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ملخص تنفيذي
في اجتماع ضم وزير اإلنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الخارجية التشيكي وعدد 
أن  على  العصار  أكد  مصر،  في   2016 يناير  نهاية  التشيكية  الدفاعية  الصناعات  رجال  من 
»جمهورية التشيك لم ُتوقف تصديرها لألسلحة إلى مصر مثل دول أوروبية أخرى بعد 30 
يونيو 2013«1، في إشارة منه لقرارات ومواقف مؤسسات االتحاد األوروبي بمنع تصدير 
المعدات العسكرية لمصر على إثر تصاعد أعمال القمع واالنتهاكات المروعة التي مارستها 
في  والنهضة  رابعة  العتصامي  العنيف  الفض  رأسها  وعلى  المعارضين،  ضد  السلطات 
14 أغسطس 2013، والتي وثق التقرير استخدام قوات األمن ألسلحة تشيكية أثناء عملية 

الفض.

تستمر جمهورية التشيك في تسليح أجهزة األمن المصرية، بأنواع من األسلحة الخفيفة، 
بما بلغ قيمته عام 2016 ألكثر من 41 مليون يورو2، وذلك على الرغم من االتهامات الموجهة 
للسلطات المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، ودائمًا ما تستخدم السلطات 
بما فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي مبرر الحرب على اإلرهاب، ذريعة ألعمال القمع، 
وبالرغم من معاهدة تجارة األسلحة  والموقف الموحد لمجلس االتحاد األوروبي التي تحظر 

تصدير األسلحة لدول تقوم بانتهاكات حقوق اإلنسان. 

مثيالتها  من  المواطنين  على  تكلفة  أكثر  كونها  من  التشيكية  األسلحة  خطورة  تنبع 
المادية مقارنة  تكلفتها  تراجع  رغم  وذلك  المباشرة،  الحقوقية  االنتهاكات  الستخدامها في 
باألسلحة الدفاعية الثقيلة. األمر الذي يثير تساؤالت عدة؛ مثل ما هي طبيعة هذا التصدير؟ 
ما هو حجمه بالضبط؟ وما هو اإلطار القانوني األشمل لعملية التصدير؟ وكيف تستخدم 

السلطات المصرية هذه األسلحة؟ 

يسعي هذا التقرير لإلجابة عن هذه التساؤالت وغيرها من خالل أربعة أجزاء؛ الجزء األول 
أبرز االنتهاكات التي يتعرض لها المصريون من قبل األجهزة األمنية،  يسلط الضوء على 
وعلى رأسها القتل خارج إطار القانون، والتي يشتبه في استخدام األسلحة التشيكية في 
ارتكابها. في حين يوضح الجزء الثاني من التقرير اإلطار القانوني لتصدير جمهورية التشيك 
األسلحة للخارج، محلًيا ودولًيا، وما يفرضه عليها من ضرورة التأكد من عدم استخدامها في 
أعمال القمع أو اإلخالل بحقوق اإلنسان للدولة المصدر إليها،  ينما ُيبرز الجزء الثالث طبيعة 

قناة الحياة، “الحياة اليوم - وزير اإلنتاج الحربي | التشيك وقفت بجوار مصر في 30 يونيو وهناك عالقات قوية   1
 https://www.youtube.com/watch?v=I_gm-1uzPWw ،2016 بين البلدين”، فيديو يوتيوب، 31 يناير

انظر الجزء الثالث من التقرير  2
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أرقام  على  نظرة  الجزء  هذا  ويلقي  المصرية،  والسلطات  التشيك  جمهورية  بين  العالقة 
صادرات األسلحة من جمهورية التشيك إلى مصر وتطورها بعد يوليو 2013، وُيظهر الجزء 
الرابع استعمال قوات األمن المصرية لألسلحة التشيكية وعلى رأسها وزارة الداخلية فيما 
يعد من أعمال القمع الداخلي، وسعيها لتعزيز هذه األسلحة عبر الحصول على رخصة تصنيع 

بعض تلك األسلحة داخل مصر.

اعتمد هذا التقرير على رصد األرقام الواردة في التقارير السنوية لوزارة الصناعة والتجارة 
باإلضافة  هذا  ودولية.  مصرية  حقوقية  منظمات  من  صادرة  وتقارير  التشيك،  بجمهورية 

لتحليل الفيديوهات الصادرة عن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ومنصات إعالمية أخرى.

ويتقدم التقرير  بعدد من التوصيات، أولها للحكومة المصرية،والتى يتحتم عليها احترام 
مبادىء حقوق اإلنسان المكفولة بالمواثيق الدولية والتوقف الفوري عن ارتكاب االنتهاكات 
التقرير الحكومة التشيكية بالتوقف  الحقوقية تحت شعار الحرب على اإلرهاب. كما يطالب 
عن تصدير االسلحة الخفيفة لمصر، والشفافية فيما يتعلق بتفاصيل الصفقات المبرمة، 
قمع  أعمال  في  استعمالها  يتم  األسلحة  تلك  كانت  ان  ما  مراقبة  طريقة  عن  واإلفصاح 
وانتهاكات، وهو ما يجب على البرلمان التشيكي فتح تحقيق مستقل بخصوصه. كما يطالب 
التقرير  أيًضا االتحاد األوروبي بالتأكد من التزام التشيك وباقي دول األعضاء بمعايير تجارة 

األسلحة ومواقف مؤسسات االتحاد والبرلمان األوروبي.
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المقدمة
عقب 3 يوليو 2013، انحدرت مصر إلى يد سلطة قمعية أقامها عبد الفتاح السيسي 
 .2012 رئيًسا لمصر في  انتخب  الرئيس األسبق محمد مرسي، والذي  انقالبه على  بعد 
الحديث، والتي أدت  تاريخ مصر  بأكبر مجزرة في  بدأ السيسي انقالبه بما يمكن وصفه 
لمقتل ما ال يقل عن 817 من أنصار جماعة اإلخوان المسلمين والمؤيدين لمرسي بعد 
الحي  الرصاص  وإطالق  والنهضة  رابعة  اعتصامي  بفض  والشرطة  الجيش  قوات  قيام 

3 المتظاهرين.  على 

لم يسلم أحد من بطش نظام السيسي، فبعد 6 أعوام من هذا الحكم المستبد، فقد 
مئات األشخاص حياتهم في تظاهرات سلمية طالبت بسقوطه، فيما يقبع آالف المعارضين 
في السجون، كما تعرض العديد إلى انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان كالتعذيب واالختفاء 
التي  الجماعية،  اإلعدام  أحكام  إصدار  بجانب  واألطفال،  السيدات  والتي الحقت  القسري، 
انتهجها النظام بحق المعارضين، فضاًل عن انتهاكات ال حصر لها في سيناء بدعوى الحرب على 
اإلرهاب. يأتي كل ذلك في ظل »ازدهار« العالقات التجارية بين مصر وجمهورية التشيك، 
التي لم يمنعها سجل مصر المتدني للغاية في انتهاكات حقوق اإلنسان من استمرارها في 
تصدير األسلحة الخفيفة مثل البنادق والمسدسات إلى مصر، والتي يتم استخدامها في 
القمع واالنتهاكات المباشرة على عكس األسلحة الثقيلة مثل الطائرات والغواصات، والتي 
من  األسلحة  صادرات  ازدادت  النقيض،  على  لكن  الدفاعية.  باالستخدامات  تبريرها  يمكن 

جهورية التشيك إلى مصر لتصل عام 2016 ألكثر من ثمانية أضعاف الصادرات عام 20124.

 يهدف هذا التقرير إلى الكشف عن مشاركة جمهورية التشيك في القمع الذي عاشته 
مصر منذ صيف 2013، من خالل إمدادها باألسلحة للنظام المصري منذ أكثر من 7 أعوام، 
جرائم  ممنهج  وبشكل  ويرتكب  الحياة،  في  مواطنيه  لحقوق  جسيم  بانتهاك  يقوم  والذي 
التنظيم  في  للحق  انتهاكه  عن  فضاًل  التعسفي،  واإلعدام  القسري  واإلخفاء  التعذيب 
والتجمع وتقييد حرية الرأي والتعبير. األمر الذي يعد خرًقا اللتزامات جمهورية التشيك الدولية 
كدولة موقعة في معاهدة تجارة األسلحة، وخروًجا عن الموقف األوروبي تجاه قضية تصدير 

األسلحة لمصر بعد يوليو 2013.

ينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية: الجزء األول يستعرض أبرز االنتهاكات التي ارتكبتها 

عاطف عبد العزيز، » الصحة: ارتفاع حصيلة اشتباكات األربعاء إلى 578 قتياًل و4201 مصاب حتى اآلن »، المصري   3
   https://www.almasryalyoum.com/news/details/249481 ،2013 اليوم، 15 أغسطس

مرجع سابق  4
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األسلحة  باستخدام  يشتبه  والتي   2013 ليوليو  التالية  األعوام  خالل  المصرية  السلطات 
القسري  واإلخفاء  القانون،  إطار  خارج  القتل  مثل  االنتهاكات،  هذه  ارتكاب  في  التشيكية 
والتعذيب واالنتهاكات في إطار الحرب على اإلرهاب في سيناء، مما يعد من أعمال القمع 
لمعاهدة  وفًقا  إليها،  األسلحة  تصدير  لحظر  تؤدي  والتي  السلطة  تمارسها  التي  الداخلي 

تجارة األسلحة التي وقعت عليها جمهورية التشيك.

في حين يتناول الجزء الثاني من التقرير بالتفصيل التزامات جمهورية التشيك المتعلقة 
بعملية التصدير، والنابعة من القانون المحلي واتفاقية تجارة األسلحة، والذي ينص على حظر 
تصدير األسلحة حال استخدامها في أعمال قمع أو ارتكاب انتهاكات أو اإلخالل بالمعاهدات 
الدولية، فضاًل عن الموقف الموحد لمجلس االتحاد األوروبي وقرارات البرلمان األوروبي 
بخصوص مصر منذ يوليو 2013 وتوصياتهم بوقف تصدير المعدات والتكنولوجيا العسكرية 

لمصر في ظل تصاعد االنتهاكات الجسيمة ضد حقوق اإلنسان.

بينما يوضح الجزء الثالث طبيعة العالقات الدبلوماسية الرفيعة بين السلطات التشيكية 
الجانبين والتي  الرسمية من  الوفود  توافد  ترجمتها في استمرار  والمصرية والتي يمكن 
الواردة  األرقام  لتحليل  باإلضافة  الدفاعية، هذا  الصناعات  أعمال في  رجال  بعضها  ضمت 
في عدد من تقارير وزارة الصناعة والتجارة التشيكية في الفترة من 2012-2017 والتي توضح 
تزايد قيمة صفقات األسلحة المصدرة من جمهورية التشيك إلى مصر وتزايد عدد رخص 

التصدير لها.

أما الجزء الرابع من التقرير فيسلط الضوء على طبيعة استخدام األجهزة األمنية المصرية، 
انتهاكات  ارتكاب  في  استخدامه  واشتباه  التشيكي،  للسالح  الداخلية،  وزارة  رأسها  وعلى 
جسيمة بحق المواطنين، مثل استخدام البندقية CZ SCORPION EVO  أثناء فض اعتصام 
المصريين  المسئوليين  تصريحات  تكشفه  عما  فضاًل   ،2013 أغسطس   14 في  النهضة 
 CZ والتشيكيين عن نية الحكومة المصرية للحصول على رخصة تصنيع البندقية التشيكية

807  داخل المصانع الحربية المصرية.
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منهجية التقرير
على  مصر  إلى  التشيك  من  المصدرة  األسلحة  صفقات  تتبع  في  التقرير  هذا  اعتمد 
تحليل األرقام الصادرة من تقارير وزارة الصناعة والتجارة التشيكية والمنشورة على موقعها 
تمارسها  التي  االنتهاكات  استند في رصد  كما  عام 2017-2012،  الفترة من  الرسمي في 
السلطات المصرية على األرقام الواردة في تقارير عدد من المنظمات الحقوقية داخل وخارج 

مصر.

