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احلق فى �سالمة اجل�سد
د .ماجدة عديل



منظمة �إقليمية غري حكومية م�ستقلة ت�أ�س�ست عام  .1994تهدف �إىل تعزيز
احرتام مبادئ حقوق ا إلن�سان والدميقراطية ،وحتليل ال�صعوبات التي تواجه
تطبيق القانون الدويل حلقوق ا إلن�سان يف املنطقة العربية ،ون�رش وترويج
ثقاف���ة حق���وق ا إلن�سان ،يلتزم املرك���ز يف ذلك بكاف���ة املواثيق والعهود
وا إلعالنات العاملية حلقوق ا إلن�سان ال�صادرة عن أالمم املتحدة.
ي�سع���ى املركز لتحقيق هذا اله���دف من خالل تطوير واق�ت�راح ال�سيا�سات
والبدائل الت�رشيعية والد�ستورية والعمل على ترويجها و�سط خمتلف أالطراف
املعنية ،و�إ�صدار الدرا�سات النظرية وامليدانية ،والتقارير أ
والوراق التحليلية،
والدوري���ات واملطبوعات املتخ�ص�صة يف جمال حق���وق ا إلن�سان ،وا�ستخدام
ا آللي���ات الدولية وا إلقليمية والوطنية إلثارة ق�ضايا حقوق ا إلن�سان يف املنطقة
العربية ،وتنظيم الدورات التعليمية وبناء القدرات وتنمية املعارف واملهارات
يف جمال الدميقراطية وحقوق ا إلن�سان.
يتمت���ع املركز بو�ضع ا�ست�شاري يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي أ
بالمم
املتحدة ،و�صفة مراقب باللجنة أالفريقية حلقوق ا إلن�سان وال�شعوب ،وع�ضوية
ال�شبكة أالورومتو�سطية حلقوق ا إلن�سان ،وال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات
حول حرية التعبري (ايفيك�س).
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انتهاك �سالمة اجل�سد والنف�س
فى احلياة العامة

خلفية:

من ال�صعب احلديث عن �سالمة اجل�سد مبعزل عن �سالمة
النف�س ،فالنف�س ترتبط باجل�سدارتباطا مو�ضوعيا وهما
الن�سان ،مبكوناته الت�رشيحية
الن�سانية ،فج�سد إ
جناحا الذات إ
والوظيفية هو ملك خال�ص له .يبد�أ جتاربه مع احلياة به ،ومن
الن�سان عاملا ما خارج رحم
خالله ..ف أ�ول حلظة يقابل بها إ
أالم هي ا�ستخدام ج�سده ،وحوا�سه للتعبري عن �صدمة انف�صاله
عن عامل ما قبل الوالدة ،وللتعبري عن و�صول كائن جديد.
ي�رصخ الطفل ..يحرك يديه ..يرف�س ب أ�رجله ..يلتوي بج�سده..
ميده ويعود لقوقعته ..يفتح عينيه ..ي�صدمه ال�ضوء ..يغلقها،


ثم يحاول فتحها من جديد ...وبعد دقائق يبحث عن ثدي �أمه
حمركا ر�أ�سه مينة وي�رسة عله يجد �ضالته ..وعندما ينجح يف
الو�صول لهدفه يعرف طعم النجاح أالول يف رحلة احلياة التي
بد�أت لتوها .يوما بعد يوم يكرب الوليد ..ينعم أ
بالمان على ثدي
�أمه ،وبالقرب من املو�سيقي الرتيبة لدقات قلبها ،وهدده ال�صغري
التلقائية مع ات�ساع �صدرها م�ستن�شقا للهواء وطاردا �إياه .يتعلم
الوليد حتريك ر�أ�سه ا�ستجابة لل�صوت ..يتعرف على �صوت �أمه،
يبت�سم ل�سماعه ..يت أ�مل ألذى �أ�صاب جلده �أو �أمعاءه ..ي�رصخ
الم�ساك
طالبا النجدة..يكرب �أكرث ..يحبو ،ميد يده �إىل ما ميكنه إ
به .قد مي�سك ب�شئ ي�سعده �أو ب آ�خر ي ؤ�ذيه ..يتعلم ..ومع كل يوم
مير يف رحلة حياته يكت�سب املزيد من املهارات ،واخلربات
التي ي�سجلها ،يراكمها يف عقله ،وميلك القدرة على ا�ستعادتها
عند احلاجة �إليها ..و�أي�ضا يزداد االرتباط بني اجل�سد ،والعقل،
الح�سا�س بخ�صو�صية اجل�سد
والنف�س ..ويوما بعد يوم يتولد إ
ك أ�حد مكونات الذات؛ فيغ�ضب �إن حمله غريب� ،أو لو اعتدى عليه
�آخر حتى لو كان آ
الخر هو أالم م�صدر حنانه و�شعوره أال�صيل
أ
بالمان ..ويعرب عن هذا الغ�ضب عن طريق اجل�سد بال�صوت،
واحلركة ،وتعبريات الوجه.
الح�سا�س بخ�صو�صية اجل�سد .فال
ومع منو العمر يرتقي إ
الح�سا�س
ي�سمح لغريب بر ؤ�ية ج�سده .ويكرب �أكرث ..ويزداد إ
باخل�صو�صية؛ فريف�ض �أن يعري ج�سده حتى �أمام والديه..
ويحتج لوقوع �أي من �أنواع أالذى على هذا اجل�سد� ..سواء كان
ناجتا عن �إ�صابة �أثناء اللعب� ،أو عقابا ملا قدره الكبار على


�أنه خطا ي�ستوجب العقاب ..لقد �أدرك الطفل جيدا �أن ذاته ملكية
خا�صة ..خال�صة له وحده .وب آ�لياته الطبيعية ربط بني اجل�سد
والنف�س ومار�س تلك العالقة الدينامية بينهما .و�أدرك �أن ذاته
اخلا�صة ال يجوز ت أ�ميمها ،وال م�صادرتها ،وال نفيها ،وال التعدي
عليها.
ولكن ..ي�صطدم الطفل بق�سوة احلياة عندما يهان� ،أو ي�رضب،
�أو يحرم ممن يحب ..ي�شعر ويت أ�مل النتهاك حرمه اجل�سد� ،أو
النف�س� ،أو كليهما معا .حتى قبل �أن ي�صل للعمر الذي ميكن �أن
يعرب فيه عن نف�سه ،وعما يجول بخاطره وم�شاعره مبفردات
وتركيبات لغوية �صحيحة.
الن�سانية الطبيعية ،واملتعلمة ربطت بني
ال عجب فاخلربة إ
مكونات الذات ،و�أ�صبح االعتداء على �أي من تلك املكونات هو
الن�ساين كله.
تهديدا للكيان إ
وال�صدمة نف�سها التي قد حتدث أ
للطفال حتدث �أي�ضا لل�شباب
والبالغني .الفارق هو كيف تعرب ال�صدمة عن نف�سها ،وكيف
الن�سان �أحا�سي�سه املريرة جتاه ما حلق به من �أذي؟.
يرتجم إ
وقد ي أ�خذ انتهاك حرمة اجل�سد ،والنف�س �أ�شكاال متعددة..
كاليذاء البدين� ،أو النف�سي� ،أو اجلن�سي .وقد يكون ذلك يف احلياة
إ
أ
أ
أ
أ
اخلا�صة� ،و العامة� .و قد ي�تي ممن من �ش�نهم توفري احلماية
أ
للن�سان.
والمان إ
والق�ضية أالخطر عندما ي أ�تي االعتداء من قبل ال�سلطات
العامة .أ
فالذى هنا فوق م�ستوى ا�ستيعاب العقل الب�رشي،
وخارج متاما عن منظومة اخلربات العقلية التي راكمها طوال


حياته ،بل خارج عن كل منظومة القيم الفكرية والفل�سفية،
والعالء
الن�سان ،إ
الدينية واملجتمعية التي حتث على تكرمي إ
الن�سانية .بل خارج �سياق كل اخلربات املكت�سبة،
من الكرامة إ
واملتعلمة ..كيف ميكن ملن يقع فري�سة لعملية التعذيب �أن
يفهم تلك التجربة املفرطة يف ب�شاعتها؟ فمن ميار�س التعذيب
هو �إن�سان مثله له ال�شكل اخلارجي نف�سه للب�رش ..ولكنه ميار�س
�أفعاال ال ت أ�تي �إال من الوحو�ش املفرت�سة التي ع�رصها اجلوع،
و�أعياها البحث عن فري�سة.
�إن احلديث عن التعذيب مع من لي�س على دراية كافية أ
بالمر
الن�سانية واحل�ضارية� ..أو �صدمة
يكون كال�صدمة .ال�صدمة إ
جت�سيد التجربة على امل�ستوي الذهني ،وعلى الرغم من ذلك
ف�سن�ضطر للحديث عن التعذيب ب�صفته �أق�صي �أ�شكال االنتهاك
حلرمة النف�س واجل�سد.
وقت �آثرت الربط بني اجل�سد والنف�س يف اال�ستعرا�ض ال�سابق،
فمن ال�صعوبة مبكان ف�صل �أثر االعتداء على اجل�سد دون �أثره
على النف�س ،فعملية االعتداء ذاتها و�إن اتخذت �شكل العدوان
الح�سا�س
املبا�رش على اجل�سم� ،إال �أنها يف الوقت ذاته حتمل إ
املرير باملهانة والعجز ،العجز عن حماية النف�س �أمام ممثل
الن�سان على ردعها ،وحتى حني يركز
ل�سلطة �أقوي من قدرة إ
االعتداء على �إيالم النف�س فنجد بجانب أالعرا�ض النف�سية
املبا�رشة �أعرا�ضا ج�سدية ت�سمى “�أعرا�ض نف�س-ج�سدية”
الن�سان عن �آالمه و�إحباطاته النف�سية عن طريق
هذا وقد يعرب إ
اجل�سد ب�شكل رئي�سي.
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ويف الكتيب الذي بني �أيدينا �سنحاول �إلقاء ال�ضوء على
�إ�شكالية العنف والتعذيب يف وطننا ..احلقائق املوجودة يف
الواقع ،وما ينبغي �أن يكون وفقا للمرجعيات القانونية املحلية
والدولية ،كما �سنعر�ض ب�شكل �رسيع لتطور رد الفعل املجتمعي
خالل ال�سنوات الع�رش أالخرية كنموذج لتطور اخلطاب احلقوقي
يف م�رص� .أما يف اجلزء أالخري ف�سنقدم �إليك عزيزي القارئ
عر�ضا ملنظمات املجتمع املدين التي تعمل يف حقل مناه�ضة
التعذيب وطرق االت�صال بها؛ �آملني �أن نوفق يف الو�صول من هذه
الوريقات �إىل غايتها؛ �أال وهي تفعيل دور م ؤ��س�سات املجتمع
املدين يف مناه�ضة التعذيب ،وك�سب املزيد من أالن�صار لق�ضية
�سالمة اجل�سد كحق �إن�ساين �أ�سا�سي ال ميكن التغا�ضي عنه؛ �آملني
�أي�ضا �أن تتكاتف أاليدي على طريق بناء وطن خال من التعذيب
و�إ�ساءة املعاملة .وطن يليق بنا وب أ�بنائنا.

12

التعذيب والعنف امل�ؤ�س�سي

و�ضع التعذيب فى م�صر:

عندما انتقلت للحديث عن و�ضع التعذيب يف م�رص قفزت
يف وجهي اال�ستف�سارات نف�سها التي يحا�رصين بها ال�صحفيون،
ال�شكالية..ذات يوم
والعالميون حني يفتح احلوار يف هذه إ
إ
�س أ�لتني �صحفية �شابة بعد برنامج تليفزيوين كنت �ضيفة عليه
مع لواء �أمن دولة �سابق� .إيه �سبب اخلالف بينك وبني ممثل
احلكومة! هو اعرتف �إن فيه تعذيب و�أن الوزارة حتا�سب من
يثبت تورطه ،و�أنها �أخطاء فردية .و�أنت م�رصة على �أن التعذيب
منهجي هل الفرق ي�ستدعي كل هذا القدر من اخلالف؟
13
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يف احلقيقة �أعجبت جدا بال�شابة النابهة ألنها و�ضعت
يدها على مربط الفر�س متاما .احرتمت ت�سا ؤ�لها ،و�أح�س�ست
بامل�سئولية جتاه هذا اللب�س .رمبا ال نبذل -نحن احلقوقيني-
جهدا كافيا يف �رشح مثل هذه الق�ضايا .وفكرت �أن نبد�أ من
حيث يوجد التق�صري خوفا من ن�سيانه يف �سياق احلديث عن
مو�ضوع ال ينتهي ،وملئ بالتفا�صيل.
ودعنا ن�ضع �سيناريوهني خمتلفني؛ واحداً ملا يجب �أن
يكون ،و�آخر ملا هو كائن رمبا ي�سهل علينا عملية املقارنة.
ال�سيناريو أالول� :ضابط �رشطة عذب مواطنا حتت االحتجاز،
تظلم �أهل املجني عليه يف النيابة املخت�صة ،حتركت النيابة
من فورها .قامت مبعاينة مكان االحتجاز ،وا�ستمعت ألقوال
املجني عليه ،ولكل �شهود الواقعة من املوظفني العموميني،
ال�صابات الظاهرة ،ثم �أمرت
واملحتجزين� .سجلت النيابة إ
الدارية التي
بانتداب الطبيب ال�رشعي ،وطلبت من اجلهة إ
يتبعها ال�ضابط ب إ�بعاده عن ق�سم ال�رشطة الذي متت فيه
الواقعة ،وتعاملت مع الدعوى اجلنائية اخلا�صة بالتعذيب
باجلدية الالزمة حتى قبل ادعاء املجني عليه باحلق املدين.
و�أخذت تعهدا على باقي طاقم الق�سم بعدم التعدي على املجني
عليه �أو ذويه خوفا من انتقام اجلاين �أو زمالئه .وعلى الفور
الدارية ،و�أبعدت اجلاين ،وفتحت من جانبها
ا�ستجابت اجلهة إ
حتقيقا �إداريا يف الواقعة.
ال�سيناريو الثاين :مت �إبالغ النيابة ب أ�ن هناك احتجازا
ملواطن بدون وجه حق ،و�أن املواطن يتعر�ض للتعذيب يف ق�سم
15

