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مركز �لقاهرة لدر��س���ات حقوق �لإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حقوق �لإن�س���ان 

و�لدميقر�طية، وحتليل �س���عوبات تطبيق �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�س���ان، ون�رش 

ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان. ومن �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف يعمل 

�ملركز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�س���ان مع �لركيز 

ب�س���كل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�سان. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق 

�لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�س���وء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا 

�حلقوقي���ة �مللحة يف �ل���دول �لعربية، و�لتن�سي���ق مع خمتلف �لأط���ر�ف �ملعنية 

و�ملنظمات غ���ري �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

به���ذه �لق�ساي���ا وحماولة �لتو�سل �إىل حل���ول وبد�ئل تتو�فق م���ع �لقانون �لدويل 

حلقوق �لإن�سان.  

 يتمتع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بالأمم 

�ملتح���دة، و�سفة �ملر�ق���ب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�س���ان و�ل�سعوب. �ملركز 

ع�س���و يف �ل�سبكة �لأوروبية �ملتو�سطية حلقوق �لإن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية لتبادل 

�ملعلومات حول حرية �لر�أي و�لتعب���ري )�يفك�ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاهرة وباري�ص 

وجنيف. وحا�سل على جائزة �جلمهورية �لفرن�سية حلقوق �لإن�سان لعام 2007.         

�ملدير �لتنفيذي

معتز الفجريي

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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العنف الطائفي فى م�ضر

عقب انتهاء قدا�س عيد امليالد يف مدينة جنع حمادي التابعة ملحافظة قنا يف �صعيد م�رص، وقبل منت�صف 

ليل ال�صاد�س من يناير 2010؛ حتول �حتفال �لأقباط بعيدهم �إىل ماأمت، غرقت خالله م�رس باأ�رسها يف بحر من 

احلزن والغ�صب والهلع، وذلك اإثر مقتل 7 مو�طنني م�رسيني بينهم 6 من �لأقباط وم�صلم ف�صال عن �إ�صابة 9 

. ��صطبغ �صباح عيد �مليالد بلون دماء �ل�صحايا �لذين ق�صو� حتفهم بعد �أن �نتهو� من طقو�س 
)1(

�أقباط �آخرين

�حتفالهم �لديني، و�رسعان ما �نت�رس خرب جرمية �لقتل على �لهوية يف جنع حمادي يف كل بقعة من �أر�س م�رس، 

و�أ�صبحت �جلرمية �لنكر�ء �ملو�صوع �لرئي�س للمناق�صات يف �ملجال�س �خلا�صة ويف �ل�صحف وو�صائل �لإعالم، 

�لتي تناف�صت يف حتديد �لأ�صئلة �ل�رسورية �لتي مل تزل بعد حائرة يف �لبحث عن �إجابات �صافية.

�لوحدة  على  طر�أت  �لتي  �لتغري�ت  وعن  ودو�فع �جلرمية،  �أ�صباب  حول  �لأ�صئلة  من  �لكثري  هناك  كانت 

�ملفكر  �لتي خل�صها  تلك  للتعاي�س،  �ملبتكرة  على �صيغته  ف�صل يف �حلفاظ  �أنه  يبدو  �لذي  �مل�رسي  �ملجتمع  يف 

�لر�حل �لدكتور حممد �ل�صيد �صعيد يف »حتقيق �لوحدة عرب �لعرت�ف بالتعدد وتقنينه«، وكذلك ركزت �لعديد 

)1( ملزيد من التفا�سيل؛ انظر: تقريراملبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية ال�سادر بعنوان )جنع حمادي: �سهود على الفتنة(، 

يناير 2010.
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من �لأ�صئلة على دور �لقادة �لدينيني يف تاأجيج �لفتنة بني �مل�رسيني. �أي�ًصا كانت هناك �أ�صئلة حذرة حول دور 

وم�صئولية �لدولة عما حدث للم�رسيني؛ نتيجة لغياب �لدميقر�طية و�لعجز عن حتقيق �مل�صاو�ة وعدم �حرت�م 

حقوق �لإن�صان، و�حرت�ف �حلكومة للكالم عن »�ملو�طنة« دون �أن يغدو لهذ� �لكالم �صدًى �أبعد من �لتعديل 

�لد�صتوري يف عام 2007، �لذي �أ�صحت �ملو�طنة مبوجبه مادة يف �لد�صتور مع وقف �لتنفيذ.

يف  �لدو�م  على  حا�رسة  بل  �لأخرية  �ل�صنو�ت  طو�ل  م�رس  عن  غائبة  تكن  مل  �لطائفي  �لحتقان  �أجو�ء 

ومر�صى  و�لإ�صكندرية  �لكربى  �لقاهرة  يف  خمتلفة  مناطق  �صهدتها  متبادلة  و�تهامات  ومظاهر�ت  ��صتباكات 

مطروح وعدة مدن بال�صعيد. وقبل �أيام معدود�ت من وقوع جرمية جنع حمادي كان مركز �لقاهرة لدر��صات 

�لطائفي طابع حياة فى م�رس؟«، لكن  �لتوتر  �أ�صبح  �لإن�صان قد عقد حلقة نقا�صية حتت عنو�ن »هل  حقوق 

جاءت جرمية عيد �مليالد لتوؤكد �أن �لعنف �لطائفي �أ�صبح �أخطر ما يهدد �ملجتمع �مل�رسي يف �لآونة �لأخرية.

�لأقباط لي�صو� وحدهم �صحايا �لعنف �لطائفي يف م�رس؛ فعلى �صبيل �ملثال كان �لبهائيني يف �إحدى قرى 

حمافظة �ملنيا �أهد�ًفا يف عام 2009 ملجموعات من �مل�صلمني �لذين متلكهم �لغ�صب لكت�صافهم �أن بع�س �لبهائيني 

�لكفرة يعي�صون بينهم يف قريتهم، فاأر�دو� تطهريها مبحاولة حرق بيوت 3 عائالت بهائية.

ت �أ�صو�ت �ملد�فعني عن حقوق �لإن�صان وعدد كبري  عقب كل حادث طائفي تتكرر ذ�ت �لتو�صيات �لتي ُبحَّ

من �ملثقفني يف مطالبة �لدولة بتنفيذها دون جدوى، حتى �أنهم يف �أحيان كثرية يبدون كمن يخاطبون �أنف�صهم. 

�صيا�صات  على  �لرئي�صية  �ملالحظات  من  جمموعة  �إىل  بالإ�صافة  �لتو�صيات،  تلك  و�أبرز  �أهم  مر�جعة  وميكن 

�لدولة يف �لتعامل مع ما بات يعرف مبلف �لأقباط، يف ورقة �ملوقف �لتي �صدرت عن مركز �لقاهرة لدر��صات 

 .
)2(

حقوق �لإن�صان عن �أعمال �لعنف و�لفتنة �لطائفية �لتي �ندلعت يف �لإ�صكندرية يف �أبريل 2006 

لقد �أ�صهمت �حلكومة �مل�رسية بتبنيها تف�صري�ت �صيقة للدين �لإ�صالمي، يف �إذكاء �لُفرقة بني مو�طنيها. 

وهي �حلكومة �لتي متتلئ مدونات �لقو�نني، �لتي تعمل على تنفيذ مو�دها، بتجرمي )تهديد �لوحدة �لوطنية(، 

لها، من  تتعّر�س  قد  �لتي  )�لتهديد�ت(  ولُكنه  )�لوحدة(  لطبيعة  تعريف حمدد  تو�فر  عدم  رغم  مبا ميّكنها، 

�لدو�عي  تريد، وكلما تو�فرت  �ملجتمعية و�لثقافية، وقتما  �لأن�صطة  �لعقوبات على كثري من  باقة من  تطبيق 

�لأمنية و�ل�صيا�صية.

�لقبطي  �إخفاقات متو�لية تربز بجالء يف �مللف  �لتعامل مع �لأقليات  وت�صّجل �لإ�صرت�تيجية �حلكومية يف 

�أخرى خا�صة ببدو �صيناء وبالنوبيني. تت�صح مالمح  ومن بعده يف ملفات �ل�صيعة و�لبهائيني، كما يف ملفات 

�لإخفاق يف غ�ّس �لب�رس عن وجود �لن�صو�س �لقانونية �لتي ينبغي تفعيلها، وتعطيلها حل�صاب �للجوء ملجال�س 

�لأقلية  ملنح  �ل�صاعية  �لقو�نني  ُتغّيب م�رسوعات  وبينما  �أبدّي.  �ل�صمود كحّل  �لتي ل ميكنها  �لعرفية  �ل�صلح 

نف�س حق �لأغلبية يف ت�صّييد دور �لعبادة، تبقى �ل�صاحة مفتوحة ل�صتقبال بالغات و�دعاء�ت �لتكفري و�تهامات 

�زدر�ء �لأديان لأ�صخا�س كل جرميتهم �عتناق دين ل تدين به �لأغلبية، و�صتظل �ملادة �لتي تن�س على �ملو�طنة 

)2( ميكن �لإطالع على ورقة �ملوقف �ل�صادرة عن مركز �لقاهرة لدر��صات حقوق �لإن�صان يف ق�صم �لوثائق بهذ� �لعدد. 

العنف الطائفي فى م�ضر
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يف �لد�صتور معّطلة، نظرً� لغياب �لإر�دة �ل�صيا�صية �لالزمة لتفعيلها، وبفعل وجود �ملادة �لثانية �لتي تن�س على 

�أن �ل�رسيعة �لإ�صالمية �مل�صدر �لرئي�صي للت�رسيع، و�لتي لن تفتح �لباب �أمام مفهوم �لوحدة �لوطنية لي�صمل 

يف ح�صوره �لقانوين و�ملجتمعي و�لإعالمي، �مل�رسيني جميًعا، بغ�ّس �لنظر عن �لدين.

�ملهتمني  و�لنا�صطني،  و�لباحثني  �لكتاب  من  جمموعة  دعوة  �إىل  عربي(  )رو�ق  يف  بادرنا  �ل�صياق  هذ�  يف 

بتعزيز �حلريات �لدينية ومبكافحة �لتمييز �لديني، للم�صاهمة يف ملف خا�س يطرحون فيه �أفكارهم ووجهات 

نظرهم عن �أ�صباب تز�يد �لتوتر و�لحتقان �لطائفي يف م�رس. وهي �مل�صاهمات �لتي �صتطالعونها بني دفتي هذ� 

�لعدد.

�لديني«، يذهب  �لتمييز  �أن �لدكتور حممد منري جماهد، من�صق جمموعة »م�رسيون �صد  �لبد�ية جند  يف 

�لعنف  �أحد�ث  �لدولة تخاذلت يف مو�جهة  �أن  �لطائفية، ويرى  �لتوتر�ت  �أول عن  �لدولة كم�صئول  �إىل حتديد 

�أن �صيا�صاتها ت�صببت يف �صيوع �لتمييز �لديني مبا مت متريره من قو�نني، ف�صاًل عن  �إىل  �لطائفي، بالإ�صافة 

ت�صبع موؤ�ص�صات �لتعليم و�لإعالم �لر�صمية باأفكار وثقافة �لتمييز �لديني �لتي �أ�ّص�صت للعنف �لطائفي. وير�هن 

للمطالبة  موؤخًر�  ت�صكلت  �لتي  �ل�صيا�صية،  و�حلركات  �لحتجاجية  للحركات  كبري  دور  على  جماهد  �لدكتور 

بالإ�صالح �ل�صيا�صي و�لدميقر�طي، يف �لق�صاء على �لتمييز �لديني.

�أما �لأ�صتاذ جمدي خليل، �ملدير �لتنفيذي ملنتدى �ل�رسق �لأو�صط للحريات، فيقدم وجهة نظره �خلا�صة فيما 

�أ�صماه بخ�صائ�س �لعنف �ملوجه �صد �لأقباط يف م�رس. حيث يرى �أنه عنف و�إرهاب دينى يقوم به طرف و�حد 

هو �مل�صلمون، يف �إطار ��صتئ�صاد �لأغلبية على �لأقلية. كما يقدم �لأ�صتاذ خليل وجهة نظر �صادمة فيما يتعلق 

بدور �لدولة يف �أعمال �لتوتر و�لعنف �لطائفي يف م�رس، حيث مل يتوقف عند م�صئولية �لدولة عن �لعبث مبفهوم 

�ملو�طنة وتكري�س �لتمييز عرب �لت�رسيع وو�صائل �لإعالم و�ملناهج �لتعليمية و�لتق�صري يف حماية �لأقباط، بل 

تخطاه �إىل �تهام مبا�رس لها بالتحري�س �صدهم. �أي�ًصا على غري �لعادة يربئ �لأ�صتاذ خليل �لفكر �لوهابي من 

�مل�صئولية عن �نت�صار �لتطرف و�لعنف �لطائفي يف م�رس، حيث يعترب م�رس م�صدًر� رئي�صًيا »لت�صدير �لفكر 

�ملتطرف للمنطقة باأ�رسها وللعامل كله«. ويقّدم يف نهاية �ملقال روؤية مت�صائمة مفادها �أن �لعنف �لطائفي �صيتاأجج 

م�صتقباًل يف �لبالد.

من ناحيته يقدم �لدكتور عمار علي ح�صن، �لكاتب و�لباحث يف علم �لجتماع �ل�صيا�صي، روؤيته �ملختلفة �لتي 

يوؤكد من خاللها �أنه حتى �لآن ل يز�ل �مل�رسيون قادرين على و�أد �أي فتنة يف مهدها، وح�رسها يف مكانها. لكنه 

يف �لوقت ذ�ته ينّبه �إىل �أن ترك �لأمور على حالها من دون عالج �صاف – و�لكتفاء بـ »�مل�صكنات« �أو �للجوء 

�إىل �أي »خمزون تاريخي« حممل بالت�صامح و�لتفاهم، �أو معاجلة �مل�صاألة على م�صتوى �لنخب – مل يعد كافيا. 

وي�صري �إىل �أن هناك �أزمة يعانيها �ملجتمع يف �حرت�م �لعي�س �مل�صرتك؛ وهو ما دفعه لتخ�صي�س مقاله باأكمله 

لو�صع مبادئ �أ�صا�صية لبناء �لتعاي�س وحتديد �رسوطه وفر�صه وو�صائل تعزيزه. 

�لأ�صتاذ عادل جندي، �لكاتب و�لنا�صط �حلقوقي �ملقيم يف باري�س، يذهب �إىل �أنه عندما يحدث �قرت�ب من 

هذا الرواق
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– بـ »�لعنف  – كنوع من �ملو�ءمة �ل�صيا�صية  »�مل�صكلة �لقبطية« فاإن �لنقا�س ينح�رس حول ما �أ�صبح يعرف 

�لطائفي« بينما يرى �لكاتب �أنها يف �حلقيقة »�عتد�ء�ت طائفية«، كما �عترب �أن ما يتم �لإعالن عنه من �حلو�دث 

�لطائفية يقت�رس على �حلو�دث �لكبرية �لتي يعتربها جمرد قمة �صغرية لـ »جبل جليد عنفي« كبري. وبدوره 

�نتقد �لأ�صتاذ جندي �صيا�صة �لدولة يف �لتعاطي مع �أحد�ث �لعنف �لطائفي، قبل �أن ياأخذنا يف جولة ��صتعر�س 

حالة  على  بالرتكيز  وذلك  �ل�صيا�صي،  �لنظام  يف  �ملجتمع  مكونات  كافة  �ندماج  متنع  �لتي  �حلو�جز  خاللها 

وو�صع �لأقباط كنموذج كا�صف للخلل �لكامن يف �حلياة �ل�صيا�صية �مل�رسية. �إذ يرى �أن �لنظام �حلاكم م�صئول 

عن �ن�صحاب �لأقباط من �مل�صاركة �ل�صيا�صية، كما �عترب �أن �ملادة �لثانية يف �لد�صتور �لتي تعترب �أن »مبادئ 

�ل�رسيعة �ل�صالمية �مل�صدر �لرئي�صى للت�رسيع« �صبًبا يف تكري�س �لدولة �لثيوقر�طية و�لتمييز بني �ملو�طنني 

�لنتيجة  مبثابة  تعد  �لتي  �لأكرب،  �لإ�صكالية  هو  �ملجتمعي  �لتهمي�س  تفاقم  �أن  �إىل  و�أ�صار  �لدين.  �أ�صا�س  على 

�ملبا�رسة لأ�صلمة �ل�صارع �مل�رسي و�أجهزة �لدولة على يد �لنظام �حلاكم. ويرى �لكاتب �أن �لأغلبية، �ملاأزومة 

و�ملطحونة لأ�صباب �قت�صادية و�صيا�صية متعددة، عندما ترى �أن هناك �أقلية تتعامل معها �لدولة وفقا ل�صيا�صات 

�أن جتد �لأغلبية يف تلك �لأقلية هدفا منا�صبا للتنفي�س عن �صحنات  �إق�صائية متعمدة، فال غر�بة يف  ��صتبعادية 

�صحنات  لتفريغ  منا�صبة  »قناة«  �لعنف  هذ�  �أن  ترى  قد  �لتي  �ل�صلطات  ت�صتغله  قد  ما  وهو  �لكامن.  �لغ�صب 

�لعنف، طاملا بقى حتت �ل�صيطرة، حلماية �حلكام من »طاقات �لغ�صب �ل�صعبي«.

�لقومى للبحوث �لرتبوية، مقاًل ي�صتعر�س فيه ح�صور  �لباحث باملركز  �لدكتور كمال مغيث،  لنا  ويقدم 

ت�رسب  ير�صد  �إذ  م�رس.  يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  و�أروقة  ومقرر�ت  مناهج  يف  �ملو�طنة  وغياب  �لطائفية 

�لأفكار �ملتطرفة دينًيا �إىل موؤ�ص�صات �لتعليم وكليات �لرتبية، وي�صري �إىل �أن �فتقاد �لدولة �إىل �مل�رسوع �لثقافى 

�لتنويرى �مل�صتقل؛ �أدى �إىل هيمنة »خطاب دينى ��صالمى بدوى ومتزمت وطق�صى« على �لثقافة و�لإعالم، وعلى 

�لتعليم بوجه خا�س. حيث باتت �ملد�ر�س مكاًنا متار�س فيه �لطائفية باألو�ن و�أ�صكال عدة؛ مبا يوؤدي �إىل تهمي�س 

�لطالب �لأقباط و�نعز�لهم. ويدعو �لدكتور مغيث �إىل تغيري جاد وحقيقي لبنّية �لتعليم �مل�رسي ومقاومة غر�س 

بذور �لتطرف �لديني يف عقول �لطلبة، وتوفري �حلماية ل�صبيكة �جلماعة �لوطنية من �لت�صدع، وحماية �ملجتمع 

من نار �لعنف �لطائفي �لتي تو�صك �أن تاأتي على �لأخ�رس و�لياب�س.

واأخرًيا؛ فاإننا نعترب هذ� �مللف م�صاهمة، لي�صت �لأوىل ولن تكون �لأخرية، من )رو�ق عربي( يف �لبحث 

�صعوبات جمة  يو�جهه  بات  �لذي  �مل�رسي  �ملجتمع  يف  و�لتنوع«  »�لوحدة  بني  �لعالقة  يف  �خللل  �أ�صباب  عن 

يف �صهر وتوحيد �لعنا�رس �لثقافية �ملتنوعة، ومو�جهة موجات �لتطرف �لديني، مبا يقف حائاًل دون جتدد 

�ملوجعة  �ل�رسبات  من  باملزيد  �إجنازها  يف  �لإخفاق  يهدد  �لتي  �ملهمة  وهي  �لطائفية.  و�لعنف  �لفنت  حو�دث 

للوحدة �لوطنية �لتي طاملا فاخر �مل�رسيون بر�صوخها. وهو »�لهم �لعام« �لذي يجب �أن ي�صغل بال، وي�صري 

على ر�أ�س �أولويات، كل من يهتم مب�صري هذ� �لوطن.

مدير �لتحرير
      

العنف الطائفي فى م�ضر
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* مدير حترير “رو�ق عربي”.

ريت�صارد جولد�صتون.. مل ينتبه كثريون لهذ� �ل�صم عندما �أعلن جمل�س حقوق �لإن�صان �لتابع 

�إ�رس�ئيل  2009، عن تويل �صاحبه قيادة فريق �لتحقيق يف مز�عم �رتكاب  �أبريل  لالأمم �ملتحدة يف 

وحركة حما�س جر�ئم حرب، خالل �لهجوم �لوح�صي �لذي �صنته �إ�رس�ئيل على قطاع غزة، و�أطلقت 

عليه عملية »�لر�صا�س �مل�صكوب«، و�لتي ��صتغرقت 22 يوًما د�مًيا يف نهاية 2008 وم�صتهل 2009. 

لكن فور �أن �أعلن جولد�صتون يف �صبتمرب من �لعام نف�صه عن تقريره؛ �أ�صحى �لرجل و�لتقرير حديث 

ياأخذ  �لإعالمية �صدهما. ومل  من طبول حربها  �ملزيد  قرع  يف  �لغا�صبة  �إ�رس�ئيل  �لعامل، و�رسعت 

�حلريق �لذي �أ�صعله جولد�صتون يف �صمعة �إ�رس�ئيل يف �ملحافل �لدولية �لوقت �لكايف للق�صاء عليها؛ 

فال�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �صاهمت بدم بارد يف حماولت �إخماد �حلريق، وذلك مبعاونة جمموعة 

�لدول �لعربية و�لإ�صالمية يف �ملجل�س، ومل حتر�س على �إن�صاف �ل�صحايا �لذين تتحدث وتتفاو�س 

با�صمهم، بالقدر �لذي حر�س عليه جولد�صتون!

بورتريه

ريت�ضارد جولد�ضتون..

القا�ضي اليهودي الذي واجه اإ�ضرائيل 

واأ�ضبح �ضوت �ضحاياها

رجب �سعد طه*
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�ضعرت بال�ضدمة كيهودي:

قال  فقد  نف�صه،  على  �ل�صهل  بالأمر  �لإن�صان  حقوق  جمل�س  لتكليف  جولد�صتون  قبول  يكن  مل 

تعقيًبا على تكليفه باملهمة: �إنه »�صعر بال�صدمة، كيهودي«؛ فهو يدرك �حل�صا�صية �لبالغة للق�صية 

�ملطلوب �لتحقيق يف مالب�صاتها، كما يدرك ح�صا�صية و�صعه كيهودي يحقق يف ق�صية مت�س �ل�رس�ع 

�لإ�رس�ئيلي/�لعربي. ويبدو �أنه مل يخ�س �لنتقاد�ت �لتي قد تنهال عليه من �جلانب �لعربي فح�صب، 

بل رمبا توقع مبكًر� ��صتعال غ�صب �إ�رس�ئيل، لكن �صمري �لقا�صي �نت�رس يف �لنهاية.

مل يتن�ّصل جولد�صتون، �لقا�صي �لدويل �لقادم من جنوب �أفريقيا، من م�صاعره جتاه �إ�رس�ئيل، 

�لذي ظل طو�ل حياته  باليهودي  نف�صه  فقد و�صف  لفرتة طويلة؛  �بنتيه  �إحدى  فيها  �صكنت  �لتي 

يدعم �إ�رس�ئيل و�صعبها، لكن هذ� مل مينعه من مو�جهة �لدولة �لعربية مبنتهى �ل�رس�مة، و�تهامها 

بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صد �لإن�صانية �أثناء حربها على غزة.

وميكننا �لقول �إن جولد�صتون كان يطبق يف مهمته �ل�صعبة �ملقولة �ل�صهرية للمفكر �لفل�صطيني 

�لر�حل �إدور�د �صعيد »ل ت�صامن دون نقد«؛ حيث مل يدخر جولد�صتون جهًد�، و�إمنا �أطلق كل ما 

يف جعبته من �صهام �لنقد و�صددها يف قلب حكومة تل �أبيب، و�أز�ل ورقة �لتوت �لتي كان يتزين بها 

جي�س �لحتالل �لإ�رس�ئيلي �أمام �لعديد من دو�ئر �لإعالم و�ل�صيا�صة يف �لغرب. 

1938 يف جنوب �أفريقيا، �لتي عانت مر�رة �لف�صل �لعن�رسي  �إن �لقا�صي �لدوىل �ملولود عام 

تتمتع  حتى  �آثامها؛  من  �لتطهر  �إ�رس�ئيل  حكومة  على  ينبغي  باأنه  �آمن  وتد�عياته،  )�لأبارتهيد( 

�إنه  �آلتها �لع�صكرية �لغا�صمة ذ�ت �ل�صجل �حلافل بارتكاب جر�ئم �حلرب.  ب�صالم لن ت�صمنه لها 

�لقا�صي �لذي ت�صبع بالقيم �لإن�صانية، ويوؤمن بحكم �لقانون وعد�لة قو�نني �حلرب ومببد�أ حماية 

�ملدنيني �أثناء �لنز�عات �مل�صلحة، و�أن �لعد�لة و�لإن�صاف حق لل�صحايا، ل ينبغي لأحد �لتخلي عنه، 

ولعل هذ� �لعتقاد �ل�صلب هو ما منحه �لقدرة على �حتمال و�بل �لتهامات �لتي �نهالت عليه منذ 

�أن نا�صبته �إ�رس�ئيل �لعد�ء؛ لدفاعه عن حقوق �ل�صحايا �لفل�صطينيني، ومطالبته �لدءوبة، �لتي مل 

يرت�جع عنها قيد �أمنلة، مبحا�صبة �إ�رس�ئيل عن جر�ئمها يف غزة.

تكوين يليق باملهمة ال�ضعبة:

در�س جولد�صتون �لقانون يف جامعة ويتووتر�رس�ند يف �لعا�صمة �جلنوب �أفريقية جوهان�صربج، 

1976. ويف خ�صم  عام  �ملحاماة حتى  مهنة  1962، ومار�س  عام  �ل�رسف  مرتبة  فيها مع  وتخرج 

ريت�ضارد جولد�ضتون.. القا�ضي اليهودي الذي واجه اإ�ضرائيل
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�أحد�ث �لعنف �ل�صيا�صي �لذي نتج عن نظام �لف�صل �لعن�رسي يف جنوب �أفريقيا، كان جولد�صتون 

م�صت�صاًر� باملحكمة �لعليا، وتوىل �لتحقيق يف �لأحد�ث مبهنية عالية؛ دفعت نيل�صون مانديال لتعيينه 

باأن  �ملهني  تفوقه  �لفرتة )1994-2003(. وتّوج جولد�صتون  �لد�صتورية خالل  باملحكمة  قا�صًيا 

توىل مهمة تف�صري �لد�صتور �جلديد جلنوب �أفريقيا، وعهد �إليه بت�صكيل جلنة ت�صعى لتحقيق �لنتقال 

�ل�صلمي لل�صلطة يف جنوب �أفريقيا �لتي كانت تو�صك على �لتخل�س من نظام حكم عن�رسي، وتتاأهب 

للتمتع بالدميقر�طية. عن تلك �لفرتة �حلالكة يف تاريخ بالده قال جولد�صتون، »�إن جتاهل �ملجتمع 

�إن جولد�صتون �لأبي�س حينما  باأنه جمتمع دميقر�طي«.  �أو�صله لالعتقاد  �لأبي�س لوجود �لآخر، 

قال عبارته تلك عن �لتمييز �لعن�رسي �صد �ل�صود يف بالده، مل يكن يتوقع �أن جولد�صتون �ليهودي 

�صيلقي خالل �صنو�ت قليلة عبار�ت مماثلة عن �نتهاكات جي�س �لحتالل �لإ�رس�ئيلي بحق �ل�صحايا 

�لفل�صطينيني.

هو  بل  �أفريقيا،  جنوب  يف  جتربته  على  و�لق�صائية  �لقانونية  جولد�صتون  خرب�ت  تقت�رس  مل 

 )1996-1994( �لفرتة  �أثناء  �صغل  حيث  �لدويل.  �لق�صاء  جمال  يف  مبهرة  ذ�تية  �صرية  �صاحب 

من�صب مدعي عام رئي�صي يف �ملحكمة �لدولية �لتي كلفت بالتحقيق يف جر�ئم �حلرب �لتي �رتكبت 

�لتحقيق  جلنة  رئي�س  من�صب  توىل   )2001-1999( �لفرتة  ويف  ورو�ند�.  �ل�صابقة  يوغ�صالفيا  يف 

�لدولية يف كو�صوفو، ويف عام 2004 عّينه �لأمني �لعام �ل�صابق لالأمم �ملتحدة كويف عنان م�رسًفا على 

�لتحقيق يف ف�صاد يتعّلق بربنامج �لنفط مقابل �لغذ�ء يف �لعر�ق. �إنها خربة توؤهله لقيادة �لتحقيق 

يف �نتهاكات قانون �حلرب و�لقانون �لدويل �لإن�صاين خالل �حلرب �لأخرية على غّزة، وهي �خلربة 

�أ�صباًبا كافية لرتباك �ملجرم، �أو  �لتي �إن �أ�صيفت لها �لنز�هة و�ل�رس�مة يف تطبيق �لقانون تغدو 

فدفعتها  حما�صبة،  مو�صع  تكون  �أن  تعتد  مل  �لتي  �إ�رس�ئيل  �صاكلة  على  كان  �إن  غ�صبه  ل�صتعال 

نرج�صيتها وعنجهيتها �إىل رف�س �لتعاون مع جلنة جولد�صتون منذ �لبد�ية بحجة �أن تفوي�صها من 

ِقَبل جمل�س حقوق �لإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة »كان منحاًز� بو�صوح«.

قادة	اإ�ضرائيل	يهاجمون	جولد�ضتون:

�إن غياب �لعد�لة �مل�صتمر  ل �صالم دون عد�لة و�إن�صاف. هذ� ما يعتقده جولد�صتون �لذي قال 

يقو�س �أي �أمل بعملية �صالم ناجحة، وير�ّصخ �ملناخ �لذي ي�صّجع �أعمال �لعنف، لكنه مل يحظ بالدعم 

�لذي �نتظره من �إ�رس�ئيل �لتي �صككت يف دقة �لتقرير، ورف�صت بو�صوح و�حدة من �أهم تو�صياته 

�لرئي�صية، و�لتي �أكدت على �أن هذه �مل�صاألة ل بد �أن يتولها جمل�س �لأمن. و�صاندت �لوليات �ملتحدة 

رجب �ضعد طه
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وجهة �لنظر �لإ�رس�ئيلية، ونفت �أي جدوى ملناق�صة جمل�س �لأمن تقرير جولد�صتون �لذي �أو�صى 

باأن تقوم �إ�رس�ئيل وحركة حما�س يف غزة باإجر�ء حتقيقات يف مز�عم �رتكاب جر�ئم �حلرب، و�إذ� مل 

تقوما بذلك خالل �صتة �أ�صهر، فينبغي �أن يحيل جمل�س �لأمن �مل�صاألة �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية. 

ا من �لرد ب�رس�مة على قادة تل �أبيب وتبادل �لنتقاد�ت مع بع�صهم  مل يجد جولد�صتون منا�صً

وللعد�لة.  لل�صالم  �ملعادية  مبو�قفهم  و�لتنديد  �لتقرير  بحيادية  يتعلق  فيما  �لإعالم  و�صائل  عرب 

م�صجع  و�أق�صت  �إ�رس�ئيل،  قلق  للتقرير  و�ملوؤكدة  �لو��صعة  �لدويل  �لتاأييد  �حتمالت  �أثارت  �إذ 

م�صئوليها؛ ففي �لوقت �لذي كان رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتنياهو يطلب فيه من �لهيئات �حلكومية 

�ملخت�صة يف �إ�رس�ئيل در��صة مبادرة لتعديل �لقانون �لدويل ب�صاأن �حلرب كي يتنا�صب مع �نت�صار 

�لإرهاب �لعاملي، كان �أفيجدور ليربمان وزير �خلارجية يكيل �لتهامات �إىل جولد�صتون وتقريره 

ل  ليربمان  �إن كالم  قال جولد�صتون  �ملعتاد  وبهدوئه  �ل�صالم«.  �أمام  »عقبة  باأنهما  �إياهما  و��صًفا 

يعدو كونه مز�عم �صطحية وعارية من �ل�صحة، و��صتنكر �حلديث عن عملية �ل�صالم �لتي ل وجود 

لها، وقال يف و�صوح �إن ليربمان ل يريد �ل�صالم. و�أ�صاف يف حزم �إن �أر�دت �إ�رس�ئيل �إنهاء �مل�صاألة 

فينبغي عليها ت�صكيل جلنة لإجر�ء حتقيق مفتوح.

اأيام جولد�ضتون فى غّزة:

�إجر�ء  من  �أر��صيها، ومنعتهم  �إىل  �أمام دخول جولد�صتون وفريقه  باملر�صاد  �إ�رس�ئيل  وقفت 

عقد  �أن  فكان  �إ�رس�ئيل؛  جنوب  على  حما�س  �أطلقتها  �لتي  �ل�صو�ريخ  �آثار  ومعاينة  �ملقابالت 

على  �لإ�رس�ئيليني، وح�صل  لعدد من  ��صتماع  2009 يف جنيف جل�صات  يوليو   6 يوم  جولد�صتون 

�إفاد�تهم ب�صاأن �لأ�رس�ر �لتي �صببتها �صو�ريخ حما�س. 

ويف �ملقابل رحبت حركة حما�س �مل�صيطرة على قطاع غزة بزيارة جولد�صتون، حيث ��صتطاع 

وفريقه، بالتن�صيق مع م�رس، دخول غزة مرتني. �لأوىل بني 30 مايو و6 يونيو، و�لثانية بني 25 

يونيو و �لأول من يوليو 2009، وخالل �لزيارة �لأخرية عقد جولد�صتون جل�صات ��صتماع لل�صحايا 

�لفل�صطينيني �لذين عانو� جر�ء �لهجوم �لإ�رس�ئيلي على قطاع غزة. 

�أعرب جولد�صتون عن رغبته �لعارمة يف م�صاعدة �ل�صحايا، وذلك باإتاحة �لفر�صة لهم للحديث، 

ولأن ي�صتمع �ملجتمع �لدويل لآلمهم �لتي ل حتتمل. كان يود �أن يدرك �لعامل فظاعة ما تعّر�س له 

�ل�صحايا من عنف �صاٍر، لن تعرب عنه قر�ءة �لإح�صاء�ت مهما تكن دقتها، ول �ملرويات مهما كانت 

ريت�ضارد جولد�ضتون.. القا�ضي اليهودي الذي واجه اإ�ضرائيل
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رهافتها وبالغتها. كان يريد �أن يعرف �لعامل مدى �لتاأثري�ت �لعقلية و�لذهنية على �لأطفال �لذين 

يقوم  �أن  �أمله يف  �لتعبري عن  ين�س  لكنه مل  نتيجة معاي�صة ويالت �حلرب.  قا�صية  �كت�صبو� خرب�ت 

بالدور ذ�ته مع �ل�صحايا �لإ�رس�ئيليني �لذين يتعر�صون للهجمات �ل�صاروخية بني �لفينة و�لأخرى. 

ورمبا مل ينتبه �لبع�س، بالقدر �لكايف، �إىل �أن تقرير جولد�صتون �تهم حما�س �أي�ًصا بارتكاب جر�ئم 

حرب؛ ب�صبب ��صتهد�فها �ملدنيني يف جنوب �إ�رس�ئيل. لقد كان جولد�صتون حري�ًصا على �لقول �إن 

»�أطفال �صيدروت و�أطفال غزة يتمتعون باحلقوق ذ�تها يف �حلماية مبوجب �لقانون �لدويل«. 

من �لتقاهم جولد�صتون يف غزة مل يخفو� �نبهارهم به، وبالأخ�س بنز�هته ودقته �ملتناهية �للتني 

�ل�صحايا، ف�صاًل عن طبيعته  �لذكية مع  لل�صهود وحو�ر�ته  �ت�صمت بهما حتقيقاته و��صتجو�باته 

�لهادئة، �لتي �صاعدته على كتم �نفعالته وتاأثره مبا �صمعه من �أهو�ل. فقد قال بع�س �ل�صحايا �لذين 

�لتقو� جولد�صتون يف غزة �إن تعاطفه مع ما �صمعه منهم مل يتعد ظهور �حلزن يف عينيه، ومل يلم�صو� 

�أد�ء دوره  �إل يف طريقة �صالمه عليهم وود�عهم. كان �لرجل طو�ل �لوقت حري�ًصا على  تاأثًر�  منه 

كمحقق، ل ينبغي له �لتحّيز �أو ت�صجيل �ملو�قف �أو �عتبار نف�صه طرًفا يف �لق�صية �لتي ي�صتغل عليها.

ويف �لنهاية، ل يوجد �أف�صل من �لإ�صارة لدعوة جولد�صتون �لتي مل جتد من �لعامل �آذ�ًنا م�صغية 

بعد؛ ففي مقال ن�رسه يف 17 �صبتمرب 2009 يف جريدة نيويورك تاميز �لأمريكية قال: »�إن �لف�صل يف 

تطبيق �لعد�لة يف �لنتهاكات �خلطرية �لتي جرت خالل �لقتال �صتكون له عو�قب وخيمة على �لعد�لة 

ومن  مربر،  �أي  دون  من  ماتو�  �لذين  �ملدنيني  ملئات  خدمة  مقبول.  غري  نفاًقا  و�صتك�صف  �لدولية. 

�أجل �مل�صاو�ة يف تطبيق �لعد�لة �لدولية؛ ينبغي �أن يخ�صع �جلناة �لذين �رتكبو� �نتهاكات خطرية 

للمحا�صبة«. 

فهل من جميب؟!

رجب �ضعد طه
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امل�ضادر

 - Richard Goldstone، Justice in Gaza، The New York
times، 17 September 2009.

 وقد ن�رصته جريدة الأخبار اللبنانية مرتجًما اإىل اللغة العربية حتت عنوان 

وذلك يف عدد اجلريدة  مقبول”،  نفاًقا غري  يك�سف  العدالة  تطبيق  “ف�سل 
الوثائق يف هذا  ق�سم  اأكتوبر 2009. ون�سه متاح يف  بتاريخ 5  ال�سادر 

العدد.

 - Richard Goldstone، My mission - and motivation،

    The Jerusalem post، 18 October 2009.

 16 الأو�سط،  ال�رصق  العدالة،  وجه  غولد�ستون..  زبون،  كفاح   -

اأكتوبر 2009، العدد 11280.
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** مدير وحدة �لبحوث مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

متهيد:

للمنظمات غري �حلكومية. ويلفت  2010 قانونا جديد�  يناير  �لعر�قي يف  �لنو�ب  �عتمد جمل�س 

وتكفل  �لتنظيم،  حرية  حتمي  �لتي  �لدولية  �ملعايري  مع  ما  حد  �إىل  متا�صيه  �لقانون  هذ�  يف  �لنظر 

�إن �لت�رسيع �لعر�قي �جلديد يعد �لأف�صل   ��صتقاللية �ملنظمات غري �حلكومية، بحيث ميكن �لقول 

عربيا، برغم ما يو�جهه �لعر�ق من �إ�صكاليات �صيا�صية عميقة تباعد بينه وبني �ل�صتقر�ر �ل�صيا�صي، 

�ملخاطر  توظيف  �عتادت  �لتي  �لعربية،  �لبلد�ن  مقارنة مبعظم  هائلة  �أمنية  �أمام خماوف  وت�صعه 

على �أمنها �لقومي يف م�صادرة �حلقوق و�حلريات �لعامة، وعلى �لأخ�س �حلق يف �لتنظيم مبختلف 

�أ�صكاله.

وميثل �لقانون �جلديد نقلة نوعية هائلة حتدث قطيعة مع ذلك �لنمط من �لت�رسيعات �لتي �صادت 

�لتنظيم و��صطفافها  �أ�صكال  �ملطلقة ملختلف  �لتبعية  �لطاغية �صد�م ح�صني، و�لتي كر�صت  يف عهد 

لدعم �صيا�صات �لبعث �حلاكم يف ذلك �لوقت ونظامه �ل�صمويل.

درا�ضة

القمع	واحلرية..

مقارنة لقوانني اجلمعيات فى م�ضر و العراق

ع�سام �لدين حممد ح�سن*
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ويكفي �أن ن�صري يف هذ� �ل�صدد �إىل �أن �آخر قو�نني عهد �لرئي�س �ل�صابق �صد�م ح�صني ذ�ت �ل�صلة 

ممثلة يف قانون �جلمعيات رقم 13 ل�صنة 2000 قد ن�س يف مادته �لثانية �رس�حة على �أن هدف هذ� 

�لقانون هو “تنظيم �جلمعيات يف �لعر�ق وفق مبادئ و�أهد�ف ثورة 17-30 متوز �لعظيمة”.

يف �ملقابل فاإن �ملادة �لثانية من قانون �ملنظمات غري �حلكومية �جلديد قد حددت ثالثة �أهد�ف 

للقانون، �أولها تعزيز دور منظمات �ملجتمع �ملدين، ودعمها وتطويرها و�حلفاظ على ��صتقالليتها. 

وثانيها تعزيز حرية �ملو�طنني يف تاأ�صي�س �ملنظمات غري �حلكومية و�لن�صمام �إليها، وثالثها �إيجاد 

�آلية مركزية لتنظيم عملية ت�صجيل �ملنظمات غري �حلكومية �لعر�قية و�لأجنبية.

�أملى على �جلمعيات �لقائمة يف مادته �لر�بعة حظر تعار�س  وبالتبعية فاإن قانون عهد �صد�م 

�أهد�فها �أو بر�جمها �أو �أن�صطتها مع مبادئ و�أهد�ف �لثورة، ف�صال عن �أل تتعار�س مع ��صتقالل 

�لفرقة بني  �إحد�ث  �أو  �ل�صقاق  �إىل بث  �لبالد، ووحدتها �لوطنية ونظامها �جلمهوري، و�أل ترمي 

�لقوميات �أو �لأديان �أو �ملذ�هب �ملختلفة.

ويف �ملقابل فاإن نطاق �حلظر على �ملنظمات غري �حلكومية يف �لقانون �جلديد �قت�رس على حظر 

تبني �أهد�ف �أو �لقيام باأن�صطة تخالف �لد�صتور و�لقو�نني �لنافذة، عالوة على حظر جمع �لأمو�ل 

لأع�صاء  �صخ�صية  منافع  ت�صتهدف  جتارية  �أعمال  ممار�صة  �أو  �لعامة،  للمنا�صب  مر�صحني  لدعم 

للربح،  هادفة  غري  باعتبارها  �حلكومية،  غري  �ملنظمات  �أدو�ر  مع  يتفق  �لذي  �لأمر  وهو  �ملنظمة، 

و�لتيار�ت  �لقوى  بني  �لعامة  �ملنا�صب  على  �لتناف�س  جتاه  حمايدة  تكون  �أن  يفرت�س  وباعتبارها 

�ل�صيا�صية �ملختلفة، �لتي ت�صتهدف �لو�صول �إىل �ل�صلطة.

يف  �حلكومية  غري  �ملنظمات  حق  مطلقة  �صبه  ب�صورة  �صادر  قد  �ل�صابق  �لقانون  �أن  و�لأهم 

وز�رة  يف  ممثلة  �لتنفيذية  �ل�صلطة  جانب  من  بحقها  �لتع�صفية  �لقر�ر�ت  على  و�لطعن  �لتقا�صي، 

�لد�خلية �أو �ملحافظني �أو جمل�س �لوزر�ء با�صتثناء حالة رف�س �لرتخي�س للمنظمة )�ملادة 11( ول 

يجوز للمنظمة �لطعن على قر�ر حلها �إل لدى جمل�س �لوزر�ء �لذي يعد قر�ره يف هذ� �ل�صاأن نهائيا 

ل يقبل �لطعن )�ملادة 33(.

و�لو�قع �أن هذه �لدر��صة ت�صتهدف �إلقاء �ل�صوء على �لقانون �لعر�قي �جلديد ومدى جتاوبه مع 

�ملعايري �ملتعارف عليها ل�صمان �حلق يف �لتنظيم، و�لنتقاد�ت �لتي تطال بع�س ن�صو�صه، وذلك يف 

�إطار �لتطلع لالرتقاء بالت�رسيعات �لعربية �ملتعلقة باحلق يف �لتنظيم. وقد مال �لباحث يف هذ� �ل�صدد 

�إىل �إجر�ء مقارنة بني �لت�رسيع �لعر�قي �جلديد وقانون �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية، �لذي �صنته 

�حلكومة �مل�رسية منذ �لعام 2002، وهو �لقانون رقم 84 ل�صنة 2002.

القمع	واحلرية:	مقارنة	لقوانني	اجلمعيات	فى	م�ضر	و	العراق
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يعيد  دميقر�طي،  قانون  �إىل  للمتطلعني  عونا  ت�صكل  �أن  ميكن  �ملقارنة  �لدر��صة  هذه  �أن  ونظن 

من  عاما   50 من  لأكرث  ممتدة  حقبة  وينهي  م�رس،  يف  �لأهلي  �لعمل  منظمات  ل�صتقاللية  �لعتبار 

�لهيمنة و�لت�صلط و�لو�صاية �لإد�رية و�لبريوقر�طية و�لأمنية على مقادير �لعمل �لأهلي.

ول يتنافى ذلك مع �إدر�كنا �أن �لقانون �لعر�قي �ملعتمد موؤخر� ل يخلو من بع�س �ملثالب �لتي 

تبقي بع�س تدخالت �ل�صلطة �لتنفيذية، وبخا�صة ما يتعلق بت�صجيل �ملنظمات غري �حلكومية، ف�صال 

عن بع�س �ل�صالحيات �لتي جتعل من �ل�صلطة �لتنفيذية رقيبا –بدرجة �أو باأخرى- على �ملنظمات 

غري �حلكومية.

كما تكت�صب هذه �لدر��صة �ملقارنة مزيد� من �لأهمية، �إذ� ما �أخذ يف �لعتبار �أنه يف �لوقت �لذي 

ميثل فيه �لقانون �لعر�قي �جلديد نقلة نوعية كربى للنهو�س مبوؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، فاإن �لنية 

تتجه يف م�رس �إىل �إدخال مزيد من �لتعديالت على �لقانون رقم 84 ل�صنة 2002 –و�لذي يعد و�حد� 

من �أ�صو�أ �لت�رسيعات �لعربية يف جمال تنظيم �لعمل �جلمعياتي- ت�صتهدف �إحكام �لقب�صة �ملطلقة 

على مقادير �لعمل �لأهلي يف م�رس.

اأوال: حرية اختيار ال�ضكل القانوين للت�ضجيل:

�لوطني  �لت�رسيع  يجرب  �أن  يجوز  ل  �لدميقر�طية  �ملجتمعات  بها  تاأخذ  �لتي  للمعايري  وفقا 

�جلمعيات على �حل�صول على ترخي�س �أو ت�رسيح �إد�ري م�صبق من �ل�صلطات، �أو �لت�صجيل وفقا 

لقانون بعينه. ففي فنلند� على �صبيل �ملثال فاإن موؤ�ص�صي �جلمعيات لهم �حلرية يف ت�صجيل �جلمعية 

من  مبد�أ  للت�صجيل  قانونية  باإجر�ء�ت  �لقيام  �إىل  �حلاجة  عدم  يعد  �إجنلرت�  ويف  ت�صجيلها.  عدم  �أو 

مبادئ �لقانون �لعام. ويف �لد�منارك ين�س �لقانون �رس�حة على حق �ملوطنني يف تاأ�صي�س �جلمعيات 

�إذن م�صبق. ويف فرن�صا فاإن  �إىل �حل�صول على  �أي غر�س قانوين م�رسوع، دون �حلاجة  �أجل  من 

تاأ�صي�س �جلمعيات ل يحتاج �إىل ت�رسيح م�صبق. وغالبا ما يرتهن �لت�صجيل للجمعية يف �إطار قانون 

بعينه برغبة موؤ�ص�صي �جلمعية يف �لتمتع باملز�يا �أو �لت�صهيالت �لتي قد يوفرها �لقانون للجمعيات 

�لتي �كت�صبت �ل�صخ�صية �لقانونية مبوجبه.

و�لو�قع �أن كال من �لقانون �مل�رسي �حلايل و�لقانون �لعر�قي �جلديد ي�صري�ن يف نهج خمالف 

للمعايري �ملعمول بها يف �لبلد�ن �لدميقر�طية. لكن ما مييز �لقانون �لعر�قي عن �لقانون �مل�رسي، 

 32 تاأ�ص�صت وفقا لقو�نني خا�صة )�ملادة  �أحكامه ل ت�رسي على �ملنظمات غري �حلكومية �لتي  �أن 
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يلزم  �مل�رسي  �لقانون  فاإن  ذلك  من  �لعك�س  وعلى  �لعر�قي(.  �حلكومية  غري  �ملنظمات  قانون  من 

كانت  لو  حتى  لأحكامه،  وفقا  نف�صها  ت�صجل  �أن  �جلمعيات  �أن�صطة  من  ن�صاطا  متار�س  جماعة  كل 

�أو  �أن �ملوؤ�ص�صات  قد تاأ�ص�صت وفقا لأ�صكال قانونية �أخرى، بل ويعترب قانون �جلمعيات �مل�رسي 

توفيق  ُتِعد  مل  ما  �ملنحلة،  حكم  يف  �أخرى  قو�نني  مبوجب  تاأ�ص�صت  �لتي  �حلكومية  غري  �ملنظمات 

من  �ملخالفني  بحق  وت�رسي  �جلمعيات،  لقانون  وفقا  �لت�صجيل  �إجر�ء�ت  يف  ومت�س  �أو�صاعها، 

�لقائمني على هذه �ملنظمات عقوبات ت�صل �إىل �حلب�س ملدة �صتة �أ�صهر، وفقا لأحكام �ملادة 76 من 

�لقانون �حلايل.

�إلز�ميا، و�إن بدت �لقيود  �أن �لت�رسيعني �مل�رسي و�لعر�قي يجعالن من �لت�صجيل �رسطا  غري 

�لتحكمية �أقل يف �لت�رسيع �لعر�قي �جلديد مقارنة بالت�رسيع �مل�رسي �حلايل.

ثالثة  عليه من  �لتاأ�صي�س موقعا  يقدم طلب  �أن   )5 )مادة  �لعر�قي  �لقانون  ي�صرتط  فعلى حني 

�أ�صخا�س فقط، فاإن �لقانون �مل�رسي قد حدد يف تعريفه للجمعية �أنها تتاألف من �أ�صخا�س طبيعيني 

�أو �عتباريني، ل يقل عددهم عن ع�رسة )مادة 1(.

وعلى حني تعفي �ملادة )7( يف �لقانون �لعر�قي طالبي �لت�صجيل من �أد�ء �أي ر�صوم مالية فاإن 

�ملادة �خلام�صة من �لقانون �مل�رسي تلزم طالبي �لت�صجيل باأد�ء مقابل قيد نظام �جلمعية يف �ل�صجل 

�خلا�س مبا ل يزيد على مائة جنيه.

وقد ��صتحدث �لقانون �لعر�قي يف مادته �لأوىل د�ئرة خا�صة تتبع �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء، 

وت�صدر  �حلكومية،  غري  �ملنظمات  تاأ�صي�س  طلبات  تتلقى  �حلكومية،  غري  �ملنظمات  د�ئرة  وت�صمى 

وحم�رس  �لت�صجيل  معاملة  ت�صلمها  تاريخ  من  يوما   30 �أق�صاها  مدة  يف  �ملنظمة  ت�صجيل  �صهادة 

�نتخاب جمل�س �لإد�رة، �أو قر�ر �لت�صجيل )�ملادة 8(.

ويف �ملقابل فاإن �لقانون �مل�رسي �حلايل يفر�س �أعباء هائلة على �ملوؤ�ص�صني �لر�غبني يف �حل�صول 

على �لرتخي�س �أو ت�صجيل �جلمعية، فاملادة �خلام�صة من �لقانون، توجب �أن يكون طلب قيد ملخ�س 

�لنظام �لأ�صا�صي للجمعية حمرر� على منوذج معد خ�صي�صا لذلك، و�أن يكون م�صحوبا بن�صختني 

من �لنظام �لأ�صا�صي للجمعية موقع عليه من جميع �ملوؤ�ص�صني، و�أن يرفق بطلب �لقيد �أي�صا �إقر�ر 

من كل ع�صو موؤ�ص�س، مت�صمنا ��صتيفاء �ل�رسوط �لتي تق�صي بها �ملادة �لثانية من �لقانون، و�لتي 

للحرية يف جنحة  �أو بعقوبة مقيدة  �أحكام نهائية بعقوبة جنائية  حتظر م�صاركة من �صدر �صدهم 

خملة بال�رسف �أو �لأمانة، ف�صال عن �إقر�ر كل موؤ�ص�س با�صتيفاء �لبيانات �ل�صخ�صية، و�لتي ت�صمل 

�ل�صم و�للقب و�ل�صن و�جلن�صية و�ملهنة وحمل �لإقامة. كما ي�صرتط �أن يرفق بطلب �لقيد �مل�صتند�ت 
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�لد�لة على �صغل مقر �جلمعية.

�أو  �لت�صجيل  �صالحيات  �لقانون  منحها  �لتي  �لإد�رية  �جلهة  فاإن  �مل�رسي  للقانون  ووفقا 

�لرتخي�س فعليا، ف�صال على �صالحيات �لإ�رس�ف و�لرقابة �مل�صبقة و�لالحقة كما �صرنى، متثلت يف 

وز�رة �لت�صامن �لجتماعي و�ملديريات �لتابعة لها.

ومينح �لقانون �مل�رسي جهة �لإد�رة مهلة 60 يوما لقيد �لنظام �لأ�صا�صي للجمعية )مادة 6( فاإذا 

م�صت هذه �ملهلة دون �إمتامه �عترب �لقيد و�قعا بحكم �لقانون. ومن ثم تثبت �ل�صخ�صية �لعتبارية 

للجمعية باإجر�ء هذ� �لقيد �أو مب�صي 60 يوما من تاريخ قيام ممثل �ملوؤ�ص�صني بتقدمي طلب �لقيد، 

ويحق جلهة �لإد�رة خالل هذه �ملهلة رف�س طلب �لقيد، �إذ� ما تبني لها �أن من بني �أغر��س �جلمعية 

ما يتعار�س مع ما يحظره �لقانون.

ثانيا: نطاق املحظورات:

كما �صبق �لقول، فاإن �لقانون �لعر�قي �جلديد قد مال �إىل حظر ما يتنافى مع �أغر��س تاأ�صي�س 

�أو منافع �صخ�صية ملوؤ�ص�صيها. ومن  �أرباح  �ملنظمات غري �حلكومية باعتبارها ل ت�صتهدف حتقيق 

�أعمال جتارية؛  �ملنظمات غري �حلكومية ممار�صة  على  �لقانون  من  �لعا�رسة  �ملادة  فقد حظرت  ثم 

من  للتهرب  �ملنظمة  ��صم  ��صتغالل  �أو  �ل�صخ�صية،  للمنفعة  �أع�صائها  على  �لأمو�ل  توزيع  بغر�س 

دفع �ل�رس�ئب، �أو ت�صمني نظامها �لد�خلي، ي�صري �إىل توزيع �لأمو�ل �ملتح�صل عليها من منح �أو 

–كما �صبقت �لإ�صارة-  �أي�صا يف �ملادة ذ�تها  �أع�صائها عند حل �ملنظمة. كما حظر  م�صاعد�ت على 

جمع �لأمو�ل لدعم مر�صحني للمنا�صب �لعامة �أو تقدمي �لدعم �ملادي لهم.

وقد يكون من �ملنطقي �أن يحظر �لقانون �أي�صا على �ملنظمة �أن تتبنى �أهد�فا، �أو تقوم باأن�صطة 

تخالف �لد�صتور و�لقو�نني �لعر�قية �لنافذة. بيد �أن هذ� �لقيد يخ�صى من تاأويله ب�صورة مت�صددة يف 

�ملمار�صة، مبا يقود �إىل حظر �أو معاقبة منظمات �إذ� ما تبنت �أهد�فا تدعو �صلميا �إىل تعديل �لقو�نني 

�لقائمة �أو �لن�صو�س �لد�صتورية �ل�صارية.

يجوز  �لتي  �ملحظور�ت  من  و��صعة  قائمة  يت�صمن  �حلايل  �جلمعيات  قانون  فاإن  م�رس  ويف 

55 من  �ملادة  �أحكام  �أو حلها، متجاوز� بذلك  �إيقاف ن�صاطها  �أو  تاأ�صي�س �جلمعية  مبوجبها حظر 

�لد�صتور �مل�رسي �لتي حظرت فقط وب�صكل حمدد �إن�صاء �جلمعية، �إذ� كان ن�صاطها معاديا لنظام 

�ملجتمع، �أو �رسيا، �أو ذ� طابع ع�صكري.
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ت�صكل  �أو  �أغر��صها  متثل  �لتي  �جلمعيات  �إن�صاء  �مل�رسي  �لقانون  من   11 �ملادة  حظرت  فقد 

�لتمييز بني  �إىل  �لدعوة  �أو  �لآد�ب،  �أو  �لعام  للنظام  �أو خمالفة  �لوطنية،  للوحدة  تهديد�  �أن�صطتها 

�ملو�طنني ب�صبب �جلن�س �أو �لأ�صل �أو �للون �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة. كما حظرت هذه �ملادة 

�إن�صاء جمعيات متار�س �أي ن�صاط �صيا�صي تقت�رس ممار�صته على �لأحز�ب �ل�صيا�صية، �أو �أي ن�صاط 

نقابي تقت�رس ممار�صته على �لنقابات.

ول  �لقانوين،  �ل�صبط  على  ت�صتع�صي  �لف�صفا�صة  �لطبيعة  ذ�ت  �لقيود  هذه  �أن  �لو��صح  ومن 

يوجد ما مينع من تاأويلها حلظر جمعيات تن�صط -على �صبيل �ملثال- للدفاع عن �حلقوق �ملنتق�صة 

لالأقليات �لدينية، بدعوى �أن مثل هذه �لأن�صطة قد ت�رس بالوحدة �لوطنية. وعلى حني حاولت �لالئحة 

�لتنفيذية لقانون �جلمعيات �مل�رسي يف مادتها �خلام�صة و�لع�رسين حتديد طبيعة �لن�صاط �ل�صيا�صي 

�لذي تقت�رس ممار�صته على �لأحز�ب �ل�صيا�صية، وح�رستها يف �لدعاية �حلزبية �أو �لرتويج لربنامج 

حزب من �لأحز�ب، �أو �لإ�صهام يف �حلمالت �لنتخابية لدعم �ملر�صحني �أو �إنفاق �أي مال من �أمو�ل 

�جلمعية يف تاأييد حزب من �لأحز�ب، �أو �لدعاية ملر�صحيه، فاإن هذ� �لتحديد ل مينع من �حتمالت 

�إذ� ما ��صتهدفت -على �صبيل �ملثال- در��صة مدى متثل  �أن�صطة جمعيات،  توظيف �لقانون حلظر 

�جلمعيات  بع�س  ن�صقت  ما  �إذ�  �أو  �لإن�صان،  وحقوق  �لدميقر�طية  لقيم  �ملختلفة  �لأحز�ب  بر�مج 

بر�مج م�صرتكة مع �لأحز�ب تلبي تطلعات م�صرتكة.

و�إذ� كانت �لالئحة �لتنفيذية للقانون �مل�رسي قد حددت يف تعريفها للن�صاط �لنقابي �لذي ينبغي 

�أن يكون مق�صور� على �لنقابات، منح �ل�صهاد�ت �أو �لرت�خي�س �لالزمة ملز�ولة مهنة من �ملهن، فاإنها 

�أ�صافت لذلك �ملطالبة بحقوق �أ�صحاب مهنة معينة يف مو�جهة �أ�صحاب �لأعمال؛ ومن ثم ل يوجد ما 

مينع من توظيف هذ� �لتعريف يف حظر �أو حل جمعيات، �إذ� ما �أقدمت على تبني فعاليات ت�صامنية 

و�لإد�ر�ت �حلكومية  �لأعمال  �أ�صحاب  ��صتغالل  لفئات معينة يف مو�جهة  �مل�رسوعة  لدعم �حلقوق 

مل�صتخدميها.

ثالثا:	�ضالحيات	ال�ضلطة	التنفيذية	يف	التدخل	يف	العمل	الأهلي:

رمبا جاز �لقول �إن قانون �ملنظمات غري �حلكومية �لعر�قي، مثله يف ذلك مثل قانون �جلمعيات 

�مل�رسي، قد �أناط بدو�ئر ت�صكل جزء� من �ل�صلطة �لتنفيذية مهام �لإ�رس�ف على �لقطاع �لأهلي.

�إىل وز�رة �لت�صامن �لجتماعي، فاإن  �أوكل هذه �ملهمة �رس�حة  فاإذ� كان �لقانون �مل�رسي قد 
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�لقانون �لعر�قي قد ��صتحدث ما ي�صمى بد�ئرة �ملنظمات غري �حلكومية �لتي تتبع �لأمانة �لعامة 

�ل�صلطة  عن  م�صتقلة  ب�صورة  �صالحياتها  متار�س  ل  �لد�ئرة  هذه  فاإن  ثم  ومن  �لوزر�ء،  ملجل�س 

�لتنفيذية.

غري �أن ن�صو�س �لقانون �لعر�قي تبدو �أرحم كثري� من ن�صو�س �لقانون �مل�رسي فيما يتعلق 

بال�صالحيات �ملمنوحة للجهة �لإد�رية �ملنوط بها ملف �جلمعيات و�ملنظمات غري �حلكومية، وذلك 

�لقانون  يف  �أ�صيال  توجها  ميثل  �لذي  �لأهلي  �لعمل  جممل  على  �مل�صبقة  �لرقابة  بنهج  يتعلق  فيما 

�مل�رسي، ي�صبح مبوجبه �ملنخرطون يف �لعمل �لأهلي حمال لال�صتباه و�لتهام �مل�صبق، ما مل يثبت 

�لعك�س.

مرحلة  يف  �إل  �لعر�قي  للت�رسيع  وفقا  تظهر  ل  �مل�صبقة  �لرقابة  �صالحية  �أن  �لو��صح  ومن 

�لت�صجيل، ودون ذلك فاإن �صالحيات د�ئرة �ملنظمات غري �حلكومية يف �لقانون �لعر�قي تتمثل فيما 

يلي:

1- تتوىل �لد�ئرة فتح �صجل خا�س للمنظمات غري �حلكومية و�صبكات �ملنظمات غري �حلكومية 

وفروع �ملنظمات غري �حلكومية �مل�صجلة لديها. ويت�صمن �ل�صجل �لبيانات �خلا�صة بتلك �ملوؤ�ص�صات 

و�ل�صبكات و�لأفرع، و�أي �إجر�ء�ت �أو عقوبات فر�صت عليها )مادة 9(. وتن�صجم هذه �ل�صالحية 

مع �أحد �أهد�ف �لقانون و�ملتمثل يف �إيجاد �آلية مركزية لتنظيم عملية ت�صجيل �ملنظمات غري �حلكومية 

�لعر�قية و�لأجنبية )مادة 2(.

2- يلزم �لقانون �ملنظمات باأن تقدم للد�ئرة �صنويا تقرير� ماليا و�حد�، ي�صمل و�صفا مف�صال 

مل�صادر متويل �ملنظمة ومعامالتها �ملالية، وتقرير� عن جممل �أن�صطتها، يت�صمن فكرة موجزة عن 

�مل�صاريع �لتي نفذتها �ملنظمة خالل �ل�صنة )�ملادة 15(.

�أن  �إذ� ما تبني  3-تقوم �لد�ئرة بالتن�صيق مع ديو�ن �لرقابة �ملالية بتدقيق ح�صابات �ملنظمة، 

�صجالتها �ملالية غري دقيقة �أو �أن فيها تالعبا، على �أن يتم �إبالغ �ملنظمة قبل 30 يوما من �لبدء يف 

تدقيق ح�صاباتها )�ملادة 20(.

4-يحق للد�ئرة يف حالت حمددة تعليق عمل �ملنظمة ملدة ل تتجاوز 30 يوما )مادة 23(. كما 

يجوز لها �أن تتقدم بطلب للق�صاء يف �حلالت �لتي ترى فيها �رسورة حلل �ملنظمة )مادة 23(.

يف �ملقابل فاإن �لقانون �مل�رسي منح جهة �لإد�رة ممثلة يف وز�رة �لت�صامن �لجتماعي �صالحيات، 

تتيح لها �لتدخل �ليومي يف جميع �صئون �لعمل �لأهلي. وي�صمل ذلك:
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1- حق جهة �لإد�رة يف �لعرت��س على �أ�صماء موؤ�ص�صي �جلمعية )مادة 8(.

2- حق جهة �لإد�رة يف ��صتبعاد من تر�ه من �ملر�صحني لع�صوية جمل�س �إد�رة �جلمعية )مادة 

.)34

�إد�رة  �أع�صاء جمل�س  عدد  فيها  يكون  �لتي  �حلالت  �لجتماعي يف  �لت�صامن  لوزير   3-يجوز 

�جلمعية غري كاف لنعقاده ب�صكل �صحيح، �أن يعني بقر�ر م�صبب مفو�صا من بني �لأع�صاء �لباقني 

�جلمعية  �نعقاد  حني  �إىل  �لإد�رة  جمل�س  �خت�صا�صات  له  وتكون  غريهم.  من  �أو  �ملجل�س  د�خل 

�لعمومية، و�نتخاب جمل�س �إد�رة جديد )مادة 40(.

