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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حلقوق �لإن�سان.  

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

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

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

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

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

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

نائب �ملدير

زياد عبد التواب

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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كان اأحد اأبرز طموحات القوى الثورية والدميقراطية يف اأعقاب الثورة امل�رصية، يتجه �سوب 

من  والع�رصين  اخلام�س  لثورة  الرئي�سية  الأهداف  ن�سو�سه  ترتجم  للبالد،  جديد  د�ستور  كتابة 

يناير؛ يف اإجناز التحول الدميقراطي وتاأ�سي�س دولة مدنية حديثة تعمل على تعزيز حقوق وحريات 

كان  الع�سكرية.  املدنية  العالقات  هيكلة  باإعادة  وامل�ساواة،وتقوم  املواطنة  قيم  وتر�سخ  املواطنني 

اإجناز هذه املهمة يتطلب اأن تت�سم عملية �سياغة الد�ستور بالتجرد مل�سلحة الوطن ل مل�سلحة حزب 

اأو جماعة اأو تيار �سيا�سي بعينه ومبا ي�سمن اأن يغدو الد�ستور اجلديد وثيقة قانونية اجتماعية، حتقق 

الوحدة بني املواطنني عرب العرتاف بالتنوع وتقنينه والحتفاء به، وت�سعى لتحقيق اأهداف الثورة.

اإل اأن القوى ال�سيا�سية التي هيمنت على عملية اختيار اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية، وبالتايل على 

كتابة الد�ستور، مل تبال بهذه الأهداف والطموحات ومل ت�ستطع كتمان رغبتها العارمة يف اإق�ساء 

التيارات ال�سيا�سية والفكرية واملجتمعية التي مل يكن لها حظ وافر يف نتيجة النتخابات الربملانية. 

وهكذا تعامل اأع�ساء جمل�سي ال�سعب وال�سورى، يف اختياراتهم لأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية ل�سياغة 

التوافق املجتمعي  التدابري الالزمة لتوفري  اتخاذ  املغالبة الأثري لديهم، وجتاهلوا  الد�ستور، مبنطق 

هذا العدد
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املطلوب ل�سياغة هذه الوثيقة التاريخية، وهو الأمر الذي كان من �ساأنه اأن ي�سمن التعبري عن اإرادة 

ال�سعب امل�رصي باأكمله.

وهكذا انتهت اجلمعية التاأ�سي�سية لو�سع د�ستور ل يلبي طموحات واأهداف الثورة، وقد رف�ست 

املجتمع  ُيعربرّ عن  ل  اأنه  واعتربت  الد�ستور،  فل�سفة وم�سمون  امل�رصية  الإن�سان  منظمات حقوق 

امل�رصي بتعُدديته الثقافية والدينية والعرقية وال�سيا�سية وُيهدر قيم املواطنة وامل�ساواة واحلرية وحقوق 

الإن�سان. واأكدت املنظمات احلقوقية اأن الد�ستور اجلديد ي�سعى لرتميم اأركان ال�ستبداد ال�سيا�سي، 

بتبنيه نظاًما يكر�س �سلطات وا�سعة لرئي�س اجلمهورية متماثلة مع ما كان يتمتع به يف عهود ما قبل 

ثورة 25 يناير، كما اأنه يفتح الباب اأمام تاأ�سي�س دولة دينية تع�سف باحلقوق واحلريات.

وقد انهمكت القوى والأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية، التي هيمنت على ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية، 

ا د�ستورًيا ل مثيل له. وقد زعم  يف الرتويج لد�ستورها اجلديد، قبل اإقراره ر�سمًيا، باعتباره ن�سً

واحد من اأبرز اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية اأن »هذا الد�ستور منوذج ُيحتذى به بني د�ساتري العامل، بل 

اإن الب�رصية مل ت�سل بعد اإىل احلقوق واحلريات التي كفلها هذا الد�ستور« وهي املزاعم التي حر�ست 

على  اجلمهورية،  رئا�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سيا�سية،  والأحزاب  القوى  لهذه  التابعة  الدعاية  ماكينة 

التاأكيد عليها واإبرازها كحقيقة ل تقبل اجلدال. يف هذا الإطار ي�سعى ملف هذا العدد من »رواق 

والدميقراطية  الإن�سان  بحقوق  يتعلق  فيما  وذلك  الإدعاء؛  هذا  �سحة  مدى  اختبار  اإىل  عربي« 

والعدالة الجتماعية ونظام احلكم.)1(

ُيعرف  بات  ما  الإ�سالميني، يف دول  اأثر �سعود  تتناول  العدد درا�سة  �ستطالعون يف هذا  كما 

الدينية  الأبعاد  اأخرى عن  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة  الإن�سان،  العربي، على و�سعية حقوق  بالربيع 

والإثنية يف اإدارة التنوع الثقايف يف �سمال ال�سودان. كما يحتوي العدد على قراءة نقدية يف كتاب 

»الإ�سالم وعلمانية الدولة« للباحث والأكادميي ال�سوداين البارز عبد الله النعيم. 

واأخرًيا؛ ي�سم العدد تقريرين اأ�سدرهما مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف نهاية عام 

2012. التقرير الأول حول و�سعية حقوق الإن�سان يف م�رص بعد مرور املائة يوم الأوىل من حكم 

الدامية التي قامت بها جمموعات  الثاين توثيًقا لالعتداءات  التقرير  م  الرئي�س حممد مر�سي، ويقدرّ

منتمية للحزب احلاكم على املعت�سمني ال�سلميني اأمام ق�رص الحتادية الرئا�سي.

مدير التحرير        

)1( للمزيد: راجع ق�سم الوثائق بالعدد؛ حيث يحتوي على جمموعة من البيانات ال�سحفية ال�سادرة عن منظمات حقوق 

الإن�سان امل�رصية للتعليق على ت�سكيل اجلمعية التاأ�سي�سية وانتقاداتها ومالحظاتها ب�ساأن م�سودات الد�ستور.

هذا العدد
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* كاتب وباحث.

�ضالحيات الرئي�س ونظام احلكم ما بني د�ضتوري 1971 و2012

 فرعونية جديدة اأم �ضلل �ضيا�ضي؟

�سيف �سالح *

ا�ستندت دعاية جماعة الإخوان امل�سلمني، التي هيمنت مع حلفائها من الإ�سالميني على عملية 

اأبرزها الرتويج للقطيعة التي  اأركان،  كتابة د�ستور م�رص ما بعد حكم ح�سني مبارك، اإىل عدة 

اأحدثها الد�ستور اجلديد مع د�ستور 1971 الذي حكم البالد حتى �سقوط الرئي�س ال�سابق يف فرباير 

2011، وبخا�سة فيما يتعلق برتكيز ال�سلطات يف يد رئي�س اجلمهورية. 

هذه القطيعة، كما قال قادة اجلماعة وذراعها ال�سيا�سية -حزب احلرية والعدالة- �سملت اإعادة 

هيكلة باب نظام احلكم يف الد�ستور اجلديد لي�ستند على ت�سور قائم على النظام املختلط الذي تتبناه 

بع�س الدول الدميقراطية كفرن�سا والربتغال. ويف هذا الإطار اأكد حممد البلتاجي، ع�سو اجلمعية 

اأو  ديكتاتوًرا  ي�سنع  »ل  اجلديد  الد�ستور  اأن  بالقاهرة،  والعدالة  احلرية  حزب  واأمني  التاأ�سي�سية 

فرعونا اأو مت تف�سيله لرئي�س معني؛ لأنه ت�سمن مواد حتد من �سلطات رئي�س اجلمهورية، وجعل 

نظام احلكم اأقرب للربملاين ولي�س رئا�سيا، وهو ما يف�رص عدم وجود مادة يف الد�ستور تلزم تعيني 

نائب للرئي�س؛ حيث اعترب رئي�س احلكومة الرجل الثاين يف الدولة.«)1(
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العالقات  تفكيك  الد�ستور اجلديد، يقوم على  اأعمق، ملواد باب نظام احلكم يف  اأن حتليال  اإل 

التي ين�سئها الد�ستور ما بني اأفرع احلكم الثالثة )التنفيذية والت�رصيعية والق�سائية(، وعالقة ذلك كله 

بالإطار الناظم للعملية ال�سيا�سية برمتها؛ يظهر اأن توازن ال�سلطات ل يزال يعاين اختالل �سديًدا 

ناحية موؤ�س�سة الرئا�سة، بال�سكل الذي ميثل ا�ستمرارا للثقافة ال�سيا�سية القدمية التي متحورت خالل 

عقود طويلة حول راأ�س ال�سلطة التنفيذية.

رئي�س الوزراء: �ضانع �ضيا�ضات اأم موظف؟

رئي�س  تعيني  �سالحية  »منفردا«  اجلمهورية  لرئي�س  اأعطى  الذي   1971 لد�ستور  خالفا 

الثقة  منح  النواب  حالة رف�س جمل�س  يوجب، يف  اجلديد  الد�ستور  فاإن  )املادة 141(،  الوزراء 

ملجل�س  اآخر  رئي�س  بتكليف  الرئي�س  يقوم  اأن  اجلمهورية،  رئي�س  اختاره  الذي  احلكومة  لرئي�س 

الوزراء من احلزب احلائز على اأكرثية مقاعد جمل�س النواب )املادة 139(.

للوهلة الأوىل، يبدو هذا التغيري جذريا يف منح حزب اأو ائتالف الأغلبية دورا مهما يف ر�سم 

تعتمد جزئيا على معرفة �سالحيات  الفعلية،  املمار�سة  ترجمته يف  اأن  اإل  للبالد؛  العامة  ال�سيا�سة 

رئي�س احلكومة نف�سه، ومدى قدرته على التاأثري على ال�سيا�سة العامة با�ستقاللية ن�سبية عن رئي�س 

اجلمهورية.

الد�ستور اجلديد  اأن  لتقييم دور رئي�س الوزراء، فال يبدو  اإذا كانت الن�سو�س، هي معيارنا 

تعيني  على  قدرته  خا�سة  احلكومة،  رئي�س  وظائف  اعتباره  ميكن  عما  وا�سحة  اإجابات  يقدم 

الوزراء. فاإذا كانت املادة 141 من د�ستور 1971 متنح بو�سوح رئي�س اجلمهورية حق تعيني 

الوزراء ونوابهم، فاإن الد�ستور اجلديد يتغا�سى كلية عن هذه التف�سيلة املهمة)2(. فاملادة 159 من 

د�ستور 2012 تعدد ثمانية اخت�سا�سات لرئي�س احلكومة، لي�س من بينها اختيار وزرائه اأو نوابه. 

ل على وجه الدقة عما اإذا كان من �سالحية الربملان  املادة 139 من الد�ستور نف�سها بدورها، ل ُتف�سِّ

»ت�سكيل  على  عدمها  من  الثقة  منح  مفهوم  تق�رص  بل  ما،  لوزارة  مر�سح  �سالحية  مناق�سة  مثال 

اأو  الربنامج  تفا�سيل  يف  النواب  جمل�س  تدخل  حدود  ندري  اأن  دون  من  وبرناجمها«  احلكومة 

ت�سكيل الوزارة.

يف ال�سياق ذاته، تثري املدة الزمنية املذكورة يف املادة 139 نف�سها ت�ساوؤلت عما اإذا كانت كافية 

فبينما  الوزراء.  لرئا�سة  مر�سحني  ثالثة  لربامج  م�ستفي�سة  ملناق�سة  الفر�سة  النواب  جمل�س  لتمنح 

كانت املادة 133 من د�ستور 1971، ل ت�سع اأي قيد زمني على جمل�س ال�سعب لقبول اأو رف�س 

برنامج احلكومة وت�سكيلها، وهو الأمر الذي ي�سمح نظريا مبناق�سة وا�سعة؛ جند اأن الد�ستور احلايل 

�ضالحيات الرئي�س ونظام احلكم ما بني د�ضتوري 1971 و2012



11

العدد 63رواق عربي

يفر�س فرتة 90 يوما يتم خاللها يف احلد الأق�سى بحث برامج ثالثة مر�سحني للوزارة. واحتفظ 

الد�ستور احلايل، ك�سابقه، بحق الرئي�س يف حل جمل�س النواب اإذا ف�سل يف اإقرار برنامج احلكومة.

حمدودية دور رئي�س احلكومة، تت�سح اأي�سا يف افتقاره اإىل �سالحيات، يتمتع بها نظريه يف 

بع�س الأنظمة �سبه الرئا�سية كفرن�سا على �سبيل املثال. فح�سب املادة 141 من الد�ستور امل�رصي، 

اأن  الوزراء ونوابه والوزراء من دون  فاإن رئي�س اجلمهورية ميار�س �سلطاته بوا�سطة رئي�س 

الد�ستور  املادة 19 من  احلال يف  كما هو  ال�سالحيات،  تلك  قيد على  اأي  هوؤلء  اأي من  يفر�س 

الفرن�سي التي تفر�س توقيع رئي�س الوزراء على اأي قرار لرئي�س اجلمهورية قبل اأن يدخل حيز 

التنفيذ. يف فرن�سا اأي�سا، لرئي�س الوزراء �سالحيات اأخرى، ل يتمتع بها نظريه امل�رصي، من 

اأهمها طلب تعديل الد�ستور )املادة 89( بالإ�سافة اإىل اأحقيته طلب عقد جل�سات غري عادية للربملان 

)املادة 29( وهاتان �سالحيتان تقعان ح�رصيا �سمن منطقة نفوذ الرئي�س امل�رصي الد�ستورية.

وب�رصف النظر عن تراث م�رص الرئا�سي الطويل، اإل اأن حقيقة كون الرئي�س منتخبا ب�سكل 

مبا�رص، فاإنه �سيظل، بحكم �رصعيته النتخابية، �ساحب الثقل الأكرب يف اإدارة ال�سلطة التنفيذية، 

حتى بفر�سية �سيطرة حزب مناف�س له على اأغلبية مقاعد غرفتي الربملان.

ت�ضكيل البريوقراطية وحما�ضبة احلكومة

ت�سكيل  اإعادة  �سبه مطلقة يف  الرئي�س �سالحيات  اإعطاء  �سابقه يف  د�ستور 2012 عن  يجد  مل 

البريوقراطية املدنية والع�سكرية، وتعيني ال�سفراء والق�ساة، بالإ�سافة اإىل روؤ�ساء الهيئات امل�ستقلة.

فاملادة 147 من الد�ستور احلايل التي تتناول �سالحيات الرئي�س يف تعيني »املوظفني املدنيني 

وخالفا   .1971 د�ستور  من   143 املادة  مع  تتطابق  تكاد  ال�سيا�سيني«،  واملمثلني  والع�سكريني 

تلك  مثل  متنح  ل  الرئا�سي،  النظام  تعتمد  التي  الدميقراطية  الد�ساتري  فاإن  ال�سائع،  لالعتقاد 

ال�سالحيات املطلقة لرئي�س اجلمهورية يف اإعادة ت�سكيل وهيكلة جهاز الدولة بال اأي قيد.

موافقة  ت�سرتط  املثال،  �سبيل  على  الأمريكي،  الد�ستور  يف  الثاين  الف�سل  من  الثانية  فاملادة 

جمل�س ال�سيوخ على قيام الرئي�س بتعيني اأع�ساء احلكومة والق�ساة الفيدراليني وال�سفراء. وعلى 

املنوال نف�سه، حتدد املادة 84 من الف�سل الثاين يف الد�ستور الربازيلي جمموعة من املنا�سب املدنية 

الف�سل  من   52 املادة  متنح  فيما  اختيارها،  اجلمهورية  لرئي�س  يحق  التي  والق�سائية  والع�سكرية 

الرابع، يف الد�ستور نف�سه، جمل�س ال�سيوخ وحده حق تعيني جمموعة اأخرى من املنا�سب، منها 

حمافظ البنك املركزي والنائب العام.
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ومن الوا�سح اأن تقلي�س �سالحيات الرئي�س يف اإعادة هيكلة اأجهزة الدولة عن طريق ا�سرتاط 

املدنيني  )املوظفني  املطاطة  العبارة  من  بدل  بعينها،  منا�سب  حتديد  اأو  منتخب  جمل�س  موافقة 

والع�سكريني(، ل يهدف �سوى اإىل خلق جهاز بريوقراطي قائم على الكفاءة، ول ت�سيطر على 

مواقعه، اأو على اآليات الرتقي داخله، اأي ح�سابات مبنية على حما�س�سات حزبية من اأي نوع. 

هذا الهاج�س، من بني هواج�س اأخرى، كان ينبغي على وا�سعي الد�ستور امل�رصي تالفيها، 

خا�سة مع وجود تخوفات مما ي�سمى مب�رصوع »اأخونة« الدولة وال�سيطرة على مفا�سلها احليوية. 

ويف ال�سياق نف�سه، فاإن املواد اخلا�سة بتحديد مدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة )نف�س مدة 

الرئي�س( لعدة منا�سب مهمة، كالنائب العام وروؤ�ساء هيئات مكافحة الف�ساد، واجلهاز املركزي 

للمحا�سبات، وحمافظ البنك املركزي ورئي�س املفو�سية الوطنية لالنتخابات تطرح ت�ساوؤلت عما 

هذه  ا�ستقاللية  فكرة  يهدم  الذي  بال�سكل  املفا�سل  هذه  ال�سيطرة على  برغبة يف  مدفوعة  كانت  اإذا 

الأجهزة املهمة.)3(    

هذا التخوف، رمبا وجد ترجمته الواقعية يف مالب�سات الإعالن الد�ستوري املكمل الذي اأ�سدره 

الرئي�س يف 21 نوفمرب 2012، وقام مبوجبه بعزل النائب العام عبد املجيد حممود، وتعيني نائب 

عام جديد بعدما اأدخل ن�سا يحدد فرتة عمل النائب العام باأربعة اأعوام.)4( 

من ناحية اأخرى، ل يبدو اأن اأي تطور يذكر قد اأدخل على �سالحيات الربملان لتعزيز دوره 

الد�ستور  من   125 اإىل   123 من  فاملواد   .1971 بد�ستور  مقارنة  احلكومة  ومراقبة  حما�سبة  يف 

اجلديد والتي تو�سح اآليات توجيه الأ�سئلة وال�ستجوابات، والتقدم بطلبات الإحاطة للوزراء تكاد 

ال�سابق. ما تغفله هذه املواد هو عدم و�سع حد  الد�ستور  للمادتني 124 و125 من  تكون مماثلة 

زمني اأق�سى ملثول امل�سئولني التنفيذيني اأمام غرفتي الربملان اأو اإحدى جلانها النوعية، بل تكتفي 

بتحديد حد اأدنى )�سبعة اأيام على الأقل(، وهو الأمر الذي يهدد بتكرار ظاهرة امتناع الوزراء اأو 

من ينوب عنهم عن المتثال اأمام الربملان كما كان يحدث يف املا�سي. �سحيح اأن الد�ستور منح 

جمل�س النواب يف املادة 126 حق �سحب الثقة من وزير معني اأو من احلكومة برمتها، اإل اأنه ربط 

مثل هذا الإجراء مبناق�سة ال�ستجواب والذي ل يوجد عليه اأي قيد زمني حمدد. ومن هنا، وقيا�سا 

برتاث التجاهل احلكومي الطويل للربملان، حتى ذلك الذي انتخب بعد الثورة، كان واجبا على 

كاتبي الد�ستور اأن يتبنوا اآلية اأكرث ح�سما وو�سوحا ملراقبة اأداء احلكومة ب�سكل دوري وفعال، كما 

هو حادث يف الربازيل، على �سبيل املثال، حيث ين�س د�ستورها على توجيه تهمة »الف�ساد« لأي 

م�سئول حكومي ميتنع عن الظهور اأمام الربملان يف مدة زمنية حمددة.
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الت�ضريع والفيتو الرئا�ضي:

اقتب�س د�ستور 2012 ب�سكل �سبه كامل كل فل�سفة الت�رصيع التي و�سعها د�ستور 1971 ب�سقيها 

)من  قوانني  مقرتحات  بتقدمي  اجلمهورية  لرئي�س  ي�سمح  الد�ستورين  فكال  والت�رصيعي.  التنفيذي 

اأنهما ي�سمحان للرئي�س مبمار�سة حق نق�س القوانني  اخت�سا�س رئي�س الوزراء يف فرن�سا(، كما 

التي ل ميكن جتاوزها اإل باأغلبية الثلثني.

فبينما لي�س من النادر اأن متنح الد�ساتري الدميقراطية الرئا�سية حق نق�س م�رصوعات القوانني 

كما هو احلال يف الوليات املتحدة والربازيل، اإل اأن ا�سرتاط موافقة الربملان بن�سبة 66 يف املائة 

لتجاوز الفيتو الرئا�سي رمبا يكون عائقا لتعميق عملية النتقال الدميقراطي يف بلد كم�رص. فبعد 

اأكرث من �ستة عقود من جتريف ممنهج لل�سيا�سة، ميتاز امل�سهد امل�رصي ب�سكل عام، با�ستثناء جماعة 

الإخوان امل�سلمني، بغياب الكيانات احلزبية الكبرية التي ميكن اأن حتوز اأغلبية برملانية وا�سحة يف 

اأقل تقدير. واإذا اأ�سفنا على ذلك طبيعة النظام النتخابي الذي يجمع ما بني  املدى املتو�سط على 

الفردي والتمثيل الن�سبي، يبدو منطقيا ال�ستنتاج اآن جماعة الإخوان امل�سلمني �ستظل تتمتع لوحدها 

بهام�س مريح داخل الربملان املقبل، الأمر الذي يثري ت�ساوؤل عما اإذا كانت مادة النق�س الرئا�سي 

مل�رصوعات القوانني قد مت الحتفاظ بها خدمة مل�سلحة حزبية ما اأكرث من كونها جزءا اأ�سيال لفر�س 

مفهوم توازن ال�سلطات.

اأ�سباب اإ�سافية تدفع اإىل العتقاد باأن الد�ستور احلايل، فيما يتعلق بعملية الت�رصيع على �سبيل 

كونها  من  اأكرث  احلالية،  القوى  توازنات  خريطة  العتبار  يف  اأخذا  مالحمه  ر�سمت  قد  املثال، 

مدفوعة بالرغبة يف دفع العملية الدميقراطية، القائمة على التوافق، اإىل الأمام.

زيادة �سالحيات جمل�س ال�سورى الت�رصيعية وتركيبته دليل على ذلك. فخالفا للد�ستور ال�سابق 

�سالحيات  باإعطاء  احلايل  الد�ستور  تو�سع  فقد  ا�ست�ساريا،  دورا  ال�سورى  جمل�س  منح  والذي 

�سيطرة  مرجعه  هذا  كان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  على  يبعث  ب�سكل  الربملان  يف  العليا  للغرفة  ت�رصيعية 

بعد  ل�سنة  بوجوده  �سيحتفظ  الذي  احلايل  املجل�س  مقاعد  من  باملائة   59 على  امل�سلمني  الإخوان 

القائمة  ال�سورى  جمل�س  انتخاب  طريقة  اأي�سا،  العتبار  يف  اأخذنا  واإذا  النواب.  جمل�س  انتخاب 

على الدوائر الوا�سعة، وعدم عدالة متثيل النواب لإجمايل عدد ال�سكان، يبدو منطقيا اجلزم باأن 

جماعة الإخوان امل�سلمني، ب�سبكاتها النتخابية الوا�سعة ومواردها املالية، �ست�سمن ال�سيطرة على 

هذا املجل�س يف املدى املتو�سط.

اأع�ساء  من  باملائة  تعيني ع�رصة  الرئي�س يف  بحق  احلايل  الد�ستور  احتفاظ  هو  الريبة  يزيد  ما 

جمل�س ال�سورى )كانت الن�سبة الثلث يف د�ستور 1971(، وهو الأمر الذي �سيوفر جلماعة الإخوان 

�ضيف �ضالح



رواق عربي

14

العدد 63

�سي�سيطر  النظر عمن  املقبلة ب�رصف  الفرتة  ال�سيا�سي يف  املجال  امل�سلمني ورئي�سها ورقة مهمة يف 

على جمل�س النواب املقبل؛ الأمر الإ�سكايل الآخر، واأخذا برتاث د�ستور 1971، هو عدم حتديد 

اإىل  بالإ�سارة  والكتفاء  ال�سورى،  ملجل�س  الأق�سى  املقاعد  لعدد   128 مادته  يف  احلايل  الد�ستور 

العدد الأدنى وهو 150 ع�سوا. هذه الثغرة قد توفر مدخال يف امل�ستقبل للتالعب ب�رشوط اللعبة 

ال�سيا�سية عن طريق زيادة عدد مقاعد جمل�س ال�سورى.

يف ال�سياق نف�سه، احتفظ الد�ستور اجلديد بنف�س �رشوط �سابقة فيما يتعلق بقدرة جمل�س النواب 

ومت  بقانون،  مقرتحا  قدم  برملاين  نائب  اأي  حترم  احلايل  الد�ستور  من   101 فاملادة  الت�رصيعية. 

رف�سه من اإعادة تقدميه يف دور النعقاد نف�سه، بينما ل ت�سع القيد نف�سه على مقرتحات القوانني 

)املادة   1971 د�ستور  يف  نف�سه  الن�س  على  وجريا  احلكومة.  اأو  اجلمهورية  رئي�س  من  املقدمة 

110(، فاإن الد�ستور احلايل يطيل من قدرة النواب على اإمرار م�رصوعات القوانني عن طريق 

ا�سرتاط اإحالتها اإىل جلنة املقرتحات واللجنة النوعية املخت�سة، فيما حتال مقرتحات القوانني املقدمة 

من ال�سلطة التنفيذية مبا�رصة اإىل اللجان النوعية لدرا�ستها قبل طرحها على املجل�س.

يبدو اأن املنطق احلاكم لهذه الن�سو�س هو التاأثر بفل�سفة الد�ساتري الفرن�سية ما قبل 2008، والتي 

املجال�س  املقدمة من  تلك  املقدمة من احلكومة على ح�ساب  للم�ساريع  الت�رصيع  اأولوية  كانت ت�سع 

املنتخبة، وهو تقليد اتبع يف كل برملانات م�رص منذ خم�سينيات القرن املن�رصم. 

حق الدعوة لال�ضتفتاء:

مثل د�ستور 1971، احتفظ الد�ستور اجلديد لرئي�س اجلمهورية يف مادته 150 بحق الدعوة اإىل 

ا�ستفتاء »يف امل�سائل املهمة التي تت�سل مب�سالح الدولة العليا«. �سحيح اأن كال من الرئي�سني ال�سابقني 

ال�سادات ومبارك مل يلجاأ اإىل ال�ستفتاء كاآلية حلل اخلالفات ال�سيا�سية، ب�سبب �سيطرة حزبيهما على 

اأو  ال�ستفتاء،  تعرف جمالت  اأي �سوابط  دون  املادة  هذه  الإبقاء على  اأن  اإل  ال�سعب،  جمل�س 

ت�سرتط موافقة الربملان اأي�سا، قد ي�سمح بتكرار بع�س جتارب اأوروبا ال�رشقية واأمريكا الالتينية 

حني جلاأ زعماء اإىل ال�ستفتاء كو�سيلة �سعبوية لتجاوز اأغلبية برملانية معار�سة لهم.

الق�ضاء:

�سهد الف�سل اخلا�س بال�سلطة الق�سائية بع�س التح�سن فيما يتعلق بتعزيز ا�ستقالل الق�ساء مقارنة 

راأيها يف  اإبداء  الق�سائية حق  للجهات  اأعطت  اجلديد  الد�ستور  من  فاملادة 169  بد�ستور 1971. 

اأن  الق�ساة على �رصورة  املادة 170، فق�رصت ندب  اأما  ل�سئونها.  املنظمة  القوانني  م�رصوعات 

�ضالحيات الرئي�س ونظام احلكم ما بني د�ضتوري 1971 و2012
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يكون كامال منعا لت�سارب امل�سالح، فيما و�سعت املادة 173 �رشوط اختيار النائب العام.

وعلى الرغم من هذا التقدم اجلزئي، فاإن الد�ستور احلايل احتفظ اأي�سا بنف�س الإ�سكاليات القدمية 

املوجودة يف د�ستور 1971، ومنها على �سبيل املثال عدم تو�سيح كيفية تعيني الق�ساة اآو عزلهم، 

اأو و�سع اآلية لتحديد مرتباتهم وهي كلها م�سائل مهمة ل�سمان ا�ستقالل الق�ساء.

الأمر الآخر الذي يثري القلق هو تغيري اخت�سا�سات املحكمة الد�ستورية العليا؛ حيث حذف حق 

املحكمة يف »تف�سري الن�سو�س الت�رصيعية« يف املادة 175 من الد�ستور اجلديد، فيما كان الد�ستور 

القدمي ين�س عليها، من غري اأن ي�ساحب ذلك تف�سري اأي جهة �سيناط لها ذلك، وهل هي الربملان 

اأم غريه؟!.

كربى اإيجابيات الد�ستور اجلديد كانت الن�س بو�سوح على حق الرئي�س يف فرتتني رئا�سيتني، 

مدة كل منهما خم�س �سنوات غري قابلة للتجديد، وهو تطور ملحوظ عن د�ستور 1971 التي تركها 

مفتوحة. اإل اأن ما قد يثري بع�س القلق هو �سماح الد�ستور -كما جرى يف عام 1980- لرئي�س 

اجلمهورية بعمل ا�ستفتاء �سعبي ي�سمح له مبد فرتات الرئا�سة. الإيجابية الكربى الثانية كانت تقييد 

حق الرئي�س يف اإعالن حالة الطوارئ، وا�سرتاط موافقة غرفتي الربملان عليها وملدة حمددة.

فيما �سبق حاولت اأن اأبني، اعتمادا على مقارنة الن�سو�س، م�ساحات ال�ستمرارية والقطيعة 

ا�ستبدادي ل  اأن تثبيت دعائم حكم  اإىل  اأنه ينبغي الإ�سارة  اإل  ما بني د�ستوري 1971 و2012؛ 

ينجز ب�سكل كامل اعتمادا على ن�سو�س قانونية، بل ت�سنده تر�سانة اأخرى من الهياكل املادية التي 

متنحه وجودا واقعيا.

د�ستور 2012 يحتوي على مواد، قد ت�سمح يف ظل �رشوط معينة، باإعادة اإنتاج الفرعون، 

اأو فرعونية جديدة، ل ت�ستند فح�سب على زعيم كلي القدرة يعتمد على اأجهزة اأمنية، بل ي�سار 

هنا اإىل ال�ستعا�سة اأي�سا بجهاز حزبي فعال يوفر جمال الهيمنة على امل�رصح ال�سيا�سي ب�سكل يجعل 

منط ال�ستبداد اأقرب اإىل مناذج ال�سني اأو املك�سيك ما قبل حتولها الدميقراطي؛ حيث مل تكن نقطة 

ارتكاز ال�سلطوية قائمة على احلاكم الفرد.

تفتح  قد  الإخوان،  خل�سوم  ب�سدة  مالت  لو  الأر�س  على  القوى  توازنات  فاإن  املقابل،  يف 

اإمكانيات اأخرى للد�ستور ا�ستنادا اإىل فكرتي ت�سكيل احلكومة، و�سحب الثقة منها، بالإ�سافة اإىل 

قد  الديناميكية،  هذه  بديناميكية جديدة.  ي�سمح  الآن، مما  كتابتها  يجب  التي  الت�رصيعات  منظومة 

ف�سل  اإذا  ال�سلل  احتمالت  اأي�سا يف طياتها،  اأنها حتمل  اإل  انفتاحا،  اأكرث  �سيا�سي  تدفع نحو جمال 

طرفا اجلهاز التنفيذي )رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة( يف التفاق على �سيغة تعاي�س مل حتدد 

�رصوطها ب�سكل كاف يف الد�ستور.

�ضيف �ضالح
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الهوام�س

انظر ت�رصيحات حممد البلتاجي:  . 1

http://www.hurryh.com/Our_news_Details.aspx?News_
ID=15053

يف 5 يناير، اأ�سدر الرئي�س حممد مر�سي القرار رقم 6 ل�سنة 2013 . 2

والذي قام مبوجبه بتعيني ع�رصة وزراء جدد. لي�س معروفا على 

وجه الدقة اإىل اأي مادة ا�ستند مر�سي يف قراره اإل اأنها من املرجح 

اأن تكون املادة 147.

ل�سمان اأكرب قدر من ال�ستقاللية يف املجال املايل مثال، فاإن اأع�ساء . 3

جمل�س اإدارة الحتياطي الفيدرايل الأمريكي يبقون يف منا�سبهم ملدة 

12 عاما، يف حماولة لإبعادهم عن التاأثري املبا�رص لل�سلطة التنفيذية. 

املادة 227 من الد�ستور احلايل ت�سرتط اأن يعني الد�ستور اأو القانون . 4

مدة ولية حمددة غري قابلة للتجديد اأو قابلة لفرتة واحدة ل�سغل اأي 

 ،1971 بد�ستور  قيا�سا  اإ�سالحيا،  ال�رشط  هذا  يبدو  قد  من�سب. 

اإ�ساءة ا�ستخدامه ب�سكل قد يطيح بقيادات  اأن هناك تخوفات من  اإل 

الإخوان  جلماعة  موالية  بقيادات  وا�ستبدالها  �سابقة  بريوقراطية 

اأ�سدرها  التي  النقابية  القوانني  تعديالت  يف  حدث  كما  امل�سلمني، 

وا�سعة  تعديالت  و�سملت   2012 نوفمرب   22 يف  مر�سي  الرئي�س 

لقيادات النقابات العمالية.
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والتحول  احلرية  يف  امل�رصية،  الثورة  باأهداف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأحزاب  �رصبت 

الدميقراطي واحرتام حقوق الإن�سان، عر�س احلائط. و�سكلت عملية �سياغة الد�ستور اجلديد 

مقدمة  العام،  املجال  على  �سيطرتها  وب�سط  الهيمنة  على  الإ�سالمية  لالأحزاب  متريًنا  للبالد 

على  توؤكد  �سيا�سية،  اأجندة  تنفيذ  �سبيل  يف  والدميقراطية  الثورية  القوى  لإق�ساء  فًجا  منوذًجا 

عداء  عن  اجلديد  الد�ستور  ن�س  اأ�سفر  حيث  ال�سيا�سي.  الإ�سالم  تيار  لدى  ال�سلطوية  النزعة 

وا�سح للدميقراطية وحقوق الإن�سان، ورغبة عارمة يف تقييد احلريات، واإخ�ساع املواطنني 

نائب رئي�س  يا�رص برهامي،  ال�سيخ  اأكدته كلمات  ال�سيا�سية والدينية. وهو ما  الو�ساية  ملنطق 

التاأ�سي�سية، حني حاول توجيه ر�سالة طماأنة لعدد من م�سايخ  الدعوة ال�سلفية وع�سو اجلمعية 

الدعوة ال�سلفية فاأكد لهم اأن الد�ستور اجلديد به قيود مل توجد من قبل يف اأي د�ستور م�رصي. 

احلريات وحقوق  مكانة  التعبري عن  بالغة يف  بدقة  تت�سم  بل  ال�سدق  يعوزها  كلمات ل  وهي 

الإن�سان يف الد�ستور ويف عقل وخطاب جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي. 

حقوق االإن�ضان 

حتت مطرقة د�ضتور االإ�ضالميني

رجب �سعد طه*

*  مدير حترير رو�ق عربي.
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يف هذا ال�سياق لعل البع�س يتذكر املبادرات التي اأطلقها العام املا�سي، يف اأعقاب الثورة، 

بع�س القوى ال�سيا�سية، وائتالف ملنظمات حقوق الإن�سان، �سعًيا لإقناع الراأي العام ب�رصورة 

تبنيه واعتماده لوثيقة د�ستورية عرفت اإعالمًيا باملواد فوق الد�ستورية تارة، وباملبادئ العامة 

للد�ستور تارة اأخرى. وذلك بهدف معاجلة ما اعتربته خطاأ �ساب خارطة الطريق التي ر�سمها 

املرحلة  يف  الأولوية  فجعل  2011؛  مار�س  ا�ستفتاء  مبوجب  ال�سادر  الد�ستوري  الإعالن 

الوثائق  فكرة  كانت  اجلديد.  الد�ستور  �سياغة  على  الربملانية  النتخابات  لإجراء  النتقالية 

املطروحة هي اعتماد مبادئ ت�سمن احلقوق واحلريات العامة ودميقراطية ومدنية الدولة قبل 

اإجراء النتخابات، وتكون ملزمة للجمعية التاأ�سي�سية عند �سياغة الد�ستور.

ومبادئ  الدولة،  دين  الإ�سالم  اأن  على  الد�ستور  يف  الن�س  لإلغاء  الوثائق  هذه  تدع  مل 

اأنها يف  اإل  ت على ذلك،  ن�سرّ اإن غالبيتها  بل  للت�رصيع،  الرئي�سي  امل�سدر  الإ�سالمية  ال�رصيعة 

الوقت ذاته طالبت بتح�سني هذا املبداأ بال�سمانات الد�ستورية التي تكفل احلريات العامة وحقوق 

الإن�سان الأ�سا�سية، وت�سمن احرتام القيم واملبادئ الدميقراطية. هذا بال�سبط هو املنطق الذي 

ت�ستهجنه جماعات واأحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي التي قامت عرب اجلمعية التاأ�سي�سية بفر�س قيود 

هائلة على احلقوق واحلريات، وذلك حتت مزاعم تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية. 

األغاًما �ستنفجر يف  اإليه من مواد الد�ستور،  التاأ�سي�سية، فيما انتهت  وهكذا زرعت اجلمعية 

وجوهنا جميًعا، وتهدد املجتمع بتفاقم الحتقانات الطائفية وجتددها؛ وذلك بغر�سها لبذور دولة 

دينية بنكهة دميقراطية، وا�ستخدامها املواطنة يف الد�ستور �ستاًرا تخفي به التمييز بني املواطنني 

على اأ�سا�س الدين. فهي لي�ست مواطنة امل�ساواة الكاملة، وحرية املعتقد، وحرية التعبري، بل 

مواطنة منقو�سة جتعل املواطنني بع�سهم فوق بع�س درجات ح�سب املكتوب اأمام خانة الديانة 

يف الأوراق الثبوتية. 

يف  دينية  دولة  تاأ�سي�س  اأمام  الباب  يفتح  د�ستور  و�سع  على  التاأ�سي�سية  اجلمعية  اأ�رصت 

م�رص؛ وذلك عرب تفاعل عدد من الن�سو�س الد�ستورية. حيث ن�ست املادة 4 على اأن »يوؤخذ 

الإ�سالمية«. وهو ما  بال�رصيعة  املتعلقة  ال�سئون  ال�رصيف يف  بالأزهر  العلماء  كبار  هيئة  راأي 

مينح رجال الدين �سلطة التدخل يف العملية الت�رصيعية، واحلكم على مدى اتفاق القوانني التي 

ي�سدرها الربملان املنتخب مع املادة الثانية من الد�ستور التي تن�س على اأن »مبادئ ال�رشيعة 

الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع« وذلك يف جمافاة وا�سحة ملفهوم الدولة الدميقراطية 

احلديثة.

حقوق االإن�ضان حتت مطرقة د�ضتور االإ�ضالميني
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الت�سدي  يف  اآمالها  ليربالية  اأحزاب  عليه  علرّقت  الذي  الأزهر،  اأن  يف  هنا  املفارقة  تكمن 

باحلقوق  تع�سف  د�ستورية  واأحزابها يف �سياغة مواد  ال�سيا�سي  الإ�سالم  ملحاولت جماعات 

واحلريات، �سار مبثابة ح�سان طروادة يف م�رصوع د�ستور اجلمعية التاأ�سي�سية، وذلك باأيدي 

اجلماعات الإ�سالمية نف�سها. 

وهو ما يجعل املوؤ�س�سة الدينية، التي مل تتخل�س بعد من تدخالت ال�سلطة التنفيذية، يف مكانة 

تعلو الربملان املنتخب من املواطنني، ف�سال عن اأنه يوؤ�س�س لنوع من الكهنوت ل يعرفه الإ�سالم. 

الفكرية والإبداعية. وقد  العديد من الأعمال  التو�سية مب�سادرة  الأزهر له تاريخ موثق يف 

�رصحت بع�س قيادات الأحزاب الإ�سالمية يف منا�سبات خمتلفة عن ارت�سائهم الحتكام لراأي 

الأزهر يف احلكم على �سالحية اأعمال اإبداعية اأو فكرية اأو على املوقف من الآثار الفرعونية!

ن�سري يف هذا الإطار اإىل ما يالحظه بع�س املراقبني من اأن ف�سائل الإ�سالم ال�سيا�سي قد تدنو 

من الهيمنة على الأزهر، عرب املنتمني اإىل �سفوفها من علمائه و�سيوخه، وهو ما يتزامن مع 

الدعوات املتوا�سلة ملنح الأزهر ا�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية وانتخاب �سيخه الأكرب. اأي اأننا 

قد ن�سهد من اجلماعات �سعًيا وتناف�ًسا بينهم على ال�سيطرة على »املرجعية الدينية« التي يعملون 

الآن على تر�سيخ �رصعية الحتكام اإليها م�ستقبال فيما يتعلق بتطبيق ال�رصيعة.

يوؤ�س�س  اإجراء  بب�ساطة  هو  الثانية  املادة  وتف�سري  لتطبيق  عليا  كمرجعية  الأزهر  و�سع  اإن 

اأي  عرب  العامة،  واحلريات  الإن�سان  بحقوق  الع�سف  اإمكانية  يعني  وذلك  دينية،  لدولة 

تف�سريات مت�سددة ت�سدر عن املوؤ�س�سة الدينية، وحتى لو مل يحدث ذلك بو�ساطة قيادة الأزهر 

احلالية؛ فال �سمانة حلماية احلقوق واحلريات من اأن تغدو يوًما هدًفا لنريان فتاوى وت�رصيعات 

هيئة كبار علماء يغلب عليها طابع الت�سدد، اأو ت�سم اأع�ساء قد ل يتورعون عن تنفيذ الأجندة 

ال�سيا�سية للحزب الذي ينتمون له. 

للحريات  الأزهر  بوثيقة  الليرباليني  بع�س  احتفاء  برغم  اأنه  ال�سياق  هذا  يف  الالفت  ومن 

ال�سادرة خالل عام 2011؛ فاإن جماعة الإخوان امل�سلمني ناف�ستها يف الرتحيب بالوثيقة، بعك�س 

موقفها من الوثائق املماثلة الأخرى. ويف �سياق تف�سريه لبنود الوثيقة واأ�سباب ترحيب جماعة 

الإخوان بها؛ عربرّ الدكتور عبد الرحمن الرب ع�سو مكتب الإر�ساد واملعروف اإعالمًيا مبفتي 

اجلماعة، ف�سال عن كونه اأحد �سيوخ الأزهر، يف لقاء تليفزيوين مع قناة احلرة الأمريكية، 

الأدبية  الأعمال  من  عدد  بحق  الأزهر  عن  ال�سادرة  وامل�سادرة  املنع  لتو�سيات  تاأييده  عن 

والإبداعية؛ حيث يرى الرب اأن الأزهر له حق البحث يف »مدى توافق اأو عدم توافق فكرة 

رجب �ضعد طه
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معينة مع ال�رشيعة؛ باعتبار الأزهر هو حار�س هذه ال�رشيعة املنوط به قانوًنا ود�ستوًرا حرا�سة 

ال�رصيعة«. كان ذلك يف وقت مل تكن فكرة الن�س يف الد�ستور على اعتبار الأزهر مرجعية 

اأعلى من الربملان قد طرحت بعد. اإن تاأييد م�سادرة الأعمال الفكرية التي تتبنى راأًيا خمالًفا 

للتف�سريات والت�سورات الدينية ال�سائدة، ي�سري اإىل توجه اأ�سيل لدى اجلماعة لتقييد وم�سادرة 

حرية الفكر والإبداع، حتت لفتة حماية الإ�سالم. وها هى الأحزاب الإ�سالمية قد جنحت يف 

د�سرتة تلك الرقابة على احلريات با�سم الأزهر ال�رصيف.

ومل تكتف اجلمعية التاأ�سي�سية بذلك؛ بل حددت لأول مرة يف تاريخ الد�ساتري امل�رصية مذهًبا 

يقّدم  ل  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  ملبادئ  من�سبط  وغري  ا  ف�سفا�سً تف�سرًيا  وو�سعت  للدولة،  دينيا 

التف�سري يفاقم من الأزمة، ويع�سف  اإن هذا  حاًل ملع�سلة عالقة الدين والدولة يف م�رص، بل 

ببنيان دولة القانون، ل�سالح الحتكام لآراء فقهية ب�رصية، �سدرت كعالج مل�سكالت واجهتها 

جمتمعات خمتلفة ويف اأزمنة �سابقة. وذلك باإ�سافة املادة 219 التي حتتوي على تف�سري مبادئ 

ال�رشيعة وتن�س على اأن »مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ت�سمل اأدلتها الكلية، وقواعدها الأ�سولية 

والفقهية، وم�سادرها املعتربة، يف مذاهب اأهل ال�سنة واجلماعة«؛ الأمر الذي يوؤدي لرتهان 

يتناوبون  ملن  الدينية  التف�سريات  لتباين  مطية  وجعلها  الأ�سا�سية،  وحرياتهم  املواطنني  حقوق 

على حيازة الأغلبية الربملانية، اأو من  ي�سيطر �سيا�سًيا على موؤ�س�سة الأزهر. 

�سهية اجلمعية التاأ�سي�سية املفتوحة لفر�س الو�ساية على املجتمع اأدت بها اإىل �سياغة ن�سو�س 

املادة  تن�س  للمواطنني. حيث  اخلا�سة  احلياة  الدولة يف  تدخل  اأمام  املجال  تف�سح  د�ستورية، 

العا�رصة يف باب املقومات الأ�سا�سية للدولة على اأن: »حتر�س الدولة واملجتمع على اللتزام 

الأخالقية  قيمها  وتر�سيخ  وا�ستقرارها،  متا�سكها  وعلى  امل�رصية،  لالأ�رصة  الأ�سيل  بالطابع 

وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون«. اإنه ن�س يت�سم بالغمو�س ويحتاج لتف�سري؛ 

الأ�سيل  »الطابع  تعريف  ميكن  فكيف  الد�ستورية.  الن�سو�س  طبيعة  مع  يتعار�س  ما  وهو 

لالأ�رصة امل�رصية«، وما هي قيمها الأخالقية التي ي�سري لها الد�ستور بثقة تثري الده�سة. وكيف 

وملاذا يكون للدولة واملجتمع دور يف تطبيق هذا الن�س الد�ستوري املثري للريبة؟ وكيف �سينظم 

القانون تر�سيخ ما ي�سمى بالقيم الأخالقية والطابع الأ�سيل لالأ�رصة امل�رصية؟!

اأن لدينا �سياًقا �سيا�سًيا ميكننا من الوقوف على الغر�س احلقيقي من وراء �سياغة هذا  بيد 

الن�س. فهو يف راأينا ن�س مينح غطاء د�ستورًيا لإن�ساء ما ي�سمى بـ »جماعات الأمر باملعروف 

لتف�سرياتهم  املواطنني واملواطنات ق�رًصا وفًقا  لتقومي �سلوكيات  التي ت�سعى  املنكر«  والنهي عن 
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اخلا�سة لن�سو�س القراآن وال�ُسنرّة، واإنزال العقاب الفوري مبن يخالف تعليماتهم واأوامرهم، 

بالإ�سافة اإىل اإتاحة العمل مبا يعرف بقوانني احل�سبة، التي متثرّل الظهري الت�رصيعي ملبداأ الأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر، ومنحها ح�سانة د�ستورية. والهدف من وراء هذا النوع من 

القوانني تقييد حرية التعبري والإبداع بزعم حماية الإ�سالم. جدير بالذكر يف هذا ال�سياق اأن 

ال�سيخ يا�رص برهامي ذكر يف ندوة)1( ت�سم عدًدا من م�سايخ ال�سلفية اأن الد�ستور »�سيعيد دعاوى 

احل�سبة من جديد لالأفراد، ول يق�رصها على النيابة العامة فقط«)2(.

التاأ�سي�سية حلقوق الإن�سان بلغ حد جتاهل دعوات منظمات حقوق الإن�سان  عداء اجلمعية 

للن�س يف الد�ستور بو�سوح على مرجعية املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان، التي وقعت عليها 

باعتبارها مرجعية  وذلك  بالد�ستور.  الواردة  واحلريات  احلقوق  تف�سري وحماية  م�رص، يف 

ت�سمن تف�سري مواد احلقوق واحلريات مبا ل ينتق�س منها، وي�سمن متتع املواطنني جميًعا بها. 

�سعت اجلمعية التاأ�سي�سية لتقييد حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية يف املادة 43 التي تن�س على 

اأن »تكفل الدولة حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية، واإقامة دور العبادة لالأديان ال�سماوية؛ وذلك 

اأ�سا�س الدين، ويهدر  القانون«. وهو ن�س مييز بني املواطنني على  على النحو الذي ينظمه 

احلق يف املواطنة املت�ساوية بق�رص حق ممار�سة ال�سعائر الدينية على اأتباع الأديان ال�سماوية؛ 

ف�سال عن تعار�سه مع ن�س املادة 33 التي تن�س على اأن »املواطنني لدى القانون �سواء؛ وهم 

اأن اجلمعية  الالفت هنا  بينهم يف ذلك«.  العامة، ل متييز  مت�ساوون فى احلقوق والواجبات 

التاأ�سي�سية اتخذت د�ستور 1971 مرجعية تقتب�س منها ما �ساء لها من ن�سو�س، وبرغم ذلك فقد 

قامت اجلمعية بتجاهل التف�سيل الذي عرفت به مادة امل�ساواة يف د�ستور 1971، وكانت تن�س 

العامة، ل  والواجبات  احلقوق  مت�ساوون يف  �سواء، وهم  القانون  لدى  »املواطنني  اأن  على 

ا اإىل اأن  متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة«. ون�سري اأي�سً

امل�سودة الأوىل للد�ستور كانت تن�س على اأن »املواطنني لدى القانون �سواء، ول متييز بينهم 

على اأية اأ�س�س من بينها الدين اأو العقيدة«. 

مفاجاأة؛  ُتعد  ل  الدينية(  ال�سعائر  ممار�سة  حرية  )تقييد  مادة  �سياغة  فاإن  الأمر  حقيقة  يف 

التاأ�سي�سية،  اجلمعية  ت�سكيل  اأغلبية  على  امل�ستحوذة  الإ�سالمية  الأحزاب  برامج  على  فامُلطلع 

�سيجدها اتفقت على اأن ممار�سة ال�سعائر الدينية مكفولة لأتباع الأديان ال�سماوية فقط. حيث بدا 

اأنها تعتنق روؤية دينية بعينها، وت�سعى لفر�سها على املجتمع باأ�رصه، حتى لو ترتب على ذلك 

خلخلة عميقة لأ�س�س امل�ساواة وحقوق املواطنة. 
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املادة  وتظهر رغبة الأحزاب الإ�سالمية يف تقييد حرية ال�سحافة بو�سوح؛ حيث حددت 

اأطلقت عليه »املبادئ الأ�سا�سية للدولة  اإطاًرا حلرية ال�سحافة ل ينبغي جتاوزه، وهو ما   48

غري  املواد  ا�ستغالل  ع  للم�رصرّ يتيح  ما  وهو  القومي«.  الأمن  مقت�سيات  واحرتام  واملجتمع، 

املن�سبطة يف مواد باب الدولة واملجتمع يف الع�سف بحرية ال�سحافة، وكذلك ا�ستخدام م�سطلح 

واإيقاف  بغلق  الد�ستور  ي�سمح  كما  ال�سحافة.  حرية  تقييد  يف  املن�سبط  غري  القومي«  »الأمن 

وم�سادرة ال�سحف عرب الأحكام الق�سائية، وين�س اأي�سا على فر�س رقابة على ال�سحف يف 

زمن احلرب، اأو يف وقت التعبئة العامة لأفراد القوات امل�سلحة. وقد جاء تقييد حرية ال�سحافة 

التاأ�سي�سية من  املتحكمة يف اجلمعية  امل�ستمرة من الأحزاب  ال�سكوى  بالتزامن مع  الد�ستور  يف 

ل�سيا�ساتها.  الناقدة واملعار�سة  لالأ�سوات  احتمالها  الإعالم، وعدم  ال�سحافة وو�سائل  حرية 

كما قيدت املادة 47 احلق يف تداول املعلومات بدعوى حماية حرمة احلياة اخلا�سة، وحقوق 

الآخرين، والأمن القومي.

وفيما ن�ست املادة 49 على اأن »حرية اإ�سدار ال�سحف ومتلكها، بجميع اأنواعها، مكفولة 

مبجرد الإخطار لكل �سخ�س م�رصي طبيعي اأو اعتباري« فاإنها ن�ست على اأن ينظم القانون 

»اإن�ساء حمطات البث الإذاعي والتليفزيوين وو�سائط الإعالم الرقمي وغريها«. وهو ما يتيح 

فر�س قيود على املواقع الإخبارية والإعالمية التي ت�سهد ازدهاًرا ورواًجا كبريين على �سبكة 

واإعالمية غري حمددة  اإخبارية  و�سائل  الد�ستور  يقيد  اأن  املفهوم  اأنه من غري  كما  الإنرتنت. 

النوع، وذلك باإ�سافة تلك الكلمة املبهمة »وغريها«!

ما  ال�سحافة والإعالم على  التاأ�سي�سية على حرية  اجلمعية  التي و�سعتها  القيود  تقت�رص  ل 

املرئي  البث  »�سئون  لتنظيم  لالإعالم  وطني  جمل�س  اإن�ساء  على   215 املادة  ن�ست  فقد  �سبق؛ 

وامل�سموع وتنظيم ال�سحافة املطبوعة والرقمية وغريها«!. ومن مهام هذا املجل�س الأ�سا�سية 

و�سع ال�سوابط واملعايري الكفيلة بالتزام ال�سحافة وو�سائل الإعالم مبراعاة ما �سمته بـ »قيم 

املجتمع وتقاليده البناءة«. ون�ست املادة 216 على اأن » تقوم الهيئة الوطنية لل�سحافة والإعالم 

اأ�سولها،  وتنمية  وتطويرها،  للدولة،  اململوكة  والإعالمية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  اإدارة  على 

بهذا  اخلا�سة  الن�سو�س  تت�سم  ر�سيد«.  واقت�سادي  واإداري  مهني  باأداء  التزامها  و�سمان 

املجل�س ووظائفه بكونها ف�سفا�سة وغري من�سبطة، وت�سمح بتقييد حرية الإعالم وال�سحافة. 

كما اأن الد�ستور �سمت متاما عن طبيعة ت�سكيل هذا املجل�س وكيفية اختيار اأع�سائه، ومل يذكر 

ال�سمانات الالزمة لتمتعه بال�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية.
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تنظيم  فاإنها تركت  الإخطار؛  التظاهر مبوجب  اأتاحت حق  التاأ�سي�سية  اأن اجلمعية  وبرغم 

هذا احلق للقانون وفًقا لن�س املادة 50 يف الد�ستور. يجدر بنا الإ�سارة هنا اإىل اأن لدى ال�سلطة 

يع�سف  بامتياز،  ا�ستبدادي  قانون  التظاهر، وهو  لتنظيم حق  قانون جاهز  احلالية م�رصوع 

بجوهر احلق يف التظاهر. كذلك اأتاح الد�ستور يف املادة 51 حق تكوين اجلمعيات بالإخطار، 

اإل اأنه اأتاح حل اجلمعيات عرب الأحكام الق�سائية وفق ما يبينه القانون. ونذكر هنا اأن منظمات 

حقوق الإن�سان امل�رصية ك�سفت خالل الفرتة املا�سية عن مالمح قانون اجلمعيات اجلديد الذي 

اأعدته احلكومة التي �سكلها الرئي�س حممد مر�سي؛ وو�سفته باأنه اأ�سواأ من قانون اجلمعيات الذي 

اأ�سدره نظام مبارك. يف هذا الإطار نذكر اأن الد�ستور ن�س يف املادة 53 على اأنه: »ل تن�ساأ 

لتنظيم املهنة �سوى نقابة مهنية واحدة«، وهو ما يعد عداء �رصيًحا للتعددية النقابية، كما �سمحت 

املادة بحل جمال�س اإدارة النقابات عرب الأحكام الق�سائية.

ويف الوقت الذي تتهم فيه الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية القوى املدنية والدميقراطية باأنها 

ت�سعى لعودة حكم املجل�س الع�سكري لإزاحة الأحزاب الإ�سالمية، والق�ساء على جتربة احلكم 

الإ�سالمي  للتيار  اأع�سائها  اأغلبية  ينتمي  التي  التاأ�سي�سية  اأطاحت اجلمعية  الإ�سالمي يف مهدها؛ 

باأهداف القوى الثورية والدميقراطية يف وقف اإحالة املدنيني للمحاكمات الع�سكرية. حيث ن�س 

الد�ستور على اإمكانية حماكمة املدنيني اأمام الق�ساء الع�سكري غري امل�ستقل الذي ل يوفر معايري 

املحاكمات العادلة والنزيهة. لقد جتاوز عدد املدنيني املحالني للمحاكمات الع�سكرية بعد الثورة 

اأكرث من 12 األف مواطن، وبدل من اأن تنهي اجلمعية التاأ�سي�سية هذا املاأ�ساة اإىل الأبد؛ فوجئنا 

بها ت�سبغ ال�رصعية الد�ستورية على هذا الإجراء الذي ميثل ت�رصيًحا بانتهاك حقوق الإن�سان. اإذ 

تن�س املادة 198 على اأنه: »ل يجوز حماكمة مدين اأمام الق�ساء الع�سكري اإل يف اجلرائم التي 

التاأ�سي�سية، يف معر�س دفاعهم  اأع�ساء اجلمعية  امل�سلحة«. وقد زعم عدد من  ت�رص بالقوات 

عن هذا الن�س املعيب، اأن هذا الن�س ل يعني ا�ستمرار ظاهرة املحاكمات الع�سكرية للمدنيني، 

ا�ستمرار  من  احلقوقية  واملنظمات  الدميقراطية  القوى  خماوف  يف  مبالغة  هناك  اأن  موؤكدين 

املدنيني  اإحالة  الطبيعي، وا�ستمرار  الق�ساء  اأمام  العادلة  املحاكمة  املواطنني يف  انتهاك حقوق 

اأن هذه املزاعم ل تعدو كونها  اإثبات  الع�سكرية. ومل مي�س وقت طويل حتى مت  للمحاكمات 

حم�س تدلي�س)3(.

د�ساتري  يف  وانت�ساًرا  ا�ستقراًرا  القانونية  الأعراف  اأكرث  من  واحدة  ملخالفة  حماولة  ويف 

العامل؛ �سعت اجلمعية التاأ�سي�سية للقفز على القاعدة املعروفة باأنه »ل عقوبة اإل بن�س قانوين«، 

و�ساغت املادة 76 لت�سبح ل جرمية ول عقوبة »اإل بن�س د�ستوري اأو قانوين« . واملق�سود 
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بتعبري »ن�س د�ستورى« اأن تتم الإحالة اإىل املادة 219 التي تف�رّش املادة الثانية اخلا�سة مببادئ 

واردة  غري  عقوبات  وفر�س  القانون،  يجرمها  ل  اأفعال  جترمي  يعني  ما  وهو  ال�رصيعة، 

بالقانون. وهي مادة ملتب�سة)5( تهدف اإىل اإف�ساح املجال اأمام الق�ساة لفر�س عقوبات على اأفعال 

ع ولي�س القا�سي! ل يجرمها اأو يعاقب عليها القانون؛ برغم اأن املادة الثانية تخاطب امل�رصرّ

ويف اإطار خمالفة اجلمعية التاأ�سي�سية للقواعد الد�ستورية امل�ستقرة؛ جاء الد�ستور لي�سم ن�س 

قانون العزل ال�سيا�سي نف�سه الذي حكمت املحكمة الد�ستورية العليا ببطالنه؛ حيث ن�ست املادة 

232 يف الد�ستور على اأن: »مُتنع قيادات احلزب الوطني املنحل من ممار�سة العمل ال�سيا�سي 

بالد�ستور.  العمل  تاريخ  من  �سنوات  ع�رص  ملدة  والت�رصيعية  الرئا�سية  لالنتخابات  والرت�سح 

بالأمانة  ع�سوا   ،2011 يناير  من  والع�رصين  اخلام�س  يف  كان،  من  كل  بالقيادات  ويق�سد 

العامة للحزب الوطني املنحل اأو بلجنة ال�سيا�سات اأو مبكتبه ال�سيا�سي، اأو كان ع�سوا مبجل�س 

بب�ساطة ن�س  الثورة«. وهو  قيام  ال�سابقني على  الت�رصيعيني  الف�سلني  ال�سورى يف  اأو  ال�سعب 

د�ستوري ينزع عن عدد كبري من املواطنني حقهم من التمتع بحقوقهم ال�سيا�سية، وذلك دون 

�سدور اأحكام ق�سائية بحقهم يف جرائم حمددة.

التي فر�ستها على احلقوق واحلريات، بل ن�ست  بالقيود  التاأ�سي�سية مل تكتف  اإن اجلمعية 

املادة 81 على اأن »مُتار�س احلقوق واحلريات مبا ل يتعار�س مع املقومات الواردة فى باب 

الدولة واملجتمع بهذا الد�ستور«، تكتف وهو ما يوؤكد الرغبة يف ا�ستخدام املواد الواردة يف هذا 

الإن�سان وممار�سة احلريات. واعتبار هذه  التمتع بحقوق  املواطنني يف  للع�سف بحق  الباب 

املواد نا�سخة لغريها من املواد التي قد تكفل بع�س حقوق الإن�سان وقت القت�ساء واحلاجة، 

ووفًقا للتف�سريات الدينية التي ي�ستطيع اأي فريق �سيا�سي يحوز اأغلبية برملانية اأن يفر�سها على 

اأجل احلرية،  العملية الت�رصيعية. هذا بدل من الن�س يف د�ستور، يكتب بعد ثورة قامت من 

على اأنه ل يجوز النتقا�س من حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي ن�ست عليها املواثيق 

الدولية حلقوق الإن�سان.

اأخرًيا؛ ميكننا القول اإن اإ�رصار الأحزاب الإ�سالمية على اتباع منهج الإق�ساء وال�ستعالء 

وفر�سه با�سم “اإرادة الأغلبية” على م�سرية كتابة د�ستور م�رص بعد ثورة 25 يناير؛ قد اأنتج 

د�ستوًرا م�سوًها يعادي الدميقراطية، ويع�سف باحلريات وبحقوق الإن�سان. من املوؤ�سف اأن 

يذهب ن�سال وت�سحيات اآلف امل�رصيني يف �سبيل احلرية والكرامة هباًء. لكن يبدو جلًيا اأن 

حممد  الرئي�س  من  بدعم  ال�ستعالئي  نهجها  يف  قدًما  بامل�سي  قراًرا  اتخذت  قد  الأحزاب  هذه 
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مر�سي، الذي قرر عدم اللتفات اإىل مطالبات مئات الآلف من املواطنني امل�رصيني والقوى 

ال�سيا�سية واملجتمعية الدميقراطية بتنفيذ الوعد، الذي قطعه على نف�سه خالل حملته النتخابية، 

باأن ي�سدر قراًرا بحل اجلمعية التاأ�سي�سية، ويعمل على الو�سول لتوافق جمتمعي وا�سع حول 

الد�ستور. اإن هذا الد�ستور ل ُيعربرّ عن تنوع وتطلعات ال�سعب امل�رصي، بل ير�سخ لال�ستبداد 

الديني وال�سيا�سي، ويهدد ا�ستقرار البالد، وقامت ب�سياغته جمعية تاأ�سي�سية تفتقر للم�رصوعية 

املواطنني،  بقية  يعتنقها  ل  دينية  تف�سريات  لتطبيق  اأع�ساوؤها  وي�سعى  وال�سيا�سية،  املجتمعية 

�سواء من بني امل�سلمني اأو من غريهم، والرغبة يف احلفاظ على م�سالح حزبية �سيقة حتى لو 

تعار�ست مع م�سلحة املجتمع باأ�رصه اأو اأهدرت اأهداف الثورة.

رجب �ضعد طه
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الهوام�س

يف ندوة �سمت عددا من �سيوخ ال�سلفية يف م�رص بعد ال�ستفتاء على . 1

الد�ستور، قام ال�سيخ يا�رص برهامي ب�رصح واف للقيود الوا�سعة التي 

فر�سها الد�ستور اجلديد على احلقوق واحلريات، كما اأو�سح كيف 

مت التالعب باأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية من القوى املدنية. وقد ن�رص 

الذي  الأمر  للندوة؛  فيديو  الإنرتنت  �سبكة  على  ال�سلفي(  )اأنا  موقع 

اأثار �سجة وا�سعة النطاق. ملزيد من التفا�سيل:

مفاجاأة بالفيديو: برهامي يف اأخطر 18 دقيقة عن كوالي�س كتابة الد�ستور 

على  وال�سيطرة  الأزهر  �سيخ  عزل  وخطة  لل�رصيعة  املف�رصة  املادة  و 

ال�سحافة، جريدة البداية )الإلكرتونية(، 22 دي�سمرب 2012. 

م�سلم.. . 2 لكل  حق  احل�سبة  دعوى  برهامي:  يا�رص  �سربي،  اأحمد 

ودفاع �رصعي عن الدين، بوابة الأهرام، 24 دي�سمرب 2012. 

للد�ستور اجلديد: مرا�سل �سحفي لوكالة رويرتز . 3 يف تطبيق �رصيع 

بيان �سحفي �سادر  ب�سبب ممار�سة عمله،  الع�سكرية  املحكمة  اأمام 

عن 13 منظمة حقوقية م�رصية، 8 يناير 2013. 

http://www.cihrs.org/?p=5794 

ذكر ال�سيخ يا�رص برهامي اأنه من اقرتح اإ�سافة هذا الن�س، وخا�س . 4

اأنه ا�ستطاع متريره  التاأ�سي�سية، وذكر  اجلدل حوله داخل اجلمعية 

مبعونة الدكتور حممد �سليم العوا املفكر الإ�سالمي وم�ست�سار رئي�س 

اجلمهورية وع�سو اجلمعية التاأ�سي�سية، راجع ت�رصيحات برهامي 

يف الفيديو امل�سار اإليه يف مرجع �سابق. 

من . 5  76 املادة  فى  تاأمالت  ال�ساذيل،  كرمي  التفا�سيل:  من  ملزيد 

الد�ستور اجلديد، ال�رصوق، 6 يناير 2013. 
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11- غالبية ن�ضو�س العدالة االجتماعية جاءت اإن�ضائية دون التزامات حمددة على 

الدولة:

كان طموح القوى الجتماعية وال�سيا�سية هو انطالق الد�ستور من ركيزة تعلن عن نهاية 

القت�سادية  احلقوق  بالطبع  ومنها  العامة،  واحلريات  احلقوق  فى  امل�رصع  تفوي�س  ع�رص 

حمتواه،  وحتدد  احلق،  تعرف  تف�سيلية  بطريقة  احلقوق  هذه  ذكر  وبالتاىل  والجتماعية، 

ومعايري اإلزام الدولة به، ومتكن املواطنني من احل�سول عليه، لكن اجلمعية التاأ�سي�سية اتبعت 

بع�س  فى  تخلو  ل  والتى  العامة  املبادئ  بذكر  واكتفت  الد�ساتري،  كتابة  فى  القدمية  املدار�س 

اإطاٍر  التزامًا وا�سحًا، ول ي�ساعد فى خلق  الدولة  اإ�سهاب لغوي ل يرتب على  الأحيان من 

موؤ�س�سي ميكن املواطنني من النفاذ اإىل هذه احلقوق؛ فمثال املادة 64 من الد�ستور ن�ست على: 

امل�ساواة  مبادئ  اأ�سا�س  على  الدولة  تكفله  مواطن،  لكل  و�رشف  وواجب  حق  “العمل 

تن�رص رواق عربي هذا املقال بت�رصيح من املوؤلف. 
 *

الد�ضتور اجلديد 

يغتال العدالة االجتماعية*

خالد علي**

* * حمام وحقوقي م�رشي، ومر�سح �سابق يف �نتخابات رئا�سة �جلمهورية.



رواق عربي

28

العدد 63

والعدالة وتكافوء الفر�س…”. ومراجعة تلك املادة على هذا النحو تو�سح اأنها ل تلقى على 

الدولة اأى التزام بتوفري فر�س العمل؛ لذا كانت ال�سيغة التى نطمح اإليها فى د�ستور الثورة اأن 

“العمل حق وواجب و�رصف لكل مواطن، وعلى الدولة  تكون �سياغتها على النحو التاىل: 

توفري فر�سة عمل لكل باحث عنه وقادر عليه اأو منحه معا�س بطالة حلني توفري فر�سة العمل 

التى تتنا�سب مع موؤهله وخربته، على اأن تراعى فى ذلك مبادئ امل�ساواة والعدالة وتكافوء 

الفر�س”، وردًا على عدم ذكر هذه احلقوق بالتف�سيل الذى ت�ستحقه لكونها ترتبط بحياة النا�س 

ذكر اأع�سا التاأ�سي�سية واأن�سارها ال�سيا�سيني اأن مثل هذه احلقوق يتم تف�سيلها فى القانون، وهى 

بالطبع حجة بالية من عدة وجوه:

الوجه الأول: اأن ذكر هذه احلقوق تف�سياًل فى الد�ستور مينحها حماية د�ستورية، تقيد من 

ملطالب  ل�ستجابته  قيمة؛  ذاته  الد�ستور  مينح  ذكرها  وبالطبع  عليها،  امل�رصع  خروج  اإمكانية 

العدالة الجتماعية.

الوجه الثانى: اأن العديد من الد�ساتري ذكرت هذه احلقوق بالتف�سيل، وكان ذلك من اأ�سباب 

حتولت  وقد  منه،  فقرة   29 فى  فقط  العامل  اأجر  حماية  يتناول  الربازيل  فد�ستور  نه�ستها، 

اقت�ساديات  اأقوى  اقت�سادها من  اإىل دولة �سار  اإفال�سها  تعلن  تكاد  الربازيل من دولة فقرية 

العامل.

الوجه الثالث: جاء ذكر احلقوق القت�سادية والجتماعية فى هذا الد�ستور فى 16 مادة، 

فى حني جاء ذكر الن�سو�س التى تتعلق ب�سلطات الدولة العامة فى 117 مادة ل�رصحها ب�سكل 

تف�سيلى، وهو ما يو�سح الرتكيز فى الد�ستور على الن�سو�س التى تتناول اإحكام القب�سة على 

ال�سلطة فى مقابل تهمي�س حقوق املواطنني القت�سادية والجتماعية قبل الدولة.

 2 - الد�ضتور ي�ضمح بتملك االأجانب لالأرا�ضى امل�ضرية:

مل يت�سمن الد�ستور ن�سًا يحظر بيع الأرا�سي امل�رصية لالأجانب، فالعديد من الدول تن�س 

حقوق  الأجانب  مبنح  ذلك  عن  وت�ستعي�س  لأرا�سيها  حماية  احلظر  هذا  على  د�ساتريها  فى 

انتفاع اأو ا�ستغالل ملدد ق�سرية اأو متو�سطة اأو طويلة، ورغم ذلك فهى جاذبة لال�ستثمار �ساأن 

فقد  امل�رصية،  الأرا�سى  حلماية  الد�ستور  فى  اإليه  نطمح  كنا  ما  وهو  اخلليج،  ودول  ال�سني 

اكتفى بالن�س فى املادة 15 على عبارة “ينظم القانون ا�ستخدام اأرا�سى الدولة…”

د�ضتور م�ضر اجلديد يغتال العدالة االجتماعية
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3-  الد�ضتور مل ي�ضع حداً اأق�ضى مللكية االأرا�ضى الزراعية اأو ال�ضحراوية:

مل يت�سمن الد�ستور ن�سًا يحدد احلدود الق�سوى مللكية الأرا�سى الزراعية اأو ال�سحراوية، 

بالرغم من اأهميته لتحقيق مطلب التوزيع العادل للرثوة، خا�سة اأن م�رصوع هذا الد�ستور يعد 

اأول د�ستور بعد ثورة قام بها ال�سعب �سد نظام كان الف�ساد اأحد مرتكزاته الرئي�سية، وجتلي 

اأبرز مظاهر الف�ساد فى منح العديد من رجال الأعمال و�رصكاتهم واأ�سحاب احلظوة م�ساحات 

ة لن�س د�ستورى ي�سع حدودًا  �سا�سعة من الأرا�سى، وباأثمان بخ�سة؛ لذا كانت احلاجة ما�سرّ

ق�سوى للملكية، اإل اأن م�رصع الد�ستور جاء خاليا من هذا الن�س.

لالأجور،  االأق�ضى  واحلد  للمعا�ضات  االأدنى  احلد  على  التحايل  ي�ضهل  الد�ضتور   -4

والتهرب من تنفيذهما:

املادة 14 من الد�ستور تتناول اأهداف القت�ساد الوطنى، وهى حتاكى ن�س املادة 23 من 

د�ستور 1971، ومكونة من ثالث فقرات :

)اأ(الفقرتان الأوىل والثانية من املادة 14 بهما عبارات، عامة ل حتمل اأى اإلزام للدولة، 

حيث تن�س على:” يهدف القت�ساد الوطنى اإىل حتقيق التنمية املطردة ال�ساملة، ورفع م�ستوى 

املعي�سة…وتعمل خطة التنمية على اإقامة العدالة الجتماعية….”

اأن  الواجب  من  لكان  الن�س،  هذا  فعالية  ل�سمان  ت�سعى  التاأ�سي�سية  اجلمعية  كانت  ولو 

يكون ن�سها –مثاًل-على النحو التاىل:” تلتزم الدولة بتنظيم القت�ساد الوطنى على نحو مُيكن 

الإلزام  �سيغ  العبارات  حتمل  حتى  الجتماعية…”؛وذلك  للعدالة  الو�سول  من  املواطنني 

لإجبار امل�رصع وامل�سئولني التنفيذيني على اإعمالها واإنفاذها.

)ب(الفقرة الثالثة من املادة 14 من الد�ستور بها نواح اإيجابية واأخرى �سلبية:

لكنها  د�ستور 1971،  فى  كما كان  لالأجور  اأدنى  ن�ست على حد  اأنها  الأوىل:  الإيجابية 

يقيد امل�رصع عند  وهى قيد د�ستورى مهم  “يكفل حياة كرمية لكل مواطن”،  اأ�سافت عبارة: 

و�سع الت�رصيع، ول يجوز له اخلروج عن هذا املعيار، وبالتاىل يجب اأن يكفل احلد الأدنى 

الذى يتم و�سعه لالأجور اأو املعا�سات حياة كرمية للمواطن.

ال�سلبية الأوىل: رغم اأن هذه املادة و�سعت لأول مرة حدًا اأدنى للمعا�سات يكفل للمواطن 

اأن  اإل  اإيجابيا،  يجعل ظاهرها  ما  بد�ستور 71، وهو  يكن مذكورًا  ما مل  حياة كرمية، وهو 

خالد علي
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طريقة �سياغة املادة جاءت قا�رصة، وت�سهل التهرب من تنفيذ هذا احلد؛ لأنها ل تن�س على 

اجلهة التى تتحمل متويل احلد الأدنى للمعا�سات، ول تلزم اخلزانة العامة بتمويله حال عجز 

النظام التاأمينى عن الوفاء به، فمن املعروف اأن نظام املعا�سات هو ممول من الأفراد وقائم 

حد  التاأمينى  نظامنا  فى  يكن  ومل  وامل�رصوفات،  الإيرادات  تتوقع  اكتوارية،  ح�سابات  على 

اأدنى، وفى حالة عجز النظام عن الوفاء به، وعدم وجود ن�س �رصيح بتحمل الدولة الزيادة 

التجاهل على  ي�ساعد هذا  للمعا�سات، وبالتاىل  التى تتحمل متويل احلد الأدنى  فلن جند اجلهة 

التهرب من تنفيذه، وكان من الواجب الن�س �رصاحة على حتمل اخلزانة العامة متويل هذا 

احلد، وحتى ل يلقى امل�رصع العبء على �سناديق التاأمينات.

على  يق�رصه  ومل  لالأجور،  اأق�سى  حد  على  ين�س  كان   71 د�ستور  اأن  الثانية:  ال�سلبية 

القطاع العام اأو اخلا�س بل كان على اإطالقه، ومل يكن ي�سمح باأى ا�ستثناء للخروج عن هذه 

القاعدة، لكن ن�س الد�ستور فى املادة 14 اأ�سيفت له عبارة: “وحد اأق�سى فى اأجهزة الدولة 

ل ي�ستثنى منه اإل بناء على قانون”، وبالتاىل ت�سمن هذا الن�س ما ي�ساعد على التحايل عليه، 

وعدم اللتزام به من زاويتني:

الزاوية الأوىل: ق�رص احلد الأق�سى على اأجور العاملني فى اأجهزة الدولة، وهو ما ي�سمح 

الأعمال  قطاع  �رصكات  �ساأن  الأق�سى،  باحلد  الإنتاجية  القطاعات  من  العديد  التزام  بعدم 

العام، و�رصكات البرتول، وكل القطاعات اململكة للدولة ملكية خا�سة، فهى ل ينطبق عليها 

م�سطلح اأجهزة الدولة؛ لذا كان من الأف�سل اأن يكون الن�س على النحو التاىل: “حد اأق�سى 

لالأجور التى تخرج من املال العام اأو اململوك للدولة ملكية خا�سة”.

الزاوية الثانية: اأتاح عدم اللتزام بهذا احلد وال�ستثناء منه بقانون، وهو ما يفتح الباب 

من  به  تقوم  فيما  ترى  واملوظفني  العمال  من  طائفة  فكل  احلق،  بهذا  للع�سف  رويدا  رويدا 

اأعمال اأن لها طبيعه خا�سة، ول يجب ربطها بحد اأق�سى لالأجور، فهذا ما يراه العاملون فى 

اأن من حق كل  …..واأعتقد  اأ�ساتذة اجلامعة  اأو  البرتول  اأو  البنوك  اأو  قطاع الطريان مثاًل 

املهن اأن ترى فى مهنتها فائدة كبرية وعظيمة للمجتمع، وبالتاىل �سيكون لها احلق فى املطالبة 

برف�س احلد الأق�سى اأ�سوة مبن �سيتم ا�ستثناوؤهم �ساأن العاملني بال�سحة، اأو التعليم، والعاملني 

الأحياء،  ال�سوي�س، وروؤ�ساء  قناة  اأو  النقل  هيئة  اأو  الأنفاق  والعاملني مبرتو  ال�رصب،  مبياه 

ورجال اجلي�س وال�رصطة، والق�ساة، وهكذا فاإن فتح باب ال�ستثناء �سيعطل فكرة و�سع حد 

اأق�سى لالأجور.

د�ضتور م�ضر اجلديد يغتال العدالة االجتماعية
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الوزراء  ورئي�س  اجلمهورية  رئي�س  الأجور  اأق�ضي  حد  به  يوجد  ال  الد�ضتور   –5

واأع�ضاء احلكومة:

احلد  تطبيق  عدم  اإمكانية  �ساأن  فى  الد�ستور  من   14 املادة  اأتاحته  الذى  ال�ستثناء  مع 

الأق�سى لالأجور جاء ن�س املادة 138 من الد�ستور ليحيل للقانون حتديد املعاملة املالية لرئي�س 

لرئي�س  املالية  املعاملة  حتديد  للقانون  الد�ستور  من   158 املادة  ن�س  اأحال  ثم  اجلمهورية، 

الوزراء واأع�ساء احلكومة، وكال الن�سني مل يت�سمن اإلزاما بحد اأق�سى لالأجور ليكون الباب 

مفتوحا اأمام امل�رصع ليتم ا�ستثناء اأجورهم من احلد الأق�سى.

القانون  لينظمها  والوزراء  الوزراء  لرئي�س  املالية  املعاملة  اإحالة  بالذكر  اجلدير  ومن 

فاإن  اجلمهورية  لرئي�س  املالية  املعاملة  اأما   ،)158 الد�ستور)مادة  هذا  م�رصوع  فى  م�ستحدثة 

ول  اجلمهورية،  رئي�س  مرتب  القانون  “يحدد  على:  تن�س  كانت  د�ستور71  من   80 املادة 

ي�رصى تعديل املرتب اأثناء مدة الرئا�سة التى تقرر فيها التعديل”.

ومن هذا الن�س يت�سح اأمران:

الأق�سى لالأجور كان مطبقا على رئي�س اجلمهورية؛ لأنه مل يكن  اأن احلد  الأول:  الأمر 

مبقدور امل�رصع اأن يتجاوزه؛ لأن املادة 23 من د�ستور 71 مل تكن ت�سمح باأى ا�ستثناءات فى 

�ساأن تنفيذ احلد الأق�سى.

الأمر الثانى: اأنها فر�ست قيدًا باأن اأى تعديل على راتب رئي�س اجلمهورية ل ي�رصى عليه 

اأثناء مدة الرئا�سة التى تقرر فيها التعديل؛ حتى ل ي�ستغل وظيفته، وي�سعى لفر�س تعديالت 

ي�ستفيد منها، وبالطبع مت حذف هذا القيد من الد�ستور املطروح لال�ستفتاء.

6 – الد�ضتور يقل�س الرقابة الربملانية على الرثوات الطبيعية والت�ضرف فى اأمالك 

الدولة:

كباب للهروب من �سمانة حماية احلق،  دائما ما ت�ستخدم عبارة “اإل بناء على قانون”، 

فاملادة 18 من الد�ستور تتحدث عن الرثوات الطبيعية ون�ست على: “….ول يجوز الت�رصف 

قانون”  على  بناء  اإل  عام  مرفق  التزام  اأو  با�ستغاللها،  امتياز  منح  اأو  الدولة،  اأمالك  فى 

والأف�سل اأن يكون الن�س “اإل بقانون”؛ الفارق بني الثنني كبري، فبناء على قانون من املمكن 
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بالت�رصف  اأن يقوموا  الوزراء واملحافظني يف  اأو خا�س يفو�س  قانون عام  اأن يكون هناك 

فى اأمالك الدولة ومنح المتيازات اأو اللتزامات دون الرجوع للربملان، اأما عبارة “بناء 

على قانون” فهى ت�سمن ت�سديد الرقابة الربملانية، واأى ت�رصف فى اأمالك الدولة يكون عرب 

العر�س على الربملان وي�سدر بها ت�رصيع.

