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٤

:مقدمة
تستعد مصر �قامة انتخابات رئاسة الجمهورية في شـهر مـارس الجـاري، والتـي تقـام      

. ريين بالخــارجللمصــوو مــارس للمصــريين داخــل مصـر وأيــام  ووأيـام  

وقد شهدت الفترة السابقة على االنتخابات الرئاسية أحداثا وانتهاكات غير مسـبوقة،  

مما يجعلنا نرى من واقع رصـد الوضـع الحـالي بـأن الظـروف غيـر مالئمـة وغيـر مهيئـة          

�قامة انتخابـات حـرة نزيهـة تقـوم علـى أسـاس التـداول السـلمي للسـلطة وا¢سـس           

د واجــه مرشــحي الرئاســة وكــذلك النشــطاء السياســيين  فقــ. الديمقراطيــة الســليمة

وأعضاء ا¢حزاب السياسية وغيرهم انتهاكات عديدة جعلـت مـن البـديهي الـربط بـين      

.ا¢حداث الجارية وبين السباق الرئاسي، والذي لم يعد سباق بأي حال

للنشــطاء السياســيين يرصــد التقريــر االعتقــاالت التــي وقعــت منــذ مطلــع عــام  

والمدافعين عن حقوق ا�نسان وغيرهم من اعتقال تعسـفي وإخفـاء قسـري وتلفيـق     

االتهامات الواهية وغيرها، حيث شنت ا¢جهزة ا¢منية حملة شرسـة مـع دخـول فتـرة     

االنتخابات، إلى جانب التضييق على مرشحين الرئاسة والحمالت االنتخابيـة، ممـا يؤكـد    

وقـد اعتمـد   . عارض قبل انتخابـات الرئاسـة  بأنها مجرد وسيلة للقضاء على أي صوت م

الباحث بشكل عام في توثيق المعلومات الواردة بالتقرير علـى مصـادر رئيسـية سـواء     

كمــا . مــن أهــالي المحبوســين أو مــن المحــامين المتــولين الــدفاع عــنهم بشــكل أكبــر 

وقيـة  اعتمد أيضا على البيانات الرسمية والبيانات وا¢خبار الصادرة من المنظمات الحق

.المختلفة أو ا¢حزاب السياسية أو الشخصيات العامة

يقسم التقرير االنتهاكـات إلـى عـدة فئـات مختلفـة مـن مرشـحين رئاسـة ومـدافعين          

وصــحفيين، يليهــا نظــرة تحليليــه واســتنتاجات للوضــع الحــالي، ثــم ينتهــي بالخاتمــة 

.والتوصيات

مقدمة



: قمع وتنكيل واستهداف للجميع

:رئاسةاستهداف مرشحي ال: أوال

منذ بداية االستعدادات لالنتخابات الرئاسية، واجه مرشحي الرئاسـة التنكيـل وعـدم السـماح     
�ي فرد بالترشح، وتضييق الخناق علـى المرشـحين الرئاسـيين سـواء بالترهيـب أو التهديـد أو       

إعالن نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى وإن لم يكن محسوبا على . تلفيق القضايا
بداية من الفريـق أحمـد شـفيق، وهـو وزيـر سـابق للطيـران المـدني فـي          . رضة السياسيةالمعا

، ومرشـح سـابق   ينـاير  عهد الرئيس السابق حسني مبـارك، ورئـيس الـوزراء بعـد ثـورة      

مـع الـدكتور   للرئاسة أيضا، والذي وصل إلى جولة ا©عادة في االنتخابات الرئاسية لعـام  
فعقـب إعـالن الفريـق أحمـد شـفيق ترشـحه       . ة ا©خوان المسلمينمحمد مرسي مرشح جماع

للرئاسة، تم ترحيله من ا©مارات ولم يكن أحد على علم بمكان تواجـده لمـدة يومـان، ظهـر     
كما كان نصيب كل من العقيد أحمد قنصوه والفريق . بعدها ليعلن انسحابه من االنتخابات

ــ         ه للترشــح فــي انتخابــات رئاســة    ســامي عنــان الحــبس حينمــا أعلــن كــل منهمــا عــن نيت
. الجمهورية

