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مركز القاهرة لدرا�سات حقوق ا إلن�سان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية ت�ستهدف تعزيز
حقوق ا إلن�سان يف العامل العربي ،ويلتزم املركز يف ذلك بكافة املواثيق والعهود
وا إلعالنات العاملية حلقوق ا إلن�سان .وي�سعى املركز لتحقيق هذا الهدف عن طريق
أالن�ش���طة أ
والعم���ال البحثية والعلمي���ة والفكرية ،مبا يف ذلك البح���وث التجريبية
أ
والن�شطة التعليمية.
كم���ا يتبنى املرك���ز لهذا الغر�ض برام���ج علمية وتعليمية ،ت�شم���ل القيام بالبحوث
النظري���ة والتطبيقية ،وعقد امل�ؤمت���رات والندوات واملناظ���رات واحللقات الدرا�سية.
ويقدم خدماته للدار�سني يف جمال حقوق ا إلن�سان .
وال ينخ���رط املركز يف �أن�شطة �سيا�سية وال ين�ض���م ألية هيئة �سيا�سية عربية �أو دولية
ت�ؤثر على نزاهة �أن�شطته ،ويتعاون مع اجلميع من هذا املنطلق.
مدير الربامج
معتز الفجريي
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الفهر�س
االفتتاحية

•• ال تعليم حقيقي دون احرتام �آدمية املواطن العربي

بورتريه

•• م�صطفى عبد الرازق ال�شيخ امل�ستنري

�صار من املتفق عليه أ�ن النظام املدر�سي فى العامل العربي مل يعد
ي�صلح حتى لوظيفته التقليدية� :إنتاج موظفني عموميني يعملون
ب�صورة روتينية فى أ�عمال ورقية ت�ضاعف �شقاء املجتمع و�صعوبات
حياته .فقد �صار نظاما بالغ التفاهة والت�صدع وعقيما ب�صورة ال
ت�صدق وخا�صة على امل�ستوى اجلامعي .فال تعليم حقيقي يتم وال
جمال للحديث عن بحث علمي يعتد به .احلريات أ
الكادميية م�صادرة
و أ�ن�شطة الطالب فقرية وغالبا ما متنع بقوة البولي�س الذي ي�سكن
داخل حرم كثري من اجلامعات ويهيمن على نظمها.

الطار الثقايف العام �إبان النه�ضة،
كان من أ�هم الظواهر املالحظة يف إ
ظاهرة أ
ال�سر العلمية أ�و الثقافية ،وهو أ�مر ينطبق على م�صطفى عبد
الرازق حيث ولد يف أ��سرة علمية �شديدة الرثاء �إن على امل�ستوى الثقايف
أ�و االقت�صادي .فكان والده أ�حد م�ؤ�س�س جريدة «اجلريدة» التي كانت
ال�صالح واحلكم الد�ستوري واحلق يف التعليم ،كما كان أ�ي�ضا
تدعو �إىل إ
من م�ؤ�س�سي «حزب أ
المة».

د ر ا �سا ت

د.حممد حلمي عبد الوهاب

19

•• أ�و�ضاع العمال في م�صر بين علاقات عمل جديدة
وتنظيم نقابي قديم

ت�سا�ؤالت  ..وعالمات ا�ستفهام كثرية ..تلك التي أ��صبحت حتيط
بالطبقة العاملة آ
الن ..قد ال يعد جتاوزاً القول ب أ�نها تبلغ أ�حيان ًا حد
االتهام بالرتاخي ،والتقاع�س فى دفع عجلة التنمية االقت�صادية ..
وال�سلبية جتاه ق�ضايا املجتمع  ،والعجز عن اال�ضطالع بدورها املفرت�ض
تاريخي ًا ..ووراء هذه وتلك مل يعد املهاجمون هم فقط أ�عداء الطبقة
العاملة الذين نا�صبوها ال��ع��داء منذ أ�يامها أ
الوىل  ..و�إمن��ا باتت
االتهامات ت أ�تى أ�ي�ض ًا من أ�ن�صارها أ�ولئك الذين علقوا عليها آ
المال ثم
حملوا عليها عندما �ضاعت �آمالهم  ،وبع�ضهم ممن جعل يعيد النظر فى
كافة املفاهيم والر�ؤى ال�سابقة على زمان العوملة.

ملف العدد

د .حممد ال�سيد �سعيد

7

كمال عبا�س

23

ال حماية ألحد!!
واقع الد�ستور يف �سوريا وم�صر واملغرب العربي

61

رافق أ
ن�ش�ة الدول احلديثة عقب ا�ستقاللها من ربقة اال�ستعمار الغربي
م�شاريع نه�ضوية إلقامة حكم دميقراطي وجمال�س نيابية و�صياغة
د�ستور وطني يحكم �سياق العملية ال�سيا�سية برمتها وميثل مرجعية
وحيدة لالحتكام �إليه .تزامن ذلك مع بوادر النه�ضة الثقافية واحل�ضارية
واالنفتاح على آ
الخر بعد اخلال�ص من النظر �إليه مبنطق امل�ؤامرة و�شهدت
�صفحات املتو�سط بعثات علمية ورح�لات ثقافية من ال�شرق الغارق يف
غياهب اجلهل والظالم �إىل الغرب املتمدن قبلة العلم ومنارة احل�ضارة.

63

•• مقدمة امللف:

مدير التحرير

الن�سان
•• احلماية الد�ستورية حلقوق إ
يف بلدان املغرب العربي

الن�سان العربي وحرياته
�شكل البحث عن حماية حقيقية وفاعلة حلقوق إ
هاج�سا �شغل وال ي��زال بال عدد كبري من ال�ساعني ب��د أ�ب �إىل ن�شر ثقافة
الن�سان وحرياته وعلى الذود عنها  ،ويف
حقوقية تقوم على حماية حقوق إ
نظر بع�ض ه�ؤالء قد يبقى أ
المر على حاله ما مل تقرتن اجلهود الرامية �إىل
تكري�س هذه الثقافة بالدعوة ال�صريحة وغري القابلة أ
للت�ويل �إىل �إ�صالح
أ�و تغيري أ�نظمة احلكم القائمة يف البلدان العربية التي تتمادى يف جتاوز كل
الن�سان ي�شكل طبيعة ثانية لها.
احلدود بحيث أ��صبح خرق حقوق إ

د .حممدو بن حممد

67
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الن�سان باملغرب
••العدالة االنتقالية وحقوق إ
الن�صاف وامل�صاحلة
بني املجل�س اال�ست�شاري وهيئة إ

الن�سان واجهة رئي�سية يف جمال �صريورة النظام
�شكل مو�ضوع حقوق إ
ال�صالحي.
ال�سيا�سي املغربي من أ�جل �إر�ساء وترميم أ��س�س م�شروعه إ
فاملتتبع لل� أش�ن ال�سيا�سي املغربي ت�ستوقفه حتما التحوالت التي
عرفتها احلياة ال�سيا�سية باملغرب خالل الع�شرية أ
الخرية من القرن
 ،20حيث انطلقت دينامية غنية ب� أ
�الح��داث والوقائع ال�سيا�سية،
ي�ستطيع معها الباحث مالم�سة وجود رغبة لدى النظام ال�سيا�سي
ب�ضرورة جتديد احلقل ال�سيا�سي و�إعادة �صياغة م�شروعه وتو�سيع
دائرة انفتاحه.

عبد الكرمي العبدالوي

81

•• هل ميكن تعزيز احلق يف املواطنة
يف ظل املادة الثانية من الد�ستور؟

خلت الوثائق الد�ستورية التي عرفتها م�صر يف بداية �إطاللها على
التنظيم الد�ستوري من أ�ي �إ�شارة �إىل دين الدولة أ�و �إىل ال�شرائع الدينية
كم�صدر للت�شريع وهذا وا�ضح يف الئحة ت أ��سي�س جمل�س �شورى النواب
�سنة  1866أ
والمر العايل لالئحة جمل�س النواب ال�صادر يف فرباير �سنة
 1882والقانون النظامي امل�صري ال�صادر يف مايو 1883والقانون النظامي
رقم  29ل�سنة  1913املخت�ص باجلمعية الت�شريعية امل�صرية والواقع
ال�سالم دين الدولة مل تعرفه
يقول �إن الن�ص يف الد�ستور على أ�ن إ
الد�ساتري والوثائق القانونية يف م�صر �إال مع �صدور د�ستور .1923

الق�س /رفعت فكري �سعيد

يخطئ البع�ض حني يظنون أ�ن «املقاطعة» يف حد ذاتها أ�مر �سلبي!!
يف حني أ�نها فعل �سيا�سي يف ال�صميم .ما دام��ت تعرب عن �ضرب من
الرف�ض و�آلية �سلمية ،ولي�ست �سلبية ،للمعار�ضة تقوم بديال عن لغة
العنف والثورة .لذا تنحاز أ�غلب القوى الوطنية امل�صرية �إىل مقاطعة
التعديالت الد�ستورية كتعبري عن �إ�صرارها وبقائها يف احل��راك
ال�سيا�سي من جهة ،وانحيازها �إىل م�صلحة الوطن من جهة ثانية.
ومن ثم ،فاملقاطعة لي�ست هروبا أ�و انعزاال عن املجتمع و�إمنا و�سيلة
النتزاع ال�شرعية عن حدث �سيا�سي خارج عن �إطاره ال�صحيح .وهي
بهذا املعنى ،ت�صحيح مل�سار خاطئ و أ�داة لتفجري ما أ��سماه الراحل �سيد
عوي�س بـ «هتاف ال�صامتني» أ�ولئك الذين يعجزون أ�مام ت�سلط الدولة
وا�ستبدادها عن امل�شاركة بفاعلية أ�كرب لو قدر لهم أ�ن يحظوا مبناخ
دميقراطي حر.

د .حممد حلمي عبد الوهاب

129

ال�سالمية
•• املقاطعة يف �سياق التجربة إ

143

•• فقدان الوعي الد�ستوري
يف الثقافة ال�سيا�سية ال�سورية

ال حتتل كلمة «الد�ستور» موقع ًا مركزي ًا يف الوعي الثقايف وال�سيا�سي
ال�سوري  ،على عك�س احلال يف الوعي امل�صري على �سبيل املثال ،بل �إن
ّ
ي�شكل بو�صلة حتدد
النقا�ش حول الد�ستور غالب ًا ما يكون هام�شي ًا وال
معنى احلوار واجتاهه ،هذا على الرغم من أ
الهمية القانونية التي
يجب أ�ن يحتلها الد�ستور يف م�ستوى النقا�ش العام ،بو�صفه الوثيقة
القانونية أ
العلى التي يُرجع �إليها عند اخلالف .

تقارير

د .ر�ضوان زيادة

151

•• حرية تداول املعلومات يف م�صر
بني املواثيق الدولية والقانون امل�صري

متثل حرية ال��ر أ�ي والتعبري أ�حد أ�هم آ
الليات يف دعم وبناء الن�سق
الدميقراطي داخ��ل أ�ي جمتمع وال ميكن احلديث عن هذه احلرية
دون التعر�ض حلرية ال�صحافة باعتبارها اال�ستحقاق أ
الكرث ا�شتماال
حلرية الر أ�ي والتعبري وال�صورة أ
المثل ملمار�ستها مبا حتتويه من ن�شر
أ
للنباء آ
والراء أ
والفكار وما تتيحه من ت��داول للمعلومات ومتكني
أ
الن�سان يف املعرفة وما
الطالع عليها وهو ما يت أ�كد وحق إ
الفراد من إ
ي�ستتبع ذلك من تدفق للمعلومات وتداولها.

رواق عربي العدد 45

حممد عبد العاطي

157



عر�ض كتاب

العالم الليربالية
•• أ��سطورة حياد و�سائل إ

ي�صور،
يف رواي��ت��ه ال�شهرية ( ،)1984ا�ستطاع ج��ورج أ�وروي���ل ،أ�ن
ِّ
وبحرفية مده�شة ،كيف ميكن أ
للنظمة ال�شمولية ،ذات الطابع
الع�لام يف تزي ّيف احلقائق،
البولي�سي القح ،أ�ن ت�ستخدم و�سائل إ
وت�شويه التاريخ ،بل ويف ا�ستبداله بتاريخ �آخر �إن لزم ا ألمر .لقد
احلقيقة/العالم� ،إقناع املواطنني
ا�ستطاعت الدولة ،بو�ساطة وزارة
إ
ب�شعاراتها الثالث (احلرب هي ال�سالم ،اجلهل هو القوة ،احلرية هي
العالم الدور الرئي�س يف �إحكام قب�ضة
العبودية) ،بل �صار ملاكينة إ
الدولة على ال�شعب؛ وبات مبقدورها أ�ن جتعل من مقوالت على غرار
ديكتاتورية احلزب ،واملطالبة بال�سالم وحرية الر أ�ي والتعبري ،م�صدر
تهديد ملن يجر� ؤ على التفوه بها!.

رجب �سعد طه

167

وثـائق
••نداء المثقفين لتعديل المادة الثانية من الد�ستور

الن�����س��ان �إىل ال�سيد رئي�س
بعث مركز القاهرة ل��درا���س��ات حقوق إ
اجلمهورية ورئي�سي جمل�سي ال�شعب وال�شورى بنداء
موقع عليه من مائة �شخ�صية م�صرية ،يطالب بتعديل املادة الثانية
ال�سالمية امل�صدر الرئي�سي
من الد�ستور ،اخلا�صة باعتبار ال�شريعة إ
للت�شريع .ت�ضم قائمة املوقعني عددا من املفكرين والكتاب وال�صحفيني
و أ��ساتذة اجلامعة وال�سيا�سيني أ
والدباء والفنانني واحلقوقيني ،ت�شكل
الدفعة أ
الوىل من التوقيعات .و�سوف تن�شر الدفعة الثانية يف وقت
الحق .وقد أ��شارت ر�سالة مركز القاهرة لرئي�س اجلمهورية �إىل أ�ن
املادة الثانية قد جرى و�ضعها ال�ستخدامها لتحقيق أ�هداف �سيا�سية
عار�ضة ،من بينها حتالفات احلكم يف مواجهة املعار�ضة حينذاك.

مركز القاهرة
الن�سان
لدرا�سات حقوق إ

173

•• م�صريون �ضد التمييز الديني – بيان الت أ��سي�س

�إدراكا منا نحن امل�صريني املوقعني أ�دناه على تنوع واختالف خلفياتنا الدينية
وال�سيا�سية والعرقية واالجتماعية أ�نه رغم وجود أ��شكال وممار�سات عديدة
للتمييز بني املواطنني يف م�صر مثل التمييز بني املواطنني -وخا�صة الفقراء
وال�سكان ،وانعدام الفر�ص املتكافئة يف احل�صول
منهم -يف التعليم والعالج إ
على عمل لل�شباب يف غيبة النفوذ والرثوة ،والتمييز �ضد الن�ساء واملعار�ضني
ال�سيا�سيني وبع�ض الفئات والعنا�صر الوطنية التي طال جتاهلها وتهمي�شها� ،إال
أ�ن أ�خطر أ�نواع التمييز على م�ستقبل م�صر هو التمييز الديني ،ألنه ي�شطر
املجتمع ،ويكر�س ثقافة الفرز ثم العزل ثم القطع والبرت الكامل مما يقو�ض
دعائم الوطن واملواطنة ويع�صف أ
ب��س�س التقدم احلقيقي التي تر�سخت عرب
التاريخ.

جمموعة م�صريون �ضد التمييز

تت�شرف اجلمعية امل�صرية أ
المريكية مبدينة �شيكاغو بالعر�ض على �سيادتكم
العالن قام ب�إعداده
�إعالن حول الت�سامح الديني واملواطنة امل�صرية .هذا إ
جمموعة من أ�بناء اجلالية امل�صرية باخلارج بالتعاون مع نخبة من املفكرين
امل�صريني يف م�صر ،وذل��ك تلبية لدعوة �سيادتكم لل�شعب امل�صري ب�ضرورة
اليجابية والبناءة يف نه�ضة بالدنا ورفعتها.
امل�شاركة إ

جمموعة من احلقوقيني
امل�صريني ب�شيكاغو

177

•• �إعالن حول الت�سامح واملواطنة امل�صرية

181

رواق عربي العدد 45



رواق عربي العدد 45

افتتاحية

افتتاحية

ال تعليم حقيقي دون احرتام
آ�دمية املواطن العربي

�صار من املتفق عليه أ�ن النظام املدر�سى فى العامل
العربى مل يعد ي�صلح حتى لوظيفته التقليدية :إ�نتاج
موظفني عموميني يعملون ب�صورة روتينية فى أ�عمال
ورقية ت�ضاعف �شقاء املجتمع و�صعوبات حياته .فقد
�صار نظاما بالغ التفاهة والت�صدع وعقيما ب�صورة ال
ت�صدق وخا�صة على امل�ستوى اجلامعى .فال تعليم حقيقى يتم وال جمال للحديث
عن بحث علمى يعتد به .احلريات أ
الكادميية م�صادرة و أ�ن�شطة الطالب فقرية
وغالبا ما متنع بقوة البولي�س الذى ي�سكن حرم كثري من اجلامعات ويهيمن على
نظمها .والعالقات بني أ�طراف العملية التعليمية ت�سلطية ومري�ضة .وامل�ؤ�س�سات
التعليمية �شبه مفل�سة فى جميع الدول العربية الفقرية .وناجت العملية بائ�س على كل
امل�ستويات.
أ
أ
أ
أ
فال يجب �ن نن�سى �ن غالبية املت�شددين الدينيني الذين ميار�سون �ب�شع �عمال
العنف �ضد بالدهم و�شعوبهم من خريجى اجلامعات.
وت�ؤكد م�ؤ�رشات البطالة مدى ال�صعوبات التى تكتنف عملية ت�شغيل ال�شباب
املتخرج من اجلامعات واملدار�س العامة لي�س ب�سبب الركود االقت�صادى املمتد
وحده ،بل و أ�ي�ضا ب�سبب عدم تواكب ما يدر�سه الطالب مع حاجات �سوق العمل
وانعزال الطالب عن احلياة فى مدار�سنا وجامعاتنا .وميكننا أ�ن من�ضي فى تتبع
الو�ضاع املحزنة للتعليم فى أ�كرثية أ
هذه أ
القطار العربية.
مل تعد معظم هذه أ
الو�ضاع �رسا على الر أ�ى العام وال املهتمني بال�شئون
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البد من العمل
على �سد الفجوة
الكبرية ما
بني خمرجات
العملية
التعليمية
ومتطلبات �سوق
العمل العربي.

العامة .أ�ما أ
المر املحري والذى يجب أ�ن نك�شف عن أ��رساره بالفعل فهو كيفية
اخلروج من م أ�زق التعليم والنهو�ض به فى منطقتنا التى تعانى من تعقد خارق
ال�صالح على امل�ستوى ال�سيا�سى.
للم�شكالت التى تواجهها مع افتقار �شديد إلرادة إ
إ�ن �شمولية أ
الزمة التعليمية تفر�ض �شمولية املعاجلة .ولكن احلاجة إ�ىل �شمولية
املعاجلة قد تف�ضى من الناحية النظرية إ�ىل فقدان الو�ضوح ومن الناحية العملية إ�ىل
بال�صالحات املطلوبة .وفى �سياق �ضعف
�صعوبات أ��شد فى اقناع النخب احلاكمة إ
الر أ�ى العام وانكما�ش احلركات ال�سيا�سية ميثل انتظار احللول ال�شاملة �رضبا من
الي أ��س.
البد من أ�ن ن�ضع فى أ�ذهاننا أ�ن م�شكلة التعليم تبد أ� بال�سيا�سة والثقافة .فال�سيا�سة
هى العامل احلا�سم وراء تطور النظام التعليمى أ�و ت أ�خره .والبد أ�ن كل احلري�صني
على التعليم فى بالدنا العربية قد الحظوا أ�ن ال�سيا�سات الت�سلطية قد انعك�ست ب�صورة
مدمرة على النظام التعليمى .لقد وقع هذا التدمري من خالل �آليات تبدو متعار�ضة
فى االجتاه ولكنها فى الواقع متجان�سة من حيث النتيجة .فالت�سلط ال�سيا�سى يوظف
ويكثف الت�سلط التعليمى وهو ما يرتجم إ�ىل مفهوم للتعليم يقوم على النظر إ�ىل
املقررات أ�و م�ضمونها باعتبارها حقائق ثابتة ونهائية وغري قابلة للمنازعة.
ويف�ضى هذا املفهوم بال�رضورة إ�ىل منط للتعليم يقوم على أ
الوامر ولي�س على
املناق�شة النقدية .هذا املفهوم هو القاعدة احلقيقية للتعليم القائم على الذاكرة واحلفظ
والتلقني مقابل نفي العقل النقدى .ومن الطبيعى أ�ي�ضا أ�ن يتم �صب النظام التعليمى
وت�صميمه بحيث يعك�س واقع الت�سلط ال�سيا�سى حيث يهند�س هذا النظام على نحو
هرمى ،ويحرم املجتمع املدنى وال�سيا�سى واملثقفني والعلماء امل�ستقلني من امل�شاركة
احلقة ،كما يحرم الطالب من املناق�شة ويلزمهم ب�إعادة إ�نتاج أ�و ن�سخ ما ميلى عليهم
فى املحا�رضات أ�و الكتب “املقررة” من جانب معلميهم الذين توقفوا هم أ�نف�سهم عن
جتديد مهاراتهم و أ�فكارهم ب�سبب فقدان الدوافع واحلوافز لالمتياز.
وبكل أ��سف �ساهمت التيارات التقدمية ،برتكيزها املطلق على دور الدولة
املهيمن فى التعليم ،فى تعميق وتربير هذا النظام القائم على هيمنة الدولة الت�سلطية.
وفى البالد الفقرية بالذات أ�دت أ�زمة الدولة املالية ،والتى احتدمت مع التحول
القت�صاد ال�سوق إ�ىل �ضغط متعاظم من طالب يت�ضاعف عددهم كل ب�ضعة �سنوات
على مرافق تعليمية قليلة وحمدودة التجهيز وهو ما أ�وقع الهيئات التعليمية فى حالة
مزرية من الي أ��س.
وعلى اجلانب املقابل ،ف�إن الدولة الت�سلطية كانت دائما ما تبحث عن م�صدر
للم�رشوعية ال�سيا�سية أ�و أ
بالحرى تتجنب االنفجارات ال�شعبية بالت�ساهل فى معايري
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النجاح التعليمى وبفتح قممه لطالب مل يح�صلوا احلد أ
الدنى ال�رضورى من التعليم.
ويتم فى العادة حتديد ن�سب النجاح املقبولة فى كل �صفوف التعليم ومراتبه ب�صورة
�سيا�سية وفوقية وبعيدة كل البعد عن املعايري الفنية أ�و التعليمية ال�رصفة .وقاد ذلك
بدوره إ�ىل مزيد من الهبوط بالقيم التعليمية احلقة وبالتاىل مبجمل أ
الداء التعليمى.
أ�ما من الناحية الثقافية ،ف�إن البديهة تقول ب أ�ن املجتمع ال ميكن أ�ن يعلم أ�بناءه
ما ال يعلمه وال يريد أ�ن يعلمه .ففى �سياق التطورات الطويلة مل�رشوع النه�ضة،
كما �صاغة مفكرونا العظام منذ الربع أ
الخري من القرن التا�سع ع�رش ،كان املجتمع
يهفو بالفعل للتعليم ك�سبيل للتحرر من التخلف والفقر وكو�سيلة للحاق باملجتعمات
املتقدمة.وقاد هذا التوق إ�ىل احرتام عميق وحاد للعقل ولالجنازات العقلية
واالجتماعية املرتبطة بالتقدم والتى ي�ساعد التعليم على ن�رشها .ورمبا كان ال�شعور
بالنق�ص أ�مام احل�ضارة أ
الوربية عيبا بدرجة ما ولكنه دفع املجتمعات العربية
لالهتمام بالتعليم اهتماما ملحوظا خالل الن�صف أ
الول من القرن الع�رشين حتى أ�ن
النخب االجتماعية هى التى بادرت ب�إن�شاء أ�ول و أ�هم املدار�س واجلامعات .ولكن
هذا ال�شعور بالنق�ص انقلب فج أ�ة خالل العقدين املا�ضيني بالذات إ�ىل �شعور بالتفوق
واالكتفاء الذاتى ب�سبب الت�شويه العميق الذى أ�مل بر ؤ�يتنا للدين فجعله م�صدرا بديال
وكامال وكافيا أ�ومكتفيا بذاته للمعرفة .أ��صبح الهم املعرفى حم�صورا جمتمعيا فى
جمرد قراءة الن�صو�ص الدينية التى يزعم أ�نها ت�ضم وتك�شف عن جميع حقائق
الكون واملجتمع دون حاجة للنهل من م�صادر املعرفة العلمية والعقلية احلديثة.
يقول هذا املنطق بب�ساطة إ�ن الن�ص املقد�س ،وب�صفة خا�صة القر�آن ،يعالج كل ق�ضايا
الوجود ومن ثم ف�إننا كم�سلمني ال نحتاج إ�ال ل�سرب غور الن�ص من أ�جل اكت�شاف كل
ما نحتاج ملعرفته فى الدنيا .وحتالفت هذه الر ؤ�ية امل�شوهه للمعرفة وللدين معا مع
أ
الو�ضاع املرتدية للتعليم الت�سلطى ف أ�نتجت واقعا تعليميا �شديد الب�ؤ�س ،وهو ما ي�ؤكد
كما قلناه فى البداية :أ�ى أ�ن التعليم يرتجم ويعزز امل�رشوع املجتمعى وال ين� أش�ه إ�ال

�شمولية أ�زمة
التعليم حتتم
�شمولية املعاجلة
وال�شكال
إ
يتج�سد يف أ�ن
تنحو �شمولية
املعاجلة نحو
مزيد من
الغمو�ض �إن
على م�ستوى
الت�شخي�ص أ�و
املعاجلة.

يف الذهن.
وخالل العقدين املا�ضيني هيمن خطاب الت�شدد الدينى على منظومة التعليم
إ�ال يف الفرتات التي قامت النظم الت�سلطية البريوقراطية بقمعه قمعا �شديدا .وقد
لل�سالم بال�سيطرة
اهتمت التيارات ال�سيا�سية والثقافية املتطرفة التى تن�سب نف�سها إ
على قطاع التعليم وجنحت جزئيا فى ذلك بف�ضل متكنها من ا�ستيعاب قطاعات
و�رشائح اجتماعية وا�سعة للغاية مبا فى ذلك أ�على م�ستويات امل�ؤ�س�سة أ
الكادميية.
وال �شك أ�ن الدافع أ
ال�سا�سى النت�شار ر ؤ�يتها املناق�ضة للمعرفة العقلية جاء من الواقع
االقت�صادى ال�سيا�سى الذى اكتفى بالرثوة النفطية لكى يخمد ح�س االجتهاد املعرفى
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تتزايد معدالت
اخلرافة
والتطرف
داخل املو�س�سات
التعليمية
كانعكا�س لبنية
الت�سلط العام
يف جمتمعاتنا
العربية.

والهفو للتعليم أ
الحباطات
ال�صيل والعمل اخلالق .غري أ�ن مزيجا معقدا من إ
ال�سيا�سية والت�شوهات أ
الخالقية والت�صدعات االجتماعية والنف�سية ي�سهم فى تف�سري
الهيمنة املتزايدة للخرافة والتطرف داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية عموما واجلامعات
العربية خ�صو�صا .ويبدو أ�ن الت�سلط ال�سيا�سى والبريوقراطى كان قادرا على
إ�نتاج م�رشوع ما للتحديث التعليمى فى اخلم�سينات وال�ستينات ولكنه انهار إ�ىل
إ�نتاج م�رشوع مناق�ض أ��سفر عن االنحطاط التعليمى فى املرحلة التى نعي�شها حاليا.
وبذلك ح�رصت املنازعة بني الت�شدد الدينى والبيريوقراطية .وفى الواقع ت�ضافر
التياران على ت�سييد اخلرافة والنزوع ال�شموىل فى املنظومة التعليمية .ويتجه عدد
متزايد من املتعلمني تعليما عاليا ،وخا�صة فى م�رص واجلزائر واملغرب والعراق
واليمن ،إ�ىل أ�كرث اخلرافات بعدا عن العقل والتجربة من أ�جل معاجلة م�شكالتهم
لل�سالم ون�صو�صه املقد�سة فيما
املادية والروحية ويذهبون إ�ىل عزو هذه اخلرافات إ
أ
يبدو كعملية �سطو �رصيحة على روح الدين وتعاليمه .ومل يعد �صدفة �ن جند عددا
ال ب أ��س به من احلا�صلني على �شهادات جامعية عليا ميار�سون ال�سحر وال�شعوذة
إ�ما ب�صفتهم منتجني أ�و م�ستهلكني ،وهو ما يف�ضح مدى اجلهل الذى ح�صلوه فى
حياتهم عموما مبا فى ذلك حياتهم املدر�سية واجلامعية .وال تختلف تلك املمار�سات
لل�سالم تع�صبا وجمودا وبعدا عن املعانى
فى �شىء عن ا�ستظهار أ��شد التف�سريات إ
والن�سانية عموما.
ال�سالمية بل إ
والقيم إ
••••
إ�ن دوافع االقت�صاد ال�سيا�سى ال تتعلق فقط بركود االقت�صاد كما أ��رشنا من قبل
و إ�منا تت�سع ملتغريات ودوافع كثرية أ�خرى .ويهمنا الرتكيز هنا ب�صورة حم�سو�سة
لظاهرة “ترخي�ص العمل املتعلم” cheapening educated laborأ�و “ترخي�ص
ال�شهادات” .فجمود النظام التعليمى وعدم موائمته ل�سوق العمل الراكد واملتحيز
للمهارات العملية واليدوية أ
الولية أ�و ملهارات الن�صب واالحتيال التجارى ي�ؤدى
مو�ضوعيا إ�ىل فائ�ض فى اخلريجني العاطلني وهو ما يف�ضى بدوره إ�ىل “هبوط”
م�ستويات أ
الجر الفعلى للمتعلمني باملقارنة ب أ��صحاب املهارات اليدوية املطلوبة فى
�سوق تطغى عليه العقارات واخلدمات اليدوية والتجارية الب�سيطة .وتعد ظاهرة
ترخي�ص أ�و هبوط أ
الجر الن�سبى للمتعلمني الطريقة التى ي�ستجيب بها ال�سوق فى
الواقع لفائ�ض اخلريجني من مهارات وتخ�ص�صات ال يطلبها �سوق العمل أ�و يطلبها
ال�سواق املوازية ولي�س فى ال�سوق الرئي�س حيث تقع الوظيفة أ
فى أ
الوىل (غالبا فى
م�ؤ�س�سات الدولة وامل�ؤ�س�سات املرتبطة بها) بعد أ�ن �صار العمل فى وظيفتني أ�مرا
�شائعا وخا�صة فى البالد العربية الفقرية وبالذات م�رص و�سوريا وال�سودان .وعلى
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�سبيل املثال ف�إن أ
الطباء املتخرجني حديثا فى م�رص ال يح�صلون �سوى على راتب
�شهرى مقداره  150جنيها وهو أ�قل من ع�رش ما ي�ستطيع عامل طالء احل�صول
عليه .وي�شكل هذا االعتبار االقت�صادى ما ميكن أ�ن نطلق عليه “احلافز امل�ؤ�س�سى
ال�سلبى للتعليم”.
أ
أ
وفى بالد عربية كثرية يعرف الطالب آ
والباء �ن الجور الفعلية للمتعلمني
منخف�ضة ولذلك ي�ستجيبون إ�ما ب�إهمال التعليم أ�و بظاهرة ترخي�ص “االمتحانات”
واالختبارات التعليمية وتخفي�ض املتطلبات الفعليه لدخول اجلامعات .وبتعبري �آخر
ف�إن احلافز ال�سلبى للتعليم يعد أ�حد أ��سباب الهبوط ال�شديد فى م�ستويات أ
الداء فى
النظام التعليمى.
وما ينطبق على الطالب ينطبق أ�ي�ضا على املدر�سني ،حيث �صار ه�ؤالء أ�قل
خريجى النظام التعليمى مهارة وامتالكا للقدرات وهم أ�ي�ضا عن أ��صحاب الدخول
الر�سمية املنخف�ضة.
أ
أ
وتعد ظاهرة ترخي�ض العمل املتعلم �حد النواجت ال�سا�سية للتوقف عن التنمية
أ
ولزمة م�رشوع النه�ضة عموما .فالتنمية االجتماعية التى كانت مو�ضع تركيز

النظم ال�سيا�سية العربية فى مقتبل عقد ال�ستينات �صارت مهجورة وتعر�ضت
النقالبات م�ضادة �شملت جميع الدول العربية تقريبا خالل ربع القرن املا�ضى.
غري أ�ن هذه االنقالبات فى أ
الو�ضاع والعالقات االجتماعية مل تكن �سوى تعبريا
فائ�ضا عن “ثورة م�ضادة للب�رش” عموما ول�صالح املال أ
وال�شياء .والواقع ،أ�ن هذه
الثورة �شهدت لي�س فقط تخفي�ض وترخي�ص قيمة التعليم وحده بل ترخي�ص وتخفي�ض
قيمة الب�رش واملواطنني عموما .وقد أ�طلقت أ�يدي قوى أ
المن فى موجة قمع وبط�ش
غري م�سبوقة فى العامل العربى منذ نهاية الع�رص العثمانى اململوكى .وفى �سياق هذه
والذالل تكاد متحو معنى
الهانة إ
الثورة امل�ضادة يتعر�ض املواطنون كافة لقدر من إ
الن�سانية.
املواطنة وتكاد ت�سحق الكرامة إ
يعني ذلك كله أ�ن أ�زمة النظام التعليمى فى العامل العربى هى فى اجلوهر أ�زمة
�سيا�سية و أ�ن م�صدرها هو الدولة البريوقراطية الت�سلطية .ولكن إ�ذا كانت الدولة هى
امل�صدر أ
ال�سا�سى أ
للزمة ،ف�إنها قد م�ست املجتمع ذاته و�شوهته حتى أ��صبح م�صدرا
إ��ضافيا للم�شكلة ولي�س جمرد �ضحية لها .ما ي�ؤدي إ�ىل ا�ستحالة إ�نها�ض التعليم دون
الن�سان وقيمة العلم واملعرفة فى املجتمع.
ا�ستعادة قيمة وكرامة إ
••••
فرمبا يكون الف�ساد قد بد أ� فى الدولة وبالدولة ،ولكنه �صار مر�ضا عاما و�شامال
للت�شكيالت املجتمعية العربية الراهنة أ�ي�ضا .وتثبت حماوالت اال�صالح ال�سيا�سى

أ�زمة التعليم
العربي �سيا�سية
يف جوهرها،
ومن اال�ستحالة
مبكان النهو�ض
مب�ستوى التعليم
دون احرتام
�آدمية املواطن
تلميذا كان أ�و
معلما.

رواق عربي العدد 45

12

ال جمال
للحديث عن
�إ�صالح التعليم
مادام خا�ضعا
يف أ
ال�سا�س
مل�ؤ�س�سات
ت�سلطية تخ�ضع
إلمالءات
ال�سيا�سةدون
امل�صلحة العامة.

والثقافى فى عدد من الدول العربية مدى �ضعف وتهافت املجتمع العربى الراهن
الن�سانية مبا فى ذلك حقه فى التعليم .وعلى
وعجزه عن الدفاع عن أ�ب�سط حقوقه إ
التقي�ض ،ف�إن املجتمع باملعنى الوا�سع مييل للت أ�قلم مع أ��سو أ� املمار�سات التى انت�رشت
باالرتباط مع التحول الر أ��سماىل والثورة الثقافية امل�ضادة ومنها ممار�سة الدرو�س
اخل�صو�صية كبديل للتعليم اجليد فى م�ؤ�س�سات الدولة التعليمية .ومن خالل هذه
املمار�سات ال�سيئة يتم ن�رش الف�ساد وتعميمه ر أ��سيا فى املجتمع وفى �صفوف طبقاته
الكربى مبا فيها الطبقات ال�شعبية .كما ت�سمح ممار�سات القهر والف�ساد أ�ي�ضا بتمكني
القوى املالية والبريوقراطية من الهيمنة ب�صورة تامة على املجتمع من أ�على ومن
أ��سفل أ�ي�ضا.
ويعقد هذا الو�ضع أ�طروحات املواجهة واحلل .ولذلك ،لن يكون من ال�سهل
ا�ستنباط حلول إل�صالح النظام التعليمى تقوم على الالمركزية و إ�دخال دور املجتمع
املدنى طرفا رئي�سا فى العملية التعليمية دون التحوط من أ�ثر التدهور فى “نوعية
ال�صالحيون لتحويل جانبا كبريا
املجتمع” وثقافته على العملية التعليمية .وقد ي�سعى إ
من ال�سلطة التعليمية إ�ىل املواقع املحلية با�سم الالمركزية واملجتمع املدنى فقط لنكت�شف
أ�ن احلياة املحلية وال�سلطات الالمركزية أ��شد ف�سادا من امل�ستوى املركزى.
نتعر�ض هنا إل�شكالية أ�كرث عمقا من كل ما واجهنا منذ بدء احلداثة التعليمية أ�و

منذ إ�حداث القطيعة مع الرتاث اململوكى العثمانى وبناء الدولة املركزية.
فال ميكن النهو�ض بالتعليم دون بناء اجل�سور وفتح قنوات كافية بني املدر�سة
مبا فيها اجلامعة من ناحية واحلياة بكل معطياتها وم�ؤ�س�ساتها من ناحية أ�خرى:
أ�ى دون كثري من الالمركزية .ولكن الالمركزية قد تقود فى النهاية إ�ىل مزيد
القطاعية لنخب
من الت�ساهل التعليمى ومزيد من عدم امل�ساواة ألن الهيمنة �شبه إ
احلكم البريوقراطية واملالية على امل�ستوى املحلى أ��شد منها على امل�ستوى املركزى
فى غالبية أ
القطار العربية.
ال�شكالية يكمن فى حل إ��شكالية أ�عمق .فنحن نبحث
ويبدو ىل أ�ن مفتاح حل هذه إ
عن النهو�ض بامل�ستوى التعليمى لكى نغري املجتمع .ولكن كيف نتمكن من جعل
التعليم أ�داة للحرية العقلية إ�ن ا�ستمر خا�ضعا مل�ؤ�س�سات وعالقات �سيا�سية متخلفة
و�شبه إ�قطاعية؟.
أ
تبدو هذه إ��شكالية مثرية بالفعل .ويعتقد البع�ض �نه ميكن حلها باال�ستعانة باملجتمع
املدنى .ولكن اجلميع يعرتف ب أ�ن املجتمع املدنى العربى ال يزال فى مراحل أ�ولية
للغاية من تطوره ،و أ�نه هو نف�سه خا�ضع ل�سال�سل ال تنتهى من القيود وم�صادر
ال�ضعف.
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نظريا ي�ستحيل التو�صل إ�ىل حل خالق إل�شكالية البقرطة الزائدة فى نظم التعليم
العربية امل أ�زومة دون ا�ستعادة احلد أ
الدنى من التوازن االجتماعى وال�سيا�سى
والو�صول إ�ىل تعبري مقنن عن هذا التوازن مبا فى ذلك التوازن بني املركز فى
العا�صمة واملحليات .فمنظومة القوة فى النظام التعليمى الت�سلطى تقوم على واحدية
املركز وخ�ضوع الفروع (املحليات أ
والنواع التعليمية) لهذه القوة الواحدية .بينما
تقوم عملية حترير التعليم والتحرر عن طريق التعليم على منظومة قوى م�ستقلة
ن�سبيا ومتعددة ومتوازنة .وقد ميكن احل�صول على التوازن عرب عملية حتول
تاريخى للمجتمع ذاته .غري أ�ن تنوع م�ؤ�س�سات التعليم قد ي�ساعد كثريا على إ�نتاج
م�صفوفة توازنية .ومن هذه الزاوية قد ميثل ت�شجيع التعليم اخلا�ص قوة �ضاغطة
إلنتاج التوازن والتنوع .ومن خالل حترير التعليم من الهيمنة البريوقراطية
ال�شاملة ميكن أ�ي�ضا تطوير أ�نظمة تعليم تعاونية وميكن كذلك إ�دخال القطاعات
أ
الكرث تطورا من املجتمع املدنى وخا�صة النقابات طرفا أ��سا�سيا فى العملية التعليمية
الر�سمية و�شبه الر�سمية.
أ
وفى ظروف تعدد م�ؤ�س�سات التعليم ميكن �ي�ضا توحيد معايري أ
الداء من خالل
بناء م�ؤ�س�سات تنه�ض ب�إجراء االختبارات التعليمية املوحدة بغ�ض النظر عن تعدد
م�ؤ�س�سات اخلدمة التعليمية .وقد يدخل املجتمع املدنى وبالذات النقابات وجمال�س
القرى أ
والحياء فى العملية التعليمية دون أ�ن ي�ؤدى ذلك إ�ىل كارثة إ�ذا كانت
االختبارات موحدة وم�ؤ�س�سة على قواعد علمية ومعرفية حمرتمة مثلما هو احلال
فى النظم الربيطانية والفرن�سية أ
والملانية .إ�ذ ت�ضطر امل�ؤ�س�سات التى تقدم اخلدمة
التعليمية إ�ىل جتنيد أ�ف�ضل املدر�سني و إ�تاحة أ�ف�ضل املرافق والنظم من أ�جل متكني
أ�بناءها من الو�صول إ�ىل معايري أ�داء تعليمى مرتفعة وهو ما يجعل م�ؤ�س�سات املجتمع
املدنى �رشيكة فى العملية بدءا من التمويل ومرورا بالعملية التعليمية ذاتها والرقابة
على نوعيتها و إ�جازة خريجيها و إ�دماجهم فى �سوق العمل.
غري أ�ن كل ذلك يرتبط على نحو عميق للغاية بالتو�صل إ�ىل احلد أ
الدنى من
التوازن ال�سيا�سى واالجتماعى.
••••
من أ
الف�ضل قطعا أ�ن نفكر فى إ�بداع منظومة تعليمية �شاملة تقوم على التنوع
والتوازن ب�رشط عدم إ�هدار مبد أ� امل�ساواة وب�رشط �ضمان احلد أ
الدنى من اجلودة.
ال�صالحيون حلفاء من أ�ف�ضل عنا�رص طبقة رجال أ
العمال والتكنوقراط
ورمبا يجد إ
أ
أ
الذين ال يتمتعون ب�سلطة �و قوة �كرب مما يتمتع به اال�صالحيون .وبو�سع علماء
الرتبية أ�ن يراهنوا ولو بحذر على م�صلحة هذه الفئات الطبقية امل�شاركة فى �سلطة

جنحت النظم
العربية
املت�سلطة ومن
خالل «بقرطة»
يف تبيئتها
لتفريخ ثالوث:
الت�سلط والقهر
واال�ستبداد.
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من املمكن أ�ن
تقوم الدولة
بدور رئي�س
يف العملية
التعليمية
ولكنه يجب أ�ال
يكون مهيمنا
عليها برمتها.

احلكم فى أ�كرثية الدول العربية فى اال�ستجابة المالءات ال�سوق الدولية وما تفر�ضة
من قواعد ومعايري تناف�سية.
وانطالقا من فكرة اجلودة ميكن بناء منظومة تعليمية ت�سمح بقدر ال ب أ��س به من
التنوع والتوازن .فلو أ�مكننا إ�نتاج أ�طر تعددية للتعليم قد ي�سهل فى مرحلة الحقة
امتام عملية التحويل الدميوقراطى لبنية النظام فى جمموعة .فتقوم الدولة بدور
رئي�س ولكنه لي�س مهيمنا .كما يقوم القطاع اخلا�ص بدور ولكنه يخ�ضع ملعايري
امل�ساواة أ�مام القانون .وتقوم م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى بدور ولكنه لي�س متحلال من
ال�ضوابط ال�سليمة التى ي�ضعها خرباء أ�كفاء وم�ستقلون .أ�ما امل�ؤ�س�سة أ
الهم فى هذه
املنظومة فهى الهيئات التى تقوم على عقد االختبارات و إ�جازة الطالب فى اختبارات
حمايدة وموحدة يخو�ضها كل من يرغب فى احل�صول على �شهادات معتمدة بغ�ض
النظر عن طبيعة املدر�سة التى تعلم فيها :خا�صة أ�و عامة أ�و حكومية أ�و غريها بل
وبغ�ض النظر عن االعتبارات والقيود التى و�ضعتها ال�سلطات البريوقراطية فى
جمال التعليم.
أ
مثل هذه املنظومة ت�ضمن نظريا جانبا ��سا�سيا من الدميوقراطية التعليمية:
أ�ى وحدة معايري احل�صول على ال�شهادات التعليمية املعتمدة على م�ستوى قومى

وعاملى.
وبطبيعة احلال ف�إن هذا النظام ال ي�ضمن جوانبا أ�خرى مهمة للدميوقراطية
التعليمية وخا�صة كفاءة الفر�ص .فقد ي�صبح من ال�صعب للغاية على الطالب الذين
يتعلمون فى مدار�س القرى أ�ن يناف�سوا ه�ؤالء الذين تعلموا فى املدار�س اخلا�صة
فى العا�صمة .وبينما ال يعد ذلك م�ستحيال إ�ن أ�ح�سن توظيف املوارد العامة املتاحة
(مثال توجيه أ�ف�ضل م�ؤ�س�سات الدعم أ
الجنبى للتعليم إ�ىل القرى املحرومة) ف�إن على
الدولة أ�ن ت�ضمن تقدمي خمتلف �صور الدعم للمدار�س واملناطق املحرومة .كما أ�ن
امل�ؤ�س�سات املدنية القومية يجب أ�ن تلعب دورا كبريا لتحقيق نف�س هذا الهدف .وما
الطار هو أ�ن يقوم املجتمع املدنى ب أ�دوار مبا�رشة من خالل امل�ساهمة
يهمنا فى هذا إ
فى التمويل وهو أ
ال�سا�س احلقيقى والعملى لتمكينه من الرقابة على ح�سن أ�داء العملية
التعليمية .وي�صبح دور املركز ال�سيا�سى (الوزارات املعنية وغريها من م�ؤ�س�سات
التعليم على امل�ستوى املركزى) تخطيطيا ومعلوماتيا وت�سهيليا وتوازنيا.
••••
لنت أ�مل ب�صورة أ��شمل كيفية ت أ��سي�س �آلية منهجية ل�ضمان دميوقراطية التعليم
وكفاءته فى نف�س الوقت.
ما أ�عتقده هو �رضورة بناء م�صفوفة إ�دارة تعليمية متكاملة ومتدافعة أ�و متوازنة.
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وال ميكن بناء هذه املنظومة دون الف�صل بني ممول اخلدمة التعليمية ومقدم هذه
اخلدمة ومن يقومون على تقييمها حتى التخرج من املنظومة التعليمية الر�سمية ،مع
حتمية تكامل الوظائف التى تقوم بها كل هذه أ
الطراف.
تقوم الفكرة بكل ب�ساطة من الناحية امل�ؤ�س�سية على أ�ن املدر�سة تقدم اخلدمة
التعليمية .أ�ما تقومي هذه اخلدمة ومنح ال�شهادات ذات ال�صلة فتقوم بها م�ؤ�س�سة
أ�خرى.
فاالمتحانات تقوم بها هيئة م�ستقلة عن املدار�س ووزارات التعليم إ�ن وجدت.
وهذه الهيئة هى التى تقدم ال�شهادات ( أ�ى جواز املرور من املرحلة الثانوية).
ويتقدم لهذه االمتحانات أ�ى عدد من الطالب ي�شاءون فى أ�ى وقت دون التقيد ب أ�ية
الهم ورمبا أ
مراحل �سابقة أ�و بعدد معني من �سنوات الدرا�سة .واملعيار أ
الوحد هو
اثبات اتقان أ�و املعرفة الكافية باملقررات واملهارات املطلوبة فى هذه املرحلة :أ�ى
النجاح بن�سب خمتلفة وبدرجات خمتلفة فى االمتحانات التى تعقد لكل مقرر أ�و منهج
درا�سى .وتقوم هذه الهيئة أ�و الهيئات باالختبارات أ�و االمتحانات فى جميع هذه
املقررات فى أ�وقات حمددة مرة أ�و مرتني �سنويا وي�سمح للطالب بخو�ضها أ�كرث من
مرة لو �شاءوا ذلك.
ومن الطبيعى أ�ن تقوم نظم االمتحانات على تعريف دقيق للمهارات واملعارف
التى تتفق مع املرحلة الثانوية وهى املرحلة التى ت�ؤهل لدخول مرحلة التعليم العاىل
أ�و اجلامعات ،وهو ما حتددة املقررات .ويتم هذا التعيني بالتفاعل بني وزارات

البد من
الف�صل ما بني
ممول اخلدمة
التعليمية
ومقدمها ومن
يقومون على
تقييمها يف
الوقت ذاته.

التعليم وهيئات التعليم العاىل وخا�صة اجلامعات (ولذلك تقوم جامعتا كامربدج
و أ�ك�سفورد بتحديد وكتابة املناهج واملقررات التى يتم عليها االختيار امل�ؤهل ل�شهادة
أ
“الى جى �سى ا�س ايه”) ف�ضال عن الهيئة املتخ�ص�صة فى إ�جراء االمتحانات بذاتها
النتاج واملعرفة ويديرها أ�كادمييون
وهى هيئة تقرتب من بيئات العمل وم�ؤ�س�سات إ
حمرتفون وم�ستقلون فى عملهم وبحيث تتمكن هذه الهيئة من التالم�س مع حاجات
�سوق العمل واملهارات املطلوبة فيه.
أ�ما املدر�سة فتقدم اخلدمة التعليمية بالطريقة التى تتفق مع املدخل ال�سابق.

وت�ضع هيئات التعليم العاىل (اجلامعات) معايري الدخول اخلا�صة بكل منها تبعا
الهتماماتها التاريخية وقدراتها ومراكزها الن�سبية من حيث اجلودة وال�سمعة اعتمادا
بالطبع على نتائج االختبارات التى تقوم بها الهيئة أ
الكادميية امل�ستقلة.
أ�ما م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى فتعمل باعتبارها ممثلة مل�صالح املجتمع ككل آ
والباء
ب�صورة خا�صة بحيث تكون مكلفة بالرقابة على أ�داء املدار�س التى تقع فى نطاقها
املحلى ودعمها .ذلك أ�ن فر�صة م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى احلقيقية فى الرقابة تنه�ض
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أ�ف�ضل طريقة
للتطور امل�ؤ�س�سي
أ�ن ت�ؤ�س�س
الدولة جلانا
نوعية أ�وجمال�س
أ�مناء على
قدر من الوعي
بخ�صو�صية
التعليم،
وحرفيته يف
جمال تقوميه.

أ�وال على دورها فى متويل املدار�س التى تقع فى نطاق واليتها من ناحية وعلى
تطويرها امل�ؤ�س�سى اخلا�ص من ناحية أ�خرى .و أ�ف�ضل طريقة للتطور امل�ؤ�س�سى
أ�ن ت�ؤ�س�س الدولة ذراعا أ�و جلانا نوعية أ�و جمال�س أ�مناء تعرف وتقدر خ�صو�صية
ومهنية العملية التعليمية وت�ستطيع تقوميها بجدارة .وقد يتم ذلك على م�ستوى
املنظمات وامل�ؤ�س�سات املدنية الكبرية أ�و بامل�شاركة بني عدة منظمات أ�و من خالل
جمال�س مقيمة فى املدار�س ب�صفة جمال�س أ�مناء يتم اختيارها من هذه املنظمات التى
ت�شارك فى عملية التمويل أ�و ت�سهلها.
••••
ميكننا أ�ن نعلق أ�مال كبريا فى إ��صالح منظومة التعليم فى العامل العربى انطالقا
من و�ضع مفهوم �سليم للتعليم املتوا�صل .ونعنى بهذا املفهوم عملية متثل وحت�صيل
اخلربات أ
الف�ضل للحياة الب�رشية والتى ميكن اختبارها من خالل ال�ضوابط املعرفية
واملمار�سة العلمية على كل امل�ستويات وطوال الوقت .و إ�ذا توقفنا عند م�ؤ�س�سة
“املدر�سة” بذاتها :ف أ�هم تطبيقات هذا املفهوم للتعليم هى “املدر�سة الثانوية ال�شاملة”.
وت�ضمن هذه املدر�سة تطبيقا خالقا ملفهوم ال�شجرة التعليمية ومفهوم “التعليم املفتوح”.
ال�صالحية للتعليم على امل�ستوى العاملى
وهذه املفاهيم هى ب�ؤرة الر ؤ�ية الثورية أ�و إ
و أ�عتقد أ�نها ت�صلح أ�ي�ضا لنا هنا فى العامل العربى.
الجابة ال�سليمة على التحدى أ
الكرب
فاملدر�سة الثانوية ال�شاملة ميكن أ�ن متثل إ
الذى نعانيه فى العامل العربى وخا�صة فى بالده الفقرية حيث تهدر قيمة املعرفة
والعقل ل�سبب رئي�س وهو عزلة النظام التعليمى عن احلياة الواقعية بامالءاتها
وحاجاتها املو�ضوعية.
تعنى املدر�سة ال�شاملة ما يلى:
هى مدر�سة تقدم جميع املقررات واملناهج الدرا�سية وجميع اخلدمات التعليمية
املبا�رشة ب�رشط أ�ن يرتك للطالب حرية االختيار بني مزائج املقررات التى يعتقدون
القرب ملواهبهم أ
أ�نها أ
والف�ضل فى ت أ�هيلهم ملهن ووظائف حمددة فى مرحلة الحقة

من خالل التعليم اجلامعى .إ�ن الطالب مييلون الختيار �سالت من املقررات التى
جتمع بني العملى والنظرى.
ال تعرف املدر�سة ال�شاملة الف�صل بني الفنى والعام أ�و بني التطبيقى والنظرى.
فهى تقوم على تعليم معطيات احلياة ثم تتدرج إ�ىل درا�سة التجريدات التى متثل
قوانني هذه املعطيات احلية وامللمو�سة أ�و “روحها” .وبتعبري �آخر تنهى االنف�صال
بني الواقع املعا�ش من ناحية والدرا�سة النظرية من ناحية أ�خرى.
واملدر�سة ال�شاملة ت�شتمل على مرافق متكاملة على نحو ي�ضم الور�شة امل�صنعية
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واملعمل التجريبى والف�صل الدرا�سى (النظرى) معا .ويعنى ذلك أ�ن هذه املدر�سة
هى التى ت�صنع اجل�رس بني احلياة خارج املدر�سة مبا فيها من أ�ن�شطة حياتية وانتاجية
وجمتمعية من ناحية واملدر�سة باعتبارها املجال أ�و الف�ضاء املخ�ص�ص للدرا�سة أ�و
أ
بالحرى للفهم العلمى والتحليلى املجرد من ناحية أ�خرى .وهذا النوع من املدار�س
ميكن ت�سميته مدر�سة العمل أ�و “مدر�سة احلياة”.
واملدر�سة ال�شاملة هى املدر�سة التى تقوم على امل�شاركة واملناق�شة وتكون قريبة
فى نف�س الوقت من معنى التلمذة ال�صناعية حيث يتعلم الطالب أ��صول املهنة  -أ�و
املقررات– من مدر�س أ�و معلم ارتقى فى املعرفة ولكنه هو ذاته ال يزال يتعلم
وال يزال راغبا فى مزيد من الفهم عن طريق تلقى أ
ال�سئلة والبحث عن إ�جابة لها
بتوا�ضع وتطلع ملزيد من البحث والفهم .إ�ن املعلم هو مزيج من املوجه واملي�رس
أ
و”ال�سطى”.
••••
يحتاج التعليم فى العامل العربى أ�ي�ضا لنظم حفز وحتفيز �شاملة وخا�صة للمعلمني
الذين ميثلون أ�هم أ�طراف العملية التعليمية.
وهناك ثالثة م�ستويات خمتلفة ومتكاملة من احلفز ال�رضورى للمعلمني:
أ�وال :هناك احلافز املادى وهو بالغ أ
الهمية للمعلمني واملتعلمني معا ألنه يتعلق

بقيمة ومردود العمل املتعلم واملتخ�ص�ص .ف�إن مل يتوقع الطالب حتى فى املرحلة
الثانوية أ�نهم �سوف ينالون ن�صيبا أ�وفر من الدخل إ�ن تخ�ص�صوا فى مهن معينة
تتطلب هذا التعليم ف�إنهم �سيفقدون االهتمام بالتعليم الثانوى واجلامعى .ومن ناحية
أ�خرى ،يجب أ�ن يتوقع املعلمون احل�صول على ن�صيب معقول من فر�ص احلياة
والدخل واملكانة االجتماعية من التخ�ص�ص فى التعليم والتجويد فيه .ويجب أ�ن
ي�صوغ املجتمع وتقوم الدولة ب�ضمان حدا أ�دنى من الدخل للمعلمني و أ�ن تتدرج
م�ستويات الدخل تبعا لدرجة االمتياز فى أ�داء املهمة امللقاة على عاتقهم.
أ�ما امل�ستوى الثانى من احلفز فهو التطلع املعرفى بذاته .ويعد هذا النوع من
احلفز أ�هم ما ميكن أ�ن يقدمه املجتمع للتعليم ومنظومته .ف�إن مل يكن للمجتمع تطلعات

ال جمال
إل�صالح التعليم
مبعزل عن
�إ�صالح حال
املعلم يف املقام
أ
الول وحتفيزه
�إن على امل�ستوى
املادي أ�و على
امل�ستوى
املعنوي.

معرفية و إ�ن مل يج�سد هذه التطلعات فى الطريقة التى ينظر بها للعلم والعلماء
واالخت�صا�صيني فلن ميكنه أ�بدا بناء نظام تعليم خالق .إ�ن التطلع املعرفى يرتجم فى
العادة لن�شاط جمتمعى يقوم على العلماء وتنظمه هيئات م�ستقلة (اجلميعات العلمية)
التى مت�سك مبفتاح البوابة العلمية .وغالبا ما يت�ضح أ�و يرتجم هذا احلفز املعرفى فى
العالم واملناق�شات العامة.
و�سائل إ
و أ�خريا ،فهناك نظام احلفز امل�ؤ�س�سى والذى يرتجم أ�ي�ضا املكانات الن�سبية ملختلف
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�سيكون من
باب اخلداع أ�ن
ن أ�مل يف �صياغة
م�شروع تعليمي
بديل دون
ربطه ببناء
نظام �سيا�سي
واجتماعي عام.

املهن وخمتلف درجات أ
الداء فى املهنة الواحدة .وعلى �سبيل املثال ف�إن املجتمع
أ
الملانى يق�سم جميع املهن إ�ىل م�ستويات من اجلودة أ�و إ�ىل درجات وي�ضمن أ�ن يقوم
العاملون فى درجة أ�على من التطور املهنى ال غريهم ب أ�داء امل�ستويات العليا من
العمال أ
أ
والن�شطة أ�و اخلدمات التى حتتاج لهذه املهنة .ويتيح هذا الرتتيب امل�ؤ�س�سى
امكانية مي�رسة ومنهجية النتقال العاملني من م�ستوى أ�و درجة أ�و مكانة مهنية معينة
إ�ىل مكانة أ�و درجة أ�على وهكذا ب أ�ن يدخل إ�ىل املدر�سة من جديد للح�صول على هذه
الدرجة أ�و الدرجات أ
العلى من املعارف واملهارات املهنية .وميكن لكل جمتمع أ�ن
ي�ؤ�س�س نظامه اخلا�ص باحلفز امل�ؤ�س�سى بحيث ي�ضمن اطالق أ�كرب قوة دفع ممكنة
لالمتياز والتعلم.
ومن هذه الزاوية ترتتب هيئات التعليم العاىل واجلامعات إ�ىل م�ستويات أ�و
مكانات تبعا المتياز أ�داءها ومن ثم أ�داء طالبها ومعلميها .وي�سعى النا�س فى العادة
لدخول أ�ف�ضل اجلامعات من خالل أ�ف�ضل أ�داء فى املدار�س الثانوية.
ولكن من املهم أ�ن ال يت�سم نظام احلفز امل�ؤ�س�سى باجلمود االقطاعى و أ�ن ي�ضمن
احلراك أ
الفقى والر أ��سى بني املكانات تبعا أ
للداء ولو فى أ�ى مرحلة من العمر.
••••
إ�ن هذه كلها أ�فكار واقرتاحات فنية .أ�و هى مقاربات للم�رشوع التعليمى املمكن
فى جمتمع دميوقراطى أ�و ينا�ضل من أ�جل الدميوقراطية ويتطلع لتحديث قواه
النتاجية واملعرفية .ونحن ملزمون بطرح أ�فكار كهذه للنقا�ش العام فى ال� أش�ن
إ
أ
أ
أ
أ
التعليمى .غري �نه �سيكون من باب اخلديعة و إ��شاعة الوهام �ن ن�مل فى �صياغة
م�رشوع تعليمى بديل إ�ال فى �سياق بناء نظام �سيا�سى واجتماعى بديل .وت�ستهدف
هذه املناق�شة ان�ضاج عنا�رص هذا امل�رشوع حتى يحني وقت اجناز هذا البناء.
الن�سان والقيم
وفى القلب من أ�ى م�رشوع يجب أ�ن نعيد الت أ�كيد على قيم حقوق إ
الن�سانية عموما ويجب أ�ن نعيد الت أ�كيد على ا�ستحالة إ��صالح التعليم ب�صورة حقيقية
إ
الن�سانية لكل مواطن وكل �شخ�ص فى وطننا الكبري.
دون ا�ستعادة الكرامة إ
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بورتريه

م�صطفى عبد الرازق..
ال�شيخ امل�ستنري

“ إ�نني أ�خالفك ر أ�يك ،بيد أ�ين أ�دافع

د.محمد حلمي عبدالوهاب *

حتى املوت عن حقك يف إ�بدائه”

				

فولتري

�إرها�صات تب�شريية
الطار الثقايف العام إ�بان النه�ضة ،ظاهرة أ
ال�رس العلمية أ�و
كان من أ�هم الظواهر املالحظة يف إ
الثقافية ،وهو أ�مر ينطبق على م�صطفى عبد الرازق حيث ولد يف أ��رسة علمية �شديدة الرثاء إ�ن على
امل�ستوى الثقايف أ�و االقت�صادي .فكان والده أ�حد م�ؤ�س�سي جريدة “اجلريدة” التي كانت تدعو إ�ىل
ال�صالح واحلكم الد�ستوري واحلق يف التعليم ،كما كان أ�ي�ضا من م�ؤ�س�سي “حزب أ
المة”.
إ
ولد م�صطفى عبد الرازق حوايل  1885يف إ�حدى قرى حمافظات املنيا .أ
ولنه كان من أ��رسة
دينية� ،رسعان ما حفظ القر�آن الكرمي ثم التحق أ
بالزهر ال�رشيف ،وقت أ�ن كان منارة علمية ولي�س
قلعة لثالوث اجلهل واخلرافة وامل�صادرة كما هو حادث آ
المام حممد
الن ،وهنالك التقى بال�شيخ إ
عبده وبغريه من رواد النه�ضة و أ��صحاب التجديد والفكر امل�ستنري .وبعد أ�ن أ�مت تعليمه وح�صل على
الجازة/ال�شهادة عام  1908عني للتدري�س بالق�ضاء ال�رشعي يف أ
الزهر ،غري أ�نه ا�ستقال من من�صبه
إ
لتبد أ� رحلته إ�ىل الغرب ف�سافر إ�ىل باري�س والتحق بال�سوربون ثم جامعة ليون ليحا�رض يف أ��صول
ال�سالمية بها.
ال�رشيعة إ
* مدير حترير رواق عربي.
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ال�سالم”.
“المام ال�شافعي أ�كرب م�رشعي إ
يف باري�س ح�صل �شيخنا على ر�سالة الدكتوراه عن إ
المام حممد عبده ترجم ر�سالته عن التوحيد إ�ىل الفرن�سية باال�شرتاك مع برنار مي�شيل
ولعجابه بفكر إ
إ
أ
كما �لفا كتابا �آخر بالفرن�سية .وعقب عودته من فرن�سا عني موظفا باملجل�س أ
العلى أ
للزهر ثم مفت�شا
باملحاكم ال�رشعية إ��ضافة إ�ىل اهتماماته ال�صحفية وال�سيا�سية .ويف عام  1927عني أ��ستاذا م�ساعدا للفل�سفة
الداب ،جامعة ف�ؤاد أ
ال�سالمية بكلية آ
الول (القاهرة حاليا) ثم أ��ستاذا لكر�سي الفل�سفة لين�رش أ�هم كتبه
إ
أ
ال�سالمية” ثم �تبعه بكتابه عن “فيل�سوف العرب واملعلم
الطالق “متهيد لتاريخ الفل�سفة إ
الفل�سفية على إ
أ
أ
الثاين” .توىل عبد الرازق وزارة أ
الوقاف ثماين مرات ،وكان �ول �زهري يتوىل هذه الوزارة،
كما اختري �شيخا أ
للزهر يف دي�سمرب  ،1945إ�ىل أ�ن تويف يف اخلام�س ع�رش من فرباير �سنة .1947
النا آ
مذكرات م�سافر :جدلية أ
والخر
البريز» بحما�سة وولع
إ�ذا كان الطهطاوي قد �سجل انطباعاته عن باري�س يف كتابه «تخلي�ص إ
�شديد ،ف�إن م�صطفى عبد الرازق كتب هو آ
الخر قراءته القدمية-احلديثة لعامل الغرب وجتلياته بروح
من يعتز بثقافته و أ�مته وح�ضارته وذلك حتت عنوان “مذكرات م�سافر-رحلة �شيخ أ
الزهر إ�ىل
أ�وربه” .متتد الفرتة التي كتب فيها ال�شيخ مذاكرته ما بني  .1914-1909ويف تقدميه للكتاب ي�ؤكد
أ��رشف أ�بو اليزيد أ�ن يف أ�وراق هذه الرحلة من �شذرات التنوير ما يجعلها أ�كرث معا�رصة مما يكتبه دعاة
الخر وفهمه ما يكاد يكون �صدى ملا يحدث آ
التنوير اليوم و أ�ن فيها من الدعوة للحوار مع آ
الن .لقد
للخر املخالف لنا يف العوم والتقاليد آ
أ�راد عبد الرازق ملذكراته أ�ن تكون مبثابة قراءة حداثية آ
والداب
والفنون وال�سيا�سة ،عاقدا املقارنة بني املجتمعني إ�ذا �صحت ،م�ست�شفا املطابقة بينهما إ�ذا وجدت،
وم�ستنبطا الدرو�س والعرب م�ستلهما احلكمة من أ�ي عني خرجت كما قال القدماء .بل إ�نه يتعدى ذلك
ليقارن بني آ
الخر ونف�سه ،فيقف على م�شاهد باري�س و أ�حوال لندن ،ويقارن بني مدينة ليون وريفها
أ
الخ�رض ،ثم يقيم جتاورا ما بني عاملني منف�صلني فيقارن مرة أ�خرى ما بني ال�رشطي يف م�رص ونظريه

يف بريطانيا والنادل الذي يقدم امل�رشوبات على �ضفتي نهر النيل ونظريه على نهر ال�سني ،ومن ثم تعد
رحلته مبثابة قراءة �سو�سيو-ثقافية ملجتمعني أ�حدهما غارق يف �سباته العميق والثاين يف أ�وج يقظته.
وعلى الرغم من بوادر النه�ضة التجديدية التي �سادت ع�رصه بف�ضل الكوادر الثقافية أ�مثال طه
ح�سني و أ�حمد أ�مني و أ�حمد لطفي ال�سيد وغريهم ،إ�ال أ�ن أ��صحاب العمائم البي�ضاء كانوا على قدر من
الطار مت م�صادرة كتاب �شقيقه على عبد الرازق
اخل�شية واخلوف من هذا االنقالب الناعم ويف هذا إ
ال�سالم و إ�قالته من الق�ضاء .و إ�ثر ما حدث ألخيه قرر م�صطفى
ال�شهري عن اخلالفة ونظام احلكم يف إ
عبد الرازق ال�سفر إ�ىل فرن�سا ،والتي توجه إ�ليها يف  23يونيو  1909برفقة أ�حمد لطفي ال�سيد ،الذي
كان ي�شغل من�صب رئي�س حترير “اجلريدة” ل�سان حزب أ
المة �آنذاك.
ق�ضى �شيخنا يف فرن�سا ثالث �سنوات متتابعات فيما كان من املقرر أ�ن ي�ستقر بها ملدة عام واحد يتقن
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فيها الفرن�سية ويتلقى بع�ض درو�س الفل�سفة يف ال�سوربون منارة العامل احلديث .ومل يعد إ�ىل م�رص
إ�ال يف يوليو  1912لي�ستقر بها ب�ضعة �شهور ثم ما لبث أ�ن عاود الرتحال إ�ىل باري�س مرة أ�خرى،
ليتابع درو�سه يف علم االجتماع على يد الفيل�سوف دوركهامي ،إ�ىل جانب درو�سه يف كل من الفل�سفة
آ
والداب.
يف �سنة  1911حتول عبد الرازق إ�ىل مدينة ليون الفرن�سية لي�شتغل مع أ
ال�ستاذ إ�دوارد المبري يف
ال�سالمية كما ح�رض فيها درو�س جوبلو يف تاريخ الفل�سفة وتوىل تدري�س اللغة
تدري�س أ��صول ال�رشيعة إ
العربية يف كلية ليون النتداب مدر�سها للتدري�س يف اجلامعة امل�رصية وقتذاك .ويف كل أ�ولئك كان
ال�شيخ مثاال للت�سامح والتنوير والبعد عن التع�صب والتزمت ،حتى إ�نه التقى يف الباخرة ب أ��رسة هندو�سية
وتقرب منها يف الوقت الذي كان التناحر فيه م�شتعال بني الهندو�س وامل�سلمني ب�سبب عبادة البقر ،وال
ومن يبلغ عني �صاحبنا –رفيق الرحلة الهندو�سي -أ�نني ،على
ين�سى ال�شيخ أ�ن يعلق على ذلك بقولهْ :
� أش�ن العي�ش وامللح ،ال أ�هني البقر بيد أ�نني ال أ�عبده ،فيا ليت امل�سلمني والهندو�س ال يتناحرون من أ�جل
حيوان معبود!!.
متى تعود امل�صاحلة بني امل�ؤ�س�سات الدينية والثقافية؟!
يف ظل �سيل الفتاوى املت�ضاربة والالعقالنية التي ت أ��رس العوام ،من جواز إ�ر�ضاع الكبري إ�ىل �آليات
فك ال�سحر وتف�سري أ
الحالم وم�س اجلان وال�شفاء بالبول!! ...إ�لخ ،ال تكفي جمرد إ�طاللة هنا أ�و هناك
على منوذج ل�شيخ جليل يج�سد يف مالحمه الت�سامح والعقالنية ويت�صالح مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
ثقافية كانت أ�و فنية ،يح�رض معار�ض الفن الت�شكيلي وي�شيد بتمثال منحوت أ�و يكتب مقدمة مل�رسحية
معرو�ضة أ�و عر�ضا لديوان �شعري رومان�سي ،و إ�منا ال منا�ص من جتديد القائمني على الفكر الديني،
ال�سالم إ�ىل خرافات وخزعبالت ومتييزات عن�رصية تقف على ال�ضد من حقوق
أ�ولئك الذين حولوا إ
الن�سان ،وتختزل املر أ�ة يف ج�سد �رسعان ما تختزله هو آ
الخر يف وظيفية جن�سية لي�س إ�ال!!� .ضمن
إ
أ
أ
هذا ال�سياق يت�تى ا�ستعرا�ضنا ل�شخ�صية م�صطفى عبد الرازق ويكفي �ن نذكر فقط بالدرا�سة التي كتبها
عن م�رسحية توفيق احلكيم “ أ�هل الكهف” حتى يبدو الت�سا ؤ�ل م�رشوعا :ملاذا رحب امل�رصيون �آنذاك
ب أ�هل الكهف ومل يرحبوا ب أ�والد حارتنا؟!.
ن�رش ال�شيخ م�صطفي عبد الرازق مقالة يف ملحق ال�سيا�سة أ
ال�سبوعية (العدد  3107بتاريخ  8مايو
 )1933ت�ضمنت حتليال مل�رسحية احلكيم جاء فيه:
“ كنت ذات يوم أ��سري يف بع�ض �شوارع القاهرة ،فلمحت يف وجه دكان من دكاكني الوراقني
كتابا أ�نيقا ،يف جمال �شكله ب�ساطة تدل علي ذوق وفهم.
“توفيق احلكيم أ�هل الكهف مطبعة م�رص �سنة ”1933هذا كل ما كتب بظاهر الكتاب .أ�ما ‘توفيق
احلكيم’ فم�ؤلف مل تتداول ا�سمه اجلرائد ،وال تناقلت املجالت �صورته ....وما هو إ�ال أ�ن عدت إ�يل
داري حتى أ�قابل �صديقا يحمل إ�يل هذا الكتاب الذي كان ي�ستوقف نظري منذ قريب .و إ�ذا �صاحب
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الكتاب لي�س �شيخا وال معمما ...وملا �رشعت يف مطالعة الكتاب أ�ح�س�ست ب أ�ن جمال معناه ال يقل عن
جمال �صورته.
رواية تقوم علي ق�صة أ��صحاب الكهف .وقد در�س م�ؤلفها در�سا حميطا ،ثم أ��سلم جوهرها إ�يل
خيال موفق وفكر م�ستقيم وذوق �سليم .ف�صور من كل أ�ولئك مو�ضوعا روائيا طريفا ك�ساه أ
بال�سلوب
ال�سهل الف�صيح حلة رائعة.
 ..يف رواية أ�هل الكهف أ��شخا�ص ت�ست�شف من حوارهم طبائع نفو�سهم وخبايا �ضمائرهم و أ��رسار
خالئقهم .ويف أ�هل الكهف ما يريك الدين إ�ميانا أ
ميل ال�صدر ،وما يريكه موهنا تلينه عواطف الي أ��س
وتدافعه زينة احلياة و�شهواتها .ويف الرواية حتليل للعواطف يف هد أ�تها وحتليل للعواطف يف ثورتها.
ويف أ��سلوبها أ�حيانا ثوب من ال�سخرية يرمي يف لطف إ�يل مر�سى بعيد .وفيها حب إ�ذا كان البد للنا�س
من حب و إ�ن لبثوا يف كهفهم ثالثمائة �سنني وازدادوا ت�سعا.
 ..كان م�شلينيا الوزير يحب بري�سكا متبناة دقيانو�س قبل أ�ن يرقد يف الكهف قرونا .فلما أ�حياه
الله وذهب إ�يل ق�رص امللك وجد بري�سكا أ�خرى هي بنت �صاحب الق�رص فح�سبها حبيبته .و أ�مر م�شلينيا
وبري�سكا من أ�قوى حوادث الرواية و أ�روعها و أ�دلها علي مهارة الكاتب يف ت�صوير مواقف احلب
ت�صويرا يك�شف بع�ض املعاين ك�شفا �رصيحا بليغا ،ويومئ إ�يل بع�ض املعاين إ�مياء رقيقا بليغا .يذهب هذا
احلب القوي ال�شقي إ�ىل أ��سمى مراتب احلب وينتهي إ�ىل أ�نبل نهاياته من اجلود بالنف�س يف �سبيله عن
�سكينة ور�ضا.
وق�صة أ�هل الكهف من خري ما عرف الق�ص�ص العربي ولي�ست حتتاج إ�يل عناء لتكون رواية متثيلية
الثر باكورة الثمرات بقلم أ
قلما ظفر مبثلها امل�رسح امل�رصي.و إ�ذا كان هذا أ
ال�ستاذ /توفيق احلكيم،
فهي نفحة النبوغ تتفتق أ�كمامه عن زهره .و إ�ن كان أ
لل�ستاذ �آثار من قبلها فهذه �آية ن�ضجه واكتمال
مواهبه.وامل�ؤلف الذي يفر من جمد إ�ح�سانه ،مبا يف طبعه من حياء النبل والتوا�ضع جدير ب أ�ن يحفز يف
والح�سان من كل معني بنه�ضة أ
الدب .بيد أ�ن العبقرية ت�شق �سبيلها إ�يل الكمال والنجاح
�سبيل املجد إ
على كل حال”.
هكذا حتدث �شيخنا منذ أ�كرث من ثالثة أ�رباع قرن عن جدلية احلب واجلمال ،دون أ�ن يت�صور
فيهما ثمة تناق�ض مع الدين أ
والخالق ،فلم يرد به ،ولو ملرة واحدة ،كلمات من مثل :حرام وغري
ال�سالم ...إ�لخ .و إ�منا ترحيب بالفن ،وعدم اهتمام أ
بالمر لو إ�نه جمرد تف�سري
جائز وخروج عن إ
للقر�آن يقوم به أ
الزهريون ،أ�ما كونه عمال فنيا فالرجل يرحب به دون أ�ي حتفظ .وهكذا برهن ال�شيخ
عن انفتاحه وتقبله لعمل أ�دبي من الدرجة أ
الوىل ،ف أ�ين ذلك من �شيوخ زماننا هذا أ�ولئك الذين يقلبون
ال�صل يف أ
القاعدة الفقهية :أ
الباحة ما مل يكن ثمة ن�ص بالتحرمي ،حتى بتنا نعي�ش واقعا ظالميا
ال�شياء إ
يحرم كل �شيء وال يبيح أ�ي �شيء ،فاملو�سيقى والغناء والفنون آ
والداب والر�سم والنحت وال�شعر
والتمثيل وحتى ا�ستخدام املالعق وال�شوك وحلق الذقن وت�رسيحة ال�شعر واملو�ضة  ...إ�لخ كل أ�ولئك
حرام!!.
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بني عالقات عمل جديدة وتنظيم نقابى قدمي

ت�سا ؤ�الت ..وعالمات ا�ستفهام كثرية..تلك التى
أ��صبحت حتيط بالطبقة العاملة آ
الن..
ت�سا ؤ�الت..قد ال يعد جتاوز ًا القول ب أ�نها تبلغ أ�حيان ًا
حد االتهام بالرتاخى ،والتقاع�س يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية ..وبال�سلبية جتاه ق�ضايا املجتمع،
والعجز عن اال�ضطالع بدورها املفرت�ض تاريخياً ..ووراء هذه وتلك مل يعد املهاجمون هم فقط أ�عداء
الطبقة العاملة الذين نا�صبوها العداء منذ أ�يامها أ
الوىل ..و إ�منا باتت توجه من قبل أ�ن�صارها ..أ�ولئك
الذين علقوا عليها آ
المال ثم حملوا عليها بعدما �ضاعت �آمالهم ،ومنهم من راح يعيد النظر يف كافة
املفاهيم والر ؤ�ى ال�سابقة على زمان العوملة..
ال للت�سا ؤ�ل والت�شكيك ..وتذهب بع�ض املقوالت إ�ىل اعتباره
حتى أ��صبح مفهوم الطبقة ذاته حم ً
مفهوم ًا بالي ًا عفا عليه الزمان ،بينما يدعى �آخرون أ�نه ال يعدو ت�صور ًا نظري ًا ال وجود له يف غري أ�ذهان
املفكرين أ
اليديولوجيني.
ومهما يكن من أ�مر الت�سا ؤ�الت ،واالتهامات ..ق�سوتها حيناً ،أ�و جمافاتها احلقائق املو�ضوعية
الجابة عليها بغري فتح ملفات الطبقة العاملة امل�رصية ،وقراءة
أ�حياناً ..ف�إنه ال �سبيل إ�ىل مناق�شتها أ�و إ
أ�و�ضاعها ..وما �آلت إ�ليه أ�حوالها ،وما طر أ� عليها من متغريات ..يف حماولة للتعرف على مالمح
احلركة العمالية ..وحملة احلقوق واحلريات النقابية امل َُ�صادرة...علنا جند ال�سبيل إ�ىل إ�عادة �صياغة
الت�سا ؤ�الت ب�صورة أ�كرث منطقية ،و إ�يجاد حماور �صحيحة للحوار واجلدل حول الق�ضايا املطروحة.
ورغم أ�ن املجال ال يت�سع بهذه الورقة إ�ىل اال�ستعرا�ض امل�ستفي�ض مل�سار الطبقة العاملة امل�رصية
ال ال بد منه
التاريخى ..إ�ال أ�ن املعاجلة ال�رسيعة لتاريخ هذه الطبقة وحمطاته الرئي�سة رمبا كانت مدخ ً
كمال عباس*

*مدير البرامج بدار اخلدمات النقابية والعمالية -مصر.
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ملا نحن ب�صدده آ
الن.

مقدمة تاريخية

مل تزل البدايات أ
ال للبحث واجلدال بني
الوىل للعمل امل أ�جور ذى الطابع االجتماعى يف بالدنا حم ً
م�ؤرخى الطبقة العاملة امل�رصية ..وميكن القول إ�ن نهايات القرن املا�ضى متثل تاريخ ًا متفق ًا عليه
لبداية التحركات اجلماعية العمالية التى أ�ك�سبت الطبقة العاملة مالحمها أ
الوىل ..حيث ت أ��س�س هذا
ال�رضاب الناجح للفايف التبغ يف دي�سمرب  1896والذى ا�ستمر حتى فرباير من العام
التاريخ على إ
أ
التاىل لينتهي إ�ىل �ول اتفاق جماعى يف حياة الطبقة.

