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ع   ما  أحداث  من  فقط  واحد  يوم  بمظاهرات  بعد  املناطقتحولت  ،  2019سبتمبر    20رف  عسكرية    ى إل  بعض  ساحة 
بتفتيشه األمن  رجال  ويقوم  لالشتباه،  بها  يمر  من  كل  يتعرض  تفتيشوأمنية،  أو  وتحديًد،  هواتفهم    اها  تفتيش 

الوقت ذلك  ومنذ  أمًر  املحمولة.  صار  الهواتف  ماأكثر    اوتفتيش  وتستوقف    ماعتيادية  تشتبه  صارت  الدولة  سبق. 
فقط    ال يكمن عامل االضطراب السياسيِّ  وتالحقهم. ولكن خلف هذه املمارسة الواسعة لالشتباه  ،الهواتف وأصحابها 

ما هو تاريخ االشتباه    :لذلك الوقت، وإنما تاريخ طويل وممتد ملجتمع االشتباه الدائم. وهو محور هذه الورقة، وسؤالها 
 ؟ يف مصر

 

 مقدمة ومشاهدات ميدانية
القادم من املعاديأ  كنت يف الرابعة عشر من عمري حينما بدأت     ،الحظ حالة الهلع التي تنتاب راكبي امليكروباص 

وقوفه يف    امرورً  عند  السالم  األكمنةبدار  ال عينيِّالقصر  بشارع    أحد  السنوات  أنتبه يف  بدأت  ثم  لطوابير  ال.  حقة 
ا   ،يقافال  بهذا  التسعيلكمينواالشتباه  نهايات  يف  كله  ذلك  األلفية    ،اتين ،  ومطلع  االرهاب  ىلع  الدولة  وانتصار 

الجميع   ،الجديدة البوليسية ىلع  مبارك  دولة  انتصرت  أحياًنحيث  األمر  كان  إل  ا .  الركاب    ىيصل  جميع  االشتباه يف 
انتظار    اوأحياًن ،وتفتيشهم  )الهويات الشخصية(   طاقتهم الشخصية بسالمة  لتأكد  ؛ لللكشف عليهم  اخراجهم جميًعإو

قسام التابعين لها، أو تركهم بعض الوقت واقفين بشكل صارم غير مسموح  من األ   جراميِّتقرير موجز عن سجلهم ال 
بالحركة التدخين  ،لهم  انتظار    ،أو  فعل يف  بأي  القيام  تمرعليماتالتأو  لم  هذا    ،ثالث  .  تحول  حتى  أربع سنوات  أو 

حدى  إ، ويف  أخريلحقة بمحافظة  م  كانت  ي  بسبب أن بطاقت   ؛)يحكي لي أحد األصدقاء(   شخصيِّ  هاجس  ى الكمين إل
متر من    500  بوسط البلد، أي ىلع بعد أقل منمنزل جدتي    ىاملرات كان من الصعب أن أشرح للضابط أنني عائد إل 

زلنا عبر ضريح سعد زغلول.  بدأت أتجنب هذا الكمين وألتف من الشوارع الداخلية املؤدية إلي من  االكمين نفسه. الحًق
ومقر   ،القرب من وزارة الداخليةبسبب  ؛ا كانت أكثر شراسة أحياًن  ىلع العكسلم تكن هذه الشوارع خالية من األمن، بل 

الدولة بالظوغلي  الشعب. ولكن كان أول كمين يمكن أن أتعرض له يف حالة االلتفاف هذه هو كمين    ومجلس  ،أمن 
داخل الحيز الخاص بي، وليس الحيز  نفسي  ت املفارقة أنني يف هذا الحيز كنت أعتبر  انك . عب مع الفلكيِّمجلس الش

فكان من السهل إقناعهم  بسكان املنطقة وبناياتها،    وكان أغلب ضباط وأمناء هذا الكمين ىلع علم نسبيِّ  العام
  ني الحاالت كان يمكن   أسوء بإيقايف، ويف  نجهي فال يقومومنزل الجدة، أو ببساطة كانوا يميزون و  ى بأنني عائد إل 

شكل خطر أو التعامل معي كغريب قد ي   ،صبح عرضة لالشتباهاملنزل مباشرة وعندها تنتهي املشكلة، وال أ   ىالشارة إل 
   ما. أمنيِّ

منعهم من استكمال    ا، كانت تستوجب أحيانً قصر العينيِّ  كمينكانت لهم معاملة خاصة يف    بعض املناطق وأبناء  
  ى والكشف عليهم. هذه املمارسات كانت تشير إل   القسم  ىأو الذهاب إل  ،لبلد وتخيرهم بين العودةط ا وس  ىالرحلة إل 

 ىلع هذا األمر بشكل مكثف من خالل  يف ممارسات االشتباه بالكمائن. عملت   ومناطقيِّ   ،عد طبقيِّب  
 .  2018  ىإل 2012موسع امتدد من   عمل ميدانيِّ
لة استثنائية داخل االستثناء نفسه. وكان األبرز يف ذلك كله رافية معام قاليم الجغلبعض املناطق واأل   كانت
وحينما تحولت شرم  األخرى.  أو املحافظات    ،سواء يف الكمائن داخل سيناء  ،اهالي شمال سيناء تحديًدأهو معاملة  

إل  أحيا  ؛مدينة سياحة عاملية  ىالشيخ  االشتباه يف عموم املصريين ممارسة يومية ينتج عنها  الترحيل من    انً كان 
  . الباحثين عن عمل  اأو تحديدً   ،بالخوف من توسع العمالة املصرية هناك   ا املدينة. وكانت هذه املمارسة مرتبطة شرًط

  : مثل  ،اخالقية أيًضأو  ،نفسه. وشملت هذه املمارسات أشكال ذكورية  ظ والضيق من وجود الشباب املصريِّالتحف  : اثانًي
والناث الذكور  التي تجمعهم.  ل عن طبوالسؤا  ،إيقاف  العالقة  الكمائن بإمكانية  ا يعة  االشتباه من خالل هذه  رتبط 

تصبح  ون، أو قبولهم ببعض أشكال التميز واالنتهاك.  تعرض األفراد لنزع حقهم يف الحركة والتواجد داخل بعض املد 
ذوات يحق   وتحديد  وخلق  قصاء والتهميش،آليات ال   ىحدإ  -عملية دائمة وموسعة كما سنرى  يوه -  عملية االشتباه

الدستورية وبحقوقها  باملوارد  التمتع  هذه    ،لها  إبطال  سيتم  أخرى  ألنها وذوات  ولكن  الوقت،  لبعض  ولو  الحقوق 
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أحد  باعتباره  فأهم ما يميز االشتباه      وليس األصل.  ،والتمتع بالحقوق هو االستثناء  ،ية متجددة فسيكون االنقطاععمل 
نجحا يف غرس خوف وتوجس   يف مصر  ئمد حكم الطوار و التكرار، وهذا التكرار وطول أممارسات الدولة البوليسية ه

التعرض للكمائن ا ثارها العميقة ىلع  آلشرطية. فقد تركت ممارسات االشتباه  دائم لدى عموم السكان يف مصر من 
 نفوس وأجساد املصريين.  

عد  ومناطق ي    ،قاليمأوخلق    ،من التصنيف  ةواالشتباه بعمليات ممتدة وممنهج  يقافبربط ال   ت  قْم  ما سبق وم
حديث مفاده أن املتهم  أصحابها ذوات خطرة حتى يتم إثبات العكس. وهكذا فهناك  قلب ملنطق مؤسس للقانون ال

والذوات ليست محض ممارسة    ،قاليمعملية خلق هذه األ   .تثبت براءتهاملواطن متهم حتى  ف حتى تثبت إدانته،    ئبر
املصع   للبوليس  أيًضا   يِّررفية  تظهر  ولكنها  الزمن،  من  قرنين  عبر  والتشريعات  امتدت  الوثائق  مع    :مثل  ،يف  الحال 

حتى اليوم.    1885تدة من القوانين منذ وم االشتباه والتشرد عبر سلسلة مم أو توسيع مفه  ،والهناجرة  ،والغجر  ،العربان
ت الدولة  . وظل  والفالتية ،لطجيةلين خطر، والب جساألشقياء، وامل   :مثل  ،وللدولة املصرية ترسانة كبيرة من التصنيفات 

      هو االستثناء.منه  تتوسع يف مفهوم االشتباه حتى أصبح االستثناء 
.  )يحكي لي أحد األصدقاء أيضا(  من رحلة العودة من املعادي اأقل قلًق  م تكن رحلة العودة من وسط البلد لياًلل

استيقاف أحد    ت قررالتابعة لوزارة الداخلية، مصدر فزع كبير يف حالة    ت، كانت امليكروبصا 2011  يناير   فحتى قيام ثورة 
الشباب من  أو مجموعة  ي    ،األفراد  امليكروبصات  هذه  باب  كان  األحوال  من  كثير  ثالثة  ويف  أو  اثنان  منه  ويخرج  فتح 

ذلك كان الوصول  لو  ؛ أو حتى فحص للهويات  ،أو إبداء أي أسباب  ،افهم بال كالمتم استيق  ْنمخبرين يقومون بشحن َم
التعرض ألحد هذه امليكروبصات    من  ملربع الرعب، تقاطع الشيخ ريحان مع نوبار والفلكي ومنصور، أسهل بالنسبة لي 

الترتيبات املتعلقة بالحيز الخاص، أي    ،فيه  مشتبهعن    احثً ب  ؛أو بعض األمناء املتجولين لياًل لدخولي مرة أخرى يف 
 .  أو مسجل خطر ةتكار  والذي ليس له ،طقةأو أبناء هذه املن ثبات أنني أحد سكانإقدرتي ىلع 

قصة شبيهة، وربما أكثر عمومية عن قصة وسط البلد املدججة بمؤسسات الدولة   غير القاهري كان لنصفي  
شهرته ألسباب عديدة ال مجال هنا لذكرها، ولكنه  نال    أحد رجال األمن الذيحيوية. فأنا من جيل يعرف أغلب أبنائه  ال
ألقابه    لنا جًدأحد  بسيط  لياًل  ؛السبب  بها  يقوم  كان  التي  الكورنيش  كمائن  الف  ،وهو  بجوار  يقف  أو  كان  بوكس 

الذين تم إيقافهم، ولم يكن يتحدث كثيًريف    اص، ويقوم بالنظرمايكروب ثم    القي نظرة سريعة جًدي  فقط  ،  ا هويات 
األشخاص    منبه روباص والبوكس بعدد ال بأس ك ياامل ، حتى يمتليء . كان هذا طقس شبه يوميِّ كبار :يقول للشخص
ن يخرج بعد عدة ساعات أو أقل ، ويبيت يف القسم  ويخرج م  ،قسم الشرطة ويتم الكشف عليهم  ىويذهب بهم إل 

 وهكذا. من يبيبت 
مدينة   وكلإويف  املعدية  وقرية  بعضهما  هيت دكو  من  بالقرب  يقع  شاط ما  بمحافظة    ئىلع  املتوسط 

كان مرور ضابط املباحث    : األول  ،واملعايشة  أثناء العمل امليدانيِّ نتباهي  استدعوا  امشاهد    ثةالثهناك    البحيرة، كان 
أمنية  حملة  أو  خاطفة  زيارة  سواء يف  املقاهي  أحد  متكررة  ،ىلع  طقوس  بعدة  مصحوب  املشهد  هذا    منها:   كان 

لقي بعض كلمات  ن البعض ي  اك والشديد وتبجيله،    احترامهبشكل يؤكد للضابط إظهار  ىلع الجميع  الوقوف    وجوب
وأحياًن والتبجيل  له  ا الترحيب  السالم  تعظيم  ث م  ولرجاله  ،يضربون  رواد    ،  من  الهويات  جميع  بسحب  األمناء  يقوم 

بإلقاء نظرة كث و  ،املقهى الضابط  يزداد  يقوم  األمر  وينتقي من يقوم بتفتيشهم. كان  البعض  يفة الحدة يف وجوه 
الذي أصبح  -األفراد، أو ورق البفرة    أحدكتشاف سالح أبيض مع  اورق(، أو نة )لعبة الشيتوود كوحدة يف حالة وج   اسوًء

كانت    -السجاير اللف()  ميكنامل غير  ة يف السنوات األخيرة مع تدخين العديد من الشباب للتبغ  يعتيادا أكثر    ا اآلن أمًر
البوكس ث  هؤالء األشخاص    بحل سيبق    نيِّهذه األشياء تستدعي إجراءات أمنية غليظة وربما تنكيل عل   ى إل  م  ىلع 

غراب القادمين من محافظات ومدن  مع األ   ا لم تكن تلك املدن لها باع مع الوشم، ولكن هناك وتحديًد  القسم أو املركز. 
الضابط ال يفتش ف   ،بامتياز  واجتماعيِّ  هو موضوع أمنيِّ  -التاتو كما يطلق عليه اآلن-  أو الدق   أخرى، عرفت أن الوشم

للبحث عن مم  د سالج ذا  ،نوعاتفقط  الجسد  يفتش  ويولكنه  أمنيِّ ته  لحرز  أقرب  والوشم  من عالمات.  به  ما    فحص 
أو الرتباطه بالشقاوة   ،والهناجرة  ،الغجر :مثل  ،بجماعات بعينها ا وأمني   االرتباطه عرفي   ؛يستدعي إجراءات أمنية غليظة
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وجه    ىقاليم عديدة يف مصر من الصعيد إل أيف  انتشار الوشم   وىلع الرغم من  ماعيِّ والجريمة. وىلع املستوى االجت
    !يرغب يف وشم نفسه نْ خالقية ىلع َمأبحري، فهو يثير تحفظ األسر ويستدعي ممارسة انضباطية 

من الصعب  ن عبء هذه الطقوس والذوات التي  ن يتم إعفائه ِممع األول، وهو َم  كان متداخاًل  :املشهد الثاني 
بها.   ياملساس  أحياًن  لبط تال  ذكر    ا األمر  من  العائلة   أكثر  القيام يفلقب  لدون  الضابط  توجه  حالة    يكون   ،لشخص 

الع    محمالً   اللقب لعدة ضمانات حقوقية من    بساطة كان بوابًةفب   . واالجتماعية   ،والقانونية  ،رفيةبالكثير من الدالالت 
يف هذا الحيز أو القليم وال  - استثنائي  ا ان مخرًجا ك  لقب، ولكن الللجميع  ن والدستوراملفترض أنها مكفولة بحق القانو

ص ينحدر من عائلة كبيرة الحجم  شخلفة التنكيل بمن حالة االستثناء واالشتباه الدائمة يف البالد. فك    -يمتد خارجه
في  نيتسبب يف عدة مشاكل ملعاون املباحث. ولكن هذا ال  وربما ت  ،عالية  ما تكون  اغالًبوالنفوذ    ولها بعض القوة

عدم    الرغبة يف  والسبب يف ذلك أمرين:  ؛شخاص والضابطؤالء األ هبالضرورة نشوب بعض املشاحنات الذكورية بين  
  : انيوالث  . هتزاز هيبة املسرح الذي تتم ىلع خشبته هذه الطقوس بتغيير عالقات القوة والهيبة والحقوق القانونيةا

الندي  اهو   الرغبة يف وجود أشخاص يمكنهم االعتداد بأنفسهم  عتياد أو  ال ة له وعدم امتعاض الضابط من املعاملة 
البوليسية.   املاكينة  هذه  الحدود أمام  هذه  يتجاوز  ال  الضابط  األوقات  ولكن  أغلب  إرباك   ؛ يف  لعدم  بنية    وذلك 

كانت    ولكن هذه الترتيباتالسياسية وترتيباتها يف إقليم ما.  ة،  ياألمن،  ومنظومة متكاملة من العالقات االجتماعية
أحيانً  و  اتستدعي  العائالت،  أبناء  ببعض  ما  خاصًةالتحرش  عائلة  لكبار  رسالة  لتوصيل  واألفقر  األضعف  الفروع    ،من 

أو أي    ،أو حمل سالح أبيض  ،الشتباهاملركز تحت دواعي ا  ىسحب أحد أفراد عائلة نائب الدائرة إل أحيانا  يتم  كان   :فمثالً 
عابرة النائب    ؛ مخالفة  يقوم  حتى  إلنبوذلك  للحضور  املاكينة    وإخراجه  ،املركز  ىفسه  توجه  العملية  هذه  ويف 

 البوليسية عدة رسائل للمجتمع: 
 التأكيد ىلع وجود تراتبية سلطوية ىلع رأسها القسم وهو صاحب السيادة يف املقام األول.  -1
 يري هو الحاكم. فكرة أن امل  وذلك لترسيخ ؛وإمكانية تفعليها يف أي لحظة  ،األنياب البوليسية والقانونية إظهار -2
معزًز  -3 املركز  من  العائلة  فرد  إخراج  بعد  أخرى  مرة  ردها  يجب  مجامالت  املثيرا مكرًم  اخلق  العمل    لالنتباه  .  أثناء 

التحقيق وجهات جمع االستدالالتكانزم بين  وجود نفس املي  املوسع أكتشفت    امليدانيِّ وكانت هذه    !بعض جهات 
بحثي   مسار  مهمة يف  والتنافر نقطة  التكامل  حدود  مصر،    للتركيز ىلع  والبوليسية يف  القانونية  املنظومة  بين 

األ   وحدود  امل وشروط  الحقلين طر  بين  والعالقات  التفاعل  وطبيعة  التاريخيِّ   ،ؤسسية  بالظرف  كله  هذا    وعالقة 
 للبالد.  والسياسيِّ

وربما   والصحراوية  ،الريفية  تاملحافظا  ففي أغلب  ،فهو مرة أخرى ترتيبات العام والخاص  :أما املشهد الثالث
يف حالة دخول ضابط املباحث،   تصيب رواد املقاهي لياًل، فحالة الهلع التي الكبرى املدن يف ا ذلك األمر تماًم  يختلف

ار من املقهى أو حيز محطة القطار. فيمكنك  تعد عشرة أم عن الطمأنينة التي يكون فيها البعض ىلع ب    ا تختلف تماًم
لحد  ا  يفهذه األمتار ه   ،مادة الحشيش دون أدنى قلقمجموعات مختلفة من الشباب والكبار يقومون بتدخين  أن تجد  

الدولة حيث   لحدود تغول  ال يقترب منه األمنباعتبارها  تعامل  تالفاصل  األوقات و  حيز خاص  أغلب  يف    خصوًصايف 
اكينة  صارمة. ويف كثير من األوقات تتجاوزها امل   . هذه الحدود بين الحيز الخاص والعام ليستحاالت االستقرار العامة

نتهاك  ايكون تكرار    اوأحياًن  ،األمر تدخل أكثر خشونة. ولكن يف العادة يتم الحفاظ عليها ب  بسهولة إذا تطل  األمنية  
ال  الحال يف  هو  مثلما  والسكان،  األمن  بين  صراع  مناط  هو  الحدود  الشمالهذه  قبا  والغربيِّ  يِّقليم  تمتد  ئل  حيث 

  ما   ا كثيًرو  ا،كبيًر  ا عرف باملجاعد أمًري  أو ما  بية مختلفة يكون دخول الدولة يف حدود الخاص التابع للسكن  وعائالت عر
إذا أرادت املباحث القبض ىلع أحد املشتبه    :يحاول السكان الضغط ىلع املاكينة البوليسية للقيام باتفاق مفاده 

حرمة الحيز  حتى ال تنتهك    ؛مد أو املشايخمن أحد الع    ب ذلكموا بطلأن يقو  عليهم فيهم وهو محتمي بحيزه الخاص
والبوليسالخ السكان  بين  والتوتر  الضغائن  من  املزيد  يتسبب يف  الذي  أيًضاص  األمر  هذا  ع    ا.  محض  بين  ليس  رف 

طويل تاريخ  له  ولكن  والعائالت،  والقبائل  بأدوار  الدولة  املتعلقة  املختلفة  الدولة  تشريعات  يف  املشايخ    يظهر 
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إل   ،مدوالع   ه الع  وظيفة  أن    ىبالضافة  واملشايخ  ع  وظي  يمد  ناحية، وهفية  من  اجتماعية    موقع مؤسسيِّ   يرفية 
 داخل وزارة الداخلية من ناحية أخرى.    ووظيفيِّ
 كان  بعض الشباب  يف عدة مدن أن  رصدت    ،تجنب االشتباهومن أجل تفادي  يف محاوالت مختلفة من األفراد  و
لحزب لظهارها يف الكمائن  لعضوية باللحصول ىلع بطاقة ا  ؛)الحزب الحاكم آنذاك(   لحزب الوطنيلتحاق بايقوم باال 

والجدير بالذكر أن أغلب هذه الحاالت لم تكن من الطبقات الفقيرة، ولكن كان أغلبهم من أبناء الطبقة الوسطى  .  ليالً 
من    اأطباء، وكان املحامون أفضل حًظ  احياًنأواملحاسبين وليا إن جاز التعبير، فأغلبهم من املهندسين  والوسطى الع  

 هذه الحيلة.  مثل  ىإل  ن اقين، فكانوا ال يلجأوالب
  ،وحقوق االنسان  ، قامت مؤسسات املجتمع املدني2010ِّ  ىإل  2005الكبيرة بين    مع فترة النشاط السياسيِّ

واالعتقال غير املبرر، وسوء استخدام    التعسفيِّ  والجماعات السياسية املختلفة بتكثيف تسليط الضوء ىلع االحتجاز
لقانون    والتوسع يف االشتباه وإجراءات التفتيش. ما لفت نظري ليس االستخدام السياسيِّ   ،ئ قانون الطوارالسلطة ل

ما  ين، ولكنها كانت تعج باملواطنين العاديين، كيفاالقسام واملراكز لم تكن تعج بالنشطاء السياس  ؛واالشتباه ئالطوار
ال   وفه  ،والكشف عليهم امايكروباص كامل ويقوم بإنزالهم جميًع  يفأحيانا  أن ضابط املباحث حينما يقوم باالشتباه  

املحامينيالركاب سياس يقوم بذلك ألن هؤالء   دوائر  أكثر مع  االنخراط  ألنهم سكان مصريين عاديين. ومع  ولكن    ،ين، 
القضايا، سجالت  وتفحص  مختلفة  اجتماعية  الر  وقطاعات  أخذ  بظاهرة  تسميته  يمكن  ما  أمامي  يظهر  ئن  هابدأ 

أو لفض املنازعات    ،أو الضغط ىلع املطلوبين من أبنائهم لتسليم أنفسهم  ،واألسرى من املجتمع للتفاوض عليهم
أو منطقة شعبية عن أخرى، ولكنها ظاهرة    ،ظاهرة غير محصورة أو محددة بإقليم ما   يوه بين العائالت أو العصابات.  

الق  عا البوليس الوج مة يف عموم  مد وكبار املناطق ونواب مجلس  هاء واألعيان واملشايخ والع  طر، يتداخل فيها مع 
 الشعب.  
امليدان آ املالحظات  أودي  خر  التي  ه  ة  املقدمة  يف  األ   ي وضعها  والوصم  االشتباه  لكال    خالقيِّعمليات 

النساء.   الحالة يأخذ أشك الجنسين، ولكن وطأة هذه العملية أشد بكثير ىلع  ية متعددة،  ميدان  اًلااالشتباه يف هذه 
وهنا يأخذ األمر    أو االشتباه يف ممارسة البغاء،  ماكن العامة،االشتباه القائم ىلع اختالط الجنسين يف بعض األ   :مثل
األفرادويتم  عتاد  امل  تفتيش  وربما  الهويات  واالستجواب    م  ث    ،فحص  األهل  بإبالغ  التهديد  مرحلة    امليدانيِّ تأتي 

أحياًن  اللحظيِّ االبتزاز  من  مختلفة  أنواع  وممارسة  الطرفين  بين  العالقة  األ   ،ا عن طبيعة  السلطة  والوعظ  أو  خالقية 
والسحب ىلع   حد التنكيل واختالق قضية  ى قد يصل األمر إلفبل األفراد  ن قِ وإذا تم االعتراض مِ   أحياًنا أخرى، والتهديد

وعادة املركز.  أو  العامةالقضي  تنتهي   القسم  للنيابة  إحالة  أول  مع  الرئيس  . ة  الغرض  يكون  أو    ،الضبط  هو و  ولكن 
والتنكيل واملساومة  ،الفضح  االبتزاز  الحاالت  بعض  عالقة    .ويف  غير  وأنثى يف  ذكر  بمرور  يتعلق  فيما  األمر  نفس 

فيما يعرف بالكمائن   وًصاصخ عن طبيعة العالقة بينهما، وهذا األمر يف السؤال   فيتم استغالل مسجلة بأحد الكمائن،  
كذلك الحال يف عمليات االشتباه يف املثلية الجنسية    الحدودية، أي الكمائن التي تفصل بين املدن واملحافظات. 

 ناط االشتباه وتجمعاتهم.  كثفة ىلع األفراد مَ منية ومراقبة م  والتي تصل يف كثير من األحيان لحمالت َأ
ممارسات  رصد عدة  الورقة  هذه  التاريخ  تحاول  مساراتها  وتتبع  القانونية لالشتباه  البنية  بتطور  وربطها  ية، 
الوثائق املختلفة املتاحة   تحاول الوقوف ىلع ما تخلقه    م  لقوانين واالحكام والتشريعات، ث  من ايف مصر من خالل 

تتكامل   منظومة عقابية  من  ممارسة  كانوا سياس ل   ابعضً بعضها  كل  السكان سواء  جن   ،ين يخضاع  مجرد    ،ينيائأو  أو 
أو السياسة فداخل كل ممارسة ممجموعة من الرموز والدالالت تنتج شكل    . مواطنين عاديين ال عالقة لهم بالجريمة 

شرًط مرتبط  للحكم  التحتية  امعين  البنية  ال   ،بطبيعة  وتوزيعها    ،نتاج وأنماط  الثروة  اواستخراج  معات  ملجتداخل 
تداعيات أمنية واجتماعية وسياسية    ينتج عن تصنيفها هكذا عدة  ؛خطرةقاليم  أ املصرية املختلفة، وتخلق ذوات و

وت   التأثير،  وت  متباينة  بالدولةشكل  السكان  عالقة  الحيز  نظم  هذا  املختلفة  يف  املمارسات  بين  الورقة  وتربط   .
املصر  املجتمع  الحاكمة عن  النخب  وتصورات  التاريخيِّ  يِّلالشتباه  فيه    ذي ال  والسياق  وتتغير  املمارسات.  تنتج  هذه 

القانونم   ث   البوليسية يف مصر ودولة  الدولة  والتنافر بين  التكامل  أشكال  لرصد  أكثر  الورقة  وتحاول تقديم    ،تذهب 
املمارسات  بعض  الستمرارية  ي    : مثل  ،تفسيرات  حيث  الرهائن  الذأخذ  الحديث  القانون  ملبدأ  مخالف  ينص ىلع  عد  ي 
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  كل ممارسة   داخل  الورقة  كذلك تنظر  . رى من القوانين ىلع تجاوز هذا األمرفردية العقوبة، وكيف تساعد سلسلة أخ 
باالشتباه لإل  مرتبطة  الهادفة  االنتهاكات  من  جملة  من  بداخلها  يتم  ل باعتباره  أو    ،خضاعوما  العنان  نتيجة  طالق 

 سة نفسها. للممار
 ،التحديث وجعل العقوبة فردية  وبالنظر لتاريخ تطور التشريعات يف مصر يمكن القول أنه تاريخ من محاوالت

وهكذا. ويف القلب من هذا البندول    ،محاولة تعديل القانون  م  ث    ا،بشخصية العقوبة واالرتداد عليه  اعرف قانوًنأو ما ي  
التحقي  سبل   ،ممارسة ذات طابع مسرحيِّ  ي ، هانتهاكات مختلفة أحيانا ق. وممارسة االشتباه وما يصحبه من  وطرق 

أغراضهف أهم  قأحد  استعراض  هو  يقوم ا  موسع  بشكل  والخاص  العام  الحيز  يف  البوليسية  الدولة  وهيمنة  وة 
للسلطة، وهو عرض دائم    أو االستعراضيِّ   رف باألداء املسرحيِّع باستدعاء املشاهدين لخشبة هذا املسرح، وهو ما ي  

ليالً   . ومتجدد نهائيِّت    فاملدينة  ال  بعدد  أكثر من    فترش  الثابتة  الكمائن  ا من  األمنية  والحمالت  ملختلفة،  املتحركة، 
  ،شقياءىلع األ مشاهد القبض  كما أن   .كذلك استعراضات رؤساء ومعاوني املباحث ألنفسهم داخل املناطق الشعبية

   .ما تأخذ هذا الطابع املسرحيِّ  اكثيًر سباب متعددةأو مغضوب عليه أل  ،أو مواطن معارض ،أو أحد أفراد العصابات 
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 أسئلة البحث 
املركزيِّ لا الورقة  سؤال  وموضعها   لهذه  مصر  يف  االشتباه  ممارسات  تطورت  كيف  الحكم    هو  بنية  ىلع  وتأثيرها 

ي    اليوميِّ الذي  الثاني  والسؤال  املصرية؟  ما هخدِّللدولة  هو:  األول  املمارسة    يم ىلع  هذه  داخل  الفاعلين  شبكة 
وثالًث املختلفة؟  امل   :ا وأدوراهم  دعمت  التشريعكيف  واأل ينظومة  والع  ة  وأخيًرر خالقية  املمارسة؟  هذه  ما هى    :ا فية 

املختلفة واملنظومات  املمارسات  هذه  بين  التناقضات  هذه  تخلقها  التي  والحدود  وضدالشروط  لصالح  يف    األفراد   ، 
األمورمصر تتعلق  حينما  حقهب  ،  ذ  القانونيِّ  مممارسة  حماية  وليست  وذا باعتبارها    واتهميف  حرة  هدف  ت  محض 

 ع؟  خضاللتنكيل وال  أمنيِّ
 

 البحث وأدوات  منهجية
السياسيِّ النشاط  مدار  ىلع  ومتغيرة  مختلفة  وفهم  وعي  بمراحل  مرت  التي  امليدانية  املالحظات  هذه    ،قادت 

البحثيِّ م   ث   امليدانيِّ  ىإلاملمنهج    العمل  لعدة ممارسات بوليسية  ،تعميق العمل  الدقيق  العال  ،والرصد  قة  وطبيعة 
 للسكان.  وما ينتج عنها من تأثيرات لها عالقة بالحكم اليوميِّ ،بهذه املمارساتملواطنين تي تربط اال

كز  ترا  العمل املكتبيِّي  فف.  والعمل املكتبيِّ   رتكز الباحث ىلع العمل امليدانيِّ ا لإلجابة ىلع أسئلة البحث،  
والوثائق   القوانين  دراسة  أ-ىلع  الثانية؛  الدرجة  من  ع مصادر  تمي  أعمال  من    بر  األرشيفي  بنائها  العمل  خالل 

االستثناء    -املباشر موضوع  إلي  آلخر  حين  من  والتطرق  االشتباه  موضوع  تخص  التي  املختلفة  التشريعات  وتطور 
التاريخيِّئوالطوار سياقها  يف  والتشريعات  القوانين  هذه  وضع  الورقة  حاولت  كما  طبيعة    ،.  ضوء  يف  وفهمها 

االجتما واالقتصاديالعالقات  هعية  يف  القائمة  وأدواتها ة  املصرية  الدولة  بنية  بتطور  وربطها  األوقات،    ا وأخيًر  ،ذه 
   لة يف كل عصر.اع  نتاج وعالقتها التي كانت فأنماط ال إلى  الشارة قدر املستطاع 

بحثية  عتمدتْ ا مقابالت  ىلع  الورقة  من  هذه  أكثر  يف  موسعة  ميدانية  لقاءات  نقاشية،  بؤر  ة، محافظ ، 
  ا تحديًد  ة، ولم تكن أغلبها بالطبع موجه 2018نهايات    ى إل  2012ت كلها يف الفترة بين  ، تم  د ميدانيِّاهدات ورص مش

البوليسية،  كانت  لسؤال االشتباه نفسه، وإنما   القانون يف  وتطرق العمل ملواضيع مختلفة حول الدولة  تطور دولة 
بسؤومصر،   وعالقتهما  والجغرافيا  األماملساحة  الخطاون،  ال  األمني،  تطور  مصر،  وب  العشوائية يف  أمناء  و املناطق 

اليوميِّ الحكم  يف  دورهم  وتطور  البحثيةا.  الشرطة  للقاءات  الزمنية  املدد  يصل    ختلفت  كان  عدة    ىإلفبعضها 
إل   من عشر  كانت تتراوح  بعضها و  ،ساعات األسئلة ومدى توسعها  طبيعية  ختلفت  اعشرين دقيقة. وكذلك    ىدقائق 
مجموعة  وتشع من  األولى األخرى.  بها  السلة  سالت.  لعدة  املستهدفة  املجموعات  من    :نقسمت  واسع  عدد  شملت 

عبر فتراة مختلفة من حياته، وكانت هذه   قطاع الشباب الذي يمكن أن يتعرض أو تعرض لحاالت اشتباه بشكل يوميِّ
دائًم امليدانيِّ  االلقاءات  بالعمل  امل   تتعلق  داخل  بعينها  مناطق  حاولت  ىلع  وقد  الطبقيِّ   دن.  النطاق    توسيع 

الد    لهذه الشريحة املستهدفة، وكان التركيز األساسيِّ  واالجتماعيِّ نيا والقطاعات  ىلع الطبقة الوسطى والوسطى 
العمالة   التنوع الجغرايفِّ  رسمية، وحرصت  الغير  األفقر من  وتنوع مناطق البحث  لهذه املجموعات املستهدفة    ىلع 

بين الشعب  والتحرك  تاريخ املناطق  املعروفة  واملناطق  العشوائيات  وبعض  أو    ا ي  ية  وسطى  طبقة  مناطق  بكونها 
الحصر ال  املثال  أفقر ىلع سبيل  الطبقة وقطاعات  هذه  بين  القاهرة   ،واملنيرة  ،عابدين  :تجمع  زينب يف  ،  والسيدة 

بال   ،وسيدي بشر   ،باكوسو بالسكندريةوالحضرة  السكندرية حظت  وإن كانت  األكبر من  ،  اللقاءات بحكم خلفية  عدد 
األشقياء  ْت، وضم  الباحث والبلطجية وبعض صغار  خطر،  بعض املسلجين  اللقاءات  الثانيةهذه  املجموعة  وشملت    : . 

