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رهاب: ي�ستهدف مالحقة املعار�سني للف�ساد احلكومي قانون مكافحة الإ

نصوص مش��روع قانون مكافحة اإلرهاب الذي تعتزم احلكومة املصرية الدفع به بديال 
ع��ن قانون الط��وارئ، تظهر النزوع إلى اس��تخدامه في مواجهة املعارضني والس��اعني 
للكشف عن ممارسات الفساد، ذلك ما أكده العديد من السياسيني واحلقوقيني، من خالل أمسية 

ثقافية نظمها مركز القاهرة حتت عنوان »قانون مكافحة اإلرهاب.. يكافح من؟!

 4
املحاكم القت�سادية مدخل اإ�سعاف لالنتقا�ص من ا�ستقالل الق�ساء

عاصفة من االنتقادات أحاطت مبش��روع القانون، الذي تقدمت به احلكومة املصرية، 
الذي استحدث منطا جديدا للمحاكم االستثنائية، باسم احملاكم االقتصادية، وهو ما 
اعتبره قضاة بارزون اعتداء على الدس��تور، ويظهر نزوعا للمزيد من تدخل الس��لطة التنفيذية 

في شئون القضاء وفي تسيير العدالة.

 10
ن�سان يف ظل »�سريعة اململكة ال�سعودية«! تغييب العدالة وحقوق الإ

ميث��ل االحتج��از التعس��في واحملاكم��ات غي��ر العادل��ة، واالنته��اكات املنهجية 
حلقوق املتهمني مظهرا بارزا النتهاكات حقوق اإلنس��ان في اململكة الس��عودية، 
وتش��كل التأويالت املعتمدة للشريعة اإلس��المية في اململكة غطاء إلضفاء املشروعية، وتعاظم 
ه��ذه االنته��اكات، ذلك ما يؤكده تقرير مفصل ملنظمة مراقبة حقوق اإلنس��ان »هيومان رايتس 

ووتش«.

 12
ن�سان يف العامل العربي حتت احل�سار مدافعو حقوق الإ

تتصاعد الضغوط واملخاطر التي يتعرض لها نش��طاء حقوق اإلنس��ان في املنطقة 
العربي��ة، وخاصة ف��ي ظل بيئة قانوني��ة معادية حلرية التنظي��م وحريات التعبير 
وتداول املعلومات والتجمع السلمي، ذلك ما تظهره بشكل مفصل مداخلة مركز القاهرة أمام 

مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة في مارس 2008.

 14
فالت من العقاب  ن�س��ان يف ربوع ال�س��ودان يف ظل ثقافة الإ تفاقم انتهاكات حقوق الإ

ال ت��زال حماي��ة حقوق اإلنس��ان في الس��ودان تش��كل حتديا كبي��را، ليس فقط 
بفعل االنتهاكات اجلس��يمة التي ما زال يش��هدها إقليم دارف��ور، فالواقع أن هذه 
االنته��اكات ال ينبغ��ي أن تغط��ي على االنتهاكات التي جتري على نطاق واس��ع في ش��تى أنحاء 
الس��ودان. ومن ثم يكتس��ب مزيدا م��ن األهمية التقري��ر الذي رصد وضعية حقوق اإلنس��ان، 

والذي قدمته مؤخرا لألمم املتحدة سيما سمر املقررة اخلاصة بحقوق اإلنسان في السودان.

 8
وروبي باإدانة احلكومة  وروبية هل ميثل اعتذارا عن قرار الربملان الأ تقرير املفو�سية الأ

امل�سرية؟!

وجهت منظمات حقوق اإلنسان في مصر انتقادات شديدة، لتقرير املفوضية األوروبية 
الذي يتناول بالتقييم جهود احلكومة املصرية في تنفيذ خطة العمل املشتركة، لتعزيز حقوق 
اإلنسان، وهو التقرير الذي بدت الكثير من فقراته متثل تراجعا عن قرار البرملان األوروبي الذي 

أدان مجمل انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر.
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عصام الدين محمد حسن يبدو أن نظ��ام احلكم في مصر يدفع املصريني 
دفع��ا للتش��بث ببق��اء حال��ة الطوارئ الس��ارية 
1981؛  أكتوب��ر  من��ذ  متواص��ل  نح��و  عل��ى 
فاملطالب��ات الت��ي لم تنقطع من أج��ل إنهاء هذه 
احلال��ة الش��اذة حتايلت عليها أجه��زة احلكم من 
خالل التعديالت الدس��تورية، التي ربطت إنهاء 
الطوارئ، باس��تصدار تش��ريع جدي��د ملكافحة 
اإلرهاب، س��وف يتيح للسلطات مبوجب قانون 
الط��وارئ بعد أن أتاحت هذه التعديالت باس��م 
مكافحة اإلرهاب تعليق الضمانات الدس��تورية 
للمواطن��ني ضد االعتق��ال واحلبس التعس��في، 
وبع��د أن أطلق��ت ه��ذه التعدي��الت ي��د الدولة 
البوليسية في التحلل من االلتزامات الدستورية، 
الت��ي حتمي حرمة احلياة اخلاص��ة، وحتظر اقتحام 
املن��ازل وتفتيش��ها أو التنص��ت عل��ى الهواتف 
ومراقبة املراس��الت، من دون إذن قضائي. وفي 
الوقت ذاته فإن هذه التعديالت حفظت لرئيس 
اجلمهوري��ة الصالحيات ذاته��ا، التي يتمتع بها 
مبوج��ب قانون الط��وارئ، والتي جتيز له بدعوى 
مكافح��ة اإلرهاب إحال��ة املواطنني إل��ى القضاء 
العس��كري أو أية محاكم استثنائية أخرى ميكن 
أن يس��تحدثها قانون مكافح��ة اإلرهاب، أو أي 

قانون آخر.
وتكتس��ي ه��ذه الصالحي��ات الت��ي تعصف 
بأبرز الضمانات الدستورية للحرية الشخصية، 
وبح��ق جميع األش��خاص ف��ي محاكم��ة عادلة 
أم��ام قاضيه��م الطبيعي، مزيدا م��ن اخلطورة إذا 
م��ا عمد املش��رع –كما ه��و متوقع- إل��ى تبني 
تعريف واس��ع لإلرهاب والنشاط اإلرهابي يتيح 
ألجهزة األمن اس��تخدام ه��ذه الصالحيات على 
طائفة واس��عة من األفعال التي سيجرمها قانون 
مكافحة اإلرهاب، أو التي يؤثمها بالفعل قانون 

العقوبات أو أي قانون آخر.
والواقع أن أس��وأ ه��ذه املخ��اوف والتوقعات 
قد تعززت عبر مس��ودة مش��روع القانون، التي 
متكن��ت صحيفة “املصري اليوم” من نش��ر 15 
مادة منها في فبراي��ر املاضي؛ فاجلرمية اإلرهابية 
كما حددتها املادة الثانية من املش��روع ال يندرج 
ف��ي إطاره��ا فق��ط كل جرمي��ة يؤثمها مش��روع 

القانون، بل ميت��د أيضا إلى كل جرمية منصوص 
عليها في قانون العقوبات، أو في أي قانون آخر 

إذا ما ارتكبت بوسيلة من وسائل اإلرهاب.
األمر الذي يفتح الباب لتوظيف الصالحيات 
االس��تثنائية الواس��عة باس��م مكافحة اإلرهاب، 
ملالحقة املتهمني واملش��تبه بهم في طائفة واسعة 
م��ن اجلرائ��م واألفع��ال، وخاصة إذا م��ا أخذ في 
االعتب��ار أن امل��ادة األولى عمدت إلى اس��تخدام 
توصيف��ا فضفاض��ا للعم��ل اإلرهاب��ي، يش��مل 
كل اس��تخدام للقوة أو العن��ف أو حتى التلويح 
باس��تخدامه، وكل تهدي��د أو ترويع أو تخويف 
يس��تهدف اإلخ��الل بالنظام الع��ام، أو تعريض 
س��المة املجتم��ع أو مصاحله أو أمن��ه للخطر، أو 
يعرض حياة األش��خاص أو حرياتهم أو حقوقهم 

العامة أو أمنهم للخطر.
ويبدو جليا من هذا التوصيف أن س��يف هذا 
القان��ون ال يوج��ه وحس��ب إلى أش��كال العنف 
املس��لح التي ميكن وصمها باإلرهاب، بل ميكن 
تأويله من جانب أجهزة األمن لتجرمي العديد من 
األنش��طة ذات الطابع السياس��ي أو ذات الطابع 
االحتجاج��ي، ومالحق��ة املنخرطني فيه��ا إذا ما 
ارت��أت هذه األجهزة أن من ش��أن هذه األنش��طة 
أن تش��كل تهديدا للنظام العام، أو سالمة وأمن 

املجتمع.
وإمعان��ا ف��ي تأكي��د ه��ذا التوج��ه مل��د مظلة 
قان��ون مكافح��ة اإلرهاب وتوظي��ف صالحياته 
االس��تثنائية ف��ي مواجه��ة اخلصوم السياس��يني 
ومنتق��دي احلكوم��ة ونش��طاء حقوق اإلنس��ان 
واملجتمع املدني، فقد عمد املشرع إلى استدعاء 
نصوص بعينها من قانون العقوبات، ودمجها في 
التشريع االس��تثنائي اجلديد ملكافحة اإلرهاب، 
ويلف��ت النظر هنا أن ه��ذه النصوص كانت وال 
تزال محال للمطالبات املتكررة من قبل منظمات 
حقوق اإلنس��ان ودع��اة الدميقراطي��ة، من أجل 
إلغائها أو مراجعتها بالنظر لشيوع توظيفها في 
جرائم الرأي وفيما يوصف باجلرائم السياسية.

وم��ن ذل��ك ما ج��اءت به امل��ادة العاش��رة من 
مش��روع القانون التي تعاقب بالس��جن كل من 
أنش��أ أو أس��س أو نظ��م أو أدار جمعي��ة أو هيئة 
أو منظم��ة أو جماع��ة، يك��ون الغ��رض منه��ا 
الدعوة بأي وس��يلة إلى تعطيل أحكام الدستور 
أو القوان��ني أو من��ع إحدى مؤسس��ات الدولة أو 
إحدى الس��لطات العامة من ممارسة أعمالها، أو 

اإلضرار بالوحدة الوطنية.
وال ش��ك أن ه��ذا الن��ص ال��ذي ال يش��ترط 
–أو حت��ى  توف��ر أح��د أركان العن��ف املس��لح 
غي��ر املس��لح- يفت��ح بابا واس��عا لتج��رمي احلق 
ف��ي التنظيم الس��لمي، ويس��هل تأويله ملالحقة 
االجتماعي��ة  واحل��ركات  اجلماع��ات  وتعق��ب 
باإلص��الح  املطالب��ة  احلقوقي��ة  واملنظم��ات 
السياس��ي والدستوري والتش��ريعي، باعتبار أن 
هذه الدعوات قد تشكل من منظور أجهزة األمن 
دع��وة إلى تعطيل أح��كام الدس��تور والقوانني. 
كما يس��هل تأويل هذا النص حملاصرة اجلمعيات 
أو الهيئات التي تناهض بصورة س��لمية التمييز 
عل��ى أس��اس الدي��ن أو املعتقد، إذا م��ا اعتبرت 
أجهزة األمن أن من ش��أن هذه املناهضة أن تضر 

بالوحدة الوطنية.
كم��ا يلف��ت النظر كذلك ما ج��اءت به املادة 
السادس��ة م��ن مش��روع القان��ون والت��ي تثي��ر 
املخاوف إزاء ما تنطوي عليه من تهديد ملختلف 
وس��ائط التعبير العلني، حيث تقضي هذه املادة 
باملعاقبة عل��ى ما ميكن تأويل��ه باعتباره حتريضا 
على اجلرمية اإلرهابية، سواء كان هذا التحريض 
موجها لشخص محدد أو جماعة بعينها، أو كان 
حتريضا عاما بأي وس��يلة من الوسائل العلنية أو 

غير العلنية.
وبالطب��ع ف��إن مش��رعي احلكوم��ة وحزبه��ا 
ورجاالت الداخلية سينبرون –كاملعتاد- لتبديد 
املخاوف الهائلة التي يثيرها إعمال الصالحيات 
االس��تثنائية على أفعال تن��درج في صميم حرية 
العم��ل السياس��ي الس��لمي واحلق ف��ي التعبير 
السلمي عن اآلراء، واحلق في االجتماع والتجمع 
الس��لمي، وس��وف تصدر التعهدات الرس��مية 
العلني��ة الت��ي تؤك��د الت��زام أجهزة األم��ن بأن 

الطوارئ  نار  بني  م�صر 

رهاب وجحيم مكافحة الإ
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قان��ون اإلرهاب لن تطال نصوص��ه إال املتورطني 
ف��ي أعم��ال العن��ف واإلره��اب وتنظيماته��م. 
وه��ى التعه��دات ذاته��ا التي كذبه��ا الواقع املر 
عل��ى مدى 41 عاما من س��ريان حالة الطوارئ، 
التي اكتوى بنارها أحزاب املعارضة واملشتغلون 
بال��رأي والصحفيون، وحت��ى منظمات حقوق 
اإلنس��ان، وجاز اس��تخدام صالحياتها حتى في 
تعقب األش��خاص، ملج��رد أنهم يتبع��ون مذهبا 
إسالميا ال يدين به غالبية املسلمني املصريني، أو 
ملجرد أنهم مارس��وا حقهم الش��خصي في تغيير 

ديانتهم.
وه��ى أيضا التعه��دات الزائفة الت��ي أطلقتها 
س��نت  عندم��ا   1992 ع��ام  من��ذ  احلكوم��ة 
تعديالتها القانوني��ة ملكافحة اإلرهاب بالقانون 
رق��م 97 لس��نة 1992، وه��ى التعديالت التي 
ش��اع اس��تخدامها أيضا في التنكي��ل باخلصوم 
السياس��يني عب��ر احلب��س االحتياط��ي لش��هور 
طويلة، واكت��وى بنارها أيضا نش��طاء حزبيون 
وصحفي��ون انخرط��وا ف��ي أعم��ال احتجاجية، 
وتضامني��ة م��ع الفالحني، وبش��كل خ��اص في 
إط��ار مناهضة قان��ون تعديل العالق��ة بني املالك 

واملستأجر في األراضي الزراعية.
ثم مل��اذا نذهب بعي��دا، وقد اس��ُتخدم قانون 
الط��وارئ بص��ورة صارخ��ة ف��ي قم��ع إض��راب 
الس��ادس من أبريل 2008، وف��ي إصدار أوامر 
اعتقال إداري مبوجب هذا القانون، طالت عددا 
من مس��تخدمي ش��بكة اإلنترنت بعد أن اتهموا 
بأنهم كانوا وراء الدعوة لتنظيم هذا اإلضراب، 
وه��و اإلج��راء ال��ذي ق��دم دلي��ال إضافي��ا على 
توظيف صالحي��ات أجهزة األمن مبوجب قانون 
الط��وارئ، ليس فقط في قمع أنش��طة سياس��ية 
ونقابية س��لمية ومش��روعة، بل أيضا في إهدار 
قرارات هيئات قضائية ممثل��ة في النيابة العامة، 

تقضي بإخالء سبيل هؤالء األشخاص.
إن دع��اة حقوق اإلنس��ان ينح��ازون بالتأكيد 
ملس��اندة جهود أجه��زة الدولة في قط��ع الطريق 
على أي��ة مخاط��ر محتمل��ة للنش��اط اإلرهابي، 
باعتب��ار هذا النش��اط املؤثم يش��كل في حد ذاته 
واحلري��ات  اإلنس��ان  مباش��را حلق��وق  تهدي��دا 
العام��ة. غي��ر أن املدافع��ني عن حقوق اإلنس��ان 
يتعني عليهم التصدي في الوقت ذاته ألية مساٍع 
حكومية، تس��عى الس��تخدام فزاع��ة اإلرهاب، 
للني��ل من حق��وق اإلنس��ان وإطالق ي��د أجهزة 
األمن في العس��ف بحقوق املواطنني وحرياتهم، 
ونعتق��د أن معاجل��ة ظواهر العن��ف واإلرهاب لن 
تتأتى عبر مزيد من التش��ريعات االستثنائية، أو 
عبر عقوب��ات أكثر تغليظا، بل تقتضي بالدرجة 
األولى اشتباكا جادا مع اإلشكاليات ذات الطابع 
السياس��ي واالقتص��ادي واالجتماعي والثقافي، 
التي يس��هم جتاهله��ا في تأجيج ه��ذه الظواهر، 
وهو اش��تباك لن يؤتي ثماره احلقيقية إال في ظل 

مناخ تتعزز فيه قيم وضمانات حقوق اإلنسان.

عقد مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان 
السياس��ية  الدراس��ات  مرك��ز  م��ع  بالتع��اون 
واالس��تراتيجية باأله��رام لق��اءا تش��اوريًا ح��ول 
معوق��ات املش��اركة السياس��ية وحري��ة التنظي��م 
ف��ي مصر، وض��م أيضا ممثل��ي 12 منظمة حقوق 
إنس��ان مصرية، ووفدًا رفيع املس��توى من أعضاء 
منظم��ة نادي مدري��د ضم كاًل من رئي��س الوزراء 
النرويج��ي الس��ابق كيي��ل بونديف��ك، ورئيس��ة 
ال��وزراء النيوزيلندي��ة الس��ابقة جنيفر ش��يبلي، 
ورئيس وزراء البوس��نة والهرسك السابق زالتكو 
الجومدزيج��ا، وذل��ك ي��وم األربع��اء املوافق 26 

مارس 2008 في مقر مركز القاهرة. 
عق��د االجتماع ف��ي إطار برنامج ن��ادي مدريد 
حول احلوار الدميقراطي وحرية التنظيم في العالم 
العربي. تناول املش��اركون القيود املفروضة على 
املنظم��ات غي��ر احلكومية ف��ي ظل القان��ون رقم 
84 لس��نة 2002، الذي مينح س��لطات واس��عة 
لوزارة التضامن االجتماعي، س��واء في الترخيص 
للجمعي��ات أو التدخ��ل ف��ي عمله��ا اليوم��ي أو 
إغالقه��ا بق��رارات إدارية. وقد انتقد املش��اركون 
حالتي اإلغالق التعس��في ل��دار اخلدمات النقابية 
والعمالي��ة، وجمعية املس��اعدة القانونية حلقوق 
اإلنس��ان، كما انتقدوا تدخ��الت األمن في عمل 
اجلمعي��ات باملخالف��ة للقانون ذات��ه. وقد عرض 
املشاركون ألنشطة حملة املنظمات غير احلكومية 
للدف��اع عن حرية التنظي��م، والتي تضم أكثر من 

40 منظمة غير حكومية مصرية.  

كم��ا تن��اول احل��وار القي��ود املفروض��ة عل��ى 
تأس��يس األح��زاب السياس��ية في مص��ر، وعلى 
ممارس��تها ألنش��طتها بحري��ة وبخاص��ة ف��ي ظل 
القان��ون 40 لس��نة 1977 وتعديالته، وانتقدوا 
من��ح جلنة ش��ئون األحزاب -التي يس��يطر عليها 
احلزب احلاكم- صالحيات واس��عة في الترخيص 
لألح��زاب أو جتمي��د أنش��طتها واتخاذ ق��رارات 
بحله��ا. وأك��د احلضور على ال��دور بالغ اخلطورة 
ال��ذي يلعبه قان��ون تنظي��م انتخاب��ات النقابات 
املهنية )القان��ون 100 لس��نة 1993(، والذي 
أصاب بالشلل عددا غير قليل من هذه النقابات، 
كم��ا نبه��وا إل��ى االنته��اكات الواس��عة للحرية 
النقابي��ة في ظ��ل قان��ون النقاب��ات العمالية رقم 
35 لس��نة 1976، وعبر املش��اركون عن قلقهم 
من تأثي��ر قانون مكافحة اإلره��اب اجلديد املزمع 
ص��دوره على احلقوق واحلريات العامة، وأش��اروا 
إلى مخ��اوف توظيفه في التضيي��ق على املجتمع 

املدني، واملعارضة السياسية، ووسائل اإلعالم.  
  جدي��ر بالذك��ر أن ن��ادي مدري��د ه��و منظمة 
مس��تقلة تأسس��ت عام 2001 ومقرها إسبانيا، 
وتهدف املنظمة إلى دعم الدميقراطية حول العالم 
م��ن خالل االس��تفادة من خبرات أعض��اء النادي 
البالغ عددهم 70 عضوًا وجميعهم رؤس��اء دول 
وحكومات سابقون، وقد عقد وفد املنظمة عددًا 
م��ن االجتماع��ات م��ع مس��ئولني م��ن احلكومة، 
احلاك��م،  واحل��زب  الش��عب  مجل��س  وأعض��اء 

وأحزاب املعارضة، واملنظمات غير احلكومية. 