7 – الد�ضتور يفتح الباب الإمكانية خ�ضخ�ضة نهر النيل، ومياه الرى:

املادة 19 من الد�ستور تتناول نهر النيل وموارد املياه، وقد جتاهلت الن�س على عدم جواز 

خ�سخ�ستهما اأو بيع اأي منهما، فمن املعروف اأن ندرة املياه ت�ستدعى التعامل باعتبارها موردا 

ا�سرتاتيجيا على الدولة اأن ترعاه، وتتوىل حمايته، وت�سمن انتفاع الكافة به دون النظر لقدرة 

املواطنني املادية، فاملياه لي�ست �سلعة تتوافر للقادر على دفع تكلفتها، ولي�ست حماًل للمزايدة اأو 

امل�ساربة، وبالتاىل كان من الواجب الن�س �رصاحًة على ذلك، وحظر بيعها اأو خ�سخ�ستها 

اأو خ�سخ�سة اأى جزء منها، وبالفعل انحازت اجلمعية التاأ�سي�سية اإىل هذه الفكرة ون�ست فى 

اإحدى امل�سودات على عدم جواز خ�سخ�سة مياه النيل وموارد املياه، اإل اأن الد�ستور النهائى 

عند خروجه خال من هذه ال�سمانة، وهو ما قد يفتح الباب خل�سخ�سة مياه الرى اأو اأي من 

موارد املياه اأو اأى جزء من نهر النيل، ول يجوز القول اإن القانون �سيمنع ذلك، فاإذا كانت 

النية تتجه للمنع فلماذا مل ين�س على املنع فى الد�ستور؟ وملاذا مل يتم الإبقاء على املادة كما جاءت 

فى امل�سودة التى حظرت اخل�سخ�سة؟؟؟.

املائية،  واملمرات  والبحريات،  البحار،  �ضواطىء  خ�ضخ�ضة  يكر�س  الد�ضتور   -8

واجلزر، و�ضواطئها:

وممراتها  وبحارها  �سواطئها  بحماية  الدولة  “تلتزم  على:  تن�س  الد�ستور  من   20 املادة 

املائية وبحرياتها، و�سيانة الآثار واملحميات الطبيعية واإزالة ما يقع عليها من تعديات”؛ وهو 

ول  حمدد،  التزام  اأى  الدولة  اأو  امل�رصع  على  يرتب  ول  حماية،  اأى  يوفر  ل  قا�رص  ن�س 

قام  والذى  العامة،  املنافع  هذه  على  ال�سابق  النظام  فر�سها  التى  اخلاطئة  الأو�ساع  ي�سحح 

ببيع وخ�سخ�سة العديد من اجلزر وال�سواطى والبحريات حتى تاآكلت امللكية العامة بها، بل 

اإن العديد من املبانى والإن�ساءات اأ�سبحت حتجب على املواطنني روؤية وم�ساهدة مياه البحار 
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اأو الأنهار، كما مت بيع م�ساحات من عدد من البحريات، وبيع �سواطئها اأو �سواطىء البحار 

تو�سيح  ي�ستدعى  كان  ما  وهو  وردمها،  عليها،  بالتعدى  قام  من  وهناك  املائية،  واملمرات 

الن�س الد�ستورى ملعاجلة كل هذه امل�سالب، وكان من الواجب اأن يكون الن�س –مثاًل- على 

النحو التاىل: “البحار والبحريات واملمرات املائية واملحميات الطبيعية واجلزر و�سواطئها نفع 

عام، ل يجوز بيعها ول خ�سخ�سة اأى جزء منها، وتلتزم الدولة بتمكني املواطنني من حق 

م�ساهدتها وروؤيتها، والتمتع بها، واإزالة اأى تعديات حتول دون اإنفاذ هذه احلقوق”.

9- الد�ضتور ي�ضمح بنزع ملكية املواطنني بقرارات اإدارية، ودون اأحكام ق�ضائية:

حكم  دون  العامة  للمنفعة  املواطنني  ملكية  نزع  اإمكانية  كر�ست  الد�ستور  من   24 املادة 

منه،   34 املادة  فى   71 د�ستور  فى  واردًا  كان  الذى  نف�سه  العيب  تكرار  واأعادت  ق�سائى، 

اأمر جلل، وميثل عدوانا �سارخا عليها،  امللكية اخلا�سة من الأفراد  اأن نزع  فمن املعروف 

لذا كان من الواجب األ يتم نزع امللكية مبوجب قرار فقط، بل يربطها ب�رصورة �سدور حكم 

ق�سائى بذلك، حيث ن�ست املادة 24 من الد�ستور على: “ول تنزع اإل للمنفعة العامة، ومقابل 

تعوي�س عادل يدفع مقدما”.

فالعربة  املادة،  لتمرير  بد�ستور 71 وذلك  ماورد  عن  مقدمًا”  “يدفع  اأ�سيفت عبارة  وقد 

لي�ست بدفع التعوي�س نزع امللكية اأو بعدها، ولكن العربة بنزع امللكية ذاتها، واأن يكون هناك 

اإل بحكم ق�سائى  النزع  رقابة ق�سائية على قرارات احلكومة بنزع ملكية الأفراد، واأل يتم 

حت�سل عليه اجلهة الإدارية، ين�س على توافر مربرات النزع للنفع العام، ويحدد فيه مبلغ 

التعوي�س، ويكون للمواطن حق الطعن عليه قبل تنفيذ النزع، اأما الن�س فى الد�ستور فيعنى 

من  وتطرده  التعوي�س،  له  وتدفع  مواطن،  اأى  من  امللكية  تنزع  اأن  احلكومة  حق  من  اأن 

وهو  القرار،  على  للطعن  للق�ساء  يذهب  منها  وطرده  الأر�س  على  �سيطرتها  وبعد  ملكه، 

اأمر ل ي�ستقيم وقواعد العدالة، كما ل ي�ستقيم واملنطق، ففر�س احلرا�سة الق�سائية على امللكية 

اخلا�سة الوارد باملادة ذاتها من الد�ستور ل يكون اإل بحكم ق�سائى، فاإذا كان فر�س احلرا�سة 

وهو اإجراء حتفظى وموؤقت ول ي�سلب املواطن ملكه، ل يكون اإل بحكم ق�سائى فكيف يكون 

نزع امللكية الذى ي�سلب املواطن ملكه مبوجب قرار اإداري ودون حكم ق�سائى.
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من  العام  القطاع  وحدات  اإدارات  جمال�س  فى  العمال  ن�ضبة  خف�س  الد�ضتور   -10

الن�ضف اإىل الربع:

اإدارة  جمال�س  فى  العمال  متثيل  “ويكون  على:  تن�س   71 د�ستور  من   26 املادة  كانت 

وحدات القطاع العام فى حدود خم�سني فى املائة من عدد اأع�ساء هذه املجال�س”، اأما الد�ستور 

اجلديد فقد ن�س فى مادته 27 على: “ويكون متثيل العمال فى جمال�س اإدارة وحدات القطاع 

العام فى حدود خم�سني باملائة من عدد الأع�ساء املنتخبني فى هذه املجال�س”.

املجل�س،  اأع�ساء  اإجماىل  من   %50 اأ�سا�س  على  العمال  ن�سبة  يح�سب   71 د�ستور  فن�س 

فاإذا كانت ع�سوية املجل�س 12 ع�سوا يكون للعمال منهم �ستة اأع�ساء، يختارهم العمال عرب 

انتخابات حرة ل ير�سح لها اأي من قيادات الإدارة العليا اأو من يتمتع ب�سلطة توقيع اجلزاء، 

اأما ن�س الد�ستور فاإنه يح�سب ن�سبة العمال على اأ�سا�س 50% من الأع�ساء املنتخبني، فاإذا كانت 

ع�سوية املجل�س 12 ع�سوا، �سيكون منهم 6 اأع�ساء بالنتخاب، ن�سبة العمال فيهم 50% اأى 

3 عمال فقط، و�سيكون ثالثة اآخرون من فئات اأخرى رمبا يكون منهم من له �سلطة توقيع 

اجلزاء، و�سيتوىل امل�رصع حتديدهم فيما بعد، وحتديد اجلمعية العمومية التى �ستتوىل انتخابهم، 

اإىل  الن�سف  الد�ستور من  للعمال قد مت خف�سها فى م�رصوع هذا  املقررة  الن�سبة  وبذلك تكون 

الربع.

11 - الد�ضتور يقيد احلريات النقابية والطالبية والتعاونية:

مبراجعة ن�سو�س هذا الد�ستور جند اأن:

• الأهلية 	 واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  تكوين  حق  للمواطنني  جتعل  الد�ستور  من   51 املادة 

والأحزاب مبجرد الإخطار، وهو اأمر جيد، ويعد حماية حلق املواطنني فى هذا ال�ساأن، 

وكان من الواجب ب�سط هذه احلماية للنقابات العمالية والتعاونيات والحتادات، لكن جاء 

ن�س املادة 52 من الد�ستور واأحال للقانون تنظيم كيفية اإن�ساء النقابات العمالية والحتادات 

والتعاونيات، ومل يلزم امل�رصع باأن يكون للمواطنني حق اإن�سائها بالإخطار كما فعل فى 

الأحزاب واجلمعيات، ليجعل �رشوط اإن�ساء هذه املنظمات بيد الربملان املقبل.

• ن�س املادة 52 من الد�ستور ي�سمح بحل النقابات العمالية والتعاونيات والحتادات، 	

وحل جمال�س اإدارتها بحكم ق�سائى، وهو ما يو�سح اأن هذا الن�س جاء اأ�سواأ من ن�س املادة 
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56 من د�ستور 71 والتى كانت تنظم اإن�ساء النقابات والحتادات، ومل تكن ت�سمح بحلها اأو 

حل جمل�س اإداراتها.

• ال�سماح 	 العمالية والحتادات والتعاونيات بحكم ق�سائى يعنى  النقابات  ال�سماح بحل 

باإعدامها وزوالها من الوجود، وهو ما يفتح الباب على م�رصاعيه مل�سادرة حقوق اأع�ساء 

واأل  القرار،  اتخذ  الذى  الإدارة  جمل�س  عليه  ُيحا�َسب  ُيرتَكب  خطاأ  فاأى  املنظمات،  هذه 

يجب يوؤدى اإىل عقاب كل اأع�ساء التنظيم بحله واإعدامه.

• فالق�ساء 	 واٍه،  ادعاء  ق�سائى  بحكم  �سيكون  احلل  للخوف، لأن  اإنه ل مربر  القول 

يحكم مبا ين�س عليه القانون، وجاء ن�س املادة 52 من الد�ستور دون اأن ي�سع اأى �سوابط 

اأو قيود على امل�رصع فى �ساأن حل النقابات العمالية والحتادات والتعاونيات، واإمنا جاء 

الن�س عاما، فقد يتو�سع امل�رصع فى حالت حل هذه املنظمات، وقد ي�سيق منها، فالأمر 

�سار رهنا بتوازنات القوى داخل الربملان املقبل، وهو الن�س الذى �سيلتزم به الق�ساء اأيا 

ما كان، لذا كان من الواجب حذف الفقرة التى تتيح احلل من م�رصوع هذا الد�ستور كما 

كان الو�سع فى د�ستور 1971.

• تن�س 	 جندها  املهنية  النقابات  تتناول  والتى  الد�ستور  من   53 املادة  لن�س  نظرنا  اإذا 

�رصاحة على عدم جواز فر�س احلرا�سة عليها، ول ت�سمح اإل بحل جمال�س اإدارتها بحكم 

ق�سائى، وبالتاىل ل ت�سمح بحل التنظيم كله، لذا فاإن �سياغة الن�س 52 املتعلقة بالنقابات 

عمدية  جاءت  واإمنا  م�سادفة،  تكن  مل  النحو  هذا  على  والتعاونيات  والحتادات  العمالية 

وق�سدية ملحا�رصة هذه املنظمات والتى تعد اجلناح التنظيمى للطالب وللطبقات ال�سعبية من 

عمال وفالحني و�سيادين وحرفيني والتى تدافع عن م�ساحلهم احلياتية املبا�رصة فى العمل 

لذا جند  العدالة الجتماعية،  تنظيمات  واملاأكل وال�سحة والعالج والتعليم وامل�سكن، فهى 

�سياغة الن�س حتيل كل �سىء ليحدده امل�رصع دون اأن حتمى هذه التنظيمات اأو اأع�ساءها 

بل تفتح الباب اأمام اإمكانية الع�سف بها اأو حل جمل�س اإدارتها.

12 - الد�ضتور ال ي�ضمن احلق فى التعليم على نحو حقيقى:

تناولت املادة 58 احلق فى التعليم، وجاء الن�س قا�رصًا، ل يلبى الطموحات التى كانت 

ا�سرتاتيجيا من حماور  باعتباره حمورا  التعليم  يتعامل مع  الد�ستور  معقودة لو�سع ن�س فى 

التنمية وبناء ال�سخ�سية امل�رصية:
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• اكتفى الد�ستور بالن�س على عبارة: “وتخ�س�س له ن�سبة كافية من الناجت القومى”، 	

ميكن  ن�سبة  فاأى  الدولة،  على  حقيقيا  التزام  ل  وبالتاىل  الن�سبة،  هذه  حجم  تو�سيح  دون 

تربيرها باأنها كافية، وكان من الواجب حتديد ن�سبة وا�سحة من الناجت القومى لالإنفاق على 

التعليم كاأن يذكر –مثاًل- “وتخ�س�س ن�سبة ل تقل عن 10% من الناجت القومى لالإنفاق على 

وبالتاىل ي�سبح هناك التزام وا�سح وحمدد على الدولة عند و�سع املوازنة اأن  التعليم”، 

تخ�س�س هذه الن�سبة للتعليم.

• يحكم 	 �سيا�سيي  نظام  كل  قيام  هى  امل�رصى  ال�سعب  تواجه  التى  ال�سعاب  كربى  من 

قب�سته  لإحكام  الدولة،  موؤ�س�سات  كل  على  وال�ستحواذ  ال�سيطرة  اإىل  بال�سعى  م�رص  فى 

الطموح  كان  لذا  واأهدافه،  اأغرا�سه  يخدم  مبا  املوؤ�س�سات  كل  توجيه  وبالتاىل  عليها، 

اأن يت�سمن الد�ستور ن�سو�سًا، ت�سمن حياد جميع املوؤ�س�سات العامة فالأ�سل  معقود على 

الواجب  لذا كان من  النظام احلاكم،  ال�سعب، ولي�س فى خدمة  تكون فى خدمة  اأن  فيها 

اأن ير�سى الد�ستور مبادئ ل�سمان ا�ستقالل موؤ�س�سات التعليم العادى واجلامعى، وكفاءة 

برامج ومناهج و�سيا�سات التعليم التى يجب اأن ين�س علي قيامها على اأ�سا�س حظر التمييز 

الفر�س  وتكافوء  والدميقراطية  والعدل  وامل�ساواة  املواطنة  قيم  واحرتام  وال�سطهاد، 

والت�سامن الجتماعى والإن�سانى، وقبول التنوع الديني والفكري والثقايف وال�سيا�سي.

• بجميع 	 العامة  التعليمية  املوؤ�س�سات  بناء  فى  بالتو�سع  الدولة  اإلزام  من  الن�س  خلو 

م�ستوياتها، ومبا يراعى توزيعها العادل جعرافيا، وا�ستيعاب كل راغبى التعلم، فال يكفى 

القول اإن كل مواطن له حق فى التعليم دون ربط ذلك بالتو�سع فى بناء موؤ�س�ساته، وتهيئة 

مناخ تعليمى و�سحى.

13- الد�ضتور ال يحمى احلق فى ال�ضحة والعالج:

جاء ن�س املادة 62 من الد�ستور دون �سمان حقيقى حلقوق املواطنني فى ال�سحة والعالج 

وذلك على النحو التاىل:

• القادرين، 	 اإل لغري  باملجان  تتوافر  الد�ستور ل  ال�سحية وفقا لن�س  الرعاية  خدمات 

وفى القانون يق�سد بغري القادر من لي�س لديه فر�سة عمل، ويح�سل على معا�س �سمان 

اجتماعى، وهو ما يفيد اأن غري القادر على العالج يجب اأن يثبت فقره ليتمكن من احل�سول 

على عالج من الدولة، وبالطبع كان الطموح اأن ياأتى الن�س فى الد�ستور ب�سكل وا�سح 
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املواطنني  لكل  بتوفريها  الدولة  تلتزم  حقوق  ولكنها  �سلعا  لي�س  والعالج  ال�سحة  اأن  على 

ب�رصف النظر عن قدرتهم املادية، وهو ما اأهدره الد�ستور.

• ال�سحة، واكتفى بذكر 	 القومى لالإنفاق على  الناجت  ن�سبة حمددة من  الن�س  مل ي�سع 

الن�سبة،  هذه  حجم  تو�سيح  دون  القومى”،  الناجت  من  كافية  ن�سبة  له  “وتخ�س�س  عبارة 

من  وكان  كافية،  باأنها  تربيرها  ميكن  ن�سبة  فاأى  الدولة،  على  حقيقيا  التزام  ل  وبالتاىل 

الواجب حتديد ن�سبة وا�سحة من الناجت القومى لالإنفاق على ال�سحة وتتوافق مع معايري 

الناجت  من  تقل على %15  ن�سبة ل  “وتخ�س�س  يذكر -مثاًل-  كاأن  العاملية  ال�سحة  منظمة 

القومى لالإنفاق على ال�سحة”، وبالتاىل ي�سبح هناك التزام وا�سح وحمدد على الدولة عند 

و�سع املوازنة، يوجب عليها تخ�سي�س هذه الن�سبة لل�سحة.

14– الد�ضتور ال ي�ضمن احلق فى العمل، ويتيح العمل اجلربى، ويفتح الباب للتو�ضع 

فى ف�ضل املوظفني والعمال:

الدولة  تلزم  ل  اإن�سائية  بعبارة  واكتفى  العمل،  حقوق  على   46 مادته  فى  الد�ستور  ن�س 

بتوفري فر�س عمل للباحثني عنه، اأو منحهم معا�س بطالة، كما اأن الن�س:

)اأ( يتيح فر�س العمل اجلربى على املواطنني مبقت�سى ن�س القانون الذى �سي�سعه الربملان، 

حيث جاء على النحو التاىل: “ل يجوز فر�س اأى عمل جربا اإل مبقت�سى قانون”، ومل ي�سع 

الن�س اأى قيود على امل�رصع ل�سمان اأن يكون جرب املواطنني على العمل لأداء عامة، ومل يوؤكد 

على اأن هذا العمل �سيكون مقابل اأجر عادل، وهو ما ميثل تراجعا عن د�ستور 71 حيث كانت 

املادة 13 منه تن�س على” ول يجوز فر�س اأى عمل جربا على املواطنني اإل مبقت�سى قانون 

ولأداء خدمه عامة ومبقابل عادل”.

العمل  عالقات  اأن  املعروف  فمن  والعمال،  املوظفني  ف�سل  اأمام  الباب  يفتح  )ب(الن�س 

التاأديبى،  بالطريق  اإل  موظف  اأى  ف�سل  يتم  ول  بحماية  تتمتع  للدولة  الإدارى  اجلهاز  فى 

الأحوال  فى  اإل  التاأديبي  الطريق  بغري  ف�سلهم  يجوز  ول   ” مادته 14  فى  لد�ستور 71  وفقا 

التى يحددها القانون” وبالطبع اإذا اأ�سدرت املحكمة حكمًا بعودة املوظف للعمل يتم تنفيذ احلكم 

�سدر  اإذا  اخلا�س  القطاع  عمال  عك�س  على  جنائية،  جرمية  تنفيذه  عن  والمتناع  الق�سائى 

اأن ميتنع عن  العمل  ي�ستطيع �ساحب  لعمله  العامل  التع�سفى وعودة  الف�سل  باإلغاء قرار  حكم 

تنفيذ احلكم الق�سائى فى مقابل ح�سول العامل على تعوي�س اأجر �سهرين عن �سنة من �سنوات 
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اخلدمة، وكان الطموح واملطلب العماىل هو توفري حماية حقيقية لعالقات العمل فى القطاع 

اخلا�س وامل�ساواة بينهم وبني احلماية املقررة ملوظفى الدولة واأن يتم الن�س فى الد�ستور على 

تنفيذها  عن  والمتناع  النفاذ  واجبة  التع�سفى  الف�سل  واإلغاء  للعمل  العمال  عودة  “اأحكام  اأن 

جرمية جنائية ت�ستحق العقاب”، ولكن جاء الد�ستور متجاهال هذه احلماية التى كان يطالب بها 

العمال، لي�س هذا فح�سب بل قلل من احلماية املقررة ملوظفى الدولة وفتح الباب اأمام ف�سلهم 

جميعها  الف�سل  حالت  حتديد  واأحال   64 مادته  فى  الد�ستور  وجاء  التاأديبى  الطريق  بغري 

للقانون، ون�س علي” ول يجوز ف�سل العامل اإل فى احلالت املن�سو�س عليها فى القانون” 

واأ�سقط �سمانة اأن يكون ف�سل املوظفني اإل بالطريق التاأديبى.

15– الد�ضتور مل ين�س على معا�س للفالح ي�ضمن له حياة كرمية:

فيه منحها معا�سًا ل�سغار  الد�ستور تزعم  التاأ�سي�سية لو�سعها ن�سًا جديدًا فى  هللت اجلمعية 

الفالحني والعمال الزراعيني والعمالة غري املنتظمة، وبقراءة الن�س جنده على النحو التاىل: 

”تعمل الدولة على توفري معا�س منا�سب ل�سغار الفالحني….” و�سياغة الن�س بهذه الطريقة 
تفرغه من م�سمونه، فما هى قيمة هذا املعا�س وملاذا اأ�سيفت عبارة “معا�س منا�سب” ومل تذكر 

عبارة “معا�س ي�سمن حياة كرمية” فالعربة فى املعا�س اأو الأجر لي�ست باإقراره فقط، ولكن 

بقيمته باأن يكون ما يتم منحه من معا�س يكفى الفالح اأو العامل ليعي�س حياة كرمية، كما اأن 

ت�ساعده  خدمات،  �سلع  من  ت�سمنه  ومبا  ال�رصائية،  بقوتها  بل  اجلنيهات،  بعدد  لي�ست  العربة 

على العي�س بكرامة، فكلمة منا�سب تعنى اأن اأى مبلغ تقره الدولة كمعا�س ي�سبح منا�سبا وفقا 

فتعنى اأن على الدولة اللتزام باأن يكون املبلغ  “ي�سمن حياة كرمية”  اأما قوله:  لإمكانياتها، 

الذى حتدده يحقق هذه احلياة الكرمية وفقا لأ�سعار ال�سلع، واإن اأقرت مبلغًا اأقل من ذلك ميكن 

مقا�ساتها واإلزامها بزيادته.

16- الد�ضتور ال ي�ضمن احلق فى ال�ضكن املالئم، والطاقة املدعومة، واملاء النظيف، 

والغذاء ال�ضحى:

النظيف  واملاء  املالئم  “امل�سكن  التايل:  النحو  على  الد�ستور  من   68 املادة  ن�س  جاء  حيث 

والغذاء ال�سحى حقوق مكفولة”. وتتبنى الدولة خطة وطنية لالإ�سكان ….”

املالحظ فى الن�س اإ�سقاطه وجتاهله حلق املواطنني فى الطاقة املدعومة لال�ستعمال املنزىل 
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وهو ما يفتح الباب ل�ستمرار ان�سحاب الدولة من تقدميها للخدمة ودعمها حتى ت�سل بها ل�سعرها 

فى ال�سوق، اأما امل�سكن واملياه والغذاء مل يذكر اأنها مدعومة واكتفى بالقول باأنها حقوق ولكن 

جتاهل ما هى اللتزامات الواقعة على الدولة لتمكني املواطنني منها، وحتول الن�س اإىل جمرد 

اعرتاف باحلق يفتقد معايري نفاذ املواطنني اإليه.

17– الد�ضتور يتيح عمالة االأطفال:

املادة 70 من الد�ستور تذهب اإىل” يحظر ت�سغيل الطفل، قبل جتاوزه �سن الإلزام التعليمى، 

فى اأعمال ل تنا�سب عمره، اأو متنع ا�ستمراره فى التعليم”

وجاءت �سياغة املادة تت�سدرها عبارة “يحظر ت�سغيل الطفل” لالإيحاء مبنع عمالة الأطفال، 

ومن  فقط،  الإلزامى  التعليم  مرحلة  خالل  يكون  احلظر  باأن  وربطها  عاد  الد�ستور  اأن  اإل 

املعروف اأن هذه املرحلة تنتهى عند �سن 15 �سنة، ومن امل�ستقر قانونا اأن الطفل هو كل من 

الطفولة  انتهاء مرحلة  قبل  الأطفال  بعمالة  ي�سمح  الد�ستور  اأن  يفيد  ما  �سنة، وهو  جتاوز 18 

اأن ترعى الدولة لي�س فقط كل الأطفال فى هذه املرحلة  بثالث �سنوات، وكان الطموح هو 

املعي�سة،  اأحوال  اأطفالها ل�سيق  لت�سغيل  التى ت�سطر  الأ�رص  العمرية، ولكن ترعى كذلك كل 

يلزم الد�ستور الدولة بتحمل م�سئوليتها فى هذا املجال، فتح الباب لعمالة الأطفال 
ُ
وبدل من اأن 

فى هذه ال�سن، وهو ما �سيوؤثر حتما على ا�ستكمال تعليمهم، فكيف ميكن لطفل اأن يوازن بني 

العمل وحت�سيل الدرا�سة والنتظام فيها..؟.

18 - الد�ضتور ين�ضىء جمل�ضا اقت�ضاديا واجتماعيا ورقيا:

هلل اأع�ساء التاأ�سي�سية با�ستحداث املادة 207، والتى تن�سىء جمل�سا اقت�ساديا واجتماعيا، 

هذا  مبطالعة  لكن  والجتماعية،  القت�سادية  النا�س  اأحوال  من  �سيح�سن  عظيم  حدث  وكاأنه 

الن�س جند اأنه جمرد كيان ا�ست�سارى ي�ستطلع راأى املجل�س، وبالتاىل فاإن راأيه ا�ست�سارى ميكن 

املجل�س بو�سع جميع  اأن يقوم هذا  الن�س على  الأْويل  الأخذ به، وميكن جتاهله، وكان من 

العليا لكل ما  الهيئة  تتعلق باحلقوق القت�سادية والجتماعية واأن يكون  التى  ال�سرتاتيجيات 

يتعلق ب�سئون العدالة الجتماعية، كما فعل فى املادة 212 من الد�ستور ب�ساأن اإن�ساء الهيئة العليا 

ل�سئون الوقف، ون�س على اأنها تنظم كل موؤ�س�ساته العامة واخلا�سة وت�رصف عليها وتراقبها 

وت�سمن التزامها باأمناط اأداء اإدارية واقت�سادية.
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بالقوات  املدنيني  والعاملني  احلربى  االإنتاج  عمال  حماكمة  يتيح  الد�ضتور   –  19

امل�ضلحة اأمام الق�ضاء الع�ضكرى:

الع�سكرى  الق�ساء  اأمام  مدنى  حماكمة  يجوز  “ول  على:  الد�ستور  من   198 املادة  ن�ست 

تثري  وبالطبع  اجلرائم..”  هذه  القانون  ويحدد  امل�سلحة،  بالقوات  ت�رص  التى  اجلرائم  فى  اإل 

ق�سية حماكمة املدنيني اأمام الق�ساء الع�سكرى كثريا من ال�سجون والأمل؛ نظرا للمعاناة والقمع 

حماكمات  تكون  اأن  الثورة  قبل  مطالب  هناك  كان  وقد  اأمامها،  الثوار  �سهده  الذى  والقهر 

الق�ساء  اأمام  احلربى  الإنتاج  م�سانع  فى  والعاملني  امل�سلحة،  القوات  فى  املدنيني  العاملني 

العادى؛ باعتباره القا�سى الطبيعى فى عالقات العمل، وكان الطموح اأن ين�س �رصاحة على 

اأن كل ق�سايا العمال فى هذا ال�ساأن ل تنظر اإل اأمام الق�ساء العادى، لكن جاء الد�ستور ون�س 

�رصاحة على اأن كل اجلرائم التى تتعلق بالقوات امل�سلحة تنظر اأمام الق�ساء الع�سكرى، واأحال 

للقانون حتديد هذه اجلرائم.. وكان الطموح اأن تكون هناك �سمانة د�ستورية، حتمى هوؤلء 

العمال اأمام جهة عملهم، وت�سمن لهم حماكمات عادلة ومن�سفة، ويكفل لهم فيها كامل حقوق 

الدفاع اإل، اأن الد�ستور اأحال الأمر للقانون على عك�س مطالب العمال؛ فمثال اإ�رصاب عمال 

الإنتاج احلربى، اأو قيامهم باإن�ساء نقابة عمالية، اأو حدوث تلف لأي منتج رغما عن اإرادة 

العامل، ميكن اعتبار ذلك جرمية تتعلق بالقوات امل�سلحة وتكون املحاكمة ب�ساأنها اأمام الق�ساء 

الع�سكرى.

مالية  بالتزامات  واالرتباط  خارجية،  قرو�ض  على  احل�صول  يتيح  الد�صتور   –20

دون مناق�ضة جمتمعية:

)1( املادة 120 من الد�ستور تتيح لل�سلطة التنفيذية القرتا�س، اأو احل�سول على متويل، 

اأو الرتباط مب�رشوع يرتتب عليه اإنفاق مبالغ من اخلزانة العامة للدولة ملدة مقبلة بعد موافقة 

اأى  اأو  قر�س  اأى  �رشوط  عن  العام  الإف�ساح  مبطالب  يع�سف  ما  وهو  النواب”،  جمل�س 

التزامات مالية على الدولة، و�رصورة فتح نقا�س جمتمعى حولها قبل موافقة ال�سلطة التنفيذية 

اأو الربملان خا�سة اأن ال�سعب هو الذى �سيتحمل تكلفة هذه الديون اأو اللتزامات، وكان من 

الأف�سل اأن يكون الن�س على النحو التاىل:“ل يجوز توقيع اأى اتفاقيات جتارية اأو ا�ستثمارية، 

اإنفاق  عليه  يرتتب  مب�رشوع  الرتباط  اأو  املنح،  اأو  القرو�س  على  احل�سول  اتفاقيات  اأو 

مبالغ من اخلزانة العامة للدولة ملدة مقبلة اإل بعد الإف�ساح عن كامل �رصوطها للراأى العام، 

ومناق�ستها مع منظمات املجتمع املدنى، وموافقة جمل�س النواب عليها”.

د�ضتور م�ضر اجلديد يغتال العدالة االجتماعية



41

العدد 63رواق عربي

»التعليم ل يكون حمايدا؛ فاإما اأن يكون تعليًما للحرية واإما تعليًما لال�ستعباد«

باولو فريري موقًفا وا�سًحا  ال�سيت  الربازيلي ذائع  للرتبوي  املاأثورة  املقولة  تعك�س هذه 

من النظم التعليمية احلديثة التي قام مبناق�ستها يف كتابه الرائد »تعليم املقهورين« ال�سادر عام 

1970.تت�سم فل�سفة باولو فريري الرتبوية بكونها فل�سفة ثورية يف املقام الأول، وباأنها تقوم 

على مبداأ اإثارة الوعي )Conscientization( اأو بث روح املبادرة يف الفعل. وقد ارتبطت 

فل�سفة فريري ارتباطا وثيقا بالقهر ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي الذي عا�رصه يف موطنه 

الربازيل وغريه من بلدان اأمريكا الالتينية التي عانت من الديكتاتورية ونظم احلكم الع�سكرية 

الراديكالية  الرتبوية  »فريري«  نظريات  توظيف  اأن  بالذكر  جدير  الع�رصين.  القرن  خالل 

يف الربازيل اأدت اإىل نفيه خارج البالد؛ وذلك لأن منهجيته تقوم علي مبادئ اإثارة الوعي، 

والتغيري والتمرد مما يهدد النظام الجتماعي وال�سيا�سي القائم.

مظاهر ال�ضلطوية 

فى مواد التعليم بالد�ضتور امل�ضري

فريدة مقار *

*  باحثة مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.
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اجلمعية  ب�سياغته  قامت  الد�ستور-الذي  يج�سد  اأن  امل�رصيون  الرتبويون  توقع  ولقد   

التاأ�سي�سية ومت الت�سويت عليه يف ا�ستفتاء �سعبي خالل دي�سمرب 2012- روح واأهداف ثورة 

25 يناير، وبخا�سة يف املواد املتعلقة بالتعليم. كان الأمل يف اأن ين�س الد�ستور على تر�سيخ 

واحرتام مبادئ تعليمية تليق باحلدث التاريخي الذي مرت به م�رش وتعزز روح املبادرة، 

وحتث علي النقد والإبداع، وتقوم باإ�سالح جذري للنظام التعليمي امل�رصي. 

وفيما مل يحظ نظام التعليم بن�سيب كاف من الإ�سالح الت�رصيعي اأثناء الفرتة النتقالية؛ فاإنه 

مل يتبق �سوى ن�سو�س الد�ستور لرت�سم مالمح وفل�سفة نظام التعليم يف م�رص ما بعد الثورة.

 وكانت من اأبرز املواد الد�ستورية املثرية للجدل يف امل�سودة الأوىل للد�ستور التي ن�رصت 

بال�سحافة يف اأكتوبر 2012، مادة تن�س على تعريب املناهج التعليمية. حيث اعترب الدكتور 

مثل  البلدان  من  الكثري  يف  ف�سله  »اأثبت  رجعًيا  توجًها  ميثرّل  الن�س  هذا  اأن  يون�س  �رصيف 

�سوريا)..( وحتي يف اأملانيا يقوم العلماء بن�رص اأعمالهم باللغة الإجنليزية حيث ميكنهم ذلك من 

ال�ستباك باملجتمع العلمي الدويل«)1(. 

الن�س،  هذا  يف  العلوم  بتعريب  اخلا�س  للجزء  انتقاداته  فهمي  خالد  الدكتور  ه  وجرّ كما 

واعتربه مليًئا بامل�سكالت؛ حيث لحظ اأنه قد غاب عن وا�سعي املادة حتديد الغاية من تعريب 

العلوم. وراأى فهمي اأنه »دون حتديد املق�سود من تعريب العلوم لن نتمكن، كمجتمع ي�ستخدم 

الد�ستور فى حتديد اأهدافه، من النهو�س بالعلوم ول حتى بالرتقاء باللغة العربية«)2(. 

يف  بالتعليم  املتعلقة  املواد  يف  اإليهم  الإ�سارة  غياب  اخلا�سة  الحتياجات  ذوو  انتقد  ا  اأي�سً

الأبجدية،  الأمية  املتعلقة مبحو  املواد  املعلمني  بع�س  انتقد  نف�سه  الوقت  الد�ستور اجلديد. ويف 

وو�سفوها باملتوا�سعة نظرا للفرتة الطويلة )10 �سنوات( التي يحددها الد�ستور من اأجل الق�ساء 

عليها. واأخريا انتقد كثريون عدم تخ�سي�س ن�سبة حمددة من الناجت القومي وزيادة املوازنة 

املنظومة  تدهور  ا�ستمرار  زيادتها،  دون  هي،  كما  الن�سبة  بقاء  يعني  حيث  للتعليم؛  العامة 

التعليمية امل�رصية. 

ونظرا لتمرير امل�سودة الأخرية من الد�ستور؛ فاإنه يتوجب علينا اأن نلقي نظرة اأعمق على 

املواد املتعلقة بالتعليم و�سيقوم هذا املقال بتحليل املواد املتعلقة بالتعليم يف د�ستور م�رص اجلديد، 

ومقارنتها باملواد املوزاية لها يف د�ستور 1971. ويرجع اختيار د�ستور 1971 لعقد املقارنة 

معه؛ كمحاولة ل�ستي�ساح مدي التقدم الذي اأحرزته ن�سو�س الد�ستور اجلديد املتعلقة بالتعليم.

تت�سم  ن�سو�س  على  باحتوائه  عنه  ُعرف  ملا  الربازيل  د�ستور  مع  مقارنة  اإجراء  اخرتنا  كما 

بالدميقراطية فيما يخ�س التعليم.. 

مظاهر ال�ضلطوية فى مواد التعليم بالد�ضتور امل�ضري
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املتعلقة  املواد  لل�سلطوية يف  بالرتكيز على ثالثة موؤ�رصات  املقال  �سيقوم  الإطار،  ويف هذا 

بالتعليم. وهي: فر�س هوية واحدة وتر�سيخ مفهوم الدولة الأبوية؛ وتخ�سي�س مواد اإلزامية 

باملناهج التعليمية؛ واأخرًيا هيمنة املركزية على املوؤ�س�سة التعليمية. حيث تتفاعل كل هذه العنا�رص 

لتظهر مالمح الدولة التي ر�سمتها اجلمعية التاأ�سي�سية؛ خا�سة اأن كل من امتلك زمام ال�سلطة 

داأب على ا�ستخدام النظام التعليمي يف تاأ�سي�س وت�سكيل فكر الأجيال ال�ساعدة وحتديد طبيعة 

عالقتها بالدولة؛ وذلك مبا يحقق اأهدافه ال�سيا�سية. 

مالمح ال�ضلطوية فى املواد املتعلقة بالتعليم: 

رغم بع�س الدعاءات فاإن حتديد مالمح ال�سلطوية يف الد�ساتري لي�س بالأمر ال�سهل؛ حيث 

الديكتاتورية والع�سكرية تبدو يف املطلق وكاأنها ت�سون احلقوق  الدول  اإن كثريا من د�ساتري 

هذه  بع�س  احتياج  منها  متعددة،  الظاهرة  هذه  واأ�سباب  مواطنيها.  وحترتم  واحلريات، 

الأنظمة اإىل مواد تقدمية يف د�ساتريها لإ�سفاء ال�رصعية على ممار�ساتها القمعية، ومنها اأي�سا 

�سعي بع�س الدول القمعية لتجميل �سورتها اأمام املجتمع الدويل، وغريها من الأ�سباب التي 

جعلت د�ستورا مثل الد�ستور امل�رصي لعام 1971 ين�س يف مادته الثالثة على اأن »ال�سعب هو 

م�سدر ال�سلطات« دون اأن ترتجم هذه املادة على اأر�س الواقع. 

والأ�سواق  املوؤ�س�سات  مركز  من  ميلتون  جامي�س  من  كال  الظاهرة  هذه  دفعت  ولقد 

وتوم  تك�سا�س،  جامعة  من  الكينز  واأوزاك  بايطاليا،  املتقدمة  للدرا�سات  والتكنولوجيا 

جينزبورج من كلية القانون جامعة �سيكاغو اإىل اإعداد ورقة بحثية بعنوان »حمتوى الد�ساتري 

اأكتوبر 2011 عن  ال�سلطوية« مت تقدميها يف موؤمتر عقد يف كلية القانون بجامعة �سيكاغو يف 

الد�ساتري  اأن حمتوى  اإىل  القانونيون  الباحثون  الد�ساتري«. وقد تو�سل هوؤلء  »ال�سلطوية يف 

الد�ساتري،  التي تطبق فيها هذه  اأكرث تعبرًيا عن واقع املجتمعات،  ال�سلطوية يكون  الدول  يف 

الن�سو�س  تفعيل  املجتمعات عدم  تعاين هذه  للدولة، يف حني  الأ�سا�سية  باملقومات  يتعلق  فيما 

ا اإىل اأن الد�ساتري  الد�ستورية التي يفرت�س اأنها ت�سون احلقوق واحلريات، كما تو�سلوا اأي�سً

ال�سلطوية تت�سم باأن �سياغة موادها تكون ف�سفا�سة، واأقل ان�سباًطا من الد�ساتري الدميقراطية، 

واأن عدد املواد املخ�س�سة للحقوق واحلريات يكون حمدودا، وهو ما ينعك�س بو�سوح على 

ال�سلطة  بها  التي حتظى  ال�سالحيات  الإن�سان واحلريات، وكذلك على حجم  و�سعية حقوق 

التنفيذية. 

فريدة مقار
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واإذا قمنا بتطبيق ذلك التحليل على املواد املتعلقة باحلق يف التعليم يف د�ستور م�رص اجلديد، 

ومقارنتها باملواد املماثلة يف د�ستور 1971؛ ف�سنجد اأن د�ستور 2012 يحتوي على عدد اأكرب 

من املواد التي ت�سون حق التعليم. فهو يحتوي على 7 مواد متعلقة بالتعليم ب�سورة مبا�رصة، 

بالإ�سافة اإىل مادتني متعلقتني بالتعليم ب�سورة غري مبا�رصة، يف حني كان د�ستور 71 يحتوي 

على 6 مواد فقط تتعلق باحلق يف التعليم. 

الد�ستور  من  اأكرث  التعليم  حق  ي�سون  اجلديد  الد�ستور  اأن  الأوىل  للوهلة  يبدو  قد  هكذا 

ال�سابق، اإل اأن النظر يف د�ساتري دول اأخرى مثل الربازيل ي�سكك يف �سحة هذا ال�ستنتاج، 

احلايل  الد�ستور  فيظهر  التف�سيل،  غاية  يف  مواد  ع�رص  اإىل  بالتعليم  املتعلقة  املواد  ت�سل  حيث 

النظر يف مالمح  للتعليم فالأهم هو  التي تتطرق  وكاأنه مق�رص. وبعيدا عن م�ساألة عدد املواد 

ال�سلطوية يف حمتوى هذه املواد.

 1– الوظيفة االأبوية للدولة وفر�س هوية واحدة

تن�س املادة 11 من الد�ستور اجلديد على اأن: »ترعي الدولة الأخالق والآداب والنظام 

العام وامل�ستوي الرفيع للرتبية والقيم الدينية والوطنية، واحلقائق العلمية، والثقافة العربية، 

والرتاث التاريخي واحل�ساري لل�سعب؛ وذلك وفقا ملا ينظمه القانون«، كما تن�س املادة 71 

على اأن: »تكفل الدولة رعاية الن�سء وال�سباب، وتاأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا 

وبدنيا ونف�سيا واجتماعيا واقت�ساديا، ومتكينهم من امل�ساركة ال�سيا�سية الفاعلة«، وُتلزم املادة 

60 اجلامعات باأن تقوم »بتدري�س القيم والأخالق الالزمة للتخ�س�سات العلمية املختلفة«.

وتكمن مظاهر ال�سلطوية يف هذه الن�سو�س يف الدور الذي مينحه الد�ستور للدولة يف تربية 

املواطنني طبقا »للقيم والأخالق«، والتاأكيد يف اأكرث من مادة على هذا الدور التاأديبي والأبوي 

الذي من املفرت�س اأن تلعبه الدولة امل�رصية جتاه املجتمع من خالل املوؤ�س�سات التعليمية. الالفت 

وغريها،  التعليمية  املوؤ�س�سات  خالل  من  الدولة  تلعبه  الذي  اجلديد  ال�سلطوي  الدور  هو  هنا 

والذي يت�سح حني املقارنة بني املادة 11 من د�ستور 2012 وبني املادة املوازية لها يف د�ستور 

 .1971

اإذ تن�س املادة 12 من د�ستور 1971 على اأن: »يلتزم املجتمع برعاية الأخالق وحمايتها، 

والتمكني للتقاليد امل�رصية الأ�سيلة، وعليه مراعاة امل�ستوى الرفيع للرتبية الدينية والقيم اخللقية 

مظاهر ال�ضلطوية فى مواد التعليم بالد�ضتور امل�ضري



45

العدد 63رواق عربي

ال�سرتاكي، والآداب  وال�سلوك  العلمية،  لل�سعب، واحلقائق  التاريخي  والوطنية، والرتاث 

العامة، وذلك يف حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه املبادىء والتمكني لها«.

ولقد قام د�ستور 2012 بكل و�سوح با�ستبدال كلمة »الدولة« بكلمة »املجتمع« يف هذه املادة 

بالأخ�س، وجعل الدولة الراعي الأول للقيم والأخالق وهو الدور الذي لي�س من حق الدولة 

ول املجتمع اأن يلعباه علي اأي حال. وهذا التوجه معاٍد ملبادئ التعددية حيث يعترب اأن هناك 

هوية واحدة تليق باملجتمع الذي من املفرت�س اآن يت�رصف وفقا »للقيم والأخالق« واأنه علي 

العديد من الرتبويني  اأ�سار  اأفراد املجتمع بهذه ال�سورة.)3( ولقد  التزام كل  اأن ترعي  الدولة 

اإىل اأن ا�ستخدام العبارات الف�سفا�سة مثل »القيم والأخالق« يفتح الباب على م�رصاعيه اأمام 

اإ�ساءة ا�ستخدام هذه العبارات من اأجل فر�س ال�سيطرة على املواطنني، ومن اأجل مترير قيم 

معينة من خالل النظام التعليمي، بدل من الهتمام بالإبداع وحماية حرية التعبري والتحليل 

النقدي وغريها من القيم واحلقوق واحلريات التي كان ل بد لها اأن حتظى بالعرتاف واحلماية 

يف د�ستور م�رص ما بعد الثورة.

وامللفت هنا اأي�سا غياب ن�س يحدد هدف التعليم، مما يوحي باأن هدف التعليم يقت�رص على 

د�ساتري  يف  لها  م�سابهة  اأخرى  ن�سو�س  مع  الن�سو�س  هذه  تتقارب  والأخالق.  القيم  تعليم 

ا�ستبدادية؛ كد�ستور �سيلي عام 1980 الذي و�سعه الديكتاتور الع�سكري بينو�سيه حيث تن�س 

املادة 11، على اأن: »ل تو�سع اأي قيود على حرية التعليم اإل القيود املتعلقة بالأخالق والقيم 

من�سبطة،  ف�سفا�سة غري  عبارات  وكلها  القومي«.  والأمن  العام  والنظام  احلميدة  والتقاليد 

تفتح الباب اأمام �سيطرة الدولة على املنظومة التعليمية وحدها، وتقوي�س حرية الإبداع؛ بحجة 

احلفاظ على »النظام العام« اأو »القيم احلميدة«.

وعند مقارنة كل هذه املواد باملواد الواردة يف د�ستور الربازيل احلايل يت�سح مدي �سلطوية 

د�ستور م�رص اجلديد، حيث تن�س املادة 205 من د�ستور الربازيل على اأن » التعليم يحظى 

املجتمع،  تعاون  الدولة والأ�رصة، مع  للجميع وواجب على  والتعزيز، وهو حق  بالت�سجيع 

بهدف حتقيق التنمية الكاملة لالإن�سان ، واإعداده ملمار�سة مواطنته وتاأهيله للعمل«.

كما تن�س املادة  206 من د�ستور الربازيل على ما يلي:

 يتم توفري التعليم على اأ�سا�س املبادىء التالية:

1( تكافوؤ �رشوط احل�سول عليه وموا�سلة الدرا�سة.

فريدة مقار
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2( حرية التعلم والتدري�س والبحث والتعبري عن الفكر والفن واملعرفة.

3( تعددية اأفكار التدري�س ومفاهيمه، وتعاي�س موؤ�س�سات التدري�س العامة واخلا�سة معا.

وميتاز د�ستور الربازيل فيما يخ�س التعليم بتو�سيح الهدف من وراء التعليم، وهو »حتقيق 

ا بالتو�سيح الذي يقدمه عن اأ�س�س التعليم التي تعتمد  التنمية الكاملة لالإن�سان«، كما ميتاز اأي�سً

على مبادئ حرية التعليم، وتعددية الأفكار التعليمية وغريها من املبادئ التي تنم عن توجهات 

ومالمح دميقراطية وحتررية وتقدمية فيما يتعلق بالتعليم.

 2- تخ�ضي�س مواد اإلزامية 

تت�سح توجهات الدولة ال�سلطوية يف املواد املتعلقة بالتعليم يف د�ستور م�رص 2012 اأي�سا من 

خالل املواد الإلزامية التي ن�س عليها الد�ستور يف املادة 60 على النحو التايل: 

اأ�سا�سية فى مراحل التعليم املختلفة بكل املوؤ�س�سات التعليمية. والرتبية  »اللغة العربية مادة 

وتلتزم  اأنواعه.  بكل  اجلامعى  قبل  التعليم  فى  اأ�سا�سيتان  مادتان  الوطنى  والتاريخ  الدينية 

اجلامعات بتدري�س القيم والأخالق الالزمة للتخ�س�سات العلمية املختلفة«.

التعليم  اإلزامية يف مراحل  الد�ستور على مواد تعليمية حمددة تكون  اأن ين�س  لي�س غريبا 

املختلفة، ولكن املده�س هو اإ�سافة مادة »التاريخ الوطني« كمادة اأ�سا�سية.

فما هى قيمة اإ�سافة مادة التاريخ الوطني كمادة اإلزامية؟ القراءة الأوىل للن�س قد ل تقلق 

البع�س حيث اأن مادة التاريخ يف غاية الأهمية من اأجل تكوين اأجيال من الطالب ُملمني بتاريخ 

والنظام  بالدولة  خا�سة  قراءة  لرت�سيخ  التاريخ  مادة  ا�ستخدام  من  هنا  اخلوف  لكن  وطنهم، 

احلاكم لالأحداث التاريخية. واجلدير بالذكر اأن هذه املادة الدرا�سية كانت ُت�ستخدم تاريخيا من 

اأجل تر�سيخ قراءة واحدة حمددة للتاريخ. وغالبا ما ت�سهم هذه القراءة يف تاأكيد �رصعية النظام 

احلاكم، وكذلك يف ن�رص اأفكار معينة ُتعرب  عن توجهات النخبة احلاكمة بطريقة اأو باأخرى. 

ويف ظل غياب اأي توجه لتغيري منط تدري�س مادة التاريخ ومناهجها الدرا�سية يف املراحل 

التعليمية املختلفة، بحيث تتحول من اأداة لل�سيطرة على قراءة ال�سعب لتاريخه اإىل اأداة حتليلية 

تثري النقا�س وتطرح الأ�سئلة؛ فاإن هذا يفتح الباب اأمام احتمالت اإ�ساءة ا�ستخدام النظام احلاكم 

لهذه املادة يف تر�سيخ �رصعيته.. 
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جدير بالذكر هنا اأن د�ستور الربازيل احلايل،فيما يتعلق باملواد الإلزامية، يعطي منوذًجا 

جيًدا لد�ستور يوفر خيارات اأكرث دميقراطية اأمام �سناع املناهج التعليمية؛ حيث ين�س يف املادة 

210 علي: 

• حتدد مناهج درا�سية متثل حًدا اأدنى من اأجل املدار�س البتدائية مبا يكفل توفري تعليم 	

اأ�سا�سى موحد، واحرتام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية.

• تدري�س الدين اختيارى ويتم تدري�سه خالل �ساعات العمل العادية للمدار�س البتدائية 	

العامة.

• اأ�سل 	 من  املنحدرة  للجماعات  ويكفل  الربتغالية،  باللغة  يتم  العام  الإبتدائى  التعليم 

هندى ا�ستخدام لغاتها املحلية واأ�ساليب التعلم اخلا�سة بها.

عملية  يف  املناهج  ل�سناع  الد�ستور  يعطيها  التي  الوا�سعة  امل�ساحة  هو  املادة  هذه  يف  واملثري 

ال�سياغة، وهذا ل يعني عدم وجود اأي �سوابط. فكما تو�سح املادة يجب على املناهج اأن متثل 

املنحدرة  اجلماعات  ولكنه مينح  الثقافية،  القيم  اأ�سا�سي موحد واحرتام  تعليم  لكفالة  اأدين  حًدا 

التعلم اخلا�سة بهم. ويعترب هذا  ا�ستخدام لغتهم املحلية واأ�ساليب  اأ�سول هندية احلرية يف  من 

نوعا من اأنواع املقرطة للمناهج والأ�ساليب التعليمية؛ حيث يعك�س املنهج التوجهات والهويات 

الدولة  ترعاه  واحدا  توجها  يعك�س  اأن  من  بدل  الربازيلي،  املجتمع  يف  تتعاي�س  التي  املختلفة 

وتعززه. ويف هذا الإطار، ميكن لنا اأن نتخيل الرثاء الذي كان نظامنا التعليمي �سيحظى به 

اإذا كان الد�ستور اجلديد يتيح ا�ستخدام املواطنني يف النوبة اللغة النوبية يف تعليم اأطفالهم، اإىل 

جانب اللغة العربية التي هي اللغة الر�سمية للدولة. 

3- مركزية املنظومة التعليمية

اأفراد  على  ال�سيطرة  اأجل  من  مركزية  منظومة  تفر�س  ال�سلطوية  التعليمية  النظم  معظم 

باأكمله. ويحفل د�ستور م�رص  املجتمع  اأ�س�س واحدة وهوية واحدة ي�سري عليها  املجتمع وخلق 

اجلديد بكثري من املواد التي تف�سح املجال اأمام تر�سيخ مركزية املنظومة التعليمية، وبذلك يفتح 

الباب اأمام �سيطرة الدولة على الأفراد. واحلديث عن مركزية املنظومة التعليمية يحتم علينا 

النظر يف جتارب دول اأمريكا الالتينية ب�سكل عام ويف جتربة دولة الربازيل ب�سكل خا�س. ففي 

اأعقاب �سقوط الأنظمة الدكتاتورية يف كثري من هذه الدول حدث توجه وا�سع نحو الالمركزية 
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يف التعليم؛ وذلك من اأجل حتقيق عدة اأهداف، اأهمها رفع فعالية اإدارة املنظومة التعليمية حيث 

البريوقراطية وي�سهم يف  التعليم يحد من  اإدارة �سئون  املديريات من  اأو  اإن متكني املحافظات 

�رصعة �سنع القرار و�رصعة تطبيقه علي اأر�س الواقع. كما اأن التوجه نحو الالمركزية ي�سهم 

يف اإعادة توزيع م�سئولية الإدارة املالية على املديريات واملحافظات مما يقلل من �سور الف�ساد، 

وي�سهل عملية امل�ساءلة. اأي�سا توؤدي الالمركزية يف التعليم اإىل مقرطة املنظومة التعليمية وذلك 

من خالل اإ�رصاك قطاع اأعر�س من املجتمع يف حتديد �سيا�سات التعليم، مما يرفع من جودته. 

اأ�سحاب  اإيل حوار جمتمعي حقيقي مع  توؤدي  اأنها  ا  اأي�سً التعليم  الالمركزية يف  �سمات  ومن 

التعليم؛ فبدل من اتخاذ القرار يف غرف مغلقة يف العا�سمة، يقوم  ال�ساأن بهدف رفع جودة 

اأهايل املنطقة اأو املديرية، بال�سرتاك مع املدر�سة والهيئة التعليمية املخت�سة، بو�سع �سيا�سات 

التعليم. والدولة التي جنحت بقدر كبري يف تطبيق ذلك الوجه الدميقراطي يف التعليم هي دولة 

الربازيل. 

وتظهر مالمح الالمركزية يف التعليم يف الد�ستور الربازيلي الذي ين�س يف املادة 207 على 

اأن “يكون للجامعات ا�ستقالل تعليمي وعلمي واإداري ومايل خا�س باإدارة املمتلكات، ومتتثل 

ملبداأ عدم الف�سل بني التدري�س والبحث والإر�ساد”. 

وتن�س املادة 211 على اأن:

يتعاون الحتاد والوليات واملنطقة الحتادية والبلديات فى تنظيم نظمها التعليمية اخلا�سة 

بكل منها. ينظم الحتاد نظام التعليم الحتادي واخلا�س بالأقاليم، وميول املوؤ�س�سات التعليمية 

اإعادة توزيع ووظيفة تكميلية،  التعليمية، وظيفة  ال�سئون  العامة الحتادية، وتكون له، فى 

وذلك ل�سمان ت�ساوى فر�س التعليم، ووجود م�ستوى من جودة التعليم ميثل حدًا اأدنى، من 

خالل تقدمي امل�ساعدة التقنية واملالية للوليات وللمنطقة الحتادية وللبلديات.

• تعمل البلديات على اأ�سا�س الأولوية فيما يتعلق بالتعليم البتدائي وبتعليم الأطفال.	

• البتدائى 	 بالتعليم  يتعلق  فيما  الأولوية  اأ�سا�س  الوليات واملنطقة الحتادية على  تعمل 

والثانوي.

• وذلك 	 للتعاون،  اأ�سكال  التعليمية،  لنظمها  ت�سغيلها  فى  والبلديات،  الوليات  حتدد 

ل�سمان تعميم التعليم الإلزامى.

وفيما يتعلق بتمويل التعليم تن�س املادة 212 من د�ستور الربازيل على اأن: 
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يخ�س�س الحتاد، �سنويًا، ما ل يقل عن 18%، وتخ�س�س الوليات واملناطق الحتادية 

والبلديات على الأقل 25%، من الإيرادات ال�رصيبية، مبا ي�سمل تلك الناجمة عن التحويالت، 

اإىل  الحتاد  من  املحولة  ال�رصيبية،  الإيرادات  ح�سة  تعترب  ل  وتطويره،  التعليم  ملوا�سلة 

لها،  التابعة  البلديات  اإىل  الوليات  من  املحولة  اأو  والبلديات،  الحتادية  واملناطق  الوليات 

�سمن احل�سابات املعنية يف هذه املادة.

واملحافظات  للمحليات  وال�سيا�سي  املايل  التمكني  ت�سمن  املواد  هذه  فاإن  وا�سح  هو  وكما 

لتنفيذ  التعليم وو�سع خطة حمكمة  لالإنفاق على  ن�سب حمددة  التعليم وتخ�سي�س  يخ�س  فيما 

الإ�سرتاتيجية التعليمية العامة للدولة. 

وبالرغم من اأن الن�س املتعلق با�ستقالل اجلامعات ل يحدد ن�سبة الإنفاق اإل اأنه يوؤكد على 

ال�ستقالل املايل والإداري والتعليمي. وهي مواد ُتعد اأكرث متيًزا وو�سوًحا من املواد املوازية 

لها يف د�ستور م�رص اجلديد الذي ين�س يف املادة 59 على اأن: “ حرية البحث العلمي مكفولة. 

واجلامعات واملجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي م�ستقلة، وتخ�س�س لها الدولة 

ن�سبة كافية من الناجت القومي”. 

ا�ستقالل  للجامعات  �سيكون  فهل  ال�ستقالل،  هذا  لتفا�سيل  التام  الغياب  هنا  نالحظ  حيث 

كيف  الكليات؟  وعمداء  اجلامعات  روؤ�ساء  اختيار  �سيتم  كيف  الأمنية؟  التداخالت  من  حقيقي 

هذه  كل  للجامعات؟  املايل  ال�ستقالل  �سمانات  اإىل  التطرق  دون  “ال�ستقالل”  عن  نتحدث 

ت�ساوؤلت يتجاهل الن�س الد�ستوري امل�رصي الإجابة عنها، وبالتايل يفتح الباب اأمام ا�ستمرار 

الو�سع احلايل دون تغيري حقيقي.. وت�ساف اإىل ذلك املواد الأخرى التي ت�سري اإىل ا�ستمرار 

املركزية يف املنظومة التعليمية بل وتو�سيع نطاقها مقارنة بالو�سع قبل الثورة. اإذ تن�س املادة 

اأنواعه،  بكل  التعليم  على  وت�رصف  وت�سجعه،  الفني،  بالتعليم  الدولة  “ُتعنى  اأن:  على   58

وتخ�س�س له ن�سبة كافية من الناجت القومي”. كما تن�س املادة 214 على اأن: “يخت�س املجل�س 

الوطنى للتعليم والبحث العلمى بو�سع ا�سرتاتيجيات وطنية للتعليم بكل اأنواعه وجميع مراحله، 

وحتقيق التكامل فيما بينها، والنهو�س بالبحث العلمى، وو�سع املعايري الوطنية جلودة التعليم 

والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية”. 

وتو�سيع  التعليم،  املركزية يف  نحو  اجلديد  التوجه  املادتني  هاتني  قراءة  يت�سح من خالل 

املادتني ود�ستور  املقارنة بني هاتني  اإذا متت  الدولة، خا�سة  ِقَبل  ال�سيطرة من  نطاق فر�س 

1971 الذي ل يحتوي على اأي مواد ت�سري اإىل مركزية املنظومة التعليمية امل�رصية.
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واأخريا ولي�س اآخرا فاإن الد�ستور اجلديد ين�س يف املادة 53 علي اأن: “ينظم القانون النقابات 

اأع�سائها عن  اأ�سا�س دميقراطى، وحتديد مواردها، وطريقة م�ساءلة  املهنية، واإدارتها على 

�سلوكهم فى ممار�سة ن�ساطهم املهنى وفق مواثيق �رصف اأخالقية. ول تن�ساأ لتنظيم املهنة �سوى 

نقابة مهنية واحدة”.

وهذا الن�س يحد من اإمكانية تاأ�سي�س املعلمني لأكرث من نقابة م�ستقلة. ونذكر يف هذا ال�سياق 

اأنه يف �سبتمرب 2012، قامت نقابة املعلمني امل�ستقلة بتنظيم اإ�رصاب للمعلمني. وكانت اأحد اأبرز 

املطالب اإ�رصاك املعلمني يف عملية و�سع املناهج والقوانني اخلا�سة باملنظومة التعليمية. ومن 

خالل هذه املادة الد�ستورية املعيبة تنجح الدولة يف احلد من قوة النقابات التي تطالب باإ�رصاك 

قطاع اأعر�س من املجتمع يف �سيا�سات التعليم؛ مما يعترب جزءا من التوجه الأ�سيل الذي يت�سح 

يف العديد من مواد الد�ستور من اأجل فر�س مركزية النظام التعليمي.

واإذا عدنا ملقولة باولو فريري امل�سهورة حول اأن” التعليم ل يكون حمايدا، فاإما اأن يكون 

قامت  التي  التعليم  منظومة  اأن  فكرة  تقبل  علينا  ي�سعب  لالإ�ستعباد”  تعليًمًا  واإما  للحرية  تعليًما 

احلرية؛  اأجل  من  تعليما  توفر  اجلديد  الد�ستور  يف  مالحمها  بر�سم  للد�ستور  التاأ�سي�سية  اللجنة 

حيث اإن دلئل ال�سلطوية تظهر يف ثالثة عنا�رص على الأقل وهي فر�س الدور الأبوي للدولة 

التعليم.  نظام  الد�ستور، وتر�سيخ مركزية  اإلزامية يف  مواد  وفر�س هوية واحدة، وو�سع 

من خالل مقارنة بع�س املواد بد�ستور الربازيل مت التو�سل اإيل اأن الد�ستور امل�رصي اجلديد 

املنظومة  باإ�سالح  تعهدات احلزب احلاكم  اإزاء جدية  قوية  �سكوًكا  تثري  يحتوي علي عنا�رص 

التعليمية، مبا يحقق اأهداف وروح ثورة 25 يناير رغم زيادة عدد املواد املتعلقة بحق التعليم 

مقارنة بد�ستور 1971.

التعليم  لق�سية  يتطرق  كان  حيث  معيبا؛  د�ستوًرا  كان   1971 د�ستور  اأن  يف  جدال  ل 

ب�سطحية، وكان يت�سم بدرجة كبرية من ال�سلطوية. لكننا الآن ب�سدد د�ستور به عدد اأكرب من 

املواد اخلا�سة بالتعليم لي�س بغر�س اإ�سالح املنظومة التعليمية مبا يحقق للمجتمع حرية التفكري 

تعليمي  نظام  املجتمع، وو�سع  ال�سيطرة على  اأجل فر�س  بل من  والنقد والتعبري والإبداع؛ 

�سلطوي يوؤدي يف نهاية املطاف-اإذا مت تطبيقه علي اأر�س الواقع- اإىل ال�ستعباد. 
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 .2012

يذكر اأن د�ستور م�رص اجلديد 2012 يف املادة العا�رصة ين�س علي . 3

اأن “حتر�س الدولة واملجتمع علي اللتزام بالطابع الأ�سيل لالأ�رصة 

مما يدل علي  امل�رصية )...( وتر�سيخ قيمها الأخالقية وحمايتها” 

اأن الد�ستور يري اأي�سا اأن للمجتمع دورا يف احلفاظ علي الأخالق.
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حقوق  احرتام  على  تقوم  دميقراطيات  بزوغ  اإىل  الآن  حتى  العربية  الثورات  توؤد  1مل 

الإن�سان واحلريات الفردية. فازت الأحزاب الإ�سالمية بال�سلطة عن طريق �سناديق القرتاع 

يف تون�س وم�رص، ولكن مفهوم الإ�سالميني املتناق�س عن حقوق الإن�سان يعزز اخل�سو�سية 

الثقافية، ويقو�س عاملية حقوق الإن�سان. تركز هذه الدرا�سة على الإخوان امل�سلمني وحزب 

احلرية والعدالة التابع لها؛ وحزب النور التابع جلماعة الدعوة ال�سلفية يف م�رص، بالإ�سافة 

اإىل حزب النه�سة يف تون�س. تقوم هذه الدرا�سة بتحليل مواقف تلك الأحزاب الإ�سالمية فيما 

يخ�س منظومة حقوق الإن�سان الدولية من واقع برجمها وممار�ساتها العملية.)1(

ن�رصت هذه الدرا�سة باللغة الإجنليزية يف اأكتوبر 2012  بوا�سطة مركز الأبحاث FRIDE يف اإ�سبانيا يف اإطار م�رصوع 
 *

GREEN بدعم من املفو�سية الأوروبية. وح�سل مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان على ت�رصيح برتجمة الدرا�سة 
ون�رصها يف )رواق عربي(. 

ا�ضتبداد االأغلبية..

االإ�ضالميون وتقوي�س حقوق االإن�ضان*

معتز �لفجريي**

* * باحث دكتور�ة يف �لقانون، كلية �لدر��سات �ل�رشقية و�لأفريقية يف جامعة لندن.
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العملية  يف  بفعالية  وم�رش  تون�س  يف  الإ�سالميون  �سارك  ومبارك،  علي  بن  �سقوط  منذ 

النتقالية، وجنحوا يف الو�سول اإىل ال�سلطة ال�سيا�سية؛ فحزب احلرية والعدالة وحزب النه�سة 

هما حاليا اأكرب حزبني �سيا�سيني يف م�رص وتون�س، واأ�سبح حزب النور اأكرب ثاين كتلة �سيا�سية 

يف اأول انتخابات برملانية بعد الثورة امل�رصية. 

اأن معتقداتهم ل  اإظهار  واأدبياتهم على  الإ�سالميون يف براجمهم، وت�رصيحاتهم  حر�س 

اأن منظومة حقوق  اإىل  اأن الدلئل ت�سري  اإل  تتعار�س مع املنظومة الدولية حلقوق الإن�سان؛ 

املتناق�سة  بروؤيتها  الأحزاب  تلك  حكم  حتت  للخطر  معر�سة  بالفعل  �ستكون  الدولية  الإن�سان 

للحقوق؛ حيث يتفاوت الإ�سالميون يف اآرائهم بخ�سو�س حقوق الإن�سان، والتي ترتاوح ما 

بني املواقف املت�سددة واملنهج الإ�سالحي، اإل اأنهم ف�سلوا يف تطوير منهج مرتابط ومت�سق ب�ساأن 

حقوق الإن�سان. مل يتخل الإ�سالميون بعد عن هدف اإن�ساء دول اإ�سالمية، تقوم على اعتماد 

ال�رصيعة الإ�سالمية كقانون للدولة، فهم يرف�سون الدولة »املدنية« اأو العلمانية التي تبقى على 

حياد جتاه جميع الأديان والتي تعتمد على مفهوم املواطنة وامل�ساواة اأمام القانون. 

يف ظل احلما�س احلايل لدعم احلكومات الإ�سالمية، يجب األ ين�سى �سانعو القرار الغربيون 

الن�سال امل�ستمر منذ فرتة طويلة للم�سلمني والعرب الليرباليني واملدافعني واملدافعات عن حقوق 

اإذا مت اختزال الدميقراطية اإىل اإجراء انتخابات  الإن�سان وعن ق�سية عاملية حقوق الإن�سان. 

الف�سل  القانون، ومبداأ  الفردية، و�سيادة  الإن�سان  للحفاظ على حقوق  دون توفري �سمانات 

بني ال�سلطات؛ فال يوجد ما مينع ظهور ا�ستبداديني جدد يح�سلون على الأغلبية ال�سيا�سية عرب 

الثوار  اإليه  و�سعى  طمح  ما  هذا  يكن  ومل  الأقليات.  حقوق  ويهم�سون  القرتاع،  �سناديق 

العرب.

يوجد عدد من الأ�سئلة املهمة واملتعلقة بتقييم �سجل حقوق الإن�سان لالأحزاب الإ�سالمية: ما 

هو و�سع حقوق الإن�سان يف ال�رصيعة الإ�سالمية ب�سكل عام قبل انتخابهم؟ وما هي التعهدات 

اأي درجة تتفق روؤى  اإىل  ب�ساأن حقوق الإن�سان الأ�سا�سية؟  التي قدمتها الأحزاب الإ�سالمية 

هذه الأحزاب مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ومع معايري حقوق الإن�سان املعرتف بها دوليا؟ 

كيف كان اأداء الأحزاب الإ�سالمية داخل احلكومة فيما يخ�س حقوق الإن�سان؟ واأخريا؛ ماذا 

يعني التناق�س الإ�سالمي بخ�سو�س حقوق الإن�سان مل�ستقبل املجتمعات العربية، وعالقاتهم مع 

�رصكائهم الدوليني؟
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االإ�ضالم ال�ضيا�ضي وحقوق االإن�ضان و�ضرورة االإ�ضالح الديني:

اإىل   )Political Islam( ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأو   )Islamism( الإ�سالموية  ي�سري م�سطلح 

والأحزاب  احلركات  اإن  واخلا�س«.)2(  العام  احلياة  جمايل  يف  الإ�سالم  دور  تاأكيد  »اإعادة 

بـ«التعبئة  تقوم  التي  ال�سيا�سية  املنظمات  تلك  الدرا�سة هي  هذه  تناولها يف  يتم  التي  الإ�سالمية 

والتحرك يف املجال ال�سيا�سي من خالل ن�رص العالمات والرموز اخلا�سة بالتقاليد الإ�سالمية.«)3( 

احلركات الإ�سالمية متنوعة يف ا�سرتاتيجياتها وتف�سريها للرتاث القانوين الإ�سالمي. ميكن اأن 

ترجع تلك الختالفات اإىل التطور التاريخي والتنظيمي لتلك احلركات، بالإ�سافة اإىل ال�سياق 

ق ب�سام طيبي بني الإ�سالميني اجلهاديني  الجتماعي ال�سيا�سي املتغري الذي يعملون به.)4( يفررّ

 ،)Institutional Islamists( املتماأ�س�سني  الإ�سالميني  وبني  العنف  ي�ستخدمون  الذين 

ت�سعى  الثانية  واملجموعة  ال�سيا�سية،  اأهدافها  اإىل  للو�سول  العنف  ت�ستخدم  الأوىل  فاملجموعة 

واملوؤ�س�سات  ال�سيا�سية  العمليات  يف  وامل�ساركة  �سلمية،  و�سائل  طريق  عن  اأهدافها  حتقيق  اإىل 

الر�سمية.)5(

اليوم، الإ�سالميون املتماأ�س�سون هم فاعلون �سيا�سيون موؤثرون يف ال�رصق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا، فلقد جنحوا يف اكت�ساب اأكرب عدد من املقاعد يف النتخابات الربملانية يف كل من تون�س، 

اأي�سًا  تعد  �سوريا  امل�سلمني يف  الإخوان  واملغرب يف عام 2011 و2012. جماعة  وم�رص، 

فاعاًل رئي�سيًا يف املعار�سة ال�سورية، ومر�سح الإخوان امل�سلمني حممد مر�سي اأ�سبح موؤخرا 

اأول رئي�س مدين منتخب مل�رص. اأما يف ليبيا، فق ف�سل الإ�سالميون يف حتقيق النجاح النتخابي 

نف�سه الذي حققه اأقرانهم يف تون�س وم�رص؛ اإل اأنهم طرف موؤثر يف الأحداث.

اإن ازدياد النفوذ ال�سيا�سي لالأحزاب الإ�سالمية يف املنطقة اأثار خماوف على امل�ستويني املحلي 

والدويل بخ�سو�س مدى التزامهم العملي باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان. قبل فرتة طويلة 

من اندلع الثورات العربية، اأعرب العديد من املراقبني للحركات الإ�سالمية عن ت�سككهم يف 

جدية التزام الإ�سالميني بحقوق الإن�سان والدميقراطية الليربالية.)6( قام بتعزيز تلك املخاوف 

التجارب ال�سابقة للحكم الإ�سالمي وتطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية يف عدد من البلدان مثل اإيران، 

وباك�ستان، وال�سودان، و�سمال نيجرييا، واأفغان�ستان)7(؛ نظرا ل�سعبية الأحزاب الإ�سالمية يف 

العديد من الدول الإ�سالمية، دعا حمللون اآخرون اإىل اإدماج الإ�سالميني ال�سلميني يف العملية 

ال�سيا�سية كاأداة لجتثاث التطرف وت�سجيع العتدال.)8(
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قبل الثورات، كانت الأحزاب الدينية حمظورة يف م�رص وتون�س، اإل اأنها ظلت نا�سطة 

داخل املعار�سة ال�سيا�سية بدرجات متفاوتة. يف م�رص، ومنذ عام 1984، اأبدى نظام مبارك 

ت�ساحمًا ن�سبيًا مع امل�ساركة ال�سيا�سية لالإخوان امل�سلمني، وح�سل اأع�ساء الإخوان امل�سلمني على 

مقاعد يف الربملان �سنة 1984 و1987 كاأع�ساء م�ستقلني  يف الربملان، وقاموا اأي�سا بال�سيطرة 

على النقابات املهنية والحتادات الطالبية. تعر�س الإخوان حلملة اأمنية خالل الت�سعينيات، 

وخالل عامي 2000 و2005 ظهر الإخوان امل�سلمون مرة اأخرى ككتلة معار�سة قوية داخل 

الربملان. ويف تون�س، كان حزب النه�سة، والذي كان معروف قبل عام 1989 بـ«الجتاه 

الإ�سالمي«، فاعاًل �سيا�سيًا مهمًا خالل الثمانينيات، ومت حظره وقمعه ب�سكل منهجي يف تون�س 

بعد عام 1989. عا�س العديد من قيادات حزب النه�سة يف املنفى، وبعد �سقوط مبارك وبن 

علي، ازدهر الإخوان امل�سلمون وحزب النه�سة يف امل�سهد ال�سيا�سي يف م�رص وتون�س.

ظهر اأي�سا فاعلون اإ�سالميون اآخرون، ففي م�رص، ال�سلفيون واحلركات اجلهادية ال�سابقة 

القائمة على العنف، مثل اجلماعة الإ�سالمية، قاموا بتاأ�سي�س اأحزاب �سيا�سية. بعد عقود من 

البقاء بعيدا عن ال�سيا�سة ب�سكلها الر�سمي، قرر ال�سلفيون ال�ستفادة من املجال ال�سيا�سي املفتوح 

ال�سلفية يف الإ�سكندرية،  الدعوة  ال�سيا�سة. متثل جمعية  يف حقبة ما بعد مبارك وامل�ساركة يف 

حلزب  الأ�سا�سية  الجتماعية  القاعدة  م�رص،  يف  لل�سلفيني  كبرية  تنظيمية  مظلة  ت�سكل  والتي 

النور.)9( واأ�سبح ال�سلفيون يف تون�س اأي�سا وا�سحني يف احلياة العامة، اإل اأنهم بعك�س اأقرانهم 

يف م�رص مل ي�ساركوا يف انتخابات ما بعد الثورة. يف 30 مار�س 2012، مت اإن�ساء اأول حزب 

�سلفي تون�سي؛ بهدف خو�س النتخابات الربملانية املقرر اإجراوؤها يف ربيع عام 2013.)10(

الإ�سالميني يهدد من فر�س احرتام  تف�سريها من قبل  يتم  الإ�سالمية كما  ال�رصيعة   تطبيق 

اإدماج  العاملية يف م�رص وتون�س. ك�سفت درا�سة مقارنة حديثة حول  الإن�سان  معايري حقوق 

اأن »عددًا من النتهاكات ترتبط  امل�سلمة عن  القانونية للدول  ال�رصيعة الإ�سالمية يف الأنظمة 

ب�سكل مبا�رص باملعايري واملمار�سات القائمة على الرتاث الكال�سيكي للفقه الإ�سالمي.«)11( يرى 

امل�سلمون الليرباليون اأن تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان والنظام الد�ستوري احلديث 

يف البلدان امل�سلمة لن يتحقق اإل اإذا قام العلماء امل�سلمون بالنخراط يف اإ�سالح جذري لل�رشيعة 

الإ�سالمية مبفهومها التقليدي. يقول املفكر ال�سوداين عبد الله النعيم اإن مناهج ا�ستنباط الأحكام 

ميكن  وبالتايل  ب�رصي؛  فهم  نتاج  هي  الإ�سالمي  الفقه  يف  تبلورت  كما  ال�رصعية  امل�سادر  من 

ذلك،  على  املختلفة.)12( عالوة  التغريات  �سوء  على  التاريخ  مدار  على  مراجعتها  للم�سلمني 

رف�س العديد من املفكرين امل�سلمني فكرة اعتماد ال�رصيعة الإ�سالمية كقانون للدولة، فعلى �سبيل 
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املثال يقول القا�سي امل�رصي حممد �سعيد الع�سماوي اإن كلمة ال�رصيعة يف القراآن تعني ال�سبيل اأو 

الطريق اإىل الله اأو الإ�سالم، اإل اأن م�سطلح ال�رصيعة اأخذ مدلوًل قانونيا مكثفُا بوا�سطة الفقهاء 

امل�سلمني يف القرن الثاين لالإ�سالم.)13( ويوؤكد النعيم اأن الدولة العلمانية �رصورية يف الإ�سالم، 

اأن الإ�سالميني تغا�سوا عن فروق ذات دللة بني الدولة القومية احلديثة واملجتمع  ويو�سح 

الإ�سالمي ما قبل احلداثة. تاريخيًا كان الجتهاد يف حتديد حمتوى ال�رصيعة الإ�سالمية وتطبيقها 

جمال عمل الفقهاء والق�ساة يف اإطار من التنوع الفقهي بعيدًا عن تدخل ال�سلطة املركزية؛ لكن 

التزام  وموؤ�س�ساتها.  الدولة  عمل  جمال  اأ�سبحت  احلديثة  القومية  الدولة  يف  القانون  �سناعة 

امل�سلمون الأوائل بال�رصيعة كان ينبع ب�سكل طوعي من قناعاتهم واإميانهم، دون احلاجة اإىل 

دائمًا  هو  احلديثة  الدولة  يف  املركزية  ال�سلطة  تطبقه  قانون  اأي  فاإن  للنعيم،  ووفقا  الإكراه. 

قانون علماين، ول ميكن اأن يو�سف باأنه اإ�سالمي لأن امل�سلمني �سوف يختلفون دائمًا يف تف�سري 

الن�سو�س الدينية، و�سيعك�س هذا القانون بال�رصورة توجهات النخبة احلاكمة.)14(

اأمر  القائمة على امل�ساواة هو  اإن احرتام معايري حقوق الإن�سان الدولية و�سمان املواطنة 

اأ�سا�سي للتعاي�س ال�سلمي للمجتمعات الدينية والعرقية والثقافية املتعددة يف املجتمعات العربية. 

لذا فمن اخلطاأ اأن تعترب املنا�رصة من اأجل حقوق الإن�سان العاملية مبثابة فر�س لقيم غريبة على 

امل�سلمني، فامل�سلمون ل يحملون جميعا روؤية واحدة ب�ساأن مكانة الدين يف املجال العام، وذلك 

اإىل جانب اأن العديد من املفكرين امل�سلمني والفاعلني يف جمال حقوق الإن�سان يدعمون ب�سكل 

متزايد معايري حقوق الإن�سان الدولية، والإ�سالح الإ�سالمي، والدولة العلمانية.)15(

االأ�ض�س االأيديولوجية:

اإن درا�سة املناق�سات الأيديولوجية والربناجمية لالإخوان امل�سلمني، وحزب النور، وحزب 

النه�سة ميكن اأن توفر نظرة ثاقبة ب�ساأن اللتزامات النظرية لتلك الأحزاب بخ�سو�س حقوق 

الإن�سان، وميكن اأي�سا اأن تلقي ال�سوء على روؤيتهم حول العالقة بني الدين والدولة.

يحتل بع�س الق�سايا اأهمية خا�سة يف النقا�سات اخلا�سة بالتزام الإ�سالميني بحقوق الإن�سان 

والدميقراطية. وت�سمل تلك الق�سايا دور وطبيعة الدولة؛ وتعريف حقوق الإن�سان؛ والعالقة 

وحقوق  الدينية؛  احلرية  وحدود  واملراأة؛  الرجل  بني  وامل�ساواة  والتعددية؛  ال�رصيعة  بني 

املواطنني غري امل�سلمني؛ ودرجة القيود املفرو�سة على حرية التعبري.
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الدولة املدنية:

الد�ستورية  الدولة  مع  متوافق  للدولة  كقانون  لل�رصيعة  مفهومهم  اأن  الإ�سالميون  يرى 

الدميقراطية، واأ�سار العديد منهم اإىل اأنهم ي�سعون لإقامة »دولة مدنية ذات مرجعية اإ�سالمية«، 

ولي�س دولة دينية اإل اأن الفرق بني الدولة الدينية والدولة املدنية من وجهة نظر الإ�سالميني، 

ملتب�س ول يعالج خماوف حقيقية، يعرب عنها غري امل�سلمني، والليرباليون، ومدافعو حقوق 

الإن�سان.

ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيار  من  جزءا  اأنف�سهم  يعتربون  والنه�سة  امل�سلمني  الإخوان  من  كل 

فهما م�ستنريا  تعتنق  اأن احلركة  التون�سي يف برناجمه  النه�سة  يوؤكد حزب  الو�سطي.  املعتدل 

لالإ�سالم، واأنها ت�ستفيد من الإجنازات الإن�سانية واحل�سارية احلديثة من خالل الجتهاد.)16( 

اأحكاما قليلة جدا يف ال�رصيعة ثابتة ل  اإن هناك  النه�سة  يقول حزب احلرية والعدالة وحزب 

وباقي  وال�سنة،  القراآن  يف  والدللة  الثبوت  قطعية  ن�سو�س  اإىل  ت�ستند  لأنها  الجتهاد؛  تقبل 

ال�رصيعة  الكلية ومقا�سد  ال�رصعية  القواعد  اإطار  الجتهاد يف  تاأ�سي�سها من خالل  يتم  الأحكام 

من  وا�سعة  مل�ساحة  مفتوحا  الباب  يرتك  النهج  هذا  اأن  من  الرغم  على  امل�سلحة.)17(  ومبداأ 

الجتهاد الإن�ساين، فاإنه ل يوفر اأ�سا�سًا كافيًا لالإ�سالح الديني، فالعديد مما يطلق عليه الأحكام 

الثابتة يف القراآن وال�سنة غري متوافقة مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، مثل امل�ساواة بني اجلن�سني، 

ثغرات  يرتك  املنهج  هذا  اأن  على  عالوة  القا�سية.  العقوبات  وحظر  امل�سلمني،  غري  وحقوق 

عديدة لإ�سدار اأحكام تع�سفية، تتوقف على مواقف وقيم الهيئات التي توكل اإليهم مهمة تف�سري 

ال�رصيعة كقانون للدولة.

اإن  القائلة  نف�س وجهة نظر حزب احلرية والعدالة والنه�سة  ال�سلفي  النور  ي�ساطر حزب 

الإ�سالم يقدم اإر�سادات �ساملة يف املجالت ال�سيا�سية، والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية، 

وبالتايل يوؤمنون ب�سمو و�سيادة ال�رصيعة.)18( ترجع ال�سلفية عمومًا اإىل الجتاه الإ�سالمي الذي 

الإ�سالمية،  الأ�سول  اإىل  العودة  خالل  من  الإ�سالمية  واملمار�سات  العقيدة  تنقية  اإىل  يهدف 

من  العديد  على  التعريف  هذا  تطبيق  ميكن  وال�سحابة.  الر�سول  عهد  يف  متار�س  كانت  كما 

الإخوان  وكذلك  ع�رص،  التا�سع  القرن  يف  الإ�سالحيون  امل�سلمون  ذلك  يف  مبا  الإ�سالميني، 

امل�سلمون. لكن عادة ما يتم ا�ستخدام م�سطلح ال�سلفية اليوم لالإ�سارة اإىل تاأثر هوؤلء ال�سلفيني 

باملذاهب الوهابية والظاهرية، واملعروف عنها بالتف�سري ال�سارم واحلريف للقران وال�سنة.)19( 

وقد تعر�ست جماعة الإخوان امل�سلمون منذ ال�سبعينيات اإىل تاأثري �سلفي متزايد، والعديد من 
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قادة الإخوان امل�سلمون ينتمون اأي�سًا اإىل اجلمعيات ال�سلفية يف م�رص.)20(

تقول جماعة الإخوان امل�سلمني اإنها تهدف اإىل بناء »دولة مدنية ذات مرجعية اإ�سالمية«.

)21( يوؤكد الإخوان اأن هذا النموذج يختلف جذريًا عن الدولة الدينية التي عرفتها اأوروبا وقت 

الع�سور الو�سطي؛ حيث اإنه يف الدولة الإ�سالمية لن يتم اإعطاء مميزات خا�سة لرجال الدين، 

فم�سدر ال�سلطة هو ال�سعب، و�سيتم تكليف املوؤ�س�سات الدميقراطية بحماية تعاليم الإ�سالم.)22( 

�سي�ستند الد�ستور على مبادئ ال�رشيعة، ومهمة ال�سورى يتم تنفيذها عن طريق برملان منتخب 

الد�ستورية  واملحكمة  ال�رشيعة،  ملبادئ  وفقًا  الربملان  وي�رشع  للحاكم،  ملزمة  قراراته  تكون 

العليا ت�رشف على توافق القوانني مع تلك املبادئ.)23(

الدميقراطية  ب�سكل عام مع حزب احلرية والعدالة على هيكل وطبيعة  النور  يتفق حزب 

املدنية«،  »الدولة  م�سطلح  يرف�س  احلزب  لكن  ال�رصيعة،  �سيادة  مببداأ  املحكومة  الإ�سالمية 

يرف�س  الإ�سالمية.)24(  ال�رصيعة  تطبيق  على  التحايل  يف  امل�سطلح  ي�ستخدم  اأن  من  خوفا 

حزب النور، مثل حزب احلرية والعدالة، الدولة الكهنوتية )اأو الدينية( والدولة العلمانية، 

ويوؤكد احلزب اإميانه بالدولة الإ�سالمية الع�رصية الد�ستورية، والتي من خاللها يتم ممار�سة 

الدميقراطية التمثيلية وفقا لل�رصيعة. ووفقا حلزب النور، تلك الدولة �سوف ت�ستند على الف�سل 

بني ال�سلطات، وا�ستقالل الق�ساء، واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة.)25( 

اإن منوذج الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية يحتوي على خماطر مل�ستقبل حقوق الإن�سان 

والدولة الد�ستورية، فحقوق الإن�سان الأ�سا�سية مثل حرية الدين ميكن اأن تتعر�س للتقييد حتت 

ا�سم ال�رصيعة، اإل اإذا كان هناك �سمانات د�ستورية وا�سحة داخل الد�ستور حلماية املواطنني من 

تف�سريات تع�سفية حمتملة لل�رصيعة الإ�سالمية. ولكن اإدخال مادة د�ستورية بخ�سو�س ال�رصيعة 

اإىل  بالإ�سافة  املواد الأخرى،  ال�سيا�سي يحدد نطاق  للنظام  الأ�سا�سية  املقومات  الإ�سالمية يف 

اأن اإعطاء مكانة مميزة يف العملية الد�ستورية والقانونية لدين واحد بعينه يهدد حيادية الدولة 

جتاه املعتقدات الدينية ملواطنيها؛ حيث يوؤدي ذلك اإىل اإق�ساء الأ�سخا�س الذين يعتقدون باأديان 

اأخرى، مبا اأن ت�رصيع القوانني يتم وفقا للمنطق الديني لالأغلبية ل املنطق العقالين القائم على 

ال�رصيعة  فتف�سري  الو�سوح وال�سفافية،  �ستفتقد  الت�رصيع هذه  املتغرية. عملية  املجتمعية  امل�سلحة 

اأن  اإثبات  اإىل حماولة  �سيا�سي  فاعل  الربملانية والق�ساء، و�سي�سعى كل  لالأغلبية  �سوف يرتك 

فهمه لل�رصيعة هو الأقرب اإىل الإ�سالم. 
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احتكار  اأحد من  يتمكن  الإ�سالمية لن  للدولة  اأن يف منوذجهم  اأي�سًا  يوؤكدون  الإ�سالميون 

يف  ذلك  غري  يبدو  الأمر  لكن  امل�سلمني،  جلميع  مفتوح  الجتهاد  باب  واأن  ال�رصيعة،  تف�سري 

الواقع العملي لأن الجتهاد امل�سموح به هو ذلك الجتهاد الذي ي�ستند اإىل مناهج ومبادئ فقهية 

من �سنع الب�رص. فالإ�سالميون يقولون اإن هناك اأحكاما ثابتة يف ال�رصيعة يف جمال املعامالت 

املحكمة  مثل  م�رص  يف  املوؤ�س�سات  من  العديد  عليه  يوؤكد  الذي  الأمر  لالجتهاد.  جماًل  لي�ست 

الد�ستورية العليا والأزهر ال�رصيف. يف حني اأنه لي�س هناك قائمة حمددة لتلك الأحكام الثابتة، 

اإل اأنه اإذا قام فقيه م�سلم بتطبيق الجتهاد يف اأي من تلك املجالت ف�سوف يتم اعتباره مرتدا، 

حيث اإن ذلك قد يكون مبثابة اإنكار ما هو معلوم من الدين بال�رصورة؛ ولذا فاإن حتت منوذج 

الدولة الإ�سالمية �سوف يتم الأخذ بتف�سري واحد معني لالإ�سالم داخل موؤ�س�سات الدولة، و�سوف 

تعتمدها الدولة كالتف�سري الأ�سلي واحلقيقي لل�رصيعة. وبالتايل، فاإن اأي معتقد ديني يختلف عن 

ال�سائد من الجتهاد وال�رصيعة �سوف ي�سنف على اأنه هرطقة.

تفادى حزب النه�سة الإ�سارة ال�رصيحة اإىل ال�رصيعة كقانون للدولة يف برناجمه ال�سيا�سي، 

فهو ين�س فقط على اأن الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة، واعتبار الإ�سالم هو املرجع الأعلى، 

واأن جميع برامج احلزب ملتزمة بالقيم الإ�سالمية. وبعك�س نظرائهم الإ�سالميني، ت�ستخدم 

حركة النه�سة وقادتها م�سطلح »الدولة العلمانية« لكن مع بع�س التعديالت التي تتوافق مع 

منهجهم الإ�سالمي. رئي�س حركة النه�سة، را�سد الغنو�سي قال اإن الإ�سالم ميكن اأن يتوافق 

مع »العلمانية الإجرائية«، والتي من خاللها ميكن للدولة و�سع ال�سمانات الد�ستورية حلماية 

اإن الدولة  حرية الدين وحرية التعبري؛ للتاأكد من حيادية الدولة جتاه الأديان املختلفة. حيث 

�سوف متتنع عن التدخل يف اأ�سلوب احلياة الديني ملواطنيها، فاأدوات الإكراه عند الدولة لن يتم 

ا�ستخدامها لفر�س عادات اأو ممار�سات دينية.)26( يف جمال ال�سيا�سة، وفقا للغنو�سي، الدولة 

اإ�سالمية يف احلد املتعلق باأن الإجراءات التي تتخذها تتفق مع القيم الإ�سالمية بدون اأن تتعر�س 

ب�سكل  لالإ�سالم  التف�سريات  خمتلف  باإدارة  الربملان  يقوم  الدينية.  املوؤ�س�سات  من  اأي  لو�ساية 

�سلمي.)27(

التوفيق بني فكرتني متعار�ستني بالأ�سا�س، وهما  اإىل  الغنو�سي تهدف  يف احلقيقة نظرية 

احلياد الديني للدولة، واعتبار الإ�سالم امل�سدر الأعلى للت�رصيع يف الدولة. كما ي�رصح النعيم 

اأن املنطق والهدف من وراء ال�سيا�سات العامة اأو الت�رصيع يف الدولة العلمانية ي�ستند اإىل التداول 

احلر املفتوح والعقالين الذي ي�ستطيع اأن ي�سرتك فيه عموم املواطنني، والذي ميكن اأن يقبلوه 

اأن يحدث عندما يكون  اأ�سانيدهم، وهو ال�سيء الذي ل ميكن  اأو  اأو يرف�سوه ح�سب حججهم 
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مرجع العملية الت�رصيعية حمكوما بالدين وال�رصيعة الإ�سالمية. 

لدى حركة النه�سة اأولويات �سيا�سية خمتلفة خالل الفرتة النتقالية عن نظرائهم يف م�رص، 

فال يدعو الربنامج الر�سمي للحزب لتطبيق ال�رصيعة، والغنو�سي قال اإن حزبه لي�س مهتما يف 

هذه املرحلة بتطبيق ال�رصيعة اأو اأن يتم اإدراجها يف الد�ستور. وعلى الرغم من ال�سغط الذي 

ميار�سه ال�سلفيون يف تون�س واملت�سددون يف �سفوف النه�سة، فقد وافقت حركة النه�سة على 

مطالب الليرباليني باأل يتم ذكر ال�رصيعة يف الد�ستور اجلديد. عو�سا عن ذلك، ر�سيت حركة 

النه�سة باحلفاظ على الإ�سالم كالدين الر�سمي للدولة يف الد�ستور.)28( كان هذا خطوة مهمة يف 

تقليل التوتر بني العلمانيني والإ�سالميني. يوؤكد الغنو�سي اأن اأولوية احلركة هي دعم احلرية 

لل�رصيعة  الأ�سا�سي  املحور  اأنها  يدعي  والتي  تون�س،  يف  النتقالية  املرحلة  يف  والدميقراطية 

على كل حال.)29( ومع ذلك، فاإن قادة حركة النه�سة اأكدت يف منا�سبات خمتلفة اأن الإ�سارة 

قوانني  اأي  واإلغاء  اإ�سالمية،  قوانني  باإقرار  للحزب  ي�سمح  للدولة  الر�سمي  كالدين  لالإ�سالم 

تتعار�س مع ال�رصيعة.)30( الأمر الذي يوؤكد اأن النه�سة مل  تتخل ب�سكل كامل عن الطموح يف 

تطبيق حكم ال�رصيعة، لكن مت و�سع هذه امل�ساألة جانبا الآن للنظر فيها يف مرحلة لحقة، عندما 

تكون احلركة اأكرث ثباتا اجتماعيا و�سيا�سيا.

مفهوم حقوق االإن�ضان:

تقر الأحزاب الثالثة من الناحية النظرية بقيمة حقوق الإن�سان والتفاقيات الدولية حلقوق 

الإن�سان، كما توؤكد اأدبيات الإخوان امل�سلمني وحركة النه�سة يف خالل العقود الثالثة الأخرية  

على اأن حماية حقوق الإن�سان وظيفة اأ�سا�سية للدولة الإ�سالمية.)31( اأظهر اأي�سًا حزب النور 

انفتاحًا جتاه حقوق الإن�سان.)32( احلقوق املقرتحة واملروج لها من الإ�سالميني تتقابل مع الكثري 

من حقوق الإن�سان الدولة، لكن مع وجود اختالفات مفاهيمية جوهرية. تلك الختالفات تثري 

التوترات خا�سة فيما يتعلق مبجالت امل�ساواة بني اجلن�سني، وحقوق غري امل�سلمني يف الدولة 

امل�سلمة، وحرية التعبري، والتعددية ال�سيا�سية، وحرية الدين، وجترمي العقوبات غري الإن�سانية 

والقا�سية.

اإن اأ�سا�س حقوق الإن�سان الذي يتبناه كثري من الإ�سالميني ي�سع الن�سو�س الدينية وال�رصيعة 

الإ�سالمية كم�سدر حلقوق الإن�سان مع تقدير اأقل للعقل والتجربة الإن�سانية يف فهم الن�سو�س 

الإعالن  من  الأويل  املادة  العاملية.  الإن�سان  اأ�س�س حقوق  مع  ي�سطدم  الأ�سا�س  هذا  الدينية. 
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العاملي حلقوق الإن�سان توؤكد اأن كل �سخ�س ب�رصف النظر عن دينه ميكن اأن يطالب بحقوق 

الإن�سان من خالل منا�سدة العقل وال�سمري الإن�ساين. وعلى الرغم من اأن الدين ميكن اأن ي�سكل 

اأ�سا�سًا حلقوق الإن�سان، فاإن هناك تف�سريات دينية تتعار�س مع ادعاء عاملية حقوق الإن�سان. 

تعار�سها  الدولية �رصيطة عدم  الإن�سان  بحقوق  ملتزم  اأنه  والعدالة  احلرية  يوؤكد حزب   

هى  كما  الإن�سان  حقوق  حماية  مر�سي  للرئي�س  النتخابي  الربنامج  وذكر  ال�رصيعة،)33(  مع 

من�سو�س عليها يف ال�رصيعة والقيم الدينية الأ�سا�سية.)34( يقول حزب النور اإن احلريات العامة 

واحلقوق الأ�سا�سية يجب اأن يتم حمايتها وفقا لل�رصيعة الإ�سالمية وثوابت الأمة.)35(

يف العديد من الدول العربية، كثريا ما يتم ا�ستخدام الإ�سارات الغام�سة لل�رصيعة واحرتام 

القانون  يقدمها  التي  ال�سمانات  لتاآكل  والإ�سالميني  العلمانية  احلكومات  قبل  من  الدينية  القيم 

الدويل حلقوق الإن�سان. من تقييم الأحزاب الثالثة، فقط حزب النه�سة هو الذي ل يخ�سع 

حقوق الإن�سان لقيود مرتبطة بال�رصيعة، فهو يقول يف برناجمه اأن “التفاقيات الدولية حلقوق 

اأنه يف منا�سبات اأخرى اأعرب  اإل  اأهداف وقيم الإ�سالم.”)36(  الإن�سان مت�سقة ب�سكل عام مع 

الق�ساء على  اتفاقية  الواردة على  للتحفظات  للحزب عن دعمهم  اآخرون  الغنو�سي وممثلون 

جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة)37( التي عربت عنها الدولة التون�سية �سابقا.)38(

ال�ضريعة والتعددية ال�ضيا�ضية:

قبل ثورات عام 2011، ركزت احلركات الإ�سالمية، مثل الإخوان امل�سلمني والنه�سة، 

ب�سكل كبري على احلقوق ال�سيا�سية؛ ب�سبب وجودهم لعقود طويلة يف ظل مناخ قمعي، كانت 

املطالبة  طريق  عن  ال�سيا�سي  النظام  يف  امل�ساركة  هى  للبقاء  لالإ�سالميني  الوحيدة  الطريقة 

بحقوقهم ال�سيا�سية. يرى الإ�سالميون اأن التعددية ال�سيا�سية يف الدول الدميقراطية احلديثة هي 

امل�سلمني وحزب  الإخوان  ال�رصيعة. من وجهة نظر  الفقهية يف  املدار�س  بالتعددية يف  �سبيهة 

اأي  اأن  يعني  ال�رصيعة.)39( هذا  ب�سيادة  الإ�سالمية حمكومة  الدولة  ال�سيا�سية يف  التعددية  النور 

حزب اأو جمعية تختلف عن روؤيتهم لالإ�سالم ميكن اأن تتعر�س لقيود اأو للحل، مبا اأن ال�رصيعة 

اأو غري امل�سلمني اخلروج على  ت�سكل النظام العام للدولة الإ�سالمية، واأنه ل ميكن للم�سلمني 

النظام العام. النه�سة ومفكرها الرئي�سي الغنو�سي اأكدوا على اأن جميع الأحزاب واجلمعيات 

ميكن اأن توجد يف ظل الدولة الإ�سالمية، مبا فيها املتبنية للمذاهب العلمانية وامللحدة.)40( ولكن 

جترمي  اإىل  يهدف  النه�سة  حزب  اأن  مبا  فيه،  م�سكوكا  يبدو  القول  هذا  العملية،  الناحية  من 
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بع�س اأ�سكال التعبري با�سم حماية املقد�سات الدينية فيمكن ب�سهولة اأن تتحول هذه احلجة اإىل اأداة 

لإ�سكات الأ�سوات العلمانية والأ�سوات امل�سلمة الليربالية.

امل�ضاواة بني اجلن�ضني:

املجال الأكرث جدًل يف النقا�س حول الإ�سالم ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان هو حقوق املراأة. 

وب�سكل عام، ل توؤمن الأحزاب الإ�سالمية مبفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني على النحو املن�سو�س 

ما  عادة  امل�سلمني  الإخوان  وقادة  اأع�ساء  اإن  الإن�سان.  حلقوق  الدولية  التفاقيات  يف  عليه 

ينتقدون مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني يف اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، 

اأف�سدت القيم والأخالق الجتماعية الإ�سالمية. قائلني اإن حقوق املراأة على امل�ستوى الدويل 

)41( وبدل من ذلك، يقوم الإ�سالميون بالدعوة اإىل الأدوار التكاملية بني الرجال والن�ساء.)42( 

هذا يعني اأنه يف الواقع لي�ست كل احلقوق التي يتمتع بها الرجال هي متاحة للن�ساء. هذا الفهم 

يوؤثر على املواقف التمييزية التي يعتنقها العديد من الإ�سالميني بخ�سو�س الزواج، والطالق، 

واحلقوق ال�سيا�سية للن�ساء.

يف  والن�ساء  الرجال  بني  للعالقة  القانونية  اجلوانب  بع�س  على  الثالثة  الأحزاب  يتفق 

ال�رصيعة الإ�سالمية، ويت�سمن ذلك م�سئولية الرجال يف تغطية التكاليف املالية لأزواجهن وفقا 

ملبداأ القوامة، وذلك يف مقابل المتيازات التي يح�سل عليها الرجال داخل موؤ�س�سة الزواج. 

ويتفق الثالثة اأي�سا على اأن الن�ساء يجب اأن يرثن ن�سف ح�سة املرياث املخ�س�سة لإخوانهن 

الرجال، وذلك اإىل جانب وجوب حترمي زواج الن�ساء امل�سلمات من الرجال غري امل�سلمني. 

تلك الآراء القانونية �سائعة بني علماء ال�رصيعة الإ�سالمية، وت�ستمد اأ�سا�سها من اأحكام وا�سحة 

يف القراآن وال�سنة ولذلك، حتى الإ�سالميون الإ�سالحيون مثل الغنو�سي مل يبتعدوا عن تلك 

الآراء.

اأخرى من حقوق  فهم جوانب عديدة  الثالثة يف  الأحزاب  اختالفات ملحوظة بني  هناك 

من  العديد  يف  امل�رصيني  الإ�سالميني  من  تقدمية  اأكرث  هو  مثال،  النه�سة،  فحزب  املراأة، 

املجالت املثرية للجدل يف حقوق املراأة. يف م�ساألة تعدد الزوجات، ل يعرت�س النه�سة على 

اأن  الزوجات ل يجب  تعدد  اإلغاء  اإن  القائل  بالراأي  ياأخذ  لكنه  الزوجات  تعدد  تقييد ممار�سة 

الزوجات  تعدد  اأن  يرون  امل�رصيني  الإ�سالميني  اأغلب  العك�س،  وعلى  القاعدة.)43(  يكون 

م�سموح يف الإ�سالم، واأنه ل ميكن اأن يتم و�سع قيود قانونية عليه طاملا اأن الرجال ملتزمون 
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مبعاملة عادلة ومن�سفة لزوجاتهم.)44(

للن�ساء  ت�سمح  ال�رصيعة  اأن  امل�سلمون  الإخوان  يوؤكد  للمراأة،  ال�سيا�سية  احلقوق  يخ�س  فيما 

بالرت�سح يف النتخابات الربملانية وتقلد املنا�سب العامة، فيما عدا من�سب رئي�س اجلمهورية.

)45( قبل عام 2011، كان ال�سلفيون امل�رصيون يرون اأنه ل يجب ال�سماح للن�ساء اأن يرت�سحن 

للربملان.)46( راجع كبار العلماء ال�سلفيني هذا املوقف بعد الثورة وبعد اإن�ساء حزب النور، 

اإل اأنه من الوا�سح من الراأي القانوين للقيادي ال�سلفي يا�رص الربهامي اأن ال�سلفيني قد اتخذوا 

هذا املوقف للتوافق مع قانون النتخابات امل�رصي الذي يتطلب من جميع الأحزاب اأن تر�سح 

�سيدة واحدة على الأقل على قوائمها النتخابية. يقول الربهامي اإن تر�سيح الن�ساء لالنتخابات 

ال�رصر  ملنع  تغيريه  املوقف ميكن  هذا  اإن  يقول  اأنه  اإل  م�سموح،  مبدئي غري  ب�سكل  الربملانية 

اأ�سخا�س علمانيني، والذين يرف�سون حكم  اأن ينتج من تر�سيح  املعنوي والف�ساد الذي ميكن 

الن�ساء  �سور  النور  حزب  ين�رص  مل   2011 لعام  الربملانية  النتخابات  خالل  ال�رصيعة.)47( 

�سورهن  با�ستبدال  احلزب  قام  ذلك  من  وبدل  النتخابية،  قوائمه  على  احلزب  مر�سحات 

ب�سور لورود اأو ل�سور اأزواج املر�سحات. يف املقابل، ذكر الغنو�سي التابع حلزب النه�سة 

يف كتابه عن احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية اأن الإ�سالم ل مينع الن�ساء من الرت�سح جلميع 

املنا�سب العامة، مبا يف ذلك املنا�سب الق�سائية ومن�سب رئا�سة اجلمهورية.)48(

حرية الدين:

يف  اأ�سيل  حق  هي  الدين  حرية  اأن  الثالثة  الإ�سالمية  لالأحزاب  ال�سيا�سية  الربامج  توؤكد 

الإ�سالم، لكن ت�سور الإ�سالميني عن حرية الدين هو ت�سور خمتلف عما ين�س عليه القانون 

النور يف م�رص هو  امل�سلمني وحزب  الإخوان  ال�سائد داخل  الراأي  الإن�سان.  الدويل حلقوق 

من  املتحولني  حرمان  ميكن  الإعدام.)49(  عقوبة  عنها  ينتج  اأن  وميكن  حمظورة،  الردة  اأن 

الإ�سالم من حقوقهم يف الزواج، واملرياث، وح�سانة الأطفال. يرى بع�س الفقهاء امل�رصيني 

مثل القر�ساوي والعوا، اأن عقوبة الردة هي عقوبة تقديرية، واأنها لي�ست جزءا من العقوبات 

يجب  خطرية  جرمية  الردة  اأن  يعتقدون  الإ�سالميني  من  العديد  اأن  اإل  الإ�سالم،  يف  الثابتة 

النظام  الإ�سالم هو  اأن  امل�سلمون وال�سلفيون  الإخوان  يوؤكد  الإ�سالمية.  الدولة  تعاقب يف  اأن 

النقا�س  خالل  النظام.)50(  هذا  على  متردًا  متثل  الردة  واأن  الإ�سالمية،  الدولة  يف  العقائدي 

اأن  ميكن  النا�س  اأن  وذكر  الردة،  من  موقفه  حول  مر�سي  حممد  الرئي�س  �سئل  النتخابي، 
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التحول من  هذا  بالإف�ساح عن  لهم  م�سموحا  لي�س  اأنه  اإل  اخلا�سة،  دينهم يف حياتهم  يغريوا 

الإ�سالم بعالنية يف املجال العام.)51(

ويف املقابل، يقول الغنو�سي التابع حلزب النه�سة اإن حرية الدين حممية ب�سكل مطلق يف 

الإ�سالم، مبا يف ذلك الردة،)52( ولكنه مل يتطرق اإىل عواقب الردة فيما يتعلق بالأحوال املدنية 

للمرتدين. دون وقف العقوبة املدنية للمرتدين، فاإن التاأكيد على حرية العقيدة يكون يف الواقع 

الفعلي غري ذي معنى.   

حقوق املواطنني غري امل�ضلمني:

هناك  م�رص.  يف  دينية  اأقلية  اأكرب  هم  وامل�سيحيون  ال�سنة،  امل�سلمني  من  امل�رصيني  اأغلبية 

طوائف دينية اأخرى مثل البهائيني، واليهود، وال�سيعة، والأحمديني، والقراآنيني، و�سهود 

امل�ستقبل حتت حكم  ب�ساأن حقوقهم يف  بالغ  بقلق  ت�سعر  الدينية  الأقليات  بداأت  يهوه. موؤخرا، 

منا�سبة،  من  اأكرث  يف  امل�سلمون  الإخوان  اأكد  املا�سيني،  العقدين  مدى  على  الإ�سالميني.)53( 

احرتامهم ملبداأ املواطنة وامل�ساواة بني جميع امل�رصيني، ولكن حقوق الأقليات الدينية يف فكر 

الإخوان امل�سلمني ل تزال م�سدرًا للقلق. 

“حرية  اأن  على   2004 عام  يف  امل�سلمون  الإخوان  قدمها  التي  الإ�سالح  مبادرة  ن�ست 

ما  كثريا  والذين  واليهودية،  امل�سيحية  )وهي  بها”  املعرتف  ال�سماوية  للديانات  مكفولة  الدين 

يتم الإ�سارة اإليهم بـ”اأهل الكتاب”(.)54( ميكن العثور على قيد مماثل يف برنامج حزب احلرية 

قادة  فقط.)55( ذكر  ال�سماوية  الأديان  الدولة يف حماية  يتحدث عن واجب  والعدالة، والذي 

الإخوان امل�سلمني اأن لدى املواطنني غري امل�سلمني الذين ل يوؤمنون بالكتب ال�سماوية احلق يف 

العي�س يف م�رص، اإل اأنه ل ي�سمح لهم بالتعبري عن معتقداتهم الدينية ب�سكل علني، اأو بناء اأماكن 

العبادة اخلا�سة بهم.)56( يذكر برنامج حزب النور امل�سيحية كالأقلية الوحيدة غري امل�سلمة يف 

م�رص التي يجب حماية حقها يف حرية الدين.)57( ويف املقابل، دعم الغنو�سي املنتمي للنه�سة 

الراأي ال�سادر من العديد من الفقهاء امل�سلمني باأن الديانات الأخرى غري اأهل الكتاب يجب اأن 

يتم حمايتهم يف الدولة الإ�سالمية.)58(

يطبقوا  اأن  يجب  امل�سلمني  غري  اأن  النور  وحزب  والعدالة  احلرية  حزب  برناجما  يذكر 

اأنهما يتفقان على تطبيق  اإل  الدينية و�سئون الأ�رصة،  ال�سئون  الدينية اخلا�سة بهم يف  القواعد 
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قوانني الدولة –وهى ال�رصيعة الإ�سالمية- ب�سكل مت�ساو على امل�سلمني وغري امل�سلمني يف امل�سائل 

الإ�سالمية  القواعد  كل  اإن  اأي�سا  يقول  الغنو�سي  للنه�سة  الرئي�سي  ر  املنظِّ وباملثل،  الأخرى. 

املتعلقة بالنظام العام يجب اأن تطبق على امل�سلمني وغري امل�سلمني على حد �سواء.)59( اأعرب غري 

امل�سلمني يف م�رص عن رف�سهم اأن حتكمهم ال�رصيعة الإ�سالمية، ل�سيما فيما يتعلق بالعقوبات 

البدنية الإ�سالمية )احلدود(.

وبخ�سو�س احلقوق ال�سيا�سية لغري امل�سلمني، فاإن الوثائق الر�سمية التي ن�رصها حزب احلرية 

والعدالة والإخوان امل�سلمون بعد الثورة تتجنب مناق�سة حق غري امل�سلمني يف الرت�سح ملن�سب 

رئا�سة الدولة. ويف املقابل، م�سودة الربنامج ال�سيا�سي لعام 2007 لالإخوان امل�سلمني ا�ستبعدت 

غري امل�سلمني ب�سكل ل لب�س فيه من الرت�سح ملن�سبي رئي�س اجلمهورية ورئا�سة الوزراء. تلك 

املنا�سب، وهي ما يطلق عليها منا�سب “الولية العظمى”، يجب اأن ي�سغلها رجال م�سلمون.

)60( عقب الثورة، اأعلن قادة الإخوان امل�سلمني اأن اجلماعة لن تر�سح مر�سحني غري م�سلمني اأو 

ن�ساء ملن�سب الرئا�سة، اإل اأنهم لن يعرت�سوا اإذا قامت اأحزاب اأخرى بذلك.)61( يف الأدبيات 

الفكرية لالإخوان امل�سلمني يذكر ب�سكل �رصيح اأن غري امل�سلمني والن�ساء م�ستبعدون من تويل 

منا�سب الولية العظمى.)62( يف تون�س، قال الغنو�سي اإن العقيدة الإ�سالمية هي اأحد �رشوط 

تويل من�سب الرئا�سة، ولكنه يقول اأي�سا اإن يف بع�س احلالت ال�ستثنائية، مثل احلفاظ على 

الوحدة الوطنية يف املجتمعات متعددة الأديان ميكن رفع هذا ال�رشط.)63( اأو�سح قادة حزب 

النور اأن غري امل�سلمني لن يتم ال�سماح لهم بتويل منا�سب الولية العظمى يف الدولة الإ�سالمية، 

بالن�سبة اإليهم يت�سمن ذلك من�سب نائب الرئي�س.)64(

حرية التعبري:

اإ�سكالية بالن�سبة  اإن تعريف ونطاق حرية التعبري وعالقتها بحرية الدين والأخالق يعترب 

لربامج الإ�سالميني. برامج حزب احلرية والعدالة وحزب النور ميلوؤها الغمو�س وا�ستخدام 

يقول حزب  املثال،  �سبيل  على  التعبري.  قيود على حرية  بو�سع  ت�سمح  ف�سفا�سة،  عبارات 

للمجتمع.«)65(  الأ�سا�سية  القيم  اأنها حترتم  التعبري ب�رشط  اإنه ملتزم بـ«حرية  احلرية والعدالة 

يوؤكد اأي�سا حزب احلرية والعدالة العالقة املبا�رصة بني حرية الإبداع الفني واحرتام الأخالق، 

اإ�سالح الإعالم، والذي  وقيم وتقاليد املجتمع.)66( يت�سمن برنامج احلزب ق�سما خا�سا عن 
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فيما عدا  الرقابة،  اأ�سكال  �سكل من  تخ�سع لأي  األ  »ال�سحافة حرة ويجب  اأن  يحتوي على 

اأو  ال�سحف،  ن�رص  »حرية  اأن  وي�سيف  والقانون.«  املجتمع  وقيم  املهني،  ال�سمري  رقابة 

اأو  اإلكرتونية مكفولة بدون اأي عقبات قانونية  اأو  اأو يف اأي منافذ اأخرى مطبوعة  املجالت، 

اإدارية، ما دام هذا املنفذ يحرتم الد�ستور والقانون، اإىل جانب الأخالق العامة.«)67( وباملثل، 

ي�سمن برنامج احلزب احلق يف اإن�ساء قنوات تليفزيونية خا�سة وحمطات اإذاعية، ب�رشط اأن 

يحرتموا القيم املجتمعية، والأخالق العامة، واأكد على اأن الإعالم يجب اأن يحرتم الأديان 

ال�سماوية.)68( تلك الإ�سارات لقيم املجتمع واحرتام الأديان ترتك الباب مفتوحا على م�رصاعيه 

للتدخل التع�سفي يف الإعالم على اأ�س�س دينية. عالوة على ذلك، ف�سل حزب احلرية والعدالة 

يف حتديد ما هي اأنواع القيود التي ميكن فر�سها ب�سكل قانوين، وعلى اأي اأ�س�س. ل يت�سمن 

الربنامج اللتزام بتعديل قانون العقوبات لإلغاء عقوبات حب�س ال�سحفيني، والتي هي م�سدر 

قلق للعديد يف م�رص منذ عقود. يف م�رص، الإعالم اململوك للدولة كثريا ما مت ا�ستخدامه من 

نظام مبارك لأغرا�س قمعية، ومن ثم فاإن برنامج حزب احلرية والعدالة باإعادة هيكلة ملكية 

الإعالم املطبوع والبث الإعالمي التابع للدولة ل�سمان ا�ستقالله.

اإىل  والعدالة  احلرية  حزب  يهدف  للقيود.  هدف  اأي�سًا  هي  الإنرتنت  على  التعبري  حرية 

لالإعالم  توجيهية  مبادئ  �سياغة  مهام  اإليه  يوكل  اجلديد،  لالإعالم  متخ�س�س  جمل�س  اإن�ساء 

الإلكرتوين؛ حتى يكون عمله م�سرت�سدا بـ”روح الإ�سالم وقيم واأخالق امل�رصوع احل�ساري 

امل�رصي.”)69( يف حني اأن مهام هذا املجل�س غري حمددة ب�سكل وا�سح، يثري هذا املقرتح القلق 

والعدالة  احلرية  حزب  تعهد  الإنرتنت.  ا�ستخدام  على  تفر�س  اأن  ميكن  التي  القيود  ب�سبب 

والقر�سنة  الفكرية،  امللكية  بحقوق  املتعلقة  الإنرتنت  بجرائم  خا�س  جديد  قانون  بتبني  اأي�سا 

الدول  من  العديد  يف  �سائع  القوانني  من  النوع  هذا  العامة.  الأخالق  وحماية  الإلكرتونية، 

لتقييد  ا�ستخدامها  يتم  اأن  ميكن  العامة  الأخالق  حلماية  الغام�سة  الإ�سارة  اأن  اإل  الأخرى، 

وحجب بع�س املواقع الإلكرتونية.

ذكر حزب النور اأن حرية التعبري واحلريات الإعالمية يجب اأن تكون مت�سقة مع ال�رصيعة، 

والقيم الأ�سا�سية للمجتمع، واحلفاظ على النظام العام. ي�سري احلزب اإىل اأنه يجب على احلكومة 

وموؤ�س�ساتها، مبا يف ذلك وزارة املعلومات، اأن تعزز الهوية والثقافة الإ�سالمية. هذا املوقف 

ل يعك�س التعددية الدينية والثقافية للمجتمع امل�رصي، بل يثري القلق حول ا�ستخدام حكومة ذات 

قيادة �سلفية اإعالم الدولة ب�سكل منهجي كاأداة لزيادة التعليم الديني الإ�سالمي، وتعزيز القيم 
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الإ�سالمية. بالإ�سافة اإىل ذلك، ل يذكر برنامج احلزب ال�سلفي حرية الإبداع الفني مطلقًا.)70(

ب�سكل  قيود  اأي  ذكر  دون  مكفولة،  التعبري  حرية  اإن  برناجمه  يف  النه�سة  حزب  يقول 

�رصيح، ويوؤكد اأي�سا اأن “حرية الإبداع الفني م�سونة ويجب على الدولة اأن ت�رصع القوانني 

ل�سمان ممار�ستها.” فيما يخ�س الإعالم، ي�سري الربنامج ب�سكل عام اإىل “تطور الإعالم من 

اأجل اإثراء ال�ساحة الثقافية”؛ لكنه مل يو�سح كيف �سيتم اإ�سالح الإعالم العام واخلا�س.)71(

الإن�سان  حقوق  ق�سايا  ب�ساأن  الثالث  للمجموعات  النظرية  املواقف  اإن  القول،  خال�سة 

الأ�سا�سية هي مقلقة للغاية، يف حني اأن النه�سة يتبنى مواقف اأكرث تقدمية يف العديد من الأحيان، 

اأحيانًا اأخرى. ُرئى كٌل من الإخوان امل�سلمني وحزب النور مقيدين  اأنه يظل غام�سا يف  اإل 

ب�سكل �سارخ بخ�سو�س العديد من حقوق الإن�سان الدولية.

�ضجل حقوق االإن�ضان لالإ�ضالميني فى ال�ضلطة:

النه�سة،  جتارب  وم�رص،  تون�س  يف  جديدة  �سيا�سية  حقبة  بداية  منذ  �سهرا  ع�رصون 

والإخوان امل�سلمني/حزب احلرية والعدالة، وحزب النور يف منا�سب �سيا�سية يف الربملان و/

اأو احلكومة ت�ستدعي نظرة على �سجلهم العملي يف جمال حقوق الإن�سان. هذا ميكن اأن ي�ساعد 

يف اإلقاء ال�سوء على مدى تنفيذ املواقف املذكورة اأعاله يف املمار�سة ال�سيا�سية.

بعد الو�سول اإىل ال�سلطة، اهتم الإ�سالميون امل�رصيون بتاأمني مكانتهم ونفوذهم يف النظام 

النا�سئ اأكرث بكثري من العمل مع قوى �سيا�سية اأخرى لتعزيز النتقال للدميقراطية. العديد من 

اأفعالهم اأثار ال�سكوك حول التزامهم احلقيقي بالدميقراطية و�سيادة القانون. وعلى الرغم من 

اأن حزب النه�سة اأظهر عقلية ليربالية مبنية على الإجماع خالل الفرتة النتقالية يف تون�س، 

فاإن ال�سلوك ال�سيا�سي الأخري للحزب وموقفه من بع�س حقوق الإن�سان مدعاة للقلق.

اجلمعية  على  امل�رصيون  الإ�سالميون  �سيطر  الربملان،  يف  املقاعد  اأغلبية  على  بح�سولهم 

التاأ�سي�سية للد�ستور)72( ورف�سوا و�سع جمموعة مبادئ فوق د�ستورية متعلقة بحقوق الإن�سان، 

واملواطنة، واحلكم الدميقراطي. حزب احلرية والعدالة وحزب النور اأكدا بحزم اأن الربملان 

ولكتابة  التاأ�سي�سية،  اجلمعية  اأع�ساء  لتعيني  احل�رصية  ال�سلطات  له  يكون  اأن  يجب  املنتخب 

الد�ستور مع الرف�س لأن يكون حلقوق الإن�سان الدولية مركز متميز يف الد�ستور؛ بدعوى اأن 

تلك احلقوق تعك�س “قيمًا غربية”.)73(
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اأي  اإجراء  يتم  الآن مل  اإىل  �سلطاته على اجلي�س،)74( ولكن  تاأكيد  الرئي�س مر�سي يف  جنح 

للدولة،  اململوك  الإعالم  امل�سلمون على  الإخوان  �سيطر  ت�سيي�س اجلي�س.  لتفادي  اإ�سالحات 

ذلك،  على  عالوة  ال�سحفيني.  لإ�سكات  بال�سحافة  اخلا�سة  مبارك  قوانني  وا�ستخدموا 

بحل  ال�سادر  حكمها  حول  باللتفاف  العليا  الد�ستورية  املحكمة  مبواجهة  مر�سي  الرئي�س  قام 

وب�سكل  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  توجهات  اإىل  م�رص  يف  الإ�سالميون  يرتاح  ل  الربملان. 

اأخ�س مواقفها الأكرث ليربالية يف تف�سري ال�رصيعة الإ�سالمية. واحد من الأهداف املعلنة للرئي�س 

مر�سي والإخوان امل�سلمني كان بدعوى اإ�سالح ال�سلطة الق�سائية، ت�سييق اخلناق على �سلطات 

املحكمة الد�ستورية العليا.)75( حتتاج املحكمة اإىل اإ�سالحات ل�سمان ا�ستقالليتها الكاملة، ولكن 

يجب على تلك الإ�سالحات األ يتم ا�ستخدامها كذريعة لإ�سعاف دور املحكمة.

لتعك�س  التاأ�سي�سية  اللجنة  ع�سوية  هيكلة  باإعادة  النتخابي  بوعده  مر�سي  الرئي�س  يف  مل 

التعددية املجتمعية يف م�رص، وذلك اإىل جانب ف�سله يف حتقيق وعده بت�سكيل حكومة ائتالفية. 

اأ�سبحت ب�سمة الإ�سالميني وا�سحة على املوؤ�س�سات العامة يف ت�سكيل املجل�س القومي حلقوق 

واأن  الإن�سان،)76(  حلقوق  العداء  يكنون  املجل�س  اأع�ساء  بع�س  اأن  املعروف  من  الإن�سان. 

�سد  والعنف  الكراهية  على  للتحري�س  �سارخة  واقعة  يف  �سابقًا  �سارك  قد  كان  منهم  واحدًا 

امل�سلمني ال�سيعة.)77(

اإن الإ�سارة لل�رصيعة الإ�سالمية يف الد�ستور مل تكن م�ساألة قابلة للتفاو�س بالن�سبة لالإخوان 

امل�سلمني وحزب النور. اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية من ال�سلفيني حاولوا الت�سديد على الإ�سارة 

بـ“اأحكام”  ال�رصيعة  “مبادئ”  ا�ستبدال  واقرتحوا  اجلديد،  الد�ستور  يف  الإ�سالمية  لل�رصيعة 

اأع�ساء  رف�س  اإ�سايف.  اإي�ساح  اأي  دون  الإ�سالمية،  ال�رصيعة  اإىل  الإ�سارة  اأو  ال�رصيعة، 

امل�سلمون، هذا القرتاح، واأ�رصوا على  الإخوان  التاأ�سي�سية، مبا يف ذلك  اآخرون باجلمعية 

اإبقاء ال�سيغة امل�ستخدمة يف الد�ستور امل�رصي لعام 1971.

�ساند  الإ�سالمية.  ال�رشيعة  مبادئ  لتف�سري  ال�سلطة  لالأزهر  ي�سبح  اأن  ال�سلفيون  اقرتح 

فكرة  اإن  املقرتح.  هذا  التاأ�سي�سية  اجلمعية  يف  كثريون  اآخرون  واأع�ساء  امل�سلمون  الإخوان 

اإعطاء �سالحيات لعلماء الدين لتف�سري ال�رصيعة الإ�سالمية طرحت من قبل يف م�سودة الربنامج 

ال�سيا�سي لالإخوان امل�سلمون يف عام 2007، ولكن مت حذفها يف برنامج حزب احلرية والعدالة 

الهيئة  العليا هي  الد�ستورية  اأن املحكمة  اأكرث من مرة  امل�سلمني  اأكد الإخوان  يف عام 2011. 

امل�ساألة  تلك  فيما يخ�س  الراأي  التغيري يف  الإ�سالمية. وبالتايل، هذا  ال�رصيعة  بتف�سري  املخت�سة 
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اأثار هذا املطلب غ�سب قطاع عري�س من الليرباليني ون�سطاء  كان تنازل ملطالب ال�سلفيني. 

حقوق الإن�سان، والذين اعتربوا ذلك خطوة جريئة يف اجتاه بناء دولة دينية، حيث يتدخل 

علماء الدين يف عمل الهيئات املنتخبة دون اخل�سوع للم�سائلة.)78(

الو�سول  ملحاولة  النتقالية  املرحلة  من  الأوىل  ال�سهور  يف  التون�سي  النه�سة  حزب  اجته 

اإىل ت�سوية �سيا�سية مع الأحزاب العلمانية، حتى عندما جاءت التنازلت على ح�ساب عنا�رص 

مهمة لأ�س�س وركائز احلزب. حيث اأكدت حركة النه�سة ا�ستعدادها للت�سارك يف ال�سلطة مع 

قوى �سيا�سية تون�سية اأخرى، والرغبة يف اإعداد د�ستور توافقي. �رصح حزب النه�سة اأي�سا 

باحرتامه حلقوق املراأة كما هو من�سو�س عليه يف قانون الأ�رصة التون�سي. كما وافقت النه�سة 

ال�رصيعة  ذكر  دون  للدولة  الر�سمية  الديانة  الإ�سالم  اإن  القائل  الد�ستوري  الن�س  ترك  على 

كامل�سدر الرئي�سي للت�رصيع. لكن هذه اخلطوة مل تعن تخلي احلزب عن برناجمه الإ�سالمي، 

بل يعك�س احلقيقة التنظيمية وال�سيا�سية املختلفة عن موقف الإ�سالميني يف م�رص.

اختار حزب النه�سة تاأجيل امل�سائل ال�سيا�سية ال�سائكة، والتي يف الغالب ميكن لها اأن تق�سم 

املجتمع ال�سيا�سي التون�سي، وذلك حتى مير البلد بنجاح من املرحلة النتقالية ال�سيا�سية اله�سة. 

الأحزاب  من  قوية  معار�سة  تون�س  يف  الإ�سالميون  واجه  م�رص،  يف  نظرائهم  عك�س  على 

العلمانية واحلركة الن�سوية. �سغط هوؤلء الفاعلون على احلركة الإ�سالمية وقيادته ال�سيا�سية 

�سيادة  مبداأ  عن  النه�سة  حزب  يتخل  مل  الإ�سالمية.  لل�رصيعة  الإ�سالحي  مفهومهم  لتاأكيد 

ال�رصيعة ومناهج الفقه الإ�سالمي الكال�سيكي، اإل اأنه �سعى يف توظيف تلك املناهج للتطوير من 

مواقفه حول حقوق الإن�سان. لكن مازال يوجد توتر بني الربنامج الإ�سالمي للنه�سة وقواعد 

م�رص،  يف  الإ�سالميني  وممار�سة  فكر  مع  هذا  يقارن  عندما  ولكن  الدولية،  الإن�سان  حقوق 

قدم حزب النه�سة اإىل الآن ن�سخة لينة ن�سبيا من الإ�سالم ال�سيا�سي. ا�سرتك القادة ال�سيا�سيون 

للنه�سة من قبل يف احلوار مع قوى �سيا�سية علمانية تون�سية، وو�سلوا اإىل اتفاق معهم على 

العديد من الق�سايا احل�سا�سة.)79( ومع ذلك، مت تهديد هذا التفاق موؤخرا و�سط اتهامات من قبل 

�رصكائهم ال�سيا�سيني باأن حزب النه�سة يحاول ال�سيطرة على اخلدمات العامة، وكذلك تقييد 

حرية الإعالم وامل�ساواة بني اجلن�سني.)80( عالوة على ذلك، انتقد احلزب لكونه مت�ساهال للغاية 

مع ال�سلفيني املت�سددين الذين ارتكبوا اأعمال عنف �سد املثقفني والأن�سطة الفنية.)81(

ال�سجل  ولكن  التعبري،  وحرية  الفني  الإبداع  حق  باحرتام  مر�سي،  م�رص،  رئي�س  تعهد 

القامت يف املمار�سة العملية لالإ�سالميني يف هذا املجال قلل من جدية املواقف الر�سمية لالإخوان 
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امل�سلمني وال�سلفيني. منذ عام 1990، قام ن�سطاء اإ�سالميون بال�سغط على نظام مبارك لتقييد 

العديد من ال�ستجوابات  الدولية. مت تقدمي  الإن�سان  املحمية وفقا حلقوق  التعبري  اأنواع  بع�س 

الربملانية من اأع�ساء الإخوان امل�سلمني، مبا يف ذلك الرئي�س مر�سي نف�سه عندما كان ع�سوًا يف 

الربملان، �سد مطبوعات �سادرة من وزارة الثقافة ووزارة الإعالم والتي اعتربوها م�سيئة 

اإجراءات  برعاية  موؤخرا  قام  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  من  البارزين  القادة  اأحد  لالإ�سالم. 

اتخذها الأزهر واحلكومة �سد احلرية الأكادميية، وحرية التعبري والإبداع الفني، م�سريا اإىل 

اأن على حرية التعبري اأن حترتم قيم واأخالق املجتمع.)82(

�سكلت جمموعة من املثقفني، واملمثلني، والفنانني، والروائيني امل�رصيني “جبهة الإبداع 

امل�رصي” حلماية احلق يف الإبداع الفني وحرية التعبري. �سعر هوؤلء الفنانون بالقلق من �سل�سلة 

الق�سايا املرفوعة �سد الفنانني امل�رصيني من املحامني الإ�سالميني الذين اتهموهم بالإ�ساءة اإىل 

الإ�سالم ورموزه. تعهدت اجلبهة مبحاربة اأي حماولت لفر�س الرقابة على الأن�سطة الثقافية 

من قبل الإ�سالميني.)83(

الدعاوى  تلك  من  الفنانني  حماية  ل�سمان  قانونية  اإجراءات  اأي  مر�سي  الرئي�س  ياأخد  مل 

القانونية. ويحتوي م�رصوع الد�ستور اجلديد على مادة جترم ازدراء الأديان، والر�سول، 

وال�سحابة. قدم الأزهر م�رصوع هذه املادة بدعم من الإ�سالميني، ف�سال عن القوى ال�سيا�سية 

الأخرى.)84( ميكن لهذه املادة، على �سبيل املثال، اأن ت�ستخدم ملقا�ساة امل�سلمني الذين يعتربون 

بعيد  �سلبي  اأثر  للمادة  يكون  �سوف  ال�سيعة.  امل�سلمني  ال�سائد، مثل  ال�سني  املنظور  زنادقة من 

املدى على حرية التعبري وحرية الدين يف النظام امل�رصي النا�سئ.

اتخذ الرئي�س مر�سي وحكومته مواقف �سارمة �سد الإعالم يف الأ�سهر الأخرية. مت رفع 

ويف  امل�سلمني.  والإخوان  الرئي�س  اإهانة  بتهمة  �سحفيني  �سد  متزايد  ب�سكل  الق�سايا  من  عدد 

الإعالم  مار�سه  الذي  التمييزي  اخلطاب  يف  وحكومته  مر�سي  الرئي�س  ت�سامح  نف�سه  الوقت 

ال�سلفي وبع�س الإ�سالميني. بدل من العمل على اإعادة بناء ملكية الإعالم الر�سمي كما وعدوا 

يف برناجمهم، ا�ستخدم الإخوان امل�سلمون �سلطتهم ال�سيا�سية يف جملة اأمور لل�سيطرة على تعيني 

قادة ال�سحف العامة.)85(

اإن مالحقة ال�سحفيني يف تون�س خالل الأ�سهر القليلة املا�سية اأثارت ال�سكوك حول التزام 

جترمي الأفعال املرتكبة �سد حرمة الإ�سالم  “النه�سة”  التعبري. اقرتح  حزب النه�سة بحرية 

يف الد�ستور امل�ستقبلي. يزعم بع�س املراقبني اأن احلركة قد ا�ست�سلمت ملطالب ال�سلفيني.)86( يف 
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غ�سون ذلك، ف�سلت يف ردع الإ�سالميني املت�سددين الذين يهددون احلريات العامة وحرية 

الإبداع الفني.

من حيث امل�ساواة بني اجلن�سني، يخ�سى ن�سطاء حقوق الإن�سان يف م�رص اأن يتم الرجوع 

عن التعديالت الإ�سالحية ال�سابقة يف قانون الأحوال ال�سخ�سية حتت حكم الإ�سالميني.)87( 

القيادات الن�سائية يف حزب احلرية والعدالة اأدلت بالعديد من الت�رصيحات حول �رصورة تعديل 

قانون الأحوال ال�سخ�سية حتى يتما�سى مع ال�رصيعة، واأ�رصن اأي�سا اإىل اأن التفاقيات الدولية 

م�رصوعات  النور  حزب  اأع�ساء  اقرتح  امل�سلمة.  الأ�رص  قيم  دمرت  املراأة  بحقوق  اخلا�سة 

قوانني يف برملان ما بعد الثورة تتعار�س مع حقوق املراأة، اأحد تلك امل�رصوعات يهدف اإىل 

تخفي�س �سن الزواج للبنات اإىل 12 عاما. ويف اأحد القاءات النتخابية اأيد الرئي�س مر�سي اأن 

ي�سبح الزواج املبكر قانونيًا. واقرتح حزب النور اأي�سا اإلغاء جترمي ممار�سة ختان الإناث، 

يجب  املمار�سة  هذه  باأن  يوؤمنون  والذين  امل�سلمني  الإخوان  مع موقف  املتما�سي  املوقف  وهو 

اأن ترتك وفقا لت�رصف العائالت، ولكن يجب اأن يقوم بها اأطباء.)88( يف عام 2008 واأثناء 

مناق�سة تعديالت قانون الطفل كانت كتلة الإخوان يف الربملان راف�سة لتجرمي ممار�سة ختان 

الإناث، وقاومت اأي�سًا رفع �سن الزواج اإىل 18 �سنة.)89(

حر�ست النه�سة، بعد �سقوط بن علي، على طماأنة الن�ساء التون�سيات اأن حقوقهن املكفولة 

يف قانون الأ�رصة لن يتم الرجوع عنها. وافق احلزب على القانون النتخابي الذي يخ�س�س 

اأغ�سط�س  يف  لالأحزاب.  النتخابية  القوائم  على  والن�ساء  للرجال  املقاعد  من  مت�ساويا  عددا 

2011، رفعت احلكومة التون�سية حتفظاتها على اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 

ينتهك  األ  اإن تطبيق التفاقية يجب  فيه  باإ�سدار ت�رصيح غام�س تقول  اأنها قامت  اإل  املراأة، 

اقرتاحه  ب�سبب  لهجوم؛  النه�سة  تعر�س حزب  للدولة.)90(  الر�سمي  الدين  باعتباره  الإ�سالم 

ا�ستخدام التعبري “تكامل الأدوار بني الرجل واملراأة” يف الد�ستور. اأثار هذا املقرتح غ�سبا يف 

�سفوف العلمانيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان، والذين خ�سوا اأن يتم ا�ستخدام هذا التعبري 

لتربير اأي تراجع م�ستقبلي حلماية املراأة يف القانون التون�سي.)91(

حقوق الأقليات الدينية تواجها خماطر حقيقية يف ظل م�رصوع الد�ستور اجلديد يف م�رص. 

فقط  مكفولة  الدين  حرية  ممار�سة  التاأ�سي�سية،  اجلمعية  من  املقرتحة  الد�ستورية  للمواد  وفقا 

للديانات ال�سماوية، وهذا يعني اأن الأقليات الدينية الأخرى مثل البهائيني �سوف ي�ستمرون يف 

احلرمان من حقوقهم الدينية. كانت كتلة الإخوان امل�سلمني داخل برملان 2005 �رصيحة يف 
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معار�ستها لالعرتاف بالأقلية الدينية البهائية، واعتربوا اأن البهائية معتقد فا�سد ل ميكن حمايته 

يف جمتمع م�سلم.

املادة الد�ستورية اخلا�سة بال�رصيعة الإ�سالمية تعرتف بحق غري امل�سلمني يف تطبيق قواعدهم 

الدينية يف م�سائل الأ�رصة وامل�سائل الدينية. راأي العديد من املراقبني هذه املادة كخطوة لالأمام 

اأخرى  اأديان  الد�ستور بوجود  فيها  التي يعرتف  الأوىل  املرة  اأنها  امل�سلمني، مبا  حلقوق غري 

يف م�رص. اإل اأن هذه املادة تر�سخ للطائفية يف تنظيم الأحوال ال�سخ�سية يف م�رص، بدل من 

امل�سيحيني  من  العديد  يعاين  دينهم.  عن  النظر  ب�رصف  املواطنني  جلميع  مدين  قانون  وجود 

الكاثوليكية. حيث  الكني�سة الأرثوذك�سية والكني�سة  التي تطبقها  القواعد ال�سارمة للطالق  من 

ا�سطر بع�س امل�سيحيني اأن يتحولوا لالإ�سالم لتجنب القواعد امل�سيحية التي حترم الطالق.)92( 

اإن تطبيق قواعد طائفية دينية على قانون الأ�رصة يعني اأن اأع�ساء كل من املجتمعات الدينية 

�سوف يخ�سعون لقواعد دينية متييزية، والتي ل تتفق مع حقوق الإن�سان.

غري  الديني  املناخ  الثورة.  بعد  م�رص  يف  امل�سيحية  الأقليات  حقوق  يف  حت�سن  يحدث  مل 

ال�سيا�سية لالإ�سالميني، عمق خماوف امل�سيحيني.  ال�سيطرة  املت�سامح، والذي ت�ساعف ب�سبب 

�سهدت م�رص �سل�سلة من ال�ستباكات الطائفية خالل العام املا�سي دون اأن تتم معاجلة جذور 

امل�سكلة للظلم الذي ت�سعر به الأقليات الدينية. كرر الإخوان امل�سلمون والرئي�س مر�سي نف�س 

معاجلة  من  بدل  اأمنية  كم�ساألة  الطائفية  ال�ستباكات  مع  تعامل  عندما  ال�سابق  النظام  اأخطاء 

احلقوق امل�رصوعة للم�سيحيني يف امل�ساواة وعدم التمييز. مطلب اأ�سا�سي مل�سيحيي م�رص هو اأن 

بقيادة ع�سام  النتقالية  احلكومة  قدمت  الكنائ�س.  بناء وترميم  القانونية على  القيود  يتم رفع 

�رصف يف يونيو 2011 م�سودة للقانون املوحد لبناء دور العبادة. عار�س العديد من امل�سيحيني 

القانون، معتربين اأنه مقيد واأقل من توقعاتهم. يف حني اأكد الإخوان امل�سلمون وحزب النور 

اأن اأي تنظيم لبناء دور العبادة يجب اأن يكون متنا�سبا مع عدد امل�سيحيني واحتياجاتهم املحددة، 

وبالتايل فهم يرف�سون وجود قانون موحد لدور العبادة.)93(

بالن�سبة  للجدل  مثري  اأمر  هو  العليا  ال�سيا�سية  املنا�سب  يف  والن�ساء  امل�سلمني  غري  تعيني 

لالإ�سالميني يف م�رص. تعهد الرئي�س مر�سي، يف حملته النتخابية، بتعيني نائبني له؛ م�سيحي 

الرئي�س  نائب  من�سب  اأن  اعتربوا  والذين  القرتاح،  هذا  على  ال�سلفيون  اعرت�س  وامراأة. 

الرئي�س  م�سلما ذكرا. خ�سع  يكون  اأن  �سخ�س  يتوله  الرئي�س، يجب حتى  مثل من�سب  هو 

قا�سيا  وعني  للرئي�س  كم�ساعدين  وم�سيحي  امراأة  تعيني  وقرر  راأيه،  وغري  لل�سغط  مر�سي 
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بارزا كنائب له.

خال�سة القول، اإن تناق�س الإ�سالميني مع اأ�س�س وحمتوى حقوق الإن�سان متت ترجمته اإىل 

ممار�سات د�ستورية وقانونية، تهدد التمتع الكامل ببع�س حقوق الإن�سان العاملية يف الأنظمة 

النا�سئة يف تون�س وم�رص. اإن خربة الإ�سالميني يف ال�سلطة اإىل الآن تظهر اأن مفهومهم عن 

اأقل حلقوق الأقليات،  الدميقراطية مت تقلي�سه فقط للتناف�س على �سناديق القرتاع مع تقدير 

ا�ستمر هذا  اإذا  العامة.  املوؤ�س�سات  ال�سلطات، وا�ستقالل  الفردية، والف�سل ما بني  واحلريات 

با�سم  ال�ستبداد  تكر�س  اأنظمة  اإىل  الثورة  بعد  ما  اأنظمة  الإ�سالميون  يقود  �سوف  الجتاه، 

الأغلبية، ولي�س اإىل اأنظمة دميقراطية كما تطلعت اإليها الثورات.

خامتة:

اإن التدقيق يف �سجل حقوق الإن�سان لالإ�سالميني اأمر جدير بالهتمام يف هذه املرحلة الدقيقة 

املعادين  الوحيدين  الفاعلني  لي�سوا  الإ�سالميون  العربية.  املنطقة  يف  ال�سيا�سية  التحولت  من 

حلقوق الإن�سان يف بلدان املنطقة؛ لكن اأظهرت الثورات العربية اأن الثقافة ال�سيا�سية للم�سلمني 

لي�ست متجان�سة، واأن �سعبية حقوق الإن�سان يف ازدياد. لكن يظل لالإ�سالميني تاأثري كبري على 

�سكل اخلطاب الديني ال�سائد. ال�سعود ال�سيا�سي لالإ�سالميني يف بلد مثل م�رص منذ ال�سبعينيات 

ال�سعود  هذا  الإ�سالميني.  ل�سرت�ساء  قمعية  دينية  �سيا�سات  لتبني  ومبارك  ال�سادات  دفع 

الثقافية، والإعالمية، والتعليمية،  املوؤ�س�سات  املجتمع ككل، واخرتق فكرهم  اأثر على  اأي�سًا 

والدينية. يعزز الإ�سالميون الن�سبية الثقافية والتيار املحافظ يف املجتمع ب�سكل عام.

مل يكن هناك توقعات باأن الإ�سالميني �سوف يحولون م�سهد حقوق الإن�سان يف املنطقة ب�سكل 

اإيجابي. لقد اأخفق الإ�سالميون اإىل الآن يف تقدمي نظرية متما�سكة ومت�سقة وممار�سة يف املواءمة 

بني برناجمهم الإ�سالمي وحقوق الإن�سان الدولية. ميكن اعتبار مواقف النه�سة اأكرث تقدمية 

من مواقف الإ�سالميني امل�رصيني. لكن هناك توترات مهمة بني حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، 

ومواقف وممار�سة الأحزاب ال�سيا�سية الثالثة التي مت التعامل معها يف هذه الدرا�سة.

الإن�سان  حلقوق  الداعمة  الدائرة  ازدياد  هو  وم�رص  تون�س  من  كل  يف  الإيجابي  العامل 

الدولية يف �سفوف الليرباليني، والن�سطاء ال�سباب، واملجتمع املدين. الليرباليون هم مناف�سون 

حمتملون لالإ�سالميني، اإن عززوا من قدراتهم التنظيمية والتعبوية، ميكن اأن يحققوا جناحا 
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انتخابيا يف النتخابات امل�ستقبلية. من ناحية اأخرى يت�سدى املدافعون واملدافعات عن حقوق 

األ  الإن�سان ملمار�سات الإ�سالميني يف احلكم، معلنني التزامهم بعاملية حقوق الإن�سان. يجب 

يرتك املدافعون واملدافعات عن حقوق الإن�سان، والليرباليون الدين لكي يتم اختطافه واحتكاره 

من قبل الإ�سالميني. يجب اأن يكون الإ�سالح الإ�سالمي وتاأ�سيل حقوق الإن�سان الدولية يف 

اخلطاب الإ�سالمي هدفا ا�سرتاتيجيا. على املجتمع الدويل اأن يتاأكد من اأن احلكومات احلالية 

نقا�سا حيويا حول  اأن ت�سمن  التعبري والتنظيم، تلك احلقوق ميكن  املنطقة حترتم حريات  يف 

م�ستقبل حقوق الإن�سان الدولية والدين، يف مناخ خال من الرتهيب.

بعيدا عن ال�ساحة املحلية، ميكن اأن نتوقع اأن لتناق�س الإ�سالميني مع حقوق الإن�سان تاأثريا 

الإ�سالميني �سوف  بقيادة  العربية  اأن احلكومات  املرجح  الإقليمي والعاملي. من  ال�سياق  على 

حتاول اإثارة نقا�س حول اخل�سو�سيات الثقافية داخل املوؤ�س�سات الدولية حلقوق الإن�سان. من 

املتوقع اأن يظهر على ال�سطح ق�سايا مثل امل�ساواة بني اجلن�سني وازدراء الأديان على امل�ستويني 

الثنائي واملتعدد  التعاون  اأطر  املن�سو�س عليها يف  العاملية  العاملي والإقليمي. حقوق الإن�سان 

الأطراف بني الحتاد الأوروبي ودول جنوب املتو�سط �سوف يطعن فيها على اأ�س�س ثقافية. 

بعد تاريخ طويل من الرتياب من الإ�سالميني، اأ�سبحت الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا 

حديثا داعمة لإدماج الإ�سالميني يف العملية ال�سيا�سية. ولكن هذا التغيري يف ال�سيا�سة ينبغي األ 

ياأتي على ح�ساب احرتام قواعد حقوق الإن�سان الدولية يف البلدان العربية.

ويجب األ يهم�س الن�سال الطويل للم�سلمني الليرباليني وحركة حقوق الإن�سان للتوفيق بني 

الرتاث الديني وحقوق الإن�سان الدولية. اإن الدعم ال�سيا�سي الأدبي من جانب الوليات املتحدة 

الذين  الإن�سان  حقوق  عن  واملدافعات  واملدافعني  الليرباليني  للم�سلمني  واأوروبا  الأمريكية 

ي�سرتكون يف قيم عاملية م�سرتكة، لبد اأن يكون له الأولوية. يجب اأن ت�ستمر حقوق الإن�سان 

الدولية، وبالأخ�س امل�ساواة بني اجلن�سني، وعدم التمييز، وحرية التعبري، الإطار املرجعي 

بني الحتاد الأوروبي و�رصكائه العرب. وميكن اأن ي�ستفيد الحتاد الأوروبي من اخلربات 

املمار�سات  اأف�سل  اإىل  والإ�سارة  الإن�سان،  حقوق  احرتام  جمال  يف  امل�سلمة  للدول  املتنوعة 

لت�سجيع الأحزاب الإ�سالمية لتطوير مواقفها القانونية ب�ساأن اتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية.
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واخل�سارات الب�رصية الفادحة فلم تخمد الدعوة لوحدة جاذبة بالرتا�سي، اأو بالتحايل. ففكرة 

ال�سودان اجلديد عند احلركة ال�سعبية وحدوية بامتياز. والنظام الإ�سالمي احلاكم عمل للوحدة، 

ولكن بت�سوره الديني ال�سيق اأي الأ�سلمة الق�رصية، وما اجلهاد اأو اخرتاق اجلنوبيني اإل بع�س 

 .)ARI( تن�رصرواق عربي هذا املقال بت�رصيح من مبادرة الإ�سالح العربي
 *

اإدارة التنوع الثقافى فى �ضمال ال�ضودان.. 

االأبعاد الدينية واالإثنية*

د. حيدر �إبر�هيم علي **

* * مدير مركز �لدر��سات �ل�سود�نية.
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و�سائل هذه الأ�سلمة.

 وقد اأ�سابت �سال�سة حدوث النق�سام و�رصعته النف�ساليني-يف اجلانبني- ب�سدمة قوية، 

رغم الفرحة الظاهرية املفتعلة. فلي�س هناك من ميلك الإجابة عن ال�سوؤال اجلوهري: ثم ماذا 

بعد؟ وبالتايل، ل يوجد اأي م�رصوع م�ستقبلي ل لدى اأهل الدولة »الوليدة« ول عند اأ�سحاب 

الدولة الناق�سة املتبقية. ولي�س فيهم الآن من ميلك م�سريه متاما، اأو ي�ستطيع اأن ي�ست�رصف حتى 

م�ستقبله القريب جدا. اإنهم ميار�سون احلكم باأ�سلوب جتارة التجزئة؛ اأو كما يقول ال�سودانيون: 

رزق اليوم باليوم. 

يف  لل�سودان  تنباأ  الذي  توينبي”  “اآرنولد  امل�سهور  املوؤرخ  احلالة  هذه  يف  اأتذكر  ما  كثريا 

�ستينيات القرن املا�سي، يف كتابه: من النيجر اإىل النيل، باأن يكون هو ونيجرييا ملتقى الثقافات 

والأديان والأعراق يف اإفريقيا، واأنهما �سيقدمان منوذجا للتعاي�س ال�سلمي للثقافات املتعددة)1(. 

فقد كانت ال�سودان متلك الحتمال الإيجابي لتاأ�سي�س اإدارة تنوع ثقايف �سلمي، تتعاي�س �سمنه 

الثقافات والهويات داخل وطن موحد، م�سع، وموؤثر يف منطقة ا�سرتاتيجية يف قلب العامل. 

ومنحه املوؤرخون �سفات عدة فهو: اإفريقيا امل�سغرة، اأو اجل�رص بني اإفريقيا والعرب، اأو بوتقة 

ل اأن يكون »هام�س الهام�س«– ان�سهار ثقافات عربية واإفريقية. ولكن يبدو اأن ال�سودان ف�سرّ

والنزاعات  الأهلية  للحروب  �ساحة  يكون  اأن  اإل  اأبى  فقد  »مزروعي«.  تو�سيف  ح�سب 

الداخلية، و�ساحب �سجل اأطول حرب اأهلية يف العامل. و ظل ال�سودان بلد الفر�س ال�سائعة، 

و�ساقت اإمكانية اخلروج من نفق الأزمات املظلم، وتعددت مرات الف�سل يف مواجهة حتديات 

التاريخ. وقد كان النف�سال وتق�سيم الوطن، هو احل�ساد املر واحلتمي ل�سيا�سات الإق�ساء، 

والتهمي�س، والتع�سب التي مار�ستها النظم احلاكمة منذ ال�ستقالل. 

متيزت احلالة ال�سودانية يف الفرتة الأخرية بعالقة عك�سية بني تنامي ال�سعور بالتنوع، مقابل 

تراجع يف ح�سن التعامل مع التنوع والتوفيق يف اإدارته. فقد تناق�س ال�سعور بالولء والنتماء 

اأو  اإىل دولة قومية موحدة. فالدولة التي مالت للهوية العربية-الإ�سالمية مل تنجح يف تقريب 

احتواء اجلماعات املختلفة ثقافيا. بل حدث العك�س متاما، فقد برزت حركات املطالب الإقليمية 

املجموعات عن  هذه  ال�ستقطاب. وبعدت  واملركز حلد  الهام�س  فكرة  واجلهوية، وتطورت 

الندماج، مع التاأكيد على التمايز والختالف الذي و�سل يف حالت كثرية اإىل درجة ال�رصاع 

والنزاع امل�سلح. هذه هي املعادلة التي حتكم م�ستقبل اإدارة ال�رصاع يف الفرتة املقبلة اإن مل حتدث 

حتولت جذرية يف العقلية واملمار�سات التقليدية التي لزمتنا منذ ال�ستقالل. 
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االإق�ضائية وتراجعات فكر التنوع الثقافى:

تعترب عملية تزايد الدعوة لتطبيق ال�رصيعة يف ال�سودان، وتداعياتها على غري امل�سلمني من 

اأهم اإ�سكاليات اإدارة التنوع الثقايف. ومن هذه التداعيات دعوات التب�سري والأ�سلمة والتعريب 

الدعوة  اإىل  بعروبتها  املعتزة  ال�سمالية  النخبة  بادرت عنا�رص من  يف اجلنوب والغرب. وقد 

لنت�سال اجلنوب من “وهدته” احل�سارية، اأو اإخراجه من الظلمات اإىل نور الإ�سالم. وعقب 

الهيئات  هذه  بني  من  وكان  املهمة.  بهذه  للقيام  واأهلية  طوعية  منظمات  ت�سكلت  ال�ستقالل، 

“جلنة التب�سري الإ�سالمي”، ثم “هيئة اإحياء الن�ساط الإ�سالمي”، بالإ�سافة اإىل اجلهود الفردية 
للق�ساة ال�رشعيني ومعلمي املعاهد الدينية الذين عملوا يف اجلنوب والغرب. وتزايد هذا الن�ساط 

يف �سبعينيات القرن املا�سي مع الفورة النفطية وتنامي دور الدول النفطية املحافظة. ومن اأهم 

الهيئات التي ظهرت اآنذاك: “منظمة الدعوة الإ�سالمية” يف عام 1978، والتي اأعلنت اأهدافها 

املتمثلة يف ن�رش الإ�سالم يف اأو�ساط غري امل�سلمني، ون�رش روح التفاهم والت�سامح بني اجلماعات 

الإ�سالم  بني  التب�سريي  ال�رصاع  اأن  املعلوم  ومن  الأخرى.  الديانات  واأ�سحاب  امل�سلمة 

وامل�سيحية ل يتعامل مع التنوع الثقايف كو�سعية ثقافية تلقائية ولكن يعمل على توجيهه بل خلقه 

الدين.  قوامه  ثقايف  بتفوق  الإح�سا�س  بعيدة عن  بريئة ول  لي�ست  ثقافية  انطالقا من مركزية 

وظل هذا احللم/الوهم يراود عقل النخبة الإ�سالمية وامل�سلمة، حتى كان النف�سال الذي اأحدث 

انكما�سا وتنازل عن مهمة “التح�سري” بالتب�سري والدعوة. 

كثري  ويبدي  ال�سودان.  �سمال  يف  ثقايف  تنوع  لوجود  متعمد  بتجاهل  احلالية  الفرتة  تت�سم 

من الإ�سالميني �سعادة ظاهرية لتخل�سهم من اجلنوب الذي كان ميثل عقبة يف “نقاء” الدولة 

لقاء جماهريي يف �رصق  ال�سوداين يف  الرئي�س  اأعلن  فقد  الإ�سالمي.  امل�رصوع احل�ساري  اأو 

ال�سودان عقب ت�ساعد امليل لالنف�سال بني اجلنوبيني، بو�سوح: »يف حالة انف�سال اجلنوب 

�سنقوم بتعديل الد�ستور لذلك ل جمال حلديث عن التعدد الثقايف والإثني«. وتابع الب�سري الذي 

ورا يجلدان امراأة: »�ستكون �رصيعة الإ�سالم هي امل�سدر  دافع اأي�سا يف خطابه عن �رصطيني �سُ

اللغة العربية هي  الرئي�سي للد�ستور. و�سيكون الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة، و�ستكون 

اللغة الر�سمية للدولة«. )الإعالم 2010/12/19(. 

يكرر الإ�سالميون وامل�سوؤولون تربيرا مفاده اأنه بعد اأن اأ�سبحت ن�سبة امل�سلمني يف ال�سودان 

جوهر  على  متفقون  النا�س  اأن  يعني  مما  ال�سكان،  من   %96 تتجاوز  اجلنوب  انف�سال  بعد 

الد�ستور يف املبادئ الأ�سا�سية، �سارت ال�رشيعة الإ�سالمية هي م�سدر الت�رشيع يف البالد، وهذا 
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ل يعني هدر حقوق غري امل�سلمني، بل هي مكفولة بالد�ستور ويف ال�رصيعة. ويف حال طرح 

�سوؤال حول م�سري الأربعة يف املائة من معتنقي الأديان الأخرى، واخلوف من اأن يكون ذلك 

عامال لتال�سي ح�سورهم يف احلكومة خا�سة الأقباط منهم، ياأتي الرد معمما ومبهما، مثل : 

»امل�سيحيون والأقباط يتوزعون يف مناطق حمددة يف ال�سودان، خا�سة يف اجلنوب وجبال 

النوبة والنيل الأزرق، وهم مواطنون لهم جميع احلقوق والواجبات التي كفلها لهم الد�ستور، 

اأما موقفهم فهو ل �سك �سي�سعف لأن العملية الدميقراطية كما تعلم هي عملية الفوز بالأغلبية. 

�سحيح اأن �سوتهم �سيكون �سعيفا لكن لن يكون منعدما، و�سيمثلون بحجمهم واأكرب من ذلك«. 

)�سحيفة عكاظ ال�سعودية 25 متوز/يوليو2011(. قال رئي�س »منرب ال�سالم العادل« املهند�س 

»الطيب م�سطفى«: »كنا نحتكم لكتاب الله عندما كان اجلنوب يدغم�س حياتنا فكيف الآن وقد 

بلغ امل�سلمون فى ال�سودان اجلديد 97% مبفهومنا لي�س مبفهومهم«، م�سيفا اإن هوية ال�سودان 

اليوم قد ح�سمت فماذا بقي للم�سلمني غري اأن ي�ستكملوا حياتهم ول جمال لأحد اأن يقول بحكم 

ال�سودان بغري ال�رصيعة. )املوؤمتر التاأ�سي�سي جلبهة الد�ستور الإ�سالمي(. 

يقوم النظام بعملية »تطهري عرقي« �سلمي من خالل طرد اجلنوبيينـ بدعوى اأنهم �ساروا 

مواطنني لدولة م�ستقلة. وقد نبهت منظمة )هيومن رايت�س ووت�س(: اإىل اأنه »من املحتمل اأن 

يفقد مئات الآلف جن�سيتهم ال�سودانية، مبن يف ذلك اأ�سخا�س لي�ست لهم �سالت اأو روابط يف 

جنوب ال�سودان«، وتطالب املنظمة باأن: »يوفق ال�سودان وب�سورة عاجلة قانون اجلن�سية مع 

املعايري الدولية على نحو يحرتم حقوق املواطنني ال�سودانيني يف الحتفاظ بجن�سيتهم ب�رصف 

النظر عن الأ�سل اأو اخللفية العرقية« )2012/3/2(. وهذه �سيا�سة حتارب التنوع الثقايف من 

خالل اإبعاد ما يهدد الهوية العربية-الإ�سالمية املتخيلة. 

ويعي�س  جلية.  ب�سورة  النف�سال  بعد  الثقايف  التنوع  اإدارة  مبو�سوع  الهتمام  تناق�س 

مقابلة  ويف  وثقافيا.  دينيا  نقيا:  اأ�سبح  قد  ال�سودان  اأن  وهم  الإ�سالميني،  خا�سة  الكثريون، 

اأجريت -بعد اختيار اجلنوبيني لالنف�سال- مع اأحد القياديني الإ�سالميني، نقراأ ما يلي: 

-بعد النف�سال، هل من املتوقع اأن جتري تعديالت على الد�ستور ال�سوداين احلايل نحو 

مزيد من الأ�سلمة واإبراز الهوية ب�سكل اأو�سح؟

-د. عبد الرحيم علي: هناك اجتاه قوي لأن تت�سح هوية ال�سمال اأكرث؛ لأن د�ستورنا احلايل 

م�ساألة  كاإ�سالميني  نظنها  كنا  املا�سي  الإ�سالم. يف  هو  الر�سمي  الدولة  دين  اأن  على  ين�س  ل 

�سكلية، ول ينبني عليها عمل، لكن التجربة العملية اأكدت غري ذلك، حيث اإن الن�س على بديل 
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مغاير كان قوامه اأن الدولة يف ال�سودان دولة متعددة الأديان، وهذا يجعل لهذه الأديان حقوقا 

لالأغلبية خ�سو�سية  يكون  اأن  يجب  اإنه  يقول  مكان  والواقع يف كل  احلكومة،  مت�ساوية عند 

متيرّزها يف كل �سئ. فاإذا كانت �سوي�رصا عرب الأغلبية متنع املاآذن، فاإن القول بالت�ساوي عندنا 

ل  فلماذا  ولغتها  وثقافتها  اأدبها  احلياة  يف  مي�سي  الأغلبية  لأن  الواقع؛  يخالف  “نفاقا”  ي�سبح 

مي�سي يف الت�رصيع دينها!

اأعتقد اأن و�سف الدولة بالتعدد و�سف بال معنى حقيقي عند الختبار العملي، وهو لي�س 

ميزة لدولة على اأخرى، فكل دول العامل متعددة. ينبغي اأن تو�سف الدولة باأغلبيتها املوؤثرة، 

وُيعطى من الناحية العملية كل ذي حق حقه. 

وي�سيف ) عبد الرحيم علي(: “ من الوا�سح اأن احلوار والتفاو�س مع اجلنوبيني جعل من 

ي�ساعد يف  اأن ذلك  الد�ستور وعباراته؛ ظنًا منها  اأن تظهر احلكومة تنازلت يف  ال�رصوري 

وحدة البلد، وخ�سية اأن نفقد ثلث البلد ب�سبب العبارات؛ ومن ثم، فبدل من الهتمام باملعاين 

ركزنا على اجلوهر. ومن بدايات الدولة اأحلت فكرة ا�ستيعاب اجلميع يف ال�سودان يف �سياق 

ال�سوداين  موقع   2011/1/18 )حوار  الد�ستور”.  على  بظاللها  واألقت  الإ�سالمية،  الدولة 

الإ�سالمي(. 