متنوعة وا  ،لقاءات  والقانون،  األنثربولوجي،  حقول  الباحثين يف  من  قطاع  مع  األسئلة  السياسيةومتعددة    ،لعلوم 
وتنقيحه واالستفادة   ،يلل محاوالت للتح تشمل  ئلة كما أنهابتنوع وتشعب األس  ذه اللقاءات ت هتسماوعلم االجتماع. و

الثالثة  املجموعة  أما  البحث.  ملسار  توجيه  أو  نقد  من  يقدمونها  التي  املختلفة  املالحظات  من    تْ فضم    :من  عدد 
اللقا   املشتغلينوغير    ليناملشتغ املحامين   وركزت هذه  االنسان،  املختلفة  ءات ىلع طبيعة  بمجال حقوق  القضايا 

و تنفيذ  وتحليل  لها،  يتعرضون  القانون  التي  مع  البوليسية  املمارسات  اتساق  ومدى  املختلفة  القوانين  إجراءات 
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وبعض نواب مجلس    ًداالدلتا تحدي  وجهاءبعض  ل وقبائالمد ومشايخ  ع  بعض ال  : املجموعة الرابعة  ْتضم  بشكل عام. و 
ين سواء املنظمين  ي مجموعات مختلفة من النشطاء السياساءات مع  ناك لقكانت ه ،  اخيًرأو  . الشعب سابقين وحالين

ليه،  عتراف به والشارة إوهو عوار يجب اال   طرين. ولكن أحد مثالب هذا العمل امليدانيِّؤأو غير امل   ،يف أحزاب وحركات 
 النساء. لقطاعات مختلفة من  هو عدم قدرة الباحث ىلع الدخول بشكل معمق وتفصيليِّ

الورقة ه أل ا  إحدى املركزية يف صناعة هذه  ي    يدوات  عرف باملالحظات واملشاهدات من خالل املشاركة  ما 
مع دراسات أنثربولوجيا   اورت كثيًرة يف أي عمل أنثربولوجي، وتطأداة رئيس يوه  .Particpatory Observationالة الفع  

أدوات  بشأنها  ستخدام كل من الجغرافيا واملساحة  ا، و األداة  هذه  بين  وسوسيولوجيا القانون. وربط العمل امليدانيِّ
الثالثة  باعتبارها  بحث وليس فقط   مكن البحث من فهم عالقة الجغرافيا سواء    ا بعًضبعضهم  مواضيع بحثية. فربط 

يم محدد  مثله الحركة داخل كل إقليم أو من إقل مصر والحدود الفاصلة بينهم وما ت  ألقاليم بشكل عام يف من ناحية ا
قليم وتوزيع الكمائن به وربط هذه الكمائن بالسيطرة ىلع مفاصل الحركة، وعمليات  أو املساحات داخل هذا ال آلخر،  

وا التوقيت،  مثل  أخرى  عناصر  بعدة  منهم  كل  وعالقة  التاريخيِّاالشتباه،  والطبقية  لسياق  االجتماعية  والخلفيات   ،
تشكل عمليات االشتباه أو تجنبها. وأكثر األشياء التي  هذه العناصر ل  للشخص املتحرك يف هذا الحيز، وكيف تتفاعل 

  ختالفها وتأثيرها يف فهم ومعايشة استخدام هذه األداة هو تعدد الهويات الخاصة بالباحث وافادت هذه الورقة من  
الق   داخل  فالحركة  املصريِّاالشتباه.  مركز   طر  بشكل  مرتبط  باالشتباه  عالقتها  املدن يف  أحد  أح أو  أو  بهويتك  د ي 

ماذا يعني كون عنوان بطاقتك يشير إلي أحد املناطق الراقية بالسكندرية  :  هوياتك اللحظية يف موقف ما، فمثاًل
أحد أسباب تجنب وقوعك يف طائلة االشتباه، ويمكن أن يتحول  وأنت تتحرك داخل املدينة ذاتها والذي قد يكون  

ع فكرة عامة عن السكندرية مفادها تعاطي قطاع كبير  يوذ  مع ا وتحديًد  يف سياق آخر ملوضع اشتباه  كونك سكندريِّ 
فسها  يف حضور الزوجة نووالحركة من محافظة ألخرى. كذلك يختلف األمر إن كنت متزوج أم ال    ،الحشيش  منها ملخدر

الحركة فمثالً أثناء  ح   :،  فيه يف  واالشتباه  معه  التعامل  إطار  أن يختلف  يمكن  املسجلين شقي،  مع  أحد  حركته  الة 
هويتوزوجته  طفالهأ يوجد  فهنا  دورها يف  ا ،  وفهم  الهويات  هذه  تعدد  وسياقه.  االشتباه  عملية  يتزاحمان يف  ن 

وتكرار الحركة يف أماكن وسياقات وتوقيتات مختلفة. واملشاركة  نى إال من خالل هذه األداة  س عمليات االشتباه ال يت
وجهالفع   لها  فها الة  البا  ي ن،  أدوات  وه أحد  حد    يحث،  ميف  ولهذا  ذاتها  للبحث.  هذه  اوضوع  البحث ىلع  عتمد 

إل  ،املنهجية  ااددراسة مي  ى بالضافة  وتوقيتات مختلفة من  أزمنة  االشتباه داخل املدن يف  من    ليومين ومساحات 
        . شتباهواألشخاص الذين يقع عليهم اال  ،واملراقبة الدقيقة للممارسة االشتباه  ،والتفاعل املباشر ،خالل الحضور

 

 : القرن التاسع عشر وبدايات الحداثة الجسد والعالمات
وجملة    ،والحصار   ،واملراقبة الدائمة  ،املسجل خطر: هو ذلك الجسد املتحرك يف الحيز العام الذي يستوجب االشتباه

حصًر ولكنه  األمنية.  االجراءات  حداثيِّ  امن  لمتياز.  ا ب  تصنيف  أنه  أي  السجل،  صاحب  الشخص  وذاكرةفهو  أرشيف    ه 
األ  من  والتصنيفمدونة  الخطورة  فعال  مدى  حسب  ج(  ب،  السلوكيِّ  ،)أ،  الداخلية    والرصد  عند  الشخص  هذا  لحركة 

مكانية االشتباه بشكلها املعاصر قائمة قبل األرشفة والسجالت،  إأي    ن هذا األمرلم يك   يف القسم التابع له.   اوتحديًد
تحول  ه البوليسية من أجل حصر السكان والتعداد واألرشفة ولي وتطوير دولتوهذا لم يبدأ قبل منتصف عهد محمد ع 

وإنشاء الجيش الحديث كي    تعظيم موارده   :ذوات وموضوع للسلطة من أجل أمرين مترابطين وهما ل   وأجسادهم  األفراد 
تاسع  ات القرن ال يين يتسطيع بناء إمبراطورية قوية تسمح له بمناورة الدولة العثمانية والغرب.كان االشتباه حتى ست

يف أغلبه ىلع عالمات الجسد والحركة داخل املدينة والتنقل من إقليم    ااته كما سنرى قائمً ي بما حتى ثمنينعشر ور
 . أو جماعات اثنوسياسية ىلع إطالقها ئم يف إقليم برمتهأو االشتباه الدا ،آلخر

 الجسد. فلم يكن ة ىلعنظومة العقابيحد بعيد بطبعية امل   ى االشتباه يف صيغته القديمة قائم ومرتبط إل
ما   اعسيًر  اأمًر كان مدوًنجرم سابق وطبيعة جرمه، فسجل كل  لتعرف ىلع  السجالت هذه    اجريمة وطبيعتها  ال يف 

وآثاره ىلع    ،له الجنائيِّكان له مدلو  ة كل ىلع حد. فقطع األذن واألنف والبتر والجلد  لكن ىلع أجساد األفراد املرة و 



ــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

فحةص | 11  

 

ا  منالجسد. وىلع  أكثراالعتم  لرغم  السجن يف عهد محمد علي   اد  عقوبة  مثل:  ىلع  للعمل يف ،  اللصوص  إرسال 
والتفريق بينهم وبين مرتكبي    ،ائمة لنزع الشرف عنهمت عمليات وشم السارقين قمقيدين بالسالسل، ظل    الترسانة

السياسي العقوبةالجرائم  نفس  يلقون  كانوا  الذين  أزرعهم    ،ة  ىلع  يكتب  حر(  ي امحر)فكان  أول  الكلأو  من  مة.  ف 
:  2006فهمي،خشبية )وضع أيادي ورؤوس اللصوص يف أطر    :، مثلللعقوبة ىلع األجساد  يِّ االستعراض العلن  ستمر او

الوقت. والوقت هو    :عامل فارق يف عالم االشتباه والجريمة والضبط مفقود يف هذه املمارسات وهو  (. ولكن ظل  211
أطرة يف الوقت، وأن  نساني بمسارات محددة وم  اثة هى عالقة الفعل ال دالح  إنن القول  أهم عوامل الحداثة، بل يمك 

ه الزمن  ي الحداثة  تأطير  من  ممنهجة  يحمل    عملية  كان  فالجسد  محددة.  توقيتات  ىلع  إل   اثاًرآوتحويله    ى تدعو 
جرام  فعال ال وتكرار أ  ،وعهاأصبح يمكن ربط الجريمة وطبيعتها بتوقيت وق ولكن فقط مع الدفترة والسجالت ،االشتباه

 .   أصبحت مدونة ولها سجل زمنيِّ 
علي محمد  عهد  بداية  األمنيِّا  ويف  االنفالت  البالدالقائ  ستوجب  يف  ع  م  ديتشي   م  والربط ا  بالضبط  رف 

القاهرة.   يف  إل ا وباألخص  علي  محمد  األمنيِّ  ىعتمد  التقسيم  ىلع  كبير  م   حد  ورثه  والحملة  الذي  املماليك  ن 
ا   وة، وهالفرنسي إ تقسيم  إل   ى للقاهرة  ثمانية أثمان،    ى أثمان ومشايخ. وكانت القاهرة يف عهد محمد علي مقسمة 

ع  وت ما  املدينة  األمن يف  رئاسة  أفندي )رف  ولى  الرئيس  (بالضابط  من    وكان مقره  ثمن عدد  كل  ويتبع  باملوسكي. 
يأتي املشايخ وكان    ام األمنيِّ يف نهاية النظ  وكانت تمثل القوة العسكرية واألمنية،  .قلقة  48وكان عددها    (قلقات )

  1838(. وتحولت بحلول  21:  2016،  وسطاء بين األهالي وجهاز األمن )بكر  هناك مشايخ األرباع واألثمان والحواري، وكانوا
أيًض  الضابط  ىإل باملوسكي  مقرها  وكان  الضبط  .اخانة  باألمن  :كان  املتعلقة  البوليسية  األمور  كل    ،والدارة   ،هو 

الشك  الربط  ات،والتحقيق  ،والبالغات  ،ىاو ومتابعة  أما  املشايخ.  مع  ذ  : والتواصل  محضة  طب   افكان  عسكرية  يعية 
األمنيِّ  بالجهاز  إلحاقها  تم  ولكن  للجهادية  التابعة  العسكرية  القوات  يف  إل ويتجسد  يهدف  كان  والربط  الردع    ى. 

وكان يلحق    ،قاليم املختلفةىلع القرى واأل و  أ  داخل املدينة والسيطرة العسكرية وامليدانية ىلع إقليم ما أو حيز ما  
أيًض ليالً حراسة املساجين و  ابه  املدينة  التي تجوب  الطوافة  لفرق  عناية كبيرة  وأولى محمد علي  املتهمين.    نقل 

لجهادية،  لترسيخ األمن وردع املجرمين. وىلع الرغم من تبعية أفراد وضباط أعمال الربط وتسليمهم تقارير أعمالهم ل
ة ممتدة عبر التاريخ الحديث ملصر إلي  هذه التقسيمة األمنية والعسكري  ْتظل  قد  مكن لجهاز الضبط توجيهم. وكان ي

استيالء    بعد   1952  أن عسكرة جهاز الشرطة بدأت  ايومنا هذا مع اختالفات بسيطة بين كل عصر وعصر. وليس صحيحً 
طور وتتعقد ىلع مدار  تمحمد علي وأخذت تبدأت مع  للجهاز    لعسكرة فهذه ا  ،بر الضباط األحرارالجيش ىلع الحكم ع 

الفترة من    ن أقل عصر لهذه العسكرةالزمن كا  قرنين من ملواجهة   إنشاء األمن املركزيِّ  تم  حيث  1968  ىإل  1954يف 
  ،داخلية لا :  والربط بنعصريهما  ،فمحمد علي مزج بين الضبط  .67ومطالب الديمقراطية بعد هزيمة    ،انتفاضة الطالب 

وعبد    (،قوات األمن املركزي بالتعبير الحديث)رمة  رف بقوات الجندواالستعمار النجليزي قام بإنشاء ما ع    .اديةوالجه
املركزيِّ األمن  بإنشاء  قام  ث  الناصر  املركزيِّ  م  ،  األمن  بتحويل  السادات  باألسلحة    ىإل  قام  ومدجن  وكبير  كامل  جيش 

حيث ألغيت نظارة    ا،تحديًد  مع عباس وسعيد  االحًقو  ،د محمد عليعه األوقات يف    ويف كثير من  .74املتنوعة بعد  
مرات عدة  إعادتها  وتم  يتعلق  ،الداخلية  فيما  إال  والبوليس  الجيش  بين  التفرقة  الصعب  الدارة  كان من  أو    ،بأعمال 

الصحة التي ظل  ؤش الداخلية املصرية حتى نهاية ثالثي ون  بأكملها تحت وظائف  واقعة  الت ينت  القرن  اسع عشر.  ات 
علي  فعص محمد  إط ير  ودورهصح  الجيش  تكوين  ذلك  يشمل  بما  عليه  الحديثة  البوليسية  الدولة  صفة  ودور    ،الق 

عنصرين متكاملين يف إرساء وتطوير هذه الدولة. فأعمال البوليس والدارة فيما يتعلق بحصر   اوكالهما كان  ،الداخلية
عن قوات    ستغنائه التدريجيِّاو  د علي للجيش الحديثإنشاء محمقاليم مع  ن األ السكان وتعدادهم وتعبئة القوات م 

الشراكسة من  الجيش،    واأللبان   ،واألتراك   ،املرتزقة  وتطور  نمو  يف  األرشفةساعدت    ،والتوقيت  ،والدفترة  ،وإدخال 
السكانيِّ إمكانياتها   والتعداد  من  وعظموا  البوليسية  الدولة  هذه  وال   .عضدوا  شر"فالبوليس  يأسسان    ا طً حصاء 

وذلك    ؛جهاز الداخلية حاكم طيلة تاريخ مصر الحديثةل  وظل الطابع العسكريِّ  (.Foucault, 2007: 315" )اًضبعلبعضهم  
داخل املدن   ومناطقيِّ  ،واألحياء بشكل جغرايفِّ  ،قاليم بإخضاع األ   ا شرًط  ةمرتبط  ْتستقرار األمن وآليات الحكم ظل  األن  

ال  ،والقرى   ،واملحافظات  واملوسواالشتباه  املصريينعام  عموم  يف  الطابع  ع  ذات  العسكرية  القوة  جعل  ما  وهو   ،
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وتعقيده وتطويره  االحتاللي أمر راسخ يف بنية السلطة ىلع الرغم من التطورات املذهلة التي لحقت بالجهاز األمنيِّ
-  ، طور الظوغلييا محمد عل قاما بهم  نذيللومواضيعه األمنية املختلفة. وبجوار الضبط والربط ا  والبشريِّ  ،التقنيِّ

األيمن علي  محمد  عهدهئومس   ،ذراع  يف  واألمن  املالية  املماليك  ،ول  مذبحة  من    -ومدبر  ومطورة  معقدة  شكبة 
املراقبة اليومية والسياسية عن البصاصين يف عهد املماليك، وكانت منوطة باالستحواذ ىلع جانب كبير من حركة  

 وع لألمن. ا موضبكونه ا سة ومراقبة املدن تحديًدالسيا السيطرة   ىاق إلاملجتمع من ضبط األسو
العشرين التاسعي وبحلول  القرن  من  أصبح    ات  املدنا عشر،  بأشكال   ،رتباط  مرتبط  لألمن،  تحولها ملوضوع  أو 

مو من  جعل  املدينة  نظافة  فالحفاظ ىلع  األمر.  لهذا  وذوات  أهداف  تخلق  التي  واللوائح  االشتباه  من  ضوع جديدة 
جديد    الطرقات  يف   التبول نطاق  وأصبح  اشتباه،  الليليةموضع  تطور  ( 2006)فهمي،    للدوريات  هناك  كان  كذلك   .

،  ا وتطور االشتباه والدور األمني للسيطرة عليها منذ محمد علي وصاعًد  ،وعالقة مذهلة بين مواجهة األوبئة واألمراض 
الجيش  اوتحديًد التناسلية يف  األمراض  االو  ،يف مواجهة  لألمن يف  ء والنساذي جعل  كبيرة  اشتباه  للواط مواضيع 

وتعليمات محمد علي   لوائح  الذكور( يف  الجنسية بين  املثلية  )أي  اللواط  كلمة  الجيش. وهكذا ستظهر  معسكرات 
تبت  ح لردعه يف القوانين العسكرية التي ك  اضمشكلة أمنية تستدعي قانون و باعتباره  وظهر اللواط    لضبط الجيش.

د بالكرباج والتجريد من الرتب العسكرية، وتنوعت عدد الضربات حسب الرتب، فصف الضباط  الجل  قوبتهع، وكانت 1834
اللواط هذه املرة سيظهر ليس  ف  (.210:  2011يوم )فهمي،    15والسجن    ،جلدة  200والطلبة  ،  500جلدة، والضباط    200

إدار  موضوع أخالقيِّ باعتباره  فقط   أو    ،اكما كان الحال سابًقع من شروره  وحفظ املجتم ته  منوط بالسلطة التنفيذية 
أمنيِّ اشتباه  ولكنه سيصبح موضع  املماليك وصاعد،  الفسق منذ عهد  الحال مع مفهوم  كان  بالصحة بتمر  مثلما  ط 

م يكن الجنسية يف مصر ل  يدحض ما سبق إدعاء كثير من الباحثين أن تجريم املثلية  . اوكفاءة األبدان للجيش تحديًد
كانت هذه   قبل ذلك. ا تهمة ومحل للمعاقبة لم يكن موجوًدبكونه  ليزي، والقول بأن الشذوذ النج مار ستعقبل اال  اًمقائ

إزاحات   التي تخلقها وشهدت  والتصنيفات  كبرى يف ممارسات السلطة  الفترة يف عهد محمد علي تشهد تحوالت 
ومواضيعها الحكم  آليات  يف  األمو  ،كبيرة  من  الكثير  من وتحول  الفضي تصن  ر  شايفات  وما  والرذيلة  من  لة  ذلك  به 

أخالقية أمنية   تصنيفات  األساس، إلي تصنيفات  العامة  سياسية   معيارية يف  والصحة  بالجسد    ،قانونية لها عالقة 
املؤسسيِّ سبق  والبوليسيِّ  ،واالنضباط  ما  يعني  ال  املعياريِّ ا.  الجانب  االشتباه    األخالقيِّ  نتهاء  عمليات  يف 

 يومنا هذا كما سنرى.  ىمنية والبوليسية إل ل قائم داخل املمارسات األ سيظ فهذا األمروالتصنيف،  
مع األمر  الجيش  نفس  داخل  مع  ،اللواط  من   تكرر  بالقرب  تقع  كانت  التي  املجندين  زوجات  معسكرات 
كما  -ية  بصيغتها الحيو   شتباه وهو ما سمح بدخول السلطة الحديثةاخرى أصبحت محل  األ   يمعسكرات التجنيد، فه 

فلم يكن حق وشكل ممارسة الجنس أمر يدخل يف نطاق    ،مساحات جديدة ىلع املجتمع املصريِّى  لإ  -وكويشير ف
مثل  ،السلطة أمراض  ولكن  وتنظيمه،  مراقبته  لها  يحق  يف    :أو  تتوسع  السلطة  جعلت  املعسكرات  داخل  الزهري 

مطر تكن  لم  وتومساحة  قبل.  من  للسلطس قة  النى  تطور  بسبب  ذلك  الحديثة  تدعيم  ترا و  ،طب  ودوره يف  باطه 
السلطة    ءةكفا وأصبحت  الدولة.  أخرى يف  طبًقمؤسسات  املشروعة  الجنسية  العالقات  تنظيم  حتى يف    ا تتوغل 

األخالقية والع   للمجتمع وه للمنظومة  األزواج.  يرفية  كل ف  الجنس بين  االشتباه  اىلع  أمنباعتباره  رتباط    يِّ تصنيف 
الشارة إليه    ولكنه خارج نطاق البحث. ما أردت   طور الدولة الحديثة يف مصر هم للغاية يف تباألوبئة مبحث كبير وم 

موضوع  باعتباره  ه  : ظهور اللواط يف اللوائح التي تسعى لتنظيم الجيش وضبطالتاليوتلخصيه من هذه الحاالت هو 
أخالقيِّ  ،أمنيِّ فقط  األمنيِّ  عبات  وليس  املماليكاوالذي    للضبط  منذ  إ  ،ستمر  أقدم  هذا  ىل وربما  وتوغل يومنا   ،

 لجيش. با تنظيمها يف الحيز املرتبط زواج وأل مساحات االشتباه يف العالقات الجنسية ل
وتحديًد علي  محمد  عهد  العشرين   ا ويف  يف  الحديث  الجيش  وتشكيل  تكوين  بداية  ت  ات،  يمع  ع  ي وسبدأ 

واالشتباه  االشت السكان  تعداد  مع  الحديثة  لصيغته  ويتطور  من باه  الهاربين  و  يف  والسخرة.  الجباري  رتبط  ا التجنيد 
بشكل موسع وفرض سيادة محمد علي ودولته ىلع   طر املصريِّذلك االشتباه بمحاولة السيطرة ىلع الحركة داخل الق  

وبالتالي فأي جسد يتحرك من محافظة ألخرى أصبح موضع    رف بتصاريح السفر. وذلك من خالل ما ع    ،الحركة وتنظيمها
  ،واألثمان  ،اتعكس من خالل هذا التصريح. وهو ما سينعكس داخل املدن يف دور مشايخ الحاراه حتى يثبت ال اشتب 
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مد  واألرباع يف مطاردة الهاربين من الجيش واالشتباه يف أي فرد غير معروف لديهم. ونفس األمر سيصبح يف يد الع  
والقرى. وا املدريات  يف  إل  ملشايخ  املصريين  لجأ  كث   ىوقد  ملوحيل  اليرة  الجباري  اجهة  جميعها  اتجنيد  رتبطت 

العين  فقع  ومنها  إل   ،بالجسد،  التسحب  ملقاومة  املقابل  يف  السلطة  ولجأت  الجسد،  أطراف  فرق    ىوقطع  إنشاء 
جسد وعالماته مفتاح مركزي للسلطة، فقد لجأ  (. وألن ال2011عسكرية خاصة بأصحاب هذه العاهات الجسدية )فهمي،  

بعد فشل تدمير أجسادهم وهو وشم أو رسم صليب ىلع أذرعهم لدعاء هوية    ن لحيلة مختلفة املصريون املسلمو
الجهادية )حاكم،    ؛ مسيحية  دينية  التحقق من صحة هذه  يأتي دور املشايخ والع    ،(. وهكذا172:  2017لتجنب  مد يف 

الدينية.   العقابية  والهويات  االشتباه هذه بطبيعة املنظومة  و هنا يجب ربط عمليات  الوقت  ذلك  ستمتد  التي  يف 
(، والتي  responsibility collective ولية الجماعية )ئعرف باملس والتي كانت قائمة ىلع ما ي   بداية القرن العشرين  ىإل

ولم    كانت جماعية  بالطبع كذلك العقوبة نفسها والجماعة وليس الفرد،    ىكانت تحيل املشاكل األمنية واالشتباه إل 
أو ىلع األقل مشروع  ن  و مشتبه بهم أو متسحبمحافظة ألخرى  سافرين من  ن جميع امل أدو  بشكل يب  ،تكن شخصية

الشتباه  يوم سواء يف اال ىخر سيمتد ىلع مدار التاريخ الحديث إل أمر هو اآل  ذا . وه)أي هاربين من الجهادية( نومتسحب
العقوبة الجماعيِّ   أو  النظام  هذا  من  مصر  تحول  من  الرغم  ال  ىإل   ىلع  بصيغتهالقانون  شرًطال  حديث  ىلع    اقائمة 

العقوبة مصطلح وتصنيف    .شخصية  عوا  ا كثيًر(  املتسحبين )وسيظهر  لسان  الدولة وىلع  ترسانة  الناس يف  يف  م 
الهارب من التجنيد الجباري يف    :حب هوستد أشكال االشتباه الواسعة. وامل ح حب هو أست هذه الحقبة. وسيكون امل 

  . سحب يطلق ىلع من يهجر األرض الزراعية تجنيد الجباري، صار املتف ال تزام أي وقنتهاء الل ا، وبعد  عهد محمد علي
   املستحبين وتسليمهم مد هو القبض ىلع وألن املنظومة العقابية كانت جماعية، فكان أحد أهم أدوار الشيوخ والع  

هذا    د قاد فق   سلطة وتداخلها،من تراتبية ال   . وألنها شبكة معقدةوإال تعرضوا هم أنفسهم للعقاب والغرامات املالية
الع  ا  ىاألمر إل الكثير من    أو   ،أو األراضي  ،بعض األموال  مقابلمد واملشايخ يف التستر ىلع بعض املتسحبين  نخراط 

الذ األمر  إل الخدمات.  األوقات  بعض  يف  علي  محمد  دعى  العلنيِّ  ىي  الع    التنكيل  وتلعيقهم  ببعض  واملشايخ  مد 
أمام أعي   ،كالذبائح القرية.  وجلدهم  تعاقب    1830ستحدث لهم محمد علي مادة واضحة يف قانون الفالحة  اون أهل 

    شيوخ القرى الذين يساعدون أو يتسترون ىلع املتسحبين بالجلد والحبس.  
وهو    سيظهرو الفالتية  قديم وسابق ىلعمصطلح  قبل ظهوره  اوكان    محمد علي  مصطلح  ستخدامه شائع 

الفثةالدولة الحدي  ائحولو  قوانين  يف يف    خصوًصاو  ،االسلطة منذ محمد علي وصاعدً   اجسالتية أحد هو، وسيصبح 
قديًم والفالتية  باشا.  سعيد  إل  اعهد  تشير  ولكنها    ى كانت  دالليِّ  تخذْتااللصوص،  الحقبة  منحى  هذه    ،جديد يف 

لعمل  من ا  ان يتهربوطلق ىلع َمصارت ت    اوتحديدً   ،مزيج من النهب والتمرد واالنفالت عن النظام  ىوأصبحت تشير إل
  ا هؤالء الفالتية تهديًد  يشكل  م  ث    ،فينفلتوا منه ويقوموا بتكوين مجموعات من العصابات تتمركز يف جبال الصعيد

و العام من خالل السرقاتلألمن  املقاومة  ،النظام  املزج بينهم  ،والتمرد  ،وأفعال  عام  اأو  فالصعيد ستشهد    وبشكل 
من ومتنوعة  مختلفة  أشكال  فيهم،  جباله  األحيان    املشتبه  من  كثير  ويف  فالتية،  أو  مطاريد،  سيكونون  فتارة 

الوجهاءسينض  لهم بعض  الذين    ،م  الصوفية  الصعيد ضد  اوقادوا    ا نخرطواأو طرق املشايخ  أو تمردات يف  نتفاضات 
يف هذه    ا هوال محل لرصد  اوحجم تمردات الريف والصعيد يف عهد محمد علي كبير جًد  ،حاالت عديدة   يوه   ،السلطة

ساكر  بضرورة إرسال ع "إلى حبيب أفندى  م 1836 /ه  1252أمر من الوالي صدر فى عام    ىكتفي بالشارة هنا إلأقة. و الور
النواح  ىلع  الفالتية    يالت  يللهجوم  لضبط  يلزم  ما  وتقرير  طلبهم،  حين  أيدينا  بين  املثول  عن  مشايخها  امتنع 

