
1 2006 πjôHCG 69 Oó©dG

عصام الدين محمد حسن

العنف  اندالع  من  فقط  أشهر  ستة  نحو  بعد 
تناقلته  ما  خلفيات  على  باإلسكندرية  الطائفي 
مت  ملسرحية  دي"  "سي.  حول  الصحف  بعض 
وتضمنت  سنتني  قبل  الكنائس  بإحدى  عرضها 
عادت  لرسوله،  إساءات  أو  باإلسالم  مساسا 
ألحداث  مسرحا  لتكون  مجددا  اإلسكندرية 
واألقباط  املسلمني  بني  وصدامات  جديدة  عنف 
خالل تظاهرات رفعت فيها املصاحف في مواجهة 
الصلبان، ورفع فيها املسلمون شعارات من نوع 
"فداك يا رسول اهللا"، بينما رفع األقباط الفتات ال 
تخلو من داللة على الشعور باالضطهاد من قبيل 
"لن نغادر" وقد تفجرت هذه األحداث في أعقاب 
ما شهدته اإلسكندرية من اعتداء آثم على ثالث 
احتفاالت  وقبيل  املاضي  أبريل   ٢٠ في  كنائس 
املصلني  أحد  بحياة  أودى  املجيد،  القيامة  عيد 
داخل  املتواجدين  من  آخر  عدد  وإصابة  األقباط 

هذه الكنائس أو املتجمعني أمامها.
أجهزة  سارعت  والذي  ذاته  حد  في  االعتداء 
أي  إجراء  قبل  من  اإلسكندرية  ومحافظ  األمن 
به  قام  فردي  عمل  بأنه  للزعم  بشأنه  حتقيقات 
كاملعتاد مختل عقليا أظهر قصورا أمنيا فادحا في 
وأعاد  املواطنني  أرواح  وحماية  العبادة  دور  تأمني 
بدت  املشحونة حوادث عديدة  القبطية  للذاكرة 
في  مبسئولياتها  القيام  عن  عاجزة  الدولة  فيها 
حماية املواطنني األقباط وتركوا خاللها ممتلكاتهم 
أو  لرصاصات  املنال  سهل  هدفا  عبادتهم  ودور 
سكاكني وسيوف اجلماعات املتطرفة أو املتعصبني 
السياق  الذاكرة في هذا  دينيا، وليس بعيدا عن 
ومذبحة  قرقاص،  أبو  ومذبحة  ديروط،  مذبحة 
دير احملرق ومذبحة الكشح الثانية بصعيد مصر، 
وأحداث العنف التي شهدتها عزبة األقباط بقرية 

دميانة مبحافظة الشرقية في التسعينيات.
كانت  األخيرة  اإلسكندرية  أحداث  قبل  ومن 
مصر مسرحا للعديد من أحداث العنف الطائفي 
قرية  التي شهدتها  أبرزها األحداث  رمبا كان من 
قيام  والتي شهدت  املاضي  يناير  في  كفر سالمة 
بعض أبناء القرية من املسلمني بإحراق منازل ٢٠ 
أسرة قبطية في أعقاب مشاجرة عادية بني عائلة 
مواطن  مبصرع  انتهت  مسلمة  وأخرى  قبطية 
التي  العديسات  مسلم، فضال عن أحداث قرية  
قام فيها متجمهرون من املسلمني مبحاولة إحراق 
كنيسة بالقرية على زعم أنه قد أعيد بناؤها من 
إلى  أفضى  ما  وهو  ترخيص  على  احلصول  دون 

مصرع مواطن قبطي على األقل.
وتكشف أحداث اإلسكندرية ذاتها على األقل 
األمن  أجهزة  تواطؤ-  يكن  لم  –إن  تقاعس  عن 
ممتلكات  طالت  التي  لالعتداءات  التصدي  في 
عن  فضال  األقباط،  من  عدد  ومحال  وسيارات 

كنيستهم مبنطقة العصافرة.
لقد بات واضحا أن االحتقان الديني والطائفي 
التي لن  إلى مرحلة  عالية من اخلطورة  قد وصل 
يفلح معها استمرار ترديد االسطوانات املشروخة 
حول الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لعنصري 
لكال  الدينية  الرموز  بني  اللحى  تقبيل  أو  األمة، 
التوترات  ملف  على  اإلبقاء  أو  "املعسكرين"، 
الدينية محصورا في يد أجهزة األمن التي تزيده 
تأزما، األمر الذي من شأنه أن يعمق من تصاعد 
مشاعر الكراهية، وتنامي ثقافة التوجس والريبة 
املتبادلة بني قطاعات واسعة من املسلمني واألقباط 
على حد سواء. وال شك أيضا أن مجمل املعاجلات 
إلى  آلت  قد  الطائفية  األزمات  مللف  الرسمية 
على  وااللتفاف  األزمات  هذه  شأن  من  التبسيط 
األسباب التي تقود إلى توترها وتصاعدها اكتفاًء 

باملسكنات الوقتية ويرد في هذا اإلطار ما يلي:
الدولة  قبل  من  الشديد  التباطؤ  استمرار   -١
في معاجلة مشكالت األقباط وثيقة الصلة بأعمال 
فمن  الفرص.  وتكافؤ  واملساواة  املواطنة  قواعد 
غير املعقول أن يظل حق األقباط في بناء أو جتديد 
الهمايوني  باخلط  مرهونا  كنائسهم  ترميمم  أو 
الصادر منذ العهد العثماني وال يخفف من ذلك 
آلت  التي  العالي"  "الباب  صالحيات  بعض  نقل 

فيما بعد إلى رئيس اجلمهورية، إلى احملافظني.
يستشعره  ما  السياق  هذا  في  أيضا  وهنالك 
بالتمييز  يتعلق  فيما  مزمن  غنب  من  األقباط 
ضدهم في تولي الوظائف العامة واملناصب العليا 

في الدولة.
التمييز بشكل  مظاهر  فإن  ذلك  وفضال على 
أسقطت  التي  التعليم  مناهج  في  تتبدى  صارخ 
عمدا احلقبة القبطية من دراسة التاريخ املصري، 
غير  قدر  حفظ  على  األقباط  الطالب  وتكره 
النبوية،  واألحاديث  القرآنية  النصوص  من  قليل 
وتغفل عن تقدمي القيم املشتركة فيما بني األديان 

عموما.
للمسلمني  موجها  عامة  بصفة  اإلعالم  ويبدو 
الدينية،  البرامج  في  الهائل  التوسع  مع  سّيما 
سواء في تليفزيون الدولة أو حتى في الفضائيات 

املستقلة.
٢- ميل املعاجلات الرسمية لألزمات الطائفية 
التلقائي  االجتماعي  الطابع  ذات  وبخاصة 
حلساب  جانبا  القانون  تنحية  إلى  والعشوائي 
مواءمات سياسية واللجوء إلى املعاجلات العرفية 

ومجالس الصلح التي تقود في نهاية املطاف إلى 
التحريض  أو  العنف  في  الضالعة  األطراف  تيقن 
والعقاب.  احملاسبة  عن  مبنأى  أنها  إلى  الطائفي 
ورمبا كان أبرز األمثلة على ذلك ما حدث مؤخرا 
النية  التي اجتهت  بالشرقية  في قرية كفر سالمة 
في حينها إلغالق ملف أحداثها بتشكيل مجلس 
ومأمور  احملافظة  عام  سكرتير  بحضور  للصلح 
أسرة   ٢٠ إلزام  إلى  انتهى  القمح  منيا  مركز 
دفع  على  منازلها  في  النيران  أضرمت  قبطية 
نصف مليون جنيه على سبيل الدية ألهل القتيل 
املسلم وإخراج أفراد هذه األسر من القرية لكون 
املسلم كما  قتل  في  فيه  املشتبه  أفرادها هو  أحد 
أجبروا على بيع عقاراتهم اململوكة ألبناء القتيل، 
نزيه  حتقيق  عبر  القانون  إعمال حكم  عن  بديال 
ومحاكمات عادلة، سواء في جرمية القتل أو في 

جرائم حرائق املنازل واالعتداء على املمتلكات.
املعاجلة  في  السياسية  املواءمات  وتبدو 
وفاء  السيدة  إسالم  إشهار  واقعة  في  أيضا  جلية 
قسطنطني –زوجة رجل دين قبطي- حيث انتهى 
األمن  أجهزة  مبعرفة  للكنيسة  بتسليمها  األمر 
بعد مظاهرات غاضبة لألقباط، بديال عن اإلقرار 
بحرية،  تختارها  التي  الديانة  اعتناق  في  بحقها 
لضغوط  تعرضها  يثبت  ما  يتوافر  ال  أنه  طاملا 

أجبرتها على اعتناق اإلسالم.
واضحة  السياسية  املواءمات  أيضا  تبدو  كما 
التأثير في إغالق ملف التحقيقات في األحداث 
الطائفية التي جرت في أكتوبر املاضي على صلة 
للرأي  يتضح  أن  دومنا  الشهيرة  "سي.دي"  بالـ 
املسئولة  باألطراف  يتعلق  فيما  احلقائق  العام 
املسئولة  الصحف  أو  "السي.دي"  تسريب  عن 
عن إشعال هذه الفتنة، أو األطراف املسئولة عن 

إشعال أحداث العنف في تلك األزمة.
ملف  معاجلة  في  الشفافية  غياب  ويؤدي 
األزمات الطائفية إلى تهيئة مناخ خصب لترويج 
من  الديني  للتحول  حاالت  حول  الشائعات  
أبرز  كان  ورمبا  العكس.  أو  لإلسالم  املسيحية 
ماريان  الفتاتني  اختفاء  واقعة  ذلك  على  األمثلة 
وكريستني ملدة عامني تقريبا، والزعم باختطافهما 
من قبل بعض اجلماعات وإجبارهما على اعتناق 
اإلسالم. حيث التزمت أجهزة األمن الصمت جتاه 
البالغات املقدمة في هذا الصدد، ولم تفصح عن 
يوم  بعد  إال  االختفاء  ملالبسات  الرسمية  الرواية 
إثر  اجلمهورية على  رئيس  تدخل  من  فقط  واحد 
ثم  ومن  الفضائيات.  إحدى  على  القضية  تناول 
إلى  عامني  ملدة  املعلومات  على  التعتيم  أدى  فقد 
استمرار الشكوك لدى األسرة ولدى قطاع واسع 
التي زعمت أن  الرواية الرسمية  من األقباط جتاه 
ودخلتا  املسلمني  من  باثنني  تزوجتا  قد  الفتاتني 
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العودة  ويرفضان  إرادتهما  مبحض  اإلسالم 
ألسرتهما.

٣- إن جانبا مهمًا من ظواهر االحتقان الديني 
النظام  وسلوك  بنية  في  تفسيره  يجد  والطائفي 
عام  منذ  منهجية  بصورة  قاد  الذي  االستبدادي 
١٩٥٢ مصادرة كاملة للحريات، وأفضى إلى خنق 
بصفة  املدني  واحلراك  واحلزبية  السياسية  احلياة 
عامة، وهو ما أسهم في العزوف العام للمواطنني 
عن املشاركة في الشأن العام، واجتاه األقباط بصفة 
فاقم  وقد  الثقافية،  احلياة  من  لالنسحاب  خاصة 
من ذلك اجتاه النظام وبكثافة إلى توظيف الدين 
وبخاصة منذ بداية السبعينيات كمصدر لتعزيز 
بعيد  إلى حد  تآكلت  التي  السياسية  مشروعيته 
بفعل تداعيات هزمية ١٩٦٧ واستخدم في ذلك 
واجلماعات  السياسي  اإلسالم  تيارات  بعض 
توازن  إحداث  أو  املعارضة  ضرب  في  الدينية 

سياسي معها.
أو  للدين  السياسي  التوظيف  ساهم  وقد 
اإلسالم بوصفه دين األغلبية في انسحاب األقباط 
من دائرة املشاركة السياسية وقاد بهم إلى مزيد 
املؤسسة  على  واالنكفاء  واالنعزال  التقوقع  من 
الكنيسة  باتت  بحيث  ورموزها  القبطية  الدينية 
واملالذ  األقباط  ألنشطة  العام  املجال  تشكل 
املمثل  أو  والوسيط  واحلماية  باألمان  للشعور 

السياسي لألقباط لدى الدولة.
التوظيف  على  أيضا  ترتب  فقد  املقابل  وفي 
السياسي للدين من قبل الدولة اختالل التوازنات 
السياسي  اإلسالم  لصالح  السياسية  القوى  بني 
دور  وتصاعد  املسلمني،  اإلخوان  وجماعة 
األزهر،  في  ممثلة  اإلسالمية  الدينية  املؤسسة 
على  اإلسالمية  الصبغة  ذات  الضغوط  وتنامي 
"أسلمتها"  أجل  من  املصرية  القانونية  البنية 
والذي   ١٩٨٠ عام  الدستور  تعديل  مع  وخاصة 
املصدر  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  معه  أصبحت 

الرئيسي للتشريع.
العمل  على  الهائلة  القيود  استمرار  ظل  وفي 

على  املتواصلة  والضغوط  واحلزبي،  السياسي 
إلى  عمليا  األمور  آلت  فقد  املدني،  املجتمع 
اإلخوان  جنح  الذي  السياسي  الفضاء  "أسلمة" 
املسلمون في شغله تدريجيا إلى احلد الذي باتت 
فيه اجلماعة احملظورة قانونا متثل الكتلة الرئيسية 
قبة  حتت  الوحيدة-  تكن  لم  –إن  للمعارضة 

البرملان.
املتواصل  الصعود  هذا  شأن  من  أن  يخفى  وال 
املسلمني  اإلخوان  وجماعة  السياسي  لإلسالم 
إلى  بدوره  يقود  أن  املتشدد  اإلسالمي  بخطابهم 
مقابلته بخطاب مماثل في التشدد والتطرف لدى 
املعسكر اآلخر غير املسلم. وخاصة في ظل قراءة 
واقعية حلالة الضعف التي متر بها الدولة حتت وطأة 

ضغوط البيئة الدولية واإلقليمية والداخلية.
الرسمية  ومعاجلاته  االستبداد  نظام  قاد  لقد 
مشاعر  تأجيج  إلى  الطائفية  األزمات  مللف 
الكراهية بني أبناء الوطن الواحد مبا ينذر بنتائج 
كارثية يصعب تفاديها مستقبال، وبات من املتعذر 
شامل  برنامج  غياب  في  املخاطر  هذه  تفادي 
االعتبار  وإعادة  والدستوري  السياسي  لإلصالح 
في  املساواة  عليها  تتأسس  التي  املواطنة  لقاعدة 
احلقوق والواجبات بني جميع املواطنني. ويرد في 

هذا الصدد على وجه اخلصوص.
والقواعد  الهمايوني  اخلط  قانون  إلغاء   :’hCG

العزبي  بقواعد  (املعروفة  الكنائس  لبناء  العشر 
العبادة  دور  لبناء  موحد  قانون  وإصدار  باشا)، 
األديان  أتباع  بني  املساواة  يكفل  وصيانتها 

واملذاهب الدينية.
اإلصالح  استحقاقات  على  النزول   :É«fÉK

الدميقراطي وعلى األخص فيما يتعلق برفع القيود 
تكوين  وحرية  احلزبي  السياسي  العمل  على 
األحزاب وإطالق حريات التعبير وحرية تكوين 
ومن شأن  احلكومية،  غير  واملنظمات  اجلمعيات 

ذلك أن يضع حدا لتديني الفضاء السياسي.
على  يقوم  جديد  انتخابي  نظام  تبني   :ÉãdÉK

القوائم النسبية غير املشروطة، ويحفز األحزاب 

من  وغيرهم  األقباط  من  مبرشحني  التقدم  على 
استخدام  على  حظرًا  ويفرض  املهمشة،  الفئات 
الشعارات الدينية وابتزاز أصوات الناخبني باسم 
تعكس  أن  لضمان  أفضل  فرصا  ويهيئ  الدين، 
واالجتماعي  السياسي  التنوع  االنتخابات  نتائج 

والثقافي والديني لفئات املجتمع املصري.
الفرص  وتكافؤ  املساواة  مبادئ  إعمال   :É©HGQ

بحيث  العامة  الوظائف  شغل  في  التمييز  وعدم 
ال يخضع تولي هذه الوظائف إال ملعايير الكفاءة 

املهنية.
الطائفي  العنف  أعمال  مواجهة  إن   :É°ùeÉN

عليها،  التعتيم  أو  من شأنها  بالتهوين  تتأتى  لن 
وينبغي إحاطة الرأي العام باحلقائق كاملة في مثل 
هذه األعمال كما ينبغي تطبيق القانون بصرامة 
تأجيج  في  تشارك  التي  األطراف  مختلف  على 

أعمال العنف الطائفي.
التعليم  ملناهج  شاملة  مراجعة  إجراء   :É°SOÉ°S

قيم  من  اإلعالء  تستهدف  اإلعالم  وسياسات 
ونبذ  واحلريات  املواطنة  ثقافة  وتعزز  التسامح 
والكراهية  التعصب  سموم  واستئصال  العنف 
مواثيق  وتفعيل  تطوير  على  والعمل  الدينية 
التصدي  في  واإلعالمية  الصحفية  الشرف 
القواعد  تنتهك  التي  اإلعالمية  للمعاجلات 
الفنت  املهنية وأخالقيات املهنة وتسهم في إذكاء 

والتعصب.
هموم  معاجلة  أن  على  التأكيد  يبقى   :GÒNCG

األقباط ال ميكن أن تتم مبعزل عن الرؤية الشاملة 
للمواطنة املنقوصة وإهدار حقوق اإلنسان ملجمل 
السياسي  االستبداد  مناخ  ظل  في  املصريني 
شامل  برنامج  ودومنا  الديني..  والتعصب 
سياسية  إرادة  وتوافر  املناحي  شتى  في  لإلصالح 
طائفية  خطابات  أسير  املجتمع  سيظل  لتنفيذه، 
وتؤخر  األقباط  بحقوق  وتضر  انقسامه  تكرس 
من  ممتدة  حقبة  من  عامة  بصفة  املصريني  خالص 

االستبداد.

تبنت املنظمة الكندية املصرية حلقوق اإلنسان حملة جلمع التوقيعات على عريضة تطالب السلطات املصرية بتحمل مسئولياتها في اتخاذ اإلجراءات الفعالة 
لعالج مشاكل األقباط حتت شعار "حقوق متساوية لكل املصريني" طالبت العريضة باتخاذ إجراءات فورية للتأكيد على التزام السلطات احلكومية – كل في 
موقعه – باحترام حقوق اإلنسان والتأكيد على أنه ال حصانة وال مفر من العقوبة لكل من ينتهك حقوق املواطنني وطالبت العريضة مجلس الشعب املصري 
بإصدار تشريع قانوني يوحد إجراءات بناء وترميم دور العبادة وملحقاتها وكل املؤسسات التابعة لكل املجتمعات الدينية تأكيدًا على املساواة الكاملة بني 
كل املصريني. كما تطالب العريضة مجلس الشعب بصياغة ميثاق مصري للحقوق واحلريات يكون جزءًا من الدستور املصري ويضمن صراحة حقوق املرأة 

وحقوق األقليات واألطفال واملعاقني طبقًا للمواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
واجلدير بالذكر أن مطلب إصدار قانوني موحد لدور العبادة كانت قد تبنته اللجنة البرملانية املشكلة لتقصي احلقائق في أحداث الفتنة الطائفية في اخلانكة 
عام ١٩٧٢ باعتباره مدخًال أساسيًا ملعاجلة أحداث العنف الطائفي التي اندلعت مرارًا بعد ذلك ألسباب وثيقة الصلة بالقيود ذات الطابع التمييزي على حق 

األقباط في بناء وترميم كنائسهم.
وقد ذكرت العريضة التي صيغت في أعقاب أحداث العنف الطائفي بقرية العديسات مبحافظة األقصر في يناير املاضي باالنتهاكات التي طالت األقباط 
في تلك األحداث وشملت انتهاك احلق في احلياة وحرمة املساكن واحلق في املساواة أمام القانون فضًال عن احلق في ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة 
عالوة على إهدار حق املتضررين من هذه االعتداءات في توفير سبيل فعال للتظلم بسبب عدم جتاوب السلطات ورفضها الكشف عن مدبري ومنفذي أعمال 

العنف.

Újô°üŸG πµd ájhÉ°ùàe ¥ƒ≤M ƒëf
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القاهرة  مركز  نظمها  ندوة  في  ذلك  جاء 
ابن  صالون  إطار  في  اإلنسان  حقوق  لدراسات 
رشد في ٣٠ إبريل ٢٠٠٦ حتت عنوان "هل نقول 
الدين  بهي  أدارها  ؟!"  الوطنية  للوحدة  وداعًا 
في  املفارقة  إن  إلى  مشيرا  املركز،  مدير  حسن 
أحداث اإلسكندرية األخيرة أن املتهم في االعتداء 
سيفه  شاهر  وهو  يهتف  كان  الكنائس  على 
بالهتاف الذي رددته عشرات األلوف في مناسبة 
الدامناركية  بالصحف  الرسوم  على  االحتجاج 
مصر وهو شعار "فداك يا رسول اهللا" مبا يعني أنه 
هو وغيره ينظرون للمسيحيني على أنهم ليسوا 
امتداد ملواطنني  أنهم  الوطن وإمنا على  أشقاء في 
في دولة أخرى يجمعهم دين واحد بصرف النظر 

عن املذهب الذي يتبعه هؤالء أو أولئك.
من  احلكومة  اعتراف  رغم  أنه  بهي  وأضاف 
مشكلة  بوجود   ١٩٧٢ عام  اخلانكة  أحداث 
طائفية وتشكيلها جلنة في ١٩٧٢ برئاسة املرحوم 
أهملت  أنها  إلى  لدراستها،  العطيفي  جمال 
؟  وتوصياتها  اللجنة  هذه  عن  الصادر  التقرير 
كانت  إذا  ما  حول   – بهي  حسب   – والسؤال 
احلكومة عاجزة عن تنفيذ هذه التوصيات أم أنها 
تستفيد سياسيًا من استمرار هذه املشكلة ؟ وما 
قانون  مشروع  احلكومة  تقدمي  دون  يحول  الذي 
يكفل املساواة احلقيقة بني املسلمني وغيرهم في 
بناء دور العبادة وأن تعلن رفضها ألي شكل من 
تعلن قطيعة  املسيحيني وأن  التمييز ضد  أشكال 

كاملة مع ممارسات التمييز ؟!
جريدة  حترير  رئيس  سيدهم  يوسف  وحتدث 
تعبير  من  التوجس  دائم  أنه  إلى  فأشار  "وطني" 
سياسي  تعبير  أنه  إلى  مشيرًا  الوطنية"  "الوحدة 
في  استخدامه  ومت  فاسد  واقع  لزخرفة  صكه  مت 
والتغطية  التعتيم  بهدف  الرسمية  املناسبات 

على ما عرف باسم الفتنة الطائفية ملداراة الواقع 
الفاسد.

الوطنية بقى  الوحدة  تعبير  أن  أضاف سيدهم 
السياسي  االستخدام  دائرة  في  لألسف محصورًا 
الفجوة  الداء يستشري، وتركت  له، بينما ترك 
بني املسلمني واملسيحيني تتسع وأكد أن املواطنة 
هي املدخل إلنقاذ البلد، مشيرًا إلى احلاجة امللحة 
على  املواطنة  حلقوق  مصري  مجلس  إنشاء  إلى 

غرار املجلس القومي حلقوق اإلنسان.
إلى  التي أدت  أضاف سيدهم أن من األسباب 
تعبير  هو  اللعني  املسلسل  هذا  وتردي  استمرار 
فتنة  ليس  يحدث  ما  أن  وأكد  الطائفية".  "الفنت 
طائفية كما حدث في إيرلندا ولبنان ويوغسالفيا 
التوازن  الفتنة  هذه  مقومات  ضمن  من  ألن 
وفي  العدد  في  متساويتني  كتلتني  أو  قوتني  بني 
يتلقون  مصر  في  املسيحيني  أن  حني  على  القوة 
وعدم  وتكفيرهم  بكراهيتهم  ويبشر  الضربات 

التعامل معهم.
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ورأي سيدهم أن الواقع أبعد ما يكون عن وضع 
مؤكدًا  مسلم  شارع  مواجهة  في  مسيحي  شارع 
على أهمية حشد شارع مصري يعزل الفئة الضالة 
هناك  أن  إلى  مشيرًا  مجتمعاتنا  على  الدخيلة 
جميعًا  املصريني  هموم  متثل  مجتمعية  مشكلة 
وأن امللف القبطي يجب أن ينزع من داخل امللف 
األمني املصري وأن يتم وضعه داخل ملف الهموم 
املصريني  هموم  من  كجزء  املصرية  املجتمعية 
معتبرًا أن هذا ميثل اخلطوة األولى الصحيحة في 

اجتاه املواطنة.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتصرف بشكل 
يثبت أنها راعية جلميع مواطنيها وليست منحازة 

جلزء منهم على حساب اآلخر. وقال إن النظام ال 
يعدل بني مواطنيه املسلمني واملسيحيني وأن هناك 
بناء  ملوضوع  احلاكمة  للتشريعات  بغيضا  ملفا 
وصيانة دور العبادة، مؤكدًا أنه لن لن يتم تأطير 
ملف  فيما يخص  املصريني  بني  احلقيقية  املساواة 
دور العبادة إال بالقانون املوحد لبناء دور العبادة.