مل يعد احلديث عن التعدد الثقايف يف �سمال ال�سودان مقبول، بل �سار م�سدرا لتهامات 

بالعمالة وتفتيت الوطن، وزرع الفتنة. و�سارت ق�سية الد�ستور هي املعركة ال�سيا�سية والفكرية 

الأوىل يف ال�ساحة ال�سودانية على ح�ساب مواجهة الأزمة القت�سادية، وجتدد التوتر يف كثري 

من اأنحاء البالد. وانق�سم ال�سودان جمددا اإىل ف�سطاطني؛ اأحدهما يطالب ب�سياغة د�ستور مدين 

يدعو  الديني والثقايف والعرقي؛ والآخر،  الأ�سكال:  والتعدد يف كل  بالتنوع  يوؤمن  علماين، 

اإىل حتكيم �رصع الله اأو ال�رصيعة الإ�سالمية باعتبارها �ساحلة لكل زمان ومكان، وقادرة على 

حل كل م�سكالت العباد والبالد، ومواجهة جميع التحديات من منظور ديني و�رصعي –ح�سب 

قولهم- ومثال ذلك، ما قالته النائبة الربملانية، »عائ�سة الغب�ساوي«: »نحن فى حرية من اأمرنا 

اأن ناأتي بعد اأربعة ع�رص قرنًا، ونتناق�س فى اأمر د�ستور اإ�سالمي«، موؤكدة اأنه ل م�ساومة على 

�رصع الله، والد�ستور عقد اجتماعي ول بد اأن يكون بالرتا�سي، واأ�سافت: »الآن يتحدثون 

عن الد�ستور وو�سع املراأة فيه ولكن الن�ساء يقلن ب�سوت عاٍل: ل نقبل بغري د�ستور الله بديال«، 

راف�سة كل امل�سطلحات احلديثة من �ساكلة )اجلندر، والعنف �سد املراأة( وا�سفة اإياها باأنها اأتت 

بالوبال على املراأة من جراء احلرب ال�رص�سة من العلمانيني على الرجل. )املوؤمتر التاأ�سي�سي 
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جلبهة الد�ستور الإ�سالمي(. ورغم اأن النظام ظل منذ ا�ستيالئه على ال�سلطة عام1989 يرفع 

�سعار: ل تبديل ل�رصع الله؛ فقد ظهر له من ينازعه احتكار ال�رصيعة، وي�سكك يف تطبيقه لها. 

بني  والبتزازات  املزايدات  اأجواء  يف  ي�سمد  اأن  الثقايف  التنوع  عن  حديث  لأي  ميكن  ول 

الإ�سالميني اأنف�سهم، ناهيك عن مواقفهم جتاه الليرباليني والعلمانيني والدميوقراطيني. 

وذلك  للبالد،  امل�سريية  الق�سايا  عن  بعيد  عقيم  بجدل  موعودون  ال�سودانيني  اأن  يبدو 

بالعودة ملربع الد�ستور الإ�سالمي الذي ا�ستنزف الطاقات ال�سيا�سية والفكرية يف �ستينيات القرن 

اأنه  قيمتها، رغم  من  وقلل  اخلطوة،  هذه  الرتابي  ال�سيخ ح�سن  فقد عار�س حزب  املا�سي. 

اب فكرة الد�ستور الإ�سالمي. ويف هذا ال�سدد، قال الأمني ال�سيا�سي حلزب املوؤمتر  كان عررّ

ال�سعبي ب�سعوبة و�سع د�ستور يف ظل النظام احلايل، وتابع: الد�ستور ت�سنعه القوى ال�سيا�سية 

يف اإطار ترتيبات د�ستورية للفرتة النتقالية. ووجه عمر انتقادات �سديدة اللهجة للجبهة الوليدة 

–”جبهة الد�ستور الإ�سالمي”- وو�سف اأفكارها ومقرتحاتها بال�سمولية، لفتا اإىل اأن مكوناتها 
املجموعة  اأن مقرتح  الد�ستور وثقافة احلقوق. وزاد،  ت�سم جمموعات واأفرادا بعيدين عن 

ل يحمل من الإ�سالم اإل ال�سم، واأن الد�ستور الإ�سالمي ل يناق�س بهذه الطريقة. )الأحداث 

 .)2012/3/1

ن�سطت اجلماعات الدينية املت�سددة وال�سلفية، و�رصعت يف تنظيم نف�سها والقيام بحمالت ح�سد 

وتعبئة تطالب بالإ�رصاع يف تطبيق ال�رصيعة، واإقرار الد�ستور الإ�سالمي. وكانت البداية، اأن 

م عدد من علماء الدين وم�سايخ الطرق ال�سوفية، مذكرة لرئي�س اجلمهورية دعت اإىل اأن  قدرّ

للد�ستور بعد ال�ستفتاء وانف�سال  النبوية املطهرة هما املرجعيتني  القراآن الكرمي وال�سنة  يكون 

امل�سلمني. واأكدت  ال�رصيعة كلها، ويحفظ حقوق غري  الد�ستور مقا�سد  اجلنوب، واأن يحقق 

البالد،  موارد  على  ويحافظ  الفا�سلة،  الجتماعية  القيم  الد�ستور  يثبت  اأن  اأهمية  املذكرة 

وي�سمن وحدتها، واأن يقوم على ال�سورى بني اأهل احلل والعقد. ودعا العلماء اإىل اإ�سالح 

والهجرة.  الفقر  وحماربة  الأ�رصي،  التفكك  ومعاجلة  ال�سوداين  ال�سارع  يف  العام  املظهر 

املو�سيقى والغناء يف  انت�سار  املختلط باجلامعات، وانتقدوا  التعليم  النظر يف  اإعادة  اإىل  ودعوا 

)اخلرطوم  الف�سيلة.  ن�رص  على  تقوم  اإعالمية  ا�سرتاتيجية  اإىل  داعني  والإذاعات،  القنوات 

2011/5/18 عن وكالة �سونا(. 

جتمع هوؤلء داعني اإىل اإن�ساء كيان �سعبي منظم، يكون مبثابة جماعة �سغط ملتابعة التزام 

وال�سنة،  الكتاب  وفق  اإنه  يقولون  اإ�سالميا،  د�ستورا  وو�سعوا  ال�رصيعة.  بتطبيق  ال�سلطة 
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النهائية. وتوافقوا جميعا على �رصورة تكوين جبهة  ال�سياغة  اإىل  يتو�سلون  كم�سودة ريثما 

للد�ستور الإ�سالمي، لأن الد�ستور احلايل بطبيعته انتقايل، ول بد من اإجازة د�ستور دائم عقب 

انف�سال اجلنوب. 

التاأ�سي�سي تقدمي م�رصوع د�ستور  للد�ستور« يف بيان موؤمترها  واأعلنت »اجلبهة الإ�سالمية 

دولة ال�سودان الذى جاء على ت�سعة اأبواب. وقالت اإنها تاأ�س�ست من كل القوى الإ�سالمية فى 

ال�سودان دون عزل لأحد لتقوم عرب علماء امل�سلمني فى ال�سودان وعامتهم بجهد منظم للمطالبة 

القوية بالد�ستور الإ�سالمي، وتطبيق ال�رصيعة فى كل مناحي احلياة، وتوعية امل�سلمني وح�سدهم 

لهذا العمل العظيم، واجلهاد احلق بكل الو�سائل لتحقيق هذا الهدف. و دعا بيان التاأ�سي�س كل 

الإ�سالمية  واملنظمات  ال�سوفية  الطرق  وم�سايخ  الإ�سالمية  والأحزاب  الإ�سالمية  اجلماعات 

للتوقيع على بيان التاأ�سي�س ليكون ميثاقا يحكم امل�سار، ويجمع ال�سف ويقوي اجلهود فى هذه 

املرحلة الدقيقة من تاريخ البالد. وقد اأعلنت جبهة الد�ستور الإ�سالمي عن نف�سها –ر�سميا- يف 

موؤمتر تاأ�سي�سي بقاعة ال�سهيد الزبري للموؤمترات باخلرطوم يوم الثالثاء الثامن والع�رصين من 

�سباط/فرباير 2012 )ال�سحف 2012/3/1(. 

تتحدث هذه املجموعة –وهي ذات ال�سوت الأعلى هذه الأيام- وكاأن مو�سوع الد�ستور 

جبهة  رئي�س  �سئل  وحني  ال�رصيعة.  وتطبيق  الإ�سالمي  الد�ستور  ل�سالح  ح�سم  قد  ال�سوداين 

الد�ستور الإ�سالمي عن مطالبة بع�س القوى بد�ستور مدين دميقراطي، جاء رده قاطعا: 

لن يكون اأي د�ستور علمانيا! نحن نطالب بتطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية، ونرف�س اأي د�ستور 

م�سلمني.  ب�سفتنا  لنا  بالن�سبة  متاما  مرفو�س  الإ�سالمية  ال�رصيعة  غري  د�ستور  واأي  علماين. 

ما   )......( الإ�سالمية  بال�رصيعة  ال�سمايل  ال�سودان  ُيحكم  اأن  على  اأجمعوا  امل�سلمني  فكل 

تطبيق  على  بالإجماع  ومطالبتنا  م�سلمون،  نحن  كفارا..  ل�سنا  فنحن  علمانية  حاجة  دايرين 

ال�رصيعة الإ�سالمية.. ولن نقبل بغري ال�رصيعة الإ�سالمية اأ�سا�سا للحكم يف ال�سودان”. )جريدة 

ال�سحافة2012/2/23(. وهكذا اأُخرجت فكرة التنوع الثقايف من حلبة احلوار والنقا�س حتى 

اإ�سعار اآخر.

جبال  دارفور،  والغربية:  اجلنوبية  الأطراف  يف  الآن  الدائر  امل�سلح  ال�رصاع  يج�سد   

النوبة، وجنوب النيل الأزرق، حقيقة اإدارة التنوع الثقايف حتى بعد اأن اكتملت اتفاقية ال�سالم 

ال�سامل. لكن الأهم هو اأن ال�سودانيني املنتمني اإىل مناطق ال�رصاع �سواٌء من جبال النوبة اأو 

واملالحقة  الأمنية  للم�سايقات  مبا�رص  هدف  اخلرطوم،  ويقطنون  الأزرق  النيل  اأو  دارفور 
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�سيا�سيا  النا�سطني والفاعلني  اأبنائهم وبناتهم، وخا�سة  اأن  م�ستمرة، كما  و�سحايا لعتداءات 

هذا  �سدهم  ميار�س  ولذلك  النظام،  لهذا  ما  ب�سكل  تهديدا  ميثلون  باأنهم  ُيتهمون  واجتماعيا، 

النوع من الرتهيب. وكان مقتل النا�سطة النوبية )عو�سية عجبنا( يف الدمي جنوب اخلرطوم 

دليال على هذه املمار�سات )ال�سحف 2012/3/6(.

خلفية امل�ضكلة واأبعادها:

الأطراف  روؤية  عر�س  خالل  من  الهوية  �رصاعات  يعالج  الذي  املنهج  اإىل  اأكرث  اأميل 

والناقدة.  الراف�سة  اأو  املقابلة،  املواقف  اأو  الأ�سداد  اإىل  ينتقل  ثم  اأول،  ومواقفها  املت�رصرة 

ق يف عنونة كتابه عن الأزمة: » �رصاع الروؤى – نزاع  وبراأيي اأن »فران�سي�س دينق« قد ُوفِّ

الهويات يف ال�سودان«)2(. وهذا هو جوهر ال�رصاع: الختالف بني عن�رصيرّ الأمة يف تعريف 

ب�سورة  ت�سيي�سها  مت  ثقافية  ق�سية  هذه  ولكن  املت�سارعة.  الهويات  حتديد  بق�سد  ثقافيا  اأنف�سهم 

فائ�سة، وتوظيفها يف ال�رصاع حول ال�سلطة والرثوة، وبالتايل حتولت اإىل اإيديولوجيا تخدم 

ال�رصاع. وقد تكون الهام�سية املذكورة �سابقا، من اأ�سباب ال�سعور بازدواجية الهوية. وهذا 

–جميعا-  فال�سودانيون  يكون مر�سيا؛  يكاد  هاج�سا  والهوية  النتماء  ق�سية  الو�سع جعل من 

يف  والتاأثري  الفعالية  �سديدة  ذلك  مع  ولكنها  م�سطنعة،  اأو  متخيلة  بهوية  الإم�ساك  يحاولون 

مقابل  وم�سلمني  كعرب  اأنف�سهم  ي�سنفون  فال�سماليون  منهم.  ال�سماليني  وخا�سة  عالقاتهم، 

اجلنوبيني الأفارقة اأو الزنوج الذين يدينون –اأ�سا�سا– بامل�سيحية والأديان الإحيائية، ويتحدثون 

يف الغالب لغات ولهجات غري عربية. واعتزاز ال�سماليني بعروبتهم يبدو اأحيانا مبالغًا فيه حتى 

قال �ساعرهم: نحن عرب العرب )�سالح اأحمد اإبراهيم(. فال�سوداين ال�سمايل قد يبدو متوا�سعا 

-ظاهريا- ولكنه يف حقيقته �سديد العتزاز بهوية ل ي�ستطيع حتديدها بدقة، ويف الوقت نف�سه 

يتخذها و�سيلة للتمييز والتمايز ثم المتياز. فهو ل يعتقد بوجود ما ي�ستوجب التقليد، وما يجب 

تعلمه من الآخرين. 

قد يف�رص هذا ال�سعور املعقد من خالل خطر الوجود الثقايف الهام�سي، اأو الطريف جغرافيا 

تبالغ  حيث  وال�سودان  موريتانيا  يف  ذلك  مالحظة  وميكن  الفوبيا،  طابع  ياأخذ  وقد  وثقافيا. 

املجموعات  وتهمي�س  ا�ستبعاد  على  نف�سه-  الوقت  والإ�رصار-يف  عروبتها  تاأكيد  يف  ال�سفوة 

العرقية الأخرى. وهذه املبالغة التي ميار�سها ال�سماليون يف تاأكيد عروبتهم، كان لبد لها من 

اأن تولرّد �رصاعا حادا مع املجموعات الثقافية الأخرى غري العربية. وقد حتولت عملية تاأكيد 
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الهوية ال�سمالية، يف كثري من الأحيان، اإىل مواقف عن�رصية قابلتها عن�رصية م�سادة جتاه كل 

ما هو عربي. ول نن�سى اأن ال�سودان مثقل بتاريخ خمٍز يف جتارة الرق، والتي كان م�رصحها 

املناطق اجلنوبية والغربية التي يغلب على �سكانها العن�رص غري العربي. وعلى الرغم من اأن 

�سعوبًا عديدة مار�ست الرق، فاإن العن�رص العربي كان هو الأن�سط والأكرث انخراطا فيها يف 

ال�سودان. ي�ساف اإىل ذلك اأن البداية املوؤ�س�سة للعالقات بني امل�سلمني العرب واأهل النوبة اأو 

ال�سكان املحليني، قامت على تكري�س التمييز وال�ستعالء. وينقل )دينق( عن الحتقار املتبادل 

اأي�سا نحتقرهم ولكنهم ل  على ل�سان �ساب دينكاوي: »يحتقرنا العرب وندرك ذلك، ونحن 

يعرفون ذلك«. )�س377(

اأبي  قادها عبدالله بن �سعد بن  العا�س، والتي  اأهم حمالت حاكم م�رص عمرو بن  انتهت 

ال�رصح عام 651م اإىل بالد النوبة، بهدنة اأمان اأو معاهدة عدم اعتداء عرفت با�سم )البقط(، 

وهي تختلف عن كل اأ�سكال التفاقيات التي وقعت مع غري امل�سلمني �سواٌء اأكانت بعد حرب اأم 

نتيجًة ل�سلح. وهذا التفاق كر�س م�ساألة الرق والعبودية، واأك�سبها قبول واعرتافا مل يتوقف 

اأثره حتي اليوم. وتبداأ �رشوط البقط بالقول: 

اأو�سط رقيق  امل�سلمني من  اإمام  اإىل  تدفعونها  �سنة ثالثمائة و�ستون راأ�سا  »وعليكم يف كل 

بلدكم غري املعيب، يكون فيها ذكران واأناث لي�س فيها �سيخ هرم ول عجوز ول طفل مل يبلغ 

احللم تدفعون ذلك اإىل وايل اأ�سوان«. )�سقري، 1981: 60( 

الرق  ثقافة  فاإن  الربيطانية،  القوانني  وح�سب  ر�سميا  اأُلغيت  قد  الرق  موؤ�س�سة  اأن  ورغم 

ياأتي  اجتماعيا حني  لفظا، ومتار�س  ت�ستخدم  فما زالت �سفة »عبيد«  ال�سودان.  تندثر يف  مل 

الأمر للتزاوج املختلط بني ال�سماليني واجلنوبيني. فمن املمكن اأن يتزوج ال�سمايل من جنوبية، 

الفكرية والثقافية نتجت عن  امل�ستويات  العك�س ي�سعب حدوثه. ظهرت اجتاهات على  ولكن 

التطورات ال�سيا�سية الناجمة عن تطورات ثورة ت�رصين الأول/اأكتوبر 1964. فقد زاد اهتمام 

املثقفني مبراجعة �سوؤال الهوية، وكان من اأهم نتائجه احلديث عن �سودان عربي- اإفريقي. 

بالأ�سول  والعرتاف  التكوين  ثنائية  حلقيقة  تنظر  النخبة  و�سط  موؤثرة  تيارات  ظهرت  وقد 

لديهم  العروبة  مفهوم  ات�سع  كما  حرج.  دون  والثقافة  التاريخ  يف  عنها  والبحث  الإفريقية، 

لإفريقيا  وا�سح  والرمز  وال�سحراء«،  »الغابة  مدر�سة  عن  و�سمعنا  كعرق.  ولي�س  كثقافة 

�سنار،  اإيل  العودة  اأ�سماها:  ق�سيدة  يف  املدر�سة،  هذه  رواد  اأحد  ويقول  العربية.  واجلزيرة 

وهذا عنوان ل يخلو من رمزية، ي�ساأله حرا�س بوابة املدينة: 
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- بدوي اأنت؟

- ل. 

- من بالد الزجن؟

- ل. اأنا منكم، تائه عاد يغني بل�سان، وي�سلي بل�سان )حممد عبداحلي، ديوان العودة ايل 

�سنار، 1973: 19(.

احتلت �سفة » ال�سودانوية« مكانًة مميزًة يف تعريف بع�س املثقفني ملن هم ال�سودانيون؟ وما 

هي هويتهم؟ وراأى بع�سهم اأنها كافية لتحديد ال�سوداين بال حاجة لإ�سافة عربي اأو اإفريقي. 

ا�ستجد على ال�ساحة ال�سيا�سية الهتمام بالبحث عن حل �سلمي وجاد مل�سكلة اجلنوب، و�سار 

النتماء  عن  الرتاجع  و�ساحب  الي�سارية.  خا�سة  ال�سودانية  الأحزاب  اأغلب  اأجندة  �سمن 

العروبي- الإ�سالمي املطلق، اإعادة النظر يف �رصورة الدولة املركزية. وتطور النقا�س حول 

�سكل احلكم املنا�سب لبلد متعدد و�سا�سع، وطرح احلل ال�سيا�سي والإداري لدى القوى ال�سمالية 

امل�ستديرة والذي عقد يف مار�س  املائدة  الذاتي. وكان موؤمتر  اأو احلكم  الفيدرالية،  ممثال يف 

1965 اأول منا�سبة جامعة لل�سا�سة ال�سودانيني يف ال�سمال واجلنوب ملناق�سة م�ستقبل اجلنوب. 

ورغم التباين الكبري يف وجهات النظر والختالفات الوا�سحة فاإن باب احلوار كان قد انفتح. 

ال�ضيا�ضة العامة جتاه التنوع الثقايف يف اجلنوب:

القرن  اأربعينيات  يف  واجلنوب  ال�سمال  بني  العالقة  م�سري  بتقرير  اجلدي  الهتمام  بداأ 

املا�سي حني �رصعت الإدارة الربيطانية يف ترتيب خطوات اجلالء. وقد جت�سد ذلك يف موؤمتر 

حد، مع و�سعية خا�سة للجنوبيني يف  جوبا 1947، والذي فاجاأ الكثريين بخيار ال�سودان املورّ

احلكم. كان الربيطانيون قد مار�سوا �سيا�سة اعتبار اجلنوب “مناطق مغلقة”؛ بق�سد منع التداخل 

قانون  �سدور  مع   1922 عام  منذ  القوانني  من  �سل�سلة  خالل  من  واجلنوبيني  ال�سمالييني  بني 

اجلوازات والهجرة، والذي حدرّ من حركة التجار ال�سماليني )اجلالبة( يف اجلنوب. و�سارت 

اليونانيني وال�سوريني على ح�ساب العرب امل�سلمني من  التجار امل�سيحيني مثل  احلكومة ت�سجع 

ال�سماليني. و�سدر كثري من القرارات التي توقف انت�سار اللغة العربية والدين الإ�سالمي. 

ب من  ظلت ال�سيا�سة ال�ستعمارية يف اجلنوب هي حائط مبكى اأو م�سجب ي�ستخدم يف التهررّ

اتفاقية  بعد  النتقالية  الفرتة  ترتيبات  مع  الفر�سة  �سنحت  وقد  اجلنوب.  اأزمة  تفاقم  م�سوؤولية 
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اجلنوبيني، وتعمل  ت�سمن حقوق  متميزة  د�ستورية  لتحديد و�سعية  الذاتي عام1953  احلكم 

ال�ستقالل  بعد  التي حكمت  ال�سمالية  النخب  الوطنية. ولكن  الوحدة  على تطويرهم، وحتقق 

التعامل مع  اإىل املناورات واملوؤامرات يف  ال�سيا�سية، وجلاأت  مل تكن على م�ستوى امل�سوؤولية 

اجلنوبيني. وك�سبت تاأييدهم لال�ستقالل بوعود تلبية مطالبهم بعد الو�سول اإىل الهدف القومي 

العهود  نق�س  تاريخ  الري«-  ال�سيا�سي اجلنوبي »ابيل  �سماه  ملا  البداية مبكرة  اجلامع. وكانت 

ال�رصاع  اأن  كما  املتبادلة.  الثقة  اأي  امل�سرتك  للعمل  �سمان  اأهم  الطرفان  وخ�رص  واملواثيق. 

والعنف طبعا العالقة بني ال�سمال واجلنوب، بدءا من مترد الفرقة ال�ستوائية يف اأغ�سط�س1955 

اأي قبل خم�سة اأ�سهر فقط من اإعالن ال�ستقالل. ومنذ ذلك احلني، �سيطر احلل الأمني على 

اآثار  يف  واختزالها  الثقايف  التنوع  حقيقة  على  القفز  حاول  والذي  ال�سوداين  ال�سيا�سي  العقل 

ال�سيا�سات واملوؤامرات ال�ستعمارية. 

كان الختبار احلقيقي لتحدي قيام دولة مدنية دميقراطية حديثة، متعددة الثقافات، يتجلى 

ل الكثريون، احلركة الإ�سالمية  واقعيا يف نوع الد�ستور الذي تتبناه هذه الدولة. هذا وقد حمرّ

ال�سودانية امل�سوؤولية يف الرتكيز على اأحادية الهوية الثقافية، وفر�س اخليار الإ�سالمي كتعريف 

قاد يف  الذي  امل�ستمر، و  الثقايف  التهمي�س  ت�سبب يف عملية  ال�سوداين؟ وهذا مما  وحيد ملن هو 

النهاية اإىل انف�سال اجلنوب. فقد كان من الن�ساطات التي د�سنت ظهور احلركة الإ�سالمية، 

الدعوة للنظر يف اأمر الد�ستور، حتى ياأتي متفقا مع اإرادة ال�سعب ال�سوداين امل�سلم، وم�ستندا اإىل 

كتاب الله و�سنة ر�سول الله. وانعقد اجتماع يف يومي 10و11 دي�سمرب 1955، ومت تاأ�سي�س 

“جبهة الد�ستور الإ�سالمي” والتي ان�سمت اإليها جمموعة كبرية من التنظيمات الدينية. 

منذ ذلك الوقت، دخلت اللجان القومية للد�ستور يف جدل حول ثالث م�سائل تتعلق بطبيعة 

الدولة، وهي: 

1: هل هي دولة اإ�سالمية اأم علمانية؟

2: هل هي دولة موحدة )مركزية( اأم فيدرالية؟

3: ما هو نظام احلكم: رئا�سي اأم برملاين؟    

ال�سودان،  يف  الدولة  تديني  عملية  �سد  وبح�سم،  البداية  من  اجلنوبيون  وقف  وقد  هذا 

نت يف يناير1967،  باعتبار التنوع الثقايف الذي مييز البالد. ففي اللجنة الفنية الأوىل التي ُكورّ

وقدمت م�سودة د�ستور للجمعية التاأ�سي�سية مطلع1968، ذات مالمح اإ�سالمية وا�سحة، حتفرّظ 
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ح الد�ستور غري الديني، تقول: »اإنرّ  اجلنوبيون، ولكن دون جدوى. فقد قدموا مذكرة ترجرّ

يف  املوجود  للتباين  يت�سع  ل  اإحلادية-  اأم  كانت  –دينية  واحدة  عقيدة  على  يقوم  د�ستور  اأيرّ 

ال�سودان«. وتطالب املذكرة �رصاحة بف�سل الدين عن الدولة، لأن الد�ستور الإ�سالمي �سيهدد 

الوحدة الوطنية، ول يحقق م�ساواة املجموعات الدينية املختلفة اأمام الدولة، مما مينع انت�سار 

الت�سامح الديني يف املجال ال�سيا�سي«. وترى املذكرة: »اإن الو�سع الطائفي النق�سامي للمجتمع 

امل�سلم يجعل الد�ستور الإ�سالمي، لي�س �سد غري امل�سلمني فح�سب، بل �سيكون �سد اجلماعات 

اخلا�س،  الن�ساط  دائرة  كله يف  الّدين  بالقول ب�رشورة »ح�رش  وينتهي  نف�سها«.  الإ�سالمية 

ول تتدخل فيه الدولة مطلقا، اإل ملقت�سيات الأمن العام، كما يف حالة الهند والوليات املتحدة 

البوين،  اأوردها  القومية،  الوثائق  دار  للد�ستور،  القومية  اللجنة  )مناق�سات  المريكية.« 

�س43-42(.

وال�سا�سة غري  النواب  اأبدى  فقد  وتبلورها،  امل�ستدامة  ال�سودانية  الأزمة  ل  ت�سكرّ بداأ  هنا  من 

»فالدين  دينق«:  »وليم  قال  نف�سه،  الجتاه  ويف  واملخاوف.  التحفظات  من  كثريا  امل�سلمني 

مت�ساوية  فر�سا  يتيح  لأنه  بد�ستور علماين،  املطالبة  ي�ستدعي  ه، مما  بربرّ الفرد  بعالقة  خا�س 

للجميع«. واأ�سار اإىل الهند ذات الأغلبية الهندو�سية التي ميكن اأن يحكمها م�سلم لأن د�ستورها 

علماين. وذكر الع�سو »تونق �سول«، وهو على حق، اأن م�ساألة الد�ستور الإ�سالمي مل تكن 

خالل الفرتة من 1953 وحتى 1958، لأن النا�س كانوا حري�سني على الوحدة، بالإ�سافة 

الإ�سالم يعني  اأن  اإىل  الدعوة. واأ�سار  اإىل ظهور م�سالح �سخ�سية واإيديولوجية دعمت هذه 

لبع�س النا�س تعريب املنطقة جنوب ال�سحراء، وهذا – ح�سب راأيه- ا�ستعمار جديد. 

اأما املذكرة املوؤيدة فقد قدمها »ح�سن الرتابي«، وقد جاء على راأ�س اأ�سبابه: اأن اجلمهور يف 

ال�سودان جمهور م�سلم ولهذا لبد اأن ميثل د�ستور ال�سودان قيمه، خا�سة اأن الإ�سالم عقيدة 

الله.  اأنزل  مبا  باحلكم  ياأمر  ودولة  دين  هو  الخري-  الأديان  كل  ال�سودان-بخالف  اأهل 

حالة  يف  املواطنني  يجعل  الذي  الوحيد  الو�سع  هو  الإ�سالمي  »الد�ستور  اأن:  املذكرة  وتوؤكد 

مع  ويتجاوب  ال�سعب،  لأغلبية  ال�سيا�سية  العقيدة  يوافق  لأنه  الد�ستور،  مع  وجتاوب  انفعال 

يتهم ويت�سع لكثري  عاطفتها، وهو يف الوقت ذاته ل ي�سادم عقيدة غري امل�سلمني بل ي�سمن حررّ

قراطية ال�سائدة يف العامل غري امل�سلم، اأما الد�ستور الالديني فلي�س  من الأفكار والأو�ساع الدميرّ

فيه لغري امل�سلمني اأكرث من حتقيق القدر نف�سه من احلرية والت�ساع لتلك الأفكار والنرّظم، بينما 

ي�سادم عقيدة الأغلبية م�سادمة �رصيحة«. )من�سور خالد: 259، ومناق�سات اللجنة(. 
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كانت تلك الفرتة فرتة ن�ساأة الدولة ال�سودانية ملا بعد ال�ستقالل وتكوينها. فقد نال ال�سودانيون 

عموما،  والتحديث  والتنمية  البناء  عملية  يف  ينطلقوا  اأن  يفرت�س  وكان  ال�سيا�سي،  ا�ستقاللهم 

ال�سودانيني  ولكن  وا�سع.  باتفاق  حتظى  اأو  عليها  جُممعا  قومية  روؤية  تتطلب  و�سعية  وهذه 

وقعوا يف فخ اأحادية الثقافة ومركزيتها. وكان املعيار هو الأغلبية العددية لل�سكان باعتبارها 

كان يربر  الإ�سالمية   – العربية  الثقافة  بتفوق  الإح�سا�س  اأن  كما  معتمدة.  طريقة دميقراطية 

يوؤدون  باأنهم  يوؤمنون  ال�سماليني  من  كثري  كان  فقد  ال�سمالية.  واملواقف  ال�سيا�سات  من  كثريا 

مهمة ح�سارية، تقع على عاتق الرجل ال�سمايل، وتتمثل يف اأ�سلمة اجلنوبيني وتعريبهم. 

قطع انقالب 25 اآيار/مايو 1969 الي�ساري، الطريق اأمام الد�ستور الإ�سالمي الذي كانت 

اجلمعية التاأ�سي�سية على و�سك متريره. واأُعلن ال�سودان جمهورية ا�سرتاكية تقوم على حتالف 

قوى ال�سعب العاملة. واأعلن النظام اجلديد مبكرا، فيما �سمي ببيان 2 حزيران/يونيو 1969 

الذي اعرتف بالفوارق التاريخية والثقافية بني ال�سمال واجلنوب، واأن بناء الوحدة الوطنية 

للبالد لبد اأن ياأخذ هذه احلقائق يف العتبار. واأعلن عن نية النظام تطبيق احلكم الذاتي يف 

اجلنوب. واأ�سار الإعالن اإىل �رصورة بناء حركة ا�سرتاكية دميقراطية يف اجلنوب كاأ�سا�س 

لتنفيذ الربنامج املعلن. وقد �سار هذا البيان مرجعية التقافيات والد�ساتري وال�سيا�سات الالحقة. 

وقد كانت اتفاقية اأدي�س اأبابا 1972 اأول حماولة جادة حلل جذري مل�سكلة اجلنوب على اأ�س�س 

بالتنوع  اأن يحتل العرتاف  الطبيعي  املبادئ اجلديدة. فقد كان من  معقولة ومقبولة ج�سدت 

املعاجلة  ت�ستحق  م�سائل  اأربع  يف  ذلك  تلخي�س  وميكن  الق�سوى.  والأهمية  الأولوية  الثقايف 

الفورية، وهي: اجلن�سية والثقافة، وانعدام امل�ساواة القت�سادية، واأمن الوطن واملواطنني، 

واحلقوق الدميقراطية. وهذا يعني بالن�سبة لإدارة التنوع الهتمام بـ«الذاتية الثقافية وال�سيا�سية 

التي تتيح تطوير وترقية الثقافات، مبا فيها اللغات الإقليمية، وال�سلطات املخولة للهيئة الت�رصيعية 

�ست التفاقية حلكم ذاتي لالإقليم  لإ�سدار القوانني مبا ي�ساير التقاليد والعادات«)الري231(. واأ�سرّ

اجلنوبي يف اإطار ال�سودان املوحد. فقد منحت التفاقية املديريات اجلنوبية نظاما للحكم الذاتي 

يتمتع بال�سلطات الت�رصيعية والتنفيذية واحلريات الأ�سا�سية وامل�ساركة يف ال�سلطة. وقد احتلت 

التفاقية مكانها كقانون اأ�سا�سي يف الد�ستور القومي. )عبدالله، 2002: 165(  

ميكن القول اإن ال�سودانيني قد تو�سلوا لتفاق، يقرب من الإجماع، على اأن الالمركزية 

التنوع  الأف�سل لإدارة  العملية  الأداة  اإلخ. هي  الذاتي،  الفيدرالية، احلكم  املختلفة:  باأ�سكالها 

الثقايف يف ال�سودان. ولكن بقي اخلالف حول امل�سمون وال�سيا�سات العملية. ويف هذه احلالة 

اأ�سا�سيني ملا  اأ�سئلة الدين واللغة كمكونني  يكون املحك واملعيار العملي هو كيف مت التعامل مع 

ي�سمى بـ«الهوية« الثقافية؟
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و�ضعية الدين يف القوانني وال�ضيا�ضات:

مل يعد من املمكن تبني �سيا�سات الأ�سلمة والتعريب ق�رصيا، كما كانت عليه احلال اإبان النظام 

الع�سكري الأول )1958-1964(. حيث عمل، من خالل ت�سجيع التب�سري الإ�سالمي وطرد 

الكنائ�س امل�سيحية، على فر�س الدين الإ�سالمي واللغة العربية يف اجلنوب. ويف الوقت نف�سه مل 

يكن من املمكن اأن تتجاهل الد�ساتري الن�س على دور الإ�سالم وال�رصيعة. وهذه عقبة ظلت تقف 

اأمام اإدارة التنوع الثقايف، وحتتاج لقدر كبري من املرونة والجتهاد والوعي. 

الذاتي  للحكم  املادة )8(: » يقوم نظام  اأبابا، يف  اأدي�س  اتفاقية  جاء يف د�ستور 1973 بعد 

الإقليمي  الذاتي  احلكم  لقانون  وفقا  املوحد  ال�سودان  اأ�سا�س  على  اجلنوبي  الإقليم  يف  الإقليمي 

للمديريات اجلنوبية ل�سنة 1972، والذي يعترب قانونا اأ�سا�سيا ل يجوز تعديله اإل وفقا للن�سو�س 

م�سدران  والعرف  الإ�سالمية  »ال�رصيعة  اأن:  على  توؤكد   )9( املادة  ولكن  فيه«.  الواردة 

رئي�سان للت�رشيع، والأحوال ال�سخ�سية لغري امل�سلمني يحكمها القانون اخلا�س بهم«. ويحتاط 

لأي احتمالت �سالبة بالن�س على احلريات املختلفة يف التعبري. 

مل يلتزم نظام النمريي طويال باتفاقية احلكم الذاتي فقد بداأ يف اإعادة تق�سيم الإقليم اجلنوبي. 

وذهب النظام بعيدا يف نق�س العهود مع اجلنوب حني قرر تطبيق قوانني ال�رصيعة الإ�سالمية يف 

�سبتمرب1983، مما يعني و�سعا غري مقبول بالن�سبة لغري امل�سلمني. وكان هذا �سببا كافيا لتفاقم 

التمرد والعمل امل�سلح الذي كان قد اندلع قبل ذلك بقليل، ووجد حينها مربرا قويا للت�سعيد. 

وبداأت مرحلة جديدة ي�سودها ال�رصاع والتوتر يف عملية اإدارة التنوع الثقايف يف ال�سودان. 

وهي تعود اإىل فرتة ما قبل اتفاقية اأدي�س اأبابا، وت�سابه �سيا�سات الأ�سلمة والتعريب الق�رصيني. 

وما يحدث الآن هو تغليب الروؤية الإ�سالمية ال�سودانية اأي التاأويل ال�سوداين لالإ�سالم.

و�سع  يف  عليها  ارتكزت  التي  وهي  ال�سودانية،  الإ�سالمية  احلركة  روؤية  حتديد  ميكن 

ال�سيا�سات والقوانني بعد ا�ستيالئها على ال�سلطة عام1989، من خالل قراءة الوثيقة التي �سمتها 

»ميثاق ال�سودان«. وقد �سدرت يف 1986 خالل ت�ساعد القتال رغم الدميقراطية الثالثة التي 

فت الوثيقة ال�سعب ال�سوداين باأنه �سعب متدين ومتباين يف ملله وثقافاته،  حكمت البالد. وقد عررّ

ينيرّة، كما اأن بال�سودان  ولكن امل�سلمني هم غالب ال�سكان، فمن حقهم اإذن حتكيم خياراتهم الدرّ

اليهود،  من  قليال  امل�سيحيني، وعددا  من  مقدرا  الأفريقية، وعددا  الديانات  اأويل  من  العديد 

ومن حق هوؤلء، كذلك، التعبري عن قيمهم الدينية«. )عن البوين، �س89(.
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ال�سالم  اتفاقية  وحتى  الالحقة،  الرتتيبات  كل  يف  القانونية  املرجعية   1998 د�ستور  ميثل 

ال�سامل 2005، وم�ساريع الد�ستور التي تناق�س هذه الأيام. وهو د�ستور لدولة دينية حتاول 

اللحاق باحلداثة والع�رشية، وهذا ما يجربها على ت�سمني بع�س املبادئ والقيم املعا�رشة؛ اإذ 

مل يعد هناك من يجروؤ على جتاهل ق�سايا احلريات، وحقوق املواطنة واملراأة، حني يتعر�س 

مل�ساألة احلكم. ففي هذا الد�ستور تاأكيد لدور الدين الإ�سالمي املركزي وال�سامل. 

نقراأ يف بداية الديباجة: 

“ب�سم الله، خالق الإن�سان وال�سعوب وواهب احلياة واحلرية و�سارع الهدى للمجتمعات، 
نحن �سعب ال�سودان، بتوفيق الله وبعربة التاريخ، وبدفع ثورة الإنقاذ الوطنى املتجددة، قـد 

و�سعنا لأنف�سنا هـذا الد�ستور نظامًا للحياة العامة، نتعهد باحرتامـه وحمايته، وبالله امل�ستعان”. 

تنبع  هنا  ومن  للمجتمعات.  الهدي  �سارع  الله:  هو  ع  امل�رصرّ اأن  املقدمة  من  الوا�سح  من 

اخلالفات ال�سيا�سية والفكرية حول حتديد ما هو �رصع الله يف الفهم الإن�ساين؟ ورغم حماولت 

الناأي عن ت�سمية الدولة الثيوقراطية اأو الدينية، يقرر الد�ستور بو�سوح اأن احلاكمية لله ولي�س 

لل�سعب اأو الأمة. وهذا ما يفتح الباب لأن يحكم البع�س بحق الله املقد�س. نقراأ يف املادة )4(: 

“احلاكمية يف الدولة لله خالق الب�رص، وال�سيادة فيها ل�سعب ال�سودان امل�ستخلف، ميار�سها عبادًة 
لله، وحماًل لالأمانة، وعمارًة للوطن، وب�سطًا للعدل واحلرية وال�سورى”. 

ل الإن�سان امل�سوؤولية  ويحاول الد�ستور تاأكيد املرجعية الدينية الإلهية، ويف الوقت نف�سه يحمرّ

باخلالفة ولي�س بالأ�سالة. وحر�سا على جتنب تهمة “الثيوقراطية” التي يق�رصها الإ�سالميون 

الد�ستور  ي�سف  فحني  الواقع.  مع  والتكيف  التخفيف  بع�س  نالحظ  امل�سيحية،  الكني�سة  على 

فقط،  والدين  العقيدة  على  ولي�س  واملواطنة  الوطن  على  يوؤكد   )1( املادة  يف  الدولة  طبيعة 

حيث يقول: “دولة ال�سودان وطن جامع تاأتلف فيه الأعراق والثقافات، وتت�سامح الديانات، 

والإ�سالم دين غالب ال�سكان، وللم�سيحية واملعتقدات العرفية اأتباع معتربون”. ويالحظ اأن 

فكرة “اأغلبية ال�سكان من امل�سلمني” هي التي تعتمد كمربر لفر�س مو�سوع اخليار الإ�سالمي. 

علما باأن م�ساألة املواطنة هي حقوق ل ميكن اأن تخ�سع ملعايري العدد. 

ممار�سة  حق  ويكفل  الثقايف،  بالتعدد  واعرتافه  قبوله  عن   )27( املادة  يف  الد�ستور  يعربرّ 

التنوع: “... لأية طائفة اأو جمموعة من املواطنني، حقها يف املحافظة على ثقافتها اخلا�سة اأو 

لغتها اأو دينها، وتن�سئة اأبنائها طوعًا يف اإطار تلك اخل�سو�سية، ول يجوز طم�سها اإكراهًا”. 

التي  الدولة  دينية  م�ساألة  النهاية،  يف  الد�ستور،  يح�سم  التوفيقية،  جهوده  كل  رغم  ولكن 
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يتوق اإىل حتقيقها على الأر�س باإقامة �رصع الله؛ اإذ تقول املادة )65( : “ال�رصيعة الإ�سالمية 

جتاوزًا  الت�رصيع  يجوز  ول  الت�رصيع،  م�سادر  هي  وعرفًا  ود�ستورًا  ا�ستفتاًء  الأمة  واإجماع 

لتلك الأ�سول، ولكنه يهتدي براأي الأمة العام، وباجتهاد علمائها ومفكريها، ثم بقرار ولة 

اأمرها”. 

جاء د�ستور 2005 مع توقيع اتفاقية ال�سالم ال�سامل كمرحلة انتقالية تنتهي مع التفاقية واإجراء 

الد�ستور  هذا  يقدم  اأن  املفرت�س  من  وكان  الآن.  فعال  حدث  ما  وهذا   ،2011 يف  ال�ستفتاء 

�سيا�سات واآليات جتعل الوحدة »اأمرًا جاذبًا« للطرفني من خالل اإدارة عقالنية وعملية للتنوع 

الثقايف. وعلى امل�ستوى النظري واملجرد كان الد�ستور املوؤقت يحتوي �سمنا هذه الإمكانية، 

ولكن النوايا وحدها ل تكفي. كانت الفجوة بني املكتوب والتطبيق �سا�سعة. وكان من الطبيعي 

ف الد�ستور  اأن ياأتي حتديد طبيعة الدولة التي ميكن اأن تقبل التنوع الثقايف خمتلفا. لذلك عررّ

يف املادة )1( البالد: »جمهورية ال�سودان دولة م�ستقلة ذات �سيادة، وهى دولة دميقراطية ل 

مركزية، تتعدد فيها الثقافات واللغات، وتتعاي�س فيها العنا�رص، والأعراق والأديان«. كما 

تن�س املادة )3( على: »ال�سودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات م�سدر قوة 

وتوافق واإلهام«. اأما عن املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور، فتقول املادة )4( ما يلي: » ُيوؤ�س�س هذا 

الد�ستور على املبادئ التالية وي�سرت�سد بها:

واحلكم  القانون  حكم  و�سيادة  ل�سعبه  احُلرة  الإرادة  على  ال�سودان  وحدة  ُتوؤ�س�س  اأ( 

الدميقراطي الالمركزي وامل�ساءلة وامل�ساواة والحرتام والعدالة؛

لل�سعب  والإلهام  املعنوية  القوة  م�سدر  هي  والأعراف  والتقاليد  واملعتقدات  الأديان  ب( 

ال�سوداين؛ 

القومي، ول يجوز  التما�سك  اأ�سا�س  ال�سوداين هو  لل�سعب  الثقايف والجتماعي  التنوع  ج( 

ا�ستغالله لإحداث الفرقة”. 

وتوؤكد املادة )7( يف هذا ال�سدد حقوق املواطنة، بالقول: “ تكون املواطنة اأ�سا�س احلقوق 

املت�ساوية والواجبات لكل ال�سودانيني”. 

العقيدة. وذلك  الديني على م�ستويي احلقوق وحرية  التنوع  د�ستور2005 احرتام  يربز 

ح�سب املادة )6( التي تقول باحرتام الدولة لكل احلقوق واملمار�سات الدينية. 

فقد  الت�رصيع،  تتوقف عند مناق�سة مو�سوع م�سادر  ال�سالم، وكادت  تعرثت مفاو�سات 
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للت�رصيعات. ومن جانبها  الإ�سالمية كم�سدر رئي�س  ال�رصيعة  اإقرار  النظام ب�رصورة  مت�سك 

اأ�رصت احلركة ال�سعبية على العلمانية اأو ف�سل الدين عن الدولة. واأخريا تو�سل املفاو�سون 

اإىل حل و�سط، يحمل بذرة النق�سام؛ لأنه اأقر و�سع ت�رصيعني يف بلد واحد. ففي ال�سمال ميكن 

تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية مع و�سعية خا�سة للعا�سمة. ومن هنا ظهرت معادلة الوحدة مقابل 

التنازل عن تطبيق ال�رشيعة ح�سب تكييف النظام. وبدا الأمر وكاأنه �رشط الوحدة، وكان من 

الطبيعي اأن يوؤثر هذا ال�ستقطاب يف مترت�س �سلبي ومواجهة بني الفريقني. ولذلك جاءت املادة 

)5( لتكر�س الثنائية بني عن�رصيرّ الأمة، اإذ تقول:

امل�ستوى  على  ُت�سن  التي  للت�سـريعات  م�سدرًا  والإجماع  الإ�سالمية  ال�سـريعة  تكون   )1

القومي وُتطبق على وليات �سمال ال�سودان؛ 

2( يكون التوافق ال�سعبي وقيم واأعراف ال�سعب ال�سوداين وتقاليده ومعتقداته الدينية التي 

تاأخذ يف العتبار التنوع يف ال�سودان، م�سدرًا للت�رصيعات التي ُت�سن على امل�ستوى القومي، 

وُتطبق على جنوب ال�سودان اأو ولياته؛

اأو قد ُي�سن، ويكون م�سدره دينيًا اأو  3( يف حالة وجود ت�رصيع قومي معمول به حاليًا، 

ُعرفيًا، يجوز للولية، وفقًا للمادة 26 )1( )اأ( يف حالة جنوب ال�سودان، التي ل يعتنق غالب 

�سكانها ذلك الدين اأو ل ميار�سون ذلك العرف اأن:

اأ( ت�سن ت�رصيعًا ي�سمح مبمار�سات اأو ين�سئ موؤ�س�سات يف تلك الولية تالئم دين �سكان الولية 

واأعرافهم، اأو:

ب( حتيل الت�رصيع اإىل جمل�س الوليات لإجازته بو�ساطة ُثلثي جميع املمثلني يف ذلك املجل�س 

اأو يبتدر اإجراءات ل�سن ت�رصيع قومي، تن�ساأ مبوجبه املوؤ�س�سات البديلة املالئمة. 

وحتر�س وثيقة الد�ستور على احلفاظ على التوازن الناجم عن الثنائية، فتهتم بالتفا�سيل 

التي حتمل ال�سمانات. ففي املادة )156( نقراأ ما يلي: 

 -“ دون امل�سا�س ب�سالحية اأي موؤ�س�سة قومية يف اإ�سدار القوانني، ي�سرت�سد الق�ساة واأجهزة 

تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ اأحكام القوانني ال�سارية يف العا�سمة القومية بالآتي: 

اأ( يكون الت�سامح اأ�سا�سًا للتعاي�س بني ال�سودانيني على اختالف ثقافاتهم واأديانهم واأعرافهم؛

اإخالًل  ي�سبب  ل  الذي  والأعراف،  الثقافية  املمار�سات  عن  النا�سئ  ال�سلوك  يعترب  ب( 

بالنظام العام واحتقارًا لأعراف الآخرين، ول تكون فيه خمالفة للقانون، ممار�سة للحريات 
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ال�سخ�سية يف نظر القانون؛

عليها  املتح�سل  البينة  املحاكم  اأمام  تقبل  الأ�سخا�س، ول  انتهاك خ�سو�سية  يجوز  ج( ل 

بانتهاك هذه اخل�سو�سية؛ 

د( تراعي املحاكم عند ممار�سة �سلطاتها التقديرية يف توقيع العقوبات على غري امل�سلمني، 

املبداأ الرا�سخ يف ال�رصيعة الإ�سالمية اأن غري امل�سلمني من ال�سكان ل يخ�سعون للعقوبات احلدية 

املفرو�سة وُتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقًا للقانون. 

جتدد  متنع  بطريقة  القوانني  تطبيق  على  الأطراف  عملت  فقد  العملي  امل�ستوى  على  اأما 

النزاعات غري ال�سلمية، خا�سة على م�ستوى العا�سمة القومية. وقامت ال�سيا�سة يف هذا الإطار 

ل امل�سوؤولية معا. تقول املادة )153(:  على اأ�س�س حتقق امل�ساركة، وحتمرّ

ال�سامل  ال�سالم  اتفاقية  طرفا  فيها  ثِّل  ومُيَ القومية،  العا�سمـة  اإدارة  يف  التمثيل  ُيَراعى   )1

متثياًل كافيًا. 

2( ُيَحَدد التمثيل الكايف بو�ساطة رئا�سة اجلمهورية بالت�ساور مع وايل اخلرطوم. 

العا�سمة  يف  الإن�سان  حقوق  احرتام  لق�سايا  ومنف�سلة  خا�سة  ف�سول  الد�ستور  يخ�س�س 

القومية، بق�سد تاأكيد خ�سو�سية وح�سا�سية الو�سع، ول يرتكها لل�سمانات العامة املبثوثة يف 

الد�ستور. فتقول املادة )154( : “ ُتكفل حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي حددها هذا 

الد�ستور مبا يف ذلك احرتام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ يف العا�سمة 

 )155( املادة  وحتدد  الوطنية”.  للوحدة  رمزًا  باعتبارها  خا�سة  اأهمية  تكت�سب  التي  القومية 

اأجهزة تنفيذ القانون يف العا�سمة القومية: “ُت�َسكل اأجهزة تنفيذ القانون يف العا�سمة القومية على 

اأ�سا�س متثيلي لكل �سكان ال�سودان، وتكون مدربة تدريبًا كافيًا بحيث ت�ست�سعر التنوع الثقايف 

والديني والجتماعي يف ال�سودان”.

 يحدد الد�ستور طريقة ت�رصيف العدالة يف العا�سمة القومية يف املادة )156( والتي نقراأ فيها: 

“دون امل�سا�س ب�سالحية اأي موؤ�س�سة قومية يف اإ�سدار القوانني، ي�سرت�سد الق�ساة واأجهزة تنفيذ 
القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ اأحكام القوانني ال�سارية يف العا�سمة القومية بالآتي: 

اأ( يكون الت�سامح اأ�سا�سًا للتعاي�س بني ال�سودانيني على اختالف ثقافاتهم واأديانهم واأعرافهم؛ 

اإخالًل  ي�سبب  ل  الذي  والأعراف،  الثقافية  املمار�سات  عن  النا�سئ  ال�سلوك  يعترب  ب( 

بالنظام العام ول احتقارًا لأعراف الآخرين ول تكون فيه خمالفة للقانون، ممار�سة للحريات 
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ال�سخ�سية يف نظر القانون؛ 

عليها  املتح�سل  البينة  املحاكم  اأمام  تقبل  ول  الأ�سخا�س  خ�سو�سية  انتهاك  يجوز  ل  ج( 

بانتهاك هذه اخل�سو�سية؛

د( تراعي املحاكم عند ممار�سة �سلطاتها التقديرية يف توقيع العقوبات على غري امل�سلمني، 

املبداأ الرا�سخ يف ال�رصيعة الإ�سالمية اأن غري امل�سلمني من ال�سكان ل يخ�سعون للعقوبات احلدية 

املفرو�سة وُتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقًا للقانون؛ 

هـ( الراأفة وتف�سري ال�سك ل�سالح املتهم مبداآن قانونيان مطبقان على نطاق العامل، ومطلوبان 

يف ظروف ال�سودان. 

غري  حلقوق  اخلا�سة  “املفو�سية  اإن�ساء  اإىل  دعا  بل  احلد،  هذا  عند  الد�ستور  يتوقف  مل 

امل�سلمني”. وح�سب املادة )157( : 

القومية،  بالعا�سمة  امل�سلمني  غري  حلقوق  خا�سـة  مفو�سية  اجلمهورية  رئا�سـة  تن�سئ   )1

وتخت�س بالآتي: 

اأ( التاأكد من اأن حقوق غري امل�سلمني حممية طبقًا للمبادئ العامة املن�سو�س عليها يف املادتني 

154 و 156 من هذا الد�ستور؛

ب( التاأكد من اأن غري امل�سلمني ل يت�رصرون من جراء تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية بالعا�سمة 

القومية، وتطرق الد�ستور اإىل اآليات ال�سمانات يف املادة )158(. 

عقبات التطبيق:

كانت القوانني وال�سيا�سات املعلنة جيدة، ولكن امل�سكلة احلقيقية تكمن يف التطبيق؛ فقد واجهت 

املفو�سية خالفات حادة من البداية. كان الإ�سالميون غري را�سني عن الفكرة من الأ�سا�س، 

ل�سمان  املوؤ�س�سات  هذه  مثل  فر�ست  )نيفا�سا(  املفاو�سات يف  اأثناء  اخلارجية  ال�سغوط  ولكن 

حقوق غري امل�سلمني. وقد حاولت املفو�سية تفعيل عملها وتو�سيع �سالحيتها. ويف هذا الإطار 

قررت مفو�سية غري امل�سلمني يف ال�سودان، اإلغاء مرا�سيم حملية حتظر اأن�سطة غري امل�سلمني منذ 

اأنها ت�ستهدف �سكان جنوب ال�سودان، وغالبيتهم من امل�سيحيني  عام 1996، يف خطوة تبدو 

�سهدت  قد  الفرتة  هذه  وكانت  اخلرطوم،  يف  امل�سلمني  غري  اأن�سطة  منعت  وقد  والإحيائيني. 
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م�سادرة ال�سلطات ال�سودانية للنادي الكاثوليكي، وحتويله ملقر حلزب املوؤمتر الوطني احلاكم 

اللجنة العدلية باملفو�سية »�رص اخلتم �سالح«  العليا ورئي�س  حتى اليوم. وقال قا�سي املحكمة 

اإن اللجنة �رصعت يف الطالع على القوانني ال�سارية التي حتتاج لبع�س  يف ت�رصيح �سحفي 

التعديل يف موادها، م�سريا اإىل اأربع مواد ذات �سفة دينية �سيطالها التعديل. ومت ح�رصها يف 

املواد 1/7 و8 و21 و24، ومت و�سع مقرتح تعديل املادة 1/7 باإ�سافة »وي�ستثني من ذلك 

اإيقاف احلفالت عند ال�ساعة الثانية  حفالت الزواج لغري امل�سلمني، وعيد ميالد امل�سيح ليكون 

ع�رصة م�ساًء بدًل عن احلادية ع�رصة«، لفتا اإىل اأن املادة 8 تن�س على اأنه »ل يجوز اإقامة حفل 

غنائي اأو تقدمي عر�س �سينمائي اأو م�رصحي اأو معر�س اأو غريه اأو ال�ستمرار فيه خالل الفرتة 

مقرتح  وجاء  اجلمعة«،  يوم  من  ظهرًا  الثانية  ال�ساعة  حتى  ظهرا  ع�رصة  الثانية  ال�ساعة  من 

والتي   21 املادة  كذلك  امل�سلمني«.  غري  الإخوة  ذلك  من  »وي�ستثنى  عبارة:  باإ�سافة  التعديل 

الثانية ع�رصة ظهرا  الفرتة ما بني  البيع يف  اأو  التجارية  املحال  فتح  اأنه »ل يجوز  تن�س على 

وال�ساعة الثانية ظهرا من يوم اجلمعة« باإ�سافة عبارة »وي�ستثنى من ذلك حمالت الأخوة غري 

امل�سلمني«. كما عدلت املادة 24 التي تن�س على اأنه »ل يجوز لأ�سحاب املطاعم والبوفيهات 

والكافرتيات وكل من يعمل يف بيع الطعام اأو ال�رصاب مزاولة عمل البيع خالل نهار رم�سان 

بدون  املحليات  من  بالعمل  اإذن  اأو  ت�ساديق  على  تتح�سل  التي  املحالت  »اإل  عبارة  باإ�سافة 

ر�سوم اإ�سافية خا�سة ب�سهر رم�سان«. 

على  اللتفاف  من  حذرّرت  اإ�سالمية،  جماعات  قبل  من  حتديا  واجهت  اخلطوة  هذه  لكن 

ت�سكك  اأن  قبل  ال�سالم«،  بعملية  ت�رص  ذلك »جمازفة  الإ�سالمية، واعتربت  ال�رصيعة  قوانني 

واجلنوب.  ال�سمال  بني  ال�سامل  ال�سالم  اتفاقية  مبوجب  اأن�سئت  التي  املفو�سية  �سالحيات  يف 

وقالت اإنه لي�س من حقها اإ�سدار ت�رصيعات جديدة. فقد انتقدت هيئة علماء ال�سودان الأ�سوات 

جميع  الهيئة  ودعت  امل�سلمني،  غري  مفو�سية  تقرتحها  قوانني  على  تعديالت  باإجراء  املطالبة 

من�سوبيها لجتماع طارئ لبحث اأربع نقاط تتعلق بحقوق غري امل�سلمني. واعترب الأمني العام 

لهيئة علماء ال�سودان اأن اأية حماولة لإدخال تعديالت جديدة على حقوق امل�سلمني تعد خروجا 

على اتفاقية نيفا�سا، وذريعة لن�رص الفو�سى والف�ساد الأخالقي. و�سارعت الهيئة لدعوة جميع 

من�سوبيها اإىل اجتماع طارئ للرد على النقاط الأربع التي اأثارها اجتماع »�سلفا كري« برئي�س 

مفو�سية حقوق غري امل�سلمني. )2009/9/1 ال�سحف املحلية(

ويت�ساءل النا�س عن الآليات التي جتمع بها املفو�سية املعلومات املتعلقة بحالت انتهاكات 

حقوق غري امل�سلمني. وقد مت الإعالن عن املفو�سية عرب التلفزيون، كما اأن للمفو�سية �سناديق 
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تبليغ باملحليات جتمع من خاللها املفو�سية احلالت وتتعامل معها. 

ويتحدث امل�سوؤولون عن احلالت التي وردت اإىل املفو�سية، مثل فتح حمل جتاري اأثناء 

�سالة اجلمعة، �ساحبته غري م�سلمة، قب�ست عليها ال�رصطة، ومت تدوين بالغ يف مواجهتها. 

وحالة حد ال�رصقة )قطع اليد( التي حكمت بها حمكمة بحري على مواطن غري م�سلم. ويتحدثون 

تتعلق  لأ�سباب  رم�سان  يف  املطاعم  فتح  يرف�سون  املت�سددين  امل�سلمني  بع�س  هناك  اأن  عن 

بعقيدتهم، وذكروا حادثة تك�سري البولي�س لدار عبادة خا�سة بامل�سيحيني يف منطقة الفردو�س، 

وهذه الدار كانت تقوم يف قطعة اأر�س خا�سة مبواطن اآخر لي�س له عالقة مبن بناها، وعندما 

العبادة  دار  اإزالة مبنى  التي عملت على  ال�رصطة  اإىل  ا�ستكى  فيها  ليبني  اأر�سه  لقطعة  احتاج 

غري املخطط. )موقع: افهم دارفور 24 دي�سمرب 2009(. ويرد الكثري من التجاوزات كمثال 

على ذلك ومنها: اأمر قا�س يف حمكمة النظام العام يف نوفمرب 2009 بجلد بنت جنوبية قا�رص 

تبلغ من العمر 16 �سنة بخم�سني جلدة بتهمة اأنها كانت ترتدي تنورة ق�سرية. ويوجه بع�سهم 

مكان  ديكوري اأو  ج�سم  اإىل  وحتولت  مهامها،  اأداء  مق�رصة يف  اأنها  باعتبار  للمفو�سية  النقد 

للمجامالت ل اأكرث. وذلك بانهماكها يف تنظيم ور�س عمل ل�سباط ال�رشطة والق�ساة يف كيفية 

عندما  النهائية  تو�سياتها  املتدربون  يطبق  ل  ور�س  وهي  امل�سلمني.  غري  ق�سايا  مع  التعامل 

يعودون اإىل مواقع اأعمالهم، في�ستمرون يف جلد بائعات اخلمور البلدية واإهانتهن، و بائعات 

ال�ساي يف ال�سوارع، اأو الفتيات عامة، بتهمة الزي الفا�سح. 

اأما الآن بعد وجود دولتني، فريى البع�س اأن احلركة ال�سعبية ا�ستطاعت اأن تخلق لنف�سها 

�سوتا بال�سمال، حتى عقب النف�سال، والتوطيد لأر�سية �سيا�سية هناك. اأما ب�ساأن الأقليات 

الأخرى من غري امل�سلمني )بالذات غري اجلنوبيني(، فقد علق البع�س الأمل على دور منظمات 

اأن املعاجلة  اأن املهتمني بالأمر يجدون  اإل  اأن تكفل لهم حقوقهم.  حقوق الإن�سان التي ميكن 

نيابات خا�سة  باإن�ساء  امل�سلمني؛ وذلك  يكفل حقوق غري  قانون  ا�ست�سدار  احلقيقية، تكمن فى 

حماكم  لإن�ساء  اإ�سافة  امل�سلمني،  غري  ومعتقدات  ثقافات  تراعي  احلقيقية  اجلرائم  يف  للتحقيق 

العابدين«  النا�سط يف هذا املجال »د. الطيب زين  خا�سة لتحكم فى ق�سايا احلريات. وانتقد 

عددا من املعاجلات التى كانت تقوم بها مفو�سية غري امل�سلمني، م�سريا اإىل اأن بع�س الق�سايا 

كان ُيق�سى فيها عرب من�سورات من مفو�سية غري امل�سلمني، واأن املفو�سية مل حتقق كل البنود 

التي كان يجب اأن حتققها خالل 6 �سنوات، وهي عمر املفو�سية. ودعا اإىل �رصورة اإيجاد 

و�سع قانوين لكي ل يتم اإغفال التعددية بالبالد. واأ�ساف اإن املفو�سية اأن�سئت ملطالبة احلركة 

ال�سعبية باأن تكون العا�سمة علمانية، فيما اأ�رص املوؤمتر الوطني على عدم علمانية العا�سمة. 
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ويعتقد اأن اإيجاد هيئة بديلة م�سابهة للمفو�سية لن يحقق الغر�س املطلوب، لذا لبد من اإيجاد 

قوانني تراعي التعددية الدينية والثقافية، واإيجاد قانون ملزم، م�سريا اإىل فر�سية اأن ي�ستثني 

لعام  اجلنائي  بالقانون  اأ�سوة  اجلرائم،  من  عدد  من  امل�سلمني  غري  م�ستقبال  جنائي  قانون  اأي 

1991 الذي ي�ستثني �سكان جنوب ال�سودان من عقوبات اجلرائم الدينية. واأخذ على مفو�سية 

تقدم جمرد  فهي  ا�ست�سارية،  �سلطتها  كانت  واإمنا  تنفيذية؛  �سلطة  لها  يكن  اأنه مل  امل�سلمني  غري 

كانت جن�سياتهم جنوبية،  امل�سلمني  مفو�سية غري  العاملني يف  اأن معظم  مقرتحات، ويالحظ 

اأحد  ويرى  الوليدة.  اجلنوب  دولة  اإىل  النتقال  عليهم  يتوجب  النف�سال  بعد  فاإنه  وبالطبع 

العاملني يف املفو�سية، اأنه لبد من قيام هيئة جديدة بديلة ملفو�سية غري امل�سلمني، واأ�ساف: مل 

تكن هناك مفو�سية حلقوق غري اجلنوبيني مع العلم اأنه توجد اأعداد كبرية من غري امل�سلمني، 

منهم اأعداد فى مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق. 

لهم  بالن�سبة  اأما  الفئة«.  تلك  يرعى  بج�سم  تفكر  اأن  لبد  الدولة  اأن  »اأت�سور  واأ�ساف: 

كمفو�سية فقد انحلت، ول توجد اأي جهة يرجع اإليها مبوجب الد�ستور. اأما امل�سيحي »في�ساى 

الأنطونى« ع�سو املفو�سية ال�سابق فريى اأن املفو�سية متكنت من حل عدد من امل�ساكل التى 

اأرا�س  منها  املتطلبات،  بع�س  لهم  واأوجدت  بالعا�سمة،  املوجودون  امل�سيحيون  منها  يعاين 

للكنائ�س، اإ�سافة اإىل رعاية تلك الفئة اأثناء �سهر رم�سان با�ست�سدارها قرارات بفتح املطاعم، 

واإرجاع مقابر امل�سيحيني وت�سليمها مل�سدر الكنائ�س، واإيجاد و�سائل للك�سب البديل لالأ�سخا�س 

الذين ميتهنون مهنا غري م�رصوعة، مثل الذين يربحون من اخلمور. كما اأقرت املفو�سية عطلة 

اأعياد امليالد بعدد 3 اأيام م�ستعر�سا عددا من اإجنازات املفو�سية. )جريدة الأخبار2011/7/10 

ه بهدف حماية املواطنني غري  تقرير ابت�سام اأحمد(. اأما الآن فهناك فراغ قانوين لبد من �سدرّ

امل�سلمني، خا�سة مع ت�ساعد الدعوة لد�ستور«اإ�سالمي كامل«. علما باأن بع�س هوؤلء الداعني 

مازال قابعا يف مفهوم »اأهل الذمة«. 

حاول النظام بالإ�سافة لهذا ال�سكل املوؤ�س�سي الر�سمي - املفو�سية، خلق منظمات »طوعية« 

حكومية، ت�ساعد يف �سيا�سات اإدارة التنوع الثقايف. فقد اأ�س�س »جمل�ُس ال�سداقة ال�سعبية العاملي« 

يف اأوائل ت�سعينيات القرن املا�سي »جمعيًة حلوار الأديان« ولكن امل�ساركة امل�سيحية فيها كانت 

وا�سنطن  يف  والدبلوما�سية  للدين  العاملي  املركز  اهتمام  وظهر  فردي.  منطلق  ومن  �سعيفة 

امل�سيحية وامل�سلمة،  الدينية  القيادات  ال�سودان. وقد حاول عقد لقاءات بني  الديني يف  بالتوتر 

يف  الديني«  والتعاون  ال�سالم  اأجل  من  العاملي  اخلرطوم  »ملتقى  التاأم  حني  ذلك  يف  وجنح 
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ت�رصين الثاين/نوفمرب2000. وقد اأو�سى امللتقى باإن�ساء »جمل�س التعاي�س الديني ال�سوداين«، 

والذي مت ت�سجيله ر�سميا يف 12 ت�رصين الثاين/نوفمرب2002. 

والتعاون  الت�سامح  قيم  تر�سيخ  بينها:  من  الأغرا�س،  من  عدد  حتقيق  املجل�س  ا�ستهدف 

اأجل تعزيز  الدينية من  القيادات  اإدارة احلوار بني  الدينية املختلفة،  والتعاي�س بني اجلماعات 

الطوائف  بني  النزاعات  حل  الدينية،  احلريات  حماية  امل�سرتكة،  والدينية  الروحية  القيم 

حماية  �ساأنها  من  التي  والإجراءات  وال�سيا�سات  بالت�رصيعات  الدولة  لدى  التو�سية  الدينية، 

احلقوق والقيم والرموز الدينية. وي�سم املجل�س جمعية عمومية من القيادات الدينية منا�سفة 

بني طوائف امل�سلمني وامل�سيحيني املختلفة. هذا وقد اأ�سهم املجل�س يف معاجلة قدر من امل�سكالت 

التي تعر�ست لها الطائفة امل�سيحية؛ ولكن يف النهاية مل ي�ستطع املجل�س اأن يلعب دورا اإيجابيا يف 

جعل الوحدة جاذبة قبل حدوث النف�سال. )الطيب زين العابدين، 2007: 30(. 

التو�ضيات واملقرتحات:

حتتاج عملية اإدارة التنوع الثقايف يف �سمال ال�سودان اإىل تغيريين اأو اإ�سالحني �رصوريني 

يف ال�سيا�سة والإدارة )�سكل احلكم( بالإ�سافة اإىل الثقافة والفكر. وميكن القول اإن ال�سودانيني 

ت�سيري  يف  املتاحة  الو�سائل  اأف�سل  واعتبارها  الدميقراطية،  �رصورة  على  جممعني  �ساروا 

احلكم. وهذا ل يعني غياب الختالف حول بع�س املمار�سات، وحدود احلريات، واحلياة 

احلزبية. و�سمن هذا التطور تنامى الهتمام بالدولة الالمركزية التي تراعي التنوع الثقايف، 

وقد بداأت اأغلب القوى ال�سيا�سية تتبنى فكرة الفيدرالية ك�سيغة اإدارية قادرة على التعامل مع 

التنوع الثقايف بعقالنية وعملية اأكرث. وقد و�سح من التجارب ال�سابقة اأن القوانني والد�ساتري 

اجليدة ل ت�سنع يف حد ذاتها واقعا جديدا، ولكن العربة بالتطبيق. وهذا الأمر يحتاج اإىل جانب 

ال�سيا�سة والإدارة اإىل الوعي والثقافة لتمكني املواطنني من التطبيق الواقعي، فقد ف�سل النظام 

اأنظمة غري دميقراطية، وبالتايل ظلت  اليوم لأنه مت حتت  النمريي حتى  الفيدرايل منذ عهد 

املمار�سة �سكلية. 

ت�سرتط اأي حماولة للخروج من الأزمة ال�سودانية الراهنة، والتي تهدد البالد مبزيد من 

املوؤمتر  اأولويات  ومن  وجامع.  �سامل  قومي  د�ستوري  موؤمتر  عقد  والنق�سامات،  التفتت 

التفاق على و�سع د�ستور قائم على العرتاف ال�رصيح باأن ال�سودان بلد متنوع الثقافات، 

واملنطق يف  والعدد.  الأغلبية  النظر عن  بغ�س  املت�ساوية  باحلقوق  الثقافات حتظى  هذه  واأن 
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الدميوقراطية األ ت�سيع حقوق الأقلية لأن الأغلبية متلك ال�سلطة التي حتمي بها نف�سها. هذا مبداأ 

الأقليات. ويجب  وال�سيطرة، وا�سطهاد  الهيمنة  اأمام  املجال  ويفتح  اللتبا�س،  فيه كثري من 

اأن مُتثل يف هذا املوؤمتر لي�س فقط كل القوى ال�سيا�سية بل كل اجلماعات الثقافية التي ت�سكو من 

بعد  ثم ي�سبح  بد�ستور، يخ�سع ل�ستفتاء �سعبي  املوؤمتر  التهمي�س والإق�ساء، واأن يخرج هذا 

ذلك د�ستور البالد املعتمد. 

ينبغي اأن تدار البالد وفق نظام فيدرايل منتخب من القاعدة اإىل القمة، ويكون من مهامه 

اإعادة التوازن للعالقة بني املركز والهام�س اأو الأطراف. وهذا يعني حتقيق �سعار تق�سيم عادل 

لل�سلطة والرثوة بني الأقاليم ال�سودانية املختلفة. هناك تاريخ طويل من الغنب واملظامل ت�سكو منه 

املناطق غري«العربية- الإ�سالمية«. ورغم الطابع القت�سادي والتنموي لتخلف هذه املناطق، 

فاإن ال�رصاع متت اأثننته )ن�سبة لالنتماء الثني( وعن�رصته )اأي اإ�سفاء �سفات عن�رصية عليه(. 

ال�سكل  مبراجعة  ونو�سي  التعقيد.  �سديد  الثقايف-ال�سيا�سي  ال�سوداين  الو�سع  جعل  ما  وهذا 

الفيدرايل وجتويده بكثري من الدمقرطة والتو�سع. 

تتطلب اإدارة التنوع تغيريا يف املناهج التعليمية يعك�س واقع هذا التنوع، وبالتايل تتم تربية 

وتن�سئة املواطنني على هذه احلقيقة والتعامل معها. فقد ظلت املناهج منحازة للثقافة العربية-

غري  مناطق  يف  العربية  اللغة  ففر�ست  الوحيدة.  الأمة  ثقافة  باعتبارها  ال�سائدة،  الإ�سالمية 

املناف�سة، وبالتايل عدم  القادرين على  عربية مما قلل فر�س بنات تلك اجلهات واأبنائها غري 

التقدم اإىل مراحل اأعلى. ومن متطلبات التوظيف اإجادة اللغة العربية اأي�سا، ويف هذه احلالة 

ل يكون التناف�س متكافئا. ونقرتح اإبراز الثقافات املحلية، ويف الوقت نف�سه تعليم اللغة العربية 

للثقافات  العربية، وتعيد الحرتام  بطريقة مبتكرة. ومثل هذه اخلطوة تزيل احل�سا�سية جتاه 

املحلية. 

تهمل و�سائل الإعالم الر�سمي الثقافات املحلية، ول متنحها اأي فر�سة للتعبري عن نف�سها. 

باللغات  والإذاعات  القنوات  تبث  واأن  املتنوعة،  ال�سعبية  الفنون  تعر�س  اأن  املطلوب  فمن 

املحلية، واأن تقام املتاحف والقاعات املتخ�س�سة لإبراز التنوع والختالف. وهذه بع�س من 

الو�سائل العملية لتجاوز اإق�ساء الثقافات غري العربية-الإ�سالمية. 

لبد من التو�سية باأن تاأخذ الأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين اأ�سكال قومية عابرة 

للقبلية واجلهوية. فقد ت�سبب الرتداد عن قبول التنوع يف نوع من النكما�س والتقوقع داخل 

موؤ�س�سات كان ميكن اأن تلعب دورا اإ�سافيا واإيجابيا يف اإدارة التنوع. 

اإدارة التنوع الثقافى فى �ضمال ال�ضودان: االأبعاد الدينية واالإثنية
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حتتاج املوؤ�س�سة الدينية اإىل تغيري جذري يف خطابها الفكري والثقايف بحيث يركز على قيم 

الت�سامح وقبول الآخر، ولكن املوؤ�س�سة الدينية مبكوناتها املختلفة توؤمن ب�سورة مطلقة بتفوق 

الثقافة العربية-الإ�سالمية على الثقافات املحلية، والتي تطلق عليها مبجانية، �سفة “بدائية”. 

ويف النهاية لن يوؤدي هذا الإ�رصار والتزمت الذي ي�سود هذه الأيام، حول �رصورة تطبيق 

الد�ستور الإ�سالمي، اإل اإىل مزيد من التوتر والتاأزمي. وهذا يعني اأن الد�ستور املقبل لبد اأن 

يكون مدنيا ودميقراطيا، ويحرتم التعدد الثقايف، والديني، والإثني. 

د. حيدر اإبراهيم علي
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مقدمة)1(:

بعد مائة يوم من تويل الرئي�س حممد مر�سي ملقاليد احلكم ب�سفته اأول رئي�س منتخب بعد 

ثورة 25 يناير، ينبغي اأن نتوقف بالعر�س والتحليل ملمار�سات وقرارات تلك الفرتة، التي 

واإن كانت ق�سرية ن�سبًيا لتقييم جناحه ومعدل اإجنازه، اإل اأنها تعطي موؤ�رصات وا�سحة حول 

روؤيته و�سيا�ساته وترتيب اأولوياته فيما يتعلق مب�ستقبل حقوق الإن�سان.

كان اإنهاء ازدواجية ال�سلطة مع املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة خطوة اإيجابية مهمة، ولكن 

انفراد رئي�س اجلمهورية بال�سلطتني التنفيذية والت�رصيعية يحمل يف طياته خماطر ج�سيمة، ف�ساًل 

عن اأنه ي�ساعف من م�سئوليته عن املمار�سات اجلارية.

�سهدت فرتة املائة يوم خطوات اأخرى اإيجابية نحو حتقيق العدالة، وحت�سني حالة حقوق 

اأو�ساع املعتقلني  اأربعة قرارات، ثالثة منها لإنهاء  الإن�سان، فاأ�سدر الرئي�س حممد مر�سي 

ما بعد مائة يوم من رئا�ضة حممد مر�ضي..

 موؤ�ضرات �ضلبية على م�ضتقبل حقوق االإن�ضان 

واأزمات كربى مفتوحة

*  تقرير من �إعد�د مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان، �سادر يف 15 �أكتوبر 2012.

تقرير
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القرارات  تلك  اأول  الن�رص.  ملنع احلب�س الحتياطي يف جرائم  واملحاكمني ع�سكريًا، والرابع 

كان ب�ساأن ت�سكيل جلنة)2( لبحث اأو�ساع من �سدر �سدهم اأحكام من حماكم ع�سكرية اأو مدنية، 

واملعتقلني من ِقبل وزارة الداخلية اأو غريها، وذلك يف الفرتة من 25 يناير 2011 وحتى 30 

والأدلة  املعلومات  “جلمع  جلنة  ت�سكيل  ب�ساأن  اأخر  قراًرا  الرئي�س  اأ�سدر  كما   .2012 يونيو 

اأنحاء  بجميع  ال�سلميني  املتظاهرين  واإ�سابة  قتل  يف  وال�رصوع  قتل،  ب�ساأن  احلقائق  لتق�سي 

اجلمهورية”)3(، وذلك يف الفرتة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو2012. وجاء القرار 

الثالث بالعفو ال�سامل عن بع�س اجلرائم املرتكبة اأثناء ثورة 25 يناير)4(، والذي مبوجبه ينال 

عفًوا �ساماًل كل من ُاتهم بارتكاب جناية اأو جنحة، بهدف منا�رصة الثورة يف الفرتة من 25 

يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، �سواء متت حماكمتهم، اأو متهمني مل تزل ق�ساياهم يف 

احلب�س  تدبري  اأُلغي  مبوجبه  والذي  الثالث،  القرار  باأنواعها.  املحاكم  اأمام  اأو  التحقيق  طور 

الحتياطي يف جرمية �سب رئي�س اجلمهورية)5(، �سدر يف اليوم نف�سه الذي قررت فيه اإحدى 

املحاكم حب�س رئي�س حترير جريدة “الد�ستور” احتياطًيا على ذمة الق�سية، وبذلك جتنب رئي�س 

اجلمهورية –يف اللحظة الأخرية– اأن ي�سجل التاريخ اأول واقعة حب�س لرئي�س حترير خالل 

حكم اأول رئي�س منتخب بعد الثورة خالل الأيام الأوىل له.

اكرتاثه  عدم  ثم  الإن�سان،  حقوق  ق�سية  من  يوم  للمائة  الرئي�س  عمل  خطة  خلو  اإن  اإل 

مبقرتحات املنظمات احلقوقية امل�رصية، اأثر بال�سلب على جممل القرارات التي اتخذها اأو ف�سل 

كخطوات  جاءت  فاإنها  اإليها،  اأ�رصنا  التي  الإيجابية  القرارات  من  الرغم  فعلى  اتخاذها.  يف 

منعزلة وحتت �سغوط، ولي�ست يف �سياق خطة متكاملة تهدف اىل اإر�ساء قواعد دولة العدل 

والقانون، بل بع�سها –مثل جلان تق�سي احلقائق– جاء غري متوافٍق مع املعايري الدولية املتبعة 

املتعلقة  املا�سي  �سيا�سات  مع  قطيعة  اإحداث  عدم  ا يف  اأي�سً ذلك  يظهر  احلالت.  تلك  مثل  يف 

امل�سلحة وعلى  للقوات  املثال تكرمي قيادات املجل�س الأعلى  العقاب، على �سبيل  بالإفالت من 

امل�سري حممد ح�سني طنطاوي، والفريق �سامي عنان، دون فتح حتقيقات م�ستقلة يف  راأ�سهم 

جممل الأحداث التي ي�ستبه يف م�سئوليتهما عنها طوال العام ون�سف العام املا�سيني. وكذلك 

امل�سئولني  اأبرز  اأحد  وهو  ال�سني،  يف  ع�سكريا  ملحق  ال�سابق  الع�سكرية  ال�رصطة  قائد  تعيني 

املحتملني عن عدد من الفظائع.

ل �سك اأن الرئي�س حممد مر�سي ورث تركة مثقلة من انتهاكات حقوق الإن�سان من فرتة 

املنتخب �سوف  الرئي�س  اأن  املتوقع  امل�سلحة، وكان من  للقوات  حكم مبارك واملجل�س الأعلى 

الربملانية  الأكرثية  حزب  رئي�س  كان  اأنه  خا�سة  الرتكة،  تلك  مع  للتعامل  خطة  لديه  يكون 

ما بعد مائة يوم من رئا�ضة حممد مر�ضي: موؤ�ضرات �ضلبية على م�ضتقبل حقوق االإن�ضان
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مدار  علي  املتعاقبة  الأحداث  اأن  اإل  بالرئا�سة.  فوزه  اإعالن  قبل  والعدالة«  احلرية  »حزب 

مائة يوم برهنت على غياب ملف حقوق الإن�سان، لي�س فقط عن خطة الرئي�س املعلنة للمائة 

يوم، بل عن اأولويات الرئي�س؛ الأمر الذي اأدى اإىل انفجار الأزمات يف الأيام الأوىل لتوليه 

رئا�سة اجلمهورية، ف�سال عن وقوع العديد من النتهاكات حلرية التجمع والتظاهر ال�سلميني، 

الن�ساط  وحرية  والن�رش،  الإعالم  وحرية  والتعبري  الراأي  وحرية  واملعتقد،  الدين  وحرية 

الأهلي والنقابي.

