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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مركز القاهرة لدرا�س���ات حقوق الإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة
ت�أ�س�س���ت ع���ام  ،1993ته���دف �إىل دع���م اح�ت�رام مب���ادئ حقوق الإن�س���ان
والدميقراطية ،وحتليل �ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش
ثقافة حقوق الإن�س���ان يف الع���امل العربي ،وتعزيز احلوار ب�ي�ن الثقافات يف �إطار
االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل
املركز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من
املعايري الدولية حلقوق الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوية عرب توظيف
خمتلف الآلي���ات الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز
ب�ش���كل خا�ص على ال�شباب ،وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان.
ومن���ذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�شكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ضايا حقوق
الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�سع���ى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقي���ة امللحة يف ال���دول العربية ،والتن�سي���ق مع خمتلف الأط���راف املعنية
واملنظمات غ�ي�ر احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �سوياً م���ن �أجل رفع الوعي العام
به���ذه الق�ضاي���ا وحماولة التو�صل �إىل حل���ول وبدائل تتوافق م���ع القانون الدويل
حلقوق الإن�سان.
يتمتع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتح���دة ،و�صفة املراق���ب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�س���ان وال�شعوب .املركز
ع�ض���و يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�س���ان ،وال�شبكة الدولية لتبادل
املعلومات حول حرية الر�أي والتعب�ي�ر (ايفك�س) .املركز م�سجل يف القاهرة وباري�س
وجنيف .وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

نائب املدير
زياد عبد التواب
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هذا العدد

كان �أحد �أبرز طموحات القوى الثورية والدميقراطية يف �أعقاب الثورة امل�رصية ،يتجه �صوب
كتابة د�ستور جديد للبالد ،ترتجم ن�صو�صه الأهداف الرئي�سية لثورة اخلام�س والع�رشين من
يناير؛ يف �إجناز التحول الدميقراطي وت�أ�سي�س دولة مدنية حديثة تعمل على تعزيز حقوق وحريات
املواطنني وتر�سخ قيم املواطنة وامل�ساواة،وتقوم ب�إعادة هيكلة العالقات املدنية الع�سكرية .كان
�إجناز هذه املهمة يتطلب �أن تت�سم عملية �صياغة الد�ستور بالتجرد مل�صلحة الوطن ال مل�صلحة حزب
�أو جماعة �أو تيار �سيا�سي بعينه ومبا ي�ضمن �أن يغدو الد�ستور اجلديد وثيقة قانونية اجتماعية ،حتقق
الوحدة بني املواطنني عرب االعرتاف بالتنوع وتقنينه واالحتفاء به ،وت�سعى لتحقيق �أهداف الثورة.
�إال �أن القوى ال�سيا�سية التي هيمنت على عملية اختيار �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وبالتايل على
كتابة الد�ستور ،مل تبال بهذه الأهداف والطموحات ومل ت�ستطع كتمان رغبتها العارمة يف �إق�صاء
التيارات ال�سيا�سية والفكرية واملجتمعية التي مل يكن لها حظ وافر يف نتيجة االنتخابات الربملانية.
وهكذا تعامل �أع�ضاء جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،يف اختياراتهم لأع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية ل�صياغة
الد�ستور ،مبنطق املغالبة الأثري لديهم ،وجتاهلوا اتخاذ التدابري الالزمة لتوفري التوافق املجتمعي
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هذا العدد

املطلوب ل�صياغة هذه الوثيقة التاريخية ،وهو الأمر الذي كان من �ش�أنه �أن ي�ضمن التعبري عن �إرادة
ال�شعب امل�رصي ب�أكمله.
وهكذا انتهت اجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضع د�ستور ال يلبي طموحات و�أهداف الثورة ،وقد رف�ضت
عب عن املجتمع
منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية فل�سفة وم�ضمون الد�ستور ،واعتربت �أنه ال ُي رّ
ويهدر قيم املواطنة وامل�ساواة واحلرية وحقوق
امل�رصي بتع ُدديته الثقافية والدينية والعرقية وال�سيا�سية ُ
الإن�سان .و�أكدت املنظمات احلقوقية �أن الد�ستور اجلديد ي�سعى لرتميم �أركان اال�ستبداد ال�سيا�سي،
نظاما يكر�س �سلطات وا�سعة لرئي�س اجلمهورية متماثلة مع ما كان يتمتع به يف عهود ما قبل
بتبنيه ً
ثورة  25يناير ،كما �أنه يفتح الباب �أمام ت�أ�سي�س دولة دينية تع�صف باحلقوق واحلريات.
وقد انهمكت القوى والأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية ،التي هيمنت على ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية،
د�ستوريا ال مثيل له .وقد زعم
ن�صا
يف الرتويج لد�ستورها اجلديد ،قبل �إقراره
ً
ً
ر�سميا ،باعتباره ً
واحد من �أبرز �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية �أن «هذا الد�ستور منوذج ُيحتذى به بني د�ساتري العامل ،بل
�إن الب�رشية مل ت�صل بعد �إىل احلقوق واحلريات التي كفلها هذا الد�ستور» وهي املزاعم التي حر�صت
ماكينة الدعاية التابعة لهذه القوى والأحزاب ال�سيا�سية ،بالإ�ضافة �إىل رئا�سة اجلمهورية ،على
الت�أكيد عليها و�إبرازها كحقيقة ال تقبل اجلدال .يف هذا الإطار ي�سعى ملف هذا العدد من «رواق
عربي» �إىل اختبار مدى �صحة هذا الإدعاء؛ وذلك فيما يتعلق بحقوق الإن�سان والدميقراطية
()1
والعدالة االجتماعية ونظام احلكم.
كما �ستطالعون يف هذا العدد درا�سة تتناول �أثر �صعود الإ�سالميني ،يف دول ما بات ُيعرف
بالربيع العربي ،على و�ضعية حقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة �أخرى عن الأبعاد الدينية
والإثنية يف �إدارة التنوع الثقايف يف �شمال ال�سودان .كما يحتوي العدد على قراءة نقدية يف كتاب
«الإ�سالم وعلمانية الدولة» للباحث والأكادميي ال�سوداين البارز عبد الله النعيم.
ريا؛ ي�ضم العدد تقريرين �أ�صدرهما مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف نهاية عام
و�أخ ً
 .2012التقرير الأول حول و�ضعية حقوق الإن�سان يف م�رص بعد مرور املائة يوم الأوىل من حكم
الرئي�س حممد مر�سي ،ويق ّدم التقرير الثاين توثيقًا لالعتداءات الدامية التي قامت بها جمموعات
منتمية للحزب احلاكم على املعت�صمني ال�سلميني �أمام ق�رص االحتادية الرئا�سي.
							

مدير التحرير

( )1للمزيد :راجع ق�سم الوثائق بالعدد؛ حيث يحتوي على جمموعة من البيانات ال�صحفية ال�صادرة عن منظمات حقوق
الإن�سان امل�رصية للتعليق على ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية وانتقاداتها ومالحظاتها ب�ش�أن م�سودات الد�ستور.
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�أي د�ستور مل�صر
بعد «الثورة»؟
نظام احلكم ما بني د�ستوري  1971و :2012فرعونية جديدة
�أم �شلل �سيا�سي� /سيف �صالح.
حقوق الإن�سان حتت مطرقة د�ستور الإ�سالميني /رجب �سعد طه .
د�ستور م�صر اجلديد يغتال العدالة االجتماعية  /خالد علي

مظاهر ال�سلطوية فى مواد التعليم بالد�ستور امل�صري /فريدة مقار.
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�صالحيات الرئي�س ونظام احلكم ما بني د�ستوري  1971و2012
فرعونية جديدة �أم �شلل �سيا�سي؟
�سيف �صالح *

ا�ستندت دعاية جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي هيمنت مع حلفائها من الإ�سالميني على عملية
كتابة د�ستور م�رص ما بعد حكم ح�سني مبارك� ،إىل عدة �أركان� ،أبرزها الرتويج للقطيعة التي
�أحدثها الد�ستور اجلديد مع د�ستور  1971الذي حكم البالد حتى �سقوط الرئي�س ال�سابق يف فرباير
 ،2011وبخا�صة فيما يتعلق برتكيز ال�سلطات يف يد رئي�س اجلمهورية.
هذه القطيعة ،كما قال قادة اجلماعة وذراعها ال�سيا�سية -حزب احلرية والعدالة� -شملت �إعادة
هيكلة باب نظام احلكم يف الد�ستور اجلديد لي�ستند على ت�صور قائم على النظام املختلط الذي تتبناه
بع�ض الدول الدميقراطية كفرن�سا والربتغال .ويف هذا الإطار �أكد حممد البلتاجي ،ع�ضو اجلمعية
ديكتاتورا �أو
الت�أ�سي�سية و�أمني حزب احلرية والعدالة بالقاهرة� ،أن الد�ستور اجلديد «ال ي�صنع
ً
فرعونا �أو مت تف�صيله لرئي�س معني؛ لأنه ت�ضمن مواد حتد من �سلطات رئي�س اجلمهورية ،وجعل
نظام احلكم �أقرب للربملاين ولي�س رئا�سيا ،وهو ما يف�رس عدم وجود مادة يف الد�ستور تلزم تعيني
()1
نائب للرئي�س؛ حيث اعترب رئي�س احلكومة الرجل الثاين يف الدولة».
* كاتب وباحث.
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�صالحيات الرئي�س ونظام احلكم ما بني د�ستوري  1971و2012

�إال �أن حتليال �أعمق ،ملواد باب نظام احلكم يف الد�ستور اجلديد ،يقوم على تفكيك العالقات
التي ين�شئها الد�ستور ما بني �أفرع احلكم الثالثة (التنفيذية والت�رشيعية والق�ضائية) ،وعالقة ذلك كله
بالإطار الناظم للعملية ال�سيا�سية برمتها؛ يظهر �أن توازن ال�سلطات ال يزال يعاين اختالال �شدي ًدا
ناحية م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،بال�شكل الذي ميثل ا�ستمرارا للثقافة ال�سيا�سية القدمية التي متحورت خالل
عقود طويلة حول ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية.
رئي�س الوزراء� :صانع �سيا�سات �أم موظف؟
خالفا لد�ستور  1971الذي �أعطى لرئي�س اجلمهورية «منفردا» �صالحية تعيني رئي�س
الوزراء (املادة  ،)141ف�إن الد�ستور اجلديد يوجب ،يف حالة رف�ض جمل�س النواب منح الثقة
لرئي�س احلكومة الذي اختاره رئي�س اجلمهورية� ،أن يقوم الرئي�س بتكليف رئي�س �آخر ملجل�س
الوزراء من احلزب احلائز على �أكرثية مقاعد جمل�س النواب (املادة .)139
للوهلة الأوىل ،يبدو هذا التغيري جذريا يف منح حزب �أو ائتالف الأغلبية دورا مهما يف ر�سم
ال�سيا�سة العامة للبالد؛ �إال �أن ترجمته يف املمار�سة الفعلية ،تعتمد جزئيا على معرفة �صالحيات
رئي�س احلكومة نف�سه ،ومدى قدرته على الت�أثري على ال�سيا�سة العامة با�ستقاللية ن�سبية عن رئي�س
اجلمهورية.
�إذا كانت الن�صو�ص ،هي معيارنا لتقييم دور رئي�س الوزراء ،فال يبدو �أن الد�ستور اجلديد
يقدم �إجابات وا�ضحة عما ميكن اعتباره وظائف رئي�س احلكومة ،خا�صة قدرته على تعيني
الوزراء .ف�إذا كانت املادة  141من د�ستور  1971متنح بو�ضوح رئي�س اجلمهورية حق تعيني
الوزراء ونوابهم ،ف�إن الد�ستور اجلديد يتغا�ضى كلية عن هذه التف�صيلة املهمة( .)2فاملادة  159من
د�ستور  2012تعدد ثمانية اخت�صا�صات لرئي�س احلكومة ،لي�س من بينها اختيار وزرائه �أو نوابه.
ف�صل على وجه الدقة عما �إذا كان من �صالحية الربملان
املادة  139من الد�ستور نف�سها بدورها ،ال ُت ِّ
مثال مناق�شة �صالحية مر�شح لوزارة ما ،بل تق�رص مفهوم منح الثقة من عدمها على «ت�شكيل
احلكومة وبرناجمها» من دون �أن ندري حدود تدخل جمل�س النواب يف تفا�صيل الربنامج �أو
ت�شكيل الوزارة.
يف ال�سياق ذاته ،تثري املدة الزمنية املذكورة يف املادة  139نف�سها ت�سا�ؤالت عما �إذا كانت كافية
لتمنح جمل�س النواب الفر�صة ملناق�شة م�ستفي�ضة لربامج ثالثة مر�شحني لرئا�سة الوزراء .فبينما
كانت املادة  133من د�ستور  ،1971ال ت�ضع �أي قيد زمني على جمل�س ال�شعب لقبول �أو رف�ض
برنامج احلكومة وت�شكيلها ،وهو الأمر الذي ي�سمح نظريا مبناق�شة وا�سعة؛ جند �أن الد�ستور احلايل
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يفر�ض فرتة  90يوما يتم خاللها يف احلد الأق�صى بحث برامج ثالثة مر�شحني للوزارة .واحتفظ
الد�ستور احلايل ،ك�سابقه ،بحق الرئي�س يف حل جمل�س النواب �إذا ف�شل يف �إقرار برنامج احلكومة.
حمدودية دور رئي�س احلكومة ،تت�ضح �أي�ضا يف افتقاره �إىل �صالحيات ،يتمتع بها نظريه يف
بع�ض الأنظمة �شبه الرئا�سية كفرن�سا على �سبيل املثال .فح�سب املادة  141من الد�ستور امل�رصي،
ف�إن رئي�س اجلمهورية ميار�س �سلطاته بوا�سطة رئي�س الوزراء ونوابه والوزراء من دون �أن
يفر�ض �أي من ه�ؤالء �أي قيد على تلك ال�صالحيات ،كما هو احلال يف املادة  19من الد�ستور
الفرن�سي التي تفر�ض توقيع رئي�س الوزراء على �أي قرار لرئي�س اجلمهورية قبل �أن يدخل حيز
التنفيذ .يف فرن�سا �أي�ضا ،لرئي�س الوزراء �صالحيات �أخرى ،ال يتمتع بها نظريه امل�رصي ،من
�أهمها طلب تعديل الد�ستور (املادة  )89بالإ�ضافة �إىل �أحقيته طلب عقد جل�سات غري عادية للربملان
(املادة  )29وهاتان �صالحيتان تقعان ح�رصيا �ضمن منطقة نفوذ الرئي�س امل�رصي الد�ستورية.
وب�رصف النظر عن تراث م�رص الرئا�سي الطويل� ،إال �أن حقيقة كون الرئي�س منتخبا ب�شكل
مبا�رش ،ف�إنه �سيظل ،بحكم �رشعيته االنتخابية� ،صاحب الثقل الأكرب يف �إدارة ال�سلطة التنفيذية،
حتى بفر�ضية �سيطرة حزب مناف�س له على �أغلبية مقاعد غرفتي الربملان.
ت�شكيل البريوقراطية وحما�سبة احلكومة
مل يجد د�ستور  2012عن �سابقه يف �إعطاء الرئي�س �صالحيات �شبه مطلقة يف �إعادة ت�شكيل
البريوقراطية املدنية والع�سكرية ،وتعيني ال�سفراء والق�ضاة ،بالإ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء الهيئات امل�ستقلة.
فاملادة  147من الد�ستور احلايل التي تتناول �صالحيات الرئي�س يف تعيني «املوظفني املدنيني
والع�سكريني واملمثلني ال�سيا�سيني» ،تكاد تتطابق مع املادة  143من د�ستور  .1971وخالفا
لالعتقاد ال�شائع ،ف�إن الد�ساتري الدميقراطية التي تعتمد النظام الرئا�سي ،ال متنح مثل تلك
ال�صالحيات املطلقة لرئي�س اجلمهورية يف �إعادة ت�شكيل وهيكلة جهاز الدولة بال �أي قيد.
فاملادة الثانية من الف�صل الثاين يف الد�ستور الأمريكي ،على �سبيل املثال ،ت�شرتط موافقة
جمل�س ال�شيوخ على قيام الرئي�س بتعيني �أع�ضاء احلكومة والق�ضاة الفيدراليني وال�سفراء .وعلى
املنوال نف�سه ،حتدد املادة  84من الف�صل الثاين يف الد�ستور الربازيلي جمموعة من املنا�صب املدنية
والع�سكرية والق�ضائية التي يحق لرئي�س اجلمهورية اختيارها ،فيما متنح املادة  52من الف�صل
الرابع ،يف الد�ستور نف�سه ،جمل�س ال�شيوخ وحده حق تعيني جمموعة �أخرى من املنا�صب ،منها
حمافظ البنك املركزي والنائب العام.
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ومن الوا�ضح �أن تقلي�ص �صالحيات الرئي�س يف �إعادة هيكلة �أجهزة الدولة عن طريق ا�شرتاط
موافقة جمل�س منتخب �أو حتديد منا�صب بعينها ،بدال من العبارة املطاطة (املوظفني املدنيني
والع�سكريني) ،ال يهدف �سوى �إىل خلق جهاز بريوقراطي قائم على الكفاءة ،وال ت�سيطر على
مواقعه� ،أو على �آليات الرتقي داخله� ،أي ح�سابات مبنية على حما�ص�صات حزبية من �أي نوع.
هذا الهاج�س ،من بني هواج�س �أخرى ،كان ينبغي على وا�ضعي الد�ستور امل�رصي تالفيها،
خا�صة مع وجود تخوفات مما ي�سمى مب�رشوع «�أخونة» الدولة وال�سيطرة على مفا�صلها احليوية.
ويف ال�سياق نف�سه ،ف�إن املواد اخلا�صة بتحديد مدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (نف�س مدة
الرئي�س) لعدة منا�صب مهمة ،كالنائب العام ور�ؤ�ساء هيئات مكافحة الف�ساد ،واجلهاز املركزي
للمحا�سبات ،وحمافظ البنك املركزي ورئي�س املفو�ضية الوطنية لالنتخابات تطرح ت�سا�ؤالت عما
�إذا كانت مدفوعة برغبة يف ال�سيطرة على هذه املفا�صل بال�شكل الذي يهدم فكرة ا�ستقاللية هذه
()3
الأجهزة املهمة.
هذا التخوف ،رمبا وجد ترجمته الواقعية يف مالب�سات الإعالن الد�ستوري املكمل الذي �أ�صدره
الرئي�س يف  21نوفمرب  ،2012وقام مبوجبه بعزل النائب العام عبد املجيد حممود ،وتعيني نائب
()4
عام جديد بعدما �أدخل ن�صا يحدد فرتة عمل النائب العام ب�أربعة �أعوام.
من ناحية �أخرى ،ال يبدو �أن �أي تطور يذكر قد �أدخل على �صالحيات الربملان لتعزيز دوره
يف حما�سبة ومراقبة احلكومة مقارنة بد�ستور  .1971فاملواد من � 123إىل  125من الد�ستور
اجلديد والتي تو�ضح �آليات توجيه الأ�سئلة واال�ستجوابات ،والتقدم بطلبات الإحاطة للوزراء تكاد
تكون مماثلة للمادتني  124و 125من الد�ستور ال�سابق .ما تغفله هذه املواد هو عدم و�ضع حد
زمني �أق�صى ملثول امل�سئولني التنفيذيني �أمام غرفتي الربملان �أو �إحدى جلانها النوعية ،بل تكتفي
بتحديد حد �أدنى (�سبعة �أيام على الأقل) ،وهو الأمر الذي يهدد بتكرار ظاهرة امتناع الوزراء �أو
من ينوب عنهم عن االمتثال �أمام الربملان كما كان يحدث يف املا�ضي� .صحيح �أن الد�ستور منح
جمل�س النواب يف املادة  126حق �سحب الثقة من وزير معني �أو من احلكومة برمتها� ،إال �أنه ربط
مثل هذا الإجراء مبناق�شة اال�ستجواب والذي ال يوجد عليه �أي قيد زمني حمدد .ومن هنا ،وقيا�سا
برتاث التجاهل احلكومي الطويل للربملان ،حتى ذلك الذي انتخب بعد الثورة ،كان واجبا على
كاتبي الد�ستور �أن يتبنوا �آلية �أكرث ح�سما وو�ضوحا ملراقبة �أداء احلكومة ب�شكل دوري وفعال ،كما
هو حادث يف الربازيل ،على �سبيل املثال ،حيث ين�ص د�ستورها على توجيه تهمة «الف�ساد» لأي
م�سئول حكومي ميتنع عن الظهور �أمام الربملان يف مدة زمنية حمددة.
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الت�شريع والفيتو الرئا�سي:
اقتب�س د�ستور  2012ب�شكل �شبه كامل كل فل�سفة الت�رشيع التي و�ضعها د�ستور  1971ب�شقيها
التنفيذي والت�رشيعي .فكال الد�ستورين ي�سمح لرئي�س اجلمهورية بتقدمي مقرتحات قوانني (من
اخت�صا�ص رئي�س الوزراء يف فرن�سا) ،كما �أنهما ي�سمحان للرئي�س مبمار�سة حق نق�ض القوانني
التي ال ميكن جتاوزها �إال ب�أغلبية الثلثني.
فبينما لي�س من النادر �أن متنح الد�ساتري الدميقراطية الرئا�سية حق نق�ض م�رشوعات القوانني
كما هو احلال يف الواليات املتحدة والربازيل� ،إال �أن ا�شرتاط موافقة الربملان بن�سبة  66يف املائة
لتجاوز الفيتو الرئا�سي رمبا يكون عائقا لتعميق عملية االنتقال الدميقراطي يف بلد كم�رص .فبعد
�أكرث من �ستة عقود من جتريف ممنهج لل�سيا�سة ،ميتاز امل�شهد امل�رصي ب�شكل عام ،با�ستثناء جماعة
الإخوان امل�سلمني ،بغياب الكيانات احلزبية الكبرية التي ميكن �أن حتوز �أغلبية برملانية وا�ضحة يف
املدى املتو�سط على �أقل تقدير .و�إذا �أ�ضفنا على ذلك طبيعة النظام االنتخابي الذي يجمع ما بني
الفردي والتمثيل الن�سبي ،يبدو منطقيا اال�ستنتاج �آن جماعة الإخوان امل�سلمني �ستظل تتمتع لوحدها
بهام�ش مريح داخل الربملان املقبل ،الأمر الذي يثري ت�سا�ؤال عما �إذا كانت مادة النق�ض الرئا�سي
مل�رشوعات القوانني قد مت االحتفاظ بها خدمة مل�صلحة حزبية ما �أكرث من كونها جزءا �أ�صيال لفر�ض
مفهوم توازن ال�سلطات.
�أ�سباب �إ�ضافية تدفع �إىل االعتقاد ب�أن الد�ستور احلايل ،فيما يتعلق بعملية الت�رشيع على �سبيل
املثال ،قد ر�سمت مالحمه �أخذا يف االعتبار خريطة توازنات القوى احلالية� ،أكرث من كونها
مدفوعة بالرغبة يف دفع العملية الدميقراطية ،القائمة على التوافق� ،إىل الأمام.
زيادة �صالحيات جمل�س ال�شورى الت�رشيعية وتركيبته دليل على ذلك .فخالفا للد�ستور ال�سابق
والذي منح جمل�س ال�شورى دورا ا�ست�شاريا ،فقد تو�سع الد�ستور احلايل ب�إعطاء �صالحيات
ت�رشيعية للغرفة العليا يف الربملان ب�شكل يبعث على الت�سا�ؤل عما �إذا كان هذا مرجعه �سيطرة
الإخوان امل�سلمني على  59باملائة من مقاعد املجل�س احلايل الذي �سيحتفظ بوجوده ل�سنة بعد
انتخاب جمل�س النواب .و�إذا �أخذنا يف االعتبار �أي�ضا ،طريقة انتخاب جمل�س ال�شورى القائمة
على الدوائر الوا�سعة ،وعدم عدالة متثيل النواب لإجمايل عدد ال�سكان ،يبدو منطقيا اجلزم ب�أن
جماعة الإخوان امل�سلمني ،ب�شبكاتها االنتخابية الوا�سعة ومواردها املالية� ،ست�ضمن ال�سيطرة على
هذا املجل�س يف املدى املتو�سط.
ما يزيد الريبة هو احتفاظ الد�ستور احلايل بحق الرئي�س يف تعيني ع�رشة باملائة من �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى (كانت الن�سبة الثلث يف د�ستور  ،)1971وهو الأمر الذي �سيوفر جلماعة الإخوان
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امل�سلمني ورئي�سها ورقة مهمة يف املجال ال�سيا�سي يف الفرتة املقبلة ب�رصف النظر عمن �سي�سيطر
على جمل�س النواب املقبل؛ الأمر الإ�شكايل الآخر ،و�أخذا برتاث د�ستور  ،1971هو عدم حتديد
الد�ستور احلايل يف مادته  128لعدد املقاعد الأق�صى ملجل�س ال�شورى ،واالكتفاء بالإ�شارة �إىل
العدد الأدنى وهو  150ع�ضوا .هذه الثغرة قد توفر مدخال يف امل�ستقبل للتالعب ب�رشوط اللعبة
ال�سيا�سية عن طريق زيادة عدد مقاعد جمل�س ال�شورى.
يف ال�سياق نف�سه ،احتفظ الد�ستور اجلديد بنف�س �رشوط �سابقة فيما يتعلق بقدرة جمل�س النواب
الت�رشيعية .فاملادة  101من الد�ستور احلايل حترم �أي نائب برملاين قدم مقرتحا بقانون ،ومت
رف�ضه من �إعادة تقدميه يف دور االنعقاد نف�سه ،بينما ال ت�ضع القيد نف�سه على مقرتحات القوانني
املقدمة من رئي�س اجلمهورية �أو احلكومة .وجريا على الن�ص نف�سه يف د�ستور ( 1971املادة
 ،)110ف�إن الد�ستور احلايل يطيل من قدرة النواب على �إمرار م�رشوعات القوانني عن طريق
ا�شرتاط �إحالتها �إىل جلنة املقرتحات واللجنة النوعية املخت�صة ،فيما حتال مقرتحات القوانني املقدمة
من ال�سلطة التنفيذية مبا�رشة �إىل اللجان النوعية لدرا�ستها قبل طرحها على املجل�س.
يبدو �أن املنطق احلاكم لهذه الن�صو�ص هو الت�أثر بفل�سفة الد�ساتري الفرن�سية ما قبل  ،2008والتي
كانت ت�ضع �أولوية الت�رشيع للم�شاريع املقدمة من احلكومة على ح�ساب تلك املقدمة من املجال�س
املنتخبة ،وهو تقليد اتبع يف كل برملانات م�رص منذ خم�سينيات القرن املن�رصم.
حق الدعوة لال�ستفتاء:
مثل د�ستور  ،1971احتفظ الد�ستور اجلديد لرئي�س اجلمهورية يف مادته  150بحق الدعوة �إىل
ا�ستفتاء «يف امل�سائل املهمة التي تت�صل مب�صالح الدولة العليا»� .صحيح �أن كال من الرئي�سني ال�سابقني
ال�سادات ومبارك مل يلج�أ �إىل اال�ستفتاء ك�آلية حلل اخلالفات ال�سيا�سية ،ب�سبب �سيطرة حزبيهما على
جمل�س ال�شعب� ،إال �أن الإبقاء على هذه املادة دون �أي �ضوابط تعرف جماالت اال�ستفتاء� ،أو
ت�شرتط موافقة الربملان �أي�ضا ،قد ي�سمح بتكرار بع�ض جتارب �أوروبا ال�رشقية و�أمريكا الالتينية
حني جل�أ زعماء �إىل اال�ستفتاء كو�سيلة �شعبوية لتجاوز �أغلبية برملانية معار�ضة لهم.
الق�ضاء:
�شهد الف�صل اخلا�ص بال�سلطة الق�ضائية بع�ض التح�سن فيما يتعلق بتعزيز ا�ستقالل الق�ضاء مقارنة
بد�ستور  .1971فاملادة  169من الد�ستور اجلديد �أعطت للجهات الق�ضائية حق �إبداء ر�أيها يف
م�رشوعات القوانني املنظمة ل�شئونها� .أما املادة  ،170فق�رصت ندب الق�ضاة على �رضورة �أن
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يكون كامال منعا لت�ضارب امل�صالح ،فيما و�ضعت املادة � 173رشوط اختيار النائب العام.
وعلى الرغم من هذا التقدم اجلزئي ،ف�إن الد�ستور احلايل احتفظ �أي�ضا بنف�س الإ�شكاليات القدمية
املوجودة يف د�ستور  ،1971ومنها على �سبيل املثال عدم تو�ضيح كيفية تعيني الق�ضاة �آو عزلهم،
�أو و�ضع �آلية لتحديد مرتباتهم وهي كلها م�سائل مهمة ل�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء.
الأمر الآخر الذي يثري القلق هو تغيري اخت�صا�صات املحكمة الد�ستورية العليا؛ حيث حذف حق
املحكمة يف «تف�سري الن�صو�ص الت�رشيعية» يف املادة  175من الد�ستور اجلديد ،فيما كان الد�ستور
القدمي ين�ص عليها ،من غري �أن ي�صاحب ذلك تف�سري �أي جهة �سيناط لها ذلك ،وهل هي الربملان
�أم غريه؟!.
كربى �إيجابيات الد�ستور اجلديد كانت الن�ص بو�ضوح على حق الرئي�س يف فرتتني رئا�سيتني،
مدة كل منهما خم�س �سنوات غري قابلة للتجديد ،وهو تطور ملحوظ عن د�ستور  1971التي تركها
مفتوحة� .إال �أن ما قد يثري بع�ض القلق هو �سماح الد�ستور -كما جرى يف عام  -1980لرئي�س
اجلمهورية بعمل ا�ستفتاء �شعبي ي�سمح له مبد فرتات الرئا�سة .الإيجابية الكربى الثانية كانت تقييد
حق الرئي�س يف �إعالن حالة الطوارئ ،وا�شرتاط موافقة غرفتي الربملان عليها وملدة حمددة.
فيما �سبق حاولت �أن �أبني ،اعتمادا على مقارنة الن�صو�ص ،م�ساحات اال�ستمرارية والقطيعة
ما بني د�ستوري  1971و2012؛ �إال �أنه ينبغي الإ�شارة �إىل �أن تثبيت دعائم حكم ا�ستبدادي ال
ينجز ب�شكل كامل اعتمادا على ن�صو�ص قانونية ،بل ت�سنده تر�سانة �أخرى من الهياكل املادية التي
متنحه وجودا واقعيا.
د�ستور  2012يحتوي على مواد ،قد ت�سمح يف ظل �رشوط معينة ،ب�إعادة �إنتاج الفرعون،
�أو فرعونية جديدة ،ال ت�ستند فح�سب على زعيم كلي القدرة يعتمد على �أجهزة �أمنية ،بل ي�صار
هنا �إىل اال�ستعا�ضة �أي�ضا بجهاز حزبي فعال يوفر جمال الهيمنة على امل�رسح ال�سيا�سي ب�شكل يجعل
منط اال�ستبداد �أقرب �إىل مناذج ال�صني �أو املك�سيك ما قبل حتولها الدميقراطي؛ حيث مل تكن نقطة
ارتكاز ال�سلطوية قائمة على احلاكم الفرد.
يف املقابل ،ف�إن توازنات القوى على الأر�ض لو مالت ب�شدة خل�صوم الإخوان ،قد تفتح
�إمكانيات �أخرى للد�ستور ا�ستنادا �إىل فكرتي ت�شكيل احلكومة ،و�سحب الثقة منها ،بالإ�ضافة �إىل
منظومة الت�رشيعات التي يجب كتابتها الآن ،مما ي�سمح بديناميكية جديدة .هذه الديناميكية ،قد
تدفع نحو جمال �سيا�سي �أكرث انفتاحا� ،إال �أنها حتمل �أي�ضا يف طياتها ،احتماالت ال�شلل �إذا ف�شل
طرفا اجلهاز التنفيذي (رئي�س اجلمهورية ورئي�س احلكومة) يف االتفاق على �صيغة تعاي�ش مل حتدد
�رشوطها ب�شكل كاف يف الد�ستور.
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�صالحيات الرئي�س ونظام احلكم ما بني د�ستوري  1971و2012

الهوام�ش
1 .1انظر ت�رصيحات حممد البلتاجي:

_http://www.hurryh.com/Our_news_Details.aspx?News
ID=15053

2 .2يف  5يناير� ،أ�صدر الرئي�س حممد مر�سي القرار رقم  6ل�سنة 2013
والذي قام مبوجبه بتعيني ع�رشة وزراء جدد .لي�س معروفا على
وجه الدقة �إىل �أي مادة ا�ستند مر�سي يف قراره �إال �أنها من املرجح
�أن تكون املادة .147
3 .3ل�ضمان �أكرب قدر من اال�ستقاللية يف املجال املايل مثال ،ف�إن �أع�ضاء
جمل�س �إدارة االحتياطي الفيدرايل الأمريكي يبقون يف منا�صبهم ملدة
 12عاما ،يف حماولة لإبعادهم عن الت�أثري املبا�رش لل�سلطة التنفيذية.
4 .4املادة  227من الد�ستور احلايل ت�شرتط �أن يعني الد�ستور �أو القانون
مدة والية حمددة غري قابلة للتجديد �أو قابلة لفرتة واحدة ل�شغل �أي
من�صب .قد يبدو هذا ال�رشط �إ�صالحيا ،قيا�سا بد�ستور ،1971
�إال �أن هناك تخوفات من �إ�ساءة ا�ستخدامه ب�شكل قد يطيح بقيادات
بريوقراطية �سابقة وا�ستبدالها بقيادات موالية جلماعة الإخوان
امل�سلمني ،كما حدث يف تعديالت القوانني النقابية التي �أ�صدرها
الرئي�س مر�سي يف  22نوفمرب  2012و�شملت تعديالت وا�سعة
لقيادات النقابات العمالية.
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حقوق الإن�سان
حتت مطرقة د�ستور الإ�سالميني
رجب �سعد طه*

�رضبت �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي ب�أهداف الثورة امل�رصية ،يف احلرية والتحول
الدميقراطي واحرتام حقوق الإن�سان ،عر�ض احلائط .و�شكلت عملية �صياغة الد�ستور اجلديد
للبالد متري ًنا للأحزاب الإ�سالمية على الهيمنة وب�سط �سيطرتها على املجال العام ،مقدمة
فجا لإق�صاء القوى الثورية والدميقراطية يف �سبيل تنفيذ �أجندة �سيا�سية ،ت�ؤكد على
منوذجا ً
ً
النزعة ال�سلطوية لدى تيار الإ�سالم ال�سيا�سي .حيث �أ�سفر ن�ص الد�ستور اجلديد عن عداء
وا�ضح للدميقراطية وحقوق الإن�سان ،ورغبة عارمة يف تقييد احلريات ،و�إخ�ضاع املواطنني
ملنطق الو�صاية ال�سيا�سية والدينية .وهو ما �أكدته كلمات ال�شيخ يا�رس برهامي ،نائب رئي�س
الدعوة ال�سلفية وع�ضو اجلمعية الت�أ�سي�سية ،حني حاول توجيه ر�سالة طم�أنة لعدد من م�شايخ
الدعوة ال�سلفية ف�أكد لهم �أن الد�ستور اجلديد به قيود مل توجد من قبل يف �أي د�ستور م�رصي.
وهي كلمات ال يعوزها ال�صدق بل تت�سم بدقة بالغة يف التعبري عن مكانة احلريات وحقوق
الإن�سان يف الد�ستور ويف عقل وخطاب جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي.
*

مدير حترير رواق عربي.
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يف هذا ال�سياق لعل البع�ض يتذكر املبادرات التي �أطلقها العام املا�ضي ،يف �أعقاب الثورة،
�سعيا لإقناع الر�أي العام ب�رضورة
بع�ض القوى ال�سيا�سية ،وائتالف ملنظمات حقوق الإن�سانً ،
إعالميا باملواد فوق الد�ستورية تارة ،وباملبادئ العامة
تبنيه واعتماده لوثيقة د�ستورية عرفت �
ً
للد�ستور تارة �أخرى .وذلك بهدف معاجلة ما اعتربته خط�أ �شاب خارطة الطريق التي ر�سمها
الإعالن الد�ستوري ال�صادر مبوجب ا�ستفتاء مار�س 2011؛ فجعل الأولوية يف املرحلة
االنتقالية لإجراء االنتخابات الربملانية على �صياغة الد�ستور اجلديد .كانت فكرة الوثائق
املطروحة هي اعتماد مبادئ ت�ضمن احلقوق واحلريات العامة ودميقراطية ومدنية الدولة قبل
�إجراء االنتخابات ،وتكون ملزمة للجمعية الت�أ�سي�سية عند �صياغة الد�ستور.
مل تدع هذه الوثائق لإلغاء الن�ص يف الد�ستور على �أن الإ�سالم دين الدولة ،ومبادئ
ال�رشيعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع ،بل �إن غالبيتها ن�صّ ت على ذلك� ،إال �أنها يف
الوقت ذاته طالبت بتح�صني هذا املبد�أ بال�ضمانات الد�ستورية التي تكفل احلريات العامة وحقوق
الإن�سان الأ�سا�سية ،وت�ضمن احرتام القيم واملبادئ الدميقراطية .هذا بال�ضبط هو املنطق الذي
ت�ستهجنه جماعات و�أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي التي قامت عرب اجلمعية الت�أ�سي�سية بفر�ض قيود
هائلة على احلقوق واحلريات ،وذلك حتت مزاعم تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية.
ألغاما �ستنفجر يف
وهكذا زرعت اجلمعية الت�أ�سي�سية ،فيما انتهت �إليه من مواد الد�ستورً � ،
جميعا ،وتهدد املجتمع بتفاقم االحتقانات الطائفية وجتددها؛ وذلك بغر�سها لبذور دولة
وجوهنا
ً
�ستارا تخفي به التمييز بني املواطنني
دينية بنكهة دميقراطية ،وا�ستخدامها املواطنة يف الد�ستور
ً
على �أ�سا�س الدين .فهي لي�ست مواطنة امل�ساواة الكاملة ،وحرية املعتقد ،وحرية التعبري ،بل
مواطنة منقو�صة جتعل املواطنني بع�ضهم فوق بع�ض درجات ح�سب املكتوب �أمام خانة الديانة
يف الأوراق الثبوتية.
�أ�رصت اجلمعية الت�أ�سي�سية على و�ضع د�ستور يفتح الباب �أمام ت�أ�سي�س دولة دينية يف
م�رص؛ وذلك عرب تفاعل عدد من الن�صو�ص الد�ستورية .حيث ن�صت املادة  4على �أن «ي�ؤخذ
ر�أي هيئة كبار العلماء بالأزهر ال�رشيف يف ال�شئون املتعلقة بال�رشيعة الإ�سالمية» .وهو ما
مينح رجال الدين �سلطة التدخل يف العملية الت�رشيعية ،واحلكم على مدى اتفاق القوانني التي
ي�صدرها الربملان املنتخب مع املادة الثانية من الد�ستور التي تن�ص على �أن «مبادئ ال�رشيعة
الإ�سالمية هي امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع» وذلك يف جمافاة وا�ضحة ملفهوم الدولة الدميقراطية
احلديثة.
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تكمن املفارقة هنا يف �أن الأزهر ،الذي علّقت عليه �أحزاب ليربالية �آمالها يف الت�صدي
ملحاوالت جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي و�أحزابها يف �صياغة مواد د�ستورية تع�صف باحلقوق
واحلريات� ،صار مبثابة ح�صان طروادة يف م�رشوع د�ستور اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وذلك ب�أيدي
اجلماعات الإ�سالمية نف�سها.
وهو ما يجعل امل�ؤ�س�سة الدينية ،التي مل تتخل�ص بعد من تدخالت ال�سلطة التنفيذية ،يف مكانة
تعلو الربملان املنتخب من املواطنني ،ف�ضال عن �أنه ي�ؤ�س�س لنوع من الكهنوت ال يعرفه الإ�سالم.
الأزهر له تاريخ موثق يف التو�صية مب�صادرة العديد من الأعمال الفكرية والإبداعية .وقد
�رصحت بع�ض قيادات الأحزاب الإ�سالمية يف منا�سبات خمتلفة عن ارت�ضائهم االحتكام لر�أي
الأزهر يف احلكم على �صالحية �أعمال �إبداعية �أو فكرية �أو على املوقف من الآثار الفرعونية!
ن�شري يف هذا الإطار �إىل ما يالحظه بع�ض املراقبني من �أن ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي قد تدنو
من الهيمنة على الأزهر ،عرب املنتمني �إىل �صفوفها من علمائه و�شيوخه ،وهو ما يتزامن مع
الدعوات املتوا�صلة ملنح الأزهر ا�ستقالال عن ال�سلطة التنفيذية وانتخاب �شيخه الأكرب� .أي �أننا
وتناف�سا بينهم على ال�سيطرة على «املرجعية الدينية» التي يعملون
�سعيا
قد ن�شهد من اجلماعات ً
ً
الآن على تر�سيخ �رشعية االحتكام �إليها م�ستقبال فيما يتعلق بتطبيق ال�رشيعة.
�إن و�ضع الأزهر كمرجعية عليا لتطبيق وتف�سري املادة الثانية هو بب�ساطة �إجراء ي�ؤ�س�س
لدولة دينية ،وذلك يعني �إمكانية الع�صف بحقوق الإن�سان واحلريات العامة ،عرب �أي
تف�سريات مت�شددة ت�صدر عن امل�ؤ�س�سة الدينية ،وحتى لو مل يحدث ذلك بو�ساطة قيادة الأزهر
يوما هدفًا لنريان فتاوى وت�رشيعات
احلالية؛ فال �ضمانة حلماية احلقوق واحلريات من �أن تغدو ً
هيئة كبار علماء يغلب عليها طابع الت�شدد� ،أو ت�ضم �أع�ضاء قد ال يتورعون عن تنفيذ الأجندة
ال�سيا�سية للحزب الذي ينتمون له.
ومن الالفت يف هذا ال�سياق �أنه برغم احتفاء بع�ض الليرباليني بوثيقة الأزهر للحريات
ال�صادرة خالل عام 2011؛ ف�إن جماعة الإخوان امل�سلمني ناف�ستها يف الرتحيب بالوثيقة ،بعك�س
موقفها من الوثائق املماثلة الأخرى .ويف �سياق تف�سريه لبنود الوثيقة و�أ�سباب ترحيب جماعة
إعالميا مبفتي
عب الدكتور عبد الرحمن الرب ع�ضو مكتب الإر�شاد واملعروف �
الإخوان بها؛ رّ
ً
اجلماعة ،ف�ضال عن كونه �أحد �شيوخ الأزهر ،يف لقاء تليفزيوين مع قناة احلرة الأمريكية،
عن ت�أييده لتو�صيات املنع وامل�صادرة ال�صادرة عن الأزهر بحق عدد من الأعمال الأدبية
والإبداعية؛ حيث يرى الرب �أن الأزهر له حق البحث يف «مدى توافق �أو عدم توافق فكرة
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ود�ستورا حرا�سة
معينة مع ال�رشيعة؛ باعتبار الأزهر هو حار�س هذه ال�رشيعة املنوط به قانو ًنا
ً
ال�رشيعة» .كان ذلك يف وقت مل تكن فكرة الن�ص يف الد�ستور على اعتبار الأزهر مرجعية
�أعلى من الربملان قد طرحت بعد� .إن ت�أييد م�صادرة الأعمال الفكرية التي تتبنى ر� ًأيا خمال ًفا
للتف�سريات والت�صورات الدينية ال�سائدة ،ي�شري �إىل توجه �أ�صيل لدى اجلماعة لتقييد وم�صادرة
حرية الفكر والإبداع ،حتت الفتة حماية الإ�سالم .وها هى الأحزاب الإ�سالمية قد جنحت يف
د�سرتة تلك الرقابة على احلريات با�سم الأزهر ال�رشيف.
مذهبا
ومل تكتف اجلمعية الت�أ�سي�سية بذلك؛ بل حددت لأول مرة يف تاريخ الد�ساتري امل�رصية
ً
ف�ضفا�ضا وغري من�ضبط ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،ال يق ّدم
تف�سريا
دينيا للدولة ،وو�ضعت
ً
ً
ال ملع�ضلة عالقة الدين والدولة يف م�رص ،بل �إن هذا التف�سري يفاقم من الأزمة ،ويع�صف
ح ً
ببنيان دولة القانون ،ل�صالح االحتكام لآراء فقهية ب�رشية� ،صدرت كعالج مل�شكالت واجهتها
جمتمعات خمتلفة ويف �أزمنة �سابقة .وذلك ب�إ�ضافة املادة  219التي حتتوي على تف�سري مبادئ
ال�رشيعة وتن�ص على �أن «مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ت�شمل �أدلتها الكلية ،وقواعدها الأ�صولية
والفقهية ،وم�صادرها املعتربة ،يف مذاهب �أهل ال�سنة واجلماعة»؛ الأمر الذي ي�ؤدي الرتهان
حقوق املواطنني وحرياتهم الأ�سا�سية ،وجعلها مطية لتباين التف�سريات الدينية ملن يتناوبون
�سيا�سيا على م�ؤ�س�سة الأزهر.
على حيازة الأغلبية الربملانية� ،أو من ي�سيطر
ً