منظمات  �أو  هيئات  �أو  جمعيات  �إىل  �جلمعية  �نت�صاب  �أو  �ن�صمام  على  �لعرت��س  يف  4-�حلق 

مقرها خارج م�رس )�ملادة 16(. وجتدر �لإ�صارة يف هذ� �ل�صياق �إىل �أن �لقانون �لعر�قي �جلديد مل 

ي�صع يف مادته �حلادية و�لع�رسين �أي قيد يحول، �أو يعطل حق �ملنظمة غري �حلكومية يف �لنت�صاب 

�أو �ل�صرت�ك �أو �لن�صمام �إىل منظمة �أو هيئة �أو ناٍد �أو موؤ�ص�صة �أو �صبكة تتفق مع �أهد�فها، يكون 

مقرها خارج جمهورية �لعر�ق، ومل يرهن �إقد�م �ملنظمة غري �حلكومية على تلك �خلطوة باإخطار 

د�ئرة �ملنظمات غري �حلكومية �أو �نتظار مو�فقتها.

�لإد�رة يف رف�س  �ملالية من خالل �صالحية جهة  5-�لتحكم يف حق �جلمعية يف تنمية مو�ردها 

�لرتخي�س للجمعية بجمع �لتربعات، �أو يف تلقي منح خارجية )�ملادة 17(. ويالحظ يف هذ� �لإطار 

�أن �لقانون �لعر�قي قد �أقر يف �ملادة 13 بحق �ملنظمة يف تنمية مو�ردها، �صو�ء من خالل ��صرت�كات 

�لأع�صاء �أو �لتربعات و�ملنح و�لو�صايا و�لهبات و�لهد�يا �لد�خلية و�خلارجية، �أو من خالل �لعو�ئد 

لد�ئرة  يجيز  ن�س  �أي  �لعر�قي  �لقانون  يت�صمن  ومل  وم�صاريعها،  �ملنظمة  ن�صاطات  عن  �لناجتة 

مو�فقة  على  باحل�صول  يرهنها  �أو  لتلك �حلقوق،  �ملنظمة  تنظيم ممار�صة  �ملنظمات غري �حلكومية 

تعاقد�تها مع  لإبر�م  �أو  �لتربعات  بالإخطار م�صبقا عن خطو�تها، جلمع  يلزمها حتى  �أو  م�صبقة، 

�ملنظمات  �ألزم  قد  �لعر�قي  �لقانون  �إن  �لقول  وميكن  م�رسوعاتها.  متويل  تتوىل  خارجية  جهات 

�ملو�رد  با�صتالم  �ملالية  عملياتها  �ملنظمة  جتري  �أن  وهو  مقبول،  وحيد  بالتز�م  �حلكومية  غري 

�ملالية و�رسفها من خالل �مل�صارف �حلكومية �أو �لأهلية، و�صدد على عدم جو�ز جتميد �حل�صابات 

�مل�رسفية للمنظمة، �إل بقر�ر ق�صائي )�ملادة 16 من �لقانون �لعر�قي(.

�أي قر�ر ترى فيه جهة  �أن تطلب من �جلمعية �صحب  6-�أجاز �لقانون �مل�رسي جلهة �لإد�رة 

�لإد�رة، �أنه خمالف للقانون �أو للنظام �لأ�صا�صي للجمعية )مادة 23(. بل و�ألزم  �لقانون جمل�س 

�لإد�رة باإحاطة �جلهة �لإد�رية بالقر�ر�ت �لتي ت�صدر عنه �أو عن �جلمعية �لعمومية خالل 30 يوما 
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من �صدورها )مادة 38(.

7-فر�س �لقانون �مل�رسي و�صاية �جلهة �لإد�رية على حق �ملنظمات �لأهلية يف �ختيار ميادين 

�أن  ميد�ن  �أكرث من  يف  تعمل  �أن  �أر�دت  ما  �إذ�  على �جلمعية،  يتعني  �إذ  �أهد�فها؛  �لتي تخدم  عملها 

حت�صل على مو�فقة جهة �لإد�رة )�ملادة 11(.

8-حق جهة �لإد�رة يف دخول مقر �جلمعية وفروعها بغر�س �لطالع على �صجالتها )�ملادة 20(.

9-حق جهة �لإد�رة يف دعوة �جلمعية �لعمومية لالنعقاد �إذ� ر�أت �رسورة لذلك )�ملادة 25(.

10-حق جهة �لإد�رة يف حل �جلمعية بقر�ر م�صبب من وزير �لت�صامن �لجتماعي، وحق �لوزير 

�لإد�رة  �أو عزل جمل�س  �ملخالفة،  �لت�رسفات  �إلغاء  ت�صمل  �إد�رية على �جلمعية،  يف توقيع عقوبات 

�أو �إيقاف ن�صاط �جلمعية )�ملادة 42(. ويلفت �لنظر يف هذ� �ل�صدد �أن �لتعديالت �لتي �أدخلت على 

�لالئحة �لتنفيذية لقانون �جلمعيات �مل�رسي يف �لعام 2007، قد �أتاحت للجهة �لإد�رية �أن مت�صي يف 

�إجر�ء�ت حل �جلمعية وت�صفيتها وم�صادرة �أمو�لها وممتلكاتها، من دون �نتظار ملا قد توؤول �إليه 

�أحكام �لق�صاء �لنهائية ب�صاأن م�رسوعية قر�ر �حلل.

11-منح �لقانون لوزير �لت�صامن �لجتماعي �تخاذ �إجر�ء�ت عقابية بحق �جلمعيات ذ�ت �لنفع 

�لعام، وت�صمل هذه �لإجر�ء�ت وقف ن�صاط �مل�رسوعات �مل�صندة �إليها موؤقتا حلني �إز�لة �ملخالفات 

�جلمعية،  �إد�رة  جمل�س  عزل  �أو  �جلمعية،  �إىل  �مل�صندة  �مل�رسوعات  �صحب  �أو  للجمعية،  �ملن�صوبة 

�أ�صهر لنتخاب جمل�س  �إىل حني دعوة �جلمعية �لعمومية لالنعقاد خالل ثالثة  وتعيني مفو�س لها 

�إد�رة جديد.

رابعا: احلق فى التقا�ضي واالنت�ضاف:

يي�رس �لقانون �لعر�قي للمنظمات غري �حلكومية �حلق يف �لطعن على �لإجر�ء�ت �أو �لقر�ر�ت 

�لوزر�ء.  �لعامة ملجل�س  بالأمانة  �مللحقة  �ملنظمات غري �حلكومية  �لتي تتخذ بحقها من قبل د�ئرة 

وتتيح �ملادة �لثامنة من �لقانون للمنظمة غري �حلكومية، �إذ� ما رف�س طلب ت�صجيلها �أن تطعن على 

�لد�ئرة  تلقيها قر�ر  30 يوما من  �لتمييزية خالل  �ل�صتئناف ب�صفتها  �لرف�س لدى حمكمة  قر�ر 

برف�س ت�صجيلها.

ويف حالة تعليق عمل �ملنظمة غري �حلكومية من قبل �لد�ئرة بدعوى عدم قيامها باإز�لة خمالفات 
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من�صوبة �إليها �أو تكر�رها لهذه �ملخالفات، فقد �أباح �لقانون �لعر�قي للمنظمة �حلق يف �لطعن على 

يف  �حلكومية  غري  �ملنظمة  بحق  �لقانون  �أقر  كما  �لوزر�ء.  ملجل�س  �لعام  �لأمني  لدى  تعليقها  قر�ر 

)�ملادة  �لتمييزية  ب�صفتها  �ل�صتئناف  �أمام حمكمة  �لوزر�ء  ملجل�س  �لعام  �لأمني  قر�ر  على  �لطعن 

.)23

وفيما يتعلق بحل �ملنظمة غري �حلكومية، فاإن �لقانون �لعر�قي يف مادته رقم 23 ل ي�صمح لد�ئرة 

�ملنظمات غري �حلكومية باإ�صد�ر قر�ر مبا�رس باحلل، ويتعني عليها �أن تلجاأ للق�صاء ل�صت�صد�ر حكم 

ق�صائي بحل �ملنظمات يف �حلالت �لتي حددها �لقانون فيما يلي:

�أ( ممار�صة �ملنظمة لأن�صطة تتعار�س مع �لأهد�ف �ملحددة بنظامها �لد�خلي.

ب( خمالفة �لقو�نني �لعر�قية �لنافذة.

ج( �إذ� مل تقم باإز�لة �ملخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها و��صتنفاد �ملنظمة جلميع طرق �لطعن 

على قر�ر تعليقها.

فاإذ� �نتقلنا �إىل �لقانون �مل�رسي فاإن �إ�صاءة ��صتخد�م �ل�صالحيات �لهائلة �لتي تتمتع بها جهة 

�أمام �ملحاكم، حيال  �لأهلية  ��صتنز�ف طاقات �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات  �إىل  �أن توؤدي  �لإد�رة، ميكن 

خمتلف �لتدخالت �لتع�صفية جلهة �لإد�رة يف جميع تفا�صيل �لعمل �لأهلي �ليومي، بدء� من �إجر�ء�ت 

�أو جمعياتها  �لتاأ�صي�س، مرور� بالعرت��س على �لقر�ر�ت �لتي تتخذها �لهيئات �لقيادية للجمعية 

�لعمومية، مبا يف ذلك �لقر�ر�ت �لتحكمية بالعرت��س على منح خارجية، ورف�س متويل م�رسوعات 

بعينها، و�لقر�ر�ت �ملت�صلة با�صتبعاد مر�صحني لع�صوية جمل�س �إد�رة �جلمعية، �أو بالعرت��س على 

�أ�صماء بع�س �ملوؤ�ص�صني، و�صول �إىل �لإجر�ء�ت �لعقابية �لإد�رية �لتي ت�صمل تعليق بع�س �لأن�صطة 

�أو �صحب بع�س �مل�رسوعات �أو حل جمل�س �لإد�رة �أو حل �جلمعية وت�صفيتها يف نهاية �ملطاف.

و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  حق  عمليا  �أعاق  قد  �مل�رسي  �لقانون  �أن  �إىل  �لإ�صارة  جتدر  ذلك  ومع 

�لأهلية يف ��صتخد�م حق �لتقا�صي و�لطعن �ملبا�رس على �لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �لإد�رية �لتع�صفية.

فقد ��صتحدث �لقانون 84 ل�صنة 2002 يف مادته �ل�صابعة جلانا خا�صة يف كل حمافظة ين�صئها 

وزير �لعدل بقر�ر منه، لفح�س �ملنازعات �لتي تن�صاأ بني �جلهة �لإد�رية و�جلمعية لت�صويتها بالطرق 

�لودية. ومن ثم ل يجوز مبوجب هذه �ملادة ملحاكم �لق�صاء �لإد�ري قبول �أي دعوى تتعلق بنز�ع بني 

�جلمعية و�جلهة �لإد�رية، �إل بعد �صدور قر�ر من جلنة فح�س �ملنازعات �أو �نق�صاء 60 يوما من 

عر�س �لنز�ع عليها، وقد كفل �لقانون �أن ياأتي ت�صكيل �للجنة ب�صورة غري حيادية ترجح فيها كفة 
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جهة �لإد�رة. حيث ن�صت �ملادة �ل�صابعة من �لقانون على �أن ت�صكل �للجنة برئا�صة �أحد م�صت�صاري 

حماكم �ل�صتئناف، و�أن ت�صم يف ع�صويتها ممثال للجهة �لإد�رية ير�صحه وزير �لت�صامن �لجتماعي، 

�لذي تتبعه �جلمعية، و�لأخري يجري تر�صيحه من قبل  �لإقليمي  وممثال للجمعية وممثال لالحتاد 

جمل�س �إد�رة �لحتاد �لعام للجمعيات، وهو �لحتاد �لذي يتحكم رئي�س �جلمهورية يف تعيني رئي�صه 

وثلث �أع�صاء جمل�س �إد�رته.

وعالوة على ذلك فقد �صبقت �لإ�صارة �إىل �أن �إجر�ء�ت حل �جلمعية وت�صفيتها، و�لتي ت�صكل حكما 

باإعد�مها باتت تتم –وفقا لتعديالت �لالئحة �لتنفيذية للقانون �مل�رسي- دون �نتظار ملا تنتهي �إليه 

�أحكام �لق�صاء �لإد�ري يف �لطعون على قر�ر �حلل من قبل �جلمعية، وقد وجد ذلك تطبيقه ب�صورة 

�لقانونية  �مل�صاعدة  جمعية  حل  �لجتماعي  �لت�صامن  وز�رة  قررت  عندما  �لتع�صف  بالغة  �صارخة 

حلقوق �لإن�صان، و�صادرت �أمو�لها وممتلكاتها و�أمرت باأيلولتها جلمعيات �أخرى قبل �صدور حكم 

�لق�صاء بقبول طعن �جلمعية، �لذي جاء موؤيد� لنتفاء �لأ�صانيد �لقانونية �لتي توجب حل �جلمعية.

ويكت�صب م�صي جهة �لإد�رة يف حل �جلمعية، من دون �نتظار حكم ق�صائي نهائي يف �إجر�ء�ت 

�حلل خطورة كبرية بالنظر لأن �لقانون �مل�رسي قد عمد �إىل تو�صيع �لأ�صباب �أو �لذر�ئع �لتي يجوز 

مبوجبها حل �جلمعية، لت�صمل طبقا للمادة 42 من �لقانون:

�أ-ت�رسف �جلمعية يف �أمو�لها �أو تخ�صي�صها يف غري �لأغر��س �لتي �أن�صئت من �أجلها.

ب-تلقي �لأمو�ل من جهة خارجية �أو �إر�صالها �إىل جهة خارجية من دون مو�فقة جهة �لإد�رة.

ج-�رتكاب خمالفة ج�صيمة للقانون �أو �لنظام �لعام �أو �لآد�ب.

د-�لن�صمام �أو �ل�صرت�ك �أو �لنت�صاب �إىل ناد �أو جمعية �أو هيئة �أو منظمة يقع مقرها خارج 

م�رس، باملخالفة حلكم �ملادة 16 من �لقانون �لتي توجب �إخطار �جلهة �لإد�رية، وم�صى 60 يوما 

من تاريخ �لإخطار دون �عرت��س كتابي منها.

هـ-جمع �لتربعات من دون �حل�صول على مو�فقة م�صبقة من جهة �لإد�رة.

و-ممار�صة �جلمعية �أيا من �لأن�صطة �ملحظورة �لتي �أ�رسنا �إليها �صلفا يف �ملادة 11 من �لقانون.

وقد �أجازت �ملادة 42 �أي�صا لوزير �لت�صامن �لجتماعي �أن ي�صدر قر�ر� بعزل جمل�س �لإد�رة �أو 

بوقف ن�صاط �جلمعية يف حالتني:

�أ(عدم �نعقاد �جلمعية �لعمومية لعامني متتاليني.
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ب-عدم تعديل �جلمعية نظامها وتوفيق �أو�صاعها، وفقا لأحكام �لقانون 84 ل�صنة 2002.

�لتقيد  �لإد�ري، دون  �لق�صاء  �أمام حمكمة  �لطعن  �إمكانية  �ملادة يف هذه �حلالت  تلك  و�أجازت 

باأحكام �ملادة �ل�صابعة �لتي توجب �لإحالة �أول �إىل جلنة �لنظر يف �ملنازعات، قبل �مل�صي يف �إجر�ء�ت 

�لطعن �أمام �لق�صاء �لإد�ري.

خام�ضا: احلق فىبناء ال�ضبكات وتاأ�ضي�ض االحتادات:

ينحاز �لقانون �لعر�قي �جلديد ب�صكل و��صح �إىل كفالة حق �ملنظمات غري �حلكومية يف تاأ�صي�س 

�لئتالفات و�ل�صبكات و�لتحالفات فيما بينها بحرية، ودون قيود با�صتثناء �للتز�م بت�صجيلها، وفقا 

لالإجر�ء�ت ذ�تها �لتي يتم بها ت�صجيل �أي منظمة غري حكومية.

حكومية  غري  منظمة  باأنها  �حلكومية  غري  �ملنظمات  �صبكة  �لأوىل  مادته  يف  �لقانون  عرف  وقد 

م�صجلة وفقا لأحكام �لقانون، وتتاألف من عدد من �ملنظمات غري �حلكومية مل يحدد �لقانون حد� 

�أدنى لإعد�دها.

و�أكدت �ملادة 21 من �لقانون �لعر�قي على حق �ملنظمات ذ�ت �لأهد�ف �ملتماثلة �أو �ملتقاربة �أن 

�أن  لكل منها، على  �لد�خلي  للنظام  د�خلي، وفقا  بنظام  بع�صها وتوؤلف منظمة و�حدة  تندمج مع 

من  �لقانون  ��صتثنى  وقد  �لقانون.  لأحكام  �جلديدة  للمنظمة  و�لتاأ�صي�س  �لدمج  �إجر�ء�ت  تخ�صع 

ذلك �ملنظمات ذ�ت �لنفع �لعام، حيث ن�صت �ملادة ذ�تها على �أنه ل يجوز �أن تندمج منظمة ذ�ت نفع 

عام، �إل مع منظمات ذ�ت نفع عام. وهو ��صتثناء ميكن �أن يكون مقبول �إذ� ما �أخد بعني �لعتبار 

�أن �لقانون قد �خت�س �ملنظمات ذ�ت �لنفع �لعام يف �ملادة 17 بعدد من �ملز�يا من قبيل �لإعفاء من 

�رسيبة �لدخل و�رسيبة �لقيمة �مل�صافة، و�لتعريفات و�لر�صوم �جلمركية و�رس�ئب �ملبيعات.

�أكرث تاأ�صي�س  �أو  28 من �لقانون �لعر�قي �حلق لأي منظمتني غري حكوميتني  كما كفلت �ملادة 

�صبكة منظمات غري حكومية، وتكت�صب هذه �ل�صبكة �صخ�صية معنوية م�صتقلة عن �صخ�صية �ملنظمات 

�لد�خلة فيها من بعد ت�صجيلها وفقا لأحكام �لقانون، بل ومنحت �ملادة ذ�تها �حلق لل�صبكة �مل�صجلة 

�أن تن�صم بدورها �إىل �صبكات �أخرى.

و�إ�صافة �إىل ذلك فاإن هذه �ملادة �أتاحت لل�صبكة �مل�صجلة �أن تقبل يف ع�صويتها فروعا ملنظمات غري 

حكومية �أجنبية م�صجلة وفقا للقانون. و�إن كان قد و�صع بع�صا من �ل�صو�بط �ملتمثلة يف:
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�أ- �أل يكون ممثل فرع �ملنظمة غري �حلكومية �لأجنبية رئي�صا لل�صبكة.

ب- �أل يزيد عدد فروع �ملنظمات غري �حلكومية �لأجنبية يف �ل�صبكة ويف كل هيئة من هيئاتها على 

25% من عدد �لأع�صاء.

من   68 اإىل   65 من  �ملو�د  �أفرد  �مل�رسي  �جلمعيات  قانون  فاإن  متاما  ذلك  من  �لنقي�س  على 

ن�صو�س �لقانون 84 ل�صنة 2002 ليحدد من خاللها قو�عد ت�صكيل ما �أ�صماه بالحتاد�ت �لإقليمية 

و�لنوعية، بدل من �أن يرتك للجمعيات �أو �ملوؤ�ص�صات �لأهلية مهمة و�صع هذه �لقو�عد فيما بينها، 

و�صياغة �للو�ئح �لد�خلية �لتي حتكم �لعالقة بني هيئات �لحتاد و�جلمعيات �لع�صوية فيه. بل �إن 

�لتي  �ملهام و�لأهد�ف و�لخت�صا�صات  �أمعن حتى يف حتديد  �لذكر  �صالفة  �ملو�د  �لقانون عرب هذه 

�إقليمي و�حد يف  �أكرث من �حتاد  �إن�صاء  �ل�صبكات. كما حظر  �أو  �أن تقوم بها هذه �لحتاد  يفرت�س 

�لنطاق �جلغر�يف ذ�ته، وفر�س قيد� على �حلق يف �إن�صاء �حتاد نوعي، وهو �أل يقل عدد �أع�صائه عن 

ع�رس من �جلمعيات �أو �ملوؤ�ص�صات �لأهلية )�ملادة 66(. وبدل من �أن يرتك للجمعيات و�ملوؤ�ص�صات 

�لأهلية �لر�غبة يف �لن�صمام �إىل �حتاد �إقليمي �أو يف ت�صكيل �حتاد نوعي، مهمة حتديد �أهد�ف �لحتاد 

و�صالحياته، فاإن �ملادة 68 حددت قانونا �خت�صا�صات �لحتاد�ت �لنوعية �أو �لإقليمية فيما يلي:

�أ- �إعد�د قو�عد بيانات وتوفري �ملعلومات عن �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية �لتي تعمل يف نطاقه.

ب- ن�رس دليل بقو�ئم �جلمعيات، �صو�ء يف �ملجال �لنوعي �أو �لإقليمي.

ج- �إجر�ء بحوث �جتماعية يف جمال ن�صاط �لحتاد �أو نطاقه �جلغر�يف.

د- تن�صيق �جلهود بني �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لع�صوة يف �لحتاد.

هـ- تقييم �خلدمات �لتي توؤديها �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية، يف �صوء �حتياجات �ملجتمع.

و- تنظيم بر�مج �لإعد�د و�لتدريب �لفني و�لإد�ري للعاملني باجلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية.

ز- در��صة م�صاكل متويل �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية و�لعمل على حلها.

و�إمعانا يف �لتدخل يف تنظيم �لعمل �لأهلي، فر�س �لقانون يف مادتيه 69،و70 �إن�صاء �حتاد عام 

للجمعيات، وي�صم يف ع�صويته �لحتاد�ت �لنوعية و�لإقليمية، ومنح �لقانون رئي�س �جلمهورية �حلق 

�إد�رته �ملكون من ثالثني ع�صو�. وحدد  �أع�صاء جمل�س  يف تعيني رئي�س �لحتاد �لعام وع�رسة من 

�أي�صا لت�صمل و�صع ت�صور عام لدور �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات  �لقانون �خت�صا�صات �لحتاد �لعام 

�لأهلية يف تنفيذ بر�مج �لتنمية، وهو ما يتفق مع �لفل�صفة �ل�صمولية �لتي �صادت منذ �حلقبة �لنا�رسية، 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن



رواق عربي

28

العدد 54

ومبوجبها بات �لعمل �لأهلي حمكوما بخطط وبر�مج وتوجهات نظام �حلكم يف م�رس.

كما �أناط �لقانون بالحتاد �لعام �أي�صا مهام تنظيم بر�مج �لإعد�د و�لتدريب ملوظفي �جلمعيات 

و�ملوؤ�ص�صات، و�إجر�ء �لدر��صات �لالزمة لتنمية مو�رد �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية.

�ضاد�ضا:	املوقف	من	العقوبات	اجلنائية:

�أو  حمددة  لفرتة  �ملنظمة  ن�صاط  تعليق  مثل  من  �لإد�رية  بالعقوبات  �لعر�قي  �لقانون  يكتفي 

�إلز�مها باإز�لة �ملخالفات �ملن�صوبة �إلها �أو �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتي تق�صي بحل �ملنظمة مبوجب حكم 

ق�صائي يف حالت حمددة.

يف �ملقابل فاإن �لقانون �مل�رسي يحفل بتدخالت و��صعة من جهة �لإد�رة تتيح �لرقابة �مل�صبقة 

و�ملنتظمة على �لعمل �لأهلي، وتتيح لها �لعرت��س على �لقر�ر�ت �لتي تتخذها �جلمعيات �لأهلية 

وتلزمها بتعديلها، كما يتيح لها �إيقاف بع�س �مل�رسوعات �لتي تنخرط فيها �جلمعيات �أو ترغب يف 

�لنخر�ط فيها من خالل �صالحية جهة �لإد�رة برف�س �لتمويل مل�رسوعات �أو من جهات بعينها، كما 

مينح �لقانون جهة �لإد�رة �صلطات و��صعة -كما �أ�صلفنا- يف حل �جلمعية �أو يف حل جمل�س �إد�رتها، 

�أو يف تعليق ن�صاط �جلمعية.

ومع ذلك فاإن �لقانون مل يكتف بذلك �لنمط �ملتنوع من �لعقوبات �لإد�رية، بل حا�رس �مل�صتغلني 

بالعمل �لأهلي بالعقوبات �جلنائية �لتي جتعل من �مل�صاركة �لطوعية يف �أن�صطة �لعمل �لأهلي خماطرة 

غري ماأمونة �لعو�قب.

وت�صمل �لعقوبات مبوجب قانون �جلمعيات �مل�رسي وفقا للمادة 76 منه:

• �أن�صاأ 	 �آلف جنيه لكل من   10 عقوبة �حلب�س ملدة ل تزيد على �صنة وبغر�مة ل تزيد على 

جمعية �رسية �أو با�رس ن�صاطا من �لأن�صطة �لتي حتظرها �ملادة 11 من �لقانون.

• �أو باإحدى 	 �ألفي جنيه،  �أ�صهر وبغر�مة ل تزيد على  عقوبة �حلب�س ملدة ل تزيد على �صتة 

�لعقوبتني يف حالة �إن�صاء كيانات متار�س �أن�صطة �جلمعيات، من دون ��صتيفاء �إجر�ء ت�صجيلها وفقا 

للقانون. وت�رسي هذه �لعقوبة �أي�صا يف �حلالت �لتي متار�س فيها �جلمعية �أن�صطتها، رغما عن �صدور 

حكم ق�صائي بوقف ن�صاطها �أو حلها. كما ت�رسي �أي�صا يف حالت تلقي �لأمو�ل �أو جمع �لتربعات، 

�أجلها. من  �أن�صئت  �لتي  �لأغر��س  غري  يف  �جلمعية  �أمو�ل  �إنفاق  �أو  �لإد�رية،  �جلهة  مو�فقة  دون 
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• عقوبة �حلب�س ملدة ل تزيد على ثالثة �أ�صهر وبغر�مة ل تزيد على 1000 جنيه، �أو باإحدى 	

�إجر�ء�ت ت�صجيلها. كما ت�رسي هذه  �إمتام  لن�صاطها من قبل  �لعقوبتني يف حالة مبا�رسة �جلمعية 

�لعقوبة �أي�صا يف حالة �لنت�صاب �أو �لن�صمام �إىل �صبكات وحتالفات خارج �لبالد، من دون �إخطار 

�جلهة �لإد�رية �أو رغما عن �عرت��صها. 

�ضابعا:	املوقف	من	اإن�ضاء	فروع	للمنظمات	الأجنبية:

�أجاز �لقانون �لعر�قي �جلديد ت�صجيل فروع د�خل �لعر�ق للمنظمات �لأجنبية غري �حلكومية، 

يف  �لعاملة  �لأجنبية  �ملنظمات  فروع  تخ�صع  �أن  على   )26 مادة   ،24 )مادة  �لقانون  لأحكام  وفقا 

25 باإلز�م فرع �ملنظمة �لأجنبية – 27(. وتق�صي �ملادة  �لعر�ق لأحكام �لقو�نني �لعر�قية )مادة 

لأغر��س �لت�صجيل- بتقدمي بيان مف�صل بالأن�صطة �لتي ي�صعى �لفرع �إىل تنفيذها يف �لعر�ق، و�أ�صماء 

وعناوين وهو�تف منت�صبي �لفرع �ملقيمني يف �لعر�ق، و�لنظام �لد�خلي للمنظمة �لأم، و�أن تقدم ما 

يفيد ت�صجيل �ملنظمة �لأم يف بلدها كمنظمة غري حكومية ل ت�صتهدف �لربح، وتقرير يلخ�س �أن�صطة 

�ملنظمة �لأم خارج �لعر�ق. وتتم �إجر�ء�ت �لت�صجيل �أمام د�ئرة �ملنظمات غري �حلكومية.

�إ�صد�ره  مو�د  من  �لأوىل  مادته  يف  �أجاز  قد   2002 ل�صنة   84 رقم  �مل�رسي  �لقانون  �أن  ومع 

للمنظمات �لأجنبية �حلق يف ممار�صة عملها د�خل م�رس يف �ملجالت �لتي تخ�صع لأحكام هذ� �لقانون 

هذ�  منح  ربط  بل  �لجتماعي،  �لت�صامن  وز�رة  من  ت�رسيح  على  �حل�صول  ب�رسط  يكتف  مل  فاإنه 

�لت�رسيح بناء على �تفاق تربمه �ملنظمة �لأجنبية مع وز�رة �خلارجية.

�ملنظمة  متر  �أن   2002 ل�صنة   84 للقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �لثالثة  �ملادة  مبوجب  ويتعني 

�لأجنبية بجملة من �لإجر�ء�ت �ملعقدة تت�صمن:

�لتقدم بطلب لوز�رة �خلارجية �مل�رسية، يو�صح نوع �لن�صاط �لذي تطلب �ملنظمة �لأجنبية 	 

�لتي  و�ملدة  �لن�صاط  هذ�  ملبا�رسة  �جلغر�يف  �لنطاق  كذلك  وتو�صح  م�رس،  يف  مبمار�صته  �لت�رسيح 

ي�صتغرقها و�لعتماد�ت �ملقرتح تخ�صي�صها ملمار�صة هذ� �لن�صاط وو�صائل متويله.

ُترفق بالطلب �صورة من �لنظام �لأ�صا�صي للمنظمة �لأجنبية، و�صورة معتمدة من قر�ر 	 

من  ذلك  يتطلبه  وما  �ملقرتح يف م�رس،  �لن�صاط  �لأجنبية �خلا�س مبمار�صة  للمنظمة  �ملديرة  �لهيئة 

�تخاذ مقر لها فيه.

وز�رة  �خلارجية  وز�رة  تخاطب  �أن  �لتنفيذية  �لالئحة  من  �لر�بعة  للمادة  طبقا  ذلك  وي�صتتبع 
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�لت�صامن �لجتماعي ل�صتطالع ر�أيها. ويف �صوء هذ� �لر�أي تقوم وز�رة �خلارجية بعقد �لتفاق مع 

�ملنظمة �لأجنبية خالل 60 يوما من تقدمها بالطلب. لكن �ملنظمة �لأجنبية حتى يف حال �إبر�م �لتفاق 

مع �خلارجية �مل�رسية، فاإنها لن تتمكن من مز�ولة ن�صاطها مب�رس، �إل بعد ح�صولها على ت�رسيح 

�ملز�ولة من وز�رة �لت�صامن �لجتماعي.

وتربهن �ملمار�صة �لعملية على �أن هذه �لإجر�ء�ت �لتي يفرت�س قانونا �أل ت�صتغرق �أكرث من ثالثة 

�أ�صهر، غالبا ما ترتجم �إىل عقبات فعلية حتول دون �لت�رسيح للمنظمات �لأجنبية -�إقليمية كانت �أو 

دولية- بالعمل من د�خل م�رس ب�صفة قانونية، رغم مرور �صنو�ت على م�صيها يف هذه �لإجر�ء�ت.

مالحظات	ختامية:

من خالل �لدر��صة �ل�صابقة يعتقد �لباحث �أن �لقانون �لعر�قي �جلديد، و�إن كان ل يتما�صى متاما 

��صتقالليتها، وهو  �ملنظمات غري �حلكومية، وتوؤمن  تاأ�صي�س  �لتي تكفل حرية  �لدولية  �ملعايري  مع 

�ملنظمات غري �حلكومية  �لت�صجيل، و�إخ�صاع  يتبدى على وجه �خل�صو�س يف نظام و�إجر�ء�ت  ما 

مل�صتويات من �لرقابة �حلكومية عرب ما ي�صمى بد�ئرة �ملنظمات غري �حلكومية �مللحقة بالأمانة �لعامة 

ملجل�س �لوزر�ء، غري �أن �لقانون �لعر�قي يتميز عن �لقانون �مل�رسي يف هذ� �ل�صدد مبحدودية �لدور 

�لرقابي �حلكومي، و�عتماده على �لرقابة �لالحقة على عك�س �لقانون �مل�رسي �لذي و�صع ب�صكل 

هائل من �صالحيات �جلهة �لإد�رية يف �لتدخل و�ملر�قبة �لقبلية �أو �مل�صبقة على �لعمل �لأهلي، و�لتي 

غري  للمنظمات  �ليومي  �لعمل  تفا�صيل  جميع  يف  �لتحكم  �إمكانية  م�رس  يف  �لتنفيذية  لل�صلطة  تتيح 

�حلكومية. 

�لطابع  ذ�ت  �لإد�رية  �لقيود  حمدودية  بجالء  تظهر  �لدر��صة  من  �ل�صابقة  �لأجز�ء  كانت  و�إذ� 

تتعني  فاإنه  م�رس،  يف  بنظري�تها  قورنت  ما  �إذ�  �لعر�قية،  �حلكومية  غري  �ملنظمات  على  �لت�صلطي 

ملوؤ�ص�س  تكفل  �لتي  �لدولية  �ملعايري  �إىل حد كبري  �صاير  قد  �لعر�قي  �لقانون  �أن  �إىل  �أي�صا  �لإ�صارة 

لو�ئحها  وو�صع  عملها،  و�إجر�ء�ت  �جلمعية  هياكل  تنظيم  يف  �لأ�صيل  حقهم  و�أع�صائها  �جلمعية 

�أي تدخل حكومي، ومن دون فر�س قيود حتكمية غري مربرة حتدد  �لأ�صا�صية، من دون  ونظمها 

للجمعية نظام عملها.

و�ت�صاقا مع هذه �ملعايري �لدولية نالحظ �أن �لقانون �لعر�قي جاء خلو� من �أي ن�صو�س تلزم 

�ملنظمة غري �حلكومية بقو�عد حمددة، �صو�ء فيما يتعلق بنظام ت�صكيل �أو �نتخاب هيئاتها �لقيادية، 
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�أو ما يتعلق بنظام عقد �جتماعات هذه �لهيئات وكيفية �تخاذ �لقر�ر فيها، �أو ما يتعلق بنظام عقد 

�ملنظمة  �أع�صاء  ي�صوغه  �لذي  �لأ�صا�صي  للنظام  بذلك  تاركا  �ملنظمة،  لأع�صاء  �لعمومية  �جلمعية 

وموؤ�ص�صوها مهمة تف�صيل تلك �لنظم و�لقو�عد.

�لأع�صاء  حق  كاملة  �صبه  ب�صورة  لي�صلب  �مل�رسي  �لقانون  جاء  متاما  ذلك  من  �لعك�س  على 

و�ملوؤ�ص�صني يف �صياغة �لنظام �لأ�صا�صي للجمعية ولو�ئحها �لد�خلية، فقد فر�س �لقانون �مل�رسي 

يكون  �أن  32 على  �ملادة  بالن�س يف  �إد�رة �جلمعية  ب�صورة حتكمية نظاما خا�صا لنتخاب جمل�س 

لكل جمعية جمل�س �إد�رة يتكون من عدد فردي من �لأع�صاء، ل يقل عن خم�صة، ول يزيد على 15، 

تنتخبهم �جلمعية �لعمومية لدورة مدتها �صت �صنو�ت، و�أن يجري �لتجديد �لثلثي لأع�صاء �ملجل�س 

كل �صنتني؛ كما حددت �ملادة 38 قو�عد عقد �لجتماعات �لدورية ملجل�س �لإد�رة.

من  ت�صمنه  فيما  �مل�رسي،  بنظريه  مقارنة  �جلديد  �لعر�قي  �لقانون  لتميز  �آخر  وجه  وياأتي 

ذلك ل مينحهم �حلق  و�إن كان  �ملنظمات غري �حلكومية،  �إىل  بالنت�صاب  لالأحد�ث  ت�صمح  ن�صو�س 

يف ح�صور �جتماعات �لهيئة �لعامة للمنظمة �أو �لت�صويت على قر�ر�تها، وهو �أي�صا ما ي�رسي على 

�لأ�صخا�س، دون �صن �لثامنة ع�رسة، وفقا للمادة 11 من �لقانون.

�لقانون �لعر�قي �جلديد  �أن نقيم �لكيفية �لتي يجري بها تطبيق  و�إذ� كان من �ل�صابق لأو�نه 

على �أر�س �لو�قع بعد نحو �أربعة �أ�صهر من �صدوره، فاإنه يتوقع �أن تكون فر�س �لتع�صف �لإد�ري 

حمدودة، على �لأقل فيما يتعلق باملنظمات غري �حلكومية، �لتي تتمكن من �لت�صجيل وفقا لأحكام 

هى  �لإد�رة  جلهة  �لعر�قي  �لقانون  مينحها  �لتي  �ل�صالحيات  �أن  بالعتبار  �أخذ�  وذلك  �لقانون، 

�صالحيات حمدودة ل ت�صمح بالتدخل �صبه �ليومي يف �لعمل �لأهلي، مثلما يحدث من جانب جهة 

�لإد�رة يف �لقانون �مل�رسي.

من  �لدويل  �مل�صتوى  وعلى  �لوطني  �ل�صعيد  على  �لنتقاد�ت  ت�صاعد  رغم  �أنه  �ملوؤ�صف  ومن 

�لقانون  �إلغاء  �جل  من  �ل�صغوط  وتز�يد  م�رس،  يف  �جلمعيات  لقانون  �لتع�صف  بالغة  �لتطبيقات 

�لأمور تتجه د�خل  �أن  �إل  �لتنظيم،  �لدولية حلق  �ملعايري  يتما�صى مع  �حلايل، وتبني قانون جديد 

تعديالت  �إدخال  �إىل  �حلكومي  �صبه  للجمعيات  �لعام  و�لحتاد  �لجتماعي  �لت�صامن  وز�رة  �أروقة 

�ملجتمع  موؤ�ص�صات  على  ب�صورة مطلقة  �إحكام �خلناق  يف  �لأخرية  �إقر�رها �خلطوة  ي�صكل  �صوف 

�ملدين ومنظماته �لأهلية.

ذلك �أن م�رسوع �لقانون ل يحتفظ وح�صب بالدور �لت�صلطي �لهائل لوز�رة �لت�صامن �لجتماعي 

–و�لذي تتخفى حتت مظلته عمليا وز�رة �لد�خلية وخمتلف �لأجهزة و�لدو�ئر �لأمنية- بل ي�صيف 
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�أد�ة ت�صلطية ورقابية جديدة ممثلة ب�صكل خا�س يف �لحتاد �لعام للجمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية، 

لع�صوية  جرب�  بالن�صمام  �جلمعيات  �ملقرتح  �مل�رسوع  ويلزم  له،  �لتابعة  �لإقليمية  و�لحتاد�ت 

�ل�صلطة  تتحكم  �لذي  �لعام  �لحتاد  تقدمي  يجري  ثم  ومن  �لعام.  و�لحتاد  �لإقليمية  �لحتاد�ت 

�لتنفيذية يف تعيني رئي�صه وثلث �أع�صاء جمل�س �إد�رته كو�جهة �أهلية مزيفة، ترتكب با�صمها خمتلف 

�لتدخالت �لتع�صفية يف �لعمل �لأهلي. وبح�صب هذ� �مل�رسوع يتعني على طالبي تاأ�صي�س �جلمعيات 

�أن يتقدمو� باأور�ق �لتاأ�صي�س لالحتاد �لإقليمي للبت فيها قبل �أن يحيلها للجهة �لإد�رية �لتي يحق 

لها –بعد ��صتطالع ر�أي �أجهزة �لأمن كاملعتاد- رف�س قيد و�إ�صهار �جلمعية. 

ويحظر �مل�رسوع �ملقرتح على �جلمعيات �لعمل يف �أكرث من ميد�نني من ميادين �لن�صاط �لأهلي. 

ويجيز لالحتاد �لإقليمي �ل�صالحيات ذ�تها �لتي تتمتع بها وز�رة �لت�صامن �لجتماعي يف �لتدخل 

يف �نتخابات �لهيئات �لقيادية للجمعيات، و��صتبعاد من تر�هم من �ملر�صحني لع�صوية هذه �لهيئات.

وي�صدد م�رسوع �لقانون �ملقرتح �حلظر على كل �ملنظمات غري �حلكومية �لتي تتخذ يف �إن�صائها 

�ملقرتح  �مل�رسوع  يق�صي  �لربحية، حيث  �ملدنية غري  �ل�رسكات  ذلك  �أخرى، مبا يف  قانونية  �أ�صكال 

�أن�صطة هذه �ملنظمات، ويحظر على �جلهات �لتي متلك قانونا �لرتخي�س باإن�صاء مثل هذه  باإيقاف 

على  وي�صدد  �لأهلي،  �لعمل  �أغر��س  من  �أي  يف  تعمل  منظمة  لأي  مز�ولة  تر�خي�س  منح  �ملنظمات 

�عتبار هذه �لرت�خي�س منعدمة منذ �صدورها.

ول �صك �أن هذ� �مل�رسوع يك�صف عن زيف �أي �دعاء�ت حكومية ب�صاأن �إحد�ث �إ�صالح دميقر�طي 

يف م�رس، مثلما يك�صف عن �ل�صتخفاف مبا تعهدت به �حلكومة �مل�رسية �أمام جمل�س �لأمم �ملتحدة 

�ل�صتعر��س  عملية  خالل  �إليها  �ملقدمة  بالتو�صيات  �لتز�م  من   2010 فرب�ير  يف  �لإن�صان  حلقوق 

�لدوري �ل�صامل �لتي �أجر�ها �ملجل�س �لأممي. وكان من �أبرز �لتو�صيات �لتي و�فقت عليها �حلكومة 

ت�صمن  ب�صورة  �لأهلية،  �جلمعيات  قانون  وتعديل  �لإن�صان  حقوق  عن  �ملد�فعني  حماية  �مل�رسية 

تي�صري ن�صاط منظمات �ملجتمع، وتعزيز قدرتها على �لعمل بحرية!!

القمع	واحلرية:	مقارنة	لقوانني	اجلمعيات	فى	م�ضر	و	العراق



33

العدد 54رواق عربي

املراجع	التي	اعتمدت	عليها	الدرا�ضة

اعتمده  الذي  احلكومية  غري  املنظمات  قانون  ن�س  على  1-لالطالع 

جمل�س النواب العراقي يف 25 يناير، انظر:

www.iraq4allnews.dknews/2672-25-2010.html
ب�ساأن  ح�سني  �سدام  عهد  قوانني  اآخر  ن�سو�س  على  2-لالطالع 

اجلمعيات، انظر قانون اجلمعيات رقم 13 ل�سنة 2000.

http ://www.arablegalporta l .org /associat ins /

LawsArticlesResults.aspx?sp=REF&SC
3-لالطالع على ن�سو�س قانون اجلمعيات ال�ساري يف م�رص )القانون 

رقم 84 ل�سنة 2002( انظر:

http ://www.arablegalporta l .org /associat ins /

LawsArticlesResults.aspx?sp=REF&SC
على  م�رص  يف  اجلمعيات  قانون  لن�سو�س  حتليله  يف  الباحث  4-اعتمد 

الدرا�سة التالية:

لتحرير  قانون دميقراطي  “نحو  واآخرون،  الدين حممد ح�سن  -ع�سام 

القاهرة  مركز  )القاهرة:  وقانونية”،  ميدانية  درا�سة  الأهلي:  العمل 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، 2009، ط1(.

على  اخلناق  اإحكام  ي�ستهدف  الذي  القانون  م�رصوع  على  5-لالطالع 

اجلمعيات الأهلية يف م�رص، انظر:

http://dostor.org/pclitics/egypt/10/march/7/8677
انظر:  القانون  املوجهة مل�رصوع  التفا�سيل حول النتقادات  6-ملزيد من 

بيان �سادر عن 41 منظمة غري حكومية، “دفاعا عن حرية التنظيم: نحو 

بتاريخ  املدين  املجتمع  فا�سي خلنق  الأهلية!” قانون  اجلمعيات  “ع�سكرة” 
.2010 /3 /22

www.cihrs.org/arabic/newssystem/articales/2584.

aspx
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العنف الطائفي فى م�ضر

  على الدولة اأن ت�ضلح ما اأف�ضدته يف ن�ضيج الوحدة الوطنية/ 

 د.حممد منري جماهد

		قراءة	فى	خ�ضائ�ص	العنف	املوجه	�ضد	الأقباط/	جمدي	خليل.

  امل�ضلمون وامل�ضيحيون فى م�ضر.. من التعاي�ض اإىل االن�ضهار الوطني/ 

د. عمار علي ح�ضن.

 احلواجز	الت��ي	متنع	اندماج	كافة	مكونات	املجتم��ع	امل�ضري	فىاحلياة	

ال�ضيا�ضية	-	الأقباط	منوذًجا/	عادل	جندي.

املواطن��ة/ وغي��اب	 الطائفي��ة	 ح�ض��ور	 ب��ني	 م�ض��ر	 ف��ى	  التعلي��م	

 د. كمال مغيث.
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* من�سق جمموعة »م�رشيون �سد �لتمييز �لديني«..

امللف

على الدولة اأن ت�ضلح ما اأف�ضدته 

فى ن�ضيج الوحدة الوطنية

د.م/  حممد منري جماهد*

يف �لعقود �لأخرية، وب�صكل خا�س منذ تويل �لرئي�س �ل�صاد�ت حكم  م�رس؛  �ت�صع نطاق �لتمييز 

�أو مغر�س،  �إل مكابر  �أن تخطئها عني، ول ينكرها  �إىل درجة ل ميكن  �لدين يف م�رس  �أ�صا�س  على 

ور�فق هذ� �زدياد وترية �لعنف �صد غري �مل�صلمني وخا�صة �مل�صيحيني، و�إن كانت قد طالت �آخرين 

كالبهائيني يف قرية �ل�صور�نية مبحافظة �صوهاج يف عام 2009.

�أو�ئل  يف  �مل�رسية  �ل�صيا�صية  �حلياة  م�رسح  �إىل  �لعودة  يف  �ل�صيا�صي  �لإ�صالم  قوى  بد�أت 

�ل�صبعينيات، بتن�صيق وت�صجيع ودعم من �لرئي�س �ل�صاد�ت؛ �لذي �أر�د ��صتخد�مهم لإرهاب �لقوى 

�لدور  �لكثريون عن  �لإرهاب. وقد كتب  �لأمر و�رسيعا لر�صا�صات  به  �ملعار�صة حلكمه، فانتهى 

�لذي يلعبه تيار �لإ�صالم �ل�صيا�صي - وخا�صة �لإخو�ن �مل�صلمني - و�لأ�صولية �لدينية �ملتمثلة يف 

�لتيار �لوهابي، يف �لتمييز �لديني �ملتفاقم يف �ملجتمع، وهم بال �صك يتحملون ق�صطا من �مل�صئولية، 

�إل �أن �مل�صئولية �لأوىل يف هذ� �مل�صمار يتحملها جهاز �لدولة ذ�ته. فعلى �صبيل �ملثال، مل يكن تيار 

»مبادئ  �أن  على  تن�س  �لتي  �ل�صهرية  �ملادة   1971 د�صتور  يف  �أدرج  �لذي  هو  �ل�صيا�صي  �لإ�صالم 
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على  ظهر  قد  �لتيار  هذ�  يكن  مل  بل  �لت�رسيع«،  م�صادر  من  رئي�صي  م�صدر  �لإ�صالمية  �ل�رسيعة 

�مل�رسح بعد، ولكن كان �لرئي�س �ل�صاد�ت هو من �أ�صافها يف �أثناء �رس�عه مع �لنا�رسيني وحلفائهم 

�لإ�صالم  تيار  يكن  و�لإميان«، ومل  �لعلم  »دولة  ذلك �حلني  �أ�صماه يف  ما  �صياق  �لي�صاريني، ويف  من 

�أن »مبادئ �ل�رسيعة �لإ�صالمية هي  �أي�صا هو �مل�صئول عن تعديل هذه �ملادة لتن�س على  �ل�صيا�صي 

 77 للمادة  تعديله  لتمرير  �ل�صاد�ت  �لرئي�س  �أي�صا  بذلك  قام  و�إمنا  للت�رسيع«،  �لرئي�صي  �مل�صدر 

من �لد�صتور �لتي كانت تقيد مدة رئا�صة �جلمهورية بفرتتني، و�أر�د �ل�صاد�ت بو�صع �لتعديلني يف 

��صتفتاء و�حد �بتز�ز �لأغلبية �مل�صلمة و�إجبارها على �لت�صويت بنعم.

ومل يكن تيار �لإ�صالم �ل�صيا�صي هو �لذي و�صع تقرير جلنة تق�صي �حلقائق برئا�صة �لدكتور 

جمال �لعطيفي يف �لثالجة، وجتاهل تو�صياته �لتي لو نفذت حُللَّ �لكثري من �مل�صكالت �لتي نعاين 

قو�نني  تطبيق  يف  عمليا  ��صتمرت  �لتي  �ل�صيا�صي هي  �لإ�صالم  تكن جماعات  كذلك مل  �ليوم.  منها 

ولو�ئح �لدولة �لعثمانية وتعديالتها، كالئحة �لعزبي با�صا �لتي حتكم بناء �لكنائ�س يف م�رس، بل 

كانت �لدولة هي �لتي فعلت هذ� وهي �لتي جتاهلت كل م�صاريع ‘�لقانون �ملوحد لبناء دور �لعبادة’ 

مبا فيها تلك �ملقدمة من �صخ�صيات تنتمي للحزب �لوطني �حلاكم.

ل�صنة 2004   49 رقم  �لإد�ري  �لقر�ر  �أ�صدرت  �لتي  �ل�صيا�صي هي  �لإ�صالم  تكن جماعات  ومل 

�لأور�ق  باإثبات ثالث ديانات فقط يف  �لأحو�ل �ملدنية  �لتنفيذية مل�صلحة  �لدوري لالئحة  �لكتاب  يف 

�لثبوتية، وحرمان �ملو�طنني �لبهائيني من �أب�صط حقوق �ملو�طنة يف �حل�صول على بطاقة هوية.

و�أخري� ولي�س �آخر�، مل تكن جماعات �لإ�صالم �ل�صيا�صي هي �لتي �متنعت عن فر�س �لقانون؛ 

ملو�جهة �لعتد�ء�ت �لإجر�مية �ملتكررة �لتي يتعر�س لها �مل�صيحيون �مل�رسيون، وجلاأت بدل من 

هذ� �إىل �جلل�صات �لعرفية �لقبلية �لتي تنتمي لع�رس ما قبل �لدولة �حلديثة.

بالطبع ��صتفادت جماعات �لإ�صالم �ل�صيا�صي - وخا�صة جماعة �لإخو�ن �مل�صلمني - من كل هذه 

�لأو�صاع لأنها تقربهم �أكرث فاأكرث من منوذج �لدولة �لدينية �لتي ي�صعون لتاأ�صي�صها يف م�رس، ولعل 

هذ� يف�رس ��صتماتتهم يف مقاومة �أي تعديل للمادة �لثانية من �لد�صتور �أو حتى لإعادة �لن�س ملا كانت 

عليه كل �لد�صاتري �ل�صابقة منذ عام 1923 وحتى 1964.

�لرئي�س  تويل  منذ  م�رس  يف  �لديني  للتوتر  مر�حل  �أربع   
)1(

مرق�س �صمري  �لأ�صتاذ  ر�صد  وقد 

�ل�صاد�ت �حلكم يف �صبتمرب 1970 وهي:

�لأقباط  ت�صتهدف  كانت  �لتي  �مل�صلح  �لإ�صالم  جماعات  قبل  من  املادي«:  »العنف  مرحلة   -1

على الدولة اأن ت�ضلح ما اأف�ضدته يف ن�ضيج الوحدة الوطنية
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و�لكنائ�س، وقد كان جممل �ل�صعب امل�رصي »م�صلمني وم�صيحيني« �صد هذه �لأحد�ث.

تلك  �صمة  وكانت  �لك�صح،  حادث  بعد   2000 عام  وبد�أت  املجتمعي«:  »االحتقان  مرحلة   -2

املرحلة اأن اأي حادثة ذ�ت طبيعة �جتماعية كانت توؤخذ علي اأ�صا�س ديني، بحيث �أ�صبح من �ملمكن 

اأن يوؤدي اأي خالف اأو م�صاجرة بني اأي اثنني من �ملو�طنني، اإذا ما كان اأحد اأطرافها م�صيحيا، اإىل 

ي�صجع  ومما  امل�صيحيني،  امل�رصيني  وحمالت  وم�صاكن  �لكنائ�س  �صد  ونهب  و�صلب  تخريب  حملة 

على  �خلارجة  �مل�صينة  »العريف«  �ل�صلح  بجل�صات  �لأمر  انتهاء  هو  جر�ئمهم  تكر�ر  على  املعتدين 

�لقانون، و�لتي تفر�س �صلحا مهينا وغري عادل بني املعتدي و�ملعتدى عليه.

وبد�أت عام 2005، اإذ بد�أت م�رص ت�صهد حالة تر��صق كالمي  3-مرحلة “ال�سجال الديني”: 

حول �لعقائد الدينية بني رجال الدين، ويظهر يف بع�س �لف�صائيات �لتي يتحدث فيها كل رجل دين 

عن دين وعقيدة �لآخر، ويقوم بالتجريح فيها وتكفري معتنقيها.

تلك  و�صمة  �لآن،  نعي�صها  �لتي  املرحلة  وهي  �ملو�طنني”:  بني  القاعدي  “التناحر  4-مرحلة 

املرحلة �لتي تك�صف عن مدي خطورتها هو اأن �أحد�ث العنف �لطائفي يقوم بها مو�طنون عاديون، 

ولي�صو� جماعات اإ�صالمية كما كان يف �ل�صبعينيات، وهذ� ما ك�صفت عنه �أحد�ث جنع حمادي �لتي 

�ت�صمت بطابع جديد �صديد �خلطورة. واإذا ا�صتمر �ملناخ �لطائفي بهذ� �ل�صكل دون عالج حا�صم؛ فقد 

ن�صهد مرحلة خام�صة ينزلق فيها �لوطن اإىل نز�ع ديني بني �ملو�طنني.

ت�صور�ت  اأولهما  باأمرين:  �لديني  التمييز  �إ�صاعة  يف  الدولة  �أجهزة  تلعبه  �لذي  الدور  �رتبط 

لتعزيز  فيها  و�لتحكم  الدينية  �لتوتر�ت  ��صتخد�م  ميكن  اأنه  الدولة  �أجهزة  بع�س  داخل  موجودة 

�صلطة النظام، وقد ��صتخدمت “�لفنت �لطائفية” كاأحد مربر�ت ا�صتمرار العمل بقانون �لطو�رئ 

النظام  هذ�  رحل  اإذا  اأنه  للغرب  ر�صالة  لإر�صال  ��صتخدمت  كما  مبارك،  �لرئي�س  حكم  فرتة  طو�ل 

فالبديل �صيكون نظاما دينيا ي�صطهد �لأقليات ويفتك بها.

اأما �لأمر �لثاين، فهو اأننا نعي�س �لآن ما ميكن اأن ن�صميه املرحلة �لربيجنيفية يف �لثورة امل�رصية، 

متيزت  عاما  ع�رسين  على  تزيد  ملدة  �ل�صابق  �ل�صوفيتي  �لحتاد  حكم  �لذي  بريجنيف  اإىل  ن�صبة 

مرحلة  اإىل  �لف�صاد  مرحلة  وجتاوز  املناف�صة،  على  �لقدرة  وعدم  �لإبد�ع،  اإىل  وبالفتقار  بالركود، 

تعفن وعطن وحتلل الدولة �لتي انتهت بتحلل �لحتاد �ل�صوفيتي و�نهياره؛ فمع تز�يد تعفن وتعطن 

وحتلل الدولة امل�رصية يتزايد التمييز �لديني والعنف �لطائفي؛ ب�صبب تنامي وتفاقم �لأزمة �ل�صاملة 

و�صيا�صية،  وثقافية،  اقت�صادية،  )�أزمات   1967 هزمية  منذ  م�رص  تعي�صها  �لتي  �لأوجه  متعددة 

وقيمية .. �إلخ.( ما �أدى اإىل �رتد�د النا�س اإىل و�صائجهم �لأوىل: �لعائلة، �ملنطقة، القبيلة، �لطائفة، 
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�أجهزتها  من  �لكثري  �خرت�ق  اإىل  الدولة  حتلل  �أدى  فقد  �أخرى  ناحية  من   ،  
)2(

�إلخ. �ملذهب..  امللة، 

كالتعليم و�لإعالم و�لأمن والق�صاء )ر�جع مثال موقف جمل�س الدولة من تعيني الن�صاء يف �ملجل�س( 

وغريها من قبل قوى �لتطرف و�لغلو.

اإذا كان التحليل �ل�صابق �صحيحا؛ فاإنه ل ميكن �خلال�س ب�صكل نهائي من التمييز �لديني، وما 

يفرزه من عنف طائفي �إل باخلال�س من هذ� النظام �لبائ�س املنهار، و�لذي بقي يف �حلكم فقط لعدم 

تبلور بديل له، ومن ح�صن احلظ اأنه قد لحت يف �لأفق بو�در لبلورة بديل �صعبي، يتجاوز �حلزب 

�لوطني و�لإخو�ن امل�صلمني و�أحز�ب املعار�صة على حد �صو�ء.

�لأخرية  �ل�صنو�ت  يف  امل�رصي  �ملجتمع  و�صهد  و�لتحرك،  التململ  يف  امل�رصي  �ل�صعب  بداأ  فقد 

وموؤخر�  والن�صاء،  و�لطالب  و�لفالحني  كالعمال  عديدة،  وقطاعات  فئات  من  جماهريية  حتركات 

باأنو�عها  �لحتجاجات  لتزايد  عام  �جتاه  �لأفق  يف  ويظهر  امل�صلمني،  غري  من  وغريهم  امل�صيحيني 

و�أ�صكالها �ملتعددة. 

وتز�يد  و�لإ�رس�ب،  �لعت�صام  �صالحي  ��صتخد�م  يف  طفرة  �لأخرية  �ل�صنو�ت  �صهدت  حيث 

يتحقق  لن  واحلرية  العدالة  قيم  ت�صوده  وطن  �أجل  من  �ل�صامل  �لتغيري  على  الرهان  باأن  �لإدر�ك 

لإنهاء  �لدميقر�طيون  �ملهند�صون  حترك  اأطرافه،  يحرك  املارد  وبداأ  منظمة،  �جتماعية  بقوى  �إل 

�لق�صاة  وحترك  حقوقهم،  لكت�صاب  حقوق  بال  اأطباء  وحترك  نقابتهم،  على  �حلكومية  احلرا�صة 

�لأحر�ر و�عت�صمو� لأول مرة يف تاريخهم، ونظمو� وقفة �حتجاجية اأمام دار الق�صاء �لعايل، ونفذ 

جمل�س  اأمام  مفتوح  واعت�صام  �إ�رس�ب  بتنظيم  تهديدهم  العقارية  �ل�رس�ئب  موظفي  من  �ألًفا   55

�لقت�صادية،  مطالبها  على  للح�صول  العاملة امل�رصية  �لطبقة  حتركات  املحلة  عمال  �لوزر�ء، وقاد 

وغري هذ� من �لتحركات �لحتجاجية يف �صتى �ملجالت.

اإ�صافة اإىل ما �صبق فقد ظهر يف �لأفق �لدكتور حممد �لرب�دعي ليلقي حجر� يف املاء الراكد وليعيد 

احلما�س للنقا�س حول �لإ�صالح �ل�صيا�صي و�لدميقر�طي وم�صتقبل نظام �حلكم يف م�رص، »و�مليزة 

وهو  بحكامه ومعار�صيه،  �لقائم يف م�رص  �ل�صيا�صي  �لإطار  خارج  اأنه من  هي  للرب�دعي  �لرئي�صية 

عند  يزكيه  تر�صحه،  على  وا�صعة  �آمال  تعليق  اإىل  النظام  هذ�  يف  �لثقة  فاقدي  من  �لكثريين  دعا  ما 

�جلميع وخ�صو�صا اأبناء �لطبقة �لو�صطى عقالنيته وجناحه �ملهني وتبنيه موقفا جذريا يف م�صاألة 

عالقة الدين بالدولة«، وهو ما ميثل فر�صة »يف حلحلة النظام �ل�صتبد�دي �لقائم و�إجباره على تقدمي 

ال�صيا�صية  �لنخبة  وجتديد  الياب�صة  ال�صيا�صية  �حلياة  �رس�يني  يف  جديدة  دماء  �صخ  عرب  تنازلت 

.
)3(

امل�رصية �لتي باتت عاجزة متاما عن طرح بديل، بن�صطاء �صيا�صيني جدد«
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ف�صوف  وتنت�رس؛  تتو�صع  �صعبية  وبناء حركة  �لفر�صة  هذه  ��صتثمار  يف  اإذا جنحنا  اأننا  و�أظن 

وطننا  تطور  يكفل  دميقر�طي،  نظام  وتاأ�صي�س  �لقائم،  �لدينا�صوري  بالنظام  �لإطاحة  من  نتمكن 

بالكيفية ذ�تها �لتي تطورت بها �لدول �لتي �صبقتنا، ولكنني من ناحية �أخرى ل اأق�صد اأن تتوقف 

احلركة يف مناه�صة التمييز �لديني والت�صدي للعنف �لطائفي حتى يطيح �لرب�دعي بالنظام �ملتد�عي، 

اأو حتى يتحقق جمتمع ما مثايل �صو�ء كان هذ� �ملثايل هو »�ل�صرت�كي« اأو »�لدميقر�طي« اأو غريهما، 

�جلزئية، كق�صية  الق�صايا  �لن�صال يف عدد من  يجب  �ملجتمعات  هذه  اأي من  لتحقيق  اأنه  فاحلقيقة 

كلها  �لخ. فهذه  و�ملوظفني و...  للعمال  �لقت�صادية  �لن�صالت  اأو  �لديني  التمييز  اأو ق�صية  �ملر�أة 

روافد تغذي النهر، كما اأنها تر�صم �صورة �ملجتمع القادم يف تفا�صيله، كما اأن �لو�قع ي�صري اإىل اأنه 

قد �أمكن بالفعل حتقيق مكا�صب جزئية يف بع�س هذه الق�صايا.

وعلى �صوء تخاذل النظام يف مو�جهة �أحد�ث العنف �لطائفي، وت�صببه �ملبا�رس يف �صيوع التمييز 

�لديني مبا ميرره من قو�نني، وما ميار�صه يف موؤ�ص�صات التعليم و�لإعالم من �إ�صاعة و�إنتاج للتمييز 

�لديني �ملوؤ�ص�س للعنف �لطائفي؛ فعلى �لقوى احلية �ملمثلة لهذ� �ل�صعب برت�ثه �لإن�صاين �لر�قي عرب 

�آلف ال�صنني اأن تتحرك لإجبار النظام على القيام مب�صئوليته.

على املدى الق�سري يجب ال�سغط من اأجل:

�أحد�ث العنف واملحر�صني  مرتكبي  مبالحقة  �لأجهزة املعنية  �لقانون وقيام  �صيادة  1-فر�س 

عليها وتقدميهم للمحاكمة، وق�رص دور جل�صات �ل�صلح على تهدئة �مل�صاعر دون تعطيل للقانون.

�صتى  يف  �إلخ،  واإهانة..  و�فرت�ء  و�إ�صاءة  جتريح  من:  يت�صمنه  مبا  �لديني  �ل�صجال  2-وقف 

�لو�صائل �لإعالمية.

3-اإ�صدار قانون �إن�صاء وترميم دور �لعبادة �ملوحد القابع يف �أدر�ج جمل�س �ل�صعب منذ �صنو�ت.

4-اإ�صدار قانون تكافوؤ �لفر�س ومنع التمييز املقدم من �ملجل�س �لقومي حلقوق �لإن�صان.

اأما على املدى االأبعد فيجب ال�سغط من اأجل:

1-اإلغاء �ملادة �لثانية من �لد�صتور اأو على �لأقل تعديل ن�صها �آخذين يف �لعتبار �ملبادئ التالية: 

اأن �لإ�صالم ديانة غالبية �ملو�طنني، واأن القيم و�ملبادئ �لكلية لالأديان و�لعقائد م�صدر من امل�صادر 

�لرئي�صية للت�رسيع – مبا ل يتناق�س مع �لتز�مات م�رص طبقا للمو�ثيق الدولية حلقوق  �لإن�صان اأو 

يخل مببد�أ �مل�صاو�ة اأمام �لقانون – واأن التمتع باحلقوق و�حلريات املدنية ل يتوقف على �لعقيدة 
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الدينية للفرد، و�رسورة التزام جميع �أجهزة الدولة باحلياد �إز�ء �لأديان و�لعقائد ومعتنقيها من 

.
)4(

�ملو�طنني

1- قيام موؤ�ص�صات الدولة بدورها يف تفعيل اأ�ص�س دولة �صيادة �ملو�طنة و�لقانون، �لتي ين�س 

�لأربعني،  مادته  يف  عليها  ين�س  �لتي  �مل�صاو�ة  مبداأ  تكري�س  ويف  �لأوىل،  مادته  �لد�صتور يف  عليها 

ك�صيا�صة عامة ترتجم واقعيا فيما يتخذ من قر�ر�ت اإدارية وم�رسوعات قو�نني.

�ملو�طن  حق  يقيد  ما  كل  من  امل�رصية  �لقو�نني  وتنقية  فح�س  تتوىل  وطنية  جلنة   2-ت�صكيل 

امل�رصي يف حرية �لعقيدة ويف ممار�صة �ل�صعائر، مبا يت�صمنه ذلك من جترمي فر�س �لعقائد بالإكر�ه 

و�لقوة �صو�ء من قبل الدولة اأو �ملنظمات اأو �لأفر�د، مع جتديد �ملطالبة باإلغاء خانة الديانة من كل 

�لأور�ق الر�صمية اأو على �لأقل جعلها اختيارية.

