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االقتراحــات التــي تقدمــت بها احلكومة وحزبهــا لتعديل قانــون األحزاب تأتي تكريســا لنظام احلزب 
الواحد في قالب تعددي، وال تقدم جديدا يخرج احلياة احلزبية من حالة الشــلل التي تعيشــها. ذلك ما 
أكدته مداوالت املائدة املستديرة التي نظمها مركز القاهرة، وطرح خاللها عصام الدين محمد حسن مجموعة من 
املبادئ األساســية التي ينبغي التوافق عليها، وصوال إلى قانون دميقراطي يكفل حرية تكوين األحزاب وممارســتها 

ألنشطتها.
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يومــا بعد آخر تتبدد األوهام حول مســار اإلصالح في البحرين. وقد تقدمــت احلكومة البحرينية مؤخرا 
مبشــروع قانون جديد ملكافحــة اإلرهاب، اعتبره مركز البحرين حلقوق اإلنســان يقوض ما تبقى من ثقة 
للمواطنــني فــي عملية اإلصالح السياســي في البالد. فالصياغــات املعتمدة في نصوص هذا املشــروع تفتح الباب 

لتأويلها بصورة تتيح تقييد احلريات العامة وترهيب اخلصوم السياسيني، وتعريضهم لعقوبات مغالى فيها.

 ٥?πNGódG øe ìÓ°UE’G á«fÉµeE’ öTDƒJ πg :á◊É°üŸGh ±É°üfE’G áÄ«g

شــكل إنشــاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة باملغرب خطوة هامــة على طريق حتقيق العدالــة االنتقالية وفتح 
ملفات االنتهاكات اجلســيمة، إلى احلــد الذي يعتبرها البعض –رغم أية انتقادات توجه إليها- مؤشــرا 
على إمكانية اإلصالح من الداخل. حول تقييم هذه التجربة استضاف مركز القاهرة رئيس الهيئة ونشطاء حقوقيني 

مغاربة.

 ٧ƒjÉe 25 AÉàØà°SG ‘ QÉ©dG áª°Uh

يســتحق اخلامس والعشــرون من مايو ٢٠٠٥ أن يدخل التاريخ، ليس باعتباره قد دشن دخول مصر في 
مصاف الدول التي جتري انتخابات رئاســية على أســاس تنافســي، ولكن باعتباره اليوم الذي شهد أول 

استخدام للتحرش اجلنسي بشكل علني وجماعي في الطريق العام كوسيلة للتنكيل باملعارضني.

 ٨ôjhõàdG ¿ƒë°†Øjh Iƒ°TôdG ¿ƒ°†aôj IÉ°†≤dG :øjQhõŸG ¬Lh ≈∏Y á©Ø°U

أعلــن عــدد مــن النــواب البارزين لرئيــس محكمة النقــض رفضهم أن يكونوا شــهود زور علــى مهزلة 
اســتفتاء ٢٥ مايو، وقرروا عدم قبول املكافآت املقررة لهم بزعم مشاركتهم في اإلشراف على إجراءات 
االســتفتاء. وفي الوقت ذاته شــكل تقرير جلنة تقص احلقائق التي شــكلها نادي القضاة وثيقة إدانة دامغة ملختلف 

صور التزوير والتالعب التي شهدها االستفتاء.

 ١٣?öüe ‘ á«fÉŸôH ájQƒ¡ªL ¤EG RÉëæf GPÉŸ

يحدد د. محمد السيد سعيد أربعة أسباب رئيسية تدفع إلى ضرورة أن يأخذ أي دستور جديد في 
مصــر بنظام اجلمهورية البرملانية، وضرورة إحداث قطيعة قوية مع التقاليد االســتبدادية للنظام 

"الرئاسي" الذي تطور في مصر وأخذ طابعه اخلاص منذ عام ١٩٥٢.

 ١٦?äÓª¡ŸG á∏°S √Ò°üe ¿ƒµj πg :¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »eƒ≤dG ¢ù∏éŸG ôjô≤J

التقرير األول حول وضعية حقوق اإلنســان والصادر مؤخرا عن املجلس القومي حلقوق اإلنسان 
يكتسب أهمية سياسية استثنائية بحكم أنه صادر عن هيئة أنشأتها الدولة  واختارت أعضائها، 
وتظــل القيمــة احلقيقية لهذا التقرير مرهونــة مبصير االســتنتاجات التوصيات التي انتهى إليهــا، ذلك ما تؤكده 
مــداوالت صالون بن رشــد الــذي نظمه املركز حتت عنوان "في ســلة مهمالت عمرها ٢٠ عامــا: هل يلحق تقرير 

املجلس القومي بتقارير حقوق اإلنسان السابقة؟!

 ١٨
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جتســد الدولــة العربية احلديثــة التجلي السياســي لظاهرة "الثقب األســود" الفلكية، وفيه تشــكل 
الســلطة التنفيذية ثقبا أســود يحول املجال االجتماعي احمليط به إلى ســاحة ال يتحرك فيه شــئ وال 
يفلت من أســارها شــئ.. ذلك التوصيف استخدمه تقرير التنمية اإلنســانية العربية لعام ٢٠٠٤ لتشخيص حالة 
الصالحيات املطلقة في يد الســلطة وأجهزتها التنفيذية. أما الســؤال فقد طرحه مركز القاهرة في أمســية ثقافية 

الستكشاف فرص اإلفالت من حالة متركز السلطة التي تقود إلى املزيد من الفوضى واخلراب.
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بعــد أن أحبطت احلكومة وحزبها آمال وتطلعات 
الكثيرين في إجراء انتخابات رئاسية على أساس 
تنافســي حقيقــي، باإلصــرار على وضع شــروط 
تعجيزيــة للتقــدم للترشــيح ملنصــب الرئاســة، 
يبــدو أن احلكومة وحزبهــا ماضيان في خططهما 
فــي التحايل واملناورة فــي جميع مناحي اإلصالح 
الدميقراطــي. وقد وجــد ذلك واحدا مــن جتلياته 
الصارخــة فــي مشــروع القانــون الــذي تقدمت 
بــه احلكومة لتعديــل قانون األحزاب السياســية 
رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٧، والــذي يعــد واحدا من 
التشــريعات األساسية املسئولة عن تكريس نظام 
احلــزب الواحد فــي قالب تعددي وتشــويه احلياة 

احلزبية وشل فعاليتها.
وتكرس التعديالت املقترحة التوجه ذاته، والذي 
حكم جتربة التعددية احلزبية املقيدة منذ تدشينها 
قبــل ٢٩ عامــا. فالتعديــالت تبقى علــى إجراء 
الترخيص املســبق في إنشــاء األحــزاب اجلديدة، 
وحتظــر أيــة أنشــطة لألحــزاب اجلديــدة قبــل أن 

تكتسب الشخصية االعتبارية مبوجب القانون.
وحتتفظ التعديالت املقترحة بلجنة شئون األحزاب 
السياســية ذات الصالحيــات الواســعة فــي منح 
فــرص احلياة للحزب أو التضييــق عليه أو احلكم 
عليــه باملوت. وال يخفف من خطورة اإلبقاء على 

مثل هذه اللجنة إعادة النظر في تشكيلها، حيث 
تظل الغلبة في التشــكيل املقتــرح للجنة ألعضاء 
احلــزب احلاكم الذيــن يتمتعون أيضــا بصالحية 
اختيار الشــخصيات العامة التــي تنضم لعضوية 

هذه اللجنة.
كما تبقى التعديــالت املقترحة كذلك على طابع 
القضــاء االســتثنائي املختــص بالنظر فــي طعون 
األحزاب على قرارات اللجنة، حيث تظل الدائرة 
األولــى للمحكمــة اإلداريــة العليا التي يرأســها 
رئيــس مجلس الدولة وتضم فــي عضويتها عددًا 
من الشــخصيات العامة هى املنــوط بها النظر في 
قضايا األحزاب وال يجوز استئناف أحكامها أمام 

محكمة أعلى.
وال تتقــدم التعديــالت املقترحــة خطــوة واحــدة 
باجتاه معاجلة القيود الصارمة على متويل األحزاب 
السياســية وحقها في تنميــة مواردها وحقها في 
استثمار أموالها في مشروعات جتارية يدار عائدها 

ألغراض النشاط احلزبي.
وقد بــدت بعض التعديالت املقترحــة ذات طابع 
شــكلي ورمبا تتجه بالقانون إلى مزيد من القيود. 
فعلــى حــني تتجــه التعديــالت إلــى التخفف من 
بعض القيود الشــكلية أو الشروط اإلنشائية مثل 
شرط توافر ٥٠٪ من العمال والفالحني في قائمة 
مؤسســي احلزب، أو إلغاء شــرط االلتزام مببادئ 
ثــورة يوليو، و١٥ مايو التي تعد حتصيل حاصل، 
فــإن التعديــالت تذهب إلــى رفع عدد مؤسســي 
احلــزب اجلديــد إلــى ١٠٠٠ عضو بــدال من ٥٠ 
عضــوا فــي القانــون احلالــي. وعلــى حــني تتجه 
التعديالت املقترحة إلى إلغاء شرط التميز الظاهر 
فــي برامج األحزاب اجلديدة وأهدافها وأســاليب 
عملها عــن مثيالتها من األحــزاب القائمة، وهو 
الشــرط الذي أفضى عمليا إلــى رفض الترخيص 
ملــا يزيد علــى ٦٠ حزبا، فــإن األمــر ال يعدو أن 
يكون ســوى تالعــب باأللفاظ حيث تســتعيض 
التعديالت املقترحة عن هذا الشــرط بشــرط آخر 
ال يقل ســوءا وهــو أن ميثل احلــزب اجلديد إضافة 
للحيــاة السياســية، وهــو األمر الذي يســتحيل 
قياســه عمليا من قبل بدء احلزب ممارسة نشاطه، 
فضال على أن تقدير مدى إسهام احلزب في احلياة 
السياســية ينبغــي أن يترك للجمهــور الذي يقبل 

على احلزب أو ينفض عنه.
عــالوة على ذلــك فــإن التعديــالت املقترحة قد 
انطــوت في بعــض جوانبها على فــرض مزيد من 
القيــود، مــن قبيل حصــر حق احلزب فــي إصدار 
الصحــف بصحيفتــني فقط، وما عــدا ذلك يقود 
احلزب إلى متاهات احلصول على ترخيص مسبق 
وفقــا ملا يقضي بــه قانون الصحافــة. وال تكتفي 
التعديــالت املقترحة بالصالحيات الواســعة التي 
تتمتع بها جلنة شــئون األحــزاب مبوجب القانون 
احلالي، بل تســتحدث صالحيــات إضافية -لو مت 
إقرارها- تتيــح للجنة التدخل في احلياة الداخلية 
لألحــزاب بدعــوى التأكــد مــن اتبــاع األحزاب 

للقواعد الدميقراطية.
وقد يكون من املنطقي أن تعلن القوى السياســية 
والدميقراطيــة رفضها احملــاوالت الراميــة لترقيع 
قانــون األحزاب السياســية ســيئ الســمعة، بيد 
أن األكثــر أهميــة إدارة حــوار واســع بــني القوى 
ومؤسســات  املختلفــة  السياســية  والتيــارات 
املجتمــع املدني بهــدف التوصل إلــى توافق على 
األسس املشتركة التي ينبغي التمسك بها، والتي 
تشكل حدا أدنى للعمل من أجل قانون دميقراطي 

لألحزاب السياسية.
ورمبــا كان ذلــك هــو الهــدف األساســي لورقــة 
العمل التي شــرفت بإعدادها بتكليف من مركز 
القاهــرة، والتــي نوقشــت بحضــور لفيــف مــن 
السياسيني واحلقوقيني في مائدة مستديرة نظمها 
مركــز القاهرة لهذا الغرض، وتعرض "سواســية" 
ألهــم مســتخلصات النقاش فيهــا على صفحات 

هذا العدد.
وقــد انحــازت هــذه الورقة إلــى عدد مــن املبادئ 
األساسية من أجل إعادة االعتبار للحق في التنظيم 
املســتقل وحرية االنخراط في العمل احلزبي وفي 

مقدمتها:
• اعتماد مبدأ اإلخطار ورفض الترخيص املســبق 

والرقابة املسبقة على تأسيس أي حزب.
• إن الضوابــط املقبولــة على تأســيس األحزاب 
وممارستها ألنشطتها هى فقط التي تشكل ضمانة 
أساســية حلمايــة مقومــات املجتمــع الدميقراطي 
وينــدرج في إطارهــا حظر أية أحــزاب تقوم على 
اســتخدام العنف أو على أساس ديني أو عرقي أو 
على أي أساس متييزي، وتكون عضوية األحزاب 
مفتوحة جلميــع املواطنني الذين يقبلون ببرامجها 
وأهدافها، وتلتزم األحــزاب في برامجها بالعمل 
علــى تدعيم أركان الدولة املدنيــة وصيانة مبادئ 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
• اعتبــار القضــاء الطبيعــي وحــده هــو جهــة 
االختصاص في البت في أية مطاعن على األحزاب 

السياسية فور اإلعالن عن نفسها.
• ال توجــد حاجــة إلدراج عقوبات جنائية في أي 
قانون جديــد لألحزاب، فقانون العقوبات فيه ما 
يكفــي ويزيد لردع أية أفعــال مؤثمة قانونا، وإن 
كانــت احلاجة تظل ملحــة ملراجعة نصوص قانون 
العقوبــات وتخليصهــا ممــا ميكن تأويلــه بصورة 
جترم ممارســة العمل السياســي واحلزبي ومختلف 

احلريات األساسية.
ويبقى –كمــا أوضحت الورقة التي تقدمت بها- 
أن االنتقال حلياة سياسية وحزبية حقيقية سيظل 
مرهونا بإصالح شــامل ومتكامل يتطلب مراجعة 
كاملــة ملجمــل البنيــة التشــريعية والدســتورية، 
ويقتضــي أن تضع احلكومــة على نحو فوري حدا 
للممارســات الهمجية املروعة -ملجمل املواطنني 
وليس األحــزاب وحدها- التــي تنتهجها أجهزة 
األمن في ظل اســتمرار حالة الطوارئ والتي تضع 

نظام احلكم بالكامل خارج نطاق القانون.
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أكــد عدد مــن اخلبراء واحملللني والسياســيني 
قانــون  لترقيــع  احلكومــة  حملــاوالت  رفضهــم 
األحــزاب السياســية رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧٧ 
مع االحتفاظ بهيكله األساســي وفلسفته التي 

كرست نظام احلزب الواحد.
جاء ذلك في إطار حلقة نقاشية نظمها مركز 
القاهرة في الثامن من يونيو حتت عنوان: "قانون 
األحــزاب املعدل:تكريس لنظام احلزب الواحد 
أم بدايــة للتعدديــة" أدارها الكاتــب الصحفي 
صــالح عيســى رئيس حتريــر جريــدة القاهرة. 
وعــرض خاللهــا عصــام الديــن محمد حســن 
رئيس حترير "سواسية" اخلطوط العريضة لورقة 
العمل التي أعدها بعنوان "من أجل حتويل نظام 
احلزب الواحد إلى نظــام تعددي: قانون جديد 

لألحزاب السياسية.. أم ترقيع للقدمي".
وقال الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح القيادي 
بجماعــة اإلخــوان املســلمني في بدايــة تعقيبه 
على الورقة: "نحن في أزمة حيث ال توجد حياة 
حزبيــة في مصر من األســاس ومــن األفضل أن 

نتحدث عن كيفية إعادة احلياة احلزبية إليها.
أكد أبو الفتــوح أن املخاوف من قيام أحزاب 
دينية غيــر حقيقية، وتســاءل: أين هو احلزب 

الديني في العالم كله؟!.
وأكــد أبو الفتوح أن اإلســالميني ال يطالبون 
بحــزب دينــي واصفــا تلك املســألة بأنهــا أمر 
مفتعــل هدفه مصــادرة حق جماعــة اإلخوان أو 
اإلســالميني في إنشــاء تنظيماتهــم. وقال أبو 
الفتــوح إنه مــن التضليل أن يتصــور البعض أن 
اإلخوان ال يريدون أن يكونوا تنظيما مشروعا، 
مضيفا أن البعض يزعم أن اإلخوان يســتفيدون 
من الوضع غير القانوني لهم مبا يتيح لهم حرية 
احلركــة دون القيــود املفروضة علــى  األحزاب 
الشرعية.  وقال أبو الفتوح: نحن من مصلحتنا 
كإخوان أن يكون لنا تنظيمنا املشروع، مشيرا 
إلى أن اجلماعة محرومة من رقابة الشعب عليها 
واملتمثلــة في رقابة اإلعــالم ورقابة القضاء على  

ممارسات أعضائها.
أكــد أبو الفتــوح اتفاقه على حظر الســماح 
بقيــام حــزب علــى أســاس دينــي أو أن يكون 
للحزب ميليشــيات أو يتلقى متويال من اخلارج 
وأن يتــرك أمــر االنحرافــات داخــل األحــزاب 
للقضــاء الطبيعــي إلى جانب ضرورة أن ينشــأ 
احلــزب من خــالل اإلرادة الشــعبية، وليس عن 
طريق جلنة شــئون األحزاب، وأعلن أبو الفتوح 
رفضــه للتمويــل احلكومي لألحزاب، مشــددا 
علــى ضــرورة أن يعتمد أي حــزب على متويله 

الذاتي.

فيمــا أكــد الدكتور جابــر جاد نصــار مدير 
مركز حقوق اإلنســان بكليــة احلقوق/ جامعة 
القاهرة على أن أزمة اإلصالح في مصر ال ميكن 
أن حتــل مبنطــق جزئــي، مشــددا علــى أن نظام 
احلكــم وآلياتــه احلاليــة غير مؤهلــة إلنتاج أي 
قانون ميكن أن يحمل وجها من وجوه اإلصالح، 
مدلال على ذلك بحال مجلس الشــعب، مشيرا 
إلــى أن اإلصالحــات اجلزئية حتــى وإن جتملت 
في بعــض نصوصها فال ميكن لها أن تنتج حياة 

دميقراطية حقيقية.
ورأى د. نصــار أن قضايا اإلصــالح الكبرى 
التــي يجب أن يدور حولها النقاش متعددة وفي 
مقدمتها حتديد طبيعة النظام السياسي املصري 
وهيكلة هذا النظام والعالقة بني ســلطاته وحل 
مشــكلة تكوين الســلطة التشــريعية بالشكل 
احلاصل في مصر، مشــيرا إلــى أن اإلصالح في 
أي دولة البد وأن يكون تشــريعيا ألنه إذا فسد 
التشــريع فســد اإلصالح ولــم يــؤت أي ثمرة 
مشــيرا أيضــا إلى أن مجلس الشــعب في مصر 
يقال عنه تأدبا إنه يقع في دائرة التأثير املباشــر 

للسلطة التنفيذية.
اســتطرد د. نصــار مشــيرا إلــى أن القضية 
الثانية من قضايا اإلصالح هى قضية مؤسسات 
املجتمع املدني، ومشــكلة جتفيــف الدميقراطية 
بها والتي برعت فيها احلكومة واحلزب احلاكم 
منــذ الثمانينيات حتــى اآلن، مدلال على ذلك 

بإلغاء اختيار "العمد" في القرى باالنتخاب.
أضاف أن القضية األخرى هى قضية األحزاب 
وحريتها والتي يجب أال تقيد وهى احلرية التي 
تنشأ من الشعب وحتيا به، أما النشأة احلكومية 
لألحــزاب فهى جتعــل األحــزاب "كالعروة" في 

جاكيت النظام احلاكم.
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وبــدأ حســني عبــد الــرازق أمني عــام حزب 
التجمع التقدمي الوحدوي تصحيح ما يتداوله 
كثيــرون بتصور قيام التعددية احلزبية في مصر 
عــام ٧٦ على أنه مجرد قرار علوي من الرئيس 
الراحل الســادات، مشــيرا إلى أن السادات لم 
يلجأ لهذا األسلوب إال الستفحال ظاهرة حترك 
كل القوى وقتها بشــكل مســتقل خــارج إطار 
االحتاد االشــتراكي والســلطة احلاكمة، وهو ما 
ظهر في سلســلة من االضرابات العمالية بعدد 
مــن املصانع الكبيــرة، بعيدا عن التشــكيالت 
النقابية واالحتاد االشتراكي، بل في مواجهتها، 
إلــى جانــب انتفاضات فالحيــة ومهنية عديدة 
وحتول النقابات لتلعــب أدوارا أقرب لألحزاب 
السياســية، إضافة إلى مظاهــرات الطلبة وقيام 
قوى بتكوين أحزابها وممارسة العمل السياسي 

كأحزاب قبل إعالن األحزاب في ١٩٧٦.
وأكد عبد الرازق أنه ال ميكن  أن تكون هناك 
تعددية حزبية حقيقية فــي ظل قانون الطوارئ 
وتزويــر االنتخابــات، مبــا يتطلــب تعديــالت 
جوهريــة فــي قانــون العقوبــات واإلجــراءات 
اجلنائيــة، وقبل ذلك –والــكالم لعبد الرازق- 
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تعديل الدســتور احلالي الذي يجعل الرئيس هو 
صاحب القرار الوحيد في مصر، مشيرا إلى أن 
جلنة الدفاع عن الدميقراطية وطرحت مشــروعا 
لتعديل ســلطات رئيس اجلمهورية في الدستور 
طالبت فيه بإلغاء ٩ مواد من الدســتور وتعديل 

٢٣ مادة.
أوضح عبــد الرازق أن حــزب التجمع طرح 
١١ تعديال على قانون األحزاب احلالي ومنها:

• تعديــل املادة ٤ مــن القانــون احلالي والتي 
تتعلق بالشــروط والقيــود املوضوعة على 
األحــزاب لتصبــح الشــروط هــى مبــادئ 
الدســتور كالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية 
والتشكيالت العســكرية واعتبار املواطنة 
مناطا للحقوق والواجبات، مشيرا إلى أنه 
مــن حق كل حــزب أن تكون لــه مرجعيته 
اخلاصــة به ولكن ال يجوز له أن يفرض هذه 
املرجعية علــى املجتمع ككل، الفتا إلى أن 
املبادرة األخيرة جلماعة اإلخوان املســلمني 
تفــرض مرجعيــة الفكــر اإلســالمي علــى 

املجتمع.
• أن يكــون احلزب قابال فــي وثائقه للتداول 

السلمي للسلطة.
• إلغــاء مــا يســمى بلجنــة شــئون األحزاب 
بجميــع اختصاصاتهــا وســلطاتها، ومتتع 
احلــزب بشــخصيته االعتباريــة بعــد فترة 

شهر من نشر برامجه.
• إدخــال تعديل على املــادة ١١ من القانون 
احلالي ومبقتضاه تتكــون موارد احلزب من 
االشــتراكات والتبرعــات وحصيلــة عائد 

استثماره في األنشطة التجارية .
• أن يكــون القضاء اإلداري هو املختص بأمر 

حل احلزب أو تصفية أمواله.
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استهل الدكتور وحيد عبد املجيد نائب مدير 
مركــز الدراســات السياســية واالســتراتيجية 
باألهــرام تعقيبــه بالتأكيــد علــى أن التعديــل 
اجلــاري إعــداده من قبل احلــزب احلاكم لقانون 
األحزاب ال يغير شيئا يذكر ويعبر عن استمرار 
ضيق األفق السياسي حتى في حلظة يواجه فيها 
النظــام احلاكم خطرا حقيقيــا يوجب أن تكون 
مصلحتــه في حتقيق انفتاح وليس في اســتمرار 
االنغالق احلالي، ويشــير الدكتــور عبد املجيد 
في هذا اإلطار إلى أنه لو كان هناك وجود لنظام 
حزبي فعال لكان ميكنه استيعاب املتغيرات التي 
جتري في املجتمع والشــارع املصري واحلركات 
التــي بدأت في الظهور وتنــذر مبزيد من التطور 
والتحــرك خارج إطــار النظام السياســي. وقال 
عبــد املجيــد إن النظــام الــذي يشــجع على أن 
يكــون التطور احلاصل خارج إطــاره هو نظام ال 