وكـان  قـد   . سامي عنان هو رئيس أركان القوات المسلحة وعضو سابق بالمجلس العسـكري 

القـوات المسـلحة بعـدها بيانـا يفيـد بـأن       أذاعـت . يناير الماضيأعلن عن نيته للترشح في 

ثـم تـم القـبض علـى     .ترشح سـامي عنـان مخـالف للقـانون، وأنـه قـام بتزويـر إنهـاء خدمتـه         
قنصوة فهو عقيد دكتور مهندس بالقوات المسلحة، كـان  أما أحمد. سامي عنان بعد ذلك

. قد أعلن  عن نيته للترشح للرئاسة فـي نـوفمبر الماضـي عبـر مقطـع فيـديو علـى االنترنـت        
فمــا كــان مــن القــوات المســلحة إال أن قامــت بإلقــاء القــبض عليــه وتحويلــه للمحاكمــة           

سـنوات بتهمـة الترشـح النتخابـات  الرئاســة     لتـي نتجـت عـن الحكـم بحبســه     العسـكرية، وا 
بالمخالفــة للقــانون العســكري للقــوات المســلحة، واســتخدام الــزي العســكري فــي غيــر          

.استخداماته الطبيعية
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كما أعلن المحامي الحقوقي خالد علي عن نيته للترشح للرئاسة وبدأت حملته بالفعل في 
خالــد علــي هــو محــامي حقــوقي ووكيــل مؤسســي حــزب العــيش . ةجمــع التــوكيالت الالزمــ

والحرية ترشح للرئاسة من قبل في أول انتخابات وقعت بعد الثورة المصرية، والتي فاز فيها 
وقد  أعلن خالد علـي انسـحابه مـن    . الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة ا�خوان المسلمين

وصا بعد القبض على كل مـن سـامي عنـان    يناير بعد ا�حداث ا�خيرة، خصاالنتخابات في 
با�ضــافة أيضــا إلــى القضــية المرفوعــة ضــده   . وأحمــد قنصــوه وإبعــاد شــفيق عــن المشــهد  

وهي كلها معطيات تعبـر عـن مـا سـيؤول     . والمتهم فيها بالقيام بفعل فاضح في الطريق
وقـد طالبـت منظمـات المجتمـع المـدني والمنظمـات الحقوقيـة عـدة        . إليه المشهد الحالي

مرات بضمان نزاهة االنتخابات ووضعها على الطريق الصحيح، إال أنه لم يسـتجب أحـد، لـذلك    
طالبـــت المنظمـــات الدوليـــة والبعثـــات الدبلوماســـية بعـــدم المراقبـــة علـــى االنتخابـــات أو  

.المشاركة فيها �نها ليست سوى مجرد استفتاء لمبايعة الرئيس مرة أخرى بحد قولها

اء والمدافعيناستهداف النشط: ثانيا

:وأعضاء ا�حزاب وا�فراد

شملت القبضة ا�منية نشطاء وشباب أحزاب وعاملين بالمجتمع المدني وصحفيين وأفـرادا  
:عاديين مستقلين، ويمكن تقسيمهم إلى عدة فئات

:عاملين بالمجتمع المدني

تعرض ثالثة من العاملين بالمجتمع المـدني للقـبض علـيهم وهـم أحمـد طـارق، مصـطفى       
. وقد تعرض ثالثتهم ل¾خفاء القسري. ا�عصر، وعزت غنيم

، الباحـث بـالمركز ا�قليمـي لدراسـات حقـوق ا�نسـان، مـن        تم القبض على مصطفى ا�عصر

لسـنة  فبراير علـى ذمـة القضـية    وقد أخفي ثم ظهر يوم . فبراير الشارع يوم 

اعة أخبار كاذبة واالنضـمام لجماعـة أسسـت    وواجه االتهام بإذ. حصر أمن الدولة العليا
.ومازال قيد الحبس االحتياطي حتى اÄن. على خالف أحكام القانون
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ألقـي القـبض عليـه    . أحمد طارق يعمل مونتيرا بالشبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق ا�نسـان    

يـر  فبراتعرض طارق ل�خفاء كما ذكرنا ثم ظهر يـوم  . من منزلهفبراير فجر يوم 

وواجــه أيضــا االتهامــات . حصــر أمــن الدولــة العليــالســنة علــى ذمــة القضــية رقــم 
.بإذاعة أخبار كاذبة واالنضمام لجماعة إرهابية