الطبقة العاملة يف ن�صف قرن

هكذا ..دلفت الطبقة العاملة إ�ىل القرن الع�رشين وهي تتلم�س طريقها إ�ىل احلركة الفاعلة دفاع ًا
عن م�صاحلها اجلماعية من أ�جور منا�سبة و�رشوط عمل أ�كرث عدالً ..و إ�ذا كان العمال أ
الجانب-على
الكرث تبلور ًا للطبقات العاملة أ
ال يف نقل اخلربات أ
أ
القدم
الخ�ص-من �شمال املتو�سط قد لعبوا دور ًا فاع ً

يف الت�شكل واحلركة..ف�إن العمال امل�رصيني �رسعان ما اكت�شفوا طريقهم وهم ينخرطون يف احلركة
الوطنية أ
للمة امل�رصية جميعها والتى كانت تعيد اكت�شاف نف�سها وتخطو �صوب مزي ٍد من التبلور فيما
تبحث عن اال�ستقالل واحلرية.
�شارك العمال امل�رصيون خمتلف طبقات وفئات ال�شعب امل�رصى ثورته الكربى عام ،1919
ليخرجوا منها وهم أ�كرث تعرف ًا على هويتهم امل�رصية والطبقية ..وعلى امتداد العقود الثالثة الالحقة
لهذا امليالد اجلديد �شاركت الطبقة العاملة يف الكفاح الوطنى ..وخا�ضت معاركها اخلا�صة من أ�جل
حت�سني �رشوط العمل واحلق يف التنظيم امل�ستقل.
ومع التطور الن�سبى للر أ��سمالية امل�رصية ،والتو�سع املطرد –بخا�صة -يف �صناعة الغزل والن�سيج
تنامت أ�عداد العمال امل�رصيني ،مما أ�دى إ�ىل ت�رسيع عملية اندماج القادمني اجلدد يف �صفوف الطبقة
التى كانت تت�شكل حق ًا يف غمار احلركة.
أ
و إ�ذا كانت احلركة العمالية �-أش�نها يف ذلك �ش�ن كل حركة-قد عا�شت خالل الن�صف أ
الول من
القرن الع�رشين-حلظات من التقدم والرتاجع ،من االنت�صار واالنك�سار..ف�إن املح�صلة النهائية
لكفاحاتها حتى ع�شية يوليو  1952كانت جناح ًا يف انتزاع العديد من املكت�سبات ..وتطور ًا ال ي�ستهان
به يف اجتاه تبلور أ�دواتها التنظيمية امل�ستقلة.
فالن�ضال من أ�جل حت�سني �رشوط العمل مل ي�ؤ ِد بها فقط إ�ىل انتزاع عدد من املكا�سب اجلزئية يف
هذا ال�سياق ،و إ�منا إ�ىل اعرتاف جمتمعى بهذا احلق متثل يف �صدور قوانني العمل يف أ
الربعينيات..
و إ�ن بقيت هذه القوانني قا�رصة عن تلبية احلد أ
الدنى املطلوب من �رشوط العمل املقبولة ..إ�ال أ�ن
املتابع للمناق�شات الربملانية ،وت�رصيحات زعماء حزب الوفد -حزب أ
الغلبية �آنذاك -يلحظ بكل ت أ�كيد
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ا�ستخال�ص امليل املجتمعى العام الذى كان قد جتاوز فعلي ًا ما ن�صت عليه تلك القوانني ،هذا امليل الذى
كان طبيعي ًا أ�ن يعك�س نف�سه يف مزي ٍد من الن�صو�ص القانونية املت أ�خرة لو قدر له أ�ن يتطور يف نف�س
االجتاه.
مل يكن حت�سني �رشوط العمل هو امليدان الوحيد الذى خا�ضت فيه احلركة العمالية معاركها
ال إ�ىل تكوين جلان العمال
ال عن انخراطها املتزايد يف احلركة الوطنية امل�رصية و�صو ً
الطبقية..فف�ض ً
والطلبة يف الن�صف الثانى من أ
الربعينيات ..كان ن�ضالها من أ�جل حق التنظيم امل�ستقل هو أ�برز ما
متيزت به هذه احلركة.
فقد انتزعت الطبقة العاملة مكت�سباتها يف ميدان التنظيم امل�ستقل �شرب ًا �شرب ًا بحق ..حتى متكنت من
تنظيم نقاباتها يف الواقع قبل احل�صول على االعرتاف القانونى بها ..وا�ستطاعت الت�صدى ملحاوالت
ال�سيطرة املتعددة التى تعر�ضت لها �سواء من قبل الق�رص أ�و حتى حزب الوفد-حزب الربجوازية
امل�رصية �آنذاك ..-وخالل هذه املعركة ت�شكلت مالمح احلركة امل�ستقلة ،وتبلورت منظماتها
وقياداتها ..و�رشعت خالل أ�واخر أ
الربعينيات تتطلع إ�ىل تكوين احتاد نقابات قومى لتد�شن توحدها
يف التنظيم النقابى املوحد الذى كان مل يزل بعد �شعار ًا ومطلب ًا عندما انقلب وجه احلياة ال�سيا�سية يف
يوليو .1952
أ
وبينما تفاءلت احلركة العمالية بحركة اجلي�ش الوليدة ..فوجئت لدى �ول بادرة ملمار�سة نفوذها
وفاعليتها كحركة م�ستقلة يف إ��رضاب عمال كفر الدوار عام -1952الذى مل يكن �سوى إ��رضاب كغريه
ال�رضابات -فوجئت بهذا امل�ستوى من القمع الذى بلغ حد املحاكمة الع�سكرية غري العادلة ،و إ�عدام
من إ
َني م�صطفي خمي�س والبقرى.
العامل ْ

أ�و�ضاع الطبقة العاملة ،واحلركة العمالية...كيف ،وملاذا ؟

رمبا يبدو التوقف الطويل عند اخلم�سينيات نوع ًا من التزيد يف تناول أ�و�ضاع الطبقة العاملة
الن عن هذه أ
ال قد أ��ضحى يف�صلنا آ
اليام ..إ�ال أ�ن أ�ية حماولة للعودة
امل�رصية-خا�صة -و أ�ن زمان ًا طوي ً
النية إ�ىل أ��سبابها أ
بهذه أ
الو�ضاع آ
الوىل تبدو م�ستحيلة دون الرجوع إ�ىل هذا الف�صل اال�ستثنائى يف
الخرى-ذلك أ�ن امل�سار الذى اتخذته أ
حياة هذه الطبقة-و�سائر الطبقات أ
الحداث يف هذا العقد قد
ترتب عليه تطور أ�و�ضاع الطبقة العاملة على نحو بالغ التعقيد ،وعرب منحنيات تبدو أ�حيان ًا بالغة احلدة
ال إ�ىل أ
الزمة احلالية.
و�صو ً
ومن ثم ..ف�إن تناولنا ألو�ضاع الطبقة العاملة ،واحلركة العمالية حاليا ينطلق من هذه النقطة إ�ىل
جانب النقاط التالية:
()1
 -1الت�سوية التاريخية ( املقاي�ضة ال�ضمنية بني الطبقة العاملة امل�رصية ،و�سلطة يوليو).
 -2الطبقة العاملة والقطاع العام.
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 -3عقود االنقالب ( تطور أ�و�ضاع الطبقة العاملة خالل العقود التالية ).
 -4أ�و�ضاع العمال امل�رصيني آ
الن.
 -5أ
الزمة الراهنة.
 -6خامتة.
( )1الت�سوية التاريخية
(املقاي�ضة ال�ضمنية بني الطبقة العاملة امل�صرية ،و�سلطة يوليو)
يكاد يجمع امل�ؤرخون على أ�همية الدور الذى لعبته بع�ض القيادات النقابية يف أ�حداث مار�س
 )2(،1954لي�س فقط يف ح�سم املعركة التى دارت رحاها بني مع�سكرى حممد جنيب وجمال عبد
النا�رص-ل�صالح أ
الخري ،-و إ�منا يف إ�ر�ساء دعائم النظام اجلديد وتوطيد أ�قدامه.
ألنها كانت أ�حداثًا فارقةً لي�س فقط يف تاريخ الطبقة العاملة امل�رصية..بل يف تاريخ م�رص كلها..
ومن املفيد ا�سرتجاعها يف �سياقنا هذا:
ففي ليلة  26مار�س  1954اجتمع قادة نقابة نقل القاهرة يف مقر احتاد النقل امل�شرتك داعني إ�ىل
إ��رضاب عام للعمال .كما أ�علنوا إ��رضاب ًا عن الطعام ،و أ�ذاعوا مطالبهم التى نقلها راديو القاهرة كما
يلى:
 .1رف�ض عودة أ
الحزاب ال�سيا�سية.
 .2ا�ستمرار جمل�س قيادة الثورة يف احلكم حلني جالء القوات الربيطانية عن البالد.
 .3تكوين جمل�س وطنى ا�ست�شارى ي�ضم ممثلى النقابات العمالية والتجمعات ال�سيا�سية..يناق�ش
والجراءات التى يزمع جمل�س إ�دارة الثورة اتخاذها أ�و القيام بها.
القرارات إ
 .4إ�لغاء االنتخابات.
للذاعة امل�رصية تبنى هذه املطالب كل من :احتاد عمال النقل امل�شرتك بالقاهرة ،احتاد
ووفق ًا إ
كتبة وعمال املخازن ،النقابة العامة ل�سائقى التاك�سى بالقاهرة ،احتاد العمال الزراعيني ،نقابة مطابع
القاهرة.
أ
يف اليوم التاىل تباينت ردود أ
ال�رضاب ..وبينما ��صيبت موا�صالت القاهرة العامة
الفعال ب�صدد إ
ال�رضاب بقيادة حممود فرغلى أ�مني عام نقابة القاهرة الذى
بال�شلل ،وقف عمال الرتام يف مواجهة إ
تعر�ض لالعتداء من قبل بع�ض العمال وقيادات ال�رشطة ،و أ�جربت بع�ض عربات الرتام على التوقف
فيما أ�علنت ..أ�ما نقابة مطابع القاهرة عدم قبولها املطالب التى متت إ�ذاعتها ،وكذبت نب أ� م�شاركتها يف
ال�رضاب..
إ
غري أ�ن املقاومة أ
ال�سكندرية حيث اجتمع بها الكثريون
ال�رضاب ومطالبه جاءت من إ
ال�شد لدعوى إ
من قادة النقابات ،و أ��صدروا بيان ًا مبطالبهم والتى بدت على اجلانب آ
الخر متاماً..وتتمثل فيما يلي:
 .1إ�لغاء قانون الطوارئ.
رواق عربي العدد 45

27
كمال عبا�س

 .2حل جمل�س قيادة الثورة.
� .3ضمان احلريات الدميقراطية.
الفراج عن جميع العمال املحبو�سني ،وعودة جميع النقابات التى ُحلت إ�دارياً.
 .4إ
 .5ت�شكيل احتاد عام لنقابات العمال.
� .6شجب جميع املحاوالت التى تهدف إ�ىل تق�سيم �صفوف العمال.
بال�سكندرية ،والعديد
وقد أ�قر هذه املطالب أ�ع�ضاء جمال�س إ�دارات نقابات احتاد النقل امل�شرتك إ
ال عن عمال البحرية التجارية ،وعمال ال�سينما ،وقد تبنت هذه املطالب
من م�صانع الن�سيج بها ،ف�ض ً
ي�ضا عدد من نقابات القاهرة التى أ��صدرت بيان ًا بها.
أ� ً
ويف كفر الدوار تبنت نقابة �رشكة م�رص للغزل والن�سيج قرار ًا ي�ؤيد عودة الدميقراطية ،ويرف�ض
ال�رضاب العام..فدخلت وحدات اجلي�ش امل�صنع و أ�وقفت آ
الالت.
دعوى إ
أ
أ
أ
العالن أ
ال�رضاب ..إ�ال �ن �يام ًا
الول عن إ
ورغم هذا التباين الوا�ضح يف املواقف الذى �عقب إ
ال�رضاب ..وبحلول يوم  29مار�س
ثالثة كانت كافية إلقناع -أ�و إلجبار -عدد كبري من النقابات على إ
امتلت ال�شوارع باملتظاهرين الذين جعلوا يهتفون « ..ال أ
أ
للحزاب ..ال للدميقراطية « !!..
بالعالن عن ت أ�جيل تنفيذ مقررات  25مار�س
اجتمع جمل�س قيادة الثورة لينتهي اجتماعه بالفعل إ
إ�ىل يناير  .1956ويف أ�عقاب هذا االجتماع توجه عبد النا�رص ،وكل من �صالح �سامل ،وكمال الدين
ح�سني ع�ضوى جمل�س قيادة الثورة إ�ىل مقر احتاد النقل امل�شرتك وك أ�منا لتد�شني مرحلة جديدة يف

العالقة بني الطبقة العاملة وال�سلطة ال�سيا�سية.
ال�رضاب العماىل هو ال�سالح الذى ت�ستخدمه
ولعلها تبقى من املفارقات التاريخية أ�ن يكون إ
ال�رضاب-لك�سب
الديكتاتورية الع�سكرية املعادية للحريات الدميقراطية-وعلى ر أ��سها حق العمال يف إ
ال�رضاب العام الكبري الذى مت تنظيمه يف مار�س  1954دفاع ًا عن ا�ستمرار
معركتها ..و أ�ن يكون إ
هذه الديكتاتورية هو �آخر إ��رضاب كبري ت�ستطيع احلركة العمالية تنظيمه ل�سنوات طويلة.
و أ�ي ًا ما يكن من أ�مر القادة النقابيني الذين أ�قدموا على عقد هذه ال�صفقة التاريخية ،و أ�ي ًا ما يكن من
القاويل التى ما برحت تطارد ذكراهم وذكرى هذه أ
أ�مر أ
الحداث اجل�سام والتى تتعلق بح�صولهم
المر امل�ؤكد أ
القل ببقائهم يف منا�صبهم كقيادات نقابية..-ف�إن أ
�شخ�صي ًا على ثمن ال�صفقة-على أ
والجدر
باالهتمام يف واقع احلال هو ما مت إ�برامه من ت�سوية �ضمنية بني احلركة العمالية ونظام يوليو اجلديد
تلك الت�سوية التى رمبا عار�ضتها بع�ض القيادات النقابية يف البداية لكنها �رسعان ما حتولت إ�ىل أ�مر
واقع ال مرد له ..و أ��صبح اخلروج عليها يف عداد امل�ستحيالت ..لي�س فقط ب�سبب اجلي�ش الذى مل يعد
إ�ىل ثكناته ،و إ�منا ب�سبب القبول العماىل العام بها.
هكذا ..متت املقاي�ضة ال�ضمنية بني الطبقة العاملة امل�رصية والنظام اجلديد ..مقاي�ضة طالت أ�دواتها
التنظيمية امل�ستقلة باحل�صول على مطالبها االقت�صادية ،ويف مقدمتها العمل الدائم امل�ستقر .أ
والجر
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العادل-من�سوب ًا إ�ىل هيكل أ
ال �رشوط عمل
الجور يف املجتمع -و�ساعات العمل املحددة قانوناً ،و إ�جما ً
ال و إ�ن�سانية.
أ�كرث عد ً
وواقع احلال ..أ�ن هذا اخليار اجلديد مل يكن ق�رص ًا على احلركة العمالية وحدها ..ف�سائر الطبقات
والفئات ال�شعبية-بل والطبقة البورجوازية ذاتها -كان مطروح ًا عليها التخلى عن حركتها امل�ستقلة،
ومقاي�ضتها بامل�رشوع القومى املطروح �آنذاك مبا ينطوى عليه من طموحات التنمية امل�ستقلة ..وواقع
احلال أ�ي�ض ًا أ�ن ال�رشا�سة اال�ستعمارية يف مواجهة حماوالت حتقيق اال�ستقالل االقت�صادى الن�سبى،
ال�رسائيلى على احلدود..كان من
واحلرب اال�ستعمارية التى فر�ضت علينا -خا�صة -مع التواجد إ
� أش�نها أ�ال ترتك اخليار ألحد يف ظل إ�جماع �ساحق وراء القيادة اجلديدة التى اكت�سبت �رشعيتها ب�صورة
ال تقبل اجلدل بعد ت أ�ميم القناة و أ�حداث .1956

( )2الطبقة العاملة والقطاع العام

مع ت أ�ميم عنا�رص الرثوة الر أ��سمالية وحتويلها إ�ىل قطاع عام مملوك للدولة ..ت أ�ممت أ�ي�ض ًا كل
مظاهر احلركة ال�شعبية امل�ستقلة ..وحتول ال�شعب-بكل طبقاته وفئاته -إ�ىل أ�فراد..جمرد أ�فراد
املظهر الوحيد لفاعليتهم ال�سيا�سية هو إ�ظهار الت أ�ييد للقيادة ال�سيا�سية الر�سمية..حيث �صادرت ال�رشعية
«الثورية» ،كما أ�طلق عليها ،كل �صورة أ�خرى لل�رشعية يف ظل �شبكة من القوانني اال�ستثنائية يف
خمتلف املجاالت.
تقريبا ..مت تنظيم عالقات أ
العمال
ويف ظل القطاع العام الذى �شمل خمتلف أ�وجه ال�صناعة
ً
من خالل قوانني عمل خا�صة تكاد تتطابق وقوانني العمل باحلكومة  ..وحتدد على �سبيل احل�رص
نتهاء بتقارير الكفاية
كافة أ�وجه وتفا�صيل هذه العالقات بدء ًا من الرتقيات والعالوات إ
والجازات ،و إ� ً
واجلزاءات ..وبينما �شكل هذا القطاع القاعدة أ
ال�سا�سية مللكية الدولة وهيكلها االقت�صادى� ،ساهم يف
تقدمي الدعم للطبقات ال�شعبية �سواء من خالل تثبيت أ��سعار منتجاته ،أ�و توفريه اخلدمات أ
ال�سا�سية
للعمال.
أ
أ
والحقًا ات�سعت �عداد الطبقة العاملة ات�ساع ًا ن�سبي ًا كبرياً ..و�شهدت �ي�ض ًا تغري ًا بنيوي ًا �ضخماً ،فقد
أ
وبالخ�ص يف ال�صناعات اجلديدة التى خاطبت أ�حالم
وفدت إ�ليها أ�جيال �شبابية جديدة مفعمة باحلما�س
التنمية امل�ستقلة مثل �صناعة احلديد وال�صلب وال�صناعات احلربية ..وتزايدت ن�سبة العمالة الفنية-
بالذات -مع التو�سع يف التعليم الثانوى الفنى ،وانت�شار مراكز التدريب التابعة للم�صانع ذاتها.
ومع فتح أ�بواب الرتقيات أ�مام العمال ،أ��صبح الطموح إ�ىل تقلد املنا�صب العالية يف القطاع العام
غري حمدود ب أ�فق ..واختفت كلمة عمال لتحل حملها عبارة عاملني ،والتي ت�شمل اجلميع بدء ًا من
الدارية
الدارة..وبني الطموح الطبيعى إ�ىل تقلد املنا�صب إ
عامل حديث التعيني وحتى رئي�س جمل�س إ
العليا يف القطاع العام..والطموح امل�رشوع لتعليم أ
الوالد-مع جمانية التعليم-كادت الهوية الطبقية
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أ�ن ت�ضيع..على أ
ال من الن�ضال من أ�جل حت�سني
الخ�ص مع خطاب حتالف قوى ال�شعب العاملة ..وبد ً
أ
الجور و�رشوط العمل ..أ��صبح انتظار الرتقية ،واجلهاد من أ�جل إ�ثبات احلق فيها هو البديل و�سط
تعقد القوانني التى تعاقبت واحد ًا تلو آ
الخر.
وبغ�ض النظر عن أ�ن ال�صفقة ال�ضمنية التى أ�دت إ�ىل تخلى الطبقة العاملة عن حركتها وتنظيمها
النقابى امل�ستقل كان من � أش�نها حتويل التنظيم النقابى إ�ىل جمرد إ�دارة تابعة للحكومة أ�و القطاع العام..
أ�و كملحق من ملحقاتهما ..ف�إن التطورات التى أ�ملت بهيكل الطبقة العاملة ذاتها وب�رشوط عملها قد
أ
امل�ستقلة..فالجيال اجلديدة التى ان�ضمت إ�ىل
الجهاز على النقابات العمالية
لعبت دورها أ�ي�ض ًا يف إ
�صفوف الطبقة العاملة باتت مقطوعة ال�صلة برتاث ن�ضاالتها يف الثالثينات أ
والربعينات ،ومل تكن
لتعرف �شيئ ًا من املعارف أ�و اخلربات النقابية وما كان لها أ�ن تعرف يف ظل الغياب �شبه الكامل للحركة
العمالية امل�ستقلة..كما أ�ن ال�صورة ال�سائدة لعالقات العمل يف القطاع العام ،والتى كان القانون ينظمها
ال للن�ضال املطلبى ودوره املعتاد يف تنمية الوعى العماىل و�صهر العمال
يف أ�دق تفا�صيلها ،مل تدع جما ً
اجلدد يف ال�سبيكة الطبقية ..ويف ظل هذا الو�ضع الذى مل يعد ممكن ًا فيه احل�صول على مكت�سبات جزئية
وحمدودة ،أ��صبح حت�سني �رشوط العمل مرتبط ًا فقط بتغيري القوانني وهو ما مل يكن ليت أ�تى دون
م�ساومة عامة على امل�ستوى املجتمعى حتى ولو كانت �ضمنية ..يف ظل هذا الو�ضع املرتدي مل يعد
للنقابات-التى كانت دائم ًا أ�دوات العمال يف الن�ضال من أ�جل حت�سني �رشوط العمل -من دور..اللهم
الدارة يف تقدمي اخلدمات ،أ�و تنظيم بع�ض أ
الن�شطة الرتفيهية.
إ�ال معاونة إ
هكذا ..فقد العمال تنظيمهم النقابى ،وعندما ا�شتدت حاجتهم إ�ليه فوجئوا به م�سلوب ًا منهم متاماً..
بحكم القانون وبحكم الواقع ،وبات عليهم أ�ن يجهدوا جهد ًا مرير ًا من أ�جل ا�ستعادته.

( )3عقود االنقالب

(تطور أ�و�ضاع الطبقة العاملة خالل العقود التالية)
رغم ق�رص ذلك الزمان-زمان امل�رشوع القومى -من�سوب ًا للعقود الطويلة التى أ�عقبته ،إ�ال أ�نه
بدا من الطول مبكان حتى أ�نه ترك �آثاره البعيدة على هذه العقود التى خلفته ..فرغم ما حملته
معها �سنوات ال�سبعينيات من تغريات كربى ..كانتهاء خطاب حتالف قوى ال�شعب العاملة ،وحتطم
طموحات اال�ستقالل االقت�صادى والتنمية الوطنية على �صخرة النك�سة املريرة وما تالها ..إ�ال أ�ن
العمال امل�رصيني ظلوا مت�شبثني أ
بالر�ض التى وقفوا عليها يف ال�ستينيات عاجزين عن مغادرتها زمن ًا
طويالً.
ان�شغلت الطبقة العاملة بالدفاع عن القطاع العام�-رصحها أ
الثري-عقدين كاملني ،بل أ�نها دافعت
عنه -وحدها تقريباً-حتى الرمق أ
الخري..وبينما كانت الطبقة الو�سطى بفئاتها املختلفة قد تنكرت لهذا
القطاع العام الذى حمل أ�وزار الف�ساد والبريوقراطية بل واال�ستبداد ال�سيا�سى !!..بقيت الطبقة العاملة
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تعرف فيه مكان العمل والرزق الذى ينبغى الدفاع عنه وم�صدر أ
المان االجتماعى الذى ما من
م�صدر �سواه.
أ
وبغ�ض النظر عن �وهام امللكية العامة التى ارتبطت بالقطاع العام ..واملدى الذى ذهبت إ�ليه
الطبقة العاملة يف ابتالع الطعم والوقوع يف �رشاك هذه أ
الوهام ،إ�ال أ�نه ال ميكن بحال القول ب أ�ن دفاع
الطبقة العاملة عن القطاع العام مل يكن إ�ال نتيجة الوقوع يف هذه ال�رشاك ..ذلك أ�ن ما كانت تتم�سك به
الطبقة العاملة يف القطاع العام مل يكن ملكيتها الوهمية فح�سب ،و إ�منا م�صاحلها املبا�رشة وحقوقها التى
ارتبطت به ارتباط ًا وثيق ًا أ
لل�سباب آ
التية:
أ�والً :كانت وحدات القطاع العام بالن�سبة للعمال هي مكان العمل ،وم�صدر الرزق الدائم امل أ�مون

الذى ال يتهدده ال�ضياع مثلما هو حال العمل يف القطاع اخلا�ص.
ثانيا :الدعم الذى تقدمه الدولة للطبقات ال�شعبية ويف مقدمتها العمال بالقطاع العام ،وذلك من
ً
خالل �سلعه املدعومة مثبتة أ
ال�سعار.
ثال ًثا :ارتباط احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للعمال ارتباط ًا وثيق ًا بالقطاع العام..حيث يتمكن
العمال من احل�صول على العالج عن طريق �رشكاتهم .كما أ�ن فر�صتهم الوحيدة يف امل�سكن هي عن
ال�سكان ال�صناعى وامل�ساكن العمالية..وحتى تعليم أ
البناء كثري ًا ما كانت و�سيلته يف
طريق م�شاريع إ
مراكز التدريب املهنى التابعة للقطاع العام.
لي�س هذا كل ما يف أ
المر..بل أ�ن الت أ�مني االجتماعى �ضد ال�شيخوخة والعجز واملر�ض يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا يف جمتمعنا بالعمل ،حيث ال ُيكت�سب احلق يف هذا الت أ�مني بغري �سداد اال�شرتاك الت أ�مينى
الذى ال يتحقق بغري العمل امل�ستقر الدائم.
وفيما يتعلق بالت�سا ؤ�ل حول إ�ذا ما كان من ال�صحيح توفري مثل هذه احلقوق عرب�رشكات القطاع
العام؟..وهل ميكن أ�ن تكون هذه وظيفتها؟..وماذا كان حتميلها بكل هذه أ
العباء ي�ؤدي إ�ىل خ�سارتها
واختالل ميزانياتها ووقوعها يف أ��رس الديون الطائلة؟ ..ينبغى القول ب أ�ن اختيار مثل هذه الطريقة
يف تقدمي الدعم للطبقات ال�شعبية أ�و لب�سط �شبكة ال�ضمان االجتماعى من خالل القطاع العام ،مل يكن
�سوى اختيار الدولة الذى ال يتحمل وزره العمال ..أ�ما أ
المر املهم حقًا هنا ،فهو أ�ن توفري ال�ضمان
االجتماعى واحلد أ
الدنى من احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ( حقوق ال�سكن والعالج والتعليم ) هو
معا ..و أ�ن انهيار القطاع العام أ�دى عملي ًا إ�ىل انهيار �شبكة ال�ضمان االجتماعى
واجب املجتمع والدولة ً
«باملعنى الوا�سع للكلمة» ..بينما مل يتم تطوير �شبكة بديلة ميكنها أ�ن تكفل احلقوق أ
ال�سا�سية للعمال
والطبقات ال�شعبية عموماً.
مع بداية الت�سعينات و�صدور القانون رقم  203ل�سنة  .1991حتول القطاع العام إ�ىل قطاع أ�عمال
عام إ�يذان ًا ببدء العد التنازىل النتهاء زمانه ..حيث �شهد العقد أ
الخري ت�صفية عدد ال ي�ستهان به من
�رشكاته ،بينما بيع البع�ض آ
الخر الذى تقل�صت عمالته إ�ىل أ�ق�صى حد..ليتغري متام ًا امليزان الن�سبى
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يف الهيكل االقت�صادى امل�رصى بني هذا القطاع آ
الفل ،والقطاع اخلا�ص الذى تزايد دوره ،وعدد
وحداته يف نف�س الوقت.
أ
أ
أ
ؤ
أ
لقد كان من � أش�ن هذه املتغريات الكربى �ن ت�ثر على بنية الطبقة العاملة و�و�ضاعها �بلغ الت�ثري
وذلك على النحو التاىل:
أ�و ً
ال :تغري بنية الطبقة العاملة
رمبا ال تكمن امل�شكلة التى عا�شها عمال قطاع أ
العمال بالذات يف االجتاه إ�ىل خ�صخ�صته أ�و بيعه..
و إ�منا فيما عرف بعملية إ�عادة هيكلة العمالة يف وحداته ،والتى مل تكن يف واقع أ
المر �سوى خطة
تقلي�ص العمالة بنحو الثلثني تقريباً..وقد بد أ�ت أ�وىل خطوات هذه العملية ،يف واقع احلال ،منذ أ�واخر
الثمانينات عن طريق اخلف�ض ال�سلبى للعمالة (وقف التعيينات مع اخلروج الطبيعى على املعا�ش)..
ثم جعلت ،منذ منت�صف الت�سعينات ،تتخذ م�سار ًا مبا�رش ًا مت�سارع ًا مع التقدم احلثيث يف عمليات إ�عادة
هيلكة االقت�صاد امل�رصى..حيث اخلروج الدرامى ألكرث من مائتى أ�لف عامل من عمال قطاع
أ
العمال العام بنظام املعا�ش املبكر الذى انتهي بالطبقة العاملة رمبا إ�ىل أ�ق�سى و أ��شد ما تعر�ضت له من

تغري بنيوى على امتداد تاريخها..
ال معه تراثه الطويل ،والتحق �شباب جدد على أ�ر�ض جديدة..هناك يف
رحل احلر�س القدمي حام ً
�رشكات القطاع اخلا�ص حيث �رشوط العمل التى رمبا تعود بنا إ�ىل ما قبل �صدور أ�ول قانون عمل يف
بالدنا ،ويف غياب أ�ي تنظيم نقابى.
ال عن ذلك ،يتغري أ�ي�ض ًا الوزن الن�سبى للقطاعات ال�صناعية املختلفة ..وترتاجع ال�صناعات
وف�ض ً
املعدنية ،و�صناعة الغزل والن�سيج ذات التاريخ العريق ،كما تتزايد امل�ساحة التى تتحتلها �صناعة
اخلدمات ،و�صناعة ال�سياحة ،إ��ضافة إ�ىل ظهور العمالة غري الر�سمية على خريطة القوى العاملة
حمتلة مكان ًا جديداً ،وطارحة أ�و�ضاعاً ،و إ��شكاليات جديدة للعمل كذلك.
ثاني ًا :البطالة
مل يكن التغري الوحيد الذى �شهدته بنية الطبقة العاملة هو خروج عمال قدامى ،وان�ضمام عمال
جدد ،وتغري أ
الوزان الن�سبية للقطاعات املختلفة..و إ�منا هناك أ�ي�ض ًا الوزن الن�سبى املتزايد لعدد
العاطلني �ضمن إ�جماىل قوة العمل (والذين تبلغ ن�سبتهم  11.3طبق ًا لتقرير البنك الدوىل للتنمية عام
ال عن تقديرات أ�خرى متباينة)( .)4وغنى عن الذكر
 ،2000و 8.3طبق ًا لتقديرات احلكومة( .)3ف�ض ً
ما ي�ؤدى إ�ليه ذلك من إ��ضعاف املوقف التفاو�ضى للطبقة العاملة ككل-على أ
الخ�ص-عندما يقف على
الطرف آ
الخر رجال أ�عمال ال يرى الكثريون منهم يف احلقوق العمالية أ�كرث من معوقات بريوقراطية
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ال مربر لها..كما أ�نه غنى عن الذكر أ�ي�ض ًا آ
الثار االقت�صادية واالجتماعية لوجود مثل هذا العدد من
املتعطلني املبعدين عن �شبكة ال�ضمان االجتماعى والتى ال �سبيل لالحتماء بها لغري العاملني.
ويف ظل أ
الو�ضاع الراهنة ،ي�صعب التنب�ؤ بانخفا�ض هذه الن�سبة على أ�ي نحو-بل على العك�س-
ت�ؤدى ال�سيا�سات املتبعة إ�ىل مفاقمتها ..وذلك على النحو آ
التى:
 تقل�ص عدد العاملني يف وحدات قطاع أالعمال العام ( القطاع العام �سابق ًا ) من مليون ومائتى
أ�لف عامل ) )1200000يف الثمانينات ..إ�ىل  423608عامل حتى  .)5(2001/6/30وهذا التقل�ص
 أ�و أبالحرى التقلي�ص-الذى جرى حتت ت أ�ثري جملة من ال�سيا�سات الطاردة له�ؤالء العمال بدء ًا من

الدارى لت�شديد �رشوط العمل.
م�شاريع املعا�ش املبكر،
وانتهاء با�ستخدام التع�سف إ
ً
 ي�ؤدى نظام املعا�ش املبكر إ�ىل التزايد املطرد يف أ�عداد املتعطلني ..حيث كثري ًا ما ي�شمل هذاالربعني واخلام�سة أ
النظام خروج عمال يف �سن أ
والربعني .وغنى عن الذكر ،أ�ن ه�ؤالء يحاولون
بعد خروجهم البحث عن فر�ص عمل جديدة ،فتزداد املناف�سة على فر�ص العمل املتاحة.
 الطريقة التى يتم بها اال�ستثمار ،ونوعية امل�رشوعات ال ت�ساعد على أ�ي نحو يف مواجهة م�شكلةالبطالة بل على العك�س تفاقمها ..حيث يبتعد رجال أ
العمال امل�رصيني عن اال�ستثمار يف ال�صناعات
كثيفة العمالة ..كما أ�ن الكثريين منهم قد يلج أ�ون إ�ىل ت�صفية م�رشوعاتهم ،وتغيري ن�شاطاتهم-تاركني
بالعفاء ال�رضيبى ،أ�و ا�ستنفاذ إ�مكانيات احل�صول
عمالهم جمهوىل امل�صري -بعد انتهاء فرتة التمتع إ
على ائتمان.
ومن أ
المثلة الراهنة يف هذا ال� أش�ن عمال ال�رشكة املتحدة للكيماويات مبدينة العا�رش من رم�ضان،
الذين ا�ضطروا لالعت�صام مب�صنعهم قرابة العام ب�سبب عدم تقا�ضيهم ألجورهم اعتبار ًا من �سبتمرب
 ..!! 1999حيث قام �صاحب امل�صنع ( خمتار رم�ضان) برهن امل�صنع ألحد البنوك ( امل�رصف
ال�سالمى) ..بعد تراكم ما ح�صل عليه من ائتمان ،بينما قام-يف نف�س الوقت -ب�رشاء م�صنعني
العربى إ
جديدين!!.
 برغم احلديث عن ت�شجيع ال�صناعات ال�صغرية ،إ�ال أ�ن ال�سيا�سات املتبعة يف هذا املجال ال تتيحالفر�صة أ�مام منوها ..فالقرو�ض التى يقدمها ال�صندوق االجتماعى للتنمية أ�قل كثري ًا من أ�ن تفي
ب أ�غرا�ض ت أ��سي�س م�رشوع �صغري ..وكثري ًا ما ينتهي أ
المر بعجز املقرت�ض عن الوفاء بديونه مما يفاقم
من م�شكلته ..كما أ�ن التعوي�ض الذى يتلقاه اخلارجون على نظام املعا�ش املبكر ،ال يمُ َ كِّ ن للحا�صل
عليه أ�ن يجازف بالدخول به يف أ�ي م�رشوع مهما �صغر -حيث ال يتجاوز التعوي�ض يف حده أ
الق�صى
خم�سة وثالثني أ�لف جنيه-وعادة ما يتبدد يف ال�شئون احلياتية ،وال يبقى ل�صاحبه �سوى معا�ش �ضئيل
ال عن ذلك كله ..ف�إن فر�صة النمو أ�مام امل�رشوعات ال�صغرية تكاد تكون
ال يفي ب أ�قل احتياجاته.وف�ض ً
منعدمة ب�سبب أ�و�ضاع الك�ساد،وال�ضيق املتزايد لل�سوق امل�رصى.
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( )4أ�و�ضاع العمال امل�صريني آ
الن

رمبا يرى البع�ض-عن حق -أ�ن تطبيق �سيا�سات التكيف الهيكلى واخل�صخ�صة يف بالدنا قد مت
ب�صورة تدريجية ..غري أ�ن من امل�ؤكد أ�ن العمال امل�رصيني قد حتملوا الق�سم أ
الكرب من فاتورة تطبيق
هذه ،ال�سيا�سات على أ
الخ�ص ،منذ �سبع �سنوات فيما أ�عقب التوقيع على اللوائح يف �رشكات قطاع
أ
العمال العام يف يوليو  ،1995وانح�سار مظلة القانون رقم  48ل�سنة  1978عن عماله.
وال�سطور القادمة هي حماولة لتتبع أ�حوال الطبقة العاملة امل�رصية على أ�ر�ض الواقع يف ظل
�سيا�سات اخل�صخ�صة و إ�عادة هيكلة االقت�صاد امل�رصى-بكل ما أ��سفرت ،وما ينتظر أ�ن ت�سفر عنه -من
تغري يف عالقات العمل
أ�و ً
ال :الف�صل من العمل
ارتفعت معدالت الف�صل من العمل ،و إ�نهاء اخلدمة خالل ال�سنوات أ
الخرية ارتفاع ًا م�ضطرداً..
ويرجع هذا االرتفاع املالحظ إ�ىل تزايد أ�عداد ال�ضحايا يف �رشكات قطاع أ
العمال العام ،والتى
ال عما يحدث يف القطاع
مل ت�شهد من قبل مثل هذا التو�سع املطرد يف ا�ستخدام �سالح الف�صل ..ف�ض ً
اخلا�ص ،الذى يعتقد أ��صحابه أ�ن من حقهم املطلق التخل�ص من العمال وقتما ي�شاءون ،وعادة ما يتخذ
الف�صل �سبيله على النحو التاىل:
 يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص يتم الف�صل إ�ما باملخالفة ال�رصيحة للقانون ،أ�و بالتحايل الفظعليه ..فالكثري من أ��صحاب أ
العمال ال يعرتفون حتى باللجان الثالثية-التى يتعني عر�ض العامل
عليها قبل ف�صله و إ�ال وقع قرار الف�صل ك أ�ن مل يكن من الوجهة القانونية-فعنجهية املالك ،التى ترى
العامل مملوكاً ،ت أ�بى تكييف العالقة بينهما بو�صفها عالقة قانونية تلزم كل منهما بواجبات وتقر له
باحلقوق..
أ
أ
كما ت أ�بى عر�ض المر بو�صفه منازعة واالحتكام إ�ىل جلنة ما حتى ولو كان ر�يها ا�ست�شاري ًا كما هو
حال اللجنة الثالثية ..لذلك يقوم بف�صل العامل مبا�رشة ..أ�حيان ًا دون أ�ي حتوط أ�و اهتمام بالقانون-
رمبا ألنه مل ي�سمع عنه ،أ�و ألنه ال يعرتف به ..أ
والمثلة على ذلك كثرية نذكر منها �رشكة امل�ستلزمات
ال دون العر�ض على اللجنة الثالثية عام  ،2000وجمموعة �رشكات
الطبية التى قامت بف�صل  21عام ً
ال خالل ال�شهور ال�ست
لقمة للكيماويات والتى يقرتب عدد العمال املف�صولني بها من خم�سني عام ً
أ
الخرية ،وكذلك �رشكة ال�ساموىل للغزل والن�سيج التى قامت بف�صل �ستة عمال دفعة واحدة يف أ�عقاب
إ��رضاب عماىل بامل�صنع لعدد حمدود من ال�ساعات احتجاج ًا على تخفي�ض أ
الجور وتغليظ اجلزاءات
بغري مربر واقعى أ�و قانونى.
 دائم ًا ما يكون عقد العمل املحرر بني العامل و�صاحب العمل عقد ًا م�ؤقتاً ..فمهما امتدت التتجاوز مدة العقد �شهور قليلة .وعادة ما تتم إ�عادة حتريره مبدة جديدة بعد « قطع املدة» وهو م�صطلح
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معروف يفيد إ��سقاط مدة معينة قبل تاريخ العقد اجلديد حتى يتعذر على العامل إ�ثبات الطبيعة الدائمة
لعالقة العمل ..والغريب يف أ
المر أ�ن عدوى العقود امل�ؤقتة وخربة قطع املدة قد انتقلتا أ�ي�ض ًا من
القطاع اخلا�ص إ�ىل �رشكات قطاع أ
العمال العام التى برعت فيهما-رمبا أ�كرث من أ��صحاب من�ش�آت
القطاع اخلا�ص لكونها أ��شد اكرتاث ًا بالقانون ،وبالتاىل بالتحايل عليه!!  .بل و�صل أ
المر أ�ي�ض ًا إ�ىل
ال حتت م�سمى انتهاء
الهيئات العامة مثلما حدث يف الهيئة العامة للمعار�ض التى قامت بف�صل  25عام ً
عقودهم امل�ؤقتة.
 �رشع الكثريون من رجال أالعمال آ
الن إ�ىل اخت�صار الطريق ،و إ�جبار العامل قبل ت�سلمه
العمل على توقيع ا�ستقالة غري م�ؤرخة م�صحوبة با�ستمارة ( 6اخلا�صة بت�صفية امل�ستحقات الت أ�مينية)..
وعلى هذا النحو يتم ف�صل العامل دون �سبب أ�و إ�عذار ..ف�إذا ما ذهب ب�شكواه إ�ىل مكتب العمل (التابع
لوزارة القوى العاملة) ،ثم الق�ضاء ..تظهر أ�مام أ�ي من اجلهتني م�ستندات �صاحب العمل ف�إذا بها
ا�ستقالة العامل موقعة منه ،وم�ؤرخة بتاريخ الف�صل-بطبيعة احلال-وعلى هذا النحو تذهب ال�شكوى
أ�و الق�ضية إ�ىل اجلحيم ..أ�ما إ�ذا مل يتح�سب �صاحب العمل من قبل حلاجته إ�ىل التخل�ص من العمال
مبثل هذه اال�ستقاالت فقد يعمد ب أ��ساليب قمعية أ�خرى إ�ىل إ�جبارهم على تقدميها كما حدث يف �رشكة
كادبورى التى أ�جربت مائة عامل على تقدمي ا�ستقاالتهم دفعة واحدة.
ال عن كل ما �سبق-ورمبا أ�خطر منه -هناك حاالت الف�صل باجلملة أ�و التى تتم بذريعة
 وف�ض ًامل�شاكل االقت�صادية للمن� أش�ة ومبربرات من توقفها اجلزئى أ�و تغيري ن�شاطها .وهذه احلاالت ال ح�رص
لها ..ومنها ما حدث لعمال ال�رشق أ
الو�سط للبال�ستيك ،وم�صنع �سجاد املحلة ،وكذلك م�صنع دول�سى
اململوك ل�رشكة ن�ستلة ،وم�ؤخر ًا م�صنع فوزى على للغزل والن�سيج باملحلة الكربى.
 أ�ما يف �رشكات قطاع أالعمال العام ف�إن الف�صل من العمل يتم بطريقتني أ��سا�سيتني :
 -1توقيع الف�صل على العامل كعقوبة أ�و جزاء الرتكابه خمالفة ما ..وعادة ما يفاجئ العامل
بكون املخالفة املن�سوبة إ�ليه ت�صل عقوبتها إ�ىل الف�صل -وقد كانت من قبل ال ت�ستوجب أ�كرث من اجلزاء
بالعالن عن الئحة اجلزاءات خالف ًا ملا ين�ص عليه
الب�سيط -ذلك أ�ن أ�حد ًا يف هذه ال�رشكات ال يهتم إ
القانون ..بل إ�نها كثري ًا ما تبدو وك أ�نها �رس أ
الدارة والنقابة حتى ي�شهر
ال�رسار الذى تتكتمه كل من إ
�سيفه فج أ�ة يف وجه العامل..
وعلى أ�ية حال ،قد يتم الف�صل دون أ�دنى التفات إ�ىل ن�صو�ص الالئحة ،ورمبا القانون ..ولعل
أ�برز أ
المثلة-و أ��شهرها -على ذلك قيام �رشكة م�رص للغزل والن�سيج باملحلة الكربى -يف نهاية عام
-1999بف�صل عاملني لدخولهما العمل من بوابة غري البوابة املخ�ص�صة لهما !! ..وعادة ما تلتزم
�رشكات قطاع أ
العمال العام بعر�ض العامل على اللجنة الثالثية التى تعرت�ض على خمالفة قرار
الف�صل لن�صو�ص الالئحة أ�و القانون ..ورغم أ�ن ر أ�يها -اال�ست�شارى -ي�رضب به عر�ض احلائط
دون أ�دنى مواربة ..إ�ال أ�ن قرار الف�صل يكون قد ا�ستويف أ�و�ضاعه ال�شكلية !!.
رواق عربي العدد 45

35
كمال عبا�س

-2قد يتم توقيع الف�صل ب�سبب جتاوز العامل أليام الغياب املن�صو�ص عليها يف القانون ..حيث
الدارات بعدم إ�عطاء العامل إ�جازته املر�ضية-حتى ولو كان مري�ض ًا ب أ�حد أ�مرا�ض
تتحايل الكثري من إ
املهنة املزمنة-فيف�صل نتيجة مر�ضه ..وقد و�صل أ
المر إ�ىل ف�صل املعوقني املعينني �ضمن الن�سبة املحددة
قانون ًا لت�شغيل املعوقني!!.
وبغ�ض النظر عن أ��سباب الف�صل ..ف�إن أ
المر امل�ؤكد هو ارتفاع معدالته يف �رشكات قطاع
أ
العمال العام على نحو خطري ،وحتوله إ�ىل �سيا�سة عامة يتم تطبيقها على أ�و�سع نطاق ممكن ..رمبا
كو�سيلة مبا�رشة للتخل�ص من العمال ،ورمبا لتكثيف ال�شعور باخلوف والقلق على امل�ستقبل ..حتى
ي�صبح قبولهم باخلروج على نظام املعا�ش املبكر أ�مر ًا م�ؤكداً (..فالبطالة مع التعوي�ض أ�ف�ضل من
البطالة بغري تعوي�ض).
ثاني ًا  :احلق يف أ�جر عادل
أ�جور العمال امل�رصيني تنق�سم من الناحية الفعلية إ�ىل أ�جور أ��سا�سية ،و أ�جور متغرية ( حوافز،
بدالت)..
الجر أ
 أال�سا�سى هو ما ين�ص عليه القانون رقم  137ل�سنة  ،1981وما يدخل عليه من عالوات
الدنى لهذا أ
�سنوية تنظمها القرارات التى ت�صدر وفق ًا له ..واحلد أ
الجر بعد كل الزيادات التى مت
إ�دخالها عليه هو حواىل  90جنيه م�رصى �شهرياً.
 أ�ما أالجر املتغري للعمال ،والذى يعتمدون عليه اعتماد ًا أ��سا�سي ًا ف�إنه ال ينظمه أ�ي قانون ،أ�و
الدارية يف قطاع أ
العمال
قاعدة عامة ..و إ�منا تنظم البع�ض منه لوائح ال�رشكات ،أ�و القرارات إ
العام ..بينما يخ�ضع متام ًا إلرادة �صاحب العمل يف القطاع اخلا�ص ،وقد جعل هذا أ
الجر يتعر�ض
العوام أ
النخفا�ض م�ستمر خالل أ
الخرية:
العمال العام يتم االنتقا�ص من هذا أ
•ففي وحدات قطاع أ
الجر ب�صورة م�ستمرة كو�سيلة من
و�سائل إ�كراه العمال على ترك العمل .أ
والمثلة ال ح�رص لها لتخفي�ض احلوافز (على �سبيل املثال
والجهاز على بدل طبيعة العمل كما يف �رشكة �سيفيكا ..أ�ما منحة
�رشكة الكابالت ،و�رشكة �سيمو) ،إ
عيد العمال فقد تتابعت ال�رشكات يف التوقف عن �رصفها عام ًا بعد عام..ورمبا كان جدير ًا بالذكر هنا
النفاق يف �رشكات قطاع أ
العمال العام لي�س لها �سوى وجه واحد
ال�صالح ،وتر�شيد إ
أ�ن �شعارات إ
هو تخفي�ض بند أ
الجور يف امليزانية ..حيث هناك أ�جور ،و أ�جور ..أ�جور وبدالت ت�سن لها القوانني
لرفع حدها أ
الق�صى ،و أ�جور ومزايا يجرى االنتقا�ص منها يوم ًا بعد يوم.
• أ�ما يف وحدات القطاع اخلا�ص ،فغنى عن الذكر ،ما ت�ؤدى إ�ليه �رشوط البطالة ،وغياب
احلماية القانونية ،والنقابية من انخفا�ض أ
الجر على نحو خطري..كما أ�نه غنى عن الذكر أ�ي�ضاً،
للجر ي�ؤدى عملي ًا إ�ىل إ�هدار حقوق العمل أ
أ�ن انخفا�ض احلد أ
الدنى القانونى أ
الخرى والتى ي�ضطر
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العامل للتنازل عنها مقابل احل�صول على أ�جر يكفيه و أ�والده �رش اجلوع..
وعلى �سبيل املثال يف م�صنع ال�ساموىل للغزل والن�سيج باملحلة الكربى ي�ضطر العمال إ�ىل العمل
اثنتى ع�رشة �ساعة يومي ًا وبدون �آية إ�جازات-مبا يف ذلك يوم اجلمعة-حتى يتمكنوا من احل�صول على
حواىل مائة وثمانني جنيه �شهري ًا (180ج).
ال عن التخفي�ض املطرد غري املعلن أ
للجور املتغرية للعمال ،ف�إن واحد ًا من أ�برز مظاهر
وف�ض ً
النفاق على اخلدمات يف �رشكات قطاع
االعتداء على احلقوق املكت�سبة للعمال هو ما ي�سمى بتخفي�ض إ
الخ�ص-فيما يتعلق باملوا�صالت والعالج ..فطوال أ
العمال العام-وذلك على أ
أ
العوام ال�سبعة

ال�سابقة عمدت الكثري من ال�رشكات-ورمبا غالبيتها العظمى -إ�ىل تخفي�ض عدد العربات التى تقل
العمال من و إ�ىل أ�عمالهم.
ي�ؤدى ذلك عملي ًا إ�ىل خروج أ�عداد متزايدة من نطاق اخلدمة ،وهم-بطبيعة احلال -أ
القل يف
الكرث خطر ًا أ
الدرجة الوظيفية -أ�ما اخلدمات العالجية ف�إنها املجال أ
والو�سع انت�شار ًا لالعتداء على
النفاق ..إ�ذ يتم تقييد تذاكر العالج (الرو�شتات) التى ت�رصف للعمال
احلقوق حتت م�سمى تر�شيد إ
ال عن تقييد التحويل للم�ست�شفيات
بحد أ�ق�صى بحيث ال تتجاوزه قيمة الدواء مهما بلغ أ�مر املر�ض ،ف�ض ً
بقيود-حتى ي�ضطر بع�ض العمال إ�ىل الذهاب لل�رشكة أ�والً -رمبا بني احلياة واملوت-للح�صول على
أ
ال (�رشكة
إ�ذن حتويل التحويل
للم�ست�شفي-لنها ال تقر باحلالة إ�ذا كان العامل قد دخل امل�ست�شفي أ�و ً
الن�رص ل�صناعة ال�سيارات).
المر-رمبا يف جميع �رشكات قطاع أ
ي�صل أ
العمال العام إ�ىل حد حتديد عدد العمال امل�سموح
برتددهم على العيادات يومياً ،فال ت�شمل اخلدمة ما يزيد عليهم-والدخول ب أ��سبقية احلجز !! ..وكذلك
النفاق !!.
حتديد عدد مرات تردد العامل على العيادة !! ،وك أ�منا ميكن تقييد املر�ض بقيود تقلي�ص إ
الدارى ،وت�شديد �شروط العمل
ثالث ًا :التع�سف إ
 بينما تتزايد ن�سبة عمال القطاع اخلا�ص ن�سبة إ�ىل جممل قوة العمل-زيادة مطردة ..يخ�ضعه�ؤالء ل�رشوط وعالقات عمل بالغة الق�سوة على نحو غري م�سبوق ..حيث يعملون بغري حماية قانونية
ال على
أ�و نقابية ،وي�ضطرون للتوقيع على ا�ستقاالتهم ،وم�سوغات إ�نهاء خدمتهم قبل ا�ستالم العمل نزو ً
للنهاء يف أ�ي وقت .ويف
�رشوط �صاحب العمل الذى عادة ،ما يوقع معهم عقود عمل م�ؤقتة قابلة إ
الذعان هذه ي�صبح العمل ل�ساعات طويلة غري حمددة ،خارج �شبكة الت أ�مينات االجتماعية،
ظل عقود إ
أ
وحتت أ�ق�سى ال�رشوط ..كما ي�صبح ت�شكيل منظمات نقابية �مر ًا يقرتب يف �صعوبته من امل�ستحيل،

ال عن اتخاذ خطوات يف �سبيلها-بالف�صل
حيث يعاقب العامل على جمرد التفكري يف تكوين النقابة-ف�ض ً
الفورى من العمل.
أ�ما يف �رشكات قطاع أ
الدارى واقع ًا يومي ًا يف حياة العمال..
العمال العام فقد أ��صبح التع�سف إ
رواق عربي العدد 45

37
كمال عبا�س

ترتاوح مظاهره بني تغليظ اجلزاءات إ�ىل حد جماوزتها للقانون بل والالئحة يف الكثري من أ
الحيان..
وبني أ
الجازات ،أ�و تعديل نظم العمل ( كالوراديات
ال�شكال املختلفة لت�شديد �رشوط العمل كالتعنت يف إ
ال ) مثلما حدث يف �رشكة م�رص الغزل والن�سيج باملحلة الكربى ..وقد ي�صل أ
المر يف ذلك ال� أش�ن إ�ىل
مث ً
حد توقيع اجلزاءات اجلماعية على عمال ق�سم أ�و عنرب ب أ�كمله باحلرمان من احلافز مثالً ..كما حدث
يف �رشكة ميت غمر الدقهلية.
 أ�ما يف �رشكة احلديد وال�صلب امل�رصية فحدث وال حرج .حيث احلرمان من احلافز عقوبةالدارة ينزله على أ�ي عدد من العمال
مفتوحة ال تخ�ضع ألي �ضابط فهي حق مطلق لرئي�س جمل�س إ
وقتما �شاء دومنا حدود أ�و �سبب .ورغم أ�ن احلرمان من احلافز هذا ي�ؤدى إ�ىل جتويع العامل و أ��رسته،
حيث ميثل احلافز أ�كرث من ثالثة أ�رباع أ�جره ،إ�ال أ�نه قد ي�ستمر �شهور ًا أ�و أ�عوام-والغريب يف أ
المر
أ�ن احلرمان من احلافز لي�س أ�حد اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف القانون أ�و اللوائح !! .أ�ي أ�نه ميثل
خمالفة �رصيحة أ
للحكام القانونية ولكنه يتم دون رادع !!.
 رمبا كان �آخر أالدارى الال إ�ن�سانى هو وفاة العامل /معت�صم
المثلة امل أ��ساوية على هذا التعنت إ
علي حممد علي أ�حد عمال �رشكة احلديد وال�صلب امل�رصية يوم 19مايو احلاىل يف مكتب ال�سيد /رئي�س
الدارة .والذى كان قد �سبق إ�جراء جراحة يف القلب.و أ�ثناء فرتة نقاهته ح�صل العامل على
جمل�س إ
أ
إ�جازة بن�سبة  %75من أ
الجر..فتقدم بطلب للح�صول على إ�جازة بن�سبة  %100من أ
الجر..غري �نه
الدارة له وتخيريه بني احلرمان «املفتوح» من احلافز أ�و التقدم
فوجئ با�ستدعاء ال�سيد /رئي�س جمل�س إ
بطلب اخلروج على نظام املعا�ش املبكر « االختيارى»!!..ومل ي�ستطع العامل حتمل اخليار القا�سى..
ف�سقط يف احلال.
أ
 وقد ي�صل أالجازات العار�ضة للعمال ،و إ�ىل التعنت يف
المر �ي�ض ًا إ�ىل االمتناع عن احت�ساب إ
الجازة على خالف رغبة العامل دون مربر من �رضورات العمل ..بل إ�ن البع�ض
حتديد ميقات إ
من ال�رشكات�-رشكة �سيماف بحلوان مثالً -ترف�ض إ�عطاء العمال إ�جازاتهم ،ثم ترف�ض احت�سابها
كر�صيد وترحيلها إ�ىل أ
العوام التالية ..يف حتايل وا�ضح على القانون نتيجة �صعوبات إ�ثبات العامل
الجازة ،وعدم قدرته على احل�صول عليها دون موافقة !!.
لطلبه إ
· .هكذا ..تتحول �رشوط العمل يف �رشكات قطاع أ
العمال العام إ�ىل جحيم ..في�صبح اخلروج
ال إ�ذا ما مت عر�ضه ..حيث يقبله العامل « باختياره» !!.
ال مقبو ً
إ�ىل املعا�ش املبكر ح ً
الكراه على املعا�ش املبكر « االختيارى»
رابع ًا  :إ
 دخل املعا�ش املبكر إ�ىل �رشكات قطاع أالعمال العام م�صحوب ًا باحتماالت ت�صفية هذه ال�رشكات
أ�و بيعها يف أ�ف�ضل أ
ال منه طوق
الدارات قد مهد أ�مامه الطريق جاع ً
الحوال ..بينما كان تع�سف إ
النجاة من خماطر الف�صل التع�سفي ..وعندما ي�صبح املجهول قدر ًا ال فكاك منه ،يبدو القفز يف هذا
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املجهول مع التعوي�ض أ�ف�ضل من انتظاره بال تعوي�ض !!.
..غري أ�ن �شهور ًا قليلة كانت كافية ليتبدد وهم التعوي�ض والذى مل ي�صلح لغري �سداد الديون .كما
مل ي�صمد أ�مام أ�ول منا�سبة �سارة أ�و غري �سارة اعرت�ضت أ
ال�رسة  -أ�و أ�نه مل يكن كافياً -يف أ�ف�ضل أ�حوال
احلذر واحليطة-للدخول يف أ�ي من امل�رشوعات ال�صغرية-على أ
الخ�ص-مع انت�شارها إ�ىل احلد الذى
ي�صبح معه �صمود أ�ي منها للتناف�س أ�مر ًا يف حكم املحال ..ومع امتناع ال�صندوق االجتماعى عن تقدمي
أ�ي قرو�ض للخارجني على نظام املعا�ش املبكر ..وهكذا ..تبدد التعوي�ض ،وبقيت البطالة ،واملعا�ش
الزهيد.
..لقد أ�دت خربة الدفعة أ
الوىل من اخلارجني على نظام املعا�ش املبكر إ�ىل تزايد رف�ض العمال
لهذا النظام ..فتحول»االختيار» الذى يدفع إ�ليه التع�سف و�رشوط العمل املرتدية إ�ىل إ�كراه �رصيح،
وهناك بع�ض أ
المثلة على ذلك:
 عمال ال�رشكة امل�رصية للحراريات بحلوان( هندال) الذين حرمتهم ال�رشكة من حوافزهمإلجبارهم على التوقيع على ا�ستمارات املعا�ش املبكر ،مما دفعهم إ�ىل االعت�صام بال�رشكة طوال �شهر
إ�بريل  ،2000وا�ضطرت ال�رشكة إ�ىل �رصف أ�جورهم وحوافزهم كاملة والدخول معهم يف مفاو�ضة
جديدة انتهت إ�ىل تعديل �رشوط اخلروج بنظام جديد الحت�ساب التعوي�ض.
 أ	�جربت �رشكة الن�رص إلنتاج احلراريات وال�سرياميك (�سورناجا) بال�صف-اجليزة-عمالها علىال منهم على عدم التوقيع ،مت منحهم
التوقيع على ا�ستمارات املعا�ش املبكر ،ولدى إ��رصار  15عام ً
إ�جازة مفتوحة إ�جبارية ومنعهم ق�رس ًا من دخول ال�رشكة (يف فرباير عام  ، )2000ليرتتب على ذلك
الجر أ
الجر املتغري أ�ي تقا�ضيهم أ
حرمانهم من أ
ال�سا�سى فقط (حواىل  150جنيه �شهرياً) ..وعندما
ال �آخرين تقدمي ا�ستقاالتهم وفق ًا لهذا النظام قامت ال�رشكة بف�صلهم من عملهم ،وتهديدهم
رف�ض  15عام ً
بعدم �رصف التعوي�ض إ�ذا ما ظلوا على رف�ضهم ..ورغم أ�نهم قد ا�ستطاعوا ب�صمودهم الطويل تعديل
�رشوط اخلروج على املعا�ش ومعادالت احت�ساب التعوي�ض ،كما جنح البع�ض منهم يف احل�صول على
فر�صة عمل جديدة ب�رشكات أ�خرى ( مت نقلهم إ�ليها بقرار من ال�رشكة القاب�ضة) ..إ�ال أ�نه غنى عن
الذكر أ�ن كثريين غريهم مل يتمكنوا من ال�صمود أ�مام ال�ضغوط املختلفة التى يتعر�ضون لها.
 واجلدير بالذكر هنا أ�ن ه�ؤالء العمال-املذكورين أ�عاله -جميع ًا ترتاوح أ�عمارهم بني الثالثنيأ
والربعني ،ولذلك لي�س لهم احلق يف أ�ي معا�ش �شهرى ت أ�مينى لدى خروجهم ..أ�ي أ�ننا ل�سنا ب�صدد
معا�ش مبكر ب أ�ي حال من أ
الحوال ،و إ�منا ف�صل جماعى بتعوي�ض كما أ�نه جدير بالذكر أ�ي�ض ًا أ�نه بني
ه�ؤالء العمال الراف�ضني كان هناك ثالثة من املعوقني املعينني �ضمن الن�سبة املفرت�ضة قانوناً.
خام�س ًا :ال�ضمان االجتماعى واحلق يف اخلدمات
..ملا كانت �شبكة ال�ضمان االجتماعى ،كما �سبق الذكر ،قد ارتبطت بالقطاع العام ارتباط ًا وثيقاً..
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ف�إن اخلروج من العمل دائم ًا ما ي�ؤدى إ�ىل انهيار خمتلف أ��شكال الدعم االجتماعى واخلدمات التى كان
ميكن للعامل احل�صول عليها ..حيث يحرم العامل من العالج على نفقة ال�رشكة ،وي�صبح تعر�ضه
ملر�ض ي�ستدعى عملية جراحية ،أ�و عالج ًا باهظ التكاليف كارثة حمققة ..كما تتهدد العمال الذين
الخالء الذى ال تكف هذه ال�رشكات
يقطنون م�ساكن ال�رشكات-لدى خروجهم من العمل -خماطر إ
عن إ��شهار �سالحه يف وجه عمالها املحالني إ�ىل التقاعد.
جانب بالغ أ
الهمية ،أ�ال وهو ت أ�مني أ�و
ال عن ذلك ،ينق�ص ال�ضمان االجتماعى يف بالدنا
..وف�ض ً
ٌ
أ
أ
تعوي�ض البطالة ،ذلك �ن التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف قانون الت�مينات االجتماعية،لي�س إ�ال تعوي�ض ًا
ال ملدة �ستة أ��شهر فقط ،ويرتبط احلق فيه ب�سبق العمل ،و�سداد اال�شرتاك الت أ�مينى .أ
المر الذى ال
هزي ً
يتوفر للكثريين-على أ
الخ�ص-بني عمال القطاع اخلا�ص..حيث الغالبية العظمى منهم غري م�ؤمن
عليهم فعلياً ..ب�سبب امتناع �صاحب العمل عن الت أ�مني على عماله جتنب ًا للوفاء بح�صته يف اال�شرتاك،
وحت�سب ًا وتخوف ًا من إ�ثبات عالقة العمل !! ..لي�صبج ه�ؤالء خارج �شبكة الت أ�مينات كلياً-حمرومني من
حقهم ،لي�س فقط يف تعوي�ض البطالة و إ�منا أ�ي�ض ًا يف ت أ�مينات العجز وال�شيخوخة واملر�ض و إ��صابات
العمل!!..
ال عن ذلك ،ال يكون للعامل املف�صول من عمله احلق يف تعوي�ض البطالة ..وواقع احلال،
وف�ض ً
أ�ن ن�سبة �ضئيلة جداً -إ�ىل احلد الذى ميكن معه جتاهلها إ�ح�صائياً -هي التى حت�صل على هذا التعوي�ض
من إ�جماىل املتعطلني ،وهو يف جميع أ
الحوال ،ال يكفي احتياجات العامل،كما أ�ن ميزة احل�صول عليه
تنتهي قبل أ�ن يتمكن العامل من العثور على فر�صة عمل جديدة.
..وخارج هذه ال�شبكة التى تنهار آ
الن ،ي�صبح العمال عاجزين متام ًا عن احل�صول على أ�ب�سط
حقوقهم يف العالج ،وال�سكن آ
النفاق على اخلدمات ،وارتفاع أ��سعار
الدمى يف ظل �سيا�سات تقلي�ص إ
اليجار ال�شهرى تتجاوز بكثري كامل الدخل ال�شهرى
الوحدات ال�سكنية .حتى أ�ن قيمة الق�سط أ�و إ
للعامل ..كما أ�ن التعليم الذى كان جمانياً ،ارتفعت تكلفته الفعلية ب�سبب ثمن الكتب ،أ
والدوات ما
أ�دى إ�ىل ات�ساع ظاهرة الت�رسب من التعليم التى كانت معدالتها بينهم قد انخف�ضت من قبل وقاربت على
ال عن نوعية اخلدمة التعليمية التى يتلقاها أ�بناء الفقراء عموم ًا يف املدار�س احلكومية،
االختفاء ..ف�ض ً
والتى جتعل من امل�ستحيل عليهم التقدم يف درا�ستهم دون اللجوء إ�ىل ما يعرف بالدرو�س اخل�صو�صية،
أ�و املجموعات اخلا�صة-حيث ترتفع على هذا النحو التكلفة الفعلية لتعليم الفرد حتى تبز تكلفته يف أ�ي
مكان �آخر من العامل!!.
�ساد�س ًا :احلماية القانونية وت�شريعات العمل
يناق�ش جمل�س ال�شعب آ
الن م�رشوع قانون العمل املوحد اجلديد الذى ميثل ،يف جملته ،تراجع ًا
ت�رشيعي ًا يف جمال احلماية القانونية لعالقات العمل..ورغم أ�ن املجال ال يت�سع هنا لتناول ن�صو�ص
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ال�شارة إ�ىل أ�نه ال يفي باحلد أ
الدنى ال�رضورى من
هذا امل�رشوع مبزيد من التف�صيل إ�ال أ�نه جتدر إ
حماية العمال كطرف أ��ضعف يف عالقة العمل منطلق ًا من اعتبار هذه العالقة عالقة تعاقدية بني طرفني
الن�سانية التى أ�وجدت قوانني العمل ذاتها هي-على أ
الخ�ص-
مت�ساويني..رغم أ�ن ال�رضورة إ
كون هذه العالقة ذات طبيعة خا�صة لكونها بني طرفني خمتلفي القوة واملوقع من ال�سلم االقت�صادى
واالجتماعى ..و إ�ال امتنعت احلاجة لقانون يخت�ص بتنظيمها لو أ�نها كانت جمرد عالقة عقدية مدنية
تنطبق عليها قواعد القانون املدنى العامة.
أ
أ
وعلى �سبيل املثال ،ميكن لعقد العمل-وفق ًا للم�رشوع� -ن يكون حمدد املدة �و غري حمدد املدة..
تارك ًا أ�مره إلرادة املتعاقدين..وملا كان هذان املتعاقدان ميلك أ�حدهما اختيار من ي�شاء من طابور
املتعطلني الذى ينتظر كل من فيه فر�صة عمل ،بينما ال ميلك آ
الخر �سوى القبول ب أ�ي عقد كى يقى
أ�طفاله طائلة العوز ..ف�إن النتيجة املنطقية هي �سيادة العقد حمدد املدة ،واختفاء العقد الدائم ( غري
حمدد املدة ).
وعندما ن�صبح ب�صدد عقد حمدد املدة ،ف�إن احلديث عن �سائر احلقوق أ
الخرى تكاد ت�صبح غري
ذات بال ..فبو�سع �صاحب العمل أ�ن يجدد العقد أ�و ينهيه ..وما حاجته إ�ذن إ�ىل الف�صل التع�سفي؟ بل
وما حاجته إ�ىل إ�جبار العامل على التوقيع على ا�ستقالته مقدم ًا كما يفعل آ
الن ؟!!.
بل إ�ن امل�رشوع يذهب إ�ىل أ�بعد من ذلك ،حيث يعطى �صاحب العمل احلق يف تعديل �رشوط عقد
العمل من جانبه أل�سباب اقت�صادية أ
(الجر أ�و وقت العمل أ�و طبيعته املتفق عليها ) .وبينما يحدث هذا
الرتاجع الت�رشيعى ،وترفع الدولة يدها عن عالقة العمل ،وترتكها طليقة من كل قيد �سوى موازين
القوى بني طريف العالقة والقدرة التفاو�ضية لكل منهما..بينما يحدث هذا ..يفتقد العمال إ�ىل كل ما
ميكن أ�ن يدعم قوتهم التفاو�ضية-على أ
الخ�ص -تنظيمهم النقابى امل�ستقل .كما يحدد م�رشوع القانون
ال ( فرغم إ�عطاء أ��صحاب أ
الغالق
ال�رضاب ب�رشوط تكاد جتعله م�ستحي ً
العمال حق إ
أ�ي�ض ًا حقهم يف إ
ال�رضاب على النحو الذى يجعل ممار�سته أ�مر ًا يف عداد امل�ستحيالت.
كام ً
ال غري منقو�ص ،يقيد حق إ

( )5أ
الزمة الراهنة

ميكن القول ،إ�ن تطور أ
الو�ضاع بالطبقة العاملة امل�رصية منذ ت�سويتها أ�و مقاي�ضتها التاريخية
الن إ�ىل ما ميكن و�صفه أ
مع النظام النا�رصى يف اخلم�سينيات ،قد و�صلت بها آ
بالزمة.فقد انحل عقد
الت�سوية من أ�حد طرفيها ومل تعد الدولة تلتزم بكفالة احلقوق االقت�صادية أ
ال�سا�سية للطبقة العاملة..بل
إ�نها ،أ
بالحرى ،قد تركتها ملوازين القوى يف املجتمع على النحو الذى مل يعد معه من جمال لتخليها عن
حركتها ومنظماتها امل�ستقلة مع أ�نها على العك�س ،باتت يف أ�م�س احلاجة إ�ىل مثل هذه احلركة واملنظمات
لكى تتمكن من ممار�سة نفوذها وتدعيم موقعها التفاو�ضى يف ظل ال�رشوط اجلديدة ،ولكى ميكنها
الن ب�صورة �ساحقة-على أ
تعديل موازين القوى التى متيل لغري �صاحلها آ
الخ�ص-مع ان�سحاب الدولة
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وتراجع احلماية القانونية حلقوقها.
غري أ�ننا جند أ�نف�سنا أ�مام ما ميكن و�صفه بنق�ض الت�سوية من جانب واحد..فرغم تخلى الدولة من
جانبها عن كفالة وحماية حقوق العمل أ
ال�سا�سية ،مل تزل الطبقة العاملة حمرومة من حقوقها وحرياتها
النقابية..ملاذا إ�ذن؟.
..هذا ما حتاول ال�سطور القادمة الت�صدى لبحثه من خالل النقاط التالية :
 التطور القانونى حلق التنظيم النقابى. ت�شوه الفكرة النقابية.ال�رضاب.
 حق إ و�ضع االحتاد العام للنقابات. -حماوالت الفكاك.

التطور القانونى حلق التنظيم النقابى

بينما كان الع�رشات من القادة النقابيني يف ال�سجن ،مت إ��صدار قانون العمل رقم  91ل�سنة 1959
مبا ت�ضمنه من أ��س�س و�آليات تنظيم العمل النقابى والتى مل تكن يف واقع احلال �سوى امل�صادرة القانونية
للحق يف تكوين املنظمات النقابية..فبموجب البناء القانونى ،الذى بد أ� يف ذلك احلني وا�ستكمل أ�بعاده
على مدار العقود الالحقة ،مل يعد للعمال حرية وحق تكوين النقابات..حيث أ��صبح هناك تنظيم نقابى
واحد بقوة القانون..هرمى-بقوة القانون أ�ي�ضاً-ترتكز �سلطته يف أ�عاله ،وت�ستلب متام ًا من قواعده
على النحو الذى يجعل من ال�سهل ال�سيطرة عليه.
ومل تكن هذه ال�صيغة «العبقرية»مل�صادرة العمل النقابى برتكيز �سلطاته و إ�حلاقه بالتنظيم ال�سيا�سى
الواحد  -أ�و أ
بالحرى بالدولة-اكت�شاف ًا خا�ص ًا بالنظام النا�رصى.فقد جرى اقتبا�سها بحذافريها تقريب ًا
عن النظام ال�سوفيتى ،و إ�ن مت إ�دخال بع�ض التعديالت التى تتفق مع ثقافتنا عليها!!.
ال إ�ىل إ�حلاق وحتول االحتاد الذى
وهكذا ،حتولت الوحدة التى حلمت بها الطبقة العاملة طوي ً
الولون من أ�جله مقدمني الت�ضحية تلو أ
كافح أ
الخرى إ�ىل قيد من حديد على حق التنظيم خارجه..مل
ي أ� ِت االحتاد إ�ذن تتويج ًا لهذا الكفاح ،وال ا�ستجابة للمطلب التاريخى ،و إ�منا كان و�سيلة ال�سيطرة التى
اكت�شفها أ�و اقتب�سها النظام النا�رصى ..من خالل ال�سيطرة على احتاد واحد ،و 59نقابة عامة وذلك
أ��سهل بكثري عندما يتعلق أ
المر بحواىل  1400نقابة م�صنعية كانت قائمة يف ذلك احلني ..ومن ثم..
اختفت النقابات امل�صنعية وحتولت إ�ىل جلان نقابية تتبع النقابات العامة وتفتقد ألي �شخ�صية اعتبارية
..و أ��صبحت الع�ضوية النقابية هي ع�ضوية العامل يف النقابة العامة التى ي�سدد لها مبا�رشة ا�شرتاكه
امل�ستقطع مبا�رشة من على �رشيط �رصف أ
الجر.
ا�ست القانون رقم  62ل�سنة  1964الذى جعل من النقابات جزء ًا من النظام
وا�ستكما ً
ال للهيمنة ،نُ
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النتاج وتخفي�ض التكلفة وتر�شيد اال�ستهالك .وللمزيد
اال�شرتاكى يتحدد دورها يف العمل على زيادة إ
من إ�حكام القب�ضة ،توىل هذا القانون أ�ي�ض ًا إ�لغاء النقابات الفرعية يف بع�ض املحافظات ،وتخفي�ض عدد
النقابات العامة من  59إ�ىل  27نقابة عامة-تقل�صت إ�ىل ثالثة وع�رشين آ
الن.
ثم و�صل بنا احلال أ�خري ًا إ�ىل القانون رقم  35ل�سنة  1976وتعديالته بالقانون رقم ( )1ل�سنة
 ،1981والذى يحظر تكوين أ�كرث من احتاد عمال واحد ،كما يحظر تكوين أ�كرث من نقابة عامة
واحدة لكل �صناعة ،أ�و عدد من ال�صناعات املتماثلة أ�و امل�شرتكة (املادة  13،16من القانون ) ..ويتخذ
ال هرمي ًا (املادة  7من القانون) حيث ترتكز �سلطته يف
التنظيم النقابى الواحد-وفق ًا لهذا القانون� -شك ً
أ�عاله.

وقد تتابعت التعديالت على هذا القانون بالقانون رقم ( )1ل�سنة  ،1981والقانون رقم  12ل�سنة
 1995لننتهي إ�ىل اختفاء مالمح ال�شخ�صية االعتبارية للجنة النقابية امل�صنعية متاماً؛ مبا يف ذلك حقها يف
إ�قامة الدعاوى اجلماعية ألع�ضائها .ولتختفي اجلمعية العمومية املكونة من عمال املن� أش�ة متام ًا فال تنعقد
بحكم القانون �سوى مرة واحدة كل خم�س �سنوات لتنتخب أ�ع�ضاء جمل�س إ�دارة اللجنة النقابية اجلدد،
ثم تنف�ض غري قادرة على ممار�سة أ�ي لون من أ�لوان النفوذ أ�و الرقابة أ�و املحا�سبة على من انتخبتهم..
ومل ُت�سجل حالة واحدة جنحت فيها اجلمعية العمومية امل�صنعية «املكونة من عمال امل�صنع» يف �سحب
الثقة من جلنتها النقابية أ�ثناء الدورة النقابية رغم تعدد املحاوالت وكرثتها.
لقد تطور احلال بقانون النقابات إ�ىل احلد الذى و�صلت إ�ليه تعديالته بالقانون رقم  12ل�سنة 1995
فيما ت�ضمنته من مواد مت تف�صيلها باملقا�س -على نحو يندر تكراره -على �شخو�ص «القيادات النقابية
الر�سمية»)6(.
فقد أ��صبح من حق ه�ؤالء االحتفاظ مبواقعهم النقابية بعد إ�حالتهم إ�ىل التقاعد ب�رشط التحاقهم بعمل
داخل الت�صنيف النقابى الذى ت�ضمه النقابة العامة التابعني لها ( املادة  23من القانون ) ..إ�ذ يتم التحايل
بطبيعة احلال -على هذا ال�رشط بعقود عمل وهمية مع بع�ض �رشكات القطاع اخلا�ص  -أ�و حتىللقارب أ
مع أ�ي ور�شة أ�و «طابونة» �صغرية مملوكة أ
وال�صدقاء ..وقد أ��سفر هذا التعديل يف الواقع
العملى عن ا�ستئثار املحالني إ�ىل التقاعد بن�سبة هائلة من مقاعد امل�ستويات العليا للتنظيم النقابى.
 ..وغنى عن الذكر ،أ�ن أ�حد ًا ال ميكنه حتقيق هذا ال�رشط بعيد املنال (العثور بعد التقاعد على
فر�صة عمل يف �سوق العمل املكتظ ) �سوى ه�ؤالء النقابيني « الر�سميني « ..بينما يفقد العامل « العادى
« حقى االنتخاب والرت�شيح بانتهاء عمله ..هذا إ�ذا متكن  -أ�و إ�ذا حر�ص أ��صالً -على ا�ستمرار ع�ضويته
ذاتها!!.
ال عن ذلك ..عمد هذا التعديل أ
الخري للقانون إ�ىل حترير هذه « القيادة الر�سمية « من
..وف�ض ً
عبء و�صعوبة االختيار بني طموحاتها الوظيفية وا�ستمرارها يف مواقعها النقابية ..حيث أ�جاز للع�ضو
الذى أ�حتل موقع ًا نقابي ًا يف الدورة ال�سابقة اال�ستمرار يف ع�ضويته عند �شغله لواحدة من وظائف
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الدارة العليا (مثل املدير العام التكرارى) [ املادة ...!! ] 36و مل تكن هذه احلالة الوحيدة التى ين�ص
إ
فيها القانون على ا�ستثناء �شاغلى املنا�صب النقابية لدورة �سابقة و إ�عطائهم امتياز ًا خا�ص ًا على الكافة -
ولي�س من عجب -فالتعديل برمته مل ي أ� ِت إ�ال ا�ستجابة لرغبات هذه « القيادات العليا « وحماولة لتقنني
ا�ستمرارها يف مقاعدها ،و إ�زالة كافة املعوقات القانونية من طريقها ..حيث يح�صن القانون مواقع
هذه القيادات من كل تغيري !! فين�ص -يف املادة  36أ�ي�ضاً -على أ�نه ي�شرتط فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية
امل�ستويات العليا من التنظيم أ�ن يكون قد أ�م�ضى يف ع�ضوية جمل�س إ�دارة املنظمة النقابية أ
الدنى دورة
�سابقة ..مقيم ًا بذلك �سد ًا منيع ًا بني امل�ستوى القاعدى من التنظيم الذى ال ت�ؤمن فيه عواقب االنتخابات
 رغم كل �شئ  -وبني امل�ستويات العليا التى ينبغى أ�ال ي�صيبها التغيري مهما حدث!!.هكذا ..أ��صبحنا أ�مام �رصح قانوين متكامل ي�صعب اخرتاقه من أ�ية ثغرة..ورغم أ�ن أ��س�سه
وقواعده أ
الوىل قد مت و�ضعها يف اخلم�سينيات تطبيقاً؛ لل�صفقة ،أ�و الت�سوية التى مت إ�برامها يف ذلك
احلني ؛ ف�إن تطويره يف نف�س االجتاه قد مت يف فرتات الحقة حيث جاء �آخر التعديالت عام  1995يف
نف�س العام الذى انتهي فيه العمل بالقانون رقم  48ل�سنة  ،1978معلن ًا عن انتهاء �آخر بقايا هذه الت�سوية
من جانب واحد..بينما على الطرف آ
الخر منها مزيد من القيود.

ت�شوه الفكرة النقابية

على أ�ر�ضية الت�سوية التاريخية ،أ�عادت �سلطة يوليو �صياغة دور التنظيم النقابى يف ظل ملكية
النتاج أ
ال�سا�سية لي�صبح واحد ًا من م�ؤ�س�ساتها و أ�جهزتها احلكومية ..وقد عرب امليثاق
الدولة لو�سائل إ
النتاجية
عن هذا املفهوم بقوله « :إ�ن النقابات مل تعد طرف ًا مقاب ً
ال إ
للدارة وعليها االهتمام برفع الكفاية إ
أ
للعامل وتنظيم اال�ستفادة اجل�سدية �صحي ًا ونف�سياً)..ومرة �خرى ،و إ�حقاق ًا للحق ،مل تكن هذه ال�صياغة
إ�بداع ًا م�رصي ًا بحال من أ
الحوال..حيث مت نقل الن�ص ب أ�مانة �شديدة عن ال�سوفيت الذين كانوا قد
ال يف ت أ�ميم النقابات.
قطعوا �شوط ًا طوي ً
..هذه ال�صياغة «ال�شمولية» مل تتم ترجمتها فقط يف ن�صو�ص ومواد قانونية مكبلة حلرية العمل
النقابى ومكر�سة ل�سيطرة الدولة عليه ،و إ�منا مت ترجمتها أ�ي�ض ًا إ�ىل مفاهيم ونظم تربت عليها أ�جيال
بالدارة إ�ىل احلد الذى أ��صبحوا معه جزء ًا ال يتجز أ� منها .ويتلخ�ص
من النقابيني الذين توثقت عالقتهم إ
دورهم يف الدفاع عن قراراتها أ�و على أ
القل تربيرها حتى ما كان منها يف غري �صالح العمال..ويف
ال خدمي ًا تنح�رص مهماته يف تنظيم الرحالت وامل�صايف ..أ�و
الطار ،أ��ضحى العمل النقابى عم ً
هذا إ
العانات االجتماعية يف حاالت الزواج والوفاة.
دفن املوتى و�رصف إ
الدارة
ومع ان�ضمام عمال جدد ل�صفوف الطبقة العاملة ،مل يكن بو�سعهم بحال أ�ن يفرقوا بني إ
والنقابة،وكيف لهم أ�ن ي�ستطيعوا إ�ذا كانوا يلتحقون بع�ضوية النقابة أ�وتوماتيكي ًا مبجرد التحاقهم
بالعمل ..ويقتطع ا�شرتاكهم من على «�رشيط القب�ض» وك أ�نه جزء من ال�رضائب أ�و أ�ي من
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اال�ستقطاعات احلكومية التى ال يعرفون عنها �شيئ ًا ؟.مل ي�صادف أ�حدهم من ي�س أ�له عما إ�ذا راغب ًا يف
االن�ضمام للنقابة أ�م ال ..أ�و من يكلف نف�سه عناء إ�قناعه ب أ�همية االن�ضمام للنقابة أ�و املزايا التى ميكن
له أ�ن يجنيها من ع�ضويته..بل إ�ن أ�حد ًا مل يحاول أ�ن يو�ضح له-ولو على �سبيل املعارف النظرية-ما
هو املق�صود بكلمة نقابة!!.
ويف ظل هذا االلتبا�س ،كان طبيعي ًا أ�ن تتحكم يف االنتخابات النقابية �آليات ال عالقة لها مبفاهيم
والدارات اخلدمية..وهو أ
المر الذى ميكن مالحظته دون جهد كبري يف
العمل النقابى ،كالع�صبية إ
أ�ي جلنة نقابية -من هذه اللجان القليلة التى جترى بها االنتخابات فعلياً-حيث ي�شكل غالبية قوامها
الع�ضاء الذين ينتمون إ�ىل مناطق الع�صبية القبلية ذات الثقل أ
أ
الكرب ن�سبي ًا يف ت�شكيل عمالة امل�صنع،

(الدارة الطبية -مكاتب العمل -مراقبة الوقت).
الدارات اخلدمية إ
وموظفي إ
لقد تهاوت ال�صيغة ال�شمولية على أ�ر�ض الوقائع القا�سية الفعلية..ومل تتمكن من ال�صمود طويالً،
إ�ذ �رسعان ما خرج عليها العمال م�شاركني يف احلركة أ
الو�سع التى �ضمت فئات وا�سعة من ال�شعب
امل�رصى ..لت�شب بعدها احلركة العمالية مرة أ�خرى عن الطوق متلم�سة طريقها إ�ىل التعبري امل�ستقل
عن احتياجاتها وم�صاحلها..تهاوت ال�صيغة غري أ�نها خلفت وراءها فكر ًا نقابي ًا م�شوه ًا يف �صفوف
الطبقة العاملة.
إ�ن الرا�صد للتحركات العمالية على امتداد العقود املا�ضية�-سواء يف حلوان�..شربا..املحلة
الكربى..ال�سكندرية..كفر الدوار -ميكنه أ�ن يلحظ ،منذ الوهلة أ
الوىل ،كيف جاءت جميع هذه
إ
التحركات من خارج التنظيم النقابى بل ويف مواجهته ..وكيف كان العداء املتبادل طابع ًا للعالقة بني
العمال امل�شاركني يف االحتجاجات و أ�ع�ضاء التنظيم النقابى ..وهو العداء الذى كثري ًا ما بلغ حد إ�دانة
التحركات من قبل التنظيم النقابى ،واملطالبة بحل النقابة أ�و �سحب الثقة منها من قبل احلركة.
المر أ
غري أ�ن أ
الخطر..هو أ�ن التحركات العمالية التلقائية كثري ًا ما كانت تتجاوز حدود املطالبة
بحل منظمة نقابية بالذات نتيجة مواقفها املعادية مل�صالح العمال إ�ىل أ�بعد من ذلك رافعة �شعار «ت�سقط
النقابات».
..هكذا ..جتاوز أ
المر حدود حتطم اجل�سور بني احلركة العمالية والتنظيم النقابى القائم إ�ىل فقدان
الثقة بفكرة التنظيم النقابى ذاتها..حيث النقابة عند الكثريين من العمال-ونتيجة خلرباتهم املبا�رشة-
الدارة ..أ�و هي جهة من تلك اجلهات الكثرية التى تختلط أ��سما ؤ�ها وتبدو جميعها
هي جزء من إ
رموز ًا للقهر.
أ
ال من �ن تكون النقابة �شعار ًا وتكوينها هدفاً..ي�صبح ال�شعار هو إ��سقاطها حال
 ..وهكذا ..بد ً
وجودها -أ�ما عندما تغيب النقابة ،مثلما هو احلال يف وحدات القطاع اخلا�ص ،ف�إنه لي�س ثمة دافع
للعمل على تكوينها.
إ�ن ت�شوه الفكرة هنا ال ي�ؤدى فقط إ�ىل اختالط أ
الوراق..بل تكمن م�شكلته بالذات يف أ�نه يحول
رواق عربي العدد 45

45
كمال عبا�س

دون تفعيل احلركة العمالية يف االجتاه الذى ينبغى عليها أ�ن تتحرك فيه آ
الن ..مع كل التغريات التى
حدثت وحتدث ،والتى انتهت إ�ىل تقلي�ص عمالة القطاع العام ،وات�ساع عمالة القطاع اخلا�ص..
والذى تراجعت فيه احلماية القانونية حلقوق العمال..لي�صبح اجلانب أ
العظم من هذه احلقوق
مطروح ًا للمفاو�ضة اجلماعية التى ال متكن ممار�ستها بغري منظمات نقابية متثل العمال حقاً.
هل ميكن أ�ن نعود لنبد أ� من ال�صفر آ
الن ..ليكت�شف العمال امل�رصيون من جديد بعد قرن من الزمان
خطوة بخطوة حاجتهم إ�ىل منظماتهم النقابية؟ .هل يعقل أ�ننا مع مطلع أ
اللفية اجلديدة مل يزل أ��صحاب
أ
العمال يف بالدنا ال يعرتفون ب�شىء ا�سمه النقابة..ال يرون له �رضورة ..أ�و وظيفة..رغم أ�نهم يف
نف�س الوقت يرف�ضون االن�صياع لقوانني �آمرة تفر�ض عليهم احرتام حقوق العمال و�آدميتهم؟.
 ..ت�شوهت الفكرة النقابية التى أ�نتجتها الب�رشية منذ أ�كرث من قرنني من الزمان ..وغابت عن
ال�صيلة فيها ..بينما تنكر لها أ��صحاب أ
أ��صحاب امل�صلحة أ
العمال الذين مل يزل الكثريين منهم عندنا
يرون يف العمال تابعيهم املبا�رشين الذين ينبغى عليهم الطاعة واجلد فقط –حتى أ�ن أ
المر ي�صل أ�حيان ًا
إ�ىل حد االعتداء بال�رضب على العمال..-وبينما ي�سرتيح بع�ضهم إ�ىل غياب النقابات لكيال تف�سد
الخر كفكرة من تلك أ
عليهم عمالهم..ينظر إ�ليها البع�ض آ
الفكار امل�ستوردة من الغرب والتى تعار�ض
تقاليدنا وعاداتنا “ أ
البوية”.
..رمبا كان ذلك كله وثيق ال�صلة بت�شوه أ
الفكار يف جمتمعنا كله و الذى مل يحلق بعيد ًا عن أ�ر�ض
«ال�شمولية» رغم كل املتغريات االقت�صادية التى اعرتته..نحن أ�ي�ض ًا �شعب احلكومة فهي التى تعمل
أ
من أ�جلنا ،وتخطط لنا م�ستقبلنا..وهي أ
�ضار..لننا مل نزل قا�رصين عن
العلم مبا هو مفيد وما هو
إ�دراك احتياجاتنا وم�صاحلنا..ومن يخرج عن هذا النامو�س العام ال ميكن إ�ال أ�ن يكون واقع ًا حتت
ت أ�ثري أ
الفكار امل�ستوردة!!