يعرف مصلحته.
أضــاف د. عبــد املجيــد قائال: إنــه من املهم 
التركيز على وجود جلنة دائمة لإلشــراف على 
االنتخابــات وتنظيم احلياة السياســية بشــكل 
عام، مشيرا في ذلك إلى التجربة الهندية والتي 

تقوم على وجود جلنة قضائية مســتقلة وليست 
مــن القضــاء اجلالس وتشــرف عليهــا احملكمة 
العليــا. وتكتســب هذه اللجنة اســتقاللها من 
تبعيتهــا للمحكمــة العليا. ورأى عبــد املجيد 
أن وجــود مثل هذه اللجنــة يتيح تقدمي اإلخطار 
بشأن تأسيس األحزاب إليها كما أنها ميكن أن 

حتل مشكلة الدميقراطية داخل األحزاب.
وتنــاول عبد املجيــد موضوع الدعــم املادي 
احلكومي ألحزاب املعارضــة فأكد ضرورة عدم 
تناول هذا املوضوع من زاوية أن احلكومة تعطي 
لألحزاب أمواال، ألن النظر للحكومة على أنها 
متتلك كل شــئ غير صحيح لكون هذه األموال 

ملكا للشعب وامليزانية العامة للدولة.
وعــرج عبــد املجيد إلــى موضــوع األحزاب 
الدينية فأشار إلى أن هذه املشكلة ستظل قائمة 
ما لــم توجد ثقافة دميقراطيــة خاصة مع وجود 
أحزاب لديها نزعات شمولية، مشيرا في ذلك 
إلى أن مخاوف االنقالب على الدميقراطية سواء 
من قبل أحزاب دينية أو أي أحزاب أخرى ميكن 
أن تصل للحكــم باألغلبية تقتضي إعمال مبدأ 
التفويض االنتخابي املؤقت واملشروط ومبوجبه 
ال يجوز إدخال تعديالت جوهرية على الدستور 

الدميقراطي إال بتوافر أغلبية ساحقة. 
وأضاف صالح عيسى: في هذا اإلطار تذهب 
بعض الدســاتير الدميقراطية إلــى حظر إدخال 
تعديالت دســتورية لفترات زمنيــة طويلة على 
أقســام الدســتور املتعلقة ببنية النظام السياسي 

واحلقوق واحلريات العامة.
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وحتفظ صالح عيســى على الدعوات املطالبة 
بــأن اإلصــالح يجــب أن يكــون جذريــا وقال 
إن ذلــك غير مقبول، مشــيرا إلى أنــه البد من 
الســعي إلحــداث تغييــرات كميــة والدفع في 
اجتاه توسيع نطاق احلريات الدميقراطية وإحراز 
حتســينات في هذا القانــون أو ذاك، وصوال إلى 
انتخابــات أكثر نزاهة والتأثير فيمن يحكمون 
وبنــاء حتالفات من أجل خطوات ميكن أن تؤدي 

في النهاية إلى نقلة كيفية.
واتفق عصام االسالمبولي احملامي بالنقض مع 
الرأي القائــل بعدم جدوى اإلصالحات اجلزئية 
لواقــع احلياة السياســية في مصر، مشــيرا إلى 
أن قانــون األحــزاب مخالــف للدســتور. وقال 
اإلســالمبولي إنــه ال توجــد حياة سياســية في 
مصــر ألن القانــون يكبل األحــزاب إلى جانب 
عدم وجود تناســق وتناغم كامل بني الدســتور 

والقوانني املنظمة للحياة السياسية.
واتفق القيــادي اإلخواني املهندس علي عبد 
الفتاح كذلك مع الرأي القائل بعدم وجود حياة 
سياسية ســليمة في مصر خاصة في ظل العمل 
بقانــون الطــوارئ. وقال إننا نحتــاج أن نعيش 
أوال حالة من حاالت احلرية يتم في ظلها تعديل 
الدســتور. أما اآلن واألمور تسير لصالح تيار أو 
حزب ما فإنه من الظلم الفادح تعديل الدســتور 

أو إصدار قوانني جديدة.

وأكد عبد الفتاح وجــود حالة ضعف ظاهرة 
داخــل األحــزاب السياســية وأنهــا ال متــارس 
الدميقراطيــة داخلها مشــيرا إلى أنــه لوال ذلك 
ما اســتطاعت حركات شــعبية وليــدة إحداث 
احلــراك الذي جــرى في الشــارع مؤخــرا، إلى 
جانــب حتــّول النقابــات من جماعــات مصالح 
إلى ما يشبه احلركة احلزبية. وشدد عبد التفاح 
علــى رفــض جماعة اإلخــوان قيام حــزب على 
أســاس ديني، وقال نحن ال نفــرض على الناس 
أن يكونوا متبنني ملنهج إســالمي بحت، ولكن 
نقــول –والكالم له- إن شــرطنا هو أال نخالف 

الصحيح الصريح في املنهج اإلسالمي.
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وأبــدى حافــظ أبو ســعدة أمني عــام املنظمة 
املصريــة حلقــوق اإلنســان اتفاقــه مــع جميــع 
االنتقــادات املوجهة لقانون األحــزاب احلالي، 
لكنــه رأى أن توجيــه اتهــام ألحــزاب املعارضة 
بالضعف هو اتهام حكومي باألســاس، مشــيرا 
إلى أن هذه األحــزاب ال متلك حرية احلركة وال 
اإلمكانيات املالية الالزمة لذلك، كما أن البنية 
السياســية القائمــة مدمــرة للحياة السياســية 
ويجــب تنقيتها وقال أبو ســعدة إن هذا ال يتم 
عــن طريــق الصدمــة الكاملــة ولكــن بالرؤية 
الشــاملة للتغيير. وأضاف نحــن نحتاج لرؤية 

شاملة وبرنامج زمني محدد لهذا التغيير.
ونبه أبو ســعدة فيما يتعلــق مبوضوع احلزب 
الدينــي إلــى ضــرورة عــدم اســتخدام "فّزاعة" 
اإلخوان املســلمني مثلمــا تفعــل احلكومة أمام 
اخلــارج والداخــل، معتبــرا أن إعطــاء جماعــة 
اإلخــوان حزبا سياســيا، ســوف يفقدها الزي 
تكســبها  التــي  الدينيــة  والصبغــة  املقــدس 

جماهيرية واسعة.
وأيــدت د. إميــان حســن الباحثة فــي العلوم 
السياســية الرأي القائل إن اإلصالحات اجلزئية 
تدفع باجتاه إصالحات كلية أشمل شريطة توافر 
اإلرادة واجلدية في تنظيم احلمالت للضغط من 
أجل إحــداث هذه اإلصالحــات، لكنها عبرت 
عن شــكوكها إزاء غمــوض مواقــف األحزاب 
الرســمية املعارضــة جتــاه املوقف مــن القانون، 
برغــم أن هــذه األحزاب يفتــرض أن يكون لها 

مصلحة سياسية مباشرة في االشتباك معه.
وأكد بهي الدين حســن مدير مركز القاهرة 
لدراسات حقوق اإلنسان ضرورة حدوث أعمق 
مناقشــة ممكنة للتوصــل ألعمق وأوســع وفاق 
وطني حول صورة مصر في املســتقبل. مشــيرا 
إلى أن عالقات القــوى القائمة في املجتمع هى 
التي ســتحدد في النهاية شــكل وآفــاق التطور 

الدميقراطي.
ورأى بهــي أن أهمية مناقشــة قانون كقانون 
األحــزاب تنبــع مــن أنــه إذا كان هنــاك مدخل 
لتغيير عالقات القوى القائمة في املجتمع، فهو 
من خالل محاولة التأثير لتغيير القوانني اخلاصة 
بهــذه العالقــات كقوانني األحــزاب والصحافة 

والنقابات وإدارة وسائل اإلعالم وغيرها.
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عن  اإلنسان  حلقوق  البحرين  مركز  أعــرب 
قلقه الشديد إزاء قيام احلكومة البحرينية بإحالة  
مجلس  إلــى  اإلرهـــاب  ملكافحة  قانون  مشروع 
العهد  قوانني  زالت  ما  الذي  الوقت  في  النواب، 
املاضي املتشددة قيد النفاذ: مثل  قانون العقوبات 
الصادر باملرسوم بقانون رقم "١٥" لسنة ١٩٧٦ 
لسنة   "١٦" رقم  بقانون  واملرسوم  وتعديالته، 
والذخائر  واألسلحة  املفرقعات  شأن  في   ١٩٧٦

واملعدل باملرسوم بقانون رقم "٦" لسنة١٩٩٦.

وأشار املركز إلى أنه ليس من املتوقع أن يتمكن 
املجلس بصالحياته وتشكيلته احلالية من مخالفة 
إرادة احلكومة التي يسيطر عليها أفراد من األسرة 
احلاكمة، مما سيجعل املجلس هو املسئول بالوكالة 
عن إصدار هذا القانون اجلائر، وبالتالي فإن ذلك 
عملية  في  للمواطنني  ثقة  من  تبقى  ما  سيقوض 

اإلصالح السياسي املوعود. 
عن  صــدرت  التي  التوضيحات  من  وبالرغم 
به  تقدمت  الذي  القانون  مشروع  بأن  السلطة 
من  احلد  هو  هدفه  النواب  مجلس  إلى  احلكومة 
القانون  القادم من اخلارج، فإن نصوص  اإلرهاب 
إساءة  من  السلطة  ميكن  مبا  صياغتها  متت  قد 
العامة وتخويف من  لتقييد احلريات  استخدامها 
تعتبرهم خصومها وإيقاف نشاطاتهم وتعريضهم 

إلى عقوبات مبالغ بها.
نصوص  على  القانون  مشروع  احتوى  فقد 
له  متت صياغتها بشكل فضفاض وبعضها ليس 
على  املادة (١٠)  تنص  فمثال  باإلرهاب.  عالقة 
هاتني  بإحدى  أو  وبالغرامة  باحلبس  "يعاقب  أن: 
العبادة  دور  أو  الدين  استغل  من  كل  العقوبتني 
بث  في  الدينية  املناسبات  أو  العامة  األماكن  أو 
دعايات مثيرة أو أفكار متطرفة أو رفع الفتات أو 
أو  أو شعارات  أو صور  ملصقات  أو  وضع رسوم 
رموز من شأنها إثارة الفتنة أو التحقير من األديان 
السماوية أو رموزها أو الطوائف املنتمية إليها أو 
اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي أو 

اضطراب األمن أو النظام العام" 
قد  القانون  أن  واضح  بشكل  يبرز  ذلك  ومن 
التي  السلمي  االحتجاج  حركة  لقمع  يستخدم 
بإصالح  تطالب  والتي  مؤخرا،  بالتصاعد  بدأت 
العملية الدميقراطية، وتنادي بوضع حلول عاجلة 
املعيشية ألكثر من  املتزايد في األوضاع  للتدهور 
السكن،  وأزمة  البطالة  وتزايد  املواطنني،  نصف 

وفي املقابل انتشار الفساد املالي واإلداري.
 (٣) املادة  في  كما  القانون  مشروع  ويتسم 
قانون  فــي  جــاء  مــا  على  التشدد  فــي  باملغاالة 
العقوبات الصادر عام ١٩٧٦، ليمد في عقوبات 
السجن ويصل بها إلى املؤبد ويشدد عقوبة املؤبد 
إلى اإلعدام. ويعاقب القانون في املادة "١٨" على 
الشروع في اجلرائم بالعقوبة ذاتها املقررة للجرمية 
التامة. كما يعاقب وفقا للمادة (١٩) بالعقوبة 
ارتكاب جرمية  ذاتها كل من حرض على  املقررة 
يترتب  لم  ولو  ارتكابها  على  غيره  مع  اتفق  أو 
على فعله أثر. ووفقا للمادة "٢٨" يحرم القانون 
الدعوى  بانقضاء  اخلاصة  األحكام  من  املتهمني 

املنصوص  املدة  مبضي  العقوبة  وسقوط  اجلنائية 
عليها في قانون اإلجراءات اجلنائية.

ومما يزيد من خطورة تلك القوانني والعقوبات 
يفتقران  البحرين  في  والقضاء  العامة  النيابة  أن 
السلطة  عن  واالستقاللية  والنزاهة  الكفاءة  إلى 
التي ال يزال يدير أجهزتها األشخاص  التنفيذية 
القمع  فترة  في  يديرونها  كانوا  الذين  أنفسهم 
توجيه  لصحة  ضمانات  هناك  فليس  وبذلك   .
االتهام أو نزاهة التحقيق أو تأمني محاكمة عادلة 

للمتهمني.
العقوبات  من  جديدة  أنواعا  القانون  ويشرع 
تضاف إلى العقوبة األصلية وتتمثل كما في املادة 
مكان  في  اإلقامة  بحظر  احلكم  جواز  في   "٢٤"
باإلقامة في  منطقة محددة، واإللزام  في  أو  معني 
أو محال  أماكن  التردد على  مكان معني، وحظر 
والسكن  التنقل  حلقي  انتهاك  ذلك  وفي  معينة 
اللذين ضمنهما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 
خلرق  صريح  بشكل  القانون  يشرع  كما 
 "٣٢" فاملادة  والشك.  االتهام  ملجرد  اخلصوصية 
تعطي للمحامي العام - أو من يقوم مقامه - بأن 
يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها واملطبوعات 
والطرود والبرقيات، ومبراقبة االتصاالت بجميع 
وسائلها، وتسجيل ما يجري في األماكن العامة 
كشف  في  فائدة  لذلك  كــان  متى  اخلاصة،  أو 
احلقيقة في اجلرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا 

القانون.
بشكل  القانون  يعطي   "٢٩" للمادة  ووفقا 
إلى  بــاإلضــافــة   - الــعــامــة  للنيابة  استثنائي 
االختصاصات املقررة لها - سلطات قاضي احملكمة 
اإلجراءات  قانون  في  عليها  املنصوص  الصغرى 
اجلنائية وسلطة احملكمة الكبرى اجلنائية منعقدة 
في غرفة املشورة املنصوص عليها في املادة "١٤٨" 
منه. وتعطي املادة نفسها للمحامي العام -أو من 
االحتياطي  احلبس  أمر  يصدر  بأن  مقامه-  يقوم 
ملدة تصل إلى تسعني يوما. كما يطلق القانون يد 
النيابة العامة من القيود املنصوص عليها في املادة 
واملتعلقة  اجلنائية  ــراءات  اإلج قانون  من   "١٢"

مبباشرة التحقيق وحتريك الدعوى.
املعلومات  لسرية   "٣١" ــادة  امل تشرع  كما 
العامة  النيابة  إلى  األمنية  املصادر  من  املقدمة 
واملتعلقة بتمديد مدة القبض حيث ال يجوز البوح 
للنائب   "٣٤" املادة  وتعطي  مقدميها.  بأسماء 
العام ليس فقط أن يأمر مبنع املتهم من السفر أثناء 
التحقيق، بل أن يأمر مبنعه من التصرف في أمواله 
أو إدارتها أو غير ذلك من اإلجراءات التحفظية. 
ويجوز أن يشمل أمر املنع من التصرف أو اإلدارة، 
أموال زوج املتهم وأوالده القصر، إذا ثبت أن هذه 

األموال قد آلت إليهم من املتهم.
اإلنسان في  البحرين حلقوق  ناشد مركز  وقد 
بيان أصدره في ١٣ أبريل ٢٠٠٥ رموز املجتمع 
ومؤسساته السياسية واحلقوقية واألهلية وكذلك 
التصدي  بأن تضطلع مبسئولياتها في  الصحافة، 
التغيير  قوى  جميع  يضع  الذي  القانون،  لهذا 
لهذا  محتمل  كهدف  املجتمع  في  واإلصـــالح 

القانون. 
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هاتني  بإحدى  أو  وبالغرامة  باحلبس  "يعاقب  أن: 
العبادة  دور  أو  الدين  استغل  من  كل  العقوبتني 

وأشار املركز إلى أنه ليس من املتوقع أن يتمكن 
املجلس بصالحياته وتشكيلته احلالية من مخالفة 
إرادة احلكومة التي يسيطر عليها أفراد من األسرة 
احلاكمة، مما سيجعل املجلس هو املسئول بالوكالة 
عن إصدار هذا القانون اجلائر، وبالتالي فإن ذلك 
عملية  في  للمواطنني  ثقة  من  تبقى  ما  سيقوض 

اإلصالح السياسي املوعود. 
عن  صــدرت  التي  التوضيحات  من  وبالرغم 
به  تقدمت  الذي  القانون  مشروع  بأن  السلطة 
من  احلد  هو  هدفه  النواب  مجلس  إلى  احلكومة 
القانون  القادم من اخلارج، فإن نصوص  اإلرهاب 
إساءة  من  السلطة  ميكن  مبا  صياغتها  متت  قد 
العامة وتخويف من  لتقييد احلريات  استخدامها 
تعتبرهم خصومها وإيقاف نشاطاتهم وتعريضهم 

نصوص  على  القانون  مشروع  احتوى  فقد 
متت صياغتها بشكل فضفاض وبعضها ليس له 

املادة ( تنص  فمثال  باإلرهاب.  عالقة 
هاتني  بإحدى  أو  وبالغرامة  باحلبس  "يعاقب  أن: 

وأشار املركز إلى أنه ليس من املتوقع أن يتمكن 
املجلس بصالحياته وتشكيلته احلالية من مخالفة 
إرادة احلكومة التي يسيطر عليها أفراد من األسرة 
احلاكمة، مما سيجعل املجلس هو املسئول بالوكالة 
عن إصدار هذا القانون اجلائر، وبالتالي فإن ذلك 
عملية  في  للمواطنني  ثقة  من  تبقى  ما  سيقوض 

اإلصالح السياسي املوعود. 
عن  صــدرت  التي  التوضيحات  من  وبالرغم 
به  تقدمت  الذي  القانون  مشروع  بأن  السلطة 
من  احلد  هو  هدفه  النواب  مجلس  إلى  احلكومة 
القانون  القادم من اخلارج، فإن نصوص  اإلرهاب 
إساءة  من  السلطة  ميكن  مبا  صياغتها  متت  قد 
العامة وتخويف من  لتقييد احلريات  استخدامها 
تعتبرهم خصومها وإيقاف نشاطاتهم وتعريضهم 

إلى عقوبات مبالغ بها.
نصوص  على  القانون  مشروع  احتوى  فقد 
متت صياغتها بشكل فضفاض وبعضها ليس له 

املادة ( تنص  فمثال  باإلرهاب.  عالقة 
هاتني  بإحدى  أو  وبالغرامة  باحلبس  "يعاقب  أن: 
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في  املغربية  واملصاحلة  اإلنصاف  هيئة  تأسست 
املجلس  من  توصية  على  بناء   ٢٠٠٤ عام  بداية 
قضائية  غير  كهيئة  اإلنسان  حلقوق  االستشاري 
االنتهاكات  ملفات  لتسوية  شامال  تقييما  جتري 
النظام  حددها  والتي  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة 
واالختفاء  التعذيب  جرائم  في  للهيئة  األساسي 
القسري واالعتقال التعسفي واإلعدام خارج نطاق 
القانون، وذلك في الفترة املمتدة بني عامي ١٩٥٦ 
و١٩٩٩، وتختص الهيئة ببحث تقدمي التعويضات 
إعــادة  عن  فضال  االنتهاكات،  لضحايا  الــالزمــة 

التأهيل ورد االعتبار.
وتأتي هذه التجربة املغربية في العدالة االنتقالية 
املاضي  انتهاكات حقوق اإلنسان في  وفتح ملفات 
منذ  بدأت  التي  اإلصالحات  مسلسل  في  كحلقة 
مختلف  من  طويل  لنضال  وتتويجا   ١٩٩٨ عام 
وبالرغم  املغرب،  في  والسياسية  املدنية  الفعاليات 
جرائم  ملرتكبي  الفردية  املسئولية  إثــارة  عدم  من 
اإلنصاف  هيئة  ــإن  ف باملغرب،  اإلنــســان  حقوق 
احترام  مجال  في  نوعية  نقلة  تشكل  واملصاحلة 
حقوق اإلنسان في املغرب، وجتربة غير مسبوقة في 
العالم العربي أثارت النقاش حول  إمكانية تعميمها 

في دول أخرى..
لدراسات  القاهرة  مركز  عقد  اإلطــار  هذا  في 
"هيئة  بعنوان  مستديرة  مائدة  اإلنــســان  حقوق 
على  دليل  أول  املغرب:  في  واملصاحلة  اإلنصاف 
إمكانية اإلصالح من الداخل". حتدث فيها كل من 
واملصاحلة  اإلنصاف  هيئة  رئيس  ذكري  بن  إدريس 
حلقوق  املغربية  املنظمة  لرئيس  األسبق  والنائب 
 ١٠ من  ألكثر  السرية  السجون  ومعتقل  اإلنسان، 

سنوات، وأحمد شوقي بنيوب عضو الهيئة والنائب 
السابق أيضا لرئيس املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان 

واملعتقل السابق.
وأدار اللقاء بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة 
اجلدل  إلى  أشار  والذي  اإلنسان،  حقوق  لدراسات 
الدائر الواسع النطاق حاليا في العالم العربي حول 
اإلصالح، وما إذا كان سيأتي من الداخل أو اخلارج، 
مؤكدا أن التجربة املغربية تعتبر في حد ذاتها دليال 

على إمكانية اإلصالح من الداخل.
أضاف بهي أن إنشاء هذه الهيئة وطريقة إداراتها 
بشكل علمي يعطي أمال كبيرا ليس فقط للمغرب 
وإمنا للشعوب العربية ككل في إمكانية وجود بيئة 
يجب  جتربة  هذه  إن  وقال  اإلنسان،  حقوق  حتترم 
بالرغم  وذلك  منها،  واالستفادة  إليها  االلتفات 
من االنتقادات واملالحظات التي وجهتها املنظمات 

الدولية للهيئة.
وعضويتها  الهيئة  إدارة  بإسناد  بهي  ــاد  أش
اإلنسان  حقوق  مجال  في  خبرة  لهم  ألشخاص 
وأعضاء في منظمات غير حكومية بجانب ضحايا 
خارج  منفيني  كانوا  من  ومنهم  سابقة،  النتهاكات 
هذه  مثل  ــى  إل الهيئة  إســنــاد  أن  ــد  وأك املــغــرب. 
الشخصيات يعد مؤشرا جيدا ودليال على مصداقية 
لعدم  أخرى ضمانة  ناحية  ومن  ناحية،  من  التوجه 
تكرار مثل هذه االنتهاكات مرة أخرى. وقال بهي 
إنه لو مت إسناد هذه الهيئة لوزراء سابقني ملا كان لها 

أن حتقق هذه النجاحات.
اإلنصاف  هيئة  رئيس  ذكري  بن  إدريس  وحتدث 
للهيئة  أوكل  رئيسية  مهمات  أربع  عن  واملصاحلة 
تنفيذها عند إنشائها في يناير ٢٠٠٤ وهذه املهام 

هى:
خالل  حدثت  التي  االنتهاكات  حقيقة  إثبات 
االنتهاكات  ودراسة  وبحث  عاما،  أربعني  من  أكثر 
املواطنون  لها  تعرض  التي  التعسفية  واالعتقاالت 
جلوء  وراء  احلقيقية  والــعــوامــل  أسبابها  وبــيــان 
وحتى  االستقالل  بعد  ما  فترة  في  إليها  احلكومة 
الثانية  املهمة  تتمثل  فيما  التسعينيات،  نهاية 
عن  الضرر  لرفع  وإجـــراءات  توصيات  تقدمي  في 
أو  أفرادا  كانوا  سواء  لالنتهاكات،  تعرضوا  الذين 
جماعات، وذلك من خالل عدة أشكال حدثت إلى 
التأهيل وإعادة  املالية في إعادة  التعويضات  جانب 
االعتبار وكذلك اعتراف الدولة مبسئوليتها جتاه ما 
اإلجــراءات  اتخاذ  أو  االعتذار  بتقدمي  سواء  حدث 

الرمزية حملو آثار هذه االنتهاكات.
املهمة  أن  ــى  إل مشيرا  ذكـــري،  بــن  استطرد 
بوصف  يقوم  تقرير شامل  إعداد  في  تتمثل  الثالثة 
وحتليل  االنتهاكات مع تقدمي اقتراحات مبا يضمن 
بعض  بتحقيق  ــك  وذل أخــرى  مــرة  تكرارها  عــدم 
إلى  مشيرا  الدستورية،  أو  التشريعية  اإلصالحات 
املصاحلة،  فكرة  في حتقيق  تتمثل  الرابعة  املهمة  أن 
الفتا إلى ما يحيط بهذه املهمة من ظروف اجتماعية 

وسياسية وإرث االنتهاكات السابقة في البالد.
التي  االنتهاكات  أضاف بن ذكري أن ٧٠٪ من 
حدثت في الفترة التي أعقبت االستقالل في املغرب 
أساس  على  قائمة  كانت  التسعينيات  نهاية  حتى 
شرعي وتستند إلى قوانني كانت تستعمل للتضييق 
أن  إلى  مشيرا  واملعارضة،  السياسية  النخب  على 

حول  مقترحات  إدراج  في  بــدأت  اإلنصاف  هيئة 
استشارية  بأعمال  والقيام  والدستور  املؤسسات 
وطــرح  متخصصني  لباحثني  نــــدوات  وتنظيم 
الى  باإلضافة  القانونية  الدراسات  إشكاليات حول 
موضحا  االنتهاكات،  في  التحقيق  طلبات  تلقي 
أن هذه الطلبات وصلت إلى نحو ٢٢ ألف طلب. 
مع  التحقيقات  بإجراء  بالفعل  قمنا  لقد  ــال  وق
الضحايا وذويهم، ومن لديهم معلومات  حول هذه 
االنتهاكات، مشيرا إلى أن الهيئة حاليا في مرحلة 
يتضمنها  مقترحات  ملجموعة  والتحضير  التجميع 

التقرير اخلتامي.
تتم  كانت  التي  االنتهاكات  أن  ذكري  بن  أكد 
السياسي  النظام  بها  ويقوم  ممنهجة  سياسة  وفق 
لتقليم أظافر النخبة السياسية باستعمال القانون أو 
اإلكراه قد انتهت منذ الثمانينيات، مؤكدا أن بعض 
بعض  إظهار  في  تبالغ  املغرب  في  الناشئة  الصحف 

التجاوزات واالنتهاكات أكثر مما تستحق.

