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معتز الفجريي

يف هذا العدد

2

هل فات أ�وان �إنقاذ النظام العربي؟!
ق��د تكون احلكوم��ات العربية ناجحة حت��ى اآلن في االلتفاف عل��ى مطالب اإلصالح
واس��تحقاقات الدميقراطي��ة ،ب��ل ورمبا تتأه��ب لتحص�ين مواقعها وتش��ديد قبضتها
األمنية ،للجم مظاهر احلراك السياس��ي ،لكن املؤكد أن األوضاع في العالم العربي تنذر بتحول
مزي��د من البلدان العربية إلى س��احة للعنف واالحتراب األهل��ي والتوترات الطائفية واملذهبية،
وهو ما حذرت منه  36منظمة عربية في رسالة وجهتها إلى القمة العربية بالرياض.

7

اتفاق مكة وازدواجية معايري ال�شرف العربية!
يح��ذر به��ي الدين حس��ن من أن اتف��اق مكة بني فتح وحم��اس قد يكون مبثابة اس��تراحة
اللتقاط األنفاس ،ما لم يتخل الرأي العام في العالم العربي عن ازدواجية املعايير املتجذرة
في وجدانه ،ومبوجبها يصير الضحايا ال قيمة لهم ،ما لم يسقطوا بحراب أو نيران طرف أجنبي.

8

املجتمع املدين يف مواجهة االنقالب على الد�ستور
ملف خاص يرصد مواقف مركز القاهرة والفعاليات التي نظمها ،من أجل إدارة حوار
مجتمعي حول التعديالت الدستورية التي اعتمدت مؤخرا في مصر .ويتناول امللف
بشكل خاص رؤية القوى السياسية واحلزبية للتعديالت ،واجلدل املثار بشأن املادة الثانية من
الدستور ،التي جتعل مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع ،وإلى أي مدى ميكن
لهذه التعديالت أن تضع حدا لتهميش األقباط وعزوفهم عن املشاركة السياسية ،واملخاوف
املثارة بشأن دسترة الصالحيات االستثنائية مبوجب الطوارئ بدعوى مكافحة اإلرهاب.

18

ق�ضية البهائية :حمنة للمواطنة وحرية املعتقد
احلك��م ال��ذي أصدرت��ه احملكم��ة اإلداري��ة العليا مؤخ��را ،والذي يرف��ض مطلب
البهائيني في إثبات معتقدهم في الس��جالت الرس��مية ،ش��كل صدمة كبيرة في
منطوق��ه وحيثياته .الباح��ث أحمد زكي عثمان تناول تطور موقف القض��اء املصري جتاه قضايا
البهائي�ين ف��ي مصر ،وردود األفع��ال وتداعيات هذا املوقف من منظور حقوق اإلنس��ان ومبادئ
املواطنة.

20

تون�س :هيئة  18أ�كتوبر وحتديات العمل امل�شرتك يف مواجهة القمع
يكتس��ب إنش��اء هيئة  18أكتوبر للحقوق واحلريات في تون��س أهمية خاصة،
كونه��ا تش��كل إطار للتنس��يق بني مكون��ات املعارض��ة العلمانية واإلس�لامية،
وتنخرط فيها هيئات معترف بها قانونا ،إلى جانب قوى ما تزال محرومة من املشروعية .حول
ميالد هذه الهيئة والتحديات التي جتابهها ،يأتي هذا احلوار مع احلقوقي البارز والعضو املؤس��س
للهيئة خميس شماري.

22

نحو حل توافقي إلنهاء النزاع يف دارفور على أ��س�س عادلة
هل ميكن التوصل إلى بناء إطار تفاوضي مشترك بني احلركات املسلحة والفصائل
السياس��ية في إقليم دارفور ،يدفع باجتاه تس��وية عادلة؟ س��ؤال أجاب عنه ممثلي
ه��ذه احلركات عبر جلس��ات اس��تماع نظمها مرك��ز القاهرة لهذا الغ��رض ،بالتعاون مع مركز
دارفور لتعزيز السالم.
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العراق ..خطايا «الدجيل»
أ
هل ميكن تفاديها فى «حملة النفال»؟
بعثت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان “هيومان
رايتس ووتش” برس��الة ف��ي  23مارس 2007
إلى رئي��س احملكمة العراقية العلي��ا ،تعرب فيه
عن مخاوفها بش��أن مسار احملاكمة اجلارية لستة
من املتهمني ،في مقدمتهم :علي حس��ن املجيد
امللق��ب ب��ـ “عل��ي الكيم��اوي” ،والذين جترى
محاكمتهم حول اجلرائم واالنتهاكات اجلسيمة
التي ارتكبت بحق األكراد العراقيني في إطار ما
عرف بحملة األنفال عام  ،1988والتي تعرض
خاللها اآلالف من األكراد ألعمال قتل جماعية
وللتعذيب واالختفاء القسري.
وش��ددت الووت��ش ف��ي رس��التها عل��ى أن
احملاكم��ات العادل��ة تش��كل ش��رطا أساس��يا
لتوفير العدالة للضحايا وألس��رهم ،فضال على
أنه��ا تلع��ب دورا حاس��ما لضمان ع��دم تكرار
املمارسات الوحشية للنظام السابق .والحظت
الووت��ش أن ق��رارات االته��ام الص��ادرة بح��ق
املتهمني الس��تة ،هى قرارات فضفاضة إلى احلد
ال��ذي يجعل ح��ق املتهمني في إبالغه��م بالتهم
احمل��ددة املوجه��ة إليهم حقا منته��كا ،ويصعب
في ظلها حتديد املسئوليات اجلنائية الفردية عن
اجلرائم املرتكبة.
كم��ا أعرب��ت الووت��ش عن مخاوفه��ا من أن
نس��بة كبيرة من الش��هود الذي��ن يطلب الدفاع
االس��تعانة به��م ،رمب��ا ال يكون��ون مس��تعدين
للق��دوم إل��ى الع��راق واإلدالء بش��هاداتهم،
خش��ية تعرضهم لالعتقال .ودعت الووتش في
ه��ذا الصدد احملكم��ة العليا للعم��ل على توفير
ضمان��ات كافية لتأمني س�لامة الش��هود ،وإذا
تعذر عليها ذلك يتعني على احملكمة العمل على
تزويد شهود الدفاع بإمكانية اإلدالء بالشهادة
من خالل االتصال عبر الفيديو.
يأتي ذلك في غض��ون وقت قصير من إعالن
منظمة العفو الدولية أن صفعة إضافية قد تلقتها
العدالة من بعد تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق صدام
حس�ين الرئيس العراقي الس��ابق ،ومس��اعديه
برزان التكريتي وع��واد البندر؛ حيث رضخت
احملكم��ة اجلنائي��ة العراقية اخلاص��ة التي نظرت
قضية الدجيل لطلب ش��عبة االس��تئناف ،برفع
عقوب��ة الس��جن املؤب��د بح��ق نائ��ب الرئي��س
العراقي الس��ابق طه ياسني رمضان إلى اإلعدام.
وقال��ت العفو الدولية إن ه��ذا الطلب بدا نابعا
م��ن داف��ع االنتق��ام ،وليس م��ن أي حرص على
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العدال��ة واحملاكم��ة العادل��ة؛ مش��يرة إل��ى أن
إجراءات االس��تئناف برمتها مت��ت على عجل،
ول��م تك��ن أكثر من خت��م املوافقة ال��ذي يقصد
ب��ه إضفاء صبغة الش��رعية على نتيجة نابعة من
دوافع سياسية بحتة.
ويذك��ر أن املق��رر اخل��اص ل�لأمم املتح��دة
املعني باإلع��دام خارج نطاق القض��اء واإلعدام
بإجراءات موجزة واإلعدام التعس��في ،قد أشار
إل��ى أن محاكمة طه ياس�ين رمضان قد ش��ابتها
مخالف��ات خطي��رة ،وكان املق��رر اخل��اص ق��د
الحظ أيضا في تعليقه على إعدام صدام حس�ين
ومعاوني��ه ،أن احلكومة العراقي��ة قد انهمكت
ف��ي ب��ذل جه��ود ذات دوافع سياس��ية واضحة
وغير الئقة ،للتعجي��ل باإلعدام عن طريق عدم
إتاحة الوقت الكافي لتقدمي اس��تئناف حقيقي،
وإغالق جميع السبل ملراجعة العقوبة.
كانت العفو الدولية قد أكدت أن التدخالت
السياس��ية في محاكمة صدام ومساعديه بشأن
اجلرائ��م املرتكبة في الدجيل ،قد أدت إلى إثارة
مطاع��ن عدي��دة حول معايي��ر العدال��ة؛ حيث
تسببت هذه التدخالت -في مراحل مبكرة من
احملاكمة -في استقالة رئيس احملكمة ،والتحفظ
عل��ى تعيني قاض آخر .كما عجزت احملكمة عن
توفير ضمانات كافية لسالمة الشهود أو حماية
محام��ي الدف��اع الذين قتل منه��م ثالثة محامني
خالل سير احملاكمة.
وأشارت العفو الدولية إلى أن صدام حسني قد
حرم خالل العام األول من اعتقاله من االستعانة
مبستشار قانوني ،وتقاعست احملكمة عن إجراء
واف في مزاعم ممارس��ة التعذيب أو سوء
حتقيق ٍ
املعاملة بح��ق املتهمني ،أو على األقل فإن نتائج
هذا التحقيق لم تنشر على املأل.
واعتبرت العف��و الدولية أن محكمة التمييز
التي كان يتعني عليها مراجعة األحكام الصادرة
في هذه القضية ،اقتصر دورها على توفير غطاء
واهٍ م��ن الش��رعية عل��ى ما كان ف��ي واقع احلال
إج��راءات قانونية تقوم باألس��اس على لي عنق
القانون.
وأعرب��ت العف��و الدولي��ة ع��ن أس��فها ألن
محاكمة صدام حس�ين ،الت��ي كان من املفترض

أن تش��كل إس��هاما ب��ارزا ف��ي مس��اعي حتقي��ق
العدالة ،وضمان كشف احلقيقة ،واملساءلة عن
االنتهاكات الهائلة حلقوق اإلنس��ان في عهده،
إال أن��ه م��ن الناحية الفعلي��ة فإن ه��ذه احملاكمة
س��ينظر إليه��ا على أنها ال ش��ئ ،س��وى صورة
لـ”عدالة املنتصر” التي لن تسهم بأي شكل في
اجتثاث الطغيان.
وأضاف��ت العف��و أن إع��دام ص��دام حس�ين
ق��د وج��ه ضرب��ة قاصمة أيض��ا لعملية كش��ف
احلقيق��ة ،بخصوص اجلرائم املرتكبة في عهده؛
حيث انتهى األمر بإس��قاط الته��م املوجهة إليه
في احملاكمة ،التي جترى اآلن بشأن جرائم حملة
األنف��ال ،وهو م��ا اعتبرته العف��و الدولية يبدد
فرص��ة أخ��رى للعراقيني من أج��ل الوصول إلى
تسوية مع جرائم املاضي.
جدي��ر بالذك��ر أن مركز القاهرة لدراس��ات
حقوق اإلنسان كان قد أعرب فور صدور احلكم
بإع��دام ص��دام حس�ين ومعاوني��ه ،ع��ن حتفظه
املبدئ��ي على عقوب��ة اإلع��دام باعتبارها عقوبة
غير إنسانية ،حتى لو كانت لسفاح مثل صدام
حس�ين .وأكد املركز أنه عل��ى الرغم من إدانته
الكامل��ة للجرائ��م الت��ي ارتكبه��ا نظ��ام صدام
حس�ين ،فإن��ه كان يأمل أن تس��توفي محاكمته
وأعوان��ه معايي��ر العدال��ة الدولية؛ مش��يرا في
ه��ذا الصدد لتعرض احملكمة ف��ي بعض األحيان
للتدخالت السياس��ية ،فضال ع��ن إهمال تقدمي
حج��ج وافي��ة تثب��ت اس��تيفاء ش��روط وأركان
اجلرائم املرتكبة ،كما أن احملكمة لم توفر فرصا
متس��اوية لالدع��اء والدف��اع ،وأخل��ت بضمان
احلق في مواجهة الش��هود ،ولم توفر للش��هود
وللدفاع احلماية الكافية.
وأش��ار املرك��ز إلى أن محاكمة ص��دام وباقي
رموز النظ��ام البعثي ،كانت متثل فرصة حقيقية
لدعم مبادئ العدالة واحملاسبة وعدم اإلفالت من
العقاب ،وإنصاف الش��عب العرابي .كما تبقي
لهذه احملاكمة دالالتها املهمة في املنطقة العربية،
كونها املرة األولى التي يخضع فيها مس��ئولون
س��ابقون في إحدى دول املنطقة للمحاسبة عن
اجلرائم التي ارتكبوها بحق ش��عوبهم .وقد دعا
املركز املشرع العراقي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام،
والقيام مبراجعة جذرية للنظام القضائي املوروث
من العهد الس��ابق ،إلعادة تكييف��ه مع املعايير
الدولية الستقالل القضاء.

بعد قمة الرياض:

هل فات أوان إنقاذ النظام العربي؟!
املنطقة العربية باتت مرشحة للمزيد
من أعمال العنف واالحرتاب األهلي

أعربت منظم��ات املجتمع املدني عن مخاوفها
العميقة إزاء استمرار غالبية احلكومات في العالم
العرب��ي ف��ي االلتفاف عل��ى مطالب ش��عوبها في
اإلص�لاح السياس��ي والتح��ول الدميقراطي .جاء
ذلك عبر نداء وجهته إلى القادة العرب املجتمعني
ف��ي القم��ة العربي��ة بالرياض ف��ي نهاي��ة مارس،
ووقع��ت عليه  36منظمة من إحدى عش��رة دولة
عربية .والحظت املنظمات املوقعة على النداء أن
قوى االستبداد في عاملنا العربي التي راهنت على
قدرتها على إحباط
تطلعات ش��عوبها،
كب��ح
وعل��ى
الضغ��وط اخلارجية
الت��ي انطلق��ت
من��ذ نح��و خم��س
سنوات حتت دعوى
مقرط��ة العال��م
العرب��ي ومكافح��ة
اإلره��اب ،تتأه��ب
لتحص�ين
اآلن
مواقعه��ا وتش��ديد
قبضته��ا األمني��ة،
للج��م مظاه��ر
احل��راك السياس��ي
واملجتمع��ي الت��ي
ش��هدها عديد من البلدان العربية؛ وهو ما يظهر
جلي��ا ف��ي مصر ف��ي التخلي ع��ن حالة التس��امح
النس��بي جتاه اخلصوم السياس��يني وجت��اه حريات
التعبير ،كما يظهر كذلك عبر تعديالت دستورية
تقود إلى حتصني اإلجراءات البوليسية االستثنائية
باس��م مكافحة اإلرهاب من أية مطاعن ،وتقوض
اإلش��راف القضائ��ي على االنتخاب��ات ،وتكرس
س��لطات رئي��س اجلمهوري��ة ف��ي ح��ل املجال��س
التمثيلي��ة .كم��ا يظه��ر ذلك جليا في مسلس��ل
املالحق��ات واحملاكم��ات اجلائ��رة بحق النش��طاء
السياس��يني واملدافع�ين ع��ن الدميقراطية وحقوق
اإلنسان في سوريا ،وتونس والبحرين واإلمارات،
وإغالق العديد من املواقع اإللكترونية عبر شبكة
اإلنترنت في عدد غير قليل من البلدان العربية.

وح��ذرت املنظم��ات املوقع��ة من أن اس��تمرار
التحاي��ل على مطالب اإلصالح الدميقراطي ،ينذر
بتحول مزيد من البلدان العربية إلى ساحة للعنف
الدم��وي واإلره��اب ،واالحت��راب األهل��ي الذي
يؤجج��ه الصع��ود املتزاي��د للهوي��ات والتوترات
الطائفي��ة واملذهبي��ة؛ كنت��اج طبيع��ي للخن��ق
املنهجي للحراك السياس��ي ،واحلياة احلزبية طيلة
عق��ود مض��ت ،واإلخ�لال بقيم املواطن��ة ،واجتاه
ال��دول العربي��ة أكثر فأكث��ر إلى توظي��ف الدين

في تكريس مش��روعيتها السياس��ية ،وهو ما آل
عمليا إلى “تديني الفضاء السياسي” في الغالبية
العظم��ى من البل��دان العربية ،وفاق��م من مظاهر
التعصب والتط��رف داخل املجتمع��ات العربية،
بكل ما يرتب��ه ذلك من ضغ��وط هائلة ،وبخاصة
عل��ى حق��وق النس��اء ،وعل��ى حري��ات التعبي��ر
والفكر واالعتقاد.
وأضافت املنظمات أن انعقاد قمة الرياض يأتي
ف��ي الوقت الذي يبدو فيه العراق عاجزا عن قطع
الطري��ق على حرب أهلية مدم��رة ،وتتواصل فيه
مواجهات مس��لحة بني احلكومة اليمنية وجماعة
احلوثي ف��ي إقليم صعدة ،وتتواص��ل االنتهاكات
اجلس��يمة في إقلي��م دارف��ور بالس��ودان ،ويلوح
ش��بح احلرب األهلية مجددا ف��ي لبنان حتت تأثير

االعتبارات اإلقليمية والسياسية والطائفية ،التي
تدفع بعض األطراف داخل الس��احة اللبنانية إلى
التجييش ورفض االحت��كام للقواعد الدميقراطية
وتعطي��ل املؤسس��ات الدس��تورية ،وفيما جنحت
الوس��اطات العربية في حقن الدماء الفلس��طينية
ول��و إلى حني -فإن املؤش��رات ترش��ح عددا منالبلدان في مقدمتها مصر والس��عودية والبحرين
وس��وريا ملزيد من التوت��رات الطائفي��ة ،التي من
احملتمل أن تكتسي طابعا عنيفا.
وأك��د الن��داء
عل��ى أن احل��رص
عل��ى جتني��ب بالدنا
مغب��ة مس��تقبل أكثر
إظالم��ا ،يقتضي من
القادة الع��رب النظر
بجدية في التوصيات
التالية:
أ�وال :ينبغي على
احلكومات العربية أن
تتحمل مس��ئولياتها
جت��اه مواطنيه��ا وجتاه
مس��تقبل األجي��ال
القادم��ة ،وأن تعل��ن
عب��ر قم��ة الري��اض،
التزاما حقيقيا بإعطاء
األولوي��ة لقضاي��ا اإلص�لاح السياس��ي والتحول
الدميقراط��ي ،وه��ى مدع��وة للبرهنة عل��ى جدية
توجهاتها؛ بوضع برامج واضحة املعالم ،ومربوطة
بتوقيت��ات زمني��ة مح��ددة تضمن إجن��ازا حقيقيا
لبرامج ش��املة لإلصالح الدستوري والتشريعي،
وجتديد اخلطاب الديني ونشر ثقافة الدميقراطية،
وتض��ع ح��دا لظواهر اإلف�لات من العق��اب على
االنته��اكات اجلس��يمة حلقوق اإلنس��ان ،وتأخذ
في اعتبارها مجمل التوصيات التي س��بق طرحها
في هذا السياق من قبل مؤسسات املجتمع املدني
على قمة تونس  ،2004وقمة اخلرطوم .2006

ثانيا :فيما يتعلق بالعراق:

أعرب املوقع��ون عن إدانتهم ملختلف أش��كال
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اخلروج على القانون ،وأعمال العنف واالختطاف
والقتل املرتكبة بحق املدنيني ،سواء تلك املرتكبة
من قب��ل احلكومة ،أو قوات االحتالل ،أو من قبل
امليليشيات الطائفية املسلحة والعصابات اإلرهابية
والتكفيري��ة .وأدان��وا ف��ي الوق��ت ذات��ه تواط��ؤ
احلكومة على إسناد بعض املسئوليات األمنية إلى
بع��ض امليليش��يات احلزبية والطائفية ،والتس��تر
على ما ترتكبه هذه امليليشيات من جرائم تقوض
فرص بناء دولة القانون واملؤسسات .وطالبوا في
هذا الصدد السلطات العراقية مبا يلي:
 -1التص��دي احل��ازم جلمي��ع االنته��اكات
اجلس��يمة حلق��وق املواطنني ومحاس��بة مرتكبيها
وتعويض ضحاياها.
 -2العم��ل عل��ى إع��ادة هيكل��ة وتأس��يس
جه��ازي الش��رطة واجلي��ش على أس��س مهنية ال
على أس��اس الوالءات احلزبية أو القومية ،ودعوة
جميع امليلش��يات املسلحة إلى تس��ليم أسلحتها
واالنخراط في العمل السياسي بصورة سلمية.
 -3ح��ث احلكوم��ة العراقي��ة وجامع��ة الدول
العربية ودول اجلوار ،للدفع باجتاه املصاحلة الوطنية
بني مختلف أطياف املجتمع العراقي ،على أساس
م��ن احترام التن��وع والتعددي��ة ،والتصدي احلازم
ملختلف صور الفس��اد الذي استش��رى مس��تظال
بحال��ة التقاس��م الطائف��ي واحلزب��ي ملؤسس��ات
الدول��ة ،وإع��ادة النظر ف��ي العديد م��ن نصوص
الدس��تور العراقي التي مه��دت الطريق لتفكيك
الدولة العراقية ،وأس��همت ف��ي تأجيج الوالءات
على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية.
 -4وض��ع ج��دول زمن��ي النس��حاب القوات
متعددة اجلنس��يات ،واضطالع األمم املتحدة بدور
أساسي في عملية إعادة بناء الدولة العراقية.

ثالثا :فيما يتعلق أ
بامل�س�لة الفل�سطينية:

أكد املوقعون على ه��ذا النداء دعمهم الكامل
حل��وق الش��عب الفلس��طيني ،وأدانوا اس��تمرار
التواط��ؤ الدول��ي عل��ى االحت�لال اإلس��رائيلي
وجرائم��ه املتواصلة بحق الش��عب الفلس��طيني،
كما أعربوا عن أس��فهم إزاء الصمت الدولي جتاه
م��ا أقدمت علي��ه س��لطات االحت�لال مؤخرا من
حفريات في محيط املس��جد األقصى ،واقتحامها
س��احات املس��جد ،وتفريق املصلني في��ه بالقوة،
وينظ��رون إلى هذه اإلجراءات باعتبارها تش��كل
انته��اكات خطي��رة لقواع��د القان��ون الدول��ي
اإلنس��اني والق��رارات الدولية املتعلق��ة بالقدس.
وتعك��س ن��زوع إس��رائيل ملواصل��ة مخطط��ات
تهويد مدينة القدس العربية ،وطمس أبرز معاملها
العربي��ة اإلس�لامية ،ويدعون إل��ى تضافر جهود
أطراف النظام العربي ومؤسسات املجتمع املدني
العربية للتصدي لتلك املخططات ،وحفز منظمة
اليونس��كو على حتمل مس��ئولياتها القانونية في
حماية املعالم املقدسة باملدينة.
ورحب��ت املنظمات املوقعة على النداء بالنجاح
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الذي حققته الوساطات العربية في وقف االقتتال
الفصائلي ،وتش��كيل حكومة الوح��دة الوطنية؛
لكنه��ا أضاف��ت أن املواجه��ة احلازمة ملش��كالت
االنف�لات األمن��ي ،وفوض��ى الس�لاح ،تقتض��ي
فضال عن تهيئة السبيل حلوار وطني بني الفصائل
الفلسطينية:
 -1التصدي احلازم النتهاكات حقوق اإلنسان
املرتكبة من أي من الفصائل الفلسطينية ،ووضع
ح��د لظاه��رة اإلف�لات من العق��اب الت��ي هيأت
السبيل لتفشي العنف الداخلي.
 -2اتخ��اذ التدابي��ر الالزمة إلج��راء حتقيقات
عادلة ونزيهة في جميع أعمال القتل واالختطاف
وتعريض أرواح وممتلكات املدنيني للخطر وتقدمي
املسئولني عنها للعدالة.
 -3إع��ادة هيكل��ة أجه��زة األمن ،مب��ا يضمن
النأي بها عن الس��يطرة الفصائلي��ة ،ومبا يضمن
إعادة بنائها على أسس مهنية.

رابعا :فيما يتعلق بالنزاع امل�سلح
يف دارفور:

أك��د املوقعون على الن��داء أن وضع حد نهائي
للجرائ��م املتواصل��ة بح��ق س��كان إقلي��م دارفور
يقتضي:
 -1دع��وة احلكوم��ة الس��ودانية ومختل��ف
املجموعات املس��لحة إلى اإليقاف الفوري جلميع
األعمال العسكرية.
 -2دع��وة احلكوم��ة الس��ودانية للوف��اء
بالتزاماته��ا مبوجب الق��رارات الدولية ،وما آلت
إليه املفاوضات من اتفاقات وبخاصة:
 التجاوب بصورة فعالة في تنفيذ قرار مجلساألمن رقم  1706اخلاص بنش��ر ق��وات دولية في
دارفور ،كخطوة ضروري��ة لتأمني احلماية الواجبة
للسكان املدنيني.
 نزع س�لاح مليشيات اجلنجاويد التي تعملبالتنسيق مع احلكومة السودانية.
 تأمني قوافل اإلغاثة اإلنس��انية وتوفير مناخآم��ن ومس��تقر لعم��ل منظم��ات وف��رق اإلغاث��ة
اإلنسانية.
 التعاون الكامل من قبل احلكومة الس��ودانيةم��ع احملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة ،وتس��هيل عمل
املدعي العام املكلف بالتحقيق في اجلرائم املرتكبة
باإلقلي��م .ويرحب املوقعون في هذا اإلطار بطلب
املدعي العام باحملكمة إصدار مذكرة استدعاء بحق
اثنني من املس��ئولني املش��تبه في ارتكابهما جرائم
ح��رب أو جرائم ضد اإلنس��انية باإلقليم ،ويأمل
املوقع��ون بالتج��اوب من قب��ل احلكوم��ة مع هذه
اخلطوة ،باتخاذ التدابي��ر الالزمة لضمان مثولهم
أم��ام احملكمة كخطوة أولى على الطريق الصعب،
لتحقيق العدالة لضحايا هذه اجلرائم.
جدير بالذكر أن النداء قد بادر بإعداده للتوقيع
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

يف بيان �أمام أ
المم املتحدة...
مركز القاهرة ينتقد
ازدواجية معايري الواليات املتحدة
واالحتاد أالوروبي واجلامعة العربية
تقدّ م مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنسان
ف��ي األس��بوع الثال��ث م��ن م��ارس ،ببي��ان أم��ام
مجل��س األمم املتح��دة حلق��وق اإلنس��ان ،خ�لال
دورت��ه احلالي��ة ،اس��تنكر في��ه اإله��دار املنهجي
حلقوق اإلنس��ان ف��ي العراق وفلس��طني ودارفور،
حي��ث عج��زت الواليات املتحدة وش��ركاؤها في
التحال��ف واحلكومة العراقية ع��ن حماية املدنيني
بالع��راق ،وفش��ل املجتم��ع الدول��ي في ممارس��ة
الضغ��وط الالزمة عل��ى حكومة إس��رائيل لوقف
انتهاكاته��ا ف��ي األراض��ي الفلس��طينية وإنه��اء
االحتالل ،مع اس��تمرار الواليات املتحدة واالحتاد
األوروب��ي في مكاف��أة إس��رائيل باتفاقيات جتارية
تفضيلية اقتصادية وعسكرية ،بينما تقوم الصني
وع��دد م��ن ال��دول العربي��ة بالدع��م االقتصادي
والعس��كري للحكومة السودانية ،وتقدمي الدعم
في مواجهة نظم العقوبات الدولية التي تستهدف
الضغط عل��ى احلكومة لوضع ح��د ألعمال القتل
واالغتصاب في إقليم دارفور.
وق��د حم��ل البي��ان ،ال��ذي َّ
تركز عل��ى قضية
حماية املدنيني في الصراعات املسلحة في املنطقة
العربي��ة ،انتق��ادات مس��ببة لسياس��ة ازدواجي��ة
املعايي��ر التي تنتهجها الوالي��ات املتحدة واالحتاد
األوروب��ي وجامع��ة ال��دول العربي��ة فيم��ا يتعلق
بانته��اكات القان��ون الدولي اإلنس��اني وحقوق
اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة ودارفور؛
فالوالي��ات املتح��دة واالحت��اد األوروبي متارس��ان
ضغوط��ا دبلوماس��ية قوي��ة لف��رض عقوبات ضد
حكوم��ة الس��ودان ،وتؤيدان نش��ر ق��وات حلفظ
الس�لام تابعة ل�لأمم املتحدة في دارف��ور ،لكنهما
يتقاعس��ان ع��ن ممارس��ة ذات الق��در أو النوع من
الضغ��وط عل��ى إس��رائيل ،بل تكفل له��ا األولى
احلماية الدبلوماس��ية في مواجهة قرارات مجلس
األمن باألمم املتحدة ،بينما متارس الدول األعضاء
في اجلامعة العربية بدورها ضغوطا على إس��رائيل
لوق��ف االنتهاكات ض��د الفلس��طينيني ،وتدعو
املجتم��ع الدولي إلى نش��ر قوة حماي��ة دولية في
األراض��ي الفلس��طينية احملتلة ،إال أنه��ا ال تطالب
حكومة الس��ودان باملث��ل في دارف��ور ،وتقدم لها
املساندة في مواجهة قرارات مجلس األمن!!
كما انتق��د املركز االنتقائية وانع��دام الكفاءة
اللذي��ن ينف��ذ بهم��ا املجتم��ع الدول��ي التزاماته
جت��اه الصراعات املس��لحة في الع��راق واألراضي
الفلس��طينية احملتلة وإقليم دارفور في الس��ودان،
وش��دّ د املرك��ز على ض��رورة االلتزام مب��ا تفرضه
اتفاقي��ات جني��ف ( )1948م��ن الت��زام الدول
األعضاء في االتفاقيات باتخ��اذ إجراءات فعالة،
ملنع الدول األخرى من انتهاك أحكامها.