وأكد أن الدولة ال تتصرف بحياد جتاه مواطنيها 
والوظائف  العليا  املناصب  تقلد  في  في حقوقهم 
االستحقاق  فوق  الدينية  الهوية  وتعلي  القيادية 
من  األقباط  معاناة  استمرار  إلى  كذلك  وأشار 
تهميش إعالمي وتعليمي، مؤكدا احلاجة إلى ثورة 
على املؤسسة التعليمية في مدرسيها ومدرساتها 
الفساد  براءة تالميذهم ويزرعون  يغتالون  الذين 
في عقولهم مشيرًا إلى وجود ٣٠ عامًا من تراكم 
تستقطب  الكنيسة  جعل  مبا  األقباط  على  الغنب 

األقباط واحتفظت بهم في كنفها.
وأشار كذلك إلى انكماش مؤسسات املجتمع 
املدني في ظل الشمولية وأن على هذه املؤسسات 
املصريني  تعريف  تعيد  أن  في  جدًا  مهم  دور 
حقيقية  حياتية  أنشطة  في  البعض  ببعضهم 
وليس  الرمضانية  املوائد  على  وليس  ويومية 

بتبادل كروت املعايدة في املناسبات املختلفة.
"الكلمة"  مركز  مدير  نخلة  ممدوح  تناول  ثم 
أن  من  محذرًا  احلديث،  أطراف  اإلنسان  حلقوق 
مصر قد تكون مقبلة على حرب أهلية، مشيرًا إلى 
أنه إذا استمر الوضع على ما هو فالبد أن يدافع 
املسيحيون عن أنفسهم. وأشار إلى أن هناك عدة 
في  األقباط  على  االعتداءات  وراء  تقف  أسباب 
املسلم  الطفل  وتلقني  املتطرف  التعليم  مقدمتها 
دينية  نصوص  وجود  وعدم  اآلخر  قبول  عدم 
التعليم والتركيز على آيات  مسيحية في مناهج 
قرآني"  "وهذا  إسالمي"  "هذا   : تقول  وأحاديث 
باإلساءة  تقوم  صحفًا  هناك  أن  نخلة  أضاف 
لهم  تتعرض  كتب  جانب  إلى  للمسيحيني 
مدلًال  وأصابعه  األمن"  "رائحة  وفيها  ولديانتهم 
على أنه شخصيًا تعرض لالتهام بالتطرف وإثارة 
الفتنة الطائفية ألنه قام برفع دعاوى قضائية ضد 
اخلط الهمايوني وحلذف خانة الديانة من البطاقة 

الشخصية.
أو  يثير  ما  الكنائس  بناء  يوجد  ال  أنه  ورأى 
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محيي الدين سعيد

أحداث  حدة  ارتفاع  وراء  تكمن  أسباب  عدة  هناك  أن  وحقوقيون  سياسيون  ونشطاء  مثقفون  أكد 
الدميقراطي واكتساب  الفترة األخيرة في مقدمتها تراجع مشروع مصر  البالد في  الطائفي في  العنف 
الدولة طابعًا بوليسيًا إلى جانب الصعود الواضح للمشروع اإلسالمي وما يعانيه املجتمع من هشاشة 

ثقافية إلى جانب تعاظم التعصب لدى التيار اليميني في احلركة املسيحية.

 من اليمني جناد البرعي، يوسف سيدهم، بهي الدين حسن، محمد السيد سعيد ، عبد املنعم أبو الفتوح، ممدوح نخلة
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الرسمي  اإلعالم  متهمًا  املسلمني  مشاعر  يستفز 
التطرف  شيوخ  بعض  ويستضيف  عنصري  بأنه 
أن  وأكد  الكنيسة  على  باللوم  دائمًا  ويلقي 
احلكوميني الرسميني يتهمون املسيحيني بالتطرف 
ويشعلون نار الفتنة مشيرًا إلى أن املعاجلة األمنية 

اخلاطئة تسهم بدورها في إذكاء الفتنة.

¿É≤àMG
عضو  الفتوح  أبو  املنعم  عبد  الدكتور  وحتدث 
مكتب اإلرشاد بجماعة اإلخوان املسلمني فأشار 
إلى أن ثمة احتقانًا موجودًا في املجتمع املصري 
ونخلة  سيدهم  ذكرها  وأن  سبق  التي  لألسباب 

وهي أسباب متعلقة بالثقافة والتعليم.
وأكد أبو الفتوح أن الدولة هي املسئول األول 
عن أحداث العنف الطائفي بني املسلمني واألقباط 
احترامها  وعدم  اجلميع  ضد  الظلم  ملمارستها 
ملواطنيها الفتًا إلى أن اضطهاد الدولة ال يقع على 
األقباط وحدهم وإمنا ميارس أيضًا ضد عدد كبير 
الذي  بالظلم  وصفه  ما  إلى  مشيرًا  املسلمني  من 
يتعرض له أفراد جماعة اإلخوان املسلمني الذين 
الوظائف  من  كبير  بعدد  االلتحاق  من  يحرمون 
بسبب انتمائهم للجماعة ولفت إلى أن الدولة ال 

ترعى مواطنيها بالشكل املطلوب.
ضربوا  الذين  البلطجية  إن  الفتوح  أبو  قال 
االنتخابات  في  وأنصارها  اجلماعة  مرشحي 
البرملانية األخيرة هم أنفسهم الذين اعتدوا على 
اعتبار  رافضًا  اإلسكندرية  أحداث  في  األقباط 
األمة  نسيج  من  جزء  إنهم  وقال  أقلية  األقباط 
إال  املسلمني  وبني  بينهم  التفرقة  الصعب  ومن 
للتطرف في  الفتوح لم ينكر وجود دعاة  أبو  أن 
اجلانبني يقومون بالترويج للخالفات املوجودة بني 
الدولة لإلخوان  عنصري األمة معتبرًا أن محاربة 

من أهم أسباب ازدياد التطرف.
الرسمية  الدينية  املؤسسة  إضعاف  إلى  ولفت 
متمثلة في األزهر مؤكدًا على أهمية توافر اإلرادة 
واملسلمني  األقباط  بني  الفتنة  ملواجهة  السياسية 
اجلهات  الذي تسعى بعض  األجنبي  التدخل  ملنع 
األمر  ذلك  على خطورة  مشددًا  إليه  اللجوء  إلى 

على مصر بعنصريها.
أي  يتعرض  أن  يجوز  ال  أنه  الفتوح  أبو  وأكد 
مصري لالضطهاد بسبب دينه أو لونه أو جنسه 
والواجبات  احلقوق  وأن  السياسية  أفكاره  أو 
النظر  دون  املواطنة  مبدأ  على  تقوم  أن  يجب 
الشعبي  الدور  واصفًا  أخرى  اعتبارات  أي  إلى 
إلى  ولفت  ضعيفًا  مازال  بأنه  األزمة  مواجهة  في 
اإلخوان  عقدها  التي  اللقاءات  مجموعة  أهمية 
في  اجلماعة  فوز  عقب  اآلراء  لتبادل  واألقباط 
االنتخابات البرملانية األخيرة معبرًا عن آماله بأنه 
يتم تنفيذ التوصيات التي مت التوصل إليها خالل 
بعدم  الوقت  نفس  في  مطالبًا  االجتماعات  تلك 
الفتنة  إشعال  من  يستفيدون  من  وراء  االنسياق 

لتحقيق مصالح معينة.

تعقيد  من  جانبًا  أن  إلى  الفتوح  أبو  وأشار 
القضية يرجع إلى أن بعض األطراف من األقباط 
يستفز  مبا  باخلارج  االستقواء  عن  يتحدثون 
دور  غياب  أن  إلى  مشيرًا  املسلمني  من  قطاعات 
الدولة وضعفها جعلها تترك أطرافًا ملواجهة هذه 
االستفزازات دون أن تقوم بواجبها في ردع ورد 

الظلم الذي يقع على هذا اجلانب أو ذاك.
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نائب  سعيد  السيد  محمد  الدكتور  وبدأ 
واالستراتيجية  السياسية  الدراسات  مركز  مدير 
باألهرام حديثه بالتأكيد على أن الوطنية املصرية 
الدراسات  بعض  وأن  خطيرة  تراجع  بحالة  متر 
أشارت إلى أن ٩٠٪ من املصريني يرون أن العامل 
هناك  إن  وقال  لهم  األولى  املرجعية  هو  الديني 
الطائفي  العنف  لتزايد  وأسباب  سياقات  عدة 
وأن السبب األول منها هو تراجع مشروع مصر 
بوليسيًا  طابعًا  الدولة  واكتساب  الدميقراطي 
متزايدًا منذ السبعينيات وقبلها بقليل مع تخلي 
الرئيس عبد الناصر عن مشروع بيان ٣٠ مارس 
وسحق احلركة الطالبية في نوفمبر ١٩٦٨ مؤكدًا 
في  البوليسي  الطابع  تكتسب  بدأت  الدولة  أن 
منذ  الطابع  هذا  أركان  واكتملت  السادات  عهد 
من جميع  بوليسية  دولة  فأصبحت  الثمانينيات 

النواحي وتتآمر بالفعل على الوحدة الوطنية.
وأوضح سعيد أن السياق الثاني لبروز العنف 
لديناميكية  اخلطير  الصعود  في  متثل  الطائفي 
ذلك  صاحب  وما  اإلسالمي  للمشروع  محددة 
الصعود من سعي إلى أن يحل هذا املشروع محل 
أفرغت  التي  املكانة  ويحتل  املصرية  الوطنية 
بانهيار أو تراجع الناصرية وقال إن طريقة بلورة 
هذا املشروع انطوت على إقصاء للمسيحيني من 
الساحة بل ممارسة عنف منظم عليهم موضحًا أن 
دفينًا  حقدًا  ورثوا  التحديد  وجه  على  السلفيني 
وكان  األقباط  ضد  للفهم  قابل  وغير  وعميقًا 

موقفهم بالغ التطرف ضدهم.
وأكد أن وعي اإلخوان املسلمني بهذه القضية 
عن  معبرًا  التسعينيات  بداية  منذ  إال  يتبلور  لم 
بتحوالت  وصفه  ما  إزاء  كبير  حد  إلى  اطمئنانه 
هذا  من  يتطهر  بدأ  والذي  اإلسالمي  املشروع 
الدرن في كراهية األقباط مشيرًا في نفس الوقت 
ميثله  الذي  الفكر  بأن  ضمانة  وجود  عدم  إلى 
هو  الفتوح  أبو  املنعم  عبد  كالدكتور  معتدلون 

الذي سينتصر النهاية داخل اإلخوان.
استطرد الدكتور سعيد مشيرًا إلى أن السياق 
الهشاشة  هو  الطائفي  العنف  لتصاعد  الثالث 
بعض  يعيش  الذي  املصري  للمجتمع  الثقافية 
الوسطي  العصور  ثقافة  ويرث  احلداثة  قشور 
حتمل  مبا  وسيناء  كالصعيد  مناطق  في  خاصة 
هذه الثقافة من مخزون طائفي معتبرًا أن السياق 
التعصبي  اجلانب  في  التعاظم  في  يتمثل  الرابع 
مشيرًا  املسيحية  احلركة  في  اليميني  التيار  لدى 

مواقف  تبلورت  الكنيسة  خالل  ومن  أنه  إلى 
مييني  اآلخر  والبعض  جدًا  وراق  إنساني  بعضها 
اخلاصة  خرافاته  وله  باخلارج  ويستقوى  متطرف 
وشدد  العنصري  وفكره  اخلاص  الرمزي  وعنفه 
الثقافة  لتطور  العميقة  الدراسة  أهمية  على 
عن  سعيد  وأعرب  القبطية.  للجماعة  التحتية 
تطلعه لتجمع جديد للحركة الوطنية يعمل على 
الدميقراطية  واستعادة  املصرية  الوطنية  إحياء 
تنتمي  املجتمع وتخليصه من سخافات  وإنهاض 

للقرون الوسطي.

ä’RÉæJ
وبدأ جناد البرعي مدير جماعة تنمية الدميقراطية 
محمد  الدكتور  تشخيص  مع  باالتفاق  حديثه 
الوقت  نفس  في  مؤكدًا  للقضية  سعيد  السيد 
إنشائية وأن  الوطنية عبارات  الوحدة  إن عبارات 
االستدالل مبا جرى في ثورة ١٩١٩ خاطئ وقال 
أبدًا  لم تكن  واملساواة  الوطنية  الوحدة  أن فكرة 
أن  صحيحًا  ليس  أنه  مؤكدًا  مصر  في  موجودة 
هناك من يؤمن بحرية الدين واملعتقد وقال البرعي 
نحن ودعنا الوحدة الوطنية منذ سنوات وسنوات 
الفتًا إلى ما حدث من ثورة عند اإلعالن عما سمي 
بوثيقة التبشير رغم كونها وثيقة للحرية الدينية 
يتعرض  أن  دون  لدينه  الدعوة  طرف  لكل  تتيح 
دولة  يريدون  املسلمني  إن  وقال  اآلخر  للدين 
مؤكدًا  املسيحيون  على طريقتهم وكذلك  دينية 
أن املسيحيني بدأوا طريق النهاية عندما جلأوا إلى 
شيطانية  بخطة  ذلك  إلى  واجنروا  العنف  طريق 
فوائد  على  حصلوا  املسيحيني  بأن  ذلك  مفسرًا 
عن  قبل  من  له  تعرضوا  الذي  العنف  من  كثيرة 
تأشيرات  أهمها  امتيازات  على  احلصول  طريق 
الهجرة للخارج وأنه عندما بدأت السفارات تغلق 
أبوابها بدأوا يستدرجون للعنف مبا أدى إلحداث 

صراع طائفي.
ملواجهة  إجراءات  عدة  هناك  أن  البرعي  أكد 
بوجود  االعتراف  مقدمتها  في  القضية  هذه 
من  تنازالت  إلى  عالجها  يحتاج  التي  املشكلة 
مراجعة  ضرورة  إلى  ذلك  في  مشيرا  اجلانبني، 
املوقف املتشدد جتاه بناء الكنائس ومطالبا بتوقف 
ذات  دينية  برامج  بث  عن  احلكومي  التليفزيون 
طابع إسالمي حيث يستطيع الناس الوصول إلى 
ما يريدون عن طريق القنوات القضائية املنتشرة 
في  الدينية  للبرامج  حاجة  في  وليسوا  واملتعددة 
التليفزيون الرسمي مشيرًا إلى أن هناك تنازالت 
أنه  مقدمتها  في  املسيحي  اجلانب  من  مطلوبة 
مهما قيل عن املواطنة فإن على املسيحيني اإلدراك 
عن  والتوقف  إسالمية  دولة  في  يعيشون  بأنهم 
فكرة االستقواء باخلارج في هذا الشأن ألنه عندما 
ودعا  اخلارج  هذا  موجودًا  يكون  لن  اجلد"  "يجد 
البرعي إلى دفع األقباط إلى االندماج في املجتمع 
على  العمل  مع  الكنائس  داخل  التقوقع  وعدم 

فصل الدين عن الدولة.
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املدنى  املجتمع  منظمات  من   ١٩ أعلنت 
بقرار  ترحيبها  عن  مصر  فى  اإلنسان  وحقوق 
املفوضية  من  كًال  دعا  الذى  األوروبي  البرملان 
أولويات  إدماج  إلى  املصرية  واحلكومة  األوروبية 
فى  السياسى  واإلصالح  اإلنسان  حقوق 
املفاوضات اجلارية بني االحتاد األوروبي واحلكومة 
املصرية حول خطة العمل فى إطار سياسة اجلوار 

األوروبية.
البرملان األوروبي  القرار الصادر عن  وقد تبنى 
املطالب  أبريل  من  السادس  فى  الشأن  هذا  فى 
املجتمع  منظمات  بها  تقدمت  التى  الرئيسية 
للطرفني  تقدميها  سبق  والتى  مصر  فى  املدنى 
وعبر  سبتمبر٢٠٠٥  منذ  واألوروبى  املصرى 
عنها عديد من املذكرات التفصيلية الالحقة التى 

أعدتها هذه املنظمات.
وقد جاء قرار البرملان األوروبي مطالبًا الطرفني 
قابلة  محددة  التزامات  العمل  خطة  تتضمن  بأن 
وشدد  عليه  متفق  زمنى  إطار جدول  فى  للقياس 
تقييم  فى  املدنى  املجتمع  إشراك  أهمية  على 
تضمن  كما  العمل  خطة  تنفيذ  فى  احملرز  التقدم 
مشتركة  فرعية  جلنة  إنشاء  على  النص  القرار 
تعنى مبلف حقوق اإلنسان، كما شدد القرار على 
بالدميقراطية  اخلاص  الفصل  يتضمن  أن  ضرورة 
واضحة  التزامات  اخلطة  فى  اإلنسان  وحقوق 
من جانب احلكومة املصرية بأولوية وقف العمل 
بقانون الطوارئ واالعتقال اإلدارى واتخاذ جميع 
الضمانات الضرورية للقضاء على تفشى التعذيب 
وضمان استقالل القضاء وحرية تكوين األحزاب 
واملنظمات غير احلكومية ودعم حرية واستقالل 
اإلعالم وإصالح قوانني االنتخابات طبقًا للمعايير 
الدولية ذات الصلة وضمان حرية الدين واملعتقد 
ووقف جميع صور التمييز على أساس اجلنس أو 
املذكرة  تضمنتها  املطالب  هذه  وجميع  املعتقد، 
التى تقدم بها مركز القاهرة إلى اخلارجية املصرية 

واملفوضية األوروبية فى فبراير املاضى.
البرملان  قرار  شدد  فقد  أخرى  ناحية  ومن 
إقرار  فى  للتعجل  حاجة  ال  أنه  على  األوروبي 
الشراكة  مجلس  اجتماع  خالل  العمل  خطة 
يونيو ٢٠٠٦  فى  املقرر عقده  األوروبي  املصرى 
طاملا لم تستوف خطة العمل املعايير املقبولة فى 
عبرت  وقد  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  مجال 
عن  لها  مشترك  بيان  فى  املصرية  املنظمات 
ارتياحها  لقرار البرملان األوروبي باعتباره داعمًا 
واحلكومة  األوروبية  املفوضية  وحثوا  ملطالبها 
القرار  املصرية على ضرورة أخذ ما اشتمل عليه 

من توصيات بعني االعتبار أثناء املفاوضات لكى 
الشعب  ملطالب  جادًا  دعمًا  العمل  خطة  متثل 

املصرى باإلصالح وحماية حقوق اإلنسان.
جوالت  أربع  جرت  قد  أنه  بالذكر  اجلدير 
واملفوضية  املصرية  اخلارجية  بني  املفاوضات  من 
متهيدًا  املشتركة  العمل  خطة  بشأن  األوروبية 
قبيل  للخطة  النهائية  اخلطواط  على  لالتفاق 
موعد انعقاد مجلس الشراكة املصرى ـ األوروبي 
التقى  فى يونيو ٢٠٠٦، وعلى صلة بذلك فقد 
وفد حقوقى مصرى مبمثلني عن مؤسسات االحتاد 
األوروبي فى بروكسل فى الفترة من ٢٠ – ٢٢ 
مارس املاضى لعرض رؤية منظمات املجتمع املدنى 
واقتراحاتها بشأن خطة العمل األوروبية املصرية 
حسام  من  كًال  الوفد  هذا  ضم  وقد  املشتركة. 
بهجت مدير املبادرة املصرية للحقوق الشخصية 
القاهرة  مبركز  البرامج  منسق  الفجيرى  ومعتز 

لدراسات حقوق اإلنسان.
وقد قدم الوفد املصرى خالل زيارته توصيات 
والشبكة  القاهرة  مركز  نظمها  التى  الندوة 
سياسة  حول  املاضى  يناير  فى  األورومتوسطية 
فى  اإلنسان  حقوق  وقضايا  األوروبية  اجلوار 
فيها  شارك  والتى  األوروبية  املصرية  العالقات 
واألردن  مصر  فى  املدنى  املجتمع  عن  ممثلون 
وأوكرانيا  وفلسطني  ولبنان  واملغرب  وتونس 
األوربية  املفوضية  وفرنسا وبلجيكا وممثلون عن 
بينما  األوروبي  باالحتاد  األعضاء  الدول  وبعض 
الدعوة  تلبية  عن  املصرية  اخلارجية  امتنعت 
للمشاركة فى الندوة! وقد تضمنت لقاءات الوفد 
احلقوقى املصرى فى بروكسل اجتماعًا باملجلس 
الوزارى لالحتاد األوروبي حضره ممثلون عن سبع 
عشرة من دول االحتاد األوروبي، كما عقد الوفد 
كما  األوروبية،  املفوضية  مسئولى  مع  اجتماعًا 
عقد الوفد اجتماعًا مع مسئولى املجموعة األوربية 
الشخصى  املمثل  مايتسني  مايكل  السيد  ومع 
ونظم  اإلنسان،  حقوق  بشأن  سوالنا  خلافيير 
الوفد كذلك اجتماعًا مشتركًا بالبرملان األوروبي 
مع أعضاء اللجنة الفرعية حلقوق اإلنسان ونواب 
بالعالقات  واملهتمة  بالبرملان  املشرق  مجموعة 
رئيستى  من  العربى حضره كل  املشرق  مع دول 
األوربى  البرملان  أعضاء  من  وعدد  املجموعتني 
من بينهم إدوارد ماكميالن سكوت نائب رئيس 
البرملان األوروبي واملسئول عن العالقات مع دول 
رئاسة  له  سبق  والذى  املتوسط  البحر  جنوب 
من  األولى  اجلولة  ملتابعة  األوروبي  البرملان  بعثة 
االنتخابات البرملانية املصرية األخيرة التى جرت 

فى نوفمبر املاضى.

االعتقال  رهن  قضاها  سنوات  ثالث  بعد 
دون تهمة أو محاكمة مبوجب قانون الطوارئ 
سبيل  إخالء  املصرية  الداخلية  وزارة  قررت 
املواطن متولى إبراهيم متولى املعتقل بسبب 
فى  أبحاثه  فى  عنها  عبر  التى  الفقهية  آرائه 
املبادرة  منظمة  أعلنته  ملا  القرآن وطبقًا  علوم 
متولى  فإن  الشخصية  للحقوق  املصرية 
فى  الليسانس  درجة  على  احلاصل  إبراهيم 
اللغة العربية والشريعة من جامعة األزهر كان 
مباحث  قبل  من   ٢٠٠٣ مايو  فى  اعتقل  قد 
آرائه  بشأن  معه  للتحقيق  العليا  الدولة  أمن 
زواج  وجواز  اإلسالم  فى  الردة  حكم  حول 
سلطات  أن  ورغم  الكتابى،  من  املسلمة 
التحقيق قد أمرت بإخالء سبيله دون توجيه 
الداخلية  وزارة  أصدرت  فقد  إليه،  اتهام  أى 
وظل  الطوارئ  قانون  مبوجب  باعتقاله  قرارًا 
السابع  فى  سبيله  أخلى  حتى  االعتقال  رهن 
من أبريل ٢٠٠٦، وخالل السنوات الثالث 
ضربت  االعتقال  رهن  املواطن  أمضاها  التى 
أحكام  بثمانية  احلائط  الداخلية عرض  وزارة 
قضائية ونهائية من محكمة أمن الدولة العليا 
عن  باإلفراج  الداخلية  وزارة  تلزم  "طوارئ" 
حتايلت  حيث  آرائه،  بسبب  املعتقل  املواطن 
مرة  كل  فى  األحكام  هذه  على  الداخلية 

بإصدار قرار اعتقال إدارى جديد.
وقالت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية 
إنه يتعني على من يدعون أن قانون الطوارئ 
ال يطبق سوى في قضايا اإلرهاب واملخدرات 
أزهرى رهن  بقى عالم  لنا كيف  أن يشرحوا 
أو  تهمة  دون  سنوات  ثالث  قرابة  االعتقال 
تعجب  لم  الفقهية  آراءه  أن  ملجرد  محاكمة 

ضباط مباحث أمن الدولة!!