اأ�سبوع واحد من تويل احلكم، عندما قرر رئي�س اجلمهورية  بعد  الأول  النفجار  حدث 

بدت  الق�سائية.  ال�سلطة  ا�ستقالل  مببداأ  وبالتايل  ال�سعب،  جمل�س  بحل  ق�سائي  بحكم  الع�سف 

الدولة  وجمل�س  العليا  الد�ستورية  املحكمة  من  بحكمني  وذلك  انتهت،  وكاأنها  الأوىل  الأزمة 

يوؤكدان على �سالمة احلكم الق�سائي الذي حاول رئي�س اجلمهورية الع�سف به. ولكن نظًرا 

والعدالة«  احلرية  »حزب  يتخذه  الذي  الرتب�س  مبوقف  ترتبط  الأوىل  الأزمة  بواعث  لأن 

�سلطات رئي�س اجلمهورية  تو�سيع  تهمي�سها حل�ساب  الق�سائية، والتطلع ملزيد من  ال�سلطة  من 

-الذي يجمع بالفعل لأول مرة يف تاريخ م�رص احلديث بني ال�سلطتني الت�رصيعية والتنفيذية- فقد 

النائب العام)6( باملخالفة  اإق�ساء  اأخرى، حينما حاول رئي�س اجلمهورية  جتددت الأزمة مرة 

لقانون ال�سلطة الق�سائية. بعد اأن جرى توظيف عدم ر�ساء الراأي العام عن اأداء النائب العام 

فيما يتعلق مبحاكمات قتلة الثوار، لتنفيذ اأهداف خا�سة بجماعة الإخوان امل�سلمني.

اإنه الأ�سلوب نف�سه الذي ي�سعى ل�ستغالل �سغوط الراأي العام من اأجل اإ�سالح موؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات، ودون  امل�سلمني على تلك  اإحكام �سيطرة جماعة الإخوان  بعينها، ولكن بغر�س 

ا�ستبدال  يف  الإ�سالح  عملية  تختزل  حيث  واملوؤ�س�سي)7(.  الت�رصيعي  الإ�سالح  مطالب  تنفيذ 

اأ�سخا�س باأ�سخا�س اآخرين من اجلماعة اأو اأن�سارها، اأو من هم معروفني با�ستعدادهم لل�سري 

يف ركاب النظام احلاكم، وتنفيذ تعليماته بدقة، مع اإ�سافة عدد رمزي من الأ�سخا�س الذين 

لن يكون لهم اأي تاأثري ُيذكر، ولكن �سي�سفي وجودهم �سبغة ثورية اإ�سالحية لت�سويق عملية 

الأعلى  املجل�س  ثم  للدولة،  اململوكة  ال�سحفية  باملوؤ�س�سات  »الأخونة«  بداأت  »الأخونة«. 

لل�سحافة، واملجل�س القومي حلقوق الإن�سان، وفيما يبدو اأن من�سب النائب العام وجهاز النيابة 

العامة �سارا هدًفا على الطريق.

الأزمة الثانية مع حرية الإعالم مل تنح�رص بعد، بل هي مر�سحة للتفاقم اإذا ا�ستمرت ذات 

ال�سيا�سات واملمار�سات واخلطاب ال�سيا�سي نافذ ال�سرب اإزاء كل نقد �سيا�سي، واإ�رصار اأكرثية 

تقرير
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اجلمعية التاأ�سي�سية لو�سع الد�ستور –والتي تنتمي حلزب رئي�س اجلمهورية– علي تقييد حرية 

نهج  ا  اأي�سً وا�سلت  قد  مر�سي  حممد  الرئي�س  حكومة  اأن  بالذكر  جدير  والتعبري.  الإعالم 

حكومات املجل�س الع�سكري وح�سني مبارك، يف العداء حلرية التنظيم، وب�سكل خا�س حرية 

تكوين ون�ساط النقابات العمالية واجلمعيات الأهلية.

ا باحلق يف الراأي وحرية التعبري، وا�ستخدام احلزب احلاكم  الأزمة الثالثة وثيقة ال�سلة اأي�سً

تاريخ  يعرفه  مل  تدهور–  –بالأحرى  تطور  وهو  احلرية،  هذه  قمع  يف  واأن�ساره  لأع�سائه 

ت�ستخدم  اأن  مبارك،  ح�سني  ال�سابق  الرئي�س  ع�رص  يف  املعتاد  كان  قبل.  من  احلديث  م�رص 

الأجهزة الأمنية »بلطجية« يف تاأديب املتظاهرين، واأحياًنا التحر�س اجلن�سي بالن�ساء منهم. 

خالل املائة يوم الأوىل، قام اأن�سار »حزب احلرية والعدالة« –الذراع ال�سيا�سية جلماعة 

اأمام حمكمة الق�ساء الإداري، والعتداء اللفظي والبدين على  بالتجمهر  الإخوان امل�سلمني– 

املحكمة. كما  اأمام  الذين كانوا يح�رصون ق�سايا رفعوها  امل�سلمني  الإخوان  بع�س معار�سي 

الإخوان  جلماعة  الناقدين  بالإعالميني  والتحر�س  الإعالمي  الإنتاج  مدينة  مبحا�رصة  قاموا 

»اليوم  �سحيفة  حترير  رئي�س  وهو  البارزين،  الإعالميني  اأحد  �سيارة  وحتطيم  امل�سلمني، 

ال�سابع«. قاموا كذلك بالتحر�س يف عدة منا�سبات مبظاهرات يف ميدان طلعت حرب بالقاهرة، 

على  اأكتوبر   12 يف  بالعنف  العتداء  واأخرًيا  التحرير،  مليدان  الو�سول  من  بالقوة  ومنعها 

مظاهرة معار�سة لالإخوان امل�سلمني ولرئي�س اجلمهورية، ترف�س الد�ستور اجلاري اإعداده، 

ول تعرتف باجلمعية التاأ�سي�سية، مما ت�سبب يف اإ�سابة اأكرث من 100 جريح. 

اأحد اأخطر م�سادر القلق الإ�سافية يف هذا ال�سياق هو اأن قيادي »حزب احلرية والعدالة« 

الذي كان يوجه املتظاهرين املعتدين بالنتقال من ميدان التحرير ملحا�رصة مكتب النائب العام، 

ا من  ا اأحد م�ست�ساري رئي�س اجلمهورية، وهو اأي�سً يف الرابعة من نهار ذلك اليوم، هو اأي�سً

هدد النائب العام اإما بقبول الإقالة، اأو حدوث ما ل ير�سيه!

يتناول التقرير اأبرز الأزمات والوقائع املتعلقة بق�سايا احلريات وحقوق الإن�سان خالل املائة 

يوم، وكيفية تناول موؤ�س�سة الرئا�سة لتلك الق�سايا، وينتهي بالتو�سيات. ولأن رئي�س اجلمهورية 

وت�رصيعية  تنفيذية  �سلطات  الد�ستورية  الإعالنات  مبوجب  وميتلك  التنفيذية،  ال�سلطة  راأ�س  هو 

هائلة مل يحظ بها رئي�س قبله، فاإنه ُيعترب امل�سئول الأول عن كل ال�سيا�سات واملمار�سات، اإذا مل 

يكن بالدفع بها، فباملبادرة بوقفها اأو اإقالة امل�سئول عنها. وهو بالفعل ما قام به الرئي�س يف عدة 

منا�سبات، ولكن اأغلبها لي�س له �سلة بال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة بحقوق الإن�سان.
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من خالل مراجعة املمار�سات وال�سيا�سات التي جرى اتباعها خالل املائة يوم الأوىل من 

تويل الدكتور حممد مر�سي رئا�سة اجلمهورية، فاإن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 

يخ�سى يف حالة عدم القيام مبراجعة جذرية �رصيعة لهذه ال�سيا�سات واملمار�سات، اأن يتعر�س 

عدد من اأهم احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني امل�رصيني لالعتداء اجل�سيم، مبا يف ذلك الت�رصيع من 

خالل الد�ستور اأو القانون اأو كليهما، اأو ا�ستمرار ذات القيود الت�رصيعية والإدارية والأمنية 

املجل�س  ثم  مبارك،  ح�سني  ال�سابق  الرئي�س  حكم  خالل  �سائًدا  كان  الذي  النحو  على  عليها، 

الأعلى للقوات امل�سلحة. اأبرز هذه احلقوق هي:

ال�سيا�سي والجتماعي. مع - 1 ال�سلمي، واملمار�سة اجلماعية لالحتجاج  التجمع  احلق يف 

احتمال تزايد م�ساركة اأن�سار احلزب احلاكم »احلرية والعدالة« يف اأعمال القمع، على 

النحو الذي حدث خالل املائة يوم.

احلق يف تكوين اجلمعيات الأهلية، وممار�سة ن�ساطها بحرية وفًقا للمعايري الدولية، مع - 2

ا�ستهداف خا�س ملنظمات حقوق الإن�سان.

احلق يف ت�سكيل النقابات العمالية امل�ستقلة، والتعددية النقابية.- 3

وحقوق - 4 ال�سنة،  امل�سلمني  لغري  الدينية  ال�سعائر  وممار�سة  العتقاد،  حرية  يف  احلق 

الأقليات الدينية وغري الدينية.

احلق يف حرية ال�سحافة، الإعالم وتدفق املعلومات.- 5

حقوق املراأة.- 6

احلق يف حماكمة عادلة.- 7

يفاقم من الأمر ان�سداد قنوات احلوار بني الأطراف ال�سيا�سية املختلفة، والنزوع لال�ستقطاب 

الذي  الأمر  الدينية والعنف؛  الكراهية  التحري�س على  ال�سيا�سي والأيديولوجي، مبا يف ذلك 

يحدث  الإرهابي.  الطابع  ذات  ذلك  يف  –مبا  والديني)8(  ال�سيا�سي  العنف  اأعمال  بعودة  يهدد 

هذا يف وقت بات وا�سًحا فيه العجز ال�سيا�سي والأمني والجتماعي لل�سلطات عن اإنهاء اأعمال 

اأو  العنف ذات البواعث ال�سيا�سية والدينية والقت�سادية والجتماعية يف �سبه جزيرة �سيناء، 

اإىل �سائر  انت�ساره  الو�سع اخلطري، ومنع  للتعامل مع هذا  حتى و�سع خريطة طريق �ساملة 

البالد؛ الأمر الذي ي�سيف م�سادر اأخرى للقلق على م�ستقبل حقوق الإن�سان بعد املائة يوم.
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اأواًل- حرية االإعالم والن�ضر)9(

التحول  موؤ�رصات  اأحد  اأن  اإىل  امل�رصيون  والإعالميون  احلقوقية  املنظمات  اأ�سارت  ِطاملا 

اأي بلد هو الإعالم احلر وامل�ستقل وفًقا لقواعد مهنية ومواثيق �رصف ي�سعها  الدميقراطي يف 

احلاكم وجماعات  ف�سيطرة احلزب  دولًيا.  عليها  املتعارف  للقواعد  اأنف�سهم طبًقا  الإعالميون 

مدار  وعلى  الثورة،  قبل  ب�سدة  اأ�سهم  الإعالم  و�سائل  على  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�سالح 

العام ون�سف العام املا�سيني، يف ت�سليل الراأي العام وتزييف الوعي، لدرجة اأن املوؤ�س�سات 

الإعالمية التابعة للدولة اأ�سبحت يف حد ذاتها عقبة يف �سبيل التحول الدميقراطي. علي مدى 

اكرث من 5 عقود كانت و�سائل الإعالم اململوكة للدولة اأدوات تخدم النظام، وتنحاز ل�سالح 

حتظي بحرية  باإن�سائها–  �سمح  –عندما  الإعالم اخلا�س  بينما كانت و�سائل  التنفيذية،  ال�سلطة 

حمدودة.

اأن يكون لدى الرئي�س املنتخب خطة لإعادة هيكلة اأجهزة الإعالم  لذا كان من املفرت�س 

انطالًقا من مطالب  لي�سرتد دوره، وذلك  الإعالم اخلا�س  للدولة، واإطالق حرية  اململوك 

ثورة 25 يناير، واعتماًدا على ما كان الإعالميون واحلقوقيون قد بلوروه منذ زمن طويل 

من مقرتحات ذات طبيعة قانونية اأو موؤ�س�سية اأو �سيا�سية، اأو ا�ستناًدا اإىل املواثيق واملعاهدات 

يوم  املائة  الإعالم يف فرتة  له و�سائل  تعر�ست  ما  اأن  اإل  التي �سدقت عليها م�رص.  الدولية 

الأوىل للرئي�س حممد مر�سي رمبا يعيدنا اإيل ما هو اأ�سواأ من عهد مبارك؛ فتحت دعوى تطهري 

حمل  جديد  حاكم  حزب  لإحالل  والهيمنة  لل�سيطرة  جديدة  اآليات  ا�ستحداث  جرى  الإعالم 

القدمي، وذلك من خالل جمل�س ال�سورى، اأو من خالل هيكلة �سكلية لبع�س الو�سائل الإعالمية 

واملجل�س الأعلى لل�سحافة، اأو من خالل بع�س القرارات التي بدت يف ظاهرها حرية، ويف 

باطنها انتقائية وحتزب وموالة للنظام احلاكم اجلديد.

لقد �سبق للجماعة احلقوقية اأن اقرتحت جمموعة من اخلطوات التقنية التي حتتاج اأن تتبعها 

القوانني  ت�رصيعية دميقراطية ملجمل  بدائل  اإيجاد  اإعالمية حقيقة، ومنها  لتحقيق طفرة  الدولة 

والقرارات الإدارية البولي�سية املرتبطة بحرية التعبري والإعالم؛ لكن لالأ�سف ال�سديد مل تتخذ 

حتى الآن خطوات جادة نحو حتطيم تلك البنية الت�رصيعية القمعية، ول تنح�رص تلك الت�رصيعات 

فقط يف تعديل القانون الذي يبيح احلب�س الحتياطي لل�سحفيني، والذي األغاه الرئي�س مر�سي، 

ا قانون احتاد الإذاعة والتليفزيون وقوانني الت�سالت، والقرارات  اأي�سً ولكن يندرج فيها 

والقوانني واللوائح ذات ال�سلة بدور الأجهزة الأمنية يف مراقبة، والتدخل يف عمل مرافق 

ما بعد مائة يوم من رئا�ضة حممد مر�ضي: موؤ�ضرات �ضلبية على م�ضتقبل حقوق االإن�ضان



117

العدد 63رواق عربي

الإعالم)10(. كما قدمت اجلماعة احلقوقية والإعالمية مقرتحات متعددة تتعلق بتحويل النظام 

�سغوط  من  الإعالم  لتاأمني  وذلك  العامة،  اخلدمة  نظام  اإىل  املوجه  احلكومي  الإعالمي 

اجلماعات ال�سيا�سية وجماعات ال�سغط القت�سادية املختلفة)11(. وهو ما مل يحدث ومل تتحرك 

الدولة خطوة واحدة يف هذا الجتاه، مما اأدى اإىل تفاقم حدة النتهاكات يف املائة يوم الأوىل 

لرئي�س اجلمهورية وقيادات جماعة  ال�سيا�سي  اأن اخلطاب  الرئي�س مر�سي، خا�سة  من حكم 

الإعالم  بحرية  بالرتب�س  الأول  املقام  يف  ات�سم  والعدالة  احلرية  وحزبها  امل�سلمني  الإخوان 

ب�سكل عام وتهديد كل من يجروؤ على نقد الرئي�س باملالحقة الق�سائية وغري الق�سائية.

للدولة وجمل�س  اململوكة  اإدارة جدد لل�سحف  كانت عملية تعيني روؤ�ساء حترير وجمال�س 

اأعلى جديد لل�سحافة، مثاًل وا�سًحا علي تطويع مطالب اإ�سالح ال�سحافة خلدمة متكني احلزب 

احلاكم من ال�سيطرة على و�سائل اإعالم حيوية، مبا بات يعرف با�سم »اأخونة الإعالم«.

الإعالمية  للقيادات  الأخ�رص  ال�سوء  وال�سيا�سات  القرارات  اأخرى منحت هذه  ناحية  من 

اجلديدة لتباع ممار�سات م�سادرة اأقالم ناقدة بتو�سع غري م�سبوق خالل فرتة ق�سرية، �سملت 

عدًدا من اأبرز الكتاب امل�رصيني. فعلى �سبيل املثال منعت �سحيفة الأخبار اليومية ن�رص مقال 

للكاتبة عبلة الرويني بعنوان »اأخونة ال�سحافة« يف 9 اأغ�سط�س 2012 بعد اأن رف�ست الرويني 

طلب ال�سحيفة »بتخفيف« –ما اعتربته– نربتها احلادة �سد جماعة الإخوان امل�سلمني. ومنعت 

القعيد بعنوان »ل �سمع ول طاعة« يوم الأحد  اجلريدة نف�سها مقال للروائي امل�سهور يو�سف 

12 اأغ�سط�س 2012، يتناول فيه حادثة تهجم اأن�سار جماعة الخوان امل�سلمني على عدد من 

الإعالميني اأمام مدينة الإنتاج الإعالمي)12(. ويف جريدة الأهرام مت منع مقال الكاتب واملحامي 

ثروت اخلرباوي القيادي ال�سابق بجماعة الإخوان امل�سلمني، الذي كان بعنوان »ليت الذين 

العدل« بعنوان  للكاتب وال�سيناري�ست »مدحت  الأ�سبوعي  املقال  ُمنع  يحكموننا يفهمون« كما 

»�سيادة الرئي�س.. م�رص اأم اجلماعة؟!«.

يف جريدة اجلمهورية ُمنع مقال الكاتبة »غادة نبيل« بعنوان »احلرية والعدالة.. كلمتان 

خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان«، والذي وجهت من خالله النتقادات حلزب »احلرية 

القومية، كما مت  ال�سحف  الكتاب وال�سحفيني يف  بعد منع ن�رص مقالت عدد من  والعدالة«، 

اإلغاء ال�سفحة الثقافية باجلريدة نف�سها، التي كانت ت�رصف عليها الكاتبة »غادة نبيل)13(، وُمنع 

الكتابة  من  امل�رصي«،  الإبداع  »جبهة  من�سق  ال�رصنوبي«  اجلليل  »عبد  ال�سحفي  الكاتب 

بال�سفحة ال�سيا�سية بـ«جملة الإذاعة والتليفزيون« ب�سبب اآرائه، وذكر »ال�رصنوبي« اأن اإدارة 
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ال�سيا�سية، لأن الإدارة ل ت�ستطيع حتمل  ال�سئون  الكتابة يف  حترير »املجلة« طلبت منه عدم 

تبعات معار�سته للنظام احلاكم، وخا�سة يف ظل م�سئولية وزير ينتمي لالإخوان امل�سلمني عن 

وزارة الإعالم)14(.

كذلك اأوقف ن�رص باقي حلقات كتاب »عائدون من جنة الإخوان« للكاتب ال�ساب »�سامح 

فايز«، يف جملة امل�سور، الذي يحكي عن ق�سة فايز مع جماعة الإخوان امل�سلمني. وكانت 

املجلة قد ن�رصت خم�س حلقات فقط. كما اأُلغي باب �سحفي يحمل عنوان »100 يوم من الوعود 

وعود  من  اإهماله  اأو  تنفيذه  يتم  ما  مبتابعة  خا�س  باب  وهو  »الأهرام«،  بجريدة  الرئا�سية« 

الدكتور حممد مر�سى رئي�س اجلمهورية)15(.

هذه املمار�سات �رصعان ما تخطت حد العقاب اأو م�سادرة املقالت اإىل م�سادرة ال�سحف 

ذاتها اأو اإغالق الو�سيلة الإعالمية. وهو ما حدث مع �سحيفة »الد�ستور«، حيث قامت اإدارة 

الد�ستور ال�سادر  الداخلية مبحاولة م�سادرة عدد جريدة  مكافحة جرائم املطبوعات بوزارة 

ال�رصطة  قوات  ت�سليم  اجلمهورية  مطابع  لرف�س  ونظًرا  املطبعة.  من  اأغ�سط�س   11 بتاريخ 

»الزنكات« اخلا�سة بالعدد، واإ�رصارها علي طباعة العدد طاملا ل يوجد اأمر ق�سائي، قامت 

اأيده لحًقا قرار رئي�س  اأعداد اجلريدة من اك�ساك بيع ال�سحف، وهو ما  ال�رصطة مب�سادرة 

انعكا�ًسا ل�ستمرار عدم احرتام وزارة  ا  اأي�سً الواقعة  حمكمة اجليزة البتدائية)16(. وتعد هذه 

الداخلية للقانون، وا�ستمرار تدخلها يف حقوق الن�رص، وحرية الراأي والتعبري دون ال�ستناد 

حلكم ق�سائي.

يف اأعقاب م�سادرة عدد جريدة »الد�ستور« اأُحيل رئي�س حترير اجلريدة »اإ�سالم عفيفي« 

التحقيق،  مبوعد  النقابة  اإخطار  ي�سرتط  الذي  للقانون  –باملخالفة  اأغ�سط�س   23 يف  للمحاكمة 

امل�ست�سار  برئا�سة  اجليزة  جنوب  جنايات  حمكمة  اأمام  ال�سحفيني–  نقابة  عن  ممثل  وح�سور 

»حممد فهيم دروي�س«، الذي رف�س �سماع الدفاع، واأمر باحلب�س الحتياطي بحق »عفيفي«، 

والتحفظ عليه، على ذمة ق�سية »اإهانة الرئي�س حممد مر�سي«، ون�رص اأخبار كاذبة من �ساأنها 

اإحلاق ال�رصر بامل�سلحة العامة. مما ا�سطر رئي�س اجلمهورية لإ�سدار م�ساء اليوم نف�سه قرار 

بقانون رقم 85 ل�سنة 2012 باإلغاء احلب�س الحتياطي يف ق�سايا الن�رص)17(، وبالتايل اأُفرج فوًرا 

عن اإ�سالم عفيفي.

جاء القرار كمخرج وقتي من الأزمة، حتى ل تلت�سق بالرئي�س �سبة حب�س رئي�س حترير 

لتحرير  اأو حتى لحقة  �سابقة  اأو�سع  اإيل خطة  القرار  ي�ستند  له، ومل  الأوىل  املائة يوم  خالل 
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اأن القرار يلغي فقط احلب�س الحتياطي يف التهام باإهانة رئي�س الدولة  الإعالم، ف�ساًل عن 

اأو موؤ�س�ساتها اأو روؤ�ساء وملوك الدول الأجنبية، ويبقي على عقوبة احلب�س اإذا اأدين ال�سحفي 

اأمام املحكمة.

هذه ال�سيا�سات واملمار�سات امتدت اأي�سًا اإىل القنوات التلفزيونية اخلا�سة. ففي 9 اأغ�سط�س، 

اأ�سدرت الهيئة العامة لال�ستثمار وال�رصكة امل�رصية ملدينة الإنتاج الإعالمي وال�رصكة امل�رصية 

وتوجيه  يوًما،   45 ملدة  الفراعني  قناة  بث  بوقف  اإدارًيا  قراًرا  )نايل�سات(  ال�سناعية  لالأقمار 

القرارات  ل�ستخدام  املتكررة  احلقوقية  النتقادات  رغم  الرتخي�س)18(،  ب�سحب  لها  الإنذار 

حممد  الرئي�س  اإهانة  تهمة  العامة  النيابة  وجهت  ثم  التلفزيونية،  القنوات  لإغالق  الإدارية 

مر�سي لتوفيق عكا�سة رئي�س القناة، يف ق�سية اتهامه بالتحري�س على قتل رئي�س اجلمهورية، 

والتعدي عليه بالإهانة، وتوجيه عبارات حتمل عيًبا ل�سخ�سه.

بحيادها  تخل  جديد  م�سدر  من  تدخالت  للدولة  اململوكة  التليفزيونية  القنوات  �سهدت  كما 

املفرت�س، وذلك بعدما توىل وزارة الإعالم وزير ينتمي جلماعة الإخوان امل�سلمني، وذراعها 

ال�سيا�سية حزب احلرية والعدالة، اإذ يتعر�س الإعالميون يف تلك القنوات للعقاب اإذا تطرقوا 

الربامج  �سيوف  نقد  عن  �سمتهم  حالة  يف  اأو  وقراراته،  اجلمهورية  رئي�س  ل�سيا�سات  بالنقد 

املتلفزة ل�سيا�سات الرئي�س، دون اأن يقوموا بالرد على تلك النتقادات. وهو ما حدث موؤخًرا 

ال�سيوف  اأحد  انتقاد  ب�سبب  للتحقيق  ا�ستدعاوؤه  مت  الذي  �سعيد«،  »نهارك  برنامج  طاقم  مع 

ا مع الإعالمية هالة فهمي، بعد اأن قدمت حلقة  حلزب احلرية والعدالة احلاكم)19(. وحدث اأي�سً

بعنوان »اأخونة الإعالم«، مما ت�سبب يف وقف برناجمها علي القناة الثانية الأر�سية)20(.

�سا�سة  علي  مرة  لأول  حمجبات  مذيعات  بظهور  �سمح  الإعالم  وزير  اأن  بالذكر  جدير 

التلفزيون اململوك للدولة، مربًرا ذلك باحرتام املعايري املهنية دون غريها. ذلك بالتاأكيد مبداأ 

مهم للغاية، غري اأن تلك القرارات يجب اأن تاأتي من جهاز م�ستقل، يدير العملية الإعالمية 

كلها، وي�سارك يف اتخاذها الإعالميون اأنف�سهم، خا�سة اأن الوزير يرف�س ظهور مذيعة بهائية 

على ال�سا�سة؛ لأنها ل تنتمي لدين �سماوي، وذلك وفقًا لت�رصيحات الوزير)21(.

ثانًيا- حرية االعتقاد وحقوق االأقليات الدينية:

مل ينجح الرئي�س مر�سي حتى الآن يف تخطي اإ�سكاليات تعامل الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك 

اأو املجل�س الع�سكري مع الأزمات الطائفية الطاحنة التي متر بها م�رص. ومازالت الدولة ل 
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تدرك خطورة التفاقم املتزايد لهذه امل�سكلة، وخا�سة مع �سعود قوى �سيا�سية، تنادي عالنيًة 

بطرح اأحادي ي�رص على النتقا�س من حقوق الأقليات الدينية واملذهبية والعقائدية واإق�سائها 

من حقوق املواطنة؛ لذا كان من املتوقع اأن تكون حماية حرية املعتقد وحقوق الأقليات الدينية 

علي قائمة اأولويات الرئي�س، نظًرا لأنها ق�سية وطنية ملتهبة خالل العقود الأربعة املا�سية، 

ف�ساًل عن اأهمية تبديد خماوف الكثريين ب�ساأن تاأثري انتماء الرئي�س جلماعة دينية، مل يعرف 

عنها موقف اإيجابي جتاه تلك الق�سايا.

كان الرئي�س قد اأوحى بتفهمه لتلك املخاوف عندما اأكد يف خطابه الأول لل�سعب علي كونه 

رئي�ًسا لكل امل�رشيني، كما �رشح نائب رئي�س اجلمهورية موؤخًرا بـاأن ما حدث مع الأقباط 

يف رفح يجعله ي�سعر بالعار، غري اأن املمار�سات الفعلية �سواء ملوؤ�س�سة الرئا�سة اأو �سائر اأجهزة 

الدولة مل تتغري، مل تتنب خطة حلماية حقوق الأقليات، ل�سيما احلق يف حرية املعتقد وممار�سة 

ال�سعائر، لذا �سهدت املائة يوم الأوىل للرئي�س اأزمات �ساخنة ذات اأبعاد دينية وجاء التعامل 

معها منطًيا وحلظًيا وم�سابًها لأ�سلوب النظام ال�سابق، فعلى �سبيل املثال:

معاقبة املواطن »حممد فهمي ع�سفور« بعقوبة احلب�س ملدة عام مع ال�سغل، بناًء علي . 1

ال�سيعي  الفكر  »بن�رص  اتهمته  التي  يوليو   26 اخلمي�س  الزيات  كفر  جنح  حمكمة  حكم 

اأنه يف كل  الفكر، ف�ساًل عن  يف م�رص«)22(  رغم عدم وجود ن�س قانوين يحظر هذا 

الأحوال ُي�سكل اعتداًء علي حرية التعبري والعتقاد.

حمافظة . 2 فاقو�س  مبركز  وفتاة  �ساب  حب�س  العامة  النيابة  قررت   2012 �سبتمرب   5 يف 

الذات  وجود  واإنكار  الإ�سالمي،  للدين  والإ�ساءة  الأديان،  ازدراء  بتهمة  ال�رصقية 

باإخالء  اأكتوبر   7 يف  ال�رصقية  مبحافظة  اجلزئية  فاقو�س  حمكمة  ق�ست  وقد  الإلهية، 

�سبيل ال�ساب والفتاة بكفالة مائة جنيه لكل منهما)23(. وتعد هذه الواقعة ا�ستمراًرا مل�سل�سل 

حماكمات ازدراء الأديان التي ت�سكل خطًرا ج�سيًما على حرية التعبري والعتقاد)24(.

يف 14 �سبتمرب قامت قوات ال�رصطة بالقب�س على املواطن “األبري �سابر عياد” واحتجازه . 3

دون اإذن من النيابة، وذلك بعد اأن جتمهر حتت منزل اأ�رصته جمموعة من املواطنني 

لعدد من  الدينية  التعاليم  فيها  ينتقد  الفيديوهات،  بع�س  األبري  ن�رص  بدعوى  الغا�سبني، 

الأديان، اجلدير بالذكر اأن والدة األبري ات�سلت بال�رصطة لتنقذهم من غ�سب املتجمهرين 

بتهمة  للنيابة  واأحالته  عليه،  وقب�ست  اأتت  ال�رصطة  اأن  اإل  املرج،  بحي  منزلهم  حتت 

ازدراء الأديان)25(.
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مت احلكم علي املدر�س بي�سوي كميل كامل من قبل حمكمة جنح �سوهاج باحلب�س �ست . 4

�سنوات يوم 18 �سبتمرب 2012 بدعوى ازدراء الدين الإ�سالمي واإهانة الرئي�س حممد 

مر�سي، فيما يعترب انتهاًكا وا�سًحا و�رصيًحا حلرية الراأي والتعبري)26(.

�سغوط . 5 اإىل  قبطية  اأ�رش  عدة  تعر�ست  �سبتمرب،   27 يوم  بداأت  التي  رفح  اأحداث  يف 

�سد  هجوم  اإثر  ق�رصًيا،  وتهجريهم  منازلهم  مغادرة  علي  اأجربتهم  تهديد،  وحمالت 

ممتلكاتهم، �سنته جمموعة من الأفراد ل تزال هويتهم جمهولة، كما تواطاأت ال�سلطات، 

وتخلت عن واجبها نحو حماية املواطنني واأ�سهمت يف ا�ستمرار التهجري)27(.

مدر�سة الدرا�سات الجتماعية مبدر�سة نزلة عبد الاله . 6 “نيفني نادي جاد ال�سيد”  اتهام 

امل�سرتكة مبدينة اأ�سيوط، بازدراء الأديان، وذلك على خلفية �رشحها لأحد الدرو�س 

مبادة الدرا�سات الجتماعية، حيث قام بع�س اأع�ساء الدعوة ال�سلفية با�سطحاب اأحد 

الأطفال باملدر�سة لتقدمي بالغ يتهمها بهذه التهمة، وقد مت القب�س عليها وحتويلها للنيابة 

التي قررت اإخالء �سبيلها على ذمة الق�سية)28(.

اأوقات العنف . 7 اأبرز مظاهر تق�سري الدولة يف حماية الأرواح واملمتلكات يف  اأحد  لعل 

ب�سبب  اندلعت  والتي   ،2012 يوليو  يف31  ده�سور  قرية  اأحداث  يف  جتلت  الطائفي، 

مواطن  يد  على  اخلطاأ  بطريق  م�سلم  �ساب  وفاة  عقب  الطائفي،  الحتقان  من  حالة 

القرية،  �ست�سهدها  اأحداث عنف  ثمة  اأن  اإىل  ت�سري  الدلئل  بالقرية. كانت كل  م�سيحي 

لكن وبدًل من اأن حتمي ال�رصطة املواطنني امل�سيحيني بالقرية، طالبتهم برتك منازلهم 

اأ�سفر عن  والقرية باأكملها حتى انتهاء موجة الغ�سب، ومل تقم بتاأمني ممتلكاتهم، مما 

حرق و�سلب ونهب حمال ومنازل وممتلكات العائالت امل�سيحية)29(. يف الوقت ذاته مل 

تتم حماكمة مرتكبي جرائم احلرق والنهب، واأفرجت النيابة العامة عن كل املقبو�س 

عليهم يف تلك اجلرائم يف بداية �سبتمرب 2012، كما اأنه يف اإطار احلل العريف واإثبات 

ح�سن النوايا، ا�سطر املواطنون امل�سيحيون للتنازل عن املحا�رص التي كانوا قد حرروها 

بحرق و�سلب ممتلكاتهم)30(.

لعل ا�ستمرار الدولة يف التغا�سي عن و�سع ملف الأقليات الدينية على اأولوية اهتماماتها 

اأحد اخطر النتهاكات يف الفرتة املقبلة، فعلى مدى العقود الأربعة املا�سية  هو م�سدر لتفاقم 

مل متانع الدولة يف ا�ستخدام التعليم والإعالم كاآليات تكر�س لعدم العرتاف بالتعددية الدينية 

واملذهبية، مما انعك�س يف ال�سلوك املجتمعي اليومي و�ساعد يف منو موجات الحتقانات الطائفية 
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على مدار عقود. ول�سديد الأ�سف تك�سف مداولت اجلمعية التاأ�سي�سية عن اأن م�رصوع الد�ستور 

اأتباع  على  الدينية  ال�سعائر  ممار�سة  حق  على  املعتقد  حرية  »َيق�رص  له  الإعداد  يجري  الذي 

الأديان ال�سماوية. وهو ن�س مييز بني املواطنني على اأ�سا�س الدين، ويهدر احلق يف املواطنة 

واملجتمع،  الدولة  بني  العالقة  تنظيم  هو  د�ستور  لأي  الأ�سا�سي  الهدف  اأن  برغم  املت�ساوية، 

ولي�س تبني و�سائل لقمع اأفراد وجماعات حل�ساب اأيديولوجيات خا�سة بالأغلبية ال�سيا�سية يف 

حلظة و�سع الد�ستور«)31(.

اإن اأحد اأبرز جتليات م�سهد ثورة 25 يناير هو م�سهد الندماج الوطني املتجاوز لالأعراق 

والديانات والعقائد، الأمر الذي يفرت�س اأن يتيح للدولة امل�رصية فر�سة غري م�سبوقة لتجاوز 

الإجرامي  الأ�سلوب  عن  وتخلت  ا�ستغاللها،  احلكم  موؤ�س�سات  اأح�سنت  اإن  املا�سي  احتقانات 

الذي كانت تتعامل به اأجهزة مبارك مع هذا امللف، وتوظيفه حل�ساب اأهداف �سيا�سية انتهازية 

�سعيفة.

ثالًثا- ممار�ضات ال�ضرطة وال�ضرورة امللحة لالإ�ضالح االأمني:

تك�سف املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سي عن الغياب الكامل مللف الإ�سالح 

الأمني املنهجي، الذي ي�سمن القطيعة مع ما�سي الدولة البولي�سية ال�ستبدادية، ويعيد للجهاز 

اأن�سئ من اأجلها، برغم ا�ستمرار ال�رصطة يف  ال�رصطي دوره واأهدافه اجلنائية والوقائية التي 

لعل  املختلفة.  الأمنية  الأزمات  مع  التعامل  نف�سها يف  بالفل�سفة  القدمية  ال�سيا�سات  اأغلبية  اتباع 

الأوىل هي و�سع  يوم  املائة  اتباعها يف  الرئا�سة  موؤ�س�سة  ينبغي على  التي كان  الأمور  اأب�سط 

اخلطوط احلمراء التي ينبغي لأي جهاز اأمني األ يتجاوزها، واعتماد جزاءات قانونية رادعة 

ملن يتجاوزها، ملنع تلك الأجهزة من جتاوز �سالحياتها الد�ستورية. وهي خطوات اأولية ب�سيطة 

ميكن اأن ت�سبق م�ساريع اإعادة هيكلة ال�رصطة والأجهزة الأمنية عموًما، التي تقدم بها عدد من 

املنظمات احلقوقية، وائتالفات �سباط واأمناء ال�رشطة بعد الثورة. ل�سك اأن اإ�سالح الأجهزة 

الأمنية يتعلق برمته بتوافر الإرادة ال�سيا�سية لدى النظام ال�سيا�سي احلايل لتفكيك اأوا�رص الدولة 

البولي�سية، ما نخ�ساه اأن اجلرائم التي ارتكبت يف عهد الرئي�س ال�سابق واملجل�س الع�سكري ميكن 

اأن تتكرر يف عهد الرئي�س احلايل، اإذا مل تتوفر تلك الإرادة ال�سيا�سية، وموؤ�رصات املائة يوم 

الأوىل حلكم الرئي�س اجلديد تدعو للقلق.
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1- �ضيا�ضات وزارة الداخلية فى التعامل مع االأزمات االأمنية:

على مدار 31 عاًما اعتادت وزارة الداخلية العمل حتت مظلة قانون الطوارئ، من خالل 

ال�سابق حممد  الرئي�س  اأثناء فرتتي حكم  انقطاع  ب�سكل متوا�سل دون  الطوارئ  اإعالن حالة 

ح�سني مبارك واملجل�س الع�سكري يف اأعقاب تنحي مبارك، اإذ مل تنقطع تلك احلالة اإل يف اأول 

يونيو 2012 بانتهاء املدة املقررة بعد اآخر جتديد لها. طوال فرتة اإعالن حالة الطوارئ �سهدت 

القب�س  اأعمال  الداخلية يف  الإن�سان، وتو�سعت وزارة  لها حلقوق  انتهاكات ل ح�رص  م�رص 

جائرة  ا�ستثنائية  ملحاكمات  واأحالتهم  القانون،  باأحكام  التقيد  دون  وتفتي�سهم  الأ�سخا�س  على 

والتنكيل بهم وباأقربائهم، وكذا زيادة حالت الختفاء الق�رصي والتعذيب حتى حتول لأ�سلوب 

منهجي لرجال ال�رصطة.

التعامل مع مهامها  الداخلية ومهنيتها يف  اأداء وزارة  ا على  اأي�سً انعك�س ذلك ب�سكل �سلبي 

ومع املواطنني، حيث اإن عملها لفرتة طويلة دون التقيد بالقانون، ودون رقابة حقيقية على 

حتقيقات  اإجراء  من  بدًل  الع�سوائي،  والقب�س  للتعذيب  اللجوء  ا�ست�سهالها  يف  اأ�سهم  اأدائها، 

وحتريات جدية)32(، وبالتايل انخف�ست الكفاءة املهنية لأفرادها واأجهزتها. تو�سح املائة يوم 

الأوىل من فرتة حكم الرئي�س حممد مر�سي اأن وزارة الداخلية مل تتخل عن تلك الفل�سفة نف�سها 

يف التعامل مع الأزمات الأمنية.

• املطالبة بعودة الطوارئ	

يف حوار اأجرته جريدة امل�رصي اليوم يف31 اأغ�سط�س 2012 مع اللواء اأحمد حلمي م�ساعد 

وزير الداخلية لالأمن العام، طالب بعودة حالة الطوارئ، نظًرا للمرحلة احلرجة التي متر بها 

ا مع ت�رصيحات وزير الداخلية يف الثالث من اأغ�سط�س، وهو  م�رص.)33( وهو ما يتما�سى اأي�سً

اليوم الأول لتوليه مهام الوزارة، والتي قال فيها اإن الوزارة تعكف على اإعداد قانون جديد، 

بدياًل عن قانون الطوارئ.

اجلدير بالذكر اأن املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية قد علق حينذاك على ت�رصيح 

ت�رشيعات  ل�ستحداث  حتتاج  ل  لل�سارع،  الن�سباط  اإعادة  اأن  اإىل  م�سرًيا  الداخلية،  وزير 

جديدة)34(. اإل اأنه ل توجد معلومات ت�سري اإيل اأن املوقف الذي عرب عنه املتحدث با�سم الرئي�س 

هو اأكرث من ر�سالة طماأنة للراأي العام. فلو كان الت�رصيح يعك�س موقًفا رئا�سًيا جاًدا، ل�سدرت 

ب�ساأنه تعليمات وا�سحة، ولكن لأن ذلك مل يحدث، فقد عاد م�ساعد وزير الداخلية بعد ذلك بعدة 

اأ�سابيع ليطالب بعودة الطوارئ، ف�ساًل عن تبني وزارة الداخلية لقرتاح قوانني وتعديالت 
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ذات طبيعة ا�ستثنائية وقمعية علي عدة قوانني ذات �سلة بحرية التعبري.

• وزارة الداخلية تعيد طرح عدة م�رشوعات لقوانني قمعية حتت م�سمى ا�ستعادة الأمن	

اأعادت  اإنها  بل  الطوارئ،  بقانون  العمل  اإعادة  يف  الداخلية  وزارة  مطالب  تنح�رش  مل 

النفالت  مظاهر  على  والق�ساء  الأمن،  ا�ستعادة  بدعوى  لقوانني؛  م�رصوعات  عدة  اقرتاح 

وقمعية،  ت�سلطية  طبيعة  ذات  املقرتحة  القوانني  تلك  بنية  جاءت  اجلرمية.  وحماربة  الأمني 

وم�سوبة بعيوب قانونية ومطاعن د�ستورية عليها. من هذه القوانني: قانون “حماية املجتمع من 

قانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم 34 ل�سنة 2011 ب�ساأن جترمي العتداء على  اخلطرين”، 

حرية العمل، واملعروف با�سم “قانون جترمي الإ�رصابات”، وقانون ب�ساأن “تنظيم املظاهرات 

يف الطرق العمومية”، وقانون بتعديل بع�س اأحكام قانون العقوبات.

كان وزير الداخلية قد اأو�سح رًدا على �سوؤال ملدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 

املقرتحة  والتعديالت  القوانني  اأن  الإن�سان)35(،  حقوق  منظمات  من  عدد  مع  اجتماع  خالل 

كانت وزارة الداخلية تقدمت بها اإىل الربملان قبل حله، وقبل موعد انتهاء حالة الطوارئ يف 

نهاية مايو املا�سي، وذلك لكي ت�سد الفجوة الناجمة عن عدم �رشيان قانون الطوارئ، ولكن 

الربملان مل يتمكن من البت يف املقرتحات، نظًرا لزدحام جدول اأعماله.

تتبنى القوانني املقرتحة توجًها قمعًيا، من حيث غمو�س الفعل املعاقب عليه، بغية التو�سع 

للحرية،  ال�سالبة  بالعقوبات  وحما�رصتها  العامة،  واحلريات  احلقوق  وتقييد  التجرمي،  يف 

والغرامات املالية الباهظة، رغم اأن ظاهر اأ�سماء م�رصوعات تلك القوانني يبدو كاأنها تهدف 

اأنها  ن�سو�سها جند  بالتمعن يف  اأنه  اإل  امل�رصي،  ال�سارع  اإىل  والطماأنينة  الأمن  ا�ستعادة  اإىل 

الدولية  املواثيق  حتميها  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  لتقييد  ال�رصطة  يد  اإطالق  اإىل  تهدف 

اإحياء مواد  اأعادت  املقرتحة  القوانني  تلك  بع�س  اأن  ف�ساًل عن  املتعاقبة،  امل�رصية  والد�ساتري 

قانونية قدمية، �سبق اأن حكمت املحكمة الد�ستورية بعدم د�ستوريتها، مثل قانون حماية املجتمع 

من اخلطرين، والذي يعد اإعادة اإنتاج لقانون ال�ستباه، وقانون جترمي العتداء على حرية 

ا يف  العمل، الذي يجرم الإ�رصاب، والذي اأدخلت عليه تعديالت مقرتحة؛ بغية تطبيقه اأي�سً

غري حالت الطوارئ.

ر لهذه القوانني املقرتحة اأن ُتعتمد، فاإنها �ستوؤدي عملًيا اإىل ا�ستعادة عنا�رص اأ�سا�سية  اإذا ُقدرّ

التع�سفية  ال�ستثنائية  ال�سلطات  تقنني  ثم  ومن  لإعالنها،  حاجة  دون  الطوارئ،  حالة  من 
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بها  تتمتع  اأن  امل�رصية  املحاكم  واأحكام  الدوىل  القانون  لقواعد  طبًقا  يجوز  ل  التي  لل�رصطة، 

اأو كعنوان. ولعل �سلوك  حتى يف حالة الطوارئ، ولكنها ل حتمل وزر الطوارئ كقانون 

ال�رصطة يف اأحداث ده�سور ورفح الذي اأ�رصنا اإليه يف ق�سم حرية العتقاد لي�س ا�ستثناًء، ولكن 

ا اأثناء مذبحة  الأكرث فداحة خالل املائة يوم، اأنه �سلوك متكرر، يعيد اإىل الأذهان موقفها اأي�سً

بور�سعيد التي جرت قبل تويل الرئي�س حممد مر�سي احلكم.

2- انتهاك ال�ضرطة حلقوق االإن�ضان، واحلق فى ال�ضالمة اجل�ضدية وعدم التعذيب:

ل �سك اأنه قد حدث تراجع يف انتهاكات ال�رصطة حلقوق الإن�سان، باملقارنة مع ممار�سات 

ال�رصطة قبل الثورة، وخا�سة فيما يتعلق بالتعذيب وقمع اأعمال الحتجاج ال�سلمي، ولكن يبقي 

من غري املوؤكد اإذا كان هذا الرتاجع قد ارتبط مبراجعة جذرية ل�سيا�سات الوزارة، ام اأن ذلك 

وا�سطالع  الع�سكري،  املجل�س  ال�رصطة يف ظل حكم  دور  ملحدودية  نتيجة  لعوامل عار�سة 

اأداء  موؤ�رصات  واأن  خا�سة  المن؟  حفظ  يف  النطاق  وا�سعة  مب�سئوليات  الع�سكرية  ال�رصطة 

ال�رصطة بعد انتهاء حكم املجل�س الع�سكري تثري القلق.

بالتعذيب  ال�رصطة  قوات  �سحقتها  ما  كثرًيا  التي  الإن�سانية  الكرامة  اأجل  من  الثورة  قامت 

علي  الرئي�س  ي�سعها  اأن  املفرت�س  من  كان  والتي  واملعتقالت،  ال�سجون  يف  املهينة  واملعاملة 

قائمة اأولوياته، اإل اأن ا�ستمرار ممار�سات التعذيب يف ال�سجون واأماكن الحتجاز توا�سلت 

خالل املائة يوم، ويف ال�سطور التالية نتطرق لبع�س الوقائع:

يف 2 اأغ�سط�س، وقعت ا�ستباكات عنيفة بني �سكان منطقة رملة بولق وبني ال�رصطة - 1

اإثر مقتل اأحد املواطنني على يد اأحد �سباط ال�رشطة، مما اأدى لإلقاء ال�رشطة القب�س 

الأحداث،  اعتقلتهم من موقع  ال�رصطة مبن  قوات  تكتف  ال�سكان، مل  العديد من  على 

حيث قامت بعد خم�سة اأيام مبداهمة املنطقة وحتطيم املنازل واملحال التجارية واعتقال 

وترويع ال�سكان، الأمر الذي انتهي باعتقال 75 مواطن، مت الإفراج عن معظمهم فيما 

بعد لعدم �سلتهم بالواقعة، ويف الوقت ذاته مت اإطالق �رصاح �سابط الأمن املتهم بقتل 

املواطن)36(.

القب�س - 2 مت  الذي  رم�سان  اأنور  الله  عبد  الطفل  تعذيب  مت  بولق  رملة  اأحداث  اأثناء 

عليه يف �سياق الأحداث يوم 3 اأغ�سط�س، وتعر�س لل�رصب مما اأدي اإيل ك�رص اأ�سنانه 
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الأمامية)37(.

العام - 3 النائب  اإىل  ببالغ  الع�سكرية”  للمحاكمات  “ل  تقدمت جمموعة  اأغ�سط�س  يف 28 

النبي  اإبراهيم عبد  بالكهرباء واحلب�س النفرادي لعمرو  ب�ساأن واقعة �رصب وتعذيب 

مباحث  رئي�س  الدين  ح�سام  ال�سابط  يد  على  النطرون2،  وادي  �سجن  يف  اإبراهيم 

ال�سجن. عمرو حُماكم ع�سكرًيا يف ق�سية 2011/311 �سمال �سربا اخليمة ع�سكري. كما 

تقدمت املجموعة نف�سها ببالغ ب�ساأن �سل�سلة من وقائع التعذيب والنتهاك التي تعر�س 

لها خالد طلعت اأبو اليزيد مقداد يف �سجن وادي النطرون1، والذي مت القب�س عليه يف 

اأبريل للت�سامن مع اجليزاوي، وحكمت املحكمة  مظاهرة ال�سفارة ال�سعودية يوم 28 

الع�سكرية عليه باحلب�س 6 اأ�سهر يف ق�سية رقم 2012/2530 جنح ع�سكرية �رصق)38(.

واملقاهي - 4 املحال  لبع�س  مداهمتها  اأثناء  غمر  ميت  �رصطة  قوات  قامت  �سبتمرب   16 يف 

وتك�سري  املوجودين  و�سب  ب�رصب  التعديات  اإزالة  م�سمى  حتت  البلد  و�سط  مبنطقة 

معدات بع�س املحال واملقاهي، وقد اأ�سفرت الأحداث عن وقوع قتيلني من اأبناء القرية 

بعد  والثاين  الق�سم،  داخل  تعذيبه  بعد  الأول  غمر،  ميت  �رشطة  ق�سم  �سباط  يد  على 

اإطالق الر�سا�س احلي عليه خارج الق�سم، بالإ�سافة اإىل عدد من امل�سابني)39(.

3- تعامل وزارة الداخلية مع اأعمال االحتجاج والتظاهر ال�ضلمي)40(:

يعترب قمع قوات ال�رصطة لالأ�سكال املختلفة لالحتجاج، ل�سيما التجمع ال�سلمي والتظاهر، 

من اأبرز اإ�سكاليات ممار�سة املواطنني لهذا احلق؛ فعلى مدار اأكرث من ثالثني عاًما متت مواجهة 

الحتجاجات ال�سلمية با�ستخدام القوة املفرطة. ولعل اأو�سح مثال على ذلك كان طريقة تعامل 

اأحداث  الثورة مع املتظاهرين يف  يناير، ثم بعد  قوات ال�رصطة مع املتظاهرين يف ثورة 25 

اأن  ا�ستاد بور�سعيد. فرغم  الداخلية عقب جمزرة  اأو يف حميط وزارة  �سارع حممد حممود 

فاإنها تتحول يف  الدور الأ�سا�سي لقوات ال�رصطة هو حماية املتظاهرين وعدم التعر�س لهم، 

اأغلب الحيان اإىل القمع، بل قد يت�سبب ذلك يف وقوع قتلى وجرحى، ف�ساًل عن العتقالت 

الع�سوائية باأعداد كبرية.

اإن م�سئولية ال�رصطة يف حماية املتظاهرين، تعني اأن تكون موجودة يف الأماكن املحددة 

للتظاهر اأو لالحتجاج. اإن غيابها لي�س �سلوًكا اإيجابًيا، بل ميكن اأن يكون اأحياًنا تواطوؤًا ب�سكل 
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غري مبا�رص على قيام اآخرين بقمع املتظاهرين. اإن الدور املنظم الذي يلعبه اأن�سار واأع�ساء 

ال�سلمي  اأعمال الحتجاج والتظاهر  بع�س  قمع  احلزب احلاكم »حزب احلرية والعدالة« يف 

–الذي تناوله تقدمي التقرير– يجب اأن يحظى باهتمام وزارة الداخلية. اإن كون القمع تقوم 
به اأطراف اأخرى ل يعفى وزارة الداخلية من م�سئوليتها عن تلك الأعمال، مبا يف ذلك ما قد 

ينجم عنها من اإ�سابات اأو وفيات، بل اإن الأمر ي�ستوجب بياًنا �سيا�سًيا من رئي�س الوزراء اأو 

وزير الداخلية يف هذا الأمر.

كان يفرت�س اأن متتلك موؤ�س�سة الرئا�سة منهًجا جديًدا ينظم العالقة بني ال�رصطة واملواطن، 

ينطلق من قيم ثورة 25 يناير، اإل اأن ما بدا من تعامل ال�رصطة مع هذه الق�سايا خالل املائة 

يوم املا�سية يك�سف عن تغيري حمدود يف موروث ال�رصطة من ممار�سات نظام مبارك. فقد 

منها على  ال�سلمي  املختلفة لالحتجاج  الأ�سكال  العنف يف مواجهة  ا�ستخدام  �سيا�سات  توا�سلت 

�سبيل املثال ل احل�رص:

قامت قوات ال�رصطة وقوات اجلي�س بف�س اعت�سام عمال م�سانع �سرياميكا كليوباترا - 1

بالقوة يوم 17 يوليو 2012، ووقعت ا�ستباكات مع قوات الأمن، انتهت باإ�سابة اأكرث 

م�سيلة  قنابل  با�ستخدام  الأمن  قوات  قامت  كما  اآخرين.   6 واعتقال  عاماًل،   20 من 

للدموع بكثافة مما اأدى اإىل بع�س الختناقات)41(.

يف اليوم الثاين من اإ�رصاب عمال هيئة النقل العام يوم 16 �سبتمرب 2012 قامت قوات - 2

الأمن املركزي مبحا�رصة العمال امل�رصبني يف جراجات اإمبابة واأثر النبي واملظالت، 

ثم اقتحمت جراج اإمبابة، واألقت القب�س على طارق البحريي، اأحد قيادات الإ�رصاب 

واملتحدث الر�سمي با�سم النقابة امل�ستقلة، وحولته للنيابة بتهم التحري�س علي الإ�رصاب، 

والعتداء علي حرية العمل)42(.

يف 17 �سبتمرب قامت قوات الأمن بف�س اعت�سام طالب جامعة النيل بالقوة، وبا�ستخدام - 3

اأ�ساليب العنف كال�رصب وال�سحل مع الطالب املعت�سمني واأولياء اأمورهم)43(.

يف الأول من اأكتوبر 2012 مت القب�س على حممد �سمري دروي�س واإ�سالم حممد البدري - 4

و حممود حممد ر�ساد من اأمام املدينة اجلامعية جلامعة اأ�سيوط اأثناء تغطيتهم لفعاليات 

اإ�رصاب طالبات املدينة اجلامعية، تنديًدا ب�سوء اخلدمات املعي�سية داخل املدينة، وذلك 

ملوقع املر�سد الطالبي التابع ملوؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري، وحترر حم�رص �سدهم رقم 

12928 ل�سنة2012 جنح ق�سم اأول اأ�سيوط، يتهمهم فيه بالعتداء بال�رشب على اأفراد 
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الأمن والعتداء على حرم املدينة اجلامعية للطالبات، ومت الإفراج عنهم يوم 2 اأكتوبر 

.)44(2012

4- حاالت اختفاء ق�ضري:

قبل الثورة كانت التظاهرات والحتجاجات منا�سبة لختطاف الن�سطاء ال�سيا�سيني كان هذا 

�سلوًكا مفهوًما من نظام �سلطوي بولي�سي، ي�ستهدف تكميم الأفواه وواأد املعار�سة، اإل اأنه رغم 

�سقوط ذلك النظام، مازال الن�سطاء ال�سيا�سيون يتعر�سون لالختطاف واملالحقة نذكر منها:

• بجامعة 	 )طالبة  ه�سام  ال�سيد  حممد  بدرية  اختطاف  مت  يوليو 2012   19 اخلمي�س  يف 

قبل  من  وذلك  العبا�سية،  اأحداث  يف  امل�سعفات  ومن  �سيا�سية،  نا�سطة  وهي  الأزهر( 

جمهولني. وظل هاتفها مغلًقا ملدة يومني اإىل اأن اأُطلق �رصاحها يوم ال�سبت 21 يوليو، 

حيث ُعرث عليها يف منطقة رم�سي�س، اأثناء اختطاف بدرية جرى تعذيبها بح�سب ما ورد 

الن�سائي  بالتنظيم  عالقتها  وعن  »حازمون«  حركة  عن  ا�ستجوابها  ومت  �سهادتها،  يف 

حلملة حازم �سالح اأبو اإ�سماعيل)45(.

• تعر�س النا�سط ال�سيا�سي اأن�س الع�سال يف م�ساء اخلمي�س 26 يوليو لالختطاف، وظل 	

مت  قد  وكان  الهالل.  مب�ست�سفى  عليه  عرث  حني  يوليو،   28 ال�سبت  م�ساء  حتى  مفقوًدا 

القب�س عليه قبل ذلك اأثناء اأحداث العبا�سية، ومت �سحله مما اأدى اإىل اإ�سابات بالغة. اأن�س 

من املتهمني يف ق�سية العبا�سية، وكان ينتظر النطق باحلكم يف نف�س يوم اختطافه)46(.

رابًعا- حرية الن�صاط االأهلي والنقابي:

متثل هذه القطاعات ركائز اأ�سا�سية يف اأي دولة دميقراطية، فاملنظمات الأهلية والنقابات 

العمالية هي اأطر حيوية للمواطنني من خمتلف الفئات العمرية والجتماعية وال�سيا�سية للتعبري 

املجالت،  جميع  يف  جمتمعاتهم  تنمية  يف  وامل�ساهمة  م�ساحلهم،  عن  والدفاع  مطالبهم  عن 

تعامل  يك�سف  لذا  حقوقهم؛  علي  التنفيذية  واأجهزتها  الدولة  قبل  من  تعديات  اأي  ومواجهة 

ال�سلطات مع هذه الأطراف عن طبيعة توجهاتها واأولوياتها يف التعامل مع املجتمع ككل.
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1- حرية الن�شاط الأهلي:

التاأمينات وال�سئون الجتماعية  ما زالت حكومة الرئي�س حممد مر�سي، وخا�سة وزارة 

الأهلية،  اجلمعيات  اأن�سطة  �سد  تتعنت  الدولة  يف  ال�سلة  ذات  والأمنية  الإدارية  والأجهزة 

اأ�سد قمًعا من القانون احلايل رقم 84 ل�سنة 2002. فخالل املائة  بل وحتاول تقييدها بقوانني 

يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سي، ا�ستاأنفت وزارة التاأمينات وال�سئون الجتماعية 

احلايل،  القانون  من  قمًعا  اأ�سد  قانون  لتمرير  مبارك–  عهد  منذ  تتوقف  مل  –التي  حماولتها 

حقوق  جلنة  رف�سته  الذي  نف�سه  القانون  م�رصوع  وهو  الوطنية”،  ال�سيادة  “حماية  بدعوى 

الإن�سان مبجل�س ال�سعب يف �سهر مار�س املا�سي، وذلك لتقييده ن�ساط اجلمعيات الأهلية وعدم 

ات�ساقه  مع املعايري الدولية حلرية التنظيم.

التي  الأهلية،  اجلمعيات  احلملة �سد  الجتماعية  ال�سئون  ا�ستاأنفت وزارة  نف�سه  الوقت  يف 

كان قد بداأها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة، والتي ت�ستهدف ت�سويه �سورة اجلمعيات الأهلية 

اأكرث قمًعا لها. ففي موؤمتر �سحفي عقدته وزارة  كو�سيلة لتهيئة املناخ املنا�سب لتمرير قانون 

التاأمينات وال�سئون الجتماعية يوم اخلمي�س املوافق 4 اأكتوبر �رصح ال�سيد امل�ست�سار القانوين 

للوزارة باأن الوزارة قد رف�ست متوياًل لبع�س اجلمعيات الأهلية من جهات اأجنبية لها عالقة 

باإ�رصائيل)47(، دون اأن يذكر اأ�سماء تلك اجلهات املانحة، ونوع العالقة التي تربطها باإ�رصائيل، 

اأو اجلمعيات امل�رصية التي كانت �ستتلقى هذا التمويل. وهو اأ�سلوب اأمني �سبق جتريبه، ي�ساعد 

الواقعة  حدوث  على  واحًدا  دلياًل  يقدم  ل  اأنه  رغم  اجلمعيات،  كل  على  التهام  تعميم  على 

ذاتها، ف�ساًل عن اأن ما ي�سمى “جهات اأجنبية لها عالقة باإ�رصائيل” هي �سفة تنطبق على اأغلبية 

املوؤ�س�سات الدولية املالية وغري املالية يف العامل، وعلى راأ�سها الأمم املتحدة.

2- حرية العمل النقابي:

يعك�س تعامل الأجهزة الإدارية وال�سلطات التنفيذية يف الدولة مع املطالب العمالية، حتيًزا 

مل�سرية  املعرقلة  الفئوية  باملطالب  الدائم  تو�سيفها  خالل  من  �سدها  وا�سحا  واجتماعًيا  �سيا�سًيا 

الإ�سالح القت�سادي، وهو خطاب املجل�س الع�سكري ذاته. كما ظلت النقابات امل�ستقلة مهم�سة 

 39 ف�سل  وجرى  ملحوظ،  ب�سكل  العمال  مطالب  جتاهل  ومت  يوم،  املائة  فرتة  خالل  متاًما 

عاماًل من قيادات النقابات امل�ستقلة، وحتويل 32 نقابًيا للنيابة العامة بتهمة الإ�رصاب، واحلكم 

باحلب�س ثالث �سنوات على خم�سة نقابيني، وحتويل الع�رصات للتحقيقات الإدارية)48(.
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ا�ستمراًرا ملوقف املجل�س  النقابية ي�سكل  اأن موقف احلكومة الراف�س لقانون احلريات  كما 

الع�سكري والأغلبية الربملانية مبجل�س ال�سعب املنحل ونظام احلكم ال�سابق، حيث مل تتخذ اأي 

خطوات جدية نحو تبني القانون. بل على العك�س طرح وزير القوى العاملة والهجرة ال�سيد خالد 

الأزهري القيادي بجماعة الإخوان امل�سلمني م�رصوعا بقانون لتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 

35 ل�سنة 1976 ب�ساأن النقابات العمالية، ل يعرتف مببداأ التعددية النقابية والنقابات امل�ستقلة، 

املنظمات  اإدارات  جمال�س  اإىل  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأع�ساء  و�سول  على  ي�ساعد  ولكنه 

النقابية، على النحو نف�سه الذي جرى به “اأخونة” املوؤ�س�سات ال�سحفية اململوكة للدولة.

خام�ًضا- املحاكمات الع�ضكرية:

توا�سلت اإحالة املدنيني للمحاكمات الع�سكرية اأثناء رئا�سة الدكتور مر�سي مما يخالف املبادئ 

الراأي،  و�سجناء  املعتقلني  عن  الفوري  بالإفراج  الإن�سان  حقوق  منظمات  ومطالب  الدولية 

ومراجعة اأو�ساع املدانني منهم، مبا ي�سمن ملن ُقدموا ملحاكمات ا�ستثنائية اإعادة حماكمتهم مرة 

اأخرى اأمام قا�سيهم الطبيعي)49(.

ق�ست املحكمة الع�سكرية يوم الأربعاء 25 يوليو بحب�س 7 من معتقلي العبا�سية ملدة ترتاوح 

بني3 �سهور و5 �سنوات مع النفاذ، يف حني حكمت برباءة 17 اآخرين من التهم املن�سوبة اإليهم. 

كما متت اإحالة ثالثة من اأع�ساء احلزب امل�رصي الدميقراطي الجتماعي اإىل النيابة الع�سكرية 

يوم 12 يوليو 2012، ولكن اأُفرج عنهم لحًقا نتيجة لل�سغوط ال�سيا�سية التي قام بها احلزب 

اأن هناك  اأكدت  الع�سكرية«  اأن »جمموعة ل للمحاكمات  ومنظمات حقوق الإن�سان)50(. كما 

اأربعة الأطفال مازالوا حمتجزين بال�سجون احلربية)51(.

التو�ضيات:

يف بداية املائة يوم اأر�سل ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية امل�ستقلة مذكرة jت�سمن 

جمموعة من املقرتحات والإ�سالحات احلقوقية غري املكلفة، والتي تتطلب توافر اإرادة �سيا�سية 

لالإ�سالح، ولكن نظًرا لأن رئي�س اجلمهورية مل ي�سع يف اأولوياته ق�سايا حقوق الإن�سان، 

وبالتايل مل تتوافر الإرادة ال�سيا�سية الالزمة، فاإن هذا التقرير يعيد التذكري ببع�س التو�سيات 

اأن  اآماًل  يوم،  املائة  ممار�سات  واقع  من  جديدة  تو�سيات  اإليها  م�ساًفا  املذكرة،  يف  الواردة 
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ت�ساعد درو�س املائة يوم الأوىل يف تدارك الأمر، وتبني خطة �ساملة لالإ�سالح، ت�ساعد على 

املائة  اأفق ما بعد  التي تلوح يف  املائة يوم، وجتنب الأزمات الكربى الأخطر  ت�سميد جراح 

يوم.

تعهدات يقطعها الرئي�س على نف�ضه:

م�رص. من . 1 عليها  �شدقت  التي  الإن�شان  الدولية حلقوق  التفاقيات  وتنفيذ  احرتام 

باحرتام  بالتعهد  يكتفي  واأل  اللتزام،  هذا  يعلن  اأن  اجلمهورية  لرئي�س  ال�رصوري 

التفاقيات الدولية ب�سكل عام، فاملمار�سة الفعلية يف عهد الرئي�س ال�سابق اأو حتت حكم 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  طماأنة  فقط  هو  املق�سود  اأن  اأو�سحت  الع�سكري  املجل�س 

واإ�رصائيل بخ�سو�س اللتزام باتفاقية كامب ديفيد. ونظًرا ل�سجل احلكومات امل�رصية 

املتعاقبة املوؤ�سف يف جمال حقوق الإن�سان، وال�سكوك التي ت�ساور الراأي العام امل�رصي 

حلقوق  الدولية  باملعايري  حزب،  اإىل  ينتمي  دولة  رئي�س  التزام  مدى  حول  والدويل 

اللتزام من  هذا  بتاأكيد  اجلمهورية  يبادر رئي�س  اأن  املنا�سب  يكون من  فقد  الإن�سان، 

املبادرة  اإن  بجنيف.  الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم  جمل�س  اأمام  يلقيه  خطاب  خالل 

الداخل  يف  م�رص  �سيا�سة  مع  بالقطيعة  �رصيح  اإعالن  مبثابة  �ستكون  كهذه،  بخطوة 

واخلارج املعادية حلقوق الإن�سان يف العهود ال�سابقة.

وا�ستقالل . 2 الق�ساء،  واأحكام  القانون،  �سيادة  ملبداأ  الظروف  كل  يف  املطلق  الحرتام 

ال�سلطة الق�سائية، وعدم التدخل يف �سئونها.

كفالة حق التظاهر والجتماع ال�سلميني بكافة �سورهما، واإلزام اأجهزة الأمن بتاأمينهم . 3

جماعة  واأع�ساء  اأن�سار  اعتداءات  من  ذلك  يف  مبا  فيهم،  امل�ساركني  �سالمة  وحماية 

الإخوان امل�سلمني وذراعها ال�سيا�سية “حزب احلرية والعدالة”.

ت�سجيع تعيني املراأة يف املنا�سب ال�سيا�سية والإدارية العليا، ومتثيلها يف املجال�س املنتخبة . 4

مبا يتنا�سب مع كونها متثل ن�سف املجتمع. واتخاذ الإجراءات الالزمة، ملواجهة اأعمال 

التحري�س والتحر�س �سد الن�ساء، وحماولة اإق�سائهن من املجال العام.

اللتزام ب�سمان احلريات الدينية، وو�سع حد للقيود التع�سفية على حق بع�س الأقليات . 5

الدينية اأو املذهبية يف ممار�سة ال�سعائر الدينية والطقو�س وثيقة ال�سلة بهويتها الدينية، 
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احلماية  وتاأمني  ال�سنة،  امل�سلمني  لغري  العبادة  دور  بناء  على  التع�سفية  القيود  واإنهاء 

الواجبة حلقهم يف اإظهار معتقدهم الديني وممار�سة �سعائرهم الدينية بحرية.

توجيهات ي�ضدرها الرئي�س اإىل رئي�س الوزراء والوزراء املعنيني:

اإعادة . 1 اأو  عدم تبني م�رصوعات القوانني ال�ستثنائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية، 

املبادرات  �سوء  يف  الأمني  القطاع  اإ�سالح  يف  وال�رشوع  الطوارئ،  حالة  اإعالن 

واملقرتحات املقدمة من منظمات حقوق الإن�سان وائتالفات �سباط واأمناء ال�رشطة.

ن�ساط . 2 على  والتع�سفية  البريوقراطية  والعراقيل  الإعالمية  الأمنية  احلمالت  وقف 

اجلمعيات الأهلية، والمتناع عن احلل الإداري للجمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية.

لإنهاء . 3 الالزمة  اخلطوات  اتخاذ  يف  والبدء  الإعالم،  وزير  ملن�سب  الفوري  الإلغاء 

�سيطرة ال�سلطة التنفيذية، واحلزب احلاكم على و�سائط الإعالم اململوكة للدولة.

الآخر . 4 �سد  الإعالم  و�سائل  يف  والعنف  الكراهية  على  التحري�س  اأ�سكال  جميع  وقف 

الديني اأو املذهبي.

القت�سادية . 5 للحقوق  الدنيا  الأ�سا�سية  امل�ستويات  لكفالة  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ 

وال�رصف  واملاء  الغذاء  يف  احلق  خا�سة  واملواطنني،  املواطنات  جلميع  والجتماعية 

للحدين  الفعلي  التطبيق  علي  والعمل  والتعليم،  وال�سكن  ال�سحية  والرعاية  ال�سحي، 

الأدنى والأق�سى لالأجور.

تنفيذ احلكم الق�سائي بحل الحتاد العام لنقابات عمال م�رص، الذي كان تديره اأجهزة . 6

الأمن واحلزب احلاكم ال�سابق.

القيام مبراجعة جذرية ل�سيا�سة م�رص اخلارجية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان، والتوقف . 7

عن اتخاذ اأي مواقف ت�سامنية –يف اإطار الأمم املتحدة اأو خارجها– مع دول ترتكب 

جرائم �سد حقوق الإن�سان.

التعاون الكامل مع نظم الإجراءات اخلا�سة لالأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�سان، . 8

مبا يف ذلك املوافقة على طلبات زيارة م�رص املقدمة من عدد من املقررين اخلوا�س، 

وجمموعات العمل املعنية بعدد من احلقوق واحلريات.
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النواب  جمل�س  اإىل  لتقدميها  امللحة  القوانني  من  عدد  اإعداد  اإىل  احلكومة  توجيه 

اجلديد فور انتخابه:

تبني قانون ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية الذي اأعده جمل�س الق�ساء الأعلى.. 1

الق�ساء . 2 ب�سان   1966 ل�سنة   25 رقم  القانون  اأحكام  لتعديل  قانون  م�رصوع  اإعداد 

الع�سكرى، ل�سمان عدم مثول املدنيني اأمام املحاكم الع�سكرية. حيث اإن التعديل الذي 

اأجرته الأغلبية الربملانية على هذا القانون بالتعاون مع املجل�س الع�سكري، جتنب ذلك. 

على اأن يت�سمن التعديل الن�س على اإحالة اأى ق�سايا منظورة الآن، اأو حمكوم فيها �سد 

مدنيني من املحاكم الع�سكرية على اختالف درجاتها، اإىل الق�ساء العادي.

حقوقية، . 3 منظمة   56 باإعداده  قامت  الذي  الأهلية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  قانون  تبني 

وناق�سته جلنة حقوق الإن�سان بالربملان املنحل.

د.اأحمد . 4 ال�سابق  العاملة  القوى  وزير  اأعده  كان  الذي  النقابية  احلريات  قانون  تبني 

الربعي مب�ساركة منظمات حقوق الإن�سان.

تبني قانون اإعادة هيكلة جهاز ال�رصطة والإ�سالح الأمني، الذي قام باإعداده جمموعة . 5

من �سباط ال�رشطة بال�سرتاك مع حقوقيني وقانونيني.

تبني القانون املوحد لدور العبادة الذي جرى اإعداد م�رصوعه حتت اإ�رصاف اأول حكومة . 6

بعد الثورة، مع الأخذ بعني العتبار مالحظات الأزهر والكنائ�س ومنظمات حقوق 

الإن�سان عليه.

تبني قانون �سامل ملناه�سة التمييز، على اأن ي�سمل القانون اآليات لر�سد ومراقبة اأ�سكال . 7

التمييز، واإجراءات اإيجابية للوقاية منه، واآليات للتحقيق يف �سكاوى التمييز واإن�ساف 

�سحاياه.

الرتخي�س . 8 �سالحية  يحيل  وامل�سموع،  املرئي  الإعالم  بو�سائل  خا�س  قانون  اإعداد 

بال�ستقاللية  لها  م�سهود  �سخ�سيات  من  يتكون  وطنى،  جمل�س  اإىل  الإعالم  لو�سائط 

املجل�س،  لهذا  املن�سئ  القانون  التنفيذية. ويكفل  ال�سلطة  والكفاءة، ول يخ�سع لو�ساية 

اإعادة تنظيم  القانون  اأن يت�سمن  الق�سائية لأي من قراراته. على  احلق فى املراجعة 

جمال البث املرئى وامل�سموع ب�سورة تعزز التعددية والتناف�سية والتعبري الدميقراطى 

احلر، وحتويل اأجهزة الإعالم ال�سمعى والب�رصى اململوكة للدولة اإىل موؤ�س�سات خدمة 
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عامة، تتمتع بال�ستقاللية على م�ستوى الإدارة والتمويل والربامج، وتخ�سع اإدارتها 

ملجل�س اإدارة متثيلي.

تبني القانون املقرتح من منظمات حقوق الإن�سان، وناق�سته جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س . 9

ال�سعب املنحل، الذي يلغي القيود الت�رصيعية والإدارية على حرية تداول املعلومات، 

وحق املواطنات واملواطنني فى املعرفة، ويكفل للكافة احلق فى الو�سول اإىل م�سادر 

املعلومات ون�رصها، ويعاقب على اإعاقة احلق فى الو�سول اإىل م�سادر املعلومات.

تعديل قانون العقوبات والقوانني الأخرى ذات ال�سلة، لإلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية . 10

فى جرائم ال�سحافة والن�رص، مع مراجعة وتدقيق الن�سو�س غري املن�سبطة فى قانون 

العقوبات وقانون املطبوعات، مبا ي�سمن منع ا�ستخدامها فى تاأثيم وحما�رصة حريات 

الراأى والتعبري والإعالم.

باإن�ساء هيئة ق�سائية م�ستقلة للحقيقة والإن�ساف والعدالة النتقالية، تقوم . 11 اإعداد قانون 

على التحقيق وتلقي ال�سكاوى يف جميع جرائم الف�ساد وانتهاكات حقوق الإن�سان، التي 

ارتكبت قبل وبعد ثورة 25 يناير، على اأن ت�سمن ال�سلطات ا�ستقاللية وحيادية عمل 

الهيئة، وتوفر الت�سهيالت الالزمة ل�سمان عملها.

للقيام . 12 التعذيب ذات �سالحيات وا�سعة،  للوقاية من  بت�سكيل هيئة م�ستقلة  قانون  اإعداد 

بزيارات دورية معلنة وغري معلنة لالأق�سام واأماكن الحتجاز وتبني التعديالت التي 

�سبق للجنة الت�رصيعية مبجل�س ال�سعب قبولها من منظمات حقوق الإن�سان، والتي تق�سي 

بتعديل تعريف جرمية التعذيب، ليتوافق مع املعايري الدولية، وتغليظ العقوبة لتتنا�سب 

مع طبيعة جرمية التعذيب الب�سعة.
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الهوام�س

القاهرة . 1 مبركز  العمل  فريق  بوا�سطة  التقرير  هذا  اإعداد  جرى 

منظمات  من  عدد  بتقارير  بال�ستعانة  الإن�سان،  حقوق  لدرا�سات 

ملتقى حقوق الإن�سان امل�ستقلة التي �سدرت خالل الفرتة من 1 يوليو 

2012 اإىل 8 اأكتوبر 2012.

يف 4 يوليو 2012 اأ�سدر الرئي�س القرار رقم 5 ل�سنة 2012.. 2

القرار رقم 10 ل�سنة 2012، من�سور يف اجلريدة الر�سمية، العدد . 3

رقم 27 تابع يف 5 يوليو 2012.

القرار بقانون رقم 89 ل�سنة 2012، من�سور يف اجلريدة الر�سمية، . 4

العدد رقم 40 مكرر بتاريخ 8 اأكتوبر 2012.

القرار بقانون رقم 85 ل�سنة 2012 يف �ساأن تعديل املادة رقم 96 . 5

ل�سنة 1996 ب�ساأن تنظيم ال�سحافة، من�سور يف اجلريدة الر�سمية، 

العدد رقم 34 تابع يف 23 اأغ�سط�س 2012.

واقع الأمر اأن املنظمات احلقوقية غري را�سية عن اأداء غالبية من . 6

تولوا من�سب النائب العام منذ ثورة 1952.

يف . 7 كثرًيا  ترتدد  وحقوقية  �سيا�سية  اأطراف  �سارت  ال�سبب  لهذا 

–كالإ�سالح  املوؤ�س�سي  بالإ�سالح  خا�سة  مطالب  على  الإحلاح 

غري  دعم  هي  الإحلاح  ذلك  نتيجة  تكون  اأن  خ�سية  مثاًل–  الأمني 

مبا�رص لعملية »اأخونة« تلك املوؤ�س�سات.

مثال لذلك: »قيادي باجلماعة الإ�سالمية: �سنقاتل لتطبيق »ال�رصيعة« . 8

ولو تطلب الأمر اإراقة دماء«، جريدة امل�رصي اليوم، 

http://www.almasryalyoum.com/node/1173346

ملزيد من املعلومات عن اأزمة ملف حرية ال�سحافة يف م�رص: فيديو . 9

حملة حقنا ×100 يوم احلقوقية.

 http://www.cihrs.org/?p=3813
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ملزيد من املقرتحات برجاء مطالعة: “الإعالم يف العامل العربي: بني . 10

التحرير واإعادة اإنتاج الهيمنة”، حترير ع�سام الدين ح�سن، كتاب 

�سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، �سبتمرب 2007 

و«جتارب الإعالم املرئي وامل�سموع يف اأوربا« كتاب �سادر عن 

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، يوليو 2007.

ملركز . 11 �سالون  يف  املجتمعي:  احلوار  حول  املعلومات  من  ملزيد 

ن�سعى  والعدالة :ل  القومية :احلرية  ال�سحافة  اأزمة  حول  القاهرة 

اأزمة  حلل  حقيقية  رغبة  توجد  ل  يردون:  والإعالميون  للهيمنة، 

الإعالم واملعركة علي احلريات

http://www.cihrs.org/?p=3398# 

اجلمهورية . 12 يف  الإعالم  والتعبري،حرية  الفكر  حرية  موؤ�س�سة 

الثانية،17 �سبتمرب 2012

 http://www.afteegypt.org/uploads/Report-001-17-09-2012.pdf 

تقرير ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان . 13

http://www.anhri.net/?p=60153

جريدة البديل 17 اأغ�سط�س 2012،. 14

 http://elbadil.com/egypt-reports/2012/08/17/59963

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان - م�سدر �سابق. 15

جريدة . 16 اأعداد  اأحد  م�سادرة  قرار  تدين  حقوقية  منظمات  بيان 

الد�ستور،12اأغ�سط�س2012،

 http://www.cihrs.org/?p=3776#

17 . 2012 �سنة  اأغ�سط�س   23 يف  )تابع(   34 العدد  الر�سمية،  اجلريدة 

“ قرار بقانون رقم 85 ل�سنة 2012 يف �ساأن تعديل املادة رقم 96 
ل�سنة 1996 ب�ساأن تنظيم ال�سحافة” 

اجلمهورية . 18 يف  الإعالم  والتعبري،«حرية  الفكر  حرية  موؤ�س�سة 

الثانية، 17 �سبتمرب 2012

 http://www.afteegypt.org/uploads/Report-001-17-09-2012.pdf 

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، وقف اإحالة فريق برنامج . 19

“نهارك �سعيد” للتحقيق ب�سبب انتقاد �سيف لالإخوان امل�سلمني، 30 
 http://www.anhri.net/?p=59805 سبتمرب�

برنامج . 20 لوقف  الإعالم  وزير  �سد  بالغ  ال�سابع،  اليوم  جريدة 

ال�سمري،26 اأغ�سط�س 2012،

 http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=767232&

اأو . 21 م�سيحية  مذيعة  بظهور  اأقبل  الإعالم:  وزير  الأهرام،  بوابة 

ما بعد مائة يوم من رئا�ضة حممد مر�ضي: موؤ�ضرات �ضلبية على م�ضتقبل حقوق االإن�ضان
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يهودية واأرف�س البهائيني، 7 �سبتمرب 2012 

http://gate.ahram.org.eg/News/248351.aspx 

بال�سجن 22.  مواطن  احلكم على  والتعبري«  الفكر  موؤ�س�سة حرية  »بيان 

لتهامه بن�رص الفكر ال�سيعي هو تعٍد �سافر على حرية العقيدة وحرية 

الكالم« بتاريخ 2 اأغ�سط�س 2012 

http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/08/02/695-afteegypt.html 

23. http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/10/07/720-
afteegypt.html

خمتلفة: . 24 جمتمعات  يف  احلرية  اإ�سكالية  التعبري:  وحرية  الأديان 

حترير: رجب �سعد طه، تقدمي: د ر�سوان زيادة، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، نوفمرب 2007.

بيان موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري بعنوان »اأ�رصة م�سيحية تدفع ثمن . 25

ممار�سة اأفرادها حلرية التعبري« بتاريخ 15 �سبتمرب. 2012

 http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/09/15/710-afteegypt.html 

. 26  تقرير املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية: “تو�سع �سديد يف ا�ستخدام

 تهمة الزدراء يهدد حرية الراأي والتعبري”، 18 �سبتمرب 2012

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/18/1490

الق�رصي . 27 »التهجري  ال�سخ�سية،  للحقوق  امل�رصية  املبادرة  تقرير 

لأقباط رفح لي�س حادًثا منفرًدا، على الدولة اأن حتمي املواطنني يف 

بيوتهم بدل من امل�ساركة يف تهجريهم« 30 �سبتمرب 2012

 http://www.eipr.org/pressrelease/2012/09/30/1505

تقرير ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، 9 اأكتوبر 2012، . 28

http://www.anhri.net/?p=60153

“املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية ت�سدر نتائج حتقيقها يف اأحداث 92. 
ده�سور، تقرير 7 اأغ�سط�س 2012:

 http://eipr.org/pressrelease/2012/08/07/1461“

30 . – واملعتقد  الدين  حرية  ملف  م�سئول  اإبراهيم  اإ�سحاق  امل�سدر: 

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.