�رشطة ما .فاكتفت النيابة بات�صال تليفوين مب أ�مور الق�سم كان
نتيجته �إنكار الواقعة� ،أو �إنكار وجود املواطن بديوان الق�سم؛
حيث �إنه مل ي�سجل �أ�صال يف دفرت �أحوال الق�سم .احتجز املواطن
عدة �أيام قبل عر�ضه على النيابة املخت�صة ،تعر�ض خاللها
ألب�شع �أنواع التعذيب .بعدها ذهب املواطن للنيابة ،وطلب
حتويله للطب ال�رشعي إلثبات ما به من �إ�صابات ،مل ت�سجل
ال�صابات الظاهرة ،ومل تقرر حتويله للطب ال�رشعي
النيابة إ
يف حينه ،كما �أمرت النيابة ب إ�خالء �سبيله من الق�سم ذاته الذي
تعر�ض فيه للتعذيب .وكان �ضابط ال�رشطة موجودا يف النيابة
يف الوقت نف�سه ،ا�صطحب املجني عليه للق�سم مرة �أخرى ،ولكن
الفراج .وبدال من ذلك تعر�ض املواطن للعقوبة
مل ينفذ قرار إ
ب�سبب �شكواه مما حدث له من اعتداء ..وكانت العقوبة �سهرات
�أ�شد و�أقوى من التعذيب انتهت بوفاة ال�ضحية.
ا�ستدعى املوظفون الر�سميون بالق�سم �أهل ال�ضحية ،و�أمروهم
با�ستالم اجلثمان ،ودفنه يف امل�ساء بدون ح�ضور �أحد غري قلة
من �أهله .رف�ض أالهل و�أ�رصوا على ت�رشيح اجلثمان لبيان
�أ�سباب الوفاة ،فما كان على ال�رشطة بعد التهديد والوعيد �إال �أن
قامت بدفن القتيل بنف�سها يف �صحبة عدة عربات من عربات
ال�رشطة ،بع�ضها يتبع هذا الق�سم ،آ
والخر يتبع مديرية أالمن
التي يقع ديوان الق�سم يف نطاقها اجلغرايف وب�صحبه فرد واحد
من �أقارب ال�ضحية خ�ضع حتت التهديد وذهب معهم للمقابر.
وبعد هرولة �أهل ال�ضحية من النيابة ..ملكتب �شكاوى الداخلية..
للنائب العام� ،أمرت النيابة با�ستخراج اجلثمان مبعرفة الطب
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ال�رشعي ،ومعاينة ما به من �إ�صابات .حني �صدر هذا القرار كان
�شهر كامل قد مر على الوفاة ..و�ضاعت معامل اجلرمية ،ورغم
ذلك كانت ال�رشطة يف �صحبة الطب ال�رشعي ،وفتحت املقابر
م�ساء على �أ�ضواء الك�شافات! ويف الوقت ذاته ا�ستطاع ال�ضابط
املتهم بالتعذيب مبعاونة زمالئه ومديريه با�ستخراج �أوراق
تفيد ب أ�نه كان خارج ديوان الق�سم يوم حدوث الوفاة� .ضاعت
معامل اجلرمية ومت العبث أ
الثبات ..والنتيجة
بالدلة فتعذر إ
قررت النيابة حفظ الق�ضية لعدم كفاية أالدلة.
يف ال�سيناريو أالول :ميكن �أن يطمئن �ضمريي �أن ما حدث
جمرد جتاوز فردي من �أحد ال�ضباط .و�أن هذا التجاوز �أثار
الجراءات
فزع ال�سلطات ذات ال� أش�ن فتحركت ب�رسعة ،واتخذت إ
والجراءات الكفيلة باحلفاظ
الكفيلة بحماية املجني عليه ،إ
الجراءات الكفيلة مبعاقبة
على جميع حقوقه القانونية ،وكذلك إ
اجلاين مبا ين�ص عليه الد�ستور والقانون.
�أما يف ال�سيناريو الثاين؛ فال�شكوك حتيط بكل خطوة من
خطوات الق�صة ..احتجاز خارج نطاق القانون ،تعذيب على مر�أى
وم�سمع من فريق الق�سم ،تواط ؤ� من الزمالء وال�رشكاء ،مماطلة
ت�صل حلد التواط ؤ� من النيابة العامة .أ
والدهي تلك احلماية التي
الدارية حلماية ال�ضابط املتهم بتعذيب ،وقتل
ت�ضفيها اجلهة إ
عمد وفقا ملواد قانون العقوبات .فت�سخر �إمكانياتها ،ورجالها
لطم�س اجلرمية ..ت أ�مر بخروج �سيارات ،وقوات �أمن لدفن ال�ضحية
حتت احلرا�سة امل�شددة ..وت�ساعد يف ا�ستخراج م�ستندات مزورة
ت�ساند اجلاين حال جناح �أهل ال�ضحية يف الو�صول للق�ضاء.
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الدارية ،والتنفيذية ال حتمى
ويف حقيقة أالمر فتلك ال�سلطات إ
موظفيها فح�سب بل حتمى نف�سها يف الوقت ذاته .أ
فالجهزة
امل�ستخدمة يف التعذيب مل ي�ستوردها ال�ضابط املتهم من جيبه
اخلا�ص إل�شباع رغبات �سادية حممومة ..بل مدت ال�سلطات
هذه أالق�سام بتلك أالدوات اجلهنمية .وكثري منها م�ستورد من
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�أمريكا والدول الغربية ا�شرتتها ال�سلطات من ميزانية الدولة
التي ي�ساهم يف جزء �أ�سا�سي و�سيادي فيها املواطنون ،مبا
فيهم املواطن الذي مات حتت وط أ�ة التعذيب .والبع�ض آ
الخر
�صناعة حملية انتقلت خربة �صناعتها ،وطرق ا�ستخدامها من
جيل �إىل جيل بعلم ومباركة ال�سلطات املخت�صة.
الفارق بني ال�سيناريو أالول ،وال�سيناريو الثاين �شديد
الو�ضوح ..هناك �إرادة �سيا�سية ملنع كل عمل من �أعمال التعذيب.
وهنا �إرادة �سيا�سية حتبذه وت�سانده وحتمى مرتكبيه.
و�إذا نظرنا لل�صورة احلقيقية التي تتم يف م�رصنا املحرو�سة،
جند �أن أالمر ال ينطبق على ال�سيناريو الثاين وح�سب بل يتجاوزه
مب�سافات ..ألن احلاالت كثرية جدا ،تتم يف كل �أماكن االحتجاز
(�أمن الدولة� ،أق�سام ال�رشطة ،ال�سجون) ،كما تتم أ
بالدوات نف�سها،
أ
وال�ساليب نف�سها .تتم ب�شكل يومي وروتيني بحيث �أ�صبحت
هي القاعدة ،وما عداها هو اال�ستثناء الذي يثبت القاعدة .و�إذا
توفرت تلك العنا�رص بجانب املذكورة يف ال�سيناريو الثاين
حتول التعذيب من جمرد حادث فردي �إىل �سيا�سة من �سيا�سات
الدولة ،ومنهج من مناهج تعاملها مع مواطنيها.
�إن منهجية التعذيب بهذا املعنى ألمر �شديد اخلطورة ،وبالء
ما بعده بالء على الوطن ،ومواطنيه ..أ
فالمر ال يقف عند حد هرب
اجلاين بجرميته ،بل يتعداه لت�شجيع آ
الخرين على اال�ستمرار يف
الن�سان
تلك ال�سيا�سة الرببرية .وهو ما ي�سمي يف �أدبيات حقوق إ
ا�ست�رشاء لظاهرة التعذيب املنهجي .مما حدا ببع�ض ال�ضباط
ومعاونيهم بت�صوير �أنف�سهم ،و�ضحاياهم �أثناء عملية التعذيب..
مما عرف بفيديوهات التعذيب .والت�صوير ي�صاحبه ال�صوت،
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مو�سيقي ت�صويرية ،تتكون من�..شتائم جن�سية ،و�ألفاظ قبيحة،
و�ضحكات ،و�رصاخ .حتى �أن يف واحد من تلك الفيديوهات
يقول امل�صور �أو �أحد �أفراد طاقم الق�سم ”:كالكيت” ..ك أ�نه
ميثل فيلما �سينمائيا ..مما يعك�س م�ستوى التجرد من امل�شاعر
الن�سانية كلية �سواء ملن ميار�س التعذيب� ،أو من متابعيه
إ
وم�سجلي احلدث .ثم ي أ�تي دور الن�رش فتنتقل الفيديوهات من
داخل الق�سم �إىل خارجه متجولة على التليفونات املحمولة،
ومنها لل�شبكة االلكرتونية للمعلومات ولل�صحف..تخيل اجلناة
�أنهم يك�رسون �أنف ال�ضحية ،ويتفاخرون بجربوتهم�..أمل ي�صور
أالمريكان �ضحاياهم يف �أبو غريب ،وظهروا يف الت�سجيالت
يبت�سمون ويدخنون متلذذين بجرائمهم؟ تلك أالفالم التي يندي
لها جبني الب�رشية ،والتي �أثارت الر�أي العام يف العامل كله وزاد
بعدها املنادون بوقف احلرب واالن�سحاب من العراق ..ولكن
�ضباط م�رص البوا�سل مل يق�شعر جبينهم ،مل تنتف�ض بداخلهم
م�شاعر ال�شهامة والكرامة ،بل وجدوا يف فكرة ت�صوير جرائمهم
لذة جديدة تك�رس الروتني اليومي املعهود؟؟
�إن اخلطر يف ا�ست�رشاء ظاهرة التعذيب يف م�رص ال يقف
عند ب�ضعة �أالف لقوا حتفهم ،وب�ضعة �آالف ذهبوا وراء ال�شم�س
ب أ�وامر اعتقال جتدد تلقائيا .كما ال يقف أالمر عند ب�ضعة
�أالف يعانون من �أوجاع النف�س واجل�سد حتى يق�ضي اهلل �أمرا
كان مفعوال ..بل �إن اخلطر يتعدى ال�ضحايا ،والدائرة املحيطة
بهم لي�صل لكل املواطنني ..فهناك ر�سالة وا�ضحة و�ضوح �شم�س
ال�صيف ..بلهيبها وق�سوتها..خربها املواطنون يف �أنف�سهم� ،أو
�أقاربهم� ،أو جريانهم..من �أحداث تعذيب� ،أو احتجاز للرهائن،
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واعتقال ..وهناك ر�سالة بالو�ضوح نف�سه تراها الدوائر أالو�سع
يف ال�شوارع التي حتولت لثكنات ع�سكرية مبنا�سبة وبدون
منا�سبة ..وك أ�ن قوات ال�رشطة امل�سكينة ال جتد مع�سكرات
ت ؤ�ويها فا�ضطرت الفرتا�ش ال�شوارع مناف�سة أ
للطفال الب ؤ��ساء
الذين لفظهم املجتمع ليكون ال�شارع هو م أ�واهم ومالذهم.
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فال�شعب كله يري كيف يتم التعامل مع املتظاهرين
واملتظاهرات ،وكيف يتم عزل مدن بكاملها ،وت أ�ديب �أهلها
واحتجاز آ
الالف من �أبنائها ..والنتيجة �أتت كما �شاء �أ�صحاب
القرار ..ت�شكيل وعي جمتمعي عام ب أ�ن كل مواطن هو �ضحية
حمتملة للتعذيب �أو االعتقال ..يوميا ت�سمع ر�سائل كهذه من
املواطنني “البلد بلدهم الواحد لو يعرف يهاجر وما يرجع�ش
تاين �أبدا” “ �أ�شتكي مني ملني �أ�شتكي الواد ألبوه؟ “ده لو اتكلمت
يودونى ورا ال�شم�س� ،ساعتها مني يجري على عيايل”؟؟ لقد
جنحت ال�سلطات يف �إرهاب ال�شعب كله ..فال�سيف امل�شهر دائما
ال يعرف الرحمة .جنحت يف �سلب روح املواطنة ،وزرعت بدال
منها روح اخلوف والال مباالة بالوطن وم�صريه وم�ستقبله.
فاخلطر يحيط ب أ�كرث من �سبعني مليون مواطن� ..أي �أن اخلطر
يحا�رص الوطن ..نعم يحا�رص الوطن الذي �ضحي املاليني من
�أجل حريته وا�ستقالله يف مقاومة االحتالل الربيطاين واحلملة
الفرن�سية واحلروب التي روينا فيها أالر�ض بدمائنا على مدار
التاريخ.
�أي �إحباط هذا الذي ميكن �أن ي�صيب �شعبا قدم الت�ضحيات
ألكرث من قرن من تاريخه احلديث؛ ليلقي هذا امل�صري على �أيدي
�سلطاته الوطنية!! ومن �أين ي أ�تي امل�سئولون مبثل هذه اجلر�أة
التي يتحدثون بها عن حقوق املواطن ،وعن امل�شاركة ال�سيا�سية
وعن ..وعن� ...صدق من قال� “ :إن مل ت�ستح فافعل ما �شئت “
�إن كان هذا هو أالثر املجتمعي العام للتعذيب فما هي �آثاره
على ال�ضحية ،وما هي طرق التعذيب امل�ستخدمة يف م�رص؟
تبد�أ عملية االعتداء على ال�ضحية منذ حلظة القب�ض عليه..
فيذهب ال�ضباط املكلفون باملهمة ب�صحبة عدة �سيارات لل�رشطة،
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و�سيارات امليكروبا�ص امل�صادرة ل�صالح املهمة املقد�سة،
وال�سيارات حبلي بع�رشات من �أفراد أالمن ..يف م�شهد و�صفه
كثري من ال�ضحايا بقولهم” ك أ�نهم جايني يقب�ضوا على تنظيم
�إرهابي� ،أو على جوا�سي�س �إ�رسائيليني” وب�رسعة ت�صل القوات
ل�شقة املطلوب .يطرقون الباب بعنف �أو يك�رسونه ..ينت�رشون
يف كل ركن من �أركان ال�شقة ،يقتحمون غرف النوم ،يعتدون
على الن�ساء أ
والطفال ،وقد يتحر�شون جن�سيا بهن ..ي�رضب
ال�ضحية على وجهه وقفاه ..يركل يف كل جزء من ج�سمه مع
�سيل من ال�سباب القذر ذي املدلوالت اجلن�سية الو�ضيعة .ويف
حاالت كثرية يجرب ال�ضحية على خلع مالب�سه كلها �أمام زوجته
و�أطفاله� ،أو �أمه و�أخواته .وي�ساق عاريا لل�شارع �أمام اجلريان،
واملارة .وقد ي�سحل على الدرج� ،أو يف ال�شارع �أو كليهما معا..
الن�سان �أمام
تلك الر�سالة أالويل ..ك�رس الكرامة واحلط من قدر إ
كل من يعرفه .ثم يزج به �أو يقذف قذفا داخل �سيارة ال�رشطة.
تغمي العينان ثم تبد�أ اجلولة الثانية من ال�رضب .ولكن هذه
فالن�سان يف هذه احلالة ال
املرة حتت �ضغوط نف�سية �أكرب؛ إ
يعرف من �أين ت أ�تى اللكمات ،وبالتبعية يحرم من رد الفعل
الع�صبي التلقائي �أو اال�ستجابة الطبيعية التي ي�ستخدمها
اجلهاز الع�صبي الال �إرادي حلماية اجل�سد عند التعر�ض للخطر
قا�س لردود الفعل الع�صبية .ي�صل ال�ضحية للنقطة
يف �إرباك ٍ
الثالثة وهى مكان االحتجاز ..حيث هناك م�سميات خا�صة
لطرق التعذيب و�أماكنه .تبد�أ بحفل اال�ستقبال .وتتنوع وجبات
باليدي ،أ
احلفل من �رضب أ
والرجل ،والع�صي �أو بقاعدة ال�سالح،
و�أحيانا ب أ��سالك �أو خراطيم� ،أو جريد النجيل .وقد ي�رضب على
قدميه فيما ي�سمي بالفلقة .و�شهد كثري من ال�ضحايا �أنهم كانوا
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ي أ�مرون باجلري والقفز على �أر�ض مبتلة بني و�صالت ال�رضب
بالفلقة بهدف �إزالة �آثار التورم ،واالحمرار والنزف الناجت عن
ال�رضب ،وذلك للتقليل من آ
الثار الظاهرة لل�رضب .ويرتافق
مع ال�رضب و�صالت من ال�سباب ،والتهديد والوعيد مبا �ست أ�تي
به أاليام التالية .وعادة يحجز يف البداية يف غرفة مكتظة
باملحتجزين حتى ي�صعب �أن ينام اجلميع يف الوقت نف�سه .وقد
يحجز يف غرفة ت�سمي “الثالجة” وهي غرفة خمت�صة بالتعذيب.
وبجانب أال�ساليب امل�ستخدمة من �أول حلظة القب�ض ت�ضاف
عمليات �أخري حتتاج دراية وتدريبا من القائمني بها ..فهناك
التعليق ،وال�صعق بالكهرباء على �سبيل املثال .والتعليق ي أ�خذ
�أكرث من �شكل يف م�رص� .أكرثها �شيوعا التعليق مع ربط اليدين
من خلف اجل�سم وقد ي�ضاف ثقل يربط يف القدمني لزيادة أالمل
على مفا�صل الكتف وال�ضفائر الع�صبية للطرفني العلويني .وقد
يتم التعليق من القدمني والر�أ�س أل�سفل .وقد يكون التعليق يف
ال�شي
و�ضع ال�شواية ،وفيه يو�ضع ال�ضحية يف و�ضع ال�شاه �أثناء ّ
كما يبدو يف أالفالم الدرامية القدمية ،ويف بع�ض ت�سجيالت
الن�سان من قدميه ويديه وتدخل
فيديوهات التعذيب .فيقيد إ
ع�صا غليظة من خلف مف�صل الركبة ،وتثبت اليدين على
الع�صا ..ثم يتم و�ضع طريف الع�صا على كر�سيني مثال ،ويظل
اجل�سم مت أ�رجحا على الع�صا.
�أما الكهرباء فتتم ب�صعق ال�ضحية ب�شحنات كهربية على
مناطق خمتلفة من ج�سمه .وعادة يتم الرتكيز على املناطق
احل�سا�سة ألنها حتدث �أعلي درجة من أالمل ،أ
ولن اجللد يكون
�أغمق لونا مما ي�صعب معه �ضبط �أثر احلرق الكهربائي .وقد
و�صف ال�ضحايا �شكل أالجهزة امل�ستخدمة ،وقام البع�ض بعمل
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ر�سم كروكى جلهاز ال�صعق الكهربي.
أ
أ
كما ي�ستخدم تكنيك اخلنق يف بع�ض الحيان و�كرث طرقه
�شيوعا تغطي�س الر�أ�س يف املياه التي قد تكون ملوثة بالف�ضالت
آ
الدمية .وفيه تغط�س ر�أ�س ال�ضحية يف املياه حتى يو�شك على
االختناق فرتفع ليعاد تغطي�سها من جديد.
أ
أ
�أما التحر�ش اجلن�سي واالغت�صاب فتمثل �كرث ��شكال التعذيب
جرحا للكرامة ،وجروحها هي أال�صعب يف االندمال .ويتم
االغت�صاب للن�ساء والرجال ،ويكون بلم�س أالجزاء اجلن�سية
�أو االغت�صاب الكامل .ويف الرجال يتم با�ستخدام ع�صا يتم
�إيالجها يف فتحة ال�رشج وهو ال�شكل أالكرث �شيوعا ،وقد يكون
االغت�صاب من رجل �آخر .الفارق بني الرجال والن�ساء �أن كثريا
ما يتم تهديد املحتجز باغت�صاب زوجته� ،أو �أحد �أفراد �أ�رسته
الناث كو�سيلة لل�ضغط النف�سي على ال�ضحية .وكثريا �أي�ضا
من إ
أ
ما يتم التحر�ش به ؤ�الء الن�ساء ،وهتك عر�ضهن� ،و اغت�صابهن
لتدمري كل و�سائل الدفاع النف�سي للمحتجز .وقد �شاهدنا �أ�شكاال
�أخرى كع�رص أالع�ضاء اجلن�سية �أو ربطها و�شدها.
وعلي الرغم من �أن طرق التعذيب اجل�سدي هذه ترتك جروحا
نف�سية كربى يف نف�س ال�ضحية ،ف إ�ن ذلك ال يكفي اجلناة؛
لذا ي�ستخدمون �أ�ساليب �أخرى موجهة ب�شكل رئي�سي لتدمري
الن�سانية .و�أكرث هذه الطرق
الدفاعات النف�سية ،وحتطيم الذات إ
�إيالما هو �إجبار ال�ضحية على ر ؤ�ية تعذيب �إن�سان �آخر .وقد يكون
الن�سان االبن �أو أالخ �أو �أحد أال�صدقاء .لقد و�صف ال�ضحايا
هذا إ
هذا ال�شكل “يف م�رص ويف غريها” ب أ�ن ال�ضحية ي�صاب بدرجة
الح�سا�س بالعجز التام وانعدام احليلة جتعله ككوب من
من إ
زجاج مه�شم .وغالبا ما تنطبع هذه ال�صورة الب�شعة يف ذاكرة
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ه ؤ�الء ال�ضحايا أ
للبد ،وجاء يف �شهادة �أحد �ضحايا التعذيب”
قد �أ�ستطيع ن�سيان ما حلق بج�سمي من �آالم لكنني ال �أ�ستطيع �أن
�أن�سى �صوت ال�رصاخ املنبعث من الغرفة املجاورة”.
ومن و�سائل التعذيب النف�سي احلرمان احل�سي .ك أ�ن يحجز
ال�ضحية ملدة طويلة ب�شكل انفرادي بعيدا عن كل امل ؤ�ثرات
احل�سية” كال�ضوء ،وال�صوت” حتى يقرتب من اجلنون.
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ومن و�سائل احلرمان أالخرى حرمان ال�ضحية من النوم
ب إ�حداث �أ�صوات �صخب طوال الليل والنهار ،ورمبا تكون �أ�صوات
�رصاخ وا�ستغاثة من التعذيب ،وكثريا ما يتم �إغراق حجرة
احلجز باملياه ملنع املحتجز من النوم .وحتتاج طرق التعذيب
النف�سي خلربة نوعية ،وت�ستخدم يف مقار �أمن الدولة �أكرث من
�أق�سام ال�رشطة.
ال�شارة �إىل
وقبل االنتهاء من �أ�شكال التعذيب ينبغي إ
�أن �أجهزة �أمن الدولة قد ت�ستخدم �أطباء يف عملية التعذيب.
فيقوم الطبيب بفح�ص ال�ضحية قبل التعذيب ليقرر �أي الطرق
ميكن �أن تودي بحياة ال�ضحية ،ويف�ضل جتنبها ،و�أيها �أكرث
مالءمة .و�أثناء عملية التعذيب يقوم الطبيب ب إ�فاقة ال�ضحية
�إذا فقد الوعي ليكون م�ستعدا للجولة التالية من التعذيب .ومل
حتقق نقابة أالطباء �أي جناح يذكر يف حماولة الو�صول له ؤ�الء
أالطباء وحما�سبتهم ،وذلك لتبعيتهم املبا�رشة لوزارة الداخلية
مما يجعل التو�صل أل�سمائهم �أمرا �صعبا �صعوبة التو�صل
أل�سماء �ضباط ي�ستخدمون �أ�سماء حركية.
وعلي الرغم من تواجد �أطباء ي�رشفون على التعذيب ف إ�ن
كثريا ما يلقي �ضحية التعذيب حتفه حتت التعذيب �أو بعده
كنتيجة مبا�رشة له ،كما ميوت ال�ضحايا يف �أق�سام ال�رشطة
ويتواط أ� أالطباء يف كثري من احلاالت عن ق�صد �أو عن خوف فال
ال�صابات ،وال ين�ص يف التقرير الطبي على وجود �شبهة
ت�سجل إ
جنائية ،وت�صبح التقارير الطبية ن�سخة مكررة من بع�ضها
البع�ض “ هبوط حاد يف الدورة الدموية التنف�سية �أدي للوفاة”
دون �رشح ل�سبب الهبوط احلاد الذي يذهب بحياة �شباب يف
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الع�رشينات من العمر دون �سابق �شكوى �أو مر�ض.
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وعلى الرغم من ق�سوة فقدان احلياة ف إ�ن كثريا من �ضحايا
التعذيب يف�ضلون املوت على ا�ستمرار تعر�ضهم للتعذيب� ،أو
حماية لذويهم من التعر�ض لنف�س امل�صري .يف هذا ال�سياق ميكن
فهم �أ�سباب اعرتاف البع�ض بارتكاب جرائم قد ت�صل بهم حلبل
امل�شنقة دون �أن يعلموا عنها �شيئا .آ
فالليات امل�ستخدمة يف
التعذيب ت�صل ب�ضحيته �إىل حالة من الي أ��س املكت�سب الناجت
عن فقدان �أي قدرة على ال�سيطرة يف أالحداث وف�شل جميع
اال�ستجابات النف�سية يف �إحداث �أي تغري يف املوقف الذي يقع
خارج نطاق ال�سيطرة بالكامل ،كما يقع خارج نطاق اخلربة
املنطقية املكت�سبة التي تعد �إحدى �أهم مقومات اال�ستمرارية
الن�سانية.
يف احلياة إ
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آ
الثار الناجمة عن التعذيب
على ال�ضحية واملجتمع