البرملان األوروبي يستجيب 
لتوصيات اتمع املدنى املصرى
بشأن اإلصالح وحقوق اإلنسان

قانون الطوارئ 

لقمع اآلراء
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في  النساء  تظاهرت  للمرأة  العاملي  اليوم  في 
مختلف دول العالم في سبيل عالم أفضل ومن أجل 
املساواة الكاملة في احلقوق والواجبات، وتكريس 

حقوق اإلنسان ...
فال  مختلفًا  كان  فقد  سوريا  في  املرأة  عيد  أما 
مظاهرات وال احتجاجات (وكأن النساء في بلدي 
والبحوث  املقاالت  بعض  عدا  شيء)  ينقصهن  ال 
أصًال،  املشهرة  غير  اإلنسان  حقوق  ملنظمات 
اخلطابات  نسمع  كنا  الرسمي  الصعيد  وعلى 
الرنانة والشعارات الطنانة عن عدد النساء اللواتي 
ارتقني إلى مناصب رفيعة في الدولة وعن محاميات 
ومعيدات في اجلامعات وسفيرات وسيدات أعمال 
في  الريفية وحصولها على حقها  املرأة  تطور  وعن 
التعليم وكيف استطاعت املرأة السورية بفضل دعم 
احلكومة أن تكون جنبًا إلى جنب مع الرجل ... مع 
العلم أن عيد املرآة جاء في زحمة املناسبات الوطنية 
من ٨ مارس عيد الثورة وانعقاد املؤمتر العام للفالحني 
وعيد املعلم والذكرى الـ ٤٣ لفرض حالة الطوارئ 
لهذه  شعاره  يحمل  والذي  الوطن  تراب  كل  على 
أربعني عامًا نزداد بؤسًا وتكميمًا  السنة، أكثر من 

لألفواه واعتقاًال للذين يخالفوننا في الرأي.
الطوارئ  قانون  عيد  في  للنظر  الالفت  ولكن 
مساواة  فكرة  تكريس  فعًال  مت  املرأة)  عيد  (عفوًا 

املرأة مع الرجل وأنها جنبًا إلى جنب حيثما يكون، 
ففي اعتصام سلمي أمام قصر العدل بدمشق، وقف 
ما يقارب ٩٠٠ شخص بطريقة حضارية وإنسانية 
حالة  بإلغاء  املطالبة  الالفتات  يرفعون  وهادئة، 
الطوارئ وطي ملف االعتقال السياسي، وقد أحاط 
باملعتصمني قوات حفظ النظام وعشرات الصحفيني 
الكاميرات  يحملون  األمنية  األجهزة  ومندوبو 
من  غفلة  وفي   !.. للمعتصمني  الصور  اللتقاط 
قوات حفظ النظام وأمناء الفرق احلزبية !!!! امتأل 
املكان بزوار يحملون األعالم السورية على هراوات 
انقضوا على املعتصمني بالضرب والغبطة والسعادة 
الوطن  أعداء  على  يقضون  وهم  وجوههم  متأل 
...!!! لقد حولتها برمجتهم احلزبية من طالب في 
من  بيد  إلى مجموعة همجية تضرب  الزهور  عمر 
حديد وتدمر كل شيء يأتي في طريقها وتدوس كل 
اإلنسان  هذا  كان  لو  في وجهها حتى  يقف  إنسان 
جارًا أو رمبا أبًا أو صديقًا أو أمًا أو أختًا ال يهم، املهم 
ثمن ... ضربوا وشتموا  بأي  االعتصام  يفرقوا  أن 
العشرات  فأصيب  املعتصمني  وكسروا  وجرحوا 
كانوا  املردة  هؤالء   .. آخر  عدد  واعتقل  باجلروح 
الكاتبة  على  ينهالون  وهم  اجلالد  بلذة  يشعرون 
كمواطنة  حقها  متارس  كانت  التي  يزبك)  (سمر 
إلى جنب  جنبًا  احلرية  دولة  في  رأيها  عن  بالتعبير 
قدم  لقد   !!.. والضرب  االعتصام  في  الرجل  مع 
وأفضل  هدية  أجمل  وراءهم  ومن  الشباب  هؤالء 
املعاصرة  السورية  املرأة  رمز  سمر  للكاتبة  تعبير 
ضربًا  أشبعوها   !! املرآة  عيد  في  واملجتهدة، 
وأسقطوها أرضًا وبسقوطها سقطت كل املعاهدات 

مجال  في  سوريا  عليها  وقعت  التي  واالتفاقيات 
حقوق اإلنسان وحقوق املرأة.

"سمر يزبك" قلوبنا معك، أرواحنا قبل أجسادنا 
العاجل لتعودي  تتألم جلرحك وتدعو لك بالشفاء 
شفيت  إذا  ولكن  عليه.  كنت  مما  أقوى  جديد  من 
سمر يزبك من جراحها اجلسدية هل يشفى جرح 
سمر  ستكون  وهل  ؟؟  وكرامتها  وأنوثتها  نفسها 

آخر امرأة تتعرض للضرب واإلهانة ؟؟ .
ترى هل غاب عن ذهن أمناء الفرق احلزبية وهم 
لتفريق  والثانويات  اجلامعات  طالب  يحضرون 
حلزب  األساسية  واألهداف  املبادئ  االعتصام، 
والدميقراطية  احلرية  في  االشتراكي  العربي  البعث 
اآلخر  الرأي  واحترام  الذاتي  والنقد  والنقد 
أي  إلى  ترى  هل   .. ؟؟؟؟  واملوضوعية  والشفافية 
هؤالء  بتجييش  احلزبية  مبادئهم  لهم  تسمح  حد 
كالقطيع  وتسييرهم  عقولهم  وتخريب  الفتيان 

؟؟؟...
حقوق  انتهاكات  لرصد  حدود  بال  نشطاء  إننا 
من  كل  مع  الفوري  بالتحقيق  نطالب  اإلنسان 
شارك بهذه الطريقة الهمجية في تفريق املعتصمني 
 ! كمواطنني  التأهيل  إعادة  مراكز  إلى  وإحالتهم 
أثبتوا  الذين  احلزبية  الفرق  قادة  باالهتمام  ونخص 
قادة محطمني  إلى  أقرب  بأنهم  من خالل تصرفهم 
البعث  حزب  في  حزبيني  كونهم  من  لإلضرابات 

العربي االشتراكي .!
معتقلي  عن  الفوري  باإلفراج  نطالب  كما 
االعتصام وذلك لعدم ارتكابهم أي جرم يعاقب عليه 
القانون السوري، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ إال 
الصهيوني  العدو  القريبة من  األماكن احلدودية  في 
واالستثنائية  اخلاصة  احملاكم  وإلغاء  واألمريكي، 
ومحاكم أمن الدولة والعمل على استقالل القضاء.

رسالة سوريا للنساء في عيدهن

يتطلع مراقبو حقوق اإلنسان فى العالم ألن يتسم تشكيل وأداء مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الذى تقرر إنشاؤه مؤخرًا بدرجة أعلى من املصداقية والفاعلية 
افتقدتها جلنة حقوق اإلنسان فى السابق التى كانت محًال النتقادات دائمة نتيجة لتحولها لساحة للمساومات السياسية وتبادل املنافع بني أعضائها على حساب 

عاملية مبادئ حقوق اإلنسان.
ومن هذا املنطلق أعلنت العفو الدولية فى التاسع عشر من أبريل عن إطالق موقع جديد على شبكة االنترنت لتمكني الدول -التى ستدلى  بأصواتها فى التاسع من 

مايو ٢٠٠٦ النتخاب أول ٤٧ دولة عضوًا فى مجلس حقوق اإلنسان اجلديد- من تقييم سجالت الدول املرشحة فى مجال حقوق اإلنسان.
وقالت العفو الدولية إن الوعد الذى قطعته دول العالم عند موافقتها على تدشني هذا املجلس بأن تأخد بعني االعتبار سجالت البلدان املرشحة فى مجال حقوق 
اإلنسان عند اإلدالء بأصواتها فى انتخاب أعضاء املجلس يعتبر خطوة رئيسية لألمام، مشيرة إلى أن هذه االنتخابات ستساعد على تقرير القوة والسمعة التى يتسم 
بها عمل األمم املتحدة فى مجال حقوق اإلنسان مستقبًال، مضيفة أن النظام اجلديد النتخاب مجلس حقوق اإلنسان ينبغى النظر إليه باعتباره ميثل فرصة لالبتعاد 
عن السياسة اإلقليمية ولعبة املساومات وتبادل املنافع التى اتسمت بها جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والتى كانت جتيز اختيار الدول األعضاء فيها ضمن كتل 

إقليمية.
وأكدت العفو الدولية أن انتخاب املجلس اجلديد ميثل فرصة ذهبية لبداية جديدة توضع فيها حقوق اإلنسان فى قلب عمل املجلس مشددة على أن املجلس اجلديد 
سيكون على صورة أعضائه ومن ثم فإن املجلس لن يكون جيدًا إال مبقدار جودة الدول األعضاء فيه مشيرة إلى أن أى انتقاد للمجلس من جانب الدول األعضاء 
فى املستقبل لن يكون سوى مجرد كلمات جوفاء طاملا عجزت عن انتخاب الدول التى تظهر التزامًا بالعمل اجلاد واملوضوعى لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان على 

املستويني الوطنى والعاملى.
وأوضحت العفو الدولية أن املوقع اإللكترونى الذى دشنته ميكن الدول من احلصول بسهولة على معلومات وافية عن البلدان املرشحة وسجالتها ومدى التزامها 
باالتفاقيات واملعاهدات الدولية فى مضمار حقوق اإلنسان ولفتت النظر إلى أن بعض البلدان التى أعلنت ترشيح نفسها لم توقع بعد على العهدين الدوليني للحقوق 

املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللذين يشكالن مع اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان أساس الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان!

يتطلع مراقبو حقوق اإلنسان فى العالم ألن يتسم تشكيل وأداء مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الذى تقرر إنشاؤه مؤخرًا بدرجة أعلى من املصداقية والفاعلية 
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نسرين مجر
املكتب اإلعالمي-نشطاء بال حدود

لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان
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فى أعقاب االنتخابات التشريعية الفلسطينية 
فوز  عن  وأسفرت  املاضى  يناير  فى  جرت  التى 
حركة املقاومة اإلسالمية "حماس" بأغلبية مقاعد 
البرملان وتشكيلها احلكومة الفلسطينية اجلديدة 
قررت كل من كندا والواليات املتحدة األمريكية 
تعليق  واليابان  األوروبى  االحتاد  بعدهما  ومن 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  املالية  مساعداتها 
وقررت هذه األطراف، عوضًا عن ذلك االستمرار 
مؤسسات  عبر  اإلنسانية  املساعدات  تقدمي  فى 
األمم املتحدة وعبر املنظمات غير احلكومية، وهو 
األمر الذى اعتبره الكثيرون مبثابة عقاب جماعى 
للشعب الفلسطينى على خياره الدميقراطى عبر 
العالم  فى  نزاهة  األكثر  بأنها  انتخابات وصفت 
العربى. من جانبه فقد اعتبر املركز الفلسطينى 
عقاب  مبثابة  اإلجراءات  هذه  اإلنسان  حلقوق 
للضحية معبرًا عن خيبة أمله من ازدواجية املعايير 
الدولية املذكورة وتسييسها  من جانب األطراف 
للقانون الدولى وتوظيفه وفقًا ملصالح واعتبارات 
سياسية ضيقة. وأكد املركز الفلسطينى أن هذه 
التطورات سوف يكون لها انعكاساتها اخلطيرة 
التى لن تقف عند حدود استمرار تردى األوضاع 
األراضى  فى  للفلسطينيني  واإلنسانية  املعيشية 

احملتلة.
تعليق  قررت  التي  البلدان  أن  بالذكر  جدير 
الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  املالية  مساعداتها 
منظمة  "حماس"  بأن  بالقول  ذلك  في  تتذرع 
إرهابية، ومن ثم ليس لديها ضمانات  حتول دون 

توظيف هذه املساعدات في أنشطة إرهابية.
املركز  أعلنه  الذي  املوقف  ورقة  أكدت  وقد 
الفلسطينى حلقوق اإلنسان فى ٢٠ أبريل ٢٠٠٦ 
االقتصادية  األوضاع  تتفاقم  أن  احملتم  من  أنه 
عدم  ظل  فى  وخاصة  فأكثر  أكثر  واالجتماعية 
الوطنية على دفع رواتب موظفيها  السلطة  قدرة 
وهو ما يعنى انضمام أكثر من ١٥٠ ألف موظف 
إلى طابور العاطلني عن العمل حيث نسبة البطالة 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من  إلى ٣٤٪  تصل 
الفلسطينيني  من   ٪٥٠ من  أكثر  يعيش  وحيث 
فى األراضى احملتلة حتت خط الفقر طبقًا لبيانات 
الشعب  معاقبة  أن  املركز  وأكد  الدولى  البنك 

تأتي  االحتالل  نير  يرزح حتت  الذى  الفلسطينى 
فى الوقت ذاته الذى يتقاعس فيه املجتمع الدولى 
مواجهة  فى  والعملى  واجلاد  الفاعل  التدخل  عن 
وجيش  إسرائيل  جانب  من  املستمر  التحدى 
االحتالل لقواعد القانون الدولى من أجل إجبارها 
املدنيني  حيال  التعاقدية  التزاماتها  احترام  على 

الفلسطينيني فى األراضى احملتلة.
وأعرب املركز الفلسطينى عن رفضه الشديد 
لتوجهات الدول التى أوقفت مساعداتها بإقحام 
منظمات املجتمع املدنى الفلسطينى فى سياساتها 
هذه  جانب  من  املعلنة  التصريحات  خالل  من 
الدول بأنها ستستمر فى تقدمي مساعدات مالية 
املركز  املدنى وحذر  املجتمع  منظمات  من خالل 
منظمات  يظهر  الذى  النهج  هذا  خطورة  من 
غربية  حلكومات  وكيلة  وكأنها  املدنى  املجتمع 
وتشترك فى تنفيذ سياساتها مشيرًا إلى أن ذلك 
من شأنه تشويه صورة املجتمع املدنى ومنظماته 
واإلساءة إلى نضاله من أجل الديقراطية وحقوق 

اإلنسان والتنمية املستدامة.
تسعى  إسرائيل  أن  على  املركز  وأكد 
وتشكيلها  حماس  حركة  فوز  لتوظيف 
لالستمرار  كذريعة  الفلسطينية  احلكومة 
أجل  من  اجلانب  أحادية  سياساتها  فى 
للتراجع  قابلة  غير  جديدة  وقائع  تكريس 
أن  مضيفًا  احملتلة  الفلسطينية  األراضى  فى 
بدوره  بدأ  قد  العالم  أن  فى  تكمن  اخلطورة 
فى تبنى هذا التوجه حيث يتم حرف القضية 
االحتالل  إنهاء  بضرورة  املتعلقة  األساسية 
االمتثال  على  إسرائيل  وإجبار  اإلسرائيلى 
لقواعد القانون الدولى ووقف جرائمها ضد 
املدنيني الفلسطينيني إلى عقاب جماعى على 

الشعب الفلسطينى.
اإلنسان  حلقوق  الفلسطينى  املركز  ودعا 
البلدان التى علقت مساعداتها إلعادة النظر 
آثار  لها  سيكون  التى  املجحفة  قراراتها  فى 
للمدنيني  املعيشية  األوضاع  على  كارثية 
على  سلبًا  ستنعكس  كما  الفلسطينيني 
فى  اإلنسان  وحقوق  الديقراطية  دعاة  كل 

املنطقة.

اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  أعرب 
عليه  أقدمت  الذي  اإلجرامي  للهجوم  إدانته  عن 
قوات االحتالل اإلسرائيلي على سجن أريحا في ١٤ 
الدولي،  للقانون  باعتباره ميثل حتديا سافرا  مارس، 
وملسئوليات إسرئيل كدولة احتالل مبوجب القانون 
الدولي اإلنساني، ومواصلة لسياساتها وهجماتها 
القاهرة  مركز  حمل  كما  املدنيني.  ضد  الوحشية 
السياسية  املسئولية  الطرفني األمريكي والبريطاني 
واألخالقية عن هذا الهجوم -الذي جرى بعد دقائق 
من انسحاب قوة احلراسة األمريكية البريطانية التي 
تتولى الرقابة على السجن، مبوجب اتفاق مت التوصل 
اليه مع السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل عام 
حراس  من  اثنني  مقتل  إلى  أدى  والذي   -٢٠٠٢
السجن وأحد السجناء، وإصابة ٣٥ بجراح، ونقل 
الفلسطينيني  واملعتقلني  السجناء  من   ٢٠٠ نحو 
سعدات  أحمد  بينهم  اإلسرائيلية،  السجون  إلى 
فلسطني.  لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  األمني 
األجهزة  قبل  من  اعتقل  قد  كان  أن سعدات  يذكر 
األمنية الفلسطينية بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٠٢، وقد 
أمرا  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  أصدرت 
بعد  يونيو ٢٠٠٢  بتاريخ ٣  عنه  الفوري  باألفراج 

الطعن في مشروعية اعتقاله. 
وشدد مركز القاهرة في بيان أصدره في اخلامس 
دولية  جلنة  تشكيل  ضرورة  على  مارس  من  عشر 
ترتكبها  التي  اجلسيمة  االنتهاكات  في  للتحقيق 
اسرائيل في األراضي  احملتلة، والعمل الفوري على 
إلى حني  الفلسطيني،  للشعب  توفير حماية دولية 
وأكد  احملتلة.  الفلسطينية  األراضي  من  االنسحاب 
االحتالل  إصرار  أن  اإلطار  هذا  في  القاهرة  مركز 
اإلسرائيلي على انتهاج سياسة االغتياالت والقتل 
العشوائية،  واالعتقاالت  القانون،  نطاق  خارج 
واستمرار  املدنية،  األهداف  ضد  الهجمات  وشن 
مصيره،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  إنكار 
يحمل  الدولية،  الشرعية  قرارات  على  واالستعالء 
اسرائيل املسئولية األولى عن فشل عملية السالم، 

وتغذية أعمال العنف واإلرهاب في املنطقة.
القاهرة  مركز  أعرب  فقد  ذاته،  الوقت  وفي 
أقدمت  التي  االنتقامية  الفعل  لردود  إدانته  عن 
هذا  أعقاب  في  الفلسطينية  األطراف  بعض  عليها 
مؤسسات  مقار  اقتحام  في  متثلت  والتي  الهجوم، 
أجنبية واختطاف رعايا أجانب وصحفيني وأعضاء 
منظمات إنسانية دولية، األمر الذي يشكل اعتداء 
أنه موجه ضد من  على حقوق اإلنسان، فضال عن 
مع  اإلنساني  الدولي  التضامن  ركيزة  يشكلون 

املطالب العادلة للشعب الفلسطيني!  

عقاب جماعى للشعب 
الفلسطينى على 
خياره الدميقراطى

 IôgÉ≤dG õcôe
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عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
مؤمترًا علميًا دوليًا حول"دور القضاة في اإلصالح 
السياسي في مصر والعالم العربي" في الفترة من 
مركز  مع  بالتعاون  وذلك   ٢٠٠٦ أبريل   ١-٣
مع  وبالتنسيق  (فرنسا)؛  للتنمية  البحوث  
والشبكة  اإلنسان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية 
من  وبدعم  اإلنسان؛  حلقوق  األورومتوسطية 
للتنمية  البحوث  ومركز  األوروبية  املفوضية 
بفرنسا؛ مبشاركة نحو ١٢٠ مشاركًا من القضاة 
واألكادمييني  والكتاب  واحملامني  واحلقوقيني 
املغرب،  هي:  عربية  دولة   ١١ من  والصحفيني 
اجلزائر، تونس، السودان، السعودية، البحرين، 
اليمن، ومصر) فضال  لبنان،  اإلمارات، سوريا، 
عن فرنسا وأملانيا وأمريكا؛  وعدد من املؤسسات 
بصفة  واألجانب  العرب  والدبلوماسيني  الدولية 

مراقب.
تشهدها  التي  للتطورات  استجابة  جاء  املومتر 
في  القضائية  اجلماعة  مطالب  خالل  من  مصر 
جوهرية  ضمانات  توفير  بضرورة  اخلاصة  مصر 
كمكون  القضاة  وظهور   ، القضاء  الستقالل 
من  املصرية  اإلصالحية  احلركة  في   رئيسي 
خالل ردود أفعالهم علي اإلجراءات التي شابت 
عام  في  متت  التي  املختلفة  االقتراع  عمليات 
٧٦من  املادة  علي  االستفتاء  من  ٢٠٠٥بداية 
الرئاسية  باالنتخابات  ومرورا  املصري  الدستور 
مع  وبالتوازي  البرملانية،  باالنتخابات  وانتهاء 
السلطة  تدخل  أمناط  علي  القضاة  احتجاج 
التنفيذية في تزوير خيارات الناخبني أو التضييق 

عليهم . 
وقد أكد البيان اخلتامي الصادر عن املؤمتر: 

بني  والفصل  القضاء  استقالل  إن   :’hCG

والبداية  الصحيح  املدخل  هو  الثالث  السلطات 
اقتصادي  أو  سياسي  إصالح  ألي  الضرورية 
والوسيلة  دولة،  أي  في  اجتماعي  أو  ثقافي  أو 
الوحيدة لتحاشي إحالة ملفات وطنية إلى جهات 

حتقيق ومحاكم دولية.
املؤمتر  في  املشاركني  فإن  هذا  علي  وبناء 

الشرعي  املمثل   – مصر  قضاة  نادي  يساندون 
واملنتخب من قضاة مصر - في مطالبته  الوحيد 
بإصدار مشروعه بتعديل قانون السلطة القضائية 

واملتضمن:
القضاء  مجلس  وعضوية  رئاسة  تكون  أن  أ - 
وسائر  العام  املدعي  أو  النائب  ومنصب  األعلى 
من  باالنتخاب  القضاء  في  القيادية  املناصب 
القضاة أنفسهم دون تدخل من أي سلطة أخرى.

ب - حظر تعيني أو ندب أحد من القضاة لغير 
الوظائف القضائية.

ج- أن يكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة 
مبنأى عن تدخل السلطتني األخريني فيها.

د- أن يحظر على أي سلطة –بخالف مجلس 
القضاء األعلى املكون من أغلبية منتخبة– التدخل 
تأديب  أو  نقل  أو  ترقية  أو  تقييم  أو  تعيني  في 

القضاة بأي طريقة فعلية أو قانونية.
إبداء  في  القضاة  حرية  ضمان  ضرورة   :É«fÉK

روابطهم  وتشكيل  واالجتماع،  والتعبير  الرأي 
لسلطان  إال  تخضع  وأال  واستقالل،  بحرية 
مجلس  تشكيل  يتم  وأن  العمومية،  جمعياتها 
باالنتخاب  وفروعها  تشكيالتها  وكل  إدارتها 
احلر املباشر. ويتعهد املشاركون في املؤمتر بتقدمي 
املنطقة  في  الروابط  هذه  إلنشاء  الالزم  الدعم 

العربية، ولضمان قيامها برسالتها.
االستئنائية  احملاكم  جميع  إلغاء  ضرورة   :ÉãdÉK

وتوحيد جميع جهات القضاء في سلطة قضائية 
واحدة، وإلغاء حالة الطواريء في الدول العربية 
التي تفرضها دون مقتضى، ووضع الضوابط التي 
تقيد احلق في فرضها، والعمل على إنشاء شرطة 
السجون  وإدارة  األحكام  تنفيذ  تتولى  قضائية 

بكل أنواعها، وال تخضع إال للسلطة القضائية.
بتحليل  استهلت  قد  املؤمتر  مداوالت  وكانت 
عام  لإلطار التاريخي لقضية استقالل القضاء في 

في  القضائية  البني  أهم  مناقشة  خالل  من  مصر 
املطالب  عزل  ميكن  ال  إنه  حيث  احلديثة،  مصر 
الي  الرجوع  دون  القضاء  باستقالل  احلالية 
الدعوات،  هذه  راكم  الذي  التاريخي  السياق 
وفي هذا اإلطار فإن نقاشات املشاركني في املؤمتر 
يتعلق  فيما  للغاية  مهمة  اتفاق  حالة  بلورت  قد 
باحملاكم املختلطة والتي على الرغم من اضطالعها 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  الوظائف  ببعض 
كونها  ورغم  القنصلية،  احملاكم  تؤديها  كانت 
والقضائية  القانونية  الهندسات  من  أصيًال  جزءًا 
من  مراكمة مجموعة  في  فإنها ساهمت  الغربية 
إحدى  شكلت  التي  القضائية  والتقاليد  املبادئ 
املرجعيات املهمة لعمل احملاكم األهلية، مما ساهم 
كثير  في  عبرت  والتي  األهلية  احملاكم  عمل  في 
السلطة  عن  مهمة  استقاللية  عن  أحكامها  من 
والقانونية  القضائية  اجلماعة  ومكنت  التنفيذية 
الغربية مع  القوانني  املصرية من أقلمة منظومات 
دفاعهم  وكان  املصري،  املجتمع  وتقاليد  قيم 
حركة  من  يتجزأ  ال  جزءا  القضاء  استقالل  عن 

االستقالل الوطني. 
السلطة  بني  الصدام  املؤمتر حاالت  ناقش  كما 
عند  خاص  بشكل  وتوقف  والقضائية  التنفيذية 
وقد  ١٩٥٤و١٩٦٩.  في  القضاة  مذبحتي 
ملذبحة  املختلفة  التحليالت  املناقشات  رصدت 
القضاة عام ١٩٦٩ والتي مثلت أحد أبرز الصور 
املؤسسة  بني  العالقة  حكمت  التي  الصدامية 
فيها  القضائية، واستخدمت  والسلطة  التنفيذية 
أجل  من  الوسائل  جميع  التنفيذية  السلطتني 

إدماج اجلماعة القضائية في اجلهاز التنفيذي. 
واضحة  أهمية  املؤمتر  في  املشاركون  أولي 
استعراض   خالل  من  القضاء  استقالل  لقضية 
مقومات دولة القانون في أوربا وما اقترن بالنظم 
القضائية املقارنة علي اختالفها من مناذج متعددة 
املناقشات  وأكدت  والقضاة،  القضاء  الستقالل 
تستند  املستقل  القضائي  النظام  فعالية  أن  على 
الي ركائز أساسية دستورية وسياسية دميوقراطية 
وإلى منظومة متكاملة لدولة القانون واملؤسسات 

 »°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’G ‘ IÉ°†≤dG QhO
 »Hô©dG ⁄É©dGh ô°üe ‘
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وقوانني حتمي استقاللية القضاة والقضاء وحريات 
عامة وفردية علي رأسها حريات الرأي والتعبير. 
كما تطرق املشاركون الي قضية بالغة األهمية 
وهي املتعلقة بالنظام القضائي املوازي في مصر، 
متثل  والتي  االستثنائية  الطبيعة  ذات  احملاكم  أو 
العادلة، وعدد  انتهاكا منظما للحق في احملاكمة 
املشاركون األنواع املختلفة للمحاكم االستثنائية 
مثل محاكم أمن الدولة، ومحكمة القيم ومحكمة 
األحزاب، وهي عبارة عن أدوات صممتها السلطة 
السياسيني   املعارضني  مالحقة  أجل  من  التنفيذية 
كما دعا املشاركون إلى ضرورة إلغاء هذه احملاكم 
وتبني شكل يعكس واحدية التنظيم القضائي مما 
يعد ضمانة رئيسية حلقوق األفراد في اللجوء الي 

قاضيهم الطبيعي.
التي مت استعراضها  إحدى املشكالت األخرى 
في النقاش كانت في عدم تنفيذ احلكومة ألحكام 
السلطة  أن  علي  املشاركون  دلل  حيث  القضاء، 
تنفيذ األحكام  التحايل علي  الي  تلجأ  التنفيذية 
الذي  األمر  وهو  مختلفة  مبررات  القضائية حتت 

يدفع بتعطيل إجراءت تطبيق العدالة.
من ناحية أخري فقد فسر املشاركون في املؤمتر 
نابعة  بأنها  للقضاء،  اللجوء  في  اإلفراط  ظاهرة 
السياسي وممارسات   للنظام  التسلطي  الطابع  من 
فئات  بحجب  يتعلق  فيما  التنفيذية  السلطة 
هذه  يدفع  مبا  القانونية  الشرعية  عن  وجماعات 
اجلماعات إلى اللجوء للقضاء،  كما لفت بعض 
الي أن هذا اإلفراط عامل صحة  النظر  املشاركني 

يعبر عن الثقة في اجلهاز القضائي. 
العربية  اخلبرة  ناقش  املؤمتر  أن  بالذكر  جدير 
أشارت  حيث  القضاء،  باستقالل  يتعلق  فيما 
التي  الضيقة  املساحة  الي  املشاركني  مناقشات 
ميارس فيها القضاة العرب استقاللهم، وفي هذا 
املضمار تبدو احلالة املصرية استثناء عربيا. وقد 
في  القضاء  دور  انحسار  سبب  املشاركون  أرجع 
التسلطية  شديدة  النظم  لطبيعة  العربي  العالم 
العالم العربي والتي تفرض قيودا هائلة علي  في 

حركة القضاة. 
أهم  إحدى  إلى  املشاركون  النهاية تطرق  وفي 
فيما  اآلن  العربي  العالم  تشغل  التي  القضايا 
يتعلق بفقدان الثقة في القضاء الوطني من جراء 
كفالته  وعدم  عليه  التنفيذية  السلطة  هيمنة 
متت  اإلطار  هذا  وفي  العادلة  احملاكمة  لضمانات 
اجلنائية  احملكمة  بعمل  اخلاصة  القضايا  مناقشة 
املشاركون  تطرق  كذلك  السودان،  في  الدولية 
الوزراء  رئيس  مبقتل  اخلاص  الدولي  التحقيق  إلى 

اللبناني السابق رفيق احلريري . 
املؤمتر  لهذا  التحضير  مهمة  أن  اإلشارة  وجتدر 
العام، قد أسندت إلى جلنة علمية ضمت كال من 
املستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة 
مركز  مدير  مساعد  الفتاح  عبد  نبيل  النقض، 
واالستراتيجية،  السياسية  للدراسات  األهرام 
أبحاث  مبعهد  الباحثة  برنارد-موجيرون  ناتالي 
باجلامعة  بالقانون  واحملاضر  بالقاهرة  التنمية 

األمريكية.