الدولة . 31 د�سرتة   « الإن�سان:  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  بيان 

الدينية يف م�رص”،  3 اأكتوبر 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4421 

العدل، . 32 لوزير  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة  املنظمات  ملتقى  مذكرة 

الإن�سان،29  حقوق  ب�سمانات  الإخالل  عدم  مع  الأمن  حفظ 

 http://www.cihrs.org/?p=3836#اغ�سط�س

تقرير
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جريدة امل�رصي اليوم، م�ساعد وزير الداخلية لالأمن العام: طالبنا . 33

باإعادة “الطوارئ” عدد 3002، 31 اأغ�سط�س 2012

 http://www.almasryalyoum.com/node/1083311

الداخلية حول . 34 ترد على ت�رصيحات وزير  الرئا�سة  البديل،  موقع 

قانون الطوارئ اجلديد، 4 اأغ�سط�س

 http://elbadil.com/hot-issues-cases/2012/08/04/58036 

. 35  اجتماع وزير الداخلية مع املنظمات احلقوقية يف 26 �سبتمرب 2012

http://www.cihrs.org/?p=4206

والجتماعية،”رملة . 36 القت�سادية  للحقوق  امل�رصي  املركز  تقرير 

بولق.. من القاتل و من ال�سحية؟”، 12 اأغ�سط�س 2012 

http://ecesr.com/?p=5321 

رملة . 37 اأحداث  عن  ال�سخ�سية  للحقوق  امل�رصية  املبادرة  تقرير 

بولق، ال�سابط املتهم بالقتل مطلق ال�رصاح واأهايل املنطقة �سحايا 

لالعتقالت الع�سوائية والرتويع، 14 �سبتمرب2012

 http://eipr.org/pressrelease/2012/08/14/1466

موقع ل للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني:. 38

 http://www.nomiltrials.com/2012/08/blog-post.html 

ق�سم . 39 �سباط  جرائم  ال�سخ�سية،  للحقوق  امل�رصية  املبادرة  تقرير 

�رصطة ميت غمر،27 �سبتمرب 2012،

 http://www.eipr.org/pressrelease/2012/09/27/1501

ملزيد من املعلومات عن ملف حرية التظاهر والحتجاج ال�سلمي، . 40

http://www.cihrs.org/?p=3783

مداخلة هاتفية مع داليا مو�سى م�سئول امللف العمايل باملركز امل�رصي . 41

للحقوق القت�سادية والجتماعية بتاريخ 19 �سبتمرب 2012.

تعلن . 42 قنديل  ه�سام  امل�ستقلة، حكومة  للنقابات  امل�رصي  الحتاد  بيان 

العداء لعمال م�رص وتعتقل العمال وت�رصب وت�سحل العامالت، اأما 

عن الف�سل فحدث ل حرج، 16�سبتمرب

 http://www.efitu.com/?p=1433 

اعت�سام . 43 اأحداث  عن  والتعبري  الفكر  حرية  موؤ�س�سة  باحث  �سهادة 

جامعة النيل، 18 �سبتمرب2012

http://marsd.afteegypt.org/publications/2012/09/18/1178 

44 . 2 بتاريخ  عليهم-  املقبو�س  �سمري-اأحد  حممد  مع  هاتفية  مداخلة 

اأكتوبر 2012
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حممود . 45 بدرية  �سهادة  التعذيب،  �سحايا  لتاأهيل  الندمي  مركز 

التوا�سل  �سفحته  على  وحتر�س”،  وتعذيب  ال�سيد،”اختطاف 

http://on.fb.me/MZje4t الجتماعي في�س بوك

�سهادة ان�س الع�سال ب�ساأن واقعة اختطافه:. 46

 http://www.youtube.com/watch?v=ur-MdymqRnU

موقع اليوم ال�سابع، ت�رصيحات امل�ست�سار القانوين لوزارة التاأمينات . 47

وال�سئون الجتماعية،4 اأكتوبر

 http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=805926

رئي�س  لت�سديق  �سحة  ل  الدمردا�س:  الأهرام،  بوابة  ا،  اأي�سً

اأكتوبر   1 الأهلية،  اجلمعيات  قانون  م�رصوع  على  اجلمهورية 

،2012

 http://gate.ahram.org.eg/News/256821.aspx 

دار اخلدمات النقابية والعمالية، انتهاكات احلريات النقابية خالل . 48

املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سى،9 اكتوبر

 http://www.ctuws.com/?item=1242

الع�سكرية . 49 املحاكمات  قانون  تعديالت  وات�س،  رايت�س  هيومان 

امل�رصي،7.مايو،

املحاكمات . 50 وقف  مر�سي  الرئي�س  على  ووت�س،  رايت�س  هيومان   
الع�سكرية للمدنيني، 15 يوليو،

 http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/15 

الع�سكرية، . 51 للمحاكمات  اأع�ساء جمموعة ل  اأحد  تليفونية مع  مكاملة 

20 �سبتمرب 2012.
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اأما الدنيا هديت، دخلت ناحيتهم ولقيت فيهم كتري اأوي من اأ�شحابي، نا�س من املنطقة  »بعد 

كنت بقف معاهم زمان. �شاعتها وقفت وقعدت متنح وقت طويل. اأنا كنت ممكن اأموت يف و�شط 

مكنت�س  اجلنة،  هاخ�س  اإين  يقويل  نف�شه  احلرم  �شيخ  جابويل  كانوا  لو  �شاعتها  ب�س  ال�رصب، 

ه�شدقه. اأنا بقولك اأنا كنت ب�رصب اأ�شحابي«.

�شهادة اأحد املتظاهرين امل�شاركني يف اأحداث الحتادية

منهجية التقرير:

يف  الرئا�سي  الق�رص  مبحيط  الحتادية  ا�ستباكات  على  ال�سوء  اإلقاء  التقرير  هذا  ي�ستهدف 

القاهرة  مركز  وَيعترب   .2012 دي�سمرب  من  وال�ساد�س  اخلام�س  يومي  يف  م�رص  القاهرة، 

ا�ستباكات الحتادية حادث عنف �سيا�سي، يطوي دللت �سيا�سية  لدرا�سات حقوق الإن�سان 

بوادر احلرب االأهلية فى م�ضر

فى ا�ضتباكات حميط الق�ضر الرئا�ضي

*  تقرير من �إعد�د مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان، �سادر يف 26 دي�سمرب 2012.

تقرير
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لتقدمي  ملحاولة  التقرير  هذا  يهدف  يناير.  ثورة 25  بعد  ال�سيا�سي  العمل  م�ستقبل  خطرية على 

معلومات وافية للجهات والأطراف املعنية للم�ساعدة يف اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب وقوع 

مثل هذه ال�ستباكات يف امل�ستقبل.

مركز  فريق  اأجراها  التي  امليدانية  والبحوث  ال�سخ�سية  املقابالت  على  التقرير  هذا  اعتمد 

القاهرة خالل الفرتة من 6-24 دي�سمرب 2012.

حر�س فريق مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف هذا التقرير على تنوع م�سادر 

العيان  �سهود  مع  املقابالت  من  عدًدا  البحث  فريق  اأجرى  اإذ  م�ستوياتها،  وتعدد  املعلومات 

وال�سحايا اأثناء ال�ستباكات �سواء املنتمني جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزب احلرية والعدالة، 

اأو املتظاهرين من املعار�سني، بالإ�سافة اإىل مقابالت مع ال�سحفيني والأطباء امل�ساركني يف 

امل�سهد، ف�ساًل عن اللقاءات التي اأجراها مركز القاهرة مع عدد من املدافعني احلقوقيني واملحامني 

ممن ح�رصوا حتقيقات النيابة العامة مع بع�س املتهمني وامل�ستبه فيهم يف هذه الأحداث.

اأ�سمائها، مكتفًيا  القاهرة رغبة بع�س امل�سادر يف عدم ذكر  ال�سياق احرتم مركز  يف هذا 

بالأحرف الأوىل من ال�سم للبع�س الآخر، وذلك وفًقا لرغبة كل م�سدر.

ركز مركز القاهرة يف هذا التقرير على ر�سد وتوثيق حالت العنف املجتمعي املتبادل، 

القتل، التعذيب وغريهما من �رصوب املعاملة املهينة، بالإ�سافة اإىل الحتجاز غري القانوين 

لبع�س املتظاهرين، كما ر�سد مركز القاهرة الأحداث وال�سياق ال�سيا�سي لال�ستباك.

بعد عملية تقومي احتياجات مطولة، قرر مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان الرتكيز 

على هذه الأحداث يف م�رص نظًرا للحالة ال�سيا�سية املتقلبة التي متر بها البالد.

ال�ضياق العام:

م�سار  نقطة حتول رئي�سية يف  اعتبارها  الحتادية خالل فرتة ميكن  اأحداث  وقائع  جرت 

التحول الدميقراطي املتخبط يف م�رص، فمازال الطريق للتحول الدميقراطي يواجه �سعوبات 

وجمتمعي  �سيا�سي  عنف  حوادث  من  الأخرية  الفرتة  يف  البالد  �سهدته  ما  بعد  ل�سيما  �ستى، 

متبادل.

والعدالة–  احلرية  –حزب  احلاكم  واأع�ساء حزبه  الرئي�س  بني  ن�سب  قد  احتقان  ثمة  كان 

والن�سطاء  الدميقراطية  دعاة  وبني  جهةن  من  الإ�سالمية  والأحزاب  احلركات  من  وعدد 

بوادر احلرب االأهلية  فى م�ضر فى ا�ضتباكات حميط الق�ضر الرئا�ضي
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ال�سيا�سيني من القوى الليربالية والي�سارية من جهة اأخرى. ويف خ�سم هذا الحتقان تفاقمت 

الأزمة ال�سيا�سية، وحتولت لعنف �سيا�سي، واتخذت بدورها منحى خطريا األقى بظالله على 

اخلام�س  ليومي  والالحقة  ال�سابقة  الأحداث  يف  راأينا  كما  برمتها  الدميقراطي  التحول  عملية 

وال�ساد�س من دي�سمرب عام2012، وكم يخ�سى مركز القاهرة  من اأن يدفع ا�ستمرار هذا العنف 

اأو تكراره بالبالد لالنزلق نحو �سبح احلرب الأهلية.

يف اخلام�س من دي�سمرب 2012، كان عدًدا من املتظاهرين املعار�سني قد اأقاموا اعت�ساًما 

على  احتجاًجا  بالقاهرة،  اجلديدة  م�رص  مبنطقة  الرئا�سي  الحتادية  ق�رص  حميط  يف  �سلمًيا 

الإعالن الد�ستوري)1( الذي اأ�سدره الرئي�س حممد مر�سي يف 21 نوفمرب 2012، وما مينحه 

هذا الإعالن من �سلطات وا�سعة للرئي�س، وتعٍد وا�سح على موؤ�س�سات الدولة، ل�سيما موؤ�س�سة 

الق�ساء، هذا بالإ�سافة اإىل رف�س املعت�سمني قرار رئي�س اجلمهورية بطرح م�رصوع الد�ستور 

لال�ستفتاء العام، رغم حدة اجلدل، وعدم التوافق الدائر حول عملية كتابته، وفل�سفة العديد 

من مواده)2(. هذا ف�ساًل عن العرتا�س على ا�ستمرار املمار�سات القمعية من جانب موؤ�س�سات 

�سالمة  يف  احلق  احلياة،  يف  احلق  بينها  ومن  لالإن�سان،  الأ�سا�سية  احلقوق  وانتهاك  الدولة، 

اجل�سد، احلق يف التجمع ال�سلمي وحرية الراأي والتعبري)3(.

اندلعت اأعمال العنف على �ساكلة حرب ال�سوارع يف يومي اخلام�س وال�ساد�س من دي�سمرب 

كبرية  اأعداد  و�سول  فور  الأحداث  بداأت  اجلمهوري،  للق�رص  املجاورة  املنطقة  يف   2012

للرئي�س حممد مر�سي ملحيط ق�رص الحتادية،  املوؤيدين  امل�سلمني  الإخوان  اأن�سار جماعة  من 

حيث العت�سام ال�سلمي للمتظاهرين املعار�سني الذي بداأ يف ليلة الرابع من دي�سمرب، م�ستجيبًة 

اأمام  اأطلقتها اجلماعة وبع�س قادتها البارزين مبواجهة املعار�سني املعت�سمني  للدعوات التي 

املعنية  الأمنية  والأجهزة  اجلمهورية  رئي�س  يقوم  اأن  املتوقع  من  كان  وقد  الحتادية.  ق�رص 

باتخاذ ما يلزم من تدابري احرتازية واإجراءات وقائية لقطع الطريق على وقوع اأي مناو�سات 

بني املتظاهرين املوؤيدين واملعار�سني للرئي�س، وحماية الأرواح واملمتلكات، اإل اأن الرئي�س 

والأجهزة الأمنية، وموؤ�س�سات الدولة املعنية مل يفوا بالتزاماتهم القانونية وال�سيا�سية، مف�سحني 

املجال ل�ستخدام العنف يف ت�سفية اخلالفات ال�سيا�سية.

ف�سل احلكومة يف اللتزام مب�سئوليتها عن حماية حق مواطنيها يف حرية التعبري، وحرية 

والتجمع والتظاهر يف بيئة اآمنة وخالية من العنف يعد اأمًرا مثرًيا ملزيد من القلق، ذلك الف�سل 

ا�ستباكات  الفوري ملنع وقوع  التدخل  الذي جت�سد ب�سكل وا�سح يف تقاع�س قوات الأمن عن 
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بعد  ال�رصيع ملحاولة ف�سها  التدخل  اأو  الرئي�س،  لقرارات  املوؤيدة واملعار�سة  املجموعات  بني 

اندلعها، وكذلك غ�س الطرف عن عمليات التعذيب والحتجاز غري القانوين للمتظاهرين 

املعار�سني للرئي�س على يد اجلماعات املوؤيدة له.

ر مركز القاهرة مبا �سبق اأن كرره مراًرا، باأن الحتجاجات ال�سلمية  ويف هذا ال�سدد، ُيذكرّ

وكذا العت�سامات يف حميط املوؤ�س�سات واملرافق العامة حق مكفول مبوجب القانون الدويل 

املرافق  هذه  اإىل  الو�سول  على  قادرين  امل�سلحة  واأ�سحاب  العموميون  املوظفون  دام  ما 

واملوؤ�س�سات ب�سكل اأمن. ومن ثم فتدُخل قوات ال�رصطة -اأو غريها من املوظفني املكلفني بتنفيذ 

اأنه  كما  القانوين،  ال�سند  يفتقد  اأمر  بالقوة  التظاهرات  اأو  العت�سامات  تلك  لف�س  القانون- 

بالقانون  ُم�سندة  باأعمال  ليقوموا  �سيا�سًيا  لها  تعتمد على مواطنني موالني  اأن  لل�سلطة  ل يجوز 

للموظفني املكلفني بتنفيذ القوانني.

فعلى الرغم من الدعاءات باأن اعت�سام الحتادية حال دون دخول الرئي�س ومعاونيه من 

واإىل الق�رص ملمار�سة مهام عملهم، فاإن الدلئل توؤكد اأن دخول الرئي�س وخروجه من واإىل 

الق�رص كان اأمًرا متاًحا طوال وقت العت�سام، وحتى قبيل حلظات من وقوع ال�ستباكات، 

ولعل الدليل على ذلك اأن نائب رئي�س اجلمهورية عقد يوم الأربعاء موؤمتًرا �سحفًيا داخل مقر 

املحلية والدولية،  الإعالم  اإعالمي وا�سع من ممثلي و�سائل  الرئا�سي حظي بح�سور  الق�رص 

ومل يذكر اأي من احل�سور اأن ثمة م�سكلة واجهته اأثناء الدخول اأو اخلروج من الق�رص، رغم 

اأن هذا املوؤمتر جاء متزامًنا مع وقت الهجوم على العت�سام ال�سلمي خارج اأبواب الق�رص.)4(

وفًقا لأحد تقارير املقرر اخلا�س بالأمم املتحدة املعني بحرية التجمع ال�سلمي وحق تكوين 

حول  منه  جزء  يف  حتدث  والذي  العام،  هذا  من  �سابق  وقت  يف  �سدر  الذي  اجلمعيات)5( 

مداخل  وجدت  طاملا  اأنه  ذكر  الر�سمية،  املوؤ�س�سات  اأمام  ال�سلمية  والعت�سامات  التظاهرات 

اآمنة لتلك املوؤ�س�سات ي�ستطيع اأن مير منها العاملون واملواطنون ب�سكل اآمن، ينتفي  وخمارج 

اأن العت�سامات ل تعطل  ُيعد هذا قرينة على  القانوين لف�س تلك العت�سامات، حيث  ال�سند 

العمل داخل تلك املوؤ�س�سات.

اإذ اأن هناك  وبناًء عليه مل يكن هناك مربر قانوين لف�س اعت�سام ق�رص الحتادية بالقوة؛ 

عدة دلئل وا�سحة توؤكد حرية حركة للرئي�س واأع�ساء موؤ�س�سات الرئا�سة من واإىل الق�رص 

اأثناء العت�سام.

على  يتعني  الأحداث،  هذه  يف  جنائية  واأخرى  �سيا�سية،  م�سئولية  هناك  اآخر  جانٍب  من 
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جميع موؤ�س�سات وكبار امل�سئولني بالدولة حتملها، جراء ف�سلها يف تاأمني حياة املواطنني وحماية 

ممتلكاتهم. ومن جانبها يتعني على جهات التحقيق اأن حتدد م�سادر الأ�سلحة النارية امل�ستخدمة 

من كال اجلانبني –كما هو مبني يف هذا التقرير– وكيف مت ا�ستخدامها على مراأى وم�سمع من 

قوات الأمن املوجودة يف حميط ق�رص الحتادية، هذا بالإ�سافة اإىل وجوب فتح حتقيق م�ستقل 

فيما ثبت من اأعمال التعذيب، والتحر�س اجلن�سي، والختطاف، والحتجاز غري القانوين، 

مبا يقت�سيه ذلك من حما�سبة كل من يثبت تورطه يف تلك النتهاكات.

يف  ل�سيما  للقلق،  مثرًيا  اأمًرا  مازالت  املقبلة)6(  الفرتة  خالل  العنف  ت�ساعد  احتمالية  اإن 

ال�سيا�سية كافة،  الراهنة يجمع الأطراف  ال�سيا�سية  ظل غياب حوار جمتمعي حول الأزمات 

جانب  من  وا�سح  ب�سكل  مُيار�س  والذي  العنف،  على  املحر�س  اخلطاب  نربة  وا�ستمرار 

امل�سلمني  الإخوان  جماعة  من  واأع�ساء  مر�سي  حممد  الرئي�س  ذلك  يف  مبا  الدولة  موؤ�س�سات 

واحلزب احلاكم.

ت�ضل�ضل االأحداث:

�سهدت �سوارع القاهرة وغريها من املحافظات العديد من الحتجاجات احلا�سدة واملتوا�سلة 

عقب اإعالن الرئي�س حممد مر�سي قراره باإ�سدار الإعالن الد�ستوري يف 21 نوفمرب 2012، 

افتقر  اإذ   .2012 دي�سمرب  منت�سف  يف  لال�ستفتاء  الد�ستور  م�سودة  طرح  قرار  اأعقبه  والذي 

هذان القراران لتاأييد قطاعات عري�سة من املجتمع، وغابت عنهما ال�سمانات الدنيا للحقوق 

واحلريات الأ�سا�سية.

يف  للقوة  املفرط  ال�ستخدام  يف  املتكررة  �سيا�ستها  الدولة  تابعت  الحتادية،  اأحداث  قبيل 

التحرير، والتي بداأت  اأثناء قمع احتجاجات ميدان  ال�سلمية)7(، وذلك  الت�سدي لالحتجاجات 

يف 19 نوفمرب لإحياء الذكرى ال�سنوية الأوىل ل�سحايا �سارع »حممد حممود« وا�ستمرت حتى 

28 من ال�سهر نف�سه للتنديد بالإعالن الد�ستوري، الأمر الذي اأ�سفر عن مقتل ثالثة حمتجني، 

الأمن يف معظم  قوات  تقاع�ست  كما  اأكرث من 400 متظاهر.  واإ�سابة عدة مئات، واعتقال 

ا يف اإطار  الوقائع عن اأداء واجبها يف حماية املحتجني واملمتلكات العامة واخلا�سة، خ�سو�سً

لحق  وقت  يف  تكرر  الذي  الأمر  القاهرة.  حمافظة  نطاق  خارج  جرت  التي  ال�ستباكات 

اأدى اإىل وقوع ا�ستباكات عنيفة  بالقاهرة يومي اخلام�س وال�ساد�س من دي�سمرب 2012، مما 

ا على الأقل  بني املتظاهرين من موؤيدي ومعار�سي الرئي�س، واأ�سفر عن مقتل اأحد ع�رص �سخ�سً
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واإ�سابة مئات اآخرين.

كانت تقارير قد اأفادت اأن مقار جماعة الإخوان امل�سلمني وكذا مقار حزب احلرية والعدالة 

قد تعر�ست لهجمات متفرقة، واأُ�رصمت النريان يف بع�سها قبل اندلع ا�ستباكات الحتادية 

باأيام قليلة. ووفًقا لعبد املنعم عبد املق�سود حمام وقيادي بجماعة الإخوان امل�سلمني فاإن 28 مقرا 

جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزب احلرية والعالة مت اقتحامها، وحلقت باأغلبها اأ�رصار بالغة، 

حزب  مقار  �سملت  امل�ستهدفة  املقرات  اأن  اإىل  م�سرًيا  حرق)8(.  ملحاولت  بع�سها  وتعر�س 

احلرية والعدالة يف حمافظتي دمياط، وال�سوي�س، وحي املعادي، بالإ�سافة اإىل املقر الرئي�سي 

جلماعة الإخوان امل�سلمني بحي املقطم مبحافظة القاهرة، وقد قدمت جماعة الإخوان امل�سلمني 

بالغات يف تلك الأحداث وجاري التحقيق فيها من ِقبل �سلطات التحقيق امل�رصية.

وفًقا ل�سهود عيان، قامت جمموعات منظمة من اأع�ساء حزب احلرية والعدالة وجماعة 

الإخوان امل�سلمني بالتناوب على حماية مقار احلزب يف جميع املحافظات، وذكر �سهود عيان 

�سمنها  من  خمتلفة  اأ�سلحة  بحوزتهم  كان  باحلرا�سة  املكلفني  بع�س  اأن  خمتلفة  حمافظات  من 

امل�سد�سات وال�سيوف. كما اأفادت ادعاءات باأنه مت اللجوء لالأطفال -دون الثامنة ع�رصة- يف 

بع�س املناطق حلماية املقار.

اندلعت املظاهرات يف اأكرث من 17 حمافظة يف الفرتة بني 22 نوفمرب و5 دي�سمرب 2012، 

املحافظات،  بع�س  �سهدت  وقد  نوفمرب،  ال�سادر يف 21  الد�ستوري  الإعالن  احتجاًجا على 

منها حمافظتا الإ�سكندرية، بور�سعيد، ومدن دمنهور، واملحلة ا�ستباكات اأ�سفرت عن �سقوط 

اأعداد كبرية من اجلرحى، ومقتل مواطن على الأقل.

بعد اأ�سبوعني من املظاهرات والحتجاجات، وحتديًدا يوم الثالثاء 4 دي�سمرب 2012 انتقلت 

التظاهرات ال�سلمية اإىل ق�رص الحتادية »الق�رص الرئا�سي« يف منطقة م�رص اجلديدة بالقاهرة، 

وعلى الرغم من اأن عدًدا من املحتجني اأعلنوا العت�سام اأمام الق�رص، اإل اأن جماعة الإخوان 

للرئي�س  موؤيدة  م�سرية  تنظيم  عزمهما  تفيد  بيانات  اأ�سدرا  والعدالة  احلرية  وحزب  امل�سلمني 

وقراراته يف املوقع نف�سه؛ حيث يعت�سم املتظاهرون املعار�سون. ويف اليوم التايل، الأربعاء 

5 دي�سمرب اأ�سدر حزب احلرية والعدالة احلاكم بياًنا يعلن فيه تنظيم احتجاجات وا�سعة يف اليوم 

نف�سه اأمام ق�رص الحتادية »لدعم ال�رصعية التي انتخبها ال�سعب امل�رصي«،)9( وعلى نحٍو مماثل 

للقيام  الأن�سار  ح�سد  يف  و�رصعت  نف�سه،  باملحتوى  بياًنا  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأ�سدرت 

مبظاهرات اأمام الق�رص الرئا�سي.
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وعلى نحٍو مماثل �سدرت ت�رصيحات م�سابهة ن�رصت على موقع جماعة الإخوان امل�سلمني 

حتمل الر�سالة نف�سها حيث جاء ن�سها: �رصح الدكتور حممود غزلن، املتحدث الر�سمي با�سم 

الإخوان امل�سلمني، باأن الإخوان والقوى ال�سعبية تداعت للتظاهر اأمام مقر الحتادية، ع�رص 

بالأم�س،  فئة  بها  قامت  التي  الغا�سمة  التعديات  بعد  ال�رصعية  حلماية  وذلك  الأربعاء؛  اليوم 

ت�سورت اأنها ميكن اأن تهز ال�رصعية اأو تفر�س راأيها بالقوة؛ مما دفع القوى ال�سعبية للتداعي 

لإظهار اأن ال�سعب امل�رصي هو الذي اختار هذه ال�رصعية وانتخبها، واأنه باإذن الله تعاىل قادر 

على حمايتها واإقرار د�ستوره وحماية موؤ�س�ساته.)10(

كيف بداأت اال�ضتباكات؟

يف اخلام�س من دي�سمرب 2012، وطبًقا لروايات �سهود عيان، حتركت اجلماعات املوؤيدة 

احلرية  وحزب  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأع�ساء  من  الأول  املقام  يف  تتاألف  التي  للرئي�س– 

والعدالة وغريهم من اأع�ساء اجلماعات والأحزاب الإ�سالمية– عقب انتهاء �سالة الع�رص من 

ثالثة اأماكن للتجمع هى: م�سجد رابعة العدوية، م�سجد امل�سطفي، وم�سجد عمر بن عبد العزيز 

الذي يقع اأمام الق�رص الرئا�سي.

املناه�سون  املعت�سمون  وجد  اإذ  تقريًبا،  ع�رًصا  الرابعة  يف  حمدودة  ا�ستباكات  وقعت 

ل�سيا�سات الرئي�س اأنف�سهم حما�رصين من ِقبل جمموعة غا�سبة من موؤيدي الرئي�س يهاجمونهم 

من معظم الجتاهات. بداأ الهجوم مبجموعة من موؤيدي الرئي�س احت�سدت اأمام م�سجد عمر بن 

عبد العزيز املواجه للق�رص. مل مير وقت طويل حتى هاجمت جمموعة اأخرى املعت�سمني من 

بداأت يف  الرئي�س،  املاأمون، وبعدها ظهرت م�سرية �سخمة من موؤيدي  �سارع اخلليفة  جهة 

الهجوم على املعت�سمني من جهة �سارع املريغني.

كان  والذي  الجتماعي  الدميقراطي  امل�رصي  احلزب  ع�سو  فوؤاد  يا�رص  الدكتور  يقول 

»قبل  العت�سام:  يف  وامل�ساركني  باملتظاهرين  اخلا�سة  الإعا�سة  مواد  الهجوم  وقت  بحوزته 

�سالة الع�رص عرفنا اأنهم هي�سلوا يف اجلامع اللي ق�سادنا ]عمر بن عبد العزيز[ واإنهم هييجوا 

ا�ستباكات ب�سيطة،  مبظاهرات لالحتادية. فيه �سوية نا�س جم على ال�سالة، وح�سلت �سوية 

وبعدها على طول بداأنا نعمل حواجز من ناحية �سارع املريغني، عل�سان نحمي العت�سام. 

تانية جت  املاأمون. فجاأة يف م�سرية كبرية  يف عدد �سغري منهم جه من ناحية �سارع اخلليفة 

من ناحية املريغني وهي بتجري علينا، وقفنا وم�سكنا اإيدينا يف اإيدين بع�س، وكنت �سايف يف 
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و�سط امل�سرية اللي جاية نا�س بتحاول تهديهم ب�س مفي�س فايدة. هجموا علينا وبداأوا ي�رصبونا، 

وفجاأة لقيت واحد بدقن بي�رصبني فوق ركبي، وبي�رصخ اأنا هتقرب بدمك اإىل الله.. وبعدين 

يف اتنني �سالوين بعيد عل�سان اأبعد عن الطريق، ويف نف�س الوقت موؤيدين مر�سي كانوا بيك�رصوا 

اخليام واأنا بب�س على خيمتي اللي ك�رصوها، وخدوا كل الأكل وكراتني املياه اللي فيها، �سمعت 

واحد بيقول دي جن�سة زيهم«.

ي�ستكمل د.يا�رص: »فجاأة لقيت واحد بدقن بي�رصب واحدة من زميالتنا الن�سطاء على و�سها 

وهي م�س را�سية تديلهم احلاجة اللي يف اخليمة، الراجل �سال احلجاب من على راأ�سها وحاول 

يقطع هدومها لكن النا�س اللي معاه حاولوا يوقفوه، ويف ولدين مننا دخلوا يف و�سطهم وحاولوا 

مينعوه لكنهم ان�رصبوا وخدوهم بعد كده«.)11(

ووفقًا ل�سهادة موثقة �سجلها عبد الغني ال�سيد على �سفحته مبوقع التوا�سل الجتماعي )في�س 

–اأمام جامع عمر بن  الناحية الأخرى  اأحد ال�سهود على ف�س العت�سام »ذهبت  بوك( وهو 

الإخوان  من  باألفني  ُيقدر  ما  لأرى  ن�رص–  ملدينة  املتجه  الطريق  للمريغني  مواجًها  العزيز 

متقدمني يف حركة �رصيعة نحونا. بداأ ال�سباب بالنتباه لأننا و�سط كما�سة، وذهبوا لو�سع ال�سلك 

ال�سائك واحلواجز ناحية اجلامع لغلق الطريق ملنع ال�ستباكات، وكان الهتاف »�سلمية �سلمية«، 

الإخوان  متظاهري  اأن  اإل  نحتك.  لن  واأننا  طوب  م�سك  بعدم  الآخر  على  ينبه  كان  والكل 

اإىل  اأكرب...  باأق�سى �رصعة موجهني ع�سيهم لالأمام هاتفني »الله  ناحيتنا  الرك�س  بداأوا يف 

اجلهاد«، كان امل�سهد م�سابًها متاًما للحروب يف الع�سور الو�سطى!!«)12(

ويف �سهادة ح�سل عليها مركز القاهرة من )ح. ف( اأحد اأع�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني، 

الذي طلب عدم ذكر ا�سمه)13( قال: »كان يف اأخبار بتقول اإن النا�س هيقتحموا الق�رص؛ فقررت 

اأ�سارك يف امل�سرية اللي رايحة الحتادية من م�سجد امل�سطفى، و�سمعت اإنه كان يف ا�ستباكات 

هادئا  املوقف  كان  للق�رص  وملا و�سلت  امل�سرية،  اأول  اللي طلعوا من  والنا�س  املعت�سمني  بني 

ن�سبًيا، املعت�سمني �سابوا اخليام، واملتظاهرين كانوا بيفككوها«.

امل�سجلة، كان املهاجمون م�سلحني  الفيديو  اأنه طبقًا لروايات �سهود عيان، ومقاطع  ُيذكر 

بع�سي كهربائية وخ�سبية، وحجارة وجنازير حديدية. كما وردت تقارير يف وقت لحق من 

الطلقات املطاطية  تتفاوت ما بني طلقات اخلرطو�س،  اأ�سلحة  با�ستخدام الطرفني  ُتفيد  اليوم، 

ور�سا�س حي.

بعيًدا  وطردهم  خيامهم  وتدمري  املعت�سمني،  ب�رصب  للرئي�س  املوؤيدة  املجموعات  قامت 
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عن حميط الق�رص الرئا�سي، وهم يرددون �سعارات مثل: »ال�سعب يوؤيد قرارات الرئي�س«، 

»ال�سعب يريد تطبيق �رصع الله«، »ا�سهد ا�سهد يا الله، �رصعك هو اللي اخرتناه«، يف حني 

يردد اآخرون اأنا�سيد مناه�سة للجماعات ال�سيا�سية املدنية ت�سف املنتمني لها بالكفار)14(. كما اأكد 

�سهود عيان يف فرتات لحقة من امل�ساء �سماعهم هتافات اأخرى منها: »يا برادعي غور هنقول 

نعم للد�ستور«، و«فرحان بالتاأ�سي�سية، اإخوان و�سلفية«)15(.

على  للرئي�س  املوؤيدة  املجموعات  �سيطرت  اأن  وبعد   2012 دي�سمرب   6 يوم  �سباح  يف 

ويهتفون  ريا�سية  متارين  ميار�سون  وهم  لهم،  فيديو  مقاطع  بثت  الحتادية  ق�رص  حميط 

بالنت�سار  احتفالهم  اإىل  اإ�سارة  يف  مكان«  كل  يف  مر�سي  رجالة  اإميان،  عزمية..  »قوة.. 

ال�سحفيون  �سجل  الرئا�سي)16(. كما  الق�رص  املعار�سني وطردهم من حميط  املتظاهرين  على 

عدًدا من مقاطع الفيديو)17( توثق لعمليات هدم اخليام ومطاردة املعت�سمني)18( يف حميط ق�رص 

الحتادية.

بداأت  قد  امل�سلمني  الإخوان  جلماعة  التابعة  اأو  اململوكة  الإلكرتونية  املواقع  بع�س  كانت 

ت�سويه  بهدف  و�سور،  اأخبار  ن�رص  يف  مبا�رصًة  املعت�سمني  على  والهجوم  القتحام  عقب 

اخلمور،  ي�رصبون  كانوا  اأنهم  مدعيًة  �سدهم،  والتحري�س  العت�سام  يف  امل�ساركني  �سورة 

ويف حوزتهم دولرات اأمريكية يف حماولة لالإيحاء بتلقي املعت�سمني متويالت اأجنبية لإ�سقاط 

النظام. بل اإن اأحد املوؤيدين للرئي�س بداأ عقب الهجوم مبا�رصة يف ال�سياح، طالًبا من و�سائل 

الإعالم توثيق »احل�سي�س واخلمور« التي ادعى وجودها يف اخليام.)19(

بعد اأن هرب املعت�سمون واملتظاهرون املعار�سون للرئي�س، اأحكم موؤيدو الرئي�س قب�ستهم 

على املنطقة املواجهة لق�رص الرئا�سة، وبداأ اجلانبان يف اإعداد اأنف�سهم ملواجهة اأخرى حمتملة.

نف�سنا،  نح�رص  اإحنا  اإن  قررنا  مر�سي[  ]موؤيدي  ناحيتنا  »من  قال:  )ح.ف(  لـ  ووفًقا 

الإنقاذ)20(  جبهة  من  م�سريات  يف  اإنه  �سمعنا  الهجوم.  ن�سد  تاين  علينا  هجموا  لو  اإنهم  بحيث 

]املتظاهرون  و�سلوا  ما  اأول  علينا.  يهجموا  عل�سان  للمعت�سمني  تن�سم  جاية  الألرتا�س  ومن 

املعار�سون[ بداأوا يرمون مولوتوف علينا، ومن �ساعتها بداأت ال�ستباكات، وا�ستمرت حتى 

تاين يوم«.

وح�سب الدكتور يا�رص فوؤاد قال: »النا�س اللي ف�سلت من العت�سام جمعت نف�سها يف �سارع 

املريغني، وبداأنا ن�ستعد عل�سان نهجم عليهم ]املوؤيدين[ تاين. النا�س ]املتظاهرون املعار�سون[ 

وال�ستباكات  ا�ستعجلنا  ب�س  كبري،  يبقى  عددنا  عل�سان  تيجي  امل�سريات  ما  حلد  ي�ستنوا  قرروا 
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بداأت تاين وعددنا كان قليل.«

ملركز  بها  اأدىل  التي  �سهادته  يف  الف�سائية–  يف  تي  اأون  لقناة  –م�سور  بهجت  م�سطفي 

القاهرة �رصح املوقف قائاًل: »يف الوقت اللي اأنا و�سلت فيه، كان املتظاهرون تراجعوا �سوية 

اأمتار ناحية بنزينة موبيل اللي يف �سارع املريغني، والإخوان امل�سلمني كانوا واقفني قدامهم 

وظهرهم لق�رص الحتادية. لفرتة املتظاهرون من الناحيتني كانوا واقفني ب�سكل �سلمي بيتناق�سوا 

وبيتكلموا ب�س اجلو العام كان م�سحون جًدا. فجاأة ظهر راجل بذقن كبرية وجلبية وقعد ي�رصخ 

على  ي�رصبوا  بداأوا  والناحيتني  تاين  اندلعت  ال�ستباكات  ده  الوقت  يف  حتيزوا(  )حتيزوا.. 

بع�س طوب لفرتة وكمان ا�ستخدموا مولوتوف.«

ويتابع: »اأنا �سفت من ناحية موؤيدين مر�سي نا�س بت�رصب خرطو�س على املتظاهرين بعد 

وقت ق�سري من اندلع ال�ستباكات. وبعد ما اتفرجت على مقاطع فيديو اكت�سفت اإن اجلانبني 

كانوا بي�ستخدموا اأ�سلحة نارية حملية  ال�سنع. اأنا �سمعت اأ�سوات طلق حي ب�س ما �سفت�س مني 

بي�ستخدمه  كان  اللي  زي  خرطو�س  معاهم  كان  الرئي�س  موؤيدين  لكن  بي�رصب،  كان  اللي 

البولي�س خالل ال�ستباكات يف ال�سنتني اللي فاتوا، اأنا �سفت فوارغ اخلرطو�س ده بعيني.«)21(

خالل هذا الوقت كانت ال�ستباكات جتري على جبهتني، واحدة يف �ساحة ميدان روك�سي 

و�سارع  املريغني  �سارع  بني  الوا�سل  الطريق  على  والأخرى  اجلمهوري(  الق�رص  )خلف 

اخلليفة املاأمون.

يف هذا ال�سياق ي�سيف)ح. ف(: »لالأمانة اأنا �سفت اأ�سلحة، معظمها اخلرطو�س وم�سد�سات 

�سوت، مع اأع�ساء اجلماعة الإ�سالمية، هما كانوا الأعنف يف العموم بدايًة من تفكيك اخليام 

ال�سباب  بعرف  كنت  الأ�سلحة  بي�ستعملوا  ب�سوفهم  كنت  ما  كل  كده،  بعد  املتظاهرين  ل�رصب 

اأع�ساء  منع  ]اأي  مننعهم  بنحاول  وكنا  اإليهم[  ينتمي  الذين  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  ]�سباب 
اجلماعة الإ�سالمية[ ونطلب منهم يرموا حجارة ب�س«.

ا�ستمرت ال�ستباكات بني املوؤيدين واملعار�سني منذ وقت الهجوم وحتى ال�ساعات الأوىل 

من اليوم التايل. وح�سب ما ورد من تقارير، ا�ستملت الأ�سلحة امل�ستخدمة اأثناء ال�ستباك على: 

وامل�سد�سات  املولوتوف،  قنابل  احلية،  والذخرية  بنادق اخلرطو�س،  للدموع،  امل�سيل  الغاز 

ال�سوتية، اإ�سافًة اإىل احلجارة والع�سي.

يف هذا ال�سياق يجدر التنويه اإىل اأن مركز القاهرة مل يكن با�ستطاعته حتديد –بدقة– نوعية 
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الأ�سلحة التي مت ا�ستخدامها من كال اجلانبني.

ح�سب ال�سهادة التي اأدىل بها م�سطفي بهجت، يذكر اأن ثمة ا�ستهدافا للن�سطاء بدا وا�سًحا 

اأثناء هجوم موؤيدي الرئي�س؛ اإذ اأكد بهجت اأنه �ساهد اأحد موؤيدي الرئي�س –وامل�ستبعد من حركة 

املعار�سني  �سفوف  من  املعروفني  الن�سطاء  يتعقب  وهو  ال�سابق–  للنظام  معار�سة  �سبابية 

با�ستخدام موؤ�رص الليزر، وذلك لت�سهيل تعقبهم وا�ستهدافهم، م�سيًفا اأنه اأثناء ت�سويره لالأحداث 

�ساهد العديد من ال�سيارات واملباين وقد تعر�ست لهجوم عنيف.

ا�ستخدموا  امل�سيلة للدموع، واأنهم  للقنابل  ا�ستخدام موؤيدي الرئي�س  ال�سهود  العديد من  اأكد 

مدافع القنابل امل�سيلة للدموع يف اإلقاء القنابل على جمموعات املعار�سني. وعلى اجلانب الأخر 

الرئي�س  معار�سي  اأن  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأع�ساء  جانب  من  املتوفرة  ال�سهادات  توؤكد 

التي  امل�سجلة  الفيديو  اإىل مقاطع  امل�سيلة للدموع، بالإ�سافة  القنابل  هم من كان بحوزتهم تلك 

توؤكد اأن قوات الأمن ا�ستخدمت القنابل امل�سيلة للدموع يف وقت لحق اأثناء ال�ستباكات، كما 

�سنو�سح لحًقا يف هذا التقرير.

االختطاف والتعذيب:

جلاأت املجموعات املوؤيدة للرئي�س اإىل ا�ستخدام التعذيب املفرط �سد املتظاهرين املعار�سني 

العيان،  �سهود  اأقره  ملا  وفًقا  وذلك  احتجازهم،  للرئي�س يف  املوؤيدة  املجموعات  الذين جنحت 

وك�سفته مقاطع الفيديوهات املرفقة، ودعمته ال�سهادات التي جمعها مركز القاهرة.

ا�ستغل املوؤيدون املنطقة املجاورة لإحدى بوابات الق�رص الرئا�سي كمقر لتعذيب املحتجزين 

من املتظاهرين املعار�سني مبا يف ذلك الأطفال. حيث ت�سري العديد من الأدلة املوثقة ومقاطع 

اأيدي  على  املربح  وال�رصب  ال�سديد،  للتعذيب  تعر�سوا  قد  املحتجزين  اأن  امل�سجلة)22(  الفيديو 

دعوى  حتت  للرئي�س،  املوؤيدة  اجلماعات  من  وغريها  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  من  اأفراد 

اأن املحتجزين من البلطجية، وقد مت تعذيبهم وتهديدهم بالقتل بهدف انتزاع اعرتافات حول 

م�سادر متويل املعار�سني، وطبيعة عالقتهم باأع�ساء �سابقني باحلزب الوطني املنحل اأو بغريه 

من الكيانات الأخرى الذين يتهمهم موؤيدو الرئي�س بالتحري�س على الحتجاج �سد قرارات 

الرئي�س.

الإخوان  القوية مع جماعة  بعالقتها  اإعالمية معروفة  –جمموعة  التقطت جمموعة ر�سد 
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امل�سلمني على موقع التوا�سل الجتماعي »في�س بوك«– وغريها من امل�سادر الإعالمية التابعة 

على  ال�سور  تلك  ون�رصوا  للتعذيب،  تعر�سوا  الذين  املحتجزين)23(  �سور  الإ�سالمي  للتيار 

اأموال  اعتبارهم »بلطجية« مت القب�س عليهم من قبل املوؤيدين للرئي�س، واأنهم اعرتفوا بتلقي 

مقابل التظاهر �سد الرئي�س بح�سب ما قالته تلك امل�سادر.

لل�رصب  تعر�سهم  بعد  �ساعات  لعدة  »كرهائن«  املتظاهرين  ع�رصات  على  التحفظ  مت 

وقد  دي�سمرب.   6 اخلمي�س  التايل،  اليوم  ظهرية  يف  اإل  منهم   49 �رصاح  ُيطلق  ومل  املربح، 

كان من بواعث القلق ب�سكل اإ�سايف اأنه رغم وجود قوات الأمن )الأمن املركزي واحلر�س 

لوقف  اإجراءات  اأي  اتخاذ  عن  وتقاع�ست   ، تدخل  اأي  ُتبد  مل  فاإنها  امل�سهد،  يف  اجلمهوري( 

التعذيب اأو اإطالق �رصاح املحتجزين، الذين مت احتجازهم وتعذيبهم على نحو غري قانوين على 

مراأى وم�سمع منها.

املعار�سني  املتظاهرين  مع�سكر  من  اأنه  ُيعتقد  �سخ�س  اأي  كان  املوثقة،  لل�سهادات  طبًقا 

�سبيل  فعلى  املربح.  وال�رصب  التعذيب  اأنواع  لأ�سد  ويتعر�س  عليه،  القب�س  يتم  للرئي�س، 

املثال مت جتريد املهند�س مينا فيليب جاد –مهند�س يعمل يف �رصكة اأوراجن العاملية لالت�سالت– 

من مالب�سه وتعذيبه)24( بوح�سية واحتجازه لعدة �ساعات على اأيدي ع�رصات املوؤيدين للرئي�س، 

الذين اعتقدوا اأنه من املعار�سني.

اأن موؤيدي  القاهرة،  التي ح�سل عليها مركز  اأحد �سكان �سارع املريغني،  اأكدت �سهادة 

الرئي�س ا�ستولوا علي جهة من ال�سارع، وتناوبوا القب�س كل فرتة على اأي �سخ�س يبدو من 

يف  �رصًبا،  عليه  وينهالون  حوله،  يجتمعون  فكانوا  املعار�سني؛  جمموعات  من  اأنه  مظهره 

م�سهد متكرر.)25(

ال�رصب  �سحايا  واأحد  التظاهر،  يف  امل�ساركني  املنطقة،  �سكان  لأحد  اأخرى  �سهادة  ويف 

للرئي�س يقول: »اأنا كنت من املحظوظني لأين كنت خمبي  املوؤيدة  املفرط من قبل اجلماعات 

بطاقتي. هما جمرد ما مي�سكوا واحد كانوا بيقلعوه جزمته وياخدوا منه املحفظة والبطاقة عل�سان 

ي�سلموه للبولي�س على اإنه بلطجي.«)26(

هذا بالإ�سافة اإىل ما ك�سف عنه فيديو ُم�سور)27( عن جريدة الوطن يثبت اإلقاء املتظاهرين 

املوؤيدين للرئي�س القب�س على اثنني من املعار�سني، وت�سليمهم لل�رصطة ملجرد كونهما يدينان 

بالديانة »امل�سيحية«.
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ك�سفت موظفة �سابقة مبركز القاهرة عن حادثة تعر�س لها اأحد اأقاربها من �سكان �سارع 

منزله،  مغادًرا  ال�سارع  اإىل  خروجه  فور  طفيفة  اإ�سابة  -بطوبة-  اأ�سيب  حيث  املريغني، 

فتوجه اإىل اأقرب »�سيدلية« لإ�سعاف نف�سه، ولكنه فوجئ مبجموعة من الإخوان يتعقبونه، 

معرت�سني طريقه، م�ستف�رصين عن ديانته، وعندما �ساألهم »انتوا ليه بت�ساألوا، هو انتوا بتنقوا 

اللي بت�رصبوه« واأ�رص على اأنه »م�رصي وفقط« انهالوا عليه بال�رصب داخل ال�سيدلية.

للرئي�س  املعار�سني  اأيدي  يف  وقعوا  الذين  املوؤيدين  بتعر�س  تفيد  �سهادات  ا  اأي�سً هناك 

اأمام  بها  اأدىل  والتي  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  اأع�ساء  اأحد  �سهادة  ح�سب  وذلك  لل�رصب، 

ا العديد من اأ�سدقائه )املوؤيدين للرئي�س(  اأحد اأع�ساء فريق مركز القاهرة، م�سيًفا اأنه راأى اأي�سً

يتعر�سون لل�رصب على اأيدي املعار�سني.

ب�رصب  واقف  كنت  »اأنا  ال�ستباكات:  م�سابي  من  ف.(  ي�سيف)ح.  ال�سياق  هذا  يف 

النا�س بتوع اجلماعة  لقيت  بالطوب، وفجاأة جاتلي طوبة يف بقي. رجعت ورا واأنا متعور 

الإ�سالمية ما�سكني واحد من املتظاهرين، ومبهدلينه �رصب. دخلت وقلت لواحد منهم يا �سيخ 

حرام عليك، ب�س رف�سوا متاًما ي�سيبوه، وراحوا م�سكوين اأنا كمان، واحد منهم قال يل اإنت 

�سكلك م�س اإخوان، اإنت �سكلك معاهم، قعدت اأحلفلهم ب�س هم �رصبوين حلد ما م�سفت�س قدامي، 

يف الآخر واحد، الله يكرمه، كان عارفني راح م�سلكني منهم، هو اأ�ساًل كان ان�رصب منهم 

هو كمان، وحد تالت �سلكه بر�سه. عل�سان اأنا ان�رصبت جامد على دماغي اتنقلت بالإ�سعاف 

ورحت م�ست�سفى هليوبلي�س عملت اأ�سعة مقطعية على راأ�سي وحطويل ُمطهر على الكدمة اللي 

كانت يف بقي«.

اعرتف العديد من موؤيدي الرئي�س ممن ح�سل مركز القاهرة على �سهاداتهم بقيام بع�س 

املوؤيدين ب�رصب املعار�سني، ووثق املركز اعرتاف بع�سهم بالتدخل اأكرث من مرة للحيلولة 

ذكر  احل�رص  ل  املثال  �سبيل  فعلى  املحتجزين،  اأو  عليهم  املقبو�س  املعار�سني  �رصب  دون 

الدكتور اأ�رصف عبد الغفار القيادي بجماعة الإخوان امل�سلمني وال�ساهد على الأحداث للمركز 

التدخل  اجلماعة،  من  اآخرين  اأع�ساء  وب�سحبة  مرات  اأربع  اأو  ثالث  �سخ�سًيا  حاول   اأنه 

حلماية املقبو�س عليهم من قبل موؤيدي الرئي�س، م�سيًفا اأنه: »بالتاأكيد قد تكون ح�سلت بع�س 

التجاوزات ]ال�رصب اأو التعذيب[ من بع�س النا�س لكن كنت اأنا وغريي من الإخوان كبار 

ال�سن بنح�س النا�س على اإنه مفي�س حد يقرب من حد، وحاولنا 3-4 مرات. �سفت عدة نا�س 

بيتقب�س عليهم، وكانوا يف حالة غ�سب �سديدة. اأنا يقيًنا معتقد اإن النا�س م�س واثقة يف ال�رصطة، 
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ال�ستجوابات  و�سبب  بهم.  الإم�ساك  وقت  الأمن  لقوات  البلطجية  ت�سليم  يتم  مل  كده  وع�سان 

كانت معروفة لإنك لو �سلمتهم للجي�س اأو لل�رصطة م�س هيكون يف نتيجة وهيخرجوهم«.

اأ�سلحة، فاملوؤيدون  اأية  اأحًدا من موؤيدي الرئي�س يحمل  اأر  اأ�رصف: »مل  واأ�ساف الدكتور 

ا�ستخدموا الطوب فقط يف حماية اأنف�سهم« واأ�ساف: »كنت موجودا من ال�ساد�سة م�ساء وحتى 

الثانية �سباح اليوم التايل اأمام ق�رص الحتادية، حيث مل تكن هناك اأية ا�ستباكات، اإذ اأن اأغلب 

ال�ستباكات وقعت يف ال�سوارع املحيطة وحتديًدا يف �سارع املريغني«. وي�ستكمل عبد الغفار: 

تدريبات،  بيعملوا  الق�رش  اأبواب  من  باب  عند  والع�ساكر  ال�سباط  من  جمموعة  »وجدت 

وكلمت واحد منهم على اأ�سا�س اإنهم يتدخلوا ويف�سوا ال�ستباكات قال يل مالي�س دعوة.. م�س 

هرنوح.« )28(

يف وقت متاأخر من الليل قرر الدكتور اأ�رصف التوجه نحو منطقة ال�ستباكات يف �سارع 

اإ�سعافه ومن ثم نقله اإىل امل�ست�سفي امليداين  اأُ�سيب بخرطو�س يف راأ�سه، ومت  املريغني، حيث 

التابع جلماعة الإخوان امل�سلمني عند بوابة نادي هليوبولي�س اأمام ق�رص الحتادية.

حزب  عن  الر�سميني  املتحدثني  ومن  امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اأع�ساء  اأحد  )م.�س(  اأكد 

ال�رصطة كانت متخاذلة  اإن  القاهرة: »اإللي �سفته بعيني هو  احلرية والعدالة يف �سهادته ملركز 

بع�س اخلروقات من جانب موؤيدي  يكون يف  نعم ممكن  اأي  البلطجية.  تقب�س على  اإنها  يف 

الرئي�س، لكن على ال�ساعة 7:30 ملا بداأت قوات ال�رصطة واحلر�س اجلمهوري يظهروا اإحنا 

�سلمناهم ليهم ».)29(

اعتداءات ج�ضدية وخطف وتعذيب لنا�ضطات:

تعر�ست النا�سطة ال�سيا�سية عال �سهبة ع�سو حزب التحالف ال�سعبي ال�سرتاكي اإىل ال�رصب 

املربح والتحر�س اجلن�سي)30( والختطاف من قبل اجلماعات املوؤيدة للرئي�س، وهو ما نتج عنه 

القطعية والكدمات يف رقبتها  العديد من اجلروح  اإىل  الراأ�س والعني، بالإ�سافة  اإ�سابات يف 

جاءتنا  الليل  منت�سف  »بعد  قالت:  النا�سطة  بها  اأدلت  التي  لل�سهادة  ووفًقا  وقدميها.  وظهرها 

اأنباء عن بيان اآخر اأ�سدرته جماعة الإخوان ومعها حزب النور يدعيان اجلميع لالن�سحاب. 

قررنا وقتها اأنا والزميل رامي �سربي اإننا نرجع اإىل خط املواجهات للم�ساهمة يف الإ�سعاف 

املن�سحبني منهم واأن  لتاأمني خروج  اأن وطاأة ال�ستباكات �ستزيد  ا واإن تقديرنا كان  خ�سو�سً
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الإ�سعافات الأولية �ستكون �رصورية اأكرت يف هذا الوقت.«)31(

�سقطت عال وزميلها يف اأيدي اجلماعات املوؤيدة للرئي�س وفرقوهما عن بع�سهما، بداأوا يف 

�سحبوين و�سحبوه كل واحد مننا يف اجتاه، وبقى  تقول: »  التي  الهجوم بوح�سية على عال، 

حواليه ]رامي �سربي[ متجمهر عدد من النا�س وحواليا متجمهر عدد تاين. ابتدوا ي�سحبوين 

يف اجتاه، واأثناء ال�سحب ابتدوا ي�رصبوين. وواحد حاول يحط �سباعه من ورا.«)32(

تكمل عال: »ابتدا ال�رصب نا�س بت�رصب من كل ناحية ب�سومة وبعدين ابتدوا يخنوقوين، 

ال�سومة،  بتعرقل  اإنها  لقوا  ملا  اخلوذة  و�سالوا  رقبتها[  اإىل  ]اأ�سارت  هنا  كدمات  �سبب  وده 

يوم  ممكن  متخيلة  كنت  يح�سل.  اإنه  متخياله  مكنت�س  اإللي  فح�سل  �ست،  اإين  فهموا  وبعدين 

موقعة اجلمل اإذا وقعت يف اإيد اللي بيهاجمونا يف امليدان اأتعر�س ليه لكن مكنت�س متخيلة اإين 

اإنهم  ال�سيا�سي. وح�سل  لالإ�سالم  منتمني  اإنهم  املفرو�س  يد جمموعة  على  للتحر�س  اأتعر�س 

بداأوا مي�سكوا يف ج�سمي ويف �سدري فاأنا نزلت على الأر�س ورف�ست اإين اأحترك، وقلت: 

م�س عايزة حد يلم�سني.. م�س عايزة حد يلم�سني. وهما بي�سحبوين كانوا بي�سحبوين من اإيدي 

على  بيدوروا  كانوا  هما  ب�س  معاهم،  رايحة  اأنا  ما  ليه  بي�سدوين  هما  فاهمة  م�س  واأنا  ب�سدة، 

ال�سليب، وقالويل فني ال�سليب، ب�س اأنا قررت اأ�سكت، م�س عارفة تقريًبا غلبني حزين لأنهم 

مهتمني يعرفوا اأنا م�سلمة ول م�سيحية«.)33(

اأي  اإىل  اإحدى �سيارات الإ�سعاف، ولكن مل ي�سمح لها باملغادرة  اإىل  بعد ذلك مت نقل عال 

م�ست�سفى، حيث دخل �سخ�س اإىل �سيارة الإ�سعاف، وطلب تفتي�س حقيبتها، وا�ستجوبها مدعًيا 

احتجازها  بالقوة، مت  الإ�سعاف  �سيارة  اإخراج »عال« من  اأنها حتمل مولوتوف. وبعدما مت 

اأثناء  يف ك�سك �رصطة ع�سكرية جماور، حيث يقف �سابط �رصطة على مقربة منها، �ساهدها 

ال�رصب والتعذيب، ولكنه مل يتدخل لنجدتها، وطبًقا ل�سهادة عال، فقد قام ال�سابط بالتحري�س 

بهذه  هو  يقوم  اأن  يف�سلون  اأم  �رصبها  ا�ستكمال  يودون  كانوا  ما  اإذا  حمتجزيها  �سائاًل  �سدها 

املهمة.

مت اإطالق �رصاح عال بعد »مفاو�سات« اأجراها زمالوؤها مع حمتجزيها، وبح�سب �سهادات 

امل�سلمني وحزب  الإخوان  بجماعة  ال�سابة  القيادات  من  القاهرة من عدد  عليها مركز  ح�سل 

احلرية والعدالة، اأنهم تدخلوا وتفاو�سوا مع حمتجزيها من اأجل اإطالق �رصاحها فور علمهم 

بحادثة احتجازها وتعذيبها. كما اأفادت عال باأنها تعر�ست لل�سباب والتهام بالعمالة من ِقبل 

حمتجزيها طوال فرتة احتجازها.
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للهجوم  القاهرة  مركز  يف  �سابقًا  تعمل  كانت  والتي  جماهد،  لينا  النا�سطة  ا  اأي�سً تعر�ست 

اخلليفة  �سارع  من  متفرع  جانبي  �سارع  من  »لينا«  اختطاف  مت  اإذ  والختطاف.  الوح�سي 

املاأمون، حيث جتمهروا حولها و�رصبوها بق�سوة بالالفتات والع�سي، وركلوها بالأرجل، 

اإ�سافًة اإىل التحر�س بها جن�سًيا من قبل ح�سود من اجلماعات املوالية للرئي�س، وقد مت احتجاز 

»لينا« يف حمطة بنزين موجودة يف املنطقة، و�سمح لها باملغادرة بعد انتزاع بطاقة الرقم القومي 

اخلا�سة بها وهاتفها املحمول، كما خ�سعت هي الأخرى لال�ستجواب قبل اإطالق �رصاحها.)34(

القتلى واجلرحى:

اإىل  بالإ�سافة  ا،  �سخ�سً ع�رص  اأحد  عن  يقل  ل  ما  مقتل  عن  الحتادية  ا�ستباكات  اأ�سفرت 

مئات اجلرحى من كال اجلانبني، جراء ا�ستخدام الر�سا�س احلي واخلرطو�س واملولوتوف 

واحلجارة.

الوقوف على  الأحداث–  اأ�سابيع على  –رغم مرور عدة  الآن  ال�سعب حتى  ليزال من 

هوية �سحايا ا�ستباكات الحتادية، اإذ اأن اجلماعات ال�سيا�سية على كل جانب تزعم اأن ال�سحايا 

ينتمون اإىل �سفوفها، فى حماولة لإ�سفاء �رصعية ما على اأفعالها اإبان ال�ستباك واإدانة الطرف 

الآخر. ف�ساًل عن �سعوبة احل�سول على قائمة ر�سمية ب�سحايا ال�ستباكات يف ظل الظروف 

ال�سيا�سية املتقلبة التي متر بها البالد. مع ذلك، قام مركز القاهرة بتجميع القائمة التالية:

حممود حممد اإبراهيم عو�س، اأُ�سيب بذخرية حية يف الراأ�س، حمافظة ال�رصقية.. 1

حممد خلف عي�سى، اإ�سابات عديدة وطلق ناري يف الراأ�س، حمافظة القاهرة.. 2

حممد ممدوح اأحمد احل�سيني، اأُ�سيب بذخرية حية يف ال�سدر، حمافظة القاهرة.. 3

حممد حممد ال�سنو�سي، اأُ�سيب بطلقات يف الظهر، حمافظة القاهرة.. 4

خالد طه اأبو زيد، اأُ�سيب بالذخرية احلية يف الرقبة، حمافظة الغربية.. 5

احل�سيني اأبو �سيف، اأُ�سيب بطلق ناري يف الراأ�س، حمافظة القاهرة.. 6

هاين حممد الإمام، اأُ�سيب بطلق ناري يف ال�سدر، حمافظة الدقهلية.. 7

عالء حممد توفيق، �رصخ يف اجلمجمة، حمافظة القاهرة.. 8
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يا�رص حممد اإبراهيم، اإ�سابة يف الراأ�س، حمافظة ال�سوي�س.. 9

الختناق . 10 للوفاة:  املحتملة  )الأ�سباب  وا�سح؛  غري  الوفاة  �سبب  جورجيو�س،  كرم 

ال�سبب  التاأكد من م�سدر م�سئول عن  امل�سيل للدموع( ومل ي�ستطع املركز  الغاز  ب�سبب 

احلقيقي للوفاة.

حممد فريد اأحمد �سالم، طلق ناري يف الراأ�س، املنوفية.. 11

ووفًقا ملا �رشح به الدكتور حممد �سلطان، رئي�س ق�سم الطوارئ يف وزارة ال�سحة، مت 

نقل اجلرحى اإىل عدد من امل�ست�سفيات املحيطة مبنطقة ال�ستباكات، منها م�ست�سفيات هليوبولي�س 

العيادات  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  هذا  مارك،  و�سان  وكيلوباترا  البكري  ومن�سية  والزهراء 

اخلا�سة التي فتحت اأبوابها لتلقي اجلرحى، وامل�ست�سفيات امليدانية التي متت اإقامتها يف الكني�سة 

نادي  من  القريبة  تلك  اأهمها  ومن  بال�ستباكات،  املحيطة  واملناطق  اجلديدة  مب�رص  الإجنيلية 

هليوبولي�س الريا�سي، ونادي هليوليدو الريا�سي.

وخرطو�س،  حية  بطلقات  اإ�سابات  بني  تنوعت  الأطباء  ا�ستقبلها  التي  الإ�سابات  نوعية 

وجروح وكدمات ناجمة عن ال�رصب مبعدات �سلبة وثقيلة، مثل الع�سي اخل�سبية واحلديدية 

والأحجار وال�سال�سل، هذا بالإ�سافة اإىل حروق ناجمة عن ا�ستخدام املولوتوف.

اأثناء  موجودة  كانت  والتي  القاهرة،  مبركز  العاملني  اأحد  توما،  �ساىل  دكتورة  تقول 

عن  ناجمة  اإ�سابات  »�ساهدت  للم�سابني:  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي  يف  للم�ساعدة  ال�ستباكات 

اإ�سابات منها ك�رص يف املفا�سل،  اأحجار اجلرانيت، وكذلك  الر�سا�س واحلجارة، وخا�سة 

جروح قطعية، وقد �ساركت يف نقل اجلرحى اإىل امل�ست�سفيات القريبة امليدانية وغري امليدانية«. 

كما اأفادت اأنها �سمعت اأ�سوات طلقات الأ�سلحة النارية اأثناء الليل، ولكنها مل تتمكن من حتديد 

م�سدرها«.)35(

دكتور حممد زناتي اأحد اأع�ساء جماعة الإخوان امل�سلمني والع�سو بحزب احلرية والعدالة، 

من  للم�سابني  الأولية  الإ�سعافات  يقدم  كان  حيث  ال�ستباك،  اأثناء  امليداين  الأطباء  اأحد  كان 

اأمام نادي هليوبولي�س الريا�سي.  جانب موؤيدي الرئي�س مبقر امل�ست�سفي امليداين اخلا�سة بهم 

اأخرب زناتي مركز القاهرة اأنه »مت عالج بع�س امل�سابني من اجلروح والكدمات واحلروق 

الناجتة عن عبوات املولوتوف] يف امل�ست�سفى امليداين اأثناء ال�ستباكات، يف حني مت نقل احلالت 

امل�سابة بطلق ناري اإىل امل�ست�سفيات القريبة؛ وخا�سة م�ست�سفى هليوبولي�س«.

تقرير



رواق عربي

158

العدد 63

وي�سيف زناتي: »حوايل ال�ساعة الثامنة اإىل الثامنة والن�سف م�ساء الأربعاء، وعندما ا�ستد 

اأمام بوابة نادي هليوبولي�س الريا�سي. وطول الليل جالنا  ال�ستباك، عملنا م�ست�سفى ميدانيا 

اثنان من م�سابي املعار�سة، فاأ�سعفناهم وبعدين نقلناهم قدام الق�رص مع املحتجزين الآخرين من 

املعار�سني. تاين يوم ال�سبح حوايل ال�ساعة ال�سابعة راح طبيبان من جانبنا ]موؤيدي الرئي�س[ 

لالطمئنان على املعار�سني اللي اتقب�س عليهم، وف�سلوا من وقت القب�س عليهم بالليل، وحتى 

�سباح اليوم التايل حمتجزين اأمام الق�رص قبل اأن يتم ت�سليمهم لل�رصطة«.)36(

يف هذا ال�سياق، ا�ستكى الدكتور حممد فتوح، رئي�س جمموعة اأطباء التحرير، من اأن عدًدا 

من امل�ست�سفيات العامة، مبا يف ذلك م�ست�سفى من�سية البكري، كان ينق�سها العديد من الأطباء 

والأدوات الطبية الالزمة للتعامل مع اجلرحى من ال�ستباكات.

ُيذكر اأنه مت العتداء على م�ست�سفيات ميدانية موؤقتة مرتني على الأقل من جانب املجموعات 

املوؤيدة للرئي�س، وفوفًقا ل�سهادة مروة فاروق، ع�سو حزب التحالف ال�سعبي، وجنالء بدير، 

الن�ساء والأطباء جمتمعني داخل حمل �سغري،  ال�سحفية واملوؤلفة، كانت هناك جمموعة من 

اأُقيم فيه م�ست�سفى ميداين ملعاجلة اجلرحى، حني مت اقتحام املحل على اأيدي املجموعات املوؤيدة 

للرئي�س، والتي قررت اختطاف بع�س اجلرحى، كما قامت بتهديد ع�سو بارز يف اأطباء بال 

حدود، وع�سو جمل�س نقابة الأطباء احلايل الدكتورة منى مينا. وبح�سب جنالء بدير فقد هدد 

]هذا ال�سخ�س املعتدي[ الدكتورة منى مينا قائاًل »املرة اجلاية ملا ه�سوفك؛ هاأقتلك«.

اأنها عندما �ساألت اأحد املعتدين عن �سبب ا�ستمراره يف العتداء ج�سدًيا على  ت�سيف بدير: 

اأحد املتظاهرين اجلرحى حتى بعد اأن فقد الوعي، اأجابها قائاًل: »اإحنا مبنقتلهم�س، اإحنا بنك�رص 

فرييح  يتعالج،  �سهور   6 يقعد  ع�سان  علينا طوب؛  اإللي �رصبت  اإيديه  هك�رص  اأنا  اإيديهم.  لهم 

وي�سرتيح.«)37(

بالهجوم  الرئي�س  قام موؤيدو  القاهرة،  بها م�سطفى بهجت ملركز  اأدىل  التي  لل�سهادة  وفًقا 

على م�ست�سفى ميداين اآخر، ومت اختطاف بع�س اجلرحى املوجودين فيه. يقول م�سطفى: »اأنا 

كنت واقف يف مكان قريب جًدا من م�ست�سفى ميداين موجود يف مدخل عمارة، و�سفت موؤيدي 

الرئي�س، وهما بيقتحموا العمارة، وبيخطفوا امل�سابني اللي كانوا بيتعاجلوا يف امل�ست�سفى، وبعد 

ما خرجوا بيهم لل�سارع قعدوا ي�رصبوا فيهم، وبعدين خدوهم معاهم.«

تفيد عدة �سهادات اأخرى مبنع �سيارات الإ�سعاف وامل�سعفني من الو�سول اإىل املتظاهرين 

اجلرحى، وهو ما يرجع بالأ�سا�س اإىل اأن اأفرادا من جماعة الإخوان امل�سلمني قاموا باحتجاز 
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اجلرحى »لال�ستجواب« حول عالقاتهم بجهات خارجية، وكونهم »عمالء« يهدفون لإ�ساعة 

الفو�سى يف البالد.

الهجمات �ضد و�ضائل االإعالم:

يتعر�س ال�سحفيون والإعالميون اأثناء ال�ستباكات اإىل الهجوم الوح�سي، وتعطيل عملهم، 

واأحياًنا منعهم من اأدائه، ومما ل�سك فيه اأن تلك العتداءات على الإعالميني وو�سائل الإعالم 

متثل اعتداًء �سارًخا على حرية ال�سحافة، وتعك�س عجز الدولة عن حماية جميع العاملني يف 

جمال الإعالم.

يف الواقعة التي يتناولها هذا التقرير مت الإبالغ عن ا�ستهداف اأن�سار الرئي�س لالإعالميني، 

اإىل حماولة موؤيدي مر�سي  بالإ�سافة  ال�سحفيني، هذا  كما كانت هناك هجمات مبا�رصة على 

حول  موجودة  كانت  والتي  امل�رصي،  بالتلفزيون  اخلا�سة  الف�سائي  البث  وحدات  تدمري 

اإىل حميط ق�رص  –موؤيدي الرئي�س–  مكان احلادث لتغطية العت�سام، وذلك فور و�سولهم 

الحتادية.

الراأ�س  يف  حي  بطلق  امل�ستقلة،  الفجر  بجريدة  ال�سحفي  �سيف،  اأبو  احل�سيني  اأُ�سيب  كما 

اأثناء وجوده يف جهة املتظاهرين املعار�سني، وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة بعد منت�سف ليل 

اخلمي�س 6 دي�سمرب 2012، كما �رصقت الكامريا اخلا�سة به. ويف يوم الأربعاء 12 دي�سمرب 

2012، وافته املنية متاأثًرا بجراحه. 

ا: ومن ال�سحفيني الذين متت مهاجمتهم اأي�سً

اإ�سالم عبد التواب، العامل اليوم.. 1

اأ�سامة ال�ساذيل، البديل.. 2

�سحر طلعت، راديو فرن�سا.. 3

اأحمد خري الدين، اأون تي يف.. 4

مي �سعد، خمرجة.. 5

ح�سن �ساهني، البداية.. 6
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اإن تكرار عمليات الرتهيب واملراقبة والهجمات التي تواجه العاملني يف ال�سحافة والإعالم 

ال�سلطة، متثل جزًء من تطور عام مقلق حول حرية ال�سحافة يف  منذ تويل الرئي�س مر�سي 

م�سادرة  واإعالميني،  ل�سحفيني  حب�س  املا�سية  القليلة  الأ�سهر  �سهدت  بعدما  ل�سيما  م�رص، 

على  املتزايدة  الرقابة  اإىل  بالإ�سافة  هذا  ال�سحافة  مهنة  ملمار�سي  بالقتل  وتهديدات  �سحف، 

و�سائل الإعالم.)38(

عمليات القب�س:

ت�سلمت ال�رصطة بع�س املحتجزين من املتظاهرين م�ساء الأربعاء 5 دي�سمرب، بينما بقى نحو 

49 اآخرون »رهائن« لدى اجلماعات املوؤيدة للرئي�س، حتى مت ت�سليمهم لل�رصطة �سباح اليوم 

التايل )اخلمي�س(. ووفًقا ملا اأدىل به حمامو املتظاهرين امُلحالني للنيابة، فاإن جميع املتظاهرين 

تقريًبا مت اختطافهم يف حميط ال�ستباكات، واحتجازهم على اأيدي موؤيدي الرئي�س، ثم ت�سليمهم 

بعد ذلك اإىل ال�رصطة.

اأحمد اأمني املقيم مبنطقة م�رص اجلديدة، واأحد اأوائل املقبو�س عليهم من قبل جماعة الإخوان 

امل�سلمني، ذكر يف �سهادته ملركز القاهرة اأن “ال�رصطة مل تتدخل، الله اأعلم ليه، ليه ال�رصطة 

ت�ستنى من طرف اآخر اإنه ي�سلمنا ليها؟ الإخوان كانوا �سغالني �رصطة.”)39(

حممد عبد العزيز من مركز الندمي  لتاأهيل �سحايا العنف والتعذيب، اأكد ملركز القاهرة اأن 

عدد املحتجزين من �سفوف معار�سي الرئي�س بلغ 139 حمتجًزا، من بينهم نحو 90 متظاهًرا 

متت اإحالتهم اإىل نيابة م�رص اجلديدة �سباح يوم 6 دي�سمرب 2012، بينما متت اإحالة الآخرين 

اأكرث من 20 طفاًل ترتاوح  اأنه كان هناك  يذكر  نف�سه.  اليوم  م�ساء  اإليها يف وقت لحق من 

اأعمارهم بني 15و18 عاًما رهن الحتجاز. وجهت اإىل املحتجزين تهم القتل، ال�رصوع يف 

القتل، اإتالف ممتلكات عامة وخا�سة، وحيازة �سالح بدون ترخي�س.

ووفًقا ملا اأدىل به املحامون الذين ح�رصوا مع املحتجزين، فقد خ�سع اجلميع تقريًبا للتعذيب 

اأثناء فرتة الحتجاز على يد موؤيدي الرئي�س. وقد �رصح عبد العزيز باأنه كان من الوا�سح على 

الكهربائية وجروح بطعنات، وكدمات،  ال�سواعق  ا�ستخدام  اآثار  املحتجزين  عدد كبري من 

وعظام مك�سورة، م�سرًيا اإىل اأن اأغلب من اأُلقي القب�س عليهم يف حالت خطرية جًدا، لدرجة 

اأن اأُ�رص بع�س املحتجزين مل تتمكن من التعرف عليهم من الوهلة الأوىل.
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يف كلمة م�سجلة األقاها الرئي�س)40( يف 6 دي�سمرب 2012 اأ�سار اإىل اأن الدلئل والعرتافات 

التي اأدىل بها املحتجزون من �سفوف املعار�سني، تفيد باأنهم بلطجية م�ستاأجرون، تلقوا املال 

وال�سالح ملهاجمة ق�رص الرئا�سة.

هذا احلديث متت اإذاعته تزامًنا مع بدء النيابة العامة حتقيقاتها مع املحتجزين، مبا يثري ال�سك 

حول كون الرئي�س ا�ستند يف كلمته اإىل ال�سهادات التي مت انتزاعها من املحتجزين عن طريق 

تعذيبهم اأثناء فرتة احتجازهم على يد اجلماعات املوؤيدة له قبل ت�سليمهم لل�رصطة.

هوؤلء  اأي من  النيابة  اأمام  يعرتف  مر�سي، مل  الرئي�س حممد  به  ما �رصح  وعلى عك�س 

املحتجزين بحيازة الأ�سلحة، اأو تلقي اأموال مقابل الهجوم على الق�رص الرئا�سي وعلى اأن�سار 

الق�سية رقم 2002/15200  العامة يف  النيابة  ثابت يف حتقيقات  ملا هو  الرئي�س، وذلك وفًقا 

جنح م�رص اجلديدة، والتي ت�سمنت �سهادات جميع املقبو�س عليهم فيما يتعلق بال�ستباكات، 

امل�سلمني -يف  الإخوان  اأع�ساء من جماعة  ادعى  التي  لالأ�سلحة  بحيازته  اأحدهم  يقر  حيث مل 

و�سائل الإعالم- �سبطها، واعتربوها »دليال« �سد املتظاهرين.

املحتجزين حول وجود  املدافعني عن  املحامني  اأنه كانت هناك ادعاءات من جانب  يذكر 

�سغط مي ار�س على النيابة؛ كي ل تفرج عن املحتجزين، اإل اأن النيابة اأمرت بالإفراج عن 

اأغلب املحتجزين على خلفية ال�ستباكات، وذلك يف 7 دي�سمرب 2012.

من جانبها اأكدت املحامية رو�سة اأحمد نائب املدير التنفيذي لل�سبكة العربية ملعلومات حقوق 

الإن�سان اأنه مت الإفراج عن 135 حمتجًزا يف الأحداث، بينما بقى اأربعة حمتجزين قيد التحقيق.

ويف تطور جديد كان النائب العام قد اأ�سدر قراًرا بنقل م�سطفي خاطر املحامي العام الأول 

لنيابات �رصق القاهرة -والذي اأ�سدر اأوامره بالإفراج عن املحتجزين يف اأحداث الحتادية- 

من موقعه الوظيفي مبحافظة القاهرة اإىل حمافظة بني �سويف، وذلك يف 12 دي�سمرب 2012.

عن  بالإفراج  خاطر  م�سطفى  قرار  عقب  العام،  النائب  قرار  �سدور  توقيت  جاء 

ميكن  ما  الأعلى،  الق�ساء  ملجل�س  ر�سالته  يف  بعد  فيما  خاطر  اأفاده  ما  وح�سب  املحتجزين، 

اعتباره مبثابة خطوة تاأديبية من جانب النائب العام ملعاقبة خاطر على قرار الإفراج.

من جانبه رف�س املحامي العام م�سطفى خاطر المتثال لقرار النقل، وف�سل تقدمي طلب 

نقل للعمل باملحاكم، تارًكا جمال عمله بالنيابة العامة، احتجاًجا على القرار، اإل اأنه وب�سبب 

عمله  مقر  اإىل  خاطر  م�سطفي  العام  املحامي  واأُعيد  القرار،  اإلغاء  مت  ال�سيا�سية،  ال�سغوط 

بالقاهرة.
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تدخالت قوات االأمن:

دي�سمرب،   5 يوم  من  متاأخر  وقت  يف  اإل  ال�ستباكات  لوقف  ال�رصطة  قوات  تتدخل  مل 

حتديًدا يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساًء، اأي بعد مرور اأكرث من خم�س �ساعات على 

فا�سل  حاجز  اإقامة  يف  متثلت  قد  ال�رصطة  لتدخل  الأوىل  املحاولت  كانت  ال�ستباكات.  بدء 

بني الطرفني، كما حاولت �ست مدرعات �رصطة �سق طريق بني املجموعتني للف�سل بينهما، 

لكن �رصعان ما ان�سحبت. ويف حوايل احلادية ع�رصة والن�سف م�ساًء، قامت قوات ال�رصطة 

مبحاولة اأخرى للف�سل بني املتظاهرين، وقامت هذه املرة باإطالق قنابل غاز م�سيلة للدموع 

ب�سكل مفرط؛ بهدف ف�س ال�ستباك.

اأكد ثالثة من �سهود العيان من �سكان املنطقة اأن قوات ال�رصطة حاولت يف البداية الف�سل بني 

اجلانبني، اإذ و�سعت الدروع والهراوات يف مواجهة املتظاهرين املعار�سني للرئي�س، ولي�س 

يف مواجهة موؤيديه يف اإ�سارة �سمنية بتاأمني موؤيدي الرئي�س ولي�س العك�س.)41( ويوؤكد اأحد �سهود 

العيان والذي يعمل حار�ًسا لأحد العقارات ب�سارع املريغني –طلب عدم ذكر ا�سمه– اأن قوات 

ال�رصطة اأطلقت الغاز امل�سيل للدموع يف اجتاه املتظاهرين من معار�سي الرئي�س، ولي�س موؤيديه.

يقول م�سطفي بهجت: »اأول مرة اأ�سوف البولي�س كانت ال�ساعة 9.30 بالليل تقريًبا، كنت 

واقف يف روك�سي، وكان املوؤيدون للرئي�س بيجروا بعد هجوم من املتظاهرين املعار�سني، 

اللحظة دي كل ما  املركزي، يف  الأمن  الق�رص، وقفوا خلف ع�ساكر  ناحية  املوؤيدين رجعوا 

املعار�سني يحاولوا يتقدموا ناحية املوؤيدين كان الأمن بي�رصب عليهم قنابل غاز«.

ملركز  ب�سهادته  اأدىل  والذي  امل�سلمني،  الإخوان  جماعة  ع�سو  ا  اأي�سً دعمها  ال�سهادة  هذه 

اأن قوات ال�رصطة بعدما تدخلت اأخرًيا يف ال�ستباك  ا ذكر ا�سمه، م�سرًيا اإىل  القاهرة، راف�سً

كانت  ال�رصطة  قوات  وكاأن  يبدو  الأمر  جعل  مما  الرئي�س،  موؤيدي  ناحية  من  تدخلها  كان 

منحازة جلانبهم.

�سهادة اأخرى من ع�سو جماعة الإخوان امل�سلمني )م.�س( دعمت هذا الدعاء، حيث قال 

ملركز القاهرة: »قنابل الغاز اللي كانت بتطلق من ناحيتنا، كانت تطلق بوا�سطة ال�رصطة �سد 

البلطجية اللي كانوا بيهاجموا الإخوان«.

يف الثالثة والن�سف م�ساء يوم اخلمي�س 6 دي�سمرب 2012، اأ�سدرت الرئا�سة بياًنا ُتعلن فيه 

اأن احلر�س اجلمهوري قام باإخالء املنطقة املحيطة بالق�رص الرئا�سي من املتظاهرين، واأُعلن 
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احلر�س  مدرعات  بداأت  احلني،  ذلك  ومنذ  الق�رص،  من  القريبة  املناطق  يف  التجوال  حظر 

اجلمهوري يف تاأمني الق�رص، كما مت بناء حائط خر�ساين يف املنطقة املحيطة بالق�رص يف حماولة 

لتاأمني املنطقة.