تعرب آ
الثار الناجمة عن التعذيب عن نف�سها على �شكل
�أعرا�ض نف�سية ،وج�سمانية ،ونف�س ج�سدية ..كما من � أش�نها �أن
حتدث تغريات �سلوكية ،ووجدانية ،وعقلية .فيعاين الناجون من
التعذيب من ال�صداع املزمن وا�ضطراب ال�شهية وا�ضطرابات
النوم ،وقد يعاين البع�ض �أمرا�ضا هرمونية “كمر�ض ال�سكر �أو
الغدة الدرقية” كما قد يعاين البع�ض من ا�ضطرابات بالقلب
والدورة الدموية .بجانب ذلك يحدث تغري يف بع�ض �سمات
ال�شخ�صية حيث يفقد غالبية ال�ضحايا ثقتهم ب أ�نف�سهم
آ
وبالخرين ،ومييلون �إىل العزلة ،والو�سو�سة ،و�ضعف القدرة على
املبادرة .و�أكرث اال�ضطرابات النف�سية �شيوعا هو اكتئاب كرب
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ما بعد ال�صدمة ،والذي يتمثل يف فقدان القدرة على اال�ستمتاع
ب أ�ي من مناحي احلياة ،وال�شعور بالذنب ،أ
والفكار االنتحارية،
والح�سا�س بالعجز وفقدان أالمل يف امل�ستقبل.
إ
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ومير الناجون بلحظات �شديدة الق�سوة عندما يتم ا�سرتجاع
خربة التعذيب بتفا�صيلها وما ي�صاحبها من �أوجاع؛
فا�سرتجاعها يف اليقظة يعيد التجربة للحياة من جديد بكل
ق�سوتها وتفا�صيلها وما ي�صاحبها من فزع و�أمل ،وا�سرتجاعها
الن�سان
يف النوم يحدث على �صورة كوابي�س مفزعة ي�ستيقظ إ
بعدها مذعورا ويخاف االرتكان للنوم خ�شية عودة تلك الكوابي�س
النهاك الع�صبي والنف�سي
القاب�ضة للروح ليدخل يف دائرة من إ
نتيجة ال�ضطرابات النوم.
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وال ينجو البدن من �آثار التعذيب ،ومنها اجلروح والكدمات،
الك�سور ب أ�نواعها ،احلروق الناجتة عن ال�سجائر امل�شتعلة �أو
الكهرباء �أو املاء ال�ساخن ،تهتك ال�ضفائر الع�صبية للذراعني،
االنزالق الغ�رضويف� ،أمرا�ض ال�صدر أ
والمرا�ض اجللدية
وغريها.
�أعتذر للقراء عن تلك ال�سطور القا�سية ،ولكن كان البد لكي
تكتمل ال�صورة �أن نر�سم �أبعادها من خالل اخلربة املبا�رشة يف
عالج وت أ�هيل �ضحايا التعذيب ،وهي اخلربة التي �أثبتت لنا �أن
طرق التعذيب و�أدواته �شديدة الت�شابه �إن مل ت�صل حلد التطابق
يف جميع �أماكن االحتجاز مما يعطى داللة ال تقبل اجلدل �أن
هناك طرقا تدر�س� ،أو تنقل يف اخلربة العملية من ال�ضباط
أالقدم لل�ضباط أالحدث ..خربة يتم تناقلها جيال بعد جيل..
دون ظهور �أي بادرة لتجاوز هذا الو�ضع املزري من القيادة
ال�سيا�سية ،مما يعود بنا �إىل نقطة بداية احلوار حول منهجية
التعذيب يف م�رص.
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القوانني الدولية واملحلية
املعنية بالتعذيب

�سالمة اجل�سد

الن�سان من
املق�صود ب�سالمة اجل�سد :هو حرمة ج�سد إ
باليذاء البدين� ،أو اجلن�سي� ،أو العقلي� ،أو النف�سي-
التعدي عليه إ
الن�سان �ضحية االعتداء.
باليذاء � -أيا ما كان هذا إ
�أو التهديد إ
�أي ب�رصف النظر عن اجلن�س� ،أو اللون �أو اجلن�سية� ،أو الو�ضع
االجتماعي� ،أو االقت�صادي .وب�رصف النظر عن جن�س املعتدي
وو�ضعه االجتماعي� ،أو مكانه يف منظومة ال�سلطات� ،أو درجة
�صلته ب�ضحية هذا االعتداء.
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يف احلقيقة قررت �أن �أبد�أ بالد�ستور امل�رصي ،وتو�ضيح
املواد التي جرمت التعدي على املواطن ..و�إذا بي �أتذكر �أن
الد�ستور امل�رصي تغري من ب�ضعة �أ�شهر فقط ليقنن حالة
الطوارئ التي عا�شها الوطن على مدار ن�صف قرن� ..أي حولها
من حالة ذات طابع م ؤ�قت ،وينبغي جتديدها كل ب�ضع �سنوات،
�إىل جزء من �صلب الد�ستور امل�رصي ليكتب لها الدوام .و�أنهيت
حريتي بحل و�سط هو ا�ستعرا�ض الو�ضع القانوين قبل اال�ستفتاء
على الد�ستور يف �إبريل  2007وما ا�ستجد بعده يف املنظومة
القانونية امل�رصية.
ين�ص الد�ستور امل�رصي يف املادة  42على �أن “ :كل مواطن
يقب�ض عليه �أو تقيد حريته ب أ�ي قيد جتب معاملته مبا يحفظ
عليه كرامته ،وال يجوز �إيذا ؤ�ه بدنيا �أو معنويا” ويف املادة 57
�شدد على جترمي التعذيب فجعله جرمية ال ت�سقط بالتقادم،
حيث جاء بن�ص املادة “ الدعوى اجلنائية �أو املدنية النا�شئة
عن التعذيب ال ت�سقط بالتقادم”
وقد تناول قانون العقوبات امل�رصي مو�ضوع التعذيب يف
املادة  126التي �رشحت �أركان اجلرمية ،ون�صت على العقوبة
املقررة لها فجاء ن�ص املادة “ :كل موظف �أو م�ستخدم حكومي
�أمر بتعذيب متهم �أو فعل ذلك بنف�سه حلمله على االعرتاف
يعاقب أ
بال�شغال ال�شاقة �أو ال�سجن من � 10 : 3سنوات .و�إذا مات
املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل العمد”.
�أكاد �أ�سمع �أحد أال�صدقاء يحدث نف�سه� ”:إذا كان الد�ستور
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والقانون يجرمان التعذيب كيف انت�رش بهذا ال�شكل “؟
ت�سا ؤ�ل م�رشوع متاما �إذا نظرنا لتلك الن�صو�ص ب�شكل جمرد.
وحيث �إنه ال ميكن �أخذ ن�ص مبفرده مبعزل عن ال�سياق القانوين.
ال�شكاليات التي تقف �أمام معاقبة اجلناة ورد
�إذا علينا �رشح إ
االعتبار لل�ضحايا.
بداية علينا النظر مرة �أخري للمادة  126من قانون
العقوبات جند �أن احلالة التي تو�صف بالتعذيب هي االعتداء
على متهم وبغر�ض حمله على االعرتاف فقط .هذا يعنى �إذا مت
االعتداء على مواطن غري متهم باقرتاف جرمية حمددة �أو كان
االعتداء لهدف �آخر غري احل�صول على معلومات؛ فاجلرمية وفقا
لهذا الو�صف لي�ست جرمية تعذيب ..ففي هذه احلالة تو�صف
كجرمية “ا�ستخدام ق�سوة” ..و�إذا مات املجني عليه فلي�ست
اجلرمية قتل عمد كما جاء بالد�ستور ،بل تو�صف عادة �رضب
�أف�ضي �إىل املوت �أو قتل خط أ� ،ويف هذه احلالة ميكن �أن تقع
اجلرمية حتت املادة  129عقوبات ،والتي تن�ص على “ كل
موظف �أو م�ستخدم عمومي وكل �شخ�ص مكلف بخدمة عمومية
ا�ستعمل الق�سوة مع النا�س اعتمادا على وظيفته بحيث �إنه �أخل
ب�رشفهم �أو �أحدث �آالما ب أ�بدانهم يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد
على �سنة �أو بغرامة ال تزيد على مائتي جنيه” �أي واهلل عقوبة
الخالل ب�رشف املواطن قد تكون  200جنيه م�رصي..
إ
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ويعود ال�صديق الذي يطل بر�أ�سه من بني ال�سطور وي�س أ�ل
هو فيه تعذيب لنا�س غري متهمة بجرمية حمددة �أو لغر�ض غري
احل�صول على اعرتاف؟ مع �شديد أال�سف ده بيح�صل طول الوقت..
وبداية نقرر معا �أن املتهم برئ حتى تثبت �إدانته ..مبعنى �أنه
الدانة أ
بالدلة والقرائن التي يطمئن �إليها �ضمري
قبل ثبوت إ
القا�ضي فهو لي�س متهما بعد بل م�شتبه يف كونه متهما ..و�إذا
الدانة يف املحكمة فال معنى لفكرة حماولة احل�صول
ثبتت إ
على اعرتاف با�ستخدام التعذيب؛ ألن املو�ضوع انتهى فعليا
بحكم املحكمة النهائي البات .ثانيا �سمعنا وقر�أنا كثريا عن
احتجاز �أ�رس بكاملها واالعتداء البدين واجلن�سي على كل �أفراد
أال�رسة حلملهم على االعرتاف على �أحد �أفراد أال�رسة� ،أو كو�سيلة
لل�ضغط على امل�شتبه فيه لالعرتاف بجرمية ما �أو لت�سليم نف�سه
�إن كان هاربا ..بل عرفنا �أن تلك ال�سيا�سة قد متتد لت�شمل
مناطق بكاملها �سواء لت أ�ديب املنطقة� ،أو حلمل واحد من املئات
املتعر�ضني للتعذيب على االعرتاف على نف�سه �أو على �آخرين
بارتكاب جرمية ما ..متاما كما حدث مع �أهايل �شمال �سيناء
بعد تفجريات طابا أالوىل ،حيث مت احتجاز قرابة ثالثة �آالف
مواطن ،بينهم ن�ساء و�أطفال و�شيوخ من مدن العري�ش ،ورفح،
وال�شيخ زويد ..وكما حدث مع منطقة أالزهر عقب تفجري أالزهر..
فاملحتجزون يف ظروف كهذه لي�سوا متهمني ،وبهذا فقدنا ركن ًا
من �أركان تعريف جرمية التعذيب وفقا للمادة  126حتى ولو
كان التعذيب بغر�ض حملهم على االعرتاف على �آخرين!
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وقبل �أن نرتك قانون العقوبات �سنعرج ودون تعليق على
املادة  63من قانون العقوبات والتي تن�ص على “ ال جرمية
�إذا وقع الفعل من  -1موظف �أمريي تنفيذا ألمر �صادر �إليه
من رئي�س وجب عليه طاعته� ،أو اعتقد �أنها واجبة عليه-2 ،
�إذا ح�سنت نيته وارتكب فعال تنفيذا ملا �أمرت به القوانني �أو
ما اعتقد �إن �إجراءه من اخت�صا�صه .وعلى كل حال يجب على
املوظف �أن يثبت �أنه مل يرتكب الفعل �إال بعد التثبت والتحري،
و�أن اعتقاده كان مبنيا على �أ�سباب معقولة” .وحتليل املادة
مرتوك لك عزيزي القارئ.
ثم نواجه ب إ��شكالية �أخري حتول دون معاقبة اجلناة ،وهي
الجراءات اجلنائية..و�سبحان من له الدوام ..ن�ص براق
قانون إ
يف الد�ستور ..يتقل�ص يف قانون العقوبات ،وينكم�ش داخل نف�سه
الجراءات ،ثم ي�صبح حربا على ورق بقانون الطوارئ
يف قانون إ
الجراءات
والتعديل الد�ستوري من بعده! ودعنا منر على قانون إ
اجلنائية ونتعرف على بع�ض ما به من �إ�شكاليات.
الجراءات اجلنائية من �أ�شد
وتعد املادة  162من قانون إ
العقبات يف طريق حماكمة املتهمني بالتعذيب؛ حيث تن�ص
هذه املادة على  ”:للمدعي باحلقوق املدنية ا�ستئناف أالوامر
ال�صادرة من قا�ضي التحقيقات ب أ�ال وجه إلقامة الدعوى �إال
�إذا كان أالمر �صادرا �ضد موظف عام �أو م�ستخدم عام� ،أو �أحد
رجال ال�ضبط جلرمية وقعت منه �أثناء ت أ�دية وظيفته �أو ب�سببها
ما مل تكن من اجلرائم امل�شار �إليها يف املادة  123من قانون
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العقوبات” وعلينا �أن منر على فقرة ،فقرة يف املادة املذكورة..
�أوال ما املق�صود بعبارة املدعي باحلقوق املدنية؟ ثانيا من
هو قا�ضي التحقيق ..وما نتيجة عبارة �إال �إذا وما تالها؟�..أوال
تعنى عبارة املدعي باحلق املدين �أن �ضحية التعذيب �-أو من
ينوب عنه -لي�س من حقه االدعاء اجلنائي ..بل فقط احلق املدين
“ التعوي�ض “ بينما ال�شق اجلنائي يف اجلرمية من اخت�صا�ص
املجتمع ممثال يف النيابة العامة .ثانيا :يف كل جرائم االعتداء
لو �أمرت النيابة ب أ�ال وجه إلقامة الدعوى فمن حق �ضحية
االعتداء ا�ستئناف قرار النيابة� ..أي طلب �إعاده فتح ملف
الدعوى..هذا يف كل جرائم االعتداء على حرمة اجل�سد ما عدا لو
كان اجلاين موظف عام واجلرمية حدثت �أثناء ت أ�دية وظيفته
�أو ب�سببها ..باهلل عليكم ما معني �أن ين�ص يف القانون على �أن
جرمية بب�شاعة التعذيب متت ب�سبب مقت�ضيات املهنة..و�إيل �أي
درجة يتوافق هذا الن�ص مع املواد  42و  57من الد�ستور ..ومع
املادة “ 126رغم ق�صورها” �أما مو�ضوع قا�ضي التحقيق فهذا
مليعد معموال به و�سلطة التحقيق حاليا يف يد النيابة العامة..
وتلك م�شكلة �أخرى!
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فمو�ضوع ا�ستحواذ النيابة على �سلطتني متناق�ضتني
“�سلطة التحقيق و�سلطة االتهام” �أمر مثري للجدل حيث ال ي�سري
مع منطق أالمور ..وحيث مت و�ضع �سلطة التحقيق واالتهام بيد
النيابة والتي تتبع ال�سلطة التنفيذية ولي�س ال�سلطة الق�ضائية..
ف أ�علي �سلطة يف النيابة هو النائب العام .والنائب العام يف
بلدنا يجئ بالتعيني من قبل رئي�س اجلمهورية وموافقة وزير
العدل ،وراتب النائب العام ،واملحامني العموميني ،ووكالء
الدارية من تنقالت
النيابة تدفعه وزارة العدل .كذلك أالمور إ
وترقيات وخالفه .وهذا ما يجعلنا ن�سرتيب يف قرارات حفظ
ق�ضايا التعذيب يف �أغلب أالحوال ..وحتى ذلك القليل الذي يفلت
من قرار احلفظ “ �أال وجه إلقامة الدعوى” فنجد م�شكلة يف
القيد والو�صف ..مبعنى هل و�صفتها النيابة كجرمية تعذيب �أم
ا�ستعمال ق�سوة ..هل قتل عمد� ،أم �رضب �أف�ضى �إىل املوت..ولدي
الن�سان مئات الق�ضايا التي مت حفظها بقرار
منظمات حقوق إ
من النائب العام� ،أو من ينوب عنه ،ومل يجد ال�ضحايا طريقهم
ملن�صة الق�ضاء يف تعد فج على حق املواطنة ،ويف متييز فج
بني املواطنني املتعر�ضني للعنف .و�أي�ضا ..بني اجلناة املدنيني،
واجلناة من امل�ستخدمني احلكوميني .ا�ستنادا على املادة154
التي تن�ص علي:
“ �إذا ر�أي قا�ضي التحقيق �أن الواقعة ال يعاقب عليها
القانون �أو �أن أالدلة غري كافية ي�صدر �أمرا ب أ�ال وجه إلقامة
الدعوى”.
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فاجلناة يف ق�ضايا التعذيب �إذن يح�صلون على احلماية
الفالت من العقوبة اجلنائية؛ �إما ألن الفعل ال
القانونية� ،أو إ
ميثل جرمية؟؟ ب أ�ن يكون الفعل �أتى من املوظف �أثناء ت أ�دية
وظيفته� ،أو تنفيذا ألمر من ر ؤ��سائه� ،أو �أن أالدلة غري كافية وهو
فلكمال الدليل املادي يجب حتديد
املهرب الثاين من العقوبة ..إ
اجلناة باال�سم ودور كل منهم يف اجلرمية ب�شكل دقيق ،وحمدد،
وهو �أمر يف غاية ال�صعوبة ففي معظم أالحيان ،ويف حاالت
التعذيب يف جهاز �أمن الدولة على وجه اخل�صو�ص .يكون
ال�ضحية مع�صوب العينني ،وال�ضباط ي�ستخدمون �أ�سماء حركية
كما �أن �صدمة التعذيب و�أثره على اجل�سد والنف�س ميكن �أن ت ؤ�ثر
على ذاكرة املجني عليه� ،أو على قدرته على ترتيب أالحداث
للدانة
ترتيبا دقيقا .فكيف �إذن تكتمل أالدلة بالدرجة الكافية إ
يف مثل هذه الظروف؟ �أولي�س غريبا �أال ميثل �ضابط �أمن دولة
�أمام الق�ضاء طوال الع�رشين عاما ال�سابقة؟! ،ون أ�مل �أن جتد
ق�ضية �ضابط �أمن الدولة “�أ�رشف �صفوت” طريقها للعدالة..
ذلك ال�ضابط املتهم بقتل املواطن حممد عبد القادر ال�سيد حتت
التعذيب ،واحتجاز وتعذيب �أخيه �سامح .ويبا�رش تلك الق�ضية
جمعية امل�ساعدة القانونية.
امل أ��ساة أالخرى هي حالة الطوارئ التي عا�شتها البالد على
مدار العقود ال�سابقة ،والتي من � أش�نها تعطيل الد�ستور ،واخلروج
على القوانني ليحل حملها قانون الطوارئ والق�ضاء الع�سكري.
فبموجب قانون الطوارئ يحق للحاكم الع�سكري اال�ستيالء على
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املمتلكات الثابتة �أو املتحركة ،ويحق له �أن ي�صدر قرارا مبنع
التجمعات ،ومنع الن�رش وم�صادرة املطبوعات ،كما يحق له
ح�صار �أو عزل مناطق �أو مدن بكاملها� ،أو يفر�ض حظرا على
التجوال ،ويحق له مراقبة أال�شخا�ص ،واملكاتبات ،والتن�صت
على الهواتف� ..إلخ.
ومع زيادة أال�صوات املطالبة ب إ�لغاء حالة الطوارئ مت
حتويلها م ؤ�خرا من حالة -و�إن كانت دائمة يف م�رص� -إىل ن�ص
د�ستوري وفقا للمادة  179من التعديالت الد�ستورية أالخرية،
والتي مبقت�ضاها مت �إعطاء ال�سلطات توقيعات على بيا�ض
بالرهاب ..ومت
ب� أش�ن قانون ما زال يف رحم احلكومة معنى إ
بالرهاب،
الن�ص يف تلك املادة على �أن هذا القانون املعنى إ
والذي ال يعلم �أحد عنه �شيئا ..من حقه تعطيل مواد الد�ستور 41
“الفقرة أالويل”“ 45 ،44 ،الفقرة الثانية”�..أي واهلل القانون
ي�صبح �أعلي من الد�ستور لي�صاب الهرم الد�ستوري بانبعاج
يجعل و�سطه �أعلي من قمته ،ويجعل من حق هذا القانون
الوقوف يف وجه احلريات اخلا�صة والعامة� ..أي طوارئ دائما
ومبوجب الد�ستور ومبوافقة ال�شعب؟؟!!
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يعود ال�صديق امل�شاغب ويطل بر�أ�سه ،ويحدق يف بنظرات
تعجب مت�سائال� :أين االتفاقيات الدولية ،وهل وقعنا على
اتفاقيات خا�صة مبنع التعذيب ،وما هو و�ضعها من القانون
امل�رصي؟؟ �آه بل �آهات يا عزيزي ..وقعنا و�صدقنا على
الن�سان،
اتفاقيات بعدد �سنوات
عمرك..العالن العاملي حلقوق إ
إ
العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية ،العهد الدويل
للحقوق ال�سيا�سية واملدنية ،اتفاقية منع جميع �أ�شكال التعذيب
واملعاملة القا�سية واحلاطة بالكرامة ،اتفاقية مناه�ضة جميع
العالن العاملي ملناه�ضة العنف
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،إ
�ضد املر�أة ،اتفاقية حقوق الطفل� ...إلخ ولكن يبدو �أن حكوماتنا
الغراء تتعامل مع �أمر التوقيع على االتفاقيات مبنطق �أنا
�أوقع �إذن �أنا موجود وانتهينا ..وميكننا مراجعة بع�ض ن�صو�ص
االتفاقيات اخلا�صة باحلق يف �سالمة اجل�سد وجترمي التعذيب
ليت أ�كد لنا �أنها يف واد ،والواقع املعا�ش يف م�رص يف واد �آخر.
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ن� أش�ة وتطور فل�سفة مناه�ضة التعذيب..
االتفاقيات الدولية