3-ت�صكيل جلنة قومية من خرب�ء التعليم ملر�جعة جميع �ملو�د �لدر��صية؛ لتنقيحها من كل ما 

يعمق التق�صيم و�لفرز �لطائفي بني �ملو�طنني امل�رصيني، والتاأكد من اأن تدري�س �لأديان يتم فقط يف 

�ملقرر�ت الدينية، وتدري�س ما ي�صاعد على �لت�صامح وقبول �لآخر و�حرت�م حقوق �لإن�صان واحلرية 

الدينية.

موؤ�ص�صات  من  �لديني  التع�صب  ل�صتئ�صال  ال�صارمة  �لإد�رية  �لتدخالت  من  حزمة  4-�إعمال 

التعليم عن طريق:

• يف 	 ومعلنة  وا�صحة  التزامهم بقو�عد  ومدى  املعلمني،  اأداء  لتقييم  �صارمة  معايري  تطبيق 

�لطالب،  مع  تعاملهم  ويف  املدر�صية،  �لف�صول  يف  ميار�صونها  �لتي  و�ل�صلوكيات  التدري�س 

ويتعهد �ملعلمون باللتز�م بها.

• التاأكد من �جتياز املعلمني و�ملعلمات عددا من �لدور�ت �ملوؤهلة تربويا، مبا يف ذلك دور�ت يف 	

حقوق �لإن�صان ومعايريها العاملية، و�صمان �جتيازها بنجاح.

5-�إدماج املعاهد �لأزهرية �صمن منظومة التعليم �ملدين حتت �إ�رس�ف وز�رة �لرتبية والتعليم، واأن 

تعود جامعة �لأزهر لت�صبح جامعة در��صات دينية اإ�صالمية يلتحق بها �لر�غبون بعد �نتهائهم من 

التعليم �جلامعي، مع تطوير �لدر��صات الدينية بحيث تعالج م�صاكل وق�صايا احلا�رص وامل�صتقبل 

بدل من حب�صها يف اإطار �ملا�صي �ل�صحيق.

لقد بد�أت �صورة �ملجتمع �لذي ن�صبو اإليه تت�صّكل من رحم �حلركات �ملطلبية �ل�صغرية، ويبقى 

اأن تتاآلف وتتجمع قو�عد هذه �حلركات �ملطلبية وقيادتها كحبات عقد مرت�بطة ومنتظمة يف جبهة 
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43

العدد 54رواق عربي

�صيا�صية موحدة، تغزل روؤيتنا للتغيري �لذي نن�صده وتنحت مالمح �لربنامج �لذي يحققه، وتر�صم 

و�صائل �إجنازه وهو ما قد يحققه �للتفاف حول �لدكتور �لرب�دعي، واأعتقد اأن يف �لأفق ملحة من هذ� 

احللم �لذي طال انتظار حتققه، لكن يبدو اأنه يدنو ويقرتب حتى كدنا نلمحه ونح�صه ونتح�ص�صه، 

فكلما ��صتدت �لأزمات دنا �لنفر�ج وكلما حلك الظالم �قرتب نور �لفجر. 

د.م/ حممد منري جماهد
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الهوام�ض

1-جريدة الد�ستور – حوار مع رحاب ال�ساذيل – 13 يناير 2010.

يف  حما�رصة  واالنتخابات”  “االأقباط  الله،  عبد  �سربي  2-اإ�سماعيل 

اأ�سقفية ال�سباب بتاريخ 1996/1/30.

3-عماد عطية، » هل ميثل م�رصوع تر�سح الربادعي للرئا�سة فر�سة؟ 

وباأي معنى؟«، ورقة غري من�سورة مطروحة للنقا�س.

4-نداء وجهه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان اإىل ال�سيد رئي�س 

 2007 مار�س   5 يف  وال�سورى  ال�سعب  جمل�سي  ورئي�سي  اجلمهورية، 

ووقع عليه 185 �سخ�سية عامة.

على الدولة اأن ت�ضلح ما اأف�ضدته يف ن�ضيج الوحدة الوطنية
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* �ملدير �لتنفيذي ملنتدى �ل�رشق �لأو�سط للحريات.

امللف

قراءة	فى	خ�ضائ�ص	العنف	

املوجه	�ضد	الأقباط

جمدي خليل*

فى ليلة عيد �مليالد للم�صيحيني �لغربيني حاول �ل�صاب �لنيجريى عمر �لفاروق عبد �ملطلب تفجري 

طائرة متجهة لديرتويت وباءت حماولته بالف�صل. فى ليلة عيد �مليالد للم�صيحيني �ل�رسقيني جنح 

ب�صعيد  �مليالد فى جنع حمادى  عيد  قد��س  �أرو�ح عقب خروجهم من   6 ذ�ته فى ح�صد  �لإرهاب 

م�رس. ورغم �أن هناك �صمات م�صرتكة لالإرهاب �لذى يقع على �لأقباط مع �صمات �لإرهاب �لدوىل 

�ملعا�رس؛ �إل �أن هناك �صمات عديدة متيز �لعنف �لو�قع على �لأقباط فى م�رس عن غريه نختار منها 

�خل�صائ�س �لآتية:

اأواًل: هو عنف واإرهاب دينى

�أول  خ�صائ�س �لعنف �ملوجه �صد �لأقباط �أنه عنف دينى ب�صبب م�صيحيتهم و�إميانهم �لدينى؛ 

فالطرف �لقبطى ُيعتدى عليه ب�صكل جماعى دون �صبب �إل لكونه مغاير� فى �لدين. وقد مت توجيه 

هذ� �لعنف، فى كثري من حالته، �إىل �لرموز �لدينية �مل�صيحية مثل �لكنائ�س �أو �ل�صلبان، �أو لالأ�رسة 

�لعنف  وهذ�  �مل�صيحية،  للعقيدة  �ملوجه  �للفظى  �لعنف  خالل  من  �أو  �أ�صلمتها،  بغر�س  �مل�صيحية 
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�للفظى فى حد ذ�ته جزء ممهد ومكمل للعنف �جل�صدى. وقد �عترب �لباحث �لر�حل �ملرموق حممد 

�ل�صيد �صعيد، يف بحثه عن �لعنف �لرمزى جتاه �لأقباط، �أن هذ� �لنوع من �لعنف هو �لأكرث �صوًء�، 

�إذ يقول �صعيد: »ميثل ما ن�صميه �لفنت �لطائفية بع�س �أ�صو�أ جو�نب هذ� �لعنف. ففى جميع �حلالت 

تقريبا يتم �لعدو�ن على �لكنائ�س ويتم �لتعامل بالذ�ت ب�صورة �صلبية مع �لرمز �لأول للم�صيحيني 

�مل�رسيني وهو �ل�صليب من قبل �ملتع�صبني«.هذ� �لعنف �أي�صا ديني لأنه ي�صتمد زخمه ومربر�ته فى 

معظم هذه �حلو�دث من ن�صو�س دينية �أو معتقد دينى، ولهذ� لي�س مب�صتغرب �أن يتم �لهجوم على 

�لأقباط فى مئات �حلو�دث بعد �صالة �جلمعة مبا�رسة، وقد قمت بر�صد ع�رس�ت �حلو�دث �لتى 

حدثت لالأقباط بعد �صالة �جلمعة فى �لعقود �لثالثة �لأخرية.

فالعنف �لذى وقع على �لأقباط منذ دخول �مل�صيحية م�رس هو عنف دينى، �صو�ء كان ذلك قبل 

�لغزو �لعربى من طرف �لرومان، �أو منذ �لغزو �لعربى وحتى عام 1855 وهو عام �إلغاء �لذمية، �أو 

فى �ملوجة �لأخرية �ملعا�رسة للعنف �صدهم منذ جمئ �ل�صاد�ت للحكم عام 1970، و�مل�صتمر حتى 

�لآن.

اإىل جنع   1972 6 نوفمرب  ولهذ� فاإن �لأقباط  فى مو�جهتهم للعنف �ملعا�رس، من �خلانكة يف 

�ملجد، وهو   له  �مل�صيح  �ل�صيد  ي�صريون فى طريق �جللجثة على خطى  يناير 2010،    6 حمادى يف 

طريق طويل من �لآلم و�لأ�صو�ك و�ل�صطهاد و�ل�صت�صهاد.

ثانيا: عنف من طرف واحد )امل�ضلمون(

�لعنف �لطائفي يقوم به دوًما �مل�صلمون �صد �لأقباط. مل يحدث مطلقا �أن قام �لأقباط باإعتد�ء 

جماعى على م�صلم �أو على م�صلمني، و�لعك�س على طول �خلط �صحيح. حتى فى بع�س حو�دث �لعنف 

�لنادرة �صد م�صلم، فاإنها كانت توجها فرديا ولأ�صباب خا�صة ولي�صت دينية؛ كما حدث من �إنتقام 

�ل�صاب ر�مى من �ل�صخ�س �مل�صلم �لذى �أذله وتزوج �أخته غ�صبا عنه وعن �أ�رسته، وُيقال �إنه �غت�صبها 

لكى يجربها على �لزو�ج منه �أو �لف�صيحة؛ فهذ� �صلوك مل يحظى باأى قبول قبطى �أو تاأييد لهذ� �لنهج، 

وقد متت �إد�نته فى وقته من جهات قبطية عديدة. وقد يرد �لبع�س ويقول �أنه لي�س مبقدرة �لأقباط 

�لقيام مبثل هذ� �لنوع من �لعنف؛ لأنهم �أقلية. وهذ� قول مردود عليه باأن �لكثري من �لأقليات فى �لعامل 

متار�س �لعنف و�لتمرد على �لأغلبية، و�أو�صح �لأمثلة على ذلك جندها يف �لعنف �لذى متار�صه معظم 

�لأقليات �مل�صلمة فى �ملجتمعات �لتى تعي�س فيها، ولكن هذ� يقودنا �إىل �ل�صمة �لثالثة لهذ� �لعنف، 

وهى �صمة متيز �ل�صلوك �لإ�صالمى ب�صكل عام عرب �حلقب �لتاريخية �ملختلفة ويف �لوقت �حلا�رس.

قراءة	فى	خ�ضائ�ص	العنف	املوجه	�ضد	الأقباط
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ثالثا:	الأغلبية	ت�ضتاأ�ضد	على	الأقلية

فالدولة  �لقطيع،  و�صلوك  �جلماعية  �لتحركات  وهى  �لإ�صالمية،  �ملجتمعات  متيز  �صمة  هناك 

�لإ�صالمية قائمة على �صحق �لفرد من �أجل �جلماعة و�لدين وثو�بت �لأمة وخالفه. ولهذ� ت�صتاأ�صد 

على �لأقليات غري �مل�صلمة �لتى تعي�س بينها وتتمرد على �لأغلبية فى �ملجتمعات �لتى ت�صكل �أقلية 

بها. هذ� �ل�صلوك �لإ�صالمى يجعل هذه �ملجتمعات لديها فائ�س كر�هية وفائ�س عنف وفائ�س �إرهاب 

قوية وردع  دولة  وبدون  ملرتكبيه،  و�هية  و�أعذ�ر  لإخر�جه  د�ئما عن مربر  يبحث  م�صتمر،  ب�صكل 

قانونى حازم �صوف تتفاقم �لأزمات وتتحول �إىل فو�صى.

من م�صاويء هذ� �ل�صلوك �لغوغائى، �لنت�صار للم�صلم ظاملا ومظلوما، فحتى فى �مل�صاجر�ت 

باجلماعة  �ل�صتقو�ء  يحدث  �لأخرى  �حلالت  وفى  �ملو�صوع،  �نتهى  �مل�صلم  �نت�رس  �إذ�  �لعادية 

عنف  �إىل  �ملو�صوع  ويتحول  �لأقباط،  على  و�لهجوم  �لهياج  فيحدث  �مل�صلم؛  ينت�رس  لكى  �مل�صلمة 

جتاه �جلماعة �لقبطية برمتها. هذ� �صلوك يت�صم من �لناحية �لأخالقية باخل�صة و�جلنب و�ل�صتئ�صاد 

�لرخي�س على �أقلية م�صاملة.

رابعا: الدولة طرفا رئي�ضيا فيه )جرائم دولة(

فى تقرير �لعطيفى �لذى �صدر بعد �أحد�ث �خلانكة عام 1972، تناول �لتقرير فى �صت مو��صع 

بلغت ما  �لأمور  و�أن  �لأحد�ث،  �إحتو�ء  �لأمنية ق�رست تق�صري� ملحوظا فى  �لأجهزة  �أن  خمتلفة 

ل �للو�ء ح�صن �أبو با�صا وزير �لد�خلية �لأ�صبق، �لنبوى  هو �أ�صو�أ من �لتق�صري فيما بعد، فقد حمَّ

�إ�صماعيل وزير �لد�خلية �لأ�صبق �أي�صا، م�صئولية �أحد�ث �لز�وية �حلمر�ء فى يونيه 1981، حيث 

رف�س �لنبوى �إ�صماعيل تدخل �لأمن وقال �إنه مل يتدخل فى �لبد�ية لأ�صباب �صيا�صية، وقال �للو�ء 

�لنبوى  ذكر  كما  فقط  منهم   9 ولي�س  قبطيا   81 كان  �لأقباط  من  �لقتلى  عدد  �أن  با�صا  �أبو  ح�صن 

�إ�صماعيل. وقد و�صفت جريدة �لأهاىل فى عددها رقم 261 �أن حادث �لك�صح برمته مدبر من �لأمن، 

�لتى  �لتقارير  من  �لعديد  �رسد  وميكننى  �حلادث.  هذ�  فى  متورط  �صخ�صيا  �صوهاج  حمافظ  و�أن 

تو�صح بجالء دور �لدولة مبوؤ�ص�صاتها �ملختلفة فى �لعنف �ملوجه �صد �لأقباط.

�إىل جر�ئم من  �لدولة،  �ملتطرفني يف ظل تق�صري من  �لأقباط من جر�ئم  �لعنف �صد  لقد حتول 

�جلار �مل�صلم �لعادى وبتحري�س من بع�س �أجهزة �لدولة – وقد و�صفتها فى �إحدى مقالتى بـ “ 

فتنة �لأمن” – حيث تلجاأ �إىل ��صتدعاء بع�س �ملتطرفني و�لبلطجية للقيام ببع�س �ملهام �لقذرة �صد 

جمدي خليل
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�إىل موؤ�ص�صات �لت�رسيع و�لعد�لة �صد  �لدولة من �ل�رسطة  �أجهزة  �لكثري من  �لأقباط، كما حتالف 

�لأقباط. وكل هذ� يعنى بجالء �أن �جلر�ئم �لو�قعة �صد �لأقباط هى “جر�ئم دولة”، ووفقا للقانون 

�لدوىل هى �أي�صا جر�ئم �صد �لإن�صانية ل ت�صقط بالتقادم.

خام�ضا: يف اأنه عنف حملى

�لعنف �ملوجه �صد �لأقباط هو عنف حملى ومنتج حملى، و�لكالم عن موؤ�مرة خارجية وخالفه 

�لفكر  من  �لظاهرة  ��صتري�د  عن  �لكالم  وحتى  �لرخي�س،  و�لتهريج  و�لعبث  �للغو  قبيل  من  هو 

�لفكر  �لذ�ت �جلماعية؛ فم�رس م�صدر رئي�صى لت�صدير  �لوهابى هو كالم مبالغ فيه كثري� لتربئة 

بفكر  للعامل  وت�صدرت  ترعرعت  ذ�تها  �لوهابية  فحتى  كله،  وللعامل  باأ�رسها  للمنطقة  �ملتطرف 

�لإخو�ن �مل�صلمون وباأمو�ل �لبرتول، وحتولت على يد �لإخو�ن من مذهب حملى مت�صدد ومتخلف 

�إىل �أيديولوجية جهادية عاملية خطرية.

�أول طريق �لعالج هو مو�جهة هذه �حلقيقة �ملُّرة: �أن �مل�صلمون �مل�رسيون هم �مل�صئولون كلية عن 

�لعنف �ملوجه �صد �رسيك �لوطن، و�إنه مل يثبت فى و�قعة و�حدة، من مئات �لعتد�ء�ت �لتى وقعت 

�صد �لأقباط، وجود �أى طرف خارجى ولو حتى من قبيل �لتاأثري على جمرى هذه �حلو�دث. ولو 

كانت هناك �أية عو�مل خارجية؛ ملا ترددت �لدولة �مل�رسية وجهاز خمابر�تها فى �لإعالن عن هذه 

�لتدخالت على �لأقل لتربئة �لدولة من �لتهم �لكثرية �ملوجهة �إليها بخ�صو�س هذ� �مللف.

�ضاد�ضا:	العنف	يتفاقم

�لعنف �لذى حدث �صد �لأقباط منذ عام 1972 يفوق �لعنف �لذى وقع �صدهم منذ تاأ�صي�س �لدولة 

�حلديثة على يد حممد على عام 1805 عدة مر�ت، بل �إن �لعنف �لذى وقع خالل فرتة حكم �لرئي�س 

مبارك فقط يفوق �لعنف �لذي �صهدته م�رس خالل �حلقب �ملا�صية، منذ عام 1805 حتى نهاية ع�رس 

�ل�صاد�ت عدة مر�ت، كما �أن وترية هذ� �لعنف تتز�يد ب�صكل خميف ومنذر باخلطر �ملحدق بالبلد. 

لقد ر�صد تقرير �لعطيفى ع�رسة حو�دث طائفية وقعت فى �لفرتة من �غ�صط�س 1971 �إىل نوفمرب 

�إذ� ما قورنت مبا حدث بعد ذلك، وخا�صة �لذى  1972، وكانت يف معظمها حو�دث �صغرية جد�، 

حدث منذ عام 1990 وحتى �لآن. ولكن ما حدث فى عام 2009 وحده يربو فوق �ملائة حادثة، منها 

ع�رسين حادثة كبرية �أ�صار �إليها مركز �لقاهرة لدر��صات حقوق �لإن�صان فى تقريره �ل�صنوى عن 

قراءة	فى	خ�ضائ�ص	العنف	املوجه	�ضد	الأقباط



49

العدد 54رواق عربي

عام 2009. �أما �إذ� ر�صدنا حالت �لتمييز �صد �لأقباط فهى باملئات �صنويا.

�ضابعا:العنف موجه ملناطق الكثافة والنفوذ القبطى

يالحظ �أن معظم حو�دث �لعنف �صد �لأقباط تتجه ملناطق �لكثافة �لقبطية �لتقليدية، �صو�ء فى 

�ل�صعيد �أو غريه، مثل كفر دميان فى �ل�رسقية، وعزبة غاىل باجليزة، وعزبة ب�رسى وعزبة جرج�س 

ببنى �صويف، و�لفكرية و�أبوقرقا�س باملنيا، و�لقو�صية وديروط باأ�صيوط، ف�صاًل عن مدينة �أ�صيوط، 

و�لقائمة  بقنا،  وبهجورة  وفر�صوط  ب�صوهاج، وجنع حمادى  و�لك�صح  طما وطهطا  �إىل  بالإ�صافة 

�إىل �صيطرتهم  75% من تعد�د �ل�صكان، بالإ�صافة  تطول. فى بع�س هذه �ملناطق يزيد �لأقباط عن 

و�إمنا  طبيعية،  �حتكاكات  نتيجة  �حلو�دث  هذه  تكن  ومل  �ملاىل.  و�لن�صاط  �لبيزن�س  على  �لتقليدية 

نتيجة لفتعال هذه �لحتكاكات من �أجل خلق مربر�ت �لهجوم على �لأقباط؛ لتخويفهم وترويعهم 

وتهجريهم بغر�س خلخلة هذه �ملناطق دميوجر�فيا من �لأقباط. وكان �إن�صاء فرع جلامعة �لأزهر 

باأ�صيوط هو لأجل هذ� �لغر�س؛ فهذه �لأمور ل جترى ب�صكل تلقائى كما يت�صور �لبع�س بل هى نتاج 

خطة عامة وتتبقى م�صاألة �لتنفيذ بو�صاطة �جلهات �ملحلية و�لأمنية.

ثامنا: يف اأنه عنف يبحث عن مربرات

للمجرم، حتى  �أعذ�ر  و�إختالق  للجر�ئم،  عن مربر�ت  �لبحث  تاريخ  هو  �ملتاأ�صلم  �لعنف  تاريخ 

�أحد�ث 11 �صبتمرب، �لتى ل ُتربر، وجدو� لها مربر�ت �صخيفة، مثل �لظلم �لو�قع على �مل�صلمني فى 

فل�صطني وغريها. فى �لعنف �صد �لأقباط ما �أكرث هذه �ملربر�ت �لو�هية، �صو�ء فى �لإ�صاعات �لتى 

تطلق �أو �لفرت�ء�ت �لتى يتم �لرتويج لها، �أو�لأعذ�ر �لتى يتم ترديدها؛ �إذ ملا �صعف تاأثري �لإ�صاعات 

بحثو� عن �لفرت�ء�ت. وعندما �كت�صفو� �صخافة و�صف �ملجرم باملجنون؛ جلاءو� �إىل و�صف �ملجرم 

باملنتقم ل�رسف �مل�صلمني، وعندما تر�جع كبار �لإ�صالميني عن �لعنف؛ جلاأو� �إىل عتاة �ملجرمني �لذين 

متتلئ بهم �ل�صجون وتزدحم بهم ملفات �لأجهزة �لأمنية.

تا�ضعا:العنف تولّد من رحم االأ�ضولية الدينية واال�ضتبداد ال�ضيا�ضى

لحظ تقرير �لعطيفى، �لذى �صبقت �لإ�صارة �إليه، �أن �حلو�دث �لع�رسة �لتى حدثت قبل حادث 

�خلانكة، �رتبطت مبناخ تعديل �لد�صتور و�إ�صافة �ل�رسيعة كم�صدر للت�رسيع لأول مرة فى �لد�صتور 

جمدي خليل
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مرة  �لد�صتور  وتعديل  �لردة  قانون  �إ�صد�ر  ت�صاعد مع حماولة  �لعنف  هذ�  و�أن  �لد�ئم،  �مل�رسى 

�أخرى، لتتحول �ل�رسيعة �إىل �مل�صدر �لرئي�صى للت�رسيع عام 1980؛ فالأ�صولية �لإ�صالمية فى م�رس 

خرجت من رحم �لنظام �لع�صكرى �ل�صتبد�دى. وفى حو�ر لنائب مر�صد �لإخو�ن �مل�صلمني حممد 

حبيب فى جريدة  �مل�رسى �ليوم بتاريخ 5 يناير 2010، قال ما معناه �أن �لأمن هو �لذى يدير جماعة 

�لإخو�ن ويعرف عنها كل �صئ، وزعم �أن �لأمن �عرت�س على �أن يكون مر�صًد� للجماعة لأنه منفتح 

�مل�رسى  جريدة  مع  عاكف  مهدى  �لإخو�ن  ملر�صد  حو�ر  وفى  �مل�رسية.  �ل�صيا�صية  �لتيار�ت  على 

�ليوم �أي�ًصا بتاريخ 24 �أكتوبر 2009، قال �إن �جلماعة قد عقدت �صفقة مع �لأمن ليتم تر�صيح 150 

�ل�صتبد�د  �أن  و�خلال�صة   .2005 عام  يف  �ملا�صية  �لربملانية  �لنتخابات  فى  فقط  �إخو�نًيا  مر�صًحا 

�ل�صيا�صى و�لدينى يلعبان على �أر�صية و�حدة، ويكمالن بع�صهما �لبع�س فى م�صاألة �لعنف �لو�قع 

على �لأقباط.

واأخريا:	العنف	�ضيتاأجج	م�ضتقبال

لأنه ل توجد رغبة حقيقية فى �إيقافه؛ ولأن �لعد�لة �لعور�ء تقدم حمفز�ت للجر�ئم �صد �لأقباط؛ 

ولأنه ي�صب فى �صالح �ل�صتبد�د؛ ولأن �لأقباط ل يبذلون جهد� كافيا للحد منه؛ ولأن �لدولة ت�صع 

�إىل  �أقباط �ملهجر حتتاج  �أمت�صا�س غ�صب �لأقباط؛ ولأن جهود  �أجل  �لكني�صة رهينة وتبتزها من 

�إعادة بناءها على �أ�ص�س فعالة؛ ولأن ر�صيد قبول �لآخر يرت�جع مبعدل مت�صارع عند �لأغلبية.

قراءة	فى	خ�ضائ�ص	العنف	املوجه	�ضد	الأقباط
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* كاتب م�رشي وباحث يف علم �لجتماع �ل�سيا�سي.

امللف

امل�ضلمون وامل�ضيحيون فى م�ضر.. 

من التعاي�ض اإىل االن�ضهار الوطني

د. عمار علي ح�سن*

ا�ضتهالل:

رغم تو�فر عنا�رس بو�صعها �أن حتافظ على �لتعاي�س يف م�رس بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني وتعززه، 

�حتقانات بني  �صببت  و�لتي  موؤخر� يف جنع حمادي ومر�صى مطروح،  �لتي وقعت  فاإن �حلو�دث 

عن�رسي �لأمة، ت�صري �إىل �أن هناك �أ�صياء تلوح يف �لأفق، رمبا جترح هذ� �لتعاي�س، �لذي مثل �صمة 

�أ�صا�صية ل�صخ�صية م�رس على مد�ر �لقرون �لفائتة.

من  كثري�  �أف�صل  يبدو  �لر�هنة،  �للحظة  يف  م�رس،  حال  �أن  بد�ية  عليه  نوؤكد  �أن  يجب  ما  لكن 

دول عربية �أخرى، باتت يف حاجة ما�صة �إىل ثقافة رفيعة من �لتعاي�س، ت�صمن لها �ل�صتمر�ر على 

قيد �حلياة، وحت�صنها �صد �لتفكك �إىل دويالت �صغرية، مثل ما هو مطروح بالعر�ق و�ل�صومال، 

�أو �لدخول يف حرب �أهلية طاحنة، مثل ما عليها �حلال يف لبنان، �أو �لتعر�س لحتقانات م�صتمرة، 

تتفاوت من حيث �حلجم و�لتاأثري، مثل ما يجري يف �صوريا بني �لعرب و�لأكر�د، ويف �ل�صود�ن بني 

�صماله وجنوبه، و�رسقه وغربه. 
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امل�ضلمون وامل�ضيحيون فى م�ضر.. من التعاي�ض اإىل االن�ضهار الوطني

على ح�صاب  ��صرت�تيجياتها مبنطقتنا  ت�صتغلها قوى خارجية يف حتقيق  وهذه �حلالت جميعا 

حتقق  �لتي  �لعنا�رس  يعزز  عما  بحثه  يف  �خلارج  نلوم  �أن  ميكننا  ول  �مل�صرتكة.  �لعربية  �مل�صالح 

م�صاحله، بل نلوم �أنف�صنا على �أننا نحرث �لأر�س �أمامه مبا نزرعه من �أحقاد و�صغائن يف نفو�س 

�أبناء �لدولة �لو�حدة.

اأوًل:	املالمح	الرئي�ضة	للو�ضع	احلايل

�إىل �رسح طويل، فالو�صع ل يز�ل  ما عليه �حلال بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني يف م�رس ل يحتاج 

ماثال �أمامنا، ملء �لأ�صماع و�لأب�صار، وهو و�صل �إىل �لدرجة �لتي يخ�صى فيها على نطاق و��صع من 

�أن تنزلق م�رس �إىل حالة من »�ل�صطر�ب« �ملزمن ب�صبب �لفتنة �لطائفية، لكن هناك من يرى �أن ما 

بني عن�رسي �لأمة من رو�بط وتفاهم ل يز�ل -حتى �لآن- �أقوى من �لعو�مل �ل�صلبية، �لتي تنخر 

يف �ملجتمع �مل�رسي، وترمي �إىل تقوي�س �لعالقة بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني. 

فحتى هذه �للحظة ل يز�ل �مل�رسيون قادرين على و�أد �أي فتنة يف مهدها، وح�رسها يف مكانها. 

فاأحد�ث �لك�صح وجنع حمادي ومر�صى مطروح مثال مل توؤد �إىل مو�جهات يف �لقاهرة �أو �لإ�صكندرية، 

�لأحياء  �أي من  �إىل  �لإ�صكندرية �لأخرية مل متتد  �أحد�ث  �إن  �أ�صيوط نف�صها، بل  ول حتى يف مدينة 

�لقريبة من �حلي �لذي وقعت فيه. 

�أي  �إىل  �أو �للجوء  بـ »�مل�صكنات«  لكن ترك �لأمور على حالها، من دون عالج �صاٍف، و�لكتفاء 

»خمزون تاريخي« حممل بالت�صامح و�لتفاهم، �أو معاجلة �مل�صاألة على م�صتوى �لنخب، مل يعد كافيا، 

�ل�صابق ت�رسب مثال نا�صعا يف  �لتي كانت يف  �لعري�صة،  �إىل �جلماهري  �مل�صكلة  خا�صة مع و�صول 

�حرت�م �لعي�س �مل�صرتك. فمن قبل كانت م�صكلة �مل�صيحيني تنح�رس يف �جتاهني، �لأول هو �صكو�هم 

من عدم �مل�صاو�ة يف بع�س �ملو�قع �لعامة، وحرمانهم من تقلد وظائف قيادية بعينها، �أو �حل�صول 

على ما ينا�صب قوتهم �لدميوجر�فية من هذه �لوظائف، وممار�صة متييز �صدهم من قبل �لأجهزة 

�ل�صيا�صية �ملتطرفة ذ�ت  �لبريوقر�طية �لر�صمية. و�لثاين هو تخوفهم من �جلماعات و�لتنظيمات 

�لإ�صناد �لإ�صالمي، و�لتي قام بع�صها مبهاجمة م�صالح للم�صيحيني �إبان فرتة �ملو�جهة �لع�صيبة 

بني �لنظام �حلاكم و«�جلماعات �لإ�صالمية �لر�ديكالية«، و�لتي �متدت منذ عام 1988 اإىل عام 1997. 

�أما �ليوم فاإن »�لعو�م« من �جلانبني، يقدمون على �أفعال م�صتفزة، ويعتدي بع�صهم على بع�س. 

فالحتجاجات �لتي �أعقبت ق�صية �إ�صالم زوجة �لكاهن �ل�صيدة وفاء ق�صطنطني قامت بها جماهري 
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د. عمار علي ح�ضن

م�صيحية غا�صبة، فاأثارت غيظ قطاعات عري�صة من �مل�صلمني، حب�صت �أنفا�صها �ملبهورة بفعل �إقد�م 

�لدولة على ت�صليم ق�صطنطني �إىل �لكني�صة. وعملية توزيع »�لقر�س �لإلكرتوين �ملمغنط« �لذي يحوي 

م�رسحية م�صيئة للم�صلمني تفاعلت معها جماهري من �جلانبني، بدء� بالتوزيع، و�نتهاء باحتجاج 

�مل�صلمني وح�صارهم للكني�صة �لتي �أنتجت �مل�رسحية، وو�صل �لأمر �إىل مو�جهة بني »�لعو�م« من 

�جلانبني، عقب �عتد�ء �صخ�س، قالت �حلكومة �إنه جمنون، على ثالث كنائ�س بالإ�صكندرية.

ثانيا:	مبادئ	اأ�ضا�ضية	لبناء	التعاي�ص

هناك �أمور رئي�صة ل بد من تو�فرها قبل �أن ن�صعى يف بناء �رسوط للتعاي�س، �أو نطبق ما تعارف 

عليه �لنا�س من �رسوط، �إما بحكم �لتجربة، �أو بفعل �إعمال �لعقل. ومن هذه �لأمور:

لتحقق  �أ�صا�صي  �رسط  وهذ�  الدينية«:  و«اجلماعة  ال�سيا�سية«  »اجلماعة  بني  الف�سل  ـ   1

يكونو�  �أن  يجب  فامل�رسيون  للتعاي�س.  �أ�صا�صي  جذر  تر�صيخ  ثم  ومن  ما،  جمتمع  يف  »�ملو�طنة« 

»جماعة �صيا�صية« و�حدة و«جماعتني دينيتني«، م�صلمة وم�صيحية. وهذ� معناه �أن تكون �حلقوق 

و�لو�جبات مت�صاوية يف كل ما ترتبه �ل�صيا�صة، مبختلف درجاتها، و�ل�رس�كة مت�صاوية يف »�لغنم« 

»�لدين  تقول  �لتي  �لذهبية  �لقاعدة  �أ�صا�س  على  معه  �لتعامل  فيتم  للدين،  بالن�صبة  �أما  و«�لغرم«. 

للديان«. وتن�صاأ �لعالقة بني طريف هذ� �ملعادل على �أ�صا�س �ملبد�أ �لذي ��صتلهمته ثورة 1919 حني 

رفعت �صعار »�لدين هلل و�لوطن للجميع«. 

2 ـ اخلروج من �سجن التاريخ: فال�صجال �لد�ئر بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني يف م�رس يجب �أل 

يحيل كثري� �إىل �لتاريخ، ويركز، بدل من ذلك، على �حلا�رس �ملعي�س. وهذ� �ملنحى يرفع �مل�صئولية 

عن  �حلديث  يف  �مل�صيحيون  يطيل  فال  �لغابرة،  �لقرون  يف  جرى  عما  وهنا،  �لآن  يعي�صون  عمن 

حق  يف  �لكني�صة  �رتكبته  عما  �مل�صلمون  يفت�س  ول  م�رس،  �لإ�صالم  دخول  بعد  بهم  حلق  ��صطهاد 

»�لوثنية« �مل�رسية بعد دخول �مل�صيحية م�رس، ويتيهون على �مل�صيحيني باإنقاذهم من ظلم �لرومان 

و��صطهادهم �ل�صديد. ورغم �أن �لتاريخ ملئ باملو�قف �مل�رسقة و�مل�رسفة للطرفني، فاإن �لكتفاء بها 

ل يفيد يف �لوقت �حلا�رس. وعلى �لنقي�س يوؤدي ��صتدعاء �ملو�قف �مل�صينة من ذمة �لتاريخ �إىل تاأجيج 

�لو�صع �لر�هن. 

يف  متطرفني  بينهم  �أن  بالعرت�ف  �مل�صلمون  يقوم  �أن  �أي  باملتجاوز:  املتبادل  االعرتاف   -3

ت�صور�تهم و�عتقاد�تهم، ينظرون �إىل �مل�صيحيني على �أنهم »كفار«، وي�صعون �إىل معاجلة هذه �ملغالة، 
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وهذ� �لق�صور يف �لفهم. وعلى �جلانب �لآخر، يعرتف �مل�صيحيون �أن بينهم متطرفني ينظرون �إىل 

�مل�صلمني على �أنهم »هر�طقة«.

وهذ� �لعرت�ف ل ينتظم �أبد� يف حماولة من كل طرف لإثناء �لآخر عن معتقده، بل يجب �أن يكون 

بد�ية للبحث عن »�لتعاي�س �لإمياين«، وتعزيز �مل�صرتك �لأخالقي �لذي يزخر به �لإ�صالم و�مل�صيحية، 

وت�صحيح �لت�صور�ت �خلاطئة و�ملغلوطة عند ف�صيل من �حلركة �لإ�صالمية �مل�صي�صة �لتي ل تز�ل 

تتعامل مع �مل�صيحيني على �أنهم »ذميون«، وعند قطاع من �مل�صيحيني ينظر �إىل �مل�صلمني على �أنهم 

»غز�ة«. فال معاملة �أهل �لذمة ت�صلح لنظام �ليوم، ول �مل�صلمون �ملوجدون يف م�رس حاليا قدمو� 

جميعا من جزيرة �لعرب، بل �أغلبهم م�رسيون حتولو� من �مل�صيحية �إىل �لإ�صالم، وبالتايل ففيهم من 

»�لقبطية« ما يف �إخو�نهم من �مل�صيحيني. 

4 ـ الف�سل بني الن�ص واملمار�سة: فالن�صان �لقر�آين و�لإجنيلي يحمالن من �لقيم ما يكفي حال 

�لتم�صك بهما لبناء تعاي�س م�صرتك و�حرت�م متبادل بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني، ول يجب �أن يتحمال 

ما يفعله �لطرفان ببع�صهما، فهذ� من قبيل �ل�صلوك �لب�رسي �لذي يعد �نحر�فا عن مقا�صد �لأديان 

وغاياتها. وبالتايل فاإن �حلاجة ت�صبح ما�صة وملحة للرد على �لتاأويالت �خلاطئة للن�صو�س.

5 ـ �لعلمانية �جلزئية: وهو �لت�صور �لذي يقوم على �أ�صا�س قاعدة �أن »ف�صل �لدين عن �ل�صلطة 

�رسورة، وف�صله عن �حلياة جرمية«. وهذ� معناه �أل حتاول �لكني�صة لعب دور �صيا�صي، فهذ� خارج 

�لدين«.  »ت�صيي�س  �لإ�صالمية« يف  و�لتنظيمات  »�جلماعات  ت�صتمر  �خت�صا�صها وفوق طاقتها، ول 

ملو�جهة  �إليه  �حلاجة  باأ�صد  نحن  �أخالقيا،  �إطار�  منحها  �أي  �ل�صيا�صة«  »تديني  هو  لهذ�  و�لبديل 

�لف�صاد و�ل�صتبد�د. وهذه م�صاألة يجب �أن ت�صن لها قو�نني وت�رسع لها �رس�ئع و�صعية.

6ـ  تغيري ال�سياق العام: فكثري من �ملثقفني و�أع�صاء �لنخبة �ل�صيا�صية و�لجتماعية من �مل�صلمني 

و�مل�صيحيني، على حد �صو�ء، يرون �أن حل م�صاكل م�صيحيي م�رس، لن يتم، على �لوجه �لأكمل، �إل 

يف �إطار �إ�صالح �صيا�صي �صامل، ت�صتقر فيه قو�عد دولة مدنية دميقر�طية، تقوم على مبد�أ »�ملو�طنة« 

�ل�صيا�صية، وحقها يف  �لتعبري، وحرية ت�صكيل �لأحز�ب  �أمام حرية  �لباب  �ل�صلطة، وتفتح  وتد�ول 

�لعمل بني �جلماهري، وتعبئتهم خلف بر�جمها »�ل�صيا�صية«، بدل من تركهم يعودون �إىل �نتماء�تهم 

�لأولية، ومنها �لدين و�لع�صائرية و�لو�صع �جلغر�يف، ل�صتخد�مها يف �ملجال �ل�صيا�صي.

 7 ـ االأر�سية الوطنية: فاأي م�صكلة للتعاي�س بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني يف م�رس يجب �أن حتل 

حرث  �أو  باخلارج،  فال�صتقو�ء  م�رسيون.  فيها  وي�صارك  م�رسية،  وباأجندة  وطنية،  �أر�صية  على 

�لأر�س �أمام تدخل �أجنبي، �صيقود �إىل نتائج غاية يف �خلطورة، �صيتاأثر بها �مل�صيحيون �مل�رسيون 
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�لعر�ق بعد �حتالله  �أحد�، ولنا يف جتربة م�صيحيي  �أن يحمي  �لأجنبي بو�صعه  �مل�صلمني. فال  قبل 

عربة وعظة، ول �خلارج من �ملمكن �أن ي�صحي مب�صاحله من �أجل �أحد، ومن يعتقد يف غري ذلك و�هم.

ثالثا:	�ضروط	التعاي�ص

ي�صتند �لتعاي�س، يف �أي مكان وزمان، على عدد من �ل�رسوط ، �لتي يجب تو�فرها من �أجل متتني 

�لرو�بط بني �لفئات �لجتماعية لأي دولة متوج بحال من �لتعددية ثقافية كانت �أو لغوية �أو دينية 

�أو عرقية.

 ومن بني هذه �ل�رسوط �أن يكون �حلو�ر متكافئا بني �لأطر�ف �ملت�صاركة يف حياة و�حدة، �صو�ء 

كانو� �أفر�د� �أو جماعات، و�أن يعلو �لتحاور و�لتفاهم فوق �أي ع�صبيات �أو �أفكار م�صبقة عن �لباقني، 

كما يجب �ل�صتعد�د للتعامل بت�صامح مع �لآخر وقبول �لآر�ء �مل�صادة، وعدم �لنظر �إىل هذ� �لت�صامح 

على �أنه عالقة بني طرفني �أحدهما �أقوى من �لثاين، بل باعتباره �رسورة حياتية. 

لها يف توزيع �لرثوة،  يتم �لحتكام  �لعادلة  �لقيم  �أن تكون هناك منظومة من  �ملهم كذلك  ومن 

تكن  مهما  �ملتو�فرة،  �أو  �ملتاحة،  �ل�صيا�صية  �لفر�س  يف  و�لت�صاوي  �لجتماعية،  �ملكانة  وحت�صيل 

حدودها وحيويتها. 

وطبقاته  �رس�ئحه  مبختلف  �مل�رسي  �ل�صعب  لدى  �صعور  تو�فر  �أي�صا  �لتعاي�س  �رسوط  ومن 

فكرة  وتفهم  �ملعا�رسة،  للدولة  �رسورة  باتت  �أنها  و�إدر�ك  �لجتماعي،  �لتعاي�س  فكرة  باأهمية 

�لختالفات �لطبيعية بني �لب�رس، من حيث �للغة و�لدين و�لعرق و�للون و�لثقافة، وكيفية تطويعها 

بحيث ل ت�صكل عائقا �أمام �لتعاي�س بني جماعات �صتى، بل حتقق �حلكمة �لإلهية �لعظيمة يف �ختالف 

�لنا�س، من حيث �لألو�ن و�لأجنا�س و�لأحجام و�للغات و�للهجات و�ملعتقد�ت ... �إلخ.

ولذ� يناط بالنخبة �مل�رسية، مبختلف �ألو�نها، �أن تبحث، من دون كلل ول ملل، عن �صبل تاأ�صيل 

ثقافة �لتعاي�س، من ز�وية مدى �لرتباط بني �لدولة �ملدنية �لتي تقوم على عدم ت�صيي�س �لدين وبني 

قيام تعاي�س �صليم معافى، و�إمكانية تاأ�صي�س م�رسوع وطني ميهد لإعادة بناء دولة �لقانون �ملرتكزة 

�لبحث عن �صبل  �لإن�صان، وبذل جهد فائق يف  �ل�صيا�صية و�لثقافية و�حرت�م حقوق  �لتعددية  على 

�لعربية، عرب فرت�ت  �لفئات و�ل�رس�ئح �لجتماعية  �لعالقة بني  تاريخ  �إعادة قر�ءة  �ل�صتفادة من 

�مل�صرتكة  �لقيم  و�إبر�ز  �لر�هن،  �لوقت  يف  بينها  للعالقة  و�ملعقد  �ملركب  �لو�قع  فهم  يف  تاريخية، 

و�ملوحدة من خالل �لتنقيب يف �لرت�ث �حل�صاري �ل�رسقي، �ملفعم بعرب ل ميحوها �لزمن عن �آفات 
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�ل�صقاق، وماآثر �لتوحد �لقومي بني �صكان �لدولة �لو�حدة. 

ويجب �أل يقف جهد هذه �لنخبة عند حد �لإ�صهاب يف و�صع نظريات جمردة حول مفهوم �لتعاي�س 

ومظاهره و�أ�صاليبه وخماطر غيابه �أو حتى �صعفه، بل من �ل�رسوري �أن تعكف على حتديد �آليات 

�لتوفيق بني �ملطالب �ملتبادلة لعن�رسي �لأمة �مل�رسية، عرب تفعيل �حلو�ر، و�إعالء قيم �لت�صامح لي�س 

�آلية  �إىل و�قع معا�س يحيا بني ظهر�نينا، و�إيجاد  لكن بتحويلها  �لأل�صنة،  تلوكه  باعتبارها �صعارً� 

لإز�لة �ملخاوف و�لهو�ج�س �ملتعلقة مبا حدث من جتاوز�ت �أو ظلم يف �ل�صابق لأي فئة �جتماعية، 

وذلك من خالل تعميق فكرة �ملو�طنة، و�إعالء قيمة �لنتماء �إىل �لوطن �لأم، و�لعرت�ف باخل�صو�صية 

�لثقافية لالآخر، و�عتبارها جزء� ل يتجز�أ من ثقافة �ملجتمع �لعامة. 

ومن جانبها فاإن �حلكومة �مل�رسية مطالبة بتاليف كل �لعنا�رس �لتي تهدد فكرة �لتعاي�س، ومنها 

�إنهاء �لتمييز على �أ�صا�س �لدين �أو �للغة �أو �لعرق �أو �للون، �أو �أي �صيء �آخر، يف �لوظائف �لعامة، 

ويف حت�صيل �لفر�س �ل�صيا�صية و�لقت�صادية، و�لوقوف ب�صجاعة و�صرب ل يلني يف وجه �أي ثقافات 

وتاأويالت دينية مغلوطة توؤدي �إىل ظهور تطرف ديني متبادل يعمق �خلالفات ويقو�س �لرو�بط، 

للح�صول  �لتي ترتكها م�صاألة �ل�صتقو�ء باخلارج  �ل�صلبية و�ملمقوتة  �لتاأثري�ت  �أمام  �لباب  ويفتح 

على مكا�صب د�خلية معينة، تقود يف خامتة �ملطاف �إىل �صق �صف “�جلماعة �لوطنية” وتاآكل قدرة 

�لدولة �مل�رسية على �لتكامل و�لتما�صك. 

رابعا: فر�ض التعاي�ض 

بد�ية ل بد لنا جميعا �أن نعرتف بد�ية �أن هناك م�صكالت قد يوؤدي تفاقمها وتر�كمها �إىل تقوي�س 

�أو �لنيل منه، �بتد�ء من �صلوكيات بع�س �مل�صئولني �لأمنيني وموظفي �جلهاز  �لتعاي�س يف م�رس، 

�لبريوقر�طي، و�نتهاء مبن ل يفهمون غايات �لدين ومقا�صده، �أو ي�صحبونه �إىل �ملجال �ل�صيا�صي، 

من بني �جلماعات و�لتنظيمات �لإ�صالمية �ملتطرفة، �لتي تنتج خطابا، يح�س بع�صه على كر�هية 

ينادون بخروج  �أو من قبل م�صيحيني متطرفني،  �لوطنية،  �مل�صيحيني، ويقلل بع�صه من حقوقهم 

�مل�صلمني جميعا من م�رس.

وز�د من وطاأة �مل�صكلة يف �ل�صنو�ت �لأخرية تز�يد �لوزن �لن�صبي للعامل �خلارجي يف �ل�صغط 

على »�لوحدة �لوطنية« �مل�رسية. فموقع �لدين يف �ل�رس�عات �لدولية تقدم ب�صكل مذهل وموؤ�صف، 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �مل�صيحي  �ليمني  �أد�رها  �لتي   ،2001 �صبتمرب  من  ع�رس  �حلادي  �أحد�ث  بعد 

امل�ضلمون وامل�ضيحيون فى م�ضر.. من التعاي�ض اإىل االن�ضهار الوطني



57

العدد 54رواق عربي

�أ�صا�س ت�صور »�رس�ع �حل�صار�ت« �أكرث من �لدفاع عن �مل�صلحة �لقومية للوليات �ملتحدة.  على 

و�نعك�س هذ�، ب�صكل غري مبا�رس، على �لعالقة بني �مل�صلمني و�مل�صيحيني يف م�رس. فبع�س �مل�صلمني 

مل يفرق بني �صا�صة �لغرب �لذين يدينون بامل�صيحية وبني م�صيحيي �ل�رسق عامة، �لذين يرى كثري 

من قادتهم �أن ما تفعله �لدول �لغربية حيال �لعامل �لإ�صالمي وغريه ل ميت باأي �صلة �إىل �مل�صيحية 

�لعر�ق،  �أفغان�صتان وغزو  �أبدى م�صيحيون م�رسيون غبطة ل�رسب  �لآخر  نف�صها. وعلى �جلانب 

�لإ�صالمي.  �لعامل  يف  �مل�صيحية  �لأقليات  مبنا�رسة  �ملتحدة  �لوليات  لقيام  بد�ية  هذ�  �أن  و�عتربو� 

�إد�رة �ل�رس�عات �لدولية و�زديادها  ورغم قلة هوؤلء يف �جلانبني، فاإن ��صتمر�ر وطاأة �لدين على 

يوما تلو �لآخر، يزيد من هوؤلء عدد�، ويعمق روؤيتهم �خلاطئة �ملتبادلة. 

و�لعامل �لثاين هو ظهور جماعة »�أقباط �ملهجر«، باأجندة حتمل مطالب م�صيحيي م�رس، وت�صعى 

�إىل طرحها يف �ملحافل �لدولية، وتبالغ يف �لوقت نف�صه يف ت�صوير ما يجري يف و�صائل �لإعالم �ملتاحة، 

م�صتغلة ثورة �لت�صالت �لتي حولت �لعامل �إىل قرية �صغرية، فربطت بينهم وبني م�صيحيي �لد�خل، 

خا�صة �ل�صباب. ورغم �أن كثري� من �مل�صيحيني �مل�رسيني لديهم حتفظات عديدة على �أفكار وم�صلك 

»�أقباط �ملهجر« فاإن �لعو�م من �مل�صلمني ل يعرفون هذ� �لأمر ب�صكل كاف، بل يعتقدون �أن »�أقباط 

�ملهجر« تنظيم قوي وكبري وفعال، وي�صعى �إىل ��صتعد�ء �لغرب على م�رس. ومل تبذل �لنخبة �ملثقفة 

�أقباط �ملهجر، جهد� �إعالميا وفكريا كافيا،  من �مل�صيحيني �مل�رسيني، ممن يوجهون �نتقاد�ت �إىل 

يقنع عو�م �مل�صلمني وقطاعات من نخبتهم باأن �مل�صيحيني �مل�رسيني لي�صو� كتلة و�حدة، ولن يكونو� 

بفعل عو�مل عديدة، ل ح�رس لها.

�لآن،  حتى  بو�صعهما،  لي�س  م�رس،  يف  �لتعاي�س  على  �صلبا  يوؤثر�ن  �للذين  �لعاملني  هذين  لكن 

�أن ي�صكال حتديا كبري�، لأن �لعو�مل �لتي تعزز �لتعاي�س، �أو حتافظ على ��صتمر�ره ل تز�ل قوية. 

وميكن ذكر هذه �لعو�مل على �لنحو �لتايل:

1ـ  التجان�ص العرقي: فامل�رسيون من �أ�صد �صعوب �لعامل جتان�صا يف �ل�صفات �لعرقية و�ملقا�صات 

�إىل  »�لبيولوجيا«  من  �لتجان�س  هذ�  و�ملالمح.  وميتد  �ل�صحنة  يف  ت�صابها  �أكرثهم  ومن  �جل�صمية، 

»�ل�صيكولوجيا« ليعزز �لتقارب �لنف�صي بينهم. ويعرب �لأنبا �صنودة نف�صه عن هذ� �لو�صع بجالء حني 

يقول: »وحدة م�رس و�مل�رسيني من �أ�رس�ر هذ� �لبلد �خلالد... هل هي �جلغر�فيا؟ هل هو �لإن�صان؟! 

... كم �أ�صابنا من �لباليا على مدى �لتاريخ، ولكن وحدتنا بقيت تقاوم �لزمن. فال خوف على م�رس، 

فم�رس  �مل�رسيني،  بني  �لتفرقة  يف  قط  �لأجنبية  �لقوى  تنجح  ومل  غريها.  وبني  بينها  ت�صابه  ول 

حتمي وحدتها، لأنها وحدة حم�صنة �صد م�صائب �جلهل و�لفقر و�لتخلف و�ملخططات �لأجنبية«.
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2 ـ هبة اجلغرافيا: فامل�صيحيون ينت�رسون يف كل قرى ومدن م�رس تقريبا، ول يقطنون منطقة 

جغر�فية حمددة، كما هي �حلال بالن�صبة لالأكر�د يف كل من �لعر�ق و�صوريا وتركيا و�إير�ن. وهذ� 

�لأمر يجعل عالقات �لوجه للوجه قائمة يوميا بني م�صلمي م�رس وم�صيحييها، ويزيد من ت�صابك 

�مل�صالح �ملتبادلة، ول يجعل فكرة �لنف�صال قائمة �أبد�، �أو لها �أي معنى، ومن ثم ��صتقر يف وعي 

�جلماعة �لوطنية برمتها �أنه ل منا�س من �لعي�س �مل�صرتك، ون�صاأت حاجة ما�صة �إىل حت�صني م�صتوى 

هذ� �لعي�س.

فجر  منذ  �ل�صعب،  على  �ل�صيطرة  يف  �ملركزية  للدولة  كبرية  فر�صة  �أتاحت  �جلغر�فيا  �أن  كما 

�لتاريخ. فامل�رسيون يعي�صون يف و�د �صيق منب�صط، ي�صهل �صبطه من �لناحية �لأمنية، ومن يتمرد 

�لنظم  بو�صع  جعل  �لأمر  وهذ�  حمقق.  لهالك  نف�صه  يعر�س  �ل�صحر�ء  �إىل  ويخرج  �لو�دي  على 

�أن  �لنا�س  للفتنة يف مهدها، وبات م�صتقر� يف وعي  �أي حماولة  �أن تخمد  �ملتعاقبة على حكم م�رس 

�ل�صلطة موجودة دوما، ويت�رسفون يف عالقاتهم �ليومية على هذ� �لأ�صا�س.

عليها،  تر�كمت  �لتي  �لثقافات  تت�رسب كل طبقات  الت�سرب احل�ساري: فم�رس �حلا�رس  ـ   3

ها�صمة ما �أتاها من �خلارج، حمتفظة يف �لوقت نف�صه بكثري من �أ�صالتها �لأوىل، لتبدو ـ كما يقول 

�لفرن�صي �إدو�رد لني ـ  وثيقة من جلد رقيق، �لإجنيل فيها مكتوب فوق هريودت، وفوقهما �لقر�آن، 

وحتت �جلميع ل تز�ل �لكتابة �لقدمية تقر�أ بو�صوح وجالء. 

و�إذ� كانت م�رس �لر�هنة عربية �لهوية و�حل�صارة، فاإن كثري� من �ملثقفني �مل�صيحيني ينظرون 

�إىل �أنف�صهم على �أنهم »م�صيحيون دينيا، لكنهم م�صلمون ثقافة وح�صارة«، وز�د من هذ� �لت�صور 

�نتقدو� »�خلالفة  �إن  �مل�صيحيني، وهم  �لأو�ئل كانو� من  �لعربية«  �أن بع�ًصا من منظري »�لقومية 

�لإ�صالمية« كنظام �صيا�صي، فاإنهم مل ي�صتطيعو� �أن يتجاوزو� �لإ�صالم كدين وح�صارة لتلك �لبقعة 

�جلغر�فية من �لعامل.

4 ـ وحدة املوروث ال�سعبي: فالفلكلور �مل�رسي و�حد، ل يفرق بني م�صلم وم�صيحي. فعاد�ت 

�ل�صعبية  �لأ�صاطري  مع  يتفاعلون  و�جلميع  و�حدة،  �ملو�لد  وطقو�س  مت�صابهة،  و�لأحز�ن  �لأفر�ح 

بالدرجة نف�صها. 

تفر�س  و�ملِ�صيحيني يف م�رس  �مل�صلمني  بني  �حلياتية  �لتجارية  فامل�صالح  ال�سوق:  عالقات  ـ   5

�ل�صخ�صية،  م�صاحلهم  �إىل  ينحازون  �ملطاف  خامتة  يف  فالأفر�د  م�صتمر�.  تعاي�صا  �جلانبني  على 

وقد يبتعدون عن �لهموم �لعامة �إن وجدوها توؤثر �صلبا على �أرز�قهم، �أو على �لأقل يف�صلون بني 

و�جباتهم حيال �مل�صكلة �لكربى ومقت�صيات م�صاحلهم �لفردية. ويف �لقرون �لفائتة ��صتعان حكام 
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�لنو�حي، ومتاهي هوؤلء يف  �لإد�رة و�لتجارة و�لري، نظر� خلربتهم يف هذه  م�رس مب�صيحيني يف 

نظام �لدولة ود�فعو� عنه. ويف �لوقت �حلايل ي�صتعني �مل�صلمون باأهل �حلرفة من �مل�صيحيني، وي�صعى 

�لقوة  جتعلهم  �لتي  �لعددية،  لأغلبيتهم  �مل�صلمني  ود  ك�صب  �إىل  �لتجارة  �أ�صحاب  من  �مل�صيحيون 

�ل�رس�ئية �لأ�صا�صية يف �لبالد. 

6 ـ اخلوف من عواقب الفتنة: فهذ� �خلوف ي�صكل كابحا للطرفني من �أن يتماديا يف ت�صعيد 

�أي خالف طارئ ين�صب بينهما، لأن ��صت�رس�ء �لفتنة، يعني �إزهاق �أرو�ح وتدمري ممتلكات، ل �أحد 

بو�صعه �أن يعرف حجمها. 

خام�ضا: و�ضائل تعزيز التعاي�ض

هناك �أكرث من و�صيلة ميكن ��صتخد�مها يف تعزيز �لتعاي�س بني �مل�رسيني جميعا، ميكن ذكرها 

على �لنحو �لتايل:

1 ـ التعليم: وذلك بت�صمني �ملناهج �لتعليمية ما يح�س على �لتعاي�س، ويحر�س عليه، وتنقيتها 

مما قد يقود �إىل كر�هية طرف لآخر. فاإذ� كانت مناهج �لتعليم يف م�رس تعتمد على ركائز ثالث هي 

»تعلم لتعرف« و«تعلم لتعمل« و«تعلم لتكون« فيجب �أن نعزز من وجود �لركيزة �لر�بعة وهي »تعلم 

لتتعاي�س«.

2 ـ االإعالم: وهو و�صيلة مهمة، لو ��صتخدمت على �لوجه �لأكمل، ومن دون �نفعال ول �فتعال، 

فاإن بو�صعها �أن تقلل من �أي �حتقانات، وتر�صخ يف عقول �لنا�س ونفو�صهم قيم �لت�صامح و�لعرت�ف 

بالآخر و�حرت�مه.

3 ـ املنتج الثقايف، �لذي يجب �أن يحوي كل ثقافة �لأمة �مل�رسية، عرب �لتاريخ، يف جميع �لأنو�ع 

�لأدبية و�لفنون مبختلف �ألو�نها.

منظومة القوانني: �أي وجود حزمة من �لت�رسيعات �لتي تقنن �لتعاي�س، وحتدد مرجعية  ـ   4

عامة له، يلتزم بها �جلميع.

تفرقة، وتوجه  �مل�رسيني، من دون  ت�صتوعب جميع  �أن  �لتي يجب  القومية،  امل�سروعات  ـ   5

طاقاتهم �إىل عمل وطني مفيد، بدل من �لفر�غ �لذي يزيد �ل�صقة بني �لنا�س، ويرفع درجة �لطاقة 

�لغ�صبية لديهم.

د. عمار علي ح�ضن
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6 ـ اجلهاز البريوقراطي، �لذي �إن وجدت معايري �صليمة للتعيني و�لرتقي فيه، رفع �لظلم عن 

مهم لحتقان  �صبب  وز�ل  ومهم�صيهم،  �مل�صلمني  فقر�ء  من  �أو حتى  �مل�صيحيني  من  �صو�ء  كثريين 

م�صيحيي م�رس.

�مل�صلمني  بني  م�صرتكة  دينية  خريية  جمعيات  وجود  حال  ميكنه  و�لذي  االأهلي،  املجتمع  ـ   7

و�مل�صيحيني �أن يزيد من �أو��رس �لتعاي�س بني �جلانبني.

8 ـ علماء الدين من اجلانبني، و�لذين بو�صعهم، �إن خل�صت �لنو�يا و�صح �لفهم، �أن يح�صو� 

�مل�رسيني على �لتعاي�س، ويبينو� لهم �رسور�ته، و�أ�صوله يف �ل�رس�ئع �ل�صماوية ذ�تها.
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* كاتب ونا�سط حقوقي مقيم يف باري�ص.

امللف

احلواجز	التي	متنع	اندماج	الأقباط

فى احلياة ال�ضيا�ضية 

عادل جندي*

�لنقا�س حول ما  عندما يحدث �قرت�ب من »�مل�صكلة �لقبطية« ففي غالب �لأحيان يكاد ينح�رس 

�أ�صبح يعرف ـ من قبيل �ملو�ءمة )�لتقية؟!( �ل�صيا�صية ـ بـ »�لعنف �لطائفي«، بينما هو يف �حلقيقة 

�لكبرية، بينما ل  �أقل. وعادة ما يقت�رس �لأمر على ذكر �حلو�دث  �أكرث ول  »�عتد�ء�ت طائفية« ل 

. وحتى يف حالت �لعنف �ل�صارخة، فاإن 
)1(

ت�صكل هذه �صوى قمة �صغرية لـ »جبل جليد عنفي« كبري 

�لدولة ـ قيادة و�أجهزة ـ ت�صارع د�ئما �إيل �لإنكار �أو �ل�صتخفاف، بالتاأكيد على �أن �حلادث »فردي« 

�أو تقفز  ـ »�رتكبه �صخ�س خمتل �لعقل«( و�أن »�لن�صيج �لوطني« بخري وعافية،  �للزوم  ـ عند  )�أو 

لتلوم »�لطرفني«. و�إذ� مل يكن يف كل ذلك �لكفاية، فهي تو�صف �لعتد�ء�ت بكونها جمرد »رد فعل« 

لأ�صياء �رتكبها �ل�صحايا �أنف�صهم، مما يعني �صمنا و�رس�حة تربير �لعتد�ء�ت و�عتبارها طبيعية.

وعلى �صبيل �ملثال فمن �ملثري لالهتمام مالحظة �إعالنات �أجهزة �لدولة بعد حادث جنع حمادي 

)6 يناير 2010(. فالبيان �ل�صادر عن وز�رة �لد�خلية بعد �صاعات قليلة من وقوعه، وقبل يومني من 

�لقب�س على »�ملتهمني«، ربط �حلادث �لدموي بق�صية �غت�صاب فتاة م�صلمة وقعت قبلها ب�صهرين 
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يف مركز �آخر )فر�صوط( علي بعد ع�رس�ت �لكيلومرت�ت من جنع حمادي؛ علما باأن �ل�صاب �لقبطي 

�لأقباط  وباأن  �ل�صطور(،  هذه  كتابة  حتى  جتري  حماكمته  ز�لت  )ما  �إد�نته  تثبت  مل  فيها  �ملتهم 

فيها حرق  �لآلف ومت  فيها  �صارك  عقاب جماعي  تعر�صو� وقتها حلملة  �ملدينة  تلك  )�لأبرياء( يف 

وحتطيم ع�رس�ت �لبيوت و�ملحال �لتي ميلكونها، و�نتهت �لعتد�ء�ت ـكالعادةـ دون تقدمي فرد و�حد 

للمحاكمة. وقد و�صلت �ملهزلة �لذر�ئعية لقمتها عندما تطوع رئي�س جمل�س �ل�صعب بالقول �إن فتاة 

تربير�  وبالتايل  فر�صوط،  جرمية  »هول«  على  منه  تاأكيد�  �غت�صابها،  ب�صبب  ماتت  قد  »فر�صوط« 

.
)2(

جلرمية جنع حمادي 

على �أي حال فاإننا نعتقد �أن جبل �جلليد �لعنفي باأكمله ل ميثل يف �حلقيقة �صوى قمة �صغرية 

جلبل جليد �أكرب و�أخطر كما �صنبني يف هذه �ملقالة. 

اأوال: انعدام امل�ضاركة ال�ضيا�ضية

�نعد�م �مل�صاركة �ل�صيا�صية لالأقباط )و�ملر�أة( مو�صوع ُقتل بحثا عرب �ل�صنني، وبّحت �لأ�صو�ت 

�ل�صعب  لن�صابها. وكما هو معروف فال يوجد مبجل�س  �لأمور  يعيد  للمطالبة بتطبيق حل منا�صب 

444 ع�صو�. وهذ� يف حد  �أي�صا بوظيفة وزير، من بني  �حلايل �صوى قبطي و�حد »منتخب« يقوم 

ذ�ته تقُدٌم )!( ُي�صكر عليه �حلزب �لذي مل يقدم قبطيا و�حد� على قو�ئمه يف �نتخابات 1995، وقد 

ر�صحت �أحز�ٌب �أخرى �أقباطا، لكن �لنظام �لنتخابي �لعبقري �حلايل  يغلق ـ و�قعيا ـ �لباب متاما 

�أمام كل �لأحز�ب، ما عد� �حلزب �حلاكم و�جلماعات »�ملحظورة«...

»�لنتخابات«  قبيل   )2005 )28ـ7ـ   �لكوم  ب�صبني  �مل�صكورة  �مل�صاعي  مدر�صة  من  خطاب  ويف 

�لرئا�صية،  وعد �لرئي�س مبارك باإ�صالحات د�صتورية وت�رسيعية تتيح )بني �أمور �أخرى( »حتقيق 

�لنظام �لنتخابي �لأمثل �لذي يكفل زيادة فر�س متثيل �لأحز�ب �ل�صيا�صية مبجال�صنا �لنيابية وتعزز 

وجود ومتثيل �ملر�أة يف �لربملان«.