التشيكية على  المصرية لألسلحة  تتبع استخدام السلطات  التقرير في  كما استند هذا 
تحليل عدد كبير من الفيديوهات التي أصدرتها الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، 
وعدد من الفيديوهات التي قامت بتسجيلها منصات إعالمية عدة، مثل المصري اليوم، هذا 
فضاًل عن تتبع تصريحات وزير اإلنتاج الحربي المصري، ووزراء الخارجية التشيكيين، وتصريحات 

مدير الشركة المصنعة ألسلحة تشيكية.

الجزء األول: نظرة على انتهاكات 
حقوق اإلنسان في مصر 

شعبية  احتجاجات  إثر  مرسي  محمد  األسبق  بالرئيس   2013 يوليو   3 في  الجيش  أطاح 
طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، فيما مثل انقالًبا عسكرًيا على أول رئيس مدنى بعد الثورة، 
والذي جاء في انتخابات حرة. قبل أن يتولي حكم البالد وزير الدفاع وقائد االنقالب عبدالفتاح 
السيسي في أبريل 2014 بأغلبية 94.5%، في انتخابات وصفها المراقبون بكونها غير نزيهة 

وغير متكافئة. 

جسيًما  تدهوًرا   ،2013 يوليو  تلت  التي  والحكومات  السيسي،  عهد  شهدت مصر في 
في أوضاع حقوق اإلنسان، حيث ضربت السلطات واألجهزة األمنية بعرض الحائط اعتبارات 
رابعة  العتصامي  العنيف  الفض  اعتبار  ويمكن  اإلنسان.  حقوق  ومبادئ  الدولي  القانون 
العدوية والنهضة الذي راح ضحيته المئات من األشخاص أحد األمثلة الصارخة على طبيعة 
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مبرر  تحت  بهم،  والتنكيل  المعارضة  قمع  على  تأسيسه  تم  والذي  السيسي،  حكم  نظام 
الحفاظ على الدولة ومحاربة اإلرهاب.

وحقوق  القانون  النتهاك سيادة  اإلرهاب مسوًغا  على  الحرب  الدولة شعار  رفع  يعد  ال 
حجم  كان  مهما  انتقاصها  يجوز  ال  حقوق  فهناك  الدولية،  بالمواثيق  المكفولة  المواطنين 
التهديد الذي تواجهه الدولة، فوفًقا للعهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية، ال يجوز 
تقييد حق اإلنسان في عدم التعرض للقتل التعسفي، والتعذيب، والمعاملة الغير إنسانية 
ضمانات  احترام  وجوب  على  المتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  لجنة  نصت  كما  والمهينة5. 
المحاكمة العادلة، وعدم التعرض لالعتقال التعسفي، حتى في حاالت الطوارئ و الحروب6.

يستعرض هذا الجزء من التقرير أبرز ما اقترفه نظام السيسي من قمع داخلي وانتهاكات 
لحقوق اإلنسان، والتي من المحتمل أن يكون قد ساعده فيها استخدام أسلحة تشيكية. أبرز 
هذه االنتهاكات هو إطالق الرصاص الحي على المتظاهرين، وتصاعد ظاهرة القتل خارج إطار 
القانون، وخاصة في إطار الحرب على اإلرهاب في سيناء، ما يعد أحد أعمال القمع الداخلي 

التي ُيحظر معها تصدير األسلحة إلى تلك السلطة المتورطة في هذه االنتهاكات.

• استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين
في الشهور التالية لالنقالب العسكري في 3 يوليو 2013، أطلقت قوات األمن الرصاص 

الحي على المتظاهرين في وقائع عديدة أبرزها كان فض اعتصامي رابعة والنهضة.

International Covenant on Civil and Political Rights, December 16, 1966, https://www.ohchr.org/EN/  5
 ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a  6
 State of Emergency, (August 31,2001), https://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html
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  7                                                                                                                               

كانت منظمة ويكي ثورة، وهي وحدة توثيقية مستقلة ألحداث ما بعد ثورة 25 يناير ، 
قد رصدت مقتل ما ال يقل عن 2588 شخص في أحداث سياسية منذ االنقالب العسكري 
وحتى نهاية شهر يناير 2014 في جميع محافظات مصر، بينها تظاهرات الذكرى الثالثة للثورة، 
بينهم 11 صحفًيا, 164 طفاًل, 72 سيدة, 299 طالًبا جامعًيا8. كما بلغت عدد اإلصابات خالل 

تلك الفترة إلى نحو 18535 مصاًبا9.

حسين رمزى، »الطب الشرعي: 215 قتياًل في أحداث اإلرشاد والحرس والمنصة وكوبرى أكتوبر«، المصري اليوم،   7
 ،https://www.almasryalyoum.com/news/details/331671  2018 23 أكتوبر

(القاهرة، 2013)،  ث) حتي 31 يناير 2014،  (ُمَحدَّ ويكي ثورة، حصر قتلى عهد السيسي/عدلي منصور تفصيليًا   8
 ./https://wikithawra.wordpress.com/2013/11/12/sisicasualities

ث حتي 28 فبراير 2014، (القاهرة، 2013)،  ويكي ثورة، حصر مصابي عهد السيسي/عدلي منصور عدديًا, ُمَحدَّ  9
. /https://wikithawra.wordpress.com/2013/12/04/sisiinjuries
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تمت عمليات القتل السابقة واالستخدام الممنهج للقوة المميتة ضد المتظاهرين على 
أيدي قوات الجيش والشرطة، بأسلحة منها ما ُصنع محلًيا ومنها ما تم استيراده من دول 
غربية. ويرصد التقرير استخدام قوات األمن ألسلحة خفيفة مستوردة من دولة التشيك في 

عدد من تلك األحداث )انظر الجزء الرابع من التقرير(. 

• انتهاكات في إطار الحرب على اإلرهاب في سيناء
منذ أكتوبر 2014، تعيش منطقة شمال سيناء في حالة مستمرة من الطوارئ بسبب الحرب 
على اإلرهاب، ما جعل هذه المنطقة  عرضة النتهاكات مستمرة لحقوق األفراد األساسية. 
من أكتوبر 2014 حتى ديسمبر 2018 قتلت  قوات الجيش والشرطة 2811 شخص، وصفهم 
المتحدث العسكري بأنهم عناصر مسلحة. ومنذ بدء العملية العسكرية الشاملة في سيناء 
في فبراير 2018، ازدادت حدة االنتهاكات في سيناء، والتي أدت لمقتل 23 مدنًيا، بينهم 3 

أطفال على األقل، وفًقا لمصادر محلية10. 

أكتوبر  الفترة من  إلى سيناء، فخالل  التعسفية  النظام في االعتقاالت  امتدت سياسة 
العسكري  المتحدث  ما ال يقل 8226 فرد، وصفهم  اعتقال  تم  2014 وحتى ديسمبر 2018 
بأنهم »مطلوبين أمنًيا« أو »مشتبه بهم في قضايا إرهاب،«. كما تبنت قوات األمن في 
سيناء سياسة هدم وحرق ممتلكات األهالى، تحت زعم تعاونهم مع جماعات إرهابية. فقامت 
بحرق وهدم 1431 منزل، 216 مخزًنا، و290 خندًقا، و 486 نفًقا، و1139 أوكار ومالجئ، وأحرقت 
الرسمية  للبيانات  وفًقا  وذلك  رباعي،  دفع  سيارة  و519  سيارة،  و1572  نارية،  دراجة   1649

للمتحدث العسكري.

بدء  منذ  عام  خالل  أهالي سيناء  أوضاع  على  نظرة  والحصار:  الموت  “بين  اإلنسان،   لحقوق  المصرية  الجبهة   10
https://egyptianfront.org/research/analytical-reports/be-   (2019 القاهرة، يناير) ،”2018  العملية الشاملة في فبراير

./tween-death-and-besiege

مصدر الصورة: الجزيرة - يوتيوب
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• العتقال التعسفي
بدأت السلطات المصرية بعد يوليو 2013 في محاصرة  مكتسبات ثورة يناير وعلى رأسها 
حرية الرأي والتعبير، عبر إصدار قانون تنظيم التظاهر في نوفمبر 2013 11، وقانون مكافحة 
من  كثير  على  والشرعية  القانونية  الصفة  إلضفاء  النظام  استخدمهما  واللذان  اإلرهاب12، 
االعتقاالت التعسفية. وتشير التقديرات لبلوغ عدد السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا 

سياسية في مصر منذ يوليو 2013 وحتى عام 2017  نحو 60 ألف شخص13. 

                       
17                16                                             15             14                  

 

السلمية،  والتظاهرات  والمواكب  العامة  االجتماعات  الحق في  تنظيم  بشأن   2013 لسنة   –  107 رقم   – قانون   11
 http://qadaya.net/?p=6597

منصور كامل. »النص الكامل قانون  مكافحة اإلرهاب بعد نشره بالجريدة الرسمية »، المصري اليوم، 17 أغسطس   12
  https://www.almasryalyoum.com/news/details/793978 ،2015

 Human Rights Watch, ”We Do Unreasonable Things Here“ Torture and National Security in al-Sisi’s  13
.Egypt, (USA, 2017), https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0917_web.pdf

Egyptian Front for Human Rights, Explicit Message: Repression Continues, (Cairo, 2018), https://egyp-  14
/tianfront.org/research/analytical-reports/explicit-message-repression-continues

https://drive.google. ،(2017 ،القاهرة) ،15  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صرخة وطن: حصاد عام 2017
.com/file/d/1DFuijqq9Vh4Yc3W4FTRh5taxuHFhAbCT/view

ث حتي 15 مايو  ويكي ثورة، حصر المقبوض عليهم والمالحقين قضائيًا خالل عهد السيسي/عدلي منصور, ُمَحدَّ  16
 ./https://wikithawra.wordpress.com/2014/01/09/sisi-mansour-detainees ،(2014 ،القاهرة) ،2014

المجلس القومي لحقوق اإلنسان، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، (القاهرة،   17
. https://manshurat.org/node/13664 ،(2014
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• الختفاء القسري
صاحبت عمليات االعتقاالت التعسفية والجماعية تبني النظام لسياسة اإلخفاء القسري 
للمقبوض عليهم، وذلك عبر احتجازهم في مقرات احتجاز غير قانونية لفترات متفاوتة قبل 
عرضهم على النيابة، والتي يتعرضون خاللها للتعذيب واالستجواب غير القانوني، والمنع 

من التواصل مع محاميهم وذويهم. 