غاربة الجدد للقبض ىلع هؤالء اللصوص واملشايخ  سكر امل من الع ئة نفر  املوجودين ببالد القليوبية، وتجهيز خمسما
الحبس اال ويج  (  183:  2017)حاكم،  "وإلقائهم فى  هذا  بين  التفرقة  اال ب  وبعض  ستخدامات  ستخدام ملصطلح فالتي، 

إل  تميل  والتي  للكلمة  للشخص ا  ى املعاصرة  لإلشارة  فالتي  أخالق   ستخدام  م  خاصة بوا،  ي  املنلفت  تعدد  الشخص 
 النسائية.  عالقات  ال

  ي مى لتوقفهم عن دفع مطالب امليرقرية بال  يبالهجوم بالعساكر ىلع أهال "صدر أمر آخر    وفى نفس العام
يف املذكورة   وسعيهم  القرية  ىلع  بالعساكر  هجوم  حصول  ضرورة  الخط..  معاون  مشايخها،    ،قتل  ىلع  والقبض 

لتأديبهم وتطبيق القانون    خرين إلى ناظر القسم شايخ اآل يم امل وتسل  ،وتسمير أذن الشيخ املتهم بقتل معاون الخط
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أذرع السلطة محل اشتباه    ا ن يمثلومكان املجتمع وبعض قياداته مومن َثم   .  ( 183  : 2017،" )حاكمبإرسالهم إلى الليمان
دائم خوًف الباشا.  اوتنكيل  واملتسحبين لم يكن  من تشابكهم وتنسيقهم ضد  القرى  محض فرض    واألمر مع مشايخ 

ىلع تقليل النفاق  القائم يف ذلك الوقت    زراعيِّ نتاج ال رتباط بنمط ال نضباط ومقاومتها، ولكنه كان شديد اال ا  آليات
العاملة الزراعية. وموقع املشايخ  نظام البستخدامها  اأو    ،ىلع األيدي  الناتجة عن العملية  سخرة، وتعظيم الفوائض 

ن  كان هناك مصلحة مالية مباشرة م   املسألة، فمن ناحيةلتعامل مع هذه  كان يفرض نمطين شديدي التناقض يف ا
البنيوية فالشروط  الفالحين،  من  املتسحبين  ىلع  ال :  التستر  نمط  البوليسية،  واملالحقة  الترقب  نتاج،  القانون، 

للمشايخ  العقوبات واسعة  كانت تعطي سلطات  الوقت  ذلك  القادر  ،يف  الوحيد  القرية هو  ىلع    بحيث يكون شيخ 
وح  أالتستر  قريته  مشايخ  مالحقة  من  املتسحب  الفالح  وماية  األصلية،  ناحيته  األمر  او  هذا  املشايخ  بعض  ستغل 

لتحويل هذا الفالح للعمل بالسخرة ليس لدى الباشا هذه املرة ولكن عند الشيخ مباشرة، وهو ما يعني مزيد من األيدي  
ت   الفوائض  من  مزيد  وإنتاج  الوفا العاملة  من  بإللتزامامكن  والباشا.  امليري  ت  ء  الدولة  تجاه  ناحية  ة  هناك    أخرىومن 

  ،والدارية  ،نى لهم القيام بواجباتهم املاليةسضرورة لحكام القبضة ىلع هؤالء الفالحين من قبل املشايخ حتى يت 
  مردات مسلحة ضد نضباطية. وهو ما نتج عنه قمع شديد وواسع للفالحين، أو تورط ومشاركة كبار املشايخ يف تواال 

  تأخذ طابع منظم وقويِّ   اسبهم بعائالت كبرى أخرى، ما جعل املقاومة أحياًنمستغلين كبر حجم عائالتهم ون  الدولة
 (. 167)املرجع السابق: 

والع   املشايخ  بين  املعقدة  العالقة  هذه  املثال ستمتد  سبيل  فعلى  هذا.  ليومنا  فيهم  املشتبه  وبين  : مد 
و املشايخ  بين  )َمالتنسيق  مطارد  ىإل   اوأ يلج  ْناملطاريد  بسبب  الصعيدالجبل  يف  لهم(  الحكومة  نفس   ة  يعكس 

  للمشايخ   . فالخطاب الرسميِّ ولكن بنمط يرتكز أكثر ىلع الطابع األمنيِّ  تعقيدات العالقة بين املشايخ واملتسحبين 
خطاب مناورة  مجرد  وليس  األوقات  كثير من  االيديولوجي يف  تصورهم  حقيقة  يعكس  الزدراء  يةوهو  حتقار،  واال   هو 

مد من ناحية يرغبون يف حفظ األمن وضبط  خ والع  ياواليواء. فاملش  ،والحماية املبتادلة  ،منع التعاونولكن هذا ال ي
وكثي قراهم،  املطاريد ىلع  هؤالء  يخشون هجمات  أخرى  ناحية  ومن  حيزهم،  العام يف  هو    ًراالنظام  الحل  يكون  ما 

البلطجية واأل رد  أو  ،اريد آخرينالتنسيق معهم ملطاردة مط الحيز التابع لهؤالء املشايخ  ،شقياء يف القرىع بعض    أو 
. وهنا  تجار يف السالح واملخدراتأو اال  ،سرقة قرى أخرى :مقابل ترك مساحات من الفعل الجرامي لهؤالء املطاريد مثل 

فتوة،    ةلعمد"إن ما كانش ا  (مصر   يف صعيد   املهمشون)من كتاب  ،  عن آمال طنطاوي  مد نقالً قتباس رأي أحد الع  اأود  
)طنطاوي، مكانه"  ويجعد  البلد  يف  يأثر  يجدرش  ما  منطجته،  يف  املطاريد  كل  نفس  .  (225:    2012  وعارف  وهى 

ات من  يرف بالروابط ملواجهة الرهاب املسلح يف صعيد مصر يف التسعينالشريحة التي خلقت منها الداخلية ما ع  
والفالتية يف عالم الجريمة فقط، ففي كثير من   ،واألشقياء ،تنميط املطاريد يال ينبغ  حال يأ ىلع و القرن العشرين.

من املقاومة االجتماعية والسياسية، فاألشقياء وغيرها من التصنيفات ال ينبغي أن تنزع    األوقات كانوا يمثلون أشكااًل
والنضالعنها   التمرد  فكثيًرعنصر  مجرم  ا ،  األشقياء  كان  طرقط  ق  أو    ،ني ما  الوقت  سارقين  و  أ  ،اع  نفس  كانوا ويف 
وربطه بالنضال    التطهر األخالقيِّ  وصممن أجل قضايا اجتماعية جادة لها عالقة بتوزيع املوارد. ف  نين ومناضل يمقاوم 

ضفي عليه  وت  هو وصم تشكل مع البرجوازية املصرية التي أرادت أن تحتكر النضال السياسيِّ  واالجتماعيِّ   السياسيِّ 
   رقة يف طبقيتها.  اغ يارية ة مع يغة أخالقيص

محمد  عهد  إليه يف  الشارة  يجب  الذي  األخير  بعينها    علي   األمر  وذوات  إقاليم  ظهور  موضع  باعتبارها  هو 
مثل عام،  الصعيد  ،العربان  :اشتباه  خ    ،وأشقياء  سيناء.  األ وبدو  هذه  والذواتلقت  لالشتباه  مواض   واعت بِرت  قاليم  ع 

مقاومة  بشأنها    اوتحديًد  ،واملختلفة يف األسباب ىلع حكم محمد علي ،د املتعددةعمليات التمر ىنتيجة إل  ؛لدائما
ال  الصعيدجباريِّ للتجنيد  أبناء  اآلالف من  األمر من محمد علي قتل  التجنيد   ؛. وتطلب  وتهميش    ،لخماد ثوراتهم ضد 

ال  حركة  وتغير  جديدة  اقتصادية  ألسباب  العامليةالصعيد  ال   تجارة  األ من  إل بحر  أبو   املتوسط  ىحمر  زينب  تشير  كما 
متخيلة" "إمبراطوريات  عملها  يف  عمليات  .  ( Abul-Magd, 2013)املجد  يف  كبيرة  نقلة  شهدت  علي  محمد  وفترة 

حسًما أكثر  كان  السوابق  بأن سجل  القول  "يمكن  حيث  العقاب،  الجريمة  اختيار  خطورة  االجتم  ،من  املكانة  اعية  أو 
يف   االلمذنب  مفهوم  230:    2006  )فهمي،  لعقوبة"ختيار  تطور  مع  سنرى  وكما  فوكو  يشير  كما  املجرم  وأصبح   .)
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نتيجة لهذه التشريعات املحددة ولقدرة الدولة ىلع االحتفاظ  باعتباره    يظهر"والفالتية    ،واملسجلين خطر  ،األشقياء
 جع السابق(.   )املر "بسجالت سوابق مجرميها وليس العكس

قانون    أو   ،قانون املنتخبات  : مثل  ،يف عهد محمد علي  طابع حداثيِّ   عدة قوانين ذات وىلع الرغم من ظهور  
  وقضائيِّ   ،تحديث قانونيِّبعد شهدت قد   مصر لم تكن عشر ل أن مصر حتى نهايات القرن التاسعيمكن القوو .ةالفالح 

.  ت التحديثلياعم  ا ركزت حولهمالجهتين اللتين تم  والداخلية  ،ال مع الجيشمثلما كان الح  شبيه لوضعها اليوم  كبير 
عن ما سبقه، حيث كانت   ةوالتعليمات مختلف  ،واللوائح ،ولكن عهد محمد علي شهد تطور كبير يف عمليات التشريع

خر يف املزيد  اآل مؤسسات حديثة تسعى كل يوم عن    شبكة   عبر   والتعليمات شكل الحكم اليوميِّ   ،تصيغ هذه اللوائح
  ،اوتعيد تشكيل أقاليم مصر جغرافي   ،وتعيد صياغة أجسادهم وحركتها ،ادواألفر ،تماعيةمن التوغل داخل األنسجة االج 

  :وأهمها   ،عدة عناصر مهمة متعلقة بالقانون الحديث يف مصر   ىالتأسيس إل   محمد عليواستطاع    .ا وبوليسي    ،اوأمني  
القانوا السيد  بشأنه  ن  ستخدام  سلطة  عن  للتعبير  مجردة  هذه  -أداة  يف  ودولتهالباشا  الطابع    -الحالة  إضفاء 

االجتماعيِّ الال الضبط  عمليات  تكثيف  ومؤسساتها،  البيروقراطية  توسع شبكة  خالل  من  السلطة  من    شخصي ىلع 
ممارسات   متعددةاخالل  الجسديِّ  ،نضباطية  العنف  عن  البعد  يف  اال املبا  والتدرج  أدوات  بين  والخلط    ،نضباطشر 

( محمد    .(Fahmy, 1999والعنف  بناء سعلي يف  ونجح  حدي  ي  يادة  ما  خالل  من  ليس  املصرية،  للدولة  عرف يف  ثة 
ب السياسية  للعنف ااألدبيات  الدولة  خالل    ،حتكار  من  )اولكن  القرار  للسيادة ىلع  الدولة    (،Schmitt, 1985: 13حتكار 

ي:  وه  حدة الثالثةكمال عناصر الوحدة السياسية من حيث سيطرته ىلع "مجاالت وعناصر هذه الوستايف    انجح أيًضو
السابق:    ،والحركة  ،الدولة )املرجع  األمنيِّ   (.3والناس"  االشتباه  أن  ربطه    كما  تم  قد  بعينها  وذوات  أقاليم  يف 

  ي عباس وه  قة شديدة األهمية يف عهدوالسيادة يف مناطحة الدولة العثمانية. فهناك وثي  ،باملنظومة العقابية 
يتم  بأن  العثماني  السلطان  أ  رده ىلع طلب  "قائاًلالتصديق ىلع  ورد عباس  اسطنبول.  القصاص يف  ال  إ:  حكام  نه 

اسطنبول لتنفيذ حكم العدام فيهم سوف يقلص   ىألن إرسال املجرمين املدانين إل   ؛يستطيع أن يوافق ىلع ذلك
من قبل  فيما كان    ا تراخًي  الذين سيرون يف ذلك   والصحراء الشرقية   ،بدو الصعيد  اوخصوًص  سلطته يف عيون رعاياه،

إل   افورًي  ايًذتنف التمرد كما كانوا يفعلون يف األزمنة السابقة.    ىللعدالة، وبالتالي سيعودون  ممارسة عاداتهم يف 
يف مصر، وأن البالد قد سادتها درجة ملحوظة من   لحجته أن جده هو الذي وضع التشريع الجنائيِّ  ا وذكر عباس تدعيًم

توضح هذه الوثيقة ظهور أقاليم وجماعات   .( 79:  2006 )فهمي، "للقانون فوريِّاألمن واألمان بفضل التطبيق الحازم وال
بعينها   سياسية  أناموضع  باعتبارها  أثنو  كما  للتمرد،  دائم  إل   هاشتباه  بوضوح  بالر  ى تشير  الجماعات  تلك  دع  ربط 

ال   كليهما وتربط    ،الفوريِّ  القانونيِّ السيادةقليم. وهكذا تشكلبالسيادة ىلع  ع   ت عناصر  األ يف  الذات  :  ربعةناصرها 
إخضاعها، التي يجب    القليم،  املنوط  والشرعية  القوة،  أبنائه ىلع  حترامها.  اتوحيد  كان محمد علي ومن تبعه من 

سمية للدولة العثمانية، ولكن  أو التبعية اال  ،فاظ عليها، ال يكمن يف االستقاللوعي كبير بأن بناء إمبراطوريتهم والح
الحكمقدرتهم ىلع توحي  يف آ وإخضا  ،د  اليومية من خالل  ع  لهم ووضع السكان بشكل مباشر تحت قبضتهم  لياته 

  مصر. السيادة املطلقة ىلعم   ن َثحتكارهم للتشريع وممارسات السلطة وِماو  ،هذه املؤسسات الحديثة
وإسماعيل سعيد  الخديوي  عصري  وتجاوز  زمنية  قفزة  بعمل  البحث  إل   ،سيقوم  مباشرة  ت عمليا  ىوالتطرق 

يف  االش النجلتباه  االستعمار  أهميةعهد  وجود  عدم  بسبب  هذا  يتم  لم  عمليات    ،يزي.  يف  تاريخية  تطورات  أو 
البوليسية بالدولة  الخاصة  بل ىلع  ،التحديث  العموم.  القانون يف  وإسماعيل  أو  سعيد  من  كل  فحقبتي  العكس   

البوليسية فيهم  الدولة  الح  وًصاصوخ   تطورات ضخمة  استشهد  القلعة  منذ نزول  كل  يوتش  ،دينباقصر ع  ىل إكم من 
كل وسط املدينة كما نعرفه اليوم وقرب مقر الحكم من  يوتش ،ا جغرافًي ابعًضشبكة املؤسسات الحديثة بجوار بعضها 

تناول هذه الشكاليات    تم  : األول  لسببين  ؛. ولكن الباحث فضل تجنب هذه الحقبيدة بشكل مباشر ويوميِّمناطق عد
  فيما يخص   ا كبيًر  ا ال يرى الباحث تطوًر  الثاني:ولذلك ال داعي لتكرارها.    ؛ االت أخرىوراق بحثية ومق ورصد بعضها يف أ 

بعد تقدم وتطور تطبيق الطب   وهو تطور االشتباه الجنائيِّ  اواحًد  اإال أمًر  باهممارسة االشت   يموضوع هذه الورقة وه
 . يف مصر، ولكنه أمر يتجاوز نطاق هذه الورقة الشرعيِّ
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   ومنتصف العشرين اسع عشرات القرن التاينه
 ا تسارع وتيرة االشتباه وتنظيمه قانوني  

هو  و  وآخر لتحقيق الجنايات مستمد من القانون الفرنسيِّ  ،قانون للعقوباتضع  وو    ،املحاكم األهلية  ْتأنش أ    1883  يف
إلا البراءة  ب  ىفتراض  ذلك  قبل  ولكن  التعذيب.  وسائل  وإبطال  الدانة،  تثبت  األ   عامأن  ضرب  النومع  جليزي  سطول 

مدى  و  ،رفية إلى مصرلع  هذا وتظل ظروف دخول قانون األحكام ا  رفية.لإلسكندرية، أعلن الخديوي توفيق األحكام الع  
وثقله من ناحية   وِمالتشريعيِّ  التطورتماسكه  أين تم  ،  املعلومات    غامضةال   هطنقا  ماهستل ان  الكثير من  وال يوجد 

يف ثقل وتطوير األحكام   اجدً   اكبيرً   ا، ألن مصر ستشهد تطوًرذه الورقةن نطاق ه يخرج عمفصالً   ا تستدعي بحًث  عنها 
الع    .1952بعد    ئ الطوار  قانون   ى سمه إلار  تغي م   رفية ث  الع   رفية ليس لها أي وجود يف مواد ما يعرف  كما أن األحكام 

  1945  ىإل   1939  ومن  ،1923  ى إل  1914)   ستثناء الدائميث هو تاريخ من اال ويمكن القول أن تاريخ مصر الحد  . 1882بدستور  
سم  اتغير  -علنت مرة أخرى بعد العدوان الثالثي  أ    م  شهر قليلة ث  وتوقفت أ (   1956 ىإل   1952، ومن   1950  ى إل  1948ومن  

  ىإل   1981  ، ومن 1980  ىإل   1967، ومن    1964  ى إل  1956ومن    -1954يف    ئقانون الطوار  ى رفية إل القانون من األحكام الع  
إل  مع أحداث رابعة العدوية وميدان النهضة من  2013يف    ئتم إعالن الطوار  م  ث    2012 فس ننوفمبر من    ىأغسطس 

ث   حتى  افترة  م   العام،  ومن  2017نقطاع  هذا(   ىإل   2017،  إل  .يومنا  ما    ىفمصر  عاشت  هذا  عن  ال  يومنا    ا عاًم  30يقل 
متواصلين  وليسوا  األ   متفرقين  العبدون  ق حكام  أو  املصريِّ   .ئ الطوارانون  رفية  هذا    واملشرع  وتعقيد  بتطوير  قام 

بشكل   التعقيد  القانون  مستوى  يف  مصر  سبقت  التي  الكبرى  الصناعية  الدول  من  كثير  ىلع  سابق  يكون  ربما 
القانون    ىلع الكثير من األسئلة املعقدة حول هذا   ا أجاب أيًض  كما أن املشرع املصريِّ   .بشكل عام  والتركيب القانونيِّ

أحياًنبشكل   اال   ايسبق  حول  شميت  كارل  والسيادةنظرية  اال   وسؤال  ،ستثناء  حالة  كانت  ما  أم  إذا  قانونية  ستثناء 
الع  ن  هو أ  -اآلن  ىإل-أمامنا  ا  تاريخي  كد  ؤوامل   سياسية. رفية سابقة ىلع قانون العقوبات واملحاكم األهلية.  األحكام 

رف  والذي ع    يف مصر  الحديث  جهاز لألمن السياسيِّ شاء أول  حيث تم إن  .خرى من زاوية أ  سنة مميزة   1882وكانت سنة  
  ي ه   :مراقبة ومتابعة فلول الثورة العرابية بعد هزيمتها، والثانية  : ن وهماي ن أساسيتي بحرس الحدود، وكانت له مهمت

السودان. املهدية يف  الثورة  كلو  مراقبة  إل  ىلع  الشارة  تط  ى يجب  شهد  مصر  القانون يف  سابقة ىلع إن    ورات 
وبين الدولة البوليسية يف بعض الجوانب، كما شهدت مصر تطور ملحوظ يف  االحتالل النجليزي وتعقيد وربط بينه  

ستبدالها بالحبس يف الالئحة  اكذلك سبقت القوانين املصرية االستعمار يف إلغاء عقوبة الضرب و  . الطب الشرعيِّ
يومنا    ىنعه إل حتى بعد م   ا الضرب والكرباج قائًم  ظل  يوي سعيد، وإن  يف عهد الخد  1862الخديوية التي ظهرت يف  

ا  الضربف  .هذا لجأ  بل  االستعمار،  بعد  وال  الخديوي  قانون  بعد  يتوقف  إلم  لل  ىل لنجليز  البشاعة  شديدة  ضرب  صور 
العلنيِّ التاريخ.    واالستعراض  مدار  بقية  ىلع  حتى  وال  صحيًحللعقوبة،  بعد  ا وليس  البعض  يدعيه  تمساك  ما  م 

مار النجليزي، وهذا ما قام بفصله وتوضيحه خالد فهمي يف عمله الجسد  ستعومعرفة األفراد بها قبل اال ين  وانالق
اليوم    ىتطور بنية املحاكم والقوانين بصيغتها املعاصرة إلببط  ترركيز البحث هنا ىلع هذه املحطة موالحداثة. إن ت

ات وقوانين عمل االشتباه  فيما يتعلق بآلي   مذهالً   اتطوًر  د هستش   ا تحديًد  من ناحية أخرى ألن هذه الفترة ومن ناحية،  
ومحاوالت الدولة    دولة القانونيةالصراع بين الواذ واملقاومة،  ومساحة التنافر والتكامل، االستحو  ،رفيةثم األحكام الع  

كما   القضاء  نطاق  وخارج  القانون  خالل  من  يدها  إطالق  يف  منالبوليسية  ااملحا   يتبين  لوالت  لحكومات لدائمة 
ي  أج  ادرل   ؛املصرية ما  وزمام  نطاق  يف  البوليس  السيادة.  عمال  بأعمال  األسباب عرف  ال   اوبعيًد  لهذه  دعاءات  عن 

أو قام بتحطيم كل ما سبقه وقام بتدمير منظومة    ،التي ترى أن االستعمار جاء ىلع فراغ كامل  غيرهاالليبرالية أو  
. كما أن هذه املرحلة  ركز البحث ىلع هذا النطاق الزمنيِّي  ر حياة الناس،التي كانت تدي  كاملة من الشريعة السالمية 

  ،من تاريخ مصر، سيتجلى فيها بشكل واضح تعقيدات العالقة بين تطور كل من ماكينة البوليس وعمليات االستحواذ
القانونية املاكينة  تطور  وبين  بها،  القيام  يف  ستتوسع  التي  نظمها ومحاول  ،والهيمنة  مصر   ليقاع   ة    ،الحياة يف 

األ  من  العديد  مع  أكاديمي  الدخول يف صدام  الباحث  ويتجنب  بها.  الخاصة  االستحواذ  رقعة  حول  وتوسيع  طروحات 



ــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

فحةص | 17  

 

ماهية االستعمار وعالقته بعالم املاضي قبله، والتركيز ىلع موضوع البحث وهو كيف وقع عموم السكان يف رحايا  
 ية. املاكينة البوليسية والقانون

ا هذه  العشريننها  أي –لسنوات  حملت  القرن  ومطلع  عشر  التاسع  القرن  البنية   -يات  تحديث  يف  تسارع 
مزيد من تعضي التي حملت  السنوات  ولكنها نفسها  البوليسية القانونية يف مصر،  الدولة  بأن  د وتطوير  وإذا قلنا   .

ه  والعميق  الواسع  معناها  البوليسية يف  ال  يالدولة  األ محدود    الالحكم  العبر  الواسعة  وال   ،تنفيذيةجهزة  سيطرة 
  ،الدولة البوليسية فقط تعرف تعظيم املوارد وأن  ،  أو حدود لنطاق ممارسات هذه السلطة  ،ىلع السكان بال فواصل

أهدا وال   فوتحقيق  السيطرة  يحد  ذافما   ،(Foucault, 2007)  خضاع الدولة يف  التحديث  كان  من  املوجة  هذا  خالل  ث 
نمضائيِّوالق  القانونيِّ وهل  دول؟  البوليسية؟  ت  الدولة  أنقاض  ىلع  القانون  الدولة  ة  هذه  أظافر  تقلمت  وهل 

من   بجملة  تتمتع  املجتمع  جديدة يف  قانونية  ذوات  خلق  تساعد ىلع  إنسانية  أكثر  تشريعات  لصالح  البوليسية 
 ؟ الحقوق والحماية ذات الطابع الحداثي

ه  الفترة  هذه  ستشه  يأن  التي  الحقبة  عودة  نفسها  منالكثي د  ع    ر  فيما  إرسالهم  تم  الذين  رف الطالب 
لم يجدوا ألنفسهم  أزمير  كما تشير سميرة  ولكنهم  الحديث،  القانون  دارسي  أغلبهم من  وكان  التعليمية،    بالبعثات 

فت  عر  قد  ن مصرلح الداريين والتنفيذين، ولم تك موقع داخل البنية القانونية القديمة، حيث كانت أغلب املناصب لصا
  م  ن مواقع تنفيذية داخل الدولة، ث  ي. تقلد بعض هؤالء العائد(Esmeir, 2012: 42-43)  القانونية الحديثةرسة  بعد املما

حسين فخري   :مثل  ،بشكله الحديث ولكن يف مجال الحقل القانونيِّ مع النظام الجديد تقلد بعضهم مناصب تنفيذية
بشكله املعاصر قبل   لطته املعرفية يف الحقل القانونيِّع ممارسة ستط والذي لم يس 1883للعدل يف    االذي كان وزيًر

الجنائيِّ  القانون  أيًض  . والعام  املحاكم األهلية وتطور  التحول  القانون    ا كان هذا  التخاذ  القانونين  لهؤالء  كبيرة  فرصة 
موباعتباره    الوضعيِّ فيه  لهم  يكن  لم  الذي  املاضي  وتصفية  للصراع  اجتماعيِّأداة  سلطتهم  سة  مارمل   قيِّطبو   قع 

  عبر جزء من الصراع الطبقيِّ كانت البنية القانونية الجديدة فرصة وساحة لكي ي  أحمد فتحي زغلول.  :مثل  ،القانونية
الحديث يف مصر   واملهنيِّ الطب  كان الحال مع بداية دخول  مثلما  إزاحات    ،عن نفسه يف مصر،  جتماعية  ا وإحداث 
َثم  وِمجديدة.   الفرصة  ن  لحدوثسانح  كانت  لإزاحة    ة  الحديثة تاريخية  البوليسية  العناصر    ،لدولة  من  فالعديد 

وجود قوة اجتماعية ومهنية سابقة  و كل بنية قانونية جديدة،  يمن حيث تش   املطلوبة لهذه الزاحة كانت متحققة
سة هذه  الل ممار من خ نونية  ىلع هذه البنية تسعى ليجاد موقع لها داخل الدولة والتعبير الجديد عن معرفتها القا

الثورة العرابية.   1882يف    كما أن ما سبق جاء ىلع أنقاض محاوالت جادة لبناء دستور مصريِّ ،  سلطةلا ولكن ما    بعد 
النظام القديم شهد حًق ىلع نفس الثنائية    اقائًم  من حيث تحديثه وتطويره، ولكنه ظل    اكبيًر  تحواًل  احدث هو أن 

لكنها ستتجلى بشكل أوضح    ،لقت هذه الثنائية مع محمد عليمصر. خ   السكان يفكم  املركزية الحاكمة ملمارسات ح 
املساحات التي تخص إدارة املجتمع لصالح الدولة  ستحواذ ىلع  باال   ايف القرن العشرين. لقد قام محمد علي تدريجي  

القائمة،   السالمية  الشريعة  منظومة  مع  صراحة  علي  محمد  يتصادم  لم  مؤسساتها.  ماووشبكة  خلق  رف  ع    لكنه 
أما العقوبة الكبرى )االعدام(، فلم تختلف    بمجالس السياسة، وترك املحاكم الشرعية تدير بعض املسائل الشخصية. 

ولكنه أسقط جانب مهم وهو أنه يف   ،ستشاريِّا  يرأبشأنه    يومنا هذا من ناحية أنه ترك القرار األخير للمفتي  ىإل
املقتول أهل  بالديالقبأو    ،حالة عفو وصفح  ت    ةول  قوانينال  أغلب  أن  كما  املتهم.  الدولة حقها يف عقوبة    ه سقط 

تساقه مع  اوأبرزت    اتجاوزت النظام القائم، وإن تصالحت معه أو بررته خطابي    أو القوانين العسكرية  ،قانون الفالحةك
عزتالشر  ئمباد أحمد  الباحث  ويذهب  العامة.  "االستثناء    ىإل   يعة  فأن  ظهور  مع  القانون  بدأ  من  كرة  ، 1829العام 

الفرق  بكونها  والجريمة   لكن  الزمن  األمر موجود قبل هذا  األفراد.كان هذا  وليس فقط ضد  الدولة  ن  أفعل موجه ضد 
وحول االستثناء من سلطة سيادية تستحوذ عليها الساللة الحاكمة الضيقة   ،محمد علي وضعه يف أكواد ومؤسسات

موزعة   ؛ ماليكامل   مثل  جدا األ   لسلطة  خلقهاا   رعذداخل  التي  ومجلس    ،واملحافظين  ،البوليس  :مثل   ،لبيروقراطية 
  ويتفق رأي عزت مع رأي نيثان براون بشكل عام يف هذه النقطة.   (.2020األحكام ومجالس األقاليم القضائية" )عزت،  

م هو  سنرى،  كما  العشرين  ومطلع  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  يف  حدث  للعالما  وتعقيد  كبير  الدو زج  بين  لة  قات 
القانون.  ،البوليسية أيًض  ودولة  والقضائية    اولكنها  القانونية  النخب  التمايز ل كانت مرحلة مهمة يف خلق    ،نوع من 
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)  ،والتقاليد لها  الجديدة  االجتماعية  االجتماعيِّ Bourdieu,1995واملساحات  الصراع  دفع  ما  وهو  هذه    (.  قادته  الذي 
و  النخب يف الوقت  لجيومنا  إلى  ذلك  الق هذا  الذي سيتوجب معه خلق  متياز وتفرد مل اانون حقل  عل  األمر  مارسيه، 

، وخلق لغة جديدة بمفردات تمثل  والنخب القديمة التي كانت قائمة ىلع الداريين، حدود فاصلة بين النخب الجديدة
ورديو عن  ق يصح تصور بيف هذا السيا . و(Bourdieu, 1987) نمفارقة حقيقة يف تمايزها عن لغات أخرى خاصة بالقانو

    .(Calhoun,2013: 48مساحة سلطة تعج بوكالء مختلفين للدفاع عن مصالحهم وتدعم مشاريعهم" )نها  إ" الدولة 
ومثلما تسلحت الدولة البوليسية الحديثة باللوائح والفرمنات الخديوية، تسلحت هذه املرة باللوائح والقانون  

فلمواجهة ضعف القانون     محدود.الر يف الحكم ال وليسية لالستمرالدولة البج لمخرباعتباره  ستثناء  وظهر اال الحديث،  
  ،يف ردع األشقياء والسيطرة ىلع عموم السكان، ومباشرة بعد عام واحد فقط من ظهور القانون الجنائيِّ  الجنائيِّ

األشقيا  1884سنة    أبريل  28  ففي ما يعرف بلجان  إنشاء  وج   ،ءتم  األشقياء يف    1885  يف   م ث    ،ه بحريأو قومسينات 
الع    .اممت ىلع وجه قبلي أيًضع   اللجان املدير وعضوية بعض  لفحص حالة األشخاص املتصفين    دموكان يرأس هذه 

  ويشارك أحد أعضاء النيابة العمومية يف  .أو عديمي الصفة واملأوى  ،بسوء السلوك أو املشهور عنهم احتراف الجرام
الذينات بتحقيق االشتبلقومسيوهذه اختصت  اجلسات هذه القومسيونات. و  الع    ناه يف األشخاص  مد ومشايخ  كان 

العربان ونظار العزب يخطرون القومسيونات عنهم بأنهم سيئو السلوك. وكانت القومسيونات   البالد ورؤساء قبائل 
ما  و أ  ،ين املتهمفإذا لم يثبت من سياق التحقيق ما يداملحاكم األهلية،    ىتملك سلطة إحالة املشتبه يف أمرهم إل

كان للقومسيون أن يحكم بتحديد إقامته يف بلدته تحت مراقبة شيخ البلدة ملدة ال تتجاوز    ايوجب معاقبته قانوًن
ح   الع  العام. وقد  أي  الدارة  رجال  السلددت عقوبة  األشخاص سيئي  البالغ عن  الذين يتخلفون عن   وك مد واملشايخ 

ي  وبعق ملن  مساوية  البة  بإخفاء  األ   ،لصوصتهم  امل شقياء.  أو  العالي  األمر  هذا  ألزم  بال  حاكما  تحكم  بأن  األهلية  كم 
 حال إليها من القومسيونات.  تأخير يف كل قضية ت  

املبدئية  الخطوة  هذه  أن  األ   غير  حصر  يف  تلخصت  وسيئ التي  إقامتهم   السمعة   يشقياء  أماكن   ،يف 
ل الجريمة، فكانت الخطوة التالية التي حاولت  د وازداد معيء  بش   لم تجدِ   ؛ عالج لتزايد الجريمةباعتبارها    ومراقبتهم 

 تها البيروقراطية ىلع األطراف. ن السلطة املركزية من خاللها فرض مزيد من هيم
ينه مجلس عمن رئيس ي   تتشكل ،صدر أمر عال آخر بتشكيل قومسيونات يف الوجه البحريِّ 1884/  14/10ففي 

املد مدير  وعضوية  ورئييالنظار،  النيابةرية،  األ ال  س  املحاكم  لدى  املدعمومية  يف  ي  يهلية  وقاضيين  عينهما  رية، 
أو االستئنافية وحدد اختصاص هذه القومسيونات بتحقيق الجنايات التي تقع    ،مجلس النظار من املحاكم االبتدائية

العام  ،يف دائرة املديرية من جملة أشخاص متسلحين ان  نسحب سلطاما  أو املال، ك  ،ويكون من شأنها سلب األمن 
ا وأ  هذه  بعد،  فيها  أحكام  تصدر  ولم  العالي  األمر  صدور  قبل  حدثت  التي  الوقائع  ىلع  هذه  لقومسيونات  عفيت 

ة التي  واملسائل الشكلي،  والطعن  ،القومسيونات من االلتزام باألوضاع املقررة يف قانون تحقيق الجنايات كاملعارضة
القانون   للمتهماعتبارها  بيقررها  األحواضمانات  اين يف  ينتهي  أن  العادية، ىلع  املتهم    تلى وي  لتحقيق  ل  بحضور 

من قانون    209و،  208، و207ة يف قانون العقوبات دون التفات للمواد  للعقوبات املقرر   اوالدفاع، ويصدر الحكم وفًق
القومسي هذه  أحكام  فكانت  الجنايات.  بعد  تحقيق  فوري  وتنفيذها  للطعن  قابلة  غير  نهائية  من    24ونات  ساعة 

لم  صدو التي  العدام  أحكام  باستثناء  بالتنفيذ  يجِررها،  أمر  الخديوي وصدور  قبل عرضها ىلع  :  2016)بكر،    تنفيذها 
392)  . 