 2007 يف  �لد�صتوري  )�لتعديل  �جلديد.  �لنظام  هذ�  عن  تتحدث  �حلرب  من  �أنهار  �صالت  وقد 

يعطي �لفر�صة لأي �صكل من �أ�صكال �لنظم �لنتخابية ، �صو�ء بالقائمة �أو �لقائمة �لن�صبية �أو �لقائمة 

�حلزبية �أو �لنظام �لفردي(.  

�ل�صعيد  رفعت  د.  مثل  و�لأقباط،  للمر�أة  �إيجابي  متييز  �آلية  بتطبيق  فطالب  �لبع�س  وجتا�رس 

)»�لأهر�م« 9ـ12ـ 2006( �لذي �عترب �للجوء �إىل »تعيني« عدد من �لن�صاء و�لأقباط »تاأكيد� علي �أن 
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نظامنا �لنتخابي ل ي�صمح باأن ياأتي �إيل �لربملان مبن ينبغي �أن ياأتي بهم ، و�أن هذه �لتعيينات هي نوع 

من �لعتذ�ر �لرمزي عن �صوء �ملعطي �لنتخابي« . وقال �إن  �لتمييز �لإيجابي ممكن، بل حمتم، يف ظل 

ن�صو�س �ملادتني  8 )تكفل �لدوله تكافوؤ �لفر�س جلميع �ملو�طنني( و 40  )�ملو�طنون لدي �لقانون 

�لذي  د .  فتحي رجب  �مل�صت�صار  �لقانونيني مثل  �لفقهاء  �لد�صتور ، كما يرى عدد من  �صو�ء..( من 

�إطار �لوحدة �لع�صوية �لتي جتمعها..   �أنها تتكامل يف  يوؤكد »�أن �لأ�صل يف �لن�صو�س �لد�صتورية 

و�أن �لن�صو�س �لقانونية و�صائل فنية خادمة مل�صالح جمتمعية وحمققة ملقا�صد مو�صوعية. وتطبيقا 

معاملة  يقت�صي  و�لذي  و�لق�صاء،  �لفقه  �إليه  ي�صتند  �لذي  �لقانونية  �ملر�كز  يف  �لتماثل  فاإن  لذلك 

متماثلة ل ميكن �أن تكون متاثال �صكليا و�إل �أف�صى من �لناحية �لعملية �ملوؤكدة �إىل مفارقات، تبتعد 

و�صع  تفر�س  �أنها  جند  �لد�صتور،  ملقا�صد  �لفهم  هذ�  ومن  �ل�صارع.  مر�د  عن  �لت�رسيعي  بالن�س 

�لن�صو�س �لقانونية ما يكفل حتقيق �لتمييز �لإيجابي للمر�أة و�لأقباط«.   ويف هذ� �ل�صدد ي�صري د. 

فتحي رجب �إىل مبد�أ م�صتقر يف فقه �لقانون �لد�صتوري موؤد�ه »�إمكانيه رفع م�صتوى �ل�صعفاء �إىل 

م�صتوي �لأقوياء )�مل�صاو�ة �لر�فعة (  �أو خف�س م�صتوى �لأقوياء �إىل م�صتوى �ل�صعفاء )�مل�صاو�ة 

�خلاف�صة (. فالأمر ل يتعلق بالت�صوية بني مت�صاوين، بل مببد�أ �لتمييز بني غري مت�صاوين« .  

 64 عن  يقل  ل  ما  للمر�أة  ي�صمن  قانوٌن  �لربق(  )ب�رسعة  و�صدر  »نوق�س«   2009 �صيف  ويف 

مقعد� يف جمل�س �ل�صعب، يقول عنه د. علي �لدين هالل �أمني �لإعالم باحلزب �لوطني �لدميقر�طي 

للمر�أة يف  �ل�صيا�صي  �لتمثيل  تاأكيد ملفهوم �ملو�طنة ومتكني ملزيد من  »�أنه  11 يونيو(،  )»�لأهر�م« 

جمل�س �ل�صعب«. و�أو�صح �أن »حتديد �لتمييز �لإيجابي للمر�أة بفرتة حمددة ي�صتهدف متكني �ملر�أة 

و�إعطاءها �لفر�صة للتمثيل �لربملاين حتي تتغري �لظروف �لجتماعية )..(، و�أن هذه �لفكره توجد 

بالفعل يف �لتفاقية �لدولية ملكافحة كل �صور �لتمييز �صد �ملر�أة،  وذلك با�صتخد�م �لت�رسيع لتحقيق 

�لتمكني �ل�صيا�صي لها«. 

حيث  باملر�أة،  �أ�صوة  لالأقباط  �لإيجابي  �لتمييز  عن  �لكثريون  ت�صاءل  وبعده  وقبله  ذلك  و�أثناء 

تتطابق �مل�صاكل ومربر�ت �حلل، )ر�جع ما قاله د. فتحي رجب �أعاله(.

لكن ردود �لأفعال �لر�صمية كانت ر�ف�صة متاما لتلك �لفكرة. فعلى �صبيل �ملثال، �صئل �صفوت 

�ل�رسيف، �لأمني �لعام للحزب �حلاكم ورئي�س جمل�س �ل�صوري )»�لأهر�م« 23ـ10ـ 2008( عن وجود 

روؤية معينة للحزب فيما يتعلق بالأقباط لإتاحة فر�صة متثيل �أكرب لهم، فقال:  »�لأقباط م�رسيون لهم 

كل �حلقوق وعليهم كل �لو�جبات وموجودون يف �حلزب �لوطني )..( ووجود ح�صة لهم �نتقا�س 

كبري من حقوقهم �لثابتة و�مل�صتقرة يف �لد�صتور �مل�رسي ، بل ويف �ملجتمع �مل�رسي كله « )كذ� !(.  
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وعندما طرح �لبع�س فكرة »�لكوتا« )ب�صورة �أو باأخرى( لالأقباط كنوع من »�لتمييز �لإيجابي« 

وكاأ�صلوب موؤقت حتى يعتاد �ملجتمع على �لتعامل مع »�لقبطي« باعتباره مو�طنا مثل غريه، �نهالت 

�لت�رسيحات �لر�صمية لرتف�صها بزعم �أنها »تكر�س �لطائفية«. و�أكد د. مفيد �صهاب وزير �ل�صئون 

�لقانونية )جل�صة �حلو�ر ـ موؤمتر �أبناء م�رس يف �خلارج 29ـ7ـ 2009( �إيل �أنه »�صد تخ�صي�س كوتة 

كما   )!( �لو�حد«  �لوطن  ن�صيج  بني  �لفرقة  �إيل  �صيوؤدي  ذلك  لأن  �لنيابية  �ملجال�س  د�خل  لالأقباط 

�أ�صار د. علّى �لدين هالل )لقاء مع فوج �أمانة �ل�صباب، مع�صكر �أبي قري 19ـ7( �إىل �أن �لأ�صا�س يف 

�لعمل �ل�صيا�صي هو مبد�أ �ملو�طنة، و�أن �لأقباط �مل�رسيني هم مو�طنون لهم كل �حلقوق وعليهم كل 

�لو�جبات �صاأنهم يف ذلك �صاأن �أى مو�طن �أخر )!( )هل يعني ذلك �أن �ملر�أة �مل�رسية لي�صت جزء� من 

ن�صيج �لوطن �لو�حد، ول مو�طنة لها كل �حلقوق وعليها كل �لو�جبات؟؟(. قال �صفوت �ل�رسيف 

21ـ10ـ 2009( �أن »�لأقباط جزء  ـ �لأهر�م  )يف حو�ر مع زو�ر �ملوقع �لإلكرتوين للحزب �لوطني 

من �ملجتمع ،  ول تفرقة بني م�صلم وقبطي يف �لرت�صيح لالنتخابات« )!!(.  �أما د. فتحي �رسور فكان 

�نخفا�س  مع جتاهل  �ملر�أة،  2006( حول متكني  )يونيو  �لدنيا«  »ن�صف  ملجلة  �صوؤ�ل  على  رد  قد 

معدلت متثيل �لأقباط، بقوله بب�صاطة �أن »�لأقباط لي�صو� �أقلية )!!( وهم جزء من �لن�صيج �لوطني 

و�صاأنهم �صاأن �مل�صلمني، وو�صع ن�صبة خا�صة بالأقباط �صتثري م�صكالت دينية مع �أ�صحاب �لديانات 

�لأخرى«)؟؟(. 

هيئة  و�أع�صاء  �لباحثني  مع  12ـ8  )لقاء  �لأمر  هذ�  يف  و��صحا  مبارك  جمال  �ل�صيد  كان  وقد 

�لتدري�س باجلامعات �مل�رسية من �ل�صباب( �إذ و�صف �ملطالبني بكوتا لالأقباط باأنهم من »�ملخربني«. 

�لأقباط  باأن  �عرت�فى  ورغم  با�صتخفاف،  �ملو�صوع  ناأخذ  ولن  يرغبون،  فيما  ينجحو�  »لن  وقال: 

لديهم م�صاكل فاإن حلها باحلو�ر �لهادئ ولي�س بت�صيي�صه عن طريق �أفر�د فى �لد�خل �أو �خلارج«. 

و�أو�صح �أن كل من يحاول ت�صيي�س هذ� �ملو�صوع هدفه �لأ�صا�صي �رسب ن�صيج ووحدة م�رس. 

للجنة  �لعام  �لأمني  باعتباره  مبارك،  �ل�صيد  فاإن  �لأقباط،  مو�صوع  »ت�صيي�س«  وبرف�صه 

ـ �للهم �إل تهديده  باحلزب �حلاكم، قد و�صع �لأمر برمته خارج جمال �هتماماته 
 )3(

»�ل�صيا�صات« 

بـ »لن ناأخذ �ملو�صوع با�صتخفاف« )و�إن مل يو�صح �صيادته على من تعود »نون« �جلمع، وهل تكلم 

ب�صفته »�حلزبية« �أم ب�صفة �أخري؟(. و�إذ� كان »مو�صوع �لأقباط« ل يقبل »�لت�صيي�س«، فتحت �أي 

بند ميكن و�صعه؟ تفاقم �لزبالة �أم �ل�صحابة �لرت�بية �أم �أزمة �ملرور �أم �أنفلونز� �خلنازير؟ علما باأن 

�أيا من هذه �مل�صاكل يحتاج ـ قبل كل �صيء ـ �إىل »�صيا�صة« للتعاطي معه ولعالجه.

وعلى �أي حال، ففي �لنهاية تعلق �جلميع بـ )ق�صة( �أمل تعديل �لنظام �لنتخابي لياأخذ باأ�صلوب 
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�لقائمة �لن�صبية �لذي قيل �أن فيه �لعالج �لناجع للمر�س �لع�صال.

)10ـ9ـ   
)4(

�لوطني  للحزب  �لو�حد  �ليوم  موؤمتر  �أمام  جاءت  �لكافية  �ل�صافية  �لإجابة  ولكن 

2009( عندما �صئل �لرئي�س مبارك عن �لنظام �لنتخابى، فرد �صيادته: ]علينا �أن ننحاز �إىل �لأ�صلح 

ملجتمعنا ومبا يتفق مع قيم وعاد�ت هذ� �ملجتمع و�أن ننحاز �إىل �لنظام �لذى يحافظ على وحدته و�أن 

لكل نظام �نتخابى �إيجابياته و�صلبياته ولز�ل �لنظام �لفردى فى هذه �ملرحلة هو �لأن�صب[.

ومع تلقى �ملهتمني باملو�صوع »ُد�سَّ ماء بارد« بعد هذ� �لفرمان �لرئا�صي �حلا�صم، �لذي مل ي�صبقه 

نقا�س من �أي نوع، وحتول فيه �لرئي�س 180 درجة عن »وعده �لنتخابي« يف »�مل�صاعي �مل�صكورة«، 

�ندفعو� )با�صتثناء بع�س �أ�صو�ت خافتة من �أحز�ب �ملعار�صة( لتاأييده و�لإ�صادة به وبحكمة قائله. 

�إذن فقد �أغلق �لباب بال�صبة و�ملفتاح دليال جديد� ـ ملن �حتاج لدليل ـ على �أنه ل توجد �أدنى نية 

لدى �لقيادة �ل�صيا�صية لعالج �مل�صكلة. ول عز�ء لالأقباط �أو »لندماج كافة مكونات �ملجتمع يف �لنظام 

�ل�صيا�صي«.

ثانيا:	د�ضتور	يكر�ص	الدولة	الثيوقراطية

نقا�صات متعددة  د�رت  �مل�رسي فقد  �لد�صتور  �لثانية من  �ملادة  �إىل  بالتف�صيل  للعودة  د�عي  ل 

�لإن�صان،  لدر��صات حقوق  �لقاهرة  2007 عن مركز  �ل�صادر يف مار�س  بالند�ء  ننّوه  حولها. فقط 

و�لذي وقعه مائة من �لكتاب و�ل�صيا�صيني و�حلقوقيني، طالبو� فيه بتعديل ن�س �ملادة �لثانية مع 

�ملدنية  و�حلريات  باحلقوق  �لتمتع  و�أن  �ملو�طنني؛  غالبية  ديانة  �لإ�صالم  �أن  �لعتبار  بعني  �لأخذ 

�لأديان  �إز�ء  �لدولة باحلياد  �أجهزة  �لتز�م جميع  للفرد؛ و�رسورة  �لدينية  �لعقائد  ل يتوقف على 

و�لعقائد ومعتنقيها من �ملو�طنني. وقد ��صتنكرت �لقياد�ت �ل�صيا�صية �لبيان، ثم جتاهلته متاما. 

طبيعة  حول  �خلاّلق«  »�لغمو�س  من  نوع  علي  �ملا�صي  يف  �حلاكم  �لنظام  عودنا  فقد  وعموما، 

�لعامل  )خا�صة  �لدولة  مدنية  يهمه  ملن  »مدنيا«  يبدو  بحيث  ق�صد  عن  �صك  بال  وذلك  �لدولة،  نظام 

�خلارجي( و »دينيا« ملن يهمه دينية �لدولة )خا�صة »�ل�صارع �لإ�صالمي«(. بل كانت هناك حماولت 

�أنباء �ل�رسق  »ت�صويق«، مثلما فعل د. �أحمد فتحي �رسور، رئي�س جمل�س �ل�صعب، )حديث لوكالة 

�لأو�صط )10ـ3ـ2007( �إذ �أو�صح �أن »�لأقباط يحتاجون �إيل هذه �ملبادئ نظرً� لأن �ل�رسيعة �لقبطية 

ي�صلح  للمو�ريث  قانونًا  �لإ�صالمية وو�صعت  �ل�رسيعة  مبادئ  �ملو�ريث فجاءت  تنظم  مبذ�هبها مل 

للم�صلمني و�لأقباط �صو�ء ب�صو�ء« )كذ�!(. ولالأ�صف فقد خان �لتوفيُق �صيادَته، لأن جزئية �ملو�ريث 
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ل حتتاج لن�س د�صتوري �صامل، ف�صال عن �أن هذ� �لقانون بالذ�ت )�لذي يق�صي باأن للمر�أة ن�صف 

ن�صيب �لرجل( مل يكن بالقطع »مطلبا قبطيا« !!

لكن، وللمرة �لأويلـ  فيما نعلمـ  خرج �أحد �أعمدة �لنظام ليعلن بو�صوح �أن »�لإ�صالم ديٌن ودولة«. 

هناك   .. »نعم  بعنو�ن  لنا  �صابق  مقال  على  يرد  يوليو(   8 )�لأهايل  د. �رسور  كتب  عندما  ذلك  كان 

تناق�س بني �ل�رسيعة ومو�ثيق حقوق �لإن�صان« )�لأهايل9 يونيو(.

�لدين  جوهر  باعتبارها  فيه،  ل�صك  ديني  طابع  لها  �لإ�صالمية  �ل�رسيعة  كانت  »�إذ�  و�أ�صاف: 

�لإ�صالمي، �إل �أنها ت�صتقل عن �لطابع �لعقائدي �لديني �لأ�صيل يف �أنها نظام ت�رسيعي. ولهذ� كان 

من �ملت�صور �أن تطبق يف جمتمع غري �إ�صالمي، �أو يف �ملجتمع �لإ�صالمي علي غري �مل�صلمني من �أفر�ده، 

وعلي �لأجانب �لذين يوجدون علي �أر�صه...«. 

ثم و�صح �ملق�صود مببادئ �ل�رسيعة �لإ�صالمية )�مل�صار �إليها يف �ملادة �لثانية( ، باأنها »�لأحكام 

�ل�رسعية �لقطعية يف ثبوتها ودللتها«. وقال �إن »�لق�صاء هو �لذي يحدد �ملق�صود بالأحكام �لقطعية 

بتغري  تتغري  ل  ثابتة  �أنها  علي  �لدليل  قام  ما  )..( هي  �لقطعية  و�لأحكام  �لقطعية.  و�لأحكام غري 

�لزمان و�ملكان، ومنها �لعقائد و�لأحكام �لعملية �لتي جاءت بطريقة و��صحة وحا�صمة، و�لقو�عد 

�لكلية �لتي �أخذت بن�س �رسيح يف »�لقر�آن و�ل�ُصّنة« )..(«. 

�لدولة  يف  �لتنفيذ  و�جبة  �ل�رسيعة  �أن  من  �لإ�صالميني،  غالة  بخطاب  �رسور  د.  ياأخذ  وهكذ� 

�أن  يوؤكد  ب�صبب م�صدرها. كما  بل  �لو�قع،  �لتعامل مع  �أو قدرتها على  لفو�ئدها  لي�س  �لإ�صالمية، 

للق�صاء �أن يلجاأ مبا�رسة �إيل »�أحكام �ل�رسيعة« )ولي�س �لقو�نني �ل�صارية( للحكم يف �لق�صايا ـ وهذ� 

ما ر�أيناه يحدث بالفعل ب�صورة �أده�صتنا لغر�بتها، ولكن يبدو �لآن �أنه �أمر طبيعي متاما!

ومبا �أن د. �رسور مل يقل �أنه يتحدث ب�صفته �ل�صخ�صية، ن�صتنتج �أن �أقو�له متثل �لتوجه �لعام 

. ويف مثل 
)5( 

للدولة �لتي تطبق نظاما هو يف حقيقته ثيوقر�طي )= دولة ت�صتند �إىل مرجعية دينية(

هذه �لدولة، فالدين هو �أ�صا�س �ملو�طنة. وكل من يتعلل مبو�د �أخرى )1 و8 و40 و46( فهذه لي�صت 

�أكرث من دلئل على »�صيزوفر�نية« �لد�صتور �مل�رسي، ل �صيما و�أن �لو�قع قد �أثبت د�ئما �أن �ملادة 

�لثانية »تن�صخ« ما عد�ها من مو�د.   

ين�صاأ  �لثانية  �ملادة  فاإن  12ـ2ـ2007(:  �ل�صيد �صعيد )�لأهر�م  �لر�حل حممد  �ملفكر  وكما يقول 

عنها »م�صكلة و��صحه بذ�تها وهي �أن �لن�س مييز بني �ملو�طنني علي �أ�صا�س �لدين مبجرد �أن ي�صري 

�إىل دين دون �لآخر )..( ويف �أعماق هذ� �لتمييز جند تعار�صا �أ�صيال بني مفهومني للدولة �لع�رسية :  
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�لأول يقوم علي تعريفها باأنها تنتمي لدين معني �أو �أ�صول عرقية ما ،  و�لثاين يقوم على �أنها تعبري 

عن وطن ي�صمن �مل�صاو�ة بني مو�طنيه«. 

ونلفت �لنظر هنا �إىل نقطتني بالغتي �لدللة:

1ـ �إن �لتفاقية �لدولية للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية �لتي �أقرتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 

16ـ12ـ1966، و�لتي وقعت عليها  م�رس يف 4ـ8ـ1967 لي�صت ُملِزمة متاما »لأن قر�ر رئي�س جمهورية 

م�رص العربية رقم 536 ل�صنة 1981 �أكد �أن �ملو�فقة علي تلك �لتفاقية تكون مع �لأخذ يف �لعتبار 

. لحظ �أن �لتحفظ �مل�رسي يعني ـ يف حد ذ�ته ـ 
)6(

�أحكام �ل�رسيعة �لإ�صالمية وعدم تعار�صها معها« 

�أن هناك تناق�صا بني �ل�رسيعة ومو�ثيق حقوق �لإن�صان.

2ـ �رسح د. �أحمد كمال �أبو�ملجد، نائب رئي�س »�ملجل�س �لقومي حلقوق �لإن�صان« )»�لد�صتور« 

14ـ9(، �أنه »ل يجد و�صفًا للمطالبني باإلغاء �ل�رسيعة �لإ�صالمية )من �لد�صتور(، فلم جند فردً� يف 

�لغرب يطالب باإلغاء �لقانون �لفرن�صي، فهذ� جنون«. لحظ فقط �أن �ملتحدث هو �مل�صئول �لفعلي 

�لأول عن »حقوق �لإن�صان« يف م�رس!

ثالثا: التهمي�ض املجتمعي

هناك من يتبارون يف �لقول �إن �لأقباط قد »�ختارو�« �لن�صحاب من �حلياة �ل�صيا�صية لأ�صباب 

تتعلق بهم، منها �أن �لكني�صة قد »��صتحوذت عليهم«. وو�صل �لأمر �إىل قول د. �رسور يف حديثه �إيل 

تلفزيون هيئة �لإذ�عة �لربيطانية )»�لوفد« 30ـ7ـ2009( �أنه »ل يوجد متييز �صد �لأقباط« )!!(، 

و�أنهم ُ»يف�صلون �لعمل يف جمال �لبيزن�س على جمال �ل�صيا�صة«. و�أكد د. م�صطفى �لفقي �أن �لأقباط 

يعي�صون يف ظل مبارك ع�رسهم �لذهبي �لثاين )»�ل�رسوق« 29 يوليو( كما �صبق �أن قالت �ل�صيدة 

»ت�صري  �لدولية  �لعمل  منظمة  �أمام  خطابها  يف  و�لهجرة  �لعاملة  �لقوي  وزيرة  عبد�لهادي  عائ�صة 

يف   )..( �أقباط   يف م�رس ميلكها  �لقومية  �لرثوة  �إجمايل  ثلث  على  يزيد  ما  �أن  �إىل  �لدولية  �لبيانات 

. ومل تذكر �ل�صيدة �لوزيرة م�صدر تلك »�لبيانات 
)7(

حني تبلغ ن�صبتهم  10%  من جمموع �ل�صكان« 

�لدولية« �لتي تدر�س ت�صاري�س �لقت�صاد �مل�رسي على �أ�ص�س دينية... لأنه بالطبع ل وجود لها.

ولن نحاول تكر�ر �لرد على هذه �لرتهات، لكن مع عدم �إنكار ظاهرة »�ن�صحاب �لأقباط«، �إل �أنه 

ل توجد در��صة جادة تبني �أن �ل�صلبية �لعامة بني �لناخبني �لأقباط تزيد عنها بني �مل�صلمني. و�إذ� 

�أخذنا يف �لعتبار �أن �لأقباط قد �نخرطو� يف �حلياة �لوطنية و�ل�صيا�صية خالل �لن�صف �لأول من 
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�لقرن �لع�رسين ب�صورة و��صحة، ومبا قد يتعدي وزنهم �لدميوغر�يف �لن�صبي؛ فال بد �أن ن�صتنتج 

�أن »�ن�صحابهم« �حلايل لي�س �إل رد فعل للتهمي�س �لإجباري، �لذي متار�صه �لدولة وحزبها �حلاكم. 

وكما يقول د. حممد �ل�صيد �صعيد فقد »هيمنت عملية �أ�صلمة �ملجال �لرمزي كله �إيل �حلد �لذي 

لبد �أن ي�صعر �لأقباط بالهام�صية. و�صار �لتجنيد للوظائف �لكربى يف �لدولة موؤ�ص�صا علي خريطة 

دينية �إيل جانب خريطة �لولء �ل�صيا�صي. ومت جعل �لدين حمور �ملمار�صة �ل�صيا�صية، خا�صة فيما 

يتعلق بالنتخابات �لعامة ـ وهو �لأمر �لذي �أدي �إيل �نكما�س خطري يف ح�صور �لأقباط يف �ملوؤ�ص�صات 

بال�صلطات  باملقارنة  �لأمن  ل�صلطة  �لكا�صح  و�لتفوق  �لأمن  �صيطرة  فاإن  عام  وبوجه  �لنيابية. 

)8(

و�ملوؤ�ص�صات �ل�صيا�صية عزز هذ� �مليل للتمييز �لرمزي �صد �لأقباط«. 

خطورته  على  ـ  �حلقيقة  يف  ميثل  ل  �أعاله،  �إليه  �أ�رسنا  �لذي  �ل�صيا�صي،  �لتهمي�س  �أن  ونعتقد 

وهو  �لأكرب،  �لإ�صكالية  �أ�صبح  �ملتعاظم  �ملجتمعي  �لتهمي�س  لأن  �جلليد،  جبل  قمة  �صوى  ـ  �لبالغة 

»�لوطني  �لنظام �حلاكم وحزبه  يد  على  �لدولة  و�أجهزة  �مل�رسي  �ل�صارع  لأ�صلمة  نتيجة مبا�رسة 

�لدميوقر�طي«.

 لي�س هنا جمال �لكالم عن �نعد�م �مل�صاو�ة يف م�صاألة حرية �لعقيدة، من جميع �لنو�حي، وخا�صة 

�لأبرياء  �أحد�ث عنف �صد  من  هذ�  �إليه  يوؤدي  وما  �لكنائ�س،  بناء  و�إجر�ء�ت  بقو�نني  يتعلق  فيما 

عندما ياأخذ �لرعاع �لقانون باأيديهم ويقومون بهدم �أو حرق �أي مبنى يت�صورون �أنه »قد« ُي�صتخدم 

يف �أغر��س �ل�صالة »بدون ترخي�س« )!( كما لن نتناول �أكاذيب �حلكومة يف هذ� �ملجال )ر�جع مثال 

17ـ9(  �لنيابية )»�ل�رسوق«  �لقانونية و�ملجال�س  لل�صئون  �لدولة  ت�رسيحات د. مفيد �صهاب وزير 

حول »مئات �لكنائ�س« �لتي يزعم �أنها بنيت موؤخر�!! ر�جع �أي�صا ت�رسيحاته يف برنامج »ت�صعني 

دقيقة« )25ـ10( حيث يقول �إن �لقانون �ملوحد لدور �لعبادة ما ز�ل يدر�س، لأن �لطلب يخ�صع لقر�ر 

�لطلبات ويرف�س بع�صها  �أن تكرث  �لدولة وهناك خ�صية من  �أمام جمل�س  فيه  �لطعن  �إد�ري ميكن 

فيثري حفيظة �لأقباط ويت�صبب يف فتنة طائفية( )!(. 

لكننا �سنقت�سر على نقطة حمددة تتعلق بالفرز املجتمعي والوظيفي:

�أثبتنا من قبل، بالأرقام، �أن هناك �صقفا ل ميكن �أن تتجاوزه ن�صبة �لأقباط يف �لوظائف )ولي�س 

�أجهزة �ل�رسطة و�جلي�س )بدء� من ن�صب �ملقبولني  فقط »�ملنا�صب �لعليا« كما يتوهم �لبع�س( يف 

بالكليات �لع�صكرية( ويف �حلكم �ملحلي و�لق�صاء و�لق�صاء �لإد�ري و�ل�صلك �لديبلوما�صي و�لكادر 

�جلهات  بع�س  يف  �لأقباط  دخول  كون  �إىل  �إ�صافة   ،%2 يتجاوز  ل  �ل�صقف  وهذ�  �إلخ.  �جلامعي 

»�ل�صيادية« �أمر� حمظور� �أ�صال.
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ومن ناحية �أخرى، تعاظمت درجات �أ�صلمة �ملجتمع، عرب �أجهزة �لإعالم و�لتعليم �لتي متلكها 

. و�أي�صا �أ�صبح هناك تعليم مو�ٍز للم�صلمني فقط، ينخرط فيه �أكرث من مليوين تلميذ وطالب 
)9(

الدولة 

من �لبتد�ئي �إىل �جلامعة، مبا يتجاوز مبئات �ملر�ت �حتياجات تكوين »�لدعاة �لدينيني«، وحتول 

�إىل تعليم مو�ٍز للتعليم �لعام، ت�صخم حجمه بنحو ثالثني مرة خالل فرتة ولية �لرئي�س مبارك. وقد 

اأنها يف طريقها  وكيف 
 )10(

�لتعليم  ملثل هذه �لزدو�جية يف  �ملجتمعية  �لآثار  �لبع�س من مغبة  حذر 

لإحد�ث �رسخ جمتمعي ر�أ�صي باهظ �لثمن. 

وبدل من مو�جهة �مل�صكلة وعالجها، فقد متادت �لدولة فاتخذت خطو�ت بالغة �خلطورة، قلَّ �أن 

ينتبه �إليها �أحد: 

قبول  علي  6ـ7ـ2004(  )»�لأهر�م«  �لد�خلية  وزير  �لعاديل  حبيب  �ل�صيد  و�فق   2004 ففي   -

�حلا�صلني علي �صهادة �لثانوية �لزهرية، لأول مرة، لاللتحاق بكلية �ل�رسطة. 

- ويف 2008�صّدق �مل�صري ح�صني طنطاوي �لقائد �لعام للقو�ت �مل�صلحة وزير �لدفاع و�لإنتاج 

26ـ6(،  على قبول �حلا�صلني على �لثانوية �لأزهرية، ولأول مرة، يف �لكليات  �حلربي )»�لأهر�م« 

�أن  ونالحظ  �مل�صلحة.   للقو�ت  �لفني  و�ملعهد  �جلوي  �لدفاع  وكلية  و�جلوية  و�لبحرية  �حلربية 

�لإعالن جاء بعد لقاء بني �ل�صيد رئي�س �جلمهورية و�لوزير �ملخت�س )يف 25ـ6(، مما يجعلنا نعتقد 

�أن �صيادته كان على علم تام بـ، �أو �تخذ، �لقر�ر ب�صاأن هذه �لنقلة �لنوعية �لتي �صتوؤدي �إىل »تديني« 

�أجهزة �جلي�س و�ل�رسطة ب�صورة مل حتدث منذ قرون. 

ت�صمح  مل  �صابٌط  ف�صيلة«  »�صاحُب  قبطي،  »مو�طن«  مع  �صيتعامل  كيف  نت�صور  �أن  ويكفي 

ظروُف ف�صيلته �لتعليمية �أن يلتقي باأي قبطي �إل عرب كتب »فقه �أهل �لذمة« �لتي در�صها و�متحن 

فيها يف �ملعاهد �لأزهرية..

اخلال�ضة:

�أو  معوقات  بوجود  يوحي  »�حلو�جز«  تعبري  �أن  �صنكت�صف  �لورقة  هذه  عنو�ن  �إىل  بالعودة 

بالزحف  �أو حتى  �ل�صري حولها  �أو  بالقفز عليها  �أن يتخطاها  �أو  �أن يزيحها  للمرء  معطالت ميكن 

�أ�صفلها. ولكن �لقليل �لذي ��صتعر�صناه يبني �أننا �أمام حو�ئط خر�صانية هائلة �لرتفاع تقوم �لدولة 

ببنائها وبتعميق �أ�ص�صها.. 

�لو�قع  يف  يكون  ل  رمبا  �لبد�ية  يف  �إليه  �أ�رسنا  �لذي  �لطائفي«  »�لعنف  �أن  نعتقد  لذلك  �إ�صافة 
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�صوى نتيجة لتلك »�حلو�ئط �خلر�صانية«. فعندما ترى �أغلبية جمتمعية ـ هي يف حد ذ�تها ماأزومة 

بقياد�تها  �لدولة  معها  تتعامل  �أقلية  هناك  �أن  ـ  متعددة  و�صيا�صية  �قت�صادية  لأ�صباب  ومطحونة 

و�أجهزتها ونخبها وفقا ل�صيا�صات ��صتبعادية �إق�صائية متعمدة، فلي�س من �لغريب �أن جتد �لأغلبية 

يف تلك �لأقلية هدفا منا�صبا للتنفي�س عن �صحنات �لغ�صب �لكامن. و�إذ� �أ�صفنا لذلك ��صت�رس�ء �لتدين 

»�لهلو�صي« �ل�صائد فاإن ممار�صة �لعنف �صد �ملغاير �لديني ي�صبح لي�س فقط مباحا بل �أمر� مرغوبا 

فيه دينيا قد ُيثاب عليه مرتكُبه �إذ� �أقنع نف�صه )وما �أ�صهل ذلك( باأنه عمل مت »لوجه �هلل« �أو بهدف 

�لأقباط يف هذه �حلالة »�صحية منوذجية«  باخت�صار ي�صبح  �أعد�ئه«.  و�إذلل  �لإ�صالم  »�إعالء عزة 

�صحنات  لتفريغ  منا�صبة  »قناة«  �لعنف  هذ�  ترى يف  �ل�صلطات  ولعل   .)perfect scapegoat(

�لعنف )طاملا بقى حتت »حد �ل�صيطرة«(، و�إبعاد طاقات �لغ�صب �ل�صعبي عن �حلكام.   

يف  �أمل  فال  و�مل�صتقبلية!(  )�حلالية  �ل�صيا�صية  �لقيادة  توجهات  يف  جذري  تغري  يحدث  مل  وما 

�إحد�ث �أي تقدم علي �صعيد »�ندماج جميع مكونات �ملجتمع �مل�رسي يف �لنـظام �ل�صيا�صي«. ولي�س 

�أول حيوية »�إقناع« �لقياد�ت  �أمام �حلقوقيني �ل�رسفاء �صوى تكثيف �جلهود �آخذين يف �لعتبار، 

�ملرجعية  »ذ�ت  �لدولة  نقي�س  )�أي  �لعلمانية  مباديء  باتباع  عامة،  ب�صورة  و�لنخب  �ل�صيا�صية، 

وثانيا  جتاهلها؛  عند  وحما�صبتهم  عملية،  ب�صورة  و�ملو�طنة  �لإن�صان  حقوق  و�حرت�م  �لدينية«( 

�رسورة »�إعادة تاأهيل �لر�أي �لعام« ليدرك �أن �حلرية و�لدميوقر�طية هي حزمة متكاملة ل متثل 

»�صناديق �لنتخاب« �إل جزئية �صغرية منها، و�أن ـ طبقا لتجارب �ل�صعوب �ملتقدمة ـ هناك »مباديء 

عليا حاكمة« ل م�صاومة عليها، وعلى ر�أ�صها �لعد�لة و�مل�صاو�ة و�حلرية للجميع.  
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الهوام�ض

1-  راجع تقرير »املبادرة امل�رصية للحريات ال�سخ�سية« بعنوان »العنف 

يناير  حتى   2008 يناير  من  للفرتة  حتليلية  درا�سة  ـ  عامني  يف  الطائفي 

2010« ر�سدت فيه وقوع »53 حادث عنف اأو توتر ذي طابع طائفي« 

معظم  وغطت  اأقباطا  ا�ستهدفت  ـ  البهائيني  �سد  حادث  با�ستثناء  ـ  كلها 

حمافظات م�رص. 

2- يف حديث للدكتور فتحي �رصور مع تلفزيون البي بي �سي العربي.

http://www.bbc.co.uk/arabic/

multimedia/2010_01/100130/gn_sorour_iv.shtml. 

عاد  ال�سحيح،  غري  ت�رصيحة  ب�سبب  له  وجهت  التي  النتقادات  واإزاء 

�سيادته ليقول اأنه كان يق�سد »املوت املعنوي« للفتاة.

ول   )politics(و  )policies( بني  يخلط  بالعربية  »ال�سيا�سات«  3-تعبري 

نعرف بال�سبط اأيها ق�سد ال�سيد مبارك عند كالمه عن »مو�سوع االأقباط«. 

4 ـ   موقع احلزب الوطني 

http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNewsDetails.

aspx?NewsID=58954 
5 ـ  راجع ردنا املف�سل على د. �رصور بجريدة الأهايل 22 يوليو 2009

6 ـ  راجع حيثيات حكم حمكمة الق�ساء الإداري )13 يونيو 2009( يف 

يف  امل�سيحية  اإيل  ديانته  بتغيري  اأحقيته  برف�س  اجلوهري«  »ماهر  ق�سية 

الأوراق الر�سمية. 

7- كلمة معايل الوزيرة بجنيف يوم20 يونيو 2008.

الإح�ساء  »فقه  بعنوان  مقال  يف  الأكاذيب  هذه  على  بالرد  قمنا  وقد 

وال�ستق�ساء والإق�ساء«

http://www.manpower.gov.eg/aishaabdelhady/

Conferences/2007/Others 
ـ املوؤمتر  8 ـ ورقة بعنوان »التمييز الرمزي بني بناء الأمم وحتطيمها« 

الأول ملناه�سة التمييز الديني يف م�رص ـ مارد ـ اأبريل 2008

9 - راجع على �سبيل املثال درا�ستنا »طلبنة التعليم يف م�رص«

ـ  الديني  التمييز  ملناه�سة  الثاين  الوطني  »املوؤمتر  تو�سيات  راجع  ـ   10

التعليم واملواطنة« اأبريل 2009

عادل جندي
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* �لباحث باملركز �لقومى للبحوث �لربوية.

امللف

التعليم فى م�ضر 

بني ح�ضور الطائفية وغياب املواطنة

د. كمال مغيث*

كانت �ملو�طنة ودعم �لنتماء �لوطنى �أحد �أهم �أهد�ف �لتعليم �حلديث �لذى بد�أت بو�كريه فى 

م�رس فى عهد حممد على ) 1805 – 1848 (، �إذ كان �لتعليم قبل حممد على مليا طائفيا، ل يعرف 

�لو�صطى  �لع�صور  �أ�صا�س من نظم  على  �لتى حكمت  �لعثمانية  �لدولة  للمو�طنة فى ظل  �أى معنى 

ل�صياغة نظام  ت�صعى  فلم تكن  للدولة فيها م�رسوع وطني؛ ومن هنا  يكن  �لإمرب�طورية و�لتى مل 

تعليمي ير�صخ مفاهيم �ملو�طنة و�لقومية؛ ومن ثم �ن�رسفت متاما عن �لهتمام بالتعليم �أو �لثقافة 

وتركت  �لأمن،  وحفظ  �ل�رس�ئب  جباية  فى  بدورها  و�كتفت   - و�لطو�ئف  �مللل  نظام  ظل  فى   –
للنا�س على �ختالف مللهم ونحلهم وطو�ئفهم �أن يقيمو� نظمهم �لتعليمية وفق م�صاحلهم وماألوف 

عاد�تهم، ومن هنا فلم يعرف �لتعليم قبل حممد على �أي معنى للمو�طنة.

ومن هنا حر�س حممد علي على �ملدر�صة �ملوحدة و�ملنهج �ملوحد و�لنظم �ملوحدة، وكان يختار 

طالب �ملد�ر�س ومعلميها من كل عنا�رس �ملجتمع بال متييز على �أ�صا�س �لأ�صل �أو �لدين �أو �ملكانة 

�لجتماعية، وقد جنح �لتعليم فى تقدمي �لعنا�رس �لالزمة خلدمة م�رسوع حممد على �لوطنى، و�لذي 
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لالإمرب�طورية  �لت�صدى  قاعدتها م�رس، وتتمكن من  �إمرب�طورية �رسقية تكون  تاأ�صي�س  ��صتهدف 

�لعثمانية و�لأطماع �لأوربية فى �لوقت نف�صه.

غلبت  �إذ  على،  حممد  عهد  فى  �ملو�طنة  تتناول  �لتى  �لأدبيات  ندرة  هو  �ملالحظ  فاإن  ذلك  ومع 

�لأهد�ف �لعملية و�لع�صكرية على م�رسوع �لنه�صة �مل�رسية فى ذلك �لعهد، غري �أن �لأمور مل تكن 

�لثقافة  تاأ�صي�س  على  حر�س  �لذى   )  1879 –  1863 �إ�صماعيل)  �خلديوي  حفيده  عهد  فى  كذلك 

ظهر  وقد  و�لفنية.  و�ملعمارية  و�لقانونية  و�لثقافية  �ل�صيا�صية  م�رسوعاته  عرب  �حلديثة  �لوطنية 

حر�س �إ�صماعيل على تاأكيد �ملو�طنة فى جمال �لتعليم عرب م�رسوعاته فى ن�رس �لتعليم عامة وتعليم 

�لفتيات خا�صة، و�إن�صائه ملدر�صة د�ر �لعلوم، و�هتمامه بتطوير �لأزهر وب�صياغة م�رسوع قومى 

لن�رس �لتعليم فى خمتلف �أنحاء �لبالد.

وعلى �لرغم من �أن �لحتالل �لربيطاين �لذى منيت به �لبالد �صنة 1882، فاإن �جلهود �لوطنية 

قد جعلت من �ملو�طنة فى �لتعليم هدفا د�ئما وم�صتمر�؛ ظهرت �آثار هذه �جلهود يف �لدعوة �إىل تعليم 

�لفقر�ء وجمانية �لتعليم و�إن�صاء �جلامعة �لأهلية �لتى تاأ�ص�صت بالفعل �صنة 1908، وتدعمت م�صرية 

لطفى  �أحمد  مثل  مفكرين وطنيني  وبف�صل جهود   ،1919 �صنة  ثورة  فى ظل  �لتعليم  فى  �ملو�طنة 

�لوطنى،  م�رسوعها  حتقيق  �صياق  يف   1952 يوليو  ثورة  قامت  كما  وغريهما،  ح�صني  وطه  �ل�صيد 

بالتو�صع �لهائل فى دعم �لتعليم �حلكومى، وتعليم �لفقر�ء وتطوير �لتعليم �لدينى �لأزهرى، ومد 

�جل�صور بينه وبني �لتعليم �حلكومى عرب قانون تطوير �لأزهر رقم 103 ل�صنة 1961، كما �صيقت 

عمالقة  حقيقة  �مل�رسى  �ملجتمع  فى  �ملو�طنة  و�أ�صبحت  و�لأجنبى،  �خلا�س  �لتعليم  على  �خلناق 

ظهرت و��صحة فى خمتلف معارك �لتنمية و�ل�صتقالل �لوطنى �لتى خا�صتها �لثورة.

�لوطنى بهزمية فادحة، ز�د من فد�حتها وفاة  �مل�رسوع  ُمِنَى   ،1967 �صنة  يونيو  ومع هزمية 

لنف�صه وحلكمه عن  �لذى ر�ح يبحث  �ل�صاد�ت �حلكم وهو  1970، وتوىل  �صنة  �لنا�رس  جمال عبد 

�صنة  مايو  فى  �لنا�رسيني  �ملت�صددين  من  فتخل�س  �لكبري،  �صلفه  عن م�رسوعية  مغايرة  م�رسوعية 

1971، ور�ح ميد يده جلماعات �لإ�صالم �ل�صيا�صى و�لإخو�ن �مل�صلمني، وينفتح على �ملرجعية �لعربية 

وبالد �خلليج، كما ر�ح يتلقب بلقب �لرئي�س �ملوؤمن، ويوؤكد على دولة �لعلم و�لإميان، وي�صتحدث 

�لرئي�صي  �لإ�صالمية هى �مل�صدر  �إن �ل�رسيعة  �لتى تقول  �ملادة �لهجني  �لد�صتور �مل�رسى تلك  فى 

للت�رسيع،  ويعلن �أنه رئي�س م�صلم لدولة م�صلمة.

وتت�رسب  �أولوياتها،  وترتب  �صفوفها،  تنظم  فر�حت  �لفر�صة  �لإ�صالمية  �جلماعات  وتلقفت 

�لثقافى  �مل�رسوع  �إىل  و�فتقادها  �لرخوة  �لدولة  ظل  وفى  �لرتبية،  وكليات  �لتعليم  موؤ�ص�صات  �إىل 

�لتنويرى �مل�صتقل؛ هيمن على �لثقافة و�لإعالم، وعلى �لتعليم بوجه خا�س، خطاب دينى �إ�صالمى 

التعليم فى م�ضر بني ح�ضور الطائفية وغياب املواطنة
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عرب  �لوطنى  �ل�صف  ل�صق  وي�صعى  �لتقدم،  ويحتقر  �لع�رس  يخا�صم  وطق�صى،  ومتزمت  بدوى 

 ،1972 �أيديولوجية طائفية بغي�صة، ظهرت جتلياتها منذ �أحد�ث �خلانكة و�لز�وية �حلمر�ء �صنة 

�لتعليم،  فى  �لطائفية  �صناعة  عنا�رس  نتناول  �أن  قبل  ولكن   ،2010 يناير  فى  حمادى  جنع  حتى 

ر�قيا  تعليما  نالو�  قد  �لدينى  و�لتطرف  �لإرهاب  وزعماء  كو�در  جميع  �أن  نالحظ  �أن  بد  ل  فاإننا 

�إبر�هيم من  �أمين �لظو�هرى وناجح  �أن  �أن نذكر  فى كربى �جلامعات و�لكليات �مل�رسية، ويكفى 

خريجى كليات �لطب، وحممد �صوقى �لإ�صالمبوىل من خريجى �لتجارة، وحممد عبد �ل�صالم فرج 

وطلعت فوؤ�د قا�صم من خريجى �لهند�صة، و�صفوت عبد �لغنى من خريجى كلية �لقت�صاد و�لعلوم 

�ل�صيا�صية، وغريهم كثري. ومن هنا ناأتي �إىل عنا�رس �صناعة �لتطرف و�لطائفية فى �لتعليم.

�لأ�صا�صى فى  �لركن  �ملعلم فى مد�ر�س بالدنا هو  ز�ل  فما  باملعلم،  نبد�أ  �أن  هنا  �ملنا�صب   ومن 

و�ملعارف  و�لجتاهات  للقيم  وم�صدر�  �لتعليمية،  للعملية  حمور�  ز�ل  وما  �لتعليمية،  �لعملية 

�ملئات من معاهد  فاإنها قد ر�حت تفتح  �لتعليم،  للتو�صع فى  و�ل�صلوك، وعندما �صعت ثورة يوليو 

�إعد�د �ملعلمني، لتخريج �آلف �ملعلمني فى خالل �صنتني فقط من �لزمان ودون �إعد�د ثقافى ونقدى 

عميق، و�إمنا بو�صائل �أقرب �إىل �أن تكون فنية تخلو من �أى �أبعاد �إن�صانية عميقة، وتكتفى بدر��صات 

�صطحية عن طرق �لتدري�س و�لرتبية و�ملناهج وغريها، و�صاءت �لظروف �لتى ل �صبيل �إىل �لإفا�صة 

فيها �إىل رحيل مئات �لآلف من هوؤلء �ملعلمني �إىل بالد �خلليج و�لنفط فى �إعار�ت وتعاقد�ت بحثا 

عن �لرزق، وبدل من �أن يقوم هوؤلء �ملعلمون بنقد �ملجتمعات �لتى رحلو� �إليها، وعا�صو� فيها �صنني 

عدة، فاإنهم قد متاهو� فى ثقافتها �لدينية �لو�حدية، وربط غالبيتهم، وهم من �لفقر�ء و�لب�صطاء، 

بني رغد �لعي�س فى بالد �لإعارة وبني ثقافة �ملجتمع �لبدوية �لدينية �لطق�صية �ملتزمتة. وملا �نتهت 

ويتبنونها  �لدينية  �لثقافة  بتلك  يب�رسون  و�أعمالهم  ومد�ر�صهم  بالدهم  �ىل  عادو�  �لإعارة  �صنو�ت 

�لآن وتالميذهم  �أنهم  �ل�صبعينيات ل�صك  �لذين كانو� مدر�صني �صغارً� فى  �إليها، وهوؤلء  ويدعون 

ي�صكلون �جل�صد �لرئي�صي فى موؤ�ص�صة �لتعليم، ومنهم كبار �ملفت�صني و�مل�صت�صارين و�ملديرين وهم 

�لذين يت�رسفون فى �صيا�صات �لتعليم ويوجهونه، ويحددون �أن�صطته وي�صوغون �ملناخ �ملدر�صى 

�صياغة تتفق مع توجهاتهم �ملتطرفة.

ومن هنا عرفت مد�ر�صنا غياب حتية �لعلم باعتباره لونا من �ألو�ن �ل�رسك باهلل؛ �إذ ل حتيات �إل 

هلل، �أو فى �أح�صن �لأحو�ل فاإن �لعلم ُيحيَّا بعد و�صع هتاف �لإخو�ن �مل�صلمني »�هلل �كرب وهلل �حلمد« 

�أو بع�س �لأنا�صيد �لدينية، وقد ر�أيت بنف�صي �أحد �لأعالم وقد رفع بجو�ره �لعلم �لأخ�رس لل�صعودية، 

�صالمة حتية  تتاأكد من  بت�صكيل جلان  بدر  زكى  �أحمد  �لتعليم  بوزير  �أخري�  �لذى حد�  �لأمر  وهو 

�لعلم �مل�رسى وخلوها من �لدعوة �ملتطرفة، ومن هنا �أي�صا ر�حت جماعات �ملعلمني �ملتطرفني جترب 

د. كمال مغيث
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�لطالبات على �رتد�ء �حلجاب؛ وهو �لأمر �لذى �أدى �إىل �أن يخو�س وزير �لتعليم �لأ�صبق ح�صني 

�لوز�رة  �أن  �لبنات على �رتد�ء �حلجاب، ولكن يبدو  �إجبار  كامل بهاء �لدين معركة قانونية؛ ملنع 

�لنقاب كذلك، وقد ن�رست  �نت�رس  كما  �لإ�صد�ل  �ملد�ر�س  فانت�رس فى  قد خ�رست معركة �حلجاب؛ 

�حلجاب،  �رتد�ئها  لعدم  باجليزة  �لإعد�دية  �ملد�ر�س  �إحدى  مديرة  نقل  عن  �أ�صابيع  منذ  �ل�صحف 

وكذلك حتويل �لعديد من �ملعلمات لل�صئون �لقانونية لل�صبب نف�صه، كما ر�حت عدة مد�ر�س تف�صل 

بني �لطلبة و�لطالبات من �مل�صيحيني و�مل�صلمني فى �لف�صول؛ بحجة ت�صهيل در�س �لرتبية �لدينية، 

�لأ�صا�س،  من  �ملو�طنة  مبد�أ  يناق�س  كما  �لرتبوية،  �لأ�صول  �أب�صط  مع  يتعار�س  �لذى  �لأمر  وهو 

ور�حت �لأن�صطة �ملدر�صية ت�صطبغ بال�صبغة �لدينية، فالأنا�صيد و�مل�رسحيات و�مل�صابقات كلها تدور 

حول �لرت�ث �لدينى �لإ�صالمى، وقل مثل ذلك على �إذ�عة �ل�صباح وجمالت �حلائط وغريهما، ور�حت 

�أ�صو�ر �ملد�ر�س متتلئ بالأنا�صيد و�ل�صعار�ت �لدينية، وكذلك تدعم �لوز�رة م�صابقات �لقر�آن �لكرمي، 

ومتنح �لفائزين فيها مكافاآت جمزية، وهو �لأمر �لذى تن�س عليه �لفقرة« ب« من �ملادة �ل�صاد�صة 

من قانون �لتعليم.

وفى هذ� �ملناخ �لطائفي �لبغي�س �أ�صبح �لطالب و�لطالبات �لأقباط غري مرحب بهم، مما جعلهم 

�لكرة،  م�صابقات  �أو  كالرحالت  �ملختلفة،  �لأن�صطة  فى  �ل�صرت�ك  عن  �أنف�صهم  تلقاء  من  يعزفون 

من  كثري�  �أن  �ل�صو�هد  من  كثري  ويوؤكد  بل  �لرتبوية.  و�لأن�صطة  �لريا�صية  �مل�صابقات  من  وغريها 

�ملد�ر�س �خلا�صة، تد�ر وكاأنها مد�ر�س �صعودية بدء� من �ل�صعار�ت حتى �لأن�صطة، كما يوؤكد �لعديد 

من �ملقالت رف�س �لعديد من �ملد�ر�س �خلا�صة قبول �لتالميذ �لأقباط �أو قبول �أبناء غري �ملحجبات 

�لأمر«  »�إجر�ء مقابلة مع وىل  �لتالميذ بها  �إجر�ء�ت قبول  �أن و�صعت �صمن  بذر�ئع وهمية، بعد 

وهى ف�صال عن خمالفتها للقر�ر �لوز�رى رقم 306 ل�صنة 1993، و�لذى ينظم �لتعليم �خلا�س، فان 

هذه �ملقابلة مل تقرر �إل للتاأكد مما �إذ� كان �لتلميذ م�صيحيا، �إن مل يكن ��صمه يك�صف تلقائيا عن هويته 

�لدينية؛ حيث تختلق �إد�رة �ملدر�صة بعد �ملقابلة؛ �أى عذر لعدم قبوله.

�أما �إذ� �نتقلنا �إىل جمال �ملناهج و�ملقرر�ت �لدر��صية ف�صنالحظ هيمنة �خلطاب �لدينى �لطائفى 

�ملتطرف عليها �صكال ومو�صوعا؛ فقد حتولت مقرر�ت �للغة �لعربية �إىل مقرر�ت فى �لرتبية �لدينية 

�لإ�صالمية، وكما يقول �لباحث و�لكاتب “عادل جندى”، ك�صفت مر�جعة مف�صلة لكتب �للغة �لعربية 

يف �ملرحلتني �لبتد�ئية و�لإعد�دية، �ملقررة بو��صطة وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �أن درو�س �للغة �لعربية 

قد حتولت ب�صورة مبا�رسة، وغري مبا�رسة �إىل درو�س يف �لدين �لإ�صالمي. 

لعام  �لأول  �لدر��صي  بالف�صل  �خلا�صة  وهي  �أيدينا،  حتت  �لتي  �لكتب  جمموعة  على  بناء 

2008/2007، يتبني �أن عدد درو�س �للغة �لعربية �ملقررة على �لتالميذ بني �ل�صف �لثاين �لبتد�ئي، 
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�أي  �إ�صالمية؛  و�إ�صار�ت  ن�صو�صا  حتتوي   52 بينها  من  در�صا،   126 هو  �لإعد�دي  �لثالث  وحتى 

بن�صبة 41% ـ وتف�صيلها: �صف ثاين �بتد�ئي: )7/15(، ثالث )7/15(، رابع )5/15(، خام�س 

)6/17(، �صاد�س )8/17( ـ �صف �أول �إعد�دي )8/15(، ثان )7/15(، ثالث )4/17(.

ول�صك �أن تلك �لن�صو�س �لإ�صالمية من قر�آن و�صنة، و�ملح�صورة �صمن درو�س �للغة �لعربية 

�ملقررة على �مل�صلمني و�مل�صيحيني من �لطالب توؤكد عدد� من �حلقائق منها:

1ـ �لتاأكيد على �لإ�صالم م�صدر� وحيد� للف�صائل، وهو ما يهيئ �لأفر�د لحتقار �أى عقائد �أخرى، 

كما يهيئه �إذ� ما تو�فرت �لظروف �إىل �أن يعتقد �أن عليه �إحقاق �حلق، و�إزهاق �لباطل وتغيري �ملنكر 

�إلهًيا، يعلو على �عتبار�ت �لقانون و�لدولة و�أى �عتبار�ت  �أن هذ� تكليفا  بالل�صان وباليد، باعتبار 

�أخرى. 

بدون  �لدينية  �لن�صو�س  �صيء، عن طريق ح�رس  و�أي  �صيء  لكل  �لإ�صالمية  �ملرجعية  تاأكيد  2ـ 

منا�صبة؛ بدء� من �ختيار �ل�صديق �إىل م�صاكل �لبيئة، ومن ف�صيلة �ل�صدق �إىل تلوث �لغذ�ء، ومن حب 

�لوطن �إىل �حِلَرف يف م�رس �لفرعونية، ومن �ل�صياحة �إىل جمال �لكتابة.

�أو  �ملو�طنة  ولي�س  �ملجتمع،  وعالقات  �لإن�صان  قيمة  �أ�صا�س  �لإ�صالم  كون  على  �لإ�رس�ر  3ـ 

�لإن�صانية.

4ـ �إجبار �جلميع، �أيا كانت دياناتهم، على �للتز�م باإعالء و�إتباع �لأو�مر و�لنو�هي �لإ�صالمية 

و “طاعة �هلل ور�صوله”.

5ـ فر�س عقائد �إ�صالمية على �لطلبة �مل�صيحيني تختلف عن، �أو تتعار�س مع، �مل�صيحية. 

6 - غر�س �أفكار و�أ�ص�س دولة �لفقيه �لدينية و�أيديولوجيات �لفا�صية، �إذ تتو�رد �أفكار مثل “ل 

بينما ل ذكر �إطالقا للد�صتور �أو �لقانون �أو مو�ثيق حقوق  طاعة للحاكم فيما ع�صى �هلل ور�صوله”، 

�لإن�صان. 

�آيات  من  �لعربية  �للغة  كتب  فى  يذكر  ما  �أن  �ملتطرفني  بع�س  يرى  “�ملماحكة”  �صبيل  وعلى 

هنا  و�أنا  فقط،  �للغوى  �لدر�س  �أ�صا�س  على  و�إمنا وجد  عقائدية،  �أبعاد  �أى  عن  بعيد متاما  قر�آنية، 

�أت�صاءل وهل ي�صتطيع معلم حا�صل على تعليم متو��صع �أن يف�صل بني ما هو لغوى و�عتقادى فى 

�آيات �لقر�ن �لكرمي، ثم كيف ل يكون من �لعتقادى �إجبار طالب م�صيحى �أن يلفظ: “قال ر�صول �هلل 

�صلى �هلل عليه و�صلم: �مل�صلم من �صلم �مل�صلمون من ل�صانه ويده”.

د. كمال مغيث
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كتب  �إىل  �لعربية،  �للغة  ومقرر�ت  كتب  �لدينى،  �خلطاب  ذلك  يتجاوز  �أن  �لأمر  عجيب  ومن 

ومقرر�ت �لعلوم كالكيمياء و�لأحياء و�لطبيعة وغريها. وناأتى بعد ذلك �إىل مادة �لتاريخ، ويعرف 

�جلميع �أن مل�رس تاريخا ثريا ممتد� منذ ما يزيد على خم�صة �آلف عام، تخللته �أ�رس ودول وعنا�رس 

عرب �لع�صور �ملختلفة من �لقدمي �إىل �حلديث، ولكن كان �ملاألوف �أن كتب �لتاريخ �ملقررة منذ نحو 

ع�رس �صنو�ت كانت تقفز مبا�رسة فى كتاب �لتاريخ �لقدمي من هزمية كليوباتر� و�لبطاملة فى معركة 

 639 �صنة  �لعرب م�رس  دخول  �إىل   ، �لرومان  �مليالد وخ�صوع م�رس حلكم  قبل   30 �صنة  �أكتيوم 

�لقبطية و�لتى �صغلت ما يقرب  �مل�صيحية  �لعا�س، وهكذ� تختفى متاما �حلقبة  م بقيادة عمرو بن 

�أن تلك �حلقبة كانت حقبة جميدة عرفت �رس�عا  من �صبعة قرون كاملة من هذ� �لتاريخ، ويعرف 

تاريخيا بني �لإمرب�طورية �لتى حاولت �إقامة �ملذ�بح لالأقباط و�إجبارهم على �لتخلى عن عقيدتهم؛ 

�أن �لأقباط حتملو� �لأهو�ل و�ملذ�بح، ومت�صكو� بعقيدتهم بل وجدو� فيها �صالحا ما�صيا فى  غري 

وجه �ل�صتعمار �لرومانى بل و�أجربو� �لرومان على �لعرت�ف بامل�صيحية، و�تخذو� مذهبا مغاير� 

لالإمرب�طورية؛ مما جعل جذوة �لن�صال �صد طم�س �لهوية �مل�رسية متاأججا، ورغم ذلك مل تكن كتب 

�لتاريخ تعرتف مطلقا بتلك �حلقبة �ملجيدة، ولكن مع �رتفاع �لأ�صو�ت �مل�صتنكرة لإغفال تلك �حلقبة 

�ملجيدة ل باعتبارها ت�صتحق �حلفاوة و�لهتمام فح�صب، بل باعتبار در��صة �لتاريخ �لوطنى در��صة 

وز�رة  �أن  �ملهم  جميعا،  �مل�رسيني  للتالميذ  حق  هو  طم�س  �أو  تزييف  �أو  تزوير  بال  جادة  حقيقية 

�لتعليم قد و�صعت لهذه �حلقبة �لتاريخية �صت �صفحات فى نهاية كتاب �لتاريخ �لقدمي �لذى يدر�س 

فى �ل�صف �لأول �لثانوى، ورغم ذلك تظل تلك �ل�صفحات �ل�صت بال �أهمية ول �هتمام، ويبدو �أن 

هناك تو�طوؤ� عاما بني �ملعلمني و�ملفت�صني وو��صعى �لمتحانات على �أن تظل تلك �ل�صفحات �ل�صت 

لي�صت مو�صعا لدر�س �أو لأ�صئلة �أو ن�صاط �أو �متحان. 

�إن �لتعليم و�لعنف �لطائفي مو�صوع غاية يف �لأهمية، ويحتاج للعديد من �ملقالت و�لدر��صات. 

�ملبتكرة،  �لأ�صاليب  طرح  يف  �لوطني،  و�جبهم  باأد�ء  �ل�رسوع  و�ملتخ�ص�صني  �لأكادمييني  وعلى 

وو�صع �خلطط و�ملقرر�ت �لبديلة �لتي ت�صهم يف تغيري جاد وحقيقي لبنّية �لتعليم، �لتي لعبت دورها 

�حل�صاد  ليغدو  �أبنائنا؛  عقول  يف  �لديني  �لتطرف  بذور  غر�س  يف  �لعو�مل،  من  غريها  مع  �ملقيت، 

ت�صدًعا يف �صبيكة �جلماعة �لوطنية، ومعاناة �ملجتمع من نار �لعنف �لطائفي �لتي تو�صك �أن تاأتي 

تتو�فر  �أن  �لتعليمي  �ملجال  �ل�صيا�صات يف  �لقر�ر وو��صعي  و�لياب�س. وعلى �صّناع  �لأخ�رس  على 

لديهم �إر�دة حقيقية لإنقاذ عقول �أبنائنا من �لوقوع يف بر�ثن �لتطرف و�لطائفية، و�أن يعملو� على 

تر�صيخ ثقافة �ملو�طنة يف �أذهان �أبنائنا خالل �نخر�طهم يف �لعملية �لتعليمية. بهذ� فقط ميكننا �لزعم 

باأننا و�صعنا �أنف�صنا يف �أول �لطريق �ل�صحيحة لإنقاذ م�صتقبل هذ� �لوطن.
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* نائب رئي�ص حمكمة ��ستئناف �لقاهرة.

روؤية

فىاأن	الرقابة	الدولية	على	النتخابات	

ال تنتهك ال�ضيادة الوطنية

�مل�ست�سار/ �أ�رشف �لبارودي*

حتت  نزيهة  رئا�صية  بانتخابات  �لكريه؛  �لعن�رسي  �لف�صل  نظام  من  �أفريقيا  جنوب  حتررت 

رقابة دولية، فاز فيها نيل�صون مانديال �لذي حتول ��صمه �إىل رمز كبري من رموز �لن�صال يف �لعامل. 

وفاز بار�ك ح�صني �أوباما �أ�صمر �لب�رسة من �أب م�صلم ذي �أ�صول كينية برئا�صة �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية، �أعتى قوى ع�رسنا �حلديث، يف �نتخابات رئا�صية، جرت حتت رقابة دولية، �صارك فيها 

عدد �صخم من �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية من كل جن�صيات �لعامل، ومن بينهم م�رسيون، ليغدو 

�أوباما يف نظر �لعامل، ع�صية �نتخابه، رمًز� للكفاح �ل�صيا�صي على �أ�صا�س �لقيم �لأخالقية، ومنوذجا 

يج�صد حق كل �إن�صان يف �لطموح �مل�رسوع، دون حدود، وب�رسف �لنظر عن جذوره �أو جن�صه �أو 

لونه. وقد تخل�صت كمبوديا من حربها �لأهلية �لطاحنة بالدميقر�طية، و�أ�صهمت �لأمم �ملتحدة يف 

�لنتخابات �لكمبودية حتى بال�صناديق وبطاقات �لقرت�ع وحتى حمطات �لإذ�عة، وو�صعتها �لرقابة 

�لدولية، ومل يرتدد �لأهايل يف �لذهاب ل�صناديق �لقرت�ع رغم تهديد�ت �خلمري �حلمر، �لتي قاطعت 

�لنجاح. وتخل�صت  لها  �لناخبني يف حماولت لإف�صادها مل يكتب  بقتل  �لنتخابية برمتها،  �لعملية 
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�أي�صا من �لدكتاتورية بانتخابات نزيهة حتت رقابة دولية، و�أتت �صناديق �لقرت�ع حتت  هاييتي 

�لرقابة �لدولية بالق�س جان برتر�ند �أر�صتيد، وتغريت هاييتي؛ رغم حماولت �لنقالبيني �إجها�س 

�لتجربة �لوليدة، و�ل�صتيالء على �ل�صلطة و�لعودة بالبالد للمربع �لأول.