الن�سان
العالن العاملي حلقوق إ
إ

اعتمد من اجلمعية العامة أ
للمم املتحدة يف 1948/12/ 10

خرجت الدول العظمي من احلرب مثقلة ب آ�الف ال�ضحايا من
دولها ،ومن الدول احلليفة وامل�ستعمرة ..بلغت احلروب الرببرية
الن�ساين ،وغزت رياح التحرر
درجة من الب�شاعة �أثارت ال�ضمري إ
الوطني بدماء جديدة ،مما دعا الدول أالع�ضاء �إىل التفكري يف
الن�سانية جلميع الب�رش..
ميثاق عاملي يوفر احلقوق إ
العالن لي�ضع حمددات جديدة يف التاريخ
فقد �صدر هذا إ
الن�سان ب�رصف النظر
الن�ساين فيما يتعلق ب�رضورة احرتام إ
إ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
عن اجلن�س� ،و العن�رص� ،و اللون� ،و اللغة� ،و العقيدة� ،و الر�ي،
�أو أال�صل الوطني �أو االجتماعي .وجاء باملادة اخلام�سة من
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العالن �أنه “ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو
إ
أ
أ
العقوبة القا�سية �و الال �إن�سانية �و احلاطة بالكرامة” .وحددت
املادة التا�سعة حقوق املتهم بارتكاب جرمية ما بن�صها:
“كل �شخ�ص متهم بجرمية يعترب بريئا �إىل �أن يثبت ارتكابه
لها قانونا يف حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع
ال�ضمانات الالزمة للدفاع عن نف�سه”.
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االتفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب وغريها من �ضروب
املعاملة القا�سية أ�و الال �إن�سانية أ�و احلاطة بالكرامة
اعتمدتها اجلمعية العامة يف دي�سمرب ،1984
وبد أ� نفاذها يف يونيو  ،1987و�صدقت عليها م�صر يف يونيو1986

تت أ�لف اتفاقية مناه�ضة التعذيب من  33مادة و�ضعت يف
ثالثة �أجزاء ،اجلزء أالول يحتوى على املواد من  16 :1ويخت�ص
بالتزامات الدول أالع�ضاء جتاه حماية املواطنني واملقيمني
على �أرا�ضي الدولة �أو حدودها القانونية من �أي انتهاك
الن�سانية يف حال تعامل ال�سلطات معهم خا�صة �أثناء
حلقوقهم إ
االحتجاز ،وتلزم الدول باعتبار جميع �أعمال التعذيب جرمية
مبوجب القانون ،و�أن عليها تقدمي مرتكبيها للق�ضاء مع توفري
احلماية ال�رضورية للمجني عليه خا�صة من احتماالت انتقام
اجلناة .ومتتد احلماية القانونية للمقيمني على �أرا�ضى الدولة.
وحتظر االتفاقية �إعادة الالجئني ق�رسا �أو ت�سليمهم ل�سلطات
بلدانهم �إذا توفرت �أ�سباب حقيقية تدعو �إىل االعتقاد ب أ�ن
عودتهم ميكن �أن تعر�ضهم خلطر التعذيب.
وتطالب االتفاقية الدول أالع�ضاء ب إ�دراج حظر التعذيب
�ضمن املناهج التعليمية والتدريبية اخلا�صة باملوظفني
املكلفني ب إ�نفاذ القانون ،و�أن ين�ص على حظر �أعمال التعذيب
يف القوانني والتعليمات اخلا�صة بواجبات الوظيفة �سواء كانت
مدنية �أو ع�سكرية” القوات امل�سلحة ،ال�رشطة ،أالطباء ،النيابة
العامة ،وكل موظف ميكن �أن تكون له عالقة باملحتجزين �أو
املعتقلني.
�أما اجلزء الثاين من االتفاقية “ من املادة  :17املادة 24
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فيخت�ص بطريقة مراقبة �إعمال االتفاقية بدءا من ت�شكيل جلنة
مناه�ضة التعذيب مرورا بطريقة تقدمي التقارير الدورية من
الدول أالع�ضاء ،وعالقة اللجنة بالدول التي ميار�س التعذيب
على �أر�ضها ،وعالقة الدول أالطراف ببع�ضها البع�ض فيما
يخت�ص ببالغات التعذيب�..إلخ ،واجلزء الثالث أ
والخري فيت�ضمن
�إجراءات التوقيع والت�صديق ،وحق اقرتاح �إجراء تعديل على بع�ض
الن�صو�ص ،وحق االن�سحاب من االتفاقية�...إلخ.
ومن هذا العر�ض املوجز جند �أن �أكرث أالجزاء عالقة مبو�ضوع
�سالمة اجل�سد هو اجلزء أالول من االتفاقية ..وخل�صو�صية
ال�شارة -ف�س أ�ذكر ن�صا
الو�ضع القانوين يف م�رص -كما �سبق إ
ما ورد باملادتني أالوىل والثانية من هذه االتفاقية.
املادة أالويل:
“يق�صد بالتعذيب �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد
ج�سديا كان �أو عقليا يلحق عمدا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول
من هذا ال�شخ�ص �أو من �شخ�ص �آخر على معلومات �أو على
اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه
هو �أو �شخ�ص �آخر �أو عندما يلحق مثل هذا أالمل �أو العذاب ألي
�سبب يقوم على التمييز �أيا كان نوعه ،وي�شمل كذلك التعذيب
الذي يحر�ض عليه� ،أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي� ،أو �أي �شخ�ص
يت�رصف ب�صفته الر�سمية”.
املادة الثانية:
-1تتخذ كل دولة طرف �إجراءات ت�رشيعية �أو �إدارية �أو
ق�ضائية فعالة �أو �أي �إجراءات �أخري ملنع �أعمال التعذيب يف �أي
�إقليم يخ�ضع الخت�صا�صها الق�ضائي.
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 “ - 2اليجوز التذرع ب أ�ية ظروف ا�ستثنائية �أيا كانت �سواء
�أكانت حالة حرب� ،أم تهديدا بحرب� ،أم عدم ا�ستقرار �سيا�سي
داخلي� ،أم حالة من حاالت الطوارئ كمربر للتعذيب.
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 – 3ال يجوز التذرع أ
بالوامر ال�صادرة عن موظفني �أعلي
مرتبة� ،أو عن �سلطة عامة كمربر للتعذيب.
وميكننا املقارنة بني ن�ص املادة أالوىل من االتفاقية ون�ص
املادة  “ 126عقوبات” لنجد �أن تعريف جرمية التعذيب هنا
�أكرث ات�ساعا حيث �شمل التعذيب العقلي والبدين ،و�شمل وقوع
أالذى على امل�شتبه فيه� ،أو على �شخ�ص �آخر و�أن الغر�ض قد
يكون للح�صول على معلومات �أو للت أ�ديب �أو ب�سبب قائم على
التمييز �أيا كان نوع هذا التمييز ..و�ضم التعريف �أي�ضا امل�سئولية
عن تلك اجلرمية فلم يق�رصها على من قام بالتعذيب بنف�سه،
الجراءات
بل �أي�ضا من حر�ض عليه �أو علم بوقوعه ومل يتخذ إ
للبالغ بوقوع اجلرمية.
القانونية إ
بالعالن العاملي
ومبقارنة ن�صي االتفاقية املذكورين إ
الن�سان جند �أن اجلرمية �أ�صبحت �أكرث حتديدا �سواء يف
حلقوق إ
حتديد الغر�ض من التعذيب �أو مبا ينتج عنه من �آثار� .إ�ضافة
لتحديد امل�سئولية اجلنائية ال�شخ�صية لكل من �شارك �أو �أمر �أو
�سكت عن جرمية تعذيب �إن�سان و�أن تربير �أنه “عبد امل أ�مور” ال
يعفيه من امل�سئولية اجلنائية.
كما ا�ستخدمت االتفاقية �صيغة ملزمة للدول أالطراف بتغيري
الت�رشيعات و�سن القوانني ملنع هذه اجلرمية يف نطاق واليتها
الق�ضائية ،وردت على احلجج التي ت�ساق من أالنظمة التي
ينت�رش فيها التعذيب برف�ض اال�ستناد على الظروف اال�ستثنائية
�أيا ما كانت كمربر للتعذيب “مادة .”2
الن�سان على االتفاقيات املذكورة،
ومل ينته �أمر حماية كرامة إ
ال�شارة للمبادئ نف�سها يف العهد الدويل اخلا�ص
بل متت إ
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باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .ثم �صدرت عدة قواعد نوعية
مهمة ب� أش�ن ،حماية املواطنني حتت االحتجاز ،ف�صدرت مدونة
لقواعد �سلوك املوظفني املكلفني ب إ�نفاذ القوانني ،والقواعد
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،واملبادئ أال�سا�سية ب� أش�ن
دور املحامني وبروتوكول ا�سطنبول .و�سنختار من بني تلك
االتفاقيات �أقربها عالقة مبو�ضوع التعذيب ،وهي مدونة قواعد
�سلوك املوظفني املكلفني ب إ�نفاذ القوانني.
مدونة قواعد �سلوك املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني
تاريخ اعتماد املدونة من اجلمعية العامة ،دي�سمرب 1979

تن�ص املادة الثانية من مدونة قواعد �سلوك املوظفني
املكلفني ب إ�نفاذ القوانني علي“ :يحرتم املوظفون املكلفون
الن�سانية
ب إ�نفاذ القوانني �أثناء قيامهم بواجباتهم الكرامة إ
الن�سان لكل أال�شخا�ص
ويحمونها ،ويحافظون على حقوق إ
ويوطدونها” ،وتن�ص املادة اخلام�سة على  ”:ال يجوز ألي
موظف من املوظفني املكلفني ب إ�نفاذ القوانني �أن يقوم ب أ�ي
عمل من �أعمال التعذيب �أو غريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،أو �أن يحر�ض عليه� ،أو
يتغا�ضى عنه ،كما ال يجوز ألي من املوظفني املكلفني ب إ�نفاذ
القوانني �أن يتذرع ب أ�وامر عليا �أو بظروف ا�ستثنائية كحالة
احلرب� ،أو التهديد باحلرب� ،أو �إحاقة اخلطر أ
بالمن القومي� ،أو
تقلقل اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي� ،أو �أية حالة �أخري من حاالت
الطوارئ العامة لتربير التعذيب �أو غريه من �رضوب املعاملة
القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو املهينة” �أما املادة ال�ساد�سة فتن�ص
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علي “ :ي�سهر املوظفون املكلفون ب إ�نفاذ القوانني على احلماية
التامة ل�صحة أال�شخا�ص املحتجزين يف عهدتهم ،وعليهم
بوجه خا�ص اتخاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية كلما
لزم أالمر”.