إل  أثر هذه القومسيونات االستثنائية  القلبيِّ  ىوقد أمتد  فانتقلت منذ ذلك   ،1885أبريل سنة    21يف    الوجه 
ة يف البالد فيما  املحاكم الرئيس  يسيونات، وأصبحت ه القومهذه    ى فيذ إلالتاريخ سلطات التحقيق واملحاكمة والتن

العام األمن  يف  تؤثر  التي  بالجنايات  املسلحمثل:    ،يختص  بالكراه   ،السطو  املحاكم  ابينما    والسرقة  نشاط  نحصر 
وأقل يف    ،ة البوليسيةرتداد أكثر صرامة للدولا هذه النقلة مثلت  واملخالفات.    ،والجنح  ،األهلية يف الجنايات العادية

اللجان، وجمعت يف    هحيث قامت بسحب عدد من الجنايات من املحاكم األهلية لصالح هذ  املناورة مع دولة القانون
التحقيق سلطتي  العسكرية.    ،يدها  املحاكم  لحالة  أقرب  فكانت  ن والتنفيذ،  بروانويرى  العصابات   يثان  قضية    ،أن 

الطرق جانًب  وقطع  الدولة  اتكاملي    ا"مثلت  م  لبناء  يف  )الحديثة  أحد    .( Brown, 1990: 260صر"  اللجان  شكلت  وقد 
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محاوالت الدولة يف تجاوز صمت الفالحين وعدم تعاونهم مع السلطات يف القضاء ىلع األشقياء، ذلك من خالل نزع  
املشتباال  من  لال عترافات  الشهود  بعض  تعذيب  وكذلك  التعذيب  خالل  من  فيهم  املجرميه  )املرجع  عتراف ىلع  ن 
 (. 270سابق: ال

أمًر  1885مايو سنة    21  ويف فيهعال  اصدر  جاء  مصر  ي ا  خديو  نحن  املتبعة    بما:  القواعد  يف شأن    اقديًمأن 
ب تقضي  العربان  لحين أأشقياء  املطلوب  الشخص  أقارب  من  رهاين  ناظر    فبناًء  ،ضبطه  خذ  علينا  عرضه  ما  ىلع 

 :ورى القوانين أمرنا بما هو آتذ رأي مجلس شالداخلية بموافقة رأي مجلس النظار بعد أخ 
 
العربان مكلفون بضبط َمبامد وق مشايخ وع    1م   ،بالشقاوة  اإليهم ممن يتصفو  ان تابًعيك   ْنئل 

بتبليغ املديرية بسوء سلوك من يكون غير    اوتسليمه للمدرية التابع إليها وهم مكلفون أيًض
 . معلوم لديها من العربان

ضبط    2م تيسر  عدم  املذكوريعند  أأحد  يستحضر  أن  قبيلته  شيخ  ىلع  يجب  أوالد  ن  حد 
 . هينة لحين ضبط املطلوب وتسليمه لهاراملديرية  ى أو أعز أقاربه ويرسله إل ،املطلوب ضبطه

لزم  وي   ،بل الحكومة لشيخ القبيلة التابع لها الشخص املطلوبزمة من قِ أل دات اساعم عطى ت   3م
   . الشخص املرادمنه للحصول ىلعلزوم املساعدة   يَر ْنباملساعدة مَ 

باملديريات  4م الثانية  باملادة  عنها  املنصوص  الرهائن  يجري    ؛تبقى  الشخص  حتى  ضبط 
 . املديريةاملرهن من أجله وحضوره 

 . قانية تنفيذ أمرنا هذا والح ،ىلع ناظر الداخلية  5م
 

جديدة،   والعربان ياءيف شأن األشقن الجراءات املتخذة كن أي مِ تكما يتضح من نص الوثيقة السابقة هنا، لم 
فما الذي دفع بهذا النص يف هذا التوقيت؟ األمر يكمن يف تجاوز مشروعية وشرعية العقوبة من الناحية الجنائية  

فال يوجد نصوص يف قانون العقوبات تجيز  .  سلطته بأي تكلفةبسط جهاز الدولة ل ، و1883قرت يف  الحديثة التي أ  
بعت الجراءات الجديدة كانت الداخلية ستفقد أحد أهم  ت  او  األمر هكذا  لو ظل  تهم ما. وي م هالأجاز والقبض ىلع  حتا

و املجتمع  السيطرة ىلع  أشك إأسلحتها يف  مثل  مثله  الفرمان  وهذا  أفراده.  اللوائحخضاع  من  أخرى  اللجان،    ،ال  أو 
غير    وجهية، و ة الداخل أو وزار  ،ياتأي أنهم موظفون داخل املدر  وجه رسميِّ:  ني ركون قطاعات لها وجهاجميعهم يش 

مد واملشايخ ليومنا هذا،  حالة الع   يوهو كونهم ممثلين اجتماعين ووجهاء يف مناطقهم، وهذه ه واجتماعيِّ   رسميِّ
ما يحمل ذلك من سلطة اجتماعية  ب  مد ومشايخ قبائلهم، كما أنهم ع  ارسمي    قون بوزارة الداخليةفهم موظفون ملح

من هجمات هؤالء    امد والوجهاء مع األشقياء سواء خوًفما يتحالف الع    -يومنا هذا  ىوإل -  اولكن كثيًر.  ورأس مال رمزيِّ
األمن يف حفظ  رغبة يف  أو  مباشر،  عليهم بشكل  ال   األشقياء  أو  تأمينهم  قراهم  طريق  عن  معهم  الغنائم  قتسام 

(Brown, 1990: 263) .    خالل من  الدولة  لجهاز  نظرنا  الفيلسوفوإذا  الدولة    وجيوتاري   ديلوز  ينالفرنسي   نيي طرح  عن 
به اجهاز  باعتبارها   للخارج  وإدخال  هذه    وخصوًصا ،  ( Deleuze and Guattari, 2009: 394-398)  ستحواذ  راحل مل ايف 

تفكك   ال  ناحية  من  هنا  فالدولة  واملؤسسة.  الفاصلة  عالقات بالتاريخية  لصالح  تدميرها  بمجرد  القديمة    العالقات 
ستحواذ ىلع هذه العالقات االجتماعية  عن دور الدولة، ولكنها تقوم باال   ل الحداثيِّترض يف املخيجديدة كما هو مف 

الحديث،   والجهاز  املاكينة  داخل هذه  َثالقديمة  أيًض  م  ومن  الخطأ  القديمة مازالت قديمةب الظن    ا فمن    ،أن العالقات 
مضاعفة    :مثل  ،تحواذ تأثيرات مختلفة لدماج واالس. ولهذه العملية من ا  نفسها عبر العقود والقرون املختلفة  يوه

ساحات يصعب الوصول  السلطة وقوتها، أو وصول السيادة عبر أشكال من الوكالت املضمنة داخل املاكنية الحديثة مل 
إل  الحال  وهو  املباشرة،  الجهاز  قوة  بكامل  و  ىإليها  تدخل  طبيعة  يف  هذا  أطرافها  ايومنا  لبعض  الدولة  ختراق 

نثربولوجية عن غياب هيمنة وسيادة الدولة  حض بعض التصورات األ دوهو بالضرورة ي  ل املدنأو حتى داخ   ،الجغرافية
أوقات كثيرة تدعم عسكرة    هي ف ؛  ىلع الدولة  انتائج خطرة أحياًن  ستراتيجيةال يف مساحات ما يف مصر. ولكن لهذه  
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األمنيِّوت    ،البوليس الجانب  الع  علي  والتحديث  التنمية  حساب  للمجتمعاتىلع  تطور   ام  مع  ولهذا  املختلفة. 
عرف بالنمو املركب  ما ي  ق يف مصر مطااملنعاني أغلب  ستحواذ الدولة ىلع املوارد الطبيعية، تا  الصناعات ومزيد من

لعائالت بأكملها تنقض    اتصل أحياًن  متكايفء. وهو ما يستدعي بالضرورة نشوء عصابات ومجموعات من األشقياءال  ال
وهو ما يتبين بوضوح عبر صفحات كتاب زينب أبو املجد   للولوج لبعض الثروات  ؛نتاجية ال ذه العمليات  ىلع فوائض ه

متخيلةإ) و( مبراطوريات  اال ل.  ففكرة  التي  ذلك  الجرائم  أحد  الحديد،  السكك  وقطع  ونهبها  القطارات  ىلع  نقضاض 
هاجًس وإل  ا حقيقي    اتشكل  االستعمار  وبعد  قبل  املصرية  تمثهذا  يومنا  ى للدولة  ال  بالضرو ،  اجتماعية  ل  مقاومة  رة 

ولكنها قطًع أنماط توزيع امل   اوسياسية،  والثرواتتمثل خلل يف  الشركات  وارد  الراهن تصالحت بعض  الوقت  . ويف 
تات من املوارد مع بعض العائالت املحلية  واملصانع مع هذه األنماط وصارت تعزز البلطجة من خالل تقاسم بعض الف  

القابلية   الع ذات  كلالستخدام  ىلع  الحكم  نف.  من  النمط  هذا  السيادة    ،يخلق  من  مختلفة  أشكال  املوارد  وإدارة 
أو القمع   كما يخلق أشكال من الجريمة والبلطجة تستدعي مزيد من العسكرة ال فقط للضبط األمنيِّ  ،والهيمنة للدولة 

ت طابع عسكري من  ئم لقحام قوات ذا اج الداالحتيأو ا ،، ولكن للسيطرة العسكرية املباشرة ىلع بعض األقاليماألمنيِّ
فس  ولهذا  والسيطرة.  الضبط  مثلالبوليس يف عمليات  ممارسات  الرهائن   ،األسرى  أخذ  : تظل  يتضح    أو  هنا يف  كما 

وهذه    ال غنى عنها الستمرار قدرات الدولة البوليسية يف ضبط عموم السكان.  ،التي أقرت أخذ الرهائن  1885  وثيقة
يف  ىلع  املمارسة  القبض  املشت أ  األشخاص  فيهمهالي  إل   ،به  قائمة  املتهمين  املستوىيو  ىأو  ىلع  هذا    منا 

 ، وسنوضح أبعادها وأشكالها الجديدة يف الجزء الخاص بعصر مبارك.  والسياسيِّ الجنائيِّ

حاكم . وتقدم مسيو لوجريل النائب العام لدى امل 1889حتى يوليو    األشقياء يف العمل قومسيوناتستمرت  او
بارنج  "  األهلية إفلين  للسير  الوحشيبتقرير  واألساليب  القومسيونات  هذه  إجراءات  الحصول  عن  تتبعها يف  التي  ة 
حوالي  ا ىلع   بلغت  والتي  تنظرها  التي  القضايا  يف  املتهمين  الخديوي   2000عترافات  من  بارنج  فطلب  قضية، 

رياض باشا رئيس الوزراء يف ذلك  ل رض خيارين فقط بع ورد كرومروقام الل .( 393:  2016)بكر، "  ها فعاًلؤها، وتم إلغاءإلغا 
وهما إلغا   : الوقت،  فوًرإما  القومسيونات  القومسيونات  ا ء  هذه  أحكام  مراجعة  لجنة  أوروبي ىلع  مندوب  تعين  أو   ،

(Brown, 1997: 37).    خوف   ىإل ليس هناك العديد من الجابات لسؤال ملاذا تم إيقاف هذه اللجان. فسميرة أزمير تشير
من  الن هاجليز  باال   هذستغالل  للتشهير  السمعة  سيئة  داخللجان  أن    ستعمار  ترصد  أنها  كما  نفسها،  بريطانيا 
لنفسه  اال  أراد  اال   االحتفاظستعمار  وبين  بينه  والشرقية  بمسافة  الخديوية  األنظمة  به  تتسم  الذي  ستبداد املطلق 

اال ؛ ،اعموًم الحداثة وح   ستعمار ممثالً كي يظل  القانون يفلقيم  املختلفة  بعض   مصر.  كم  وجهة  صحة  تؤيد  الوثائق 
ستعمار للردع والسيطرة ىلع  قتراحات اال ا ولكن   وحشية هذه اللجان.  ى يف هذا األمر، فأكثر من تقرير أشار إل  مير أز  نظر

ن   التي  والقوانين  األشقياء  ومواجهة  مصر  يف  فعاًلالسكان  كثيرً   فذت  تختلف  وال  مضمونها  تقل يف  لجان    اال  عن 
الضوء ىلع  قياء. وربما ياألش بر  طرح وتحليلنبغي تسليط  فبرانيثان  األشقياء.  أن لجان األشقياء  ا ون للجان  ون يرى 

عبر السيطرة ىلع جانب   ستمرار قيادتها لجهاز الدولةاكانت أحد محاوالت الدولة املصرية يف االحتفاظ بسيطرتها و 
مة املصرية ىلع  ستحواذ الحكوا ستمرار يف  باشا املختلفة لال  رحاوالت نوباويستشهد بم  من الدارة القانونية للبالد.

بسبب هذه    1888أنه تم الضغط ىلع الخديوي لقالة نوبار باشا يف    ىجهاز الدولة والسيطرة عليه. ويشير براون إل 
أنا    (.Brown, 1997:36)املحاوالت.   الوثائق  لمالحقيقة  ال   ،أجد يف  ظة لوجود  لجان أي مالح أو خالل فترة تطبيق هذه 

اللجان نزاع بين االستعمار والدولة امل  ىلع محاوالت    ا. ينطبق طرح براون فعلي  يف مراحل تأسيسها  صرية حول هذه 
الداخلية والسيطرة عليها وِمالنجليز لال البالد. وبالفعل لم    م  ن َثستحواذ ىلع وزارة  إحكام قبضتها الحقيقية ىلع 

. ويمكن أن نرصد ذلك من  ( Tollefson,1990)   1894بشكل كامل قبل  ارة الداخلية  حواذ ىلع وزتسيتمكن النجليز من اال 
وهو   ا. أما لجان األشقياء، واألشقياء تحديًدومناورات نوبار باشا ضدهم يف هذا الصدد   ،خالل عدة محاوالت من النجليز

أزمير وبراون نسبي   الدولة املصري  اقي  حقي  اهاجسً   اانو، كاوليس كلي    اربما الشيء الذي يغفله كل من  ة من قبل  عند 
أمنية  اال  وأزمات  هواجس  كانت  القطارات،  ىلع  واالنقضاض  املسلح  والسطو  الجريمة  فمعدالت  وكذلك  ستعمار، 

فاألشقياء ظهروا عدة مرات يف وثائق الدولة املصرية   حقيقية ومشتركة بين االستعمار والدولة املصرية. وكما رأينا



ــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

فحةص | 21  

 

الدولة مع الفالتية يف صعيد مصر والعربان يف عصر سعيد،    لإلدارة البوليسية، وكذلك   أزق حقيقيِّ وشكلوا م صراع 
العربان.   د قتضى أن يقوااألمر الذي   اللجان و  سعيد حملة عسكرية موسعة بنفسه لخماد ثورة  لم تتشكل    اأيًض  هذه 

اال  عن  إل ستعمار بمعزل  للنظر  أميل  فأنا  ولذلك  يف  ى.  اللجان  التا  هذه  موا  ريخيِّسياقها  وهو  الدولة  األوسع  جهة 
والذي كان ليقيد    1883الذي صدر يف    رد فعل ىلع القانون الجنائيِّباعتباره    :ا ثانًي  .املصرية عبر عدة عقود لألشقياء

ت  الذي رسخ أخذ الرهائن من املجتمع بقومسيونا 1885ربط فرمان  اصالحيات وممارسات الدولة البوليسية. ويجب أيًض
لعموم السكان يف مصر والسيطرة ىلع    والعسكريِّ سع لفهم طبيعة الضبط البوليسيِّوضعهم يف إطار أواألشقياء و 

 أنها ربما كانت فرصة لإلنجليز لزاحة سيطرة الحكومة املصريةيف  مع براون    اتفاق نسبي  ويمكن اال  األقاليم املختلفة.
وقد شكلت قومسيونات األشقياء    سية.اكينة البولي كل مباشر بامل ىلع جانب مهم من منظومة العدالة واملرتبط بش

محاولة الدولة املصرية مقاومة الفصل بين السلطات، وذلك عبر منح السلطة التنفيذية حق التحقيق وسيادتها ىلع  
 السلطة القضائية وتشريعاتها الجديدة.  

  ،اها الليبراليِّبمعن   القانون   ن تدعيم دولةلم يكن رد النجليز ىلع توحش قومسيونات األشقياء لصالح مزيد م
إعالن األحكام اقتصادية ملأزق الجريمة وضبط عموم السكان. فالرد ترواح بين املطالبة ب،  يجاد حلول اجتماعيةل أو  

قتراح  امحاكم عسكرية برئاسة ضباط بريطانيين. وكان هذا    ىيف مصر إل   إحالة القضاء الجنائيِّأو    ،العرفية مرة أخرى
وكذلك    طالب بإلغاء قومسيونات األشقياء.  هو نفسه الذي و  ،جيكي للمحاكم األهلية يف مصرالعام البلدعي  ارنج امل ب

. حيث رأت بريطانيا أنه من  1914قتراحات حتى سنة  نتصرت فكرة املحاكم العسكرية ىلع باقي اال او . االلورد كرومر أيًض
الع   املحاكم  إعالن  دون  الصعب  كاف  رفية  القوات  جراء،  ال ذا  له  مبرر  ىلع  الهجوم  لردع  العسكرية  للمحاكم  ولجأت 

ىلع الضباط النجليز يف العموم أم فقط يف حالة تواجدهم   عتداءالبيرطانية، وكان الجدل دائر حول إدخال حاالت اال 
العسكري. بإعاا  1888ويف سنة  "  بالزي  البوليس  عموم  مفتش  نائبي  باشا  وجونسون  باشا  من كولس  دة  قترح كل 

الجعقو مرة بة  العامكون  تل ،  أخرى  لد  األمن  قواعد  لتثبيت  األميري    ،وسيلة  األموال  الجزاء  وتحصيل  هو  الكرباج  وأن  ة 
الق   يف  عديدة  لجنايات  املصريِّاملناسب  النجليز  م   ث  .  (  393:  2016،  )بكر  " طر  ستظل  آل أسس  الخطورة  شديدة  فة 

املصريِّ  البوليس  تاريخ  مدار  ىلع  روه  مستمرة  الوظاملستق  بطو  ىلع    يفيِّبل  بقدرتهم  املحاضرإللضباط    ،ثبات 
التلفيق والتزوير   ىدفع الضباط إل  ىوهو ما أدى إل ": كما يرصد عبد الوهاب بكر . وإثبات التهم ،وإقامة الدعوى الجنائية 

املتهمين  ،للتهم  اإثباًت اعترافات باطلة  ،وتعذيب  للحصول ىلع  البالغة معهم  القسوة  الج  واستعمال    رائم،بارتكاب 
إل الجرائم التي تقع بدوائر عملهم  آثار  هذا    ظل  .  ( 396)املرجع السابق:    " وليتهاؤمن مس  ادوائر مجاورة تخلًص  ى ونقل 

ليومنا هذا. وهو ما يجعل املساحات املختلفة بين األحياء واملحافظات مساحة للتنازع الدائم بين األقسام    ااألمر قائًم
امل   الً ريات. فمثيواملد بالً اعطي مثولن  دن،داخل  أمناء وضباط    فبعض   القاهرة  دائم بين  نزاع  البلد محل  شوارع وسط 

وأبسطها الحصيلة    ولكن بسبب الغنائم ،هذه املرة ليس بسبب الجرائم  اوتحديًد  وعابدين  ،مباحث قسمي قصر النيل
  سيِّ ضايا ذات الطابع السياالقذهب أغلب  . بينما ت-ياراتالذين يقومون بصف الس-  " اسي  "الس  التي يتم تجميعها من  

-إال فيما ندر    قسم قصر النيل، وجعل قسم عابدين للجنائيِّ  ىإل   التي تقع يف محيط مشترك بين حدود القسمين 
، حيث كان قسم عابدين منوط بالتحقيق يف العديد  اينطبق هذا الحديث ىلع عصري مبارك والسيسي وليس سابًق

التظاهر باألخصمن ق النهر  ما ت    افكثيًر  أما يف بعض جرائم القتل  -1954و    1953يف سنتي    ضايا  ترك الجثث ملجرى 
أخرى. الربط بين الحصيلة الجنائية    ىرية إل يمدِمن  أو    ،آخر  ىن قسم إلىلع سبيل املثال لتنتقل تبعات التحقيق ِم

  ،فساد واختالل األمن  بك للحديث عنا دفع عبد اللطيف الصوفاني  م"هو  ،  والترقيات وما نتج عنهما من توحش أمنيِّ 
ااو بين  التصادم  مساحات  أولى  املساحة  هذه  وكانت  الشورى.  مجلس  يف  بك  مدكور  أحمد  محمد  لنيابة  قتراحات 

  سلبيِّ  بدوره بشكل قضايا، وهو ما كان ينعكسال هذ ن املتهمين يف هة النيابة لكثير ِمئبسبب تبر ؛العامة والبوليس
التنكيل باملتهمين من قبل الضباط بعد  اوهو ما  فصل الضباط،    اترقيات وأحياًنالىلع   نعكس بدوره ىلع مزيد من 

املتهماأو    ،إطالق سراحهم هؤالء  الع  ونتقام  من  كيًد  ،مد ن  العام  األمن  وتكدير  الضباط  اواملشايخ  :  2016)بكر،    " يف 
396).   
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بقومسيونات  العمل  إنتهاء  ط  بعد  يف  كبيرة  نقلة  مصر  ستشهد  العالقةاألشقياء،  السلطات   بيعة  بين 
القضائية:  الثالثة  التنفيذية،  فلم يعد ممكًنالتشريعية،  اال   ا.  الدولة املصرية ق  تحت  أن تمضي  يف عدم    ا دًمستعمار 

بجديةأ الفصل  هذا  إل  ؛خذ  ستلجأ  بقاناال   ىولذلك  )املرسوم  الخديوية  باألوامر  لضم  ستعانة  املعاصرة(  باللغة  ون 
التشريعستثنائية يف عماقوانين   القانونيِّ  ،ليات  الحقل  أنها ستحول  البوليسيةلتكون    ؛كما  الدولة  لترسيخ    ،أداة 

لتزام بمبدأ الفصل بين السلطات. ونقطة العمل بمراسيم قوانين  وباال  ،وإطالق يدها عبر القانون ،وتمكنيها من العمل
نابعة  ا دائمةستثنائية  لقوانين  وتحولها  التنفيذية  السلطة  الف  من  ال دفعت  أجامبين  ليِّيطايلسوف    ى إل  جورجيو 

 ,Agambenوالسلطة التشريعية من خالل هذه اآللية )  ،بتلعت مبدأ الفصل بين السلطاتاستثناء قد  القول بأن حالة اال 
  لسنة  18 رقم العالي األمر توفيق محمد الخديوي صدرحيث أ  1891  سنة يوليو   13يف    ت أول محاولة  ء(. وجا 2005:18

واالشتباه  جريمتي راألم هذا تدعواب ،1891 القانون    .التشرد  البوليسية توسيع  بمثابة  جاء  الدولة  أخرى ملنح  محاولة 
 .  والحبس االحتياطيِّ  ،وإتاحة القبض التعسفيِّ   ،رقعة األشتباه

 لم  نْ َم  :اًلأو  :ن املتشردي من يعتبر أن ىلع 1891 لسنة 18 رقم  العالي  األمر من األولى املادة  نصت
 ا:  ثانيً    .حرفة  أو  صناعة  عادة  يتعاطى وال ،  للتعيش  وسائط وال  ،مستقر إقامة محل  هل يكن

 واملحال ق،الطر يف التسول  ىلع  نياملعتاد العمل ىلع القادرون  البنية ياءوأق الشحاذون
 .العمومية 

 . التنجيم  أو، القمار ألعاب تعاطيِمن   معاشه كسب  يف عيسَ  ْنمَ  ا: ثالًث
 .ه من وقعت  جناية أو،  جنحة بسبب يِّ؛  قضائ  بحكم بوليس ل ا مالحظة تحت علج    نْ َم رابًعا: 

 أو ،لدةب أو ،عزبة أو،  ناحية بضواحيا  متخفي   أو ،متجواًل الشمس غروب بعد جديو  ْنَم خامًسا:
 األماكن  يف الحالة  بهذه وجوده عن مقبول عذر إبداء بدون  ة الشُّب يستوجب آخر  مكان  أي  يف

 . املذكورة
 يف املشتبه األشخاص  ْنمَ  يعتبر أن ىلع 1891 لسنة 18 العالي األمر من الثالثة ةاملاد نصت

 .نصبال  وأ  ة،سرقبال  عليه حكم ْنَم : أواًل أحوالهم،
م مزيد  األمنيِّومع  الفشل  الضبط  والبوليسيِّ   ،ن  عمليات  العمل   ،يف  إيقاف  من  الرغم  وىلع  والربط 

النفيِّ قانون  سيخرج  األشقياء،  سنة      الداريِّ  بقومسيونات  وِم1909يف  رجال  .  من  إدارية  لجان  سيتشكل  خالله  ن 
االت املعروفين بالجرام يف البالد،  لفحص ح   ؛شرف عليها مفتشون بريطانيون واملشايخ ي    ،مدوالع    ،والدارة ،البوليس

  انتهت هذه فإذا ما    .ن وتهديد األم  ،رفوا بالجرامرية أنهم ع  قولين يف الؤاملسوالذين يتضح من شهادة رجال الحفظ  
إل إل   ى اللجان  الواحات إتقاء لشره.  منطقة ت    ىخطورة شخص ما، تم إبعاده  البندول مرة  سمى املحاريق يف  هنا عاد 

احية الدولة البوليسية بدون املناورة القضائية. فهذه اللجان رغم تشكلها من خالل القانون، ولكنها ستأخذ  أخرى ن
 لسلطة التنفيذية. كله يف يد ا الطابع القديم يف وضع األمر  

إل البابلي  أثًر  ى ويشير محمد بك  الجنايات الخطيرة،    ا ملموًس  اسريعً   اأن هذا القانون كان له  يف تناقص رقم 
إل غ تحول  أن  لبث  ما  النقص  هذا  أن  ِم  ؛ازدياد  ىير  القانون  ذلك  لتطبيق  كان  ما  إجراء  بسبب  كل  شأن  فعل  ردة  ن 

اتخذ  ،استثنائيِّ الح  من الكثير    حيث  الرجال  السمعةقرى  فظ يف  التبليغ عن سوء  وهو  الخطر  السالح  وشهرة    ،هذا 
  ا كانوا سببً   ْنأقارب األشخاص املبعدين ضد َم  دعوامل الحقد واالنتقام عن  مما أثار  ؛الجرام وسيلة للتنكيل بخصومهم

 .  (13-12: 1941)البابلي،   يف إبعادهم وتشتيت شملهم
الداريِّ النفي  نفسهه  1909يف    نظام  رقم    و  وجاء بش   15قانون  البوليس.  مراقبة  تحت  األشخاص  وضع  أن 

القر   22القانون شديد التفصيل يف     ،أو املحافظ بصفة رئيس  ،بة من املديررك  ار باملالحظة من لجنة م  مادة. "يصدر 
إذا رأت    قانونمن ال  ةسسادت املادة ال ءوجا   .واثنين من األعيان بصفة أعضاء"   ،والنيابة  ،ن رئيس املحكمة األهليةوِم

األولى تقرر بوضعه تحت    ا أن املتهم يدخل ضمن األشخاص املنوه عنهم باملادةا كافًياللجنة أنه ثابت بالشهرة ثبوًت
سنوات  خمس  تتجاوز  ال  ملدة  إقامته  محل  يف  البوليس  تحت   األفراد وضع يبيح قانون أول ذلك  عتبري  و  .مالحظة 

املادة  قضائيِّ حكم صدور  ىإل  حاجة دون البوليس مراقبة القانون  األخطر يف هذا  إذا   ىلعْتوالتي نص    21. وكان   :
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  ،أو شروع يف سرقة  ،أو سرقة  ،أو شروع يف قتل  ،ببراءة متهم يف قتل  -اية األدلةلعدم كف-  حكمت محاكم الجنايات 
املادة األولى من    عليهم أحكامأو حريق ورأت أن املتهم املذكور ممن تنطبق    ،أو تسميم مواشي  ،أو إتالف مزروعات

القانون  الخمس سنو  ،هذا  ال تتجاوز  البوليس ملدة  تأمر بوضعه تحت مالحظة  أن  لها  أن ت    ،اتجاز  أيضا  له  ولها  عين 
 .محل القامة يف الجهة املذكورة باملادة الحادية عشرة من هذا القانون 

ريات الهجانة، وهو وهو نظام دو 1910  قه يف م تطبيآخر ت  بإجراء بوليسيِّ   وترافق العمل بنظام النفي الداريِّ 
ختير أفراد هذه  او  ،من نوع يتصف بالقوة والتحمل  نوع من القوات العاملة يف مجال البوليس، يمتطي أفرادها جمااًل

البشارية قبائل  من  الطرقات  ،القوة  يف  التجول  تمنع  القوات  هذه  وكانت  بالسودان.  ىلع    ،والعبابدة  والحجر 
 من التأديب والزجر.   ا نوًع؛ ن يف بيوتهماملواطني

هو زرع الخصومة بين   1912يف    داريِّ بنظام النفي ال ويرصد كل من البابلي وبكر أن أحد أسباب إيقاف العمل  
رهبة    ىطمأنوا إل اكما أن إيقاف العمل به شجع املجرمين ىلع التمادي يف إجرامهم بعد أن    ورجال الدارة   ،الفالحين

 م. وتخوفهم منه  ،رجال الحفظ
الع  امع  و  1914ويف   الندالع الحرب العاملية األولى أعلنت بريطانيا األحكام  عام الذي أصدرت رفية. وهو نفس 

ىلع   كن ببعض التعديالت التي ستحلق بهول  ،لحظة كتابة هذه السطور  ىإل   االذي سيظل قائًمفيه قانون التجمهر  
وقبله يف  ،  1923يوليو    5فع فقط يف  عد إنتهاء الحرب، ور  ى بحت   اائًمة قرفيالعمل باألحكام الع    وظل  فترات مختلفة.  