وعلى لسان حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، فإن وزارة الداخلية 
أقرت بأن 500 من أصل 700 شخص كانت أسرهم قد أبلغت عن اختفائهم قسرًيا منذ 2015 

وقالت أنهم رهن االعتقال، ما يعد اعتراًفا رسمًيا من السلطات بإخفاء المتهمين قسرًيا.18 

 19                                                                                         

Ahram online, ”Egypt›s human rights organization refutes claims of forced disappearances”, Septem-  18
ber 12, 2018, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/311428/Egypt/Politics-/Egypts-human-rights-or-

 ganization-refutes-claims-of.aspx
Egyptian Commission for Rights and Freedoms, Third annual report for the Stop Enforced Disappear-  19

.ance campaign, (Cairo, 2018), https://stopendis.org/?p=6096



تصدير اإلنتهاك

1615

تصدير اإلنتهاك

• التعذيب 
انتهج  السيسي، منذ بداية عهده، استخدام التعذيب بشكل أفضى بالفعل إلى الموت 
وصعق  ضرب  من  والجسدي  النفسي  التعذيب  إلى  الضباط  ويلجأ  األحيان20.  بعض  في 
بالكهرباء والتهديد بإيذاء الشخص أو أسرته كوسيلة إلجبار المتهمين على االعتراف بالتهم 
المنسوبة إليهم. ونتيجة تجاهل السلطات لشكاوى التعذيب أو إنكار حدوثها من األساس 

غالًبا ما يفلت القائمون على التعذيب من العقاب21. 

22                                                   

مما سبق، يمكن القول بأن السلطات المصرية، وبعد أكثر من خمسة أعوام من االنقالب 
المواطنين  حقوق  النتهاك  فجة  كذريعة  اإلرهاب  على  الحرب  شعار  استخدمت  العسكري، 
االعتقال  وعدم  التعذيب  وعدم  اإلنسانية  والمعاملة  الحياة  في  الحق  خاصة  الطبيعية، 
التعسفي، فضاًل عن انتهاك الحق في التنظيم والتجمع والحق في التعبير، وهى االنتهاكات 
التي وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية عدة. األمر الذي يطرح أسئلة مباشرة حول مدي 
للسلطات  السالح  تصديرها  باستمرار  اإلنسان  حقوق  لمبادىء  التشيك  جمهورية  احترام 

المصرية، والذي قد تستخدمه في أعمال قمع داخلي وانتهاكات مباشرة ضد المواطنين.

 ،2016 مايو   12 مصر،  مدى   ،« األرقام  وراء  ما  قصص  مصر..  في  واالختفاء  التعذيب   « المهدوى،  هدير   20
https://madamasr.com/ar/2016/05/12/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%
A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A
7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

. /%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7
مرجع سابق  21

https://drive.google. ،(2017 ،القاهرة) ،التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، صرخة وطن: حصاد عام 2017  22
com/file/d/1DFuijqq9Vh4Yc3W4FTRh5taxuHFhAbCT/view
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الجــــزء الثـــانــي: التزامات 
جمهورية التشــيك المتعلقة 

بتنظيم تجارة األسلحة
الدولية،  التجارية  مراقبة تجارة األسلحة هو واجب على كل دولة تشترك في المعامالت 
تجارة  لمعاهدة  اإلنسان. ووفًقا  احترام حقوق  التأكد من  تجارتها،  الدول، في  و يجب على 
األسلحة التي وقعت عليها جمهورية التشيك ينبع واجب احترام حقوق اإلنسان في تجارة 
األسلحة من القانون الدولي العرفي، والقانون الجنائي الدولي، ومعاهدات حقوق اإلنسان، 
وكذلك معاهدات تنظيم تجارة األسلحة. فيجب على الدول، أثناء عقد اتفاقيات تجارة األسلحة، 
العالمي  كاإلعالن  اإلنسان،  بحقوق  الخاصة  والمواثيق  والمعاهدات  االتفاقيات  مراعاة 
والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  جنيف،  واتفاقيات  اإلنسان،  لحقوق 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. و على الدول األعضاء 
لمبدأ  وفًقا  وذلك   ، األوروبي  االتحاد  بقانون  بااللتزام  خاص  واجب  األوروبي  االتحاد  في 
سيادة قانون االتحاد األوروبي على القانون الوطني، وعلى الدول األعضاء توفيق قوانينها 

المحلية بما ال يخالف القانون األوروبي. 

نستعرض في هذا الجزء اإلطار القانوني اللتزامات جمهورية التشيك من حيث احترام حقوق 
التشيك  لجمهورية  المحلي  القانون  األول  الجزء  يتناول  األسلحة.  تجارة  إطار  اإلنسان في 
الخاص بتجارة األسلحة والذي ينظم عملية تصديرها األسلحة للخارج. ويستعرض الجزء الثاني 
االلتزامات الدولية واإلقليمية لجمهورية التشيك في مجال تجارة األسلحة، والشروط التي 
يجب مراعاتها والتأكد منها قبل التصدير، خاصة فيما يتعلق بأوضاع الدولة المصدر إليها. 
األسلحة  بخصوص تصدير  األوروبي  االتحاد  واستنتاجات  قرارات  الثالث  الجزء  يتناول  فيما 

إلى مصر منذ يوليو 2٠13.

أوًل: القانون الوطني بجمهورية التشيك الخاص بتنظيم تجارة 
األسلحة

ينظم القانون 1٩٩4/38 لجمهورية التشيك التجارة الخارجية في المواد العسكرية23.  وتخضع 
تجارة األسلحة في جمهورية التشيك للمراقبة من قبل أربع وزارات هي: الدفاع، الخارجية، 

 Act on Foreign Trade in Military Material and on Amendment to Act No. 455/1991 Coll., On  23
Trade Licensing (Trade Act), as amended, and Act No. 140/1961 Coll., last login: July 14, 2019, https://

www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-38

http://https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-38
http://https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-38
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الرأي  الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، على أن تكون وزارة الصناعة والتجارة هي صاحبة 
النهائي، والمسؤولة عن إصدار/رفض إذن التصدير. 

إذن  والتجارة  الصناعة  وزارة  »تعطي  أنه  على   1٩٩4/38 القانون  من   (2(6 المادة  تنص 
(التصدير) بعد أخذ آراء ملزمة من السلطات المعنية، وهي: 

• وزارة الشؤون الخارجية: وذلك من حيث مصالح السياسة الخارجية لجمهورية 
التشيك، وااللتزام بالمعاهدات الدولية وبعضوية التشيك في منظمات دولية.

• وزارة الداخلية: وذلك من حيث النظام العام واألمن وحماية المواطنين.

• وزارة الدفاع: وذلك من حيث تأمين أمور الدفاع عن جمهورية التشيك.  

   

•• الوزارات المسئولة عن التجارة الخارجية في المواد العسكرية

وزارة الشئون الخارجية وزارة الدفاعوزارة الداخليةوزارة الصناعة والتجارة

ينظم القانون عملية منح تراخيص تصدير األسلحة التشيكية إلى دول أخرى. حيث تتقدم 
الكيانات القانونية للمطالبة بالحصول على الرخصة إلى وزارة الصناعة والتجارة، والتي تقرر، 
مع الوزارات المنصوص عليها في المادة 6)2)، إذا ما سيتم منح الترخيص من عدمه. تنص 
حالة »خالف مقدم  الترخيص في  تمنح  الوزارة ال  أن  القانون 1٩٩4/38 على  المادة 18 من 
لجمهورية  الدولية  المعاهدات  أو  األوروبي،  االتحاد  قانون  أو  القانون  هذا  مواد  الطلب 

التشيك فيما يخص التجارة أو التعامل مع المعدات العسكرية«.

وبالرغم من أن القانون التشيكي ال يذكر صراحة شروًطا تتعلق بمنع تصدير األسلحة إلى 
دول منخفضة الديموقراطية أو ذات سجل يعج باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، إال 
الذي  األمر  األوروبي،  والقانون  الدولية  بالمعاهدات  التزامه  إلى  نقاط  عدة  أنه يشير في 
يفرض على الدولة قيوًدا في إعطاء أذون تصدير األسلحة إلى دول قد تقوم باستخدام تلك 

األسلحة في أعمال القمع الداخلى.

دورة إعطاء رخصة تصدير السالح
من التشيك إلى دول أخرى
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ثانًيا: التزامات دولة التشيك الدولية واإلقليمية بخصوص تنظيم 
تجارة األسلحة

• اتفاقية تجارة األسلحة )2014(
واألعمال  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  المعايير  من  العديد  األسلحة  تجارة  معاهدة  أقرت 
المحظورة، والتي يجب على جمهورية التشيك، باعتبارها إحدى الدول األعضاء أن تأخذها في 
االعتبار عند توقيع اتفاقيات تصدير أسلحة مع دول أخرى، حيث أوجبت عدم السماح بتصدير 
األسلحة إلى دول معينة، في حالة تبين وجود أي من األعمال المحظورة المنصوص عليها، 

أو تبين خطر حدوث إحدى االنتهاكات الحقوقية المنصوص عليها في المعاهدة.

كانت جمهورية التشيك قد وقعت على اتفاقية تجارة األسلحة في يونيو 2013، و قامت 
بالتصديق عليها في 25 سبتمبر 2014، لتصبح بذلك ملزمة قانوًنا. وتنظم معاهدة تجارة 
األسلحة  “تجارة  المعاهدة  وتعّرف  بها،  األعضاء  الدول  بين  األسلحة  نقل  عملية  األسلحة 
الشحن،  وإعادة  العابر،  والمرور  واالستيراد،  التصدير،  عمليات  تشمل  بأنها  الدولية” 

والسمسرة24.

وفًقا  التجارة  تشملها  التي  التقليدية  فاألسلحة  األسلحة،  تجارة  لمعاهدة  ووفًقا 
للمادة 2)1( ما يلي:

• دبابات القتال
• مركبات القتال المدرعة

• منظومات المدفعية من الحجم الكبير
• الطائرات المقاتلة

• طائرات الهليكوبتر الهجومية
• السفن الحربية

• القذائف وأجهزة إطالق القذائف
• األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة

األسلحة  من  نجدها  مصر  إلى  التشيك  جمهورية  من  المصدرة  األسلحة  ألغلب  وبالنظر 
تجارة  معاهدة  إطار  في  التصدير  عملية  ُيدخل  الذي  األمر  ومسدسات)  بنادق   ) الخفيفة 
األسلحة، والتي تعتبر احترام حقوق اإلنسان أحد المبادئ األساسية التي تدعو لها اتفاقية 
تجارة األسلحة. حيث ينص المبدأ 5 في مجموعة المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية تجارة 
األسلحة على “احترام القانون الدولي اإلنساني وضمان احترامه، وفًقا لجملة من األحكام 
منها اتفاقية جنيف لعام 1949، واحترام حقوق اإلنسان وضمان احترامها، وفًقا لجملة من 

المواثيق واالتفاقيات منها ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان”. 

تحظر المعاهدة، وبشكل صريح، عمليات تجارة األسلحة إلى دول تقوم بانتهاكات لحقوق 
لنقل  عملية  بأي  الطرف  الدولة  تأذن  المعاهدة: “ال  المادة 6)3) من  تقول  حيث  اإلنسان، 
األصناف  أو  األسلحة  بأن  اإلذن،  في  النظر  وقت  علم  على  كانت  إذا   .. تقليدية  أسلحة 
إبادة جماعية، أو جرائم ضد اإلنسانية، أو مخالفات جسيمة  ارتكاب جريمة  ستستخدم في 
التفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو ضد مدنيين يتمتعون 
بالحماية بتلك الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه في االتفاقيات الدولية 

التي تكون طرًفا فيها”. 

بعد التأكد من أن التصدير غير محظور بموجب المادة 6، تقوم الدولة بما يسمي بعملية 
Arms Trade Treaty, last login: July 14, 2019, https://www.thearmstradetreaty.org/treaty-text.  24
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“تقييم التصدير”، و التي تقوم فيها بتقييم عدة احتماالت، وال تأذن الدولة الطرف المصدرة 
بالتصدير إذا ما تبين أن هناك خطًرا كبيًرا لحدوث أي من من النتائج السلبية المذكورة.