�شهية اجلمعية الت�أ�سي�سية املفتوحة لفر�ض الو�صاية على املجتمع �أدت بها �إىل �صياغة ن�صو�ص
د�ستورية ،تف�سح املجال �أمام تدخل الدولة يف احلياة اخلا�صة للمواطنني .حيث تن�ص املادة
العا�رشة يف باب املقومات الأ�سا�سية للدولة على �أن« :حتر�ص الدولة واملجتمع على االلتزام
بالطابع الأ�صيل للأ�رسة امل�رصية ،وعلى متا�سكها وا�ستقرارها ،وتر�سيخ قيمها الأخالقية
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون»� .إنه ن�ص يت�سم بالغمو�ض ويحتاج لتف�سري؛
وهو ما يتعار�ض مع طبيعة الن�صو�ص الد�ستورية .فكيف ميكن تعريف «الطابع الأ�صيل
للأ�رسة امل�رصية» ،وما هي قيمها الأخالقية التي ي�شري لها الد�ستور بثقة تثري الده�شة .وكيف
وملاذا يكون للدولة واملجتمع دور يف تطبيق هذا الن�ص الد�ستوري املثري للريبة؟ وكيف �سينظم
القانون تر�سيخ ما ي�سمى بالقيم الأخالقية والطابع الأ�صيل للأ�رسة امل�رصية؟!
�سيا�سيا ميكننا من الوقوف على الغر�ض احلقيقي من وراء �صياغة هذا
بيد �أن لدينا �سيا ًقا
ً
د�ستوريا لإن�شاء ما ي�سمى بـ «جماعات الأمر باملعروف
الن�ص .فهو يف ر�أينا ن�ص مينح غطاء
ً
ق�رسا وف ًقا لتف�سرياتهم
والنهي عن املنكر» التي ت�سعى لتقومي �سلوكيات املواطنني واملواطنات ً
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وال�س ّنة ،و�إنزال العقاب الفوري مبن يخالف تعليماتهم و�أوامرهم،
اخلا�صة لن�صو�ص القر�آن ُ
بالإ�ضافة �إىل �إتاحة العمل مبا يعرف بقوانني احل�سبة ،التي متثّل الظهري الت�رشيعي ملبد�أ الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،ومنحها ح�صانة د�ستورية .والهدف من وراء هذا النوع من
القوانني تقييد حرية التعبري والإبداع بزعم حماية الإ�سالم .جدير بالذكر يف هذا ال�سياق �أن
()1
عددا من م�شايخ ال�سلفية �أن الد�ستور «�سيعيد دعاوى
ال�شيخ يا�رس برهامي ذكر يف ندوة ت�ضم ً
احل�سبة من جديد للأفراد ،وال يق�رصها على النيابة العامة فقط»(.)2
عداء اجلمعية الت�أ�سي�سية حلقوق الإن�سان بلغ حد جتاهل دعوات منظمات حقوق الإن�سان
للن�ص يف الد�ستور بو�ضوح على مرجعية املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان ،التي وقعت عليها
م�رص ،يف تف�سري وحماية احلقوق واحلريات الواردة بالد�ستور .وذلك باعتبارها مرجعية
جميعا بها.
ت�ضمن تف�سري مواد احلقوق واحلريات مبا ال ينتق�ص منها ،وي�ضمن متتع املواطنني
ً

�سعت اجلمعية الت�أ�سي�سية لتقييد حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية يف املادة  43التي تن�ص على
�أن «تكفل الدولة حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية ،و�إقامة دور العبادة للأديان ال�سماوية؛ وذلك
على النحو الذي ينظمه القانون» .وهو ن�ص مييز بني املواطنني على �أ�سا�س الدين ،ويهدر
احلق يف املواطنة املت�ساوية بق�رص حق ممار�سة ال�شعائر الدينية على �أتباع الأديان ال�سماوية؛
ف�ضال عن تعار�ضه مع ن�ص املادة  33التي تن�ص على �أن «املواطنني لدى القانون �سواء؛ وهم
مت�ساوون فى احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك» .الالفت هنا �أن اجلمعية
الت�أ�سي�سية اتخذت د�ستور  1971مرجعية تقتب�س منها ما �شاء لها من ن�صو�ص ،وبرغم ذلك فقد
قامت اجلمعية بتجاهل التف�صيل الذي عرفت به مادة امل�ساواة يف د�ستور  ،1971وكانت تن�ص
على �أن «املواطنني لدى القانون �سواء ،وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،ال
أي�ضا �إىل �أن
متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة» .ون�شري � ً
امل�سودة الأوىل للد�ستور كانت تن�ص على �أن «املواطنني لدى القانون �سواء ،وال متييز بينهم
على �أية �أ�س�س من بينها الدين �أو العقيدة».
يف حقيقة الأمر ف�إن �صياغة مادة (تقييد حرية ممار�سة ال�شعائر الدينية) ال ُتعد مفاج�أة؛
فاملُطلع على برامج الأحزاب الإ�سالمية امل�ستحوذة على �أغلبية ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية،
�سيجدها اتفقت على �أن ممار�سة ال�شعائر الدينية مكفولة لأتباع الأديان ال�سماوية فقط .حيث بدا
�أنها تعتنق ر�ؤية دينية بعينها ،وت�سعى لفر�ضها على املجتمع ب�أ�رسه ،حتى لو ترتب على ذلك
خلخلة عميقة لأ�س�س امل�ساواة وحقوق املواطنة.
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وتظهر رغبة الأحزاب الإ�سالمية يف تقييد حرية ال�صحافة بو�ضوح؛ حيث حددت املادة
إطارا حلرية ال�صحافة ال ينبغي جتاوزه ،وهو ما �أطلقت عليه «املبادئ الأ�سا�سية للدولة
ً � 48
واملجتمع ،واحرتام مقت�ضيات الأمن القومي» .وهو ما يتيح للم�رشّ ع ا�ستغالل املواد غري
املن�ضبطة يف مواد باب الدولة واملجتمع يف الع�صف بحرية ال�صحافة ،وكذلك ا�ستخدام م�صطلح
«الأمن القومي» غري املن�ضبط يف تقييد حرية ال�صحافة .كما ي�سمح الد�ستور بغلق و�إيقاف
وم�صادرة ال�صحف عرب الأحكام الق�ضائية ،وين�ص �أي�ضا على فر�ض رقابة على ال�صحف يف
زمن احلرب� ،أو يف وقت التعبئة العامة لأفراد القوات امل�سلحة .وقد جاء تقييد حرية ال�صحافة
يف الد�ستور بالتزامن مع ال�شكوى امل�ستمرة من الأحزاب املتحكمة يف اجلمعية الت�أ�سي�سية من
حرية ال�صحافة وو�سائل الإعالم ،وعدم احتمالها للأ�صوات الناقدة واملعار�ضة ل�سيا�ساتها.
كما قيدت املادة  47احلق يف تداول املعلومات بدعوى حماية حرمة احلياة اخلا�صة ،وحقوق
الآخرين ،والأمن القومي.
وفيما ن�صت املادة  49على �أن «حرية �إ�صدار ال�صحف ومتلكها ،بجميع �أنواعها ،مكفولة
مبجرد الإخطار لكل �شخ�ص م�رصي طبيعي �أو اعتباري» ف�إنها ن�صت على �أن ينظم القانون
«�إن�شاء حمطات البث الإذاعي والتليفزيوين وو�سائط الإعالم الرقمي وغريها» .وهو ما يتيح
ورواجا كبريين على �شبكة
ازدهارا
فر�ض قيود على املواقع الإخبارية والإعالمية التي ت�شهد
ً
ً
الإنرتنت .كما �أنه من غري املفهوم �أن يقيد الد�ستور و�سائل �إخبارية و�إعالمية غري حمددة
النوع ،وذلك ب�إ�ضافة تلك الكلمة املبهمة «وغريها»!
ال تقت�رص القيود التي و�ضعتها اجلمعية الت�أ�سي�سية على حرية ال�صحافة والإعالم على ما
�سبق؛ فقد ن�صت املادة  215على �إن�شاء جمل�س وطني للإعالم لتنظيم «�شئون البث املرئي
وامل�سموع وتنظيم ال�صحافة املطبوعة والرقمية وغريها»! .ومن مهام هذا املجل�س الأ�سا�سية
و�ضع ال�ضوابط واملعايري الكفيلة بالتزام ال�صحافة وو�سائل الإعالم مبراعاة ما �سمته بـ «قيم
املجتمع وتقاليده البناءة» .ون�صت املادة  216على �أن « تقوم الهيئة الوطنية لل�صحافة والإعالم
على �إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحفية والإعالمية اململوكة للدولة ،وتطويرها ،وتنمية �أ�صولها،
و�ضمان التزامها ب�أداء مهني و�إداري واقت�صادي ر�شيد» .تت�سم الن�صو�ص اخلا�صة بهذا
املجل�س ووظائفه بكونها ف�ضفا�ضة وغري من�ضبطة ،وت�سمح بتقييد حرية الإعالم وال�صحافة.
كما �أن الد�ستور �صمت متاما عن طبيعة ت�شكيل هذا املجل�س وكيفية اختيار �أع�ضائه ،ومل يذكر
ال�ضمانات الالزمة لتمتعه باال�ستقالل عن ال�سلطة التنفيذية.
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وبرغم �أن اجلمعية الت�أ�سي�سية �أتاحت حق التظاهر مبوجب الإخطار؛ ف�إنها تركت تنظيم
هذا احلق للقانون وف ًقا لن�ص املادة  50يف الد�ستور .يجدر بنا الإ�شارة هنا �إىل �أن لدى ال�سلطة
احلالية م�رشوع قانون جاهز لتنظيم حق التظاهر ،وهو قانون ا�ستبدادي بامتياز ،يع�صف
بجوهر احلق يف التظاهر .كذلك �أتاح الد�ستور يف املادة  51حق تكوين اجلمعيات بالإخطار،
�إال �أنه �أتاح حل اجلمعيات عرب الأحكام الق�ضائية وفق ما يبينه القانون .ونذكر هنا �أن منظمات
حقوق الإن�سان امل�رصية ك�شفت خالل الفرتة املا�ضية عن مالمح قانون اجلمعيات اجلديد الذي
�أعدته احلكومة التي �شكلها الرئي�س حممد مر�سي؛ وو�صفته ب�أنه �أ�سو�أ من قانون اجلمعيات الذي
�أ�صدره نظام مبارك .يف هذا الإطار نذكر �أن الد�ستور ن�ص يف املادة  53على �أنه« :ال تن�ش�أ
�رصيحا للتعددية النقابية ،كما �سمحت
لتنظيم املهنة �سوى نقابة مهنية واحدة» ،وهو ما يعد عداء
ً
املادة بحل جمال�س �إدارة النقابات عرب الأحكام الق�ضائية.
ويف الوقت الذي تتهم فيه الأحزاب ال�سيا�سية الإ�سالمية القوى املدنية والدميقراطية ب�أنها
ت�سعى لعودة حكم املجل�س الع�سكري لإزاحة الأحزاب الإ�سالمية ،والق�ضاء على جتربة احلكم
الإ�سالمي يف مهدها؛ �أطاحت اجلمعية الت�أ�سي�سية التي ينتمي �أغلبية �أع�ضائها للتيار الإ�سالمي
ب�أهداف القوى الثورية والدميقراطية يف وقف �إحالة املدنيني للمحاكمات الع�سكرية .حيث ن�ص
الد�ستور على �إمكانية حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكري غري امل�ستقل الذي ال يوفر معايري
املحاكمات العادلة والنزيهة .لقد جتاوز عدد املدنيني املحالني للمحاكمات الع�سكرية بعد الثورة
�أكرث من � 12ألف مواطن ،وبدال من �أن تنهي اجلمعية الت�أ�سي�سية هذا امل�أ�ساة �إىل الأبد؛ فوجئنا
ت�رصيحا بانتهاك حقوق الإن�سان� .إذ
بها ت�سبغ ال�رشعية الد�ستورية على هذا الإجراء الذي ميثل
ً
تن�ص املادة  198على �أنه« :ال يجوز حماكمة مدين �أمام الق�ضاء الع�سكري �إال يف اجلرائم التي
ت�رض بالقوات امل�سلحة» .وقد زعم عدد من �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية ،يف معر�ض دفاعهم
عن هذا الن�ص املعيب� ،أن هذا الن�ص ال يعني ا�ستمرار ظاهرة املحاكمات الع�سكرية للمدنيني،
م�ؤكدين �أن هناك مبالغة يف خماوف القوى الدميقراطية واملنظمات احلقوقية من ا�ستمرار
انتهاك حقوق املواطنني يف املحاكمة العادلة �أمام الق�ضاء الطبيعي ،وا�ستمرار �إحالة املدنيني
للمحاكمات الع�سكرية .ومل مي�ض وقت طويل حتى مت �إثبات �أن هذه املزاعم ال تعدو كونها
حم�ض تدلي�س(.)3
وانت�شارا يف د�ساتري
ا�ستقرارا
ويف حماولة ملخالفة واحدة من �أكرث الأعراف القانونية
ً
ً
العامل؛ �سعت اجلمعية الت�أ�سي�سية للقفز على القاعدة املعروفة ب�أنه «ال عقوبة �إال بن�ص قانوين»،
و�صاغت املادة  76لت�صبح ال جرمية وال عقوبة «�إال بن�ص د�ستوري �أو قانوين»  .واملق�صود
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بتعبري «ن�ص د�ستورى» �أن تتم الإحالة �إىل املادة  219التي تف�سرّ املادة الثانية اخلا�صة مببادئ
ال�رشيعة ،وهو ما يعني جترمي �أفعال ال يجرمها القانون ،وفر�ض عقوبات غري واردة
بالقانون .وهي مادة ملتب�سة( )5تهدف �إىل �إف�ساح املجال �أمام الق�ضاة لفر�ض عقوبات على �أفعال
ال يجرمها �أو يعاقب عليها القانون؛ برغم �أن املادة الثانية تخاطب امل�رشّ ع ولي�س القا�ضي!
ويف �إطار خمالفة اجلمعية الت�أ�سي�سية للقواعد الد�ستورية امل�ستقرة؛ جاء الد�ستور لي�ضم ن�ص
قانون العزل ال�سيا�سي نف�سه الذي حكمت املحكمة الد�ستورية العليا ببطالنه؛ حيث ن�صت املادة
 232يف الد�ستور على �أن« :تمُ نع قيادات احلزب الوطني املنحل من ممار�سة العمل ال�سيا�سي
والرت�شح لالنتخابات الرئا�سية والت�رشيعية ملدة ع�رش �سنوات من تاريخ العمل بالد�ستور.
ويق�صد بالقيادات كل من كان ،يف اخلام�س والع�رشين من يناير  ،2011ع�ضوا بالأمانة
العامة للحزب الوطني املنحل �أو بلجنة ال�سيا�سات �أو مبكتبه ال�سيا�سي� ،أو كان ع�ضوا مبجل�س
ال�شعب �أو ال�شورى يف الف�صلني الت�رشيعيني ال�سابقني على قيام الثورة» .وهو بب�ساطة ن�ص
د�ستوري ينزع عن عدد كبري من املواطنني حقهم من التمتع بحقوقهم ال�سيا�سية ،وذلك دون
�صدور �أحكام ق�ضائية بحقهم يف جرائم حمددة.

�إن اجلمعية الت�أ�سي�سية مل تكتف بالقيود التي فر�ضتها على احلقوق واحلريات ،بل ن�صت
املادة  81على �أن «تمُ ار�س احلقوق واحلريات مبا ال يتعار�ض مع املقومات الواردة فى باب
الدولة واملجتمع بهذا الد�ستور» ،تكتف وهو ما ي�ؤكد الرغبة يف ا�ستخدام املواد الواردة يف هذا
الباب للع�صف بحق املواطنني يف التمتع بحقوق الإن�سان وممار�سة احلريات .واعتبار هذه
املواد نا�سخة لغريها من املواد التي قد تكفل بع�ض حقوق الإن�سان وقت االقت�ضاء واحلاجة،
ووف ًقا للتف�سريات الدينية التي ي�ستطيع �أي فريق �سيا�سي يحوز �أغلبية برملانية �أن يفر�ضها على
العملية الت�رشيعية .هذا بدال من الن�ص يف د�ستور ،يكتب بعد ثورة قامت من �أجل احلرية،
على �أنه ال يجوز االنتقا�ص من حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي ن�صت عليها املواثيق
الدولية حلقوق الإن�سان.
أخريا؛ ميكننا القول �إن �إ�رصار الأحزاب الإ�سالمية على اتباع منهج الإق�صاء واال�ستعالء
� ً
وفر�ضه با�سم “�إرادة الأغلبية” على م�سرية كتابة د�ستور م�رص بعد ثورة  25يناير؛ قد �أنتج
م�شوها يعادي الدميقراطية ،ويع�صف باحلريات وبحقوق الإن�سان .من امل�ؤ�سف �أن
د�ستورا
ً
ً
جليا �أن
يبدو
لكن
.
هباء
والكرامة
احلرية
�سبيل
يف
امل�رصيني
آالف
�
وت�ضحيات
ن�ضال
يذهب
ً
ً
قدما يف نهجها اال�ستعالئي بدعم من الرئي�س حممد
هذه الأحزاب قد اتخذت
ً
قرارا بامل�ضي ً
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مر�سي ،الذي قرر عدم االلتفات �إىل مطالبات مئات الآالف من املواطنني امل�رصيني والقوى
ال�سيا�سية واملجتمعية الدميقراطية بتنفيذ الوعد ،الذي قطعه على نف�سه خالل حملته االنتخابية،
قرارا بحل اجلمعية الت�أ�سي�سية ،ويعمل على الو�صول لتوافق جمتمعي وا�سع حول
ب�أن ي�صدر
ً
عب عن تنوع وتطلعات ال�شعب امل�رصي ،بل ير�سخ لال�ستبداد
الد�ستور� .إن هذا الد�ستور ال ُي رّ
الديني وال�سيا�سي ،ويهدد ا�ستقرار البالد ،وقامت ب�صياغته جمعية ت�أ�سي�سية تفتقر للم�رشوعية
املجتمعية وال�سيا�سية ،وي�سعى �أع�ضا�ؤها لتطبيق تف�سريات دينية ال يعتنقها بقية املواطنني،
�سواء من بني امل�سلمني �أو من غريهم ،والرغبة يف احلفاظ على م�صالح حزبية �ضيقة حتى لو
تعار�ضت مع م�صلحة املجتمع ب�أ�رسه �أو �أهدرت �أهداف الثورة.
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حقوق الإن�سان حتت مطرقة د�ستور الإ�سالميني

الهوام�ش
1 .1يف ندوة �ضمت عددا من �شيوخ ال�سلفية يف م�رص بعد اال�ستفتاء على
الد�ستور ،قام ال�شيخ يا�رس برهامي ب�رشح واف للقيود الوا�سعة التي
فر�ضها الد�ستور اجلديد على احلقوق واحلريات ،كما �أو�ضح كيف
مت التالعب ب�أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية من القوى املدنية .وقد ن�رش
موقع (�أنا ال�سلفي) على �شبكة الإنرتنت فيديو للندوة؛ الأمر الذي
�أثار �ضجة وا�سعة النطاق .ملزيد من التفا�صيل:
مفاج�أة بالفيديو :برهامي يف �أخطر  18دقيقة عن كوالي�س كتابة الد�ستور
و املادة املف�رسة لل�رشيعة وخطة عزل �شيخ الأزهر وال�سيطرة على
ال�صحافة ،جريدة البداية (الإلكرتونية) 22 ،دي�سمرب .2012
�2 .2أحمد �صربي ،يا�رس برهامي :دعوى احل�سبة حق لكل م�سلم..
ودفاع �رشعي عن الدين ،بوابة الأهرام 24 ،دي�سمرب .2012
3 .3يف تطبيق �رسيع للد�ستور اجلديد :مرا�سل �صحفي لوكالة رويرتز
�أمام املحكمة الع�سكرية ب�سبب ممار�سة عمله ،بيان �صحفي �صادر
عن  13منظمة حقوقية م�رصية 8 ،يناير .2013

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

4 .4ذكر ال�شيخ يا�رس برهامي �أنه من اقرتح �إ�ضافة هذا الن�ص ،وخا�ض
اجلدل حوله داخل اجلمعية الت�أ�سي�سية ،وذكر �أنه ا�ستطاع متريره
مبعونة الدكتور حممد �سليم العوا املفكر الإ�سالمي وم�ست�شار رئي�س
اجلمهورية وع�ضو اجلمعية الت�أ�سي�سية ،راجع ت�رصيحات برهامي
يف الفيديو امل�شار �إليه يف مرجع �سابق.
5 .5ملزيد من التفا�صيل :كرمي ال�شاذيل ،ت�أمالت فى املادة  76من
الد�ستور اجلديد ،ال�رشوق 6 ،يناير .2013

رواق عربي العدد 63

27

الد�ستور اجلديد
يغتال العدالة االجتماعية*
خالد علي**

 -11غالبية ن�صو�ص العدالة االجتماعية جاءت �إن�شائية دون التزامات حمددة على
الدولة:
كان طموح القوى االجتماعية وال�سيا�سية هو انطالق الد�ستور من ركيزة تعلن عن نهاية
ع�رص تفوي�ض امل�رشع فى احلقوق واحلريات العامة ،ومنها بالطبع احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية ،وبالتاىل ذكر هذه احلقوق بطريقة تف�صيلية تعرف احلق ،وحتدد حمتواه،
ومعايري �إلزام الدولة به ،ومتكن املواطنني من احل�صول عليه ،لكن اجلمعية الت�أ�سي�سية اتبعت
املدار�س القدمية فى كتابة الد�ساتري ،واكتفت بذكر املبادئ العامة والتى ال تخلو فى بع�ض
الأحيان من �إ�سهاب لغوي ال يرتب على الدولة التزام ًا وا�ضحاً ،وال ي�ساعد فى خلق �إطارٍ
م�ؤ�س�سي ميكن املواطنني من النفاذ �إىل هذه احلقوق؛ فمثال املادة  64من الد�ستور ن�صت على:
“العمل حق وواجب و�رشف لكل مواطن ،تكفله الدولة على �أ�سا�س مبادئ امل�ساواة
* تن�رش رواق عربي هذا املقال بت�رصيح من امل�ؤلف.

* * حمام وحقوقي م�رصي ،ومر�شح �سابق يف انتخابات رئا�سة اجلمهورية.
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والعدالة وتكافوء الفر�ص…” .ومراجعة تلك املادة على هذا النحو تو�ضح �أنها ال تلقى على
الدولة �أى التزام بتوفري فر�ص العمل؛ لذا كانت ال�صيغة التى نطمح �إليها فى د�ستور الثورة �أن
تكون �صياغتها على النحو التاىل“ :العمل حق وواجب و�رشف لكل مواطن ،وعلى الدولة
توفري فر�صة عمل لكل باحث عنه وقادر عليه �أو منحه معا�ش بطالة حلني توفري فر�صة العمل
التى تتنا�سب مع م�ؤهله وخربته ،على �أن تراعى فى ذلك مبادئ امل�ساواة والعدالة وتكافوء
الفر�ص” ،ورد ًا على عدم ذكر هذه احلقوق بالتف�صيل الذى ت�ستحقه لكونها ترتبط بحياة النا�س
ذكر �أع�ضا الت�أ�سي�سية و�أن�صارها ال�سيا�سيني �أن مثل هذه احلقوق يتم تف�صيلها فى القانون ،وهى
بالطبع حجة بالية من عدة وجوه:
ال فى الد�ستور مينحها حماية د�ستورية ،تقيد من
الوجه الأول� :أن ذكر هذه احلقوق تف�صي ً
�إمكانية خروج امل�رشع عليها ،وبالطبع ذكرها مينح الد�ستور ذاته قيمة؛ ال�ستجابته ملطالب
العدالة االجتماعية.
الوجه الثانى� :أن العديد من الد�ساتري ذكرت هذه احلقوق بالتف�صيل ،وكان ذلك من �أ�سباب
نه�ضتها ،فد�ستور الربازيل يتناول حماية �أجر العامل فقط فى  29فقرة منه ،وقد حتولت
الربازيل من دولة فقرية تكاد تعلن �إفال�سها �إىل دولة �صار اقت�صادها من �أقوى اقت�صاديات
العامل.
الوجه الثالث :جاء ذكر احلقوق االقت�صادية واالجتماعية فى هذا الد�ستور فى  16مادة،
فى حني جاء ذكر الن�صو�ص التى تتعلق ب�سلطات الدولة العامة فى  117مادة ل�رشحها ب�شكل
تف�صيلى ،وهو ما يو�ضح الرتكيز فى الد�ستور على الن�صو�ص التى تتناول �إحكام القب�ضة على
ال�سلطة فى مقابل تهمي�ش حقوق املواطنني االقت�صادية واالجتماعية قبل الدولة.
 - 2الد�ستور ي�سمح بتملك الأجانب للأرا�ضى امل�صرية:
مل يت�ضمن الد�ستور ن�ص ًا يحظر بيع الأرا�ضي امل�رصية للأجانب ،فالعديد من الدول تن�ص
فى د�ساتريها على هذا احلظر حماية لأرا�ضيها وت�ستعي�ض عن ذلك مبنح الأجانب حقوق
انتفاع �أو ا�ستغالل ملدد ق�صرية �أو متو�سطة �أو طويلة ،ورغم ذلك فهى جاذبة لال�ستثمار �ش�أن
ال�صني ودول اخلليج ،وهو ما كنا نطمح �إليه فى الد�ستور حلماية الأرا�ضى امل�رصية ،فقد
اكتفى بالن�ص فى املادة  15على عبارة “ينظم القانون ا�ستخدام �أرا�ضى الدولة…”
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 -3الد�ستور مل ي�ضع حداً �أق�صى مللكية الأرا�ضى الزراعية �أو ال�صحراوية:
مل يت�ضمن الد�ستور ن�ص ًا يحدد احلدود الق�صوى مللكية الأرا�ضى الزراعية �أو ال�صحراوية،
بالرغم من �أهميته لتحقيق مطلب التوزيع العادل للرثوة ،خا�صة �أن م�رشوع هذا الد�ستور يعد
�أول د�ستور بعد ثورة قام بها ال�شعب �ضد نظام كان الف�ساد �أحد مرتكزاته الرئي�سية ،وجتلي
�أبرز مظاهر الف�ساد فى منح العديد من رجال الأعمال و�رشكاتهم و�أ�صحاب احلظوة م�ساحات
ما�سة لن�ص د�ستورى ي�ضع حدود ًا
�شا�سعة من الأرا�ضى ،وب�أثمان بخ�سة؛ لذا كانت احلاجة ّ
ق�صوى للملكية� ،إال �أن م�رشع الد�ستور جاء خاليا من هذا الن�ص.
 -4الد�ستور ي�سهل التحايل على احلد الأدنى للمعا�شات واحلد الأق�صى للأجور،
والتهرب من تنفيذهما:
املادة  14من الد�ستور تتناول �أهداف االقت�صاد الوطنى ،وهى حتاكى ن�ص املادة  23من
د�ستور  ،1971ومكونة من ثالث فقرات :
(�أ)الفقرتان الأوىل والثانية من املادة  14بهما عبارات ،عامة ال حتمل �أى �إلزام للدولة،
حيث تن�ص على ”:يهدف االقت�صاد الوطنى �إىل حتقيق التنمية املطردة ال�شاملة ،ورفع م�ستوى
املعي�شة…وتعمل خطة التنمية على �إقامة العدالة االجتماعية…”.
ولو كانت اجلمعية الت�أ�سي�سية ت�سعى ل�ضمان فعالية هذا الن�ص ،لكان من الواجب �أن
يكون ن�صها –مثالً-على النحو التاىل ”:تلتزم الدولة بتنظيم االقت�صاد الوطنى على نحو يمُ كن
املواطنني من الو�صول للعدالة االجتماعية…”؛وذلك حتى حتمل العبارات �صيغ الإلزام
لإجبار امل�رشع وامل�سئولني التنفيذيني على �إعمالها و�إنفاذها.
(ب)الفقرة الثالثة من املادة  14من الد�ستور بها نواح �إيجابية و�أخرى �سلبية:
الإيجابية الأوىل� :أنها ن�صت على حد �أدنى للأجور كما كان فى د�ستور  ،1971لكنها
�أ�ضافت عبارة“ :يكفل حياة كرمية لكل مواطن” ،وهى قيد د�ستورى مهم يقيد امل�رشع عند
و�ضع الت�رشيع ،وال يجوز له اخلروج عن هذا املعيار ،وبالتاىل يجب �أن يكفل احلد الأدنى
الذى يتم و�ضعه للأجور �أو املعا�شات حياة كرمية للمواطن.
ال�سلبية الأوىل :رغم �أن هذه املادة و�ضعت لأول مرة حد ًا �أدنى للمعا�شات يكفل للمواطن
حياة كرمية ،وهو ما مل يكن مذكور ًا بد�ستور  ،71وهو ما يجعل ظاهرها �إيجابيا� ،إال �أن
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طريقة �صياغة املادة جاءت قا�رصة ،وت�سهل التهرب من تنفيذ هذا احلد؛ لأنها ال تن�ص على
اجلهة التى تتحمل متويل احلد الأدنى للمعا�شات ،وال تلزم اخلزانة العامة بتمويله حال عجز
النظام الت�أمينى عن الوفاء به ،فمن املعروف �أن نظام املعا�شات هو ممول من الأفراد وقائم
على ح�سابات اكتوارية ،تتوقع الإيرادات وامل�رصوفات ،ومل يكن فى نظامنا الت�أمينى حد
�أدنى ،وفى حالة عجز النظام عن الوفاء به ،وعدم وجود ن�ص �رصيح بتحمل الدولة الزيادة
فلن جند اجلهة التى تتحمل متويل احلد الأدنى للمعا�شات ،وبالتاىل ي�ساعد هذا التجاهل على
التهرب من تنفيذه ،وكان من الواجب الن�ص �رصاحة على حتمل اخلزانة العامة متويل هذا
احلد ،وحتى ال يلقى امل�رشع العبء على �صناديق الت�أمينات.
ال�سلبية الثانية� :أن د�ستور  71كان ين�ص على حد �أق�صى للأجور ،ومل يق�رصه على
القطاع العام �أو اخلا�ص بل كان على �إطالقه ،ومل يكن ي�سمح ب�أى ا�ستثناء للخروج عن هذه
القاعدة ،لكن ن�ص الد�ستور فى املادة � 14أ�ضيفت له عبارة“ :وحد �أق�صى فى �أجهزة الدولة
ال ي�ستثنى منه �إال بناء على قانون” ،وبالتاىل ت�ضمن هذا الن�ص ما ي�ساعد على التحايل عليه،
وعدم االلتزام به من زاويتني:
الزاوية الأوىل :ق�رص احلد الأق�صى على �أجور العاملني فى �أجهزة الدولة ،وهو ما ي�سمح
بعدم التزام العديد من القطاعات الإنتاجية باحلد الأق�صى� ،ش�أن �رشكات قطاع الأعمال
العام ،و�رشكات البرتول ،وكل القطاعات اململكة للدولة ملكية خا�صة ،فهى ال ينطبق عليها
م�صطلح �أجهزة الدولة؛ لذا كان من الأف�ضل �أن يكون الن�ص على النحو التاىل“ :حد �أق�صى
للأجور التى تخرج من املال العام �أو اململوك للدولة ملكية خا�صة”.
الزاوية الثانية� :أتاح عدم االلتزام بهذا احلد واال�ستثناء منه بقانون ،وهو ما يفتح الباب
رويدا رويدا للع�صف بهذا احلق ،فكل طائفة من العمال واملوظفني ترى فيما تقوم به من
�أعمال �أن لها طبيعه خا�صة ،وال يجب ربطها بحد �أق�صى للأجور ،فهذا ما يراه العاملون فى
ال �أو البنوك �أو البرتول �أو �أ�ساتذة اجلامعة …..و�أعتقد �أن من حق كل
قطاع الطريان مث ً
املهن �أن ترى فى مهنتها فائدة كبرية وعظيمة للمجتمع ،وبالتاىل �سيكون لها احلق فى املطالبة
برف�ض احلد الأق�صى �أ�سوة مبن �سيتم ا�ستثنا�ؤهم �ش�أن العاملني بال�صحة� ،أو التعليم ،والعاملني
مبياه ال�رشب ،والعاملني مبرتو الأنفاق �أو هيئة النقل �أو قناة ال�سوي�س ،ور�ؤ�ساء الأحياء،
ورجال اجلي�ش وال�رشطة ،والق�ضاة ،وهكذا ف�إن فتح باب اال�ستثناء �سيعطل فكرة و�ضع حد
�أق�صى للأجور.
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 –5الد�ستور ال يوجد به حد �أق�صي لأجور رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء
و�أع�ضاء احلكومة:
مع اال�ستثناء الذى �أتاحته املادة  14من الد�ستور فى �ش�أن �إمكانية عدم تطبيق احلد
الأق�صى للأجور جاء ن�ص املادة  138من الد�ستور ليحيل للقانون حتديد املعاملة املالية لرئي�س
اجلمهورية ،ثم �أحال ن�ص املادة  158من الد�ستور للقانون حتديد املعاملة املالية لرئي�س
الوزراء و�أع�ضاء احلكومة ،وكال الن�صني مل يت�ضمن �إلزاما بحد �أق�صى للأجور ليكون الباب
مفتوحا �أمام امل�رشع ليتم ا�ستثناء �أجورهم من احلد الأق�صى.
ومن اجلدير بالذكر �إحالة املعاملة املالية لرئي�س الوزراء والوزراء لينظمها القانون
م�ستحدثة فى م�رشوع هذا الد�ستور(مادة � ،)158أما املعاملة املالية لرئي�س اجلمهورية ف�إن
املادة  80من د�ستور 71كانت تن�ص على“ :يحدد القانون مرتب رئي�س اجلمهورية ،وال
ي�رسى تعديل املرتب �أثناء مدة الرئا�سة التى تقرر فيها التعديل”.
ومن هذا الن�ص يت�ضح �أمران:
الأمر الأول� :أن احلد الأق�صى للأجور كان مطبقا على رئي�س اجلمهورية؛ لأنه مل يكن
مبقدور امل�رشع �أن يتجاوزه؛ لأن املادة  23من د�ستور  71مل تكن ت�سمح ب�أى ا�ستثناءات فى
�ش�أن تنفيذ احلد الأق�صى.
الأمر الثانى� :أنها فر�ضت قيد ًا ب�أن �أى تعديل على راتب رئي�س اجلمهورية ال ي�رسى عليه
�أثناء مدة الرئا�سة التى تقرر فيها التعديل؛ حتى ال ي�ستغل وظيفته ،وي�سعى لفر�ض تعديالت
ي�ستفيد منها ،وبالطبع مت حذف هذا القيد من الد�ستور املطروح لال�ستفتاء.
 – 6الد�ستور يقل�ص الرقابة الربملانية على الرثوات الطبيعية والت�صرف فى �أمالك
الدولة:
دائما ما ت�ستخدم عبارة “�إال بناء على قانون” ،كباب للهروب من �ضمانة حماية احلق،
فاملادة  18من الد�ستور تتحدث عن الرثوات الطبيعية ون�صت على.…“ :وال يجوز الت�رصف
فى �أمالك الدولة� ،أو منح امتياز با�ستغاللها� ،أو التزام مرفق عام �إال بناء على قانون”
والأف�ضل �أن يكون الن�ص “�إال بقانون”؛ الفارق بني االثنني كبري ،فبناء على قانون من املمكن
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�أن يكون هناك قانون عام �أو خا�ص يفو�ض الوزراء واملحافظني يف �أن يقوموا بالت�رصف
فى �أمالك الدولة ومنح االمتيازات �أو االلتزامات دون الرجوع للربملان� ،أما عبارة “بناء
على قانون” فهى ت�ضمن ت�شديد الرقابة الربملانية ،و�أى ت�رصف فى �أمالك الدولة يكون عرب
العر�ض على الربملان وي�صدر بها ت�رشيع.
 – 7الد�ستور يفتح الباب لإمكانية خ�صخ�صة نهر النيل ،ومياه الرى:
املادة  19من الد�ستور تتناول نهر النيل وموارد املياه ،وقد جتاهلت الن�ص على عدم جواز
خ�صخ�صتهما �أو بيع �أي منهما ،فمن املعروف �أن ندرة املياه ت�ستدعى التعامل باعتبارها موردا
ا�سرتاتيجيا على الدولة �أن ترعاه ،وتتوىل حمايته ،وت�ضمن انتفاع الكافة به دون النظر لقدرة
ال للمزايدة �أو
املواطنني املادية ،فاملياه لي�ست �سلعة تتوافر للقادر على دفع تكلفتها ،ولي�ست حم ً
امل�ضاربة ،وبالتاىل كان من الواجب الن�ص �رصاحةً على ذلك ،وحظر بيعها �أو خ�صخ�صتها
�أو خ�صخ�صة �أى جزء منها ،وبالفعل انحازت اجلمعية الت�أ�سي�سية �إىل هذه الفكرة ون�صت فى
�إحدى امل�سودات على عدم جواز خ�صخ�صة مياه النيل وموارد املياه� ،إال �أن الد�ستور النهائى
عند خروجه خال من هذه ال�ضمانة ،وهو ما قد يفتح الباب خل�صخ�صة مياه الرى �أو �أي من
موارد املياه �أو �أى جزء من نهر النيل ،وال يجوز القول �إن القانون �سيمنع ذلك ،ف�إذا كانت
النية تتجه للمنع فلماذا مل ين�ص على املنع فى الد�ستور؟ وملاذا مل يتم الإبقاء على املادة كما جاءت
فى امل�سودة التى حظرت اخل�صخ�صة؟؟؟.
 -8الد�ستور يكر�س خ�صخ�صة �شواطىء البحار ،والبحريات ،واملمرات املائية،
واجلزر ،و�شواطئها:
املادة  20من الد�ستور تن�ص على“ :تلتزم الدولة بحماية �شواطئها وبحارها وممراتها
املائية وبحرياتها ،و�صيانة الآثار واملحميات الطبيعية و�إزالة ما يقع عليها من تعديات”؛ وهو
ن�ص قا�رص ال يوفر �أى حماية ،وال يرتب على امل�رشع �أو الدولة �أى التزام حمدد ،وال
ي�صحح الأو�ضاع اخلاطئة التى فر�ضها النظام ال�سابق على هذه املنافع العامة ،والذى قام
ببيع وخ�صخ�صة العديد من اجلزر وال�شواطى والبحريات حتى ت�آكلت امللكية العامة بها ،بل
�إن العديد من املبانى والإن�شاءات �أ�صبحت حتجب على املواطنني ر�ؤية وم�شاهدة مياه البحار
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�أو الأنهار ،كما مت بيع م�ساحات من عدد من البحريات ،وبيع �شواطئها �أو �شواطىء البحار
واملمرات املائية ،وهناك من قام بالتعدى عليها ،وردمها ،وهو ما كان ي�ستدعى تو�ضيح
الن�ص الد�ستورى ملعاجلة كل هذه امل�سالب ،وكان من الواجب �أن يكون الن�ص –مثالً -على
النحو التاىل“ :البحار والبحريات واملمرات املائية واملحميات الطبيعية واجلزر و�شواطئها نفع
عام ،ال يجوز بيعها وال خ�صخ�صة �أى جزء منها ،وتلتزم الدولة بتمكني املواطنني من حق
م�شاهدتها ور�ؤيتها ،والتمتع بها ،و�إزالة �أى تعديات حتول دون �إنفاذ هذه احلقوق”.
 -9الد�ستور ي�سمح بنزع ملكية املواطنني بقرارات �إدارية ،ودون �أحكام ق�ضائية:
املادة  24من الد�ستور كر�ست �إمكانية نزع ملكية املواطنني للمنفعة العامة دون حكم
ق�ضائى ،و�أعادت تكرار العيب نف�سه الذى كان وارد ًا فى د�ستور  71فى املادة  34منه،
فمن املعروف �أن نزع امللكية اخلا�صة من الأفراد �أمر جلل ،وميثل عدوانا �صارخا عليها،
لذا كان من الواجب �أال يتم نزع امللكية مبوجب قرار فقط ،بل يربطها ب�رضورة �صدور حكم
ق�ضائى بذلك ،حيث ن�صت املادة  24من الد�ستور على“ :وال تنزع �إال للمنفعة العامة ،ومقابل
تعوي�ض عادل يدفع مقدما”.
وقد �أ�ضيفت عبارة “يدفع مقدماً” عن ماورد بد�ستور  71وذلك لتمرير املادة ،فالعربة
لي�ست بدفع التعوي�ض نزع امللكية �أو بعدها ،ولكن العربة بنزع امللكية ذاتها ،و�أن يكون هناك
رقابة ق�ضائية على قرارات احلكومة بنزع ملكية الأفراد ،و�أال يتم النزع �إال بحكم ق�ضائى
حت�صل عليه اجلهة الإدارية ،ين�ص على توافر مربرات النزع للنفع العام ،ويحدد فيه مبلغ
التعوي�ض ،ويكون للمواطن حق الطعن عليه قبل تنفيذ النزع� ،أما الن�ص فى الد�ستور فيعنى
�أن من حق احلكومة �أن تنزع امللكية من �أى مواطن ،وتدفع له التعوي�ض ،وتطرده من
ملكه ،وبعد �سيطرتها على الأر�ض وطرده منها يذهب للق�ضاء للطعن على القرار ،وهو
�أمر ال ي�ستقيم وقواعد العدالة ،كما ال ي�ستقيم واملنطق ،ففر�ض احلرا�سة الق�ضائية على امللكية
اخلا�صة الوارد باملادة ذاتها من الد�ستور ال يكون �إال بحكم ق�ضائى ،ف�إذا كان فر�ض احلرا�سة
وهو �إجراء حتفظى وم�ؤقت وال ي�سلب املواطن ملكه ،ال يكون �إال بحكم ق�ضائى فكيف يكون
نزع امللكية الذى ي�سلب املواطن ملكه مبوجب قرار �إداري ودون حكم ق�ضائى.
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 -10الد�ستور خف�ض ن�سبة العمال فى جمال�س �إدارات وحدات القطاع العام من
الن�صف �إىل الربع:
كانت املادة  26من د�ستور  71تن�ص على“ :ويكون متثيل العمال فى جمال�س �إدارة
وحدات القطاع العام فى حدود خم�سني فى املائة من عدد �أع�ضاء هذه املجال�س”� ،أما الد�ستور
اجلديد فقد ن�ص فى مادته  27على“ :ويكون متثيل العمال فى جمال�س �إدارة وحدات القطاع
العام فى حدود خم�سني باملائة من عدد الأع�ضاء املنتخبني فى هذه املجال�س”.
فن�ص د�ستور  71يح�سب ن�سبة العمال على �أ�سا�س  %50من �إجماىل �أع�ضاء املجل�س،
ف�إذا كانت ع�ضوية املجل�س  12ع�ضوا يكون للعمال منهم �ستة �أع�ضاء ،يختارهم العمال عرب
انتخابات حرة ال ير�شح لها �أي من قيادات الإدارة العليا �أو من يتمتع ب�سلطة توقيع اجلزاء،
�أما ن�ص الد�ستور ف�إنه يح�سب ن�سبة العمال على �أ�سا�س  %50من الأع�ضاء املنتخبني ،ف�إذا كانت
ع�ضوية املجل�س  12ع�ضوا� ،سيكون منهم � 6أع�ضاء باالنتخاب ،ن�سبة العمال فيهم � %50أى
 3عمال فقط ،و�سيكون ثالثة �آخرون من فئات �أخرى رمبا يكون منهم من له �سلطة توقيع
اجلزاء ،و�سيتوىل امل�رشع حتديدهم فيما بعد ،وحتديد اجلمعية العمومية التى �ستتوىل انتخابهم،
وبذلك تكون الن�سبة املقررة للعمال قد مت خف�ضها فى م�رشوع هذا الد�ستور من الن�صف �إىل
الربع.
 - 11الد�ستور يقيد احلريات النقابية والطالبية والتعاونية:
مبراجعة ن�صو�ص هذا الد�ستور جند �أن:
•املادة  51من الد�ستور جتعل للمواطنني حق تكوين اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية
والأحزاب مبجرد الإخطار ،وهو �أمر جيد ،ويعد حماية حلق املواطنني فى هذا ال�ش�أن،
وكان من الواجب ب�سط هذه احلماية للنقابات العمالية والتعاونيات واالحتادات ،لكن جاء
ن�ص املادة  52من الد�ستور و�أحال للقانون تنظيم كيفية �إن�شاء النقابات العمالية واالحتادات
والتعاونيات ،ومل يلزم امل�رشع ب�أن يكون للمواطنني حق �إن�شائها بالإخطار كما فعل فى
الأحزاب واجلمعيات ،ليجعل �رشوط �إن�شاء هذه املنظمات بيد الربملان املقبل.
•ن�ص املادة  52من الد�ستور ي�سمح بحل النقابات العمالية والتعاونيات واالحتادات،
وحل جمال�س �إدارتها بحكم ق�ضائى ،وهو ما يو�ضح �أن هذا الن�ص جاء �أ�سو�أ من ن�ص املادة
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 56من د�ستور  71والتى كانت تنظم �إن�شاء النقابات واالحتادات ،ومل تكن ت�سمح بحلها �أو
حل جمل�س �إداراتها.
•ال�سماح بحل النقابات العمالية واالحتادات والتعاونيات بحكم ق�ضائى يعنى ال�سماح
ب�إعدامها وزوالها من الوجود ،وهو ما يفتح الباب على م�رصاعيه مل�صادرة حقوق �أع�ضاء
حا�سب عليه جمل�س الإدارة الذى اتخذ القرار ،و�أال
هذه املنظمات ،ف�أى خط�أ ُيرتكَب ُي َ
يجب ي�ؤدى �إىل عقاب كل �أع�ضاء التنظيم بحله و�إعدامه.
•القول �إنه ال مربر للخوف ،لأن احلل �سيكون بحكم ق�ضائى ادعاء ٍ
واه ،فالق�ضاء
يحكم مبا ين�ص عليه القانون ،وجاء ن�ص املادة  52من الد�ستور دون �أن ي�ضع �أى �ضوابط
�أو قيود على امل�رشع فى �ش�أن حل النقابات العمالية واالحتادات والتعاونيات ،و�إمنا جاء
الن�ص عاما ،فقد يتو�سع امل�رشع فى حاالت حل هذه املنظمات ،وقد ي�ضيق منها ،فالأمر
�صار رهنا بتوازنات القوى داخل الربملان املقبل ،وهو الن�ص الذى �سيلتزم به الق�ضاء �أيا
ما كان ،لذا كان من الواجب حذف الفقرة التى تتيح احلل من م�رشوع هذا الد�ستور كما
كان الو�ضع فى د�ستور .1971
•�إذا نظرنا لن�ص املادة  53من الد�ستور والتى تتناول النقابات املهنية جندها تن�ص
�رصاحة على عدم جواز فر�ض احلرا�سة عليها ،وال ت�سمح �إال بحل جمال�س �إدارتها بحكم
ق�ضائى ،وبالتاىل ال ت�سمح بحل التنظيم كله ،لذا ف�إن �صياغة الن�ص  52املتعلقة بالنقابات
العمالية واالحتادات والتعاونيات على هذا النحو مل تكن م�صادفة ،و�إمنا جاءت عمدية
وق�صدية ملحا�رصة هذه املنظمات والتى تعد اجلناح التنظيمى للطالب وللطبقات ال�شعبية من
عمال وفالحني و�صيادين وحرفيني والتى تدافع عن م�صاحلهم احلياتية املبا�رشة فى العمل
وامل�أكل وال�صحة والعالج والتعليم وامل�سكن ،فهى تنظيمات العدالة االجتماعية ،لذا جند
�صياغة الن�ص حتيل كل �شىء ليحدده امل�رشع دون �أن حتمى هذه التنظيمات �أو �أع�ضاءها
بل تفتح الباب �أمام �إمكانية الع�صف بها �أو حل جمل�س �إدارتها.
 - 12الد�ستور ال ي�ضمن احلق فى التعليم على نحو حقيقى:
تناولت املادة  58احلق فى التعليم ،وجاء الن�ص قا�رصاً ،ال يلبى الطموحات التى كانت
معقودة لو�ضع ن�ص فى الد�ستور يتعامل مع التعليم باعتباره حمورا ا�سرتاتيجيا من حماور
التنمية وبناء ال�شخ�صية امل�رصية:
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•اكتفى الد�ستور بالن�ص على عبارة“ :وتخ�ص�ص له ن�سبة كافية من الناجت القومى”،
دون تو�ضيح حجم هذه الن�سبة ،وبالتاىل ال التزام حقيقيا على الدولة ،ف�أى ن�سبة ميكن
تربيرها ب�أنها كافية ،وكان من الواجب حتديد ن�سبة وا�ضحة من الناجت القومى للإنفاق على
التعليم ك�أن يذكر –مثالً“ -وتخ�ص�ص ن�سبة ال تقل عن  %10من الناجت القومى للإنفاق على
التعليم” ،وبالتاىل ي�صبح هناك التزام وا�ضح وحمدد على الدولة عند و�ضع املوازنة �أن
تخ�ص�ص هذه الن�سبة للتعليم.
•من كربى ال�صعاب التى تواجه ال�شعب امل�رصى هى قيام كل نظام �سيا�سيي يحكم
فى م�رص بال�سعى �إىل ال�سيطرة واال�ستحواذ على كل م�ؤ�س�سات الدولة ،لإحكام قب�ضته
عليها ،وبالتاىل توجيه كل امل�ؤ�س�سات مبا يخدم �أغرا�ضه و�أهدافه ،لذا كان الطموح
معقود على �أن يت�ضمن الد�ستور ن�صو�صاً ،ت�ضمن حياد جميع امل�ؤ�س�سات العامة فالأ�صل
فيها �أن تكون فى خدمة ال�شعب ،ولي�س فى خدمة النظام احلاكم ،لذا كان من الواجب
�أن ير�سى الد�ستور مبادئ ل�ضمان ا�ستقالل م�ؤ�س�سات التعليم العادى واجلامعى ،وكفاءة
برامج ومناهج و�سيا�سات التعليم التى يجب �أن ين�ص علي قيامها على �أ�سا�س حظر التمييز
واال�ضطهاد ،واحرتام قيم املواطنة وامل�ساواة والعدل والدميقراطية وتكافوء الفر�ص
والت�ضامن االجتماعى والإن�سانى ،وقبول التنوع الديني والفكري والثقايف وال�سيا�سي.
•خلو الن�ص من �إلزام الدولة بالتو�سع فى بناء امل�ؤ�س�سات التعليمية العامة بجميع
م�ستوياتها ،ومبا يراعى توزيعها العادل جعرافيا ،وا�ستيعاب كل راغبى التعلم ،فال يكفى
القول �إن كل مواطن له حق فى التعليم دون ربط ذلك بالتو�سع فى بناء م�ؤ�س�ساته ،وتهيئة
مناخ تعليمى و�صحى.
 -13الد�ستور ال يحمى احلق فى ال�صحة والعالج:
جاء ن�ص املادة  62من الد�ستور دون �ضمان حقيقى حلقوق املواطنني فى ال�صحة والعالج
وذلك على النحو التاىل:
•خدمات الرعاية ال�صحية وفقا لن�ص الد�ستور ال تتوافر باملجان �إال لغري القادرين،
وفى القانون يق�صد بغري القادر من لي�س لديه فر�صة عمل ،ويح�صل على معا�ش �ضمان
اجتماعى ،وهو ما يفيد �أن غري القادر على العالج يجب �أن يثبت فقره ليتمكن من احل�صول
على عالج من الدولة ،وبالطبع كان الطموح �أن ي�أتى الن�ص فى الد�ستور ب�شكل وا�ضح
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على �أن ال�صحة والعالج لي�س �سلعا ولكنها حقوق تلتزم الدولة بتوفريها لكل املواطنني
ب�رصف النظر عن قدرتهم املادية ،وهو ما �أهدره الد�ستور.
•مل ي�ضع الن�ص ن�سبة حمددة من الناجت القومى للإنفاق على ال�صحة ،واكتفى بذكر
عبارة “وتخ�ص�ص له ن�سبة كافية من الناجت القومى” ،دون تو�ضيح حجم هذه الن�سبة،
وبالتاىل ال التزام حقيقيا على الدولة ،ف�أى ن�سبة ميكن تربيرها ب�أنها كافية ،وكان من
الواجب حتديد ن�سبة وا�ضحة من الناجت القومى للإنفاق على ال�صحة وتتوافق مع معايري
منظمة ال�صحة العاملية ك�أن يذكر -مثالً“ -وتخ�ص�ص ن�سبة ال تقل على  %15من الناجت
القومى للإنفاق على ال�صحة” ،وبالتاىل ي�صبح هناك التزام وا�ضح وحمدد على الدولة عند
و�ضع املوازنة ،يوجب عليها تخ�صي�ص هذه الن�سبة لل�صحة.
 –14الد�ستور ال ي�ضمن احلق فى العمل ،ويتيح العمل اجلربى ،ويفتح الباب للتو�سع
فى ف�صل املوظفني والعمال:
ن�ص الد�ستور فى مادته  46على حقوق العمل ،واكتفى بعبارة �إن�شائية ال تلزم الدولة
بتوفري فر�ص عمل للباحثني عنه� ،أو منحهم معا�ش بطالة ،كما �أن الن�ص:
(�أ) يتيح فر�ض العمل اجلربى على املواطنني مبقت�ضى ن�ص القانون الذى �سي�ضعه الربملان،
حيث جاء على النحو التاىل“ :ال يجوز فر�ض �أى عمل جربا �إال مبقت�ضى قانون” ،ومل ي�ضع
الن�ص �أى قيود على امل�رشع ل�ضمان �أن يكون جرب املواطنني على العمل لأداء عامة ،ومل ي�ؤكد
على �أن هذا العمل �سيكون مقابل �أجر عادل ،وهو ما ميثل تراجعا عن د�ستور  71حيث كانت
املادة  13منه تن�ص على” وال يجوز فر�ض �أى عمل جربا على املواطنني �إال مبقت�ضى قانون
ولأداء خدمه عامة ومبقابل عادل”.
(ب)الن�ص يفتح الباب �أمام ف�صل املوظفني والعمال ،فمن املعروف �أن عالقات العمل
فى اجلهاز الإدارى للدولة تتمتع بحماية وال يتم ف�صل �أى موظف �إال بالطريق الت�أديبى،
وفقا لد�ستور  71فى مادته  ” 14وال يجوز ف�صلهم بغري الطريق الت�أديبي �إال فى الأحوال
التى يحددها القانون” وبالطبع �إذا �أ�صدرت املحكمة حكم ًا بعودة املوظف للعمل يتم تنفيذ احلكم
الق�ضائى واالمتناع عن تنفيذه جرمية جنائية ،على عك�س عمال القطاع اخلا�ص �إذا �صدر
حكم ب�إلغاء قرار الف�صل التع�سفى وعودة العامل لعمله ي�ستطيع �صاحب العمل �أن ميتنع عن
تنفيذ احلكم الق�ضائى فى مقابل ح�صول العامل على تعوي�ض �أجر �شهرين عن �سنة من �سنوات
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اخلدمة ،وكان الطموح واملطلب العماىل هو توفري حماية حقيقية لعالقات العمل فى القطاع
اخلا�ص وامل�ساواة بينهم وبني احلماية املقررة ملوظفى الدولة و�أن يتم الن�ص فى الد�ستور على
�أن “�أحكام عودة العمال للعمل و�إلغاء الف�صل التع�سفى واجبة النفاذ واالمتناع عن تنفيذها
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 �أمام ف�صلهم
بغري الطريق الت�أديبى وجاء الد�ستور فى مادته  64و�أحال حتديد حاالت الف�صل جميعها
للقانون ،ون�ص علي” وال يجوز ف�صل العامل �إال فى احلاالت املن�صو�ص عليها فى القانون”
و�أ�سقط �ضمانة �أن يكون ف�صل املوظفني �إال بالطريق الت�أديبى.
 –15الد�ستور مل ين�ص على معا�ش للفالح ي�ضمن له حياة كرمية:
هللت اجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضعها ن�ص ًا جديد ًا فى الد�ستور تزعم فيه منحها معا�ش ًا ل�صغار
الفالحني والعمال الزراعيني والعمالة غري املنتظمة ،وبقراءة الن�ص جنده على النحو التاىل:
”تعمل الدولة على توفري معا�ش منا�سب ل�صغار الفالحني… ”.و�صياغة الن�ص بهذه الطريقة
تفرغه من م�ضمونه ،فما هى قيمة هذا املعا�ش وملاذا �أ�ضيفت عبارة “معا�ش منا�سب” ومل تذكر
عبارة “معا�ش ي�ضمن حياة كرمية” فالعربة فى املعا�ش �أو الأجر لي�ست ب�إقراره فقط ،ولكن
بقيمته ب�أن يكون ما يتم منحه من معا�ش يكفى الفالح �أو العامل ليعي�ش حياة كرمية ،كما �أن
العربة لي�ست بعدد اجلنيهات ،بل بقوتها ال�رشائية ،ومبا ت�ضمنه من �سلع خدمات ،ت�ساعده
على العي�ش بكرامة ،فكلمة منا�سب تعنى �أن �أى مبلغ تقره الدولة كمعا�ش ي�صبح منا�سبا وفقا
لإمكانياتها� ،أما قوله“ :ي�ضمن حياة كرمية” فتعنى �أن على الدولة االلتزام ب�أن يكون املبلغ
الذى حتدده يحقق هذه احلياة الكرمية وفقا لأ�سعار ال�سلع ،و�إن �أقرت مبلغ ًا �أقل من ذلك ميكن
مقا�ضاتها و�إلزامها بزيادته.
 -16الد�ستور ال ي�ضمن احلق فى ال�سكن املالئم ،والطاقة املدعومة ،واملاء النظيف،
والغذاء ال�صحى:
حيث جاء ن�ص املادة  68من الد�ستور على النحو التايل“ :امل�سكن املالئم واملاء النظيف
والغذاء ال�صحى حقوق مكفولة” .وتتبنى الدولة خطة وطنية للإ�سكان …”.
املالحظ فى الن�ص �إ�سقاطه وجتاهله حلق املواطنني فى الطاقة املدعومة لال�ستعمال املنزىل
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وهو ما يفتح الباب ال�ستمرار ان�سحاب الدولة من تقدميها للخدمة ودعمها حتى ت�صل بها ل�سعرها
فى ال�سوق� ،أما امل�سكن واملياه والغذاء مل يذكر �أنها مدعومة واكتفى بالقول ب�أنها حقوق ولكن
جتاهل ما هى االلتزامات الواقعة على الدولة لتمكني املواطنني منها ،وحتول الن�ص �إىل جمرد
اعرتاف باحلق يفتقد معايري نفاذ املواطنني �إليه.
 –17الد�ستور يتيح عمالة الأطفال:
املادة  70من الد�ستور تذهب �إىل” يحظر ت�شغيل الطفل ،قبل جتاوزه �سن الإلزام التعليمى،
فى �أعمال ال تنا�سب عمره� ،أو متنع ا�ستمراره فى التعليم”
وجاءت �صياغة املادة تت�صدرها عبارة “يحظر ت�شغيل الطفل” للإيحاء مبنع عمالة الأطفال،
�إال �أن الد�ستور عاد وربطها ب�أن احلظر يكون خالل مرحلة التعليم الإلزامى فقط ،ومن
املعروف �أن هذه املرحلة تنتهى عند �سن � 15سنة ،ومن امل�ستقر قانونا �أن الطفل هو كل من
جتاوز � 18سنة ،وهو ما يفيد �أن الد�ستور ي�سمح بعمالة الأطفال قبل انتهاء مرحلة الطفولة
بثالث �سنوات ،وكان الطموح هو �أن ترعى الدولة لي�س فقط كل الأطفال فى هذه املرحلة
العمرية ،ولكن ترعى كذلك كل الأ�رس التى ت�ضطر لت�شغيل �أطفالها ل�ضيق �أحوال املعي�شة،
وبدال من �أن يلزم الد�ستور الدولة بتحمل م�سئوليتها فى هذا املجال ،فتح الباب لعمالة الأطفال
ُ
فى هذه ال�سن ،وهو ما �سي�ؤثر حتما على ا�ستكمال تعليمهم ،فكيف ميكن لطفل �أن يوازن بني
العمل وحت�صيل الدرا�سة واالنتظام فيها..؟.
 - 18الد�ستور ين�شىء جمل�سا اقت�صاديا واجتماعيا ورقيا:
هلل �أع�ضاء الت�أ�سي�سية با�ستحداث املادة  ،207والتى تن�شىء جمل�سا اقت�صاديا واجتماعيا،
وك�أنه حدث عظيم �سيح�سن من �أحوال النا�س االقت�صادية واالجتماعية ،لكن مبطالعة هذا
الن�ص جند �أنه جمرد كيان ا�ست�شارى ي�ستطلع ر�أى املجل�س ،وبالتاىل ف�إن ر�أيه ا�ست�شارى ميكن
الأخذ به ،وميكن جتاهله ،وكان من ال ْأويل الن�ص على �أن يقوم هذا املجل�س بو�ضع جميع
اال�سرتاتيجيات التى تتعلق باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية و�أن يكون الهيئة العليا لكل ما
يتعلق ب�شئون العدالة االجتماعية ،كما فعل فى املادة  212من الد�ستور ب�ش�أن �إن�شاء الهيئة العليا
ل�شئون الوقف ،ون�ص على �أنها تنظم كل م�ؤ�س�ساته العامة واخلا�صة وت�رشف عليها وتراقبها
وت�ضمن التزامها ب�أمناط �أداء �إدارية واقت�صادية.
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 – 19الد�ستور يتيح حماكمة عمال الإنتاج احلربى والعاملني املدنيني بالقوات
امل�سلحة �أمام الق�ضاء الع�سكرى:
ن�صت املادة  198من الد�ستور على“ :وال يجوز حماكمة مدنى �أمام الق�ضاء الع�سكرى
�إال فى اجلرائم التى ت�رض بالقوات امل�سلحة ،ويحدد القانون هذه اجلرائم ”..وبالطبع تثري
ق�ضية حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء الع�سكرى كثريا من ال�شجون والأمل؛ نظرا للمعاناة والقمع
والقهر الذى �شهده الثوار �أمامها ،وقد كان هناك مطالب قبل الثورة �أن تكون حماكمات
العاملني املدنيني فى القوات امل�سلحة ،والعاملني فى م�صانع الإنتاج احلربى �أمام الق�ضاء
العادى؛ باعتباره القا�ضى الطبيعى فى عالقات العمل ،وكان الطموح �أن ين�ص �رصاحة على
�أن كل ق�ضايا العمال فى هذا ال�ش�أن ال تنظر �إال �أمام الق�ضاء العادى ،لكن جاء الد�ستور ون�ص
�رصاحة على �أن كل اجلرائم التى تتعلق بالقوات امل�سلحة تنظر �أمام الق�ضاء الع�سكرى ،و�أحال
للقانون حتديد هذه اجلرائم ..وكان الطموح �أن تكون هناك �ضمانة د�ستورية ،حتمى ه�ؤالء
العمال �أمام جهة عملهم ،وت�ضمن لهم حماكمات عادلة ومن�صفة ،ويكفل لهم فيها كامل حقوق
الدفاع �إال� ،أن الد�ستور �أحال الأمر للقانون على عك�س مطالب العمال؛ فمثال �إ�رضاب عمال
الإنتاج احلربى� ،أو قيامهم ب�إن�شاء نقابة عمالية� ،أو حدوث تلف لأي منتج رغما عن �إرادة
العامل ،ميكن اعتبار ذلك جرمية تتعلق بالقوات امل�سلحة وتكون املحاكمة ب�ش�أنها �أمام الق�ضاء
الع�سكرى.
 –20الد�ستور يتيح احل�صول على قرو�ض خارجية ،واالرتباط بالتزامات مالية
دون مناق�شة جمتمعية:
( )1املادة  120من الد�ستور تتيح لل�سلطة التنفيذية االقرتا�ض� ،أو احل�صول على متويل،
�أو االرتباط مب�رشوع يرتتب عليه �إنفاق مبالغ من اخلزانة العامة للدولة ملدة مقبلة بعد موافقة
جمل�س النواب” ،وهو ما يع�صف مبطالب الإف�صاح العام عن �رشوط �أى قر�ض �أو �أى
التزامات مالية على الدولة ،و�رضورة فتح نقا�ش جمتمعى حولها قبل موافقة ال�سلطة التنفيذية
�أو الربملان خا�صة �أن ال�شعب هو الذى �سيتحمل تكلفة هذه الديون �أو االلتزامات ،وكان من
الأف�ضل �أن يكون الن�ص على النحو التاىل“:ال يجوز توقيع �أى اتفاقيات جتارية �أو ا�ستثمارية،
�أو اتفاقيات احل�صول على القرو�ض �أو املنح� ،أو االرتباط مب�رشوع يرتتب عليه �إنفاق
مبالغ من اخلزانة العامة للدولة ملدة مقبلة �إال بعد الإف�صاح عن كامل �رشوطها للر�أى العام،
ومناق�شتها مع منظمات املجتمع املدنى ،وموافقة جمل�س النواب عليها”.
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فريدة مقار *