الدور  حول  املؤمتر  مداوالت  شكلت 
اكتسب  أساسيا  محورا  للقضاء  السياسي 
أهمية خاصة في ظل ما دأبت عليه السلطات 
وإعالمها الرسمي من اتهام القضاة وناديهم 
محاولة  في  السياسة  دائرة  إلى  باالنزالق 
لتعزيز  الداعية  اإلصالحية  لتشويه حركتهم 
لتدخالت  حد  ووضع  القضاء  استقالل 

السلطة التنفيذية في تسيير شئون العدالة.
للقضاء  السياسي  "الدور  عنوان  وحتت 
واملجاالت"  واإلشكاليات  املفهوم  املصري.. 
الفتاح  عبد  لنبيل  املهمة  الورقة  جاءت 
السياسية  الدراسات  مركز  مدير  مساعد 

واإلستراتيجية باألهرام.

للدور  حتليله  معرض  في  نبيل  ويرصد 
تشوب  التي   احلساسية  للقضاء   السياسي 
احلديث عن دور، أو بعد، أو وظيفة سياسية 
فكريا  جدال  هناك  أن  ذلك  ومرجع  للقضاء 
هذه  مناقشة  حول  فترة  منذ  مثار  وسياسيا 

املسألة، وبيان وجه احلق فيها، 
وبني  الدور،  لهذا  مؤيدين  بني 
رافضني له. ومصدر هذا اخلالف 
التنفيذية،  السلطة  خطاب  هو 
بإبعاد  دائمًا  يطالب  الذى 
وينعت  السياسة،  عن  القضاء 
الطوارئ،  لقوانني  نقد  أى 
بأنه  االستثنائية  والقوانني 
عمل بالسياسة، ويسري ذلك 
بإشراف  املطالبة  على  أيضا 

نحو  على  االنتخابية  العملية  على  القضاة 
يتسم باجلدية واالنضباط، حتى صدور حكم 
احملكمة الدستورية العليا باإلشراف القضائى 
أن  الباحث  ويرى  االنتخابية.  العملية  على 
القضاة  دور  حول  اللغط  إثارة  من  الهدف 
القضاة  جماعة  إبعاد  يستهدف  السياسى، 
األساسية،  أدوارها  من  واحد  ممارسة  عن 
واملطالبة  القضاء،  استقالل  مسألة  فمناقشة 
رأسها  وعلى  االستثنائى  القانون  نظم  بإلغاء 
ليس  به،  املرتبط  والقضاء  الطوارئ،  قانون 
املتعلقة  األمور  ومناقشة  بالسياسة،  اشتغاًال 
بينها  فيما  والتوازن  السلطات  بني  بالفصل 
النظام  هى أمور تتعلق بتنظيم السلطات فى 
فى  أمور تدخل  والسياسى، وهى  الدستورى 

صميم عمل السلطة القضائية.

á«eÉ°S áfÉµe
اخلطاب  يطرحه  الذى  املفهوم  أن  ويبدو 
السياسة  يعنى  واحلكومى،  التنفيذى 
والتنافس،  الصراع،  عمليات  باعتبارها 
والسياسات  احلكم،  على  احلزبى  والتنابذ 
للسياسة،  السلبية  اجلوانب  على  أو  العامة، 
السياسى  االلتواء  أو  املغامن،  على  كالصراع 
والتضليل.  املراوغة،  واللغة  واالفتراءات، 
تلك السمات التى توصف بها 
اخلطابات  غالب  فى  السياسة 
احلياة  فى  السائدة  املتنازعة 
ثم  ومن  املصرية.  السياسية 
ابتعاد  لضرورة  إشارة  أى  فإن 
بهذا  السياسة  عن  القضاء 
رغبة  ظاهره  فى  يحمل  املعنى، 
والقضاة  القضاء،  وضع  فى 
سامية  ومكانة  موقع  فى 

?ÉgDhQO »¨Ñæj áª¡J ƒg πg

 الدور السياسي لنادي القضاة

يتفق متاما مع مواثيق

األمم املتحدة 

نبيل عبد الفتاح
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باملعنى  السياسة  فى  االنغماس  عن  تبعدهم 
السالف. إال أن هذا الفهم الظاهرى الشائع، 
مبعنى  السياسة  ألن  دقيق  غير  الذكر  آنف 
بينها،  والفصل  السلطات،  بني  التوازن 
املواطنني،  حريات  عن  القيود  رفع  وضرورة 
وتناقضاتها  التشريعات،  غموض  إزالة  أو 
ذات  تنظيم  فى  واالزدواجيات  وتراكماتها، 
املراكز القانونية، وانتهاك سلطتى التشريع، 
والتنفيذ للحقوق واحلريات العامة األساسية 
للمواطنني، ودور القضاء فى حماية حقوقهم 
سياسية،  تبدو  أمور  هى  والعامة  الفردية 
ولكنها فى ذات املستوى دستورية، وقانونية 
سلطة،  كل  اهتمامات  نطاق  ضمن  وتدخل 
وعدم  املختلفة  احلكم  وحسن عمل سلطات 
الدستورية  وظيفتها  نطاق  عن  خروجها 
دستوريًا  عمًال  تعد  ثم  ومن  وصالحيتها، 
وسياسيًا ال شائبة حوله. إن السياسة باملعنى 
الرسمى،  السياسى  اخلطاب  يستهدفه  الذى 
احلزبية،  األعمال  فى  القضاة  انغماس  هى 
أو  اآلخر،  ضد  األحزاب  أحد  ومناصرة 
السياسية.  األحزاب  لعضوية  االنضمام 
ولكن فى ذات الوقت فإن من حق القاضى أن 
يعتنق من األفكار السياسية واأليديولوجية ما 
يشاء، طاملا كان األمر ال يخرج عن كونه أمر 
العملية  إلى  ميتد  ال  ثم  ومن  وفكر،  اقتناع، 
السياسية  بقناعاته  احلكم  مبعنى  القضائية 
وصريح  مباشر  خالف  على  واالجتماعية 
وهو  والقانونية.  الدستورية  النصوص  مع 
أو  األعلى  القضاء  لرقابة  الذى يخضع  األمر 
جتاوز  إذا  العليا،  اإلدارية  أو  النقض  حملكمة 
سواء  القانون  قواعد  عمله  أثناء  القاضى 
باخلطأ فى تطبيقها، أو تفسيرها أو تأويلها، 
الدفاع  حق  وشروط  مبقتضيات  اإلخالل  أو 
أثناء نظر اخلصومة املطروحة أمامه، وإن كان 
تفسيره  فى  القاضى  تأثر  عدم  يعنى  ال  ذلك 
ما  ببعض  العامة  ومبادئه  القانون،  لنصوص 
وقر فى ذهنه من مبادئ، وأفكار ولكن مثل 
احملكمة  وهى  عليها،  رقيب  ثمة  األمور  هذه 
األعلى، أو محكمة النقض أو احملكمة اإلدارية 
العليا.. إلخ، والتى تعمل فى قضائها املبادئ 
القانونية والقضائية السائدة فى هذا الشأن، 
أو احملكمة الدستورية العليا فى املجاالت التى 
املنصوص  اختصاصاتها  نطاق  ضمن  تدخل 

عليها حصرًا فى قانونها.
القضاة  يتحدث  عندما  ذاته،  الوقت  وفى 

وأمناط   – القوانني  بعض  إلغاء  ضرورة  عن 
يرتب  ما  وهو  االستثنائى-  اخلاص  القضاء 
ذلك  إن  يقال   – مبتدعة  سياسية  مسئولية 
النظام  هذا  دور  أن  حني  فى  السياسة،  ميس 
تطبيقه  فى  يتمثل  االستثنائى،  القضائى 
بعض النصوص ويرتب مسئوليات سياسية، 

بل وميثل مساسًا بسلطة القضاء الطبيعى.

á«dhódG ÒjÉ©ŸG
لنادي  السياسي  الدور  أن  الكاتب  ويرى 
مع  متامًا  يتفق  إليه–  املشار  –باملعنى  القضاة 
املواثيق واإلعالنات الدولية لألمم املتحدة، من 
 – النقابية  شبه  أو   – النقابية  املؤسسات  أن 
للقضاة من حقها أن تعبر وتدافع عن مصاحلها 
فى  األخرى  والسلطات  القوى  جميع  أمام 
املجتمع، وأن ذلك يعد أمرًا مشروعًا ال تريث 
القضايا  فى  القضائى  الدور  وهناك  عليه. 
وصدور  العامة،  االنتخابات  بصحة  املتعلقة 
مجلس  تشكيل  ببطالن  القضائية  األحكام 
السياسية،  األحزاب  تكوين  أو  الشعب 
أو  الرئاسية  االنتخابات  على  اإلشراف  أو 
والرقابة  باإلدارة  يعرف  بات  فيما  البرملانية 
دور  ثمة  فهنا  االنتخابات،   على  القضائية 

سياسى مباشر وواضح للقضاء.
عند  ذلك  بعد  الفتاح  عبد  نبيل  ويتوقف 
الدور السياسى غير املباشر للقضاء، ويرصد 
في ذلك أدوارا ذات أبعاد مهمة مثل دعاوى 
التعويض عن التعذيب، أو قضية تنظيم اجلهاد 
فى  احملكمة  فيها  أدانت  والتى  اإلسالمي، 
حكمها الذائع كل صنوف القهر والتعذيب 
على  الشرطة  مارسته  الذى  واملعنوى  البدنى 
املتهمني، وقضت ببراءة أعداد كبيرة تعرضت 
حتت  االعتراف  على  وأجبرت  البدني  للقهر 
االعترافات  بهذه  ينحدر  الذى  األمر  تأثيره؛ 
منها.  املستمدة  األدلة  بطالن  درجة  إلى 
ويدخل فى هذا اإلطار األحكام القضائية التى 
احلقوق  وتقديراتها  حيثياتها،  فى  تراعى 
كأفراد،  للمواطنني  األساسية  واحلريات 

 األدوار السياسية للقضاء

 املرتبطة بدعم احلقوق

 واحلريات تشكل جزءًا مهما

من وظيفة القضاء والقضاة

 أمناط القضاء االستثنائي

 ترتب مسئولية

سياسية مبتدعة

جمعيات،  إطار  فى  منتظمة  كجماعات  أو 
إلى  االجتاه  أن  خاصة  نوادى،  أو  نقابات  أو 
تشكيل مثل هذه املنظمات الوسيطة يتنامى 
والسيما  عقدين،  منذ  املصرى  املجتمع  فى 
وثمة  بل  والدفاعية،  احلقوقية  املنظمات 
فى  الوسطى  االجتماعية  الفئات  لدى  نزوع 
املجتمع، لالهتمام واملشاركة فى أعمال هذه 
املؤسسات الوسيطة، بل امتد ذلك إلى األندية 
الرياضية، التى شهدت مع النقابات اهتمامًا 
ملحوظًا باملشاركة فى انتخاباتها، وأنشطتها 
فى  العامة  واألمور  السياسة  إلى  امتدت  التى 
ساحات  وشهدت  بل  والدولة،  املجتمع، 
واخلصومات  القضايا  من  العديد  احملاكم 
بعض  وشرعية  صحة  مدى  حول  القانونية 
واجلمعيات  األندية  هذه  إدارات  مجالس 
الناحية  من  أعمالها  سالمة  أو  والنقابات، 
فى  الصادرة  القضائية  واألحكام  القانونية. 
اإلطارات  تضبط  أنها  الشك  األقضية  هذه 
القانونية، ومعايير العمل فى هذه املؤسسات 
املختلفة، األمر الذى ينبه اجلماعات املهنية، 
أنشطتها  متابعة  ضرورة  إلى  األعضاء  أو 
املختلفة، واملشاركة فى الرقابة على أعمالها. 
اجلماعات  هذه  دور  يبلور  الذى  األمر  وهو 
والدفاع  أعضائها  تعبئة  صوب  واملؤسسات 
بل  واملهنية،  االجتماعية  مصاحلهم  عن 

الترويجية على اختالفها.

áãjó◊G ádhódG
السياسية  األدوار  أن  الفتاح  عبد  ويؤكد 
احلقوق  ودعم  بإقرار  املرتبطة  للقضاء 
مهما  العامة تشكل جزءا  الفردية  واحلريات 
أن  ويضيف  والقضاة،  القضاء  وظيفة  من 
يظل  جهاته  اختالف  على  املصري  القضاء 
الدولة  ركائز  دعم  في  مهما  دورا  يلعب 
وهياكلها  مرجعياتها  وهنت  التي  احلديثة 
ثم  ومن  املاضية،  العقود  طيلة  ومؤسساتها 
دورا  تلعب  ومواقفه  القضاء  أحكام  تظل 
مؤثرا في مسار التطور السياسي واالجتماعي 

والدستوري والقانوني في البالد.
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وزارة  تعترض  ملاذا 
مشروع  على  العدل 
أعده  الذي  القانون 
عام  منذ  القضاة  نادي 
السلطة  لتنظيم   ١٩٩١
وضمان  القضائية 
عمد  وملاذا  استقاللها؟ 
السرية  طابع  إضفاء  إلى  األعلى  القضاء  مجلس 
الذي  القانون  مشروع  من  األخيرة  النسخة  على 
أحالته وزارة العدل إلبداء الرأي فيه، وملاذا أصر 
املجلس على أن يحجب هذا املشروع عن القضاة 
املجلس ويخشى من  الذي يخفيه  وناديهم؟ وما 
إدارة  مجلس  أعضاء  خاصة  عليه  القضاة  إطالع 
نادي القضاة املنتخبني من قبل اجلماعة القضائية 
املتالحقة  العمومية  جمعياتهم  من  واملكلفني 
وتعزيز  عن  الدفاع  في  النادي  دور  مبواصلة 
في  الرغبة  هي  هل  القضائية؟  السلطة  استقالل 
نادي  على  األعلى  القضاء  مجلس  سلطان  بسط 
موقفه  على  النادي  معاقبة  في  والرغبة  القضاة 
هي  أم  والتشريعية؟  الرئاسية  االنتخابات  من 
وبخاصة  القضاة  مطالب  على  لاللتفاف  محاولة 
القضاء األعلى؟!  املتعلقة بتشكيل مجلس  تلك 
املواجهة احملتدمة  تثيرها  أسئلة عديدة ومشروعة 
ورقة  كذلك  وطرحتها   ، وناديهم  القضاة  مع 
العمل التي تقدم بها املستشار محمود اخلضيري 
نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة  
نادي قضاة اإلسكندرية وهي الورقة التي تناولت 
إضفاء  في  احلالي  القضائية  السلطة  قانون  دور 
القضاء،  استقالل  على  العدوان  على  املشروعية 
مشروع  بني  اخلالف  أوجه  إلى  عرضت  كما 
القضاة وبني  بتأييد جموع  الذي يحظى  القانون 

مشروع وزارة العدل.
تدخل  ألشكال  حتليًال  الورقة  تناولت  وقد 
القضائية  السلطة  شئون  فى  التنفيذية  السلطة 
استقاللية  مدي  علي  كبير  بشكل  تؤثر  التي  و 
املؤسسة القضائية ورصد املستشار اخلضيري هذه 

األشكال في :
للسلطة  املالية  املوازنة  استقالل  عدم   -١
 ١٩٧٢/٤٦ القانون   ألن   وذلك  القضائية، 
العدل  وزارة  فى  ممثلة  التنفيذية  للسلطة  مينح 
موازنة  بإقرار  يتعلق  فيما  واسعة  صالحيات 
فى  تام   بشكل  التحكم  و  القضائية  السلطة 
املالية للسلطة القضائية.   كل ما يتعلق بالشئون 
القضاة  نادي  يتبناه  الذي  املشروع  فإن  ثم  ومن 
مستقلة  القضائية  السلطة  تكون  بأن  يتمسك 
األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  ويتولى  مبوازنتها  

قيودها  وبيان  وتوزيعها  املوازنة  مشروع  إعداد 
بعد  املختصة  اجلهة  إلى  لتقدميه  اإلنفاق  وأوجه 
بحثه وإقراره من املجلس. ويباشر مجلس القضاء 
األعلى السلطات املخولة لوزير املالية فى القوانني 
القضائية. السلطة  موازنة  تنفيذ  بشأن  واللوائح 
كما يباشر رئيس املجلس السلطات املخولة لوزير 
للتنظيم  املركزى  اجلهاز  ورئيس  اإلدارية  التنمية 
القضائية  السلطة  موازنة  على  وتسرى  واإلدارة 
هذا  فى  نص  به  يرد  لم  فيما  اخلتامى  واحلساب 
ويشير  للدولة  العامة  املوازنة  أحكام  القانون 
اخلضيري إلى أن وزير العدل قد أقر مؤخرًا بحق 

القضاة في موازنة مالية مستقلة.
وتبعيته  القضائي  التفتيش  حيادية  عدم   -٢
الوحيدة  اإلدارة  مبثابة  يعد  والذي  العدل  لوزارة 
أمور  كل  فى  مباشرة  القضاة  معها  يتعامل  التى 
ذلك  فى  سواء   ) القضائى  فالتفتيش   , عملهم 
أو  العامة  النيابة  أعضاء  أعمال  على  التفتيش 
هو   ( أ  محكمة  رئيس  درجة  حتى  القضاة  على 
الوزارة  فى  العمل  مجريات  على  يسيطر  الذى 
للترقية  متهيدًا  تقييم عملهم  يتولى  الذى  , فهو 
تقدم  التى  الشكاوى  حتقيق  يتولى  الذى  وهو   ,
عليهم  اجلزاء  توقيع  يقترح  الذى  وهو  ضدهم 
وهو الذى يتولى إعداد مشروع احلركة القضائية 
مبا حتويه من ترقيات وتنقالت وإنتدابات ويشير 
القانون  فى  نص  أى  يوجد  ال  أنه  إلى  اخلضيري 
التفتيش  جهاز  تختار  بأن  احلكومة  يلزم  احلالي 
كثيرًا  إذ  القضائية  السلطة  أعضاء  من  القضائي 
ما اختيروا من احملامني أو من أساتذة اجلامعة وهى 
جهات بعيدة متامًا عن السلطة القضائية , وحتى 
إذا اختارته من بني املستشارين سواء من القضاء 
يصبح  النهاية  فى  فإنه  الدولة  أو مجلس  العادى 
عضوًا فى السلطة التنفيذية التى ينبغي أال يكون 
ملبدأ  تنفيذًا  القضائية  السلطة  لها أى والية على 

الفصل بني السلطات.
نادى القضاة يطالب بضرورة إحلاق هذه اإلدارة 
لالستقالل  حتقيقًا  األعلى  القضاء  املهمة مبجلس 

الذى يسعى إليه القضاة .
األعلى  القضاء  مجلس  تشكيل  كيفية   -٣
احلالي  القضاء  مجلس  تشكيل  يقتصر  حيث 
مما  فقط  وظائفهم  بحكم  املعينة  العناصر  على 
يحرم القضاة من متثيلهم فى هذا املجلس والنص 
النحو  على  هو  القضاة  نادي  جانب  من  املقترح 
برئاسة  األعلى  القضاء  مجلس  (يشكل  التالى 
رئيس  من  كل  وعضوية  النقض  محكمة  رئيس 
واثنني  العام  والنائب  القاهرة  إستئناف  محكمة 
أعضاء  من  واثنني  النقض  محكمة  أعضاء  من 

منهم  كًال  تختار  القاهرة  استئناف  محكمة 
تقوم  كما   , سنة  ملدة  العمومية حملكمته  اجلمعية 
لنفس  احتياطيني  عضوين  باختيار  جمعية  كل 

املدة..).
العدل  وزارة  فى  املَُشكلة  اللجنة  أدخلت  وقد 
على  الصياغة  هذه  على  تعديًال  املشروع  لدراسة 
األعلى  القضاء  مجلس  (يشكل  التالى  النحو 
محكمة  رئيس   – النقض  محكمة  رئيس  من 
اثنني  أقدم  العام–  –النائب  القاهرة  استئناف 
أربعة  أقدم   – النقض  محكمة  رئيس  نواب  من 
اثنني   – العاملني  االستئناف  محاكم  رؤساء  من 
من  اثنني   , سنة  ملدة  النقض  محكمة  أعضاء  من 
تختارهما  القاهرة،  استئناف  محكمة  أعضاء  
تقوم  كما   , سنة  ملدة  للمحكمة  العامة  اجلمعية 
لنفس  احتياطيني  عضوين  باختيار  جمعية  كل 
املدة وفيما عدا النائب العام تكون رئاسة املجلس 

ألقدم األعضاء). 
في  منضبطة  قانونية  قواعد  إلى  االفتقاد   -٤
القانون  في  فاملالحظ  واإلعارة،  والندب  النقل 
من  املواد  نظمت  أن  القضائية  للسلطة  احلالي 
٥٢ حتى ٥٩ قواعد نقل املستشارين والقضاة مبا 
فيها درجة رئيس محكمة إال أن القواعد اخلاصة 
اخلاصة  النقل  قواعد  أما  مستقرة  باملستشارين 
من  درجتهم  في  ومن  احملاكم  ورؤساء  بالقضاة 
تتغير بني احلني واآلخر عن  العامة  النيابة  أعضاء 
العمل  ملدة  العامة  النيابة  مدة  ضم  قاعدة  طريق 
بالقضاء أو عدم ضمها حسب نية مجلس القضاء 
واسعًا  بابًا  يفتح  ما  وهو  رغبته  وحسب  األعلى 
إلي  ويدعو  القواعد  هذه  تطبيق  علي  للتحايل 

وضع قاعدة عامة منضبطة لذلك .
الندب  قواعد  أما  النقل  لقواعد  بالنسبة  هذا 
من   ٦٢ املادة  تعديل  علي  املشروع  جري  فقد 
يجوز  (ال  التالي  النحو  علي  لتصبح  القانون 
إال  إليه  باإلضافة  أو  عمله  لغير  القاضي  ندب 
أي  أو  القانون  بهذا  املبينة  القضائية  للوظائف 
بعد  العدل  وزير  من  بقرار  وذلك  آخر  قانون 
أو  لها  التابع  للمحكمة  العامة  اجلمعية  موافقة 
مجلس  وموافقة  األحوال  بحسب  العام  النائب 
املذكور  املجلس  يتولي  أن  علي  األعلى  القضاء 
القاضي  يستحقها  التي  املكافأة  حتديد  وحده 
املقترحة  الصياغة  وتختلف  األعمال)  هذه  عن 
الندب  بأنها ال جتيز  احلاليًة  املادة  املادة عن  لهذه 
موافقة  ووجوب  قضائية،  أو  قانونية  ألعمال  إال 
القاضي  لها  التابع  للمحكمة  العمومية  اجلمعية 
بأخذ رأي  العام والنص احلالي يكتفي  النائب  أو 
القضاء  مجلس  أن  ويالحظ  العمومية  اجلمعية 

أوجه اخلالف مع املشروع السري 
الستقالل القضاء !