58

ا�سمح يل عزيزي القارئ �أن �أ�ضحك و�سط احلديث امل ؤ�مل هذا..
ال تعجب ففكرة �أن ي�سهر �ضباط الق�سم �أو ال�سجن �أو �أمن الدولة
على �صحة املحتجزين مثرية فعال لل�ضحك� ..إنهم ي�سهرون
الجابة..
بالفعل ،ولكن ماذا يحدث يف ال�سهراية؟ لو عرفت إ
خليها يف �رسك.
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العنف فى احلياة اخلا�صة

ميتد العنف يف احلياة اخلا�صة لي�شمل فئات اجتماعية
عري�ضة ..تلك الفئات أال�ضعف يف املنظومة االجتماعية ..فينال
الطفل/ة حظا وافرا من العنف يف البيت واملدر�سة والور�شة
ودور الرعاية االجتماعية ،كما تنال املر�أة ن�صيبها من العنف
يف منزل أالب ،ومنزل الزوجية ،ويف العمل ،وال�شارع ،ويف
املوا�صالت العامة.
كما عا�رصنا جميعا �أحداث العنف �ضد امل�سيحيني يف
العقدين املا�ضيني يف �أكرث من مكان يف م�رص .ففي وطننا
متييز قائم على �أ�سا�س اجلن�س ،ومتييز قائم على �أ�سا�س العقيدة،
ومتييز قائم على خلفية الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي..
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وكثريا �أي�ضا ما ي أ�خذ التمييز �أعنف �أ�شكاله ،ويعرب عن نف�سه
ب أ�حداث عنف �ضد املواطنني املميز �ضدهم .هل هي ثقافة
ال ن�ستطيع التخل�ص منها �أو يحر�ص على ا�ستمرارها الطرف
أالقوى يف املعادلة؟ �أم �أن املواطنني املقهورين ب�سيف
اجلالد ينتقمون من عنفه بتوجيه ألطراف �أ�ضعف منهم؟ �أم
هي �أمرا�ض اجتماعية ت�ست�رشي مع ا�ست�رشاء عنف وف�ساد
الح�سا�س باملواطنة ،والكرامة
امل ؤ��س�سات العامة؟؟ هل غياب إ
الن�سان �أكرث الغرائز �سلبية .هل غياب التحقق
املهدرة يولد يف إ
واهتزاز �صورة الذات يجعل الذوات املقهورة تن�سي قيمها
الن�سانية ،وتتعامل مع بع�ضها البع�ض مبنطق الغاب؛ حيث
إ
الح�سا�س
ي�سود أالقوى ويزداد ال�ضعيف قهرا على قهر؟؟ هل هو إ
والحباط يف غياب م�رشوع وطني يكتل قوى
العام بالهزمية إ
المربيايل يف املنطقة
املجتمع خلفه..خا�صة مع عودة التدخل إ
ب أ�كرث �صوره ب�شاعة وبربرية ..هل هو التمايز الطبقي املخيف
الذي عاد بنا� ،أو يكاد ملجتمع الن�صف يف املائة؛ حيث متلك
قلة حمدودة كل �شيء ،وحترم الغالبية العظمى من احلد أالدنى
الن�سانية يف امل أ�كل وامللب�س ،وال�سكن ،وال�صحة
من حقوقها إ
والتعليم ،أ
والمان؟؟ ع�رشات أال�سئلة التي ال جتد �إجابة �شافية
عليها يف هذه الوريقات املحدودة ،ولكنها بالت أ�كيد ت�ستحق �أن
يوليها علماء النف�س واالجتماع ما ت�ستحقه من �أهمية.
و�إن كان من اجلائز يف احلديث العام و�ضع كل �أ�شكال
التمييز املذكورة جنبا �إىل جنب� ،إال �أن كل ق�ضية منها يجب
�أن تدر�س منفردة من حيث الدوافع آ
والثار املرتتبة على هذا
ال�شكل من العنف �أو ذاك ..وا�ضعني يف االعتبار اخللفية العامة
62

لو�ضع املجتمع ككل ..لي�س باعتباره مربرا للعنف -الذي
ال يربره �شيء -ولكن لر ؤ�ية ال�صورة العامة قبل اخلو�ض يف
الو�ضع اخلا�ص لكل فئة من الفئات التي يقع عليها العنف.
ويف اجلزء التايل �س أ�تناول منوذجني من تلك النماذج
ببع�ض التف�صيل� .أوال العنف �ضد الن�ساء على اعتباره من �أكرث
�أ�شكال العنف التي حتظى بقبول جمتمعي ،كما تتواط أ� عليه
امل ؤ��س�سات العامة وتربر له ،بل وتعيد �إنتاجه .وهو من احللقات
التي حتظى بجدل �أو�سع وبح�سا�سية �أعلي .والنموذج الثاين هو
العنف املوجه للطفل.
العنف �ضد املر أ�ة فى املجتمع امل�صري
�أثبتت البحوث التي �أجريت عامي � 1994،1995أن ٪ 43
من الن�ساء املتزوجات تعر�ضن لل�رضب ولو ملرة واحدة يف
حياتها الزوجية .و�أن ن�سبة الفتيات الالتي تعر�ضن لت�شويه
�أع�ضائهن التنا�سلية بلغت  ،% 95كما �أ�شار �أحد البحوث �إىل �أن
ن�سبة العنف النف�سي ب أ��شكاله املختلفة تزيد على � % 85أي ال
نتجاوز احلقيقة �إذا قلنا �أن ما يف �إمر�أة مل تذق �شكال �أو �آخر من
�أ�شكال العنف.
وتت�ضافر عوامل املوروث الثقايف ،وخطاب رجال الدين،
العالم مع املوازنات ال�سيا�سية
وتنميط �صورة املر�أة يف إ
واالقت�صادية لتدفع جمتمعة بو�ضع املر�أة لدرجة �أدنى من التي
ي�شغلها الرجال .تلك العوامل التي تبيح لرجال العائلة ممار�سة
العنف على ن�سائها .وقد يبلغ العنف مبلغه ب إ�عطاء الرجال احلق
يف حرمان املر�أة من حق احلياة بدعوى احلفاظ على �رشف
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العائلة “رجال العائلة”.
�أما عن العنف اجلن�سي فحدث وال حرج ..فالتحر�ش بالن�ساء
يحدث يف العمل وال�شارع واملوا�صالت وعلى �أيدي ال�سلطات
العامة وداخل �إطار أال�رسة.
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وكان بحث بكني الذي قام مركز الندمي ومركز درا�سات
املر�أة اجلديدة هو باكورة تلك البحوث املعنية بالعنف املوجه
�ضد الن�ساء ،وقد �أ�شارت نتائج البحث �إىل �أن  % 66من الن�ساء
الهانات
للهانة يف �أماكن العمل ،و�أن  % 70من تلك إ
يتعر�ضن إ
ذات طابع جن�سي .بينما كان للتحر�ش اجلن�سي يف ال�شارع
ن�صيب �أعظم؛ �إذ بلغت ن�سبة التحر�ش أ
باللفاظ اجلارحة % 54
وباللم�س  % 37ون�سب التحر�ش اجلن�سي يف املوا�صالت العامة
ال�ساءة يف ال�شارع .وعن العنف
جاءت قريبة من ن�سبة تلك إ
داخل أال�رسة �أ�شارت النتائج بجانب الن�سبة املو�ضحة يف بداية
الفقرة اخلا�صة ب�رضب الزوجات ،ر�أي  % 70من الرجال �أن
�أحيانا توجد مربرات ألن ي�رضب الرجل زوجته علما ب أ�ن ن�صف
ه ؤ�الء الرجال حا�صلون على �شهادات جامعية .و�أ�شار % 46
من الرجال �إىل �أن من حق الرجل �أن يعا�رش زوجته حتى لو مل
ترغب يف ذلك ،وحتى لو كانا يف �شجار .تلي بحث بكني البحث
الدميوجرايف ال�صحي عام  1995والذي خل�ص للنتائج نف�سها
تقريبا ومتيز ب أ�ن العينة املبحوثة قاربت  15000عينة.
ويف عام  1999مت عمل بحث عن املو�ضوع ذاته يف �إطار
م�رشوع الدعم الفني وامل ؤ��س�سي لتنفيذ وثيقة بكني وكان الزوج
هو أالكرث ممار�سة للعنف �ضد املر�أة بن�سبة  % 72يليه أالب
بن�سبة  % 42.6ثم أالخ  % 37والغريب �أن  % 92من �أفراد العينة
ر�أوا �أن من حق الزوج معاقبة زوجته و�إن كانت ن�سبة الرجال
كانت �أعلي من ن�سبة الن�ساء .ويف تف�صيل الحق كانت ن�سبة
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من يوافقون على ممار�سة العنف على الزوجة �إذا �أ�رصت على
ر�أيهااملخالف لر�أي الزوج”.% 81.1
ويف عام  2003قامت �إدارة املر�أة بوزارة ال�شئون
االجتماعية بعمل درا�سة حالة للن�ساء املعنفات اللواتي جل أ�ن
لدور ال�ضيافة و�صلت الدرا�سة �إىل �أن الن�ساء “ وفقا لو�صفهن
ال�شخ�صي “ حزينات ،مكتئبات ،حمبطات ،ع�صبيات ،منعزالت،
ي�شعرن بافتقاد أالمان”
و�ضع املر أ�ة “�ضحية العنف”
فى القانون امل�صري
مل تن�صف املنظومة القانونية الن�ساء املتعر�ضات للعنف
يف �إطار أال�رسة .فال تطبق ن�صو�ص قانون العقوبات املت�صلة
بال�رضب على الزوج الذي يعتدي بال�رضب على زوجته ،هذا �إذا
جنحت �أ�صال يف الو�صول �إىل من�صة الق�ضاء ..واجتياز عقبات
ق�سم ال�رشطة ،والنيابة ،أ
والهل ،واملعارف ،وابتزاز الزوج.
ال�سالمية
واملادة الد�ستورية التي تن�ص على “�أن ال�رشيعة إ
هي امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع” تف�رس عادة ل�صالح الرجل على
اعتبار �أن ذلك ركن من �أركان القوامة؟
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فتن�ص املادة  60من قانون العقوبات علي“ :ال ت�رسي
�أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية �سليمة عمال
بحق مقرر مبقت�ضي ال�رشيعة» .وكثريا ما ت�ستخدم مادة الر�أفة «
� 17إجراءات» ل�صالح رجال العائلة املتهمني بالقتل على خلفية
ال�رشف .بل �إنه لعهد قريب كان اجلناة يف ق�ضايا االغت�صاب
يفلتون من العقوبة حيث ت�سقط العقوبة لو تزوج اجلاين من
ال�ضحية �إىل �أن مت �إلغاء هذه املادة يف نهاية الت�سعينيات.
ومما هو جدير بالذكر �أن هناك جهودا للمنظمات الن�سوية
والن�سائية يف م�رص ،وعدد من الدول العربية ت�سعي ال�ست�صدار
قانون يجرم العنف الذي ميار�س على املر�أة يف �إطار أال�رسة.
تناول املواثيق الدولية
لق�ضية العنف �ضد الن�ساء

تناولت االتفاقيات الدولية جميعها الفكرة العامة اخلا�صة
الن�سانية
ب�رضورة امل�ساواة بني الب�رش مبا يحفظ لهم الكرامة إ
دون متييز على �أي �أ�سا�س كان ،كما تناولت ن�صا �أو �أكرث
خا�صا بالن�ساء و�رضورة امل�ساواة بينهن وبني الذكور يف
احلياة العامة واحلقوق ال�سيا�سية واملدنية واالجتماعية .ورغم
ذلك مل حتل م�شاكل الن�ساء القائمة على التمييز فقط لكونهن
ن�ساء .فخ�صت اجلمعية العامة أ
للمم املتحدة الن�ساء باتفاقية
معنية باحلقوق ال�سيا�سية ،وذلك يف عام  1952حني كان حق
الرت�شيح واالنتخاب يف كثري من البلدان مق�صورا على الرجال
دون الن�ساء .و�شاركت املر�أة يف معظم البلدان يف احلياة
ال�سيا�سية بدرجات متفاوتة ،ولكن ظلت العالقات داخل أال�رسة
على و�ضعها دون �أن تواكب التطور الذي يتم يف احلياة العامة.
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وكان اخلطاب ال�سائد ومازال �أن ما يتم داخل أال�رسة هو � أش�ن
خا�ص أ
بال�رسة ،وال يجوز تناوله على امل�ستوى العام ،كما
العالن عنه� ،أو تدخل �أطراف خارجية فيه ..بل علت
ال يجوز إ
�أ�صوات تدافع عن حق الرجل يف ممار�سة العنف �ضد زوجته �أو
ابنته بدعوى حق الت أ�ديب.
والنت�شار الظاهرة على م�ستوى العامل خ�ص�صت أالمم املتحدة
اتفاقية خا�صة بالن�ساء..الت�سمي “اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة” و�ألزمت الدول املن�ضمة لالتفاقية
بتقدمي تقرير �أويل مو�سع عن �أو�ضاع البلد وحال الن�ساء يف
احلياة العامة واخلا�صة خالل عام من الت�صديق على االتفاقية،
ثم تقرير كل �أربع �سنوات .كما �أجازت تقدمي تقارير موازية “
تقرير ظل “ من منظمات املجتمع املدين .ومع متابعة أالمر من
اللجنة اخلا�صة امل�شكلة للنظر يف تقارير الدول أالع�ضاء وجدت
�أن العنف مازال �شديد االنت�شار؛ ف أ�و�صت بعدة تو�صيات بهذا
ال� أش�ن ،و�أ�صدرت �إعالنا خا�صا بالعنف �ضد املر�أة.
وفيما يلي �سن�ستعر�ض معا هذا التطور يف تناول مو�ضوع
العنف �ضد املر�أة.
الن�سان 1948
العالن العاملي حلقوق إ
إ

الن�سان هو أالب الروحي
العالن العاملي حلقوق إ
يعترب إ
لكافة مواثيق أالمم املتحدة ،لي�س لكونه �أول هذه املواثيق
وح�سب ،ولكن ل�شموله جميع احلقوق التي يجب �أن يتمتع بها
الن�سان �أيا ما كان و�أينما كان .وال ينبغي التمييز بني الب�رش
إ
على �أي �أ�سا�س مبا يف ذلك التمييز على �أ�سا�س اجلن�س.
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اتفاقية احلقوق ال�سيا�سية للمر أ�ة1952

تت أ�لف االتفاقية من �إحدى ع�رشة مادة؛ املواد الثالث أالوىل
تخت�ص بحقوق الن�ساء ،وباقي املواد التالية تخت�ص بالرتتيبات
الدارية اخلا�صة باالتفاقية .و�سنكتفي يف هذا ال� أش�ن باملواد
إ
أ
الثالث الوىل.
املادة أالويل “ :للن�ساء حق الت�صويت يف جميع االنتخابات
ب�رشوط ت�ساوى بينهن وبني الرجال دون �أي متييز”.
املادة الثانية “ :للن�ساء أالهلية يف �أن ينتخنب جلميع
الهيئات املنتخبة باالقرتاع العام ب�رشوط ت�ساوى بينهن وبني
الرجال دون �أي متييز “.
املادة الثالثة “ :للن�ساء أالهلية يف تويل املنا�صب العامة
وممار�سة جميع الوظائف العامة املن� أش�ة مبقت�ضي الت�رشيع
الوطني ب�رشط ت�ساوى بينهن وبني الرجال دون �أي متييز”.
اتفاقية الق�ضاء على جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة 1979