كثري�  �لدميقر�طية  فكرة  �قرتبت  فلقد  �لقدمية؛  �ملفاهيم  تتغري  �ملفتوحة  �ل�صماو�ت  ويف ع�رس 

من �ملفهوم �لأخالقي ف�صال عن مفهومها �ل�صيا�صي �لتقليدي، ولعل �أبرز مثال على ذلك ما نر�ه من 

تكرمي دويل حلكام �أفارقة، �ختارو� ترك مقاعد �حلكم بطريقة طوعية، ��صتدعت منحهم جو�ئز مالية، 

�أخرى، تركو� حكم بالدهم �لذي ��صتولو� عليه  �أفريقية  ف�صال عن تكرمي قادة ع�صكريني، يف دول 

بانقالبات ع�صكرية، و�صلموه طو�عية ملوؤ�ص�صات دميقر�طية. ولي�س ببعيد عن �لأذهان ت�صليم جائزة 

بالده  د�صتور  وكان  طو�عية،  حكمها  ترك  �لذي  موزمبيق  لرئي�س  �لر�صيد”  للحكم  �إبر�هيم  “مو 
ي�صمح له بال�صتمر�ر على مقعد �حلكم �إن �صاء، ومن �ملثري للتاأمل حقا �أن هذ� �لتكرمي بالذ�ت جرى 

على �أر�س م�رس، ويف مكتبة �لإ�صكندرية، يف �لوقت �لذي ل تز�ل فيه م�رس ترزح حتت وطاأة �لحتكار 

�ل�صلطة  و�صيطرة  �ل�صنني،  ع�رس�ت  منذ  �لطو�رئ  قانون  وتطبيق  تد�ولها،  وعدم  لل�صلطة  �ملطلق 

�لتنفيذية ب�صكل يكاد يكون كامال على �ل�صلطتني �لت�رسيعية و�لق�صائية، وتتعر�س فيها �لنتخابات 

ل�صيطرة �لدولة �لكاملة؛ ليزد�د �لأمر �صوء� بعد �إنهاء �لإ�رس�ف �لق�صائي على �لنتخابات يف م�رس 

مبوجب �لتعديالت �لد�صتورية �لأخرية. وعلى �لعك�س من ذلك، مل تلق حماولة �لرئي�س �لفينزويلي 

هوجو �صافيز لتعديل د�صتور بالده؛ ليتمكن من �ل�صتمر�ر يف �حلكم مدد� مفتوحة، �إل كل ��صتهجان 

و��صتياء على �مل�صتويني �ملحلي و�لدويل.

�لإن�صانية  �لنظرة  لتغري  نتيجة  لالنتخابات،  �لنظرة  تغريت  �ملفتوحة،  �ل�صماو�ت  ع�رس  ويف   

للدميقر�طية ذ�تها على �لنحو �ملتقدم، �إذ �أ�صبح لالنتخابات طابع عاملي بانور�مي نرى فيه �لدول 

�لدميقر�طية �لعريقة، وحتى بع�س �لدول �لتي طبقت �لدميقر�طية حديثا، تتبنى جميعا عرفا دوليا 

جديد� حممود�، وهو حتويل �نتخاباتها �إىل ما ي�صبه �ملهرجان �لدويل �ملفتوح، �لذي يدعى �إليه جميع 

�ملهتمني من كل بقاع �لأر�س؛ لكي ي�صهدو� �حتفال دميقر�طيا عامليا تتفنن فيه دول �لعامل �ملتقدم 

باإبر�ز �حلرية �ملكفولة ملو�طنيها �أمام �لعامل، وتتباهى بانتخاباتها �ل�صفافة �ملفتوحة �لتي جتري 

حتت �ل�صم�س، وتتابعها عن قرب كل و�صائل �إعالم �لعامل ب�صفافية كاملة، حلظة بلحظة، دون حظر 

�أو منع �أو تكتم �أو تعتيم، ولعل هذ� �لجتاه يعطي للنظام �ملنتخب �رسعية دولية عظيمة، و�رسورية 

يف �لوقت ذ�ت، لنتظام �لدولة يف جمتمع دويل متطور �أ�صبح �لنعز�ل عنه �أ�صبه بالنتحار �ل�صيا�صي 

و�لقت�صادي، وهو من ناحية �أخرى يخلق منوذجا ممتاز� يفتح �لباب و��صعا �أمام تبادل �خلرب�ت 

مع �ملنظمات �لدولية �لد�عية للدميقر�طية، وحتى للدول �لتي ل تز�ل تخطو يف م�صمار �لدميقر�طية 

فى	اأن	الرقابة	الدولية	على	النتخابات	ل	تنتهك	ال�ضيادة	الوطنية
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�لعملية  �لفنية  �خلربة  وتقدمي  عامة،  ب�صفة  �لأخالقي  �لنموذج  تقدمي  طريق  عن  �لأوىل،  خطو�تها 

�ملبا�رسة �ملتعلقة بكيفية �إد�رة �لنتخابات ومبا�رسة �لعملية �لنتخابية من زو�ياها �لفنية �ملختلفة 

ب�صفة خا�صة.

ومن هنا، فاإن �لقول �إن �لنتخابات هي �صاأن د�خلي يتعلق بال�صيادة �لوطنية هو قول جتاوزه 

�حلاكمة،  �ل�صلطة  تتخذها  �لتي  بالقر�ر�ت  نظرنا  وجهة  من  تتعلق  �لوطنية  فال�صيادة  �لزمن؛ 

�لوطنية،  للم�صالح  حتقيقا  �حلكم  مل�صئوليات  ممار�صتها  �صياق  يف  �ملختلفة،  �لدولة  وموؤ�ص�صات 

و�لتدخل �لأجنبي يف هذه �لأمور يف بع�س �لأحيان ينطوي بالفعل على م�صا�س بال�صيادة �لوطنية، 

ورغم ذلك، وحتى يف هذ� �مل�صمار �لأ�صيق، تظل �ل�صلطة �لوطنية، حتى وهي متار�س �صلب مهامها، 

وغريها،  �لف�صاد  مبكافحة  �ملتعلقة  �لدولية  وباملو�ثيق  �لإن�صان  حلقوق  �لدولية  باملو�ثيق  مقيدة 

وهي يف ذلك خا�صعة �أي�ًصا للرقابة �لدولية وملتزمة بتقدمي تقارير للجهات �لدولية عما يجري على 

�أر�صها يف هذ� �خل�صو�س. ولي�س �أدل على ذلك من �ملالحقة �لدولية �لتي تعر�س لها وزير� خارجية 

ودفاع �إ�رس�ئيل يف �حلرب �لأخرية على غزة؛ باعتبارهما من جمرمي �حلرب، و�أي�ًصا �لتقرير �لذي 

�أ�صدرته �لأمم �ملتحدة يف حق دولتهما، رغم دعاو�هما بالدفاع عن �لنف�س يف �صلب �صياق ممار�صة 

�ل�صيادة �لوطنية لإ�رس�ئيل. 

على �لناحية �لأخرى، فمن �لبديهي �إذن �أنه عندما يتعلق �لأمر مبمار�صة �ل�صعوب حلقها �لأ�صيل 

يف �ختيار �ل�صلطة �حلاكمة ذ�تها، �أن جتري عملية �لختيار علنا، فيحدد �ل�صعب، ويختار م�صريه 

بقلمه على ورقة �أمام �صندوق، وعلى مر�أى وم�صمع من �لعامل كله. و�لقول باإخ�صاع  مر�قبة هذ� 

�أو حظر �ملعلومات؛ بحجة �حرت�م �ل�صيادة  �أو �لإق�صاء  �لتقييد للتكتم و�لتعتيم  �أو  �حلق للحجب 

�لوطنية، �أي�صا يعترب يف ر�أينا “مطا” ملفهوم �ل�صيادة �لوطنية يف غري حمله، �صببه �ختالط �ملفاهيم 

يف �أذهان �لبع�س بني ممار�صة �ل�صلطة ملهام عملها، وما بني حق �ل�صعوب يف �ختيار تلك �ل�صلطة من 

�لأ�صا�س.

و�إذ� كان لنا �أن نتاأمل يف فكرة “الرقابة” على �أي “�نتخابات” من منظور مطلق، فال �صك �أن �أي 

رقابة ل تعد جمرد فكرة مقبولة من ناحية �ملبد�أ فح�صب، و�إمنا هي �رسورة لزمة ل غنى عنها. ولقد 

نّفذ نادي ق�صاة �لإ�صكندرية بامتياز فكرة �لرقابة يف �أحد �لنتخابات �ملا�صية، وذلك باأن نقل، حلظة 

�لفرز.  معلقة خارج جلان  كبرية  تلفزيونية  �صا�صات  على  �لفرز  عمليات  و�لد�ين  للقا�صي  بلحظة، 

ويف �لنتخابات �لت�رسيعية يف �لعام 2005، �أ�صدر رئي�س �للجنة �مل�رسفة على �لنتخابات تعليماته 

�أعلن �لق�صاة  �أن  �للجان و�لرقابة، فكان  للق�صاة، مبنع ممثلي منظمات �ملجتمع �ملدين من دخول 
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�مل�رسفون على جلان �لنتخابات رف�صهم لهذه �لتعليمات، و�أكدو� �أن �للجان حتت �إ�رس�فهم �صتكون 

مفتوحة ملن يريد �أن ير�قب عملية �لنتخاب؛ ك�صمانة كربى مل�صد�قيتها و�صفافيتها ونز�هتها.  

لفهم  حماولة  يف  �لنتخابات  على  �لدولية  �لرقابة  فكرة  من  نقرتب  �أن  هنا  �ملالئم  من  ولعله 

�أعمق لدللتها ومعانيها و�لكيفية �لتي جتري بها، لنقول يف �لبد�ية �إن �لرقابة �لدولية تختلف عن 

�لإ�رس�ف �لدويل، وهنا خلط �آخر، ذلك �أن �لإ�رس�ف �لدويل على �لنتخابات يعني وبب�صاطة تدخل 

�أو  غيابها  ب�صبب  �ل�صلطة �حلاكمة،  عن  نيابة  ذ�تها  �لنتخابات  عملية  �لدوليني يف �صلب  �ملوظفني 

وهي  �لدولية،  �جلهة  فتبا�رس  �لذ�تية،  باإمكاناتها  �لنتخابات  مبا�رسة  على  قدرتها  وعدم  �صعفها 

عادة �لأمم �ملتحدة، وعلى نحو مبا�رس، عملية تلقي �لأ�صو�ت وفرزها وجمع �لنتائج و�إعالنها، ول 

يحدث ذلك �إل عند غياب �حلكومة �ملركزية يف �لدولة ب�صبب �حلروب �لأهلية و�لنز�عات �مل�صلحة، �أو 

ل�صعف موؤ�ص�صات �لدولة كما قدمنا يف �لنموذج �لكمبودي.

�أما �لرقابة �لدولية فهي �صاأن �آخر، فهي جمرد ر�صد دون تدخل، ومالحظة لتقييم ما يجري، 

وو�صع تقرير فني بذلك، يكون �مل�صتفيد �لأول منه بطبيعة �حلال هو �لدولة �لتي جتري �لنتخابات 

على �أر�صها، �إذ� ما كانت نيتها يف تطبيق �لدميقر�طية �صادقة.

وهكذ� فال ميكن بهذ� �حلال �عتبار �أن �لرقابة �لدولية منطوية على م�صا�س بال�صيادة �لوطنية، 

�صيا�صية  لأجندة  تنفيًذ�  �أو  عنه،  دفاعا  �أو  بعينه  �صيا�صي  طيف  با�صم  متار�س  ل  �لدولية  فالرقابة 

بعينها، فهي ل جتري با�صم حكومات �أجنبية، �أو دول �أخرى تنحاز لهذ� �لطرف �أو ذ�ك، �أو متار�س 

�صغطا �أو تاأثري� �أو تدخال يف �لدعاية �لنتخابية حل�صاب طرف على �آخر، �أو تتدخل يف عملية تلقي 

�لأ�صو�ت �أو فرز �لنتائج �أو �إعالنها.

ممثلني  بو�صفهم  �لدولية  �لرقابة  مهام  ميار�صون  ل  �لدوليون  فالرقباء  �أخرى  ناحية  ومن 

ر�صميني لتلك �حلكومات، و�إمنا تتم �لرقابة �لدولية مبعرفة منظمات دولية غري حكومية، ل متثل 

�لتي  �لدول  عن  نيابة  �لنتخابات  جمريات  ملتابعة  �أفر�دها  يح�رس  ول  بعينها،  حكومات  �أو  دول 

يحملون جن�صياتها، و�إمنا عن �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية �لتي يعملون حتت ر�يتها، وهم يف 

�لعادة فنيون تكنوقر�ط، يهتمون باجلانب �لفني لالنتخابات، ودر��صة جو�نب �لعملية �لنتخابية 

ذ�تها، ممتنع عليهم �لتدخل يف نو�حيها �ل�صيا�صية من حيث �لأطياف �ل�صيا�صية �ملتناف�صة �أو ميولهم 

وبر�جمهم وتوجهاتهم، وتنح�رس مهمتهم يف �لتاأكد من �أن �لنتخابات قد جرت دون خمالفة للقو�عد 

�لتي ت�صعها �لدولة لنتخاباتها يف كل جو�نبها من حيث طريقة �لدعاية و�ملبالغ �ملر�صودة لها، ومن 

حيث �صهولة عملية �لنتخاب ونز�هتها و�صفافيتها و�صحة نتائجها وتعبريها عن �لإر�دة �حلقيقية 

فى	اأن	الرقابة	الدولية	على	النتخابات	ل	تنتهك	ال�ضيادة	الوطنية



85

العدد 54رواق عربي

للناخبني، وكاأنها مكتب ��صت�صاري متخ�ص�س، ي�صكل وجوده �إ�صافة لزمة ل �نتقا�صا مرفو�صا. 

�لنتخابات،  على  �لدولية  �لرقابة  �صو�بق  تكر�ر  ورغم  ثالث،  جانب  من  �لعملية  �لناحية  ومن 

�لإطالق رقابة دولية  نر على  فاإننا مل  �إىل عرف دويل م�صتقر،  يكاد يتحول  ب�صكل  �ملذكور  مبعناها 

تتحور لتتحول �إىل �إمالء�ت �أو تدخل �أو �صيطرة د�ئمة �أو ��صتعمار باملفهوم �لتقليدي �لذي يخ�صى 

�أي �نتخابات هي عملية موؤقتة بطبيعتها، تبد�أ مع �لنتخابات  منه �لبع�س؛ فالرقابة �لدولية على 

و�نتخابات  �أخرى  دولة  يف  جديدة  مهمة  �إىل  �لدوليون  �لرقباء  بعدها  ليتحول  بنهايتها،  وتنتهي 

�أخرى، لترت�كم �خلرب�ت ويفيد منها كل دول �لعامل، ول �أح�صب �أن عملية كهذه تنطوي من قريب �أو 

بعيد على م�صا�س بال�صيادة �لوطنية لهذه �لدولة �أو تلك.

يف  �لنا�صئة  �لدول  يف  جترى  عندما  كثري�  �أهميتها  تتعاظم  �لدولية  �لرقابة  فاإن  و�أخرًي�، 

ما  �لدميقر�طي،  �لنظام  �إىل  و�لدكتاتورية  �ل�صمولية  �لأنظمة  من  تتحول  �لتي  وتلك  �لدميقر�طية، 

يجعلنا هنا  نقف وقفة ل غنى عنها لنتاأمل ما هو �حلق �لأوىل بالرعاية، ما بني �لنظام �لدميقر�طي 

�لوطنية ولو على  �ل�صيادة  �أو �حلفاظ على مفاهيم  �لدولية،  �لرقابة  بانتخابات حتت  �لذي يجري 

ح�صاب �لدميقر�طية ذ�تها. وهنا �أقول �إنه �إذ� كانت �ل�صعوب هي م�صدر �ل�صلطات، وكان حقها يف 

�لتعبري عن �إر�دتها هو حقا مقد�صا ل يجوز �مل�صا�س به، ومن ثم فاإن �مل�صادرة على �إر�دة �ل�صعوب 

بانتخابات مزورة �أو تالعب �أو �إف�صاد، �إمنا هو �مل�صا�س بعينه بال�صيادة �لوطنية، بل هو يف �حلقيقة 

�إهد�ر لها و�غتيال كامل لكل معانيها. ول �صك �أن ��صتئثار فئة دون �أخرى بحكم مطلق بال رقيب 

ول ح�صيب، وما ي�صاحب ذلك من مظاهر �نتهاكات حلقوق �لإن�صان، و�نت�صار �لف�صاد و�ن�صحاق 

ظل  يف  ولأولدهم،  لهم  �أف�صل  م�صتقبل  يف  �لنا�س  �صو�د  �أحالم  و�صياع  للمجتمع  �لأدنى  �لطبقات 

ديكتاتورية تتبنى حكما مطلقا، هي كلها معان ت�صكل تعري�صا بال�صيادة �لوطنية، يتجاوز مبر�حل 

�لنتخابات.  على  �لدولية  �لرقابة  حق  يف  تثار  �لتي  �لوطنية  �ل�صيادة  �نتهاك  مز�عم  جد�  بعيدة 

فاحلرية �رسورة كاملاء و�لهو�ء، وبدون دميقر�طية حقيقية فال م�صتقبل يرجى، ولل�صعوب كامل 

�لو�صائل �ل�رسعية، وبطبيعة �حلال  �إر�دتها بجميع  �لدفاع عن حقها يف �حلرية و�حرت�م  �حلق يف 

فاإن �أب�صط حقوقها هو كفالة كل �ل�صمانات �ملمكنة حلماية تلك �حلقوق �خلطرية، و�صو�ء كانت تلك 

�ل�صمانات حملية د�خلية، و�أهم مثال لها يف م�رس هو �لإ�رس�ف �لق�صائي �لكامل على �لنتخابات، 

ورفع يد �ل�صلطة �لتنفيذية عنها، �أو كانت دولية تتمثل يف �لرقابة �لدولية على �لنتخابات. 

و�إذ� كانت �لدول �ملتقدمة ت�صمح بالرقابة �لدولية على جمريات �نتخاباتها على خلفية �أن لي�س 

لديها يف �نتخاباتها �صئ تريد �إخفاءه عن �أحد؛ فاأوىل بال�صعوب �لو�قعة حتت وطاأة �لديكتاتورية �أن 
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تنادي بفر�س �لرقابة �لدولية على �نتخاباتها، �صيانة مل�صاحلها وحقوقها من ��صتبد�د حكوماتها، 

ل�صنو�ت طويلة م�صببة خ�صائر مفزعة قد  �لذي تتو��صل م�صاره وخطاياه، ومتتد  ذلك �ل�صتبد�د 

يتعذر تد�ركها، وهي ل �صك �أفدح كثري� من �أي خ�صارة مفرت�صة، �إذ� �صحت، ميكن �أن ترتتب على 

رقابة دولية موؤقتة على �أي �نتخابات، مبقولة �أنها تنطوي على “م�صا�س” بال�صيادة �لوطنية. فاإذ� 

كان �حلديث هنا عن �حلق �لأوىل بالرعاية، وعلى �لفر�س �جلديل �أننا �صوف جناري �ملتخوفني من 

�لرقابة �لدولية على �لنتخابات، بدعوى �حلر�س على عدم �مل�صا�س بال�صيادة �لوطنية، و�إذ� كانت 

جنوب �أفريقيا قد تخل�صت من نظامها �لعن�رسي بانتخابات جرت حتت رقابة دولية لتنطلق لالأمام، 

وحتتل مكانا مرموقا يف �لعامل �ملتح�رس، دون �أن ن�صمع عن ثمة �صيادة وطنية لها �صار �نتهاكها، 

�قتنا�س  �لتقدم و�لدميقر�طية، قد جنحت يف  �لنا�صئة يف م�صمار  �لدولة  �أنها، وهي  �لطريف  ومن 

�حلق يف تنظيم م�صابقة كاأ�س �لعامل، وقت �أن ح�صلت م�رس على �صفرها �ل�صهري يف ظل �نتخاباتها 

�لتي ل ير�قبها �أحد �صوى وز�رة �لد�خلية، و�لتي، على حالها �لر�هن ومبفهوم �ملخالفة، ل ت�صكل 

م�صا�صا بال�صيادة �لوطنية رغم تزويرها �ملتكرر بانتظام منذ خم�صني عاما.

و�إذ� كنا يف جمال �ملفا�صلة بني �نتخابات نزيهة جتري حتت رقابة دولية، وبني �نتخابات مزورة 

اأو “ل �نتخابات” جتري يف ظل �صيادة وطنية ل مت�س؛ فاأح�صب �أن �حلق �لأوىل بالرعاية و��صح 

و�صوح �ل�صم�س. وهو �أن �ختيار ��صتمر�ر �حلال �لأخري هو ل �صك �لختيار �لأ�صو�أ على �لإطالق، 

و�أن حرية �لنا�س �حلقة تتمثل يف �حرت�م �إر�دتها، وحقها يف �ختيار حكامها، و�لتعبري عن نف�صها، 

و�صيانة كر�متها وم�صتقبلها هي �حلق �لأوىل بالرعاية، بل هي �ل�صمان �لوحيد و�حلقيقي ل�صيانة 

�لوطنية  �ل�صيادة  �نتهاك  �إن  نقول  فاإننا  ولذلك  بها؛  �مل�صا�س  وعدم  وحمايتها  �لوطنية  �ل�صيادة 

على  ولو  �ملمكنة،  �مل�رسوعة  �لو�صائل  بكل  باملقاومة  �لأوىل  �لأمر  هو  �نتخابات”،  “بال  واإهدارها 

ح�صاب جمرد خماوف من جمرد من ثمة م�صا�س حمتمل بتلك �ل�صيادة، ذلك �لذي ميكن �أن تاأتي به 

�أي رقابة، حتى ولو كانت دولية! 

ومر�قبة  و�حلدود،  �لقوميات  يتجاوز�ن  ب�رسي  حق  و�حلرية  �إن�صاين،  ن�صاط   �لدميقر�طية 

�حرت�مهما هو حق مكفول لكل �لب�رس.  
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* �ملدير �لتنفيذي ملركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

تقرير

فى املجل�ض الدويل حلقوق االإن�ضان..

حكومات العامل ت�ضتعر�ض ملف احلكومة امل�ضرية

معتز �لفجريي*

و�لتي   ،
)1(

�ل�صامل �لدوري  �ل�صتعر��س  �آلية  �ملتحدة  بالأمم  �لإن�صان  حقوق  جمل�س  ��صتحدث 

�صجلها  ��صتعر��س  �إىل  �صنو�ت  �أربع  كل  �ملتحدة  بالأمم  �لأع�صاء  �لدول  جميع  تخ�صع  مبوجبها 

تقارير  بتقدمي  �لدول  تقوم  �لإن�صان.  حلقوق  �لدويل  �لقانون  مبوجب  �لإن�صان  حقوق  جمال  يف 

�لتي  و�ل�صيا�صية  و�لت�رسيعية  �لد�صتورية  �لإجر�ء�ت  جميع  فيها  ت�رسح  للمجل�س،  �صاملة  وطنية 

�تخذتها من �أجل حت�صني �أو�صاع حقوق �لإن�صان، كما تتقدم �ملوؤ�ص�صات �لوطنية حلقوق �لإن�صان، 

وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين بتقارير هي �لأخرى �إىل مكتب �ملفو�س �ل�صامي حلقوق �لإن�صان �لذي 

يعد بدوره ملخ�صًا حول حالة حقوق �لإن�صان يف �لبلد�ن �ملعنية من و�قع هذه �لتقارير. متثل كل 

هذه �لتقارير مرجعية جل�صة �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل، وينتج عنها تقرير ختامي ي�صم ملخ�س 

�لتي  �لتو�صيات  �خلتامي  �لتقرير  ي�صم  و�أي�صا  �ل�صتعر��س،  حمل  �حلكومات  وردود  �لنقا�صات 

قبلتها ورف�صتها �حلكومة. يتم تبني �لتقارير �خلتامية من قبل �أع�صاء جمل�س حقوق �لإن�صان يف 

دور�ته �لعادية �لتي يعقدها ثالث مر�ت خالل �لعام. خ�صعت م�رس لهذه �لآلية يف فرب�ير 2010، 

)1(Universal Periodic Review  )UPR( 
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وقد مت �عتماد �لتقرير �لنهائي يف �لدورة �لر�بعة ع�رسة ملجل�س حقوق �لإن�صان يف يونيو 2010.  

ال �أو حو�فز ملمو�صة �أو متابعة جادة من جانب جمل�س حقوق �لإن�صان بالأمم  يف غياب �أي نظام فعَّ

�ملتحدة مع �لدول �لتي خ�صعت لآلية �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل، فاإن جناح عملية �ل�صتعر��س 

�لدوري �ل�صامل مللف م�رس مرهون يف �لو�قع مب�صتوى �للتز�م �لعملي لل�صلطات �حلكومية يف تنفيذ 

�لتو�صيات �لناجتة عن �لعملية، ومبدى تو�فر �لإر�دة �ل�صيا�صية �حلقيقية لدى �حلكومة لتتعاطى مع 

هذه �لتو�صيات ب�صكل جاد، وعلى �أ�صا�س من �ل�صفافية، ووفًقا جلدول زمني قابل للقيا�س و�لتنفيذ، 

وبالت�صاور �لوثيق مع منظمات �ملجتمع �ملدين �مل�صتقلة وهيئات �لأمم �ملتحدة. ومن �ملوؤ�صف �أن جميع 

�ملوؤ�رس�ت، قبل و�أثناء وخالل �لفرتة �لق�صرية �لتي تلت جل�صة مر�جعة ملف �حلكومة �مل�رسية يف 

جمال حقوق �لإن�صان يف فرب�ير 2010، �أف�صحت عن �فتقار �حلكومة �إىل �لإر�دة �ل�صيا�صية �ملطلوبة 

لالنخر�ط مع �آلية �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل مبا تتطلبه من �إخال�س وجدية. وبالتايل فاإنه من 

�ملرجح �أن تكون �لنتائج �ملرتتبة على �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل حمدودة للغاية على ت�رسيعات 

و �صيا�صات حقوق �لإن�صان يف م�رس، لكن يف مقابل ذلك فاإن �ملجتمع �ملدين �مل�رسي ��صتفاد ب�صكل 

كبري من هذه �لتجربة، ومتكن من تعظيم فر�س �لنقا�س �لعام �ملحلي و�لدويل حول معوقات �حرت�م 

حقوق �لإن�صان �لدولية يف �ملجتمع �مل�رسي. 

ل	وتتهم	املجتمع:	 احلكومة	تكذب	وتتجمَّ

بت�صليل  �مل�رسية  �حلكومة  �لوفد  قام   ،2010 فرب�ير  يف  جنيف  يف  �لر�صمية  �جلل�صة  خالل 

�ملجتمع �لدويل عن طريق �لتالعب يف �إجر�ء�ت �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل؛ لي�صمن تلقي �لأ�صئلة 

�لتجميلية خالل مد�خالت حلفائها، وب�صكل منهجي عمد �لوفد �إىل تقدمي معلومات كاذبة وتزييف 

�حلقائق. وقام �حللفاء �ملقربون للحكومة يف �ملجل�س باتخاذ جميع �لإجر�ء�ت لي�صمنو� �أن قائمة 

�ملتحدثني �صوف يتم �حتاللها من ِقبل ممثليهم. �إن هذ� �لتكتيك مت تطبيقه و��صتخد�مه مر�ت عديدة 

�ل�صيا�صيني  �أن حلفاءهم  ليتاأكدو� من  �لدول �لأع�صاء؛  يف جمل�س حقوق �لإن�صان من قبل عدد من 

لن يتعر�صو� ملر�جعة قا�صية. كما جتلى هذ� �لأ�صلوب يف قائمة �لتو�صيات �لتي �متالأت بتو�صيات 

ف�صفا�صة وتت�صم بالغمو�س؛ �إذ ل تتخذ تد�بري ملمو�صة �أو حقيقية لتح�صني و�صعية حقوق �لإن�صان 

يف م�رس. ويف �لو�قع، فاإن �ل�صلوك �ملت�صم بالنفاق حللفاء م�رس يف �ملجل�س ينبهنا �إىل مو�طن �ل�صعف 

�خلطرية لآلية �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل كاآلية �صيا�صية. وعالوة على ذلك، ف�صل وفد �حلكومة 

�مل�رسية يف تقدمي �لردود �ملنا�صبة على تعليقات و��صتف�صار�ت ذ�ت �صاأن تتعلق مبيادين مهمة عديدة 

مثل تطبيق حالة �لطو�رئ، و�لعتقال �لتع�صفي لفرت�ت طويلة، وحرية �ملعتقد وغريها من �حلقوق 

�لقت�صادية و�لجتماعية. كذلك قام �لوفد بنفي وقوع �لنتهاكات، وقدم �إىل �ملجل�س معلومات كاذبة 
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وم�صللة، وجنح �أي�صا يف متييع نتائج عملية �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل، بقبوله معظم �لتو�صيات 

�لغام�صة و�لف�صفا�صة ورف�س �أو طلب تاأخري �ملو�فقة على عدد من �لتو�صيات �ملهمة. كما �تخذ وفد 

�لأ�صئلة �ملختلفة و�ملتنوعة و�لتي عك�صت �هتمامات  �حلكومة �مل�رسية نهجا دفاعيا يف ردوده على 

�لدول �لأع�صاء و�لدول �ملر�قبة يف جمل�س حقوق �لإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة. ونفى �لوفد ب�صكل 

قاطع �لعو�ئق �لهيكلية و�ل�صيا�صية �أمام تطبيق �ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�صان يف م�رس، و�جتهت 

معظم �لردود �إىل �لرتكيز على ن�صب �لنتهاكات �إىل �لثقافة �ملجتمعية �ل�صائدة، و�لتطرف، و�لإرهاب، 

وب�صكل �أ�صا�صي �إىل �لأزمة �ملالية �لعاملية. ويف حقيقة �لأمر فاإن هذ� �لنهج كان متوقًعا بالفعل؛ �إذ 

�إنه يعك�س �حلجج �لتي �ختارتها �حلكومة يف تقريرها �لوطني. من خالل تطبيق هذ� �لنهج، ترغب 

�حلكومة يف نقل ر�صالة ز�ئفة �إىل �ملجتمع �لدويل فحو�ها �أن هناك عملية �إ�صالح حتدث يف م�رس.

موقف	احلكومة	من	التو�ضيات	املطروحة:

قبلت �حلكومة �مل�رسية جمموعة من �لتو�صيات يف خمتلف ميادين حقوق �لإن�صان. بع�س هذه 

حقوق  �أو�صاع  لتح�صني  �ملطلوبة  �حلقيقية  لالحتياجات  وي�صتجيب  وجوهري،  عميق  �لتو�صيات 

�لإن�صان يف م�رس؛ ولكن �إذ� ما مت تطبيقه بح�صن نية وباإخال�س من جانب �ل�صلطات. ومع ذلك، فاإن 

جزء� كبري� من �لتو�صيات �لو�ردة مت كتابته بطريقة غام�صة جًد�، وف�صفا�صة، بل و�أحياًنا ب�صكل 

متكرر. و�صملت هذه �لتو�صيات �لإفر�ج �لفوري عن �أو حماكمة �ل�صجناء �ملحتجزين �إد�ريا مبوجب 

�ل�صمانات  وتقدمي  �لعقوبات  قانون  يف  �لتعذيب  جرمية  لتعريف  تعديل  �إجر�ء  �لطو�رئ؛  قانون 

�لالزمة للتحقيق يف جميع وقائع �لتعذيب ومعاقبة �مل�صئولني عنها؛ رفع حالة �لطو�رئ و�لتاأكد من 

�أي قانون جديد ملكافحة �لإرهاب �صيلتزم باملعايري �لدولية حلقوق �لإن�صان؛ تقدمي �ل�صمانات  �أن 

�لالزمة لتنفيذ عقوبة �لإعد�م وفقا للقو�عد �لتي حددها �لقانون �لدويل؛ حماية �ملد�فعني عن حقوق 

ت�صجيل  عملية  لت�صهيل  �لأهلية؛  �جلمعيات  قانون  على  تعديالت  باإجر�ء  هذ�  يقرتن  و�أن  �لإن�صان 

�ملعتقد  �لعمل بحرية؛ حماية �حلق يف حرية  �مل�صتقلة، وكفالة قدرتها على  منظمات �ملجتمع �ملدين 

�لأقباط؛  ت�صتهدف  �لتي  تلك  �صيما  ول  �لطائفي،  �لعنف  حالت  �إز�ء  �لفّعالة  و�ل�صتجابة  و�لدين 

��صتخد�م  يف  وغريهم  �ملدونني  حرية  ذلك  يف  مبا  �لتعبري،  حرية  يف  �حلق  ملمار�صة  �صمانات  توفري 

�لإنرتنت؛ وم�صاعفة �جلهود �ملبذولة لن�رس ثقافة حقوق �لإن�صان وتدريب �مل�صئولني �لر�صميني على 

�حرت�م حقوق �لإن�صان.

قبلت �حلكومة �مل�رسية �أي�ًصا جمموعة من �لتو�صيات �ملتعلقة بحقوق �ملر�أة، ومن بينها و�صع 

�لعنف  �لعاملة، ومناه�صة  �ملر�أة  �لتمييز �صد  �ملر�أة، و�لتي ت�صمل  للتمييز ب�صفة عامة �صد  نهاية 

�صد �ملر�أة، مبا يف ذلك �لعنف �ملنزيل و�جلن�صي، ودعم م�صاركة �ملر�أة يف �ل�صلطة �لق�صائية وغريها 

معتز الفجريي
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حلقوق  �لدولية  �ملعاهد�ت  على  حتفظاتها  ب�صحب  �أي�ًصا  �حلكومة  وتعهدت  �لعامة.  �لقطاعات  من 

�لإن�صان، مثل �لتفاقية �لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة )�ل�صيد�و(، و�صمان 

�لتعاون �لبناء مع نظام �لإجر�ء�ت �خلا�صة وهيئات �ملعاهد�ت يف �لأمم �ملتحدة. و�أكدت �لتو�صيات 

�لتو�صيات يف معظمها مغرقة يف  ذلك، كانت  �لقت�صادية و�لجتماعية. ومع  �أي�صا تعزيز �حلقوق 

�لغمو�س وف�صفا�صة ب�صكل مفرط.

و�لتعليم  و�لغذ�ء  و�ل�صكن  �ل�صحية  �لرعاية  على  �حل�صول  دعم  كذلك  �لتو�صيات  و�صملت 

و�خلدمات �لجتماعية. كما ت�صمنت مكافحة �لفقر، و�لأمية، و�لبطالة، و�صمان �حلماية للجماعات 

�ملهاجرين يف م�رس،  �أي�صا بحماية حقوق  نف�صها  �ألزمت  �مل�رسية  �ملهم�صة و�مل�صطهدة. �حلكومة 

�لدويل.  �لقانون  مبوجب  �لالجئني  حقوق  �حرت�م  عن  ف�صال   ، �خلارج  يف  �مل�رسيني  و�ملهاجرين 

مف�صلة  طريق  خارطة  بالتاأكيد  تتطلب  �مل�رسية  �حلكومة  قبلتها  �لتي  �لتو�صيات  فاإن  و�أخري�، 

وجدول زمنيا لإجناز �إ�صالحات حقيقية على �مل�صتويات �لد�صتورية و�لقانونية و�ل�صيا�صية.

وكانت �حلكومة �أجلت �لبت يف �ملو�فقة على 25 تو�صية �أخرى حتى �نعقاد جل�صة جمل�س حقوق 

�لإن�صان يف يونيو 2010، وبالفعل و�فقت �حلكومة على 21 تو�صية من هذه �لقائمة، و�لتي ت�صم 

�لكثري من �لتو�صيات �جلوهرية، مثل و�صع حد للتمييز �صد غري �مل�صلمني، من خالل منحهم حرية 

ممار�صة �لطقو�س �لدينية، و�إ�صد�ر قانون موحد لبناء وترميم دور �لعبادة. بالإ�صافة �إىل تو�صيات 

ب�صاأن �إلغاء �ل�صجن، كعقوبة مل�صتخدمي �لإنرتنت، و�صمان منح �ملقررين �خلو��س بالأمم �ملتحدة 

�ل�صخ�صية وغريها من  �لهوية  �لإن�صان حق زيارة م�رس، وتنفيذ تد�بري لإ�صد�ر بطاقات  حلقوق 

جزئيا  وقبلت  م�صتقلة،  �نتخابات  جلنة  و�إن�صاء  �مل�رسيني،  للبهائيني  �لثبوتية  �لر�صمية  �لوثائق 

�أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة. لكن رف�صت  رفع �لتحفظات على �لتفاقية �لدولية للق�صاء على جميع 

�حلكومة تو�صية تتعلق بالت�صديق على �لربوتوكولت �لختيارية لتفاقيات حقوق �لإن�صان �لدولية 

�لتي تعطي �حلق لالأفر�د يف رفع �صكاوي فردية �أمام جلان حقوق �لإن�صان بالأمم �ملتحدة يف حال 

وجود �نتهاكات لهذه �لتفاقيات، كما رف�صت �أي�صا �لت�صديق على �لربوتوكول �لختياري لالتفاقية 

�لدولية ملناه�صة �لتعذيب، و�لذي ي�صمح خلرب�ء �لأمم �ملتحدة �مل�صتقلني عمل زيار�ت دورية لتق�صي 

بروتوكول  على  �لت�صديق  �أن  �حلكومة  و�عتربت  و�لحتجاز،  �لعتقال  ومقار  �ل�صجون  �أو�صاع 

ومقار  �ل�صجون  زيارة  يف  �حلق  �إن  حيث  �مل�رسي  �لق�صاء  �صوؤون  يف  تدخاًل  يعد  �لتعذيب  �تفاقية 

�لحتجاز يقت�رس فقط على �لنيابة �لعامة. ورغم قبوله بالتو�صية �ملتعلقة بالإفر�ج عن �أي �صخ�س 

حمتجز ب�صبب ممار�صته للحق يف �لتعبري وخا�صة عرب �لنرتنت، فاإن وفد �حلكومة ��صتمر يف نفيه 

وجود مدونني حمتجزين؛ ب�صبب ممار�صتهم حلرية �لر�أي و�لتعبري، معترب� �أن من حق كل حمتجز 

�أن يتظلم �صد قر�ر �حتجازه �أو �عتقاله. ويف �حلقيقة فاإن هذه �ملعلومة مغلوطة كلية؛ يف �لوقت �لذي 

فى املجل�ض الدويل حلقوق االإن�ضان: حكومات العامل ت�ضتعر�ض ملف احلكومة امل�ضرية



91

العدد 54رواق عربي

كانت فيه م�صتغرقا يف �لنفي، كان كاًل من �ملدون م�صعد �أبو فجر وهاين نظري حمتجزين بقوة قانون 

�لطو�رئ رغم �صدور �لعديد من قر�ر�ت �لإفر�ج من حمكمة �أمن �لدولة.     

من ناحية �أخرى رف�صت �حلكومة �مل�رسية تبني 14 تو�صية، ولكن يف �حلقيقة فاإن بع�س هذه 

�لتو�صيات متثل �لتز�مات قانونية دولية على �حلكومة �مل�رسية مثل تعديل �ملو�د 102 )ب( و 179، 

و 308 من قانون �لعقوبات، و�لتي غالبا ما ت�صتخدم لتقييد حرية �لتعبري بفر�س عقوبة �ل�صجن على 

جر�ئم مثل ن�رس معلومات كاذبة، و�إهانة �لرئي�س، �أو ت�صويه �صمعة �لعائلة، وتطبيق ت�رسيعات وطنية 

لالأفر�د دون متييز على �أ�صا�س �نتمائهم �إىل �أقلية دينية �أو على �أ�صا�س �لتوجه �جلن�صي، و�لتو�صية 

�خلا�صة باإجر�ء “مر�جعة وطنية لالأحكام �لقانونية: على �صبيل �ملثال تلك �لتي جترم “�لعتياد على 

وهي ت�صتخدم يف �لإ�صاءة �إىل و��صطهاد وتخويف �أ�صخا�س من �أقلية ذ�ت ميول جن�صية  �لفجور”، 

�إز�لة خانة �لديانة من  وكذلك  �أو �لأ�صخا�س �مل�صابني بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�رسية/ �لإيدز”، 

وثائق �لدولة، مبا يف ذلك بطاقات �لهوية، ومترير �لت�رسيعات �لتي ت�صمح للمنظمات غري �حلكومية 

باحل�صول على �لتمويل �لأجنبي دون �حل�صول على مو�فقة م�صبقة من �حلكومة، و�لت�رسيعات �لتي 

ي�صمح  �لذي  و�لت�رسيع  و�لتجمع وتكوين �جلمعيات،  �لتنظيم  �لتمتع بحريات  �أمام  �ملجال  تف�صح 

بت�صكيل �لنقابات �لعمالية دون �إجبارها على �لن�صمام �إىل �حتاد عمال م�رس.

وبالإ�صافة �إىل ذلك، رف�صت �حلكومة �أي�صا �إلغاء عقوبة �ل�صجن بتهمة �لتحري�س على �لتمييز �أو 

�لت�صهري؛ �أو �إنهاء �أ�صكال معينة للعنف �صد �ملر�أة، �أو�ل�صماح بوجود رقابة دولية على �لنتخابات، 

و�إز�لة خانة �لديانة من �لوثائق �لر�صمية للدولة. وبالإ�صافة �إىل ذلك، رف�صت �حلكومة تو�صيات 

حتث على �إلغاء عقوبة �لإعد�م �أو على وقف ��صتخد�مها، ف�صال عن و�صع حد للتمييز �صد �ملر�أة 

�لثقافية و�لتقاليد؛  با�صتدعاء حجة �خل�صو�صية  �لوفد �حلكومي �مل�رسي  �لأ�رسة. قام  يف قانون 

لتربير رف�س تو�صيات �أخرى،مثل �مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف قانون �لأ�رسة و�ملري�ث، و�إنهاء 

�لتمييز على �أ�صا�س �لتوجه �جلن�صي.

كما رف�صت �حلكومة 7 تو�صيات دعتها �إىل �إطالق �رس�ح �ملدونني و�لن�صطاء �لذين حتتجزهم 

حاليا يف ظل حالة �لطو�رئ، وتعزيز حماية �لأقليات، وعدم تر�صيخ حالة �لطو�رئ باإ�صد�ر قانون 

يف  �لفرد  حق  على  توؤثر  �لتي  و�لبريوقر�طية  �لقانونية  �لقيود  على  و�لق�صاء  �لإرهاب،  مكافحة 

�ختيار �لدين �لذي يعتنقه، و�لرتخي�س لعمل مكتب للمفو�صية �ل�صامية حلقوق �لإن�صان يف �لقاهرة 

؛ بزعم �أن هذه �لتو�صيات مل تكن دقيقة �أو مطابقة للو�قع. لكن يف حقيقة �لأمر فاإن �لعديد من هذه 

�لتو�صيات �لو�ردة تتمتع مب�صد�قية �لتقارير �لدولية و�لوطنية و�لتي توثق بدقة لنتهاكات حقوق 

�لإن�صان يف م�رس مبا يف ذلك عمل هيئات �لأمم �ملتحدة و�ملجل�س �لقومي حلقوق �لإن�صان يف م�رس. 

معتز الفجريي



رواق عربي

92

العدد 54

ق�ضايا	هامة	غابت	عن	احلوار	:

�لأع�صاء  �لدول  من  جمموعة  �قرتحتها  �لتي  �لبناءة  و�لتو�صيات  �ملالحظات  من  �لرغم  وعلى 

مثل  مل�رس  �ل�صامل  �لدوري  �ل�صتعر��س  جل�صة  خالل  �لإن�صان  حقوق  جمل�س  يف  �ملر�قبة  و�لدول 

�لكتلة �لأوروبية، و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وكند� و�لرب�زيل و�لأرجنتني و�ليابان �لتي ��صتجابت 

بفعالية لكثري من تطلعات منظمات حقوق �لإن�صان �مل�رسية؛ فاإن �لكثري �أي�ًصا من �لق�صايا �ملهمة 

�أو يف �لتو�صيات. وي�صمل ذلك �ملتطلبات �لأ�صا�صية ل�صمان  كانت غائبة ب�صكل و��صح يف �ملناق�صة 

�نتخابات تناف�صية، وبخا�صة عملية �لرت�صيح لالنتخابات �لرئا�صية.

غري  �ملنظمات  وتكوين  تاأ�صي�س  يف  �حلق  وعلى  �جلمعيات  تكوين  حرية  على  �ملناق�صة  و�أكدت 

�حلكومية، لكنها جتاهلت حرية �لأحز�ب �ل�صيا�صية و�لنقابات �ملهنية. ويف �إطار �حلو�ر �لتفاعلي، 

�أثارت هولند� �ملخاوف من عدم وجود �صمانات كافية لإن�صاء �أحز�ب �صيا�صية جديدة. ومع ذلك، 

�إلز�م  �أكدت على �رسورة عدم  مل تعر�س هذه �لنقطة يف �صكل تو�صية للحكومة. �لوليات �ملتحدة 

نقابات �لعمال بالن�صمام �إىل �لحتاد �لعام لنقابات �لعمال، ولكن ل ميكننا �لعثور على �أي �إ�صارة 

مبا�رسة �إىل �حلرية �لنقابية للعمال وغريها من حقوق �لعمال، وبخا�صة �حلق يف �لإ�رس�ب. كذلك مل 

يتم �لهتمام باحلريات �لأكادميية و��صتقالل �ملوؤ�ص�صات �لأكادميية و�لحتاد�ت �لطالبية. بالإ�صافة 

�إىل ذلك، طالب �لعديد من �لدول �حلكومة �مل�رسية باأن ترفع فور� حالة �لطو�رئ، و�أن تتاأكد من �أن 

قانون مكافحة �لإرهاب �ملزمع �صوف يكون مت�صقا مع �ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�صان. ومع ذلك، ل 

توجد دولة و�حدة دعت �حلكومة �رس�حة �إىل �إعادة �لنظر يف �ملادة 179 من �لد�صتور �لتي تن�س على 

و�صع قانون مكافحة �لإرهاب، و�لتي كانت تعترب على �لدو�م، من جانب �ملجتمع �ملدين �مل�رسية 

�حلماية  وتقوي�س  �مل�رسي،  �ملجتمع  يف  �لطو�رئ  حالة  لتطبيع  كاأد�ة  �ملتحدة،  �لأمم  من  وخرب�ء 

�لد�صتورية حلقوق �لإن�صان �لأ�صا�صية. وعالوة على ذلك، فاإن �لدول �لأع�صاء و�لدول �ملر�قبة مل 

ترثه �لقلق �إز�ء �لإحالة �ملتكررة للمدنيني �أمام حماكم ��صتثنائية مثل حماكم �أمن �لدولة و�ملحاكم 

ب�صاأن  تو�صية  �إدر�ج  �ل�رسوري  من  كان  و�لجتماعية،  �لقت�صادية  �لع�صكرية. يف جمال �حلقوق 

�لتد�بري �حلكومية �خلا�صة بال�صتجابة للكو�رث �لطبيعية؛ ل�صمان �إنقاذ �ل�صحايا وتعوي�صهم.

�أو�صاع  لكن بالرغم من كل �لقيود و�أوجه �لق�صور ومو�طن �ل�صعف؛ فاإن عملية ��صتعر��س 

حقوق �لإن�صان يف م�رس مثلت فر�صة مهمة للمجتمع �ملدين �مل�رسي، ليقوم مبهمته يف تعزيز حيوية، 

وتو�صيع نطاق، �جلدل �لعام حول �ملعوقات �لهيكلية �لتي تعاين منها حالة حقوق �لإن�صان يف �لبالد. 

وقد �نعك�س هذ� �جلدل �لعام على كم ونوع �لتغطية �لإعالمية �لتي حظي بها مو�صوع �ل�صتعر��س 

�لر�بعة  �لإن�صان  2009 وحتى جل�صة جمل�س حقوق  عام  �لثاين من  �لن�صف  �ل�صامل منذ  �لدوري 

�مل�رسية  �حلكومية  غري  �ملنظمات  جتربة  تعد  كما  مل�رس.  �لنهائي  �لتقرير  �عتمدت  و�لتي  ع�رسة 
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يف �لتحالف و�لت�صبيك و�حدة من �أهم نتائج هذه �لعملية، فعلى �صبيل �ملثال ن�صط ملتقى منظمات 

 على مد�ر عام ون�صف �لعام يف توعية �لر�أي �لعام �ملحلي و�لدويل بحقيقة 
)2(

حقوق �لإن�صان �مل�صتقلة

�ملنظمات  �صاركت  كما  لالإ�صالح،  تف�صيلية  تو�صيات  وتقدمي  م�رس،  يف  �لإن�صان  حقوق  �أو�صاع 

و�نخرطت  ويونيو،  �لإن�صان يف فرب�ير  ن�صط يف جل�صات جمل�س حقوق  ب�صكل  �مللتقى  يف  �لع�صوة 

�أي�صا يف حو�ر مع م�صئولني رفيعي �مل�صتوى من �حلكومة �مل�رسية. وقد �نعك�س بو�صوح ن�صاط 

من  �لعديد  قدمها  �لتي  �لتو�صيات  وحمتوى  �صكل  يف  و�لدولية  �مل�رسية  �لإن�صان  حقوق  منظمات 

�لدول �لأع�صاء و�ملر�قبة يف جمل�س حقوق �لإن�صان �إىل �حلكومة �مل�رسية خالل جل�صة �ل�صتعر��س 

�لر�صمية يف جنيف.  

حملة املائة يوم:

�لدوري  �ل�صتعر��س  جل�صة  من  �لنتهاء  فور  �مل�صتقلة  �لإن�صان  حقوق  منظمات  ملتقى  بادر 

�ل�صامل يف فرب�ير 2010 �إىل �إطالق حملة �ملائة يوم؛ لر�صد �أو�صاع حقوق �لإن�صان يف م�رس خالل 

�لفرتة �لتي تلت �نعقاد جل�صة فرب�ير وحتى �نعقاد �لدورة �لر�بعة ع�رسة ملجل�س حقوق �لإن�صان 

�ل�صلطات  جدية  درجة  تق�صي  �حلملة  ��صتهدفت  نهائي.  ب�صكل  م�رس  تقرير  تبني  فيها  مت  و�لتي 

�مل�رسية يف ترجمة �لتو�صيات �لتي و�فقت عليها يف جل�صة جنيف �إىل و�قع ملمو�س على �لأر�س. 

يوم،  �ملائة  حملة  ختام  يف  �مل�صتقلة،  �لإن�صان  حقوق  منظمات  �أطلقته  �لذي  �لتقرير  ��صتنتج 

��صتمر�ر تردي حالة حقوق �لإن�صان يف م�رس؛ فقد مت جتديد �لعمل بقانون �لطو�رئ يف مايو 2010 

ملدة عامني �آخرين، ومل تقلل �لتعديالت �لطفيفة �لتي �أدخلتها �حلكومة على �لقانون من حقيقة �أنه 

�أحد �مل�صادر �لرئي�صية للع�صف باحلقوق و�حلريات �لأ�صا�صية يف م�رس، ل�صيما �حلق يف �حلرية 

مناخ  �لتعذيب يف  ��صتمر�ر حالت  �لتقرير ر�صد  �لعادلة.  �ملحاكمة  �ل�صخ�صي، و�حلق يف  و�لأمان 

من �حل�صانة و�لإفالت من �لعقاب، ور�صد �لنتهاكات �جل�صيمة �لتي �صهدتها �نتخابات �لتجديد 

قانون  توظيف  ��صتمر�ر  �لتقرير  �أد�ن   .2010 يونيو  يف  �أجريت  و�لتي  �ل�صورى  ملجل�س  �لن�صفي 

�لطو�رئ لعتقال عدد من �لن�صطاء �ل�صيا�صيني و�ملدونني، ومن �أبرزهم م�صعد �أبو فجر وهاين نظري. 

و�أخرًي� ر�صد �لتقرير �لتدخالت �لإد�رية و�لأمنية �لتي تعاين منها �ملنظمات غري �حلكومية يف م�رس، 

امل�رصية  اجلمعية  الإن�سان،  حلقوق  القانونية  امل�ساعدة  جمعية  من  كاًل  امل�ستقلة  الإن�سان  حقوق  منظمات  ملتقى  ي�سم   )2(

للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية، جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء، دار اخلدمات النقابية والعمالية، ال�سبكة العربية 

القانونية  امل�ساعدة  جمموعة  ال�سخ�سية،  للحقوق  امل�رصية  املبادرة   ، اجلديدة  املراأة  موؤ�س�سة  الإن�سان،  حقوق  ملعلومات 

حلقوق الإن�سان، مركز الأر�س حلقوق الإن�سان، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، مركز الندمي للعالج والتاأهيل 

النف�سي ل�سحايا العنف، مركز االأندل�ش لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف، مركز ه�سام مبارك للقانون، املنظمة العربية 

لالإ�سالح اجلنائي، موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري، املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية.
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رئي�س  قبل  �لأهلية، و�ملعني من  للجمعيات  �لعام  لرئي�س �لحتاد  �لعد�ئية  �لت�رسيحات  و��صتمر�ر 

�جلمهورية، �صد منظمات حقوق �لإن�صان. 

ل �صك �أن تعميق �حلو�ر بني �حلكومة و�ملجتمع �ملدين �ملحلي حول حت�صني حقوق �لإن�صان هو 

�أحد �أهد�ف �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل، لكن يف �حلالة �مل�رسية ميكن �لقول �إن �حلو�ر حتول �إىل 

هدف يف حد ذ�ته، ولي�س جمرد �أد�ة لتحقيق نتائج حمددة، فقد حر�صت �حلكومة على عقد �صل�صلة 

خرجت  �لجتماعات  هذه  لالأ�صف  لكن  �لإن�صان،  حقوق  منظمات  مع  �لت�صاورية  �لجتماعات  من 

بنتائج حمدودة للغاية يف ظل مت�صك ممثلي �حلكومة بنظرتهم �لت�صكيكية يف حتليل منظمات حقوق 

�لإن�صان لالأو�صاع يف م�رس، وحر�صهم على تبني وجهة �لنظر �لدفاعية و�لتربيرية مل�صكالت حقوق 

�لتز�مات حمددة �صوب �حرت�م  �أو  �أي تعهد�ت  �إىل  �لتو�صل يف هذه �لجتماعات  �لإن�صان، دومنا 

عقد  �أن  يعتربون  �لكثريين  �لأمر جعل  هذ�  �لدولية.  �لإن�صان  لتفاقيات حقوق  �مل�رسية  �ل�صلطات 

�لوفد �حلكومي �مل�رسي مبظهر لئق يف جنيف،  بالأ�صا�س ظهور  ��صتهدف  مثل هذه �لجتماعات 

وتوظيفه لهذه �مل�صاور�ت ب�صكل م�صلل يف مد�ولت جمل�س حقوق �لإن�صان.    

ختاًما:

و�أخرًي�، لقد تعهدت �حلكومة بتنفيذ 140 تو�صية تغطي معظم جمالت حقوق �لإن�صان يف م�رس، 

�لتو�صيات  هذه  تنفيذ  متابعة  على  للعمل  نزيهة  �آلية  بتاأ�صي�س  �ملجل�س  �أي�ًصا يف  وتعهدت �حلكومة 

�إنكار  يف  �مل�رسية  للحكومة  �لطويل  �لرت�ث  فاإن  �حلقيقة  يف  ولكن  �ملدين،  �ملجتمع  مع  بالت�صاور 

�لأو�صاع  يف  �لتدهور  ��صتمر�ر  عن  ف�صاًل  �لإن�صان،  حقوق  جمال  يف  و�ملحلية  �لدولية  تعهد�تها 

�لدوري  �ل�صتعر��س  نتائج  �إنفاذ  م�صتقبل  يف  �لتفاوؤل  فر�س  من  يقلل  �لأر�س،  على  �حلقوقية 

�ل�صامل. لكن من و�جب �ملجتمع �ملدين ومنظمات حقوق �لإن�صان �ل�صتمر�ر يف ممار�صة �صغوطها 

وتعد  �لإن�صان يف م�رس.  حالة حقوق  تدين  من  تقلل  مكت�صبات،  �أجل حتقيق  من  و�لدولية  �ملحلية 

�لتح�صري  �إطار  يف  �مل�صتقلة،  �لإن�صان  حقوق  منظمات  ملتقى  بها  نادى  �لتي  �لتو�صيات  جمموعة 

جلل�صة �ل�صتعر��س �لدوري �ل�صامل، مبثابة خريطة طريق متما�صكة، وميكن �أن تكون م�صدر �إلهام 

يف  �ل�صتمر�ر  �أي�صا  �ملهم  ومن  �حلكومة.  قبلتها  �لتي  للتو�صيات  وتقدمية  فّعالة  ترجمة  تقدمي  يف 

�ل�صغط على �حلكومة لقبول �لتو�صيات �لتي مل تعتمد بعد. بل ميكن �أي�صا �أن تتم تو�صية �لأطر�ف 

�لدولية �لفعالة، �لذين لديهم �تفاقات �رس�كة ثنائية مع �حلكومة �مل�رسية، مثل �لحتاد �لأوروبي 

و�لوليات �ملتحدة، بالعمل على ت�صجيع �حلكومة على �لوفاء بالتز�ماتها مبوجب �آلية �ل�صتعر��س 

�لدوري �ل�صامل، و�أن جتد هذه �لأطر�ف �لو�صائل �ملالئمة �لتي ت�صمن �نتظام عملية تقييم تنفيذ 

�حلكومة لتلك �للتز�مات.

فى املجل�ض الدويل حلقوق االإن�ضان: حكومات العامل ت�ضتعر�ض ملف احلكومة امل�ضرية
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* �سحفي �سود�ين مهتم ب�سئون �حلركات �لإ�سالمية.

مراجعات

وعرو�ض

 قراءة	فى

»مراجعات	احلركة	الإ�ضالمية	ال�ضودانية«

اإ�ضالميو	ال�ضودان..العودة	اإىل	مربع	اإنقاذ	الوطن

ح�سام �لدين �سالح*

بالقدر  �أحيانا  يعود  لكنه  نف�صها،  �لقدمية  �ملالمح  يرتدي  �لعادة وهو  نف�صه يف  �لتاريخ  يعيد  ل 

�لذي ي�صتطيع فيه �ملنده�صون �أن يتفوهو� قائلني:” ما �أ�صبه �لليلة بالبارحة”. و�صبه �ليوم ببارحة 

�أنها  هو   ،1989 يونيو  منذ  �ل�صود�ن  يف  �حلكم  على  ��صتولت  �لتي  �ل�صود�نية  �لإ�صالمية  �حلركة 

ظلت تتعر�س لـ”�صد�ع مزمن”على ر�أ�س كل عقد جديد؛ ففي بد�ية �لعقد �لأول لها يف �حلكم كان 

�صد�ع )متكني �لنظام �جلديد( هو �لهاج�س �لذي ظل ي�صغل رءو�س قادتها، ثم وقع �ل�صد�ع �لثاين 

متثل  لأنه  و�أبنائها؛  �حلركة  لر�أ�س  �إيالما  �لأكرث  وكان   ،2000 �لعام  بد�يات  يف  �لتايل  عقدها  مع 

�أحدهما رئي�س �لدولة، بينما  �إىل حزبني، يقود  يف)خالف �لأ�صقاء �لإ�صالميني( و�ن�صقاق حركتهم 

�لوطني و�ملوؤمتر  �ملوؤمتر  تاأ�صي�س حزبي  نتج عنه  �لذي  �ل�صد�ع  �صيخ �حلركة، وهو  �لآخر  يتوىل 

بر�أ�س  2010، ويخ�صف  �لثالث  �لعقد  يقع يف مطلع  �أن  يتوقع  �لذي  �لثالث  �ل�صد�ع  �أما  �ل�صعبي، 

�لإ�صالميني �لذين ما ز�لو� مي�صكون مبقاليد �لدولة �ل�صود�نية؛ فهو �حتمال �نق�صام �ل�صود�ن �إىل 

دولتني مبوجب �تفاقية �صالم نيفا�صا، �لتي خّولت ملو�طني جنوب �ل�صود�ن وحدهم تقرير م�صريهم 
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بالبقاء يف �ل�صود�ن �لقدمي �ملوحد �أو �لنف�صال بدولة جديدة با�صتفتاء يناير 2011. وتبدو �إمكانية 

�نق�صام دولة بحجم ومكانة �ل�صود�ن كاأق�صى �صد�ع �صتعانيه �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية على مر 

�لتحديات �لتي و�جهتها من قبل، خا�صة مع �أ�صو�ت  �ملعار�صة �لد�خلية �لناقمة على �حلكم و�لتي 

�صتحّمل �لإ�صالميني وزر تق�صيم �ل�صود�ن �لذي �أ�صبح »و�قعا« �إن مل يكن »�صبه متحقق«.

ومل يتم �لت�صدي لهذ� �ل�صد�ع، �لذي تت�صاعد �آلمه يف مطلع كل عقد منذ �أن حكم �لإ�صالميون 

�أزمات �حلركة  تفقد فاعليتها، وهذ� ما يجعل  �أن  تلبث  بـ«م�صكنات مو�صعية« ل  �ل�صود�ن، �صوى 

�آفاقه بو�در �حلل. وهذ� �لأمر هو نف�صه-  �ل�صود�نية تتو��صل دون م�صتقبل، تلوح يف  �لإ�صالمية 

للمفارقة - �لذي دفع �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية لأن تخطو بعد م�صرية من »�لنكر�ن«، نحو طريق 

»�ملر�جعات« �لذي �أملته تر�جعات �لو�قع ومقت�صيات �ملرحلة، فكان �أن ظهرت للعلن »مر�جعات 

�حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية«، وهي مر�جعات ما ز�لت تتبلور يف �أو�صاط �حلركة �لتي ذوبت قّوتها 

يف مفا�صل �لدولة، ويبدو �أن عملية �ملر�جعة �صتتو��صل و�صت�صهد �ملزيد من �حليوية و�لدفع �لإيجابي 

نحو »تغذية عك�صية« يف �مل�صتقبل �لقريب تعيد للحركة مربر�ت وجودها، �أو لت�صعها على �لأقل يف 

�ملربع �لأول �لذي كانت تتحرك فيه بقوة وهو ما كانت ت�صفه حينها بـ«�إنقاذ �لوطن«، فها نحن �إز�ء 

�إد�رة �حلركة للدولة، ثم مررنا مبر�جعات  مر�جعات »منفتحة« كانت ت�صتهدف يف بد�يتها طريقة 

»منكفئة« حاولت �أن تربر وتف�رس وحتلل لن�صقاق �حلركة �إىل �صطرين، ثم نحن بانتظار مر�جعات 

»م�صتعجلة« رمبا �صت�صتبق �إيقاف قطار �نف�صال �ل�صود�ن �ملندفع �أو �صتعقبه ولبد بال�رسعة ذ�تها.

طبيعة	مراجعات	احلركة	الإ�ضالمية	ال�ضودانية:

من �لدولة، �إىل �حلركة، ثم �لوطن.. هذه هي �مل�صاحات �لتي تن�صط يف نطاقها مر�جعات �حلركة 

�لإ�صالمية �ل�صود�نية �لتي بد�أت، كما �صرنى، مبر�جعة ملفات �حلركة �ملرتبطة باإد�رة �لدولة �لتي 

�إ�صالمية تتجر�أ على تنبني  �أول حركة  �صيطر عليها �لإ�صالميون بقوة �لنقالب �لع�صكري، وباتت 

بعد  �لد�خلية  �حلركة  ق�صايا  على  �ملر�جعات  �نكفاأت  ثم  �لعربي،  و�لعامل  �أفريقيا  يف  �لعنف  خيار 

�لن�صقاق �ل�صهري بني �لرئي�س عمر �لب�صري و�ل�صيخ ح�صن �لرت�بي لتتجه �ملر�جعات، ح�صبما نرى، 

كامال  �لإ�صالمية  �حلركة  حكمته  �لذي  �لوطن  يكون،  ل  �أو  يكون  �أن  يف  نف�صه،  �لوطن  ق�صية  �إىل 

موحد�، ويو�صك ح�صب �ملجريات �أن يتفتت على يديها.

لو فرغنا من حتديد م�صاحات �ملر�جعات، و�تفقنا على �أن �أزمنتها كانت، وما ز�لت، تقع د�ئما 

يف بد�ية كل عقد جديد ب�صورة قدرية ل يد لأحد فيها؛ �صيلزمنا �حلديث عن طبيعة هذه �ملر�جعات 

قراءة	فى	»مراجعات	احلركة	الإ�ضالمية	ال�ضودانية
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وتاأريخها وما مييزها.

�حلركات  �صئون  يف  �خلبري  يديره  كان  �لذي  وحركات(  طرق  )�إ�صالميون:  موقع  قدم  وقد 

نف�صها  وملر�جعاتها  �ل�صود�نية،  �لإ�صالمية  للحركة  جليلة  خدمة  متام  ح�صام  �لأ�صتاذ  �لإ�صالمية 

وملتابعيها بالن�صح و�لنقد؛ فقد جمع لأول مرة يف  جمال تاأريخ �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية، كتابا 

موثقا ملر�جعاتها �لتي كانت �إما متناثرة يف حو�ر�ت لقادتها، ل يتم �لو�صول �إليها �إل يف �أر�صيف 

�ل�صحف �ل�صود�نية، �أو كانت كتابات متفرقة تاأخذ �صكل �ملقالت �أحيانا و�لكتب �أحيانا قليلة، وحتى 

�لكتب على قلتها كانت ت�صدر من قياد�ت خرجت عن جلباب �حلركة �أو �آثرت �لبتعاد عن م�صريتها 

�ل�صحفي  �إعد�دها  على  عكف  �لتي  �ل�صود�نية  �لإ�صالمية  �حلركة  مر�جعات  لكن  �لبالد،  حكم  يف 

�ملتخ�ص�س يف �حلركات �لإ�صالمية يف �ل�صود�ن �لأ�صتاذ وليد �لطيب، ومت ن�رسها يف كتاب، بالتعاون 

بني �صبكة �إ�صالم �أون لين ومكتبة مدبويل، كانت �أول مر�جعات تت�صف بال�صمول وبا�صرت�ك قادة 

�لدولة، بل ومتيزت عن غريها  تنفيذية يف  يتقلدون منا�صب  ز�لو�  ما  �لإ�صالمية  فاعلني يف �حلركة 

ب�صمها لروؤية غري �إ�صالمية، ترى مثالب �حلركة �لإ�صالمية من وجهتها �خلا�صة.