التحري�س والتهديد:

والعدالة  احلرية  وحزب  امل�سلمني  الإخوان  جانب  من  الر�سمية  الدعوات  اإىل  بالإ�سافة 

وكذا  الرئي�س،  معار�سي  اعت�سام  مع  وبالتزامن  ذاته،  املكان  ذات  يف  مظاهراتهم  لعقد 

ال�سيا�سي  امل�سلمني وحزبها  الإخوان  اأ�سدرت جماعة  للرئي�س مر�سي،  الدقيق  اخلطاب غري 

احلاكم –حزب احلرية والعدالة– بياًنا يفيد باأن ت�سعة)42( من هوؤلء الذين ُقتلوا يف ال�ستباكات، 

بالإ�سافة اإىل غالبية اجلرحى هم اأع�ساء يف جماعة الإخوان امل�سلمني، متهمًة املتظاهرين من 

املعار�سة با�ستخدامهم اأ�سلحة للهجوم على املتظاهرين الذين و�سفهم البيان بـ«ال�سلميني« من 

اأبناء اجلماعة اأمام الق�رص الرئا�سي، بالإ�سافة اإىل اإدانتها لالإعالم الذي و�سف البيان تغطيته 

لالأحداث باأنها كانت »متحيزة«.)43(

لين(  اأون  )اإخوان  امل�سلمني  الإخوان  موقع  فيه  ن�رص  الذي  الوقت  يف  التهام  هذا  ياأتي 

واملوقع الناطق بالإجنليزية )اإخوان ويب( عدة مقالت ت�سهريية، وتغطية م�سوهة لالأحداث.

تفيد  اأون لين( معلومات  )اإخوان  ن�رص موقع  دي�سمرب 2012،  املثال، يف 5  �سبيل  فعلى 

اأن اأحمد ماهر، من�سق حركة �سباب 6 اأبريل، والع�سو املن�سحب من اجلمعية التاأ�سي�سية قد قاد 

جمموعة من البلطجية، وقاموا بالعتداء على اأفراد من جماعة الإخوان امل�سلمني وقتلوهم، 

باأن  يفيد  ت�سحيًحا)44(  املوقع  ن�رص  التايل،  اليوم  ويف  الرئا�سي.  الق�رص  اأمام  تظاهرهم  اأثناء 

ماهر، مل يكن موجوًدا اأثناء ال�ستباكات، وبعدها مت حذف اخلرب.)45(

ويف5 دي�سمرب 2012، قال عزب م�سطفى –ع�سو الهيئة العليا حلزب احلرية والعدالة– 

اأثناء خروجه غا�سًبا من ا�ستوديو برنامج حواري على اإحدى الف�سائيات)46(، موجًها حديثه 

اإىل متحدث اآخر يف الربنامج، من معار�سي الرئي�س: »اأنتم ]املعار�سة[ لن يكون لكم وجود«.

يف اليوم نف�سه �رصح ع�سام العريان، نائب رئي�س حزب احلرية والعدالة وع�سو املجل�س 

القومي حلقوق الإن�سان، يف مداخلة هاتفية على قناة م�رص 25 )وهي قناة ف�سائية وثيقة ال�سلة 

بالإخوان امل�سلمني( قائاًل:
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»هذه لي�ست ا�ستباكات بني موؤيدي ومعار�سي الرئي�س، ما يحدث هو مناو�سات بني موؤيدي 

ال�رصعية،  على  النقالب  يريدون  ومن  امل�سادة،  الثورة  وبني  ال�رصعية،  وحماة  الثورة 

الو�سف احلقيقي ملا يحدث بني متظاهرين �سلميني يريدون اأن يظهروا راأيهم للنا�س ويقولوا هذا 

راأي ال�سعب، وبني نا�س فو�سويني يريدون اأن ميار�سوا بلطجة �سيا�سية، يريدون اأن يفر�سوا 

راأيهم على ال�سعب، ويغت�سبوا ال�سلطة وتعيني جمل�س رئا�سي مدين، وعزل رئي�س منتخب 

الدعوة  ال�سعب جتاوب مع  اأن  اأعتقد  واأنا  ما يحدث وهذه هي احلقيقة،  وغري ذلك. هذا هو 

التي دعته اإليها القوى ال�سعبية ونزل، واأنا اأدعوهم اأن يتوافدوا بع�رصات الألوف ليحا�رصوا 

الثالث  بالقب�س عليهم، وك�سف الطرف  املتاحة الآن  الفر�سة  البلطجية؛ لأن هذه هي  هوؤلء 

الذي يطلق الر�سا�س احلي، ويطلق اخلرطو�س، وقتل املتظاهرين يف موقعة اجلمل، وقتل 

ال�سعب  الآن. على  الوزراء. هذه فر�ستنا  املتظاهرين يف ما�سبريو وحممد حممود وجمل�س 

اإىل  ُيقدموا  اإىل نائب عام حقيقي، واأن  ليقدمهم  ليقب�س على هوؤلء،  اأن ينزل يف كل مكان 

اأنا  العميقة.  الدولة  اأبعاد  الذي ميول ويقيم اخليام لالعت�سامات، نك�سف  لنك�سف من  العدالة 

اأدعو اجلميع اأن يتكاتف الآن، على اجلميع اأن يتوافدوا اإىل حميط الحتادية، واأن يحا�رصوا 

هوؤلء، واأن يفرزوا الثوار احلقيقيني بعيدا عنهم«.)47(

موقع  على  اخلا�س  ح�سابه  على  العريان،  قال  دي�سمرب،   6 اخلمي�س  �سباح  الثامنة  ويف 

خرية، فالتواطوؤ وا�سح،  »في�س بوك«: »لي�ست خالفات �سيا�سية، هذه معركة الدولة العميقة الأ

وعلى ال�سيا�سيني الُبعد عن الفلول والبلطجية، لأنهم يدمرون بذلك م�ستقبلهم ال�سيا�سي. احلوار 

ن�سار العنف، واإل  بني �سيا�سيني ولي�س مع بلطجية مبارك واأن�ساره، ل ميكن ال�ست�سالم لأ

مر وا�سح طرف  مت تدمري م�ستقبل م�رص، ل يوجد حوار حتت �رصب الر�سا�س احلي، الأ

ميتلك ال�سالح وطرف اأعزل.«)48(

موؤخًرا، وحتديًدا يف 12 دي�سمرب اجلاري، ن�رصت ال�سفحة الجنليزية ملوقع حزب احلرية 

والعدالة خرًبا حتت عنوان:

اأبو  مقتل  م�سئولية  الوطني  الإنقاذ  جبهة  حُتمل  الإ�سالح  اأجل  من  �سحفيون  »م�رص: 

�سيف«، وتندد بقتل الزميل ح�سيني اأبو �سيف«.)49(

اخلرب ادعى اأن مقتل اأبو �سيف جاء بر�سا�س معار�سي الرئي�س، يف حني اأن زميل اأبو 

�سيف والذي كان برفقته وقت الإ�سابة �سهد بخالف ذلك، موؤكًدا اأن اأبو �سيف �سقط بر�سا�س 

موؤيدي الرئي�س.)50( هذا بالإ�سافة اإىل اأن اأبو �سيف معروف بكونه من املعار�سني ل�سيا�سات 
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الوطني  الإنقاذ  جبهة  �سد  وا�سحا  كراهية  وخطاب  حتري�سية  جمال  ت�سمن  اخلرب  الرئي�س. 

ا وا�سًحا يف ظل هذه الأجواء ال�سيا�سية غري  وداعميها، مبا يعترب ا�ستثارة لالحتقان، وحتري�سً

امل�ستقرة.

التو�ضيات:

اأول  ال�سارع امل�رصي ميثل موؤ�رًصا خطرًيا، ل�سيما بعد  ا�ستمرار وت�ساعد العنف يف  اإن 

الرئا�سية، مل  النتخابات  اأنه ومنذ  املوؤ�سف  فمن  البالد.  تعهدها  انتخابات رئا�سية دميقراطية 

�سيا�سية حمكمة، ت�سع حًدا ل�ستمرار ممار�سات  الرئي�س حممد مر�سي �سياغة خطة  ي�ستطع 

يف  احلق  ل�سيما  الإن�سان،  حلقوق  ج�سيمة  انتهاكات  من  ت�سكله  مبا  امل�سينة،  ال�سابق  النظام 

التجمع والتظاهر ال�سلمي. اإن اللتزامات التي تقع على عاتق الدولة لدعم هذا احلق، تنطوي 

على حماية امل�ساركني يف التظاهرات والتجمعات ال�سلمية من اأفراد اأو جماعات، مبا يف ذلك 

املظاهرات املعار�سة، اإل اأنه وطبًقا لأغلب ال�سهادات املجمعة يف هذا التقرير تقاع�ست ال�رصطة 

عن التدخل، اأو رمبا تباطاأت يف تدخلها ملنع اندلع ال�ستباكات املتوقعة.

مذكرة  امل�رصية  الإن�سان  حقوق  منظمات  اأر�سلت  مر�سي،  حممد  الرئي�س  انتخاب  عقب 

مف�سلة للرئي�س باأهم الإجراءات واخلطوات الق�سرية واملتو�سطة وطويلة املدى التي ميكن من 

خاللها اإنهاء تاريخ طويل من القمع، كانت متار�سه الدولة.)51( ولالأ�سف هذه املنظمات مل تلق 

اأي ا�ستجابة من قبل الرئي�س، رغم اأن التو�سيات الواردة بتلك املذكرة كان من بينها اخلطوات 

املطلوب اتخاذها من جانب الرئي�س لوقف العنف امل�ستمر واملتكرر اأثناء الحتجاجات ال�سلمية، 

و�سمان م�ساءلة اأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات يف �سياق تلك الحتجاجات ال�سلمية قبل واأثناء 

وبعد ثورة 25 يناير.

كان مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، قد �سبق وحذر يف نهاية املائة يوم الأوىل 

م�سادرة  يف  واأن�سارهم  ملوؤيديهم  احلاكم  وحزبه  الرئي�س  ا�ستخدام  من  الرئي�س،  حكم  من 

احلريات وقمع معار�سيهم، يف تطوٍر خطري، جديد من نوعه يف تاريخ م�رص احلديث. فقد 

اأع�ساء وموؤيدي حزب احلرية والعدالة  اإىل قيام  اأ�سار يف تقارير له  اأن  القاهرة  �سبق ملركز 

بالتعدي لفظًيا وج�سدًيا على املعار�سني لهم، ممن قدموا دعاوى ق�سائية �سد جماعة الإخوان 

امل�سلمني، ف�ساًل عن التعدي على و�سائل الإعالم والإعالميني املعار�سني للتيار الإ�سالمي، 

اأو من يتبنون مواقف �سيا�سية خمتلفة، ومن املوؤ�سف اأن تلك الوقائع مل تخ�سع لتحقيقات جادة 

حتى الآن.)52(
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كما يجب اأن تتحمل قوات ال�رصطة امل�رصية م�سئولية ف�سلها يف حماية جمموعة من املتظاهرين 

من اعتداء جمموعة اأخرى يف و�سح النهار. ويف هذه الواقعة حتديًدا تتقا�سم الرئا�سة امل�سئولية 

مع ال�رصطة على قدم امل�ساواة، لعدم تدخلها بال�سكل املالئم، والتقاع�س عن اتخاذ الإجراءات 

الدعوة  بعد  موؤكدة  �سبه  كانت  العنف  احتمالت  اأن  الوقوع، ل�سيما  ملنع كارثة من  الالزمة 

املتكررة من قادة جماعة الإخوان امل�سلمني لأن�سارها واأن�سار حزب احلرية والعدالة لتفريق 

العت�سام املعار�س لقرارات الرئي�س اأمام الق�رص الرئا�سي.

ويف �سوء املعلومات امل�سار اإليها يف هذا التقرير، يطالب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق 

الإن�سان اجلهات املعنية باللتزام بالتو�سيات التالية:

اأواًل: تو�ضيات للحكومة امل�ضرية ووزارة الداخلية:

يف . 1 املواطنني  حق  واحرتام  حماية  ت�سمن  التي  والإدارية  القانونية  التدابري  جميع  اتخاذ 

التظاهر والتجمع ال�سلمي، وذلك من خالل:

• باأحداث 	 املتظاهرين  حماية  يف  الأمن  رجال  بتق�سري  تفيد  التي  املزاعم  يف  التحقيق 

املق�رصين  حما�سبة  تتم  اأن  على  م�ستقلة،  ق�سائية  حتقيق  هيئة  طريق  عن  الحتادية 

واملتورطني يف تلك الأحداث اأمام الق�ساء العادي.

• �سمان وجود تعوي�سات منا�سبة و�سبل انت�ساف فعالة وعادلة ل�سحايا النتهاكات التي 	

�سهدتها اأحداث الحتادية.

• التعامل مع مثل هذه 	 كيفية  ال�رصطة( على  )قوات  القوانني  تنفيذ  القائمني على  تدريب 

ال�ستباكات )�سدام بني جمموعتني من املتظاهرين( يف الوقت املنا�سب، وب�سكل فعال 

ل يخل بحقوق جميع الأطراف، ل�سيما يف ظل ما ت�سهده البالد من ا�سطراب �سيا�سي.

تقدمي معلومات دقيقة عن جميع املعتقلني، ممن �سدر ب�ساأنهم اأمر اعتقال ر�سمي، اأو مت . 2

اإطالق �رصاحهم يف اأعقاب ال�ستباكات التي وقعت يف حميط ق�رص الحتادية.

ن�رص معلومات دقيقة حول ا�ستباكات الحتادية وتطوراتها ودوافعها التي ت�سببت يف وقوع . 3

ال�ستباكات.

التاأكيد على بقاء اجلي�س امل�رصي طرًفا حمايًدا يف الأحداث، ل ي�سطلع مبهام ال�رصطة اأو . 4
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بجزء من وظائفها.

حتقيقات ق�سائية حمايدة و�رصيعة يف ال�ستباكات.. 5

التاأكد من اأن الق�ساة املعينني للتحقيق يحظون بدرجة عالية من التامني واحلماية.. 6

لبحث . 7 ال�سلمي،  والتظاهر  التجمع  يف  باحلق  املعني  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املقرر  مناق�سة 

و�سيلة ت�سمن �سالمة واأمن املتظاهرين اأثناء الحتجاجات ال�سلمية.

املتحدة، . 8 لالأمم  التابعون  اخلوا�س  املقررون  بها  يقوم  التي  الزيارة  طلبات  جميع  قبول 

املعني  اخلا�س  الق�ساة واملحامني، واملقرر  با�ستقالل  املعني  اخلا�س  املقرر  ذلك:  مبا يف 

من  وغريه  التعذيب  املعني مب�ساألة  اخلا�س  واملقرر  الإن�سان،  حقوق  عن  باملدافعني 

�رصوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، وفريق العمل املعني مب�ساألة 

�سياق  يف  وحمايتها  الإن�سان  حقوق  بتعزيز  املعني  اخلا�س  املقرر  التع�سفي،  الحتجاز 

الطوعي،  غري  اأو  الق�رصي  الختفاء  بحالت  املعني  العمل  وفريق  الإرهاب،  مكافحة 

واملقرر اخلا�س املعني بالتجمع ال�سلمي وحرية تكوين اجلمعيات.

كفالة احلق يف ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية دون انتقا�س اأو تعر�س للتعذيب وغريه من . 9

�رصوب املعاملة املهينة اأو العقوبة القا�سية.

التحري�س على . 10 اإىل المتناع عن  الرئا�سة وامل�سئولني احلكوميني  كما ندعو موؤ�س�سة 

العنف والكراهية، كما ينبغي اأن تقوم موؤ�س�سة الرئا�سة وجمل�س الوزراء ب�سمان اإجراء 

حتقيق م�ستقل حول اجلرائم املرتكبة يف �سياق هذه ال�ستباكات.

يف �سوء م�رصوع قانون حرية التظاهر والتجمع ال�سلمي الذي جتري مناق�سته حالًيا . 11

يف جمل�س الوزراء، وبالنظر اإىل امل�رصوع املقرتح من قبل وزارة الداخلية)53( حول 

حول  بالغ  بقلٍق  ي�سعر  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  فاإن  نف�سه،  القانون 

م�ستقبل حرية التجمع والتظاهر ال�سلمي يف م�رص، لذا يطالب املركز موؤ�س�سة الرئا�سة 

ب�سمان مراعاة جميع املعايري الدولية امُلنِظمة لهذا احلق، اأثناء مناق�سة تلك املقرتحات، 

تلك املعايري التي جاءت مف�سلة يف تقرير املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف 

التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، والتي نذكر منها:

»ول ينبغي اأن تكون ممار�سة احلق يف حرية التجمع ال�سلمي مرهونة بت�رصيح م�سبق من 

تقرير
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ال�سلطات، بل باإ�سعار م�سبق كاأق�سى اإجراء. ول ينبغي اأن يكون هذا الإجراء �ساقا، وحال 

ي�رصح  ومف�سل  مكتوب  تف�سري  تقدمي  ينبغي  تقييده،  حالة  يف  اأو  جتمع  بتنظيم  الت�رصيح  عدم 

الأ�سباب، وميكن الطعن عليه اأمام حمكمة م�ستقلة وغري متحيزة.«)54(

ثانيا: تو�ضيات جلميع االأحزاب ال�ضيا�ضية، مبا يف ذلك جبهة االإنقاذ الوطني وحزب 

احلرية والعدالة:

مركز القاهرة يدعو كذلك جميع الأحزاب ال�سيا�سية اإىل:

دعوة اأع�ساء الأحزاب وموؤيديها للعمل وفًقا للقانون يف جميع الأوقات.. 1

التي قد ت�سدر من . 2 الكراهية  العنف والرتهيب وخطاب  اأعمال  الفورية جلميع  الإدانة 

قبل اأع�ساء الأحزاب اأو موؤيديها.

بوادر احلرب االأهلية  فى م�ضر فى ا�ضتباكات حميط الق�ضر الرئا�ضي
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الهوام�س

ملزيد من املعلومات حول الإعالن الد�ستوري انظر: بيان املنظمات . 1

الد�ستوري اجلديد مينح مر�سي  احلقوقية يف 24 نوفمرب »الإعالن 

�سلطات اإلهية، ويوجه �رصبة قا�سية ل�ستقالل الق�ساء«

 http://www.cihrs.org/?p=5081. 
الإعالن  على  تطعن  الإن�سان  حقوق  »منظمات  ا:  اأي�سً واأقراأ 

الد�ستوري اأمام الق�ساء الإداري«

 http://www.cihrs.org/?p=5087.
مركز . 2 بيان  انظر:  الد�ستور  م�سودة  حول  املعلومات  من  ملزيد 

الإن�سان..  حلقوق  العاملي  اليوم  »يف  دي�سمرب   10 يف  القاهرة 

�س حقوق الإن�سان  امل�رصيون مدعوون لال�ستفتاء على د�ستور يقورّ

واحلريات«

 http://www.cihrs.org/?p=5246.
املائة . 3 خالل  العنف  واأعمال  النتهاكات  حول  املعلومات  من  ملزيد 

القاهرة يف 15  تقرير مركز  انظر:  الرئي�س  الأوىل من حكم  يوم 

اأكتوبر »ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي موؤ�رصات �سلبية على 

م�ستقبل حقوق الإن�سان، واأزمات كربى مفتوحة«

  http://www.cihrs.org/?p=4523.
ق�رص . 4 مقر  يف  �سحفًيا  موؤمتًرا  يعقد  الرئي�س  نائب  �سحفي:  خرب 

الرئا�سة، بوابة الأهرام 6 دي�سمرب:

 http://gate.ahram.org.eg/News/280323.aspx
انظر: تقرير املقرر اخلا�س املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي . 5

:72/02/CRH/A ،واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات

http://daccess-ods.un.org/TMP/4036038.81597519.html
رئي�س . 6 على  »يتعني  دي�سمرب   6 يف  القاهرة  مركز  بيان  انظر: 

اجلمهورية اتخاذ خطوات فورية لوقف انزلق البالد نحو حرب 

اأهلية: 

http://www.cihrs.org/?p=5183.
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انظر: . 7 ال�سدد،  هذا  يف  الدولة  �سيا�سات  حول  املعلومات  من  ملزيد 

التقرير ال�سنوي ملركز القاهرة 2011- �سقوط احلواجز:

 http://bit.ly/U81fYN.
يف19 . 8 املق�سود  عبد  املنعم  عبد  املحامي  مع  القاهرة  ملركز  مقابلة 

دي�سمرب 2012.

جتدون ن�س البيان على الرابط التايل: . 9

http://www.hurryh.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=15022 
جتدون ن�س البيان على الرابط التايل:. 10

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130889&SecID=0 
�سهادة دكتور يا�رص فوؤاد التي اأدىل بها لفريق مركز القاهرة يف20 . 11

دي�سمرب 2012.

�سهادة من عبد الغني ال�سيد، م�ساء يوم الأربعاء 5 دي�سمرب2012.. 12

JI04A21/em.bf.no//:ptth 
�سهادة م�سجلة ح�سل عليها فريق مركز القاهرة.. 13

�ساهد مقطع الفيديو. 14

www.youtube.com/watch?NR=1&v=FKEU0yjUSSY&feature=endscreen 
�سهادة م�سجلة من اأحد �سكان �سارع املريغني- رف�س ذكر ا�سمه- . 15

يف 6 دي�سمرب 2012. 

�ساهد مقطع الفيديو:. 16

 www.youtube.com/watch?v=pwgJKcwmVi8 
�ساهد مقطع الفيديو:. 17

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBAJZp3NIoY 
�ساهد مقطع الفيديو: . 18

www.youtube.com/watch?v=QtjNz4FWzn8&feature=youtu.be&a 
�ساهد مقطع الفيديو:. 19

http://www.youtube.com/watch?v=6doWU4DzU2U
املعار�سة، . 20 واحلركات  لالأحزاب  حتالف  من  تتكون  جبهة  هي 

بني  العمل  لتن�سيق  تكونت  للرئا�سة  �سابقني  مر�سحني  اإىل  بالإ�سافة 

املجموعات املعار�سة ملواجهة الأزمة ال�سيا�سية احلالية.

مقابلة ملركز القاهرة مع م�سطفي بهجت يف 19 دي�سمرب 2012. . 21

�ساهد مقطع الفيديو:. 22

www.youtube.com/watch?v=px4VB_4ecTo&feature=player_embedded.
مل�ساهدة ال�سور انظر:. 23

 http://on.fb.me/WEkfUC.
من . 24 ويجردونه  متظاهًرا  ي�سحلون  »الإخوان  الفيديو:  مقطع  �ساهد 

مالب�سه«

 http://bit.ly/UkDOiy.
ذكر . 25 عدم  طلب  املريغني-  �سارع  �سكان  اأحد  من  م�سجلة  �سهادة 

بوادر احلرب االأهلية  فى م�ضر فى ا�ضتباكات حميط الق�ضر الرئا�ضي
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ا�سمه- يف 6 دي�سمرب 2012.

�سكان . 26 اأمني من  اأحمد  اأحمد  القاهرة من  �سهادة ح�سل عليها مركز 

املنطقة، يف 19 دي�سمرب 2012.

�ساهد مقطع الفيديو:. 27

 http://youtu.be/z-rybmVTduk
دي�سمرب . 28  19 يف  القاهرة  ملركز  الغفار  عبد  اأ�رصف  الدكتور  �سهادة 

.2012

 �سهادة )م.�س( التي اأدىل بها ملركز القاهرة يف 20 دي�سمرب 2012 92. 

راف�سا ذكر ا�سمه.

العتداء اجل�سدي واجلن�سي، التحر�س والغت�ساب، ظهر كاأمناط . 30

جديدة من التعامل مع املتظاهرات واملحتجات الن�ساء، انظر: »على 

الرئي�س وجماعته التوقف عن �سيا�سة ا�ستهداف النا�سطات، واإق�ساء 

الن�ساء من املجال العام، اأحداث الأربعاء الأ�سود مع تغيري الفاعلني 

الرئي�سني واجلناة«

http://www.cihrs.org/?p=5269
دي�سمرب . 31  11 »في�سبوك،  موقع  يف  �سفحتها  على  �سهبة  عال  �سهادة 

 :»2012

      http://on.fb.me/W2qxcL   
نف�س امل�سدر ال�سابق.. 32

33 .:ontv سهادة عال �سهبة على قناة�

 http://youtu.be/AXsjfrC0uLI   
�سهادة لينا جماهد ملركز القاهرة يف 23 دي�سمرب 2012.. 34

�سهادة �سايل توما ملركز القاهرة يف 7 دي�سمرب 2012.. 35

دي�سمرب . 36  24 يف  زناتي  حممد  الدكتور  من  القاهرة  ملركز  �سهادة 

.2012

قناة . 37 على  كالم  اآخر  برنامج  يف  الأحداث  عن  بدير  جنالء  �سهادة 

ontv يوم 5 دي�سمرب 2012:
 http://bit.ly/TgHd3g.

حممد . 38 الرئي�س  عهد  يف  ال�سحافة  حرية  حول  املعلومات  من  ملزيد 

مر�سي، برجاء الإطالع على تقرير »ما بعد مائة يوم من رئا�سة 

الإن�سان،  حقوق  م�ستقبل  على  �سلبية  موؤ�رصات  مر�سي،  حممد 

اأزمات كربى وا�ستجابات حمدودة وليدة اللحظة وال�سغط«

 http://bit.ly/UXRPzQ
39 . 19 يف  اأمني  اأحمد  من  القاهرة  مركز  فريق  عليها  ح�سل  �سهادة 

دي�سمرب 2012.

فيديو م�سجل حلديث الرئي�س يف 6 دي�سمرب 2012:. 40

 http://youtu.be/jScbDgnZBxQ 
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�سارع . 41 �سكان  من  ثالثة  خالل  من  منها  التحقق  مت  املعلومات  هذه 

املريغني، رف�سوا جميعا ذكر اأ�سمائهم، وقد اأدلوا ب�سهاداتهم ملركز 

القاهرة يف 6 دي�سمرب، و17 دي�سمرب 2012.

جتدون ن�س البيان على الرابط التايل: . 42

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131159&SecID=0
جتدون ن�س البيان على الرابط التايل:. 43

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131016&SecID=212

انظر: . 44

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130991&SecID=230.

اخلرب امل�سار اإليه كان متاحا على الرابط التايل قبل اأن يتم حذفه:. 45

www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130972&SecID=230.
�ساهد مقطع الفيديو: . 46

http://youtu.be/GfkvUWy1Pc8.
مداخلة تليفونية لع�سام العريان على قناة 25 يناير:. 47

 http://youtu.be/sYNtyC0ZXI0.
التوا�سل . 48 موقع  على  اخلا�سة  �سفحته  على  العريان  ت�رصيح 

الجتماعي«في�س بوك«:

https://www.facebook.com/Dr.Essam.Elerian/posts/458617907517114.
لالطالع على ن�سخة اخلرب باللغة الإجنليزية انظر:. 49

http://fjponline.com/article.php?id=1198&utm_source=twitterfeed&utm_
medium=twitter

جتدون ال�سهادة م�سجلة على الرابط التايل: . 50

 http://youtu.be/6UId3f6_5q4 
اأولويات . 51 بعنوان«  للرئي�س  املقدمة  املذكرة  ن�س  على  لالطالع 

حقوق الإن�سان يف 100 يوم« :

 http://www.cihrs.org/?p=3266
انظر تقرير« ما بعد مائة يوم من رئا�سة حممد مر�سي، موؤ�رصات . 52

وا�ستجابات  كربى  اأزمات  الإن�سان،  حقوق  م�ستقبل  على  �سلبية 

حمدودة وليدة اللحظة وال�سغط 

http://bit.ly/UXRPzQ . 
ملزيد من املعلومات حول التحليل القانوين املقدم من مركز القاهرة . 53

حول القوانني املقرتحة من وزارة الداخلية: 

http://www.cihrs.org/?p=4562 
التظاهر . 54 بحرية  املعني  اخلا�س  املقرر  من  املقدم  التقرير  انظر 

وتكوين اجلمعيات على الرابط: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/135/84/PDF/
G1213584.pdf?OpenElement 
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�سدر كتاب الإ�سالم والدولة العلمانية لالأكادميي وامل�سلح الإ�سالمي ال�سوداين البارز عبد 

الله النعيم باللغة الجنليزية عام2009 )1(، ون�رص بالعربية بوا�سطة دار مرييت عام 2010، 

ثم عرب الهيئة العامة للكتاب عام 2012. اإل اأن الكتاب مل يحظ بعد بنقا�س وا�سع يف املنطقة 

العربية، على الرغم مما اأثاره من اهتمام ملحوظ يف الدوائر الأكادميية الغربية. هناك حاجه 

ما�سة لال�ستباك مع روؤية النعيم يف الوقت احلايل الذي جتري فيه نقا�سات مكثفة حول مكان 

الإ�سالم وال�رصيعة الإ�سالمية يف الد�ساتري والت�رصيعات العربية. يطرح النعيم يف هذا الكتاب 

�رصاحًة �رصورة تبني منوذج الدولة العلمانية يف العامل الإ�سالمي، باعتباره ال�سيغة الأكرث 

ات�ساقًا مع تاريخ التطور ال�سيا�سي للمجتمعات الإ�سالمية، وطبيعة ال�رصيعة الإ�سالمية التي تقبل 

اأحدثها نقل جتربة  التي  اأفهاما وتاأويالت متعددة، ف�ساًل عن التحولت اجلذرية  بال�رصورة 

نقدًا  يقدم  الكتاب  امليالدي.  الثامن ع�رص  القرن  الإ�سالمية منذ  للدول  الوطنية احلديثة  الدولة 

تاريخيًا وقانونيًا لفكرة الدولة الإ�سالمية، واعتماد ال�رصيعة الإ�سالمية كقانون اأعلى للدولة، 

هل ميكن تطبيق منوذج الدولة العلمانية فى العامل االإ�ضالمي؟ 

قراءة فى كتاب االإ�ضالم والدولة العلمانية لعبد اهلل النعيم

معتز �لفجريي*

* باحث دكتور�ة يف �لقانون، كلية �لدر��سات �ل�رشقية و�لأفريقية يف جامعة لندن .
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ويقرتح حدودًا للعالقة بني الدين والدولة يف ال�سياق الإ�سالمي، حترر الدولة من فكرة تبني 

العامة. ذلك دون  لل�سيا�سات  الإ�سالم وال�رصيعة الإ�سالمية كقانونًا للدولة، وم�سدرًا ر�سميًا 

اإق�ساء مل�ساهمة الروؤى الإ�سالمية يف ال�سيا�سات العامة، عرب طرح هذه الروؤى �سمن روؤى 

جمتمعية اأخرى للتداول املفتوح العقالين احلر يف اإطار د�ستور ي�سمن حياد الدولة جتاه جميع 

الأديان، ويقر املواطنة، ويحمي حقوق الإن�سان. تبني هذه الروؤى يكون يف اإطار عر�س 

منافعها الجتماعية وحتقيقها للم�سلحة لي�س لعتبار الإ�سالم مرجعية عليا للدولة والد�ستور. 

الدولة  النعيم يف  نظرية  عليها  تقوم  التي  الأ�سانيد  لأهم  نقدي  اإىل عر�س  الورقة  هذه  تهدف 

التوتر  للتعاطي مع  تقدم حاًل  النظرية  هذه  اأن  اإىل  الإ�سالمي، وتخل�س  ال�سياق  العلمانية يف 

القائم يف العالقة بني الدين والدولة يف كثري من بلدان العامل الإ�سالمي وب�سكل خا�س على اإثر 

ت�ساعد النفوذ ال�سيا�سي لتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي.  

دوله مدنية اأم علمانية:

احتدمت النقا�سات املجتمعية عقب ثورات الربيع العربي حول هوية الدولة، وموقع الدين 

ال�سياق  وليبيا. يف  كاٍل من م�رص وتون�س  اجلديدة يف  ال�سيا�سية  لالأنظمة  الد�ستورية  البنى  يف 

امل�رصي يثري م�سطلح الدولة املدنية التبا�سًا يف �سوء تعدد مدلولته امل�ستخدمة بوا�سطة القوى 

ال�سيا�سية اإ�سالمية كانت اأو ليربالية. منذ �سبعينيات القرن املا�سي بداأت قوى الإ�سالم ال�سيا�سي 

على  يقوم  الذي  احلل  ذلك  الإ�سالمي،  باحلل  عرف  ما  اإطار  يف  براجمها  تطرح  م�رص  يف 

منظور �سامل لالإ�سالم باعتباره دينا ودولة.)2( يف املقابل برز م�سطلح الدولة املدنية كنقي�س 

بع�س  يحمل  م�ستخدميه  من  كثري  عند  املدنية  الدولة  مفهوم  الإ�سالمية.)3(  اأو  الدينية  للدولة 

التناق�سات وعدم الو�سوح التي دفعت تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي اإىل توظيف املفهوم ذاته يف 

املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية«.)4(  ال�سيا�سية، واإخراج ما يعرف بنموذج »الدولة  اأدبياتها 

التناق�س الرئي�سي الذي يطرحه مفهوم الدولة املدنية هو عدم و�سوح حدود العالقة بني الدين 

املدنية  الدولة  اأن�سار  فكثري من  اأخرى.  ناحية  العامة من  وال�سيا�سات  والت�رصيع  ناحية،  من 

امل�سا�س باملادة  الدين والدولة، ولكنهم يف الوقت ذاته يوؤكدون على عدم  يرف�س اخللط بني 

ومبادئ  للدولة،  الر�سمي  الدين  »الإ�سالم  اأن  على  تن�س  التي  امل�رشي  الد�ستور  من  الثانية 

ال�رصيعة الإ�سالمية امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع«. فهم هذه املادة لدى اأن�سار الدولة املدنية يختلف 

بالتاأكيد عن فهم تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي، فالقوى املدنية تنظر اإىل مبادئ ال�رشيعة باعتبارها 

هل ميكن تطبيق منوذج الدولة العلمانية فى العامل االإ�ضالمي؟
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مبادئ اإن�سانية عامة مثل العدالة واحلرية وامل�ساواة، واملقا�سد العامة لل�رشيعة التي ل ت�سطدم 

باحلد  القوى  التزام معظم هذه  ال�سعبية، مع  ال�سيادة  اأو مبداأ  العامة،  مع احلقوق واحلريات 

الأدين لتطبيق اأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية واملعمول بها يف النظام القانوين امل�رصي يف جمال 

الأحوال ال�سخ�سية. هذا الفهم الذي ل ي�سع حدًا فا�ساًل بني العالقة بني الت�رصيع والدين �سجع 

تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي على ت�سدير م�سطلح الدولة املدنية باعتباره نقي�سًا لال�ستبداد الديني 

الذي عرفته اأوروبا يف الع�سور الو�سطى، مع تاأكيدها على التزام هذه الدولة املدنية باملرجعية 

الإ�سالمية. ويف احلقيقة فاإن دولة ال�رصيعة الإ�سالمية تعد هي الأخرى منطًا للحكم الديني اأو 

الثيوقراطي امل�ستند اإىل �سلطة ن�س ديني يخ�سع لتف�سري النخبة ال�سيا�سية احلاكمة. ورغم تاأكيد 

�سلطة  فيها  تكون  الإ�سالمية  املرجعية  ذات  املدنية  الدولة  ت�سورها عن  اأن  امل�سلمني  الإخوان 

الت�رصيع لنواب ال�سعب، فقد ن�س الد�ستور امل�رصي اجلديد، الذي هيمن التيار الإ�سالمي على 

عملية �سياغته، على اأخذ راأي هيئة كبار علماء الأزهر يف كل ما له �سله بال�رصيعة الإ�سالمية، 

اأي اأن رجال الدين �سيكون لهم القول الف�سل يف تف�سري الن�س الديني. من ال�سعب بعد ذلك 

و�سف مقومات الدولة يف الت�سور الإخواين بالدولة املدنية. 

برناجمه  يف  للدولة  كقانون  لل�رصيعة  ال�رصيحة  الإ�سارة  النه�سة  حزب  تفادى  تون�س  يف 

الإ�سالم  واعتبار  للدولة،  الر�سمي  الدين  هو  الإ�سالم  اأن  على  فقط  ين�س  فهو  ال�سيا�سي، 

نظرائهم  وبعك�س  الإ�سالمية.  بالقيم  ملتزمة  احلزب  برامج  جميع  واأن  الأعلى،  املرجع  هو 

بع�س  مع  لكن  العلمانية«  »الدولة  م�سطلح  وقادتها  النه�سة  حركة  ت�ستخدم  الإ�سالميني، 

قال  الغنو�سي  را�سد  النه�سة،  حركة  رئي�س  الإ�سالمي.  منهجهم  مع  تتوافق  التي  التعديالت 

اإن الإ�سالم ميكن اأن يتوافق مع »العلمانية الإجرائية«، والتي من خاللها ميكن للدولة و�سع 

ال�سمانات الد�ستورية حلماية حرية الدين وحرية التعبري للتاأكد من حيادية الدولة جتاه الأديان 

املختلفة. حيث اإن الدولة �سوف متتنع عن التدخل يف اأ�سلوب احلياة الديني ملواطنيها، فاأدوات 

الإكراه عند الدولة لن يتم ا�ستخدامها لفر�س عادات اأو ممار�سات دينية. يف جمال ال�سيا�سة، 

القيم  مع  تتفق  تتخذها  التي  الإجراءات  باأن  املتعلق  احلد  يف  اإ�سالمية  الدولة  للغنو�سي،  وفقا 

الإ�سالمية دون اأن تتعر�س لو�ساية اأي من املوؤ�س�سات الدينية. يقوم الربملان باإدارة خمتلف 

التف�سريات لالإ�سالم ب�سكل �سلمي.)5( يف احلقيقة نظرية الغنو�سي تهدف اإىل التوفيق بني فكرتني 

متعار�ستني بالأ�سا�س، وهما احلياد الديني للدولة، واعتبار الإ�سالم امل�سدر الأعلى للت�رصيع 

الت�رصيع يف  اأو  العامة  ال�سيا�سات  املنطق والهدف من وراء  اأن  النعيم  الدولة. كما ي�رصح  يف 

الدولة العلمانية ي�ستند اإىل التداول احلر املفتوح والعقالين الذي ي�ستطيع اأن ي�سرتك فيه عموم 
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املواطنني، والذي ميكن اأن يقبلوه اأو يرف�سوه ح�سب حججهم اأو اأ�سانيدهم، وهو ال�سيء الذي 

ل ميكن اأن يحدث عندما يكون مرجع العملية الت�رصيعة حمكوما بالدين وال�رصيعة الإ�سالمية.

القليل من اأن�سار الدولة املدنية يقدم فهمًا يجعل من الدولة املدنية مرتادفًا للدولة العلمانية 

التي تقوم على حياد الدولة جتاه خمتلف الأديان يف املجتمع يف الد�ستور والت�رصيع. هذا الفهم 

ال�سيا�سي، حيث يرف�س  الإ�سالم  يتناق�س كلية مع م�رصوع  الذي  املدنية هو  للدولة  اجلذري 

تاأ�سي�س املرجعية الإ�سالمية يف الد�ستور اأو اأن تكون ال�رصيعة الإ�سالمية �سابطه للت�رصيع كما 

ينادي الإ�سالميون.)6(

طبيعة التطور التاريخي لل�ضريعة االإ�ضالمية:

على عك�س الكتابات الإ�سالمية التي ت�سفي قدا�سة على ال�رصيعة الإ�سالمية واأ�سول الفقه، 

اأ�سوًل  الإ�سالمي  بالفقه  امل�سمى  العري�س  الرتاث  ذلك  اإن  القائل  الطرح  عن  النعيم  يدافع 

واأحكامًا ماهو اإل نتاج الفكر الديني الذي اأنتجه امل�سلمون عرب قرون من الزمن للتعاطي مع 

م�ستجدات ع�سورهم. ال�رصيعة الإ�سالمية هي بال�رصورة نتاج فهم ب�رصي، ول يوجد بها �سئ 

اإعادة تاأ�سي�س  اأدبيات الإ�سالم ال�سيا�سي. ي�ستطيع امل�سلمون اليوم  مقد�س كما يروج اليوم يف 

والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  التحولت  مع  يتنا�سب  مبا  الديني  الن�س  النظر يف  منهج 

اجلوهرية التي تالحق العامل الإ�سالمي منذ القرن الثامن ع�رص امليالدي. يوؤكد النعيم اأن اأي 

الإ�سالمي لن يحقق غر�سه  الفقه  اأ�سول  اإعادة �سياغة نظرية  يتاأ�س�س على  اإ�سالح ديني ل 

ق�سية  الد�ستوري.  واحلكم  الإن�سان  وحقوق  املواطنة  قيم  مع  توافقًا  اأكرث  الإ�سالم  جعل  يف 

الإ�سالح الديني ركن اأ�سا�سي يف امل�رصوع الفكري لعبد الله النعيم، ففي كتاب �سابق جاء حتت 

عنوان »نحو تطوير الت�رصيع الإ�سالمي«، قدم النعيم تنقيحًا لنظرية اأ�ستاذه حممود حممد طه 

تطوير  اإمكانية  النعيم  طرح  النظرية  هذه  خالل  من  اجلمهوريني.  الإخوان  حركة  موؤ�س�س 

الت�رصيع الإ�سالمي عرب فهم الن�س الديني يف �سياقه التاريخي والجتماعي. ينطلق النعيم من 

اأن اأي فهم ب�رصي للن�سو�س املقد�سة ل يعد فهمًا جامعًا بل اإن هناك دائمًا احتمالت مفتوحة يف 

فهم وتاأويل الن�س الديني؛ الأمر الذي ناق�سه الفيل�سوف والفقيه الأندل�سي ابن ر�سد يف القرن 

الثاين ع�رص حينما اأكد يف كتابه امل�سهور »ف�سل املقال فيما بني ال�رصيعة واحلكمة من ات�سال« 

على ظنية اأحكام ال�رصيعة، وا�ستحالة التحقق من الإجماع. 

اإن تطور مناهج ومبادئ واأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية كما نعرفها الآن من خالل كتب الفقه 

هل ميكن تطبيق منوذج الدولة العلمانية فى العامل االإ�ضالمي؟
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الإ�سالمية مت على مدار قرون من الزمن، فلم يكن هناك حلظة تاريخية حمددة لتبلور بنيان 

الفقه الإ�سالمي. منذ وفاة الر�سول وحتى تبلور ما يعرف مبذاهب ومدار�س الفقه الإ�سالمي، 

التعقيد،  اإىل  واملناهج  الأحكام  يف  والتنوع  الب�ساطة  من  تدرجي  ب�سكل  الإ�سالمي  الفقه  انتقل 

وحماولة توحيد بع�س الأ�سول املنهجية ل�ستخراج الأحكام ال�رصعية، التطور الأويل للفقه 

الإ�سالمي يف الع�رص الأموي كان مببادرات جمتمعية م�ستقلة عن ال�سلطة احلاكمة، واأخذ هذا 

التطور يف الن�سج خالل الع�رص العبا�سي مع تدوين ال�سنة وال�سرية النبوية، وتدوين تف�سريات 

القران. ا�ستخراج الأحكام الفقهية من القراآن وال�سنة النبوية كان مناط عمل الفقهاء، ومل يكن 

الولة  يعني  اخلليفة  كان  الرا�سدة  اخلالفة  ع�سور  يف  حتى  احلاكمة.  ال�سلطة  اخت�سا�س  من 

بالإ�سالم، ومينحهم اخت�سا�سا ق�سائيا، ولكنهم كانوا يجتهدون  العهد  الأقاليم حديثة  لإدارة 

هذه  يف  املطبق  القانون  حمتوى  حتديد  يف  اخلليفة  من  تدخل  دون  املنازعات  حل  يف  براأيهم 

الأقاليم. 

ال�ضلطة ال�ضيا�ضية والدينية فى اخلربة التاريخية االإ�ضالمية:

يذهب النعيم يف كتابه اإىل اأن منوذج الدولة العلمانية هو الأكرث ات�ساقًا مع تاريخ امل�سلمني 

اأكرث من م�رصوع الدولة الإ�سالمية الذي تتبناه تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي منذ الن�سف الأول 

من القرن الع�رصين. يبني النعيم يف كتابه اأن التجارب ال�سيا�سية للم�سلمني منذ وفاة الر�سول 

ال�سيا�سي، ولكن  اليوم منظرو الإ�سالم  بالدولة الإ�سالمية كما يطرح  حممد ل ميكن و�سفها 

التاريخ الإ�سالمي كانت حمايدة جتاه الأديان كما هو  ال�سيا�سية عرب  ال�سلطة  اأن  ذلك ل يعني 

مطروح يف منوذج الدولة العلمانية احلديثة. اخلربة ال�سيا�سية الإ�سالمية عرفت �سيغ متباينة 

للعالقة بني ال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية. التماهي بني ال�سلطتني حدث فقط ب�سكل ا�ستثنائي يف 

عهد الر�سول حممد. اجتماع ال�سلطة الدينية وال�سيا�سية يف اأيدي من خلفوا الر�سول ل يعني اأن 

هذه ال�سلطة الدينية كان يتم قبولها من املحكوم على هذا الأ�سا�س بل اإن وقائع التاريخ تثبت اأن 

ال�رصعية ال�سيا�سية للحاكم كانت هي الأ�سا�س الذي يتم بناء عليه اإنفاذ �سيا�ساته حتى واإن كانت 

تبدو نابعة من �سلطته الدينية. 

 يوؤكد النعيم ال�ستنتاج الذي تو�سل اإليه املفكر امل�رصي الأزهري على عبد الرازق عام 

اأو  من اأن الإ�سالم مل يفر�س �سكاًل حمددًا للحكم  “الإ�سالم واأ�سول احلكم”  1925 يف كتابه 

كان  التي  ال�سلطة  ال�سيا�سية.  لل�سلطة  متباينة  اأ�سكال  اإىل  ي�سري  امل�سلمني  تاريخ  اإن  بل  للدولة، 
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الأمر  الإلهي؛  بالوحي  ات�ساله  م�سدرها  كان  امل�سلمني  على  حممد  الإ�سالم  ر�سول  ميار�سها 

الذي جعل قيادته للم�سلمني حمل قبول من جانبهم. خالل منوذج دولة املدينة كان هناك متاِه 

كامل بني ال�سلطة الدينية وال�سيا�سية، مار�سهما معًا الر�سول حممد. هذا الو�سع اختلف بعد وفاة 

ال�سيا�سية والدينية. كان هناك خالفات  ال�سلطتني  التماهي بني  يتكرر هذا  الر�سول، حيث مل 

م�ستمرة بني امل�سلمني منذ فرتة اخلالفة الرا�سدة على قواعد احلكم، وتف�سري م�سادر الإ�سالم 

من قراآن و�سنة. جميع من خلفوا الر�سول يف حكم امل�سلمني كانت لهم اأ�ساليبهم املختلفة يف حتديد 

العالقة بني �رصعيتهم ال�سيا�سية والدينية؛ لكن مل يتمتع اأي واحد منهم باملكانة الدينية وال�سيا�سية 

ذاتها التي متتع بها الر�سول حممد. على �سبيل املثال ي�سري النعيم اإىل اخلالف الذي ن�سب بني 

ال�سحابة حول ما يعرف يف التاريخ الإ�سالمي بـ”حروب الردة” �سد بع�س القبائل العربية 

اأبي بكر ال�سديق عقب وفاة الر�سول حممد. يف الوقت  التي امتنعت عن دفع الزكاة للخليفة 

اآخر  اختلف معه يف ذلك عمر بن اخلطاب وعدد  القبائل  قتال هذه  اأبو بكر على  اأ�رص  الذي 

من ال�سحابة. هذا اخلالف يعني اأن تطبيق ال�سلطة ل�سيا�سات معينة مبربر ديني يعك�س التف�سري 

الدينية؛  الن�سو�س   من 
ً
اأي�سا  اأخرى جتد مربراتها  تف�سريات  ال�سلطة مع وجود  لهذه  الديني 

يكن خياره  بن اخلطاب فرمبا مل  الواقعة عمر  امل�سلمني يف هذه  اأمر  يتوىل  اإذ كان من  فمثال 

مماثال ملا اتبعه اأبو بكر، الأمر الذي ي�ستحيل معه ادعاء اأن ال�سلطة احلاكمة تطبق اإحكام الدين 

الردة نال قبول من  اأبي بكر خلياره يف حروب  للدين. تطبيق  بل هي تطبق فهمها اخلا�س 

املحكومني لي�س لقناعتهم الدينية بهذا الراأي بل لقبولهم ل�رصعيته ال�سيا�سية يف تدبري اأمور احلكم 

كخليفة للم�سلمني. ما يريد النعيم التاأكيد عليه هو اأن جتربة موؤ�س�سة اخلالفة الإ�سالمية على مدار 

التاريخ الإ�سالمي ل ميكن اعتبارها وظيفة دينية حتى واأن �سورت كذلك من خالل احلكام 

وظيفة  مع  تطابقهما  ي�ستحيل  �سيا�سية  وظائف  بطبعهما  وال�سلطة  احلكم  لأن  املحكومني،  اأو 

رجل الدين الذي ي�ستمد �رصعيته عرب م�سادر تختلف عن �رصعية ال�سلطة ال�سيا�سية. النموذج 

الر�سول حممد، ولكن مل  والدينية حدث يف عهد  ال�سيا�سية  ال�سلطتني  للتطابق بني  ال�ستثنائي 

يتكررا بال�سكل ذاته بعد وفاته. 

فكرة الدولة االإ�ضالمية بني احلداثة والرتاث:

امل�سلمون  يعهدها  مل  الإ�سالمي  العامل  يف  احلديثة  الوطنية  الدولة  اأحدثتها  التي  التغريات 

للعملية  ال�سيا�سية،واحتكارها  ال�سلطة  الوطنية احلديثة مبركزية  الدولة  تت�سم  طوال تاريخهم. 

والجتماعية  ال�سيا�سية  املجتمعية  احلياة  مناحي  خمتلف  تنظيم  على  الت�رصيعية،وقدرتها 

هل ميكن تطبيق منوذج الدولة العلمانية فى العامل االإ�ضالمي؟
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قبل  ما  الإ�سالمية  املجتمعات  ت�سيري  فاإن  ذلك  والتعليمية. على خالف  والثقافية  والقت�سادية 

احلديثة متيز بقدر كبري من الالمركزية، ومل تكن �سلطة اخلليفة منظمة جلميع جمالت احلياة 

لرعاياه، كما ميكن اأن يكون يف اإطار الدولة الوطنية احلديثة. الق�ساء والت�رصيع مل يكونا من 

الخت�سا�سات التي حتتكرها �سلطة احلاكم. كان للحاكم جماله ال�سيا�سي الذي ينظم فيه اأمور 

احلكم املالية والإدارية والنظام العام عرب �سلطته التقديرية، لكن ما يتعلق بال�رصيعة من اأحوال 

�سخ�سية ومعامالت مدنية وعقوبات جنائية كان يتم تطوير اأحكامها من خالل املجهود الفكري 

لفقهاء امل�سلمني، وتطبق من خالل الق�ساة. رعايا املجتمعات الإ�سالمية التقليدية كان اأمامهم 

حرية وا�سعة يف اختيار املذاهب الفقهية التي يرت�سون اللجوء اإليها لف�س منازعتهم، وكانت 

قدرة ال�سلطة احلاكمة على اإنفاذ هذه الأحكام حمدودة يف خمتلف الأرا�سي الإ�سالمية.)7( 

وحتت  الإ�سالمية  املجتمعات  يف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  بداأت  امليالدي  ع�رص  الثامن  القرن  منذ 

�سغوط احلداثة يف تاأميم جمال ال�رشيعة واإدماجها يف نطاق ال�سلطة التقديرية للحكام، وا�ستمر 

هذا النمط اإىل يومنا هذا يف معظم البلدان الإ�سالمية. اأ�سبحت ال�رصيعة الإ�سالمية مكونا من 

مكونات قانون الدولة الر�سمي. يتم تقنني اأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية يف ت�رصيعات من خالل 

اختيارات فقهية تقوم بها النخبة احلاكمة لكنها لي�ست بال�رصورة تلقى القبول ال�رصعي من جانب 

املجتمع اأو جميع رجال الدين لكن تفر�سها ال�سلطة احلاكمة؛ من خالل موؤ�س�سات الدولة. يف 

ظل الدول الإ�سالمية احلديثة اأ�سبحت ال�رصيعة الإ�سالمية جماًل خ�سبًا لل�رصاع ال�سيا�سي بني 

ال�سلطات احلاكمة واملوؤ�س�سات الدينية وحركات املعار�سة ال�سيا�سية الإ�سالمية. اأدجمت ال�رصيعة 

بها  والت�رصيعية منوطا  التنفيذية  ال�سلطات  واأ�سبحت  الإ�سالمية،  البلدان  د�ساتري كثري من  يف 

على  ال�سيا�سي  الإ�سالم  حركات  اإيديولوجية  تقوم  ال�رصيعة.)8(  من  م�ستمدة  ت�رصيعات  و�سع 

فكرة هند�سة النظام الجتماعي وال�سيا�سي والقت�سادي للدول على اأ�سا�س ال�رصيعة الإ�سالمية 

يف اإطار ما يعرف بنظام احلكم الإ�سالمي. الفكرة املركزية هي �سمولية ال�رصيعة، وقدرتها 

على تنظيم جميع مناحي الدولة واملجتمع. هذا الطرح هو اإعادة اإنتاج للرتاث؛ لكنه ل ميثل 

الرتاث ذاته الذي مل يعرف نف�س منوذج الدولة الإ�سالمية وال�رصيعة كقانون للدولة كما يطرحه 

منظرو الإ�سالم ال�سيا�سي. منوذج الدولة الإ�سالمية كما يوؤكد النعيم يف كتابه هو فكرة حديثة 

اأخذت يف التبلور يف فرتات مابعد ال�ستعمار، لكنها ل تت�سق مع تاريخ امل�سلمني الأوائل. 

ف�ضل الدين عن الدولة مع اإمكانية التداخل بني الدين وال�ضيا�ضة:

التجارب  باختالف  والدولة  الدين  بني  العالقة  حلدود  املنظمة  الد�ستورية  الأطر  تختلف 
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ال�سيا�سية والتاريخية ملختلف بلدان العامل)9(. حتى يف اإطار النموذج العلماين فاإن هناك �سيغا 

بني  الف�سل  منوذج  فهناك  الأديان.  جتاه  الدولة  حياد  من  خمتلفة  م�ستويات  لتحقيق  متعددة 

الدين والدولة الذي مبقت�ساه متتنع الدولة عن حماباة اأيِّ من الأديان على اأرا�سيها، اأو دعم 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  هي  النموذج  هذا  يطبق  من  اأبرز  من  بعينها.  دينية  موؤ�س�سات 

حيث ن�س التعديل الأول للد�ستور الأمريكي على اأن “الكوجنر�س ميتنع عن تبني اأي قانون 

اأنه يف اإطار  اإل  من �ساأنه حماباة اأحد الأديان، اأو منع اأحد الأديان من ممار�سة �سعائرها”. 

هذا النموذج توجد تطبيقات تتجه اإىل الف�سل احلاد بني الدين والدولة كما هو احلال يف فرن�سا، 

اأو منوذج كمال اأتاتورك يف تركيا حيث اإن الدولة ل تكتفي فقط بحيادها جتاه الأديان، بل 

العلمانية كاأحد حمددات  تبني  الدينية، ويتم  العام من املظاهر  املجال  تدافع ب�رصا�سة عن خلو 

الهوية الوطنية. يف اإطار علمانية الدولة هناك اأي�سًا بلدان اجتهت نحو تاأ�سي�س ارتباط حمدود 

بني الدين والدولة حيث تعرتف الدولة بدين من الأديان باعتباره الدين الر�سمي للدولة، مع 

وحقوق  الدينية  ال�سعائر  ممار�سة  يف  حقوقها  بكامل  الدينية  والطوائف  الأديان  �سائر  احتفاظ 

تداعيات  اأي  النموذج ل ي�سحبه  للدولة يف هذا  الأديان كديانة ر�سمية  اأحد  اعتبار  املواطنة. 

الر�سمية  الديانة  بعينها. حتتفظ فقط  الأديان  اأحد  بعيدًا عن حماباة  الت�رصيع  ت�رصيعية بل يظل 

ال�سكلية يف  الر�سمية  والدينية  ال�سيا�سية  الطقو�س  بع�س  وت�سحبها  املجتمع،  مبكانة رمزية يف 

الدولة. ينت�رص هذا النموذج يف كثري من البلدان الأوروبية مثل الرنويج، فنلندا، الدمنارك، 

اأي�سلندا، اليونان، قرب�س، بريطانيا.  

حيث  الدولة،  يف  الت�رصيع  جمالت  بع�س  يف  الدين  تبني  على  يقوم  اآخر  منوذج  هناك 

يقوم النظام القانوين للدولة على الف�سل بني الدين والدولة مع وجود م�ساحات من ال�ستقالل 

ال�سخ�سية والتعليم. هذا  الأحوال  الدينية، يف جمالت  بها بع�س اجلماعات  تتمتع  الت�رصيعي 

النموذج معمول به يف الهند وكينيا واإ�رصائيل. واأحيانًا يكون هناك تعددية يف الأنظمة القانونية 

يف  فيها  الديانات  لبع�س  املنتمني  بحق  الدولة  تعرتف  النموذج  هذا  يف  الواحدة.  الدولة  يف 

الدولة. من  القانوين داخل  اأ�سكال ال�ستقالل  اإطار �سكل من  الدينية يف  لت�رصيعاتها  الحتكام 

اأبر التطبيقات لهذا النموذج هو تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية يف �سمال نيجرييا، واإقليم اأت�سيه يف 

اإندوني�سيا. التماهي الكامل بني الدين والدولة هو النموذج الأكرث انت�سارًا يف العامل الإ�سالمي؛ 

والت�رصيع  للحكم  الأعلى  املرجعية  باعتباره  الأديان  من  بدين  البالد  د�ستور  يعرتف  حيث 

جند  واإيران  ال�سعودية  ففي  الإ�سالمي  العامل  بلدان  يف  التطبيقات  تتنوع  العامة.  وال�سيا�سات 

دورًا ملحوظًا لل�رصيعة الإ�سالمية يف الت�رصيع، بينما متتد اآثار ال�رصيعة الإ�سالمية ب�سكل حمدود 

هل ميكن تطبيق منوذج الدولة العلمانية فى العامل االإ�ضالمي؟
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يف الت�رصيعات لبلدان اأخرى مثل م�رص واجلزائر. 

حلقوق  الدويل  القانون  تطبيق  على  والدولة  الدين  بني  العالقة  اآثار  حول  درا�سته  يف 

تتطلب درجة عالية  الإن�سان واملواطنة  باأن حقوق  النعيم  ا�ستنتاج  تيمربمان  يدعم  الإن�سان، 

تفر�س  تيمربمان  الدين واملعتقد ح�سب  اإن حرية  املجتمع.  الأديان يف  الدولة جتاه  من حياد 

على الدولة التزامات اإيجابية و�سلبية. فالدولة ملتزمة بتبني �سيا�سات من �ساأنها اأن حتمي حرية 

جميع الأديان واملعتقدات على اأرا�سيها، واأي�سًا اأن متتنع عن تبني �سيا�سات من �ساأنها التاأثري 

على اأديان ومعتقدات مواطنيها. فعندما تتبني الدولة اأحد الأديان كدين ر�سمي لها فاإنها تروج 

لهذا الدين، وتوؤثر بال�رصورة على حق مواطنيها يف الختيار احلر بني الأديان واملعتقدات. 

الأمر يزداد خطورة عندما تتبني الدولة ر�سميا قانونا م�ستمدا من اأحد الأديان وتفر�سه على 

جميع املواطنني، مع اإلزام ال�سلطة الت�رصيعية املنتخبة بعدم خمالفة هذا القانون يف د�ستورها. 

التماهي بني الدين والدولة يهم�س مواطني املجتمع املنتمني الأديان اأخرى، اأو حتى الذين ل 

يدينون باأي دين، اأو املنتمني للدين الر�سمي للدولة لكنهم ل يعتنقون الراأي الديني الذي تعتمده 

النخبة احلاكمة. ت�سري عملية �سناعة القانون يف هذه احلالة نتاج منطق ومنهج ديني يفر�سه 

القائمون على ال�سلطة واملنتمني لأحد الأديان على �سائر اأفراد املجتمع ل اأن تكون عملية ت�رصيع 

تقوم على التداول العقالين احلر بني اأفرد املجتمع جميعا دون متييز. واأخريًا فاإن تبني اأحد 

با�سم  الإن�سان  انتهاكات حقوق  من  تربير عدد  اإىل  يوؤدي  قد  للدولة  ر�سمي  كقانون  الأديان 

احرتام دين الأغلبية كما هو الو�سع يف كثري من بلدان العامل الإ�سالمي التي تطبق ال�رصيعة 

الإ�سالمية مبفهومها التقليدي.)10(

 يرى النعيم اأن ال�رصيعة الإ�سالمية تخاطب وجدان امل�سلمني، وتطبيقها يعد اأمرًا خا�سًا بني 

امل�سلم وربه. ومل تكن هناك اإ�سارة وا�سحة يف القراآن اأو ال�سنة ملجموعة بعينها من املوؤ�س�سات 

تت�سبب  ذلك،  على  عالوة  ال�رصيعة.  انتهاك  على  للمعاقبة  اإن�ساوؤها  يتوجب  التي  ال�سيا�سية 

وجهات النظر املتفاوتة واملذاهب املتباينة ب�ساأن اأحكام ال�رصيعة يف اإيجاد �سعوبات عند تطبيقها 

باحلكم  الأ�سخا�س  اأو جمموعة من  بعينها  موؤ�س�سة  الوطنية احلديثة؛ حيث ت�سطلع  الدولة  يف 

وفقًا لل�رصيعة. و�ستكون املح�سلة هي اإنفاذ تف�سري هذه املجموعة لل�رصيعة ب�سكل تع�سفي والذي 

الدولة  نف�سها.  الدولة  يف  اآخرون  م�سلمون  فيها  يعتقد  التي  الأخرى  التفا�سري  عن  يختلف  قد 

العلمانية بالن�سبة للنعيم و�سيلة ناجعة ل�سمان حيادية الدولة جتاه الأديان املختلفة يف جمتمع ما. 

يف هذا النموذج ح�سب النعيم ل يتم ف�سل الدين كليًة عن املجال العام، حيث يبقى له تاأثريه 

على �سياغة ال�سيا�سة العامة والت�رصيع، ولكن عن طريق عملية �سماها باملنطق املدين حيث اإن 
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قبول �سيا�سة ما اأو رف�سها ل يكون ملجرد كونها تتوافق مع ال�رصيعة بل لتمتعها بالقبول العام 

من جانب املواطنني يف اإطار مناق�سة عقالنية مفتوحة اأمام اجلميع. الغر�س من اإعمال املنطق 

املدين الذي اقرتحه النعيم هو احلد من فر�س روؤية اأو اآراء دينية معينة على جميع املواطنني، 

العام.  اجلدل  يف  ال�سرتاك  من  م�سلمني  غري  اأو  م�سلمني  كانوا  �سواء  املواطنني  كل  ومتكني 

يرى النعيم اأن منوذج الدولة العلمانية الذي يطرحه من �ساأنه اأن ميكن امل�سلمني الذي يريدون 

النموذج،  هذا  يف  ولكن  املدين،  املنطق  يف  امل�ساركة  من  الإ�سالمية  لل�رصيعة  معينة  تطبيقات 

لن يتمكنوا من فر�س وجهة النظر اخلا�سة بهم على الآخرين دون موافقتهم ملجرد اعتبارها 

اإ�سالمية. يف الوقت ذاته ت�ستطيع اأي جمموعة من الأ�سخا�س اأن تلتزم طوعًا بقناعاتها ما دام 

اأمام اجلميع، وذلك عن  املتاح  املدين  املنطق  يوؤثر على اجلمهور خارج هذا  هذا اللتزام ل 

طريق اجلمعيات املدنية الطوعية. 

الدولة العلمانية وعلمنة املجتمع:

حر�س النعيم يف كتابه على تقدمي طرحه عن الدولة العلمانية باعتبارها اإجراءات عملية، 

ت�ستهدف الف�سل بني الدين وموؤ�س�سات الدولة الر�سمية لتاأكيد حياد الدولة، ولكنه حتفظ على اأن 

متتد علمانية الدولة اإىل املجتمع. يف الوقت ذاته اأكد النعيم اأن منوذجه للدولة العلمانية لن ينجح 

اإل اإذا حدث اإ�سالح جذري ملنهجية ال�رصيعة الإ�سالمية التقليدية كما طورها الفقهاء امل�سلمون 

اأفهام خمتلفة لل�رصيعة الإ�سالمية مبا فيها  الأوائل. بالن�سبة اإىل النعيم ميكن تقبل الحتكام اإىل 

بع�س الأحكام التقليدية لالأحوال ال�سخ�سية اإذا رغب بع�س املواطنني امل�سلمني يف ذلك، ولكن 

يف اإطار املجتمع املدين وبعيدًا عن موؤ�س�سات الدولة الر�سمية التي تقوم على احرتام امل�ساواة 

الطريقة لكي  اإىل هذه  تلجاأ  الغربية  البلدان  الإ�سالمية يف  للمواطنني جميعًا. بع�س اجلمعيات 

تتيح اأمام امل�سلمني العي�س وفقًا لقناعاتهم الدينية يف املجتمعات الغربية. التحدي املركزي يف هذه 

اأنه دون تطوير نظرة امل�سلمني اإىل ال�رصيعة الإ�سالمية عرب عملية اإ�سالح  النظرية يكمن يف 

اأن قطاعات من  اإىل  ا�ستنادًا  ديني جذرية �ستعود املطالبات بتطبيق ال�رصيعة كقانون للدولة، 

الأكادميي  اأكد  -كما  العلمانية  الدولة  منوذج  اإن  املدين.  املجتمع  يف  اإليها  يلجاأون  امل�سلمني 

ال�سوري الأ�سل ب�سام طيبي- يتطلب علمنة املجتمع كعملية اجتماعية تقوم على اعتماد العقالنية 

ل  املجتمع  علمنة  فاإن  لطيبي  بالن�سبة  الدينية.  الن�سو�س  ب�سلطة  التقيد  دون  للمعرفة  كم�سدر 

تعني الإحلاد واإنكار الأديان، لكنها حتول منط املعرفة ال�سائد الآن يف العامل الإ�سالمي والذي 

يتمركز حول اخلالق والن�س الديني يف احل�سول على املعرفة، وانفتاحه على جتربته الإن�سانية 

هل ميكن تطبيق منوذج الدولة العلمانية فى العامل االإ�ضالمي؟
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بالعقل والتفكري العلمي.)11( الإ�سالح الديني الذي طرحه النعيم يف كتابه »نحو تطوير الت�رصيع 

احلياتية  للتجربة  الديني  الن�س  اإخ�ساع  خالل  من  الهدف  هذا  حتقيق  يف  ي�سهم  الإ�سالمي« 

للم�سلمني وفتح اآفاق تاأويل الن�س الديني. دون تاأكيد هذا املنحى املعريف يف املجتمع والدولة 

على نحو مماثل ي�سعب حتقيق منوذح الدولة العلمانية يف ال�سياق الإ�سالمي ب�سكل واقعي؛ لأن 

دعوات تطبيق ال�رصيعة واأ�سلمة املجتمع بوا�سطة الدولة �ستتوا�سل طاملا مل يتجه امل�سلمون كلية 

اإىل العقالنية واإخ�ساع الن�سو�س الدينية ل�سلطة العقل. تاأ�سي�س هذه العلمانية يف املجتمع تتطلب 

اإن  وتنقيحه.  مراجعته  ميكن  ب�رصيًا  فكرًا  يعك�س  باأنه  والت�سليم  الإ�سالمي  الرتاث  مع  ا�ستباكًا 

تراث امل�سلمني ل ميكن اختزاله فقط يف الفقه الإ�سالمي، فهناك موروث عقالين ميكن الركون 

اإليه لتاأ�سي�س علمانية الدولة والعقالنية كمنهج للتو�سل اإىل القيم الإن�سانية امل�سرتكة. يتمثل هذا 

وغريهم،  والفارابي  طفيل  وابن  ر�سد  ابن  كفل�سفة  العقالنية  الإ�سالمية  الفل�سفة  يف  املوروث 

واأي�سًا الجتاهات العقالنية يف علم الكالم مثل املعتزلة.  

نقا�س بني  لفتح  العلمانية حماوله جريئة وجذرية  فاإن كتاب الإ�سالم والدولة  يف اخلتام، 

امل�سلمني حول م�ستقبل ال�سلطة ال�سيا�سية يف العامل الإ�سالمي. يكمل بها املوؤلف جمهوده الفكري 

عرب عقود يف الدفاع عن الإ�سالح الديني. ا�ستطاع النعيم اأن يبني دفاعه عن الدولة العلمانية 

على اأ�س�س واأدلة من تاريخ امل�سلمني، وطبيعة تطور ال�رصيعة الإ�سالمية وواقع تطبيق الدولة 

الوطنية احلديثة يف العامل، واملجتمعات الإ�سالمية، وخل�س املوؤلف اإىل اأن العلمانية هي الأكرث 

اإمكانية  على  النعيم  تاأكيد  ورغم  الإ�سالمية.  الدولة  منوذج  من  اأكرث  الإ�سالم  لتجربة  ات�ساقًا 

حلل  اإطارًا  باعتبارها  العلمانية  اختزل  اأنه  اإل  الإ�سالم  فقهاء  لرتاث  جذري  اإ�سالح  تقدمي 

العالقة املتوترة بني الدين والدولة يف العامل الإ�سالمي ل كمدخل اب�ستمولوجي يعتمد العقالنية 

يف تاأ�سيل قيم حقوق الإن�سان واملواطنة والدميقراطية. اإل اأن الكتاب جتاوز ب�سكل ملحوظ 

املدنية مع  الدولة  الليرباليني خلف م�سطلحات ملتب�سة مثل م�سطلح  الكتاب  مواراة كثري من 

الرتدد يف طرح علمانية الدولة ب�سكل مبا�رص يف مواجهة اأطروحات الإ�سالم ال�سيا�سي، حيث 

خل�س اإىل اإمكانية تطبيق منوذج الدولة العلمانية يف ال�سياق الإ�سالمي. 
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للفل�سفة  الإن�سان عن رف�سه  لدرا�سات حقوق  القاهرة  ُيعرب مركز 

التاأ�سي�سية  اإليها اجلمعية  انتهت  التي  ال�سياغات  التي تعربرّ عنها  والروؤية 

يف باب احلقوق واحلريات والواجبات العامة وباب املقومات الأ�سا�سية 

من  والنتقا�س  العامة  احلريات  تقييد  اإىل  الد�ستور  يتجه  اإذ  للدولة. 

الدولة  ملفهوم  ن�سو�سه  ا�ستيعاب  ف�ساًل عن عدم  هذا  الإن�سان،  حقوق 

الدميقراطية احلديثة، وال�سعي لتاأ�سي�س دولة دينية، تتبنى يف د�ستورها 

وتقوم  �سيا�سية،  طبيعة  ذات  �سلطات  الدينية  املوؤ�س�سة  مينح  بعينه  مذهًبا 

الدولة الدينية بالأ�سا�س على تقييد احلريات العامة واخلا�سة. كما ُيالحظ 

توؤطر  التي  القانونية  النظم  بتعدد  ت�سمح  ملواد  التاأ�سي�سية  اجلمعية  تبني 

وهي  وطائفية.  دينية  اعتبارات  من  انطالًقا  وذلك  امل�رصيني،  �سئون 

خطوة خطرية يف اجتاه “لبننة” البالد، وحتويلها لدولة طائفية. ويخ�سى 

مركز القاهرة اأن تكون مقرتحات اجلمعية التاأ�سي�سية هي الوجه الآخر 

د�ضرتة الدولة الدينية فى م�ضر 
الد�ضتور اجلديد يقيد احلريات العامة 

وحقوق االإن�ضان واملجتمع املدين 

مطلوب د�ضتور يحمي احلرية، 

ال املرعوبني من احلرية!

)بيان �ضحفي(

3 اأكتوبر 2012

وثيقة

وثائق
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ملا يجري يف �سيناء، من بروز توجهات انف�سالية، وا�سطهاد على اأ�س�س دينية. وهو الأمر 

الذي ينذر بعواقب وخيمة على حقوق وحريات املواطنني واملواطنات، التي انتزعها ال�سعب 

يف ثورة 25 يناير عرب ن�سال طويل لعدة عقود وت�سحيات عظيمة.

حيث  والإعالم؛  ال�سحافة  حلرية  م�ستحكم  عداء  عن  التاأ�سي�سية  اجلمعية  مداولت  تك�سف 

ما زال الد�ستور املقرتح يبيح اإنذار ووقف واإلغاء ال�سحف، الأمر الذي يهدر ن�سال مريرا 

لل�سحفيني واملجتمع املدين �سد فر�س تلك العقوبات اجلائرة اجلماعية يف عهد الرئي�س الذي 

اأطاحت به الثورة. جدير بالذكر يف هذا ال�سياق اأنه بعد اإعالن اجلمعية التاأ�سي�سية عن �سيغة 

معقولة للمادة 12 يف باب احلقوق واحلريات والواجبات العامة، ل جتيز توجيه التهام يف 

جرائم الن�رص اإل عن طريق الدعاء املبا�رص، وتلغي العقوبة ال�سالبة للحرية يف تلك اجلرائم؛ 

قامت اجلمعية باإلغاء هذا الن�س، وذلك بعد اأن اأعلن املتحدث الر�سمي با�سم جماعة الإخوان 

امل�سلمني وع�سو اجلمعية التاأ�سي�سية عن رف�سه لذلك الن�س.

ُيقيرّد م�رصوع الد�ستور احلق يف تداول املعلومات بدعاوى “الأمن القومي”، وهو م�سطلح 

ف�سفا�س طاملا ا�ستخدمته الدولة واأجهزتها يف حرمان املواطنني، وخا�سة ال�سحفيني والباحثني 

من احل�سول على املعلومات اأو ن�رصها. هذا ف�ساًل عن الجتاه الرامي لتقييد حرية التعبري عرب 

الإنرتنت، عرب الن�س على اأن اإن�ساء و�سائط الإعالم الرقمي ينظمه القانون. وهو ما يتزامن 

التعبري  بحرية  ال�سدر  �سيق  عن  ُتعرِبرّ  �سيا�سية  واأحزاب  جماعات  عن  �سادرة  دعوات  مع 

ع بتقييد  عرب الإنرتنت والرغبة يف تقييدها. جدير بالذكر اأن تفوي�س الد�ستور املقرتح للُم�رِصرّ

ا يف املواد املتعلقة ببناء دور العبادة والتظاهر ال�سلمي. ممار�سة احلق، يتكرر اأي�سً

التاأ�سي�سية  تبني اجلمعية  فيك�سف عن  التنظيم وتكوين اجلمعيات  الن�س اخلا�س بحرية  اأما 

مع  املدين  املجتمع  حرية  تعار�س  “عن  مبارك  عهد  يف  الدولة  اأمن  مباحث  جهاز  ملفهوم 

ال�سيادة الوطنية”، وهي املزاعم ذاتها التي داأبت احلمالت الأمنية الإعالمية قبل الثورة على 

تعمل  اأنها  بزعم  عليها؛  اخلناق  ت�سييق  وتربير  املدين،  املجتمع  منظمات  حل�سار  ا�ستخدامها 

خلدمة اأهداف خارجية. املفارقة اأن مبارك مل يجروؤ على و�سع ذلك القيد يف الد�ستور اأو يف 

القانون؛ ولكن اجلمعية التاأ�سي�سية، بعد ثورة قامت �سد مبارك ود�ستوره، قررت تبنيه. اإن 

تلك املادة تتيح لأي حكومة توجيه �رشبات ا�ستباقية �سد العمل الأهلي والن�ساط احلقوقي حتت 

ا لتقييد منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة، وتربير  يغ هذا الن�س خ�سي�سً مظلة الد�ستور. لقد �سِ

اإغالقها.

د�ضرتة الدولة الدينية فى م�ضر
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ين�س م�رصوع الد�ستور على اأن: “تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابري الت�رصيعية والتنفيذية 

والقت�سادية  والثقافية  ال�سيا�سية  احلياة  جمالت  يف  الرجل  مع  املراأة  م�ساواة  مبداأ  لرت�سيخ 

ما  وهو  الإ�سالمية”.  ال�رصيعة  “باأحكام”  يخل  الأخرى مبا ل  املجالت  و�سائر  والجتماعية 

يتناق�س اأوًل مع ن�س املادة الثانية من الد�ستور التي تن�س على اأن: “مبادئ” ال�رصيعة الإ�سالمية 

هي امل�سدر الرئي�س للت�رصيع، ولي�س “اأحكامها”؛ ويك�سف ثانًيا عن رغبة متاأ�سلة يف الع�سف 

ع  امل�رصرّ اعتماد  اأمام  الباب  يفتح  الن�س  هذا  اإن  املراأة.  حقوق  من  والنتقا�س  امل�ساواة  مببداأ 

على الأحكام الفقهية التي تت�سمن عدًدا هائاًل من الن�سو�س الفقهية املتفاوتة يف ت�سددها، وهي 

�سابقة، وملعاجلة م�سكالت جمتمعات  اأزمنة  اإلهية، �سدرت يف  بطبيعتها اجتهادات ب�رصية ل 

ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي والثقايف؛ الأمر  خمتلفة، ومتفاوتة يف حظها من التطور 

وال�سيا�سية.  ال�سخ�سية  ونزعاتهم  املف�رصين  لأهواء  الت�رصيعية  العملية  لإخ�ساع  يوؤدي  الذي 

امل�رصية  املراأة  على  الإ�سالمية  ال�رصيعة  اأحكام  فر�س  يعني  الن�س  ذلك  اأن  عن  ف�ساًل  هذا 

غري امل�سلمة. كما اأنه يتناق�س مع ن�س مادة اأخرى ت�سمح للن�ساء غري امل�سلمات بالحتكام اإىل 

�رصائعهن الدينية فيما يتعلق بالأحوال ال�سخ�سية.

ُيقيرّد الد�ستور املقرتح حرية املعتقد بق�رصها حق ممار�سة ال�سعائر الدينية على اأتباع الأديان 

ال�سماوية. وهو ن�س مييز بني املواطنني على اأ�سا�س الدين، ويهدر احلق يف املواطنة املت�ساوية، 

تبني  الدولة واملجتمع، ولي�س  العالقة بني  تنظيم  الأ�سا�سي لأي د�ستور هو  الهدف  اأن  برغم 

و�سائل لقمع اأفراد وجماعات حل�ساب اأيديولوجيات خا�سة بالأغلبية ال�سيا�سية يف حلظة و�سع 

الد�ستور.

ويف باب املقومات الأ�سا�سية للدولة يحدد الد�ستور املقرتح ملوؤ�س�سة الأزهر دوًرا جديًدا، 

وهو اأن تكون املرجعية النهائية يف تف�سري مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية باعتبارها امل�سدر الرئي�سي 

للت�رصيع، كما ُيعنيرّ الد�ستور املقرتح موؤ�س�سة الأزهر بو�سفها “املرجعية النهائية للدولة يف كل 

ال�سئون املتعلقة بال�رصيعة الإ�سالمية، طبًقا ملذاهب اأهل ال�سنة واجلماعة”. وهي �سيغة تتناق�س 

مع بنية الدولة الدميقراطية احلديثة. ويف حال اعتماد تلك املادة ب�سكل نهائي؛ �سيكون الد�ستور 

اجلديد هو اأول د�ستور يتبنى مذاهب دينية بعينها للدولة امل�رصية.

متنح تلك ال�سيغة املوؤ�س�سة الدينية �سلطة فوق الربملان املنتخب دميقراطًيا والهيئات الق�سائية 

الد�ستورية �ستدفع بالأزهر لأن يغدو �ساحة لل�رصاع  املادة  اأن تلك  املخت�سة. هذا ف�ساًل عن 

الأزهر  موؤ�س�سة  و�سع  اإن  الت�رصيعية.  العملية  على  خالله  من  لل�سيطرة  ال�سيا�سي؛  والتناف�س 

وثيقة
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بحقوق  تع�سف  دينية  لدولة  يوؤ�س�س  الإ�سالمية؛  ال�رشيعة  مبادئ  تف�سري  يف  نهائية  كمرجعية 

يف  العام  املجال  يف  الكني�سة  بتدخل  ر  ُيذكرّ ما  وهو  والدميقراطية،  العامة  واحلريات  الإن�سان 

الع�سور الو�سطي باأوروبا، وا�ستخدام دول ديكتاتورية مثل اإيران املوؤ�س�سات الدينية كمطرقة 

�سد كل من يعار�س حكمها.

�سواء مع  اأعمالها،  ال�سفافية يف  التاأ�سي�سية احلالية مل حترتم مبداأ  اأن اجلمعية  بالذكر  جدير 

واأمانة  �سياغة،  وجلنة  نوعية  جلان  من  مكوناتها  بني  الداخلية  العالقة  يف  اأو  العام،  الراأي 

عامة، ومل حترتم تق�سيم العمل املعلن الذي اعتمدته بنف�سها. يتبدى ذلك يف املوقع الإلكرتوين 

للجمعية، ويف التغيريات املفاجئة يف املواد من خلف ظهر الأع�ساء –وفق ما ا�ستكى بع�سهم- 

والبيانات  الت�رصيحات  تناق�س  يف  وكذلك  بع�سها،  مع  املقرتحة  املواد  بع�س  تناق�س  ويف 

ال�سادرة عن كبار امل�سئولني املعتمدين من اجلمعية ذاتها، وهي يف جمملها اأمور ل توفر املناخ 

ال�سحي املطلوب لو�سع اأول د�ستور مل�رص بعد ثورة 25 يناير. هذا ف�سال عن �سورية جل�سات 

ال�ستماع التي عقدتها اجلمعية مع اأطراف خمتلفة -من بينها منظمات حقوقية- داخل وخارج 

ومقرتحات  واأفكار  اآراء  مع  التعاطي  يف  اجلدية  بعدم  اجلل�سات  تلك  ات�سمت  حيث  م�رص. 

امل�ساركني، الأمر الذي اأفرغ تلك اجلل�سات من معناها وجدواها.