تعليما لال�ستعباد»
تعليما للحرية و�إما
«التعليم ال يكون حمايدا؛ ف�إما �أن يكون
ً
ً
وا�ضحا
تعك�س هذه املقولة امل�أثورة للرتبوي الربازيلي ذائع ال�صيت باولو فريري موق ًفا
ً
من النظم التعليمية احلديثة التي قام مبناق�شتها يف كتابه الرائد «تعليم املقهورين» ال�صادر عام
.1970تت�سم فل�سفة باولو فريري الرتبوية بكونها فل�سفة ثورية يف املقام الأول ،وب�أنها تقوم
على مبد�أ �إثارة الوعي (� )Conscientizationأو بث روح املبادرة يف الفعل .وقد ارتبطت
فل�سفة فريري ارتباطا وثيقا بالقهر ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي الذي عا�رصه يف موطنه
الربازيل وغريه من بلدان �أمريكا الالتينية التي عانت من الديكتاتورية ونظم احلكم الع�سكرية
خالل القرن الع�رشين .جدير بالذكر �أن توظيف نظريات «فريري» الرتبوية الراديكالية
يف الربازيل �أدت �إىل نفيه خارج البالد؛ وذلك لأن منهجيته تقوم علي مبادئ �إثارة الوعي،
والتغيري والتمرد مما يهدد النظام االجتماعي وال�سيا�سي القائم.
*

باحثة مبركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

رواق عربي العدد 63

42

مظاهر ال�سلطوية فى مواد التعليم بالد�ستور امل�صري

ولقد توقع الرتبويون امل�رصيون �أن يج�سد الد�ستور-الذي قامت ب�صياغته اجلمعية
الت�أ�سي�سية ومت الت�صويت عليه يف ا�ستفتاء �شعبي خالل دي�سمرب  -2012روح و�أهداف ثورة
 25يناير ،وبخا�صة يف املواد املتعلقة بالتعليم .كان الأمل يف �أن ين�ص الد�ستور على تر�سيخ
واحرتام مبادئ تعليمية تليق باحلدث التاريخي الذي مرت به م�رص وتعزز روح املبادرة،
وحتث علي النقد والإبداع ،وتقوم ب�إ�صالح جذري للنظام التعليمي امل�رصي.
وفيما مل يحظ نظام التعليم بن�صيب كاف من الإ�صالح الت�رشيعي �أثناء الفرتة االنتقالية؛ ف�إنه
مل يتبق �سوى ن�صو�ص الد�ستور لرت�سم مالمح وفل�سفة نظام التعليم يف م�رص ما بعد الثورة.
وكانت من �أبرز املواد الد�ستورية املثرية للجدل يف امل�سودة الأوىل للد�ستور التي ن�رشت
بال�صحافة يف �أكتوبر  ،2012مادة تن�ص على تعريب املناهج التعليمية .حيث اعترب الدكتور
رجعيا «�أثبت ف�شله يف الكثري من البلدان مثل
توجها
�رشيف يون�س �أن هذا الن�ص ميثّل
ً
ً
�سوريا( )..وحتي يف �أملانيا يقوم العلماء بن�رش �أعمالهم باللغة الإجنليزية حيث ميكنهم ذلك من
اال�شتباك باملجتمع العلمي الدويل»(.)1
وجه الدكتور خالد فهمي انتقاداته للجزء اخلا�ص بتعريب العلوم يف هذا الن�ص،
كما ّ
واعتربه ملي ًئا بامل�شكالت؛ حيث الحظ �أنه قد غاب عن وا�ضعي املادة حتديد الغاية من تعريب
العلوم .ور�أى فهمي �أنه «دون حتديد املق�صود من تعريب العلوم لن نتمكن ،كمجتمع ي�ستخدم
الد�ستور فى حتديد �أهدافه ،من النهو�ض بالعلوم وال حتى باالرتقاء باللغة العربية»(.)2
أي�ضا انتقد ذوو االحتياجات اخلا�صة غياب الإ�شارة �إليهم يف املواد املتعلقة بالتعليم يف
� ً
الد�ستور اجلديد .ويف الوقت نف�سه انتقد بع�ض املعلمني املواد املتعلقة مبحو الأمية الأبجدية،
وو�صفوها باملتوا�ضعة نظرا للفرتة الطويلة (� ١٠سنوات) التي يحددها الد�ستور من �أجل الق�ضاء
عليها .و�أخريا انتقد كثريون عدم تخ�صي�ص ن�سبة حمددة من الناجت القومي وزيادة املوازنة
العامة للتعليم؛ حيث يعني بقاء الن�سبة كما هي ،دون زيادتها ،ا�ستمرار تدهور املنظومة
التعليمية امل�رصية.
ونظرا لتمرير امل�سودة الأخرية من الد�ستور؛ ف�إنه يتوجب علينا �أن نلقي نظرة �أعمق 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  .1971ويرجع اختيار د�ستور  1971لعقد املقارنة
معه؛ كمحاولة ال�ستي�ضاح مدي التقدم الذي �أحرزته ن�صو�ص الد�ستور اجلديد املتعلقة بالتعليم.
كما اخرتنا �إجراء مقارنة مع د�ستور الربازيل ملا ُعرف عنه باحتوائه على ن�صو�ص تت�سم
بالدميقراطية فيما يخ�ص التعليم..
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ويف هذا الإطار� ،سيقوم املقال بالرتكيز على ثالثة م�ؤ�رشات لل�سلطوية يف املواد املتعلقة
بالتعليم .وهي :فر�ض هوية واحدة وتر�سيخ مفهوم الدولة الأبوية؛ وتخ�صي�ص مواد �إلزامية
أخريا هيمنة املركزية على امل�ؤ�س�سة التعليمية .حيث تتفاعل كل هذه العنا�رص
باملناهج التعليمية؛ و� ً
لتظهر مالمح الدولة التي ر�سمتها اجلمعية الت�أ�سي�سية؛ خا�صة �أن كل من امتلك زمام ال�سلطة
د�أب على ا�ستخدام النظام التعليمي يف ت�أ�سي�س وت�شكيل فكر الأجيال ال�صاعدة وحتديد طبيعة
عالقتها بالدولة؛ وذلك مبا يحقق �أهدافه ال�سيا�سية.
مالمح ال�سلطوية فى املواد املتعلقة بالتعليم:
رغم بع�ض االدعاءات ف�إن حتديد مالمح ال�سلطوية يف الد�ساتري لي�س بالأمر ال�سهل؛ حيث
�إن كثريا من د�ساتري الدول الديكتاتورية والع�سكرية تبدو يف املطلق وك�أنها ت�صون احلقوق
واحلريات ،وحترتم مواطنيها .و�أ�سباب هذه الظاهرة متعددة ،منها احتياج بع�ض هذه
الأنظمة �إىل مواد تقدمية يف د�ساتريها لإ�ضفاء ال�رشعية على ممار�ساتها القمعية ،ومنها �أي�ضا
�سعي بع�ض الدول القمعية لتجميل �صورتها �أمام املجتمع الدويل ،وغريها من الأ�سباب التي
جعلت د�ستورا مثل الد�ستور امل�رصي لعام  ١٩٧١ين�ص يف مادته الثالثة على �أن «ال�شعب هو
م�صدر ال�سلطات» دون �أن ترتجم هذه املادة على �أر�ض الواقع.
ولقد دفعت هذه الظاهرة كال من جامي�س ميلتون من مركز امل�ؤ�س�سات والأ�سواق
والتكنولوجيا للدرا�سات املتقدمة بايطاليا ،و�أوزاك الكينز من جامعة تك�سا�س ،وتوم
جينزبورج من كلية القانون جامعة �شيكاغو �إىل �إعداد ورقة بحثية بعنوان «حمتوى الد�ساتري
ال�سلطوية» مت تقدميها يف م�ؤمتر عقد يف كلية القانون بجامعة �شيكاغو يف �أكتوبر  ٢٠١١عن
«ال�سلطوية يف الد�ساتري» .وقد تو�صل ه�ؤالء الباحثون القانونيون �إىل �أن حمتوى الد�ساتري
تعبريا عن واقع املجتمعات ،التي تطبق فيها هذه الد�ساتري،
يف الدول ال�سلطوية يكون �أكرث
ً
فيما يتعلق باملقومات الأ�سا�سية للدولة ،يف حني تعاين هذه املجتمعات عدم تفعيل الن�صو�ص
أي�ضا �إىل �أن الد�ساتري
الد�ستورية التي يفرت�ض �أنها ت�صون احلقوق واحلريات ،كما تو�صلوا � ً
ً
ان�ضباطا من الد�ساتري الدميقراطية،
ال�سلطوية تت�سم ب�أن �صياغة موادها تكون ف�ضفا�ضة ،و�أقل
و�أن عدد املواد املخ�ص�صة للحقوق واحلريات يكون حمدودا ،وهو ما ينعك�س بو�ضوح على
و�ضعية حقوق الإن�سان واحلريات ،وكذلك على حجم ال�صالحيات التي حتظى بها ال�سلطة
التنفيذية.
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و�إذا 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 �أن د�ستور  2012يحتوي على عدد �أكرب
من املواد التي ت�صون حق التعليم .فهو يحتوي على  ٧مواد متعلقة بالتعليم ب�صورة مبا�رشة،
بالإ�ضافة �إىل مادتني متعلقتني بالتعليم ب�صورة غري مبا�رشة ،يف حني كان د�ستور  ٧١يحتوي
على  ٦مواد فقط تتعلق باحلق يف التعليم.
هكذا قد يبدو للوهلة الأوىل �أن الد�ستور اجلديد ي�صون حق التعليم �أكرث من الد�ستور
ال�سابق� ،إال �أن النظر يف د�ساتري دول �أخرى مثل الربازيل ي�شكك يف �صحة هذا اال�ستنتاج،
حيث ت�صل املواد املتعلقة بالتعليم �إىل ع�رش مواد يف غاية التف�صيل ،فيظهر الد�ستور احلايل
وك�أنه مق�رص .وبعيدا عن م�س�ألة عدد املواد التي تتطرق للتعليم فالأهم هو النظر يف مالمح
ال�سلطوية يف حمتوى هذه املواد.
 –1الوظيفة الأبوية للدولة وفر�ض هوية واحدة
تن�ص املادة  11من الد�ستور اجلديد على �أن« :ترعي الدولة الأخالق والآداب والنظام
العام وامل�ستوي الرفيع للرتبية والقيم الدينية والوطنية ،واحلقائق العلمية ،والثقافة العربية،
والرتاث التاريخي واحل�ضاري لل�شعب؛ وذلك وفقا ملا ينظمه القانون» ،كما تن�ص املادة 71
على �أن« :تكفل الدولة رعاية الن�شء وال�شباب ،وت�أهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا
وبدنيا ونف�سيا واجتماعيا واقت�صاديا ،ومتكينهم من امل�شاركة ال�سيا�سية الفاعلة» ،و ُتلزم املادة
 60اجلامعات ب�أن تقوم «بتدري�س القيم والأخالق الالزمة للتخ�ص�صات العلمية املختلفة».
وتكمن مظاهر ال�سلطوية يف هذه الن�صو�ص يف الدور الذي مينحه الد�ستور للدولة يف تربية
املواطنني طبقا «للقيم والأخالق» ،والت�أكيد يف �أكرث من مادة على هذا الدور الت�أديبي والأبوي
الذي من املفرت�ض �أن تلعبه الدولة امل�رصية جتاه املجتمع من خالل امل�ؤ�س�سات التعليمية .الالفت
هنا هو الدور ال�سلطوي اجلديد الذي تلعبه الدولة من خالل امل�ؤ�س�سات التعليمية وغريها،
والذي يت�ضح حني املقارنة بني املادة  11من د�ستور  ٢٠١٢وبني املادة املوازية لها يف د�ستور
.1971
�إذ تن�ص املادة  ١٢من د�ستور  1971على �أن« :يلتزم املجتمع برعاية الأخالق وحمايتها،
والتمكني للتقاليد امل�رصية الأ�صيلة ،وعليه مراعاة امل�ستوى الرفيع للرتبية الدينية والقيم اخللقية
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والوطنية ،والرتاث التاريخي لل�شعب ،واحلقائق العلمية ،وال�سلوك اال�شرتاكي ،والآداب
العامة ،وذلك يف حدود القانون .وتلتزم الدولة باتباع هذه املبادىء والتمكني لها».
ولقد قام د�ستور  ٢٠١٢بكل و�ضوح با�ستبدال كلمة «الدولة» بكلمة «املجتمع» يف هذه املادة
بالأخ�ص ،وجعل الدولة الراعي الأول للقيم والأخالق وهو الدور الذي لي�س من حق الدولة
ٍ
معاد ملبادئ التعددية حيث يعترب �أن هناك
وال املجتمع �أن يلعباه علي �أي حال .وهذا التوجه
هوية واحدة تليق باملجتمع الذي من املفرت�ض �آن يت�رصف وفقا «للقيم والأخالق» و�أنه علي
الدولة �أن ترعي التزام كل �أفراد املجتمع بهذه ال�صورة )3(.ولقد �أ�شار العديد من الرتبويني
�إىل �أن ا�ستخدام العبارات الف�ضفا�ضة مثل «القيم والأخالق» يفتح الباب على م�رصاعيه �أمام
�إ�ساءة ا�ستخدام هذه العبارات من �أجل فر�ض ال�سيطرة على املواطنني ،ومن �أجل مترير قيم
معينة من خالل النظام التعليمي ،بدال من االهتمام بالإبداع وحماية حرية التعبري والتحليل
النقدي وغريها من القيم واحلقوق واحلريات التي كان ال بد لها �أن حتظى باالعرتاف واحلماية
يف د�ستور م�رص ما بعد الثورة.
وامللفت هنا �أي�ضا غياب ن�ص يحدد هدف التعليم ،مما يوحي ب�أن هدف التعليم يقت�رص على
تعليم القيم والأخالق .تتقارب هذه الن�صو�ص مع ن�صو�ص �أخرى م�شابهة لها يف د�ساتري
ا�ستبدادية؛ كد�ستور �شيلي عام  ١٩٨٠الذي و�ضعه الديكتاتور الع�سكري بينو�شيه حيث تن�ص
املادة  ،١١على �أن« :ال تو�ضع �أي قيود على حرية التعليم �إال القيود املتعلقة بالأخالق والقيم
والتقاليد احلميدة والنظام العام والأمن القومي» .وكلها عبارات ف�ضفا�ضة غري من�ضبطة،
تفتح الباب �أمام �سيطرة الدولة على املنظومة التعليمية وحدها ،وتقوي�ض حرية الإبداع؛ بحجة
احلفاظ على «النظام العام» �أو «القيم احلميدة».
وعند مقارنة كل هذه املواد باملواد الواردة يف د�ستور الربازيل احلايل يت�ضح مدي �سلطوية
د�ستور م�رص اجلديد ،حيث تن�ص املادة  ٢٠٥من د�ستور الربازيل على �أن « التعليم يحظى
بالت�شجيع والتعزيز ،وهو حق للجميع وواجب على الدولة والأ�رسة ،مع تعاون املجتمع،
بهدف حتقيق التنمية الكاملة للإن�سان  ،و�إعداده ملمار�سة مواطنته وت�أهيله للعمل».
كما تن�ص املادة  ٢٠٦من د�ستور الربازيل على ما يلي:
يتم توفري التعليم على �أ�سا�س املبادىء التالية:
 )١تكاف�ؤ �رشوط احل�صول عليه وموا�صلة الدرا�سة.
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 )٢حرية التعلم والتدري�س والبحث والتعبري عن الفكر والفن واملعرفة.
 )٣تعددية �أفكار التدري�س ومفاهيمه ،وتعاي�ش م�ؤ�س�سات التدري�س العامة واخلا�صة معا.
وميتاز د�ستور الربازيل فيما يخ�ص التعليم بتو�ضيح الهدف من وراء التعليم ،وهو «حتقيق
أي�ضا بالتو�ضيح الذي يقدمه عن �أ�س�س التعليم التي تعتمد
التنمية الكاملة للإن�سان» ،كما ميتاز � ً
على مبادئ حرية التعليم ،وتعددية الأفكار التعليمية وغريها من املبادئ التي تنم عن توجهات
ومالمح دميقراطية وحتررية وتقدمية فيما يتعلق بالتعليم.
 -2تخ�صي�ص مواد �إلزامية
تت�ضح توجهات الدولة ال�سلطوية يف املواد املتعلقة بالتعليم يف د�ستور م�رص � ٢٠١٢أي�ضا من
خالل املواد الإلزامية التي ن�ص عليها الد�ستور يف املادة  ٦٠على النحو التايل:
«اللغة العربية مادة �أ�سا�سية فى مراحل التعليم املختلفة بكل امل�ؤ�س�سات التعليمية .والرتبية
الدينية والتاريخ الوطنى مادتان �أ�سا�سيتان فى التعليم قبل اجلامعى بكل �أنواعه .وتلتزم
اجلامعات بتدري�س القيم والأخالق الالزمة للتخ�ص�صات العلمية املختلفة».
لي�س غريبا �أن ين�ص الد�ستور على مواد تعليمية حمددة تكون �إلزامية يف مراحل التعليم
املختلفة ،ولكن املده�ش هو �إ�ضافة مادة «التاريخ الوطني» كمادة �أ�سا�سية.
فما هى قيمة �إ�ضافة مادة التاريخ الوطني كمادة �إلزامية؟ القراءة الأوىل للن�ص قد ال تقلق
البع�ض حيث �أن مادة التاريخ يف غاية الأهمية من �أجل تكوين �أجيال من الطالب ُملمني بتاريخ
وطنهم ،لكن اخلوف هنا من ا�ستخدام مادة التاريخ لرت�سيخ قراءة خا�صة بالدولة والنظام
احلاكم للأحداث التاريخية .واجلدير بالذكر �أن هذه املادة الدرا�سية كانت ُت�ستخدم تاريخيا من
�أجل تر�سيخ قراءة واحدة حمددة للتاريخ .وغالبا ما ت�سهم هذه القراءة يف ت�أكيد �رشعية النظام
احلاكم ،وكذلك يف ن�رش �أفكار معينة ُتعبّ عن توجهات النخبة احلاكمة بطريقة �أو ب�أخرى.
ويف ظل غياب �أي توجه لتغيري منط تدري�س مادة التاريخ ومناهجها الدرا�سية يف املراحل
التعليمية املختلفة ،بحيث تتحول من �أداة لل�سيطرة على قراءة ال�شعب لتاريخه �إىل �أداة حتليلية
تثري النقا�ش وتطرح الأ�سئلة؛ ف�إن هذا يفتح الباب �أمام احتماالت �إ�ساءة ا�ستخدام النظام احلاكم
لهذه املادة يف تر�سيخ �رشعيته..
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منوذجا
جدير بالذكر هنا �أن د�ستور الربازيل احلايل،فيما يتعلق باملواد الإلزامية ،يعطي
ً
جي ًدا لد�ستور يوفر خيارات �أكرث دميقراطية �أمام �صناع املناهج التعليمية؛ حيث ين�ص يف املادة
 ٢١٠علي:
•حتدد مناهج درا�سية متثل ح ًدا �أدنى من �أجل املدار�س االبتدائية مبا يكفل توفري تعليم
�أ�سا�سى موحد ،واحرتام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية.
•تدري�س الدين اختيارى ويتم تدري�سه خالل �ساعات العمل العادية للمدار�س االبتدائية
العامة.
•التعليم الإبتدائى العام يتم باللغة الربتغالية ،ويكفل للجماعات املنحدرة من �أ�صل
هندى ا�ستخدام لغاتها املحلية و�أ�ساليب التعلم اخلا�صة بها.
واملثري يف هذه املادة هو امل�ساحة الوا�سعة التي يعطيها الد�ستور ل�صناع املناهج يف عملية
ال�صياغة ،وهذا ال يعني عدم وجود �أي �ضوابط .فكما تو�ضح املادة يجب على املناهج �أن متثل
ح ًدا �أدين لكفالة تعليم �أ�سا�سي موحد واحرتام القيم الثقافية ،ولكنه مينح اجلماعات املنحدرة
من �أ�صول هندية احلرية يف ا�ستخدام لغتهم املحلية و�أ�ساليب التعلم اخلا�صة بهم .ويعترب هذا
نوعا من �أنواع املقرطة للمناهج والأ�ساليب التعليمية؛ حيث يعك�س املنهج التوجهات والهويات
املختلفة التي تتعاي�ش يف املجتمع الربازيلي ،بدال من �أن يعك�س توجها واحدا ترعاه الدولة
وتعززه .ويف هذا الإطار ،ميكن لنا �أن نتخيل الرثاء الذي كان نظامنا التعليمي �سيحظى به
�إذا كان الد�ستور اجلديد يتيح ا�ستخدام املواطنني يف النوبة اللغة النوبية يف تعليم �أطفالهم� ،إىل
جانب اللغة العربية التي هي اللغة الر�سمية للدولة.
 -3مركزية املنظومة التعليمية
معظم النظم التعليمية ال�سلطوية تفر�ض منظومة مركزية من �أجل ال�سيطرة على �أفراد
املجتمع وخلق �أ�س�س واحدة وهوية واحدة ي�سري عليها املجتمع ب�أكمله .ويحفل د�ستور م�رص
اجلديد بكثري من املواد التي تف�سح املجال �أمام تر�سيخ مركزية املنظومة التعليمية ،وبذلك يفتح
الباب �أمام �سيطرة الدولة على الأفراد .واحلديث عن مركزية املنظومة التعليمية يحتم علينا
النظر يف جتارب دول �أمريكا الالتينية ب�شكل عام ويف جتربة دولة الربازيل ب�شكل خا�ص .ففي
�أعقاب �سقوط الأنظمة الدكتاتورية يف كثري من هذه الدول حدث توجه وا�سع نحو الالمركزية
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يف التعليم؛ وذلك من �أجل حتقيق عدة �أهداف� ،أهمها رفع فعالية �إدارة املنظومة التعليمية حيث
�إن متكني املحافظات �أو املديريات من �إدارة �شئون التعليم يحد من البريوقراطية وي�سهم يف
�رسعة �صنع القرار و�رسعة تطبيقه علي �أر�ض الواقع .كما �أن التوجه نحو الالمركزية ي�سهم
يف �إعادة توزيع م�سئولية الإدارة املالية على املديريات واملحافظات مما يقلل من �صور الف�ساد،
وي�سهل عملية امل�ساءلة� .أي�ضا ت�ؤدي الالمركزية يف التعليم �إىل مقرطة املنظومة التعليمية وذلك
من خالل �إ�رشاك قطاع �أعر�ض من املجتمع يف حتديد �سيا�سات التعليم ،مما يرفع من جودته.
أي�ضا �أنها ت�ؤدي �إيل حوار جمتمعي حقيقي مع �أ�صحاب
ومن �سمات الالمركزية يف التعليم � ً
ال�ش�أن بهدف رفع جودة التعليم؛ فبدال من اتخاذ القرار يف غرف مغلقة يف العا�صمة ،يقوم
�أهايل املنطقة �أو املديرية ،باال�شرتاك مع املدر�سة والهيئة التعليمية املخت�صة ،بو�ضع �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�ص يف املادة  ٢٠٧على
�أن “يكون للجامعات ا�ستقالل تعليمي وعلمي و�إداري ومايل خا�ص ب�إدارة املمتلكات ،ومتتثل
ملبد�أ عدم الف�صل بني التدري�س والبحث والإر�شاد”.
وتن�ص املادة  ٢١١على �أن:
يتعاون االحتاد والواليات واملنطقة االحتادية والبلديات فى تنظيم نظمها التعليمية اخلا�صة
بكل منها .ينظم االحتاد نظام التعليم االحتادي واخلا�ص بالأقاليم ،وميول امل�ؤ�س�سات التعليمية
العامة االحتادية ،وتكون له ،فى ال�شئون التعليمية ،وظيفة �إعادة توزيع ووظيفة تكميلية،
وذلك ل�ضمان ت�ساوى فر�ص التعليم ،ووجود م�ستوى من جودة التعليم ميثل حد ًا �أدنى ،من
خالل تقدمي امل�ساعدة التقنية واملالية للواليات وللمنطقة االحتادية وللبلديات.
•تعمل البلديات على �أ�سا�س الأولوية فيما يتعلق بالتعليم االبتدائي وبتعليم الأطفال.
•تعمل الواليات واملنطقة االحتادية على �أ�سا�س الأولوية فيما يتعلق بالتعليم االبتدائى
والثانوي.
•حتدد الواليات والبلديات ،فى ت�شغيلها لنظمها التعليمية� ،أ�شكاال للتعاون ،وذلك
ل�ضمان تعميم التعليم الإلزامى.
وفيما يتعلق بتمويل التعليم تن�ص املادة  ٢١٢من د�ستور الربازيل على �أن:
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يخ�ص�ص االحتاد� ،سنوياً ،ما ال يقل عن  ،%18وتخ�ص�ص الواليات واملناطق االحتادية
والبلديات على الأقل  ،%25من الإيرادات ال�رضيبية ،مبا ي�شمل تلك الناجمة عن التحويالت،
ملوا�صلة التعليم وتطويره ،ال تعترب ح�صة الإيرادات ال�رضيبية ،املحولة من االحتاد �إىل
الواليات واملناطق االحتادية والبلديات� ،أو املحولة من الواليات �إىل البلديات التابعة لها،
�ضمن احل�سابات املعنية يف هذه املادة.
وكما هو وا�ضح ف�إن هذه املواد ت�ضمن التمكني املايل وال�سيا�سي للمحليات واملحافظات
فيما يخ�ص التعليم وتخ�صي�ص ن�سب حمددة للإنفاق على التعليم وو�ضع خطة حمكمة لتنفيذ
الإ�سرتاتيجية التعليمية العامة للدولة.
وبالرغم من �أن الن�ص املتعلق با�ستقالل اجلامعات ال يحدد ن�سبة الإنفاق �إال �أنه ي�ؤكد على
وو�ضوحا من املواد املوازية
متيزا
اال�ستقالل املايل والإداري والتعليمي .وهي مواد ُتعد �أكرث ً
ً
لها يف د�ستور م�رص اجلديد الذي ين�ص يف املادة  59على �أن “ :حرية البحث العلمي مكفولة.
واجلامعات واملجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي م�ستقلة ،وتخ�ص�ص لها الدولة
ن�سبة كافية من الناجت القومي”.
حيث نالحظ هنا الغياب التام لتفا�صيل هذا اال�ستقالل ،فهل �سيكون للجامعات ا�ستقالل
حقيقي من التداخالت الأمنية؟ كيف �سيتم اختيار ر�ؤ�ساء اجلامعات وعمداء الكليات؟ كيف
نتحدث عن “اال�ستقالل” دون التطرق �إىل �ضمانات اال�ستقالل املايل للجامعات؟ كل هذه
ت�سا�ؤالت يتجاهل الن�ص الد�ستوري امل�رصي الإجابة عنها ،وبالتايل يفتح الباب �أمام ا�ستمرار
الو�ضع احلايل دون تغيري حقيقي ..وت�ضاف �إىل ذلك املواد الأخرى التي ت�شري �إىل ا�ستمرار
املركزية يف املنظومة التعليمية بل وتو�سيع نطاقها مقارنة بالو�ضع قبل الثورة� .إذ تن�ص املادة
 ٥٨على �أنُ “ :تعنى الدولة بالتعليم الفني ،وت�شجعه ،وت�رشف على التعليم بكل �أنواعه،
وتخ�ص�ص له ن�سبة كافية من الناجت القومي” .كما تن�ص املادة  ٢١٤على �أن“ :يخت�ص املجل�س
الوطنى للتعليم والبحث العلمى بو�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية للتعليم بكل �أنواعه وجميع مراحله،
وحتقيق التكامل فيما بينها ،والنهو�ض بالبحث العلمى ،وو�ضع املعايري الوطنية جلودة التعليم
والبحث العلمى ،ومتابعة تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية”.
يت�ضح من خالل قراءة هاتني املادتني التوجه اجلديد نحو املركزية يف التعليم ،وتو�سيع
نطاق فر�ض ال�سيطرة من ِق َبل الدولة ،خا�صة �إذا متت املقارنة بني هاتني املادتني ود�ستور
 ١٩٧١الذي ال يحتوي على �أي مواد ت�شري �إىل مركزية املنظومة التعليمية امل�رصية.
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و�أخريا ولي�س �آخرا ف�إن الد�ستور اجلديد ين�ص يف املادة  ٥٣علي �أن“ :ينظم القانون النقابات
املهنية ،و�إدارتها على �أ�سا�س دميقراطى ،وحتديد مواردها ،وطريقة م�ساءلة �أع�ضائها عن
�سلوكهم فى ممار�سة ن�شاطهم املهنى وفق مواثيق �رشف �أخالقية .وال تن�ش�أ لتنظيم املهنة �سوى
نقابة مهنية واحدة”.
وهذا الن�ص يحد من �إمكانية ت�أ�سي�س املعلمني لأكرث من نقابة م�ستقلة .ونذكر يف هذا ال�سياق
�أنه يف �سبتمرب  ،٢٠١٢قامت نقابة املعلمني امل�ستقلة بتنظيم �إ�رضاب للمعلمني .وكانت �أحد �أبرز
املطالب �إ�رشاك املعلمني يف عملية و�ضع املناهج والقوانني اخلا�صة باملنظومة التعليمية .ومن
خالل هذه املادة الد�ستورية املعيبة تنجح الدولة يف احلد من قوة النقابات التي تطالب ب�إ�رشاك
قطاع �أعر�ض من املجتمع يف �سيا�سات التعليم؛ مما يعترب جزءا من التوجه الأ�صيل الذي يت�ضح
يف العديد من مواد الد�ستور من �أجل فر�ض مركزية النظام التعليمي.
و�إذا عدنا ملقولة باولو فريري امل�شهورة حول �أن” التعليم ال يكون حمايدا ،ف�إما �أن يكون
تعليم ًا للإ�ستعباد” ي�صعب علينا تقبل فكرة �أن منظومة التعليم التي قامت
تعليما للحرية و�إما
ً
ً
اللجنة الت�أ�سي�سية للد�ستور بر�سم مالحمها يف الد�ستور اجلديد توفر تعليما من �أجل احلرية؛
حيث �إن دالئل ال�سلطوية تظهر يف ثالثة عنا�رص على الأقل وهي فر�ض الدور الأبوي للدولة
وفر�ض هوية واحدة ،وو�ضع مواد �إلزامية يف الد�ستور ،وتر�سيخ مركزية نظام التعليم.
من خالل مقارنة بع�ض املواد بد�ستور الربازيل مت التو�صل �إيل �أن الد�ستور امل�رصي اجلديد
يحتوي علي عنا�رص تثري �شكوكً ا قوية �إزاء جدية تعهدات احلزب احلاكم ب�إ�صالح املنظومة
التعليمية ،مبا يحقق �أهداف وروح ثورة  25يناير رغم زيادة عدد املواد املتعلقة بحق التعليم
مقارنة بد�ستور .1971
د�ستورا معيبا؛ حيث كان يتطرق لق�ضية التعليم
ال جدال يف �أن د�ستور  ١٩٧١كان
ً
ب�سطحية ،وكان يت�سم بدرجة كبرية من ال�سلطوية .لكننا الآن ب�صدد د�ستور به عدد �أكرب من
املواد اخلا�صة بالتعليم لي�س بغر�ض �إ�صالح املنظومة التعليمية مبا يحقق للمجتمع حرية التفكري
والنقد والتعبري والإبداع؛ بل من �أجل فر�ض ال�سيطرة على املجتمع ،وو�ضع نظام تعليمي
�سلطوي ي�ؤدي يف نهاية املطاف�-إذا مت تطبيقه علي �أر�ض الواقع� -إىل اال�ستعباد.
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ا�ستبداد الأغلبية..
الإ�سالميون وتقوي�ض حقوق الإن�سان*
معتز الفجريي**

1مل ت�ؤد الثورات العربية حتى الآن �إىل بزوغ دميقراطيات تقوم على احرتام حقوق
الإن�سان واحلريات الفردية .فازت الأحزاب الإ�سالمية بال�سلطة عن طريق �صناديق االقرتاع
يف تون�س وم�رص ،ولكن مفهوم الإ�سالميني املتناق�ض عن حقوق الإن�سان يعزز اخل�صو�صية
الثقافية ،ويقو�ض 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�ضافة
�إىل حزب النه�ضة يف تون�س .تقوم هذه الدرا�سة بتحليل مواقف تلك الأحزاب الإ�سالمية فيما
()1
يخ�ص منظومة حقوق الإن�سان الدولية من واقع برجمها وممار�ساتها العملية.