خ�صائ�س �أخرى متيز مر�جعات �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية عن غريها من �ملر�جعات تظهر يف 

طبيعتها »�لربيئة« من �أغر��س �لآخرين، فهي -على �صبيل �ملثال- مل تكن مثل مر�جعات �صبيهاتها 

�ل�صغوط  �أقاويل  حولها  لتحوم  �ل�صجون  ق�صبان  وليدة  تكن  فلم  �مل�رسية؛  �لعنف  حركات  من 

�لأمنية، و�إمنا كانت �إفر�ز� طبيعيا حلركة �إ�صالمييها يف جمال ت�صيري �لدولة، وتاأثري »ماكينيزمات« 

�لدولة على �حلركة و�إ�صالمييها. وهو �لأمر �لذي �لتقطه موؤرخ �حلركة �لأكرب �لربوفي�صور ح�صن 

يف  �ملر�جعات  �صياق  يوؤطر  فهو  �ل�صود�نية؛  �لإ�صالمية  �حلركة  مر�جعات  لكتاب  تقدمته  يف  مكي 

�ل�صود�ن بر�أيه تختلف  �ل�صود�نية باعتبارها متت بعد �نت�صار، فمر�جعات �لإ�صالميني يف  �حلالة 

عن مر�جعات �حلركات �لإ�صالمية يف م�رس من حيث �إنها جاءت ثمرة �لن�رس؛ لأن �لإ�صالميني يف 

�ل�صود�ن جنحو� يف �لو�صول �إىل �لدولة، فاملر�جعة هنا �أتت بعدما باتت �لدولة يف حوزة �لإ�صالميني، 

بينما �ملر�جعة يف �حلالة �مل�رسية �صببها �لهزمية يف حل مع�صلة �لدولة.

العودة	اإىل	مربع	الوطن:	مراجعات	العقد	الثالث:

ح�صبما يرى بروفي�صور مكي فاإن مر�جعات �لإ�صالميني يف �ل�صود�ن حدثت ل�صببني �أ�صا�صيني. 

عن  �حلديث  وبد�أو�  �لدولة  هام�س  على  �أنف�صهم  وجدو�  �لإ�صالمية  �حلركة  رجال  بع�س  �أن  �لأول 

�رس تهمي�صهم، و�لثاين �أن م�رسوع �لرت�بي يف قيادة �حلركة �لإ�صالمية قد دخل يف �رس�ع مع نهج 

ح�ضام الدين �ضالح
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�لع�صكريني يف قيادة �لدولة؛ �لأمر �لذي �أدى �إىل �تخاذ قر�ر »طالق« دفعت ثمنه �حلركة �لإ�صالمية، 

وجعل �لعقل �لإ�صالمي �ل�صود�ين يف حالة توتر و�نق�صام. ويرى مكي �أن هذه �لأزمة هي �لتي وّلدت 

هذه �ملر�جعات لتوؤ�ص�س �إىل«طريق ثالث«، تخرج به من �ملاأزق، �إل �أن هذ� �لطريق/�ملخرج بح�صبان 

مكي مل يتم ر�صفه بعد ن�صبة لتحديات �ملرحلة �لتي تعي�صها �لدولة و�لتدخالت �خلارجية �ملكثفة؛ ما 

جعل خيار غالبية �لإ�صالميني يف �حلركة هو �ملحافظة على م�رسوع �لدولة.

و�صط  حيوية  حو�ر�ت  خلق  يف  �صت�صهم  �لكتاب  يطرحها  �لتي  �ملر�جعات  هذه  �أن  مكي  ويرى 

�لإ�صالميني، �صتدفع باجتاهات نقدية جديدة، رمبا يقود تر�كمها �إىل ت�صحيح، حتى و�إن كان بطيئا، 

يخدم متطلبات �لإ�صالح، ول يثري �أزمات جديدة، ت�صاف لأزمات �ل�صود�ن �ملهدد بالنف�صال و�لفنت 

�جلهوية و�لعرقية.

�لطريق �لثالث غري �ملمهد �لذي ي�صري �إليه بروفي�صور مكي، هو �لذي بر�أيي �صيولد مر�جعات 

�لعقد �لثالث من حكم �لإ�صالميني يف �ل�صود�ن )�لعودة �إىل مربع �إنقاذ �لوطن(، و�لتي �صتنح�رس 

ب�صكل رئي�س يف �جتاهني ل ثالث لهما، �جتاه �ملنا�صلة على وحدة �ل�صود�ن ب�صتى �ل�صبل، �أو �جتاه 

�إعادة �ل�صود�ن موحد� كما كان، �صو�ٌء بالدعوة �إىل وحدة عك�صية بعد جتريب �جلنوبيني لالنف�صال، 

�أو مبحاولت �صياغة جديدة لر�صالة �حلركة �لإ�صالمية ونفي �صفة �لن�صقاقية عنها؛ لأن �إ�صالميي 

�ل�صود�ن �صيكونون وجها لوجه مع �صبح تفتيت �ل�صود�ن �أمام �أعينهم و�إبان حكمهم، وهو �حلكم 

ل  �صيحمِّ �إن حدث. فاجلميع  تاريخها  �أبد  �إىل  �ل�صود�نية  �لإ�صالمية  �صيطال �حلركة  �لذي  �لقا�صي 

�حلركة ذنب تفتيت �ل�صود�ن �إذ� �نف�صل �جلنوب؛ فتقرير م�صري �جلنوب �صيعد �ل�صابقة �لأوىل يف 

�أفريقيا، ورمبا تكون فكرة جاذبة لغريها من دول �لقارة، بل ولأقاليم �صود�نية �أخرى، بد�أت تعاين 

من �مل�صكلة نف�صها �جلنوبية مثل د�رفور، ل �صيما �أن فكرة �لنف�صال �صتكون حمببة �أكرث من ذي 

قبل، نظر� لتطبيقها على �أر�س �لو�قع و�نتفاء �صفة �ل�صتحالة، يف حال حتققها.

تراجعات احلركة بعد امتحان ال�ضلطة:

�إن كتاب »مر�جعات �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية: ع�رسون عاما يف �ل�صلطة.. �مل�صرية، �لتجربة، 

�مل�صتقبل« ي�صّلط �ل�صوء على ن�صاأة �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية وم�صريتها �لتاريخية، منوها �إىل 

تاأكيد �أهمية جتربتها يف �لعامل باعتبارها )�أنبوبة �ختبار( حللم مفهوم )�لدولة �لإ�صالمية(، �لذي 

ظل ير�ود كل �حلركات �لإ�صالمية يف �صاحة �ل�رس�ع �ل�صيا�صي على �متد�د �لعامل �لإ�صالمي. ول 

يتطلع  كما  �ل�صود�نية،  �لإ�صالمية  �حلركة  لتجربة  �خلارجية  �لنظر  وجهات  عر�س  �لكتاب  يغفل 

قراءة	فى	»مراجعات	احلركة	الإ�ضالمية	ال�ضودانية
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�إىل �مل�صتقبل �لقريب و�لبعيد يف حمالة ل�صت�رس�ف �لتطور�ت �لتي قد تطر�أ عليها، لكنه يركز على 

ق�صيتي )�لرت�جعات( و)�ملر�جعات( �لتي �صاحبت م�صرية �حلركة حتى �لآن. وهي �لق�صايا �لتي 

��صتعر�صها �لكتاب يف �لق�صم �لأول )�لن�صاأة و�مل�صرية( و�لق�صم �لثالث )ق�صايا �ملر�جعات(، بينما 

خ�ص�س �لق�صم �لثاين من �لكتاب لـ )ق�صايا �ملر�جعات( و�لق�صم �لر�بع لـ )ق�صايا �مل�صتقبل(.

ويوؤرخ  وم�صريتها  �ل�صود�نية  �لإ�صالمية  �حلركة  تاريخ  �لأول  ق�صمه  يف  �لكتاب  ي�صتعر�س 

لتجربتها �لطويلة يف �حلكم، منذ �أن كانت جماعة �صغرية م�صت�صعفة، وحتى �أ�صبحت تنظيما حديثا 

حتمل  م�صلحة،  جماعة  �إىل  حتولها  ثم  و�ملثقفني،  و�لن�صاء  لل�صباب  عالية  وجاذبية  بدينامية  يتمتع 

�ل�صالح لتغيري نظام �حلكم ثم �إىل �رسيك يف �حلكم، ثم جو�د ر�بح يف �لنتخابات �لدميقر�طية، ثم 

�ملا�صية  �صنة  �لع�رسين  بال�صلطة طو�ل  و�نفرد  �ل�صالح  بقوة  على �حلكم  ��صتوىل  تنظيم حاكم  �إىل 

�ملر�حل  �أهم هذه  �لكتاب  2010(. وغطى  �أبريل  بالبالد  �نتخابات عامة  �آخر  قيام  )1989- حتى 

بالتف�صيل، وركز على �ل�صخ�صيات �ملهمة �لتي لعبت �لأدو�ر �لرئي�صية للتحول، وتلك �لتي توقفت 

يف منت�صف �لطريق تتح�ص�س موطاأ �أقد�مها يف طريق وعر، يرونه مي�صي �رسيعا نحو نهايات غري 

ماألوفة �أو م�صمونة �لعو�قب.

�حلقل  باعتباره  �ملر�جعات،  من  �لق�صم  هذ�  �أور�ق  من  كبرية  م�صاحة  �ل�صلطة(  )�متحان  حاز 

�لذي �أكد فيما بعد �رسورة �ملر�جعات، وقدم د.م�صطفى �إدري�س، مدير جامعة �خلرطوم و�لقيادي 

باحلركة، خال�صات فكرية يف نقد جتربة �ل�صلطة برغم �لجتهاد�ت و�لنجاحات �مليد�نية �لتي حققتها، 

وحاول �أن يجد تف�صري� مقنعا للخيبة �ل�صديدة و�لرت�جع �لذي �أ�صيبت به �حلركة، بعد �أن �صارت 

حتكم دولة مب�صاحة مليون ميل مربع، وك�رست �صوكة �أعد�ئها يف �أربع جبهات قتال، و��صتخرجت 

نفط �لبالد، و�أحدثت ��صتقر�ًر� ن�صبيا يف �لقت�صاد، وتو�صعت يف �لتعليم وثورة �لت�صالت و�لنه�صة 

�لعمر�نية بالعا�صمة �خلرطوم.

ويف�رس �إدري�س تر�جع حكم �حلركة بعدة �أ�صباب منها؛ تاأييدها لغزو �لعر�ق للكويت، �لعالقة 

 ،1995 �لرئي�س ح�صني مبارك عام  �غتيال  �لدولة و�لتنظيم، حماولة  �لظاهر و�لباطن يف  �أهل  بني 

مذكرة �لع�رسة وجتّذر �ل�رس�ع �لد�خلي و�رس�ع �لأفيال يف �لتنظيم و�لدولة، بجانب �لآثار �ل�صلبية 

ل�صخ�صية �لرت�بي �ملتفردة.

�لإ�صالمية، حني حكمت،  �أن �حلركة  فيعتقد  �لكتاب  �مل�صاركني يف  �أحد  د.حمد عمر حاوي  �أما 

يحقق  مل  ما  وهو  �لو�قع،  يفر�صه  ملا  وخ�صوعها  مبادئها  عن  بتخليها  �لتوقعات  �أ�صو�أ  حتققت 

�أن �ن�صقاق �حلركة بني �لرئي�س �لب�صري  �إىل �مل�صتقبل، ويرى كذلك  �أ�صا�س متني متر عربه  �أي  لها 
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�أكرث من ذلك حلدثت ت�رسفات غري  �لقيادة  و�ل�صيخ �لرت�بي كان رحمة على �لدولة »فلو توحدت 

و�لتغيري،  �ملر�جعة  على  حمله  و�لنق�صام  خاطئ،  �جتاه  يف  ي�صري  كان  �لنظام  لأن  للنا�س؛  مقبولة 

فكل �ملمار�صات �خلاطئة، كبيوت �لأ�صباح وقمع �ملو�طنني وت�رسيد �لعاملني بالدولة و�لهيمنة على 

�لقت�صاد وغريها، كلها متت عندما كانت �حلركة و�لقيادة موحدة«.

�أحد  �ل�صود�ن، يقرر  �لإ�صالمي يف  �لكتاب لتجربة �حلكم  �لذي �ختطه  �لذ�تي  �لنقد  ويف �صياق 

منها  �أكرث  بر�جماتية  حركة  �ل�صود�نية  �لإ�صالمية  �حلركة  �أن  �هلل  وقيع  د.حممد  �حلركة  مثقفي 

فكرية، وقد حققت بع�س �أهد�فها �لكبرية �عتباطا دون �حلاجة �إىل فكر ونظر، وتبني �أن قيادتها 

�ل�صيا�صية كانت تخ�صى ظهور �ملفكرين بني جنباتها؛ فغلبت �لوحدة �ل�صيا�صية على �لفكرية، وتبع 

�لتي  �لتجربة  ذ�ته  �لوقت  ي�صف يف  لكنه  و�لثقافة،  بالتعليم  �لدولة  �هتمام  ذلك ق�صور و��صح يف 

خا�صتها �حلركة باأنها توؤ�ص�س فعال ملجتمع �إ�صالمي جميع كافة �لنو�حي، و�أن �مل�رسوع �لإنقاذي 

قوي وناجح وفعال على �لرغم من �أن �لهدف �ملثايل منها مل يتحقق.

للحركة  موؤمتر  �آخر  ملخرجات  بقر�ءة  �لكتاب  من  �لق�صم  هذ�  �لطيب  وليد  �لأ�صتاذ  ويختتم 

�لإ�صالمية )�أغ�صط�س 2008( وت�صاءل: هل �بتلعت �لدولة �حلركة �لإ�صالمية متاما؟! لياأتي �جلو�ب 

�إ�صالميون  »هناك  �ملر�جعات:  عن  مبكر�  كتبو�  �لذين  �لإ�صالميني  �أحد  �لأفندي  د.عبد�لوهاب  من 

ولكن لي�صت هناك حركة �إ�صالمية وما نر�ه �لآن هو جهاز حكومي ل �أكرث«.

مراجعات	الإ�ضالميني	فى	مراآة	غري	الإ�ضالميني:

جتربة  يف  �لإ�صالميني  غري  �آر�ء  على  �ل�صود�نية  �لإ�صالمية  �حلركة  مر�جعات  كتاب  �حتوى 

�حلركة �لإ�صالمية؛ �لأمر �لذي �أ�صفى على �لكتاب بعد� �أعمق، فجاء عنو�ن �لق�صم �لثاين من �لكتاب 

»جتربة �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية..روؤية من �خلارج«، ويوؤكد فيه د.حيدر �إبر�هيم مدير مركز 

�ل�صقوط  �أ�صباب  و�أن  �صقط،  قد  �لإ�صالميني  دولة  م�رسوع  �أن  باخلرطوم،  �ل�صود�نية  �لدر��صات 

تعود �إىل �أن �لفكر �لإ�صالمي عموما ل ميلك منوذجا �إر�صاديا م�صتمد� من �لتاريخ ل�صكل وم�صمون 

�لدولة، و�أن �لإ�صالميني �ل�صود�نيني عجزو� عن �لتاأ�صي بروح منوذج »جمتمع �ملدينة«؛ ما يجعل 

�لإ�صالميني �أ�رسى �لوعي �لعربي �لقدمي للدولة و�ل�صلطة.

يف  �ل�صعب  كان  �أن  بعد  �ل�صعب  من  تتخوف  �أ�صبحت  �لإ�صالمية  �لتجربة  �إن  �إبر�هيم  وقال 

�ملحكمة على  �لأمنية  �مل�صتد�مة و�لقب�صة  �لطو�رئ  عمقها �ل�صرت�تيجي، ويدلل على ذلك بقو�نني 
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�لدو�م، ويرى �أن �لإ�صالميني �ل�صود�نيني »�تخذو� موقفا �صديد �لرتباك حيال �لأحز�ب و�لتعددية 

�حلزبية؛ مما يدل على �أنهم مل يجتهدو� مطلقا يف �لو�صول �إىل �صيغة جديدة لو�صعية �لأحز�ب يف 

نظام �صيا�صي �إ�صالمي حديث«.

وو�صع وليد �لطيب يف �لق�صم ذ�ته جتربة �حلركة �لإ�صالمية يف ميز�ن �لأديب �ل�صود�ين �ل�صهري 

�لطيب �صالح، فات�صح �أنه يتبنى �أن ما حدث من �ن�صقاق يف �ملجتمع �ل�صود�ين، يف ظل حكم �حلركة، 

مل يحدث مثله منذ عهد خليفة �لإمام �ملهدي قبل مائة عام، ويوجز �لطيب �صالح �صبب �إخفاق �حلركة 

عند  لي�صت  �أخالقية ووطنية  �صلطة  لها  باأن  يقيني  بت�صور  �ل�صلطة  على  ��صتولت  �أنها  يف �حلكم يف 

�لأحز�ب �لأخرى، ولأنها �تخذت مو�قف يف �لعمل �ل�صيا�صي و�لنه�صوي تتنايف مع طبيعة �لأ�صياء 

وم�صرية �لتاريخ.

امل�ضتقبل.. البحث عن ن�ضخة جديدة من احلركة:

فر�صت خ�صو�صية �حلركة �لإ�صالمية يف �ل�صود�ن على �ملهتمني باملر�جعات، �أن يختارو� مرحلة 

تاريخية حمددة يف م�صرية �حلركة، وي�صلطو� عليها �أ�صو�ء �ملر�جعة، وهذ� ما �أظهر �جتاهني. �لأول 

�لإ�صالمي  �لتنظيم  �أن م�صكلة  �لذي يرى  �ملر�جعات �جلذرية«  �ملر�جعات »�جتاه  عليه كتاب  �أطلق 

وتقومي  بنقد  �هتم  �لذي  �لهيكلية«  �ملر�جعات  »�جتاه  �لثاين  و�لجتاه  �لبد�يات،  �أخطاء  �إىل  ترجع 

جتربة �لإ�صالميني يف �حلكم، ود�رت م�صاجالت �ملر�جعة يف هذ� �لجتاه حول ق�صيتني: �لأوىل هي 

�أفر�د  �أحد  يتولها  �لتي  للدولة  �ل�صيا�صية  �لقيادة  بني  و�لتوفيق  و�حلركة  �حلكومة  بني  �لعالقة 

�ل�صيخ  يتولها  كان  �لتي  و�لتنظيمية  �لفكرية  و�لقيادة  �لب�صري،  �لرئي�س  وهو  �لإ�صالمية  �حلركة 

ح�صن �لرت�بي.

�أما �لق�صية �لثانية لجتاه �ملر�جعات �لهيكلية فتهتم باملقاربة بني �لتجربة �لإ�صالمية �لر��صدة 

و�ل�صفافية  �لر�صيد  مثل �حلكم  �لتجربة،  �لر�هنة ومكانتها يف  �ل�صيا�صي  �لإ�صالح  للحكم وق�صايا 

و�حلريات و�لدميقر�طية وحقوق �لإن�صان.

)طبيعة  �لطيب  وليد  باأقالم  بالتف�صيل  �ملر�جعات  ق�صايا  يتناول  �لذي  �لثالث  �لق�صم  هذ�  ويف 

مر�جعات �حلركة �لإ�صالمية( ود.معتز �أحمد �مل�صطفى )�أزمة مفهوم �لدولة �لإ�صالمية- �ل�صود�ن 

ود.�لتجاين  �لوطني(،  �لإ�صالمي  �لإحياء  طريق  يف  )معامل  �لدين  �صالح  ود.غازي  �أمنوذجا(، 

عبد�لقادر )�لع�صكريون �لإ�صالميون- �أمناء على �ل�صلطة �أم �رسكاء فيها(. ومت �لرتكيز ب�صكل كبري 
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على مر�جعات �لأخريين باعتبارهما قادة فكريني يف �حلركة نف�صها.

�إذ يتتبع د.�لتجاين عبد�لقادر جذور �لأزمة �لتي �رسبت �حلركة �لإ�صالمية يف مقتل بعد ��صتيالئها 

على �ل�صلطة، وياأخذ على �حلركة تخليها عن دورها يف �لتجديد �لفكري، ب�صبب ��صتغر�قها يف �أمور 

�حلكم، فلم ت�صتطع �أن حتول حمنة �ن�صقاقها بني �لب�صري و�لرت�بي �إىل منحة.

تو�جه  �لتي  �لر�هنة  �مل�صكالت  �أن  �ملر�جعات  لق�صايا  تناوله  يف  �لدين  �صالح  د.غازي  ويوؤكد 

�أعمق  �أغو�ر  �أنها م�صكلة قياد�ت لكنها ت�رسي يف  جتربة �حلركة �لإ�صالمية »ل ميكن تلخي�صها يف 

من ذلك، ت�رسي يف �لبنيات �لتنظيمية و�لأفكار و�لنظريات ويف �صلوك �لقاعدة و�ملوؤ�ص�صات �ل�صورية 

و�لقيادية و�لتنفيذية وتقاليدها �ملوجهة«. وي�صيف: »�إذ� �أر�دت �حلركة �لإ�صالمية �أن تنجح فالبد 

�لقدمية �صيكون حماولة  لذ�تها بن�صختها  �لإ�صالمية  �إن طرح �حلركة  �أن تعيد طرح نف�صها، حيث 

بائ�صة ل�صتعادة دور جديد باآليات قدمية«.

�لق�صم �لأخري من كتاب �ملر�جعات يركز على �لإطار �لنظري لإ�صهامات �لإ�صالميني يف ��صت�رس�ف 

�إىل  �لكتاب  وي�صري  و�لرت�جع.  �لنق�صام  و�قع  لتجاوز  �لعملية  �ملحاولت  وعلى  حركتهم  م�صتقبل 

»جمموعة �أ�صو�ق« كاإحدى �لتجارب �لعملية للبحث عن م�صتقبل جديد للحركة �لإ�صالمية، يتحرك 

فيها �صباب �حلركة �لإ�صالمية من �أجل �إعادة وحدة �حلركة، و�لدفع بها لالأمام ككيان موحد.

ورقة  �حلاكم  حزبها  قادة  �أبرز  و�أحد  �لإ�صالمية  باحلركة  �لقيادي  �ملهدي  د.قطبي  ويقدم 

�لتحديات  هذه  ويحدد  �لقريب،  م�صتقبلها  وتهدد  �حلركة،  �أمام  �ملاثلة  �لتحديات  حول  تف�صيلية 

�لجتماعية،  و�لفو�صى  �لقدمية  �لكيانات  تاآكل  �لفيدر�لية،  �لد�خلية،  و�لفنت  �لدينية  )�لتعددية  يف: 

�لتحولت �لقت�صادية، �لعوملة، �لثقافة، طغيان �لنفوذ �لأجنبي(، ويقول �ملهدي �إن �أي حركة جديدة 

يف �ل�صود�ن ل متتلك روؤية جديدة تقدم �لرد على هذه �لتحديات لن ت�صتطيع �أن تلعب دور� ر�ئد� يف 

قيادة حركة �لتغيري و�لت�صدي ملهام �ملرحلة وم�صئولياتها. ويوؤكد منذ �لبد�ية �أن �أي حماولة حل�صد 

�حلركة حول هياكل فارغة تفتقر للروؤية �ل�رسعية �ل�صحيحة و�لتاريخية �ل�صليمة؛ ل ميكن �أن ت�صنع 

حركة فعالة، و�إن �أي قيادة كاريزمية ل متلك مثل هذه �لروؤية لن ت�صتطيع بعث �حلياة يف �حلركة.

وهكذ�؛ فاإن �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية، �لتي يعتقد �لكثريون �أنها حتولت من حركة ذ�ت قو�عد 

�صعبية و�أطر تنظيمية �إىل جمرد �إ�صالميني متنفذين يف �ل�صلطة، يبدو �أن �مل�صتقبل �لقريب �صيكون 

من ن�صيب مر�جعاتها، خ�صو�صا بعد عقدها �لثالث، �لذي �صيتقرر فيه م�صري �لوطن، �إما �أن يبقى 

�أو ممزقا، ويف كلٍّ تكون �حلركة �لإ�صالمية �ل�صود�نية على موعد مع مر�جعات ��صتهلتها  موحد� 

بالدولة و�حلركة و�أنهتها بالوطن.. �إنها تتجه �صوب مربع �لإنقاذ �لذي وقفت فيه يف �لعام 1989.
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* باحث يف در��سات �ل�سالم و�ل�رش�عات �لدولية.

قانون	الطوارئ	فى	م�ضر		

يتعار�ص	مع	املعايري	الدولية

تقرير دويل يوؤكد اأن مكافحة االإرهاب ال تعني انتهاك حقوق االإن�ضان

�سامي �سعد جرج�ص*

قام مارتني �صنني �ملقرر �خلا�س �ملعني بتعزيز وحماية حقوق �لإن�صان و�حلريات �لأ�صا�صية يف 

�صياق مكافحة �لإرهاب بزيارة م�رس، �لتي يعتربها بلد ذ�ت باع يف مكافحة �لإرهاب، وذلك خالل 

�لقانون  و�أحكام  �لطو�رئ  قانون  فح�س  زيارته  ��صتهدفت   .2009 اأبريل   21 اإىل   17 من  �لفرتة 

تقرير�  �خلا�س  �ملقرر  �أعد  �لد�صتور.  من   179 �ملادة  وتعديل  �لإرهاب،  بجر�ئم  �ملتعلقة  �جلنائي 

عن �لزيارة تكّون من �أربعة �أجز�ء، مقدمة وثالثة ف�صول، �لأول حول قانون �لطو�رئ و�لقو�نني 

�ملنظمة للحرب �صد �لإرهاب، و�لثاين حول حتديات و�آفاق تغيري بع�س ت�رسيعات مكافحة �لإرهاب، 

و�لأخري يت�صمن �لتو�صيات. 

�جتمع  �مل�رسية،  من �حلكومة  دعوة  على  بناء  �لزيارة جاءت  �أن  �إىل  �ملقدمة  يف  �لتقرير  �أ�صار 

خاللها �ملقرر �خلا�س مع عدد من �لوزر�ء، هم وزر�ء �خلارجية و�لد�خلية و�لعدل ووزير �لدولة 

ورئي�س  �لعام  و�لنائب  �ل�صعب  رئي�س جمل�س  �إىل  بالإ�صافة  �لنيابية،  و�ملجال�س  �لقانونية  لل�صئون 

�ملحكمة �لد�صتورية �لعليا، ورئي�صي �للجنة �لقانونية و�لد�صتورية وجلنة �ل�صئون �خلارجية و�لأمن 

مراجعات

وعرو�ض
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�لقومي مبجل�س �ل�صعب، ونائب رئي�س �ملجل�س �لقومي حلقوق �لإن�صان، ف�صال عن عدد من �ملحامني، 

و�لأكادمييني، وقادة �ملنظمات غري �حلكومية. 

�لف�صل �لأول تناول قانون �لطو�رئ و�لقو�نني �لأخرى �لتي تنظم مكافحة �لإرهاب، وتعريف 

�لد�صتور  179 من  �ملادة  �إيل تقييم تعديل  �لعقوبات �مل�رسي، بالإ�صافة  جر�ئم �لإرهاب يف قانون 

�مل�رسي. كما �أ�صار �إيل �أن �إعالن �لطو�رئ، �أو �حلالت �ل�صتثنائية، ل يجوز ��صتعمالها �إل كاأد�ة 

�لطو�رئ هو تدبري موؤقت،  فاإعالن حالة  �لطبيعية.  �لأحو�ل  ��صتعادة  �أ�صا�صي هو  موؤقتة، لغر�س 

حتدده مقت�صيات �حلالة. مل ينكر �لتقرير �أن م�رس مرت، يف �ملا�صي، باأحد�ث كانت مبثابة خطر 

حقيقي على حياة �لأمة، و�أنها متثلت يف حقبة �ل�رس�ع مع جمموعات م�صلحة كانت ت�صتهدف �إ�صقاط 

��صتمر�ر حالة طو�رئ يف  �نتقد، وبو�صوح،  �لتقرير  �أن  �إل  �إ�صالمية،  �لنظام �حلاكم و�إقامة دولة 

م�رس، ملدة تزيد على ن�صف قرن ب�صكل جعل من حالة �لطو�رئ �ل�صتثنائية هي �حلالة �لعادية، رغم 

�أنه مت عمليًا تفكيك جماعة �جلهاد �لإ�صالمي و�جلماعة �لإ�صالمية بنهاية ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي. 

�عترب �ملقرر �خلا�س �أن �لتعديل �لذي جرى على �ملادة 179 من �لد�صتور، جعلها تنطوي على 

“توؤدي، حتى بعد رفع حالة �لطو�رئ، �إىل حترك  �صمات حالة طو�رئ د�ئمة، وو�صفها باأنها لن 

�لأخرى،  �لد�صتورية  �لأحكام  عن  �نحر�فا  ت�صكل  �لد�صتور  من   179 �ملادة  �أن  و�عترب  حقيقي” 

و�أنها تفتقد مر�عاة �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان. و��صتنكر ما تت�صمنه هذه �ملادة من تد�عيات 

�أو �لبيت  �أو �صئون �لأ�رسة  تتعلق باحلرمان من �حلرية و�لتدخل غري �لقانوين يف �خل�صو�صيات 

�أو �ملر��صالت، ودعا �إيل �رسورة �إ�صناد تلك �ملمار�صات �إىل �إذن ق�صائي، ي�صدر قبل �أي �إجر�ء�ت 

حتقيق تتخذ يف هذ� �ل�صياق.

مكافحة  قانون  و�صع  خالل  للتغيري  �جلارية  و�لآفاق  �لتحديات  على  �لثانى  �لف�صل  ��صتمل 

�لإرهاب �ملقرتح، وهي �لتحديات �ملتمثلة يف تقدمي تعريف دقيق لكل من مفهوم �لإرهاب، و�لإجر�ء�ت 

�ل�صتثنائية، و�لعتقال �لإد�ري بدون حماكمة.

�أو�صح �صنني يف تقريره �أن �ل�صلطات �مل�رسية مل تعر�س عليه م�رسوع قانون مكافحة �لإرهاب؛ 

لذ� فقد �عتمد على تقارير غري ر�صمية حول �صياغة �لقانون. و�أ�صار �إىل �أن هذه �لتقارير جتمع على 

“ل  �أفعال  �أي  ي�صمل  لالإرهاب بحيث  تعريفا ف�صفا�ًصا  تعطي  �لإرهاب  قانون مكافحة  �أن م�صودة 

ت�صتتبع عنفا ج�صديا �صد �لأفر�د بل كل ما يهدف �إىل �لتهديد �أو �لرتويع لالإخالل بالنظام �لعام �أو 

تعري�س �صالمة �ملجتمع و�أمنه للخطر” و�أنه يت�صمن بالإ�صافة �إىل ذلك جمموعة و��صعة من �ملقا�صد 

“منع �أو عرقلة ممار�صة �ل�صلطات �لعامة لأعمالها �أو تعطيل تطبيق �لد�صتور �أو �لقو�نني �أو  مثل 
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�أنها يف �لو�قع لي�صت �صمن  �إرهابية فى حني  �أفعال باأنها  “�لأمر �لذي يرتتب عليه نعت  �للو�ئح؛ 

�أفعال �لإرهاب، وميكن �أن جترم يف �أي ن�صو�س قانونية عقابية �أخرى، غري قانون مكافحة �لإرهاب، 

�إذ� �قت�صى �لأمر.

�أو�صح �لتقرير �أن �صنني �أ�صدى �إىل �مل�صئولني �مل�رسيني ن�صائحه بعدم �لن�س يف �لقانون �ملقرتح 

و�أن ي�صتمل  �أهد�فها”،  “بناء على  �إرهابية  �أن ت�صف �ملنظمات بكونها  �أي كلمات من �صاأنها  على 

�لقانون بدل من ذلك على جترمي “�أفعال حمددة”، لأن نعت �أي منظمة باأنها �إرهابية وفقا لأهد�فها، 

�أن مثل  ويرى �ملقرر �خلا�س  “ب�صورة غري مالئمة”،  ينطوي على خطر تو�صيع مفهوم �لإرهاب 

من  �ل�صلمية  �لأن�صطة  مبمار�صة  �ملت�صلة  �لإن�صان  بحقوق  �لتمتع  مربر،  بدون  يقيد،  �لتو�صع  ذلك 

خالل جمعيات م�رسوعة. و�أ�صار �إيل �لكثري من �حلالت �لتي طبق فيها قانون �لطو�رئ، يف ظروف 

لي�س لها �أي �صلة و��صحة بالإرهاب، مثل �لتعامل مع �ملتظاهرين يف 5 اأبريل 2008. كما �أن �ملحاكم 

�لع�صكرية ��صتنادً� �إىل �لقر�ر �جلمهوري 385 نظرت يف �لعديد من ق�صايا مل تكن للمتهم فيها �أي 

�صلة و��صحة باأعمال �إرهابية.

مل يقتنع �ملقرر �خلا�س باأنه توجد حالت ��صتثنائية تدعم مز�عم �ل�صلطات �مل�رسية باأن قر�ر 

�ملقرر  �لإرهاب، و�عترب  �لوقائية يف مكافحة  لقدرتها  �لطو�رئ؛ �صيمثل تهديًد� خطرًي�  �إلغاء حالة 

�أن �لإجر�ء�ت �لتي يوفرها قانون �لعقوبات �لعادي تكفي لهذ� �لغر�س. و�نتقد �لو�صع  �خلا�س 

�حلايل �لذي ي�صمح بالعتقال ملدة ت�صل �إىل 29 يومًا، دون توجيه تهمة. و�نتقد حرمان �لفرد من 

وباأفر�د  مبحاٍم  �لت�صال  يف  و�حلق  �عتقاله،  باأ�صباب  �إعالنه  يف  �حلق  فيها  مبا  �ل�صمانات،  بع�س 

�لأ�رسة، و�حلق يف �لعرت��س على قانونية �لعتقال، وتقدمي �أي حجج تتعلق بالعتقال �أمام �صلطة 

تلك  مثل  على  �ملقرتح  �لإرهاب  قانون  ي�صتمل  �أن  على  �مل�رسية  �حلكومة  �لتقرير  وحث  ق�صائية. 

�صاعة  و�لع�رسين  �لأربع  غ�صون  يف  �لق�صاء  على  بالعر�س  �لتمتع  كذلك  ي�صمن  و�أن  �ل�صمانات، 

�لأوىل بعد �لعتقال.

ويبدي �لتقرير �عرت��صه على �ملادة 3)1( من قانون �لطو�رئ �لتي ل ت�صمح لل�صخ�س �ملعتقل، 

�إل بعد ثالثني يومًا من �إ�صد�ر �أمر �لعتقال، باأن يعرت�س على م�رسوعية �لعتقال �أمام �ملحكمة �لتي 

تقرر يف غ�صون 15 يومًا �إطالق �رس�ح �مل�صتبه فيه �أو �عتقاله. وي�صتطيع وزير �لد�خلية �أن يعرت�س 

على �إطالق �رس�ح �ل�صخ�س حتى 15 يومًا بعد قر�ر �ملحكمة، ويكون على �ملحكمة �أن تبت يف �لق�صية 

يف غ�صون 15 يومًا �أخرى. ويذكر �لتقرير �أنه بح�صب �لق�صايا �ملوثقة �لتي قدمت للمقرر �خلا�س 

�أو جتديد حب�س �مل�صتبه بهم باملخالفة لأحكام  “متديد  �أمن �لدولة غالبًا ما تعمل على  فاإن مباحث 

�ضامي �ضعد جرج�ض
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ووفقا لذلك ميكن �لقول �إن قانون �لطو�رئ ل يحدد �لفرتة  �ملحاكم �لقا�صية باإطالق �رس�حهم”. 

�لزمنية �لق�صوى لالعتقال �لإد�ري، لأي �صخ�س يعترب تهديدً� لالأمن �لقومي، وهو ما يعني �أن يتم 

�حتجازه �إىل �أجل غري م�صمى مبوجب هذ� �لنظام. وعليه حث تقرير �صنني حكومة م�رس على وقف 

جتديد �لعتقال �لإد�ري عندما تاأمر �ملحكمة بالإفر�ج.

�أ�صكال  �لأ�صخا�س من  �لتي جترد   179 �ملادة  على خطورة و�صعية  �صنني  �أكد  �ل�صياق  هذ�  يف 

�لدولة  رئي�س  �إذن، ومتنح  بدون  و�لعتقال  �لقب�س  لعمليات  ت�صهيلها  نتيجة  �لد�صتورية؛  �حلماية 

�حلق يف �إحالة �أي جرمية �إرهاب �إىل �أي هيئة ق�صائية من�صو�س عليها يف �لد�صتور �أو �لقانون؛ �لأمر 

�لتقرير  �نتقد  �لإطار  ذلك  د�صتوريًا. ويف  �أمرً�  �ملحاكم �خلا�صة  �أمام  �ملدنيني  �لذي يجعل حماكمة 

�أي�صا �ملادة 12 من قانون �لطو�رئ، لأنها تخّول رئي�س �لدولة �صلطة �لأمر باإعادة �ملحاكمة يف ق�صية 

يكون قد �صبق �لف�صل فيها �أمام حمكمة �أمن �لدولة �لعليا طو�رئ. وهذ� يخالف مبد�أ عدم جو�ز 

�لتام بني �ل�صلطتني  �ملحاكمة على �جلرمية ذ�تها مرتني. كل ذلك يقّو�س على نحو خطري �لف�صل 

وهنا  و��صتقاللها.  �ملحاكم  هذه  نز�هة  يف  �لأقل  على  �لت�صاوؤل  يثار  ثم  ومن  و�لتنفيذية،  �لق�صائية 

يعرب �صنني عن قلقه �لعميق، لأن �لأحكام �ل�صادرة عن حماكم �أمن �لدولة �لعليا طو�رئ يف �ملرحلة 

�لبتد�ئية ل تخ�صع لال�صتئناف، و�أنها ت�صبح نهائية فقط بعد ت�صديق رئي�س �لدولة عليها. ويكرر 

�ملقرر �خلا�س، �لتاأكيد على �حلق يف �إجر�ء مر�جعة كاملة لالإد�نة و�حلكم �أمام حمكمة �أعلى خا�صة 

�إذ� كان من �ملمكن �أن توؤدي �لإد�نة �إىل �حلكم بالإعد�م. كما �عترب �أن �إتاحة ملفات �لق�صية ملحامي 

�لدقيق  باملحتوى  �إحاطتهم  �أو  �لطو�رئ،  حماكم  �أو  �لع�صكرية  �ملحاكم  “�أمام  بالإرهاب  �ملتهمني 

للتهم �ملوجهة �إليهم يف �جلل�صة �لأوىل للمحاكمة فقط، يجعل حق �ملتهم يف �لدفاع �ملالئم �رسبًا من 

�لوهم”.

كما �أ�صار �لتقرير �أي�صا �إيل �ت�صاع �صلطات قو�ت مباحث �أمن �لدولة مبوجب قانون �لطو�رئ، 

وجتديد �أو�مر �لعتقال، وعدم تطبيق �أو�مر �لإفر�ج �ل�صادرة عن �ملحاكم، حيث يجوز لنيابة �أمن 

�لدولة �لعليا �أن حتب�س �ل�صخ�س �مل�صتبه يف �أنه �إرهابي ملدة 6 �أ�صهر. كما �أ�صار �إيل �أن �مل�صئولني 

�مل�رسيني مل ي�صتطيعو� تقدمي رقم حمدد لعدد �ملعتقلني �إد�ريا وفقا لقانون �لطو�رئ. بح�صب �لتقرير 

ي�صري �لعديد من “امل�صادر” �إىل �أن هناك �لآلف من �لأ�صخا�س �ملعتقلني مبوجب �ملادة �لثالثة من 

قانون �لطو�رئ و�لذين �متدت فرتة حب�صهم �إىل ع�رس �صنو�ت. ير�صد �لتقرير �أن �ل�صجناء �لذين 

يعرت�صون على م�رسوعية �عتقالهم يو�جهون يف كثري من �لأحيان ت�رسفات �نتقامية، مثل نقلهم �إىل 

دون من �حلق يف زيارة �لأقارب �أو �ملحامي �أو  �صجون بعيدة، حيث ت�صتد ق�صوة �لظروف �أو ُيجرَّ

�لطبيب �لنف�صي.
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يتطرق �لتقرير �أي�ًصا �إىل مر�فق �لحتجاز غري �لقانونية و��صتخد�م �لتعذيب �أثناء �لتحقيق يف 

�دعاء�ت �رتكاب جر�ئم �إرهابية. �عترب �صنني �أن �لعتقال غري �لقانوين يف مقار مباحث �أمن �لدولة 

على  و�إرغامهم  لفرت�ت طويلة،  موؤملة  �أو�صاع  يف  �إبقاوؤهم  يتم  لل�رسب،  �ملعتقلون  تعر�س  –حيث  
�لعرت�ف باأي تهم توجه �إليهم– �إمنا يحدث نتيجة غياب مثري للقلق من ِقَبل �لإ�رس�ف �لق�صائي 

من  –ح�صب �صنني–  على �ملر�فق �لتي تديرها مباحث �أمن �لدولة، وهو و�صع ُيحرم فيه �ملعتقل 

�لتقرير  �أو�صى  وقد  �لق�رسي.  �لختفاء  �إىل  �حلالت  بع�س  يف  وت�صل  �لقانون،  يكفلها  حماية  �أي 

بو�صع �أحكام ملنع �حلب�س �لنفر�دي، و�إتاحة �ت�صال �ملعتقلني باملحامني و�لأطباء ب�صورة عاجلة 

ومنتظمة؛ ل�صمان �حرت�م �حلظر �ملطلق للتعذيب، وتقدمي جميع مرتكبي جر�ئم �لتعذيب للعد�لة. 

يثبت  مل  �إذ�  �لإكر�ه،  ��صُتخل�صت حتت  �أنها  “ُيّدعى  باعرت�فات  �لعتد�د  عدم  على  �صنني  كما حث 

�لعك�س”.

�أ�صار �لتقرير �إىل �أن حالت �لتعذيب، �لتي قد يتعر�س لها �ملتهمون بارتكاب جر�ئم �لإرهاب، 

�صتوؤدي �إىل تردد �لدول �لأخرى يف �لتعاون مع م�رس يف �مل�صائل �ملتعلقة بالإرهاب، �أو رف�صها هذ� 

�ل�صتثنائي”  “�لت�صليم  عليه  ُيطلق  ما  ��صتخد�م  من  قلقه  عن  �خلا�س  �ملقرر  �أعرب  كما  �لتعاون. 

�أو  ��صتجو�به  بغر�س  �أخرى؛  دولة  �إىل  �رًس�  �صخ�س  نقل  به  ويق�صد  �لإرهاب،  مكافحة  �إطار  يف 

�حتجازه، وهو �إجر�ء ل ي�صمح به �لقانون �لدويل. كما يذكر �ملقرر �خلا�س �أن �حلكومة �مل�رسية 

مل جتر حتقيقات د�خلية جمدية يف �أي حالة ت�صليم، كما �أنها �أي�صا رف�صت �لتعاون يف �لتحقيقات 

�لق�صائية �أو غري �لق�صائية �لتي جتريها بلد�ن �أخرى يف هذه �لظاهرة.

جانب  من  �لفقهية،  �ملر�جعات  ملبادرة  �لد�عمة  �حلكومية  �جلهود  على  �خلا�س  �ملقرر  �أثنى 

كبار �أع�صاء �جلماعة �لإ�صالمية، و�لتي �أطلقوها من جانب و�حد، حول رف�س تف�صري�تهم �لدينية 

�ل�صابقة لالإ�صالم، و�لتي كانو� ي�صتخدمونها يف تربير ما قامو� به من �أعمال �لعنف. و�أعلن ت�صجيعه 

لتلك �لتد�بري �حلكومية �لتي تهدف �إىل منع �لتنظري �لثوري للعنف، وت�صهيل ودعم �ملبادر�ت �صد 

هذ� �لتنظري. وباملقابل فقد ت�صمن �لتقرير خماوف �ملقرر �خلا�س من ��صتخد�م �حلكومة مثل تلك 

�ملر�جعات �لفقهية كاأد�ة للم�صاومة �أو ك�رسط لالإفر�ج عن �لأ�صخا�س �مل�صتبه يف �نتمائهم للجماعات 

�لإرهابية، ويخ�صعون لالعتقال �لإد�ري، �لأمر �لذي يعرف بـ”�إعالن �لتوبة”.

يف نهاية �لتقرير يقدم �صنني عدًد� من �لتو�صيات للتعامل مع �ل�صلبيات �لتي تطرق لها �لتقرير 

وتنقيح  �لطو�رئ،  قانون  و�إلغاء  �لطو�رئ  حالة  �إنهاء  �رسورة  على  فيوؤكد  �ملختلفة؛  ف�صوله  يف 

�ملادة 179 من �لد�صتور �مل�رسي، و�رسورة �صياغة “�لن�صو�س �لتي جترم �لن�صاط �لإرهابي يف 

�ضامي �ضعد جرج�ض
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عبار�ت و��صحة ودقيقة” و�أن ي�صتند حظر �ملنظمات �لإرهابية، �إىل �أدلة و�قعية بعيد� عن �لأهد�ف 

�أي �أحكام  �إ�صاءة �ملعاملة، و�إلغاء  �أو�صى بو�صع �صمانات قانونية �رسيحة �صد  �أو �لغايات. كما 

قانونية ت�صمح بالعتقال �لإد�ري، و�عتماد �آلية �صارمة تت�صمن �لقيام بتفتي�س م�صتقل وغري مقيد 

وغري معلن جلميع �أماكن �لعتقال. هذ� بالإ�صافة �إىل �صمان حماكمة عادلة يف جميع �حلالت �لتي 

بها  �حتجاز معرتف  �أماكن  يف  �إىل م�رس  ي�صلم  �صخ�س  �أي  �حتجاز  �إرهاب، و�صمان  على  تنطوي 

ر�صميًّا منذ حلظة و�صوله، وكذلك �صمان و�صوله �لفوري و�لعادي �إىل �ل�صلطات �لق�صائية، و�إىل 

ت�صمن  �ملدى  وبعيدة  فعالة  تد�بري  �تخاذ  على  �مل�رسية  �حلكومة  حث  كما  بنف�صه،  يختاره  حماٍم 

عدم تكر�ر �صيا�صات �لت�صليم �ل�صتثنائي و�لت�صديق على �لربوتوكول �لختياري لتفاقية مناه�صة 

�لتعذيب. 

وب�صكل عام تتطابق �لآر�ء �لو�ردة بهذ� �لتقرير مع �آر�ء �صينني �لو�ردة يف تقارير �صابقة حول 

�نتهاكات حقوق �لإن�صان �لناجتة عن قو�نني مكافحة �لإرهاب. تتمحور هذه �لآر�ء حول �أن �لقو�نني 

�ملو�صعة ملكافحة �لإرهاب و�ل�صلطات �ل�صتثنائية ملنع جر�ئم �لإرهاب لدى بع�س �حلكومات تعاقب 

�ملهم�صني وتقمع �حلركات �لجتماعية و�جلماعات �لتي تنا�صل من �جل �مل�صاو�ة. و�أن غالبية هوؤلء 

�ملهم�صني هم �إما �صحايا للجماعات �ملتطرفة �أو �صحايا لإجر�ء�ت مكافحة �لإرهاب. وعليه فاإنه يرى 

�أن مكافحة �لإرهاب يجب �أن تتم بقدر �أكرث فعالية مع �للتز�م بحقوق �لإن�صان وبدون �للجوء �إىل 

�أي �صلطات ��صتثنائية ملنع جر�ئم �لإرهاب، و�أنه ينبغي مقاومة �لإرهاب كظاهرة من خالل ت�رسيعات 

�لعقوبات، و�أنه مهما كان ت�صور �لتهديد �لذي ميثله �أي �صخ�س فاإن �أي حالة طو�رئ ل تربر �تخاذ 

�أي �إجر�ء يتناق�س مع �لقو�عد �لقطعية للقانون �لدويل �لتي حتظر �حلرمان من �حلرية تع�صفًا. 

قانون	الطوارئ	فى	م�ضر	يتعار�ص	مع	املعايري	الدولية
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�لتحقيق يف  �أجل  �ملتحدة من  �لأمم  تكليفي من قبل منظمة  قبلت برتّدد 
1

مز�عم �نتهاك قانون �حلرب و�لقانون �لدويل �لإن�صاين، خالل حرب �لثالثة 

�أ�صابيع �لإ�رس�ئيلية على قطاع غزة، �ل�صتاء �ملا�صي. �لق�صية تنطوي على 

�صمل  �للجنة  تكليف  لأن  �ملهمة  قبلت  �صيا�صيًا.  وم�صحونة  بالغة  �تهامات 

�لنظر يف كل �لأطر�ف: �إ�رس�ئيل، حما�س �لتي ت�صيطر على غزة، و�لف�صائل 

�للجنة  يف  �لآخرين  �ملفّو�صني  لأن  قبلتها  �لأخرى.  �مل�صلحة  �لفل�صطينية 

لكن  �حلقائق.  على  مبني  مو�صوعي  حتقيق  باإجر�ء  وملتزمون  حمرتفون 

فوق كل هذ�، قبلت �ملهمة لأنني �أوؤمن ب�صدة بحكم �لقانون وقو�نني �حلرب، 

و�ملبد�أ �لذي يقول �إنه يف �لنز�عات �مل�صلحة، يجب حماية �ملدنيني من �لأذى 

�إىل �أق�صى حدود ممكنة.

17 �سبتمرب 2009،  *مقال ن�رشه ريت�سارد جولد�ستون يف �سحيفة نيويورك تاميز يف عدد 
 27 يف  غزة  قطاع  على  العربية  الدولة  �سّنته  الذي  العدوان  يف  التحقيق  جلنته  اأنهت  بعدما 

اللبنانية يف عددها  نقاًل عن �سحيفة الأخبار  دي�سمرب 2008 على مدى 22 يوًما. والرتجمة 

ال�سادر يف 5 اأكتوبر 2009.

وثائق

ريت�ضارد جولد�ضتون يكتب:

 

ف�ضل تطبيق العدالة 
*

يك�ضف	نفاًقا	غري	مقبول

وثيقة
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من  �لعديد  ُقتل  �لأ�صا�صي.  �ملبد�أ  بهذ�  ��صتهز�أو�  �لأطر�ف  جميع  غزة،  يف  �لقتال  وخالل 

�ملئات  3 مدنيني وُجرح  ُقتل  �إ�رس�ئيل،  �أذى خطريً�. يف  تاأّذى  منهم  و�أكرث  لغري �رسورة،  �ملدنيني 

جّر�ء �ل�صو�ريخ �لتي �أطلقتها »حما�س« و�ملجموعات �لأخرى. كذلك خ�رست فتاتان فل�صطينيتان 

روحيهما عندما �أخطاأت هذه �ل�صو�ريخ هدفها.

�لع�صكرية  �لأهد�ف  على  �ملتكافئة  غري  �لهجمات  جّر�ء  ُقتلو�  �ملدنيني.  مئات  ُقتل  غزة،  يف 

�مل�رسوعة، وجّر�ء �لهجمات على �مل�صت�صفيات و�ملن�صاآت �ملدنية. ُقتلو� جّر�ء �لأ�صلحة �لدقيقة مثل 

�ل�صو�ريخ �لتي �أطلقتها �لطائر�ت من دون طيار، و�أي�صًا جّر�ء ق�صف �ملدفعية �لثقيلة. وب�صورة 

متكررة، ف�صلت �لقو�ت �لدفاعية �لإ�رس�ئيلية يف �لتمييز متييزً� و�فيًا بني �ملقاتلني و�ملدنيني، كما 

تفر�س ب�رس�مة قو�نني �حلرب.

مقاتلي  و�أن  �صعب،  �أمر  بال�صكان  مكتظة  منطقة  يف  �ملقاتلني  حتديد  �أن  يف  حق  على  �إ�رس�ئيل 

كل  �تخاذ  يف  �إ�رس�ئيل  و�جبات  ترفع  ل  �حلقيقة  هذه  لكّن  �ملدنيني.  مع  مر�ت  �ختلطو�  »حما�س« 

�لإجر�ء�ت �ملجدية من �أجل تخفيف �لأذى عن �ملدنيني.

وجد فريقنا لتق�ّصي �حلقائق �أنه يف حالت عديدة، كان ميكن لإ�رس�ئيل �أن تفعل �أكرث؛ من �أجل 

جتّنب �ملدنيني من دون �لت�صحية باأهد�فها �لع�صكرية �ل�رسعية و�ملعلنة. كان يجب عليها �أن متتنع 

باإزهاق  لكن  ع�صكرية  مكا�صب  تنتج  قد  باأعمال  �لقيام  وعن  �لو��صحة،  �ملدنية  �ملباين  مهاجمة  عن 

�لعديد من �لأرو�ح �ملدنية. يف هذه �حلالت، على �إ�رس�ئيل �أن جُتري حتقيقاتها، وحما�س ملزمة بفعل 

�ل�صيء نف�صه. عليهما �أن يحققا مبا جرى، و�أن يعاقبا بطريقة منا�صبة �أّي جندي �أو قائد ُوجد �أنه 

قد �نتهك �لقانون.

ل�صوء �حلظ، كّل من �إ�رس�ئيل وحما�س لديهما �صجل قامت بخ�صو�س �إجر�ء حتقيقات يف ت�رّسفات 

قو�تهما �خلا�صة. �أنا ل �أدرك �أي حالة ُعوقب فيها مقاتل لـ»حما�س« لأنه �أطلق عمدً� �صاروخًا على 

منطقة مدنية يف �إ�رس�ئيل، بل على �لعك�س، فاإن قياد�ت »حما�س« �أثنو� ب�صورة متكررة على �أفعال 

كهذه. وبينما بد�أت �إ�رس�ئيل حتقيقاتها يف �نتهاكات مزعومة لقو�تها خالل نز�ع غزة، فاإنها ل تبدو 

جّدية ومو�صوعية.

ويف غياب �لتحقيقات �ملحلية ذ�ت �ل�صدقية، للمجتمع �لدويل دور يوؤديه. و�إذ� كان ل ميكن حتقيق 

�آليات  �أن تت�رسف. وهناك  �لأجنبية  �ملحلية، فعلى �حلكومة  �ل�صلطات  للمدنيني من خالل  �لعد�لة 

وممار�صة  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  �صمنها  ومن  �لدولية،  �لعد�لة  حتقيق  خاللها  من  ميكن  متعددة 

يف  تت�صارك  جميعها  لكن  جنيف.  معاهدة  منتهكي  �صّد  �لعاملية  �لق�صائية  لل�صلطة  �لأخرى  �لدول 

ف�ضل	تطبيق	العدالة	يك�ضف	نفاًقا	غري	مقبول
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�أولئك �لذين ينتهكون قو�نني �حلرب، �لتي تقوم على �لفر�صية �لتي تقول  هدف جامع: حما�صبة 

�إن �ملقاتلني �ملخطئني و�صباطهم ميكن �أن يو�جهو� �لعد�لة، حتى و�إن كانت حكومتهم �أو �صلطتهم 

�حلاكمة غري ر�غبة يف �تخاذ هذ� �لإجر�ء.

�ل�صعي ور�ء تطبيق �لعد�لة يف هذه �حلالة �أمر �رسوري، لأنه يجب �أل تكون �أي دولة �أو جماعة 

م�صلحة فوق �لقانون. تو�جه �حلكومات �لغربية على وجه �خل�صو�س حتديًا؛ لأنها دفعت باجتاه 

�ملحا�صبة يف مناطق �لنز�عات كد�رفور، لكن �لآن عليها �أن تفعل �ملثل مع �إ�رس�ئيل، �لدولة �حلليفة 

و�لدميوقر�طية.

�لف�صل يف تطبيق �لعد�لة يف �لنتهاكات �خلطرية �لتي جرت خالل �لقتال �صتكون له عو�قب يف 

غاية �ل�رسر على �لعد�لة �لدولية، و�صتك�صف نفاقًا غري مقبول. خدمة ملئات �ملدنيني �لذي ماتو� من 

دون �أي حاجة، ومن �أجل �مل�صاو�ة يف تطبيق �لعد�لة �لدولية، �جلناة �لذين �رتكبو� �نتهاكات خطرية 

يجب �أن يخ�صعو� للمحا�صبة.

وثيقة
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بعد نحو �صتة �أ�صهر فقط من �ندلع �لعنف �لطائفي بالإ�صكندرية على 
1

عر�صها  مت  مل�رسحية  دي«  »�صي.  حول  �ل�صحف  بع�س  تناقلته  ما  خلفيات 

�إ�صاء�ت  �أو  بالإ�صالم  م�صا�صا  وت�صمنت  �صنتني،  قبل  �لكنائ�س  باإحدى 

جديدة  عنف  لأحد�ث  م�رسحا  لتكون  جمدد�  �لإ�صكندرية  عادت  لر�صوله، 

و�صد�مات بني �مل�صلمني و�لأقباط خالل تظاهر�ت، رفعت فيها �مل�صاحف يف 

مو�جهة �ل�صلبان، ورفع فيها �مل�صلمون �صعار�ت من نوع »فد�ك يا ر�صول 

�هلل«، بينما رفع �لأقباط لفتات ل تخلو من دللة على �ل�صعور بال�صطهاد من 

قبيل »لن نغادر« وقد تفجرت هذه �لأحد�ث يف �أعقاب ما �صهدته �لإ�صكندرية 

من �عتد�ء �آثم على ثالث كنائ�س يف 20 �أبريل �ملا�صي وقبيل �حتفالت عيد 

من  �آخر  عدد�  و�أ�صاب  �لأقباط  �مل�صلني  �أحد  بحياة  �أودى  �ملجيد،  �لقيامة 

�ملوجودين د�خل هذه �لكنائ�س �أو �ملتجمعني �أمامها.

* ورقة موقف اأ�سدرها مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، على خلفية اأحداث العنف 
الطائفي التي اندلعت يف مدينة الإ�سكندرية يف عام 2006، واأعدها ع�سام الدين حممد ح�سن 

مدير وحدة البحوث باملركز، ون�رصت يف 9 مايو 2006.

وثائق

فى اأ�ضباب اندالع العنف الطائفي 

فى م�ضر*

وثيقة
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�أي  �إجر�ء  قبل  من  �لإ�صكندرية  وحمافظ  �لأمن  �أجهزة  �صارعت  و�لذي  ذ�ته  حد  يف  �لعتد�ء 

حتقيقات ب�صاأنه للزعم باأنه عمل فردي، قام به كاملعتاد خمتل عقليا، �أظهر ق�صور� �أمنيا فادحا يف 

تاأمني دور �لعبادة وحماية �أرو�ح �ملو�طنني، و�أعاد للذ�كرة �لقبطية �مل�صحونة حو�دث عديدة، بدت 

فيها �لدولة عاجزة عن �لقيام مب�صئولياتها يف حماية �ملو�طنني �لأقباط، وتركو� خاللها ممتلكاتهم 

ودور عباد�تهم هدفا �صهل �ملنال لر�صا�صات �أو �صكاكني و�صيوف �جلماعات �ملتطرفة �أو �ملتع�صبني 

دينيا، ولي�س بعيد� عن �لذ�كرة يف هذ� �ل�صياق مذبحة ديروط، ومذبحة �أبو قرقا�س، ومذبحة دير 

�لأقباط بقرية  �لتي �صهدتها عزبة  �لعنف  �لثانية ب�صعيد م�رس، و�أحد�ث  �لك�صح  �ملحرق ومذبحة 

دميانة مبحافظة �ل�رسقية يف �لت�صعينيات.

�لطائفي  �لعنف  �أحد�ث  للعديد من  �لإ�صكندرية �لأخرية كانت م�رس م�رسحا  �أحد�ث  ومن قبل 

رمبا كان من �أبرزها �لأحد�ث �لتي �صهدتها قرية كفر �صالمة يف يناير �ملا�صي، و�لتي �صهدت قيام 

بع�س �أبناء �لقرية من �مل�صلمني باإحر�ق منازل 20 �أ�رسة قبطية يف �أعقاب م�صاجرة عادية بني عائلة 

قبطية و�أخرى م�صلمة، �نتهت مب�رسع مو�طن م�صلم، ف�صال عن �أحد�ث قرية �لعدي�صات �لتي قام 

فيها متجمهرون من �مل�صلمني مبحاولة �إحر�ق كني�صة بالقرية على زعم �أنه قد �أعيد بناوؤها من دون 

�حل�صول على ترخي�س؛ وهو ما �أف�صى �إىل م�رسع مو�طن قبطي على �لأقل.

وتك�صف �أحد�ث �لإ�صكندرية ذ�تها على �لأقل عن تقاع�س – �إن مل يكن تو�طوؤ- �أجهزة �لأمن يف 

�لت�صدي لالعتد�ء�ت �لتي طالت ممتلكات و�صيار�ت وحمال عدد من �لأقباط، ف�صال عن كني�صتهم 

مبنطقة �لع�صافرة.

لقد بات و��صحا �أن �لحتقان �لديني و�لطائفي قد و�صل �إىل مرحلة عالية من �خلطورة �لتي لن 

يفلح معها ��صتمر�ر ترديد �ل�صطو�نات �مل�رسوخة حول �لوحدة �لوطنية و�لن�صيج �لو�حد لعن�رسي 

�لأمة، �أو تقبيل �للحى بني �لرموز �لدينية لكال »�ملع�صكرين«، �أو �لإبقاء على ملف �لتوتر�ت �لدينية 

حم�صور� يف يد �أجهزة �لأمن �لتي تزيده تاأزما، �لأمر �لذي من �صاأنه �أن يعمق من ت�صاعد م�صاعر 

�لكر�هية، وتنامي ثقافة �لتوج�س و�لريبة �ملتبادلة بني قطاعات و��صعة من �مل�صلمني و�لأقباط على 

حد �صو�ء. ول �صك �أي�صا �أن جممل �ملعاجلات �لر�صمية مللف �لأزمات �لطائفية قد �آلت �إىل �لتب�صيط 

من �صاأن هذه �لأزمات و�للتفاف على �لأ�صباب �لتي تقود �إىل تو�ترها وت�صاعدها، �كتفاًء بامل�صكنات 

�لوقتية، ويرد يف هذ� �لإطار ما يلي:

1-��صتمر�ر �لتباطوؤ �ل�صديد من قبل �لدولة يف معاجلة م�صكالت �لأقباط وثيقة �ل�صلة باإعمال 
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قو�عد �ملو�طنة و�مل�صاو�ة وتكافوؤ �لفر�س. فمن غري �ملعقول �أن يظل حق �لأقباط يف بناء �أو جتديد 

�أو ترميمم كنائ�صهم مرهونا باخلط �لهمايوين �ل�صادر منذ �لعهد �لعثماين، ول يخفف من ذلك نقل 

بع�س �صالحيات »�لباب �لعايل« �لتي �آلت فيما بعد �إىل رئي�س �جلمهورية، �إىل �ملحافظني.

وهنالك �أي�صا يف هذ� �ل�صياق ما ي�صت�صعره �لأقباط من غنب مزمن فيما يتعلق بالتمييز �صدهم يف 

تويل �لوظائف �لعامة و�ملنا�صب �لعليا يف �لدولة.

وف�صال عن ذلك فاإن مظاهر �لتمييز ب�صكل �صارخ، تتبدى يف مناهج �لتعليم �لتي �أ�صقطت عمد� 

قليل من  �لأقباط على حفظ قدر غري  �لطالب  �لتاريخ �مل�رسي، وتكره  �لقبطية من در��صة  �حلقبة 

�لن�صو�س �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية، وتغفل عن تقدمي �لقيم �مل�صرتكة فيما بني �لأديان عموما.

ويبدو �لإعالم ب�صفة عامة موجها للم�صلمني وبخا�صة مع �لتو�صع �لهائل يف �لرب�مج �لدينية، 

�صو�ء يف تلفزيون �لدولة �أو حتى يف �لف�صائيات �مل�صتقلة.