مستقبل اإلعالم في شمال إفريقيا
بني مطرقة النظم االستبدادية والتطلع إلى احلرية
نظم مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان
خ�لال يوم��ي  14 ،13يناي��ر  2007اجتماع��ا
تش��اوريا بالقاه��رة اس��تهدف مناقش��ة املعوقات
والتحدي��ات الت��ي يواجهه��ا اإلعالم في ش��مال
إفريقيا.
ج��اء ه��ذا االجتم��اع ضم��ن سلس��لة م��ن
االجتماع��ات التش��اورية اإلقليمي��ة التي عقدت
على مستوى القارة اإلفريقية خالل العام املنصرم،
بالتعاون م��ع اللجنة االقتصادي��ة اإلفريقية باألمم
املتح��دة واملنت��دى العامل��ي لدعم اإلع�لام وهيئة
اإلذاع��ة البريطاني��ة ومب��ادرة تنمي��ة اإلعالم في
إفريقي��ا .وق��د اس��تهدفت ه��ذه االجتماع��ات
الوصول إلى فهم مش��ترك عن حالة قطاع اإلعالم
في إفريقيا والش��ركاء الدوليني املعنيني باإلعالم،
وحتديد القضايا ذات األولوية على املدى القريب
وامل��دى البعي��د ،من أجل الوص��ول إلى إعالم حر
ومستقل في إفريقيا.
وقد ش��ارك في االجتم��اع اإلقليم��ي بالقاهرة
لفي��ف م��ن رؤس��اء حتري��ر الصح��ف والكت��اب
الصحفي�ين واإلعالمي�ين م��ن  14صحيف��ة ،و6
قن��وات تليفزيوني��ة ،ومحطة إذاعي��ة ،فضال عن
ع��دد من ممثلي املنظمات الدولية وعدد من خبراء
القانون والنشطاء احلقوقيني في ستة بلدان عربية
تق��ع في ش��مال إفريقي��ا وه��ى :مص��ر -ليبيا-
تونس -اجلزائر -املغرب -موريتانيا.

نظم ت�سلطية

وق��د خلصت مداوالت املش��اركني عل��ى مدار
يوم��ي االجتم��اع إل��ى ع��دد م��ن املس��تخلصات
الرئيسة في مقدمتها:
أ�وال :إن العال��م العرب��ي مبناطق��ه املختلف��ة،
مب��ا في ذل��ك ش��مال إفريقيا ال ي��زال عصيا على
موجات نش��ر الدميقراطية والتح��ول الدميقراطي
ال��ذي عرفت��ه مناطق العال��م األخ��رى .وال تزال
نظمه االس��تبدادية تتمس��ك بأدواته��ا في تقييد
احلري��ات ،رغم��ا عن أي��ة ضغوط دولي��ة من أجل
مقرطة هذه املنطقة م��ن العالم ،ورغما عن تنامي
مطال��ب وضغ��وط اإلص�لاح واملقرطة بص��ورة أو
بأخرى داخل هذا البلد أو ذاك.
وق��د ح��ذر املش��اركون في ه��ذا اإلط��ار من أن
فرص االنقض��اض على الهامش املت��اح للحريات
اإلعالمي��ة في بع��ض البل��دان ،تظل قائم��ة طاملا
بقي��ت البني��ة التش��ريعية حتاف��ظ عل��ى س��مات
النظام التس��لطي في التحكم في البنى واحلريات
اإلعالمية ،وأبرزها:
 .1تقيي��د احلق في إص��دار الصحف باحلصول

عل��ى ترخي��ص أو تصري��ح مس��بق .كم��ا متتلك
الس��لطة التنفيذي��ة م��ن الوس��ائل واألدوات م��ا
ميكنه��ا م��ن التأثي��ر عل��ى توجه��ات ومحت��وى
الصحف ،سواء من خالل الصالحيات التي تتيح
ايق��اف أو تعطيل الصحف أو م��ن خالل التحكم
في تعيني رؤساء حترير الصحف اململوكة للدولة،
أو من خالل بعض أشكال الرقابة املسبقة في بعض
البلدان عبر إلزام الصحف باإليداع القانوني لعدد
من نس��خ العدد الصادر من الصحيفة قبل طرحها
للت��داول؛ وهو م��ا اعتبر بدوره ف��ي تونس مبثابة
ترخي��ص مس��بق لكل ع��دد يصدر م��ن الصحف
املعارضة أو غير احلكومية.

حمظورات هائلة

 .2متت��ع الس��لطة التنفيذي��ة بصالحي��ات
واس��عة في الضب��ط اإلداري أو تعطيل الصحف،
واتخاذ التش��ريعات موقفا متشددا جتاه الصحف
األجنبي��ة ،حيث تخض��ع هذه الصح��ف للرقابة
املس��بقة قبل التداول .وتتسع قائمة الذرائع التي
يج��وز مبوجبها إخضاع الصح��ف األجنبية للمنع
من التداول لتش��مل املس��اس مببادئ اإلسالم ،أو
إحلاق الض��رر بالصالح الع��ام ،أو مخالفة اآلداب
العام��ة واملس��اس بحرم��ة األدي��ان أو مقتضيات
حماية النظام العام.
 .3جتيز التش��ريعات في غالبية بلدان ش��مال
إفريقي��ا احلبس االحتياط��ي للصحفيني في جرائم
النش��ر ،األمر ال��ذي يجعل من هذا اإلج��راء أداة
لترويع الصحفيني.
 .4اتس��اع دائ��رة احملظ��ورات ،والن��زوع ف��ي
تشريعات بلدان شمال إفريقيا إلى توسيع نطاق
التجرمي بصورة تفوق بشكل هائل القيود املقبولة
عل��ى حرية اإلعالم وحري��ة التعبير ،وبخاصة مع
نزوع التشريعات ذات الصلة الستخدام تعبيرات
غير منضبطة ،وميكن تأويلها دوما ملصادرة وحظر
ت��داول اآلراء واألف��كار واملعلومات ،س��واء عبر
الصحافة أو وس��ائل اإلعالم املرئية واملس��موعة،
وحت��ى عبر وس��ائل اإلع�لام غي��ر التقليدية من
خالل الشبكة الدولية للمعلومات “اإلنترنت”.
 .5استمرار العمل بقوانني الطوارئ االستثنائية
لفترات طويلة في مصر واجلزائر بكل ما تقترن به
من صالحيات واسعة ،تتيح اإلخالل بالضمانات
الدس��تورية للحري��ات العام��ة ،وتس��مح مبراقبة
ومص��ادرة الصحف واملطبوع��ات ،وكذلك تزايد
اللج��وء إلى س��ن تش��ريعات اس��تثنائية إضافية،
بدع��وى مكافح��ة اإلره��اب ف��ي مص��ر واجلزائر
واملغ��رب وتونس .ون��زوع هذه التش��ريعات إلى

م��د تأثيراته��ا إلى األنش��طة واآلراء الس��لمية إذا
م��ا اعتبرتها الس��لطات في هذه البلدان تش��كل
حتريضا على اإلرهاب.
 .6إن مجم��ل احلكوم��ات العربية في ش��مال
إفريقيا ال تزال حتافظ بدرجة كبيرة على االحتكار
املطل��ق للب��ث اإلذاع��ي والتليفزيون��ي وبخاصة
األرض��ي ،كما تتحكم ف��ي صالحيات الترخيص
بإنشاء شركات أو محطات للبث الفضائي ،فضال
عن الس��لطات الرقابية على كل ما يبث .وتفتقر
هذه البل��دان في مجملها إلى تش��ريعات تضمن
التع��دد والتنوع في ملكية وس��ائل اإلعالم املرئي
واملس��موع ،األمر الذي الحظ معه املش��اركون أن
هناك غموضا متعمدا ف��ي القواعد القانونية التي
مبوجبه��ا يتم الترخيص –على اس��تحياء -لبعض
الفضائيات اخلاصة ،األمر الذي يسم هذه القواعد
باالنتقائية .وفي ظل استمرار الهيمنة واالحتكار
تتضاءل أو تتالش��ى فرص املنافسة التي من شأنها
أن تقود إلى تطوير األداء اإلعالمي.

احتكار

وعلى الرغم من أن املغرب قد استحدثت قانونا
في عام  2003إلنهاء احتكار الدولة مليدان البث
اإلذاع��ي والتليفزيون��ي فإن تفعيل ه��ذا القانون
يرته��ن بوض��ع قواع��د قانونية واضحة لش��روط
الترخي��ص للمحط��ات اإلذاعي��ة والتليفزيونية،
وخاص��ة إذا ما أخ��ذ في االعتب��ار أن الهيئة العليا
لالتص��ال الس��معي والبص��ري التي اس��تحدثت
مبوجب ظهير ملكي ،والتي يناط بها منح الرخص
وبحث طلبات الترخيص واملعاقبة على املخالفات
املرتكب��ة هى هيئ��ة يتحكم ف��ي اختيار رئيس��ها
وغالبي��ة أعضائه��ا املل��ك والس��لطة التنفيذية.
وال يختل��ف األمر كثيرا في اجلزائر التي أنش��أت
مجلس��ا أعلى لإلعالم تتحكم الس��لطة التنفيذية
في تش��كيله ،مبا يضم��ن وصايتها على الصحافة
واإلعالم املرئي واملسموع.
وم��ع أن تونس قد أعلن��ت في  2003عن فتح
الفض��اء الس��معي والبص��ري أمام اخل��واص ،فإن
ذل��ك لم يرته��ن بقانون يوضح أس��س الترخيص
والتنظي��م لهذا القطاع؛ ومن ث��م يظل الترخيص
مرهون��ا ب��إرادة الس��لطة التنفيذي��ة غي��ر امللزمة
بتعلي��ل قراراتها بالرفض ،وف��ي مصر يظل احتاد
اإلذاع��ة والتليفزي��ون ال��ذي تتحك��م الس��لطة
التنفيذي��ة ف��ي تعي�ين أعضائه ،محتكرا لش��ئون
الب��ث املس��موع واملرئ��ي ،ول��ه وح��ده صالحية
إنش��اء ومتلك محطات البث واإلشراف والرقابة
على املواد املس��موعة واملرئية ،وتخضع املبادرات
اخلاص��ة ف��ي املج��ال املس��موع واملرئ��ي ألح��كام
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قانون الش��ركات املس��اهمة وقوانني االس��تثمار،
التي أتاح��ت لهيئات غير مختص��ة باإلعالم مثل
هيئ��ة االس��تثمار باملناطق احل��رة أن تلعب دورها
ف��ي تس��هيل أو حج��ب الترخيص ع��ن مثل هذه
املبادرات ،وفي ممارس��ة دور رقاب��ي لضمان التزام
أصح��اب املب��ادرات اخلاصة بش��روط التعاقد مع
الهيئة ،وحترم القنوات الفضائية اخلاصة من البث
املباشر من مواقع األحداث ،ما لم حتصل على إذن
مسبق بذلك.
 .7ال ت��زال بل��دان ش��مال إفريقي��ا تواص��ل
هيمنتها على البنية األساسية املعلوماتية وحتتكر
بصورة أو بأخرى تقدمي خدمات الش��بكة الدولية
للمعلومات “اإلنترنت” ،وتس��عى عبر وس��ائل
تكنولوجي��ة متعددة للحد من تدف��ق املعلومات،
عبر أش��كال مختلفة من الرقاب��ة على محتويات
الش��بكة ،وهنالك ش��كوك متزايدة ف��ي أكثر من
بلد بخضوع البريد اإللكتروني للمراقبة وخاصة
ف��ي تون��س ،عالوة عل��ى التدخل بحج��ب عديد
من املواقع في تون��س واجلزائر ومصر ،فضال عن
تزاي��د املالحقات بل احملاكمات بح��ق العديد من
أصحاب املدونات اخلاصة.
ثانيا :أكدت املناقشات تأثر األداء املهني في
مجال اإلعالم إلى حد كبير بضعف أو غياب دور
املنظمات النقابية للمش��تغلني في حقل اإلعالم،
س��واء ف��ي مجال التص��دي للضغوط عل��ى حرية
اإلع�لام ،أو لترقية األداء املهن��ي وضمان االلتزام
بأخالقي��ات املهنة ،أو في العمل من أجل حتس�ين
شروط العمل في املؤسسات اإلعالمية املختلفة.
وق��د أش��ير ف��ي ه��ذا الص��دد إلى املش��كالت
املتعلق��ة بافتقار قطاعات واس��عة م��ن الصحفيني
ف��ي مصر ملظل��ة احلماي��ة النقابي��ة ،وبخاصة من
املش��تغلني بالصح��ف اخلاص��ة ،والصح��ف التي
تص��در بتراخيص م��ن اخلارج ،فض�لا عن غياب
حماي��ة نقابي��ة لإلذاعيني ،كما أش��ير كذلك إلى
الضغوط واملالحقات التي يتعرض لها املش��تغلون
بالعمل النقابي في تونس.

التواط� ؤ

والح��ظ العديد من املتدخلني ضعف الفعاليات
التضامنية بني املش��تغلني في حقل اإلعالم ،وعلى
األخص على املس��توى اإلقليمي ،ونددوا بشكل
خ��اص بصمت بع��ض األوس��اط اإلعالمي��ة على
االنتهاكات التي متارس��ها بع��ض احلكومات على
اإلع�لام وحقوق اإلنس��ان ،ب��ل اس��تعداد بعض
املناب��ر اإلعالمية لتضليل الرأي الع��ام واالحتفاء
بإجنازات وهمي��ة لهذه احلكوم��ات عبر اعالنات
مدفوع��ة األج��ر ،مثلم��ا يح��دث بش��كل خاص
ف��ي التغطية عل��ى الوضعية املزري��ة حلرية اإلعالم
وحقوق اإلنسان في تونس.
ثالث��ا :أكدت املناقش��ات على أهمي��ة الدور
الذي ميك��ن أن تلعب��ه منظمات حقوق اإلنس��ان
ومؤسس��ات املجتمع املدني في النهوض باإلعالم
في شمال إفريقيا ،سواء عبر الفعاليات املشتركة
م��ع األطر السياس��ية والنقابية من أج��ل مراجعة
وتعدي��ل البني��ة التش��ريعية املناوئ��ة للحري��ات
عموم��ا ،أو م��ن خ�لال العم��ل على نش��ر ثقافة
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جانب من املشاركني في االجتماع

حق��وق اإلنس��ان والدميقراطي��ة ،وتعزي��ز قي��م
التعددية والتنوع والتسامح واحلق في االختالف،
ونبذ قيم التعصب واإلقصاء ونفي اآلخر.
والحظت املناقش��ات أن تفعيل دور مؤسسات
املجتم��ع املدن��ي ف��ي دعم حري��ة اإلع�لام يرتهن
إل��ى حد كبير بانه��اء القيود القانوني��ة واإلدارية
والبيروقراطية ،التي حتاصر العمل األهلي بصورة
أو بأخرى في العديد من هذه البلدان.
كم��ا أك��دت عل��ى أهمي��ة اس��تثمار اإلع�لام
اإللكتروني من جانب مؤسس��ات املجتمع املدني
بحكم ما يتس��م به هذا اإلع�لام من مميزات تتيح
إمكاني��ة تخطي احل��دود ،وتس��مح بالتفاعل مع
األحداث.

تو�صيات ختامية:

تبنى املشاركون في ختام مداوالتهم العديد من
التوصيات في مقدمتها:
 -1إلغ��اء القيود على حري��ة إصدار الصحف،
واالكتف��اء بأن تنش��أ الصحف مبج��رد اإلخطار،
وإلغ��اء جمي��ع أش��كال الرقاب��ة املس��بقة عل��ى
الصح��ف ،وحظ��ر تعطيله��ا م��ن دون حك��م
قضائي.
 -2إنهاء حاالت الطوارئ التي تعيش��ها بعض
البلدان ومراجعة التش��ريعات االستثنائية اخلاصة
مبكافحة اإلرهاب ،مبا يحول دون اس��تخدامها في
جترمي اآلراء واألفكار وتداول املعلومات.
 -3ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في
جرائم الصحافة والنشر .والعمل من أجل مراجعة
شاملة للتشريعات اإلعالمية وضبط املصطلحات
والتعبيرات التي تس��مح صياغتها غير املنضبطة
بتأثي��م احلري��ات اإلعالمية ،وحظ��ر التوقيف أو
احلبس االحتياطي في جرائم الصحافة والنشر.
 -4ضم��ان ح��ق اإلعالميني في الوص��ول إلى
مصادر املعلومات ،وترتيب عقوبات مناسبة على
املس��ئولني أو الهيئات الت��ي تعوق حق الصحفيني
واإلعالميني في الوصول الى مصادر املعلومات.
 -5وضع أس��س ومعايير واضحة تضمن عدم
خض��وع الدعم امل��ادي أو التس��هيالت احلكومية
للمؤسس��ات الصحفية لالنتقائي��ة التي حتكمها
م��واالة الصحف ف��ي بع��ض البل��دان للتوجهات
الرس��مية احلكومي��ة ،والعم��ل عل��ى إنهاء حتكم
الدولة واحتكارها للمؤسس��ات العاملة في حقل
الطباعة والتوزيع واإلعالن.
 -6الدعوة إلى إنشاء صناديق مالية لدعم دور

املؤسسات الصحفية والفضائيات املستقلة.
 -7حتوي��ل وس��ائل اإلع�لام اململوك��ة للدولة
إلى مؤسس��ات خدمة عامة ،تتمتع باالستقاللية،
وإنه��اء احت��كار الدول��ة للمج��ال الس��معي
والبصري ،ووضع املؤسس��ات الرس��مية لإلذاعة
التليفزي��ون حت��ت اش��راف مجال��س متثيلي��ة
مس��تقلة وفقا ألس��س تضمن التمثي��ل التعددي
ملختلف ال��رؤى ،وأن يتمتع أعضاء هذه املجالس
مبستويات من احلصانة ،تتيح لهذه املجالس القيام
بالدور املنوط بها في مراقبة أداء هذه املؤسسات،
وتنظيم عملها بصورة تعزز التعددية والتنافس��ية
واملوضوعية.
 -8إي�لاء صالحية الترخيص لوس��ائل اإلعالم
املرئي��ة واملس��موعة اخلاص��ة إلى مجال��س وطنية
لإلعالم الس��معي والبصري ،تتمتع باالس��تقالل
بعي��دا عن تدخالت وضغوط الس��لطة التنفيذية،
وإط�لاق احل��ق ف��ي إنش��اء قن��وات خاص��ة للبث
السمعي أو املرئي.
 -9رف��ع القيود القانونية عل��ى حرية التنظيم
النقاب��ي ،وكفال��ة ح��ق املش��تغلني باإلع�لام في
تش��كيل منظماتهم النقابية ،ووضع لوائحها من
دون أي تدخ��ل حكوم��ي ،والعمل عل��ى االرتقاء
بأوض��اع املش��تغلني باملهن��ة ،وش��روط عمله��م
مب��ا يؤم��ن ع��دم خض��وع اإلعالميني ف��ي عملهم
لتأثي��رات الضغ��وط االقتصادي��ة والتدخ�لات
اإلداري��ة ،والعم��ل عل��ى تفعيل مواثيق الش��رف
األخالقية في حقل الصحافة واإلعالم.
 -10دعوة مؤسس��ات املجتمع املدني لتطوير
برام��ج فعال��ة لتدريب الصحفي�ين واإلعالميني -
وبخاصة في أوس��اط الش��باب -وذلك بالتنسيق
م��ع املنظم��ات النقابي��ة واملؤسس��ات الصحفية
واإلعالمية ،مع ضرورة أن يراعى في تخطيط هذه
البرامج ضمان حتقيق التراكم املعرفي للمتدربني،
وإي�لاء اهتم��ام أكب��ر بالتدريب��ات ذات الطاب��ع
التطبيقي الذي يساعد في ترقية األداء املهني.
 -11حف��ز جه��ود منظم��ات املجتم��ع املدني
ف��ي مراقب��ة وتقيي��م األداء اإلعالم��ي ،والعم��ل
على تطوي��ر مناهج كمية وكيفي��ة تعزز التوصل
ملؤش��رات موضوعية في مراقب��ة األداء اإلعالمي،
س��واء في فترات االنتخابات العامة ،أو في تعزيز
قيم حقوق اإلنس��ان والدميقراطية .والعمل على
صياغة مدونة سلوك تعمم على املنابر اإلعالمية،
لضبط املعايير الت��ي ينبغي االلتزام بها في تغطية
االنتخابات العامة.

يوم حزين على حرية التعبري يف م�رص:
حكم ٍ
قا�س� ..أربع �سنوات �ضد كرمي عامر
أدانت ثماني منظمات حقوقية مصرية –من بينها
مرك��ز القاهرة لدراس��ات حق��وق اإلنس��ان -احلكم
القاس��ي ال��ذي أصدرت��ه محكم��ة جن��ح مح��رم بك
باإلس��كندرية ف��ي  22فبراي��ر  2007ض��د امل��دون
العلماني كرمي عامر ،والذي قضى بسجنه أربع سنوات
بتهمة ازدراء الدين اإلسالمي وإهانة رئيس اجلمهورية.
وكان��ت محكم��ة جنح مح��رم بك قد ق��ررت النطق
باحلك��م ف��ي االتهامات املوجه��ة لك��رمي عامر عقب
قرارها باالكتفاء مبذكرات دفاع -دون مرافعة شفهية-
قدمتها الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون،
وتال القاض��ي “أمين عكاز” احلكم ف��ي مواجهة كرمي
عامر بالس��جن أربع س��نوات ،ثالث منها كعقوبة ملا
رأته احملكمة من أن كتابات عامر تتضمن ازدراء للدين
اإلس�لامي ،وع��ام بتهم��ة إهان��ة رئي��س اجلمهورية،
واس��تبعدت احملكم��ة تهم��ة إذاعة بيانات من ش��أنها
تكدي��ر األمن العام .واعتب��رت املنظمات املوقعة يوم
ص��دور احلكم “يوما حزينا” لكل دع��اة حرية الرأي
والتعبير ،ليس في مصر فقط ،ولكن في العالم أجمع.
وأش��ار البي��ان إلى أن تهم��ة ازدراء األدي��ان هي تهمة
فضفاض��ة وعام��ة م��ن حي��ث املب��دأ ،وال يج��ب أن
تخض��ع آلراء خاص��ة أو قناعات ش��خصية ،أما تهمة
إهان��ة رئي��س اجلمهوري��ة فق��د مت إلغاؤها م��ن قوانني
كل ال��دول الدميقراطي��ة نظ��را لفرضه��ا قي��ودا على
حق النق��د السياس��ي وتعارضها مع حري��ة التعبير .
ودع��ا البيان ال��ذي أعدته الش��بكة العربية ملعلومات
حقوق اإلنس��ان جميع القوى احلية في مصر والعالم،
من مؤسس��ات حقوقي��ة وصحفي�ين ومناصري حرية
ال��رأي والتعبي��ر إل��ى أن يكثفوا تضامنه��م مع كرمي
عام��ر؛ حت��ى تصب��ح مص��ر محكوم��ة بالقان��ون،
ولي��س برج��ال الدي��ن أو رج��ال تنفي��ذ القان��ون.
واجلدير بالذكر أن هذا احلكم اجلائر مت تأييده ،وأصبح
نافذا بصفة نهائية ،مبوجب احلكم املستأنف الحقا.

 ..و�إدانة ل�صحيفة الد�ستور

م��ن ناحي��ة أخ��رى ،أص��در القاض��ي إس��ماعيل
أبو كريش��ة رئي��س محكمة جنح مس��تأنف الوراق
ف��ي  2007 /2 /27حكم�� ًا بتغ��رمي رئيس حترير
جريدة الدس��تور إبراهيم عيس��ي والصحفية سحر
زك��ي املتهم�ين بإهانة رئي��س اجلمهوري��ة ،وتكدير
األمن والس��لم الع��ام وإذاع��ة أخبار كاذب��ة طبق ًا ملا
ورد ف��ي الدع��وي رق��م  22378لس��نة ،2006
وبل��غ مق��دار الغرام��ة  22500جني��ه مص��ري .
وتعود وقائع الدعوى إلى شهر ابريل 2006؛ حيث
نش��رت جريدة الدستور في عددها رقم  55الصادر
في  2006/4/5م خبرا ً صحفيا ً بعنوان “مواطن
من وراق العرب يطالب مبحاكمة مبارك وأسرته ورد
خمس��مائة مليار جنيه قيمة القطاع العام واملعونات
اخلارجي��ة “ .وعلى الرغم م��ن أن اخلبر احملرر مبعرفة
الصحفية س��حر زكي ال يتعدى أكثر من نشر وقائع
حدث��ت بالفع��ل؛ فإن أح��د املواطنني ق��ام بتحريك
الدع��وى ض��د الصحيف��ة وض��د م��ن أق��ام الدعوى
املطالبة مبحاكمة مبارك ،وكانت محكمة أول درجة
قد قضت مبعاقبة صحفيي الدستور بالسجن ملدة عام
في يونيه .2006
وقد رحبت منظمات حقوق اإلنسان –ومن بينها
مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان -بصدور
حكم االستئناف املتضمن إلغاء عقوبة احلبس ،غير
أنه��ا أكدت في بيان مش��ترك أن عقوب��ة الغرامة مبا
تعني��ه م��ن إدانة ،تعبر عن سياس��ة الدول��ة في قمع
حري��ة التعبير ،على الرغ��م من كل مزاعم اإلصالح
الدميقراط��ي الت��ي يص��دع به��ا النظ��ام رءوس��نا.
ودع��ت املنظم��ات املوقع��ة عل��ى البي��ان املنظمات
والهيئ��ات املدافع��ة عن حري��ة ال��رأي والتعبير إلى
تكثيف حملتها من أجل إلغاء القوانني املقيدة حلرية
الرأي والتعبير.

الن�سان تطالب رئي�س اجلمهورية
منظمات حقوق إ
بتخفيف العقوبة عن د .أ�مين نور

طالب��ت  23منظم��ة حقوقي��ة في مص��ر – من بينها مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان -رئي��س اجلمهورية
بتخفي��ف العقوب��ة املوقع��ة عل��ى د.أمي��ن ن��ور الرئي��س الس��ابق حل��زب الغ��د ،وعض��و مجلس الش��عب الس��ابق
ال��ذي يقض��ي عقوب��ة الس��جن مل��دة خم��س س��نوات التهامه ف��ي القضي��ة رق��م  169لس��نة  2005حص��ر أمن
دول��ة علي��ا بس��جن مزرعة ط��رة ،لتده��ور حالته الصحي��ة إعم��ا ًال للم��ادة  149من الدس��تور والت��ي تنص على
أن��ه“ :لرئي��س اجلمهوري��ة ح��ق العف��و ع��ن العقوب��ة أو تخفيفها  ،أم��ا العفو الش��امل ف�لا يك��ون إال بقانون”.
وقالت هذه املنظمات في بيان أصدرته في  24يناير“ :إن املعلومات تشير إلى تدهور احلالة الصحية ألمين نور بعد
إجرائه جراحة قس��طرة بالقلب مبستش��فى قصر العيني ،وتعرضه لنزيف دموي من الشريان الوريدي املتعامد على
القلب مباشرة بعد نقله إلى سجن مزرعة طره ،وأدت إصابته مبرض السكر وتناوله عقارات سيولة الدم إلى إصابته
بنزيف دموي في شبكية العينني ،وانخفاض القدرة على الرؤية،مما يهدد بحدوث تلف بالعصب البصري ،فض ً
ال على
إصابته بجلطة في الساق  ،وتآكل حاد في مفصل الساق اليمنى نتيجة ملنعه من احلركة داخل السجن ،مما أدى إلى عجزه
عن احلركة الطبيعية” .وطبقا ملا أفادت به أسرة نور ،فقد قامت إدارة السجن مبنع أطبائه ومحاميه من زيارته مبحبسه.
وأك��دت املنظم��ات ف��ي بيانه��ا أن ما يتعرض له ن��ور داخل س��جن مزرعة طرة ،يع��د انتهاكا صارخا مل��ا جاءت به
التشريعات الوطنية ،واملواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان.
وطالب��ت املنظم��ات املوقع��ة رئي��س اجلمهوري��ة بتخفي��ف العقوب��ة ،مب��ا يتي��ح اإلف��راج الف��وري
ع��ن أمي��ن ن��ور ،كم��ا طالب��ت النائ��ب الع��ام بن��دب أح��د الس��ادة وكالء النياب��ة لتقص��ي األوض��اع
داخ��ل س��جن مزرع��ة ط��ره والوق��وف عل��ى احلال��ة الصحي��ة لن��ور خش��ية تع��رض حيات��ه للخط��ر .