إذا كانت هذه  التصدير من خالل ما  الدولة بتقييم  المعاهدة تقوم  7 من   ووفقأ للمادة 
األسلحة:

• ستساعد في توطيد السالم واألمن أو في تقويضهما.
• يمكن أن تستخدم فيما يلي:

1. ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي اإلنساني أو تيسير انتهاكه

2. ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو تيسير انتهاكه

الدولية  والبروتوكولت  التفاقيات  بموجب  جريمة  يشكل  عمل  ارتكاب   .3
تيسير  أو  فيها،  طرًفا  المصدرة  الدولة  تكون  والتي  باإلرهاب،  الصلة  ذات 

ارتكاب هذا العمل.

التفاقيات  بموجب  جريمة  يشكل  عمل  ارتكاب  تيسير  أو  ارتكاب   .4
والبروتوكولت الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، 

التي تكون الدولة المصدرة طرًفا فيها.

و تضيف المعاهدة في الفقرة 7)4) أنه عند إجراء التقييم، تراعي الدولة الطرف المصدرة 
خطر استخدام األسلحة الرتكاب أعمال عنف خطيرة العتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة 

ضد النساء واألطفال، أو تسهيل ارتكابها.

 CFSP/2008/944 الموقف الموحد لمجلس االتحاد األوروبى •
التزامات  يشير القانون التشيكي إلى الموقف الموحد لمجلس االتحاد األوروبي كإحدى 
األوروبي  االتحاد  مجلس  تبني  األسلحة.  تجارة  يخص  فيما  اإلقليمية  التشيك  جمهورية 
الموقف الموحد 25944/2008، بهدف وضع معايير موحدة عليا إلدارة وتقييد نقل التكنولوجيا 
والمعدات العسكرية من قبل الدول األعضاء. يقول المجلس في الفقرة الرابعة: “تهدف 
التي يمكن استخدامها  العسكرية  التكنولوجيا والمعدات  إلى منع تصدير  الدول األعضاء 

في القمع الداخلي أو العدوان الدولي أو المساهمة في زعزعة االستقرار اإلقليمي”.

ووضع الموقف الموحد ثمانية معايير على الدول األعضاء االلتزام بها في نطاق التجارة 
الدولية للمعدات والتكنولوجيا العسكرية. حيث ينص المعيار الثاني منه على احترام الدولة 
الدولة  تقييم سلوك  بعد  وأنه  اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان  لحقوق  لها  المصدر 
الدولة الطرف  الدولية، يجب على  بآليات حقوق اإلنسان  المبادئ المقررة  المستوردة تجاه 
أو  التكنولوجيا  باحتمالية استخدام  يفيد  تبين خطر واضح  ما  إذا  التصدير  رخصة  رفض منح 
على  دليل  توافر  إذا  أنه  بمعني  داخلى”.  قمع  أعمال  في  المصدرة  العسكرية  المعدات 
استعمال المستخدم األخير لها في أعمال قمع داخلي. ويعرف القمع الداخلى وفًقا لهذه 
التعذيب وغيره من ضروب  العقاب أو المعاملة  األفعال التي تشمل  بأنه تلك  الوثيقة، 
القاسية أو غير اإلنسانية أو المهينة، وعمليات القتل الجماعية أو التعسفية، واإلخفاءات، 
واالحتجازات التعسفية، وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  كاإلعالن  الدولية  اإلنسان  حقوق  آليات  عليها في  المنصوص 
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والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية٢٦. وهي األنماط التي تكاد تطابق االنتهاكات 
الحقوقية التي ترتكبها السلطات في مصر منذ سنوات، خاصة تجاه المعارضين.

في  واإلتجار  المشروع  غير  التصنيع  ضد   258/2012 رقم  األوروبي  •القانون 
األسلحة النارية

يضع القانون 258/2012 إطاًرا واضًحا لسياسات تجارة األسلحة من دول االتحاد األوروبي. 
كان البرلمان األوروبي ومجلس االتحاد األوروبي قد تبنوا هذا القانون في 14 مارس 272012، 
لتنفيذ المادة 10 من بروتوكول األمم المتحدة  الهادف للوقوف ضد التصنيع واإلتجار غير 
من   10 رقم   المادة  وتنص  وذخائرها.  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  في  المشروع 
القانون على أنه “عند تقرير منح إذن التصدير وفًقا لهذا القانون، على الدول األعضاء أخذ 

جميع االعتبارات المتاحة، بما في ذلك: 

١- واجباتهم والتزاماتهم كأطراف في آليات مراقبة التصدير الدولية أو غيرها من 
المعاهدات الدولية.

المنصوص عليها في  الخارجية واألمنية، وتلك  الوطنية  السياسة  اعتبارات   -٢
الموقف المشترك لمجلس التحاد األوروبي رقم 944/2008.

٣- اعتبارات الستخدام النهائي المتفق عليه، والطرف المصدر إليه، والمستلم 
األخير المقرر، وخطر الحيد عن تلك العتبارات”. 

القانون  و   944/2008 األوروبي  االتحاد  لمجلس  الموحد  الموقف  أن  يظهر  سبق،  مما 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  كإحدى   ، التشيك  لجمهورية  ملزمة  معايير  يضعان   258/2012
جمهورية  على  ُيحظر  القانونين،  هذين  وبموجب  لألسلحة.  تجارتها  يخص  فيما  األوروبي 
التشيك تصدير أسلحة إلى دول قد تستخدمها في أعمال قمع داخلي، ويجب عليها في 
ما يطابق  الدولة، وهو  تلك  إلى  السالح  بحظر تصدير  القيام  توافر دالئل على هذا،  حال 
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المعايير الواردة في معاهدة تجارة األسلحة، التي وقعت عليها جمهورية التشيك، والتي 
تلزمها بمنع التصدير للدول التي تشهد تدهوًرا حاًدا في سجلها الحقوقي، وإال ُعّد هذا خرًقا 

لتلك المعاهدات.

ثالًثا: قرارات مجلس التحاد األوروبي والبرلمان األوروبي بخصوص 
مصر منذ يوليو ٢0١٣

أبرز قرارات مجلس الشئون 
الخارجية لالتحاد األوروبي 

والبرلمان األوروبي بخصوص 
مصر بعد يوليو ٢0١٣

مع تصاعد االنتهاكات التي ارتكبتها السلطات المصرية بحق المعارضين بعد يوليو 2013، 
أصدر مجلس الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي والبرلمان األوروبي عدًدا من القرارات 
بخصوص مصر، والتي طالبت بتعليق تصدير األسلحة إليها بناًءا على تصاعد  االنتهاكات 

الحقوقية.

أبرز هذه القرارات كان القرار الصادر من المجلس  في 21 أغسطس 2013، والذي قال فيه 
بأن “العمليات األخيرة لقوات األمن المصري كانت غير متكافئة، وأدت إلى عدد كبير وغير 
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بناًء عليه، وافقت الدول األعضاء “على تعليق تراخيص  القتلى والجرحي”. و  مقبول من 
تراخيص  تقييم  وإعادة  الداخلي  القمع  استخدامها في  يمكن  معدات  لمصر ألى  التصدير 
المساعدات  ومراجعة   (CFSP/944/2008) الموحد  بالموقف  المشمولة  المعدات  تصدير 

األمنية مع مصر”28. 

وفي 10 فبراير 2014، أكد مجلس الشؤون الخارجية مجدًدا على قرار 
تعليق تراخيص التصدير إلى مصر. وجاءت تلك االستنتاجات على خلفية 
الثالثة  بالذكرى  واالحتفال  الدستور  على  االستفتاء  أثناء  العنف  أحداث 
للثورة، والتي استخدمت فيها الشرطة قوة غير متناسبة مع التظاهرات 
يتم   “ بأن  المصرية وقتها  الحكومة  االتحاد  المعارضة، وطالب مجلس 
التحقيق في قتل المتظاهرين وقوات األمن في أحداث العنف منذ 30 
يونيو، وطالب الحكومة بالوفاء بوعدها وإجراء تحقيق مستقل وشفاف 

حول هذه األحداث29. 

في 17 يوليو 2014، أصدر البرلمان األوروبي قراًرا عبر فيه عن 
قلقه وإدانته لقمع المعارضة والصحفيين والمدافعين عن حقوق 
اإلنسان والعاملين بالمجتمع المدني، ودعى البرلمان إلى “حظر 
المراقبة  تكنولوجيا  تصدير  على  األوروبي  االتحاد  داخل  موسع 
التي يمكن استخدامها في التجسس وقمع المواطنين، كما دعا 
إلى حظر تصدير المعدات األمنية أو المساعدات العسكرية التي 

يمكن استخدامها في قمع االحتجاجات السلمية”30. 

المعدات  تصدير  على  حظر  بفرض  مطلبه  األوروبي  البرلمان  جدد   2015 يناير   15 وفي 
األمنية والمساعدات العسكرية التي يمكن استخدامها لقمع المظاهرات السلمية أو ضد 
المصالح االستراتيجية واألمنية لالتحاد األوروبى. وتضمن القرار تعبير البرلمان عن “قلقه 
الشديد إزاء القيود المستمرة على الحقوق األساسية”. وتعرض أكثر من 40 ألف شخص 
نتيجة  لالعتقال بعد حمالت قمع غير مسبوقة، وسقوط ما يقارب 1400 متظاهر  قتياًل، 

االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات األمن.”31.

بعد العثور على جثة طالب الدكتوراه اإليطالي جوليو ريجيني في إحدى ضواحي القاهرة 
في 3 فبراير 2016، ,والتي يظهر فيها تعرضه للضرب والتعذيب الشديد بعد اختفاءه في 
الدول  فيه  طالب   ،2016 مارس   10 في  قراًرا  األوروبي  البرلمان  أصدر   ،201632 يناير   25
األعضاء باالحترام الكامل لـ”استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية في أغسطس 2013 بشأن 
صادرات التكنولوجيا والمعدات العسكرية، والتعاون في مجال األمن”، و”أكد على تعليق 
انتهاكات  ارتكاب  استخدامها في  بالدليل  ثبت  ما  إذا  إلى مصر،  المراقبة  صادرات معدات 

لحقوق اإلنسان”33.
وجائت آخر قرارات البرلمان األوروبي في 8 فبراير 2018 بإدانة أحكام اإلعدام في مصر 
وطالب البرلمان بوقف تنفيذها، حيث طالب االتحاد “باتخاذ موقف واضح، وحازم، وموحد 
اإلنسان”،  تقدم ملحوظ في سجل حقوق  إظهار  الدولة في  أخفقت  ... طالما  تجاه مصر 
 The Council of the European Union, Council Conclusions on Egypt, (Brussels, August 21,  28
2013), https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138599.pdf?fb-

clid=IwAR3iT1Lp_Ja5t4I6mneOycn7DCkXfXzEED0lJbT6AtxnJdxnFtlAXWELXU0
 The Council of the European Union, Council Conclusions on Egypt, (Brussels, February 10,  2٩

 2014), https://www.consilium.europa.eu/media/28977/140971.pdf
The European Parliament, European Parliament resolution on freedom of expression and as-  3٠
sembly in Egypt, (Brussels, July 17, 2014), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-

0007_EN.html?redirect
The European Parliament, European Parliament resolution on the situation in Egypt, (Brus-  31
sels: January 15, 2015), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0012_EN.html?re-

 .direct
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0007_EN.html?redirect
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القرار الستمرار عدد من الشركات األوروبية في توريد أجهزة ومعدات  وذلك بعد أن أشار 
تصنت ومراقبة، ومهمات عسكرية لمصر34.  