يف هذا ال�سياق، ومع كل التقدير والحرتام لكل اأع�ساء اجلمعية التاأ�سي�سية؛ يالحظ مركز 

املجتمع  تقت�رص على عدم متثيلها مكونات  الأكرب يف قوام هذه اجلمعية ل  امل�سكلة  اأن  القاهرة 

امل�رصي ب�سكل متوازن، ولكن يف كونها ل ت�سم احلد الأدنى من الكفاءات املوؤهلة مهنًيا وعلمًيا 

وثقافًيا –ب�رصف النظر عن خلفياتها ال�سيا�سية والدينية– لأداء مهمة كتابة م�رصوع الد�ستور. 

حتى اإن الأمر يبدو كما لو اأن املعيار الأول الذي اعتمد لدى الذين اختاروا تلك اجلمعية –اأي 

اأغلبية اأع�ساء جمل�س ال�سعب املنحل وجمل�س ال�سورى– هو اإق�ساء املوؤهلني لال�سطالع بهذه 

املهمة. اإن جمعية يجرى ت�سكيلها با�ستبعاد اأبرز املوؤهلني للمهمة! بالبالد تكون قد حكمت على 

اأن اجلمعية  ال�سياق،  النظر يف هذا  ي�ستلفت  تبداأ مبا�رصة عملها.  اأن  قبل  بالف�سل، حتى  نف�سها 

املن�سحبني  لتجنب زيادة عدد  املن�سحبني،  اأع�سائها  اأربعة من  تفاو�سها مع  –خالل  التاأ�سي�سية 

م�سودة  ملراجعة  خرباء؛  ع�رصة  من  خارجها  من  ا�ست�سارية  فنية  جلنة  ت�سكيل  قبلت  منها– 

الد�ستور، وتنقيحها قبل ت�سويت اأع�ساء اجلمعية عليها. اإن مراجعة الأ�سماء الع�رصة تطرح 

�سوؤاًل بديهًيا: ملاذا جتاهلت اأغلبية جمل�سي ال�سعب وال�سورى اختيار هوؤلء اخلرباء املوؤهلني اأو 

اأمثالهم اأع�ساًء اأ�سليني يف اجلمعية؟

د�ضرتة الدولة الدينية فى م�ضر
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جدير بالذكر اأن اأغلبية اأع�ساء جمل�سي ال�سعب وال�سورى، كانوا حري�سني يف اختيارهم 

من  عدد  �سم  على  والثانية،  بحلها–  الق�ساء  حكم  –التي  الأوىل  التاأ�سي�سية  اجلمعية  لأع�ساء 

اأو ب�رصورة  بالدميقراطية،  يوؤمنون  باأنهم ل  املعلنة واملوثقة  املعروفني مبواقفهم  الأ�سخا�س 

وجود د�ستور مدين للبالد، اأو بالتزامات م�رص جتاه التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان، اأو 

اأو  اأو املذهب  اأو العقيدة  بت�ساوي امل�رصيني يف احلقوق والواجبات ب�رصف النظر عن الدين 

العرق اأو اجلن�س، اأو بعدم م�رصوعية اغت�ساب الأطفال باأي ذريعة.

ويوؤكد املركز اأن متثيل هذه التوجهات يف اجلمعية التاأ�سي�سية –ب�رصف النظر عن اخللفية 

تعرفها  مل  �ساذة  ومنطلقات  ومواد  لأفكار  اجلمعية  تبني  يف�رص  ما  هو  الدينية–  اأو  ال�سيا�سية 

يف  مادة  يحتاج  الله  اأن  ت�سور  مثل  الأخرى،  الدول  د�ساتري  اأو  ال�سابقة  امل�رصية  الد�ساتري 

اأو علمي مثل  قانوين  لها تو�سيف  لي�س  ا�ستخدام عبارات ومفاهيم  الد�ستور حلمايته! وكذلك 

األعوبة  اإىل  الد�ستورية  ال�سمانات  يحول  الذي  الأمر  ال�سورية”،  “الدولة  اأو  “ال�سورى” 
تتقاذفها اأهواء املف�رصين وم�ساحلهم ال�سيقة. كما يف�رص حجم متثيل هذه التوجهات هذا العداء 

املتف�سي جتاه حقوق املراأة والطفل، وحرية الإعالم وتداول املعلومات، واحلق يف املواطنة، 

وحرية املجتمع املدين، واحلريات الدينية. بل لقد بلغ الرتاجع يف �سمانات بع�س هذه احلقوق 

اأن جاء بدرجة اأ�سد تقييًدا مما كان عليه احلال يف الد�ستور الذي هبت �سده ثورة 25 يناير. 

الأمر الذي يثري �سوؤاًل منطقًيا، عما اإذا كانت رئا�سة اجلمهورية تعتزم، بعد اإقرار م�رصوع 

الد�ستور، الطلب من الأمم املتحدة الن�سحاب من عدد من التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان، 

اأو جتميد التزام احلكومة امل�رصية بها يف حالة تبني الد�ستور املقرتح؟!

هي  بامل�رصيني،  التاأ�سي�سية  اجلمعية  تلحقها  اأن  ميكن  التي  الإ�ساءات  كربى  اإحدى  اإن 

اإن القائلني بذلك  تربير الرتاجع املريع يف د�ستورهم، باعتباره معرًبا عن “ثقافة امل�رصيني”! 

رمبا مل تتح لهم الفر�سة لتذوق وا�ستيعاب مدى خ�سوبة وثراء الثقافات الفرعونية والنوبية 

والقبطية والعربية والإ�سالمية، وم�ساهماتها عرب التاريخ يف تكوين ثقافة ووجدان امل�رصيني 

املعا�رصين.

اإن امل�رصيني بحاجة اإىل د�ستور يرتفع اإىل م�ستوى ثراء ثقافاتهم وح�ساراتهم عرب التاريخ، 

البالد.  الوطني ووحدة  التما�سك  �س  ويقورّ التخلف وال�ستبداد،  اإىل ح�سي�س  بهم  يهبط  ول 

الأ�سا�سية، ول يهدر  املواطن وحقوقه وحرياته  لد�ستور ي�سون كرامة  اإن امل�رصيني بحاجة 

الت�سحيات النفي�سة التي بذلها ال�سعب امل�رصي يف �سبيل النعتاق من ربقة ال�ستبداد، والتمتع 

بحقوق الإن�سان وباحلرية؛ د�ستور يحمي احلرية ولي�س املرعوبني من احلرية.

وثيقة
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تعرب املنظمات احلقوقية املوقعة عن رف�سها مل�سمون وفل�سفة م�سودة 

الد�ستور التي تطرحها اجلمعية التاأ�سي�سية وت�ستعد لعر�سها على ال�ستفتاء 

ال�سعبي خالل هذا ال�سهر، وتوؤكد املنظمات اأن تلك امل�سودة ل تعرب عن 

املجتمع امل�رصي بتعُدديته الثقافية والدينية والعرقية وال�سيا�سية، وتتن�سل 

اأنها ُتهدر قيم املواطنة وامل�ساواة  من قيم واأهداف ثورة 25 يناير، كما 

واحلرية وحقوق الإن�سان.

اأدارت اجلمعية التاأ�سي�سية ظهرها لثورة 25 يناير، و�رصبت عر�س 

احلائط بت�سحيات امل�رصيني يف �سبيل حتقيق احلرية والعدالة الجتماعية 

والتحول الدميقراطي، حيث تقدم اجلمعية يف “د�ستورها” دعًما لأركان 

لرئي�س  اإمرباطورية  �سلطات  يكر�س  نظاًما  بتبنيها  ال�سيا�سي،  ال�ستبداد 

اجلمهورية متماثلة مع ما كان يتمتع به يف عهود ما قبل ثورة 25 يناير، 

كما تف�سح املجال اأمام تاأ�سي�س دولة دينية تع�سف باحلقوق واحلريات.

ال لد�ضتور اإعادة اإنتاج اال�ضتبداد ال�ضيا�ضي والديني 

منظمات حقوق االإن�ضان ترف�س م�ضودة الد�ضتور 

)بيان �ضحفي(

18 نوفمرب 2012

وثيقة
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كما اأف�سحت اجلمعية عن معاداتها لقيم حقوق الإن�سان، وذلك بتن�سل اجلمعية من الن�س 

الوا�سحة يف  عليها م�رص، ورغبتها  التي وقعت  ال�سلة  ذات  الدولية  باملواثيق  اللتزام  على 

التحلل من اللتزامات الدولية مل�رص يف حماية حقوق الإن�سان. وبدًل من اأن تن�س امل�سودة على 

عدم جواز النتقا�س من حقوق املواطنني وحرياتهم التي ن�ست عليها املواثيق الدولية حلقوق 

الإن�سان؛ اجتهت اإىل تقييدها مبا ي�سمى الأحكام الأ�سا�سية للدولة واملجتمع يف الد�ستور، التي 

تتكون من جمموعة مواد ذات طبيعة اإن�سائية غري من�سبطة، مينح بع�سها الغطاء الد�ستوري 

حريات  بتقييد  وتقوم  القانون،  باإنفاذ  املعنية  الدولة  موؤ�س�سات  عن  منف�سلة  جماعات  لتكوين 

املجتمع،  وعادات  وقيم  اأخالق  حماية  بدعوى  الإن�سان؛  حقوق  على  والعتداء  املواطنني 

واملعروفة بجماعات “الأمر باملعروف والنهي عن املنكر”.

ت�سكيل  على  املهيمنة  الأحزاب  حماولت  القلق  من  مبزيد  تالحظ  املوقعة  املنظمات  اإن 

ال�ستبدادي  النظام  مقومات  وا�ستريادها  احلديثة،  الدولة  مفهوم  لتقوي�س  التاأ�سي�سية  اجلمعية 

الديني الإيراين بعد �سبغه مب�سطلحات “�ُسنيرّة”. وذلك عرب ت�سيي�س موؤ�س�سة الأزهر الدينية، 

ا يف �سياغة املادة 220 املف�رّشة ملبادئ  ومنحها موقًعا يعلو الربملان املنتخب، ويت�سح ذلك اأي�سً

اإنها  م حاًل ملع�سلة عالقة الدين والدولة يف م�رص، بل  ال�رصيعة الإ�سالمية. فهذه املادة ل تقدرّ

ب�رصية،  فقهية  لآراء  الحتكام  ل�سالح  القانون،  دولة  ببنيان  وتع�سف  الأزمة،  من  تفاقم 

�سدرت كعالج مل�سكالت جمتمعات خمتلفة ويف اأزمنة �سابقة، الأمر الذي يوؤدي جلعل حقوق 

املواطنني وحرياتهم الأ�سا�سية مطية لأهواء من ميلك الأغلبية الربملانية؛ اأو ي�سيطر �سيا�سًيا على 

موؤ�س�سة الأزهر.

توؤكد املنظمات املوقعة اأن هذه النتيجة كانت متوقعة بعد اإ�رصار اأحزاب �سيا�سية بعينها على 

على م�سرية كتابة د�ستور  “اإرادة الأغلبية”  اإتباع منهج الإق�ساء وال�ستعالء، وفر�سه با�سم 

التحايل  اإدارة اجلمعية خالل هذا امل�سار مزيجا من  م�رص بعد ثورة 25 يناير. وقد مار�ست 

ال�سيا�سي والقانوين والإداري الذي يهدد م�ستقبل ال�رشعية الد�ستورية، وينذر ب�سقوط البالد 

يف الفو�سى ومرحلة طويلة من عدم ال�ستقرار. ويف هذا الإطار نتابع جتاهل اجلمعية حلقيقة 

اأن م�سريها ل يزال مرهوًنا بحكم الق�ساء، ورغم ذلك توا�سل عملها متهيًدا لطرح م�سودة 

الد�ستور لال�ستفتاء العام واإقرارها قبل اأن تبت املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رصوعية اجلمعية.

لقد تعاملت هذه الأحزاب مع الد�ستور باعتباره ملكية خا�سة ملن يحرز فوًزا يف النتخابات 

الربملانية، وجتاهلت اأن تكوين اجلمعية التاأ�سي�سية ل يخ�سع فقط لعتبارات التمثيل ال�سيا�سي، 

ال لد�ضتور اإعادة اإنتاج اال�ضتبداد ال�ضيا�ضي والديني
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اأن  والالفت  ال�سعب.  اأطياف  جلميع  املجتمعي  التمثيل  لعتبارات  يخ�سع  بالأ�سا�س  هو  بل 

هذه الأحزاب ا�ستبعدت غالبية اأبرز اخلرباء يف القانون الد�ستوري، واكتفت بتق�سيم “كعكة” 

اجلمعية التاأ�سي�سية على ممثليها واأن�سارها، برغم عدم امتالك عدد كبري منهم خلربات توؤهلهم 

املجتمع  منظمات  من  خرباء  ل�سم  ت�سع  مل  ذاته  الوقت  ويف  الد�ستور.  �سياغة  يف  للم�ساركة 

املدين ومنظمات حقوق الإن�سان والنقابات العمالية والأقليات الدينية والعرقية، كما مل تكرتث 

ب�رصورة مراعاة التمثيل اجلغرايف يف اجلمعية لأبناء املحافظات احلدودية التي تعاين التهمي�س 

ال�سيا�سي واملجتمعي منذ عقود، وبخا�سة �سيناء والنوبة.

داخل  بتوافق  حتظى  ل  وجيزة  فرتة  خالل  عام  ا�ستفتاء  لإجراء  املطروحة  امل�سودة  اإن 

اجلمعية، على  داخل  متزايدة من  احتجاجية  اأ�سوات  ترتفع  نف�سها، حيث  التاأ�سي�سية  اجلمعية 

انعدام ال�سفافية يف العمل بني اإدارة اجلمعية وجلانها املختلفة، وعلى التغيريات والتعديالت التي 

حتدث، من وراء ظهر بع�س اللجان، على املواد املقدمة منها.

التاأ�سي�سية  املتحكمة يف اجلمعية  ال�سيا�سية  القوى  ال�سيا�سية لدى  وتاأكيًدا لعدم توافر الإرادة 

للتو�سل للتوافق املجتمعي املطلوب لإجناز اأي د�ستور؛ جاء ان�سحاب ممثلي الكنائ�س امل�رصية 

من اجلمعية قبل يومني لينتق�س من م�رصوعية ا�ستمرار هذه اجلمعية بت�سكيلها وم�سارها واملنتج 

عدد  اإعالن  بعد  جاء  الثالث  امل�رصية  الكنائ�س  ان�سحاب  اأن  بالذكر  جدير  اإليه.  انتهت  الذي 

ع�سويتهم  جتميد  عن  بالفنية  باللجنة  واخلرباء  والحتياطيني  الأ�سا�سيني  اجلمعية  اأع�ساء  من 

وتهديدهم بالن�سحاب.

خالل  التاأ�سي�سية  اجلمعية  على  املهيمنة  الأحزاب  اعتماد  تالحظ  اإذ  املوقعة  املنظمات  اإن 

الرتويج مل�سودة د�ستورها للمنهج الدعائي ذاته الذي مت ا�ستخدامه يف ا�ستفتاء مار�س 2011، 

وهو الزعم باأن التحيز جلانبهم يقود بالتبعية حلماية الإ�سالم؛ فاإنها توؤكد لل�سعب امل�رصي اأن 

تعزيز قيم حقوق الإن�سان هو من �سميم القيم الدينية العليا امل�سرتكة بني كل الأديان ، وتوؤكد 

املنظمات على رف�سها لد�ستور ل ُيعربرّ عن ال�سعب امل�رصي، �ساغته جمعية تفتقر للم�رصوعية 

املجتمعية وال�سيا�سية والثقافية، وي�سعى اأع�ساوؤها للحفاظ على م�سالح حزبية �سيقة، حتى لو 

تعار�ست مع م�سلحة املجتمع باأ�رصه.

وثيقة
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املنظمات املوقعة

1.    مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

2.    الئتالف امل�رصي حلقوق الطفل.

3.    اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية.

4.    دار اخلدمات النقابية والعمالية.

5.    ال�سبكة العربية ملعلومات حلقوق الإن�سان.

6.    املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.

7.    موؤ�س�سة املراأة اجلديدة.

8.    املوؤ�س�سة امل�رصية للنهو�س باأو�ساع الطفولة.

9.    موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.

10.   املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.

11.   املجموعة املتحدة .. حمامون وم�ست�سارون قانونيون.

12.   جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.

13.   مركز الأر�س حلقوق الإن�سان.

14.    املركز امل�رصي حلقوق الإن�سان.

15.   املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية.

16.   مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف.

17.   مركز حابي للحقوق البيئية.

18.   مركز ق�سايا املراأة امل�رصية.

19.   مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية – اأكت.

20.   م�رصيون �سد التمييز الديني.

21.   املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.

22.   املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.

23.   نظرة للدرا�سات الن�سوية.

24. الت�سامن القبطي.

ال لد�ضتور اإعادة اإنتاج اال�ضتبداد ال�ضيا�ضي والديني
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قامت جماعة الإخوان امل�سلمني لإحياء روح الإ�سالم واإيقاظ الإميان 

الأمة،  نه�سة  اإىل  ال�سبيل  هو  ذلك  باعتبار  املجتمع،  اأبناء  نفو�س  يف 

وقد  ال�رصعي،  واجبها  وحتقيق  التاريخي  ودورها  مكانتها  وا�ستعادة 

حدد الأ�ستاذ الإمام ح�سن البنا -رحمه الله- مهمة الإخوان امل�سلمني يف 

اأنها اإر�ساد الإن�سانية كلها اإىل ُنظم الإ�سالم ال�ساحلة وتعاليمه القيمة التي 

بغريها لن ي�سعد الإن�سان.

 ومما ل ريَب فيه اأن ال�رصيعة الإ�سالمية هي اأهم املكونات لل�سخ�سية 

للم�سلمني  بالن�سبة  باعتبارها  امل�رصية  للهوية  املحددات  واأهم  امل�رصية، 

ديًنا، ولغري امل�سلمني ثقافًة وح�سارًة ومواطنًة على قدم امل�ساواة.

الفرد  اإىل تكوين  ي�سعى  للحياة،  اأنها نظام �سامل  لل�رصيعة  ومفهومنا 

ال�سالح �ساحب ال�سمري احلي واملحب لوطنه واملخل�س لأمته  املواطن 

املتعاون  املجتمع  وتكوين  حوله،  من  للنا�س  اخلري  تقدمي  يف  والراغب 

بيان �ضحفي من جماعة االإخوان امل�ضلمني حول 

ال�ضريعة االإ�ضالمية وهوية االأمة

31 اأكتوبر 2012

وثيقة

وثائق
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املتكافل القائم على امل�ساواة والعدل والحرتام املتبادل، واإقامة احلكم الر�سيد القائم على خدمة 

لإقرار  ت�سعى  متوازنة وم�ستقلة  دولية  واإقامة عالقات  املواطنني  بني  العدل  الأمة، وحتقيق 

ا  ا�ُس اإنَّ َها النَّ يُّ
ال�سلم والتعاون الإن�ساين، وتاأكيد حقوق الإن�سان، من منطلق قوله تعاىل: »َيا اأَ

اللََّه  اإنَّ  اأَْتَقاُكْم  اللَِّه  ِعنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َذَكٍر واأُنَثى وَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا وَقَباِئَل  ن  َخَلْقَناُكم مِّ

َعِليٌم َخِبرٌي« )احلجرات(.

 ونظام ال�رصيعة يقوم على اإيقاظ الإميان، واإ�سالح ال�سلوك، وتغيري املناخ اإىل الأف�سل، 

وتتميم مكارم الأخالق، عرب الإقناع والتوعية، من غري جرٍب ول اإرغاٍم ول اإكراه.

 وحلماية هذا املجتمع الراقي الذي ت�سنعه ال�رصيعة الغراء فاإنها جعلت نظام العقوبات يف 

منتهى العدل والإحكام، فال عقوبَة اإل على جرمية، بعد ا�ستيفاء كل �رشوط حتقق اجلرمية، 

العملي يف تطبيقها، وحتقيقها  ال�رصيعة وقبولها، والتدرج  لفهم  اأوًل  املجتمع  تهيئة  ومن ذلك 

والنف�س،  الدين،  على  احلفاظ  وهي  عنها،  واملجتمع  لالإن�سان  غنى  ل  التي  الكلية  للمقا�سد 

والعقل واملال والعر�س، مبا يحقق الأمن النف�سي واملادي يف املجتمع.

 كما اأن نظام ال�رشيعة يقوم على مبادئ اأ�سا�سية تتميز بها ال�رشيعة عن كل القوانني الو�سعية، 

فهو يقوم على التي�سري ل التع�سري، وعلى رفع احلرج، واإزالة ال�رصر عن الفرد واملجتمع، 

بني  والتوازن  املنافع،  جلب  على  املفا�سد  دفع  وتقدمي  اخلا�سة،  على  العامة  امل�سلحة  وتقدمي 

حقوق الفرد واملجتمع، اإىل اآخر مبادئ ال�رشيعة املعروفة والتي من �ساأن بناء القوانني عليها 

اأن حتقق الأمن والرخاء وال�ستقرار للمجتمعات.

للفرد  يكفل  الثقافات واحل�سارات مبا  كل  التوا�سل مع  اإىل  يدعو  ال�رصيعة  نظام  اأن   كما 

ى وجدها  ا كان من�سوؤه، فاحلكمة �سالة املوؤمن اأنَّ واملجتمع ال�ستفادة من كل جديد ومفيد اإن�ساين اأيًّ

فهو اأحق النا�س بها، وبهذا النفتاح على كل الثقافات واحل�سارات يتقدم املجتمع با�ستمرار، 

اإىل  �سعائرهم والتحاكم  الكامل يف ممار�سة  امل�سلمني، وتعطيهم احلق  فهي حتفظ حقوق غري 

�رصائعهم يف اأحوالهم ال�سخ�سية و�سئونهم اخلا�سة، وهو ما دعا البابا �سنودة الراحل اإىل القول: 

»اإن الأقباط يكونون يف ظلِّ ال�رشيعة اأ�سعد حاًل واأكرث اأمًنا.. اإننا تواقون اإىل اأن نعي�س يف 

ظلِّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا«.

 ثم اإن نظام ال�رصيعة يرف�س متاًما مفهوم احلكومة الدينية اأو الكهنوتية اأو التقدي�س حلاكم 

ا كانت، ويرف�س اأن يحتكر اأحد �سلطة الت�رصيع، فال�سعب وحده هو م�سدر ال�سلطات  اأو فئة اأيًّ

املختلفة وُمن�سئها باختياره احلر، انطالًقا من مبادئ ال�رشيعة دون و�ساية من فرد اأو فئة عليه.

بيان �ضحفي من جماعة االإخوان امل�ضلمني حول ال�ضريعة االإ�ضالمية وهوية االأمة
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اأهم  هي  التي  الإ�سالمية،  لل�رصيعة  امل�سلمني  الإخوان  نحن  مفهومنا  من  جانب  هو   ذلك 

�س اإخواننا لال�ست�سهاد وال�سجن  الق�سايا التي نن�سغل بها، ون�سعى لرت�سيخها يف املجتمع، وتعرَّ

يف  التفريط  الأحوال  من  بحال  ميكن  ول  الزمن،  من  عقود  عرب  ذلك  �سبيل  يف  والعتقال 

املطالبة بهذه ال�رصيعة الغراء.

 وملا كان الد�ستور هو القانون الأ�سا�سي الذي تن�ساأ عنه القوانني، ويت�سمن املبادئ الأ�سا�سية 

فقد  ال�سليمة،  املواطنة  و�سمانات  املواطنني  حقوق  ويحدد  املختلفة،  ال�سلطات  بني  للعالقات 

حر�س الإخوان امل�سلمون دائًما على اأن تكون ال�رصيعة يف مو�سعها الالئق من هذا الد�ستور، 

مبا ي�ساعد الربملان على و�سع قوانني ال�رصيعة الإ�سالمية مو�سع التقنني اإن �ساء الله.

اأن مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية   من هذا املنطلق كانت املادة الثانية يف الد�ستور تن�سُّ على 

امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع، ومت التوافق بني كل القوى ال�سيا�سية على اإ�سافة مادة يف الأحكام 

اأدلتها الكلية وقواعدها الأ�سولية  العامة تن�س على ما يلي »مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ت�سمل 

والفقهية وم�سادرها املعتربة يف مذاهب اأهل ال�سنة واجلماعة«، واملق�سود باأدلتها الكلية كل ما 

جاء يف القراآن وال�سنة ال�سحيحة، واملق�سود بالقواعد الأ�سولية والفقهية: القواعد امل�ستنبطة من 

عموم الأدلة ال�رصعية التي ل اختالَف عليها والتي حتقق مقا�سد ال�رصيعة، واملق�سود بامل�سادر 

تف�سري  حول  الدائر  اجلدل  ينقطع  املادة  وبهذه  والقيا�س،  والإجماع  وال�سنة  القراآن  املعتربة: 

مبادئ ال�رشيعة ب�سكل كامل.

ت املادة )68( على امل�ساواة بني الرجل واملراأة دون   وفيما يتعلق بالأ�رصة واملراأة فقد ن�سَّ

اإىل  التي تدعو  الدولية  للمعاهدات  ال�رصيعة الإ�سالمية؛ وذلك حتى ل يكون  باأحكام  الإخالل 

خمالفة �سيء من ال�رصيعة جمال لتحقيق اأغرا�سها، كمحاولة تقنني ال�سذوذ اأو العالقات اجلن�سية 

خارج اإطار الزواج ال�رصعي، ونحو ذلك.

)71( على حترمي كل  املادة  كالن�س يف  ال�رشعية  املبادئ  كثرًيا من  امل�سودة  ت�سمنت   كما 

�سور ا�سرتقاق الإن�سان والبغاء والعمل الق�رصي وانتهاك حقوق الإن�سان.

وكلها  واحلريات،  احلقوق  حلماية  الد�ستور  م�رصوع  يت�سمنها  كثرية  مواد  جوانب   اإىل 

ماأخوذة ومتوافقة مع مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.

 ومن املالحظ اأن ثمة حملة غري من�سفة ت�ستهدف الهوية الإ�سالمية مل�رص، وحتاول اإيقاف 

البالد؛ ما �سيرتتب  املوؤ�س�سات يف  الذي �سيحقق ال�ستقرار وقيام  الد�ستور  العمل لالنتهاء من 

وثيقة
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عليه تعويق عملية التحول الدميقراطي، وعملية التنمية التي ن�سعى جميًعا لدفعها اإىل الأمام.

ولذلك ندعو اجلميع اإىل تغليب امل�سلحة العليا للوطن، ودعم العمل على اإجناز الد�ستور، 

الذي يحقق الهوية الإ�سالمية للدولة امل�رصية، وتقدمي املقرتحات النافعة بدًل من العرتا�س 

ملجرد العرتا�س، ونحن على يقني من وعي ال�سعب امل�رصي وحر�سه على تدعيم حرياته 

الة والبنَّاءة يف اإجناز هذا امل�رصوع الد�ستوري اإن �ساء الله تعاىل. وم�ساركته الفعَّ

         الإخوان امل�سلمون

القاهرة يف: 15 من ذي احلجة 1433هـ، املوافق 31 اأكتوبر 2012م    

بيان �ضحفي من جماعة االإخوان امل�ضلمني حول ال�ضريعة االإ�ضالمية وهوية االأمة
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اإدانتها  البيان عن  هذا  املوقعة على  امل�رصية  الإن�سان  منظمات حقوق  تعرب 

ع�سكرية  حماكمة  اإىل  واإحالته  �سربي،  حممد  ال�سحفي  على  للقب�س  الكاملة 

منطقة  الإخبارية يف  ل�سالح وكالة رويرتز  تقرير  اإعداد  اأثناء  توقيفه  بعد  عاجلة 

رفح ب�سمال �سيناء. وتطالب املنظمات احلقوقية بالإفراج الفوري عن �سربي، 

منطقة  يف  والت�سوير  بالتواجد  الع�سكرية  النيابة  من  اإليه  املوجهة  التهم  واإ�سقاط 

ع�سكرية دون ترخي�س.

يناير اجلاري  القب�س عليه يف يوم 4  قد تعر�س لإلقاء  وكان حممد �سربي 

متلك  حظر  قرار  ب�ساأن  رويرتز  وكالة  ل�سالح  �سحفي  حتقيق  على  عمله  اأثناء 

الأرا�سي باملنطقة املتاخمة لل�رصيط احلدودي يف �سيناء، وذلك بعد اأن اأوقفه اأحد 

�سمال  نيابة  اأمام  التايل  اليوم  يف  للتحقيق  واأُحيل  احلدود،  بحر�س  اخلدمة  اأفراد 

رقم  اجلنحة  يف  نف�سه  اليوم  يف  الع�سكرية  للمحكمة  اأحالته  والتي  الع�سكرية  �سيناء 

املدنيني  على  املحظور  الع�سكرية  املناطق  اإحدى  يف  “التواجد  بتهمتي   2013/3

التواجد بها دون ترخي�س من ال�سلطات الع�سكرية، واأخذ �سور ملوا�سع واأماكن 

التايل  اليوم  ويف  والت�سوير.”  منها،  القرتاب  الع�سكرية  ال�سلطات  حظرت 

فى تطبيق �ضريع للد�ضتور اجلديد..

 مرا�ضل �ضحفي لوكالة رويرتز اأمام املحكمة 

الع�ضكرية ب�ضبب ممار�ضة عمله

)بيان �ضحفي(

8 يناير 2013

وثيقة

وثائق
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مبا�رصة، املوافق 6 يناير، مثل �سربي حمبو�ًسا اأمام املحكمة الع�سكرية بالإ�سماعيلية والتي ق�ست بتاأجيل 

حماكمته اإىل يوم الأربعاء 9 يناير بناء على طلب حمامي الدفاع. ومازال �سربي حمبو�ًسا ب�سجن العري�س 

املركزي على ذمة املحاكمة.

وقد ذكر حممد �سربي خالل التحقيق معه اأمام النيابة الع�سكرية اأنه قد مت تكليفه من قبل وكالة رويرتز 

–التي يعمل حل�سابها منذ قرابة عام– باإعداد تقرير عن قرار حظر التملك باملنطقة احلدودية، واأنه يف �سياق 
اأهايل  اأحد  اإبراهيم املنيعي  ال�سيخ  القب�س عليه مع  اأجرى حواًرا يف نف�س يوم  التقرير كان قد  اإعداده لهذا 

املنطقة من قبيلة ال�سواركة، واأحد املدعوين للقاء وزير الدفاع ب�ساأن قرار حظر التملك، ثم توجه �سربي 

للمنطقة احلدودية للتقاط �سور لإرفاقها بتقريره حني مت القب�س عليه. كما اأكد �سربي يف التحقيقات عدم 

علمه بقرار منع التواجد اأو الت�سوير يف املنطقة.

يذكر اأن حممد �سربي البالغ من العمر 26 عاًما واملقيم مبركز بئر العبد ب�سمال �سيناء هو اأحد اأع�ساء 

جمموعة ل للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني، ويعمل مرا�ساًل �سحفًيا حًرا، ف�ساًل عن اإدارته ملوقع فور �سيناء 

)moc.sserpdrow.ianis4//:ptth(، وهي مدونة م�ستقلة تخت�س بتغطية اأخبار وق�سايا �سيناء.

وتوؤكد املنظمات احلقوقية على اأن القب�س على �سحفي م�رصي، واإحالته اإىل املحاكمة الع�سكرية يعد 

دلياًل وا�سًحا على �سدق املخاوف التي عربت عنها اجلهات احلقوقية والدميقراطية ب�ساأن ال�سياغة املعيبة 

للمادة 198 من الد�ستور اجلديد، والتي ن�ست �رصاحًة وب�سكٍل غري م�سبوق يف الد�ساتري امل�رصية على جواز 

اإحالة املدنيني اإىل املحاكم الع�سكرية “يف اجلرائم التي ت�رص بالقوات امل�سلحة”. واأ�سافت اإن حماكمة حممد 

�سربي تكذيب �رصيح لكل موؤيدي الد�ستور اجلديد الذين اأكدوا اأثناء اإقرار هذه املادة وقبل وبعد ال�ستفتاء 

على الد�ستور اأن هذه املادة الكارثية لن ت�سمح با�ستمرار املحاكمات الع�سكرية اجلائرة بحق املدنيني.

 املنظمات املوقعة

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.. 1

جمموعة ل للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني.. 2

موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.. 3

اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية.. 4

املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية.. 5

مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية- اأكت.. 6

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.. 7

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.. 8

نظرة للدرا�سات الن�سوية.. 9

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة.. 10

مركز حابى للحقوق البيئية.. 11

مركز الأر�س حلقوق الإن�سان.. 12

بهية يا م�رص.. 13

فى تطبيق �ضريع للد�ضتور اجلديد: مرا�ضل �ضحفي اأمام املحكمة الع�ضكرية ب�ضبب ممار�ضة عمله
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عملية  تزوير  من  البيان  هذا  على  املوقعة  احلقوقية  املنظمات  حتذر 

ال�سحفي  املوؤمتر  بعد  خا�سة  اجلديد،  الد�ستور  م�رصوع  على  ال�ستفتاء 

الذي عقده املجل�س القومي حلقوق الإن�سان اليوم، واأعلن فيه باأنه يجب 

من  بذلك  تفوي�س  على  حت�سل  باأن  املراقبة  يف  الراغبة  املنظمات  على 

املجل�س. كما توؤكد املنظمات املوقعة يف هذا البيان على رف�سها اأن يكون 

املجل�س القومي و�سًيا علي منظمات املجتمع املدين. 

ال�ستفتاء ل  بعملية  املحيط  املناخ  اأن  املوقعة حتذر من  املنظمات  اإن 

الإرادة  تزوير  مت  اأن  فبعد  ال�ستفتاء.  عملية  بنزاهة  موؤ�رصات  يعطي 

ال�سعبية يف ت�سكيل جمعية تاأ�سي�سية ل متثل جميع طوائف ال�سعب وتياراته 

املقرتح  الد�ستور  على  بال�ستفتاء  التعجيل  على  الإ�رصار  ثم  ال�سيا�سية، 

املجل�س  ملناق�سته، يحاول  لل�سعب  الوقت  اأدنى كاٍف من  اإتاحة حد  دون 

على  املدين  املجتمع  مراقبة  تنظيم  احتكار  الإن�سان  حلقوق  القومي 

منظمات املجتمع املدين حتذر من تزوير اال�ضتفتاء 

وتطالب باإبعاد املجل�س القومي حلقوق االإن�ضان 

عن مراقبة اال�ضتفتاء والو�ضاية على املجتمع املدين

)بيان �ضحفي(

12 دي�ضمرب 2012

وثيقة

وثائق
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ال�ستفتاء، رغم اأن املجل�س غري حمايد، ويفتقر اإىل اأدنى معايري املهنية يف عمله، بل يفتقد اإىل 

الإملام بحقوق الإن�سان، ل�سيما بعد ال�ستقالت التي تقدم بها عدد كبري من اأع�سائه، الذين 

التي يرتكبها  النتهاكات  للدولة، و�سمته عن  الر�سمية  للمواقف  املجامل  املجل�س  اأداء  انتقدوا 

حزب رئي�س اجلمهورية. ويف الوقت نف�سه تورط عدد من اأبرز اأع�سائه يف انتهاكات حلقوق 

الإن�سان يف منا�سبات متعددة عن طريق التحري�س على كراهية ال�سيعة والأقباط واملتظاهرين 

ال�سلميني املعار�سني جلماعة الإخوان امل�سلمني والرئي�س حممد مر�سي عند ق�رص الحتادية.

كما تالحظ املنظمات املوقعة اأن رئي�س املجل�س القومي حلقوق الإن�سان هو رئي�س اجلمعية 

التاأ�سي�سية ل�سياغة الد�ستور، واأن غالبية اأع�ساء املجل�س القومي هم اأع�ساء بجماعة الإخوان 

ل  فهم  وبالتايل  لال�ستفتاء؛  املطروح  الد�ستور  ل�سياغة  التاأ�سي�سية  باجلمعية  امل�سلمني وممثلون 

القومي  املجل�س  اأع�ساء  ا�ستبعاد  العليا  باللجنة  حريا  كان  الأ�سباب  لهذه  باحليادية.  يتمتعون 

حلقوق الإن�سان من مراقبة ال�ستفتاء ومن الو�ساية على املجتمع املدين. وتوؤكد املنظمات اأن 

اإ�سدار ت�ساريح مراقبة النتخابات هي  بها  القانون واملنوط  التي ن�س عليها  الوحيدة  اجلهة 

العمل  با�ستمرار  قراًرا يف 2012/12/8  اأ�سدرت  اأن  �سبق  لالنتخابات، والتي  العليا  اللجنة 

ملنظمات  الرئا�سية  انتخابات  وجلنة  لالنتخابات  العليا  اللجنة  من  ال�سادرة  املتابعة  بت�ساريح 

املجتمع املدين املحلية والدولية وو�سائل الإعالم املحلية والدولية مبتابعة النتخابات الربملانية 

رئي�س  بقرار  الواردة  ال�سوابط  بذات  وذلك   2012 الرئا�سية  والنتخابات   2012/2011

اللجنة العليا لالنتخابات رقم 20 ل�سنة 2011.

ومن هنا توؤكد املنظمات املوقعة علي هذا البيان على مراقبتها لال�ستفتاء علي م�سودة الد�ستور 

ا�ستناًدا اإىل احلكم الق�سائي، الذي �سبق وح�سلت عليه باأحقية موؤ�س�سات املجتمع املدين يف مراقبة 

النتخابات وا�ستناًدا اإىل قرار اللجنة العليا لالنتخابات مبراقبة ال�ستفتاء بنف�س ت�ساريح املتابعة 

ال�سادرة يف 2011 ،2012. كما تدعو املنظمات املوقعة املواطنني امل�رصيني اإىل موافاتها باأية 

خروقات ير�سدوها اأثناء عملية ال�ستفتاء.

يتعني على رئي�س اجلمهورية اتخاذ خطوات فورية لوقف انزالق البالد نحو حرب اأهلية
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املنظمات املوقعة

1. املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان

2. مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان

3. جماعة تنمية الدميقراطية

4. اجلمعية امل�رصية لدعم التطور الدميقراطي

5. اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية

6. ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان

7. موؤ�س�سة املراأة اجلديدة

8. املوؤ�س�سة امل�رصية للنهو�س باأو�ساع الطفولة

9. موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري

10.موؤ�س�سة عامل واحد للتنمية

11. موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رصية

12. املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية

13. املجموعة املتحدة، حمامون وم�ست�سارون قانونيون

14. مركز التنوير للتنمية وحقوق الإن�سان

15. املركز امل�رصي حلقوق املراأة

16. املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية

17. مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف 

18. مركز ه�سام مبارك للقانون

19. مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية – اأكت

20. املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي

21. نظرة للدرا�سات الن�سوية

وثيقة
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املرحلة  وقائع   2012 دي�سمرب   15 بالأم�س  جرت  الأجواء  تلك  يف 

يف  يناير   25 ثورة  بعد  مل�رص  د�ستور  اأول  على  ال�ستفتاء  من  الأوىل 

ع�رص حمافظات، ي�سكل ناخبوها نحو 50% من اأعداد الناخبني امل�سجلني. 

وعلى الرغم من املالب�سات ال�سابقة، وال�سياق ال�سيا�سي الذي جرى فيه 

ال�ستفتاء، والذي ات�سم بالرتهيب والرتويع للمواطنني، والإعالميني، 

واملدنية  ال�سيا�سية  القوى  من  عدد  وباعرتا�س  املحاكم،  ومداهمة 

م�سودة  اأعدت  التي  التاأ�سي�سية  اجلمعية  ت�سكيل  بها  التي مت  الطريقة  على 

الد�ستور، وتعك�س �سيطرة اجتاه �سيا�سي واحد ووجهة نظره، واأخرًيا 

ال�ستفتاء،  على  الإ�رصاف  يف  امل�ساركة  من  الق�ساة  غالبية  ان�سحاب 

اأعماله  ال�سيطرة على  الق�سائي، وحماولة  النظام  انتهاك  احتجاًجا على 

من قبل ال�سلطة التنفيذية.

رغم الثورة: ا�ضتفتاء على الطريقة املباركية.. 

املنظمات احلقوقية تطالب باإعادة املرحلة االأوىل من اال�ضتفتاء

)بيان �ضحفي(

24 نوفمرب 2012

وثيقة

وثائق
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اأعمال  مراقبة  بامل�ساركة يف  احلقوقية  املنظمات  قرار  الأجواء جاء  تلك  ذلك، وفى  رغم 

لإجراء  املطلوبة  ال�رشوط  توفر  عدم  على  م�سبقة  حتفظات  لها  كانت  واإن  حتى  ال�ستفتاء، 

النتخابات،  نزاهة  و  حلرية  عليها  املتعارف  الدولية  للمعايري  ومطابق  ونزيه  حر  ا�ستفتاء 

والغياب الكامل للرقابة الدولية.

�سارك ال�سعب امل�رصي بنزوله بكثافة غري، م�سبوقة والوقوف يف طوابري الت�سويت منذ 

قد  التي  النتهاكات  من  العديد  اليوم  خالل  وقعت  ولكن  الن�ساء.  خا�سة  و  الباكر،  ال�سباح 

لتقارير  وفًقا  ال�ستفتاء  من  الأوىل  املرحلة  نتائج  وبطالن  بالكامل،  العملية  ف�ساد  اإىل  توؤدى 

حمكمة النق�س من عام 2005.

اأبرز تلك النتهاكات:

• عدم توافر الإ�رصاف الق�سائي الكامل.	

• انتحال �سفة قا�ٍس يف عدد من اللجان.	

• منع جميع مراقبي املجتمع املدين من ح�سور اأعمال الفرز.	

• الت�رصيح لأع�ساء حزب احلرية والعدالة بدخول اللجان مبوجب تفوي�سات ر�سمية.	

• وجود ا�ستمارات ت�سويت غري خمتومة.	

• الدعاية الدينية وا�سعة النطاق يف امل�ساجد وتكفري الراف�سني للد�ستور.	

• منع بع�س املواطنني )امل�سيحيني( من دخول اللجان.	

• تعطيل الت�سويت عمًدا يف بع�س جلان ال�سيدات بق�سد الإنهاك حلرمانهن من الت�سويت.	

• ح�سار مقري حزبي الوفد و التيار ال�سعبي.	

• عدم توافر احلرب 032الف�سفوري اأو ف�ساده.	

• اإغالق بع�س اللجان قبل املوعد الر�سمي لالإغالق، واإجراء عمليات فرز واإعالن للنتائج.	

• الت�سويت اجلماعي نيابة عن ال�سيدات يف بع�س اللجان.	

العليا لالإ�رصاف على النتخابات بتاليف  اللجنة  وبناًء على ذلك تطالب املنظمات احلقوقية 

اأخرى، كما حتث  الثانية من ال�ستفتاء واإعادة املرحلة الأوىل مرة  هذه الأخطاء يف املرحلة 

الق�ساة الذين قاطعوا الإ�رصاف على اجلولة الأوىل من ال�ستفتاء، بامل�ساركة يف الإ�رصاف على 

اجلولة الثانية، وعلى اجلولة الأوىل عند اإعادتها.
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لالإعالن  القاطع  رف�سها  عن  اأدناه  املوقعة  احلقوقية  املنظمات  تعلن 

الد�ستوري الذي اأعلن عنه رئي�س اجلمهورية يوم 22 نوفمرب، وتطالب 

احلائط  عر�س  �رصب  قد  الرئي�س  اأن  املنظمات  وترى  فوًرا.  باإلغائه 

ال�سلطات  وا�ستغل  الدميقراطي،  التحول  اإجناز  يف  الثورة  باأهداف 

الوا�سعة التي منحها لنف�سه بعد فرتة وجيزة من انتخابه، مل ميتلك مزيًجا 

الرقابة  من  قراراته  ن  وُيح�سِرّ وال�سالحيات،  ال�سلطات  من  فريًدا 

بالطرق  معار�ستها  اأو  عليها  الطعون  اأمام  الباب  ويغلق  الق�سائية، 

القانونية والق�سائية. وكاأنه ي�سعى لمتالك �سلطات ذات طبيعة اإلهية ل 

ت�سمح لأي �سخ�س اأو جهة بالتعقيب على حكمه اأو رد ق�سائه!

اإن الرئي�س حممد مر�سي اتخذ يف اإعالنه الد�ستوري قراًرا باإعالن 

الدولة  ومفهوم  القانون  و�سيادة  الق�سائية  ال�سلطة  على  اخلا�سة  حربه 

ن الرئي�س –الذي ي�ستحوذ على �سالحيات و�سلطات  احلديثة. وبهذا ُيد�سرّ

مل يحظ بهما رئي�س اأو ملك م�رصي يف الع�رص احلديث– مذبحة جديدة 

 االإعالن الد�ضتوري اجلديد مينح مر�ضي �ضلطات “اإلهية”،

ويوجه �ضربة قا�ضية ال�ضتقالل الق�ضاء

)بيان �ضحفي(

24 نوفمرب 2012

وثيقة

وثائق
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لل�سلطة الق�سائية، ويعلن بداية نظام حكم ا�ستبدادي جديد غري م�سموح فيه مبعار�سة الرئي�س 

الإن�سان  م�ستقبل حقوق  قراراته، ويلقي بظالل وخيمة على  الطعن على  اأو  �سيا�ساته  نقد  اأو 

واحلريات يف م�رص؛ حتت م�سمى حماية الثورة واأهدافها!

اإن الإعالن الد�ستوري الذي فاجاأ اجلميع مبا مينحه من �سلطات فجة لرئي�س اجلمهورية، 

احلرية،  تر�سيخ  يف  واأهدافها  بالثورة  حتتفي  التي  بديباجته  م�سمومة  خلطة  للمواطنني  م  ُيقدرّ

واإجناز التحول الدميقراطي والعدالة الجتماعية، وتزعم اأن هدف موؤ�س�سة الرئا�سة الق�ساء 

ن�سو�س  تاأتي  حني  يف  الجتماعية؛  العدالة  وحتقيق  الدولة  موؤ�س�سات  وتطهري  الف�ساد  على 

بني  جلمعه  بالإ�سافة  اجلمهورية،  لرئي�س  ومتنح  الفرد  وحكم  ال�ستبداد  لرت�سخ  الإعالن 

ال�سلطتني التنفيذية والت�رصيعية، �سالحية التدخل يف اأعمال ال�سلطة الق�سائية. وهو الأمر الذي 

ين�سف مفهوم التوازن بني ال�سلطات والف�سل بينها.

ويقوم  الق�سائية،  ال�سلطة  ل�ستقالل  قا�سية  �رصبة  يوجه  الد�ستوري  باإعالنه  الرئي�س  اإن 

بتعطيل اإجراءات التقا�سي، وكذا تعطيل العمل بقانوين املحكمة الد�ستورية وال�سلطة الق�سائية، 

اأحكام  تنفيذ  لرف�س  الدولة  موؤ�س�سات  اأمام  املجال  ويف�سح  الق�سائية  الأحكام  حجية  ويهدم 

الق�ساء، وهو ما يعني بو�سوح تف�سي الفو�سى يف البالد، وانهيار فكرة دولة املوؤ�س�سات.

والعدالة،  احلرية  حزب  م�سالح  خلدمة  الد�ستوري  الإعالن  با�ستخدام  الرئي�س  قام  لقد 

فيما  املرتقبة  العليا  الد�ستورية  املحكمة  قرارات  على  والتحايل  املجتمع  م�سلحة  على  وتقدميها 

يتعلق بد�ستورية قانوين انتخاب جمل�س ال�سورى واجلمعية التاأ�سي�سية للد�ستور، حيث ح�سنهما 

الرئي�س �سد اأي قرار قد ي�سدر من اأي جهة ق�سائية بحلهما؛ وهو ما ُيعد اإهداًرا ملفهوم دولة 

تيار  م�سالح  حماية  بهدف  لل�سلطات  وا�ستغالًل  العدالة،  لأركان  ا  وتقوي�سً القانون  �سيادة 

�سيا�سي بعينه. وتاأكيًدا على ذلك فقد اختار الرئي�س اأن يوجه خطابه )اأم�س( و�سط موؤيديه اأمام 

ق�رص الحتادية، حيث ات�سمت لغة اخلطاب باحلدة والوعيد والتنكيل ملعار�سيه، مما يدلل على 

عدم �سدق وعوده باأنه �سيكون رئي�ًسا لكل امل�رصيني.

اإن املنظمات املوقعة تبدي انزعاجها ال�سديد وده�ستها من اأن �سدور مثل هذا الإعالن –

الذي يع�سف با�ستقالل الق�ساء ودولة القانون– قد مت يف الوقت الذي ي�سغل جمموعة من اأبرز 

ق�ساة تيار ا�ستقالل الق�ساء منا�سب تنفيذية عليا يف الرئا�سة واحلكومة. اإن كل ما جاء يف هذا 

عن  با�ستقاللها  طالبوا  طاملا  التي  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  على  يتعدى  الد�ستوري  الإعالن 

اأهواء ال�سلطة التنفيذية. مبا ي�سمل مطالب ق�ساة تيار ال�ستقالل املتعلقة بخ�سوع الدولة حكاًما 

وحمكومني للقانون، ورفع يد رئي�س اجلمهورية عن تعيني النائب العام، واأن يغدو تعيينه من 

االإعالن الد�ضتوري اجلديد مينح مر�ضي �ضلطات “اإلهية”
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�سالحيات جمل�س الق�ساء الأعلى اأو اأن يختار رئي�س اجلمهورية نائًبا عاًما من بني تر�سيحات 

تقدمها له ال�سلطة الق�سائية.

من  ا�ستخدامها  على  داأب  التي  ذاته  املنهجية  اعتماد  من  يخل  مل  الد�ستوري  الإعالن  اإن 

ا�سطلح على ت�سميتهم بـ”ترزية” القوانني والد�ساتري يف العهود ال�سابقة، عرب ا�ستخدام األفاظ 

وعبارات ف�سفا�سة غري من�سبطة. ففي املادة ال�ساد�سة يف الإعالن الد�ستوري اأعطى الرئي�س 

مر�سي لنف�سه �سالحيات مطلقة يف اتخاذ “الإجراءات والتدابري الواجبة” ملواجهة ما قد يعتربه 

“هو” خطًرا يهدد الثورة اأو حياة الأمة اأو الوحدة الوطنية اأو �سالمة الوطن، اأو يعوق موؤ�س�سات 
الدولة عن اأداء دورها. وهو ما قد ي�ستخدم لتقييد احلريات والنتقا�س من حقوق الإن�سان، 

ال�سلميني، والإ�رصاب  املواطنني يف الحتجاج والعت�سام  تقييد حق  التنفيذية  لل�سلطة  ويتيح 

البالد، وهو  ال�سيا�سية والجتماعية يف  الحتجاجات  قمع خمتلف  اآخر  اأو مبعنى  العمل؛  عن 

بذلك ميتلك اأداة ا�ستثنائية اأخرى بخالف �سلطاته يف اإعالن حالة الطوارئ.

اجلدير بالذكر هنا اأن املادة امل�سار اإليها مقتب�سة من املادة 74 يف د�ستور 1971، ولكن بعد 

اأن ُحذف منها �رصورة توجيه الرئي�س بياًنا اإىل ال�سعب، واإجراء ا�ستفتاء علي ما اتخذه من 

اإجراءات خالل �ستني يوًما من اتخاذها، وكذا اإلغاء الن�س على عدم جواز حل جمل�س ال�سعب 

يف اأثناء ممار�سة هذه ال�سلطات. وهو ما يعني عدم اإمكانية ممار�سة الرئي�س لهذه ال�سالحيات 

دون احل�سول على موافقة ال�سعب يف ا�ستفتاء ر�سمي، واأن يكون ذلك يف ظل رقابة الربملان 

املنتخب. اإن ن�س املادة ال�ساد�سة يف الإعالن الد�ستوري ي�ساعد الرئي�س مر�سي يف التخفف من 

القيود التي كانت تعوق قدرة الديكتاتور مبارك على اتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات 

ال�ستبدادية!

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  املجل�س  فعل  كما  فوزه،  منذ  مر�سي  حممد  الرئي�س  جتاهل  لقد 

الإفالت  على  والق�ساء  الداخلية،  وزارة  هيكلة  واإعادة  الأمني،  بالإ�سالح  الثورة  مطالب 

من العقاب على النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان. وفيما اأ�سدر اإعالنه الد�ستوري مبقدمة 

توحي باأن ثمة قراًرا قد ُاتخذ بتطهري موؤ�س�سات الدولة اإل اأن ال�سيا�سات املتبعة حالًيا تدل على 

عدم وجود نية التطهري اأو الرغبة يف اإعادة الهيكلة لأي من موؤ�س�سات الدولة، ويف هذا ال�سياق 

فاإن املنظمات املوقعة ُتبدي ده�ستها ال�سديدة من ا�ستمرار جتاهل مطالب الإ�سالح الأمني، يف 

ظل ا�ستمرار قوات ال�رصطة يف ا�ستخدام القوة املفرطة يف ف�س الحتجاجات التي اندلعت منذ 

ال�سهداء  ل�سقوط ع�رشات  الأوىل  للذكرى  اإحياًء  �سارع )حممد حممود(  املا�سي يف  الأ�سبوع 

ومئات امل�سابني الذين راحوا �سحية القمع الوح�سي لقوات الأمن. وذلك يف ظل �سمت مطبق 

وثيقة
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ا�ستهجانها  من موؤ�س�سة الرئا�سة، برغم �سقوط �سحايا وم�سابني جدد. وفيما توؤكد املنظمات 

انتهاكات حقوق الإن�سان وقتل واإ�سابة  ال�سديد ل�ستمرار �سيا�سات الإفالت من العقاب على 

واملناطق  حممود  حممد  �سارع  يف  حالًيا  يجري  وما  الثورة،  وبعد  واأثناء  قبل  املتظاهرين، 

املحيطة به، واأن مثل هذا الإعالن الد�ستوري يف حقيقته لي�س اإن�ساًفا للثورة اأو حلمايتها، بل 

هو مبثابة د�سرتة ل�سيا�سة الإفالت من العقاب وغياب لدولة املوؤ�س�سات والقانون.

املنظمات املوقعة

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.. 1

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.. 2

مركز ه�سام مبارك للقانون.. 3

م�رصيون �سد التمييز الديني.. 4

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة.. 5

موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.. 6

الربنامج العربي لن�سطاء حقوق الإن�سان.. 7

الئتالف امل�رصى حلقوق الطفل.. 8

اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية.. 9

جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء... 10

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.. 11

املجموعة املتحدة، حمامون وم�ست�سارون قانونيون.. 12

املركز العربي ل�ستقالل الق�ساء واملحاماة.. 13

املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية.. 14

مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف.. 15

مركز حابي للحقوق البيئية.. 16

مركز ق�سايا املراأة امل�رصية.. 17

مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية – اأكت.. 18

املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.. 19

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.. 20

املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.. 21

نظرة للدرا�سات الن�سوية.. 22

املركز امل�رصي حلقوق املراأة.. 23

االإعالن الد�ضتوري اجلديد مينح مر�ضي �ضلطات “اإلهية”
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ق�سائية  دعوى  اليوم  �سباح  م�رصية  حقوقية  منظمة   25 اأقامت 

اجلمهورية  رئي�س  قرار  باإلغاء  للمطالبة  الإداري،  الق�ساء  مبحكمة 

اجلاري،  نوفمرب   21 يف  جديد  د�ستوري  اإعالن  باإ�سداره  واخلا�س 

ل�سنة  الدعوى رقم 9252  القرار. وطالبت  تنفيذ  وب�سفة عاجلة وقف 

67ق بتحديد اأقرب جل�سة ممكنة لنظر الطعن املقام اأمام الدائرة الأوىل 

باملحكمة )احلقوق واحلريات العامة(.

اإعالنًا  يعد  ل  اجلمهورية  رئي�س  قرار  اأن  اإىل  املنظمات  ا�ستندت 

د�ستوريًا وفقًا للمبادئ امل�ستقرة يف اأحكام املحكمة الإدارية العليا واملحكمة 

الد�ستورية العليا، بل ي�سكل يف حقيقة الأمر قرارًا اإداريًا يخ�سع لرقابة 

املحاكم  تبا�رصها  التي  الق�سائية  الرقابة  اأن  خا�سة  الإداري،  الق�ساء 

على اختالف ولياتها جتد اأ�سا�سها كاأ�سل عام يف مبداأ ال�رصعية و�سيادة 

القانون وخ�سوع الدولة له.

 قرارات رئي�س اجلمهورية لي�ضت اإعالنًا د�ضتوريًا

بل قرارا اإداريا خمالفا للقانون

 منظمات حقوق االإن�ضان تطعن على االإعالن

الد�ضتوري اأمام الق�ضاء االإداري

)بيان �ضحفي(

24 نوفمرب 2012

وثيقة
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اأعمال  بطبيعة  تتعلق  ن�سو�سًا  يت�سمن  مل  اجلمهورية  رئي�س  قرار  اإن  الدعوى  اأ�سافت 

ال�سيادة امل�ستثناة من رقابة الق�ساء، وهي تلك املتعلقة بنظام احلكم اأو اإدارة الدولة ال�سيا�سية، 

�سيادة  واأهدرت  الق�سائية،  ال�سلطة  ا�ستقالل  نالت من  ا�ستبدادية  اأحكام  ت�سمن »جملة  واإمنا  

القانون باعتباره اأ�سا�سًا للحكم، وعطلت احلق يف ولوج طريق التقا�سي بتح�سني كل اأنواع 

الأعمال ال�سادرة عن رئي�س ال�سلطة التنفيذية وباأثر رجعي مبناأى عن الرقابة الق�سائية، كما 

اأهدرت مبادئ العدالة اجلنائية واملحاكمات املن�سفة، وتدخلت يف �سئون العدالة مبنع اجلهات 

الق�سائية من ا�ستكمال دعاوى منظورة اأمامها«.

وذكرت الدعوى اأن رئي�س اجلمهورية باإ�سداره القرار املطعون عليه قد قب�س على جميع 

زمام  ومعه  النتخاب،  طريق  عن  التنفيذية  لل�سلطة  الأعلى  الرئي�س  فهو  الدولة،  �سلطات 

ال�سلطة الت�رصيعية نتيجة ل�رصورة قائمة حا�سلها غياب جمل�س ال�سعب املنحل، وبالإ�سافة اإىل 

ذلك فقد ن�سب رئي�س اجلمهورية من نف�سه �سلطة تاأ�سي�سية باإ�سداره مثل هذا الإعالن، ف�ساًل 

عن قيامه بتقوي�س دعائم ال�سلطة الق�سائية مبا يهدم ا�ستقالليتها، وذلك بحجب وليتها تارة، 

وبالتدخل يف �سئونها، والت�سلط على ق�سائها تارة اأخرى.

اإن جممل الأحكام التي ورد بها هذا العمل امل�سمى من ِقبرّل ُم�سدره باإعالن د�ستوري تف�سح 

عن خروج �سافر على احلقوق واحلريات الد�ستورية واملبادئ الأ�سا�سية الرا�سخة وامل�ستقرة يف 

�سمري املواطنني امل�رصيني، كما اأن اإ�سداره بالإرادة املنفردة ي�سكل افتئاتًا بواحًا على ال�سيادة 

ال�سعبية، التي هي م�سدر كل ال�سلطات.

منظمات حقوق االإن�ضان تطعن على االإعالن الد�ضتوري اأمام الق�ضاء االإداري
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املنظمات املوقعة

1. الربنامج العربي لن�سطاء حقوق الإن�سان.

2. اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية.

3. ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.

4. املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين.

5. املوؤ�س�سة امل�رصية للنهو�س باأو�ساع الطفولة.

6. املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.

7. املجموعة املتحدة، حمامون وم�ست�سارون قانونيون.

8. املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية.

9. املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.

10. املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.

11. جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.

12. دار اخلدمات النقابية والعمالية.

13. موؤ�س�سة املراأة اجلديدة.

14. موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.

15. موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رصية.

16. جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.

17. مركز اأندل�س درا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف.

18. مركز الأر�س حلقوق الإن�سان.

19. مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

20. مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف والتعذيب.

21. مركز حابي للحقوق البيئية.

22. مركز دعم و�سائل الت�سال املالئمة.

23. مركز ه�سام مبارك للقانون.

24. م�رصيون �سد التمييز الديني.

25. نظرة للدرا�سات الن�سوية.

وثيقة



رواق عربي

216

العدد 63



217

العدد 63رواق عربي

اأ�سابيع  �ستة  نحو  بعد  غًدا،  عملها  العليا  الد�ستورية  املحكمة  ت�ستاأنف 

التحالف  اأن�سار  فر�س  ب�سبب  عملها،  عن  ال�سطراري  التوقف  من 

ال�سيا�سي احلاكم ح�ساًرا متوا�ساًل على املحكمة؛ ملنعها من عقد جل�ساتها 

جمل�س  انتخابات  قانون  د�ستورية  مدى  يف  خاللها  �ستنظر  كانت  التي 

ال�سورى واجلمعية التاأ�سي�سية لو�سع الد�ستور.

التنفيذية  الدولة  موؤ�س�سات  تواطوؤ جميع  و�سط  احل�سار  هذا  َتوا�سل 

والت�رصيعية، مبا يف ذلك رئا�سة اجلمهورية ووزارتا الداخلية والعدل، 

التواطوؤ يف منع  اأًيا منهم من �سبهة  اإل من ت�رشيحات �سحفية ل تربئ 

قد  التاأ�سي�سية  اجلمعية  كانت  احل�سار  فرتة  خالل  النعقاد.  من  املحكمة 

املقرتح،  الد�ستور  على  مريب  بتعجل  ال�ستفتاء  وجرى  عملها،  اأنهت 

حتى  بل  املجتمعي،  للحوار  الالزم  الوقت  من  اأدنى  حد  توفري  دون 

للحوار بني اخلرباء املتخ�س�سني.

املحكمة الد�ضتورية العليا مدافع عن حقوق االإن�ضان.. 

اأم اأداة فى اأيدي نظام مبارك وفلوله؟

)ورقة موقف(

14 يناير 2013

وثيقة
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القوانني”  “بتف�سيل  يقومون  الذين  هوؤلء  القوانني”،  “ترزية  الثورة  قبل  م�رص  عرفت 

وفًقا لرغبة احلكام، وعرفت موؤخًرا “ترزية الد�ساتري”. فقد جاء الد�ستور اجلديد مكماًل ملهمة 

د�ستوري  بن�س  هيئتها،  من  القت�سا�س  جرى  حيث  العليا،  الد�ستورية  املحكمة  حما�رصي 

ا ليطيح بنحو 40% من قوامها، وُيخ�سع ت�سكيلها لو�ساية رئي�س اجلمهورية،  مف�سل خ�سي�سً

كما ينتق�س من �سالحياتها املنتق�سة اأ�سا�ًسا منذ ن�ساأتها، ورغم ذلك فاإنها ا�ستطاعت اأن ت�سدر 

اأحكاًما مهمة حمرجة للنظام ال�سابق وداعمة حلقوق الإن�سان والدميقراطية.

جرى التمهيد لهذه العتداءات املتوالية على املحكمة الد�ستورية العليا بحملة �سيا�سية يف داخل 

واأنها  ال�سابق ح�سني مبارك،  الرئي�س  يديرها رجال  هيئة  بو�سفها  تقدمها  البالد وخارجها، 

كانت اأداة يف يد نظامه، واأنها ت�ستهدف باأحكامها –بعد الثورة– تقوي�س الثورة، وامل�ساعدة 

اإعادة النظام القدمي. ومل تفلت من �سهام هذه احلملة الكاذبة هيئات ق�سائية اأخرى مثل  على 

جمل�س الدولة.

من املفارقات اأن اإعالم نظام مبارك كان يتهم الهيئات الق�سائية امل�رصية مبوالة جماعة 

اإدانة قيادات واأع�ساء اجلماعة من خالل الق�ساء  الإخوان امل�سلمني، ب�سبب ف�سل مبارك يف 

قيادات  و�سجن  ملحاكمة  الوحيدة  الو�سيلة  كانت  التي  الع�سكرية،  املحاكم  اإىل  فلجاأ  الطبيعي، 

اجلماعة.

بعد اأن تولت احلكم كان من املفرت�س اأن توجه جماعة الإخوان امل�سلمني انتقامها �سوب 

الق�ساء الع�سكري، وتكرم الق�ساء الطبيعي، ولكن ما حدث هو العك�س، فقد وجه الإعالن 

الد�ستوري يف نوفمرب املا�سي �رصبة قا�سمة للق�ساء الطبيعي، بينما �سارت حماكمة املدنيني 

اأمام الق�ساء الع�سكري –بف�سل ترزية الد�ساتري اجلدد– مكفولة بن�س الد�ستور للمرة الأوىل 

يف تاريخ الد�ساتري امل�رصية!!

هذا ل يعني اأن الق�ساء امل�رصي كان يتمتع با�ستقالله كاماًل يف ظل نظام مبارك، ولكنه 

كان ا�ستقالًل ن�سبًيا، وكان من املفرت�س بعد الثورة تعزيز ذلك ال�ستقالل، مبا يف ذلك تعزيز 

دور املحكمة الد�ستورية العليا وا�ستقالليتها، ولي�س تقوي�سه برعاية بع�س اأبرز ق�ساة ما كان 

يعرف با�سم “تيار ا�ستقالل الق�ساء”.

متتلك املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رص تاريًخا م�رصًفا يف دعم التغيري املطرد، الذي جت�سد 

يف عدد من الأحكام التاريخية ل�سالح الدميقراطية وحقوق الإن�سان، ومن ال�رصوري و�سع 

املحكمة الد�ستورية العليا يف �سياقها التاريخي لفهم دورها يف اإ�سالح النظام الق�سائي امل�رصي، 

وفى و�سع �سوابق قانونية تعزز الدميقراطية وحقوق الإن�سان.]1[

منظمات حقوق االإن�ضان تطعن على االإعالن الد�ضتوري اأمام الق�ضاء االإداري
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اأكدت املحكمة الد�ستورية العليا دائًما على حقوق امل�ساركة ال�سيا�سية من خالل اإلغاء بع�س 

اأحكامها  وفى  ونظامه.  مبارك  مواجهة  يف  ال�سيا�سية  امل�ساركة  من  درّ  حَتِ كانت  التي  القوانني 

مبا�رصة  اإىل  العودة  املعار�سة  رموز  من  لعدد  املحكمة  اأباحت  املثال،  �سبيل  على  املبكرة، 

حقوقهم ال�سيا�سية وذلك يف حكمني �سدرا يف عامي 1986]2[ و1987]3[ حيث وجدت املحكمة 

الداخلية  اجلبهة  حماية  1978ب�ساأن  ل�سنة   33 القانون  من   5 املادة  من  اأ  والبند   4 املادة  اأن 

وال�سالم الجتماعي، قد قيدتا حق امل�ساركة ال�سيا�سية على خالف الد�ستور، لذا ق�ست املحكمة 

بعدم الد�ستورية. وفى عامي 1987، 1990 ق�ست باأن قوانني انتخاب جمل�س ال�سعب غري 

د�ستورية، مما ا�ستتبع حل املجل�س مرتني. انطالًقا من هذين احلكمني جاء احلكم بحل الربملان 

يف يونيو 2012، والذي اعتربه البع�س حكًما تع�سفًيا.

املحكمة  فاإن  الأخري  احلكم  اإ�سدار  ا�ستغرقه  الذي  الق�سري  الوقت  عن  النظر  ب�رصف 

قانون  اأن  وجدت  طاملا  الق�سائية،  �سوابقها  فقط  تتبع  كانت  الأمر  واقع  يف  العليا  الد�ستورية 

النتخابات غري د�ستوري، واأنه من غري اجلائز اأن ي�سمح امل�سئولون عن النتخابات لأع�ساء 

حزب �سيا�سي بالرت�سح على املقاعد املخ�س�سة للم�ستقلني. وقد جلاأت املحكمة الد�ستورية للقاعدة 

القانونية نف�سها يف حكمني لها يف 1989 اأديا اإىل اإجراء اإ�سالحات مماثلة يف نظام النتخابات 

للمجال�س املحلية، مبا ل يق�رص حق الرت�سح لع�سوية املجال�س ال�سعبية املحلية على املنتمني اإىل 

الأحزاب ال�سيا�سية.]4[

الق�سائي  الإ�رصاف  على  يوؤكد  حكًما  العليا  الد�ستورية  املحكمة  اأ�سدرت   ،2000 عام  يف 

الكامل على انتخابات جمل�س ال�سعب. وذلك حني ق�ست بعدم د�ستورية املادة 24 من القانون 

القطاع  ملوظفي  ت�سمح  كانت  لأنها  وذلك  ال�سيا�سية،  احلقوق  مبا�رصة  ب�ساأن   1956 ل�سنة   73

“تتم عملية  اأن  العام بالإ�رصاف على مراكز القرتاع، برغم �سمان املادة 88 من الد�ستور 

قانونًيا  تاأ�سي�ًسا  يعترب  الذي  احلكم  ق�سائية”.]5[ وهو  هيئة  من  اأع�ساء  اإ�رصاف  القرتاع حتت 

لنتخابات حرة ونزيهة، ف�ساًل عن اأنه اأ�سهم يف احلد من تدخل ال�سلطات التنفيذية يف العملية 

النتخابية، وبالتايل جناح عدد اأكرب من مر�سحي الإخوان امل�سلمني يف النتخابات. وهو ما 

دفع نظام مبارك يف 2007 لتعديل املادة 88 من الد�ستور، كي يتمكن من التمل�س من حكم 

املحكمة الد�ستورية العليا املف�رصة لها، والذي ُيلزمه بالإ�رصاف الق�سائي الكامل.

قاومت املحكمة الد�ستورية العليا حماولت نظام مبارك حل�سار حرية ال�سحافة باإ�سدار 

عدد من الأحكام املهمة لتعزيزها. على �سبيل املثال، يف عام 1993، األغت املحكمة الد�ستورية 

املحكمة  اأكدت  الإجراء  وبهذا  والقذف.  ال�سب  بق�سايا  تتعلق  اجلنائي  القانون  يف  مادة  العليا 
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ن اأ�سا�سي يف اأي نظام  الد�ستورية العليا اأن حرية التعبري ت�ستحق حماية خا�سة، كما اأنها ُمكوِّ

قامت   1995 عام  يف  )الإ�سالمي(  العمل  حزب  اأقامها  دعوة  على  بناًء  كذلك  دميقراطي. 

املحكمة الد�ستورية العليا باإلغاء الفقرة الثانية من ن�س املادة 15 من قانون الأحزاب ال�سيا�سية 

يف  ين�رص  عما  احلزب  لرئي�س  اجلنائية  بامل�سئولية  تتعلق  كانت  والتي   ،1977 ل�سنة   40 رقم 

�سحيفة احلزب]6[. كما وجدت املحكمة الد�ستورية العليا اأن البند )ب( من املادة 17 من القانون 

159 ل�سنة 1981 ب�ساأن ال�رصكات ذات امل�سئولية املحدودة، مادة غري د�ستورية، لأنها تنتهك 

حرية ال�سحافة، وذلك ل�سرتاطها �رصورة احل�سول على املوافقة امل�سبقة ملجل�س الوزراء قبل 

تاأ�سي�س ال�رصكات امُل�سِدرة لل�سحف]7[.

دعمت املحكمة الد�ستورية العليا حقوق حرية التنظيم يف مواجهة حماولت نظام مبارك 

لقمع تلك احلقوق وال�سيطرة عليها. على �سبيل املثال، يف عام 1994، حكمت بعدم د�ستورية 

البند 6 من املادة 2 من القانون 73 ل�سنة 1973 ب�ساأن انتخاب ممثلي العمال يف جمال�س اإدارات 

القطاع العام. ووجدت املحكمة اأن هذه املواد تنتهك عدًدا من مواد الد�ستور امل�رصي الذي 

يكفل حق التجمع وحرية التعبري. وفى عام 2000، اأبطلت املحكمة الد�ستورية العليا القانون 

الأهلية . واأكدت يف حيثيات حكمها  ل�سنة 1999 اخلا�س باجلمعيات واملوؤ�س�سات  رقم 153 

بالرتقاء  الكفيلة  هي  اإذ  والدولة،  الفرد  بني  العقد  وا�سطة  “هي  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اأن 

ب�سخ�سية الفرد ب�سفته القاعدة ال�سيا�سية يف بناء املجتمع”.]8[

ا حكمت بعدم د�ستورية بع�س مواد قانون الت�رصد وال�ستباه]9[، والذي  يف عام 1993 اأي�سً

اأجاز القب�س على اأي �سخ�س “ُي�ستبه فيه” وفًقا لقواعد غري من�سبطة قانوًنا. وهو القانون الذي 

جُترى يف الأ�سهر الأخرية حماولة اإحيائه من جديد بزعم “حماية الثورة”!

اأكدت املحكمة الد�ستورية العليا على احلقوق ال�سخ�سية من خالل حماية حق الزوجة يف 

طلب الطالق ق�سائًيا]10[. وفى الدفاع عن حق املراأة يف اخللع دون موافقة زوجها، وجدت 

املحكمة اأن ال�رصيعة الإ�سالمية �سمتت عن هذا الأمر، لذلك اأتاحت حرية الت�رصف القانوين 

بو�سائل تخدم م�سالح الطرفني]11[. بينما ووجه هذا احلكم بالتحدي من الإ�سالميني، اإل اأن 

املحكمة وقفت بحزم اإىل جانبه.

العليا  الد�ستورية  املحكمة  دعم  لتو�سيح  كافية  لكنها  كثري،  من  قليلة  اأمثلة  جمرد  هذه 

مبارك،  لنظام  ال�سلطوية  للطبيعة  لآخر  وقت  من  وحتديها  الإن�سان،  وحلقوق  للدميقراطية 

وبالتايل دعمها ب�سكل غري مبا�رص ملهمة حركة حقوق الإن�سان يف م�رص، يف الدفاع عن حقوق 

وحريات امل�رصيني.
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املراجع

]1[ ملزيد من التفا�سيل برجاء الرجوع اإىل:
الفرن�سية(–  )الن�سخة  العدالة  تقابل  ال�سيا�سة  م�رص:  يف  الد�ستورية  العدالة 

ومركز  ببلجيكا،  برويان   –2003 موجريون–  برينارد–  ناتايل 

الدرا�سات والتوثيق القت�سادي والقانوين والجتماعي– �سيديج.

عبد  نبيل  وحترير  تقدمي  العربية(  )الن�سخة  ال�سيا�سي  والإ�سالح  الق�ساة 

الفتاح– مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

الق�ساة والإ�سالح ال�سيا�سي )الن�سخة الإجنليزية( يف م�رص– تقدمي وحترير 

ناتايل برينارد– موجريون– اجلامعة الأمريكية بالقاهرة – 2008.

)الن�سخة  اخلليج  املحاكم يف م�رص ويف  العربي:  الوطن  القانون يف  دولة 

الإجنليزية(– ناثان براون- جامعة كامربيدج– 1997.

]2[ جل�سة 21 يونيو 1986 ، طعن رقم 56 ل�سنة 6 ق�سائية.
]3[ جل�سة 4 اأبريل 1987، طعن 49 ل�سنة 6 ق�سائية.

]4[ جل�سة 15 اأبريل 1989، الق�سية رقم 14 ل�سنة 8 ق�سائية.
]5[ جل�سة 8 يوليو 2000، طعن رقم 11 ل�سنة 13 ق�سائية.
]6[ جل�سة 3 يوليو 1995، طعن رقم 25 ل�سنة 16 ق�سائية.
]7[ جل�سة 5 مايو 2001 ، طعن رقم 25 ل�سنة 22 ق�سائية.

]8[ جل�سة 3 يونيو 2000، طعن رقم 153 ل�سنة 21 ق�سائية.
]9[ جل�سة 2 يناير 1993، طعن رقم 3 ل�سنة 19 ق�سائية.

]10[ جل�سة 5 يوليو 1997، طعن رقم 82 ل�سنة 17 ق�سائية.
]11[ جل�سة 15 دي�سمرب 2002، طعن رقم 201 ل�سنة 23 ق�سائية.
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تعرب منظمات حقوق الإن�سان املوقعة على هذا البيان عن قلقها العميق 

اإزاء ما ت�سهده البالد من تطورات مت�سارعة تدفع بها اإىل حافة الحرتاب 

املتبادل  العنف  ال�سوارع واأعمال  اأم�س بحرب  الذي بدت نذره  الأهلي، 

يف حميط الق�رص الرئا�سي، وامتد اإىل عدد من املحافظات، وذلك عندما 

اأقدمت جماعة الإخوان امل�سلمني على حتري�س اأن�سارها ملهاجمة املعت�سمني 

ال�سادر يف 22  الد�ستوري  لالإعالن  والراف�سني  الرئا�سي،  الق�رص  اأمام 

نوفمرب املا�سي، وقرار الرئي�س بالدعوة لال�ستفتاء على م�رصوع الد�ستور 

اجلديد منت�سف ال�سهر اجلاري.

املعار�سني  امل�سلمني وقادتها دعوات ملواجهة  الإخوان  اأطلقت جماعة 

اأمام ق�رص الحتادية قبل الأحداث بيوٍم كامل على الأقل، فكان من املتوقع 

من  يلزم  ما  باتخاذ  املعنية  الأمنية  والأجهزة  اجلمهورية  رئي�س  يقوم  اأن 

بالأم�س،  جرت  التي  الكارثة  على  الطريق  لقطع  واإجراءات  خطوات 

واختفى  التام،  ال�سمت  التزموا  اأنهم  اإل  واملمتلكات،  الأرواح  وحماية 

يتعني على رئي�س اجلمهورية اتخاذ خطوات فورية 

لوقف انزالق البالد نحو حرب اأهلية

)بيان �ضحفي(

6 دي�ضمرب 2012
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متاًما اأي وجود للدولة بجميع موؤ�س�ساتها وم�سئوليها، مف�سحًة املجال ل�ستخدام العنف يف ت�سفية 

اخلالفات ال�سيا�سية.

تكون  اأن  يتعني  كما  واأ�سبابه،  مالب�ساته  حول  جاد  حتقيق  ي�ستدعي  بالأم�س  حدث  ما  اإن 

الدوافع  ل�ستخال�س  الدولة،  يف  امل�سئولني  لكبار  التوجه  هي  التحقيق  جلهات  الأوىل  امل�سئولية 

وراء ترك الأمور حتى تتفاقم، مما اأ�سفر عن وقوع الكارثة، اإل اأن ما تقوم به جهات التحقيق 

بق�رص التحقيقات على بع�س املقبو�س عليهم يف الأحداث هو اختزال للكارثة التي جرى الإعداد 

لها جهاًرا وعلًنا، وتر�سيخ ل�سيا�سة الإفالت من العقاب.

املواطنني  حياة  تاأمني  عن  الأحداث  هذه  يف  جنائية  واأخرى  �سيا�سية،  م�سئولية  هناك 

وممتلكاتهم، يتحملها يف املقام الأول كبار امل�سئولني يف الدولة. كما يتعني على جهات التحقيق اأن 

تعرف م�سادر الأ�سلحة النارية امل�ستخدمة بالأم�س، وكيف مت ا�ستخدامها على مراأى وم�سمع من 

قوات الأمن املوجودة يف حميط ق�رص الحتادية.

اأهلية حمتملة  اإن املنظمات املوقعة توؤكد اأن ما ت�سهده البالد من بوادر النزلق نحو حرب 

املجتمع،  يف  احلوار  قنوات  متاًما  اأغفلت  وقرارات  ب�سيا�سات  الت�سبث  اإزاء  املنطقية  النتيجة  يعد 

وبالتايل فتحت اأبواًبا وا�سعة على جحيم العنف، كو�سيلة حل�سم اأمور اأ�سا�سية حول تطور البالد مل 

جتد جماًل حل�سمها بو�سائل ال�سيا�سة واحلوار والتفاو�س، ويف مقدمتها عملية و�سع د�ستور، يعرب 

ب�سورة متوازنة عن روؤى خمتلف اأطياف املجتمع، ل عن غلبة فريق اأو تيار �سيا�سي بعينه.

من  مب�سئولياته  فوًرا  اجلمهورية  رئي�س  ي�سطلع  اأن  �رصورة  املوقعة على  املنظمات  وت�سدد 

اأجل درء املخاطر التي تهدد ال�سلم الأهلي، وذلك باتخاذ قرارات فورية تهيئ املناخ حلوار وطني 

متكافئ للخروج من هذا املنعطف اخلطري، وهو ما يقت�سي:

وقعت  التي  الكارثية  الأحداث  عن  واجلنائية  ال�سيا�سية  امل�سئولية  حول  حتقيقات  فتح  اأوًل: 

بالأم�س يف حميط ق�رص الحتادية.

ثانًيا: اإلغاء الإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره رئي�س اجلمهورية يف 22 نوفمرب.

ثالًثا: الإيقاف الفوري ملختلف الإجراءات والرتتيبات املت�سلة بال�ستفتاء على م�سودة الد�ستور 

اجلديد، مبا يف ذلك اإجراءات الت�سويت للم�رصيني يف اخلارج والتي يفرت�س اأن تبداأ يف الثامن 

من دي�سمرب اجلاري.

رابًعا: ت�سكيل هيئة تاأ�سي�سية جديدة لو�سع د�ستور يراعي يف ت�سكيلها التمثيل املتكافئ ملختلف 

اأطياف املجتمع، وحتظى بح�سور بارز خلرباء القانون الد�ستوري وخرباء حقوق الإن�سان.

يتعني على رئي�س اجلمهورية اتخاذ خطوات فورية لوقف انزالق البالد نحو حرب اأهلية
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املنظمات املوقعة

1. مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

2. الربنامج العربي لن�سطاء حقوق الإن�سان.

3. اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية.

4. جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.

5. دار اخلدمات النقابية والعمالية.

6. ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.

7. موؤ�س�سة املراأة اجلديدة.

8. موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.

9.   املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.

10. جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.

11. مركز الأر�س حلقوق الإن�سان.

12. املركز امل�رصي حلقوق املراأة.

13.مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف.

14. مركز حابي للحقوق البيئية.

15. مركز ه�سام مبارك للقانون.

16. مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية )اأكت(

17. م�رصيون �سد التمييز الديني.

18. املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.

19. املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.

20. نظرة للدرا�سات الن�سوية.

21. املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والإجتماعية.
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