.............. á«HÉéjEG èFÉàf

وحتدث أحمد شوقي بنيوب عضو هيئة اإلنصاف 
واملصاحلة فأكد أن النتائج اإليجابية للتجربة املغربية 
الصحيح  الطريق  في  تسير  أنها  على  دليال  تعتبر 
حتى اآلن وذلك بالرغم من التناقضات التي حملتها 
هذه التجربة في مجال حقوق اإلنسان، مشيرا إلى 
إقرار  على  مرة  وألول  أقدمت  املغربية  احلكومة  أن 
قانون يجرم التعذيب إلى جانب وضع آلية للحوار 
واملجلس  ناحية  من  والعدل  الداخلية  وزارتــي  بني 

االستشاري حلقوق اإلنسان من ناحية أخرى.
املعتقلني  أحد  تعرض  أن  منذ  إنه  بنيوب  وقال 
الذين ينتمون للتيار اإلسالمي للتعذيب أعلن وزير 
وإحالة  القضية  هذه  في  جنائي  حتقيق  فتح  العدل 
املسئولني عنها إلى احملاكمة، مشيرا إلى أن ذلك يعد 

احلدث األول من نوعه في املغرب.
برنامج  يذاع  أيضا  مرة  ألول  أنه  بنيوب  أضاف 
قام  السابقة  االنتهاكات  تليفزيوني خاص بضحايا 
كل ضحية فيه بسرد قصته إلى جانب وجود نقاش 
اإلشكاليات  من  عدد  حول  النطاق  واسع  سياسي 
وأسباب  الدميقراطية  كالدولة  املغربي  املجتمع  في 
النتائج  يعد ضمن  مما  السابقة وغيرها  االنتهاكات 

اإليجابية امللموسة للتجربة املغربية.

.................. ÖdÉ£e

املنظمة  عضو  العمداني  الرحيم  عبد  دعا  فيما 
املغربية حلقوق اإلنسان إلى العودة إلى عام ١٩٩٠، 
حيث كان هناك اتفاق بني املعارضني في املغرب على 
ضرورة وجود إصالحات لألوضاع القائمة، مشيرا 
إلى أن منظمات املجتمع املدني ساهمت في إحداث 
هذا التقارب بني قوى املعارضة التي اتفقت جميعا 
واإلصالح  السياسية  احلريات  إطالق  ضرورة  على 
اإلنسان،  حقوق  بقضايا  واالهتمام  الدستوري 
املجال  هذا  في  كبيرة  تطورات  حدوث  إلى  مشيرا 
االستشاري  املجلس  بإنشاء  ذلــك  على  ومدلال 
حلقوق اإلنسان ثم إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة 

فيما بعد.
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التعبير  حرية  حالة  مراقبة  مجموعة  طالبت 
لتبادل  الدولية  بالشبكة  واألعضاء  تونس  في 
املعلومات عن حرية التعبير (إفيكس) احلكومة 
التونسية بوضع حد للمضايقات التعسفية بحق 
رئيس النقابة املستقلة للصحافيني التونسيني، بعد 
استدعائه للمرة الثانية للمثول أمام الشرطة في ٩ 
/ ٥ / ٢٠٠٥ دون إبداء أي سبب. وأشار بيان 
سابقة  إلى  الشبكة  في  العضوة  املنظمات  باسم 
استدعائه –قبيل بضعة أيام من اليوم العاملي حلرية 
الصحافة- للمثول أمام الشرطة، حيث مت احتجازه 
ومصادرة كتبه في املطار وتهديده باالضطهاد بعد 
أن تبني للسلطات التونسية أنه خّطط لنشر تقرير 

النقابة عن قمع الصحافة التونسية .
 وفي هذا الصدد صرح أليكسيس كريكوريان 
من  تتخذ  التي  الدولية  الناشرين  جمعية  من 

تختار  أن  السخرية  ملن  بأنه   "  : لها  مقرًا  جنيف 
العاملي  باليوم  حتتفل  أن  التونسية  السلطات 
قائًال"  "وميضي  الطريقة   بهذه  الصحافة  حلرية 
علينا  تخرج  أن  أيضًا  السخرية  دواعي  ملن  وإنه 
وجود  بعدم  فيها  تخبرنا  بتصريحات  السلطات 

أية مضايقات لوسائل اإلعالم في تونس " . 
أثناء  وقد جاءت تصريحات كريكوريان هذه 
حرية  حالة  مراقبة  مجموعة  عن  نيابًة  حديثه 
غير  منظمة  عشرة  ثــالث  تضم  التي  التعبير، 
ملتزمة   ، ودولية  وإقليمية  وطنية   ، حكومية 
للبيان  ووفقا  وترويجها.  التعبير  حرية  بحماية 
من  الراهنة  اجلولة  فإن  "املجموعة"  عن  الصادر 
املضايقات التي تعرض لها حجي  بدأت في ٢٥ 
/ ٤ / ٢٠٠٥ ، عندما صادرت سلطات مطار 
من  عودته  أثناء  برفقته  كانت  كتابًا   ١٥ تونس 
مراكش.  في  التعبير  حرية  حول  إقليمي  مؤمتر 
على  مصادرتها  متــت  التي  الكتب  وتشتمل 
اجلابري،  عابد  محمد  املغربي  للفيلسوف  كتب 
د.  باريس  في  واملقيم  املولد  املغربي  وللمحلل 
رشيد بن زين . وهذه الكتب تباع في املغرب دون 
مؤخرًا،  الكتب  جميع  ُأعيدت  وقد   . قيود  أية 
ماعدا كتاب واحد يتعلق بالسيرة الذاتية لرئيس 
أمام قسم  للمثول  اُستدعى  ثم  املغربية،  الشرطة 
(مايو).  آيار   ٤ في  بنزرت  مدينة   في  الشرطة 
بأن  أبلغته  الشرطة  فإن   ، الزمالء  ألحد  ووفقًا 
نقابته ال متلك صفًة قانونية تؤهلها لنشر تقرير 
عن حقوق اإلعالم والصحافة في تونس، والذي 
كان يفترض إطالقه في اليوم العاملي للصحافة في 

تونس. وقد أطلق سراحه بعد ٤ ساعات .
النقابة املستقلة للصحافيني  وقد خلص تقرير 
التونسيني، الذي نشر كما كان مخططا له، إلى 
أي  من  أكثر  مكممًا  بات  التونسي  اإلعــالم   أن 
زين  التونسي  الرئيس  تسلم  أن  منذ  وقت مضى 
العابدين بن علي مقاليد احلكم في تونس في عام 

. ١٩٨٧
 وُيذكر أن تأسيس النقابة املستقلة للصحافيني 
أن  كما   ، البداية  منذ  ترحيبًا  يلق  لم  التونسيني 

رئيس النقابة حجي ، وهو محرر سابق للجريدة 
نظره  بوجهات  ومعروف   " حقائق   " األسبوعية 
اعتماد  على  احلصول  من   ُحــرم  قد   ، املستقلة 
للعمل في تونس كمراسل لقناة اجلزيرة الفضائية 
التي تتخذ من قطر مقرًا لها ، في عام ٢٠٠٤ ، 
علمًا بأن اجلزيرة مسموح لها بالعمل في مختلف 
والعراق  تونس  فيماعدا  العربي،  العالم  أنحاء 
والسعودية . وقد ُدعي للمثول أمام الشرطة في 
٧ مايو ٢٠٠٥ ، حيث ُأبلغ مرة أخرى أن النقابة 
قانونية.  ليست  التونسيني  للصحافيني  املستقلة 
إصدار  عن  التوقف  على  السلطات  حثته  وقد 
 ، النقابة  هذه  باسم  وتقارير  صحافية  بيانات 
وأبلغوه بأنه قد ُيستدعى مرة أخرى في املستقبل 

الستجوابه مرة أخرى . 
كما طلبت الشرطة منه تزويدها بقائمة بأسماء 
أعضاء النقابة البالغ عددهم ١٦٠ عضوًا ، لكنه 
رفض تلبية هذا الطلب، مؤكدًا أن النقابة قانونية 
بتأسيس  التونسيني  لألشخاص  يسمح  والقانون 
كما  احلكومة.  من  موافقة  أو  إذن  دومنا  نقابات 
التي  املهنية  املشاكل  بــأن  ــف  األس عن  ــرب  أع
أثارتها النقابة املستقلة للصحافيني التونسيني في 
حدت  قد  الصحافية  والبيانات  األخير  تقريرها 
حوار  بدء  من  بدًال  معه  التحقيق  إلى  بالسلطات 
الصحافيني  حماية  طرق  حول  احلكومة  مع  بّناء 

وحرية الصحافة . 
املثول مرة أخرى  إلى  وفي ظل اضطرار حّجي 
 ، (مــايــو)  ــار  آي  ٩ في  التونسية  الشرطة  ــام  أم
دومنا إبداء أية أسباب ، فإن ثمة قلقًا من أنه رمبا 
أمام  ُيحاكم  ورمبا  أخرى،  اتهامات  حتمًا  يواجه 
احملامني  أن  يذكر  وممّا  النظام.  مع  متعاطٍف  قاٍض 
قد  مراد"  بن  فوزي  و"  عبو"  "محمد  التونسيني 
انتقاد  بتهمة  احملاكم  من  بقرار  مؤخرًا  اُعتقال 

النظام  إثر انتقادهما العام للحكومة. 
ممثليه  وبخاصة  الدولي،  باملجتمع  وأهابت 
في تونس بعمل كل ما في وسعه لضمان معاملة 
عادلة لـ "لطفي حجي "، ووضع حد للمضايقات 

التي يتعرض لها. 

طالبت ٢٤ منظمة حقوقية في مصر وسوريا والعراق واملغرب وتونس 
رعدون  محمد  السيد  عن  الفوري  باإلفراج  السورية  السلطات  ولبنان 
رئيس املنظمة العربية حلقوق اإلنسان في سوريا، والذي مت اعتقاله صباح 
األحد ٢٢ مايو ٢٠٠٥  في محاولة جديدة من احلكومة السورية إلسكات 
مدافعي حقوق اإلنسان، ومعارضي النهج االستبدادي للنظام السوري، 
واعتبرت هذه املنظمات اعتقال الرعدون مؤشرا إضافيا على مدى تدني 
وضعية حقوق اإلنسان في سوريا، ومعاناة الشعب السوري املكبل بحالة 
طوارئ معلنة منذ أكثر من ٤١ عاما، كما أنه ميثل حتديًا سافرًا اللتزامات 
وبرهانا  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  االتفاقات  مبوجب  السورية  احلكومة 

جديدا على زيف مزاعم احلكومة في الشروع باإلصالح.

 »°ùfƒàdG ΩÓYE’G
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جاء ذلك عبر بيان مشترك لهذه املنظمات أعده مركز القاهرة في اخلامس 
والعشرين من مايو وأشار البيان إلى أن اعتقال الرعدون يأتي على خلفية 
النشاط الذي تقوم به املنظمة العربية حلقوق اإلنسان في سوريا في الدفاع 
عن حقوق اإلنسان، وفضح اجلرائم التي ترتكبها األجهزة األمنية بحق 
الشعب السوري. وهى ليست املرة األولى التي يتعرض فيها دعاة حقوق 
اإلنسان والدميقراطية في سوريا للمضايقات األمنية. وذكر البيان تعرض 
سوريا  في  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  جلان  رئيس  نعيسة  أكثم  احملامي 
لالعتقال في إبريل ٢٠٠٤ وتقدميه للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة 
في تهم تتعلق بدوره في الدفاع عن حقوق اإلنسان  في سوريا، كما جرى 

أيضا اعتقال د. علي العبد اهللا أحد قيادات جلان إحياء املجتمع املدني.
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ذلك ما أعلنته ٢٢ منظمة حقوقية مصرية –من 
اإلنسان-  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  بينها 
إطار  في  يونيو  من  األول  في  الصادر  بيانها  في 
الساحة  شهدتها  التي  الواسعة  االحتجاجات 
استخدام هذا  هالها  التي  أيضا  والدولية  املصرية 
باإلصالح  املطالبني  قمع  في  احلقير  األسلوب 

والدميقراطية ألول مرة في تاريخ مصر.
وأكدت منظمات حقوق اإلنسان املوقعة على 
املصريني  الصحفيني  نقابة  إلى  انضمامها  البيان 
الوطني،  للحداد  يوما  يونيو  أول  إعالنها  في 
ومطالبتها بإقالة وزير الداخلية، باعتباره املسئول 
األمن  أجهزة  عن  األول  والتنفيذي  السياسي 
وقوات الشرطة، التي قامت -ألول مرة في تاريخ 
تسهيل  أو  اجلنسي،  التحرش  باستخدام  مصر- 
مواجهة  في  البلطجية  من  ملجموعات  استخدامه 
تعديل  على  لالستفتاء  املعارضني  املتظاهرين 
منظمات  دعــت  كما  الدستور.  من   ٧٦ ــادة  امل
اجلمهورية  رئيس  السيد  أيضا  اإلنسان  حقوق 
بوصفه رئيسا للحزب احلاكم، التخاذ اإلجراءات 
الالزمة للتحقيق مع القيادات احلزبية التي أدارت 
ميدانيا معركة العار، والذين وردت أسماؤهم في 
الالتي كن هدفا لهذا األسلوب  النساء  شهادات 

احلقير.
خالل  عرفت  قــد  مصر  أن  البيان  وأوضـــح 
الستخدام  املتزايد  الشيوع  املاضي  القرن  نصف 
الرجال  مواجهة  في  اخلسيس  األســلــوب  هــذا 
والنساء في مقار االحتجاز األمنية، كأداة للعقاب 
والتعذيب وانتزاع االعترافات. ووثقت السينما 

املصرية وتقارير منظمات حقوق اإلنسان املصرية 
وأحيانا  احلقيرة،  املمارسات  هــذه  والدولية 
بكشف أسماء الضباط الذين مارسوها أو جرت 

حتت إشرافهم.
على  املــصــري  الــقــضــاء  يحصل  حــني  ـــى  وإل
منذ  القضاة  أجله  من  يكافح  الــذي  االستقالل 
نحو ٤٠ عاما، وإلى أن يتحقق االستقالل ملنصب 
أن متر جرمية ٢٥  املرجح  من  فإنه  العام،  النائب 
صارت  التي  التعذيب  جرائم  مثل   ٢٠٠٥ مايو 
روتينية  ممارسة  اإلنسان-  حقوق  لتقارير  -وفقا 
أن  حني  وإلى  نطاق.  أوسع  على  يومية  منهجية 
يعاد االعتبار للعدالة الغائبة في مصر، رمبا يكون 
من املناسب أن تدرس نقابة الصحفيني ومنظمات 
شعبية  محاكمة  تنظيم  واملــرأة   اإلنسان  حقوق 
من  مايو   ٢٥ جرمية  ومرتكبي  ملنظمي  علنية 
بالتنسيق  وذلك  احلاكم،  واحلزب  األمن  قيادات 
غير  الدولية  املنظمات  ممثلي  ومبشاركة  مــع، 
بحرية  واملعنية  والنسائية،  احلقوقية  احلكومية 

اإلعالم.
في  اإلنــســان  حقوق  منظمات  واستنكرت 
املجلس  رئيس  نائب  بيان  في  جــاء  ما  بيانها 
القومي حلقوق اإلنسان، الذي أعاد تبني املزاعم 
احلكومية القائلة بأن جرائم ٢٥ مايو مجرد أعمال 
عنف متبادل، حيث يضع البيان في كفة واحدة 
 ! املعارضة"  أحــزاب  و"كــوادر  الوطني"  "احلــزب 
نقابتي  األرجح  على  -يقصد  نقابية"  ومنظمات 
عن  مسئولني  باعتبارهم  واحملامني-!،  الصحفيني 
أعمال العنف، ويطالب البيان باتخاذ "إجراءات 

جنائية ضدهم"!!.
املصرية  اإلنسان   بيان منظمات حقوق  وأكد 
 ،٢٠٠٥ مايو   ٢٥ في  ارتكبت  التي  اجلرائم  أن 
احلكومي  املشروع  عن  ــام  األوه فقط  تسقط  ال 
أجراس  تدق  بل  السياسي،  لإلصالح  املزعوم 
التي  القادمة،  الستة  للشهور  بالنسبة  اخلطر 
ستشهد انتخابات رئاسة اجلمهورية واالنتخابات 
حساسية  أكثر  سياسية  معارك  وهى  البرملانية، 
املادة  تعديل  السياسي حول  الصراع  من  وأهمية 

٧٦ من الدستور.
املوقعة  املنظمات  خشية  عن  البيان  وأعــرب 
بواحدة  ــرور  امل وشــك  على  مصر  تكون  أن  من 
يجري  ودموية،  عنفا  تاريخها  فترات  أكثر  من 
بأشرس  مستقل  صوت  كل  استهداف  خاللها 
حزبا  نقابة،  فردا،  كان  (سواء  الوسائل،  وأقذر 
قناة  صحيفة،  حكومية،  غير  منظمة  سياسيا، 
القضاء  استقاللية  غياب  في  فضائية.....)، 
األمن  أجهزة  وسطوة  العام،  النائب  ومنصب 
لبرملان  الكلي  والغياب  والدستور،  القانون  فوق 
حقيقي يراقب السلطة التنفيذية منذ نحو نصف 

قرن.
املصريات  النساء  تعرية  أن  البيان  واعتبر 
سياسي  رمز  هو  مايو،   ٢٥ في  بهن  والتحرش 
معبر عن حال مصر، التي تفتقر إلى برملان وقضاء 
ونائب عام مستقلني قادرين على حمايتها، وعلى 
نساًء  اإلنسان،  حقوق  على  املعتدين  محاسبة 

ورجاال.

املنظمات املوقعة
١. البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان  

٢. اجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة املجتمعية
٣. اجلمعية املصرية ملناهضة التعذيب

٤. اجلمعية املصرية لدعم التطور الدميقراطي
٥. اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان والتنمية البشرية

٦. جماعة تنمية الدميقراطية 
٧. جمعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء 

٨. جمعية شموع لرعاية املعاقني وحقوق اإلنسان
٩. املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي 
١٠. املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان

١١. املبادرة املصرية للحقوق الشخصية 
١٢. املركز العربي الستقالل القضاء واحملاماة 

١٣. املركز املصري حلقوق املرأة
١٤. مركز األرض حلقوق اإلنسان 

١٥. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  
١٦. مركز الندمي لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 

١٧. مركز حابي للحقوق البيئية 
١٨. مركز دراسات برامج التنمية البديلة

١٩. مركز هشام مبارك للقانون
٢٠. مؤسسة املرأة اجلديدة

٢١. الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان  
٢٢. دار اخلدمات النقابية والعمالية
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يستحق يوم اخلامس والعشرين من مايو ٢٠٠٥ أن يدخل التاريخ، ليس باعتباره 
يوما لالستفتاء على تعديل دستوري من املفترض أن يضع مصر في مصاف الدول 
ولكن  مرشح،  من  أكثر  بني  تنافسي  أساس  على  رئاسية  انتخابات  جتري  التي 
باعتباره اليوم الذي جرى فيه ألول مرة استخدام سالح التحرش اجلنسي بشكل 

علني وجماعي في الطريق العام في مواجهة معارضني لالستفتاء!!
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أعلن عدد من النواب البارزين لرئيس محكمة 
النقض –أعلى الهيئات القضائية املصرية رفضهم 
أن يكونوا "شهود زور" على مهزلة االستفتاء على 
تعديل املادة ٧٦ من الدستور، وقرروا االمتناع عن 
املقررة لهم حتت زعم مشاركتهم  املكافآت  قبول 

في اإلشراف على االستفتاء.
في هذا السياق وجه املستشار طلعت إبراهيم 
عبد اهللا نائب رئيس محكمة النقض- رسالة إلى 
رئيس احملكمة ورئيس مجلس القضاء األعلى جاء 

فيها ما نصه:
مبلغ  صرف  من  إعفائي  سيادتكم  من  "أرجو 
مبناسبة  لــي  صرفه  املــقــرر  جنيه  آالف  الثالثة 
الدستور.  من   ٧٦ املادة  تعديل  على  االستفتاء 
على  وروده حفاظا  املبلغ جلهة  هذا  برد  والتكرم 
أجده من حرج شديد في نفسي  العام، وملا  املال 
لم  وأنني  خاصة  أسرتي،  على  وإنفاقه  لقبوله 
صور  من  صورة  بأي  االستفتاء  ذلك  في  أشــارك 

املشاركة الفعلية".
أحمد  محمد  مصطفى  املستشار  وجــه  كما 

رئيس  إلى  رسالة  النقض  محكمة  رئيس  نائب 
نادي القضاة جاء فيها: 

ما  األمة جميعها  قلب  أدمى  قلبي كما  "أدمي 
الدستور  من   ٧٦ املادة  على  االستفتاء  في  جرى 
والذي كنا "نراهن" على أن النظام سيثبت للكافة 
أن الصخرة بالفعل حتركت من مكانها. غير أن ما 

حدث لم يدر بخلد أحد:
تابعنا  حسبما  املشاركة  نسبة  أن   -١
وسمعنا ال تذكر ومت تزويرها لتصل إلى ما أعلن 
حتت  متت  التي  اللجان  مقارنة  شاهد  وخير  عنه 

إشراف القضاة بغيرها.
في  رأينا  –الستطالع-  إخطارنا  مت   -٢
ندبنا  يتم  ولم  االستفتاء.  عملية  على  اإلشراف 
أحد  يخبرنا  لم  –بل  احتياطيا  أو  أصليا  سواء 
حتى بأننا احتياطي في موقع محدد على خارطة 
عملية االستفتاء بأكملها- بل وعلمنا أن الندب 