بالعالميني
بدال من التنكيل إ

حا�سبوا �ضباط كليبات التعذيب!!
أقدمت الس��لطات املصرية ف��ي منتصف يناير
عل��ى احتج��از الصحفي��ة املصري��ة مراس��لة قناة
“اجلزيرة” هويدا طه ،وأحالتها لسلطات التحقيق
الت��ي أمرت باإلف��راج عنها؛ بع��د أن ُو ِّجهت لها
اتهام��ات مبباش��رة أعم��ال م��ن ش��أنها اإلض��رار
باملصال��ح القومي��ة ملص��ر ،وحي��ازة ونق��ل صور
مخالف��ة للحقيق��ة ،وإعطاء وص��ف غير صحيح
لألوض��اع في البالد! ،وقد جاءت هذه االتهامات
ف��ي أعقاب تلقي أجهزة األمن معلومات تفيد بأن
هويدا ط��ه ،تعد برنامجا وثائقي��ا حول التعذيب
في مصر من واقع شهادات وشكاوى املواطنني.
وقد اعتبر تسع من املنظمات احلقوقية املصرية
–م��ن بينه��ا مرك��ز القاه��رة لدراس��ات حقوق
اإلنس��ان -أن اس��تمرار أجهزة األمن في إهدارها
ملب��ادئ حق��وق اإلنس��ان  ،واعتدائه��ا املنهج��ي
على حريات املواطنني ،ه��و اخلطر احلقيقي الذي
يته��دد املواطن املص��ري ،الذي ظل ط��وال عقود
يخش��ى دخول أقسام الش��رطة ،ويهاب رجالها،
بسبب املعاملة القاسية التي تنتظره في أروقة هذه
األقس��ام ،وهو ما كان��ت تنك��ره وزارة الداخلية
دو ًم��ا وتصف��ه بالش��ائعات املغرض��ة ،قب��ل أن
تفضحه وثائق مصورة ،يتداولها اجلميع اآلن عبر
االنترنت ،فيما يعرف بـ “كليبات التعذيب”!
ورحبت املنظمات التس��ع في بيان أصدرته في
 16يناي��ر بإحالة رجال األمن -الذين كش��فتهم
الوثائ��ق املصورة -إل��ى احملاكم��ة؛ ملعاقبتهم فيما
يثبت م��ن اعتداء على كرام��ة وحقوق املواطنني،
وهت��ك أعراضه��م أحيان��ا؛ لكنه��ا ف��ي الوق��ت
ذات��ه طالب��ت بالتوق��ف عن التع��رض للصحفيني
واإلعالمي�ين واملدون�ين واملدافع�ين ع��ن حق��وق
اإلنس��ان ،الذين قام��وا ويقومون بالكش��ف عن
هذه اجلرائم ،وحفظ التحقيق مع الصحفية هويدا
ط��ه ،مع توفير الضمانات الالزم��ة لعدم التعرض
لها ولزمالئها الذين ميارس��ون عملهم في كشف
ومكافحة مثل هذه النوعية من اجلرائم.
شارك في التوقيع على البيان إلى جانب مركز
القاهرة كل من:
 املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي. جمعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء. املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان. املركز املصري حلقوق املرأة. مؤسسة املرأة اجلديدة. مركز أندلس لدراس��ات التسامح ومناهضةالعنف.
 مركز حابي للحقوق البيئية. -جمعية جماعة تنمية الدميقراطية.
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اتفاق مكة «قبل أ
الخري»
وازدواجية معايري ال�شرف العربية !
في أعقاب الكارثة األخيرة –لن تكون األخيرة -التي
أحاقت باملس��جد األقصى ،هاتفني أحد معدي البرامج
اإلذاعي��ة ،لكي أدلي بتعليق تلغرافي في برنامج عاجل
مبناسبة االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة
–ل��ن تك��ون األخي��رة -عل��ى املس��جد
األقصى.
ش��عرت به��م ثقي��ل ،ال يق��ل ثق�لا
عن كارث��ة االعتداء األخي��ر –لن يكون
األخي��ر -فلي��س ل��دى ما أقوله ،س��وى
تكرار الكالم «الباي��ت» الذي أقوله ،أو
أكتبه أنا وغيري مبناسبة اعتداءات مماثلة
على األقصى وغيره ،عل��ى مدار العقود
األربعة األخيرة.
ق��ررت أن أتن��اول الكارث��ة بش��كل
مختل��ف ،فوضعتها في س��ياق احل��رب األهلية اجلارية
ب�ين فتح وحم��اس ،والتي حص��دت في اليوم الس��ابق
عل��ى كارثة األقصى األخيرة –لن تكون األخيرة -نحو
 300قتي��ل وجريح ،وقبلها بأي��ام كانت قد حصدت
نح��و  80آخرين ،بينهم أكث��ر من  %25أطفاال ! قلت
إن م��ا يحدث بني فتح وحماس يقدم إلس��رائيل الغطاء
املناس��ب ،لي��س فق��ط لالعت��داء عل��ى األقص��ى ،بل
الستباحة ما تبقى من بقايا فلسطني ،وإقناع العالم بأن
الفلس��طينيني غير مؤهلني إلدارة دولة مستقلة ،بعد أن
عجزوا عن إدارة خالفاتهم بطريقة س��لمية ،وقتلوا من
الفلس��طينيني في يومني عددا لو قتلته إسرائيل لطلبت
اجلامعة العربية عقد جلسة عاجلة ملجلس األمن.
بالطب��ع لعنت إس��رائيل وجرائمها بق��وة في نهاية
تعليق��ي ،ولك��ن يب��دو أن حديث��ي ل��م يعج��ب مع��د
البرنام��ج ،فأعاد طرح الس��ؤال بطريقة مختلفة ،لكي
أرك��ز فق��ط عل��ى كارثة األقص��ى األخيرة –ل��ن تكون
األخي��رة -فأجب��ت مب��ا أقول��ه ويقوله غي��ري طوال 4
عقود .ش��عرت بارتياح املذيع ،وكدت أسمع شهقات
إعجاب املستمعني أيضا !
هن��اك كارثة ال تق��ل فداحة تتعلق بال��رأي العام في
العال��م العرب��ي ،وهى ازدواجي��ة املعايي��ر املتجذرة في
وجدانه ،ومبقتضاه��ا صار الضحايا ف��ي العالم العربي
أو اإلس�لامي ال قيم��ة لهم ،ما لم يس��قطوا بحراب أو
ني��ران طرف أجنبي ،أما عندما يذبحون ويحرقون ،بل
وتغتصب نسائهم بواسطة إخوان لهم عرب ومسلمني،
فإنه ال قيمة لهم ،بل جتري أحيانا نوعا من املباركة غير
املباش��رة ،وذلك باالس��تعداد الس��ريع لتصديق اجلناة
وأبواقه��م بأنها نتيجة مؤام��رة إمبريالية أو صهيونية!
واتس��اقا م��ع ذلك ،لم ول��ن يتخذ الرأي الع��ام العربي
موقفا مسئوال من احلرب األهلية الفلسطينية الوشيكة
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بهي الدين حسن

بني حم��اس وفتح ،يتناس��ب مع جس��امتها ،مثلما لم
يتخ��ذ موقفا مس��ئوال م��ن قبل م��ن مذاب��ح املخيمات
الفلسطينية في بيروت وطرابلس في الثمانينيات على
أيدي ميليشيات فلسطينية وحركة أمل ،بدعم وغطاء
من سوريا ،والتي ما زالت «دولة الصمود والتصدي» !
مثلم��ا ال يتخذ الرأي العام العربي اآلن موقفا مس��ئوال
يرتفع ملس��توى هول املذابح الطائفي��ة اليومية املتبادلة
بني ش��يعة وس��نة العراق ،والتدمير املتبادل للمساجد
واملواقع اإلسالمية املقدسة هناك.
إن الضمي��ر اجلمع��ي العربي ينبذ حت��ى اآلن مجرد
االعتراف بأن هناك مئات األلوف من األكراد والش��يعة
قتلوا في عهد صدام حس�ين ،فضال ع��ن مئات األلوف
م��ن اإليراني�ين والكويتيني في حروب غير مش��روعة،
خاضها الس��فاح الذي صار ش��هيدا ف��ي عيون كثيرين
في العالم العربي!
دارف��ور ال تختل��ف ،فم��ن يتاب��ع وس��ائل اإلع�لام
العربي��ة ،لن يج��د دارفور على األرج��ح ،عند احلديث
عن الكوارث واملآس��ي اإلنس��انية ،ولكن باألحرى في
س��ياق احلديث عن املؤامرات اإلمبريالية والصهيونية،
وس��يصدم امل��ؤرخ لهذه الفت��رة األكثر كآبة ف��ي العالم
العربي ،عندما يجد أن أسماء المعة من علماء اإلسالم
واملفكري��ن والكتاب واإلعالميني الع��رب ،كانوا أكثر
حرص��ا على التخفيف م��ن حقيقة هول مأس��اة دارفور
أكثر م��ن احلكومة الس��ودانية ذاتها! وج��ذب األنظار
واألن��وف واآلذان «للمؤامرة اإلمبريالي��ة إياها» ،حتى
النرى فظاعة الكارثة ،أو نش��م رائحة جثث الضحايا،
أو نسمع صراخ اللواتي يتعرضن لالغتصاب كل يوم !
ويفلت اجلاني بجرميته.
في دارفور س��قط خالل ثالثة أع��وام أكثر من مائتي
ألف قتي��ل ،وحتول نحو  2.5مليون آخرين إلى الجئني

خارج الس��ودان أو نازحني إل��ى مناطق أخرى ،وتعرض
النس��اء والفتيات لالغتصاب اجلماعي .ولكن ذلك لم
يكن كافيا إليقاظ الضمير العربي أو اإلسالمي!
وإذا نحي املرء جانبا معايير حقوق
اإلنس��ان ،ب��ل االعتبارات اإلنس��انية
املج��ردة ،واس��تدعي معايي��ر القبيلة
العربي��ة ،فإنه يحق له التس��اؤل وفقا
له��ذه املعايي��ر :مل��اذا ش��رف امل��رأة
املس��لمة في البوس��نة أكث��ر قيمة من
شرف املرأة املس��لمة في دارفور؟ ملاذا
كان غض��ب مفكري وكت��اب العرب
واملس��لمني على االغتص��اب اجلماعي
للنس��اء املسلمات في البوسنة؟ وملاذا
ه��ذا الصمت املخزي على االغتصاب
اجلماعي للنساء املسلمات في دارفور؟!
في البوسنة قام الصرب باغتصاب جماعي واستخدام
للنساء كسالح حقير في حرب التطهير العرقي؟ وفي
دارفور يقوم الس��ودانيون املسلمون باغتصاب جماعي
للنس��اء املس��لمات وفتيات في عمر الطفولة ،بشكل
جماعي كسالح حقير في النزاع املسلح هناك؟
فإذا لم يك��ن هناك احترام حلقوق اإلنس��ان وحلرمة
النفس اإلنس��انية (!) فأين هو حتى معيار الشرف في
قيم القبيلة العربية واملسلمة؟!
اتف��اق مك��ة بني فتح وحم��اس لم ي��أت بجديد ،إن
عناص��ره كلها متف��ق عليها وأعلن عنه��ا في محطات
سابقة –هى استراحة احملارب بني كل جولتني -آخر هذه
احملط��ات كانت في دمش��ق بني أبو مازن وخالد مش��عل
أيض��ا .اتف��اق مكة قد يك��ون راحة أخ��رى للمحاربني
اللتقاط األنفاس ،وحتى يكون األخير البد للرأي العام
في العالم العربي أن يتخلى عن ازدواجية معاييره ،وأن
يك��ون له كلمة ،وإال فإن «مك��ة» لن تكون حتى احملطة
قبل األخيرة !

*نشر هذا املقال بجريدة األهرام
بتاريخ 2007 /2 /19
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املجتمع املدين يف مواجهة
االنقالب على الد�ستور

هل أصبح الطريق مسدودا أمام إصالح دستوري حقيقي؟
قبل نح��و ثالثة أس��ابيع من إق��رار التعديالت
الدس��تورية الت��ي تق��دم به��ا رئي��س اجلمهوري��ة
بعث مرك��ز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان
إلى رئيس��ي مجلسي الش��عب والشورى ،مبذكرة
مفصل��ة تتناول موقفه من التعديالت الدس��تورية
املقترحة ،اعترض املركز فيها بش��كل خاص على
التعديل الذي يقود إلى إلغاء اإلش��راف القضائي
على االنتخابات ،والصالحيات االستثنائية باسم
مكافح��ة اإلره��اب ،وحظ��ر األح��زاب الدينية،
وأب��دى ترحيب��ه بإضف��اء مرونة تس��مح بتعديل
النظام االنتخابي والتمييز اإليجابي للمرأة ،لكنه
طالب أيضا بتطبيق القاعدة ذاتها على األقباط.
وأعرب��ت املذكرة عن خش��يتها من أن التعديل
املقترح للم��ادة  76املتعلقة بنظام انتخاب رئيس
اجلمهوري��ة ال يحل جوهر املش��كلة الناش��ئة عن
التعديل الس��ابق له��ا ،الذي يحصر املنافس��ة في
عدد محدود من األش��خاص ،مبا يقضي على مبدأ
التنافس��ية من املنبع ،ويجع��ل االنتخابات أقرب
الى االس��تفتاء على مرشح احلزب احلاكم ،ولكن
ف��ي وجود مرش��حني آخري��ن إلى جانب��ه معروف
س��لفا أن��ه ال فرصة تذك��ر ألحد منه��م .وأكدت
املذك��رة على أن التعديل يجب أن يفس��ح املجال
للمس��تقلني ،وأن بع��ض الرم��وز والش��خصيات
العامة متلك من فرص املنافسة ،رمبا أكبر مما متلكه
قي��ادات أح��زاب املعارضة مجتمع��ة ،مبا في ذلك
اإلخوان املسلمون.
وعل��ى الرغ��م م��ن الترحي��ب بإضاف��ة “مبدأ

مركز القاهرة يؤكد:
أ
 التعدي�لات ال ت�سته��دف حظ��ر الح��زابالديني��ة ،ب��ل �إق�ص��اء املناف�سني عل��ى نف�س
اجلمهور
الره��اب ت�ؤدي
 د�س�ترة الط��وارئ ملكافحة إالن�سان
ملزيد من تدهور حقوق إ
 م�ساع��دة العمال والفالح�ين تتطلب �إزالةالقيود ع��ن روابطهم ونقاباته��م وحقهم يف
ال�ض��راب ،أ�م��ا ن�سبة الـ  %50فل��م تعد عليهم
إ
ب�شئ
 تعدي��ل امل��ادة  76ي�ستبع��د املناف�س�يناحلقيقيني ،وهم لي�س��وا يف أ�حزاب املعار�ضة
الخوان.
وال إ
ال�ش��راف عل��ى
 ا�ستبع��اد الق�ض��اة م��ن إاالنتخاب��ات يه��در البقية الباقي��ة من ثقة
املواطنني يف نزاهتها
املواطن��ة” ف��ي امل��ادة األولى م��ن الدس��تور ،فإن
املذك��رة أش��ارت إلى أن ه��ذه اإلضاف��ة ال يترتب
عليها ضمانات دس��تورية مح��ددة ،فضال عن أن
الصياغات احلالية لعدد من مواد الدستور تتناقض
م��ع جوه��ر املواطن��ة ،وتترت��ب عليها ممارس��ات
تش��ريعية وقضائية وسياس��ية وثقافي��ة وإعالمية
وتعليمية ،ال تكرس مبدأ املساواة.
وأكدت املذكرة أنه من منظور حقوق اإلنس��ان
ال ميك��ن حظر األح��زاب ذات املرجعي��ة الدينية،
م��ا ل��م تن��ص ف��ي أهدافه��ا وبرامجه��ا ونظامها
على معطي��ات تتناق��ض مع املقومات األساس��ية
للمجتم��ع الدميقراطي ،أو تك��رس التمييز على

أس��اس الدي��ن أو الطائف��ة أو املذه��ب ،أو تغل��ق
أب��واب عضويتها أمام املواطن�ين املؤمنني بديانات
وعقائ��د أخرى .مش��يرة إل��ى أن ه��ذا النمط من
األح��زاب يجب حظ��ره ،حتى ولو ل��م تكن لديه
مرجعية ديني��ة ،وهو ما تكفل به قانون األحزاب
السياسية بالفعل.
وأضاف��ت املذك��رة أن التعدي��ل ال��ذي يقضي
بحظ��ر األحزاب الديني��ة ،يتناقض ف��ي الصميم
مع الصياغ��ة احلالية للمادة الثانية للدس��تور ،ما
ل��م يكن مقص��ودا فقط حظ��ر األح��زاب الدينية
غي��ر اإلس�لامية .إن أي ح��زب دين��ي يتق��دم
ببرنام��ج يق��وم صراح��ة أو ضمن��ا عل��ى تطبيق
مبادئ الش��ريعة اإلس�لامية فقط ،ال ميكن حظره
مبقتضى الدس��تور وقانون األح��زاب ذاته ،والذي
ين��ص عل��ى الت��زام األحزاب مبب��ادئ الدس��تور،
والت��ي يأتي في صدارتها بالطبع مبادئ الش��ريعة
اإلسالمية .وأضافت املذكرة أنه مبقتضى الدستور
وقانون األحزاب ،ف��إن كل األحزاب املصرية هى
ذات مرجعية دينية إس�لامية ،وأكثرها توغال في
توظي��ف الدين في السياس��ة ،ه��و احلزب احلاكم
ذاته ،إما مباش��رة ،أو من خالل حكومته وأجهزة
إعالمه .وإذا كانت جماعة اإلخوان املسلمني هى
أكب��ر “األح��زاب” الديني��ة غير املش��روعة التي
توظف الدين في السياس��ة ،فإن التعديل املقترح
يبدو كوس��يلة إلقصاء منافس في الساحة نفسها
وعلى اجلمهور ذاته ،أكثر منه اس��تهدافا إلقصاء
الدين عن السياسة.
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وفيما يتعلق بالتعديالت التي تنهي اإلش��راف
القضائي على االنتخابات ،أشارت املذكرة إلى أنه
ورغم التقدير لوجهات النظر القائلة إن انش��غال
القض��اة باالنتخاب��ات يؤثر س��لبا عل��ى مصالح
املواطن�ين أمام احملاكم ،فإن عمق تفش��ي الفس��اد
ف��ي املجتم��ع املص��ري ،وانع��دام الثق��ة املتأصل
ل��دى املواط��ن املصري ف��ي كل االنتخاب��ات التي
ج��رت على م��دار أكثر من نصف ق��رن ،وعزوفه
بالتالي عن املش��اركة فيها ،جعل من القضاة الفئة
الوحي��دة التي حتوز حدا أدنى م��ن ثقة املواطن في
نزاهتها .وأكدت املذك��رة أن التعديل املقترح لم
يق��دم وس��يلة لتعويض خس��ارة ما تبق��ى من ثقة
الناخبني في نزاهة العملية االنتخابية ،بل تخشى
أن يهدر ما تبقى منها .وفي هذا السياق فإن توقع
زي��ادة إقبال الناخبني على مراكز االقتراع ليس له
أس��اس منطقي ،فمراكز االقتراع -حتى في حالة
اإلش��راف القضائ��ي اجلزئي -كانت تش��كو من
البطالة أغلب الوقت ،بينما تكفلت قوات األمن
بالتدخل ملنع وصول الناخبني إلى مراكز االقتراع
التي شهدت إقباال.

�سلطات ا�ستثنائية

واعتب��رت املذك��رة أن التعدي�لات املقترح��ة
للم��ادة  179بذريع��ة مكافح��ة اإلره��اب تؤدي
إل��ى مزيد من اإلضع��اف للضمانات الدس��تورية
للحق��وق واحلريات ،بحيث تواصل أجهزة األمن
التمتع بالس��لطات االستثنائية املطلقة التي حتظى
به��ا مبقتضى قان��ون الط��وارئ ،حتى بع��د إنهاء
حالة الطوارئ .بل إن ممارس��اتها ستتمتع في واقع
األم��ر بحماي��ة دس��تورية ،وليس القان��ون الذي
يسري بش��كل طارئ ولفترة مؤقتة مهما طالت.
ومبقتض��ى التعديالت فإن أجهزة األمن س��تتمتع
باحل��ق في القب��ض –دون اش��تراط التلبس -على
أي شخص مبجرد االشتباه –أو ملجرد الزعم -بأنه
متورط في أنش��طة ذات طبيعة إرهابية ،أو بهدف
وقاية املجتمع من فعل إرهابي تشتبه هذه األجهزة
في أنه يجري الترتيب له .ومتتد هذه الصالحيات
لتش��مل أيض��ا –عل��ى األق��ل -أعم��ال املراقب��ة
والتنص��ت على االتصاالت البريدي��ة والهاتفية،
واقتحام املساكن ،دون احلصول على إذن قضائي،
أو بالتحص��ل عل��ى ه��ذا اإلذن من جه��از قضائي
خاص –خ��ارج القضاء الطبيعي -م��ن املرجح أن
ينش��أ مبقتضى تعديل امل��ادة  ،179ليتولى تقدمي
الغط��اء القانوني ال�لازم ألجهزة األم��ن .في ظل
التعري��ف املص��ري الفضف��اض جلرمي��ة اإلرهاب،
والذي يتسع ملمارسات ال صلة لها باإلرهاب.
وأضاف��ت املذك��رة أن دف��اع بع��ض ال��وزراء
ومس��ئولي احل��زب احلاك��م ع��ن التعدي�لات
املقترح��ة ،بالق��ول إن ممارس��ات األمن س��تخضع
لرقابة القضاء ،ال تطمئن أحدا ،ألن تطبيق قانون

10

العدد  75مار�س 2007

الطوارئ يخضع أيضا –شكليا -لرقابة القضاء.
ولك��ن التجرب��ة املريرة عل��ى مدار أكث��ر من ربع
قرن ،برهنت على قدرة أجهزة األمن على التحلل
من رقابة القضاء وكل أشكال احملاسبة.
واعتب��رت املذكرة أن تقنني ه��ذه الصالحيات
والس��لطات االس��تثنائية بالدس��تور ه��و نذي��ر
مس��تقبل أكثر ظالمي��ة حلقوق اإلنس��ان ،وأيضا
أكثر بؤسا وفقرا في كفاءة أجهزة األمن.

الديكور احلزبي

وعل��ى الرغ��م م��ن اإلش��ارات املش��جعة ف��ي
التعدي�لات حول تطوي��ر النظ��ام االنتخابي ،مبا
يس��اعد على تعزيز دور األحزاب السياسية ،فقد
أك��دت املذكرة أن العقب��ات احلقيقية التي تواجه
تفعي��ل وتعزي��ز دور األح��زاب ،ه��ى ف��ي قانون
األحزاب ذاته قبل النظام االنتخابي ،هذا القانون
ال��ذي يخنق األحزاب املرخص لها ،أو يدفنها في
املهد قبل استخراج شهادة ميالدها.
ومالم يوضع قانون جديد لألحزاب السياسية
يق��وم بقطيع��ة كاملة مع فلس��فة القان��ون احلالي
املنظ��م لقتل األح��زاب السياس��ية ،ف��إن القيمة
اإليجابي��ة لتعدي��ل النظ��ام االنتخاب��ي واالنتقال
ب��ه إلى نظ��ام القائمة ،ل��ن تتج��اوز تكبير حجم
الديكور احلزبي املوجود ،واالستمرار في تكريس
نظام احلزب الواحد.
كما اقترح مركز القاهرة في هذا الصدد أهمية
أن تتج��ه التعديالت إلى كفال��ة التمييز اإليجابي
للفئ��ات املهمش��ة (كاألقب��اط أيضا ع�لاوة على
امل��رأة) ف��ي االنتخاب��ات العامة ،وإنه��اء التمييز
اإليجاب��ي للعم��ال والفالح�ين وال��ذي يتناف��ى
م��ع مبدأ املس��اواة (ولم يس��تفد من��ه العمال وال
الفالح��ون) .وإذا رغ��ب املش��رع ف��ي اس��تمرار
س��ريان هذا التمييز ،فعليه أن ين��زع عنه الطابع
األب��دي ،وأن ينقل��ه للقان��ون ولفت��رة مح��ددة.
وأك��دت املذكرة أن دعم العم��ال والفالحني يأتي
باألس��اس من خ�لال إزالة كل القيود التش��ريعية
واإلدارية واألمنية على حقهم في إنشاء روابطهم
واحتاداتهم املستقلة ،وإزالة القيود التعسفية على
احلق في اإلضراب.
واعتب��رت املذك��رة أن التعدي�لات املقترح��ة
بخصوص تعزيز دور البرملان في مراقبة احلكومة،
وس��لطات مجلس ال��وزراء ،وصالحيات مجلس
الش��ورى ،ل��ن حتقق األه��داف املعلنة له��ا ،ما لم
يتمت��ع البرملان باس��تقاللية حقيقية عن الس��لطة
التنفيذي��ة ،ويبتع��د أن يك��ون الفن��اء اخللف��ي
التشريعي للحكومة وحزبها .وما لم يتمتع رئيس
ال��وزراء بصالحي��ات وس��لطات حقيقية ،بحيث
ميك��ن محاس��بته عليه��ا .وما لم يصب��ح مجلس
الش��ورى مجلس��ا منتخبا بالفعل ،فالثلث يعينه
رئيس اجلمهوري��ة ،والثلثان –ه��م بفضل النظام

االنتخاب��ي املطب��ق -أق��رب ألن يكون��وا معينني
بواس��طة احلزب احلاكم .قبل توس��يع صالحيات
مجلس الش��ورى ،من الواجب أن يصبح مجلس��ا
متثيلي��ا معب��را ع��ن اإلرادة احل��رة للناخبني ،لكي
يك��ون لصالحيات��ه اجلدي��دة –والقدمي��ة أيضا-
املغزى السياسي والدستوري املستهدف منها.
وق��د تضمنت مذكرة مرك��ز القاهرة عددا من
االقتراحات اإلضافية بش��أن تعديل الدستور ،من
أبرزها:
 -1الن��ص في ص��دارة مواد الدس��تور على أن
الدول��ة تقوم على مبادئ حقوق اإلنس��ان ،وعلى
مس��ئولية الس��لطة التش��ريعية ف��ي التأك��د م��ن
ضمان اتس��اق القوانني مع املواثيق العاملية حلقوق
اإلنسان.
 -2إع��ادة النظر في أح��كام امل��ادة الثانية من
الدس��تور ،مبا يؤك��د الطابع احلي��ادي للدولة إزاء
مواطنيها ،بصرف النظر عن الدين أو املعتقد.
 -3تعدي��ل املادة اخلامس��ة ،مبا يضمن أن يقوم
النظام السياسي على استقالل السلطات الثالث،
واحت��رام التن��وع والتعددي��ة الديني��ة والعرقي��ة
والفكرية والسياسية.
 -4مراجع��ة النص��وص الدس��تورية ف��ي باب
احلري��ات واحلقوق العام��ة ،للحيلولة دون تفريغ
الضمان��ات الدس��تورية أو س��لبها اس��تنادا إل��ى
القوان�ين التي يفت��رض أن تنظم ممارس��ة احلقوق،
دون أن تصادرها أو تنتقص منها.
 -5تعدي��ل امل��ادة  48مب��ا يضم��ن أن تكف��ل
مقوم��ات الدول��ة اس��تقاللية مؤسس��ات اإلعالم
اململوك��ة لها ،مب��ا يجعلها ق��ادرة على أن تعكس
بأمان��ة التعددية الفكري��ة والسياس��ية والثقافية
والديني��ة ،ومب��ا يضم��ن تكاف��ؤ الف��رص جلميع
االجتاه��ات والفئ��ات في مخاطبة ال��رأي العام من
خاللها.
 -6تعدي��ل امل��ادة  49مب��ا يضمن اس��تقاللية
اجلامعات ومراكز البحث العلمي.
 -7تعدي��ل امل��ادة  77مب��ا يفت��ح الب��اب أمام
إمكاني��ة ت��داول الس��لطة؛ بحي��ث تصب��ح مدة
الرئاس��ة أربع س��نوات بدال من س��ت ،وال يجوز
جتديدها سوى مرة واحدة.
 -8تعدي��ل امل��ادة  ،93بحي��ث يصبح لقضاء
محكم��ة النقض أو لقضاء مجلس الدولة احلق في
الفصل النهائي ف��ي صحة عضوية أعضاء مجلس
الش��عب ،والتي ال ينبغي أن تترك لألهواء احلزبية
والتوازنات السياس��ية ،الت��ي حتكم عمل مجلس
الشعب.
وتبقى اإلش��ارة إل��ى أن مذكرة مرك��ز القاهرة
قد أكدت احلاجة إلى دس��تور جديد يكرس نظاما
دميقراطيا حقيقيا ،يقوم على استقالل السلطات
الثالث ،ويطلق سراح املجتمع املدني ،مبا في ذلك
األحزاب السياسية والنقابات املهنية واجلمعيات
األهلية ووسائل اإلعالم.

بع��ث مرك��ز القاه��رة لدراس��ات حق��وق اإلنس��ان إل��ى الس��يد رئي��س اجلمهوري��ة ورئيس��ي مجلس��ي الش��عب والش��ورى بن��داء
موقع عليه من مائة ش��خصية مصرية ،يطالب بتعديل املادة الثانية من الدس��تور ،اخلاصة باعتبار الش��ريعة اإلس�لامية املصدر الرئيسي
للتشريع .ضمت قائمة املوقعني عددا من املفكرين والكتاب والصحفيني وأساتذة اجلامعة والسياسيني واألدباء والفنانني واحلقوقيني.
وقد أش��ارت رس��الة مركز القاهرة لرئيس اجلمهورية إلى أن املادة الثانية قد جرى وضعها الس��تخدامها لتحقيق أهداف سياس��ية
عارضة ،من بينها حتالفات احلكم في مواجهة املعارضة حينذاك.

ملاذا نتم�سك
بتعديل املادة الثانية من الد�ستور؟
استند مطلب التعديل إلى األسباب التالية:
أ�وال :إن الن��ص عل��ى دي��ن مح��دد للدول��ة،
ينط��وي على إخ�لال باملوقف احلي��ادي املفترض
للدول��ة جت��اه مواطنيه��ا الذين ينتم��ون إلى أديان
وعقائد متعددة ،ال يذكرها الدستور املصري على
أي نحو .وقد أدي ذلك إلى صدور أحكام قضائية
تنك��ر عل��ى مواطن�ين مصري�ين حقهم ف��ي تبني
م��ا يؤمنون به ،وال تترك لهم س��بيال الس��تخراج
الهوية الشخصية وأوراق الثبوت القانونية سوي
تغيير معتقداتهم .
ثاني��ا :إن التعدي��ل ال��ذي ط��رأ عل��ى امل��ادة
الثانية ف��ي عام  ،1980وال��ذي مبقتضاه صارت
“مبادئ الش��ريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي
للتش��ريع “ ال يورد مصادر أخرى للتش��ريع ،مما
يجعل��ه املصدر الوحي��د ،وهو بالفعل م��ا تؤكده
مذك��رة اللجنة البرملانية الت��ي أعدت التعديل في
صورت��ه النهائي��ة ،حي��ث أوضحت ف��ي تقدميها
للتعديل ،إن إرادة املش��رع الدس��توري تعني أنها
“املصدر الوحيد” ،وإنها تس��تهدف بذلك إلزام
املش��رع بع��دم االلتجاء إلى “غيره��ا” ،حتى ولو
لم يجد في الشريعة اإلس�لامية اجلواب الشافي.
وه��و ما تنوه به بالفعل احملكمة الدس��تورية العليا
ف��ي أحكامها ذات الصلة؛ وم��ن ثم فقد كان هذا
التط��ور انتكاس��ة خطيرة ملبدأ املواطنة وملش��روع
الدولة املدنية حلساب الدولة الدينية.
ثالثا :إن التش��ريعات ف��ي كل دولة متزج بني
اس��تلهام املخ��زون احلضاري اخلاص به��ا ،وتلبية
احتياجات تط��ور املجتمعات في الزمان واملكان.
وال يجادل أحد بالطبع في أن احلضارة اإلس�لامية
تش��كل راف��دا رئيس��يا ف��ي التكوي��ن الثقاف��ي
للمصريني ،إال أنها ليس��ت الرافد الوحيد ،الذي
يترت��ب عليه بالتالي طمس أو جتاهل مس��اهمات
احلض��ارات األخ��رى –كالفرعوني��ة والقبطي��ة
وغيرهما -في تكوين وج��دان وثقافة املصريني.
كم��ا ال ميك��ن اخت��زال احلضارة اإلس�لامية فقط
في األح��كام القانونية التي انتجتها هذه احلضارة

ف��ي حقبة مح��ددة ،وال في تيار فك��ري واحد من
التي��ارات العدي��دة التي ازدهرت فيه��ا .وبالتالي
فإن��ه كان م��ن الض��روري أن يعك��س النص هذه
احلقيق��ة التاريخية ( تعدد و تن��وع منابع التراث
احلض��اري للمصريني) واملعاصرة ( تعددية أديان
وعقائ��د املصري�ين) ،مب��ا يجن��ب اتهام املش��رع
الدس��توري بأنه يستهدف فرض أحكام دين معني
على من ال يؤمنون به ،وباملخالفة اللتزامات مصر
مبقتضى املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
رابع��ا :عل��ى الرغ��م م��ن أن مدرس��ة الفق��ه
القانوني اإلس�لامي ه��ي إحدى أهم امل��دارس في
العال��م ،ف��إن الن��ص الدس��توري يتس��م بغموض
وتضييق ش��ديدين .ومن ثم يتوقف تفسيره على
املشرع واملفسر الدس��توري والقضائي ،وبالتالي
انحيازات��ه السياس��ية واملذهبي��ة والفقهية .وفي
كل األح��وال ف��إن ه��ذه املبادئ ال ميك��ن وضعها
ف��ي مصاف الكتب املقدس��ة (كالق��رآن واإلجنيل
وغيرهم��ا) فه��ي حصيل��ة اجتهاد بش��ري جرى
من��ذ نحو عش��رة ق��رون ،في ظ��روف ومعطيات
ذل��ك الزم��ان التاريخي��ة والسياس��ية والثقافي��ة
واالجتماعية واالقتصادية.
خام�س��ا :إن النص الدس��توري به��ذه الصيغة
جتاهل وج��ود عقائ��د وأديان أخرى ف��ي املجتمع
املصري ،لها أحكامها اخلاصة ،األمر الذي يشكل
تدني��ا من ش��أن األديان والعقائ��د األخرى ،و ممن
يؤمنون بها من املواطنني .وهو أمر له انعكاس��اته
في احلي��اة االجتماعي��ة والسياس��ية اليومية وفي
أحكام احملاك��م ،وفي تعميق الش��عور بالتهميش
والظلم لدى أتباع الديانات والعقائد األخرى.
سادسا :إن جتربة ربع قرن من سريان هذا النص
تش��ير إل��ى أن��ه كان عام�لا –إلى جان��ب عوامل
أخرى -في تراجع الدور احليادي املفترض للدولة
جت��اه مواطنيه��ا .وف��ي انته��اك احلق في املس��اواة
بصرف النظر عن الدين ،األمر الذي صار حقيقة
ل��م يعد أح��د ينكره��ا ،مهما يك��ن التفاوت في
تقييم حجم ونوع وطبيعة مظاهر عدم املس��اواة.