ال  26 األحكام  قانون  خرج  املصريِّع  يوينو  ي    ،رفية  لم  سنة  ولكنه  يف  إال  عند    1939طبق  العاملية  اأي  الحرب  ندالع 
 الثانية.  

قل   الجنايات  أعداد  أن  البابلي  تطوًر  ،ْتويشير  قد شهد  األشقياء  إعال   اكبيًر  اوردع  األحكام  بفضل  رفية، الع  ن 
نخراطهم يف أعمال  ا ى األشقياء يعود إلوهو أن السبب يف تقلص الجريمة والسيطرة ىلع  ؛رأي آخر ىولكنه يشير إل 

تنجح   ئأو قانون الطوار  ،رفية أن األحكام الع   -حتى يومنا هذا - الحرب. وبشكل عام هناك قناعة لدى البوليس املصريِّ 
األشقياء ردع  الجريموالسيطرة    ،يف  كتابي بكر  ىلع  كما تظهر يف  الجنائية  الحصائيات  ولكن  الجريمة يف )ة.  عن 

  ى عكس ذلك، أو يف أفضل األحوال إل  ىتشير إل  ( أحوال األمن املعاصر)وكتابه اآلخر    ،(يف منتصف القرن العشرينمصر  
تماًم مختلفة  ألسباب  السنوات  بعض  يف  الجريمة  األحكام  اتقلص  قانون  فمثاًل(ئ طوارلا)  العرفية   عن  الحرب    .  مع 

، وكانت هناك نسبة تشغيل ال بأس بها،  املحوًظ  اوإزدهاًر  اتطوًرالعاملية األولى شهدت الصناعات املحلية يف مصر  
إل العمالة املصريةواضح    تحسن معيشيِّ  ىوقاد هذا  أحوال  الريفية والقادم  ،يف  للعمالة  ن من  يوإيجاد فرص عمل 

البوليس بالقمع  غال شنرجع البعض ذلك ال . وي  وحظ أن رقم الجنايات قد قفز من جديدل 1919ويف  . (2012)بكر،  الصعيد
  ،، بينما يرى آخرون أنه كان بسبب عودة األشقياء مرة أخرى من الحرب محملين بتجارب جديدة1919بعد ثورة    السياسيِّ 

سيئة   أنه  ا وأخالقيات  املالحظ  ولكن  الحرب.  سنوات  من  وصاعدً الحرب  نتهاء  امنذ  كتسبوها  األولى  أن    االعاملية 
املدن الكبرى،    ىنتقال العمال من الريف والصعيد إل او   -يعرف اآلن باالقتصاد غير الرسميِّ  أو ما-  رسميةال ر  غي العمالة  

هاجًس األمن    اكبيًر  اأصبح  قائًم–لدى  الهاجس  هذا  ِمإلى    اوسيظل  يخلو  ال  واألمر  هذا.  ب  يومنا  أثنون    اجتماعي. عد 
ما كانت تدور بينهم    اكثيرً  والعمالة داخل املدن الكبيرة  ،واألشقياء ، اجرة داخلًياه العمالة امل   فالجماعات املختلفة من 

، وتظهر هذه املواضيع يف  لدى البوليس املصريِّ  اقي  حقي  اصراعات عنيفة ألتفه األسباب. وكانت هذه املعارك هاجًس
فتوة الذي    مذكرات  : مثل  ،كما يمكن مالحظة هذا الخط بشكل دائم يف عمل مهم  اويف السينما الحًق  ،األدب بشدة
ن َثم  يتضح لنا  ومِ يف كتاب بكر عن الجريمة.    ااملؤرخ صالح عيسى. وتظهر هذه املشكلة بوضوح أيًض  ه حققه وقدم

العمل    أن بسبب  السكان  األمنيِّ  امصدًركانت  حركة  االجتماعية   ،للتهديد  األربعينوستز   .والقالقل  يف  مع  يداد  ات 
 كل املزيد من العشوائيات بمفهومنا املعاصر.  يوتش ،تضخم أعداد الهجرة الداخلية 

فعت فيه األحكام أي نفس اليوم الذي ر    -يوليو  5يف    لمتشردين واملشبوهين جديد ل  قانون  ن  س    1923ويف  
النفي الداريِّ"  رفية. الع   وبين قانون  الشبه بينه  ارتكاب فعل معين بالذاتأنه يع  وكان وجه  الشخص ال ىلع    ،اقب 

 . "أو ما يسميه القانون بحالة االشتباه ،سوء سمعتهولكن ىلع 
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 تكن لم ْنَم :  أواًلكل من:   تشرد حالة يف دعي   أن  ىلع  1923 لسنة  24 القانون من 8 املادة ْتنص  
 التنجيم  أو ،القمار أعمال بتعاطي عيشه  كسب يف يسَع ْنَما: ثانًي .للعيش مشروعة وسيلة له

 قوادو  ا:ثالًث .الجمهور  لنظر معرًضا  يكون آخر محل أي  يف  أو  ،العمومية ل املحا أو  ،الطرق يف
 يف الشحاذة يتعاطون الذين العمل ىلع نو القادر األصحاء األشخاص  :ارابعً   ت.العموميا النساء
 التسول  ىلع األطفال  تحريض بسبب ؛مرتين من  أكثر  عليه  كم ح   ْنَم ا: خامسً  . العمومية الطرق 

 جرالغ  :ا سادًس .سنة من أقل األخير الحكم ىلع مضى قد وكان العمومية املحال أو ،لطرق ا يف
 أو  ،مهنة  يحترفون  أنهم  يثبتوا  أن  أو   ،ثابت موطن لهم  يكون أن  دون البالد  يجوبون  الذين

 أو ،املدن  يف ومية العم امليادين أو  ،الطرق يف عادة  الليل يقِض  ْنَم  ا: ابًعس    .ة مشروع صناعة
 . ا مسكًن له أن ثبتي   وال  البنادر
 :أواًل  :م فيه املشتبه من عدي   أن يجوز "أن ىلع 1923 لسنة 24 القانون من الثانية املادة نصت

 جريمة الرتكاب  واحدة مرة من  أكثر عليهم    كمح   والذين ،  عمًدا لقتل با عليهم  املحكوم األشخاص
 يف عليه املنصوص التهديد ي:وه،  الجرائم تلك  إحدى يف وعلشر  وأ ،  بيانها يالتال الجرائم من

 ص،األشخا  وخطف  ي،األهل  العقوبات  قانون  من  284 املادة  من  والثانية   األولى الفقرتين 
 وإتالف  ،النقود وتزييف  ،والنصب والسرقة ،املواصالت وسائل وتعطيل  ،عمًدا والحريق

 قد كان ذاإ  إال  ما، جريمة ارتكاب  بقصد املساكن  مةحر وانتهاك  ،املواشي وإعدام  ،املزروعات
 ا: ثانًي .بالتقادم  سقطت قد العقوبة تلك كانت أو ،عقوبة آخر  نقضاء إ ىلع  واتسن خمس مضى

 الجرائم من  لجريمة عليهم الدعوى   إقامة أو ،  ضدهم  تحقيق عمل مرة نِم أكثر  النيابة تولت ْنَم
 عدم  بسبب  ولكن الجرائم  تلك إحدى  يف  لشروع  أو  ة،بقالسا الفقرة  يف  عليها  املنصوص

 قد كان إذا إال  بالبراءة فيها حكم أو، لقامتها  وجه ال بأ قرار صدر أو ،القضية فظتح   األدلة كفاية
 فيها الحكم  أو  لقامتها  وجه ال بأ القرار إصدار أو،  القضية  حفظ ىلع  وات سن خمس مضى
 حكم واحدة  مرة  عليهم صدر نْ َم ا: ثالثً  .  بالتقادم سقطت  قد العمومية  الدعوى كانت أو  ءة،بالبرا 

 لدعوى أو ،لتحقيق  محاًل أيًضا واحدة مرة وكانوا ،املادة  هذه من األولى الفقرة يف عليه  ص  ن   مما
 كتل يف عليها املنصوص  باملواعيد االنتفاع أمكنهم إذا  إال  الثانية الفقرة يف عليه  ص  ن   مما

 أو ن،جائسي شروقها  وبين  ،الشمس غروب بين  واحدة مرة  من  أكثر ا يوجدو ْنَم  ا:رابًع.  الفقرتين 
 أن  غير ومن بهةالشُّ  إلى يدعو آخر مكان أي أو ،ضاحية  أو  ،عزبة أو ،قرية جوار يف مختبئين

 ىلع  تداء االع ىلع االعتياد جدية ألسباب  عنهم  اشتهر  من   ا:خامًس.  ما   سبب  لوجودهم يكون
 أو ،املال  ىلع أو ،النفس ىلع باالعتداء التهديد ىلع االعتياد أو ،املال ىلع أو ،النفس
 نَم  ا:سادًس.  املسروقة  األشياء أو،  املخطوفين األشخاص لعادة كوسطاء االشتغال ىلع  االعتياد
 ،واألفيون ،كالحشيش  : باملغيبات أو ،السامة  باملواد  مشروعة غير بطريقة االتجار اعتادوا

  ذلك. وغير  ،والكوكايين ،والداتورة
 

 يف  القانون هذا توسع"  إلى   يف تقريره للمبادرة املصرية للحقوق الشخصية  عادل رمضان  يويشير املحام 
 فكان جرم من  ارتكابه  تم  ما  أساس  ىلع وليس  عنهم، اشتهر  وما  املعيشية  أحوالهم  أساس  ىلع  األفراد  عقاب 

 للحريةا  كلي   ةاملقيد  لعقوبات ا عن فضالً  االشتباه  حاالت  من  حالة فيه  توافرت نْ َم أو ،  تشرد لة حا يف  وجد  ْنَم عاقبي  
التأسيس سيرسخ ممارسة بوليسية ستستمر معنا  .( 11:  2019)رمضان،    البوليس" مراقبة تحت بالوضع   ي وه   ،أن هذا 

صبح مدعاة للسخرية والتندر يف الكمائن  وهم. وهو أمر سيرتياح الضباط لوج ا ىلع عدم   إلقاء القبض ىلع األفراد بناًء
الدور  ،البوليسية أو توقيفهم    ،حتجازهمابسؤال األفراد عن سبب  ف  .ات األمنية التي سيقوم بها ضباط املباحثيأو 

  ،كثيرة "أهوه، شكلك مش عاجبني". كذلك سيكون للمبلس  ستكون ردود الضباط يف أوقات  اللكشف عليهم جنائي  
محوريِّ  دور  العامة  وأحياًن  والهئية  األشتباه،  ال  ايف  فسمرة  البشرة.  لون  وضع  وكثيرة  تعكس  ال  التي  واملالبس  جه 
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ألصحابها   طبقيِّ  املالبس  ،جيد  شكل  تؤثر ىلع  التي  الحرف  ألصحاب  الهئية  تجانس  عدم  للقائمين ىلع  وفًق  أو  ا 
تجالضبط دائًمل ع،  لالع    اهم  طريق  رضة  يف  لياًلشتباه  اال عودتهم  يف  ونأخذ  السمات  .  هذه  قليالً وعتبار  ،  نتأمل 

األصل. وهو ما    وسمرة البشرة يف مصر هما  ،دة الفقرببساطة شو  هألن  ؛ان يف مصرك تشمل أغلب عموم السسنجدها  
أيًض اال   اسيرسخ  دستوري  أن  املكفولة  الحقوق  من  عام  استثناء  اليوميِّ   بشكل  وأواألساسيِّ  هو  للحقوق  ،  الولوج  ن 

  للدستور يتطلب برهان ماديِّ   الطبقة وسمات الوجه والبشرة. فالولوج  يوه   ،الدستورية يجب أن يمر عبر مفاتيح أخرى
مرة  شتباه الدائم. أي الخروج من دائرة اال   لكي تخرج من دائرة عموم السكان  ؛للضباط ينعكس من خالل الجسد وهيئته 

البوليسي  أخرى املمارسة  القانونيِّ  ةهذه  الطار  خارجة عن  أيًضليست  الطوار  ا، بل مدعومة به، ومدعومة    ئ بقانون 
عام القانونبشكل  ي  لا   ،  االحتياطيِّذي  االعتقال  األوقات  جيز  أغلب  سيفضي يف  للتحقيق  للنيابة  الذهاب  بالقطع   .

ال  الدفاع  ليقوم بدور  أخرى  مرة  القانون  لألفراد.    ،نسانيِّلخروج املشتبه فيهم، وسيرتد    وبناًء عليه وكفالة الحقوق 
كال نطاقين  بين  يحدث  قانونيِّفالذي  الوقت  هما  منح  بين  ل والمكانية    ،هو  البوليسية  للدولة  والعنان  اليد  طالق 

كال قانونيِّممارستين  قانوني  هما  املتجانسة  السمة  هذه  من    ا.  دستورية  شيزوفرنيا  من  تعاني  والتي  ناحية،  من 
كذلك ستكون  شرط مؤسس لعمل املاكينة البوليسية والقانونية يف مصر، وربط الجسور بينهما.    ية أخرى، ه ناحي

يسميه  ملا  فكال  مؤسسة  والضباط.  السكان  بين  العملي  املنطق  بروديو  فالسكان  بير  اللعبة،  قواعد  يعرف  هما 
طيبة   ا دائًم  ونحاوليس مالمح  باالنصيا ومطيعة،    إظهار  تتسم  اال   ؛ عنظرات  املقابللتجاوز  يف  والضباط   شتباه، 

النظر يف ه  هشتباواال   ،أنه قادر ىلع الشك  تدعي   قائم ىلع تصورات  سيتشكل عندهم زهو ممارساتيِّ ة  يئبمجرد 
عنه  ؛الشخص للتحري  توقيفه  اال   ،وبالتالي  رقعة  القانون،  توسيع  تاريخ  من  يظهر  كما  االحتجاز،  وإمكانية  شتباه 

ستثناء  عملية قانونية تعويضية للبوليس لطالق يده يف الضبط يف غياب اال   يرفية، وه ة برفع األحكام الع  مرتبط
 الكبير. 

. واملتابع لخطابات  1919فقد جاء بعد ثورة    والسياسيِّ  ابق يف سياقه التاريخيِّ س خذ القانون الأكذلك يجب  
السياسية املرة  النخبة  األمنية هذه  ال  ،وليس  الرعاع أو  الخوف من  ِس  حكومة، سيجد أن  غالبة ىلع خطابات  كان  مة 

وبين    ،يف أحياء القاهرة   Popolino"املسافة التي كانت بين الغوغاء    إلى أن   ويشير راينهارد شولتز   كثير من النخب.
السكندرية الثانوية يف  التين  رأس  كانت بين مدرسة  التي  أبعد من املسافة  الوطنية  الدعاية  املراكز    ،مراكز  وتلك 

مدير شرطة القاهرة، قد أعرب عن قلقه الجاد تجاه تحركات   (فراسل) أما الجانب األمنيِّ (.179: 2019يف القاهرة )شولتز، 
مع    اها النجليز، تسامحت كثيًرتستثنائية التي أقام خوف منها بعكس حركة الطلبة. وبالفعل فاملحاكم اال لوا  ،الرعاع

أما سعد زغلول نفسه، فقد الحظ هذا  (175:  2019)شولتز،  قبضتها ىلع ما يسمى بالرعاع   الطلبة يف مقابل إحكام  .
وأبرزه يول  ،التناقض  ألقاه يف  الذي  السكك الحديدة    1924و  يكما تحدث صراحة يف "خطابه  يف حفل نقابة شركة 

ليا  ليست فيما يسمونه بالطبقة الع  كلما شعرت بأن هذه الحركة    اسر كثيًروأ    ،ا وواحات عين شمس إذ قال: أفرح كثيًر
ال–  امنبعثة أيًض  يفقط، بل ه  الرعاع. و يف الطبقة التي سمها ح    -وصخصوىلع وجه  فتخر بأني من  أسادنا طبقة 
(. كذلك يجب تذكر حمالت التنكيل  254:  2019يف األمة" )أنيس،    االطبقة األكثر عدًد  ي ....طبقة الرعاع همالرعاع مثلك 
  أديبية تيف الريف، فالحمالت كانت   خصوًصاو ،ضد عموم الجمهور  1919بعد ثورة   تي قادها البوليس املصريِّالواسعة ال 

تجر  محضة الذين  "الرعاع"  هؤالء  ولذلكؤضد  الثورة.  اال   ا ىلع  بعد  فقانون  الرعاع  ضبط  من  ملزيد  خطوة  كان  شتباه 
بعد   جديدة  وسياسية  دستورية  مكاسب  ودستور  حصولهم ىلع  اال   . 23الثورة  أن  من  الرغم  السياسيِّ وىلع    شتباه 

يجد   ولكن  البحث،  هذا  نطاق  من  أيًضليس  الشارة  االستعمار  ىإل  ا ر  شديدة  ،أن  عناية  أولوا  قد  املصرية  ،  والدولة 
السياسيِّ   ،ة كاملةعومراج  بالقلم  "أ"، املشهور  لقسم املخصوص  كان قد شهد تطوًروإعادة تأسيس  والذي    ا كبيًر  ا، 

 أكثر بعدها.  قبل الثورة، ثم توسعت مكاتبه وأدواره يف املجتمع املصريِّ اأيًض
اال  ممارسات  يف  كبيرة  نقلة  الباحث  يرى  من  ال  الثاناحتى    1923شتباه  العاملية  الحرب   وإعالن   ،ةيندالع 

الع   األحكام  املصرية  بناءً الحكومة  دستور    رفية  ث    23ىلع  املرة،  لالان م   هذه  قانون  ثالث  وخروج  الحرب    شتباه.تهاء 
الذي يتيتح للبوليس هدم أي عزبة يف يشتبه يف    1933لسنة    63نقلة واحدة كبيرة، وهو قانون    نى من ذلك سيت

  ،شتباه يف مصرشتداد ممارسة اال ا  ى لبعض األسباب والعوامل التي أدت إل  الشارة مرة أخرى  ب يجإيوائها لألشقياء. و
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رسمية، توسع يف ظهارة البلطجة والفتونة، وال يجب الخلط بينهم برغم من وجود عوامل  ال غير  العمالة    توسع  :مثل
ا بالضرورة مدح  ذ، وال يعني هكان يفرق بينهما من حيث املكانة والدور االجتماعي  والبوليساألدب    فحتى مشتركة،  

وحضور أكثر للقتلة املحترفين باألجر يف صعيد مصر،    توسع ظاهرة أشقياء املدن والريف،  ا ظاهرة الفتونة، كذلك أيًض
البغاء   ملمارسة  نمو  التجارة    ،والقوادين  ،رسمية ال   غيركذلك  لهذه  التابعين  البغاء  –والبلطجية  كان  الوقت  ذلك  يف 

  63ون  قان  ستثناءا، بأو القوانين خالل هذه الفترة  ،ة جذرية ىلع صعيد املمارسةلة نقمقنن يف مصر. لكن ليس ثم  
عادل يف  و رصده  سابًقالما  إليه  املشار  وهواتقرير   لوزير  السلطة أعطى الذي  1941 لسنة  114 رقم   العسكريِّ  األمر ، 

 التي للمدة البوليس مراقبة حتت العام األمن ىلع اخطًر فيهم يرى الذين األشخاص بوضع أمًرا صدري   بأن الداخلية
    .   (13:  2019قراره" )عادل، يف يحددها

 تنتهي  أن  املفترض  من حينها، وكان سمىت   كانت كما رفيةالع   األحكام حالة  انتهت 1945 سنة أكتوبر 7 ويف
 حالة  لنهاء  ابقسال  اليوم  يف ونشرت  د،القواع تلك  استمرار ىلع النية بيتت قد  كانت الدولة لكن القواعد، تلك  معها 

 واملرسوم  البوليس، مراقبة  تحت الوضع بشأن 1945 لسنة  99 رقم بقانون املرسوم املصرية  الوقائع يف  الطوارئ
  التعديالت  من  بعض  مع  بأحكامهما  واملعمول ، بهم املشتبه  واألشخاص املتشردين  بشأن 1945 لسنة 98 رقم بقانون

 املواد قلت ن   حيث  ،ادائًم اي  قانون حكمًا 1940 لسنة 96 رقم املؤقت  العسكري  األمر  من  جعال  واللذين  اليوم، حتى
 تعيين يف  املراقب ىلع فيه  املفروضة القيود واستمرت ،  الدائمة القوانين  إلى  هي كما العسكريِّ األمر  يف  الصادرة

 للمراقب اسكنً   طةرالش أقسام اعتبار وجواز،  السكن محل وكذلك،  للمراقب تحديده  يف الوزارة وسلطة ة،القام محل
 (. 13:  2019)عادل،  يومنا حتى

الحكومات املتعاقبة يف مصر وصلب قلب الدولة وزارة الداخلية بهذه القوانين واللوائح التي تطلق   تفِ لم تك 
  ستحواذ النسبيِّالذي قد يدفعنا للقول بأن املاكينة البوليسية نجحت يف اال   ، للحد يدها يف مواجهة دولة القانون

القانونيةىلع امل  ا  ؛وخلق مساحات بها   ،اكينة  القانون نفسه. فمنذ    الل لتدعيم الحكم  محدود ولكن هذه املرة عبر 
إلييات العشرين انه محاولة إدماج ما    -1، ستشهد املحاكم املصرية معركة شديدة األهمية ىلع مستويين:  52  ىات 

السيادة ي   أعمال  البوليسية يف نطاق  باألعمال  األ   -2  .عرف  الع  إدماج  رفية وما ينتج عنها من محاكم عسكرية  حكام 
أي  يف السيادة  السيادة  اًضأعمال  وأعمال  للرقابة    يه  دشدي  بإخالل.  تخضع  أن  ينبغي  ال  التي  الحكومة  أعمال 

رفية ورفعها، تجلعنا  متدت عبر ما يزيد عن ثالثة عقود، تخللهم العمل باألحكام الع  ا القضائية. أن هذه املحاولة التي  
ابنتد املجادلة  املرة بشكل مختلف عن  األمر هذه  السابقةر  بأنه  ،ملركزية  ر    :القائلة  اال كلما  حالة  ستثناء لجأت  فعت 

قانوني   يدها  وتطلق  البوليسية  املاكينة  تدعم  وتشريعات  قوانين  لسن  أي  االدولة  األحكام  أن  ،  بين  البندول  هذا 
الدولة البوليسية. بلغة  محاولة إيقاف البندول بالكامل لصالح    هوو   ة شيء آخر هذه املرةلقوانين. ثم  رفية وهذه ا الع  

عسكرية التشريعاتا  أكثر  داخل  نفسها  تضمين  محاولة  من  البوليسية  الدولة  القضائية  ،نتقلت    ،واملنظومة 
إل واال  لصالحها  القانون  دولة  بالكلية. لكن هذه املحاوامحاولة    ىستحواذ ىلع بعض جوانب  القانون  دولة  ة  لجتياح 
ا  دْتول   الحقل  من  الدولة  او  ،كما سنرى  والتشريعيِّ  ،والقضائيِّ   ،لقانونيِّمقاومة شديدة  لصالح  املعركة  هذه  نتهت 

الدارية الضبطية  أعمال  إدراج  املتعاقبة  الحكومات  فحاولت  أعمال    بناءً   ؛القانونية.  نطاق  يف  الضرورة  حالة  ىلع 
الق الضبطية  جوانب  من  العديد  كذلك  ِمضالسيادة،  كل  إدارج  الدولة  فحاولت  بالصحافةائية.  الخاصة  املسائل    ،ن 

طبًق املطبوعات  أيًض  ا ومصادرة  الداخلية  وزارة  وحاولت  السيادة.  أعمال  ضمن  الداخلية  وزير  مسائل   ا لقرارات  ضم 
و وال إالجنسية  األجانب،  وال بعاد  والفردية،  التنظيمية  الصحية  البوليسية  الجراءات  البوليسية  باألمن  خ جراءات  اصة 

ا  ،العام العادية.    ،لعام يف أوقات السلموالنظام  الفتاح ساوالظروف  التأثر كما يشير عبد  -ر  يردايوكان هناك بعض 
وبعض قرارات مجلس الدولة    ،ببعض التوجهات داخل املدرسة الفرنسية   -س القانون العام بجامعة عين شمسم در

ال   الفرنسيِّ هذه  بعض  حاالت  وأعمال  ،جراءاتبإدراج  باألخص يف  أن    اوطبًق  ،الضرورة  البوليس  إال  الضرورة.  لنظرية 
الدراسة  ،املشرع املصريِّ اتصال ووعي بحكم  التشريع واألحكام   ،والقانونين املصريين كانوا ىلع  واملمارسة بتطور 

املحاكم قبل    رعرف برأي جمهونعكس هذا ىلع ما كان ي  اىلع هذا التوجه. و  /واجازت  وأجهزتالفرنسية والتي لغت  
مج  الدولةإنشاء  املختلفة.  مافي  ،لس  الحكومات  ومحاوالت  التوجه  هذا  املحاكم  أغلب  البوليس    رفضت  حاول  كذلك 
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تذاكبالسيطرة   صدرتوزيع  هذا  مواجهة  ويف  االنتخابات.  بمن  حكم    ر  املستعجلة  األمور  يف  محكمة  السكندرية 
االمتناع عن توزيعها هو إجراء ال شأن له بأعمال السيادة،  أو    ،اخبينن بأن: توزيع التذاكر االنتخابية ىلع ال  24/3/1938

(.   733:  1955ألجل إتمام االنتخابات ملجلس النواب" )ساير داير،    ؛ بل هو إجراء عادي مقصود به تنفيذ قانون االنتخابات
الشب األحكام  أغلب  إل اىلع    يهةوأرتكزت  مواضيعها  السياسيِّ   ىختالف  الباعث  رفض  ألعمال  اره  باعتب  نظرية  معيار 

 السيادة.  
النواب ملشروع قانون الحكومة عن أعمال السيادة يف    ووصل األمر ذروته .  حيث 1946يف مناقشة مجلس 

. ودار الخالف ىلع الجزء الخاص  112من قانون رقم    السادسة  دارت سجاالت عنيفة حول الفقرة األولى من نص املادة
خراج كثير  إ ىنها عبارة مطاطة قد تؤدي إل أ ا. وانتقد األستاذ أحمد بريري املادة كاشًفيِّ لبالتدابير الخاصة باألمن الداخ 

الدولة. ث   إل  م  من املسائل من اختصاص مجلس  الكبير وهو أنها تشمل ص    ىهاجمها بوضوح أكثر وذهب  التخوف  لب 
ىلع هذا النص    ىلع هذا املرسوم، وبناًء  اءً رفية يف ذاته، كما تشمل األوامر التي تصدر بنعالن األحكام الع  إ مرسوم  

عالن  إلكان  ولو لم يكن األمر كذلك  .  خارجة عن رقابة مجلس الدولة  تكون جميع األوامر التي يصدرها الحاكم العسكريِّ
الع   الدستوريِّ األحكام  نظامنا  مع  يتسق  أن  يجب  نقرره  ما  كل  أن  حين  يف  املجردة،  الدكتاتورية  معناه    رفية 

أم لم    ،هل تجاوز الحاكم العسكري سلطته  ،، وما دام هناك مجلس دولة فال بد أن يكون من حقه أن ينظريمقراطيِّالد
   .(715: 1955)ساير داير،  يتجاوزها"
عتبار  ا يف    1952يونيو سنة    30جلسة    3لسنة    568حسم مجلس الدولة يف حكمه الصادر يف القضية رقم  و

ليست إال قرارت إدارية    أو تنظيمية   ،ريف سواء كانت تدابير فرديةالنظام الع    جراءإىلع  التدابير التي يتخذها القائم  
باشر. واستند املجلس امل غير  يجب أن تتخذ يف حدود القانون، ويتعين أن تخضع لرقابة القضاء بالطريقين املباشر و

ليس بالنظام املطلق، بل هو نظام  ، إال أنهاثنائي  است  ارفية يف مصر وإن كان نظامً "أن نظام األحكام الع    ىليف ذلك إ 
خاضع للقانون وضع الدستور أساسه، وبين القانون أصوله وأحكامه، ورسم حدوده وضوابطه، فوجب أن يكون إجراؤه  

التدابير وال   نْ ىلع مقتضى هذه األصول واألحكام، ويف نطاق هذه الحدود والضوابط، وإال كان َم -  جراءاتيتخذ من 
   (. 753: 1955  داير،  للقانون تنبسط عليه رقابة هذه املحكمة") ساير ا مخالًف  عماًل  -عنها اأو منحرفً  لهذه الحدود، ا مجاوًز

الحًقاوقد   األحرار  الضباط  الع    التفت  األحكام  ىلع  القضائية  الرقابة  فرض  يف  الدولة  مجلس   ،رفيةلدور 
اال  نوالجراءات  محمد  بم   1953يناير    18جيب يف  ستثنائية. فأصدر  رقم  قرسوم  كل    1953لسنة    36انون  اعتبر  والذي 
العام للقوات املسلحة    ،تدبير اتخذه   -1952يوليو    23بوصفه رئيس حركة الجيش التي قامت يف  -أو يتخذه القائد 

الطعن يجوز  ال  التي  السيادة  أعمال  قبيل  من  عليها،  القائم  والنظام  الحركة  هذه  حماية  محكمة   بقصد  أمام  فيها 
 (.   290:  2013بمجلس الدولة" )الشلقاني،   القضاء الداريِّ 

القوانين واللوائح املختلفة التي تم مناقشتها عبر هذا و ، نظام النفي الداريِّولم تكن قومسيونات األشقياء، 
الورقة من  وتنظيمها  الجزء  من سياق عملها  يتضح  األ   وكما  املحاكم  الصلة عن  الجنائيِّمنقطعة  القانون  أو  .  هلية، 

  : مثل  ،من خالل تصنيفات ربط عموم الجمهور يوه   ،يومنا هذا  ى لت خطوة شديدة األهمية ستظل قائمة إل ثولكنها م 
الحكم ونظم  للدولة  مناهضة  عناصر  العام،  األمن  خطر ىلع  بلطجية،  خطر،  مسجلين  ومنظومات    األشقياء،  بأحكام 

القانونيةستثنائية، وربط ونظم ها وهكذا سيقع عموم السكان    والقضائية.   ،ذه املنظومات االستثنائية باملنظومة 
ومترابط متوازيتين  قضائيتين  منظومتين  بين  مصر  للحقل  ب با  م بعضهين  تيف  سيحفظ  التوزاي  هذا  ولكن  عض. 