تت أ�لف االتفاقية من ثالثني مادة مق�سمة يف خم�سة �أجزاء،
أالخري منها خا�ص ب أ�مور ت�شكيل اللجنة املعنية باالتفاقية،
واخت�صا�صها وطرق االن�ضمام ،وجواز التحفظ على بع�ض
املواد ،وجواز الرتاجع عنه ،والتحكيم الدويل حال حدوث خالف
بني الدول يف تف�سري �أو تطبيق االتفاقية “ املواد من .30 :17
و�س أ�ختار الن�ص الكامل للمادة أالوىل من االتفاقية مع
�إ�شارة �رسيعة للمادة الثانية من االتفاقية .منوهني �أن باقي
املواد تتعر�ض للحق يف ال�صحة والعمل واحلق �أمام القانون
وامل�ساواة يف العالقات االجتماعية مع الرجل ونف�س احلقوق
نف�سها جتاه أالطفال� ..إلخ و�أن التو�صية (� )19ستعر�ض �رشحا
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موجزا لعدد من مواد االتفاقية وعالقتها بق�ضية العنف �ضد
املر�أة و�سنذكرها تف�صيال فيما بعد.
املادة أالوىل ،وتعني بتعريف التمييز.
“ ألغرا�ض هذه االتفاقية يعنى م�صطلح التمييز �ضد املر�أة
�أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ،ويكون
الن�سان
من �آثاره �إ�ضعاف� ،أو ت أ�خري االعرتاف للمر�أة بحقوق إ
واحلريات أال�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية والثقافية واملدنية،
�أو يف �أي ميدان �آخر� ،أو �إ�ضعاف �أو �إحباط متتعها بهذه احلقوق
�أو ممار�ستها لها ب�رصف النظر عن حالتها الزوجية ،وعلى �أ�سا�س
امل�ساواة بينها وبني الرجل”.
املادة الثانية ،وتخت�ص ب إ�عمال االتفاقية على امل�ستوى
الوطني وقد اخرتت هذه املادة ألنها خا�صة بالتدابري
الت�رشيعية الواجب اتخاذها ،والتي جتعل االتفاقية جزءا من
الت�رشيع الوطني ..وهي واحدة من �أربع مواد حتفظت عليها
احلكومة امل�رصية ..مما ي�ضع �ألف عالمة ا�ستفهام حول مدي
جدية ال�سلطات املحلية يف �إن�صاف الن�ساء وحتقيق امل�ساواة
الكاملة بينهن وبني الرجال.
أ
أ
املادة الثانية :ت�شجب الدول الطراف جميع ��شكال التمييز
�ضد املر�أة ،وتتفق على �أن تنتهج بكل الو�سائل املنا�سبة ودون
�إبطاء �سيا�سة ت�ستهدف الق�ضاء على التمييز ،وحتقيقا لذلك
تتعهد مبا يلي:
أ
أ
�إدماج مبد� امل�ساواة بني الرجل ،واملر�ة يف د�ساتريها
الوطنية �أو ت�رشيعاتها أالخرى ،وكفالة التحقيق العملي لهذا
املبد�أ من خالل الت�رشيع ،وغريه من الو�سائل أالخرى .وتتابع
النقط اجلزئية “  6نقاط” تتحدث عن اجلوانب املختلفة للق�ضاء
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الدارية ،وتختتم
على التمييز يف الد�ستور والقوانني والقرارات إ
النقاط حتت هذه املادة تعهد الدول أالطراف يف االتفاقية
ب إ�لغاء أالحكام الوطنية التي ت�شكل متييزا �ضد املر�أة.
انتخبت جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة مبوجب
املادة(  )18من االتفاقية ،وتعهدت الدول أالطراف ب أ�ن تقدم
التقرير أالول عما اتخذته من تدابري خالل عام واحد من بدء
نفاذ االتفاقية ،ثم تقريرا كل �أربع �سنوات ..ولكن ر�أت اللجنة
غياب املعلومات اخلا�صة بق�ضية العنف �ضد املر�أة ف أ��صدرت
التو�صية رقم ( )12ثم ا�ضطرت إل�صدار التو�صية ( )19لت�ضع
حمددات ال تقبل اللب�س يف هذا ال� أش�ن.
التو�صية العامة رقم 12
اجلل�سة الثامنة  -ت�ضمنتها الوثيقة 1989 /A/44138

�إن جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة؛
�إذ ت�ضع يف اعتبارها املواد  2،5،11،12،16من االتفاقية
تطلب من الدول أالطراف التحرك من �أجل حماية املر�أة من العنف
بكل �أ�شكاله يف �إطار أال�رسة ،ويف مكان العمل ،ويف �أي ميدان
�آخر من ميادين احلياة االجتماعية .و�إذ ت أ�خذ بعني االعتبار
قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي « 27/1988تو�صي
الدول أالطراف ب أ�ن تت�ضمن تقاريرها الدورية معلومات حول:
 -1الت�رشيع املعمول به حلماية املر�أة من حوادث العنف
بكل �أنواعها يف احلياة اليومية (مبا يف ذلك العنف اجلن�سي
وال�ساءات داخل أال�رسة والتحر�ش يف مكان العمل).
إ
 -2التدابري التي مت تبنيها للق�ضاء على هذا العنف.
 -3وجود خدمات امل�ساندة للن�ساء و�ضحايا االعتداءات
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واالنتهاكات.
أ
أ
الح�صائية حول �حداث العنف بكل �نواعها
 -4البيانات إ
وحول الن�ساء �ضحايا العنف.
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التو�صية العامة رقم 19
اجلل�سة احلادية ع�شرة  -1992الوثيقة A / 47 / 38
العنف �ضد املر أ�ة

خلفية:
�-1إن العنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س هو �شكل من �أ�شكال
التمييز يعطل ب�صورة جدية قدرة املر�أة على التمتع بحقوقها
وحرياتها على �أ�سا�س من الت�ساوي مع الرجل.
-2يف عام � 1989أو�صت اللجنة ب أ�ن تلتزم الدول أالطراف
بت�ضمني تقاريرها معلومات حول العنف وحول التدابري
املتخدة للتعامل معه (التو�صية رقم .)12
-3يف جل�ستها العا�رشة ،قررت اللجنة تخ�صي�ص جزء
من اجلل�سة احلادية ع�رشة ملناق�شة ودرا�سة املادة  6واملواد
أالخرى .وقد اختري هذا املو�ضوع يف �إطار التو�صيات للم ؤ�متر
الن�سان  ،1993والذي انعقد بناء على قرار
العاملي حلقوق إ
اجلمعية العامة أ
للمم املتحدة رقم  155/45بتاريخ 18
دي�سمرب .1990
-4خل�صت اللجنة �إىل �أن تقارير الدول أالطراف مل تعك�س
جميعها ب�صورة كافية ال�صلة الوثيقة بني التمييز �ضد املر�أة
الن�سان
والعنف اجلن�سي �ضد املر�أة ،وبني انتهاك حقوق إ
وحرياته أال�سا�سية .كما خل�صت �إىل �أن التطبيق الكامل
لالتفاقية يتطلب من الدول �أن تتخذ تدابري للق�ضاء على جميع
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة.
74

-5اقرتحت اللجنة على الدول أالطراف �أن تتوىل املالحظات
التالية» للجنة حول العنف القائم على اجلن�س» اهتمامها �أثناء
ا�ستعرا�ضها لقوانينها و�سيا�ساتها ،ويف �إعدادها لتقاريرها
مبوجب �أحكام االتفاقية.
مالحظات عامة:

 -6تعرف االتفاقية يف مادتها أالوىل التمييز �ضد املر�أة.
وي�شمل تعريف التمييز �ضد املر�أة القائم على اجلن�س� ،أي العنف
املوجه �ضد املر�أة ب�صفتها امر�أة� ،أو ذلك الذي يلحق باملر�أة
ب�صورة غري متوازنة ،ويلحق ذلك أ
بالفعال التي تلحق أالذى
�أو املعاناة اجل�سدية� ،أو العقلية� ،أو اجلن�سية ،والتهديد مبثل
هذه أالفعال .والقهر و�أ�شكال احلرمان أالخرى من احلرية .وقد
يخرق العنف القائم على اجلن�س �أحكاما بعينها من االتفاقية
بغ�ض النظر عما �إذا كان منطوق هذه أالحكام ين�ص ب�صورة
�رصيحة على العنف.
 -7ويعترب العنف القائم على اجلن�س الذي ينتق�ص من
الن�سانية واحلريات أال�سا�سية
�أو يلغي متتع املر�أة باحلقوق إ
املكفولة لها مبوجب القانون الدويل العام� ،أو مبوجب اتفاقيات
الن�سان ،متييزا يدخل يف نطاق دالالت املادة ( )1من
حقوق إ
االتفاقية وت�شمل هذه احلقوق واحلريات ما يلي:
�أ -احلق يف احلياة.
ب-احلق يف عدم التعر�ض للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة
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القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو املهينة.
الن�سانية
ج-احلق يف احلماية املت�ساوية مبوجب املعايري إ
يف زمن النزاعات امل�سلحة الدولية �أو الداخلية.
د -احلق يف احلرية أ
والمن ال�شخ�صيني.
هـ -احلق يف احلماية املت�ساوية مبوجب القانون.
و -احلق يف امل�ساواة يف �إطار أال�رسة.
ز -احلق يف �أعلى امل�ستويات املمكنة من ال�صحة البدنية
والعقلية ،واحلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية.
-8تنطبق �أحكام االتفاقية على العنف الذي ترتكبه ال�سلطات
العامة ،ومثل هذه أالحكام العنيفة ميكن �أن ت�شكل خرقا من
الن�سان الدويل،
قبل الدولة اللتزاماتها مبوجب قانون حقوق إ
ومبوجب اتفاقيات �أخرى� ،إ�ضافة �إىل خرق هذه االتفاقية.
-9بيد �أنه جرى التوكيد على �أن التمييز ال يقت�رص مبوجب
هذه االتفاقية على أالفعال التي تقرتفها احلكومة (املادتني
2ه2 ،و )5 ،فعلى �سبيل املثال تدعو االتفاقية الدول أالطراف،
مبوجب املادة 2ه �إىل اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء
على التمييز �ضد املر�أة من قبل �أي �شخ�ص �أو منظمة �أو م�صلحة
خا�صة .ومبوجب القانون الدويل العام ومواثيق بعينها حلقوق
الن�سان ،ميكن �أن تكون الدولة م�سئولة �أي�ضا عن أالفعال
إ
اخلا�صة �إذا ما ف�شلت يف �أن تت�رصف باجتهاد ملنع وقوع
انتهاكات للحقوق �أو التحقيق يف �أعمال العنف وجمازاتها،
وتقدمي التعوي�ض ل�ضحاياها.
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مالحظات على مواد بعينها من االتفاقية:

املادة  :2،3التزامات بالق�ضاء على التمييز بكل �أ�شكاله.
املواد ( 2،5،10ج) :ال�صورة النمطية تزكي ممار�سات تنطوي
على العنف �أو القهر.
ال�ساءة يف �إطار أال�رسة ،الزيجات املفرو�ضة ،الهجمات
 إأ
الناث
بالحما�ض ،ختان إ
 �آثار العنف وحرمان املر�أة من امل�ساواة واحلريةوحرمانها من ممار�سة حرياتها �أو التعرف عليها.
الباحي
 ت�ساهم النظرة النمطية يف انت�شار أالدب والفن إواال�ستغالل التجاري للمر�أة كمو�ضوع للجن�س مما ي ؤ�دي �إىل
مزيد من العنف القائم على �أ�سا�س اجلن�س.
املادة  :6الفقر والبطالة ي ؤ�ديان �إىل مزيد من فر�ص االجتار
باملر�أة –ال�سياحة اجلن�سية-خدم باملنازل.
ال�ساءة �أثناء العمل …التحر�ش اجلن�سي
املادة  :11إ
بالكلمات �أو أالفعال.
املادة  :12العنف يعر�ض �صحة املر�أة وحياتها للخطر
�إ�ضافة �إىل املمار�سات التقليدية..
املادة  :14تعر�ض الريفيات ب�صورة خا�صة للعنف القائم
على اجلن�س عموما ،وحال انتقالهن للمدينة للبحث عن العمل
ب�شكل خا�ص.
املادة  16واملادة  :5ي�شكل العنف أال�رسي �أحد �أكرث �أ�شكال
العنف �ضد املر�أة تخفيا .وهو منت�رش يف املجتمعات كافة .ففي
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�إطار العالقات أال�رسية تخ�ضع الن�ساء من جميع الفئات العمرية
للعنف بكل �أ�شكاله-مبا يف ذلك ال�رضب املربح ،واالغت�صاب،
و�أ�شكال االعتداء اجلن�سي أالخرى ،والعنف العقلي ،وغريه
من �أنواع العنف التي يزكيها ال�سلوك التقليدي ،ويجرب غياب
اال�ستقالل االقت�صادي كثريا من الن�ساء على البقاء يف �أ�رس
عالقات عنيفة .كما ميكن لتنكر الرجال مل�سئولياتهم أال�رسية
�أن يكون �شكال من �أ�شكال العنف والقهر .وتعر�ض �أ�شكال العنف
هذه �صحة املر�أة للخطر .كما حتد من قدرتها على امل�شاركة يف
احلياة العائلية واحلياة العامة على �أ�سا�س من امل�ساواة.
تو�صيات حمددة (حول التو�صية رقم :)19

 -24يف �ضوء هذه املالحظات ،تو�صي جلنة الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة :
-Iب أ�ن تتخذ الدول أالطراف تدابري منا�سبة وفعالة للتغلب
على جميع �أ�شكال العنف القائمة على اجلن�س� ،سواء الناجمة
من جهات عامة �أو خا�صة.
-IIب أ�ن ت�ضع الدول أالطراف قوانني حترم العنف أال�رسي،
وال�ساءة ،واالغت�صاب واالعتداء اجلن�سي ،و�أ�شكال العنف
إ
أالخرى القائمة على �أ�سا�س اجلن�س ،و�أن توفر جلميع الن�ساء
احلماية الكافية ،واالحرتام ل�سالمتهن وكرامتهن .كما يتوجب
توفري اخلدمات احلمائية وامل�ساندة لل�ضحايا من الن�ساء
ومن ال�رضوري توفري التدريب الذي يعزز احل�سا�سية جتاه
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االعتبارات اجلن�سوية لدى امل�سئولني عن الق�ضاء وعن تنفيذ
القوانني ولغريهم من املوظفني العامني من �أجل التطبيق
الفعال لالتفاقية.
هـ -ب أ�ن تعرتف الدول أالطراف يف تقاريرها بطبيعة
وحدود النظريات ،والعادات ،واملمار�سات التي تدمي العنف �ضد
املر�أة ،وب أ�نواع العنف املرتتبة عليها ويتوجب عليها �أي�ضا �إيراد
التدابري التي اتخذتها للتغلب على العنف ونتائج هذه التدابري.
ك -ب أ�ن تلتزم الدول أالطراف ب إ�قامة ودعم اخلدمات التي
تقدم العون ل�ضحايا العنف أال�رسي ،واالغت�صاب ،واالعتداء
اجلن�سي ،وجميع أال�شكال أالخرى للعنف القائم على اجلن�س،
وبخا�صة املالجئ والعامالت ال�صحيات املدربات تدريبا
خا�صا ،ومراكز �إعادة الت أ�هيل وتقدمي الن�صح.
�ص– �أن ت�شمل التدابري الالزمة لو�ضع حد للعنف أال�رسي
ما يلي:
-1عقوبات جزائية عند ال�رضورة ،ومعاجلات مدنية حلاالت
العنف أال�رسي.
-2ت�رشيعات لو�ضع حد للت�سرت بالدفاع عن ال�رشف يف
االعتداء على ع�ضو العائلة أالنثى �أو قتلها.
-3خدمات ل�ضمان �سالمة و�أمن �ضحايا العنف أال�رسي،
الر�شاد و�إعادة الت أ�هيل.
مبا يف ذلك املالجئ وبرامج إ
-4برامج �إعادة الت أ�هيل ملقرتيف العنف أال�رسي.
-5خدمات م�ساندة أ
لل�رس التي وقعت فيها حوادث �سفاح
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القربى.
ر-ب أ�ن تتخذ الدول أالطراف جميع التدابري القانونية
وغريها من التدابري الالزمة لتوفري احلماية الفعالة للمر�أة من
العنف اجلن�سوي ،ومن �ضمنها:
-1تدابري قانونية فعالة ،مبا يف ذلك العقوبات اجلزائية،
واملعاجلات املدنية أ
والحكام التعوي�ضية حلماية املر�أة من
وال�ساءة داخل أال�رسة،
جميع �أ�شكال العنف ،مبا يف ذلك العنف إ
واالعتداء اجلن�سي والتحر�ش يف مكان العمل.
والعالمية
-2تدابري وقائية ،مبا فيها الربامج التعليمية إ
اجلماهريية لتغيري نظرات النا�س فيما يخفي دور وو�ضع الرجل
واملر�أة.
والر�شاد ،و�إعادة
�-3إجراءات وقائية ،مبا يف ذلك املالجئ إ
الت أ�هيل واخلدمات امل�ساندة للن�ساء �ضحايا العنف� ،أو املهددات
بالعنف.
العالن العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر أ�ة
إ
(تبنته اجلمعية العامة أ
للمم املتحدة يف  20دي�سمرب )1993
الوثيقة رقم GARES 48/100

العالن ،يعني م�صطلح «العنف
املادة  :1ألغرا�ض هذا إ
�ضد املر�أة» �أي فعل عنيف قائم على �أ�سا�س اجلن�س ينجم عنه
�أو يحتمل �أن ينجم عنه �أذى �أو معاناة بدنيني� ،أو جن�سيني،
�أو نف�سيني للمر�أة .مبا يف ذلك التهديد باقرتاف هذا الفعل �أو
الكراه �أو احلرمان التع�سفي من احلرية� ،سواء �أوقع ذلك يف
إ
احلياة العامة �أم اخلا�صة.
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املادة  :2يجب �أن يفهم من العنف �ضد املر�أة �أنه ي�شمل،
ولكن دون �أن يقت�رص على آ
التي:
-Iالعنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يقع يف �إطار
وال�ساءة اجلن�سية أ
للطفال
أال�رسة مبا يف ذلك ال�رضب املربح إ
الناث يف أال�رسة ،والعنف املت�صل باملهر ،واالغت�صاب يف �إطار
إ
للناث وغريه من املمار�سات
الزوجية وبرت أالع�ضاء التنا�سلية إ
التقليدية امل ؤ�ذية للمر�أة والعنف خارج نطاق الزوجية والعنف
املت�صل باال�ستغالل.
الطار
 -IIالعنف اجل�سدي واجلن�سي والنف�سي الذي يقع يف إ
وال�ساءة اجلن�سية
العام للمجتمع ،مبا يف ذلك االغت�صاب إ
والتحر�ش ،والرتهيب اجلن�سيني يف العمل ويف امل ؤ��س�سات
التعليمية و�سواها ،واالجتار باملر�أة والبغاء الق�رسي.
املادة  :3يحق للمر�أة التمتع واحلماية املت�ساويني بحقوقها
الن�سانية ،وحرياتها أال�سا�سية جميعا يف امليادين ال�سيا�سية
إ
واالقت�صادية ،واالجتماعية والثقافية ،واملدنية و�أي ميدان
�آخر .وت�شمل هذه احلقوق ،بني �أمور �أخرى.
		