يبحث القيود على املجتمع املدني 
مع منظمات حقوق اإلنسان املصرية 
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للقرار  فريسًة  أصبح  كله  الدولي  املجتمع  أن  ومؤكًدا 
األمريكي، والذي بدوره يعيش أسيرا لتوجهات بعينها 
 مدلال على ذلك بالصمت الدولي إزاء ما يجري في غزة.

غري د�ستوري
من جانبه شدد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون 
قانون  استصدار  أن  على  القاهرة  بجامعة  الدستوري 
منع  أساسي  بشكل  يستهدف  إمنا  اإلرهاب  ملكافحة 
كل صور مقاومة الطغيان أو الظلم أو االحتالل، على 
الرغم من أن تلك املقاومة مشروعة وقانونية، بل ومن 
الدساتير  جميع  بها  تعترف  التي  األساسية  احلقوق 

الدميقراطية. 
مكافحة  قانون  مشروع  بدوي  الدكتور  ووصف 
للسياسة  وميثل خضوعًا  دستوري،  غير  بأنه  اإلرهاب 
األمريكية في املنطقة التي تسعى ملنع مقاومة االحتالل 
كفلتها  التي  الدستورية  احلقوق  من  وهما  والظلم، 

جميع دساتير العالم.
اإلرهابية  األعمال  على  املعاقبة  أن  إلى  بدوي  أشار 
ال  بشكل  حتدد  قانونية  نصوص  إلى  تستند  أن  ينبغي 
خالفه  ما  وهو  عليه،  املعاقب  للجرم  التأويل  يقبل 
مطاطة  عبارات  حمل  الذي  اإلرهاب  قانون  مشروع 
من  كبيًرا  عدًدا  أن  بدوي  ورأى  تسريبه.  مت  ما  وفق 
حقيقة  يتجاهلون  ومصر  العربية  املنطقة  في  املثقفني 
الدميقراطية  ارتباط  في  تتمثل  السياسة  أوليات  أن 
القانون، حيث  بسيادة  ترتبطان  معا  وأنهما  باحلرية، 
وقال  بدونهما،  حقيقي  دميقراطي  نظام  قيام  ميكن  ال 
إن سيادة القانون بالكامل تؤدي إلى أن يتمتع اجلميع 
-حكاًما ومحكومني- باحلرية دون أدنى تفرقة، مشددا 
واضحة  اإلرهاب  قانون  بنود  تكون  أن  أهمية  على 
بالقانون”  باجلهل  أحد  يعذر  “ال  حتى  ومحددة؛ 
نصوصه  تكون  أن  تتطلب  القانون  هذا  معرفة  وأن 
مطاطة. عبارات  تستخدم  وال  دقيق  بشكل   محددة 

مشروع  خطورة  علي  وسياسيون  حقوقيون  أجمع 
البرملان  على  طرحه  احلكومة  تعتزم  الذي  القانون 
في  العامة  احلريات  على  اإلرهاب  مكافحة  بشأن 
البالد، مؤكدين أن مشروع القانون اجلديد يستهدف 
للسياسات  معارض  صوت  أي  إسكات  علي  العمل 
فيما  املقبلة.  الفترة  في  احلكومية  واملمارسات 
اجلديد  للقانون  احلكومة  طرح  بني  منهم  عدد  ربط 
والدولية.  اإلقليمية  الساحتني  علي   والتطورات 

د�ستور اإرهابي!
جاء ذلك في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات 
عنوان  حتت  رشد  بن  صالون  إطار  في  اإلنسان  حقوق 
وأدارها  َمْن؟!”  يكافح  اإلرهاب..  مكافحة  “قانون 
وقال  باملركز..  البرامج  مدير  الفجيري،  معتز 
أوائل  من  مصر  إن  الندوة:  افتتاحية  في  الفجيري 
التي لديها تشريعات ملكافحة اإلرهاب، حيث  الدول 
هذه  مثل  الطوارىء حتت  بقانون  العمل  تستخدم  إنها 
الدعاوى، مشيرا إلي أن املقرر اخلاص مبكافحة اإلرهاب 
أصدر تعليقا في ديسمبر املاضي بخصوص املادة 179 
كاملعتاد  املصرية  احلكومة  عليه  وردت  الدستور،  من 

برفض ما وصفته بالتدخل في شئونها.
أبو  التقدمي  التجمع  رئيس حزب  نائب  أشار  فيما 
العز احلريري إلي ما صاحب فرض حالة الطوارىء في 
وحصار  للحريات  جتميد  من   1981 عام  منذ  مصر 
املجالس  انتخابات  وتزوير  والنقابات،  األحزاب 
تفتقد  املصرية  السياسية  احلياة  أن  مؤكدًا  النيابية. 
فيها  املوجود  وأن  السياسية،  املعارضة  مقومات 
وليس  السلمية  املقاومة  من  حالة  إال  هو  ما  حاليا، 
االجتاه احلكومي إلقرار  أن  معتبرا  السياسية،  املعارضة 
قانون جديد ملكافحة اإلرهاب يأتي في إطار ما وصفه 
إشارة  في  مؤخرا،  جرى  الذي  الدستوري  باالنقالب 
التعديالت  هذه  واصفا  بالدستور،  مادة   34 لتعديل 

بأنها حولت الدستور إلي دستور إرهابي.
بالرغبة  وصفه  ما  تنامي  من  أيضا  احلريري  حذر 
الوطني  احلزب  إصرار  نتيجة  االجتماعي  التمرد  في 
احلاكم على جتاهل املطالب الشعبية في احلرية وحتسني 
تطبيق  في  احلكومة  فشل  متوقعا  املعيشية،  األوضاع 
قانونها اجلديد ، مدلال علي ذلك بامتداد حالة الغضب 
الشعبي علي األوضاع السياسية واالقتصادية السائدة 

إلي مختلف قطاعات الشعب املصري. 
وقال احلريري: إن على القائمني على مقاليد األمور 
اتفاقيات  ثمة  أن  وإدراك  للعقل  اللجوء  البالد  في 

ملكافحة الفساد ال تستثني أحدا من املساءلة.

مباغتة
القانوني  املستشار  اإلسالم  سيف  أحمد  ووصف 

وإقرار  صياغة  طريقة  للقانون  مبارك  هشام  ملركز 
و”أخذ  باملباغتة  مصر  في  والقوانني  التشريعات 
متت  ما  مترير  ثم  الصياغة،  في   “ غرة  على  الشعب 
االستراتيجية  للخديعة  استخدام  في  بليل  صياغته 
من  تسريبها  مت  التي  املواد  إن  مضيفا  املجتمع.  ضد 
نصوص مشروع قانون مكافحة اإلرهاب تؤكد أن هناك 
املواطنني  بحق  احلكومية  االنتهاكات  حماية  في  رغبة 
أن  اعتاد  املصري  املشرع  أن  إلى  مشيرا  بالدستور، 
يدمج أحكام الطوارىء في القانون االعتيادي املستمر، 
القانون  من  نسخة  اإلرهاب  مكافحة  قانون  وأن 
الرئيس  عهد  في  الصادر   1964 لسنة   119 رقم 
الطوارئ. حال  رفع  قبل  الناصر  عبد  جمال   الراحل 
الداخلية  مندوب  تصريحات  أن  إلى  االنتباه  ولفت 
حلقوق  القومي  للمجلس  األول  التقرير  في  الواردة 
الواسعة  الصالحيات  بدمج  طالبت  اإلنسان 
من   3 املادة  مبوجب  األمن  أجهزة  بها  تتمتع  التي 
حالة  في  اإلرهاب  مكافحة  بقانون  الطوارئ  قانون 
السلطة  أن  يوضح  مبا  الطوارئ  حالة  قانون  إلغاء 
الطوارئ. عن  التخلي  بعدم  تتمسك   التنفيذية 
تسريبها  مت  التي  املواد  إن  اإلسالم:  سيف  وأضاف 
وقانون  املرتقب  القانون  بني  تطابقا  تظهر 
منهما  كل  تعريف  في  احلالي  اإلرهاب  مكافحة 
من  كل  منع  يستهدف  كليهما  وأن  لإلرهاب، 
احلكومية. السياسات  على  يحتج  أو   يعارض 

بيئة دولية
املكتب  مسئول  العريان  عصام  الدكتور  واتفق 
من  التحذير  مع  املسلمني  اإلخوان  جلماعة  السياسي 
النظام  معارضي  مالحقة  يستهدف  اجلديد  القانون  أن 
ممارسات  في  الفساد  عن  للكشف  والساعني  احلاكم، 
مسؤوليه. وربط العريان بني الرغبة احلكومية في إصدار 
القانون والسياق اإلقليمي والدولي القائم حاليا على 
تشريع قوانني استثنائية ومقيدة للحريات حتت ذريعة 
مكافحة اإلرهاب. وقال إن هناك سعيا دوليا يستهدف 
وصم احلركات املقاومة كحماس وحزب اهلل باإلرهاب، 

في صالون ابن رشد
وسياسيون حقوقيون 

من اليمني: أبو العز احلريري، د. ثروت بدوي، معتز الفجيري، د. عصام العريان، أحمد سيف اإلسالم

متابعة/ محيي الدين سعيد
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 2008 مارس  شهر  في 
املصرية  احلكومة  أبرزت 
احملاكم  لقانون  مشروعها 

من  القانون عاصفة  أثار مشروع  وقد  االقتصادية، 
الدولة  االنتقادات املوجهة من قضاة نادي مجلس 
املعترضون  القضاة  وصف  حيث  القضاة؛  ونادي 
الدستور،  على  اعتداء  بأنه  القانون  مشروع 
على  وتغّول  القضائية  السلطة  لقانون  ومخالفة 
القضاة  اتهم  كما  الدولة.  مجلس  اختصاصات 
املستشار ممدوح مرعي وزير العدل بأنه يسعى إلى 
إحكام سيطرته على القضاء، إذ منح مرعي نفسه 
في مشروع القانون 10 صالحيات واختصاصات 
مادة، ومن  مواده 13  يتجاوز عدد  في مشروع ال 
أبرز تلك الصالحيات التي أثارت استياء القضاة، 
لنفسه  أعطى  الوزير  أن 
جميع  ندب  في  احلق 
قضاة احملاكم االقتصادية 
والتجديد  منه  بقرار 

لهم. 
القضاة  بعض  شدد 
حاجة  توجد  ال  أنه  على 
إلى محاكم اقتصادية في 
ومجلس  القضاء  في  متخصصة  دوائر  وجود  ظل 
السلطة  قانون  مخالفة  من  وحذروا  الدولة، 
استمر  وقد  محاكم جديدة.  إنشاء  عند  القضائية 
مع  التفاعل  في  املبتكرة  ممارستهم  في  القضاة 
للتعبير  الصحف،  مقدمتها  وفي  اإلعالم،  وسائل 
عن رفضهم ملشروع السلطة التنفيذية. ففي رسالة 
وجهها املستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة 
مجلس  رئيس  سرور  فتحي  الدكتور  إلى  النقض 
أكد  اليوم،  املصري  صحيفة  ونشرتها  الشعب، 
يليق مبكانة مصر وال رجال  أنه ال  املستشار مكي 
اختصاصات  تعدل  قوانني  تصدر  أن  فيها  القانون 
احملاكم أو إجراءات نظر الدعوى، وحاالت الطعن 
في  تدرج  وال  وتنفيذها  ومواعيدها  األحكام  في 
واإلجراءات  املرافعات  تقنني  في  الطبيعي  مكانها 
بها  العلم  املواطنني  على  يسهل  حيث  اجلنائية، 

وضبط حدود االستثناء الوارد فيها.
وقال مكي إن املادة 167 من الدستور، وكذلك 
املادة  خاصة  القضائية،  السلطة  قانون  نصوص 
10 التي اتخذها املشروع سنًدا له ال تسمح لغير 
وحتديد  احملاكم  إنشاء  مبهمة  التشريعية  السلطة 
مقارها ودائرة اختصاصها وتعيني قضاتها والقواعد 

التي حتكم تنقلهم وترقياتهم.
ورد  ما  مكي  املستشار  انتقد  السياق  هذا  وفي 
العدل  لوزير  تفويض  من  املشروع  من   8 باملادة 
للدعوى  التحضير  بهيئات  العمل  نظام  في حتديد 

ومواعيد  واإلجراءات، 
بجلسات  اخلصوم  إخطار 
وقائع  وإثبات  التحضير 
هذه اجللسات، كما انتقد ما ورد باملادة التاسعة من 
تفويض لوزير العدل  في إصدار قرار ينظم إجراءات 
قيد اخلبراء في وزارة العدل وقواعد استعانة احملاكم 

بهم وقواعد تقدير أتعاب اخلبراء.
الذي وضعه  املعيار  أن  إلى  املستشار مكي  ونّوه 
املشروع لتحديد اختصاص هذه احملاكم “غير مبني 
بني  “نزاًعا  يخلق  أن  شأنه  ومن  مسبوق”،  وغير 

اختصاصها واختصاص سائر احملاكم القائمة”.
تقرير  القضاة مالحظاته على  نادي  كما سجل 
الدستورية  الشئون  جلنة  من  املشتركة  اللجنة 
في  االقتصادية  الشئون  جلنة  ومكتب  والتشريعية 
أبرز  ومن  القانون،  مشروع  حول  الشعب  مجلس 

املالحظات:
اأوًل: ال معنى للعبارة التي وردت بتقرير اللجنة 
حول أنه ليس املقصود باحملكمة االقتصادية إنشاء 
النادي  استنكر  فقد  جديدة؛  والية  ذات  محكمة 
رئيس  لها  محاكم  بإنشاء  قانون  وجود  مع  ذلك 
وجمعية عامة واختصاص ودوائر ابتدائية وقواعد 
خاصة لالختصاص وإجراءات خاصة لنظر الدعوى 
خاصون؛  وخبراء  األحكام  لتنفيذ  خاص  وجهاز 
يقول  ثم  النصوص  هذه  اللجنة  تعتمد  كيف  إذ 
وال  إنشاء محكمة جديدة،  يقصد  ال  إنه  تقريرها 
يضيف محكمة جديدة إلى احملاكم املنصوص عليها 
في املادة األولى من قانون السلطة القضائية، وقد 
“أن  من  القضاة  نادي  مالحظات  تقرير  استعاذ 

تكون اللجنة من اجلاهلني.. أو املخادعني”!
في  والفساد  “التناقض،  وصف  حتت  ثانًيا: 
في  بالتقرير  ورد  ما  إلى  النادي  أشار  االستدالل” 
باملشروع  تقدمت  احلكومة  “إن  التالي:  االقتباس 
استجابة حلق ومطلب عادل، ليس من املستثمرين 
فقط، بل استجابة ألصحاب املشروعات الصغيرة 
في  قدرة  أقل  تكون  ما  غالًبا  والتي  واملتوسطة، 
التعامل مع مثل هذه املشاكل من املشروعات كبيرة 
املواطنني  جميع  مصلحة  إلى  باإلضافة  احلجم، 
املالية واالقتصادية  املؤسسات  يتعاملون مع  الذين 
والتأمني  العقاري  التمويل  وشركات  البنوك  مثل 
العدالة  يضمن  بشكل  حقوقهم  السترجاع 
والتوازن”؛ إذ أن املشروع، حسب نادي القضاة، 
قيمتها  تقل  أال  الكادحني  دعوى  لقبول  يشترط 
مليون جنيه، وإال طردوا من جنته، ويشترط  عن 
وإال  جنيه،  ماليني  خمسة  قيمتها  جتاوز  أن  ا  أيًضً
حرم املواطن الراغب في استرجاع حقه من شركة 
القضاة  نادي  ويعتبر  بالنقض،  الطعن  من  التأمني 
أن االجراءات واآلليات املستحدثة مع إنشاء دائرة 

ستجعل  الطعون  فحص 
مجرد  الطعن  دائرة  من 
عرض  سبيل  في  عقبة 
في  الدائرة  على  الطعن 

غرفة مشورة.
تقرير  ذكر  ثالًثا: 
“إن  نصه:  ما  اللجنة 
تصدى  قد  املشروع 

ملشكلة عدم التخصص، حيث أفرد محاكم ودوائر 
للتغلب على مشكلة بطء  املعنية  للمسائل  خاصة 
التقاضي، وعلى جانب آخر أفرد املشروع نصوًصا 
تخصص القضاة الذين يناط بهم التصدي للمسائل 
على  املستمر  إطالعهم  وتضمن  البحث،  محل 
املستحدثات في هذا الشأن. ويرى نادي القضاة، 
نص  يوجد  ال  أنه  القانون،  نصوص  مراجعة  بعد 
واحد يضمن تخصص قضاة احملاكم االقتصادية أو 
يشير إلى تدريبهم، بل على العكس من ذلك فقد 
قضاة  ندب  على  األساسية  املشروع  فكرة  قامت 
سبق  اشتراط  دون  سنة،  ملدة  االقتصادية  احملاكم 

التدريب والتأهيل.
املساعد  املستشار  عمرو جمعة  املستشار  وكان 
قضاة  نادي  إدارة  مجلس  وعضو  الدولة،  مبجلس 
عنوان  حتت  عمل  ورقة  قّدم  قد  الدولة،  مجلس 
“احملاكم االقتصادية وتدخالت السلطة التنفيذية”، 
وقام بعرضها في ندوة لنادي قضاة املجلس، مفنًدا 
فيها عيوب مشروع قانون احملاكم االقتصادية. وقد 
رصد في ورقته آليات التدخل احلكومية في شئون 
السلطة القضائية، حيث ذكر أن املشروع جتاوز ما 
ندب  جعل  حني  القضائية،  السلطة  قانون  شرعه 
القضاة ال يزيد في جميع األحوال على ستة أشهر، 
الندب  لتجديد  القابلية  فكرة  أن  إلى  اإلضافة 
بصفة عامة ستجعل السلطة املالكة للندب في حل 
واجتاهاتها  آراءها  تتبنى  التي  العناصر  انتقاء  من 
واالبقاء عليها وتطهير الساحة من غيرها، فضاًل 
على كونها قد تضع بعض املنتدبني في حالة نفسية 
ومعنوية تؤهلهم لتسخير إمكانياتهم أو خبراتهم 

الفنية في خدمة تلك السلطة.
جدير بالتذكير أن املشروع جعل وزير العدل هو 
وقضاة  رؤساء  ندب  قرار  بإصدار  املخولة  السلطة 

احملاكم االقتصادية.
املبدئية  موافقته  الشعب  مجلس  أبدى  وعندما 
املستشار  أعرب  االقتصادية،  احملاكم  قانون  على 
زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة عن صدمته 
للمتخصصني،  االستماع  دون  املجلس  موافقة  من 
اللجنة  تقرير  أن  إلى  ذاته  السياق  في  مشيًرا 
التشريعية حول مشروع التعديالت يوضح أن من 

قام بإعداده غير ملم بالنظام القضائي في مصر. 
كما كانت الداللة شديدة القوة واإليحاء عندما 
ذكر عبد العزيز أن مجلس القضاء األعلى قد وافق 
بل  مستفيضة  دراسة  دون  القانون  مشروع  على 
خطاب  أكده  ما  وهو  القضاة،  على  طرحه  ودون 
وزير العدل لرئيس مجلس الشورى، والذي يؤكد 
مشروع  على  وافق  األعلى  القضاء  مجلس  أن  فيه 

القانون ودون إبداء مالحظات.