كما ج��رى توظي��ف هذا الن��ص لتبري��ر اجتياح
ش��كليات الدين جلميع مناحي احلياة االجتماعية
والثقافي��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة (مب��ا ف��ي
ذل��ك أعمال البورص��ة والبنوك) ،وإش��اعة مناخ
التط��رف ،على حس��اب حري��ة البح��ث العلمي
والفك��ر واإلب��داع األدب��ي والفن��ي ,ومتطلبات
الس��مو الروح��ي للمصري�ين .و ص��ارت مناهج
التعليم ووس��ائل اإلعالم اململوكة للدولة مصدرا
رئيسيا إلش��اعة التطرف الديني ،حتى بلغ األمر
أن تنش��ر وزارة األوق��اف كتاب��ا يكف��ر املواطنني
الذي��ن يؤمن��ون بأديان أخ��رى ويبيح اس��تحالل
أمالكهم ودمائهم!
وبناء على ذلك طالب املوقعون بتعديل نص املادة
الثانية ،مع األخذ بعني االعتبار املبادئ التالية:
 .1إن اإلسالم ديانة غالبية املواطنني.
 .2إن القي��م واملبادئ الكلية لألديان والعقائد
مص��د ٌر م��ن املص��ادر الرئيس��ية للتش��ريع ،مبا ال
يتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية
حلقوق اإلنس��ان ،ومبا ال يخل بحقوق املواطنة أو
مببدأ املسـاواة أمام القانون.
 .3إن التمت��ع باحلق��وق واحلري��ات املدني��ة ال
يتوقف على العقائد الدينية للفرد.
 .4ض��رورة التزام جميع أجهزة الدولة باحلياد
إزاء األديان والعقائد ومعتنقيها من املواطنني.
وأكد املوقعون عل��ى النداء أنهم يحترمون كل
األديان والعقائد ،ويحرصون على املشاعر الدينية
جلمي��ع املواطن�ين ،وإنه��م يس��تهدفون بندائهم
انتش��ال الوط��ن م��ن منح��در التم��زق الطائف��ي
والتط��رف الدين��ي ال��ذي مي��زق دوال مج��اورة،
واملس��اهمة ف��ي وضع مص��ر على طري��ق التقدم،
و مجابه��ة حتدي��ات الق��رن احلادي والعش��رين.
وإنه��م إذ يق��درون حس��ن النواي��ا الكامن خلف
اقت��راح إضافة «مبدأ املواطنة « في املادة األولي من
الدس��تور ،إال إنهم يالحظون أن��ه ال يترتب على
هذه اإلضافة ضمانات دستورية ملموسة ،وخاصة
في ظل استمرار الصيغة احلالية للمادة الثانية.
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إدخال بنود ملكافحة اإلرهاب في الدستور:
ترخيص دستوري باالعتداء على حقوق املصريني!!
لع��ل أخط��ر م��ا ف��ي التعدي�لات الدس��تورية
املقترح��ة هو املس��اس بب��اب احلق��وق واحلريات
العام��ة ،واالنتق��اص م��ن الضمان��ات الت��ي
يكفلها ،لتوفير غطاء دس��توري لقانون مكافحة
اإلره��اب املتوق��ع صدوره بع��د زوبعة الدس��تور،
قان��ون الطوارئ مهم��ا كانت قس��وته فهو قانون
اس��تثنائي ،ميكن إيق��اف العمل به م��ن البرملان،
لك��ن العب��ث باحلق��وق واحلري��ات في الدس��تور
رمبا يس��تمر أضع��اف امل��دة التي اس��تمر خاللها
قان��ون الط��وارئ ،وس��يزيد م��ن ترس��انة القيود
على احلقوق واحلري��ات ،وتوحش أجهزة األمن.
رغم ما به من مثالب وضع الدس��تور املصري احلد
املعقول حلماية احلق��وق واحلريات العامة ،وذلك
يرق
ف��ي مواده م��ن  40إلى  ،63إال أن ذل��ك لم ُ
للس��لطة في مصر ،ووجدت أنها ستكون مقيدة
أمام إصدار تشريع جديد ملكافحة اإلرهاب كبديل
حلالة الطوارئ.
لقد ظهرت نوايا الس��لطة إلق��رار قانون جديد
ملكافح��ة اإلره��اب من��ذ عام�ين ،وعل��ى الرغ��م
م��ن توقعات إق��راره في بداي��ة هذا الع��ام كبديل
للط��وارئ ،فإنه مت متديد حال��ة الطوارئ في يونيو
 2006مل��دة عام�ين آخري��ن ،حت��ى يتهي��أ ترزية
الدول��ة لتق��دمي تكييف دس��توري له��ذا القانون
خوف��ا م��ن الطع��ن عليه ف��ي احملكمة الدس��تورية
العليا .ول��م تخف وزارة الداخلي��ة حقيقة طبيعة
ه��ذا القان��ون؛ فحس��ب تقرير املجل��س القومي
حلق��وق اإلنس��ان لع��ام  2005أك��دت الداخلية
أن أي قان��ون جدي��د ملكافحة اإلره��اب البد وأن
يتمتع بذات املرونة املوج��ودة في قانون الطوارئ
(ص ،) 236واملرونة املقصودة هنا بالتأكيد هي
ضم��ان انتهاك حرية املواطنني وأمنهم الش��خصي
 ،وحرم��ة حياته��م اخلاص��ة ،بش��كل بعي��د كل
البعد عن دع��اوي الدفاع عن أمن البالد من خطر
اجلماعات اإلرهابية.
إن خطة مبارك الستحداث مواد حول اإلرهاب
ف��ي الدس��تور ما ه��ى إال إع��ادة إنتاج الس��تبداد
قان��ون الطوارئ ،ولكن مبس��ميات أخ��رى! لقد
م��ر على إعالن حالة الطوارئ أكثر من عقدين من
الزمان ،كم��ا صدر قانون مكافح��ة اإلرهاب رقم
 97لع��ام  1992مبا فيه من توس��ع ف��ي القيود،
وتغلي��ظ للعقوب��ات ،ول��م ينته اإلره��اب أو منو
اجلماعات املسلحة ،ولكن على العكس من ذلك
خل��ق حكم األمن مزيدا م��ن الفوضى في الدولة،
ووظف��ت الدول��ة أجهزته��ا األمني��ة لي��س ألمن
املجتم��ع ،ب��ل ألمن واس��تقرار النخب��ة احلاكمة!
املادة  148من الدس��تور تتيح لرئيس اجلمهورية
وح��ده حق إعالن حالة الط��وارئ ،ويجب موافقة
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معتز الفجيري
مجل��س الش��عب فيم��ا بع��د على ه��ذا اإلعالن،
والتعديالت الدستورية لن تلغي هذا احلق األصيل
للرئي��س ،ولك��ن إدخ��ال بن��ود ح��ول مكافح��ة
اإلره��اب ف��ي الدس��تور يخل��ق حالة جدي��دة من
نوعه��ا ف��ي التقاليد الدس��تورية ،س��يكون ملصر
الس��بق فيها ،حيث إن الرئيس سيجد نفسه أمام
مرونة دس��تورية يحسد عليها ،تبيح له استخدام
تش��ريع ملكافحة اإلرهاب يض��رب بعرض احلائط
باحلقوق واحلريات املنصوص عليها في الدستور،
وفي الوقت نفس��ه يحتفظ بس��لطته في جتديد أو
فرض حالة الطوارئ في أي وقت يشاء.
اتفاقات حقوق اإلنسان والتي صدقت احلكومة
املصري��ة على معظمها ،ال تعط��ي للحكومة احلق
املطل��ق ف��ي االعت��داء عل��ى احلق��وق واحلري��ات
العامة باس��م مكافحة اإلرهاب .وترزية احلكومة،
ومعظمه��م جهابذة ف��ي القانون ،يعلم��ون جيد ًا
أن التحل��ل م��ن التزام��ات حقوق اإلنس��ان حتت
ذريع��ة األم��ن أو حاالت الط��وارئ أم��ر غير وارد
إال ف��ي ح��االت ضيقة للغاي��ة ،وليس أم��را أبديا
كما هو احل��ال في مصر ،وطبقا للقانون الدولي،
وحتديدا املادة  4من العهد الدولي للحقوق املدنية
والسياس��ية ،هن��اك حق��وق غي��ر قابل��ة للعب��ث
به��ا حتى أثناء ح��االت الطوارئ ،وه��ي احلق في
احلي��اة ،واحلظر التام للتعذيب ،وتوفير ضمانات
احملاكم��ات العادل��ة ،وحري��ة الفك��ر واالعتقاد،
ومن��ع التمييز عل��ى أس��اس الدي��ن أو املعتقد أو
اجلنس ،وفي الواقع ف��إن احلكومة املصرية حتللت
من كل هذه احلقوق طوال العقود الس��ابقة باس��م
األمن ،فأح��كام اإلعدام متنح باملج��ان في احملاكم
العس��كرية ،ومحاكم أمن الدولة ،بش��كل أقرب
لالغتيال اجلس��دي ،في ظل غياب أبس��ط معايير
احملاكم��ة العادلة ،أم��ا التعذيب فهو منهجي ليس
بش��هادة املنظم��ات احلقوقية املصري��ة أو الدولية
فحس��ب ،ب��ل بش��هادة األمم املتح��دة ،كم��ا أن
االعتق��ال التعس��في ملدد طويلة أصب��ح حقا لكل
مواط��ن ،وقرارات محاك��م أمن الدول��ة باإلفراج
ع��ن املعتقلني ال حتترم م��ن وزارة الداخلية ،أضف
إلى ذل��ك أن اضطهاد األقليات الدينية والتصدي
للمجتم��ع املدني واملعارضة السياس��ية الس��لمية
حتى اآلن يس��تند ف��ي أغلب األح��وال إلى قانون
الطوارئ ،بع��د كل ذلك ال ميكن ألحد أن يصدق
احلكوم��ة عندما تق��ول“ :إن إج��راءات مكافحة
اإلرهاب سوف تتم حتت رقابة قضائية ،ومبا يضمن
أال يكون هناك عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق

اإلنسان”  ،لقد صدر القانون رقم  97لعام 1992
حت��ت عن��وان مكافحة اإلره��اب ،واش��تمل على
تعري��ف لإلره��اب وللتنظيم��ات اإلرهابية ميكن
م��ن خالله جر الصحفي�ين ،واملدافعني عن حقوق
اإلنسان ،والنش��طاء السياسيني ،وطلبة اجلامعة،
إلى الس��جون واملعتقالت باعتبارهم إرهابيني ،أو
يرع��ون تنظيمات إرهابية ،حيث ل��م تترك املادة
 86م��ن قان��ون العقوب��ات والت��ي أضيف��ت م��ع
القانون املذكور ،أي فعل أو أي تنظيم إال وجعلته
إرهابيا يستوجب العقاب الغليظ ،وتوسع املشرع
بش��كل خطير في إقرار عقوبة اإلعدام ،في وقت
يذهب فيه العالم املتحضر إلى تقييد هذه العقوبة
متهي��دا إللغائها ،وأعط��ى القان��ون املذكور احلق
للش��رطة ف��ي التحفظ على املتهم ف��ي جرائم أمن
الدولة أس��بوع ًا قبل عرضه على النيابة ،وبالطبع
ذلك لتأديب��ه وانتزاع اعتراف��ات حتت التعذيب،
ولطب��خ القضاي��ا! كل ذل��ك جع��ل جلن��ة حقوق
اإلنسان باألمم املتحدة عام  2002تبدي مخاوفها
وقلقها من تأثير سياسات مكافحة اإلرهاب على
احلقوق واحلريات العامة في مصر ،حيث انتقدت
اللجنة اللغة الفضفاض��ة لتعريف جرمية اإلرهاب
ف��ي القانون  97لعام  ، 1992وتعدد النص على
عقوبة اإلعدام في القانون  ،واس��تنكرت التوسع
في إحالة املدنيني إلى احملاكم العس��كرية ومحاكم
أم��ن الدول��ة ،كما ح��ذرت من إعادة املش��تبه في
تورطهم بارتكاب أعمال إرهابية إلى مصر ،خلطر
تعرضه��م جلرمي��ة التعذي��ب ،وانتقد مق��رر األمم
املتح��دة اخلاص باإلرهاب وحقوق اإلنس��ان باألمم
املتحدة السياسات املصرية في مكافحة اإلرهاب،
كان آخرها في مؤمتر دولي حول اإلرهاب وحقوق
اإلنس��ان عق��د ف��ي أملانيا ف��ي أكتوب��ر ،2006
وق��د أعل��ن املقرر أنه طل��ب زيارة مص��ر أكثر من
م��رة ،ولكنه قوبل بالرفض من جانب الس��لطات
املصرية.
لق��د جنح��ت احلكومة ع��ام  2006ف��ي مترير
قانوني الصحافة والس��لطة القضائية ،بالش��كل
املش��وه ال��ذي تري��ده ،ومت متديد قان��ون الطوارئ
عامني آخرين ،واألرجح أن التعديالت الدستورية
ستمر بسالسة في ظل ميل القوى الراهن لصالح
النخبة احلاكمة ،ما لم تضطلع القوى السياس��ية
مبس��ئولياتها ،وتعمل بشكل جماعي ،وتتصالح
مع الش��ارع وفيما بينها ،بعيدا عن أي استقطاب
أو حس��ابات سياسية ضيقة ،حتى ال تدخل مصر
مرحلة جدي��دة من التنكيل واالس��تبداد األمني،
ولكن هذه املرة بالدستور!
*نشر هذا املقال بجريدة الدستور
في  31يناير 2007

املعارضة املشروعة واحملظورة
في مواجهة التعديالت الدستورية
في ظل حرص مركز القاهرة لدراس��ات حقوق
اإلنس��ان عل��ى االنخ��راط ،بق��وة ،ف��ي النق��اش
حول التعدي�لات الدس��تورية املقترحة من رئيس
اجلمهوري��ة ،ال��ذي دع��ا لتعدي��ل  34م��ادة ف��ي
الدس��تور دفعة واح��دة؛ قام املرك��ز بتنظيم عدد
من املوائد املس��تديرة والندوات ف��ي إطار صالون
ابن رش��د ،ملناقش��ة التعديالت املقترحة مبشاركة
العدي��د م��ن الفاعل�ين السياس��يني واحلقوقي�ين
واملفكري��ن والباحث�ين والقضاة ون��واب البرملان
ورجال الدين.
وكان م��ن أبرز القوى السياس��ية ،التي ش��ارك
ممثلوها في فعاليات الندوات واملوائد املس��تديرة،
حزبا الوفد والتجمع ،وجماعة اإلخوان املسلمني.
حي��ث نوقش��ت خ�لال الن��دوات ،رؤاه��م حول
التعديالت الدس��تورية املقترحة ،وموقفهم منها؛
وق��د اتضح خ�لال هذا الس��جال ،م��دى التوافق
واالختالف بينهم إزاء تلك التعديالت ،وس��وف
نرك��ز هنا عل��ى أبرز التعدي�لات املقترح��ة التي
نالت حظً ا من النقاش واجلدل واحلذر ،بل الفزع،
خ�لال توضيح كل م��ن رجال احلزب�ين واجلماعة
ملواقفه��م م��ن التعدي�لات ،أثناء مش��اركتهم في
ندوات املركز.

ال�شريعة ا إل�سالمية

على الرغم م��ن أن املادة الثانية في الدس��تور،
لم تك��ن محل نظر من ِق َبل احلزب الوطني؛ إذ لم
يطرحه��ا للتعديل ضم��ن الـ  34م��ادة املوضوعة
للتعديل ،فإن عددا كبي��را من املثقفني املصريني،
بل��غ نح��و مائت�ين ،ق��ام بتوجي��ه ن��داء لرئي��س
اجلمهورية لتعديلها ،وتضمينها االلتزام باملواثيق
الدولية حلقوق اإلنسان ،واالنتباه حلق أبناء مصر
م��ن املس��يحيني ،في أن ُي َن��ص في الدس��تور على
مص��درا من مصادر
أن تكون الش��ريعة املس��يحية
ً
التشريع ،إلى جانب الشريعة اإلسالمية!
واسعا ،ما بني
وقد أثار النداء املش��ار إليه جد ًال ً
مؤي��د ومعارض ،وقد اهتم مرك��ز القاهرة ،الذي
قام بجمع التوقيعات على النداء ،مبناقشة مواقف
حزبي التجمع والوفد وجماعة اإلخوان املسلمني،
بل احلزب الوطني ،من النداء.

رجب سعد طه
ف��ي ح�ين اش��ترك حزبا الوف��د والتجم��ع ،في
االتف��اق حول ض��رورة تعدي��ل امل��ادة الثانية ،مبا
يؤدي إلى ترس��يخ حقيقي ملفهوم املواطنة ،ومبا ال
يس��مح بالتمييز بني املواطنني على أساس الدين،
إذ كان م��ن رأي التجم��ع أن ه��ذه امل��ادة تؤص��ل
للدول��ة الدينية ،بينما أكد ف��ي الوقت ذاته على
جميعا في
أهمي��ة اس��تلهام الش��رائع الس��ماوية
ً
الدستور ،دون التأكيد على شريعة بعينها.
وق��د هاج��م الوف��د موق��ف جماع��ة اإلخ��وان
املس��لمني من قضي��ة املواطن��ة ،واتهمه��م بأنهم
تقس��م البالد على أس��اس ديني.
يتبنون
أف��كارا ّ
ً
بينم��ا داف��ع اإلخ��وان املس��لمون ع��ن رؤيته��م،
وموقفه��م الرافض لتعديل املادة الثانية ،مؤكدين
عل��ى أن التطبيق الصحيح له��ذه املادة ،هو الذي
س��يؤدي إلى تفعيل الدولة املدنية ،إذ أن اإلس�لام
دي��ن بال كهنوت ،ول��م مينح احلاك��م عصمة ،أو
يؤلهه ،كما يرى اإلخ��وان أنه ال بد لكل مجتمع
من مرجعية نهائية يس��تمد منها قيمه األساس��ية
واألخالقية.
وف��ي امل��رات القليلة الت��ي اتفق فيه��ا احلزب
الوطن��ي م��ع اإلخ��وان املس��لمني ،رف��ض الوطني
قاطعا ،إذ يرى أن املادة
تعديل املادة الثانيةً ،
رفضا ً
الثاني��ة ارتبط��ت بالهوية املصرية ،وأن الش��ريعة
اإلس�لامية ش��ريعة غني��ة ،ويحتك��م إليه��ا غير
مؤكدا أن اإلسالم
املس��لمني عندما تختلف امللل،
ً
تعامل مع غير املسلمني بكل شفافية ،وبالتالي ال
يوج��د مب��رر للتخوف من وجود امل��ادة الثانية في
الدستور.

أ
الحزاب الدينية

كان للتعديل املقت��رح للمادة  ،5وقع الصدمة
ل��دى اإلخوان املس��لمني؛ إذ رأوا في��ه محاولة من
النظ��ام ،ملنعه��م من إنش��اء حزب سياس��ي لهم،
حي��ث كان التعديل مينع إقامة حزب على أس��اس

مرجعي��ة ديني��ة .وق��د رأى اإلخ��وان أن��ه توج��د
إمكاني��ة خلل��ق التواف��ق م��ا ب�ين حزب سياس��ي
ومرجعية دينية ،وأن احلزب ال ينشأ من فراغ ،وال
بد له من مرجعية يعتنقها ،وطاملا هذه املرجعية ال
تفرق بني الناس فهي مقبولة.
وقد أعل��ن اإلخوان بأنه��م ال يطالبون بتطبيق
تاريخي للش��ريعة اإلس�لامية ،ولكنهم يطالبون
بتطبيق الش��ريعة مجردة عن تصرف��ات األفراد،
وق��د أعلن��وا ،خالل الن��دوة التي نوق��ش خاللها
إمكاني��ة التوفيق بني احلزب السياس��ي واملرجعية
الديني��ة ،تبرؤه��م م��ن فت��رات االنحط��اط التي
أساءت لإلسالم واملسلمني عن طريق سوء تطبيق
الش��ريعة اإلس�لامية حتى لو كانت م��ن اإلخوان
املسلمني.
أم��ا حزب التجمع فقد أكد على حق أي حزب
ف��ي اختي��ار مرجعيته ،حت��ى لو كان��ت مرجعية
دينية ،لكنه رفض بشدة أن يقوم أي حزب بفرض
مرجعيت��ه عل��ى الدولة والدس��تور .بينم��ا اعتبر
حزب الوفد أن التعديل املقترح للمادة  ،5برفض
قيام أحزاب على أس��اس دين��ي ،إضافة لعدد آخر
من التعديالت ،اس��تجابة ملطالبه التي يتبناها منذ
نشأته.

تقوي�ض ا إل�شراف الق�ضائي

رأى اإلخ��وان املس��لمون في التعدي��ل املقترح
للم��ادة  ،88التي تنص على إج��راء االنتخابات
تالعبا ف��ي ضمانة التوازن
حتت إش��راف القضاء،
ً
بني الش��عب من جانب والسلطة من جانب آخر.
تغول الس��لطة
فالقض��اء ميثّ��ل حج��ر عثرة أم��ام ّ
التنفيذي��ة ،وأي محاول��ة إللغاء إش��راف القضاء
عل��ى االنتخاب��ات ،س��تجعل م��ن التعدي�لات
متعمدا للدس��تور .كما رأى
تش��ويها
املقترح��ة،
ً
ً
األخ��وان أن محاولة تعديل امل��ادة  88تهدف إلى
تغيير املوازين لصالح احلزب الوطني ،إذ س��يتيح
ل��ه التعديل ضرب القض��اة الذين رفض��وا تزوير
االنتخابات البرملانية األخيرة ،وسعوا إلى كشف
املتورط�ين فيه ،وإبع��اد هؤالء القضاة عن الش��أن
السياس��ي ،باإلضافة إلى مساعدة احلزب الوطني
بع��د فش��له ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة ،وإجراء
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بعيدا ع��ن رقابة القضاء،
عمليات تزوير واس��عة ً
وق��د طال��ب اإلخ��وان بإج��راء االنتخاب��ات حتت
إشراف قضائي كامل.
وق��د أك��د الوفد ه��و اآلخر أن التعدي��ل املزمع
إج��راؤه للم��ادة  ،88يس��تهدف تزوي��ر إرادة
الناخبني .من جانبه اتفق التجمع على ضرورة أال
متس املادة  ،88بتعديل يس��مح بإلغاء اإلش��راف
القضائ��ي ،حي��ث إن ه��ذا األم��ر وح��ده يضمن
انتخابات نزيهة ،ويقلص من حجم التزوير الذي
اعتاد كثيرون على ممارسته.

ا إلرهــاب

وحده��ا امل��ادة  179اس��تطاعت أن تثير أكبر
قدر من الفزع ،في صفوف القوى السياس��ية ،مبا
وتغول
حتمل��ه من وعود باملزيد من قمع احلرياتّ ،
رجال الش��رطة ،مبنحهم املزي��د من الصالحيات،
وتعطي��ل م��واد احلري��ات ف��ي الدس��تور ،بحجة
مكافحة اإلرهاب.
إذ ش��دد التجمع على رفض أي قانون ملكافحة
مش��يرا إل��ى وجود قانون
اإلرهاب في الدس��تور،
ً
لإلره��اب بالفعل من��ذ ع��ام  ،1992واصفً ا إياه
بأنه من أس��وأ قوانني مكافحة اإلرهاب في العالم.
كم��ا رأى الوفد ف��ي التعديل رغبة م��ن النظام في
إص��دار قان��ون ملكافحة اإلره��اب ،دون كفالة أي
ضمان��ات للمواطن�ين ،مب��ا يعد انته��اكا صريحا
حلقوق اإلنسان.
أما اإلخوان فقد رأوا في التعديل املقترح للمادة
 ،179تدشي ًنا لنظام سياسي جديد ،أطلقوا عليه
اس��م «الدولة البوليسية الدستورية»! مؤكدين أن
النظام أراد أن مينح االنتهاكات املستمرة للشرطة
الش��رعية ،مبا يس��مح لرجالها بصنع ما يشاءون
مع ضمان عدم املساس بهم.
وق��د أكد اجلميع عدم حاجة الدس��تور املصري
لقانون جديد ملكافحة اإلرهاب ،إذ توجد بالفعل
من قوانني الطوارئ ومكافحة اإلهاب ما يغني عن
احلاجة للمزيد منه��ا ،وأن النظام يكفيه ما ميلكه
م��ن ترس��انة قانونية س��يئة الس��معة ،يحكم بها
قبضت��ه عل��ى املواطنني ،وال ينبغي ل��ه إهدار مواد
احلريات بالدستور ،حتت أي مسمى أو حجة.
إن جمي��ع القوى السياس��ية ،وق��وى املجتمع
املدن��ي ،ق��د أدلت بدلوه��ا في اجلدل ال��ذي أثير
ح��ول التعدي�لات الدس��تورية ،وق��د ش��غلت
التعدي�لات الدس��تورية ،جميع وس��ائل اإلعالم
املرئي واملس��موع ،وأعم��دة الصح��ف وأخبارها
الرئيسية ،وقاعات البرملان ،واملنتديات الفكرية
والسياس��ية والثقافي��ة؛ وم��ع ذل��ك ف��إن النظام
ق��درا ولو
احلاك��م بأغلبيت��ه البرملاني��ة ،لم يظهر ً
ضئي� ً
لا م��ن االهتم��ام ،لكل م��ا طرح م��ن أفكار
ومقترح��ات ومطالبات واعتراض��ات ونداءات،
حول تعديالته املقترحة؟!
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من أ�جل جتنيب م�صر خريف  81جديدا
فخامة ال�سيد رئي�س اجلمهورية؛

رغ��م أنن��ي أختلف معك��م في عدد من السياس��ات
والتشريعات ذات الصلة بقضية احترام حقوق اإلنسان
–التي اعتبرها مصلحة وطنية عليا -إال أنه ال يخاجلني
ش��ك في أنك��م تضعون مصلح��ة الوطن ف��ي املقدمة،
وفوق كل االعتبارات األخرى العامة والشخصية ،ومن
هذا املنطلق أخاطبكم.

�سيدي الرئي�س؛

إن الطريقة التي أدير بها ملف التعديالت الدستورية
تهدد بأن تضع مصر على أعتاب منزلق خطير يستدعي
أجواء االس��تقطاب السياس��ي ،واالحتق��ان املجتمعي
احلاد الذي ساد صيف وخريف .1981
وبصرف النظر عن م��دى االتفاق واالختالف حول
مضام�ين التعدي�لات املقترحة –وخاص��ة املادتني 88و
 -179ف��إن الطريقة التي مت بها إدارة امللف في مجلس
الش��عب بش��كل خاص ،مب��ا انط��وت عليه م��ن ازدراء
وحتقير لكل رأي مخالف ،قد ولدت وستولد تفاعالت
غي��ر مح��دودة ف��ي الزم��ان ،وال تنتهي برف��ض نواب
املعارض��ة واملس��تقلني للتعدي�لات ،والدع��وة ملقاطعة
االستفتاء.
ال تختل��ف الصورة كثيرا خ��ارج البرملان .فال توجد
مؤسس��ة ذات شأن في املجتمع تقف إلى جانب احلزب
الوطني وحكومته وأجهزة إعالمه ،فاألحزاب السياسية
ونادي القض��اة والنقابات ومنظمات حقوق اإلنس��ان
ووس��ائل اإلعالم املس��تقلة تقف على الضفة األخرى،
بل حت��ى رئيس املجلس القومي حلقوق اإلنس��ان الذي
أنشأته الدولة أخذ موقفا متحفظا معلنا إزاء املادة 179
عل��ى األقل ،وهناك مواق��ف متحفظة أخرى غير معلنة
في املجال��س القومية املتخصصة ،وم��ن عناصر قيادية
داخل احل��زب الوطني ذاته .وباس��تثناء املوقف العلني
الداعم م��ن اإلدارة األمريكية ،فإن ع��ددا من األطراف
واملنظمات الدولية اتخذت أيضا موقفا نقديا منها.