العام  استقالل نسبيِّ   والقضائيِّ   يِّالقانون القانون  بإدارة  ال  فيما يتعلق  املختلفة  ،قانونيةواملؤسسات  .  والقضائية 
والحرفية من الناحية الوظيفية. أي أن االستثناء حافظ بشكل ما ىلع    ،مكانتهم الطبقية  اًضيوهو ما سيحفظ لهم أ

ال الدولة  يو  ،قانونيةتطور  الكاملمنع  لم  االستحواذ  منع  ولكنه  عليها،  البوليسية  الدولة  ثَ وِم  ،تغول  يفقد   م  ن 
ملا    االتقنية. وهو رأي مقارب جًدو  ،املعرفية  السلطوية  :قيمتهم الفعلية من الناحية   بهذا الحقل القانونيِّن  والعامل

ال   تذهب القضاء  حول  أطروحتها  أزمير يف  هذه    نسانيِّله سميرة  خلق  خالل  االستعمار من  أن  ترى  حيث  مصر،  يف 
وتطوره، بل أصبح القانون    فاعلية الخاصة بالقانون الوضعيِّاألشكال املتوازية من األنظمة القضائية حفظ املثل وال

  أزمير   ستشهدتاواملنظومة القضائية الطبيعية مناط حماية واستشهاد ودفاع يف مواجهة االستثنائات. و  الوضعيِّ 
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عد  يف مصر ب    للقانون الوضعيِّ  ايف تدعيم هذه الحجة بخطبة مصطفى كامل ضد محكمة دنشواي، حيث أصبح أيًض
نسانية. ويمكن  ممثل األ   ينظم القانون العام ه تومنظومته الطبيعية التي    لقانون الوضعيِّباعتبار ا  وكونيِّ  عامليِّ

ث   الحقوقين،  املحامين  من  مختلفة  أجيال  نضال  فهم  املنهجية  نفس  خالل  مصرم   من  الحقوقية يف    ،املؤسسات 
أيًض املحت  اوغيرهم  املحامين  ال امل غير  رفين  من  حقوق  بمؤسسات  مباشرة  من   نساننوطين  جانب  استخدام  يف 

وللحد من توغل الدولة البوليسية. ولكن ومع    وضد السلطة التنفيذية  ،بعض  ضدبعضه    قضائيِّلوا   املجال القانونيِّ
هذه املرة.    وليس االستثنائيِّ الطبيعيِّبالقانون والقضاء    اتالعبت الدولة البوليسية أيًض  طول أمد االستثناء يف مصر

اللجوء إلي    افهذا ال يعني إطالًق  "حدفنك"اد  رحينما يقول ضابط مباحث يف أحد املناطق الشعبية ألحد األف  فمثاًل
هذا   يمكن أن يدفع اعتقال. ولكنه يعني عمل محضر منضبط قانوني  وحق الداخلية يف اال   ئستخدام الطواراو  أ ،العنف

ن  ما يك   ا ودالالت اللغة. فكثيًر  ،تبديل معان  يف  هنا  تكمن  سنوات. واملفارقة    أو خمس  ،الحكم عليه بثالث  ىالفرد إل 
أباء ر املحضة  ،د  البوليسية  الدولة  لنطاق  أخرى  مرة  تحويله  هو  الشخص  هذا  عن  الضرر  لدفع  الوسطاء  بعض  أو    ،أو 

إل  ؛ستثناء اال  باشا خده عندك يومين وفش غلك فيه وأهو يتربى كمان، بس حرام ده لسه    مقوالت مثل: يا  ى لنصل 
 صغير متدفنوش". 

يديولوجية، ومنظم  أحد أجهزة الدولة األ باعتبارهما  والقضاء    ،نلقد شهد مطلع القرن العشرين ميالد القانو  
لوجيا منفردة بمعنى كونها تصور  والقضاء الحديث أيديو  لقانونل لعمل الدولة واملجتمع من جميع جوانبه. وسيكون  

رئيس ومحدد  والتاريخ  املتاحة  للواقع  الفعل  إمكانيات  إللتخيل  األفراد  تحويل  ونجحت يف   ,Althusser)  ذوات   ى ، 
بنش .  (  2008:45 مرتبط  امليالد  هذا  الجديدة.  ةأوكان  املصرية  البرجوازية  الشلقاني  وتوسع  يرى  فالنخبة  "   وكما 
الثورية  ا  باعتبارهالقانونية   إرساء مجموعة من املصطلحات  األكبر يف  الباع  لها  كان  األول،  املقام  نخبة فكرية يف 

القانونيِّ  أصبحت   الجديدة يف خطابنا  السياسيِّ   ...والتي  املألوفة يف حديثنا  املفردات  املعاصر، يعتمد    اليوم من 
)الشلقاني،   "يف سبيل إصالح الوطن يف شتى املجاالتا  وطريًقمدخاًل اتخذ من شأن الصالح القانونيِّ ْنعليها كل َم

-  لتي تعكس وتخفيا فك ترسبات البنية الفوقية للقانون  "  ،بلغة دريدا  (. وقد حاول هذا الجزء من البحث33:  2013
آن    مًعا املجتمع  -واحديف  املهيمنة يف  للقوى  واالقتصادية  السياسية  )دريدا،  املصالح  الت1992"  هذا  ولكن  طور  (. 

وأود أن أطرحه يف صيغة    : هو تحوالت الدولة البوليسية من خالله وعبره. والثاني   : األول   ،ه أمرينءاملذهل أخفى ورا
ستثناء من خالل إدارة حرب أهلية  الحديث بأدوات اال   املصريِّستبداد  اال   م تأسيستلغة أجامبين: هل  ا  ؤال مقتبًسس

   ؟تصنيفات وشرائح مختلفة من املواطنين ها ولكن ،ين يأعدائها السياسقانونية تستطيع ليس فقط الخالص من 
العشرين القرن  من  الثاني  النصف  الناصريةت    االشتباه يف  الفترة  الخمسيناالتي    عد  من  إل ي متدت    ،1970سنة    ىات 

اال  بموضوعي  يتعلق  فيما  الغموض  الخصوصشديدة  وجه  السك   ،شتباه ىلع  بعموم  البوليس  وجه  وعالقة  ان ىلع 
فبعيًد السياسيِّ  االعموم.  والقمع  االشتباه  تصورعن  رسم  ىلع  يساعد  دقيق  رصد  يوجد  ال  شكل   ،،  عن  تخيل  أو 

تصور عن عالقة    انترسم  مركزيتان /  مركزتان  ناوهناك أطروحت العالقات اليومية يف هذه املساحة يف ذلك الوقت.   
والتي تتبناها بسمة عبد العزيز يف كتابها شديد األهمية إغراء    :. األولىالشرطة اليومية بالجمهور يف هذه الفترة

تماعية  وبناء شعبية واسعة لعبد الناصر بسبب سياساته االج   ،ستعمارأن التخلص من اال   ى السلطة املطلقة، تشير إل 
نحصاره يف الداخل  اارج، ووالصراعات الدولية الجديدة التي أصبحت مصر تخوضها، وتمركز العدو يف الخ  ،واالقتصادية

السياسي  أويفقط ىلع نطاق مجموعات محددة من  السياسيِّ   ا نحصاره شرًطا  ن،  املجال  مهدت لعالقة جديدة    ؛يف 
كان يف السابق، وكما سيحدث مرة أخرى مع السادات ومبارك.    بين الشرطة والجمهور ال تتسم بالعداء والغلظة كما

. وال نجد أي  ارصد لحالت تعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة كما يف عهد مبارك تحديدً   جد أي سجالت أو كما أننا ال ن
.  ( 55:  2013ا متهمين )عبد العزيز،  وصف لتعرض املصريين لإلهانات اليومية املعتادة يف األقسام، حتى ولو لم يكونو

الثاني الطرح  يمكن    : وأما  سليماا والذي  سامر  أطروحة  من  واضح  بشكل  الدولة  ستنباطه  أجهزة  قوة  أن  هو  ن، 
. وحيث كان مشروعه يرتكز  ( 2013)سليمان،   يديولوجية يف مصر وصعود دور الدولة قلص من االحتياج اليومي للقمعاأل 

السياسيِّ  املشروع  يف  السكان  إدماج  ل   ىلع  االجتماعيِّالكبير  شقيه  يف  وتحديدً واالقتصاديِّ  ناصر  الطرح  ي ر   ا،  كز 
الجان االقتصاديِّالثاني ىلع  البيروقراطيةب  السكان تم إدماجهم يف  كبير من  أن عدد  فيرى  صالح  وال   ،والتصنيع  ،؛ 
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َثم   وِمن  املباشرا  الزارعيِّ،  العداء  شروط  وخاصةواليومي    ،نتفت  الطبق   ،  النزعات  حدة  تقلص  الفروق    ،يةمع  وتآكل 
 الطبقية يف املجتمع.  

آخر، جانب  امليدانيِّ  ىلع  العمل  أثناء  سنوات  عدة  مدار  األمنية  فعلى  األجهزة  تطور  سؤال  وعالقة   ،ىلع 
مختلفة محافظات  يف  لقاء  من  أكثر  يف  واضح  بشكل  ظهر  مصر،  يف  باملجتمع  القاهرة    خصوًصاو  الدولة  يف 

عب   والسكندرية الكمائن يف عهد  التي شهدناها يفأن  الكثرة  بهذه  تكن  لم  الناصر  مظاهر    د  أن  كما  مبارك،  عهد 
حترام عام لخريجي  اكذلك كان هناك    نتباهأو يستدعي اال   ،باملواطنين لم تكن شيء ملحوظ  اليوميِّ  التحرش األمنيِّ

هذه الورقة بشكل سريع  تي املتكررة يف  الجامعات يف أثناء التعامالت األمنية غير السياسية. وىلع الرغم من إحال
األنث النواحي  عليها، حيث قم    ربولوجيةلبعض  االعتماد  أثق يف  أنني  أ  ت  إال  ال   فضلبرصدها بشكل  له دقة نسبية 

ختلفت يف  ا، وإن  نمط من ممارسة الحكم اليوميِّ باعتبارها  بأس بها، والتأكد من تكرارها بحيث يمكن الحديث عنها  
. ولكن الحقيقة ال أستطيع التعامل  ل القطر املصريِّخرى داخ من إقليم آلخر ومن ذوات أل والغلظة    ،واألداء  ،شكل اللغة

رأي ببناء  الدرجة بحيث أقوم  الداخلية باملواطنين يف  ،  بمثل هذه  اللقاءات حول عالقة  عبر هذه  أو طرح متماسك 
ال  األطروحتين  أن  كما  الناصرية.  إليهم  لتينالفترة  الوجا  يتسمان  اأشرت  من  ا  ،هةبقدر  العالية  والقدرة  لتحليلية 

أيًض  ،املنضبطة ال   اواملوثقة  التشغيلببعض  أرقام  حول  البيروقراطية  ،والعمالة  ،حصائيات  والعمليات    ،وحجم 
حول الواقع    شكل انطباعيِّ  ىإل  الحت    اوجهاز الدولة، ولكنها جميًع  ،املختلفة التي سعت لدماج السكان يف الثروة

 .  لفترة لهذه ا األنثربولوجيِّ
أقرب لنهاء تصور حول الفترة الناصرية قائم ىلع أنها كانت دولة أمنية غليظة يف   2017وكنت حتى نهاية  

املراقبة  الصحف  ،شقي  ىلع  الرأي  ،والتضيق  جديدة  ،وحرية  أمنية  أجهزة  وتطور  ميالد  املخابرات    : مثل  ،وشهدت 
الناصرية أمنية أكثرا  وتوسع دور املخابرات العسكرية يف إدارة،  1956العامة بعد   الدولة  الداخلي، فكانت  من    لشأن 

األول شقين،  ىلع  مبني  التصور  وكان  بوليسية.  دولة  البيروقراطية  :كونها  ليد  الحكم  ثقل  تحول    ،والجيش  ،هو 
ط  وأن هذا النم  كان له عالقة بالجانب االقتصاديِّ  :وعسكرة العديد من مناحي الحياة يف ذلك الوقت. والشق الثاني 

لضبط عموم السكان من خالل البوليس. ولم تكن مصر فريدة من نوعها   ن رأسمالية الدولة ال يقوم بتوليد نزاع يوميِّم
فالفساد الشأن،  هذا  الرأي  ،شوةوالرِّ  ،واملحسوبية   ،يف  لحرية  الكثيفة  األمنية  السياسيِّ  ،واملراقبة  كانت    والعمل 

أوروبا شرق  دول  وبعض  مصر  بين  مشتركة  الشرقية  :لمث  ،سمات  يمكنني    ،أملانيا  األقل  وىلع  ورومانيا.  وبولندا، 
قلياًل االشتازي  الحديث  جهاز  العمل ىلع تطور  بحكم  الشرقية  أملانيا  لعدة ساعات    ،عن  مرة  من  أكثر  متحفه  وزيارة 

ية خارج النطاق  غلظة أمن  أو  ،نتهاكاتاما يتعلق بغياب أي  حال للفترة الناصرية  حال إليها كما ي  األخرى ي    يطويلة، فه 
يتقاطعان بشكل دائم، فكل من مصر وأملانيا الشرقية ىلع سبيل    واالجتماعيِّ  ،. بالقطع الجانب السياسيِّالسياسيِّ 

  ؛ لدى األجهزة األمنية   ابعضً وكتابة التقارير األمنية من األفراد ضد بعضهم    ،والوشاية  ،ستخدام النفوذااملثال شهدوا  
ال بعض  االجتلتصفية  قد  ماعيةحسابات  دقيقة  التي  اجتماعية  لتفاصيل  األوقات  بعض  أحد    :مثل   ،تصل يف  طمع 

أمور ظهرت يف   ياالعتقال. وه  م  ث   ،شتباه ليصبح عرضة لال ؛فيقوم بإبالغ األجهزة األمنية ،األفراد يف زوجة شخص آخر
رواية الكرنك يف :   الحصر ىلع سبيل املثال ال   ومتنوعة   ،كتب وأوراق أكاديمية كما ظهرت يف أعمال أدبية مختلفة

وهو فيلم أملاني عن توغل جهاز الشتازي داخل    مصر لنجيب محفوظ والتي تحولت لفيلم سينمائي، وحياة اآلخرين
 الحياة االجتماعية يف أملانيا الشرقية.   

ما سبق  كل  خالل  ع  ومن  انحصار  حول  التماسك  قدر من  به  بتحليل  الخروج  االشتباهيمكن  والتضيق    ،مليات 
السياسي  األمنيِّ املجال  وال   ،يف  الفكر  حرية  بالسياسة من  املرتبط  تضعها هكذا    ،بداعأو  التي  املعرفية  والقيود 

داة مركزية يف  أل لتحول الداخلية    لم يكن هناك حاجة ملحة  . وأنه ىلع الجانب اليوميِّأنظمة ذات طابع استبداديِّ
اليومية وتأطي   ،وتنظيم  ،ضبط السكان  حركة  ك  .ر  يف  كما  السكان  هؤالء  بإدماج  عالقة  لها  ملحة  حاجة  هناك  ان 

السياسيِّ وِم  املشروع  َثالكبير  أجسادهم    م  ن  ىلع  الناحية  باعتبارها  الحفاظ  من  املشروع  لهذا  مهمة  قيمة 
ولكن    ،يديولوجيةاأل  أمريبواالقتصادية.  النظر يف  الخروج  نإعادة  أتجنب  مبدئية    جعلوني  ولو  اآلن-بنتيجة    -إلي 

برصدها بشكل  وعد بكر  الوهاب  عبد  قام  التي  الجريمة  وبيانات  النظر يف سجالت  الطرح وهما:  هذا  الوثوق يف  م 
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(.  2000ورده ىلع بعض تدليسات تقارير األمن العام يف املناورة بإحصائيات الجريمة )بكر،  ،  1970إلي    1952دقيق من  
لم يتم    موضحة أنه صالح الزراعيِّمشروع ال   لتي فضحتوا  1965ظر مرة أخرى يف حادثة كمشيش هو الن  :واألمر الثاني

البوليس   رجال  نجح  كيف  هو  كمشيش  واقعة  يف  لالنتباه  واملثير  مصر،  يف  كثيرة  مناطق  يف  بجدية  تنفيذه 
فاء األمر برمته عن كل من عبد الحكيم  إخ   يف  بعض رجال االتحاد االشتراكيِّو  مع عائلة الفقي االقطاعية  ،نواملحلي

ن يف  ووغليظة. فإذا نجح رجال الداخلية املحلي  ،ومحدثة  ،د الناصر، وكان لدى كل منهم أجهزة أمنية قويةعامر وعب
قتضى أن يقوم عبد الناصر وعامر بإنشاء لجنة لرصد والشكاوى املقدمة من الفالحين وفضح  ا  إخفاء أمر بهذا الحجم

رجال االقطاع   تحالف  بعض  مع  الحف  ،يني الشرطة  يف  األخير  ثرواتهمونجاح  ىلع  بعيًد  ،اظ  أعين    ا وأراضيهم  عن 
جعلني أرى أن هناك ضرورة لعادة النظر بالكامل يف حقيقة الوضع ىلع    .ين الفعليين للبالد يف ذلك الوقتالحاكم 

تشير بوضوح الستمرار    يفه   حصائيات الجنائية األرض فيما يخص عالقة الداخلية باملواطنين يف ذلك الوقت. أما ال 
السابقة ىلع عهد    وتصاعد نفس الجريمة  بكر   بخاصةو،  52أنماط  ويرصد  أثرت    البغاء.  بدايتها  منذ  اليمن  حرب  أن 

  لعموم الجمهور، ولم يحدث نقالت نوعية مثلما هو متخليل عن هذه الفترة، ولذلك مرة أخرى   ىلع الوضع املعيشيِّ
ظل  إ إل ذا  يشير  أو  يضمن  الذي  فما  متكررة  األنماط  بعض  ممار   ىت  االشتباهغياب  الشرطي  ،سات    ،واالحتجاز  ،والعنف 

واستكمااًل االحتياطي؟  البعض  والحبس  يشير  املختلفة،  اللقاءات  خالل  من  االنطباعات  بين    ىإل   لبعض  العالقة  أن 
العام  و، وه1965يات  الداخلية وعموم الجمهور بدأت يف توتر بسيط يف نها فشل    فيه  رصدأن نالذي يمكن    نفس 

والدارة القديمة يف    ،يف هذا الوقت. وقد حاول عبد الناصر العودة لشكل الحكم  شروع الناصريِّجوانب كثيرة من امل 
زكريا    -ومؤسس األجهزة األمنية املعاصرة-جعل حقيبة الداخلية يف يد رئيس الوزراء، وبالفعل جاء بصديقه الصدوق  

الدين وقام بتعينه رئيس وزراء ووزيًر يبدو وجيه،    هذا ربط تحليليِّ  ولكن مرة أخرى.  1965للداخلية يف سنة    امحي 
ألرجل   يفتقد  مازال  الحياة يف  أولكنه  قطاعات  بعض  عسكرة  مجادلة  ىلع  االعتماد  أن  كما  لتدعيمه.  نثربولوجية 

الناصرية َثوِم  الفترة  الح  م  ن  ثقل  بداًلإحالة  للجيش  نمط    كم  كشفنا عن  ما  إذا  ببساطة  يمكن ضحده  الداخلية،  من 
خدمات  لن وتحول بعض الوظائف الحكومية ين العسكرييعهد مبارك ىلع سبيل املثال. فعدد املحافظ  العسكرة يف

والع   اللواءات  خروج  بعد  خدمة  انهاية  ولكن يف  الناصر،  عبد  من عهد  أكثر  كانت  مبارك  عهد  كان  مداء يف  ملقابل 
الس النطاق  الشديد ىلع  الداخلية ىلع الحياة يف مصر وتوحشها  ال تخط  واالجتماعيِّ   ،ياسيِّتغول وهيمنة  ه  ئأمر 

 عين.  
الناصرية، هو تحولها للدولة بوليسية بعد هزيمة   الدولة  الوثوق منه بخصوص  والدخول   67ولكن ما يمكننا 

منذ   الطلبة  مع  مفتوح  عداء  ع68يف  عاد  وقد  أخرى.  مرة  الداخلية  لعسكرة  الناصر  املركزيِّ  بد  األمن  بإنشاء    ،فقام 
 الداخلية أتاح لوزارة والذي 1970 لسنة 74رقم  أصدر ناصر قانون 1970طة يف نفس العام. ويف عام  ومعهد أمناء الشر

اعتقالهم بعد  تبدأ  سنتين  ملدة منها  بقرار الشرطة  مراقبة  تحت األفراد  وضع  سلطة   ئ الطوار قانون  ببموج  إنهاء 
   .وقتئذ  اسارًي كان الذي

وصاعًد الهزيمة  الداخلية  اومنذ  نفوذ  نفسه،    سيزداد  الجيش  ىلع  التجسس  ىلع  وستتجرأ  عام،  بشكل 
كبير بشكل  الداخلية  وزارة  داخل  قطاعات  ثالثة  ودعم  تطوير  يف  السادات  املركزيِّ  :وهم   ،وسيتوسع  وأمن  األمن   ،

ات وحتى نهاية  يية. والذين سيصبحون أبطال املشهد بالكامل يف مصر منذ نهاية السبعين الدولة، واملباحث الجنائ 
أو هيراركية املؤسسات   ،ع األمنيِّولكن بترتيب آخر داخل املجتم  2013رك، وسيعودون للهيمنة مرة أخرى بعد عصر مبا

أنه يف   األمر  واملثير يف  الحاكمة.  ال   75األمنية  عالقة  من  جديد  عهد  توظيفهم يف  سيبدأ  عبر  بالبلطجة  سلطة 
.  1980الهجوم ىلع نقابة املحامين يف    : ة، مثلاالنتخابات السياسية ضد خصوم الحزب الحاكم ويف ترويع املعارض 

الضبط عمليات  يف  الشبكات  لهذه  األمن  توظيف  أمرين:  ىلع  مرتكزة  بهم  جديدة  عالقة  والسيطرة    ،وستخلق 
 هو توكيل بعض مهمات القمع لهم.   : والثاني .االجتماعية داخل مناطقهم 

دي السادات ومبارك، فعلى الرغم من أهمية  ىلع كل ال أريد التوسع يف شرح تطور الدولة البوليسية يف عه
أبحاث وكتب  ااألمر و أن هناك  أخرى، كما  أبحاث ومقاالت  أنني تناولته يف  إال  البحث،  وثيق بموضوع  رتباطه بشكل 
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أو بعض الكتب التي تناولت إعادة هيكلة الداخلية بعد ثورة   ،أعمال حازم قنديل :مثل ،رةقامت بتفصيل هذا األمر بجدا 
 ولهذا سأكتفي فقط بإعادة رصد بعض نقاط التماس املهمة لتوضيح السياقات الخاصة بموضوع االشتباه.   ؛2011يناير 

االقتصاديِّ التحول  يف  يديولوجيِّواأل   كان  األهمية  بالغ  السادات  عهد  داخل   يف  االشتباه  ممارسات  تطور 
عهد مبارك. واملهم رصده يف عصر السادات  املجتمع وتوسيع رقعته مرة أخرى. ولكنه لن يتجلى بشكل عنيف إال يف  

رتكازه أكثر ىلع  اهو تعويل النظام و  :والثاني   .أمرين: ميالد قوى اجتماعية جديدة داخل البوليس وهم أمناء الشرطة
. وسيصبح األمناء أحد أهم أدوات النظام يف فرض سطوته ىلع أسفل اليوميِّ  لضبط االجتماعيِّالداخلية من ناحية ا

اال  ،  رسميِّالغير  والقطاعات األفقر يف املناطق الشعبية والعشوائية. ومع مزيد من توسع االقتصاد    جتماعيِّالسلم 
األ  العمالت  تجارة  مجال  يف  السوداء  السوق  موا  جنبيةوبداية  لالشتباهستولد  جديدة  العمالت    :مثل   ،ضيع  حمل 

ويتأسس بقوة ويعبر عن نفسه من    االسادات أيًض. وما سيميز عصر  األجنبية نفسها، وتوسع رقعة التهريب الجمركيِّ 
  ،نهم صاروا "أسياد البلد" وأن عليهم حصار املجتمعأخالل عصر مبارك هو شعور القطاعات املختلفة يف البوليس ب

الشعب والداخلية.    77نتفاضة  اأو شرائح سياسية معينة. وستعمق    ،وليس قطاعات  اكلي  وإخضاعه   العداء بين  هذا 
االلت إل ويجب  مصر    ىفات  األقدم يف  االنتفاضات  يف  الحال  كان  مثلما  عليها  والهجوم  األقسام  حرق  ظاهرة  عودة 

ن  يهجوم الجزار  :مثل  ،، ولكن تم رصد بعض الحاالت77. لم يحدث هذا األمر فقط يف انتفاضة  1919يف ثورة    خصوًصاو
زينب ابعد   السيدة  بعضهم يف قسم  للخارج.  ،حتجاز  تعذيبهم  أخبار  بوضوح   ووصول  السادات  كذلك سيشهد عصر 

الغلظة العزيز،    ،والتعذيب  ،بداية  املواطنين)عبد  لعموم  للشرطة  التابعة  واملراكز  األقسام  (.  59:  2013والهانة يف 
تو الطبقيِّ ومع  التفاوت  األشقياء  سع  ظاهرة  ستعود  أخرى،  املناطق    ،مرة  يف  املكثف  الظهور  يف  والبلطجية 

ولي  .والعشوائية   ،الشعبية  مبارك،  البلطجيةك لس مثل عهد  ومثلما سيصبح  البزوغ.  واألشقياء أحد    نها ستعود يف 
إد وألن شأن  األمن.  تهديدات وهواجس  أحد  كذلك  األمن، سيكونون  املناطقيِّ أدوات  حيزه  مغرق يف  البلطجية    ارة 

له األقسام  اال   ؛وإدارة  بمعنىسيتوسع  الترتيبات.  هذه  لضبط  العام  تكون  شتباه  أن  داخل   يمكن  النظام  أدوات  أحد 
االجتماعيِّ  محل  حيزك  الحيز ستصبح  هذا  من  الخروج  بمجرد  ولكن  عاما،  كما    ،شتباه  العقد.  عدم فرط  لضمان  وذلك 

ممارس الفترةستظهر  هذه  أخرى يف  بوليسية  مبارك ،  ة  عهد  أبناء    يوه   وستنفجر يف  من  ممكن  قدر  أكبر  إلحاق 
وهو ما يتعلق باملسجلين    قانونيِّ  :األول   ،شتباه". كاراتات االشتباه له شقيناملناطق الشعبية بما يعرف "بكارتات اال 

الكارتات املعترفة بها    يإدارة األدلة الجنائية وه  يوه خطر أصحاب األحكام القضائية، ولها إدارة مخصوصة بالداخلية  
النيابة  اقانوني   الثاني   أمام  النوع  أما  أنواعها يف مصر.  الكارتات فهو خاص برئيس املباحث    من  :واملحاكم بمختلف 

القائم عليها ما ي   أمناء الشرطةيف قسم ما، ويكون  كون األقدم يف  ما ي  اوغالًب  عرف ببلوكمين املباحث، وهو أحد 
أيًض األوقات  أغلب  الرئيس  ااملنطقة، ويف  البوابة  األمين هو  ليكون هذا  الجديد باملنطقة    فيعرت ة  املباحث  رئيس 

لدرجة علو كعبه ىلع أغلب ضباط املباحث    ذا األمين بنفوذ كبير داخل املنطقة وداخل القسموأبنائها. ويتسم ه
وإمك  واسعة  معرفة  من  يحمله  ما  للبطشبسبب  الجنائيِّ   ،انيات  التحري  هذه    أو  وستتحول  األمر.  لزم  إن  الدقيق 

ويجب الشارة أن هذه الكاراتات غير  يف املناطق الشعبية.    للضبط والقمع اليوميِّ  مخزون إستراتيجيِّ  ىالكاراتات إل
نتباه بشكل ا وكيل النيابة إال لالملف التحريات، ولكن ال يأخذ به  ىما يتم إضافتها إل  امعترف بها يف النيابة، فكثيًر

 عام.  
ىلع الرغم من عدم قانونيتها ذاتها.    وقانونية أخرى   ،تات مفتوحة ىلع إمكانيات بوليسيةاولكن هذه الكار

، أو االشتباه يف شخص ما يف  أو الحبس االحتياطيِّ ،إمكانية االحتجاز  ئتيح قوانين االشتباه، أو قانون الطوارت  :فمثالً 
إل ا  م  أو يف أحد األكمنة ىلع الطرق، ث    ،ن عاممكا الكارات مع إمكانية    اقسم الشرطة، وكثيرً   ىقتياده  ما تكون هذه 

متنوعة بوليسية  ممارسات  لعدة  بوابة  لضابط    ،االحتجاز،  ملرشدين  لتحويلهم  املواطنين  بعض  الضغط ىلع  مثل: 
أو الذين يعترضون    ،واألمناء  نصاعين لهيمنة الضباطامل غير  املباحث، استغالل هذه المكانيات يف إخضاع األشخاص  
أو    ،يف فض النزاعات بين مجموعات مختلفة من األشقياء   ىلع املمارسات القمعية اليومية لقسم الشرطة بحيزهم

أو السيطرة عليهم ووضعهم جمي ا النزاع  االحتجاز،    م  ن َثيف قيد االشتباه وِم  اًعألفراد للضغط عليهم للتفاوض وحل 
الجنايات ا أحد  وقوع  حالة  يف  املوسع  االشتباه  يف  الكاراتات  هذه  إل   ،ستخدام  الكاراتات  أصحاب  جميع    ى وسحب 
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أو الرشاد عن آخرين قد يكونوا   ،عليهم إما لالعتراف  والضغط  ،لالستجواب   مقدمًةالقسم حيث يتعرضون لضرب مبرح  
وأخيًر الجريمة،  للقيام بهذه  اشتباه  للضغط ىلع  ا  ا محل  البلطجة سواء  لخدمات  الحشد  الكاراتات يف  ستخدام هذه 