�أ – احلق يف احلياة.
ب -احلق يف امل�ساواة.
ج -احلق يف احلرية أ
			
والمن ال�شخ�صيني.
د – احلق يف احلماية املت�ساوية مبوجب القانون.
هـ -احلق يف التحرر من كل �شكل من �أ�شكال التمييز.
و – احلق يف �أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة البدنية
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والعقلية.
ز – احلق يف ظروف عمل عادلة ومواتية.
ح – احلق يف عدم التعر�ض للتعذيب �أو غريه من �رضوب
املعاملة� ،أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
مالحظة :النقاط ال�سابقة كلها جزء من اتفاقيات �سابقة هي:
الن�سان ،العهد الدويل للحقوق املدنية
العالن العاملي حلقوق إ
إ
وال�سيا�سية ،العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،اتفاقية مناه�ضة التعذيب.
املادة  :4يجب على الدول �إدانة العنف �ضد املر�أة و�أال تلج أ�
�إىل �أي اعتبار عريف �أو تقليدي �أو ديني للتهرب من التزاماتها
يف الق�ضاء عليه ،وعلى الدول �أن تتبع ،وبكل الو�سائل املنا�سبة
وبدون ت أ�خري� ،سيا�سة للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،ولهذه
الغاية عليها:
�-Iأن تنظر حيث مل تفعل ذلك بعد ،يف امل�صادقة على اتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة� ،أو االن�ضمام �إليها،
�أو �سحب حتفظاتها على االتفاقية.
-IIاالمتناع عن التورط يف العنف �ضد املر�أة.
ج–ممار�سة اليقظة الالزمة ملنع �أعمال العنف �ضد املر�أة
والتحقيق فيها ومعاقبتها مبا يتفق و�أحكام الت�رشيعات
الوطنية� ،سواء �أكان مرتكب هذه أالعمال هو الدولة �أم �أ�شخا�صا
عاديني.
د–تطوير عقوبات جزائية ومدنية ووظيفية و�إدارية يف
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ال�ساءات �إىل املر�أة التي
�إطار الت�رشيعات أال�رسية لت�صحيح إ
تتعر�ض للعنف ،ويتوجب فتح أالبواب �أمام الن�ساء الالئي
يتعر�ضن للعنف للو�صول �إىل هيئات العدالة ،وكذلك للح�صول
على عالج فعال ملا �أ�صابهن من �أذى ،مبوجب الت�رشيعات
الوطنية النافذة ،وعلى الدول �أن حتيط الن�ساء علما بحقوقهن
�أثناء �سعيهن لت�صحيح ما �أ�صابهن عن طريق هذه الهيئات.
هـ– النظر يف �إمكانية تطوير خطط عمل وطنية لتعزيز حماية
املر�أة �ضد �أي �شكل من �أ�شكال العنف �أو ت�ضمني اخلطط القائمة
بنودا تغطي هذا اجلانب .مع أالخذ بعني االعتبار ،ح�سبما يرى
منا�سبا� ،أ�شكال التعاون التي ميكن �أن توفرها املنظمات غري
احلكومية ،وخا�صة تلك املعنية بهذا املو�ضوع.
و–التطوير ال�شامل أ
لل�ساليب الوقائية وجلميع التدابري ذات
والدارية والثقافية التي تعزز
الطبيعة القانونية وال�سيا�سية إ
من حماية املر�أة �ضد �أي �شكل من �أ�شكال العنف ،وت�ضمن عدم
تكرار االعتداء على املر�أة مرة �أخرى نتيجة لقوانني ال تراعي
احل�سابات اجلن�سوية �أو التطبيق اخلاطئ للقوانني �أو �أية ت أ�ثريات
�أخرى.
ز – العمل ،و�إىل �أق�صى حد ممكن ،يف �ضوء مواردها املتاحة،
ويف �إطار التعاون الدويل ،عند احلاجة ،على �أن تتلقى املر�أة
التي تتعر�ض للعنف ،و�أطفالها كذلك حيث يكون ذلك منا�سبا،
امل�ساعدة اخلا�صة ،ك إ�عادة الت أ�هيل والعون يف رعاية أالطفال
و�إعالتهم ،وتوفري العالج وامل�شورة ،واخلدمات واملرافق
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والربامج ال�صحية واالجتماعية� ،إ�ضافة للهياكل امل�ساندة،
واتخاذ جميع التدابري املنا�سبة أالخرى للحفاظ على �سالمتها
ولعادة ت أ�هيلها ج�سمانيا ونف�سيا.
إ
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اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدتها اجلمعية العامة أ
للمم املتحدة يف نوفمرب 1998
تت أ�لف اتفاقية حقوق الطفل من  54مادة تتناول كل ما
يتعلق بالطفل يف جميع الظروف ..الطفل يف رعاية والديه،
الطفل املحروم من الوالدين �أو املف�صول عن �أي منهما ،حق
الطفل يف اجلن�سية،يف التعليم وال�صحة ،والرتفيه ،حق الطفل
املعاق ،حق الطفل امل�شتبه يف ارتكابه جرمية ما ،حق الطفل
املحروم من حريته ،احلق يف ال�ضمان االجتماعي ،احلق يف
تنظيم اجلمعيات ،حقه يف احلماية من االجتار يف أالطفال �أو
ال�ساءة اجلن�سية للطفل ...الخ
إ
ومل تغفل االتفاقية ق�ضية �إ�ساءة املعاملة� ،أو االعتداء
البدين� ،أو اجلن�سي على الطفل.و�سن�ضع �أمام القارئ بع�ض مواد
االتفاقية �شديدة االرتباط مبو�ضوع هذا الكتيب.
املادة 19
أ
 -1تتخذ الدول الطراف جميع التدابري الت�رشيعية،
والدارية ،واالجتماعية ،والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من
إ
ال�ساءة البدنية �أو العقلية� ،وأ
أ
أ
أ
جميع ��شكال العنف� ،و ال�رضر� ،و إ
الهمال �أو املعاملة املنطوية على �إهمال ،و�إ�ساءة املعاملة �وأ
إ
ال�ساءة اجلن�سية وهو يف رعاية
اال�ستغالل اجلن�سي مبا يف ذلك إ
الوالدين �أو الو�صي القانوين عليه �أو �أي �شخ�ص يتعهد برعاية
الطفل.
أ
 -2ينبغي �ن ت�شمل هذه التدابري الوقائية -ح�سب
االقت�ضاء– �إجراءات فعالة لو�ضع برامج اجتماعية لتوفري
الدعم الالزم للطفل ،أ
ولولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم،
وكذلك أ
لل�شكال أالخرى من الوقاية ،ولتحديد حاالت �إ�ساءة
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معاملة الطفل املذكورة حتى آ
والحالة
والبالغ عنها إ
الن ،إ
ب� أش�نها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها ،وكذلك الق�ضاء
ح�سب االقت�ضاء.
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املادة 37
تكفل الدول أالطراف:
�أ� -أال يعر�ض �أي طفل للتعذيب �أو لغريه من �رضوب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال �إن�سانية �أو املهينة .وال تفر�ض عقوبة
العدام �أو ال�سجن مدي احلياة ب�سبب جرائم يرتكبها �أ�شخا�ص
إ
تقل �أعمارهم عن ثماين ع�رشة �سنة.
 -5يعامل كل طفل حمروم من حريته ب إ�ن�سانية واحرتام
الن�سان وبطريقه تراعى احتياجات
للكرامة املت أ��صلة يف إ
أال�شخا�ص الذين بلغوا �سنه�...إلخ.
املادة 39
تتخذ الدول أالطراف التدابري املنا�سبة لت�شجيع الت أ�هيل
البدين والنف�سي ،و�إعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع
ال�ساءة،
الهمال� ،أو اال�ستغالل� ،أو إ
�ضحية �أي �شكل من �إ�شكال إ
�أو التعذيب� ،أو �أي �شكل �آخر من �إ�شكال املعاملة �أو العقوبة
القا�سية� ،أو الال �إن�سانية �أو املهينة� ،أو املنازعات امل�سلحة.
ويجرى الت أ�هيل و�إعادة االندماج هذه يف بيئة تعزز �صحة
الطفل واحرتامه لذاته وكرامته.
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املقاومة..
هي ال�سبيل ملواجهة التعذيب

عندما ي�صل وطننا �إىل تلك الدرجة امل أ��ساوية من انتهاك
حقوق الب�رش على امل�ستوى امل ؤ��س�سي ويف احلياة اخلا�صة؛
فال بد �أن تتكاتف أاليدي لرفع الظلم عن كاهل املواطنني
عموما والفئات أالكرث عر�ضة النتهاك �إن�سانيتها ب�شكل خا�ص.
ال �أ�ستطيع �أن �أتخيل �أن تلك املهمة تقع على عاتق منظمات
الن�سان فقط ،وال �أ�ستطيع �أن �أغفر أ
للحزاب ال�سيا�سية
حقوق إ
عدم �إعطاء تلك الق�ضية ما ت�ستحقه من اهتمام ..فكيف يت�صور
�أع�ضاء أالحزاب ال�سيا�سية �أن يلتف حولهم اجلمهور ويتعاطوا
العمل ال�سيا�سي وهم معر�ضون للتعذيب رمبا بدون �أية �أ�سباب
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تذكر! فكلنا ن�سمع ونرى م�ستوى ال�سخط العام الذي يغلي يف
القدور دون �أن يعرب عن نف�سه يف االن�ضمام �أو ت�شكيل قوي
�ضاغطة من �أجل التغيري ..ملاذا ينف�ض اجلمهور عن امل�شاركة
يف االنتخابات العامة؟ ملاذا ال ت�صبح النقابات ب أ�نواعها قوى
حقيقية من قوى املجتمع املدين؟ بالت أ�كيد هناك عوامل كثرية
تتداخل وت ؤ�ثر لرت�سم تلك ال�صورة منها ما يخ�ص تزييف �إرادة
أالمة ،ومنها عجز أالحزاب عن التمايز واحلركة ومنها القوانني
التى ت�شل م ؤ��س�سات املجتمع املدنى مبا يف ذلك النقابات
أ
والحزاب ..ولكن هناك �أي�ضا �سببا �أ�سا�سيا هو اخلوف من
التعذيب واالعتقال وعنت ال�سلطات ،احلركة املجتمعية تفرت�ض
وجود مواطنني �أحرار ،ميتلكون م�صريهم واحلق يف ر�سم �صورة
البداع
م�ستقبلهم وم�ستقبل �أوالدهم ..فاخلوف عائق �أمام إ
والنتاج والتقدم .ويف م�رص املحرو�سة يع�ش�ش اخلوف ،الزوجة
إ
تخاف الزوج ،والطفل يخاف أالب ،والتلميذ يخاف املدر�س،
واجلميع يخاف من ال�سلطة الباط�شة .لكن مع أال�سف فالبع�ض ال
ينظر �أبعد من مو�ضع قدمه ..لقد عجبت من �أحد �أع�ضاء الربملان
الذي مل يرغب يف �إثارة ق�ضية التعذيب يف م�رص رغم �إميانه
ب أ�نه ظاهرة منهجية �شديدة االنت�شار ..وال�سبب �أنه ال يريد �أن
يخ�رس عالقته ب�ضباط دائرته االنتخابية ألنه يلج أ� �إليهم حلل
بع�ض �إ�شكاليات �أفراد دائرته! وما زلت �أعجب من رف�ض القوى
ال�سيا�سية تبنى ق�ضية العنف الواقع على الن�ساء حتت مربرات ما
�أنزل اهلل بها من �سلطان ..فهذا ال يريد �أن يخ�رس تعاطف الرجال
مع برناجمه ،وهذا يريد تكتيل اجلموع ال تق�سيمهم لرجال
ون�ساء ،وذلك يرى �أن كل التفا�صيل �ستحل تلقائيا مع حتقق
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الربنامج ال�سيا�سي الذي �سي�ضمن احلرية واال�ستقالل والعدالة
االجتماعية ،وه ؤ�الء يتنكرون للق�ضية ويتهمون املدافعني عن
الن�سان وعن حقوق املر�أة ب أ�نهم يتبنون �أجندة غربية
حقوق إ
ألغرا�ض �شخ�صية ونفعية.
يف حقيقة أالمر النتيجة واحدة و�إن اختلفت أال�سباب املعلنة..
النتيجة هي التن�صل من حق ميثل احلد أالدنى ال�رضوري من
الن�سان �أن يعي�ش �آمنا على نف�سه
الن�سان ،وهو حق إ
حقوق إ
و�أهله وبيته.
�إن العنف يع�ش�ش يف بيوتنا وعقولنا والتعذيب ميتد بطول
الن�سان
حدود الوطن ،ي�ستحيل �أن تتمكن منظمات حقوق إ
مبفردها من بناء املجتمع الذي نن�شده جميعا� ..إن كنا نن�شده
جميعا فعلينا �أن نعمل جميعا معا �أو كل بطريقته؛ ولكن ال بد
�أن تكون مناه�ضة العنف والتعذيب على جدول �أعمال كل من
علم بوجود تلك االنتهاكات.
ولكن على �أن �أو�ضح اجلانب آ
الخر من ال�صورة ،وهو اجلانب
أالكرث �إ�رشاقا .آ
فالن يف عام  2007اختلفت قوي املقاومة
الن�سان
مقارنة بالو�ضع من عقدين �سابقني .فمنظمات حقوق إ
املهتمة بق�ضايا التعذيب وق�ضايا الن�ساء أ
والطفال زادت عددا
وا�شتد عودها ،وال�صحف التي كانت قلما تن�رش عن �أخبار
االنتهاكات �أ�صبحت تنقل �أخبارها بدرجة ت�ستحق التحية،
ومنذ �سنوات قليلة فر�ضت ال�صحافة االلكرتونية نف�سها لتكون
�صوتا جديدا ال ميكن �إغفال ت أ�ثريه االيجابي يف تناول ق�ضايا
احلقوق وخا�صة مناه�ضة التعذيب .كما اهتمت بع�ض القنوات
التليفزيونية بق�ضية العنف �ضد املر�أة والطفل ،واهتم عدد منها
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بق�ضية ا�ست�رشاء التعذيب ،وكان أ
للفالم التي �أعدتها هويدا
طه �أثر بليغ يف حركة مقاومة انتهاك حقوق املواطنني نالت
على �أثرها و�ساما على �صدرها ،وهو احلكم عليها باحلب�س �ستة
�أ�شهر ..كما نال ال�رشف نف�سه املدونون ال�شباب الذين د�أبت
اجلهات أالمنية يف توقيفهم واحلكم على بع�ضهم� ..إن ردود فعل
اجلهات أالمنية ذات داللة وا�ضحة ..آ
الن هم يجربون اخلوف،
اخلوف من �إطالق �رشارة املقاومة لل�سيا�سات القمعية ..ف�ضح
ما يتم يف الغرف املغلقة املظلمة ..مالحقة اجلناة بت�سجيالت
الفيديو التي �صنعوها ب أ�يديهم إلذالل �ضحاياهم ،والتي
افتخروا بها �أمام �أمثالهم ف إ�ذا بها تنت�رش يف اجلرائد وعلى
اللكرتونية ،وت�صبح لعنه تطاردهم وت�ضع آ
الن واحدا
ال�شبكة إ
منهم خلف الق�ضبان..
هناك جناحات فعلية ور�أي عام بد�أ طريقه يف الت�شكل؛ ولكن
الطريق مازال طويال ويحتاج جلهود �أكرب.
وعلي منظمات املجتمع املدين �أن تكثف دعايتها املناه�ضة
للتعذيب والعنف و�إنتاج مواد �إر�شادية بلغة ب�سيطة ميكن �أن
يتعامل معها غري املتخ�ص�صني تو�ضح لهم كيفية الت�رصف
�إن تعر�ض �أحدهم �أو منا �إىل علمهم بوقوع انتهاك ألي مواطن
كان و�أن حتتوي تلك املواد تليفونات منظمات ميكن اللجوء
للبالغ �أو لطلب امل�ساندة .وعلى احلقوقيني دفع أالحزاب
�إليها إ
ال�سيا�سية �إىل القيام بدور �أكرث فاعلية يف حماية املواطن
من التعذيب .وعلى كل املهتمني أالفراد �إعالن رف�ضهم لتلك
ال�سيا�سات من خالل امل�شاركة يف م�ساندة ال�ضحايا ،وامل�شاركة
يف بعثات تق�صي احلقائق ،وح�ضور جل�سات النيابة والق�ضاء.
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�إن دورا كهذا رغم ب�ساطته �إال �أن �أثره عظيم على �ضحايا
االنتهاكات وعلى املحيطني بهم ،كما �أن �أثره بالغ أالهمية
�أمام امل�سئولني عن ا�ست�رشاء التعذيب فيجب �أن ت�صلهم دوما
الر�سالة ..لن نقبل بانتهاك �أج�ساد و�أعرا�ض مواطنينا� .إن
املقاومة اجلماعية لي�ست فقط رد اعتبار لل�ضحايا وف�ضح ًا
للجناة ،ولكنها حماية لكل واحد فينا يحتمل �أن يكون هو نف�سه
�ضحية للعنف يف يوم من أاليام� .إن تعدد �أ�شكال املقاومة
وات�ساعها هما ال�ضمانة الوحيدة ل�سالمتنا ال�شخ�صية ول�سالمة
كل �إن�سان على �أر�ض م�رص.
البالغ عن �أي حالة انتهاك حلرمة
ومن �أهم �سبل املقاومة إ
اجل�سد �سواء يف احلياة اخلا�صة �أو احلياة العامة .فعلي كل من
منا �إىل علمه بوقوع حالة انتهاك �أن ي�رسع باالت�صال ب إ�حدى
الن�سان املعنية أ
بالمر و�إر�سال تلغراف �أو فاك�س
منظمات حقوق إ
للم�سئولني� .إنهم يعتمدون على �إجراء جرائمهم يف الظالم فعلى
كل من علم بجرمية ما �أن يخرجها �إىل النور.
واجلزء التايل من هذا الكتيب �سي�ضع �أمام القراء بع�ض
الن�سان التي ميكن اال�ستعانة
املعلومات عن منظمات حقوق إ
بها فيما يخت�ص مب�ساندة �ضحايا العنف والتعذيب.
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نبذة عن املنظمات املعنية
ب�ضحايا انتهاك حرمة اجل�سد