من هذه القرارات، والصادرة من أعلى هيئات في االتحاد األوروبي، مجلس الشئون الخارجية 
رفض  على  األوروبي  االتحاد  إصرار  للشك،  مجااًل  يدع  ال  بما  يظهر  األوروبي،  والبرلمان 
القمع الذي تمارسه السلطات المصرية وانتهاكها لحقوق المواطنين، بكافة أشكاله وصوره، 
المعدات  الدائم عن رفض تصدير  التأكيد  عبر  االنتهاك  التورط في هذا  عدم  والرغبة في 
العسكرية لمصر، األمر الذي يجعل مخالفة جمهورية التشيك لهذه القرارات واستمرارها في 

تصدير األسلحة الخفيفة لمصر خرًقا لهذا اإلجماع.

 The European Parliament, European Parliament resolution on executions in Egypt, (Brussels,  34
February 8, 2018), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0035_EN.html?redi-

 rect

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0035_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0035_EN.html?redirect
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الجزء الثالث: العالقات 
الدبلوماسية والتجارية بين 
مصر وجمهورية التــــشيك

يتناول هذا الجزء العالقات المتبادلة بين البلدين في الفترة من عام 2٠14 حتى بداية عام 
2٠1٩ ويسلط الضوء على الزيارات الرئاسية والوزارية بين البلدين ونقاط التعاون. وذلك من 
خالل تتبع تصريحات وزارة خارجية جمهورية التشيك بشأن مصر خالل تلك الفترة، باإلضافة 
إلى التركيز على مجاالت العالقات التجارية والصادرات العسكرية بين البلدين وتسليط الضوء 
على األرقام  الرسمية الواردة في تقارير وزارة الصناعة والتجارة بخصوص األسلحة المصدرة 

لمصر، من حيث عدد الرخص، وقيمة الصفقات.

أوًل: عالقات دبلوماسية رفيعة رغم تصاعد النتهاكات
شهدت العالقات الدبلوماسية بين جمهورية التشيك والنظام المصري خالل سنوات ما 
غير مشروط  دعًما  التشيك  جمهورية   أظهرت  حيث  غير مسبوق.  تطوًرا   2013 يوليو  بعد 
للحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بالدعم العسكري ، تحت شعار مساندتها في “مكافحة 
الداخلي  الراهن في مصر، والقمع  السياسي  الواقع  اإلرهاب” وهو دعم يتجاهل طبيعة 

الذي تمارسه السلطات المصرية ضد المعارضة السلمية، من كافة التيارات.

يظهر هذا في إدانة وزارة الخارجية التشيكية في بيان لها في أكتوبر 2014 أحد األحداث 
نوع من  أي  التشيكية  الخارجية  وزارة  “تدين  البيان:  قال  حيث  اإلرهابية في شمال سيناء، 
اإلرهاب وتعرب عن تضامنها مع جميع البلدان، التي تناضل من أجل الحفاظ على األمن 
هذا،  ورغم  اإلنسان”35.  حقوق  جميع  وتحترم  فيه  تلتزم  الذي  الوقت  والديمقراطية، في 
وفي السنوات التالية، تجاهلت جمهورية التشيك تصاعد انتهاكات مصر الجسيمة لحقوق 
اإلنسان، ولم تلتزم بقرارات مؤسسات االتحاد األوروبي بحظر تصدير األسلحة إلى مصر، 

واستمرت في تصدير األسلحة لنفس السلطات، والمتورطة في ارتكاب تلك االنتهاكات.

من  العديد  التشيك  وجمهورية  مصر  من  كل  تبادلت  الماضية،  الخمس  السنوات  خالل 
الزيارات الوزارية “المثمرة”، و كانت الوفود الرسمية التشيكية تضم عدًدا من رجال األعمال 
في مجاالت متنوعة، على رأسها الصناعات الدفاعية. كما تم تبادل هذه الزيارات الدبلوماسية 

Ministerstvo zahraničních věcí odsoudilo útoky v Sinaji”, October 26, 2014, https://www.parla-“  35
 mentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministerstvo-zahranicnich-veci-odsoudilo-utoky-v-Sinaji-343306

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministerstvo-zahranicnich-veci-odsoudilo-utoky-v-Sinaji-343306
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministerstvo-zahranicnich-veci-odsoudilo-utoky-v-Sinaji-343306
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مارس ٢0١٤: زار نائب وزير الخارجية المصري جمهورية التشيك ، والتقى 
بنظيره التشيكي36 

يونيو ٢0١٤: زار مدير الشؤون الخارجية بمكتب رئيس الجمهورية التشيكية 
مصر، والتقى بالرئيس السيسي ووزير الخارجية37.

أبريل ٢0١5: زار وزير الخارجية المصرى جمهورية التشيك والتقى بنظيره، 
كما التقي بوزير الصناعة والتجارة ورئيس الوزراء38.

يناير ٢0١6: زار وزير خارجية جمهورية التشيك ونائب وزير الدفاع التشيكي 
مصر3٩، إلى جانب ٢٣ من رجال األعمال وممثلي الدوائر التجارية وممثلين 

عن صناعة األسلحة التشيكية4٠، والتقوا بوزير الــخارجية المصرية، ووزير 
اإلنتاج الحربي اللواء العصار، والرئيس السيسي41.

أبريل ٢0١6: زار وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك مصر، إلى 
جانب ٣0 من ممثلي قطاع األعمال، والتقى بنظيره ووزير الطاقة42.

أغسطس ٢0١7: قام نائب وزير الطاقة في جمهورية التشيك بزيارة مصر 
والتقى بنظيره المصري وعقد بعض الجتماعات في وزارة الدفاع43.

سبتمبر ٢0١7: قام نائب وزير الدول غير األوروبية في جمهورية التشيك 
بزيارة مصر، واجتمع مع مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية44.

 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Overview of mutual relations since the  36
establishment of the Czech Republic, (Prague: MFA, 2014), https://www.mzv.cz/cairo/cz/vzajemne_vz-

 .tahy/prehled_oficialnich_navstev_od_vzniku_cr/prehled_vzajemnych_styku_od_vzniku_cr.html
 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Overview of mutual relations since the  37
establishment of the Czech Republic, (Prague: MFA, 2014), https://www.mzv.cz/cairo/cz/vzajemne_vz-

.tahy/prehled_oficialnich_navstev_od_vzniku_cr/prehled_vzajemnych_styku_od_vzniku_cr.html
 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Minister Zaorálek Met with his Egyptian  38
Counterpart, (Prague: MFA, 2015), https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/archive/events_and_is-

.sues/x2015/x2015_04_17_minister_zaoralek_egyptian_minister.html
 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, H.E. Mr. Lubomír Zaorálek visited Egypt  3٩
on January 30 – February 1, 2016, (Prague: MFA, 2016, https://www.mzv.cz/cairo/en/bilateral_rela-

.tions/h_e_mr_karel_schwarzenberg_visited_egypt/index.html
Confederation of Industry of the Czech Republic, ”Business Mission to Egypt and Oman“, Feb-  4٠
ruary 2, 2016,  https://www.spcr.cz/en/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/9375-

.business-mission-to-egypt-and-oman
 Jan V., ”Czech delegation aims to further economic, cultural ties with Egypt“, Praha Radio,  41
February 1, 2016, https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-delegation-aims-to-further-econom-

 ic-cultural-ties-with-egypt
 Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Business delegation will accompany the  42
Minister Jan Mládek on a business trip to Egypt and Jordan, (Prague, 2016), https://www.mpo.cz/en/
guidepost/for-the-media/press-releases/business-delegation-will-accompany-the-minister-jan-mladek-

./on-a-business-trip-to-egypt-and-jordan--172855
 Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Deputy Minister Kovačovská discussed  43
the opportunities for Czech companies in Egypt, (Prague, 2017), https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/
pro-media/tiskove-zpravy/namestkyne-kovacovska-jednala-v-egypte-o-prilezitostech-pro-ceske-

./firmy--231685
 Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Deputy Minister Tlapa in Sudan and Egypt,  44
(Prague: MFA, 2018), https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/archive/events_and_issues/x2017/

x2017_09_24_dm_tlapa_in_sudan_egypt.html

بين وزراء الخارجية ووزراء الصناعة والتجارة في كال البلدين، وتناولت المناقشات سبل تدعيم 
العالقات بين البلدين من حيث العالقات االقتصادية والتجارة والتسليح والطاقة. فيما يلي 
جدول زمني للزيارات الرسمية بين مصر وجمهورية التشيك من عام 2014 حتى بداية 2018 

وطبيعة الوفود المشاركة والزيارات:

نظرة على أهم الزيارات بين الجانبين المصري والتشيكي:

https://www.mzv.cz/cairo/cz/vzajemne_vztahy/prehled_oficialnich_navstev_od_vzniku_cr/prehled_vzajemnych_styku_od_vzniku_cr.html
https://www.mzv.cz/cairo/cz/vzajemne_vztahy/prehled_oficialnich_navstev_od_vzniku_cr/prehled_vzajemnych_styku_od_vzniku_cr.html
https://www.mzv.cz/cairo/cz/vzajemne_vztahy/prehled_oficialnich_navstev_od_vzniku_cr/prehled_vzajemnych_styku_od_vzniku_cr.html
https://www.mzv.cz/cairo/cz/vzajemne_vztahy/prehled_oficialnich_navstev_od_vzniku_cr/prehled_vzajemnych_styku_od_vzniku_cr.html
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/archive/events_and_issues/x2015/x2015_04_17_minister_zaoralek_egyptian_minister.html
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/archive/events_and_issues/x2015/x2015_04_17_minister_zaoralek_egyptian_minister.html
https://www.mzv.cz/cairo/en/bilateral_relations/h_e_mr_karel_schwarzenberg_visited_egypt/index.html
https://www.mzv.cz/cairo/en/bilateral_relations/h_e_mr_karel_schwarzenberg_visited_egypt/index.html
https://www.spcr.cz/en/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/9375-business-mission-to-egypt-and-oman
https://www.spcr.cz/en/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/9375-business-mission-to-egypt-and-oman
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-delegation-aims-to-further-economic-cultural-ties-with-egypt
https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czech-delegation-aims-to-further-economic-cultural-ties-with-egypt
https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/business-delegation-will-accompany-the-minister-jan-mladek-on-a-business-trip-to-egypt-and-jordan--172855/
https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/business-delegation-will-accompany-the-minister-jan-mladek-on-a-business-trip-to-egypt-and-jordan--172855/
https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/business-delegation-will-accompany-the-minister-jan-mladek-on-a-business-trip-to-egypt-and-jordan--172855/
https://www.mpo.cz/en/guidepost/for-the-media/press-releases/business-delegation-will-accompany-the-minister-jan-mladek-on-a-business-trip-to-egypt-and-jordan--172855/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestkyne-kovacovska-jednala-v-egypte-o-prilezitostech-pro-ceske-firmy--231685/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestkyne-kovacovska-jednala-v-egypte-o-prilezitostech-pro-ceske-firmy--231685/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestkyne-kovacovska-jednala-v-egypte-o-prilezitostech-pro-ceske-firmy--231685/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/namestkyne-kovacovska-jednala-v-egypte-o-prilezitostech-pro-ceske-firmy--231685/
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/archive/events_and_issues/x2017/x2017_09_24_dm_tlapa_in_sudan_egypt.html
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/archive/events_and_issues/x2017/x2017_09_24_dm_tlapa_in_sudan_egypt.html
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أكتوبر ٢0١8: قام أعضاء من لجنة الشئون الخارجية واألمن والدفاع واألمن 
القومي بمجلس الشيوخ بجمهورية التشيك بزيارة مصر والتقوا بنظرائهم 

المصريين في مجلس النواب المصري45.

يونيو ٢0١9: قام أعضاء من لجنة الدفاع واألمن القومي التشيكي بزيارة 
نظرائهم مرة أخري في مجلس النواب المصري46.