احملاكم االقتصادية
مدخل إضافي لالنتقاص من استقالل القضاء

املستشار/ أحمد مكي

املستشار/ ممدوح موعي

رجب سعد طه
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مصرية  حقوقية  منظمة   16 حذرت 
الستثمار  احلكومية،  االجتاهات  من 
شهدتها  التي  العنف  أحداث  تداعيات 
الدعوة  خلفية  على  الكبرى،  احمللة  مدينة 
في  السلمي  والتظاهر  العام  لإلضراب 
بعض  أطلقها  التي  أبريل،  من  السادس 
والسياسية  االجتماعية  احلركات  نشطاء 
واملدونني على شبكة اإلنترنت، احتجاجًا 
للمصريني  املعيشية  األوضاع  تردي  على 
الهائل  واالرتفاع  اإلنسان  حقوق  وحالة 
وللتضامن  األساسية،  السلع  أسعار  في 
مع املطالب العادلة لعمال الغزل والنسيج 
باحمللة، والتي حظيت بالتجاهل واملماطلة 

هذه  وأعربت  طويلة.  لشهور  احلكومة  قبل  من 
إزاء محاولة توظيف  الشديد  املنظمات عن قلقها 
مزيد من  التحريض على فرض  في  األحداث  هذه 
السلمي  القيود على احلق في اإلضراب والتجمع 
واحلق في تداول املعلومات، أو في تصفية احلساب 
مع بعض النشطاء والتيارات واحلركات السياسية 

بتحميلها مسئولية هذه األحداث. 
جاء ذلك عبر بيان مشترك بثته هذه املنظمات 
وأكدت من خالله على إدانتها جلميع اإلجراءات 
القمعية التي استهدفت تطويق مظاهر االحتجاج 
وشددت  البالد،  من  مختلفة  أنحاء  في  السلمي 
املفرط  لالستخدام  إدانتها  على  خاص  بوجه 
للقوة من جانب أجهزة األمن في فض التجمعات 
االحتجاجية الواسعة التي شهدتها مدينة احمللة، إثر 
حتويلها إلى ثكنة عسكرية، وتطويق قوات األمن 
والشوارع  وامليادين  والنسيج  الغزل  شركة  ملقار 

الرئيسية. 
أن  بيانها  في  اإلنسان  حقوق  منظمات  أكدت 
املسئوليات الواقعة على عاتق أجهزة األمن للحفاظ 
ال  واخلاصة،  العامة  واملمتلكات  العام  األمن  على 
بسحل  األمن  قوات  قيام  لتبرير  مسوغًا  تصلح 
والقصف  اجلماعي،  العقاب  وممارسة  املتظاهرين 
للدموع  املسيلة  بالقنابل  والعشوائي  املكثف 
والرصاص املطاطي والذخيرة احلية، والذي أودى 
ما  إصابة  على  فضاًل  األقل،  على  شخصني  بحياة 
يزيد على مائة شخص، فقد بعضهم بصرهم من 
ينبغي  ال  مثلما  املطاطي.  الرصاص  إطالق  جراء 
املشروعية  املسئوليات إلضفاء  التذرع بهذه  أيضًا 
األحداث  تلك  في  املصابني  تكبيل  جرمية  على 
أو  باملستشفيات،  أسرتهم  إلى  احلديدية  بالقيود 
على أعمال املالحقة واالعتداءات التي استهدفت 
صحفيني أو مراسلني أجانب أو أطقما عاملة لدى 
بعض الفضائيات، للحيلولة دون قيامهم بواجبهم 

املهني في تغطية هذه األحداث. 

عوامل  بني  مبعاناتهم،  املصريني  وعي  في 
للحرية  واالفتقار  والفساد  الفقر  تفشي 

والشعور بالكرامة.
هذا  على  املوقعة  املنظمات  وطالبت 
الفوري  باإلفراج  العام  النائب  البيان، 
رهن  مازالوا  الذين  األشخاص  جميع  عن 
االتهامات  جميع  وإسقاط  االحتجاز، 
أو  اإلضراب  على  التحريض  بدعوى 
األمن  تكدير  أو  التجمهر  أو  التظاهر 
للنظام،  املعادية  الدعايات  بث  أو  العام 
مع  تتعارض  “االتهامات”  هذه  باعتبار 
حرية  تكفل  التي  الدولية  االلتزامات 
اإلضراب  في  واحلق  والتعبير،  الرأي 
الدوليني  العهدين  السلمي، مبوجب  التجمع  وفي 
االقتصادية  واحلقوق  والسياسية  املدنية  للحقوق 

واالجتماعية والثقافية. 
أيضًا إلجراء حتقيقات  العام  النائب  كما دعت 
التي  اخلطيرة  الشرطية  التجاوزات  في  نزيهة 
اخلصوص،  وجه  على  الكبرى  احمللة  في  وقعت 
العام،  الرأي  على  التحقيقات  هذه  نتائج  وإعالن 
وتقدمي املسئولني عن هذه التجاوزات للمحاكمة، 
بهم  حلقت  التي  األضرار  عن  املواطنني  وتعويض 
جراء هذه املواجهات التي كان يتعني احلرص على 

تفاديها. 
وأضاف البيان إن السنوات األخيرة تعالت فيها 
الصيحات التي حتذر من أن جتاهل مطالب اإلصالح 
من  الدميقراطي،  التغيير  واستحقاقات  السياسي 
الفوضى  لسيناريوهات  نهبًا  البالد  أن يضع  شأنه 
أن  تدرك  أن  احلكومة  على  يتعني  وأنه  واخلراب، 
تعد  لم  اشتعالها،  بعد  احلرائق  إطفاء  سياسة 
يجري  طاملا  باملخاطر،  محفوفة  وصارت  تصلح، 
جتاهل املشكالت والسياسات احلكومية التي ينذر 

استمرارها باشتعال حريق قد يطول مصر كلها. 
من:  كل  البيان  هذا  على  التوقيع  في  شارك 
املجتمعية،  باملشاركة  للنهوض  املصرية  اجلمعية 
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، املبادرة 
املصري  املركز  الشخصية،  للحقوق  املصرية 
املرأة،  حلقوق  املصري  املركز  الطفل،  حلقوق 
املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي، املنظمة املصرية 
القانونية  املساعدة  جمعية  اإلنسان،  حلقوق 
اإلنسان ملساعدة  اإلنسان، جمعية حقوق  حلقوق 
والعمالية،  النقابية  اخلدمات  دار  السجناء، 
حلقوق  األرض  مركز  اجلديدة،  املرأة  مؤسسة 
النفسي  والتأهيل  للعالج  الندمي  مركز  اإلنسان، 
لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح 
مركز  للقانون،  مبارك  مركز هشام  العنف،  ونبذ 

القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

عن  البيان  على  املوقعة  املنظمات  وأعربت 
أسفها واستهجانها الشديد ملا صاحب املواجهات 
العنيفة للمتظاهرين في احمللة من أعمال اكتست 
من  بالعديد  فادحة  أضرارًا  أحلق  تخريبيًا  طابعًا 
املرافق العامة واملنشآت، لكنها شددت أيضا على 
أن ذلك ال يعفي أجهزة األمن واحلكومة بكاملها 

من مسئولياتها عن تأجيج هذه األعمال. 
وأكد البيان أن ما شهدته احمللة من أعمال حرق 
وتخريب وعنف مضاد يستوجب اإلدانة، وينبغي 
أال يصرف االنتباه -وبالذات انتباه احلكومة- إلى 
لسد  اآلخر  الوجه  سوى  ليست  األعمال  هذه  أن 
احلكومية  واإلخفاقات  السلمي،  التعبير  منافذ 
املتوالية في إدارة األزمات، وتغليب احللول األمنية 
مواجهة  في  السياسية-  املعاجلات  عن  -بدياًل 
السخط  ومشاعر  السياسي  االحتقان  مظاهر 
واإلحباط املتزايد من جراء السياسات احلكومية، 
واملهمشني  العاطلني  من  جيوشًا  أفرزت  التي 
الذين يزدادون فقرًا، وبفعل غياب معايير العدل 
مسئولياتها  عن  الدولة  وتخلي  االجتماعي، 
االجتماعية جتاه مواطنيها، في الوقت الذي يظهر 
االقتصادي  اإلصالح  ثمار  أن  صارخ  بشكل  فيه 
الفساد  تفشي  بفعل  بأول،  أواًل  ابتالعها  يجري 
التي ال  االحتكارية  واملمارسات  العام  املال  ونهب 

تعير اعتبارًاَ ملعاناة املصريني. 
وأضاف البيان إن البحث عن أصابع أو “أطراف 
خفية” لتحميلها مسئولية أحداث احمللة، ينبغي أن 
ينصرف في الواقع إلى البحث في سياسات القهر 
االقتصادي والتهميش االجتماعي ونهج االستبداد 
املصريني  إحساس  من  فاقم  الذي  السياسي، 
وإعادة  بكرامة،  احلياة  فرص  حتسني  عن  بالعجز 
التي حولت أقسامًا متزايدة  النظر في السياسات 
في  لالنفجار  قابلة  موقوتة  قنابل  إلى  املجتمع  من 
تلقي  أبريل   6 أحداث  أن  إلى  مشيرا  حلظة،  كل 
أضواء ساطعة على مدى الترابط الوثيق واملتنامي 

بعد قمع إضراب السادس من أبريل
سياسات احلكومة املصرية 

تقود البالد إلى الفوضى واخلراب
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هل يفتح إضراب السادس من أبريل الطريق خلريطة حزبية جديدة؟
أن  على  مصريون  ونشطاء  سياسيون  أجمع 
الدعوة  صاحبت  التي  املجتمعية  التفاعالت 
من  عدد  عن  كشفت  أبريل   6 في  لإلضراب 
احلقيقي  احلجم  مقدمتها  وفي  املهمة،  احلقائق 
بالشارع  املوجودة  التقليدية  السياسية  للقوى 
في  كانت  سواء  طويلة،  سنوات  منذ  املصري 
احلكم أو في صفوف املعارضة متوقعني أن تشهد 
في  البالد  في  واإلصالح  بالتغيير  املطالبة  حركة 
جديدة  لقيادات  قويا  ظهورًا  القادمة  املرحلة 
متمثلة في الشباب الناشط على شبكة املعلومات 
الدعوة  حول  تباينوا  فيما  )اإلنترنت(  الدولية 
لتشكيل ائتالف جديد لقوى وجماعات املعارضة 
في الفترة القادمة، يتولى صياغة مطالب محددة 

بشأن اإلصالح والضغط في اجتاه حتقيقها. 
القاهرة  مركز  مدير  حسن  الدين  بهي  وقال 
لدراسات حقوق اإلنسان في ندوة نظمها املركز 
في إطار صالون ابن رشد حول “مستقبل التغيير 
في مصر في ضوء احتجاجات 6 أبريل”: إن تلك 
االحتجاجات كشفت عن أن شبابًا حديث العالقة 
حزب  أو  حركة  أي  إلى  ينتمي  وال  بالسياسة 
العام  لإلضراب  لدعوته  احلشد  استطاع  سياسي 
في البالد في يوم 6 أبريل، وأن حجم االستجابة 
الشعبية لهذه الدعوة كان كبيرًا مبا عكس تعمق 
لدى  القائمة  األوضاع  عن  الرضا  عدم  مشاعر 
أن  إلى  مشيرًا  املختلفة،  املصري  الشعب  فئات 
املرة  لم يكونوا هذه  الدعوة لإلضراب  معارضي 
في مواقع احلكم أو املؤيدين له فقط، وإمنا كانوا 
أيضًا في صفوف املعارضة الرئيسية كحزبي الوفد 
والتجمع وجماعة اإلخوان املسلمني، الفتًا إلي أن 
املشاركة  لرفض  األخيرة  الثالث  القوي  مبررات 
واحدة  كانت  واإلخوان–  والتجمع  الوفد   –
لإلضراب  الدعوة  أن  علي  وتركزت  تقريبًا، 
دون  متت  وأنها  مجهولني،  أشخاص  من  جاءت 
التنسيق املسبق مع هذه األحزاب والقوي، رغم 

أن ثالثتهم لم ينكروا مبدئيًا حق اإلضراب. 
كشفت  أبريل   6 أحداث  أن  بهي  ورأى 
جديدة  سياسية  خريطة  بروز  احتمال  عن  أيضًا 
اخلريطة  هذه  من  تختفي  أن  متوقعًا  البالد  في 
وتولد  الرئيسية،  املعارضة  أحزاب  تأثيرات 
قاد  الذي  الشباب  من  قوامها  أحزاب  منها  بداًل 
األحزاب  هذه  أن  معتبرًا  لإلضراب،  الدعوة 
إليها  ألقاه  الذي  النجاة” األخير  “طوق  رفضت 
هؤالء الشباب بدعوتهم لإلضراب حيث رفضت 
األحزاب املشاركة فيه رغم شكاواها الدائمة من 
مع  التواصل  من  متنعها  التي  احلكومية  الضغوط 

يلزموا بيوتهم فقط دون الدعوة إلى مظاهرات أو 
اعتصامات بالشوارع. 

حاليا  مصر  به  متر  ما  أن  العريان  واعتبر 
يستدعي البدء في تأسيس ائتالف وطني يضم ما 
وصفه بالفئات والكتل القادرة على احلركة ودفع 
والتغيير،  برنامج وطني لإلصالح  لبلورة  الثمن 
املعارضة  أحزاب  االئتالف  هذا  من  مستبعدًا 
املخجل  باملوقف  وصفه  ما  التخاذها  الرئيسية 
انتخابات احملليات األخيرة وحتالفها  واملزري في 

مع احلزب احلاكم إلجناح مرشحيها. 
قادر  غير  مصر  في  احلاكم  النظام  أن  ورأى 
حقيقية  إصالحات  لتحقيق  االستجابة  على 
الثروة  احتكار  عن  تخليه  مقدمتها  في  وجادة 
في  احلكومي  القمع  يزداد  أن  متوقعا  والسلطة، 
إلى  املعارضة، الفتًا  القادمة بحق نشطاء  املرحلة 
ورغبات  بإرادات  يتأثر  ال  املصري  املشهد  أن 
ورؤى  أطراف  بتداخل  ولكن  وحدهم  املصريني 
 إقليمية ودولية أخرى مؤثرة في القرار املصري. 

معار�سة طازجة 
أحد  عنان  هاني  الدكتور  رفض  جانبه  من 
لتشكيل  العريان  دعوة  كفاية  حركة  مؤسسي 
في  الدخول  أن  مؤكدًا  جديد،  وطني  ائتالف 
ائتالف تكون جماعة اإلخوان طرفًا فاعال فيه أمر 
على  –اجلماعة-  إصرارها  ظل  في  للغاية  صعب 
أنها القوة األكبر في املجتمع املصري، وقال عنان 
“معارضة  نشأة  املصري يشهد حاليا  الشارع  إن 
طازجة” قوامها من اجليل اجليد الذي يختلف عن 
أن  مؤكدًا  وآلياته،  أفكاره  في  السابقة  األجيال 
لن يستطيع أحد  املعارضة  هذا اجليل اجلديد من 
وقفه أو التصدي له أو فرض الوصاية عليه، ودعا 
املعارضة  رموز  بني  حقيقي  حوار  بدء  إلى  عنان 
حلالة  حل  إلى  للوصول  البالد  في  احلكم  ورموز 

االحتقان القائمة في مصر. 
جيل  أمام  املجال  إفساح  إلى  عنان  ودعا 
حركة  قوام  أن  إلى  مشيرًا  اجلديد،  املعارضة 
احلركة  وأن  السبعينات،  جيل  من  كان  كفاية 
نشأت كتجمع نخبوي اعتمد على عدد محدود 
السياسي،  الشارع  في  لديه مصداقية  البشر  من 
البالد  في  الراكدة  املياه  حتريك  واستهدفت 
والتغيير.  لإلصالح  الدعوة  على   والتحريض 
فيما أشار الناشط العمالي كمال عباس مدير دار 
اإلضرابات  أن  إلي  والعمالية  النقابية  اخلدمات 
العمالية تزايدت في مصر في السنوات األخيرة 
التنظيم  وغياب  العمال  أوضاع  تدهور  بسبب 

اجلماهير. 

نهاية الفزاعة 
السياسي  املكتب  مسئول  حاول  وفيما 
جلماعة اإلخوان املسلمني الدكتور عصام العريان 
في  املشاركة  برفض  اتهامها  من  جماعته  تبرئة 
إضراب 6 أبريل، فإنه رفض إعالن موقف محدد 
للجماعة من الدعوة إلضراب جديد في 4 مايو، 
وقال العريان إن املوقف من هذا اإلضراب سيعلن 
قريبًا، مشيرًا إلى أن جماعته درست بعناية وعلى 
مستوى موسع ما حدث في 6 أبريل، معتبرًا أنه 
كان من مصلحة إضراب 6 أبريل اإلعالن عن عدم 
مشاركة جماعة اإلخوان فيه، حيث أنهى ذلك -

في رأيه- استخدام احلكومة للجماعة ك�”فزاعة” 
أمام الرأي العام احمللي والعاملي، و حقق اإلضراب 
نسب جناح عالية وأصبحت الصورة أمام اجلميع أن 
هناك مطلبا شعبيا باإلصالح والتغيير، واإلخوان 
ليس لهم شأن به، مؤكدًا أنه ال يستطيع أحد أن 
أبريل، سواء من  لنفسه جناح إضراب 6  ينسب 
كفاية.  حركة  أو  اإلخوان  جماعة  أو   األحزاب 
وانتقد العريان ما وصفه بتدهور املشهد احمللي في 
مصر، واحتكار القرار السياسي والثروة لصالح 
السياسي  األفق  انسداد  إلي  إضافة  بعينها،  فئة 
االنتخابات  وركوده مدلاًل علي ذلك مبا شهدته 
احمللية مؤخرًا من جتاوزات، ومشيرًا إلي ما يشهده 
ونقاط  تعقيدات  من  والدولي  اإلقليمي  الواقع 
املصري،  املشهد  علي  بدورها  تنعكس  حتول 
وتوقع تصاعد االحتجاجات الشعبية في املرحلة 
القادمة، مؤكدا أن هذه االحتجاجات لن تتحول 
إلى أحداث عنف، مدلاًل على ذلك بتركيز دعوة 
إضراب 4 مايو املقبل على مطالبة املواطنني بأن 

من اليمني: د. هاني عنان، كمال عباس، بهي الدين حسن، د. عصام العريان، وائل عباس

متابعة/ محيي الدين سعيد
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للحقوق  املصرية  »املبادرة  منظمة  نددت 
على  الداخلية  وزارة  أجهزة  بإقدام  الشخصية«، 
احمللة  مظاهرات  قمع  جراء  من  املصابنب  تكبيل 
في السادس من أبريل 2008 بالقيود احلديدية 
تهم باملستشفيات يعد مخالفة للدستور  إلى أسرَّ
وطالبت  الطب،  مهنة  وأخالقيات  والقانون 
الفوري  بالتدخل  األطباء  ونقابة  العامة  النيابة 
إلزالة القيود والتحقيق مع املسئولني عن ارتكاب 

هذه اجلرمية. 
وأضافت »املبادرة املصرية للحقوق الشخصية« 
في بيان بثته في 13 أبريل أنه: »بدال من أن يتلقى 
ضحايا وحشية الشرطة عالجًا يشفيهم فإن اليد 
الطولى لوزارة الداخلية تالحقهم لتنتهك حقهم 
وبصر  سمع  حتت  واحلياة،  والشفاء  الصحة  في 
وباملخالفة  املستشفيات  وأطباء  العامة  النيابة 

للقانون وأخالقيات مهنة الطب.« 
وأكدت املبادرة املصرية أن الصور التي نشرتها 
للمصابني  املاضية  األيام  مدى  على  صحف  عدة 
بينما  احمللة،  مظاهرات  أعقاب  في  احملتجزين 
املعدنية  أسرتهم  إلى  أرجلهم  أو  أيديهم  ربط  مت 
باملستشفيات احلكومية ال متثل حالة استثنائية، 
الداخلية  لوزارة  مستقرة  ممارسة  عن  تعبر  وإمنا 
توثيقها  على  اإلنسان  حقوق  منظمات  دأبت 