�لتلقائي  �لجتماعي  �لطابع  ذ�ت  وبخا�صة  �لطائفية  لالأزمات  �لر�صمية  �ملعاجلات  2-ميل 

�لعرفية  �ملعاجلات  �إىل  و�للجوء  �صيا�صية  مو�ءمات  حل�صاب  جانبا  �لقانون  تنحية  �إىل  و�لع�صو�ئي 

�لتحري�س  �أو  �لعنف  �ل�صالعة يف  �لأطر�ف  تيقن  �إىل  �ملطاف  نهاية  تقود يف  �لتي  �ل�صلح  وجمال�س 

�أبرز �لأمثلة على ذلك ما حدث موؤخر�  �أنها مبناأى عن �ملحا�صبة و�لعقاب. ورمبا كان  �لطائفي �إىل 

جمل�س  بت�صكيل  �أحد�ثها  ملف  لإغالق  حينها  يف  �لنية  �جتهت  �لتي  بال�رسقية  �صالمة  كفر  قرية  يف 

�أ�رسة   20 �إلز�م  �إىل  و�نتهى  �لقمح،  منيا  مركز  وماأمور  �ملحافظة  عام  �صكرتري  بح�صور  لل�صلح 

قبطية �أ�رسمت �لنري�ن يف منازلها على دفع ن�صف مليون جنيه على �صبيل �لدية لأهل �لقتيل �مل�صلم، 

و�إخر�ج �أفر�د هذه �لأ�رس من �لقرية لكون �أحد �أفر�دها هو �مل�صتبه فيه يف قتل �مل�صلم، كما �أجربو� 

على بيع عقار�تهم �ململوكة لأبناء �لقتيل، بديال عن �إعمال حكم �لقانون عرب حتقيق نزيه وحماكمات 

عادلة، �صو�ء يف جرمية �لقتل �أو يف جر�ئم حر�ئق �ملنازل و�لعتد�ء على �ملمتلكات.

وتبدو �ملو�ءمات �ل�صيا�صية يف �ملعاجلة جلية �أي�صا يف و�قعة �إ�صهار �إ�صالم �ل�صيدة وفاء ق�صطنطني 

–زوجة رجل دين قبطي- حيث �نتهى �لأمر بت�صليمها للكني�صة مبعرفة �أجهزة �لأمن بعد مظاهر�ت 
غا�صبة لالأقباط، بديال عن �لإقر�ر بحقها يف �عتناق �لديانة �لتي تختارها بحرية، طاملا �أنه ل يتو�فر 

ما يثبت تعر�صها ل�صغوط �أجربتها على �عتناق �لإ�صالم.

�لأحد�ث  يف  �لتحقيقات  ملف  �إغالق  يف  �لتاأثري  و��صحة  �ل�صيا�صية  �ملو�ءمات  �أي�صا  تبدو  كما 

�لطائفية �لتي جرت يف �أكتوبر �ملا�صي على �صلة بالـ »�صي.دي« �ل�صهري دون �أن يت�صح للر�أي �لعام 

وثيقة



رواق عربي

116

العدد 54

�حلقائق فيما يتعلق بالأطر�ف �مل�صئولة عن ت�رسيب »�ل�صي.دي« �أو �ل�صحف �مل�صئولة عن �إ�صعال 

هذه �لفتنة، �أو �لأطر�ف �مل�صئولة عن �إ�صعال �أحد�ث �لعنف يف تلك �لأزمة.

ويوؤدي غياب �ل�صفافية يف معاجلة ملف �لأزمات �لطائفية �إىل تهيئة مناخ خ�صب لرتويج �ل�صائعات 

ذلك  على  �لأمثلة  �أبرز  كان  ورمبا  �لعك�س.  �أو  لالإ�صالم  �مل�صيحية  من  �لديني  للتحول  حالت  حول 

بع�س  قبل  من  باختطافهما  و�لزعم  تقريبا،  عامني  ملدة  ماريان وكري�صتني  �لفتاتني  �ختفاء  و�قعة 

�لبالغات  جتاه  �ل�صمت  �لأمن  �أجهزة  �لتزمت  حيث  �لإ�صالم.  �عتناق  على  و�إجبارهما  �جلماعات، 

�ملقدمة يف هذ� �ل�صدد، ومل تف�صح عن �لرو�ية �لر�صمية ملالب�صات �لختفاء �إل بعد يوم و�حد فقط من 

تدخل رئي�س �جلمهورية على �إثر تناول �لق�صية على �إحدى �لف�صائيات. ومن ثم فقد �أدى �لتعتيم 

على �ملعلومات ملدة عامني �إىل ��صتمر�ر �ل�صكوك لدى �لأ�رسة ولدى قطاع و��صع من �لأقباط جتاه 

�لرو�ية �لر�صمية �لتي زعمت �أن �لفتاتني قد تزوجتا باثنني من �مل�صلمني ودخلتا �لإ�صالم مبح�س 

�إر�دتهما، ويرف�صان �لعودة لأ�رستهما.

3-�إن جانبا مهما من ظو�هر �لحتقان �لديني و�لطائفي يجد تف�صريه يف بنية و�صلوك �لنظام 

�ل�صتبد�دي �لذي قاد ب�صورة منهجية منذ عام 1952 م�صادرة كاملة للحريات، و�أف�صى �إىل خنق 

�حلياة �ل�صيا�صية و�حلزبية و�حلر�ك �ملدين ب�صفة عامة، وهو ما �أ�صهم يف �لعزوف �لعام للمو�طنني 

عن �مل�صاركة يف �ل�صاأن �لعام، و�جتاه �لأقباط ب�صفة خا�صة لالن�صحاب من �حلياة �لثقافية، وقد فاقم 

من ذلك �جتاه �لنظام وبكثافة �إىل توظيف �لدين وبخا�صة منذ بد�ية �ل�صبعينيات كم�صدر لتعزيز 

م�رسوعيته �ل�صيا�صية �لتي تاآكلت �إىل حد بعيد بفعل تد�عيات هزمية 1967، و��صتخدم يف ذلك بع�س 

تيار�ت �لإ�صالم �ل�صيا�صي و�جلماعات �لدينية يف �رسب �ملعار�صة �أو �إحد�ث تو�زن �صيا�صي معها.

وقد �صاهم �لتوظيف �ل�صيا�صي للدين �أو �لإ�صالم بو�صفه دين �لأغلبية يف �ن�صحاب �لأقباط من 

د�ئرة �مل�صاركة �ل�صيا�صية، وقاد بهم �إىل مزيد من �لتقوقع و�لنعز�ل و�لنكفاء على �ملوؤ�ص�صة �لدينية 

�لقبطية ورموزها، بحيث باتت �لكني�صة ت�صكل �ملجال �لعام لأن�صطة �لأقباط، و�ملالذ لل�صعور بالأمان 

و�حلماية، و�لو�صيط �أو �ملمثل �ل�صيا�صي لالأقباط لدى �لدولة.

�لتو�زنات  �لدولة �ختالل  للدين من قبل  �ل�صيا�صي  �لتوظيف  �أي�صا على  �ملقابل فقد ترتب  ويف 

بني �لقوى �ل�صيا�صية ل�صالح �لإ�صالم �ل�صيا�صي وجماعة �لإخو�ن �مل�صلمني، وت�صاعد دور �ملوؤ�ص�صة 

�لدينية �لإ�صالمية ممثلة يف �لأزهر، وتنامي �ل�صغوط ذ�ت �ل�صبغة �لإ�صالمية على �لبنية �لقانونية 

�مل�رسية من �أجل »�أ�صلمتها« وخا�صة مع تعديل �لد�صتور عام 1980 و�لذي �أ�صبحت معه مبادئ 

فى اأ�ضباب اندالع العنف الطائفي فى م�ضر



117

العدد 54رواق عربي

�ل�رسيعة �لإ�صالمية �مل�صدر �لرئي�صي للت�رسيع.

على  �ملتو��صلة  و�ل�صغوط  و�حلزبي،  �ل�صيا�صي  �لعمل  على  �لهائلة  �لقيود  ��صتمر�ر  ظل  ويف 

�ملجتمع �ملدين، فقد �آلت �لأمور عمليا �إىل »�أ�صلمة« �لف�صاء �ل�صيا�صي �لذي جنح �لإخو�ن �مل�صلمون 

يف �صغله تدريجيا �إىل �حلد �لذي باتت فيه �جلماعة �ملحظورة قانونا متثل �لكتلة �لرئي�صية للمعار�صة 

–�إن مل تكن �لوحيدة- حتت قبة �لربملان.
�مل�صلمني  �لإخو�ن  �ل�صيا�صي وجماعة  لالإ�صالم  �ملتو��صل  �ل�صعود  �صاأن هذ�  �أن من  ول يخفى 

�لت�صدد و�لتطرف لدى  �إىل مقابلته بخطاب مماثل يف  يقود بدوره  �أن  �ملت�صدد  �لإ�صالمي  بخطابهم 

�ملع�صكر �لآخر غري �مل�صلم. وخا�صة يف ظل قر�ءة و�قعية حلالة �ل�صعف �لتي متر بها �لدولة حتت 

وطاأة �صغوط �لبيئة �لدولية و�لإقليمية و�لد�خلية.

لقد قاد نظام �ل�صتبد�د ومعاجلاته �لر�صمية مللف �لأزمات �لطائفية �إىل تاأجيج م�صاعر �لكر�هية 

بني �أبناء �لوطن �لو�حد مبا ينذر بنتائج كارثية، ي�صعب تفاديها م�صتقبال، وبات من �ملتعذر تفادي 

هذه �ملخاطر بدون برنامج �صامل لالإ�صالح �ل�صيا�صي و�لد�صتوري، و�إعادة �لعتبار لقاعدة �ملو�طنة 

�لتي يتاأ�ص�س عليها �مل�صاو�ة يف �حلقوق و�لو�جبات بني جميع �ملو�طنني. ويرد يف هذ� �ل�صدد على 

وجه �خل�صو�س.

�لعزبي  �لكنائ�س )�ملعروفة بقو�عد  لبناء  �لع�رس  �لهمايوين و�لقو�عد  �إلغاء قانون �خلط  اأوال: 

�لأديان  �أتباع  بني  �مل�صاو�ة  يكفل  و�صيانتها،  �لعبادة  دور  لبناء  موحد  قانون  و�إ�صد�ر  با�صا(، 

و�ملذ�هب �لدينية.

ثانيا: �لنزول على ��صتحقاقات �لإ�صالح �لدميقر�طي، وعلى �لأخ�س فيما يتعلق برفع �لقيود 

تكوين  وحرية  �لتعبري  حريات  و�إطالق  �لأحز�ب،  تكوين  وحرية  �حلزبي  �ل�صيا�صي  �لعمل  على 

�جلمعيات و�ملنظمات غري �حلكومية، ومن �صاأن ذلك �أن ي�صع حد� لتديني �لف�صاء �ل�صيا�صي.

ثالثا: تبني نظام �نتخابي جديد، يقوم على �لقو�ئم �لن�صبية غري �مل�رسوطة، ويحفز �لأحز�ب 

��صتخد�م  على  حظر�  ويفر�س  �ملهم�صة،  �لفئات  من  وغريهم  �لأقباط  من  مبر�صحني  �لتقدم  على 

�ل�صعار�ت �لدينية و�بتز�ز �أ�صو�ت �لناخبني با�صم �لدين، ويهيئ فر�صا �أف�صل ل�صمان �أن تعك�س 

نتائج �لنتخابات �لتنوع �ل�صيا�صي و�لجتماعي و�لثقايف و�لديني لفئات �ملجتمع �مل�رسي.

رابعا: �إعمال مبادئ �مل�صاو�ة وتكافوؤ �لفر�س وعدم �لتمييز يف �صغل �لوظائف �لعامة بحيث ل 
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يخ�صع تويل هذه �لوظائف �إل ملعايري �لكفاءة �ملهنية.

عليها،  �لتعتيم  �أو  �صاأنها  من  بالتهوين  تتاأتى  لن  �لطائفي  �لعنف  �أعمال  مو�جهة  �إن  خام�سا: 

وينبغي �إحاطة �لر�أي �لعام باحلقائق كاملة يف مثل هذه �لأعمال، كما ينبغي تطبيق �لقانون ب�رس�مة 

على خمتلف �لأطر�ف �لتي ت�صارك يف تاأجيج �أعمال �لعنف �لطائفي.

قيم  من  �لإعالء  ت�صتهدف  �لإعالم،  و�صيا�صات  �لتعليم  ملناهج  �صاملة  مر�جعة  �إجر�ء  �ساد�سا: 

�لتع�صب و�لكر�هية  �لت�صامح، وتعزز ثقافة �ملو�طنة و�حلريات ونبذ و�لعنف و��صتئ�صال �صموم 

للمعاجلات  �لت�صدي  �ل�صحفية و�لإعالمية يف  �ل�رسف  �لدينية و�لعمل على تطوير وتفعيل مو�ثيق 

�لإعالمية �لتي تنتهك �لقو�عد �ملهنية و�أخالقيات �ملهنة، وت�صهم يف �إذكاء �لفنت و�لتع�صب.

�ل�صاملة  �لروؤية  عن  مبعزل  تتم  �أن  ميكن  ل  �لأقباط  هموم  معاجلة  �أن  �لتاأكيد  يبقى  اأخريا: 

�ل�صيا�صي  �ل�صتبد�د  مناخ  ظل  يف  �مل�رسيني  ملجمل  �لإن�صان  حقوق  و�إهد�ر  �ملنقو�صة  للمو�طنة 

و�لتع�صب �لديني.. ودومنا برنامج �صامل لالإ�صالح يف �صتى �ملناحي وتو�فر �إر�دة �صيا�صية لتنفيذه، 

�لأقباط، وتوؤخر خال�س  �نق�صامه، وت�رس بحقوق  �أ�صري خطابات طائفية، تكر�س  �صيظل �ملجتمع 

�مل�رسيني ب�صفة عامة من حقبة ممتدة من �ل�صتبد�د.
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عنو�ن  حتت  �لديني  �لتمييز  ملناه�صة  �لثالث  �لوطني  �ملوؤمتر  �نعقد 
1

بالقاهرة  �لدميقر�طية  �جلبهة  حلزب  �لرئي�صي  باملقر  و�ملو�طنة«  »�لإعالم 

طو�ل يوم �ل�صبت �ملو�فق 29 مايو 2010 ملناق�صة �لدور �لذي يلعبه �لإعالم 

�لديني  �لتمييز  �إ�صاعة  للقطاع �خلا�س يف  �أو  للدولة  �مل�رسي �صو�ء �ململوك 

�لدينية ون�رس  �لطائفية و�لكر�هية  �لت�صدي ملخاطر  �أو يف  و�لفرز �لطائفي، 

قيم �ملو�طنة، عرب �ل�صحافة �لورقية، وعرب �لقنو�ت �لتليفزيونية �لأر�صية 

و�لف�صائية، وعرب �ل�صحافة �لإليكرتونية و�ملدونات ومو�قع �لإنرتنت. وقد 

و�ملثقفني  و�ملفكرين  �ملتخ�ص�صني  �لإعالميني  من  نخبة  �ملوؤمتر  يف  �صارك 

لكل  �لعتقاد  وبحرية  بامل�صاو�ة  يوؤمنون  �لذين  و�ل�صيا�صيني  و�لكتاب، 

حول  �لر�أي  تبادلو�  حيث  للجمهور،  كثيف  ح�صور  �إىل  �إ�صافة  �مل�رسيني، 

بالغة على �ملجتمع �مل�رسي يف  �مل�صاألة م�صت�صعرين ما لها من خطورة  هذه 

�صعيه للتقدم و�لدميقر�طية �لذي ل ينف�صل عن �لن�صال من �أجل بناء دولة 

وطنية حديثة تقوم على مبادئ �مل�صاو�ة و�صيادة �لقانون.

*موؤمتر نظمته جمموعة »م�رصيون �سد التمييز الديني«.

وثائق

البيان	اخلتامي	

للموؤمتر	الوطني	الثالث	ملناه�ضة	التمييز	الديني	

»الإعالم	واملواطنة«*

29 مايو 2010
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با�صتعر��س �لأور�ق و�ملناق�صات �حلية �لتي د�رت يف �ملوؤمتر حول �مل�صاألة �لطائفية يف �لإعالم، 

تركزت �لنتائج �مل�صتخل�صة من �ملوؤمتر يف �لتايل:

�لأحز�ب  عرب  �لعامة  �حلياة  يف  �لنا�س  م�صاركة  على  �لدولة  تفر�صها  �لتي  �لقيود  رغم  �إنه   •
�صملت  �مل�رسي،  �لإعالم  �إيجابية يف منظومة  فقد حدثت تطور�ت  و�لنقابات و�جلمعيات وغريها، 

�خلا�صة،  �ل�صحف  من  عدد  و�إ�صد�ر  �خلا�صة،  �لف�صائية  �لتليفزيونية  �لقنو�ت  من  عدد  �إن�صاء 

و�ت�صاع هام�س �حلرية و�ل�صتقاللية يف �لتغطية �لإعالمية، وهو �لأمر �لذي ي�صاعف دور و�صائل 

�لإعالم، وبالتايل م�صئوليتها �إز�ء �ملجتمع.

�أفكار  تكوين  يف  بارزً�  دورً�  تلعب  و�ملقروءة،  و�ملرئية  �مل�صموعة  �لإعالم  و�صائل  �إن   •
�ملو�طنني حول ما ي�صّكل �صلوكًا مقبوًل �جتماعيا، �إل �أن هذ� �لدور غري م�صتغل ب�صكل كامل يف تعزيز 

قيم �لت�صامح و�مل�صاركة �ملجتمعية و�لتعاي�س �ل�صلمي بني جميع �أطياف �ملجتمع، كما �أن كثري� من 

�لعاملني يف و�صائل �لإعالم �مل�صموعة و�ملرئية و�ملقروءة ما ز�لو� يفتقرون �إىل �حرت�م �لقو�عد �ملهنية 

�ل�صليمة، و�لأد�ء �ملهني �لحرت�يف فيما يتعلق بتناول �لعالقة بني �ملختلفني دينيا وطائفيا يف �ملجتمع.

�لديني  �لتع�صب  مو�جهة  يف  و�ل�صحفيني  �لإعالميني  لبع�س  �ملخل�صة  �جلهود  رغم  �إنه   •
و�لطائفية يف م�رس فاإن �لإعالم مهموم ب�صكل عام بالهوية �لدينية ملو�صوعاته و�أ�صخا�صه، وبالتايل 

يربز نف�صه باعتباره �إعالما طائفيا ولي�س باعتباره �إعالما م�رسيا، ومن هنا فاإن �لتغطية �لإعالمية 

لالأحد�ث �لطائفية يف م�رس تربز كتغطية �إعالمية منحازة طائفيا. ويالحظ يف هذ� �ل�صدد �أن �أجهزة 

�لإعالم �مل�رسية – �مل�صموعة و�ملرئية و�ملقروءة – قد د�أبت على تغطية �لأحد�ث �لطائفية ب�صكل 

يفتقر عادة �إىل �حرت�م �لقو�عد �ملهنية �لأمينة.

• �إن و�صائل �لإعالم �حلكومية تردد ب�صكل تلقائي وجهة نظر �حلكومة من عدم وجود طائفية 
�أو متييز ديني يف �ملجتمع �مل�رسي، و�إن �لأحد�ث �لتي تقع ما هي �إل �أحد�ث فردية، تف�رس خطاأ على 

�أنها طائفية، بينما هي لي�صت كذلك، ويف �صبيل هذ� يتم �لتغا�صي عن ن�رس بع�س �لأحد�ث �أو تلوين 

غريها؛ لكي يتم حمو كل ما هو طائفي وت�صويره على �أنه لي�س كذلك، �أو �تهام »�أيٍد خفية« باأنها 

ور�ء �حلر�ئق، متجاهلة �لدور �لذي تلعبه جماعات �لإ�صالم �ل�صيا�صي و�جلماعات �ل�صلفية يف ن�رس 

�لكر�هية �لدينية مدعومة من بع�س �ملوؤ�ص�صات �لدينية �لر�صمية وو�صائل �لإعالم �لر�صمية، �أي �أن 

�صيا�صات ومو�قف �لنظام هي �مل�صئول �لأول عن وجود �لتمييز �لديني و�لفرز �لطائفي.

�لإنرتنت  على  �لإ�صالمية  و�ملو�قع  �لف�صائية  و�لقنو�ت  و�ل�صحف  �ملجالت  من  عدد  يتبنى   •
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عقيدتهم  يف  �لطعن  يف  يتمثل  خا�صة،  و�مل�صيحيني  عامة،  �مل�صلمني  غري  �صد  بالتمييز  يت�صم  خطابا 

وعدم �لعرت�ف مبو�طنتهم �لكاملة، وكذلك ن�صبة �لعديد من �لتهامات و�لدعاء�ت لهم ولرموزهم 

�ملقد�صة. كما تتبنى بع�س �لقنو�ت �لف�صائية و�ملو�قع �مل�صيحية على �لإنرتنت خطابا �صبيها ي�صيء 

�إىل �مل�صلمني من خالل �لإ�صاءة �إىل �لنبي حممد، �أو �لطعن يف عقيدتهم، ويف �لقر�آن، و�أن �لإ�صالم �رس 

�لعرب«، ويتهمهم  و�مل�صتعمرين  �لغز�ة  »�أحفاد  باأنهم  �مل�صلمني يف م�رس  ودماء و�صهوة، وي�صف 

ب�صن »حرب �إبادة« و«متييز عن�رسي« �صد �صكان م�رس �لأ�صليني من �لأقباط، ويطالب بطرد هوؤلء 

�لإعالمية عبار�ت  �ملو�قع و�لقنو�ت  ��صتعمارهم، وي�صتخدم بع�س هذه  �لبالد من  �لغز�ة وتطهري 

جتاوز كل �حلدود �ملقبولة يف �لقدح و�لإ�صاءة.

• ل تعرب هذه �خلطابات �لدينية �ملتطرفة عن �لتيار �لرئي�صي للم�صلمني و�مل�صيحيني، فغالبية 
�مل�رسيني - من �مل�صلمني و�مل�صيحيني على �ل�صو�ء - ترف�س هذ� �خلطاب �ملتع�صب، �إل �أن �مل�صكلة 

�لرئي�صية تكمن يف غياب مناخ و�آليات موؤ�ص�صية ت�صاعد يف �إبر�ز موقف هذه �لأغلبية على �جلانبني 

�إعالميا، ومتكنها من تنظيم �صفوفها وت�صكيل جبهة موحدة قادرة على �لت�صدي لل�صحن �لطائفي، 

م�صت�صلمة  وكاأنها  �جلانبني،  على  �لأغلبية  هذه  تربز  �ل�صائدة  �لإعالمية  �لتغطية  �أن  �ملوؤ�صف  ومن 

لآلة �لفرز و�ل�صحن �لطائفيني �لأعلى �صوتا يف �إعالم �ملتطرفني. يف ظل هذ� �لو�صع يعترب �لت�صدي 

للخطاب �لطائفي �ملتع�صب �رسطا جوهريا حلرمانه من �لتحدث با�صم �مل�رسيني بعد تق�صيمهم �إىل 

طو�ئف عنوة و�قتد�ر�.

• نظر� لأن نظام �حلكم يف م�رس �أ�صعف �لأحز�ب وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين؛ لأنها متثل تهديد� 
ومنحها  �لر�صمية،  و�صبه  �لر�صمية  �لدينية  �ملوؤ�ص�صات  �إىل  للجوء  ��صطر  فقد  لل�صلطة،  لحتكاره 

�ملتطرفة، ولأنه مل يكن يف جعبة  �لدينية  لنفوذ وتاأثري �جلماعات  للقيام بدور مو�ز  �أخ�رس  �صوءً� 

هذه �ملوؤ�ص�صات �صوى �للجوء بدورها لأ�صلوب �ملز�يدة، لإثبات �أنها لي�صت �أقل حر�صا على �حرت�م 

�ل�رسيعة �لإ�صالمية �أو على م�صالح �لأقباط، فقد كان من �لطبيعي �أل يوؤدى ذلك �إل �إىل �إ�صاعة مناخ 

حا�صن للتطرف، �نعك�س على �ل�صجال �لديني يف �لف�صائيات و�ملدونات و�ملو�قع �لإلكرتونية وغرف 

�لدرد�صة على �لإنرتنت.

• �إن �ل�رسط �لرئي�صي لوجود �إعالم م�صئول هو وجود �أ�ص�س ر��صخة للدولة �ملدنية و�لتي تعني 
حياد �لدولة وموؤ�ص�صاتها جتاه كل �لأديان و�لعقائد، فهي �ل�صمانة �لوحيدة للتعددية ولكفالة حرية 

�لعتقاد للجميع، ول يكون هناك دعم �أو متييز لدين ما على ح�صاب �ملعتقد�ت �لأخرى.

وثيقة
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التو�ضيات:

تدخل  �أو  �صيطرة  لأي  و�مل�صموع غري خا�صع  �ملرئي  لالإعالم  م�صتقل  قومي  �إن�صاء جمل�س   .1

حكومي يتوىل مر�قبة �حرت�م و�صائل �لإعالم �مل�رسية حلرية �لتعبري، و�لتاأكد من �أنها ل متار�س 

�لدعوة �إىل �لكر�هية و�لتمييز على �أ�صا�س �لدين �أو �للون �أو �لعن�رس �أو �جلن�س �أو على �أي �أ�صا�س 

من  �أمناء  جمل�س  ويديره  �أ�صكاله،  بجميع  �لتمييز  جترم  مهنية  مبادئ  ملدونة  طبقا  ويعمل  �آخر، 

�ل�صخ�صيات �لعامة �ملعروفة با�صتقالليتها.

�لإعالم  يف  �ملو�طنة  مبد�أ  و�نتهاكات  �لطائفية  �خلطابات  ر�صد  يتوىل  مدين  مر�صد  �إقامة   .2

ب�صاأن  و�أبحاث  در��صات  �إجر�ء  يتوىل  كما  �لعام،  �خلطاب  �أ�صكال  من  وغريها  و�لفن  و�لثقافة 

�ملو�طنة فيما يتعلق بالوعي �لعام وجذور �لتمييز �لديني و�خلطابات �لطائفية وطبيعتها ومقولتها 

�ملو�طنني  وخماطبة  �ملو�طنة،  خلطاب  عميقة  ومنهجية  فكرية  �أ�ص�س  و�صع  يتيح  مبا  �لأ�صا�صية، 

و�ل�صلطات �لعامة وفقا لنتائجها.

�ملبد�أ من معان عميقة،  �ملو�طنة، مبا يحمله هذ�  باإعالء مبد�أ  �لإعالم  قيام و�صائل  3. �رسورة 

تقوم على تاأكيد �مل�صاركة و�مل�صاو�ة بني جميع �ملو�طنني يف �حلقوق و�لو�جبات، ومن ثم جعل قيمة 

�ملو�طنة �أر�صية �صلبة وخلفية قوية ل غنى عنها يف �ملعاجلة �ل�صحفية/ �لإعالمية لالأحد�ث �ملختلفة.

4. �لتاأكد من �حرت�م �ملعتقد�ت �لدينية، وعدم �لإ�صاءة �إليها �أو تناولها بالتجريح، ذلك �أن كل 

�إن�صان �إمنا يوؤمن مبعتقده �لديني �إميانًا مطلقًا، ويرف�س �مل�صا�س به �أو تناوله بالنقد �جلارح، مما 

يتطلب �للتز�م بالقيم �لتي حتافظ على وحدة �ملجتمع �مل�رسي بكل تنوعه وتناغمه وعلى ر�أ�صها 

قيمة �ملو�طنة.

تتناول  و�لتي  �خلا�س،  للقطاع  �أو  للدولة  �ململوكة  �صو�ء  �لإعالم  و�صائل  �لتز�م  �رسورة   .5

�ل�صئون �لدينية �أو �لأحد�ث �لطائفية بالأ�صول �ملهنية يف �صياغة وحترير �لأخبار و�لتقارير وفقا 

م�صادر  �إىل  و�لأفعال  �لأقو�ل  ون�صبة  �ملعلومات،  وتوثيق  دقة  حيث  من  �ل�صليمة  �ملهنية  للقو�عد 

معلومة كلما كان ذلك متاحا وممكنا.

6. �أن تعمل �ملوؤ�ص�صات �لإعالمية على �إ�صد�ر مدونة �صلوك، حتكم �لعمل �لإعالمي فيما يتعلق 

بتغطية �ل�صئون �لدينية و�لأحد�ث ذ�ت �لطابع �لطائفي.

خمتلف  من  ولالإعالميني  لل�صحفيني  تثقيفية  تدريبية  دور�ت  وتنظيم  باإعد�د  �لهتمام   .7

�لتي  �ملختلفة  و�لق�صايا  �ملو�صوعات  ُتعالج  �صحافة  وهي  �ملو�طنة«،  »�صحافة  على  �ملوؤ�ص�صات، 
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�لطائفية و�لتفكيك  �ملو�طنة، ويرف�س  �صاأن  ُيعزز وُيعلى من  �نطالقًا من منظور  �ملجتمع،  يعي�صها 

�إىل  بالإ�صافة  �مل�صرتك،  �ل�صلمي  و�لتعاي�س  �لوطني  و�لتكامل  �لندماج  معاين  ويوؤكد  و�لتجزيء، 

ت�صمني مبادئ قيمة �ملو�طنة يف �لدر��صات و�ملناهج �لتي ُتقدم للد�ر�صني يف كليات و�أق�صام �لإعالم 

باجلامعات �مل�رسية، حتى يخرج �لإعالميون وهم على وعي مببادئ �ملو�طنة.

عند  �لنحياز  وعدم  بالتو�زن  للدولة  �ململوك  و�مل�صموع  و�ملرئي  �ملقروء  �لإعالم  يت�صم  �أن   .8

تناول �لق�صايا �لدينية، �أو �لأحد�ث �لطائفية، و�صمان حق �لرد ملمثلي �ملوؤ�ص�صات �لدينية لت�صحيح 

ما يرد يف �لإعالم ب�صاأن معتقد�تهم �أو منا�صكهم �أو رموزهم، و�أن يتم �لف�صل ب�صكل و��صح و�رسيح 

بني �لر�أي و�خلرب، وهو ما يعد من �لقو�عد �لرئي�صية يف مهنة �ل�صحافة و�لإعالم.

9. تفعيل �ملبادئ �لو�ردة يف ميثاق �ل�رسف �ل�صحفي �لذي و�فق عليه �ملجل�س �لأعلى لل�صحافة 

و�ل�صادر بتاريخ 1998/3/26 وين�س يف �ملادة �لثانية من باب �لتز�مات �ل�صحفي على: »�للتز�م 

�أو  �أو �ملنطوية على �متهان �لأديان  �أو �ملتع�صبة  �إىل �لدعو�ت �لعن�رسية  بعدم �لنحياز يف كتاباته 

�لدعوة �إىل كر�هيتها، �أو �لطعن يف �إميان �لآخرين، �أو تلك �لد�عية �إىل �لتمييز �أو �لحتقار لأي من 

تنظيم  قانون  من   )20( �ملادة  تطبيق  من  لل�صحافة  �لأعلى  �ملجل�س  يتاأكد  و�أن  �ملجتمع«،  طو�ئف 

ال�صحافة ل�صنة 1996 �لتي تت�صمن �لن�س �ل�صابق نف�صه.

وثيقة
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وثيقة

وثائق

تقرير منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضرية 

الآلية اال�ضتعرا�ض الدوري ال�ضامل

اأواًل – مقدمة

1- يقدم هذ� �لتقرير �صهادة جماعية لـ«ملتقى منظمات حقوق االإن�سان 

يلتزم  وبينما  �ليوم.  م�رس  يف  �لإن�صان  حقوق  �أو�صاع  حول   
)1(

امل�ستقلة«

�لو�قع على  يعتمد يف  فاإنه  �ل�صابقة،  �لأربعة  �لأعو�م  بالرتكيز على  �لتقرير 

ح�صيلة ما يقرب من ربع قرن من �لعمل �حلقوقي ميد�نيًا وقانونيًا. وعلى 

خالل  و�لنتهاكات  �لتطور�ت  كل  بر�صد  �لتقرير  هذ�  حيز  ي�صمح  ل  حني 

�لفرتة �لزمنية �ملحددة، فاإنه يركز على �أبرز �لوقائع و�لنتهاكات �لتي تدلل 

على طبيعة �لإ�صكاليات و�لعقبات �لرئي�صية �لتي حتول دون متتع �مل�رسيني 

باحلقوق �لتي �أر�صتها �لتفاقيات �لدولية �لأ�صا�صية حلقوق �لإن�صان، و�لتي 

�صادقت عليها �حلكومة �مل�رسية.

للنهو�س  امل�رصية  اجلمعية  الإن�سان،  حلقوق  القانونية  امل�ساعدة  جمعية  التقرير:  هذا  اأعد   )1(

بامل�ساركة املجتمعية، جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء، دار اخلدمات النقابية والعمالية، 

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، موؤ�س�سة املراأة اجلديدة، املبادرة امل�رصية للحقوق 

الإن�سان،  الأر�س حلقوق  الإن�سان، مركز  القانونية حلقوق  امل�ساعدة  ال�سخ�سية، جمموعة 

ل�سحايا  النف�سي  والتاأهيل  للعالج  الندمي  مركز  الإن�سان،  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز 

العنف، مركز االأندل�ش لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف، مركز ه�سام مبارك للقانون، 

للحقوق  امل�رصي  والتعبري،املركز  الفكر  حرية  موؤ�س�سة  اجلنائي،  لالإ�سالح  العربية  املنظمة 

القت�سادية والجتماعية. 
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ثانيًا-	نظرة	عامة	على	حالة	حقوق	الإن�ضان	فى	م�ضر	

�لقو�نني  حزمة  عن  منف�صل  ب�صكل  م�رس  يف  �لإن�صان  حقوق  �أو�صاع  �إىل  �لنظر  ميكن  ل   -2

و�ل�صيا�صات و�ملمار�صات، بل �إن �مللمح �لأ�صا�صي لو�صع حقوق �لإن�صان يف م�رس �ليوم هو �صيادة 

منط متكامل من �ل�صتثناء و�لنتهاكات يف ظل مناخ من �حل�صانة مت �إن�صاوؤه، وتعميمه ب�صكل عمدي 

على مد�ر عدة عقود. وقد لعبت حالة �لطو�رئ �ملفرو�صة دون �نقطاع منذ عام 1981 دورً� �أ�صا�صيًا 

يف تر�صيخ هذ� �لنمط ون�رس ذلك �ملناخ، على نحو جرى من خالله تعميم �ل�صتثناء، و�إهد�ر حكم 

�صمانات  و�إهد�ر  �لعامة،  و�حلريات  للحقوق  �لد�صتورية  �ل�صمانات  خمتلف  وتعطيل  �لقانون، 

�صيادة �لقانون وخ�صوع �لدولة لأحكامه، وتاآكل مقومات �لدولة �لقانونية، وحتطيم ثقة �ملو�طنني 

�ل�صنو�ت  عرفته  ما  �ل�صتنتاج  هذ�  وطاأة  من  يخفف  ول  �لذ�تية.  بقيمتهم  و�صعورهم  �لدولة  يف 

�لأخرية خ�صي�صًا من �نخر�ط �أق�صام متز�يدة من �ل�صكان يف مقاومة هذه �لنتهاكات و�ل�صيا�صات 

�لتي �أفرزتها، وجناح بع�س منابر �لإعالم �مل�صتقل و�ملجتمع �ملدين و�حلركات �لجتماعية �جلديدة 

يف �نتز�ع م�صاحات للحرية، رغمًا عن �ل�صيا�صات و�ملمار�صات و�لبيئة �لت�رسيعية �لتي حتا�رسهم.

3-ويف ظل �صيوع �صيا�صة �ل�صتثناء هذه تو�صعت �صلطات �لأجهزة �لأمنية حتى حتولت م�رس 

�إىل دولة بولي�صية. فاإىل جانب �لنتهاكات �ملبا�رسة �لتي ترتكبها �أجهزة �لأمن �صد �ملو�طنني و�لتي 

يفلت مرتكبوها يف �لأغلب �لأعم من �لعقاب، �أ�صبحت �لأجهزة �لأمنية تلعب دور� حموريا يف جميع 

�لأهلية  �أو  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صات  �صئون  يف  �لتدخل  على  �لمر  يقت�رس  ومل  �لعامة،  �حلياة  مناحي 

�لكثري من  �لق�صاء يف  �أحكام  تنفيذ  �إىل تعطيل  �أي�صا  �متد  بل  �لإعالمية  �أو  �لدينية  �أو  �لتعليمية  �أو 

�حلالت. 

�أن  من  بدًل  �لفقر  ن�صبة  و�رتفعت  �لختالل،  يف  �لجتماعية  �لعد�لة  موؤ�رس�ت  4-��صتمرت 

تنخف�س، و�ت�صع نطاق �لتفاوت يف �لأو�صاع �لقت�صادية و�لجتماعية بني �لريف و�حل�رس، وبني 

�لدرجة  على  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �حلقوق  �أغلب  �نتهاكات  �أ�صبحت  حتى  و�لفقر�ء،  �لأغنياء 

نف�صها من �ملنهجية و�لنت�صار �لتي تتميز بها �نتهاكات �حلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية يف م�رس.   

5-و تلجاأ �حلكومة �إىل عدة و�صائل ل�رسف �لنتباه عن �صجلها �حلقوقي �مل�صني. وت�صمنت تلك 

�لو�صائل: �لتذرع باخلطر �لذي ت�صكله جماعات �لإ�صالم �ل�صيا�صي، و�لتوظيف �ل�صيا�صي للدين �أو 

لدعاوى ثقافية لإ�صفاء قدر من �مل�رسوعية على �نتهاكات حقوق �لإن�صان، و�إقامة هياكل ديكورية 

توحي باهتمام �لدولة بحقوق �لإن�صان، و�إدخال تعديالت على بع�س �لقو�نني، ل تغري من جوهر 

�لبناء �لت�رسيعي �ل�صتبد�دي، ويف �أح�صن �لأحو�ل �تخاذ بع�س �خلطو�ت �لإيجابية حمدودة �لأثر 
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يف جمايل حقوق �لن�صاء و�لأطفال، وحماولة ت�صويقها لدى �ملجتمع �لدويل على وجه �خل�صو�س؛ 

لتفادي �ملزيد من �لنتقاد�ت، و�رسف �لأنظار عن حزمة و��صعة من �لتد�بري �لت�رسيعية و�ل�صيا�صات 

�لتي يتعني �نتهاجها من �أجل و�صع حد لنتهاكات حقوق �لإن�صان يف م�رس. 

6-لعبت �حلكومة �مل�رسية دورً� قياديًا و��صحًا يف �إ�صعاف �لآليات �لدولية و�لإقليمية حلماية 

�حلكومة  �صعت  �خل�صو�س  وجه  على  �لإن�صان  حلقوق  �لأممي  �ملجل�س  ود�خل  �لإن�صان.  حقوق 

�مل�رسية مر�رً� �إىل حماية �حلكومات �لتي ترتكب �نتهاكات حقوقية ج�صيمة، وتقيد حرية �لتعبري؛ 

�ملجل�س،  يعينهم  �لذين  �مل�صتقلني  ��صتقاللية �خلرب�ء  و�إ�صعاف  �لزدر�ء،  �لأديان من  بزعم حماية 

�ل�صامل   �لدوري  لال�صتعر��س  �ملخ�ص�صة  �ملنظمات غري �حلكومية يف �جلل�صات  �أ�صو�ت  و�إ�صكات 

لعدد من �لبلد�ن �لعربية.

7-�إن �ل�صتنتاجات �ل�صابقة، وما يت�صمنه هذ� �لتقرير من تقييم ملجمل و�صعية حقوق �لإن�صان 

يف م�رس، تقود جميعًا �ىل �لتاأكيد على �أن هذ� �لرتدي �مل�صتمر يف �أو�صاع حقوق �لإن�صان لي�س نتاج 

�لثقافة �ملجتمعية �أو نق�س �ملو�رد �ملادية، �أو �حلاجة �إىل �لتدريب وبناء �لقدر�ت، وهي �حلجج �لتي 

من جانب  �لالزمة  �ل�صيا�صية  لالإر�دة  لالفتقار  نتاج  هو  و�إمنا  وموؤ�ص�صاتها،  ت�صتخدمها �حلكومة 

موؤ�ص�صات �لدولة، للتخلي عن �صيا�صات معينة و�حرت�م وتعزيز حقوق �لإن�صان.

ثالثًا: تقييم وفاء احلكومة امل�ضرية بالتزاماتها فى جمال حقوق االإن�ضان :

اأ	�	احلق	فىاحلياة	واحلرية	والأمان	ال�ضخ�ضي

فال  وروتيني.  منهجي  ب�صكل  ميار�س  �لذي  التعذيب،  من  للم�رسيني  حماية  هناك  8-لي�صت 

تز�ل جر�ئم �لتعذيب ُترتكب يوميًا يف �أق�صام �ل�رسطة ومقار مباحث �أمن �لدولة وغريها من �أماكن 

عديدة  حالت  يف  �جلر�ئم  هذه  وتوؤدي  �لعام؛  �لطريق  ويف  بل  �ل�صجون  د�خل  و�أحيانًا  �لحتجاز، 

موثقة �إىل �لوفاة جر�ء �لإ�صابات �أو �صدة �لتعذيب. ومهما ت�رس �حلكومة �مل�رسية على �أن �لأمر 

ل يعدو كونه حفنة من �حلو�دث �لفردية �لتي يرتكبها ب�صعة �صباط فا�صدين، فاإن مئات �ل�صهاد�ت 

�ملوثقة تفيد �أن �لتعذيب �صيا�صة منهجية، ميار�صها �صباط �ل�رسطة على نطاق و��صع ويف كل �أنحاء 

�أو م�صتبهًا بهم، رجاًل  �أو �جلنائيني، متهمني  �ل�صيا�صيني  �لبالد �صد �ملحتجزين �صو�ء كانو� من 

�أو ن�صاء، بالغني �أو قا�رسين. كل من يقع حتت يدي �ل�رسطة �ليوم -خا�صة من �لفقر�ء- �أ�صبح 

معر�صًا لألو�ن من �لتعذيب و�لإيذ�ء، من �ل�رسب و�ل�صحل و�لركل، �إىل �جللد و�حلرق بال�صجائر 

وثيقة
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طو�ل  �لكاملة  و�لتعرية  �لعيون  تغمية  �إىل  به،  �لقيام  �أو  �جلن�صي  بالإيذ�ء  �لتهديد  ومن  �مل�صتعلة، 

و�لأع�صاء  و�لر�أ�س  �لقدمني  �أ�صابع  �أطر�ف  يف  بتو�صيلها  بالكهرباء  �ل�صعق  ومن  �لتعذيب،  �أيام 

�لتنا�صلية وحلمتي �ل�صدر، �إىل �لتعليق من �لذر�عني على ما�صورة حديدية �و باب حجرة. ويف حالة 

�لن�صاء ل يخلو �لتعذيب و�صوء �ملعاملة من �لعن�رس �جلن�صي �لذي يرت�وح بني �لتهديد بالغت�صاب 

و�لإيذ�ء �جلن�صي ونزع �ملالب�س و�حلجز بني �لرجال �ملحتجزين وحلق �ل�صعر و��صتخد�م �لكهرباء 

يف �صعق �ملناطق �حل�صا�صة من �جل�صد. وبد�أت �ل�رسطة موؤخرً� يف ��صتخد�م �لعنف �جلن�صي �صد 

�لذكور �أي�صًا يف حالت متز�يدة وموثقة. ويف �ل�صنو�ت �لأخرية تو�صعت �حلكومة �مل�رسية يف �أن�صطة 

�لتعذيب حتى �أ�صبحت تقوم به بالوكالة عن دول �أخرى كالوليات �ملتحدة. 

يف  �لتعذيب  جلرمية  �لقا�رس  �لتعريف  تعديل  حماولت  كل  د�ئمًا  �حلكومة  قاومت  وقد   -9

�لقانون �مل�رسي )لكي يت�صق مع تعريف �لأمم �ملتحدة(، و�لذي ل ي�صمل �صوى �لتعذيب �لو�قع �صد 

�لتقارير و�حلالت �ملوثقة  متهم؛ بغر�س حمله على �لعرت�ف بالتهمة. وتتجاهل �حلكومة جميع 

�لتي ت�صري �إىل �أن �لتعذيب �أ�صبح ميار�س �أي�صًا لقائمة طويلة من �لأ�صباب، ت�صمل ترهيب �ملو�طنني، 

�أو جتنيدهم للعمل كمر�صدين لل�رسطة، �أو من باب �لتاأديب تر�صية وجماملة لطرف ثالث، �أو لإجبار 

�ملو�طن على �لتخلي عن �صقة �صكن �أو قطعة �أر�س، �أو �صمن �صيا�صة �أخذ �لرهائن، �لذين عادة ما 

يكونون من ن�صاء �أو �أطفال �أ�رسة �مل�صتبه به، �أو ملعاقبة من يجروؤ على حتدي �ل�صلطة �ملطلقة لرجال 

�ل�رسطة �أو مطالبتهم بتقدمي �أو�مر ق�صائية �أو �أذون بالتفتي�س �أو �لقب�س. كما مينع �لقانون �صحايا 

�لعامة،  �لنيابة  �ل�صلطة يف يد  �أمام �لق�صاء، ويح�رس هذه  �لتعذيب من �خت�صام مرتكبيه مبا�رسة 

مباحث  جهاز  �صباط  فاإن  �لأحو�ل  جميع  ويف  �ل�صكاوى.  من  �لعظمي  �لغالبية  بحفظ  تقوم  �لتي 

تتهمهم  �لتي  �لبالغات  يف  �لتحقيق  �أو حتى  �ملحاكمة  �صد  �إ�صافية  بح�صانة  يتمتعون  �لدولة  �أمن 

فاإن  للمحاكمة،  �ل�صباط  �أحد  باإحالة  �لنيابة  �لتي تقوم فيها  �لنادرة  بالتعذيب. وحتى يف �حلالت 

وز�رة �لد�خلية ل تقوم بوقف �ل�صباط عن �لعمل، �أو حتى نقلهم �أثناء �لتحقيق معهم �أو حماكمتهم، 

عليهم  �لقب�س  �إعادة  و�أحيانًا  بهم  و�لتنكيل  �ل�صحايا  على  �ل�صغط  من  ملزيد  �ملجال  لهم  ترتك  بل 

وتعذيبهم ل�صحب �صكاو�هم �أو �لتنازل عنها. 

�لت�رسيعات �مل�رسية فاإن عقوبة �لعد�م ت�رسي على عدد كبري من �جلر�ئم يف  10- ومبوجب 

كل من قانون �لعقوبات، وقانون �لأحكام �لع�صكرية، وقانون �لأ�صلحة و�لذخائر، وقانون مكافحة 

�أخرى، فاإن حماكم �جلنايات يف م�رس -و�لتي ت�صدر عنها  �ملخدر�ت و�لجتار فيها. ومن ناحية 

جميع �أحكام �لإعد�م يف �لق�صايا غري �ملت�صلة بـ«�لإرهاب«- ل توفر جماًل ل�صتئناف �أحكامها �أمام 

�أمام حمكمة �لنق�س  �أحكامها  �أعلى، و�إمنا يقت�رس حق �ملحكوم عليه على �لطعن يف  هيئة ق�صائية 
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�لتي يقت�رس �خت�صا�صها بدورها على �لتاأكد من �صالمة تطبيق وتف�صري �لقانون دون �إعادة �لنظر 

يف مو�صوع �لدعوى �أو �أدلة �لتهام. �أما �جلانب �لأكرث خطورة فيما يتعلق بتطبيق عقوبة �لإعد�م، 

فهو �صدور �لعديد من �أحكام �لإعد�م عن حماكم �لطو�رئ �أو �ملحاكم �لع�صكرية �صد مدنيني، وهي 

 1992 حماكمات ل توفر �حلد �لأدنى من �صمانات �ملحاكمة �ملن�صفة كما �صريد لحقا. ومنذ عام 

137 حكمًا بالإعد�م يف ق�صايا تتعلق  �لع�صكرية وحماكم �لطو�رئ ما ل يقل عن  �أ�صدرت �ملحاكم 

بـ«�لإرهاب«، مت تنفيذ ما ل يقل عن 67 منها. 

11- و فيما يت�صل بجر�ئم �لقتل خارج نطاق �لقانون فقد �صقط �لعديد من �ل�صحايا على يد 

�ل�رسطة بني قتلي وم�صابني يف �لأعو�م �لأخرية، �صو�ء �أثناء مطارد�ت �ل�رسطة �أو خالل عمليات 

و�لتجمعات  �ملظاهر�ت  ف�س  �أثناء  �ملميتة  للقوة  �ملفرط  �ل�صتخد�م  نتيجة  �أو  �ملنازل،  مد�همة 

�ل�صلمية. وقد لقي ما ل يقل عن 27 مهاجرً� ولجئًا �صود�نيًا م�رسعهم يف و�حدة من تلك �لوقائع 

�أثناء ��صتخد�م �ل�رسطة للعنف يف ف�س �عت�صام �صلمي لل�صود�نيني �أمام مقر مفو�صية �لأمم �ملتحدة 

�لتحقيقات يف �حلادث  �لعامة قر�رً� بحفظ  �لنيابة  و�أ�صدرت   .2005 دي�صمرب  �لالجئني يف  ل�صئون 

دون �إحالة �صخ�س و�حد للمحاكمة، ورف�صت �حلكومة �ل�صماح باأي حتقيق دويل. كما بد�أت قو�ت 

�ملهاجرين  على  مبا�رسة  �لنار  �إطالق  يف   2007 عام  �لإ�رس�ئيلية  ـ  �مل�رسية  �حلدود  على  �ل�رسطة 

�لأفارقة �أثناء حماولتهم �لت�صلل عرب �حلدود �إىل �إ�رس�ئيل بدو�فع �قت�صادية. وقد �أدت هذه �ل�صيا�صة 

�أي  2008 وحده. ومل تقم �حلكومة �مل�رسية بالإعالن عن �إجر�ء  اإىل مقتل 33 مهاجرً� خالل عام 

حتقيقات �أو حماكمات ب�صاأن �أي من تلك �حلالت.  

االختفاء الق�سري، فاإن �أجهزة �لأمن �مل�رسية ماز�لت م�صئولة عن عدم  12-�أما فيما يخ�س 

�ليوم يف معرفة م�صريهم  �لذين ف�صل ذووهم وحماموهم حتى  �ملعتقلني  �لعديد من  �إجالء م�صري 

بعد �عتقالهم. وقد �أح�صت �ملنظمة �مل�رسية حلقوق �لإن�صان عام 2007 ما ل يقل عن 53 حالة من 

�ملختفني ق�رسيًا منذ عام 1992 �أ�صهرهم �ل�صحفي ر�صا هالل.

يف  �ل�رسطة  �أجهزة  تو�صعت  فقد  �لتع�صفي،  و�لحتجاز  �لع�صو�ئي  �لقب�س  يخ�س  فيما  13-و 

�أو  �أعقاب وقوع تفجري�ت  �لأعو�م �لأخرية يف حمالت �ملد�همة �جلماعية و�لع�صو�ئية، ل �صيما يف 

�عتد�ء�ت جنائية �أو طائفية، وهي حمالت يتلوها عادة �حتجاز �أعد�د متفاوتة من �ملو�طنني ب�صكل 

�أو  باأ�رسهم  بالت�صال  لهم  �ل�صماح  عدم  مع  ق�صائية،  جهة  �أي  على  عر�صهم  ودون  قانوين  غري 

حماميهم. كما �عتادت �أجهزة �لأمن على �حتجاز عائالت كاملة كرهائن لإجبار مطلوبني على ت�صليم 

قانون  و�أن  خا�صة  ومنهجتها،  �لنتهاكات  هذه  تر�صيخ  يف  �لطو�رئ  حالة  �أ�صهمت  وقد  �أنف�صهم. 
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للمعتقلني  ي�صمح  �لعام«، ول  �لأمن  لكل من ميثل »خطرً� على  �لإد�ري  بالعتقال  ي�صمح  �لطو�رئ 

بالطعن يف م�رسوعية �عتقالهم �أمام هيئة ق�صائية �إل بعد مرور �صهر كامل على �عتقالهم. وحتى يف 

�حلالت �لتي يح�صل فيها �ملعتقلون على �أحكام باإطالق �رس�حهم فاإن وز�رة �لد�خلية عادة ما تقوم 

باإ�صد�ر قر�ر �عتقال جديد دون �لإفر�ج عن �ملعتقل، يف �نتهاك حتى لقانون �لطو�رئ نف�صه. ونتيجة 

لهذه �ل�صيا�صة فقد و�صل عدد �ملعتقلني يف �ل�صنو�ت �لأخرية �إىل ما بني 12و14 �ألف معتقل، يرجع 

تاريخ �عتقال بع�صهم �إىل 15 عامًا دون �تهام �أو حماكمة وعلى �لرغم من ح�صولهم على عدد من 

قر�ر�ت �لإفر�ج �لتي مل تنفذ. 

د�خل  و�ملعتقلني  لل�صجناء  �ل�صديد  �لكتظاظ  من  تعاين  �مل�رسية  �ل�صجون  فاإن  و�أخريً�   -14

�لزنازين، مع تدين م�صتوى �لنظافة وتلوث �ملياه وقلة �لطعام، مع �نخفا�س قيمته �لغذ�ئية ومنع 

�ل�صحية  �لرعاية  فاإن  و�ملعتقلني،  �ل�صجناء  بني  و�جلرب  كالدرن  �أمر��س  �نت�صار  ومع  �لرتي�س. 

د�خل �ل�صجون تعاين من ق�صور� �صديد� يف �ملو�رد �لب�رسية و�ملادية ويف حالة �ملعتقلني �ل�صيا�صيني، 

عرب  عنهم  �خلارجي  بالعامل  و�لت�صال  �لزيارة  منع  يف  �لتو�صع  على  د�أبت  �لد�خلية  وز�رة  فاإن 

�إ�صد�ر قر�ر�ت باإغالق بع�س �ل�صجون ومنع �لزيار�ت عنها لدو�ٍع �أمنية، �أو تق�صري مدة �لزيار�ت، 

و�لرقابة �لتع�صفية على �ملر��صالت، وعدم �إخطار �أ�رسة �ل�صجني �أو �ملعتقل �أو �ل�صماح له باإخطار 

�أ�رسته بنقله من �صجن لآخر.

ب	�	اإدارة	العدالة	وحكم	القانون	

�ملن�صفة  �ملحاكمات  معايري  �نتهاك  من  باأ�صكال خمتلفة  �مل�رسي  �لق�صائي  �لنظام  يحفل   -15

و�صمانات ��صتقالل �لق�صاء. وقد �أدى �ل�صتمر�ر �ملتو��صل للعمل بقانون �لطو�رئ منذ 6 �أكتوبر 

1981 �إىل �لإهد�ر �لفعلي لقيم دولة �لقانون و�مل�صاو�ة �أمام �لق�صاء، ف�صاًل عن تقوي�س موؤ�ص�صات 

�لعد�لة عرب �إن�صاء نظم قانونية ��صتثنائية مو�زية لها. وقد �صمح قانون �لطو�رئ لالأجهزة �لأمنية 

بتعطيل �أحكام �لد�صتور على مدى ما يقرب من ثالثة عقود، حيث �أجاز لها و�صع قيود على حرية 

�لرغم  على  وذلك  معينة،  �أوقات  �أو  �أماكن  يف  و�ملرور  و�لإقامة  و�لنتقال  �لجتماع  يف  �لأ�صخا�س 

عمليات  �نت�رست  كما  ممار�صتها.  يف  �لأمن  رجال  تدخل  ومنع  �حلريات  لهذه  �لد�صتور  كفالة  من 

ممار�صات  يف  �لعام  �لأ�صل  هو  �ل�صتثناء  هذ�  �أ�صبح  حتى  ق�صائية  �أذون  دون  و�لتفتي�س  �لقب�س 

�أجهزة �لأمن، ومل يعد يف قدرة �ملو�طنني �لعرت��س �أو حتى �ل�صتعالم عن �صبب تعر�صهم للتوقيف 

�أحيانًا يف ظل �صيوع �صيا�صة �ل�صتثناء �لتي ت�صع �صابط �ل�رسطة فوق  و�لتفتي�س بل و�لحتجاز 
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�لد�صتور و�لقانون. 

الدولة  اأمن  حماكم  هي  ��صتثنائية  حماكم  �إن�صاء  مت  �أي�صًا  �لطو�رئ  قانون  16-ومبوجب 

»طوارئ«  �لتي تخت�س بالنظر يف طائفة و��صعة من �جلر�ئم �لتي يعاقب عليها �لقانون �لعام. ول 

تتو�فر يف هذه �ملحاكم �صمانات �ملحاكمة �ملن�صفة، ول ميكن �لطعن على �أحكامها. ويجوز لرئي�س 

قانون  له  يكفل  كما  �لت�صكيل،  هذ�  يف  ع�صكريني  �ملحاكم و�صم  هذه  ت�صكيل  يف  �لتدخل  �جلمهورية 

�إيقاف  �أو  �لعقوبة  تعديل  �أو  �لت�صديق  عرب  �صدورها  بعد  �أحكامها  يف  �لتدخل  يف  �حلق  �لطو�رئ 

تنفيذها، كما يجوز له �إلغاء �حلكم مع حفظ �لدعوى �أو �لأمر باإعادة �ملحاكمة �أمام د�ئرة �أخرى.

17-وبالإ�صافة �إىل ذلك فاإن حالة �لطو�رئ جتيز لرئي�س �جلمهورية اإحالة املدنيني للمحاكم 

الع�سكرية، للمحاكمة يف �لق�صايا �لتي يختار عدم �إحالتها للق�صاء �لعادي. وف�صاًل عن خمالفة ذلك 

�لإجر�ء ملبد�أ �مل�صاو�ة �أمام �لقانون، فاإن �ملحاكم �لع�صكرية بدورها تنتهك معايري �ملحاكمة �ملن�صفة، 

ع�صكريني  �صباط  �أمام  )ولي�س  وم�صتقلة  �أمام حمكمة حمايدة  علنية  �ملتهم يف حماكمة  ومنها حق 

جر�ئم  يف  تورطهم  يف  �مل�صتبه  على  �لع�صكرية  �ملحاكمات  تقت�رس  ومل  �لتنفيذية(،  �ل�صلطة  يتبعون 

�إرهابية، بل ��صتهدفت يف منا�صبات عدة �صحفيني وكتابًا ومعار�صني �صيا�صيني و�أع�صاء بالربملان.

حماية  باإ�صفاء   2007 عام  يف  �حلكومة  بها  دفعت  �لتي  الد�ستورية  التعديالت  18-وتكفلت 

د�صتورية على هذ� �لو�صع �ل�صاذ �لذي يق�صي باللتفاف على �لق�صاء �لطبيعي، و�إن�صاء نظام د�ئم 

�إ�صافة  �أمام �لق�صاء �لطبيعي. حيث جرت  مو�ٍز له لإجر�ء حماكمات ل ترغب �لدولة يف �إجر�ئها 

�ملادة 179 �إىل ن�صو�س �لد�صتور، و�لتي �أ�صبحت تكفل لرئي�س �جلمهورية �إحالة �ملتهمني يف ق�صايا 

�لق�صاء  ملبد�أ  تكري�س  يف  �لقانون«،  �أو  �لد�صتور  يف  عليها  من�صو�س  ق�صاء  جهة  »�أي  �إىل  �لإرهاب 

�ل�صتثنائي. كما منحت �ملادة 179 للدولة �حلق يف �إ�صد�ر قانون ملكافحة االإرهاب، يجيز لها تعليق 

�لعمل مبو�د �لد�صتور �ملتعلقة باحلق يف �حلرية �ل�صخ�صية وحرمة �حلياة �خلا�صة وحرمة �ملنازل، 

وعدم جو�ز �لقب�س على �لأ�صخا�س وتفتي�صهم وتفتي�س منازلهم ومر�قبة �ت�صالتهم وبريدهم �إل 

باإذن من �ل�صلطة �لق�صائية، وهو ما يهدد باإدماج جميع �ل�صلطات �لتي تتمتع بها �أجهزة �لأمن يف 

ظل حالة �لطو�رئ يف ن�صو�س �لقانون �لعادي حتى يف حالة �إنهاء �لعمل بقانون �لطو�رئ. علمًا باأن 

�حلكومة �صبق �أن �أ�صدرت بالفعل قانونًا ملكافحة �لإرهاب عام 1992 ل يز�ل �صاريًا حتى �لآن �إىل 

جانب قانون �لطو�رئ. 

باأ�صكال  الق�ساء،  ا�ستقالل  �نتهاك  يف  �مل�رسية  ��صتمرت �حلكومة  فقد  �أخرى  ناحية  19-من 

خمتلفة ت�صمل حتكم �ل�صلطة �لتنفيذية يف �إجر�ء�ت تعيني وتاأديب وندب و�إعارة وتدريب و�إجاز�ت 
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�لق�صاة، وكذلك تبعية �إد�ر�ت �لإ�رس�ف �لق�صائي لوز�رة �لعدل، وما ميثله ذلك من نفوذ لل�صلطة 

�لتنفيذية على �لق�صاة ووكالء �لنيابة، ف�صال عن �لن�صو�س �لقانونية �لتي متنح وزير �لعدل �صلطة 

ندب روؤ�صاء �ملحاكم �لبتد�ئية و�لإ�رس�ف على �إد�ر�ت �ملحاكم و�لتدخل يف نظمها �لد�خلية؛ كرتتيب 

وت�صكيل �لدو�ئر وتوزيع �لق�صايا على �لدو�ئر �ملختلفة. 

ج	– حريات	الدين	واملعتقد	والراأي	والتعبري	والتنظيم	والتجمع	وامل�ضاركة	العامة

��صتمرت �أو�صاع حرية الدين واملعتقد يف �لرت�جع خالل �لعقود �ملا�صية، حيث ت�رس �حلكومة 

على �لإبقاء على قو�نني و�صيا�صات، تكر�س �لتمييز على �أ�صا�س �لدين �أو �ملعتقد، خا�صة �لتمييز �صد 

�لأقباط �لذين ي�صكلون ن�صبة ترتو�ح بني 8-10% من �صكان �لبالد. وتعد �أبرز �أ�صكال �لتمييز يف 

ذلك �ل�صدد تلك �ملتعلقة بحرية ممار�صة �ل�صعائر �لدينية و�حلق يف �إن�صاء وترميم �لكنائ�س، و�لقيود 

�ملفرو�صة على �حلق يف �ختيار �أو تغيري �لدين �أو �ملعتقد، وبع�س �أوجه �لتمييز �صد غري �مل�صلمني يف 

جمال �لأحو�ل �ل�صخ�صية، ف�صاًل عن �لتمثيل �ملتدين لالأقباط يف �لوظائف �لعامة و�ملجال�س �لنيابية 

�لبهائيون  ر�أ�صهم  وعلى  �لدولة  بها  تعرتف  ل  �لتي  �ملعتقد�ت  �أ�صحاب  �صد  و�لتمييز  و�ملحلية، 

معتقد�تهم  �أ�صا�س  على  �أ�صخا�س  �عتقال  �أو  مالحقة  يف  �لأمن  �أجهزة  ��صتمرت  كما  �مل�رسيون. 

�لدينية، ��صتنادً� �إىل تهمة “�زدر�ء �لأديان �ل�صماوية” يف قانون �لعقوبات، و�لتي �صمحت لأجهزة 

�لأمن مبالحقة كل من يعتنق �أو يروج معتقدً� دينيًا ل تر�صى عنه تلك �لأجهزة، مبا يف ذلك �مل�صلمون 

من �ل�صيعة �أو �لأفر�د �لذين يعتنقون معتقد�ت، تخالف �لتف�صري �لر�صمي لالإ�صالم كـ”القراآنيني” 

يف  �لدولة  لأجهزة  �لكامل  �لف�صل  فهو  �لديني،  بال�صاأن  يتعلق  فيما  �لأخطر  �لوجه  �أما  وغريهم. 

بالأقباط وموؤخر�  �ملتز�يد  �لتحر�س  يف  على وجه �خل�صو�س  يظهر  ما  �لديني، وهو  �لتع�صب  نبذ 

�لبهائيني، كما يظهر �أي�صا يف لمبالة �أجهزة �لدولة بتز�يد �لتوتر و�لعنف �لطائفي يف �ملجتمع بني 

�مل�صلمني و�مل�صيحيني، و�رتفاع وترية �لعتد�ء�ت �لطائفية و�ت�صاع نطاقها �جلغر�يف لي�صمل �أغلب 

�أنحاء �لبالد.