ال�ضراب
حق إ

رمبا كانت احلقوق واحلريات النقابية الغائبة كثرية ..ورمبا كانت كذلك املفاهيم التى اعرتاها
الت�شوه على امتداد العقود املا�ضية..وجميعها بغري �شك جديرة بالنقا�ش مثل حق االن�ضمام والوحدة
العلى..الخ..غري أ�ن حق ًا �ضمن هذه احلقوق يبدو أ
واالنف�صال�..سلطة اجلمعية العمومية أ
الجدر
ال�رضاب..لي�س فقط ألنه واحد ًا من أ�هم هذه احلقوق،و إ�منا أ�ي�ض ًا لكونه
بنقا�شه..هو حق إ
أ
ال�صل يف إ�ن�شاء النقابة ذاتها التى ولدت من رحمه..ففي الفكر النقابى هناك الثالثية املعروفة
( إ��رضاب  ---نقابة  ---إ��رضاب ).
ال�رضاب واحد ًا من أ�برز و أ�هم �آليات الطبقة العاملة التى متار�س من خالله نفوذها يف
وملا كان إ
املجتمع لتعديل موازينه ل�صاحلها ب�صورة أ�كرث عدالً ..وو�سيلة من أ�كرث و�سائل التعبري عن احلركة
العمالية امل�ستقلة جوهرية..فقد كان طبيعي ًا أ�ن يتم الع�صف به �ضمن الت�سوية الكربى التى أ�برمت منذ
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ن�صف قرن من الزمان.
ال�رضاب عن العمل بالذات قد قوبل بكثري من القمع والعداء من قبل نظام
وواقع احلال ،أ�ن إ
يوليو ،ومنذ الوهلة أ
الوىل ،هذا العداء ال�سافر ال�شديد الذى كانت أ�حداث أ�غ�سط�س  1952منا�سبة
ال�شكال حدة ..ثم �صدر يف أ�عقابه أ
للف�صاح عنه ب أ�كرث أ
المر الع�سكرى ( 8دي�سمرب  )1952بتجرمي
إ
ال�رضاب.
إ
أ
أ
أ
غري �ن المر هنا �ي�ض ًا مل يكن جمرد جترمي قانونى ..و إ�منا عملية غ�سيل مخ للطبقة العاملة
امل�رصية -إ�ذا �صح القول-فبما أ�ننا كعمال منلك امل�صانع ،ومبا أ�ننا �رشكاء يف أ
الرباح..ي�صبح
ال�رضاب لي�س ذي قيمة أ�و فائدة ..ومبا أ�ننا جميع ًا «واحد « يف جمتمع �شموىل ال يعود هناك جمال
إ
للتعبري عن امل�صالح املتباينة للطبقات والفئات املختلفة..ينبغى أ�ن تعلو م�صلحة الوطن واملجتمع فوق
امل�صلحة ال�شخ�صية .ويجب على العمال أ�ن يتنازلوا عن م�صاحلهم املبا�رشة من أ�جل امل�صالح العليا
للوطن واملجتمع.
على هذه أ
الر�ض ال�شمولية التى تنكر على الطبقات والفئات املختلفة تباينها ،وحترم عليها ممار�سة
نفوذها وحركتها امل�ستقلة على أ�ي نحو لتعديل موازين القوى يف املجتمع أ�و لل�ضغط من أ�جل تغيري
ال�سيا�سات ،أ�و امل�شاركة يف �صنع القرارات..على هذه أ
ال�رضاب عن العمل جرمية..
الر�ض أ��صبح إ
حتى أ�نه ال ي�صح اجلهر با�سمها على مر أ�ي من أ�حد!!.
لقد ظل احتاد العمال الر�سمى أ�مين ًا على هذه الفكرة حتى يومنا هذا..رغم املياه الكثرية التى جرت
لتجعله ع�سري ًا على أ� ٍي من اال�ستمرار يف الت�شبث مبثل هذه الفكرة ..ورغم ذلك ر أ�ينا ممثل االحتاد
ال�رضاب-بب�ساطة-
العام يعلن أ�مام اجلمعية العمومية ملنظمة العمل الدولية أ�ن عمال م�رص ال يحبون إ
ألنه �ضد ثقافتهم..ويالها من ثقافة وخ�صو�صية تلك التى يجرى ت�صويرها وك أ�نها ثقافة اخلنوع
ال�رضاب ولو
بالذات..هل أ�دلكم على احتاد للعمال يكاد يكون الوحيد يف العامل الذى مل ميار�س إ

ال�رضاب يف حد
مرة واحدة ..إ�نه احتاد العمال امل�رصى..ف�إذا ما �سئلوا ملاذا؟..جاء الرد..وهل إ
ذاته هدف ًا حتى نن�شده..نعم لي�س هدفاً..ولكنه و�سيلة لتحقيق املطالب ورفع املظامل ..أ�لي�س لعمال
ال�رضاب واحلركات االحتجاجية وحدهم
م�رص مطالب ،وماذا عن ه�ؤالء العمال الذين ميار�سون إ
ال من متارين ال�صباح
دون تنظيم نقابى..هل ألنهم يرونه هدف ًا يف حد ذاته ،أ�م أ�نهم ميار�سونه بد ً
الريا�ضية؟.
ال�رضاب جمرم ًا يف القانون امل�رصى حتى قدم للمحاكمة عمال و�سائقى ال�سكك
..بقى حق إ
أ
بال�رضاب عن العمل عام  1986و�صدر احلكم التاريخى بتربئتهم ت��سي�س ًا على
احلديدية لقيامهم إ
االتفاقيات الدولية التى وقعتها احلكومة امل�رصية مبا يتعني معه اعتبارها جزء من القانون املحلى (
على أ
الن�سان االقت�صادية واالجتماعية ،واتفاقية العمل رقم ..)87
الخ�ص العهد الدوىل حلقوق إ
ال�رضاب -الغية
وبناء على ذلك؛ ر أ�ت املحكمة اعتبار املادة  124من القانون اجلنائى-التى جترم إ
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مبوجب هذه االتفاقيات.
غري أ�ن قانون العمل اجلديد رقم  12ل�سنة  2003يعود بنا جمدد ًا إ�ىل الوراء..فهو رغم اعرتافه
ال�رضاب يعود ليرتاجع عنه فعلي ًا يف ال�رشوط التعجيزية التى ي�ضعها ملمار�سة احلق يف
ال�شكلى بحق إ
ال�رضاب..والذى يحظر ممار�سته أ�و الدعوة إ�ليه يف املن�ش�آت اال�سرتاتيجية أ�و احليوية التى يرتتب
إ
بالمن القومى أ�و باخلدمات أ
الخالل أ
ال�سا�سية التى تقدمها للمواطنني -وهذه
على توقف العمل فيها إ
املن�ش�آت وفق ًا لقرارى رئي�س الوزراء ت�شمل كل من امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،وكافة مرافق
النقل ،واالت�صاالت ،وجميع امل�صانع احلربية.
كما أ�نه يحظر أ�ي�ض ًا أ�ثناء �رسيان االتفاقية اجلماعية بغر�ض تعديلها ،أ�و أ�ثناء جميع إ�جراءات
الجراءات املنظمة التى جتعل من موافقة ثلثى النقابة العامة �رشط ًا
الو�ساطة والتحكيم..هذا ف�ض ً
ال عن إ
ال�رضاب..وخالف ًا لهذه
حا�سم ًا إ
الخطار امل�سبق الذى يتعني ت�ضمنه مدة إ
لل�رضاب ،كما ت�شرتط إ
ال عن
ال�رضاب غري قانونى ،وي�صبح الف�صل من العمل عقوبته الرادعة ف�ض ً
اال�شرتاطات ي�صبح إ
جترميه مبوجب املادة  124من القانون اجلنائى.
هكذا ..ت�ستمر نف�س الثنائيات املعتادة..اتفاقيات دولية موقع عليها من احلكومة امل�رصية ،ود�ستور
ال�رضاب لكونه حق ًا و�رضورة ،ون�صو�ص قانونية ي�صعب
يناق�ضهما القانون املحلى..عمال ميار�سون إ
تطبيقها غري أ�نه ميكن إ��شهار �سالحها يف أ�ي وقت من أ
الوقات..عمال يحاولون الدفاع عن م�صاحلهم،
وتنظيم نقابى عاجز عن الت�صدى ملهامه يف التعبري عن هذه امل�صالح.
تنج من الت�شوه يف أ�ذهان العمال امل�رصيني ،هذا الت�شوه الذى
غري أ�ن فكرة إ
ال�رضاب أ�ي�ضاً ،مل ُ
يلقى بظالله على التحركات االحتجاجية التى ينظمها العمال طوال العقود الثالثة املا�ضية.
ال�رضاب،كما عرفه ومار�سه العمال امل�رصيني قبل عام ،1952هو أ�ن يقرر غالبية
ذلك أ�ن إ
عمال امل�صنع أ�و املن� أش�ة أ�و ال�صناعة االمتناع اجلماعى عن العمل بهدف ال�ضغط على �صاحب العمل
للذعان ملطالبهم التى تتعلق بحقوق العمال والتى كان قد �سبق له رف�ضها ،ويف هذه احلال يوقف
إ
أ
أ
أ
العمال املاكينات ويرتكون امل�صنع �و امل�صانع إ�ىل �ن تنتهي املفاو�ضات على النحو الذى يبتغونه �و
ال�رضاب.
يقبلونه..فيعاودون العمل جمدداً..هذا هو إ
وهناك أ�ي�ض ًا االعت�صام..حيث يقوم العمال املحتجون باالمتناع عن العمل أ�ي�ض ًا غري أ�نهم ميكثون يف
مكان العمل ال يرتكونه..
أ�ما العمال امل�رصيون آ
الن..ف�إنهم عادة ما يلجئون إ�ىل و�سائل خمتلفة للتعبري عن احتجاجهم..
و�س أ�تعر�ض هنا إ�ىل الو�سيلتني أ
الكرث �شيوع ًا :
 الو�سيلة أالوىل  :والتى ي�صعب اعتبارها إ��رضاب ًا أ�و اعت�صاماً،حيث ميتنع العمال عن ترك امل�صنع
والعودة إ�ىل منازلهم..غري أ�نهم ميكثون داخل امل�صنع يعملون ببالغ اجلد والن�شاط..وعادة ما يبدون
النتاج.
النتاج طوال فرتة إ
حر�صهم على زيادة إ
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الجر ( املرتب أ�و أ
 الو�سيلة الثانية  :االمتناع اجلماعى عن تقا�ضى أالرباح أ�و احلوافز ).
ال�رضار ب أ�نف�سهم
حيث متكن ب�سهولة مالحظة ال�سمة الغالبة على الو�سيلتني ،وهي تعمد العمال إ
دون أ�حد �آخر..فهم يف أ
الوىل يرهقون أ�نف�سهم..حيث ي�ضطرون للعمل أ�يام متوا�صلة دون العودة
إ�ىل منازلهم للح�صول على ق�سط من الراحة ،ويف الثانية يت أ�خرون عن تقا�ضى أ
الجور التى عادة ما
يكونون يف أ��شد احلاجة إ�ليها طوال فرتة االحتجاج.
ملاذا يلج أ� العمال إ�ىل مثل هذه الو�سائل بالذات للتعبري عن احتجاجهم..فرمبا يرجع ذلك إ�ىل
�سببني:
 إ�ن �صاحب العمل يف القطاع العام ( قطاع أالعمال العام آ
الن ) هو الدولة ..بكل �سطوتها
وجربوتها وم�ؤ�س�ساتها ..وعندما يحتج العمال ف�إن احتجاجهم يبدو يف مواجهة هذه الدولة مبا�رشة..
لذلك يحر�ص العمال على عدم ارتكابهم ما يبدو �رضر ًا لهذه الدولة..فيعر�ضهم لطائل العقاب..
النتاج
فهم ،تعبري ًا عن احتجاجهم ،إ�منا ي�رضون ب أ�نف�سهم فقط..لذلك ي�ستميتون يف العمل على زيادة إ
أ�ثناء احتجاجهم ،ويف إ�براز هذه احلقيقة أ
بالرقام.
النتاج
 أ�ن ملكية الدولة للقطاع العام ،وما �صاحبها من ترويج ألوهام امللكية العامة لو�سائل إتركت بغري �شك �آثارها على العمال الذين ي�ضعهم احتجاجهم يف م أ�زق نف�سى ..ف�سواء قبل ال�رشوع يف
ال�رضار باملجتمع،
االحتجاج أ�و أ�ثناءه عادة ما ي�صيبهم اخلوف من أ�ن يكون ما يقدمون عليه درب ًا من إ
النتاج ،وحماية آ
الالت واملكاتب
أ�و االعتداء على امللكية العامة ..ولذلك يحر�صون على زيادة إ
ودورات املياه وغريها من أ
العمل..والعالن عن ذلك بكل و�سيلة متوافرة.
الموال يف مواقع
إ
ال�رضاب كفكرة أ��سري ًا
وهكذا ..رغم انهيار منظومة اخلطاب املدافع عن امللكية العامة..مل يزل إ
للت�شو�ش ،ومل يزل كحق حماط ًا مبخاطر التجرمي ..ومل نزل نحن نناق�ش بديهيات مغلقى آ
الذان عن
الن�سان.
قيم احلرية وحقوق إ

و�ضع االحتاد العام للنقابات

كما �سبق القول ،مل يكن االحتاد أ
الول للنقابات العمالية الذى أ�ُعلن عن قيامه عام  ،1957هو
احللم الذى نا�ضل العمال من أ�جله كثرياً..فقد كانوا ينا�ضلون من أ�جل إ�قامة احتاد دميقراطى بني
نقابات دميقراطية تن�ضم له طواعية ب�صورة دميقراطية..يخ�ضع ل�سلطة العمال ،ويعرب عن إ�رادتهم
وم�صاحلهم.
ؤ
..ومنذ ذلك التاريخ ،وعرب �سل�سلة من التطورات ،حتول االحتاد مل��س�سة �ضخمة ت�ضم  23نقابة
عامة وجامعة عمالية وم�ؤ�س�سة اجتماعية وهيئة للثقافة العمالية ومعه ًدا للتدريب العماىل ويعمل يف
أ�رجائها مئات من املوظفني..غري أ�نه،رغم ذلك كله ،مل ي�سلم من أ
الزمة..بل لعله قد ك�شف عنها
ب�صورة أ�كرث و�ضوحاً.
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فع�ضوية االحتاد الوا�سعة التى كانت يف قوامها الرئي�س ع�ضوية القطاع العام التى تن�ضم أ�توماتيكي ًا
للتنظيم النقابى،جعلت تتناق�ص يف ال�سنوات ال�سبع أ
الخرية ب�صورة حدية .بينما عمال القطاع اخلا�ص
والقطاع غري الر�سمى يقفون هناك خارج أ
الطر التنظيمية لالحتاد متاماً..لي�ؤدى به ذلك إ�ىل أ�زمة
بنيوية ال يبدو لها فكاكاً..
ال عن ذلك..ف�إن مت�سك احتاد النقابات ب أ��ساليبه التقليدية يف العمل ،وعجزه عن جتديد
وف�ض ً
أ��ساليبه وخالياه مع املتغريات االقت�صادية الكربى ي�ضاعف من حالة العجز عن متثيل العمال والدفاع
العالم.
عن م�صاحلهم كما هي يف الواقع ولي�س كما تبدو يف و�سائل إ
هكذا ..مل يعد ذا بال ذلك النقا�ش واجلدل احلاد الذى بقى دائر ًا يف أ�و�ساط احلركة العمالية على مدار
عقود من الزمان حول إ�مكانية إ��صالح االحتاد ،ومقرطته من الداخل..بدفع -أ�و أ
بالحرى ت�رسيب-
عدد من القيادات العمالية الدميقراطية إ�ىل امل�ستويات العليا لالحتاد..هذه امل�ستويات املغلقة أ�بوابها ب�إحكام
والجراءات أ
المنية التى ال مير منها إ�ال من جرى اختباره و أ�ثبتت
بعدد ال يح�صى من املواد القانونية إ
االختبارات �صالحيته «وخلوه من أ�ي ميكروب دميقراطى «.
يبق من الت�سوية التاريخية الكربى التى ولد يف كنفها احتاد النقابات امل�رصى �شيئ ًا فقد انهارت
مل َ
جميع مقدماتها ،وتبدلت جميع مفرداتها ..بقى فقط احلق العماىل امل�صادر يف تكوين النقابات بحرية،
يف االن�ضمام والوحدة واالنف�صال بحرية..وبقى احتاد وحيد غري م�سموح بغريه رغم أ�نه هو نف�سه
أ
وبالزمة البنيوية التى تك�شف بع�ض
بات حما�رص ًا بعجزه عن تنظيم القطاعات العمالية اجلديدة احلية،
جوانبها احلقائق التالية :
للح�صائيات الر�سمية هناك جلنة نقابية واحدة فقط يف  270م�صنع ًا مبدينة «برج العرب»،
 وفق ًا إوجلنتان يف  166م�صنع ًا مبدينة ال�سادات ،و�ست جلان نقابية يف �ستمائة وثمانني (  )680م�صنع ًا مبدينة
ال�ساد�س من أ�كتوبر ،و�ست ع�رشة جلنة يف أ�لف م�صنع مبدينة العا�رش من رم�ضان ..ب�إجماىل خم�سة
وع�رشون (  )25جلنة نقابية فقط داخل أ�لفني مائة و�ستة ع�رش (  )2116م�صنعاً)7(.
 جميع أ�ع�ضاء جمل�س إ�دارة االحتاد الثالثة والع�رشين من احلزب الوطنى. جميع أ�ع�ضاء جمل�س إ�دارة االحتاد على املعا�ش آالن ويعملون بعقود عمل ي�صعب اعتبارها
عقود عمل حقيقية.
 الن�سبة الغالبة من أ�ع�ضاء امل�ستويات العليا يف التنظيم النقابى مل تعد لهم من مواقع عمل �سواءب�سبب إ�حالتهم إ�ىل املعا�ش أ�و ت�صفية �رشكاتهم التى كانوا يعملون بها.
 حت�سم انتخابات جمل�س إ�دارة االحتاد-لدورات عديدة-بالتزكية ودون انتخابات.وك أ�منا كانت االنتخابات النقابية أ
الخرية لدورة  2006/2001مبثابة إ�عالن عن عنفوان أ
الزمة
التى تطرح للت�سا ؤ�ل م�ستقبل التنظيم النقابى يف بالدنا..فقد انتهت هذه االنتخابات ب أ�حكام ق�ضائية-مل
تنفذ بطبيعة احلال-ببطالن االنتخابات..ليمتد نطاق أ
الزمة والت�سا ؤ�الت التى حتيط مب�ستقبل االحتاد
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نف�سه يف ظل أ
الو�ضاع الراهنة إ�ىل مدى �رشعيته..و�رشعية متثيله للعمال امل�رصيني.

حماوالت الفكاك

عادت احلركة العمالية إ�ىل احلياة يف ال�سبعينيات ،بعد أ�ن د�شنت لها تظاهرات الغ�ضب�-سيا�سية
الطابع-عام  ،1968والتى كان عمال م�صنع  ( 135م�صنع الطائرات ) احلربى بحلوان قد أ��شعلوا
�رشارتها أ
الوىل لدى تظاهرهم للمطالبة مبحاكمة امل�سئولني احلقيقيني عن الهزمية..حيث ا�ستجاب لهم
عمال م�صانع الطائرات أ
الخرى ،وعدد من م�صانع حلوان (�سيماف ،الن�رص لل�سيارات ،وامل�صانع
احلربية مبنطقة عني حلوان)..
هذه احلركة التى كانت قد فقدت ا�ستقاللها و أ�دواتها التنظيمية ،كان عليها أ�ن تعيد اكت�شاف العامل
وك أ�نها رجل فقد ذاكرته ثم عادت إ�ليه فج أ�ة..ومن ال�صحيح أ�نها �رشعت يوم ًا بيوم تبلور برناجم ًا
مطلبي ًا جديد ًا لها ..وخا�ضت بع�ض املعارك دفاع ًا عن الدميقراطية  ،وبحث ًا عن تنظيمها النقابى الذى
كان قد ُ�سلب منها ..إ�ال أ�نها مل تكن لتربح أ�ر�ض أ
الحالم وامل�ساومة القدمية بغري جهد جهيد.
أ�و ً
ال  :مالمح احلركة املطلبية
ورغم ت�صاعد الن�ضال املطلبى وتواتر احلركات االحتجاجية يف الثمانينات والت�سعينيات ،إ�ال أ�نها
بقيت حمتفظة بطابعها الدفاعى اجلزئى ..فالغالبية ال�ساحقة من التحركات-ما مل تكن جميعها-كانت
ت أ�تى رد ًا على حماوالت االنتقا�ص من احلقوق العمالية يف موقع من مواقعها ..حتى أ�ن الرا�صد لها،
ميكنه أ�ن يالحظ بو�ضوح ،أ�ن هذه التحركات ظلت ل�سنوات طويلة تتواتر ب�صورة دورية مع يناير
الرباح واحت�ساب ن�سب احلافز -أ
ويوليو و أ�غ�سط�س من كل عام -موا�سم �رصف أ
ولنها كذلك..
دفاعية ،أ
ولنها تفتقد أ�دوات تنظيمها وتوحدها فقد كانت دائم ًا جزئية-على مطلب جزئى ويف موقع
واحد..ورغم أ�ن املطالب عادة ما تكون واحدة ..إ�ال أ�ن االعتداء عليها أ�و حماوالت االنتقا�ص منها
مل تكن لت أ�تى يف وقت واحد ..لذلك ..كان الرد الدفاعى ال ي�شمل أ�كرث من موقع يف وقت واحد.
لقد تفاعلت هذه الطبيعة الدفاعية املجز أ�ة للحركة العمالية مع عوامل عدة أ�خرى يف �صياغة هيكل
الجر أ
الن ..بحيث أ��صبح أ
أ
الجور ب�صورة معقدة ومذهلة مل تزل بقاياها �سائدة حتى آ
ال�سا�سى للعامل
أ�قل من أ�ن يفي بحد الكفاف ..فيما أ��صبحت الن�سبة الغالبة من أ
الجر يف �صورة أ�جور متغرية من
احلوافز وخالفه ،تختلف من �صناعة إ�ىل �صناعة ،ومن �رشكة إ�ىل أ�خرى ،و أ�حيان ًا من ق�سم إ�ىل �آخر،
ومن عنرب إ�ىل عنرب ..ومثلما كانت احلركة العمالية املجز أ�ة الدفاعية التى تختلف قوتها وقدرتها على
انتزاع املكا�سب من مكان إ�ىل مكان �سبب ًا يف اختالف م�شتمالت أ
الجر من مكان إ�ىل مكان �سبب ًا يف
اختالف معدالت و�صور أ
الجر املتغري ..ف�إن اختالفها وتباينها كانا �سبب ًا يف احتفاظ احلركة بطابعها
الدفاعى اجلزئى.
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وبينما ا�شتد الن�ضال املطلبى يف الثمانينات-على أ
الخ�ص منت�صفها الثانى� -شهد الن�صف الثانى من
الت�سعينيات أ�ي�ض ًا معارك امل�ؤخرة دفاع ًا عن القطاع العام الذى كان قد أ��ضحى قطاع ًا عام ًا أ
للعمال
يعي�ش حلظات انك�ساره أ
الدارى ،وحتركات أ�حيان ًا �ضد
الخرية ..حتركات �ضد الف�ساد والتع�سف إ
البيع ..غري أ�نها مل تكن �سوى معارك امل�ؤخرة ..فعمليات ت�صفية وبيع وحدات القطاع العام املرتبطة
بحزمة كاملة من ال�سيا�سات ،مل يكن ممكن ًا أ�ن توقفها حتركات عمالية دفاعية جمز أ�ة ،مهما يكن أ
المر
من ب�سالة بع�ض هذه املعارك ودراميتها التى و�صلت يف بع�ض املواقع إ�ىل حماولة اجللو�س أ�مام امل�صنع
لعمل مانع ب�رشى يحول بني املالك اجلديد وبني الدخول.
وميكن القول إ�ن أ
العوام القليلة املا�ضية قد �شهدت انح�سار ًا للحركة العمالية املطلبية يف قطاع
أ
العمال العام ووحداته ذات الرتاث الطويل..بينما أ�خذ عمال القطاع اخلا�ص ينخرطون فيها �شيئ ًا
ف�شيئاً..دفعتهم إ�ليها �رشوط العمل ال�سيئة ،والتى ت�صل ببع�ضهم أ�حيان ًا إ�ىل عدم تقا�ضى أ�جورهم ب�ضعة
�شهور متوالية لي�صبحوا أ�مام جوع م�ؤكد.
ثاني ًا  :احلركة الدميقراطية
كان طبيعي ًا أ�ن ي�شتبك العمال مع احلركة التى عمت الوطن كله يف ذاك الزمان مت�شبثة بطموحات
اال�ستقالل الوطنى ،ومطالبة بالدميقراطية ،ويف إ�طار هذه احلركة ولد جيل جديد من القيادات
العمالية-الذى ت�شكل منه على مدار العقود الالحقة تيار اال�ستقاللية يف احلركة العمالية -وكان ه�ؤالء
من أ�بناء القطاع العام بطبيعة احلال ،.كما توثقت �صالت الكثريين منهم باملنظمات الي�سارية التى
أ�خذت تلعب دور ًا بارز ًا يف احلركة الطالبية �آنذاك.
اجته هذا اجليل إ�ىل بلورة برنامج دميقراطى للحركة العمالية عرب معارك االنتخابات النقابية
الواحدة تلو أ
الخرى ..وجنح يف إ�براز النقاط التالية :
 ا�ستقاللية التنظيم النقابى عن �سلطة احلكم.ال�رضاب.
 حق العمال يف إ إ��سقاط �رشط ع�ضوية االحتاد اال�شرتاكى عن املتقدمني لالنتخابات النقابية)8(. عدم اجلمع بني من�صبى رئي�س االحتاد العام لنقابات العمال ،ووزير القوى العاملة)9( . أالخذ بنظام املندوبني النقابيني.
على هذا النحو� ،رشع يتبلور م�ضمون احلركة العمالية الدميقراطية �سعي ًا إ�ىل ا�ستعادة النقابات
ل�سريتها أ
الوىل كمنظمات عمالية دميقراطية تعمل من أ�جل حت�سني ظروف و�رشوط العمل.
ورغم عدم جناح هذه القيادات -عدا ا�ستثناءات قليلة منها-يف دخول جمال�س إ�دارات جلان التنظيم
النقابى �آنذاك ..إ�ال أ�نهم قد متكنوا من ك�سب تعاطف العمال إ�ىل برناجمهم ،والت�صدى لقيادة احلركة
العمالية يف العديد من املواقع العمالية لعل أ�همها [غزل املحلة – الكوك – الرت�سانة البحرية – احلديد
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الهلية أ�بو زعبل –الدلتا لل�صلب– أ
وال�صلب –حرير حلوان– أ
بال�سكندرية
الهلية للغزل والن�سيج إ
– أ
والهلية للغزل والن�سيج بكفر الدوار]..وقد كان من � أش�ن ذلك كله حتريك املياه الراكدة للت�سوية
القدمية..وفتح ملفات احلقوق واحلريات النقابية من جديد ،و إ�ثارة الت�سا ؤ�الت واجلدل حول
بع�ض الق�ضايا التى كانت تبدو من قبل نوع ًا من املحرمات مثل ق�ضية تعدد املراكز النقابية ( التعددية
النقابية).
ترابط أ�بناء هذا اجليل اجلديد من القيادات مع احلركة العمالية املطلبية م�شاركني بفاعلية يف
مظاهر احتجاجها املختلفة ،ويف تنظيم حمالت الت�ضامن بينها يف املواقع املختلفة-على أ
الخ�ص-يف
الدارى م�ستخدمني يف ذلك أ�دوات متعددة ،بدء ًا من
مواجهة مظاهر القمع البولي�سى أ�و التع�سف إ
إ�قامة الدعاوى الق�ضائية لتحقيق مطلب من املطالب العمالية أ�و للطعن على القرارات ال�صادرة لغري
م�صلحة العمال ،إ�ىل جملة احلائط التى متت ا�ستعارتها من خربات احلركة الطالبية لتجد لها مكان ًا على
جدران بع�ض امل�صانع..ويف الثمانينيات عاودت املجالت العمالية امل�ستقلة الظهور مرة أ�خرى بعد
عدد من القيادات العمالية من
عقود من االنقطاع ،فكانت جملة «�صوت العامل» التى قام ب�إ�صدارها ٌ
أ�كرث من موقع عماىل ،كما عرفت النور وجملة «ال�صنايعية» التى كانت ثمرة ملبادرة عدد من عمال

احلديد وال�صلب.
ال عن ذلك ،ا�ستطاعت بع�ض هذه القيادات التمكني لنظام املندوبني النقابيني يف مواقعهم..
وف�ض ً
جنحت بع�ض هذه القيادات يف إ�قامة نظام املندوبني النقابيني يف مواقعهم �ساعني إ�ىل تو�سيع قاعدة
العمل النقابى ،و إ�خ�ضاعه للنقا�ش الدميقراطى عرب و�ضع برامج العمل التى يلتزم بها أ�ع�ضاء جمال�س
إ�دارات النقابات..لي�شهد عمال هذه املواقع جتربة جديدة يف العمل النقابى)10( .
يف انتخابات الدورة النقابية  83/79ا�ستخدم ألول مرة �سالح املدعى العام اال�شرتاكى( )11يف
ا�ستبعاد غري املرغوب فيهم من املر�شحني لع�ضوية التنظيم النقابى ،والذين مت عر�ض أ�وراقهم عليه..
ليقوم با�ستبعاد أ�ربعة وخم�سني ( )54مر�شح ًا من قوائم املر�شحني ..مل ي�ست�سلم امل�ستبعدون وقاموا
الدارى مطالبني بحقهم يف الرت�شيح ،كما قاموا ب�إ�صدار
بالطعن على القرارات أ�مام حمكمة الق�ضاء إ
ٍ
الجراء الال دميقراطى ،ومطالبني
عدد من البيانات التى مت توزيعها يف مواقعهم منددين بهذا إ
بانتخابات نقابية دميقراطية نزيهة ا�ستناد ًا إ�ىل عدد من ال�رشوط الواجب توافرها فيها..ثم �صدر
احلكم بعودة امل�ستبعدين با�ستثناء أ�ربعة)12(.
وكان احلكم التاريخى مفاج أ�ة غري متوقعة ،كما كان يف نف�س الوقت مبثابة إ�عالن عن جناح
جميع العائدين الذين احتلوا املواقع أ
الوىل �ضمن قوائم الناجحني يف جلانهم ..يف هذه املعركة ،كانت
أ��صوات العمال تعبري ًا عن إ�رادة التحدى ،و إ�ف�صاح عن أ
المل يف تغيري طاملا انتظروه .ومنذ ذلك

ال
احلني اختلفت �صورة االنتخابات النقابية يف هذه املواقع املتقدمة للحركة والتى �شهدت �رصاع ًا طوي ً
بني التيار اجلديد يف احلركة-تيار اال�ستقاللية -وامل�سيطرين على التنظيم النقابى.
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يف أ�كرث من مرة فازت هذه القيادات بع�ضوية اللجان النقابية يف مواقعها العمالية ..فكيف
كانت جتربتهم داخل التنظيم؟ ..ماذا عن برناجمهم الدميقراطى ؟ هل ا�ستطاعوا تغيري �شكل العمل
النقابى؟ ..ورمبا أ��سئلة أ�خرى كثرية عن هذه التجربة ي�صعب تناولها يف هذا احليز ال�ضيق..غري أ�ن
بع�ض ًا مهم ًا من املالحظات ميكن التقاطه هنا:
املالحظة أ
الوىل هي ما يجب أ�ن ن�سجله من أ�ن اللجان النقابية-امل�ستوى الوحيد القاعدى الذى كان
ميكن العبور إ�ليه عن طريق االنتخابات املبا�رشة من املواقع العمالية-والتى جنحت بع�ض هذه القيادات
يف دخولها هي مبوجب القانون جلان منزوعة ال�صالحية..لي�ست لها ال�شخ�صية االعتبارية التى ت�ؤهلها
للت�رصف القانونى كممثلة للعمال� ..سواء يف املحاكم أ�و يف إ�جراءات التوفيق والتحكيم..
أ�ما املالحظة الثانية ،فتتعلق آ
باللية البريوقراطية للتنظيم النقابى ودوالب العمل اليومى فيه
من ح�ضور اجتماعات اللجان ،وحل امل�شاكل الفردية ،وتلك آ
اللية التى ميكن-بل أ�مكن لها بالفعل-
ا�ستيعاب هذه القيادات يف دائرتها ،كما أ�ن نفاذ هذه القيادات النقابية من تيار اال�ستقاللية إ�ىل داخل
اللجان النقابية كان دائم ًا ما يتحقق لها فقط ك أ�قلية داخل هذه اللجان حما�رصة ب أ�غلبية معادية أ�و غري
مكرتثة على أ�ف�ضل الفرو�ض ..مبا يرتتب عليه من ا�ستبعادها من هيئة املكتب ومن اللجان الهامة..
ال عن ذلك ،لعبت إ�دارات امل�صانع دور ًا واعي ًا ق�صدي ًا يهدف إ�ىل إ�ظهار هذه القيادات
وف�ض ً
أ
الدارة إ�ىل عدم الرتحيب بالتعامل
يف �صورة �ضعيفة �مام جمهور العمال..حيث عادة ما تعمد إ
معهم،وجتاهل مطالبهم ..يف نف�س الوقت الذى تقوم فيه بحل بع�ض امل�شاكل أ
الخرى التى ترد إ�ليها
من �آخرين ..ناهيك عن الت�آمر الذى عادة ما تعر�ضوا له أ�ثناء ع�ضويتهم باللجنة النقابية ..ولكل هذه
ال أ�و ممكن ًا لهذه القيادات أ�ن ت�ضطلع أ
أ
بالعمال الكبرية اجلديرة بطموحاتهم و�آمالهم
ال�سباب مل يكن �سه ً
التى أ�علنوا عنها يف براجمهم ،وحملوها معهم إ�ىل داخل التنظيم النقابى ..ولكى نكون من�صفني،
ينبغى علينا االعرتاف ب أ�ن بع�ض الق�صور وعدم القدرة على اغتنام الفر�ص ال�سانحة قد اعرتى أ�داء
بع�ض هذه القيادات ..خا�صة ه�ؤالء الذين متكنوا يف غفلة من الزمان من ت�شكيل أ�غلبية داخل جمال�س
إ�دارات اللجان النقابية....رمبا ب�سبب الوقوع يف �رشاك آ
اللية البريوقراطية ذاتها والتحول إ�ىل
جمرد تر�س من ترو�سها..ورمبا ب�سبب التزامهم الهوام�ش املتاحة أ�كرث من الالزم دون أ�ي مبادرة
�شجاعة للقفز خارجها ،و إ�همال بع�ض املواد القانونية والالئحية التى كان ميكن اال�ستعانة بها لتو�سيع
الهداف الدميقراطية أ
امل�ساحة املتاحة للعمال مبا يالئم أ
الكرث طموح ًا لهم وللعمال معهم.
وعلى �سبيل املثال ،كان هناك حتى التعديل أ
الخري رقم  12ل�سنة  ،1995مل يزل الن�ص القانونى
(للمادة رقم  )30على انعقاد اجلمعية العمومية للجنة النقابية امل�صنعية مرة واحدة �سنوي ًا على أ
القل،
ال عن إ�مكانية انعقادها ب�صورة طارئة بناء على طلب رئي�س اللجنة أ�و ثلثى أ�ع�ضائها النقابية.
ف�ض ً
ال عن ن�صو�ص النظم
ورغم �رصيح الن�ص ،ف�إنه مل يتم ت�سجيل حماولة واحدة ال�ستخدامه..هذا ف�ض ً
أ
ال�سا�سية لالحتاد والنقابات العامة املتعلقة بنظام املندوبني النقابيني..والتى مل يحاول الكثريين إ�عمالها
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رغم اخلربات ال�سابقة يف هذا املجال ،والتى برهنت على الدور الذى ميكن أ�ن يلعبه هذا النظام يف
تو�سيع دائرة العمل النقابى ،و إ��رشاك العمال يف مناق�شة ق�ضاياهم ،وطرح م�شاكلهم
وخالف ًا لذلك ،كانت هناك أ�حالم ال�صعود للم�ستويات النقابية أ
العلى (جمل�س إ�دارة النقابة العامة-
جمل�س إ�دارة االحتاد) التى راودت البع�ض مربرة لنف�سها ب�إمكانية و أ�همية التغيري من أ�على ..أ
ولنها
وهاما عن التغيري ،فقد كانت كثري ًا ما ت أ�خذ �صاحبها وراءها إ�ىل تقدمي بع�ض التنازالت-
لي�ست إ�ال أ� ً
تخفيف نربة االنتقاد للتنظيم النقابى على �سبيل املثال ..أ�و إ�جراء احل�سابات املعقدة قبل اتخاذ املوقف
املبدئى املفرت�ض.)..
يف ظل هذا كله ..مل يكن ليتبق من الطموحات التى ت�ضمنتها الربامج االنتخابية على أ
الر�ض
�سوى حتقيق بع�ض املطالب اجلزئية ،وحل الكثري من امل�شاكل اليومية ،و�صورة النقابى ال�رشيف
الذى أ�رهقه حلم التغيري و أ�نهكه البحث عن بديل من داخل امل�ؤ�س�سة النقابية.
وواقع احلال ،و إ�حقاق ًا للحق ،مل تكن املعوقات املذكورة أ�عاله هي فقط ما يعرت�ض هذه القيادات
من ممثلى تيار اال�ستقاللية ..فقد كانوا كغريهم من القوى الدميقراطية يف املجتمع هدف ًا لال�ضطهاد
والقمع من قبل أ
الجهزة احلكومية على فرتات خمتلفة ..وعلى �سبيل املثال �شمل قرار االتهام يف
الق�ضية رقم  100ل�سنة  1977ح�رص أ�من دولة عليا -اخلا�صة ب أ�حداث  19 ،18يناير ال�شهرية-
من �رشكة حرير حلوان وحدها واح ًدا وع�رشين (  )21متهماً ،كما تعر�ض الكثريون لل�سجن على
بالجها�ضية والتى كانت من ثوابت ال�سيا�سة أ
المنية
فرتات متتالية �ضمن حمالت ال�سادات التى عرفت إ
�آنذاك ..ومل تخلو واحدة من هذه احلمالت والق�ضايا من عدد من القيادات العمالية  ..وبطبيعة احلال
�شملت حملة اعتقاالت �سبتمرب الكربى عدد ًا غري قليل من هذه القيادات..
أ
ال عن ال�سيا�سة احلكومية التى بقيت معتمدة لزمن ،لي�س بالق�صري ،يف مواجهة �ي حترك
هذا ف�ض ً
عماىل احتجاجى يف موقع من املواقع العمالية بال�سجن أ�والً ،ثم نقل القيادات العمالية البارزة من
مواقعها إ�ىل مواقع أ�خرى جديدة لقطع الطريق على بروزها كقيادات م�ؤثرة أ�و حرمانها من
فر�صة النجاح يف االنتخابات النقابية مبواقعها ..و إ�ن كانت احلركة العمالية قد جنحت يف الت�صدى
لهذه ال�سيا�سة عن طريق انتخاب كل من ينقل إ�ىل موقع جديد يف هذا املوقع حتى ولو مل يكن معروف ًا
لعماله!!( انتخاب على الهوية ).
كان على اجلانب آ
الخر..حماوالت الفكاك من أ��رس الت�سوية وال�صفقة القدمية امل�ستمرة نتائجها
يبق �سوى أ�حفادهم -غري أ�ن التيار الذى
رغم انق�ضاء عهدها و�رشوطها وحتى عاقديها -الذين مل َ
ت�شكل يف خ�ضم هذه املحاوالت مدافع ًا عن ا�ستقاللية التنظيم النقابى ،ودميقراطيته ..مطالب ًا باحلقوق
الخر يواجه ذات امل أ�زق أ
واحلريات الدميقراطية أ
ال�سا�سية للطبقة العاملة ،قد بات هو آ
والزمة !!..
ذلك أ�نه قد منا وتكون داخل القطاع العام..فجذوره كانت هناك ..حينما مت اقتطاعها مع �شجرتها
التى مل تعد �سوى خ�شب جامد يفقد احلياة يوم ًا بعد يوم.
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كانت هذه أ�و�ضاع الطبقة العاملة يف بالدنا ورمبا تبدو ال�صورة آ
الن أ�كرث و�ضوح ًا عن ذي قبل..
والظالل عميقة أ
البعاد ..لطبقة عاملة تعمل يف ظل �آليات ال�سوق احلرة بكل ق�سوتها التى ال ترحم..
يبق منه �سوى
بينما هي مكبلة بالقيود التي طوقت مع�صمها يف ظل �سيا�سات حمائية تنتمى لع�رص مل َ
تنظيم نقابى بريوقراطى معزول لي�ست معنية به ..كما أ�نه-بنف�س القدر -لي�س معني ًا بها ،وباملتغريات
التى اعرتت بنيتها ،وامل�ستجدات التى �شهدتها نظم وعالقات عملها ،والتى ت�ستدعى أ�ق�صى قدر من
ى..لعادة إ�نتاج العمل النقابى املبدع ب أ��ساليب
املبادرة واجلر أ�ة على اقتحام املفاهيم وجتديد الر ؤ�
إ
جديدة من امل�ؤكد أ�نه ال يقوى على إ�نتاجها �سوى تنظيم دميقراطى حى تتوا�صل خرباته مع احلركة
الفعلية امللمو�سة التى ميكن لها وحدها أ�ن تنجو باجلميع من م أ�زقهم.
طبقة بال قيادة ..ا�ضمحلت قياداتها با�ضمحالل القطاع العام ،غادر البع�ض منهم مواقعهم بفعل
الخر ا�ست�سالم ًا غري معلن ،بينما لبث البع�ض آ
الت�صفية أ�و املعا�ش املبكر ،وا�ست�سلم البع�ض آ
الخر
م�ستغرق ًا يف دائرة العمل اليومى فيما مل ي أ� ِت عليه الدور بعد من �رشكات القطاع العام.
..وبقى للطبقة العاملة امل�رصية أ�ن ت�ستلهم تاريخها املجيد و إ�ميانها العميق بحقها يف التنظيم وقدرتها
البداع دفاع ًا عن م�صاحلها وم�صالح املجتمع كله ..من أ�جل ميالد جديد كانت قد �سبقت
الدائمة على إ
إ�ىل إ�جنابه يف الثالثينات و أ�واخر ال�ستينات من القرن املا�ضي.

( )6خامتة

و أ�خري ًا ..هناك عدد من ال�رشوط التى ال ميكن للطبقة العاملة دونها أ�ن تلعب دورها املفرت�ض يف
التنمية االقت�صادية ،واالجتماعية ..و أ�ن تتمكن من الدفاع عن م�صاحلها.
ال عن أ
الو�ضاع العامة يف
وبطبيعة احلال ،ف�إن غياب هذه ال�رشوط أ�و حتققها لي�س أ�مر ًا منف�ص ً
بالدنا ،وفر�ص امل�شاركة ال�شعبية احلقة يف الت�صدى لق�ضايانا املطروحة ..غري أ�ننى ال أ�جد مت�سع ًا
القرار بارتباطها الوثيق مبا نحن ب�صدد مناق�شته آ
الن-وتتلخ�ص أ�برز
لتناولها يف هذه الورقة -رغم إ
هذه ال�رشوط يف آ
التى:
أ�والً :رفع كافة القيود القانونية عن حق تكوين النقابات ..ليتمكن العمال من تكوين منظماتهم
جدير باال�ستدعاء هنا ذلك
النقابية احلقيقية التى تعرب عن م�صاحلهم وتخ�ضع إلرادتهم وحدهم ..ولعله
ٌ
النقا�ش واجلدل احلاد الذى ا�ستغرق املهتمني ب�شئون احلركة العمالية امل�رصية �سنوات طويلة ،والذين
جتاذبتهم وجهتى النظر املتعار�ضتني:
 -1من يرون أ�نه ال �سبيل إليجاد ذلك التنظيم احلقيقى الدميقراطى دون االعرتاف بتعدد املراكز
اعتداء �رصيح ًا على احلق
النقابية ( بالتعددية النقابية ) ،حيث متثل فكرة التنظيم النقابى الواحد
ً
الدميقراطى أ
ال�صيل للعامل يف حرية اختيار املنظمة النقابية ..ف�إذا كنا ب�صدد تنظيم نقابى واحد :ف أ�ين
ميكن إ�ذن أ�ن يذهب العمال الذين ال يرونه معرب ًا عن م�صاحلهم ،قادر ًا على الدفاع عنها ؟! و أ��صحاب
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وجهة النظر هذه ي�سوقون الدليل على �صحة ما يقولون من خربة التنظيم الواحد الذى عانينا أ
المرين
من عدم ا�ستقالليته ،وخ�ضوعه ل�سلطة احلكم.
 -2ومن يرون أ�ن التنظيم الواحد هو تعبري عن وحدة العمال ،وم�صاحلهم ..هذه الوحدة التى
تكون دائم ًا م�صدر ًا للقوة فال ينبغى الت�ضحية بها على أ�ي نحو ..كما أ�نهم يت�ساءلون :أ�ين ميكن أ�ن
تذهب كل هذه امل�ؤ�س�سات العمالقة إ�ذا ما اجتهنا إ�ىل التعددية ؟!
وبغ�ض النظر عن أ�ن مثل هذا النقا�ش قد يبدو غري م�ست�ساغ آ
الن بينما عدد ال ي�ستهان به من
العمال-يف القطاع اخلا�ص-بغري تنظيم نقابى ..أ�ي تنظيم نقابى ..ف�إننى أ�عتقد على أ�ية حال ،أ�ن
النقا�ش ي�صبح أ�كرث �سهولة وي�رس ًا إ�ذا ابتعدنا بالذات عن اخلربة املاثلة الحتاد النقابات القائم منذ خم�سة
و أ�ربعني عاماً ..ذلك أ�ن وجود تنظيم نقابى واحد أ�و أ�كرث من تنظيم ،إ�منا هو أ�مر ينبغى أ�ن جتيب
عليه اخلربة امللمو�سة حلركة الطبقة العاملة ،واحتياجاتها الفعلية..املهم أ�ن يكون التنظيم النقابى حقيقيا
يعمل من أ�جل حت�سني �رشوط وظروف العمل..ولكى يكون كذلك ينبغى أ�ن يتوفر له أ�مران:
أ
الول :أ�ن يكون تنظيم ًا دميقراطي ًا يخ�ضع إلرادة العمال احلقيقية ،فهم الذين ينتخبون أ�ع�ضائه يف

كافة م�ستوياته ،وهم الذين يقرون برامج عمله ،وي�ضعون لوائحه املنظمة..كما يراقبونه ،وميكنهم
�سحب الثقة من م�ستوياته املختلفة إ�ذا ما أ�دارت الظهر مل�صالح العمال التى ينبغى عليها التعبري عنها.
الثاين :أ�ن يكون تنظيم ًا م�ستقالً ..أ�ي أ�نه لي�س ألحد عليه من �سلطان إ�ال �سلطة العمال.
فلو أ�ن الطبقة العاملة قد وجدت يف تنظيم واحد مثل هذه ال�رشوط كان لها أ�ن تكتفي به ..كما أ�نه
لي�س ثمة ما يحول دون وجود أ�كرث من منظمة نقابية ..إ�ىل ذلك تدلنا خربات البلدان أ
الخرى ..ففي
فرن�سا مثالً ،هناك أ�كرث من احتاد..بينما ال يوجد يف أ�ملانيا �سوى احتاد واحد ..املهم ..ماذا يفعل هذا
ال ؟!.
االحتاد؟! .وقبل ذلك هل هو تنظيم عماىل فع ً
ثانيا :رفع القيود عن احلقوق الدميقراطية أ
ال�رضاب
ال�سا�سية للطبقة العاملة ،ويف مقدمتها حق إ
ال عن كافة حقوق التعبري واالجتماع..وااللتزام يف القانون الوطنى مبا تن�ص عليه اتفاقيات العمل
ف�ض ً
الدولية والعهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية..حيث ال ينبغى فر�ض
القيود على احلق-بدعوى تنظيمه-على النحو الذى يحول عملي ًا دون ممار�سته ،والذى يتعار�ض مع
طبيعة احلق ذاته وفق ًا ملا يقت�ضيه احلال يف بلد دميقراطى.
ثالثاً :ملا كنا ب�صدد احلديث عن إ��صالحات د�ستورية و�سيا�سية ،وكان الكثريون يطالبون بتعديل
الن�ص الد�ستورى امل�رصى على ا�شرتاط متثيل العمال والفالحني بن�سبة  %50على أ
القل يف جمل�س
ال�شعب وخمتلف الهيئات التمثيلية ملا يرونه يف ذلك من انتهاك حلقى االنتخاب والرت�شيح..ف�إننى أ�ن�ضم
إ�ىل ه�ؤالء يف مطلبهم ،ذلك أ�ن هذه الن�سبة-كما يعرف امل�رصيون جميعاً -مل توفر أ�بد ًا يف يوم من
أ
اليام متثيل حقيقى للعمال يف جمل�س ال�شعب أ�و املجال�س املحلية ،ومل متكنهم على أ�ي نحو من الت أ�ثري
على مراكز �صنع القرار ،أ�و التعبري عن إ�رادتهم وم�صاحلهم أ�ثناء �سن الت�رشيعات..ولعله غنى عن
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الذكر آ
الن ،أ�ن حماية احلقوق وامل�صالح ال يتحقق بن�سبة وهمية يف جمال�س متثيلية وهمية ال تتوفر
لها املقومات الدميقراطية احلقيقية ،و إ�منا باحلق يف تنظيم �آليات الدفاع ،وتكوين النقابات واملنظمات
أ
والحزاب..وعلى ذلك ،ينبغى إ�طالق حق العمال يف تكوين أ�حزابهم ال�سيا�سية أ�ي�ضاً.
رابعاً :ينبغى أ�ن ت�شهد �شبكة ال�ضمان االجتماعى ،والت أ�مينات االجتماعية تغريات جذرية متكنها
بالجراءات،
من مواكبة املتغريات الهائلة التى أ��سفرت عنها ال�سنوات املا�ضية ..تغريات ال تتعلق فقط إ
و إ�منا بجوهر الفل�سفة..حيث ينبغى أ�ن تكون املواطنة هي م�صدر احلق يف احل�صول على ال�ضمان
االجتماعى..ولي�س العمل أ�و اال�شرتاك الت أ�مينى..فمع تداعى القطاع العام ،ووجود أ�عداد ال
ال عن عمال القطاع اخلا�ص الذين
ي�ستهان بها من املتعطلني خارج كل �شبكة للت أ�مني االجتماعى..ف�ض ً
يعلمون حيناً ..ويتعطلون أ�حيان ًا  ..ي�ؤدى بنا هذا كله إ�ىل �رضورة ا�ضطالع الدولة مبا�رشة بدورها
يف كفالة ال�ضمان االجتماعى اجلدى لكافة مواطنيها بغ�ض النظر عن �سبق عملهم ،أ�و �سبق �سدادهم
لال�شرتاك الت أ�مينى وقيمة ومدة �سداد هذا اال�شرتاك
ال عن ذلك ينبغى أ�ن تكفل الدولة حق العمل وفق ًا للد�ستور امل�رصى نف�سه ..حيث ال ت�ستقيم
وف�ض ً
كفالة مثل هذا احلق بغري االلتزام بتعوي�ض الفرد الذى ال ت�ستطيع الدولة أ�ن توفر له فر�صة العمل
املالئمة ..أ�ي بتعوي�ضه عن بطالته دون ذنب منه ..تعوي�ض ًا مالئم ًا كافي ًا ميكن له أ�ن ي�سد احتياجات
أ��رسته ،و أ�ن يكفل لها حياة كرمية.

خام�ساً :ينبغى تطوير نظم العمل بوزارة القوى العاملة على النحو الذى يكفل قيامها بدورها،
كمنظم لعمليات الت�شغيل واجلهة املنوط بها مراقبة عالقات العمل ..وذلك على النحو التاىل:
 ر�صد ودرا�سة التغريات التى حتدث يف �سوق العمل ،وتنظيم ح�صول العاطلني على الوظائفاملالئمة إلمكانياتهم.
 التو�سع يف نظام التدريب التحويلى ،مع وجود جهاز قادر على و�ضع اخلطط التدريبية التىتتنا�سب مع احتياجات ال�سوق.
 تفعيل إ�مكانيات الوزارة يف املراقبة والتفتي�ش على �سوق العمل ،و�ضبط االنتهاكات التى يتمارتكابها يف حق العمال ،واملخالفات القانونية.

رواق عربي العدد 45

58
�أو�ضاع العمال يف م�صر

الهوام�ش
 .1يعود تعبري الت�سوية التاريخية إ�ىل «جويل بنني» وقد أ�خذته عنه لكونه
من وجهة نظرى أ
الكرث دقة ..وكان باحثون �آخرون قد ا�ستخدموا
م�صطلحات أ�خرى مثل امل�ساومة أ�و ال�صفقة.
 .2قام حممد جنيب رئي�س اجلمهورية �آنذاك بتقدمي ا�ستقالته من جميع
منا�صبه يف  24فرباير  1954احتجاج ًا على جتاهل جمل�س قيادة الثورة
مطالبته ب�إعطائه �سلطات حقيقية تتنا�سب مع موقعه كرئي�س ملجل�س قيادة
الثورة ..مما جعل هذه أ
ال علني ًا وعليه عندما توىل عبد
الزمة تتخذ �شك ً
النا�رص رئا�سة الدولة والوزارة خرجت مظاهرات جماهريية ت�ؤيد حممد
جنيب وتطالب بعودة الدميقراطية النيابية..يف  5 ،4مار�س 1954وافق
جمل�س قيادة الثورة على دعوة جمل�س ت أ��سي�سى لالنعقاد يف يوليو التاىل
لو�ضع الد�ستور ،وعلى إ�لغاء قانون الطوارئ يف يونيو  ،1954و إ�لغاء
الرقابة على ال�صحف يف احلال ..وقد عاد جنيب إ�ىل رئا�سة الوزارة
وجمل�س قيادة الثورة يف  9مار�س ،ويف  25مار�س أ��صدر جمل�س قيادة
الثورة قرارات ت�سمح بتكوين أ
الحزاب ،و أ�علن أ�نه �سوف يحل نف�سه
دون ت�شكيل حزب �سيا�سى يف  24يوليو  1954موعد انعقاد اجلمعية
الت أ��سي�سية.
 .3جريدة أ
الهرام امل�رصية ..يف .2001/3/23
 .4يف نف�س عدد أ
الهرام امل�شار إ�ليه أ�عاله �رصح ال�سيد  /ال�سيد را�شد
(رئي�س االحتاد العام لعمال م�رص ) أ�ن البطالة املرتاكمة قد و�صلت ن�سبتها
إ�ىل .%32
 .5املكتب الفنى لوزارة قطاع أ
العمال العام  /ويجدر بالذكر هنا أ�ن
ال �آخرين
التقديرات قد أ��شارت إ�ىل توقع خروج حواىل  40312عام ً
حتى  ..2001/12/31أ�ي أ�ن العدد املتوقع لعمالة قطاع أ
العمال العام
يف نهاية  2001هو  383296عامالً.
 .6ن�ستخدم م�صطلح « النقابيني الر�سميني « للداللة على النقابيني الذين
يرتبعون على كرا�سيهم ويحتكرونها عدة دورات ولفرتة طويلة
وي�شكلون اجل�سم أ
ال�سا�سى للتنظيم احلاىل...ومع ا�ستمرارهم حتول

رواق عربي العدد 45

59
كمال عبا�س

ه�ؤالء إ�ىل جمموعة متميزة منف�صلة تن�سجم م�صاحلها و أ�فكارها مع ال�شكل
البريوقراطى للتنظيم النقابى ،تقف ب�شدة �ضد مقرطته وا�ستقالليته و أ�ي
دعوة للتغيري أ�و التطوير ،ذات طبيعة حمافظة ومهادنة يف العمل النقابى،
بالدارات عالقات وثيقة ،وهي
تتبنى اخلط ال�سيا�سى احلكومى وتربطها إ
ا�ستناد ًا إ�ىل ذلك تطرح نف�سها على العمال بو�صفها القيادات القادرة على
الدارة  ،حيث تتمتع داخل امل�صنع وخارجه بالنفوذ
حل امل�شاكل مع إ
الكايف حلل امل�شاكل.
 .7مداخلة الدكتور  /رفعت ال�سعيد أ
المني العام حلزب التجمع التقدمى
الوحدوى ،وع�ضو جمل�س ال�شورى أ�ثناء مناق�شة املجل�س لقانون العمل
املوحد (جريدة أ
الهاىل بتاريخ )2002/3/13
أ
 .8كان من �ضمن �رشوط الرت�شيح للنقابات �ن يقدم املر�شح ما يثبت
ع�ضوية املر�شح يف االحتاد اال�شرتاكى.
 .9حيث كان هناك تقليد ًا ب أ�ن يتوىل رئي�س االحتاد العام للعمال وزارة
القوى العاملة.
 .10من أ�برز تلك املواقع (�رشكة حرير حلوان – �رشكة الكوك – �رشكة
احلديد وال�صلب).
 .11بعد حل االحتاد اال�شرتاكى ا�ستبدل النظام �رشط الع�ضوية به
للرت�شيح بعر�ض أ��سماء املر�شحني على املدعى العام اال�شرتاكى.
 .12أ�حمد عرابى ،جمدى �سعفان من أ
الهلية ب أ�بو زعبل� ،صابر بركات
من �رشكة الدلتا لل�صلب ،ح�سن هيكل من �رشكة ال�سكر باحلوامدية.
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املراجع
ملزيد من التفا�صيل حول هذا املفهوم راجع-:
.1جويل بنني ،زكارى لوكمان «العمال واحلركة ال�سيا�سية يف م�رص
ج.2
.2عطية ال�صرييف« ،ع�سكرة احلركة النقابية».
.3عادل أ�مني «حماكمة ال�شيوعيني امل�رصيني».
.4دار اخلدمات النقابية والعمالية « عمال يف القيود» تقرير عن
االنتخابات النقابية أ
الخرية.
.5معهد التخطيط القومى «تقرير التنمية الب�رشية لعام .»2000
.6عبد املنعم الغزاىل «بعد أ�ربعني عام ًا براءة اخلمي�س والبقرى».
.7كمال عبا�س «نحن وحركة مقاومة العوملة».
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�إطاللة
د�ستورية
مقدمة امللف /د .حممد حلمي.
الن�سان يف بلدان املغرب العربي /د.حممدو بن حممد.
احلماية الد�ستورية حلقوق إ
العدالة االنتقالية يف املغرب /عبد الكرمي العبدالوي.
هل ميكن تعزيز املواطنة يف ظل املادة الثانية من الد�ستور /رفعت فكري �سعيد.
فقدان الوعي الد�ستوري يف �سوريا  /د .ر�ضوان زيادة.
ال�سالمية  /د .حممد حلمي.
املقاطعة يف �سياق التجربة إ
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ال حماية ألحد!!

واقع الد�ستور فى م�صر و�سوريا واملغرب العربي

رافق ن� أش�ة الدول العربية احلديثة عقب ا�ستقاللها من ربقة اال�ستعمار الغربي م�شاريع نه�ضوية
إلقامة حكم دميقراطي وجمال�س نيابية و�صياغة د�ستور وطني يحكم �سياق العملية ال�سيا�سية برمتها
وميثل مرجعية وحيدة لالحتكام إ�ليه .تزامن ذلك مع بوادر النه�ضة الثقافية واحل�ضارية واالنفتاح
على آ
الخر بعد اخلال�ص من النظر إ�ليه مبنطق امل�ؤامرة و�شهدت �صفحات املتو�سط بعثات علمية
ورحالت ثقافية من ال�رشق الغارق يف غياهب اجلهل والظالم إ�ىل الغرب املتمدن والذي كان �آنذاك
مبثابة قبلة العلم ومنارة احل�ضارة.
لكن املفارقة العجيبة التي ت�ستلفت االنتباه هنا ،هي أ�ن البلدان العربية التي كافحت من أ�جل ا�ستقاللها
بعد أ�ن رزحت لزمن طويل حتت نري اال�ستعمار الذميم وبعد أ�ن دفعت الثمن غاليا من دماء أ�بنائها
والتي جاوز املليون �شهيد يف اجلزائر ،تخيل املواطن أ�ن وقت احلرية واملواطنة قد بد أ� و أ�ن ركب
الن�سانية فال تهان
النه�ضة ما�ض ال راد لق�ضائه و أ�ننا إ�زاء غد م�رشق يحفظ فيه الوطن ملواطنيه حقوقه إ
كرامته وال تنتهك حرمته وال يخ�ش بعد الله أ�حدا!!.
بيد أ�ن ه�ؤالء احلاملني بد�ستور ع�رصي مدين جديد �رسعان ما اكت�شفوا الواقع املرير و أ�ن الثورة
التي دافعوا عنها حتى املوت قد نق�ضت عهدها وحنثت بوعودها ومار�ست أ��شد �رضوب الت�سلط
واال�ستبداد �ضد م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وممثليه ،مثلما حدث وعلى �سبيل املثال مع النقابات العمالية
الوليدة يف م�رص والتي مت و أ�دها يف احلال!! .وهكذا عاد املجتمع مرة أ�خرى أ�لف خطوة للوراء بعد
أ�ن خطا خطوة واحدة أ
للمام.
الن�سان مقارنة
ومع ذلك تبدو تلك الفرتة ثرية باجلدل البناء حول الد�ستور واملواطنة وحقوق إ
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بالو�ضع احلايل أ
ولل�سف ال�شديد .فمح�ض النظرة العميقة إ�ىل تراث الدميقراطية يف م�رص إ�بان النه�ضة
وما يروج على ل�سان أ�غلب مثقفينا اليوم الذين يدافعون ب�صورة أ�و أ�خرى عن الت�سلط واال�ستبداد،
تك�شف إ�ىل أ�ي مدى تعرثنا د�ستوريا وثقافيا على حد �سواء .و إ�ىل أ�ي مدى تن�صل �سا�ستنا ومثقفونا من
أ�هم مبادئ الدميقراطية :املواطنة ،وكيف أ��صبح الواقع العربي الد�ستوري مرتديا ألبعد مدى بعد أ�ن
مت تقوي�ضه من أ�هم ما فيه.
ي�ضم امللف الذي بني أ�يدينا درا�سات تر�صد وحتلل وتك�شف وت�شخ�ص احلالة الد�ستورية يف كل

من �سوريا وم�رص واملغرب العربي .فيتناول الدكتور /حممدو بن حممد إ��شكالية “احلماية الد�ستورية
الن�سان املغاربي
الن�سان يف املغرب العربي” مربزا مظاهر ال�رشعية الد�ستورية حلماية حقوق إ
حلقوق إ
من خالل التن�صي�ص على وجوب مراعاة مبد أ� ال�سيادة القانونية يف د�ستور بالد املغرب :تون�س–
اجلزائر-اململكة املغربية .بيد أ�ن مثل هذا الت�شبث الكبري على حد تعبريه مببد أ� �سيادة القانون ال ُي َف ّعل
يف الواقع وتبقى داللته مق�صورة فقط يف التن�صي�ص عليه من جهة أ�و ا�ستغالله وا�ستخدامه كواجهة
دميقراطية للبالد من جهة ثانية .ومع أ�ن الت أ�كيد على وجود هذه املبادئ يف الد�ستور أ�مر مهم جدا إ�ال
أ�ن و�ضع �آليات حتول دون التنكر ملثل هذه املبادئ من ناحية وحمايتها وتفعيلها من ناحية ثانية رمبا
يحتاج ل�سنوات طوال وعلى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف دول املغرب أ�ن تعزز من مكانتها يف املجتمع
رغم ال�ضغوط التي تقع على كاهلها .إ��ضافة إ�ىل أ�ننا ال نعدم وجود بع�ض املواد الد�ستورية التي متثل
انتهاكا �صارخا من الناحية احلقوقية ،ومن ثمة على املجتمع أ�ن يكافح مرة أ�خرى من أ�جل تعديلها.

الن�سان باملغرب”
ويف إ�طار م�شابه يتناول عبد الكرمي العبدالوي م�س أ�لة “العدالة االنتقالية وحقوق إ
وذلك من خالل مقارنته لو�ضع العدالة االنتقالية يف مرحلتي ت أ��سي�س املجل�س اال�ست�شاري وتد�شني هيئة
الن�صاف وامل�صاحلة باململكة املغربية .م�ؤكدا أ�ن اهتمام النظام املغربي بامل�س أ�لة احلقوقية ،ومع أ�نه ال
إ
أ
أ
يتجاوز كونه حلقة من حلقات جتديد �ن�ساق وموارد م�رشوعيته ،إ�ال �ن ثمة ظروفا وتداعيات حملية
ودولية �صاحبت ذلك وباتت تهدد �رشعية النظام وت�رضبه يف ال�صميم ومن ثمة أ�درك النظام املغربي
أ�ن رموزه ال�سائدة مل تعد قادرة على �ضمان التبعية والقيام بعمليتي احل�شد والتعبئة ال�سيا�سية ل�صاحله.
الن�سان ك أ�حد اخليارات ال�رضورية
هنا ،ويف هذا ال�سياق بالذات ،برزت �سيا�سة االهتمام بحقوق إ
التي يجب القيام بها ،ولو على م�ض�ض ،يف �سبيل حت�سني �صورته على ال�صعيدين املحلي والعاملي ما
أ�فرز واقعا حقوقيا جديدا رمبا مل يكن كل من النظام احلاكم وال امل�ؤ�س�سات املدنية يتوقعه أ�و يتخيله.
و إ�ذا انتقلنا من الواقع الد�ستوري ببالد املغرب إ�ىل احلالة الد�ستورية يف م�رص وجدنا أ�زمة
بالبقاء على املواد الد�ستورية
م�ستحكمة للد�ستور امل�رصي .فمن ناحية مل يكتف النظام امل�رصي ،ولو إ
التي تكفل حقوق املواطنة ولو �صوريا ،و إ�منا جاهد يف إ�طار ت�شويهاته أ
الخرية من أ�جل االنق�ضا�ض
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ال�ضافة إ�ىل املخزون احلقوقي ،إ�ن كان ثمة خمزونا أ
بال�سا�س ،وتفعيلها .يف
عليها و�سلبها بدال من إ
االنقالب أ
الخري الذي حدث بيد النظام احلاكم امللوثة بدماء و أ�موال و أ�عرا�ض مواطنيه ،مت انتهاك
املواطنة امل�رصية وا�ستباحة ج�سد املواطن وروحه على حد �سواء وهو أ�مر رمبا يراه البع�ض واقعا
املا�ضوي/البدي أ�نه مت د�سرتته يف التعديالت أ
أ
الخرية ،وعليه أ��صبح
حتميا ،لكن اجلديد يف هذا الواقع
املواطن م�ستباحا جهارا نهارا بعد أ�ن انتهى عهد زوار الليل ليبد أ� زوار النهار يف الظهور.
الن�سان تر�صدها مقالة الق�س /رفعت فكري �سعيد ،يف بعدها
مثل هذا االنتهاك ال�صارخ حلقوق إ
البقاء على املادة الثانية من الد�ستور
املتعلق باحلق يف املواطنة وما إ�ذا كان ميكن تعزيزها يف ظل إ
امل�رصي والتي تف�ضي إ�ىل التمييز بني املواطنني على أ��سا�س ديني .يعر�ض رفعت فكري يف مقاله
للخلفية التاريخية التي �صاحبت ظهور املادة الثانية يف الد�ستور م�ؤكدا على البعد ال�سيا�سي يف الق�ضية،
مو�ضحا أ
ال�سباب املو�ضوعية التي ت�ؤكد تنايف املادة الثانية مع مبد أ� املواطنة معددا إ�ياها وعار�ضا لها
ب�شيء من النقد والتحليل.

إ�ذا تابعنا إ�طاللتنا الد�ستورية هذه يف رحلتها جند الدكتور/ر�ضوان زيادة يعر�ض إل�شكالية “فقدان
الوعي الد�ستوري يف الثقافة ال�سيا�سية ال�سورية” م�ؤكدا أ�ن كلمة د�ستور ال حتتل أ
بال�سا�س موقعا مركزيا
يف الوعي ال�سورية على عك�س احلال يف م�رص والذي �شهد جدال عنيفا وثريا يف الفرتة املا�ضية حول
التعديالت الد�ستورية أ
الخرية ،واملركز ب�صدد إ��صدارها يف كتاب بعنوان “انقالب على الد�ستور”،
م�ستعر�ضا رحلة الد�ستور ال�سوري ومنعطفاته اخلطرية التي تعر�ض لها وال�صالحيات املطلقة للرئي�س
على ح�ساب اجلانب احلقوقي و�سلبية املوقف اجلماهريي من حذف أ�و إ��ضافة مواد د�ستورية لعدم
انعكا�سها على حياتهم املبا�رشة ،وكيف أ�ن الواقع ال�سلطوي املت أ�زم الذي تعاين منه �سوريا قد أ�ف�ضى
فيما يبدو إ�ىل مثل هذه احلالة من انعدام الوعي الد�ستوري .ويكفي أ�ن نعلم يف هذا ال�سياق أ�نه يتم
م�صادرة أ�ي جريدة أ�و دورية أ�و مطبوعة �سورية تطالب ب�إجراء تعديالت د�ستورية!! فلي�س يف
المكان أ�روع مما كان ،يف الوقت الذي مت فيه تعديل بع�ض مواد الد�ستور يف حلظة واحدة ليتوىل
إ
ال�سد أ
ال�سد االبن مهام أ
أ
الب!!!.
ال�سالمية” لي�ؤكد
ويف نهاية إ�طاللتنا الد�ستورية ي أ�تي مقالنا بعنوان “املقاطعة يف �سياق التجربة إ
أ�مرين رئي�سني :أ
الول هو أ�ن مقاطعة قوى املعار�ضة لال�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية لي�ست،
وكما �صور رجال الدين املتم أ��س�سني ،كتمانا لل�شهادة أ�و وزرا يحا�سب عليه املرء كما أ�نها لي�ست أ�مرا
�سلبيا فيما يروج البع�ض آ
الخر ،بل على العك�س من ذلك كانت املقاطعة و�ستظل فعال �سيا�سيا إ�يجابيا يف
والرهاب.
ال�صميم وتعبريا عن امل�شاركة ال�سيا�سية و�رضبا من الرف�ض يقوم بديال عن اعتماد العنف إ
أ
المر الثاين :هو ت أ��صيل مبد أ� املقاطعة ،و أ�نه على العك�س مما يت�صور البع�ض أ�ي�ضا ،لي�س مبد أ� غربيا
رواق عربي العدد 45

66
مقدمة امللف

م�ستوردا و إ�منا هو مبد أ� إ��سالمي يف أ
ال�سا�س جنده بغزارة يف تراثنا العربي ،لذا ال يت أ��س�س موقف
املعار�ضة على فراغ ،حتى و إ�ن كانت بع�ض هذه القوى تنطلق من مرجعيات و أ�طر غري إ��سالمية،
إ�ال أ�ن ا�ستح�ضار مثل هذه النماذج من � أش�نه أ�ن يك�سب احلراك الد�ستوري م�رشوعية تراثية ح�ضارية
الطالل وبعد فوات أ
ودينية كذلك بدال من البكاء على أ
الوان!!.
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الن�سان
احلماية الد�ستورية حلقوق إ
فى بلدان املغرب العربي

تقدمي:
لقد �شكل البحث عن حماية حقيقية وفاعلة حلقوق
الن�سان العربي وحرياته هاج�سا �شغل وال يزال بال عدد
إ
أ
الن�سان وحرياته وعلى الذود
كبري من ال�ساعني بد�ب إ�ىل ن�رش ثقافة حقوقية تقوم على حماية حقوق إ
عنها  ،ويف نظر بع�ض ه�ؤالء قد يبقى أ
المر على حاله ما مل تقرتن اجلهود الرامية إ�ىل تكري�س هذه
الثقافة بالدعوة ال�رصيحة وغري القابلة للت أ�ويل إ�ىل إ��صالح أ�و تغيري أ�نظمة احلكم القائمة يف البلدان
الن�سان ي�شكل طبيعة ثانية
العربية التي تتمادى يف جتاوز كل احلدود بحيث أ��صبح خرق حقوق إ
لها(.)1
الن�سان ،ف�إن
و إ�ذا كان �صحيحا أ�ن أ�ي �سلطة حاكمة قد جتنح بطبيعتها إ�ىل االعتداء على حقوق إ
العمل على كبح ذلك اجلنوح يجب أ�ن ي�صبح هدفا نبيال ي�ستحق �سعي ال�شعوب أ
والفراد لردعه و�صده،
ولعل هذا ال�سعي احلثيث كان وال يزال من أ�هم الدوافع القوية التي أ��سهمت يف تبلور ق�صة الكفاح
الن�سان أ
ال�سا�سية يف إ�عالنات احلقوق التي �سعت إ�ىل إ�قرار عدد من احلقوق
الن�ساين من أ�جل حقوق إ
إ
أ
للن�سان بو�صفه إ�ن�سانا جمردا عن جن�سية دولته أ�و الرابطة الوطنية التي حتكمه ،وذلك
ال�سا�سية إ
باعتبارها حقوقا تولد معه وال يجوز ألي �سلطة أ�ن حترمه منها  ،فهذه احلقوق وكفالتها هي هدف كل
جمتمع �سيا�سي وغاية كل �سلطة �سيا�سية حتكم يف جمتمع منظم(.)2
الن�سان ومهما ارتكز على إ�عالنات
غري أ�نه من املهم الت أ�كيد على أ�ن أ�ي بحث يف حماية حقوق إ
الن�سان أ�وا�ستند إ�ليها من الناحية الفل�سفية والتاريخية أ�و على االتفاقيات والعهود واملواثيق
حقوق إ
والقليمية لهذه احلقوق ،ف�إن القيمة القانونية لهذه احلماية و أ�يا كانت طبيعتها أ�و م�صدرها
الدولية إ
د .محمدو بن محمد*

* باحث وأستاذ جامعي.
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الن�سان يف بلدان املغرب العربي
احلماية الد�ستورية حلقوق إ

�ستظل ترتكز ب�شكل أ��سا�سي على إ�رادة امل�رشع الد�ستوري( )3يف هذا البلد أ�و ذاك ،ولهذا ي أ�تي اهتمامنا
الن�سان يف بلدان املغرب العربي �ساعني أ�وال إ�ىل الك�شف عن
مبو�ضوع احلماية الد�ستورية حلقوق إ
الن�سان املغاربي وحرياته (املحور أ
الول)
مظاهر ال�رشعية الد�ستورية للحديث عن حماية حقوق إ
أ
أ
وذلك يف �ضوء مدى إ�قرار امل�رشع الد�ستوري املغاربي مببد�ين حاكمني يف هذا ال�صدد هما مبد� �سيادة
القانون من جهة ومبد أ� دميقراطية احلكم من جهة أ�خرى ،إ��ضافة إ�ىل تتبع أ�هم ال�ضمانات الد�ستورية
املكر�سة لهذه ال�رشعية (املحور الثاين) ،كاعرتاف امل�رشع الد�ستوري املغاربي مبا�رشة بهذه احلقوق
والقرار مببد أ� الرقابة على د�ستورية القوانني،
وت أ�كيده على مبد أ� ا�ستقالل الق�ضاء وكفالة حق التقا�ضي إ
الن�سان املغاربي حلقوقه وحرياته .
وبالذات القوانني املنظمة ملمار�سة إ

املحور أ
الول
مظاهر ال�شرعية الد�ستورية حلماية
الن�سان املغاربي
حقوق إ

الن�سان املغاربي على البحث يف
ي�ستند احلديث عن مظاهر ال�رشعية الد�ستورية حلماية حقوق إ
مدى مراعاة الوثائق الد�ستورية املغاربية ملبد أ�ين حاكمني يف هذا ال� أش�ن هما مبد أ� �سيادة القانون ومبد أ�
دميقراطية احلكم ،ف�إىل أ�ي مدى أ�كد امل�رشع الد�ستوري يف بلدان املغرب العربي على مت�سكه واحرتامه
لهذين املبد أ�ين ؟ وهل ميكن االعتداد مبا جاء حولهما يف الد�ساتري املغاربية حتى يت أ�تى لنا احلديث عن
الن�سان املغاربي يف �ضوئهما ؟.
حماية حقيقة حلقوق إ
أ�وال  :مدى مراعاة مبد أ� �سيادة القانون يف الد�ساتري املغاربية :
ي�شكل احرتام مبد أ� �سيادة القانون أ��سا�سا مهما للحكم يف املجتمعات املعا�رصة إ�ذ يتم مبقت�ضى هذا املبد أ�
إ�لزام جميع أ�ع�ضاء املجتمع و�سلطات الدولة على ال�سواء باحرتام القانون أ��سا�سا مل�رشوعية أ
العمال
والت�رصفات ،وال يعني احرتام مبد أ� �سيادة القانون هنا جمرد احرتام أ�حكامه( )4و إ�منا فوق ذلك �سموه
وارتفاعه على الدولة ،مما يتطلب أ�ن تبدو �سيادة القانون يف م�ضمونه ال يف جمرد االلتزام ب أ�حكامه،
فالقانون يجب أ�ن يكفل أ
للفراد حقوقهم وحرياتهم ملا تعنيه هذه الكفالة من ت�سليم بجوهر مبد أ� �سيادة
القرار مببد أ� �سيادة القانون يهدف إ�ىل جعل القانون أ�داة للعمل يف الدولة ،ف�إنه
القانون .و إ�ذا كان إ
كذلك ميثل �ضمانة ال غنى عنها لكفالة حقوق أ
الفراد وحرياتهم يف مواجهة أ�ي �شطط يف ا�ستخدام
�سلطات هذه الدولة .بل إ�ن أ�همية هذا املبد أ� جعلت الكثري من دول العامل حتر�ص على الت أ�كيد عليه يف
وثائقها الد�ستورية.
أ
وال ت�شكل بلدان املغرب العربي ا�ستثناء يف هذا ال�سياق ،حيث �كدت وثائقها الد�ستورية ب�شكل
أ�و �آخر على مبد أ� �سيادة القانون فجاء يف الد�ستور املغربي لعام 1996م واملوريتاين لعام 1991
واجلزائري لعام  1989م الت أ�كيد �رصاحة على ذلك ،فن�ص أ
الول يف ف�صله الرابع على أ�ن « القانون
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هو أ��سمى تعبري عن إ�رادة أ
المة ويجب على اجلميع احرتامه « ...كما مت الت أ�كيد يف املادة الرابعة من
الد�ستور املوريتاين وبذات العبارة تقريبا على هذا املبد أ� حيث جاء فيه « القانون هو التعبري أ
العلى عن
إ�رادة ال�شعب ويجب أ�ن يخ�ضع له اجلميع» ،ومثل هذين ن�ص الد�ستور اجلزائري يف مقدمته على
مبد أ� �سيادة القانون م�ؤكدا على أ�ن « ال�شعب اجلزائري مبوافقته على الد�ستور ي�ؤكد بكل عزم وتقرير
أ�كرث من أ�ي وقت م�ضى �سمو القانون « م�ضيفا يف هذه الديباجة أ�ن « الد�ستور فوق اجلميع و أ�نه هو
القانون أ
ال�سا�سي الذي ي�ضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية ويحمي اختيار ال�شعب وي�ضفي
ال�رشعية على ممار�سة ال�سلطات ويكفل احلماية القانونية ورقابة عمل ال�سلطات العمومية يف جمتمع
الن�سان بكل أ�بعاده».
ت�سوده ال�رشعية ويتحقق فيه تفتح إ
ويف الد�ستور التون�سي لعام  1959مل نقف على ن�ص يت�ضمن �رصاحة هذا املبد أ�  ،إ�ال أ�ن م�ضمون
الف�صلني اخلام�س وال�سابع من هذا الد�ستور ي�شي باحرتام ما مل�ضامني هذا املبد أ� ،حيث ورد الت أ�كيد على
أ�ن « كل املواطنني مت�ساوون يف احلقوق والواجبات وهم �سواء أ�مام القانون» ( ف  ،)5وكذلك الن�ص
على أ�نه «يتمتع املواطنون بحقوقهم كاملة بالطرق وال�رشوط املبينة بالقانون وال يحد من هذه احلقوق
إ�ال بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري ول�صالح أ
المن العام والدفاع الوطني والزدهار االقت�صاد
وللنهو�ض االجتماعي».
أ�ما بخ�صو�ص اجلماهريية الليبية ورغم أ�ن هذا البلد ال يعرتف أ��صال بفكرة الد�ستور ،ف�إن وثائقه
أ
الن�سان يف ع�رص
ال�سا�سية ذات الطبيعة الد�ستورية وعلى ر أ��سها الوثيقة اخل�رضاء الكربى حلقوق إ
اجلماهريية لعام 1988م ،قد ت�ضمنت ت أ�كيدا وا�ضحا على مبد أ� �سيادة القانون ،حني ن�صت يف مادتها
العا�رشة على أ�ن «   أ�بناء املجتمع اجلماهريي يحتكمون إ�ىل �رشيعة مقد�سة ذات أ�حكام ثابتة ال تخ�ضع
للتغيري أ�و التبديل وهي الدين والعرف  « ...كما أ�كدت كذلك يف املادة  26منها على أ�ن « أ�بناء املجتمع
اجلماهريي يلتزمون مبا ورد يف هذه الوثيقة وال يجيزون اخلروج عليها ويجرمون كل فعل خمالف
للمبادئ واحلقوق التي ت�ضمنتها . »...
وهكذا ميكن القول بناء على هذه الن�صو�ص الد�ستورية املغاربية املختلفة بوجود ت�شبث كبري مببد أ�
الهمية الق�صوى التي بات ميثلها هذا املبد أ� يف حياة أ
�سيادة القانون مما يعك�س بو�ضوح مدى أ
المم،
وذلك ملا ينطوي عليه من تر�سيخ ملفاهيم دولة القانون مبا تعنيه هذه الدولة من حتكيم مطلق لهذا املبد أ�
ومن عمل بوا�سطة القانون ،وعلى نحو يوفر وب�شكل م�ستمر ودائم أ
للفراد فيها حقوقهم وحرياتهم،
يف �ضوء وحتت كفالة رقابة ق�ضائية يبا�رشها ق�ضاء م�ستقل وحمايد..
ال�شارة هنا إ�ىل أ�ن ما ميكن ت�سميته بن�سبية مبد أ� �سيادة القانون التي حاول البع�ض أ�ن
والبد من إ
أ
أ
يربر بها اقت�صار هذا املبد� على العن�رص ال�شكلي دون املو�ضوعي من خالل القول ب�ن الدولة وحدها
اللزام ،وما
هي امل�صدر الوحيد للقانون أ�و أ�نها وحدها هي التي تعطي للقواعد القانون خ�صي�صة إ
يرتتب على ذلك من إ�مكانية القول ب أ�ن القانون ال يعلو على الدولة ،كما �ساد على نطاق وا�سع يف ظل
ال�شارة إ�ىل أ�ن هذه الن�سبية أ��صبحت ومنذ فرتة ال حتمل
النظامني الفا�شي والنازي( )5أ�قول ال بد من إ
رواق عربي العدد 45

70
العربيالعربي
بلدان املغرب
العالم
الن�سان
يف
اجلديدة
الد�ستورية
االجتاهات والقوى
احلماية
ف�ضاءيف إ
حلقوق إ

أ�ي م�ضمون وخ�صو�صا بعد أ�ن �سيطرت أ�فكار و�آراء الفقه الفرن�سي القا�ضية بوجود ما بات يعرف
على نطاق وا�سع بالدولة القانونية أ�و بدولة القانون ،تلك الدولة التي تقوم على مبد أ� �سيادة القانون
بعن�رصيه ال�شكلي واملو�ضوعي ،املتمثل يف كفالتها و�ضمانها حلقوق أ
الفراد وحرياتهم ،لي�س فقط يف
مواجهة الغري و إ�منا يف مواجهتها هي كذلك.
القرار الد�ستوري باملبد أ� الدميقراطي يف بلدان املغرب العرب:
ثانيا  :إ
الن�سان يف الع�رص احلديث،
لقد قيل وكتب الكثري عن طبيعة العالقة بني الدميقراطية وحقوق إ
الجنليزية
وعلى وجه التحديد منذ الن�صف الثاين من القرن ال�سابع ع�رش ،حيث كان للثورات الثالث إ
أ
الن�سان التي رافقتها أ�و تنا�سلت عنها أ�ثر بالغ يف تعزيز هذه
ولعالنات حقوق إ
والمريكية والفرن�سية إ
()6
العالقة  ،حتى أ��صبح هناك من ي�ؤكد على العالقة بينهم بالقول “ إ�ن نقطة البداية يف الدميقراطية هي
حق املواطنني يف اال�شرتاك يف إ�دارة �شئون املجتمع واحلكم مبا يعطيهم احلق يف امل�شاركة يف جميع
القرارات التي ت�ؤثر يف حياتهم ،و إ�ن الدميقراطية بجميع معانيها تتطلب متتع أ
الفراد بجميع احلقوق
واحلريات �سواء كانت مدنية أ�و �سيا�سية أ�و اقت�صادية أ�و ثقافية( .”)7كما ي�ستفاد هذا املعنى أ�ي�ض ًا من
العالن العاملي للدميقراطية الذي أ�قره جمل�س االحتاد الربملاين الدويل يف القاهرة
املادة ال�سابعة من إ
يف � 16سبتمرب  ،1997والتي أ�كدت على أ�ن الدميقراطية تقوم على �سيادة القانون ومبا�رشة حقوق
الن�سان.
إ
وبالنظر إ�ىل الد�ساتري املغاربية يالحظ أ�نها أ�جمعت على أ�ن الدميقراطية كقيمة �سيا�سية تتمتع
بال�رشعية الد�ستورية ،فقد جاء يف ديباجة الد�ستور التون�سي القول ب أ�ن “ال�شعب التون�سي م�صمم على
إ�قامة دميقراطية أ��سا�سها �سيادة ال�شعب وقوامها نظام �سيا�سي م�ستقر يرتكز على تفريق ال�سلط”  ،كما ن�ص
الد�ستور اجلزائري يف املادة ال�ساد�سة منه على أ�ن “ ال�شعب م�صدر كل �سلطة “ ويف املادة  11جاء الن�ص
على أ�نه “ ت�ستمد الدولة م�رشوعيتها و�سبب وجودها من إ�رادة ال�شعب” ،ويف الفقرة “ أ�” من املادة 14
مت الت أ�كيد كذلك على أ�نه “ تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الدميقراطي والعدالة االجتماعية”.
وعلى نهج هذه الن�صو�ص الد�ستورية امل�ؤكدة على املبد أ� الدميقراطي �سار امل�رشع الد�ستوري
املوريتاين فن�ص يف املادة أ
الوىل من الد�ستور على أ�ن “موريتانيا جمهورية إ��سالمية ال تتجز أ�،
دميقراطية واجتماعية ،ت�ضمن اجلمهورية لكافة املواطنني امل�ساواة أ�مام القانون” كما ن�صت املادة 2
من هذا الد�ستور على أ�ن “ال�شعب هو م�صدر كل �سلطة”.
أ�ما يف اجلماهريية الليبية فقد مت الت أ�كيد بخ�صو�ص االلتزام باملبد أ� الدميقراطي من خالل املادة
أ
الن�سان يف ع�رص اجلماهريية على أ�نه “ انطالقا من
الوىل من الوثيقة اخل�رضاء الكربى حلقوق إ
أ�ن الدميقراطية هي احلكم ال�شعبي ولي�ست التعبري ال�شعبي  ،يعلن أ�بناء املجتمع اجلماهريي أ�ن ال�سلطة
لل�شعب ميار�سها مبا�رشة دون نيابة وال متثيل يف امل�ؤمترات ال�شعبية واللجان ال�شعبية ”.
ون�شري إ�ىل أ�ن أ�همية الن�صو�ص الد�ستورية املغاربية ال�سابقة رمبا تنبع من ربطها بني الدميقراطية
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الن�سان وهو ربط نابع يف أ��سا�سه من واقع العالقة القوية بني الدميقراطية ومبد أ� �سيادة القانون
وحقوق إ
الذي أ�كدت عليه د�ساتري هذه البلدان وحتديد ًا من العن�رص املو�ضوعي ملبد أ� �سيادة القانون الذي يتجلى
يف حماية حقوق أ
الفراد وحرياتهم.

  املحور الثاين
الن�سان
ال�ضمانات الد�ستورية حلماية حقوق إ
يف بلدان املغرب العربي

الن�سان يف بلدان املغرب العربي و أ�والها هو أ�ن
ال�شك أ�ن من أ�هم ال�ضمانات الد�ستورية حلقوق إ
الن�سان ،كما أ�ن من هذه ال�ضمانات أ�ي�ض ًا أ�ن توفر نف�س
تعرتف د�ساتري هذه البلدان يف متونها بحقوق إ
الد�ساتري إ�مكانات و أ��ساليب ناجعة إلعمال نفاذ اعرتافها بهذه احلقوق ،ومن ذلك مثال أ�ن تعرتف
با�ستقالل الق�ضاء و أ�ن تكفل حق الفرد يف التقا�ضي أ�مام قا�ضيه املخت�ص ،كما أ�ن من ذلك أ�ي�ض ًا أ�ن يتم
الن�سان ،وذلك لتوفري �ضمانات
الت�سليم مببد أ� الرقابة على احرتام ال�رشعية الد�ستورية حلماية حقوق إ
ق�ضائية حقيقة لهذه احلقوق.
الن�سان يف بلدان املغرب العربي:
أ�وال  :االعرتاف الد�ستوري بحقوق إ
الن�سان أ�هم الروافد العرتاف
والقليمية يف جمال حقوق إ
العالنات واالتفاقيات العاملية إ
�شكلت إ
الدول يف وثائقها الد�ستورية بهذه احلقوق “ ،إ�ال أ�ن هذا االعرتاف ظل يختلف من وثيقة د�ستورية
إ�ىل أ�خرى ،وذلك بح�سب نظرة ال�شعوب إ�ىل هذه الوثيقة وقيمتها الد�ستورية والقانونية يف نظر
الن�سان يف ديباجة أ�و مقدمة الد�ستور وذلك يف الدول التي
وا�ضعيها ،فقد ي أ�تي االعرتاف بحقوق إ
ترى يف هذه الديباجة أ�و تلك املقدمة ما ي�ضفي على هذه احلقوق القد�سية أ�و احل�صانة التي تليق بها،
وقد ي أ�تي هذا االعرتاف يف منت الوثيقة الد�ستورية( .)8كما قد يتم اخللط بني أ
ال�سلوبني في�شري الد�ستور
الن�سان يف ديباجته أ�و مقدمته ويخ�ص بع�ض هذه احلقوق بالن�ص عليه يف منت
إ�ىل إ�عالنات حقوق إ
الوثيقة الد�ستورية.
ال�شارة يف ديباجتها إ�ىل
وبالنظر إ�ىل الد�ساتري املغاربية يالحظ أ�نها اعتمدت أ��سلوب اجلمع بني إ
هذه احلقوق وبني الن�ص يف متونها على بع�ضها ،فقد جاء يف توطئة الد�ستور التون�سي الت أ�كيد على
أ�ن ممثلي ال�شعب التون�سي يعلنون عن ت�صميمهم “على توثيق عرى الوحدة القومية والتم�سك بالقيم
الن�سان وبالعدالة واحلرية وتعمل لل�سلم والتقدم
الن�سانية امل�شاعة بني ال�شعوب ،التي تدين بكرامة إ
إ
أ
أ
والتعاون احلر” ،كما جاء يف ديباجة الد�ستور اجلزائري الت�كيد كذلك على “�ن الد�ستور فوق اجلميع
وهو القانون أ
ال�سا�س الذي ي�ضمن احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية” ،و أ�ورد ت�صدير الد�ستور
املغربي ت أ�كيدا مماثال حيث ن�ص على أ�ن “اململكة املغربية الع�ضو الكامل الن�شيط يف املنظمات الدولية
الن�سان
الن�سان وواجبات ،وت�ؤكد ت�شبثها بحقوق إ
تتعهد بالتزام ما تقت�ضيه مواثيقها من مبادئ حقوق إ
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كما ه nمتعارف عليها عاملياً” .ويف ديباجة الد�ستور املوريتاين جاء الت أ�كيد على “ أ�ن ال�شعب املوريتاين
العالن العاملي وامليثاق
ال�سالمي ،ومببادئ الدميقراطية الوارد حتديدها يف إ
يعلن مت�سكه بالدين إ
الن�سان وال�شعوب ويف االتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا و أ�ن ال�شعب
الفريقي حلقوق إ
إ
أ
املوريتاين يعلن على وجه اخل�صو�ص ال�ضمان الكيد للحقوق واملبادئ التالية:
 حق امل�ساواة.احلريات ال�سيا�سية واحلريات الثقافية. حق امللكية. احلريات واحلقوق أال�سا�سية.
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية. احلقوق املتعلقة أال�سالمي.
بال�رسة كخلية أ��سا�سية للمجتمع إ
ال�شارات التي وردت يف ديباجات أ�و مقدمات الد�ساتري املغاربية ،أ�ما بالن�سبة
هذا عن أ�هم إ
الن�سان املدنية وال�سيا�سية ،وكذلك
للن�صو�ص الواردة يف متون هذه الد�ساتري ف�إن االعرتاف بحقوق إ
بحقوقه االقت�صادية واالجتماعية والثقافية مل يكن على ن�سق واحد ،إ�ذ يف الوقت الذي يالحظ فيه تو�سيع
دائرة هذا االعرتاف لي�شمل عددا كبريا من احلقوق واحلريات  ،كما يف الد�ستور اجلزائري – الذي
أ�فرد الف�صل الرابع منه للحقوق واحلريات وب�شكل �شمل اجليلني من احلقوق املدنية وال�سيا�سية وكذلك
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وذلك يف املواد من  29إ�ىل  59من هذا الد�ستور – مل تكن دائرة
االعرتاف يف كل من الد�ستور املوريتاين واملغربي والتون�سي �شاملة للكثري من احلقوق االقت�صادية
ال مل ي�رش الد�ستور املوريتاين إ�ىل احلق يف العمل ،كما أ�ن احلق يف �ضمان
واالجتماعية والثقافية ،فمث ً
الت أ�مني االجتماعي مل يحظ باعرتاف أ�ي من الد�ساتري الثالثة .و إ�ذا ما أ�ردنا الوقوف على أ�هم احلقوق
واحلريات التي حظيت باعرتاف الوثائق الد�ستورية املغاربية  ،مبا فيها الوثيقة اخل�رضاء الكربى
الن�سان يف ع�رص اجلماهريية الليبية ميكن أ�ن نبني آ
التي:
حلقوق إ

 -1احلق يف احرتام احلرية ال�شخ�صية واحلياة اخلا�صة:

اعرتفت كل الد�ساتري املغاربية يف متونها بهذا احلق ،وذلك يف الف�صل  9من الد�ستور التون�سي،
ويف املادتني  36و  38من الد�ستور اجلزائري ،وكذلك يف الف�صلني  10و  11من الد�ستور املغربي
ويف املادة  13من الد�ستور املوريتاين .كما أ�كدت على م�ضمون هذا احلق املادتان  7و  13من الوثيقة
الن�سان .
اخل�رضاء الكربى حلقوق إ

 -2احلق يف حرية الفكر والوجدان واملعتقد:

لقد مت االعرتاف الد�ستوري بهذا احلق يف الف�صلني  5و 8من الد�ستور التون�سي ،وكذلك يف املادتني
 38و  41من الد�ستور اجلزائري ،كما أ�ورده الد�ستور املغربي يف الف�صلني  6و ،9وكذلك املوريتاين
يف املادة  10منه مكتفيا بالن�ص على حرية الفكر دون املعتقد ،والوثيقة اخل�رضاء يف املادة  19منها .
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 -3حرية الر�أي والتعبري:

ورد الن�ص عليها يف الف�صل  8من الد�ستور التون�سي ،وكذلك يف املادتني  41و  48من الد�ستور
اجلزائري ،كما ن�ص على هذه احلرية الد�ستور املغربي يف الف�صل  9منه والد�ستور املوريتاين يف
مادته . 10

 -4حرية االجتماع ال�سلمي:

أ� كد الف�صل الثامن من الد�ستور التون�سي إ�مكانية ممار�سة هذه احلرية ،كما أ�جاز هذه املمار�سة
الد�ستور اجلزائري يف املادة  14منه ،وكذلك الد�ستور املغربي يف الف�صل  9منه ،والد�ستور املوريتاين
يف مادته .10

 -5حرية تكوين اجلمعيات والنقابات املهنية واالن�ضمام �إليها:

ن�ص على ذلك الف�صل الثاين من الد�ستور التون�سي ،وكذلك املادتني  43و  56من الد�ستور
اجلزائري ،كما جاء الن�ص عليها يف الف�صل التا�سع من الد�ستور املغربي ويف املادة العا�رشة من
الد�ستور املوريتاين .واملادة ال�ساد�سة من الوثيقة اخل�رضاء الليبية .