تنفيــذيا مــديرايعمــل . أمــا عــزت غنــيم فهــو محــامي حقــوقي ومــدافع عــن حقــوق ا�نســان 

مـارس  بالهرم يـوم  تم القبض عليه قرب مسكنه . للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات

لسـنة  علـى ذمـة القضـية رقـم     مـارس  أخفي قسريا ثم ظهر يـوم  . الجاري
.السابق ذكرها والمتهم فيها مصطفى ا¥عصر وحسن البنا

:صحفيين

شملت القبضة ا¥منية ثالثة من العاملين بالصحافة وهم حسـن البنـا ومـي سـعيد الصـباغ      
). صحفيمصور (وأحمد مصطفى ) صحفيين(

تـم القـبض عليـه مـن الشـارع هـو وصـديقه        . حسن البنا هو صحفي متدرب بجريدة الشـروق 

ظهـر البنـا بنيابـة أمـن     . فبرايـر فبراير، وإخفـاؤه قسـريا حتـى يـوم     مصطفى ا¥عصر يوم 

ووجهـت لـه النيابـة تهمـة     . حصر أمـن الدولـة  لسنة الدولة على ذمة القضية رقم 
ومـازال قيـد الحـبس    . أسست على خالف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبةاالنضمام لجماعة 

.االحتياطي حتى ا¸ن

كانوا في مهمة عمل با�سـكندرية  -مصور صحفيوأحمد مصطفى -صحفيةمي الصباغ 
تـرام ا�سـكندرية   مصـور عـن  وقت القبض عليهم، حيث كانوا يقومون بعمل تقرير صـحفي  

منطقة العطارين وترحيلهم إلى قسـم العطـارين يـوم    حين تم إلقاء القبض عليهم من
االنضمام : تم عرضهم على نيابة العطارين وتوجيه مجموعة من التهم إليهم وهي. مارس

لجماعة أسست على خالف أحكام القانون الغرض منهـا تعطيـل أحكـام الدسـتور والقـانون      
وبصـرية بقصـد إذاعـة    ومنع مؤسسات الدولة مـن ممارسـة أعمالهـا، حيـازة وسـائل سـمعية       

أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير ا¥من والسكينة العامة وا�ضرار بمصلحة الـبالد، تلقـي   
مبالغ مالية من جهات خارجية عبر الحواالت البنكيـة نظيـر ارتكـاب االتهـام السـابق، مزاولـة       

ة مهنة صحفي بدون ترخيص، تسجيل وتصوير مصنف بصري وسمعي بدون تصـريح مـن وزار  

.مارسيوما على ذمة التحقيقات في جلستها بتاريخ وقررت النيابة حبسهم . الثقافة
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:أعضاء أحزاب سياسية

تعرض أربعة أشخاص من أعضاء ا�حزاب السياسية �لقاء القبض عليهم وهم الدكتور عبـد  
.المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وأحمد مناع ومحمد حامد

أحمــد منــاع هــو عضــو بحــزب . محمــد حامــد ل�خفــاء القســريتعــرض كــل مــن أحمــد منــاع و

تعـرض منـاع   . فبرايـر الكرامة وطالب بكلية الحقوق، تم القبض عليه من منزله فجر يوم 

مارس، حيث ظهر بنيابة أمن الدولة بالتجمع فبراير حتى يوم ل�خفاء القسري من يوم 

تـم عرضـه علـى    . ن الدولـة العليـا  حصـر أمـ  لسـنة  الخامس على ذمة القضية رقم 

ولـم يتوصـل إلـى    . يوما على ذمة القضيةمارس الجاري، والتي قررت حبسه النيابة يوم 
علمنا االتهامات الموجهة إليه حتى ا¬ن حيث أنه عـرض بـدون حضـور محاميـه حسـبما أفـاد       

عضو حزب أما محمد حامد . حليم حنيش المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات
.فهو مازال قيد االختفاء ولم يستدل على مكانه-التحالف الشعبي االشتراكي

تـم إلقـاء   . الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو مرشح رئاسي سابق ورئيس حزب مصر القويـة 