�سيدي الرئي�س؛

إن كل الظروف مهيأة لكي يصبح االس��تفتاء الذي
س��يجري خالل ساعات ،أقل االس��تفتاءات شعبية في
تاريخ االستفتاءات التي أدار الشعب املصري ظهره لها
جميعها على مدار نصف قرن.
ال أق��ول ذل��ك ملج��رد مب��ادرة بع��ض األح��زاب
وجماعات املعارضة بدعوة الشعب ملقاطعة االستفتاء،
فواقع األمر أن هذه األحزاب واجلماعات تنضم مبوقفها
هذا إلى موقف مقاطع يتخذه الشعب املصري منذ زمن
طوي��ل .بل واقع األمر أن احل��زب الوطني ذاته هو أكبر
الداعني ملقاطعة االستفتاء ،أوال بطريقته في إدارة ملف
التعدي�لات في البرملان ،وثانيا بقرار تنظيم االس��تفتاء
بعد أس��بوع فقط من اعتماد التعديالت ،وثالثا بتنظيم
عملي��ة إخف��اء وتضلي��ل ذات طابع ش��به حربي حول
املوع��د احلقيقي لالس��تفتاء ،ليعلن ف��ي النهاية موعدا
(ه��و اخلامس) يس��بق املوعد األول املعلن بنحو ش��هر
كامل ،ثم أخيرا بعدم إتاحة النص النهائي لـ  34تعديال
للمواط��ن .بالطبع من حق جنراالت احلزب الوطني أن
يهنئوا أنفسهم على النجاح في خداع وتضليل أحزاب
وجماع��ات املعارضة وإرباك خططه��ا ،ولكن الضحية

احلقيقي��ة لعملي��ات اإلخف��اء والتموي��ه ه��و املواط��ن
–املتعلم واألمي -الذي ال يعرف حتى قبل  70س��اعة
من االستفتاء النص النهائي املطلوب رأيه فيه! لذا ليس
من قبي��ل املبالغة القول إن إدارة ملف التعديالت خارج
البرمل��ان قد انطوت أيض��ا عل��ى ازدراء واحتقار صوت
املواطن ،رمبا باعتبار أنه في جيب احلزب س��لفا ،سواء
ذهب لالقتراع أم ال .خاصة وأنه حتى مركز املعلومات
التابع ملجل��س الوزراء قد توصل مؤخ��را إلى أن %4.2
فقط من املواطنني يثمنون قيمة هذه التعديالت!

�سيدي الرئي�س؛

إن الرس��الة الرئيس��ية املتواصل��ة الت��ي بثها احلزب
الوطن��ي –بخص��وص التعدي�لات الدس��تورية -داخل
وخارج البرملان للمعارضة واملستقلني ولعموم الشعب،
ه��ى االزدراء والعجرف��ة واالس��تقواء باألغلبية اجلاهزة
داخ��ل البرمل��ان ،وبأجه��زة الدولة وإعالمه��ا خارجه.
وهى رس��الة مدمرة للمجتمع واملستقبل قبل أي طرف
أو أطراف أخرى .وهى رس��الة ،أخش��ى أنها تستدعي
بدوره��ا رد فعل مضاد ًا بنفس عمق الش��عور املجتمعي
باإلهانة واالزدراء.

�سيدي الرئي�س؛

إن مصلح��ة الوط��ن تس��توجب قب��ل كل ش��ئ قطع
الطري��ق على هذا االس��تقطاب السياس��ي احل��اد الذي
يهي��ئ املن��اخ املناس��ب للعن��ف والتط��رف ،والذي ال
يستطيع أحد أن يدعي التحكم فيه ،خاصة في مجتمع
جرت فيه عملية اس��تئصال منظم للسياس��ة منذ نحو
نصف قرن.

�سيدي الرئي�س؛

ال يج��ادل أح��د ف��ي أن التعديالت املقترح��ة تتمتع
بالش��رعية القانوني��ة الت��ي توفره��ا أغلبي��ة احل��زب
الوطن��ي في مجلس��ي الش��عب والش��ورى ،ولكن من
الصعب الق��ول إن هذه العملية تتمتع باحلد األدنى من
املشروعية السياسية واملجتمعية.

�سيدي الرئي�س؛

إن الوق��ت ال يتس��ع ملناقش��ة مضام�ين التعدي�لات
املقترحة ،والتي تش��كل أكبر قفزة سياسية ودستورية
للخلف خالل خمس��ة عقود ،وال يتس��ع أيضا ملناقشة
م��دى ركاك��ة الصياغ��ة البرملاني��ة لبع��ض التعديالت
وتناقضه��ا مع نفس��ها ومع مواد أخرى في الدس��تور،
األم��ر الذي أثاره حتى خبراء ال يش��ك أحد في والئهم
السياس��ي للح��زب الوطني ،وال في حبهم الش��خصي
لكم.

�سيدي الرئي�س؛

إنن��ي أناش��دكم وق��ف اندف��اع قاطرة الوط��ن نحو
منزلق خطر إلى درك جديد .واخلطوة األولى لنزع فتيل
اخلطر ،هى على األرجح تأجيل اس��تفتاء لن يذهب إليه
أح��د .ألنه موعد مت حتدي��ده من جانب واح��د ،وبدون
“خطاب دعوة”.

بهي الدين حسن

*نشر هذا املقال بجريدة املصري اليوم
في 2007 /3 /24

تهميش األقباط
يحظى بتوافق «الوطني» و «اإلخوان املسلمني»
تظهر التعديالت الدستورية التي تبنتها احلكومة
وحزبه��ا ،أن إعم��ال مبادئ املواطن��ة ،وتكريس
قيم املس��اواة بني املواطنني على اختالف دياناتهم
أو معتقداته��م خارج حس��ابات النظ��ام احلاكم،
وذلك عل��ى الرغم من القول في امل��ادة األولى إن
املواطنة تش��كل أساس��ا للنظام السياسي ،وعلى
الرغ��م أيضا من اجتاه التعديالت الدس��تورية ملنح
املش��رع مرونة أكبر في اختي��ار النظام االنتخابي
األمثل ،وهو ما يفتح الباب إلمكانية األخذ بنظام
القوائم النس��بية أو املختلطة ،من دون أن تصطدم
بالتع��ارض مع الدس��تور ،األمر الذي قد يش��جع
على ترش��يح األقباط ف��ي االنتخاب��ات التمثيلية
مس��تقبال .على أن التعدي�لات بصورتها النهائية
تبقى على التناقض املس��تحكم بني إعمال مبادئ
املواطن��ة وضمان��ات املس��اواة وع��دم التمييز من
جان��ب ،واإلصرار من جانب آخر على إبقاء املادة
الثانية من الدس��تور ،التي تنص على أن اإلس�لام
دي��ن الدولة وأن مبادئ الش��ريعة اإلس�لامية هى
املصدر الرئيس��ي للتش��ريع ،وهى املادة التي يثير
اإلبقاء عليها على ه��ذا النحو مزيدا من هواجس
األقب��اط ،وخاص��ة ف��ي ظل املن��اخ الس��ائد الذي
يكرس نزع��ات التعصب والتطرف الديني ،ومن
خ�لال عدد م��ن احللقات النقاش��ية الت��ي نظمها
مرك��ز القاهرة ملناقش��ة التعديالت الدس��تورية،
ب��دا واضحا أن هموم األقباط ال تصطدم فحس��ب
بالتوجه��ات الرس��مية باحلكوم��ة وحزبه��ا ،بل
تصط��دم كذلك برؤى جماعة اإلخوان املس��لمني
التي عبر عنها العديد من رموزها ممن ش��اركوا في
ه��ذه امل��داوالت ،وعبروا فيها بش��كل خاص عن
متسكهم باملادة الثانية ،وحتفظهم في الوقت ذاته
على تعديل النظام االنتخابي.

�صفقة تبادلية

وق��د اعتب��ر رفع��ت فك��ري القس بالكنيس��ة
اإلجنيلي��ة أن تعدي��ل هذه امل��ادة في ع��ام 1980
كان مبثاب��ة صفق��ة تبادلي��ة ورش��وة سياس��ية من
الرئيس الراحل أنور الس��ادات جلماعات اإلسالم
السياس��ي ،اس��تطاع في مقابلها متديد مدة والية
رئي��س الدولة ف��ي املادة  77من الدس��تور لتكون
مدي احلي��اة ،وعدد  13س��ببا لتحفظه على هذه
امل��ادة ،مش��يرا في ذل��ك إلى أن الن��ص على دين
مح��دد للدولة يعن��ي أن هناك دينا ممي��زا للدولة؛

متابعة :محيي الدين سعيد
وبالتال��ي ينقس��م املواطنون إلى فريق�ين ،أولهما
يتب��ع ذلك الدين ،وبالتال��ي فهو صاحب احلقوق
واالمتيازات ،والثاني من أتباع الديانات األخرى
ينتظر املنح والهبات ،مما يكرس مفهوم «الذمية»
دس��توريا ،ويجعل الدولة مدافعا وحاميا للدين ال
للوطن».
وأض��اف أن الن��ص احلال��ي مف��اده أن الدولة ال
تعت��رف بأديان أخرى ألبنائه��ا ،ألنها ال تعتبرها
رس��مية ،فالدولة هنا تنفي بعض�� ًا من مواطنيها،
لي��س بس��بب تقصيرهم ف��ي واجب��ات املواطنة،
وإمنا بس��بب عقيدتهم!! معتبرا أن إعالن الدولة
بأن الدين الرس��مي هو اإلس�لام يش��كل انتهاكا
ومتييزا وحتقيرا للديانات األخرى ،وبصفة خاصة
للمسيحيني؛ مما يؤدى إلى إعاقة متتعهم وهم أبناء
وشعب مصر بأي حق من احلقوق املنصوص عليها
في الوثيقة الدولية للحقوق املدنية والسياس��ية؛
مبا ف��ي ذلك امل��ادة  18اخلاص��ة بحري��ة الديانة،
وامل��ادة  27اخلاص��ة بحق��وق األقلي��ات الدينية.
وحذر من أن النص احلالي س��يكون حجة لتيارات
سياس��ية لتف��رض رؤيتها ومصاحله��ا وتقيم دولة
ديني��ة يك��ون رأيها ف��ي كل أمور الوط��ن هو رأى
الس��ماء ال��ذي ال يقب��ل النق��اش .وأش��ار إلى أن
واح��دا من تطبيقات ه��ذه املادة متثل في اس��تناد
احملكم��ة اإلدارية العليا مؤخ��را في حكمها بإلغاء
حك��م القض��اء اإلداري ،وعدم أحقي��ة البهائيني
في إثب��ات ديانته��م ب��األوراق الرس��مية ،حيث
قال��ت احملكمة في حيثيات احلك��م :إن االعتراف
بالبهائية كديانة مثبتة باألوراق الرسمية يخالف
م��ا اس��تقرت علي��ه اآلراء الفقهي��ة والفت��اوى
الصادرة من جهات االختصاص ،كما يعد خروج ًا
علي أحكام الدس��تور ،مما قد يؤث��ر علي املجتمع
وأفراده من جراء عمليات التبشير التي تستهدف
النيل من الدين اإلس�لامي .وتساءل القس رفعت
فك��ري :كي��ف يس��تقيم حظ��ر إنش��اء أح��زاب
سياس��ية علي أس��اس ديني مع املادة الثانية؟ فإذا
تصورنا أن اإلخوان أو أي جماعة إس�لامية أخري
س��عت إلي إنشاء حزب سياسي يقوم علي تفعيل
املادة الثانية ،فهل ٌ يعد ذلك غير دستوري؟ النظرة
القانونية الظاهرية تقول إن هذا احلزب س��يكون
أكثر األحزاب اتساقا ومتاشيا مع الدستور.

«�ضد املواطنة»

وأض��اف أن امل��ادة الثانية تس��ببت ف��ي صدور
بع��ض األح��كام التي تتناف��ى مع املواطن��ة ،فعلى
س��بيل املث��ال قض��ت محكم��ة القض��اء اإلداري
املص��ري ف��ي القضي��ة رق��م  35721لس��نة 59
قضائي��ة بإلغاء قرار لوزير الداخلي��ة بتغيير خانة
الديانة في البطاقة الش��خصية ملن يش��هر إسالمه
بع��د أن يقوم بتوثي��ق ذلك في الش��هر العقاري،
وقد جاء احلكم استنادا إلى املادة الثانية.
كم��ا اس��تخدمت امل��ادة نفس��ها ف��ي احلك��م
بالتفريق بني املفكر اإلسالمي نصر حامد أبو زيد
وزوجته رغم أنفهما.
من جانبه اتخذ الدكتور أحمد أبو بركة -عضو
الكتلة البرملانية لإلخوان املسلمني موقفا دفاعيا،
مش��يرا إل��ى احترام اإلخ��وان ملب��دأ املواطنة ،وأن
اجلميع متساوون في احلقوق والواجبات.
وأكد أبو بركة أن اإلس�لام أق��ام نظاما قانونيا
محكم��ا يحم��ي املواطن��ة ،وال يتع��ارض مع مبدأ
س��يادة الش��عب واملس��اواة وتكاف��ؤ الف��رص بني
الناس.
فيما أوضح ممدوح الشيخ -الباحث اإلسالمي-
أن أي حدي��ث عن دور الدين ينبغي أن يؤكد على
أنه ال ينفصل عن السياسة ،مؤكدا علي أن حضور
الدين في السياس��ة لي��س بدعة من األمر حتي في
احلض��ارة الغربي��ة ذاته��ا ،وأن تش��كيل احلضارة
األجنل��و سكس��ونية ل��م يكن ب��ه ه��ذا االنفصام
املوج��ود لدي املثقف�ين العرب جتاه هذه املس��ألة؛
منوه��ا إل��ى أن امل��ادة  2م��ن الدس��تور املصري ال
ً
تؤدي إلى فرض س��يادة للش��ريعة اإلسالمية على
أحد؛ حيث إن مفهوم الدولة املدنية ال يعني وضع
جانبا.
الدين ً
من جهته اعتبر مج��دي خليل املدير التنفيذي
ملنتدى الش��رق األوس��ط للحريات بواش��نطن أن
جماع��ة اإلخوان تس��عي إلي تذوي��ب األقباط في
مص��ر علي أرضي��ة إس�لامية ،فيما يق��وم النظام
احلاك��م بتهميش األقباط ،وأش��ار إل��ى أن الوقت
احلالي يشهد معركة «تكسير عظام» بني اإلخوان
والنظام احلاكم علي أرضية الدولة الدينية.
أك��د على أهمية الس��عي إلقام��ة الدولة املدنية
والعدالة السياس��ية ،وحتقيق متثي��ل برملاني عادل
للمرأة واألقباط ،ودع��ا إلي األخذ بنظام التمثيل
البرملان��ي النس��بي ملا يحققه من تس��ريع الندماج
األقليات والفئات املهمش��ة في املجتمع ،وتوافق
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ب�ين فئات املجتم��ع املختلفة وتعبي��ر عن مصالح
األمة بشكل عام.
وتناول الباحث س��مير مرق��ص تاريخ التمثيل
البرملان��ي لألقب��اط ،مش��يرا إل��ى أن نس��بة ه��ذا
التمثي��ل وصل��ت إل��ي  %7ف��ي الفترة ب�ين عامي
 1924و ،1952وانخفض��ت في الوقت احلالي
إلي أقل من  .%2وأش��ار إلى أن بداية الس��بعينات
ش��هدت ع��ودة النظر لألقب��اط باعتباره��م «أهل
ذم��ة» وتقس��يم اجلماع��ة الوطني��ة علي أس��اس:
مس��لم وغير مس��لم وذلك في ظل املد اإلسالمي
الذي ش��هدته تلك الفت��رة .وأكد مرقص أن رغبة
األقباط في املش��اركة العامة اصطدمت مع ش��عار
«اإلس�لام هو احلل» الذي رفعت��ه جماعة اإلخوان
املس��لمني في الس��نوات األخيرة ،وذهب مرقص
إلي إن األقباط ليس لديهم مش��كلة مع «اإلس�لام
الثقاف��ي» ولكن مش��كلتهم هي مع تيار اإلس�لام
السياسي الذي لم يطرح رؤية واضحة فيما يتعلق
بقضية املواطنة.
ودعا مرق��ص إلي األخذ بنظام انتخابي يضمن
وج��ود متثيل برملان��ي عادل لألقباط ،مش��يرا إلى
وج��ود عدة اقتراح��ات وأنظمة ميك��ن األخذ بها
في هذا الش��أن ،ومنها القائمة النس��بية والقائمة
القومي��ة والنظ��ام املختلط ب�ين القائمة النس��بية
والدوائر االنتخابية.

ال  ..للكوتة

ف��ي املقابل أكد الدكتور محم��د البلتاجي أمني
ع��ام الكتل��ة البرملانية جلماعة اإلخوان املس��لمني
أن املصري�ين بش��كل ع��ام يعانون من االس��تبداد
والفس��اد ،وأق��ر بوجود مش��كالت يعان��ي منها
األقباط فيم��ا يتعلق بالوظائف العام��ة وبناء دور
العبادة ،وقال إن ه��ذه جميعا وغيرها أمور ميكن
مناقشتها علي أرضية املواطنة.
لكن��ه أكد متس��ك اإلخ��وان باس��تمرار العمل
بامل��ادة الثاني��ة م��ن الدس��تور ،وحذر ف��ي الوقت
نفس��ه م��ن أية دع��وة لتبن��ي األجن��دة األمريكية
والغربية ،مشيرا إلي أن حملة أقباط املهجر جلمع
ملي��ون توقيع إللغ��اء امل��ادة الثانية من الدس��تور
ميك��ن مواجهتها بحمل��ة مضادة جلم��ع أكثر من
 40مليون توقيع لإلبقاء علي هذه املادة.
وانتق��د البلتاج��ي الع��ودة للحدي��ث عن نظام
احملاص��ة البرملاني��ة ،وإعط��اء كوت��ة لألقب��اط في
الوقت احلالي رغم رفض رموز األقباط لهذا املطلب
منذ عام  ،1923كما انتقد الدعوة لألخذ بنظام
القائم��ة النس��بية رغم ما يقوم عليه من اس��تبعاد
للمس��تقلني ،وقال إن  % 97من الشعب املصري
ليس لهم عالقة باألحزاب القائمة ،منتقدا جتاهل
احلدي��ث ع��ن من��وذج الدول��ة الديني��ة القائم في
الفاتيكان وإس��رائيل ووجود  46حزبا دينيا في
أوروبا وأمريكا.
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اخليارات املرة للمعار�ضة
بعد �إقرار التعديالت الد�ستورية!

من اليمني :دعصام العريان ،جورج اسحق ،بهي الدين حسن ،عصام شيحة ،حسني عبد الرازق
حت��ت عن��وان “اخليارات امل��رة للمعارض��ة إزاء
التعديالت الدستورية ،هل تصوت بنعم أم ال ،أم
تقاطع؟” نظم مركز القاهرة ندوة في إطار صالون
بن رش��د قبل أيام قالئل من استفتاء الشعب على
هذه التعديالت ،والذي شهد تدخالت فجة لرفع
نسبة املشاركة في االستفتاء ،الذي أكد املراقبون
أنه حظى مبقاطعة أكثر من  %90من الناخبني.
في اس��تهالله ملداوالت الندوة أشار بهي الدين
حسن إلى أن السيناريو الذي مت به مترير التعديالت
ال يختل��ف عم��ا اعتدنا عليه ،فم��ا يدخل مطبخ
البرملان يخرج كما هو ،دون أي تعديل جوهري،
وأض��اف بهي أنه م��ن املؤك��د أن الفت��رة القادمة
ستش��هد إقرار مجموعة من التشريعات التي رمبا
تتجاوز ف��ي خطورتها ما مت إق��راره من تعديالت.
وتس��اءل عما إذا كان لدى املعارضة اس��تراتيجية
مختلفة في مواجهة ذلك الوضع.
م��ن جانبه أكد عصام العري��ان العضو القيادي
بجماعة اإلخ��وان املس��لمني ،أن التعديالت متثل
انقالب��ا دس��توريا ،وأن معظ��م أطي��اف املعارضة
ترفضه��ا ،وأع��رب ع��ن ميل��ه إل��ى مقاطع��ة
االس��تفتاء ،لكنه أكد على أهمية أن يواكب تلك
املقاطع��ة جه��د إعالمي كبي��ر لتوضي��ح مخاطر
التعدي�لات لدى ال��رأي العام ،ودع��ا العتبار يوم
االس��تفتاء يوم��ا للح��داد الوطن��ي ،وطالب قوى
املعارضة مبراجعة نفسها ،والتركيز على التناقض
الرئيس��ي بينه��ا وب�ين احل��زب
احلاكم ،بدال من االستغراق فيما
وصفه بالتناقضات الثانوية فيما
بني بعضها البعض.
وانتقد العريان عجز املعارضة
عن الوصول بخطابها للش��عب،
وعجزه��ا عن اس��تثمار وس��ائل
االتصال احلديثة مثل الفضائيات
واإلنترنت..

بينم��ا أكد جورج اس��حق أحد منس��قي حركة
“كفاية” أنه لم يعد أمام املعارضة إال أن ترفض أن
تكون جزءا من سيناريو االنقالب على الدستور،
وذلك من خالل مقاطعة االستفتاء .غير أنه شدد
على أن فعالية هذه املقاطعة تتطلب موقفا موحدا
وجماعي��ا م��ن كل ق��وى املعارض��ة ومؤسس��ات
املجتم��ع املدن��ي ،يترجم في سلس��لة واس��عة من
األنشطة على امتداد اجلمهورية.
وقال إس��حق إنه الب��د من وضع فت��رة انتقالية
مبص��ر ملدة س��نتني يت��م خاللها تش��كيل حكومة
وح��دة وطني��ة ،تقوم بدوره��ا بانتخ��اب جمعية
تأسيسية تصوغ دستورا جديدا ملصر ،جترى على
أساس��ه االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية
الالحقة.
في املقاب��ل اعتبر عصام ش��يحة عض��و الهيئة
العلي��ا حلزب الوف��د أن اخلي��ارات أم��ام املعارضة
محدودة للغاية ،وطالب قوى املعارضة بتش��كيل
ائتالف ف��ي مجابهة ه��ذه التعدي�لات ،والتوافق
على برنامج للعمل املش��ترك ،بينما دعا حس�ين
عب��د ال��رازق األم�ين الع��ام حل��زب التجم��ع إلى
ضرورة تبني سلس��لة من التحركات والفعاليات
واملؤمترات املوس��عة ،والنزول للش��ارع ،وتوعية
اجلماهي��ر بخطورة ه��ذه التعدي�لات ،التي تبقي
على الطابع البوليسي واالستبدادي لنظام احلكم
على حد تعبيره.

مالمح االنقالب على الد�ستور
يف �صالون بن ر�شد
ف��ي إطار االش��تباك مع التعديالت الدس��تورية
الت��ي تق��دم به��ا رئي��س اجلمهورية ،نظ��م مركز
القاهرة سلسلة من الندوات واألمسيات الثقافية
ف��ي إط��ار صالون ب��ن رش��د ،اس��تضاف خاللها
لفيفا ب��ارزا من ممثلي األحزاب املختلفة واملعارضة
الرس��مية وجماعة اإلخوان املس��لمني والنش��طاء
السياس��يني ،فض�لا عل��ى العدي��د م��ن الباحثني
السياسيني ونشطاء حقوق اإلنسان.
وعل��ى الرغ��م م��ن ح��رص املركز عل��ى دعوة
العدي��د من رموز احل��زب الوطن��ي احلاكم لعرض
وجهات نظرهم ،فإن استجابتهم كانت محدودة
للغاية.
تناول��ت الندوات املوقف م��ن التعديالت التي
تق��ود إلى دس��ترة الط��وارئ ومص��ادرة احلريات
بذريع��ة مكافحة اإلره��اب ،ومدى االتس��اق بني
تعزي��ز املواطن��ة ف��ي ظ��ل التمس��ك بن��ص املادة
الثاني��ة ،التي تعتبر الش��ريعة اإلس�لامية املصدر
الرئي��س للتش��ريع .وخص��ص املرك��ز واح��دة
م��ن الندوات ح��ول ف��رص األقباط في املش��اركة
السياسية عبر نظام انتخابي جديد ،كما تناولت
ندوة أخرى ،فرص إجراء انتخابات نزيهة بعد أن
استقرت التعديالت على االلتفاف على الضمانة
الدس��تورية التي تقضي باإلشراف القضائي على
االنتخابات ،مبا في ذلك عملية االقتراع.
وتوقف��ت واح��دة من الندوات أم��ام تأثير هذه
التعدي�لات على التعددية احلزبية ،خاصة في ظل
ما اس��تحدثته التعديالت من حظر على األحزاب
التي تقوم على أس��اس ديني ،وم��ا طرأ على املادة
 76اخلاص��ة بانتخ��اب رئي��س اجلمهوري��ة م��ن
تعديالت مبتسرة تفتح الباب –ولفترة انتقالية-
لألح��زاب الرس��مية خل��وض ه��ذه االنتخاب��ات
بشروط أقل صرامة.
كم��ا خص��ص املرك��ز ثالث ن��دوات ملناقش��ة
موق��ف ح��زب الوفد وح��زب التجم��ع وجماعة
اإلخوان املسلمني من التعديالت برمتها.
وق��د أظه��رت املناقش��ات توافق��ا عام��ا على
التمسك باإلش��راف القضائي على االنتخابات،
ورفض التعديالت اخلاصة مبكافحة اإلرهاب.
كما أكدت املناقشات أن تدعيم احلياة احلزبية
واألحزاب السياس��ية يقتضي -بالدرجة األولى-
إع��ادة النظر في قانون األح��زاب ،واعتبر العديد
من املتحدثني أن حظر األحزاب على أساس ديني،
يش��كل في ح��د ذاته تعارضا مع امل��ادة الثانية من
الدستور.
تفاصي��ل هذه امل��داوالت جتدونها عل��ى املوقع
اإللكتروني للمركز www.cihrs.org

استئناف احملاكمات العسكرية
يكشف مغزى التعديالت الدستورية
أع��رب مرك��ز القاه��رة لدراس��ات حق��وق
اإلنس��ان ع��ن إدانت��ه الكامل��ة للخط��وة الت��ي
اتخذته��ا الس��لطات ،بإحال��ة  40م��ن العناصر
القيادي��ة جلماع��ة اإلخوان املس��لمني إلى احملاكمة
العس��كرية ،باتهام��ات عدة ش��ملت :االنضمام
جلماع��ة أسس��ت على خ�لاف أحكام الدس��تور،
وغسيل األموال ،واس��تخدامها في متويل أنشطة
اجلماعة غير املعترف بها.
وق��ال املركز عبر بيانه في  11فبراير إن إحالة
املتهم�ين –وجميعهم من املدني�ين– إلى احملاكمة
العس��كرية ،متثّل تدخ ً
فجا من جانب الس��لطة
ال ًّ
التنفيذية في إدارة شئون العدالة ،واستال ًبا للحق
الدس��توري للمتهم�ين في املث��ول أم��ام قاضيهم
الطبيع��ي ،فض� ً
لا عم��ا متثله م��ن اس��تهانة بالغة
باس��تقالل القض��اء واالحترام الواج��ب لقراراته
وأحكامه.
جاءت ه��ذه اخلطوة بعد أي��ام قالئل من إصدار
محكم��ة جنايات القاه��رة قرارها ف��ي  29يناير
 2007بإخ�لاء س��بيل  16م��ن املتهم�ين ،ف��ي
مقدمتهم املهندس خيرت الش��اطر النائب الثاني
للمرش��د العام جلماعة اإلخوان املسلمني ،وأمرت
فورا من س��راي احملكم��ة بكفالة
باإلف��راج عنهم ً
مالي��ة ال تتج��اوز خمس��مائة جنيه ل��كل منهم،
موعدا
وح��ددت الرابع والعش��رين م��ن فبراي��ر
ً
للنظر في االستشكال املقدَّ م من املتهمني في قرار
النائب العام بالتحفظ على أموال  29منهم.
وب��د ًال من احترام أحكام القضاء ،اس��تخدمت
وزارة الداخلي��ة قان��ون الط��وارئ لتتحاي��ل على
ق��رارات اإلف��راج ،وذل��ك بإصدار أوام��ر اعتقال
جدي��دة للمتهم�ين ،أعي��دوا مبوجبها إلى س��جن
مزرع��ة ط��رة ب��د ًال من اإلف��راج عنه��م .ثم جرى
انتزاع املتهمني من أمام قاضيهم الطبيعي ليمثلوا

أم��ام القضاء العس��كري ف��ي جرائ��م ال صلة لها
بالنظام العسكري.
وأض��اف املركز أن ظاه��رة إحال��ة املدنيني إلى
ّ
جسيما على
تش��كل اعتداء
احملاكم العس��كرية،
ً
حق��وق اإلنس��ان ومعايي��ر العدال��ة واس��تقالل
القض��اء ،حي��ث يفتقر القض��اء العس��كري إلى
ضمانات احليدة واالستقالل املفترضة في القضاء
الطبيعي ،وحيث يح��رم املاثلون أمامه من حقهم
في إعادة النظر في القرارات التي تصدرها احملاكم
العسكرية ،والتي ال يجوز الطعن عليها أمام هيئة
قضائية أعلى .وأش��ار إلى أنه من املؤسف أن تعود
السلطات إلى إشهار سيف احملاكمات العسكرية
ف��ي مواجه��ة اخلص��وم السياس��يني ،والت��ي كان
آخرها احملاكمة العس��كرية لعضو البرملان طلعت
السادات.
ويعتق��د مرك��ز القاه��رة أن اس��تئناف ظاهرة
اإلحالة للمحاكمات العس��كرية يحمل في طياته
إصرارا على تغليب املعاجلات البوليس��ية واألمنية
ً
مزيدا
ف��ي مواجهة اخلصوم السياس��يني ،ويضفي ً
من الش��كوك حول مغزى التعديالت الدس��تورية
التي تصر عليها احلكومة ،وما متثله من انتكاس��ة
خطي��رة للضمان��ات الدس��تورية للعدي��د م��ن
احلريات األساسية للمواطنني حتت ستار مكافحة
اإلرهاب.
ودعا مركز القاهرة مختلف القوى السياس��ية
واملدني��ة املتطلع��ة إلى إص�لاح دميقراطي حقيقي
وجاد ،لرفض حسم الصراع مع أي فصيل سياسي
عب��ر سياس��ات اإلقص��اء األمن��ي أو اإلج��راءات
واحملاكم��ات االس��تثنائية اجلائ��رة ،وتأم�ين ح��ق
املتهم�ين في هذه القضية ف��ي املثول أمام قاضيهم
الطبيعي.