صوري.
األكمة  وراء  أن  نعتقد-  –جعلنا  الذي  األمر 
وخاصة  القضاة  أسماء  تسجيل  –وأن  وراءها  ما 
االستئناف  ورؤســاء  ومستشاريه  النقض  نواب 
ومستشاريه- الذين نعلم أن أحدا منهم لم يخطر 
بندبه أصليا أو احتياطيا واملكان الذي ندب إليه- 
الرأي  إعالم  به  قصد  األسماء  هذه  تسجيل  أن 
العام في الداخل واخلارج، أن القضاة شاركوا في 

اإلشراف على االنتخابات ليس إال.
وكذلك أداء –رشوة لكل قاٍض- حيث صرفت 
له "مكافأة" دون عمل أداه وحتى دون احتباسه في 

ذلك اليوم –كاحتياطي- على ذمة االنتخابات.
وممثال  القضاة  عن  وكيال  فبصفتكم  وعليه، 
لضميرهم أخطركم أنني –ممتنع عن قبول رشوة 
غد  في  البالد  وأمــل  حلم  وإماتة  ضميري  لــوأد 
أفضل- واملبلغ حتت تصرفكم حني طلبه إلدخاله 

ميزانية النادي.
أو  أصليا  يشاركوا  لــم  ممــن  زمــالئــي  وأدعـــو 
بوضع  صوريا،  أسماؤهم  وسجلت  احتياطيا 

املبالغ التي صرفت لهم حتت تصرف النادي.
رد  اهللا-  مرضاة  بعد  تلك  –بفعلتهم  آملني 
اجلميل لهذا البلد بأن يصلح بفضله تعالى –حال 
كلمة  على  األمر  أولو  معنا  ويلتقي  األمة-  هذه 

سواء.
املستشار أحمد مكي  الثالثة وجهها  والرسالة 
رئيس  من  كل  إلى  النقض  محكمة  رئيس  نائب 
مجلس القضاء األعلى و رئيس نادي قضاة مصر، 
الستخدام  خطيرة  وقائع  خاللها  من  واستعرض 
باإلشراف  للقبول  القضاة  إغــراء  في  املكافآت 
األمر  واالستفتاءات،  االنتخابات  على  الصوري 
كشوف  في  اسمه  يدرج  أال  يطلب  جعله  الذي 
من  والعشرين  اخلامس  استفتاء  على  املشرفني 

مايو. 
يقول املستشار أحمد مكي في رسالته:

 /٥  /٢٤ املوافق  الثالثاء  يوم  ظهيرة  "في 
شريف  املستشار  السيد  بــي  اتصل   ،٢٠٠٥

النقض،  مبحكمة  الفني  املكتب  عضو  العشري 
املستحقني  قيد اسمي بكشف  في  رأيي  يستطلع 
بحسباني  االنتخابات،  على  ــراف  إش ملكافأة 
كنت عضوا احتياطيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
أصدرها السيد املستشار رئيس احملكمة إلى رئيس 
املكتب الفني، وقال إنه يظن أنه لن يسند لي أو 

لغيري عمل.
السيد  قرار  أن  أعلم  وكنت موقنًا، فقد كنت 
وزير الداخلية بتحديد املشرفني على االنتخابات 
قد صدر.. وكان من بينهم املسند إليهم اإلشراف 
ابني محمود .. وابني محمد.. وكالهما رئيس 
أنهما  وأخبراني  بي  اتصال  قد  وكانا  محكمة. 
شرباش  ــادل  ع منهم  لهما،  عديدين  وزمـــالء 
ومحمود  اإلسكندرية،  قضاة  نــادي  سكرتير 
عطية أبو شوشة أمني صندوق النادي، وغيرهما 
ممن ورد اسمهم في قرار وزير الداخلية، قد أسند 
إليهم العمل باجللسات من قبل رؤساء محاكمهم 
بينهم  يحول  ما  وهو  ذاتــه..  االستفتاء  يوم  في 
االستفتاء،  على  اإلشراف  في  واجبهم  أداء  وبني 
تعرض  قد  الداخلية  وزير  قرار  أن  يظنون  وأنهم 
للمراجعة، فاستبعدوا! لهذا أيقنت أن املعروض 
فتذكرت  دون عمل..  مبلغ  قبول  مبدأ  هو  علي 
موقف املستشار العظيم محمد أمني املهدي رئيس 
مجلس الدولة السابق حني رفض استالم مبلغ مائة 
املجلس  أعضاء  لكل  صرفها  تقرر  جنيه،  ألف 
في  إسهامهم  نظير  القضائية!  للهيئات  األعلى 
املوافقة على ندب أعضاء الهيئات لإلشراف على 

انتخابات سنة ٢٠٠٠!!
محمود  املستشار/  املرحوم  ألم  تذكرت  كما 
شوقي، حني كان ُيصرف ألعضاء مجلس القضاء 
لهم،  األعلى،مرتب شهر إضافي كمنحة خاصة 
أو حني كان املجلس  يقدر لنفسه مقابال حلضور 
يندب  أن  أعضائه  على  يعرض  أو  اجللسات، 
لتحكيم، وكان يردد "إن معظم ما يعانيه القضاء 
من أوجاع ناجت عن التقتير على القضاة.. مع فتح 
واإلغداق  االنتدابات،  خالل  من  لالرتزاق  باب 
على أصحاب املكاتب".. وكان يقول "إن مجلس 
القضاء األعلى صنع مجده منذ إنشائه حتى ألغى 
أو  مقابل  أي  تقاضي  عن  بالتعفف   ١٩٦٩ سنة 
ألعضائه  يكن  فلم  املجلس.  عضوية  نظير  ميزة 
وال  زمــالؤهــم،  يتقاضاها  التي  رواتبهم  غير 
القضاء  مجلس  أعيد  وملا  يعارون.  وال  يندبون، 
األعلى، أصابه الوهن بسبب ما يتقاضاه أعضاؤه 
من مكافآت، وما يحصلون عليه من مزايا، حتى 

فقد مبرر وجوده".
تذكرت  الفني،  املكتب  عضو  خاطبني  حني 
مبناسبة  لقاضي  مكافأة  فيها  صرفت  مرة  أول 
اإلشراف على االنتخابات، كان ذلك بتاريخ ٦/ 
الشعب،  مجلس  انتخابات  مبناسبة   ٤/ ١٩٨٧
جنيه  مائة  مبلغ  قاٍض  كل  ليعطي  ضابط  يذهب 
نقدا دون إيصال. ويقول وهو يخفي ابتسامته إنه 
مقابل ما تكبده السيد القاضي من نفقات طارئة. 

 ¿ƒ°†aôj IÉ°†≤dG

 ±GöTE’G ihÉ°TQ

 ≈∏Y …Qƒ°üdG

 AÉàØà°S’G

صفعة على وجه املزورين

املستشار أحمد مكي



9 2005 - 63 Oó©dG

على  سويف  بني  محكمة  قضاة  شباب  واتفق 
توثيق الواقعة، فاستلموا جميعا املبلغ املعروض، 
فؤاد  املستشار/  احملكمة  رئيس  إلى  سلموه  ثم 
بشيك  بــإرســالــه  ــام  ق الـــذي  الفيومي،  سعيد 
بني  أمن  مدير  إلى  بخطاب  مشفوعا  حكومي، 

سويف.
طلب  عقب  املقابل،  هذا  صرف  تقرر  ولقد 
القضاة عقد جمعية عمومية غير عادية لناديهم 
السابقة  اجلمعيات  توصيات  تنفيذ  سبل  لبحث 
ــرورة إعــفــاء الــقــضــاة مــن اإلشــــراف على  ــض ب
الطلب  قدم  وملا  لم يكن كامال.  ما  االنتخابات، 
يحمل لتوقيعات غالبية القضاة إلى مجلس إدارة 
القضاء  مبجلس  استعان  الزمان،  هذا  في  النادي 
األعلى فعقد جلسة طارئة بتاريخ ٥/ ٣/ ١٩٨٧ 

وأصدر بيانه األول، الذي قال فيه بهذا اللفظ:
إجــراء  اقتضت  التي  امللحة  الــظــروف  (إن 
وإجــراء  الشعب،  مجلس  حل  على  االستفتاء 
املجلس  أعضاء  انتخاب  على  االقتراع  عملية 
أن  ينبغي  ملا  تصور  بإعداد  تسمح  ال  اجلديد، 
تكون عليه القوانني التي حتكم تلك العملية في 
كامل  إشــراف  لكفالة  املتاحة  اإلمكانات  ضوء 
على  املتبقية  الفترة  في  عليها  القضائية  للهيئة 

مباشرتها).
إدارة  مجلس  يصدر  ــأن  ب القضاة  فاكتفى 
يطالب   ١٩٨٧  /٣  /٧ بتاريخ  قــرارا  ناديهم 
احلكومة بتعديل قانون مباشرة احلقوق السياسية 
ليكون إشرافهم على االنتخابات كامال، وقاموا 

باإلشراف (بغير قيد وال شرط).
ثم استشرى الداء.. وباتت املكافآت تصرف 
تفاوت  عن  احلديث  ــدأ  وب احملكمة  خزانة  من 
العمل..  ومــوقــع  احلــظــوة  بحسب  مــقــدارهــا 
علميات  وغرفة  العمليات..  غرف  في  ألعضاء 
يقول  بل  ذاته،  األعلى  واملجلس  بل  مركزية.. 
قسم  ــرة  دائ انتخابات  على  املشرفون  القضاة 
مذكرتهم  في   ٢٠٠٣  /١  /٨ بتاريخ  دمنهور 
نصه  ما  األعلى..  القضاء  مجلس  إلى  املرفوعة 
أنه (كلما زادت الشكاوى من االنتخابات زادت 
إشرافهم  قيمة  فإن  ذلك  وعلى  املكافأة)  قيمة 
على هذه االنتخابات التي يشكون منها هى ألف 
إعاشة،  مقابل  جنيه   ٣٠٠ إلى  باإلضافة  جنيه 
متاما كقيمة انتخابات دائرة الرمل..  في حني أن 
التي  احملمودية  دائرة  انتخابات  املكافأة عن  قيمة 
ثالثمائة  معاصر.. هو  تاريخ  في  بنزاهة  أجريت 
جنيه، باإلضافة إلى مائة جنيه مقابل إعاشة، ولقد 
علمت من السيد املستشار رئيس مجلس القضاء 
األعلى مبناسبة عرض هذه املذكرة عليه.. أنه لم 
يصدر قرار من املجلس بشأن ندب املشرفني على 
هذه االنتخابات، ولم يوافق على ندب املستشار 

رئيس محكمة اإلسكندرية لإلشراف عليها.
ذكره  عن  أمسك  مما  وغيره  سلف،  ما  لكل 
طلبت من املستشار / شريف العشري أال يدرج 

اسمي في كشوف املشرفني على االستفتاء.

والعشرين  اخلامس  استفتاء  نزاهة  حول  احلكومية  االدعاءات  زيف  مصر  قضاة  كشف 
من مايو حول تعديل املادة ٧٦ من الدستور بشأن نظام انتخاب رئيس اجلمهورية، وأكدوا 

كذب ما أعلنته احلكومة بشأن اإلشراف القضائي الكامل على إجراءات االستفتاء.
وكان نادي القضاة قد شكل جلنة لتقصي احلقائق حول التجاوزات التي شهدتها جلان 
االستفتاء وذلك بناء على طلب ٥٥٠٠ قاض في جمعيتهم العمومية الطارئة التي عقدت 
االنتخابات  على  اإلشراف  عن  باالمتناع  قرارا  خاللها  من  واتخذوا  املاضي  مايو   ١٣ في 

الرئاسية والبرملانية املقبلة.
أكد التقرير أن قضاة محكمة النقض ومحاكم االستئناف ومن في درجتهم من الهيئات 
األخرى لم يسند لهم أي عمل من أعمال اإلشراف على االستفتاء. وأضاف التقرير أن عدد 
اللجان الفرعية التي رأسها أعضاء الهيئات القضائية لم يتجاوز ٥٪ من مجمل أعداد هذه 
اللجان، بينما ُأسندت رئاسة ٩٥٪ من اللجان إلى موظفني وإداريني باحلكومة ال يتمتعون 

باالستقالل أو احلصانة  املطلوبة لضمان احليدة والنزاهة.
والحظ التقرير قلة اإلقبال على التصويت في اللجان التي رأسها القضاة؛ فالعديد منها 
لم يحضر أمامها أحد من الناخبني، ولم يتجاوز احلضور في بقية اللجان التي أشرف عليها 
قضاة أكثر من ٣٪ من الناخبني املقيدين أمامها، على حني أن اللجان التي ترأسها موظفو 
في  بل وصل  من ٩٠٪،  أكثر  للتصويت  أثبت حضورهم  من  جتاوز  احمللية  واإلدارة  الدولة 
العديد منها إلى ١٠٠٪ من الناخبني!! األمر الذي يعني حسبما استنتج التقرير أن الناخبني 
املقيدة أسماؤهم في تلك اللجان منذ نهاية العام املاضي بقوا على حالهم فلم يتوف منهم 

أحد، ولم يسافر منهم أحد، ولم يحدث ألي منهم مكروه مينعه من اإلدالء بصوته!!
أنهت  قد  القضاة  لغير  فيها  اإلشراف  وقع  التي  اللجان  من  العديد  أن  التقرير  ورصد 
البعض  وانتقل  ساعات،  بعدة  التصويت  عملية  النتهاء  قانونا  احملدد  املوعد  قبل  أعمالها 
من رؤساء هذه اللجان بالصناديق إلى مقر اللجنة العامة قبل ساعة من انتهاء املوعد احملدد 
لعملية التصويت وبسؤال بعض رؤساء هذه اللجان تفسيرا لهذه التجاوزات فقد تهرب 
بعضهم من اإلجابة وأطرق بعضهم إلى األرض مع البكاء!! بينما تراوحت إجابات آخرين 
بالقول "يا سعادة البيه أنا راجل غلبان" أو "أنا عبد املأمور" أو "الضابط هددني باالعتقال" أو 

"ما احنا كل مرة بنعمل كده" أو "الضابط قال لي: خلص.. إنت مش ناقص بهدلة"!!
على  احتوى  بعضها  أن  أظهر  العامة  باللجنة  االقتراع  صناديق  فرز  أن  التقرير  أضاف 
الصناديق  بعض  احتوى  كما  دون طي  األصلية  حالتها  على  مفرودة  الرأي  إبداء  بطاقات 
على مجموعات من البطاقات على هيئة حزم مربوطة وهو ما استنتج من التقرير أن هذه 
البطاقات وتلك لم تدخل الصندوق من فتحته العليا وإمنا وضعت به والغطاء مرفوع. كما 
إلى جواره على  التقطت تظهر صندوقا مفتوحا وقد جلس  إلى وجود صور  التقرير  أشار 
األرض بعض األشخاص وهم يقومون بفرز ما بداخله ويدشنون بعض البطاقات ويلقونها 
جانبا. كما أظهرت بعض الصور امللتقطة رئيسا إلحدى اللجان وهو يؤشر على بطاقات 

إبداء الرأي بنفسه ويضعها في الصندوق بأعداد كبيرة.
وأكد التقرير زيف االدعاءات احلكومية التي زعمت أن أكثر من ١١ ألف قاض أشرفوا 
على إجراء االستفتاء على عكس ما حدث بالفعل من إسناد اإلشراف ملوظفني ال حصانة 
لهم وتعرضوا لترهيب من رجال الشرطة، مما أفضى ألن تتحول اللجان الفرعية إلى مسرح 

النتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبني وبطاقات إبداء الرأي.
اللجان  دمج  يتم  بأن  القضاة  نادي  شكلها  التي  احلقائق  تقصي  جلنة  تقرير  وأوصى 
الفرعية املتقاربة بحيث ال يتجاوز عددها ربع العدد احلالي (٥٤٥٣٠ جلنة)، وأن يجري 
االقتراع في أي انتخابات على عدة أيام، وأن تسند رئاسة جميع اللجان العامة والفرعية 
للقضاة، وأن تسند رئاسة اللجان الرئيسية مبقار احملاكم االبتدائية "غرف العمليات" إلى 

قضاة عاملني بدوائر محكمة النقض ومحاكم االستئناف.
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القضاة  يخوض  مضى  قرن  نصف  من  أكثر  منذ 
عن  باستقاللهم  للمطالبة  واسعا  نضاال  املصريون 
السلطة التنفيذية وكانت مطالبهم ومازالت تواجه 
بالتسويف والوعود دون تنفيذ ومنذ ١٤ عاما قدم 
القضاة مشروعا متكامال لكفالة استقاللهم –الذي 
املشروع  هذا  نصيب  وكان  حتقيقه-  إلى  يسعون 

محال للتجاهل من قبل احلكومة والبرملان.
مركز  نظم  القضاة،  نــضــاالت  مــع  وتضامنا 
نقاشية  حلقة  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة 
مذبحة  اآلخــر:  يسبق  "أيهما  عنوان  حتت  موسعة 
القضاة أم مذبحة االنتخابات؟! حتدث فيها عدد من 
الدين  بهي  وأدارها  القضاء  القانون ورجال  أساتذة 

حسن مدير املركز. 
التاريخية  ــقــرارات  ال إلــى  بدايتها  في  وأشــار 
للجمعية العمومية لنادي القضاة في ١٣ مايو املاضي 
الرئاسية  االنتخابات  على  باإلشراف  القيام  بعدم 
والبرملانية القادمة ما لم يصدر قانون يضمن بالفعل 
الكامل  اإلشــراف  من  وميكنهم  القضاة  استقالل 
زور"  إلى "شاهد  يتحولوا  االنتخابات حتى ال  على 
على هذه االنتخابات، موضحا أنه بالرغم من مرور 
وقت طويل على انعقاد هذه اجلمعية فإن التطورات 
التي تلتها ال تلوح فيها مؤشرات على التجاوب مع 

مطالب القضاة. 
أضاف بهي أن تعديل املادة ٧٦ من الدستور نص 
على إسناد اإلشراف على  االنتخابات الرئاسية إلى 
الشخصيات  من  وعدد  القضاة،  من  مختلطة  جلنة 
والشورى  الشعب  مجلسا  يختارهم  الذين  العامة 
املهيمن عليهما من احلزب احلاكم ، إلى جانب ما 
كشفت عنه عملية االستفتاء على تعديل هذه املادة 

املاضي  مايو   ٢٥ في 
للحد  ــقــار  ــت االف ــن  م
مقومات  من  ــى  األدن
أن  معتبرا  النزاهة، 
قناعات  يعمق  ذلــك 
ـــقـــضـــاة بــســالمــة  ال
جمعيتهم  ــــرارات  ق
التاريخية  العمومية 

من ناحية، ويثير من ناحية أخرى التساؤالت حول 
مستقبل قضية استقالل القضاء في مصر كأحد أهم 

ركائز أي إصالح سياسي جاد.
وبدأ احلديث الدكتور محمد سليم العوا احملامي 
أن  موضحا  واحلــوار  للثقافة  مصر  جمعية  ورئيس 
أمر يجمع  القضائي على االنتخابات هو  اإلشراف 
ال  حيث  والقضائية،  السياسية  القضيتني  بــني 
استقالال  إذا كان قضاته مستقلني  إال  يستقل وطن 
األخرى:  الثالث  السلطات  عن  وصحيحا  كامال 
الفاسد  املال  رأس  وسلطة  والتنفيذية  التشريعية 

–حسب تعبيره-.
استطرد العوا مشيرا إلى أن كل قاض ميلك زمام 
التدخل  فإن  النفوس  بعض  ضعفت  إذا  وأنه  نفسه 
أن  ــى  إل مشيرا  ــا،  ــروري وض الزمــا  يكون  حينها 
النصوص القانونية املوجودة في مصر ال متنع تدخل 
السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، بل إنها على 
التدخل  هذا  تكريس  إلى  تؤدي  ذلك  من  العكس 
وتدعيمه، وكشف العوا عن وجود ٥٨ اختصاصا 
لوزير العدل في قانون السلطة القضائية احلالي فيما 
املختلفة  وشئونهم  والنيابة  القضاء  برجال  يتعلق 
وتقرير  األجــازات  منح  إلى  التعليمات  إصدار  من 
النائب  أن  إلى  منعها، مشيرا  أو  املكافآت ومنحها 
العام وهو رئيس كل النيابات يتلقى تعليمات يومية 
من وزير العدل، وهو األمر الذي يعاني منه احملامون 

في عملهم اليومي.
أضاف العوا أن رئيس محكمة النقض يتم تعيينه 
من قبل رئيس الدولة دون شروط أو معايير محددة، 
نائبا  يكون  أن  سوى  اختياره  في  يشترط  ال  حيث 
رأي  ســوى  ذلــك   في  يؤخذ  وال  النقض  مبحكمة 
نصف  اختيار  يتم  الــذي  للقضاء  األعلى  املجلس 
املجتمع  يتحرك  بأن  وطالب  بالتعيني.  مستشاريه 
في  والــدفــع  القضاء  باستقالل  للمطالبة  املدني 
به  تقدم  الذي  القضائية  السلطة  قانون  إقرار  اجتاه 

القضاة.

 ∫ÓàNG
العالقات  وحدة  رئيس  الفتاح  عبد  نبيل  وأكد 
السياسية  للدراسات  األهــرام  مبركز  االجتماعية 
على  للعدوان  الرئيسي  املصدر  أن  واالستراتيجية 
بني  التوازن  اختالل  في  يتمثل  القضاء  استقالل 
للسلطة  الكاملة  والهيمنة  مصر  في  السلطات 
التنفيذية على بقية السلطات، مشيرا إلى أن أكثر 
من ٦٥٪ من مجمل الصالحيات الدستورية ممنوحة 

لرئيس الدولة وحده.
واعتبر عبد الفتاح أن البيئة السياسية والدستورية 
دولة  ثقافة  تشكيل  في  ساهمت  يوليو  نظام  طيلة 
بني  العالقة  في  أثرت  تعبيره-  –حسب  تسلطية 
مؤكدا  التنفيذية،  السلطة  لصالح  السلطات 

الــتــوتــر  مــصــدر  أن 
احلكم  بــني  ــزاع  ــن وال
القضائية  واجلماعة 
هذه  عن  ناجت  املصرية 
التسلطية  الطبيعة 
الشمولي  والــطــابــع 
والعمل  احلكم  لنظام 
االستثنائية  بالقوانني 

وفي مقدمتها قانون الطوارئ .
قامت  التنفيذية  السلطة  أن  الفتاح  عبد  وأكد 
باستخدام القضاء سياسيا من خالل عدم احلسم في 
حترير قانون األحزاب من القيود العديدة به وبالتالي 
زجت بالقضاء في قضايا هى بطبيعتها حتتاج لقرار 

سياسي حلسمها.
وتناول عبد الفتاح عددا من مظاهر عدم استقالل 
استحداث  ظاهرة  منها  ذكــر  القضائية  السلطة 
جهات القضاء االستثنائي املوازية للقضاء الطبيعي 
املدعي  ونــظــام  األحـــزاب  محكمة  أمثلتها  ومــن 
املمنوحة  النطاق  واسعة  والصالحيات  االشتراكي 
بالقانون  جاء  وما  القيم  محكمة  جانب  إلى  له، 
الدولة وتعديالته وجواز  أمن  ١٠٥ اخلاص مبحاكم 

ضم أعضاء من القوات املسلحة للقضاء.
االستثنائي  القضاء  نظام  أن  الفتاح  عبد  وأكد 
هو أمر بالغ اخلطورة ويكاد يعصف بفكرة القانون 
مضيفا إلى مظاهر عدم استقالل السلطة القضائية 
تتعلق  عــدة  مجاالت  في  العدل  وزارة  دور  أيضا 
توزيع  في  والتمييز  القضائي  كالتفتيش  بالقضاة 
على  وشــدد  القضائي.  العمل  ومكافآت  حوافز 
وإعــادة  االستثنائي  القضاء  جهات  إلغاء  ضــرورة 
أن  على  مــشــددا  القضائية،  املؤسسات  هيكلة 
اإلشراف القضائي الكامل على االنتخابات هو أمر 
مهم لضبط العملية االنتخابية ووقف تاريخ طويل 

من التزوير.