* ن�رشت هذه الدرا�سة باللغة الإجنليزية يف �أكتوبر  2012بوا�سطة مركز الأبحاث  FRIDEيف �إ�سبانيا يف �إطار م�رشوع
 GREENبدعم من املفو�ضية الأوروبية .وح�صل مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان على ت�رصيح برتجمة الدرا�سة
ون�رشها يف (رواق عربي).

* * باحث دكتوراة يف القانون ،كلية الدرا�سات ال�رشقية والأفريقية يف جامعة لندن.
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منذ �سقوط بن علي ومبارك� ،شارك الإ�سالميون يف تون�س وم�رص بفعالية يف العملية
االنتقالية ،وجنحوا يف الو�صول �إىل ال�سلطة ال�سيا�سية؛ فحزب احلرية والعدالة وحزب النه�ضة
هما حاليا �أكرب حزبني �سيا�سيني يف م�رص وتون�س ،و�أ�صبح حزب النور �أكرب ثاين كتلة �سيا�سية
يف �أول انتخابات برملانية بعد الثورة امل�رصية.
حر�ص الإ�سالميون يف براجمهم ،وت�رصيحاتهم و�أدبياتهم على �إظهار �أن معتقداتهم ال
تتعار�ض مع املنظومة الدولية حلقوق الإن�سان؛ �إال �أن الدالئل ت�شري �إىل �أن منظومة حقوق
الإن�سان الدولية �ستكون بالفعل معر�ضة للخطر حتت حكم تلك الأحزاب بر�ؤيتها املتناق�ضة
للحقوق؛ حيث يتفاوت الإ�سالميون يف �آرائهم بخ�صو�ص حقوق الإن�سان ،والتي ترتاوح ما
بني املواقف املت�شددة واملنهج الإ�صالحي� ،إال �أنهم ف�شلوا يف تطوير منهج مرتابط ومت�سق ب�ش�أن
حقوق الإن�سان .مل يتخل الإ�سالميون بعد عن هدف �إن�شاء دول �إ�سالمية ،تقوم على اعتماد
ال�رشيعة الإ�سالمية كقانون للدولة ،فهم يرف�ضون الدولة «املدنية» �أو العلمانية التي تبقى على
حياد جتاه جميع الأديان والتي تعتمد على مفهوم املواطنة وامل�ساواة �أمام القانون.
يف ظل احلما�س احلايل لدعم احلكومات الإ�سالمية ،يجب �أال ين�سى �صانعو القرار الغربيون
الن�ضال امل�ستمر منذ فرتة طويلة للم�سلمني والعرب الليرباليني واملدافعني واملدافعات عن حقوق
الإن�سان وعن ق�ضية عاملية حقوق الإن�سان� .إذا مت اختزال الدميقراطية �إىل �إجراء انتخابات
دون توفري �ضمانات للحفاظ على حقوق الإن�سان الفردية ،و�سيادة القانون ،ومبد�أ الف�صل
بني ال�سلطات؛ فال يوجد ما مينع ظهور ا�ستبداديني جدد يح�صلون على الأغلبية ال�سيا�سية عرب
�صناديق االقرتاع ،ويهم�شون حقوق الأقليات .ومل يكن هذا ما طمح و�سعى �إليه الثوار
العرب.
يوجد عدد من الأ�سئلة املهمة واملتعلقة بتقييم �سجل حقوق الإن�سان للأحزاب الإ�سالمية :ما
هو و�ضع حقوق الإن�سان يف ال�رشيعة الإ�سالمية ب�شكل عام قبل انتخابهم؟ وما هي التعهدات
التي قدمتها الأحزاب الإ�سالمية ب�ش�أن حقوق الإن�سان الأ�سا�سية؟ �إىل �أي درجة تتفق ر�ؤى
هذه الأحزاب مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ومع معايري حقوق الإن�سان املعرتف بها دوليا؟
كيف كان �أداء الأحزاب الإ�سالمية داخل احلكومة فيما يخ�ص حقوق الإن�سان؟ و�أخريا؛ ماذا
يعني التناق�ض الإ�سالمي بخ�صو�ص حقوق الإن�سان مل�ستقبل املجتمعات العربية ،وعالقاتهم مع
�رشكائهم الدوليني؟
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الإ�سالم ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان و�ضرورة الإ�صالح الديني:
ي�شري م�صطلح الإ�سالموية (� )Islamismأو الإ�سالم ال�سيا�سي (� )Political Islamإىل
«�إعادة ت�أكيد دور الإ�سالم يف جمايل احلياة العام واخلا�ص»� )2(.إن احلركات والأحزاب
الإ�سالمية التي يتم تناولها يف هذه الدرا�سة هي تلك املنظمات ال�سيا�سية التي تقوم بـ»التعبئة
()3
والتحرك يف املجال ال�سيا�سي من خالل ن�رش العالمات والرموز اخلا�صة بالتقاليد الإ�سالمية».
احلركات الإ�سالمية متنوعة يف ا�سرتاتيجياتها وتف�سريها للرتاث القانوين الإ�سالمي .ميكن �أن
ترجع تلك االختالفات �إىل التطور التاريخي والتنظيمي لتلك احلركات ،بالإ�ضافة �إىل ال�سياق
()4
يفرق ب�سام طيبي بني الإ�سالميني اجلهاديني
االجتماعي ال�سيا�سي املتغري الذي يعملون به.
ّ
الذين ي�ستخدمون العنف وبني الإ�سالميني املتم�أ�س�سني (،)Institutional Islamists
فاملجموعة الأوىل ت�ستخدم العنف للو�صول �إىل �أهدافها ال�سيا�سية ،واملجموعة الثانية ت�سعى
�إىل حتقيق �أهدافها عن طريق و�سائل �سلمية ،وامل�شاركة يف العمليات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات
()5
الر�سمية.
اليوم ،الإ�سالميون املتم�أ�س�سون هم فاعلون �سيا�سيون م�ؤثرون يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،فلقد جنحوا يف اكت�ساب �أكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات الربملانية يف كل من تون�س،
وم�رص ،واملغرب يف عام  2011و .2012جماعة الإخوان امل�سلمني يف �سوريا تعد �أي�ض ًا
ال رئي�سي ًا يف املعار�ضة ال�سورية ،ومر�شح الإخوان امل�سلمني حممد مر�سي �أ�صبح م�ؤخرا
فاع ً
�أول رئي�س مدين منتخب مل�رص� .أما يف ليبيا ،فق ف�شل الإ�سالميون يف حتقيق النجاح االنتخابي
نف�سه الذي حققه �أقرانهم يف تون�س وم�رص؛ �إال �أنهم طرف م�ؤثر يف الأحداث.
�إن ازدياد النفوذ ال�سيا�سي للأحزاب الإ�سالمية يف املنطقة �أثار خماوف على امل�ستويني املحلي
والدويل بخ�صو�ص مدى التزامهم العملي باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان .قبل فرتة طويلة
من اندالع الثورات العربية� ،أعرب العديد من املراقبني للحركات الإ�سالمية عن ت�شككهم يف
جدية التزام الإ�سالميني بحقوق الإن�سان والدميقراطية الليربالية )6(.قام بتعزيز تلك املخاوف
التجارب ال�سابقة للحكم الإ�سالمي وتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف عدد من البلدان مثل �إيران،
وباك�ستان ،وال�سودان ،و�شمال نيجرييا ،و�أفغان�ستان()7؛ نظرا ل�شعبية الأحزاب الإ�سالمية يف
العديد من الدول الإ�سالمية ،دعا حمللون �آخرون �إىل �إدماج الإ�سالميني ال�سلميني يف العملية
()8
ال�سيا�سية ك�أداة الجتثاث التطرف وت�شجيع االعتدال.
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قبل الثورات ،كانت الأحزاب الدينية حمظورة يف م�رص وتون�س� ،إال �أنها ظلت نا�شطة
داخل املعار�ضة ال�سيا�سية بدرجات متفاوتة .يف م�رص ،ومنذ عام � ،1984أبدى نظام مبارك
ت�ساحم ًا ن�سبي ًا مع امل�شاركة ال�سيا�سية للإخوان امل�سلمني ،وح�صل �أع�ضاء الإخوان امل�سلمني على
مقاعد يف الربملان �سنة  1984و 1987ك�أع�ضاء م�ستقلني يف الربملان ،وقاموا �أي�ضا بال�سيطرة
على النقابات املهنية واالحتادات الطالبية .تعر�ض الإخوان حلملة �أمنية خالل الت�سعينيات،
وخالل عامي  2000و 2005ظهر الإخوان امل�سلمون مرة �أخرى ككتلة معار�ضة قوية داخل
الربملان .ويف تون�س ،كان حزب النه�ضة ،والذي كان معروف قبل عام  1989بـ»االجتاه
ال �سيا�سي ًا مهم ًا خالل الثمانينيات ،ومت حظره وقمعه ب�شكل منهجي يف تون�س
الإ�سالمي» ،فاع ً
بعد عام  .1989عا�ش العديد من قيادات حزب النه�ضة يف املنفى ،وبعد �سقوط مبارك وبن
علي ،ازدهر الإخوان امل�سلمون وحزب النه�ضة يف امل�شهد ال�سيا�سي يف م�رص وتون�س.
ظهر �أي�ضا فاعلون �إ�سالميون �آخرون ،ففي م�رص ،ال�سلفيون واحلركات اجلهادية ال�سابقة
القائمة على العنف ،مثل اجلماعة الإ�سالمية ،قاموا بت�أ�سي�س �أحزاب �سيا�سية .بعد عقود من
البقاء بعيدا عن ال�سيا�سة ب�شكلها الر�سمي ،قرر ال�سلفيون اال�ستفادة من املجال ال�سيا�سي املفتوح
يف حقبة ما بعد مبارك وامل�شاركة يف ال�سيا�سة .متثل جمعية الدعوة ال�سلفية يف الإ�سكندرية،
والتي ت�شكل مظلة تنظيمية كبرية لل�سلفيني يف م�رص ،القاعدة االجتماعية الأ�سا�سية حلزب
النور )9(.و�أ�صبح ال�سلفيون يف تون�س �أي�ضا وا�ضحني يف احلياة العامة� ،إال �أنهم بعك�س �أقرانهم
يف م�رص مل ي�شاركوا يف انتخابات ما بعد الثورة .يف  30مار�س  ،2012مت �إن�شاء �أول حزب
()10
�سلفي تون�سي؛ بهدف خو�ض االنتخابات الربملانية املقرر �إجرا�ؤها يف ربيع عام .2013
تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية كما يتم تف�سريها من قبل الإ�سالميني يهدد من فر�ص احرتام
معايري حقوق الإن�سان العاملية يف م�رص وتون�س .ك�شفت درا�سة مقارنة حديثة حول �إدماج
ال�رشيعة الإ�سالمية يف الأنظمة القانونية للدول امل�سلمة عن �أن «عدد ًا من االنتهاكات ترتبط
ب�شكل مبا�رش باملعايري واملمار�سات القائمة على الرتاث الكال�سيكي للفقه الإ�سالمي )11(».يرى
امل�سلمون الليرباليون �أن تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان والنظام الد�ستوري احلديث
يف البلدان امل�سلمة لن يتحقق �إال �إذا قام العلماء امل�سلمون باالنخراط يف �إ�صالح جذري لل�رشيعة
الإ�سالمية مبفهومها التقليدي .يقول املفكر ال�سوداين عبد الله النعيم �إن مناهج ا�ستنباط الأحكام
من امل�صادر ال�رشعية كما تبلورت يف الفقه الإ�سالمي هي نتاج فهم ب�رشي؛ وبالتايل ميكن
للم�سلمني مراجعتها على مدار التاريخ على �ضوء التغريات املختلفة )12(.عالوة على ذلك،
رف�ض العديد من املفكرين امل�سلمني فكرة اعتماد ال�رشيعة الإ�سالمية كقانون للدولة ،فعلى �سبيل
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املثال يقول القا�ضي امل�رصي حممد �سعيد الع�شماوي �إن كلمة ال�رشيعة يف القر�آن تعني ال�سبيل �أو
ال قانونيا مكثف ُا بوا�سطة الفقهاء
الطريق �إىل الله �أو الإ�سالم� ،إال �أن م�صطلح ال�رشيعة �أخذ مدلو ً
امل�سلمني يف القرن الثاين للإ�سالم )13(.وي�ؤكد النعيم �أن الدولة العلمانية �رضورية يف الإ�سالم،
ويو�ضح �أن الإ�سالميني تغا�ضوا عن فروق ذات داللة بني الدولة القومية احلديثة واملجتمع
الإ�سالمي ما قبل احلداثة .تاريخي ًا كان االجتهاد يف حتديد حمتوى ال�رشيعة الإ�سالمية وتطبيقها
جمال عمل الفقهاء والق�ضاة يف �إطار من التنوع الفقهي بعيد ًا عن تدخل ال�سلطة املركزية؛ لكن
�صناعة القانون يف الدولة القومية احلديثة �أ�صبحت جمال عمل الدولة وم�ؤ�س�ساتها .التزام
امل�سلمون الأوائل بال�رشيعة كان ينبع ب�شكل طوعي من قناعاتهم و�إميانهم ،دون احلاجة �إىل
الإكراه .ووفقا للنعيم ،ف�إن �أي قانون تطبقه ال�سلطة املركزية يف الدولة احلديثة هو دائم ًا
قانون علماين ،وال ميكن �أن يو�صف ب�أنه �إ�سالمي لأن امل�سلمني �سوف يختلفون دائم ًا يف تف�سري
()14
الن�صو�ص الدينية ،و�سيعك�س هذا القانون بال�رضورة توجهات النخبة احلاكمة.
�إن احرتام معايري حقوق الإن�سان الدولية و�ضمان املواطنة القائمة على امل�ساواة هو �أمر
�أ�سا�سي للتعاي�ش ال�سلمي للمجتمعات الدينية والعرقية والثقافية املتعددة يف املجتمعات العربية.
لذا فمن اخلط�أ �أن تعترب املنا�رصة من �أجل حقوق الإن�سان العاملية مبثابة فر�ض لقيم غريبة على
امل�سلمني ،فامل�سلمون ال يحملون جميعا ر�ؤية واحدة ب�ش�أن مكانة الدين يف املجال العام ،وذلك
�إىل جانب �أن العديد من املفكرين امل�سلمني والفاعلني يف جمال حقوق الإن�سان يدعمون ب�شكل
()15
متزايد معايري حقوق الإن�سان الدولية ،والإ�صالح الإ�سالمي ،والدولة العلمانية.
الأ�س�س الأيديولوجية:
�إن درا�سة املناق�شات الأيديولوجية والربناجمية للإخوان امل�سلمني ،وحزب النور ،وحزب
النه�ضة ميكن �أن توفر نظرة ثاقبة ب�ش�أن االلتزامات النظرية لتلك الأحزاب بخ�صو�ص حقوق
الإن�سان ،وميكن �أي�ضا �أن تلقي ال�ضوء على ر�ؤيتهم حول العالقة بني الدين والدولة.
يحتل بع�ض الق�ضايا �أهمية خا�صة يف النقا�شات اخلا�صة بالتزام الإ�سالميني بحقوق الإن�سان
والدميقراطية .وت�شمل تلك الق�ضايا دور وطبيعة الدولة؛ وتعريف حقوق الإن�سان؛ والعالقة
بني ال�رشيعة والتعددية؛ وامل�ساواة بني الرجل واملر�أة؛ وحدود احلرية الدينية؛ وحقوق
املواطنني غري امل�سلمني؛ ودرجة القيود املفرو�ضة على حرية التعبري.
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الدولة املدنية:
يرى الإ�سالميون �أن مفهومهم لل�رشيعة كقانون للدولة متوافق مع الدولة الد�ستورية
الدميقراطية ،و�أ�شار العديد منهم �إىل �أنهم ي�سعون لإقامة «دولة مدنية ذات مرجعية �إ�سالمية»،
ولي�س دولة دينية �إال �أن الفرق بني الدولة الدينية والدولة املدنية من وجهة نظر الإ�سالميني،
ملتب�س وال يعالج خماوف حقيقية ،يعرب عنها غري امل�سلمني ،والليرباليون ،ومدافعو حقوق
الإن�سان.
كل من الإخوان امل�سلمني والنه�ضة يعتربون �أنف�سهم جزءا من تيار الإ�سالم ال�سيا�سي
املعتدل الو�سطي .ي�ؤكد حزب النه�ضة التون�سي يف برناجمه �أن احلركة تعتنق فهما م�ستنريا
()16
للإ�سالم ،و�أنها ت�ستفيد من الإجنازات الإن�سانية واحل�ضارية احلديثة من خالل االجتهاد.
يقول حزب احلرية والعدالة وحزب النه�ضة �إن هناك �أحكاما قليلة جدا يف ال�رشيعة ثابتة ال
تقبل االجتهاد؛ لأنها ت�ستند �إىل ن�صو�ص قطعية الثبوت والداللة يف القر�آن وال�سنة ،وباقي
الأحكام يتم ت�أ�سي�سها من خالل االجتهاد يف �إطار القواعد ال�رشعية الكلية ومقا�صد ال�رشيعة
ومبد�أ امل�صلحة )17(.على الرغم من �أن هذا النهج يرتك الباب مفتوحا مل�ساحة وا�سعة من
االجتهاد الإن�ساين ،ف�إنه ال يوفر �أ�سا�س ًا كافي ًا للإ�صالح الديني ،فالعديد مما يطلق عليه الأحكام
الثابتة يف القر�آن وال�سنة غري متوافقة مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،مثل امل�ساواة بني اجلن�سني،
وحقوق غري امل�سلمني ،وحظر العقوبات القا�سية .عالوة على �أن هذا املنهج يرتك ثغرات
عديدة لإ�صدار �أحكام تع�سفية ،تتوقف على مواقف وقيم الهيئات التي توكل �إليهم مهمة تف�سري
ال�رشيعة كقانون للدولة.
ي�شاطر حزب النور ال�سلفي نف�س وجهة نظر حزب احلرية والعدالة والنه�ضة القائلة �إن
الإ�سالم يقدم �إر�شادات �شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية،
وبالتايل ي�ؤمنون ب�سمو و�سيادة ال�رشيعة )18(.ترجع ال�سلفية عموم ًا �إىل االجتاه الإ�سالمي الذي
يهدف �إىل تنقية العقيدة واملمار�سات الإ�سالمية من خالل العودة �إىل الأ�صول الإ�سالمية،
كما كانت متار�س يف عهد الر�سول وال�صحابة .ميكن تطبيق هذا التعريف على العديد من
الإ�سالميني ،مبا يف ذلك امل�سلمون الإ�صالحيون يف القرن التا�سع ع�رش ،وكذلك الإخوان
امل�سلمون .لكن عادة ما يتم ا�ستخدام م�صطلح ال�سلفية اليوم للإ�شارة �إىل ت�أثر ه�ؤالء ال�سلفيني
()19
باملذاهب الوهابية والظاهرية ،واملعروف عنها بالتف�سري ال�صارم واحلريف للقران وال�سنة.
وقد تعر�ضت جماعة الإخوان امل�سلمون منذ ال�سبعينيات �إىل ت�أثري �سلفي متزايد ،والعديد من
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قادة الإخوان امل�سلمون ينتمون �أي�ض ًا �إىل اجلمعيات ال�سلفية يف م�رص.

()20

تقول جماعة الإخوان امل�سلمني �إنها تهدف �إىل بناء «دولة مدنية ذات مرجعية �إ�سالمية».
( )21ي�ؤكد الإخوان �أن هذا النموذج يختلف جذري ًا عن الدولة الدينية التي عرفتها �أوروبا وقت
الع�صور الو�سطي؛ حيث �إنه يف الدولة الإ�سالمية لن يتم �إعطاء مميزات خا�صة لرجال الدين،
()22
فم�صدر ال�سلطة هو ال�شعب ،و�سيتم تكليف امل�ؤ�س�سات الدميقراطية بحماية تعاليم الإ�سالم.
�سي�ستند الد�ستور على مبادئ ال�رشيعة ،ومهمة ال�شورى يتم تنفيذها عن طريق برملان منتخب
تكون قراراته ملزمة للحاكم ،وي�رشع الربملان وفق ًا ملبادئ ال�رشيعة ،واملحكمة الد�ستورية
()23
العليا ت�رشف على توافق القوانني مع تلك املبادئ.
يتفق حزب النور ب�شكل عام مع حزب احلرية والعدالة على هيكل وطبيعة الدميقراطية
الإ�سالمية املحكومة مببد�أ �سيادة ال�رشيعة ،لكن احلزب يرف�ض م�صطلح «الدولة املدنية»،
خوفا من �أن ي�ستخدم امل�صطلح يف التحايل على تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية )24(.يرف�ض
حزب النور ،مثل حزب احلرية والعدالة ،الدولة الكهنوتية (�أو الدينية) والدولة العلمانية،
وي�ؤكد احلزب �إميانه بالدولة الإ�سالمية الع�رصية الد�ستورية ،والتي من خاللها يتم ممار�سة
الدميقراطية التمثيلية وفقا لل�رشيعة .ووفقا حلزب النور ،تلك الدولة �سوف ت�ستند على الف�صل
()25
بني ال�سلطات ،وا�ستقالل الق�ضاء ،واحرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة.
�إن 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 �أن تتعر�ض للتقييد حتت
ا�سم ال�رشيعة� ،إال �إذا كان هناك �ضمانات د�ستورية وا�ضحة داخل الد�ستور حلماية املواطنني من
تف�سريات تع�سفية حمتملة لل�رشيعة الإ�سالمية .ولكن �إدخال مادة د�ستورية بخ�صو�ص ال�رشيعة
الإ�سالمية يف املقومات الأ�سا�سية للنظام ال�سيا�سي يحدد نطاق املواد الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل
�أن �إعطاء مكانة مميزة يف العملية الد�ستورية والقانونية لدين واحد بعينه يهدد حيادية الدولة
جتاه املعتقدات الدينية ملواطنيها؛ حيث ي�ؤدي ذلك �إىل �إق�صاء الأ�شخا�ص الذين يعتقدون ب�أديان
�أخرى ،مبا �أن ت�رشيع القوانني يتم وفقا للمنطق الديني للأغلبية ال املنطق العقالين القائم على
امل�صلحة املجتمعية املتغرية .عملية الت�رشيع هذه �ستفتقد الو�ضوح وال�شفافية ،فتف�سري ال�رشيعة
�سوف يرتك للأغلبية الربملانية والق�ضاء ،و�سي�سعى كل فاعل �سيا�سي �إىل حماولة �إثبات �أن
فهمه لل�رشيعة هو الأقرب �إىل الإ�سالم.
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الإ�سالميون ي�ؤكدون �أي�ض ًا �أن يف منوذجهم للدولة الإ�سالمية لن يتمكن �أحد من احتكار
تف�سري ال�رشيعة ،و�أن باب االجتهاد مفتوح جلميع امل�سلمني ،لكن الأمر يبدو غري ذلك يف
الواقع العملي لأن االجتهاد امل�سموح به هو ذلك االجتهاد الذي ي�ستند �إىل مناهج ومبادئ فقهية
من �صنع الب�رش .فالإ�سالميون يقولون �إن هناك �أحكاما ثابتة يف ال�رشيعة يف جمال املعامالت
ال لالجتهاد .الأمر الذي ي�ؤكد عليه العديد من امل�ؤ�س�سات يف م�رص مثل املحكمة
لي�ست جما ً
الد�ستورية العليا والأزهر ال�رشيف .يف حني �أنه لي�س هناك قائمة حمددة لتلك الأحكام الثابتة،
�إال �أنه �إذا قام فقيه م�سلم بتطبيق االجتهاد يف �أي من تلك املجاالت ف�سوف يتم اعتباره مرتدا،
حيث �إن ذلك قد يكون مبثابة �إنكار ما هو معلوم من الدين بال�رضورة؛ ولذا ف�إن حتت منوذج
الدولة الإ�سالمية �سوف يتم الأخذ بتف�سري واحد معني للإ�سالم داخل م�ؤ�س�سات الدولة ،و�سوف
تعتمدها الدولة كالتف�سري الأ�صلي واحلقيقي لل�رشيعة .وبالتايل ،ف�إن �أي معتقد ديني يختلف عن
ال�سائد من االجتهاد وال�رشيعة �سوف ي�صنف على �أنه هرطقة.
تفادى حزب النه�ضة الإ�شارة ال�رصيحة �إىل ال�رشيعة كقانون للدولة يف برناجمه ال�سيا�سي،
فهو ين�ص فقط على �أن الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة ،واعتبار الإ�سالم هو املرجع الأعلى،
و�أن جميع برامج احلزب ملتزمة بالقيم الإ�سالمية .وبعك�س نظرائهم الإ�سالميني ،ت�ستخدم
حركة النه�ضة وقادتها م�صطلح «الدولة العلمانية» لكن مع بع�ض التعديالت التي تتوافق مع
منهجهم الإ�سالمي .رئي�س حركة النه�ضة ،را�شد الغنو�شي قال �إن الإ�سالم ميكن �أن يتوافق
مع «العلمانية الإجرائية» ،والتي من خاللها ميكن للدولة و�ضع ال�ضمانات الد�ستورية حلماية
حرية الدين وحرية التعبري؛ للت�أكد من حيادية الدولة جتاه الأديان املختلفة .حيث �إن الدولة
�سوف متتنع عن التدخل يف �أ�سلوب احلياة الديني ملواطنيها ،ف�أدوات الإكراه عند الدولة لن يتم
ا�ستخدامها لفر�ض عادات �أو ممار�سات دينية )26(.يف جمال ال�سيا�سة ،وفقا للغنو�شي ،الدولة
�إ�سالمية يف احلد املتعلق ب�أن الإجراءات التي تتخذها تتفق مع القيم الإ�سالمية بدون �أن تتعر�ض
لو�صاية �أي من امل�ؤ�س�سات الدينية .يقوم الربملان ب�إدارة خمتلف التف�سريات للإ�سالم ب�شكل
()27
�سلمي.
يف احلقيقة نظرية الغنو�شي تهدف �إىل التوفيق بني فكرتني متعار�ضتني بالأ�سا�س ،وهما
احلياد الديني للدولة ،واعتبار الإ�سالم امل�صدر الأعلى للت�رشيع يف الدولة .كما ي�رشح النعيم
�أن املنطق والهدف من وراء ال�سيا�سات العامة �أو الت�رشيع يف الدولة العلمانية ي�ستند �إىل التداول
احلر املفتوح والعقالين الذي ي�ستطيع �أن ي�شرتك فيه عموم املواطنني ،والذي ميكن �أن يقبلوه
�أو يرف�ضوه ح�سب حججهم �أو �أ�سانيدهم ،وهو ال�شيء الذي ال ميكن �أن يحدث عندما يكون
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مرجع العملية الت�رشيعية حمكوما بالدين وال�رشيعة الإ�سالمية.
لدى حركة النه�ضة �أولويات �سيا�سية خمتلفة خالل الفرتة االنتقالية عن نظرائهم يف م�رص،
فال يدعو الربنامج الر�سمي للحزب لتطبيق ال�رشيعة ،والغنو�شي قال �إن حزبه لي�س مهتما يف
هذه املرحلة بتطبيق ال�رشيعة �أو �أن يتم �إدراجها يف الد�ستور .وعلى الرغم من ال�ضغط الذي
ميار�سه ال�سلفيون يف تون�س واملت�شددون يف �صفوف النه�ضة ،فقد وافقت حركة النه�ضة على
مطالب الليرباليني ب�أال يتم ذكر ال�رشيعة يف الد�ستور اجلديد .عو�ضا عن ذلك ،ر�ضيت حركة
النه�ضة باحلفاظ على الإ�سالم كالدين الر�سمي للدولة يف الد�ستور )28(.كان هذا خطوة مهمة يف
تقليل التوتر بني العلمانيني والإ�سالميني .ي�ؤكد الغنو�شي �أن �أولوية احلركة هي دعم احلرية
والدميقراطية يف املرحلة االنتقالية يف تون�س ،والتي يدعي �أنها املحور الأ�سا�سي لل�رشيعة
على كل حال )29(.ومع ذلك ،ف�إن قادة حركة النه�ضة �أكدت يف منا�سبات خمتلفة �أن الإ�شارة
للإ�سالم كالدين الر�سمي للدولة ي�سمح للحزب ب�إقرار قوانني �إ�سالمية ،و�إلغاء �أي قوانني
تتعار�ض مع ال�رشيعة )30(.الأمر الذي ي�ؤكد �أن النه�ضة مل تتخل ب�شكل كامل عن الطموح يف
تطبيق حكم ال�رشيعة ،لكن مت و�ضع هذه امل�س�ألة جانبا الآن للنظر فيها يف مرحلة الحقة ،عندما
تكون احلركة �أكرث ثباتا اجتماعيا و�سيا�سيا.
مفهوم حقوق الإن�سان:
تقر الأحزاب الثالثة من الناحية النظرية بقيمة حقوق الإن�سان واالتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان ،كما ت�ؤكد �أدبيات الإخوان امل�سلمني وحركة النه�ضة يف خالل العقود الثالثة الأخرية
على �أن حماية حقوق الإن�سان وظيفة �أ�سا�سية للدولة الإ�سالمية� )31(.أظهر �أي�ض ًا حزب النور
انفتاح ًا 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 االختالفات تثري
التوترات خا�صة فيما يتعلق مبجاالت 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.
�إن �أ�سا�س حقوق الإن�سان الذي يتبناه كثري من الإ�سالميني ي�ضع الن�صو�ص الدينية وال�رشيعة
الإ�سالمية كم�صدر حلقوق الإن�سان مع تقدير �أقل للعقل والتجربة الإن�سانية يف فهم الن�صو�ص
الدينية .هذا الأ�سا�س ي�صطدم مع �أ�س�س حقوق الإن�سان العاملية .املادة الأويل من الإعالن
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العاملي حلقوق الإن�سان ت�ؤكد �أن كل �شخ�ص ب�رصف النظر عن دينه ميكن �أن يطالب بحقوق
الإن�سان من خالل منا�شدة العقل وال�ضمري الإن�ساين .وعلى الرغم من �أن الدين ميكن �أن ي�شكل
�أ�سا�س ًا حلقوق الإن�سان ،ف�إن هناك تف�سريات دينية تتعار�ض مع ادعاء عاملية حقوق الإن�سان.
ي�ؤكد حزب احلرية والعدالة �أنه ملتزم بحقوق الإن�سان الدولية �رشيطة عدم تعار�ضها
مع ال�رشيعة )33(،وذكر الربنامج االنتخابي للرئي�س مر�سي حماية حقوق الإن�سان كما هى
من�صو�ص عليها يف ال�رشيعة والقيم الدينية الأ�سا�سية )34(.يقول حزب النور �إن احلريات العامة
()35
واحلقوق الأ�سا�سية يجب �أن يتم حمايتها وفقا لل�رشيعة الإ�سالمية وثوابت الأمة.
يف العديد من الدول العربية ،كثريا ما يتم ا�ستخدام الإ�شارات الغام�ضة لل�رشيعة واحرتام
القيم الدينية من قبل احلكومات العلمانية والإ�سالميني لت�آكل ال�ضمانات التي يقدمها القانون
الدويل حلقوق الإن�سان .من تقييم الأحزاب الثالثة ،فقط حزب النه�ضة هو الذي ال يخ�ضع
حقوق الإن�سان لقيود مرتبطة بال�رشيعة ،فهو يقول يف برناجمه �أن “االتفاقيات الدولية حلقوق
الإن�سان مت�سقة ب�شكل عام مع �أهداف وقيم الإ�سالم� )36(”.إال �أنه يف منا�سبات �أخرى �أعرب
الغنو�شي وممثلون �آخرون للحزب عن دعمهم للتحفظات الواردة على اتفاقية الق�ضاء على
()38
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة( )37التي عربت عنها الدولة التون�سية �سابقا.
ال�شريعة والتعددية ال�سيا�سية:
قبل ثورات عام  ،2011ركزت احلركات الإ�سالمية ،مثل الإخوان امل�سلمني والنه�ضة،
ب�شكل كبري على احلقوق ال�سيا�سية؛ ب�سبب وجودهم لعقود طويلة يف ظل مناخ قمعي ،كانت
الطريقة الوحيدة للإ�سالميني للبقاء هى امل�شاركة يف النظام ال�سيا�سي عن طريق املطالبة
بحقوقهم ال�سيا�سية .يرى الإ�سالميون �أن التعددية ال�سيا�سية يف الدول الدميقراطية احلديثة هي
�شبيهة بالتعددية يف املدار�س الفقهية يف ال�رشيعة .من وجهة نظر الإخوان امل�سلمني وحزب
النور التعددية ال�سيا�سية يف الدولة الإ�سالمية حمكومة ب�سيادة ال�رشيعة )39(.هذا يعني �أن �أي
حزب �أو جمعية تختلف عن ر�ؤيتهم للإ�سالم ميكن �أن تتعر�ض لقيود �أو للحل ،مبا �أن ال�رشيعة
ت�شكل النظام العام للدولة الإ�سالمية ،و�أنه ال ميكن للم�سلمني �أو غري امل�سلمني اخلروج على
النظام العام .النه�ضة ومفكرها الرئي�سي الغنو�شي �أكدوا على �أن جميع الأحزاب واجلمعيات
ميكن �أن توجد يف ظل الدولة الإ�سالمية ،مبا فيها املتبنية للمذاهب العلمانية وامللحدة )40(.ولكن
من الناحية العملية ،هذا القول يبدو م�شكوكا فيه ،مبا �أن حزب النه�ضة يهدف �إىل جترمي
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بع�ض �أ�شكال التعبري با�سم حماية املقد�سات الدينية فيمكن ب�سهولة �أن تتحول هذه احلجة �إىل �أداة
لإ�سكات الأ�صوات العلمانية والأ�صوات امل�سلمة الليربالية.
امل�ساواة بني اجلن�سني:
ال يف النقا�ش حول الإ�سالم ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان هو حقوق املر�أة.
املجال الأكرث جد ً
وب�شكل عام ،ال ت�ؤمن الأحزاب الإ�سالمية مبفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني على النحو املن�صو�ص
عليه يف االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان� .إن �أع�ضاء وقادة الإخوان امل�سلمني عادة ما
ينتقدون مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
قائلني �إن حقوق املر�أة على امل�ستوى الدويل �أف�سدت القيم والأخالق االجتماعية الإ�سالمية.
()42
( )41وبدال من ذلك ،يقوم الإ�سالميون بالدعوة �إىل الأدوار التكاملية بني الرجال والن�ساء.
هذا يعني �أنه يف الواقع لي�ست كل احلقوق التي يتمتع بها الرجال هي متاحة للن�ساء .هذا الفهم
ي�ؤثر على املواقف التمييزية التي يعتنقها العديد من الإ�سالميني بخ�صو�ص الزواج ،والطالق،
واحلقوق ال�سيا�سية للن�ساء.
يتفق الأحزاب الثالثة على بع�ض اجلوانب القانونية للعالقة بني الرجال والن�ساء يف
ال�رشيعة الإ�سالمية ،ويت�ضمن ذلك م�سئولية الرجال يف تغطية التكاليف املالية لأزواجهن وفقا
ملبد�أ القوامة ،وذلك يف مقابل االمتيازات التي يح�صل عليها الرجال داخل م�ؤ�س�سة الزواج.
ويتفق الثالثة �أي�ضا على �أن الن�ساء يجب �أن يرثن ن�صف ح�صة املرياث املخ�ص�صة لإخوانهن
الرجال ،وذلك �إىل جانب وجوب حترمي زواج الن�ساء امل�سلمات من الرجال غري امل�سلمني.
تلك الآراء القانونية �شائعة بني علماء ال�رشيعة الإ�سالمية ،وت�ستمد �أ�سا�سها من �أحكام وا�ضحة
يف القر�آن وال�سنة ولذلك ،حتى الإ�سالميون الإ�صالحيون مثل الغنو�شي مل يبتعدوا عن تلك
الآراء.
هناك اختالفات ملحوظة بني الأحزاب الثالثة يف فهم جوانب عديدة �أخرى من حقوق
املر�أة ،فحزب النه�ضة ،مثال ،هو �أكرث تقدمية من الإ�سالميني امل�رصيني يف العديد من
املجاالت املثرية للجدل يف حقوق املر�أة .يف م�س�ألة تعدد الزوجات ،ال يعرت�ض النه�ضة على
تقييد ممار�سة تعدد الزوجات لكنه ي�أخذ بالر�أي القائل �إن �إلغاء تعدد الزوجات ال يجب �أن
يكون القاعدة )43(.وعلى العك�س� ،أغلب الإ�سالميني امل�رصيني يرون �أن تعدد الزوجات
م�سموح يف الإ�سالم ،و�أنه ال ميكن �أن يتم و�ضع قيود قانونية عليه طاملا �أن الرجال ملتزمون
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مبعاملة عادلة ومن�صفة لزوجاتهم.