 -6احلق يف حظر إالبعاد عن الوطن ويف العودة �إليه :

يالحظ أ�نه يف الوقت الذي مل ي�رش فيه الد�ستور املغربي إ�ىل أ�ي من هذه احلقوق ،إ�ال أ�ن الد�ساتري
املغاربية أ
الخرى قد أ�قرتها جميع ًا حيث جاء يف الف�صلني  11و  17من الد�ستور التون�سي الن�ص على
ذلك ،وكذلك املادة  44من الد�ستور اجلزائري ،ويف املادتني  10و  22من الد�ستور املوريتاين.
وقد ا�ستثنى هذا أ
الخري من حظر ت�سليم الالجئني طلب الدولة التي تكون قد دخلت مع موريتانيا يف
اتفاقية جتيز ذلك ،أ
المر الذي يجعل الالجئ ال�سيا�سي إ�ىل موريتانيا يف غري م أ�من من الت�سليم يف بع�ض
أ
الحيان .ويف الوثيقة اخل�رضاء ن�صت املادة الرابعة على أ�ن حق املواطنة حق مقد�س ال يجوز إ��سقاطه
أ�و �سحبه  ،ولعل يف هذا الن�ص املميز ما يعني حق املواطن يف عدم إ�بعاده من بلده أ�و منعه من العودة

إ�ليه متى �شاء ذلك .
ون�شري إ�ىل أ�ن اعرتاف الد�ساتري املغاربية ال�سابق بهذه احلقوق وحده لي�س كافي ًا ما مل يرفق ب�إرادة
حقيقية إلعماله من خالل توفري العديد من ال�ضمانات الق�ضائية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية،
الن�سان ال�سابقة قد �صيغت بعبارات عامة،
إ�ذ أ�ن جميع هذه الن�صو�ص الد�ستورية املتعلقة بحقوق إ
أ�مكن وميكن معها أ
والفادة منها،
للنظمة املغاربية – بدعاوى خمتلفة – الت�ضييق من نطاق التمتع بها إ
فبدعاوى املحافظة على النظام العام أ
والمن العام وحماية اال�ستقرار وتطبيق ًا لعبارة “وفق ًا ألحكام
القانون” أ�و لعبارة “طبق ًا للعادات أ
والعراف ( .”)..مل ترتدد دول عربية عديدة يف و�ضع القيود
()9
التنظيمية التي كادت تفرغ الن�صو�ص الد�ستورية املذكورة من م�ضامينها احلقيقية .
بال�ضافة إ�ىل االعرتاف
الن�سان تتطلب إ
ومما ال �شك فيه أ�ن �ضمانات نفاذ احلماية الد�ستورية حلقوق إ
الد�ستوري بهذه احلقوق إ�قرار العديد من املبادئ التي من أ�همها مبد أ� ا�ستقالل الق�ضاء ،ومبد أ� كفالة حق
الن�سان ،فما مدى مراعاة الد�ساتري
التقا�ضي ومبد أ� الرقابة الق�ضائية على ال�رشعية الد�ستورية حلقوق إ
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املغاربية لهذه ال�ضمانات؟.
ثانيا  :مبد أ� ا�ستقالل الق�ضاء يف الوثائق الد�ستورية املغاربية :
ميثل اال�ستقالل الق�ضائي ركن ًا أ��سا�سي ًا يف مبد أ� ال�رشعية بوجه عام و�ضمانا ل�سيادة القانون وهدف
ا�ستقالل الق�ضاء إ�ىل حترير �سلطته من أ�ي تدخل من جانب ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية ،كما يهدف
إ�ىل ت أ�كيد عدم خ�ضوع الق�ضاة لغري القانون ،فواجب القا�ضي يف تطبيق القانون يقت�ضي منه معرفة
الرادة
إ�رادة امل�رشع على الوجه ال�صحيح وهو ما ال يت أ�تى إ�ال إ�ذا كان كامل احلرية يف ا�ستخال�ص هذه إ
(.)10
غري مت أ�ثر بفكرة معينة وغري خا�ضع لتدخل من هاتني ال�سلطتني
ومبا أ�ن ا�ستقالل الق�ضاء يعد عن�رص ًا مهم ًا يف �رشف الق�ضاء إ�ذ دونه يفقد الق�ضاء قيمته وجدواه يف
حماية احلقوق واحلريات ،ف�إن الد�ساتري املغاربية وغريها من الد�ساتري العربية والعاملية أ
الخرى قد
عملت على ت أ�كيد هذا اال�ستقالل حيث أ�كد الد�ستور التون�سي يف ف�صله  65على أ�ن “الق�ضاة م�ستقلون
ال �سلطان عليهم يف ق�ضائهم لغري القانون” ،كما ن�ص الد�ستور اجلزائري يف املادة  128منه على
“ أ�ن ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ومتار�س يف إ�طار القانون” وقد جاء فيه أ�ي�ض ًا الت أ�كيد على أ�ن “حتمي
ال�سلطة الق�ضائية املجتمع واحلريات وت�ضمن للجميع ولكل واحد املحافظة على حقوقهم أ
ال�سا�سية” املادة
( ،)139و إ�معان ًا يف �ضمان ا�ستقالل الق�ضاء جاءت املادة  147من هذا الد�ستور لت�ؤكد على أ�ن “ال
يخ�ضع القا�ضي إ�ال للقانون” ،وكذلك املادة  148حيث ن�صت على أ�ن “القا�ضي حممي من كل أ��شكال
ال�ضغوط والتدخالت واملناورات التي قد ت�رض ب أ�داء مهمته أ�و مت�س نزاهة حكمه”.
وت أ�كيد ًا ملبد أ� ا�ستقالل الق�ضاء أ�ي�ض ًا ن�ص الد�ستور املغربي يف الف�صل  82منه على أ�ن “الق�ضاء
م�ستقل عن ال�سلطة الت�رشيعية وعن ال�سلطة التنفيذية” ،كما ن�ص يف الف�صل  85منه على أ�ن “ال يعزل
ق�ضاة أ
الحكام وال ينقلون إ�ال مبقت�ضى القانون” .ويف الد�ستور املوريتاين ن�صت املادة  89على أ�ن
“ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة عن ال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطة التنفيذية” كما أ�كد ن�ص املادة  90من هذا
الد�ستور على أ�نه “ال يخ�ضع القا�ضي للقانون وهو حممي يف إ�طار مهمته من أ��شكال ال�ضغط التي
الن�سان  ،فقد أ�كد امل�رشع الليبي من
مت�س نزاهة حكمه” .أ�ما يف الوثيقة اخل�رضاء الكربى حلقوق إ
خالل املادة التا�سعة من هذه الوثيقة ذات الطبيعة الد�ستورية على أ�ن “ املجتمع اجلماهريي ي�ضمن حق
التقا�ضي وا�ستقالل الق�ضاء ولكل متهم احلق يف حماكمة عادلة ونزيهة “ .
غري أ�نه ورغم أ
الهمية اخلا�صة التي متثلها الن�صو�ص الد�ستورية ال�سابقة امل�ؤكدة على مبد أ� ا�ستقالل
الن�سان املغاربي ،إ�ال أ�ن اخلوف
الق�ضاء وما يرتتب على ذلك من أ�همية خا�صة يف حماية حقوق إ
كل اخلوف من أ�ن يكون ت أ�كيد مبد أ� ا�ستقالل الق�ضاء جمرد ا�ستجابة �شكلية تخفى وراءها احلر�ص
أ
الكيد على إ�فراغ املبد أ� املذكور من فحواه احلقيقية()11؛ وهو ما تظهر مالحمه يف ال�صياغات العامة
ال�سابقة حول مبد أ� ا�ستقالل الق�ضاء مما يعطي ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية يف بلدان املغرب العربي
�صالحيات وا�سعة يف جمال تف�سري هذه الن�صو�ص العامة وتقييد نطاق تطبيق املبد أ� تبعا لذلك ،إ�ىل
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احلد الذي يكاد يجعل من الق�ضاء �سلطة خا�ضعة بدرجة أ�و ب أ�خرى لهاتني ال�سلطتني وخا�صة لل�سلطة
التنفيذية على وجه التحديد ( ،)12وهو ما يظهر من حني آلخر من خالل التدخل يف إ�جراءات �سري
العدالة ويف االمتناع عن تنفيذ أ
الحكام الق�ضائية ويف إ�عطاء الهيئات التنفيذية �سلطات ق�ضائية خا�صة
يف ظل الظروف أ
والو�ضاع غري العادية واال�ستثنائية ،وكذلك من خالل التو�سع يف تف�سري نظرية
إ�عمال ال�سيادة بهدف إ�خراج بع�ض ت�رصفات ال�سلطة التنفيذية أ�و بع�ض قراراتها من اخل�ضوع لرقابة
الق�ضاء والتدخل يف ت�شكيل الهيئات الق�ضائية وتخويل املحاكم الع�سكرية اخت�صا�صات وا�سعة وات�ساع
نطاق واليتها لي�شمل بع�ض أ
الفراد من غري الع�سكريني(.)13
ثالثا  :كفالة حق التقا�ضي يف الوثائق الد�ستورية املغاربية :
يعترب احلق يف التقا�ضي من احلقوق املهمة التي البد من حمايتها لكل إ�ن�سان “ولقد حر�ص فقه
الدميقراطية التقليدية على ت أ�كيد هذا احلق واعتباره حق ًا د�ستوري ًا ال يجوز امل�سا�س به ،بل إ�ن هناك
للن�سان التي ال ميكن
ر أ�ي ًا يف هذا الفقه قد ذهب إ�ىل حد القول ب أ�ن حق التقا�ضي من احلقوق الطبيعية إ
للم�رشع الد�ستوري نف�سه امل�سا�س بها ،وذلك ألن كفالة حق التقا�ضي أ�مر واجب باعتباره من املبادئ
الد�ستورية العليا غري املدونة”(.)14
ومن امل�ؤ�سف حق ًا أ�نه رغم الت أ�كيد ال�سابق على أ�همية كفالة حق أ
الفراد يف التقا�ضي واعتبار ذلك
الن�سان و�صيانتها من كل االعتداءات التي ميكن أ�ن تتعر�ض
ميثل �ضمانة ال غنى عنها حلماية حقوق إ
الدارة أ�و من أ�ي �سلطة من �سلطات الدولة املختلفة ،ورغم حر�ص العديد من بلدان العامل
لها من إ
اليوم على الكفالة الد�ستورية لهذا احلق ،وت�ضمينه من ثم يف خمتلف وثائقها الد�ستورية ،إ�ال أ�ن
د�ساتري بلدان املغرب العربي جميع ًا مل تت�ضمن ن�صا �رصيحا -با�ستثناء الوثيقة اخل�رضاء الكربى حلقوق
الن�سان التي متيزت بالت أ�كيد على هذا احلق يف املادة التا�سعة منها امل�شار إ�ليها �سابقا -يكفل حق املواطن
إ
يف التقا�ضي ،و إ�ن كانت مل تخل يف الواقع من بع�ض الن�صو�ص القريبة امل�ضمون من هذا احلق ،حيث
ن�ص الد�ستور التون�سي يف الف�صل  12منه على أ�ن “كل متهم بجرمية يعترب بريئ ًا إ�ىل أ�ن تثبت إ�دانته
يف حماكمة عادلة تكفل له فيها ال�ضمانات ال�رضورية للدفاع عن نف�سه” كما ن�ص هذا الد�ستور على حق
امل�ساواة يف احلقوق والواجبات و أ�مام القانون (الف�صول  )12-6-5وهو حق وطيد ال�صلة باحلق يف
التقا�ضي.
كذلك ن�ص الد�ستور اجلزائري يف املادة  33على أ�ن “الدفاع الفردي أ�و عن طريق اجلمعية عن
احلقوق أ
للن�سان وعن احلريات الفردية واجلماعية م�ضمون” و أ�كد كذلك هذا الد�ستور يف
ال�سا�سية إ
املادة  39منه على أ�ن “كل املواطنني �سوا�سية أ�مام القانون ،كما جاء يف املادة  31منه الن�ص على
أ�ن “ت�ستهدف امل�ؤ�س�سات �ضمان م�ساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات  ”...ويف
الد�ستور املغربي أ�كد امل�رشع الد�ستوري على أ�ن جميع املغاربة �سواء أ�مام القانون (الف�صل اخلام�س)
كما أ�كد يف الف�صل  10على أ�نه “ال يلقى القب�ض على أ�حد وال يعتقل وال يعاقب إ�ال يف أ
الحوال وح�سب
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الجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون” وهذه ال�ضمانات و إ�ن مل ت�رش �رصاحة إ�ىل كفالة احلق يف
إ
التقا�ضي إ�ال أ�ن الفحوى العام لها ميكن أ�ن يحمل على االعتقاد ب أ�ن امل�رشع الد�ستوري املغربي متم�سك
بهذا احلق.
أ
أ
ويف نهج قريب من نظريه املغربي ن�ص الد�ستوري املوريتاين يف مادته الوىل على �نه “...
ت�ضمن اجلمهورية لكافة املواطنني امل�ساواة أ�مام القانون” ،كما ن�ص أ�ي�ض ًا يف املادة  13على أ�نه “يعترب
كل �شخ�ص بريئ ًا حتى تثبت إ�دانته من قبل هيئة ق�ضائية �رشعية ،ال يتابع أ�حد أ�و يوقف أ�و يعتقل إ�ال يف
الجراءات التي ن�ص عليها القانون”.
احلاالت وطبق إ
والواقع أ�ن عدم الن�ص �رصاحة يف الد�ساتري املغاربية -با�ستثناء الوثيقة اخل�رضاء الليبية-على كفالة
احلق يف التقا�ضي وكذلك إ�غفالها لبع�ض احلقوق أ
الخرى كعدم الن�ص يف الد�ستور التون�سي واملوريتاين
على احلق يف امل�ساواة بني الرجل واملر أ�ة ت أ��سي ًا بالد�ستور املغربي (الف�صل الثاين) واجلزائري املادة 31
والوثيقة اخل�رضاء م  ،) 21قد مت تداركه من خالل القوانني والت�رشيعات العادية ،ومنها على وجه
اخل�صو�ص قوانني العقوبات ،غري أ�نه رغم ذلك “يبقى القول ب أ�ن هنالك من يرى أ�ن ال�سلطة التنفيذية
يف هذه الدول متيل كثري ًا إ�ىل التو�سع يف تف�سري الن�صو�ص التي تخولها �صالحيات خا�صة يف ظروف
الن�سان( .)15ولعل إ�عالن
�صعبة كحاالت الطوارئ التي متثل يف الغالب خروج ًا �صارخ ًا على حقوق إ
حالة الطوارئ �شبه الدائمة على أ
القل يف اجلزائر نظرا لظرفها اخل�ص  ،ميثل جت�سيد ًا له داللته فيما
()16
الن�سان فيها .
يت�صل بتقدير مدى حر�ص هذه الدولة على عدم كفالة بع�ض حقوق إ
الن�سان:
رابعا  :الرقابة على احرتام ال�شرعية الد�ستورية حلقوق إ
الن�سان وحرياته ،و إ�ذا
ميثل احرتام الدول ملبد أ� امل�رشوعية �ضمانة أ�كيدة وفعالة حلماية حقوق إ
كان من امل�ؤكد أ�ن نفاذ احرتام هذا املبد أ� أ�مر مرتبط إ�ىل حد كبري بوجود رقابة ق�ضائية م�ستقلة تبحث عن
املخالفات وحتدد قدرها وتعيد أ
الن�سان
المور إ�ىل ن�صابها حفاظ ًا على امل�رشوعية الد�ستورية حلقوق إ
وحرياته( ،)17ف�إن هناك من الفقهاء من ذهب إ�ىل الت�شكيك يف أ�همية الرقابة وجدواها م�ساوي ًا يف ذلك
بني الرقابة ال�سيا�سية والق�ضائية ،م�ؤكد ًا أ�ن االنحراف الذي يرافق الرقابة الد�ستورية ي�ؤثر بو�ضوح يف
أ��سا�سها املنطقي ذلك ألن رقابة د�ستورية القوانني هي من طبيعة �سيا�سية غري ثابتة وتت أ�ثر باالجتاهات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية يف الدولة ،ومن ثم فهي تتحول إ�ىل رقابة �سيا�سية من حيث امل�آل،
بل ذهب هذا الر أ�ي إ�ىل حد القول ب أ�ن الرقابة على د�ستورية القوانني تعطل الدميقراطية ألنها ت�رصف
أ�نظار الباحثني عن االهتمام بال�شئون العامة وجتعلهم يعتمدون كلية على تقدير املحاكم للد�ستور(.)18
غري أ�نه “ إ�ذا كانت احلقوق واحلريات تعترب مبثابة دعائم ل�سيادة القانون ،ف�إنه يجب �ضمان هذه
الدعائم يف جميع القوانني للحيلولة دون التحكم و إ��ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،ويتمثل هذا ال�ضمان يف الدولة
القانونية يف أ�ن يعهد لهيئة ذات طابع ق�ضائي بالرقابة على مدى احرتام املخاطبني بالقانون لل�رشعية
الد�ستورية”( .)19كما أ�نه من ناحية أ�خرى إ�ذا كانت الدميقراطية ال تقوم دون �سيادة القانون ،ف�إنها
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كذلك ال تكون حقيقة واقعة إ�ال يف البالد التي ت�شهد رقابة على د�ستورية القوانني ،ورمبا دفع هذا
املعنى الفقيه الفرن�سي إ�يزمان إ�ىل القول ب أ�نه “مامل تت أ�كد �سيادة الد�ستور بالرقابة على د�ستورية القوانني
ف�إن الد�ستور يكون برناجم ًا �سيا�سي ًا له قوة إ�لزامية أ�دبية وي�صبح جمموعة من الن�صائح املفيدة للم�رشع
مع تركه حر ًا يفعل ما ي�شاء ألن أ�فعاله املخالفة للد�ستور �سوف تظل �صحيحة يف جميع أ
الحوال ،وعلى
هذا النحو ف�إن الرقابة على د�ستورية القوانني ت�ؤكد إ�لزاميـة قواعد الد�ستور ،وبها يت أ�كد أ�ن الد�ستور
ال�سمى و أ�نه هو أ
هو القاعدة القانونية أ
ال�صل يف كل �صحة قانونية”(.)20
والدارة على احرتام
وتهدف الرقابة على د�ستورية القوانني فيما تهدف إ�ليه إ�ىل حمل امل�رشع إ
للن�سان ،غري أ�نه من امل�ؤكد أ�ن هذا االحرتام ال
وحماية احلقوق واحلريات التي كفلها الد�ستور إ
الداري
ميكن حتقيقه دون وجود إ��رشاف ق�ضائي م�ستقل على د�ستورية القوانني و�رشعية الت�رصف إ
والتنفيذي( ،)21فما مدى مراعاة هذه ال�ضمانات يف الد�ساتري املغاربية؟.
بالنظر إ�ىل د�ساتري بلدان املغرب العربي نالحظ أ�ن معظمها ف�ضل ،فيما يخ�ص الرقابة على
د�ستورية القوانني  -ومت أ�ثرة يف ذلك بالنظام الفرن�سي  -االعتماد على الرقابة ال�سيا�سية فيما يتعلق
والت�رشيعات من خالل هيئة ذات �صفة �سيا�سية هي املجل�س الد�ستوري الذي يخت�ص يف جميع هذه
الدول بالرقابة على د�ستورية القوانني التي حتال إ�ليه قبل إ��صدار أ
المر بتنفيذها (الباب التا�سع من
الد�ستور التون�سي ،املادة  163من الد�ستور اجلزائري الف�صل  78من الد�ستور املغربي ،املادة  86من
الد�ستور املوريتاين) هذا فيما يخ�ص الرقابة الد�ستورية على الت�رشيعات .
الدارة ،ف�إن د�ساتري هذه الدول وقوانينها
أ� ما بالن�سبة لرقابة امل�رشوعية أ�و الرقابة على أ�عمال إ
النظامية ،قد أ�حالت ذلك إ�ىل جمال�س أ�و حماكم أ�و إ�ىل دوائر أ�و غرف إ�دارية ،كما يف موريتانيا
وليبيا ،ففي الد�ستور التون�سي -بعد تعديل أ�بريل  76م -مت الن�ص على أ�ن جمل�س الدولة يرتكب من
الدارية وجمل�س املحا�سبات  ،ويف الد�ستور اجلزائري جاء الن�ص يف املادة  143على
هي أ�تني :املحكمة إ
الدارية” .
أ�نه “ينظر الق�ضاء يف الطعن يف قرارات ال�سلطات إ
الدارية مبقت�ضى قانون � 3سبتمرب  1993م ف أ��صبحت هذه املحاكم
ويف املغرب مت إ�ن�شاء املحاكم إ
الدارية ب�سبب جتاوز ال�سلطة ويف النزاعات
تخت�ص “  بالبت ابتدائيا يف طلبات إ�لغاء قرارات ال�سلطات إ
الدارية ودعاوى التعوي�ض عن أ
ال�رضار التي ت�سببها يف الطريق العام مركبات أ�يا
املتعلقة بالعقود إ
()22
كان نوعها ميلكها �شخ�ص من أ��شخا�ص القانون العام  ،كما ن�صت املادتان  8و 44من القانون
املذكور على اخت�صا�صات أ�خرى لهذه املحاكم  :كالنظر يف املنازعات النا�شئة عن تطبيق الن�صو�ص
الت�رشيعية والتنظيمية أ�و املتعلقة باملعا�شات واالنتخاب وال�رضائب ونزع امللكية ألجل املنفعة العامة أ�و
الدارية وغريها.
بفح�ص �رشعية القرارات إ
أ
الدارة تولتها يف كال هذين البلدين على
أ�ما يف موريتانيا وليبيا ف�إن رقابة امل�رشوعية على �عمال إ
التوايل :غرف أ�و دوائر إ�دارية  ،حيث ن�ص القانون رقم  93/10م املتعلق بتنظيم الهيئات الق�ضائية
يف موريتانيا يف مادته أ
الدارية املتعلقة بدعاوى
الدارية يف الق�ضايا إ
الربعني على أ�نه تبت الغرف إ
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الدارية الفردية والتنظيمية  ،النزاعات املتعلقة
الجراءات إ
جتاوز ال�سلطة  :كالدعاوى املقدمة �ضد إ
باحلالة الفردية للموظفني العموميني  ،النزاعات املتعلقة بالعقار العمومي وااللتزامات العقارية
الدارية
ورخ�ص التنقيب عن املعادن .أ�ما يف ليبيا فقد ن�ص قانون رقم 71 / 88م املنظم للغرف إ
مبحاكم اال�ستئناف يف كل من مدن طرابل�س وبنغازي وم�رصاتة( .)23يف املواد  5 – 4 – 3 – 2 :على
عدد من االخت�صا�صات املتعلقة مبنازعات املرتبات واملعا�شات التقاعدية واملكاف�آت وطلبات التعوي�ض
واملنازعات اخلا�صة بعقود االلتزام أ
وال�شغال العامة والتوريد وكذلك يف الطعون التي ترفع �ضد
الدارية النهائية متى كان الطعن متعلقا بعيب يف ال�شكل أ�و يف خمالفة القوانني واللوائح أ�و
القرارات إ
باخلط أ� يف تطبيق أ�و ت أ�ويل أ�و إ��ساءة ا�ستعمال ال�سلطة  .أ�ي أ�ن هذه الدوائر الق�ضائية تعنى بالبت يف
الدارية والتعوي�ض
عدد من املنازعات والدعاوى كمنازعات الوظيفة العامة ودعاوى إ�لغاء القرارات إ
الدارية(.)24
عنها واملنازعات املت�صلة ببع�ض العقود إ
ون�شري إ�ىل أ�نه رغم الن�صو�ص املغاربية ال�سابقة امل�ؤكدة على وجود أ�نواع خمتلفة من الرقابة
الن�سانية ،إ�ال
ال�سيا�سية والق�ضائية على احرتام امل�رشوعية الد�ستورية والقانونية للحقوق واحلريات إ
ؤ
أ�ن ثمة من ظل مييل إ�ىل الت�شكيك يف م�صداقية هذه الرقابة على أ
القل يف البالد العربية ،م�كد ًا على
أ�نه “ ال توجد رقابة من أ�ي نوع تقف لهم باملر�صاد و إ�ن وجدت بع�ض أ��شكال الرقابة الق�ضائية يف بع�ض
أ
القطار العربية ،ف�إن أ�حكامها إ�ما أ�نها ال يعتد بها غالب ًا أ�و تقوم ال�سلطة الت�رشيعية امل�ؤيدة دائم ًا لل�سلطة
()25
التنفيذية التي أ�وجدتها ب�إ�صدار قوانني جديدة للتحايل على أ�حكام الق�ضاء .
اخلامتة:
قد يكون من املهم الت أ�كيد على أ�نه إ�ذا كان قد أ��صبح من امل�سلم به يف كل النظم القانونية أ�ن حقوق
الن�سان وحرياته أ��صبحت من احلقائق القانونية ،ف�إن العمل على حماية هذه احلقوق واحلريات
إ
أ
أ
وت�كيد احرتامها بات من �لزم ما يكون ل�ضمان متتع أ
الفراد بها بغ�ض النظر عما تخوله إ�ياهم الوثائق
للن�سان بو�صفه إ�ن�سان ًا أ�ي ًا كانت جن�سيته
الن�سان تثبت إ
الد�ستورية لدولهم أ�و قوانينهم الداخلية ،فحقوق إ
و أ�ي ًا كان النظام الد�ستوري الذي يخ�ضع له ،ومن ثم ال جمال حلرمان الفرد من حقوقه وحرياته
العامة بحجة أ�ن نظامه الد�ستوري ال يعرتف بتلك احلقوق أ�و بجزء منها.
ومع ذلك فال�صعوبة تثور عندما تتنكر بع�ض الوثائق الد�ستورية حلقوق أ
الفراد وحرياتهم أ�و
للن�سان من حقوق وحريات أ��سا�سية يف إ�عالنات احلقوق والعهود
تت�ضمن ن�صو�ص ًا تخالف ما يثبت إ
املقررة للحريات( ،)26أ
المر الذي قد يدفع بتدخالت أ�جنبية يف ال�شئون الداخلية للدول ،بذريعة الدعم
الن�سان  ،تدخالت قد تكون من قبيل احلق الذي يراد به الباطل .
واملحافظة على حقوق إ

رواق عربي العدد 45

79
ال�سيد �سعيد
حممد
حممدو بن
د.د.حممد

الهوام�ش
الن�سان
.1انظر يف هذا املعنى د� /سعيد زيداين  :الدميقراطية وحقوق إ
يف كتاب « حول اخليار الدميقراطي درا�سات نقدية ،مركز درا�سات
الوحدة العربية ،ط 1994 ،1م � ،ص .171
الن�سان ،مركز الدرا�سات
.2د /وجدي ثابت غابريال ،د�ستورية حقوق إ
الن�سان ،القاهرة 1993 ،م � ،ص .8
واملعلومات القانونية حلقوق إ
 .3د /أ�حمد فتحي �رسور ،احلماية الد�ستورية للحقوق واحلريات ،دار
ال�رشوق ،القاهرة  1997 ،م �ص .11
.4انظر يف هذا املعنى نف�س املرجع �ص.21 ،
.5انظر يف هذا املعنى ،د  .فتحي �رسور ،املرجع ال�سابق� ،ص .24
.6د� /سعيد زيداتي ،مرجع �سابق� ،ص . 172
.7د  /فتحي �رسور  ،املرجع ال�سابق �ص . 26 ،
.8د /أ�حمد فتحي �رسور ،مرجع �سابق� ،ص .26
الن�سان وتطبيقاتها يف
.9د /أ�حمد الر�شيدي ،ال�ضمانات الدولية حلقوق إ
بع�ض الد�ساتري العربية ،من�شورات كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية،
جامعة القاهرة� ،1999 ،ص .32
.10د /أ�حمد فتحي �رسور ،مرجع �سابق� ،ص .603
.11د /أ�حمد الر�شيدي ،مرجع �سبق ذكره� ،ص .28
.12نف�س املرجع� ،ص .28
.13نف�س املرجع ،نف�س ال�صفحة.
.14د /أ�نور أ�حمد ر�سالن ،احلقوق واحلريات العامة يف عامل متغري ،
النه�ضة العربية القاهرة  1997م � ،ص .191
.15د /أ�حمد الر�شيدي ،مرجع �سابق� ،ص .30
.16نف�س املرجع ،نف�س ال�صفحة.
.17حميي �شوقي أ�حمد ،مرجع �سابق� ،ص .382
.18نف�س املرجع� ،ص .382
.19د /أ�حمد فتحي �رسور ،مرجع �سابق� ،ص .113
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.20انظر:
C. Eismann : La Haute Cour Constutitionnelle
.d’Autriche; Economica, No. 9, 1986, P. 22
.21فاحت �سميح عزام� ،ضمانات احلقوق املدنية وال�سيا�سية يف الد�ساتري
الن�سان (درا�سة مقارنة)،
العربية ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق إ
� ،1995ص .67
الن�سان  ،النجاح
وحقوق
العامة
احلريات
،
امل�صدق
رقية
.22انظر د /
إ
اجلديد  ،الدار البي�ضاء  1999 ،م � ،ص . 130
أ
.23انظر يف ذلك د  /حممد عبد الله احلراري  ،الرقابة على �عمال
الداري  ،من�شورا ت
الدارة يف القانون الليبي ( رقابة دوائر الق�ضاء إ
إ
جممع الفاحت للجامعات  1990 ،م �ص . 62
.24نف�س املرجع � ،ص. 64  
.25فاحت �سميح عزام مرجع �سابق � ،ص .72
.26د /وجدي غابريل ،مرجع �سابق� ،ص .11
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امللــــف

الن�سان باملغرب
العدالة االنتقالية وحقوق إ
الن�سان
بني املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�صاف وامل�صاحلة
وهيئة إ
مقدمة:
الن�سان واجهة رئي�سة يف جمال
�شكل مو�ضوع حقوق إ
�صريورة النظام ال�سيا�سي املغربي من أ�جل إ�ر�ساء وترميم
ال�صالحي .فاملتتبع لل� أش�ن ال�سيا�سي املغربي ت�ستوقفه حتما التحوالت التي عرفتها
أ��س�س م�رشوعه إ
الخرية من القرن  ،20حيث انطلقت دينامية غنية أ
احلياة ال�سيا�سية باملغرب خالل الع�رشية أ
بالحداث
عبد الكرمي العبدالوي *

والوقائع ال�سيا�سية ،ي�ستطيع معها الباحث مالم�سة وجود رغبة لدى النظام ال�سيا�سي ب�رضورة جتديد
احلقل ال�سيا�سي و إ�عادة �صياغة م�رشوعه وتو�سيع دائرة انفتاحه.
()1
وهكذا فمع التغريات العميقة التي بد أ� يعرفها املجتمع املغربي يف بداية الثمانينات أ�درك النظام
ال�سيا�سي أ�ن أ�هم �رشط ل�ضمان فعاليته وا�ستمراريته هو جتديد أ�ن�ساق وموارد م�رشوعيته .فالنظام
النتاج االجتماعي ،وجعل ميزان
توقف إ�ىل حدود الثمانينات يف إ�دامة قدرته على املراقبة و إ�عادة إ
القوى دائما يف �صاحله ،إ�ال أ�نه بعد ذلك حدثت تغريات وتفاعالت مهمة ،م�ست أ
الفكار واملمار�سات
ال�سيا�سية على حد �سواء ،وباتت تهدد بتدمري قواعد و أ��س�س م�رشوعيته ،فالتنمية ف�شلت ،والتفاوتات
تعمقت وغطت تقريبا كل امل�ستويات ،وبالتايل تقل�صت قدرة الدولة على تلبية احلاجيات أ
ال�سا�سية
أ
للغلبية ال�ساحقة منن ال�شعب وتراجعت خدماتها.
من جانب �آخر أ�دى انهيار ثمن الفو�سفاط يف أ
ال�سواق الدولية وارتفاع املديونية اخلارجية،
وت�صاعد معدل النمو الدميوغرايف إ�ىل ازدياد معدل البطالة ،وفقدان العملة الوطنية لقيمتها ،هكذا
بد أ�ت الثقة يف املنظومة الفكرية والقيمية للنظام ترتاجع خا�صة بعد أ�ن دخل املغرب يف م�سل�سل إ�عادة
بناء اقت�صاده على حماور جديدة .فكان م�سل�سل «خ�صخ�صة» االقت�صاد املغربي الذي يعني تطويره
* باحث في العلوم السياسية في جامعة محمد اخلامس باملغرب.
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الن�سان باملغرب
العدالة االنتقالية وحقوق إ

وع�رصنته دون أ�ن يواكبه تطور مماثل على م�ستوى حتديث العالقات االجتماعية وال�سيا�سية .ما أ�دى
إ�ىل قيام فجوة بني حتديث القطاع االقت�صادي والبنيات االجتماعية ،فكان من نتيجة ذلك أ�ن عرف
ال�رضابات واالعت�صامات
املغرب انفجارات �شعبية وهزات اجتماعية وموجة وا�سعة تراوحت بني إ
إ�ىل االحتجاجات واملواجهات� ،سجل يف بع�ضها تدخل عنيف للقوات العمومية ،متخ�ضت عنه جمموعة
من االعتقاالت واملحاكمات(.)2
يف هذه املرحلة أ�ح�س النظام ال�سيا�سي ب أ�نه و�صل إ�ىل مرحلة بد أ� يجد فيها �صعوبة كبرية يف اال�ستمرار
و إ�عادة إ�نتاج نف�سه ،فالرموز ال�سائدة مل تعد قادرة على التعبئة وغري مقنعة مبا فيه الكفاية ،وبالتايل
فم�رشوعيته بد أ�ت ت�ضعف ،ألن هناك تزامنا بني تراجع املقدرات املادية ونظريتها املعنوية.
الن�سان ك أ�حد اخليارات ال�رضورية للنظام ال�سيا�سي يف حماولة
يف هذا ال�سياق برزت �سيا�سة حقوق إ
منه للتعوي�ض املعنوي ملواطنيه ،بتو�سيع هام�ش احلقوق واحلريات ،ومن ثمة ت�رصيف التناق�ضات
وا�ستيعاب املتغريات وامت�صا�صها.
الن�سان مل يكن نتيجة قرار ظريف أ�و انفرادي ،بل �شكل حم�صلة مل�سل�سل
بيد أ�ن هذا االهتمام بحقوق إ
من التحوالت ال�سيا�سية التي �شهدها النظام ال�سيا�سي املغربي منذ اال�ستقالل ،والتي ميكن مقاربتها عرب
والق�صاء إ�ىل منطق
التحول الذي طر أ� على �صيغة ال�رصاع ال�سيا�سي الذي انتقل من منطق ال�رصاع إ
التوافق والرتا�ضي بني الق�رص واملعار�ضة ،فكان من نتيجة هذا التغيري يف امل�شهد ال�سيا�سي املغربي،
الخري من أ
أ�ن �سجل العقد أ
اللفية الثانية دخول املغرب مرحلة حوار �سيا�سي جاد بني الطرفني ،أ��سلوبا

وممار�سة .والذي توج بالعر�ض امللكي حول التناوب �سنة  1993و إ�جنازه �سنة  1998بعدما توفر
احلد أ
الجماع حول
الدنى من التوافق إ
اليديولوجي واالندماج ال�سيا�سي( )3الذي مكن من �ضمان إ
الن�سان يف خمتلف جتلياتها ،وذلك �ضمن إ�طار عام
النقاط املتنازع عنها ،ومن �ضمنها ق�ضايا حقوق إ
الن�سان ،حيث دخل املغرب يف
ي�ضع يف ح�سبانه الطابع الدويل الذي باتت تتمتع به ق�ضايا حقوق إ
الن�سان .وهكذا فقد أ�دان
�رصاع مع دول وم�ؤ�س�سات ومنظمات حقوقية دولية ،حول انتهاكه حلقوق إ
الوروبي واخلارجية أ
الربملان أ
المريكية ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايت ووت�ش ،وغريها من
املنظمات احلقوقية املغرب مرات عديدة ،ون�رشت حوله عدة تقارير ،رافقتها حمالت إ�عالمية وا�سعة
مدعمة بن�شاط املنظمات احلقوقية املغربية .ذلك أ�ن ال�رصاع ال�سيا�سي الذي عرفه املغرب ل�سنوات
الن�سان ،التي عرفت انتهاكات وجتاوزات
طويلة كانت له تداعيات خطرية على و�ضعية حقوق إ
م�ست أ
بال�سا�س احلريات الفردية واجلماعية ،كاالعتقال التع�سفي واالختفاء الق�رسي وممار�سة
التعذيب النف�سي ،مع الت�ضييق على حرية ال�صحافة والفكر واالنتماء وغريها من االنتهاكات اجل�سيمة
الن�سان.
حلقوق إ
يف �سياق هذا ال�ضغط الدويل واملحلي ،با�رشت ال�سلطة ال�سيا�سية يف املغرب إ�فراز �رشوط ملمار�سة
الن�سان الذي �شكل نقطة �سوداء
جديدة تتوخى الت�صفية التدريجية مللف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
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عبد الكرمي العبدالوي

الجراءات والتدابري
يف م�سرية النظام ال�سيا�سي املغربي ل�سنوات طويلة( )4وذلك عرب �سل�سلة من إ
الن�سان،
اتخذت يف اجتاهات خمتلفة ومتوازية( )5بداءة بال�سماح بت أ��سي�س جمعيات تدافع عن حقوق إ
و إ�دخال إ��صالحات متفرقة ذات دالالت قوية ،ك�إلغاء ظهري «كل ما من � أش�نه» الذي يعود إ�ىل املرحلة
اال�ستعمارية ،و إ�جراء تعديالت م�ست بع�ض القوانني كالقانون اجلنائي �سنة 1991و �سنة ،2002
وذلك بهدف تعزيز ال�ضمانات املخولة للمتهم ،و إ��صالح مدونة أ
الحوال ال�شخ�صية �سنة  1993و�سنة
 2003رغبة يف متتيع املر أ�ة ببع�ض احلقوق ،وكذلك م�صادقة املغرب على بع�ض االتفاقيات الدولية
الن�صاف وامل�صاحلة يف نوفمرب
والتن�صي�ص عليها يف ديباجة د�ستور ( 1992و�صوال إ�ىل إ�حداث هيئة إ
 2003بغر�ض ت�صفية االنتهاكات اجل�سيمة).
الجراءات كلها هو بناء أ
ويبقى اجلانب أ
الجهزة وامل�ؤ�س�سات التي متت وفق
الكرث بروزا يف هذه إ
الن�سان �سنة  1990وخلق
ا�سرتاتيجية حمددة ،فكان على التوايل ت أ��سي�س املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان �سنة  .1993و إ�حداث م�ؤ�س�سة ديوان املظامل �سنة  ،2001و�صوال إ�ىل
وزارة مكلفة بحقوق إ
الن�صاف وامل�صاحلة يف نوفمرب  2003بغية ت�صفية ما�ضي االنتهاكات اجل�سيمة.
إ�ن�شاء هيئة إ
الن�سان قد �شكل منعطفا مهما يف م�سار تطور حقوق
و إ�ذا كان إ�حداث املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان باملغرب ،حيث اعتربه البع�ض عمال إ�يجابيا ين�ضاف إ�ىل جملة ما حققه املغرب من إ��صالحات
إ
ؤ
الن�سان ،ف�إن البع�ض آ
الخر ذهب إ�ىل اعتباره جمرد م��س�سة
يف جمال تكر�س الدميوقراطية وحقوق إ
تندرج يف إ�طار �سيا�سة «ذر الرماد يف العيون» ومناف�سة املنظمات أ
الهلية العاملة يف هذا امليدان.
فالنظام ال�سيا�سي هنا يكون قد ا�ستعمل ما ي�سمى �سيا�سة «الدمج واالحتواء» والتي مفادها أ�ن
ا�سرتاتيجية النظام ال�سيا�سي تتوزع على �شطرين( .)6أ
الول ي�شكل النواة ،أ�هدافها ثابتة ومقد�سة وال
يجوز جتاوز خطوطها؛ والثاين فهو تكتيكي ي�شكل هام�ش النواة ال�صلبة ويتمتع بقدرة ومرونة كبريتني
على احلركة واملنارة يف جميع االجتاهات ح�سب ردود الفعل املحتملة لكل الفاعلني يف جمال حقوق
الن�سان.
إ
الن�سان مطلبا
وعلى هذا امل�ستوى ،فقد �شكلت الدعوة إ�ىل إ�عادة هيكلة املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
ثابتا وم�شرتكا للحركة احلقوقية ،ف أ�داءه خالل أ�زيد من عقد من الزمن يعك�س الثغرات التي ما فتئت
القوى الدميقراطية واحلركة احلقوقية تطالب بتجاوزها ،وذلك ل�ضمان ا�ستقالليته ،ولتمكينه من
الن�سان على أ��س�س عادلة ومن�صفة.
معاجلة ملف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
ومل تثن امل�شاركة يف ع�ضوية هذه امل�ؤ�س�سة أ�و عدم امل�شاركة فيها( )7مكونات احلركة احلقوقية من
الت�شبث مبطلب إ��صالحها وتغيري أ
ال�س�س التي انبنت عليها خ�صو�صا بعد ت�صديق املنتظم الدويل على
الن�سان.
مبادئ باري�س املتعلقة بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق إ
الن�سان كمحاولة للتال ؤ�م
ويف  10أ�بريل  2001جاء ظهري إ�عادة تنظيم املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
مع مبادئ باري�س التي ت�ؤكد على احل�ضور الوازن للمجتمع املدين ،وح�ضور ممثلي ال�سلطة التنفيذية
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ب�صفة ا�ست�شارية ال تقريرية ،وذلك بغية �ضمان ا�ستقالليته وجناعته.
الن�سان وخ�صو�صا هيئة
وقد حاولت الدولة يف مرحلة �سابقة ،عرب املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان يف التعوي�ض
التحكيم امل�ستقلة اختزال ق�ضية الطي النهائي مللف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
املادي لل�ضحايا وذويهم ،وتلقت الهيئة أ�كرث من  5000ملف ،وا�ستفاد ما يفوق � 3700شخ�ص من
تعوي�ضات مادية بلغت مليار درهم.
والن�صاف
بينما تتمثل مطالب احلركة احلقوقية والدميقراطية ،خ�صو�صا بعد ت أ��سي�س منتدى احلقيقة إ
الن�سان وعائالتهم� ،رضورة املزاوجة بني
الذي �ضم خمتلف �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
الك�شف عن حقيقة تلك االنتهاكات ،واعتماد مقاربة �شمولية ملبد أ� جرب ال�رضر كما هو متعارف عليه
الجراءات الكفيلة ملنع تكرار ما جرى يف املا�ضي.
دوليا يف جتارب العدالة االنتقالية ،واتخاذ إ
وبالتايل جعل االحتجاج احلقوقي ينتقل من اخلطاطة االحتجاجية إ�ىل اخلطاطة االقرتاحية ،عرب
الن�صاف.
بلورة ت�صور م�ضاد لت�صور الدولة ،مبني على الزوج :احلقيقة – إ
الن�صاف وامل�صاحلة» ليمثل
ويف تفاعل ن�سبي مع مطالب احلركة احلقوقية جاء إ�حداث «هيئة إ
الن�سان
انعطافة غري م�سبوقة يف ر ؤ�ية النظام ال�سيا�سي املغربي لق�ضايا احلريات العامة وحقوق إ
وتعبريا مثاليا عن إ�رادة ت�صحيح �صورة الدولة لدى مواطنيها ويف العامل ،و إ�عادة االعتبار املادي
الربعة أ
واملعنوي آلالف املواطنني الذين عانوا من حقبة القمع يف العقود أ
الخرية من القرن املا�ضي
وتلقوا على تفاوت يف أ
الق�ساط نتائجها االجتماعية والنف�سية املدمرة.
المانة التاريخية القول إ�ن ال�شجاعة ال�سيا�سية أ
وتقت�ضي أ
والخالقية التي ق�ضت بت�شكيل «هيئة
الن�صاف وامل�صاحلة» بلغت حدودا ال �سابق لها يف التاريخ احلديث للدولة املغربية بل باتت مثاال
إ
()8
أ
مرجعيا يف بلدان اجلنوب إ�ىل جانب مثاالت �خرى كما هو يف جنوب إ�فريقيا .
وعلى هذا امل�ستوى من التحليل ف�إن ال�س�ؤال الذي يثور هنا ،هو كيف حاول النظام ال�سيا�سي املغربي
الن�صاف
إ�ذن ت�صفية خملفات املا�ضي عن طريق اختيار العدالة االنتقالية؟ وهل جنحت جتربة «هيئة إ
وامل�صاحلة» يف الك�شف عن حقيقة تلك االنتهاكات وبالتايل اعتماد مقاربة �شمولية ملبد أ� جرب ال�رضر
الجابة عن هذه أ
ال�سئلة تقت�ضي منا تق�سيم
كما هو متعارف عليه دوليا يف جتارب العدالة االنتقالية؟ إ�ن إ
الدرا�سة إ�ىل حمورين أ��سا�سيني:
يتناول املحور أ
الن�سان يف معاجلة ملف االنتهاكات
الول جتربة املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان ،حيث �شكل إ�حداث هذا املجل�س نقطة حتول كربى يف تعامل النظام ال�سيا�سي
اجل�سيمة حلقوق إ
الن�سان ،ليتوج ب�إحداث هيئة وطنية م�ستقلة للتحكيم بهدف حتديد تعوي�ض
املغربي مع ملف حقوق إ
�ضحايا و أ��صحاب احلقوق ممن تعر�ضوا لالختفاء واالعتقال التع�سفي ،انتهت هي بدورها ب�إ�صدار
الن�صاف وامل�صاحلة».
توجيه ب�إن�شاء «هيئة إ
الطار ال�سيا�سي
الن�صاف وامل�صاحلة» خ�صو�صا إ
ويتوىل املحور الثاين ا�ستعرا�ض جتربة «هيئة إ
رواق عربي العدد 45

85
اخلالق فاروق
العبدالوي
الكرمي
عبدعبد

العام إلن�شائها ونظامها أ
ال�سا�سي واملهام التي أ�نيطت بها.
وقبل تف�صيل هذه املحاور فال �ضري من التعريف مبفهوم العدالة االنتقالية وخ�صائ�صها و أ��س�سها
و�آلياتها.
تعرف العدالة االنتقالية بكونها جملة من اال�سرتاتيجيات املتعددة ال�ساعية لتدبري إ�رث انتهاكات
الن�سان يف املا�ضي ،إ�ىل جانب االهتمام باجلانب التحليلي لهذه اال�سرتاتيجيات و أ�ي�ضا م�س أ�لة
حقوق إ
تطبيقها عمليا بغية خلق جمتمع أ�كرث عدالة ودميقراطية.
ويف حقيقة أ
المر وواقع احلال أ�ن العدالة االنتقالية مفهوم أ�و�سع و أ��شمل ،فهي ت�ضم مفاهيم حديثة
الن�سان ،العدالة اجلنائية ،م�س أ�لة جرب ال�رضر ...إ�لخ.
حتيلنا إ�ىل حقول وجماالت متعددة كحقوق إ
()9
الرها�صات أ
الوىل ملفهوم العدالة االنتقالية إ�ىل نهاية احلرب العاملية الثانية لتربز ب�شكل
وتعود إ
الن�سان يف اليونان أ�وا�سط ال�سبعينات ومع املتابعات �ضد احلكم
أ�كرث و�ضوحا مع إ�قامة حماكمة حقوق إ
الع�سكري يف أ
الرجنتني .وكذا جهود تق�صي احلقائق الذي عرفته أ�مريكا الالتينية .حيث �ستربز يف هذا
ال�صدد جلنتي تق�صي احلقائق يف أ
الرجنتني ( )1983وت�شيلي ( .)1990فقد �ساهمت هاتان التجربتان
يف بلورة جملة من التدابري مثلما أ�ف�ضت جهود أ�وروبا ال�رشقية يف التعامل مع انتهاكات املا�ضي من
خالل فتح ملفات وكاالت أ
الن�سان ال�سابقني من
المن الداخلي ال�سابقة( .)10وكذا منع منتهكي حقوق إ
الو�صول إ�ىل منا�صب يف ال�سلطة عرب عملية التطهري(.)11
وتبقى جتربة جلنة «احلقيقة وامل�صاحلة» يف جنوب إ�فريقيا أ�هم حمطة تاريخية جد متميزة يف
الن�سان التي عرفتها حقبة أ
البارتيد( .)12كما ا�شتهرت يف نف�س االجتاه
جمال تدبري ملف جرائم حقوق إ
املحكمتان اجلنائيتان الدوليتان ليوغو�سالفيا ورواندا لكونهما اعتمدتا على مقت�ضيات القانون الدويل
الن�سان.
حلقوق إ
وترتكز العدالة االنتقالية على ت�صور مركزي مفاده أ�ن املطالبة بالعدالة اجلنائية لي�ست م�س أ�لة
مطلقة ،بقدر ما يجب أ�ن تتم موازنتها باحلاجة إ�ىل ال�سلم والدميوقراطية والتنمية العادلة و�سيادة
القانون وعلى هذا امل�ستوى ميكن القول إ�ن العدالة االنتقالية تعتمد أ�ربعة مقاربات أ�ولية ملواجهة
الن�سان املا�ضية هي(:)13
انتهاكات حقوق إ
-1املحاكمات �سواء املدنية أ�و اجلنائية الوطنية أ�و الدولية املحلية أ�و اخلارجية.
-2البحث عن احلقيقة وتق�صي احلقائق (�سواء من خالل حتقيقات ر�سمية وطنية مثل جلان احلقيقة
أ�و جلان التحقيق الدولية أ�و �آليات أ
المم املتحدة أ�و جهود املنظمات غري احلكومية.
-3التعوي�ض �سواء من خالل التعوي�ض املادي أ�و الرمزي أ�و إ�عادة الت أ�هيل.
ال�صالحات القانونية وامل�ؤ�س�سية و إ�زاحة مرتكبي أ
الفعال
-4ال�صالح امل�ؤ�س�سي مبا يف ذلك إ
إ
الن�سان للموظفني العموميني.
من املنا�صب العامة و إ�قامة تدابري حول حقوق إ
وي�شمل هذا املجال عددا من الق�ضايا تلتقي فيما بينها نذكر من أ�برزها:
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الفالت من العقاب (وي�ضم إ��شكالية دور العفو أ�ثناء الفرتة االنتقالية).
أ�-التحليل النقدي مل�شكل إ
ب-فهم املبادرات التي ت�ستهدف إ�ر�ساء امل�صاحلة.
وعموما ف�إنه على الرغم من جناح �آليات العدالة االنتقالية وقبولها على �صعيد وا�سع يف الدميقراطيات
اجلديدة ،إ�ال أ�نها ال تزال جماال حديث الن� أش�ة.

املحور أ
الول
الن�سان
جتربة املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
يف معاجلة ملف انتهاكات املا�ضي
الن�سان وم� أس�لة الك�شف عن احلقيقة:
أ�وال :املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
لنفهم كيف عالج املجل�س اال�ست�شاري م�سالة احلقيقة يف ق�ضايا االختفاء ال بد من الوقوف عند
مالب�سات ن� أش�ته وبواعثها.

-1ظروف الن� أش�ة أ
والهداف العميقة منها(:)14

ت أ��س�س هذا املجل�س يف مايو  1990مببادرة من امللك الراحل احل�سن الثاين يف فرتة كانت م�شاكل
الن�سان باملغرب حتظى بتغطية وا�سعة يف الداخل واخلارج نتيجة التحوالت التي �شهدتها
حقوق إ
ال�ساحة الدولية مما �ساهم يف ال�ضغط على ال�سلطات املغربية التي حاولت التكيف مع تلك امل�ستجدات.
الن�سان
ولقد لعبت احلركة احلقوقية دورا مهما يف احلماية والنهو�ض .وكانت اجلمعية املغربية حلقوق إ
من املكونات أ
ال�سا�سية التي �ساهمت يف هذه ال�صريورة التي عززها إ�ن�شاء املنظمة املغربية حلقوق
الن�سان دينامية جديدة يف احلقل احلقوقي،
إ
الن�سان .فمنذ  1988أ�طلق ظهور املنظمة املغربية حلقوق إ
الن�سان ن�شاطهما بقوة بعد فرتة من ال�شلل اال�ضطراري -1983
وا�ستعادت اجلمعية املغربية حلقوق إ
.1989
أ
وكانت �غلب امل�شاكل احلقوقية املثارة يف تلك الفرتة تتعلق بعالقة ال�سلطة باملواطنني التي يطبعها
ال�شطط والت�سلط وخرق القانون ف�إ�ضافة إ�ىل ظاهرة التعذيب وتف�شي الف�ساد يف جهاز الق�ضاء وا�ستفحال
ظاهرة معتقلي الر أ�ي واملعتقلني ال�سيا�سيني ا�ستمرت ظاهرة االختفاء التي طالت الع�رشات بل املئات.
الن�سان من املغرب كالفيدرالية الدولية حلقوق
ولقد لعبت منظمات دولية متتبعة ألو�ضاع حقوق إ
الن�سان دورا يف ال�ضغط نحو حل م�شاكل االختفاء واالعتقال ال�سيا�سي .ويف يناير  1990ن�رشت
إ
منظمة العفو الدولية تقريرا عن «التعذيب و�سوء املعاملة خالل فرتة الو�ضع حتت احلرا�سة» فكان هو
النقطة التي �ساهمت ،إ�ىل جانب االعتبارات ال�سابقة ،يف الدفع إ�ىل ت أ��سي�س املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الن�سان:
إ
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وقد برر إ�ن�شاء املجل�س يف اخلطاب امللكي لـ  8ماي  ،1990بجملة من أ
ال�سباب ،على ر أ��سها
الن�سان ()...
الرغبة يف «ا�ستكمال القانون ( )...وو�ضع حد للقيل والقال فيما يخ�ص حقوق إ
و إ�عطاء املواطنني الو�سيلة القانونية وال�رسيعة واجلدية وذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم كمواطنني
الدارة وال�سلطة والدولة نف�سها.»...
إ�زاء إ
وهناك أ��سباب عميقة أ�خرى إ�ىل جانب هذه أ
ال�سباب املعلنة :ففي مناخ دويل متيز بالتحوالت
الكربى التي بد أ�ت تطر أ� على العالقات الدولية (�سقوط جدار برلني ،ارتفاع الدعوات نحو التعددية
واملزيد من الدميقراطية) فمن جهة أ�وىل كان امللك يرف�ض اخل�ضوع ألي �ضغط داخلي أ�و خارجي
الن�سان ويريد أ�ن يظهر أ�ي حل لهذه امل�شاكل كمبادرة �سيدة يتخذها امللك طواعية،
يف م�س أ�لة حقوق إ
و إ�ن أ�مكن كا�ستجابة لطلب لبق .و�صيغة املجل�س اال�ست�شاري الذي يرفع تو�صية إ�ىل امللك توفر و�سيلة
منا�سبة لهذا الهدف .فاملجل�س كما هو حمدد يف املادة أ
الوىل من الظهري املحدث له ،مهمته هي م�ساعدة
الن�سان.
امللك يف جميع الق�ضايا املتعلقة بحقوق إ
من جهة ثانية ففي نظام اعتاد فيه امللك أ�ن يقرر وحده ،وال يقبل التفاو�ض على قدم الندية يف أ�مور
الن�سان كان أ�مرا مزعجا �آنذاك،
أ��سا�سية ،وال�سيما مع رعاياه ،ف�إن ظهور منظمات م�ستقلة حلقوق إ
ومهما كانت مطالبها م�رشوعة ف�إن النظام كان يف�ضل أ�ن تندمج هذه املنظمات وتذوب و�سط جهاز
متحكم فيه ،وعندئذ ميكن معاجلة مطالبها كملتم�سات تخ�ضع لتقدير ال�سلطة العليا.
ومن جهة ثالثة ف�إن هناك ملفات ذات ح�سا�سية بالغة ال ميكن أ�ن يرتك أ�مر البث فيها إ�ىل جهاز
م�ستقل ،ألن يف ذلك خطورة على م�صالح النظام كما يت�صورها وعلى ر أ��سها ملفات املختفني .ذلك
أ�ن عددا من رجاالت النظام تورطوا مبا�رشة يف هذه املمار�سات .وكان �ضحاياها خ�صوم �سيا�سيون
للملك ،و أ�ي معاجلة معمقة و�شاملة ميكن أ�ن تف�ضي بعيدا يف حتديد امل�سئوليات .ولذا ف�إذا كان ال بد من
معاجلة هذه امللفات ف�إن هذه املعاجلة و إ�ن كانت ال ت�ستطيع أ�ن تتجاوز �رصاحة متطلبات املعايري الدولية
ف�إنه يجب أ�ن تكون متحكما فيها� ،سيكون أ
الجماع الوطني على
المر جيدا لو أ�مكن هند�سة نوع من إ
الفالت من املحا�سبة أ�و العقوبة بالن�سبة للم�سئولني
هذه املعاجلة لطي ال�صفحة دون خ�سائر ،وتكري�س إ
مهما كان م�ستواهم وال �سيما إ�ذا كان رفيعا.

-2الو�سائل امل�ستخدمة لبلوغ هذه أ
الهداف

إ�ن الو�سيلة أ
الوىل متت عرب التحكم يف ت�شكيلة وع�ضوية املجل�س اال�ست�شاري،بينما كانت الو�سيلة
الثانية يف التحكم يف م�سطرة عمله.
أ�-التحكم يف ت�شكيلة املجل�س اال�ست�شاري وع�ضويته
يتعلق أ
المر بخلق م�ؤ�س�سة تخ�ضع ملا تخططه وزارة الداخلية �آنذاك ،وما توافق عليه ال�سلطة
العليا ،وقد مت ذلك بعدة و�سائل(:)15
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-1فمن جهة أ�وىل كان املجل�س يت أ�لف من جمموعة من أ
الع�ضاء التابعني كلية للملك من الناحية
المر بالوزراء التاليني( :العدل ،اخلارجية ،الداخلية ،أ
ال�سيا�سية بحكم و�ضعيتهم ،ويتعلق أ
الوقاف
الن�سان) .ومن بني الوزراء الذين لعبوا دورا حا�سما يف تبعية امل�ؤ�س�سة
ال�سالمية ،حقوق إ
وال�ش�ؤون إ
لل�سلطة التنفيذية ولرغبات النظام ،وهند�سة ت�شكيلتها وع�ضويتها طبقا أ
للهداف العميقة امل�شار إ�ليها
�سابقا ،وزير الداخلية ال�سابق ،الذي يدين له الكثريون ،إ�ن مل تكن أ
الغلبية ال�ساحقة بوجودها يف
العلى أ
الول للمجل�س أ
املجل�س .وميكن أ�ن ن�ضيف له�ؤالء أ�ع�ضاء تابعني هم :الرئي�س أ
والمني العام
للمجل�س اال�ست�شاري وم�ست�شاري للملك.
-2ومن جهة ثانية يت أ�لف املجل�س من ممثلي أ
الحزاب ال�سيا�سية ،وهي ع�ضوية ال تربرها إ�ال الرغبة
يف خلق إ�جماع �سيا�سي ،ذلك أ�ن اجلمعيات التي ميكن منطقيا أ�ن حتظى بع�ضوية املجل�س هي اجلمعيات
احلقوقية وتلك املرتبطة مبختلف احلقوق املن�صو�ص عليها يف أ
الن�سان إ��ضافة
الدوات العاملية حلقوق إ
إ�ىل النقابات ،كما ميكن أ�ن يتواجد منطقيا يف املجل�س �شخ�صيات معروفة بخربتها وكفاءتها يف ميدان
الجماع ال�سيا�سي ،ف�إن أ�غلبية أ
الحزاب ال�سيا�سية التي ميثلها كال
الن�سان .و إ��ضافة للرغبة يف إ
حقوق إ
للدارة ،بحيث تبقى أ
الحزاب الوطنية امل�ستقلة أ�قلية
منها �شخ�ص واحد يف املجل�س ،هي أ�حزاب تابعة إ
و�سطها( .)16كما أ�ن أ
الحزاب التي ترف�ض قواعد اللعبة ال�سيا�سية مل تكن متواجدة باملجل�س ،كحزب
الع�ضاء احلكوميني إ�ىل أ�ع�ضاء هذه أ
الطليعة الدميوقراطي اال�شرتاكي .ف�إذا أ��ضفنا عدد أ
الحزاب،
ن�صبح أ�مام أ�غلبية كبرية ألع�ضاء أ
الكرث تبعية كما �سيت�ضح يف موقفها داخل املجل�س فيما ي أ�تي ،علما ب أ�ن
اجلميع ميلك حق الت�صويت مبا فيهم الوزراء.
 -3إ��ضافة ملا �سبق ف�إن طريقة انتقاء أ
الع�ضاء غري احلكوميني يف املجل�س وقابلية الع�ضوية للتجديد
ت�سمحان معا مبراقبة أ�كرب للدخول إ�ىل امل�ؤ�س�سة واال�ستمرار فيها ،فكل حزب أ�و مركزية نقابية أ�و
الن�سان تر�شح ثالثة أ��سماء يختار امللك واحدا منهم ،وهذا االختيار ميكن من التحكم
جمعية حلقوق إ
أ�كرث يف ت�شكيلة املجل�س .ولكنه يف جميع احلاالت �سيوجد أ
ال�شخا�ص املمثلون للهيئات ذات امل�صداقية يف
و�ضعية أ�قلية ،ناهيك على الو�سائل أ
الجماع.
الخرى ،التي �سن أ�تي على ذكرها ،وامل�ستهدفة خللق إ
-4و إ�ىل جانب أ
الحزاب ال�سيا�سية يتواجد ممثلو خم�س مركزيات نقابية هي االحتاد املغربي

لل�شغل ،واالحتاد العام لل�شغالني باملغرب والكونفدرالية الدميقراطية لل�شغل ،واحتاد النقابات ال�شعبية
واالحتاد الدميوقراطي لل�شغالني ،وهاتني النقابتني أ
الخريتني مقربتني من أ�حزاب إ�دارية .كما تتواجد
الن�سان ،إ��ضافة
الن�سان والع�صبة املغربية حلقوق إ
الن�سان هما املنظمة املغربية حلقوق إ
جمعيتان حلقوق إ
الن�سان ل�ضغوطات قوية ق�صد
جلمعية هيئات املحامني باملغرب .وقد خ�ضعت اجلمعية املغربية حلقوق إ
االلتحاق باملجل�س ،ح�سبما �رصح يف وقتها م�سئولو اجلمعية ،غري أ�نها رف�ضت الع�ضوية فيه .وجتدر
ال�شارة إ�ىل أ�ن ه�ؤالء املمثلني عن هذه اجلمعيات والنقابات أ
والحزاب ال يرجعون يف مواقفهم إ�ىل
إ
أ
أ
أ
هيئاتهم ،ويت�رصفون ك��شخا�ص يف �غلب احلاالت .كما جتلى ذلك ��سا�سا مبنا�سبة تو�صيات املجل�س يف
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ق�ضايا االختفاء ( أ�كتوبر  1998و أ�بريل .)1999
-5ومتثل رابطة الق�ضاة إ�ىل جانب هيئة أ
الطباء الوطنية يف املجل�س ،وهاتني اجلمعيتني غري
الن�سان.
معروفتني با�ستقاللهما كما ينعدم ن�شاطهما يف ميدان حقوق إ
-6كما مت اللجوء إ�ىل تعيني أ�ربعة أ��شخا�ص من أ
ال�ساتذة اجلامعيني دون الرجوع إ�ىل النقابة
الوحيدة املوجودة وهي النقابة الوطنية للتعليم العايل.
ال�ساتذة اجلامعيني ف�إن اثنني منهم على أ
ومن ه�ؤالء أ
القل عرفوا ب�صداقتهم لوزير الداخلية
ال�سابق(.)17
-7و أ�خريا عينت جمموعة من ال�شخ�صيات عددها �سبعة ومن بينها م�ست�شار �سابق للملك ،وقا�ض
�سابق عرف بق�سوته إ�زاء املعتقلني ال�سيا�سيني أ�ثناء حماكمات ال�سبعينات ( أ�فزاز) ،ووال �سابق يف
وزارة الداخلية ،و�سفري حتمل �سابقا م�سئوليات يف جبهة البولي�ساريو قبل أ�ن يعود إ�ىل املغرب،
وممثل اجلالية اليهودية املغربية بباري�س .وكل ه�ؤالء ال يت�صور أ�ن يتخذوا مواقف م�ستقلة أ�و خمالفة
ملا يرغب فيه النظام.
الن�سان بتعوي�ض عن مهامهم ي�رصف من ميزانية
-8ويتمتع أ�ع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الق�رص امللكي ،ويبلغ  15000درهما (حوايل 1500دوالر) �شهريا ،وهذا التعوي�ض ي�ضاف إ�ىل
لل�شخا�ص ،وال �شك أ�نه يلعب دورا مهما يف مواقف عدد كبري من أ
املداخيل أ
الخرى أ
الع�ضاء.
وهكذا ف�إن ت�شكيلة املجل�س وطريقة التعيني فيه وو�ضعية أ�ع�ضائه النظامية (التعوي�ض والقابلية
للتجديد بعد �سنتني ح�سب املادة الثالثة من الظهري املحدث للمجل�س) والدور الذي لعبته وزارة الداخلية
داخله ،وتعيني عدد مهم من زبائنها قد �ضمن التحكم فيه إ�ىل أ�بعد مدى.
ب-التحكم يف م�سطرة عمل املجل�س
تن�ص املادة اخلام�سة من الظهري امل�ؤ�س�س للمجل�س أ�ن هذا أ
الخري يجتمع «كلما دعت حاجة إ�ىل ذلك
ومرتني يف ال�سنة على أ
القل ،وذلك بدعوى يوجهها رئي�سه مببادرة منه أ�و تنفيذا ألمر �صادر عن
جاللتنا».
وتن�ص املادة ال�ساد�سة «:يعر�ض الرئي�س على املجل�س الق�ضايا التي يريد جنابنا ال�رشيف أ�ن ي�ست�شريه
يف � أش�نها ،وللمجل�س أ�ن يقرر ب أ�غلبية ثلثي أ
الع�ضاء الذين يت أ�لف منهم الت�صدي تلقائيا لق�ضايا يرى من
املفيد إ�طالع جاللتنا ال�رشيفة عليها».
وتقول املادة ال�سابعة «:يجوز ن�رش �آراء املجل�س وجمموعات العمل املنبثقة عنه بتعليمات من جاللتنا
ال�رشيفة».
ون�ستنتج من ذلك أ�ن حق مبادرة جمع املجل�س مق�صورة على امللك وعلى رئي�س املجل�س ،وال
إ�مكانية أ
للع�ضاء �سواء كانوا أ�غلبية أ�و أ�قلية يف دعوة املجل�س لالجتماع ،وهكذا ميكن تعطيل عمل املجل�س
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ما مل يبادر رئي�سه أ�و امللك لدعوته لالجتماع .ومن جهة ثانية ف�إن إ�ثارة الق�ضايا إ�ذا مل تتم من طرف
امللك ف�إنها تتطلب أ�غلبية الثلثني .ومعنى ذلك أ�ن تتحكم أ
الغلبية التابعة يف إ�ثارة أ�و عدم إ�ثارة الق�ضايا.
ومن جهة ثالثة ف�إن ن�رش �آراء املجل�س أ�و جمموعات العمل ال ميكن أ�ن يتم إ�ال بتعليمات ملكية ،وهذا
ال ي�ساعد على �شفافية عمل املجل�س الذي تبقى أ��شغاله ومداولته �رسية ال يطلع العموم على ما يروج
فيها وعلى مواقف خمتلف أ
الطراف من خمتلف الق�ضايا .مع العلم أ�نه ال يوجد بديال مبا يتعلق بتدبري
الدارة بقدر ما أ�ن كل الق�ضايا تتعلق بحقوق النا�س.
�ش�ؤون إ
و إ�ذا كان املجل�س قد د أ�ب على ن�رش أ�غلب التو�صيات التي تلقى ا�ستجابة ملكية وبتعليمات ملكية،
الجماع كطريقة التخاذ القرارات .مما قد مينع املجل�س عن تناول ق�ضايا
ف�إنه قد د أ�ب على اعتماد إ
بالغة أ
الهمية.
ولعل أ�خطر نتيجة للتحكم يف املجل�س وللدور الذي يقوم به هو احتكاره مللفات خطرية ،كاالعتقال
ال�سيا�سي ،واالختفاء ال�رسي ،بحيث أ��صبحت ال�سلطة التنفيذية والق�ضاء مكتويف أ
اليدي عمليا ب�سبب
إ�حالة هذه الق�ضايا احلا�سمة على املجل�س.
الن�سان وظاهرة االختفاء الق�سري باملغرب
ثانيا :املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ

-1ظاهرة االختفاء الق�رسي باملغرب

عرف املغرب ظاهرة االختفاء الق�رسي خالل ال�ستينيات وال�سبعينات ب�صفة خا�صة وا�ستمرت
الظاهرة ب�شكل أ�قل حدة خالل الثمانينات والت�سعينات وقد كان أ�كرث �ضحاياها هم اخل�صوم ال�سيا�سيون
واملعار�ضون للنظام .وتورطت فيها أ�جهزة أ
المن املغربية.
و إ�ذا كانت بع�ض االختطافات أ�و الت�صفيات تعزى يف بداية اال�ستقالل اىل بع�ض أ
الحزاب الوطنية،
ف�إنها ال تعفي الدولة من م�سئولياتها .فقد متت تلك اجلرائم بتواط�ؤ مع أ�جهزة أ
المن و�سلطات أ�خرى
للدولة املغربية التي كانت قائمة ،إ�ذ مل يحدث فراغ يف ال�سلطة ،ومل نكن يف إ�طار حرب أ�هلية .ويف
جميع احلاالت تبقى الدولة امل�سئول أ
الول عن أ�من املواطنني.
وقد ا�شتهر من املختفني خالل ال�ستينات ،املهدي بنربكة زعيم املعار�ضة الي�سارية املغربية إ�ذاك.
ال�رسائيلية
ورغم أ�نه اختطف بباري�س يف أ�كتوبر  1965بتواط�ؤ أ�جهزة فرن�سية وغريها من املخابرات إ
أ
والمريكية ،ف�إن م�سئولية النظام املغربي على م�ستويات عليا تبدو ثابتة .وي�ؤكدها تعزيز مكانة اجلرنال
أ�وفقري والدليمي ،املتورطان مبا�رشة يف عملية اختفائه واغتياله وا�ستمرارها يف العمل بجانب امللك
على أ�على م�ستوى .وهناك ع�رشات من املختفني ينتمون لالحتاد الوطني للقوات ال�شعبية أ�و املعار�ضة
ب�صفة عامة ،وقد ا�شتهر منهم نا�شطون �سيا�سيون ونقابيون كعبد احلق الروي�سي واحل�سني املانوزي
أ�و لتنظيمات الي�سار التي ظهرت يف أ�واخر ال�ستينات وبداية ال�سبعينات .كما أ�ن هناك جمموعة من
الع�سكريني الذين تورطوا يف انقالبي 1971و 1972ونقلوا بعد حماكمتهم �سنة  1973إ�ىل مكان
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ظل جمهوال (تازممارت) قبل أ�ن يفرج عن  28منهم �سنة  1991بعد أ�ن تويف منهم  30خالل مدة
اختفائهم .و أ�خريا هناك مئات من املختفني بال�صحراء ،وع�رشات من املختفني أ�و القتلى الذين اختفت
جثثهم إ�ثر االنتفا�ضات ال�شعبية التي هزت مدن الدار البي�ضاء �سنة  1981وجمموعة من املدن يف �شمال
املغرب إ��ضافة إ�ىل مراك�ش �سنة  ،1984ومدينتي فا�س وطنجة والقنيطرة �سنة .1990
وحتت ال�ضغط الداخلي والدويل أ�فرج يف �سنة  1991عن  28من معتقلي تازممارت و 320من
الن�سان .ويف �سنة
املختفني مبعتقالت أ�خرى وذلك خارج أ�ي تدخل من املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
 1994أ�علن ر�سميا عن وفاة  34خمتفيا –  30منهم من �ضمن املحتجزين بتازممارت.
الن�سان وعائالت ال�ضحايا معب أ�ة ملعرفة م�صري
الفراجات بقيت منظمات حقوق إ
ورغم هذه إ
()18
الع�رشات الذين مل يت�ضح م�صريهم .
وهذا امللف يعد ذا ح�سا�سية كبرية و إ�حراج �شديد لل�سلطات ،فهو يك�شف أ�نه يف فرتة من تاريخ
املغرب كانت الدولة على امل�ستويات العليا تبيح ت�صفية خ�صومها ال�سيا�سيني أ�و تتكتم على اختفائهم أ�و
حجزهم ب�صفة تع�سفية وخارج نطاق القانون.
الحراج بالن�سبة لل�سلطات ألنه ي�رضب �رشعيتها
وي�صبح االعرتاف بهذه اجلرائم أ�مرا بالغ إ
يف ال�صميم .ففي دولة احلق والقانون تتوفر الدولة على و�سائل م�رشوعة ملعاقبة اخلارجني عن
القانون ،وال يوجد أ�ي مربر لل�سلطات ملعاقبة أ
ال�شخا�ص العتبارات �سيا�سية خارج نطاق القانون
أ
فبالحرى ت�صفيتهم .وي�شكل ك�شف احلقيقة إ�دانة لل�سلطات امل�سئولة – وت أ�كيدا مل�سئولية الر�سميني من
خمتلف امل�ستويات .ولهذا ال�سبب ف�إن الطريقة أ
المثل للنظام كانت هي ت�سوية هذا امللف ب�شكل يعفيه من
امل�سئولية ،و�ضمان أ�ن تتم هذه الت�سوية مب�شاركة ومباركة أ�غلب الفاعلني ال�سيا�سيني يف البالد ،وهو ما
الن�سان.
�سيوفره املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ

-2معاجلة املجل�س اال�ست�شاري لق�ضية االختفاء

ال�شارة يف البداية إ�ىل أ�نه ال ميكن إ�نكار الدور الذي قامت به املعار�ضة ال�سابقة :االحتاد
جتدر إ
اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية ،حزب اال�ستقالل  ،حزب التقدم واال�شرتاكية ومنظمة العمل الدميوقراطي
ال�شعبي ،وبقية القوى الدميقراطية ،وكذا املنظمات احلقوقية املغربية والدولية لل�ضغط على ال�سلطات
املغربية ملعاجلة ملف االختفاء الق�رسي.
الن�سان واملنظمة املغربية
ف�إ�ضافة إ�ىل امللفات واملطالب التي تقدمت بها اجلمعية املغربية حلقوق إ
الن�سان ،تقدمت املعار�ضة يف مذكراتها إ�ىل امللك (مذكرات الكتلة الدميقراطية �سنوات 1991
حلقوق إ
لل�صالح الد�ستوري وال�سيا�سي .وقد كان من �ضمن املطالب الثانية ت�صفية اجلو
و )1992مبطالب إ
ال�سيا�سي ب�إطالق �رساح املعتقلني ال�سيا�سيني والك�شف عن م�صري املختفني وال�سماح بعودة املغرتبني
واملنفيني و إ�رجاع املطرودين من عملهم أل�سباب �سيا�سية ونقابية.
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الطار يندرج إ�طالق �رساح جمموعة من املعتقلني ال�سيا�سيني ومن املختفني �سنوات
ويف هذا إ
 1991و.1994
الن�سان باملغرب
غري أ�ن عددا من املختفني بقي جمهول امل�صري ،وا�ستمرت مطالب حركة حقوق إ
واخلارج تدعو إ�ىل الك�شف عن م�صريهم ومتابعة امل�سئولني عن اختفائهم ،وقد كان إ�طالق �رساح
املعتقلني ال�سيا�سيني �سنة 1994خطوة من احلكم نحو تلبية مطالب املعار�ضة يف أ�فق م�شاركتها يف
حكومة تناوب دعا إ�ليها امللك احل�سن الثاين �رصاحة منذ �سنة .1993
وهكذا عندما �سيعني امللك عبد الرحمان اليو�سفي ،كوزير أ�ول يف ربيع � 1998سيعلن هذا أ
الخري
الن�سان.
يف برنامج حكومته عزمها على القيام بت�سوية امللفات التي بقيت عالقة يف ميدان حقوق إ
الن�سان ،ويف
الطار الذي �ستتم فيه معاجلة ق�ضية املختفني هو املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
غري أ�ن إ
أ�فق هند�سة إ�جماع حول املو�ضوع بالطريقة التي حتدثنا عنها.
ولقد لعبت وزارة الداخلية حتت املراقبة التامة لوزير الداخلية إ�نذاك إ�دري�س الب�رصي دورا حا�سما
الن�سان هذا املو�ضوع.
يف ال�صيغة التي �سيعالج بها املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
ففي الدورة الثانية ع�رشة للمجل�س التي متثلت يف اجتماعني بتاريخ  20أ�بريل  1998و� 28شتنرب
الفراج عن � 28شخ�صا من
� ،1998سريفع املجل�س مذكرة إ�ىل امللك تت�ضمن ر أ�يا ا�ست�شاريا يلتم�س فيه إ
املعتقلني ال�سيا�سيني الذين أ�م�ضوا عقوبات ترتاوح بني � 13سنة و� 23سنة.
وبخ�صو�ص حاالت االختفاء ،اعترب املجل�س أ�نها ال تتجاوز ( 112مائة واثني ع�رش حالة) وكان
التعبري الذي ي�ستعمله املجل�س هو «ما ي�سمى باملختفني».
واعترب أ�نه حدد هذه القائمة «بدقة ومو�ضوعية» انطالقا مما تو�صل إ�ليه من م�صادر خمتلفة مغربية
و أ�جنبية ،واقرتح املجل�س ت�صنيف املختفني إ�ىل ثالث فئات:
-1املتوفون وعدهم  56ومن بينهم أ�جنبي واحد.
-2املوجودون على قيد احلياة وعددهم  12ي�ستقرون داخل املغرب وخارجه (ح�سب املجل�س)
ومن بينهم �شخ�ص أ�جنبي التحق ببلده أ
ال�صلي.
 -3أ��شخا�ص يجهل م�صريهم وعددهم � 44شخ�صا – وه�ؤالء �صنفهم املجل�س بدورهم إ�ىل  4فئات
( 18اختفوا يف ظروف غري حمددة 13 ،لي�ست لهم عالقة بالعمل ال�سيا�سي أ�و النقابي ،و 7هويتهم غري
حمددة ،و 6توجد قرائن قوية على وفاتهم).
الذن بت أ��سي�سها بتقدمي تقرير عن أ�عمالها يف الدورة
واقرتح املجل�س أ�ن تقوم اللجنة التي يلتم�س إ
القادمة للمجل�س .و�شدد املجل�س على أ�ن ي�صدر ر أ�يه اال�ست�شاري ب�إجماع أ�ع�ضائه وبدعم م�شكور
الن�سان
من ال�سلطات إ
الدارية والق�ضائية .ويف  15أ�كتوبر  1998رفع املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
مذكرة أ�خرى للملك تخرب بعقد جل�سة وذلك تنفيذا أ
للمر امللكي ح�سب املذكرة.
وتبعا لذلك يخرب فيها املجل�س أ�نه ب�إجماع أ�ع�ضائه كون جلنة «للتدقيق يف بع�ض ملفات املعتقلني
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الجراءات الالزمة إلفعاله »...وتتكون اللجنة من وزير
وبفح�ص ما ي�سمى باملختفني واقرتاح إ
الن�سان حممد أ�وجار،
الداخلية إ�دري�س الب�رصي ،ووزير العدل عمر عزميان ،وزير حقوق إ
حممد بوزوبع عن االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية ،حل�سن كابون عن احلزب الوطني الدميقراطي
والتهامي اخلياري عن جبهة القوى الدميقراطية ،وم�صطفى الري�سوين عن جمعية هي�آت املحامني
الن�سان وحممد احلامتي
باملغرب حممد بن عبدالهادي القاباب عن الع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق إ
عن نقابة االحتاد الدميقراطي لل�شغالني».
أ
أ
العالم وال �سيما أ
الجنبية وت�كيده
أ�كد املجل�س يف هذه املذكرة أ��سفه لت�رسب بع�ض �خباره لو�سائل إ
على الت�شبث ب�رسية مداوالته طبقا للقانون امل�ؤ�س�س له .وهكذا ميعن املجل�س يف مناه�ضة كل �شفافية.
و إ�ثر ذلك ن�رش املجل�س بيانا للر أ�ي العام يت�ضمن معلومات عن املعتقلني و�آخر عن املختفني طبقا
ملذكرته عن اجتماعه الثاين ع�رش .ويف هذا البيان ف�صل املجل�س هوية � 112شخ�صا الذين يعتربهم يف
عداد املختفني و أ�عطى أ��سماءهم طبقا للفئات الثالث امل�شار إ�ليها ولتفرعاتها.
الن�سان باملغرب وعائالت
وقد أ�ثار هذا البيان ردود فعل انتقادية عنيفة من قبل منظمات حقوق إ
ال�ضحايا وبع�ض �ضحايا االختفاء املفرج عنهم (تازممارت ،املنحدرون من ال�صحراء ،جمموعة بنو
ها�شم )...منتقدين غمو�ض م�سطرة التحقيق ،وق�صور اللوائح عن ا�ستيعاب كل املختفني ،وغمو�ض
ال�شارة إ�ىل امل�سئوليات واىل حق ال�ضحايا يف جرب ال�رضر.
الت�صنيفات ومعايريها ،وعدم إ
ويف اخلطاب امللكي مبنا�سبة افتتاح الدورة الربملانية ( أ�كتوبر  )1998حدد امللك للمجل�س اال�ست�شاري
مهلة � 6شهور ق�صد الطي النهائي مللف االختفاء الق�رسي.
وتنفيذا لذلك ويف ختام دورته الثالثة ع�رشة ( 2أ�بريل  )1999رفع املجل�س اال�ست�شاري مذكرة
إ�ىل امللك يخرب فيها أ�نه بعد اخلطاب مبا�رشة «�سارع املجل�س إ�ىل جمع جلنة املتابعة والتدقيق مللف» ما
ي�سمى باملختفني» والتي مثلت فيها فعاليات �سيا�سية ونقابية وجمعوية» .و أ�ن هذه اللجنة كلفت جلنة تقنية
ير أ��سها قا�ضي برتبة رئي�س غرفة يف املجل�س أ
العلى وت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن وزارتي العدل
والداخلية( )19تتكلف بدرا�سة كل الوثائق واملعلومات ورفع نتائج أ�عمالها إ�ىل جلنة املتابعة والتدقيق.
وتخرب املذكرة أ�ن االجتماعات توا�صلت داخل املجل�س لدرا�سة ومتحي�ص امللفات واتخاذ التدابري
والدارية ومع املنظمات احلقوقية املهتمة
ال�رضورية والقيام باالت�صاالت مع ال�سلطات الق�ضائية إ
والعائالت املعنية».
بالجماع و أ�نها حتظى مبوافقة كل أ
الحزاب والنقابات واجلمعيات
ولت أ�كيد أ�ن التو�صية اتخذت إ
وغريها – بل إ�نها تلزمهم جميعا – تن�ص مذكرة املجل�س حرفيا  »:إ�ن أ�ع�ضاء املجل�س – يا موالي – وهم
يعر�ضون على اجلناب ال�رشيف ح�صيلة هذا العمل لي�ؤكدون جلاللتكم التزامهم والتزام من ميثلونهم
من أ�حزاب �سيا�سية وعلماء ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومهنية وم�ؤ�س�سات علمية ودينية
وممثلي املقاومة وجي�ش التحرير ملا و�صولوا إ�ليه من نتائج معتربين أ�ن ملف ما �سمي ب «املختفني
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واملح�صور عددهم يف  112ملفا قد طوي نهائيا.» ...
وتنتقل املذكرة بعد ذلك لتقرتح با�سم أ�ع�ضاء املجل�س على امللك « أ�ن ميتع جميع املعنيني أ
بالمر أ�و
ذوي حقوقهم بالتعوي�ضات املالئمة ( )...و أ�ن تتوىل هيئة حتكيمية خا�صة مهمة حتديد هذه التعوي�ضات
الن�سان من أ�ع�ضاء من
مل�ستحقيها -وتتكون هذه الهيئة اال�ست�شارية بجانب املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
املجل�س ،وق�ضاة من املجل�س أ
العلى ،وممثلني عن قطاعات العدل والداخلية ،ولها أ�ن ت�ستعني بخرباء
كلما ر أ�ت ذلك �رضوريا لتحديد عنا�رص التعوي�ض ومبالغه.»...
وبعد أ�ن اقرتحت املذكرة فكرة التعوي�ض ومالمح الهيئة التي �ستحدده ،تذهب املذكرة إ�ىل واحد
من أ�خطر اقرتاحاتها حيث تقول»:و إ�ن خدام أ
العتاب ال�رشيفة أ�ع�ضاء املجل�س انطالقا مما عهد من
اجلناب ال�رشيف أ��سماه الله و أ�عز أ�مره من رحمة ال ين�ضب معينها ور أ�فة ال ح�رص وال حدود لها،
ت�شملون بها كل أ�فراد �شعبكم دون ا�ستثناء� ،سريا على نهج جدكم النبي الكرمي عليه كل �صلوات
وت�سليم ،ليلتم�سون من �سيدنا دام ن�رصه وعاله ،أ�ن متنوا بعفوكم على كل من غرر به و�سولت له
نف�سه ارتكاب جرمية امل�سا�س ب أ�من الدولة و�سالمتها أ�و امل�شاركة يف ذلك أ�و التحري�ض عليه وما ترتب
عن ذلك من ردود فعل من طرف ال�سلطات املعنية أ�و من أ�عوانها للحفاظ على �سالمة الدولة و أ�منها.
المر أ
الن�سان يف تنفيذ أ
رغبة من خدامكم أ
المر املولوي
الوفياء أ�ع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان العالقة».
املطاع بالطي النهائي ملا تبقى من ملفات حقوق إ
إ�ن هذه الفقرة من املذكرة تعد من أ�خطر الفقرات لثالث أ��سباب رئي�سة:
 إ�نها جترم ال�ضحايا وحتكم على املختفني ب أ�نهم جمرمون ارتكبوا جرمية امل�سا�س ب أ�من الدولة،وذلك دون أ�ن يتمتع ه�ؤالء ال�ضحايا مبحاكمة عادلة ،فاملجل�س اال�ست�شاري �سمح لنف�سه ب أ�ن يتحول إ�يل
حمكمة ت�صدر أ
بالدانة دون حماكمة ،وتطاول بذلك على اخت�صا�ص الق�ضاء».
الحكام إ
 وباملقابل ف�إن هذه التو�صية تربئ ذمة املجرمني امل�سئولني عن االختفاء من �سلطات و أ�عوانباعتبار عملهم يدخل يف إ�طار «فعل للحفاظ على �سالمة الدولة و أ�منها» .وهذا تطاول �آخر على
الق�ضاء وعلى التاريخ.
أ
 كما تكمن خطورة هذه التو�صية يف كونها تورط �شخ�صيات و�حزابا وجمعيات ظلت طيلةالن�سان ،ف أ��صبحت
تاريخها تطالب مبعاجلة عادلة و�شاملة مللف االختفاء الق�رسي وملفات حقوق إ
التو�صية هذه م�سجلة عليها وعلى أ
ال�شخا�ص الذين ميثلونها.
وقد أ�حلق املجل�س مبذكرته هذه ملحقني – يت�ضمن أ
الول خال�صة عمل جلنة التدقيق التي �شكلها،
ويتعلق امللحق الثاين بهيئة حتكيمية خمت�صة بتقدير تعوي�ضات مادية لل�ضحايا.
وي�صنف امللحق أ
الول املختفني ( )112ت�صنيفا �آخر يق�سم إ�ىل �ستة فئات:
الفئة أ
الوىل� 13 :شخ�صا ال زالوا على قيد احلياة ح�سب املجل�س بل إ�ن «خم�سة منهم مت الت أ�كيد من
إ�قامتهم يف املغرب والباقون يعي�شون خارج املغرب.
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الفئة الثانية 5 :أ��سماء ظلت هويتهم جمهولة رغم االت�صال باملنظمات التي ادعت اختفاءهم والتي ال
تتوفر على معلومات إ��ضافية ب� أش�نهم.
الفئة الثالثة 5 :أ��شخا�ص كانت وفاتهم عادية.
الفئة الرابعة� 42 :شخ�صا ت أ�كدت وفاتهم (ومل يو�ضح إ�ن كانت الوفاة عادية أ�و غري عادية) .
الفئة اخلام�سة� 23 :شخ�صا ت أ�كدت غيبتهم وتقوم عدة قرائن على وفاتهم (ومل تذكر القرائن ناهيك
عن احلديث عن الغيبة بدل االختفاء).
أ
الفئة ال�ساد�سة� 24 :شخ�صا مت التعرف على هويتهم واختلفت ظروف و��سباب غيابهم وتبني من
املعلومات امل�ستقاة أ�ال عالقة لهم ب أ�ي عمل �سيا�سي أ�و ن�شاط نقابي».
وخل�ص امللحق إ�ىل القول »:وانطالقا من هذه املعطيات وما تو�صل به املجل�س إ�ىل غاية يومه ومن
خالل درا�سة احلاالت على �ضوء املعايري املتعارف عليها عامليا ب� أش�ن االختفاء الق�رسي (ومل ي�رش املجل�س
أ�بدا إ�ىل هذه املعايري)  ،ت أ�كد أ�ن هناك فئة تنطبق عليها تلك املعايري ،وفئة أ�خرى ال تنطبق عليها وفئة
ثالثة ميكن أ�ن تلحق ب�إحدى الفئتني ال�سالفتني ح�سب ما �سيدىل به املعنيون أ
بالمر من إ�ثباتات» .وهكذا
زادت «تو�ضيحات» املجل�س أ
المر غمو�ضا.
ومن أ
الكيد أ�ن تركيبة املجل�س ،وكيفية انتقاء أ�ع�ضائه ،وو�ضعيتهم النظامية فيه ،وم�سطرة عمله،
والتقاليد التي يعمل يف إ�طارها ،وعالقات أ
الع�ضاء املرتاخية مب�ؤ�س�ساتهم ،والدور احلا�سم لوزارة
الداخلية يف أ��شغاله ،وال �سيما يف امللفات اخلطرية مثل هذه التو�صية ،كل ذلك يف�رس النتيجة التي �آل
إ�ليها ملف االختفاء الق�رسي يف ظله.
لقد ازداد الغمو�ض كثافة ،ومل يطو امللف نهائيا إ�ال على �صفحات مذكرات املجل�س اال�ست�شاري
الن�سان حيث إ�ن هذه التو�صية فتحت املو�ضوع على م�رصاعيه.
حلقوق إ
أ�ما امللحق الثاين باملذكرة فيهم إ�حداث «هيئة حتكيمية للتعوي�ض عن االختفاء وهو يحدد مهامها»
(تقدير مبالغ التعوي�ض امل�ستحقة نتيجة االختفاء الق�رسي بال�شكل الذي يعطي أ
ال�رضار املادية واملعنوية)
وتركيبها (رئي�س من ق�ضاة املجل�س أ
الن�سان
العلى ،أ�ربعة أ�ع�ضاء من املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
وقا�ضيني من املجل�س أ
العلى وممثلني أ�حدهما عن قطاع الداخلية آ
والخر عن قطاع العدل) (.)20
العالن عن إ�حداث الهيئة التحكيمية)
كما يحدد �آجال تقدمي طلبات التعوي�ض (داخل ثالثة أ��شهر من إ
وعدم قابلية قرارات هذه الهيئة ألي �شكل من أ��شكال الطعن .و أ�خريا ين�ص امللحق على أ�ن الهيئة
التحكيمية حتدد نظامها الداخلي الذي يحدد طريقة عملها وم�سطرة البث يف الطلبات املرفوعة أ�و
املحالة عليها والذي ي�صبح �ساري املفعول بعد امل�صادقة عليه من طرف جلنة التن�سيق واملتابعة باملجل�س
الن�سان.
اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان يف  8أ�بريل 1999
وقد وافق امللك احل�سن الثاين على مذكرة املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
وبعث يف  15أ�بريل  1999ر�سالة إ�ىل رئي�س املجل�س يعرب فيها عن ابتهاجه وارتياحه لنتائج عمل املجل�س
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ور�ضاه عن أ�ع�ضائه.