á«°SÉFQ äÉ«MÓ°U
أستاذ  خيري  امليرغني  محمد  الدكتور  وتناول 
شمس  عني  جامعة  احلقوق  بكلية  العام  القانون 
تقر  التي  الدستورية  النصوص  حديثه  بداية  في 
باستقالل القضاء، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى 
أن النصوص التي تتناول الهيئات القضائية املختلفة 
اجلمهورية،  برئيس  بها  اخلاصة  القرارات  تربط 
في  اعترف  كأنه  يكون  بذلك  الدستور  أن  معتبرا 
في أخص شئون  الدولة  لرئيس  بدور خطير  الواقع 
حتقيق  بني  التوفيق  كيفية  عن  متسائال  القضاء 
املختلفة  االختصاصات  وهــذه  القضاء  استقالل 

واملتعددة التي أعطاها الدستور لرئيس الدولة.
خيري  د.  ولفت 
إلى الصفات املتعددة 
اجلمهورية  لرئيس 
أوال  الــدســتــور.  فــي 
باعتباره رئيس الدولة 
وثانيا باعتباره رئيس 
التنفيذية،  السلطة 
في  ــه  أن ــى  إل مشيرا 
ــتــاريــخ اإلســالمــي  ال
حينما يتولى الرئيس 
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رئيس  باعتباره  يتواله  فهو  بالقضاء  أي شأن خاص 
الدولة الذي يحافظ على كيانها.

تلك  بأن  القول  إلى  وخلص د. خيري من ذلك 
وجتعل  العدل  وزيــر  دور  من  حتجم  االختصاصات 
والهيئات  الرئيس  بني  وتوصيلية،  كتابية  مهمته 
القضائية، مشيرا إلى أن كثيرا من الشكاوى حتدث 
صاحب  وكأنه  وتصرفه  العدل  وزير  تدخل  نتيجة 

السلطة الفعلية.
األحكام  تنفيذ  عدم  ظاهرة  خيري  د.  وتناول 
في  ذلك  تتعمد  الدولة  أن  إلى  مشيرا  القضائية، 
للوزراء  برملانية  وتعطي حصانة  األحيان،  من  كثير 
ذلك  أن  من  محذرا  القضاء  أحكام  ضد  لتحصنهم 
وإغالق  جميعها  القانونية  العملية  انهيار  يعني 
مع  تصبح  القانونية  العملية  ألن  احلقوق  كليات 
مبسرحية  أشبه  القضائية  األحكام  إهدار  استمرار 

هزلية.

áëHòe
وبدأ املستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة 
باستقالل  املطالبة  أن  على  بالتأكيد  حديثه  النقض 
الدستور ينص  باألمر اجلديد لكون  ليست  القضاء 
عليها بالفعل، معتبرا أن املشكلة تكمن في تغّول 
السلطة التنفيذية على بقية السلطات وغياب الدور 
إن  مكي  وقال  عليها،  التشريعية  للسلطة  الرقابي 
األمور  من  عديد  في  التشريعية،  السلطة  مسلك 
يحتاج  ال  الدستور  من   ٧٦ املــادة  تعديل  وآخرها 
إلى  مشيرا   ، لتعليق 
على  االستفتاء  أن 
تــعــديــل هـــذه املـــادة 
جرى في ظل إشراف 
ــر من  ــاص ــاقــص وق ن
اللجان  على  القضاة 

العامة فقط.
أن  مــكــي  ورأى 
ــاة  ــض ــق مـــذبـــحـــة ال
جديد  بشكل  ستتم 
ومختلف عما جرى في عام ١٩٦٩، وأن احلكومة 
طورت أداءها خالل هذه السنوات وأنها ال تستخدم 
التي مت استخدامها  العنف والترهيب  اآلن أساليب 
من قبل، ولكنها تستخدم وسيلة الترغيب والهيمنة 

املادية على رجال القضاء.

áëHòª∏d ∫Éµ°TCG
نائب  البسطويسي  هشام  املستشار  بدأ  فيما 
رئيس محكمة النقض حديثه بالتساؤل: هل انتهت 
وهل  جديدة؟  مذبحة  تبدأ  حتى  القضاة  مذبحة 
سبتمبر  منذ  أم   ١٩٦٩ في  القضاة  مذبحة  كانت 
١٩٥٢ باألخذ باحملاكم االستثنائية، مشيرا إلى أن 
ذبح القضاء بدأ منذ ذلك التاريخ, وبلغ ذروته في 

عام ١٩٦٩، ولم ينته حتى اآلن.
وأوضح البسطويسي أن مذبحة القضاة اقتصرت 
في عام ١٩٦٩ على فصل عدد من القضاة العظام 
بأشكال  ذلك  بعد  استمرت  لكنها  أعمالهم  من 
أخرى في مقدمتها الزج باملجلس األعلى للهيئات 
صلب  في  ووضعه  القضائي  العمل  إلى  القضائية 
الدستور حتى ال يرد عليه بالعوار الدستوري، رغما 

ــر أحــكــام  ــوات ــن ت ع
مــحــكــمــة الــنــقــض 
بطالن  ــدت  أك التي 
ــة الــقــانــون  دســتــوري
ـــذا  ـــه ــــشــــئ ل ــــن امل

املجلس.
أضــــــــــــــــــــاف 

في  متثلت  األخـــرى  األشــكــال  أن  البسطويسي 
القضاة  رفض  الذي  الطليعي"  "التنظيم  استمرار 
قبيل مذبحة ٦٩ االنخراط فيه، مشيرا إلى انه بدأ 
ينشط من جديد مدلال على ذلك بتصريحات لبعض 
القضاة مؤخرا بأن أوضاع القضاة جيدة واستقالل 
القضاء قائم وأنهم مرتاحون للوضع احلالي، وأشار 
في  القضائية  السلطة  لقانون  الدولة  إصــدار  إلى 
لوزير  عام ١٩٧٢ والذي أعطى صالحيات واسعة 
القضاة  مطالبة  من  واحد  عام  بعد  وذلك  العدل، 

باإلشراف الكامل على االنتخابات.
إجراء  بشأن  تشاؤمه  عن  البسطويسي  وعبر 
القضاء،  استقالل  غياب  ظل  في  نزيهة  انتخابات 
الدستور حمل  من  املادة ٧٦  تعديل  أن  إلى  مشيرا 
إلى  االنتخابات  تزوير  إلى  جميعها  تؤدي  أحكاما 
جانب أن اللجنة املشرفة على االنتخابات –حسب 
هذه املادة- تفصل في الطعون االنتخابية وال يجوز 

الطعن على أحكامها.

ΩÉµMC’G QGógEG
املستشار  ورأى 
اخلضيري  محمود 
رئيس نادي القضاة 
بــاإلســكــنــدريــة 
ــس  ــي ونــــائــــب رئ
النقض  محكمة 
مصر  مشكلة  أن 
عــدم  فــي  تتمثل 
القانون،  احــتــرام 
مشيرا إلى أن هذه 
في  ضاربة  مسألة 

مشيرا  وحده،  احلاضر  الوقت  تخص  وال  األعماق 
بشأن  النقض  محكمة  بتقارير  االعتداد  عدم  إلى 

بطالن االنتخابات في كثير من الدوائر.
عدم  ظاهرة  أن  من  اخلضيري  املستشار  وحــذر 
شأنها  من  القضائية  واألحــكــام  القانون  احترام 
مصر  إلى  االستثمارات  تدفق  على  سلبا  التأثير 
املقبلة، وسخر من رئاسة بعض احملكوم  املرحلة  في 
انتخابية  للجان  عملة  تزييف  قضايا  في  عليهم 
أصدروا  الذين  القضاة  بجوار  األخير  االستفتاء  في 
املستقل  القاضي  أن  وأكد  األحكام.  هذه  ضدهم 
لنفسه،  وضمانة  للناس  وضمانة  حصانة  ميثل 
أن  يجب  القضاء  استقالل  مطلب  أن  على  مشددا 
مصلحة  في  ألنه  فئاته  بجميع  الشعب  وراءه  يقف 

الشعب قبل أي شئ.

ΩÉY Ö∏£e
وشدد املستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة 
النقض على أن مطلب استقالل القضاء ليس مطلبا 
فئويا يخص القضاة وحدهم وإمنا يخص كل الشعب 

املصري. واعتبر مكي 
أن مصر ليست دولة 
الدستوري،  باملفهوم 
هياكل  لديها  وأن 
ــــة  وأشـــــكـــــال دول
لكنها  ومــؤســســات 
على  دورها  تؤدي  ال 

النحو املقصود ومبفهوم الدولة.
عدة  على  يقوم  القضاء  استقالل  أن  إلى  وأشار 
أمور أهمها وحدة القضاء، وأوضح أن هناك فلسفة 
فكرة  على  تقوم   ١٩٥٢ عام  منذ  مصر  في  قائمة 
مهنة.  أو  عمل  أي  في  الرئاسية  والتبعية  املركزية 
محاكمة  في  بدأ  القضاء  على  العدوان  إن  وقــال 
خميس والبقري في كفر الدوار عام ١٩٥٢ ثم في 

محاكم الثورة.
واعتبر أن املشكلة هى بالفعل في تغّول السلطة 
التنفيذية على بقية السلطات ومتحور هذه السلطة 
القاعدة  في  األصــل  أن  رغــم  واحــد  شخص  حــول 
من  وليس  اجلماعة  قيم  من  تستلهم  أنها  القانونية 
في  القانون  إن  مكي  وقال  نواهيه.  أو  فرد  أوامــر 
اخلارج يصدر وليدا إلرادة األمة، في حني أنه في مصر 

البد أن يصدر مخيبا آلمال املخاطبني بأحكامه.
االنتخابات  تكون  أن  ميكن  ال  أنه  مكي  وأكــد 
نزيهة إال في ظل استقالل كامل للقضاء. وأضاف 
العام  بالوعي  واحملمي  وحــده  املستقل  القضاء  أن 
السلطة  سلطان  وقف  يستطيع  الــذي  هو  القوي 
عن  للدفاع  بالتحرك  املواطنني  مطالبا  التنفيذية؛ 

استقالل القضاء.
الرئيس  الرفاعي  يحيى  املستشار  شــدد  فيما 
الشرفي لنادي القضاة على أن استقالل القضاء هو 
أساس أي إصالح آخر منتقدا ما وصفه بإرهاب وزير 
املالي  وحتكمه  القضائي،  بالتفتيش  للقضاة  العدل 
املشكلة  أن  معتبرا  القضاة،  شئون  في  واإلداري 
الكبرى في مصر هى في احتقار القانون والدستور، 
في  حدث  مبا  ذلك  على  مدلال  احترامهما،  وعدم 
تعديل املادة ٧٦ من الدستور مؤخرا، وقال إنه ألول 
مرة في تاريخ العالم تتكون مادة دستورية من ٧٠٠ 

كلمة وكأنها مقال في جريدة أو مجلة.
بغير  مستقل  قضاء  يوجد  ال  إنه  الرفاعي  وقال 
حد  ــى  إل ويصل  ومعنويا،  مــاديــا  مستقل  ــاض  ق
االستغناء عن كل شئ، مشيرا إلى أن القضاة غير 
مستقلني، بسبب حتكم وكيل التفتيش القضائي في 

إمكانية عزل أي منهم.
األعلى  القضاء  مجلس  إصدار  الرفاعي  وانتقد 
بيانا  القضاء  استقالل  حماية  فيه  يفترض  الــذي 
مؤخرا يتهم فيه القضاة بالكذب والعمالة، ويصفهم 
املــارقــة،  بالقلة  فيه 
كل  أن  على  مؤكدا 
القضاة اآلن يعيشون 
والفئة  بضمائرهم، 
هى  منهم  القليلة 
خطى  تلتمس  التي 

الوزارة والوزير.
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في ذكرى مرور نصف قرن على مشروع دستور ١٩٥٤، وحتت عنوان "نحو 
دستور مصري جديد"، عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ورشة عمل 
الدولية  الفيدرالية  مع  بالتنسيق   ٢٠٠٥ مايو   ٢٣-٢٥ من  الفترة  في  بالقاهرة 
حلقوق اإلنسان، والشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان، وبدعم من املفوضية 
القانون  الدولية، مبشاركة نخبة من خبراء  للتنمية  السويدية  والوكالة  األوروبية 
كما  وسياسيني،  وأكادمييني  اإلنسان،  حقوق  عن  ومدافعني  وقضاة  الدستوري 
والسودان  واملغرب  سوريا  من  وأكادمييون  حقوقيون  خبراء  الورشة  في  شارك 
وفلسطني والعراق وتونس. استهدفت الورشة فتح حوار حول القضايا األساسية 
في عملية اإلصالح الدستوري التي تشكل واحدة من أهم مرتكزات التحول نحو 
الورشة جدوى مشروع دستور ٥٤ كنقطة  اختبرت  في مصر. كما  الدميقراطية 

انطالق نحو دستور مصري جديد.

الورشة  مداوالت  أجمعت 
صار  احلالي  الدستور  أن  على 
الشعب  تطلعات  أمام  عائقا 
السياسي  للتطور  املــصــري 
واالجتماعي  واالقــتــصــادي 
وأنــه  ــي،  ــروح وال والثقافي 
الدستور  تبني  مــن  بالرغم 
ــوه من  ــش احلـــالـــي لــنــمــط م
الرئاسية،  اجلمهورية  نظام 
ساهم  ــر  األم ــع  واق فــي  فإنه 
أقرب  هو  نظام  تكريس  في 
ــة.  ــدادي ــب ــت االس للملكية 
وأكدت املداوالت أن مهمات 
ــد هى  ــدي ـــع دســـتـــور ج وض
بعيدة  استراتيجية  عملية 
إلى  التوصل  تتطلب  ــدى  امل
وتوافق  اجتماعي جديد  عقد 
بحوار  إال  يتما  لن  مجتمعي، 
التيارات  بني  ومعمق  واســع 
املتباينة  السياسية  واملشارب 
دون إقصاء ألي طرف منها، 
تغيير  أجــل  مــن  والــكــفــاح 
السائدة،  الــقــوى  عــالقــات 
التي ال تسمح في واقع األمر 
جزئية  تعديالت  من  بأكثر 
جرى  ما  منط  على  مشوهة 

للتعديل األخير للمادة ٧٦ من الدستور احلالي.
خيار  تفضيل  إلى  الورشة  ــداوالت  م اجتهت 
األكثر  االختيار  باعتباره  البرملانية  اجلمهورية 
قوية  قطيعة  إحداث  إلى  للحاجة  ونظرا  واقعية. 
في  الرئاسي  للنظام  االستبدادية  التقاليد  مع 
من  املصري  السياسي  النظام  وحتويل  مصر، 
نظام يحتكر فيه رئيس الدولة معظم صالحيات 
على  يرتكز  برملاني  نظام  إلى  احلكم  وسلطات 
مسئولة  تنفيذية  وسلطة  قوية،  تشريعية  سلطة 
كما  مستقل،  وقضاء  الشعب  وممثلي  نواب  أمام 
وتنمية  لنضوج  ضمانا  يوفر  البرملاني  النظام  أن 
نظام الدولة وتعزيز التعددية احلزبية. وقد اقترح 
بعض املشاركني إنشاء منبر خاص للدعوة لتحويل 
مصر إلى جمهورية برملانية، وانضم إلى االقتراح 

عدد كبير من املشاركني.
تطرقت الورشة إلى إشكالية العالقة بني الدين 
الدستوري،  اإلصــالح  عملية  إطــار  في  والدولة 
وقد شهدت تباينا في اآلراء فهناك اجتاه يرى بأن 
الشريعة  وأن  الدولة  دين  اإلسالم  أن  على  النص 
مصدر التشريع يهدد احلياد الذي من املفترض أن 
يتسم به الدستور جتاه طوائف املجتمع، وينتقص 
ومع  املواطنني.  بني  املساواة  ومبدأ  املواطنة  من 
على  ــاه  االجت هــذا  داخــل  من  البعض  يتفق  ذلــك 
أن  على  بالنص  اخلاصة  الثانية  املــادة  تغيير  أن 
الشريعة اإلسالمية هى املصدر الرئيسي للتشريع 
املدى  في  محتمل  غير  يبدو  احلالي  الدستور  في 
من  الداخلية  للضغوط  نظرا  واملتوسط،  القريب 
اإلخــوان  وجماعة  الرسمية،  الدينية  املؤسسة 
الوطني،  ــزب  احل فــي  بـــارزة  وكتلة  املسلمني، 
لتغيير  املعارضة  أحـــزاب  بعض  حتمس  ــدم  وع
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في  بتغييرها  املطالبني  دائــرة  يحصر  مما  ــادة،  امل
اليساريني والليبراليني ومنظمات حقوق اإلنسان 
النص على  أن  فيرى  الثاني  االجتاه  أما  واألقباط. 
اإلسالمية  الشريعة  وأن  الدولة،  دين  اإلسالم  أن 
مجتمع  تأسيس  مع  يتعارض  ال  التشريع  مصدر 
وحقوق  حريات  مع  يصطدم  وال  دميقراطي، 
بني  التوفيق  حــاول  ثالث  رأي  وهناك  األفــراد. 
االجتاهني السابقني، وقد اقترح أن ينص الدستور 
على أن اإلسالم دين غالبية املصريني، مع احترام 
املشرع حلقوق الفئات الدينية األخرى، في ممارسة 
اخلاصة،  بثقافاتهم  والتمتع  الدينية،  شعائرهم 

وعدم التمييز ضدهم.
يتضمن  أن  املشاركني  من  كبير  قسم  واقترح 
أي إصالح دستوري عملية توحيد القضاء بحيث 
بالرقابة على  يخضع حملكمة عليا واحدة تختص 
دستورية القوانني، ومراقبة صحة وسالمة تطبيق 
واجلنائية  املدنية  النزاعات  في  للقانون،  احملاكم 
ذلك  في  مبا  األخرى  املنازعات  واإلدارية،وسائر 

الفصل في الطعون االنتخابية. 
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من ناحية أخرى تواكبت الورشة مع مرور ٥١ 
عاما على مشروع دستور ١٩٥٤، والذي صاغه 
بناء  والسياسيني،  الدستوريني  الفقهاء  من  نخبة 
ولكنه  الثورة حينذاك،  قيادة  مجلس  على طلب 
الورشة  اعتبرت  الوقت.  ذلك  منذ  النور  ير  لم 
نقطة  ميثل  أن  ميكن   ١٩٥٤ دستور  مشروع  أن 
شامل   دســتــوري  إصــالح  عملية  ألي  انــطــالق 
ممثلون  صاغها  متكاملة  رؤية  علي  ينطوي  فهو 
التي  الرئيسية،  والسياسية  الفكرية  للتيارات 
اليوم. ويتضمن احلّد األدنى  ال تزال فاعلة حتى 
لرؤية شاملة لقضية اإلصالح ميكن أن حتشد من 
حولها جبهة من اإلصالحيني املصريني، بعيدا عن 
التركيز علي اإلصالحات الدستورية اجلزئية التي 
تستهدف ترقيع الدستور القائم.كما أن املشروع 
بها  جاءت  التي  والثغرات  العيوب  معظم  يعالج 
الدستور  وآخرها  محله،  حّلت  التي  الدساتير 
القائم، وأدت إلي التشوهات الدستورية الراهنة، 
السلطات،  بني  بالعالقة  منها  يتصل  ما  خاصة 
الكاسحة  السلطات  حتــديــدا  أكــثــر  ــصــورة  وب
علي  هيمنتها  إلي  أدت  التي  التنفيذية  للسلطة 

الدولة واملجتمع. 
في هذا اإلطار طرحت للنقاش مسودة الدستور 
التي أعدها األستاذ صالح عيسى املؤرخ واملفكر 
السياسي املعروف باالستناد إلى مشروع دستور 
١٩٥٤، وقد رحب بها املشاركون/املشاركات، 
رأي  استطالع  بعملية  البدء  ضرورة  إلى  ودعوا 
مختلف اجلماعات السياسية واملدنية، والنقابات 
املهنية، في مسودة الوثيقة الدستورية املستوحاة 
أهم  حتديد  وميكن    .١٩٥٤ دستور  مشروع  من 

املالمح األساسية للمسودة املقترحة في التالي :
١- جمهورية برملانية / دميقراطية:

البرملانية،  اجلمهورية  نظام  املشروع  اعتمد   
للدولة  رئاسته  بني  يجمع  ــة،ال  ــدول ال فرئيس 
وال  يسود  فهو  التنفيذية،  للسلطة  رئاسته  وبني 

يحكم،كما نص علي أن «يتولي رئيس اجلمهورية 
سلطاته بواسطة الوزراء. وألن الشعب، هو مصدر 
من  يتكون  وهو  ـ  البرملان  فإن  السلطات،  كل 
وينتخب  للشيوخ  وآخر  للنواب  واحد  مجلسني 
انتخابا حرا مباشرا ـ يباشر السلطة التشريعية، 
فال يصدر قانون إال إذا أقره، كما يباشر الوظيفة 
اخلتامي،  واحلساب  امليزانية  فيناقش  املالية، 

ويباشر الوظيفة السياسية والرقابية.
مبقتضي  الفعلية  التنفيذية  السلطة  وتنتقل 
املشروع املقترح إلي مجلس الوزراء، الذي ينبثق 
بحيث  أمامه،  مسئوال  ويكون  البرملان،  هذا  عن 
مجلس  ثقة  علي  حصل  إذا  إال  مهامه  يباشر  ال 
إذا  املهام  بهذه  القيام  يواصل  وال  أوال،  النواب 

افتقد هذه الثقة .
٢- استقالل السلطة القضائية:

حرص املشروع علي أن يختص مجلس القضاء 
األعلى بتعيني القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم 
منصب  يحصن  أن  علي  وحــرص  وتأديبهم، 
التنفيذية.  للسلطة  تدخل  أي  من  العام  النائب 
الدستورية  احملكمة  باختصاصات  يتعلق  وفيما 
العليا، فهي تختص وحدها بالفصل في املنازعات 
لها  التي  واملراسيم  القوانني  بدستورية  اخلاصة 
الدولة  بني سلطات  املنازعات  وفي  القانون،  قوة 
املختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور، وفي تفسير 
النصوص الدستورية والتشريعية اخلاصة باحملاكم 
االختصاص  تنازع  أحوال  وفي  الدولة،  ومجلس 
أجاز  أنه  كما  املختلفة.  االختصاص  جهات  بني 
كما  إليها.  املنازعات  رفع  ولألفراد  للسلطات 
كذلك،  الدستورية  احملكمة  سلطات  إلي  أضاف 
يتعلق  فيما  األهمية  بالغة  اختصاصات  ثالثة 
بضبط العالقة بني السلطات، وبالرقابة القضائية 
اجلمهورية  رئيس  محاكمة  بها  أناط  إذ  عليها، 
اخلاصة  الطعون  في  والفصل  الوزراء،  ومحاكمة 
باألحزاب واجلماعات السياسية، في حالة نشوء 
التي  العامة  الشروط  عن  خروجها  حول  خالف 
حددتها لتأسيسها، واختصاصها وحدها بالفصل 
العضوية  إسقاط  وفي  البرملان  عضوية  صحة  في 
عنهم، ليحول بذلك بني األغلبية البرملانية، وبني 
النواب  عن  العضوية  إلسقاط  أغلبيتها  استغالل 

املعارضني. 
٣- احلقوق واحلريات العامة:

احلقوق  بني  بالتكامل  الدستور  مشروع  متيز 
املــدنــيــة والــســيــاســيــة واحلــقــوق االقــتــصــاديــة 
ضمان  على  أكد  فقد  والثقافية.  واالجتماعية 
مبدأ املساواة بني املصريني في احلقوق والواجبات 
العامة، وحظر التمييز بينهم على أي نحو. واحلق 
في اجلنسية وحظر إسقاطها عن أي مصري واحلق 
في التنقل، واحلق في احلرية واألمان الشخصي، 
االعتقاد،  وحرية  اخلاصة،  احلياة  حرمة  وتأكيد 
اجلمعيات،  تكوين  وحق  االنتخاب،  في  واحلق 
الفرد  وحق  العادلة  احملاكمة  ضمانات  وتوفير 
في احملاكمة أمام قاضيه الطبيعي وحظر محاكمة 
املدنيني أمام احملاكم العسكرية، وحظر إيذاء املتهم 
عن  املسئول  معاقبة  وعلى  معنويا،  أو  جسمانيا 
ذلك، وحسن معاملة السجناء، وحظر تعرضهم 
ملا يتنافى مع اإلنسانية. كما كفل املشروع حرية 

الرأي والبحث العلمي واحلق في التعبير بالقول 
الطباعة،  وحرية  واإلذاعة،  والتصوير  والكتابة 
واستقالل  واملــطــبــوعــات،  الصحف  وإصـــدار 
الصحفية  واملــؤســســات  والتلفزيون  ـــة  اإلذاع
وعن  التنفيذية  السلطة  عن  للدولة،  اململوكة 
في  احلق   على  املشروع  وأكد  األحــزاب،  جميع 
االجتماع السلمي، واالشتراك في املواكب العامة 
دون  «للمصريني  أن  على  ونص  واملظاهرات"، 
اجلمعيات  تأليف  حق  استئذان  أو  إخطار  سابق 
واألحزاب، مادامت الغايات والوسائل سلمية".