()44

فيما يخ�ص احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة ،ي�ؤكد الإخوان امل�سلمون �أن ال�رشيعة ت�سمح للن�ساء
بالرت�شح يف االنتخابات الربملانية وتقلد املنا�صب العامة ،فيما عدا من�صب رئي�س اجلمهورية.
( )45قبل عام  ،2011كان ال�سلفيون امل�رصيون يرون �أنه ال يجب ال�سماح للن�ساء �أن يرت�شحن
للربملان )46(.راجع كبار العلماء ال�سلفيني هذا املوقف بعد الثورة وبعد �إن�شاء حزب النور،
�إال �أنه من الوا�ضح من الر�أي القانوين للقيادي ال�سلفي يا�رس الربهامي �أن ال�سلفيني قد اتخذوا
هذا املوقف للتوافق مع قانون االنتخابات امل�رصي الذي يتطلب من جميع الأحزاب �أن تر�شح
�سيدة واحدة على الأقل على قوائمها االنتخابية .يقول الربهامي �إن تر�شيح الن�ساء لالنتخابات
الربملانية ب�شكل مبدئي غري م�سموح� ،إال �أنه يقول �إن هذا املوقف ميكن تغيريه ملنع ال�رضر
املعنوي والف�ساد الذي ميكن �أن ينتج من تر�شيح �أ�شخا�ص علمانيني ،والذين يرف�ضون حكم
ال�رشيعة )47(.خالل االنتخابات الربملانية لعام  2011مل ين�رش حزب النور �صور الن�ساء
مر�شحات احلزب على قوائمه االنتخابية ،وبدال من ذلك قام احلزب با�ستبدال �صورهن
ب�صور لورود �أو ل�صور �أزواج املر�شحات .يف املقابل ،ذكر الغنو�شي التابع حلزب النه�ضة
يف كتابه عن احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية �أن الإ�سالم ال مينع الن�ساء من الرت�شح جلميع
()48
املنا�صب العامة ،مبا يف ذلك املنا�صب الق�ضائية ومن�صب رئا�سة اجلمهورية.
حرية الدين:
ت�ؤكد الربامج ال�سيا�سية للأحزاب الإ�سالمية الثالثة �أن حرية الدين هي حق �أ�صيل يف
الإ�سالم ،لكن ت�صور الإ�سالميني عن حرية الدين هو ت�صور خمتلف عما ين�ص عليه القانون
الدويل حلقوق الإن�سان .الر�أي ال�سائد داخل الإخوان امل�سلمني وحزب النور يف م�رص هو
�أن الردة حمظورة ،وميكن �أن ينتج عنها عقوبة الإعدام )49(.ميكن حرمان املتحولني من
الإ�سالم من حقوقهم يف الزواج ،واملرياث ،وح�ضانة الأطفال .يرى بع�ض الفقهاء امل�رصيني
مثل القر�ضاوي والعوا� ،أن عقوبة الردة هي عقوبة تقديرية ،و�أنها لي�ست جزءا من العقوبات
الثابتة يف الإ�سالم� ،إال �أن العديد من الإ�سالميني يعتقدون �أن الردة جرمية خطرية يجب
�أن تعاقب يف الدولة الإ�سالمية .ي�ؤكد الإخوان امل�سلمون وال�سلفيون �أن الإ�سالم هو النظام
العقائدي يف الدولة الإ�سالمية ،و�أن الردة متثل مترد ًا على هذا النظام )50(.خالل النقا�ش
االنتخابي� ،سئل الرئي�س حممد مر�سي حول موقفه من الردة ،وذكر �أن النا�س ميكن �أن
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يغريوا دينهم يف حياتهم اخلا�صة� ،إال �أنه لي�س م�سموحا لهم بالإف�صاح عن هذا التحول من
()51
الإ�سالم بعالنية يف املجال العام.
ويف املقابل ،يقول الغنو�شي التابع حلزب النه�ضة �إن حرية الدين حممية ب�شكل مطلق يف
الإ�سالم ،مبا يف ذلك الردة )52(،ولكنه مل يتطرق �إىل عواقب الردة فيما يتعلق بالأحوال املدنية
للمرتدين .دون وقف العقوبة املدنية للمرتدين ،ف�إن الت�أكيد على حرية العقيدة يكون يف الواقع
الفعلي غري ذي معنى.
حقوق املواطنني غري امل�سلمني:
�أغلبية امل�رصيني من امل�سلمني ال�سنة ،وامل�سيحيون هم �أكرب �أقلية دينية يف م�رص .هناك
طوائف دينية �أخرى مثل البهائيني ،واليهود ،وال�شيعة ،والأحمديني ،والقر�آنيني ،و�شهود
يهوه .م�ؤخرا ،بد�أت الأقليات الدينية ت�شعر بقلق بالغ ب�ش�أن حقوقهم يف امل�ستقبل حتت حكم
الإ�سالميني )53(.على مدى العقدين املا�ضيني� ،أكد الإخوان امل�سلمون يف �أكرث من منا�سبة،
احرتامهم ملبد�أ املواطنة وامل�ساواة بني جميع امل�رصيني ،ولكن حقوق الأقليات الدينية يف فكر
الإخوان امل�سلمني ال تزال م�صدر ًا للقلق.
ن�صت مبادرة الإ�صالح التي قدمها الإخوان امل�سلمون يف عام  2004على �أن “حرية
الدين مكفولة للديانات ال�سماوية املعرتف بها” (وهي امل�سيحية واليهودية ،والذين كثريا ما
يتم الإ�شارة �إليهم بـ”�أهل الكتاب”) )54(.ميكن العثور على قيد مماثل يف برنامج حزب احلرية
والعدالة ،والذي يتحدث عن واجب الدولة يف حماية الأديان ال�سماوية فقط )55(.ذكر قادة
الإخوان امل�سلمني �أن لدى املواطنني غري امل�سلمني الذين ال ي�ؤمنون بالكتب ال�سماوية احلق يف
العي�ش يف م�رص� ،إال �أنه ال ي�سمح لهم بالتعبري عن معتقداتهم الدينية ب�شكل علني� ،أو بناء �أماكن
العبادة اخلا�صة 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�شي املنتمي للنه�ضة
الر�أي ال�صادر من العديد من الفقهاء امل�سلمني ب�أن الديانات الأخرى غري �أهل الكتاب يجب �أن
()58
يتم حمايتهم يف الدولة الإ�سالمية.
يذكر برناجما حزب احلرية والعدالة وحزب النور �أن غري امل�سلمني يجب �أن يطبقوا
القواعد الدينية اخلا�صة بهم يف ال�شئون الدينية و�شئون الأ�رسة� ،إال �أنهما يتفقان على تطبيق
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قوانني الدولة –وهى ال�رشيعة الإ�سالمية -ب�شكل مت�ساو على امل�سلمني وغري امل�سلمني يف امل�سائل
الأخرى .وباملثلِّ ،
املنظر الرئي�سي للنه�ضة الغنو�شي يقول �أي�ضا �إن كل القواعد الإ�سالمية
()59
املتعلقة بالنظام العام يجب �أن تطبق على امل�سلمني وغري امل�سلمني على حد �سواء� .أعرب غري
امل�سلمني يف م�رص عن رف�ضهم �أن حتكمهم ال�رشيعة الإ�سالمية ،ال�سيما فيما يتعلق بالعقوبات
البدنية الإ�سالمية (احلدود).
وبخ�صو�ص احلقوق ال�سيا�سية لغري امل�سلمني ،ف�إن الوثائق الر�سمية التي ن�رشها حزب احلرية
والعدالة والإخوان امل�سلمون بعد الثورة تتجنب مناق�شة حق غري امل�سلمني يف الرت�شح ملن�صب
رئا�سة الدولة .ويف املقابل ،م�سودة الربنامج ال�سيا�سي لعام  2007للإخوان امل�سلمني ا�ستبعدت
غري امل�سلمني ب�شكل ال لب�س فيه من الرت�شح ملن�صبي رئي�س اجلمهورية ورئا�سة الوزراء .تلك
املنا�صب ،وهي ما يطلق عليها منا�صب “الوالية العظمى” ،يجب �أن ي�شغلها رجال م�سلمون.
( )60عقب الثورة� ،أعلن قادة الإخوان امل�سلمني �أن اجلماعة لن تر�شح مر�شحني غري م�سلمني �أو
ن�ساء ملن�صب الرئا�سة� ،إال �أنهم لن يعرت�ضوا �إذا قامت �أحزاب �أخرى بذلك )61(.يف الأدبيات
الفكرية للإخوان امل�سلمني يذكر ب�شكل �رصيح �أن غري امل�سلمني والن�ساء م�ستبعدون من تويل
منا�صب الوالية العظمى )62(.يف تون�س ،قال الغنو�شي �إن العقيدة الإ�سالمية هي �أحد �رشوط
تويل من�صب الرئا�سة ،ولكنه يقول �أي�ضا �إن يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية ،مثل احلفاظ على
الوحدة الوطنية يف املجتمعات متعددة الأديان ميكن رفع هذا ال�رشط� )63(.أو�ضح قادة حزب
النور �أن غري امل�سلمني لن يتم ال�سماح لهم بتويل منا�صب الوالية العظمى يف الدولة الإ�سالمية،
()64
بالن�سبة �إليهم يت�ضمن ذلك من�صب نائب الرئي�س.
حرية التعبري:
�إن تعريف ونطاق حرية التعبري وعالقتها بحرية الدين والأخالق يعترب �إ�شكالية بالن�سبة
لربامج الإ�سالميني .برامج حزب احلرية والعدالة وحزب النور ميل�ؤها الغمو�ض وا�ستخدام
عبارات ف�ضفا�ضة ،ت�سمح بو�ضع قيود على حرية التعبري .على �سبيل املثال ،يقول حزب
()65
احلرية والعدالة �إنه ملتزم بـ»حرية التعبري ب�رشط �أنها حترتم القيم الأ�سا�سية للمجتمع».
ي�ؤكد �أي�ضا حزب احلرية والعدالة العالقة املبا�رشة بني حرية الإبداع الفني واحرتام الأخالق،
وقيم وتقاليد املجتمع )66(.يت�ضمن برنامج احلزب ق�سما خا�صا عن �إ�صالح الإعالم ،والذي
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يحتوي على �أن «ال�صحافة حرة ويجب �أال تخ�ضع لأي �شكل من �أ�شكال الرقابة ،فيما عدا
رقابة ال�ضمري املهني ،وقيم املجتمع والقانون ».وي�ضيف �أن «حرية ن�رش ال�صحف� ،أو
املجالت� ،أو يف �أي منافذ �أخرى مطبوعة �أو �إلكرتونية مكفولة بدون �أي عقبات قانونية �أو
�إدارية ،ما دام هذا املنفذ يحرتم الد�ستور والقانون� ،إىل جانب الأخالق العامة )67(».وباملثل،
ي�ضمن برنامج احلزب احلق يف �إن�شاء قنوات تليفزيونية خا�صة وحمطات �إذاعية ،ب�رشط �أن
يحرتموا القيم املجتمعية ،والأخالق العامة ،و�أكد على �أن الإعالم يجب �أن يحرتم الأديان
ال�سماوية )68(.تلك الإ�شارات لقيم املجتمع واحرتام الأديان ترتك الباب مفتوحا على م�رصاعيه
للتدخل التع�سفي يف الإعالم على �أ�س�س دينية .عالوة على ذلك ،ف�شل حزب احلرية والعدالة
يف حتديد ما هي �أنواع القيود التي ميكن فر�ضها ب�شكل قانوين ،وعلى �أي �أ�س�س .ال يت�ضمن
الربنامج االلتزام بتعديل قانون العقوبات لإلغاء عقوبات حب�س ال�صحفيني ،والتي هي م�صدر
قلق للعديد يف م�رص منذ عقود .يف م�رص ،الإعالم اململوك للدولة كثريا ما مت ا�ستخدامه من
نظام مبارك لأغرا�ض قمعية ،ومن ثم ف�إن برنامج حزب احلرية والعدالة ب�إعادة هيكلة ملكية
الإعالم املطبوع والبث الإعالمي التابع للدولة ل�ضمان ا�ستقالله.
حرية التعبري على الإنرتنت هي �أي�ض ًا هدف للقيود .يهدف حزب احلرية والعدالة �إىل
�إن�شاء جمل�س متخ�ص�ص للإعالم اجلديد ،يوكل �إليه مهام �صياغة مبادئ توجيهية للإعالم
الإلكرتوين؛ حتى يكون عمله م�سرت�شدا بـ”روح الإ�سالم وقيم و�أخالق امل�رشوع احل�ضاري
امل�رصي )69(”.يف حني �أن مهام هذا املجل�س غري حمددة ب�شكل وا�ضح ،يثري هذا املقرتح القلق
ب�سبب القيود التي ميكن �أن تفر�ض على ا�ستخدام الإنرتنت .تعهد حزب احلرية والعدالة
�أي�ضا بتبني قانون جديد خا�ص بجرائم الإنرتنت املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية ،والقر�صنة
الإلكرتونية ،وحماية الأخالق العامة .هذا النوع من القوانني �شائع يف العديد من الدول
الأخرى� ،إال �أن الإ�شارة الغام�ضة حلماية الأخالق العامة ميكن �أن يتم ا�ستخدامها لتقييد
وحجب بع�ض املواقع الإلكرتونية.
ذكر حزب النور �أن حرية التعبري واحلريات الإعالمية يجب �أن تكون مت�سقة مع ال�رشيعة،
والقيم الأ�سا�سية للمجتمع ،واحلفاظ على النظام العام .ي�شري احلزب �إىل �أنه يجب على احلكومة
وم�ؤ�س�ساتها ،مبا يف ذلك وزارة املعلومات� ،أن تعزز الهوية والثقافة الإ�سالمية .هذا املوقف
ال يعك�س التعددية الدينية والثقافية للمجتمع امل�رصي ،بل يثري القلق حول ا�ستخدام حكومة ذات
قيادة �سلفية �إعالم الدولة ب�شكل منهجي ك�أداة لزيادة التعليم الديني الإ�سالمي ،وتعزيز القيم
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الإ�سالمية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يذكر برنامج احلزب ال�سلفي حرية الإبداع الفني مطلقاً.

()70

يقول حزب النه�ضة يف برناجمه �إن حرية التعبري مكفولة ،دون ذكر �أي قيود ب�شكل
�رصيح ،وي�ؤكد �أي�ضا �أن “حرية الإبداع الفني م�صونة ويجب على الدولة �أن ت�رشع القوانني
ل�ضمان ممار�ستها ”.فيما يخ�ص الإعالم ،ي�شري الربنامج ب�شكل عام �إىل “تطور الإعالم من
()71
�أجل �إثراء ال�ساحة الثقافية”؛ لكنه مل يو�ضح كيف �سيتم �إ�صالح الإعالم العام واخلا�ص.
خال�صة القول� ،إن املواقف النظرية للمجموعات الثالث ب�ش�أن ق�ضايا حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية هي مقلقة للغاية ،يف حني �أن النه�ضة يتبنى مواقف �أكرث تقدمية يف العديد من الأحيان،
�إال �أنه يظل غام�ضا يف �أحيان ًا �أخرىُ .رئى كلٌ من الإخوان امل�سلمني وحزب النور مقيدين
ب�شكل �صارخ بخ�صو�ص العديد من حقوق الإن�سان الدولية.
�سجل حقوق الإن�سان للإ�سالميني فى ال�سلطة:
ع�رشون �شهرا منذ بداية حقبة �سيا�سية جديدة يف تون�س وم�رص ،جتارب النه�ضة،
والإخوان امل�سلمني/حزب احلرية والعدالة ،وحزب النور يف منا�صب �سيا�سية يف الربملان و/
�أو احلكومة ت�ستدعي نظرة على �سجلهم العملي يف جمال حقوق الإن�سان .هذا ميكن �أن ي�ساعد
يف �إلقاء ال�ضوء على مدى تنفيذ املواقف املذكورة �أعاله يف املمار�سة ال�سيا�سية.
بعد الو�صول �إىل ال�سلطة ،اهتم الإ�سالميون امل�رصيون بت�أمني مكانتهم ونفوذهم يف النظام
النا�شئ �أكرث بكثري من العمل مع قوى �سيا�سية �أخرى لتعزيز االنتقال للدميقراطية .العديد من
�أفعالهم �أثار ال�شكوك حول التزامهم احلقيقي بالدميقراطية و�سيادة القانون .وعلى الرغم من
�أن حزب النه�ضة �أظهر عقلية ليربالية مبنية على الإجماع خالل الفرتة االنتقالية يف تون�س،
ف�إن ال�سلوك ال�سيا�سي الأخري للحزب وموقفه من بع�ض حقوق الإن�سان مدعاة للقلق.
بح�صولهم على �أغلبية املقاعد يف الربملان� ،سيطر الإ�سالميون امل�رصيون على اجلمعية
الت�أ�سي�سية للد�ستور( )72ورف�ضوا و�ضع جمموعة مبادئ فوق د�ستورية متعلقة بحقوق الإن�سان،
واملواطنة ،واحلكم الدميقراطي .حزب احلرية والعدالة وحزب النور �أكدا بحزم �أن الربملان
املنتخب يجب �أن يكون له ال�سلطات احل�رصية لتعيني �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية ،ولكتابة
الد�ستور مع الرف�ض لأن يكون حلقوق الإن�سان الدولية مركز متميز يف الد�ستور؛ بدعوى �أن
()73
تلك احلقوق تعك�س “قيم ًا غربية”.
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جنح الرئي�س مر�سي يف ت�أكيد �سلطاته على اجلي�ش )74(،ولكن �إىل الآن مل يتم �إجراء �أي
�إ�صالحات لتفادي ت�سيي�س اجلي�ش� .سيطر الإخوان امل�سلمون على الإعالم اململوك للدولة،
وا�ستخدموا قوانني مبارك اخلا�صة بال�صحافة لإ�سكات ال�صحفيني .عالوة على ذلك،
قام الرئي�س مر�سي مبواجهة املحكمة الد�ستورية العليا بااللتفاف حول حكمها ال�صادر بحل
الربملان .ال يرتاح الإ�سالميون يف م�رص �إىل توجهات املحكمة الد�ستورية العليا ،وب�شكل
�أخ�ص مواقفها الأكرث ليربالية يف تف�سري ال�رشيعة الإ�سالمية .واحد من الأهداف املعلنة للرئي�س
مر�سي والإخوان امل�سلمني كان بدعوى �إ�صالح ال�سلطة الق�ضائية ،ت�ضييق اخلناق على �سلطات
املحكمة الد�ستورية العليا )75(.حتتاج املحكمة �إىل �إ�صالحات ل�ضمان ا�ستقالليتها الكاملة ،ولكن
يجب على تلك الإ�صالحات �أال يتم ا�ستخدامها كذريعة لإ�ضعاف دور املحكمة.
مل يف الرئي�س مر�سي بوعده االنتخابي ب�إعادة هيكلة ع�ضوية اللجنة الت�أ�سي�سية لتعك�س
التعددية املجتمعية يف م�رص ،وذلك �إىل جانب ف�شله يف حتقيق وعده بت�شكيل حكومة ائتالفية.
�أ�صبحت ب�صمة الإ�سالميني وا�ضحة على امل�ؤ�س�سات العامة يف ت�شكيل املجل�س القومي حلقوق
الإن�سان .من املعروف �أن بع�ض �أع�ضاء املجل�س يكنون العداء حلقوق الإن�سان )76(،و�أن
واحد ًا منهم كان قد �شارك �سابق ًا يف واقعة �صارخة للتحري�ض على الكراهية والعنف �ضد
()77
امل�سلمني ال�شيعة.
�إن الإ�شارة لل�رشيعة الإ�سالمية يف الد�ستور مل تكن م�س�ألة قابلة للتفاو�ض بالن�سبة للإخوان
امل�سلمني وحزب النور� .أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية من ال�سلفيني حاولوا الت�شديد على الإ�شارة
لل�رشيعة الإ�سالمية يف الد�ستور اجلديد ،واقرتحوا ا�ستبدال “مبادئ” ال�رشيعة بـ“�أحكام”
ال�رشيعة� ،أو الإ�شارة �إىل ال�رشيعة الإ�سالمية ،دون �أي �إي�ضاح �إ�ضايف .رف�ض �أع�ضاء
�آخرون باجلمعية الت�أ�سي�سية ،مبا يف ذلك الإخوان امل�سلمون ،هذا االقرتاح ،و�أ�رصوا على
�إبقاء ال�صيغة امل�ستخدمة يف الد�ستور امل�رصي لعام .1971
اقرتح ال�سلفيون �أن ي�صبح للأزهر ال�سلطة لتف�سري مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية� .ساند
الإخوان امل�سلمون و�أع�ضاء �آخرون كثريون يف اجلمعية الت�أ�سي�سية هذا املقرتح� .إن فكرة
�إعطاء �صالحيات لعلماء الدين لتف�سري ال�رشيعة الإ�سالمية طرحت من قبل يف م�سودة الربنامج
ال�سيا�سي للإخوان امل�سلمون يف عام  ،2007ولكن مت حذفها يف برنامج حزب احلرية والعدالة
يف عام � .2011أكد الإخوان امل�سلمني �أكرث من مرة �أن املحكمة الد�ستورية العليا هي الهيئة
املخت�صة بتف�سري ال�رشيعة الإ�سالمية .وبالتايل ،هذا التغيري يف الر�أي فيما يخ�ص تلك امل�س�ألة
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كان تنازال ملطالب ال�سلفيني� .أثار هذا املطلب غ�ضب قطاع عري�ض من الليرباليني ون�شطاء
حقوق الإن�سان ،والذين اعتربوا ذلك خطوة جريئة يف اجتاه بناء دولة دينية ،حيث يتدخل
()78
علماء الدين يف عمل الهيئات املنتخبة دون اخل�ضوع للم�سائلة.
اجته حزب النه�ضة التون�سي يف ال�شهور الأوىل من املرحلة االنتقالية ملحاولة الو�صول
�إىل ت�سوية �سيا�سية مع الأحزاب العلمانية ،حتى عندما جاءت التنازالت على ح�ساب عنا�رص
مهمة لأ�س�س وركائز احلزب .حيث �أكدت حركة النه�ضة ا�ستعدادها للت�شارك يف ال�سلطة مع
قوى �سيا�سية تون�سية �أخرى ،والرغبة يف �إعداد د�ستور توافقي� .رصح حزب النه�ضة �أي�ضا
باحرتامه حلقوق املر�أة كما هو من�صو�ص عليه يف قانون الأ�رسة التون�سي .كما وافقت النه�ضة
على ترك الن�ص الد�ستوري القائل �إن الإ�سالم الديانة الر�سمية للدولة دون ذكر ال�رشيعة
كامل�صدر الرئي�سي للت�رشيع .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�ضة ت�أجيل امل�سائل ال�سيا�سية ال�شائكة ،والتي يف الغالب ميكن لها �أن تق�سم
املجتمع ال�سيا�سي التون�سي ،وذلك حتى مير البلد بنجاح من املرحلة االنتقالية ال�سيا�سية اله�شة.
على عك�س نظرائهم يف م�رص ،واجه الإ�سالميون يف تون�س معار�ضة قوية من الأحزاب
العلمانية واحلركة الن�سوية� .ضغط ه�ؤالء الفاعلون على احلركة الإ�سالمية وقيادته ال�سيا�سية
لت�أكيد مفهومهم الإ�صالحي لل�رشيعة الإ�سالمية .مل يتخل حزب النه�ضة عن مبد�أ �سيادة
ال�رشيعة ومناهج الفقه الإ�سالمي الكال�سيكي� ،إال �أنه �سعى يف توظيف تلك املناهج للتطوير من
مواقفه حول حقوق الإن�سان .لكن مازال يوجد توتر بني الربنامج الإ�سالمي للنه�ضة وقواعد
حقوق الإن�سان الدولية ،ولكن عندما يقارن هذا مع فكر وممار�سة الإ�سالميني يف م�رص،
قدم حزب النه�ضة �إىل الآن ن�سخة لينة ن�سبيا من الإ�سالم ال�سيا�سي .ا�شرتك القادة ال�سيا�سيون
للنه�ضة من قبل يف احلوار مع قوى �سيا�سية علمانية تون�سية ،وو�صلوا �إىل اتفاق معهم على
العديد من الق�ضايا احل�سا�سة )79(.ومع ذلك ،مت تهديد هذا االتفاق م�ؤخرا و�سط اتهامات من قبل
�رشكائهم ال�سيا�سيني ب�أن حزب النه�ضة 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
()81
مع ال�سلفيني املت�شددين الذين ارتكبوا �أعمال عنف �ضد املثقفني والأن�شطة الفنية.
تعهد رئي�س م�رص ،مر�سي ،باحرتام حق الإبداع الفني وحرية التعبري ،ولكن ال�سجل
القامت يف املمار�سة العملية للإ�سالميني يف هذا املجال قلل من جدية املواقف الر�سمية للإخوان
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امل�سلمني وال�سلفيني .منذ عام  ،1990قام ن�شطاء �إ�سالميون بال�ضغط على نظام مبارك لتقييد
بع�ض �أنواع التعبري املحمية وفقا حلقوق الإن�سان الدولية .مت تقدمي العديد من اال�ستجوابات
الربملانية من �أع�ضاء الإخوان امل�سلمني ،مبا يف ذلك الرئي�س مر�سي نف�سه عندما كان ع�ضو ًا يف
الربملان� ،ضد مطبوعات �صادرة من وزارة الثقافة ووزارة الإعالم والتي اعتربوها م�سيئة
للإ�سالم� .أحد القادة البارزين من جماعة الإخوان امل�سلمني قام م�ؤخرا برعاية �إجراءات
اتخذها الأزهر واحلكومة �ضد احلرية الأكادميية ،وحرية التعبري والإبداع الفني ،م�شريا �إىل
()82
�أن على حرية التعبري �أن حترتم قيم و�أخالق املجتمع.
�شكلت جمموعة من املثقفني ،واملمثلني ،والفنانني ،والروائيني امل�رصيني “جبهة الإبداع
امل�رصي” حلماية احلق يف الإبداع الفني وحرية التعبري� .شعر ه�ؤالء الفنانون بالقلق من �سل�سلة
الق�ضايا املرفوعة �ضد الفنانني امل�رصيني من املحامني الإ�سالميني الذين اتهموهم بالإ�ساءة �إىل
الإ�سالم ورموزه .تعهدت اجلبهة مبحاربة �أي حماوالت لفر�ض الرقابة على الأن�شطة الثقافية
()83
من قبل الإ�سالميني.
مل ي�أخد الرئي�س مر�سي �أي �إجراءات قانونية ل�ضمان حماية الفنانني من تلك الدعاوى
القانونية .ويحتوي م�رشوع الد�ستور اجلديد على مادة جترم ازدراء الأديان ،والر�سول،
وال�صحابة .قدم الأزهر م�رشوع هذه املادة بدعم من الإ�سالميني ،ف�ضال عن القوى ال�سيا�سية
الأخرى )84(.ميكن لهذه املادة ،على �سبيل املثال� ،أن ت�ستخدم ملقا�ضاة امل�سلمني الذين يعتربون
زنادقة من املنظور ال�سني ال�سائد ،مثل امل�سلمني ال�شيعة� .سوف يكون للمادة �أثر �سلبي بعيد
املدى على حرية التعبري وحرية الدين يف النظام امل�رصي النا�شئ.
اتخذ الرئي�س مر�سي وحكومته مواقف �صارمة �ضد الإعالم يف الأ�شهر الأخرية .مت رفع
عدد من الق�ضايا ب�شكل متزايد �ضد �صحفيني بتهمة �إهانة الرئي�س والإخوان امل�سلمني .ويف
الوقت نف�سه ت�سامح الرئي�س مر�سي وحكومته يف اخلطاب التمييزي الذي مار�سه الإعالم
ال�سلفي وبع�ض الإ�سالميني .بدال من العمل على �إعادة بناء ملكية الإعالم الر�سمي كما وعدوا
يف برناجمهم ،ا�ستخدم الإخوان امل�سلمون �سلطتهم ال�سيا�سية يف جملة �أمور لل�سيطرة على تعيني
()85
قادة ال�صحف العامة.
�إن مالحقة ال�صحفيني يف تون�س خالل الأ�شهر القليلة املا�ضية �أثارت ال�شكوك حول التزام
حزب النه�ضة بحرية التعبري .اقرتح “النه�ضة” جترمي الأفعال املرتكبة �ضد حرمة الإ�سالم
يف الد�ستور امل�ستقبلي .يزعم بع�ض املراقبني �أن احلركة قد ا�ست�سلمت ملطالب ال�سلفيني )86(.يف
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غ�ضون ذلك ،ف�شلت يف ردع الإ�سالميني املت�شددين الذين يهددون احلريات العامة وحرية
الإبداع الفني.
من حيث امل�ساواة بني اجلن�سني ،يخ�شى ن�شطاء حقوق الإن�سان يف م�رص �أن يتم الرجوع
عن التعديالت الإ�صالحية ال�سابقة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية حتت حكم الإ�سالميني)87(.
القيادات الن�سائية يف حزب احلرية والعدالة �أدلت بالعديد من الت�رصيحات حول �رضورة تعديل
قانون الأحوال ال�شخ�صية حتى يتما�شى مع ال�رشيعة ،و�أ�رشن �أي�ضا �إىل �أن االتفاقيات الدولية
اخلا�صة بحقوق املر�أة دمرت قيم الأ�رس امل�سلمة .اقرتح �أع�ضاء حزب النور م�رشوعات
قوانني يف برملان ما بعد الثورة تتعار�ض مع حقوق املر�أة� ،أحد تلك امل�رشوعات يهدف �إىل
تخفي�ض �سن الزواج للبنات �إىل  12عاما .ويف �أحد القاءات االنتخابية �أيد الرئي�س مر�سي �أن
ي�صبح الزواج املبكر قانونياً .واقرتح حزب النور �أي�ضا �إلغاء جترمي ممار�سة ختان الإناث،
وهو املوقف املتما�شي مع موقف الإخوان امل�سلمني والذين ي�ؤمنون ب�أن هذه املمار�سة يجب
�أن ترتك وفقا لت�رصف العائالت ،ولكن يجب �أن يقوم بها �أطباء )88(.يف عام  2008و�أثناء
مناق�شة تعديالت قانون الطفل كانت كتلة الإخوان يف الربملان راف�ضة لتجرمي ممار�سة ختان
()89
الإناث ،وقاومت �أي�ض ًا رفع �سن الزواج �إىل � 18سنة.
حر�صت النه�ضة ،بعد �سقوط بن علي ،على طم�أنة الن�ساء التون�سيات �أن حقوقهن املكفولة
يف قانون الأ�رسة لن يتم الرجوع عنها .وافق احلزب على القانون االنتخابي الذي يخ�ص�ص
عددا مت�ساويا من املقاعد للرجال والن�ساء على القوائم االنتخابية للأحزاب .يف �أغ�سط�س
 ،2011رفعت احلكومة التون�سية حتفظاتها على اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة� ،إال �أنها قامت ب�إ�صدار ت�رصيح غام�ض تقول فيه �إن تطبيق االتفاقية يجب �أال ينتهك
الإ�سالم باعتباره الدين الر�سمي للدولة )90(.تعر�ض حزب النه�ضة لهجوم؛ ب�سبب اقرتاحه
ا�ستخدام التعبري “تكامل الأدوار بني الرجل واملر�أة” يف الد�ستور� .أثار هذا املقرتح غ�ضبا يف
�صفوف العلمانيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،والذين خ�شوا �أن يتم ا�ستخدام هذا التعبري
()91
لتربير �أي تراجع م�ستقبلي حلماية املر�أة يف القانون التون�سي.
حقوق الأقليات الدينية تواجها خماطر حقيقية يف ظل م�رشوع الد�ستور اجلديد يف م�رص.
وفقا للمواد الد�ستورية املقرتحة من اجلمعية الت�أ�سي�سية ،ممار�سة حرية الدين مكفولة فقط
للديانات ال�سماوية ،وهذا يعني �أن الأقليات الدينية الأخرى مثل البهائيني �سوف ي�ستمرون يف
احلرمان من حقوقهم الدينية .كانت كتلة الإخوان امل�سلمني داخل برملان � 2005رصيحة يف
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معار�ضتها لالعرتاف بالأقلية الدينية البهائية ،واعتربوا �أن البهائية معتقد فا�سد ال ميكن حمايته
يف جمتمع م�سلم.
املادة الد�ستورية اخلا�صة بال�رشيعة الإ�سالمية تعرتف بحق غري امل�سلمني يف تطبيق قواعدهم
الدينية يف م�سائل الأ�رسة وامل�سائل الدينية .ر�أي العديد من املراقبني هذه املادة كخطوة للأمام
حلقوق غري امل�سلمني ،مبا �أنها املرة الأوىل التي يعرتف فيها الد�ستور بوجود �أديان �أخرى
يف م�رص� .إال �أن هذه املادة تر�سخ للطائفية يف تنظيم الأحوال ال�شخ�صية يف م�رص ،بدال من
وجود قانون مدين جلميع املواطنني ب�رصف النظر عن دينهم .يعاين العديد من امل�سيحيني
من القواعد ال�صارمة للطالق التي تطبقها الكني�سة الأرثوذك�سية والكني�سة الكاثوليكية .حيث
()92
ا�ضطر بع�ض امل�سيحيني �أن يتحولوا للإ�سالم لتجنب القواعد امل�سيحية التي حترم الطالق.
�إن تطبيق قواعد طائفية دينية على قانون الأ�رسة يعني �أن �أع�ضاء كل من املجتمعات الدينية
�سوف يخ�ضعون لقواعد دينية متييزية ،والتي ال تتفق مع حقوق الإن�سان.
مل يحدث حت�سن يف حقوق الأقليات امل�سيحية يف م�رص بعد الثورة .املناخ الديني غري
املت�سامح ،والذي ت�ضاعف ب�سبب ال�سيطرة ال�سيا�سية للإ�سالميني ،عمق خماوف امل�سيحيني.
�شهدت م�رص �سل�سلة من اال�شتباكات الطائفية خالل العام املا�ضي دون �أن تتم معاجلة جذور
امل�شكلة للظلم الذي ت�شعر به الأقليات الدينية .كرر الإخوان امل�سلمون والرئي�س مر�سي نف�س
�أخطاء النظام ال�سابق عندما تعامل مع اال�شتباكات الطائفية كم�س�ألة �أمنية بدال من معاجلة
احلقوق امل�رشوعة للم�سيحيني يف امل�ساواة وعدم التمييز .مطلب �أ�سا�سي مل�سيحيي م�رص هو �أن
يتم رفع القيود القانونية على بناء وترميم الكنائ�س .قدمت احلكومة االنتقالية بقيادة ع�صام
�رشف يف يونيو  2011م�سودة للقانون املوحد لبناء دور العبادة .عار�ض العديد من امل�سيحيني
القانون ،معتربين �أنه مقيد و�أقل من توقعاتهم .يف حني �أكد الإخوان امل�سلمون وحزب النور
�أن �أي تنظيم لبناء دور العبادة يجب �أن يكون متنا�سبا مع عدد امل�سيحيني واحتياجاتهم املحددة،
()93
وبالتايل فهم يرف�ضون وجود قانون موحد لدور العبادة.
تعيني غري امل�سلمني والن�ساء يف املنا�صب ال�سيا�سية العليا هو �أمر مثري للجدل بالن�سبة
للإ�سالميني يف م�رص .تعهد الرئي�س مر�سي ،يف حملته االنتخابية ،بتعيني نائبني له؛ م�سيحي
وامر�أة .اعرت�ض ال�سلفيون على هذا االقرتاح ،والذين اعتربوا �أن من�صب نائب الرئي�س
هو مثل من�صب الرئي�س ،يجب حتى يتواله �شخ�ص �أن يكون م�سلما ذكرا .خ�ضع الرئي�س
مر�سي لل�ضغط وغري ر�أيه ،وقرر تعيني امر�أة وم�سيحي كم�ساعدين للرئي�س وعني قا�ضيا
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بارزا كنائب له.
خال�صة القول� ،إن تناق�ض الإ�سالميني مع �أ�س�س وحمتوى حقوق الإن�سان متت ترجمته �إىل
ممار�سات د�ستورية وقانونية ،تهدد التمتع الكامل ببع�ض حقوق الإن�سان العاملية يف الأنظمة
النا�شئة يف تون�س وم�رص� .إن خربة الإ�سالميني يف ال�سلطة �إىل الآن تظهر �أن مفهومهم عن
الدميقراطية مت تقلي�صه فقط للتناف�س على �صناديق االقرتاع مع تقدير �أقل حلقوق الأقليات،
واحلريات الفردية ،والف�صل ما بني ال�سلطات ،وا�ستقالل امل�ؤ�س�سات العامة� .إذا ا�ستمر هذا
االجتاه� ،سوف يقود الإ�سالميون �أنظمة ما بعد الثورة �إىل �أنظمة تكر�س اال�ستبداد با�سم
الأغلبية ،ولي�س �إىل �أنظمة دميقراطية كما تطلعت �إليها الثورات.
خامتة:
�إن التدقيق يف �سجل حقوق الإن�سان للإ�سالميني �أمر جدير باالهتمام يف هذه املرحلة الدقيقة
من التحوالت ال�سيا�سية يف املنطقة العربية .الإ�سالميون لي�سوا الفاعلني الوحيدين املعادين
حلقوق الإن�سان يف بلدان املنطقة؛ لكن �أظهرت الثورات العربية �أن الثقافة ال�سيا�سية للم�سلمني
لي�ست متجان�سة ،و�أن �شعبية حقوق الإن�سان يف ازدياد .لكن يظل للإ�سالميني ت�أثري كبري على
�شكل اخلطاب الديني ال�سائد .ال�صعود ال�سيا�سي للإ�سالميني يف بلد مثل م�رص منذ ال�سبعينيات
دفع ال�سادات ومبارك لتبني �سيا�سات دينية قمعية ال�سرت�ضاء الإ�سالميني .هذا ال�صعود
�أي�ض ًا �أثر على املجتمع ككل ،واخرتق فكرهم امل�ؤ�س�سات الثقافية ،والإعالمية ،والتعليمية،
والدينية .يعزز الإ�سالميون الن�سبية الثقافية والتيار املحافظ يف املجتمع ب�شكل عام.
مل يكن هناك توقعات ب�أن الإ�سالميني �سوف يحولون م�شهد حقوق الإن�سان يف املنطقة ب�شكل
�إيجابي .لقد �أخفق الإ�سالميون �إىل الآن يف تقدمي نظرية متما�سكة ومت�سقة وممار�سة يف املواءمة
بني برناجمهم الإ�سالمي وحقوق الإن�سان الدولية .ميكن اعتبار مواقف النه�ضة �أكرث 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.
العامل الإيجابي يف كل من تون�س وم�رص هو ازدياد الدائرة الداعمة حلقوق الإن�سان
الدولية يف �صفوف الليرباليني ،والن�شطاء ال�شباب ،واملجتمع املدين .الليرباليون هم مناف�سون
حمتملون للإ�سالميني� ،إن عززوا من قدراتهم التنظيمية والتعبوية ،ميكن �أن يحققوا جناحا
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انتخابيا يف االنتخابات امل�ستقبلية .من ناحية �أخرى يت�صدى املدافعون واملدافعات عن حقوق
الإن�سان ملمار�سات الإ�سالميني يف احلكم ،معلنني التزامهم بعاملية حقوق الإن�سان .يجب �أال
يرتك املدافعون واملدافعات عن حقوق الإن�سان ،والليرباليون الدين لكي يتم اختطافه واحتكاره
من قبل الإ�سالميني .يجب �أن يكون الإ�صالح الإ�سالمي وت�أ�صيل حقوق الإن�سان الدولية يف
اخلطاب الإ�سالمي هدفا ا�سرتاتيجيا .على املجتمع الدويل �أن يت�أكد من �أن احلكومات احلالية
يف املنطقة حترتم حريات التعبري والتنظيم ،تلك احلقوق ميكن �أن ت�ضمن نقا�شا حيويا حول
م�ستقبل حقوق الإن�سان الدولية والدين ،يف مناخ خال من الرتهيب.
بعيدا عن ال�ساحة املحلية ،ميكن �أن نتوقع �أن لتناق�ض الإ�سالميني مع حقوق الإن�سان ت�أثريا
على ال�سياق الإقليمي والعاملي .من املرجح �أن احلكومات العربية بقيادة الإ�سالميني �سوف
حتاول �إثارة نقا�ش حول اخل�صو�صيات الثقافية داخل امل�ؤ�س�سات الدولية حلقوق الإن�سان .من
املتوقع �أن يظهر على ال�سطح ق�ضايا مثل امل�ساواة بني اجلن�سني وازدراء الأديان على امل�ستويني
العاملي والإقليمي .حقوق الإن�سان العاملية املن�صو�ص عليها يف �أطر التعاون الثنائي واملتعدد
الأطراف بني االحتاد الأوروبي ودول جنوب املتو�سط �سوف يطعن فيها على �أ�س�س ثقافية.
بعد تاريخ طويل من االرتياب من الإ�سالميني� ،أ�صبحت الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا
حديثا داعمة لإدماج الإ�سالميني يف العملية ال�سيا�سية .ولكن هذا التغيري يف ال�سيا�سة ينبغي �أال
ي�أتي على ح�ساب احرتام قواعد حقوق الإن�سان الدولية يف البلدان العربية.
ويجب �أال يهم�ش الن�ضال الطويل للم�سلمني الليرباليني وحركة حقوق الإن�سان للتوفيق بني
الرتاث الديني وحقوق الإن�سان الدولية� .إن الدعم ال�سيا�سي الأدبي من جانب الواليات املتحدة
الأمريكية و�أوروبا للم�سلمني الليرباليني واملدافعني واملدافعات عن حقوق الإن�سان الذين
ي�شرتكون يف قيم عاملية م�شرتكة ،البد �أن يكون له الأولوية .يجب �أن ت�ستمر حقوق الإن�سان
الدولية ،وبالأخ�ص امل�ساواة بني اجلن�سني ،وعدم التمييز ،وحرية التعبري ،الإطار املرجعي
بني االحتاد الأوروبي و�رشكائه العرب .وميكن �أن ي�ستفيد االحتاد الأوروبي من اخلربات
املتنوعة للدول امل�سلمة يف جمال احرتام حقوق الإن�سان ،والإ�شارة �إىل �أف�ضل املمار�سات
لت�شجيع الأحزاب الإ�سالمية لتطوير مواقفها القانونية ب�ش�أن اتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية.
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http://ikhwanonline.com/ramadan/Pageview.
aspx?ID=2333&SectionID=9

 .40الإخوان امل�سلمون «وثيقة املر�أة وال�شورى» ،دليلك �إىل جماعة
الإخوان امل�سلمني (القاهرة :اقر�أ� ،)2011 ،ص .307املعني نف�سه �أي�ضا
وا�ضح من برنامج حزب احلرية والعدالة ،حزب احلرية والعدالة،
برنامج احلزب (� ،)2011ص 113-112و�ص31؛ برنامج حزب
النور ( )2011متاح على:
؛http://www.alnourparty.org/page/program_social

ورا�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية اجلزء الأول
(� ،)2011ص.90
 .41را�شد الغنو�شي ،املر�أة بني القر�آن وواقع امل�سلمني ،الإ�صدار الثالث
(لندن :مركز املغرب للبحث والرتجمة� ،)2000 ،ص ،98و�ص.104
 .42الإخوان امل�سلمون و�إ�سالميون م�رصيون �آخرون عادة عار�ضوا
و�ضع قيود على تعدد الزوجات يف تعديالت قانون الأ�رسة عام ،1979
انظر �سامل البهن�ساوي ،قوانني الأ�رسة بني عجز الن�ساء و�ضعف العلماء
(املن�شورة :دار الوفاء� ،)2003 ،ص115
 .43الإخوان امل�سلمون ،وثيقة املر�أة وال�شورى ،دليلك �إىل جماعة
الإخوان امل�سلمني (القاهرة :اقر�أ� ،)2011 ،ص310
 .44يا�رس الربهامي ،فتوى تر�شح املر�أة ملجل�س ال�شعب ،2010 ،متاحة
على:
http://www.salafvoice.com/article.php?a=4821

 .45يا�رس الربهامي ،حكم م�شاركة املر�أة يف املجال�س النيابية،2011 ،
متاحة على:

http://www.salafvoice.com/article.php?a=5710

 .46را�شد الغنو�شي ،املر�أة بني القر�آن وواقع امل�سلمني ،الإ�صدار
الثالث (لندن :مركز املغرب للبحث والرتجمة� ،)2000 ،ص �ص115
.128 .47انظر الفتوى املن�شورة على املوقع الر�سمي لق�سم الدعوة للإخوان
امل�سلمون يف  27مار�س  ،2012متاحة على:
http://www.manaratweb.com/e-print.php?id=1608،

فتاوى م�شابهة مت ن�رشها �سابقا ومتاحة على املوقع .انظر �أي�ضا ر�أي العامل
ال�سلفي امل�شهور يا�رس الربهامي عن الردة يف الإ�سالم 12 ،مايو ،2012
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http://www.youtube.com/watch?v=lL3AhugZ_5E

 .48املرجع ال�سابق.
 .49انظر النقا�ش االنتخابي ،موعد مع الرئي�س ،قناة النهار التليفزيونية،
 18مايو  ،2012متاحة على:

http://www.youtube.com/watch?v=7ReJFzuKONk

 .50را�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية ،اجلزء
الأول (� ،)2011ص �ص.77-72
 .51انظر:
O. Halawa, ‘Egyptian Religious Minorities Fear Rise of Islamists’,
Egyptian Independent, 3 June 2011, available at http://www.
egyptindependent.com/node/462243

متت زيارة املوقع يف  20مار�س .2012
 .52الإخوان امل�سلمون ،مبادرة الإخوان للإ�صالح ،يف دليلك �إىل
جماعة الإخوان امل�سلمني (القاهرة :اقر�أ� ،)2004 ،ص.324
 .53حزب احلرية والعدالة ،برنامج احلزب (� ،)2011ص.154
 .54انظر:

R. Scott, The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and the
Egyptian State (California: Stanford University Press, 2010); M.
Tadros, The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt (London:
)Routledge, 2012

 .55انظر :برنامج حزب النور ( )2011متاح على:

http://www.alnourparty.org/page/program_headers

 .56را�شد الغنو�شي ،حقوق املواطنة ،الإ�صدار الثالث (فريجينيا :املعهد
الإعالمي للفكر الإ�سالمي� ،)1993 ،ص.57-56
 .57املرجع ال�سابق� ،ص.105
 .58الإخوان امل�سلمون« ،برنامج حزب الإخوان» ،املو�سوعة
التاريخية الر�سمية للإخوان ،2007 ،متاحة على:
مت زيارة املوقع يف  15مايو .2012

http://bit.ly/e2JXBE،

M. Tadros, The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt (Lon)don: Routledge, 2012

 .60حممود غزالن ،الإ�سالم هو احلل (القاهرة :دار التوزيع والن�رش
الإ�سالمية.)2006 ،
 .61را�شد الغنو�شي ،احلريات العامة يف الدولة الإ�سالمية اجلزء الأول
(� ،)2011ص.241-235
.62انظر :ت�رصيحات يا�رس برهامي 4 ،يوليو  ،2012متاح على:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=722750&.
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�إدارة التنوع الثقافى فى �شمال ال�سودان..
الأبعاد الدينية والإثنية*
د .حيدر �إبراهيم علي **

مقدمة:
1تراجعت يف الفرتة الأخرية� ،أي بعد انف�صال يوليو ،2011نقا�شات ال�سودانيني اخلا�صة
بالتنوع الثقايف .فقد ثبت عمليا ف�شل فئات عديدة يف ال�شمال واجلنوب ،يف �إدارة التنوع.
وتوقفت –�إىل حد ما -احلوارات حول ق�ضايا مثل الوحدة يف التنوع ،وال�سودانوية،
والهوية ال�شاملة .ويف حقيقية الأمر ،تعي�ش النخب ال�سودانية م�شاعر خمتلطة متباينة من
الإحباط،واحلرية،والده�شة.فقد كان الكثريون ال يتوقعون حدوث االنف�صال بهذه ال�سهولة،
�صحيح �أن الأطراف جميعها كانت تهدد باالنف�صال ،ولكن رغم مرارات النزاع امل�سلح
واخل�سارات الب�رشية الفادحة فلم تخمد الدعوة لوحدة جاذبة بالرتا�ضي� ،أو بالتحايل .ففكرة
ال�سودان اجلديد عند احلركة ال�شعبية وحدوية بامتياز .والنظام الإ�سالمي احلاكم عمل للوحدة،
ولكن بت�صوره الديني ال�ضيق �أي الأ�سلمة الق�رسية ،وما اجلهاد �أو اخرتاق اجلنوبيني �إال بع�ض
* تن�رشرواق عربي هذا املقال بت�رصيح من مبادرة الإ�صالح العربي (.)ARI