-3موقف املنظمات املغربية غري احلكومية و�ضحايا االختفاء وعائالتهم

الن�سان هو جلنة
إ�ن أ�ح�سن من يعرب عن املوقف من نتائج أ��شغال املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان باملغرب (اجلمعية
التن�سيق ملتابعة ملف االختفاء الق�رسي باملغرب وامل�شكلة من منظمات حقوق إ
الن�سان ،والع�صبة املغربية للدفاع عن حقوق
الن�سان واملنظمة املغربية حلقوق إ
املغربية حلقوق إ
الن�سان) إ��ضافة إ�ىل جمعية هيئات املحامني باملغرب وجلنة التن�سيق
الن�سان وجلنة الدفاع عن حقوق إ
إ
لعائالت املختطفني جمهويل امل�صري و�ضحايا االختطاف وجمموعات تازممارت ،وقلعة مكونة
والعيون وبنو ها�شم.
ففي بالغ �صادر عن هذه اللجنة بتاريخ  14أ�بريل � ،1999رصحت مبا يلي:
 -1إ�ن ملف االختفاء مازال يخ�ضع للتعتيم ،و إ�ن حاالت االختفاء تتجاوز  112حالة ،و أ�نها
ا�ستطاعت كهيئة منذ ت أ��سي�سها ح�رص  577حالة.
 -2إ�ن مذكرة املجل�س مل تطل جمموعات تازممارت وقلعة مكونة والعيون وبنو ها�شم رغم ما
ورد فيها من اعتماد املعايري الدولية املتعارف عليها والتي التزمت بها الدولة املغربية؛
أ
 -3إ�ن مذكرة املجل�س ت�صدر اتهامات و أ�حكاما يف حق خمتطفني مل يتمتعوا ب أ�ي حق ومل ميثلوا �مام
أ�ية هيئة ق�ضائية ،بل تعترب أ�ن ممار�سات ال�سلطة و أ�عوانها والتي كانت خارج امل�رشوعية والقانون هي
رد فعل للحفاظ على أ�من الدولة و�سالمتها.
 -4إ�ن أ
الرقام يف املذكرة ال حتمل أ�ي إ�ي�ضاحات عن ظروف ومالب�سات اختفاء املئات من
املواطنني ( )...و أ�ن ما ورد ب� أش�ن الوفيات ال يرتبط بت�سليم الرفاة أ
لل�رس ،وال يحدد امل�سئول عن
الوفيات ،وال يذكر معلومات عن تاريخ الوفاة ومكانها – وك أ�ن االختطاف أ�مر عادي ال يعاقب عليه
القانون املحلي والدويل.
 -5إ�نه مل يتم إ��رشاك املنظمات احلقوقية يف تق�صي احلقائق؛ ومل تتو�ضح منهجية التحقيق التي قيل
ب أ�نها ات�سمت بالدقة واملو�ضوعية على م�ستوى امل�صادر واملعلومات والبيانات.
 -6إ�ن ت�شكيل الهيئة التحكيمية بجانب املجل�س اال�ست�شاري للتعوي�ض عن االختفاء الق�رسي ال
ترتكز على أ��س�س وا�ضحة و�سليمة ،و إ�ن كانت تتكون من ثالثة ق�ضاة و أ�ربعة أ�ع�ضاء من املجل�س
اال�ست�شاري ف�إن ح�ضور ممثلني عن قطاع الداخلية يطرح أ�كرث من ت�سا ؤ�ل وقد يفقدها ا�ستقاللها ففيها
اخل�صم واحلكم ( )...عالوة على أ�نه ال ميكن احلديث عن التعوي�ض إ�ال بعد الك�شف عن حقيقة االختفاء
وت�شخي�ص اجلرائم املقرتفة وحتديد امل�سئولني عنها.
الثار املرتتبة عن أ
 -7إ�ن حمو أ��سباب االختفاء الق�رسي ورفع كافة آ
ال�رضار اجل�سيمة التي حلقت
حقوق �ضحايا االختفاء و أ��رسهم وم�ست أ�من و�سالمة املجتمع ب أ��رسه يتطلب تعبئة الر أ�ي العام وح�شد
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الدعم وامل�ساندة لل�شطط والوقوف إ�ىل جانب ال�ضحايا الذين مل ت�شملهم حتى يتم طي امللف ب�شكل نهائي
وحقيقي طبقا للقانون املغربي واملواثيق الدولية.
وعندما ت�شكلت الهيئة التحكيمية املكلفة بتحديد تعوي�ضات �ضحايا االختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي
بتاريخ  17غ�شت  1999أ��صدرت جلنة التن�سيق لعائالت املختطفني و�ضحايا االختفاء الق�رسي( )21يف
 29غ�شت  1999بيانا عربت فيه عن جملة من املالحظات – حيث اعتربت أ�ن ت أ��سي�س جلنة للتعوي�ض
يعد ا�ستجابة ألحد مطالبهم إ�ال أ�نهم يرون أ�نها ت أ��س�ست على قاعدة غري �سليمة وهي املذكرات ال�صادرة
الن�سان ،و أ�ن هذه املذكرة تختزل امللف يف ق�ضية التعوي�ض متجاهلة
عن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
املطالب أ
الخرى للعائالت ،و أ�ن ت�شكيلة الهيئة ال ت�ستجيب ل�رشط اال�ستقاللية حيث ت�ضم ممثال عن
وزارة الداخلية التي تعترب أ�جهزتها أ
المنية م�سئولة عن هذا امللف بينما ال يوجد ممثلون عن عائالت
املختطفني و�ضحايا االختطاف ،كما أ�ن الهيئة مل تعلن عن �سقف زمني لذلك .ولكون قراراتها غري
قابلة للطعن مما �سيخل بحقوق ال�ضحايا والعائالت.
وقد أ�علنت اللجنة كذلك أ�ن طي امللف مل يتم دون إ�طالق �رساح املختفني أ
الحياء وت�سليم رفاة
أ
الموات إ�ىل ذويهم ،كما أ�ن عددا من الناجني ال يقبلون بو�ضع طلبات التعوي�ض قبل االعرتاف
بالوفيات التي كانوا �شهودا عليها .كما تعترب عائالت جمهويل امل�صري أ�ن تقدمي طلب التعوي�ض عنهم

يعد م�شاركة يف ت�صفيتهم.
وعلى أ��سا�س هذه املالحظات طالبت اللجنة:
الجراءات ل�ضمان ا�ستقاللية هيئة التحكيم وعلى ر أ��سها متثيل أ
ال�رس وال�ضحايا و إ��رشاك
-1باتخاذ إ
والعالن عن القانون الداخلي للهيئة وم�ساطري
حقوقيني تتوفر فيهم ال�شجاعة والنزاهة وامل�صداقية ،إ
عملها واملعايري التي �ستعتمدها ،و إ�لغاء ا�شرتاط تقدمي طلبات للتعوي�ض للبث يف امللفات باعتبار املجل�س
املوقر يتوفر على امللفات املعرو�ضة من قبل الهيئات احلقوقية الوطنية ،كما طالبت اللجنة بتمتيع
ال�ضحايا بحقوق الدفاع والطعن وحتديد �آجال البث يف امللفات.
-2ب�إطالق �رساح أ
الحياء من املختفني جمهويل امل�صري ،والك�شف عن م�صري كل جمهويل
امل�صري ،وت�سليم رفاة املتوفني منهم إ�ىل ذويهم و إ�عالن كل احلقائق عن ملف االختفاء الق�رسي،
و إ�حداث �آليات لتح�صني املجتمع �ضد االختفاء الق�رسي مبا يف ذلك حما�سبة امل�سئولني عن االنتهاكات
الن�سان ،كما دعت اللجنة كل الفعاليات احلقوقية وال�سيا�سية والنقابية والثقافية إ�ىل
اجل�سيمة حلقوق إ
دعم مطالبها امل�رشوعة.
والن�صاف وبداية عمل هيئة التحكيم
-4تطورات ملف االختفاء :ظهور منتدى احلقيقة إ
خالل ال�سنتني  2000-1999متيز التطور من جهة أ�وىل بظهور منظمة م�ستقلة تت�شكل أ��سا�س من
�ضحايا االعتقال ال�سيا�سي واالختفاء وعائالتهم ،جعلت من �ضمن أ�ولوياتها معرفة احلقيقة حول
االنتهاكات وت�سوية ملف االختفاء بكيفية عادلة ومن�صفة ،ومن جهة ثانية بامل�ضي قدما يف إ�عمال مبد أ�
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التعوي�ض وتو�سيع نطاقه.
والن�صاف
أ� -إ�ن�شاء منتدى احلقيقة إ
والن�صاف.
يف  28-27نوفمرب  1999ت أ��س�ست جمعية حقوقية جديدة هي املنتدى املغربي للحقيقة إ
الن�سان أ�و اجلمعية املغربية
ويقود هذه اجلمعية منا�ضلون عملوا طويال يف إ�طار املنظمة املغربية حلقوق إ

الن�سان ،وت�ضم يف ع�ضويتها عددا من قدماء املختطفني واملعتقلني ال�سيا�سيني ومن عائالت
حلقوق إ
املختفني جمهويل امل�صري.
و�شكلت هذه املبادرة إ�ىل حد ما نوعا من أ�خذ املعنيني أ
بالمر للملف ب أ�يديهم بعيدا عن املعاجلة التي
الن�سان.
متت يف إ�طار املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سان داعيا ملقاربة �شمولية تعتمد مبادئ
فاملنتدى يرف�ض مقاربة املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
والن�صاف ،والبحث عن احلقيقة و إ�عالنها ،وم�ساءلة امل�سئولني عن االنتهاكات اجل�سيمة
العدل إ
الن�سان.
حلقوق إ
ويعطي املنتدى للتعوي�ض مفهوما أ��شمل يرتبط بجرب ال�رضر ،مبا يت�ضمنه من اعتذار لل�ضحايا
و إ�عادة االعتبار لهم ودجمهم اجتماعيا وتعوي�ضهم ماديا وذلك طبقا للمعايري الدولية.
أ
والن�صاف ت أ�كيد ت�شبثه مببادئه و�هدافه
ويف  15يوليو  2000أ�عاد املجل�س الوطني ملنتدى احلقيقة إ
يف جمال معرفة احلقيقة كاملة يف ق�ضايا اال�ضطهاد ال�سيا�سي التي عرفها املغرب .و أ�ن طي هذا امللف
الحياء وت�سليم رفاة أ
لن يتم إ�ال على أ��سا�س إ�قفال ملف االختفاء ب�إطالق �رساح املختطفني أ
الموات منهم
و إ�طالق �رساح ما تبقى من املعتقلني ال�سيا�سيني واعرتاف الدولة مب�سئوليتها كاملة فيما تعر�ض له �آالف
املواطنني من اعتداءات على حياتهم وحياة ذويهم وحرياتهم وكرامتهم و أ�رزاقهم ،وتقدمي االعتذار
لل�ضحايا وذويهم وللمجتمع ككل .وجرب ال�رضر الفادح الذي حلق بال�ضحايا طبقا للمعايري املتعارف
عليها دوليا ،و إ�قرار ون�رش احلقيقة حول هذه اجلرائم وحتديد امل�سئوليات ومتابعة امل�سئولني وو�ضع
آ
والجرائية ملنع تكرار مثل هذه اجلرائم يف امل�ستقبل.
الليات الد�ستورية والقانونية والتنظيمية إ
ب-بداية عمل هيئة التحكيم
لقد �شكلت هيئة التحكيم يف  17غ�شت  1999من ثالث ق�ضاة من املجل�س أ
العلى ( أ�حمد الر�ساج
الن�سان
(رئي�سا) حممد �سعيد بناين و إ�دري�س بلمحجوب) و أ�ربعة أ�ع�ضاء من املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
(النقيب حممد م�صطفى الري�سوين ممثل جمعية هيئات املحامني باملغرب باملجل�س وحممد ال�صديقي(ممثل
الن�سان) عبدالعزيز بن زاكور (ممثل حزب التقدم واال�شرتاكية ) وعبدالله
املنظمة املغربية حلقوق إ
الفردو�س (ممثل حزب االحتاد الد�ستوري) ،إ��ضافة إ�ىل حممد ليديدي (مدير إ�دارة ال�سجون وممثل
وزارة العدل بالهيئة التحكيمية) وحميي الدين أ�مزازي (عامل بوزارة الداخلية وممثلها بالهيئة
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التحكيمية) (.)22
وقد بد أ�ت هيئة التحكيم عملها يف �شتنرب  1999فو�ضعت نظامها الداخلي حددت فيه مهمتها وكيفية
عملها ومهامها ح�سب أ
الجراءات أ�مامها وتنظيم جل�ساتها والن�صاب املطلوب
الع�ضاء ،كما حددت إ
للبث يف الطلبات .وقد قررت أ�ن تكون جل�ساتها غري علنية و أ�ن تنظر يف الطلبات طبقا لقواعد العدل
والن�صاف و أ�ن ت�صادق بالرتا�ضي على املقررات ال�صادرة عنها .وقررت يف �شكل �صياغة هذه
إ
املقررات التي اعتربتها نهائية وغري قابلة للطعن ونافذة – وهي مقررات تبلغ إ�ىل طالب التعوي�ض
الن�سان.
واىل رئي�س املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
وقد متيزت مقاربة الهيئة يف عهد امللك حممد ال�ساد�س بتو�سيع ال�ضحايا املر�شحني للتعوي�ض طبقا
خلطاب امللك أ�ثناء تن�صيب الهيئة لي�شمل االعتقال التع�سفي .ومتهيدا للمقررات أ
الوىل للمجل�س ب� أش�ن
التعوي�ضات ،ر�صدت احلكومة يف بداية �سنة  2000مبلغا ماليا للهيئة لتمكينها من إ��صدار مقررات
بتعوي�ضات م�سبقة لبع�ض ال�ضحايا أ�و عائالتهم ب�سبب ظروفهم ال�صحية واملادية ال�صعبة(.)23
وقد عددت الهيئة يف ندوة �صحفية (17يوليوز )2000أ
الحداث التي متت يف
إ�طارها حاالت االختفاء (وبالتايل الطلبات املقدمة) اىل أ�حداث متت �سنة اال�ستقالل
( ،)1956و أ�خرى ترتبط بالقمع الذي �سلط على االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية �سنة ،1963ثم
أ�حداث �سنتي  1971و 1972املرتبطة مبحاوالت االنقالب أ
الوىل والثانية ،ف أ�حداث موالي بوعزة
ل�سنة ( 1973التي متت فيها حماولة مترد م�سلح وطال القمع مرة أ�خرى عددا كبريا من املنتمني لالحتاد
الوطني للقوات ال�شعبية) .وارتبطت بقية حاالت االختفاء باالنتفا�ضات ال�شعبية التي ح�صلت مبنا�سبة
إ��رضابات �سنوات  1981و 1984و 1990و أ�خريا هناك حاالت ارتبطت ب أ�حداث مدينة العيون �سنة
.1999
ويف ندوتها ال�صحفية امل�شار إ�ليها ،اعتربت الهيئة أ�نه من ال�سابق ألوانه احلديث عن طي ملف
االختفاء ب�صفة نهائية .و أ�و�ضحت أ�ن هناك توفقا للم�ضي قدما دون النظر إ�ىل الوراء ودون املطالبة
بتحديد وحما�سبة امل�سئولني عن جرائم االختفاء واالعتقال التع�سفي .و أ�كدت الهيئة أ�نها خمت�صة ح�رصا
يف تقدير التعوي�ض ولي�ست خمت�صة يف ق�ضايا ت�سليم الرفاة أ�و احل�صول على جواز ال�سفر .كما أ�كدت
أ�نه ي�صعب عليها احلديث عن مدة زمنية إلنهاء مهامها ب�سبب �صعوبة وتعقد املو�ضوع.
ثالثا :تقييم عمل هيئة التحكيم
أ
أ
�سن�شري يف البداية إ�ىل أ�هم إ�يجابيات عمل هذه الهيئة قبل �ن نتناول �هم امل�آخذ على هذا العمل،
ونختم بخال�صات واقرتاحات.

 -1أ�هم إ�يجابيات عمل هيئة التحكم

إ�ن جتربة هيئة التحكيم لتعوي�ض �ضحايا االختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي رغم �صدورها يف
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اليجابيات التي ال ميكن إ�نكارها .ف�إن�شاء الهيئة ي�شكل يف
الطار العام ال�سلبي ،فقد ت�ضمنت بع�ض إ
هذا إ
حد ذاته اعرتافا من الدولة بح�صول انتهاكات ج�سيمة يتعني جرب �رضر �ضحاياها؛ كما يت�ضمن أ�ي�ضا
اعرتافا �ضمنيا مب�سئولية الدولة .وقد �ساهم عمل الهيئة عرب منح تعوي�ضات مادية ،كانت مهمة أ�حيانا
عديدة ،يف التخفيف من املعاناة النف�سية واملادية لل�ضحايا وذوي حقوقهم ،ويف حل عدد من م�شاكلهم
االجتماعية ومواجهة حاجياتهم أ
ال�سا�سية.
ال�شارة إ�ىل أ�ن التعوي�ضات قد مت دفعها من امليزانية العامة للدولة ،فهي ت�شكل بالتايل
وجتدر إ
أ
جمهودا ت�ضامنيا حتمله ال�شعب املغربي ،ومل ي�ساهم اجلالدون الذين �ثرى العديد منهم ثراءا فاح�شا يف
هذا املجهود كما مل تطلهم إ�جراءات امل�ساءلة.
الجراءات كانت إ�يجابية ،كحق امل�ؤازرة من املحامني أ
والقرباء و إ�جراء
كما أ�ن عددا من إ
حتقيقات ،وتعليل املقررات وغريها .ورغم تقييد اخت�صا�صها من طرف املجل�س اال�ست�شاري
الن�سان �سابقا يف تعوي�ض �ضحايا االختفاء الق�رسي ،فقد أ��ضاف أ
المر امللكي �ضحايا االعتقال
حلقوق إ
التع�سفي عند إ�ن�شاء الهيئة يف غ�شت  1999وهذه م�س أ�لة هامة ينبغي أ�خذها بنظر باالعتبار لتجاوز
حمدودية التو�صيات التي قد ي�صدرها املجل�س اال�ست�شاري نف�سه .و إ��ضافة لذلك اجتهدت الهيئة اجتهادا
إ�يجابيا عندما عو�ضت �ضحايا �آخرين ال يدخلون يف �صالحيتها ب�شكل �رصيح ،وهم �ضحايا النفي
اال�ضطراري أل�سباب �سيا�سية أ�و نقابية ،حيث اعتربتهم يف عداد حاالت االختفاء( .)24كما أ�ن تو�سيع
�ضحايا االنتهاكات إ�ىل هذه احلاالت مل يرث أ�ي إ��شكال قانوين أ�و �سيا�سي ،وكان ميكن القيا�س عليه ألخذ
�ضحايا �آخرين النتهاكات ج�سيمة أ�خرى كما �سنف�صل الحقا.

 -2أ�هم امل�آخذ على عمل هيئة التحكيم(:)25

اليجابية ال ينبغي أ�ن حتجب عددا من أ�وجه الق�صور التي ترجع من جهة
غري أ�ن هذه اجلوانب إ
للطار العام الذي وجه عمل املجل�س اال�ست�شاري وت�شكيلة عمل الهيئة بالتايل ،كما ترجع من جهة
إ
أ
أ
أ�خرى للت�ويل ال�ضيق الذي �خذت به الهيئة يف عدد من احلاالت �سواء يف مقاربتها ل�ضحايا االنتهاكات
أ�و لق�ضية التعوي�ض وجرب ال�رضر و أ�خريا ترجع بع�ض الثغرات ملنهجية العمل واملعايري املعتمدة.
الن�سان
أ�وال :جتاهل �ضحايا انتهاكات ج�سيمة حلقوق إ
الن�سان خارجة عن اخت�صا�صها،
لقد اعتربت الهيئة عددا من حاالت االنتهاكات اخلطرية حلقوق إ
وال حق لها بالتايل يف أ�ي تعوي�ض أ�و أ�ي �شكل من أ��شكال جرب ال�رضر.
العدامات التي نفذت إ�ثر حماكمات غري عادلة يف ق�ضايا
وهكذا رف�ضت الهيئة تعوي�ض �ضحايا إ
العدامات رافقها يف أ�غلب احلاالت اعتقال تع�سفي ،وتعذيب
ذات �صبغة �سيا�سية ،رغم أ�ن هذه إ
و�سوء معاملة .لقد كان ب�إمكان الهيئة تعوي�ض ذوي احلقوق هنا إ�ما قيا�سيا كما فعلت بالن�سبة ل�ضحايا
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النفي اال�ضطراري ،أ�و باعتبار أ�ن �ضحايا االعدامات عانوا قبل ذلك من االعتقال التع�سفي الذي
يدخل �رصاحة يف اخت�صا�صها.
كما رف�ضت الهيئة تعوي�ض بع�ض ال�ضحايا الذين توفوا خالل االنتفا�ضات االجتماعية بر�صا�ص
قوات أ
المن أ�و اجلي�ش التي ا�ستعملت العنف ب�شكل مفرط وغري متنا�سب ،وهو ما أ�قرت به الهيئة
عندما اعتربت أ�ن ما قامت به ال�سلطة يعترب خارجا عن ال�رشعية .يف الوقت الذي مت فيه تعوي�ض
عائالت أ��شخا�ص ماتوا اختناقا بالدار البي�ضاء يف مركز اعتقال إ�ثر أ�حداث  1981ف�إن عددا من الذين
توفوا بالر�صا�ص يف ال�شارع يف نف�س أ
الحداث كحالة الطفل عبدالله جمايل ،رف�ضت ال�سلطات ت�سليم
جثثهم لذويهم أ�و حتديد مكان دفنهم أ�و ت�سليم حتى �شهادة وفاة لعائالتهم ،أ
والرجح أ�ن ال�سلطات
كانت ال تريد أ�ن يعرف عدد ال�ضحايا ،ومع ذلك رف�ضت الهيئة يف مقررها التحكيمي بتاريخ 28
ماي  .2003تعوي�ض عائلة عبدالله جمايل أ�و احلكم بت�سليم اجلثة أ�و بتحديد مكان الدفن أ�و حتى ت�سليم
�شهادة الوفاة – معتربة أ�ن الق�ضية أ�خرجت من اخت�صا�صها – علما ب أ�نه كان ميكن القيا�س على حاالت
االختفاء ،مبا أ�ن العائالت ال تعرف م�صري اجلثة أ�و مكان دفنها ،يف ق�ضية تعد الدولة م�سئولة فيها عن
عدد من االنتهاكات ،ويعد �سلوكها امل�ستمر بحرمان العائلة من الرفاة ومن �شهادة الوفاة يعترب انتهاكا
لل�رشعية ،ويرتك العائلة بدون حل ويف معاناة م�ستمرة.
أ
و أ�خريا فقد رف�ضت الهيئة – بدعوى عدم االخت�صا�ص �ي�ضا -تعوي�ض �ضحايا اعتقال تع�سفي
()26
أ�و اختفاء رغم أ�ن معايري تنطبق على ال�ضحايا ،و أ�ن ذلك يدخل يف اخت�صا�صها يف عدة حاالت
وهي:

أ�-بالن�سبة لالختفاء الق�رسي
-1حالة ال�سيد احل�سن بلب�صري الذي كان �ضابطا �ساميا باجلي�ش امللكي حيث تغيب إ�ثر تلقيه مبكاملة
هاتفية يوم  10يوليو فارتدى لبا�سه الع�سكري وخرج من منزله ومل يعرف له أ�ثر منذ ذلك احلني،
ويف تاريخ الحق تو�صلت عائلته با�ستدعاء من القيادة العامة لت�سليم بع�ض متاعه .لقد اعتربت هيئة
التحكيم مبقررها ال�صادر يف  24أ�كتوبر  2002أ�ن هذه احلالة ال تدخل �ضمن اخت�صا�صها – علما ب أ�نه
وا�ضح أ�ن املعني أ
بالمر هو �ضحية اختفاء ق�رسي ،قد يكون نتج عنه إ�عدام خارج نطاق القانون.
-2حالة حميد العلوي :الذي كان مقاتال يف �صفوف الثورة الفل�سطينية واختطف طائرة هبطت
بتون�س حيث ت�سلمته ال�سلطات املغربية من نظريتها التون�سية �سنة  1981وتعر�ض للتعذيب ،وق�ضى
حوايل � 10سنوات متنقال بني خمتلف مراكز االعتقال ال�رسية قبل إ�طالقه �سنة ،1992ورد ذكره
كمعتقل يف �شهادة حممد م�صدق بن خ�رضاء الذي كان بدوره �ضحية اختفاء ق�رسي واحتجاز تع�سفي
يف مركز املخابرات بالرباط( .)27ففي مقررها رقم  3368بتاريخ  30يناير  2003رف�ضت الهيئة طلبه
باعتبار أ�ن حالته ال تدخل �ضمن �صالحياتها.
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ب-بالن�سبة لالعتقال التع�سفي
-1حالة عدد من اجلنود أ�و �ضباط ال�رشطة واجلي�ش الذين اعتقلوا يف أ�ماكن �رسية بعد املحاوالت
االنقالبية يف ال�سبعينات ملجرد ال�شبهة يف ارتباطهم باالنقالبيني ،ومت إ�طالق �رساحهم فيما بعد دون
تهمة أ�و حماكمة ،وف�صلوا من عملهم ،حيث اعتربت الهيئة أ�ن ال حق لهم يف التعوي�ض ألن اعتقالهم
مل يتم أل�سباب �سيا�سية أ�و نقابية رغم أ�ن هذا الت أ�كيد قابل للجدال ،ألن اعتقالهم مت أل�سباب �سيا�سية،
ف�إننا نعتقد أ�ن من حق �ضحايا االعتقال التع�سفي طويل أ
المد أ�ن يتمتعوا بجرب ال�رضر بغ�ض النظر
عن أ��سباب االعتقال ،ذلك أ�ن مربر جرب ال�رضر هو ال�رضر بالذات الذي حلق ال�ضحية جراء انتهاك
خطري حلق أ��سا�سي من حقوقه من طرف أ�جهزة الدولة.
-2ونف�س أ
المر ي�صدق على معتقلي تاكونيت ،وهم �ضحايا اعتقال تع�سفي .ففي �سنة 1971
قام حمافظ الدار البي�ضاء باعتقال جمموعة من أ
ال�شخا�ص يرتاوح عددهم بني  50و� 60شخ�صا يف
إ�طار ما ي�سمى أ�حيانا “باحلمالت التطهريية” فو�ضعوا ملدة تقارب �شهرين يف أ�حد املعتقالت املخ�ص�صة
للم�رشدين بالدار البي�ضاء – وثم نقلهم بعد ذلك إ�ىل ق�رص الكالوي بتاكونيت يف جنوب املغرب،
حيث بقوا هناك ملدة عامني ون�صف قبل أ�ن يطلق �رساحهم بدون تهمة أ�و حماكمة .فقد رف�ضت الهيئة
تعوي�ضهم باعتبار أ�ن اعتقالهم مل يكن أل�سباب �سيا�سية أ�و نقابية رغم م�سئولية أ�جهزة الدولة عن هذا
االنتهاك اخلطري .ومرة أ�خرى ،ف�إننا نعتقد أ�نه ينبغي جرب �رضر ه�ؤالء ب�سبب االعتقال التع�سفي
بالذات بغ�ض النظر عن مربراته.
ثانيا :رف�ض احلكم ب أ��شكال أ�خرى من جرب ال�ضرر
لقد كانت الهيئة خمت�صة بتحديد التعوي�ض املرتتب عن ال�رضرين املادي واملعنوي ،ومل تكن مقيدة
ب أ�ن متنح فقط تعوي�ضا ماديا وال �شيء غريه .ونعتقد أ�ن الهيئة مل تعمل على �ضوء املبادئ أ
ال�سا�سية
()28
الن�سان كما وردت يف التقرير اخلتامي لل�سيد
املتعلقة بجرب �رضر �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
الن�سان،والتي
 Theo Van Bovenأ�و يف التقرير اخلتامي لل�سيد �رشيف ب�سيوين إ�ىل جلنة حقوق إ
أ�و�صت ،من بني أ�مور أ�خرى ،بعدة أ��شكال جلرب ال�رضر ،منها اال�سرتداد والتعوي�ض و إ�عادة
الت أ�هيل والرت�ضية وتوفري ال�ضمانات بعدم التكرار .و أ�و�صت ب�رضورة أ�ن ي�شمل التعوي�ض نف�سه أ�ي
�رضر ميكن تقييمه ،مبا يف ذلك ال�رضر الالحق أ
بالمالك أ�و التجارة ،وهكذا ،ف�إ�ضافة إ�ىل ا�ستبعادها
ملجموعة من �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة من نطاق التعوي�ض ف�إنها مل ت�صدر مقررات تطالب ال�سلطات
بتنفيذ أ��شكال خفيفة من جرب ال�رضر ،نعتقد جازمني أ�نها ،لو امتلكت اجلر أ�ة الكافية ل�ساهمت يف حل
عدد من امل�شاكل املرتبطة بها.
وهكذا ورغم مطالبتها بذلك ،فلم حتكم الهيئة ،ومل تت�ضمن مقرراتها حتى تو�صيات لل�سلطات يف
احلاالت التالية:
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-1ت�سليم �شهادة الوفاة يف حاالت املختفني الذين ت أ�كد موتهم ،ذلك أ�ن هذا ال�شكل اخلفيف من جرب
الجراءات أ
الخرى،
ال�رضر ي�سمح لذوي احلقوق بالتوفر على وثيقة إ�دارية ت�سهل عددا كبريا من إ
أ
أ
بالعدام �و خالل �حداث
كما مل حتكم الهيئة بت�سليم �شهادات الوفاة للذين توفوا إ�ثر �صدور أ�حكام إ
اجتماعية أ�ليمة ما دامت قد اعتربت هذه احلاالت خارجة عن اخت�صا�صها.
-2مل حتكم الهيئة أ�و تطلب من ال�سلطات املخت�صة حتديد أ�ماكن دفن الذين توفوا يف مراكز االختفاء
الحداث االجتماعية أ
أ�و على إ�ثر إ�عدامهم يف ق�ضايا �سيا�سية أ�و قتلهم يف أ
الليمة.
 -3مل حتكم الهيئة بالتعوي�ض عن أ��رضار تتعلق بنزع ممتلكات أ��شخا�ص خمتفني أ�و حتى بالتو�صية
لل�سلطات بالعمل على ت�سويتها على أ��سا�س من�صف ،كحالة ال�سيد �شفيق املدين الذي مت اختطافه �سنة
 ،1964ومت اال�ستيالء على عدد من ممتلكاته بوا�سطة م�سطرة غري قانونية لنزع امللكية كما حدث يف
ق�ضية كابو نيكرو ( 33هكتار) املوجود يف منطقة �سياحية �شمال املغرب ،وذلك لفائدة �رشكة خا�صة.
وال �سيما أ�ن الق�ضاء املغربي ،ممثال يف حمكمة اال�ستئناف بتطوان ،ق�ضى بعدم قبول ا�ستئناف العائلة
حلكم املحكمة االبتدائية الذي ق�ضت بنزع ملكية العقار يف غياب �صاحبه ،واعتربت حمكمة اال�ستئناف
أ�ن العائلة ال تلمك �صفة التقا�ضي ،وذلك ألنها مل تكن تتوفر على �شهادة الوفاة إلجناز عدد من الوثائق.
ورغم أ�ن هيئة التحكيم أ�قرت بتعوي�ض العائلة عن أ
ال�رضار املادية واملعنوية ،ف�إنها اعتربت خارج
اخت�صا�صها.
-4كما اعتربت الهيئة خارج اخت�صا�صها تعوي�ض أ��شخا�ص هجروا ونكل بهم واغت�صبت
ممتلكاتهم من طرف ال�سلطات أ�و بع�ض ال�سكان بتغا�ض من ال�سلطات ،كما ح�صل يف أ�حداث “تكلفت”
ب أ�زيالل �سنة  1960على إ�ثر مترد بع�ض القبائل ،حيث وقعت اعتقاالت تع�سفية واغت�صاب ونهب
و إ�تالف ممتلكات املتمردين من طرف اجلنود و أ��شخا�ص من القبائل( .)29كما مل يتم التعوي�ض عن
ال�رضار املرتبطة باغت�صاب املمتلكات يف ظروف م�شابهة يف أ�حداث أ
أ
الطل�س بخنيفرة �سنة ،1973
الخرية يتعلق أ
أ�و بال�صحراء �سنة  ،1976ففي هذه احلالة أ
البل
المر با�ستيالء اجلنود على قطعان إ
واملوا�شي بغ�ض النظر عن حاالت االختفاء واالعتقال التع�سفي.

ثالثا :الثغرات املرتبطة مبنهجية عمل هيئة التحكيم
يتعلق أ
المر هنا بنق�ص �شفافية عمل الهيئة �سواء للر أ�ي العام أ�و ال�ضحايا أ�و احلركة احلقوقية،
وبثغرات يف معايري التعوي�ض ،وبهزالة مبالغ بع�ض التعوي�ضات وقلة الوقت املخ�ص�ص لال�ستماع
إ�ىل ال�ضحايا مع غياب التحقيقات يف الوقائع مو�ضوع الطلبات .وبثغرات خطرية أ�حيانا يف �صياغة
وتعليل عدد من مقررات الرف�ض.
أ��-ضعف ال�شفافية والتوا�صل
الن�سان على عمل هيئة التحكيم
إ�ن أ�حد اكرب امل�آخذ التي كانت حلركة ال�ضحايا وحركة حقوق إ
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متثلت يف انعدام �شفافية عملها للر أ�ي العام أ�و لل�ضحايا واملنظمات احلقوقية وكل املهتمني .فه�ؤالء جميعا
كانوا يتطلعون مثال إ�ىل معرفة املعايري التي تعتمدها هيئة التحكيم ب� أش�ن التعوي�ض ،وكيفية تطبيقها،
و إ�ىل تقارير دورية حول عمل الهيئة وال �سيما ن�رش مقرراتها ليطلع عليها الر أ�ي العام ،وحتى ي�ستطيع
احلقوقيون متحي�صها على �ضوء الواقع والق�ضايا املعاجلة(.)30
وحتى عندما و�ضعت الهيئة يف  20نوفمرب  2003تقريرا ختاميا عن ح�صيلة عملها ما بني إ�ن�شائها
من غ�شت  1999وحتى نوفمرب  2003ف�إن هذا التقرير بقي �رسيا دون مربر .ذلك أ�نه إ�ذا كان
الن�سان يف �صيغته القدمية يتطلب احل�صول على إ�ذن ملكي قبل ن�رش
ظهري املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
تو�صيات و أ�عمال املجل�س وما يتفرع عنه ،ف�إن ال�صيغة اجلديدة تتطلب أ�ال تن�رش التو�صيات والتقارير
إ�ال بعد إ�طالع امللك عليها ،ونحن نعتقد أ�ن هذا ال�رشط �صار متوفرا ألن التقرير و�ضع منذ نوفمرب
 2003فعدم ن�رشه واال�ستمرار يف حجبه عن الر أ�ي العام ،وال �سيما عن املنظمات احلقوقية التي تعترب
�رشيكا مف�ضال للمجل�س اال�ست�شاري يعترب أ�مرا م�ؤ�سفا .وهو ال ميكنها حتى أ�ن تقوم بدورها االقرتاحي
للمجل�س اال�ست�شاري أ�و لل�سلطات العمومية.
إ�ن أ�حد املطالب املهمة لهيئة املتابعة للمنظمات احلقوقية الثالث والتي تعد مت�ضمنة يف املذكرة
الن�صاف وامل�صاحلة تتمثل يف ن�رش معطيات هيئة
امل�شرتكة التي قدمتها يف  30يناير  2004إ�ىل هيئة إ
التحكم وال �سيما:
ن�رش و إ�عالن أال�س�س التي اعتمدتها.
ن�رش و إ�عالن الئحة امل�ستفيدين من التعوي�ض.ن�رش و إ�عالن من مت رف�ض طلباتهم وتو�ضيح أال�س�س التي اعتمدت يف تعليل الرف�ض.
ونعتقد أ�ي�ضا أ�ن ن�رش التقرير اخلتامي لهيئة التحكيم و إ��صدار جملد تت�ضمن املقررات التحكيمية التي
الن�صاف
أ��صدرتها من � أش�نه أ�ن ي�شكل مادة مهمة لتقييم امل�سل�سل،وهو إ�حدى املهام املوكولة إ�ىل هيئة إ
وامل�صاحلة ،كما أ�نه ي�شكل مادة غنية إلثراء النقا�ش وتطوير املقاربة يف هذا املو�ضوع.
ب-ثغرات يف املعايري املتعلقة بالتعوي�ض
من امل�آخذ املنهجية أ
الخرى تلك املرتبطة مبعايري التعوي�ض يف حاالت االختفاء .فبالن�سبة للمختفني
()31
املتوفني أ�و املفرت�ضة وفاتهم ،ورد يف العر�ض الوحيد املتوفر للعموم عن عمل الهيئة أ�نها أ�خذت
باالعتبار املعايري التالية أ��سا�سا:
املتبقى من العمر الن�شيط منذ االختفاء.الدخل الذي كان يتوفر عليه.التحمالت العائلية.وبالن�سبة للمختفني الذي ظهروا أ�حيانا ،أ�خذت الهيئة باالعتبار إ��ضافة إ�ىل املعايري ال�سابقة:
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امل�صاريف التي تكون �رضورية ح�سب الهيئة ملواجهة متطلبات احلياة اليومية؛امل�صاريف املتعلقة بالعالجات.الجمالية للعجز البدين اجلزئي الدائم ،درجة أ
المل اجل�سماين ،درجة ت�شويه اخللقة،
الن�سبة إانعكا�س هذه أ
ال�رضار على احلياة املهنية واللجوء املحتمل إ�ىل اال�ستعانة بالغري .وكل ذلك باال�ستعانة
باخلربة الطبية أ��سا�سا.
إ�ن معايري التعوي�ض وتطبيقاته عانت من عدة ثغرات:
فمن جهة ،وبغ�ض النظر عن ا�ستبعاد جمموعة من �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة من التعوي�ض ،ف�إن
املعايري التي أ�خذت بها الهيئة كانت أ�قرب إ�ىل املعايري املعمول بها يف تعوي�ض �ضحايا حوادث ال�شغل أ�و
حوادث ال�سري ،ومل ت أ�خذ باحل�سبان أ�نها أ��رضار ناجتة عن فعل متعمد من طرف أ�جهزة الدولة.
إ�ن تعوي�ض ال�شخ�ص الذي تفرت�ض وفاته رهن االختفاء باحت�ساب فقط ما تبقى من العمر الن�شيط
والدخل الذي كان يتوفر عليه والتحمالت العائلية ،ال ي أ�خذ بعني االعتبار �رضورة تعوي�ضه أ�وال عن
و�ضعية االختفاء نف�سها ،ومعاناته املادية واجل�سدية ،كما ال ي أ�خذ باالعتبار تعوي�ضه عما تبقى من العمر
غري الن�شيط أ�ي�ضا ،فاحلياة بعد التقاعد ت�ستحق أ�ن تعا�ش ،وت�ستحق أ�ن يعو�ض عنها ،كما ال ي�ؤخذ
باالعتبار يف املعايري ال�سالفة ال�رضر املعنوي للعائالت والناجت عن معاناتها ،وكذا ما �ضاع من فر�ص
لها ولل�ضحية نف�سه .كما أ�ن ت أ��سي�س التعوي�ض بناء على م�ستوى الدخل الذي كان يتمتع به املختفي
ي�ؤدي إ�ىل متييز غري مقبول بني ال�ضحايا أ
الغنياء وال�ضحايا الفقراء.
أ�ما تعوي�ض املختفني الذين أ�طلق �رساحهم ،فقد مت الرتكيز هنا أ�ي�ضا على اجلوانب املادية للتعوي�ض،
ومل يتم أ�خذ معايري و أ��شكال أ�خرى للتعوي�ض باالعتبار كالتو�صية باالعتذار العلني وبتكرمي ال�ضحايا
واالعرتاف بامل�سئولية ،والتو�صية ب�إعادة الت أ�هيل ال�صحي واالجتماعي.
الدارية كت�سليم �شواهد الوفاة أ�و حتديد أ�ماكن
ومل تت�ضمن التعوي�ضات احلكم بت�سوية اجلوانب إ
الدفن أ�و ت�سليم الرفاة ملن عرفت وفاتهم قيد االختفاء أ�و وقف امل�ضايقات البولي�سية الناجتة عن عدم
ت�صحيح املعطيات املخزنة يف احلوا�سيب والتي ت�سبب مرارا لعدد من قدماء �ضحايا االختفاء الق�رسي
واالعتقال التع�سفي يف عراقيل جمة مرتبطة باحل�صول على جواز ال�سفر أ�و مغادرة الرتاب الوطني.

ج-هزالة بع�ض التعوي�ضات
والن�صاف غري كافية وحدها إل�سعافنا مبنطق الهيئة يف تقدير
إ�ن معايري التعوي�ض ومبادئ العدل إ
أ
الحيان .ورغم إ�قرارنا ب�ن قيا�س وتعوي�ض أ
املبالغ التي حكمت بها يف كثري من أ
ال�رضار الناجمة عن
االنتهاكات يعد م�س أ�لة يف غاية التعقيد ،ف�إنها يف جميع احلاالت يجب أ�ن ت�ستهدف إ�عادة الكرامة لل�ضحية
أ�و لذوي حقوقها ب أ�بعادها املادية واملعنوية ،على �ضوء حجم ال�رضر ومتطلبات العي�ش الكرمي ،كما
يجب أ�ن يقودها مبد أ� عدم التمييز بني �ضحايا يت�شابهون يف الظروف(.)32
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د-قلة الوقت املخ�ص�ص لال�ستماع لل�ضحايا وذوي احلقوق
والن�صاف ي�شتغلون مع عائالت ال�ضحايا( )33أ�ن هيئة
لقد أ�كد لنا منا�ضلون من منتدى احلقيقة إ
التحكيم امل�ستقلة ،بحكم عدد امللفات وان�شغال أ�ع�ضائها مبهام أ�خرى ،مل تكن تتوفر على الوقت الكايف
لال�ستماع إ�ىل ال�ضحايا وذوي حقوقهم ،وهكذا أ�م�ضت مع بع�ضهم  20أ�و  30دقيقة� ،سيما و أ�نها مل
الثبات على العائالت ،ورمبا كانت
تقم بتحقيقات معمقة أ�و ميدانية للت أ�كد من املعطيات ،ملقية بعبء إ
الن�سان وال ترجع إ�ليها ،غري أ�ن
مقتنعة ب أ�ن مهمة البحث قد أ�جنزها املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
قرارا مبنح تعوي�ض أ�و رف�ض طلب ،يعد يف نظرنا مهمة �شبه ق�ضائية تقت�ضي من الهيئة تكوين اقتناع
�صميم قبل النطق بقرارها ،وهذا االقتناع ال�صميم يتطلب حدا أ�دنى من التحريات من جانب الهيئة ولو
بالدارة والق�ضاء كما حتولها املادة  8من ظهري املجل�س اال�ست�شاري �سابقا .ففي الق�ضايا
باال�ستعانة إ
بال�ضافة
اجلنائية ت�ستفيد املحاكم من خدمات ال�ضابطة الق�ضائية وحتريات النيابة العامة وق�ضاة التحقيق إ
إ�ىل إ�فادات ال�ضحايا.
هـ-ثغرات خطرية يف �صياغة وتعليل عدد من مقررات الرف�ض
إ�ن قراءة بع�ض مقررات هيئة التحكيم التي رف�ضت طلبات التعوي�ض مع مقارنتها باملرا�سالت
وال�شهادات املت�ضمنة ملطالب ال�ضحايا وذوي حقوقهم ول�صيغتهم حول أ
الحداث ،ترتك انطباعا
مقلقا وتدفع إ�ىل االعتقاد ب أ�ن طريقة �صياغة هذه املقررات التي كانت جد خمت�رصة ،ال تعر�ض بدقة
و�شمولية –و أ�مانة بالتايل – للوقائع ولو�سائل إ�ثبات ال�ضحايا – بحيث ي�سهل إ�قناع القارئ لها ،الذي ال
يتوفر على املعطيات ال�رضورية أ
الخرى ،وبوجاهة تعليلها وميكن أ�ن ن�سوق هنا حالة حمو اجلوهري
(مقرر  28بتاريخ  24يناير  :)2001يف عر�ضها للحالة أ�كدت الهيئة أ�نه بالرجوع إ�ىل وثائق امللف
ات�ضح لها أ�ن ال�سيد حمو اجلوهري الذي كان طالبا مبدر�سة املعلمني بالرباط قد تويف بفندق التجارة
بفا�س بتاريخ  7مار�س  ،1981و أ�ن النيابة العامة قد أ�خربت عائلته بالوفاة مبجرد وقوعها و أ�مرت
البان بت�رشيح جثة الهالك ،انتهت إ�ىل القول ب أ�ن الوفاة كانت طبيعية .وحيث أ�كد إ�خوة الهالك هذه
يف إ
املعطيات بعد اال�ستماع لهم من طرف النيابة العامة بتازة بتاريخ  19مار�س  1999كما هومبني يف
حم�رض اال�ستماع ( )...وحيث ي�ستنتج من معطيات النازلة أ�ن أ
المر ال يندرج يف إ�طار أ�ي حالة من
حاالت االعتقال التع�سفي أ�و االختفاء الق�رسي مما ال ميكن معه اال�ستجابة لطلب تعوي�ض إ�خوته .غري
أ�نه عندما نقر أ� مرا�سلة لعائلة املعني أ
بالمر وبطاقته الوطنية ومبلغا ماليا حيث طلب وكيل امللك من أ�خ
املعني أ
بالمر( )34إ�جناز نيابة للح�صول عليها ،راف�ضا إ�عطائه أ�ي معلومات إ��ضافية حول م�صري اجلثة
وا�سم الطبيب ،بل ومهددا إ�ياه .
وت�ؤكد ر�سالة العائلة أ�نهم بعد تو�صلهم مبقرر الهيئة ذهبوا إ�ىل فندق التجارة بفا�س وبحثوا يف
أ
ال�سم وهذا التاريخ ،كما ت�ؤكد الر�سالة أ�ن
الر�شيف حيث نفى امل�سئولون بالفندق أ�ي حالة وفاة بهذا إ
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النيابة العامة بتازة مل ت�ستمع إ�ليهم بتاريخ  19مار�س  ،1999أ�ي بعد  18عاما من اختفاء املعني أ
بالمر
كما ورد يف مقرر الهيئة .وي�ؤكدون أ�ن ال عالقة لهم ب أ�ي حم�رض يف هذا املو�ضوع ،و أ�نهم مل ي�سمعوا
بالت�رشيح وح�ضور العائلة إ�ال يف املقرر التحكيمي للهيئة.
إ�ن هذا املو�ضوع يطرح أ��سئلة جدية :على أ�ي أ��سا�س ت�ؤكد الهيئة أ�نه ات�ضح لها أ�ن ال�سيد حمو
اجلوهري قد تويف بفندق التجارة بفا�س؟ هل اعتمدت الهيئة رواية ال�سلطات ب�شكل تام ومطلق دون
االلتفات إ�ىل رواية العائلة؟.
أ
أ
أ
كيف ميكن للهيئة أ�ن ت�ؤكد �نه ات�ضح لها �ن النيابة العامة قد �خربت العائلة بالوفاة مبجرد وقوعها
و أ�نها أ�مرت بت�رشيح اجلثة فورا لت�ؤكد الوفاة الطبيعية؟.
إ�ن هذه أ
ال�سئلة واالعتبارات تطرح ت�سا ؤ�الت أ�عمق حول منهج عمل الهيئة وتلقى ب�ضالل من
ال�شك حول أ��س�س عملها وكيفية جتهيز مقرراتها .كما أ�ن ا�ستبعادها لعدد من الطلبات من اخت�صا�صها
حتى فيما يخ�ص االختفاء واالعتقال التع�سفي دون مراعاة املعايري الدولية رغم توفر �رشوطها يطرح
أ��سئلة حول الدهنية التي �سادت يف التعاطي مع بع�ض الق�ضايا.
إ�ن الهيئة كانت تتعامل مع ق�ضايا بالغة احل�سا�سية وكان بها أ�فراد الميكن أ�ن يعملوا با�ستقالل عن
اجلهات التي يتبعون لها أ�و دون ت�شاور معها أ�و ألخذ مواقفها وتوجهاتها باالعتبار .فلم تكن مقررات
الهيئة جمرد قرارات مبنح تعوي�ضات مالية -إ�ذ أ�ن أ
القرار مب�سئولية
المر بتجاوز أ�حيانا عديدة إ�ىل إ
الدولة ،ويلقى تبعات بالن�سبة للم�ستقبل وال�سيما بخ�صو�ص عدد من �ضحايا االختفاء الق�رسي أ�و القتل
التع�سفي الذين ال زالوا جمهويل امل�صري أ�وجمهويل الرفاة.

وختاما ميكن القول إ�ن املنظمات احلقوقية املغربية املجتمعة يف إ�طار هيئة املتابعة قد تقدمت
المور التي �شملتها املذكرة أ
مبذكرات �سواء ب�شكل منفرد أ�و م�شرتك ومن أ
الخرية امل�شرتكة لهيئة
الن�صاف وامل�صاحلة بتاريخ  30يناير  2004م�س أ�لة ال�ضحايا
املتابعة للمنظمات الثالث املقدمة إ�ىل هيئة إ
الذين يجب أ�خذهم باالعتبار �سواء يف التحقيق يف االنتهاكات أ�و جرب أ
ال�رضار الناجتة عنها ،لقد
طلبت هذه املنظمات أ�ن ي�شمل التحقيق وجرب ال�رضر إ�ىل جانب �ضحايا االختفاء الق�رسي واالعتقال
التع�سفي �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة أ
العدام التع�سفي ،التعذيب امل�ؤدي إ�ىل املوت
الخرى وهي  :إ
أ�و إ�ىل عاهة م�ستدمية ،االحتجاز التع�سفي الذي أ�عقبته حماكمات �سيا�سية غري عادلة (�سواء انتهت
الحداث االجتماعية أ
الدانة) ،االنتهاكات املرتكبة أ�ثناء أ
الليمة (وال �سيما الوفيات) والنفي
بالرباءة أ�و إ
اال�ضطراري ب�سبب اال�ضطهاد ال�سيا�سي والتعذيب املف�ضي إ�ىل املوت أ�و إ�ىل عاهات.
وطلبت املذكرة أ�ن ي�ؤخذ يف جرب ال�رضر باملعايري الدولية لي�شمل اال�سرتداد والتعوي�ض و إ�عادة
الت أ�هيل ال�صحي واالجتماعي وجرب ال�رضر املعنوي ،وت�سوية أ
الدارية والقانونية لل�ضحايا
الو�ضاع إ
وذوي احلقوق.
إ�ن الهيئة اجلديدة ،التي ي�شكل إ�حداثها إ�قرارا بحدود املعاجلة االختزالية ال�سابقة ،وبالنظر آ
للمال
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التي يعلقها عليها ال�ضحايا واحلركة احلقوقية الوطنية والدولية والفاعلون ال�سيا�سيون ،مدعوة إ�ىل
اليجابية مبا يف ذلك اجتهاد هيئة التحكيم ال�سابقة
جتاوز كل الثغرات ال�سابقة والبناء على العنا�رص إ
لتو�سيع جرب ال�رضر إ�ىل �ضحايا النفي اال�ضطراري كما يجب يف نظرنا:
 اال�ستناد على تعريف نف�سها ملفهوم ال�رضر. اعتبار االعتقال التع�سفي مدخال جلرب �رضر �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة أالخرى كاملحاكمات
والعدام الذي قد يتلوها والتعذيب.
غري العادلة إ
ال�شخا�ص الذين قتلوا خالل أ
 القيا�س على االختفاء جلرب �رضر �ضحايا أالحداث االجتماعية ومل
ت�سلم جثثهم أ�و يظهر لهم أ�ثر كل ذلك لتو�سيع ال�ضحايا امل�ستفيدين من جرب ال�رضر.
 تو�سيع أ��شكال جرب ال�رضر طبقا للمعايري الدولية.إ�ن االختيارات املنهجية ال�رضورية يف نظرنا تكمن يف ربط عمل جلنة التحقيق داخل “هيئة
الن�صاف امل�صاحلة” بعمل جلنة جرب ال�رضر ،و إ�قامة تن�سيق حمكم بينهما وذلك حتى ال يتم إ�لقاء
إ
الثبات على ال�ضحايا أ�و عائالتهم لتحديد الوقائع وامل�ؤ�رشات امل�ساعدة على االعرتاف ب�صفة
عبء إ
والفادة بكافة
الطار ال�سيا�سي العام إ
ال�ضحية ،وميكن للجنة الدرا�سات أ�ن ت�ساعد إللقاء ال�ضوء على إ
املعطيات املنا�سبة.
أ
ومن االختيارات املنهجية أ
الخرى �ضمان �شفافية عمل اللجنة للر�ي العام و�سعيها ،وكذا �سعي
الفاعلني ال�سيا�سيني ،إ�ىل إ�قناع املجتمع وتعبئته ق�صد إ�جناح مهمتها ،وتو�ضيح املعايري واملنهجية
واالختيارات التي تعتمدها و إ�تاحة ت�شاور حولها.
إ�ن امل�صاحلة لن تنجح دون جرب ال�رضر ،وجرب ال�رضر يبقى ناق�صا دون الك�شف عن احلقيقة،
والك�شف عن احلقيقة يبقى �صعبا أ�و متعذرا دون إ�رادة �سيا�سية تفتح أ
والرادة ال�سيا�سية
البواب املغلقة ،إ
هي حم�صلة توافق بني القوى الفاعلة يف البالد على م�رشوع إ��صالحي وا�ضح املعامل يف إ�طار املبادئ
الجابة عن هذه
الن�صاف وامل�صاحلة» يف إ
الن�سان .فهل جنحت «هيئة إ
الكونية للدميوقراطية وحقوق إ
املعطيات؟.

املحور الثاين
الن�صاف وامل�صاحلة
هيئة إ
بني العدالة االتهامية والعدالة الت�صاحلية

الن�صاف وامل�صاحلة أ�هم إ�نتاج م�ؤ�س�ساتي باملغرب خالل املرحلة املمتدة بني منت�صف
تعد هيئة إ
�سنة  2003ونهاية �سنة  2004نظرا لداللتها ال�سيا�سية واحلقوقية ولكونها مرتبطة بجواب �سيا�سي
وم�ؤ�س�ساتي على النقا�ش القائم منذ بداية الت�سعينات حول الطريقة التي ينبغي اتباعها لطي ملفات ما
�سمي يف املغرب «ب�سنوات الر�صا�ص».
و إ�ذا كانت م�ؤ�س�سات هذه الهيئة ت�شكل حلقة من احللقات أ
ال�سا�سية يف م�سل�سل التحول ال�سيا�سي
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باملغرب ،ف�إنها جاءت نتاجا للعمل الذي مور�س بوترية جديدة داخل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الن�سان يف �صيغته اجلديدة التي �ضمت يف مكوناتها تركيبة �سو�سيولوجية من احلقوقيني املنتمني إ�ىل
إ
والن�صاف) .وهكذا ا�ستطاعت البنية ال�سو�سيولوجية
جتمع املعتقلني ال�سيا�سيني ال�سابقني (منتدى احلقيقة إ
اليقاع ال�سيا�سي واحلقوقي لعمل امل�ؤ�س�سة الر�سمية (املجل�س
اجلديدة للنخب احلقوقية أ�ن ت�رسع من إ
الن�سان) وتفرز ت�صورا حول املا�ضي متت بلورته يف وثيقة قدمت إ�ىل امللك يف
اال�ست�شاري حلقوق إ
�شكل تو�صية .وقد اختارت هذه أ
الخرية �صيغة و�سطى يف النقا�شات حول «�سنوات الر�صا�ص» تقوم
للن�صاف وامل�صاحلة ،وهي هيئة ت�سعى إ�ىل إ�ن�صاف ال�ضحايا عرب موا�صلة العمل
على فكرة إ�ن�شاء هيئة إ
الذي قامت به جلنة التحكيم امل�ستقلة للتعوي�ض و أ�ي�ضا البحث ب� أش�ن حاالت االختفاء الق�رسي التي مل
يعرف م�صريها ،وبذل جميع املجهودات للو�صول إ�ىل نتائج ب�صددها.كما عملت من جهة أ�خرى على
الفالت من العقاب ،وهو ما أ�كدته الوثيقة -التو�صية �رصاحة ب�إ�شارتها
ا�ستبعاد فكرة امل�ساءلة وعدم إ
ؤ
الن�سان ي�كد بخ�صو�ص طي �صفحة املا�ضي مقاربته التي تتعار�ض
إ�ىل « أ�ن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
ب�صفة قطعية مع كل الدعوات إ�ىل ال�ضغينة وامل�ساءلة اجلنائية.»...
الن�سان يف
الن�صاف وامل�صاحلة» مقاربة ملف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
فكيف حاولت «هيئة إ
املغرب؟ واىل أ�ي حد جنحت يف الك�شف عن حقيقة تلك االنتهاكات وبالتايل عدم تكرار ما جرى يف
املا�ضي؟.
قبل مالم�سة بع�ض جوانب هذه الت�سا ؤ�الت ال �ضري من احلديث عن ت�شكيلة الهيئة واخت�صا�صاتها
ونظامها أ
ال�سا�سي.
الن�صاف وامل�صاحلة
الطار التنظيمي لهيئة إ
أ�وال :إ
يتم إ�ن�شاء «جلنة احلقيقة» كمحاولة لتو�ضيح معامل فرتة �سابقة من القمع أ�و االنتهاكات املنهجية حلقوق
الن�سان ،ومعاجلة ما ي�ستوجب العالج منها ،كما تن� أش� يف غمار عملية حتول وانتقال إ�ما من احلرب
إ
أ
إ�ىل ال�سالم �ومن احلكم الت�سلطي إ�ىل الدميقراطية.ولقد ازدادت «جلان التحقيق» عددا وانت�شارا يف
التحوالت التي يعرفها العامل من حيث نهاية ال�رصاعات ،وبداية م�سل�سل االنتقاالت الدميوقراطية يف
بلدان عدة .حيث حتدو احلكومات اجلديدة ومنظمات املجتمع املدين إ�ىل اقرتاح إ�ن�شاء جلان لتق�صي
احلقائق لت�ساعد اللجنة على الوقوف على أ�مناط االنتهاكات ،وخلق أ��شكال و�آليات جديدة للم�صاحلة
ومنح ال�ضحايا الفر�صة للتعبري عن أ�نف�سهم(.)35
وعلى هذا امل�ستوى من التحليل ف�إن ت�شكيل «جلان احلقيقة» �سواء من حيث اختيار أ�ع�ضائها
المور أ
ال�سا�سي يعترب من أ
و�صياغة �صالحيتها وبالتايل نظامها أ
ال�سا�سية يف إ�جناح مهمتها.
الن�صاف وامل�صاحلة» ف�إنه مب�صادقة امللك على ت�شكيلتها يف يناير ،2004
وهكذا فبالنظر إ�ىل «هيئة إ
الن�سان
يكون قد مت تد�شني مرحلة جديدة يف �صريورة ت�صفية ملفات االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
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على امتداد يتحدد يف أ�ربعني �سنة وهو ما ي�صطلح عليه ب�سنوات الر�صا�ص حيث عملت الهيئة على
إ�عداد نظامها أ
ال�سا�سي وتن�صيب أ�ع�ضائها من قبل امللك حممد ال�ساد�س و أ�ي�ضا حتديد املهام التي ينبغي
مبا�رشتها.
الن�صاف
الن�سان املتعلقة ب�إحداث «هيئة إ
وهكذا فقد أ��شارت تو�صية املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
وامل�صاحلة» إ�ىل أ�ن هذه الهيئة تتكون من �شخ�صيات م�شهود لها بالكفاءة والنزاهة الفكرية والت�شبع
الن�سان( )36كما مت اعتماد مبد أ� امل�ساواة يف اختيار أ�ع�ضاء الهيئة من داخل املجل�س
مببادئ حقوق إ
أ
أ
اال�ست�شاري أ�و من خارجه وهو ما ��شارت إ�ليه ديباجة النظام أ
ال�سا�سي للهيئة إ�ال �ن بع�ض آ
الراء
من داخل جلنة التن�سيق اعتربت ذلك عائقا أ�مام �ضمان م�صداقية الهيئة وا�ستقاللها الن�سبي عن م�ؤ�س�سة
الن�سان ،حيث كانت االعتبارات ال�سيا�سية حا�رضة يف اختيار أ�ع�ضاء
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الهيئة وبذلك ف�إن نوعية الت�شكيلة حتيلنا إ�ىل حركية النظام ال�سيا�سي املغربي يف نهج �سيا�سة االحتواء
و�ضبط �آلية التوازن يف احلقل احلقوقي حيث مل يعمد النظام ال�سيا�سي إ�ىل ا�ستن�ساخ موا�صفات و�آليات
اللجنة الوطنية امل�ستقلة للحقيقة التي تعترب لدى الهيئات احلقوقية وال�سيا�سية �آلية للك�شف عن احلقيقة.
بل ركز جهوده يف إ�دماج جزء من أ
الفراد املنا�ضلني وبع�ض الهيئات احلقوقية التي تنخرط يف
هيئة املتابعة يف إ�طاره اجلديد املتمثل يف الهيئة وبالتايل ا�ستبعاد مطلبي «احلقيقة» و»وامل�ساءلة» اللذان
ي�شكالن العمود الفقري للمقاربة غري الر�سمية وللمعايري الدولية يف جمال ت�صفية إ�رث املا�ضي من
االنتهاكات.
ال�سا�سي فماذا عن املهام أ
المر كذلك بالن�سبة لرتكيبة الهيئة ونظامها أ
و إ�ذا كان أ
والن�شطة إ�ذن
الن�صاف وامل�صاحلة يف مقاربتها ملا�ضي االنتهاكات؟.
وبالتايل كيف ا�شتغلت هيئة إ
الن�صاف وامل�صاحلة
ثانيا :مهام واخت�صا�صات هيئة إ
الن�صاف وامل�صاحلة مبوجب التو�صية ال�صادرة عن املجل�س اال�ست�شاري
تتحدد اخت�صا�صات هيئة إ
الن�سان يف املهام التالية:
حلقوق إ
 إ�جراء تقييم �شامل مل�سل�سل الت�سوية ال�سابق من خالل االت�صال واحلوار مع احلكومة وهيئة التحكيموالدارات واملنظمات احلقوقية وممثلي ال�ضحايا وعائالتهم ذلك أ�ن أ�ول
امل�ستقلة وال�سلطات العمومية إ
مهمة أ�وكلت للهيئة مبقت�ضى التو�صية املحدثة لها هي إ�جراء تقييم �شامل مل�سل�سل ت�سوية ملف االختفاء
الق�رسي واالعتقال التع�سفي من خالل االت�صال واحلوار مع الدوائر احلكومية وهيئة التحكيم امل�ستقلة
والدارات املعنية واملنظمات احلقوقية وممثلي ال�ضحايا وقد أ�جنزت الهيئة فعال
وال�سلطات العمومية إ
هذا التقييم وبرجمت درا�سة حول أ�ثر التعوي�ضات املادية على أ
الو�ضاع االجتماعية لل�ضحايا إ�ال أ�ن
()37
الن�سان عابت على الهيئة
هيئة متابعة تو�صيات املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
عدم إ��رشاكها للحركة احلقوقية وهيئة املتابعة يف جمريات هذا التقييم.وكذا عدم ن�رش وتعميم نتائج
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وخال�صات التقييم على احلركة احلقوقية وحركة ال�ضحايا والر أ�ي العام .ثم عدم تنظيم النقا�ش مع
احلركة احلقوقية حول ت�صورها للتعوي�ض املادي وجرب ال�رضر بالرغم من تو�صل الهيئة مبقرتحات
الن�سان يف املو�ضوع .هذا ف�ضال
هيئة متابعة تو�صيات املناظرة الوطنية لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
عن عدم إ�طالع الر أ�ي العام بفحوى االت�صال واحلوار مع الدوائر احلكومية  ،وهيئة التحكيم امل�ستقلة
املكلفة بالتعوي�ض املادي �سابقا.
الن�سان و إ�جراء التحريات وتلقي
 إ�ثبات نوعية ومدى ج�سامة االنتهاكات املا�ضية حلقوق إوالطالع على أ
الر�شيفات وا�ستقاء املعلومات واملعطيات لفائدة الك�شف عن احلقيقة مع
الفادات إ
إ
موا�صلة البحث ب� أش�ن االختفاء الق�رسي والك�شف عن م�صري املختفني و إ�يجاد احللول للمتوفني أ�ثناء
االحتجاز التع�سفي وحتديد أ�ماكن دفنهم ومتكني أ�قاربهم من زيارتهم والرتحم عليهم.
الن�صاف وامل�صاحلة على إ�جناز قاعدة بيانات من
ومن أ�جل القيام بهذه التحريات عملت هيئة إ
خالل الطلبات املودعة لديها من قبل ال�ضحايا ،ف�ضال عن عقد جل�سات عمومية مت اال�ستماع فيها
لل�ضحايا ونقلت مبا�رشة إ�ىل اجلمهور كما مت عقد جل�سات مو�ضوعات مت بثها هي أ�ي�ضا عرب التلفزيون
الن�سان كاالختفاء الق�رسي والتعذيب
وهي مو�ضوعات ذات �صلة مبلف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
وال�صالحات امل�ؤ�س�ساتية وال�سيا�سية وغريها وقد متيزت هذه
والق�ضاء واملحاكمات غري العادلة إ
اجلل�سات مب�شاركة باحثني و أ�كادمييني.
بيد أ�نه على الرغم من ردود أ
اليجابية التي خلفتها جل�سات اال�ستماع العمومية هاته من
الفعال إ
لدن الر أ�ي العام وال�صحافة املكتوبة ،إ�ال أ�ن هيئة املتابعة �سجلت عليها بع�ض امل�ؤاخذات ،كممار�سة
الرقابة البعدية ،وت�شويه بع�ض ال�شهادات (حالة فكيك) ونقل اجلل�سات يف أ�وقات غري منا�سبة ،وعدم
إ�خبار الر أ�ي العام مبواعيد اجلل�سات ،وكذا الرتاجع عن عدد اجلل�سات املربجمة واملعلن عنها وغريها
من الثغرات.
كما قامت بزيارات للمناطق خا�صة تلك التي عرفت احل�صار والعقاب اجلماعي ،وهكذا فقد قامت
الهيئة بزيارات ميدانية ملنطقة أ
الطل�س وال�صحراء والريف باعتبارها مناطق تعر�ضت النتهاكات
الن�سان م�ست أ
الق�صاء املمنهج من امل�شاريع التنموية كما
الفراد واجلماعات ،وكذا إ
ج�سيمة حلقوق إ
كان عليه أ
المر بالن�سبة ملنطقة الريف مثال ،التي تعر�ضت ألب�شع أ�نواع االنتهاكات التي اعتربت من
الن�سانية ،خا�صة إ�ثر االنتفا�ضات ال�شعبية إ�بان ال�سنوات أ
الوىل لال�ستقالل 1958
قبيل جرائم �ضد إ
والق�صاء
و 1959وانتفا�ضة  1984حيث متيز تعامل الدولة مع هذه املنطقة بالتهمي�ش املمنهج إ
واحلرمان من اال�ستفادة من حقها الطبيعي و إ�مكاناتها املتاحة يف التنمية ،وقد و�صل القمع ذروته حيث
الن�سان.
كان االنتماء إ�ىل هذه املنطقة كافيا ليجد املرء نف�سه �ضحية لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
أ�ما بالن�سبة ملجهويل امل�صري فقد عملت على جتهيز ملفاتهم ا�ستنادا على املعطيات املتوفرة لدى
العائالت واملنظمات احلقوقية الوطنية والدولية ،وعلى هذا امل�ستوى فقد اعتمدت الهيئة أ��سلوب توجيه
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والجهزة أ
امللفات املتعلقة بهم ( أ�ي جمهويل امل�صري) إ�ىل ال�سلطات املعنية أ
المنية ،ق�صد تلقي الردود
واملالحظات ومقارنتها باملعطيات املتوفرة لدى الهيئة ا�ستنادا إ�ىل املعلومات الواردة يف جل�سات
ال�ضحايا وذوي احلقوق غري أ�ن هيئة متابعة تو�صيات «املناظرة الوطنية» تعترب أ�ن االقت�صار على هذا
أ
ال�سلوب بالرغم من أ�هميته إ�ال أ�نه لي�س كافيا ،و إ�ن كان ي�سمح ب�إجراء مقارنات ف�إنه ال يفيد يف إ�ظهار
احلقيقة بكافة عنا�رصها وال ي�سمح بالتحقق والت أ�كد من الوقائع ويفتح الطريق لتعدد الروايات واختالف
والجهزة أ
املعطيات ،كما أ�ن الهيئة مل تعلن أ�نها قد متكنت من احل�صول على أ�ر�شيفات الدولة أ
المنية
بالذات-و إ�ن كان رئي�سها إ�دري�س بنزكري قد أ�علن يف ت�رصيحات كثرية أ�ن ثمة تعاونا م�ستمرا وتفهما

من طرف ال�سلطات العمومية ملهام الهيئة -ويف غياب ذلك فقد بقيت الهيئة رهينة املعطيات الر�سمية
املتحكمة يف تداولها من طرف الدولة والدوائر امل�سئولة والتي قد تعيق الو�صول إ�ىل احلقيقة خا�صة يف
امللفات الكربى وال�شائكة.
الن�صاف وامل�صاحلة عن نتائج التعاون املذكور مع أ
الجهزة احلكومية ،
واىل أ�ن تك�شف هيئة إ
ال�شارة إ�ىل أ�نه رغم املدة التي أ�م�ضتها
ف�إنه من غري املمكن تقييم جناعة هذا التعاون الطوعي .وجتدر إ
الهيئة يف اال�شتغال ،ف�إن النتائج النهائية فيما يخ�ص جمهويل امل�صري واملتوفني يف املعتقالت ال�رسية
خا�صة املعروفة (تازمامارت ،قلعة مكونة )...جاءت خميبة آ
للمال ومل ت�ستطع الهيئة احل�سم فيها.
الن�صاف وامل�صاحلة يف مقاربتها مللف �ضحايا االنتهاكات
وبعد هذه اخلطوات التي با�رشتها هيئة إ
اجل�سيمة ،حاولت أ�ن تعمل على جرب كل أ
ال�رضار التي حلقت �ضحايا االختفاء الق�رسي واالعتقال
الدماج االجتماعي والت أ�هيل النف�سي وال�صحي
التع�سفي وذلك من خالل تقدمي مقرتحات بخ�صو�ص إ
الدارية والقانونية والوظيفية التي الزالت قائمة بالن�سبة لل�ضحايا.
وحل امل�شاكل إ
أ
أ
وهكذا فقد تلقت الهيئة منذ ال�شهور أ
الوىل لت�شكلها �كرث من � 20لف طلب من ال�ضحايا وذوي
احلقوق وح�سب البيانات الواردة يف امللفات ف�إن توزيع االنتهاكات ح�سب النوع جاء كالتايل:
االختفاء الق�رسي .% 2.48االعتقال التع�سفي .% 79.85النفي .% 1,16الوفاة خالل أالحداث داخل املدن .%0.30
اجلرح خالل أ� ألحداث داخل املدن .%0.26خروقات أ�خرى .% 16.19ونوعية ال�رضر كما هو م�رصح به من طرف ال�ضحايا:
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ومن نافلة القول التذكري ب أ�ن قرابة  10169طلب �سبق و أ�ن عر�ض على جلنة التحكيم امل�ستقلة،
والدماج االجتماعي والت أ�هيل ال�صحي .و إ�ذا كانت
و أ�غلبها ترمي إ�ىل احل�صول على التعوي�ض املادي إ
الن�صاف وامل�صاحلة غري م�سموح لها مبقت�ضى التو�صية املحدثة لها حتديد امل�سئوليات الفردية أ�و
هيئة إ
ذكر أ��سماء اجلالدين وامل�سئولني عن االنتهاكات ،ف�إنها تبقى مطالبة بتحديد امل�سئوليات امل�ؤ�س�ساتية،
القرار مب�سئولية الدولة ال�سيا�سية واملدنية يف م�سل�سل الت�سوية ال�سابق من خالل تقدمي
�صحيح أ�نه مت إ
التعوي�ضات لل�ضحايا يف إ�طار هيئة التحكيم امل�ستقلة أ�و من خالل إ�عادة الت أ�هيل اجلماعية الذي أ�وحت
الن�صاف وامل�صاحلة من قبيل برامج تنمية اجتماعية واقت�صادية للمناطق التي عانت عقودا من
به هيئة إ
الهمال �سواء ألنها كانت تعترب مناطق عا�صية أ�و ألنها كانت قريبة من ال�سجون ال�رسية كتازمامارت
إ
()38
مثال .
وعليه فاملطلوب هو احلديث عن حتديد امل�سئوليات بني خمتلف أ�جهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها ودرجة
تورط كل جهاز مبا ي�سمح بت�رشيح أ
الدوار املختلفة لتلك امل�ؤ�س�سات يف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الن�سان ومبا ي�سمح كذلك باقرتاح إ��صالحات منا�سبة لكل مكون من مكونات الدولة مبختلف م�ؤ�س�ساتها
إ
الجابة عن
الن�صاف وامل�صاحلة وتو�صياتها إ
و أ�جهزتها التي تثبت م�سئوليته .فهل ا�ستطاع تقرير هيئة إ
هذه أ
ال�سئلة؟.
ثالثا :تو�صيات الهيئة بني املقاربة القانونية واملقاربة ال�سيا�سية

أ
-1ال�سا�س القانوين للتو�صيات:

الن�صاف وامل�صاحلة جاءت بطلب من امللك ك أ�على �سلطة د�ستورية و�سيا�سية يف
إ�ن تو�صيات هيئة إ
املغرب ،وانطالقا من هذا التكليف امل�سجل يف تو�صية الهيئة (الفقرة  )7ويف نظامها أ
ال�سا�سي املن�شور
يف اجلريدة الر�سمية( )39بظهري �رشيف يف  10أ�بريل ( 2004املادة التا�سعة-الفقرة  )6بعد م�صادقة امللك
عليها ميكن القول إ�ذن إ�ن التو�صيات أ��سا�سا قانونيا �ضمن النظام الد�ستوري املغربي.
إ�ن التو�صيات بطبيعتها تختلف ح�سب أ
النظمة القانونية امل�ؤ�س�سة لها ،فمنها ما يعد ملزما إ�ذا كان
أ��سا�ساه القانوين ومنطقه العملي يعطيانه هذه القوة ،ومنها ما يعد ملتم�سات يتوقف تنفيذها على قبولها
من أ
الطراف املوجهة إ�ليها.
ويف جميع احلاالت ينظر إ�ىل التو�صيات ال�صادرة عن جهاز خولت له �صالحية إ��صدارها على أ�نها
ت�ضع على املخاطبني بها التزاما أ�خالقيا ومعنويا بقبولها والعمل على تنفيذها وفق أ�ق�صى ما ت�سمح به
�صالحيتهم القانونية و إ�مكانياتهم املادية ،وما يكون قد ح�صل من إ�جماع �سيا�سي على اعتبار تنفيذ هذه
التو�صيات م�س أ�لة تخدم ال�صالح العام.
ونحن نرى أ�ن االلتزام أ
الخالقي وال�سيا�سي ال يقل أ�همية عن االلتزام القانوين ،وخا�صة عندما
تكون التو�صيات قد مت إ��صدارها بطلب من اجلهة التي متلك �سلطة كبرية يف تفعيلها.
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الن�صاف وامل�صاحلة اقرتاحات حتظى بقبول �سيا�سي
ومن هذا املنظور ميكن اعتبار تو�صيات هيئة إ
ودعم وا�سع يف املغرب وخارجه وال �سيما بالنظر لواقعيتها وانبثاقها عن خال�صات حتريات الهيئة
و�سعيها ل�ضمان جرب �رضر ال�ضحايا واملجتمع ولعدم تكرار االنتهاكات وتر�سيخ دولة احلق.
إ�ننا نفرت�ض أ�ن هذه التو�صيات قد مت قبولها من طرف أ�على �سلطة د�ستورية يف املغرب ،ونفرت�ض
الن�سان
بناء على حتليل منطقي للواقع القانوين وال�سيا�سي ،أ�ن تكليف املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
بتفعيل هذه التو�صيات ال يعني أ�ن يقوم املجل�س بنف�سه ب�إدخالها حيز التنفيذ على اختالف أ�نواعها،
بل أ�ن ي�سهر على قيام خمتلف املخاطبني بها ب�إدخالها حيز التنفيذ يف أ��رسع و أ�ح�سن آ
الجال طبقا
الخت�صا�صاتهم الد�ستورية و�صالحيتهم القانونية ،وهذا ما يتطلب ت�صنيفا لهذه التو�صيات وحتديد
والجراءات الواجب اتباعها لهذه الغاية ،مع ال�سعي لربجمتها ك أ�ولويات يف
اجلهات املكلفة بتنفيذها إ
جدول أ�عمالهم وخمططاتهم.