الضمانات  مــن  املــزيــد  ــشــروع  امل ــر  أق ــد  وق  
العامة  واحلــريــات  احلقوق  حلماية  الدستورية 
السلطة  جتــاوزات  من  يصونها  الــذي  بالشكل 
لتنظيم  قــوانــني  وســن  تشريع  عند  التنفيذية 
أكد  كما  الدستور  تعديل  حاالت  في  أو  احلقوق 
الدستور  فيها  يجيز  التي  األحوال  في  أنه  "على 
الــواردة  العامة  احلقوق  من  حق  حتديد  للمشّرع 
بأصل  املساس  اإلجازة  هذه  على  يترتب  ال  فيه، 
أن «األحكام اخلاصة  ذلك احلق". كما نص على 
الدستور  يكفلها  التي  واملساواة  احلرية  مببادئ 
وبشكل احلكومة اجلمهوري النيابي البرملاني، ال 

يجوز اقتراح تعديلها». 
كما  الطوارئ.  حاالت  إعالن  املشروع  وقيد 
جميع  إلغاء  وقت  أي  في  يقرر  أن  للبرملان  أن 
أو  بعضها  أو  للحكومة  منحها  التي  السلطات 
السلطات  هــذه  ممارسة  تكون  وأن  منها.  احلــد 
خاضعة للرقابة القضائية وال يجوز بحال اإلعفاء 

من املسئولية املرتبة عليها.
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  صعيد  على 
فقد أوجب املشروع علي الدولة أن تكفل احلرية 
تيسر  وأن  املواطنني،  جلميع  الفرص  وتكافؤ 
للمواطنني مستوي الئقا من املعيشة أساسه تهيئة 
والثقافية  الصحية  واخلدمات  واملسكن  الغذاء 
حق  العمل  أن  املــشــروع   ــرر  وق واالجتماعية. 
القادرين،  املواطنني  جلميع  بتوفيره  الدولة  تعني 
ويكفل القانون شروطه العادلة علي أساس تكافؤ 
الفرص. وفي الوقت الذي نص فيه املشروع على 
امللكية اخلاصة إال أنه يحتفظ «بأال يضر النشاط 
بأمن  أو يخل  اجتماعية،  احلر مبنفعة  االقتصادي 
الناس أو يعتدي علي حرمتهم أو كرامتهم». كما 
يكفل حق إنشاء النقابات واحلق في اإلضراب عن 

العمل.  
٤- نظام دميقراطي للحكم احمللي:

القائم  احمللي  احلكم  نظام  املــشــروع  اعتمد 
وتوسيع سلطات وصالحيات  الالمركزية،  على 
مجالس  انتخاب  بفكرة  فأخذ  احمللية،  األجهزة 
تتولى  والقرى،  واملــدن  احملافظات  في  محلية، 
بدورها انتخاب احملافظني ورؤساء املدن والقرى، 
احملافظني  يجعل  الــذي  الــراهــن،  للوضع  خالفا 
ورؤساء املدن والقرى جزءا من السلطة التنفيذية. 
املرافق  بـــإدارة  املنتخبة  احمللية  املجالس  تقوم 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  واألعمال 
مصالح  رعاية  علي  وتسهر  بدائرتها،  والصحية 
واحلريات  احلقوق  وكفالة  ــراد  واألف اجلماعات 
العامة، كما تعاون في الشئون االنتخابية وشئون 

األمن احمللي.
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بحق  مصر  فى  السياسى  اإلصالح  ينطلق  لن 
إلى آفاقه املأمولة والواقعية فى الوقت نفسه دون 
والنفسية  التاريخية  املعطيات  مع  قطيعة  إحداث 
والسياسية للنظام "الرئاسى" كما تطور فعليا فى 

مصر منذ عام ١٩٥٢. 
رئيسية  أسباب  أربعة  هناك  إن  القول  وميكن 

تقتضي التحول إلى النظام البرملانى فى مصر:
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منذ  مصر  فى  تطور  الذى  الرئاسي  فالنظام   
عام ١٩٥٢ لم يؤسس لوضع استبدادى متطرف 
التعسفى  بالطابع  أيــضــا  اتــســم  بــل  فحسب 
والفوضوى. بل إن االستبداد الشخصانى ينطوي 
بالضرورة على نقيضه أى الفوضوية والعشوائية. 
ومن يقرأ بعناية ما توفر من معلومات عن اتخاذ 
يدرك  أن  ميكنه   ١٩٦٧ بهزمية  ارتبطت  قرارات 

قرارات  ومنها  للغاية,  بصورة جلية  احلقيقة  هذه 
املصرية  القوات  وسحب  تيران  مضايق  إغالق 
أى  تخوض  أن  وقبل  فوضوية,  بصورة  سيناء  من 
معركة, وعلى نحو بدا بعيدا متاما عن أبجديات 
العلوم العسكرية واالستراتيجية. كما قد متكن 
الرئيس من فرض سياسات وأوضاع جديدة كلية 
ودون  ملدة ساعات,  أحيانا  فيها  فكر  وثورية  بل 
مراجعة أو دراسة كافية من جهاز الدولة واملجتمع. 
وأعاد النظام الرئاسى املتصلب إنتاج تلك احلالة 
جميع  على  االستبداد  نتائج  كإحدى  العشوائية 
مبا  واالجتماعية,  السياسية  احلياة  مستويات 
بعد  الوضع  حتسن  وقد  املسلحة.  القوات  فيها 
املسلحة,  للقوات  بالنسبة  كبير  حد  إلى  ذلك 
استمرت  لالستبداد  كرفيق  العشوائية  ولكن 
واكتسبت أحيانا أبعادا درامية للغاية كما يظهر 
للقدس. وبغض  السادات  الرئيس  زيارة  مثال من 
النظر عن املوقف من هذه الفكرة بذاتها ال ينبغى 
السادات  الرئيس  رأس  من  خرجت  أنها  نسيان 
جذور  أى  لها  يكون  أن  دون  الواقع  الى  مباشرة 
أحدا  وأن  ملصر,  والفكرية  السياسية  احلياة  فى 
فى جهاز الدولة لم يتمكن من مراجعتها. ويبدو 
الكاملة  والتصفية  الشامل  الركود  أن  املؤكد  من 
الرئيس  ظل  فى  البالد  فى  السياسية  للحياة 
مبارك يعود أساسا الى سمات شخصية للرئيس 
فرضت على الواقع السياسى املصرى, مبا يتناقض 
ومع  بل  املوضوعية,  حاجاته  مع  تقريبا  متاما 
أصبحت  حيث  والكلية,  االستراتيجية  مصاحله 
من  مصرية  قومية  مصلحة  بذاتها  الدميوقراطية 

الطراز األول. 
إلى  أحيانا  يحتاج  الدميوقراطى  االنتقال  وألن 
"قطيعة" مع تراث وتقاليد تكونت بصورة تاريخية 
آلية أو أوتوماتيكية, فإن  وصارت تتمتع بطبيعة 
مصر حتتاج إلى نظام دستورى يختلف فى جوانب 
جمهورية  إلى  أى  الرئاسى:  النظام  عن  جوهرية 
جتارب  فى  حدث  هوما  هذا  أن  والواقع  برملانية. 
باملقارنة  نسبيا  الناجحة  الدميوقراطى  االنتقال 
يلفت  املثال  سبيل  وعلى  املتعثرة.  التجارب  مع 
فى  االنتقال  عملية  تعثر  استمر  بينما  أنه  النظر 
اآلن  حتى  الروسى  الكومنولث  ودول  روسيا 
أكثرية  فى  االنتقال  جتارب  كبيرة  بصورة  جنحت 
واملجر.  بولندا  وخاصة  الشرقية  ــا  أوروب بــالد 
ويعود الفارق جزئيا إلى اختيار التجارب الناجحة 
املتعثرة  بالنماذج  باملقارنة  البرملانى  للنموذج 

والفاشلة التى اختارت النموذج الرئاسى.   
النظام  مع  القطيعة  هــذه  أهمية  وتتضاعف 
فى  الشديد  بالتطرف  اتسم  كان  ألنه  الرئاسى 
تركيز السلطة بيد الرئيس على نحو لم تشهده 

تسلطية  أو  شمولية  جتارب  عاشت  التى  البالد 
أخرى مثل دول أوربا الشرقية واالحتاد السوفيتى 
ــزاب  األح أن  ــك  ذل حاليا.  الصني  أو  السابق 
فى  بوسعها  وكــان  للغاية  قوية  كانت  احلاكمة 
ــوزراء  ال رئيس  أو  الرئيس  خلع  كثيرة  حــاالت 
أما فى  الدولة.  بنظام  "يعبث"  أو  عندما يصطدم 
احلالة املصرية فقد كان حزب الدولة فى العادة هو 
بيده ككل شىء آخر فى  الرئيس وألعوبة  حزب 
البالد, وهو األمر الذى يربى نخبة عاجزة وخانعة 

ومنعدمة املوهبة القيادية.
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الفردى  أو  الرئاسى  النظام  استمر  فطاملا 
نظام  تنمية  ميكن  ال  قد  املعتدل  أوحتى  املتطرف 
النظام  وهى  املتحدة  الواليات  فى  فحتى  الدولة. 
إمكانية منو  أن  يبدو  الرئاسى األكبر فى عصرنا 
بشدة.  مقيدة  نسبيا  ومستقل  فعال  دولة  نظام 
بضع  كــل  ــــإلدارة"  "ل الكبير  التغير  أن  ــك  ذل
واستقاللية  فكر  تنمية  امكانية  يجعل  سنوات, 
علماء  ويشكو  املنال.  بعيد  أمرا  العامة  اإلدارة 
للنظام  السمة  هذه  من  األمريكيون  السياسة 
استحالة  شبه  ويــؤكــدون  األمريكى  السياسى 
طويل  التخطيط  على  القدرة  للدولة  يكون  أن 
املدى. أما فى النظام البرملانى فقد حتمت حقيقة 
االنتقال الدورى للسلطة بني األحزاب السياسية 
إلى التمييز الصارم نسبيا بني املستويني السياسى 
السياسية  السلطة  مواقع  تتغير  حيث  واإلدارى, 
وبدون  مستقلة  االداريــة  السلطة  تستمر  بينما 
انقالبات أو تغيرات كبيرة مما يساعدها على تقدمي 
مساندة قوية للحكومة فى ادارة املجتمع وخاصة 
النظام  املدنية. ويضمن هذا  يتعلق بشئونه  فيما 
استقراره  وضمان  القانون  حكم  وتطوير  تنمية 

لفترة طويلة من الزمن على أسس عقالنية. 
البرملانى  النظام  ظل  فى  تتمتع  مصر  وكانت 
قوية  عامة  بــإدارة   ١٩٢٣ دستور  به  أخذ  الذى 
نتائج  حقق  الــذى  وهواألمر  نسبيا,  ومستقرة 
الكبرى  للتجديدات  بالنسبة  األقل  على  مبهرة 
لإلدارة  وبالنسبة  الريادية  التكنولوجيات  فى 
الشئون  مختلف  فى  أيضا  وأزعم  بل  احلضرية, 
والنقل  والبناء  والتعليم  الصحة  مثل  املدنية 
والتخطيط احلضرى. وكانت مصر من أول بالد 
العالم التى أخذت بتجديدات تكنولوجية كبرى 
لم تدخل حتى بعض البالد األوروبية إال بعد مصر 

بعقود.
قدرة  أكثر  البرملانى  النظام  أن  أيضا  أزعم  بل 
بكثير على تنمية نظام الدولة مبعنى أوسع كثيرا. 
ففى ظل النظم الرئاسية وخاصة شديدة املركزية 
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د. محمد السيد سعيد

* موجز ورقة العمل التي تقدم بها د. محمد السيد 
للدراسات  ــرام  األه مركز  مدير  نائب  سعيد 
السياسية واالستراتيجية، إلى ورشة العمل التي 
من ٢٣- ٢٥  الفترة  في  القاهرة  مركز  نظمها 
مايو ٢٠٠٥ حتت عنوان : "نحو دستور مصري 

جديد".
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أوما  قــوى  مراكز  أو  عصابات  تنمو  أن  ميكن 
تنتعش  حيث  خلدونية"  "بدولة  تسميته  ميكن 
يتطلب  بينما  ــواع  األن مختلف  من  العصبيات 
بالنظام  األخــذ  احلديثة"  "الــدولــة  إلــى  االنتقال 
البرملانى عموما. وال يجب أن ننسى أبدا أن إنتاج 
الرئاسى  للنظام  دائما  ملمحا  ظلت  قوى  مراكز 
فى مصر. وبتعبير آخر فإن هذا النظام أنتج دائما 
الفعلية  والبنية  الرسمية  البنية  بني  توازيا عجيبا 
للسلطة,وجعل األخيرة أكثر أهمية وسيطرة عن 
ازدواج  احلاالت. وحالة  بعض  فى  نفسه  الرئيس 
السلطة بني الرئيس واملشير معروفة وينسب لها 

الكثير من املصائب التى أملت مبصر. 
بل ميكن القول أيضا إن تنمية النظام السياسى 
إلى  باالنتقال  مرهونة  أيضا  صارت  والدستورى 
"نظام  بني  يوحد  الذى  النظام  ألنه  برملانى  نظام 
الوزارات" من ناحية ونظام املسئولية الدستورية من 
ناحية أخرى. وألن هذا اجلانب بالغ األهمية ليس 
بالشفافية  وأيضا  بل  باملساءلة  يتعلق  فيما  فقط 
الضرورية فى أى مجتمع دميوقراطى متقدم, فإنه 
حول  القائم  الغموض  إنهاء  الضرورى  من  صار 
الذى  املصرى  الدستورى  النظام  فى  املسألة  هذه 
مينح السلطة املطلقة لرئيس الدولة بينما يكتفى 
مكانة  ال  مساعدين  مجرد  وهم  وزرائه  مبحاسبة 
وقد  السلطة.  نظام  فى  لهم  أودستورية  شكلية 
حلول  إلى  أخرى  حقائق  بني  احلقيقة  هذه  أدت 
نظام  محل  كثيرة  أحــوال  فى  اجلمهورية  رئاسة 
الوزارات فى اتخاذ القرارات وصنع السياسات. 
كما أدى أحيانا الى اضمحالل التمايز بني الطرفني 
بني  الواحدة  القضية  وتوزيع  املسئولية  وضياع 

نسقني إداريني وسياسيني. 
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السلطات  توزيع  على  يقوم  البرملانى  النظام 
بصورة تتحيز للبرملان وذلك على حساب احلاكم 
أو السيد األعلى " Sovereign", وهوما يتسق 

بدرجة أكبر مع معنى وداللة الدميوقراطية. 
األكثر  هو  البرملانى  النظام  فإن  عام  وبوجه 
كان  وإن  السياسية,  األحزاب  إنعاش  على  قدرة 
الوصول  فى  أيضا  كبير  دور  االنتخابية  للنظم 
بيد  الفعلية  السلطة  فتركز  النتيجة.  هذه  إلى 
محور  األشخاص  وليس  األحزاب  يجعل  البرملان 
على  املواطنني  أذهــان  ويركز  السياسية,  احلياة 
واأليديولوجية  والفكرية  السياسية  اجلوانب 
الشخصية  املقارنات  على  ال  االنتخابية  للعملية 
عام  وبوجه  الرئاسية.  النظم  فى  يحدث  كما 
يضمن النظام البرملانى ليس فقط نضوج وتبلور 

الــدور  تلعب  كمؤسسات  وتقويتها  ــزاب  األح
- الدميوقراطية  وفى  السياسية  احلياة  فى  األكبر 
بصورة  جتديدها  تضمن  بل  فحسب  عام-  بوجه 
دورية, حيث جترى التقاليد الفعلية على استقالة 
االنتخابات  فى  يهزمون  الذين  األحزاب  رؤساء 

العامة. 
شديدا  احتياجا  حتــتــاج  مصر  أن  ــع  ــواق وال
عاما  خمسني  من  أكثر  بعد  السياسية  لألحزاب 
كثيرة؛  ألسباب  مصر,  فى  األحــزاب  حل  من 
فى  الــزاويــة  هــى حجر  أشــرنــا  فــاألحــزاب كما 
تركز  التى  املؤسسة  وهى  الدميوقراطية.  النظم 
محدود  عدد  فى  الكبرى  السياسية  االختيارات 
الناحية  من  معها  التعامل  ميكن  حتى  نسبيا 
لتمثل  األساسية  األدوات  أيضا  وهى  الفعلية, 
كل  فى  االجتماعية  املصالح  وتوفيق  وتقنني 
املؤسسات  هى  أيضا  ولكنها  حلظة.  أو  مرحلة 
وتربية  حضور  وتكثيف  بتجسيد  تقوم  التى 
األحزاب  وبــدون  راقية.  سياسية  تربية  النخبة 
تسيطر  أو  النخبة  تنتعش  أن  يصعب  السياسية 
الفنون  وهى  واإلدارة  السياسة  فنون  على  فعليا 
الدولة  إدارة  أو  الدولة  نظام  يستقيم  ال  التى 

واملجتمع بدونها. 
فى  متعددة  مشكالت  اآلن  مصر  وتــواجــه 
االنقطاع  عــن  نتجت  الــدميــوقــراطــى  االنتقال 
تواجه  فهى  الدميوقراطية.  التقاليد  عن  الطويل 
وانحطاط  السياسية  النخب  انقراض  مشكلة 
أصبحت  بحيث  شــديــدا  انحطاطا  مستواها 
أقرب إلى عبيد السلطان منها إلى مفهوم الطبقة 
السياسية التى تقدس حريتها. كما تواجه مصر 
يتعلق  مشكلة أشد وأكثر استعصاء بكثير فيما 
الغائبة  السياسية  والتربية  السياسية  بالثقافة 
طويلة.  قرون  منذ  رمبا  بل  السنني,  منذ عشرات 
السياسية  اإلدارة  فى  العقالنية  لتنمية  وال مجال 
باعتبارها  لألحزاب  احلياة  إعادة  دون  للمجتمع 
مؤسسات للتثقيف والتدريب السياسى, وهو ما 

يحتم االنتقال إلى نظام برملانى. 
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شديدة  وإن  عقالنية  ملناقشة  األوان  آن  لقد 
االختصار للقضية األساسية التى يطرحها أنصار 
النظام الرئاسى, وهى نظرية الفرعونية السياسية. 
فى  كبيرة  صعوبة  هناك  إن  النظرية  هذه  تقول 
االنتقال إلى النظام البرملانى ألن الشعب املصرى 
يتوحد مع  أن  الشخصية, ويريد  بالزعامة  يتعلق 
زعماء كبار وذلك ألن الثقافة السياسية األساسية 

تقوم على مفهوم الفرعونية السياسية. 

والواقع أن هذا االدعاء يعد من أكثر التعميمات 
والدستورى  السياسى  بالتاريخ  جهال  الشائعة 
مثل  الفرعونى  العصر  فى  فحتى  احلقيقى ملصر. 
االستبداد الفردى بالسلطة فى القصر الفرعونى 
وقامت  قاعدة.  وليس  استثناء  الكبير  البيت  أو 
اململكة الوسطى أساسا على توافق وتوزيع دقيق 
وامراء  (الفرعون)  الكبير  البيت  بني  للسلطة 
هذا  على  احلديثة  اململكة  وحافظت  األقاليم. 
اجلوهرى  الوسط  احلل  أو  الوفاق  هذا  أو  التوزيع 
أثناء الصعود االمبراطورى. وبوجه عام لم  حتى 
يكن الفرعون يحتل الفضاء كله أو ميركز السلطة 
بصورة متطرفة كما توحى األسطورة املنقولة إلينا 

من أصول توراتية. 
مصر  أن  صحيحا  يبدو  ال  حــال  أى  وعلى 
واملصريني متعلقون باالستبداد أكثر من أى شعب 
آخر, وال حتى مبفهوم الكاريزما والبطل بأكثر من 
أى شعب آخر, وبكل صراحة هذه أيضا أسطورة 
املستبد  مدرسة  أصحاب  بلورها  أيديولوجية 
الدستور  على  انقالباتهم  بها  ــرروا  وب العادل، 
والدميوقراطية. فقد أحب املصريون وقدروا عاليا 
شخصية مصطفى النحاس الذى لم يتمتع بأدنى 
القيادة  وظائف  وفر  ألنه  الكاريزما,  مستويات 

الدميوقراطية احلقة.
على  لإلبقاء  الدعوة  تبرير  البعض  ويواصل 
حتتاج  إن مصر  بالقول  مصر  فى  الرئاسى  النظام 
مضى.  وقت  أى  من  أكثر  اآلن  قوية  دولــة  إلى 
على  محمد  منذ  لديها  كــان  مصر  أن  والــواقــع 
قوية.  دولــة  بالضرورة  وليس  "طاغوتية"  دولــة 
شخص  فيها  يستأثر  التى  الطاغوتية  الدولة  وأن 
واحد بالسلطة والنفوذ قد تكون فى احلقيقة دولة 
ضعيفة  دولــة  تكون  ألن  متيل  إنها  بل  ضعيفة. 
القوية  العصرية  فالدولة  الوظيفية.  الناحية  من 
وحل  معاجلة  على  قادرة  أو  عمل  نظم  دولة  هى 
املشكالت بكفاءة وليست دولة تتسم بالتمركز 

الشديد للسلطة.
قوية  زعامة  مصر  فى  العام  ــرأى  ال يريد  هل 
قد  أرادها  لو  حتى  أنه  الواقع  بالكاريزما؟  تتسم 
ال يحصل عليها فى النظام الرئاسى احلالى والذى 
مييل ألن يكون مؤسسة قوية، وخلفاؤه محرومني 
من الكاريزما حيث ال يتعايش وال يعيش من يريد 
ليل  له  يتعبد  بالسلطة وإمنا من  املستبد  مشاركة 
نهار. ومن ناحية أخرى فإن التحليل الذى يشير 
حتتاج  مصر  أن  هو  مصر  فى  الشارع"  "رجل  إليه 
إلى "نظم" مقابل اإلدارة الفوضوية للبالد. وهذا 
ما نتضامن فيه مع الغالبية الساحقة من املصريني. 
فى  راغبة  ملصر  املستقبل  رؤيــة  أيضا  هى  وهــذه 