واملطالبة بإنهائها. 
كما أكدت املبادرة املصرية أن تكبيل املرضى 
ممارسة  املستشفيات  في  احملتجزين  املصابني  أو 
قانونية.  نصوص  أي  إلى  تستند  ال  تعسفية، 
فقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 
احملبوس  بتكبيل  يسمح  ال   90 رقم  املادة  في 
احتياطيًا في السجن -وليس في املستشفى- إال 
في حالة استثنائية وهى »إذا حاول الهرب أو إذا 
خيف هربه وكان لهذا اخلوف أسباب معقولة«، 
وحتى في هذه احلالة يوجب القانون على املأمور 
أو مدير السجن أن يقوم بإبالغ قرار التكبيل فورًا 
برفع  تأمر  أن  لها  يجوز  التي  العامة  النيابة  إلى 

التكبيل إذا لم جتد ما يقتضيه. 
أثناء  احلديدية  بالقيود  املصابني  تكبيل  أما 
يعد  فإنه  املستشفيات  في  للعالج  خضوعهم 
تنص  والتي  الدستور،  من   42 للمادة  مخالفًا 
أو  يحبس  أو  عليه  يقبض  مواطن  »كل  أن  على 
يحفظ  مبا  معاملته  جتب  قيد  بأي  حريته  تقيد 
أو  بدنيا  إيذاؤه  يجوز  اإلنسان، وال  عليه كرامة 
معنويا«. كما تندرج هذه املمارسة حتت توصيف 
تعاقب  جرمية  يعد  والذي  القسوة،  استعمال 

عليها املادة 129 من قانون العقوبات املصري، 
ملناهضة  الدولية  االتفاقية  مخالفة  على  فضاًل 
التعذيب وغيره من أشكال املعاملة القاسية والال 
إنسانية واملهينة، التي أصبحت جزءًا من القانون 
في  عليها  الشعب  مجلس  تصديق  بعد  املصري 

عام 1986.    
الشخصية  للحقوق  املصرية  املبادرة  أعربت 
العامة  النقابة  موقف  حيال  أملها  خيبة  عن 
باالمتناع  مسئولوها  يكتف  لم  والتي  لألطباء، 
عن التدخل حملاسبة األطباء املشرفني على تكبيل 
مهنة  ألخالقيات  مخالفتهم  على  احمللة  مصابي 
الطب، وإمنا أعلن هؤالء املسئولون، »أن النقابة 
ليس لها أي سلطة على املستشفيات التي تخضع 
بيانات  إصدار  سوى  متلك  وال  الصحة  لوزارة 

التضامن«. 
املوقف  هذا  أن  املصرية  املبادرة  وأوضحت 
األطباء  لنقابة  القانونية  املسئولية  مع  يتعارض 
آداب  الئحة  مخالفات  جميع  في  التحقيق  عن 
مهنة الطب الصادرة عن النقابة واملعتمدة بقرار 
وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003. 
»على  أنه  على  الالئحة  من   35 املادة  وتنص 
الطبيب املكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم 
النوعية  نفس  من  صحية  رعاية   لهم  يوفر  أن 
واملستوى املتاحني لغير املقيدة حريتهم،  ويحظر 
عليه القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال 

وغيرها   التعذيب  عمليات  فى  مشاركة  تشكل 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  ضروب  من  
أو  التحريض على هذه األفعال، ...  أو  التواطؤ 
األشخاص  لتقييد حركة  إجراء  أى  فى  املشاركة 
ملعايير  وفقًا  ذلك  تقرر  إذا  إال  حريتهم،  املقيد 
العقلية  أو  البدنية  الصحة  حلماية  محضة  طبية 

للمقيدة حريتهم.«  
وطالبت املبادرة املصرية النائب العام بالتدخل 
احملتجزين  احمللة  مصابي  عن  القيود  لرفع  فورًا 
باملستشفيات، وإصدار تعليمات واضحة بإنهاء 
النقابة  دعت  كما  القانونية.  غير  املمارسة  هذه 
مساندة  في  بدورها  القيام  إلى  لألطباء  العامة 
معارضتهم  وقيادة  باسمهم  والتحدث  األطباء 
كما  األخالقية.  وغير  التعسفية  املمارسة  لتلك 
بالقيام  الصحة  وزير  الطبيب  السيد  طالبت 
ثانيًا،  حكومي  ومسئول  أواًل،  كطبيب  بواجبه 
ضد  الداخلية  وزارة  ممارسات  إيقاف  أجل  من 
ممارسة  من  ومتنعهم  لألطباء  تسئ  والتي  املرضي 

عملهم باستقاللية ونزاهة.

احلكومة  عليه  تسيطر  الذي  العمالي  النقابي 
بالكامل، مشيرًا إلى أن أعضاء احتاد العمال هم 

جميعا أعضاء باحلزب الوطني احلاكم. 
ظل  في  يعانون  العمال  أن  عباس  وأوضح 
إلي  إضافة  عليها،  يحصلون  التي  األجور  تدني 
تشريد  من  اخلصخصة  سياسات  إليه  أدت  ما 
مرئي  غير  قطاعًا  هناك  إن  وقال  منهم،  لآلالف 
عامل،  ماليني   6 ال�  تعداده  يتجاوز  العمال  من 
وهم من العاملني في قطاعات عمل غير منتظمة 
نهاية  في  الفتًا  قانونية،  حماية  أية  ويفتقدون 
العمال  إليه  يلجأ  الذي  اإلضراب  أن  إلي  حديثه 
اتفاقيات  في  عليه  منصوص  سلمي  أسلوب  هو 
عليها  وقعت  التي  املختلفة  الدولية  العمل 

احلكومة املصرية. 
القيادية بحركة  الدكتورة ليلى سويف  ورأت 
9 مارس للمطالبة باستقالل اجلامعات أن أحداث 
أبريل وتفاعالتها املجتمعية كشفت بوضوح   6
السياسية  واألحزاب  اجلماعات  ترهل  عن 
السياسية  اخلريطة  في  املوجودة  التقليدية 
الشارع،  لرجل  الوصول  عن  وعجزها  املصرية، 
اإلنترنت  نشطاء  من  الشباب  استطاع  فيما 
وتوصيلها  املصري  الشعب  باسم  رسالة  صياغة 

جلميع األطراف في البالد. 
أحزاب  تلعبه  الذي  الدور  سويف  انتقدت 
وجماعات املعارضة في تقوية و”جتبر” السلطة، 
بني  يجمع  ما  أن  إلي  مشيرة  الهشة،  بأدوارها 
السلطة واملعارضة في مصر هو خوف االثنني معا 

من الشباب واجلماهير. 

دور م�ستمر
فيما لفت املدون وائل عباس إلى الدور الذي 
الكشف  في  اإلنترنت  ونشطاء  املدونات  لعبته 
ووقائع  الشرطة  أقسام  في  التعذيب  وقائع  عن 
تزوير االنتخابات وغيرها مما مت كشفه عن طريق 
نشطاء اإلنترنت في الفترة األخيرة، مشيرًا إلى 
أن هؤالء النشطاء قاموا بتغيير الصورة التي حاول 
احلزب احلاكم ترويجها عن األجيال اجلديدة بأن 
والزواج  املوضة  عن  تخرج  ال  اهتماماتها  دوائر 
السطحية،  االهتمامات  من  وغيرهما  العرفي 
املتعلقة  رسالتها  اجلديدة  األجيال  قدمت  حيث 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  باألوضاع 
قائمة  وبطريقة عجزت عنها جتمعات  بوضوح، 

في البالد منذ سنني طويلة. 
ماليني   10 نحو  هناك  أن  إلي  عباس  وذهب 
مستخدم لإلنترنت في مصر، مؤكدًا أن األجيال 
بالقوالب  تقبل  ال  املصري  الشباب  من  اجلديدة 
أو  واالجتماعي  السياسي  العمل  من  القدمية 
رموزها، وأن لديها مطالب واضحة بشأن صياغة 
حرة  انتخابات  وإجراء  للبالد  جديد  دستور 
يتمكن  حتى  العامة،  احلريات  وإطالق  ونزيهة 

الشعب املصري من اختيار من يحكمه. 

تقييد املرضى واملصابني في املستشفيات 
جرمية تستدعي تدخالً فورياً 
من النيابة العامة ونقابة األطباء 
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تقرير املفوضية األوروبية
هل ميثل اعتذارًا عن قرار الربملان األورويب بإدانة احلكومة املصرية؟!

اإلنسان  حلقوق  مصرية  منظمة   12 وجهت 
األوروبية،  املفوضية  لتقرير  عديدة  انتقادات 
في  احملرز  التقدم  حدود  بالتقييم  تناول  الذي 
في  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  تعزيز  مجال 
مصر، منذ إقرار خطة العمل املشتركة بني مصر 

واالحتاد األوروبي في العام املاضي.
بعثت  رسالة  في  املصرية  املنظمات  والحظت 
إحراز  فرص  أن  األوروبية،  املفوضية  إلى  بها 
فقط  ليس  بعيد،  إلى حد  تتضاءل  تقدم حقيقي 
املصرية  احلكومة  لدى  سياسية  إرادة  لغياب 
العمل  خطة  مبوجب  بتعهداتها  االلتزام  في 
املشتركة، بل االفتقار لهذه اإلرادة أيضا من قبل 
االحتاد األوروبي، الذي مينح األولوية لالعتبارات 
حساب  على  واألمنية،  والسياسية  االقتصادية 

اعتبارات تعزيز حقوق اإلنسان.
العمل  خطة  إقرار  شهد  الذي   ،2007 عام 
على  رصدها  التي  التراجعات  من  مبزيد  اقترن 
يناير  في  األوروبي  البرملان  قرار  اخلصوص  وجه 
وصفه  مما  حيثياته،  انطلقت  والذي   ،2008
اإلنسان  حقوق  ألوضاع  الدرامي  بالتدهور 
بدالئل  تعزز  الذي  التدهور  وهو  مصر،  في 
من  املتشنجة  األفعال  ردود  أبرزها  رمبا  إضافية، 
اعتبار  حد  بلغت  التي  املصرية،  السلطات  قبل 
الشئون  في  تدخل  مبثابة  األوروبي  البرملان  قرار 
اجتماعات  في  مصر  مشاركة  وتعليق  الداخلية، 
اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية مع االحتاد 
األوروبي، كرد على القرار ضمن حملة إجراءات 

أخرى غير مبررة.
والحظت هذه املنظمات املصرية في مذكرتها 
أي  إلى  افتقر  قد  األوروبية،  املفوضية  تقرير  أن 
اإلنسان  حقوق  ملشكالت  متماسك  تشخيص 
املنظمات  رؤية  بعيد  حد  إلى  وأغفل  مصر،  في 
دواعي  من  الكثير  عن  تغاضى  مثلما  املصرية، 
البرملان  قرار  بوضوح  عنها  عبر  التي  القلق 

األوروبي.
التعديالت  املفوضية  تقرير  تناول  فقد 
الدستورية بصورة مبتسرة، متجاهال الصالحيات 
التنفيذية،  السلطة  بها  تتمتع  التي  الواسعة 
السلطتني  على  مطلقة  شبه  هيمنة  متنحها  والتي 

التشريعية والقضائية. 
عند  األوروبية  املفوضية  تقرير  توقف  وعندما 
املزمع  التشريعية  التعديالت  جتاه  القلق  بواعث 
يكتفي  فإنه  اإلرهاب،  مكافحة  بدعوى  اتخاذها 
بصالحية  املتصلة  املخاوف  إلى  باإلشارة  فقط 

إلى أن “نقاشا حيًا!” قد جرى حول محاكمات 
صحفيني مستقلني ومدونني، أسفرت عن صدور 
ال  حني  في  باهظة،  وغرامات  بالسجن  أحكام 
يتناول التقرير استمرار احتكار احلكومة لإلعالم 
املرئي واملسموع )اإلخباري بشكل خاص( فضال 
عن الصحف اململوكة للدولة، وال عن القيود على 
حرية إصدار الصحف والتحكم في تراخيص البث 
في  الكفيلة  التشريعية  البنية  عن  وال  الفضائي، 
وتقويض  اإلعالمية  املنافذ  بإغالق كل  كل حلظة 
التطور اإليجابي املتمثل في تنوع وسائل اإلعالم 

الذي أشار إليه التقرير.
واختفت من التقرير مشكالت احلريات الدينية 
في مصر، وهو ما عبر عنه التقرير برصد التطور 
العليا  اإلدارية  احملكمة  حكم  في  املتمثل  املهم 
بشأن البهائيني، في حني أن هذه املشكالت كما 
أيضا  تشمل  قراره  في  األوروبي  البرملان  رصدها 
ومدارس  ومذاهب  طوائف  تشمل  بل  األقباط، 
مثل  الُسّنة  بل  الشيعة،  مثل  اإلسالمي  الفقه  في 
ال  الدينية  األقليات  مشكالت  وأن  القرآنيني، 
تتعداه  بل  الديانة،  خانة  عند  وحسب  تنحصر 
إلى ممارسات مؤسسية ذات طابع متييزي وتكرس 
التعصب الديني وتلحق أضرارًا كبيرة باحلريات 
األكادميية وحرية وسائل اإلعالم، كما الحظ عن 

حق قرار البرملان األوروبي.
تضمن  قد  املفوضية  تقرير  أن  الرغم  وعلى 
واملشكالت  الصعوبات  إلى  موجزة  إشارات 
إال  احلكومية،  غير  املنظمات  أنشطة  تعوق  التي 
التوقف  األقل  على  عليه  يتعني  كان  التقرير  أن 
إقدام  عليها  ينطوي  التي  اخلطيرة،  الداللة  أمام 
من  الثاني  النصف  خالل  املصرية  السلطات 
وأقدم  أبرز  من  اثنتني  إغالق  على   ،2007
املنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان، وهما 
و”جمعية  والعمالية”،  النقابية  اخلدمات  “دار 

املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان”.

إلى محاكم استثنائية، في  إحالة قضايا اإلرهاب 
التعديالت من  حني يتجاهل ما يترتب على هذه 
لها  جتيز  استثنائية  سلطات  األمن  أجهزة  منح 
واألمان  للحرية  الدستورية  الضمانات  تقويض 
الذي  األمر  اخلاصة،  احلياة  وحلرمة  الشخصي، 
االستثنائية  الصالحيات  إدماج  عمليا  يتيح 
الذي يجري  القانون  في  الطوارئ  قانون  مبوجب 
ومن  اإلرهاب،  ملكافحة  سرية  بطريقة  إعداده 
أن  من  املفوضية  تقرير  إليه  خلص  ما  فإن  ثم 
حالة  إلنهاء  الطريق  متهد  الدستورية  التعديالت 
الطوارئ يفتقر إلى التشخيص املوضوعي، ألنها 
حالة  إلى  طارئة  حالة  من  حتولها  األمر  واقع  في 

دائمة.
لديها  األوروبية  املفوضية  أن  من  الرغم  وعلى 
اإلنسان  حقوق  منظمات  وحتليالت  تقارير  من 
املجتمع  فعاليات  السياسية ومختلف  واألحزاب 
لفهم  يكفي  ما  املصرية  اإلعالم  ووسائل  املدني 
مراكز  على  اإلشراف  عن  القضاة  إقصاء  داللة 
ما  ولديها  العامة،  االنتخابات  في  االقتراع 
تعاني  التي  القصور  ألوجه  حتليالت  من  يكفي 
في  وجتلياتها  مصر  في  االنتخابية  القوانني  منها 
التي  الشورى  مجلس  انتخابات  عبر  املمارسة 
املفوضية  تقرير  فإن  املاضي،  العام  في  أجريت 
مع  الواجبة  باجلدية  االشتباك  تفادى  األوروبية 
باإلشارة  مكتفيا  السياسية،  املشاركة  مشكالت 
الهيكل  طبيعة  يكتنف  يزال  ال  الغموض  أن  إلى 
اإلداري للجنة االنتخابية املشكلة حديثا، وطبيعة 
من  يشر  لم  كما  ألعضائها،  املمنوح  التفويض 
قريب أو بعيد إلى فرص إجراء انتخابات رئاسية 
تنافسية حقيقية في ظل التعديالت اخلاصة باملادة 

76 من الدستور.
ورغم أن التعذيب ميارس على نطاق واسع في 
تشير  حسبما  وروتينية  منهجية  بصورة  مصر 
يتوصل  التقرير  فإن  والدولية،  احمللية  التقارير 

ضد  بالسجن  عقوبات  صدور  أن  إلى 
عدد من ضباط الشرطة يعكس قدرا من 
التصميم من جانب السلطات للتعامل 
املعاملة.  وسوء  التعذيب  ممارسات  مع 
تقارير  مع  حتى  يتناقض  تقييم  وهو 
املجلس القومي حلقوق اإلنسان، الذي 

أنشأته الدولة وتنفرد بتعيني أعضائه.
التعبير  بحرية  يتعلق  فيما  وحتى 
املفوضية  تقرير  في  تبدو  الصورة  فإن 
األوروبية وردية متاما، باستثناء اإلشارة 
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الدولة البوليسية في سوريا 
تفرض سطوتها على مستخدمي اإلنترنت

أعرب املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير عن 
بالغ قلقه جتاه سياسة الرقابة احلديدية التي متارسها 
اإلنترنت  شبكة  استخدام  على  السورية  احلكومة 
من  سلسة  خالل  من  وذلك  سوريا،  في  العاملية 
اإلجراءات املنهجية التي تتبعها في هذا املجال والتي 
توجت بإبالغ عناصر من األجهزة األمنية أصحاب 
البيانات  تسجيل  ضرورة  شفهيا  اإلنترنت  مقاهي 
محالتهم،  في  اإلنترنت  ملستخدمي  الشخصية 
املستخدم  اسم  يتضمن  يومي  بسجل  واالحتفاظ 
أو  الشخصية  الهوية  ورقم  والدته  واسم  الثالثي 
وساعة  يستخدمه  الذي  اجلهاز  ورقم  السفر  جواز 
حضوره إلى املقهى وساعة مغادرته، وإلزام أصحاب 
األجهزة  مندوبي  إلى  السجل  هذا  بتسليم  املقاهي 

األمنية عند حضورهم. 
وقال املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير في 
الرغم  وعلى  إنه   2008 مارس   14 في  بثه  بيان 
إداري  قرار  أي  املقاهي  أصحاب  تسليم  عدم  من 
مؤسسة  في  التجارية  اإلدارة  فإن  اخلصوص  بهذا 
احلصول  في  يرغب  من  على  تشترط  االتصاالت 
على  املوافقة  إنترنت  مقهى  استثمار  رخصة  على 
تاريخ   4/4/109 بالرقم  الصادر  الشروط  دفتر 
2007/7/1. ويتضمن البند اخلامس فيه ضمن 
موافقة  على  “احلصول  اخلدمة:  استثمار  شروط 

وزارة الداخلية )األمن السياسي(. 
“باالحتفاظ   : اخلدمة  مقدم  الرابع  البند  ويلزم 
اخلدمة،  مستخدمي  هوية  عن  كامل  بسجل 
حني  للمراجعة  االستخدام  وساعة  تواريخ  مع 
الترخيص مسؤولية دقة  احلاجة، ويتحمل صاحب 
املعلومات التي يسجلها في السجل لديه، وااللتزام 
بتقدمي جميع املعلومات اخلاصة مبستخدمي اخلدمة 
عند طلب ذلك من قبل املؤسسة وااللتزام بالتعاون 

التام معها. 
واعتبر املركز السوري هذه السياسات املنهجية 
تستهدف القضاء على اخلصوصية التفاعلية وعلى 
اإللكتروني،  اإلعالم  يوفرها  التي  احلرية  مساحة 
األسبق  والتقانة  االتصاالت  وزير  أن  إلى  وأشار 
 2007/7/25 بتاريخ  قرارا  أصدر  سالم  عمرو 
املقال  ناشر  “اسم  بذكر:  املواقع  إدارة  فيه  يأمر 
القرار  وتضمن  ومفصل،  واضح  بشكل  والتعليق 
وعدم  بحجبها  املخالفة  املواقع  ألصحاب  إنذارا 

السماح بالنفاذ إليها نهائيا. 
املواقع  عدد  ارتفاع  إلى  –كذلك-  البيان  وأشار 
يزال  ال  موقعا   153 إلى  سوريا  في  احملجوبة 
سياسة  بسبب  اآلن؛  حتى  إليها  النفاذ  يستحيل 
األمنية  السلطات  متارسها  التي  املنهجية  احلجب 
املركز  في  إحصاءه  استطعنا  ما  بحسب  في سوريا 
أن  نعتقد  حيث  التعبير  وحرية  لإلعالم  السوري 

العدد أكبر من ذلك . 
معاقبة  في  ملحوظا  ازديادا  البيان  ورصد 
ومحاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون 
في  مشيرا  آرائهم،  عن  للتعبير  اإلنترنت  شبكة 
للمحاكمة  احلجي  أحمد  املواطن  تقدمي  إلى  ذلك 
العسكرية على خلفية نشر مقال بعنوان “مديرية 
التربية بالرقة، ويانصيب التعليم والتعيني” وعلى 
الثالثاء املوافق  إثر ذلك مت تأجيل احملاكمة إلى يوم 
بحسب  الدفاع  لتقدمي  وذلك   ،2008/4/1

املنظمة العربية حلقوق اإلنسان . 
أسامة  الكاتب  احتجاز  إلى  كذلك  أشار  كما 
إدوار قريو نحو عشرة أيام في مارس 2008 على 

35 منظمة تعلن ت�صامنها مع ال�صحفيني والن�صطاء يف �صوريا

وجهت 35 من املنظمات العاملية والعربية واملنظمات الوطنية العضوة في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول 
حرية التعبير )آيفكس( نداء للرئيس السوري بشار األسد تطالب من خالله بإسقاط التهم عن مازن درويش رئيس 
املركز السوري لإلعالم وحرية التعبير؛ بعد أن تقرر مثوله أمام احملكمة العسكرية في أبريل 2008. وشدد النداء 
على أن تعطي احلكومة السورية مساحات أكثر من احلرية للنشطاء والصحفيني ملمارسة عملهم دون أن يتعرضوا 

للمالحقات القانونية أو للمثول أمام القضاء العسكري.
السادس في  العسكري  الفرد  القاضي  برئاسة  ملازن درويش،  و كانت قد عقدت في 17 مارس جلسة استجواب 
دمشق وذلك بناء على الدعوى املرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة “قدح وذم إدارات الدولة العامة”. 