حلوان ت�ست�ضيف ندوة حول التعديالت الد�ستورية
بدعوة من مؤسس��ة حلوان لتنمية املجتمع ،ش��ارك عصام الدين محمد حسن رئيس حترير “سواسية”
في الندوة التي نظمتها املؤسسة حول التعديالت الدستورية ،التي اعتمدها مجلس الشعب مؤخرا .كما
شارك في احلديث في موضوع الندوة أيضا الباحث أسامة كامل رئيس حترير املوقع اإللكتروني ملجموعة
“أصواتنا”.
اس��تعرض عصام حس��ن في مداخلته مظاهر التش��وه في بنية الدس��تور ،ال س��يما إثر التعديالت التي
كرس��ت املزيد من التناقضات بني أحكام نصوصه ،كما أكد أن التعديالت قد أبقت على هيمنة السلطة
التنفيذية على س��ائر الس��لطات ،ولم تقدم جديدا يذكر في احلد من الصالحيات الدستورية التي يتمتع
بها رئيس اجلمهورية ،فيما تناول أس��امة كامل اجلوانب املتعلقة بتأثير التعديالت الدس��تورية على احلق
في املشاركة السياسية ،وضمانات إجراء انتخابات نزيهة.
ش��ارك في حضور الندوة نحو أربعني من نش��طاء املجتمع احمللي بحلوان واحملامني .ووزع على احلضور
املذكرة التي تقدم بها مركز القاهرة ملجلسي الشعب والشورى مبوقفه من التعديالت الدستورية.
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بعد رفض إنشاء  12حزبا جديدا ..
الب��د من إ�لغاء قانون وجلنة قتل
أ
الحـزاب ال�سيا�سية يف م�صــر
أس��دلت الدائرة األولى باحملكمة اإلدارية العليا
مبجل��س الدولة الس��تار على الدع��اوى القضائية
اخلاص��ة بتأس��يس  12حزب��ا سياس��يا ،بإعالنها
رف��ض الطع��ون املقدمة م��ن طالبي تأس��يس هذه
األح��زاب عل��ى ق��رارات جلن��ة ش��ئون األحزاب
س��يئة الس��معة ،التي انتهت كعادته��ا إلى رفض
الترخي��ص لهذه األح��زاب .وتضم هذه األحزاب
حزب “الوسط اجلديد” الذي يتوالى رفض طلب
تأسيسه للمرة الرابعة على مدى أحد عشر عاما،
ع�لاوة على ح��زب “الكرام��ة” ال��ذي أعلن عن
نفسه قبل نحو سبع سنوات.
وق��د اس��تندت احملكم��ة ف��ي رفضه��ا لطع��ون
األح��زاب إلى ع��دم اس��تيفاء األح��زاب الطاعنة
لشروط التأس��يس التي تضمنها قانون األحزاب
 بع��د تعديله في عام  2005خالل نظر القضية والت��ي رفع��ت احل��د األدنى لعدد مؤسس��ي أيح��زب جديد إلى  20ضعفا (من  50إلى 1000
في عش��ر محافظات) .كما اعتب��رت احملكمة أن
الطع��ن املقدم من طالبي تأس��يس ح��زب الكرامة
قد رف��ع بعد انتهاء املهلة احمل��ددة للطاعنني ،وفقا
لقانون األحزاب ،وهو ما نفاه دفاع الطاعنني.
وقد أع��رب مرك��ز القاهرة لدراس��ات حقوق
اإلنسان عن أس��فه لصدور هذا احلكم ،وأشار في
بيان أصدره في العاش��ر م��ن يناير  2007إلى أن
القان��ون يحرم األحزاب م��ن احلق في الطعن على
احلكم ،ألن الدعاوى القضائية املتعلقة باألحزاب
ال تنظ��ر عل��ى درجت�ين؛ وم��ن ث��م ف��إن طالب��ي
التأسيس ليس أمامهم سوى العودة للمربع األول
واالنتظ��ار ع��دة س��نوات أخرى ،وذل��ك بالتقدم
بطلب جديد للجنة ش��ئون األحزاب السياس��ية،
التي عمد املشرع ألن يؤمن سيطرة احلزب احلاكم
على تش��كيلها ،وهو ما يعني منح احلزب احلاكم
الكلمة العليا في اختيار منافسيه أو احلكم عليهم
بامل��وت! ومن ثم فم��ن املنطقي أن تقوم “ مقصلة
“ جلنة ش��ئون األحزاب السياس��ية منذ إنش��ائها
ع��ام  1977بحج��ب الترخي��ص ع��ن أكث��ر من
 60حزب��ا ،وأن حتصل معظم األح��زاب املرخص
لها عل��ى حقها في الوجود عب��ر أحكام القضاء،
وأن ت��ؤول اخلارط��ة احلزبية إلى أح��زاب ،أغلبها
ال وج��ود له خ��ارج ملفات جلنة األح��زاب ،بفعل
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الش��روط اخلانقة التي يحفل به��ا القانون والدور
التحكم��ى للجنة ،والتي تق��ود عمليا إلى إقصاء
األحزاب اجلادة احملتملة من احلياة السياسية.
واعتبر مركز القاهرة هذا التطور رسالة واضحة
مؤداها استمرار تكريس الهيمنة للحزب احلاكم
الذي ترعاه مؤسس��ات الدولة ،وإغالق الس��احة
أمام أية أحزاب سياس��ية منافسة .فضال عن كونه
مؤش��را بالغ الداللة على ه��زال دعاوى اإلصالح
السياسي ،واالدعاءات بأن التعديالت الدستورية
تس��تهدف تعزي��ز التعددي��ة احلزبية واملش��اركة
السياسية والتطور الدميقراطي.
وح��ذر مركز القاه��رة في هذا الس��ياق من أن
اس��تمرار املراوغة واملصادرة الفعلية حلق التنظيم
الس��لمي العلني هو مبثاب��ة دعوة ضمنية للخروج
عن إطار القانون والش��رعية .ودعا املركز في هذا
اإلط��ار الق��وى واجلماعات املتطلع��ة للدميقراطية
للضغ��ط من أج��ل قانون جديد لألح��زاب ينطلق
من األسس التالية:
 -1اعتماد مب��دأ اإلخطار بديال عن الترخيص
املس��بق والرقابة املس��بقة على تأسيس األحزاب،
وإلغاء دور جلنة شئون األحزاب السياسية.
 -2رف��ض أية قي��ود على تش��كيل األحزاب،
باس��تثناء تل��ك الت��ي حتم��ي مقوم��ات املجتم��ع
الدميقراطي ،وتش��مل حظر األح��زاب التي تقوم
على التمييز على أساس الدين أو العرق أو اجلنس،
أو التي تستخدم العنف لتحقيق أهدافها.
 -3أن يكون القض��اء الطبيعي وحده هو جهة
االختصاص ،وأن يكفل حق التقاضي على درجتني
في نظ��ر أية دع��اوى تتعلق باألح��زاب؛ ومن ثم
ينبغ��ي إعادة النظر ف��ي دور “محكمة األحزاب”
ذات الطابع االستثنائي ،والتي تضم في تشكيلها
ع��ددا من الش��خصيات العام��ة ،باملخالفة ملبادئ
استقالل القضاء وضمانات احليدة.
 -4أن يكون للشعب وحده احلكم على فاعلية
أي ح��زب وجدارته باالس��تمرار –إم��ا بااللتفاف
حول��ه أو االنفضاض عنه -وهو ما يقتضي قطيعة
نهائية مع جميع الش��روط التحكمي��ة املبتدعة،
مث��ل اش��تراط “متي��ز” برنامج احل��زب! بحيث
يشكل إضافة للحياة السياسية!

كفارة !!
تقدمي �ضابط مبباحث أ�من الدولة
للمحاكمة يف ق�ضية تعذيب
ت�شكيل ائتالف حقوقي ملراقبة املحاكمة
أعلنت عش��ر منظمات حقوقية –من بينها مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان -تشكيل ائتالف
ملراقب��ة احملاكم��ة اجلنائية فى قضية مقت��ل املواطن/
محم��د عبد الق��ادر الس��يد صعق�� ًا بالكهرب��اء فى
القضي��ة رقم  4681لس��نة  2004جنايات حدائق
القبة ،واملتهم فيها النقيب /أشرف مصطفى حسني
صفوت بجهاز مباحث أمن الدولة.
تع��ود وقائ��ع القضي��ة إل��ى اعتق��ال األخوي��ن/
محمد عبد القادر الس��يد وسامح عبد القادر السيد
وإحتجازهما بقسم حدائق القبة بتاريخ  16سبتمبر
 ،2003وق��د توف��ى محمد عبد القادر الس��يد بعد
ثالث��ة أيام م��ن اعتقال��ه ،نتيجة تعرض��ه للتعذيب،
وبتاري��خ  1أبري��ل  2006أحال��ت النياب��ة العام��ة
الضابط املتهم إلى احملاكمة اجلنائية.
وق��د أع��رب ائتالف املراقب��ة عن ش��عوره بالقلق
أن يك��ون هذا التنازل قد جاء نتيجة ممارس��ة ضغوط ًا
قوية إلجبار أس��رة الضحية عل��ى التنازل خاص ًة وأن
شقيق املجنى عل ّيه ما زال رهن االعتقال حتت سيطرة
الضابط املتهم.
ويأتي تش��كيل هذا االئت�لاف ملراقبة احملاكمة في
ه��ذه القضي��ة باعتبار أنه��ا القضية األول��ى حملاكمة
ضاب��ط مباحث أمن الدولة ف��ى قضية تعذيب طوال
العش��رين عام ًا املاضية منذ عام  1986الذى ش��هد
محاكمة أربعة وأربعني ضابطاً .وقد تشكل االئتالف
بعد دعوة جمعية املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان،
الت��ي تبنت القضية منذ عام  ،2003إثر ش��كوكها
حول ممارس��ة جهاز مباحث أمن الدولة لضغوط على
أهل املجني عليه ،وإجباره��م على إلغاء التوكيالت
التي كانوا قد اس��تصدروها حملام��ي اجلمعية ،وتقدمي
تنازل عن حقه��م املدني ،إضافة إلى اعتقال ش��قيق
املجني عليه مبوجب قانون الطوارئ.
وق��د أع��رب ائتالف املراقب��ة عن ش��عوره بالقلق
أن يك��ون هذا التنازل قد جاء نتيجة ممارس��ة ضغوط
قوية إلجبار أس��رة الضحية عل��ى التنازل ،خاصة أن
شقيق املجني عليه ما زال رهن االعتقال حتت سيطرة
الضابط املتهم.
وق��د عب��ر االئتالف ع��ن أس��فه لرف��ض احملكمة
إثبات حضور أعضائه مبحضر جلس��تها املنعقدة في
 3فبراير ،وعدم س��ماح احملكم��ة بتواجد كاميرات
القنوات اإلخباري��ة داخل قاعة احملاكمة؛ األمر الذي
يش��كل إخالال مببدأ عالنية اجللسات وحق اجلمهور
في املعرفة.
وقد اس��تمعت احملكمة إلى ش��هادة كبير األطباء
الش��رعيني ،قب��ل أن تق��رر احملكمة تأجي��ل القضية
في هذه اجللس��ة إلى جلس��ة  5مايو  2007لسماع
مرافعة دفاع املتهم .وغاب عن اجللس��ة أسرة املجني
عليه.

ق�ضية البهائية
كمحنة للمواطنة وحرية املعتقد يف م�رص
أحمد زكي عثمان
فى  28نوفمبر من عام  ،2002قدمت اللجنة
املعنية بحقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،مالحظاتها
اخلتامي��ة على تقري��رى حكوم��ة جمهورية مصر
العربي��ة الثالث والراب��ع ،حيث أش��ارت اللجنة
ف��ي مالحظاتها إلى املمارس��ات الت��ى متثل خرقا
حلري��ة املعتق��د ،وم��ن أمثلته��ا التضيي��ق عل��ى
حري��ة إقام��ة الش��عائر للطائف��ة البهائي��ة .وكان
رد احلكوم��ة املصرية أس��يرا ملنط��ق معاجلة احلرج
السياس��ي الذي س��ببته مالحظ��ات اللجنة حول
التقري��ر الثانى للحكومة املصري��ة ،حيث ادعت
احلكوم��ة ف��ى رده��ا الرس��مى أنه��ا ل��م تتعرض
حلري��ة العقي��دة البهائي��ة ،ول��م تقي��د م��ن حرية
اعتناقه��ا ،وأن كل ما حدث ه��و تطبيق لنصوص
القان��ون  263لس��نة  1960بش��أن ح��ل احملافل
البهائي��ة؛ وذل��ك ألنه��ا تخال��ف النظ��ام العام.
قنن هذا التعليق ظهور مسوغ “النظام العام” لكى
يتصدر قائمة املسوغات احلكومية للتضييق على
الطائف��ة البهائي��ة .وهى املس��وغات التي ظهرت
في الس��نتني األخيرتني ،واللتني ش��هدتا حالة من
تداف��ع النقاش العام حول قضية البهائية ،وحدود
املمارس��ات اخلاص��ة بحرية املعتق��د .جاءت حالة
التداف��ع ه��ذه إثر ت��داول احملاك��م املصرية إحدى
القضايا املتكررة اخلاصة بتنظيم بعض اإلجراءات
القانوني��ة والالئحي��ة ألف��راد الطائف��ة البهائي��ة
–وليس بحرية إقامة الش��عائر -اخلاصة بتسجيل
كلم��ة (بهائ��ى أو أخ��رى) فى اخلان��ة املخصصة
للديان��ة ف��ي األوراق الرس��مية .وفى ه��ذا اإلطار
ج��اءت الدع��وى القضائي��ة رقم 24044لس��نه
 85ق لتحمل حكما قضائي��ا أوليا بأحقية أفراد
الطائفي��ة البهائية في تس��جيل كلم��ة بهائى فى
خانة الديانة ،وحملت حيثيات هذا احلكم تطابقا
واضحا م��ع حكم آخر للمحكم��ة اإلدارية العليا
صدر في عام  1983في قضية ش��بيهة بتلك التي
مت تقدميها للمحكمة فى .2004
تكش��ف قضي��ة  1983ع��ن طبيع��ة املالم��ح
العامة املميزة لألطر القانونية والفقهية التى متس
أوض��اع الطائفة البهائية فى مص��ر .ملخص هذه
القضية أن الس��جل املدنى فى مدينه اإلسكندرية
امتن��ع ع��ن اس��تخراج بطاق��ة ش��خصية لطال��ب
جامع��ى (يدي��ن بالبهائي��ة) مما أفض��ى إلى فصل
الطال��ب م��ن كليته (بس��بب ع��دم قدرت��ه على

تأجي��ل تأدية خدمته العس��كرية؛ وذلك بس��بب
عدم متكنه من استخراج بطاقة شخصية) .عقب
ق��رار الفصل ق��ام ولى أم��ر الطالب برف��ع قضية
أم��ام محكمة القض��اء اإلداري باإلس��كندرية في
 8ديس��مبر  1976وذلك إللغاء امتناع املوظفني
في س��جل مدن��ي املنت��زه مبدينة اإلس��كندرية من
استخراج بطاقة ش��خصية كاملة البيانات البنه.
بع��د ثالث س��نوات م��ن تاريخ رف��ع القضية جاء
حك��م محكم��ة القض��اء اإلداري باإلس��كندرية
ف��ي 16ماي��و  1979برفض الدعوى؛ مس��تندة
في ذل��ك إلى أن مبادئ الش��ريعة اإلس�لامية هي
املصدر الرئيس��ي للتش��ريع؛ ومن ثم يتعني النظر
إل��ي أح��كام الدس��تور األخ��رى املتعلق��ة بحرية
العقي��دة ،وع��دم التفرق��ة ب�ين املواطنني بس��بب
الدين أو العقيدة في “حدود ما يسمح به اإلسالم
وعلى نح��و ال يتعارض مع مبادئه” ،لكن احملكمة
ل��م توض��ح بالتحديد ما هي احلدود التي يس��مح
به��ا اإلس�لام ،ه��ذا إل��ى جان��ب أن احملكم��ة قد
خرجت عن وظيفتها األصلي��ة اخلاصة “بالفصل
ف��ى املنازعات” ،لكى مت��ارس وظيفة أخرى وهى
محاكم��ة املعتقد ذاته (وه��و األمر الذى ميكن أن
يتك��رر الحقا س��واء ف��ى محاكمة دين س��ماوى
أو غي��ره) .وأوردت حيثي��ات احلك��م مث�لا أن
“البهائية تتناقض مع األديان الس��ماوية” ،وبناء
عليه أقرت احملكمة أن قرار امتناع الس��جل املدني
عن اس��تخراج البطاقة هو “قرار صحيح س��ليم”
وأن قرار ش��طب الطالب من كليته “يكون قائما
علي س��بب يبرره  ،ويتعني رف��ض طلب إلغائه”.
لكن وبعد أربع س��نوات من ه��ذا احلكم الغريب
ج��اء حكم احملكم��ة اإلدارية العليا ف��ي  29يناير
 ،1983ف��ي الطع��ن املقدم على حك��م محكمة
القضاء اإلداري ،أس��يرا للتناق��ض بني إتاحة احلد
األقص��ي ملمارس��ة احلق من ناحي��ة ،والتقييد غير
املب��رر م��ن ناحية أخ��ري .فقد حكم��ت احملكمة
اإلداري��ة العلي��ا برفضه��ا للحكم النش��از اخلاص
مبحكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية ،وكان من
احليثي��ات الفري��دة التي أوردها احلك��م أن احملافل
البهائي��ة الت��ي مت حله��ا ،ه��ي عبارة ع��ن هيئات
إدارية تختلف عن “نش��اط البهائيني” ،خصوصا
أن املش��رع ل��م يتع��رض للعقي��دة “فحرمته��ا
مكفول��ة” ،كم��ا أك��دت احملكم��ة عل��ي أن “دار

اإلس�لام قد ِ
عت غير املس��لمني على اختالف
وس ْ
م��ا يدين��ونَ ،ي ْح َي ْونَ فيها كس��ائر الناس بغير أن
يك��ره أح��د منهم عل��ي أن يغير ش��يئا مم��ا يؤمن
به” ،لكن ولألس��ف الش��ديد ربطت احملكمة هذا
التفس��ير املعتدل بش��رط أن ما يظهر من ش��عائر
األديان يكون معترفا به في “حكومة اإلس�لام”،
وقصرت احملكمة حق إظهار هذه الش��عائر طبقا لـ
“ أعراف املس��لمني مبصر على أه��ل الكتاب من
اليهود والنصارى وحدهما” .وس��لكت احملكمة
مس��لكا خطيرا من خالل ض��رورة كتابة البهائية
ف��ي خانة الديانة ،ليس ألن هذا حق واجب النفاذ
ولك��ن “حتي تعرف حال صاحب��ه وال يقع له من
املراكز القانوني��ة ما ال تتيحه له تلك العقيدة بني
جماعة املسلمني”.
ه��ذا احلكم وعل��ى الرغم من أنه ال يس��تجيب
ملطالب األف��راد فيما يتعلق بإتاح��ة احلد األقصى
فى حرية قيام الش��عائر الدينية ،كما أنه يتضمن
متييزا على أس��اس الدين ،فإنه ميثل نقله مهمة فى
اجل��دل القانونى حول وضع الطائف��ة البهائية فى
مصر .حيث مت االس��تناد بهذا احلكم فى الدعوى
القضائية رقم  24044لسنة  85قضائية ،والتى
قض��ت فيها محكم��ة القض��اء اإلدارى بتاريخ 4
أبري��ل  2006بأحقية أف��راد الطائفة البهائية فى
تسجيل كلمة بهائى فى خانة الديانة.

طلبات �إحاطة

متي��ز حك��م الراب��ع م��ن أبري��ل عن غي��ره من
األح��كام ،بظه��ور ردود أفعال عنيفة ،س��واء من
خالل الصحف القومية أو بعض الصحف احلزبية،
ولك��ن رد الفعل األهم فى س��ياق بل��ورة املواقف
الرافضة للحكم كان بعد حوالى ش��هر من تاريخ
ص��دور حكم احملكم��ة وبالتحديد ف��ى الثالث من
مايو ،عندما قرر رئيس مجلس الش��عب فتح باب
املناقش��ة فى موض��وع لم يكن مدرج��ا فى جدول
األعم��ال ،وهو موضوع احلك��م القضائى الصادر
من محكم��ة القض��اء اإلدارى بتاري��خ الرابع من
أبريل سنه  ،2006والذى قضى بضرورة أن تقوم
مصلحة السجل املدنى (التابعة لوزارة الداخلية)
بكتاب��ة كلمة بهائى أمام خانة الديانة فى األوراق
الرسمية .حيث استعرض مجلس الشعب طلبات
اإلحاطة التى قدمها سبعة أعضاء.
مكمن اخلطورة في طلبات اإلحاطة متثل بشكل
خ��اص في تأليب احلكومة على “البهائيني” ،وقد
طال��ب العض��و صبحي موس��ى “احلكوم��ة ممثلة
ف��ى وزارة األوق��اف واألزهر وال��وزارات املختصة
واملعني��ة” أن تتقدم بطع��ن وتتدخل فى الدعوى،
وتق��دم ما يثب��ت أن الفرقة البهائي��ة ،فرقة كافرة
مرت��دة بإجماع األم��ة ،ويجب أن جت��رم أو يصدر
تش��ريع يجرم ه��ذا الفكر ،ويجرم ه��ذه اجلماعة
حت��ى ال يفت��ح ب��اب فس��اد ف��ى عقائ��د وأف��كار
ومعتقدات وأخالق الناس.
وق��د ع��زز موق��ف مجل��س الش��عب
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املتزم��ت موق��ف وزارة الداخلي��ة ف��ى طعنه��ا
ض��د حك��م محكم��ة القض��اء اإلداري.
حتى جاء  16من ديسمبر لعام  ، 2006ليحمل
حكما “صادما”من قبل احملكمة اإلدارية العليا.
مبع��ث الصدم��ة أن احلكم القضائ��ى قد عقد
مناظرة ما بني تعاليم البهائية وبني تعاليم اإلسالم
 ،وحتولت احليثيات فى أجزاء منها إلى توصيفات
تسخر من الديانة البهائية .وأشارت احليثيات إلى
أن مضمون تفس��ير املادة  46من دستور 1971
اخلاصة بحرية إقامة الش��عائر ينص��رف إلى أتباع
الديانات الس��ماوية الثالث فقط ،وهو ما يناقض
القضية املنظورة .حيث إن القضية لم تكن تتعلق
كلية بحرية إقامة الش��عائر ولكنه��ا كانت مبثابة
البح��ث عن مخرج فى أزمة امتناع وزارة الداخلية
عن إص��دار املس��تندات الرس��مية اخلاصة ببعض
أف��راد الطائفة البهائية .فض�لا عن أن احملكمة قد
نحت منح��ى غريبا من الناحي��ة القانونية عندما
فس��رت النص��وص اخلاص��ة بحري��ة العقي��دة فى
الدس��اتير املصري��ة (بداية من دس��تور )1923
من خ�لال األعم��ال التحضيري��ة لهذا الدس��تور
على أنها تعنى أتباع الديانات السماوية الثالث،
وهو األمر الذى ال جند له س��ندا تاريخيا خصوصا
أن املش��رع املص��رى لم يقم إطالق��ا بإحصاء عدد
األديان واملعتقدات املسموح بها فى البالد.

تقوي�ض ركائز الدولة املدنية

ميثل هذا احلكم األخير تهديدا واضحا للركائز
املدنية للدولة املصرية  ،ويخضع ممارس��ة احلريات
العام��ة إل��ى جمل��ة من القي��ود  ،وهو ما س��يفرز
الحقا أزمة (ليس فقط فى فعالية أداء مؤسس��ات
الدولة) ولكن أزمة فى تس��يير اإلجراءات العامة
ف��ى الدولة ،فعلى س��بيل املثال وبن��اء على حكم
احملكم��ة اإلداري��ة العليا ف��ى ديس��مبر ، 2006
فإن الدولة ال تعترف س��وى بديانات ثالث  ،وهو
ما يتناق��ض مع البنية القانوني��ة املنظمة للتجنس
باجلنس��ية املصرية  ،خصوصا أن اجلنسية املصرية
محكوم��ة منذ صدور أول قانون لتنظيم اجلنس��ية
فى العش��رينيات من القرن العشرين مبساحة شبه
مدنية،حي��ث لم يرد ش��رط اعتن��اق أحد األديان
السماوية كش��رط من شروط اكتساب اجلنسية،
وه��و التقليد القانونى الذى س��ار علي��ه القانون
احلالى املنظم للجنس��ية املصري��ة ،من خالل املادة
 11منه .وهو ما يعنى أنه ميكن ألى فرد من أتباع
أى معتق��د أو دين (غير س��ماوى) وتنطبق عليه
ش��روط املادة  11من القان��ون  ، 1975/26أن
يحصل على اجلنس��ية املصرية؛ ومن ثم فإنه ملزم
حس��ب أحكام القان��ون 143لس��نة  1994بأن
يس��تخرج مجموعة من املس��تندات املوضح فيها
ديانته.
هن��ا س��يظهر امل��أزق الذى يحيط مبؤسس��ات
الدول��ة ،حي��ث إنه وفق��ا حلكم احملكم��ة اإلدارية
العليا (لس��نة  )2006فإن تس��جيل أى ديانات
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أخ��رى (غي��ر الديانات الس��ماوية الثالث) ميثل
مخالفة للقانون ،وفى حالة امتناع السجل املدنى
عن تس��جيل ديانات أخرى ،فسوف تترتب عليه
مخالف��ة واضح��ة لنص امل��ادة( )40من دس��تور
1971والتى تنص على عدم التمييز بني املواطنني
بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

إنكار حقوق البهائيني
تكري��س للتمييز على
أس��اس الدين واملعتقد

ف��ى األزم��ة ح��ول قضي��ة البهائية هن��اك حالة
تواف��ق بني الس��لطات الثالث ف��ى الدولة على أن
البهائي��ة ليس��ت من اإلس�لام  ،وه��و األمر الذى
يعتب��ر خارج نطاق القضية متاما ،وميثل من ناحية
أخرى االبتع��اد عن وظائف الدولة املدنية القائمة
على “التش��ريع” ،لصالح خلق أبنية لدولة دينية
عمادها “الفتوى” .خصوص��ا أن معظم الفتاوى
املتعلق��ة بالبهائي��ة تركز عل��ى أن البهائية ما هى
إال ارتداد عن اإلس�لام .وهو ما يثير مشكلة بالغة
اخلطورة وه��ى املتعلقة بدور منظوم��ة الفتوى فى
التأثي��ر على صن��ع القواع��د القانوني��ة وإقرارها
والتقاض��ى حولها فى النظام السياس��ى املصرى،
خصوصا أن ه��ذه الفتاوى حتمل فى بنيتها إنكارا
لدولة املواطنة ،وللركائز املدنية للدولة املصرية.
م��ن ناحي��ة أخ��رى يتزاي��د من��ط التوظي��ف
السياس��ى لهذه الفتاوى فى ممارسات الدولة ضد
الطائف��ة البهائية؛ وهو ما يرج��ح كفة اخلطابات
السياس��ية واملجتمعية التى تعتمد على محاكمة
املعتق��دات ،إال أن��ه من املهم اإلش��ارة إل��ى الدور
السياس��ى املختلف الذى لعبته بع��ض الفعاليات
االجتماعي��ة والسياس��ية واإلعالمي��ة املختلف��ة
من خ�لال حتركاته��ا الرامي��ة إل��ى تخفيف حدة
االستقطاب الدينى للقضية.
فعل��ى الرغم م��ن احت��دام املناخ الع��ام إجماال
بالظه��ور املكث��ف لألزم��ات املرتبط��ة بالدي��ن
(احلج��اب ،قضاي��ا املس��يحيني) ،ف��إن اهتم��ام
الصح��ف املس��تقلة بقضي��ة البهائي��ة ق��د أضاف
فرص��ة جديدة لق��رءاة قضي��ة البهائيني من خالل
زواي��ا أخ��رى ترك��ز عل��ى احلق��وق ولي��س على
طبيع��ة املعتق��د .وكان اهتمام املدون�ين املصريني
به��ذه الظاهرة فرص��ة لطرح القضي��ة كموضوع
للنقاش السياس��ى على صفحات املدونات ،كما
قام املدونون مبحاولة خلق ش��بكة غير رسمية من
املدافع�ين ع��ن حق الطائف��ة البهائية فى تس��جيل
ديانته��م فى األوراق الرس��مية (مث��ال التظاهرة
الرمزية يوم النطق باحلكم) .وأخيرا مهد اهتمام
بعض املنظمات احلقوقية (منوذج املبادرة املصرية
للحقوق الش��خصية) إلى الدفع بش��كل مختلف
للتعاط��ى م��ع القضية ،وتق��دمي منظ��ور مختلف
��ب ما عداه م��ن مبررات
ح��ول حري��ة املعتقد َي ُج ُّ
أمنية وفقهية .كما س��اهمت ه��ذه املنظمات فى
تق��دمي خبراته��ا القانونية وتركيزه��ا على جوهر
التزام��ات الدول��ة املصري��ة باالتفاقي��ات الدولية
حلقوق اإلنس��ان الت��ى قامت بالتصدي��ق عليها.