فبرايـر الماضـي مـن منزلـه بـالتجمع الخـامس عقـب عودتـه مـن لنـدن           القبض عليـه يـوم   

عرض أبو الفتوح على نيابة أمن الدولـة  .المكتب السياسي للحزبوأثناء اجتماعه مع أعضاء 

ووجهـت لـه النيابـة    . حصـر أمـن الدولـة العليـا    لسنة العليا على ذمة القضية رقم 
تهمــة تــولي قيــادة جماعــة إرهابيــة، ونشــر أخبــار كاذبــة مــن الــداخل والخــارج ل�ضــرار بــا�من  

حقيقـات، كمـا تـم أيضـا الـتحفظ علـى مقـر حـزب         يوما على ذمـة الت وتم حبسه . القومي
يـذكر أن الـدكتور أبـو    . وهـو محبـوس ا¬ن بسـجن طـره شـديد الحراسـة انفراديـا       . مصر القوية

.الفتوح تم وضعه ضمن قوائم ا�رهاب أيضا إلى جانب عدد كبير من ا�شخاص

. حـزب أما محمد القصاص فهو أيضا عضو بحزب مصر القويـة، ويتـولى منصـب نائـب رئـيس ال     

فبرايـر  فبراير الماضي، وتعرض لالختفـاء ثـم ظهـر يـوم     كان قد ألقي القبض عليه يوم 
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حصـر أمـن الدولـة العليـا والمعروفـة إعالميـا بقضـية        لسـنة  على ذمة قضية رقم 

.ويتم التجديد له منذ ذلك الحين بتهمة تمويل وانضمام لجماعة إرهابية. مكملين 

:اد على خلفية سياسيةنشطاء سياسيين وأفر

لم يسلم النشطاء السياسيين أو ا�فـراد العـاديين مـن لهـم أو لـيس لهـم نشـاط سياسـي         

فبراير قامت قوات ا�من باقتحام مزرعـة  ففي يوم . على حد السواء من القمع والتنكيل

مـن العـاملين بهـا وهـم     بمنطقة حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيـرة والقـبض علـى    
حميد محمد مصطفى، أحمد ياسر علي، أحمد محمد عبد الحميد، محمود عبد العزيز، عبد ال

زعمـت قـوات ا�مـن أن المقبـوض علـيهم يعملـون       . عمر صالح عبد الحكـيم، وعطيـة عاشـور   

وبالتالي تم اتهـامهم  -نظرا لملك زوجة أبو الفتوح لتلك المزرعةلصالح الدكتور أبو الفتوح 

ويواجـه  . لسـنة  ا أبـو الفتـوح، وهـي القضـية رقـم      في نفس القضـية المـتهم فيهـ   
وتقـوم نيابـة أمـن الدولـة     . الستة عمال تهمة االنضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ناريـة 

.بتجديد حبسهم منذ ذلك الحين

ابريـل كـريم رضـا مـن منزلـه بسـراي       فبرايـر تـم القـبض علـى الناشـط بحركـة       وفي يوم 
.سبيله بعد أسبوع بدون اتهامه في أي قضيةالقبة، والذي أخلى 

تـم القـبض علـى الشـاب أحمـد درويـش مـن محـيط منـزل والدتـه بعـين            مـارس  وفي 
وقـد تعـرض أحمـد لالختفـاء لمـدة أسـبوع كامـل، ثـم ظهـر          . شمس وأثناء عودته مـن عملـه  

ة، حصـر أمـن الدولـ   لسـنة  بنيابة أمن الدولـة حيـث عـرض علـى ذمـة القضـية رقـم        

.يوما على ذمة التحقيقوقررت النيابة حبسه 

مـارس  أما الناشط محمد نصار كـان قـد ألقـي القـبض عليـه مـن منطقـة وسـط البلـد يـوم           

جنح لسنة تنفيذا لقرار الضبط وا¹حضار الصادر بحقه، وذلك على ذمة القضية رقم 

نظيمهــا فــي ينــاير وتعــود وقــائع تلــك القضــية إلــى وقفــة ســلمية تــم ت  . قصــر النيــل
احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، والتي أسفرت عن القبض على بعض المنظمين 