ومت تأجيل احملاكمة إلى تاريخ 15 أبريل 2008 من أجل دعوة شهود االدعاء .
عدرا  منطقة  في  صحفي  بتحقيق  قيامهما  أثناء  كامل  حسن  وزميله  درويش  اعتقال  مت  يناير   12 يوم  في  أنه  ويذكر 
التي حدثت فيها بعض االضطرابات واملشاكل. وقد أخلى سبيل مازن درويش وحسن كامل في 2008/1/15 بعد 
مثولهما أمام النيابة العسكرية بدمشق بتاريخ 2008/1/14 حيث قررت النيابة العسكرية ترك مازن بالتهم التي 
وجهت إليه وقتها وهي: إثارة النعرات الطائفية، واحلض على االقتتال الطائفي وانتحال صفة صحفي لعدم كفاية األدلة 
وإلبرازه بطاقته الصحفية وحتريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على دعوة حركها شرطة 

مخفر عدرا، بينما مت إسقاط التهم األخرى املنسوبة لدرويش وإسقاط التهم عن كامل والذي لن ميثل أمام احملاكمة.
وكان درويش قد تعرض من قبل إلى أنواع متعددة من املضايقات، حيث مت منعه من السفر في مايو وديسمبر/ 

كانون األول املاضيني.
آخرين  واستدعاء  اعتقال  مت  التعبير،  وحرية  لإلعالم  السوري  املركز  له  يتعرض  مبا  متعلقة  منفصلة  حادثة  وفي 
البرامج باملركز، بعد أن مت  ممن يعملون في املركز؛ ففي 13 مارس/آذار 2008 مت اعتقال عدنان حمدان، مدير 
استدعاؤه من قبل جهاز األمن العسكري فرع منطقة –دمشق ألسباب لم يفصح عنها. مت إخالء سبيل عدنان في 
يوم 15مارس/ آذار 2008 بعد أن تعرض لتحقيقات مطولة متعلقة بأنشطته، وأيضا مت استدعاء آخرين من املركز 
مثل هاني الزيتاني، رئيس قسم الدراسات باملركز، سبع مرات للتحقيق، بينما مت استدعاء جميل مخول، باحث 

باملركز، خمس مرات للتحقيق.
وتأتي هذه األحداث في سياق املضايقات واالعتقاالت املستمرة للصحفيني والناشطني، مثل ميشيل كيلو وأنور 
البني وعلي العبد اهلل وفايز سارة وأكرم البني والعديد من النشطاء الذين شاركوا في اجتماع املجلس القومي إلعالن 

دمشق للتغيير الوطني الدميقراطي، وهو حتالف من مجموعات من املعارضة ودعاة الدميقراطية. 
وضع  وأيضا  اإلنسان  حقوق  منظمات  عمل  أمام  عراقيل  وضع  عن  التوقف  على  السورية  احلكومة  النداء  وحث 
حد  ووضع  التعبير  حرية  ترسيخ  على  والعمل  اإلنسان،  حقوق  ونشطاء  للمدنيني  العسكرية  للمحاكمات  حد 
للممارسات القمعية ضد الصحفيني والنشطاء السياسيني مبا في ذلك ما يجري من حترشات وتعذيب واعتقاالت 

تعسفية، مبا يتوافق مع التزامات سوريا الدستورية والدولية.
شارك في التوقيع على النداء مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة املادة 
19، إلى جانب العديد من املنظمات املصرية والعربية، ولفيف من النظمات املعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيني 
وحقوق اإلنسان في إندونيسيا والنمسا وكندا وروسيا وغانا وسريالنكا ومولدوفيا وأذربيجان وأستراليا ونيوزلندا 

ونيجيريا والهند وباكستان وتايالند والواليات املتحدة األمريكية. 

خلفية مقال نشره على اإلنترنت بعنوان “ال غاز ال 
محكمة  أن  إلى  كذلك  كهرباء”.وأشار  ال  مازوت 
الشاعر  محاكمة  بدأت  بدمشق  العليا  الدولة  أمن 
والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في يناير 2008 
موقع  على  نشرها  قد  كان  مقاالت  خلفية  على 

احلوار املتمدن.
في  العليا  الدولة  أمن  محكمة  استجوبت  كما 
والذي  بياسي  طارق  املدّون  فبراير   22 في  دمشق 
نشره  خلفية  على  بتاريخ 7 /7/ 2007  اعتقل 
تعليقات على أحد املواقع اإللكترونية، وقد أجلت 
اجللسة إلى تاريخ 2008/3/17 على الرغم من 
التعليقات. بكتابة  قام  من  هو  يكون  أن   إنكاره 
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أوصت هيومان رايتس ووتش اململكة العربية 
أربعة  في  إصالحات  بإجراء  تبادر  بأن  السعودية 

مجاالت في نظام العدالة اجلنائية لديها؛ 
السليمة  التقاضي  إجراءات  لتعزيز 
مع  انسجامًا  العادلة  احملاكمات  وحقوق 
الدولية،  اإلنسان  حقوق  ومعايير  قانون 

وتتمثل هذه اإلصالحات فى :  
أن  السعودية  احلكومة  على  أواًل: 
واملراسيم  القوانني  وتلغي  وتعدل  تصدر 
ملتزمة  تصبح  بحيث  الضرورة؛  حسب 
في  مبا  اإلنسان  حلقوق  الدولي  بالقانون 
اجلزائية  اإلجراءات  نظام  تغيير  ذلك 
للسماح للمحتجزين بالطعن في قانونية 
احتجازهم، وتفعيل قانون عقوبات يحظر 
يستدينون  ألنهم  فقط  األشخاص  سجن 
وزارة  على  ثانيًا:  بالنقود،  لغيرهم 
العام  واالدعاء  التحقيق  وهيئة  الداخلية 
واستجواب  اعتقال  لدى  ممارساتها  تغيير 
األشخاص لضمان قدر أكبر من الشفافية 
للمحتجزين.  السيئة  املعاملة  ولتفادي 
األعلى  واملجلس  العدل  وزارة  على  ثالثًا: 
املتهمني في ضمان  للقضاء تعزيز حقوق 

في  مبا  عادلة،  محاكمات  على  احلصول 
للمتهمني  رسوم  دون  دفاع  محامي  توفير  ذلك 
األدلة  في  بالطعن  للمتهمني  والسماح  الفقراء 
املقدمة ضدهم. وأخيرًا، على احلكومة السعودية 
إبعاد مكاتب االدعاء عن سلطة وزارة الداخلية، 
وإطالق  واحتجاز  باعتقال  االدعاء  سلطة  وإلغاء 

سراح املشتبهني. 
اململكة  ووتش  رايتس  هيومان  طالبت  كما 

العربية السعودية مبا يلي :
- التصديق على العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
اإلضافية،  وبروتوكوالته  والسياسية  املدنية 
مناهضة  التفاقية  االختياري  والبروتوكول 

التعذيب.
فيه  ُيذكر  عقوبات  قانون  وتبني  صياغة   -
بشكل واضح؛ أي األفعال تعتبر أعمااًل جنائية، 
التعذيب  استخدام  فيه  لبس  ال  بشكل  وُيجِرم 
هذا  ُيجِرم  وأال  املهينة،  أو  الالإنسانية  واملعاملة 

القانون  يحميها  التي  احلقوق  ممارسة  القانون 
الدولي حلقوق اإلنسان.

 7560 رقم  امللكي  باملرسوم  العمل  إبطال   -
/ب/م بتاريخ 11 يوليو 2005، الذي يسمح 
بحبس املشتبهني األمنيني ملدة قد تصل إلى العام 
واللوائح  األنظمة  كل  وكذلك  محاكمة،  دون 
واألوامر واملراسيم املتناقضة مع نظام اإلجراءات 
االعتقال  ضد  احلظر  تنتهك  والتي  اجلزائية 

التعسفي.
الداخلية  لوزارة  اإلدارية  السلطة  إبطال   -
وهيئات إنفاذ القانون األخرى على هيئة التحقيق 

واالدعاء العام. 
فيما  ووتش  رايتس  هيومان  استندت  وقد 
فى  ما جاء  من  مطالب وتوصيات على  أصدرته 
تقريرها بشأن االحتجاز التعسفي واحملاكمات غير 
العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة 
اجلنائية السعودى، بعد أن أجرت أبحاثًا ميدانية 

ثم  السعودية في نوفمبر وديسمبر 2006،  في 
في مايو 2007 ، وتوصلت إلى تفشي في غياب 
وكثيرة  منهجية  وانتهاكات  العدالة 
األشخاص  يجد  فقد  املتهمني  حلقوق 
محتجزين  أنفسهم  السعودية  في 
إجراميًا  ليس  سلوك  جّراء  ومعتقلني 
أنفسهم  يجدون  رمبا  و  بطبيعته، 
وأشكال  االنفرادي  للحبس  عرضة 
وفي  السيئة.   املعاملة  من  عديدة 
األشخاص  السلطات  تخطر  العادة ال 
وال  إليهم  املنسوبة  اجلرائم  بطبيعة 
مشاورة  من  املتهم  الشخص  يتمكن 
يرفض  اإلساءات حني  ويواجه  محام، 
لفترات  وينتظر  بجرمه،  االعتراف 
وال  احملاكم،  بدء  قبل  مطولة  زمنية 
األدلة  أو  الشهود  اختبار  من  يتمكن 
وتقدمي دفاعه القانوني، رمبا الفتراض 
عليه.  ُيحاكم  الذي  للجرم  ارتكابه 
عقوبة  اجلنائية  العدالة  نظام  ويفرض 
عادلة  غير  محاكمات  إثر  اإلعدام 
للقانون  انتهاك  في  واضح  نحو  على 
جسدية  عقوبات  ويفرض  الدولي، 
تتخذ شكل اجللد العلني، وهى عقوبة 

قاسية ومهينة .
من  عددا  بالرصد  التقرير  تناول  وقد 
املوضوعات من أهمها دراسة تأثير تطبيق الشريعة 
وباعتبار  البالد،  قانون  باعتبارها  اإلسالمية 
لتأثير  خاضعة  احلالي  الوقت  فى  السعودية  أن 
للمؤسسة  وما  والسنة،  للقرآن  احلرفي  التفسير 
احلياة  مظاهر  كل  على  واسع  تأثير  من  الدينية 
اليومية.  فعلماء الدين واملسئولون بهذه املؤسسة 
ومسئولو  املدرسية،  الكتب  ويراجعون  يكتبون 
يلقون  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة 
ويعلمون  العامة،  التجمعات  على  احملاضرات 
االجتماعية،  واملؤسسات  السجون  في  القرآن 
ويخطب  للعامة.   األخالقي  السلوك  ويراقبون 
حيث  احمللية؛  املساجد  في  الدينيون  املسئولون 
حضور الصلوات إجباري. و تكاد تكون املؤسسة 
الدينية أيضًا مسئولة عن القضاء بالكامل، و ال 

عفاف حنا

تغييب العدالة وحقوق اإلنسان 
في ظل »شريعة اململكة السعودية«
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مكتوب،  عقوبات  قانون  السعودية  في  يوجد 
للشريعة  القضاة  تفسيرات  على  تعتمد  لكنها 
جرائم  تعتبر  األفعال  أي  حتديد  في  اإلسالمية 
الالزمة لها، وال تنشر احلكومة  العقوبة  وما هي 

السعودية تفسيرات رسمية للشريعة.
»ال  مثل  مبادئ  تضم  الشريعة  تفسيرات  إن 
البراءة  و«افتراض  جرمية«  ارتكاب  دون  عقاب 
ليست  املبادئ  هذه  أن  إال  الذنب«،  ثبوت  حتى 
ُمقننة على هيئة قوانني، والشريعة نفسها ال متنح 
مثل  موضوعات  بشأن  التوجيه  من  القليل  إال 
السابق  االحتجاز  فترات  على  املفروضة  احلدود 
للمحاكمة، واحلق في مشاورة الدفاع، أو احلق في 
أن ُيحاكم الشخص حضوريًا، وأحد التفسيرات 
للشريعة  السعودية  العربية  اململكة  تتبناها  التي 
املسلمة  املرأة  شهادة  أن  على  ينص  اإلسالمية 
وأن  اجلنائية  القضايا  في  العموم  على  ُتقبل  ال 
في  فقط  الشهادة  املسلمني ميكنهم  غير  الرجال 

حاالت »الضرورة ». 
وال ميكن للنساء أن ميثلن بأنفسهن في احملاكم 
السعودي  الشرعي  الوصي  نظام  ممارسة  مبوجب 
النساء  يشمل  اصطالح  وهو  »األحداث«،  على 
من جميع األعمار، استنادا إلى أن معايير الشاهد 
يكون  وأن  احلق  الشخص  يقول  “أن  في  تتمثل 
متدينًا. ويجب أن يكون الشاهد مؤمنًا )مسلمًا 
حقوق  قانون  حظر  القيود  هذه  وتنتهك   ،(  .«
الدين  أو  اجلنس  أساس  على  للتمييز  اإلنسان 
إذا  خاصة  العادلة،  احملاكمة  في  احلق  وتنتهك 
كان يتم تطبيقها بشكل ال ينطوي على املساواة 
بالقوانني  يتعلق  فيما  أما  االدعاء.  ولصالح 
بينها  واسعة  فجوة  فهناك  السعودية  الوضعية 
وتقوم  اإلنسان،  حلقوق  الدولى  القانون  وبني 
احلقوق،  انتهاك  شأنها  من  متييزية  أسس  على 
واسعة  ثغرات  على  السعودي  القانون  ويحتوي 
السيئة،  واملعاملة  التعذيب  مبزاعم  التحقيق  في 
وحقوقهم  املزاعم  بهذه  يتقدمون  من  وحماية 

اخلاصة باحلصول على تعويض.
وانتهاكات حقوق املتهمني فى اململكة العربية 
السعودية تتميز بأنها ذات طابع شمولي لدرجة 
أنه من الصعب اعتبار نظام العدالة اجلنائية، على 
األساسية  املبادئ  إلى  يستند  نظامًا  هذا،  حاله 
لسيادة القانون ومعايير حقوق اإلنسان الدولية، 
وميكن القول إن هذه االنتهاكات مصدرها ثغرات 
في كل من القانون السعودي واملمارسات القائمة 
في النظام، ومن ثم فإن املواطنني واملقيمني والزوار 
ال سبيل أمامهم ملعرفة ما الذي ميثل عماًل إجراميًا 

ولو بأي قدر من الدقة. 
احلقوقية  االنتهاكات  من  أنواع  ثالثة  توجد 
الشمولي  الطابع  ذات  املشاكل  بها  تتسم  التي 

في نظام العدالة اجلنائية السعودي. النوع األول 
هو االحتجاز التعسفي للمشتبهني، ويحدث هذا 
في حاالت ال ميكن فيها العثور على سند قانوني 
حق  ملمارسة  االعتقال  حاالت  وفي  لالحتجاز، 
إنساني، أو ألن املتهم محتجز إثر انتهاكات بّينة 

حلقوق احملاكمة العادلة. 
انتهاك  يشمل  االنتهاكات  من  الثاني  والنوع 
التقاضي السليمة وانتهاكات  احلق في إجراءات 
احلق في احملاكمة العادلة؛ إذ توجد مثالب أساسية 
في  تتسبب  السعودي  اجلنائية  العدالة  نظام  فى 
جعل إهدار العدالة ظاهرة مألوفة، وهذا بناء على 
املثالب  وهذه  ووتش،  رايتس  هيومان  حتقيقات 
وفرض  املتهم،  براءة  افتراض  غياب  تشمل 
استدعاء  وعلى  الدفاع  مشاورات  على  القيود 
تصريح  رغم  باجلرم  واإلدانة  الدفاع،  شهود 
القضاة بالشك في ذنب املتهمني. والنوع الثالث 
يشمل  الشمولي  الطابع  ذات  االنتهاكات  من 
استخالص  بغرض  السيئة  واملعاملة  التعذيب 
لهذه  مراجعة  بال  واالستخدام  االعترافات 
باملخالفة  وذلك  احملاكم،  في  كأدلة  االعترافات 
الدولى  العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد  لإلعالن 
التي  واالتفاقيات  والسياسية،  املدنية  للحقوق 

صدقت عليها السعودية. 
قبل  من  املمارسات  هذه  مثل  عن  وينجم 
الشرطة أن ينتظر املتهمون في قلق في السجون 
ارتكبوه،  أنهم  املزعوم  اجلرم  طبيعة  معرفة  دون 
له  كان  )إن  هذا  ضدهم  االدعاء  دليل  هو  ما  أو 
وجود أصاًل(، ومتى يستجوبهم االدعاء، أو متى 
يوجد  السجون ال  إلى احملكمة. وفي  يصطحبهم 
فصل بني السجناء املُدانني واحمُلتجزين في السجن 
االحتياطي أو من هم ما زالوا بانتظار املثول أمام 

احملكمة.
األمر  هيئة  أيضًا  بها  تقوم  االنتهاكات  هذه 
إلنفاذ  هيئة  وهي  املنكر،  عن  والنهى  باملعروف 
العربية  اململكة  في  بالعمل  لها  مصرح  القانون 
السعودية . وفي عام 2005 قام ضباط الشرطة 
 5000 عددهم  البالغ  للهيئة  املنتمون  الدينية 
عنصر ومعهم 5000 متطوع، بتنفيذ 400000 
لزامًا  أصبح    2006 عام  ومنذ  اعتقال،  عملية 
على عناصر الهيئة – الذين ليس لهم زى رسمي 
إجراء  ميكنهم  وال  تعريف  شارات  يرتدوا  أن   –
نظاميني،  شرطة  رجال  بصحبة  إال  االعتقاالت 
الدينية السلطة مبوجب  ومت تخويل هذه الشرطة 
نظام صدر في 1980 ميكنهم من القيام باعتقال 
واحتجاز واستجواب األشخاص جراء جرائم غير 
بوجود  إذا عرفوا  اخلاصة  املنازل  محددة ودخول 