اس��تقبل مرك��ز القاه��رة لدراس��ات حق��وق
اإلنس��ان ق��رار احملكم��ة اإلداري��ة العلي��ا الصادر
ف��ي  16ديس��مبر ،والقاض��ي بعدم ج��واز إثبات
البهائي��ة ف��ي األوراق الرس��مية ،بقل��ق ش��ديد
باعتباره تراجع ًا عما أرسته احملكمة اإلدارية العليا
ذاتها عام  ،1983حيث أكدت حق البهائيني في
إثبات معتقدهم في الس��جالت الرس��مية ،وأكد
مرك��ز القاهرة في بي��ان أصدره به��ذا الصدد أنه
م��ن املؤس��ف أن يقتصر اجلدال ال��ذي أثير خالل
األزمة على محاكمة عقائدية للبهائية ،واإلصرار
عل��ى جتاه��ل جوهر القضي��ة ،واملتعل��ق بحق كل
مواطن في أن يدين ويعتقد ما يشاء دون متييز من
جان��ب أي جهة كانت في املجتم��ع ،مبا في ذلك
حق تبني قناعات خاص��ة بدينه ،قد تختلف عما
تتبناه املؤسس��ات الدينية الرسمية ،اإلسالمية أو
املسيحية.
و أض��اف املركز أن عدم ق��درة القضاء املصري
عل��ى إنصاف ضحايا ه��ذا التميي��ز يجعل هؤالء
املواطن�ين بال حماية ،وعرضة ملزيد من التحريض
واالنته��اكات؛ س��واء م��ن جان��ب الس��لطات
الرس��مية ،أو م��ن جان��ب األط��راف املتطرف��ة
واملتعصبة ف��ي املجتمع ،فضال على كونه انتهاك ًا
ألبس��ط مبادئ املواطنة ،واملس��اواة بني املواطنني،
التي كفلها الدستور املصري ،واالتفاقيات الدولية
إضافيا على تدهور املناخ
ومؤشرا
حلقوق اإلنسان،
ً
ً
السياسي والثقافي السائد في مصر ،والذي يتجه
نحو املزيد من إح��كام الوصاية الدينية ،واألمنية
على ضمائر ومعتقدات األفراد.
وأض��اف البي��ان الصادر ع��ن املرك��ز أن إنكار
حقوق البهائي�ين -وهم مواطن��ون مصريون لهم
إضافيا
مؤش��را
احلق��وق والواجب��ات ذاتها -يعد
ً
ً
على التوسع في أمناط التمييز الديني ،والتضييق
عل��ى حرية العقيدة بش��كل عام في مصر ،وذلك
عب��ر التحرش األمن��ي واحلم�لات اإلعالمية ضد
معتنقي املذهب الشيعي ،أو االنتقاص من حقوق
األقباط ،أو اس��تمرار التح��رش األمني والفكري
بالكتاب واملفكرين ملجرد اختالفهم مع التفسير
السائد للنصوص الدينية.

�إنكار املواطنة

في الثامن عش��ر من أكتوبر  ،2005ش��ن ثمانية مناضلني من رموز األحزاب واجلمعيات املستقلة إضرابا مفتوحا عن الطعام؛ احتجاجا على التدهور اخلطير
في أوضاع احلريات بتونس ،واملطالبة بحرية التنظيم واحترام حريات الرأي والتعبير ،وإطالق سراح املساجني السياسيني ،وشن قانون عفو تشريعي عام.
وق��د مث��ل ه��ذا اإلضراب محط��ة فارقة في نضال القوى السياس��ية واملجتمع املدني ف��ي تونس من أج��ل الدميقراطية؛ حيث مهد الطريق لتأس��يس ما عرف
بهيئة  18أكتوبر للحقوق واحلريات التي تعلقت بها اآلمال كآلية مؤسس��ية للتنس��يق ،والعمل املش��ترك من أجل التغيير الدميقراطي ،وكإطار لتعميق احلوار
الفكري والسياسي بني األطراف التي انخرطت في تأسيس هذه الهيئة ،والتي جمعت بني مكونات املعارضة العلمانية واإلسالمية ،وانخرط فيها أطر معارضة
حتظى باملش��روعية القانونية أو حتظرها الس��لطات ،عالوة على بعض مؤسس��ات املجتمع املدني املستقلة؛ حيث ش��ارك في تأسيس الهيئة رموز بارزة من احلزب
الدميقراطي التقدمي ،والتكتل الدميقراطي من أجل العمل واحلريات ،واخلط الش��رعي حلركة الدميقراطيني االش��تراكيني ،وحزب العمال الش��يوعي التونسي،
وحزب املؤمتر من أجل اجلمهورية ،وممثلون عن جماعة النهضة اإلس�لامية ،وبعض رموز التيار القومي ،ومن مؤسس��ات املجتمع املدني ضم التش��كيل وممثلني
عن اجلمعية التونس��ية ملناهضة التعذيب ،ومركز تونس الس��تقالل القضاء واحملاماة ،واجلمعية الدولية ملساندة الس��جناء السياسيني ،ورابطة الكتاب األحرار،
وودادية قدماء املقاومني ،والتجمع من أجل بديل دميقراطي للتنمية ،والعديد من الشخصيات املستقلة.
حول هذه الهيئة وآفاق تطورها بعدما يزيد على عام من تأسيسها ،والتحديات التي تواجهها ،يأتي هذا احلوار مع الناشط السياسي واحلقوقي البارز خميس
شماري ،الذي يعد خبيرا استشاريا في شئون التنمية وحقوق اإلنسان لدى العديد من الهيئات الدولية ،وعضو الشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان.
ويكتسب احلوار مع خميش شماري مزيدا من األهمية باعتباره واحدا من أبرز املساندين إلضراب  18أكتوبر  ،2005وعضوا فاعال في اللجنة الوطنية التي
تشكلت ملساندة اإلضراب ،واألهم أنه واحد من الشخصيات املستقلة ،التي شاركت في تأسيس هيئة  18أكتوبر للحقوق واحلريات بتونس.

حوار مع خمي�س �شماري

هيئة  18أ�كتوبر فى تون�س
هل تقوى على جمابهة حتديات العمل امل�شرتك والقمع؟

باعتبارك واح��دا من الذين �ساهموابفعالي��ة يف ت أ��سي���س هيئ��ة  18أ�كتوب��ر
ن��ود تعري��ف الق��ارئ أ�وال به��ذه الهيئة
وظروف ت أ��سي�سها.
من��ذ أن مت تعليق اإلضراب ي��وم  19نوفمبر،2005حدث��ت نقاش��ات واس��عة أثم��رت ف��ي
النهاية اجتماعني عامني؛ يوم  4ديسمبر مت األول
منهما في الصباح في مقر التكتل الدميقراطي من
أجل العمل واحلريات ،ملناقشة وثيقة تقدمت بها
اللجنة الوطنية ملس��اندة اإلضراب ومتت املصادقة
عليها باإلجماع .أما الثاني فقد انعقد بعد الظهر
ف��ي مقر احل��زب الدميقراطي التقدمي ش��ارك فيه
أعض��اء اللجن��ة الوطني��ة الراغب��ون ف��ي مواصلة
العم��ل ومت اإلع�لان الرس��مي ع��ن مي�لاد “هيئة
 18أكتوبر من أجل احلق��وق واحلريات”.كما مت
بصورة موازية بعث منت��دى  18أكتوبر للحوار.
ولق��د انبثق��ت الهيئ��ة على أرضي��ة اإلضراب أي
أرضية املطالب الثالث��ة- :حرية التعبير واإلعالم
حري��ة التنظ��م احلزب��ي واجلمعيات��ي -إط�لاقس��راح املس��اجني السياسيني ،وس��ن قانون العفو
التشريعي العام.
 وم��ا ق�ص��ة اخل�لاف الذي دف��ع بالبع�ضممن كانوا ين�شطون �ضمن جلنة امل�ساندة �إىل
االن�سحاب وعدم امل�ضي �إىل أ
المام معكم؟
 -فعال  ،لقد آثر البعض عدم املواصلة في الوقت

أجرى احلوار:

احلبيب احلمدوني
عصو سابق بالهيئة املديرة
للرابطة التونسية حلقوق اإلنسان
الذي صمم فيه آخ��رون على مواصلة العمل وهم
األغلبي��ة .ونقطة اخلالف الرئيس��ية بني الطرفني
هي مش��اركة اإلس�لاميني في ه��ذا التحرك .ذلك
أن الهيئ��ة ضمت ف��ي صفوفها عضوي��ن قياديني
س��ابقني في حركة النهضة ،وهما زياد الدوالتلي
وعلي العريض باإلضافة إلى إس�لاميني اثنني كانا
ق��د ش��اركا في اإلض��راب هما األس��تاذان محمد
النوري وسمير ديلو.
والذين خيروا االنسحاب كان تقديرهم يقول
إن التح��رك ارتبط باإلضراب ومب��ا أن اإلضراب،
انته��ى فقد انتف��ت موجبات مواصل��ة العمل.أما
نحن فإننا رأينا أنه من الواجب ومن املفيد مواصلة
العمل واس��تثمار الزخم الذي خلق��ه اإلضراب؛
خصوصا أن هذا التحرك كان من مكاسبه تذويب
اجلليد بني س��ائر األطراف السياس��ية وخاصة مع
اإلسالميني ورفع االستثناء عنهم.
 ما هي اخلطوط العري�ضة التي يقومعليها عمل الهيئة وما هي أ�هدافها؟
 م��ن األهداف األكيدة للهيئة القيام بنش��اطميداني بأش��كال غير معتادة وذات جرأة تتجاوز

الوس��ائل التقليدي��ة س��يما البيان��ات والعرائض
لكن بطريقة س��لمية .ومن أوضح األهداف أيضا
تعمي��ق احلوار الفكري والسياس��ي داخل منتدى
 18أكتوب��ر ال��ذي تش��رف علي��ه الهيئ��ة؛ بغية
تقريب وجهات النظر وجتاوز العراقيل التي حتول
دون االتفاق على مهام ملموسة وجلية.
 هل مت حتديد حماور النقا�ش ب�صورةم�سبق��ة أ�م تركتم أ
المر مل�سار احلوار وما
يف�ضي �إليه من اتفاقات؟
 نع��م لقد مت حتدي��د أهم احملاور التي س��نركزعيه��ا النق��اش ف��ي أول جلس��ة للمنت��دى ،وهي
تخص قضاي��ا خالفية والتي س��ميت ب”املنطقة
الرمادية”:حرية املعتقد ،املس��اواة بني اجلنس�ين،
العقوبات اجلس��دية ،العالقة ب�ين الدين والدولة،
وأيضا القضايا املرتبطة بالهوية.
 وم��ا هو املنتظر م��ن املنتدى واحلوارب�صورة عملية وملمو�سة؟
 أهم ش��يء مطلوب في نظري من هذا احلوارهو الوصول إل��ى حتديد قواع��د واضحة ،وملزمة
ملدون��ة س��لوك م��ن أج��ل املواطنة تك��ون املنطلق
ّ
لتنظي��م ن��دوة وطني��ة تتمحور ح��ول موضوع ما
سمي ب”العهد الدميقراطي”.
 ه��ل م��ن املمك��ن �إيج��اد �صي��غ و�سطللعم��ل امل�ش�ترك بني هيئ��ة ذات �صبغة
حقوقية حم�ضة وجبهة العمل ال�سيا�سي
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الوا�سع��ة؟ أ�ال تكم��ن ال�صعوب��ة يف ه��ذا
امل�ستوى بالذات ؟
 ه��ذا ليس من الكفر ،بل هو أبرز ما ميكن أنيتحقق .فالهيئة ه��ي بالفعل ذات طابع حقوقي،
وق��د تيس��ر العمل من أج��ل الوص��ول إلى هدف
استراتيجي ال يزال بعيد املنال وهو تكوين جبهة
للعمل السياس��ي املشترك والواسع .لذلك ينبغي
التفكير جديا في ابتكار صيغ تتوس��ط بني أمرين
رغم صعوبتها خصوص��ا أن اجلبهة تقتضي إيجاد
جسور تواصل ذات معنى بني املكونات السياسية
واحلرك��ة االجتماعي��ة ،وه��و ما ال ي��زال مفقودا
نظ��را للكب��ت واالحت��كار ،والصبغة الش��مولية
للحزب احلاكم في تونس.
تقوم عم��ل الهيئة
باملح�صل��ة كي��ف ّ
ّ
وقد م�ضى على ت أ��سي�سها قرابة العام ؟
 ال ينبغي أن يركبنا الغرور أو الشعور بالرضاعن النفس .وال ينبغي في اآلن نفس��ه أن نقلل من
قيمة التحرك .فاإلضراب ش��كل بال ش��ك حدثا
سياس��يا مهما .وتزامنه مع القمة العاملية ملجتمع
املعلومات في جزئها األخير التي احتضنتها تونس
ل��م يكن من باب الصدف ،ب��ل كان مقصودا؛ إذ
س��اهم هذا احل��دث في الصدى الوطن��ي والدولي
الذي لقيه اإلضراب .والتعبئة التي حصلت أثناء
اإلض��راب لم تكن باألم��ر الهني .فلق��د تكثفت
وف��ود املس��اندة والتعاطف من مختل��ف اجلهات
والقطاعات الس��يما القطاع النقابي .وقد جنحت
الهيئة في حسن استثمار هذه التعبئة واالستنفار.
وهكذا لم يتالش التحرك ،وتأكد ذلك للعيان في
اجلو احلماس��ي لالجتماع الذي مت مبناسبة الذكرى
األول��ى لإلض��راب .وكان باإلم��كان أن يفض��ي
التح��رك إلى نتائ��ج أهم مما حصل ل��وال محاصرة
الس��لطة والتعتي��م اإلعالم��ي واملن��ع املض��روب
ح��ول الهيئة .فق��د مت من��ع  37اجتماعا في بحر
ه��ذه الس��نة كان م��ن املق��رر أن تنعق��د ف��ي مقر
احلزبني القانونيني أي احلزب الدميقراطي التقدمي
والتكتل الدميقراطي من أج��ل العمل واحلريات.
وقد نادت الهيئة إلى جتمعات سلمية في الشوارع
في ثالث مناسبات ،لكن ضربت السلطة حصارا
منيعا حول العاصمة ،وقد اس��تخدم أعوان األمن
العن��ف امل��ادي واملعنوي ض��د املتجمع�ين إضافة
إل��ى التهجمات والس��ب في الصحافة الس��وقية
املأج��ورة .كم��ا أن الس��لطات العمومية فرضت
ضرائب مبالغ فيها للتش��في من أربعة أعضاء في
الهيئة وخاصة ما س��لطته على األس��تاذ العياشي
الهمام��ي ،عضو الهيئة واملش��ارك ف��ي اإلضراب
وال��ذي احتضن مكتب��ه اإلضراب .ه��ذه عراقيل
موضوعية غير أن هناك أس��بابا ذاتية جعلت نسق
التحرك في غير مس��توى املنتظر منه ،وحدّ ت من
جرأة املبادرات املقترحة من ذلك افتقاد األحزاب
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واجلمعي��ات والش��خصيات تقالي��د راس��خة في
العمل املش��ترك بينه��ا؛ مما جع��ل البعض يتريث
أكث��ر من ال�لازم .ومن ذل��ك أيضا التف��اوت في
حرية التح��رك ،وفي الضغوط املس��لطة فيما بني
مكونات الهيئ��ة واألجندات املختلفة لكل منها.
وم��ن ذلك أخي��را أن العم��ل اس��تغرق كثيرا من
الوقت في س��بيل أن تتوض��ح الصورة فيما يتعلق
بكون اجلبهة ليست هي الصيغة العاجلة للنشاط
املش��ترك ،ومن أجل إقناع البعض بأن عدم القبول
باجلبهة في الوقت احلالي ال ينبغي أن يعتبر عنصر
قطيعة داخل الهيئة.
 وما هي آالفاق على املدى املنظور؟
 هن��اك مكس��ب أساس��ي حتقق ،وس��نواظبعلي��ه ،وهو تكري��س مب��دأ االجتماع الش��هري
رغ��م أننا نعمل بش��كل ش��به س��ري .وتكونت
مجموع��ات عمل؛ األول��ى حول قان��ون صحافة
بدي��ل ،والثانية حول بديل للتش��ريعات املنظمة
للحي��اة اجلمعياتي��ة واحلزبي��ة ،والثالث��ة ح��ول
التغييرات الواجب إدخالها على الدستور.
وستعمل أكثر على ربط الصلة مع املجموعات
التي تش��كلت ف��ي اجله��ات .وجنحنا ف��ي إعداد
ورق��ات عمل ح��ول إمكاني��ات وصي��غ التدخل
كهيئ��ة في قط��اع احملام��اة والقضاة وف��ي القطاع
النقاب��ي وفي الوس��ط الش��بابي خصوصا حاملي
الش��هادات العاطلني عن العمل إضافة إلى تدعيم
التفاع��ل م��ع الهياكل الش��رعية لرابط��ة حقوق
اإلنس��ان .وق��د مت إقرار القبول بصيغ��ة أن ينتظم
احل��وار الوطني حتت إش��راف احلزب�ين القانونيني
املذكورين .وتقرر تنظيم ن��دوات منتظمة مبعدل
واحدة كل ش��هرين على امتداد الس��نة السياسية
احلالية حول احملاور املتفق عليها .ومن جهة أخرى
مت االتفاق على تنظيم سلسلة من اللقاءات انطالقا
من موضوع أسس الدميقراطية حول آليات العمل
والتغيي��ر الدميقراطي ،وحول أس��س الدميقراطية
م��ن الناحي��ة الفكري��ة والسياس��ية فيم��ا يتصل
بخمس��ة تيارات سياس��ية  :اإلصالحية والقومية
واملاركسية واإلسالمية والدستورية.
 كلمة اخلتام؟ هذا البرنامج الطموح نراهن فيه على اإلرادةالسياس��ية الصادق��ة واملثابرة وال��روح الوحدوية
الت��ي ب��رزت مبناس��بة اإلض��راب وخالل الس��نة
الفارطة للوصول إلى بلورة تصور منس��جما حول
اإلج��راءات املطلوب��ة
اإلص�لاح
لتحقي��ق
الدميقراط��ي في تونس؛
حتى نكون في مس��توى
آمال ش��عبنا ف��ي احلرية
والعدالة والكرامة.
خميس شماري

املحامي حممد عبو:

عامني
خلف الق�ضبان

محمد عبو
طالب��ت  5منظمات مصرية م��ن بينها مركز
القاه��رة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان والش��بكة
العربي��ة ملعلوم��ات حق��وق اإلنس��ان واملنظمة
املصرية حلقوق اإلنس��ان بإطالق س��راح احملامي
التونس��ي محم��د عبو وجمي��ع س��جناء الرأي
والتعبير في تونس.
وقال��ت هذه املنظمات في بيان مش��ترك بثته
ف��ي األول من مارس مبناس��بة م��رور عامني على
اعتق��ال محمد عبو الناش��ط في مج��ال حقوق
اإلنسان ،وعضو املكتب التنفيذي ملركز تونس
الس��تقالل القض��اء ،وعض��و الهيئ��ة الوطني��ة
للحري��ات ف��ي تون��س ،إن عب��و وأفراد أس��رته
يتعرضون ألشكال شتى من االضطهاد ،تشمل
منع الزي��ارة وإيداعه في ظروف غير إنس��انية،
عالوة على املضايقات التي تتعرض لها أسرته،
وخاصة زوجته التي يتم توقيفها في الطريق هى
وم��ن معها ،كلما حاولت زي��ارة زوجها ،مع ما
يرافق ذلك من استفزازات واعتداءات لفظية.
وأوضح البيان أن عبو ميضي عقوبة الس��جن
ثالث سنوات وستة أشهر بتهم ملفقة ،لتحويل
األنظار عن األس��باب احلقيقي��ة حملاكمته ،والتي
تتمث��ل عل��ى وج��ه اخلص��وص ف��ي مقال�ين قام
بنش��رهما؛ األول بعن��وان “أبو غري��ب العراق
وأبو غريب تونس” ،وتط��رق فيه للمقارنة بني
أوضاع الس��جناء في س��جون العراق والسجناء
السياس��يني ف��ي تون��س ،ويفض��ح م��ن خالل��ه
التعذي��ب املمارس في الس��جون التونس��ية .أما
الثان��ي فقد كان بعنوان “بن علي ..ش��ارون”،
وفيه يعرب عن موقفه من الدعوة الرسمية التي
كان قد تلقاها شارون
للمشاركة في حضور
قمة املعلوم��ات التي
استضافتها تونس في
ذلك الوقت.

نحو حل توافقي
إلنهاء النزاع فى دارفور على أ��س�س عادلة
بدع��وة مش��تركة م��ن مرك��ز دارف��ور لتعزي��ز
الس�لام ومركز القاهرة لدراس��ات حقوق االنسان،
اس��تضاف مرك��ز القاه��رة ف��ي الفت��رة م��ن 7-3
فبراير 2007جلس��ات اس��تماع ملمثل��ي احلركات
املس��لحة والسياس��ية بدارف��ور ،الرافض��ة التف��اق
أبوج��ا (مايو ،)2006وذلك لبح��ث إمكانية بناء
إطار تفاوضي مش��ترك بني احلركات املسلحة في أي
مفاوضات محتملة بني األطراف -يتجاوز السلبيات
الناش��ئة عن تعدد أطراف النزاع املسلح -ومبا يؤدي
الى حماية املدنيني والتسوية العادلة للنزاع ،ويحقق
السالم الشامل لدارفور.
يعد هذا االجتماع حدثا غير مسبوق ،خاصة بعد
أن اس��تجابت كل االط��راف للدعوة وش��اركت في
جلسات االستماع ،وهي -:
 -1جبه��ة اخل�لاص الوطن��ي (حرك��ة الع��دل
واملساواة السودانية ،التحالف الفيدرالي ،مجموعة
ال.)19
 -2حرك��ة العدل واملس��اواة الس��ودانية(جناح
إدريس أزرق).
 -3حرك��ة جي��ش وحتري��ر الس��ودان(جناح
عبدالواحد محمد نور).
 -4حرك��ة جيش وحترير الس��ودان(جناح أحمد
عبدالشافع).
 -5اجلبهة الشعبية الدميقراطية.
أظهرت جلس��ات االس��تماع أنه عل��ى الرغم من
عوائ��ق التواص��ل والتنس��يق ب�ين أط��راف املعارضة
املس��لحة في الفترات الس��ابقة ،فإن هن��اك إمكانية
واضحة لتكوين رؤية وإطار تفاوضي مشترك لتسوية
النزاع ولتحقيق الس�لام الشامل .لقد رصدت إدارة
اجللس��ات جميع التحفظ��ات واملالحظات ،التي قد
تعترض س��بيل اكتمال رؤية مشتركة ،والتعاون مع
األطراف اإلقليمية والدولية ،بهدف التوصل إلى حل
سياسي عادل وش��امل ،يوقف نزيف الدم ،ويحقق
األمن واالستقرار والسالم القابل لالستدامة.
م��ن بني أهم مؤش��رات إمكاني��ات التعاون والتي
كان��ت مح��ل توافق -مبا ف��ي ذلك اجلماع��ات التي
ت��رى أن الوقت ليس مناس��با للتف��اوض مع حكومة
السودان -النقاط التالية-:
 -1إن حتقي��ق الس�لام واألمن ووق��ف انتهاكات
حقوق اإلنسان واستقرار إقليم دارفور ،لها الصدارة
ف��ي أولوي��ات احل��ركات املس��لحة عل��ى اخت�لاف
تكويناته��ا ،وه��و ما يتس��ق مع توجه��ات مجموع
القوى احلريصة على الس�لام ،مبا في ذلك مكونات
املجتمع املدني داخل وخارج السودان.
 -2إن التوصل حلل سياس��ي شامل ميهد الطريق
لترس��يخ س�لام عادل ومس��تدام يجب أن يش��تمل
على-:
أ)ضرورة تأمني املشاركة في السلطة والثروة على
أسس ومعايير الكثافة السكانية.

ب)ضرورة االلتزام مببدأ التعويض الفردي العادل
لكل ضحايا النزاع في دارفور.
ج)التأكيد على مبدأ احملاسبة على كل االنتهاكات
اجلس��يمة التي وقعت خالل الن��زاع ،وإعادة هيكلة
املؤسسات املسئولة عن ذلك.
 -3إن تهيئ��ة املناخ املناس��ب للتفاوض يتطلب:
إطالق س��راح جمي��ع املعتقلني على ذم��ة النزاع في
دارفور ،وممارس��ة الضغ��وط على احلكوم��ة من أجل
الوق��ف الف��وري لعملي��ات القص��ف اجل��وي عل��ى
املدنيني وقراهم ،ونزع سالح املليشيات املوالية لها،
ووقف االنتهاكات ،وحماية املدنيني ،وتأمني وصول
املساعدات اإلنسانية في وجود قوات دولية.
 -4إنه إلي حني التوصل التفاق دائم لوقف إطالق
النار ،تلتزم كل األط��راف بعدم التعرض للمدنيني،
وتقدمي احلماية لهم قدر اإلمكان ،بصرف النظر عن
االنتماء القبلي أو العرقي أو السياسي ،والتعاون في
هذا املجال مع منظم��ات اإلغاثة الدولية ومنظمات
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي.
-5ض��رورة قي��ام ط��رف ثال��ث ب��دور الضام��ن
واملراق��ب ألي اتفاق لوقف إطالق الن��ار ،مع توفير
الضمان��ات الكافي��ة لع��دم خرقه م��ن أي طرف من
األطراف.
-6أهمية مش��اركة كل املنابر السياسية واملدنية
املمثل��ة أله��ل دارف��ور ف��ي جمي��ع مراح��ل عملي��ة
السالم.
 -7إن احل��وار الدارفوري-الدارف��وري مهم��ة
مركزي��ة؛ باعتب��اره اجل��زء املكمل للحل السياس��ي
الش��امل ،واملدخل الس��ليم لتجاوز مرارات احلرب،
والتئام النسيج االجتماعي من جديد.
 -8ض��رورة العم��ل الحقاعل��ى بن��اء مناه��ج
إعالمي��ة قومي��ة تراع��ي التن��وع العرق��ي والثقاف��ي
والديني والعقائدي ،وذلك بشراكة األطراف احمللية

والدولية.
 -9ينبغ��ي أن تتواف��ر ف��ي الوس��طاء الدولي�ين
واإلقليمي�ين والوطني�ين ،الدراي��ة والنزاهة واحليدة
الالزم��ة ،ليلعبوا دوره��م بفاعلية وكف��اءة بتراضي
األطراف.
عل��ى صعيد آخر ،وفي وقت الحق ،مت االس��تماع
لوف��د ميثل حزب املؤمت��ر الوطني احلاك��م واحلكومة
الس��ودانية وذلك مبرك��ز القاهرة ،وق��د أكد الوفد
عل��ى الت��زام حكوم��ة الوح��دة الوطني��ة بالتفاوض
لتسوية األزمة في دارفور مع األطراف األخرى ،دون
مانع منها للتفاوض على رؤية مشتركة بني احلركات
املسلحة.
من خالل جلسات االس��تماع لكل األطراف ،مبا
فيه��ا الطرف احلكوم��ي ،تأك��دت إمكانية التوصل
إلى س�لام عادل وشامل وتسوية نهائية ألزمة دارفور
تنه��ي الكارث��ة اإلنس��انية ،وذلك مبش��اركة جميع
األطراف بنوايا حسنة.
وق��د أكد مرك��ز دارف��ور لتعزيز الس�لام ومركز
القاه��رة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان ،عل��ى أن منبر
االس��تماع س��يظل متواصال ،مع العمل على دراسة
مقترح لدعوة قيادات احلركات والتنظيمات املعنية
إل��ى لقاء جماعي ،م��ن أجل اعتماد رؤي��ة تفاوضية
تعجل بالسالم الذي يحقق احلماية للمدنيني.
جدير بالذكر أن جلس��ات االس��تماع عقدت في
أعق��اب “مؤمتر النزاع في دارف��ور وحماية املدنيني”
الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان
في الفترة م��ن  30-29يناير ،2007وجمع ألول
م��رة منذ مفاوض��ات أبوج��ا في ماي��و  ،2006بني
ممثل��ي احلكومة الس��ودانية واحلركات املس��لحة في
دارف��ور الرافض��ة التف��اق أبوج��ا ،فضال ع��ن ممثلني
للمنظمات الدولية ،ومنظم��ات املجتمع املدني في
السودان والعالم العربي.
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مركز القاهرة
الفريقية
يدعو القمة العربية إ
�إىل و�ضع حد للكارثة
الن�سانية يف دارفور
إ
ناش��د مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
حكومات كل من مصر وليبيا والس��ودان وتونس
واجلزائ��ر القيام بدور أكث��ر فعالية ملعاجلة الكارثة
اإلنس��انية في دارف��ور ،ووضع نهاي��ة للعنف في
اإلقليم من أجل ضمان حماية للمدنيني.
جاء ذلك مبناس��بة اجتماع رؤس��اء ومس��ئولي
ه��ذه ال��دول بليبي��ا ف��ي  23يناي��ر  ،2007في
إط��ار التحضير لعق��د القمة األفريقي��ة .وأعرب
املرك��ز في بيان أص��دره في هذا الش��أن عن قلقه
م��ن عدم حتقي��ق أي تق��دم في عملية الس�لام بني
احلكومة الس��ودانية وحركات املعارضة املس��لحة
في درافور ،منذ التوقيع على اتفاق أبوجا في مايو
 ،2006حيث ش��هدت الشهور التسعة األخيرة
تصاعد ًا في أعم��ال العنف بني األطراف املتحاربة
 ،كم��ا أن الدع��م ال��ذي تقدمه كل م��ن احلكومة
الس��ودانية والتشادية للحركات املسلحة في كال
البلدي��ن أدى ملزيد من تهديد األمن والس�لام في
املنطق��ة ،وهو م��ا انعكس بالس��لب على مجمل
األوضاع اإلنسانية.
وطال��ب املرك��ز ف��ي ه��ذا اإلط��ار احلكوم��ة
الس��ودانية بااللتزام بالقانون الدولي اإلنس��اني،
وق��رارات األمم املتح��دة ذات الصل��ة ،كما طالب
احلكومات العربية املش��اركة في القمة األفريقية،
وكل ال��دول األعضاء في جامع��ة الدول العربية،
بالضغط عل��ى احلكوم��ة الس��ودانية لتنفيذ هذه
االلتزام��ات ،واتخاذ جميع اخلط��وات الضرورية
إلنه��اء األزم��ة ،والعم��ل الف��وري عل��ى حماي��ة
املدنيني ،مبا فيهم النازح��ون والالجئون ،وعاملو
منظمات اإلغاثة في اإلقليم ،وحث احلكومة على
القب��ول بنش��ر الق��وات املختلطة حلفظ الس�لام
املكون��ة من قوات االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة،
وفقا لقرار مجلس األم��ن رقم  1706الصادر في
أغس��طس  ،2006والش��روع الفوري في تنفيذ
اتفاقية أبوجا للسالم املوقعة بني احلكومة وحركة
حتري��ر الس��ودان (جن��اح من��اوي) ف��ي  5ماي��و
 ،2006والعم��ل على تعزي��ز االتفاق عن طريق
إيجاد تسويات مرضية لألطراف األخرى التي لم
توقع عليه بعد.
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ا�ستمرار م�سل�سل املمار�سات غري أالخالقية بحق الن�شطاء يف البحرين

تهديد نا�شطة ن�سائية بالقتل وك�شف حماولة التج�س�س عليها

تلق��ى مرك��ز البحري��ن حلق��وق اإلنس��ان بقلق
ش��كوى من الناش��طة غادة جمش��ير رئيس��ة جلنة
العريضة النس��ائية بش��أن تلقيها تهدي��دا بالقتل،
وكش��فها محاولة لزرع جهاز جتس��س ف��ي منزلها.
وكانت جمش��ير قد أبلغت املركز في وقت س��ابق
بأن س��يارتني بهما أشخاص مبالبس مدنية إحداهما
من نوع “متسيبيش��ي” و أخرى م��ن نوع “تيوتا”
تالزم��ان املنزل منذ عودتها من لندن في ديس��مبر
املاضي؛ حيث ش��اركت في ندوة مبجلس اللوردات
انتقدت فيها ما أس��مته باإلصالحات الشكلية في
البحرين وتهميش املرأة .وقبل ذلك كانت جمشير
قد تعرضت للمضايقات بسبب انتقاداتها للقضاء
البحرين��ي وفس��اد القضاة؛ مم��ا أدى إلى مالحقتها
قضائيا بس��بع ته��م متت تبرئتهم منه��ا بعد حملة
دولية للتضامن معها.
وق��د ج��اء في الش��كوى الت��ي تس��لمها املركز
في  18مارس من الناش��طة جمش��ير ب��أن صحفيا
قريب��ا من احلكومة حذره��ا هاتفيا بأنها قد تتعرض
للقت��ل إن لم تتوقف ع��ن اس��تفزاز احلكومة .كما
جاء في الش��كوى بأن ضابطا رفي��ع الرتبة -أردني
اجلنس��ية يعمل بجهاز األمن الوطني -قد استدعى
مبكتب��ه في وزارة الداخلية باملنامة ،رجال من منطقة
احمل��رق يعمل في تركيب الصحون الالقطة -كانت
جمش��ير إح��دى زبائنه من��ذ فترة طويل��ة -وطلب
منه أن يصطحب معه أحد رجال األمن الس��ري إلى
منزل جمش��ير ،وأن يدعي بأنه مساعده ليتم دون
علم صاحب��ة املنزل تركيب جهاز خ��اص في غرفة
النوم ،ووصف الضابط املهمة بأنها خدمة وطنية.
وكان بيد الضابط رزمة من املال من فئة عش��رين
دينارا ،وش��ريط ش��فاف يبدو أنه ذو عالقة باجلهاز
املذكور .كما عرض الضابط صورا جلمشير نفسها
وللمن��زل الذي تس��كن فيه من اجتاه��ات مختلفة.
وألن الرج��ل كان عل��ى معرف��ة س��ابقة بالناش��طة
جمش��ير من قبل فقد اتصل بها وكشف لها األمر،
وأبلغها بأنه متلص بصعوبة من إحلاح الضابط بحجة
أنه يخاف ،وال يريد التدخل في هذه األمور.
جدير بالذكر ،وحسبما أوضح مركز البحرين،
ف��إن أجهزة األم��ن البحرينية س��بق لها اس��تخدام
التهدي��د واالبت��زاز لردع الناش��طني .فق��د مت العام
املاض��ي اختطاف الناش��ط بلجنة العاطلني موس��ى
عب��د علي ومت االعتداء عليه جنس��يا ،وتهديده بأن
الش��يء نفسه س��يحدث لعائلته ،وطلب منه إبالغ
زمالئه بالش��يء نفس��ه ،وقد متكن مركز البحرين
حلقوق اإلنس��ان م��ن إقناع الضحي��ة باإلعالن عما
ح��دث حلماية اآلخري��ن ،وبتقدمي ش��كوى للنيابة
الت��ي قام��ت بالتحقي��ق؛ ولكنها لألس��ف حققت
م��ع الضحية كمتهم .كما مت اس��تدراج أخيه عباس
عبد علي واالعتداء عليه جسديا ،ثم حبسه بتهمة
تقدمي معلومات غير صحيحة عن اجلهة التي نفذت
االعتداء ،ومساومته فيما بعد للتنازل عن القضية.