…Ò°†ÿG Oƒªfi QÉ°ûà°ùŸG
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األعلى يهمل متامًا استعمال السلطة التي تعطيها 
املكافأة  حتديد  وحده  يتولى  أن  في  املادة  هذه  له 
التي يستحقها القاضي عن القيام بهذه األعمال، 
وهذا أمر خطير ألن قيام املجلس وحده بتحديد 
القاضي  لها  املنتدب  اجلهات  مينع  املكافأة  هذه 
التي  املكافأة  تعطيه  فال   حقه  تبخسه  أن  من 
أن  أو  بها  يقوم  التي  يستحقها عن هذه األعمال 
ما  وهو  إرادته  علي  ذلك  فيؤثر  العطاء  له  جتزل 
رأيناه عمًال في االنتخابات حيث قامت السلطة 
التنفيذية بإجزال العطاء فيها بغرض التأثير علي 
إرادة القضاة، كما قامت اللجنة الرئاسية بهضم 
من  بعضهم  واستبعاد  بينهم  والتفرقة  حقهم 
اإلشراف بحجة وجود ميول سياسية لديهم. أما 
تؤثر  التي  القواعد  وهي  اإلعارة  لقواعد  بالنسبة 
التي  األمور  من  وهي  املادي،  القضاة  وضع  في 
بحيث  لها  منضبطة  مجردة  قواعد  وضع  يجب 
دون  فيها  حقه  علي  احلصول  قاض  لكل  تضمن 
ويحدد  املنع،  أو  املنح  في  سواء  اإلدارة  تدخل 
اإلعارة  مدة  منه   ٦٥ املادة  في  احلالي  القانون 
بأربع سنوات متصلة إال أن عجز املادة يفتح بابًا 
ال نهاية له ميكن للقاضى منه مد املدة إلي أمد غير 
محدد حيث تنص املادة علي أنه (ومع ذلك يجوز 
ذلك  اقتضت  إذا  القدر  هذا  علي  املدة  تزيد  أن 
وقد  اجلمهورية)  رئيس  يقدرها  قومية  مصلحة 
إلي  الباب مجاًال واسعًا ملد مدة اإلعارة  فتح هذا 
أمد بعيد عن طريق جلوء البعض إلي ذوي النفوذ 
في مؤسسة الرئاسة من أجل مد مدة اإلعارة وهذا 
ما يعرض القضاة للمهانة ويهضم حقوق البعض 
النص  خال  وقد  عليهم.  الفرصة  هذه  بتفويت 
املقترح من مشروع التعديل الذي أعده النادي من 

هذا االستثناء.
وتوقيع  احملاكم  على  العدل  وزير  إشراف   -٥
لوزير  احلالي  القانون  يكفل  عليهم حيث  اجلزاء 
العدل حق اإلشراف على جميع احملاكم والقضاة، 
وله حق تنبيه الرؤساء باحملاكم االبتدائية وقضائها 
الترقي  تأخير  عليه  يترتب  قد  مهم  جزاء  وهو 
أبرز  من  ويعد  اإلعارة،  أو  الندب  من  واحلرمان 
صور تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء، 
مشروعه  في  تالفيه  القضاة  نادى  حاول  ما  وهو 
بالنص على أن يكون لوزير العدل حق اإلشراف 
اإلداري على احملاكم، ويكون لرئيس كل محكمة 
على  اإلداري  اإلشراف  حق  العامة  وللجمعية 

القضاة التابعني لها.
القضاة  نادي  مشروع  أن  اخلضيري  ويؤكد 
القضاء  استقالل  من  املزيد  لتحقيق  يهدف 
لتمكني السلطة القضائية من القيام مبسئولياتها 
التضامن  ضرورة  على  ويشدد  الدستورية 
املجتمعي مع القضاة في مطلبهم بإصدار القانون 
الوحيد على  السند  والذي يشكل  ارتضوا  الذي 
قوية  يكون ملصر سلطة قضائية  أن  في  قوله  حد 
حرياتهم  حماية  في  الشعب  آمال  بها  تتعلق 

ومستقبل أبنائهم.

عن  الكامل  باستقاللها  العامة  النيابة  متتع 
العدل  لوزير  تبعيتها  وإلغاء  التنفيذية  السلطة 
تعيني  في  السياسية  القيادة  دور  من  واحلد 
وال  كان  العامة،  النيابة  وأعضاء  العام  النائب 
استقالل  لضمان  أساسيًا  مطلبًا  ميثل  يزال 
العدالة.  معايير  وتطبيق  القضائية  السلطة 
بها  تقدم  التي  العمل  ورقة  تؤكده  ما  ذلك 
اخلبير احلقوقي عبد اهللا خليل إلى املؤمتر، حيث 
يوليو  بعد ٢٣  ما  أن مرحلة  يؤكد خليل علي 
١٩٥٢ توضح  استمرار تبعية منصب النائب 
على  احلكومة  وسلطات  التنفيذية  للسلطة 
السلطة  قوانني  ظل  فى  العامة  النيابة  أعضاء 
القضائية املتعاقبة، وتوضح الدراسة أداة تعيني 
النائب العام فى منصبه، بحيث ظل تعيينه أمرًا 
التنفيذية  السلطة  يتوقف على مشيئة  سياسيًا 
اشتراط  دون  اجلمهورية  رئيس  من  بقرار  ويتم 

موافقة مجلس القضاء األعلى.

"…Qƒ¡ªL  QGôb"
وفى ظل قانون السلطة القضائية احلالي يعني 
النائب العام بقرار من رئيس اجلمهورية من بني 
أو مستشاري  االستئناف  نواب رؤساء محاكم 
على  األول  العامني  احملامني  أو  النقض  محكمة 
أخذ  بعد  اجلمهورية  رئيس  من  بقرار  األقل 
اشتراط  ودون  األعلى  القضاء  مجلس  رأي 
موافقة مجلس القضاء األعلى ومبشيئة السلطة 
النائب  تعيني  يجيز  أنه  كما  وحدها  التنفيذية 
العام من بني احملامني العامني املرقني حديثًا، وقد 
أثار تعيني النائب العام املستشار/ رجاء العربي 
فى عام ١٩٩١ انتقادات حيث مت تعيينه على 
أمن  نيابة  فى  واملستمر  السابق  عمله  خلفية 
الدولة العليا طوال مدة عمله فى النيابة العامة، 
املستشارين  من  عددًا  متجاوزًا  تعيينه  ومت 

مت   ٢٠٠٠ عام  وفى  األقدمية.  فى  يسبقونه 
عبد  ماهر  املستشار  احلالي  العام  النائب  تعيني 
الواحد الذي كان يشغل فى ذلك الوقت منصبًا 
النواب  متجاوزًا  العدل  لوزير  كمساعد  إداريًا 
املساعدين واحملامني العامني األول أو مستشاري 

محكمة النقض. 
ذاته  القانون  مبوجب  كذلك  يجرى  كما 
من  بقرار  املساعدين  العامني  النواب  تعيني 
في  كذلك  احلال  ويسري  اجلمهورية  رئيس 
النيابة  أعضاء  وباقي  األول  العام  احملامي  تعيني 
العامة بقرار من رئيس اجلمهورية بعد أخذ رأي 
غير  التعيني  كان  إذا  األعلى  القضاء  مجلس 

منطٍو على ترقية.

≥«≤ëàdGh ΩÉ¡J’G »à£∏°S

بني  العالقة  خليل  يناقش  أخري  ناحية  من 
حيث  القضائية"  والسلطة  العام  "النائب 
يتوقف عند إشكالية اجلمع بني سلطتي االتهام 
حيث  التحقيق  قاضي  نظام  وإلغاء  والتحقيق 
في   مشاكل  أي  توجد  ال  أنه  علي  خليل  يؤكد 
أن يكون النائب العام رئيسًا لسلطة االتهام في  
حتريك الدعوى اجلنائية، ثم جتميع األدلة التي 
تساند االتهام، وتدعيمها لدى القضاء، وميثل 
اجلنائية،  الدعوى  فى  (االدعاء)  دور  االتهام 
بالضرورة  كان  ثم  ومن  (املدعى)،  فهو 
موقف  منه  ويقف  املتهم،  يواجه  (طرفًا) 
يسعي  من  موقف  األقل  على  أو  (اخلصومة)، 
هو  االتهام  عمل  وجوهر  مصلحته،  غير  فى 
الواقعية  األسانيد  وعرض  طلبات)،  (تقدمي 
ذلك  على  ويترتب  تدعمها.   التي  والقانونية 
إداري،  تنفيذي  بطابع  االتهام  أعمال  اتصاف 
باعتبارها متثل سعي الدولة إلى تنفيذ القانون. 
واالتهام عمل مستمر طاملا استمرت الدعوى ، 

هيمنة السلطة التنفيذية
على سلطات التحقيق... 

تقويض ملعايير العدالة
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فهو ال ينتهي بإحالتها إلى القضاء، بل يستمر 
فى صورة متثيل االدعاء بتقدمي الطلبات والطعن 

فى احلكم والسعي إلى تنفيذه. 
رئيسًا  يكون  أن  في  مشكلة  هناك  لكن 
لسلطة التحقيق التي هي مختلفة متامًا : إذ هي 
التنقيب عن أدلة الدعوى جميعًا، ما كان منها 
ثم  فى مصلحته،  كان  وما  املتهم  ضد مصلحة 
رأي  وبغير   ، تامة  فى حيدة   – بينها  الترجيح 
قرار  واتخاذ   – املتهم  ضد  انحياز  فيه  مسبق 
احملاكمة.   إلى  املتهم  إلحالة  األدلة  كفاية  مبدى 
ويعني ذلك أن سلطة التحقيق ال تقف موقف 
اخلصومة من املتهم، بل إنها تسعي إلى اكتشاف 
احلقيقة،  وسواء بعد ذلك أكانت ضد املتهم أم 
النحو (حكما  هذا  فهي متثل على  ملصلحته.  
محايدا) بني االتهام واملتهم,  ويفترض التحقيق 
فى  بدوره  قبل  من  قام  قد  االتهام  أن  االبتدائي 
وتدعيمها،  طلباته  وعرض  الدعوى  حتريك 
يفترض وجود سلطة  التحقيق  أن  ذلك  ويعني 
اتهام إلى جانبه ذات اختصاص مختلف.   وهذه 
الوظيفة للتحقيق االبتدائي تخلع على أعماله 
إذ هي موازنة بني طلبات  القضائية)،  (الصفة 
وينتهي  بينها.   ترجيح  ثم  متعارضة  وأسانيد 
فى  الدعوى  بدخول  حتما  االبتدائي  التحقيق 

حوزة القضاء. 

   ≥«≤ëàdG »°VÉb

وينحاز خليل في ورقته إلى أن جمع النيابة بني 
وظيفتي االتهام والتحقيق يخل مببادئ العدالة 
اجلنائي  القضاء  يجرد  أنه  عن  فضًال  اجلنائية 
واملوضوعية  احليدة  وهي  ضماناته  أهم  من 
أنه  إلى  الصدد  هذا  في  مشيرًا  واالستقالل، 
الدعوى  حتريك  بني  االتهام  سلطة  جمعت  إذا 
تأثير  حتت  بالضرورة  تكون  فيها  والتحقيق 
يفيد  والذي  عنها  كونته  الذي  املسبق  الرأي 
للمتهم  أسندتها  التي  التهمة  بصحة  اقتناعها 
احملقق من حيدة  في  يشترط  ما  مع  يتعارض  مما 
يستطيع في ضوئها الوقوف على احلقيقة سواء 
الذي  األمر  ضده،  أو  املتهم  صالح  في  كانت 
يؤكد معه عبد اهللا خليل على أهمية العودة إلى 
نظام قاضي التحقيق الذي ألغته احلقبة الناصرية 
االستئثار  في  السياسية  السلطة  رغبة  إطار  في 
وإحكام  السياسية  القضايا  على  والسيطرة 
في  والتحقيق  االتهام  سلطتي  على  السيطرة 

اجلرائم املتصلة بهذه القضايا.

ôªà°ùe ¢ùYÉ≤J

ويؤكد عبد اهللا خليل على أن استمرار تبعية 

انعكاساته  ترك  التنفيذية   للسلطة  النيابة 
اخلطيرة في ممارساتها لصالحياتها وفي عالقتها 
مع اجلمهور ومؤسسات املجتمع املدني، مشيرًا 
سلطاتها  العامة  النيابة  استخدام  إلى  ذلك  في 
السياسية  اجلرائم  في  االحتياطي  احلبس  في 
حكم  دون  مقدمًا  العقوبة  لتوقيع  كوسيلة 
إن  الشديد  االقصور  أيضًا  وهنالك  قضائي، 
تولي  في  النيابة  قبل  من  التقاعس  يكن  لم 
مسئولياتها في التفتيش على السجون وأماكن 
االحتجاز عالوة على ما أكدته تقارير منظمات 
عن  النيابة  تخلي  بشأن  مرارًا  اإلنسان  حقوق 
مسئولياتها في التحقيق في شكاوي التعذيب 
واكتفائها في أحسن األحوال بإثبات التعذيب 
لوجود هذه  مبررًا  تقدم  أن  في محاضرها دون 
وميتد  بتقارير شرعية.  أغلبها  في  املثبتة  اآلثار 
هذا التقصير ليشمل تقاعس النيابة عن حتريك 
في  املتورطني  املسئولني  ضد  اجلنائية  الدعوى 

جرائم التعذيب.
نتائج  العامة  النيابة  تعلن  لم  كما 
نتيجة  الوفاة  بحاالت  اخلاصة  التحقيقات 
احملامي/  وفاة  قضية  أبرزها  ومن  التعذيب، 
–الذي كان معروفًا بدفاعه  عبد احلارث مدني 
قبض  والذي  اإلسالمية–  اجلماعات  عن 
فى  وأعلن   ١٩٩٤/٤/٢٦ يوم  عشية  عليه 
١٩٩٤/٥/٥وفاته ولم تعلن حتى اآلن نتيجة 

التحقيقات الرسمية في أسباب الوفاة.

كما يبدو والتخاذل واضحًا كذلك في موقف 
النيابة العامة من التحقيقات بشأن االنتهاكات 
على  لالستفتاء  املعارضون  لها  تعرض  التي 
تعديل املادة (٧٦) من الدستور املصري اخلاص 
 ،٢٠٠٥/٥/٢٥ يوم  الرئاسية  باالنتخابات 
والتي تعرض فيها عدد من الصحفيني املصريني 
واألجانب للتحرش اجلنسي وللضرب باألرجل 
مبساندة  الوطني،  احلزب  أنصار  من  وبالعصي 

جرى  حيث  األمن،  قوات  من  الطرف  وغض 
رئيس  قنديل  احلليم  ((عبد  على  االعتداء 
التحرير التنفيذي جلريدة العربي -  محمد عبد 
الصحفيني  بنقابة  احلريات  جلنة  مقرر  القدوس 
الدستور  بجريدة  صحفية  اخلير  أبو  شيماء   -
الدستور  بجريدة  صحفية  العسكري  عبير   -
 - الدستور  بجريدة  صحفي  األعصر  هاني   -
نوال   - الدستور  بجريدة  صحفي  توفيق  وائل 
علي صحفية بجريدة اجليل -  إميان طه كامل 

صحفية حرة)).
وعالوة على ذلك فإن النيابة العامة لم تتخذ 
االدعاءات  فى  التحقيق  فى  جدية  إجراءات 
القضاة  على  األمن  قوات  باعتداء  اخلاصة 
املشرفني على االنتخابات البرملانية األخيرة عام 
إلى االعتداء  فيه األمر  ٢٠٠٥ ، والذي وصل 
باألسلحة، فعلي الرغم من وجود  ١٣٩ بالغًا 
بشأن  القضائية  والهيئات  القضاة  من  مقدمًا 
تقدم  لم  العامة  النيابة  فإن  االنتهاكات،  هذه 

سوى اثنني فقط من رجال األمن إلى احملاكمة. 
السلطة  إبعاد  بضرورة  الدراسة  طالبت  وقد 
أعضاء  تعيني  في عملية  دور  أي  التنفيذية عن 
بعملية  القضاء  مجلس  واستقالل  النيابة 
مجلس  هيكلية  في  النظر  إعادة  مع  التعيني 
القضاء األعلى وتشكيله. وأكدت على أهمية 
مناصب  تكون  أن  في  الدولية  املعايير  مسايرة 
أعضاء النيابة العامة منفصلة متامًا عن الوظائف 
املناصب  هذه  ارتبطت  ما  وإذا  الفضائية، 
أصحابها  يتمتع  أن  يتعني  القضائية  بالوظائف 
بها  يتمتع  التي  واحلصانات  الضمانات  بذات 
معه  يتعني  ما  وهو  القضائية،  السلطة  أعضاء 
إلغاء التبعية اإلدارية للسلطة التنفيذية وسلطة 
وزير العدل في الرقابة واإلشراف على أعضاء 
كما  األعلى.  القضاء  مجلس  إلشراف  النيابة 
بني  التام  الفصل  على ضرورة  الدراسة  شددت 
دور  يقتصر  وأن  والتحقيق،  االتهام  سلطتي 
نظام  إلى  والعودة  االتهام  سلطة  على  النيابة 
قاضي التحقيق في اجلنايات واجلنح التي تزيد 
قاضي  يختص  وأن  سنة  عن  العقوبة  مدة  فيها 
التحقيق مباشرة ومن تلقاء نفسه بالتحقيق في 
جميع اجلرائم التي تقع من املوظفني العموميني 
ورجال الضبط أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها. 
على  النص  بضرورة  كذلك  الدراسة  وطالبت 
وأن  مسببة  االحتياطي  احلبس  قرارات  صدور 
يكون للمحبوس احتياطيًا احلق في الطعن على 
القرار الصادر من قاضي التحقيق برفض طلب 

اإلفراج عنه أمام محكمة أعلى.

 :π«∏N ˆG óÑY

استمرار تبعية النيابة للسلطة 

التنفيذية قاد إلي تقاعس 

النيابة في قضايا    التعذيب، 

وتخاذلها في جرائم االعتداء 

على القضاة والتحرش 

اجلنسي باملتظاهرين
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في واقعة تشكل تصعيدا خطيرًا في املواجهة 
إحالة  تقرر  التنفيذية  والسلطة  القضاة  بني 
مكي  ومحمود  البسطويسي  هشام  املستشارين 
تأديب  مجلس  إلى  النقض  محكمة  رئيس  نائبي 
بسبب تصريحاتهما املتكررة بشأن وقائع التزوير 
األخيرة  البرملانية  االنتخابات  شهدتها  التي 
اإلجراء  هذا  وينذر  فيها  بالتحقيق  واملطالبة 
باحتماالت توقيع عقوبات عليهما قد تصل إلى 
حد العزل وتعيد إلى األذهان شبح مذابح القضاة 

التي عرفتها احلقبة الناصرية.
وقد أثار هذا اإلجراء تضامنًا واسعًا مع القضاة 
وجماعات  السياسي  الطيف  ألوان  مختلف  من 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  اإلنسان  حقوق 

املصرية واملنظمات العاملية.
املطالبني  بالقضاة  التحرش  مظاهر  وكانت 
بدأت  قد  القضاة  استقالل  وتعزيز  باإلصالح 
برفع احلصانة القضائية عن سبعة من املستشارين 
النقض متهيدًا  لرئيس محكمة  البارزين  والنواب 
للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من تصريحات 
التالعب  وأشكال  االنتهاكات  تنتقد  علنية 
في  القضاة  أعلن  وقد  االنتخابات  شهدتها  التي 
ناديهم  داخل  االعتصام  أبريل  من  عشر  الثامن 
احتجاجًا على تلك اإلجراءات، واحتجاجًا على 
القضاة  نادي  قدمه  الذي  القانون  جتاهل مشروع 
يحاط  الذي  الوقت  في  القضاء  استقالل  لتعزيز 
فيه املشروع احلكومي للقانون بسياج من السرية 
وقد استتبع ذلك قيام أجهزة األمن بفرض حصار 
أمني مشدد على القضاة املعتصمني داخل ناديهم 
إلى  الوصول  من  معهم  املتضامنني  منع  بهدف 

نادي القضاة.
بدأت  أبريل  من  والعشرين  الرابع  وفي 
القضاة  مع  املتضامنني  طالت  عنيفة  مصادمات 
محمود  القاضي  على  االعتداء  حد  إلى  وامتدت 
عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة 
وجره على األرض ملسافة طويلة برغم إفصاحه عن 
هويته القضائية، وذلك بعد ضبطه يقوم بتصوير 
احملمول.  عبر  املتظاهرين  على  االعتداء  مشاهد 
املتظاهرين  من  العشرات  على  القبض  ألقى  وقد 
وأصدرت  الشوارع  في  وسحلهم  ضربهم  بعد 

معظمهم  بحبس  قرارات  الدولة  أمن  نيابة 
احتياطيا على ذمة التحقيق. 

من جانبه أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق 
نادى  على  احلصار  الستمرار  إدانته  اإلنسان 
القضاة ، وطالب بالتحقيق مع رجال األمن الذي 
واملتظاهرين  القضاة  على  االعتداء  في  تورطوا 
وتلبية مطالب القضاة بإصدار مشروعهم بتعديل 
قانون استقالل السلطة القضائية ووقف مسلسل 
القضاة  تستهدف  التي  والتحقيقات  احملاكمات 
االعتداء  جرائم  في  والتحقيق  اإلصالحيني، 
على القضاة خالل االنتخابات البرملانية األخيرة 
هذه  في  واإلداري  األمن  التدخل  بشأن  كذلك 

االنتخابات.
قد  اإلنسان  حلقوق  املصرية  املنظمة  وكانت 
استنكرت بدورها التحقيقات مع القضاة وإحالة 
مكي والبسطويسي ملجلس التأديب وأشارت إلى 
أن قرار اإلحالة إلى مجلس التأديب قد صدر من 
القاضيني.  أقوال  إلى  العدل دون االستماع  وزير 
إال  ليس  للقضاة  منسوب  هو  ما  أن  وأكدت 
والتعبير  الرأي  حرية  في  حلقهم  استخدامهم 
بشأن  املتحدة  األمم  مبادئ  مبقتضى  لهم  املكفول 

استقالل السلطة القضائية.
ناحية أخرى أكدت منظمة مراقبة حقوق  من 
اإلنسان "هيومان رايتس ووتش على أن السلطات 
بفصل  التهديد  عن  تتوقف  أن  ينبغي  املصرية 
تزوير  على  احتجوا  الذي  القضاة  كبار  من  اثنني 
االنتخابات وأن حتقق في أحداث العنف والتزوير 
قلقها  عن  عبرت  كما  االنتخابات  شهدت  التي 
العميق إزاء مهاجمة الشرطة للمتظاهرين بشكل 
اإلجراءات  هذه  أن  "ووتش"  الـ  واعتبرت  سلمي 
تظهر  معهم  واملتضامنني  القضاة  لترهيب  الفظة 

احلاجة امللحة إلى اإلصالح القضائي في مصر.
كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في ٢٨ 
أبريل أعربت فيه عن قلقها العميق من اإلجراءات 
التأديبية ضد اثنني من كبار القضاة بسبب كشفهم 
البرملانية.  االنتخابات  شابت  التي  للمخالفات 
ضد  التأديبية  اإلجراءات  أن  املنظمة  وأكدت 
البسطويسي  وهشام  مكي  محمود  املستشارين 
مصر،  في  القضاء  الستقالل  خطيرًا  حتديًا  متثل 

بني  العالقة  في  متصاعدًا  توترًا  يشهد  وقت  في 
قانون  مشروع  بشأن  القضاة  ونادي  السلطات 
عن  وأعربت  وسلطته.  القضاء  دور  جديد حول 
ارتباط  اإلجراءات  لهذه  يكون  أن  من  خشيتها 
من  مزيد  إلى  يدعو  الذي  الصريح  مبوقفهما 
من  الشفافية  انعدام  ويشجب  القضاء  استقالل 
القانون. مبشروع  يتعلق  فيما  السلطات  جانب 
التخاذ  باألسى  تشعر  إنها  املنظمة  وقالت 
مكي  محمود  القاضيني  بحق  تأديبية  إجراءات 
واجباتهما  تأدية  بسبب  البسطويسي  وهشام 
التـزوير في  تقارير حول  بنـزاهة، وتقدمي  املهنية 
االنتخابات، وممارسة حقهما األساسي في حرية 

التعبير. 
بضمان  املتعلقة  الدولية  املعايير  أن  وأكدت 
استقالل القضاء وعدالة اإلجراءات القضائية، مبا 
فيها اإلجراءات التأديبية ضد القضاة، تؤكد على 
أن اإلجراءات التأديبية يجب أن تكون عادلة وأن 
ُتقرر وفقًا ملعايير االستقالل واحليدة املقررة دوليًا. 
واعتبرت املنظمة أن هذه اإلجراءات التأديبية إمنا 
متثل انتهاكًا للدستور املصري واملعايير الدولية، ، 
كما حثت املنظمة السلطات املصرية على إطالق 
إال  لشيء  ال  عليهم  ُقبض  الذين  جميع  سراح 
للقضاة، وإجراء  تأييدًا  السلمي  التظاهر  بسبب 
الشرطة.  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  في  حتقيق 
الدولية  العفو  منظمة  قلق  بواعث  إلى  واستنادًا 
بشأن استمرار التهديدات الستقالل القضاء في 
إلى  السلطات املصرية  املنظمة  مصر، فقد دعت 
توجيه دعوة فورية إلى املقرر اخلاص لألمم املتحدة 

املعني باستقالل القضاة واحملامني لزيارة مصر.
وكانت اللجنة الدولية للحقوقيني قد وجهت 
الرئيس  من  كل  إلي  خطابا  أبريل  من  الرابع  في 
املستشار  العدل  ووزير  مبارك  حسني  محمد 
قلقها  عن  فيهما  أعربت  الليل  أبو  محمود 
سبعة  ضد  اتخذت  التي  اإلجراءات  إزاء  العميق 
النقض عن طريق  نواب محكمة  من  مستشارين 
للتحقيق  متهيدا  عنهم  القضائية  احلصانة  رفع 
معهم فيما نسب إليهم من انتقادات للتجاوزات 
في  التي جرت  البرملانية  االنتخابات  طالت  التي 
العام املاضي؛ مشيرة إلى أن هؤالء القضاة قاموا 
مبطالبة النائب العام بفتح التحقيق في املخالفات 
ولكن  البرملانية  االنتخابات  أثناء  وقعت  التي 
القضاة  هؤالء  مع  فتح  التحقيق  أن  هو  ما حدث 
اخلطاب  أكد  كما  املخالفات.  هذه  حول  وليس 
والتعبير  الرأي  حرية  في  احلق  للقضاة  أن  علي 
مناطا  كان  وإذا  املواطنني.  من  غيرهم  مثل 
حقهم  فمن  االنتخابات  علي  اإلشراف  بالقضاة 
فيها  مبا  االنتخابية  العملية  ورصد  مراقبة  أيضا 

مخالفات بعض األطراف. 