جرمية خطيرة  أثناء تواجدهم.
تعريف  ذكر  على   1980 عام  نظام  وجاء 

وتشمل  باملعروف،  األمر  هيئة  ملهام  فضفاض 
الواجبات  التباع  ونصحهم  الناس،  »إرشاد 
و...  اإلسالمية  الشريعة  في  املقررة  الدينية 
النهي عن املنكر مبا يحول دون ارتكاب احملرمات 
والتقاليد  العادات  اتباع  أو  شرعًا،  واملمنوعات 

السيئة أو البدع املنكرة«.  
لألعمال  تصنيف  على  النظام  يحتوي  وال 
التي تعتبر مبثابة سبب العتبار ارتكاب اجلرم أو 
سلوك  وأي  واالستجواب،  االعتقال  الستحقاق 
الواجب  والنصح«  »اإلرشاد  أعمال  ضمن  يعتبر 
غياب  جانب  وإلى  بها.  تقوم  أن  الهيئة  على 
تنتهك  التي  للتدخالت  السليم  القانوني  السند 
ممارسة حقوق اإلنسان، فإن هيئة األمر باملعروف 
تعتقل  حني  اجلزائية  اإلجراءات  نظام  تراعي  ال 
من  الرغم  على  بهم  املشتبه  وتستجوب  وحتتجز 
الهيئة   لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   9 املادة   أن 
والقبض  الضبط  يكون  أن   « ب�:  مسئوليها  تلزم 
والتعليمات  والقرارات  واألوامر  لألنظمة،  طبقًا 
تتوصل  ولم  اجلنائية«،  باإلجراءات  املتعلقة 
فيها  متكن  قضية  ألي  ووتش  رايتس  هيومان 
باملعروف  األمر  هيئة  أيدي  على  شخص محتجز 

من احلصول على متثيل قانوني بشكل عاجل.
العربية  اململكة  قدمت   2002 عام  وفي 
في  اجلزائية  لإلجراءات  نظام  أول  السعودية 
الدولية  املعايير  كل  يشمل  لم  أنه  إال  البالد، 
وفي  للمتهمني،  األساسية  باحلقوق  املتصلة 
وهما  قانونني،  احلكومة  عدلت   2007 أكتوبر 
شأنه  من  مما  املظالم،  ديوان  ونظام  القضاء  نظام 
هذا  في  التقدم  أن  إال  القضاء،  استقالل  تعزيز 
الشأن وغيره من أشكال اإلصالح كان بطيئًا وله 
العدالة  نظام  في  املتهمني  حقوق  على  األثر  أقل 
أنه  رايتس ووتش  اجلنائية؛ ولذلك ترى هيومان 
في  األساسية  الثغرات  تعالج  أن  السعودية  على 
ونظام  القضاء  قوانني  بإصالح  القضائي  نظامها 
اإلجراءات اجلزائية لضمان االلتزام مبعايير حقوق 
القضائي  النظام  يعانى  حيث  الدولية،  اإلنسان 
متغلغلة  ثغرات  وجود  من  احلالي  السعودي 
بالغ  لشك  أساسًا  تشكل  أنها  لدرجة  وكثيرة 
السجناء  ذنب  تثبت  ال  السعودية  احملاكم  أن  في 

احملكومني في محاكمات عادلة.
السعودية  السلطات  تأكيد  من  الرغم  وعلى 
بأعلى  يلتزم  السعودي  اجلنائي  النظام  أن  على 
ال  السعودي  القضاء  ممارسات  فإن  املعايير؛ 
أن  التصريحات،كما  هذه  مستوى  إلى  ترتقي 
ضمانات  تقدمي  تدعم  لم  املذكورة  اإلصالحات 
وال  السيئة  واملعاملة  التعسفي  االحتجاز  ضد 
حصول  إمكانية  من  الكافي  بالقدر  حّسنت  هي 

املتهمني على محاكمات عادلة. 



�� �لعدد 81 �أبريل  2008

حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  دعا 
فعالة  جهود  لبذل  الدولي  املجتمع  اإلنسان 
ملراجعة  العربية  احلكومات  دفع  أجل  من 
تشريعاتها وسياساتها وممارساتها مبا يتسق 
مع التزاماتها الدولية، والتي توجب احلماية 
اجلمعيات  تكوين  وحرية  االجتماع  حلرية 
يكفلها  التي  احلكومية،  غير  واملنظمات 
والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  العهد 

واالتفاقيات األخرى ذات الصلة. 
في  به  تقدم  الذي  بيانه  في  املركز  وشدد 
اإلنسان  حقوق  ملجلس  السابعة  اجللسة 
من  الثالث  في  بدأت  والتي  املتحدة،  باألمم 
اهتمام  إيالء  ضرورة  على   2008 مارس 
للمدافعني عن حقوق  احلماية  بتوفير  خاص 
العالم العربي، مشيرا في ذلك  اإلنسان في 
حترشات  من  األخيرة  اآلونة  شهدته  ما  إلى 
واملدافعني  اإلنسان  حقوق  مبنظمات  واسعة 
عن احلقوق واحلريات الدميقراطية في أغلب 
مصر  في  األخص  وعلى  العربية،  الدول 

وسوريا والبحرين وتونس.
التشريعات  أن  بيانه  في  املركز  وأكد 
العربية املنظمة للحق في تكوين اجلمعيات 
والوصاية  الهيمنة  األعم  الغالب  في  تكرس 
احلكومية على مقادير العمل األهلي، حيث 
يرتهن احلق في تأسيس اجلمعيات في غالبية 
ترخيص  على  باحلصول  العربية  البلدان 
وزارة  في  ممثلة  اإلدارة  جهات  من  مسبق 
الداخلية أو الشئون االجتماعية. كما حتفل 
احملظورات  من  بالعديد  العربية  التشريعات 
والتي  قانونًا،  ضبطها  يستعصى  التي 
الترخيص  حلجب  متجددًا  مدخاًل  تشكل 
قائم  هو  ما  وإغالق  حل  أو  اجلمعيات  عن 
كل  لتشمل  احملظورات  هذه  وتتسع  منها. 
ما ميكن تأويله من أهداف وأنشطة على أنه 
االجتماعي  والسلم  لألمن  تهديدًا  يشكل 
أو  العامة  املصلحة  أو  الوطنية  والوحدة 
أنه  تأويله على  ما ميكن  العام، وكل  النظام 

يعد انخراطًا في العمل السياسي أو احلزبي 
اإلدارة  تتمتع جهات  النقابي. كما  أو حتى 
التابعة للسلطة التنفيذية بصالحيات واسعة 
الدقيقة  التفصيالت  في  التدخل  لها  تؤمن 
تفرض  حيث  للجمعيات،  اليومي  للعمل 
التشريعات قيودًا صارمة على حق اجلمعيات 
اخلارجية  املنح  تلقي  أو  التبرعات  جمع  في 

من دون احلصول على موافقة جهة اإلدارة. 

و�سعية اأكرث قتامة: 
املجلس  أمام  بيانه  في  املركز  وأوضح 
عندما  قتامة  أكثر  تبدو  الصورة  أن  األممي 
واألشخاص  باملؤسسات  األمر  يتعلق 
اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  في  املنخرطة 
واحلريات الدميقراطية، حيث يجري التوسع 
تكوين  حلرية  املقيدة  القوانني  توظيف  في 
إلى جنب  االجتماع جنبًا  اجلمعيات وحرية 
التي  االستثنائية  التشريعات  مختلف  مع 
تقيد حرية الرأي والتعبير وتداول املعلومات 
ونشطاء  املؤسسات  بهذه  التنكيل  ُبغيَة 
هذا  وفي  والدميقراطية.  اإلنسان  حقوق 
إلى النصوص  اللجوء  السياق، يشيع كثيرًا 
العقابية الفضفاضة ملالحقة ومحاكمة هؤالء 

النشطاء. 
ترفض  املثال،  سبيل  على  سوريا،  ففي 
السلطات االعتراف بأي من منظمات حقوق 
اإلغالق  طائلة  تظل حتت  أنها  أي  اإلنسان، 
التوقيف  شيوع  على  فضاًل  حلظة،  أي  وفي 

واملنع من السفر واحملاكمات اجلائرة. 
حد  املاضي  فبراير  في  األمر  وصل  وقد 
العربية  “املنظمة  ب�  قيادي  عضو  إحالة 
القضاء  إلى  سوريا  في  اإلنسان”  حلقوق 
له  نشر  مقال  بسبب  وذلك  العسكري، 
على شبكة اإلنترنت حول واقع التعليم في 
سوريا اعتبرته السلطات “ميس هيبة الدولة 
للمادة  العامة طبقًا  بالسلطة  الثقة  ويضعف 
كما شنت  العقوبات”!!.  قانون  من   378

حملة  أيضا  املاضي  ديسمبر  في  السلطات 
اعتقاالت واسعة طالت عشرات األشخاص 
ممن شاركوا في اجتماعات “املجلس الوطني 
يدعو  الذي  اإلعالن  وهو  دمشق”،  إلعالن 
شامل  برنامج  تبني  إلى  السورية  السلطات 
وتعزيز  والدميقراطي  السياسي  لإلصالح 
عن  يقل  ال  ما  أحيل  وقد  اإلنسان.  حقوق 
ومعظمهم   – األشخاص  هؤالء  من  عشرة 
املنظمات  من  عدد  في  قياديون  أعضاء 
إلى  املدني-  املجتمع  إحياء  وجلان  احلقوقية 
متهيدًا   2008 يناير  أواخر  في  التحقيق 
وعلى  االتهامات  من  بعدد  حملاكمتهم 
رأسها: “إضعاف الشعور القومي” و”إيقاظ 
و”االنضمام  واملذهبية”  العنصرية  النعرات 
جمعية  “إنشاء  أو  سرية”  جمعية  إلى 
االقتصادي  الدولة  كيان  لتغيير  تهدف 

واالجتماعي”. 
النشطاء  من  عديدا  أن  إلى  البيان  وأشار 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  عن  املدافعني 
تنفيذًا  السورية  السجون  داخل  يقبعون 
ألحكام جائرة قضت بحبسهم ملدد تتراوح 
ما بني 3 و 12 سنة بتهم مماثلة، من أبرزهم 

ميشيل كيلو وكمال اللبواني. 
جمعية  إغالق  عن  ففضاًل  مصر،  في  أما 
اإلنسان”  حلقوق  القانونية  “املساعدة 
– وهي إحدى اجلمعيات الناشطة في فضح 
على  حصولها  بدعوى   – التعذيب  جرائم 
متويل من جهات خارجية  من دون احلصول 
على موافقة وزير التضامن االجتماعي، فقد 
أصدرت  أن  أيضًا  املصرية  للسلطات  سبق 
النقابية  اخلدمات  “دار  مقار  بإغالق  قرارًا 

تلعب  والتي  والعمالية” 
قبل  إنشائها  منذ  بارزًا  دورًا 
نحو 18 عامًا في الدفاع عن 
النقابية  واحلريات  احلقوق 

للعمال. 
وبينما كان من املأمول أن 

مدافعو حقوق اإلنسان حتت  احلصار..
القيود املفروضة على حرية التنظيم يف العامل  العربي

كمال عباس
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القيود  في  النظر  املصرية  السلطات  تعيد 
فإن  األهلي،  العمل  تكبل  التي  القانونية 
احلكومة  نية  إلى  تشير  املتاحة  املعلومات 
في تعديل قانون اجلمعيات رقم 84 لسنة 
يتعلق  فيما  تقييدًا،  أكثر  باجتاه   2002
النشاط  وميادين  الترخيص  بشروط 

والتمويل والتشبيك وغيرها. 
إلى  القاهرة  مركز  أشار  البحرين،  وفي 
شباب  “جمعية  رئيس  محاكمة  استمرار 
مباشرة  بتهمة  اإلنسان”  حلقوق  البحرين 
تسجيلها.  بيان  نشر  قبل  جمعية  نشاط 
وأشار إلى أن ما ال يقل عن عشرة جمعيات 
بحقوق  الصلة  وثيقة  مجاالت  في  تعمل 
في  شديدة  صعوبات  تواجه  اإلنسان 
تسجيلها.  عن  االمتناع  نتيجة  عملها 
البحريني”،  الطفل  “جمعية  بينها:  ومن 
و”جلنة العاطلني ومتدني األجور”، و”جلنة 
السكن  و”جلنة  املنفى”،  من  العائدين 

املالئم”، و”جلنة العريضة النسائية”. 
البحرينية  احملاكمة  إلى  أحيل  كما 
ألقي  قد  كان  النشطاء  من  سبعة  أيضًا 
املاضي  يناير   17 في  عليهم  القبض 
التظاهرات،  بسبب مشاركتهم في إحدى 
“املشاركة  ب�  تهمًا  إليهم  وجهت  وقد 
الشغب”،  وإثارة  قانوني  غير  جتمع  في 
إلى  تشير  تقارير  تلقى  قد  املركز  وكان 
تعرضهم للتعذيب، والذي شمل االعتداء 
بالكهرباء  والصعق  أحدهم  على  اجلنسي 

والضرب. 
أن  البحرينية  للسلطات  سبق  وقد 
أقدمت على إغالق أبرز املنظمات احلقوقية 
حلقوق  البحرين  “مركز  وهو  البالد  في 
اإلنسان” وذلك عام 2004، على خلفية 
دوره البارز في التضامن مع ضحايا حقوق 
اإلنسان والتصدي مللفات الفساد والتمييز 

في الوظائف. 
وسيلة  السلطات  تترك  لم  تونس،  وفي 
التونسية  “الرابطة  حول  اخلناق  إلحكام 
حلقوق اإلنسان” بصفة خاصة ومؤسسات 
منع  على  فعالوة  عمومًا،  املدني  املجتمع 
وظفت  السفر،  من  التونسيني  النشطاء 
عليها  تهيمن  والتي  القضائية،  الهيئات 

في  التنفيذية،  السلطة 
قضائي  حكم  استصدار 
السادس  املؤمتر  ببطالن 
في  التونسية  للرابطة 
لتبدأ   ،2005 ديسمبر 
أمني  حصار  فرض  بعده  من 

للرابطة  املركزي  للمقر 
وملقار فروعها دام ما يقرب 
فرضت  كما  عامني.  من 
حصارًا  أيضًا  السلطات 
على  املاضي  مايو  في  مماثاًل 
الوطني  “املجلس  مقر 

ونصف  شهر  زهاء  استمر  للحريات” 
إجراءاتها  في  كذلك  وعمدت  الشهر، 
املنح  بتجميد  التونسية  الرابطة  لتطويق 
اخلارجية التي أبرمتها الرابطة مع مؤسسات 

االحتاد األوربي. 
إلى  الترهيب  محاوالت  امتدت  كما 
أعضاء “اجلمعية الدولية ملساندة السجناء 
تونس  في  تأسست  والتي  السياسيني” 
قبل خمس سنوات، حيث مت توقيف أحد 
وتلقى  املاضي،  ديسمبر  في  محاميها 
تهديدًاَ باعتباره ميارس أنشطة غير قانونية 
بدعوى أن اجلمعية غير معترف بها، علمًا 
تأسيسها  بطلب  تقدمت  قد  كانت  بأنها 
رد  على  تتحصل  ولم  سنوات  خمس  منذ 
رسمي خالل املهلة التي يحددها القانون، 
امتناعها  تبرر  التونسية  السلطات  أن  غير 
اسمها  أن  بدعوى  اجلمعية  تسجيل  عن 

يوحي بأن في تونس سجناء سياسيني!!. 
اإلشارات  أن  إلى  القاهرة  مركز  ونوه 
تعني  ال  بعينها،  بلدان  حول  الواردة 
البلدان  باقي  في  األوضاع  أن  بالضرورة 
من  العديد  فهنالك  حاال،  أفضل  العربية 
تفسح  ال  ليبيا  وكذلك  اخلليجية  البلدان 
ونشطاء  اإلنسان  حقوق  ملنظمات  مجاال 

املجتمع املدني. 
اجلزائر  في  احلكم  خضوع  أن  كما 
العسكريني،  قبضة  حتت  طويلة  لسنوات 
حد  إلى  املدني  املجتمع  إضعاف  إلى  أدى 
بدوره  السوداني  املدني  واملجتمع  كبير. 
بإجراءات  كبيرة  بدرجة  متأثرا  يزال  ال 
مصادرة احلياة السياسية واجلمعياتية، التي 
استمرت لسنوات طويلة من بعد اإلطاحة 

باحلكم املدني عام 1989. 
كما أن أوضاع مؤسسات املجتمع املدني 
مسلحة،  نزاعات  تشهد  التي  البلدان  في 
العنيف  للهجوم  تتعرض  العراق  مثل 
واملستمر، وهو ما ينطبق أيضا على احلالة 
االحتالل  تأثير  حتت  سواء  الفلسطينية، 
أو حتت تأثير االقتتال بني جناحي السلطة 

الوطنية الفلسطينية. 
أن  إلى  النظر  القاهرة  مركز  ولفت 

مع  تسامحا  األكثر  هي  تظل  املغرب 
مؤسسات املجتمع املدني، في ظل التطوير 
النسبي  والتطور  تشريعاتها  شهدته  الذي 
امللحوظ في وضعية حقوق اإلنسان، الذي 
التسعينيات.  منتصف  منذ  البالد  شهدته 
من  أربعة  إحالة  من  مينع  لم  ذلك  لكن 
أعضاء “اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان” 
والتي   ،2007 مايو  في  احملاكمة  إلى 
ملدد  النافذ  بالسجن  معاقبتهم  إلى  انتهت 
بتهمة  بني سنتني وثالث سنوات،  تتراوح 
مشاركتهم  بسبب  باملقدسات”  “املساس 
عيد  احتفاالت  في  سلمية  تظاهرات  في 
شعارات  خاللها  من  انطلقت  العمال 
تشكل  السلطات  اعتبرتها  وهتافات  

مساسًا بشخص امللك أو بالنظام امللكي. 
وضع  أن  على  القاهرة  مركز  وشدد 
مراجعة  يتطلب  األوضاع  لهذه  حد 
التنظيم  حلق  املنافية  للتشريعات  شاملة 
وتكوين اجلمعيات وحرية التعبير وتداول 
املعلومات، كما يتطلب العمل على تعزيز 
جميع  وإلغاء  القضاء  استقالل  ضمانات 
على  فضال  االستثنائي،  القضاء  أشكال 
للقانون  الدولة  خضوع  مبدأ  من  اإلعالء 
اإلفالت  ومنع  احملاسبة  آليات  وتعزيز 
حقوق  انتهاكات  ملرتكبي  العقاب  من 

اإلنسان. 
مجلس  نظر  فقد  ذاته  السياق  وفي 
التقرير  في  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم 
حقوق  عن  املدافعني  أوضاع  حول  املفصل 
اإلنسان في العالم، والذي أعده مقرر األمم 
املتحدة املعني بحماية املدافعني عن حقوق 
رصدا  التقرير  هذا  تضمن  وقد  اإلنسان. 
مدافعو  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  ألبرز 
حقوق اإلنسان في مصر و13 دولة عربية 

أخرى.
وفد  موقف  للدهشة  مثيرا  كان  وقد 
اتهام  حد  وصل  الذي  املصرية  احلكومة 
املبادئ  بانتهاك  اإلنسان  حقوق  منظمات 
واإلنسانية!!  اإلنسان  حلقوق  األساسية 
أن  كلمته  في  احلكومي  الوفد  وزعم 
إدخالها  احلكومة  تزمع  التي  التعديالت 
على قانون اجلمعيات تستهدف تعزيز دور 
املنظمات غير احلكومية، كما انتقد تقرير 
املدافعني  بحماية  املعني  املتحدة  األمم  مقرر 
الذي  التقرير  وهو  اإلنسان،  حقوق  عن 
انتهاك  على  تبرهن  عديدة  وقائع  تضمن 
العاملي  اإلعالن  ملبادئ  املصرية  احلكومة 

حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان.