* * مدير مركز الدرا�سات ال�سودانية.
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و�سائل هذه الأ�سلمة.
وقد �أ�صابت �سال�سة حدوث االنق�سام و�رسعته االنف�صاليني-يف اجلانبني -ب�صدمة قوية،
رغم الفرحة الظاهرية املفتعلة .فلي�س هناك من ميلك الإجابة عن ال�س�ؤال اجلوهري :ثم ماذا
بعد؟ وبالتايل ،ال يوجد �أي م�رشوع م�ستقبلي ال لدى �أهل الدولة «الوليدة» وال عند �أ�صحاب
الدولة الناق�صة املتبقية .ولي�س فيهم الآن من ميلك م�صريه متاما� ،أو ي�ستطيع �أن ي�ست�رشف حتى
م�ستقبله القريب جدا� .إنهم ميار�سون احلكم ب�أ�سلوب جتارة التجزئة؛ �أو كما يقول ال�سودانيون:
رزق اليوم باليوم.
كثريا ما �أتذكر يف هذه احلالة امل�ؤرخ امل�شهور “�آرنولد توينبي” الذي تنب�أ لل�سودان يف
�ستينيات القرن املا�ضي ،يف كتابه :من النيجر �إىل النيل ،ب�أن يكون هو ونيجرييا ملتقى الثقافات
والأديان والأعراق يف �إفريقيا ،و�أنهما �سيقدمان منوذجا للتعاي�ش ال�سلمي للثقافات املتعددة(.)1
فقد كانت ال�سودان متلك االحتمال الإيجابي لت�أ�سي�س �إدارة تنوع ثقايف �سلمي ،تتعاي�ش �ضمنه
الثقافات والهويات داخل وطن موحد ،م�شع ،وم�ؤثر يف منطقة ا�سرتاتيجية يف قلب العامل.
ومنحه امل�ؤرخون �صفات عدة فهو� :إفريقيا امل�صغرة� ،أو اجل�رس بني �إفريقيا والعرب� ،أو بوتقة
ان�صهار ثقافات عربية و�إفريقية .ولكن يبدو �أن ال�سودان ف�ضّ ل �أن يكون «هام�ش الهام�ش»–
ح�سب تو�صيف «مزروعي» .فقد �أبى �إال �أن يكون �ساحة للحروب الأهلية والنزاعات
الداخلية ،و�صاحب �سجل �أطول حرب �أهلية يف العامل .و ظل ال�سودان بلد الفر�ص ال�ضائعة،
و�ضاقت �إمكانية اخلروج من نفق الأزمات املظلم ،وتعددت مرات الف�شل يف مواجهة حتديات
التاريخ .وقد كان االنف�صال وتق�سيم الوطن ،هو احل�صاد املر واحلتمي ل�سيا�سات الإق�صاء،
والتهمي�ش ،والتع�صب التي مار�ستها النظم احلاكمة منذ اال�ستقالل.
متيزت احلالة ال�سودانية يف الفرتة الأخرية بعالقة عك�سية بني تنامي ال�شعور بالتنوع ،مقابل
تراجع يف ح�سن التعامل مع التنوع والتوفيق يف �إدارته .فقد تناق�ص ال�شعور بالوالء واالنتماء
�إىل دولة قومية موحدة .فالدولة التي مالت للهوية العربية-الإ�سالمية مل تنجح يف تقريب �أو
احتواء اجلماعات املختلفة ثقافيا .بل حدث العك�س متاما ،فقد برزت حركات املطالب الإقليمية
واجلهوية ،وتطورت فكرة الهام�ش واملركز حلد اال�ستقطاب .وبعدت هذه املجموعات عن
االندماج ،مع الت�أكيد على التمايز واالختالف الذي و�صل يف حاالت كثرية �إىل درجة ال�رصاع
والنزاع امل�سلح .هذه هي املعادلة التي حتكم م�ستقبل �إدارة ال�رصاع يف الفرتة املقبلة �إن مل حتدث
حتوالت جذرية يف العقلية واملمار�سات التقليدية التي الزمتنا منذ اال�ستقالل.
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الإق�صائية وتراجعات فكر التنوع الثقافى:
تعترب عملية تزايد الدعوة لتطبيق ال�رشيعة يف ال�سودان ،وتداعياتها على غري امل�سلمني من
�أهم �إ�شكاليات �إدارة التنوع الثقايف .ومن هذه التداعيات دعوات التب�شري والأ�سلمة والتعريب
يف اجلنوب والغرب .وقد بادرت عنا�رص من النخبة ال�شمالية املعتزة بعروبتها �إىل الدعوة
النت�شال اجلنوب من “وهدته” احل�ضارية� ،أو �إخراجه من الظلمات �إىل نور الإ�سالم .وعقب
اال�ستقالل ،ت�شكلت منظمات طوعية و�أهلية للقيام بهذه املهمة .وكان من بني هذه الهيئات
“جلنة التب�شري الإ�سالمي” ،ثم “هيئة �إحياء الن�شاط الإ�سالمي” ،بالإ�ضافة �إىل اجلهود الفردية
للق�ضاة ال�رشعيني ومعلمي املعاهد الدينية الذين عملوا يف اجلنوب والغرب .وتزايد هذا الن�شاط
يف �سبعينيات القرن املا�ضي مع الفورة النفطية وتنامي دور الدول النفطية املحافظة .ومن �أهم
الهيئات التي ظهرت �آنذاك“ :منظمة الدعوة الإ�سالمية” يف عام  ،1978والتي �أعلنت �أهدافها
املتمثلة يف ن�رش الإ�سالم يف �أو�ساط غري امل�سلمني ،ون�رش روح التفاهم والت�سامح بني اجلماعات
امل�سلمة و�أ�صحاب الديانات الأخرى .ومن املعلوم �أن ال�رصاع التب�شريي بني الإ�سالم
وامل�سيحية ال يتعامل مع التنوع الثقايف كو�ضعية ثقافية تلقائية ولكن يعمل على توجيهه بل خلقه
انطالقا من مركزية ثقافية لي�ست بريئة وال بعيدة عن الإح�سا�س بتفوق ثقايف قوامه الدين.
وظل هذا احللم/الوهم يراود عقل النخبة الإ�سالمية وامل�سلمة ،حتى كان االنف�صال الذي �أحدث
انكما�شا وتنازال عن مهمة “التح�ضري” بالتب�شري والدعوة.
تت�سم الفرتة احلالية بتجاهل متعمد لوجود تنوع ثقايف يف �شمال ال�سودان .ويبدي كثري
من الإ�سالميني �سعادة ظاهرية لتخل�صهم من اجلنوب الذي كان ميثل عقبة يف “نقاء” الدولة
�أو امل�رشوع احل�ضاري الإ�سالمي .فقد �أعلن الرئي�س ال�سوداين يف لقاء جماهريي يف �رشق
ال�سودان عقب ت�صاعد امليل لالنف�صال بني اجلنوبيني ،بو�ضوح« :يف حالة انف�صال اجلنوب
�سنقوم بتعديل الد�ستور لذلك ال جمال حلديث عن التعدد الثقايف والإثني» .وتابع الب�شري الذي
دافع �أي�ضا يف خطابه عن �رشطيني ُ�صورا يجلدان امر�أة�« :ستكون �رشيعة الإ�سالم هي امل�صدر
الرئي�سي للد�ستور .و�سيكون الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة ،و�ستكون اللغة العربية هي
اللغة الر�سمية للدولة»( .الإعالم .)2010/12/19
يكرر الإ�سالميون وامل�س�ؤولون تربيرا مفاده �أنه بعد �أن �أ�صبحت ن�سبة امل�سلمني يف ال�سودان
بعد انف�صال اجلنوب تتجاوز  %96من ال�سكان ،مما يعني �أن النا�س متفقون على جوهر
الد�ستور يف املبادئ الأ�سا�سية� ،صارت ال�رشيعة الإ�سالمية هي م�صدر الت�رشيع يف البالد ،وهذا
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ال يعني هدر حقوق غري امل�سلمني ،بل هي مكفولة بالد�ستور ويف ال�رشيعة .ويف حال طرح
�س�ؤال حول م�صري الأربعة يف املائة من معتنقي الأديان الأخرى ،واخلوف من �أن يكون ذلك
عامال لتال�شي ح�ضورهم يف احلكومة خا�صة الأقباط منهم ،ي�أتي الرد معمما ومبهما ،مثل :
«امل�سيحيون والأقباط يتوزعون يف مناطق حمددة يف ال�سودان ،خا�صة يف اجلنوب وجبال
النوبة والنيل الأزرق ،وهم مواطنون لهم جميع احلقوق والواجبات التي كفلها لهم الد�ستور،
�أما موقفهم فهو ال �شك �سي�ضعف لأن العملية الدميقراطية كما تعلم هي عملية الفوز بالأغلبية.
�صحيح �أن �صوتهم �سيكون �ضعيفا لكن لن يكون منعدما ،و�سيمثلون بحجمهم و�أكرب من ذلك».
(�صحيفة عكاظ ال�سعودية  25متوز/يوليو .)2011قال رئي�س «منرب ال�سالم العادل» املهند�س
«الطيب م�صطفى»« :كنا نحتكم لكتاب الله عندما كان اجلنوب يدغم�س حياتنا فكيف الآن وقد
بلغ امل�سلمون فى ال�سودان اجلديد  %97مبفهومنا لي�س مبفهومهم» ،م�ضيفا �إن هوية ال�سودان
اليوم قد ح�سمت فماذا بقي للم�سلمني غري �أن ي�ستكملوا حياتهم وال جمال لأحد �أن يقول بحكم
ال�سودان بغري ال�رشيعة( .امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي جلبهة الد�ستور الإ�سالمي).
يقوم النظام بعملية «تطهري عرقي» �سلمي من خالل طرد اجلنوبيينـ بدعوى �أنهم �صاروا
مواطنني لدولة م�ستقلة .وقد نبهت منظمة (هيومن رايت�س ووت�ش)� :إىل �أنه «من املحتمل �أن
يفقد مئات الآالف جن�سيتهم ال�سودانية ،مبن يف ذلك �أ�شخا�ص لي�ست لهم �صالت �أو روابط يف
جنوب ال�سودان» ،وتطالب املنظمة ب�أن« :يوفق ال�سودان وب�صورة عاجلة قانون اجلن�سية مع
املعايري الدولية على نحو يحرتم حقوق املواطنني ال�سودانيني يف االحتفاظ بجن�سيتهم ب�رصف
النظر عن الأ�صل �أو اخللفية العرقية» ( .)2012/3/2وهذه �سيا�سة حتارب التنوع الثقايف من
خالل �إبعاد ما يهدد الهوية العربية-الإ�سالمية املتخيلة.
تناق�ص االهتمام مبو�ضوع �إدارة التنوع الثقايف بعد االنف�صال ب�صورة جلية .ويعي�ش
الكثريون ،خا�صة الإ�سالميني ،وهم �أن ال�سودان قد �أ�صبح نقيا :دينيا وثقافيا .ويف مقابلة
�أجريت -بعد اختيار اجلنوبيني لالنف�صال -مع �أحد القياديني الإ�سالميني ،نقر�أ ما يلي:
بعد االنف�صال ،هل من املتوقع �أن جتري تعديالت على الد�ستور ال�سوداين احلايل نحومزيد من الأ�سلمة و�إبراز الهوية ب�شكل �أو�ضح؟
د .عبد الرحيم علي :هناك اجتاه قوي لأن تت�ضح هوية ال�شمال �أكرث؛ لأن د�ستورنا احلايلال ين�ص على �أن دين الدولة الر�سمي هو الإ�سالم .يف املا�ضي كنا نظنها ك�إ�سالميني م�س�ألة
�شكلية ،وال ينبني عليها عمل ،لكن التجربة العملية �أكدت غري ذلك ،حيث �إن الن�ص على بديل
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مغاير كان قوامه �أن الدولة يف ال�سودان دولة متعددة الأديان ،وهذا يجعل لهذه الأديان حقوقا
مت�ساوية عند احلكومة ،والواقع يف كل مكان يقول �إنه يجب �أن يكون للأغلبية خ�صو�صية
متيزها يف كل �شئ .ف�إذا كانت �سوي�رسا عرب الأغلبية متنع امل�آذن ،ف�إن القول بالت�ساوي عندنا
ّ
ي�صبح “نفاقا” يخالف الواقع؛ لأن الأغلبية مي�ضي يف احلياة �أدبها وثقافتها ولغتها فلماذا ال
مي�ضي يف الت�رشيع دينها!
�أعتقد �أن و�صف الدولة بالتعدد و�صف بال معنى حقيقي عند االختبار العملي ،وهو لي�س
ميزة لدولة على �أخرى ،فكل دول العامل متعددة .ينبغي �أن تو�صف الدولة ب�أغلبيتها امل�ؤثرة،
ويعطى من الناحية العملية كل ذي حق حقه.
ُ

وي�ضيف ( عبد الرحيم علي) “ :من الوا�ضح �أن احلوار والتفاو�ض مع اجلنوبيني جعل من
ال�رضوري �أن تظهر احلكومة تنازالت يف الد�ستور وعباراته؛ ظن ًا منها �أن ذلك ي�ساعد يف
وحدة البلد ،وخ�شية �أن نفقد ثلث البلد ب�سبب العبارات؛ ومن ثم ،فبدال من االهتمام باملعاين
ركزنا على اجلوهر .ومن بدايات الدولة �أحلت فكرة ا�ستيعاب اجلميع يف ال�سودان يف �سياق
الدولة الإ�سالمية ،و�ألقت بظاللها على الد�ستور”( .حوار  2011/1/18موقع ال�سوداين
الإ�سالمي).
مل يعد احلديث عن التعدد الثقايف يف �شمال ال�سودان مقبوال ،بل �صار م�صدرا التهامات
بالعمالة وتفتيت الوطن ،وزرع الفتنة .و�صارت ق�ضية الد�ستور هي املعركة ال�سيا�سية والفكرية
الأوىل يف ال�ساحة ال�سودانية على ح�ساب مواجهة الأزمة االقت�صادية ،وجتدد التوتر يف كثري
من �أنحاء البالد .وانق�سم ال�سودان جمددا �إىل ف�سطاطني؛ �أحدهما يطالب ب�صياغة د�ستور مدين
علماين ،ي�ؤمن بالتنوع والتعدد يف كل الأ�شكال :الديني والثقايف والعرقي؛ والآخر ،يدعو
�إىل حتكيم �رشع الله �أو ال�رشيعة الإ�سالمية باعتبارها �صاحلة لكل زمان ومكان ،وقادرة على
حل كل م�شكالت العباد والبالد ،ومواجهة جميع التحديات من منظور ديني و�رشعي –ح�سب
قولهم -ومثال ذلك ،ما قالته النائبة الربملانية« ،عائ�شة الغب�شاوي»« :نحن فى حرية من �أمرنا
�أن ن�أتي بعد �أربعة ع�رش قرناً ،ونتناق�ش فى �أمر د�ستور �إ�سالمي» ،م�ؤكدة �أنه ال م�ساومة على
�رشع الله ،والد�ستور عقد اجتماعي وال بد �أن يكون بالرتا�ضي ،و�أ�ضافت« :الآن يتحدثون
عن الد�ستور وو�ضع املر�أة فيه ولكن الن�ساء يقلن ب�صوت ٍ
عال :ال نقبل بغري د�ستور الله بديال»،
راف�ضة كل امل�صطلحات احلديثة من �شاكلة (اجلندر ،والعنف �ضد املر�أة) وا�صفة �إياها ب�أنها �أتت
بالوبال على املر�أة من جراء احلرب ال�رش�سة من العلمانيني على الرجل( .امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي
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جلبهة الد�ستور الإ�سالمي) .ورغم �أن النظام ظل منذ ا�ستيالئه على ال�سلطة عام 1989يرفع
�شعار :ال تبديل ل�رشع الله؛ فقد ظهر له من ينازعه احتكار ال�رشيعة ،وي�شكك يف تطبيقه لها.
وال ميكن لأي حديث عن التنوع الثقايف �أن ي�صمد يف �أجواء املزايدات واالبتزازات بني
الإ�سالميني �أنف�سهم ،ناهيك عن مواقفهم جتاه الليرباليني والعلمانيني والدميوقراطيني.
يبدو �أن ال�سودانيني موعودون بجدل عقيم بعيد عن الق�ضايا امل�صريية للبالد ،وذلك
بالعودة ملربع الد�ستور الإ�سالمي الذي ا�ستنزف الطاقات ال�سيا�سية والفكرية يف �ستينيات القرن
املا�ضي .فقد عار�ض حزب ال�شيخ ح�سن الرتابي هذه اخلطوة ،وقلل من قيمتها ،رغم �أنه
عراب فكرة الد�ستور الإ�سالمي .ويف هذا ال�صدد ،قال الأمني ال�سيا�سي حلزب امل�ؤمتر
كان ّ
ال�شعبي ب�صعوبة و�ضع د�ستور يف ظل النظام احلايل ،وتابع :الد�ستور ت�صنعه القوى ال�سيا�سية
يف �إطار ترتيبات د�ستورية للفرتة االنتقالية .ووجه عمر انتقادات �شديدة اللهجة للجبهة الوليدة
–”جبهة الد�ستور الإ�سالمي” -وو�صف �أفكارها ومقرتحاتها بال�شمولية ،الفتا �إىل �أن مكوناتها
ت�ضم جمموعات و�أفرادا بعيدين عن الد�ستور وثقافة احلقوق .وزاد� ،أن مقرتح املجموعة
ال يحمل من الإ�سالم �إال اال�سم ،و�أن الد�ستور الإ�سالمي ال يناق�ش بهذه الطريقة( .الأحداث
.)2012/3/1
ن�شطت اجلماعات الدينية املت�شددة وال�سلفية ،و�رشعت يف تنظيم نف�سها والقيام بحمالت ح�شد
وتعبئة تطالب بالإ�رساع يف تطبيق ال�رشيعة ،و�إقرار الد�ستور الإ�سالمي .وكانت البداية� ،أن
ق ّدم عدد من علماء الدين وم�شايخ الطرق ال�صوفية ،مذكرة لرئي�س اجلمهورية دعت �إىل �أن
يكون القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة هما املرجعيتني للد�ستور بعد اال�ستفتاء وانف�صال
اجلنوب ،و�أن يحقق الد�ستور مقا�صد ال�رشيعة كلها ،ويحفظ حقوق غري امل�سلمني .و�أكدت
املذكرة �أهمية �أن يثبت الد�ستور القيم االجتماعية الفا�ضلة ،ويحافظ على موارد البالد،
وي�ضمن وحدتها ،و�أن يقوم على ال�شورى بني �أهل احلل والعقد .ودعا العلماء �إىل �إ�صالح
املظهر العام يف ال�شارع ال�سوداين ومعاجلة التفكك الأ�رسي ،وحماربة الفقر والهجرة.
ودعوا �إىل �إعادة النظر يف التعليم املختلط باجلامعات ،وانتقدوا انت�شار املو�سيقى والغناء يف
القنوات والإذاعات ،داعني �إىل ا�سرتاتيجية �إعالمية تقوم على ن�رش الف�ضيلة( .اخلرطوم
 2011/5/18عن وكالة �سونا).
جتمع ه�ؤالء داعني �إىل �إن�شاء كيان �شعبي منظم ،يكون مبثابة جماعة �ضغط ملتابعة التزام
ال�سلطة بتطبيق ال�رشيعة .وو�ضعوا د�ستورا �إ�سالميا ،يقولون �إنه وفق الكتاب وال�سنة،
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كم�سودة ريثما يتو�صلون �إىل ال�صياغة النهائية .وتوافقوا جميعا على �رضورة تكوين جبهة
للد�ستور الإ�سالمي ،لأن الد�ستور احلايل بطبيعته انتقايل ،وال بد من �إجازة د�ستور دائم عقب
انف�صال اجلنوب.
و�أعلنت «اجلبهة الإ�سالمية للد�ستور» يف بيان م�ؤمترها الت�أ�سي�سي تقدمي م�رشوع د�ستور
دولة ال�سودان الذى جاء على ت�سعة �أبواب .وقالت �إنها ت�أ�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�رشيعة فى كل مناحي احلياة ،وتوعية امل�سلمني وح�شدهم
لهذا العمل العظيم ،واجلهاد احلق بكل الو�سائل لتحقيق هذا الهدف .و دعا بيان الت�أ�سي�س كل
اجلماعات الإ�سالمية والأحزاب الإ�سالمية وم�شايخ الطرق ال�صوفية واملنظمات الإ�سالمية
للتوقيع على بيان الت�أ�سي�س ليكون ميثاقا يحكم امل�سار ،ويجمع ال�صف ويقوي اجلهود فى هذه
املرحلة الدقيقة من تاريخ البالد .وقد �أعلنت جبهة الد�ستور الإ�سالمي عن نف�سها –ر�سميا -يف
م�ؤمتر ت�أ�سي�سي بقاعة ال�شهيد الزبري للم�ؤمترات باخلرطوم يوم الثالثاء الثامن والع�رشين من
�شباط/فرباير ( 2012ال�صحف .)2012/3/1
تتحدث هذه املجموعة –وهي ذات ال�صوت الأعلى هذه الأيام -وك�أن مو�ضوع الد�ستور
ال�سوداين قد ح�سم ل�صالح الد�ستور الإ�سالمي وتطبيق ال�رشيعة .وحني �سئل رئي�س جبهة
الد�ستور الإ�سالمي عن مطالبة بع�ض القوى بد�ستور مدين دميقراطي ،جاء رده قاطعا:
لن يكون �أي د�ستور علمانيا! نحن نطالب بتطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية ،ونرف�ض �أي د�ستور
علماين .و�أي د�ستور غري ال�رشيعة الإ�سالمية مرفو�ض متاما بالن�سبة لنا ب�صفتنا م�سلمني.
فكل امل�سلمني �أجمعوا على �أن ُيحكم ال�سودان ال�شمايل بال�رشيعة الإ�سالمية ( )......ما
دايرين حاجة علمانية فنحن ل�سنا كفارا ..نحن م�سلمون ،ومطالبتنا بالإجماع على تطبيق
ال�رشيعة الإ�سالمية ..ولن نقبل بغري ال�رشيعة الإ�سالمية �أ�سا�سا للحكم يف ال�سودان”( .جريدة
ال�صحافة .)2012/2/23وهكذا �أُخرجت فكرة التنوع الثقايف من حلبة احلوار والنقا�ش حتى
�إ�شعار �آخر.
يج�سد ال�رصاع امل�سلح الدائر الآن يف الأطراف اجلنوبية والغربية :دارفور ،جبال
النوبة ،وجنوب النيل الأزرق ،حقيقة �إدارة التنوع الثقايف حتى بعد �أن اكتملت اتفاقية ال�سالم
�سواء من جبال النوبة �أو
ال�شامل .لكن الأهم هو �أن ال�سودانيني املنتمني �إىل مناطق ال�رصاع
ٌ
دارفور �أو النيل الأزرق ويقطنون اخلرطوم ،هدف مبا�رش للم�ضايقات الأمنية واملالحقة
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و�ضحايا العتداءات م�ستمرة ،كما �أن �أبنائهم وبناتهم ،وخا�صة النا�شطني والفاعلني �سيا�سيا
واجتماعياُ ،يتهمون ب�أنهم ميثلون تهديدا ب�شكل ما لهذا النظام ،ولذلك ميار�س �ضدهم هذا
النوع من الرتهيب .وكان مقتل النا�شطة النوبية (عو�ضية عجبنا) يف الدمي جنوب اخلرطوم
دليال على هذه املمار�سات (ال�صحف .)2012/3/6
خلفية امل�شكلة و�أبعادها:
�أميل �أكرث �إىل املنهج الذي يعالج �رصاعات الهوية من خالل عر�ض ر�ؤية الأطراف
املت�رضرة ومواقفها �أوال ،ثم ينتقل �إىل الأ�ضداد �أو املواقف املقابلة� ،أو الراف�ضة والناقدة.
وبر�أيي �أن «فران�سي�س دينق» قد ُوفِّق يف عنونة كتابه عن الأزمة� « :رصاع الر�ؤى – نزاع
عن�رصي الأمة يف تعريف
الهويات يف ال�سودان»( .)2وهذا هو جوهر ال�رصاع :االختالف بني
ّ
�أنف�سهم ثقافيا بق�صد حتديد الهويات املت�صارعة .ولكن هذه ق�ضية ثقافية مت ت�سيي�سها ب�صورة
فائ�ضة ،وتوظيفها يف ال�رصاع حول ال�سلطة والرثوة ،وبالتايل حتولت �إىل �إيديولوجيا تخدم
ال�رصاع .وقد تكون الهام�شية املذكورة �سابقا ،من �أ�سباب ال�شعور بازدواجية الهوية .وهذا
الو�ضع جعل من ق�ضية االنتماء والهوية هاج�سا يكاد يكون مر�ضيا؛ فال�سودانيون –جميعا-
يحاولون الإم�ساك بهوية متخيلة �أو م�صطنعة ،ولكنها مع ذلك �شديدة الفعالية والت�أثري يف
عالقاتهم ،وخا�صة ال�شماليني منهم .فال�شماليون ي�صنفون �أنف�سهم كعرب وم�سلمني مقابل
اجلنوبيني الأفارقة �أو الزنوج الذين يدينون –�أ�سا�سا– بامل�سيحية والأديان الإحيائية ،ويتحدثون
يف الغالب لغات ولهجات غري عربية .واعتزاز ال�شماليني بعروبتهم يبدو �أحيانا مبالغ ًا فيه حتى
قال �شاعرهم :نحن عرب العرب (�صالح �أحمد �إبراهيم) .فال�سوداين ال�شمايل قد يبدو متوا�ضعا
ظاهريا -ولكنه يف حقيقته �شديد االعتزاز بهوية ال ي�ستطيع حتديدها بدقة ،ويف الوقت نف�سهيتخذها و�سيلة للتمييز والتمايز ثم االمتياز .فهو ال يعتقد بوجود ما ي�ستوجب التقليد ،وما يجب
تعلمه من الآخرين.
قد يف�رس هذا ال�شعور املعقد من خالل خطر الوجود الثقايف الهام�شي� ،أو الطريف جغرافيا
وثقافيا .وقد ي�أخذ طابع الفوبيا ،وميكن مالحظة ذلك يف موريتانيا وال�سودان حيث تبالغ
ال�صفوة يف ت�أكيد عروبتها والإ�رصار-يف الوقت نف�سه -على ا�ستبعاد وتهمي�ش املجموعات
العرقية الأخرى .وهذه املبالغة التي ميار�سها ال�شماليون يف ت�أكيد عروبتهم ،كان البد لها من
�أن تولّد �رصاعا حادا مع املجموعات الثقافية الأخرى غري العربية .وقد حتولت عملية ت�أكيد
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الهوية ال�شمالية ،يف كثري من الأحيان� ،إىل مواقف عن�رصية قابلتها عن�رصية م�ضادة جتاه كل
ما هو عربي .وال نن�سى �أن ال�سودان مثقل بتاريخ خمزٍ يف جتارة الرق ،والتي كان م�رسحها
املناطق اجلنوبية والغربية التي يغلب على �سكانها العن�رص غري العربي .وعلى الرغم من �أن
�شعوب ًا عديدة مار�ست الرق ،ف�إن العن�رص العربي كان هو الأن�شط والأكرث انخراطا فيها يف
ال�سودان .ي�ضاف �إىل ذلك �أن البداية امل�ؤ�س�سة للعالقات بني امل�سلمني العرب و�أهل النوبة �أو
ال�سكان املحليني ،قامت على تكري�س التمييز واال�ستعالء .وينقل (دينق) عن االحتقار املتبادل
على ل�سان �شاب دينكاوي« :يحتقرنا العرب وندرك ذلك ،ونحن �أي�ضا نحتقرهم ولكنهم ال
يعرفون ذلك»�( .ص)377
انتهت �أهم حمالت حاكم م�رص عمرو بن العا�ص ،والتي قادها عبدالله بن �سعد بن �أبي
ال�رسح عام 651م �إىل بالد النوبة ،بهدنة �أمان �أو معاهدة عدم اعتداء عرفت با�سم (البقط)،
�سواء �أكانت بعد حرب �أم
وهي تختلف عن كل �أ�شكال االتفاقيات التي وقعت مع غري امل�سلمني
ٌ
نتيجةً ل�صلح .وهذا االتفاق كر�س م�س�ألة الرق والعبودية ،و�أك�سبها قبوال واعرتافا مل يتوقف
�أثره حتي اليوم .وتبد�أ �رشوط البقط بالقول:
«وعليكم يف كل �سنة ثالثمائة و�ستون ر�أ�سا تدفعونها �إىل �إمام امل�سلمني من �أو�سط رقيق
بلدكم غري املعيب ،يكون فيها ذكران و�أناث لي�س فيها �شيخ هرم وال عجوز وال طفل مل يبلغ
احللم تدفعون ذلك �إىل وايل �أ�سوان»�( .شقري)60 :1981 ،

ورغم �أن م�ؤ�س�سة الرق قد �أُلغيت ر�سميا وح�سب القوانني الربيطانية ،ف�إن ثقافة الرق
مل تندثر يف ال�سودان .فما زالت �صفة «عبيد» ت�ستخدم لفظا ،ومتار�س اجتماعيا حني ي�أتي
الأمر للتزاوج املختلط بني ال�شماليني واجلنوبيني .فمن املمكن �أن يتزوج ال�شمايل من جنوبية،
ولكن العك�س ي�صعب حدوثه .ظهرت اجتاهات على امل�ستويات الفكرية والثقافية نتجت عن
التطورات ال�سيا�سية الناجمة عن تطورات ثورة ت�رشين الأول�/أكتوبر  .1964فقد زاد اهتمام
املثقفني مبراجعة �س�ؤال الهوية ،وكان من �أهم نتائجه احلديث عن �سودان عربي� -إفريقي.
وقد ظهرت تيارات م�ؤثرة و�سط النخبة تنظر حلقيقة ثنائية التكوين واالعرتاف بالأ�صول
الإفريقية ،والبحث عنها يف التاريخ والثقافة دون حرج .كما ات�سع مفهوم العروبة لديهم
كثقافة ولي�س كعرق .و�سمعنا عن مدر�سة «الغابة وال�صحراء» ،والرمز وا�ضح لإفريقيا
واجلزيرة العربية .ويقول �أحد رواد هذه املدر�سة ،يف ق�صيدة �أ�سماها :العودة �إيل �سنار،
وهذا عنوان ال يخلو من رمزية ،ي�س�أله حرا�س بوابة املدينة:
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 بدوي �أنت؟ -ال.

 -من بالد الزجن؟

 ال� .أنا منكم ،تائه عاد يغني بل�سان ،وي�صلي بل�سان (حممد عبداحلي ،ديوان العودة ايل�سنار.)19 :1973 ،
مميزة يف تعريف بع�ض املثقفني ملن هم ال�سودانيون؟ وما
احتلت �صفة « ال�سودانوية» مكانةً
ً
هي هويتهم؟ ور�أى بع�ضهم �أنها كافية لتحديد ال�سوداين بال حاجة لإ�ضافة عربي �أو �إفريقي.
ا�ستجد على ال�ساحة ال�سيا�سية االهتمام بالبحث عن حل �سلمي وجاد مل�شكلة اجلنوب ،و�صار
�ضمن �أجندة �أغلب الأحزاب ال�سودانية خا�صة الي�سارية .و�صاحب الرتاجع عن االنتماء
العروبي -الإ�سالمي املطلق� ،إعادة النظر يف �رضورة الدولة املركزية .وتطور النقا�ش حول
�شكل احلكم املنا�سب لبلد متعدد و�شا�سع ،وطرح احلل ال�سيا�سي والإداري لدى القوى ال�شمالية
ممثال يف الفيدرالية� ،أو احلكم الذاتي .وكان م�ؤمتر املائدة امل�ستديرة والذي عقد يف مار�س
� 1965أول منا�سبة جامعة لل�سا�سة ال�سودانيني يف ال�شمال واجلنوب ملناق�شة م�ستقبل اجلنوب.
ورغم التباين الكبري يف وجهات النظر واالختالفات الوا�ضحة ف�إن باب احلوار كان قد انفتح.
ال�سيا�سة العامة جتاه التنوع الثقايف يف اجلنوب:
بد�أ االهتمام اجلدي بتقرير م�صري العالقة بني ال�شمال واجلنوب يف �أربعينيات القرن
املا�ضي حني �رشعت الإدارة الربيطانية يف ترتيب خطوات اجلالء .وقد جت�سد ذلك يف م�ؤمتر
املوحد ،مع و�ضعية خا�صة للجنوبيني يف
جوبا  ،1947والذي فاج�أ الكثريين بخيار ال�سودان ّ
احلكم .كان الربيطانيون قد مار�سوا �سيا�سة اعتبار اجلنوب “مناطق مغلقة”؛ بق�صد منع التداخل
بني ال�شمالييني واجلنوبيني من خالل �سل�سلة من القوانني منذ عام  1922مع �صدور قانون
اجلوازات والهجرة ،والذي ح ّد من حركة التجار ال�شماليني (اجلالبة) يف اجلنوب .و�صارت
احلكومة ت�شجع التجار امل�سيحيني مثل اليونانيني وال�سوريني على ح�ساب العرب امل�سلمني من
ال�شماليني .و�صدر كثري من القرارات التي توقف انت�شار اللغة العربية والدين الإ�سالمي.
التهرب من
ظلت ال�سيا�سة اال�ستعمارية يف اجلنوب هي حائط مبكى �أو م�شجب ي�ستخدم يف
ّ
م�س�ؤولية تفاقم �أزمة اجلنوب .وقد �سنحت الفر�صة مع ترتيبات الفرتة االنتقالية بعد اتفاقية
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احلكم الذاتي عام 1953لتحديد و�ضعية د�ستورية متميزة ت�ضمن حقوق اجلنوبيني ،وتعمل
على تطويرهم ،وحتقق الوحدة الوطنية .ولكن النخب ال�شمالية التي حكمت بعد اال�ستقالل
مل تكن على م�ستوى امل�س�ؤولية ال�سيا�سية ،وجل�أت �إىل املناورات وامل�ؤامرات يف التعامل مع
اجلنوبيني .وك�سبت ت�أييدهم لال�ستقالل بوعود تلبية مطالبهم بعد الو�صول �إىل الهدف القومي
اجلامع .وكانت البداية مبكرة ملا �سماه ال�سيا�سي اجلنوبي «ابيل الري» -تاريخ نق�ض العهود
واملواثيق .وخ�رس الطرفان �أهم �ضمان للعمل امل�شرتك �أي الثقة املتبادلة .كما �أن ال�رصاع
والعنف طبعا العالقة بني ال�شمال واجلنوب ،بدءا من مترد الفرقة اال�ستوائية يف �أغ�سط�س1955
�أي قبل خم�سة �أ�شهر فقط من �إعالن اال�ستقالل .ومنذ ذلك احلني� ،سيطر احلل الأمني على
العقل ال�سيا�سي ال�سوداين والذي حاول القفز على حقيقة التنوع الثقايف واختزالها يف �آثار
ال�سيا�سات وامل�ؤامرات اال�ستعمارية.
كان االختبار احلقيقي لتحدي قيام دولة مدنية دميقراطية حديثة ،متعددة الثقافات ،يتجلى
حمل الكثريون ،احلركة الإ�سالمية
واقعيا يف نوع الد�ستور الذي تتبناه هذه الدولة .هذا وقد ّ
ال�سودانية امل�س�ؤولية يف الرتكيز على �أحادية الهوية الثقافية ،وفر�ض اخليار الإ�سالمي كتعريف
وحيد ملن هو ال�سوداين؟ وهذا مما ت�سبب يف عملية التهمي�ش الثقايف امل�ستمر ،و الذي قاد يف
النهاية �إىل انف�صال اجلنوب .فقد كان من الن�شاطات التي د�شنت ظهور احلركة الإ�سالمية،
الدعوة للنظر يف �أمر الد�ستور ،حتى ي�أتي متفقا مع �إرادة ال�شعب ال�سوداين امل�سلم ،وم�ستندا �إىل
كتاب الله و�سنة ر�سول الله .وانعقد اجتماع يف يومي 10و 11دي�سمرب  ،1955ومت ت�أ�سي�س
“جبهة الد�ستور الإ�سالمي” والتي ان�ضمت �إليها جمموعة كبرية من التنظيمات الدينية.
منذ ذلك الوقت ،دخلت اللجان القومية للد�ستور يف جدل حول ثالث م�سائل تتعلق بطبيعة
الدولة ،وهي:
 :1هل هي دولة �إ�سالمية �أم علمانية؟
 :2هل هي دولة موحدة (مركزية) �أم فيدرالية؟
 :3ما هو نظام احلكم :رئا�سي �أم برملاين؟
هذا وقد وقف اجلنوبيون من البداية وبح�سم� ،ضد عملية تديني الدولة يف ال�سودان،
باعتبار التنوع الثقايف الذي مييز البالد .ففي اللجنة الفنية الأوىل التي كُ ّونت يف يناير،1967
وقدمت م�سودة د�ستور للجمعية الت�أ�سي�سية مطلع ،1968ذات مالمح �إ�سالمية وا�ضحة ،حت ّفظ
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ترجح الد�ستور غري الديني ،تقولّ �« :إن
اجلنوبيون ،ولكن دون جدوى .فقد قدموا مذكرة ّ
� ّأي د�ستور يقوم على عقيدة واحدة –دينية كانت �أم �إحلادية -ال يت�سع للتباين املوجود يف
ال�سودان» .وتطالب املذكرة �رصاحة بف�صل الدين عن الدولة ،لأن الد�ستور الإ�سالمي �سيهدد
الوحدة الوطنية ،وال يحقق م�ساواة املجموعات الدينية املختلفة �أمام الدولة ،مما مينع انت�شار
الت�سامح الديني يف املجال ال�سيا�سي» .وترى املذكرة�« :إن الو�ضع الطائفي االنق�سامي للمجتمع
امل�سلم يجعل الد�ستور الإ�سالمي ،لي�س �ضد غري امل�سلمني فح�سب ،بل �سيكون �ضد اجلماعات
الإ�سالمية نف�سها» .وينتهي بالقول ب�رضورة «ح�رص ال ّدين كله يف دائرة الن�شاط اخلا�ص،
وال تتدخل فيه الدولة مطلقا� ،إال ملقت�ضيات الأمن العام ،كما يف حالة الهند والواليات املتحدة
االمريكية( ».مناق�شات اللجنة القومية للد�ستور ،دار الوثائق القومية� ،أوردها البوين،
�ص.)43-42
من هنا بد�أ ت�شكّ ل الأزمة ال�سودانية امل�ستدامة وتبلورها ،فقد �أبدى النواب وال�سا�سة غري
امل�سلمني كثريا من التحفظات واملخاوف .ويف االجتاه نف�سه ،قال «وليم دينق»« :فالدين
بربه ،مما ي�ستدعي املطالبة بد�ستور علماين ،لأنه يتيح فر�صا مت�ساوية
خا�ص بعالقة الفرد ّ
للجميع» .و�أ�شار �إىل الهند ذات الأغلبية الهندو�سية التي ميكن �أن يحكمها م�سلم لأن د�ستورها
علماين .وذكر الع�ضو «تونق �شول» ،وهو على حق� ،أن م�س�ألة الد�ستور الإ�سالمي مل تكن
خالل الفرتة من  1953وحتى  ،1958لأن النا�س كانوا حري�صني على الوحدة ،بالإ�ضافة
�إىل ظهور م�صالح �شخ�صية و�إيديولوجية دعمت هذه الدعوة .و�أ�شار �إىل �أن الإ�سالم يعني
لبع�ض النا�س تعريب املنطقة جنوب ال�صحراء ،وهذا – ح�سب ر�أيه -ا�ستعمار جديد.
�أما املذكرة امل�ؤيدة فقد قدمها «ح�سن الرتابي» ،وقد جاء على ر�أ�س �أ�سبابه� :أن اجلمهور يف
ال�سودان جمهور م�سلم ولهذا البد �أن ميثل د�ستور ال�سودان قيمه ،خا�صة �أن الإ�سالم عقيدة
�أهل ال�سودان-بخالف كل الأديان االخري -هو دين ودولة ي�أمر باحلكم مبا �أنزل الله.
وت�ؤكد املذكرة �أن« :الد�ستور الإ�سالمي هو الو�ضع الوحيد الذي يجعل املواطنني يف حالة
انفعال وجتاوب مع الد�ستور ،لأنه يوافق العقيدة ال�سيا�سية لأغلبية ال�شعب ،ويتجاوب مع
حريتهم ويت�سع لكثري
عاطفتها ،وهو يف الوقت ذاته ال ي�صادم عقيدة غري امل�سلمني بل ي�ضمن ّ
من الأفكار والأو�ضاع الديمّ قراطية ال�سائدة يف العامل غري امل�سلم� ،أما الد�ستور الالديني فلي�س
فيه لغري امل�سلمني �أكرث من حتقيق القدر نف�سه من احلرية واالت�ساع لتلك الأفكار وال ّنظم ،بينما
ي�صادم عقيدة الأغلبية م�صادمة �رصيحة»( .من�صور خالد ،259 :ومناق�شات اللجنة).
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كانت تلك الفرتة فرتة ن�ش�أة الدولة ال�سودانية ملا بعد اال�ستقالل وتكوينها .فقد نال ال�سودانيون
ا�ستقاللهم ال�سيا�سي ،وكان يفرت�ض �أن ينطلقوا يف عملية البناء والتنمية والتحديث عموما،
وهذه و�ضعية تتطلب ر�ؤية قومية مجُ معا عليها �أو حتظى باتفاق وا�سع .ولكن ال�سودانيني
وقعوا يف فخ �أحادية الثقافة ومركزيتها .وكان املعيار هو الأغلبية العددية لل�سكان باعتبارها
طريقة دميقراطية معتمدة .كما �أن الإح�سا�س بتفوق الثقافة العربية – الإ�سالمية كان يربر
كثريا من ال�سيا�سات واملواقف ال�شمالية .فقد كان كثري من ال�شماليني ي�ؤمنون ب�أنهم ي�ؤدون
مهمة ح�ضارية ،تقع على عاتق الرجل ال�شمايل ،وتتمثل يف �أ�سلمة اجلنوبيني وتعريبهم.
قطع انقالب � 25آيار/مايو  1969الي�ساري ،الطريق �أمام الد�ستور الإ�سالمي الذي كانت
اجلمعية الت�أ�سي�سية على و�شك متريره .و�أُعلن ال�سودان جمهورية ا�شرتاكية تقوم على حتالف
قوى ال�شعب العاملة .و�أعلن النظام اجلديد مبكرا ،فيما �سمي ببيان  2حزيران/يونيو 1969
الذي اعرتف بالفوارق التاريخية والثقافية بني ال�شمال واجلنوب ،و�أن بناء الوحدة الوطنية
للبالد البد �أن ي�أخذ هذه احلقائق يف االعتبار .و�أعلن عن نية النظام تطبيق احلكم الذاتي يف
اجلنوب .و�أ�شار الإعالن �إىل �رضورة بناء حركة ا�شرتاكية دميقراطية يف اجلنوب ك�أ�سا�س
لتنفيذ الربنامج املعلن .وقد �صار هذا البيان مرجعية االتقافيات والد�ساتري وال�سيا�سات الالحقة.
وقد كانت اتفاقية �أدي�س �أبابا � 1972أول حماولة جادة حلل جذري مل�شكلة اجلنوب على �أ�س�س
معقولة ومقبولة ج�سدت املبادئ اجلديدة .فقد كان من الطبيعي �أن يحتل االعرتاف بالتنوع
الثقايف الأولوية والأهمية الق�صوى .وميكن تلخي�ص ذلك يف �أربع م�سائل ت�ستحق املعاجلة
الفورية ،وهي :اجلن�سية والثقافة ،وانعدام امل�ساواة االقت�صادية ،و�أمن الوطن واملواطنني،
واحلقوق الدميقراطية .وهذا يعني بالن�سبة لإدارة التنوع االهتمام بـ»الذاتية الثقافية وال�سيا�سية
التي تتيح تطوير وترقية الثقافات ،مبا فيها اللغات الإقليمية ،وال�سلطات املخولة للهيئة الت�رشيعية
لإ�صدار القوانني مبا ي�ساير التقاليد والعادات»(الري .)231و� ّأ�س�ست االتفاقية حلكم ذاتي للإقليم
اجلنوبي يف �إطار ال�سودان املوحد .فقد منحت االتفاقية املديريات اجلنوبية نظاما للحكم الذاتي
يتمتع بال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية واحلريات الأ�سا�سية وامل�شاركة يف ال�سلطة .وقد احتلت
االتفاقية مكانها كقانون �أ�سا�سي يف الد�ستور القومي( .عبدالله)165 :2002 ،
ميكن القول �إن ال�سودانيني قد تو�صلوا التفاق ،يقرب من الإجماع ،على �أن الالمركزية
ب�أ�شكالها املختلفة :الفيدرالية ،احلكم الذاتي� ،إلخ .هي الأداة العملية الأف�ضل لإدارة التنوع
الثقايف يف ال�سودان .ولكن بقي اخلالف حول امل�ضمون وال�سيا�سات العملية .ويف هذه احلالة
يكون املحك واملعيار العملي هو كيف مت التعامل مع �أ�سئلة الدين واللغة كمكونني �أ�سا�سيني ملا
ي�سمى بـ»الهوية» الثقافية؟
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و�ضعية الدين يف القوانني وال�سيا�سات:
مل يعد من املمكن تبني �سيا�سات الأ�سلمة والتعريب ق�رسيا ،كما كانت عليه احلال �إبان النظام
الع�سكري الأول ( .)1964-1958حيث عمل ،من خالل ت�شجيع التب�شري الإ�سالمي وطرد
الكنائ�س امل�سيحية ،على فر�ض الدين الإ�سالمي واللغة العربية يف اجلنوب .ويف الوقت نف�سه مل
يكن من املمكن �أن تتجاهل الد�ساتري الن�ص على دور الإ�سالم وال�رشيعة .وهذه عقبة ظلت تقف
�أمام �إدارة التنوع الثقايف ،وحتتاج لقدر كبري من املرونة واالجتهاد والوعي.
جاء يف د�ستور  1973بعد اتفاقية �أدي�س �أبابا ،يف املادة ( « :)8يقوم نظام للحكم الذاتي
الإقليمي يف الإقليم اجلنوبي على �أ�سا�س ال�سودان املوحد وفقا لقانون احلكم الذاتي الإقليمي
للمديريات اجلنوبية ل�سنة  ،1972والذي يعترب قانونا �أ�سا�سيا ال يجوز تعديله �إال وفقا للن�صو�ص
الواردة فيه» .ولكن املادة ( )9ت�ؤكد على �أن« :ال�رشيعة الإ�سالمية والعرف م�صدران
رئي�سان للت�رشيع ،والأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني يحكمها القانون اخلا�ص بهم» .ويحتاط
لأي احتماالت �سالبة بالن�ص على احلريات املختلفة يف التعبري.
مل يلتزم نظام النمريي طويال باتفاقية احلكم الذاتي فقد بد�أ يف �إعادة تق�سيم الإقليم اجلنوبي.
وذهب النظام بعيدا يف نق�ض العهود مع اجلنوب حني قرر تطبيق قوانني ال�رشيعة الإ�سالمية يف
�سبتمرب ،1983مما يعني و�ضعا 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�صعيد.
وبد�أت مرحلة جديدة ي�سودها ال�رصاع والتوتر يف عملية �إدارة التنوع الثقايف يف ال�سودان.
وهي تعود �إىل فرتة ما قبل اتفاقية �أدي�س �أبابا ،وت�شابه �سيا�سات الأ�سلمة والتعريب الق�رسيني.
وما يحدث الآن هو تغليب الر�ؤية الإ�سالمية ال�سودانية �أي الت�أويل ال�سوداين للإ�سالم.
ميكن حتديد ر�ؤية احلركة الإ�سالمية ال�سودانية ،وهي التي ارتكزت عليها يف و�ضع
ال�سيا�سات والقوانني بعد ا�ستيالئها على ال�سلطة عام ،1989من خالل قراءة الوثيقة التي �سمتها
«ميثاق ال�سودان» .وقد �صدرت يف  1986خالل ت�صاعد القتال رغم الدميقراطية الثالثة التي
عرفت الوثيقة ال�شعب ال�سوداين ب�أنه �شعب متدين ومتباين يف ملله وثقافاته،
حكمت البالد .وقد ّ
ينية ،كما �أن بال�سودان
ولكن امل�سلمني هم غالب ال�سكان ،فمن حقهم �إذن حتكيم خياراتهم ال ّد ّ
العديد من �أويل الديانات الأفريقية ،وعددا مقدرا من امل�سيحيني ،وعددا قليال من اليهود،
ومن حق ه�ؤالء ،كذلك ،التعبري عن قيمهم الدينية»( .عن البوين� ،ص.)89
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ميثل د�ستور  1998املرجعية القانونية يف كل الرتتيبات الالحقة ،وحتى اتفاقية ال�سالم
ال�شامل  ،2005وم�شاريع الد�ستور التي تناق�ش هذه الأيام .وهو د�ستور لدولة دينية حتاول
اللحاق باحلداثة والع�رصية ،وهذا ما يجربها على ت�ضمني بع�ض املبادئ والقيم املعا�رصة؛ �إذ
مل يعد هناك من يجر�ؤ على جتاهل ق�ضايا احلريات ،وحقوق املواطنة واملر�أة ،حني يتعر�ض
مل�س�ألة احلكم .ففي هذا الد�ستور ت�أكيد لدور الدين الإ�سالمي املركزي وال�شامل.
نقر�أ يف بداية الديباجة:
“ب�سم الله ،خالق الإن�سان وال�شعوب وواهب احلياة واحلرية و�شارع الهدى للمجتمعات،
نحن �شعب ال�سودان ،بتوفيق الله وبعربة التاريخ ،وبدفع ثورة الإنقاذ الوطنى املتجددة ،قـد
و�ضعنا لأنف�سنا هـذا الد�ستور نظام ًا للحياة العامة ،نتعهد باحرتامـه وحمايته ،وبالله امل�ستعان”.
من الوا�ضح من املقدمة �أن امل�رشّ ع هو الله� :شارع الهدي للمجتمعات .ومن هنا تنبع
اخلالفات ال�سيا�سية والفكرية حول حتديد ما هو �رشع الله يف الفهم الإن�ساين؟ ورغم حماوالت
الن�أي عن ت�سمية الدولة الثيوقراطية �أو الدينية ،يقرر الد�ستور بو�ضوح �أن احلاكمية لله ولي�س
لل�شعب �أو الأمة .وهذا ما يفتح الباب لأن يحكم البع�ض بحق الله املقد�س .نقر�أ يف املادة (:)4
عبادة
“احلاكمية يف الدولة لله خالق الب�رش ،وال�سيادة فيها ل�شعب ال�سودان امل�ستخلف ،ميار�سها
ً
وعمارة للوطن ،وب�سط ًا للعدل واحلرية وال�شورى”.
ال للأمانة،
لله ،وحم ً
ً
يحمل الإن�سان امل�س�ؤولية
ويحاول الد�ستور ت�أكيد املرجعية الدينية الإلهية ،ويف الوقت نف�سه ّ
باخلالفة ولي�س بالأ�صالة .وحر�صا على جتنب تهمة “الثيوقراطية” التي يق�رصها الإ�سالميون
على الكني�سة امل�سيحية ،نالحظ بع�ض التخفيف والتكيف مع الواقع .فحني ي�صف الد�ستور
طبيعة الدولة يف املادة ( )1ي�ؤكد على الوطن واملواطنة ولي�س على العقيدة والدين فقط،
حيث يقول“ :دولة ال�سودان وطن جامع ت�أتلف فيه الأعراق والثقافات ،وتت�سامح الديانات،
والإ�سالم دين غالب ال�سكان ،وللم�سيحية واملعتقدات العرفية �أتباع معتربون” .ويالحظ �أن
فكرة “�أغلبية ال�سكان من امل�سلمني” هي التي تعتمد كمربر لفر�ض مو�ضوع اخليار الإ�سالمي.
علما ب�أن م�س�ألة املواطنة هي حقوق ال ميكن �أن تخ�ضع ملعايري العدد.
يعب الد�ستور يف املادة ( )27عن قبوله واعرتافه بالتعدد الثقايف ،ويكفل حق ممار�سة
رّ
التنوع ...“ :لأية طائفة �أو جمموعة من املواطنني ،حقها يف املحافظة على ثقافتها اخلا�صة �أو
لغتها �أو دينها ،وتن�شئة �أبنائها طوع ًا يف �إطار تلك اخل�صو�صية ،وال يجوز طم�سها �إكراهاً”.
ولكن رغم كل جهوده التوفيقية ،يح�سم الد�ستور ،يف النهاية ،م�س�ألة دينية الدولة التي
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يتوق �إىل حتقيقها على الأر�ض ب�إقامة �رشع الله؛ �إذ تقول املادة (“ : )65ال�رشيعة الإ�سالمية
ا�ستفتاء ود�ستور ًا وعرف ًا هي م�صادر الت�رشيع ،وال يجوز الت�رشيع جتاوز ًا
و�إجماع الأمة
ً
لتلك الأ�صول ،ولكنه يهتدي بر�أي الأمة العام ،وباجتهاد علمائها ومفكريها ،ثم بقرار والة
�أمرها”.
جاء د�ستور  2005مع توقيع اتفاقية ال�سالم ال�شامل كمرحلة انتقالية تنتهي مع االتفاقية و�إجراء
اال�ستفتاء يف  ،2011وهذا ما حدث فعال الآن .وكان من املفرت�ض �أن يقدم هذا الد�ستور
�سيا�سات و�آليات جتعل الوحدة «�أمر ًا جاذباً» للطرفني من خالل �إدارة عقالنية وعملية للتنوع
الثقايف .وعلى امل�ستوى النظري واملجرد كان الد�ستور امل�ؤقت يحتوي �ضمنا هذه الإمكانية،
ولكن النوايا وحدها ال تكفي .كانت الفجوة بني املكتوب والتطبيق �شا�سعة .وكان من الطبيعي
عرف الد�ستور
�أن ي�أتي حتديد طبيعة الدولة التي ميكن �أن تقبل التنوع الثقايف خمتلفا .لذلك ّ
يف املادة ( )1البالد« :جمهورية ال�سودان دولة م�ستقلة ذات �سيادة ،وهى دولة دميقراطية ال
مركزية ،تتعدد فيها الثقافات واللغات ،وتتعاي�ش فيها العنا�رص ،والأعراق والأديان» .كما
تن�ص املادة ( )3على« :ال�سودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات م�صدر قوة
وتوافق و�إلهام»� .أما عن املبادئ الأ�سا�سية للد�ستور ،فتقول املادة ( )4ما يليُ « :ي�ؤ�س�س هذا
الد�ستور على املبادئ التالية وي�سرت�شد بها:
�أ) ُت�ؤ�س�س وحدة ال�سودان على الإرادة احلُ رة ل�شعبه و�سيادة حكم القانون واحلكم
الدميقراطي الالمركزي وامل�ساءلة وامل�ساواة واالحرتام والعدالة؛
ب) الأديان واملعتقدات والتقاليد والأعراف هي م�صدر القوة املعنوية والإلهام لل�شعب
ال�سوداين؛
ج) التنوع الثقايف واالجتماعي لل�شعب ال�سوداين هو �أ�سا�س التما�سك القومي ،وال يجوز
ا�ستغالله لإحداث الفرقة”.
وت�ؤكد املادة ( )7يف هذا ال�صدد حقوق املواطنة ،بالقول “ :تكون املواطنة �أ�سا�س احلقوق
املت�ساوية والواجبات لكل ال�سودانيني”.
يربز د�ستور 2005احرتام التنوع الديني على م�ستويي احلقوق وحرية العقيدة .وذلك
ح�سب املادة ( )6التي تقول باحرتام الدولة لكل احلقوق واملمار�سات الدينية.
تعرثت مفاو�ضات ال�سالم ،وكادت تتوقف عند مناق�شة مو�ضوع م�صادر الت�رشيع ،فقد
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مت�سك النظام ب�رضورة �إقرار ال�رشيعة الإ�سالمية كم�صدر رئي�س للت�رشيعات .ومن جانبها
�أ�رصت احلركة ال�شعبية على العلمانية �أو ف�صل الدين عن الدولة .و�أخريا تو�صل املفاو�ضون
�إىل حل و�سط ،يحمل بذرة االنق�سام؛ لأنه �أقر و�ضع ت�رشيعني يف بلد واحد .ففي ال�شمال ميكن
تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية مع و�ضعية خا�صة للعا�صمة .ومن هنا ظهرت معادلة الوحدة مقابل
التنازل عن تطبيق ال�رشيعة ح�سب تكييف النظام .وبدا الأمر وك�أنه �رشط الوحدة ،وكان من
الطبيعي �أن ي�ؤثر هذا اال�ستقطاب يف مترت�س �سلبي ومواجهة بني الفريقني .ولذلك جاءت املادة
عن�رصي الأمة� ،إذ تقول:
( )5لتكر�س الثنائية بني
ّ
 )1تكون ال�شـريعة الإ�سالمية والإجماع م�صدر ًا للت�شـريعات التي ُت�سن على امل�ستوى
القومي و ُتطبق على واليات �شمال ال�سودان؛