وقـد صـدر ضـبط وإحضـار منـذ ذلـك الحـين بحـق الناشـط محمـد           . والمشاركين بتلك الوقفـة 
السيد عبد الفتاح والشهير بمحمد نصار حتى تم القبض عليه بعـد الواقعـة بـأكثر مـن عـام      
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مـارس،  وقـد عـرض نصـار علـى نيابـة قصـر النيـل يـوم         . د شوارع منطقـة وسـط البلـد   من أح

.آالف جنيهوالتي قررت إخالء سبيله بكفالة قدرها 

:سمات مشتركة.. القبضات ا�منية المتكررة 

فقـد  . لم تكن تلك ا�زمة المثارة حاليا هي أول مرة تحدث فيها مثل تلـك القبضـات ا�منيـة   
الماضي هجمتين متتاليتين على النشطاء السياسـيين والمجتمـع المـدني فـي     شهد العام 

شـخص خـالل شـهرين فقـط واتهـامهم      شهري ابريل ويونيو، أسـفرت عـن القـبض علـى     

ولكـن يبـدو أن سـمات    .ومازال بعضهم قيد الحبس االحتياطي حتـى ا¬ن . باتهامات ملفقة
:نهكل هجمة أمنية تظل واحدة ال تتغير، حيث نرى أ

فبمقارنــة مــا يحــدث ا¬ن بمــا حــدث العــام  . تتشــابه ظــروف القــبض علــى ا�فــراد والنشــطاء 
الماضي نجد أنه كانـت القـوات ا�منيـة تقـوم بـالقبض علـى ا�شـخاص مـن منـازلهم أو مـن           

.الشارع أو بالقرب من ا�ماكن التي يعملون بها

جليا في الوضع الحالي، حيث وهو ما يظهر . تتشابه االتهامات بشكل كبير إلى حد التطابق
أنــه بالكــاد جميــع المقبــوض علــيهم منــذ مطلــع العــام الحــالي واجهــوا االتهامــات ذاتهــا،    

.االنضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة: وخصوصا االتهامين الرئيسيين

فقد . االستعانة غالبا بقانوني العقوبات ومكافحة ا¾رهاب والتشابه في االتهامات الرئيسية

بتهمــة االنضــمام لجماعــة إرهابيــة وفقــا للمــادة الثانيــة شــخص مــن أصــل تــم اتهــام 

أما في القبضة التي وقعـت فـي   . لسنة من قانون مكافحة ا¾رهاب رقم الفقرة 

كمـا تـم   . باالنضـمام لجماعـة ارهابيـة   فـرد مـن أصـل    العام الماضي، فقـد تـم اتهـام    

وهو . من قانون العقوباتشر أخبار وبيانات كاذبة، وفقا للمادة اتهام سبعة أشخاص بن

بيد أن االتهامـات  . شخص بإذاعة أخبار كاذبةأيضا ما حدث العم الماضي، حيث تم اتهام 
في القبضة الحالية اقتضرت على االتهامين السابق ذكرهما، أما في العام الماضـي، شـملت   

مــات مثــل التظــاهر والبلطجــة والســعي لقلــب نظــام  االتهامــات مجموعــة أخــرى مــن االتها

فبرايـر الماضـي أصـدرت النيابـة     وبالحديث عن االتهام بإذاعة أخبار كاذبةأنه يـوم  . الحكم
العامــة بيانــا بتكليــف المحــامين العــاميين ورؤســاء النيابــات العامــة بمتابعــة مــا يصــدر مــن  
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واتخـاذ  -بحسب وصـف البيـان  -اذبةمواقع التواصل االجتماعي من أخبار وبيانات وإشاعات ك
وهـو مـا يؤكـد أن مـا يحـدث ا�ن لـيس عبثـا وال محـض         . ا�جراءات الجنائية حيال هذه اخبـار 

صــدفة، ولكنهــا رســالة ضــمنية لتحــذير مــن يحــاول التعبيــر بــالقول أو بالكتابــة ســواء مــن     
دني والمنظمـات  النشطاء السياسيين أو العاملين بالمجال العام أو العاملين بـالمجتمع المـ  

الحقوقية أو حتى افراد العاديين من ليس لهم نشاط سياسي أو توقفوا عن العمل العام، 
بــأن أي محاولــة لــذكر أيــة ســلبيات تخــص فتــرة حكــم الــرئيس عبــد الفتــاح السيســي أو أي      
محاولة للتعقيب على االنتخابات المقبلة أو للتعبير عـن أي رأي بشـكل عـام غيـر مسـموحة      