كمال اللبواني

ميشيل كيلو
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تقرير دويل ي�ؤكد

ن�سان يف ربوع ال�سودان تفاقم انتهاكات حقوق الإ

فالت من العقاب يف ظل ثقافة الإ
السودان  فى  االنسان  حقوق  حماية  تزال  ال 
لالنتهاكات  نتيجة  فقط  ليس  كبيرا  حتديا  متثل 
فحقوق  دارفور،  إقليم  في  املتواصلة  اجلسيمة 
في  شتى  أنحاء  في  باستمرار  تنتهك  اإلنسان 
السودان، مبا فى ذلك حرية التعبير وحرية تكوين 
اجلمعيات ويتوالى استهداف االحزاب السياسية 
املعارضة والصحفيني والطالب واملشردين داخليا 
وزعماء القبائل بسبب أنشطتهم، ذلك ما أكدته 
املقررة  سمر  سيما  السيدة  اخلصوص  وجه  على 
اخلاصة املعنية بحالة حقوق االنسان فى السودان 

فى تقريرها لهذا العام.
وقد رصد التقرير استمرار ارتكاب االنتهاكات 
اجلسيمة فى إقليم دارفور، فقد استمر استخدام 
وعشوائية  متناسبة  غير  قتالية  لوسائل  احلكومة 
الدولى،  اإلنسانى  القانون  بذلك  منتهكة  األثر، 
 2007 الثانى/نوفمبر  تشرين  فى  ورد  حيث 
فى  هبيلة  منطقة  استهدف  جوى  قصف  وقوع 
شنت  احلكومة  قوات  أن  ويدعى  دارفور،  غرب 
هجمات برية وجوية ضد مجموعة عربية منشقة 
القصف  القوات عددا من عمليات  ونفذت هذه 
اجلوي األخرى فى مناطق جنوبى مدينة نياال، فى 
شمال دارفور بهدف القضاء على جماعة عربية 
منشقة أخرى دخلت فى حتالف مع مجموعة عبد 
عدة  ذكرت   2007 ديسمبر  وفى  نور.  الواحد 
قصفا  انها شاهدت  الشرطة  ذلك  فى  مبا  مصادر 
تابعة  أنتينوف  طراز  من  طائرات  نفذتها  جويا 
للحكومة فى منطقة تقع جنوبى شرقى كلبس فى 

غرب دارفور.

املدنيون يدفعون الثمن
وال يزال املدنيون، وال سيما املشردون داخليا، 
عرضة للعنف واإليذاء. ففى أكتوبر 2007 ذكر 
قوات  شنته  لهجوم  تعرضت  مهاجرية  قرية  أن 
املتحالفة  وامليليشيات  احلكومة  من  مشتركة 
معها، ومتت محاصرة مجموعة من املصلني داخل 
مسجد وقيل إن 48 من املدنيني لقوا مصرعهم فى 
الهجوم، وذكر الفارون من الهجمات التى وقعت 
جنوبى دارفور ضد قريتى أم دخن وأم داروتا فى 
نوفمبر 2007، أن مجموعات كبيرة من رجال 
ميليشيات يرتدون زيا عسكريا حكومى الطابع 
دخلوا إلى القريتني وهم يطلقون النيران بشكل 
عشوائى وقاموا بسرقة املواشى واضرام النار فى 

املنازل.
دارفور  فى  داخليا  املشردين  إحساس  ويتفاقم 
ووجود  األسلحة،  انتشار  بسبب  االمن  بانعدام 
عناصر مسلحة داخل املخيمات واالنقسام املتزايد 

بحسب االنتماءات القبلية. وفى شمال دارفور، 
ال يزال مخيم أبوا شك للمشردين داخليا مسرحا 
بسبب  وكذلك  متواترة،  النار  إطالق  حلوادث 
وتعرضهم  تعسفيا  األشخاص  اعتقال  استمرار 
احلكومية،  االمنية  اجلهات  جانب  من  للتعذيب 
 ،2007 ديسمبر  فى  أنه  التقرير  ذكر  فقد 
على  أشخاص  ثالثة  أن  يدعى  دارفور  غرب  فى 
سيئة  ملعاملة  وتعرضوا  اعتقلوا  كلبس  من  األقل 
بسبب  الوطنى  واملخابرات  األمن  جهاز  قبل  من 
ابراهيم  جماعة  مؤيدى  من  انهم  فى  االشتباه 
ابكر هاشم، وباملثل قامت فى مايو 2007، فى 
جنوب دارفور، قامت ميليشيات من فصيل قبيلة 
القمر بعمليات اعتقال تعسفى استهدفت رجال 
من قبيلة املساليت يشتبه فى ان بعضهم يدعمون 

احدى اجلماعات املتمردة فى ام بريدا.
وال تزال النساء فى دارفور، ال سيما املشردات 
أشكال  من  وغيره  لالغتصاب  هدفا  داخليا، 
التقارير  فى  ورد  وحسبما  اجلنسى،  العنف 
املتصلة بإحداث سابقة كثيرة، فإن مرتكبى تلك 
فى  مسلحون  رجال  األحيان  أغلب  فى  اجلرائم، 
يتنقلون فى جماعات  املدنى  أو  العسكرى  الزى 

على ظهور اخليل أو اجلمال.
التقرير،  أورد  وحسبما  دارفور،  شمال  وفى 
املائة  فى   80 ضحايا  داخليا  املشردات  كانت 
عنها،  املبلغ  اجلنسى  العنف  حاالت  جميع  من 
وقد ذكرت النساء أن خطر االعتداء عليهن قائم 
وأغلبية  املخيمات.  فيه  يغادرون  وقت  أي  فى 
واقتصر  عنها،  يبلغ  لم  اجلنسى  العنف  إحداث 
على  احلاالت،  من  كثير  فى  الشرطة  إجراء 
إلجراء  خطوة  أية  اتخاذ  دون  الشكاوى  تلقي 
إلى  اجلرائم  تلك  ارتكابهم  املدعى  وتقدمي  حتقيق 

العدالة.
فى السياق ذاته، أصدر وزير العدل السوداني 
اتخاذها  الوزارة  التى تزمع  التدابير  إعالنا يحدد 
بهدف القضاء على العنف ضد املرأة فى دارفور، 
فى حني تعترف املقررة اخلاصة بجهود احلكومة، 
تثمر  لم  اجلهود  قلقها ألن هذه  تعرب عن  بأنها 
اى حتسن ملموس على األرض فى الفترة املشمولة 

بالتقرير.

فالت من العقاب الإ
أصيب  فقد  اخلاصة،  املقررة  تقدير  وبحسب 
بسبب  شديد،  بضعف  دارفور  فى  العدل  نظام 

ثقافة اإلفالت من العقاب، وسوء أداء نظام إنفاذ 
السلك  فى  واملوارد  املوظفني  ونقص  القانون، 
وانعدام  العام،  املدعى  مكتب  وفى  القضائى 
البيانات  من  عدد  أشار  فقد  السياسية.  اإلرادة 
العامة التى أدلت بها احلكومة السودانية إلى أن 
احملاكم اجلنائية اخلاصة بشأن األحداث فى دارفور 
انشئت للتعامل مع اجلرائم اجلنائية الرئيسية التى 
شهدها اإلقليم، والتى ميكن وصفها بأنها جرائم 
حرب أو جرائم ضد االنسانية ، وقد عرضت منذ 
إنشائها فى يونيه 2005 وحتى نهاية 2007، 
113 قضية فقط أمام تلك احملاكم، ولكنها كانت 
جميعا متعلقة بجرائم عادية ال صلة لها بأي من 

الهجمات التى اتسم بها الصراع فى دارفور.
العام  املدعى  إلى  دارفور  فى  الوضع  وأحيل 
مجلس  قرار  مبوجب  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 
من  سنتني  وبعد   ،2005 مارس   1593 األمن 
االبتدائية  الدائرة  أصدرت  اجلنائية،  التحقيقات 
باحملكمة اجلنائية الدولية فى أبريل 2007 أمرين 
بإلقاء القبض على شخصني ارتكبا جرائم حرب 
وجرائم ضد اإلنسانية وقد بعثت احملكمة بطلب 
تنفيذ األمرين إلى احلكومة السودانية التي لم تف 
القبض  بإلقاء  القرار  مبوجب  القانونى  بالتزامها 

على الشخصني املتهمني وتسليمهما.
املختلطة  العملية  نشر  أن  التقرير  أكد  وقد 
فى  دارفور  فى  املتحدة  واألمم  األفريقى  لالحتاد 
ديسمبر 2007، ال تزال تواجه صعوبات مبا فى 
السودان  القوات واملعدات، وحكومة  ذلك نشر 
بعض  على  باعتراضها  النشر  عملية  تسهل  ال 
منح  عدم  وكذلك  أفريقيا،  خارج  من  الوحدات 
إلى  الوصول  سبل  وإعاقتها  بالطيران،  اإلذن 

األرض واملياه وحماية املدنيني.

التعذيب واإ�ساءة املعاملة
تزال  ال  أنه  التقرير  أكد  آخر،  صعيد  وعلى 
العدالة واملساءلة تشكالن حتديا رئيسيا، السيما 
وجنوب  شمال  فى  اخلطيرة  اجلرائم  يخص  فيما 
السودان. ففى شمال السودان، ما زال جهاز األمن 
األشخاص  ويحتجز  يعتقل  الوطنى  واملخابرات 
إتاحة  أو  اتهامات  توجيه  دون  طويلة  لفترات 
ممارسة  عن  متواترة  تقارير  وثمة  قانونى،  متثيل 
فى  التعذيب  وميارس  املعاملة،  واساءة  التعذيب 
تستخدم  اعترافات  انتزاع  بغرض  األحيان  بعض 
أمام  جنائية  قضايا  فى  احملتجزين  لتوريط  الحقا 
القتل  تهمة  2007وجهت  فبراير  ففي  احملاكم، 

سحر سيد صبري
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احملكمة،  إلى  تقدميهم  جرى  شخصا   19 إلى 
ببراءة  حكم  صدر   2007 اغسطس  نهاية  وفى 
9 من املتهمني اطلق سراحهم بعد اعتقالهم ملدة 
سنة تقريبا، وفى نوفمبر 2007 قضت احملكمة 
بحقهم  وصدر  الباقني  العشرة  املتهمني  بادانة 
حصرا  تستند  اإلدانات  وكانت  باإلعدام،  حكم 
بعد  املتهمون  بها  أدلى  اعترافات  إلى  تقريبا 
اعتقالهم لفترة طويلة تعرضوا خاللها للتعذيب 

وإساءة املعاملة.
بدارفور  املتعلقة  السالم  بداية محادثات  وقبل 
واملخابرات  األمن  جهاز  قام  ليبيا،  سرت،  فى 
احتجاز  وعمليات  اعتقاالت  بحملة  الوطنى 
أبناء  طالت  وضواحيها  اخلرطوم  فى  تعسفية 
دارفور من أنصار جناح عبد الواحد نور فى جيش 
حترير السودان، وبلغ مجموع املعتقلني من أتباعه 
فى الفترة من 20 سبتمبر إلى 4 ديسمبر 200 
ثالثون شخصا تعرض بعضهم للحبس االنفرادى 

والتعذيب أو إساءة املعاملة.
اعتقاالت  حملة  احلكومة  أجرت  كما 
مسعى  فى  واسعة  تعسفية  قضائية  ومالحقات 
ضد  احمللى  املجتمع  احتجاجات  لكبح  واضح 
الواقعة  الشمالية  الوالية  فى  مشروع سد كجبار 
أغسطس  من  ابتداء  اخلرطوم،  من  الشمال  إلى 
جماعة  االعتقاالت  استهدفت  حيث   2007
اعتقال ستة  للمشروع وجرى  املعارض  “احملس” 
سراحهم  أطلق  ثم  يومني  أو  يوم  ملدة  أشخاص 
بتهمم  اجلنائية  املالحقة  يواجهون  وهم  بكفالة، 
اعتقلت  كما  االحتجاجية،  باألنشطة  تتعلق 
لسد  الشعبية  اللجنة  من  ناشطني  ثالثة  الشرطة 
سراحهم  أطلق  أغسطس  أواخر  فى  كجبار 
بتهم  معهم  التحقيق  نتائج  تظهر  ريثما  بكفالة 
التآمر وارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام، وفى 
سبتمبر 2007 تعرض آخرون من الناشطني فى 
قضية السد لالحتجاز لفترات متباينة فى مرافق 
الوطنى  واملخابرات  األمن  جلهاز  تابعة  احتجاز 
أحداث  خالل  وقع  كما  الشمالية.  الوالية  فى 
السد بعض القتلى ورد فى تقارير غير رسمية أن 
فى  التعاون  رفضت  الشرطة  توقف ألن  التحقيق 
القتل  أفرادها املسئولني عن حاالت  كشف هوية 
إجراءات  أي  اتخذت  قد  السلطات  ان  يبدو  وال 

ملساءلة اجلناة.

عالم الرقابة على و�سائط الإ
عرضة  اخلرطوم  فى  اإلعالم  وسائط  تزال  وال 
التى  الرقابة  طريق  عن  التعبير  حرية  لتقييد 
متارس حسب احلالة، وتفرض السلطات بني احلني 
واآلخر احلظر على نشر املعلومات، كما يستخدم 
ملنع  اإلعالم،  وسائط  ضد  اجلنائية  التشريعات 
الصحف من نشر مقاالت عن قضايا ذات اهتمام 
قام  وقد  اإلنسان.  حقوق  بانتهاكات  تتعلق  عام 
بحظر  بالصحافة  اخلاص  العام  االدعاء  مكتب 
قيد  تكون  جنائية  دعاوى  أي  عن  مقاالت  نشر 
واملخابرات  األمن  جهاز  قام  كما  التحقيق، 
الوطنى باستدعاء ثالثة من الصحفيني واملدافعني 

فى  معهم  حتقيقات  وأجرى  اإلنسان  حقوق  عن 
خاللها  إليهم  وجه   2007 نوفمبر  فى  اخلرطوم 
أسئلة عن مختلف املجموعات العاملة فى مجال 
فى  يشاركون  التى  والصحافة  اإلنسان  حقوق 

أنشطتها أو لديهم معلومات عنها.
وفى جنوب السودان تواجه إقامة العدل حتديا 
السلطة  استعمال  واساءة  التدخل  فى  يتمثل 
كبير  حد  وإلى  املدنيني،  املسئولني  جانب  من 
إلى  التقارير  أشارت  حني  وفى  العسكريني، 
حاالت عديدة، فإن أعمال القتل التى وقعت فى 
يامبيو فى 4 تشرين الثانى/نوفمبر 2007 تقف 
بالتاكيد شاهدا على ذلك النها حتدت املؤسسات 

املسؤولة عن سيادة القانون حتديا صريحا.
تتعلق  عديدة  حوادث  عن  تقارير  ووردت 
إنفاذ  عن  املسؤولني  أيدى  على  األرواح  بفقدان 
عدة  عن  كذلك  تقارير  وردت  كما  القانون، 
حاالت اعتداءات جنسية واغتصاب، من ضحايا 
قصر، ارتكبها جنود من اجليش الشعبى لتحرير 
السودان والوحدات املدمجة املشتركة، وفى حني 
لم  اجلرائم،  هذه  مرتكبى  بعض  على  القبض  مت 
يلق القبض على اآلخرين على الرغم من حتديدهم 
وحتديد أماكنهم، وظل إنشاء اللجان املتخصصة، 
بشأن  للمساءلة  فعالة  غير  آلية  تاريخه،  حتى 
هذه احلوادث ، فنتائج التحقيق غير معلنة، وال 
تثبت مسؤوليتهم عن  من  تتبعها جهود حملاكمة 

االنتهاكات.

.. وا�ستباكات يف اجلنوب
األمد  طويل  املشروع  غير  االحتجاز  يزال  وال 
والتعسفى، يثير بالغ القلق فى جنوب السودان، 
عليهم  القبض  ألقى  احملتجزين  من  فأعداد كبيرة 
كما  بذلك،  لهم  مأذون  غير  أشخاص  قبل  من 
“احلبس  فى  ألشخاص  كثيرة  حاالت  توثيق  مت 
ودون  إليهم  تهم  أية  توجيه  دون  الوقائى” 
فى  النساء  من  كبيرة  أعداد  وهناك  موافقتهم، 
مراكز االحتجاز بتهم غير واضحة تتعلق بالزنى، 
إلى  التقارير  وأشارت  باالغتصاب،  حتى  أو 

صادرة  ألحكام  وفقا  احملتجزات   النساء  حاالت 
عن محاكم عرفية، كما فى بلدة الناصر.

املاء  بسبب  القبلية  االشتباكات  تزال  وال 
التقارير  وتفيد  مستمرة.  واملاشية  واألراضي 
املورلي  بني  وبور  جونقلي  في  اشتباكات  بوقوع 
ودينكا بور في مناسبات مختلفة، وهو ما أسفر 
ُعلقت  وقد  واألرواح.  األموال  في  خسائر  عن 
مؤقتًا عمليات العودة املنظمة في والية جونقلي 
الصدامات  عن  الناجتة  األمن  انعدام  حالة  بسبب 
يخص  فيما  قائمة  الشواغل  تزال  وال  القبلية. 
واليات  إلى  وكينيا  أوغندا  من  الالجئني  عودة 
االستوائية ألن األراضي ال يزال يشغلها األشخاص 
لتحرير  الشعبي  اجليش  وأفراد  داخلًيا  املشردون 

السودان. 
االقتصادية  باحلقوق  النهوض  عملية  أما 
أنها  التقرير  أكد  فقد  والثقافية،  واالجتماعية 
تسير ببطء شديد. في جنوب السودان، وأوضح 
بجنوب  الصحة  وزارة  مؤخرًا  أصدرته  تقرير 
لوفيات  معدل  أعلى  به  السودان  أن  السودان 
من  رضيع   102 ميوت  إذ   : العالم  في  األمهات 
من   %5.13 وميوت  حي؛  مولود   1000 كل 
سن  بلوغ  قبل  السودان  جنوب  في  األطفال 
اخلامسة؛ ويستغرق الوصول إلى مصدر مياه في 
املائة فقط  في  املتوسط 45 دقيقة؛ ويذهب 16 
من األطفال إلى املدرسة االبتدائية؛ ويكمل 9.1 
% فقط من األطفال الدارسة باملدرسة االبتدائية، 
تعترضه  األساسية  املرافق  إلى  الوصول  أن  كما 
أخطار إضافية تتمثل في انعدام األمن في مناطق 
ما  حسب  القبلية،  االشتباكات  عقب  معينة 

أوردته التقارير في عدة مناسبات. 
التمتع  في  خطير  قصور  وجود  الشائع  ومن 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق 
ثمة  املناطق  بعض  ففي  االنتقالية،  املناطق  في 
التعليم  خدمات  توزيع  في  احملسوبية  نحو  ميل 
والرعاية الصحية استنادًا إلى االنتماء العرقي أو 
السياسي، وفي تطور إيجابي أطلقت وزارة املالية 
على  سيركز  الذي  األزرق  النيل  إغاثة  مشروع 
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توفير املياه وخدمات الصحة والتعليم والطرق.
عن  تقارير  عدة  وردت  أنه  التقرير  وذكر 
وقوع اشتباكات فى املناطق االنتقالية، بني البدو 
األزرق(،  النيل  )والية  الدمارزين  فى  والرحل 
فى  بيكورى  بني  بالقرب  والبدو  الفالتة  وبني 
النوبة  وبني  األزرق(  النيل  قيسان )والية  محلية 
جنوب  )والية  جنك  أبو  منطقة  فى  واملسيرية 
من  العديد  وقتل  طعن  عن  أسفرت  كردفان(، 
عن  تقارير  ووردت  اآلالف.  وتشريد  األشخاص 
اعتداءات وانتها كات ارتكبتها احلركة الشعبية 
انتماءاتهم  بسبب  املدنيني  السودان ضد  لتحرير 
عن  تقارير  وردت  كما   . السياسية  أو  الدينية 
حدوث انتهاكات في جنوب كردفان من جانب 

الشرطة التابعة للحركة والشرطة احلكومية .
 وبناء على ذلك أكدت املقررة اخلاصة مجددًا 
بحقوق  املتصلة  السابقة  التوصيات  جميع  على 
تقاريرها،  في  والواردة  ُتنفذ،  لم  التي  اإلنسان 
اإلنسان،  حلقوق  السامية  املفوضية  تقارير  وفي 
وباإلضافة  بدارفور،  املعني  اخلبراء  فريق  وتقارير 

إلى ذلك أوص�ت باآلتي:
1- أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية مبا يلي:

- مراجعة القوانني الوطنية وفقًا التفاق السالم 
الشامل والدستور الوطني املؤقت ومعايير حقوق 
في  األولوية  إيالء  وينبغي  الدولية؛  اإلنسان 

االهتمام ملراجعة قانون األمن الوطني.
- التصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب وضمان 
مزاعم  جميع  في  الواجب  النحو  على  التحقيق 
اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
ال  القضاء،  إلى  بسرعة  اجلناة  وإحالة  الدولي، 

سيما من يتولون مسؤولية القيادة.
- التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية 
املتهمني  على  القبض  إللقاء  الدولي  واملجمتع 

بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
2- أن تقوم الفصائل املتحاربة مبا يلي:

القانون  يفرضها  التي  واجباتها  احترام   -
اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدولي 

الدولي، ال سيما في ما يتعلق بحماية املدنيني.
مبن  املدنيني،  ضد  الهجمات  جميع  إنهاء   -
فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان والعاملون في 

املجال اإلنساني.
3- أن تقوم حكومة جنوب السودان مبا يلي:

- تسريع عملية إصالح القوانني، وفقًا التفاق 
جلنوب  املؤقت  وللدستور  الشامل،  السالم 

السودان، ومعايير حقوق اإلنسان الدولية. 
- منع تدخل اجليش الشعبي لتحرير السودان 
الشرطة  عمل  في  سيما  وال  العدالة،  إقامة  في 
اجليش  املالئم ألفراد  التدريب  وتوفير  والقضاء؛ 
حكومة  مؤسسات  في  ُيدمجون  الذين  السابقني 

جنوب السودان.
العقاب،  من  اإلفالت  لظاهرة  التصدي   -
الواجب في جميع  النحو  التحقيق على  وضمان 
وإعالن  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات  االدعاءات 
نتائج اللجان املخصصة للجمهور، وتقدمي اجلناة 

فورًا إلى العدالة، وتعويض الضحايا.