  أو الهجوم ىلع بعض املعارضين، أو وعدهم بإلغاء الكاراتات يف ،أصحابها بضرورة االنخراط مع األمن يف فض مظاهرة 
حتى يف خدمات    أو رجال أعمال أو  ،وكذلك يف أمور تتعلق ببعض أعمال الفساد وتهديد مصالح تجار.  نصياعحالة اال 

االجتماعية.   النزاعات  فض  يف  َثم  أبسط  قانونيةف   وِمن  ممارسات  لعدة  الباب  تفتح  الكاراتات    ،وجنائية  ،هذه 
سبب كل املشاكل األمنية التي نشهدها،    يأن الكاراتات ه فهم  اقتصادية. بالقطع ال أريد أن ي    واجتماعية   ،وسياسية

وتحليل ما ينتج عن هذه التفاعالت    ،بعض بعضها  والتصنيفات املختلفة ب  ،ساتووضع املمار  ،أنا فقط أقوم بتشبيك
 أوسع.    ورؤيتها بشكل شبكيِّ

مايو   15يف    ئلة الطوار أنه بعد رفع حاإلى  ، فيما يخص عصر السادات ىلع وجه التحديد، يجب الشارة  اأخيًر
 تم وكذلك،  1980لسنة  105 رقم القانون  بموجب    1980 سنة مايو    31يف  الدائمة الدولة أمن محاكم  إنشاء  ، تم1980

وهي  اآلن حتى قائمة تزال  ال  والتي  1980 لسنة 110 القانون بموجب االشتباه محاكم إنشاء   بنظر  حالًيا املختصة ، 
 .املراقبة قوانين ألحكام ةباملخالف تقع التي الجرائم

 القانون وقرر  االشتباه، حاالت يف  مسبوق غير   اًًتوسع 1980 لسنة 110 القانون ويقول عادل رمضان: "أحدث
 كما  أو ،  األشخاص أحد يف  االشتباه  ملجرد  البوليس  مراقبة  تحت الوضع منها االشتباه،  محكمة بها تحكم عدة  تدابير

إلى   حاجة دون  الخامسة  املادة  يف عليها املنصوص  األفعال  من فعل  ارتكاب   ياد اعت عنه القانون اشتهر  نص يف  جاء
 يف بما املراقبة  مكان  تعيين  سلطة  الداخلية لوزير  وكان  .جازم دليل  لتقديم  ضرورة أو  ة،محدد جريمة  بارتكاب  الدانة

 تحت الوضع تنظيم بشأن 1945 لسنة 99 رقم القانون من  11 للمادة وفًقا املراقبين لقامة خاصة منطقة تعين ذلك
 تحت والوضع االشتباه حالة عن والعالن،  ئحالة الطوار  إنهاء شهد 1980 عام  بأن القول  يمكننا و البوليس، مراقبة
)رمضان،   مراقبة سابًق  .(16-15:  2019الشرطة"  رأينا  العشرين،    خصوًصاو  اكما  القرن  من  األول  النصف  أمام  ن  إ فحص  نا 

الع  -  ء ىالة الطوار إلغاء ح ف  نفس النسق العنان  وضع    مع   ا يتواكب دائًم  -رفيةاألحكام  قوانين استثنائية تتيح إطالق 
 ون.  ؤللدولة البوليسية. وربما املثير هذه املرة هو إنشاء محاكم دائمة مختصة بهذه الش

 ء واالشتباه ىمبارك: يف سوسيولوجيا الطوار
الطاحة    تْ ى تم  حت   ،لثالثة عقود كاملة   ئ مصر لقانون الطوار  تثناء يف مصر، حيث خضع ت سمبارك هو أطول عصور اال 

ينا ثورة  بعد  كانت  2011ر  يبمبارك  حيث  مصر،  يف  البوليسية  الدولة  وتوحش  عصور  أسوء  من  وواحد  عصره  سم ،  ة 
  س وإذالل املواطنين العاديين الذين ال عالقة لهم بالسياسة. وطغى رجال البولي  ،ة توسع الدولة يف تعذيبالرئيس

وبقي الدولة   ةىلع املجتمع  الرئيس   ،صاروا يتحرشون برجال قوات املسلحة  حتى  ،مؤسسات  لشرعية    وهم املصدر 
أي األماكن التي    "بالسلخانات"   ا. وتحولت األقسام ومراكز الشرطة يف عهده ملا يعرف شعبي  1952الحكم منذ انقالب  

الحيوانات ت   فيها  تفشت  وت    ،ذبح  كما  للبيع.  لحومها  البلطجةيف جهز  ظاهرة  عصره  حيث   تقر  ،  البحوث  رصد  مركز  ير 
الصادر يف   الجنائية  يزيد عن    2002والعدالة  وبلطجيِّ  ألف  2000أن مصر بها ما  ذلك فقط ىلع  ا .  املركز يف  عتمد 

إحصائيات وزارة الداخلية للمسجلين خطر يف هذا الحقل. وشهد عصر مبارك سطوة شديدة لجهازي املباحث العامة  
األمئ)الجنا وكان  الدولة،  أمن  ومباحث  املركزيِّية(  عالمة    ن  يظهر يف  كما  الحامي  أو صقره  النظام وسيفه،  درع  هو 

 .  ا أو شعاره املصمم بصرًي األمن املركزيِّ
إل  الباحثين  من  واسع  قطاع  إل  ىيميل  مبارك  عهد  األول   ى تقسيم  عقود،  وحرب    1990  ىإل  1981من    :ثالثة 

الفترة هذه  وشملت  الجسيمة  العراق،  األحداث  ال بد  :مثل  ،بعض  مع  الصراع  السالميِّاية  السادات،    رهاب  مقتل  بعد 
املركزيِّ األمن  إل 86يف    تمرد  املجاهدين  تصدير  السعودية يف  العربية  واململكة  املتحدة  الواليات  مع  التعاون    ى ، 

السوفيتي، وقوع مصر يف شبح الفالس يف   الكويت يف  ر، وح 1989أفغانستان ملحاربة االتحاد  أما العق1990ب  د  . 
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عملية   يوالذي شهد آخر العمليات الكبيرة وه ،  1997رهاب حتى شتداد الحرب ىلع ال افيبدأ من حرب العراق و :الثاني
أيًض  الدير البحريِّ  الثالثا  مع بداية الخصخصة. وأخيًر  ا باألقصر، وتزامن هذا الوقت    إلى   97وهو يمكن رصده من    : العقد 

تابعة لجمال    وصعود قوى جديدة داخل الحزب الوطنيِّ ،والتحول النيوليبرالي  ،خصخصةشتداد عمليات الا أي مع    2003
ث    ،مبارك  كفاية،  حركة  العم  م   وظهور  الضرابات  إل 2008  ىإل   2006الية من  توسع  الشارة  يجب  وبالقطع  تعديالت    ى، 

ِم أحدثته  وما  زخم سياسيِّالدستور  زخ ،  2005يف    ن  أقل  مع  2007  تعديالت  اًموبشكل  ينتهي  األخير  العقد  وهذا   .
 .  2011الطاحة به يف 

نقلة هناك  يكون  لن  الورقة،  هذه  فيما يخص  عام  العقود   ،بشكل  بين  االشتباه  كبير يف عمليات  تحول  أو 
األخير العقد  يف  إال  عناصر   ؛الثالثة  لعدة  ذلك  الباحث  جد  :أواًل  ،ويرجع  قطاع  سيدمج  النيوليبرالي  يف  يالتحول  د 

االشتباه  ع الوسطى-مليات  الطبقة  أبناء  مكثف  -وهم  نفس ؛  بشكل  ويف  الجامعات  خريجي  أعداد  لكثافة  وذلك 
لدماجهم. وه  الوقت غياب مشروع سياسيِّ  الدولة يسعى  نزاعات متنوعة بين    ي لدى  التي ستشهد حدوث  الفترة 

الطبقة يوميِّ  ،هذه  أساس  ىلع  أبنائ  والبوليس  أحد  بمقتل  ب هوستنتهي  السكندريةا  يف  مروع  بسبب    ؛ شكل 
وه  املخدرات،  من  بعض  يحمل  كونه  يف  ظهور    ي االشتباه  مع  أنه  كما  الشهيرة.  سعيد  خالد  كفاية  حركة  قضية 

،  ضد النظام  لتخوف من كونهم خزان كبير للنضال السياسيِّ ل ،  هذه الطبقة بشكل واضح ب  ها سيقوم أمن الدولة بربط
نخراط أعداد من أبناء  ايف حركة كفاية ليست كبيرة الحجم. كذلك    -بشكل مباشر-  ين حتى وإن كانت أعداد املنخرط 

القطاع   الطبقة يف  إل   ،رسميِّالغير  هذه  الطبقات    ىوتحولهم  األوقات تتشارك مع  كثير من  رسمية يف  عمالة غير 
  ى هد مبارك. إضافة إل عمية يف  ذلك من أشكال الحياة اليو  ىواشتباهات البوليس وما إل   ،األدنى يف مناورة البلدية

وليس عالي التكلفة، فمثلهم مثل    ،ستباحة هذه الطبقات أمر سهلانمو شعور ضخم بالسيادة عند الداخلية جعلت  
ال أعني أن العشوائيات   – 1992وبالتدريج منذ زلزال   ،االطبقات األفقر. كما تفاقم حجم العشوائيات يف هذه الفترة أيًض

تواج   ،مرتبطة هذا  أو  يف  التسعين   -لزمنادت  نهايات  للعشوائيات يولكن  أكثر  نمو  ستشهد  وللمجتمعات    ،ات 
لل مميزة  سمة  هو  الواقع  هذا  وسيكون  الوقت،  نفس  الثاني    املصريِّ   ع جتمماملسيجة يف  األمر  األلفية.  مطلع  يف 

العقد  لهذا  لالشتباه  املميز  موضع  برمتها  أقاليم  ظهور  بع  : مثل  ،هو  سيناء  وشمال  طابا،  أحداث  شمال  س د  تتحول 
إل  القمع  ى سيناء  من  مسبوق  غير  مستوى  عليها  وسيقع  الداخلية،  قبل  من  بالكامل  مستباحة    ،والتهميش  ،بقعة 

اليوميِّ  جنوب سيناءوالذالل  اآلخر، ستكون  الجانب  عاملية  . ىلع  مدن سياحية  نمو  مثل:  مع  الشيخ،    ،وطابا   ،شرم 
بل  ضع لالشتباه يف املصريين هناك. نعم هذه ليست مفارقة،  وم  الغردقة، مدينة  رودهب ويف محافظة البحر األحم

كذلك  بالفعل   األمن.  قوات  قبل  من  الدائم  لالشتباه  به وموضع  غير مرحب  أمر  املدن  هذه  املصريين يف  وجود  كان 
 الداخلية.   لصالح االستثمارات ؛سيشهد عقد مبارك األخير ظاهرة طرد بعض السكان من مناطقهم السكنية

الثالثة يشتركو اوعقود مب  االنتهاكاتيف    اجميًع  نرك  ، توغل جهاز اي  ىلع عموم املصريين يوم   زيادة وتيرة 
.  وكثرتها وغلظتها يف التعامل اليوميِّ  ،أمن الدولة ىلع بقية األجهزة ومؤسسات الدولة، توحش الكمائن البوليسية

ومالك األراضي، والتوسع    ،ورجال األعمال  ،ختلطت شبكات البوليس االجتماعية بشبكات واسعة من أصحاب النفوذاو
 .  املواقع املؤسسية كانت سمة عامة يف عصر مبارك توريث و، ئاتهذه الفيف الزواج بين 

مساحة ممتدة من شبكات زبونية تتزاوج مع امليري   ىمبارك تحول إل ويمكن القول أن جهاز الدولة يف عهد  
تسم عصر مبارك بطابع من  افيما يتعلق بالثروة والسلطة. ولذلك    صة اخويقوم كل من الجهتين بإعادة إنتاج اآلخر، وب

 مؤسسية.   ال  أدوات مؤسسية والحكم من خالل ،الوكالة يف الحكم  جنتهاامع  وخصوًصا املدى  ةمؤسسية بعيد  الال
قوى اجتماعية بحلول عهد مبارك، باعتبارها  وصعودها  ،  67كان صعود الداخلية يف أروقة الحكم منذ هزيمة  

العامليِّالو الصراع  من  مصر  موقع  الكبير يف  املتحدة،    تحول  الواليات  معسكر  االنقالبات  وواالنخراط يف  من  الخوف 
الناصريِّاو،  العسكرية   العصر  من  االجتماعية  املكاسب  بعض  ىلع  ومبارك  السادات  النيوليبرالي و ،  نقالب    ،النهج 

سياسيِّ  مشروع  مصر،    وغياب  يف  السكان  لعموم  ال وصعوواسع  ىلع  الحرب  واشتداد  الصراع  و،  الديني رهاب  د 
مبارك   السياسيِّ نظام  الداخلية  ،والتوريث  ،ضد  عوامل    ؛وانتهاكات  اجتماعيِّ كلها  لعالم  جديدة  محددات    ستكون 

 . نفالت خطوطه لتشمل أغلب قطاعات املجتمع املصريِّ اتوحش االشتباه و ةسمته الرئيس
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 . رهاب عموم السكانإاالشتباه: 
عرف "بدخلة رئيس املباحث  ا ي  ستشهد املناطق الشعبية ظاهرة م  ن نهايات عصر السادات وبداية عصر مبارك بي ما  

وعنفه ىلع أبناء    ،وقوته  ،ستعراض سطوتهاسيكون عليه    الجديد". فحينما يتم نقل ضابط مباحث جديدة للمنطقة
طقوس شديدة    اخلة أحياًنت هذه الَدمل املنطقة للتأسيس لوضعه وسلطته بقية فترة حكمه يف هذه املنطقة. ش

جسده  ل  ا ستعراًضا  وفتح قميصه املدنيِّ  ،أو سيفين يف يديه  ،ابط نفسه لسيفالبدائية والفجاجة، كحمل هذا الض
املهمة  ةوإمكاني املقاهي  أغلب  ىلع  املرور  كذلك  الجميع.  أمام  شديد  لعنف  نفوس   ،ممارسته  يف  الرهبة  وبث 

أيًض  الشخصية،  ق ئبطاالوسحب    ،وتفتيشهم  ،الحاضرين يقوم  كما  االشتباه.  بند  تحت  منهم  عدد  ستدعاء  اب   اوجمع 
وتعذيب أحد  يقوم بضرب  استعراض سطوته أمامهم. وأحياًناالقسم و ىإل  -االتي أشرنا إليها سابًق-أصحاب الكاراتات  

م  غير  األخير  الطقس  كان  وإن  بنفسه،  الجميع  أمام  العمومية  الشوارع  أحد  يف  كثيًرتراألشقياء  الدخلة    ا بط  بهذه 
القبض ىلع بحالة  ولكن  الشاهد    الجديدة،  الداخلية.  نفوذ  عن  الخارجين  البلطجية  أو  األشقياء  هو   ما سبقفيأحد 

السلطةاال  ممارسة  البدائية يف  شديدة  لحالة  العامة   يوه  ،رتداد  املساحة  السيد يف  جسد  الضبط    ،إظهار  وربط 
كون أحد أهم مرتكزات  للسلطة سي  جسد املحكومين. فهذا األداء املسرحيِّو  نصياع من خالل حضوره وحول جسدهواال 

الجديد املباحث  رئيس  يقوم  ما  وعادة  له.  مميزة  وسمة  مبارك  عصر  يف  جديدة  الداخلية  اشتباه  كاراتات    ؛ بعمل 
مبارك  د  الشباب. وكانت املناطق يف عه   خصوًصالالستحواذ والسيطرة ىلع قطاع أوسع من رجال ونساء املنطقة و

  ،أو إنفاذ القانون  ،ردع الجريمة  ىباحث بهذه املنطقة. ال تهدف هذه املمارسات إل عرف بأقسامها وضباط وأمناء امل ت  
، واملعارك بين بعض املجموعات  ادمً الحشيش يمضون ق    اوتجار املخدرات وتحديًد  ،فالبلطجية يستمرون يف عملهم 

الرهبة يف نفوس ع  ء ي شيبأ األخرى. األمر ال يتعلق    ي املختلفة تستمر ه موم السكان يف هذه املنطقة،  غير بث 
ال  وهو أ  ،للسلطة أمر بالغ األهمية   وحصر األشقياء تحت سطوة ونفوذ القسم. ويتحقق من خالل هذا األداء املسرحيِّ

من حين آلخر.  ل  والهانة ولو بشكل عارض ىلع األق  ،والذالل  ،أحد خارج نطاق االشتباه، وال أحد ضامن لعدم االنتهاك 
التعارف بين رئيس املباحث  ة ويف أحيان كثير وأشقياء    ،يكون هدف ممارسة االشتباه يف هذه الدخلة الجديدة هو 

إل  هو نفسه   :األول  ،كس مدلولين أن مصطلح األشقياء يف مبارك كان يع  ىاملنطقة وبلطجيتها. ويجب الشارة هنا 
وهو    اأيًض  وبوليسيِّ  هو مدلول شعبيِّ  :الثاني، و اكما أشرنا سابًق  يِّتصنيف قانون  ىاملدلول القديم والذي تحول إل

أو حتى من    ،الشباب املشاغب يف املنطقة، وليس بالضرورة أن يكون هؤالء الشباب من أصحاب السوابق الجنائية
 محتريف الجرام والبلطجة.  

ت بها البحث.  ألنني بدأ  مارسةمل ستفيض حول هذه اأاملرور ىلع املقاهي. لن    يممارسة أخرى وه   ىنأتي إل
الجريمة    ،ال بغرض كبح   مساحة واسعة لالشتباه من قبل ضباط املباحثباعتباره  ولكن أود مناقشة املقهى   أو ردع 

وسطوة    ،يف املقام األول، ولكن ألنها مساحة تحمل فرص واسعة لالشتباه، يمكن من خالل ممارسته تدعيم الرهبة 
السك  نفوس  املباحث يف  ال  انضابط  الطقوس  كثيًر.   االشتباه ىلع    ا تزيد  البحث. فرص  بداية  ذكره يف  عما سبق 

القمار  املقهى تتنوع، فمثاًل الورق،    ،لعب  التفرقة أن هناك ممارستين للعب سواء يف لعبة  أو االشتباه فيه. ويجب 
عرف  مع ما ي    ا ابه كثيًرضع، وتتش واللقمار ولو بشكل مت  ممارسة منظمة فعالً   يه   : أو الزهر. األولى  ،والطاولة   ،الدومينو

  ممارسة شديدة التداول حتى يف أوساط الطبقة الوسطى ومقاهيها. املميز يف األمر  يباللعب ىلع املشاريب، وه 
كثيرً  القمار  لعب  غالبً   اأن  ولكن  األرياف،  أو يف  الشعبية  املناطق  من سكان  واسعة  قطاعات  لدى  معلوم  يكون    ا ما 

البوليسيِّ الجميعي  ال   االستهداف  يشمل  ولكنه  نحوها،  مباشرة  موجه  ال   كون  هو  تظل والغرض  ولكن  العام،  رهاب 
شديدة،   خصوصية  اليوم  حتى  األماكن  من  كثير  يف  ومازالت  عام  بشكل  محظورة  كانت  والتي  الورقة  للعبة 

يف    ت حدة االشتباه قل   قدوالزهر. و  ،واملسائلة القانونية ىلع عكس الدومينو  ،لالشتباه  ا كافًي  فالكوتشينة تعتبر حرزً 
خر سنتين يف عهد مبارك يف املقاهي الشعبية يف املناطق الشعبية الكبيرة ومناطق الطبقة  آيف    لعبة األوراق 

تى ثماره  آوذلك بسبب التداول الواسع للعبة الورق بين أبناء الطبقة الوسطى يف املقاهي. هذا التحدي    ؛الوسطى
  يأتي السالح األبيض   م  عن هذا الهاجس. ث    -يف املدن-  ا وتغاضت نسبي    ،عليه   ية الداخل   تأقلمتحتى    بشكله عفويِّ

 وهو أكبر الغنائم التي تنتج عن عمليات االشتباه داخل املقاهي.  



ــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

فحةص | 35  

 

متوقع  ا وأخيًر أمر  وهو  السوابق،  أصحاب  من  األشخاص  بعض  ىلع   ،جمع  ويجلسون  املناطق  سكان  فهم 
ليالً  وأخيًرمقاهيها  األ   سحب  ا .  مفربعض  الاد  ب"العيال  الداخلية  تلقبه  األفراد    لىمن  بعض  أو سحب  غلط"  شكلها 

ات  يياع لضابط املباحث ورجاله. ويف الثمانين صوإظهار االن  ،القيام  :مثل  ،الذين لم يقوموا بتأدية الطقوس املطلوبة
زراعيِّ  اوتحديًد ظهير  لها  الشعبية  املناطق  كانت  ا  ،حينما  من  مساحات  والأو  بعض  انك  يشخلخوص  تظهر  ت 

عض من خالل حبل  ب بعضهم  ب  وربط  ،سحب هذه الحصيلة من املشتبه فيهم  :مثل ،  املمارسات املمعنة يف الذالل 
االستمرار يف   عليهم  ينبغي  كان  إذا  يعرفون  ال  أنفسهم  مع  يسيرون  وتركهم  الخوص  هذا  بهم يف  والسير  طويل 

كثير من األوقات يف املناطق التي كانت تقع تحت   يفنت هذه ممارسة متكررة  السير أم التوقف وفك أنفسهم. كا
ات، ولها أشكال شبيهة يف عدة محافظات أخرى.  ييف الثمانين   خصوًصاسيطرة قسم الرمل واملنتزه يف السكندرية و

تشهد    كانت األقسام لياًل  ترك أغلبهم. ىلع كل  م  هو ترك هذه الحصيلة للوقوف بعض الوقت ث    اوكان األكثر شيوًع
لضمان    ؛يف املراكز الشرطية الكبيرة باألخص يف املحافظات حضور نواب مجلس الشعب  ا بعض الوجهاء وأحياًنر  حضو

أن هذه املمارسة تقع ىلع عموم السكان، ولكن   إلى بعض املشتبه فيهم وتخليصه من قسم الشرطة. ويجب الشارة
ت   إجراءال  وطقوساستكمل  أوتها  العائالت  فأبناء  الجميع.  ىلع  يتم  أ   ها  العزوة  املصانع   ،ستثنائهماصحاب  وعمال 

لت تشهد تنظيم ملجتمع املصانع حول املصنع يف مناطق سكنية مستقرة.  امازويف املناطق التي كانت    اتحديًد
أخرى والطوار فاال   ومرة  لالستثناء  ممارسة  هو  العام  العملئستعراض  هذه  داخل  ولكن  ي  ،  االستثنائية  ستثنى  ية 

أفراد    ،قطاعات النيوليبراليةمنأو  توحش  مع  املمارسات  هذه  ستشدد  ولذلك  العامة.  بالحقوق  ليتمتعوا  وعدم    ،ها 
تنظيميِّ  ألي شكل  الشباب  من  كبيرة  قطاعات  ي    خضوع  ما  وهو  املستقر.  العمل  إمن  أخرى  مرة  قانون    ىلحيل  نص 

الذين ال يستطيعون إثبات طبيعةساوهو    ،التشرد واالشتباه القديم أن    ان هنا أجادل أيًضملهم. ومِ ع  تهداف األفراد 
الضبط عمليات  بتعويض  تقوم  كانت  الطقوس  وهذه  اليوميِّ  االشتباه  االنضباط  أن  وممارسة  يجب  له   يخض  الذي 

املؤسسات من  واسعة  خالل شبكة  من  البوليسيِّ  ،املصنع  :مثل  ،السكان  العمل  خالل  فهى  واملدرسة من  ولذلك   .
وال   تخص  ال  الجريمت ممارسة  السلطة ىلع  ة  ستهدف  استعراض  تستهدف  ولكنها  األول،  املقام  مباشر يف  بشكل 

 طر منهم.   ؤامل غير   خاصةاملحكومين وب
إضافةً  فأود  للكمائن،  ذكره  ى إل   بالنسبة  سبق  الداخلية   ما  لرجال  العنان  وإطالق  االشتباه  إمكانية  ربط 

ريع  ،بالفساد ملصدر  الكمائن  بعض  هذا    يِّوتحول  يظهر  للدخل.  رواية  األ متجدد  سيادتك)مر يف  ملحمد    (تعليمات 
أقرب لسيرة ذاتية ألحد الضباط. وهو نفس األمر الذي ذكره عدة أمناء وبعض الضباط ىلع مدار    ي حسني أبو العز، وه

  ،مثل الكمين ال يوجد بها مساحة كبيرة لالعتراض  البحث. فإمكانية االشتباه مع بنية مسلحة لها رهبتها وسطوتها 
ومع فقر دخول األمناء والضباط    التضيق   ا أو يف أقل الحاالت سوًء  ،واالنتهاك  ،حقوق العامة ضد التفتيشالواالحتفاظ ب

  ي الضبط، وه أو حتى    ،أو الرغبة يف القمع املباشر   ،عن إجراءات األمن  اتحولت بعض الكمائن ملصدر للرزق بعيًد  ؛اأيًض
بوجو تتحقق  وكلها  عام  بشكل  للكمائن  أساسية  وظائف  ي  دهكلها  فيما  االشتباه  وطأة  وتزداد  بالكمائن ا.  عرف 

الع  و الحدودية،   ال تعني بالضرورة الكمائن الحدودية بمعنى وقوعها قرب حدود    رف الشرطيِّالكمائن الحدودية يف 
هبكونها  مصر   ولكن  تفص  يدولة،  التي  واملدنالكمائن  املحافظات  الكمائن    عن  بعضها  ل  هذه  بعض  كانت  بعض. 

يناير    28هجوم بعض القطاعات ىلع هذه الكمائن يف    ى مما أدى إل  ؛والذالل واسع النطاق  ،ن التضيقم   مارس أنواعت  
  ،الطريق الزراعيِّ  الكمين الفاصل بين محافظة السكندرية وكفر الدوار ىلع  : وحرقها، أذكر ىلع سبيل املثال ال الحصر

ي   ما  أ    اشعبًي  عرفوهو  التي  المكانية  "العامية".  واالشتباه والطواريحتبكمين  الكمائن  املجال  ئت من خالل  ، فتحت 
قابل للتحول يف   أو بمعنى أدق لشكل مؤسسيِّ  ،لشكل ال مؤسسيِّ  أمام تحول هذه الكمائن من الطابع املؤسسيِّ

ا  ، وهو مثنين. هنا نحن ال نتحدث عن منظومة قمع لها نسق تنظيميِّ أو املزج بين اال   ،خرآلطابع    أو سياق  ،أي لحظة
جوانبها   بعض  يف  الكمائن  ممارسات  وجعل  تتضاعف  العنف  إمكانية  ولكن  وعشوائيِّ  تباطيِّاع جعل  عتباطية  ا . 

هنا العنف  ت    وعشوائية  أن  يجب  تال  من ممارسات  يحدث  ما  أن  بتصور  بدفع  املواطنين وحقوقهم اقوم    ي ه  نتهاك 
د عن جملة  لم تح  يه   :اضها األمنية. فأواًلغر ممارسات فردية، أو أن الكمائن بسبب بعض الفساد تحولت وحادت عن أ 

املسرحيِّ األداء  ومنها  السلطة  التي تستهدفها  موسع ىلع  ا لها،    األغراض  وتضيق  إرهاب  للسطوة،  دائم  ستعراض 
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بعنوان هذا الجزء    ا هذا ما عنيته تحديًد  االفساد هنا عرض ملرض، وليس هو نفسه العلة. وأخيرً   : اثانًيعموم السكان.  
البح ت    ث،من  كاملة  سوسيولوجيا  والطوارفهناك  االشتباه  إمكانية  ديمومة  عن  الشخصيِّ  ،ئ نتج  فيها  مع    يتفاعل 

ومنع    ،يسمح بإمكانية تحقق ممارسات  واقتصاديِّ  ،ياسيِّوس   ،ريف وكلهم مرتبطين بسياق تاريخيِّمع الع    املؤسسيِّ
أخرى الكمائ  ،ممارسات  املختلفة داخل  التعددية  أواًل  نتاج طبيعيِّ  يه ن  أو حجبها. فهذه    :ملا أتاحته بنية الكمين 

ان للدولة البوليسية،  وإطالق العن  ،واملادية ملمارسات األمن  ،الشروط التاريخية  : اثانًي  .أمنية  بنية عسكريةباعتبارها  
ساس  األ نعكاس لحوكمة قائمة يف ا يبهذا التوسع التنوع ه  ع املصريِّم جتكذلك الكمائن ودورها ووظيفتها داخل امل 

 ىلع الدولة البوليسية.  
القيادة  ولذلك فإن الشرط الرئيس  للسلطة   أو تأثير الطابع الشخصيِّ   ،للسلطة   والطابع الشخصيِّ   ،لفهم دور 

ا التحليل:  ىلع  يف  عناصر  بثالثة  يرتبط  أن  يجب  الحكم  -1لواقع  بنية  ال   -2  .طبيعية  والتشكيلة  نمط  نتاج 
 ,Foucaultوراء السياسة يف مجتماعتنا ) ئأو بلغة فوكو الحرب التي تختب ماعيِّجتطبيعية الصراع اال  -3 .االجتماعية

  ،أو أمناء الشرطة يف منطقة ما  ،ا ذاع صيت أحد ضباط املباحثإذ  لفهم هذا األمر  ا واضًح  (. ولنضرب مثالً 45-49 :2003
يمكن أن نرد ذلك ونحلل بزوغه إلي    هلف خضاعوال   ،والقدرة ىلع السيطرة  ،والعنف  ،االتسام بالقسوة  :أو فترة ما مثل

لكي يحتاج هذا  بالقطع ال. ف  (؟ ذلك  ىوما إل   و كونه ساديِّ أسماته الشخصية فقط )أي كونه شخص ذو طابع مهيمن،  
أواًل البد  يبزغ  أن  األمين  أو  الدولة    الضابط  هذه  ولتحقق  البوليسية.  بالدولة  تسميتها  يمكن  حكم  بنية  وجود  من 

ي  تواألدوات السلطوية ال  ،والتقنيات  ،نتاجرورة تاريخية يجب أن ترتبط بشكل معين من نمط ال ض  باعتبارهاوبزوغها  
أو الظاهر   ئاملختب أو الصراع االجتماعيِّ  ،يجب أن فهم طبيعية الحرب :اا هذا العصر. ثالًثأو يحتاج إليه ،يحها عصر مايت

اجتماعي   املطلوب  كان  فإذا  األمر.  هذا  تطلقإخ   اي  وسياس  اوراء  املجتمع  من  معينة  قطاعات    عليهم   البرجوازية   ضاع 
الكامال و  لقمعلالواغش، وهناك ضرورة   إل   ،لة ىلع هؤالءخضاع والهيمنة  العوالم  ىوالتسلل    ،وفهمها وإدارتها  ،هذه 

ذه  له  اوربما أكثر منه أمين الشرطة حيث أنه أقرب طبقي    ،دور ضابط املباحث  فهنا سيبزغ بشكل بنيويِّ  خضاعهاإو
ل مازال يتسم بقدر من  األخرى، ألن هذا التحلي  يه   تبقى وضع السمات الشخصية يف إطار تحليليِّوِمن َثم   العوالم.  