استعادة مجدها.         
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الدين  بهي  أكــده  مــا  ــك  ذل
القاهرة  مركز  مدير  حسن 
الثقافية  األمسية،  افتتاح  في 
 ١٦ فــي  ــد  رش ــن  اب لصالون 
عنوان:  حتــت   ٢٠٠٥ مايو 
"في سلة مهمالت عمرها ٢٠ 
عاما: هل يلحق تقرير املجلس 
القومي بتقارير حقوق اإلنسان  

السابقة؟!. 
هذا  يؤدي  هل  بهي  وتساءل 
سياسات  انتهاج  إلــى  التقرير 
سيتم  ــل  وه مختلفة،  حكومية 
من  التقرير  تضمنه  فيما  التحقيق 
ستكتفي  أم  ومخالفات خطيرة؟  جرائم 
حمالتها  في  التقرير  باستخدام  احلكومة 
املجتمع  ــام  أم صورتها  لتحسني  الدعائية 

الدولي؟
وأشار بهي إلى أن هذا التقرير رغم ما رصده من 
انتهاكات قد وقع في عدد من األخطاء اجلسيمة 
وعلى رأسها إعادة تبني دفاع احلكومة غير املقنع 
يتعلق  فيما  املتحدة  األمم  جلان  أمام  نفسها  عن 
حقوق  مع  املصري  والتشريع  الدستور،  باتساق 
اإلنسان؛ مشيرا إلى أن هذا الدفاع يتناقض نصا 
التي  اخلطيرة  واالتهامات  اجلرائم  مع  وروحــا 
تضمنتها األقسام 
ــن  األخــــــــــرى م

التقرير.
أكد  جانبه  من 
مخلص  السفير 
العام  قطب األمني 
القومي  للمجلس 
حلــقــوق اإلنــســان 
أن هناك انتقادات 
طريقة  ومنها  وللمجلس  للتقرير  وجهت  كثيرة 
توزيع التقرير وصياغته وتركيزه على موضوعات 

وإغفال موضوعات أخرى.
وقال قطب إن من هذه االنتقادات أيضا إغفال 
تقارير  تتضمنه  ما  وبعض  الثقافية  احلالة  تقارير 
باإلشادة  التقرير  وتناقض  احلقوقية  املنظمات 
في فصول  وبانتقادها  فصوله  أحد  في  باحلكومة 

أخرى.
املنظمة  بني  التفريق  ضرورة  إلى  قطب  ولفت 
الدولة حسب  من  بقانون  ومجلس صدر  األهلية 
مراعاة  مت  استقالليته  على  تنص  دولية  معايير 

بعضها، واصفا املجلس بأنه جهة استشارية.
التي  أنه بالرغم من حجم االنتقادات  وأوضح 
وجهت للتقرير، فإنه كان هناك بعض األصوات 

اإليجابية التي رحبت به.
قليلة  أيام  منذ  ــوزراء  ال مجلس  أن  إلى  وأشــار 
أصدر توجيهات لكل الوزراء واحملافظني واملسئولني 
بالدولة وطالبهم بالرد على التقرير والتعاون مع 
املجلس. وقال قطب إن بعض الوزراء "زعلوا مننا" 
عقب صدور التقرير، مشيرا إلى أن هناك حتركًا 
ايجابيًا من مؤسسات الدولة لم يصل بعد إلى حد 

الكمال.
املسئولة  اجلــهــات  بتجاهل  قطب  واعــتــرف 
نتلق  لم  البداية  في  وقال:  للمجلس  والــوزارات 
ردودًا على شكاوى املجلس ثم بدأنا نتلقي ردودا 

شحيحة.
على  تقريره  في  اعتمد  املجلس  أن  وأوضــح 
تقارير املنظمات األهلية العاملة في مجال حقوق 
للمجلس.  إضافة  بأنه  ذلــك  ووصــف  اإلنسان 
وغير  األهلية  املنظمات  قطب  السفير  واعتبر 
احلكومية العاملة في مصر مبثابة الهيكل الرئيسي 
مع  العمل  بدون  أنه  إلى  مشيرا  املجلس،  لعمل 
أو  للتقرير  وجود  هناك  يكن  لم  املنظمات  هذه 

املجلس.
وبه  أشياء  أغفل  التقرير  بأن  قطب  واعترف 
نواقص كثيرة، مشيرا إلى أن التقرير يعتبر األول 
للمجلس ومن الصعب أن يتضمن كل املجاالت.

اتصاالت  بإجراء  املجلس  قيام  عن  وكشف 
اجتماع  لعقد  مصر  في  احلقوقية  املنظمات  مع 
يوم ٢٧ يونيو ٢٠٠٥ لوضع خطة قومية خالل 
لتعزيز   ٢٠١٢ وحتى   ،٢٠٠٧ عام  من  الفترة 
قيم  وترسيخ  نشر  سبل  وبحث  اإلنسان  حقوق 

حقوق اإلنسان  في املجتمع.
االجتماعي  ــراث  ــي امل أن  إلــى  قطب  ـــوه  ون
يؤكد  السياسي  والضغط  والثقافي  واالقتصادي 
نشر  على  تركيز  هناك  يكون  أن  ضــرورة  على 
التدريب  أن  إلى  مشيرا  اإلنسان،  حقوق  ثقافة 
وحده ال يكفي وأن املطلوب هو استخدام وسائل 

اإلعالم لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.

ICÉLÉØe

ورحب أحمد سيف اإلسالم مدير مركز هشام 
أن  إلى  مشيرا  املجلس،  بتقرير  للقانون  مبارك 
التقرير وما تضمنه من رصد ألبرز لالنتهاكات، 

كان مفاجأة غير متوقعة.
خاصة  التقرير  تضمنه  ما  بعض  انتقد  ولكنه 
التي وقعت عليها  الدولية  يتعلق باالتفاقيات  ما 
على  يعلق  لم  التقرير  أن  إلــى  مشيرا  مصر، 
هذه  بعض  على  املبررة  غير  املصرية  التحفظات 
االتفاقيات كما جتاهل إشكالية موقع االتفاقيات 
إلزاميتها  ومدى  املصري  التشريع  في  الدولية 
االتفاقيات  مع  للتشريعات  مقارنة  يتضمن  ولم 

الدولية.
ولفت سيف اإلسالم إلى أن التقرير استعرض 
تعديل  واقعة  وتناول  مصر  في  السياسي  التطور 
الدستور عام ١٩٨٠، مشيرا إلى أن التقرير ذكر 
سلبياته،  إلى  يشر  ولم  التعديل،  هذا  ايجابيات 

وائل محمود    

في مصر  اإلنسان   األول حول وضعية حقوق  التقرير 
والصادر مؤخرا عن املجلس القومي حلقوق اإلنسان ال 
تقارير  تتضمنه  ملا  جديدة  جوهرية  معلومات  يضيف 
منظمات حقوق اإلنسان  املصرية والعاملية، ومع ذلك 
بحكم  استثنائية  سياسية  أهمية  يكتسب  التقرير  فإن 
أنه صادر عن هيئة أنشأتها الدولة واختارت أعضاءها. 
ويصبح احملك الرئيسي للحكم على قيمة هذا التقرير 

هو مصير ما انتهى إليه من استنتاجات وتوصيات.
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بهي  عيسى،  صالح  سعيد،  السيد  محمد  اليمني:  من 
الدين حسن، السفير مخلص قطب، أحمد سيف اإلسالم
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من  دينية وجعل  الدولة  أنه جعل مرجعية  ومنها 
للتشريع،  الرئيسي  املصدر  اإلسالمية  الشريعة 
فترة  بتحديد  املتعلقة  ــادة  امل تعديل  عن  فضال 

الرئاسة وجعلها مددًا مفتوحة بدال من مدتني. 
أن  جتاهل  قد  التقرير  أن  إلــى  كذلك  ــار  وأش
فعلية مبوجب  بصورة  مشلولة  االنتصاف  وسائل 

قانون الطوارئ وصالحيات احلاكم العسكري.

RƒŸG äÉjQƒ¡ªL

مدير  نائب  سعيد  السيد  محمد  الدكتور  أما 
واالستراتيجية  السياسية  ــدراســات  ال مركز 
أهمية  بالتأكيد على  بدأ مداخلته  فقد  باألهرام، 
وضرورة  اإلنسان  حلقوق  القومي  املجلس  إنشاء 
أن  مضيفا  أعماله  مع  إيجابي  بشكل  االشتباك 
األمناط  ملراجعة  مهمة  مناسبة  يشكل  التقرير 
اإلنسان  حقوق  النتهاكات  الراسخة  التاريخية 
اإلطار  لها. وأضاف: وفي هذا  النسبية  واألوزان 
التقرير،  العقاب اجلماعي لم يأخذ حقه في  فإن 
يجتمع  والــذي  شيوعا،  األكثر  النمط  أنه  رغم 

داخله أمناط متعددة من االنتهاكات.
وأضاف أن التقرير كان ينبغي أن يحدد لنفسه 
وظيفة نوعية متيزه عن تقارير الرصد التقليدية، 
وأن يحسم عددا من القضايا اإلشكالية، فالتقرير 
املتصلة  الوقائع  من  العديد  رصد  قد  كان  وإن 
هو  هل  يوضح  أن  عليه  كان  أنه  إال  بالتعذيب، 

ميارس بشكل منهجي أم ال؟ 
وأكد سعيد شيوع التعذيب في مصر واعتبره 
اغتيال  بعد  من  الدولة  معتمدة من جهاز  سياسة 
السادات، مشيرا في ذلك إلى أن السادات عندما 
للسلطات  تنفيذيا  أمرا  أصدر  التعذيب  منع  قرر 
املختصة بإيقاف عمليات التعذيب، وقال جملة 
واحدة "امنعوا التعذيب". مضيفا أن نظام مبارك 
لم  ألنه  التعذيب،  ملنع  خطوة  أي  على  يقدم  لم 

يرغب في وضع حد له، مثلما فعل السادات.
البلد  له  يتعرض  ما  إن  بالقول  سعيد  وانتهى 
القانون،  نطاق  خــارج  بكامله  يحكم  أنه  اآلن 
أقرب وأشبه  الوضع في مصر  الذي يجعل  األمر 

بجمهوريات املوز.

âª°U IôeGDƒe

جريدة  حترير  رئيس  عيسى  صــالح  وتناول 
عنه،  واإلعــالن  التقرير  توزيع  طريقة  القاهرة 
عن  صادر  أنه  التقرير  هذا  قيمة  أن  إلى  مشيرا 

املجلس القومي الذي أنشئ بأمر من الدولة.
ووصف عيسى التعتيم اإلعالمي على التقرير 
نتيجة  جــاء  مقصود  تعتيم  بأنه  له  واإلهــمــال 

"مؤامرة صمت" على التقرير.
يكون  أن  دون  التقرير  لهذا  قيمة  ال  وقــال: 
ــالم  اإلع وســائــل  جميع  فــي  مناقشة  مــوضــوع 
ما  على  الرسمي  التعتيم  أن  واعتبر  املختلفة. 

اإلنــســان  حلــقــوق  املصرية  املنظمة  طالبت 
للعمل  وفعالة  جادة  خطوات  باتخاذ  السلطات 
على سن تشريع جديد يقر حق التظاهر السلمي 
للمواطنني وفق املعايير الدستورية والدولية، بديال 
عن القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤، والقانون رقم 

١٤ لسنة ١٩٢٣ اللذين يصادران هذا احلق. 
جميع  اتخاذ  ضــرورة  على  املنظمة  وأكــدت 
اخلطوات الالزمة للتحقق من عدم منع األشخاص 
في مصر من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، 
التعسفي  واالعتقال  االعــتــداء  من  وحمايتهم 
ملمارسة  سعيهم  بسبب  األمن  قوات  أيدي  على 
األمن  وقوات  الشرطة  تلقي  وضمان  احلق،  هذا 
للنهوض  املناسب  املهني  الــتــدريــب  املصرية 
مبسئولياتهم األمنية، مبا في ذلك املعايير الدولية 
املتحدة  األمم  مدونة  في  الــواردة  القوانني  لتنفيذ 
لسلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، ومبادئ 
القوة  استخدام  بشأن  األساسية  املتحدة  األمم 

واألسلحة النارية. 
أن تصدر وزارة  املنظمة على ضرورة  وشددت 
لقوات  مشددة  و  واضحة  تعليمات  الداخلية 
األمن بعدم استخدام القوة في فض املظاهرات و 
بالتحديد استخدام الهراوات و العصي املكهربة 
أو  املطاطي  أو  احلــي  ســواء  الرصاص  إطــالق  أو 
التي  التجاوزات  في  الفوري  والتحقيق  الــرش، 
إحالة  و  املتظاهرين  ضد  األمن  قوات  بها  قامت 
احملاكمة،  إلــى  الــتــجــاوزات  تلك  في  املتسببني 

يعزز  أن  شأنه  من  انتهاكات  من  بالتقرير  جاء 
االنطباعات التي تقول إن املجلس القومي حلقوق 
في  مصر  صــورة  لتحسني  إنشاؤه  جاء  اإلنسان 
تهتم  لم  املصرية  احلكومة  أن  مضيفا  ــارج.  اخل
األمريكية  الدوائر  أظهرت  بعدما  إال  بالتقرير 
النتهاك  وقائع  من  تضمنه  مبا  ترحيبا  والغربية 

حقوق اإلنسان.
واعتبر حافظ أبو سعدة األمني العام للمنظمة 
الشكاوى  جلنة  وأمــني  اإلنسان  حلقوق  املصرية 
األساس  في  اعتمد  التقرير  أن  سابقا  باملجلس 

على الشكاوى التي وردت للمجلس.
واجلهات  ــوزارات  ال جتاهل  سعدة  أبو  وانتقد 
املجلس،  شكاوى  على  ــا  رده ــدم  وع املختصة 
مشيرا إلى أنه مت احلرص على ذكر صيغة الردود 
الواردة على سبيل املثال من وزارة الداخلية، كما 
العام بطبيعة هذه  الرأي  إبالغ  هى وذلك بهدف 
الردود، وحتى تقوم تلك اجلهات في املرة القادمة 

بالتعاون اإليجابي.
وأشار إلى أن التقرير األول للمجلس حقق عدة 
أشياء أهمها أنه وجه رسالة إلى منظمات حقوق 
العالقة تكاملية بني  أن  اإلنسان في مصر، وأكد 

املجلس واملنظمات، وليست تصادمية.
مجلس  أن  أوضح  التقرير  بأن  حديثه  واختتم 
للتغطية على  لن يستخدم كآلية  اإلنسان  حقوق 

انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر.

واإلفراج الفوري عن كافة من ُألقي القبض عليهم 
بسبب استخدامهم حلقهم الدستوري في التعبير 

عن الرأي من خالل التظاهر السلمي.
مايو   ١٦ في  الصادر  تقريرها  عبر  ذلك  جاء 
متهمون  املسلمون:  ــوان  "اإلخ بعنوان   ٢٠٠٥
بال جرم"، والذي أشارت فيه املنظمة إلى أنها قد 
حتصلت على أسماء ٤٩٨ معتقال ممن ألقى القبض 
عليهم خالل املظاهرات السلمية التي دعت إليها 
جماعة اإلخوان املسلمني في العديد من احملافظات 
بإصالح  للمطالبة  مايو  من  األول  النصف  خالل 

سياسي حقيقي وشامل.
وفاة  واقعة  عن  تفاصيل  التقرير  يتضمن  كما 
طلخا  مبدينة  غنام"  ــارق  ط  " املتظاهرين  أحــد 
مبحافظة الدقهلية، حيث أوفدت املنظمة املصرية 
للتعرف  احلادث  موقع  إلى  احلقائق  تقصي  بعثة 

على مسبباته ومتابعة تطورات املوقف هناك .
امليدانية  املتابعة  نتائج  أيضًا  التقرير  وتناول 
التي قامت بها املنظمة املصرية للقضية رقم ٦٠٤ 
لسنة ٢٠٠٥ حصر أمن دولة عليا، واملتهم فيها 
اإلخوان  جماعة  قيادات  أحد  العريان  عصام  د. 
من  وعدد  األطباء  الحتاد  العام  واألمني  املسلمني 
وجهت  وقد   ، وغيرهم  التدريس  هيئة  أعضاء 

عددًا من االتهامات شملت:
أحكام  أسست علي خالف  االنضمام جلماعة 
الدستور  لتعطيل أحكام  الدعوى  القانون بغرض 
والقوانني ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها 

واالعتداء على احلقوق واحلريات الشخصية التي 
ومطبوعات  محررات  وحيازة  الدستور،  كفلها 
املذكورة  اجلماعة  ألغــراض  الترويج  إلى  تدعو 
وكذا االعتداء على األشخاص واألموال والتأثير 
واستعمال  أعمالها  في  العامة  السلطات  علي 
مغرضة  بيانات  بث  جانب  إلى  والتهديد  القوة 
ودعايات مثيرة كان من شأنها تكدير األمن العام 

وإحلاق الضرر بالصالح العام.
حملة  أن  تقريرها  ختام  في  املنظمة  وأكــدت 
تعتبر  املسلمني،  ــوان  اإلخ جلماعة  االعتقاالت 
الشخصي  واألمـــان  احلرية  في  للحق  انتهاكًا 
واملواثيق  املصري  الدستور  مبقتضى  املكفول 
على  وشددت  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  الدولية 
اإلخــوان  معتقلي  عن  الفوري  ــراج  اإلف ضــرورة 
لسنة   ٦٠٤ رقم  القضية  في  املتهمني  كافة  وعن 
جميع  عن  وكذلك  القضية،  حفظ  مع   ،٢٠٠٥
املعتقلني السياسيني. وإنهاء حالة الطوارئ والتي 

ال تتماشى مع دعاوى اإلصالح. 
بتعهداتها  بااللتزام  احلكومة  طالبت  كما 
، وكذلك  والدستوري  السياسي  بشأن اإلصالح 
الوفاء بالتزاماتها مبوجب تصديقها على املواثيق 
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان ، وكذلك العمل 
وضمان  املختلفة  السياسية  القوى  إدمــاج  على 
مشاركتها في العملية السياسية ، و إطالق حرية 

تكوين األحزاب لكافة القوى السياسية. 
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تقرير  استخدمه  الــذي  التوصيف  هو  ذلــك 
التنمية اإلنسانية العربية لعام ٢٠٠٤ لتشخيص 
السلطة  هذه  يد  في  املطلقة  الصالحيات  حالة 
ما  ذلك  في  ويساعدها  التنفيذية،  وأجهزتها 
والتي  وجــدت،  إن  احلاكمة  باألحزاب  يسمى 
تابعة  مؤسسات  إال  ليست  التقرير  اعتبرها 
يستخدم  مثلما  ويستخدمها  التنفيذي  للجهاز 
وحتجيم  إلقصاء  واالستثنائي  العادي  القضاء 
مثل  أهمية  األكثر  اآلليات  عن  فضال  اخلصوم، 

األجهزة املخابراتية واألمنية.
من  يفلت  أن  العربي  العالم  يستطيع  فهل 
تقود  التي  السلطة  األسود، وحالة متركز  الثقب 
مجتمعاتنا إلى املزيد من التردي وتنذر بالفوضى 
مركز  طرحه  الذي  السؤال  هو  ذلك  واخلــراب: 
القاهرة على عدد من املتحاورين في أمسية ثقافية 
مايو   ٢٢ في  رشد  ابن  صالون  إطار  في  نظمها 

املاضي حول تقرير التنمية اإلنسانية.
برنامج  منسق  إسماعيل  سيد  األمسية  أدار 
الثقافة العربية باملركز. وأوضح أن التقرير ربط 
يعد  لم  اجلزئي  اإلصــالح  أن  أولهما  أمرين  بني 
يصلح في هذه اللحظة الراهنة، واآلخر أن القيد 
األشد  القيد  هو  التنمية  عملية  على  السياسي 

وطأة في الوطن العربي.
األستاذ  السيد  كامل  مصطفى  الدكتور  أما 

بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
عليها  اعتمد  التي  اخللفية  األوراق  معدي  وأحد 
التقرير، فأشار إلى أن التقرير يعد احللقة الثالثة 
األمم  برنامج  التي يصدرها  التقارير  من مجموعة 

املتحدة اإلمنائي حول الوطن العربي.
املشاركة  تناول عجز  التقرير األول  إن  وقال: 
السياسية في الوطن العربي، والثاني عجز املعرفة 
والثالث الذي نحن بصدده يتناول عجز احلريات 
الرابع  التقرير  أن  إلى  مشيرا  الرشيد،  واحلكم 

املقبل سوف يتناول أوضاع املرأة العربية.
وأضاف: إن التقرير حتدث عن نقص احلريات، 
والدميقراطية  احلرية  أزمة  وأبعاد  الرشيد  واحلكم 

في الوطن العربي.
ووصف السيد التقرير بأنه لم يضف أي جديد 

باملقارنة مبا قيل من قبل جتاه تلك القضية.
مت  صياغات   ٣ وجــود  عــن  السيد  وكشف 
النهائي  بشكله  صــدوره  قبل  للتقرير  إعدادها 
احلالي وأرجع ذلك إلى تدخل برنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي.
"الغربلة"  عمليات  من  الرغم  على  ــال:  وق
مسئولي  تدخل  بسبب  التقرير  لها  تعرض  التي 
مع  متباينة  جاءت  التقرير  روح  أن  إال  البرنامج 

األوراق اخللفية التي اعتمد عليها.
وانتقل السيد إلى األزمة التي تعرض لها التقرير 
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وائل محمود

السياسي  التجلي  كبير  حد  إلى  احلديثة  العربية  الدولة  جتسد 
لظاهرة "الثقب األسود" الفلكية. وفيه تشكل السلطة التنفيذية 
ثقبا أسود يحول املجال االجتماعي احمليط به إلى ساحة ال يتحرك 

فيها شئ وال يفلت من إسارها شئ.

من اليمني: د، جمال عبد اجلواد، سيد اسماعيل، دالل البزري، مصطفى كامل السيد
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اعتراضات  وجــود  حول  أثير  وما  صــدوره  قبل 
أمريكية ومصرية أخرت صدور التقرير.

إن  وقال:  االعتراضات  هذه  بحقيقة  واعترف 
الكاتب الصحفي األمريكي توماس فريدمان أول 
إلى أن فريدمان  من كشف هذه احلقائق، مشيرا 
البرنامج  على  أمريكية  ضغوط  وجود  إلى  أشار 
األمريكية  اإلدارة  إدانــة  على  اعتراضا  اإلمنائي 

وقضية احتالل العراق.
الحتماالت  التقرير  تناول  أن  كذلك  وأضاف 
ــي مــصــر كـــان بــــدوره محل  ــث احلــكــم ف ــوري ت

اعتراضات مصرية.
مجموعة  يضع  إنــه  ــال  وق للتقرير  ــرض  وع
مركزية  الال  منها  الرشيد  للحكم  املعايير  من 
وتـــداول  الفساد  على  والــقــضــاء  والشفافية 

السلطة.
لم  أخرى  معايير  هناك  أن  إلى  السيد  ولفت 
وتشمل  نظره،  وجهة  من  التقرير  يتضمنها 
من  غيابها  اعتبر  والتي  القرار  في صنع  الرشادة 

العوامل املهدرة واملعطلة لعملية التنمية. 
وانتقد السيد بعض سياسات احلكومة املصرية 
مثاال على  اجلدية وضرب  املشروعات  جتاه بعض 
الــوادي  جنوب  لتنمية  القومي  باملشروع  ذلك 

"توشكي".
وقال إن املشروع حسب املعلن عنه انه سينتج 
استصالح ٣ ماليني ونصف املليون فدان وانتقال 

٥ ماليني مصري إلى جنوب الصحراء الغربية.
وأضاف، أن ما مت إجنازه حتى اآلن هو استصالح 
نصف مليون فدان فقط، مؤكدا أن املشروع يواجه 
احلرارة  درجة  ارتفاع  منها  املعوقات  من  العديد 
وزيادة نسبة البخر في تلك املنطقة باإلضافة إلى 

عدم وجود استثمارات كافية.
مشروع  في  وسياستها  احلكومة  أيضا  وانتقد 
فوسفات أبو طرطور في الصحراء الغربية، مؤكدا 
أن العائد منه ضعيف جدا، رغم أنه كلف الدولة 
كثيرا من األموال، إال أنه ما زال العمل جاريا فيه 
حتى اآلن. كما انتقد إنشاء مطار جديد بالقرب 
والعديد من  األزهر  نفق  وإنشاء  القدمي  املطار  من 

القرارات التي وصفها بأنها خاطئة.
وقال السيد إن افتقاد عنصر صانع القرار في 

أعلى مراحله سمة مهمة لغياب احلكم الرشيد.
وقسم الوطن العربي إلى دول جتري إصالحات 
جزئية وأخرى تسير على خطى متمهلة وبطيئة 

جدا إلحداث اإلصالح.
تسير  اخلليج  دول  وبعض  مصر  أن  إلى  أشار 
على هذا اإلصالح اجلزئي في حني أن ليبيا وسوريا 
متثالن استثناء في املنطقة، ووصف ما يجري في 
بأنه إصالح جزئي داخل عملية اإلصالح  مصر، 
وقوى  قطاعات  كافة  أن  إلــى  مشيرا  نفسها، 
املجتمع املدني في مصر تقف ضد هذا اإلصالح 

اجلزئي.