في بيانها الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/١٧ قالت املنظمة السورية حلقوق اإلنسان (سواسية) إنها رشحت 
للمنظمة  التقديرية  اجلائزة  لنيل  مكي  محمود  واملستشار  البسطويسي  هشام  املستشارين  من  كال 
ملوقفهما  الترشيح  املنظمة هذا  بينهما، وبررت  فيما  بالتساوي  لعام ٢٠٠٦  اإلنسان  السورية حلقوق 
الشجاع في أداء الواجب في الكشف عن االنتهاكات التي شابت االنتخابات التشريعية األخيرة، وهي 
اإلصالح  في  أمل  أي  وأجهضت  مبقتل  والعربية  املصرية  الدميقراطية  احلركة  أصابت  التي  االنتهاكات 

املوعود واملنشود.

في واقعة تشكل تصعيدا خطيرًا في املواجهة 

 IÉ°†≤dG Ö«gÎd á©°SGh áfGOEG
º¡©e ÚæeÉ°†àŸGh

 منظمة سورية متنح جائزتها السنوية إلى مكي والبسطويسي

»°ùjhÉ£°ùÑdG ΩÉ°ûgh »µe Oƒªfi øjQÉ°ûà°ùŸG



15 2006 πjôHCG 69 Oó©dG

عربية  حقوقية  منظمة  عشرة  ست  طالبت 
قمتهم  في  املجتمعني  العرب  القادة  ودولية 
االحتاد  بعثة  حتويل  خطط  مبساندة  اخلرطوم  في 
لألمم  تابعة  حماية  قوة  إلى  دارفور  في  األفريقي 
بقبول  السودانية  احلكومة  وإقناع  فورًا،  املتحدة 

ذلك.
هذه  وقعته  صحفي  بيان  خالل  من  ذلك  جاء 
قمة اخلرطوم في  أعمال  بدء  وبثته مع  املنظمات 

الثامن والعشرين من مارس ٢٠٠٦.
أطلقت حملة  قد  السودانية  احلكومة  وكانت 
القمة  قبول  دون  للحيلولة  ضخمة  دبلوماسية 
اجلامعة  أن  البيان  والحظ  االقتراح  لهذا  العربية 
الفظائع  بشأن  طويًال  الصمت  التزمت  العربية 
القادة  على  فإن  اآلن،  أما  دارفور.  في  املرتكبة 
العرب النظر إلى مصلحة الشعب السوداني أوًال 
ودعم حتويل البعثة في دارفور إلى قوة تابعة لألمم 

املتحدة.
أن  السودانية سبق  السلطات  أن  البيان  وذكر 
على  للضغط  الدبلوماسية  قنواتها  استخدمت 
في  انتهاكاتها  عن  تتغاضى  كي  العربية  اجلامعة 
دارفور. ففي عام ٢٠٠٤، أرسلت اجلامعة العربية 
إلى دارفور جلنة حتقيق تابعة لها خلصت إلى إدانة 
على  اإلنسان"  حلقوق  اجلسيمة  "االنتهاكات 
اجلامعة  لكن  للحكومة؛  املوالية  امليليشيات  يد 
اللجنة  إليه  ما توصلت  أهمية  عادت فقللت من 

بعد االحتجاج السوداني الشديد.
السودانية  احلكومة  حملة  أن  البيان  وأكد 
من  شخص  مليوني  تهجير  إلى  أدت  دارفور  في 
ديارهم، وأجبرت أكثر من ٢٢٠ ألفًا على التوجه 
عام  ومنذ  تشاد.  في  الالجئني  مخيمات  إلى 
٢٠٠٣، بدأت حملة حكومة اخلرطوم تستهدف 
التي  املنتمني إلى نفس اجلماعات اإلثنية  املدنيني 
وهما  دارفور،  في  التمرد  جماعتا  إليها  تنتمي 
 (SLA/M) السودان  حترير  حركة  جيش/ 
من  واملساواة (JEM). وكجزء  العدالة  وحركة 
اخلرطوم  عملت  هذه،  العرقي"  "التطهير  حملة 
اإلثنية  املجموعات  بعض  أبناء  مساندة  على 
جيرانهم  مهاجمة  على  وتشجيعهم  السودانية 
وأفضى تصاعد العنف في دارفور إلى جعل مئات 
األلوف من السودانيني في أمس احلاجة إلى احلماية 
والطعام. األمر الذي ميلي ضرورة لوجود قوة األمم 
الذي  اإلنسانية  املعونات  املتحدة الستعادة عمل 

انقطع بفعل الهجمات املباشرة.

والحظ البيان أن الوضع األمني قد شهد تدهورًا 
كبيرًا خالل األشهر األخيرة فقد راحت ميليشيا 
ومتمردو  احلكومة،  تساندها  التي  اجلنجويد 
دارفور، وقطاع الطرق، يهاجمون قوافل اإلغاثة 
القوات  واصلت  كما  دارفور.  في  اإلنسانية 
السودانية وميليشا اجلنجويد شن الهجمات على 

املدنيني داخل مخيمات املهجرين وخارجها. 
أضاف البيان أنه، بدأ النزاع الداخلي يكتسب 
املدعومة  امليليشيات  شنت  فقد  خارجية.  أبعادًا 
اجلماعات  وكذلك  السودانية،  احلكومة  من 
تشاد  حدود  داخل  هجمات  التشادية،  املتمردة 
الدعم  حكومتها  في  العناصر  بعض  تقدم  التي 

جلماعتي التمرد الدارفوريتني.
وفي ١٠ مارس/ آذار، وبعد ضغط شديد من 
بتمديد  األفريقي  االحتاد  قام  اخلرطوم،  جانب 
مهمة قوته في دارفور لستة أشهر جديدة وتأمل 
موافقة  إلى  خاللها  يتوصل  أن  املتحدة  األمم 
السودان على نشر قواتهم. وقد استشهد االحتاد 
األفريقي بتزايد تعقد العملية وباحلاجة إلى تأمني 
البالغ  قوته  نقل  لتبرير  مستقر  متويل  مصدر 
تعدادها ٧٠٠٠ رجل إلى إمرة األمم املتحدة، وهي 
القوة املكلفة بحماية املدنيني. وفي عام ٢٠٠٤، 
كان تصاعد الهجمات ضد املدنيني في دارفور قد 
بلغ حدًا أجبر بعثة االحتاد األفريقي على التحول 
من مراقبة وقف إطالق النار (غير القائم فعليًا) 
إلى حماية املدنيني املعرضني خلطر داهم. وقد رفع 
أكثر  إلى   ٣٠٠ من  قوته  تعداد  األفريقي  االحتاد 
من  تعاني  القوة  هذه  لكن  شخص.   ٧٠٠٠ من 
احلكومة  تضعها  التي  واملعوقات  القدرات  نقص 

السودانية أمامها باستمرار.
مع تزايد الهجمات في دارفور وانتقال العنف 
املتحدة  األمم  قوة  إلى  التحول  يجب  تشاد،  إلى 
على الفور. لكن قوة االحتاد األفريقي تظل بحاجة 
إلى متويل ودعم كاملني خالل األشهر االنتقالية.

هذا  على  السودانية  احلكومة  ردت  وقد 
على  الدبلوماسية  الضغوط  مبمارسة  االقتراح 
واالحتاد  العربية  اجلامعة  في  األعضاء  الدول 
معادية  حملة  شن  على  شجعت  وقد  األفريقي. 
شبهت  السودانية  الصحافة  في  املتحدة  لألمم 
إدخال "قوات أجنبية" إلى دارفور بغزو الواليات 

املتحدة للعراق.
لكن األمر الذي يتناسى املسئولون السودانيون 
لألمم  تابعني  عنصر   ٦٠٠٠ هناك  أن  هو  قوله 

بلدًا   ٦٠ من  أكثر  من  معظمهم  َقِدم  املتحدة، 
وسط  في  اليوم  ينتشرون  وآسيويًا،  أفريقيًا 
لعام  السالم  اتفاقية  من  وجنوبه كجزء  السودان 
٢٠٠٥ والتي وضعت حدًا للحرب األهلية التي 
استمرت ٢١ عامًا بني احلكومة وحركة / جيش 
اجلنوب  من  تتخذ  التي  السودان  شعب  حترير 
حفظ  قوة  تعداد  زيادة  ينتظر  كما  لها.  منطلقًا 

السالم هذه إلى ١٠٫٠٠٠ شخص.
احلكومة  أن  الواضح  من  أنه  البيان  وأضاف 
العربي  العام  بالرأي  التالعب  حتاول  السودانية 
وهمي  "غزو"  عن  فيها  مبالغ  مضللة  مبعلومات 

يتعرض له السودان.
وقد دعت مجموعة منظمات حقوق اإلنسان 

العربية والدولية القمة العربية إلى :
-  حث احلكومة السودانية على القبول السريع 

غير املشروط بقوة األمم املتحدة في دارفور.
الدولية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  إدانة   -
والقانون اإلنساني من جانب احلكومة السودانية 
وامليليشيات املوالية لها واجلماعات املتمردة في 

دارفور.
السودانية  احلكومة  وقف  على  اإلصرار   -
دعم  عن  واالمتناع  املدنيني  ضد  هجماتها 

امليليشيات التي تعتدي عليهم.
- دعوة اخلرطوم إلى التعاون مع اجلهود الرامية 
اخلطيرة  االنتهاكات  عن  املسئولني  محاسبة  إلى 
؛  دارفور  في  اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حلقوق 
تسهيل  طريق  عن  الكامل  تعاونها  ذلك  في  مبا 
عمل احملكمة اجلنائية الدولية التي حتقق في جرائم 

احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية في دارفور.
جدير بالذكر أن منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 
"هيومان رايتس ووتش" كانت قد بادرت بإعداد 
القاهرة،  فيه مع مركز  البيان وتشاورت  مسودة 

ثم انضمت إليه باقي املنظمات بالتوقيع.
املنظمات  البيان  على  التوقيع  في  شارك 

التالية:
١-مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان– مصر

٢-املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان– مصر
٣-املنظمة السورية حلقوق اإلنسان– سوريا

٤-املنظمة الفلسطينية حلقوق اإلنسان – لبنان
٥-املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان– املغرب

٦-املبادرة املصرية للحقوق الشخصية – مصر
٧-مركز البحرين حلقوق اإلنسان – البحرين

٨-املركز املصري حلقوق املرأة – مصر
٩-املركز السعودي حلقوق اإلنسان– بريطانيا

١٠-اجلمعية اللبنانية لدميقراطية االنتخابات– لبنان
١١-منتدى الشقائق حلقوق اإلنسان– اليمن

١٢-جمعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء– مصر
١٣-املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي– مصر

١٤-املنظمة السودانية ملناهضة التعذيب– بريطانيا
١٥-مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان– اليمن

١٦-هيومان رايتس ووتش (الواليات املتحدة)
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مركز  عقد  فبراير   ١١ إلى   ٥ من  الفترة  في 
مع  بالتعاون  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة 
الورشة  والتليفزيون  لإلذاعة  السودانية  الهيئة 
التعددية   ثقافة  وبناء  "اإلعالم  حول  التدريبية 

والدميوقراطية في السودان".
التدريبية  الورشة  هذه  من  املركز  استهدف 
واملعارف  العملية   املهارات  من  مجموعة  تقدمي 
السودانيني فيما  اخلاصة ملجموعة من اإلعالميني 
اإلنسان  وحقوق  الثقافي  التنوع  بقضايا  يتعلق 
وعالقتهما باإلعالم في سودان املرحلة االنتقالية 
األول  اعتباران،  الدورة  هذه  في  روعي   وقد  
االنتماءات  مختلف  املشاركون   ميثل  أن  ضرورة 
السودانية سواء كانت  انتماءات عرقية أو دينية 
أو لغوية أو غيرها من ألوان طيف التنوع املوجود 
متثيل  ضرورة  هو  الثاني  واالعتبار  السودان،  في 
يعكس  ومنصف  عادل  بشكل  السودانية  املرأة 
شارك  املجتمع.  في  لتواجدها  احلقيقي  احلجم 
في هذه الورشة من املدربني واحملاضرين مجموعة 
والتنوع  اإلعالم  قضايا  في  املختصني  من  متميزة 

الثقافي من مصر والسودان وكندا.
الدورة  هذه  أن  هو  هنا  للنظر  الالفت  األمر 
ألول  فشهدنا  طبيعته  في  استثنائي  حدث  مثال 
مع  التعاون  خالل  من  حتاول  عربية  دولة  مرة 
مساحة  حول  واسع  حوار  إجراء  حقوقية  منظمة 
التنوع التي يتسم به جهاز إعالمها، وبالطبع لن 
من  كواحدة  اإلعالم  مؤسسة  بوضعية  هنا  نذكر 
مساحات احلركة املطلقة للنظم السياسية العربية 

بكافة أشكالها وأمناطها. 
للدور  إدراكا  اإلعالم  عن  الورشة  هذه  جاءت 
املجتمعات  في  اإلعالم  يلعبه  الذي  الضخم 
النزاع  بعد  ما  ومجتمعات  ناحية  من  احلديثة 
اإلطار  هذا  في  العاملية  .اخلبرة  أخري  ناحية  من 
بعد  ما  مرحلة  في  –خصوصا  اإلعالم  أن  توضح 
متناقضني  دورين  يلعب  أن  الباردة-ميكن  احلرب 
يلعب اإلعالم دورا في  أن  ناحية ميكن  متاما فمن 
تأجيج العنف عن طريق نقل رسائل إعالمية ذات 
املستقبلني،  مشاعر  علي  وتلعب  تعصبية  طبيعة 
وفي هذا يشير أحد خبراء اإلعالم العامليني (روس 
ميل  راديو  جتربة  وهي  مثالية  جتربة   إلى  هوارد) 
رواندا حيث  في   (Mille Collines)  كولينز
الراديو عن طريق بث دعاية مكثفة ضد  قام هذا 
اجلماعية  االبادة  أن  يبرر  أن  من  "التوتسي"  أقلية 
ثم  ومن  الهوتو،  من  وقائي  كإجراء  حدثت  قد 
أدوات  من  واحدة  هذه  اإلعالم  وسيلة  أضحت 
تبرير وتدعيم ممارسة اإلبادة اجلماعية في رواندا.  
وبالطبع ميكن لإلعالم أن يكون أداة للمصاحلة 
وبناء السالم وإحدى وسائل العدالة االنتقالية في 
مجتمعات ما بعد النزاع، حيث يناط باإلعالم أن 

يقوم بعمليات نقل اآلراء، والتعبير عن احلساسية 
في  املساوة  عجلة  دفع  في  واإلسهام  الثقافية 

املجتمع ونبذ التمييز والعنصرية.
هذه  على  التأكيد  الورشة  فهدف  ثم  ومن 
فيما  خصوصا  اإلعالم  لدور  اإليجابية  اجلوانب 
يتعلق باستراتيجيات بناء السالم وبناء املصاحلة 
األهلية  احلرب  خلفته  الذي  الدمار  بعد  الوطنية 
عقدين  من  ألكثر  رحاها  دارت  والتي  السودانية 

من الزمان.
لقد متت مقاربة هذه االستراتيجيات عن طريق 
التدريب والتحاور في ست قضايا رئيسية في هذه 
والعرقي  الثقافي  والتنوع  اإلعالم  هي،  الورشة 
حلقوق  الدولي  القانون  في  والديني  واللغوي 
اإلعالم  العامة حلريات  األوضاع  قضية  اإلنسان، 
في السودان وحتديات بناء السالم في السودان، 
قضية إدارة التنوع الثقافي من خالل وسائل اإلعالم 
املسموعة ثم معاجلة  قضايا التمييز املجتمعي  في 
اإلعالم السوداني، وقضية مدي حساسية اإلعالم 
ألبعاد  النوع االجتماعي ثم أخيرا عرض لتجارب 

مختلفة في  العمل اإلعالمي.
موقع  علي  الورشة  ركزت  األولي  القضية  في 
قضايا اإلعالم في القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
وذلك من خالل تناول املواد اخلاصة بحرية الرأي 
حلقوق  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  في  والتعبير 
اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  مثل  اإلنسان 
والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، ومن 
ثم مت تناول قضية حرية احلصول على املعلومات 
هذه  أن  كما  لآلخرين  نقلها  وحرية  واألفكار 
واملعلومات  األفكار  فقط  تشمل  ال  املعلومات 
املرحب بها أو املقبولة بل أيضا األفكار الهجومية 
املجتمع. كما مت  لقطاع من  أو  للدولة  والصادمة 
والتي  اإلعالم  في  احملرمة  املساحة  الي  التعرض 
تتمثل في حظر الدعاية للحرب. وحظر الدعوة 
أو  الدينية   أو  العنصرية  أو  القومية  للكراهية 
التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. كما 
متت اإلشارة في هذه الورشة التدريبية الي وثيقة 
دولية فريدة هي "إعالن اليونسكو بشأن التنوع 
الثقافي  والتي صدرت في عام ٢٠٠١. من خالل 
ما مت طرحه من أهمية احلفاظ علي التنوع الثقافي 
تناول  مت  كما  البيولوجي  التنوع  علي  كاحلفاظ 
الثقافي  التنوع  مفهوم   من  االنتقال  محددات 
مفهوم   إلى  التنوع   حقيقة  علي  يؤكد  الذي 
التأكيد  في  يقتصر  ال  والذي  الثقافية  التعددية 
علي حقيقة التنوع بل يتجاوزها ليضع الضوابط 
استخدام  خالل  من  التنوع  هذا  علي  للحفاظ 
األقليات  حقوق  وحماية  الدميوقراطية  اآلليات 
اخلصوص  وجه  وعلى  اإلنسان  حقوق  وحماية 

حرية التعبير.

القضايا  ملناقشة  كامل  محور  إفراد  مت  كما 
في  اإلعالم  حلريات  العامة  باألوضاع  اخلاصة 
إجراء  هو  احملور  هذا  من  الهدف  وكان  السودان 
واخلبرات   املؤسسات  خلريطة  مسح  عملية 
اإلعالمية  في السودان وربطها بتحديات العملية 
مستديرة  مائدة  احملور  هذا  شمل  االنتقالية،و 
أخري  مستديرة  ومائدة  اإلعالم  أوضاع  حول 
السودان  في  السالم  بناء  وحتديات  اإلعالم  حول 
وهى:  قضايا  ثالث  حول  عمل  مجموعات  ثم 
واإلعالم  دارفور،  منطقة  في  والنزاع  اإلعالم 
والترتيبات االنتقالية في السودان، وأزمة غياب 
احلساسية جتاه  التنوع في اإلعالم السوداني . في 
القضايا شديدة احلساسية  تناول  الثالث مت  احملور 
عام،  بشكل  السوداني  اإلعالم  في  التمييز  مثل 
في  خاص،  بشكل  املرأة  ضد  والعنف  والتمييز 
القضية األولي اخلاصة بالتمييز بشكل عام حيث 
متت مناقشة أشكال التمييز في اإلعالم السوداني 
والطرق  اآلليات  علي  املشاركني  تدريب  ثم  
السوداني،  اإلعالم  في  التمييز  لرصد  املختلفة 
حيث  املرأة  ضد  والعنف  اإلعالم  قضية  في  أما 
اخلاصة  األنواع  رصد  علي  املشاركني  تدريب  مت 
أو  اإلذاعية  البرامج  في  سواء  املرأة  ضد  بالعنف 
التليفزيونية وكيفية تصميم برامج بديلة تساهم 

في نشر ثقافة املساواة بني اجلنسني. 
في احملور الثالث مت تدريب املشاركني علي آليات 
اإلعالم  وسائل  خالل  من  الثقافي  التنوع  إدارة 
املسموعة وفي هذا احملور مت تدريب املشاركني علي 
اخلاصة  املهارات  من  وجديدة  متنوعة  مجموعة 
باإلعالم  في مجتمعات ما بعد النزاع ومت دراسة 
احلالة األفغانية كنموذج من خالل دراسة اآلليات 
اخلاصة بثالثية التعددية الثقافية واإلذاعة واإلنتاج 
وعالقة هذه الثالثية بعمليات مثل دور اإلعالميني  
نقل  وإشكاليات  النزاع،  بعد  ما  مجتمعات  في 
خالل  من  ضغط  جماعات  وتكوين  املعلومة؟ 
اإلعالم، وخلق إطار عام مواٍت لعمل املؤسسات 
التمويل  القانوني،  اإلطار  خالل  من  اإلعالمية 

املالئم/ اإلعالنات التجارية أو التمويل العام. 
وتقييم  لعرض  خصص  فقد  الرابع  احملور  أما 
من  مبجموعة  اخلاصة  والسلبيات  اإليجابيات 
مثل  السودان  في  اإلعالمي  العمل  في  التجارب 
في  الوالئية  اإلذاعات  بتجربة  اخلاصة  القضايا 
واللغوي  الثقافي  للتنوع  متثيلها  ومدي  السودان 
التعبير  وجتارب  السودان،  في  والعرقي  والديني 
عن الهوية والتنوع الثقافي في اإلعالم السوداني 
وكذلك مدي حساسية الفنون واآلداب السودانية 

لقضايا التنوع.
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اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  عقد 
"بيروت"  اللبنانية  العاصمة  في  إعالمية  ورشة 
واإلعالم  دارفور  في  اإلنسانية  "الكارثة  حول 
العربي", وذلك بالتعاون مع املنظمة الفلسطينية 
احلقوق  عن  الدفاع  وجمعية   , اإلنسان  حلقوق 
واحلريات (عدل). بدأت فعاليات الورشة صباح 
اليوم  السبت ٢٥ مارس واستمرت حتى ظهيرة 
التالي األحد ٢٦ مارس, مبشاركة نحو٤٥ مشاركًا 
األعمدة  وكتاب  الصحف،  حترير  رؤساء  من 
و٤  من ٢٠ صحيفة   – واإلعالميني  والصحفيني 
من  واألكادمييني  والكتَّاب   – تليفزيونية  قنوات 
لبنان-  األردن–  (اإلمارات–  عربية  دولة   ١٣
السودان–  السعودية–  اجلزائر–  البحرين– 
قطر-  سوريا–  تونس–  املغرب–  الكويت– 
من  عدد  عن  ممثلني  ملشاركة  باإلضافة  مصر), 
املنظمات الدولية, وعدد من القانونيني والناشطني 
إقليم  الذين جاء بعضهم خصيًصا من  احلقوقيني 