الدور الشخصيِّال  ليمثل هو اآلخر عدة عوامل وبنية كاملة من    ؛ستاتيكية والجمود، ويحتاج ملزيد من الحيوية. يأتي 
كيف قام ببناء أو تم    -2م منها.  كتسب وتعل  االشخصية لهذا األمين، وماذا    بةالتجر  -1  :خلفه. فمثالً   ئالعالقات تختب 

الرمزيِّبناء رأس م رأس  وتضخيم    ،وإنتاج  ،إعادة تدوير-3كتسب سيطه يف املجتمع.  ا؟ أي باللغة الشعبية كيف  اله 
الرمزيِّ  إل   مال  أقرب  أمر  وهو  الثروة  ىهذا،  تضخيم  وكيفيات  آليات  املال.  ،  نفس  تجارب    -4ورأس  لخوض  االستعداد 

مدى فهم هذا األمين ملا يسميه بورديو بال    -5ملجتمع. عنيفية تتسم بالجرأة مما يعزز من مكانته داخل املؤسسة وا
Habitus  (Bourdieu, 1990: 52-57)    العام الحس  داخل املؤسسةو  نطوق حول قواعد امل غير  أي  اللعبة  ويف    ،شروط 

  ،معين والقيم السائدة داخل حقل    ،واملفاهيم  ،أي اللغة غير املكتوبة   Doxaل  ا  و   عجتم ممارسات املؤسسة ىلع امل 
.  (Bourdieu, 2002: 164-169) حس الشخص بموقعه وانتمائه    اأيًض  ي وخارجه، وه  ،ودينيميات التفاعل داخل الجهاز

وز الحدود املتاحة. فاملعرفة  جاأو ت،  تاح، والمكانية لتوسيعامل غير  و   ،واملتاح  ،واملحيط  ،املعرفة والوعي بالذات  -6
وإمكانياته الشخصية، حتى يف ظل وجوده يف   ،طة ال يتسم بمعرفة محيطهولذلك فأمين شر  ،سلطة يف حد ذاتها

واملجتمع وقام باالستثمار    ،وأوسع عن الجهاز  ،دولة بوليسية عميقة، لن يبزغ نجمه مثل أمين آخر يمتلك معرفة أدق
نه آتي من عوالم متربطة  مثل كو  ،كامل  خلفها من حقل اجتماعيِّما وإمكانيات مادية و ،فيما يملك من رأس مال رمزيِّ

بناء سطوة الذين نجحوا يف  أحد كبار األمناء  أنه تتلمذ ىلع يد  أو صادف  وهيبة مؤسسية كبيرة داخل    ،بالجريمة، 
االجتماعيِّ املؤسسة  حيزهم  ا  ،وداخل  ذات  القوية  العائالت  ألحد  ينتمي  أنه  أن  لع أو  يمكن  هنا  ومن  البشرية.  زوة 

واألمناء    ،أو داخل الجهاز حول بعض الضباط  ،يف بعض املناطق الشعبية  ريخ الشفهيِّنفهم ملاذا يدور جانب من التا
عطي كل  ً  "ي   أعني جهاز الشرطة(  افالجهاز )هنا تحديًد  اومثلما يشير بورديو أيًض  -7وغزل أساطير ومبالغات عنهم.  

ألنهم أنفسهم ليس لديهم    ؛ ويتوقع كل شيء منه  ،عطيه كل شيءملن ي    -سلطة ىلع جهازالبما يف ذلك  -شيء  
صراحة  ،شيء أكثر  بشكل  لوضعها  خارجها.  ال شيء  أكثرأو  عليه  يعتمدون  الذين  أولئك  أكثر ىلع  الجهاز  يعتمد   ،  "

(Bourdieu, 2005: 216)قوية حياة  ال  أنه  أو  الجهاز.   ،وسلطة  ،ومزدهرة  ،،  خارج  تحديًدو  ونفوذ  النقطة  شديدة    ا هذه 
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ىلع مدار أكثر من ثالثة عقود يف تاريخ مصر،    أمناء الشرطة ىلع املستوى االجتماعيِّالجوهرية يف فهم بزوع نجم  
طبقيِّ  صعود  من  كاملة  حياة  للبعض  املؤسسة  قدمت  لهم،  وماديِّ  حيث  واآلمان  الحماية  املجتمع،  داخل  هيبة   ،

 يروقراطية املصرية.  عامالت شخصية يحتاجها األمين يف تعامله العام مع البت السطوة، القدرة ىلع إنهاء أي
 

 واالبتزاز  خالقيِّ الشتباه: الضبط األا
االشتباه ممارسة  مبارك  عصر  األخالقيِّ  شهد  للضبط  فيه  مساحتين:    ،لألفراد  والتوسع  املمارسات يف  هذه  وتجلت 

األب  ،الكمائن املثال  ولنأخذ  العامة.  الجنسيناوهو  رز  واملساحات  عامة    ختالط  أقصد هنا  ال –وتواجدهم يف مساحة   
الفخمة   كورنيش   –املقاهي  أو  األخرى،  املحافظات  القاهرة وبعض  النيل يف  كورنيش  العامة،  الحدائق  أقصد  وإنما 

الساحلية  حمالت    ،وبورسعيد   ،السويس  : مثل  ،املدن  الداخلية بشن  تقوم  ف  وتقوم بتوقي  ،نضباطيةاوالسكندرية. 
ال  ،لشابا سؤال  كذلك  االشتباه.  بدواعي  بين  والشابة  تجمع  التي  العالقة  طبيعة  عن  األكمنة  يف  واألمناء  ضباط 

االشتباه  إمكانية  أخرى  مرة  الخاصة.  بالسيارة  مرورهم  أثناء  يف  مختلفين  جنسين  من  االعتقال    فردين  وإمكانية 
يمارسون  الذين  األفراد  ضد  الترويع  غاية يف  أداتين  داخل   حق  يصبحان  العامة  باملساحات  االستمتاع  طبيعي يف 

بها. فه   ،املدينة ب  يوتواجدهم  لكنها تسمح  بوليسية  أخالقيِّمأدوات ضبط  تجاه    ومعياريِّ  ،ودينيِّ  ،مارسة ضبط 
حالة   يف  األمر  ويتوسع  يمتد  وقد  باألهلا األفراد.  للتهديد  الحاالت  هذه  يف  األفراد  تقوم   ،عتراض  وهنا  والفضح. 

امة  املنظو باملنظومة  نفسها  وتشبيك  بربط  تدين  والع    ،لدينيةالبوليسية  التي  هنا  ارفية  نحن  الجنسين.  ختالط 
البوليسية  املنظومة  اللحظة:  نفس  منظومات يف  حضور عدة  ضباط   ،أمام  يرتكز  حيث  املباحث    ،والقانونية  وأمناء 

ض  جرم بعأو مواد القانون التي ت    ،العامة اب  د والتي تنص ىلع أن من مهام البوليس الحفاظ ىلع اآل   ،ملادة الدستور
الع  باعتبارها  األفعال   املنظومة  وهناك  العام،  الطريق  يف  فاضحة  من    ،رفيةأفعال  ممتدة  شبكة  والذكورية. 

واالشتباه وخلق    ،االحتجاز التعسفيِّ  وتتواصل مع إمكانيات هائلة يف  ،بعضىلع  بعضها    والدانة تنفتح  ،التصنيفات
الذي يحب جميع املدافعين عن ممارسات الداخلية إحالة جميع   و الشخصيِّأ  ،هنا يأتي العامل الفرديِّ. وقضايا جنائية

فمثاًل له.  فرصة    االنتهاكات  املواقف  هذه  فستكون  شديدة  ومحافظة  رجعية  بطباع  يتسم  الشرطة  أمين  كان  إذا 
الضحايا هؤالء  ىلع  األخالقية  الوصاية  ملمارسة  له  حالة    ،سانحة  اال   ،ناطحةامل ويف  بأو  يقوم  التهديد  عتراض 

أو فاسد فقط فيمكن أن   ،وعمل محضر اشتباه لهم. أما إذا كان األمين فاسد ورجعيِّ ،والتصعيد من خالل إنفاذ القانون
ر  كثيرة ما يتحول األم اوأحياًن  ،واألمناء أو إجبار الشخص ىلع القيام بأعمال خاصة للضباط  ،تكون فرصة لالبتزاز املاليِّ

وإذالل. يصبمل  الوسطىحض تسلية  الطبقة  أبناء  أحد  حالة مناطحة  األمر أكثر حدة يف  الكمين  ،ح  لضابط    ،وتحديه 
املركبة العالقة بينه وبين رفيقته يف  ماهية  للرد ىلع سؤال  أيًض  ،ورفضه  الذكورية يف   اوهنا  املناطحات  تدخل 

لتعميق دور الداخلية يف فرض    ؛م بتشجيع اجتماعيِّتت  أن كثير من هذه املمارسات  املسألة. األسوء يف كل ما سبق
لهذه املمارسة، فأن   واالقتصاديِّ  ،والحفاظ ىلع املجتمع وقيمه. ولتأكيد الشارة إلي العامل الطبقيِّ  ،والدين  ،األخالق

ن بها ساحات  يكوأو أحد األماكن الفخمة التي   ،كبير  ما يتعرضوا لها يف حالة خروجهم من ملهى ليليِّ ااألشخاص نادرً 
هذه املساحات، فقط أشير للفارق يف املمارسات األمنية بين حيز    ا أنا ال أدين إطالًق  وشرب الكحول. مرة أخرى   ،ص للرق

تمامً  وتتناقض  املمارسة  فيها  تتقاطع  مساحات  وهناك  فمثاًلاوآخر.  قرى    .  أحد  يف  عطلة  لقضاء  ذاهب  كنت  إذا 
للناءأو جنوب سي   ،الفخمة  الساحل الشماليِّ التضيق ، فستتعرض  الكمائن    واالشتباه شديد   ،ممارسات من  يف جميع 

إل  دخولك  بمجرد  ولكن  عليها.  ستمر/ين  الشاط   ىالتي  الجبال  ،ءىحيز  والحشيش  أو  املارجونا  تدخين  أو    ،فيمكن 
مرة  لك  وذ  ،ختالط الجنسين ولن يقوم أحد حتى يف ظل حضور بعض رجال األمن يف االشتباه فيكاو  ،حتساء الخمورا
تماًمأ ستختلق  العالقات  ترتيبات  ألن  باللهوا خرى  املتعلقة  املناطق  هذه  يف  املؤسسة  والقاعدة    ،والسياحة  ،، 

 الصحراء والبحر لكم، واألسفلت للحكومة.  ييف جنوب سيناء ه  اوتحديًد
عاطي واالستجابة  التركب  يقوم بدور م    خالقيةاالشتباه وما ينتج عنه من ممارسات متنوعة داخل وىلع املساحات األ 

القانونية املاكنية  بين  الواقعة  الربط  ،للمساحة  بدور  يقوم  فهو  البوليسية،  "حياكة    ،واملاكينة  فوكو  بتعبير  أو 
األ    اأو تنفيذً   ،القانون  . ولكن االشتباه ال يقوم بهذا بالنيابة عن(Foucault, 2015: 103)  خالقية بالقانونية"املنظومة 
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نون من إمكانيات هو ما يعطي البوليس املزيد من القدرة واملساحة ىلع التوسع يف االشتباه  لقايحه ا، وإنما ما يت هل
يتم  خالقيِّاأل  قمع  ألداة  القانون  يتحول  وقد  واقعة   هاؤستدعاا،  كل  سياق  حسب  تهميشها  مع    .أو  األمر  كذلك 

الع   للفعل   ي ه  رفية املنظومة  للتوليح بهاوإ   ،البوليسيِّ  األخرى حاضرة بما تتيح من مشروعية  ستدعائها  ا و  ،مكانية 
جعل األدوار والفاعلية لكل  ت،  ابعًضيف حاالت التصعيد. هذه البنية املتداخلة من عالقات أكثر من منظومة مع بعضها  

للتجدد قابل  منهم  األدوار   ،خط  املفاعيل  هذه  وتتبادل  السلطة،  لفعل  املولد  هو  يصبح  أن  داخل  أو  ها.  واألولوية 
واملواد   ،تناقضها داخل دائرة الحقوق والقوانين التي تضمنها. فهناك العديد من القوانين  ية هساح مشكلة هذه امل 

التي يمكن   قانوًنأن  الدستورية  ما يسمح  أيضًا  التجمع واالختالط، وهناك  األفراد يف  لحقوق    اتمثل حماية وضمانة 
هذا فيها  يتجلى  مساحة  أكثر  الحقوق.  هذه  الشيزو  ،التناقض  بسحب  املوجه   يه   يافرن أو  واالشتباه  االتهامات 

تهام  امركب نيلية تم    يحادثة "كوين بوت" وه   :مثل   ،ىلع هذا األمركثيرة  ملكافحة املثلية الجنسية. وهناك وقائع  
ىلع الطراز القديم باب    من كانوا عليها بممارسة املثلية الجنسية يف عهد مبارك، أو واقعة حمام البحر )حمام بلدي 

وأخرى يتم    ،ة املتهمينئتبرفيها  هد السيسي. الشاهد هنا ليس الوقائع نفسها، وهناك وقائع يتم   عالشعرية( يف
األ   ،الحكم عليهم، ولكن الشاهد هو ما تتيحه هذه الفجوة من إمكانية ممارسة االشتباه   واالجتماعيِّ   خالقيِّوالوصم 

اللحظة. وت  ا مًع التالية ه يف نفس  املرحلة  ناالحتجاز، سوا  يكون  املتهمون عقاب ء  تبر  ،ال  فما يحدث داخل    . ةئأو 
االحتجاز، مثل األمن  ،واالنتهاك   ،االعتداء   :مراكز  رجال  واآل   ،والذالل سواء من  القسم،  داخل  ثار  أو من بقية املحتجزين 

  وال وضعهم االجتماعيِّ  ،وال سجالتهم   ،تهمينالتي سترتب ىلع العملية برمتها لن يتم محوها من ىلع أجساد امل 
دائمةو لوصمة  القضية  توسعت   ،ستتحول  والسيسي  مبارك  عهدي  ويف  ممتد.  اشتباه  محل  أفرادها  وستجعل 

 واملبادرة املصرية(.     ،الداخلية يف هذا األمر وبشدة )يمكن مراجعة بعض تقارير املركز املصريِّ
 

 عودة العقاب الجماعيِّ
أنه ال عقاب بدون تشريع، أو    والقانون املصريِّ   ،القضاء   نيةستقر يف با  لع النصف األول من القرن العشرينبحلول مط

ي   العقاب، ويف دستور  ما  وبالتالي    1956عرف بمشروعية  العقوبة.  النص صراحة ىلع شخصية  المكانية اتم  نتفت 
وذلك    ؛يةأو قر  ،أو حي  ،أو إقليم  ،ىلع بعض األفراد  ماعيِّأو إيقاع عقاب ج   ،للعودة ملمارسة أخذ الرهائن من املجتمع

واملس العقاب  منظومة  من  بالكامل  املنظومة  إلؤولتحول  الجماعية  أخذ    ى لية  ممارسة  ولكن  العقوبة.  شخصية 
السياسيِّ النطاق  مبارك سواء ىلع  عهد  بقوة يف  عادت  الجنائيِّ   ،الرهائن  والربط    ،أو  الضبط  حاالت  بعض  أو يف 

القبائل وليس مشايخ  -مد واملشايخ  ، فإن الع  1885ي لسنة  عالأو األمر ال   ،ساحات معينة. وكما كان األمر يف فرمان مل 
  مدة أو الشيخ ونفوذ الع    وحسب قوة  اومشاركة يف هذه املمارسة، بل أحياًن  ،اسيكون لهم شأن ضليع أيًض  -الحارات

وأ املباحث  رئيس  من  بنفسه  هو  يطلب  أن  العائلة   احياًنيمكن  هذه  من  األفراد  بعض  القبض ىلع  األمن  مدير    من 
ل يخروآ املتنازعة  العائلة  من  للتفاون  مَ   ض خضاعهم  مع  املمارسة  هذه  وتوسعت  النزاع.  بالبلطجةي    ْنوحل  أو    ،تهم 

قاليم مختلفة  أ يف عدة    أو قبلية  ،أو ريفية  ،ممارسة يمكن رصدها عبر مساحات مختلفة سواء مدينية  ياألشقياء. وه 
بناء الطبقة الوسطى إال  ما تمتد هذه املمارسة أل   ا نادًروأو الصعيد.    ،ء، أو سينا والغربيِّ  ،الساحل الشماليِّ   :مثلا،  أيًض

الباحث توسع هذه املمارسة عليهم فيما دون ذلك. ولم يكن أمر هذه   يف بعض الحاالت السياسية، ولكن لم يرصد 
ما كان أبرزها  رب فقد أبرزتهم بعض األعمال السينمائية، أو محجوب عن معرفة الناس  ،أو غائب  ،كتماناملمارسة طي ال

، بالقطع تم تناول الحبس  اوبحثي   اتناول سياسي  وبطولة أحمد زكي. ولكنه لم ي    ،عاطف الطيب   للمخرج  (الهروب)فيلم  
 ، ولكنه لم يتطرق لهذه النقطة.  االحتياطيِّ
بإتاحتها نفسها للداخليةعو وثيق  مرتبطة بشكل  املمارسة  لة أكثر سهو  ي وبالتالي من ناحية ه  ،دة هذه 

. وبداخل املمارسة هناك عدة  نجاعةأكثر    اعتياد تكررها أصبحت أيًضا مع الوقت و:  اثانيً   .ا تحديًد  يف مالحقة األشقياء
ىلع  القسوة  منتهى  يف  تكون  أخرى،  مثل أ  ممارسات  فيهم،  املشتبه  الجنسيِّ  :هالي  للتحرش  النساء  ،  تعرض 

وتو والضرب،  لإلذالل  األهل  الحياة  قيفإحتمالية تعرض  االقتصادية  ،سير  الجوانب  أل   ،والتأثير ىلع  هالي  واالجتماعية 
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  حبس االحتياطيِّ املتهم. ولكن كيف يتم تجاوز القانون يف هذه املمارسة؟ األمر بسيط، توسع إمكانيات االشتباه وال
الطوار قانون  أوامر    ئ،من خالل  إصدار  الداخلية يف  أ  عتقالاوحق  الداخلية  العقوبة، حيث  وز  تجا  واًل:تمنح  شخصية 

منح الوقت الكايف لوقوع ضحايا هذه املمارسة بين يد    :ثانيًا  . نفسها موضع سؤال  ي أنها هنا ال محل لها وليست ه
العامة للتحقيق. ولكن هل األمر كله محض    الداخلية للبطش بهم حتى الداخلية  ايتم إيداعهم للنيابة  أو أن  عتياد 

ونمط من   ،والتحديث  ،وتوزيع الثروة  ،نتاج القيام به؟ األمر يجب ربطه بأنماط ال ة ىلعتقوم به ملجرد أن لديها القدر 
أو شوارع    ،ماعات بعينها تعمل يف الجريمة أو مناطقيخلق ج   ئمتكاف  الالنمو املركب ال   مرة أخرى  . يالحكم البوليسِّ

  : تتسم بصفة الجمعية واملشاركة، مثلو  اتقوم بعمليات ليس بالضرورة تسميتها بالجريمة، ولكنها غير مأطرة قانوني  
البناء والعمالة الخاصة بها من العربا-  والعجارة   ،الغفرة إتاوة ىلع  -شتراط توريد مواد   شاحنات  مرة أخرى، أو فرض 

أو    ،تشارك بعض األفراد من نفس العائلة  ي وه   عرف "بجمعية املركب" النقل يف املناطق املحيطة باملواني، أو ما ي  
. أما ما يتعلق  شتراك يف جلب سفينة مخدرات وبيعها من عائلة مختلفة بجمع أكبر قدر من األموال لال  فردأكثر من  

فإن   والحكم،  التحديث  اليوميِّ رتكاابعمليات  الحكم  الجمعيِّ  ز  الضبط  ىلع  قائمة  زبونية  شبكات  خالل    ىلع  من 
املؤسسية األشكال  وتداخل  االشتباه لضرورة  با  يخلق   عضبب   بعضهممؤسسية    الوال   ،الوكالة  التوسع يف  من    حالة 

الحكم من    ىضبط األفراد بشكل ممنهج إل من    أرتد  فنمط حكم بوليسيِّ  اوالتنكيل. وأخيًر  ،وجماعية يف إيقاع الذالل 
  وتهديد جماعيِّ  ،عقاب جماعيِّ  ىبالضرورة سيلجأ إل  وتكريس السطوة يف نفوس املحكومين  ،رهاب املوسعخالل ال 

 داف نفسه ليس موجه بالضرورة لألفراد.  ستهوذلك ألن اال 
ا أن تساعدنا ىلع رسم مصفوفة من  األشكال املختلفة السابقة التي قمنا برصدها يف عصر مبارك، يمكنه

املمارسات  شكل  توضح  السلطة  بعضها    ،عالقات  تدعم  اآلخر  ابعضً وكيف  منهم  كل  إنتاج  املجال   ،ويعيد  يفتح    ،أو 
أنها مصفوفة حرب    يام لهذه املصفوفة. املشكلة املركزية يف هذه املصفوفة هنضملالى  مارسة أخرواملساحة مل 

ال  شتباه دائم.  اإننا أمام دولة ترى عموم السكان وتخلقهم كأعداء ومحل    سكان. بصيغة أخرىتسعى لخضاع عموم 
االستعماريِّ  الطابع  يجعل  ما  الدا  واالحتالليِّ   وهو  أنتج  ما  وهو  لها،  مميزة  وغازي يستحق  خليللسلطة سمة  ة كعدو 

 أو التماهي معه يف العديد من القطاعات واملساحات املختلفة.   ،املقاومة
ولكن بإمكانيات حداثية مهولة يف   ،مشروع يف مصر باعتبارها  للحداثة    نهيار حقيقيِّايعكس عصر مبارك  

ملمارسات البدائية التي تبحث عن  ن ا. ولذلك كان االشتباه مصحوب بقدر كبير من سلسلة موالبوليسيِّ  الحقل األمنيِّ
و  البشرة،  أو  الجسد،  يف  عملما  عالمات  تطبيق  عليه  ال يترتب  من  واسعة  البدائيِّ   ،والتنكيل  ،ذالليات    والتعذيب 

فاملنع ولذلك  واملالمح.  ومواضيع    ،والتعذيب  ،الطبع  أمنية  أهداف  مبارك. فهناك  كانت سمات عصر  كلها  واالحتجاز 
حد  نطاق  لها  هو  اثيِّلألمن  األكبر  والهدف  الهاجس  كان  ولكن  هذا  إ،  وداخل  إطالقهم،  ىلع  السكان  عموم  رهاب 

ت  ال  الطبقيةطالق  التنصيف  ،رفية والع    ،واالجتماعية،  خلق مجموعة من االستثناءات  لعمليات    ،وهذا منطق معكوس 
الحديث.    ،والحصر املفارقات واملراقبة بمفهومها  الذي  ومن  األخير  مبارك  التعذيباد  شه  أن عقد    ،نفراط ملمارسات 

العامة؛    ،شهد طفرةهو نفس العقد الذي    والحبس االحتياطيِّ  ،واالشتباه التحتية للنيابة  البنية  وتحديث كبير يف 
فيها والتوسع  العامة  النيابة  مقارات  وتطوير  تحديث  وتم  النيابة،  وكالء  أعداد  الهيكلة    فتضخمت  إعادة  من  مزيد 

الداخليِّ الطوار  اصوًصخ   والتنظيم  قانون  ولكن  محمود.  املجيد  عبد  األسبق  العام  النائب  عهد  للداخلية    ئيف  أتاح 
. وىلع الرغم من تطور القانون والتشريعات التي تضمن  وتطوير الحكم البوليسيِّ  ،إمكانيات مهولة يف إطالق يدها

ت ىلع نفس ظل    يف عهد مبارك   ئارجملة من الحقوق ضد ممارسات االشتباه الدائم، وىلع الرغم من أن حالة الطو
الداخلية ثالثة عناصر شديدة الخطورة    ئ إال أن الطوار  أنها حالة قانونية  ي وه  ،النهج القديم للدولة املصرية منحت 

بالقانون  يوه ممارساتها  وحمت  بشكل  يدها  أطلقت  الحجز    ،التي  إمكانية  والتفتيش،  االشتباه  إمكانية  وهم: 
العامة للتحقيق. وهذا الوقت    لذي يمنحه القانون للداخلية بين االعتقال والتقديم للنيابةت اوأخيرًا الوق  ،واالعتقال

، وحتى لو لم يسعفها الوقت يف أحد  وتعيد ترتيب وضعها القانونيِّ اضحايه  جهز فيها الداخليةت    هو مساحة سوداء
 ستصدار أمر جديد باالعتقال.  افكان من حق وزير الداخلية   العمليات 
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فأخرجت قوانين تسمح   لة مرة أخرى لنفس النهج القديموعادت الدو  ئ،تهت حالة الطواران ورة يناير،  د ثوبع
يديها البلطج  ،بإطالق  قانون  العسكري  املجلس  فأصدر  الطبيعية،  القانونية  بالقيود  تكبيلها    2012ويف    ة،وعدم 

 ن التشرد واالشتباه. انوتقدمت الداخلية بمشروع قانون ملجلس الشعب كان مجرد إعادة إنتاج لق
 كما بدأ ولتعود األمور إلي سيرتها األولي  ب أن ينتهي الحاليغرليس من ال ا ولنعود من حيث بدأن
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  الخاتمة
الحاليِّ أيًضادولة بوليسية ب  ي متياز، وه ا دولة قانون ب  يه   الدولة املصرية الحديثة بمراحل تطورها لشكلها    ،امتياز 

  ن إدارة إ  . بين تطور الدولة البوليسية ودولة القانون  ، تكامل وتعضيدخ تناقض وتنافرريهو تا  وجانب كبير من تاريخها
ي الدولة  أ-  دمحدو   الال يف حالة الحكم ال إواالشقياء هو عبء حقيقي ىلع الدولة املصرية    ،ن املحلين السكا   عموم

ثابباعتبارها  البوليسية   اليوميِّوضع  للحكم  وأساس  هنا  .ت  أن  الباحث  الدولة    اليهمإلجأت  ن  يتا آلك  ويستخلص 
تار طول  هذه يخها  املصرية  القانون  تضهو    : األول  : وهما  ةاللحظ  حتى  يف  االستثنائية  والجراءات  القوانين  مين 

زمة  حلت األ   تياللحمة التاريخية ال   يه  ( ئالطوار )  رفية. وكانت األحكام الع  ئهو إعالن حالة الطوار:  . والثانيالطبيعيِّ 
تطو  والتناقض القانون(ر  بين  ودولة  البوليسية  )الدولة  هناك الدولتين  كانت  هذا،  من  الرغم  جادة    . وىلع  محاوالت 

هناك وعي جاد    . وكان1946يف    مجلس الدولة   إنشاء  ىإلات  يين ثالث رفية يف أعمال السيادة من الع  لدماج األحكام ال
  م نفسه ن القضاء والقضاةأ   أولة القانون  دو امل ىلع  قضي بالك يل؛ الدولة البوليسية  يف  وث مثل هذا الدماجدح ن  أب

عرف  وما ي    ،يستطعون من خالله ترسيخ أوضاعهم الطبقية وتراتبيتهم داخل بنية الحكملن يكون لهم موقع متميز  
النسبيِّ القانونيِّ  باالستقالل  املقابلوالقضائيِّ  للحقل  ولكن يف  الطوار  .  للمنظومة  ت    ئكانت  حقيقية  فرصة  مثل 

ا التطورلط القانونية  من  ملزيد  عن  . والتوسع  ،واالستقالل  ،بيعية  ترفع  اال   وكانت  يف  كاهلهم  مباشر  بشكل  نخراط 
السكان للسيطرة ىلع  الهادفة  الحكم  لال  ،وضبطهم  ،قضايا  قابلين  إلوجعلهم  الحالة  فكانت  واالنضباط.    ى نصياع 

لدرجة خلق بنيتين قضائيتين متوازيتين،    صر االستثناء عملية مزدوجة التأثير ىلع البنية القانونية والقضائية يف م
   رهاب عوامل خطابية تبرر املنظومة القضائية ورجالها وتناقض أدوارهموال   ،كما كان االضطراب

والطوار االشتباه  مسبوق    ئتزاوج  غير  مبارك بشكل  االشتباه يف عهد  رقعة  توسعت  حتى  مصر،  تاريخ  يف 
اليومي شديدة الع  يعيش تحت وطأة االشتباه بال انقطاع. وكان    والغلظة. فاملصريِّ   نفومصحوب بأشكال من القمع 

بإمكانية االعتقال هو    امصحوًب  -ة العامة للتحقيقيابجاز والعرض ىلع الن أي الفجوة الزمنية بين االحت-عنصر الوقت  
الدولة املصرية عبر تاريخها تح البوليسية. لقد واجهت  ات أمنية ثقيلة  ديالعامل الذهبي يف إطالق العنان للدولة 

ت تتسلح  العدم، ولكنها ظل  قائم يف األساس ىلع خلق الهواجس من   فالباحث ال يتبنى أن الخطاب األمنيِّ  . وخطيرة
ه  األمنية  األجهزة  صارت  حتى  السكان،  عموم  وتحديًث  يضد  حداثة  الدولة    ا األكثر  داخل  األخرى  بالقطاعات  مقارنة 

محل اشتباه دائم. ولم تنجح القوانين املتعاقبة    ون فيها املواطن العاديِّ يك واملجتمع. وخلقت مصفوفة حرب دائمة  
املدنية   الحقوق  البوليسية  وتطور  الدولة  فتفكيك  البوليسية،  الدولة  لتغول  الجاد  التصدي  ضرورة  باعتبارها  يف 

وتاريخية   يكمناجتماعية  مباشر  ال  القانون    يف  بشكل  سؤال  من  البوليس،أكل  تحوإو   و  النتاج    يلنما يف  أنماط 
الثروةإوعمليات   يف  السكان  وفعال.  دماج  منظم  املقابل  بشكل  املنظو  ويف  محاولة  صمتت  عن  القضائية  مة 

االشتباك الجاد مع خطوط التماس التي تقع بينها وبين البوليس والسكان، وتحججت بااللتزام بالجراءات والطبيعية  
وإنفاذه.  يالشكل  القانون  العمل  ملمارسة  ولكنها  دوف   ة  البوليسية  الدولة  حدود  خارج  تقف  أن  نجحت  القانون  لة 

 تنتمي لها.  
يف مصر مثل كثبان الرمال، شديدة الثقل وشديدة الخفة، تأخذها الرياح وتبعثرها حيث   يس والبول  ن القانون إ

اتجاه التصادم وحدها  فتحدد خطوط  أخرى  أشياء  مع  تتصادم  وحيث  مرات  حركةو   هتشتهي  تنتجه    ،لرمالا  هذه   ما 
 . دةو الحياة العارية يف مواجهة بطش السلطة املجر أوبين هذه الكثبان فجوات من الحماية 
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