ثانًيا: صادرات األسلحة التشيكية إلى مصر باألرقام
تجارة األسلحة  لجنة معاهدة  إلى  التشيك  التي قدمتها جمهورية  السنوية  للتقارير  وفًقا 
فإن جمهورية التشيك هي واحدة من المصدرين الرئيسيين لألسلحة الخفيفة إلى مصر، 
والتي تشمل البنادق اآللية والقنابل اليدوية والمسدسات، وهي األسلحة التي من المرجح 
استعمال بعضها من قبل السلطات المصرية في القمع المباشر وانتهاكات حقوق اإلنسان 

في مصر.

مصر  إلى  التشيك  جمهورية  من  األسلحة  لصادرات  احصائًيا  تحلياًل  القسم  هذا  يعرض 
في الفترة من 2017-2012، كما يسلط الضوء على تدني مستوي الشفافية فيما يتعلق 
بالبيانات الرسمية التي تقوم وزارات الجمهورية التشيكية بنشرها بخصوص هذا النوع من 

المعلومات.

• الشفافية

ال توفر البيانات والتقارير الرسمية أى معلومات تفصيلية حول األسلحة الفعلية التي يتم 
تصديرها من التشيك أو حجمها، فقط األرقام اإلجمالية هي ما يمكن الحصول عليه من تقارير 
وزارة الصناعة والتجارة، وتقارير لجنة معاهدة تجارة األسلحة، وتقارير سجل االتحاد األوروبي، 
ما يعد انتقاًصا من مبدأ الشفافية، وهو ما  يصعب مهمة المجموعات العاملة على تتبع 
المساءلة  للتهرب من  المُصدرة  البلدان  أمام  نافذة  أنه يفتح  صادرات األسلحة، فضاًل عن 

حول استخدام هذه األسلحة من قبل دول تشهد تدهوًرا في أوضاع حقوق اإلنسان.

والتجارة في  الصناعة  وزارة  إلى  رسمية  مراسلة  اإلنسان  لحقوق  المصرية  الجبهة  بعثت 
الجمهورية التشيكية، طالبتها بالكشف عن معلومات تتعلق بأنواع وأعداد األسلحة المصدرة 
إلى مصر في السنوات الماضية. وجاء رد الوزارة على النحو التالي: “تنشر وزارة الصناعة 
ال سيما  القانون،  به  يسمح  الذي  بالقدر  العسكرية  بالمواد  التجارة  عن  معلومات  والتجارة 
بموجب القانون رقم Sb 412/2005، حول حماية المعلومات السرية. وقد ال يتم نشر مزيد 
من المعلومات ألن كمية المعلومات المنشورة تسمح بأعلى معدل ممكن من الشفافية، 
والتي تضمن حماية المصالح الحيوية للجمهورية التشيكية “. وهو الرد الذي يطرح تساؤالت 
جادة حول طبيعة ومفهوم معايير الشفافية التي تعتمدها جمهورية التشيك، وما إذا كانت 

مصطلحات مثل المصالح الحيوية تستخدم لتبرير إخفاء المعلومات عن الجمهور.

• صادرات األسلحة

بالتفصيل،  األسلحة  صادرات  وأعداد  بأنواع  يتعلق  فيما  الشفافية  إلى  االفتقار  بسبب 
اعتمدت الجبهة المصرية في تجميعها لبيانات أنواع وأعداد األسلحة المصدرة من الشركات 
غير  التقارير  من  لعدد  باإلضافة  التشيكية،  والتجارة  الصناعة  وزارة  تقارير  على  التشيكية 
الرسمية، والتي ذكرت أنه في عام 2013 شملت األسلحة المصدرة من جمهورية التشيك 
من  ومئات   ،  47)CZ 75 P-07 (Duty handguns  50000 النوع  من  إلى مصر مسدسات 
https://  ،2018 أكتوبر   9 الوطن،  بالتشيك«،  الشيوخ  مجلس  من  وفدا  تستقبل  النواب«  »«دفاع  أمين  هبة   45

www.elwatannews.com/news/details/3714583
 ،« اإلرهاب  مكافحة  المصرى في  للدور  تقديره  يؤكد  التشيكى«  البرلمان  »دفاع  رئيس  » صور..  فخري،  نورا   46

 http://www.youm7.com/4282064  ،2٠1الوطن، 11 يونيو ٩
Czech Television, ”Egyptian police with Czech weapons“, February 25, 2014, https://www.  47
ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ces-

 kymi-zbranemi

https://www.elwatannews.com/news/details/3714583
https://www.elwatannews.com/news/details/3714583
http://www.youm7.com/4282064
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ceskymi-zbranemi
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ceskymi-zbranemi
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ceskymi-zbranemi
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 BREN A1(Assault وبنادق 805   ،48  CZ Scorpion EVO 3A1 الرشاشة من طراز البنادق 
 ،50  CZ 75 P-07 اتفاق لتصدير مسدسات 50000  49 . وفي عام 2014، تم توقيع   )rifles
استخدام  رصد  تم  التي  نفسها   األنواع  ملم51،  وهي   9 عيار  من  ذخيرة   10000 وتصدير 

األجهزة األمنية المصرية لبعض منها.

وفًقا لتقارير وزارة الصناعة والتجارة السنوية52، شهدت التراخيص الممنوحة لتصدير السالح 
إلى مصر ارتفاًعا ملحوًظا، خاصة في الفترة بين 2016-2013 مقارنة بالعام 2012. ففي عام 
2012 تمت الموافقة على 21 ترخيًصا لتصدير األسلحة لمصر من قبل الحكومة التشيكية. 
واالنقالب  رابعة  عام فض  نفس  2013، وهو  عام  رخصة في   32 إلى  العدد  هذا  وارتفع 
العسكري وقرار حظر تسليح الصادر من االتحاد األوروبي، وفي عامي 2014 و 2015 ومع 
تصاعد انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر وافقت الحكومة التشيكية على إعطاء 26و 28 

ترخيًصا بتصدير األسلحة إلى مصر.

ووفًقا لنفس التقارير، فقد ارتفعت عوائد صادرات األسلحة إلى مصر بشكل كبير منذ عام 
2013. ففي الوقت الذي صّدرت فيه جمهورية التشيك أسلحة بقيمة 5 مليون يورو عام 
2012، تضاعف هذا الرقم خمسة مرات عام 2013، حيث استوردت مصر بأكثر من 24 مليون 
يورو  قيمة األسلحة من جمهورية التشيك. فيما بلغت ذروة صادرات األسلحة لمصر عام 

2017 ، والتي بلغت قيمة الصادرات فيها ألكثر من 41 مليون يورو.

 Steve, J., ”Egyptian police buy 130,000 CZ pistols; Mexican federal police purchase CZ rifles  48
and pistols“, The Firearm Blog, July 16, 2014, https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyp-

 ./tian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols
 Steve, J., ”Egyptian police buy 130,000 CZ pistols; Mexican federal police purchase CZ rifles  4٩
and pistols“, The Firearm Blog, July 16, 2014, https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyp-

 ./tian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols
 Steve, J., ”Egyptian police buy 130,000 CZ pistols; Mexican federal police purchase CZ rifles  5٠
and pistols“, The Firearm Blog, July 16, 2014, https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyp-

./tian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols
Czech Television, ”Egyptian police with Czech weapons“, February 25, 2014, https://www.  51
ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ces-

 kymi-zbranemi
 Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Annual reports on export control of  52
military equipment, small arms for civilian use and dual-use goods and technology in the Czech Re-
public (until 2017), (Prague), https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/o-licencni-
sprave/vyrocni-zpravy-o-kontrole-vyvozu-vojenskeho-materialu--rucnich-zbrani-pro-civilni-pouzi-

 /ti-a-zbozi-a-technologii-dvojiho-uziti-v-cr--238933

الرخص - تصدير المعدات العسكرية لمصر

تطور عدد تراخيص السالح المصدرة إلى مصر 
(في الفترة 2٠17-2٠12(

 عدد الرخص الموافق عليه من
السنةالوزارات التشيكية

2017 14

2016 20

2015 28

2014 26

2013 32

2012 21

https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.thefirearmblog.com/blog/2014/07/16/egyptian-police-buy-130000-cz-pistols-mexican-federal-police-purchase-cz-rifles-pistols/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ceskymi-zbranemi
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ceskymi-zbranemi
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100225/obsah/310522-egyptska-policie-s-ceskymi-zbranemi
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/o-licencni-sprave/vyrocni-zpravy-o-kontrole-vyvozu-vojenskeho-materialu--rucnich-zbrani-pro-civilni-pouziti-a-zbozi-a-technologii-dvojiho-uziti-v-cr--238933/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/o-licencni-sprave/vyrocni-zpravy-o-kontrole-vyvozu-vojenskeho-materialu--rucnich-zbrani-pro-civilni-pouziti-a-zbozi-a-technologii-dvojiho-uziti-v-cr--238933/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/o-licencni-sprave/vyrocni-zpravy-o-kontrole-vyvozu-vojenskeho-materialu--rucnich-zbrani-pro-civilni-pouziti-a-zbozi-a-technologii-dvojiho-uziti-v-cr--238933/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/o-licencni-sprave/vyrocni-zpravy-o-kontrole-vyvozu-vojenskeho-materialu--rucnich-zbrani-pro-civilni-pouziti-a-zbozi-a-technologii-dvojiho-uziti-v-cr--238933/
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يوضح الجدول التالي قيمة صادرات األسلحة من جمهورية التشيك إلى مصر خالل الفترة 
2٠17-2٠12

عوائد تصدير المعدات العسكرية لمصر

نسبة المواد العسكرية في رخص التصدير الموافق عليها

تطور عوائد صادرات األسلحة التشيكية إلى مصر في الفترة (2٠17-2٠12(

تطور نسب صادرات السالح التشيكية إلى مصر وترتيبها ( في الفترة بين2٠17-2٠12(

األرقام باأللف يورو

النسبة الترتيب

السنة

السنة

2017

2017

13657

%2.3781 16

2016

2016

41929

 %6,0988 5

2015

2015

3829

 %0.7024 28

2014

2014

19857

% 4.7430 7

2013

2013

24320

% 8.4792 3

2012

2012

5595

%2.1401 11

وبالنظر لنسب صادرات األسلحة إلى مصر مقارنة بإجمالى الصادرات التشيكية، نجد ارتفاًعا 
مشابها بعد 2٠12. ففي عام 2٠12 خصصت الجمهورية التشيكية 2.1 ٪ من إجمالي صادرات 
األسلحة إلى مصر، وهي النسبة التي تضاعفت أربع مرات في عام 2٠13 حيث خصصت 
أكبر  ثالث  مصر  لتصبح  مصر،  إلى  األسلحة  من  صادراتها  من   ٪8.4 التشيكية  الجمهورية 
مستورد لألسلحة التشيكية، والمرتبة الخامسة عام 2٠16 بنسبة بلغت 6٪، مقارنًة بالمرتبة 

الحادية عشرة عام 2٠12. 