جناح  رغم  و�لقيود  �لنتهاكات  ��صتمرت  فقد  والتعبري،  الراأي  حرية  يخ�س  21-وفيما 

�ل�صحافة �ملكتوبة و�ملرئية يف �نتز�ع هام�س �أو�صع من حرية �ل�صحافة يف �ل�صنو�ت �لأخرية. فقد 

ق�صايا  يف  �حلب�س  جتيز  �لتي  �لقانونية  �لن�صو�س  من  �لعديد  لتعديل  رف�صها  �حلكومة  و��صلت 

�لن�رس، رغم وعد رئي�س �جلمهورية باإلغاء هذه �لعقوبة منذ عام 2004. وتز�يدت حالت �ملالحقة 

�لق�صائية لل�صحفينيـ  �صو�ء على يد �لدولة �أو على يد عنا�رس مرتبطة بهاـ  مبا �أدى �إىل �صدور �أحكام 
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�لعتد�ء �جل�صدي  تز�يدت حالت  �لأخرية. كما  �لأعو�م  �لباهظة �صدهم يف  �لغر�مات  �أو  باحلب�س 

على �ل�صحفيني �أثناء تاأدية عملهم دون معاقبة، ف�صاًل عن �لت�صييق على �لقنو�ت �لف�صائية �خلا�صة 

تتعلق  تهم  فيها ق�صائيًا يف  �لعاملني  بع�س  و�إغالق عدد من مكاتبها ومالحقة  و�لتدخل يف عملها، 

�لإلكرتونية.  �ملو�قع  بع�س  وحجب  �ملطبوعات  م�صادرة  ممار�صات  و��صتمرت  �ل�صحفي.  بعملهم 

وقامت �أجهزة �لأمن باعتقال بع�س �ملدونني على خلفية �آر�ئهم �ل�صيا�صية �أو ما يقومون بن�رسه على 

مدوناتهم و�إحالة بع�صهم �إىل حماكمات �أف�صت �إىل �صجنهم. ورغم �ل�صماح ب�صدور بع�س �ل�صحف 

�مل�صتقلة يف �لأعو�م �ملا�صية فاإن �لدولة ما ز�لت ترف�س تخفيف �لقيود �لت�رسيعية على حرية �إ�صد�ر 

يف  �لقيود  هذه  وت�صتخدم  �خلا�صة،  و�لتلفزيونية  �لإذ�عية  �ملحطات  �إن�صاء  �أو  وملكيتها  �ل�صحف 

�لتفاو�س مع �لر�غبني يف �حل�صول على �لرت�خي�س ب�صاأن حمتوى �ملادة �لإعالمية �لتي يعتزمون 

تقدميها. كما تز�يدت �صغوط �ملوؤ�ص�صات �لدينية �لر�صمية �صد حرية �لإبد�ع �لأدبي و�لفني، �صو�ء 

عرب حتريك �لدعاوى �لق�صائية، �أو �صن حمالت �لت�صويه �صد بع�س رموز �لفكر و�لر�أي و�لإبد�ع 

وو�صمهم بالكفر.

ت�صهد  و�لتي  والطالبية،  االأكادميية  باحلريات  طالبها  �أو  �جلامعة  �أ�صاتذة  يتمتع  ل   -22

�لدرجة نف�صها من �لت�صييق و�لنتهاكات. فعلى �لرغم من �لن�س �لد�صتوري على �أهمية ��صتقالل 

�لذي  للجامعات،  �لأعلى  �ملجل�س  ل�صلطة  متامًا  يخ�صعها  �جلامعات  تنظيم  قانون  فاإن  �جلامعات 

جمهورية،  بقر�ر�ت  �ملعينني  �جلامعات  روؤ�صاء  ع�صويته  يف  وي�صم  �لعايل،  �لتعليم  وزير  ير�أ�صه 

�إىل جانب خم�صة �أع�صاء يعينهم �لوزير. ويتحكم هذ� �ملجل�س �حلكومي يف حتديد �أعد�د �ملقبولني 

يف  �أي�صًا  يتدخل  كما  �جلديدة،  و�لكليات  و�لأق�صام  �لعلمية  �لدرجات  �إن�صاء  وتقرير  باجلامعات، 

�صميم �لعمل �جلامعي عرب �لقيام بتوزيع ميز�نيات �جلامعات على �لبنود �ملختلفة. وقد كان �ختيار 

رئي�س  من  بقر�ر  بالتعيني  يتم  �أ�صبح  وبعدها   1994 عام  بالنتخاب حتى  يتم  �جلامعات  روؤ�صات 

�جلمهورية. كما �أ�صبحت �ملو�فقة �لأمنية �رسطًا من �رسوط �لتعيني �أو �لرتقي �أو �ل�صفر لأع�صاء 

�لعديد من  در��صية. ويف  لبعثات  تر�صيحهم  �أو  �لبالد،  علمية خارج  �إىل مهمات  �لأكادميي  �ملجتمع 

�أ�صاتذة ز�ئرين من دخول  �حلالت �ملوثقة منع �صباط �لأمن �ملوجوين د�خل كل كليات �جلامعة  

�حلرم �جلامعي. و�إن �أ�صاتذة �جلامعات ملزمون باحل�صول على مو�فقة �أمنية م�صبقة قبل �إجر�ء 

�أو  �أو موؤمتر�ت  ندو�ت  للم�صاركة يف  �أجانب  �أ�صاتذة  �أو دعوة  �أجنبي،  �أبحاث م�صرتكة مع �رسيك 

�إلقاء حما�رس�ت د�خل �جلامعة. ويتحكم �جلهاز �ملركزي للتعبئة �لعامة و�لإح�صاء مبوجب قانونه 

ال�صادر عام 1964 يف �إ�صد�ر جميع �لت�صاريح �خلا�صة باإجر�ء �أي �أبحاث ميد�نية. و�أخريً� فاإن 

�لالئحة �ملنظمة لالأن�صطة �لطالبية �لتي �أ�صدرتها �لدولة عام 1979 تفر�س �لكثري من �لقيود على 
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يف  للرت�صيح  ومانعة  معقدة  �رسوطًا  و�صعت  فقد  و�لتنظيم.  و�لتعبري  �لر�أي  حرية  يف  �لطالب  حق 

قو�ئم  من  �لطالب  ل�صطب  �لأمنية  و�لأجهزة  لالإد�رة  قانونية  �لطالبية، متنح مربر�ت  �لنتخابات 

�ملر�صحني على �أ�صا�س خلفياتهم �ل�صيا�صية و�لفكرية، بالإ�صافة �إيل �إعطاء �لإد�رة �صلطة �لتحكم يف 

جميع �لأن�صطة �لطالبية. ومما ل يخلو من مغزى �أن �لطالب �مل�رسيني ل يتمتعون بحرية �نتخاب 

�مللتحقني منهم ببع�س �جلامعات �لأجنبية يف م�رس، و�لتي ل  �إل  ممثليهم يف �لحتاد�ت �لطالبية، 

تخ�صع �نتخابات �حتاد�تها �لطالبية للتدخالت �لأمنية.

حرية تكوين املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة، حيث  23- ل يتمتع �مل�رسيون باحلق يف 

تفر�س �لدولة يف �لت�رسيع و�ملمار�صة قيودً� مفرطة على حرية تكوين �جلمعيات �لأهلية، ومتار�س 

وعلى  كبرية،  قيودُ�   2002 عام  �ل�صادر  �جلمعيات  قانون  ويفر�س  �حلق.  لهذ�  �صافرة  �نتهاكات 

�لأهلية  �جلمعيات  قانون  لن�صو�س  حتى  �نتهاكاتها  و��صلت  �لدولة  فاإن  �ملمار�صات  م�صتوى 

فعالياتها  و�إلغاء عدد من  �أعمال �جلمعيات،  �لتدخل يف  �لأمنية يف  �لأجهزة  ��صتمرت  �ملعيب، حيث 

وموؤمتر�تها باملخالفة للقانون، و��صتغالل �لن�صو�س �لقانونية �ملتعلقة بوجوب �ملو�فقة �حلكومية 

�أو �ل�صغط عليهم  �لقائمني على �جلمعيات  �لتفاو�س مع  �مل�صبقة للح�صول على متويل خارجي يف 

للح�صول على معلومات �أو تعديل �أن�صطتهم �أو �إلغاء بع�صها، على نحو حتولت معه وز�رة �لت�صامن 

�لجتماعي �إىل جمرد نقطة �ت�صال بني �جلمعيات �لأهلية من جانب، و�لأجهزة �لأمنية من جانب 

�آخر. 

للقيود  تخ�صع  فهي  ال�سيا�سية،  االأحزاب  تكوين  حرية  يف  باحلق  �مل�رسيون  يتمتع  24-ل 

�مل�صددة �لتي يفر�صها قانون �لأحز�ب �ل�صيا�صية �ل�صادر عام 1977، و�لذي يكفل �صالحيات هائلة 

للجنة �صئون �لأحز�ب ـ �لتي ي�صيطر عليها �حلزب �حلاكم ـ تتيح لها �ملو�فقة على �إن�صاء �لأحز�ب �أو 

وقف ن�صاطها وتعليق �صحفها، مبا مينح �حلزب �حلاكم �لكلمة �لعليا يف حتديد مناف�صيه �ل�صيا�صيني 

�لأحز�ب  من   75 على  يقل  ل  ما  تاأ�صي�س  برف�س  بالفعل  �للجنة  هذه  قامت  وقد  ��صتئ�صالهم.  �أو 

�ل�صيا�صية. و�أف�صت بع�س قر�ر�تها �إىل جتميد �أن�صطة بع�س �لأحز�ب، وتعميق �ل�رس�عات د�خلها، 

من خالل دعمها لهذ� �لطرف �أو ذ�ك باملخالفة لأحكام �لقانون. 

25- ل يتمتع �مل�رسيون بحقهم يف حرية ت�سكيل التنظيمات النقابية امل�ستقلة، فالقانون رقم 

35 ل�صنة 76 ب�صاأن �لنقابات �لعمالية يخ�صع جميع �لت�صكيالت �لنقابية �لعمالية لإ�رس�ف ورقابة 

وز�رة �لقوى �لعاملة، ومينح �لوز�رة حق �لعرت��س على �إجر�ء�ت تكوين �ملنظمات �لنقابية. كما 

�نتخابات  و�إد�رة  تنظيم  يف  هائل  ب�صكل  �لتدخل  لها  تتيح  للوز�رة  و��صعة  �صلطات  �لقانون  مينح 
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��صتبعاد  �إىل  �لأمنية-  �لتدخالت  عن  -ف�صال  �لإد�رية  �لتدخالت  هذه  وتف�صي  �لعمالية.  �لنقابات 

مبا  �لنتخابية،  للعملية  �لنطاق  و��صع  �لتزوير  على  عالوة  �لرت�صيح،  يف  حقهم  من  �لعمال  �آلف 

يكفل تكري�س �صيطرة �لعنا�رس �ملو�لية للحكومة وحزبها على م�صتويات �لتنظيم �لنقابي �لر�صمي 

�ملعروف با�صم �حتاد نقابات عمال م�رس. ويف ظل �لتو�صع يف �صيا�صات �لتوظيف بعقود موؤقتة، فاإن 

�لعمالة �ملوؤقتة �لتي باتت ت�صكل ن�صبة ل ي�صتهان بها من جممل �لقوى �لعاملة تظل حمرومة من 

�حلق يف �لرت�صيح للم�صتويات �ملختلفة من �لتنظيم �لنقابي �لر�صمي. وعلى �صعيد �لنقابات �ملهنية، 

تكفي �لإ�صارة �إىل �أن �لقيود بالغة �لتع�صف �لتي يت�صمنها �لقانون 100 ل�صنة 1993 ب�صاأن تنظيم 

�نتخابات �لنقابات �ملهنية، ، و�لتي ��صتهدفت منع �نخر�ط هذه �لنقابات يف �لعمل �ل�صيا�صي، قد �آلت 

عمليا �إىل جتميد �إجر�ء �لنتخابات لنحو 14 عاما يف 12 من �لنقابات �ملهنية.

26-ل يتمتع �مل�رسيون باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي، وت�صتخدم �لدولة �لقيود �لت�رسيعية 

يف  �ل�صلمية  �لحتجاجات  وترية  تز�يد  ورغم  هذ� �حلق.  من ممار�صة  �ملفرط يف حرمانهم  و�لعنف 

�لأعو�م �لأخرية، �إل �أن �أغلبها مت تنظيمه باملخالفة لأحكام هذه �لقو�نني �ملعيبة، وكثريً� منها تعر�س 

لالعتد�ء على �مل�صاركني فيها مبا �أدى �إىل �صقوط عدة قتلى )كما حدث يف �حتجاجات �ملحلة �لكربى 

يف اأبريل 2008( و�ملئات من �مل�صابني.  

27-يو�جه �مل�رسيون �نتهاكات ج�صيمة حلقهم يف �مل�صاركة يف �حلياة �لعامة عرب االنتخابات، 

�لتنفيذية  و�لنتهاكات  �لقيود  من  و��صعة  لطائفة  �حلق  هذ�  ملمار�صة  ي�صعون  من  يتعر�س  حيث 

و�لأمنية. فقد فر�صت �لتعديالت �لد�صتورية �لأخرية قيودً� م�صتحيلة، حرمت �ملر�صحني �مل�صتقلني 

فعليًا من �لتناف�س يف �لنتخابات �لرئا�صية. �أما �لنتخابات �لت�رسيعية �لتي جرت يف 2005، و�لتي 

 13 �إىل م�رسع  �أدى  �لعدل فقد �صهدت عنفًا غري م�صبوق،  ير�أ�صها وزير  عليا  �أ�رسفت عليها جلنة 

مو�طنًا؛ نتيجة للطوق �لأمني �مل�صدد �لذي فر�صته قو�ت �لأمن �ملركزي على مقر�ت �لقرت�ع ملنع 

قويًا  و�إد�ريًا  �أمنيًا  تدخاًل  �لنتائج  و�إعالن  �لفرز  عمليات  و�صهدت  �إليها.  �لو�صول  من  �ملر�صحني 

وجتاهاًل للعديد من �لأحكام �لق�صائية. خالل �نتخابات جمل�س �ل�صورى يف عام 2007، حيث منعت 

قو�ت �لأمن �ملر�صحني من �لو�صول �إىل مقر�ت �لرت�صيح، و�عتدت على مر�قبي منظمات �ملجتمع 

تر�صحهم،  �أور�ق  تقدمي  �أثناء  �ملعار�صني  �ملر�صحني  من  عدد  على  �لقب�س  باإلقاء  قامت  بل  �ملدين، 

و�عتقال عدد من �ملحامني ووكالء �ملر�صحني. وجاءت �لنتائج لتظهر نتيجة هذ� �لتدخل: فمن �أ�صل 

�حلزب  على  حم�صوبني  �آخرين  مر�صحني  ثالثة  وفاز   ،84 على  �حلاكم  �حلزب  ح�صل  مقعدً�   88

�حلاكم مبقاعد، بينما مل حت�صل �ملعار�صة �صوى على مقعد وحيد بعد عامني فقط من ح�صولها على 

�أكرث من خم�صة مقاعد جمل�س �ل�صعب. و�أخريَ�ً جاءت �نتخابات �ملجال�س �ملحلية يف 2008 كاأ�صو�أ 
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�نتخابات �صهدتها �لبالد، و�أف�صت �لنتهاكات �لو��صعة �لتي ر�فقتها �إىل متكني �حلزب �لوطني من 

�لفوز بن�صبة 99.13% من �ملقاعد.

د – احلقوق	القت�ضادية	والجتماعية

28- يعاين و�حد من كل خم�صة م�رسيني من الفقر، وفقًا لتقدير�ت �لأمم �ملتحدة و�لبنك �لدويل. 

وي�صري تقرير �لتنمية �لب�رسية مل�رس لعام 2008، و�ل�صادر عن �لدولة، �إىل �أن ن�صبة من يعي�صون 

حتت خط �لفقر �لر�صمي �رتفعت من 16.7% عام 2000 اإىل 19.6% من �ل�صكان. وتزيد هذه �لن�صبة 

نتيجة  �لريف و�حل�رس  �لتفاوت و��صحًا بني  اإىل 52% يف �صعيد م�رس. ويظهر  لت�صل  الريف  يف 

�ل�صيا�صات �لتمييزية يف جمال �خلدمات وكفالة �حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية. فرغم �أن �لريف 

�مل�رسي ي�صكل ن�صبة 56% من �صكان �لبالد، فاإن �صكان �لريف ميثلون 78% من �لفقر�ء، و%80 

حمافظات  ت�صكل  ل  فبينما  جنوبًا،  �جتهنا  كلما  قتامة  �ل�صورة  وتزد�د  فقرً�.  �لأ�صد  �ل�صكان  من 

�ل�صعيد �أكرث من ربع �صكان م�رس فاإن ن�صبة هوؤلء �إىل �إجمايل �ل�صكان �لأ�صد فقرً� ت�صل �إىل %66. 

كما ت�صتاأثر حمافظات �ل�صعيد بن�صبة 95% من �لقرى �لألف �لأ�صد فقرً� يف م�رس. بل �إن �لو�صع 

يف �ل�صعيد �زد�د تدهورً� يف �لأعو�م �لأخرية، وتدفع �لن�صاء و�لأطفال كالعادة �لثمن �لأكرب للفقر.

باحلق يف ال�سحة، فاإنه يف �لوقت �لذي ل يتمتع فيه قر�بة ن�صف �صكان  29- وفيما يتعلق 

�لبالد باأي تغطية تاأمينية عالجية، فاإن م�صتوى �لإنفاق �لعام على �ل�صحة ظل متدنيًا للغاية، حيث 

مل يتجاوز 3.6% من �لإنفاق �لعام يف مو�زنة �لدولة لعام 2008-2009. ووفقًا لإح�صائيات وز�رة 

ال�صحة عام 2008 فاإنه من بني حو�يل 87 �ألف وحدة ومن�صاأة �صحية يف �أنحاء �لبالد، فاإن ن�صيب 

�لريف منها مل يتجاوز نحو ثالثة �آلف وحدة. كما ل حت�صل �ل�رسيحة �لدنيا من �لدخل �إل علي 

16% من �لإنفاق على �ل�صحة بينما �ل�رسيحة �لأعلى من م�صتوى �لدخل يف م�رس حت�صل على %24 

من �لإنفاق �لعام على �ل�صحة. 

�إىل تدهور مماثل. فقد �صهدت �لأعو�م �لأخرية  احلق يف ال�سكن املالئم  �أو�صاع  30-وت�صري 

�ت�صاعًا يف حز�م �لع�صو�ئيات �لعري�س �ملحيط بالعا�صمة، و�ت�صاعًا مو�زيًا يف �نتهاكات حقوق �ل�صكن 

�أ�صفرت عن ت�رسيد كثري من �صكان �لع�صو�ئيات  يف م�رس، وعلى ر�أ�صها �لإخالء�ت �لق�رسية �لتي 

بدل من �إيجاد �صكن بديل ولئق لهم. 

31-وتعاين �جلماعات �ل�صكانية �لو�قعة على �أطر�ف �لدولة من �أمناط �إ�صافية من �لتهمي�س 
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و�لنتهاكات؛ حيث يعي�س بدو �سيناء على حدود م�رس �ل�رسقية يف �صبه �نف�صال كامل عن �حلكومة 

�ملركزية يف �لقاهرة. و�إىل جانب ن�صيب �لبدو �ملنخف�س من خدمات �لبنية �لتحتية و�ل�صحة و�لتعليم، 

فاإن �لدولة متنعهم من متلك �لأر��صي �لتي يعي�صون عليها �أو �ل�صتفادة من �أهم �لأن�صطة �لقت�صادية 

�لأمنية  �لأجهزة  يد  يف  و�لدولة  �لبدو،  بني  �لت�صال  ح�رس  �أدى  كما  �ل�صياحة.  وهي  منطقتهم  يف 

وحدها �إىل �لتعامل مع �ملجتمع �لبدوي على �أ�صا�س �صور منطية �صلبية قائمة علي  �ل�صتباه �مل�صبق 

يف �نخر�طهم يف �أعمال �لتهريب �أو جتارة �ملخدر�ت و�ل�صالح �أو �لتعاون مع �ل�صلطات �لإ�رس�ئيلية. 

ويف �لأعو�م �لأخرية ويف �أعقاب �لتفجري�ت �لتي �صهدتها �صيناء منذ عام 2004 تعر�س بدو �صيناء 

لنتهاكات �أمنية �صافرة، متثلت يف �قتحام مناطقهم و�عتقال �لآلف من �لرجال وتعذيبهم.

32- وباملثل، فاإن �أهايل �لنوبة يف �أق�صى جنوب م�رس ما ز�لو� يدفعون ثمن �لتهجري �جلماعي 

مائية.  م�رسوعات  تنفيذ  �صبيل  يف  �لع�رسين  �لقرن  مدى  على  مر�حل  عدة  على  له  تعر�صو�  �لذي 

وترف�س �صلطات �لدولة �ل�صتجابة ملطالب �لنوبينب بحقوقهم، و�لتي ت�صمل �إعادة تاأ�صي�س قر�هم 

حول بحرية �لنوبة بعد �أن ��صتقر من�صوب �ملياه فيها، وتنفيذ خطة وبرنامج زمني لت�صهيل عودة 

�ملنطقة،  يف  �مل�صتد�مة  و�لتنمية  �لتحتية  و�لبنية  �لعي�س  فر�س  وتوفري  �لقرى،  هذه  �إىل  �ملهجرين 

وكفالة حق �لنوبيني يف �مل�صاركة يف عملية �تخاذ �لقر�ر ومتابعة تنفيذه، فيما يتعلق باأي م�رسوعات 

تخ�س منطقتهم.  

ه�	-	حقوق	الن�ضاء	

�لن�صاء يف م�رس، من قبيل  �لتقدم يف عدد من ملفات حقوق  33-�صهدت �لفرتة �لأخرية بع�س 

�صدور قانون حماكم �لأ�رسة و�إز�لة �لتمييز �صد �لن�صاء يف جمال منح �جلن�صية �مل�رسية لأبنائهن، 

وفتح جمال لتعيني �لن�صاء يف �لنيابة �لإد�رية و�لق�صاء، و�صدور قانون لتخ�صي�س مقاعد للن�صاء 

مبجل�س �ل�صعب كتدبري موؤقت.)برغم �أنه يتوقع �أن يكون و�صيلة �إ�صافية لتعزيز �لأغلبية �لربملانية 

�ل�صاحقة للحزب �حلاكم( ومع ذلك ما ز�لت �لن�صاء �مل�رسيات يعانني من جملة من مظاهر �لتمييز 

يف  �مل�رسيات  �لن�صاء  لهما  تتعر�س  �للذين  و�لعنف  �لتمييز  �إىل  �إ�صافة  �لت�رسيعي،  �مل�صتوى  على 

�لو�قع �ملعا�س. فعلى م�صتوى �لتمييز �صد �لن�صاء يف �لت�رسيعات، ليز�ل �لطالق حقًا مطلقًا للرجل 

ول يجوز للمر�أة �صوى يف �حلالت �لتي ين�س فيها عقد �لزو�ج على توكيل �لزوج لزوجته يف تطليق 

�أن مي�صني �صنو�ت طويلة يف  �أما يف غري تلك �حلالت �لنادرة فاإن على �لن�صاء  نف�صها )�لع�صمة(. 

حماكم �لأ�رسة �أو �أن يلجاأن �إىل نظام �خللع �لذي يعني يف �لو�قع تنازل �ملر�أة عن جميع حقوقها 
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�ملادية مقابل �حل�صول على طالق �رسيع ن�صبيًا. كما ل يكتفي قانون �لعقوبات بعقوبة �حلب�س على 

�خليانة �لزوجية، و�إمنا ين�س على عقوبة �أ�صد يف حالة �لن�صاء . كما ل تز�لت م�رس تتحفظ على ثالث 

مو�د من �تفاقية �إز�لة �لتمييز �صد �ملر�أة )�ل�صيد�و( وقد يكون �أخطر تلك �لتحفظات هو �لتحفظ 

�لت�رسيعات  لتعديل  �لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  �مل�صدقة  �لدول  على  �أنه  على  تن�س  �لتي   2 �ملادة  علي 

�لوطنية �لتي ل تتفق مع �أهد�ف �لتفاقية، ذلك �أنه من دون تلك �لتد�بري تبقى �لتفاقية ن�صًا غري 

ل. �أما على م�صتوى �لتمييز يف �لو�قع فاإن جميع �لإح�صاء�ت �ملحلية و�لدولية جتمع على �أن  مفعَّ

�لن�صاء ي�صكلن ن�صبة �أكرب من �لرجال يف معدل �لأمية )خا�صة يف �لريف(، ويتمتعن بن�صيب �أقل من 

خدمات �لرعاية �ل�صحية )مبا يف ذلك خدمات �ل�صحة �لإجنابية، وهو ما يف�رس �ملعدل �ملرتفع من 

وفيات �حلو�مل يف م�رس(، ول ميثلن �أكرث من ربع قوة �لعمل يف �لقطاعات �لر�صمية، وحتى �لن�صاء 

�لعامالت ل يح�صلن على �أجر عادل بل ي�صكل دخلهن ُخم�س دخل �لرجال، كما �أن ن�صبة �لبطالة بني 

�لن�صاء �أعلى بكثري من نظريتها بني �لرجال.   

من  �ل�رسف”  “جر�ئم  م�صطلح  غياب  ورغم  فاإنه  الن�ساء،  �سد  بالعنف  يتعلق  34-وفيما 

�لت�رسيعات �مل�رسية، فاإن قتل �لن�صاء على خلفية �ل�رسف يلقى تعاطفًا من �ملحاكم، وي�صهد تخفيفًا 

�لنزول  للقا�صي  �لعقوبات  قانون  يتيح  عمد،  قتل  جرمية  �لأمر  و�قع  يف  هي  جرمية  على  للحكم 

ذ�تها  �ملادة  �إىل  �ملحاكم  وت�صتند  ذلك.  ت�صتدعي  �جلرمية  مالب�صات  �أن  ر�أي  �إذ�  درجتني  بالعقوبة 

لإ�صد�ر عقوبات خمففة �أحيانًا يف جر�ئم �لغت�صاب و�لعنف �جلن�صي. ول يحتوي �لقانون �مل�رسي 

على ن�س يجرم �لعنف �لأ�رسي، وعلى �ملر�أة �لتي ت�صعى �إىل �حل�صول على �لطالق ب�صبب �لعنف 

له، مما ي�صتثني  �لذي تعر�صت  �لطبية و�ل�صهود مدى �ل�رسر  بالتقارير  �أن تثبت  �ملمار�س �صدها 

يوجد  ل  كما  �لزوجي.  بالغت�صاب  �مل�رسي  �لقانون  يعرتف  ول  �لنف�صي.  �لعنف  �أ�صكال  جميع 

ن�س ت�رسيعي و��صح يجرم �لتحر�س �جلن�صي يف �أماكن �لعمل. وي�صاف �إىل كل ذلك، �ل�صعوبات 

�لتي تو�جهها �لن�صاء �لالتي يقررن �أو يحاولن تقدمي �صكاوى ب�صاأن �لنتهاكات �أو �لعنف �لو�قع 

�صدهن، بدءً� من غياب �آليات حماية �ل�صحايا، و�صوًل �إىل عدم �هتمام �ل�رسطة �أو ��صرت�ك �أفر�دها 

يف �لعنف �صد �لن�صاء.

35-اأما عن الن�ساء العامالت فقد ت�صمن قانون �لعمل �ملوحد �ل�صادر عام 2003 بع�س �لبنود 

�لتي تكر�س عدم �مل�صاو�ة بني �لرجال و�لن�صاء يف بع�س �لأحكام �خلا�صة بعمل �ملر�أة لياًل �أو �لأعمال 

�أو �ل�صارة، وبع�س �لأحكام �ملتعلقة بالأمومة. فعلى �لرغم من زيادة �لدور �لقت�صادي  �خلطرة 

وت�صارع  �لقت�صادي  �لنفتاح  �صيا�صات  ظل  يف  ن�صاء(  تعولها  �مل�رسية  �لأ�رس  من   %33( للن�صاء 

وترية �خل�صخ�صة وتر�جع �لدولة عن تقدمي �خلدمات �لأ�صا�صية و�رتفاع معدلت �لبطالة، فاإن ذلك 
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�لدور جاء بالأ�صا�س كرد فعل لنت�صار �لفقر وبطالة �لزوج �أو �لعائل، ومل ي�صاحبه �أي �متياز �أو 

زيادة يف �لتمتع باحلقوق �لقانونية د�خل �لأ�رسة. وعلى �لرغم من �حلاجة �ملا�صة للحماية �لقانونية 

عليها  ح�صلت  �لتي  �ملكت�صبات  من  �لعديد  �نتق�س  �ملوحد  �لعمل  قانون  فاإن  �ل�صياق،  هذ�  مثل  يف 

�أ�صهر من بدء  �إجازة و�صع قبل مرور ع�رسة  �لن�صاء م�صبقًا: فلم يعد يحق للمر�أة �حل�صول على 

�لعمل، بينما كانت يف �لقانون �ل�صابق �صتة �أ�صهر فح�صب. بل يتم �لتعامل معهن على �أ�صا�س �أنهن 

وبالتايل  �لأ�رسة؛  د�خل  �لإجنابي  دورهن  ب�صبب  وقت  �أي  يف  �لعمل  ترتك  �أن  ميكن  موؤقتة  عمالة 

حترم �لعامالت من حق �لرتقي، و�أي�صًا من �حل�صول على �لزيادة يف �لأجر و�حلو�فز �لتي متنح 

ملن ي�صغل �ملنا�صب �لإ�رس�فية. وف�صاًل عن �أن قانون �لعمل ينتق�س من حقوق �ملر�أة �لعاملة ب�صكل 

عام، فاإن �لقانون يحرم �لعامالت فى �لزر�عة من �لتمتع باأي من تلك �حلقوق من �لأ�صا�س؛ حيث 

ن�س �لقانون على ��صتثناء ي�صمح بعدم تطبيق �لن�صو�س �ملتعلقة بت�صغيل �لن�صاء، وهى �لن�صو�س 

�لتى تتناول حتديد �لأعمال �خلطرة �أو �صاعات �لعمل �لليلي، و�إجاز�ت �لو�صع و�لرعاية و�صاعات 

�لقانون  �أحكام  �ملنزلية، ومن يف حكمهم من تطبيق  �لقانون عمال �خلدمة  ��صتثنى  �لر�صاعة. كما 

عليهم، لتظل هذه �لعمالة �لتي تزيد فيها ن�صبة �لن�صاء دون �أي غطاء قانوين، ي�صمن حتى حتديد 

�صاعات �لعمل �أو �لأجر �أو �لإجاز�ت �أو تاأمني �لإ�صابات، ف�صاًل عن �حلماية من �لعنف �جل�صدي 

�أو �جلن�صي. 

و	-حقوق	الالجئني	وطالبي	اللجوء

36-تاأتي م�رس يف �ملركز �خلام�س على م�صتوى �لعامل من حيث عدد �لالجئني �لذين يعي�صون 

يعي�س  و�إمنا  �أماكن خا�صة،  �أو  �لالجئني يف خميمات  �مل�رسية  �أر�صها. ول حتتجز �حلكومة  على 

�تفاقية  على  م�رس  �صدقت  وبينما  �لأغلب.  على  و�لإ�صكندرية  �لقاهرة  يف  �مل�رسيني  و�صط  هوؤلء 

حتفظات  �لت�صديق  عند  �أ�صافت  �أنها  �إل  بها،  �مللحق  و�لربوتوكول   ،1951 لعام  �لالجئني  حقوق 

ذ�ت �أثر بالغ على �حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية لالجئني، خا�صة فيما يتعلق بالتعليم �لبتد�ئي 

وت�رسيعات �لعمل و�ل�صمان �لجتماعي. �أما يف �لو�قع �ملعا�س، فاإن �لالجئني يعانون من �حلرمان 

من عدد �أكرب من �حلقوق. فعلى �لرغم من �أن م�رس مل تتحفظ على حق �لالجئني يف �كت�صاب �لأجر 

عن طريق �لعمل، فاإن �حلكومة �مل�رسية ل ت�صدر ت�صاريح عمل لالجئني على �لإطالق، مما يدفعهم 

قبول  على  ويجربهم  �مل�رسيني،  باملو�طنني  �أ�صاًل  �ملزدحم  �لر�صمي  غري  �لعمل  �صوق  �إىل  جميعًا 

ظروف عمل غري �إن�صانية يف مقابل �أجر يعينهم على �لعي�س. كما يعاين �لالجئون يف م�رس من �لقيود 
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�أو  �أنف�صهم  تنظيم  �آنفا، مبا ل ميكنهم من  �لتنظيم و�لتي مت عر�صها  �ملفرو�صة على حرية  نف�صها 

�إن�صاء رو�بط مل�صاعدة بع�صهم �لبع�س. ويتعر�س �لالجئون وطالبو �للجوء �أي�صًا للتحر�س و�إ�صاءة 

�ملعاملة و�لقب�س �لع�صو�ئي و�لحتجاز غري �لقانوين على يد �ل�رسطة، �لتي ل ت�صمح يف كثري من 

نوع  لتحديد  �ملحتجزين  �إىل  بالو�صول  �لالجئني  ل�صئون  �ملتحدة  �لأمم  مفو�صية  ملمثلي  �لأحو�ل 

�حلماية �لقانونية �مل�صتحقة لهم. كما �رتكبت �حلكومة يف عام 2008 �نتهاكًا خطريً� للقانون �لدويل 

حني قامت برتحيل ما يقرب من 1400 من �لالجئني، وطالبي �للجوء من �لإريرتيني و�ل�صود�نيني 

�إىل بالدهم رغم �أن حياتهم معر�صة للخطر يف بالدهم.

رابعًا – خامتة

يحفل  يز�ل  ل  �ملجتمع  فاإن  �لتقرير،  هذ�  ير�صمها  �لتي  �لقامتة  �ل�صورة  من  �لرغم  37-على 

بالعديد من �أ�صكال �ملقاومة �ليومية �لتي يخو�صها �أفر�د وجمموعات يف مو�جهة هذه �لنتهاكات 

�ل�صكان،  �إ�صافية من  تلك قطاعات  �ملو�جهة  �إىل قوى  �ن�صمت  �لأخرية  �لأعو�م  و�ل�صيا�صات. ويف 

ورغم بع�س �لإجناز�ت و�لنت�صار�ت �لتي حققتها مقاومة �لت�صلطية، فاإن �ل�صورة �لعامة ما ز�لت 

غياب  و��صتمر�ر  �لعقاب،  من  و�لإفالت  �لإن�صان  حلقوق  �ملنهجية  �لنتهاكات  تو��صل  �إىل  ت�صري 

�لإر�دة �ل�صيا�صية للت�صدي لهذه �لأو�صاع.

تقرير منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضرية الآلية اال�ضتعرا�ض الدوري ال�ضامل



141

العدد 54رواق عربي

وثيقة

وثائق

مركز القاهرة 

ير�ضد القيود على حرية تكوين اجلمعيات 

فى م�ضر*

القيود على حرية تكوين اجلمعيات:

حتا�رس  �لتي  �لهائلة  �لقيود  على  �ل�صوء  �إلقاء  �لورقة  هذه  ت�صتهدف 
1

نتيجة  �حلكومية،  غري  �ملنظمات  �أن�صطة  وخمتلف  �لأهلي  �لتنظيم  �أ�صكال 

تر�صد  كما  م�رس.  يف  �جلمعيات  قانون  بها  يحفل  �لتي  �لت�رسيعية  للقيود 

منها  يفاقم  و�لتي  �لقانون،  تطبيق  يف  �لتع�صفية  �ملمار�صات  طابع  �لورقة 

�لقانون  لأحكام  باملخالفة  �لأهلي  �لن�صاط  على  �لأمن  �أجهزة  �صطوة  تز�يد 

ذ�ته. و��صتمر�ر �لعمل بالعديد من �لقو�نني �ملجافية حلرية �لتعبري و�حلق 

يف �لجتماع و�لتجمع �ل�صلمي، و�لتي مبوجبها باتت لأجهزة �لأمن �لكلمة 

�لعليا على خمتلف �أن�صطة موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين.

 ،2002 ل�صنة   84 رقم  �لأهلية  و�ملوؤ�ص�صات  �جلمعيات  قانون  ومبوجب 

ل يجوز �إن�صاء �أي جمعية �أو مز�ولة �أي ن�صاط يندرج �صمن �أغر��س �لعمل 

�لأهلي، �إل بعد �حل�صول على ترخي�س م�صبق من �جلهة �لإد�رية �ملخت�صة 

الدوري  ال�ستعرا�س  اآلية  اإىل  الإن�سان  لدرا�سات حقوق  القاهرة  املقدم من مركز  *التقرير 
ال�سامل، خالل مراجعة ملف احلكومة امل�رصية.
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ممثلة يف وز�رة �لت�صامن �لجتماعي و�ملديريات �لتابعة لها )�ملادة �ل�صاد�صة(. ومن ثم فاإن �لقانون 

يفر�س �لقيد �لإجباري حتى لو كان طالبو �لتاأ�صي�س ل يرغبون يف ت�صجيل �جلمعية �أو يرغبون يف 

�تخاذ �أ�صكال قانونية �أخرى للتنظيم �لأهلي من خالل �لقانون �ملدين. بل �إن �لقانون ت�صمن �إلز�م 

�جلمعيات �لتي �تخذت �أ�صكال قانونية �أخرى بتوفيق �أو�صاعها و�تخاذ �إجر�ء�ت �لت�صجيل وفقا 

لأحكامه، و�إل �عتربت منحلة بحكم �لقانون. وت�رسي بحق �لقائمني عليها عقوبات ت�صل �إىل �حلب�س 

ملدة �صتة �أ�صهر، وفقا للمادة 76 من هذ� �لقانون.

�لتي  �أو  للجمعيات،  �لرتخي�س  حظر  مبوجبها  يجوز  �لتي  �لقيود  يف  كذلك  �لقانون  وتو�صع 

ت�صتوجب جتميد ن�صاط �جلمعية �أو حلها بالطريق �لإد�ري. حيث حتظر �ملادة 11 من �لقانون �إن�صاء 

�لنظام  �أو تخالف  �لوطنية  للوحدة  تهديد�  ت�صكل  �أن�صطتها  �أو  �أهد�فها  �أن  �عترب  ما  �إذ�  جمعيات، 

�لعام �أو تدعو للتمييز بني �ملو�طنني �أو متار�س �أي ن�صاط �صيا�صي، تقت�رس ممار�صته على �لأحز�ب 

مما  مطاطة،  عبار�ت  كلها  وهى  �لنقابات.  على  ممار�صته  تقت�رس  نقابي،  ن�صاط  �أي  �أو  �ل�صيا�صية 

ي�صهل توظيفها ملزيد من �لتقييد.

ومع �أن �لالئحة �لتنفيذية للقانون قد حاولت تقدمي تعريف من�صبط لطابع �لأن�صطة �ملق�صورة 

تاأويل  �إمكانية  من  مينع  ل  ذلك  �أن  �إل  و�لع�رسين،  �خلام�صة  مادتها  يف  �ل�صيا�صية،  �لأحز�ب  على 

هذ� �لتعريف ملحا�رسة تاأثري ن�صاط �جلمعيات، �إذ� ما ��صتهدفت -على �صبيل �ملثال- در��صة مدى 

متثل بر�مج �لأحز�ب لقيم �لدميقر�طية وحقوق �لإن�صان، �أو �إذ� ما ن�صقت بع�س �جلمعيات بر�مج 

.
)2(

م�صرتكة مع �لأحز�ب تلبي تطلعات م�صرتكة فيما بينها

كما �أن �لن�صاط �لنقابي �ملحظور ممار�صته على �جلمعيات يندرج يف �إطاره –طبقا ملا ذهبت اإليه 

�لأعمال.  �أ�صحاب  مو�جهة  يف  معينة  مهنة  �أ�صحاب  بحقوق  �ملطالبة  للقانون-  �لتنفيذية  �لالئحة 

ومن ثم فاإن تبني �جلمعيات لفعاليات ت�صامنية، لدعم �حلقوق �مل�رسوعة لفئات حمددة يف مو�جهة 

��صتغالل �أ�صحاب �لأعمال �أو �لإد�ر�ت �حلكومية مل�صتخدميها قد ي�صع هذه �جلمعيات حتت طائلة 

من �لعقوبات قد ت�صل �إىل جتميد ن�صاطها �أو حلها.

و�أع�صائها  �لتع�صفي وم�صادرة حق موؤ�ص�صي �جلمعية  للتدخل  �لقانون جمال و��صعا  ويف�صح 

يف و�صع نظامها �لأ�صا�صي، وفر�س قيود� على حق �لأع�صاء و�ملوؤ�ص�صني يف �ختيار �لطريق �لأمثل 

)1( ي�سمل التعريف بالأن�سطة املق�سور ممار�ستها على الأحزاب ال�سيا�سية الدعاية احلزبية، اأو الرتويج لربامج اأي حزب اأو 

الإ�سهام يف احلمالت النتخابية لتاأييد مر�سحني يف النتخابات.
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من  �لثامنة  فاملادة  للجمعية.  �لقيادية  �لهيئات  د�خل  ممثليهم  �ختيار  ويف  �لد�خلية،  هياكلها  لبناء 

�لقانون متنح جهة �لإد�رة �حلق يف �لعرت��س على �أ�صماء موؤ�ص�صي �جلمعية، و�ملادة 34 من �لقانون 

متنح جهة �لإد�رة �صالحية ��صتبعاد من تر�ه من �ملر�صحني لع�صوية �لهيئات �لقيادية للجمعيات. 

وقد فر�س �لقانون ب�صورة حتكمية يف �ملادة 32 نظاما خا�صا لنتخاب جمل�س �إد�رة �جلمعية، 

دورية  تنظم  قو�عد  بفر�س  بدورها  تكفلت   38 �ملادة  �أن  كما  �لعمومية،  �جلمعية  �نعقاد  وقو�عد 

�جتماعات جمل�س �لإد�رة، وحتدد طريقة �تخاذ �لقر�ر فيه؛ ومن ثم فاإن �لن�صو�س تف�صي عمليا 

�إىل �غت�صاب �حلكومة ل�صالحيات �ملوؤ�ص�صني و�أع�صاء �جلمعية �لعمومية يف و�صع نظمها �لأ�صا�صية 

وطر�ئق �إد�رة هياكلها �لد�خلية.

ومينح قانون �جلمعيات �صالحيات و��صعة للجهة �لإد�رية للتحكم يف �أن�صطة �أي جمعية. فاملادة 

16 من �لقانون ل جتيز للجمعية �لن�صمام �أو �لنت�صاب �إىل جمعيات �أو هيئات �أو منظمات مقرها 

 17 �إخطار �جلهة �لإد�رية، وم�صي �صتني يوما دون �عرت��س منها، و�ملادة  �إل بعد  خارج م�رس، 

�أو غري  �أو جمع �لتربعات، �صو�ء من �لأ�صخا�س �لطبيعيني  تفر�س حظر� على �جلمعيات يف تلقي 

�لطبيعيني، �إل مبو�فقة جهة �لإد�رة. كما حتظر هذه �ملادة تلقي �جلمعية �أية �أمو�ل �أو منح خارجية، 

�صو�ء من م�رسيني �أو من �صخ�صيات �أو هيئات �أجنبية، �إل مبو�فقة وزير �لت�صامن �لجتماعي.

�صادر  قر�ر  �أي  �صحب  �جلمعية  من  تطلب  �أن  �لإد�رة  جلهة  منه   23 �ملادة  يف  �لقانون  و�أجاز 

�إد�رة  �لقانون جمل�س  �لنظام �لأ�صا�صي، ويلزم  �أو  للقانون  �أنه خمالف  �إذ� ما �رتاأت  عن هيئاتها، 

�جلمعية باإفادة جهة �لإد�رة بجمع �لقر�ر�ت �لتي ت�صدر عنه �أو عن �جلمعية �لعمومية. وتتيح هذه 

�ل�صالحيات –وبالذ�ت ما يتعلق منها بحق �جلمعية يف تلقي �لأمو�ل- جلهة �لإد�رة �إحكام �خلناق 

على �أي جمعية �إذ� ما كانت �لأن�صطة �لتي تنخرط فيها ل تروق جلهة �لإد�رة.

ويطلق �لقانون يف �ملادة 42 يد وزير �لت�صامن �لجتماعي يف �إ�صد�ر قر�ر�ت بحل �أي جمعية يف 

�حلالت �لتالية:

�أ- �لت�رسف يف �أمو�ل �جلمعية �أو تخ�صي�صها يف غري �لأغر��س �لتي �أن�صئت من �أجلها.

ب- تلقي �لأمو�ل من جهات �أجنبية �أو جمع �لتربعات من دون �حل�صول على مو�فقة م�صبقة 

من جهة �لإد�رة.

ج- �إقامة عالقات موؤ�ص�صية مع هيئات خارج م�رس، من دون �إخطار جهة �لإد�رة �أو باملخالفة 

وثيقة
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لعرت��صها.

د- �إذ� ثبتت ممار�صة �جلمعية لأي من �لأن�صطة �لتي يحظرها �لقانون يف �ملادة 11. 

هـ- �رتكاب �جلمعية خمالفة ج�صيمة للقانون �أو �لنظام �لعام �أو �لآد�ب �لعامة، دومنا حتديد 

للمخالفات �لتي ميكن �عتبارها ج�صيمة. 

ومع �أن �لقانون قد �أتاح للجمعية �حلق يف �لطعن على قر�ر حلها �أمام حماكم �لق�صاء �لإد�ري، 

فاإن تعديالت خطرية م�صتحدثة على �ملادة 97 من �لالئحة �لتنفيذية للقانون يف عام 2007، اأطلقت 

يد جهة �لإد�رة يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية حلل �أي جمعية وت�صفيتها، دون �نتظار ملا ميكن �أن 

ت�صفر عنه قر�ر�ت حماكم �لق�صاء �لإد�ري ب�صاأن م�رسوعية قر�ر �حلل. 

وقد مت تطبيق هذ� �لتعديل بعد �أيام قالئل من �صدوره، وذلك باتخاذ قر�ر بحل جمعية �مل�صاعدة 

�لقانونية حلقوق �لإن�صان يف �صبتمرب 2007، بدعوى ت�رسفها يف منح خارجية، من دون �حل�صول 

على مو�فقة جهة �لإد�رة –رغم �تباعها �لإجر�ء�ت �لقانونية للتح�صل على هذه �ملو�فقة- و�أقدمت 

جهة �لإد�رة على ت�صفية �جلمعية و�ل�صتيالء على جميع �أور�قها و�أمو�لها وممتلكاتها. ومع ذلك 

جاء حكم حمكمة �لق�صاء �لإد�ري يف �أكتوبر 2008 ل�صالح �جلمعية، كا�صفا عن طبيعة �لإجر�ء�ت 

�لتع�صفية �لتي تظهر ترب�س جهة �لإد�رة باجلمعية. حيث �أكد �حلكم �أن �ملخالفات �ملن�صوبة للجمعية 

–حتى بفر�س �صحتها- هي خمالفات قدمية، وكان يتعني معها �لتدرج يف �لعقوبة يف حينها ولي�س 
�إ�صد�ر قر�ر باحلل، و�عتربت �ملحكمة �أن قر�ر و�إجر�ء�ت حل �جلمعية قد �صدرت بغري �صند من 

�لو�قع �أو �لقانون.

�ملنظمة  –وهى  �حلقوقية  �ملنظمات  و�أكرب  �أقدم  حل  باحتمالت  تنذر  بو�در  �لأفق  يف  وتلوح 

 2009 �أبريل  �أو�خر  يف  �ملنظمة  تلقت  حيث   -1985 عام  تاأ�ص�صت  �لتي  �لإن�صان  حلقوق  �مل�رسية 

خطابا من �جلهة �لإد�رية ينذرها بالوقوع حتت طائلة �إجر�ء�ت �حلل مبوجب �ملادة 42 من �لقانون، 

��صتناد� �إىل �أن �ملنظمة ��صطرت �إىل �لت�رسف يف منحة �أحد م�رسوعاتها بعد �أن ماطلت جهة �لإد�رة 

طلب  يف  �لبت  �إنهاء  يوجب  �لقانون  �أن  رغم  �أ�صهر،  ثمانية  لنحو  �ملنحة  على  مو�فقتها  �إ�صد�ر  يف 

�ملو�فقة على �أي منحة خارجية يف غ�صون �صهرين من تقدمي �لطلب. 

يف  �لبت  ب�صاأن  �لإد�رية،  �جلهة  تنتهجها  �لتي  �لبريوقر�طية  �لإجر�ء�ت  �أن  بالذكر  و�جلدير 

طلبات �ملو�فقة على �ملنح �خلارجية، توؤدي عمليا �إىل م�صي �أ�صهر طويلة قد تتجاوز �لعام يف عديد 
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باللتز�مات  �لإخالل  �إىل  عمليا  يوؤدي  ما  وهو  �لإد�رية،  �جلهة  رد  على  �لتح�صل  قبل  �حلالت  من 

و�لتوقيتات �لزمنية �ملحددة �صلفا لالنتهاء من �مل�رسوعات �ملربمة مع �جلهات �ملمولة، ويربك �إىل حد 

كبري بر�مج و�أن�صطة �جلمعيات �لأهلية.

�إن�صاء  يف  �جلمعيات  حق  ت�صادر  ن�صو�صا  يت�صمن  �جلمعيات  قانون  فاإن  �أخرى  ناحية  من 

�ل�صبكات �أو �لحتاد�ت فيما بينها، على �أ�صا�س طوعي. فقد �أفرد �لقانون يف �ملو�د 65، 66، 67، 68 

قو�عد حمددة يف ت�صكيل �لحتاد�ت �لإقليمية و�لنوعية، بدل من �أن يرتك للجمعيات مهمة و�صع هذه 

�لقو�عد، فيما بينها، بل �إن �لقانون قد حدد �خت�صا�صات هذه �لحتاد�ت، وحظر �إن�صاء �أكرث من 

�حتاد �إقليمي يف �ملحافظة.

وعلى �لنهج ذ�ته، فر�س �لقانون يف �ملادتني 69، 70 بطريقة فوقية �إن�صاء �حتاد عام للجمعيات 

ومنح رئي�س �جلمهورية �حلق يف تعيني رئي�صه وثلث �أع�صاء جمل�س �إد�رته �ملكون من 30 ع�صو�، 

و�لأهم �أن هذ� �لحتاد �لذي تتحكم �ل�صلطة �لتنفيذية يف �ختيار قياد�ته، يتمتع ب�صالحيات يف تعيني 

�مل�صئولني عن �صندوق �إعانة �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات �لأهلية. كما يتيح له �لقانون دور� ��صت�صاريا يف 

�لإجر�ء�ت �لتي تتخذها جهة �لإد�رة بحق �جلمعيات.

�لأهلي  �لعمل  �أن�صطة  قي  �لطوعية  �مل�صاركة  من  يجعل  �حلايل  �جلمعيات  قانون  �أن  و�لو�قع 

76 ن�صطاء �لعمل �لأهلي بعقوبات  �ملادة  �لقانون يف  خماطرة غري ماأمونة �لعو�قب؛ حيث حا�رس 

�حلب�س �لتي ترت�وح بني ثالثة �أ�صهر وعام كامل، �صو�ء بدعوى ممار�صة �أن�صطة �جلمعيات، دون 

��صتيفاء �إجر�ء�ت ت�صجيلها، �أو مو��صلة �جلمعية لأن�صطتها، رغم �صدور قر�ر بحلها، �أو يف حالت 

خمالفة �لقيود على جمع �لتربعات وتلقي �لتمويل �خلارجي، �أو �إنفاق �لأمو�ل يف غري �لأغر��س �لتي 

�أو حتالفات  �إىل �صبكات  �لنت�صاب  �لقيود و�ل�صو�بط على  �أو خمالفة  �أجلها �جلمعية،  �أن�صئت من 

خارج �لبالد، �أو مبا�رسة ن�صاط �جلمعية من قبل �إمتام �إجر�ء�ت ت�صجيلها.

املمار�ضة اأكرث تع�ضفا:

ما  غالبا  حيث  ذ�ته؛  �ملتع�صف  �لقانون  �أحكام  بعيد  حد  �إىل  تتجاوز  �لعملية  �ملمار�صة  �أن  غري 

�لعليا يف ت�صيري  �لكلمة  باتت عمليا �صاحبة  �لتي  �لأمن،  �لقانون بو��صطة جهات  �أحكام  يتم خرق 

�جلمعيات، دون �صند من �لقانون. 
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لدر��صات  �لقاهرة  مركز  �أعدها  ميد�نية حديثة  در��صة  تظهره  ما  �ل�صياق  هذ�  �لنظر يف  ويلفت 

حقوق �لإن�صان �إذ:

1- �صجلت �أحكام �لق�صاء �لإد�ري يف منا�صبات عدة �أن �عرت��س �جلهة �لإد�رية على تاأ�صي�س 

بناء  جاء  قد  �إد�ر�تها  ملجال�س  �ملر�صحني  �أو  �ملوؤ�ص�صني  �أ�صماء  على  حتفظها  �أو  �جلمعيات،  بع�س 

على تعليمات �أو حتريات �أجهزة �لأمن. و�أكدت �لأحكام مر�ر� �فتقار مثل هذه �لتدخالت لأي �صند 

�أمام  مقبول قانونا. وقد ��صتنزفت جهود ع�رس�ت من �ملوؤ�ص�صات و�جلمعيات �لأهلية يف �لوقوف 

�ملحاكم للطعن على هذه �لقر�ر�ت �لتع�صفية، من بينها موؤ�ص�صة �ملر�أة �جلديدة، وجمعية �جلنوب 

للتنمية وحقوق �لإن�صان، وموؤ�ص�صة �أولد �لأر�س حلقوق �لإن�صان، وجمعية حماية �لرت�ث �لقانوين 

و�لد�صتوري، وجمعية مركز �صو��صية حلقوق �لإن�صان ومناه�صة �لتمييز، وجمعية تنوير �لعقول، 

وموؤ�ص�صة �لكلمة حلقوق �لإن�صان، ف�صال عن د�ر �خلدمات �لنقابية و�لعمالية، �لتي كانت قد تاأ�ص�صت 

ك�رسكة مدنية منذ قر�بة ع�رسين عاما، وحاولت �أن توفق �أو�صاعها يف �إطار قانون �جلمعيات رقم 

84 ل�صنة 2002، وفوجئت يف 2007 باإغالق مقارها يف �لوقت �لذي �أف�صحت فيه جهة �لإد�رة عن 

ذلك  –مبا يف  �ل�صابقة  �لأمن. ويف خمتلف �حلالت  �أجهزة  �عرت��س  �إىل  ��صتناد�  ت�صجيلها،  رف�س 

د�ر �خلدمات �لنقابية و�لعمالية- فقد �ألزمت حماكم �لق�صاء �لإد�ري وز�رة �لت�صامن �لجتماعي 

باإمتام �إجر�ء�ت �لرتخي�س و�لإ�صهار لتلك �ملوؤ�ص�صات �أو باإلغاء �لقر�ر�ت �لإد�رية �لتي ت�صتهدف 

��صتبعاد �أ�صماء بع�س �ملوؤ�ص�صني �أو �ملر�صحني.

2- ومع �أن قانون �جلمعيات يتيح “نظريا” للمنظمات �لأجنبية غري �حلكومية �حلق يف ممار�صة 

على  بناء  �لجتماعي،  �لت�صامن  وز�رة  من  ت�رسيح  على  �حل�صول  �رسيطة  م�رس،  د�خل  عملها 

�تفاق تربمه وز�رة �خلارجية مع هذه �ملنظمات، فقد �أخفقت م�صاعي منظمات دولية تعمل يف جمال 

حقوق �لإن�صان، لإبر�م مثل هذ� �لتفاق �أو �لتح�صل على ت�رسيح مبز�ولة �لن�صاط، رغم مفاو�صات 

��صتغرقت �أعو�ما طويلة �نخرطت فيها منظمات دولية بارزة مثل �لفيدر�لية �لدولية حلقوق �لإن�صان 

�لإقليمية  للمنظمات  بالعمل  �لت�رسيح  جتاه  �ل�صلطات  تع�صف  ويت�صق  �لإن�صان.  حقوق  ومر�قبة 

و�لدولية مع موقفها �لر�ف�س للت�رسيح با�صت�صافة �ملكتب �لإقليمي ملفو�صية �لأمم �ملتحدة �ل�صامية 

حلقوق �لإن�صان يف �صمال �أفريقيا د�خل م�رس.

3- و�إىل جانب �لتدخالت �لتع�صفية من قبل �أجهزة �لأمن يف �لعرت��س على تاأ�صي�س �جلمعيات، 

من  للعديد  �لرتخي�س  دون  للحيلولة  متع�صفة  ب�صورة  �صالحياتها  ��صتخدمت  �لإد�رة  جهة  فاإن 
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باأور�ق  تقدمت  �لتي  �لتعذيب  ملناه�صة  �مل�رسية  �جلمعية  ذلك  على  �لأمثلة  �أبرز  ومن  �جلمعيات، 

�لإد�رة  جهة  قبل  من  �إ�صهارها  برف�س  �جلمعية  وفوجئت   ،2003 عام  منت�صف  منذ  �لتاأ�صي�س 

بدعوى �أن �أهد�ف �جلمعية تتعار�س مع �لقانون. ومن �ملخجل �أن �جلهة �لإد�رية ��صتندت يف ذلك 

�إىل �أن �أهد�ف �جلمعية تت�صمن “�لعمل على تعديل �لقو�نني �مل�رسية مبا يتفق مع �تفاقيات حقوق 

“لت�صكيل جماعات �صغط و�لقيام بحمالت �صد جرمية �لتعذيب”!!  �أنها �صت�صعى  �أو  �لإن�صان”! 

ويف �ل�صياق ذ�ته فقد رف�صت �جلهة �لإد�رية يف 2008 �إ�صهار موؤ�ص�صة “م�رسيون �صد �لتمييز يف 

بدعوى �أن �أهد�فها تتعار�س مع �أحكام �ملادة 11، �لتي حتظر �أن يكون بني �أن�صطة  وطن واحد”، 

�جلمعية ما من �صاأنه �أن ي�صكل تهديد� للوحدة �لوطنية، �أو يدعو للتمييز بني �ملو�طنني. وذلك على 

�لرغم من �أن �ملوؤ�ص�صة ت�صتهدف مناه�صة �لتمييز ولي�س �لتحري�س عليه.

قانون  من  �صند  دون  �لأهلي،  �لعمل  �أن�صطة  تقييد  يف  �لأمنية  للتدخالت  �أخرى  مظاهر  �إن   -4

�جلمعيات، يتبدى يف �أن وز�رة �لت�صامن ل متنح مو�فقتها على �ملنح �خلارجية للجمعيات، �إل قبل 

�لتح�صل على تاأ�صرية من �جلهات �لأمنية، وهو ما ل ين�س عليه �لقانون.

5- كما يتبدى هذ� �لتدخل حتى من خالل �لتعليمات �لتي ت�صدر ممهورة با�صم وز�رة �لت�صامن 

�لجتماعي، �أو �ملديريات �لتابعة لها، ومن قبيل ذلك تعميم تلقته بع�س �جلمعيات يف �لقاهرة �لكربى 

يف �أغ�صط�س 2008، يحذر �جلمعيات من دعوة وفود �أجنبية �أو عربية �أو قبول دعوى من جهات �أجنبية 

�أو عربية، من دون �حل�صول على �ملو�فقة �لأمنية، و��صتطالع ر�أي هيئة �لأمن �لقومي قبل توجيه �أو 

قبول مثل تلك �لدعو�ت. و�عترب �لتعميم �ل�صادر ر�صميا عن �جلهة �لإد�رية، ولي�س وز�رة �لد�خلية 

وهناك توجيهات مماثلة رغم  “�أن �أي تق�صري يف هذ� �ل�صاأن �صيقابل مبنتهى �حلزم و�ل�صدة”!!. 
�صدورها من �جلهة �لإد�رية، �إل �أنها تبدو ممالة من قبل �أجهزة �لأمن. ومن قبيل ذلك، �لتعليمات 

�لتي تلقتها �جلمعيات يف بع�س �ملحافظات و�لتي ت�صكل يف حد ذ�تها خرقا حلرية تد�ول �ملعلومات 

تقدمي  بعدم  2007 �جلمعيات  �ل�صادرة يف فرب�ير  �لتعليمات  تلزم هذه  �أو عقد �لجتماعات. حيث 

�أي بيانات �أو معلومات �إىل �أي جهة، �إل بعد �لرجوع جلهة �لإد�رة. كما تلزم �جلمعيات بعد تلبية 

�أي دعوة �أو عقد �جتماعات مع �جلمعيات مهما يكن �لغر�س من �لجتماع، �إل بعد �لرجوع جلهة 

�لإد�رة. وبالتناغم مع هذه �لتعليمات ذ�ت �ل�صبغة �لأمنية، فقد تدخلت �أجهزة �لأمن يف منا�صبات 

حقوقية. منظمات  لها  خططت  �لتي  و�لأن�صطة  �لندو�ت  من  �لعديد  عقد  ملنع  مبا�رس  ب�صكل  عديدة 

كانت  �لطفل  قانون  تعديالت  ندوة حول  لإلغاء   2008 عام  �لأمن يف  �أجهزة  تدخل  ذلك  �أمثلة  ومن 
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�أمنية ملنع �ملوؤ�ص�صة ذ�تها من تنظيم �حتفالها  تعد لها موؤ�ص�صة �ملر�أة �جلديدة، وممار�صة �صغوط 

��صتكمال  تعذر  �إىل  �لفنادق  �أحد  على  مماثلة  �صغوط  �أف�صت  كما  للمر�أة،  �لعاملي  باليوم  �ل�صنوي 

للحقوق  �لدويل  �لعهد  تفعيل  �صبل  حول  و�ملحاماة  �لق�صاء  ل�صتقالل  �لعربي  �ملركز  نظمها  ندوة 

�ملدنية و�ل�صيا�صية. �إن وجها �آخر لل�صغوط على موؤ�ص�صات �لعمل �لأهلي و�ملنخرطني فيها يتبدى يف 

توظيف �لقيود �لهائلة على حرية �لتعبري يف مالحقة وحماكمة ن�صطاء �ملجتمع �ملدين و�لعمل �لأهلي. 

ويرد يف هذ� �ل�صياق -على �صبيل �ملثال- �صدور حكم غيابي بحق د. �صعد �لدين �إبر�هيم رئي�س مركز 

تنفيذ  لوقف  �آلف جنيه،   10 ملدة عامني، وبكفالة قدرها  باحلب�س  �لإمنائية  للدر��صات  بن خلدون 

�لعقوبة، وذلك بعد �إد�نته بتهمة �لإ�صاءة ل�صمعة م�رس وهيبتها، و�لإ�رس�ر بامل�صلحة �لقومية، عرب 

�لأمريكية و�لعاملية، و�لتي ت�صمنت مطالبته بربط بر�مج  �لتي ن�رستها كربيات �ل�صحف  كتاباته 

�ملعونة �لأمريكية مل�رس بالتقدم �ملحرز يف جمال �حرت�م حقوق �لإن�صان و�لدميقر�طية. وعلى �صلة 

بذلك �أي�صا فاإن �ملن�صق �لعام لد�ر �خلدمات �لنقابية و�لعمالية كان مهدد� بدوره بعقوبة �حلب�س ملدة 

عام، بدعوى �أن �لن�رسة �لتي ت�صدرها �لد�ر ت�صمنت �صبا وقذفا بحق �أحد �أع�صاء �حلزب �لوطني. 

وقد �ألغى �حلكم �لبتد�ئي �ل�صادر بحقه بعد �صدور حكم نهائي يف فرب�ير 2008، من قبل �إحدى 

دو�ئر حمكمة �ل�صتئناف.

ا�ضتنتاجات ختامية:

1- �إن مركز �لقاهرة لدر��صات حقوق �لإن�صان، يوؤكد على �أن و�صع حد نهائي ملختلف �أ�صكال 

�لو�صاية �حلكومية و�ل�صغوط �ملالية و�لإد�رية و�لأمنية على موؤ�ص�صات �لعمل �لأهلي، يقت�صي �أن 

تتبنى �حلكومة �مل�رسية برناجما ت�رسيعيا، ي�صتهدف تعزيز �حلريات �لعامة، ويف �لقلب منها حرية 

�لتعبري و�حلق يف �لتجمع �ل�صلمي و�حلق يف �لتنظيم، مبا يفي بالتز�ماتها �لدولية، مبوجب �لعهد 

�لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية و�لإعالن �لعاملي حلماية �ملد�فعني عن حقوق �لإن�صان.

�حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  جهود  دعم  �لإن�صان  حلقوق  �لأممي  �ملجل�س  �أع�صاء  على  ينبغي   -2

وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين، من �أجل �إلغاء �لقانون 84 ل�صنة 2002 �ملنايف للمعايري �لدولية، و�صن 

قانون دميقر�طي ياأخذ بعني �لعتبار �ملعايري �لدولية �لتي تكفل حق �لتنظيم، وعلى وجه �خل�صو�س:

- حرية تاأ�صي�س �جلمعيات مبجرد �لإخطار، ودون �حلاجة �إىل ترخي�س م�صبق.
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�صيا�صات �جلمعية، وو�صع  �لأ�صيل يف ر�صم  �لعمومية هي �صاحبة �لخت�صا�س  - �جلمعيات 

نظمها �لأ�صا�صية وت�صكيل جمال�س �إد�رتها.

- �صمان حق �جلمعيات يف تكوين �لحتاد�ت وبناء �ل�صبكات و�لتحالفات �ملحلية، بعيد� عن �أي 

تدخالت �إد�رية.

- �صمان حق �جلمعيات يف �لن�صمام �إىل ع�صوية �لتحالفات و�ل�صبكات �لدولية و�لإقليمية.

- حظر حل �جلمعيات �أو عزل جمال�س �إد�رتها مبوجب قر�ر�ت �إد�رية.

- حظر حل �أي جمعية �أو جتميد ن�صاطها، �إل بحكم نهائي قد ��صتنفد جميع طرق �لطعن عليه.

- �صمان حق �جلمعيات يف عقد �لجتماعات د�خل وخارج مقارها، ويف �إ�صد�ر �ملجالت و�لن�رس�ت 

دون �حلاجة لأي ترخي�س م�صبق.

ويكتفي  م�صبق،  ترخي�س  بدون  لأن�صطتها  �لالزم  �لتمويل  تلقي  يف  �جلمعيات  حق  �صمان   -

باإخطار �جلهة �لإد�رية وبالتز�م �جلمعيات بالإعالن عن م�صادر �لتمويل و�أوجه �إنفاقه.
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