وهو ما يزيد أيضا من المخـاوف بـأن امـر لـم ينتهـي بعـد،       . جه بالحبس والتنكيلوسوف توا
.ويفصح عن النية في استخدام امر كذريعة للقبض على المزيد في الفترة المقبلة

إال أنــه ثمــة ســمة جديــدة غلبــت علــى تلــك القبضــة وهــي تعــرض عــدد كبيــر مــن المقبــوض  

فـردا ألقـي القـبض علـيهم     أفراد مـن أصـل   فقد تعرض ثمانية. عليهم لالختفاء القسري
وقـد ظهـروا جمـيعهم عـدا شـخص واحـد وهـو محمـد حامـد مـازال قيـد            . لالختفاء القسري

.االختفاء

أيضا يمكن مالحظة أن معظم المقبوض عليهم قد عرضوا جميعا على جهة واحدة وهـي  

.ة اخيرةشخصا تم القبض عليه في الفترمن أصل نيابة أمن الدولة، بواقع 

:الخاتمة والتوصيات

تعــيش مصــر منــذ بدايــة فتــرة رئاســة الــرئيس عبــد الفتــاح السيســي منــاخ غيــر ديمقراطــي ال 
يسمح بحرية الرأي والتعبير وال يؤمن بالمنافسة والتعددية، وهو ما تجلى واضحا مع اقتراب 

عة أعـوام الماضـية قـد    وليس ما يحدث ا�ن هو الدليل الوحيد، لكن ارب. االنتخابات الرئاسية
شهدت قدر كبير من انتهاكات حقوق ا�نسان، سواء باالحتجاز التعسفي أو ا�خفاء القسري 
أو التعذيب أو زيادة وتيرة أحكام ا�عدام أو التضـييق علـى حريـة الـرأي والتعبيـر وغيرهـا مـن        

.االنتهاكات

، ولطالمـا كانـت مصـر    لطالما نص الدستور المصري على جميع الحريـات والحقـوق اساسـية   
موقعة ومصدقة على العديد من االتفاقيات اساسية المتعلقة بحقوق ا�نسان المختلفة 

وقـد  . مثل ا�عـالن العـالمي لحقـوق ا�نسـان، والعهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية         

ق ولكـل إنسـان حـ   . حرية الفكر والرأي مكفولة" من الدستور المصري على أن نصت المادة 
كمـا  ." التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبيـر والنشـر  

ولـذلك  . منه بحرية الصـحافة وتكـوين احـزاب والجمعيـات اهليـة     ووأقرت المواد 
:توصي المفوضية المصرية للحقوق والحريات با�تي
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المقبـوض علـيهم علـى خلفيـة آرائهـم السياسـية       ا�فراج الفوري وغير المشروط عن جميـع  
منذ مطلع العـام الحـالي، وا�فـراج عـن سـجناء الـرأي مـن السـنوات الماضـية وإسـقاط كافـة            

.التهم عنهم

ــرأي والتعبيــر، وإفســاح المجــال للعمــل العــام والمشــاركة      احتــرام حقــوق ا�نســان وحريــة ال
.السياسية

.ح المجال للمنافسة والتعددية السياسيةفتح المجال أمام ا�حزاب السياسية وإفسا

إفســاح مجـــال لحريـــة عمـــل المجتمـــع المــدني والمنظمـــات الحقوقيـــة، وأخـــذ ا�طروحـــات   
.والتوصيات المختلفة في مجاالت حقوق ا�نسان بعين االعتبار

ا�يفاء بااللتزامـات الدسـتورية والدوليـة فـي جميـع المجـاالت المتعلقـة بـالحقوق والحريـات          
.ة السياسيةوالمشارك

ــة ا�رهــاب لخلــق مبــررات تعيــق اســتخدام       التوقــف عــن اســتخدام الذريعــة ا�منيــة ومحارب
المواطنين لحقوقهم وحرياتهم ا�ساسية، وتؤدي إلـى مزيـد مـن الخنـق للمجتمـع المـدني       

.وا�فراد بشكل عام
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