ومت اتهام رئيس جلنة ضحايا التعذيب عبد الرؤوف
الش��ايب بدخ��ول من��زل عن��وة ومحاول��ة مواقعه
خادم��ة املنزل جنس��يا ،وحني ل��م تس��تطع النيابة
تقدمي أي��ة إثباتات متت تبرئته ،ولك��ن فيما بعد مت
توجيه تهمة أخرى له باملتاجرة اجلنس��ية ،واحلكم
عليه غيابيا بالس��جن ملدة عامني مما دفع الس��لطات
البريطانية ملنحه اللجوء السياسي.
وفي قضية سابقة أيضا أبلغ أحد الناشطني مركز
البحرين حلقوق اإلنس��ان بأن  3رج��ال أمن أخذوه
ف��ي س��يارة خاص��ة ،وعرض��وا عليه مبلغا ش��هريا
في مقاب��ل اإلدالء مبعلومات عما ي��دور في اللجنة
الش��عبية التي ينش��ط بها ،وحني رفض ،مت تهديده
بإفشاء أسرار شخصية تتعلق به قبل عدة سنوات،
فقرر التوقف متاما عن النشاط الذي يقوم به.
كم��ا تلق��ى املركز مؤخرا ش��كوى من الناش��ط
بجمعية ش��باب حقوق اإلنس��ان حس�ين جواد عن
اعتراض س��يارة مدنية له في الطريق ،وتهديده في
شرفه وشرف عائلته إن لم يتوقف عن نشاطه .كما
تتوف��ر إثبات��ات كثيرة عن مراقبة خط��وط الهاتف
والبريد اإللكتروني لعدد كبير من الناشطني ،وقد
كش��فت الوثائق التي نشرها الدكتور صالح البندر
املستش��ار الس��ابق مبجلس ال��وزراء ،بأن الرس��ائل
النصية  SMSالتي كانت تتعرض لس��معة العديد
م��ن الش��خصيات الديني��ة املعارض��ة والناش��طني
احلقوقيني كان يتم إرس��الها عبر ش��ركة في جنوب
أفريقي��ا ،والدف��ع لها من قبل وزير ش��ئون مجلس
الوزراء .ولم تقم النيابة بأي إجراء بذلك اخلصوص
رغم تلقيها شكاوى ومعلومات.
وأع��رب مرك��ز البحري��ن حلقوق اإلنس��ان عن
تخوفه من أن تكون القضايا املذكورة ليست سوى
جانب من سياسة عامة تتبعها السلطة في البحرين
للطعن في أخالقيات النش��طاء ،وتشويه سمعتهم
والخت��راق مؤسس��ات املجتمع املدن��ي ،وتخويف
وابت��زاز الش��خصيات السياس��ية والناش��طني.
وق��د حم��ل مرك��ز البحري��ن حلق��وق اإلنس��ان،
الس��لطات في البحرين مس��ئولية س�لامة الناشطة
النس��ائية غادة جمش��ير وأفراد أس��رتها ،وطالب
بوق��ف أس��اليب أجه��زة األم��ن غي��ر القانوني��ة
وغير األخالقية في التجس��س والضغ��ط واالبتزاز
والتهديد .كما طال��ب كل من يتعرض للتهديد أو
االبتزاز من الش��خصيات والناشطني بالكشف عن
ذلك فورا ،وعدم اخلضوع لالبتزاز مبا يعرض سالمة
اآلخرين وقضايا املجتمع للخطر.
ودعا املركز مؤسسات الدولة مثل القضاء والنيابة
العام��ة واملجلس الوطن��ي إلى إثبات اس��تقالليتها
ونزاهته��ا ،والتحقيق فيما تق��وم به أجهزة األمن.
كما ناشد اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية املعنية
بحقوق اإلنس��ان التدخل لتوفير احلماية للناشطني
واملدافع�ين ع��ن حق��وق اإلنس��ان ف��ي البحري��ن.

النظام السوري مستمر
يف ازدراء القيم الدميقراطية
عرفت سوريا ظاهرة االعتقال السياسي في فترات
مختلفة من تاريخها احلديث (ما بعد االس��تقالل)؛
لكن هذه الظاهرة لم تتخ��ذ منحى ممنهجا ومنتظما
قب��ل مطل��ع الثمانينيات م��ن القرن املاض��ي ،الذي
ش��هد للم��رة األول��ى اعتق��ال آالف الس��وريني م��ن
مختلف التي��ارات واالنتم��اءات .واس��تمر الوضع
على ما هو عليه حتى نهاية العقد الذي شهد القضاء
على جميع أشكال احلراك املجتمعي املستقل .إال أن
تلك املرحلة مهدت للمرحلة التي س��تليها موسومة
بتغييب س��لطة القانون لصالح القوانني االستثنائية
الس��ارية من��ذ أو بعي��د إع�لان حال��ة الط��وارئ عام
 ،1963وتكريس سياس��ة احلزب الواحد التي نص
عليها دستور عام  1973في مادته الثامنة ،ومصادرة
املج��ال العام بأبعاده كافة ،وهي جميعا أمور جعلت
من اس��تمرار ممارسة االعتقال التعس��في أمرا حتميا
ومس��تمرا حتى اللحظة الراهنة ،مع اختالف نسبي
في ظروف االعتقال واملستهدفني به.
وم��ع أن بداية العهد اجلديد بوفاة الرئيس حافظ
األس��د واس��تالم جنله مقاليد احلكم ،عرفت انفتاحا
حذرا أطلق عليه تسمية ربيع دمشق ،إال أنه سرعان
م��ا انتهى بالعودة إلى أجواء التش��دد األمني؛ حيث
أغلقت معظم املنتديات احلوارية ،واعتقل عشرة من
النشطاء واملثقفني ال يزال أحدهم قيد االعتقال حتى
اللحظة ،وه��و د .عارف دليلة عميد كلية االقتصاد
السابق.

اعتقاالت عام 2006

لم تتوقف االعتقاالت التعس��فية طوال السنوات
التالي��ة ،وش��هد ع��ام  2006حوال��ي  230حال��ة
اعتقال على خلفية النشاط العام أو التعبير السلمي
ع��ن ال��رأي .م��ن بينه��ا حوال��ي  150اعتق��اال في
أوس��اط املجتمع الكردي في س��وريا .بعض من بقي
قي��د االعتقال من هؤالء ،أحيل إل��ى القضاء العادي
أو االس��تثنائي ،فيما يس��تمر احتجاز اآلخرين دون
محاكمة.
وبعيدا عن األرقام ،فق��د غطت تلك االعتقاالت
طيفا واس��عا من احلراك الدميقراطي الس��وري ،فيما
اعتب��ر تصعيدا أمنيا غير مس��بوق من��ذ خريف عام
 ،2001وبشكل خاص ،فيما يتعلق بثالث حاالت
من االعتقال اجلماعي في أوس��اط الناشطني من أجل
التغيير الدميقراطي السلمي كما يلي:
أوال -اعتق��ل ثماني��ة م��ن الش��بان معظمهم من
الط�لاب ،خ�لال األش��هر الثالث��ة األول��ى م��ن عام
 ،2006على خلفية القيام بنشاط شبابي دميقراطي
س��لمي ،كان ال ي��زال قي��د ال��درس واحل��وار فيم��ا
بينه��م .وأش��ارت التقاري��ر احلقوقية إل��ى تعرضهم
للتعذيب الش��ديد أثناء اعتقالهم وقب��ل نقلهم إلى

رزان زيتونة
نائب مدير مركز دمشق
لدراسات حقوق اإلنسان
س��جن صيدنايا العس��كري حيث يحتجزون حاليا
قيد احملاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا.
ثاني��ا -اعتقال ثالثة أش��خاص م��ن عائلة واحدة
ه��م أب وجناله في الوقت نفس��ه ،وهو م��ا يعيد إلى
الذاكرة صور عقد الثمانينيات األليمة وانتهاكاتها
الفادح��ة .حي��ث اعتقل الكاتب والناش��ط في جلان
إحي��اء املجتمع املدني علي العبد اهلل مع جنليه محمد
وعم��ر ،األول والثاني لنش��اطهما في مجال حقوق
اإلنسان ،وقد أفرج عنهما بعد ستة أشهر حكم بها
عليهما من القضاء العسكري ،والثالث لنشاطه في
املجموع��ة الطالبية آنف��ة الذكر حي��ث ال يزال قيد
االعتقال واحملاكمة.
ثالثا -بلغ التصعيد األمني ذروته باعتقال عشرة
م��ن املوقع�ين على إع�لان دمش��ق بيروت ف��ي مايو
 ،2006وفيم��ا أخلي س��بيل عدد منهم بعد حوالي
ثالثة أش��هر ،ال يزال كل من الكاتب ميشيل كيلو،
الناش��ط أنور البني ،الناش��ط محمود عيس��ى ،قيد
االعتق��ال ،فيم��ا ال ي��زال كل من الناش��طني خليل
حس�ين ،س��ليمان ش��مر متواريني عن األنظ��ار بعد
صدور قرار بإعادة اعتقالهما عقب إخالء س��بيلهما
بفترة قصيرة.

أ�مام الق�ضاء

أحيل العام املاضي أكثر من خمس��ة عش��ر ناشطا
إلى القضاء العسكري في احملافظات املختلفة ،شمل
معظمه��م العف��و العام الص��ادر بتاري��خ -12-29
 ،2006فيم��ا ص��در عدد من األح��كام ضد آخرين
كان معدله��ا املتوس��ط الس��جن س��تة أش��هر ،كما
حصل مع الناشط علي العبد اهلل وجنله محمد اللذين
حوكم��ا بته��م تراوح��ت ما بني نش��ر أخب��ار كاذبة
وحتقي��ر رئي��س اجلمهورية وإث��ارة الش��غب وحتقير
رئيس محكمة أمن الدولة.
كما أص��درت محكمة أم��ن الدول��ة حكما على
الناشط احلقوقي نزار رستناوي بالسجن أربع سنوات
بته��م مثل «نش��ر أخب��ار كاذبة من ش��أنها أن توهن
نفس��ية األم��ة وحتقير رئي��س اجلمهوري��ة» باإلضافة
إل��ى احلكم على الناش��ط في جل��ان إحي��اء املجتمع
املدني رياض درار بالسجن خمس سنوات بتهم نشر
األخبار الكاذبة وإثارة النعرات الطائفية واالنتساب
إلى جمعية س��رية (ويقصد بها جلان إحياء املجتمع
املدني في س��وريا!) .فيما تس��تمر محاكمة الشبان
الثماني��ة املذكورين أعاله بتهم تعريض س��وريا إلى

خطر أعمال عدائية! ونش��ر أخبار كاذبة من ش��أنها
النيل من هيبة الدولة.
ومن املعروف أن محكمة أمن الدولة هي محكمة
اس��تثنائية تفتقر إل��ى املعايير الدني��ا للمحاكمات
العادل��ة ،وال يختل��ف عنه��ا في ش��يء االختصاص
االس��تثنائي للقض��اء العس��كري ف��ي نظ��ر قضاي��ا
املدنيني.
لك��ن اجلديد في عام  ،2006ه��و االجتاه املتزايد
نحو إحالة قضايا معتقلي الرأي إلى القضاء العادي،
ال��ذي ينظ��ر حالي��ا ف��ي قضاي��ا كل م��ن املعتقلني:
املعارض كمال اللبواني ،ميش��يل كيلو ،أنور البني،
محم��ود عيس��ى ،خليل حس�ين ،س��ليمان ش��مر،
فائ��ق املير ،الذين تس��تمر محاكمتهم أمام محكمة
اجلنايات بدمش��ق ،باس��تثناء فائق املي��ر الذي صدر
القرار االتهامي ضده من قبل قاضي التحقيق بانتظار
الطعن فيه أمام قاضي اإلحالة.
عقوب��ة بع��ض الته��م املوجه��ة إليهم تت��راوح ما
ب�ين االعتقال املؤقت و الس��جن املؤب��د أو اإلعدام.
و تن��درج جمي��ع هذه التهم ضمن القائمة الس��وداء
من مواد قانون العقوبات الس��وري (التي تس��تخدم
حملاكم��ة املعتقل�ين أم��ام األقضي��ة الث�لاث ،العادي
والعس��كري وأم��ن الدولة) ،والت��ي تتميز بهالمية
املعن��ى واملضمون وقابليتها للتأوي��ل وفقا للحاجة،
وتت��راوح ما ب�ين إضع��اف الش��عور القوم��ي وإثارة
النع��رات العنصري��ة واملذهبي��ة (امل��ادة  )285أو
نق��ل أخب��ار كاذب��ة م��ن ش��أنها أن توه��ن نفس��ية
األم��ة (امل��ادة ،)286أو االعتداء الذي يس��تهدف
إث��ارة احل��رب األهلي��ة أو االقتتال الطائف��ي (املادة
 )298أو إث��ارة النعرات املذهبية والطائفية (املادة
 )307أو ال��ذم والقدح بحق موظ��ف عام (املادتان
376و )377أو االنخ��راط في جمعية سياس��ية أو
اجتماعي��ة ذات طاب��ع دولي (امل��ادة  .)288لكن
أخطرها  ،تلك التي تتحدث عن دس الدسائس لدى
دولة أجنبية لدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا
وفقا للمادة  264من قان��ون العقوبات العام ،وهي
اجلرمية املعاقب عليها بالس��جن املؤبد أو اإلعدام إذا
أفض��ى الفعل إلى نتيجة ،وه��ي التهمة التي يحاكم
مبوجبها املعتقل كم��ال اللبواني ،وهي أيضا من بني
التهم املوجهة إلى املعتقل فائق املير.
ال ميك��ن الق��ول إن اختالف��ا حقيقي��ا يس��جل ما
ب�ين احملاكم��ات أم��ام القض��اء
االس��تثنائي وتل��ك الت��ي أم��ام
القضاء العادي ،باس��تثناء علنية
احملاكمة أم��ام ه��ذا األخير .فقد
استند قضاة التحقيق في قرارات
االتهام التي ص��ادق عليها قضاة
اإلحال��ة ،على الضب��وط األمنية كمال اللبواني
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التي يس��تند إليها القضاء االستثنائي في محاكماته
الصوري��ة .ه��ذا فض�لا ع��ن االس��تهتار باألص��ول
واإلج��راءات القانونية على غرار ما حصل في قضية
معتقلي إعالن دمشق بيروت.

أ�كرث من االعتقال:

ليس االعتقال التعس��في واحملاكمات غير العادلة
فقط هما ما حلق مبعتقلي الرأي والضمير في سوريا،
بل تعدياه إلى جملة ممارس��ات هدفت إلى التش��هير
العلني بهم ،والتضييق عليهم في ظروف اعتقالهم
فض�لا عن تع��رض بعضه��م لالعتداء اجلس��دي في
سجنهم.
بعي��د اعتق��ال ميش��يل كيل��و وزمالئه ،نش��رت
جري��دة الثورة الرس��مية مقاال إلح��دى اإلعالميات
اللبنانيات ،تتهم فيه ميش��يل بقبض أموال من أحد
السياس��يني اللبنانيني ،وتوزيعه��ا على املوقعني على
اإلعالن ،ومن املهم ج��دا أن نذكر بأن النيابة العامة
في س��وريا ،رفضت ،دون أي مبرر قانوني تس��جيل
ش��كوى تق��دم به��ا ميش��يل كيل��و ض��د اإلعالمية
املذكورة وصحيفة الثورة في س��ابقة هي األغرب من
نوعها.
م��ن ناحية أخرى ،مت وضع معتقلي إعالن دمش��ق
بيروت باإلضافة إلى املعارض كمال اللبواني وآخرين
من املعتقلني السياسيني ،في السجن اجلنائي؛ حيث
مت توزيعهم على مختلف أجنحة السجن .أحدهم في
جناح الدعارة واجلرائم األخالقية ،والثاني في جناح
السرقة عن طريق العنف ،وهكذا .وقد مت حرمانهم
م��ن «مزاي��ا املعتقل�ين اجلنائي�ين» في الوق��ت الذي
َيرف��ض في��ه اعتباره��م كمعتقلي رأي .على س��بيل
املثال ،أجبروا على ارتداء زي الس��جن -على الرغم
م��ن أن القان��ون يجعل هذا اللب��اس إجباريا في حالة
احملكومني فقط -باعتبارهم سجناء جنائيني عاديني،
لكن زيارات ذويهم و محاميهم جتري بحضور ضابط
يقوم بتس��جيل كل كلمة يتفوهون بها خالفا ملا هو
عليه احلال بالنسبة للسجناء العاديني.
أكثر من ذلك ،أنه جرى حتريض بعض الس��جناء
ضده��م ،فتع��رض كل م��ن كم��ال اللبوان��ي وف��احت
جاموس وأنور البني للضرب على يد سجناء آخرين،
على مرأى ومس��مع من حراس السجن الذين وقفوا
موقف املتفرج .هذا فيما يبقى املعتقلون في س��جن
صيدناي��ا ضم��ن ظ��روف أكثر قس��وة ،حيث يحرم
أولئ��ك الذي��ن لم يصدر بحقهم حك��م قضائي بعد
م��ن زيارة ذويهم ،وعلى ذلك حرم الش��بان الثمانية
املذك��ورون س��ابقا في هذا املقال من تلق��ي أية زيارة
من عائالتهم منذ حوالي العام ،وقد متتد محاكمتهم
أشهر عديدة أخرى ،وهو ما ميدد من ظروف عزلتهم
ع��ن العالم اخلارجي وحرمانهم من أبس��ط حقوقهم
في تلقي الزيارات.

ما وراء االعتقال

وألن االعتق��االت ش��ملت نش��طاء م��ن مختلف
التنظيم��ات والتيارات ،من منظم��ات حقوقية ومن
أح��زاب سياس��ية ،مثقف�ين مس��تقلني و أش��خاص
عل��ى هام��ش احل��راك الدميقراط��ي ،مبا يوح��ي بأن
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ه��دف االعتق��ال ه��و أبع��د م��ن
أش��خاص املعتقلني بح��د ذاتهم.
الرس��الة التي أراد النظام السوري
توجيهها عبر ه��ذه االعتقاالت،
تتمثل في تضييق الهامش الضيق
أصال الذي ينش��ط ضمنه احلراك
ميشيل كيلو
الدميقراط��ي الس��وري ،بحي��ث
يغدو ثقب إبرة تصعب فيه املناورة واحلركة .وذلك
م��ع اإلبقاء على ه��ذا الثق��ب مفتوح��ا للضرورات
الدعائية البحتة.
فاالعتق��االت التعس��فية كان��ت احللق��ة األقوى
لكنها ليس��ت األوحد ،في سلسلة إجراءات هدفت
إل��ى إضعاف ذل��ك احلراك عبر ضربه م��ن اخلارج أو
تفكيك��ه م��ن الداخ��ل .ومن ذل��ك ،ارتف��اع وتيرة
االس��تدعاءات األمنية في أوس��اط النشطاء ،ارتفاع
ع��دد املمنوع�ين من املغادرة بش��كل غير مس��بوق،
فض االجتماع��ات بالقوة ،فصل عدد من النش��طاء
م��ن وظائفهم والتضييق عليهم في لقمة عيش��هم،
فض�لا على اللعب على وت��ر اخلالفات والتناقضات
الداخلي��ة التي أنهكت احلراك احلقوقي منه بش��كل
خاص.
جدير باإلش��ارة هن��ا إلى أن التردي املس��تمر في
أوض��اع حقوق اإلنس��ان الس��وري ،وإن يش��ير في
جانب منه إلى عدم قابلية بنية الس��لطة ألي ش��كل
من أش��كال اإلصالح والتغيير ،فإنه في جانب آخر،
ال ميك��ن فصله ع��ن مجم��ل التط��ورات والتغيرات
اإلقليمي��ة والدولي��ة احمليطة وذات الصلة بس��وريا،
خاص��ة في ظل الضغ��وط التي يتعرض له��ا النظام،
والت��ي تدف��ع به إل��ى محاولة اإلمس��اك بق��وة أكبر
بالداخل الس��وري بغية التفرغ ملواجهة اخلارج الذي
يهدد س��لطته .ونكتفي باإلشارة إلى غياب املمثلني
الس��وريني الرس��ميني ع��ن جلس��ة بروكس��ل الت��ي
عق��دت مؤخرا ملناقش��ة اتفاقية الش��راكة األوروبية
املتوس��طية ،التي يش��كل احت��رام حقوق اإلنس��ان
واحلري��ات العامة فيها بن��دا مهما ،فضال عن تأكيد
وف��د البرملان األوروب��ي الذي زار س��وريا نهاية العام
املاضي ،وأجرى فيها لقاءات مع مس��ئولني رسميني
ونشطاء في املجتمع املدني ،على أن االحتاد األوروبي
لن يوقع اتفاقية الش��راكة قب��ل حتقيق تقدم ملموس
في ملف حقوق اإلنسان في سوريا ،في الوقت الذي
تصر فيه السلطة السورية على أن هذا امللف هو شأن
داخلي ال يحق لألوروبيني البحث فيه قبل أن تصبح
سوريا طرفا في اتفاقية الشراكة .وهذا مبجمله يدل
على بقاء مسألة حقوق اإلنسان واحلريات العامة في
سوريا ،مجرد ورقة تستخدم ضمن أوراق أخرى في
سياسة النظام مع الغرب ،دون وجود أي توجه نحو
احترام هذه احلقوق لذاتها وكسياسة إصالح وتغيير
داخليني .ولي��س األمر مع األوروبي�ين واألمريكيني
أفضل حاال ،فعلى الرغم من بعض املطالبات العلنية
من قبل اإلدارة األمريكية واالحتاد األوروبي بضرورة
اإلف��راج عن املعتقل�ين واحترام حقوق اإلنس��ان في
س��وريا ،فإن هذا امللف يبقى ثانويا جدا بالنسبة إلى
هذه األطراف مقارنة بامللف��ات ذات البعد اإلقليمي
كالعراق ولبنان.

يف النتائج

ف��ي ظ��ل اس��تمرار العم��ل بالقوان�ين واألقضية
االس��تثنائية ،وم��ع غي��اب مب��دأ فص��ل الس��لطات
واس��تقاللها ،يبق��ى احل��راك الدميقراط��ي الس��وري
مبجم��ل أطياف��ه احلزبي��ة واحلقوقي��ة واملجتمعي��ة
والثقافي��ة ،وحي��دا ف��ي مواجهة انته��اكات حقوق
اإلنس��ان عب��ر كش��فها وتوثيقها وس��لوك مختلف
الط��رق م��ن أجل احلد منه��ا ،والعمل على ترس��يخ
ثقاف��ة الدميقراطي��ة واحت��رام اآلخ��ر ف��ي املجتمع.
لكن هذه املهام الصعبة أساس��ا ،غدت أكثر صعوبة
م��ع حمالت القم��ع املتتالية ضد ه��ذا احلراك ،وهو
م��ا انعكس بطئا في حركته وتش��تتا ف��ي مواقفه في
أحيان كثيرة.
ولعل أكثر ما أصاب هذا احلراك من س��وء يتمثل
ف��ي تفوي��ت الفرص��ة علي��ه من أج��ل تقيي��م أدائه
وتصوي��ب أخطائ��ه املاضي��ة ،عل��ى طري��ق تطوي��ر
جتربته وإغنائها .حيث أصبح منش��غال إلى حد بعيد
ف��ي النضال من أج��ل البقاء قبل أي ش��يء آخر .في
ظ��ل حصار مطبق يدف��ع أحيانا إلى الع��ودة النتهاج
أس��اليب العمل الس��ري وم��ا يعتريها م��ن مثالب،
وأحيانا أخرى إلى االنكفاء والتراجع ،أو إلى تكرار
نفس��ه في الظروف واملواقف املختلفة ،وهي جميعا
أوض��اع ال تتيح مجاال للتقدم أو التطور على صعيد
الذات ،فكيف على صعيد املجتمع؟!
وانطالق��ا م��ن هذا الواق��ع املعقد يغ��دو احلديث
عن إغالق ملف االعتقال السياس��ي في س��وريا غير
ممك��ن من دون العم��ل على تغيير سياس��ي جذري،
يشمل وقف العمل بقانون الطوارئ ،وإلغاء القضاء
االستثنائي وحتقيق سيادة واستقالل القضاء ،وكف
يد األجهزة األمنية عن التدخل في أدق تفاصيل حياة
املجتمع وحراك��ه ،وإصدار قوانني حديثة تتوافق مع
املواثي��ق الدولية حلقوق اإلنس��ان .لكن ذلك ال مينع
–وبالت��وازي -من العمل على معاجلة قضية معتقلي
ال��رأي احلالي�ين م��ن مختل��ف جوانبه��ا ،وت��دارك
الس��لبيات التي اعترت ه��ذا العمل حتى اآلن ،ومن
ذلك ،تش��كيل هيئة دفاع تتمتع بالتنسيق فيما بني
أعضائها ،ووضع اس��تراتيجية واضح��ة للدفاع عن
معتقل��ي الرأي تفادي��ا لتض��ارب اآلراء واملواقف ما
ب�ين اعتماد اخلط القانوني أو السياس��ي في الدفاع،
ومحاول��ة االس��تعانة مبحام�ين ع��رب أو دولي�ين مبا
يعط��ي قضي��ة املعتق��ل بعدا أوس��ع وزخم��ا إعالميا
أكب��ر ،فضال ع��ن االس��تفادة من خبراته��م في هذا
املج��ال ،وتفادي االنتقائية في احلمالت التي تهدف
إل��ى اإلفراج عن املعتقلني ،والت��ي تقتصر عادة على
األسماء املعروفة.
يبقى أن قضية معتقلي الرأي في سوريا ،ليست
قضية سياس��ية أو حقوقية أو إنسانية ،بل هي ذلك
كل��ه ،ويقتض��ي التعام��ل معها
من ه��ذا املنطل��ق ،ومبا يش��مل
العم��ل عل��ى احمل��اور كاف��ة م��ن
أج��ل اإلفراج عن جميع معتقلي
ال��رأي والضمي��ر ف��ي س��وريا،
ووق��ف عملي��ات االعتق��االت
التعسفية وصوال إلى إغالق هذا
د.عارف دليلة
امللف نهائيا.