دارفور كشهود عيان على الكارثة.
 وكان مركز القاهرة – منذ بداية العام احلالي– 
اإلنسانية  الكارثة  عن  برنامج  تنفيذ  بدأ  قد 
ومن  دارفور,  إقليم  في  اإلنسان  حقوق  وأوضاع 
املبذولة  اجلهود  في  املساهمة  البرنامج  أهداف 
للتوصل حلل سلمي دائم وعادل, من خالل جذب 
في  املساهمة  لضرورة  العربية  املجتمعات  انتباه 
اإلعالمية  الورشة  استهدفت  دارفور.  مأساة  حل 
االستجابة الحتياجات اإلعالم العربي, في تقدمي 
اإلقليم  هذا  في  األوضاع  حلقيقة  صادقة  صورة 
في  واملشاهد  القارئ  انتباه  وجذب  املنكوب؛ 
وتضامن  وعي  خلق  أجل  من  العربية,  املنطقة 
يتعرض  التي  املأساوية  االنتهاكات  ضد  عربي 
على  واالطالع  سنوات،  منذ  دارفور  مواطنو  لها 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األسباب 
أبوجا  في  املفاوضات  تطورات  وعلى  لألزمة، 
املسلحة حول  واملعارضة  السودانية  احلكومة  بني 
والدولية,  اإلقليمية  املؤسسات  ودور  دارفور, 
اجلنائية  احملكمة  بني  دارفور  في  العدالة  وأزمة 
في  اإلعالم  وأثر  السوداني,  والقضاء  الدولية 
نقاش  كذلك  دارفور.  في  األحداث  تطورات 

واستيضاح عدد من األسئلة املهمة، أبرزها:
كارثة  من  املتحدة  األمم  حتذير  صحة  مدى   .١
املعونات  قلة  بسبب  دارفور  في  مرتقبة  إنسانية 

وتعرض قوافل اإلغاثة لهجمات مستمرة.
دولية  قوات  ملشاركة  دارفور  حاجة  مدى   .٢

إلى جانب بعثة االحتاد اإلفريقي التي تواجه نقصًا 
في  للعمل  يكفي  بأن رصيدها  املوارد وتهدد  في 

دارفور حتى نهاية شهر مارس فقط.
٣. استيضاح اجلدل حول أزمة العدالة وحاجة 
ومدى  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  لتدخل  دارفور 
كفاءة وفاعلية وحيادية القضاء السوداني كبديل 
في  ارتكبت  التي  اجلرائم  في  العدالة  لتطبيق 

دارفور.
املعلومات  صحة  مدى  واستيضاح  مقارنة   .٤
واإلعالم  الدولية  املؤسسات  ِقَبل  من  املنشورة 
دارفور،  في  االنتهاكات  حجم  حول  الغربي 
والتقارير املعاكسة الصادرة عن بعض املؤسسات 

العربية واإلسالمية.
في كلمته التي أثارت انتباه احلضور قّدم مازن 
بيروت،  في  املتحدة  األمم  مبكتب  اخلبير  شقورة 
ملدة  اإلنسان  حلقوق  كمراقب  عمله  خالصة 
األمم  بعثة  ضمن  دارفور  في  شهًرا   ١٤ قاربت 
توصيف  على  شقورة  وعّلق  دارفور،  في  املتحدة 
احلكومة للصراع الدائر في دارفور بأنه نزاع بني 
هذا  أن  مؤكًدا  أفارقة  ومزارعني  رّحل  عرب  رعاة 
حيث  سياسية،  ألغراض  استخدم  قد  التوصيف 
املؤسسة  من  جزًءا  اجلنجويد  ميليشيا  أصبحت 
حًقا  تترك  لم  قانونية  وأداة  الرسمية  األمنية 

إنسانًيا دون أن تنتهكه.
العقاب  من  اإلفالت  أن  شقورة  أكد  كما 
في  بها  املعمول  القوانني  لكون  ؛  مأساة حقيقية 
السودان تعفي أي مسئول من املالحقة اجلنائية، 
ملقًيا باللوم على احلكومة السودانية التي تفرض 
رقابة صارمة على التنقل للقادمني إليها من اخلارج 
إلى وجود  مشيًرا  في حديثه  وأفاض  دارفور.  في 
مقابر جماعية في شوبا و مرتزقة أفارقة يحاربون 
تقدمها  التي  الرشاوى  أمر  إلى  الفًتا  دارفور،  في 
احلكومة إلى بعض زعماء القبائل وكيف تستغل 
صمت اإلعالم العربي عن الفظائع التي ترتكب 
في إقليم دارفور املنكوب؛  لتضمن احلفاظ على 
الذي  السالم  اتفاق  من  حققتها  التي  املكاسب 

أبرمته في اجلنوب.
من ناحيته أكد الدكتور مرتضى الغالي أستاذ 
اإلعالم في جامعة اخلرطوم على خصوصية إقليم 
عام  حتى  مستقلة  بسلطة  متتع  فقد  دارفور؛ 
ومت  اإلجنليز  قبل  من  أخضعت  عندما   ١٩١٦
بحدود  دول  ثالث  وجتاور  السودان  إلى  ضمها 
أفريقيا   - ليبيا   - (تشاد  ١٣٠٠كم  تتجاوز 
الوسطى) ، كما أن متلك األرض بها يتم بحكم 

الدكتور  يرجع  و   ، القبلية  والتقاليد  العادات 
والتدهور  املوارد  إلى شح  النزاع  أسباب  مرتضى 
األهلية  اإلدارة  وغياب  األمن  وانفالت  البيئي 
بكثافة، وكلها تصب في خانة  السالح  وانتشار 
والصراعات  والزعامة  السياسية  الصراعات 
النزاعات  إلى  إضافة  احلدود  خارج  من  القادمة 

حول الثروة ومن ميلكها.
وانتقد هاشم محمد األمني – الناشط بحقوق 
اإلنسان ومدير اللجنة الشعبية السودانية لإلغاثة 
غياب   – دارفور  بإقليم  بنياال  التعمير  وإعادة 
احلضور  العربي ليس في املجال السياسي فحسب 
بل حتى على صعيد مجال املساعدات اإلنسانية، 
شخص  ماليني   ٥ حوالي  هناك  أن  إلى  أشار  و 
يعيشون في مخيمات وعلى أطراف املدن والبقية 
للهجمات  تعرضت  والتي  النائية  القرى  في 
وهؤالء يفتقدون ابسط مقومات احلياة اإلنسانية 
كالغذاء واملاء ،  كما تشير التقديرات إلى وفاة 

حوالي نصف مليون شخص.
في مستهل حديثه أشار كمال اجلزولي احملامي 
إلى ضرورة معاجلة  الناشط احلقوقي السوداني  و 
دور احملكمة اجلنائية الدولية في أزمة دارفور بعيًدا 
الداخلي  الشأن  في  األجنبي  التدخل  قضية  عن 
فوجئ  قد  السوداني  النظام  أن  بّني  و  للسودان؛ 
االهتمام  في  الدولي  اجلنائي  القضاء  بجدية 
إلى  بالقضية  ينحرف  أن  فحاول  دارفور،  بأزمة 
للسيادة  اختراق  عن  يتحدث  فأخذ  آخر  مسار 
مستنكًرا  وأضاف  األجنبي.  والتدخل  الوطنية 
دأب األنظمة العربية على استثارة قضية السيادة 
الوطنية واالختراق األجنبي عندما يتطرق احلديث 
إلى تردي أوضاع حقوق اإلنسان في أراضيها، في 
ذات الوقت الذي تواجه فيه بالصمت واإلذعان 

تدخالت البنك والصندوق الدوليني.
والناشط  احملامي  بخيت  محمد  خليل  أما 
ومدير   (SUDO)للتنمية السودانية  باملنظمة 
مكتب الفاشر بدارفور، فقد  تطرق في مداخلته 
إلي األحوال الصحية واألمنية املتردية في دارفور 
هي  و  واألدوية  الغذائية  املواد  شح  عن  فضال 
 . الوقت  مرور  مع  حدتها  تتفاقم  التي  األمور 
إلي  بخيت  أشار  الصحي  املستوى  صعيد  فعلى 
أن أهم املشكالت الصحية هي ما تتعلق بالنساء 
في  الصحية  الوحدات  فمعظم  ؛  واألطفال 
املعسكرات هي عيادات بسيطة ال ترقى ملصاف 
من  الصحية  التجهيزات  حيث  من  املستشفيات 
أدوات وكادر ومعدات.. إلخ. وأكد على أنه على 
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فإن  العاملي  الغذاء  برنامج  مجهودات  من  الرغم 
هناك حاجة ماسة للمزيد خاصة في املعسكرات 
يتعذر  والتي  منها  النزوح  يتم  لم  التي  والقرى 

الوصول إليها بسبب الوضع األمني. 
اإلفالت  و  العدالة  أزمة  أن  على  خليل  ركز 
وأوضح   ، بعد  حسمه  يتم  لم  أمر  العقاب  من 
أن االعتداءات على النساء و هتك عرضهن يتم 
إحدى  االغتصاب  أن  باعتبار   ، منهجية  بصورة 
إلذالل  استخدامها  يتم  التي  احلرب  وسائل 
بهدف  النزوح  على  وإجبارها  محددة  عرقيات 

االستيالء على أراضيها.
خالل  وثائقيني  فيلمني  عرض  مت  قد  و  هذا 

فعاليات الورشة:
 Peace under Fire /السالم حتت النيران

Living with Refugees /مأســــاة الالجئني

:ÚcQÉ°ûŸG äÉ«°UƒJ
تغطية  تقدمي  ضرورة  على  املشاركون  شدد 
الرسالة  تقدمي  في  واملهنية  املوضوعية  تعتمد 
مبا  دارفور،  في  الواقع  تعكس  التي  اإلعالمية 

يسهم في وضع حد للكارثة اإلنسانية هناك.
في  التوصيات  من  عدًدا  املشاركون  تبنى  كما 

مقدمتها :
• مواصلة احلوار بني منظمات حقوق اإلنسان 
واخلبرات  املعلومات  وتبادل  العرب  والصحفيني 
اجلهود  تعزيز  بهدف  دارفور،  في  الوضع  بشأن 
ضحايا  حق  وضمان  املدنيني  حلماية  الرامية 
اإلنسانية  اإلغاثة  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

واحلماية.
• ضرورة متابعة الصحف السودانية املستقلة 
العربية  اإلعالمية  املؤسسات  بني  والتنسيق 
والسودانية لتعريف الرأي العام العربي باألوضاع 
في دارفور. كما أشاروا إلى الدور اإليجابي الذي 
أحداث  نقل  في  الغربي  اإلعالم  من  جزء  لعبه 
االهتمام  صدارة  إلى  بدارفور  اإلنسانية  الكارثة 

العاملي باألزمة.
• تكوين شبكة من الصحفيني العاملني خاصة 
باملشكلة  التعريف  بهدف  األزمات،  مجال  في 

وأبعادها على أرض الواقع. 
• ضرورة إنشاء موقع إلكتروني تنشر فيه كل 

املواد والتقارير املتعلقة بقضية دارفور.
الفضائية  القنوات  أن  إلى  املشاركون  وأشار 
العربية ميكن أن يكون لها دور ريادي في نقل ما 
يحدث في دارفور للمواطن العربي. وهذا يحتاج 
املعلومات،  هذه  مثل  لقبول  القارئ  تهيئة  إلى 
الشيء الذي ميكن أن يتم بوساطة ربط أو تشبيه 
أزمة دارفور مبا يحدث في بقية الدول التي تشهد 

أزمات في العالم العربي.
قّدمت  التي  البحثية  األوراق  على  لإلطالع 
خالل فعاليات الورشة؛ برجاء زيارة موقع مركز 
شبكة  على  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة 
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هل ميكن أن يكون اإلعالم محايدًا؟ وهل توجد 
دون  ما  حدث  مع  مبوضوعية  تتعامل  مؤسسات 
أو مجموعات  لدول  معينة سواء  مراعاة مصالح 
أو أفراد؟ سؤاالن استهل بهما اإلعالمي السوري 
التي استهدفت اإلجابة  العمل  أحمد حسو ورقة 
على التساؤل الرئيسي: هل يولى اإلعالم العربي 

قضية دار فور االهتمام الكافي؟
في البداية يشير الكاتب في ورقته التي قدمها 
القاهرة  مركز  نظمها  التي  العمل  ورشة  خالل 
لدراسات حقوق اإلنسان بالعاصمة اللبنانية حول 
في   اإلنسانية  الكارثة  من  العربي  اإلعالم  موقف 
دارفور إلى أنه لو سلمنا جدًال بوجود مؤسسات 
إعالمية تتوخى احلياد في خطابها من خالل إعداد 
نفسه  الصحفي  فإن  الصحفية،  التغطية  أو  اخلبر 
مبقدوره  يكون  لن  التقرير  كاتب  أو  اخلبر  معد 
التحرر من ثقافته وأفكاره ورؤيته؛ لكن ميكن سد 
هذا النقص من خالل املهنية والتعامل مبوضوعية 
مع اخلبر من خالل إبراز موقف األطراف جميعها 
أو  الصحفي  يتعاطف  ال  قد  والتي  به  املعنية 

مؤسسته معها.
العربي  اإلعالم  ملوقف  تقييمه  معرض  وفي 
الوسائل  على  حتديدًا  ركز  فقد  دارفور  قضية  من 
اإلعالمية اخلاصة غير التابعة وغير الناطقة باسم 
اإلعالمية  الوسائل  أن  اعتبار  على  احلكومات 
احلكومة  نظر  وجهة  عن  تعبر  للدولة  التابعة 
اهتمام  مدى  من  ينطلق  باخلبر  اهتمامها  ومدى 

احلكومة به.
أن  من  الرغم  على  أنه  إلى  الباحث  ويشير 
مشكلة دارفور بدأت منذ فترة طويلة إال أنها لم 
تكن مادة شهية بالنسبة لوسائل اإلعالم العربية 
التي تهتم بهذه القضية إال في عام ٢٠٠٣ وذلك 
تزامنًا مع ظهور حركتي العدالة واملساواة وجيش 
السلطة  بتقاسم  بدارفور مطالبني  السودان  حترير 
اهتمام  درجة  وزادت  السودانية،  احلكومة  مع 
املوقف  اشتعال  عقب  بالقضية  العربي  اإلعالم 
وميليشيات  احلكومية  والقوات  املتمردين  بني 
واالغتصاب  اإلبادة  عمليات  ووقوع  اجلنجويد 
التي تقوم  بها ميليشيات اجلنجويد ضد القبائل 
أيضًا  الباحث  وأشار  اإلفريقية،  األصول  ذات 
تدخل  عقب  ذروته  إلى  وصل  االهتمام  أن  إلى 
واالحتاد  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  املتحدة  األمم 

اإلفريقي.
العربي  اإلعالم  اهتمام  ضعف  الباحث  وفسر 

بخلفية  اجلهل  أهمها  عوامل  لعدة  بالقضية 
العراق  في  األحداث  ذروة  الصراع وتصاعده مع 

وبداية الغزو األمريكي عليه.
العربي  اإلعالم  أن  إلى  الباحث  أشار  كما 
حذو  ذلك  في  حذا  لألحداث  تناوله  بداية  في 
بني  تربط  التي  املتعاقبة  السودانية  احلكومات 
والتدخالت  املخططات  وبني  مترد  حركات  أي 
من  عددًا  أن  إلى  أيضًا  الباحث  وأشار  اخلارجية. 
طابعه  عن  بعيدًا  النزاع  تناولوا  العرب  الكتاب 
بسبب  القبلية  احلروب  على  وقصروه  السياسي 
املغلوطة  املعلومات  انتشار  إلى  يؤدي  مما  اجلفاف 
مثاًال  الباحث  وضرب  القراء،  بني  القضية  حول 
في ذلك مبقال للصحفي املصري مصطفى بكري 
رئيس حترير جريدة األسبوع، بينما ضرب مثاًال 
احلياة  بصحيفة  استشهد  حينما  لذلك  مناقضًا 
اللندنية التي أشاد مبوضوعيتها في عرض القضية 
ودورها في إتاحة الفرصة لكتاب الرأي في طرح 
بغض  اجلريدة  صفحات  على  نظرهم  وجهات 

النظر عن آرائهم جتاه القضية.
إلى  الكاتب  فأملح  الفضائية  اجلزيرة  قناة  أما 
أنه  إال  املوضوع  لهذا  نسبيًا  اهتمامًا  أولت  أنها 
قضايا  بها  التي متتعت  االهتمام  بدرجة  لم يحظ 
أخرى مثل اإلرهاب واحلرب في العراق والصراع 
العربي اإلسرائيلي، لكن الباحث انتقد في نفس 
احلكومة  نظر  لوجهة  اجلزيرة  قناة  حتيز  الوقت 
في  الضيوف  نوعية  في  جتلى  والذي  السودانية 
الذين قللوا من شأن  برامجها واحملللني والكتاب 
اإلنسان  حقوق  منظمات  عن  الصادرة  التقارير 

حول عمليات قتل واغتصاب وتهجير.
رؤية  عرض  حسو  أحمد  الباحث  يغفل  ولم 
أشار  حيث  دارفور  أزمة  جتاه  اإللكترونية  املواقع 
اإلسالمية  التوجهات  ذات  املواقع  تبنته  ما  إلى 
جلوهر  التعرض  دون  ملؤامرة  اإلسالم  تعرض  من 
إلى  االتهام  أصابع  وتوجيه  احلقيقي،  القضية 
مسئولية  وحتميلهم  واألمريكيني  الصهاينة 

اجلرائم املقترفة في دارفور.
وطالب الباحث في ختام ورقته اإلعالم العربي 
بضرورة توخي املوضوعية والتوازن في التعامل مع 
أزمة دارفور لتقدمي املعلومات الصحيحة للمتلقي 
اإليديولوجيات  عن  بعيدًا  الضحايا  ومناصرة 
الرسالة  على  للقائمني  السياسية  والتوجهات 

اإلعالمية.

في كارثة دار فور...
?√QhO AGOCG ≈a »Hô©dG ΩÓYE’G ≥ØNCG πg
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والعمليات  مؤخرا  "دهب"  في  حدث  ما  إن 
يضع  سيناء،  شمال  في  بعدها  حدثت  التي 
جماعة  أي  قبل  االتهام  قفص  في  األمن  أجهزة 
فقد  األخيرة.  الهجمات  ارتكبت  جماعات  أو 
رغم  بدورها،  القيام  عن  األجهزة  هذه  عجزت 
ما تتمتع به في ظل حالة الطوارئ من صالحيات 
ضد  وحصانة  مطلقة  وسلطات  استثنائية، 
قرن  ربع  مدار  على  بالتراكم  وضعتها  احملاسبة، 
مركز  لتصبح  والبرملان،  والقضاء  القانون  فوق 

القوى األقوى في البالد.
من الغريب أن يتم توظيف كل هجوم إرهابي 
الستمرار  احلاجة  على  برهانا  باعتباره  جديد، 
نفس حالة الطوارئ االستثنائية، التي جتد مبررها 
بينما  األعمال.  هذه  حدوث  منع  في  الوحيد 
الواقع يشير إلى أن كل جرائم اإلرهاب ومذابحه 
ظل  في  السادات جرت  اغتيال  بعد  ذْت  ُنفِّ التي 
احليلولة  أجل  من  بالذات  املعلنة  الطوارئ  حالة 

دونها.
املطلوب ليس بعض التغييرات في األشخاص، 
آن األوان إلحداث ثورة شاملة في أجهزة األمن، 
لها  منحت  التي  املطلقة  السلطات  أن  يبدو  التي 
لفترة طويلة قد قضت على احلد األدنى الضروري 
من الكفاءة املهنية للقيام بدورها، بدءًا من اجلرائم 
اليومية، مرورا بحماية الكنائس، وأخيرا مكافحة 
اإلرهاب. لقد خسرنا حقوق اإلنسان ولكننا لم 
نكسب احلد األدنى من األمان، بل توطن اإلرهاب 

في سيناء، ورمبا يتجه للدلتا اآلن.
لقد ظلت أجهزة األمن حتتفظ بنحو ٢٠ ألف 
السجون،  في  آدمي  غير  بشكل  املعتقلني  من 
تهمة  دون  عاما   ١٥ من  أكثر  أمضى  وبعضهم 
أو محاكمة، فضال عن حتصني ممارسات التعذيب 

اإلرهابية  العمليات  لتكشف  محاسبة،  أي  ضد 
جديدة  جماعات  والدة  عن  سيناء  في  اجلديدة 
وجيل جديد ليس له ملفات سابقة لدى األجهزة 

األمنية.
في  اإلنسان  حقوق  منظمات  لتقارير  وفقا 
في  سيناء  في  األولى  اإلرهابية  العملية  أعقاب 
أكثر  األمن تطرفت  فإن أجهزة  أكتوبر ٢٠٠٤، 
في وحشيتها وقسوتها املعروفة عنها. األمر الذي 
دفع أهالي سيناء إلى استدعاء للذاكرة املقارنة مع 
كيف تعاملت قوات االحتالل اإلسرائيلي معهم، 
سيتوطن  اإلرهاب  بأن  منذاك  الكثيرون  وتوقع 
سيناء، بعد أن وجد تربة خصبة مهيأة لتوظيف 
عمق مشاعر السخط والنقمة إلشفاء الغليل من 
الرجال،  النساء واألطفال قبل  أجهزة استباحت 

واستهزأت بكل التقاليد واألعراف البدوية.

?øe ídÉ°üd
األخير  السنوي  التقرير  بإمكان  كان  لقد 
أن يلعب دورا  القومي حلقوق اإلنسان  للمجلس 
في كشف هذا الوضع الكارثي، خاصة أن تقرير 
إلى  أرسلها  قد  كان  التي  احلقائق  تقصي  بعثة 
االنعكاسات  تقريرها من  سيناء، قد حذرت في 
شعور  على  األمن  أجهزة  ملمارسات  السلبية 
املواطن في سيناء بالوالء واالنتماء، بل وتوقعت 

بأن املخاطر اإلرهابية "ستتفاقم" لهذا السبب.
السنوي  التقرير  فإن  الشديد  لألسف  ولكن 
للمجلس جتاهل  حتذيرات بعثة تقصي احلقائق؟!

تقريرها "سوف يكون  في ختام  اللجنة  تقول 
من الصعوبة مبكان على أعضاء اللجنة أن ينسوا 
مشهد األم املكلومة وهى جتهش ببكاء مرير لدى 
تعرض  وما  ابنها  اعتقال  ظروف  عن  حديثها 
ابنها  أصاب  القاسية على كل من  له، ودعواتها 
بسوء، أو ذلك الوالد املسن الذي حتدث في مرارة 
عما قام به في حرب ١٩٦٧ من إنقاذ لعديد من 
أفراد القوات املسلحة املصرية من ضباط وجنود 

مازالوا يتصلون به حتى اآلن، فكيف يكون هذا 
مصير ولده الذي لم يرتكب جرما؟ أو تلك األم 
التي ترفض بكل شموخ أن تتحدث عما تعرض 
تفضح  أن  تريد  ال  ألنها  تعذيب،  من  ابنها  له 
وطنها، او تلك الفتاة التي كفرت بوطنيتها بعد 

أن شهدت ما تعرض له أشقاؤها.
في  األخرى  هى  تدخل  أن  البد  املواقف  تلك 
حسابات من يخطط ألمن مصر، ألن أمن الوطن 
متلك  وال  املواطن،  حقوق  عن  فصله  ميكن  ال 
اللجنة في هذا الصدد سوى أن تواصل مع آخرين 

سبقوها قرع أجراس اإلنذار".
ولكن التقرير السنوي للمجلس القومي بدال 
آثر أن يكتمه، ولكن  من أن يقرع جرس اإلنذار 

لصالح من؟؟؟!
الطوارئ  بقانون  للعمل  فترة  كل  نهاية  عند 
تسعى احلكومة وأجهزة األمن لتوظيف األحداث 
األعمال  وخاصة  الصلة،  ذات  والدولية  احمللية 
الطوارئ  حلالة  مشروعية  ملنح  منها،  اإلرهابية 
السارية، أو لقرارات سبق اتخاذها سلفا بتجديد 
للكشف  املناسب  الوقت  وتنتظر  الطوارئ  حالة 
اإلعالن  أن  الشعب. وال شك  مجلس  عبر  عنها 
العمليات  ثم  إرهابي  تنظيم  ضبط  عن  مؤخرا 
تهيئة  في  مهمًا  دورا  ستلعب  األخيرة  اإلرهابية 
املناخ إلخراج القرار "البايت" مبد حالة الطوارئ، 
بل رمبا تقنني احلالة املؤقتة في صورة قانون دائم، 
يحمل عنوانا مختلفا "مكافحة اإلرهاب". لننتظر 
ورمبا  سيناء،  من  اإلرهاب  القتالع  آخر  قرن  ربع 
أجهزة  إخراج  املطلوب  آخر.  مكان  في  لتوطينه 
األمن من "حّضانة الطوارئ"، ووضع استراتيجية 
األمن  اعتبارات  بني  التوفيق  على  تقوم  جديدة 
نخسر  نظل  ال  حتى  اإلنسان،  حقوق  واحترام 

األمن وحقوق اإلنسان معا.