 )2يكون التوافق ال�شعبي وقيم و�أعراف ال�شعب ال�سوداين وتقاليده ومعتقداته الدينية التي
ت�أخذ يف االعتبار التنوع يف ال�سودان ،م�صدر ًا للت�رشيعات التي ُت�سن على امل�ستوى القومي،
و ُتطبق على جنوب ال�سودان �أو والياته؛
 )3يف حالة وجود ت�رشيع قومي معمول به حالياً� ،أو قد ُي�سن ،ويكون م�صدره ديني ًا �أو
ُعرفياً ،يجوز للوالية ،وفق ًا للمادة �( )1( 26أ) يف حالة جنوب ال�سودان ،التي ال يعتنق غالب
�سكانها ذلك الدين �أو ال ميار�سون ذلك العرف �أن:
�أ) ت�سن ت�رشيع ًا ي�سمح مبمار�سات �أو ين�شئ م�ؤ�س�سات يف تلك الوالية تالئم دين �سكان الوالية
و�أعرافهم� ،أو:
ب) حتيل الت�رشيع �إىل جمل�س الواليات لإجازته بو�ساطة ثُلثي جميع املمثلني يف ذلك املجل�س
�أو يبتدر �إجراءات ل�سن ت�رشيع قومي ،تن�ش�أ مبوجبه امل�ؤ�س�سات البديلة املالئمة.
وحتر�ص وثيقة الد�ستور على احلفاظ على التوازن الناجم عن الثنائية ،فتهتم بالتفا�صيل
التي حتمل ال�ضمانات .ففي املادة ( )156نقر�أ ما يلي:
“ دون امل�سا�س ب�صالحية �أي م�ؤ�س�سة قومية يف �إ�صدار القوانني ،ي�سرت�شد الق�ضاة و�أجهزةتنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ �أحكام القوانني ال�سارية يف العا�صمة القومية بالآتي:
�أ) يكون الت�سامح �أ�سا�س ًا للتعاي�ش بني ال�سودانيني على اختالف ثقافاتهم و�أديانهم و�أعرافهم؛
ال
ب) يعترب ال�سلوك النا�شئ عن املمار�سات الثقافية والأعراف ،الذي ال ي�سبب �إخال ً
بالنظام العام واحتقار ًا لأعراف الآخرين ،وال تكون فيه خمالفة للقانون ،ممار�سة للحريات
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ال�شخ�صية يف نظر القانون؛
ج) ال يجوز انتهاك خ�صو�صية الأ�شخا�ص ،وال تقبل �أمام املحاكم البينة املتح�صل عليها
بانتهاك هذه اخل�صو�صية؛
د) تراعي املحاكم عند ممار�سة �سلطاتها التقديرية يف توقيع العقوبات على غري امل�سلمني،
املبد�أ الرا�سخ يف ال�رشيعة الإ�سالمية �أن غري امل�سلمني من ال�سكان ال يخ�ضعون للعقوبات احلدية
املفرو�ضة و ُتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفق ًا للقانون.
�أما على امل�ستوى العملي فقد عملت الأطراف على تطبيق القوانني بطريقة متنع جتدد
النزاعات غري ال�سلمية ،خا�صة على م�ستوى العا�صمة القومية .وقامت ال�سيا�سة يف هذا الإطار
وحتمل امل�س�ؤولية معا .تقول املادة (:)153
على �أ�س�س حتقق امل�شاركة،
ّ
ُ )1ي َراعى التمثيل يف �إدارة العا�صمـة القومية ،ويمُ َ ثِّل فيها طرفا اتفاقية ال�سالم ال�شامل
ال كافياً.
متثي ً
ُ )2ي َح َدد التمثيل الكايف بو�ساطة رئا�سة اجلمهورية بالت�شاور مع وايل اخلرطوم.

يخ�ص�ص الد�ستور ف�صوال خا�صة ومنف�صلة لق�ضايا احرتام حقوق الإن�سان يف العا�صمة
القومية ،بق�صد ت�أكيد خ�صو�صية وح�سا�سية الو�ضع ،وال يرتكها لل�ضمانات العامة املبثوثة يف
الد�ستور .فتقول املادة (ُ “ : )154تكفل 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�صمة
القومية التي تكت�سب �أهمية خا�صة باعتبارها رمز ًا للوحدة الوطنية” .وحتدد املادة ()155
�أجهزة تنفيذ القانون يف العا�صمة القوميةُ “ :ت َ�شكل �أجهزة تنفيذ القانون يف العا�صمة القومية على
�أ�سا�س متثيلي لكل �سكان ال�سودان ،وتكون مدربة تدريب ًا كافي ًا بحيث ت�ست�شعر التنوع الثقايف
والديني واالجتماعي يف ال�سودان”.
يحدد الد�ستور طريقة ت�رصيف العدالة يف العا�صمة القومية يف املادة ( )156والتي نقر�أ فيها:
“دون امل�سا�س ب�صالحية �أي م�ؤ�س�سة قومية يف �إ�صدار القوانني ،ي�سرت�شد الق�ضاة و�أجهزة تنفيذ
القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ �أحكام القوانني ال�سارية يف العا�صمة القومية بالآتي:
�أ) يكون الت�سامح �أ�سا�س ًا للتعاي�ش بني ال�سودانيني على اختالف ثقافاتهم و�أديانهم و�أعرافهم؛
ال
ب) يعترب ال�سلوك النا�شئ عن املمار�سات الثقافية والأعراف ،الذي ال ي�سبب �إخال ً
بالنظام العام وال احتقار ًا لأعراف الآخرين وال تكون فيه خمالفة للقانون ،ممار�سة للحريات
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ال�شخ�صية يف نظر القانون؛
ج) ال يجوز انتهاك خ�صو�صية الأ�شخا�ص وال تقبل �أمام املحاكم البينة املتح�صل عليها
بانتهاك هذه اخل�صو�صية؛
د) تراعي املحاكم عند ممار�سة �سلطاتها التقديرية يف توقيع العقوبات على غري امل�سلمني،
املبد�أ الرا�سخ يف ال�رشيعة الإ�سالمية �أن غري امل�سلمني من ال�سكان ال يخ�ضعون للعقوبات احلدية
املفرو�ضة و ُتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفق ًا للقانون؛
هـ) الر�أفة وتف�سري ال�شك ل�صالح املتهم مبد�آن قانونيان مطبقان على نطاق العامل ،ومطلوبان
يف ظروف ال�سودان.
مل يتوقف الد�ستور عند هذا احلد ،بل دعا �إىل �إن�شاء “املفو�ضية اخلا�صة حلقوق غري
امل�سلمني” .وح�سب املادة (: )157
 )1تن�شئ رئا�سـة اجلمهورية مفو�ضية خا�صـة حلقوق غري امل�سلمني بالعا�صمة القومية،
وتخت�ص بالآتي:
�أ) الت�أكد من �أن حقوق غري امل�سلمني حممية طبق ًا للمبادئ العامة املن�صو�ص عليها يف املادتني
 154و  156من هذا الد�ستور؛
ب) الت�أكد من �أن غري امل�سلمني ال يت�رضرون من جراء تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية بالعا�صمة
القومية ،وتطرق الد�ستور �إىل �آليات ال�ضمانات يف املادة (.)158
عقبات التطبيق:
كانت القوانني وال�سيا�سات املعلنة جيدة ،ولكن امل�شكلة احلقيقية تكمن يف التطبيق؛ فقد واجهت
املفو�ضية خالفات حادة من البداية .كان الإ�سالميون غري را�ضني عن الفكرة من الأ�سا�س،
ولكن ال�ضغوط اخلارجية �أثناء املفاو�ضات يف (نيفا�شا) فر�ضت مثل هذه امل�ؤ�س�سات ل�ضمان
حقوق غري امل�سلمني .وقد حاولت املفو�ضية تفعيل عملها وتو�سيع �صالحيتها .ويف هذا الإطار
قررت مفو�ضية غري امل�سلمني يف ال�سودان� ،إلغاء مرا�سيم حملية حتظر �أن�شطة غري امل�سلمني منذ
عام  ،1996يف خطوة تبدو �أنها ت�ستهدف �سكان جنوب ال�سودان ،وغالبيتهم من امل�سيحيني
والإحيائيني .وقد منعت �أن�شطة غري امل�سلمني يف اخلرطوم ،وكانت هذه الفرتة قد �شهدت
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م�صادرة ال�سلطات ال�سودانية للنادي الكاثوليكي ،وحتويله ملقر حلزب امل�ؤمتر الوطني احلاكم
حتى اليوم .وقال قا�ضي املحكمة العليا ورئي�س اللجنة العدلية باملفو�ضية «�رس اخلتم �صالح»
يف ت�رصيح �صحفي �إن اللجنة �رشعت يف االطالع على القوانني ال�سارية التي حتتاج لبع�ض
التعديل يف موادها ،م�شريا �إىل �أربع مواد ذات �صفة دينية �سيطالها التعديل .ومت ح�رصها يف
املواد  1/7و 8و 21و ،24ومت و�ضع مقرتح تعديل املادة  1/7ب�إ�ضافة «وي�ستثني من ذلك
حفالت الزواج لغري امل�سلمني ،وعيد ميالد امل�سيح ليكون �إيقاف احلفالت عند ال�ساعة الثانية
ال عن احلادية ع�رشة» ،الفتا �إىل �أن املادة  8تن�ص على �أنه «ال يجوز �إقامة حفل
ع�رشة
م�ساء بد ً
ً
غنائي �أو تقدمي عر�ض �سينمائي �أو م�رسحي �أو معر�ض �أو غريه �أو اال�ستمرار فيه خالل الفرتة
من ال�ساعة الثانية ع�رشة ظهرا حتى ال�ساعة الثانية ظهر ًا من يوم اجلمعة» ،وجاء مقرتح
التعديل ب�إ�ضافة عبارة« :وي�ستثنى من ذلك الإخوة غري امل�سلمني» .كذلك املادة  21والتي
تن�ص على �أنه «ال يجوز فتح املحال التجارية �أو البيع يف الفرتة ما بني الثانية ع�رشة ظهرا
وال�ساعة الثانية ظهرا من يوم اجلمعة» ب�إ�ضافة عبارة «وي�ستثنى من ذلك حمالت الأخوة غري
امل�سلمني» .كما عدلت املادة  24التي تن�ص على �أنه «ال يجوز لأ�صحاب املطاعم والبوفيهات
والكافرتيات وكل من يعمل يف بيع الطعام �أو ال�رشاب مزاولة عمل البيع خالل نهار رم�ضان
ب�إ�ضافة عبارة «�إال املحالت التي تتح�صل على ت�صاديق �أو �إذن بالعمل من املحليات بدون
ر�سوم �إ�ضافية خا�صة ب�شهر رم�ضان».
لكن هذه اخلطوة واجهت حتديا من قبل جماعات �إ�سالمية ،حذّرت من االلتفاف على
قوانني ال�رشيعة الإ�سالمية ،واعتربت ذلك «جمازفة ت�رض بعملية ال�سالم» ،قبل �أن ت�شكك
يف �صالحيات املفو�ضية التي �أن�شئت مبوجب اتفاقية ال�سالم ال�شامل بني ال�شمال واجلنوب.
وقالت �إنه لي�س من حقها �إ�صدار ت�رشيعات جديدة .فقد انتقدت هيئة علماء ال�سودان الأ�صوات
املطالبة ب�إجراء تعديالت على قوانني تقرتحها مفو�ضية غري امل�سلمني ،ودعت الهيئة جميع
من�سوبيها الجتماع طارئ لبحث �أربع نقاط تتعلق بحقوق غري امل�سلمني .واعترب الأمني العام
لهيئة علماء ال�سودان �أن �أية حماولة لإدخال تعديالت جديدة على حقوق امل�سلمني تعد خروجا
على اتفاقية نيفا�شا ،وذريعة لن�رش الفو�ضى والف�ساد الأخالقي .و�سارعت الهيئة لدعوة جميع
من�سوبيها �إىل اجتماع طارئ للرد على النقاط الأربع التي �أثارها اجتماع «�سلفا كري» برئي�س
مفو�ضية حقوق غري امل�سلمني 2009/9/1( .ال�صحف املحلية)
ويت�ساءل النا�س عن الآليات التي جتمع بها املفو�ضية املعلومات املتعلقة بحاالت انتهاكات
حقوق غري امل�سلمني .وقد مت الإعالن عن املفو�ضية عرب التلفزيون ،كما �أن للمفو�ضية �صناديق
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تبليغ باملحليات جتمع من خاللها املفو�ضية احلاالت وتتعامل معها.
ويتحدث امل�س�ؤولون عن احلاالت التي وردت �إىل املفو�ضية ،مثل فتح حمل جتاري �أثناء
�صالة اجلمعة� ،صاحبته غري م�سلمة ،قب�ضت عليها ال�رشطة ،ومت تدوين بالغ يف مواجهتها.
وحالة حد ال�رسقة (قطع اليد) التي حكمت بها حمكمة بحري على مواطن غري م�سلم .ويتحدثون
عن �أن هناك بع�ض امل�سلمني املت�شددين يرف�ضون فتح املطاعم يف رم�ضان لأ�سباب تتعلق
بعقيدتهم ،وذكروا حادثة تك�سري البولي�س لدار عبادة خا�صة بامل�سيحيني يف منطقة الفردو�س،
وهذه الدار كانت تقوم يف قطعة �أر�ض خا�صة مبواطن �آخر لي�س له عالقة مبن بناها ،وعندما
احتاج لقطعة �أر�ضه ليبني فيها ا�شتكى �إىل ال�رشطة التي عملت على �إزالة مبنى دار العبادة
غري املخطط( .موقع :افهم دارفور  24دي�سمرب  .)2009ويرد الكثري من التجاوزات كمثال
على ذلك ومنها� :أمر قا�ض يف حمكمة النظام العام يف نوفمرب  2009بجلد بنت جنوبية قا�رص
تبلغ من العمر � 16سنة بخم�سني جلدة بتهمة �أنها كانت ترتدي تنورة ق�صرية .ويوجه بع�ضهم
النقد للمفو�ضية باعتبار �أنها مق�رصة يف �أداء مهامها ،وحتولت �إىل ج�سم ديكوري� أو مكان
للمجامالت ال �أكرث .وذلك بانهماكها يف تنظيم ور�ش عمل ل�ضباط ال�رشطة والق�ضاة يف كيفية
التعامل مع ق�ضايا غري امل�سلمني .وهي ور�ش ال يطبق املتدربون تو�صياتها النهائية عندما
يعودون �إىل مواقع� أعمالهم ،في�ستمرون يف جلد بائعات اخلمور البلدية و�إهانتهن ،و بائعات
ال�شاي يف ال�شوارع� ،أو الفتيات عامة ،بتهمة الزي الفا�ضح.
�أما الآن بعد وجود دولتني ،فريى البع�ض �أن احلركة ال�شعبية ا�ستطاعت �أن تخلق لنف�سها
�صوتا بال�شمال ،حتى عقب االنف�صال ،والتوطيد لأر�ضية �سيا�سية هناك� .أما ب�ش�أن الأقليات
الأخرى من غري امل�سلمني (بالذات غري اجلنوبيني) ،فقد علق البع�ض الأمل على دور منظمات
حقوق الإن�سان التي ميكن �أن تكفل لهم حقوقهم� .إال �أن املهتمني بالأمر يجدون �أن املعاجلة
احلقيقية ،تكمن فى ا�ست�صدار قانون يكفل حقوق غري امل�سلمني؛ وذلك ب�إن�شاء نيابات خا�صة
للتحقيق يف اجلرائم احلقيقية تراعي ثقافات ومعتقدات غري امل�سلمني� ،إ�ضافة لإن�شاء حماكم
خا�صة لتحكم فى ق�ضايا احلريات .وانتقد النا�شط يف هذا املجال «د .الطيب زين العابدين»
عددا من املعاجلات التى كانت تقوم بها مفو�ضية غري امل�سلمني ،م�شريا �إىل �أن بع�ض الق�ضايا
كان ُيق�ضى فيها عرب من�شورات من مفو�ضية غري امل�سلمني ،و�أن املفو�ضية مل حتقق كل البنود
التي كان يجب �أن حتققها خالل � 6سنوات ،وهي عمر املفو�ضية .ودعا �إىل �رضورة �إيجاد
و�ضع قانوين لكي ال يتم �إغفال التعددية بالبالد .و�أ�ضاف �إن املفو�ضية �أن�شئت ملطالبة احلركة
ال�شعبية ب�أن تكون العا�صمة علمانية ،فيما �أ�رص امل�ؤمتر الوطني على عدم علمانية العا�صمة.
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ويعتقد �أن �إيجاد هيئة بديلة م�شابهة للمفو�ضية لن يحقق الغر�ض املطلوب ،لذا البد من �إيجاد
قوانني تراعي التعددية الدينية والثقافية ،و�إيجاد قانون ملزم ،م�شريا �إىل فر�ضية �أن ي�ستثني
�أي قانون جنائي م�ستقبال غري امل�سلمني من عدد من اجلرائم� ،أ�سوة بالقانون اجلنائي لعام
 1991الذي ي�ستثني �سكان جنوب ال�سودان من عقوبات اجلرائم الدينية .و�أخذ على مفو�ضية
غري امل�سلمني �أنه مل يكن لها �سلطة تنفيذية؛ و�إمنا كانت �سلطتها ا�ست�شارية ،فهي تقدم جمرد
مقرتحات ،ويالحظ �أن معظم العاملني يف مفو�ضية غري امل�سلمني كانت جن�سياتهم جنوبية،
وبالطبع ف�إنه بعد االنف�صال يتوجب عليهم االنتقال �إىل دولة اجلنوب الوليدة .ويرى �أحد
العاملني يف املفو�ضية� ،أنه البد من قيام هيئة جديدة بديلة ملفو�ضية غري امل�سلمني ،و�أ�ضاف :مل
تكن هناك مفو�ضية حلقوق غري اجلنوبيني مع العلم �أنه توجد �أعداد كبرية من غري امل�سلمني،
منهم �أعداد فى مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق.
و�أ�ضاف�« :أت�صور �أن الدولة البد �أن تفكر بج�سم يرعى تلك الفئة»� .أما بالن�سبة لهم
كمفو�ضية فقد انحلت ،وال توجد �أي جهة يرجع �إليها مبوجب الد�ستور� .أما امل�سيحي «في�شاى
الأنطونى» ع�ضو املفو�ضية ال�سابق فريى �أن املفو�ضية متكنت من حل عدد من امل�شاكل التى
يعاين منها امل�سيحيون املوجودون بالعا�صمة ،و�أوجدت لهم بع�ض املتطلبات ،منها �أرا�ض
للكنائ�س� ،إ�ضافة �إىل رعاية تلك الفئة �أثناء �شهر رم�ضان با�ست�صدارها قرارات بفتح املطاعم،
و�إرجاع مقابر امل�سيحيني وت�سليمها مل�صدر الكنائ�س ،و�إيجاد و�سائل للك�سب البديل للأ�شخا�ص
الذين ميتهنون مهنا غري م�رشوعة ،مثل الذين يربحون من اخلمور .كما �أقرت املفو�ضية عطلة
�أعياد امليالد بعدد � 3أيام م�ستعر�ضا عددا من �إجنازات املفو�ضية( .جريدة الأخبار2011/7/10
تقرير ابت�سام �أحمد)� .أما الآن فهناك فراغ قانوين البد من �س ّده بهدف حماية املواطنني غري
امل�سلمني ،خا�صة مع ت�صاعد الدعوة لد�ستور»�إ�سالمي كامل» .علما ب�أن بع�ض ه�ؤالء الداعني
مازال قابعا يف مفهوم «�أهل الذمة».
حاول النظام بالإ�ضافة لهذا ال�شكل امل�ؤ�س�سي الر�سمي  -املفو�ضية ،خلق منظمات «طوعية»
«جمل�س ال�صداقة ال�شعبية العاملي»
حكومية ،ت�ساعد يف �سيا�سات �إدارة التنوع الثقايف .فقد �أ�س�س
ُ
يف �أوائل ت�سعينيات القرن املا�ضي «جمعيةً حلوار الأديان» ولكن امل�شاركة امل�سيحية فيها كانت
�ضعيفة ومن منطلق فردي .وظهر اهتمام املركز العاملي للدين والدبلوما�سية يف وا�شنطن
بالتوتر الديني يف ال�سودان .وقد حاول عقد لقاءات بني القيادات الدينية امل�سيحية وامل�سلمة،
وجنح يف ذلك حني الت�أم «ملتقى اخلرطوم العاملي من �أجل ال�سالم والتعاون الديني» يف
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ت�رشين الثاين/نوفمرب .2000وقد �أو�صى امللتقى ب�إن�شاء «جمل�س التعاي�ش الديني ال�سوداين»،
والذي مت ت�سجيله ر�سميا يف  12ت�رشين الثاين/نوفمرب.2002
ا�ستهدف املجل�س حتقيق عدد من الأغرا�ض ،من بينها :تر�سيخ قيم الت�سامح والتعاون
والتعاي�ش بني اجلماعات الدينية املختلفة� ،إدارة احلوار بني القيادات الدينية من �أجل تعزيز
القيم الروحية والدينية امل�شرتكة ،حماية احلريات الدينية ،حل النزاعات بني الطوائف
الدينية ،التو�صية لدى الدولة بالت�رشيعات وال�سيا�سات والإجراءات التي من �ش�أنها حماية
احلقوق والقيم والرموز الدينية .وي�ضم املجل�س جمعية عمومية من القيادات الدينية منا�صفة
بني طوائف امل�سلمني وامل�سيحيني املختلفة .هذا وقد �أ�سهم املجل�س يف معاجلة قدر من امل�شكالت
التي تعر�ضت لها الطائفة امل�سيحية؛ ولكن يف النهاية مل ي�ستطع املجل�س �أن يلعب دورا �إيجابيا يف
جعل الوحدة جاذبة قبل حدوث االنف�صال( .الطيب زين العابدين.)30 :2007 ،
التو�صيات واملقرتحات:
حتتاج عملية �إدارة التنوع الثقايف يف �شمال ال�سودان �إىل تغيريين �أو �إ�صالحني �رضوريني
يف ال�سيا�سة والإدارة (�شكل احلكم) بالإ�ضافة �إىل الثقافة والفكر .وميكن القول �إن ال�سودانيني
�صاروا جممعني على �رضورة الدميقراطية ،واعتبارها �أف�ضل الو�سائل املتاحة يف ت�سيري
احلكم .وهذا ال يعني غياب االختالف حول بع�ض املمار�سات ،وحدود احلريات ،واحلياة
احلزبية .و�ضمن هذا التطور تنامى االهتمام بالدولة الالمركزية التي تراعي التنوع الثقايف،
وقد بد�أت �أغلب القوى ال�سيا�سية تتبنى فكرة الفيدرالية ك�صيغة �إدارية قادرة على التعامل مع
التنوع الثقايف بعقالنية وعملية �أكرث .وقد و�ضح من التجارب ال�سابقة �أن القوانني والد�ساتري
اجليدة ال ت�صنع يف حد ذاتها واقعا جديدا ،ولكن العربة بالتطبيق .وهذا الأمر يحتاج �إىل جانب
ال�سيا�سة والإدارة �إىل الوعي والثقافة لتمكني املواطنني من التطبيق الواقعي ،فقد ف�شل النظام
الفيدرايل منذ عهد النمريي حتى اليوم لأنه مت حتت �أنظمة غري دميقراطية ،وبالتايل ظلت
املمار�سة �شكلية.
ت�شرتط �أي حماولة للخروج من الأزمة ال�سودانية الراهنة ،والتي تهدد البالد مبزيد من
التفتت واالنق�سامات ،عقد م�ؤمتر د�ستوري قومي �شامل وجامع .ومن �أولويات امل�ؤمتر
االتفاق على و�ضع د�ستور قائم على االعرتاف ال�رصيح ب�أن ال�سودان بلد متنوع الثقافات،
و�أن هذه الثقافات حتظى باحلقوق املت�ساوية بغ�ض النظر عن الأغلبية والعدد .واملنطق يف
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الدميوقراطية �أال ت�ضيع حقوق الأقلية لأن الأغلبية متلك ال�سلطة التي حتمي بها نف�سها .هذا مبد�أ
فيه كثري من االلتبا�س ،ويفتح املجال �أمام الهيمنة وال�سيطرة ،وا�ضطهاد الأقليات .ويجب
�أن تمُ ثل يف هذا امل�ؤمتر لي�س فقط كل القوى ال�سيا�سية بل كل اجلماعات الثقافية التي ت�شكو من
التهمي�ش والإق�صاء ،و�أن يخرج هذا امل�ؤمتر بد�ستور ،يخ�ضع ال�ستفتاء �شعبي ثم ي�صبح بعد
ذلك د�ستور البالد املعتمد.
ينبغي �أن تدار البالد وفق نظام فيدرايل منتخب من القاعدة �إىل القمة ،ويكون من مهامه
�إعادة التوازن للعالقة بني املركز والهام�ش �أو الأطراف .وهذا يعني حتقيق �شعار تق�سيم عادل
لل�سلطة والرثوة بني الأقاليم ال�سودانية املختلفة .هناك تاريخ طويل من الغنب واملظامل ت�شكو منه
املناطق غري»العربية -الإ�سالمية» .ورغم الطابع االقت�صادي والتنموي لتخلف هذه املناطق،
ف�إن ال�رصاع متت �أثننته (ن�سبة لالنتماء االثني) وعن�رصته (�أي �إ�ضفاء �صفات عن�رصية عليه).
وهذا ما جعل الو�ضع ال�سوداين الثقايف-ال�سيا�سي �شديد التعقيد .ونو�صي مبراجعة ال�شكل
الفيدرايل وجتويده بكثري من الدمقرطة والتو�سع.
تتطلب �إدارة التنوع تغيريا يف املناهج التعليمية يعك�س واقع هذا التنوع ،وبالتايل تتم تربية
وتن�شئة املواطنني على هذه احلقيقة والتعامل معها .فقد ظلت املناهج منحازة للثقافة العربية-
الإ�سالمية ال�سائدة ،باعتبارها ثقافة الأمة الوحيدة .ففر�ضت اللغة العربية يف مناطق غري
عربية مما قلل فر�ص بنات تلك اجلهات و�أبنائها غري القادرين على املناف�سة ،وبالتايل عدم
التقدم �إىل مراحل �أعلى .ومن متطلبات التوظيف �إجادة اللغة العربية �أي�ضا ،ويف هذه احلالة
ال يكون التناف�س متكافئا .ونقرتح �إبراز الثقافات املحلية ،ويف الوقت نف�سه تعليم اللغة العربية
بطريقة مبتكرة .ومثل هذه اخلطوة تزيل احل�سا�سية جتاه العربية ،وتعيد االحرتام للثقافات
املحلية.
تهمل و�سائل الإعالم الر�سمي الثقافات املحلية ،وال متنحها �أي فر�صة للتعبري عن نف�سها.
فمن املطلوب �أن تعر�ض الفنون ال�شعبية املتنوعة ،و�أن تبث القنوات والإذاعات باللغات
املحلية ،و�أن تقام املتاحف والقاعات املتخ�ص�صة لإبراز التنوع واالختالف .وهذه بع�ض من
الو�سائل العملية لتجاوز �إق�صاء الثقافات غري العربية-الإ�سالمية.
البد من التو�صية ب�أن ت�أخذ الأحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين �أ�شكاال قومية عابرة
للقبلية واجلهوية .فقد ت�سبب االرتداد عن قبول التنوع يف نوع من االنكما�ش والتقوقع داخل
م�ؤ�س�سات كان ميكن �أن تلعب دورا �إ�ضافيا و�إيجابيا يف �إدارة التنوع.
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حتتاج امل�ؤ�س�سة الدينية �إىل تغيري جذري يف خطابها الفكري والثقايف بحيث يركز على قيم
الت�سامح وقبول الآخر ،ولكن امل�ؤ�س�سة الدينية مبكوناتها املختلفة ت�ؤمن ب�صورة مطلقة بتفوق
الثقافة العربية-الإ�سالمية على الثقافات املحلية ،والتي تطلق عليها مبجانية� ،صفة “بدائية”.
ويف النهاية لن ي�ؤدي هذا الإ�رصار والتزمت الذي ي�سود هذه الأيام ،حول �رضورة تطبيق
الد�ستور الإ�سالمي� ،إال �إىل مزيد من التوتر والت�أزمي .وهذا يعني �أن الد�ستور املقبل البد �أن
يكون مدنيا ودميقراطيا ،ويحرتم التعدد الثقايف ،والديني ،والإثني.
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ما بعد مائة يوم من رئا�سة حممد مر�سي..
م�ؤ�شرات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان
و�أزمات كربى مفتوحة

مقدمة(:)1
بعد مائة يوم من تويل الرئي�س حممد مر�سي ملقاليد احلكم ب�صفته �أول رئي�س منتخب بعد
ثورة  25يناير ،ينبغي �أن نتوقف بالعر�ض والتحليل ملمار�سات وقرارات تلك الفرتة ،التي
ن�سبيا لتقييم جناحه ومعدل �إجنازه� ،إال �أنها تعطي م�ؤ�رشات وا�ضحة حول
و�إن كانت ق�صرية ً
ر�ؤيته و�سيا�ساته وترتيب �أولوياته فيما يتعلق مب�ستقبل حقوق الإن�سان.
كان �إنهاء ازدواجية ال�سلطة مع املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة خطوة �إيجابية مهمة ،ولكن
ال
انفراد رئي�س اجلمهورية بال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية يحمل يف طياته خماطر ج�سيمة ،ف�ض ً
عن �أنه ي�ضاعف من م�سئوليته عن املمار�سات اجلارية.
�شهدت فرتة املائة يوم خطوات �أخرى �إيجابية نحو حتقيق العدالة ،وحت�سني حالة حقوق
الإن�سان ،ف�أ�صدر الرئي�س حممد مر�سي �أربعة قرارات ،ثالثة منها لإنهاء �أو�ضاع املعتقلني
*