يوضح الجدول التالي تطور نصيب مصر من صادرات الجمهورية التشيكية وترتيب مصر من 
بين الدول األخرى المستوردة لألسلحة من جمهورية التشيك خالل الفترة من 2٠17-2٠12

تظهر هذه األرقام وغيرها مدى الدعم الذي قدمته جمهورية التشيك للنظام الجديد في 
يثير  الذي  األمر  اإلنسان،  حقوق  ضد  الجسيمة  االنتهاكات  ممارسة  في  والمستمر  مصر 
تساؤالت جادة حول موقف الحكومة التشيكية الحقيقي تجاه مبادىء حقوق اإلنسان، وماهو 
من  التشيك  جمهورية  على  تعود   التي  االقتصادية  المنافع  مقابل  في  أولوياتها  ترتيب 

عملية التصدير.
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الجزء الرابع: طبيعة استخدام 
السلطات المصرية لألسلحة 

التشيكية
في ضوء االنتهاكات السابق ذكرها، يظهر تورط السلطات المصرية في انتهاكات ال حصر 
لها لحقوق المواطنين. يتورط في هذه االنتهاكات السلطة التنفيذية من خالل أجهزة األمن، 
والسلطة القضائية التي ال تبذل جهًدا في جلب المسؤولين إلى العدالة، وتشاطرها في 
المسئولية حكومة جمهورية التشيك التي فضلت الحفاظ على عالقتها التجارية مع مصر مع 

غض الطرف عن سجلها السيء في انتهاكات حقوق اإلنسان. 

 CZ البندقية  مثل  التشيكية   لألسلحة  األمن  أجهزة  استخدام  رصده  في  التقرير  اعتمد 
على  المنشورة  المصورة  والمقاطع  الصور  عشرات  تحليل  على   Scorpion  Evo 3A 1
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية ومنصات إعالمية مستقلة، كان أبرزها أثناء فض اعتصام 
ميدان النهضة في 14 أغسطس 2٠13. ومن خالل تتبع تصريحات المسئوليين المصريين 
والتشيكيين تم رصد سعي الحكومة المصرية للحصول على رخصة تصنيع بعض األسلحة 

.CZ 807 التشيكية داخل مصر مثل بندقية

أوًل: األسلحة التشيكية في أيدي عناصر وزارة الداخلية 
المصرية،  الداخلية  وزارة  عناصر  قبل  واستخدامها من  األسلحة  تنبع خطورة وصول هذه 
من أن هذه الوزراة مسئولة بشكل مباشر عن القمع الداخلي وانتهاكات حقوق اإلنسان في 
مصر، وعلى رأسها عمليات القتل خارج إطار القانون، وقمع التظاهرات السلمية، فضاًل عن 
اإلخفاء القسري والتعذيب واالحتجاز التعسفي للمعارضين ، وهي االنتهاكات الممنهجة من 

جانب السلطات المصرية.

أثناء  المصرية   الداخلية  وزارة  ممثلي  أيدي  بين  من  التشيكي  للسالح  ظهور  أول  كان  
النهضة يوم  الرئيس األسبق محمد مرسي في ميدان  العنيف العتصام مناصري  الفض 
14 أغسطس 2٠13، والذي راح ضحيته ما ال يقل عن ٩٠ قتياًل فضاًل عن إصابة 613 شخًصا، 
بحسب وزارة الصحة 53. ويظــــــــهر في فيديو من تســـــجيل جريدة المصري اليوم – جــــــــريدة 
مستــــــقلة - أحد رجال الشــــــرطة المســـــــــئولين عن فض اعتصام النــــــــهضة وهو يحــمل 

مصدر سابق  53
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السـالح التشيكي CZ Scorpion Evo 3 A1، وهو ما يعد دلياًل دامًغا على استعمال وزارة 
الداخلية لهذه األسلحة وغيرها في القمع العنيف للمعارضين، وانتهاك حقهم في الحياة54.

شركة   من  مصنع  سالح  وهو  
شركة  وهي    Ceská zbrojovka
مساهمة تشيكية مكونة من عدد من 
رجال األعمال، وتحصل بطبيعة الحال 
على رخصة تصديرها لألسلحة لمصر 

من الحكومة التشيكية55.

 CZ Scorpion Evo 3 A1 تؤكد صور أخرى أيًضا، استخدام وزارة الداخلية لنفس نوع السالح
في أعمال القمع العنيف للمعارضة بعد يوليو 2٠13، ففي تظاهرات الذكرى الثالثة للثورة 
في 25 يناير 2٠14 أدى قمع الشرطة إلى سقوط ما ال يقل عن 4٩ قتياًل و247 مصاًبا56 وإلقاء 
القبض على 571341، وفي الذكرى الرابعة للثورة في 25 يناير 2٠15 سقط في مواجهات بين 
متظاهرين وعناصر من الشرطة ما اليقل عن 26 قتياًل و٩4 مصاًبا والقبض علي أكثر من 
5٠٠ شخص58 ،أما في الذكرى الخامسة للثورة في يناير 2٠16 فقد رصدت مؤسسة حرية 

المصري اليوم. 2٠14. »حصاد عام 2٠13: قوات األمن تفض اعتصام »النهضة ».الدقيقة 1:4٠. فيديو يوتيوب.4   54
     https://www.youtube.com/watch?v=-6GOthtK1Fk يناير

CZUB, ”CZ Scorpion Evo 3 A1“, https://www.czub.cz/en/produkty/samopaly/cz-scorpion-evo-  55
 3-a1.html

https:// ،2٠14 سي إن إن، »مصر: 4٩ قتيال بصدامات »25 يناير« واإلخوان يدعون للتصعيد األحد« 26 يناير  56
 arabic.cnn.com/middleeast/2014/01/26/egypt-violence

https:// ،(2٠14 ،القاهرة) ، ويكي ثورة، التقرير النهائي: حصر وقائع وضحايا أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير  57
./wikithawra.wordpress.com/2014/01/26/report25jan2014

https:// ،(2٠15 ،القاهرة) ،المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، في ذكرى ثورة 25 يناير مازال القتل مستمرًا  58

.www.ec-rf.net/?p=70

https://www.youtube.com/watch?v=-6GOthtK1Fk
https://www.czub.cz/en/produkty/samopaly/cz-scorpion-evo-3-a1.html
https://www.czub.cz/en/produkty/samopaly/cz-scorpion-evo-3-a1.html
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/01/26/egypt-violence
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/01/26/egypt-violence
https://wikithawra.wordpress.com/2014/01/26/report25jan2014/
https://wikithawra.wordpress.com/2014/01/26/report25jan2014/
https://wikithawra.wordpress.com/2014/01/26/report25jan2014/
https://www.ec-rf.net/?p=70
https://www.ec-rf.net/?p=70
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الفكر والتعبير قيام الشرطة باستيقاف ما اليقل عن 164 شخًصا – أغلبهم من القاهرة (57 
شخص)- أثناء فض التظاهرات خالل هذا اليوم5٩.

يمكن القول بأن الجزء الظاهر من االنتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية مثل القمع العنيف 
الجزء األكبر واألخطر من االنتهاكات مثل  الذي يخفي  الجليد  للتظاهرات السلمية هو قمة 
المعارضين قسرًيا وتعذيبهم  إخفاء  القانون، وعمليات  التصفية والقتل خارج إطار  عمليات 
بدنًيا ومعنوًيا إلجبارهم على اإلدالء باعترافات، مما  قد يؤدي إلى وفاتهم، وهى االنتهاكات 
التي تمارسها السلطات بشكل منهجي، معتمدة بشكل أساسي على وزارة الداخلية، والتي 

قد تقوم باستخدام األسلحة التشيكية أثناء تلك الممارسات.
العريش  في  أشخاص   1٠ بتصفية  الداخلية  وزارة  من  عناصر  قيام  هو  هذا،  على  مثال 
بشمال سيناء في 13 يناير 2٠17 وذلك رًدا على قتل ثمانية أشخاص في كمين المطافي 
بمدينة العريش. وقالت الوزارة بأن الذين قامت بتصفيتهم هم عناصر متورطة في قتل 
القوة  اقتراب  بمجرد  النيران  بإطالق  بادروا  أنهم  وقالت  سيناء،  شمال  في  الشرطة  رجال 
منهم، ما أدي لقتلهم، وذلك وفًقا لبيان وزارة الداخلية6٠،  وهو البيان الذي أثار مشايخ القبائل 
التي ينتمي لها أولئك األفراد، وقام المشايخ بتكذيب الرواية الرسمية، مؤكدين أن ذويهم 
تحقيق في  بفتح  وطالبوا  بفترة،  تصفيتهم  قبل  الوطني  األمن  جهاز  لدي  معتقلين  كانوا 
هذا األمر61. وتظهر هذه الصورة حمل رجال من مديرية أمن شمال سيناء، والتابعين لوزارة 
الداخلية، بعد هذه الواقعة بأيام قليلة للسالح التشيكي CZ SCORPION EVO 3 A1  في 
يلقي  ما  وهو   2٠17 يناير   24 يوم  الداخلية  لوزارة  الرسمية  الصفحة  نشرته  دعائي  فيديو 

بشكوك حول احتمالية استعمال هذا السالح في هذه الواقعة وغيرها.

صورة تظهر أفراد من وزارة الداخلية في شمال سيناء يحملون CZ SCORPION EVO 3 A1   في 
ذكرى ثورة يناير 622٠17

مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الطعم الُمر للذكرى.. تقرير حول إجراءات وقرارات الدولة استعداًدا ل25 يناير 2٠16،   5٩
https://afteegypt.org/publications_org/2016/02/11/11760-afteegypt.html ،(2٠16 ،القاهرة)

محمود عبدالراضي، »الداخلية: تصفية 1٠ عناصر إرهابية بسيناء متهمين باستهداف كمين المطافي بالعريش«،   6٠
 http://www.youm7.com/3053632 ،2٠17 اليوم السابع، 13 يناير

بي بي سي، »قبائل بمدينة العريش المصرية تعلن عن »عصيان مدني« يبدأ السبت المقبل«، 7 فبراير 2٠17،   61
  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38897318

صفحة وزارة الداخلية المصرية، »رسالة من سيناء .. ضباط وأفراد ومجندو شمال سيناء يبعثون رسالة في عيد   62
  https://www.youtube.com/watch?v=_hDbsxP5ILc ،2٠17 الشرطة الخامس والستين«، فيديو يويتيوب، 24 يناير

https://afteegypt.org/publications_org/2016/02/11/11760-afteegypt.html
http://www.youm7.com/3053632
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-38897318
https://www.youtube.com/watch?v=_hDbsxP5ILc
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ثانًيا: الحكومة المصرية على طريق تصنيع السالح التشيكي
تظهر تصريحات المسئولين المصريين والتشيكيين 
من  اآلالف  تصنيع  في  المصرية  الحكومة  رغبة 
األسلحة التشيكية عبر الحصول على رخصة تصنيع 
المسلحة،  القوات  داخل مصانع  أنواع من األسلحة 
في  الحربي  اإلنتاج  وزارة  لطموح  يشير  الذي  األمر 
لها  يتيح  قد  ما  بها،  الخاص  التسليح  عملية  تطوير 
أخرى  لدول  المستقل  التصدير  مساحات  توسيع 

فيما بعد.

 Ceská لشركة   التنفيذي  المدير  لتصريح  وفًقا 
 ،2٠16 فبراير  في  كوفراك  لوبومير   zbrojovka
فوزارة اإلنتاج الحربي المصرية في طريقها للحصول 
على ترخيص تصنيع عدد من األسلحة التشكية داخل 
البندقية  رأسها  وعلى  الحربية في مصر،  المصانع 
CZ 807،63  ويمكن فهم هذا أيًضا من تصريح وزراة 
اجتماع  بعد   2٠16 يناير  نهاية  التشيكي  الخارجية 
رجال  من  وعدد  المصري  الحربي  اإلنتاج  وزير  بين 

الصناعات الدفاعية التشيكية، والذي قال فيه بدوره، أنه سيتم التعاون في تطوير قدرات 
اإلنتاج الحربي المصري، وأنهم مهتمون بنقل تكنولوجيا اإلنتاج الحربى التشيكي لمصر64.