الن�سان
املنظمة امل�صرية حلقوق إ

منظمة غري حكومية �أن�شئت عام  ،1985ومت �إ�شهار املنظمة
الن�سان بوزارة ال�شئون االجتماعية �سنة
امل�رصية حلقوق إ
.2003
الن�سان يف
 تعمل املنظمة امل�رصية على تعزيز حقوق إالن�سان يف م�رص
م�رص .وتقوم املنظمة بر�صد حاالت حقوق إ
والدفاع عن حقوق املواطنني ومواجهة انتهاكات حقوق
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الن�سان �سواء كان م�صدر هذه االنتهاكات جهة حكومية �أو
إ
جهات غري حكومية وبغ�ض النظر عن هوية �ضحايا االنتهاكات
�أو املنتهكني.وتقوم املنظمة �أي�ضا ب إ�عداد تقارير عن انتهاكات
الن�سان وحتاول دائما تو�ضيح وت أ�ييد مبادئ حقوق
حقوق إ
الن�سان.
إ
كما �أنها تطالب امل�سئولني ب أ�ن يقوموا مبراجعه جميع
القوانني والتي ال يتوافق معظمها مع املعايري الدولية حلقوق
الن�سان ،وتطالب املنظمة احلكومة بان تتوقف عن أالعمال
إ
واملمار�سات التي تتجاهل االلتزامات امل�رصية للعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.وال�رشعيات الدولية
الن�سان.
أالخرى حلقوق إ
أ�هداف املنظمة:

الن�سان املعرتف بها عامليا
 االلتزام الكامل بحقوق إوللحريات ال�شخ�صية �سواء كانت حقوقا مدنية �أو �سيا�سية �أو
اقت�صادية �أو اجتماعية �أو ثقافية.
 و�ضع نهاية ملمار�سات التعذيب.الدارية
 �إ�صالح الت�رشيع امل�رصي واللوائح واملمار�سات إالن�سان الدولية.
وذلك لتتوافق مع اتفاقيات ومواثيق حقوق إ
 تطوير حكم القانون واالحرتام الكامل ال�ستقالل الق�ضاء. املحاكمات العادلة لكل املتهمني ،و�إلغاء املحاكماتالع�سكرية وحماكمات �أمن الدولة للمدنيني.
الن�سان بني العامة على كل
 ن�رش وتعزيز قيم حقوق إم�ستويات املجتمع.
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الن�سان،
 تعزيز حقوق املر�أة كجزء متمم وتكميلي حلقوق إوزيادة الوعي حول ال�صعوبات التي تواجه املر�أة يف م�رص
للح�صول على حقوقها.
الن�سان
 تقوية التعاون والتن�سيق مع منظمات حقوق إامل�رصية والعربية والدولية.
أ
والت�هيل النف�سي ل�ضحايا العنف
مركز الندمي للعالج

 -منظمة م�رصية غري حكومية ،ت أ��س�ست يف �أغ�سط�س 1993

أ�هداف املركز:

مناه�ضة جميع �أ�شكال العنف والتعذيب والعنف املنظم،
بغ�ض النظر عن جن�س �أو جن�سية �أو عمر ال�ضحية ،و�أيا من كان
اجلاين ،و�سواء كان العنف جماعيا �أو فرديا ،ج�سديا �أو نف�سيا
�أو جن�سيا.
م�سانده �ضحايا العنف والتعذيب بجميع ال�سبل املمكنة،
وفقا الحتياجاتهم واحتياجات �أ�رسهم.

أ�ن�شطة املركز:

• يف جمال مناه�ضة التعذيب
تقدمي العالج والت أ�هيل النف�سي ق�صري وطويل املدى للناجني
من التعذيب من امل�رصيني وغري امل�رصيني ،بدون متييز ،وبغ�ض
النظر عن اجلن�س �أو الدين �أو العمر.
عمل التقارير الطبية النف�سية والع�ضوية ملن يرغب من
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والدالء
الناجني من التعذيب من امل�رصيني وغري امل�رصيني ،إ
بال�شهادة �أمام جهات التحقيق حني يطلب منا ذلك.
توجيه الراغبني من الناجني من التعذيب �إىل مراكز
امل�ساعدة القانونية ،وكذلك م�ساعدة من يرغب يف ن�رش �شكواه
العالم املختلفة.
بو�سائل إ
توثيق وجمع املعلومات أ
والبحاث املحلية والدولية حول
ظاهرة التعذيب و�أحدث �سبل العالج الت أ�هيلي.
عمل أالبحاث والدرا�سات عن ظاهرة التعذيب ،وانت�شارها،
و�أ�شكال التعذيب املختلفة ،آ
والثار الع�ضوية والنف�سية الناجمة
عنها.
 التعاون مع كل املهتمني بظاهرة التعذيب املنهجي ،من�صحفيني ودار�سني ،وباحثني ،داخل م�رص وخارجها ،وكذلك
الن�سان املعنية بالق�ضية نف�سها ،حمليا
مع منظمات حقوق إ
وعربيا ودوليا.
تبادل اخلربات وتدريب املهتمني بالعمل يف جمال مناه�ضة
التعذيب وم�ساندة �ضحاياه� ،سواء كانوا �أفرادا �أو م ؤ��س�سات،
وذلك على م�ستوى م�رص واملنطقة العربية.
التعبئة من �أجل وقف ظاهرة التعذيب املنهجي والعنف
امل ؤ��س�سي ،ومقاومة أال�سباب التي ت�ساعد على ا�ست�رشاء العنف
والتعذيب.
الن�سان ومناه�ضة جميع
 م�ساندة املدافعني عن حقوق إ�أ�شكال انتهاكاتها.
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• يف جمال مناه�ضة العنف �ضد الن�ساء
 يف �إطار �أهداف املركز يف مناه�ضة العنف بجميع �أ�شكاله،اهتم الندمي بق�ضية العنف الواقع على الن�ساء ،باعتبارهن �أكرث
الفئات االجتماعية تعر�ضا للعنف أال�رسي واملجتمعي.
والر�شاد للن�ساء �ضحايا العنف،
تقدمي خدمة اال�ستماع إوعر�ض من حتتاج على الطبيب النف�سي.
تقدمي خدمة العالج والت أ�هيل النف�سي حلاالت العنفأال�رسي �أو املجتمعي عند احلاجة �إليه.
تلقي ال�شكاوى العاجلة من الن�ساء عرب هاتفني يعمالنطوال اليوم.
التعاون مع املنظمات املحلية التي تقدم اخلدماتالقانونية واالجتماعية للن�ساء �سعيا وراء تكامل اخلدمة
للمت�رضرات من العنف.
تدريب املنظمات أوالفراد املهتمني بق�ضايا العنف �ضد
املر�أة داخل م�رص �أو يف املنطقة العربية.
دعم من يرغب من اجلمعيات أالهلية يف ت أ��سي�س مراكزوالر�شاد للن�ساء �ضحايا العنف يف حمافظات م�رص
لال�ستماع إ
�شماال وجنوبا �سعيا لن�رش هذه اخلدمة وجعلها يف متناول كل
الطار يتم تدريب متطوعات من عدد حمدود
الن�ساء ،ويف هذا إ
من املنظمات �سنويا مبنهج التدريب امل�ستمر والعملي ملدة
عام كامل داخل منظماتهن بعد اجتياز فرتة التدريب أال�سا�سي
املكثف.
عمل أالبحاث والدرا�سات اخلا�صة بالعنف �ضد الن�ساءوالتعاون مع املنظمات املعنية بهذا امليدان.
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تنظيم الندوات وامل ؤ�مترات اخلا�صة حول ظاهرة العنف�ضد الن�ساء بهدف خلق ر�أي عام يرف�ض العنف ويقاومه.
تنظيم وامل�شاركة يف احلمالت التي ت�ستهدف وقف العنف�ضد الن�ساء.
مركز ه�شام مبارك للقانون

ت أ��س�س مركز ه�شام مبارك عام  1999كمنظمة غري حكومية
تهدف �إىل:
 العمل على ات�ساق القانون امل�رصي مع القانون الدويلالن�سان ،م�ستخدمني� :أ�سلوب التقا�ضي الد�ستوري� ،إعداد
حلقوق إ
البحوث املتخ�ص�صة التي ت�ستهدف حتفيز املهتمني وامل�شتغلني
الن�سان يف تبنى املواقف التي تت�سق
يف القانون ويف حقوق إ
الن�سان .ويقدم املركز خدمة
مع املعايري الدولية حلقوق إ
امل�ساعدة القانونية للم�ضارين و�ضحايا انتهاكات حقوق
الن�سان و�ضحايا العنف والتعذيب .ويقدم املركز خدماته من
إ
خالل مقره الرئي�سي يف و�سط القاهرة وفرع للمركز مبحافظة
�أ�سوان.
كما يهتم املركز بدرا�سة وبحث مدي د�ستورية القوانني
الن�سان.
وتلك املتعار�ضة مع القانون الدويل حلقوق إ
الن�سان
جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق إ

�أ�شهرت جمعية امل�ساعدة القانونية عام .1999
الن�سان ،تقدمي الدعم
تعمل اجلمعية على ن�رش ثقافة حقوق إ
الن�سان .كما تعمل على
القانوين ل�ضحايا انتهاكات حقوق إ
تنقية البنية الت�رشيعية من القوانني التي ال تتفق مع املواثيق
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الن�سان .وتعمل اجلمعية يف جمال احلقوق
الدولية حلقوق إ
ال�سيا�سية واملدنية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية من
خالل ثالثة برامج.
برامج عمل اجلمعية :برنامج حرية الر�أي والتعبري ،برنامج
حقوق الطفل ،برنامج مناه�ضة التعذيب والعنف والتحر�ش
اجلن�سي.
املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية

منظمة حقوق �إن�سان م�رصية م�ستقلة .ت أ��س�ست يف عام
 2002من �أجل تعزيز وحماية احلقوق واحلريات ال�شخ�صية
أ
للفراد.
برامج عمل املركز:

• احلق يف اخل�صو�صية:
يهتم هذا الربنامج بطائفة من احلقوق املت�صلة باحلياة
اخلا�صة أ
للفراد ،وت�شمل احلق يف �رسية االت�صاالت واملرا�سالت،
واحلق يف حرية الدين واملعتقد ،واحلق يف حماية ال�سمعة،
واحلق يف ال�سكن املالئم يف عالقته باخل�صو�صية ،واحلقوق
والجنابية للن�ساء والرجال.
اجلن�سية إ
• ال�صحة وحقوق إالن�سان:
يهتم هذا الربنامج بحق أالفراد يف احل�صول على اخلدمة
ال�صحية والعالج والدواء ،واحلق يف عدم التعر�ض للتمييز ب�سبب
الن�سان
احلالة ال�صحية .كما يهتم الربنامج بق�ضايا حقوق إ
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اليدز ،وبالعالقة بني ال�صحة والعنف ،وق�ضايا
املرتبطة بوباء إ
الجنابية يف م�رص.
ال�صحة إ
• العنف وال�سالمة اجل�سدية
يركز هذا الربنامج على حماية ج�سد الفرد من جميع �أ�شكال
االعتداء �أو التدخل غري امل�رشوع .ويويل الربنامج اهتمام ًا
خا�ص ًا ملحاربة العنف اجل�سدي واجلن�سي داخل أال�رسة ،خا�صة
�ضد الن�ساء أ
والطفال .كما يهتم الربنامج مبقاومة تف�شي ظاهرة
العقاب البدين ألطفال املدار�س يف م�رص .وي�سعى الربنامج �إىل
تطوير مفهوم حقوقي حول م�سئولية الدولة جتاه �إنهاء العنف
اجلن�سي يف املجتمع ،خا�صة �ضد الن�ساء أ
والطفال.
الن�سان مل�ساعدة ال�سجناء
جمعية حقوق إ

تهدف اجلمعية �إيل:
العمل على الرقي بالنظم العقابية يف م�رص لتتوافقمع املعايري الدولية النموذجية املعاملة ال�سجناء واتفاقية
مناه�ضة التعذيب.
تق�صى �أو�ضاع ال�سجون ور�صد �أو�ضاعها وتقدميالتو�صيات ال�رضورية لتح�سني �أو�ضاع ال�سجناء.
تقدمي امل�ساعدة القانونية لل�سجناء خا�صة �سجناء الر�أي.العمل على رفع الوعي القانوين لدي املواطنني واملحامنيواملوظفني يف امل ؤ��س�سات العقابية.
وال�صالح مل�ساعدة
العمل على جعل ال�سجون مراكز للت أ�هيل إال�سجناء يف ا�ستعادة حياة طبيعية بعد انق�ضاء مدة العقوبة.
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الن�سان
دليلك �إىل منظمات حقوق إ
العاملة فى م�ساندة �ضحايا العنف
• أ�وال :منظمات م�صرية غري حكومية
		

		

املنظمة

تليفون

فاكس

املبادرة امل�صرية للحقوق ال�شخ�صية

27943606

27962686

eipr@eipr.org

املر�صد املدين حلقوق ا إلن�سان

225317268

25317268

marsadmadany@yahoo.com

املركز امل�صري حلقوق املر أ�ة

25271397

25282175

ecwr@link.net

املنظمة امل�صرية حلقوق ا إلن�سان

23636811

23621613

eohr@link.com.eg

جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق ا إلن�سان 25789069

25770901

Ahrla_torture@yahoo.com

جمعية حقوق ا إلن�سان مل�ساعدة ال�سجناء

33053393

33053390

hrcap@hrcap.org

�شموع لرعاية املعاقني

37403432

37403432

shumuu@hotmail.com

مركز اجلنوب حلقوق ا إلن�سان

33102003

33102003

schr@hotmail.com

مركز الندمي للعالج والت أ�هيل النف�سي

25787089

25776792

Nadeem@link.net

مركز حقوق الطفل امل�صري

بريد إلكتروني

info@egyptcrc.org

مركز ق�ضايا املر أ�ة امل�صرية

37154557

33266088

info@cewla.org

مركز ه�شام مبارك للقانون  -القاهرة

25758908

25758908

hmlc@link.net

مركز ه�شام مبارك للقانون  -أ��سوان

0972308306 0972308306

hmlc@link.net

مركز الفجر « املحلة «

0402100151 0402101614

Alfagr_misr@yahoo.com

جمعية م�ساواة حلقوق ا إلن�سان» بور�سعيد» 0101597635

alykot@yahoo.com

جمعية العون حلقوق ا إلن�سان «�شبني الكوم» 0104242304

Al-3on@hotmail.com

املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماة

23620732

25310027

103

acijlp@thewayout.net

• ثانيا :جهات حكومية

اجلهة

العنوان

فاكس

رئا�سة اجلمهورية

ق�صر عابدين

23901998

النائب العام

دار الق�ضاء العايل – �شارع رم�سي�س القاهرة

25757165

وزارة الداخلية

�شارع ال�شيخ ريحان  -القاهرة

27960682

ميدان الظوغلي

27958103

وزارة العدل

27952694

وزارة العدل–ا إلدارة العامة ل�شئون حقوق ا إلن�سان

• ثالثا :جمل�س ال�شعب
جلنة حقوق ا إلن�سان مبجل�س ال�شعب

�شارع جمل�س ال�شعب ،من �شارع ق�صر العيني

• رابعا :املجال�س القومية املتخ�ص�صة

اجلهة

العنوان

فاكس

املجل�س القومي حلقوق ا إلن�سان

كورني�ش النيل – ميدان عبد املنعم ريا�ض

5747497-5747525

كورني�ش النيل – ميدان عبد املنعم ريا�ض

5746962

املجل�س القومي للمر أ�ة
املجل�س القومي أ
للمومة والطفولة

3639074
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تعريف بامل�ؤلفة
اال�سم :ماجدة عديل
أ
 نا�شطة يف جمال حقوق ا إلن�سان واملر�ة. -تعمل يف مركز الندمي لت أ�هيل �ضحايا العنف والتعذيب.
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