حتت شعار »العدالة لدارفور« دشنت 29 منظمة 
تدعو  عاملية  حملة  بأسره،  العالم  نطاق  على 
األشخاص  توقيف  ضمان  إلى  الدولي  املجتمع 
اإلنسانية وجرائم  بارتكاب جرائم ضد  املتهمني 
حرب في دارفور، بالسودان، على وجه السرعة 
ويأتي  الدولية.  اجلنائية  احملكمة  إلى  وتسليمهم 
إطالق احلملة في الذكرى األولى إلصدار احملكمة 
متهمنْي  بحق  توقيف  مذكرتي  الدولية  اجلنائية 

بارتكاب مثل هذه اجلرائم. 
احملكمة  أصدرت   ،2007 أبريل   27 ففي 
املتعلقة  التوقيف  أولى مذكرات  الدولية  اجلنائية 
للشؤون  السابق  الدولة  وزير  ضد  بدارفور 
وزعيم  هارون،  أحمد  السودان،  في  الداخلية 
تهمًا  إليهما  موجهة  ُقشيب،  علي  اجلنجويد، 
اإلنسانية. ضد  وجرائم  حرب  جرائم   بارتكاب 
امللزمة  السودانية،  السلطات  رفضت  وقد 
قانونيًا بالتعاون مع احملكمة مبوجب قرار مجلس 
فيهما  املشتبه  توقيف   ،1593 الدولي  األمن 
ولم  متكرر،  نحو  على  احملكمة  إلى  وتسليمهما 
وبعد  السودان.  داخل  قضائيًا  مبالحقتهما  تقم 
– املشتبه  الرجالن  عام على ذلك، ما زال هذان 
في ارتكابهما جرائم اضطهاد واغتصاب واعتداء 
في  قرى  أربع  في  مدنيون  ضحيتها  ذهب  وقتل 
فحسب،  باحلرية  ليس  يتمتعان   – دارفور  غرب 

بل أيضًا بالسطوة واجلاه. 
منصب  ليشغل  هارون  أحمد  ترقية  متت  فقد 
مسئول  وهو  اإلنسانية،  للشؤون  الدولة  وزير 
أنفسهم،  املزعومة  رفاه ضحايا جرائمه  اآلن عن 
وهو اآلن حلقة وصل مهمة مع قوة حفظ السالم 
الهجني لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي، املسئولة 
وفي  اجلرائم.  هذه  مثل  ضد  املدنيني  حماية  عن 
جلنة  عضوية  في  ُعنينِّ   ،2007 أيلول  سبتمبر/ 
ضحايا  من  املقدمة  الشكاوى  سماع  تتولى 
انتهاكات حقوق اإلنسان في السودان، أما املشتبه 
فيه اآلخر، علي قشيب، فكان في حجز السلطات 
بتهم أخرى في وقت صدور مذكرتي  السودانية 
أكتوبر/ في  عنه  اإلفراج  مت  أنه  إال  التوقيف، 
األدلة،  توافر  عدم  بزعم   2007 األول  تشرين 
“العدالة  حملة  في   املنضوية  املنظمات  ودعت 
لدراسات  القاهرة  مركز  بينها  –ومن  لدارفور” 
إلى االستجابة  الدولي  املجتمع  حقوق اإلنسان- 
هذين  توقيف  ضمان  أجل  من  واجلماعية  القوية 
املشتبه فيهما على وجه السرعة وتسليمهما إلى 

احملكمة اجلنائية الدولية ملقاضاتهما. 
وحثت املجتمع الدولي على القيام مبا يلي: 

املنابر  وفي  العلن  في   – األذهان  إلى  يعيد  أن 
للحكومة  القانونية  الواجبات   – اخلاصة 

تتعاون  أن  في   1593 القرار  مبوجب  السودانية 
الدولية؛ اجلنائية  احملكمة  مع  تامًا   تعاونًا 
تقوم  حتى  السودانية  السلطات  على  يضغط  أن 
وعلي  هارون  أحمد  بتوقيف  السرعة  وجه  على 
 قشيب وتسليمهما إلى احملكمة اجلنائية الدولية.
بصورة  األنظار  لدارفور”  “العدالة  حملة  وتركز 
خاصة على ضرورة ضمان مجلس األمن واالحتاد 
األوروبي واالحتاد األفريقي وغيرهما من الهيئات 
مع  السودان  تعاون  منفردة  والدول  اإلقليمية 

احملكمة.
على  يتعني  أنه  التأسيس  حلملة  بيان  وأكد 
مجلس األمن، الذي قرر إحالة الوضع في دارفور 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية، أن يتحمل مسؤولية 
خاصة في دعم احملكمة، وفي إظهار أنه لن يتساهل 
السودانية  احلكومة  تقيد  عدم  مع  اليوم  بعد 
العام  املدعي  تقارير  وستشكل   .1593 بالقرار 
وزيارات  األمن  مجلس  إلى  املقدمة  للمحكمة 

املجلس للسودان فرصًا مهمة في هذا الشأن. 
ودعا البيان األمني العام لألمم املتحدة، بان كي 
السلم  أن  على  متكررة  بصورة  أكد  الذي  مون، 
انفصام، أن يدعو  يدًا بيد دون  والعدالة ميضيان 
علني  بشكل  البشير،  عمر  السوداني،  الرئيس 
إلى وضع حد لعرقلة حكومته سير العدالة فيما 

يخص اجلرائم التي يطالها القانون الدولي.  
قوة  وهو  األوروبي،  االحتاد  أن  على  أكد  كما 
يتعني  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  إنشاء  في  رائدة 
خطوات  اتخاذ  عبر  إليها  الدعم  يقدم  أن  عليه 
في  األوروبي  االحتاد  أصدر  فقد  قوية.  سياسية 
مارس/آذار إعالنًا رئاسيًا قال فيه: “إنه في حال 
مجلس  قرار  مبقتضيات  التقيد  عدم  استمرار 
األوروبي  االحتاد  فإن  رقم 1593،  الدولي  األمن 
ضد  مناسبة  إضافية  تدابير  اتخاذ  يدعم  سوف 
من يتحملون املسؤولية عن عدم تعاون السودان 
مع احملكمة اجلنائية الدولية”. وينبغي أن يواصل 
االحتاد األوروبي دعمه العلني للمحكمة ويضغط 
احملكمة  مع  التعاون  أجل  من  السودان  على 

واالستجابة ملا ورد في مذكرتي التوقيف. 
كما أن على االحتاد األفريقي واجلامعة العربية 
التزامها  إظهار  أيضًا  اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة 
احلكومة  وفاء  لضمان  خطوات  باتخاذ  بالعدالة 

السودانية بواجباتها. 
احلملة  لهذه  انضمت  التي  املنظمات  قائمة 
في  الدولية،  املنظمات  من  بارزا  عددا  تشمل 
ووتش  رايتس  وهيومان  الدولية  العفو  مقدمتها 
جانب  إلى  اإلنسان،  الدولية حلقوق  والفيدرالية 
واألفريقية  األوروبية  املنظمات  من  العديد 

والعربية والكندية.

من أجل العدالة في دارفور
حملة دولية ملالحقة مرتكبي جرائم احلرب في دارفور
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اإلنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  تقدم 
الشخصية،  للحقوق  املصرية  املبادرة  ومنظمة 
مبداخلة شفهية مشتركة أمام مجلس حقوق اإلنسان 
 باألمم املتحدة في دورته املنعقدة في مارس 2008.
مدير  بهجت  حسام  ألقاها  التي  املداخلة  تعرضت 
إلى  الشخصية”،  للحقوق  املصرية  “املبادرة 
قد  التي  التعبير،  أشكال  بعض  تثيره  الذي  اجلدل 
ملعتقداتهم.   أو  لآلخرين،  الدينية  للمشاعر  تسيء 
املواقف  لكافة  اإلدانة  اإلطار  هذا  في  وسجلت 
معينة  جماعات  أو  أقليات،  فيها  تتعرض  التي 
على  متعمد،  بشكل  الوصم  أو  السلبي،  للتنميط 
العنف  أو  التمييز  على  التحريض  إلى  يؤدي  نحو 
تتسم  مجتمعات  إقامة  إلى  بالتطلع  ويضر  ضدها، 
املداخلة  لكن  والتسامح.  والتنوع  بالتعددية 
سجلت أيضا بقلق شديد االجتاه املتزايد لدى بعض 
احلكومات في توظيف املمارسات املسيئة لألديان، 
 من أجل فرض مزيد من القيود على حرية التعبير.
تشهده  ما  إلى  السياق،  هذا  في  املداخلة  وأشارت 
املنطقة العربية من استخدام واسع للقيود القانونية 
إلى  باإلساءة  واملتعلقة  املنضبطة  وغير  الفضفاضة 
جترمي  أو  معاقبة  أو  تقييد  في  وازدرائها،  األديان 
مع  تتفق  ال  التي  النقدية،  األكادميية  البحوث 
الرقابة  لفرض  أو  لألديان،  السائدة  التفسيرات 
على أشكال التعبير الفني، أو حتى لتبرير التعصب 
الدينية. األقليات  ضد  االجتماعي  أو   الرسمي، 
املقبولة  الضوابط  أن  على  املداخلة  وأكدت 
تلتزم  التي  تلك  هي  التعبير،  حرية  ممارسة  على 
وأنه  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  القانون  مبعايير 
نفسه،  احلق  تعطيل  في  تستخدم  أن  يجوز  ال 
النقدي. التعبير  أشكال  حظر  خالل   من 
اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  وكان 
قد  التعبير  بحرية  املعنية   ،”19 “املادة  ومنظمة 
مجلس  أصدره  الذي  للقرار  إدانتهما  عن  أعربا 
مارس   28 في  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 
والية  تعديل  بهدف  أعضائه،  أغلبية  مبوافقة 
واختصاصات املقرر اخلاص حلرية التعبير. وقد صدر 
منظمة  وفد  من  مقدمة  ملقترحات  استجابة  القرار 
املؤمتر اإلسالمي والوفد الكوبي. وكان املجلس، في 
اليوم السابق على صدور هذا التعديل، قد وافق على 
والذي  باألديان  التشهير  قرار بشأن محاربة  إصدار 
التعبير. حرية  تقليص  على  اآلخر  هو   سيعمل 
التوظيف  إدانتهما  واملادة 19  القاهرة  وأكد مركز 
املتكرر ملجلس حقوق اإلنسان، بغرض مترير أجندة 
اإلنسان،  وتعزيز حقوق  بنشر  معنية  سياسية غير 
وعلى العكس من ذلك تعمل على حماية احلكومات 

ومساعدتها على إحراز أهدافها السياسية.
حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  طالب  وقد 

األعضاء  الدول   19 املادة  ومنظمة  اإلنسان 
شأنها  من  التي  السلبية  للتوجهات  بالتصدي 
تأييد  أو  ورعاية  التعبير،  حرية  تقويض 
أجل: من  أخرى  وسائل  واستكشاف   قرارات 
- االعتراف و التأكيد على الدور اإليجابي الذي لعبته 
وال تزال تلعبه حرية التعبير وحرية الصحافة، مبا في 
 ذلك دورها في الترويج للحق في املساواة وفي العدالة.
ملختلف  اإلنسان  حلقوق  الدولية  احلماية  تعزيز   -
حماية  خاصة  وبصفة  واألفراد.  اجلماعات 
والعدالة،  واملساواة  احلياة  في  األفراد  حقوق 
األقليات  السيما  األقليات،  حقوق  وكذلك 
والعنف. والقهر  الكراهية  أعمال  من   الدينية، 
التعاون  لتعزيز  املتحدة  األمم  مفوضي  كل  دعوة   -
حلرية  أفضل  فهم  ترويج  بهدف  بينهم،  فيما 
للتجزئة. اإلنسان  حقوق  قابلية  وعدم   التعبير 
كما دعت املادة 19 ومركز القاهرة جميع الوكاالت 
في  العاملة  املدني  املجتمع  منظمات  لدعم  املانحة 
تلك  التعبير، السيما  الصحافة وحرية  حقل حرية 
كي  اإلسالمي؛  املؤمتر  منظمة  دول  في  املتمركزة 
جلسات  في  املشاركة  من  املنظمات  هذه  تتمكن 
الدفاع  من  تتمكن  ولكي  اإلنسان،  حقوق  مجلس 
عن وحماية حرية التعبير بشكل أفضل وأن متارس 
الضغط بشكل أكثر تأثيًرا وفاعلية من أجل تعزيز 

حرية التعبير.
املجتمع  منظمات  من  منظمة   38 انضمت  وقد 
املدني من مختلف أنحاء العالم ، أغلبيتها من الدول 
موقف  إلى  اإلسالمي،  املؤمتر  منظمة  في  األعضاء 
بيان  في  ودعت   19 املادة  ومنظمة  القاهرة  مركز 
مشترك إلي تعزيز اختصاصات و صالحيات املقرر 
ورفض  والتعبير،  الرأي  حلرية  املتحدة  لألمم  اخلاص 

التعديل الذي تقدمت به منظمة املؤمتر اإلسالمي.
تقدمت  قد  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  وكانت 
بشكل رسمي خالل اجللسة السابقة ملجلس حقوق 
التعديل إلطار  باقتراح  املتحدة  التابع لألمم  اإلنسان 
عمل وتفويض وصالحيات املقرر اخلاص حلرية الرأي 
والتعبير ، وهو التعديل الذي أشارت املنظمات إلى 
 “ مهمة  اخلاص  املقرر  عاتق  على  يضع  إقراره  أن 
استغالل  فيها  يحدث  التي  احلاالت  ورصد  متابعة 
االستغالل  هذا  ميثل  عندما  التعبير  حرية  في  احلق 
فعاًل من أفعال التمييز علي أساس عرقي أو ديني، 
مبوجب املادة 19 )3( واملادة 20 من العهد الدولي 
للحقوق املدنية والسياسية والتعليق العام رقم 15 
للجنة إنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ، والتي 
تتضمن حظر نشر وترويج كافة األفكار املبنية علي 
ذلك  باعتبار  الكراهية  أو  العرقي  التفوق  أساس 

يتسق مع حرية الرأي والتعبير«.
التعديل  أن  بيانها  في  املنظمات  وأكدت 

املقرر  وصالحيات  تفويض  من  يقلص  املقترح 
فيه  حتتاج  الذي  الوقت  في  التعبير  حلرية  اخلاص 
والتعزيز. احلماية  من  مزيد  إلي  التعبير   حرية 
: إلى  بالنظر  عديدة  إشكاليات  التعديل   ويثير 
الصالحيات  جوهر  مع  يتناقض  التعديل  إن   -1
املقرر  دور  أن  إذ  اخلاص:  املقرر  بها  يتمتع  التي 
متثل  التي  التعبيرات  في  البحث  هو  ليس  اخلاص 
النظر  هو  دوره  ولكن  التعبير  حرية  عن  خروجًا 
التعبير  حرية  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  في 
آخر  جانب  من  وهناك  ذلك.  ومراقبة  ومتابعة 
في  محدد  دور  لها  املتحدة  األمم  في  عديدة  أجهزة 
العرقية  الكراهية  علي  التحريض  ألشكال  النظر 
العنصري”  التمييز  إنهاء كافة أشكال  “ جلنة  مثل 
 والتي خصصت الكثير من االهتمام لهذه القضية.
2- التعديل املقترح يفتقد إلي التوازن: إذ أنه يركز 
أن  من  بداًل  التعبير  حرية  وتقييد  حتديد  علي  فقط 
يركز على السبل املناسبة لتحقيق التوازن الواجب 
حرية  في  للحق  اإليجابية  احلماية  متطلبات  بني  ما 
لدعاوي  حد  وضع  يقتضيه  وما  والتعبير  الرأي 

التحريض علي الكراهية الدينية والعرقية.
أن  من  البيان  على  املوقعة   املنظمات  وحذرت 
هذا التعديل قد صيغ بعبارات غير منضبطة، األمر 
الذي يجعل القانون الدولي حلقوق اإلنسان بشكل 
عرضًة  اخلصوص  وجه  علي  اخلاص  والتكليف  عام 
ألشكال مختلفة ومتباينة من إساءة الفهم والتأويل 

بشكل مضلل.
القانون  أن  على  املوقعة  املنظمات  وشددت 
علي  محددة  بضوابط  يسمح  كان  وإن  الدولي، 
هذه  أن  إال  األفراد  سمعة  حلماية  والتعبير  القول 
القيود ال تتسع لتشمل األديان بحد ذاتها. والقانون 
والتعبير  القول  علي  القيود  متاما  مينع  ال  الدولي 
لهذه  احملدد  املجال  يؤطر  ولكنه  األديان،  حلماية 
التمييز ضدهم  يتم  أال  املؤمنني  إن من حق  القيود. 
علي أساس معتقداتهم، ولكن الدين نفسه ال ميكن 

جعله محميًا من االنتقاد.
الذي  التصاعد  إلي  وبالنظر  أنه  البيان  وأضاف 
يصير  فإنه  التسامح،  عدم  حلالة  العالم  يشهده 
دعم  علي  يؤكد  أن  اإلنسان  حقوق  مجلس  علي 
حرية التعبير ذاتها، كأحد أكثر الوسائل واألدوات 
مبا  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  ضد  فعاليًة  واملوارد 
مجلس  وعلي  املساواة.  في  احلق  انتهاك  ذلك  في 
ومؤسسات  هياكل  كافة  يدعو  أن  اإلنسان  حقوق 
بينها،  فيما  التعاون  لتعزيز  املتحدة  األمم  وآليات 
جتزئه  إمكانية  لعدم  أفضل  فهم  إلي  الدعوة  باجتاه 
أو تقسيم حقوق اإلنسان، وما يعنيه هذا املبدأ في 

املمارسة.

اإلساءة إلى األديان 
ال ينبغي أن تكون مسوغا ملصادرة حرية الرأي والتعبير