بهي  الدين  حسن

 ÇQGƒ£dGh á«∏NGódG
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 نشر هذا املقال في جريدة املصري اليوم في 
٢٠٠٦/٤/٢٩
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؟
القومي  للمجلس  األول  السنوي  التقرير  في 
سعى  املاضي،  العام  الصادر  اإلنسان  حلقوق 
املنظمات  بتقارير  االقتداء  إلى  التقرير  معدو 
بذلك  فلعب  اإلنسان،  حلقوق  والدولية  املصرية 
للتقرير،  األدبية  القيمة  زيادة  في  حيويا  دورا 
مواضعه  من  عدد  في  تناقض  من  شابه  ما  برغم 
فصًال  تضمينه  من  الرغم  وعلى  واستنتاجاته، 
له  صلة  ال  املصري  التشريع  عن  جتميليًا  كامًال 
بواقعه البائس. فإن ذلك التقرير مفاجأة إيجابية 
من  النوع  هذا  قيمة  أن  رغم  كثيرين،  نظر  في 
تقاريرها،  بجودة  تقاس  ال  العالم  في  املجالس 
فالتقارير اجليدة تصدر عن مصر وغيرها كل يوم 
من املنظمات احمللية والدولية، ولكن هذه املجالس 
تقّيم مبدى قدرتها على التأثير على عملية صنع 
القرار في مجال حقوق اإلنسان، وعلى استجابة 
التقارير. فليس هناك  احلكومات لتوصيات هذه 
وال  احلكومات  تنشئها  ملجالس  إيجابية  قيمة 
املنظمات  معاملة  تعاملها  بل  إليها،  تستمع 
وتوصياتهم  تقاريرهم  وتضع  احلكومية،  غير 

متجاورين في نفس صندوق القمامة!
في العام األول كسبنا تقريرا نصف جيد ولم 

نكسب جتاوب احلكومة مع توصية واحدة منه.
ومع صدور التقرير الثاني الصادر منذ أيام عن 
املجلس خسرنا التقرير األول، غير أن األسوأ أن 
التقرير هو الذي يستجيب لتوصيات احلكومة، 
تتجاوب  أن  في  األمل  معدوه  فقد  أن  بعد  رمبا 

احلكومة مع املجلس! ولهذا رفضت التقرير. 
في ختام رسالتي إلى أمانة املجلس تعليقا على 

التقرير، أنهيتها بالفقرة التالية:
التقرير  على  أوافق  ال  األسباب  هذه  "لكل 
عرضه  يعاد  أن  وأقترح  احلالية،  بصورته 
االعتبار  بعني  األخذ  بعد  الحق،  اجتماع  في 
التي  املالحظات  وكذلك  السابقة،  املالحظات 
تقدمت بها وبقية األعضاء بشكل شفوي خالل 
اجتماع املجلس أول أمس، أو تقدموا بها حتريريا 
بعد االجتماع، على أن ترسل للسيدات والسادة 
األعضاء النسخة املعدلة من التقرير قبل االجتماع 

بوقت كاف لدراستها".
بالطبع لم يجر أي تعديل جوهري على التقرير، 
وزميالت  زمالء  مع  باملناسبة  حدث  ما  وهو 
آخرين، عند صدور تقريري االنتخابات الرئاسية 
إدارة  بني  مكتوب  غير  اتفاق  فهناك  والبرملانية، 
أن  الثاني  "للطرف  على  ينص  وأعضائه  املجلس 
يطلب ويقترح ما يشاء، وللطرف األول أن يفعل 

ما يشاء، أو ما ُيشاء له".
لقد سبق أن طالبت عدة مرات في اجتماعات 

ألي  إصداره  عند  املجلس  يعلن  بأن  املجلس، 
موقف أو تقرير أو بيان، ما إذا كان ذلك بإجماع 
األقلية  رأي  يقدم  وأن  باألغلبية،  أم  األعضاء 
للرأي العام -حتى لو كانت عضوا واحدا- بدال 
من أن تضطر األقلية للقيام بذلك. فهذا مسلك 
من  وال  املجلس،  شأن  من  يقلل  ال  دميقراطي 
أغلبيته، بل رمبا يعزز القيمة األخالقية للمجلس، 

ومركزه التفاوضي مع احلكومة.
كانت أبرز أسبابي في االعتراض على التقرير 

هى كالتالي:
من حيث هيكل وبنية التقرير:

hCG’: التقرير ال يقيم بشكل منهجي وضعية 
لها،  يتعرض  وعندما  مصر،  في  اإلنسان  حقوق 
فهو يختزل ذلك في قراءة مبتسرة وانتقائية في 
عدد محدود من بيانات منظمات حقوق اإلنسان، 
والشكاوى احملدودة التي تلقاها املجلس، والتي ال 
يعلن  لم  املجلس  نظرا ألن  القياس عليها،  ميكن 
حتى اآلن للمواطنني بوسائل اإلعالم املتاحة سبل 

تلقي الشكاوى وطريقة تعامله معها.
مقارنًا  تقييما  يتضمن  لم  التقرير   :É«fÉK
أنه  خاصة  مصر،  في  اإلنسان  حقوق  لوضعية 
يجري  أن  ميكن  كان  ثم  ومن  الثاني،  التقرير 
التقرير األول، لرصد مواطن  مقارنة على أساس 
التقدم والتدهور في حالة حقوق اإلنسان في مصر 

وأسبابها خالل عامني.
في  االتساق  عدم  من  التقرير  يشكو   :ÉãdÉK
فهو مزيج مضطرب وغير مبوب بشكل  بنيته، 
حقوق  حالة  عن  تقرير  بني  يجمع  منسجم، 
اإلنسان وتقرير عن نشاط املجلس، لذا لم يفلح 
كليهما.  عن  متبلورة  واضحة  صورة  تقدمي  في 
وموضوعات  مبلفات  التقرير  إتخام  عن  فضال 
أو  مستقلة،  كراسات  في  تصدر  أن  يجب  كان 
كمالحق منفصلة في نهاية التقرير (مبا في ذلك 
الذي  االحتياطي  باحلبس  اخلاص  اجليد  املشروع 

ضاع في وسط هذه الفوضى).
توصيات  يتبنى  التقرير  املضامني:  حيث  من 

احلكومة وخطابها
على  مسبقة  مشروعية  التقرير  يضفي   :’hCG
احلاجة إلصدار قانون جديد ملكافحة اإلرهاب، وال 
يشرح لنا ملاذا حتتاج مصر قانونا إضافيا ملكافحة 
اإلرهاب، إذ ال يكفي أن وزارة الداخلية ترغب في 

أحالمها،  حتقيق  املجلس  مهمة  من  فليس  ذلك، 
مدى  وتقييم  مبراجعة  يقم  لم  املجلس  أن  خاصة 
قدرة ترسانة التشريعات االستثنائية السارية على 
احلكومة  أن  عن  فضال  اإلرهاب،  خلطر  التصدي 
عام  في  قانونية  تعديالت  أدخلت  قد  كانت 
نفس  وحتت  الغرض  هذا  ألداء  خصيصا   ١٩٩٢
لتبني  مقدمات  دون  يقفز  التقرير  إن  العنوان. 
على  مقدما  املشروعية  يسبغ  احلكومة،  موقف 
رئيس  نائب  بادر  بل  التالية،  القمعية  خطوتها 
املجلس في تصريح صحفي الحق بالتطوع إلعداد 

مشروع هذا القانون املشبوه داخل املجلس.
رفعها  قد  كان  التي  املذكرة  أن  بالذكر  جدير 
السيد نائب رئيس املجلس إلى رئيس اجلمهورية 
حول حالة الطوارئ –دون إطالع أعضاء املجلس 
أمام  الباب  واربت  قد  كانت  عليها-  مسبقا 
أثار  القانون اجلديد أيضا، وهو األمر الذي  ذلك 
األعضاء  من  عدد  وحتفظ  احتجاج   - حينذاك   -
عند تالوتها الحقا عليهم. وإذا كان هناك خيار، 
الطوارئ  حالة  على  اإلبقاء  أن  فيه  ال شك  فمما 
دائم  بقانون  تقنينها  من  مرارة  أقل  (املؤقتة)، 

حتت عنوان جديد.
املسألة  شأن  من  التقرير  يهون   :É«fÉK
قانونيا  ألفاظًا غير منضبطة  القبطية، ويستخدم 
"قلة  املشكلة"...  "تضخيم  مثل  حقوقيا،  أو 
بعدم  اإلحساس  "مشكلة  الشكاوى"...  عدد 
املساواة  عدم  ليست  املشكلة  أن  أي  املساواة"! 
باختصار  بها!  املتوهم  اإلحساس  بل  ذاتها!، 
املهجر.  أقباط  في  وأكثر  األقباط،  في  املشكلة 
ويتناقض  احلكومة،  خطاب  يتبنى  تقييم  وهو 
جميع  في  املجلس  مداوالت  تضمنته  ما  مع 
تهوين  مخاطر  من  حتذيرات  من  املناسبات، 
احلكومة من جسامة املشكلة، ومن الطريقة غير 
املسئولة التي تعاجلها بها. بل يتناقض ذلك أيضا 
مع سلوك إدارة املجلس، التي شكلت جلنة خاصة 
من  اخلاصة  األولى  اللجنة  الغرض، -وهى  لذلك 
مما  خاصة،  ملوضوعات  املجلس  شكلهما  جلنتني 

يعكس اعترافه بجسامة املشكلة.
جرمية  تفشي  من  أيضا  التقرير  يهون   :ÉãdÉK
مشكلة  مجرد  يعتبرها  إذ  مصر،  في  التعذيب 
احملاضرات  بعض  يكفي  "قانونية"،  أو  "ثقافية" 

املواد  بعض  وتعديل 
القانونية لعالجها، كما لو 
السارية تضفي  القوانني  أن 
جرمية  على  مشروعية 
جتاهل  وعلى  التعذيب، 
لشكاوى  التحقيق  جهات 

بهي الدين حسن
عضو اجمللس القومي حلقوق اإلنسان

عشر خطوات للخلف!
É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »eƒ≤dG ¢ù∏éŸG ôjô≤J ≈∏Y â°VÎYG GPÉŸ¿؟
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؟
في حالة  مدار عدة عقود  التعذيب على  وتقارير 
أو  السياسية،  القضايا  في  بهم  املشتبه  تعذيب 
طائرات  على  احملمولني  املخطوفني  تعذيب  أن 
املخابرات املركزية األمريكية CIA  ملصر يرجع 
ألسباب ثقافية! وال يقول لنا التقرير الثاني هل 
إلى   CIA لطائرات  املشبوهة  الرحالت  توقفت 
تناولها األول؟ هل أغلقت "السجون  التي  مصر 
السرية"، التي تناولتها تقارير التعذيب الصادرة 
عن عدة منظمات؟ هل قدمت احلكومة للمجلس 
أشار  التي  املمارسات  من  النوع  لهذا  إيضاحات 

إليها التقرير األول وخال منها الثاني؟
ولكن  تتوقف،  لم  الرحالت  أن  األمر  واقع 
فتح  في  االستمرار  عن  توقف  الذي  هو  التقرير 
لرغبات  بذلك  مستجيبا  الفاضح،  امللف  هذا 

احلكومة. 
جدير بالذكر أنه قد سبق للجنة احلقوق املدنية 
أكثر  األمر  هذا  ناقشت  أن  باملجلس  والسياسية 
الوزراء  رئيس  من  االستفسار  وطلبت  مرة،  من 
د. أحمد نظيف عن املعلومات املتاحة لديه حول 
ما أعلنه في أمريكا من أن مصر قد تسلمت ٧٠ 
يتجاهله  ما  وهذا  معهم.  للتحقيق  منها  شخصا 

التقرير أيضا!
ملا كان التعذيب في مصر مشكلة ممارسة روتينية 
منهجية منتظمة وفقا لتقارير األمم املتحدة، ووفقا 
ملا كشف عنه التقرير األول؛ ومن ثم كان من املتوقع 
مقار بإغالق  صراحة  يطالب  أن  الثاني  للتقرير 
مخصصة  غير  أغلبيتها  أن  خاصة   - التعذيب 
قانونا لالحتجاز- وإتالف آالت التعذيب وأدواته 
(األول)،  السابق  السنوي  التقرير  رصدها  التي 
وإعالن ذلك للرأي العام. ومطالبة وزارة الداخلية 
والنائب العام بإصدار تقرير عن كيف مت التصرف 
في شكاوى التعذيب، حالة بحالة خالل العقود 
التاليني  العامني  خالل  األقل  على  أو  السابقة، 
حاالت  ذلك  في  مبا  القومي،  املجلس  إلنشاء 

تعذيب املنقولني جوًا.
استقالل  مشكلة  من  التقرير  يتهرب   :É©HGQ
يعلق  ولم  تلغرافية،  إنشائية  بجملة  القضاء 
نادي  من  املقدم  املشروع  على  واحدة  بكلمة 
منه،  احلكومة  وموقف  عاما   ١٥ منذ  القضاة 
يتعلق  فيما  القضاة  نادي  تقارير  أيضا  ويتجاهل 
مسألة  محايد  بشكل  ويعرض  باالنتخابات، 
أقوالهم  لسماع  الدولة  أمن  "لنيابة  قضاة  حتويل 
في تصريحات صحفية"، ومير مرور الكرام على 
طبيعيًا  أمرًا  ذلك  كان  لو  كما  الفضيحة  هذه 
ولو  استنكارًا  أو  تعليقًا  يستحق  وال  ومقبوًال، 

بكلمة واحدة!
على  احلكومة  "برد"  التقرير  يرحب   :É°ùeÉN
هذا  يقّيم  ال  ولكنه  السابق،  السنوي  التقرير 
"الرد"، أو يوضح أسباب ترحيبه به، برغم أن رد 
في  واملهمة  احليوية  القضايا  كل  جتاهل  احلكومة 
اإلنشائية  بالعبارات  بالتالعب  واكتفى  التقرير، 
وجسامة  يتناسب  ال  مبا  معنى،  أي  من  الفارغة 
لقد  السابق.  التقرير  تناولها  التي  االنتهاكات 

أنها  املجلس  بتقرير  احلكومة  استهزاء  بلغ 
حرصت أن تقول إنها قررت الرد استجابة لنداء 
بتعليقهم  بإفادته  التقرير"  "كقارئي  املجلس 
عليه! أي بصفتها من عوام الناس، وأنها ليست 
أنفقت  أنها  كما  املجلس،  جتاه  كحكومة  ملزمة 
إجنازاتها  استعراض  في  ردها  مساحة  نحو نصف 

التي فات التقرير االحتفاء بها !
وعندما يعرض التقرير لرد اجلهات احلكومية 
الردود،  هذه  يقيم  ال  الفردية،  الشكاوى  على 
يعتبر  ال  أغلبها  أن  خاصة  الفعلية،  وقيمتها 
"ردا"، وال يتضمن معلومة ملموسة، وفي أغلب 
بالكربون من بعض  يكاد يكون نسخة  األحوال 
تقول  والتي ال  للصحافة،  الرسمية  التصريحات 
شيئا بخصوص املشكلة موضع الشكوى، بل أن 
كل شئ متام، وليس هناك مبرر للشكوى، أو أن 

املشكلة في الشاكي!
التعديالت  تقييم  التقرير  يتجنب   :É°SOÉ°S
يعرض  التي  الفترة  أدخلت خالل  التي  القانونية 
األحزاب  قانون  بخصوص  املاضي)،  (العام  لها 
السياسية، والتي تشكل خطوتني للخلف بالنسبة 

ملا كان ساريا قبل هذه التعديالت.
يتعرض  التقرير  أن  من  الرغم  على   :É©HÉ°S
األهلية،  اجلمعيات  ونشاط  إنشاء  حرية  ملشكلة 
الساري،  للقانون  بالتقييم  يتعرض  ال  فإنه 
ومطالب كل فعاليات املجتمع املصري بتغييره، 
ومواطن اخللل الرئيسية في هذا القانون، مكتفيا 
أسماه  ما  إلى  خارجي-  –كمراقب  باإلشارة 

"باجلدل" حول القانون الساري.
ودقيق  أمني  بشكل  التقرير  يعرض  ال   :ÉæeÉK
الرئاسية  االنتخابات  حول  االستماع  جللستي 
ومذبحة الالجئني السودانيني، ولم يعكس تقييم 
الثانية  االستماع  جلسة  –خالل  املجلس  أعضاء 
أو اجتماع املجلس التالي لها- لفظاعة ما حدث 
في املوضوع الثاني، بل يتبنى بشكل غير مباشر 
النتيجة  عند  يتوقف  وال  احلكومي،  التفسير 
املجلس  توصيات  إليها  وصلت  التي  املؤسفة 
أيضا  صادف  الذي  املصير  نفس  وهو  بشأنه، 
أحداث  حول  أخرى  استماع  جلسة  توصيات 
األلف-  -للمرة  جتسد  والتي  وسرندو،  العريش 

جتاهل احلكومة للمجلس.

:»æeC’G è¡ædG
بقى أن أشير إلى أنني كنت قد قدمت تعليقي 
على التقرير ألمانة املجلس، بتنويه حول منهجية 
العمل في املجلس في عالقتها بهذا التقرير، جاء 

فيها:
دليال  التقرير  هذا  مع  التعامل  طريقة  تشكل 
أعمال  إدارة  في  اجلسيم  اخللل  على  شاخصا 

املجلس:
١. لم يرسل التقرير مسبقا لألعضاء لالطالع 
املعمق ودراسته وبلورة مالحظاتهم عليه، بسبب 
التعامل مع التقرير بوصفه وثيقة "أمنية/ سرية" 
على  انعكس  الذي  األمر  لألعضاء،  ترسل  ال 

املداوالت داخل االجتماع، حيث تبني أن ما يربو 
يروا  لم  األقل  على  املجلس  أعضاء  نصف  على 

التقرير (٤٠٠ صفحة) قبل بدء االجتماع.
بعض  جوهرية  ورغم  ذلك،  رغم  اإلصرار   .٢
من  االجتماع  خالل  قدمت  التي  املالحظات 
 ٤٨ ومنح  بإصداره،  التعجيل  على  األعضاء، 

ساعة فقط (!!!) لألعضاء لتقدمي مالحظاتهم.
يشكل هذا األسلوب مجرد منوذج متكرر، ملا 
إدارة  في  السائد  األمني"  "باملنهج  تسميته  ميكن 
شئون املجلس، والذي أدى إلى انعدام الشفافية، 
ذلك  في  –مبا  املعلومات  وسيولة  تدفق  وعرقلة 
أن  رغم  وجلانه-،  املجلس  اجتماعات  محاضر 
املعلومات  أن  كما  سرية،  منظمة  ليس  املجلس 
تتسرب للصحف –مبا فيها عن هذا التقرير وما 
صدر قبله- قبل أن يطلع األعضاء أصحاب القرار 
–آخر  عليها، أي أن املضار في ذلك هو املجلس 

من يعلم- قبل أي طرف آخر.
لقد سبق انتقاد هذا املنهج في عدة مناسبات 
من عدد من األعضاء، وقدم ٣ من أعضاء املجلس 
مذكرة بهذا الشأن منذ نحو عامني، نحيت جانبا، 
لقد  الطلب.  تكرار  رغم  للمناقشة  تطرح  ولم 
متزايد  نفور  إلى  أدى-  –فيما  املنهج  ذلك  أدى 
لألعضاء من حضور اجتماعات اللجان، حتى أن 
بعض اجتماعات اللجان ال يحضرها سوى اثنني 
من األعضاء، أحدهما أمني اللجنة. وهو أمر محل 

شكوى دائمة من أمناء اللجان.
ملا  وفقا   - التقرير،  لهذا  بالنسبة  األمر  يفاقم 
اجتماع  يوم  في مساء  املصري  بالتليفزيون  أذيع 
التقرير  قدم  قد  املجلس كان  رئيس  املجلس -أن 
اليوم، قبل  للسيد رئيس اجلمهورية صباح نفس 
يطلع  حتى   أو  املساء،  في  فيه  املجلس  يبت  أن 
األمر  وهو  املجلس-  أعضاء  من  كبير  عدد  عليه 
صدر  في  احلكومية  الصحف  بعض  أكدته  الذي 
ورغم  التالي.  اليوم  صباح  في  األولى  صفحتها 
االجتماع  أوضح خالل  املجلس  رئيس  السيد  أن 
له خالله صورة مما وزعته  –الذي قدمت  املسائي 
تقدمي  بخصوص  األوسط  الشرق  أنباء  وكالة 
كان  التقدمي  أن  اجلمهورية-  لرئيس  التقرير 
إال  التقرير،  من  نسخة  وليس  للرئيس  شفهيًا 
أن ذلك ال يغير من األمر شيئا، وهو أن مضامني 
جهة  من  اعتماده  مت  قد  يكن  لم  –الذي  التقرير 
أو  شفهيًا  عرضها  جرى  -قد  الوحيدة  االعتماد 
على  نظريا  يفترض  أنه  رغم  فرق،  ال  حتريريا.. 
األقل، أن مضامني التقرير قابلة للتعديل واحلذف 
رفض  رمبا  أو  املجلس،  أعضاء  قبل  من  واإلضافة 

التقرير متاما.
مالحظات  تفلح  لم  ملاذا  لنا،  ذلك  يفسر  رمبا 
مسودة  على  والتحريرية  الشفهية  األعضاء 
على  شأن  ذي  تعديل  أي  إجراء  في  التقرير، 

مضامني التقرير أو حتى هيكله.

 نشر هذا املقال في جريدة املصري اليوم في 
٢٠٠٦/٤/١٧
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تكشــف وقائع العنف الطائفي التي شهدتها مدينة اإلســكندرية بني املسلمني واألقباط 
عــن أن االحتقــان الدينــي والطائفي قد وصل مرحلــة عالية من اخلطورة لــن يفلح معها 
اســتمرار ترديد االسطوانات املشروخة حول الوحدة الوطنية، أو استمرار سياسة تقبيل اللحى 
بني الرموز الدينية لكال "املعســكرين". موقف مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان جتاه هذه 
األحداث وجتاه معاجلة ملف األزمات الطائفية، يعبر عنه عصام الدين حســن في مقاله حول هذا 

املوضوع.
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في اليوم العاملي للمرأة تظاهرت النســاء فــي مختلف دول العالم من أجل إعمال مبادئ 
املســاواة الكاملــة. لكن األمــر كان مختلفا في ســوريا حيث صادف هــذه االحتفاالت 
العاملية الذكرى ٤٣ لفرض حالة الطوارئ في ســوريا، وفيها كرســت السلطات السورية مبادئ 

املساواة عمليا بقمع االحتجاجات دون أدنى متييز بني النساء والرجال!
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طالبــت ١٦ منظمة حقوقيــة عربية ودولة القمة العربيــة باخلرطوم بالعمل من أجل 
حــث احلكومات الســودانية عل القبــول الفوري غير املشــروط بقــوة األمم املتحدة 
فــي دارفور. جاء ذلك ردا على احلملة الدبلوماســية الضخمة التي أطلقتها احلكومة الســودانية 
للحيلولــة دون قبول القمة العربية بهذا االقتراح. البيان الذي وقعته املنظمات احلقوقية يفضح 
احملــاوالت احلكوميــة للتالعب بالرأي العام العربي. ويتضمن عديد مــن التوصيات الهامة التي 
ينبغــي علــى حكومة اخلرطــوم االلتزام بها من أجل وضــع حد نهائي لالنتهــاكات الكارثية في 

دارفور.

17
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معاجلة اإلعــالم العربي ألزمة دارفور واالنتهاكات اجلســيمة التي اقترنت بها كانت 
ومــا تزال محال النتقادات عديدة وصلت أحيانا الى حد اتهام دوائر إعالمية عديدة 
باالفتقار إلى املوضوعية واملهنية بل واملشــاركة بالصمــت أو التواطؤ على هذه االنتهاكات. في 
هذا اإلطار تكتســب مداوالت ورشــة العمل التي نظمها مركز القاهرة في بيروت -وشارك فها 
لفيف واســع من الصحفيني واإلعالميني العرب- أهمية خاصة في فهم أبعاد األزمة وحفز املنابر 
اإلعالمية على تقدمي صورة صادقة حلقيقة األوضاع تسهم في تعزيز وتفعيل دور الرأي العام في 

العالم العربي في مواجهة االنتهاكات املأساوية في دارفور.
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االنتقــادات التي تثــار بني احلني واآلخر بشــأن دور املجلس القومي حلقوق اإلنســان 
الذي تأســس في مصر قبل أكثر من عامني، تكتســب أهمية اســتثنائية إذا ما جاءت 
من داخل املجلس ذاته. وتنشــر سواســية في هذا الصدد مقاال لبهي الدين حسن بوصفه عضوا 
فــي املجلس يكشــف من خالله أســباب اعتراضه علــى التقرير الثاني للمجلــس ويوضح أوجه 
اخللل والتناقض في هيكل وبنية التقرير، ومظاهر اخللل اجلسيم في إدارة أعمال املجلس القومي 

حلقوق اإلنسان.
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(¢UÉN ∞∏e) »Hô©dG ⁄É©dGh ô°üe ‘ »°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’G ‘ IÉ°†≤dG QhO

السياسي  اإلصالح  في  القضاة  دور  حول  القاهرة  مركز  نظمه  الذي  الدولي  املؤمتر 
للجماعة  البطولي  للدور  مبواكبته  استثنائية  أهمية  اكتسب  العربي  والعالم  مصر  في 
القضائية املصرية في الدفاع عن استقالل القضاء، وبروز القضاة كمكون رئيسي في الفعاليات 
السياسية واملدنية الرامية إلى حتقيق مطالب اإلصالح الدميقراطي، وما اقترن بذلك من تصاعد 

حدة الصدام بني السلطة التنفيذية واجلماعة القضائية.
حول مداوالت هذا املؤمتر وتوصياته وعدد من أبرز القضايا التي ناقشها، تفرد سواسية ملفا 

خاصا بذلك.