-2ت�صنيف أ�ويل للتو�صيات وحتديد املخاطبني بها

إ�ن ت�صنيفا أ�وليا للتو�صيات يربز أ�نها متنوعة ،وتتطلب تدخل عدد من الفاعلني ال�سيا�سيني
ذوي ال�صالحيات الد�ستورية أ�و القانونية املتنا�سبة مع كل تو�صية على حدة ،وهو ما ي�سمح لنا
باقرتاح اللوحة التالية:
طبيعة التو�صيات

اجلهاز املكلف بالتنفيذ د�ستوريا
أ�و قانونيا أ�و �سيا�سيا

-1تو�صيات تتطلب
إ��صالحا د�ستوريا

امللك والربملان أ
والحزاب
ال�سيا�سية

-2تو�صيات امل�صادقة على
اتفاقيات دولية

امللك (الف�صل  31من الد�ستور)

الول ،وزير اخلارجية ،أ
الوزير أ
المانة العامة
الن�سان.
حلقوق
اال�ست�شاري
املجل�س
للحكومة،
إ

امللك – احلكومة-الربملان

أ
الحزاب ال�سيا�سية ،املجتمع املدين ،املجل�س
الن�سان
اال�ست�شاري حلقوق إ

-3تو�صيات تتطلب
إ��صالحات ت�رشيعية
وم�ؤ�س�ساتية

-4تو�صيات خا�صة بالرتبية
الن�سان
على حقوق إ
-5تو�صيات تتعلق بجرب
ال�رضر مبا يف ذلك
االعتذار
-6تو�صيات تتعلق بالتاريخ
أ
والر�شيف
-7تو�صيات تتعلق
با�ستكمال البحث يف حقيقة
االنتهاكات
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احلكومة -الربملان
احلكومة -الربملان
احلكومة  -الربملان
الق�ضاء

اجلهات أ
الخرى التي لها دور يف امل�سل�سل

أ
الحزاب ال�سيا�سية واملجتمع املدين

وزارة الرتبية الوطنية ،وزارة الداخلية والعدل
الن�سان
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إاملنظمات احلقوقيةالن�سان
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إاملنظمات احلقوقية والتنمويةال�رشكاء الدوليونالن�سان
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إاملجتمع املدينالن�سان
-املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
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إ�ن تنفيذ هذه التو�صيات يجب أ�ن يتم داخل �سقف زمني ال يجب أ�ن يتعدى يف نظرنا �سنتني إ�ىل ثالث
�سنوات كحد أ�ق�صى .فهناك من التو�صيات ما ميكن إ�جنازه خالل ب�ضعة �شهور فقط كامل�صادقة على
ال�صالحات
جمموعة من االتفاقيات الدولية وكبدء إ�عمال �سيا�سات جرب ال�رضر ،وكمبا�رشة عدد من إ
الت�رشيعية وامل�ؤ�س�ساتية املهمة .وهناك تو�صيات و إ�ن كان إ�عمالها يتم على مراحل كالرتبية على حقوق
الن�سان وا�ستكمال البحث عن احلقيقة ف�إن هذه املراحل يجب أ�ن تبد أ� فورا.
إ
أ
الن�صاف وامل�صاحلة؟من هنا
ال�صالح من خالل تطبيق تو�صيات هيئة إ
لكن �ي منهجية لتعميق إ
ت أ�تي أ�همية املدخل ال�سيا�سي.
ال�سلم أ
لي�س هناك �شك يف أ�ن املدخل أ
لل�صالح يتمثل يف املدخل ال�سيا�سي ،أ�ي جعل تنفيذ
والجنع إ
التو�صيات يدخل �ضمن برنامج �شامل ومتدرج يحول �شعار «االنتقال الدميقراطي» إ�ىل خمطط
�سيا�سي وا�ضح املعامل ،يتيح للمغرب أ�ن ينتقل من الرتدد واملراوحة والت�ضارب نحو مراحل �سيا�سية
أ�رقى وحمددة زمنيا وت�سمح يف نهايتها بو�صف النظام ب أ�نه دميقراطي ،أ�ي نظام ي�شتغل يف إ�طار
د�ستوري متوافق عليه ،د�ستور ي�ضمن احلقوق ب�شكل فعال بوا�سطة ق�ضاء كف�ؤ م�ستقل ونزيه ،ويو�ضح
الغلبية مع �ضمان حقوق أ
�صالحيات خمتلف ال�سلط رابطا ال�سلطة بامل�سئولية يف إ�طار حكم أ
القلية،
نظام مفتوح للمناف�سة يف إ�طار تكاف�ؤ الفر�ص داخل احلدود الد�ستورية.
إ�ن هذا املدخل يعني أ�ن يلعب الفاعلون ال�سيا�سيون الرئي�سيون وهم امل�ؤ�س�سة امللكية أ
والحزاب
وال�صالح ،و أ�ن ي�شتغلوا وهم م�شبعني بثقافة النتائج،
ال�سيا�سية ،دوار حا�سما يف م�سل�سل االنتقال إ
حمللني بدقة أ�هدافهم وو�سائل بلوغها وبرناجمها الزمني ،كل ذلك يف تعاقد �شفاف فيما بينهم ومع
املواطنني.
ويلعب املجتمع املدين يف هذا امل�سل�سل دوره الطبيعي با�ستقالل عن الفاعلني ال�سيا�سيني ،خا�صة يف
ال�صالحات.
جمال الر�صد واالقرتاح وحث الفاعلني ال�سيا�سيني على ت�رسيع وترية إ

لل�صالح من منظور التو�صيات
-3املحاور الكربى إ

()40

الن�صاف وامل�صاحلة» وت�صنيفها
ال�صالح ال�سيا�سي ميكن النظر إ�ىل تو�صيات «هيئة إ
من منظور إ

إ�ىل:
 إ��صالحات هيكلية ،تفر�ض نف�سها ك أ�ولوية ويتعلق أبال�صالحات الد�ستورية وباالن�ضمام
المر إ
إ�ىل عدد من االتفاقيات الدولية.
أ
ؤ
ال�صالحات الهيكلية ومتنحها �دوات التنفيذ ويتعلق
 إ��صالحات ت�رشيعية وم��س�ساتية تف�صل إأ
الجراءات
المر ب�إ�صالح الق�ضاء وا�ستكمال إ��صالح مدونة احلريات العامة واملدونة اجلنائية مبا فيها إ
و أ�و�ضاع ال�سجون وحت�سني احلالة أ
الفالت من العقاب.
المنية بارتباط مع ا�سرتاتيجية مناه�ضة إ
ال�صالحات فيتعلق بجرب ال�رضر باملعنى الوا�سع أ�ي مبا فيه م�س أ�لة ا�ستكمال
 أ�ما ال�شق الثالث من إرواق عربي العدد 45
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احلقيقة مبا يعزز امل�صاحلة الوطنية.
الن�سان �ضمن
ال�صالحات بالرتبية على ثقافة الدميقراطية وحقوق إ
 ويرتبط املحور الرابع من إال�صالحات ال�سابقة.
إ�طار مندمج مع إ
ال�صالحات الهيكلية
أ�ما :إ
ال�صالحات الد�ستورية وامل�صادقة على االتفاقيات الدولية ألنها ت�ضع الهيكل أ
ال�سا�سي لدولة
فت�شمل إ
احلق ،وت�ضع أ
ال�صالحات الت�رشيعية و�سلوك الفاعلني ال�سيا�سيني
ال�سا�س املعياري الذي يحكم بقية إ
وامل�ؤ�س�سات الد�ستورية.

-1ال�صالحات الد�ستورية
إ

بال�صالح الد�ستوري يف جمال مرتبط
الن�صاف وامل�صاحلة جمال التو�صيات املتعلقة إ
حددت هيئة إ
الن�سان ،وهو وا�سع ن�سبيا ،غري أ�ن هذا املجال ال ميكن إ�جنازه مبعزل عن مطالب د�ستورية
بحقوق إ
معتدلة و�آنية عليها إ�جماع أ�هم الفاعلني ال�سيا�سيني احلزبيني وكذا عن مطالب أ�كرث عمقا تعد �رضورية
لتعميق الطابع الدميقراطي للنظام ال�سيا�سي على املدى املتو�سط.
ال�صالح الد�ستوري
أ�-تو�صيات الهيئة يف جمال إ
ال�صالحات ذات الطابع الد�ستوري �ضمن تو�صيات الهيئة فيما يلي:
ميكن بت�رصف حتديد إ
المنية خا�صة يف وقت أ
الن�سان وحت�سني احلالة أ
الزمات.
– تعزيز احرتام حقوق إ
الن�سان واحلفاظ على أ
والدارة.
المن والنظام إ
– إ�قرار م�سئولية احلكومة يف حماية حقوق إ
الن�سان كما هي متعارف عليها عامليا وذلك عرب تر�سيخ
– دعم الت أ��صيل الد�ستوري حلقوق إ
وا�ضح يف الد�ستور ملبد أ� �سمو االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة على القوانني الوطنية.
– تف�صيل حماية عدد من احلقوق واحلريات أ
ال�سا�سية يف الن�ص الد�ستوري ق�صد حت�صينها �ضد
والداري العادي ،وتخ�صي�صها ب�ضمانات وقائية خا�صة من
تقلبات العمل الت�رشيعي والتنظيمي إ
خالل اللجوء للعدالة.
– تقوية املراقبة الد�ستورية للقوانني واملرا�سم التنظيمية امل�ستقلة ال�صادرة عن اجلهاز التنفيذي،والن�ص
الحالة إ�ىل املجل�س الد�ستوري ،و�ضمان حق
الد�ستوري على احلق يف الدفع بال د�ستورية القوانني مع إ
أ
القلية الربملانية يف الطعن يف د�ستورية القوانني أ�مام املجل�س الد�ستوري.
والبادة اجلماعية واجلرائم
– التجرمي الد�ستوري ملمار�سات االختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي إ
الن�سانية والتعذيب.
�ضد إ
– تعزيز أ
ال�س�س الد�ستورية للم�ساواة ،ال �سيما بني الرجال والن�ساء يف احلقوق ال�سيا�سية
رواق عربي العدد 45
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واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
– املنع الد�ستوري لكل أ��شكال امليز والعن�رصية وكراهية أ
الجانب.
القرار الد�ستوري بقرينة الرباءة واحلق يف املحاكمة العادلة.
– إ
– تعزيز املبد أ� الد�ستوري لف�صل ال�سلط وخا�صة فيما يتعلق با�ستقالل العدالة والنظام أ
ال�سا�سي
للق�ضاة ،واملنع ال�رصيح لتدخل ال�سلطة التنفيذية يف تنظيم العدالة و�سري ال�سلطة الق�ضائية وتقوية
ال�ضمانات الد�ستورية ال�ستقالل املجل�س أ
العلى للق�ضاء وتو�سيع متثيليته ومتكينه من �سلطات وا�سعة يف
جمال املهنة وو�ضع �ضوابطها و أ�خالقيتها وتقييم عمل الق�ضاة وت أ�ديبهم.
الن�سان
– تقوية �سلطات الربملان يف البحث وتق�صي احلقائق وخا�صة يف جمال انتهاكات حقوق إ
مع منح أ
القلية بدورها حق إ�ن�شاء تلك اللجان.
ال�صالح الد�ستوري
ب-املنهجية املطلوبة والفاعلة يف إ
يف الوقت الذي يطرح عدد من الفاعلني احلزبيني امل�شاركني يف تدبري ال� أش�ن العام وال �سيما
ال�صالح الد�ستوري ،يبدو أ�ن املقاربة املمكنة تكمن يف
أ�حزاب «الكتلة الدميقراطية» بع�ض مطالب إ
الن�صاف وامل�صاحلة مع مطالب هذه أ
الحزاب
ال�صالحات الد�ستورية التي أ�و�صت بها هيئة إ
دمج إ

باعتبارها مقاربة متدرجة.
الحزاب املذكورة تقوية موقع الوزير أ
وت�شمل مطالب أ
الول واحلكومة ،وتقوية �سلطات
والدارة ،وتعزيز مركز الق�ضاء واالتفاقيات الدولية داخل الن�ص
الربملان يف جمال مراقبة احلكومة إ
الد�ستوري.
أ
ال�صالحات إ��ضافة إ�ىل م�س�لة
ويوجد إ�جماع اليوم يف املجتمع املدين والهيئات احلقوقية على هذه إ
ال�صالحات
ا�ستقالل الق�ضاء و إ��صالح اجلهوية .ولهذا ف�إن مقاربة واقعية تقت�ضي مبا�رشة هذه إ
الد�ستورية كخطوة أ�وىل من � أش�نها أ�ن تعمق الطابع الدميقراطي للنظام ،وتعزز توازن ال�سلطات
وا�ستقالل الق�ضاء وحماية احلريات أ
ال�سا�سية.
ال�صالحات
و�سيكون أ�مرا إ�يجابيا جدا أ�ن يتبنى الفاعلون ال�سيا�سيون وعلى ر أ��سهم امللكية هذه إ
املعرب عنها يف التو�صيات واملطالب ،وي�سلكوا الطرق الد�ستورية وال�سيا�سية الالزمة إلدخالها حيز
ال�صالحات وطرحها على ا�ستفتاء �شعبي،
التنفيذ .ما يتطلب حوارا �سيا�سيا ينتج عنه توافق حول إ
و�سيكون من أ
الف�ضل ا�ستغالل ال�سنة التي تف�صلنا عن االنتخابات الت�رشيعية �سنة 2007ق�صد حتقيق هذا
ال�صالحات الت�رشيعية وامل�ؤ�س�ساتية أ
الخرى من طرف
الجناز مما �سيفتح املجال لتفعيل أ�ف�ضل لباقي إ
إ
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية التي �ست�سفر عنها انتخابات � ،2007سيما و أ�نها �ستكون ملزمة بتبني الت�رشيعات
ال�رضورية املتالئمة مع الن�صو�ص الد�ستورية ومع االتفاقيات الدولية.
العمق أ
ال�صالح الد�ستوري أ
وال�شمل يقت�ضي تو�سيع الرتا�ضي لي�شمل باقي
وما من �شك يف أ�ن إ
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الفاعلني ال�سيا�سيني ،ومعاجلة موا�ضيع أ�خرى يف الن�ص الد�ستوري (عالقة الدين بالدولة ،اجلهوية..
إ�لخ).

الن�سان
-2امل�صادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق إ

الن�صاف وامل�صاحلة
أ�-تو�صيات هيئة إ
الن�صاف وامل�صاحلة» يف هذا ال�صدد على ثالثة أ�مور:
اقت�رصت تو�صيات «هيئة إ
 )1امل�صادقة على الربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية اخلا�ص مبنع
العدام.
عقوبة إ
 )2امل�صادقة على الربوتوكول امللحق باتفاقية الق�ضاء على كل أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة ورفع
التحفظات على بع�ض مقت�ضيات هذه االتفاقية.
 )3امل�صادقة على النظام أ
ال�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
إ�ن هذه امل�صادقات لو متت وخا�صة امل�صادقة على نظام املحكمة اجلنائية الدولية ،تعترب خطوة
الن�سان .إ�ن االن�ضمام إ�ىل نظام املحكمة اجلنائية
كبرية يف اجتاه التزام املغرب ب أ�هم اتفاقيات حقوق إ
الدولية يعطي ح�صانة أ�كرب للدول أ
الع�ضاء ،بينما ميكن جر دولة لي�ست طرفا أ�مام املحكمة من طرف
المن كما ح�صل مع ال�سودان طرفا يف النظام أ
جمل�س أ
ال�سا�سي ألمكن الدفع مببد أ� التكاملية املن�صو�ص
عليه يف املعاهدة وال�ستطاع أ�ن يحقق و أ�ن يحاكم بنف�سه أ
ال�شخا�ص الذين قد توجه لهم التهم الداخلة يف
الفالت من العقاب.
اخت�صا�ص املحكمة ،ما مل يتجل أ�ن املحاكمة �صورية وت�ستهدف ت أ�مني إ
لقد �صادقت اململكة أ
الردنية الها�شمية على نظام املحكمة اجلنائية ،و�سيكون مفيدا للمغرب أ�ن
الع�ضاء ألن ذلك �سيمكنه من امل�شاركة يف مفاو�ضات تعديل النظام أ
يلتحق بالدول أ
ال�سا�سي املقررة
�سنة  ،2009و أ�ن ي�شارك م�ستقبال يف انتخاب الق�ضاة و أ�ن يدعم احل�ضور العربي باملحكمة اجلنائية
الدولية وال �سيما أ�ن الدول العربية هي أ�كرب �ضحايا اجلرائم التي تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة (جرائم
والبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الب�رشية).
احلرب إ
ب -أ�همية امل�صادقة على اتفاقيات أ�خرى
واللتزامات التي ميكن أ�ن ي�صادق عليها املغرب ويتعني إ��ضافتها
غري أ�ن الئحة االتفاقيات إ
ك أ�ولويات يجب أ�ن ت�شمل يف نظرنا:
 امل�صادقة على الربوتوكول أالول للعهد الدويل حول احلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي يتيح
أ
للفراد إ�مكانية التظلم من خرق العهد بعد ا�ستنفاذ طرق املراجعة الداخلية.
 القيام بالت�رصيح املن�صو�ص عليه باملادة  22من اتفاقية مناه�ضة التعذيب الذي يتيح أللفراد نف�س
المكانية ،أ�ي التظلم أ�مام جلنة مناه�ضة التعذيب ،واالن�ضمام إ�ىل الربوتوكول االختياري لهذه
إ
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االتفاقية الذي ي�سمح للجنة بزيارة أ�ماكن االحتجاز يف خمتلف البلدان ورفع التحفظ عن املادة  20من
اتفاقية مناه�ضة التعذيب حتى تتاح للجنة التعاون ب�شكل أ�وثق مع املغرب يف جمال التحري يف مزاعم
التعذيب مبا يف ذلك زيارة الدولة باتفاق مع ال�سلطات؛
 امل�صادقة على االتفاقية رقم  87مبنظمة ال�شغل الدولية املتعلقة باحلرية النقابية وذلك حتى ي�ستكملاملغرب امل�صادقة على أ�هم اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلقوق أ
ال�سا�سية للعمال.
إ�ن مربر إ��ضافة هذه االلتزامات يكمن يف ورودها با�ستمرار يف تو�صيات أ�جهزة أ
المم املتحدة
لر�صد املعاهدات ويف مطالب احلركة احلقوقية املغربية والدولية .وهي تعزز الثقة يف املغرب الع�ضو
الن�سان ،ولي�س
الن�سان اجلدي ،بكونه بلدا منخرطا ب�شكل جدي يف منظومة حقوق إ
يف جمل�س حقوق إ
العالن عن ا�ستعداده إلقامة تعاون بناء مع أ�جهزة الدولة يف هذا املجال.
لديه ما يخ�شى من إ
ال�صالحات املفعلة واملكملة
ثانيا :إ

-1ال�صالحات الت�رشيعية وامل�ؤ�س�ساتية:
إ

الن�صاف وامل�صاحلة
أ�-تو�صيات هيئة إ
ميكن أ�ن نلخ�ص هذه التو�صيات كما يلي:
 -1إ��صالح الت�رشيع بان�سجام مع املواثيق الدولية.
-2ت أ�هيل ال�سيا�سة اجلنائية بتطبيق تو�صيات مناظرة مكنا�س ( 11-9دجنرب  )2004وخا�صة
على م�ستوى بدائل العقوبات وبدائل الدعوى العمومية وحماية ال�ضحايا وت�صحيح االختالالت التي
أ�ظهرتها املمار�سة يف تطبيق امل�سطرة اجلنائية وزجر أ��شد للعنف �ضد الن�ساء و إ�عمال تو�صيات املجل�س
الفراج املقيد و إ��صالح نظام
الن�سان ب� أش�ن الو�ضع داخل ال�سجون وتفعيل نظام إ
اال�ست�شاري حلقوق إ
العفو.
الفالت من العقاب.
-3و�ضع ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة إ
-4ت أ�هيل الق�ضاء وتقوية ا�ستقالله عن ال�سلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل ،وموا�صلة حتديث
املحاكم.
المني بتو�ضيح امل�سئولية احلكومية عن عمليات أ
-5تر�شيد اال�ستحكام أ
المن و�ضمان �شفافيتها
الداء أ
وحتديد امل�سئوليات ب�صددها ،وتقوية الرقابة الربملانية على أ
المني و أ�جهزته وم�سئوليه وتو�ضيح
إ�طار و�رشوط القوة وتكوين رجال أ
الن�سان.
المن يف جمال ثقافة حقوق إ
الن�سان يف جمال الت�صدي لالنتهاكات.
-6تقوية اخت�صا�ص املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
-7ا�ستكمال النهو�ض بحقوق املر أ�ة عرب ا�سرتاتيجية �شاملة.
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وال�صالحات املكملة:
ب-املنهجية املطلوبة إ
لقد متت إ��صالحات ت�رشيعية مهمة منذ عهد حكومة عبدالرحمان اليو�سفي يف جمال ال�سجون
وقوانني احلريات العامة (ال�صحافة واجلمعيات والتجمعات) وقانون امل�سطرة اجلنائية ،كما حقق
املغرب مك�سبا كبريا بتبني مدونة أ
ال�رسة �سنة ( 2004اجلريدة الر�سمية لـ 5فرباير  ،)2004ومت يف
العالم عرب وزارة
�سنة  2006جترمي التعذيب .وتبا�رش حوارات بني احلكومة واملهنيني يف قطاع إ
االت�صال إلدخال إ��صالحات إ��ضافية على قانون ال�صحافة ملنح حماية أ�كرب حلرية التعبري يف إ�طار
الطار الت�رشيعي لالت�صال ال�سمعي الب�رصي �سنة
التزام أ�قوى ب أ�خالقيات املهنة ،كما مت ا�ستكمال إ
 2005مما مكن «الهيئة العليا» لالت�صال ال�سمعي الب�رصي من و�سائل قانونية إ��ضافية لتنظيم القطاع
وال�رشاف على م�سل�سل التحرير وفر�ض أ
الخالقيات
يف اجتاه ت أ�مني خدمة أ�ف�ضل للمرفق العمومي إ
الواجبة يف القطاع.
ال�صالحات وغريها حتتاج من جهة إ�ىل تفعيل �سليم يلعب فيه الق�ضاء والق�ضاة
غري أ�ن هذه إ
واملحامون واملهنيون وم�ؤ�س�سات الدول دورا حا�سما ،ومن جهة ثانية أ�بانت التجربة عن ا�ستمرار
عدد من الثغرات يف الت�رشيع نف�سه يف خمتلف املجاالت ال�سابقة.
ال�صالحات وتعميقها ،و أ�كد
لقد �رصحت احلكومة أ�مام الربملان عند تن�صيبها بعزمها على موا�صلة إ
الوزير أ
الن�سان بتاريخ  19يونيو « 2006عزم احلكومة
الول يف لقائه مع املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
على التعامل مع تو�صيات الهيئة بروح إ�يجابية والعمل طبقا للتعليمات امللكية ال�سامية ،وعلى إ�ر�ساء
ال�رشوط ال�رضورية لتنفيذ التو�صيات ،و إ�ن�صاف أ
ال�شخا�ص الذين عانوا من التجاوزات وذوي
ال�صالحات أ
ال�سا�سية التي ت�ضمن جعل البالد يف م أ�من من هذه التجاوزات.
حقوقهم ،ودرا�سة إ
أ
ويف نف�س املنا�سبة �كد عدد من الوزراء ا�ستعدادهم التام للتعاون مع املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
العمال الكامل ملجموع التو�صيات املت�ضمنة يف تقرير
الن�سان «ق�صد توفري ال�رشوط امل�شجعة على إ
إ
الن�صاف وامل�صاحلة».
هيئة إ
إ�ن أ
المر يقت�ضي من احلكومة ،بتعاون مع أ�غلبيتها الربملانية ،وبت�شاور مع تنظيمات املجتمع املدين
ال�صالحات الت�رشيعية وامل�ؤ�س�ساتية من منظور زمني ،ور�صد االعتمادات املالية الالزمة
تخطيط إ
الجراءات
واملرور إ�ىل التنفيذ ،ودون ذلك ف�إن التعبري عن ح�سن النوايا لن ينه�ض بديال عن هذه إ
الرادة ال�سيا�سية الفعلية.
ال�رضورية والتي تعد أ�ح�سن م�ؤ�رش عن إ
الن�سان هو أ�ن يهيء مقرتحات دقيقة يف جمال
كما أ�ن املطلوب من املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
ال�صالحات الت�رشيعية وامل�ؤ�س�ساتية و أ�ن يت�صدى لالنتهاكات ويحث خمتلف ال�سلطات على التحقيق
إ
واملتابعة والزجر ب�صددها.
ثالثا :التو�صيات املتعلقة بجرب ال�ضرر
تعد مقاربة الهيئة متكاملة من الناحية النظرية وهي ت�ضع عددا من آ
الليات للو�صول إ�ىل أ�هدافها.
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غري أ�ن تنفيذ هذه املقاربة يقع بالدرجة أ
الوىل على عاتق احلكومة والربملان ،كما ت�ستحق م�س أ�لة
ا�ستكمال احلقيقة إ��شارة خا�صة يف جمال جرب ال�رضر.

-1املقاربة املتكاملة نظريا وجمهود الهيئة لتو�سيع نطاق جرب ال�رضر:

تعترب الهيئة أ�ن أ�ي جرب لل�رضر بالن�سبة لل�ضحايا واملجتمع يجب أ�ن ي�شمل:
 إ�جالء احلقيقة ب� أش�ن االنتهاكات.بالن�صاف وجرب أ
ال�رضار.
 ت�ضميد اجلراح إ و�ضع امل�سل�سل يف إ�طار م�سار االنتقال الدميقراطي. جرب ال�رضر يجب أ�ن يكون فرديا وجماعيا يف نف�س الوقت. يجب أ�خذ الو�ضعية اخلا�صة للمر أ�ة ال�ضحية باالعتبار يف تدابري جرب ال�رضر و إ�فراز متييزإ�يجابي لفائدتها.
ورغم أ�ن الهيئة مل ت�ستطع إ�عمال مقاربتها جلرب ال�رضر يف جمال الك�شف عن احلقيقة يف عدد مهم
من امللفات الكربى ،ورغم امل�ؤاخذات املمكنة كذلك بخ�صو�ص ا�ستبعاد عدد من ال�ضحايا من نطاق
جرب ال�رضر رغم مرجعية املعايري الدولية التي ت�رصح الهيئة أ�نها ت�ستند إ�ليها (ق�ضايا معتقلي تاكونيت
و إ�عدامات املجل�س احلربي ،وق�ضية تالميذ أ�هرمومو و�ضحايا احلملة التطهريية  ) 1996-1995ف�إن
الهيئة بذلت جمهودا حممودا يف عدة اجتاهات نذكر منها:
 تو�سيع اال�ستفادة من جرب ال�رضر إ�ىل �ضحايا �آخرين ،لي�شمل إ�ىل جانب �ضحايا االختفاء الق�رسيواالعتقال التع�سفي �ضحايا التعذيب والوفاة نتيجة التعذيب والوفاة يف ال�سجن واالغت�صاب واالغرتاب
اال�ضطراري أ�و االختفاء داخل الوطن ونهب املمتلكات والوفيات خالل أ�حداث جماعية.
 أالخذ مبفهوم وا�سع جلرب ال�رضر الفردي ي�شمل التعوي�ض املايل (مع حتديد معايريه وفئات
امل�ستفيدين) ،ت�سوية أ
الدماج االجتماعي مبا فيه متابعة التكوين
والدارية ،إ
الو�ضاع القانونية إ
والتعليم املهني ،الت أ�هيل ال�صحي ودمج ال�ضحايا يف نظام التغطية ال�صحية ،االعتذار العلني والر�سمي،
ا�سرتجاع ممتلكات اغت�صبت ،إ��ضافة إ�ىل:
 جرب ال�رضر اجلماعي :وهو ي�ستهدف املجموعات واملناطق التي ت�رضرت بفعل االنتهاكاتاجل�سيمة املمنهجة والتي �شملها التهمي�ش وعدم اال�ستفادة من امل�شاريع التنموية والتي �شوهت �صورتها.
ويتمثل جرب ال�رضر اجلماعي كما أ�علنته الهيئة يف عدة أ��شكال من �ضمنها إ�قامة م�شاريع اقت�صادية
وثقافية بتعاون مع ال�سلطات وتنظيمات املجتمع املدين ،وحتويل بع�ض مراكز االعتقال غري القانونية
والقرار الر�سمي باالنتهاكات و�آثارها ،و إ�ر�ساء �ضمانات لعدم تكرارها
إ�ىل م�شاريع تنموية ،إ
واحلفاظ على الذاكرة اجلماعية.
 التو�صية ب أ�ن يقوم الوزير أبالدالء بت�رصيح أ�مام
الول بعد تقدمي الهيئة لتقريرها اخلتامي إ
الربملان يت�ضمن اعتذارا ر�سميا با�سم احلكومة عن م�سئولية الدولة عما ح�صل من انتهاكات ج�سيمة
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الن�سان يف املا�ضي.
حلقوق إ

آ
الن�صاف وامل�صاحلة لتفعيل جرب ال�رضر
-2الليات التي اقرتحتها هيئة إ
وما يتعني عمله يف هذا املجال:

لقد أ�و�صت الهيئة مبجموعة �آليات ملتابعة تنفيذ تو�صياتها ب�صفة عامة .ويعد أ�غلبها خم�ص�ص ملو�ضوع
جرب ال�رضر وهي ب�صفة خا�صة:
 )1جلنة املجل�س اال�ست�شاري ملتابعة تنفيذ التو�صيات يف جماالت احلقيقة وجرب ال�رضر و�ضمانات
عدم التكرار .ونحن ننتظر معلومات عن أ��شغال هذه اللجنة التي يفرت�ض أ�ن ت�ضع تقريرا دوريا حول
نتائج عملها.
� )2آلية املتابعة التي تتوىل إ�عداد مقررات التعوي�ض و إ�جراءات إ��شعار ال�ضحايا وتوجهها للحكومة
ق�صد التنفيذ ،كما ت�سهر على متابعة تفعيل تو�صيات الهيئة بالن�سبة لباقي برامج جرب أ
ال�رضار .وينتظر
كثري من ال�ضحايا وذوي حقوقهم نتائج هذه اللجنة.
 )3اللجان التقنية التي متثل فيها القطاعات وامل�صالح املعنية وتعمل على متابعة تنفيذ برامج جرب
أ
ال�رضار على ال�صعيد اجلماعي ،وحتيط احلكومة وجلنة املجل�س اال�ست�شاري ملتابعة تنفيذ التو�صيات
بنتائج عملها دوريا ،فهل مت إ�ن�شاء هذه اللجن؟.
 )4اللجان املختلطة املكونة من ممثلي ال�سلطات املحلية واملنتخبني واملنظمات غري احلكومية
والقليمي
وامل�صالح احلكومية املعنية ،وهي مكلفة بتتبع تنفيذ امل�شاريع املقرتحة على امل�ستوى اجلماعي إ
واجلهوي.
ومن املفرو�ض أ�ن تت أ��س�س هذه اللجان يف أ��رسع وقت و أ�ن تبد أ� عملها ،ذلك أ�ن جرب ال�رضر
للن�صاف و�رشطا للم�صاحلة.
بح�رص املعنى يعد عن�رصا أ��سا�سيا إ
إ�ن تخ�صي�ص املوارد املالية إلعمال برامج جرب ال�رضر يعد م�ؤ�رشا ال يخطئ عن االلتزام بتو�صيات
الهيئة يف هذا املجال ،وعلى الوزير أ
الول مبعية وزير املالية وكل القطاعات املعنية أ�ن ي�سهروا على
برجمة هذه املوارد انطالقا من ميزانية .2007
الن�سان
رابعا :التو�صيات املتعلقة بالرتبية على الدميقراطية وحقوق إ
والعالم التي ت�ستهدف غر�س ثقافة
الن�سان هي جمموع أ�ن�شطة التكوين إ
إ�ن الرتبية على حقوق إ
هذه احلقوق يف أ
الذهان وال�سلوكات الفردية واجلماعية.

الن�سانية
-1تو�صيات الهيئة وعالقتها بالرتبية على الدميقراطية وحقوق إ

ال�صالحات الكربى (الت�رشيعية وامل�ؤ�س�ساتية) إ�ن متت طبقا ل�سيا�سة منهجية متوافق
إ�ن عملية إ
عليها يف إ�طار دميقراطي ومطبقة ب�شكل خمطط زمنيا ،ت�شكل يف حد ذاتها عن�رصا من عنا�رص بناء
الن�سان ،وو�ضع ا�سرتاتيجية
ثقافة للرتبية على املواطنة والدميقراطية .فتجرمي انتهاكات حقوق إ
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الفالت من العقاب ،وت أ�هيل ال�سيا�سة اجلنائية ،وتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء ،وتر�شيد اال�ستحكام
ملكافحة إ
المني ،وتقوية رقابة الربملان على أ
أ
والداري يف هذا املجال ،وتكوين أ�عوان ال�سلطة
الداء احلكومي إ
أ
والمن ،واعتبار تقرير الهيئة وثيقة مرجعية وطنية عمومية يعمل على دجمها يف املنظومة التعليمية
ويف التكوين املهني والتكوين امل�ستمر ألعوان ال�سلطة ورجال أ
المن والق�ضاة واملحامني واملوظفني
بال�سجون ،وتنظيم أ�ن�شطة تربوية و إ�عالمية لتقدمي التقرير إ�ىل عموم املواطنني ،وتنظيم تظاهرة
وطنية تكرميية للن�ساء �ضحايا ما�ضي االنتهاكات ...كل هذه عنا�رص تدخل يف بيداغوجية الرتبية
الن�سان .وقد خ�ص�صت الهيئة إ�ىل جانب ذلك ،فقرة من تو�صياتها مل�س أ�لة النهو�ض بحقوق
على حقوق إ
الن�سان عرب الرتبية ،فدعت إ�ىل و�ضع خطة وطنية متكاملة وطويلة أ
المد يف هذا ال� أش�ن انطالقا من
إ
الن�سان املتعلقة بو�ضع خطة
حلقوق
اال�ست�شاري
املجل�س
مبادرة
حول
اجلارية
الوطنية
امل�شاورات
إ
الن�سان.
وطنية للرتبية على حقوق إ

 -2التدابري املكملة

الن�سان منذ منت�صف الت�سعينات ،وقامت
لقد بد أ� املغرب ب�شكل ر�سمي أ�ن�شطة الرتبية على حقوق إ
الن�سان (�سابقا) ب أ�ن�شطة عديدة يف جمال الرتبية على حقوق
وزارة الرتبية الوطنية وزارة حقوق إ
الن�سان بتعاون مع منظمات املجتمع املدين املغربي التي قامت بدورها بعدد كبري من أ
الن�شطة التكوينية
إ
لدى خمتلف الفئات .لكن تقييما �شامال ملا أ�جنز وا�ستخال�ص الدرو�س منه ال زال قيد التنفيذ.
الن�صاف وامل�صاحلة يف هذا املجال يكمن يف إ�ر�ساء جلنة
و إ�ن أ�هم تدبري مكمل لتو�صيات هيئة إ
الن�سان متثل فيها اجلهات الر�سمية واملنظمات غري احلكومية ونظام أ
المم
وطنية للرتبية على حقوق إ
الن�سان أ
بالمم املتحدة إ�ىل
املتحدة وذلك طبقا للتو�صية امل�شرتكة بني اليون�سكو واملفو�ضية العليا حلقوق إ
خمتلف احلكومات.
إ�ن مهمة اللجنة هي حتديد احلاجيات ،وتقييم أ
الن�شطة والربامج ال�سابقة واجلارية ،وو�ضع خطط
عمل وطنية ،وتعبئة املوارد مبا فيها الدولية ،والتن�سيق مع نظام أ
المم املتحدة ،و إ�عادة تن�شيط مركز
الن�سان و�ضمان ا�ستقالليته.
والعالم يف جمال حقوق إ
التوثيق والتكوين إ
الن�سان على ت�شكيل هذه اللجنة الوطنية
و�سيكون من املفيد أ�ن يعمل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
بدمج اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية املغربية التي لي�ست ممثلة يف املجل�س إ�ىل جانب ممثلني عن
نظام أ
المم املتحدة .و أ�ن تعمل هذه اللجنة بتعاون مع املجل�س على تبني اخلطة الوطنية وال�سهر على
تنفيذها ومتابعتها.
العالم ال�سمعية الب�رصية العمومية
الن�سان بعيدا دون تبعية و�سائل إ
ولن تذهب الرتبية على حقوق إ
�ضمن الو�سائل امل�ستعملة وطبقا ملقاربة مهنية جذابة.
كما أ�ن دجما بيداغوجيا لهذه الرتبية يف النظام الرتبوي على خمتلف م�ستوياته يعد أ��سا�سيا ،ويتعني
تقييم وتقومي ما أ�جنز وما ينجز حتى اليوم.
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الفالت من العقاب وكعن�رص من عنا�رص الرتبية
و أ�خريا ،ف�إنه يتعني يف إ�طار ا�سرتاتيجية مكافحة إ
الن�سان مقابل جعل ال�سلوك
الن�سان اتخاذ التدابري الردعية يف حق كل املنتهكني حلقوق إ
على حقوق إ
اجليد للموظفني املكلفني بنفاذ القوانني معيارا للرتقية وحتمل امل�سئوليات.
خامتة:
الن�صاف وامل�صاحلة �صعوبات منهجية وتوفيقية جد متعددة،
و�صفوة القول ،فقد واجه عمل هيئة إ
فعملها يعترب أ�طول عمل مقارنة مع جتارب أ�خرى ،إ�ذ جتاوز � 43سنة ويف املقابل وجدت الهيئة نف�سها
أ�مام �ضعف ملحوظ على م�ستوى أ
الر�شيف وزيارة أ�ماكن االحتجاز ال�رسية ال�سابقة ،ذلك أ�ن معظم
أ�جهزة أ
المن املغربية (ال�رشطة واجلي�ش واملخابرات) كانت متورطة يف االنتهاكات اخلطرية حلقوق

الن�صاف وامل�صاحلة عن
الن�سان التي ارتكبت ما بني  1956و .1999ومن هنا ف�إن بحث هيئة إ
إ
أ
أ
أ
احلقيقة كان معتمدا على قدرتها على النفاذ إ�ىل الر�شيف والوثائق الخرى اخلا�صة بهذه الجهزة.
وكذلك على �شهادات العاملني �سواء احلاليني أ�و ال�سابقني فيها وعلى �شهادات ر ؤ��سائهم .أ
ولن بو�سع
تلك الوثائق وال�شهادات جترمي أ�ولئك العاملني أ�و زمالئهم فقد كانت ا�ستجابتهم لطلب الهيئة حمدودة
الن�صاف وامل�صاحلة ال مينحها أ�ية �سلطة إلجبار املوظفني
جدا .خ�صو�صا إ�ذا علمنا أ�ن قانون إ�ن�شاء هيئة إ
احلكوميني على اال�ستجابة إ�ىل طلب ال�شهادة أ�و تقدمي الوثائق.
الن�صاف وامل�صاحلة « تبقى جتربة يقتدى
الكراهات إ�ال أ�ن جتربة هيئة إ
بيد أ�نه على الرغم من هذه إ
بها يف الوطن العربي ،وخطوة نحو معاجلة ملف االنتهاكات اجل�سيمة ا�ستطاعت أ�ن حتقق مكت�سبات
إ�يجابية تتعلق بالك�شف عن بع�ض احلقائق اجلديدة ،وبتو�سيع جرب أ
ال�رضار ملجموعات أ�خرى من
ال�صالحات الد�ستورية والقانونية وامل�ؤ�س�سات لتاليف
ال�ضحايا وبحفظ الذاكرة وبالتو�صيات حول إ
أ
أ
أ
تكرار االنتهاكات اجل�سيمة م�ستقبال وعدم إ�فالت ��صحابها من العقاب� .صحيح �ن �غلب املنظمات
احلقوقية الوطنية والدولية تعترب هذه املكت�سبات جزئية وال ترقى إ�ىل متطلبات املعاجلة الدميقراطية
الن�سان واملتج�سدة يف احلقيقة ال�شاملة حول االنتهاكات
واملبدئية مللف االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
الن�صاف
الفالت من العقاب ،يف إ
اجل�سيمة وامل�سئوليات الفردية وامل�ؤ�س�ساتية ب� أش�نها يف امل�ساءلة وعدم إ
امل�ستند إ�ىل جرب أ
ال�رضار الفردية واجلماعية واملجتمعية واعتذار الدولة وحفظ الذاكرة ،ويف بناء
دولة احلق والقانون وما ي�ستوجبه من إ�جراءات متعددة اجلوانب لتفادي تكرار االنتهاكات اجل�سيمة
الجماع
م�ستقبال يف مقدمتها إ�قرار د�ستور دميقراطي .إ�ال أ�ن الهيئة ا�ستطاعت أ�ن تخلق نوعا من إ
الن�سان بعيدا عن عدالة ت�صادمية أ�و اتهامية ،بقدر ما كانت عدالة
على طي ملف االنتهاكات حقوق إ
ت�صاحلية ت�ستهدف امل�ساهمة يف عملية االنتقال الدميقراطي التي يتوخاها املغرب الراهن.
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الهوام�ش
 -1منذ بداية الثمانينات بد أ� االقت�صاد املغربي يتدهور ب�سبب أ
الزمة العاملية
وفاتورة حرب ال�صحراء واجلفاف وال�سيا�سية احلمائية لل�سوق أ
الوروبية
وتقل�ص حتويالت العمال باخلارج انظر بهذا ال�صدد:
Khalid Naciri: le temps de la démocratie. In El bayane
.du 17/07/1992
 -2أ�حمد بوجداد :امللكية والتناوب ،مقاربة ال�سرتاتيجية حتديث الدولة
و إ�عادة إ�نتاج النظام ال�سيا�سي باملغرب الطبعة أ
الوىل .مطبعة النجاح
اجلديدة– الدار البي�ضاء � 2000ص.40
أ
»:الحزاب ال�سيا�سية املغربية» إ�فريقيا ال�رشق– الدار
 -3حممد �رضيف
البي�ضاء الطبعة أ
الوىل � -1988ص .7
 -4أ�وما يطلق عليه يف أ
والعالمية املغربية �سنوات
الدبيات ال�سيا�سية إ
الر�صا�ص أ�و اجلمر
 -5أ�حمد بوجداد مرجع �سابق �ص .51
 -6نف�س املرجع �ص .55
الن�سان والع�صبة
ال�شارة إ�ىل أ�ن املنظمة املغربية حلقوق إ
 -7جتدر إ
الن�سان كانتا ع�ضوتني يف املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
حلقوق
املغربية
إ
الن�سان التي كان لها موقفا
الن�سان ،بخالف اجلمعية املغربية حلقوق إ
إ
من هذا املجل�س .
 -8يعترب جون واتر بوري أ�ن اجلمود هو اخلط أ
ال�سا�سي املميز لواقع
املجتمع املغربي ،وهو بذلك يرى أ�ن مييزات ال�سلوك ال�سيا�سي لدى
املغاربة ميكن ح�رصه يف العنا�رص التالية :تعدد االنتماءات وتناق�ض
اليديولوجية.
الوالءات – انعدام التطابق بني مبادئ إ
وللطالع بتف�صيل حول حماكمات
 –9مثل حماكمات نورمربغ،
إ
نوربرغ ،يرجى مراجعة:
Donnedieu devarbres : “le procès de nuremberg devant
les principes moderne du droit pénal international.
.R.C.A.D.I 1947 Vol 70. P.477.582
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 –10حالة أ�ملانيا.
 –11كما يف ت�شيكو�سلوفاكيا �سنة .1991
 –12للمزيد حول جلنة «احلقيقة وامل�صاحلة يف جنوب إ�فريقيا  ،انظر:
Truth and Reconcialiation in south Africa: miracle or
model? Lyns graybill. Bouldry, colo, Lynne. Rienner
publichers 2002.
13- Qu’est ce que la justice transitionnelle? Voir/
httpwww.ictj.org/french/aproches
الن�سان باملغرب،درا�سة القانون.asp
 -14أ�نظر حممد �رضيف :حقوق إ
العام املغربي ،من�شورات املجلة املغربية لعلم االجتماع ال�سيا�سي ،مطبعة
.املعارف اجلديدة -الرباط � 1994ص 238
الن�سان ،جملة امللحق
 -15حممد ميكو ،املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الق�ضائي ،العدد � 1992 – 25ص .6
 -16أ
الحزاب الوطنية املوجودة خم�سة وهي :االحتاد اال�شرتاكي،
وحزب اال�ستقالل ،وحزب التقدم واال�شرتاكية ،االحتاد الوطني للقوات
الحزاب أ
ال�شعبية ،منظمة العمل الدميوقراطي ال�شعبي أ�ما أ
الخرى وهي
االحتاد الد�ستوري ،التجمع الوطني أ
للحرار ،احلركة ال�شعبية ،احلركة
الدميوقراطية االجتماعية ،احلزب الوطني الدميوقراطي ،احلركة
الوطنية ال�شعبية ،إ��ضافة إ�ىل املحجوبي أ�حر�ضان ،ب�صفته مقاوما ،وقد
أ�حلق باملجل�س اال�ست�شاري أ�ي�ضا ممثل عن جبهة القوى الدميقراطية بعد
انف�صالها عن حزب التقدم واال�شرتاكية وممثل عن احلزب اال�شرتاكي
الدميقراطي بعد انف�صاله عن منظمة العمل الدميوقراطي ال�شعبي.
 -17يتعلق أ
المر بال�سادة جالل ال�سعيد عالل �سينا�رص ،واحلبيب املالكي،
وعبدالله العروي.
الن�سان منذ بداية ن�شاطها 1989
 -18ن�رشت املنظمة املغربية حلقوق إ
لوائح �ضمنت ع�رشات من املختفني كما ن�رشت اجلمعية املغربية حلقوق
الن�سان لوائح م�شابهة ويف �سنة  1998ن�رش الفريق العامل املعني باالختفاء
إ
أ
أ
الق�رسي يف المم املتحدة  233حالة اعترب م�صري ��صحابها جمهوال.
 -19يتعلق أ
المر مبحمد ليديدي (وزارة العدل) وحميي الدين امزازي
(وزارة الداخلية)
الن�سان باملغرب التقرير ال�سنوي للمجل�س اال�ست�شاري
 -20حالة حقوق إ
الن�سان – � 2003ص.6
حلقوق إ
ال�ضافة أ
الخرية جاءت بعد وفاة امللك احل�سن الثاين يف 23
 - 21وهذه إ
يوليوز  2000وتويل حممد ال�ساد�س للعر�ش.
 -22املادة ال�ساد�سة من النظام الداخلي لهيئة التحكيم.
 -23انظر التقرير اخلتامي أل�شغال هيئة احلكم امل�ستقلة لتعوي�ض �ضحايا
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االختفاء الق�رسي واالعتقال التع�سفي حرر بالرباط يف  25رم�ضان
 1424هـ /موافق  20نوفمرب � 2003ص .4
24-Abderrahim Berrada « Vérité contre l’impunité
séminaire régional « les commissions de vérité et
réconciliation l’expérience marocaine Rabat,25-27
Mars, 2004, P 7 et 8.
 -25عبدالعزيز بنزاكور :عر�ض أ�مام الندوة الدولية املنظمة من طرف
اللجنة الدولية لل�صليب أ
الحمر بجنيف من  19إ�ىل  21فرباير 2003
الن�سان
مو�ضوع :املختفني ،من من�شورات املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
 ( 1971تاريخ املحاولة أ
الوىل لالنقالب الع�سكري).
-26احللقة املن�شورة يف  13أ�بريل  ،2000جريدة االحتاد اال�شرتاكي.
27 - Doc. E/CN.4/ 1993.8, 2 Juillet 1993
28 - Doc.E/ CN.4/2000/62, 15 janvier 2000.
…29-Abderrahim Berrada, vérité contre l’impunité
op.cit p9.
 -30وهنا ف�إننا نعرث على حاالت حمرية ،عندما قررت الهيئة التعوي�ض
مببالغ هزيلة كحالة ال�سيد موحى أ�وخجا :فهذا ال�شاب الن�شيط �سيا�سيا مت
اعتقاله يف 13اكتوبر  1981من داخل الق�سم أ�مام تالمذته يف كلميمة،
وتعر�ض لتعذيب وح�شي ملدة  26يوما يف مقر الدرك امللكي ومات بعد
مدة من إ�طالق �رساحه من �آثار التعذيب .غري أ�ن الهيئة مل حتكم لذوي
احلقوق وعددهم أ�ربعة وهم أ�مه و أ�رملته و أ�ختاه إ�ال بتعوي�ض إ�جمايل
قدره  15840درهما (ال يتجاوز  1500يورو) بالن�سبة إ�ليهم جميعا ( إ�ذا
حكمت لوالدته ب  4440درهما أ
ولرملته ب  4170درهم ،وكذا بالن�سبة
ألخته عائ�شة التي تعر�ضت بدورها للتعذيب من قبل رجال الدرك امللكي
الذين أ�لقوا بها معتقدين أ�نها فارقت احلياة ،فقد مت تعوي�ضها عن فقدان
أ�خيها من قبل هيئة التحكيم مببلغ  3435درهما ( أ�ي أ�قل م  340يورو)
ونف�س القدر ألختها فاطمة!.
أ
كما أ�نه من غري العادل بالن�سبة لعدد من ال�ضحايا �ن يكون غريهم قد
تلقى تعوي�ضات مهمة جدا �سواء من جانب الهيئة أ�و نتيجة لت�سويات غري
الخوة بوريكات ورمبا حالة عائلة
معلنة للدولة مع بع�ض ال�ضحايا (حالة إ
أ�وفقري) .كما الحظ عدد من ال�ضحايا تفاوتا يف مبالغ التعوي�ض بالن�سبة
لظروف م�شابهة (حالة جمموعة بنو ها�شم) أ
فال�شخا�ص الذين لعبوا
دورا بارزا يف ف�ضح االنتهاك ح�صلوا على مبالغ أ�قل من رفاقهم يف نف�س
املحنة!.
الن�صاف وامل�صاحلة :معطيات مرتبطة مبلفات
 -31وثيقة ملخ�صة لهيئة إ
التعوي�ض وانتهاكات املا�ضي (– 2004 /غري من�شورة).
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الن�سان باملغرب
العدالة االنتقالية وحقوق إ

والن�صاف
 -32مقابلة مع حممد ال�صبار رئي�س منتدى احلقيقة
إ
وعبدال�سالم بوطيب ،ع�ضو م�ؤ�س�س للجنة إ�عالم الريف مكلف بالتن�سيق
مع الهيئ�آت الوطنية.
 -33مداخلة عبدالعزيز برتاكور امل�شار إ�ليها �سابقا.
 -34للمزيد حول جلان احلقيقة ك�آلية من �آليات العدالة االنتقالية ،راجع
مارك فرميان وبري�سالن هاينز .درا�سات مرتجمة ،املركز الدويل
للعدالة االنتقالية � 2003ص .4
الن�سان املرفوعة إ�ىل امللك
 -35أ�نظر تو�صية املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�صاف وامل�صاحلة».
حممد ال�ساد�س واملتعلقة ب�إحداث جلنة «هيئة إ
الن�صاف وامل�صاحلة املقدمة
 -36أ�نظر مذكرة تقييم أ�ويل لعمل هيئة إ
الن�سان باملغرب
النتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
من قبل هيئة متابعة ملف إ
الن�سان
الن�سان ،املنظمة املغربية حلقوق إ
( اجلمعية املغربية حلقوق إ
والن�صاف) يونيو � 2005ص .2
واملنتدى املغربي من أ�جل احلقيقة إ
 -37للمزيد حول جل�سات اال�ستماع العمومية انظر تقرير هيومان رايت�س
ووت�ش عن حالة املغرب .2005
الن�صاف وامل�صاحلة مرجع �سابق �ص
 -38انظر مذكرة تقييم لعمل هيئة إ
.7
ؤ
 -39انظر عبدال�سالم بوطيب (ع�ضو م��س�س للجنة إ�عالن الريف)
يف ورقته حول «جرب ال�رضر اجلماعي بالريف ،بني اقرتاحات هيئة
الن�صاف وامل�صاحلة ومطالب حركة ال�ضحايا املحلية « ورقة قدمت إ�ىل
إ
الن�صاف
ندوة « أ��سئلة العدالة االنتقالية باملغرب على �ضوء جتربة هيئة إ
الن�سان والدميقراطية،
وامل�صاحلة» التي نظمها مركز درا�سات حقوق إ
بدعم من م�ؤ�س�سة فريديري�ش ايربت و�سفارة �سوي�رسا بالرباط ،أ�يام -14
 16-15يوليو .2006
-40للمزيد حول هذه التو�صيات انظر أ�ي�ضا تو�صيات منظمة هيومان
رايت�س ووت�ش إ�ىل ال�سلطات املغربية ،تقرير .2005
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امللــــف

هل ميكن تعزيز احلق فى املواطنة
فى ظل املادة الثانية من الد�ستور؟

خلفية تاريخية موجزة -:
خلت الوثائق الد�ستورية التي عرفتها م�رص يف بداية
إ�طاللها على التنظيم الد�ستوري من أ�ية إ��شارة إ�ىل دين
الدولة أ�و إ�ىل ال�رشائع الدينية كم�صدر للت�رشيع وهو ما يبدو وا�ضحا يف الئحة ت أ��سي�س جمل�س �شورى
النواب �سنة  1866أ
والمر العايل لالئحة جمل�س النواب ال�صادر يف فرباير �سنة  1882والقانون
النظامي امل�رصي ال�صادر يف مايو 1883والقانون النظامي رقم  29ل�سنة  1913املخت�ص باجلمعية
ال�سالم دين الدولة مل تعرفه الد�ساتري
الت�رشيعية امل�رصية .والواقع ،إ�ن الن�ص يف الد�ستور على أ�ن إ
ال�سالم
والوثائق القانونية يف م�رص إ�ال مع �صدور د�ستور  ،1923إ�ذ ن�ص يف املادة  149منه على أ�ن إ
دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�سمية ثم تبنت الد�ساتري الالحقة هذا الن�ص فورد بعباراته يف املادة
 138من د�ستور  1930واملادة الثالثة من د�ستور  ،1956و إ�ن كان قد جرى إ�غفاله يف د�ستور
العالن الد�ستوري ال�صادر يف �سبتمرب ،1962
اجلمهورية العربية املتحدة امل�ؤقت لعام  1958ويف إ
ثم عاد مرة ثانية يف املادة اخلام�سة من د�ستور  1964إ�ال أ�ن د�ستور  1971خطا خطوة أ�كرث إ�يغاال يف
ال�سالمية
الربط بني القانون والدين ألن ال�سادات عقب ت�سلمه ال�سلطة ،كان يتودد ويتقرب للجماعات إ
التي أ�غتالته يف حادث املن�صة ال�شهري يف أ�كتوبر من عام  1981وكان يبحث عن �رشعية جديدة متيز
نظامه عن نظام يوليو  1952ومتثلت هذه ال�رشعية يف إ�ك�ساب الدولة طابعا دينيا فيما عرف وقتئذ
والميان وفيما لقب به الرئي�س امل�ؤمن.
بدولة العلم إ
ال�سالم دين الدولة كما كان احلال يف الد�ساتري ال�سابقة،
مل تكتف املادة الثانية من الد�ستور ب أ�ن إ
ال�سالمية م�صدرا رئي�سا للت�رشيع .ويف حقيقة أ
المر كانت هذه أ�ول مرة يف
بل اعتربت ال�رشيعة إ
القس/رفعت فكري سعيد*

*راعي الكنيسة اإلجنيلية بأرض شريف-شبرا مصر .
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هل ميكن تعزيز احلق يف املواطنة يف ظل املادة الثانية من الد�ستور

التاريخ القانوين امل�رصي احلديث يكت�سب الربط بني النظام القانوين وال�رشيعة طابعا د�ستوريا منذ
العدول عن اعتبار فقه ال�رشيعة هو النظام القانوين احلاكم أ
والخذ بنظام التقنيات احلديثة �سنة 1883
بعد أ�ن أ�دخلت هذه املادة إ�ىل الد�ستور امل�رصي ألول مرة يف د�ستور  1971وعدلت يف 1980/5/22
ال�سالمية هي امل�صدر الرئي�س للت�رشيع بدال من كونها جمرد م�صدر رئي�س دون
لت�صبح ال�رشيعة إ
أ�داة التعريف وجرى مع هذا التعديل يف �سلة واحدة تعديل �آخر للمادة  77من الد�ستور ب�إطالق مدد
والية رئي�س اجلمهورية دون حد أ�ق�صى ،بعد أ�ن كانت مدتني على أ
الكرث ،أ�ي  12عاماً .كان الرئي�س
ال�سادات قد قارب هذا احلد أ
الق�صى ( 11عاماً) .أ�ي أ�ن املادة الثانية بن�صها احلايل هي مبثابة �صفقة
أ�و ر�شوة تبادلية لتمرير مواد أ�خرى تخدم أ�غرا�ض احلكام ولي�س مقا�صد ال�رشيعة وهكذا �صوت
ال�سالمية هي امل�صدر الرئي�س للت�رشيع مثلما �صوتوا
امل�رصيون وقتئذ باملوافقة على أ�ن تكون ال�رشيعة إ
باملوافقة على أ�ن يكون رئي�سهم رئي�سا إ�ىل أ
البد .
وهذا الن�ص الد�ستوري يحتاج منا إ�ىل إ�عادة قراءة بروح مت أ�نية ومبزيد من التعقل خلري أ
الجيال
املقبلة من أ�بناء هذا الوطن ،فم�رص دولة متعددة الديانات واملذاهب أ
والعراق ،فالعرق اليافثي – ن�سبة

إ�ىل يافث ابن نوح  -موجود منذ فجر التاريخ ،وكذلك العرق ال�سامي -ن�سبة إ�ىل �سام ابن نوح  -الذي
ال�سالم ،كما أ�ن م�رص تنتمي أ��سا�س ًا إ�ىل «م�رصامي»
جاء مع القادمني من بالد العرب وقت دخول إ
أ
بن حام بن نوح  ،وهكذا ف أ��صل امل�رصيني جميع ًا يرجع إ�ىل هذا العرق «احلامي» .و�ما من ناحية
الديانات ف�إن الديانات الثالث الرئي�سة قد احت�ضنت بع�ضها بع�ض ًا وتعانقت على أ�ر�ض الكنانة ،بعد
أ�ن أ�ف�سحت الديانات الفرعونية القدمية املكان لها ،وظلت الثقافات املنبعثة عن هذه الديانات مت أ�لقة،
المر الذي ي�شاهد اليوم يف عادات امل�رصيني والتي منها ما هو فرعوين أ
أ
ال�صل ومنها ما هو م�سيحي،
ومنها ما هو إ��سالمي الطبع ،فقد عا�شت احل�ضارة القبطية ملا يزيد عن أ�لف ومائتي عام ،بعد دخول
ال�سالم ومنذ القرن ال�ساد�س
امل�سيحية ،كح�ضارة م�رص الرئي�سة ،ثم ما لبثت أ�ن امتزجت مع ح�ضارة إ

امليالدي حتى اليوم.
الجنيليون (مبذاهبهم املتعددة) والكاثوليك
أ�ما عن املذاهب ،ففي امل�سيحية يوجد اليوم إ
أ
لل�سالم ال�شيعي على أ�ر�ض م�رص يف عهد الدولة
والرثوذك�س ،و�سجل التاريخ وجود ًا إ
ال اجلامع أ
ال�سالم ال�سني.
الفاطمية (التي أ�ن� أش�ت أ��ص ً
ال�سالم ال�سني اليوم) ،ثم إ
الزهر معقل إ
ويف القطب ال�سني ذاته ،ال غ�ضا�ضة أ�ن تكون حنبلي ًا أ�و مالكي ًا أ�و �شافعي ًا أ�و حنيفياً ،فكل من هذه
ال�سالم ال�سني .مما يعني أ�ن ال�ساحة الوحيدة التي ال
املذاهب املتعددة ت�صب يف نف�س الرافد ،رافد إ
ميكن مراقبتها أ�و احلجر عليها هي �ساحة الفكر والدين وال�ضمري ،إ�ذ إ�نها �ساحة مطلقة ال�رساح ،كما
أ�ن توحيد �ساحة الفكر والدين لو ا�ستطعنا إ�ىل ذلك �سبيالً ،لي�س حال فال يزال امل�ؤرخون حتى اليوم ال

المرباطورية كلها يف هذا االجتاه
المرباطور ق�سطنطني للم�سيحية وتوحيد إ
يعرفون هل كان ان�ضمام إ
لعنة أ�م بركة!! وحينما قرر الفرعون « أ�خناتون» توحيد العبادة امل�رصية و إ�غالق كل معبد خمالف
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ملذهبه وتكفري كل الديانات املغايرة متزقت إ�مرباطوريته يف حياته وانكم�شت م�رص داخل حدودها
القليمية!! وحني انتهى زمن االجتهاد بعد اخلليفة العبا�سي «املتوكل» و�سيطر الدين الواحد والقطب
إ
التراك أ
(ال�سالم ال�سني) �سجل التاريخ تراجع ًا للح�ضارة العربية ل�صالح أ
واللبان وغريهم،
الواحد إ
ودخلنا نفق التخلف املظلم خالل الع�صور الو�سطى!! هذه أ
المثلة غي�ض من في�ض ،إ�ذن ،التعدد
بركة ،وال يجوز ن�رصة دين أ�و ثقافة بالقوة على دين �آخر ،فكم أ
بالحرى حينما يكون ذلك د�ستوري ًا
وقانونياً؟!!))1(.
والد�ستور كما يقول جان جاك رو�سو هو ت�سجيل لعقد يحول رغبات أ
المة إ�ىل مبادئ حمددة
للعمل .لذا ال ي�صلح أ�بد ًا أ�ن نفرت�ض ح�سن نية امل�رشع وهو ي�ضع املادة الثانية يف �صدر الد�ستور
امل�رصي ،ملاذا؟ ألن الدول -وهي ت�ضع د�ساتريها -ق�صدت أ�ن تكون لغة الد�ساتري وا�ضحة ،قاطعة،
جامعة ،مانعة ،ال حتتمل لب�ساً ،أ�و غمو�ضاً ،ظاهرها كباطنها ،لكون الد�ستور -يف الواقع -هو
جمموعة من القواعد القانونية العامة واملجردة التي يجب أ�ن تنطبق على كل إ�ن�سان (الحظ كلمة كل)،
داخل الوطن الواحد ،ب�رصف النظر عن أ�ية اعتبارات أ�و عوامل أ�خرى ،وعليه ،فقد ن أ�ت الدول
«املتقدمة» بنف�سها عن هذا املنزلق الطائفي اخلطري عند و�ضع د�ساتريها ،ومل تبق د�ساتري طائفية  -متيز
بني املواطنني على أ��سا�س عرق أ�و دين  -إ�ال د�ساتري دول قليلة جداً ،من امل�ؤ�سف واملخجل أ�ن تكون
م�رص من بينها!!.
ويظن الكثريون أ�ن احلكم الديني يعني قيام رجال الدين باحلكم مبا�رشة لكن التعريف ال�صحيح
للدولة الدينية هو يف الواقع الذي يكون فيه اجلهد أ
ال�سا�سي موجها نحو تطبيق قوانني إ�لهية .وبالتايل
فهو يعني أ�ي نظام حكم ي�ستند ب�صورة أ�و ب أ�خرى إ�ىل مرجعية دينية وتبعا لذلك ،فالد�ستور امل�رصي
ي�ؤ�س�س لنظام حكم ديني ثيوقراطي .فيما ي�ستند مفهوم الدولة احلديثة ككيان �سيا�سي اجتماعي إ�ىل أ�ن
ال�شعب م�صدرا لل�سلطات ما يتنافى ب�صورة مبد أ�ية مع �شكل ومفهوم الدولة الدينية ،فالدولة احلديثة ال
ت�ستلهم ال�سلف ال�صالح على ح�ساب اخللف الطالح  .الدولة احلديثة تتعامل مع الن�سبي والواقعي ولي�س
مع املطلق والغيبي ،الدولة احلديثة عقالنية وال تزعم أ�نها دولة الكمال لكنها دولة ال�سعي امل�ستمر نحو
أ
الف�ضل(.)2
وحتى عندما اُ�ستخدم م�صطلح (دين الدولة الر�سمي) يف د�ساتري بع�ض الدول أ
الوروبية حتى عهود
قريبة ،فلم يكن يعنى أ�كرث من تنظيم إ�داري بحت مثل أ�ن يقوم جهاز الدولة بتح�صيل تربعات مع
ال�رضائب من املواطنني الراغبني ل�صالح امل�ؤ�س�سة الدينية الرئي�سة يف البالد مع �ضمان حق باقي املواطنني
يف دفع تربعاتهم التي تتمتع بنف�س املميزات ال�رضيبية مل�ؤ�س�سات دينية أ�خرى بح�سب اختيارهم ومل يكن
امل�صطلح يعني ب أ�ي �شكل معاملة تف�ضيلية وال أ�ن تت أ�ثر الدولة يف �سيا�ستها أ�و قوانينها بتوجهات تلك امل�ؤ�س�سة
أ�و الدين الذي تتبعه( )3فالتمتع بكافة احلقوق واحلريات املدنية ال يتوقف على املعتقدات الدينية للفرد.
وبدرا�سة الكثري من د�ساتري الدول املتقدمة الميكن أ�ن جند دولة متقدمة ت�ضع لنف�سها مادة تقول « أ�ن الدين
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�سوريايف ظل املادة الثانية من الد�ستور
املواطنة
ال�صحافة يف
تعزيز احلق يف
ميكنوحرية
هلعالم
ال
إ

الر�سمي للدولة هو الدين امل�سيحي» ،ومن ثم ،ف�إن تلك املادة ال ت�ضيف إ�ىل الدولة �شيئا ،ولكنها على
العك�س تزيد من انعزالها وانعزال مواطنيها يف الداخل الذين ال ينتمون إ�ىل ذلك الدين.
أ��سباب مو�ضوعية ت�ؤكد تنافى املادة الثانية مع املواطنة -:
 - 1لي�ست الدولة �شخ�ص ًا طبيعياً ،بل هي �شخ�ص اعتباري ،أ�ي أ�نها كائن معنوي الدين له فهي ال
ت�صلي وال ت�صوم وال حتج وال تدفع الزكاة لذلك فالقول ب أ�ن للدولة دين ر�سمي هو قول غريب وغري
مفهوم .إ�ذ إ�ن الدولة مهمتها الوحيدة (ينبغي أ�ن تكون) تنفيذ عقد اجتماعي و�سيا�سي مع مواطنيها هنا
على أ
الر�ض ،ولي�س حماولة إ�دخالهم إ�ىل جنة النعيم يف العامل آ
الخر .إ�ن الدين وال�رشيعة كما يقول
بالن�سان ال بالنظم  ،بال�ضمري أ�كرث من القواعد القانونية كما أ�نه بالن�ص على وجود
الع�شماوي معنيان إ
دين للدولة «ي�صبح هناك دينا مميزا للدولة وبالتايل ينق�سم املواطنون إ�ىل فريقني أ�ولهما يتبع ذلك الدين
وبالتايل فهو �صاحب احلقوق واالمتيازات والثاين من أ�تباع الديانات أ
الخرى ينتظر املنح والهبات،
مما يكر�س مفهوم «الذمية» د�ستوريا ويجعل الدولة مدافعا وحاميا للدين ال للوطن» والنتيجة هي
«جمموعة من القوانني والقرارات أ
والعراف املذلة واملنقو�صة حلقوق من اليدينون بدين الدولة ».
ومن هنا ف�إن ن�ص املادة الثانية بو�ضعه احلايل يثري اللب�س ويرتب نتائج قانونية غري متفق عليها .
 - 2تتناق�ض املادة الثانية مع إ�دعاء أ�ن «م�رص دولة م�ؤ�س�سات دميقراطيةّ» ،ف أ��س�س املبد�أ
الدميوقراطي هو امل�ساواة الكاملة بني املواطنني ،فما بالنا بحق املواطنة الذي ينفيه الد�ستور امل�رصي
عن بع�ض املواطنني ألنهم خارجون عن الدين الر�سمي للدولة؟!! فهذه املادة تعلن بو�ضوح أ�ن الدولة
متار�س حمايتها ورعايتها لدين ق�سم من رعاياها وتخلع مظلة احلماية عن آ
الخر فالقارئ للمادة الثانية
ال�سالم ،يدين بها مواطنون غري م�سلمني .ثم ال بد أ�ن ي�ستنتج
حتم ًا �سيفهم أ�ن يف البلد أ�ديان ًا أ�خرى غري إ
أ�ن الدولة ال تعرتف ب أ�ديان أ�خرى ألبنائها ،ألنها ال تعتربها ر�سمية وماحدث م�ؤخرا ي�ؤكد هذا فقد
الداري وعدم أ�حقية
الدارية العليا إ�ىل املادة الثانية يف حكمها ب�إلغاء حكم الق�ضاء إ
ا�ستندت املحكمة إ
البهائيني يف إ�ثبات ديانتهم أ
بالوراق الر�سمية ،حيث قالت املحكمة يف حيثيات احلكم :إ�ن االعرتاف
بالبهائية كديانة مثبتة أ
بالوراق الر�سمية يخالف ما ا�ستقرت عليه آ
الراء الفقهية والفتاوى ال�صادرة
من جهات االخت�صا�ص ،كما يعد خروج ًا علي أ�حكام الد�ستور ،مما قد ي�ؤثر علي املجتمع و أ�فراده من
ال�سالمي ،و أ��ضافت احليثيات « أ�نه طبق ًا ملا ن�ص
جراء عمليات التب�شري التي ت�ستهدف النيل من الدين إ
الديان امل�سموح ب�إقامة �شعائرها يف م�رص هي أ
عليه الد�ستور وانتهت إ�ليه مواده ،ف�إن أ
الديان ال�سماوية
«ال�سالم وامل�سيحية واليهودية».وا�ضح من هذا احلكم أ�ن الدولة تنفي بع�ض ًا من مواطنيها ،لي�س
الثالثة إ
ب�سبب تق�صريهم يف واجبات املواطنة ،و إ�منا ب�سبب عقيدتهم !!.
إ�ذ ًا الد�ستور يفرق ومييز ر�سمي ًا بني أ�بناء الوطن الواحد ،وي�صنفهم درجات يف املواطنة ح�سب
الدين ،ولي�س ح�سب والئهم للوطن أ�و جذورهم الوطنية .إ�ن إ�عالن الدولة ب أ�ن الدين الر�سمى هو
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ال�سالم ي�شكل انتهاكا ومتييزا وحتقريا للديانات أ
الخرى وب�صفة خا�صة للم�سيحيني مما ي�ؤدى إ�ىل
إ
أ
أ
إ�عاقة متتعهم وهم �بناء و�شعب م�رص ب�ي حق من احلقوق املن�صو�ص عليها يف الوثيقة الدولية باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية مبا يف ذلك املادة  18اخلا�صة بحرية الديانة واملادة  27اخلا�صة بحقوق أ
القليات
الدينية .واحلرية الدينية جزء ال ينف�صل عن حرية الر أ�ي والتعبري وطبعا يرتبط بهما حرية أ�داء
ال�شعائر الدينية ،وهي حرية مكبلة بالقيود على الرغم من ادعاءات امل�ساواة فال تبني كني�سة جديدة إ�ال
بقرارات �صعبة ومعقدة  .وال جتري فيها إ��صالحات إ�ال بقرارات إ�دارية وبريوقراطية أ�كرث �صعوبة.
والخطر من هذا كله أ�ن احلرمان من املواطنة الكاملة يبيح ولو ب�شكل م�سترت تعر�ض أ��صحاب أ
أ
الديان
أ
الخرى للعدوان على أ�رواحهم وممتلكاتهم .إ�ن الد�ستور هو أ�بو القوانني والدولة املدنية تعني بب�ساطة

ف�صل ال�سلطتني الدينية وال�سيا�سية مع �ضمان احرتام املعتقدات الدينية والهويات الثقافية والروحية
لل�شعوب واملجتمعات .أ�ي أ�ن الدولة هي دولة قانون واحد يطبق على جميع املواطنني �سوا�سية حقوق ًا
وواجبات بغ�ض النظر عن الدين .إ�نها “دولة املواطنة” ال دولة مواطنني من درجات (�سني– �شيعي–
بهائي– قادياين�-شيوعي–ذمي– كافر).
اليحاء بنوع من امل�ساواة بني امل�سلمني وغري
أ�ما عن مبد أ� «لهم مالنا وعليهم ماعلينا» الذي يراد به إ
امل�سلمني فهو يحتاج إ�ىل تف�سري وا�ضح يف �ضوء بع�ض أ
المور مثل دفع اجلزية و إ�نه ال تقبل �شهادة غري

امل�سلم �ضد امل�سلم ،وال يقتل م�سلم بكافر ،ال يرث غري امل�سلم يف امل�سلم ،وبينما ي�رصح بزواج امل�سلم من
الكتابية فالعك�س  -أ�ي زواج الكتابي من امل�سلمة  -حمرم برغم عدم وجود ن�ص قر�آين �رصيح يحرم
هذا أ
المر وذلك ألن الفقهاء ا�ستندوا بب�ساطة إ�ىل مبد أ�ين يف �آن واحد وهما ال م�ساواة بني امل�سلم وغري
امل�سلم الذي ي�ستند بدوره إ�ىل مبد أ� اال�سالم يعلو وال يعلى عليه ومبد أ� الرجال قوامون على الن�ساء .
ومن هنا فاالرتكان إ�ىل مبد أ� لهم مالنا وعليهم ما علينا ال ي�ؤكد من قريب أ�و بعيد على امل�ساواة التي ينبغي
أ�ن يكون الن�ص الد�ستوري حولها قاطعا وحا�سما دون التواء  .فن�ص املادة الثانية ب�صورته احلالية يف
حد ذاته هو متييز للم�سلمني عن أ�تباع الديانات أ
الخرى أ�و الالدينيني .و�سيكون حجة لتيارات �سيا�سية
لتفر�ض ر ؤ�يتها وم�صاحلها وتقيم دولة دينية يكون ر أ�يها يف كل أ�مور الوطن هو ر أ�ى ال�سماء الذي ال

يقبل النقا�ش والقبول والرف�ض.
 -3وجود املادة الثانية يف الد�ستور بهذا ال�شكل ين�سف أ
ال�سا�س الذي تقوم عليه أ�ي ن�صو�ص أ�خرى
مذكورة يف نف�س الد�ستور أ�و يف القوانني حول امل�ساواة يف حقوق املواطنة أ�و حول احلريات أ
ال�سا�سية
و�ضماناتها إ�ذ ال ميكن أ�ن تف�رس هذه املواد إ�ال يف �ضوء تلك املادة .وبقاء هذه املادة على ما هي عليه
منذ عام � ،1980سيكون متناق�ضا مع حقوق املواطنة واملادة  40التي تن�ص على أ�ن (املواطنون لدى
القانون �سواء ،وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س أ�و
أ
ال�صل أ�و اللغة أ�و الدين أ�و العقيدة) ومثل هذا التناق�ض هو � أش�ن معيب يهز القيمة العليا لد�ستور البالد
وينتق�ص منه « .إ�ن الن�ص الر�سمي على دين الدولة لي�س موجود ًا يف أ�ي دولة مدنية متقدمة يف العامل
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أ�جمع» قد يكون ثمة تن�صي�ص على أ�ن الدولة حترتم جميع أ
الديان ولكن دون الن�ص على دين ر�سمي
لها .ألن من واجبات الدولة أ�ن حتمي حقوق املواطنني –كافة املواطنني -ب�رصف النظر عن دين
ه�ؤالء املواطنني أ�و جن�سهم أ�و لونهم أ�و معتقداتهم .و إ�ن حدث و أ�قرت لها دين ًا ر�سمي ًا فمعنى هذا أ�نها
تنحاز إ�ىل فئة دون أ�ن تدري مهما حاولت بعد ذلك أ�ن ت�ضع بنودا يف الد�ستور ت�ؤكد على م�ساواة
املواطنني مثل املادتني  40و  46من الد�ستور امل�رصي ألن املادة الثانية من الد�ستور قد ن�سخت « أ�لغت»
متاما تلك املادتان اللتان تن�صان على م�ساواة املواطنني أ�مام القانون وحرية املعتقد .وال ي�صح أ�ن تقول
أ�ي دولة إ�نها «مدنية» يف الوقت الذي تقول إ�نها دولة ذات دين ر�سمي.
 -4مع أ�ن املقرتحات املعرو�ضة على جمل�س ال�شعب ت�ؤكد حظر ت أ��سي�س أ�حزاب �سيا�سية على
أ��سا�س ديني ،إ�ال أ�ن امل�شكلة ترتكز يف أ�ن املادة الثانية من الد�ستور رمبا تت�سبب يف وجود حزب
الحزاب ال�سيا�سية والذي ي�شرتط قيام أ
�سيا�سي ديني ،وهذا لي�س بغريب يف ظل قانون أ
الحزاب

والميان مبا ن�ص عليه الد�ستور فهذه املادة متهد لقيام الدولة الدينية التي حتلم
على مرجعية إ��سالمية إ
الخوان امل�سلمني املحظورة وتقوي من نفوذهم وهم يعدون أ�نف�سهم للو�صول إ�ىل ال�سلطة
بها جماعة إ
«الخوان امل�سلمني» قد قرروا التقدم بطلب لقيام حزب لهم .ولن يذكروا يف
واحلكم ،ولنفرت�ض أ�ن إ
برنامج حزبهم أ�كرث من أ�ن يكون هدفه الرئي�س «تفعيل املادة الثانية من الد�ستور و إ�قامة حكم ي�ستند
متاما إ�ىل �رشع الله» .ماذا �سيكون ر أ�ي جلنة أ
الدارية والد�ستورية التي �ستف�صل
الحزاب واملحاكم إ
يف مثل هذا الطلب بناء على الفقرة املقرتحة بحظر ت أ��سي�س أ�حزاب �سيا�سية على أ��سا�س ديني ؟ كيف
ي�ستقيم حظر إ�ن�شاء أ�حزاب �سيا�سية علي أ��سا�س ديني مع وجود املادة الثانية التي حتدد موقع الدين
ال�سالمية هي امل�صدر
ال�سالم دين الدولة ،ومبادئ ال�رشيعة ٍ إ
من الدولة من خالل الن�ص علي أ�ن إ
الخوان أ�و أ�ي جماعة إ��سالمية أ�خرى إ�ىل إ�ن�شاء حزب �سيا�سي يقوم علي
الرئي�س للت�رشيع؟ إ�ذا �سعى إ
تفعيل هذا الن�ص الد�ستوري ،فهل يعد ذلك غري د�ستوري؟ النظرة القانونية الظاهرية تقول إ�ن هذا
ٌ
احلزب �سيكون أ�كرث أ
الحزاب ات�ساق ًا ومتا�شي ًا مع الد�ستور!! .اخلال�صة هي إ�ن الفقرة املقرتحة ،يف
ال�سياق الد�ستوري احلايل� ،ست�ؤدي عمليا إ�ىل ا�ستحالة قيام «حزب م�سيحي»ولكنها لن متنع قيام
«حزب إ�خواين»!! ولهذا يبدو التعديل املقرتح على املادة اخلام�سة بحظر أ
الحزاب الدينية ال معنى له
�سوى حظر أ
ال�سالمية بالذات بل ميكن القول إ�نه يف ظل وجود املادة الثانية من
الحزاب الدينية غري إ
الحزاب أ
ال�سالمية هي أ
الد�ستور تكون أ
الكرث م�رشوعية وات�ساقا لي�س مع الد�ستور
الحزاب الدينية إ
فقط ولكن مع املمار�سة ال�سائدة يف الدولة ومع التوظيف ال�سيا�سي احلكومي املتنامي للدين وللم�ؤ�س�سة
الدينية الر�سمية فيها(.)4
(ال�سالم هو الدين الر�سمي للدولة) مل حتدد لنا أ�ي إ��سالم
 -5إ�ن هذه املادة وهي تن�ص على أ�ن إ
ال�سالم
ال�سالم كما مار�سته طالبان ،أ�م إ
تق�صد-،فلي�س هناك إ��سالم واحد معلوم للجميع – هل هو إ
الرهابيني الذين ُي َجهلّون املجتمع ويكفرون غريهم من امل�سلمني؟ .إ�ن
الوهابي املت�شدد ؟ أ�م إ��سالم إ
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ال�سالمية الكاملة!!.
كل من ه�ؤالء ادعى أ�نه وحده الفرقة الناجية من النار و أ�نه وحده ميتلك احلقيقة إ
ال�سالم املذاهب غري ال�سنية مثل ال�شيعة االثنا ع�رشية ،والقاديانية،
وبالطبع املادة الثانية ت�ستبعد عن إ
ؤ
رغم اعتقاد ه�ؤالء أ�نهم على إ��سالم �سليم ،فهم ي�منون بالقر�آن وال�سنة ويجاهرون بال�شهادتني وهما
لل�سالم.
املدخل املعرتف به إ
 -6إ�قحام الدين يف ال�سيا�سة هو خلط ي�سيئ لكليهما إ�ذ ي�سعى ل�سحب غطاء التقدي�س على ما هو
عالء ل�رشعه واالعرتا�ض على قوانني
غري مقد�س ظنا أ�و ادعاء ب أ�ن يف ذلك تنفيذا إلرادة إ
الله و إ� ً
أ�و ممار�سات ذات مرجعية دينية �رسعان ما جترى إ�دانته وحظره باعتباره تعدي ًا على الدين نف�سه ثم
الدخول يف دوامة التكفري التي تهوي باملجتمع كله يف هاوية �سحيقة البد أ�ن تنتهي إ�ىل أ�عمال العنف
والرهاب بينما أ
ال�صل إ�نه ال توجد قدا�سة يف ال�سيا�سة ونظم احلكم .
إ
 -7ن�ص املادة الثانية يتحدث عن ال�رشيعة بينما هو يف احلقيقة يتعلق بالفقه يقول امل�ست�شار الع�شماوي
( إ�ن لفظ ال�رشيعة ال يعني يف القر�آن الكرمي وال يف قوامي�س اللغة العربية القواعد القانونية و إ�منا معناه
ال�سالمي تعديل عدة مرات
املنهج  ،ال�سبيل ،الطريق ،وي�ضيف إ�نه قد حدث للفظ ال�رشيعة يف الفكر إ
من املعنى أ
ال�صلي ثم ات�سع لي�شمل القواعد القانونية الت�رشيعية الواردة يف القر�آن ثم امتد لي�ضم أ�ي�ضا
القواعد املماثلة يف أ
الحاديث النبوية ثم تغري املعنى لي�شمل ال�رشوح والتف�سريات واالجتهادات آ
والراء
والفتاوى أ
والحكام التي �صدرت إلي�ضاح هذه القواعد أ�و القيا�س عليها أ�و اال�ستنتاج منها أ�و تطبيقها،
و أ�و�ضح أ�ن كاتبي تقرير اللجنة اخلا�صة حول التعديل الد�ستوري يف مايو  80خلطوا أ
المور و أ��صبحوا
يتحدثون عن الفقه باعتباره ال�رشيعة) إ�ذن أ
فالمر يتعلق بفقه و�ضعه أ�نا�س معر�ضون للخط أ� وال�سهو
والن�سيان عا�شوا يف القرنني الثاين والثالث الهجريني وكانوا يعك�سون أ�حوال جمتمعاتهم ال�سيا�سية
واالجتماعية والفكرية يف فهمهم و إ��سقاطاتهم للن�صو�ص الدينية وبالتايل فلي�س ثمة �سبب لتقدي�س ما
نتهى الفقهاء إ�ليه يف مدار�سهم املختلفة.
واملبد أ� طبقا لتعريف القامو�س هو تعميم أ�ويل يقبل على أ�نه حقيقي وميكن ا�ستخدامه كقاعدة للتفكري
أ�و الت�رصف ،قاعدة ،أ�ي معيارا ي�شكل أ��سا�سا ل�شيئ �آخر إ�طارا عاما موجها على م�ستوى عام وقابل
ال�سالمي التي لها �صفة العمومية ومعروفة للكافة
للتطبيق ب�صورة عامة فياترى فما هي مبادئ الفقه إ
وجممع عليها؟ احلقيقة هي أ�ننا ال نعلم بال�ضبط وعلى وجه التحديد!! وكم نتمنى أ�ن يتكرم أ�هل العلم بعمل
قائمة من املبادئ املحددة بو�ضوح قاتل ي�سمح لها ب أ�ن تكون �صاحلة لال�ستعمال يف املقارنة واملقابلة مع
غريها من املبادئ عند حماولة كتابة ن�ص خطري يتعلق مب�صادر الت�رشيع يف د�ستور ع�رصي حديث()5
ويقول الدكتور إ�براهيم �شحاته يف كتابه و�صيتي لبالدي ( يف حني أ�ننا جميعا نعلم أ�ن أ�كرث الت�رشيعات
اجلديدة تعالج م�سائل معقدة تتعلق باال�ستثمار والبنوك والتجارة والبيئة أ
والمن واالنتخابات والت أ�مينات
االجتماعية وغريها من امل�سائل التي تواجه أ�ي دولة حديثة والتي تخاطبها مبادئ ال�رشيعة كما ف�رست
حتى آ
الن من حيث عمومياتها فقط ولي�س من حيث التفا�صيل التي ينبغي ابتداعها لتنا�سب الظروف
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ال�سالمية هي امل�صدر (الرئي�س) للت�رشيع؟ وهو
احلالية فهل من الواقعي أ�ن نقول إ�ن مبادئ ال�رشيعة إ
ماال ينطبق حتى على ت�رشيعات الدول التي تت�سم د�ساتريها بطابع إ��سالمي وا�ضح ؟ إ�ن معظم القوانني
احلديثة يف دول مثل إ�يران واململكة العربية ال�سعودية مثلها مثل القوانني احلديثة يف الدول أ
الخرى
جميعا ال ت�ستمد م�صدرها من الكتاب وال�سنة مبا�رشة بقدر ما ت�ستند إ�ىل الدرا�سات اخلا�صة مبواجهة
امل�شاكل العملية اجلديدة وال�سيا�سات التي اتبعت يف الدول املختلفة  ،والقول بغري ذلك هو قول �سيا�سي
قد ير�ضي اجلماهري ولكنه ال يعرب عن الواقع ويدفعنا هذا إ�ىل االعتقاد ب أ�ن الن�ص كما جاء يف الد�ستور
امل�رصي كان مزايدة �سيا�سية أ�كرث منه تقديرا ملا ميكن أ�ن يحدث يف الواقع مهما خل�صت النوايا وقد كان
الن�ص يخدم الغر�ض منه ب�صورة أ�و�ضح لو أ�نه طالب امل�رشع ب أ�ن ي�ستلهم يف الت�رشيعات التي ي�صدرها
مبادئ ال�رشيعة وقيمها العليا  ،أ�و حتى إ�ن ذهب إ�ىل أ�بعد من ذلك وطالب ب أ�ن ال يخالف الت�رشيع
مبادئ ال�رشيعة وقيمها العليا دون التزيد مبا الميكن أ�ن يحدث عمليا)(.)6
وبرغم أ�ن الن�ص ي�ستخدم تعبري (امل�صدر الرئي�س) أ�ي أ�ن هناك م�صادر أ�خرى غري رئي�سة إ�ال أ�نه
ال ي�شري إ�ىل أ�ية م�صادر أ�خرى مثلما تن�ص دول إ��سالمية –بل حتكمها أ�حزاب دينية– يف د�ساتريها مما
ال�سالمية هي امل�صدر الوحيد للت�رشيع
يرجح أ�ن امل�رشع (جمل�س ال�شعب) ق�صد أ�ن يقول إ�ن ال�رشيعة إ
بالعداد لتعديل الد�ستور (عام
ولي�س الرئي�س وي�ؤكد هذا اال�ستنتاج الرجوع إ�ىل تقرير اللجنة اخلا�صة إ
 )1979يف تقريرها إ�ىل جمل�س ال�شعب بخ�صو�ص تعديل املادة الثانية الذي �صارت مبقت�ضاه مبادئ
ال�سالمية امل�صدر الرئي�س للت�رشيع (بدال من أ�ن تكون أ�حد م�صادره) وذلك يف مايو 1980
ال�رشيعة إ
ال�سالمية هي امل�صدر الرئي�س
تقول اللجنة وتقريرها أ�و تف�سريها إ�ن املق�صود بالن�ص على أ�ن ال�رشيعة إ
ال�سالمية للبحث عن بغيته فيها مع إ�لزامه بعدم
هو أ�ن (تلزم امل�رشع بااللتجاء إ�ىل أ�حكام ال�رشيعة إ
ال�سالمية
االلتجاء إ�ىل غريها ( أ�رجو و�ضع ع�رشة خطوط حتت كلمة غريها) ف�إذا مل يجد يف ال�رشيعة إ
حكما /جوابا �رصيحا ف�إن و�سائل ا�ستنباط أ
ال�سالمية متكن
الحكام من م�صادر االجتهاد يف ال�رشيعة إ
الحكام الالزمة والتي ال تخالف أ
امل�رشع من التو�صل إ�ىل أ
ال�صول واملبادئ العامة لل�رشيعة أ�ي إ�نه
ال�سالمية حتى لو مل تكن متلك جوابا �رصيحا بل
ال جمال للحديث عن أ�ي م�صدر �آخر خالفا لل�رشيعة إ
الديان أ
يجب االجتهاد داخل أ�حكام ال�رشيعة ذاتها ولي�س التوجه إ�ىل أ
الخرى يف املجتمع كامل�سيحية أ�و
أ
العراف والتقاليد والثقافات ال�سائدة يف املجتمع مثلما تفعل د�ساتري أ�خرى مبا يف ذلك د�ستور ال�سودان
()7
ال�سالمي) .
إ
المام اجلزائري الفقيه حممد بن الف�ضيل :إ�ذا أ�ردت أ�ن تتهرب من أ�حكام الزكاة......
وقال إ
أ
أ
أ
أ
أ
كن �شافعياً؛ إ�ذا �ردت �ن تخرج عن �حكام الربا........كن مالكياً؛ إ�ذا �ردت �ن تخرج عن
أ�حكام اخلمر.......كن حنيفياً؛ إ�ذا أ�ردت أ�ن تخرج عن أ�حكام الزواج......كن �شيعياً؛ «وبذلك