الكاتبة  الــبــزري  دالل  الدكتورة  واختلفت 
السيد،  مصطفى  الدكتور  مع  اللبنانية  والباحثة 
وقالت إن التقرير به بواعث ملل كثيرة، مشيرة 

إلى أنه مليء بالتكرار بال مبرر واضح.
وانتقدت تكرار ذكر اإلسالميني والدميقراطية 
السلبيات  حالة  في  الــدول  اسم  إغفال  وأيضا 

وذكرها عند احلديث عن إيجابيات.
أكثر  أكادميي  التقرير  أن  البزري  وأوضحت 
من  التقرير  تضمنه  ما  أن  إلى  الفتة  معرفيا  منه 
آراء الكتاب واخلبراء األجانب حول الدميقراطية 

واحلرية لم يعد صاحلا اآلن.
ميكن  فإنه  ذلك  من  الرغم  على  أنه  وذكــرت 
للنقاش  قابلة  أن نستخلص عدة حقائق، وأفكار 
اإلسالمي  بالتراث  يتعلق  ما  أهمها  التقرير  من 
بني  الربط  هى  اآلن  السائدة  والنغمة  النهضوي 

اإلصالح والنهضة والدميقراطية.
واعترضت البزري على ما تضمنه التقرير من 
وهى  العربي  العالم  في  للحكم  أمناط   ٣ وجود 
والراديكالية  الثورية  واجلمهورية  املطلقة  امللكية 
اإلسالمية. وتساءلت أين هذه األشياء من الواقع 

الذي نعيشه اآلن؟! 
وانتقدت البزري عدم تعرض التقرير إلشكالية 
االقتصادية  األوضـــاع  على  وتركيزه  الثقافة 
واالجتماعية والسياسية في حني أنه تغافل العامل 
واحلرية  الدميقراطية  قضية  على  وتأثيره  الثقافي 

واحلكم الصالح خوفا من اإلسالميني.
عبد  جمال  الدكتور  اتفاق  من  الرغم  وعلى 
مبركز  الدولية  العالقات  وحــدة  رئيس  ــواد  اجل
السياسية واالستراتيجية باألهرام مع  الدراسات 
ما طرحته البزري من انتقادات للتقرير ووصفها 
بأنها انتقادات ذكية، إال أنه أكد أن التقرير أدى 
كله  العالم  فيها  يهتم  حلظة  في  وصدر  وظيفته 

بقضية اإلصالح في املنطقة العربية.
اقتصاديا  متأخر  العربي  العالم  أن  إلى  وأشار 
أن  إلى  مشيرا  الدميقراطية،  لغياب  وسياسيا 

التقرير أكد هذه احلقائق بطريقة منهجية.
وقسم عبد اجلواد العالم العربي إلى دول تقوم 
بإصالح ووضع املغرب في مقدمة البلدان العربية 
القابلة للتغيير وتسير جتاه اإلصالح وتأتي بعدها 
في  تقع  العربية  الــدول  من  مجموعة  ثم  األردن 

منطقة "وسطية" منها مصر.
املطلقة  واملــلــكــيــات  األنــظــمــة  أن  ـــح  وأوض
أوضاعها أصعب وهى تسير نحو اإلصالح بخطى 

بطيئة جدا.
املرسومة  الصورة  أن  إلى  اجلــواد  عبد  ولفت 
بها  التقرير  إليها  ينتهي  التي  والسيناريوهات 
مؤكدا  والسوداوية،  التشاؤم  من  عالية  درجــة 
أنها صورة حقيقية وواقعية لألوضاع الراهنة في 
امتص  األسود"  "الثقب  أن  ونّوه  العربي.  الوطن 
من  حالة  إلى  وحوله  املجمع  في  حوله  مما  كثيرا 

السكون والال حركة.
وقال عبد اجلواد: إن عمليات القمع والرشوة 
والفساد أو "الال تسييس" كلها عوامل أدت إلى 
على  والقضاء  العربية  السياسية  النخب  تدمير 

املجتمع السياسي في تلك البلدان.
"الثقب  ودولــة  املستبدة  الــدول  أن  وأضــاف: 
األسود" جعلت املسافة بينها وبني املواطن تقريبا 
احلالة  خطورة  من  كبيرًا  جزءًا  أن  وأكد  فراغا. 
أرادت إحداث إصالح  لو  الدول  أن تلك  الراهنة 
ذلك،  لبناء  مكونات  هناك  يكون  أن  فيجب 
على  تبق  لم  األسود  الثقب  دولة  أن  إلى  مشيرا 
سياسي  إصالح  لتحقيق  البناء  مواد  من  الكثير 

حقيقي.
الرئيسية  املهمة  أن  على  اجلــواد  عبد  وشــدد 
التي تواجه تلك املجتمعات هى إعادة بناء النخبة 
السياسية، مؤكدا أنه بدون نخبة فاعلة ال ميكن 

حتقيق دميقراطية أو إصالح حقيقي.
الصياغة،  في  تناقض  به  التقرير  أن  وأوضح 
مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أشار فيه التقرير 
حاول  اإلصالح  لتحقيق  باخلارج  االستعانة  إلى 
عدم انتقاد اخلارج، كما أنه لم يدن النظم العربية 
وفي  احلقوق،  وقمع  احلريات  بانتهاك  لقيامها 

نفس الوقت أكد أنه لم يثق في هذه األنظمة.
ولفت عبد اجلواد إلى أنه ليس هناك شئ اسمه 
التغيير عن طريق اخلارج، مشيرا إال أن هناك عاملًا 
واصفا  الضعيف  على  يؤثر  فيه  والقوي  واحــدًا 

القضية بأن بها قدرًا من "االصطناع".
اخلارج  فإن  العربية  للمنطقة  بالنسبة  وقال: 
وإحداث  التقدم  إلحــداث  جوهري  دور  له  كان 

بعض اإلصالحات في املنطقة العربية.
وتساءل عبد اجلواد ال أعلم ماذا سوف يكون 
مصير العالم العربي بدون اخلارج؟ مشيرا إلى أن 
املجتمعات هى مدى  من  أي مجتمع  تقدم  درجة 

اتصاله باخلارج في أي مجال.
وذكر أن املنطقة غير متأصل بها روافع التقدم 
وقوة الدفع نحو احلداثة واحلرية، مؤكدا أن أحد 
أسباب ذلك في مصر هو توجيه االتهامات لكل 
النظر  باخليانة والعمالة بغض  باخلارج  من يتصل 

عن الوضع السياسي القائم.
الدين  إشكالية  بحل  اجلـــواد  عبد  وطــالــب 
مثل  دولة  في  ميكن  ال  أنه  إلى  مشيرا  والدولة، 
جماعة  تستوعب  أن  املثال  سبيل  على  مصر 
السياسي  الصراع  حل  بدون  املسلمني،  اإلخوان 

العام حول العالقة بني الدين والدولة.
العربي،  السياسي  الفكر  اجلواد  عبد  وانتقد 
- زال  مــا  العربي  السياسي  الفكر  إن  ــال  وق
من  التحرر  من  عاما   ٥٠ مرور  من  الرغم  وعلى 
حركة  إطــار  في  وكأننا  يتصرف  االستعمار- 

التحرر الوطني.
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انعقاد  أن  مصرية  حقوقية  منظمات  أكــدت 
اجلمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، 
في ١٣/ ٥/ ٢٠٠٥، وما دار بها من مناقشات 
ما صدر عنها من قرارات وتوصيات، يحمل داللة 
واضحة على حرص قضاة مصر على استقاللهم 
إرادة  تزوير  وزر  من  الشعب  أمام  ذمتهم  وإبراء 
الشعب على مدار العقدين املاضيني، األمر الذي 
البرملانية  لألجهزة  وفاة  شهادة  طياته  في  يحمل 
الصادرة  التقارير  صحة  على  وتأكيد  املاضية، 
عن منظمات حقوق اإلنسان ، ومحكمة النقض 

بشأن تزوير االنتخابات في مصر.
وطالبت هذه املنظمات قضاة مصر باستكمال 
التي  احلــقــوق  فــي  الــتــهــاون  وعـــدم  مسيرتهم 
ميارسونها ملصلحة املواطنني، معبرة عن تضامنها 
اخلاصة  مطالبهم  في  مصر  قضاة  مع  الكامل 
بتعديل قانون السلطة القضائية، وقانون مباشرة 
تاما  استقالال  يضمن  مبا  السياسية،  احلقوق 

إشرافا  ويضمن  القضائية،  للسلطة  وحقيقيا 
القضاء مسئولية  يتحمل  انتخابات  قضائيا على 
التوصيات  مع  وتضامنها  الشعب،  أمام  نزاهتها 
الصادرة عن اجلمعية العمومية غير العادية لنادي 

قضاة مصر وأبرزها:
القضائية  السلطة  قانون  مبشروع  التمسك   ·
الذي أقرته اجلمعية العمومية في ١٧/ ١٢/ 

٢٠٠٤ بكامل نصوصه.
حتى  االنتخابات  على  اإلشراف  عن  االمتناع   ·
السياسية،  احلقوق  مباشرة  قانون  تعديل  يتم 
مبا يضمن إشرافا كامال على العملية االنتخابية 

بدءا من إعداد اجلداول وحتى إعالن النتائج.
· عقد جمعية عمومية غير عادية لنادي القضاة 
سبتمبر  شهر  مــن  ـــى  األول اجلمعة  ــوم  ي فــي 
املتصلة  القرارات  في  النهائي  للنظر   ٢٠٠٥
باالنتخابات ومشروع قانون السلطة القضائية 
ومتابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية التي 

عقدت في ١٣/ ٥/ ٢٠٠٥.
لقاءات  في عقد  النادي  إدارة  · تفويض مجلس 
االستجابة  ملتابعة  جلنة  وتشكيل  مفتوحة 
من  مناسبا  يراه  ما  واتخاذ  السابقة  للطلبات 
االقتراحات التي طرحت في اجلمعية العمومية 
القضائية  السلطة  قانون  مشروع  الستصدار 
لإلشراف  الكفيلة  الضمانات  وضع  وضمان 

احلقيقي على االنتخابات.
ودعت املنظمات في بيان صادر في ١٤ مايو 
إلى  املصري،  الشعب  ومجلس  املصرية  احلكومة 
االستجابة ملطالب القضاة في ضمان استقاللهم، 
املصري،  القضائية  السلطة  قانون  يخرج  وأن 
متوائما مع املعايير الدولية الستقالل القضاء وفق 
إشراف  يكون  وأن  القضاة،  من  املقدم  املشروع 

القضاء على االنتخابات إشرافا حقيقيا.
وقع على البيان كل من:

املصرية  واملنظمة  الدميقراطية،  تنمية  جماعة 
لــدراســات  القاهرة  ومــركــز  اإلنــســان،  حلقوق 
الستقالل  العربي  واملــركــز  اإلنــســان،  حقوق 
القضاء واحملاماة، والتحالف من أجل الدميقراطية 

واإلصالح.

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
عن بالغ قلقه ملا يتعرض له املعهد العربي حلقوق 
تعسفية  حكومية  إجراءات  من  بتونس  اإلنسان 
على  ومضايقات  قيود  وفرض  أمواله،  مبصادرة 
مكافحة  قــانــون  باستخدام  وأنشطته،  عمله 
على  إال  يبرهن  ال  ذلــك  أن  معتبرا  اإلرهـــاب، 
السلطات  تنتهجها  التي  السياسات  استمرار 
اإلنــســان  حــقــوق  منظمات  حلــصــار  التونسية 
ومؤسسات املجتمع املدني، باملخالفة لالتفاقات 
الدولية حلقوق اإلنسان، وعلى وجه أخص العهد 
الدولي للحقوق املدنية والسياسية، املصدق عليه 

من جانب احلكومة التونسية. 
اإلجــراءات  هذه  التونسية  احلكومة  اتخذت 
العام،  ونصف  عام  منذ  املعهد  جتاه  التعسفية 
وتبييض  ـــاب  اإلره "مكافحة  قــانــون  مبــوجــب 
حيث   ،٢٠٠٣ ديسمبر  في  الصادر  األمــوال" 
جميع  على  مراقبة  التونسية  السلطات  فرضت 
السلطات  عنها  تفرج  لم  والتي  املالية،  مــوارده 
املؤسسة  جعل  مما  مبررات،  أية  دون  اآلن  حتى 
بشكل  املالي  الوضع  تأزم  نتاج  نشاطها  توقف 
قيود  ــرض  ف عــن  فضال  املعهد،  مصير  يــهــدد 
أخرى كتعطيل البريد اخلاص باملعهد، والفاكس 
تعالج  لكتب  الرقابة  أجهزة  وحجز  واإلنترنت، 
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قضايا حقوقية ينوي املعهد نشرها. وقد وجهت 
بتطويع  التونسية  للحكومة  مــرارا  االنتقادات 
استخدام قانون مكافحة اإلرهاب النتهاك احلقوق 
عن  املدافعني  على  والتضييق  العامة  واحلريات 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان. 
في ٣٠  الصادر  بيانه  في  القاهرة  مركز  ودعا 

الوقف  إلــى  التونسية  احلكومة   ٢٠٠٥ يونيو 
املعهد،  جتاه  التعسفية  املمارسات  لهذه  الفوري 
ووقف  املالية،  أرصدته  استخدام  من  ومتكينه 
اإلنــســان،  حقوق  عــن  باملدافعني  التحرشات 
وضمان استقاللية عمل املنظمات غير احلكومية 

دون أي تدخالت أو حترشات أمنية وإدارية.  
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في سابقة هى األولى من نوعها، عقد وفد ميثل إحدى شركات االستثمار األجنبي اجتماعا 
في األسبوع األول من يوليو ٢٠٠٥ مع بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق 
اإلنسان، لتقومي وضعية حقوق اإلنسان في مصر، وآفاق عملية اإلصالح فيها، وموقع قضايا 

استقالل القضاء وسيادة القانون ومكافحة الفساد من هذه العملية.
جدير بالذكر أن وثائق العمل الداخلي للشركة تتبنى مبادئ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
وأن الشركة تدير عملها االستثماري في نحو ٢٠ دولة في مختلف أرجاء العالم، وأنها املرة 

األولى التي تعتزم فيها ممارسة نشاطها في مصر. 

أخبار
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السلطات  أقدمت  مسبوقة،  غير  خطوة  في 
السورية على إغالق ملف محاكمة داعية اإلصالح 
واحلقوقي البارز أكثم نعيسة رئيس جلان الدفاع عن 
حقوق اإلنسان في سوريا، وأعلنت محكمة أمن 
إسقاط  االستثنائية  الطبيعة  ذات  العليا،  الدولة 
اتهامه  شملت  والتي  إليه  وجهت  التي  التهم 
باخلارج  سوريا  لسمعة  تسيء  معلومات  بنشر 
ومتس هيبة الدولة وحزب البعث فضال عن اتهامه 
بالعمل على تقويض مبادئ الثورة. وكان نعيسة 
قد ألقي القبض عليه في أبريل ٢٠٠٤ في أعقاب 
والذي  السورية  للجان  السنوي  التقرير  صدور 
في  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  اخلــروقــات  رصــد 
البالد، وبدء احلملة التي شنتها اللجان في ذلك 
السياسيني  املعتقلني  اإلفراج عن  أجل  من  الوقت 
البلد دون  السارية في هذا  الطوارئ  وإنهاء حالة 
انقطاع منذ عام ١٩٦٣. وقد شملت هذه احلملة 
جمع آالف التوقيعات وتنظيم اعتصام احتجاجي 

أمام مقر البرملان السوري.
املصرية  اإلنسان  منظمات حقوق  رحبت  وقد 
في ٣٠  القاهرة  مركز  أعده  مشترك  بيان  –عبر 
مبثابة  واعتبرتها  اخلطوة  بهذه   -٢٠٠٥ يونيو 
في  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  لكتيبة  انتصار 
الداخل  في  أنصارهم  دائرة  تتسع  والذين  سوريا 
رغم ما يواجهونه من صنوف املالحقة والترهيب 

أعتى  من  واحد  ظل  في  والقمع 
عاملنا  ــي  ف ــداد  ــب االســت نظم 

العربي. 
وأكدت ١٢ منظمة مصرية 
هذه  أن  البيان  على  وقعت 

حلمالت  تتويجا  تعد  اخلطوة 
على  الواسعة  التضامن 

املستويني اإلقليمي 
مع  والــــدولــــي 
ــع  ــعــيــســة وم ن
جميع املدافعني 
ــوق  ــق ــــن ح ع
اإلنــــــســــــان 
والدميقراطية 
فـــي ســوريــا. 

وهي احلمالت التي انخرطت في غمارها مختلف 
املنظمات املصرية والعربية والدولية.

ألن  تطلعها  عن  املصرية  املنظمات  وأعــرب 
تنامي دعاوى  تدرك السلطات السورية، في ظل 
اإلصالح من الداخل وتصاعد الضغوط الدولية، 
أنها لم تعد مطلقة اليد في اإلبقاء على مرتكزات 
نظامها االستبدادي وال في التنكيل بخصومها من 

املعارضني السياسيني واملدافعني عن الدميقراطية.
كما أكدت أن احلاجة باتت ملحة أكثر من أي 
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وزير  مع  اإلنسان  األورومتوسطية حلقوق  الشبكة  ميثل  وفد  يونيو ٢٠٠٥  من  التاسع  في  التقى 
ملناقشة  وذلــك  العربية،  الــدول  جلامعة  العام  األمــني  موسى  وعمرو  الغيط،  أبو  أحمد  اخلارجية 
حقوق  احترام  تعزيز  في  الشبكة  ملهمة  العربية  واجلامعة  مصر  تقدمها  أن  ميكن  التي  التسهيالت 
وحضورها  مصر،  في  لها  مقر  افتتاح  ذلك  في  مبا  واألورومتوسطي،  العربي  النطاق  في  اإلنسان 

االجتماعات ذات الصلة في جامعة الدول العربية.
وقد تكون وفد الشبكة في االجتماعني من رئيسها كمال جندوبي (تونس) وعضو جلنتها التنفيذية
مارك  للشبكة  التنفيذي  واملدير  اإلنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  مدير  الدين حسن  بهي 

بولزون (الدامنارك)، وماريت جورجنسن مساعدة املدير.
كما زار وفد الشبكة مقر املجلس القومي حلقوق اإلنسان واملنظمة العربية حلقوق اإلنسان، وعقد 
لقاء تشاوريا مع املنظمات غير احلكومية في مقر مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، بهدف 
التعرف على رؤية املنظمات لقضايا اإلصالح في مصر والدور الذي ميكن أن تلعبه الشبكة في دعم 

التطلعات لإلصالح والدميقراطية.
التنفيذية للشبكة والتي تضم ١٠ أعضاء من تونس ومصر والدامنارك  جدير بالذكر أن اللجنة 
في  الدوري  اجتماعها  عقدت  قد  وتركيا  وفرنسا  وفلسطني  وأيرلندا  واملغرب  واليونان  والسويد 
القاهرة في الفترة ١٠-١٢ يونيو، كما عقد مجلس أمناء املؤسسة األورومتوسطية لدعم املدافعني 
عن حقوق اإلنسان اجتماعه أيضا بالقاهرة في الفترة ١٣-١٤ يونيو، ويضم املجلس ٩ أعضاء من 

املغرب والدامنارك ومصر وأملانيا وتونس واجلزائر وبريطانيا.
وتضم الشبكة في عضويتها نحو ٧٠ منظمة غير حكومية عربية وأوروبية ودولية.
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وقت مضى ألن تبادر السلطات السورية باتخاذ 
إلدارة  موات  مناخ  لتهيئة  وفعالة  جادة  خطوات 
القوى  حوار مجتمعي واسع تشارك فيه مختلف 
في  السياسية  واألحـــزاب  املدنية  والفعاليات 
متكامل  مشروع  تبني  أجل  من  واخلارج  الداخل 
األطــراف  بتوافق  يحظى  الدميقراطي  لإلصالح 
واملراوغة  املناورة  أساليب  عن  بديال  املختلفة، 
للتحايل على استحقاقات اإلصالح، وبديال عن 
السياسي  االعتقال  ومسلسل  اإلقصاء  سياسات 
اجلائرة،  االستثنائية  واحملاكمات  التهم  وتلفيق 
أكبر  استمرارها  يشكل  التي  السياسات  وهي 
في حقوق  ويجعل سجلها  سوريا  لسمعة  إساءة 

اإلنسان ملطخًا بالسواد.
ــان الــســلــطــات  ــي ــب ــــا ال ودع
ـــراءات  الــســوريــة التــخــاذ إج

فورية من أجل:
١.  إنهاء حالة الطوارئ .

٢. إلغاء محاكم أمن الدولة 
االستثنائية .

جميع  ــن  ع اإلفـــــراج   .٣
ــقــلــني الــســيــاســيــني  ــعــت امل
وسجناء الرأي واملدافعني عن حقوق اإلنسان 
البرملان  مأمون احلمصي  ومن بينهم أعضاء 
عيسى   حبيب  واحملــامــي   ، سيف  وريـــاض 
علي  املدني   املجتمع  إحياء  جلان  وأعضاء 
البنى  وليد  الدكتور  تلو–  فواز   – اهللا  العبد 
املعروف حبيب صالح، ومحمد  – الكاتب 
رعدون رئيس املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 
في سوريا واملفكر البارز عارف دليلة، فضال 
عن الدكتور عبد العزيز اخلير املتهم باالنتماء 
ملنظمة العمل الشيوعي احملظورة واملعتقل منذ 

عام ١٩٩٢. 
باملؤسسات  التحرش  أشكال  جميع  وقف   .٤
واملنتديات املدنية ومنظمات حقوق اإلنسان 
أنشطتها  ممارسة  على  القيود  جميع  ورفــع 

بصورة قانونية.
حد  ووضع  التعبير  حرية  على  القيود  إنهاء   .٥
لوسائل  البعث  وحــزب  احلكومة  الحتكار 
للتعبير  متكافئة  فــرص  وضــمــان  اإلعـــالم 
السياسية  والتيارات  واألفــكــار  اآلراء  عن 

املختلفة.
املنظمات  البيان  على  التوقيع  فــي  شــارك 
الشخصية،  للحقوق  املصرية  املبادرة  التالية: 
جماعة تنمية الدميقراطية، اجلمعية املصرية لدعم 
لنشطاء  العربي  البرنامج  الدميقراطي،  التطور 
البيئية،  للحقوق  حابي  مركز  اإلنسان،  حقوق 
العربي الستقالل القضاء واحملاماة، مركز  املركز 
األندلس لدراسات التسامح والال عنف، جمعية 
املنظمة  اإلنــســان،  حلقوق  القانونية  املساعدة 
املصرية حلقوق اإلنسان، مركز القاهرة لدراسات 
املرأة،  حلقوق  املصري  املركز  اإلنسان،  حقوق 

مركز هشام مبارك للقانون.

أخبار