بتجميع  المصري  الجانب  قيام  الشركة،  مدير  لتصريح  وفًقا  التصنيع،  ترخيص  يتضمن 
مكونات تشيكية في مصر، وفي مرحلة قادمة سيتتضمن التجميع لقطع بعضها صنع في 
التشيك والبعض اآلخر صنع في مصر، وهو األمر الذي أكدته تصريحات تالية لوزير اإلنتاج 
في  صرح  حيث   ،2٠17 يناير  تلفزيوني  برنامج  في  العصار  سعيد  محمد  المصري  الحربي 
تقوم  الحربي  اإلنتاج  وزارة  أن  وقال  الدفاعية في مصر  للصناعة  رؤيته  عن  حديثه  معرض 
بإنتاج عدد من األسلحة بنفسها (تمتلك وزارة اإلنتاج الحربي مصانع عديدة تنتج فيها عدد من 

 Denik.cz, ”česká zbrojovka is going to produce assault rifles and pistols in Egypt“, February  63
16, 2016, https://www.denik.cz/ekonomika/ceska-zbrojovka-se-chysta-vyrabet-v-egypte-utocne-pusky-

.i-pistole-30160214-vmna.html
قناة الحياة، »الحياة اليوم - وزير اإلنتاج الحربي | التشيك وقفت بجوار مصر في 3٠ يونيو وهناك عالقات قوية   64

 https://www.youtube.com/watch?v=I_gm-1uzPWw ،2٠16 بين البلدين«، فيديو يويتيوب، 31 يناير

صورة مقربة لبندقية CZ 807  التشيكية التي تسعي 
مصر للحصول على رخصة تصنيعها محلًيا

http://Denik.cz
https://www.denik.cz/ekonomika/ceska-zbrojovka-se-chysta-vyrabet-v-egypte-utocne-pusky-i-pistole-30160214-vmna.html
https://www.denik.cz/ekonomika/ceska-zbrojovka-se-chysta-vyrabet-v-egypte-utocne-pusky-i-pistole-30160214-vmna.html
https://www.youtube.com/watch?v=I_gm-1uzPWw
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األسلحة التي يستخدمها الجيش)، كما أضاف أنه 
يمكنها التعاون مع دولة أجنبية تقوم ببناء مصانع 
المطلوبة وعلى  بالتكنولوجيا  في مصر وتمدها 
على  التعاقد  لها  يمكن  أنه  كما  التنفيذ،  الوزارة 
مكونات وتقوم الوزارة بتجميعها وتطويرها لحين 
خطورة  1٠٠٪.وتنبع  المصري  للسالح  الوصول 
هذا السعي المصري للحصول على تلك الرخصة 
بشكل  له  شبيه  أو  النوع  هذا  تصنيع  ثم  ومن 
النظام  أن  من  التشيك،  جمهورية  عن  مستقل 
المصري سيتستطيع وقتها توسيع تجارته للسالح باستخدام هذه األنواع، وهو ما يمكن أن 
يصل فيما بعد لدول أقل في سجل الديمقراطية وأكثر انتهاًكا لحقوق اإلنسان، في المحيط 
اإلقليمي والدولي لمصر، وهو ما تطمح له بالفعل السلطات المصرية وفًقا لتصريحات 

وزير اإلنتاج الحربي65، ونائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع66.

مما سبق تظهر طبيعة نظرة السلطات المصرية لألسلحة التشيكية؛ فبعيًدا عن استخدامها  
عملًيا في انتهاك حقوق المواطنين المصريين، فإنها تسعى من خالل الحصول على رخصة 
بعض هذه  األنواع، لالستثمار في تطوير ترسانة األسلحة المصرية، بما يساعد في توسيع 
نطاق اقتصادها فيما بعد، من خالل تصدير أسلحة حديثة، بما يتعدي القمع الداخلي للدخول 

في مرحلة تهديد السلم واألمن الدوليين.

إكسترا نيوز، »اآلن | مؤتمر صحفي إلعالن تفاصيل إطالق المعرض الدولي األول في مصر للصناعات«، فيديو   65
  https://www.youtube.com/watch?v=eTEIV2U-mAY&feature=shar ،2٠17 يوتيوب، 11 ديسمبر

https://www.youtube. ،2٠18 66  أر تي أرابيك، »معرض ايديكس 2٠18 في مصر«، فيديو يوتيوب، 4 ديسمبر
com/watch?v=Hnnec1o2ti0

الوزير/ محمد العصار

https://www.youtube.com/watch?v=eTEIV2U-mAY&feature=shar
https://www.youtube.com/watch?v=Hnnec1o2ti0
https://www.youtube.com/watch?v=Hnnec1o2ti0
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خاتمة وتوصيات
رغم تورط السلطات المصرية الحالية في ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان منذ يوليو 2٠13، 
إال أن جمهورية التشيك ما تزال مستمرة في تصدير األسلحة لمصر، بل وتعمل إلعطاءها 
رخصة لتصنيع بعض تلك األسلحة، األمر الذي يؤكد، بشكل ال يدع مجااًل للشك، تراجع أولوية 
احترام حقوق اإلنسان لدي الحكومة التشيكية الحالية في مقابل المنافع المادية العائدة على 
الحكومة من وراء تلك الصفقات. فضاًل عن إثارة تساؤالت جادة حول حقيقة قيام الحكومة 
داخل  االنتهاكات  ارتكاب  في  منها  المصدرة  األسلحة  استخدام  عدم  من  بالتأكد  التشيكية 

مصر.

وفًقا  واإلقليمية،  الدولية  التزاماتها  لمصر  األسلحة  بتصديرها  التشيك  جمهورية  تخالف 
تجارة  بتنظيم  الخاص  األوروبي  االتحاد  لمجلس  الموحد  والموقف  األسلحة  تجارة  التفاقية 
األسلحة والتي تحظر تصدير األسلحة لدول تحدث فيها أعمال قمع داخلي وانتهاكات لحقوق 
اإلنسان، مثل مصر، والتي تصاعدت فيها وتيرة االنتهاكات من جانب السلطات منذ يوليو 
2٠13، وظهرت أنماط مثل القتل خارج إطار القانون، والفض العنيف للتظاهرات، واإلخفاء 
القسري، والتعذيب الممنهج. وهو ما لم يدق جرس اإلنذار لدي الحكومة التشيكية المصدرة 
في  ملحوًظا  تصاعًدا  التصدير  عملية  بل وشهدت  المصرية،  للسلطات  الخفيفة  لألسلحة 

الفترة من 2٠17-2٠13.

CZ Scorpi-  مع ظهور دالئل على استخدام أجهزة األمن المصرية لألسلحة التشيكية مثل
on Evo 3 A1 في انتهاكات عنيفة مثل فض اعتصام النهضة عام 2٠13 والذي راح ضحيته ٩٠ 
شخًصا على األقل، تبدو السلطات التشيكية مطالبة أمام الرأي العام التشيكي واألوروبي 
والعالمي باإلفصاح عن تفاصيل األسلحة المصدرة إلى مصر، وما المعايير التي تقيم بها 
أوضاع حقوق اإلنسان، والتأكد من عدم مساهمتها في االنتهاكات التي تمارسها السلطات 

المصرية ضد المواطنين.

بناء على ما سبق، تتقدم الجبهة المصرية بعدد من التوصيات:
فيما  بالشفافية  االلتزام   التشيكية، ضرورة  والتجارة  الصناعة  وزارة  على   -١
يتعلق بتجارة األسلحة، واإلفصاح عن تفاصيل الصفقات واالتفاقات المبرمة 
ومدى  التصدير،  رخص  إعطاء  قبل  اتبعتها  التي  المعايير  وتوضيح  مع مصر، 
ارتكاب  في  األسلحة  هذه  المصرية  السلطات  الستعمال  وتتبعها  مراقبتها 

انتهاكات حقوقية.

٢- على البرلمان التشيكي، إنشاء لجنة مستقلة تشارك فيها منظمات المجتمع 
الصناعة والتجارة  تبرمها وزارة  التي  للرقابة على صفقات األسلحة  المدني، 
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األسلحة  تجارة  بمعاهدة  الحكومة  التزام  من  والتأكد  المصرية،  الحكومة  مع 
والتزاماتها كدولة عضو في االتحاد األوروبي.

٣- على مؤسسات البرلمان األوروبي التأكد من التزام الدول األعضاء بالموقف 
األوروبي الموحد وقرارات مجلس االتحاد والبرلمان األوروبي، واعتماد صيغ 
قانونية ملزمة للدول األعضاء تحظر عليها تصدير األسلحة لدول تمارس فيها 

السلطات أعمال قمع داخلي وانتهاكات ضد حقوق اإلنسان.

٤- على الحكومة المصرية التوقف الفوري عن ممارسة االنتهاكات ضد حقوق 
المواطنين المصريين، واالمتناع عن رفع شعار الحرب على اإلرهاب لتبرير هذه 

االنتهاكات.

المستخدمة في  الخفيفة  األسلحة  تصدير  التشيكية وقف  الحكومة  على   -٥
ارتكاب االنتهاكات لمصر، والتوقف عن مساعدة  الحكومة المصرية في ارتكاب 

المزيد من االنتهاكات.
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المرفقات
للمطالبة  التشيكية  والتجارة  الصناعة  وزارة  إلي  المصرية  الجبهة  رسالة   -١

بايضاح تفصيالت أنواع وأعداد األسلحة المصدرة لمصر

أكتب إليكم بالنيابة عن »الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان« المنظمة غير الحكومية 
اإلنسان في مصر وتسعى  أوضاع حقوق  تراقب  والتي  التشيك،  في جمهورية 
إلى تحسينه وإطالع عامة الناس على التحديات الحالية. نحن نقوم اآلن بإعداد تقرير 
نود  وعليه  النهائي.  استخدامها  إلى مصر وشكل  التشيكية  األسلحة  تصدير  حول 
أن نطلب منكم معلومات إضافية غير متاحة للجمهور. بالطبع إذا كان من الممكن 

قانوًنا تقديم هذه المعلومات.

التراخيص  عدد  العسكرية  المعدات  صادرات  مراقبة  حول  السنوية  التقارير  ُتظهر 
وفئاتها ، بما في ذلك قيمتها المالية، وكذلك استخدامها الفعلي. ومع ذلك، فإننا 
لم نجد البيانات الدقيقة المتعلقة بأنواع األسلحة التي تصدرها التشيك إلى مصر، 
كان ذلك  إذا  المعلومات،  التأكد من هذه  أن نطلب منكم  نود  لذا  وكذلك كمياتها. 
متاًحا في مكان ما، أو نطلب منكم تقديم هذه البيانات إذا كان يمكن تقديم هذا 

النوع من المعلومات.
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أى  عن  اإلفصاح  ترفض  وفيها  الرسالة،  على  والتجارة  الصناعة  وزارة  رد    -٢
تفاصيل إضافية، بحجة المصالح الحيوية لجمهورية التشيك

فيما يتعلق بالبريد اإللكتروني الخاص بك المرفق، نود إبالغكم بأن وزارة الصناعة 
بالقدر  العسكرية  المواد  الخارجية في  بالتجارة  المتعلقة  المعلومات  تنشر  والتجارة 
الذي تسمح به التشريعات ذات الصلة ، وال سيما القانون رقم)412/2005 معلومات 

سرية(،  بصيغته المعدلة، والئحته التنفيذية.

نطاق  فإن   ، أعاله  المذكورة  األخرى  المعلومات  ضوء  ففي   ، ذلك  على  عالوة 
المعلومات المقدمة يوفر أقصى مستوى ممكن من الشفافية مع حماية المصالح 

الهامة للجمهورية التشيكية.