تخرج من ال�رشيعة بال�رشيعة»..
الن�سان ومن ثم فهذه املواثيق �صار
 -8وقعت م�رص على املواثيق والقوانني الدولية حلقوق إ
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لها قوة القانون امل�رصي وفقا للمادة ( )151من د�ستور جمهورية م�رص العربية التي تقول (رئي�س
اجلمهورية يربم املعاهدات ،ويبلغها جمل�س ال�شعب م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان .وتكون لها قوة
القانون بعد إ�برامها والت�صديق عليها ون�رشها وفقا أ
للو�ضاع املقررة) .واملادة الثانية من الد�ستور
الن�سان ،وعلى �سبيل املثال املادة  ،6والتي تن�ص
العالن العاملي حلقوق إ
تتعار�ض مع بع�ض املواد يف إ
على لكل إ�ن�سان أ�ينما وجد احلق يف أ�ن يعرتف ب�شخ�صيته القانونية ،واملادة  7والتي تن�ص على كل
النا�س �سوا�سية أ�مام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة دون أ�ية تفرقة ،كما أ�ن لهم جميع ًا
العالن و�ضد أ�ي حتري�ض على متييز كهذا ،و أ�ي�ض ًا
احلق يف حماية مت�ساوية �ضد أ�ي متييز يخل بهذا إ
املادة  18التي تن�ص على أ�ن لكل �شخ�ص احلق يف حرية التفكري وال�ضمري والدين ،وي�شمل هذا احلق
العراب عنهما بالتعليم واملمار�سة و إ�قامة ال�شعائر ومراعاتها
حرية تغيري ديانته أ�و عقيدته ،وحرية إ
�سواء أ�كان ذلك �رس ًا أ�م مع اجلماعة،كذلك املادة  ،19والتي تن�ص على لكل �شخ�ص احلق يف حرية
النباء أ
الراء دون أ�ي تدخل ،وا�ستقاء أ
الر أ�ي والتعبري ،وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق آ
والفكار
وتلقيها و إ�ذاعتها ب أ�ية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية.
وكذلك تتعار�ض املادة الثانية مع االتفاقية الدولية ب� أش�ن احلقوق املدنية وال�سيا�سية وكذلك املادة
الثانية من القرار رقم  135/47ب� أش�ن إ�عالن حقوق أ
ال�شخا�ص املنتمني إ�ىل أ�قليات دينية ال�صادرة يف
الن�سان أ
دي�سمرب  1992من اجلمعية العامة أ
للمم املتحدة
للمم املتحدة وجدير بالذكر أ�ن جلنة حقوق إ
يف ردها على تقرير م�رص عام  2002بعنوان ( دواعي القلق الرئي�سة ) �سجلت اللجنة مالحظة ب� أش�ن
ال�سالمية عند الت�صديق على العهد الدوىل بـ (الطابع العام
إ�عالن م�رص بالتحفظ ا�ستنادا إ�ىل ال�رشيعة إ
ال�سالمية على بع�ض مواد االتفاقية الدولية للق�ضاء على
وامللتب�س و أ�ي�ضا التحفظ املتعلق بال�رشيعة إ
ال�سالمية واملادة الثانية من الد�ستور
جميع أ��شكال التمييز �ضد املر أ�ة وبينما م�رص ترى أ�ن ال�رشيعة إ
الن�سان ت أ��سف ( النعدام الو�ضوح
تتوافق مع أ�حكام ون�صو�ص املواثيق الدولية ،إ�ال أ�ن جلنة حقوق إ
الذي يغلف م�س أ�لة القيمة القانونية املعطاة للعهد مقارنة بالقانون الداخلي آ
والثار املرتتبة على ذلك)
ال�سالمية أ�و
الن�سان إ�ىل مطالبة م�رص ب أ�ن (حتدد مدى إ�عالنها ب� أش�ن ال�رشيعة إ
مما دعا جلنة حقوق إ
ت�سحبه).
 -9إ�ن هذه املادة تتناق�ض مع الدميوقراطية ،فالدميوقراطية  -يف أ�ب�سط معانيها  -هي حكم ال�شعب
بال�شعب ،فالب�رش هم الذين ي�رشعون ألنف�سهم ح�سب ظروف الزمان واملكان ،وال يتلقون �رشائع
�سماوية جاهزة لتطبيقها على واقع زمن يختلف عن زمن نزول أ�و �سن ال�رشائع الدينية ولتطبيقها على
ظروف خمتلفة طبق ًا مل�صاحلها وهكذا ت�سعى الدميقراطية إ�ىل ف�صل الدين  -أ�ي دين ،عن نظام املجتمع
ال�سيا�سي ،حتى يبقى هذا النظام ميدان ًا ب�رشي ًا بحتاً ،تت�صارع فيه الربامج ال�سيا�سية واالقت�صادية دون
أ�ن يكون لطائفة منهم احلق يف الزعم ب أ�نها متثل وجهة نظر الله ،وبذلك ترتفع بالدين وتتنزه عن
ت�شغيله انتهازي ًا خلداع الب�سطاء من النا�س وحترر ن�صو�ص الدين من أ
الفاقني واملتاجرين به ألجل
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م�صاحلهم اخلا�صة .فوجود مرجعية دينية يف الد�ستور يحجر على دعاة الدولة املدنية احلداثية حرية
التعبري ويرتك ال�ساحة مفتوحة ومق�صورة على دعاة الدولة الدينية بينما العك�س ممكن ففي الدولة املدنية
ميكن لدعاة أ�ية أ�يديولوجية أ�ن يعملوا بكامل حريتهم ويكفي هنا أ�ن نذكر ب أ�ن قانون تنظيم أ
الحزاب
ال�سيا�سية ين�ص يف مادته الرابعة املعدلة يف يونيو  2005والتي تن�ص على أ�نه ي�شرتط لت أ��سي�س أ�و
ا�ستمرار أ�ي حزب �سيا�سي عدم تعار�ض مقومات احلزب ومبادئه أ�و أ�هدافه أ�و أ��ساليبه يف ممار�سة
ال�سالمية باعتبارها امل�صدر الرئي�س للت�رشيع .ومن هنا فال دميقراطية
ن�شاطه مع مبادئ ال�رشيعة إ
حقيقية يف ظل وجود املادة الثانية من الد�ستور امل�رصي !!.
 - 10إ�ن هذه املادة تفعل عند اللزوم ،وت�ستخدم  -متييزي ًا  -ألجل امل�صالح اخلا�صة عند حدوث أ�ي
لون من أ�لوان ال�رصاع الفكري أ�و االختالف يف الر أ�ي والقول ،أ�و عند أ�ي �شكل من أ��شكال احلراك
االجتماعي ،ففي جمال الدين ميكننا أ�ن جند احلجة ونقي�ضها يف �آن واحد ،إ�ذ إ�ن الن�ص الديني حمال
أ�وجه ون�صو�ص الدين ال تنطق بذاتها ،بل حتتاج إ�ىل من يفهمها ويطبقها من الب�رش ،وهنا ال بد أ�ن
يظهر اخلالف ،وهو أ�مر طبيعي ومفهوم .ولكن عندما نحول الدين إ�ىل قاعدة د�ستورية ُ -تطبق على
اجلميع رغم االختالف احلادث -ف�إن االختالف ي�صبح جرمية ت�ستحق العقوبة ،وهو ما يعني تكميم
الفواه ،إ�خرا�س أ
أ
الل�سن ،و إ�خماد �صوت العقل ،وو أ�د الر أ�ي آ
الخر ،وب�سط القهر على ال�ضمري،
فيتحول أ
المر من منطق احلق إ�ىل منطق القوة ،لت�صبح القوة حق ًا مطلق ًا ألنها القادرة على فر�ض
أ
المر الواقع والتنفيذ اجلربي.فوجود مرجعية دينية يف الد�ستور يعني بال�رضورة قيام رجال الدين
وفقهائه و أ�دعيائه بتف�سري الن�صو�ص الدينية والقيام بدور الرقيب على الدولة وم�ؤ�س�ساتها الت�رشيعية
ال�سالمية �سواء
والتنفيذية وانتحال حق التف�سري والتفقه فا�ستنادا لهذا الن�ص ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة الدينية إ
ال�سالمية أ
بالزهر ،وي�ستطيع من يطلق عليهم رجال الدين أ�و
الفتاء أ�و جممع البحوث إ
متثلت يف دار إ
الفتاء يف الف�ضائيات ،أ�ن يفر�ضوا و�صاية على الفكر والر أ�ي والقوانني و أ�ن ي�صادروا
الذين أ�دمنوا إ
الخوان ال�سابق عندما �سئل عن
الميان  ،ونذكر أ�ن مر�شد إ
الكتب ويخرجوا من ي�شاءون من حظرية إ
أ
والية غري امل�سلم على م�سلم قال إ�ن هذا أ
المر �سيبحثه يف الوقت املنا�سب �هل احلل والعقد  .من هم ؟
ما هي �سلطاتهم ؟ من يعينهم ؟ من يحا�سبهم ؟ ماذا لو اتفقوا على فر�ض أ�مور تتناق�ض مع معيري حقوق
الن�سان العاملية احلديثة ؟ هذا ف�ضال عن أ�ن كل حتقيقات نيابة أ�من الدولة العليا املتعلقة ب أ�ى مقال أ�و
إ
بال�ضافة إ�ىل التلويح بها يف كل أ
الزمات املتالحقة من قبيل
كتاب أ�و ر أ�ى يتم فيها ا�ستخدام هذه املادة إ
ت�رصيحات فاروق ح�سني ومنع اخلمور وغريها .فمباديء ال�رشيعة ميكن أ�ن توظف مبعرفة من �شاء
فيما ي�شاء وقت أ�ن ي�شاء !!.
-11وجود هذه املادة يف الد�ستور يفتح الباب أ�مام املزايدات ف أ�ثناء االنتخابات الربملانية قال مر�شد
الخوان ب أ�ن هدفهم هو تفعيل الد�ستور الذي ين�ص على ال�رشيعة ال أ�كرث وال أ�قل .ويرى نائب املر�شد
إ
أ
أ
الخوان امل�سلمني حممد حبيب� ،ن املادة الثانية من الد�ستور امل�رصي «خط �حمر ال
العام جلماعة إ
أ
يجوز االقرتاب منه ،كما يفجر االقرتاب منه حربا �هلية يف م�رص» .وهذا التهديد العلني باملذابح
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وحمامات الدم يبني بو�ضوح إ�ىل أ�ي مدى ميكن أ�ن ي�صل إ�ليه دعاة الدولة الدينية من تهديد وعنف.
-12ت�سببت املادة الثانية يف �صدور بع�ض أ
الحكام التي تتنافى مع املواطنة فعلى �سبيل املثال ق�ضت
الداري امل�رصي يف الق�ضية رقم  35721ل�سنة  59ق�ضائية ب�إلغاء قرار لوزير الداخلية
حمكمة الق�ضاء إ
أ
بتغيري خانة الديانة يف البطاقة ال�شخ�صية ملن ي�شهر إ��سالمه بعد �ن يقوم بتوثيق ذلك يف ال�شهر العقاري
ال�سالم ال يتطلب �سوى النطق بال�شهادتني  .وبغ�ض
وقد جاء احلكم ا�ستنادا إ�ىل املادة الثانية وخا�صة أ�ن إ
ال�سالم ولي�س تغيري الدين ب�صفة عامة
النظر عن كون القرارات امل�شار إ�ليها تتحدث فقط عن إ��شهار إ
ف�إنه يف �ضوء احلكم املذكور يكفي أ�ن تطوع اثنان ب�سماعهما أ�حد أ
الفراد ينطق بال�شهادتني لكي ي�صبح
ذلك ال�شخ�ص م�سلما �سواء رغب يف ذلك أ�و مل يرغب وبكل ما يتبعه هذا التحول من تبعات)8(.
وا�ستنادا للمادة الثانية عند مناق�شة تعديل م�رشوع قانون العالقة بني املالك وامل�ست أ�جر يف أ
الر�ض
اليجار وطرد امل�ست أ�جر من أ
الر�ض حتى ولو
عام  1992بهدف إ�عطاء املالك احلق يف ف�سخ عقد إ
اليجار املن�صو�ص عليه والزيادة املقررة دوريا يف
كان امل�ست أ�جر ملتزما بجميع بنود العقد وي�سدد إ
مواعيدها .فقد جل أ�ت احلكومة لتمرير تعديلها لطلب فتوى جتيز الف�سخ والطرد ،ووفر لها مفتى الديار
امل�رصية هذه الفتوى .واعرت�ض وقتها خالد حميى الدين على إ�قحام الدين يف ق�ضية �سيا�سية اجتماعية،
وفر�ض رقابة ممن ي�سمونهم رجال الدين على حق جمل�س ال�شعب يف الت�رشيع ،خا�صة أ�ن وهناك
تف�سريات وت أ�ويالت خمتلفة للن�صو�ص الدينية ،و أ�حكام ال�رشيعة قابلة للتطور والتغيري على �ضوء
الن�ساين(.)9
االجتهادات املختلفة وتطور الواقع والفكر إ
ال�سالمي ن�رص حامد أ�بو زيد وزوجته
كما ا�ستخدمت نف�س املادة يف احلكم بالتفريق بني املفكر إ
رغم أ�نفهما ملجرد أ�نه تطوع باالجتهاد يف م�سائل من نوع أ�ن للمر أ�ة احلق ال�رشعي يف احل�صول على
ن�صيب من املرياث م�ساوي للرجل.
وكذلك ق�ضت الدائرة أ
الداري بتاريخ  2005/11/8برف�ض الدعوى
الوىل مبحكمة الق�ضاء إ
ال�سالم هو احلل أ�ثناء احلملة االنتخابية ملجل�س
الق�ضائية رقم  3253ل�سنة  60ق�ضائية �ضد رفع �شعار إ
ال�شعب وجاء يف حيثيات احلكم إ�ن هذا ال�شعار ال يدعو إ�ىل إ�ثارة الفتنة الطائفية فاملادة الثانية من الد�ستور
ال�سالمية هى امل�صدر الرئي�س للت�رشيع  .هذا
ال�سالم ومبادئ ال�رشيعة إ
تن�ص على أ�ن دين الدولة هو إ
على الرغم من القول ب أ�ن املادة الثانية موجهة للم�رشع ولي�س للقا�ضي !!!.
كذلك توجد أ�حكام ق�ضائية عند تغيري الدين والقاعدة هي أ�نه ميكن للم�سيحي أ�و من ينتمي ألي معتقد
لل�سالم ولكن ال ميكن للم�سلم أ�ن يتحول للم�سيحية ( أ�و ألي دين �آخر) ورغم عدم وجود
أ�ن يتحول إ
ن�ص قانوين يجرم حتول امل�سلم إ�ىل دين �آخر ف�إن التهمة تكون ازدراء أ
الديان ،وقد أ�لغيت و�صاية أ�ب
م�سيحي على ولديه عندما أ��سلمت أ
ال�سكندرية االبتدائية (الق�ضية  462ل�سنة
الم ألنه ح�سب قول حمكمة إ
وال�سالم هو أ��صلح أ
الوالد الدين أ
 )1958أ�نه «يتعني أ�ن يتبع أ
الديان».
ال�صلح ،إ
ق�ضية ر أ�فت جنيب �صليب الذي كان قد أ��شهر إ��سالمه يف عام  1998ثم عاد للم�سيحية مبوجب إ�قرار
المن ،ولكن م�صلحة أ
الرثوذك�س م�صدق عليه من مديرية أ
القباط أ
�صادر من بطريركية أ
الحوال
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الداري ق�ضت
املدنية رف�ضت ا�ستخراج بطاقة الرقم القومي له بالبيانات امل�سيحية ،وحني جل أ� للق�ضاء إ
املحكمة برف�ض الدعوى �شكال ومو�ضوعا وا�ستند احلكم يف حيثياته إ�ىل املادة الثانية يف الد�ستور وجاء به
« ..إ�ن الن�صو�ص التي تن�ص على حرية العقيدة وم�ساواة املواطنني يجب أ�ن تف�رس يف حدود ما ي�سمح
ال�سالم باعتباره دين الدولة الرئي�س و أ��سا�س قيامها» ،وتوا�صل املحكمة �رسد حيثياتها فتقول «..
به إ
أ
ال�سالمي ويتعني على كل �فراد الدولة م�سلمون وم�سيحيون
فالدولة تخ�ضع ألحكام وقواعد الدين إ
االلتزام بهذه القواعد واخل�ضوع لها  ...إ�لخ».
ق�ضية أ�مري �شوقي عبد ال�سيد الذي ولد وعا�ش م�سيحيا ،ولكن م�صلحة أ
الحوال املدنية رف�ضت
ا�ستخراج بطاقة الرقم القومي ببيانات م�سيحية ألن والد الطالب كان قد أ��شهر إ��سالمه حني كان عمره
الداري ق�ضت املحكمة أ�نه م�سلما
عامني وبالتايل يكون الطالب م�سلما بالتبعية ،وحني جل أ� للق�ضاء إ
ال�سالم باعتباره
الفتاء يقول ن�صها« :الولد يتبع أ�حد أ�بويه يف إ
وا�ستندت إ�ىل فتوى �صادرة من دار إ
خري الديانات» ..ومن املالحظ إ�نه يف حال ذكر احلريات الدينية يف د�ساتري العامل العربي فهي يف
معظم احلاالت تعني حرية العبادة أ�و حرية ممار�سة ال�شعائر وغالبا ما تكون حمددة بعبارة طبقا
للقانون ولي�س حرية االعتقاد التي تعني حرية التغيري أ�و حرية عدم االعتقاد.
وعندما نتحدث عن حرية الدعوة الدينية فمن املعروف أ�نه يحظر على امل�سيحيني الدعاية لدينهم
ال�سالمي !! هذا ف�ضال
باعتباره تب�شريا كما يعاقب من يتحول إ�ىل امل�سيحية بال�سجن بتهمة ازدراء الدين إ
عن عدم وجود ت�رشيع يجرم التمييز الديني وهو أ�مر و إ�ن كان ي�شرتك مع أ�نواع التمييز أ
الخرى
كالتمييز �ضد املر أ�ة ،إ�ال أ�نه أ�خطر على الن�سيج الوطني من بقية أ�نواع التمييز.
وختاما ..
أ
إ�ننا عندما ندر�س د�ساتري العامل من حولنا نخل�ص إ�ىل �نه ال توجد يف عامل اليوم دولة متقدمة
ومتح�رضة وراقية ي�ستند د�ستورها إ�ىل �رشيعة دينية أ�يا كانت ألنه يف كافة الدول الدميقراطية احلقيقية
ومنذ أ�كرث من قرن ون�صف مل يعد هناك ذكر للدين يف د�ساتري الدول ،إ�ذ ال ميكن اعتبار الدين مقيا�س ًا
والخال�ص واملواطنة احلقيقية ،وبالتايل يكون و�ضع م�رص مع بقاء هذه املادة �شاذ ًا ال يقابل
للوالء إ
باحرتام يف الدول الدميقراطية أ
وال�سالمية منها التي تخلو د�ساتريها من هذه املادة .والبديل
الوربية إ
للدولة الدينية لي�س الدولة املعادية للدين مثل النظم ال�شيوعية بل الدولة املدنية أ�ي الدولة احلديثة التي
حتفظ للدين مكانه يف القلوب إ�ميان ًا وتعبد ًا ويف ال�ضمائر أ
ال ويف املجتمع دور ًا يليق به
والخالقيات عم ً
دون فتح الباب ال�ستغالله  .إ�ذا نظرنا إ�ىل حركة التاريخ وجدنا الدين فُ�صل عن الدولة عن طريق
ف�صل الكني�سة عن الدولة يف البالد امل�سيحية .وال يعني ف�صل الكني�سة عن الدولة يف البالد الغربية
وغريها من البالد املماثلة أ�نها اقتلعت الدين فاحلرية الدينية مكفولة فيها ،وال تزال للم�سيحية دور كبري
فيها بل إ�ن للمملكة املتحدة كني�ستها الر�سمية على عك�س معظم البالد الغربية ولكنها تكفل احلرية الدينية
جلميع مواطنيها الذين جاء بع�ضهم من أ��صول إ��سالمية وهندوكية وبوذية و�سيخية.
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ومل حتقق البالد الغربية نه�ضتها وتقدمها يف جميع املجاالت إ�ال بعد أ�ن ف�صلت الكني�سة عن الدولة.
ومل تتعمق جذور الدميوقراطية فيها إ�ال بعد أ�ن تخل�صت من ت�سلط الدين على الدولة ،ومل ت�صل إ�ىل
ما و�صلت إ�ليه من رقي ح�ضاري وا�ستقرار اجتماعي و إ�زدهار اقت�صادي إ�ال بعد أ�ن ف�صلت الدين
عن الدولة .وما هو جدير بالذكر أ�ن الهند التي ح�صلت على ا�ستقاللها بعد م�رص مت�سكت منذ ا�ستقاللها
بالدميوقراطية وف�صلت بني الدين والدولة وحققت ازدهار ًا اقت�صادي ًا يجعلها يف م�صاف الدول
الكربي ،والفرق �شا�سع بينها وبني باك�ستان وكانا يف أ
ال�صل بلد ًا واحد ًا وال�سبب أ�ن باك�ستان مل تف�صل
بني الدين والدولة .
إ�ن وجود املادة الثانية ب�صيغتها احلالية يف الد�ستور امل�رصي ي�ؤكد أ�ن م�رص تفر�ض ديانة أ
الغلبية
دين ًا للدولة يف ظل وجود امل�سيحيني وهم أ�قلية دينية كبرية بني مواطنيها أ
ال�صالء ووجود هذه املادة
يف الد�ستور ي�ؤكد – مع أ
ال�سف أ�ن م�رص هي الدولة الوحيدة يف العامل (ال ي�شاركها أ�حد) التي تفر�ض
ال�رشيعة الدينية أ
للغلبية كم�صدر رئي�س للت�رشيع !!! .
إ�ن علينا أ�ن جنيب ب�رصاحة وب�شفافية وب�صدق مع أ�نف�سنا على هذا ال�س�ؤال :هل م�رص دولة مدنية
علمانية  ...أ�م أ�نها دولة دينية؟ الد�ستور امل�رصي تارة يقول إ�نها دولة دينية وتارة أ�خرى ي�ؤكد
أ�نها دولة مدنية وعلمانية ولعل هذا هو ال�سبب أ
ال�سا�سي لتلك البلبلة ولذلك التيهان والتخبط الفكري

الذي نعاين منه اليوم  ،يا ُترى :ما هي اال�صالحات الد�ستورية التي نريدها بال�ضبط ؟ ..هل هي
اال�صالحات التي ت�ؤكد على مدنية الدولة وحقوق املواطنة وحرية العقيدة و�سيادة القانون .أ�م إ�ننا نريد
الجابة على هذا ال�س�ؤال املهم واخلطري
إ��صالحات د�ستورية ت�ؤكد على دينية الدولة امل�رصية ؟  ..إ�ن إ
هي التي �ستحدد لنا ال�صورة التي �ست�شكل م�رص امل�ستقبل .
وكحل و�سط قد ي�ساعد على جتنب ال�سلبيات التي متثلها هذه املادة ،نقرتح تعديل املادة الثانية وميكن
أ�ن ي�شتمل التعديل على هذه أ
الفكار -:
 العربية لغة الدولة الر�سمية.ال�سالم ديانة غالبية املواطنني واملبادئ العامة لل�رشيعة اال�سالمية م�صدر من امل�صادر الرئي�سة
 إالن�سان الدولية أ�و يخل بحقوق
للت�رشيع ،مبا ال يتناق�ض مع التزامات م�رص طبق ًا ملواثيق حقوق إ
مواطنة غري امل�سلمني وت�ستلهم ال�رشائع ال�سماوية ك أ�حد م�صادر الت�رشيع .
 التمتع بكل احلقوق واحلريات املدنية ال يتوقف على املعتقدات الدينية للفرد.ال�سالمية امل�شار إ�ليها هي كذا وكذا (البد من حتديدها بدقة وو�ضوح).
 مباديء ال�رشيعة إ ترعى الدولة القيم العليا أالن�سانية لذا ف�إن كافة أ�جهزة الدولة
للديان واحل�ضارات والثقافات إ
تلتزم باحلياد إ�زاء أ
الديان واملعتقدات.
و إ�ذا مل يتم الت أ�كيد على مدنية الدولة ب�رصاحة وو�ضوح �ستكون م�رص معر�ضة ملخاطر طائفية
و�سيدفع اجلميع ثمن ًا باهظ ًا و�سنظل جميع ًا نتخبط داخل النفق املظلم !!!.
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فقدان الوعي الد�ستوري
فى الثقافة ال�سورية

ال حتتل كلمة “الد�ستور” موقع ًا مركزي ًا يف الوعي
الثقايف وال�سيا�سي ال�سوري ،على عك�س احلال يف الوعي
امل�رصي على �سبيل املثال ،بل إ�ن النقا�ش حول الد�ستور
غالب ًا ما يكون هام�شي ًا وال ي�شكّ ل بو�صلة حتدد معنى احلوار واجتاهه ،هذا على الرغم من أ
الهمية
القانونية التي يجب أ�ن يحتلها الد�ستور يف م�ستوى النقا�ش العام،بو�صفه الوثيقة القانونية أ
العلى التي
ُيرجع إ�ليها عند اخلالف.
أ
أ
واحلال ،أ�ن هذا ال يعود فقط إ�ىل تخليد �و ت�بيد العمل بقانون الطوارئ وبالتايل ي�صبح تطبيق
الد�ستور معلّق ًا وال قيمة له،علم ًا أ�ن الد�ستور ال�سوري الدائم املعمول به قد �صدر عام  1973أ�ي بعد
إ�عالن حالة الطوارئ بع�رش �سنوات تقريباً ،ومن املفرت�ض حينها أ�ن ُيلغى العمل بقانون الطوارئ
ل�صدور الوثيقة التي تلغيه و ُتنهي مفعوله وهي الد�ستور ،إ�ال أ�ن �شيئ ًا من ذلك مل يحدث.
ال يعود إ�همال الوعي بالد�ستور إ�ىل ذلك كله فقط و إ�منا يعود إ�ىل جيل قدمي ومزمن من ال�سيا�سيني
ال يقيم وزن ًا للد�ستور ،بل إ�ن الد�ستور ال�سوري كان عر�ضة للتغيري أ�كرث من مرة ويف عهد الرئي�س
نف�سه.
لقد عدلّه الرئي�س �شكري القوتلي على �سبيل املثال أ�كرث من مرة ويف كل مرة كان يهدف إ�ىل
ت�ضمينه �صالحيات أ�كرب له،لدرجة أ�نه رغب بتعديله لي�سمح له بالرت�شح مرة جديدة( .)1وقد لعبت
االنقالبات الع�سكرية دور ًا حا�سم ًا يف حتطيم بناء الثقافة الد�ستورية وامل�ؤ�س�ساتية يف الثقافة ال�سورية.
انقالب �آخر بقيادة �سامي احلناوي يف 30
ال  137-يوماً -قد أ�عقبه
فانقالب الزعيم الذي مل يدم طوي ً
ٌ
ال أ�ي�ضاً .إ�ذ قام أ�ديب ال�شي�شكلي بانقالبه
�آب /أ�غ�سط�س  1949غري أ�ن االنقالب الثاين مل يدم طوي ً
د .رضوان زيادة*

* مدير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان.
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الول يف كانون أ
أ
الول /دي�سمرب  1949بهدف قطع الطريق على املفاو�ضات ال�سيا�سية التي يقوم بها
ٍ
حزب ال�شعب لالحتاد مع العراق ،ثم قام ال�شي�شكلي
بانقالب �آخر يف  1953لي�صبح مبوجبه رئي�س ًا
حتالف بني ال�سيا�سيني
للجمهورية بعد أ�ن كان قد عينّ فوزي �سلو رئي�س ًا �صورياً ،وعندما متكّ ن
ٌ
القدامى وع�سكريني مت�رضرين يف نهاية �شباط/فرباير  1954من االنقالب على ال�شي�شكلي و إ�عادة
احلكم الد�ستوري ،كانت اخلطوة أ
الوىل التي قام بها خلفاء ال�شي�شكلي هي إ�عالن عدم �رشعية عهده
الطويل ،حيث ُن ِب َذ د�ستوره الذي و�ضعه عام  1953و أ�عيد د�ستور عام .)2(1950
لكن انتخابات  1954كانت أ�كرب م�ؤ�رش حقيقي على بداية �صعود الي�سار ال�سوري وحتطم فكرة
الد�ستورية امل�ؤ�س�ساتية ،فقد �سقطت حكومة الع�سلي االئتالفية بعد مائة يوم فقط من حكمها ،ومت تكليف
حمام دم�شقي حمرتم ذو نزعة ا�ستقاللية بت�شكيل حكومة حيادية غري حزبية هدفها
�سعيد الغزي وهو
ٍ
ال جنحت متام ًا يف مهمتها ،إ�ذ جرت االنتخابات يف 24
ال�رشاف على االنتخابات القادمة ،وفع ً
الوحيد إ
متر على �سورية.
أ�يلول�/سبتمرب  1954يف ثاين انتخابات نزيهة وحقيقية ُّ
وقد كانت نتائجها م�ؤ�رش ًا على اخلارطة ال�سيا�سية وعلى التيارات الفكرية التي أ��صبحت م�ؤثرة
على املتخيل اجلمعي ال�سوري حينها ،فقد ح�صد امل�ستقلون الن�سبة أ
الكرب ( 64مقعداً) غري أ�ن الالفت
كان تفوق حزب البعث بح�صوله على  22مقعداً ،وانتخاب خالد بكدا�ش ك أ�ول نائب �شيوعي يف العامل
العربي ،وفوز احلزب ال�سوري القومي االجتماعي مبقعدين ،يف حني تناق�صت قوة حزب ال�شعب إ�ىل
 30مقعد ًا واقت�رص احلزب الوطني على  19مقعداً.
وقد حققت قائمة احلوراين انت�صار ًا �ساحق ًا يف مدينته حماه أ
المر الذي يعك�س دينامية احلوراين
و�شعبيته .،ومع إ��سقاط حكومة فار�س اخلوري يف � 7شباط/فرباير  1955كانت نهاية الليربالية
يف ال�سيا�سة ال�سورية ،إ�ذ وكما يقول باتريك �سيل ف�إنه ميكن اعتبار ذلك ال�سقوط مبثابة أ�حد «نقاط
التحول» يف ال�سيا�سة العربية( ،)3فقد أ�م�سك «الي�سار» بزمام املبادرة وواجهت ال�سيا�سة الليربالية
التقليدية يف �سورية إ��سدال ال�ستار أ
الخري على ت أ�ثريها احلقيقي والواقعي وحتولت إ�ىل جمرد أ��صوات
منفردة ومتناثرة دون أ�ي أ�ثر فاعل يف احلياة االجتماعية أ�و االقت�صادية أ�و ال�سيا�سية يف �سورية ،بعد
ذلك �ستتعاقب و�ستتغري احلكومات ب�شكلٍ ُّ
مرة أ�خرى ،كم�ؤ�رش
يدل على عودة الال�ستقرار ال�سيا�سي ً
وا�ضح على انعدام االحتكام إ�ىل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وهو ما من � أش�نه من غري �شك أ�ن ي�ضعف موقع
ال وداخل الوعي املجتمعي ثانياً.
وثيقة الد�ستور داخل وعي ال�سيا�سيني أ�و ً
ففي أ�قل من  3أ�عوام �ستت�شكل ثالث حكومات لن ُتفلح يف كبح جماح املد القومي النا�رصي
والي�ساري ،فقد كان عبد النا�رص قد امتلك امل�شهد العربي ب أ�كمله بعد خروجه منت�رص ًا بعد العدوان
الثالثي يف عام  1956وح�صوله على ت أ�يي ٍد �شعبي �سوري منقطع النظري وفقدت ال�سيا�سة وال�سيا�سيون
ال�سوريون بو�صلتهم وبدوا منبهرين بعبد النا�رص ووقوفه يف وجه ال�ضغوط الغربية .فقد و�صل
النظام يف �سورية إ�ىل مرحلة انحالل �سيا�سي كامل ،ورغم حتفظات خالد العظم على هذه «االندفاعة
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الالعقالنية» ( )4ف�إن �صوته كان ن�شاز ًا ومنفرد ًا أ�مام ح�ش ٍد هائل من املثقفني وال�سيا�سيني ر أ�ى يف الوحدة
ٍ
حالف إ�قليمية
إ�نقاذ ًا ل�سورية من ال�ضياع يف وجه م�ؤامرات دولية (مبد أ� أ�يزنهاور وحلف بغداد) و أ�
(من �رشق أ
ٍ
تهديدات
وانتهاء مب�رص وال�سعودية) ولي�س بعيد ًا عن ذلك كله
الردن ومرور ًا بالعراق
ً
ٍ
و�ضغوطات حدودية تركية،لقد كان ت أ�ييد الوحدة كا�سح ًا لدى املثقفني
ع�سكرية إ��رسائيلية م�ستمرة
احلزبيني منهم وامل�ستقلني الذين بد أ�وا بالظهور حديث ًا بحكم ات�ساع رقعة التعليم ن�سبي ًا والتوجه نحو حقول
ال نهائي ًا لكافة
معرفية جديدة ،ويندر أ�ن جند مثقف ًا اتخذ موقف ًا معار�ض ًا أ�و م�شككاً ،فالوحدة كانت ح ً
أ
المرا�ض ال�سورية كما تخيل ذلك ال�سيا�سيون ال�سوريون ،ولكن ما إ�ن بد أ� وهج الوحدة ال�سورية-
امل�رصية بالذوبان تدريجي ًا يف عيون ال�سوريني نتيجة عوامل متعددة لي�س أ�ولها الرقابة البولي�سية ولي�س
�آخرها التدهور االجتماعي واالقت�صادي الذي عا�شه ال�سوريون ،حتى بد أ�ت أ
الحزاب ال�سيا�سية التي
أ�ُجربت على اخل�ضوع إ�ىل قرار احلل بالتململ وال�شعور بخط أ�ها التاريخي عند قبولها حل نف�سها بنف�سها

كما ح�صل ذلك مع حزب البعث.
ال حتى جاءت
ومع االنف�صال جرى اخلالف حول أ�ي د�ستور نعمل به؟ ومل يطل اخلالف طوي ً
حركة � 8آذار /مار�س  1963لتنهي النقا�ش الد�ستوري ولت�ؤ�س�س وعي ًا انقالبياً،فالفرتة ما بني 1963
 1973مل جتر أ�ية انتخابات –ولو �شكلية– إ�ذ مل يكن البعثيون ي�شعرون أ�نهم بحاجة إ�ىل االنتخاباتلتح�صيل �رشعيتهم.
عموم ًا عندما جرى فر�ض الد�ستور الدائم يف عهد الرئي�س الراحل حافظ أ
ال�سد ف�إنه أ�عطى الرئي�س
�صالحيات مطلقة ت�صل إ�ىل حد حل جمل�س ال�شعب وممار�سة الت�رشيع يف غيابه ،فرئي�س اجلمهورية
هو ر أ��س الدولة وهو أ
المني العام حلزب البعث احلاكم وهو رئي�س اجلبهة الوطنية التقدمية وهو
القائد أ
العلى للجي�ش والقوات امل�سلحة ،هو الذي عينّ نوابه ويعزلهم ،ويعني رئي�س الوزراء ونوابه
و أ�ع�ضاء وزارته ،ويعني كبار املوظفني املدنيني والع�سكريني .وجمل�س الوزراء مبا فيه رئي�سه،
م�سئول أ�مام رئي�س اجلمهورية.كما وي�صدر رئي�س اجلمهورية القوانني التي يقرها جمل�س ال�شعب.
وميكنه نق�ض هذه القوانني .وباملثل يتوىل رئي�س اجلمهورية م�س�ؤولية ال�سلطة الت�رشيعية عندما ال
يكون جمل�س ال�شعب يف دور انعقاد �رشط أ�ن حتال جميع الت�رشيعات التي ي�صدرها إ�ىل جمل�س ال�شعب
يف أ�ول دور انعقاد له .وميكن لرئي�س اجلمهورية تويل ال�سلطة الت�رشيعية حتى يف أ�ثناء دور انعقاد
جمل�س ال�شعب يف �سبيل حماية امل�صلحة الوطنية العليا “يف حال وجود �رضورة مطلقة مرتبطة أ
بالمن
القومي” .وال ميكن عزل رئي�س اجلمهورية من من�صبه إ�ال بتهمة اخليانة العظمى .وال ميكن حماكمة
رئي�س اجلمهورية إ�ال أ�مام املحكمة الد�ستورية العليا التي هو ع�ضو فيها .متنح املادة  113من الد�ستور
رئي�س اجلمهورية �سلطات وا�سعة يف حاالت الطوارئ(.)5
يتوىل حزب البعث العربي اال�شرتاكي اقرتاح ال�شخ�ص املر�شح لرئا�سة اجلمهورية ،ويقوم جمل�س
ال�شعب باعتماد هذه الت�سمية ،ومن ثم يطرح ا�سم هذا املر�شح على ا�ستفتاء عام لتثبيته كرئي�س للجمهورية
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لفرتة �سبع �سنوات .ويجوز لرئي�س اجلمهورية بناء على «تقديره ال�شخ�صي» تفوي�ض �سلطاته إ�ىل
نوابه.
أ
كما �ن حزب البعث العربي اال�شرتاكي ،وفقا للمادة  8من الد�ستور ،هو احلزب القائد يف املجتمع
والدولة ،وير أ��س “اجلبهة الوطنية التقدمية” .ورئي�س اجلمهورية هو رئي�س هذه اجلبهة .وللجبهة
الوطنية �صالحية البت يف م�سائل احلرب وال�سالم .كما أ�نها ت�صادق على خطط التنمية اخلم�سية،
وتناق�ش ال�سيا�سة االقت�صادية العامة ،وتر�سم خطط التعليم الوطني واال�شرتاكي ،وتقرر التوجه
ال�سيا�سي العام للدولة.
و إ�ذا عدنا إ�ىل النقا�شات الداخلية التي جرت داخل اللجنة الد�ستورية التي أ�قرت د�ستور عام 1973
لنطل منها على زاوية ر ؤ�يتها إ�ىل احلريات العامة وعلى ال�ضمانات الد�ستورية اخلا�صة بحقوق
الن�سان،لوجدنا أ�ن الد�ستور ال�سوري الدائم وال�صادر يف عام  1973ن�ص على الكثري من املواد
إ
الن�سان واحلريات العامة،وخا�صةً يف مواده من  25إ�ىل ،49فهو
ذات ال�صلة ب�ضمانات حلقوق إ
أ
ين�ص يف مادته  25على أ�ن «املواطنون مت�ساوون �مام القانون يف احلقوق والواجبات «،ويف مادته
 28على أ�نه « ال يجوز تعذيب أ�حد ج�سدي ًا أ�و معنوي ًا أ�و معاملته معاملة مهينة،ويحدد القانون عقاب
من يفعل ذلك».بل إ�نه يعرب �رصاحةً يف مادته  38عن حق املواطن يف « أ�ن يعرب عن ر أ�يه بحرية
وعلنية بالقول والكتابة وكافة الو�سائل أ
الخرى» ،و أ�كرث من ذلك فقد ذكر ب�شكلٍ �رصيح يف مادته 39
على أ�ن «للمواطنني حق االجتماع والتظاهر �سلمي ًا يف إ�طار مبادئ الد�ستور ،وينظم القانون ممار�سة
هذا احلق»(.)6
لكن ،ونظر ًا إلح�سا�س ال�سوريني العفوي واحلقيقي بعدم انعكا�س هذه املواد يف حياتهم العامة مما
جعل معظم املواطنني غري مبالني بوجودها أ�و حتى االكرتاث بها ،فبالعودة إ�ىل قراءة املناق�شات اخلا�صة
ب�إقرار هذه املواد داخل جمل�س ال�شعب خالل جل�سات مناق�شة الد�ستور يف  )7(1973/1/13تك�شف لنا
أ�ن أ�ي ًا من أ�ع�ضاء اللجنة الد�ستورية املكلفني مبناق�شة و إ�قرار هذه املواد يف الد�ستور مل يطلع على ن�صو�ص
الن�سان أ�و العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية أ�و العهد الدويل للحقوق
العالن العاملي حلقوق إ
إ
االقت�صادية واالجتماعية والتي كانت �سورية قد �صادقت عليهما قبل إ�قرار الد�ستور ب أ�ربع أ�عوام أ�ي
يف عام  ،1969بل إ�ن املرجع الوحيد الذي حكم مناق�شات هذه املواد بالن�سبة ألع�ضاء جمل�س ال�شعب
هو د�ستور اجلمهورية العربية املتحدة،اللهم إ�ال مرتني ا�ست�شهد فيهما أ�حد أ
الع�ضاء باملواد املن�صو�ص
عليها يف د�ستور «االحتاد ال�سوفيتي « ال�سابق املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة !!.
بل إ�ن املناق�شات تك�شف عن خلل عميق يف ت�صور دور وثيقة الد�ستور ك أ�على قانون يحكم البالد،
إ�ذ يعترب البع�ض أ�ن وظيفة الد�ستور هي وظيفة تثقيفية !،و يح�رص البع�ض الد�ستور ك�صيغة معربة
عن القوى التقدمية امل�ؤمنة باال�شرتاكية ،ولي�س من ن�صيب القوى أ
الخرى التي ال ت�ؤمن بذلك إ�ال
االن�ضواء حتت هذه الراية.وهو ما يفقد الد�ستور �صيغته التعبريية للم�صالح العامة جلميع النا�س.
ال هو ال�سبيل أ
المثل ل�شعور املواطنني
إ�ن إ�عادة النقا�ش اليوم حول مواد الد�ستور وتفعيلها قو ً
ال وعم ً
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بجدوى هذه املواد ومدى حاجتها لهم ك�ضمانة وركيزة أ��سا�سية للحريات واحلقوق العامة.والبد كذلك
من إ�قرار راهنية دور جمل�س ال�شعب يف تفعيل هذه املواد وو�ضعها يف مواجهة قانون الطوارئ الذي
كان على الد�ستور الذي �صدر بعده أ�ن يوقف العمل به.فهناك م�س�ؤولية على أ�ع�ضاء جمل�س ال�شعب
يف و�ضع هذه املواد يف أ�ولوية اهتمامهم وتركيزهم عليها ،إ�ذ إ�نها هي التي تنظم املجال العام داخل أ�ي
جمتمع وحتدد دور القوى االجتماعية يف العمل مل�صلحة الوطن.
كما يجب النظر يف إ�دخال تعديالت جوهرية على الد�ستور ال�سوري املعمول به منذ عام
،1973خا�صة فيما يتعلق مبواد انتخاب رئي�س اجلمهورية بحيث ي�سمح االنتخاب ألكرث من مر�شح
ولي�س عن طريق اال�ستفتاء ،و أ�ي�ض ًا املواد املتعلقة بال�شق االقت�صادي التي يجري جتاوزها عرب
القوانني دون إ�دراك �رضورة تغيري الد�ستور مبا يتالئم مع هذه التغيريات،ولذلك يجب العمل على
و�ضع د�ستور ع�رصي دميقراطي يكفل احلقوق الد�ستورية للمواطنني وين�سجم مع القوانني ال�سيا�سية
واالقت�صادية املعربة عن تطلعات املجتمع ال�سوري مبا يف ذلك إ�لغاء الكثري من التناق�ضات التي حفلت
بها مواد الد�ستور ال�سوري.
ال تكفل املادة  38من الد�ستور للمواطنني احلق يف التعبري ويف “امل�شاركة يف الرقابة والنقد
فمث ً
ال عن
البناء» ولكن «ب�شكلٍ ي�صون �سالمة البنى املحلية والقومية
ويقوي النظام اال�شرتاكي» ،وف�ض ً
ّ
ذلك ف�إن حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش مكفولة وفقا للقانون.لكن قانون املطبوعات ال�صادر يف
عام  2002مل يدل على ذلك.
فقد كان قرار احلكومة ال�سورية ب�إ�صدار ت�رشيع يحل حمل القانون العام ب� أش�ن املطبوعات ل�سنة
 1949مبثابة فر�صة �سانحة للتوفيق بني القانون املحلي ومعايري حرية التعبري التي ي�شتمل عليها “العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية” ،الذي ُتع ُّد �سورية من الدول أ
الطراف فيه؛ ولكن املر�سوم
الت�رشيعي ،الذي ينظم عمل املطابع ودور الن�رش والرتخي�ص للدوريات ،جاء خميب ًا آ
للمال .فلئن
كان هذا املر�سوم الت�رشيعي ميكّ ن أ��صحاب ال�صحف واملجالت وغريها من املطبوعات غري اململوكة
للدولة من التقدم بطلب للح�صول على رخ�صة للن�رش ،ف�إنه يجيز لرئي�س الوزراء أ�ن يرف�ض ب�صورة
“ل�سباب تتعلق بامل�صلحة العامة” .ومن بني أ
تع�سفية منح هذه الرخ�صة أ
الحكام املثرية للقلق يف ن�ص
املر�سوم الت�رشيعي ما يلي:
والخبار التي مت�س أ
حظر ن�رش املقاالت أ
“المن الوطني” و”وحدة املجتمع” و”وقائع املحاكمات
ال�رسية” .وفر�ض عقوبات جنائية قا�سية على ن�رش أ
“الخبار غري ال�صحيحة” أ�و “ أ�وراق خمتلقة” أ�و
مزورة من�سوبة كذب ًا إ�ىل الغري ،ووقف أ�ي مطبوعة عن ال�صدور م�ؤقتاً ،أ�و إ�لغاء رخ�صتها يف ظروف
معينة ،إ�ذا ما ن�رشت موادا حمظورة ،وحظر ن�رش مقاالت “�سيا�سية” يف أ�ي مطبوعات دورية غري
�سيا�سية.و حظر تلقي أ�موال من �رشكات أ�و م�ؤ�س�سات أ�جنبية “ب�صورة مبا�رشة أ�و غري مبا�رشة”
بهدف “الدعاية لها” عن طريق املطبوعات ،ومعاقبة من يفعل ذلك باحلب�س ملدة أ�ق�صاها �سنة،
وبغرامة ت�ساوي �ضعفي املبالغ املقبو�ضة ،إ�لغاء رخ�صة كل مطبوعة “تدعو إ�ىل تغيري د�ستور الدولة
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بطرق غري د�ستورية”.و املالحقة اجلنائية ملرتكبي جرائم القذف والت�شهري واالفرتاء ،ومعاقبتهم
باحلب�س ملدة أ�ق�صاها �سنة.وحظر تداول املطبوعات الدورية اخلارجية يف �سورية إ�ذا تبني أ�نها “مت�س
ال�سيادة الوطنية أ�و تخل أ
بالمن أ�و تتنافى مع آ
الداب العامة”.وفر�ض قيود مفرطة على ملكية ال�صحف
العالم قبل إ�جراء أ�ي
وغريها من املطبوعات الدورية ،وا�شرتاط احل�صول على ت�رصيح من وزارة إ
()8
تغيري ي�صاحب املطبوعة الدورية ،أ�و كبار العاملني فيها مثل مديرها أ�و رئي�س حتريرها .
وا�شرتط أ�ن يكون ال�صحفيون أ�ع�ضاء يف احتاد ال�صحفيني لكي ُي�سمح لهم مبمار�سة مهنة ال�صحافة،

العالم،
إ�لزام ال�صحفيني ،يف ظروف معينة ،بالك�شف عن م�صادرهم ومعلوماتهم ال�صحفية لوزارة إ
الن�سان» أ�ن املر�سوم الت�رشيعي للمطابع واملكتبات واملطبوعات
ولذلك اعتربت منظمة «مراقبة حقوق إ
أ��صبح مبثابة العقبة التي تقف يف وجه احلق يف حرية التعبري يف �سورية.
املثال الثاين الذي ميكن أ�ن نناق�شه هنا وله عالقة وثيقة بالد�ستور هو احلديث حول �صدور قانون
جديد أ
للحزاب ال�سيا�سية يف �سورية ،فمن املعروف كما ذكرنا أ�ن الد�ستور ال�سوري ين�ص يف مادته
الثامنة على أ�ن حزب البعث هو قائد الدولة واملجتمع ويقود اجلبهة الوطنية التقدمية .
ورغم ذلك ال وجود لقانون ينظم عمل أ
الحزاب ال�سيا�سية يف �سورية ،مما يجعل العمل احلزبي
مقت�رص ًا على أ�حزاب «اجلبهة الوطنية التقدمية» ويجعلها أ
الحزاب الوحيدة امل�سموح لها مبمار�سة
ن�شاطها ،ولذلك ال تبدو معنية بال�ضغط من أ�جل اال�ستعجال يف �صدور مثل هذا القانون ،فامل�س أ�لة
بالن�سبة لها ال تعدو �سوى أ�ن تكون �رشعنة لواقع مل يعد يقبل بها ،أ�و أ
بال�صح ال يكرتث بوجودها من
عدمه.
إ�ن أ�ي قانون ي�صدر يف العامل ،وخا�صة تلك القوانني التي ت�سمى ناظمة للمجال العام،والتي حتظى
باهتمام �رشائح كبرية من املجتمع وبنقا�ش معمق للو�صول به إ�ىل فكرة التمثيل القانوين أ
الو�سع،يكون
ا�ستجابة إلحدى حالتني:
 -1إ�ما أ�ن يكون هناك فو�ضى داخل املجتمع وبالتايل هناك حاجة لتنظيم هذه الفو�ضى عرب قانون
ي�ضع �رشوط ًا وقيود ًا معينة ،يف حالتنا هنا تو�ضع �ضوابط أ
للحزاب ال�سيا�سية ملمار�سة ن�شاطها ب�شكل
أ�ف�ضل وفعال.
 -2أ�و أ�ن يكون ثمة ركود داخل املجتمع فيما يتعلق مب�س أ�لة ما اجتماعية أ�و �سيا�سية ،وبالتايل ي أ�تي
القانون إلعطاء حوافز أ�كرب للمجتمع ولزيادة االهتمام باملو�ضوع.
على �ضوء عدم االهتمام بال� أش�ن العام لدى معظم ال�سوريني �سيما ال�شباب منهم ،تكون فكرة قانون
أ
الحزاب هنا تهدف ب�شكل رئي�س إ�ىل تفعيل احلياة ال�سيا�سية وتن�شيطها عرب قانون يخفف القيود وال
يعقدها.
أ
أ
أ
امل�شكلة �ن احلكومة ال�سورية ��سقطت احلالة أ
الوىل على احلالة الثانية واعتربت �ن يف �سورية
حالة فو�ضى �سيا�سية والقانون اجلديد يهدف إ�ىل تقييد العمل ال�سيا�سي بدل التفكري بخروج املجتمع من
عطالته التاريخية التي نلحظها يف كل جماالت احلياة.
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فلي�س ثمة فو�ضى حتتاج إ�ىل تنظيم و إ�منا الواقع ي�ؤكد وجود ركود �سيا�سي وبالتايل نحن بحاجة
إ�ىل قانون يحفز املواطنني لالهتمام بالعمل العام ويقوي احلياة ال�سيا�سية ألن قوة احلياة ال�سيا�سية
أ
ً،والهم أ�ن هذا هو ال�سبيل الوحيد لتحقيق التنمية االقت�صادية
تعطي ممانعة أ�كرب لل�ضغوط أ�وال
وال�سيا�سية(.)9
ولنتذكر أ
الرقام التالية اخلا�صة بعدد أ�ع�ضاء أ�حزاب اجلبهة الوطنية التقدمية :فعدد أ�ع�ضاء احلزب
ال�شيوعي جناح و�صال فرحة بكدا�ش يبلغ تقريب ًا  12أ�لف ع�ضو ،أ�ما احلزب ال�شيوعي جناح يو�سف
في�صل فيرتاوح بني  8و� 10آالف ع�ضو ،وحركة الوحدويني اال�شرتاكيني من  5إ�ىل � 10آالف
ع�ضو أ�ي�ضاً ،أ�ما احلزب الوحدوي اال�شرتاكي الدميوقراطي ( أ�حمد أ
ال�سعد) ف أ�لف ع�ضو ،وحركة
اال�شرتاكيني العرب (م�صطفى حمدون) من أ�لف إ�ىل أ�لفي ع�ضو ،مع الت أ�كيد على عدم وجود أ�رقام
ر�سمية أ�و أ�رقام دقيقة حتى حلزب البعث نف�سه( .)10تلك أ
الرقام ت�ؤ�رش إ�ىل فقدان احلياة ال�سيا�سية
يف �سورية حلقيقة ما ي�سمى أ
الحزاب عملي ًا إ�ذ ال تعدو كونها جماعات �سيا�سية ،تعتمد يف وجودها
ويف متثيلها الربملاين على «كوتا» خم�ص�صة لها على م�ستوى الوزراء وعلى م�ستوى الع�ضوية يف
جمل�س ال�شعب وجمال�س املحافظات والنقابات ولي�س على م�ستوى متثيلها احلقيقي والواقعي ،كما أ�ن
نخبها ال�سيا�سية تعدت العمر الطبيعي للقيادة ،وهو ما يتم مالحظته يف كل أ�زمة «خالفة» تعقب وفاة
«الزعيم امل�ؤ�س�س» وغالب ًا ما تتحول هذه اخلالفات إ�ىل ان�شقاقات ،ت�ؤدي بدورها إ�ىل والدة أ�حزاب
جديدة ،ي�ضاف إ�ىل هذه العوائق الفكرية والقيادية أ�ن ثمة عوائق قانونية و�سيا�سية .إ�ذ يتحتم على
هذه أ
ال عدم العمل يف قطاعي اجلامعات واجلي�ش ،ما أ�دى يف النهاية إ�ىل جتفيف مواردها
الحزاب مث ً
وانقطاع دورة نخبها ال�سيا�سية والقيادية ب�شكلٍ كامل.
هذان مثاالن قانونيان ي�ؤ�رشان على انعدام الثقافة الد�ستورية لدى النقا�ش يف حمددات العمل
ال كما قلنا يف ظل
العام ،وانعدام أ�ي دور للد�ستور يف توجيه هذه النقا�شات .ويبقى الد�ستور معط ً
فر�ض حالة الطوارئ منذ �سنة  1963التي تتيح للحكومة الت�رصف على هواها يف جماالت عديدة
بذريعة احلفاظ على أ
المن .ويكفي أ�ن نذكر أ�نه مع تعديل املادة اخلا�صة ب�سن الرئي�س يف الد�ستور يف
عام 2000كان أ
المر مفاجئ ًا للكثري من ال�سوريني ل�رسعة التعديل،مما أ�فقد ال�سوريني الفر�صة يف النقا�ش
حول �صياغة د�ستور ع�رصي يكفل لهم حقوقهم ويو�ضح واجباتهم.فاليوم نحن بحاجة إ�ىل إ�عادة بناء
الثقافة الد�ستورية من جديد ،و إ�ىل بناء وعي جديد بقد�سية الد�ستور وموقعه يف الوعي العام ،وهو ما
ال يت أ�تى بدون النقا�ش احلر وامل�سئول من أ�جل �صياغة د�ستور جديد.
فالد�ستور يحدد �سيادة القانون من خالل ت أ�طري املبادئ القانونية أ
ال�سا�سية للدولة وي�سهم بذلك يف
�شفافية احلكم .كما ت�سهم الد�ساتري ،من خالل ر�سم احلدود الفا�صلة بني �صالحيات كل �سلطة من
ال�سلطات الر�سمية الثالث يف الدولة وحتديد �شكل التفاعل فيما بينها ،يف تطوير امل�ساءلة وم�س�ؤولية
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية جتاه بع�ضها البع�ض وجتاه املواطنني.
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املقاطعة
ال�سالمية
فى �سياق التجربة إ
يخطئ البع�ض حني يظنون أ�ن «املقاطعة» يف حد ذاتها
أ�مر �سلبي!! يف حني أ�نها فعل �سيا�سي يف ال�صميم .ما دامت
تعرب عن �رضب من الرف�ض و�آلية �سلمية ،ولي�ست �سلبية،
للمعار�ضة تقوم بديال عن لغة العنف والثورة .لذا انحازت أ�غلب القوى الوطنية امل�رصية إ�ىل مقاطعة
التعديالت الد�ستورية كتعبري عن إ��رصارها وبقائها يف احلراك ال�سيا�سي من جهة ،وانحيازها إ�ىل
م�صلحة الوطن من جهة ثانية .ومن ثم ،فاملقاطعة لي�ست هروبا أ�و انعزاال عن املجتمع و إ�منا و�سيلة
النتزاع ال�رشعية عن حدث �سيا�سي خارج عن إ�طاره ال�صحيح .وهي بهذا املعنى ،ت�صحيح مل�سار
خاطئ و أ�داة لتفجري ما أ��سماه الراحل �سيد عوي�س بـ «هتاف ال�صامتني» أ�ولئك الذين يعجزون أ�مام
ت�سلط الدولة وا�ستبدادها عن امل�شاركة بفاعلية أ�كرب لو قدر لهم أ�ن يحظوا مبناخ دميقراطي حر.
ويف ظل تبني قوى املعار�ضة امل�رصية مبختلف توجهاتها ومرجعياتها أ
اليديولوجية مقاطعة
اال�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية خيارا ا�سرتاتيجيا لها ،يتبادر إ�ىل الذهن ت�سا ؤ�ل حول مرجعية
املقاطعة بحد ذاتها ،خا�صة و أ�ن احلزب احلاكم قد ح�شد ووظف كافة طاقاته وقنواته حلمل النا�س ،لي�س
على امل�شاركة كحق يكفله الد�ستور ،و إ�منا على املوافقة على التعديالت املقرتحة .ومن امللفت للنظر
يف هذا ال�سياق التوظيف ال�سيا�سي للدين ،فت�رصيحات �شيخ أ
الزهر واملفتي و أ�حمد عمر ها�شم والبابا
�شنودة ت�صب يف م�صلحة ال�سلطة ،والتقرير ب أ�ن من يقاطع اال�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية يعد �آثما
وكامتا لل�شهادة ،إ�منا ينبئ يف أ
ال�سا�س ،عن �سوء فهم لطبيعة امل�شاركة ال�سيا�سية ،و إ�ال :فكيف يوافق
من يذهب
املواطن أ�يا كان دينه على قوانني ت�سمح لل�سلطة بانتهاك حرماته جهارا نهارا ؟! ومل�صلحة ْ
إ�ىل �صندوق االقرتاع ليقول نعم ؟! هل يتعلق أ
المر بامل�شاركة بغ�ض النظر عن اختيار امل�شارك ،أ�م
د.محمد حلمي عبدالوهاب*

* مدير حترير رواق عربي.
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يتجاوز ذلك إ�ىل البحث عن �رشعية ملواد غري �رشعية؟!.
كما أ�ن اتهام املقاطعة بال�سلبية ال يعرب إ�ال عن التخوف من النتيجة ال�سلبية للمقاطعة لدى ه�ؤالء ،فقد
كانت املقاطعة ،و�ستزال ،فعال إ�يجابيا جل أ�ت ،و�ستلج أ� إ�ليه ،كافة احلركات الوطنية طوال تاريخها.
ال�سا�س � أش�ن املفاهيم احلداثية أ
ويخيل للبع�ض أ�ن املقاطعة مبد أ� غربي يف أ
الخرى ،كالليربالية،
ال�سالمي ب�صورة خا�صة،
والدميقراطية ،واملواطنة ،وغريها .على الرغم من جتذرها يف الفكر إ
ال�سالمية مل تعتمد «االنتخاب» مبد ًأ� يف تقرير والتن�صي�ص على
مع إ�قرارنا ب أ�ن التجربة ال�سيا�سية إ
قوانينها الت�رشيعية .ومع ذلك ،كانت مقاطعة ال�سلطة نهجا الزم ،لي�س فقط قوى املعار�ضة ال�سيا�سية
ال�سالم ،و إ�منا ممثلي ال�سلطة الدينية والثقافية ب�صورة خا�صة.
يف إ
مقاطعة ال�سقيفة واخلليفة :يف البدء كانت املقاطعة!!
ما إ�ن تويف النبي (�صلى الله عليه و�سلم) حتى ت�ساءل �صحابته عمن يخلفه يف �شئون الدنيا والدين،
ويذكر امل�ؤرخون أ�ن أ�ول مبادرة متت يف هذا ال�سياق كانت بطلب العبا�س من علي بن أ�بي طالب-
كرم الله وجهه -أ�ن يب�سط إ�ليه يديه ليبايعه فيقال :عم ر�سول الله بايع ابن عم ر�سول الله ،ف أ�جابه
علي :ومن يطلب هذا أ
المر غرينا!! .بيد أ�ن علي ت�شاغل مبرا�سم الدفن يف الوقت الذي دار فيه النقا�ش
حول اخلالفة يف �سقيفة بني �ساعدة ،والذي أ��سفر يف النهاية عن مبايعة ال�صديق إ�ثر مبادرة الفاروق
ر�ضي الله عنه .وكان النقا�ش �سيا�سيا حم�ضا يحتكم إ�ىل ميزان القوى ال�سيا�سية/االجتماعية (القبيلة)
ألن العقيدة كانت متثل نقطة متا�س وت�ساو بني املهاجرين أ
والن�صار على حد �سواء.
ومع ذلك ،حتفظ البع�ض على اختيار أ�بي بكر ما أ�دى إ�ىل «مقاطعة» نتائج «اال�ستفتاء» الذي أ�ق�صى
عليا من اخلالفة ،حيث امتنع كل من :علي وفاطمة والعبا�س والزبري بن العوام وبع�ض امل�ست�ضعفني
من ال�صحابة ،كاملقداد و�سلمان الفار�سي و أ�بو ذر وعمار بن يا�رس ...وغريهم عن قبول نتائجه.
وبغ�ض النظر عن إ�عالن البع�ض منهم مبايعة أ�بي بكر للحفاظ على امل�صلحة العامة ،إ�ال أ�ن املوقف
بحد ذاته ج�سد ،أ
ولول مرة ،فكرة املقاطعة جت�سيدا واقعيا وهو ما تطور الحقا معربا عن نف�سه يف
ممار�سات و أ��شكال خمتلفة.

تطور املقاطعة تاريخيا:
ال�سالم بال�سلطة كما ارتبطت “املقاطعة” باملوقف منها ،فبعد أ�ن كان
ارتبط ظهور املثقفني يف إ
أ
أ
ال�سالم ،ا�ست�ثر أ
أ
المراء بال�سلطة فيما مت�سك العلماء بالر�ي ،حدث
المراء هم العلماء يف �صدر إ
ذلك ،أ�ول ما حدث ،إ�بان الفتنة ،حيث قرر جماعة من ال�صحابة املجاهدين “املقاطعة” واالمتناع عن
االنخراط يف ال�رصاع القائم بني علي ومعاوية مرجئني أ�مرهما إ�ىل الله ،مبتعدين عن اتخاذ موقف
عملي ينحاز إ�ىل هذا الفريق أ�و ذاك ،غري خا�ضعني لت أ�ثري “القبيلة” وال ملفعول “الغنيمة”.
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فقد بدا وا�ضحا له�ؤالء ،على اختالف م�شاربهم وتنوع توجهاتهم ،أ�ن أ
المة ما�ضية يف طريق
الت�ضحية بال�رشيعة ألجل ال�سلطة و أ�ن احلوادث امل�ستقبلية �ستم�ضي يف الدرب ذاته ،و أ�ن ال�رصاع مل
يكن يف أ
ال�سا�س �سيا�سيا جمردا ،و إ�منا كان يتم با�سم الدين ويف إ�طاره ،ولي�س غريبا ،واحلالة هذه،
أ�ن يقول �سعد بن أ�بي الوقا�ص :ال أ�قاتل حتى ت أ�توين ب�سيف له عينان ول�سانان و�شفتان ،فيقول هذا
م�ؤمن وهذا كافر .ويذكر التنوخي اعتزال جماعة من ال�صحابة على ر أ��سهم� :سعد بن مالك ،وعبد
الله بن عمر ،وحممد بن �سلمة أ
الن�صاري ،و أ��سامة بن زيد ،علي ًا -كرم الله وجهه -وامتناعهم عن
حماربته أ�و املحاربة معه بعد دخولهم يف بيعته والر�ضا به .إ�ذ يعرب باالعتزال هنا عن “املقاطعة”.
وتكرر أ
المر ذاته مع حادثة تنازل احل�سن بن علي ملعاوية ،والتي أ�ثارت العديد من الت�سا ؤ�الت
حول أ��سباب هذا التنازل وم�رشوعيته ،ومن ثم قاطع جماعة من ال�صحابة والتابعني ال�رصاع
ال�سيا�سي ،واعتزلوا احل�سن ومعاوية وجميع النا�س وقالوا :ن�شتغل بالعلم والعبادة ف�سموا بذلك معتزلة
على حد تعبري امللطي .وبهذا أ��صبحت املقاطعة أ��سلوبا ونهجا متبعا �ضد ال�سلطة القائمة ،وكان أ
الغلب
على اجليل أ
ال�سالم مقاطعة ال�سلطة وااللتزام بق�ضايا اجلمهور والتم�سك مببادئ
الول من مثقفي إ
العدالة االجتماعية ومعار�ضة ال�سلطة وجمابهتها ،ألن “الله أ�خذ على العلماء أ�ن ال يقاروا على ِكظة

المام علي.
ظامل وال �سغب مظلوم”.فيما يقرر إ
ظلت “املقاطعة” جزءا ال يتجز أ� من ماهية املثقف ُتنتق�ص به �صفته كمثقف إ�ذا ت�ساهل فيها ،ويف
الوقت الذي كانت تتوطد عالقة املثقفني بالرعية ،يف مقابل ذلك ،كانت تتوتر عالقتهم باخلليفة وممثلي
ال�سالم
ال�سلطة ال�سيا�سية .والحقا تبلورت ،مع انت�صاف القرن الثالث الهجري ،فئتان من مثقفي إ
القطاب عن النهج أ
�شغلتا القرون الالحقة وهما :املت�صوفة والفال�سفة ،حيث يعرب أ
ال�شد تكامال للت�صوف
يف منحاه االجتماعي وال�سيا�سي املعار�ض.

أ��شكال املقاطعة:
ال�سالمية إ�ىل مزيد من ال�شعور باالغرتاب وحدوث تفاوت طبقي كبري
أ�دت نتائج الفتوحات إ
بني امل�سلمني؛ لذلك اتخذ بع�ض املتم�سكني باملثل العليا للدين موقفا “مقاطعا” لهذه احلياة اجلديدة.
والق�صاء،
معربين عن حالة من الرف�ض ال�سيا�سي ،و�آلية من �آليات الدفاع �ضد الهدر ،والغنب ،إ
والتهمي�ش ،من خالل االحتماء باملقد�س ،والتماهي مع رموزه ،واحلنني إ�ىل ما�ض مثايل ،واغرتاب
عن احلياة االجتماعية الزائفة اجلارفة ،والنظام االجتماعي/ال�سيا�سي غري العادل ،فقاطعوا ال�سلطة
كم يف قمي�ص رابعة العدوية فخاطته يف �ضوء
يف أ�دق التفا�صيل املتعلقة بها ،ويروى أ�نه انفتق ُ
م�شاعل ال�سلطان(مواكبه امل�ضاءة متر ليال) ففقدت قلبها زمانا ،ثم تذكرت فعلها ففتقت الكم ،فعاد إ�ليها
قلبها!!.
وكانت املقاطعة �آنذاك تعتمد �آليتني متكاملتني وهما:
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أ�وال :خط املبادئ أ
ال�سا�سية والقواعد املذهبية الثابتة ،والعمل على جت�سيدها من خالل التن�شئة
الروحية وال�سيا�سية والتوعية والقيام بحق امل�سئولية االجتماعية.
ثانيا :خط املواقف التكتيكية والتي تت أ�زم لدرجة اخلروج على ال�سلطة ومقاطعتها ومعار�ضتها يف
أ�غلب أ
الحوال ،أ�و الت�صالح معها والتعاطي معها ،ولو كنوع من “التقية”.
()1
كما تتفاوت أ��شكال املقاطعة ما بني رف�ض م�صاهرة ال�سلطة ،مثلما حدث مع �سعيد بن امل�سيب  ،أ�و
الجماع ،با�ستثناء بع�ض احلاالت اخلا�صة ،كتويل احل�سن
رف�ض وظائفها ،وهو أ�مر يكاد ي�صل حد إ
الب�رصي الق�ضاء لفرتة وجيزة يف عهد عمر بن عبد العزيز ،وكذلك رف�ض أ�موالها ،وهو أ�مر متفق
الطار أ�غلب ممثلي
عليه يف أ�و�ساط املعار�ضني ،أ�و نقد �سلوك اخللفاء وحا�شيتهم ،ويكاد ينتظم يف هذا إ

ال�سلطة الدينية ب�صفة خا�صة.
ال�سالم ،فحني دخل مالك بن دينار على بالل بن
ظلت املقاطعة اجتاها ر�سميا لقوى املعار�ضة يف إ
أ
أ�بي بردة ،وايل الب�رصة أ
للمويني ،قال له بالل :ادع الله يل .ف�جاب :ما ينفعك دعائي لك وعلى
بابك أ�كرث من مائتني يدعون عليك!! .وكان إ�ذا دعي إ�ىل وليمة أ�و م أ�دبة ي�شرتط أ�ن ال يكون بها أ�حد
من أ�فراد ال�سلطة ،وفيما أ�خرب النبي(عليه ال�سالم) أ�ن تب�سم امل�سلم يف وجه أ�خيه �صدقة ،يقرر �سفيان
ال�سالم وكتب
الثوري أ�ن من تب�سم يف وجه ظامل [�صاحب �سلطة] أ�و أ�خذ من عطاءه فقد نق�ض عرى إ
من جملة أ�عوان الظلمة!!( .)2ومتادى يف مقاطعته ال�سلطة لدرجة أ�نه حرم النظر ،جمرد النظر ،إ�ىل
أ�بنية الظلمة ،يقول يحي بن ميان :كنت أ�م�شي مع �سفيان فنظرت إ�ىل باب ق�رص م�شيد فجذبني �سفيان

حتى جزت .فقلت :وما تكره من النظر؟ فقال :إ�منا بنوه لينظر إ�ليه ولو كان كل من مر به مل ينظر
إ�ليه ما بنوه .وملا قال رجل لعبد الله بن املبارك :إ�ين أ�خيط ثوب ال�سلطان فهل أ�نا من أ�عوان الظلمة؟!
والبرة ..أ�ما أ�نت فمن الظلمة أ�نف�سهم!!)3(.
فقال :ال .إ�منا أ�عوان الظلمة من يبيعك اخليط إ
إ�ن أ
ال�رساف مبعناه املتعارف عليه ،إ�نه يرى يف بناء الق�صور تعد وعدوان
المر يتعدى هنا جمرد إ
من قبل أ
الغنياء على حقوق املعوزين والفقراء.وهو أ�مر أ�كده ال�شعراين والذي كان ال ي�ستظل
بال�ساباط [املمر أ�و النفق] الذي بناه ال�سلطان الغوري بني مدر�سته وقبته الزرقاء ويعمم موقفه هذا
بقوله :وكذلك احلكم يف جميع عمارات الظلمة [ أ�ي أ��صحاب ال�سلطة] .وبلغت املقاطعة حد حترمي
القامة يف عا�صمة اخلالفة ،إ�ذ يروى عن علي بن ال�صباح قوله :أ�تيت عبد الله بن داود ف�س أ�لته عن
إ
ُ�سكنى بغداد .فقال :ال ب أ��س .قلت :ف�إن �سفيان الثوري كان ال يدخلها .فقال� :سفيان يكره جوار القوم
وقربهم .قلت :فابن املبارك؟ قال :كان كلما دخلها ،ت�صدق بدينار !!.فعا�صمة ال�سلطان وحمل إ�قامته
القامة بها وجماورتهم إ�ال على وجه اال�ضطرار ،وهو ما عرب عنه ب�رش
أ�دعى لالفتتان ،وال يجوز إ
بن احلارث بقوله :بغداد �ضيقة على املتقني؛ وما ينبغي مل�ؤمن أ�ن يقيم بها .قال أ�حمد بن يو�سف :فقلت
له :هذا أ�حمد بن حنبل ،فماذا يقول؟ قال :يقول :دعتنا ال�رضورة إ�ىل املقام بها ،كما دفعت ال�رضورة
امل�ضطر إ�ىل أ�كل امليتة!!(.)4
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الحياء ،أ�ن
وقد رد أ�حد الق�ضاة �شهادة رجل ألنه ح�رض مائدة ال�سلطان .ويورد الغزايل يف إ
ع�سكريا �س أ�ل عثمان بن زائدة عن الطريق ،فت�صامم ،خ�شية أ�ن يكون متوجها إ�ىل ارتكاب مظلمة
فيكون قد أ�عانه ب�إر�شاده إ�ىل الطريق ،وقد علق الغزايل على ذلك بقوله :إ�ن هذه املبالغة مل تنقل عن
ال�سلف مع الف�ساق وال مع الكفار ،و إ�منا هي للظلمة خا�صة .ألن املع�صية تنق�سم إ�ىل :الزمة ومتعدية،
والف�سق الزم ال يتعدى ،وكذا الكفر ،و أ�ما ظلم الوالة فهو متعد .ويف تعليقه على حديث النبي(عليه
ال�سالم)الذي يقول فيه :ال ينبغي المرئ �شهد مقاما فيه حق إ�ال تكلم به ف�إنه لن يقدم أ�جله ولن يحرمه
رزقا هو له ،يقرر أ�ن هذا احلديث يدل على أ�نه ال يجوز دخول دور الظلمة والف�سقة [ أ��صحاب
ال�سلطة] .وملا تاه أ�بو بكر الدقاق يف �سيناء ذات مرة ،ثم اهتدى إ�ىل الطريق لقي ع�سكريا ف�سقاه �رشبة
ماء ،فعادت ق�سوتها على قلبه وت أ�مل ثالثني عاما .ألن عن�رصا ع�سكريا امتزج بج�سمه ف أ�فقده رحمة
املت�صوف باخللق.
ال تقت�رص مقاطعة ال�سلطة إ�ذ ًا على جانب دون �آخر ،و إ�منا تكاد ت�شمل كافة منا�شط احلياة ،وكان
ألحد املت�صوفة �شاة أ�كلت �شيئا ي�سريا من علف لبع�ض أ�مراء الكوفة ،فما �رشب من لبنها قط !!(.)5

وكان طاوو�س بن كي�سان إ�ذا خرج من اليمن مل ي�رشب إ�ال من تلك املياه القدمية اجلاهلية ،وذلك
يرجع إ�ىل مقاطعته جميع ما أ�قامه أ
المويون من مرافق عامة ومنها آ
البار وخزانات املياه!! .ويذكر
ال�سمرقندي يف ب�ستان العارفني أ�ن البقر إ�ذا ذبح ألجل أ
المري يكره أ�كله إ�ال لل�سجناء!!( .)6ومل يكن هذا
املوقف مقت�رصا على الرجال دون الن�ساء ،وملا وقف خليقة أ�موي إ�زاء امر أ�ة ي�س أ�لها عن حاجتها طلبت
منه حاجة احلي ب أ�كمله فقال لها �س أ�لتك عن حاجتك ال حاجة احلي ف أ�جابت :إ�ين ال أ�ر�ضى للحي أ�ن
ف أ�وله وي ُق َف �آخره!! ،وحني مر وزير املقتدر علي بن عي�سى يف �شوارع بغداد ت�ساءل النا�س :من
يرِ َ
أ
أ
ع�ساه يكون هذا املهيب اجلليل الذي تو�سع له الطرقات؟!! ف�جابت امر�ة :هذا رجل �سقط من عني الله
فابتاله مبا ترون!! ،ويقال إ�نه ملا �سمع ذلك اعتزل وجاور مكة عاما كامال !! )7(.وهكذا ت أ�تي مقاطعة
عطاء،
ال�سلطة من خالل إ�عالن رف�ض املقاطعني لكل ما يقع يف متا�س معهم من جانب ال�سلطة القائمة:
ً
وم�صاهرة ،و�صحبة ،و�سلوكا.
ومن�صبا ،وجاهاً،
ً
لذا ال يت أ��س�س موقف املعار�ضة امل�رصية على فراغ ،و إ�ن كانت بع�ض القوى تنطلق من مرجعيات
لل�سالم ،إ�ال أ�ن ا�ستح�ضار هذه النماذج والرجوع إ�ليها من � أش�نه أ�ن
خمتلفة مع التجربة التاريخية إ
يك�سب احلراك ال�سيا�سي احلايل م�رشوعية يف ظل االنهماك اجلاري وراء امل�صالح ال�شخ�صية على
ح�ساب م�صلحة أ
المتاع وامل�ؤان�سة أ�ن أ�عرابيا قيل له :أ�حتب أ�ن ت�صلب يف
المة ،يحكي التوحيدي يف إ
المة؟! فقال :ال .ولكني أ�حب أ�ن ت�صلب أ
م�صلحة أ
المة يف م�صلحتي!! .وهكذا حالنا.
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الهوام�ش

							
ال�سالم ال�سيا�سي ،مركز أ
البحاث
( )1هادي العلوي :ف�صول من تاريخ إ
والدرا�سات اال�شرتاكية – نيقو�سيا ،قرب�ص ،ط1999 ،2م� ،ص 301
( )2ال�شعراين :تنبيه املغرتين يف أ�واخر القرن العا�رش على ما خالفوا فيه
�سلفهم الطاهر ،مكتبة م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة1390 ،هـ� ،ص
.23
( )3الغزايل :إ�حياء علوم الدين� ،رشكة ومكتبة ومطبعة م�صطفى بابي
احللبي1358 ،هـ1939-م ،الباب الرابع يف �آداب ال�ضيافة ،ج ،2
�ص.13
أ
( )4ابن الزيات :الت�شوف إ�ىل رجال الت�صوف ،حتقيق� :حمد توفيق،
من�شورات كلية آ
الن�سانية ،الرباط ،جامعة حممد
الداب والعلوم إ
اخلام�س ،املغرب1997 ،م� ،ص.33
الولياء وطبقات أ
( )5أ�بو نعيم :حلية أ
ال�صفياء ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة أ
الوىل ،1988 ،جملد � ،8ص .298
( )6ال�سمرقندي :ب�ستان العارفني ،مكتبة م�رص ،الفجالة ،القاهرة،
� ،2001ص.161
( )7الق�شريي :الر�سالة الق�شريية ،حتقيق :عبد احلليم حممود ،حممود بن
ال�رشيف ،انت�شارات بيدار ،طهران 1350 ،هـ� ،ص.168
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حرية تداول املعلومات فى م�صر
بني املواثيق الدولية والقوانني امل�صرية

محمد عبد العاطي*

“التهويل من � أش�ن البيانات واملعلومات
هو مبثابة كهنوت الدولة ال�ضعيفة”

						

حممد ح�سنني هيكل

متثل حرية الر أ�ي والتعبري أ�حد أ�هم آ
الليات يف دعم وبناء الن�سق الدميقراطي داخل أ�ي جمتمع
وال ميكن احلديث عن هذه احلرية دون التعر�ض حلرية ال�صحافة باعتبارها اال�ستحقاق أ
الكرث ا�شتماال
والراء أ
حلرية الر أ�ي والتعبري وال�صورة أ
المثل ملمار�ستها مبا حتتويه من ن�رش أ
للنباء آ
والفكار وما
تتيحه من تداول للمعلومات ومتكني أ
للن�سان يف املعرفة وما
الطالع عليها كحق أ��صيل إ
الفراد من إ
الن�سان يف املعرفة أ�ن تتوفر له كافة ال�سبل
ي�ستتبعه من تدفق للمعلومات وتداولها ،ويق�صد بحق إ
والراء أ
املالئمة والتي تتدفق من خاللها املعلومات آ
والفكار ليختار من بينها وفقا إلرادته احلرة،
الن�سان يف أ�ن
وعلى هذا ف�إن احلق يف املعرفة يعترب الوجه املكمل حلرية التعبري ،والتي تعني حق إ
الراء أ
يعرب عن �آرائه و أ�فكاره ما يحتوي �ضمنا على حق متلقي هذه آ
والفكار واملعلومات يف وجود
�سبل ومنافذ تتدفق من خاللها.
* باحث حقوقي.
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الهم و أ
ومتثل حرية ال�صحافة ال�ضمانة أ
الن�سان – برغم تعدد الو�سائط املعرفية
الكرث انت�شارا حلق إ
الونة أ
وانت�شارها يف آ
الخرية – يف املعرفة واحل�صول على املعلومات لذا فقد جاء يف ديباجة عهد
العالم التابعة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
ال�رشف ال�صحفي الدويل الذي و�ضعته جلنة حرية إ
الن�سان وحمك
العالم وال�صحافة حق أ��سا�سي من حقوق إ
يف دورتها الرابعة ع�رش  “ 1952إ�ن حرية إ
جلميع احلريات التي ينوه بها ميثاق أ
الن�سان ،فهي
العالن العاملي حلقوق إ
المم املتحدة وين�ص عليها إ
عامل جوهري يتطلبه التقدم يف �سبيل التوفيق و�صون ال�سالم”.
الن�سان يف
ومن هذا املنطلق ف�إننا �سوف نعر�ض حلرية تداول املعلومات باعتبارها تد�شينا حلق إ
املعرفة من خالل املواثيق الدولية والقوانني املحلية.
أ�وال :حرية تداول املعلومات يف املواثيق الدولية:
والقليمية بالعديد من الن�صو�ص التي ت�ؤكد على حق إ�تاحة
حفلت العديد من املواثيق الدولية إ
الن�سان  1948يف املادة ( )19على أ�ن
العالن العاملي حلقوق إ
املعلومات وتدفقها وتداولها ،فقد أ�كد إ
“لكل �شخ�ص حق التمتع يف حرية الر أ�ي والتعبري وي�شمل هذا احلق حريته يف اعتناق آ
الراء دون
النباء أ
م�ضايقة ويف التما�س أ
والفكار وتلقيها ونقلها آ
للخرين ب أ�ية و�سيلة دومنا اعتبار للحدود” .وقد
النباء أ
الراء والتما�س أ
جاء هذا الن�ص م�ؤكدا على حرية اعتناق آ
والفكار وتلقيها ونقلها ب�شكل مطلق
دومنا أ�ية قيود أ�و حماذير ،ومع أ�ن ن�ص املادة ( )19من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
( )1966ن�ص أ�ي�ض ًا على هذه احلقوق إ�ال أ�نه و�ضع بع�ض القيود علي ممار�سة حرية الر أ�ي والتعبري
وتداول املعلومات وذلك على النحو آ
التي:
« -2 ...لكل إ�ن�سان حق يف حرية الر أ�ي والتعبري وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف
دروب املعلومات أ
والفكار وتلقيها ونقلها آ
للخرين دومنا اعتبار للحدود �سواء على �شكل مكتوب أ�و
مطبوع أ�و يف قالب فني أ�و ب أ�ي و�سيلة يختارها -3 .ت�ستتبع ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف
الفقرة  2من هذه املادة واجبات وم�سئوليات خا�صة وعلى ذلك يجوز إ�خ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن
�رشيطة أ�ن تكون حمددة بن�ص القانون و أ�ن تكون �رضورية:
	-1الحرتام حقوق آ
الخرين و�سمعتهم.
 -2حلماية أ
المن القومي أ�و النظام العام أ�و ال�صحة العامة أ�و آ
الداب العامة».
ومن قراءتنا لهذا الن�ص جند أ�ن هذه املادة و�ضعت قيودا تتعلق مبمار�سة حرية التعبري والتما�س
املعلومات أ
والفكار وتلقيها ونقلها ولكنها ا�شرتطت يف ذات الوقت أ�ن تكون هذه القيود حمددة بن�ص
الخرين و�سمعتهم أ�و حلماية أ
القانون و أ�ن تكون �رضورية من أ�جل احرتام حقوق آ
المن القومي أ�و
النظام العام .....ويت�ضح من ا�ستعرا�ضنا لهذه القيود و�رضوراتها أ�نها ت�شكل مدخال وا�سعا للتف�سري
والت أ�ويل لعبارات مثل أ
المن القومي والنظام العام آ
والداب العامة وهي عبارات يكتنفها الغمو�ض
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ومبهمة وف�ضفا�ضة حتتمل الكثري من التف�سريات طبقا لرغبة النظام ال�سيا�سي يف احلد من أ�و التو�سع يف
ا�ستخدام هذه احلرية.
ؤ
الن�سان املنعقد يف
ويف إ�طار تو�صيات املنظمات غري احلكومية املرفوعة إ�ىل امل�متر العاملي حلقوق إ
الن�سان والتنمية والدميقراطية
فيينا يونيو  1993حيث جاء يف التو�صيات املتعلقة بالعالقة بني حقوق إ
العالم باعتباره ي�شمل احلق يف احل�صول على معلومات حمايدة غري
يف البند (�“ )17ضمان احلق يف إ
خا�ضعة للرقابة ويف إ�نتاجها والو�صول إ�ليها دون احتكار” .كذلك ف�إن اجلمعية العامة أ
للمم املتحدة يف
دورتها الثالثة والثالثني ويف معر�ض مناق�شتها أ
بالعالم أ�كدت على احلاجة إ�ىل إ�قامة
للمور املتعلقة إ
للعالم واالت�صال يكون أ�عدل و أ�فعل وهدفه دعم ال�سالم والتفاهم الدوليني ويكون
نظام عاملي جديد إ
م�ؤ�س�سا على التداول احلر أ
للنباء.
ومن أ
الهمية بيان ما احتواه التقرير ال�صادر عن جلنة ماك برايد “اللجنة الدولية لدرا�سة م�شكالت
االت�صال” التابعة لليون�سكو عام  1980حتت عنوان “ أ��صوات متعددة وعامل واحد” على “احلق يف
اال�ستف�سار واحلق يف احل�صول على املعلومات و إ�بالغ آ
الخرين باملعلومات وما يت�صل بذلك من حقوق
العالم”.
إ
أ
أ
الن�سان ذات االهتمام بحرية الر�ي والتعبري وتداول
القليمية حلقوق إ
هذا وقد �ولت االتفاقات إ
أ
املعلومات أ�همية خا�صة بهذا ال�ش�ن فن�صت املادة ( )15من االتفاقية أ
الن�سان ()1950
الوربية حلقوق إ
على أ�ن “لكل �شخ�ص احلق يف حرية التعبري وي�شمل هذا احلق حرية الر أ�ي وحرية تلقي املعلومات أ�و
أ
الفكار و إ�ذاعتها دون تدخل ال�سلطات العامة ودون التقيد باحلدود اجلغرافية”
ال�شارة إ�ليه يف هذا ال�صدد أ�ن حرية التما�س املعلومات وحرية التعبري ت�شكالن جزءا من
ومما يجدر إ
أ
الوربية ،ففي إ�طار ت�كيد املحكمة أ
الوربي وهو ما ا�ستقرت عليه املحكمة أ
قانون االحتاد أ
الوربية على
دور ال�صحافة وحق اجلمهور يف املعرفة أ�علنت “مع أ�نه على ال�صحافة أ�ال تتجاوز احلدود املو�ضوعية
مع ذلك يجب عليها نقل املعلومات أ
والفكار يف املو�ضوعات ذات االهتمام العام ولي�س القيام مبهمة نقل
مثل هذه املعلومات أ
والفكار واجب ًا على عاتق ال�صحافة فح�سب و إ�منا ينطوي أ�ي�ض ًا على حق اجلمهور
يف تلقيها ولو كان أ
المر على خالف ذلك فلن يكون مبكنة ال�صحافة القيام بدورها احليوي كحار�س
خمل�ص مل�صالح اجلمهور”.
أ�ما االتفاقية أ
الن�سان ( )1969فقد ت�ضمنت املادة ( )13الن�ص على أ�ن “لكل
المريكية حلقوق إ
إ�ن�سان احلق يف حرية الفكر والتعبري وي�شمل هذا احلق حريته يف البحث عن خمتلف أ�نواع املعلومات
أ
والفكار وتلقيها ونقلها إ�ىل آ
الخرين دومنا اعتبار للحدود �شفاهة أ�و كتابة أ�و طباعة أ�و يف أ�ي قالب فني
أ�و ب أ�ي و�سيلة يختارها”.
أ�ما بالن�سبة للميثاق أ
الن�سان ( )1981فقد ن�صت املادة ( )9منه على ما ي أ�تي:
الفريقي حلقوق إ
“ -1لكل فرد له احلق يف احل�صول على املعلومات.
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 -2كل فرد له احلق يف التعبري ون�رش �آرائه يف إ�طار القانون”
ثاني ًا :حرية تداول املعلومات يف الت�شريع امل�صري:
أ�ما على ال�صعيد الوطني ف�إن حرية الر أ�ي والتعبري وتدفق املعلومات وتداولها يتقا�سمها اجتاهان
 ،أ
الول ما قرره الد�ستور امل�رصي وبع�ض مواد قانون ال�صحافة وميثاق ال�رشف ال�صحفي و أ�حكام
املحكمة الد�ستورية العليا من ت أ�كيد على حرية الر أ�ي والتعبري وحرية ال�صحافة وتداول املعلومات ،
أ�ما االجتاه الثاين فهو امل�ؤدي إ�ىل تقلي�ص وتقييد هذه احلقوق واحلريات ويربز ذلك فيما قرره قانون

العقوبات من تخ�صي�ص باب كامل جلرائم الن�رش وكذلك قانون املطبوعات ال�صادر  1936والقانون
بال�ضافة إ�ىل بع�ض القوانني أ
الخرى والتي �سوف نعر�ض لها وذلك
 121ل�سنة  1975وتعديالته إ
على النحو آ
التي:
حر�صت الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة بداية من د�ستور  1923وحتى الد�ستور احلايل وهو الد�ستور
امل�رصي الدائم ال�صادر 1971على الت أ�كيد على احلقوق واحلريات العامة واملت�ضمنة حلرية الر أ�ي
والتعبري وحرية ال�صحافة فقد ن�صت املادة ( )47من هذا الد�ستور على أ�ن “حرية الر أ�ي مكفولة ولكل
إ�ن�سان التعبري عن ر أ�يه يف حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء �ضمان ل�سالمة البناء الوطني”
العالم مكفولة
كذلك فقد ن�صت املادة ( )48على أ�ن “حرية ال�صحافة والطباعة والن�رش وو�سائل إ
الداري حمظور ويجور
والرقابة على ال�صحف حمظورة و إ�نذارها أ�و وقفها أ�و إ�لغا ؤ�ها بالطريق إ
ا�ستثناء يف حالة إ�عالن الطوارئ أ�و زمن احلرب أ�ن يفر�ض على ال�صحف واملطبوعات وو�سائل
المور التي تت�صل بال�سالمة العامة أ�و أ�غرا�ض أ
العالم رقابة حمدودة يف أ
المن القومي وذلك كله
إ
وفقا للقانون”
أ�ي�ض ًا فقد ن�صت املادة ( )210على أ�ن “لل�صحفيني حق احل�صول على أ
النباء واملعلومات طبق ًا
أ
للو�ضاع التي يحددها القانون وال �سلطان عليهم يف عملهم لغري القانون”.
ال�شارة هنا إ�ىل أ�نه مبوجب قرار رئي�س اجلمهورية رقم  536ل�سنة  1981مت الت�صديق
وجتدر إ
أ
على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وبالتايل ��صبح لهذا العهد قوة الت�رشيع الداخلي
وذلك مبوجب ن�ص املادة ( )151من الد�ستور وهو ما يجعل من ن�ص املادة ( )19من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية أ�حد مواد القانون امل�رصي التي تتيح احلق يف حرية التعبري وي�شمل هذا احلق
حرية املواطن يف التما�س خمتلف �رضوب املعلومات أ
والفكار وتلقيها ونقلها آ
للخرين دومنا اعتبار
للحدود.
أ�ما بالن�سبة لقانون تنظيم ال�صحافة رقم  96ل�سنة  1996فقد ن�صت املادة ( )8منه على أ�ن “لل�صحفي
والح�صاءات أ
والخبار املباح ن�رشها طبقا للقانون من م�صادرها �سواء
حق احل�صول على املعلومات إ
كانت هذه امل�صادر جهة حكومية أ�و عامة كما يكون لل�صحفي حق ن�رش ما يتح�صل عليها منه .”...
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ون�صت املادة ( )9على أ�ن “يحظر فر�ض أ�ي قيود تعوق حرية تدفق املعلومات أ�و حتول دون
تكاف�ؤ الفر�ص بني خمتلف ال�صحفيني يف احل�صول على املعلومات أ�و يكون من � أش�نها تعطيل حق
العالم واملعرفة ،وذلك كله دون إ�خالل مبقت�ضيات أ
المن القومي والدفاع عن الوطن
املواطن يف إ
وم�صاحله العليا”.
وقد أ�كد البند الثالث من ميثاق ال�رشف ال�صحفي أ�ن حق املواطنني يف املعرفة هو جوهر العمل
ال�صحفي وغايته ما ي�ستوجب �ضمان التدفق احلر للمعلومات ومتكني ال�صحفيني من احل�صول عليها من
م�صادرها و إ��سقاط أ�ي قيود حتول دون ن�رشها أ�و التعليق عليها.
الحالة للقانون الوارد يف املواد الد�ستورية ال�سابق عر�ضها
ال�شارة هنا ملناق�شة مفهوم إ
وجتدر إ
ب� أش�ن حرية الر أ�ي والتعبري وممار�سة هذه احلرية يف حدود القانون أ�و فر�ض رقابة حمددة وفق ًا
للقانون ،فالن�ص الد�ستوري حني يحيل يف حق ما للقانون ف�إن الهدف من ذلك هو تنظيم هذا احلق
وفق ال�ضوابط القانونية التي ت�شكل كيفية ممار�سته بحيث ال جتعل من ممار�سته أ�مرا �شاق ًا أ�و غاية يف
ال�صعوبة وقد عربت املحكمة الد�ستورية العليا عن ذلك يف أ�حد أ�حكامها على النحو آ
التي “ ....يقرر
الد�ستور احلرية العامة ويبيح للم�رشع العادي تنظيمها لبيان حدود احلرية وكيفية ممار�ستها من غري
نق�ص أ�و انتقا�ص منها – ف�إذا خرج امل�رشع فيما ي�ضعه من ت�رشيعات على هذا ال�ضمان الد�ستوري ب أ�ن
قيد حرية وردت يف الد�ستور مطلقة أ�و أ�هدرها أ�و انتق�ص من حرية حتت �شعار التنظيم اجلائز د�ستوري ًا
وقع عمله الت�رشيعي م�شوب ًا بعيب خمالفة الد�ستور” (حكم املحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة )1988/5/7
يف الق�ضية رقم  44ل�سنة  7ق�ضائية.
وقد عربت املحكمة الد�ستورية أ�ي�ض ًا يف أ�حد أ�حكامها  ،تلك ال�ضمانات الد�ستورية حلرية الر أ�ي
والتعبري بقولها “ إ�ن �ضمان الد�ستور بن�ص املادة ( )47منه حلرية التعبري عن آ
الراء والتحكيم من
عر�ضها ون�رشها �سواء بالقول أ�و بالت�صوير أ�و بطباعتها أ�و بتدوينها وغري ذلك من و�سائل التعبري تقدر
بو�صفها احلرية أ
ال�صل التي ال يتم احلوار املفتوح إ�ال يف نطاقها .وحيث أ�ن حرية الر أ�ي والتعبري
الخالل بها أ�ن يكون
التي كفلها الد�ستور هي القاعدة يف كل تنظيم دميقراطي ال يقوم إ�ال بها وال يعدو إ
أ
إ�نكار ًا حلقيقة أ�ن حرية التعبري ال يجوز ف�صلها عن أ�دواتها و أ�ن و�سائل مبا�رشتها يجب �ن ترتبط
بغاياتها فال يعطل م�ضمونها أ�حد وال يناق�ض أ
الغرا�ض املق�صودة من إ�ر�سائها .”...
ويف إ�طار الت أ�كيد على حرية ال�صحافة وتداول املعلومات ق�ضت املحكمة يف مو�ضع �آخر من ذات
احلكم على “وحيث أ�ن الد�ستور بعد أ�ن أ�ر�سى القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبري بن�ص املادة
الكرث أ�همية أ
( )47حر�ص على أ�ن يزاوجها ويكملها ب�إحدى �صورها أ
والبلغ أ�ثر ًا فكفل لل�صحافة
حريتها ك أ��صل عام ليحول دون التدخل يف �شئونها وتطويرها ولي�ؤمن خاللها أ�ف�ضل الفر�ص التي
والراء أ
تكفل تدفق أ
النباء آ
والفكار ونقلها إ�ىل القطاع العري�ض من اجلماهري وبوجه خا�ص ن�رش
كل مطبوع من أ�دواتها ولئن كان الد�ستور قد أ�جاز فر�ض رقابة حمدودة عليها فذلك يف أ
الحوال
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اال�ستثنائية وملواجهة املخاطر الداهمة يف املادة ( )48من الد�ستور”.
لكن تلك ال�ضمانات التي ن�صت عليها مواد الد�ستور ذات ال�صلة وما أ�كدته أ�حكام املحكمة الد�ستورية
العليا ب� أش�ن هذه ال�ضمانات ت�صبح غري ذات فاعلية يف مواجهة تر�سانة القوانني التي ت�شكل عائقا حقيقيا
ملمار�سة حرية الر أ�ي والتعبري وتعوق وحتجب تدفق املعلومات وتداولها يف م�رص.
ال جلرائم الن�رش وهو الباب الرابع من القانون حتت م�سمى
فنجد أ�ن قانون العقوبات أ�فرد باب ًا كام ً
“اجلرائم التي تقع بوا�سطة ال�صحف وغريها” ويحوي هذا الباب ثالثون مادة متثل بذاتها جدار ًا
ي�صعب اخرتاقه من أ�جل ممار�سة حرية الر أ�ي والتعبري وتداول للمعلومات مبا حتتويه هذه املواد من
أ�لفاظ مطاطة ومبهمة وميكن إ�خ�ضاعها ألكرث من تف�سري وت أ�ويل مبا يتما�شى ورغبات ال�سلطة ال�سيا�سية
�سواء يف التو�سع أ�و الت�ضييق من م�ساحة ا�ستخدام هذه احلريات.

و إ��ضافة إ�ىل هذا الباب اخلا�ص بجرائم الن�رش ف�إن قانون العقوبات امل�رصي حوى عدد ًا من املواد
أ
الخرى املتفرقة التي ت�شكل قيود ًا �ضخمة على حرية تداول املعلومات ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية
الن�سان واملادة ( )19من العهد الدويل للحقوق
العالن العاملي حلقوق إ
كما جاء بن�ص املادة ( )19من إ
ال تن�ص املادة ( )80فقرة (د) على آ
التي:
املدنية وال�سيا�سية  ،فمث ً
“يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �شهور وال تزيد عن خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن 100
جنيه وال تتجاوز  500جنيه أ�و ب�إحدى هاتني العقوبتني كل م�رصي أ�ذاع عمد ًا يف اخلارج أ�خبار ًا أ�و
بيانات أ�و إ��شاعات كاذبة أ�و مغر�ضة حول أ
الو�ضاع الداخلية للبالد وكان من � أش�ن ذلك إ��ضعاف الثقة
ال�رضار بامل�صالح القومية
املالية بالدولة أ�و هيبتها واعتبارها أ�و با�رش ب أ�ية طريقة كانت ن�شاط ًا من � أش�نه إ
للبالد وتكون العقوبة ال�سجن إ�ذا وقعت اجلرمية يف زمن احلرب”.
وم�ضمون هذه املادة أ�ن القانون يعاقب على ن�رش املعلومات يف اخلارج �سواء كانت هذه املعلومات
كاذبة أ�و مغر�ضة ،مما يعني أ�نه حتى لو كانت هذه املعلومات املن�شورة باخلارج �صحيحة ف�إنه ميكن
اعتبارها مغر�ضة وافرتا�ض القانون دائم ًا أ�ن الغر�ض غري م�رشوع وذلك حتى و إ�ن مل ي�ؤت ن�رش
ال عن
اخلرب ثماره فاجلرمية تقع على الن�رش مبجرد الن�رش وعلى هذا ف�إذا ن�رش �شخ�ص ًا يف اخلارج مقا ً
انت�شار الف�ساد يف البالد ودلل على ذلك بحجم أ
الموال املهربة من البنوك امل�رصية ف�إنه بذلك يقع حتت
طائلة التجرمي ما دام ذلك مي�س الثقة املالية للبالد .أ
والمثلة يف هذا املجال كثرية .
بيد أ�ن امل�شكلة أ
الهم هي �صعوبة ح�رص القوانني التي ت�شكل قيو ُا على حرية تداول املعلومات يف
ال القانون رقم  121ل�سنة  1975واملعدل
م�رص نظر ًا لكرثتها وتفرقها بني قوانني �شتى  ،فهناك مث ً
بالقانون رقم  22ل�سنة  1983ب� أش�ن املحافظة على الوثائق وتنظيم ن�رشها فطبق ًا لن�ص املادة أ
الوىل من
هذا القانون ف�إن رئي�س اجلمهورية هو الذي ي�ضع وبقرار منه نظام ًا للمحافظة على الوثائق وامل�ستندات
الر�سمية”.
ويعاقب القانون أ�ي�ض ًا كل من اطلع بحكم عمله أ�و م�سئوليته أ�و ح�صل على وثائق أ�و م�ستندات غري
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من�شورة أ�و على �صور منها فن�رشها أ�و ن�رش فحواها بغري موافقة جمل�س الوزراء يعاقب باحلب�س من
ثالث إ�ىل خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن ع�رشة آ
الف جنيه وال تزيد عن ع�رشين أ�لفاً” وذلك كله
بغ�ض النظر عن فحوى ما ن�رش أ�و قيمة إ�طالع املواطنني عليه.
هناك أ�ي�ض ًا القانون رقم  356ل�سنة  1954وهو القانون الذي مكن الدولة من التحكم حتى يف
الوثائق التي لدى أ
الر�شاد القومي (الثقافة ) يف اال�ستيالء على
الفراد فتن�ص املادة ( )7على حق وزير إ
الفراد أ�و الهيئات بقرار منه بناء على اقرتاح املجل�س أ
الوثائق التي توجد لدى أ
العلى لدار الوثائق
التاريخية والقومية والذي يقدر قيمة التعوي�ض الواجب منحه ملالك الوثيقة .فالدولة مل تكتف بالتحكم
فيما لديها من وثائق فقط و إ�منا أ�ي�ض ًا أ�عطت نف�سها احلق يف م�صادرة ما لدى أ
الفراد من وثائق بل
زاد أ
المر أ�نها �صاحبة تقدير قيمة التعوي�ض الذي متنحه ل�صاحب الوثيقة إ��ضافة إ�ىل ما �سبق هناك
الئحة حمفوظات احلكومة ووفق ًا لن�ص املادة أ
الوىل من هذه الالئحة ف�إن املحفوظات هي “ال�سجالت
والدفاتر وامل�ستندات أ
والوراق واال�ستمارات ب أ�نواعها و أ�رقامها املختلفة التي ت�ستعملها كافة الوزارات
وامل�صالح وفروعها يف أ�عمالها ثم ينتهي العمل فيها ويقت�ضي أ
المر حفظها بعد ذلك �سنة ف أ�كرث تبعا
حلاجة العمل احلكومي أ�و لقيمتها التاريخية”.
ومبوجب ن�ص املادة ( )31من الباب التا�سع من الالئحة ف�إنه “مينع إ�طالق ًا إ�طالع أ
الفراد على أ�ي
من حمفوظات احلكومة التي حددتها املادة أ
الوىل من الالئحة أ�و حتى الت�رصيح لهم بدخول غرف
احلفظ”.
وطاملا ظلت الوثيقة ممنوعة من الن�رش ف�إن املعلومات التي بها تعترب من أ
ال�رسار وال يجوز ن�رشها
وتت�شدد القوانني امل�رصية فيما تعتربه من أ
ال�رسار وتت�شدد أ�كرث يف عقاب ما تعترب أ�نه إ�ف�شاء لهذه
أ
ال�رسار .
والطريف يف أ
المر أ�ن الق�ضاء امل�رصي ال ي أ�خذ يف اعتباره كون ال�رس قد أ�ف�شي من قبل فهو يعترب
أ�ن املعلومات ال تزال �رس ًا حتى لو �سبق إ�ف�شا ؤ�ها طاملا مل تقم الدولة برفع حجاب ال�رسية عنها وعلى هذا
فقد ق�ضت حمكمة أ�من دولة ع�سكرية عليا يف الق�ضية رقم  7ل�سنة  1990بحب�س املتهمني ألنها اعتربتهم
قد أ�ف�شوا و أ�ذاعوا أ��رسار ًا تتعلق باملخابرات العامة يف كتاب با�سم “ن�ساء يف بالط �صالح ن�رص” وقد
أ�قام املتهمون دفاعهم على أ�ن ما مت ن�رشه بالكتاب �سبق و أ�ن ن�رش وتداول يف كتب أ�خرى و�صحف
ون�رشات وق�ضايا متداولة منذ عام  1967و أ�نهم أ�عادوا ن�رش هذه املعلومات مرة أ�خرى بذاتها دون
إ��ضافة جديد إ�ليها إ�ال أ�ن املحكمة رف�ضت هذا الدفاع متذرعة بالقول حتى لو أ�ذيعت املعلومات من قبل
ف�إن هذا ال يعد �سبب ًا يبيح للمتهم إ�عادة ن�رشها إ��ضافة إ�ىل أ�ن املحكمة �صاحبة التقدير يف كون املعلومات
�رس ًا أ�م ال وهي تراها �رس ًا رغم �سبق ن�رشها وتداولها.
كذلك ف�إن املحكمة الع�سكرية قد حكمت يف الق�ضية رقم  13ل�سنة  1990بحب�س املتهم ألنه ارتكب
جرمية إ�ف�شاء أ��رسار ع�سكرية بالرغم من أ�ن ما ن�رش من معلومات كان قد �سبق ن�رشه يف جملة القوات
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امل�سلحة وهي جملة توزع علن ًا وتباع للجمهور ،فلما قام املتهم بن�رشها من جديد عاقبته املحكمة
باحلب�س.
أ
أ�ي�ض ًا ف�إن املادة ( )9من قانون املطبوعات ال�صادر عام  1936ت�شكل انتهاك ًا فا�ضح ًا حلرية الر�ي
والتعبري حيث تن�ص هذه املادة على أ�ن “يجوز حمافظة على النظام العام أ�ن متنع مطبوعات �صادرة
يف اخلارج من الدخول والتداول يف م�رص ويكون هذا املنع بقرار خا�ص من جمل�س الوزراء ويرتتب
على ذلك منع إ�عادة طبع هذه املطبوعات ون�رش تداولها يف داخل البالد”.
وال�شيء اخلطري يف هذه املادة أ�نها رخ�صت ملجل�س الوزراء منع املطبوعات ال�صادرة يف اخلارج
من الدخول والتداول يف م�رص وذلك حمافظة على النظام وهذا امل�صطلح أ
الخري يعد جلباب ًا ف�ضفا�ض ًا
للتف�سري والت أ�ويل طبق ًا لرغبة النظام كذلك مفهوم النظام العام مفهوم وا�سع وغام�ض يف ذات الوقت
بل إ�نه غري من�ضبط وحمال ألوجه كثرية ما يفتح الباب للنظام ال�سيا�سي على م�رصاعيه مل�صادرة حق
النا�س يف املعلومات وبالتايل حقهم يف املعرفة بدعوى املحافظة على النظام العام وتن�ص املادة ()10
من ذات القانون على أ�نه “يجوز ملجل�س الوزراء أ�ن مينع أ�ي�ض ًا من التداول يف م�رص املطبوعات
املثرية لل�شهوات وكذلك املطبوعات التي تتعر�ض أ
للديان تعر�ض ًا من � أش�نه تكدير ال�سلم العام”.
وهذه املادة تبيح ملجل�س الوزراء لي�س منع املطبوعات ال�صادرة يف اخلارج من التداول يف م�رص
و إ�منا تبيح للمجل�س م�صادرة املطبوعات امل�رصية ومنع تداولها إ�ذا كان من � أش�ن هذه املطبوعات إ�ثارة
ال�شهوات أ�و التعر�ض أ
للديان مبا يكدر ال�سلم العام ومل حتدد املادة معيار ما للمطبوعة من إ�ثارة
لل�شهوات حتى ميكن م�صادرتها كذلك ف�إن م�صطلح ال�سلم العام ينطبق عليه الكالم ال�سابق عن النظام
العام بل إ�ن ال�سلم العام هذا يعد مفهوم ًا أ�كرث �سعة ورحابة من مفهوم النظام العام مبا يطلق يد الدولة
يف حق امل�صادرة ومنع املطبوعات من التداول.
إ��ضافة إ�ىل كل ما �سبق فهناك قوانني أ�خرى تعوق حرية تداول املعلومات مثل قانون املخابرات
والدارة وقانون هيئة التعبئة
العامة رقم  100ل�سنة  1971وتعديالته وقانون هيئة التنظيم
إ
والح�صاء.
إ
خامتــة:
ال دون حرية تدفق وتداول املعلومات ومتكني أ
الفراد
إ�ن هذه الرت�سانة من القوانني إ�منا ت�شكل حائ ً
الطالع عليها وهو ما ي�ؤثر على حرية الر أ�ي والتعبري وينتق�ص كثري ًا من قيمتها كما أ�نه ميثل
من إ
الن�سان يف املعرفة.
انتهاك ًا �صارخ ًا حلق إ
إ�ن حرية تدفق املعلومات وتداولها من � أش�نها أ�ن ت�ساعد على إ�عمال املمار�سة الدميقراطية ب�شكل
حقيقي وفعال ونظر ًا للدور الهام الذي تلعبه املعلومات يف هذا ال� أش�ن فقد �شدد املقرر اخلا�ص أ
للمم
الن�سان
املتحدة املخت�ص بدعم وحماية حرية الر أ�ي والتعبري والذي يعمل حتت إ��رشاف جلنة حقوق إ
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أ
بالمم املتحدة على احلاجة حلماية حرية التما�س املعلومات وحرية تلقيها وذهب إ�ىل حد القول ب أ�نه
“نظر ًا للدور االجتماعي وال�سيا�سي الذي تلعبه املعلومات يف املجتمعات املعا�رصة ف�إنه ينبغي احلر�ص
على توفري حماية حلق كل فرد يف تلقي املعلومات أ
والفكار إ�ن هذا احلق لي�س فقط الوجه آ
الخر للحق
يف نقل املعلومات و إ�منا هو حق قائم بذاته ،فحق التما�س املعلومات و إ�تاحتها إ�منا هو عن�رص من أ�كرث
عنا�رص حرية الر أ�ي والتعبري جوهرية .إ�ن تلك احلرية �سوف تخلو من أ�ي ت أ�ثري إ�ذا مل يتوافر للنا�س
ال للح�صول على املعلومات لذا تعد إ�تاحة إ�مكانية احل�صول على املعلومات من أ
المور اجلوهرية
�سبي ً
أ
لل�سلوب الدميقراطي يف احلياة ومن ثم ينبغي القيام مبراجعة �صارمة لالجتاه الرامي إ�ىل حجب
املعلومات عن اجلمهور”.
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امل�صادر
 .1الد�ستور امل�رصي الدائم ال�صادر عام .1971
 .2قانون العقوبات امل�رصي.
أ
 .3القانون رقم  20ل�سنة  1936ب�ش�ن املطبوعات.
الن�سان.
 .4جمموعة املواثيق الدولية حلقوق إ
 .5انتكا�سة جديد حلرية الر أ�ي والتعبري – تقرير �صادر عن املنظمة
الن�سان.
امل�رصية حلقوق إ
الن�سان – ال�سنة الثانية ،العدد الثالث يوليو .1984
 .6جملة حقوق إ
أ
ال�سالم وكرمي خليل – مركز
�سيف
حمد
�
–
املعرفة
يف
 .7ت أ��صيل احلق
إ
الن�سان.
امل�ساعدة القانونية حلقوق إ
 .8حرية ال�صحافة وحرمة احلياة اخلا�صة – �سعيد عبد احلافظ – تقرير
الن�سان.
�صادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق إ
 .9إ�عاقة تداول املعلومات يف م�رص – جناد الربعي – ورقة مقدمة إ�ىل
للعالميني.
الور�شة التدريبية اخلا�صة باحلماية القانونية إ
 .10حوار مع أ
ال�ستاذ /حممد ح�سنني هيكل “جملة العربي – الكويت،
العدد  – 326يناير .”1986
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أ��سطورة حياد
العالم الليربالية!
و�سائل إ

رجب سعد طه*

كليةً  ،أ�و يحمل ن�صف احلقيقة
«طاملا كان معظم ما ن�سمعه إ�ما غري حقيقي ّ
ون�صف الت�شويه ،وطاملا كان ما نقر أ�ه يف ال�صحف هو عبارة عن تف�سريات
�شكيا
حمرفة ت�ستخدم كحقائق؛ ت�صبح أ�ف�ضل خطة يف مواجهة كل ذلك
منهجا ًّ
َّ
ً
جذريا .وافرتا�ض أ�ن معظم ما ن�سمعه هو إ�ما كذب أ�و ت�شويه للحقائق»..
ً
إ�ريك فروم

ي�صور ،وبحرفية مده�شة ،كيف
يف روايته ال�شهرية ( ،)1984ا�ستطاع جورج أ�ورويل ،أ�ن
ِّ
ميكن أ
تزييف احلقائق
للنظمة ال�شمولية ذات الطابع البولي�سي املح�ض أ�ن ت�ستخدم و�سائل إ
العالم يف ّ
وت�شويه التاريخ ،بل ويف ا�ستبداله بتاريخ �آخر إ�ن لزم أ
المر.
احلقيقة/العالم ،إ�قناع املواطنني ب�شعاراتها الثالث:
لقد ا�ستطاعت الدولة ،بو�ساطة وزارة
إ
العالم الدور الرئي�س
(احلرب هي ال�سالم ،اجلهل هو القوة ،احلرية هي العبودية) ،و�صار ملاكينة إ
يف إ�حكام قب�ضة الدولة على ال�شعب؛ وبات مبقدورها أ�ن جتعل من مقوالت على غرار ديكتاتورية
احلزب ،واملطالبة بال�سالم وحرية الر أ�ي والتعبري ،م�صدر تهديد ملن يجر ؤ� فقط على التفوه بها!.
* مسئول اإلعالم مبركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان .
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يف ع�رص بات فيه من الع�سري أ�ن يحدد املرء بدقة يف أ�ي عام هو ،إ�ن مل ي�ستطع أ�ن يتذكر عهدا مل
تخ�ض فيه دولته حربا مع دولة ما (ال ي�ستطيع حتديدها هي أ
الخرى) ،أ��ضحى من املمكن ت�صديق أ�ن
حليف أ
الم�س أ��صبح عدو اليوم والعك�س .مادام احلزب قادرا على حمو ما حدث يف املا�ضي بالفعل،
حرفيا مبقولة «من ي�ستطيع أ�ن ي�سيطر على املا�ضي ميلك امل�ستقبل ،ومن مبقدوره ال�سيطرة على
ويلتزم
ً
احلا�رض ميلك املا�ضي».
ال يقف أ
ي�ضا ،تزييف اللغة وت�شويه جمالها وحتويلها
المر عند هذا احلد ،فمن مهام و�سائل إ
العالم أ� ً
والبداع،
يوما على التفكري إ
إ�ىل و�سيلة ذات غر�ض حمدود ،وتدمري كل ما من � أش�نه أ�ن يح�ض ً
وابتكار لغة جديدة ،ت�ساعد احلزب يف ال�سيطرة على احلقيقة .إ�ن «التفكري املزدوج» يعد من أ�كرث
معا،
م�صطلحات اللغة اجلديدة
ً
رواجا ،ويعني التم�سك بر أ�يني متناق�ضني يف الوقت ذاته وت�صديقهما ً
أ�ي أ�ن تعرف احلقيقة لكنك ال تطلق /ت�صدق �سوى أ
الكاذيب!! .
العالم يف ظل النظم ال�شمولية ،ح�سب رواية أ�ورويل،
ير�سم مثل هذا امل�صطلح دور و�سائل إ
الذي رمبا مل يكن يدرك خالل كتابته لروايته تلك أ�نه يخط بيده نبوءة ما �سوف تتحقق على يد و�سائل
العالم الليربالية ،على الرغم من إ�نها ت�ضفي حولها هالة من املو�ضوعية واحلياد ،وتنفي عن نف�سها،
إ
أ
أ
يف الوقت ذاته ،تهمة التحيز .د�بت جمموعة كبرية من الكتب والدرا�سات خالل ال�سنوات الخرية
على هدم تلك أ
العالم الليربالية) ،وقد
ال�سلطة :أ��سطورة و�سائل إ
ال�ساطري ،ومنها كتاب (حرا�س ُّ
الجنليزية ،لكل من دافيد إ�دواردز ودافيد كرومويل .و�صدرت ترجمته العربية
ن�رشته دار «بلوتو» إ
يف مطلع هذا العام عن مكتبة ال�رشوق الدولية.
عد�سة امليديا :
هل ُتعد ال�صحافة الغربية ،بت�ضخيمها ألكاذيب بو�ش وبلري ،ولي�س إ�ذاعتها ون�رشها فح�سب،
متورطة يف جرمية غزو العراق واحتالله؟! �س�ؤال قد حتار أ�ذهان يف ا�ستيعاب أ��سبابه ومنا�سبة
العالم
طرحه ،بينما قد ت�ستهجنه عقول �آخرين
ابتداء؛ ففر�صة النقا�ش حول (حياد) و(مهنية) و�سائل إ
ً
الغربية ،خا�صة لدينا ،تكاد تكون منعدمة ،أ�و حتظى بقدر ي�سري من ال�شك ،ون�صيب وافر من
االحرتام وامل�صداقية يف نف�س آ
الن.
إ�ال أ�ن البحث عن إ�جابة �شافية لهذا ال�س�ؤال ،كانت حمط اهتمام وعمل د ؤ�وب من دافيد إ�دواردز
النرتنت،
ودافيد كرومويل ،م�ؤ�س�سا موقع «عد�سة امليديا»  www.medialens.orgال�شهري على إ
والذي كان له الدور الرئي�س يف الك�شف عن الف�ساد أ
الخالقي املتمثل يف أ�ن تتمتع قوات ع�سكرية غربية
بحق ق�صف املدنيني بالقنابل العنقودية والت�شويه وتربير ال�سجن دون حماكمة ،وذلك بو�ساطة الرتكيز
العالم املباهي مبو�ضوعيته ،واملتفاخر بحياده وو�ضوحه وليرباليته.
على قطاع إ
العالم ،حول أ
الخبار
تعمل عد�سة امليديا على االنخراط يف النقا�ش مع املحررين ومديري و�سائل إ
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بتحيز وا�ضح ،إ��ضافة إ�ىل تلك التي يتم جتاهلها عم ًدا .ويرى ال�صحفي جون بيلجر أ�ن
التي يقدمونها ّ
أ�كرب إ�جناز لعد�سة امليديا ،هو أ�نها ا�ستطاعت أ�ن تدك ح�صون املوقف الدفاعي الذي يت�شبث به الكثري
العالم كانت
من ال�صحفيني ،مما دفعهم إ�ىل مراجعة املبادئ التي ينبغي أ�ن يعملوا وفقًا لها .فو�سائل إ
املروج أ
ال�سا�سي ألكاذيب «احلرب العادلة» ال�ساعية للتحرير ،والتي ت�ستهدف ن�رش الدميقراطية ،يف
ِّ
حني غ�ضت الطرف عن العديد من أ
الفعال امل�شينة ،التي ت�ؤكد أ�ن هذه احلرب ما هي إ�ال غزو وح�شي
عار من أ�ية دوافع أ�خالقية.
إ�ن العديد من ال�صحفيني يبدلون قناعاتهم ال�سيا�سية ،من خالل إ�دراكهم الطبيعة احلقيقية ملهماتهم.
الدراك حينما يتعر�ض النظام الر�سمي القائم للتهديد ،أ�و لنقد الذع خالل ا�ستعداده ل�شن
ويتجلى هذا إ
حرب؛ إ�ذ �رسعان ما ت�صدر التقارير ال�صحفية عن املجتمعات التي يلوح منها خطر التهديد ،ومن ثم
يتم حتديد أ
العداء الر�سميني ،واتخاذ إ�جراءات مالحقتهم ،بينما يحظى أ��صدقاء النظام بالت أ�ييد مقابل
التحيز!.
الوالء .وهي بالطبع خدمات �صحفية مهنية تتميز باحلياد منزوع
ّ
أ��سطورة احلياد وواقع التحيز :
ي أ�خذ الكتاب على عاتقه مهمة هدم أ
العالم عن حيادها،
ال�ساطري التي تروجها العديد من و�سائل إ
ويلح على انتزاع القارئ من الوهم الذي ينزلق إ�ليه كثريون ،عند تعاطيهم مع أ
الخبار واملعلومات،
باعتبارها حقائق تت�سم بال�صدق والو�ضوح وال تقبل الت�شكيك؛ بوا�سطة إ�ماطة اللثام عن حقيقة التناق�ض
الكامن خلف ما يطلق عليه ا�سم «ال�صحافة احلرة التابعة مل�ؤ�س�سات أ
العمال».
العمال تلك ال ت أ�به ل�شيء قدر م�ضاعفة أ�رباحها ،وتعظيم ثروات حملة أ
فم�ؤ�س�سات أ
ال�سهم ،وال
تبايل مبا يطلق عليه امل�س�ؤولية االجتماعية ،وال حتر�ص على خدمة ال�صالح العام .إ�ن أ
المر الوحيد
الذي ي�ستنفر طاقات مديري و أ��صحاب تلك امل�ؤ�س�سات ،هو خطر انخفا�ض قيمة أ
ال�سهم ،أ�ما امل�صائب
جراء أ�عمالهم ،فال مكان ملعاجلتها ودرء أ�خطارها يف قائمة أ�ولوياتها.
التي ت�صاب بها املجتمعات َّ
جليا يف حماولة البع�ض تقدمي منوذج آلليات
إ�ن ت أ�ثري رواية ( )1984جلورج أ�ورويل ،يظهر ً
العالن،
العالم؛ لتف�سري النمط ال�سلوكي لهذه الو�سائل يف اختيار ا�سرتاتيجية إ
الدعاية يف و�سائل إ
الخ أ
الخبار .وعلى ر أ��س هذه النماذج ،منوذج أ
ويف االعتماد على م�صادر أ
الكرب ،الذي يعني هنا
العالم الغربية على االلتزام بها ،والتحيز
القوى الغربية ،ب أ�ولوياتها و أ�هدافها ،والتي د أ�بت و�سائل إ
لها أ�ي�ضا.
ا�ستنادا إ�ىل وجود نظرية ت�آمرية ،وت أ�كيده على
العالم،
ورغم رف�ض الكتاب تف�سري حتيز و�سائل إ
ً
الخ أ
عدم وجود �آليات �سيا�سية حقيقية؛ إلنفاذ �سيطرة أ
الكرب/القوى الغربية ،إ�ال إ�نه يطرح ما يراه
أ�كرث النماذج التف�سريية رجاحة ،وهو النموذج الذي قدمه كل من إ�دوارد هريمان ونعوم ت�شوم�سكي
العالم).
الجماع :االقت�صاد ال�سيا�سي وو�سائل إ
يف كتابهما (�صناعة إ
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العالم ،وفقًا لقوى ال�سوق و�آلياته ،ويك�شف النموذج
فح�سب هذا النموذج ،يت�شكَّ ل أ�داء و�سائل إ
العالم؛ لتقوم يف النهاية
عن وجود جمموعة من املر�شحات ،التي تعمل على تنقية أ�عمال و�سائل إ
بت�شكيل نتاجها ،وال�سيطرة على خمرجاتها.
إ�ن م�ؤ�س�سات أ
العمال لديها و�سائل �شتى ملمار�سة نفوذها ،و إ�حكام �سيطرتها على تدفق املعلومات
العالنات للت أ�ثري يف املادة التحريرية بال�صحف.
العالم؛ حيث متار�س التهديد ب�سحب إ
يف و�سائل إ
ولدينا مثال وا�ضح على تلك اال�سرتاتيجية ،فيما أ�علنه أ�حد أ�باطرة التمويل عن «اخلطوط احلمراء»
التي ينبغي على املحررين اال�سرت�شاد بها ،وو�ضعها ن�صب أ�عينهم خالل عملهم؛ و إ�ال �ستتوقف
العالنات على الفور.
إ
فقد احتوى التعاقد الذي أ�برمه مورجان �ستانلي مع النا�رشين على ما يلي« :يف حالة أ�ي تغطية
تغيريا يف �آخر حلظة .إ�ذا
حتريرية معرت�ض عليها ،ال بد من إ�بالغ الوكالة؛ الحتمال أ�ن ي�ستلزم ذلك
ً
�صدر مو�ضوع م�سيء ،ف�إن جميع إ�عالنات مورجان يتم إ�لغا ؤ�ها ملدة ال تقل عن � 48ساعة»!!.
ي�ؤكد الكتاب أ�ن ما فعله الغرب بالعراق �شيء ي�ستع�صي على الت�صديق واال�ستيعاب؛ فقد أ�وقع
عدادا هائلة من ال�ضحايا ،وت�سبب يف كارثة إ�ن�سانية ،ومع ذلك ال توجد ملحة من احلقيقة على �شا�شات
أ� ً
التليفزيونات؛ فاجلثث املدفونة واملحرتقة تعوق بيع ال�سيارات ،وخلة أ
ال�سنان .وال�رشكات الكربى
بالعالن عن منتجاتها يف الربامج التليفزيونية التي تعر�ض أ
العمال
تعلن بو�ضوح أ�نها لن تقوم إ
العالنات املرحة املليئة بالبهجة ،بعد ن�رشة
الوح�شية يف العراق؛ بحجة أ�ن أ�ح ًدا لن يرغب يف م�شاهدة إ

إ�خبارية تبث احلكايات املروعة يف العراق.
العالم من براثن م�ؤ�س�سات الدولة و أ�نيابها؛ فهي ترزح با�ستمرار
وبطبيعة احلال مل تنجو و�سائل إ
حتت �ضغوطها ،وكان م�صري معار�ضو احلرب على العراق يف الـ  ،B.B.Cهو اال�ضطرار لتقدمي
ا�ستقاالتهم ،بعد حملة هجوم مرعبة� ،شنتها عليهم احلكومة الربيطانية .حدث هذا قبل أ�ن تتكفل
تطورات أ
الحداث يف العراق يف إ�ثبات �صحة مواقفهم.
وقد أ�تت �ضغوط احلكومة الربيطانية أ�كلها؛ فخالل انهماك عد�سة امليديا يف متابعة التقارير
ال�صحفية ،عن اجتياح القوات أ
المريكية الوح�شي ملدينة الفالوجا العراقية يف نوفمرب  ،2004كان ثمة
ت�سا ؤ�ل حول التزام إ�ذاعة  B.B.Cال�صمت حيال تورط القوات أ
المريكية يف مقتل نحو � 600شخ�ص
على أ
القل!.
إ�ن أ
النرتنت متتلئ بتقارير ل�صحفيني م�ستقلني ،عن
المريكيني ذاتهم مل ينكروا الواقعة ،و�شبكة إ
وح�شية القوات أ
المريكية التي تبدت يف ق�صف امل�ست�شفيات ،والقب�ض على العاملني فيها و إ�طالق
المدادات الطبية والدم الالزم للحاالت
الر�صا�ص عليهم ،بل وعلى املر�ضى ،ومنع و�صول إ
احلرجة .وقد نقلت التقارير �شهادات مفزعة ألطباء عن قوات املارينز أ
المريكية ،وهي تق�صف
البيوت وتهاجمها ،وت�صوب البنادق نحو امل�سنني أ
والطفال .لكن ما الذي دفع الـ ( B.B.Cاملحايدة)
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لتجاهل الق�صة وتكَ ُّتمها؟.
حتيز الـ  ،B.B.Cفلدى عد�سة امليديا معلومات عن تقارير التقطها
هناك مناذج أ�كرث �رصاحة يف ّ
مرا�سلو ،B.B.Cعن ا�ستعمال أ
المريكيني للنابامل ،والقنابل العنقودية ،واحلارقة ،والغازات
ال�سامة ،لكن مل تتم إ�ذاعتها!.
وقد أ�نكرت مديرة أ�خبار  B.B.Cأ�ن يكون مرا�سل ال�شبكة يف العراق قد أ�ر�سل تقارير عن هذه
أ
الن�سان ،قد أ�جرى بع�ض التحقيقات،
الحداث ،كما ادعت أ�ن كبري الباحثني يف منظمة مراقبة حقوق إ
الجابة
لكنه مل يعرث على أ�دلة ت�ؤيد هذه املزاعم .وب�س�ؤال عد�سة امليديا لكبري الباحثني املذكور ،جاءت إ
م�شفوعة باحلرية إ�زاء االدعاءات الكاذبة من الـ .!B.B.C
ي�ضا كان لن�رش الديلي مريور �صورا تربز معاملة اجلنود الربيطانيني لل�سجناء يف العراق ،وقع
أ� ً

ال�صاعقة على عدد كبري من ال�صحفيني وال�سا�سة يف بريطانيا ،إ�ذ تولوا القيام ب�شجب ن�رش ال�صور ،بينما
ادعت القوات الع�سكرية الربيطانية أ�ن ال�صور ملفقة .وقد اتهم حمرر الديلي مريور الذي قام بن�رش
ال�صور ،اتهامات ب أ�ن ما فعله ي�ضاعف الكراهية جتاه القوات الربيطانية يف العراق؛ أ
المر الذي يعد
من قبيل اخليانة ،وا�ستهدافا مل�صالح البالد ،أ�ي أ�كاذيب ت�سيئ إ�ىل القوات الوطنية وقت احلرب ،وال
ميكن ال�صفح عن هكذا إ��ساءة!.
جترعه ،من تهديد وابتزاز ،عندما تتفق م�صالح
ويف مثال وا�ضح على ما ميكن لل�صحفيني املهنيني ّ
كل من احلكومة ورجال أ
العمال� ،ضد ما ين�رشونه من حقائق؛ مت إ�عفاء بريز مورجان حمرر الديلي
ال�سهم أ
مريور من من�صبه ب�ضغط من حملة أ
المريكيني .وكما الحظ بحق جيف راندال أ�حد حمرري
 « B.B.Cإ�ن هذه امل�ؤ�س�سات ال ت�ضحي مبثل هذه ال�شخ�صيات البارزة يف امليديا ملجرد الت�سلية ،لكنها
كذلك ال تغم�ض عينيها عن ت�رصفاتهم».
وي�شري الكتاب إ�ىل أ�ن التغطية على �آثام رجال أ
العمال و أ�قطاب ال�صناعة ،واحلكومات ،أ��ضحت
العالم ،وبات الت�ضليل �سالحها أ
الول ،يف إ�جناز مهمتها تلك .فال�صحف
مهمة العديد من و�سائل إ
م�رشوع ا�ستثماري يف أ
ال�سا�س ،يهدف أ��صحابه للربح وتكوين الرثوات ،وهي غري معدة ألي هدف
إ�ال �رسد أ
الكاذيب ،والذود عن م�صالح أ��صحاب ر أ��س املال.
العالن أ�دى إ�ىل ا�ستيعاب
العالم يف بريطانيا ،يت�ضح أ�ن االعتماد على إ
ومبراجعة تاريخ و�سائل إ
مبكرا ،وتقلي�ص و إ�عاقة م�سريتها ،بعد أ�ن ر�صد البع�ض ازدهارها قبل احلرب
ال�صحافة الراديكالية
ً
العاملية أ
طاغ على
الوىل .إ�ن ف�شل ال�صحف املحلية الراديكالية يف الوفاء مبطالب املعلنني ،كان له ت أ�ثري ٍ
العالن ،أ�و ظلت متقوقعة على عدد
تلك ال�صحف؛ فهي إ�ما « أ�غلقت أ�بوابها ،أ�و خ�ضعت ل�ضغوط إ
ال يرعاها».
حمدود من القراء بخ�سائر ملحوظة ،أ�و تقبلت
م�صدرا بدي ً
ً
ويربط الكتاب بني ما أ��سماه بالكبت غري امل�سبوق حلرية التعبري ،بظهور فكرة ال�صحافة املحرتفة؛
فيو�ضح أ�ن النا�رشين قد متتعوا بذكاء ،جعلهم يدركون أ�ن �صحفهم بحاجة إ�ىل أ�ن تبدو حمايدة وغري
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ربحا ،وهو ما دفعهم لالهتمام بتعزيز مناهج التعليم يف مدار�س
ّ
متحيزة ،و إ�ال أ��صبحت أ�عمالهم أ�قل ً
أ
تعليم ال�صحافة؛ إ�ذ ا�ستطاعوا بذلك االدعاء ب�ن املحررين واملرا�سلني يتخذون قراراتهم التحريرية
ا�ستنادا إ�ىل حاجة مالك ال�صحيفة أ�و املعلنني ،وبهذا
با�ستقاللية ،انطالقًا من خربتهم املهنية ،ولي�س
ً
العالم مبثابة خدمة جمتمعية حمايدة ،أ
المر الذي ي�صرِّ الكتاب على
ميكن أ�ن يبدو احتكار و�سائل إ
متاما.
نفيه ً
في�سجل على ال�صحفيني
ي�ستعر�ض الكتاب ما أ�طلق عليه التحيزات الكربى يف العمل ال�صحفي،
ِّ
تظاهرهم باختيارهم املتوازن واملحايد والنزيه للق�ص�ص ،يف حني أ��صبح عرفًا بينهم االهتمام أ
بالخبار
ذات امل�صدر الر�سمي ،باعتبارها ت�شكِّ ل أ��سا�س أ
الخبار امل�رشوعة ،مما يعني أ�ن ال�صحافة املحايدة تقوم
على تقدمي تقارير تعبرِّ عن وجهات نظر م�سئويل النظام احلاكم وال�شخ�صيات العامة البارزة ،دون
التفكري يف مدى �صحة هذه أ
الخبار.
وهو ما دفع نيك روبن�سون املحرر ال�سيا�سي ملحطة تليفزيون (�آي .تي .يف) إ�ىل أ�ن يكتب يف
النيوزويك عن حرب العراق« :كنت وزمالئي يف ثنايا ذلك ال�رصاع جن أ�ر بال�شكوى ..لقد حتولنا
إ�ىل ناطقني بل�سان م�سرت بلري .ملاذا؟ كان ذلك ما نحتاج إ�ىل إ�جابة عليه .ملاذا نديل بالتقارير دون تفنيد؟
ودون أ�ن نت�ساءل عن �صحة حتذيره ب أ�ن �صدام كان ميثِّل تهدي ًدا؟ وملاذا مل نقر أ� ما قاله �سكوت ريرت
أ
علي
أ�و هانز بليك�س؟ لكنني كنت أ�جيب على ت�سا ؤ�التي ً
دائما بطريقة واحدة ،وهي �ن وظيفتي حت ِّتم ّ
أ�ن أ�كتب ما يقوم به من بيدهم ال�سلطة ،أ�و ما يفكرون فيه ..هذا كل ما ميكن ل�شخ�ص يف مثل مهنتي
أ�ن يفعله».
كما ي�ؤكد الكتاب على الت أ�ثري الطاغي ل�سيا�سة الثواب والعقاب (الع�صا واجلزرة) ،التي يتبعها
املعلنون ،أ
والحزاب ال�سيا�سية احلاكمة ،يف توجيه ال�صحفيني ناحية مو�ضوعات بعينها ،واالن�رصاف
عن مو�ضوعات أ�خرى؛ إ�ذ تعتمد ال�صحف يف أ�كرث من  %75من عائداتها على إ�عالنات امل�ؤ�س�سات،
ولذلك يقل احتمال تركيزها على أ
الثر املخرب لهذه امل�ؤ�س�سات على ال�صحة العامة ،والبيئة ،وعلى

رخاء وا�ستقاللية �شعوب العامل الثالث .وهو ما ير�صده الكتاب يف تغطيته وحتليله لكيفية تعاطي و�سائل
العالم الليربالية ،مع غزو العراق و أ�فغان�ستان ،والتي د أ�بت خاللها على التغا�ضي عن أ�عتى جرائم
إ
الدول الكربى ذات النفوذ ،و إ�بعاد ال�شكوك عن حقيقة ب�شاعتها ،مقابل ت�ضخيم جرائم وممار�سات
أ�عداء تلك الدول ،وت�ضخيمها ،وو�ضعها حتت املجهر.
ثمة حقيقة وا�ضحة تتلخ�ص يف أ�ن معاناة الفقراء من ذوي اجللود ال�سمراء من �شعوب العامل
اليجابية مع
العالم ،التي يعتمد جناحها على ا�ستمرار عالقاتها إ
الثالث ال تعني �شي ًئا بالن�سبة مل�ؤ�س�سات إ
م�ؤ�س�سات أ
العالم يف أ�ن تقوم
العمال ال�ضخمة ،وحكومات الدول الكربى ،ويتمثل جناح م�ؤ�س�سات إ
مبهمتها يف دعم حلفائها االقت�صاديني وال�سيا�سيني ،حتت الفتة الليربالية والزعم باحلياد.
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عاجــــل

 5مار�س 2007

نداء بتعديل املادة الثانية من الد�ستور
بيان �صحفي

الن�سان إ�ىل ال�سيد رئي�س
بعث مركز القاهرة لدرا�سات حقوق إ
اجلمهورية ورئي�سي جمل�سي ال�شعب وال�شورى بنداء موقع عليه من
مائة �شخ�صية م�رصية ،يطالب بتعديل املادة الثانية من الد�ستور،
ال�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع.
اخلا�صة باعتبار ال�رشيعة إ
ت�ضم قائمة املوقعني عددا من املفكرين والكتاب وال�صحفيني
و أ��ساتذة اجلامعة وال�سيا�سيني أ
والدباء والفنانني واحلقوقيني ،ت�شكل
الدفعة أ
الوىل من التوقيعات .و�سوف تن�رش الدفعة الثانية يف وقت
الحق.
وقد أ��شارت ر�سالة مركز القاهرة لرئي�س اجلمهورية إ�ىل أ�ن املادة
الثانية قد جرى و�ضعها ال�ستخدامها لتحقيق أ�هداف �سيا�سية عار�ضة،
من بينها حتالفات احلكم يف مواجهة املعار�ضة حينذاك.
جدير بالذكر أ�ن مركز القاهرة كان قد تقدم يف  12فرباير املا�ضي
مبذكرة إ�ىل رئي�سي جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،بخ�صو�ص تعديل
الد�ستور تتبنى عدة اقرتاحات ،من بينها تعديل املادة الثانية،
واملادة  77اخلا�صة ب�رضورة و�ضع �سقف زمني لتويل من�صب رئي�س
ال�رشاف الق�ضائي على
اجلمهورية ،كما تعرت�ض املذكرة على إ�لغاء إ
االنتخابات ،وفر�ض حماية د�ستورية على ال�صالحيات اال�ستثنائية
الرهاب وحظر تكوين أ
ألجهزة أ
الحزاب ذات
المن بدعوى مكافحة إ
املرجعية الدينية .وفيما يلي ن�ص النداء:
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نداء بتعديل املادة الثانية من الد�ستور
“ال�سالم دين
يطالب املوقعون أ�دناه بتعديل املادة الثانية من الد�ستور ،والتي تن�ص على أ�ن إ
ال�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع “ ،ويتوجهون بندائهم هذا إ�ىل
الدولة” و أ�ن “مبادئ ال�رشيعة إ
رئي�س اجلمهورية وجمل�سي ال�شعب وال�شورى ،كما يتجهون بندائهم إ�ىل أ
الحزاب ال�سيا�سية ومنظمات
املجتمع املدين وفعاليات الر أ�ي العام� ،آملني أ�ن يقوم ال�سيد رئي�س اجلمهورية واملجال�س الت�رشيعية
ب�إدراج املطلب �ضمن التعديالت الد�ستورية اجلارية.
وي�ستند مطلب التعديل إ�ىل أ
ال�سباب التالية:
أ�وال :أ�ن الن�ص على دين حمدد للدولة ،ينطوي على إ�خالل باملوقف احليادي املفرت�ض للدولة جتاه
مواطنيها الذين ينتمون إ�ىل أ�ديان وعقائد متعددة ،ال يذكرها الد�ستور امل�رصي على أ�ي نحو .وقد
أ�دي ذلك إ�ىل �صدور أ�حكام ق�ضائية تنكر على مواطنني م�رصيني حقهم يف تبني ما ي�ؤمنون به ،وال
ترتك لهم �سبيال ال�ستخراج الهوية ال�شخ�صية و أ�وراق الثبوت القانونية �سوي تغيري معتقداتهم .
ثانيا :إ�ن التعديل الذي طر أ� على املادة الثانية يف عام  ،1980والذي مبقت�ضاه �صارت “مبادئ
ال�سالمية هي امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع “ ال يورد م�صادرا أ�خرى للت�رشيع ،مما يجعله
ال�رشيعة إ
امل�صدر الوحيد ،وهو بالفعل ما ت�ؤكده مذكرة اللجنة الربملانية التي أ�عدت التعديل يف �صورته النهائية،
حيث أ�و�ضحت يف تقدميها للتعديل ،إ�ن إ�رادة امل�رشع الد�ستوري تعني أ�نها “امل�صدر الوحيد” ،و إ�نها
ال�سالمية
ت�ستهدف بذلك إ�لزام امل�رشع بعدم االلتجاء إ�ىل “غريها” ،حتى ولو مل يجد يف ال�رشيعة إ
اجلواب ال�شايف .وهو ما تنوه به بالفعل املحكمة الد�ستورية العليا يف أ�حكامها ذات ال�صلة  .لقد كان هذا
التطور انتكا�سة خطرية ملبد أ� املواطنة ومل�رشوع الدولة املدنية حل�ساب الدولة الدينية.
ثالثا :إ�ن الت�رشيعات يف كل دولة متزج بني ا�ستلهام املخزون احل�ضاري اخلا�ص بها ،وتلبية
ال�سالمية
احتياجات تطور املجتمعات يف الزمان واملكان .وال يجادل احد بالطبع يف أ�ن احل�ضارة إ
ت�شكل رافدا رئي�سيا يف التكوين الثقايف للم�رصيني ،إ�ال أ�نها لي�ست الرافد الوحيد ،الذي يرتتب عليه
بالتايل طم�س أ�و جتاهل م�ساهمات احل�ضارات أ
الخرى –كالفرعونية والقبطية وغريها -يف تكوين
ال�سالمية فقط يف أ
الحكام القانونية التي
وجدان وثقافة امل�رصيني .كما ال ميكن اختزال احل�ضارة إ
انتجتها هذه احل�ضارة يف حقبة حمددة ،وال يف تيار فكري واحد من التيارات العديدة التي ازدهرت
فيها .وبالتايل ف�إنه كان من ال�رضوري أ�ن يعك�س الن�ص هذه احلقيقة التاريخية ( تعدد و تنوع منابع
الرتاث احل�ضاري للم�رصيني) واملعا�رصة ( تعددية أ�ديان وعقائد امل�رصيني) ،مبا يجنب اتهام امل�رشع
الد�ستوري ب أ�نه ي�ستهدف فر�ض أ�حكام دين معني على من ال ي�ؤمنون به ،وباملخالفة اللتزامات م�رص
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الن�سان.
مبقت�ضى املواثيق الدولية حلقوق إ
ال�سالمي هي احد أ�هم املدار�س يف العامل ،إ�ال أ�ن الن�ص
رابعا :رغم إ�ن مدر�سة الفقه القانوين إ
الد�ستوري يت�سم بغمو�ض وت�ضييق �شديدين .ومن ثم يتوقف تف�سريه على امل�رشع واملف�رس الد�ستوري
والق�ضائي ،وبالتايل انحيازا ته ال�سيا�سية واملذهبية والفقهية .ويف كل أ
الحوال فان هذه املبادئ ال ميكن
والجنيل وغريها) فهي ح�صيلة اجتهاد ب�رشي جرى منذ
و�ضعها يف م�صاف الكتب املقد�سة (كالقر�آن إ
نحو ع�رشة قرون ،يف ظروف ومعطيات ذلك الزمان التاريخية وال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية
واالقت�صادية.
خام�سا :أ�ن الن�ص الد�ستوري بهذه ال�صيغة جتاهل وجود عقائد و أ�ديان أ�خرى يف املجتمع امل�رصي،
الديان والعقائد أ
المر الذي ي�شكل تدنيا من � أش�ن أ
لها أ�حكامها اخلا�صة ،أ
الخرى ،و ممن ي�ؤمنون بها
من املواطنني .وهو أ�مر له انعكا�ساته يف احلياة االجتماعية وال�سيا�سية اليومية ويف أ�حكام املحاكم ،ويف
تعميق ال�شعور بالتهمي�ش والظلم لدى أ�تباع الديانات والعقائد أ
الخرى.
�ساد�سا :إ�ن جتربة ربع قرن من �رسيان هذا الن�ص ي�شري إ�ىل أ�نه كان عامال – إ�ىل جانب عوامل
أ�خرى -يف تراجع الدور احليادي املفرت�ض للدولة جتاه مواطنيها .ويف انتهاك احلق يف امل�ساواة

ب�رصف النظر عن الدين ،أ
المر الذي �صار حقيقة مل يعد احد ينكرها ،مهما كان التفاوت يف تقييم حجم
ونوع وطبيعة مظاهر عدم امل�ساواة  .كما جرى توظيف هذا الن�ص لتربير اجتياح �شكليات الدين لكافة
مناحي احلياة االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية (مبا يف ذلك أ�عمال البور�صة والبنوك) ،و
والبداع أ
الدبي والفني ,ومتطلبات
إ��شاعة مناخ التطرف ،على ح�ساب حرية البحث العلمي والفكر إ
العالم اململوكة للدولة م�صدرا رئي�سيا
ال�سمو الروحي للم�رصيني .و �صارت مناهج التعليم وو�سائل إ
المر أ�ن تن�رش وزارة أ
إل�شاعة التطرف الديني ،حتى بلغ أ
الوقاف كتابا يكفر املواطنني الذين ي�ؤمنون
ب أ�ديان أ�خرى ويبيح ا�ستحالل أ�مالكهم ودمائهم!
وبناء على ذلك يطالب املوقعون بتعديل ن�ص املادة الثانية ،مع أ
الخذ بعني االعتبار املبادئ
التالية:
ال�سالم ديانة غالبية املواطنني.
 .1أ�ن إ
 .2أ�ن القيم واملبادئ الكلية أ
م�صدر من امل�صادر الرئي�سية للت�رشيع ،مبا ال يتناق�ض
للديان والعقائد
ٌ
الن�سان ،أ�و يخل بحقوق املواطنة أ�و مببد أ� امل�سـاواة
مع التزامات م�رص طبقا للمواثيق الدولية حلقوق إ
أ�مام القانون.
 .3أ�ن التمتع باحلقوق واحلريات املدنية ال يتوقف على العقائد الدينية للفرد.
� .4رضورة التزام كافة أ�جهزة الدولة باحلياد إ�زاء أ
الديان والعقائد ومعتنقيها من املواطنني.
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أ�خريا ي�ؤكد املوقعون على النداء أ�نهم يحرتمون كل أ
الديان والعقائد ،ويحر�صون على امل�شاعر
الدينية لكافة املواطنني ،و إ�نهم ي�ستهدفون بندائهم هذا امل�ساهمة يف احلوار حول تعديل الد�ستور ،ويف
انت�شال الوطن من منحدر التمزق الطائفي والتطرف الديني الذي ميزق دوال جماورة ،وامل�ساهمة يف
و�ضع م�رص على طريق التقدم ،و جمابهة حتديات القرن احلادي والع�رشين .و إ�نهم إ�ذ يقدرون ح�سن
النوايا الكامن خلف اقرتاح إ��ضافة «مبد أ� املواطنة « يف املادة أ
الويل من الد�ستور ،إ�ال إ�نهم يالحظون
ال�ضافة �ضمانات د�ستورية ملمو�سة ،وخا�صة يف ظل ا�ستمرار ال�صيغة احلالية
انه ال يرتتب على هذه إ
للمادة الثانية.
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م�صريون �ضد التمييز (مارد)

بيان الت أـ��سي�س

إ�دراكا منا نحن امل�رصيني املوقعني أ�دناه على تنوع واختالف خلفياتنا
الدينية وال�سيا�سية والعرقية واالجتماعية أ�نه رغم وجود أ��شكال وممار�سات
عديدة للتمييز بني املواطنني يف م�رص مثل التمييز بني املواطنني  -وخا�صة
وال�سكان ،وانعدام الفر�ص املتكافئة
الفقراء منهم  -يف التعليم والعالج إ
يف احل�صول على عمل لل�شباب يف غيبة النفوذ والرثوة ،والتمييز �ضد
الن�ساء واملعار�ضني ال�سيا�سيني وبع�ض الفئات والعنا�رص الوطنية التي
طال جتاهلها وتهمي�شها ،إ�ال أ�ن أ�خطر أ�نواع التمييز على م�ستقبل م�رص
هو التمييز الديني ،ألنه ي�شطر املجتمع ،ويكر�س ثقافة الفرز ثم العزل ثم
القطع والبرت الكامل مما يقو�ض دعائم الوطن واملواطنة ويع�صف ب أ��س�س
التقدم احلقيقي التي تر�سخت عرب التاريخ؛
وتطويرا ملا جاء يف بيان «م�سلمون �ضد التمييز» الذي وقع عليه نحو
 200م�سلم وم�سلمة وت�ضمن عدد ًا من املبادئ املهمة مثل :الدفاع عن
حرية العقيدة ،و أ�نه ال إ�كراه يف الدين ،باعتبار أ�ن احلرية هي هبة الله
التي يجب أ�ن ندافع عنها كحق لكل إ�ن�سان ،ب�رصف النظر عن الدين أ�و
اجلن�س أ�و العرق ،والت أ�كيد على حق املواطنة الكاملة جلميع امل�رصيني،
و أ�نهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات مبا فيها حرية االعتقاد والعبادة،
و�رضورة التجرمي القانوين ألي متييز على أ��سا�س الدين ،ومالحقة كل
من تثبت ممار�سته التمييز الديني �ضد أ�ي مواطن أ�و مواطنة ،والت�ضامن
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مع املطالب امل�رشوعة والعادلة يف الت�صدي الفعال لكل أ��شكال التمييز الديني؛
و إ�ميانا منا ب أ�ن مناه�ضة التمييز الديني تتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا من كل القوى املناه�ضة للتمييز على
اختالف عقائدها الدينية وانتماءاتها ال�سيا�سية واالجتماعية ،و أ�ن امل�شاركة يجب أ�ن تت�سع لت�شمل كل
امل�رصيني املناه�ضني للتمييز أ�ي ًا كان انتما ؤ�هم الديني أ�و ال�سيا�سي أ�و االجتماعي؛
الن�سان يف املادة ( )18منه التي تن�ص على أ�ن «لكل �شخ�ص
العالن العاملي حلقوق إ
وا�ستناد ًا إ�ىل إ
حق يف حرية الفكر والوجدان والدين  ...الخ” ،و إ�ىل ما قرره الد�ستور امل�رصي بخ�صو�ص عدم
التمييز بني املواطنني وب�صفة خا�صة :املادة ( :)8التي تن�ص على أ�ن “تكفل الدولة تكاف�ؤ الفر�ص جلميع
املواطنني” ،واملادة ( :)40التي تن�ص على أ�ن “املواطنون لدى القانون �سواء ،وهم مت�ساوون يف
احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س أ�و أ
ال�صل أ�و اللغة أ�و الدين أ�و
العقيدة” ،واملادة ( :)46التي تن�ص على أ�ن “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممار�سة ال�شعائر
الن�ساين امل�رصي الذي أ�كد عرب التاريخ أ�ن «الدين لله والوطن للجميع»،
الدينية” ،و إ�ىل الرتاث إ
و أ�ن «م�رص وطن لكل امل�رصيني»؛
نعلن ت أ��سي�س «م�رصيون �ضد التمييز الديني» كيان ًا دميقراطي ًا مفتوح ًا لكل امل�رصيني املناه�ضني
للتمييز الديني يهدف إ�ىل ما يلي:
    -1الدعوة إ�ىل إ�عالء قيم حرية الفكر واالعتقاد وتعميق ثقافة حقوق املواطنة.
 -2الت�صدي الفعال لكل أ��شكال التمييز الديني أ�يا كان م�صدره� ،سواء كان من م�ؤ�س�سات الدولة
أ�و من أ�ي هيئات �سيا�سية أ�و مدنية أ�و دينية ،أ�و أ�فراد.
 -3العمل بكل الو�سائل املمكنة على إ�لغاء كل أ��شكال التمييز بني املواطنني امل�رصيني يف القوانني
أ
والعالم ،و إ�لغاء اخلانة التي حتدد «ديانة» املواطن يف البطاقات
والوراق الر�سمية والتعليم إ
وا�ستمارات طلب الوظائف ،ألنها بداية التمييز وال وظيفة لها إ�ال هذا.
 -4الدفاع عن حقوق املواطنة الكاملة جلميع امل�رصيني وت أ�كيد أ�نهم مت�ساوون متاما يف كل احلقوق
والواجبات مبا يف ذلك حرية االعتقاد والعبادة ،و إ�عالء � أش�ن املواطنة ،والعودة جلذور احلركة
الوطنية التي اعتمدت «امل�رصية» هوية م�شرتكة للمواطنني حتت�ضن اجلميع وترثى بالتعددية الدينية
والفكرية لب�رش أ�حرار ي�سهمون معا يف بناء الوطن.
 -5املطالبة بالتجرمي القانوين لكل ممار�سات التمييز بني املواطنني ،وعلى أ
الخ�ص التمييز على
أ��سا�س الدين ،واملالحقة الق�ضائية لكل من تثبت ممار�سته التمييز �ضد أ�ي مواطن أ�و مواطنة ب�سبب
االعتقاد الديني.
الجراءات املتبعة عند إ�ن�شاء وترميم دور العبادة
 -6العمل على حتقيق امل�ساواة الكاملة يف جميع إ
دون تفرقة على أ��سا�س الديانة ،وال�سعي ال�ست�صدار القانون املوحد لدور العبادة.
 -7ال�سعي إ�ىل الق�ضاء على التمييز من خالل تنمية الطابع املدين الدميقراطي للدولة امل�رصية،
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وا�ستحداث �آليات وقوانني لتكاف�ؤ الفر�ص وما ي�ستتبع ذلك من إ�جراءات لدعمها و إ�ن�شاء م�ؤ�س�سات عامة
ت�ضطلع مبهمة تلقي ال�شكاوى اخلا�صة بالتمييز والبت فيها.
و�سيعمل «م�رصيون �ضد التمييز الديني» على مناه�ضة التمييز الديني بني امل�رصيني با�ستخدام كافة
الو�سائل املتاحة التي ي أ�ملون يف تطويرها امل�ستمر.
إ�ن «م�رصيون �ضد التمييز الديني» إ�ذ يت�صدون لهذا امللف احل�سا�س واخلطري ف�إنهم ال يقبلون أ�ي
متويل أ�جنبي ويعتمدون على العمل التطوعي أ��سا�سا وم�ساهمات أ
الع�ضاء وامل�ؤيدين من امل�رصيني،
ومن ثم فهم يتوجهون إ�ىل املواطن امل�رصي لتمويل أ�ن�شطتهم فهو هدفهم وم�صدر دعمهم.
إ�ننا نتوجه جلميع امل�رصيني وامل�رصيات على اختالف معتقداتهم الدينية كي ي�ضعوا أ�يديهم يف أ�يدينا
وين�ضموا لنا كي نكافح التمييز الديني يف جمتمعنا إلنقاذ هذا الوطن فنحن آ
الن يف مفرتق طرق ،إ� ما
أ�ن يزول التمييز الديني فيكون �ضمان ًا لتقدم الوطن ..و إ�ما أ�ن يرتك فيزداد وي�ستفحل ،ومع ا�ستفحاله
يتقو�ض م�ستقبل م�رص وتدخل بالدنا احلبيبة إ�ىل ظلمة دام�سة قد ال تخرج منها قبل عقود.
التوقيعات ( أ�بجديا)
( 280توقيع حتى � 20سبتمرب )2006
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�إعالن حول
الت�سامح واملواطنة امل�صرية

فخامة ال�سيد الرئي�س  /حممد ح�سني مبارك
رئي�س جمهورية م�رص العربية
حتية إ�جالل وتقدير،
تت�رشف اجلمعية امل�رصية أ
المريكية مبدينة �شيكاغو بالعر�ض على
العالن قام
�سيادتكم إ�عالن حول الت�سامح الديني واملواطنة امل�رصية .هذا إ
ب�إعداده جمموعة من أ�بناء اجلالية امل�رصية باخلارج بالتعاون مع نخبة من
املفكرين امل�رصيني يف م�رص ،وذلك تلبية لدعوة �سيادتكم لل�شعب امل�رصي
اليجابية والبناءة يف نه�ضة بالدنا ورفعتها.
ب�رضورة امل�شاركة إ
وبناء على مبادرة �سيادتكم الكرمية يف إ�ر�ساء قواعد الدميوقراطية
امل�رصية النابعة من تقاليد وح�ضارة م�رص ،و أ�همية تفعيل دور ال�شعب
امل�رصي يف العمل ال�سيا�سي ،ر أ�ينا لزام ًا علينا كم�رصيني �سواء مقيمني يف
اليجابي لتقوية أ�وا�رص الت�سامح الديني
م�رص أ�و خارجها أ�ن نقوم بدورنا إ
العالن املرفق والذي ت�ضمن بع�ض
واملواطنة امل�رصية ،فقمنا ب�صياغة إ
أ
الفكار واملقرتحات التي قد ت�ساعد على بناء �رصح الدميوقراطية وتدعيم

دور املواطن امل�رصي يف امل�شاركة يف العمل الوطني ،وتر�سيخ مفهوم
املواطنة والت�سامح الديني ،والتي ت�شكل تلك أ
الخرية �سمة مميزة ل�شعبنا
امل�رصي العريق .وعلى الرغم من تباعد امل�سافة اجلغرافية بيننا وبني
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وطننا احلبيب م�رص ،إ�ال أ�ن املواطنة امل�رصية الكائنة داخلنا كانت احلافز على �رسعة امل�شاركة يف هذا
العمل .فم�رص لي�ست جمرد وطن نعي�ش فيه ولكنها وطن يعي�ش فينا.
العالن الذي يحتوي على بع�ض املبادئ أ
ال�سا�سية اخلا�صة
ولذا فقد ر أ�ينا التقدم ل�سيادتكم بهذا إ
الر�شادية الالزمة لتنفيذ تلك املبادئ ،وذلك
بالت�سامح الديني واملواطنة امل�رصية وكذا اخلطوات إ
للعر�ض على �سيادتكم للتف�ضل بالنظر .أ�ملني إ�مكانية لقاء �سيادتكم يف الوقت الذي ترت أ�ونه مالئم ًا لذلك
لعر�ض تلك املقرتحات من قبل بع�ض أ�ع�ضاء اجلمعية وهم أ�.د .حممود �رشيف ب�سيوين ،د .رفعت
عبد امللك ،د .حممد عي�سى ،د .كمال إ�براهيم ،وما ميكن أ�ن نقوم به يف امل�ستقبل القريب بناء على
توجيهات �سيادتكم يف هذا ال�صدد.
وختام ًا نت�رضع إ�ىل املوىل عز وجل أ�ن يوفقكم وي�سدد خطاكم إ�ىل ما فيه اخلري ،والتقدم ،والرخاء
ألر�ض الكنانة و�شعبها.
وتف�ضلوا �سيادتكم بقبول وافر االحرتام،،،
أ�.د .حممود �رشيف ب�سيوين
					
				

رئي�س اجلمعية امل�رصية أ
المريكية ب�شيكاغو
الن�سان بجامعة دي بول،
رئي�س املعهد الدويل حلقوق إ

رئي�س املعهد الدويل للدرا�سات العليا يف العلوم اجلنائية،
الرئي�س الفخري للجمعية الدولية لقانون العقوبات

حترير ًا يف 2005/11/10

�إعالن حول الت�سامح واملواطنة امل�صرية

 1نوفمرب 2005

الديباجة:
أ
متيزت “املواطنة امل�رصية” ب�شموليتها طوال حقب التاريخ امل�رصى احلديث ،إ�ال �ن حالة التوتر قد ت�صاعدت
داخل ن�سيج أ
المة امل�رصية م�ؤخرا ،وانعك�س هذا التوتر على اجلاليات امل�رصية فى الواليات املتحدة ومناطق
أ�خرى من العامل.
وبغ�ض النظر عن الق�ضايا التى تعرتى أ
المة امل�رصية فى الوقت الراهن ،فقد بادر امل�رصيون فى املهجر،
آ
بالت�شاور مع جمموعة من املفكرين امل�رصيني ،مبحاولة ت�شكيل جبهة موحدة تعرب عن �مال ال�شعب امل�رصى
وتطلعاته ولكى حتقق م�صالح م�رص� ،سواء فى الداخل أ�و فى اخلارج .وقد التقت تلك املجموعة من امل�رصيني
امل�سلمني وامل�سيحيني من أ�ع�ضاء اجلالية امل�رصية بالواليات املتحدة أ
المريكية حتت رعاية اجلمعية امل�رصية
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أ
المريكية( )1فى مدينة �شيكاغو بوالية إ�للينوى لتحقيق ذلك احللم الذى يراودهم فى ت�شكيل جبهة موحدة من
أ
امل�رصيني فى اخلارج ،وقد انعك�س على جدول �عمالهم بع�ض أ
المور التى تعكر �صفو العالقات بني امل�سلمني
وامل�سيحيني داخل م�رص وخارجها.
أ
ؤ
وكان القا�سم امل�شرتك بني املجتمعني والذى دارت على ��سا�سه مناق�شاتهم هو “م�رصيتهم” وانتما�هم إ�ىل
تراث تاريخى عريق وح�ضارى موحد ،بغ�ض النظر عن معتقداتهم الدينية ويجمع بني امل�شاركني فى هذا اللقاء
الن�سان أ
ال�سا�سية ،مبا فى ذلك احلرية الدينية( )2وحرية التعبري( )3التى يكفلها
أ�ي�ضا إ�ميانهم العميق أب�ن حقوق إ
الد�ستور امل�رصى ،يجب أ�ن تكون هى أ
ال�سا�س الذى تبنى عليه وحدة �شعب م�رص.
وا�ستنادا إ�ىل إ�دراكها ملنظومة الق�ضايا املت�ضمنة فى العالقات بني أ
الديان وتنوع دالالتها ،ا�ستنتجت املجموعة
أ�ن هناك ات�ساعا متناميا للفجوة القائمة بني عن�رصى ال�شعب امل�رصى امل�سلم وامل�سيحى .ورغم جهود ذوى النوايا
احل�سنة فى كال اجلانبني أ
لر�ب ال�صدع بينهما ،إ�ال أ�ن هناك أ�ي�ضا من يتخذون مواقف مت�شددة ومتطرفة ت�ؤدى إ�ىل
تو�سيع الهوة بني الطرفني.
أ
أ
وفى جمتمع تنفذ التمايزات الدينية فى مناخه االجتماعى وي�شكل امل�سلمون �غلبية هذا املجتمع ،ت�شعر القلية
الق�صاء .ورد الفعل احلتمى لهذا املناخ االجتماعى لدى
امل�سيحية ب�ضغوط التهمي�ش والرتهيب التى ت�صل إ�ىل حد إ
امل�سيحيني ي�ؤدى بدوره إ�ىل ازدياد اال�ستقطاب الدينى فى كال اجلانبني.
وانطالقا من إ�ميان هذه املجموعة أ�ن حاجة ما�سة لتقييم هذه أ
المور و�رضورة إ�عداد العدة ملواجهة �سلبيات
اال�ستقطاب املبنى على أ��سا�س دينى ،و إ�ميانها بجدوى أ
و�همية امل�شاركة مع العديد من امل�رصيني الذين يتفقون
معها فى أ
الر�ى �سواء داخل م�رص أ�و خارجها ،ترى املجموعة أ�ن العوامل الدينية ال تتحمل وحدها م�سئولية
التعبري عن روح التع�صب واحل�سا�سية فى املجتمع امل�رصى ،بل ت�شارك فى امل�سئولية كذلك العوامل االجتماعية
والرتبوية وغريها من أ
المور التى ت�سهم بدورها فى تفاقم امل�شكلة ككل مثل اجلهل والريبة وعدم املباالة فى
مواجهة التع�صب الدينى.
وال يغيب عن بال امل�شاركني فى هذه املجموعة ما يبديه الرئي�س ح�سنى مبارك من االهتمام بهذا أ
المر وال
اليجابية التى تتخذها احلكومة ،والتى من بينها اعتبار يوم عيد ميالد ال�سيد امل�سيح (عليه ال�سالم) إ�جازة
اخلطوات إ
ر�سمية ،وتفوي�ض املحافظني �سلطة الرتخي�ص للكنائ�س ب�إجراء عمليات الرتميم ملبانيها.
ومع ذلك فما زالت املخاوف تراود أ
بال�ضافة إ�ىل امل�ضايقات العابرة ال�صادرة
القباط ب�سبب املناخ املحيط بهم إ
عن بع�ض اجلهات احلكومية .ي�ضاف إ�ىل ذلك ما يواجهونه من �سيا�سات وت�رصفات تتجلى بو�ضوح فى مظاهر
عدم امل�ساواة فى التعامل معهم .بيد أ�ن االجتاه الر�سمى والذى يعك�س أ
ر�ى الكثري من أ�بناء ال�شعب امل�رصى يرى
أ�ن تلك املخاوف مبالغ فيها وال أ��سا�س لها من ال�صحة ،ف�ضال عن أ�ن أ
القباط مل يعربوا بقدر كاف عن تقديرهم
للتقدم الذى حدث على مدى الع�رش �سنوات أ
الخرية واال�ستجابة للكثري من مطالبهم .ومن ثم ف�إن هذا التباين
ال�سالمى وامل�سيحى وكذا اجلهات
اليجابى لدى كل من الطرفني إ
فى الر ؤ�ى يعرقل إ�مكانية ا�ستمرار احلوار إ
الر�سمية.
ؤ
وعلى �ضوء ما تقدم ذكره ف�إن املجموعة ت�من بوجوب إ�عداد �صياغة وا�ضحة ملبادئ �سيا�سة عامة ،وو�ضع
قواعد ثابتة خلطوات تنفيذية ت�ستهدف مواجهة بع�ض هذه امل�شاكل وخلق مناخ أ�ف�ضل للتفاهم املتبادل بني عن�رصى
أ
المة.
أ
ال�سهام فى
والغر�ض من �صياغة مبادئ ��سا�سية عامة واقرتاح خطوات تنفيذية (�سريد تف�صيلهما فيما بعد) هو إ
رواق عربي العدد 45

184

وثيقة
حل امل�شاكل الواقعية احلقيقية والتقليل من حجم التوهم بوجود �رصاع بني الطرفني .ولي�ست املبادئ أ
ال�سا�سية وال
اخلطوات التنفيذية غاية فى ال�شمولية بحيث ت�ستوعب كل �صغرية وكبرية ،كما أ�ننا ال نتوقع لهما أ�ن يناال الر�ضا
التام من جانب كل أ
الطراف املعنية.
ال ت�ستهدف املجموعة بتلك الوثيقة إ�لقاء اللوم على طرف بعينه مبا�رشة ،إ�منا هى فى روحها وجوهرها
حماولة خللق مناخ أ�ف�ضل لتبادل التفاهم الدينى وتعزيز الوحدة الوطنية واملواطنة و إ�عالء راية امل�ساواة وتر�سيخ
الن�سان فى م�رص للجميع دون ا�ستثناء.
حقوق إ
 )1املبادئ أ
ال�سا�سية :
 -1م�رص هى وطن كل امل�رصيني بغ�ض النظر عن االنتماء الدينى أ�و العرقى بينهم أ�و اختالف حمل إ�قامتهم
�سواء داخل م�رص أ�و خارجها.
 -2لكل مواطن اال�ستمتاع بحقوق مت�ساوية مبا فى ذلك احلرية الدينية وممار�ستها وفقا ملا هو وارد بالد�ستور
الن�سان ،وال يجب أ�ن يكون هناك� ،سواء فى ال�سيا�سة أ�و التطبيق،
وااللتزامات القانونية باملعايري الدولية حلقوق إ
ما ينتق�ص من تلك احلقوق أ
ال�سا�سية.
أ
 -3تنحية التع�صب الدينى جانبا مع ال�سعى لتدعيم وحدة الوطن والعمل على تقدم الت�آلف االجتماعى على ��س�س
الن�سان �سواء الفردية منها أ�و اجلماعية.
تكفل كرامة كل م�رصى واحرتام حقوق إ
ؤ
 -4قيام احلكومة وكبار امل�سئولني وممثلى امل��س�سات مبا فى ذلك الهيئات الدينية بتعزيز ون�رش قيم الت�سامح
الدينى والوحدة الوطنية بني �صفوف املجتمع باختالف قطاعاته.
 -5املواجهة احلا�سمة والفعالة من قبل احلكومة والهيئات الدينية واملجتمع املدنى لظاهرة التفرقة الدينية
والتمييز فى املعاملة بني امل�سلمني وامل�سيحيني وغري ذلك من العوامل التى أ��سفرت عن تزايد ال�شعور بعدم االنتماء
لدى جمموعة من املواطنني امل�سيحيني.
ملبد� امل�ساواة فى حقوق املواطنة على امل�رصيني املغرتبني أ
 -6كفالة القانون واحلكومة أ
و�بنائهم مزدوجى
اجلن�سية مع مراعاة مطالبهم واحتياجاتهم.
الر�شادية للتنفيذ
 )2اخلطوات إ
االقرتاحات الواردة أ�دناه هى ا�ستجابة مل�شاكل قائمة حاليا ،والغر�ض منها أ�ن تفى مبا جاء فى املبادئ أ
ال�سا�سية
املت�ضمنة فى هذا البيان .وت�شتمل هذه االقرتاحات ،على ما يلى :
 -1إ��صدار قانون موحد لتنظيم بناء دور العبادة فى م�رص ،بحيث ت�صبح �سلطة إ��صدار تراخي�ص البناء
والرتميم حمددة وفقا للقانون ولي�ست خا�ضعة ألهواء أ�و حتفظات جهات معينة.
 -2عدم ذكر البيانات اخلا�صة بالهوية الدينية فى امل�ستندات والوثائق الر�سمية إ�ال فى حالة وجود م�سوغ
قانونى وا�ضح للن�ص عليها.
()4
أ
أ
 -3إ�عمال مواد القانون املعنية بحماية حرية الديان ومنع ازدرائها مع منع ن�رش و إ�ف�شاء �ية مواد �رصيحة
أ�و �ضمنية فى م�رص أ�و خارجها ،ت�سيئ إ�ىل أ
الديان ال�سماوية� ،سواء كانت واردة فى املقررات املدر�سية أ�و برامج
العالم أ�و اخلطاب الدينى.
إ
 -4بذل اجلهد من قبل الهيئات الدينية لوقف ن�رش املعلومات امل�ضللة من بع�ض اجلهات حول التفرقة (الدينية)
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الديان أ
ال�ساءة إ�ىل أ
الخرى أ�و إ�خفاق احلكومة فى معاجلة م�شاكلهم.
والتع�صب أ�و إ
أ
العالم احلكومية والتى تتناول و�صفا أ
للديان ال�سماوية يجب �ن
 -5املواد الدينية التى ت�صدر عن و�سائل إ
أ
أ
يراعى فى إ�عدادها الرجوع إ�ىل امل�صادر املعتمدة لهذه الديانات و�ن ي�شارك فى إ�عدادها ��شخا�ص ممن ينتمون
الديان ال�سماوية أ
إ�ىل تلك الديانات ،مع مراعاة أ�ال تت�ضمن هذه املواد ما ي�سيئ إ�ىل أ
الخرى.
الح�سا�س لدى أ�بناء اجليل اجلديد بقيم الت�سامح الدينى والعمل على دمج خمتلف العقائد الدينية فى
 -6بث إ
أ
العالم احلكومية �و أ
الهلية.
الح�سا�س باالنتمائية واملواطنة امل�رصية من خالل و�سائل إ
بوتقة إ
أ
 -7احلث على إ�دخال التاريخ والرتاث القبطى فى مناهج التعليم ال�سا�سى واجلامعى مع إ�براز الدور الوطنى
والعطاءات املتعددة ألبناء م�رص من أ
القباط.
 -8زيادة عدد الوظائف احلكومية للم�سيحيني وتي�سري ال�سبل لهم للو�صول إ�ىل املنا�صب القيادية فى احلكومة
والقوات امل�سلحة والق�ضاء وال�رشطة واجلامعات واملجال�س املحلية ،مع أ
الخذ فى االعتبار و�ضع قانون يكفل
أ
أ
اليجابى (يتحقق مبقت�ضاه نوع من العدالة فى إ�تاحة فر�ص العمل للقليات) ل�ضمان تعيني ن�سبة من
مبد� التدخل إ
مواطنى أ
القلية ممن تتوافر فيهم �رشوط الكفاءة للعمل املطلوب فى منا�صب احلكومة وامل�ؤ�س�سات الكربى.
 -9إ�عادة م�سئولية إ�دارة وا�ستغالل أ�را�ضى أ
و�وقاف الكني�سة القبطية اخلا�ضعة لوزارة أ
الوقاف وال�شئون
الدينية إ�ىل الكني�سة .مع كفالة حقوق امللكية العقارية لتلك الكنائ�س.
 -10إ�عادة النظر فى مواد الد�ستور امل�رصى لكى تتوائم وتتواكب مع مقت�ضيات تطور املجتمع امل�رصى
وتطلعاته.
 -11ت�شكيل جلان من أ
الزهر والكنائ�س امل�سيحية باختالف مذاهبها ملراجعة املناهج التعليمية وموا�صلة مراقبة
العملية التعليمية ل�ضمان أ�ال تت�رسب مواد تثري التع�صب أ�و معلومات دينية م�شو�شة إ�ىل عقول الطلبة.
الوقاف بتفعيل دور جمل�س �شئون أ
الزهر وبطريرك الكني�سة القبطية ووزير أ
 -12قيام �شيخ أ
الديان
واحلوار الدينى لكى يناق�ش ب�صفة دورية امل�سائل التى ت�ؤثر على العالقات بني الطوائف الدينية فى م�رص والتى
جتمع بني أ�بنائها ديانات التوحيد ال�سماوية.
أ
أ
 -13إ�ن�شاء م�ؤ�س�سة تعنى أب�مور أ
الديان و�ن تخول لها ال�سلطة إليجاد حلول ملا يطر� من م�شاكل.
الن�سان لتلقى ال�شكاوى وااللتما�سات اخلا�صة بانتهاكات
 -14ت�شكيل جلنة خا�صة باملجل�س القومى حلقوق إ
ؤ
احلق فى حرية العقيدة ،وذلك لفح�صها وتقدمي نتائج الفح�ص للجهات وامل��س�سات احلكومية املعنية ،وذلك بغر�ض
حل امل�شاكل احلقيقية و�رصف اجلهد ملواجهة املظامل التى أت�كدت م�صداقيتها.
أ
وقد قررت املجموعة بعد تو�صلها ل�صياغة هذه النقاط أ�ن تعر�ض هذا الن�ص على �كرب عدد من امل�رصيني
داخل م�رص وخارجها بغر�ض ت�شكيل جمهور وا�سع من امل�ؤيدين القادرين على حمل هذه آ
الراء وتو�صيلها
ال�رساع فى عملية
إ�ىل القيادات احلكومية والدينية فى م�رص و إ�ىل املجتمع املدنى فى م�رص بهدف العمل على إ
ن�رش الت�سامح الدينى والتفاهم بني أ
الديان واحلد من ال�شعور ال�سائد لدى امل�سيحيني فى م�رص بالتفرقة والتهمي�ش
والق�صاء وعدم االطمئنان.
إ
بالنيابة عن جمموعة �شيكاغو
				
أ��ستاذ دكتور /حممود �رشيف ب�سيونى والدكتور /رفعت عبد امللك
		
متت ال�صياغة فى �شيكاغو يوم  14يوليو �سنة 2005
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الهوام�ش
 -1ت�ضم ع�ضوية املجموعة  :أ�.د .حممود �رشيف ب�سيونى ،د.رفعت
عبد امللك ،د.حممد عي�سى ،د.طه الغوابى ،د.كمال إ�براهيم ،د.عمر
خليل ،أ�حمد املليجى ،د.وجيه ن�سيم ،دينا را�شد ،أ�حمد رحاب ،د.مدحت
طنو�س ،د .ف�ؤاد تيمور ،د.عاطف مقار وقد ر أ��س االجتماعات كل
من أ�.د.حممود �رشيف ب�سيونى (رئي�س اجلمعية امل�رصية أ
المريكية)
ود.رفعت عبد امللك (نائب رئي�س اجلمعية امل�رصية أ
المريكية).
 -2املادة  46من الد�ستور امل�رصى.
 -3املادة  47من الد�ستور امل�رصى.
 -4قانون العقوبات املواد أ�رقام “ 98و”188 ،176 ،161 ،160 ،
التى تناولت باحلماية القانونية حرية أ
الديان ومنع أ�زدرائها
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