تقرير من �إعداد مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،صادر يف � 15أكتوبر .2012
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واملحاكمني ع�سكرياً ،والرابع ملنع احلب�س االحتياطي يف جرائم الن�رش� .أول تلك القرارات
كان ب�ش�أن ت�شكيل جلنة( )2لبحث �أو�ضاع من �صدر �ضدهم �أحكام من حماكم ع�سكرية �أو مدنية،
واملعتقلني من ِقبل وزارة الداخلية �أو غريها ،وذلك يف الفرتة من  25يناير  2011وحتى 30
قرارا �أخر ب�ش�أن ت�شكيل جلنة “جلمع املعلومات والأدلة
يونيو  .2012كما �أ�صدر الرئي�س
ً
لتق�صي احلقائق ب�ش�أن قتل ،وال�رشوع يف قتل و�إ�صابة املتظاهرين ال�سلميني بجميع �أنحاء
اجلمهورية”( ،)3وذلك يف الفرتة من  25يناير  2011وحتى  30يونيو .2012وجاء القرار
الثالث بالعفو ال�شامل عن بع�ض اجلرائم املرتكبة �أثناء ثورة  25يناير( ،)4والذي مبوجبه ينال
ال كل من اُتهم بارتكاب جناية �أو جنحة ،بهدف منا�رصة الثورة يف الفرتة من 25
عفوا �شام ً
ً
يناير  2011وحتى  30يونيو � ،2012سواء متت حماكمتهم� ،أو متهمني مل تزل ق�ضاياهم يف
طور التحقيق �أو �أمام املحاكم ب�أنواعها .القرار الثالث ،والذي مبوجبه �أُلغي تدبري احلب�س
االحتياطي يف جرمية �سب رئي�س اجلمهورية(� ،)5صدر يف اليوم نف�سه الذي قررت فيه �إحدى
احتياطيا على ذمة الق�ضية ،وبذلك جتنب رئي�س
املحاكم حب�س رئي�س حترير جريدة “الد�ستور”
ً
اجلمهورية –يف اللحظة الأخرية– �أن ي�سجل التاريخ �أول واقعة حب�س لرئي�س حترير خالل
حكم �أول رئي�س منتخب بعد الثورة خالل الأيام الأوىل له.
�إال �إن خلو خطة عمل الرئي�س للمائة يوم من ق�ضية حقوق الإن�سان ،ثم عدم اكرتاثه
مبقرتحات املنظمات احلقوقية امل�رصية� ،أثر بال�سلب على جممل القرارات التي اتخذها �أو ف�شل
يف اتخاذها .فعلى الرغم من القرارات الإيجابية التي �أ�رشنا �إليها ،ف�إنها جاءت كخطوات
منعزلة وحتت �ضغوط ،ولي�ست يف �سياق خطة متكاملة تهدف اىل �إر�ساء قواعد دولة العدل
ٍ
متوافق مع املعايري الدولية املتبعة
والقانون ،بل بع�ضها –مثل جلان تق�صي احلقائق– جاء غري
أي�ضا يف عدم �إحداث قطيعة مع �سيا�سات املا�ضي املتعلقة
يف مثل تلك احلاالت .يظهر ذلك � ً
بالإفالت من العقاب ،على �سبيل املثال تكرمي قيادات املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة وعلى
ر�أ�سهم امل�شري حممد ح�سني طنطاوي ،والفريق �سامي عنان ،دون فتح حتقيقات م�ستقلة يف
جممل الأحداث التي ي�شتبه يف م�سئوليتهما عنها طوال العام ون�صف العام املا�ضيني .وكذلك
تعيني قائد ال�رشطة الع�سكرية ال�سابق ملحق ع�سكريا يف ال�صني ،وهو �أحد �أبرز امل�سئولني
املحتملني عن عدد من الفظائع.
ال �شك �أن الرئي�س حممد مر�سي ورث تركة مثقلة من انتهاكات حقوق الإن�سان من فرتة
حكم مبارك واملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،وكان من املتوقع �أن الرئي�س املنتخب �سوف
يكون لديه خطة للتعامل مع تلك الرتكة ،خا�صة �أنه كان رئي�س حزب الأكرثية الربملانية
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«حزب احلرية والعدالة» قبل �إعالن فوزه بالرئا�سة� .إال �أن الأحداث املتعاقبة علي مدار
مائة يوم برهنت على غياب ملف حقوق الإن�سان ،لي�س فقط عن خطة الرئي�س املعلنة للمائة
يوم ،بل عن �أولويات الرئي�س؛ الأمر الذي �أدى �إىل انفجار الأزمات يف الأيام الأوىل لتوليه
رئا�سة اجلمهورية ،ف�ضال عن وقوع العديد من االنتهاكات حلرية التجمع والتظاهر ال�سلميني،
وحرية الدين واملعتقد ،وحرية الر�أي والتعبري وحرية الإعالم والن�رش ،وحرية الن�شاط
الأهلي والنقابي.
حدث االنفجار الأول بعد �أ�سبوع واحد من تويل احلكم ،عندما قرر رئي�س اجلمهورية
الع�صف بحكم ق�ضائي بحل جمل�س ال�شعب ،وبالتايل مببد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .بدت
الأزمة الأوىل وك�أنها انتهت ،وذلك بحكمني من املحكمة الد�ستورية العليا وجمل�س الدولة
نظرا
ي�ؤكدان على �سالمة احلكم الق�ضائي الذي حاول رئي�س اجلمهورية الع�صف به .ولكن ً
لأن بواعث الأزمة الأوىل ترتبط مبوقف الرتب�ص الذي يتخذه «حزب احلرية والعدالة»
من ال�سلطة الق�ضائية ،والتطلع ملزيد من تهمي�شها حل�ساب تو�سيع �سلطات رئي�س اجلمهورية
الذي يجمع بالفعل لأول مرة يف تاريخ م�رص احلديث بني ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية -فقدجتددت الأزمة مرة �أخرى ،حينما حاول رئي�س اجلمهورية �إق�صاء النائب العام( )6باملخالفة
لقانون ال�سلطة الق�ضائية .بعد �أن جرى توظيف عدم ر�ضاء الر�أي العام عن �أداء النائب العام
فيما يتعلق مبحاكمات قتلة الثوار ،لتنفيذ �أهداف خا�صة بجماعة الإخوان امل�سلمني.
�إنه الأ�سلوب نف�سه الذي ي�سعى ال�ستغالل �ضغوط الر�أي العام من �أجل �إ�صالح م�ؤ�س�سات
بعينها ،ولكن بغر�ض �إحكام �سيطرة جماعة الإخوان امل�سلمني على تلك امل�ؤ�س�سات ،ودون
تنفيذ مطالب الإ�صالح الت�رشيعي وامل�ؤ�س�سي( .)7حيث تختزل عملية الإ�صالح يف ا�ستبدال
�أ�شخا�ص ب�أ�شخا�ص �آخرين من اجلماعة �أو �أن�صارها� ،أو من هم معروفني با�ستعدادهم لل�سري
يف ركاب النظام احلاكم ،وتنفيذ تعليماته بدقة ،مع �إ�ضافة عدد رمزي من الأ�شخا�ص الذين
لن يكون لهم �أي ت�أثري ُيذكر ،ولكن �سي�ضفي وجودهم �صبغة ثورية �إ�صالحية لت�سويق عملية
«الأخونة» .بد�أت «الأخونة» بامل�ؤ�س�سات ال�صحفية اململوكة للدولة ،ثم املجل�س الأعلى
لل�صحافة ،واملجل�س القومي حلقوق الإن�سان ،وفيما يبدو �أن من�صب النائب العام وجهاز النيابة
العامة �صارا هدفًا على الطريق.
الأزمة الثانية مع حرية الإعالم مل تنح�رس بعد ،بل هي مر�شحة للتفاقم �إذا ا�ستمرت ذات
ال�سيا�سات واملمار�سات واخلطاب ال�سيا�سي نافذ ال�صرب �إزاء كل نقد �سيا�سي ،و�إ�رصار �أكرثية
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اجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور –والتي تنتمي حلزب رئي�س اجلمهورية– علي تقييد حرية
أي�ضا نهج
الإعالم والتعبري .جدير بالذكر �أن حكومة الرئي�س حممد مر�سي قد وا�صلت � ً
حكومات املجل�س الع�سكري وح�سني مبارك ،يف العداء حلرية التنظيم ،وب�شكل خا�ص حرية
تكوين ون�شاط النقابات العمالية واجلمعيات الأهلية.
أي�ضا باحلق يف الر�أي وحرية التعبري ،وا�ستخدام احلزب احلاكم
الأزمة الثالثة وثيقة ال�صلة � ً
لأع�ضائه و�أن�صاره يف قمع هذه احلرية ،وهو تطور –بالأحرى تدهور– مل يعرفه تاريخ
م�رص احلديث من قبل .كان املعتاد يف ع�رص الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك� ،أن ت�ستخدم
الأجهزة الأمنية «بلطجية» يف ت�أديب املتظاهرين ،و�أحيا ًنا التحر�ش اجلن�سي بالن�ساء منهم.
خالل املائة يوم الأوىل ،قام �أن�صار «حزب احلرية والعدالة» –الذراع ال�سيا�سية جلماعة
الإخوان امل�سلمني– بالتجمهر �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري ،واالعتداء اللفظي والبدين على
بع�ض معار�ضي الإخوان امل�سلمني الذين كانوا يح�رضون ق�ضايا رفعوها �أمام املحكمة .كما
قاموا مبحا�رصة مدينة الإنتاج الإعالمي والتحر�ش بالإعالميني الناقدين جلماعة الإخوان
امل�سلمني ،وحتطيم �سيارة �أحد الإعالميني البارزين ،وهو رئي�س حترير �صحيفة «اليوم
ال�سابع» .قاموا كذلك بالتحر�ش يف عدة منا�سبات مبظاهرات يف ميدان طلعت حرب بالقاهرة،
أخريا االعتداء بالعنف يف � 12أكتوبر على
ومنعها بالقوة من الو�صول مليدان التحرير ،و� ً
مظاهرة معار�ضة للإخوان امل�سلمني ولرئي�س اجلمهورية ،ترف�ض الد�ستور اجلاري �إعداده،
وال تعرتف باجلمعية الت�أ�سي�سية ،مما ت�سبب يف �إ�صابة �أكرث من  100جريح.
�أحد �أخطر م�صادر القلق الإ�ضافية يف هذا ال�سياق هو �أن قيادي «حزب احلرية والعدالة»
الذي كان يوجه املتظاهرين املعتدين باالنتقال من ميدان التحرير ملحا�رصة مكتب النائب العام،
أي�ضا من
أي�ضا �أحد م�ست�شاري رئي�س اجلمهورية ،وهو � ً
يف الرابعة من نهار ذلك اليوم ،هو � ً
هدد النائب العام �إما بقبول الإقالة� ،أو حدوث ما ال ير�ضيه!
يتناول التقرير �أبرز الأزمات والوقائع املتعلقة بق�ضايا احلريات وحقوق الإن�سان خالل املائة
يوم ،وكيفية تناول م�ؤ�س�سة الرئا�سة لتلك الق�ضايا ،وينتهي بالتو�صيات .ولأن رئي�س اجلمهورية
هو ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية ،وميتلك مبوجب الإعالنات الد�ستورية �سلطات تنفيذية وت�رشيعية
هائلة مل يحظ بها رئي�س قبله ،ف�إنه ُيعترب امل�سئول الأول عن كل ال�سيا�سات واملمار�سات� ،إذا مل
يكن بالدفع بها ،فباملبادرة بوقفها �أو �إقالة امل�سئول عنها .وهو بالفعل ما قام به الرئي�س يف عدة
منا�سبات ،ولكن �أغلبها لي�س له �صلة 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 ،ف�إن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
يخ�شى يف حالة عدم القيام مبراجعة جذرية �رسيعة لهذه ال�سيا�سات واملمار�سات� ،أن يتعر�ض
عدد من �أهم احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني امل�رصيني لالعتداء اجل�سيم ،مبا يف ذلك الت�رشيع من
خالل الد�ستور �أو القانون �أو كليهما� ،أو ا�ستمرار ذات القيود الت�رشيعية والإدارية والأمنية
عليها ،على النحو الذي كان �سائ ًدا خالل حكم الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك ،ثم املجل�س
الأعلى للقوات امل�سلحة� .أبرز هذه احلقوق هي:
1 -1احلق يف التجمع ال�سلمي ،واملمار�سة اجلماعية لالحتجاج ال�سيا�سي واالجتماعي .مع
احتمال تزايد م�شاركة �أن�صار احلزب احلاكم «احلرية والعدالة» يف �أعمال القمع ،على
النحو الذي حدث خالل املائة يوم.
2 -2احلق يف تكوين اجلمعيات الأهلية ،وممار�سة ن�شاطها بحرية وف ًقا للمعايري الدولية ،مع
ا�ستهداف خا�ص ملنظمات حقوق الإن�سان.
3 -3احلق يف ت�شكيل النقابات العمالية امل�ستقلة ،والتعددية النقابية.
4 -4احلق يف حرية االعتقاد ،وممار�سة ال�شعائر الدينية لغري امل�سلمني ال�سنة ،وحقوق
الأقليات الدينية وغري الدينية.
5 -5احلق يف حرية ال�صحافة ،الإعالم وتدفق املعلومات.
6 -6حقوق املر�أة.
7 -7احلق يف حماكمة عادلة.
يفاقم من الأمر ان�سداد قنوات احلوار بني الأطراف ال�سيا�سية املختلفة ،والنزوع لال�ستقطاب
ال�سيا�سي والأيديولوجي ،مبا يف ذلك التحري�ض على الكراهية الدينية والعنف؛ الأمر الذي
يهدد بعودة �أعمال العنف ال�سيا�سي والديني(– )8مبا يف ذلك ذات الطابع الإرهابي .يحدث
وا�ضحا فيه العجز ال�سيا�سي والأمني واالجتماعي لل�سلطات عن �إنهاء �أعمال
هذا يف وقت بات
ً
العنف ذات البواعث ال�سيا�سية والدينية واالقت�صادية واالجتماعية يف �شبه جزيرة �سيناء� ،أو
حتى و�ضع خريطة طريق �شاملة للتعامل مع هذا الو�ضع اخلطري ،ومنع انت�شاره �إىل �سائر
البالد؛ الأمر الذي ي�ضيف م�صادر �أخرى للقلق على م�ستقبل حقوق الإن�سان بعد املائة يوم.
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�أو ً
ال -حرية الإعالم والن�شر

()9

ِطاملا �أ�شارت املنظمات احلقوقية والإعالميون امل�رصيون �إىل �أن �أحد م�ؤ�رشات التحول
الدميقراطي يف �أي بلد هو الإعالم احلر وامل�ستقل وف ًقا لقواعد مهنية ومواثيق �رشف ي�ضعها
دوليا .ف�سيطرة احلزب احلاكم وجماعات
الإعالميون �أنف�سهم طب ًقا للقواعد املتعارف عليها
ً
امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية على و�سائل الإعالم �أ�سهم ب�شدة قبل الثورة ،وعلى مدار
العام ون�صف العام املا�ضيني ،يف ت�ضليل الر�أي العام وتزييف الوعي ،لدرجة �أن امل�ؤ�س�سات
الإعالمية التابعة للدولة �أ�صبحت يف حد ذاتها عقبة يف �سبيل التحول الدميقراطي .علي مدى
اكرث من  5عقود كانت و�سائل الإعالم اململوكة للدولة �أدوات تخدم النظام ،وتنحاز ل�صالح
ال�سلطة التنفيذية ،بينما كانت و�سائل الإعالم اخلا�ص –عندما �سمح ب�إن�شائها– حتظي بحرية
حمدودة.
لذا كان من املفرت�ض �أن يكون لدى الرئي�س املنتخب خطة لإعادة هيكلة �أجهزة الإعالم
اململوك للدولة ،و�إطالق حرية الإعالم اخلا�ص لي�سرتد دوره ،وذلك انطال ًقا من مطالب
واعتمادا على ما كان الإعالميون واحلقوقيون قد بلوروه منذ زمن طويل
ثورة  25يناير،
ً
ا�ستنادا �إىل املواثيق واملعاهدات
من مقرتحات ذات طبيعة قانونية �أو م�ؤ�س�سية �أو �سيا�سية� ،أو
ً
الدولية التي �صدقت عليها م�رص� .إال �أن ما تعر�ضت له و�سائل الإعالم يف فرتة املائة يوم
الأوىل للرئي�س حممد مر�سي رمبا يعيدنا �إيل ما هو �أ�سو�أ من عهد مبارك؛ فتحت دعوى تطهري
الإعالم جرى ا�ستحداث �آليات جديدة لل�سيطرة والهيمنة لإحالل حزب حاكم جديد حمل
القدمي ،وذلك من خالل جمل�س ال�شورى� ،أو من خالل هيكلة �شكلية لبع�ض الو�سائل الإعالمية
واملجل�س الأعلى لل�صحافة� ،أو من خالل بع�ض القرارات التي بدت يف ظاهرها حرية ،ويف
باطنها انتقائية وحتزب ومواالة للنظام احلاكم اجلديد.
لقد �سبق للجماعة احلقوقية �أن اقرتحت جمموعة من اخلطوات التقنية التي حتتاج �أن تتبعها
الدولة لتحقيق طفرة �إعالمية حقيقة ،ومنها �إيجاد بدائل ت�رشيعية دميقراطية ملجمل القوانني
والقرارات الإدارية البولي�سية املرتبطة بحرية التعبري والإعالم؛ لكن للأ�سف ال�شديد مل تتخذ
حتى الآن خطوات جادة نحو حتطيم تلك البنية الت�رشيعية القمعية ،وال تنح�رص تلك الت�رشيعات
فقط يف تعديل القانون الذي يبيح احلب�س االحتياطي لل�صحفيني ،والذي �ألغاه الرئي�س مر�سي،
أي�ضا قانون احتاد الإذاعة والتليفزيون وقوانني االت�صاالت ،والقرارات
ولكن يندرج فيها � ً
والقوانني واللوائح ذات ال�صلة بدور الأجهزة الأمنية يف مراقبة ،والتدخل يف عمل مرافق
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الإعالم( .)10كما قدمت اجلماعة احلقوقية والإعالمية مقرتحات متعددة تتعلق بتحويل النظام
الإعالمي احلكومي املوجه �إىل نظام اخلدمة العامة ،وذلك لت�أمني الإعالم من �ضغوط
اجلماعات ال�سيا�سية وجماعات ال�ضغط االقت�صادية املختلفة( .)11وهو ما مل يحدث ومل تتحرك
الدولة خطوة واحدة يف هذا االجتاه ،مما �أدى �إىل تفاقم حدة االنتهاكات يف املائة يوم الأوىل
من حكم الرئي�س مر�سي ،خا�صة �أن اخلطاب ال�سيا�سي لرئي�س اجلمهورية وقيادات جماعة
الإخوان امل�سلمني وحزبها احلرية والعدالة ات�سم يف املقام الأول بالرتب�ص بحرية الإعالم
ب�شكل عام وتهديد كل من يجر�ؤ على نقد الرئي�س باملالحقة الق�ضائية وغري الق�ضائية.
كانت عملية تعيني ر�ؤ�ساء حترير وجمال�س �إدارة جدد لل�صحف اململوكة للدولة وجمل�س
وا�ضحا علي تطويع مطالب �إ�صالح ال�صحافة خلدمة متكني احلزب
ال
�أعلى جديد لل�صحافة ،مثا ً
ً
احلاكم من ال�سيطرة على و�سائل �إعالم حيوية ،مبا بات يعرف با�سم «�أخونة الإعالم».
من ناحية �أخرى منحت هذه القرارات وال�سيا�سات ال�ضوء الأخ�رض للقيادات الإعالمية
اجلديدة التباع ممار�سات م�صادرة �أقالم ناقدة بتو�سع غري م�سبوق خالل فرتة ق�صرية� ،شملت
عددا من �أبرز الكتاب امل�رصيني .فعلى �سبيل املثال منعت �صحيفة الأخبار اليومية ن�رش مقال
ً
للكاتبة عبلة الرويني بعنوان «�أخونة ال�صحافة» يف � ٩أغ�سط�س  ٢٠١٢بعد �أن رف�ضت الرويني
طلب ال�صحيفة «بتخفيف» –ما اعتربته– نربتها احلادة �ضد جماعة الإخوان امل�سلمني .ومنعت
اجلريدة نف�سها مقاال للروائي امل�شهور يو�سف القعيد بعنوان «ال �سمع وال طاعة» يوم الأحد
� ١٢أغ�سط�س  ،٢٠١٢يتناول فيه حادثة تهجم �أن�صار جماعة االخوان امل�سلمني على عدد من
الإعالميني �أمام مدينة الإنتاج الإعالمي( .)12ويف جريدة الأهرام مت منع مقال الكاتب واملحامي
ثروت اخلرباوي القيادي ال�سابق بجماعة الإخوان امل�سلمني ،الذي كان بعنوان «ليت الذين
يحكموننا يفهمون» كما ُمنع املقال الأ�سبوعي للكاتب وال�سيناري�ست «مدحت العدل» بعنوان
«�سيادة الرئي�س ..م�رص �أم اجلماعة؟!».
يف جريدة اجلمهورية ُمنع مقال الكاتبة «غادة نبيل» بعنوان «احلرية والعدالة ..كلمتان
خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان» ،والذي وجهت من خالله االنتقادات حلزب «احلرية
والعدالة» ،بعد منع ن�رش مقاالت عدد من الكتاب وال�صحفيني يف ال�صحف القومية ،كما مت
()13
ومنع
�إلغاء ال�صفحة الثقافية باجلريدة نف�سها ،التي كانت ت�رشف عليها الكاتبة «غادة نبيل ُ ،
الكاتب ال�صحفي «عبد اجلليل ال�رشنوبي» من�سق «جبهة الإبداع امل�رصي» ،من الكتابة
بال�صفحة ال�سيا�سية بـ»جملة الإذاعة والتليفزيون» ب�سبب �آرائه ،وذكر «ال�رشنوبي» �أن �إدارة
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حترير «املجلة» طلبت منه عدم الكتابة يف ال�شئون ال�سيا�سية ،لأن الإدارة ال ت�ستطيع حتمل
تبعات معار�ضته للنظام احلاكم ،وخا�صة يف ظل م�سئولية وزير ينتمي للإخوان امل�سلمني عن
وزارة الإعالم(.)14
كذلك �أوقف ن�رش باقي حلقات كتاب «عائدون من جنة الإخوان» للكاتب ال�شاب «�سامح
فايز» ،يف جملة امل�صور ،الذي يحكي عن ق�صة فايز مع جماعة الإخوان امل�سلمني .وكانت
املجلة قد ن�رشت خم�س حلقات فقط .كما �أُلغي باب �صحفي يحمل عنوان « 100يوم من الوعود
الرئا�سية» بجريدة «الأهرام» ,وهو باب خا�ص مبتابعة ما يتم تنفيذه �أو �إهماله من وعود
الدكتور حممد مر�سى رئي�س اجلمهورية(.)15
هذه املمار�سات �رسعان ما تخطت حد العقاب �أو م�صادرة املقاالت �إىل م�صادرة ال�صحف
ذاتها �أو �إغالق الو�سيلة الإعالمية .وهو ما حدث مع �صحيفة «الد�ستور» ،حيث قامت �إدارة
مكافحة جرائم املطبوعات بوزارة الداخلية مبحاولة م�صادرة عدد جريدة الد�ستور ال�صادر
ونظرا لرف�ض مطابع اجلمهورية ت�سليم قوات ال�رشطة
بتاريخ � 11أغ�سط�س من املطبعة.
ً
«الزنكات» اخلا�صة بالعدد ،و�إ�رصارها علي طباعة العدد طاملا ال يوجد �أمر ق�ضائي ،قامت
ال�رشطة مب�صادرة �أعداد اجلريدة من اك�شاك بيع ال�صحف ،وهو ما �أيده الح ًقا قرار رئي�س
انعكا�سا ال�ستمرار عدم احرتام وزارة
أي�ضا
حمكمة اجليزة االبتدائية( .)16وتعد هذه الواقعة � ً
ً
الداخلية للقانون ،وا�ستمرار تدخلها يف حقوق الن�رش ،وحرية الر�أي والتعبري دون اال�ستناد
حلكم ق�ضائي.

يف �أعقاب م�صادرة عدد جريدة «الد�ستور» �أُحيل رئي�س حترير اجلريدة «�إ�سالم عفيفي»
للمحاكمة يف � 23أغ�سط�س –باملخالفة للقانون الذي ي�شرتط �إخطار النقابة مبوعد التحقيق،
وح�ضور ممثل عن نقابة ال�صحفيني– �أمام حمكمة جنايات جنوب اجليزة برئا�سة امل�ست�شار
«حممد فهيم دروي�ش» ،الذي رف�ض �سماع الدفاع ،و�أمر باحلب�س االحتياطي بحق «عفيفي»،
والتحفظ عليه ،على ذمة ق�ضية «�إهانة الرئي�س حممد مر�سي» ،ون�رش �أخبار كاذبة من �ش�أنها
�إحلاق ال�رضر بامل�صلحة العامة .مما ا�ضطر رئي�س اجلمهورية لإ�صدار م�ساء اليوم نف�سه قرار
()17
فورا
بقانون رقم  85ل�سنة  2012ب�إلغاء احلب�س االحتياطي يف ق�ضايا الن�رش  ،وبالتايل �أُفرج ً
عن �إ�سالم عفيفي.
جاء القرار كمخرج وقتي من الأزمة ،حتى ال تلت�صق بالرئي�س �سبة حب�س رئي�س حترير
خالل املائة يوم الأوىل له ،ومل ي�ستند القرار �إيل خطة �أو�سع �سابقة �أو حتى الحقة لتحرير
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ال عن �أن القرار يلغي فقط احلب�س االحتياطي يف االتهام ب�إهانة رئي�س الدولة
الإعالم ،ف�ض ً
�أو م�ؤ�س�ساتها �أو ر�ؤ�ساء وملوك الدول الأجنبية ،ويبقي على عقوبة احلب�س �إذا �أدين ال�صحفي
�أمام املحكمة.
هذه ال�سيا�سات واملمار�سات امتدت �أي�ض ًا �إىل القنوات التلفزيونية اخلا�صة .ففي � ٩أغ�سط�س،
�أ�صدرت الهيئة العامة لال�ستثمار وال�رشكة امل�رصية ملدينة الإنتاج الإعالمي وال�رشكة امل�رصية
يوما ،وتوجيه
للأقمار ال�صناعية (نايل�سات)
قرارا � ً
ً
إداريا بوقف بث قناة الفراعني ملدة ً ٤٥
الإنذار لها ب�سحب الرتخي�ص( ،)18رغم االنتقادات احلقوقية املتكررة ال�ستخدام القرارات
الإدارية لإغالق القنوات التلفزيونية ،ثم وجهت النيابة العامة تهمة �إهانة الرئي�س حممد
مر�سي لتوفيق عكا�شة رئي�س القناة ،يف ق�ضية اتهامه بالتحري�ض على قتل رئي�س اجلمهورية،
عيبا ل�شخ�صه.
والتعدي عليه بالإهانة ،وتوجيه عبارات حتمل ً

كما �شهدت القنوات التليفزيونية اململوكة للدولة تدخالت من م�صدر جديد تخل بحيادها
املفرت�ض ،وذلك بعدما توىل وزارة الإعالم وزير ينتمي جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وذراعها
ال�سيا�سية حزب احلرية والعدالة� ،إذ يتعر�ض الإعالميون يف تلك القنوات للعقاب �إذا تطرقوا
بالنقد ل�سيا�سات رئي�س اجلمهورية وقراراته� ،أو يف حالة �صمتهم عن نقد �ضيوف الربامج
ؤخرا
املتلفزة ل�سيا�سات الرئي�س ،دون �أن يقوموا بالرد على تلك االنتقادات .وهو ما حدث م� ً
مع طاقم برنامج «نهارك �سعيد» ،الذي مت ا�ستدعا�ؤه للتحقيق ب�سبب انتقاد �أحد ال�ضيوف
أي�ضا مع الإعالمية هالة فهمي ،بعد �أن قدمت حلقة
حلزب احلرية والعدالة احلاكم( .)19وحدث � ً
بعنوان «�أخونة الإعالم» ،مما ت�سبب يف وقف برناجمها علي القناة الثانية الأر�ضية(.)20
جدير بالذكر �أن وزير الإعالم �سمح بظهور مذيعات حمجبات لأول مرة علي �شا�شة
مربرا ذلك باحرتام املعايري املهنية دون غريها .ذلك بالت�أكيد مبد�أ
التلفزيون اململوك للدولة،
ً
مهم للغاية ،غري �أن تلك القرارات يجب �أن ت�أتي من جهاز م�ستقل ،يدير العملية الإعالمية
كلها ،وي�شارك يف اتخاذها الإعالميون �أنف�سهم ،خا�صة �أن الوزير يرف�ض ظهور مذيعة بهائية
على ال�شا�شة؛ لأنها ال تنتمي لدين �سماوي ،وذلك وفق ًا لت�رصيحات الوزير(.)21
ثان ًيا -حرية االعتقاد وحقوق الأقليات الدينية:
مل ينجح الرئي�س مر�سي حتى الآن يف تخطي �إ�شكاليات تعامل الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك
�أو املجل�س الع�سكري مع الأزمات الطائفية الطاحنة التي متر بها م�رص .ومازالت الدولة ال
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تدرك خطورة التفاقم املتزايد لهذه امل�شكلة ،وخا�صة مع �صعود قوى �سيا�سية ،تنادي عالنيةً
بطرح �أحادي ي�رص على االنتقا�ص من حقوق الأقليات الدينية واملذهبية والعقائدية و�إق�صائها
من حقوق املواطنة؛ لذا كان من املتوقع �أن تكون حماية حرية املعتقد وحقوق الأقليات الدينية
نظرا لأنها ق�ضية وطنية ملتهبة خالل العقود الأربعة املا�ضية،
علي قائمة �أولويات الرئي�سً ،
ال عن �أهمية تبديد خماوف الكثريين ب�ش�أن ت�أثري انتماء الرئي�س جلماعة دينية ،مل يعرف
ف�ض ً
عنها موقف �إيجابي جتاه تلك الق�ضايا.
كان الرئي�س قد �أوحى بتفهمه لتلك املخاوف عندما �أكد يف خطابه الأول لل�شعب علي كونه
ؤخرا بـ�أن ما حدث مع الأقباط
رئي�سا لكل امل�رصيني ،كما �رصح نائب رئي�س اجلمهورية م� ً
ً
يف رفح يجعله ي�شعر بالعار ،غري �أن املمار�سات الفعلية �سواء مل�ؤ�س�سة الرئا�سة �أو �سائر �أجهزة
الدولة مل تتغري ،مل تتنب خطة حلماية حقوق الأقليات ،ال�سيما احلق يف حرية املعتقد وممار�سة
ال�شعائر ،لذا �شهدت املائة يوم الأوىل للرئي�س �أزمات �ساخنة ذات �أبعاد دينية وجاء التعامل
وم�شابها لأ�سلوب النظام ال�سابق ،فعلى �سبيل املثال:
وحلظيا
منطيا
معها
ً
ً
ً
بناء علي
1 .1معاقبة املواطن «حممد فهمي ع�صفور» بعقوبة احلب�س ملدة عام مع ال�شغلً ،
حكم حمكمة جنح كفر الزيات اخلمي�س  ٢٦يوليو التي اتهمته «بن�رش الفكر ال�شيعي
ال عن �أنه يف كل
يف م�رص»( )22رغم عدم وجود ن�ص قانوين يحظر هذا الفكر ،ف�ض ً
اعتداء علي حرية التعبري واالعتقاد.
الأحوال ُي�شكل
ً
2 .2يف � 5سبتمرب  2012قررت النيابة العامة حب�س �شاب وفتاة مبركز فاقو�س حمافظة
ال�رشقية بتهمة ازدراء الأديان ،والإ�ساءة للدين الإ�سالمي ،و�إنكار وجود الذات
الإلهية ،وقد ق�ضت حمكمة فاقو�س اجلزئية مبحافظة ال�رشقية يف � 7أكتوبر ب�إخالء
ا�ستمرارا مل�سل�سل
�سبيل ال�شاب والفتاة بكفالة مائة جنيه لكل منهما( .)23وتعد هذه الواقعة
ً
ج�سيما على حرية التعبري واالعتقاد(.)24
خطرا
حماكمات ازدراء الأديان التي ت�شكل
ً
ً
3 .3يف � 14سبتمرب قامت قوات ال�رشطة بالقب�ض على املواطن “�ألبري �صابر عياد” واحتجازه
دون �إذن من النيابة ،وذلك بعد �أن جتمهر حتت منزل �أ�رسته جمموعة من املواطنني
الغا�ضبني ،بدعوى ن�رش �ألبري بع�ض الفيديوهات ،ينتقد فيها التعاليم الدينية لعدد من
الأديان ،اجلدير بالذكر �أن والدة �ألبري ات�صلت بال�رشطة لتنقذهم من غ�ضب املتجمهرين
حتت منزلهم بحي املرج� ،إال �أن ال�رشطة �أتت وقب�ضت عليه ،و�أحالته للنيابة بتهمة
ازدراء الأديان(.)25
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4 .4مت احلكم علي املدر�س بي�شوي كميل كامل من قبل حمكمة جنح �سوهاج باحلب�س �ست
�سنوات يوم � 18سبتمرب  2012بدعوى ازدراء الدين الإ�سالمي و�إهانة الرئي�س حممد
و�رصيحا حلرية الر�أي والتعبري(.)26
وا�ضحا
مر�سي ،فيما يعترب انتهاكً ا
ً
ً
5 .5يف �أحداث رفح التي بد�أت يوم � 27سبتمرب ،تعر�ضت عدة �أ�رس قبطية �إىل �ضغوط
ق�رسيا� ،إثر هجوم �ضد
وحمالت تهديد� ،أجربتهم علي مغادرة منازلهم وتهجريهم
ً
ممتلكاتهم� ،شنته جمموعة من الأفراد ال تزال هويتهم جمهولة ،كما تواط�أت ال�سلطات،
وتخلت عن واجبها نحو حماية املواطنني و�أ�سهمت يف ا�ستمرار التهجري(.)27
6 .6اتهام “نيفني نادي جاد ال�سيد” مدر�سة الدرا�سات االجتماعية مبدر�سة نزلة عبد الاله
امل�شرتكة مبدينة �أ�سيوط ،بازدراء الأديان ،وذلك على خلفية �رشحها لأحد الدرو�س
مبادة الدرا�سات االجتماعية ،حيث قام بع�ض �أع�ضاء الدعوة ال�سلفية با�صطحاب� أحد
الأطفال باملدر�سة لتقدمي بالغ يتهمها بهذه التهمة ،وقد مت القب�ض عليها وحتويلها للنيابة
التي قررت �إخالء �سبيلها على ذمة الق�ضية(.)28
7 .7لعل �أحد �أبرز مظاهر تق�صري الدولة يف حماية الأرواح واملمتلكات يف �أوقات العنف
الطائفي ،جتلت يف �أحداث قرية ده�شور يف 31يوليو  ،2012والتي اندلعت ب�سبب
حالة من االحتقان الطائفي ،عقب وفاة �شاب م�سلم بطريق اخلط�أ على يد مواطن
م�سيحي بالقرية .كانت كل الدالئل ت�شري �إىل �أن ثمة �أحداث عنف �ست�شهدها القرية،
ال من �أن حتمي ال�رشطة املواطنني امل�سيحيني بالقرية ،طالبتهم برتك منازلهم
لكن وبد ً
والقرية ب�أكملها حتى انتهاء موجة الغ�ضب ،ومل تقم بت�أمني ممتلكاتهم ،مما �أ�سفر عن
حرق و�سلب ونهب حمال ومنازل وممتلكات العائالت امل�سيحية( .)29يف الوقت ذاته مل
تتم حماكمة مرتكبي جرائم احلرق والنهب ،و�أفرجت النيابة العامة عن كل املقبو�ض
عليهم يف تلك اجلرائم يف بداية �سبتمرب  ،2012كما �أنه يف �إطار احلل العريف و�إثبات
ح�سن النوايا ،ا�ضطر املواطنون امل�سيحيون للتنازل عن املحا�رض التي كانوا قد حرروها
بحرق و�سلب ممتلكاتهم(.)30
لعل ا�ستمرار الدولة يف التغا�ضي عن و�ضع ملف الأقليات الدينية على �أولوية اهتماماتها
هو م�صدر لتفاقم �أحد اخطر االنتهاكات يف الفرتة املقبلة ،فعلى مدى العقود الأربعة املا�ضية
مل متانع الدولة يف ا�ستخدام التعليم والإعالم ك�آليات تكر�س لعدم االعرتاف بالتعددية الدينية
واملذهبية ،مما انعك�س يف ال�سلوك املجتمعي اليومي و�ساعد يف منو موجات االحتقانات الطائفية
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على مدار عقود .ول�شديد الأ�سف تك�شف مداوالت اجلمعية الت�أ�سي�سية عن �أن م�رشوع الد�ستور
«يق�رص حرية املعتقد على حق ممار�سة ال�شعائر الدينية على �أتباع
الذي يجري الإعداد له َ
الأديان ال�سماوية .وهو ن�ص مييز بني املواطنني على �أ�سا�س الدين ،ويهدر احلق يف املواطنة
املت�ساوية ،برغم �أن الهدف الأ�سا�سي لأي د�ستور هو تنظيم العالقة بني الدولة واملجتمع،
ولي�س تبني و�سائل لقمع �أفراد وجماعات حل�ساب �أيديولوجيات خا�صة بالأغلبية ال�سيا�سية يف
حلظة و�ضع الد�ستور»(.)31
�إن �أحد �أبرز جتليات م�شهد ثورة  25يناير هو م�شهد االندماج الوطني املتجاوز للأعراق
والديانات والعقائد ،الأمر الذي يفرت�ض �أن يتيح للدولة امل�رصية فر�صة غري م�سبوقة لتجاوز
احتقانات املا�ضي �إن �أح�سنت م�ؤ�س�سات احلكم ا�ستغاللها ،وتخلت عن الأ�سلوب الإجرامي
الذي كانت تتعامل به �أجهزة مبارك مع هذا امللف ،وتوظيفه حل�ساب �أهداف �سيا�سية انتهازية
�ضعيفة.
ً
ثالثا -ممار�سات ال�شرطة وال�ضرورة امللحة للإ�صالح الأمني:
تك�شف املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سي عن الغياب الكامل مللف الإ�صالح
الأمني املنهجي ،الذي ي�ضمن القطيعة مع ما�ضي الدولة البولي�سية اال�ستبدادية ،ويعيد للجهاز
ال�رشطي دوره و�أهدافه اجلنائية والوقائية التي �أن�شئ من �أجلها ،برغم ا�ستمرار ال�رشطة يف
اتباع �أغلبية ال�سيا�سات القدمية بالفل�سفة نف�سها يف التعامل مع الأزمات الأمنية املختلفة .لعل
�أب�سط الأمور التي كان ينبغي على م�ؤ�س�سة الرئا�سة اتباعها يف املائة يوم الأوىل هي و�ضع
اخلطوط احلمراء التي ينبغي لأي جهاز �أمني �أال يتجاوزها ،واعتماد جزاءات قانونية رادعة
ملن يتجاوزها ،ملنع تلك الأجهزة من جتاوز �صالحياتها الد�ستورية .وهي خطوات �أولية ب�سيطة
عموما ،التي تقدم بها عدد من
ميكن �أن ت�سبق م�شاريع �إعادة هيكلة ال�رشطة والأجهزة الأمنية
ً
املنظمات احلقوقية ،وائتالفات �ضباط و�أمناء ال�رشطة بعد الثورة .ال�شك �أن �إ�صالح الأجهزة
الأمنية يتعلق برمته بتوافر الإرادة ال�سيا�سية لدى النظام ال�سيا�سي احلايل لتفكيك �أوا�رص الدولة
البولي�سية ،ما نخ�شاه �أن اجلرائم التي ارتكبت يف عهد الرئي�س ال�سابق واملجل�س الع�سكري ميكن
�أن تتكرر يف عهد الرئي�س احلايل� ،إذا مل تتوفر تلك الإرادة ال�سيا�سية ،وم�ؤ�رشات املائة يوم
الأوىل حلكم الرئي�س اجلديد تدعو للقلق.
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� -1سيا�سات وزارة الداخلية فى التعامل مع الأزمات الأمنية:
عاما اعتادت وزارة الداخلية العمل حتت مظلة قانون الطوارئ ،من خالل
على مدار ً 31
�إعالن حالة الطوارئ ب�شكل متوا�صل دون انقطاع �أثناء فرتتي حكم الرئي�س ال�سابق حممد
ح�سني مبارك واملجل�س الع�سكري يف �أعقاب تنحي مبارك� ،إذ مل تنقطع تلك احلالة �إال يف �أول
يونيو  2012بانتهاء املدة املقررة بعد �آخر جتديد لها .طوال فرتة �إعالن حالة الطوارئ �شهدت
م�رص انتهاكات ال ح�رص لها حلقوق الإن�سان ،وتو�سعت وزارة الداخلية يف �أعمال القب�ض
على الأ�شخا�ص وتفتي�شهم دون التقيد ب�أحكام القانون ،و�أحالتهم ملحاكمات ا�ستثنائية جائرة
والتنكيل بهم وب�أقربائهم ،وكذا زيادة حاالت االختفاء الق�رسي والتعذيب حتى حتول لأ�سلوب
منهجي لرجال ال�رشطة.
أي�ضا على �أداء وزارة الداخلية ومهنيتها يف التعامل مع مهامها
انعك�س ذلك ب�شكل �سلبي � ً
ومع املواطنني ،حيث �إن عملها لفرتة طويلة دون التقيد بالقانون ،ودون رقابة حقيقية على
ال من �إجراء حتقيقات
�أدائها� ،أ�سهم يف ا�ست�سهالها اللجوء للتعذيب والقب�ض الع�شوائي ،بد ً
وحتريات جدية( ،)32وبالتايل انخف�ضت الكفاءة املهنية لأفرادها و�أجهزتها .تو�ضح املائة يوم
الأوىل من فرتة حكم الرئي�س حممد مر�سي �أن وزارة الداخلية مل تتخل عن تلك الفل�سفة نف�سها
يف التعامل مع الأزمات الأمنية.
•املطالبة بعودة الطوارئ
يف حوار �أجرته جريدة امل�رصي اليوم يف� 31أغ�سط�س  2012مع اللواء �أحمد حلمي م�ساعد
نظرا للمرحلة احلرجة التي متر بها
وزير الداخلية للأمن العام ،طالب بعودة حالة الطوارئً ،
أي�ضا مع ت�رصيحات وزير الداخلية يف الثالث من �أغ�سط�س ،وهو
م�رص )33(.وهو ما يتما�شى � ً
اليوم الأول لتوليه مهام الوزارة ،والتي قال فيها �إن الوزارة تعكف على �إعداد قانون جديد،
ال عن قانون الطوارئ.
بدي ً
اجلدير بالذكر �أن املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية قد علق حينذاك على ت�رصيح
م�شريا �إىل �أن �إعادة االن�ضباط لل�شارع ،ال حتتاج ال�ستحداث ت�رشيعات
وزير الداخلية،
ً
جديدة(� .)34إال �أنه ال توجد معلومات ت�شري �إيل �أن املوقف الذي عرب عنه املتحدث با�سم الرئي�س
جادا ،ل�صدرت
هو �أكرث من ر�سالة طم�أنة للر�أي العام .فلو كان الت�رصيح يعك�س موق ًفا
رئا�سيا ً
ً
ب�ش�أنه تعليمات وا�ضحة ،ولكن لأن ذلك مل يحدث ،فقد عاد م�ساعد وزير الداخلية بعد ذلك بعدة
ال عن تبني وزارة الداخلية القرتاح قوانني وتعديالت
�أ�سابيع ليطالب بعودة الطوارئ ،ف�ض ً
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ذات طبيعة ا�ستثنائية وقمعية علي عدة قوانني ذات �صلة بحرية التعبري.
•وزارة الداخلية تعيد طرح عدة م�رشوعات لقوانني قمعية حتت م�سمى ا�ستعادة الأمن
مل تنح�رص مطالب وزارة الداخلية يف �إعادة العمل بقانون الطوارئ ،بل �إنها �أعادت
اقرتاح عدة م�رشوعات لقوانني؛ بدعوى ا�ستعادة الأمن ،والق�ضاء على مظاهر االنفالت
الأمني وحماربة اجلرمية .جاءت بنية تلك القوانني املقرتحة ذات طبيعة ت�سلطية وقمعية،
وم�شوبة بعيوب قانونية ومطاعن د�ستورية عليها .من هذه القوانني :قانون “حماية املجتمع من
اخلطرين” ،قانون بتعديل املر�سوم بقانون رقم  34ل�سنة  2011ب�ش�أن جترمي االعتداء على
حرية العمل ،واملعروف با�سم “قانون جترمي الإ�رضابات” ،وقانون ب�ش�أن “تنظيم املظاهرات
يف الطرق العمومية” ،وقانون بتعديل بع�ض �أحكام قانون العقوبات.
ردا على �س�ؤال ملدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
كان وزير الداخلية قد �أو�ضح ً
()35
خالل اجتماع مع عدد من منظمات حقوق الإن�سان � ،أن القوانني والتعديالت املقرتحة
كانت وزارة الداخلية تقدمت بها �إىل الربملان قبل حله ،وقبل موعد انتهاء حالة الطوارئ يف
نهاية مايو املا�ضي ،وذلك لكي ت�سد الفجوة الناجمة عن عدم �رسيان قانون الطوارئ ،ولكن
نظرا الزدحام جدول �أعماله.
الربملان مل يتمكن من البت يف املقرتحاتً ،
قمعيا ،من حيث غمو�ض الفعل املعاقب عليه ،بغية التو�سع
تتبنى القوانني املقرتحة
توجها ً
ً
يف التجرمي ،وتقييد احلقوق واحلريات العامة ،وحما�رصتها بالعقوبات ال�سالبة للحرية،
والغرامات املالية الباهظة ،رغم �أن ظاهر �أ�سماء م�رشوعات تلك القوانني يبدو ك�أنها تهدف
�إىل ا�ستعادة الأمن والطم�أنينة �إىل ال�شارع امل�رصي� ،إال �أنه بالتمعن يف ن�صو�صها جند �أنها
تهدف �إىل �إطالق يد ال�رشطة لتقييد احلقوق واحلريات العامة التي حتميها املواثيق الدولية
ال عن �أن بع�ض تلك القوانني املقرتحة �أعادت �إحياء مواد
والد�ساتري امل�رصية املتعاقبة ،ف�ض ً
قانونية قدمية� ،سبق �أن حكمت املحكمة الد�ستورية بعدم د�ستوريتها ،مثل قانون حماية املجتمع
من اخلطرين ،والذي يعد �إعادة �إنتاج لقانون اال�شتباه ،وقانون جترمي االعتداء على حرية
أي�ضا يف
العمل ،الذي يجرم الإ�رضاب ،والذي �أدخلت عليه تعديالت مقرتحة؛ بغية تطبيقه � ً
غري حاالت الطوارئ.

عمليا �إىل ا�ستعادة عنا�رص �أ�سا�سية
�إذا ُق ّدر لهذه القوانني املقرتحة �أن ُتعتمد ،ف�إنها �ست�ؤدي
ً
من حالة الطوارئ ،دون حاجة لإعالنها ،ومن ثم تقنني ال�سلطات اال�ستثنائية التع�سفية
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لل�رشطة ،التي ال يجوز طب ًقا لقواعد القانون الدوىل و�أحكام املحاكم امل�رصية �أن تتمتع بها
حتى يف حالة الطوارئ ،ولكنها ال حتمل وزر الطوارئ كقانون �أو كعنوان .ولعل �سلوك
ا�ستثناء ،ولكن
ال�رشطة يف �أحداث ده�شور ورفح الذي �أ�رشنا �إليه يف ق�سم حرية االعتقاد لي�س
ً
أي�ضا �أثناء مذبحة
الأكرث فداحة خالل املائة يوم� ،أنه �سلوك متكرر ،يعيد �إىل الأذهان موقفها � ً
بور�سعيد التي جرت قبل تويل الرئي�س حممد مر�سي احلكم.
 -2انتهاك ال�شرطة حلقوق الإن�سان ،واحلق فى ال�سالمة اجل�سدية وعدم التعذيب:
ال �شك �أنه قد حدث تراجع يف انتهاكات ال�رشطة حلقوق الإن�سان ،باملقارنة مع ممار�سات
ال�رشطة قبل الثورة ،وخا�صة فيما يتعلق بالتعذيب وقمع �أعمال االحتجاج ال�سلمي ،ولكن يبقي
من غري امل�ؤكد �إذا كان هذا الرتاجع قد ارتبط مبراجعة جذرية ل�سيا�سات الوزارة ،ام �أن ذلك
لعوامل عار�ضة نتيجة ملحدودية دور ال�رشطة يف ظل حكم املجل�س الع�سكري ،وا�ضطالع
ال�رشطة الع�سكرية مب�سئوليات وا�سعة النطاق يف حفظ االمن؟ خا�صة و�أن م�ؤ�رشات �أداء
ال�رشطة بعد انتهاء حكم املجل�س الع�سكري تثري القلق.
كثريا ما �سحقتها قوات ال�رشطة بالتعذيب
قامت الثورة من �أجل الكرامة الإن�سانية التي
ً
واملعاملة املهينة يف ال�سجون واملعتقالت ،والتي كان من املفرت�ض �أن ي�ضعها الرئي�س علي
قائمة �أولوياته� ،إال �أن ا�ستمرار ممار�سات التعذيب يف ال�سجون و�أماكن االحتجاز توا�صلت
خالل املائة يوم ،ويف ال�سطور التالية نتطرق لبع�ض الوقائع:
1 -1يف � 2أغ�سط�س ،وقعت ا�شتباكات عنيفة بني �سكان منطقة رملة بوالق وبني ال�رشطة
�إثر مقتل �أحد املواطنني على يد �أحد �ضباط ال�رشطة ،مما �أدى لإلقاء ال�رشطة القب�ض
على العديد من ال�سكان ،مل تكتف قوات ال�رشطة مبن اعتقلتهم من موقع الأحداث،
حيث قامت بعد خم�سة �أيام مبداهمة املنطقة وحتطيم املنازل واملحال التجارية واعتقال
وترويع ال�سكان ،الأمر الذي انتهي باعتقال  ٧٥مواطن ،مت الإفراج عن معظمهم فيما
بعد لعدم �صلتهم بالواقعة ،ويف الوقت ذاته مت �إطالق �رساح �ضابط الأمن املتهم بقتل
املواطن(.)36
�2 -2أثناء �أحداث رملة بوالق مت تعذيب الطفل عبد الله �أنور رم�ضان الذي مت القب�ض
عليه يف �سياق الأحداث يوم � ٣أغ�سط�س ،وتعر�ض لل�رضب مما �أدي �إيل ك�رس �أ�سنانه
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الأمامية(.)37
3 -3يف � 28أغ�سط�س تقدمت جمموعة “ال للمحاكمات الع�سكرية” ببالغ �إىل النائب العام
ب�ش�أن واقعة �رضب وتعذيب بالكهرباء واحلب�س االنفرادي لعمرو �إبراهيم عبد النبي
�إبراهيم يف �سجن وادي النطرون ،2على يد ال�ضابط ح�سام الدين رئي�س مباحث
ع�سكريا يف ق�ضية � 2011/311شمال �شربا اخليمة ع�سكري .كما
ال�سجن .عمرو محُ اكم
ً
تقدمت املجموعة نف�سها ببالغ ب�ش�أن �سل�سلة من وقائع التعذيب واالنتهاك التي تعر�ض
لها خالد طلعت �أبو اليزيد مقداد يف �سجن وادي النطرون ،1والذي مت القب�ض عليه يف
مظاهرة ال�سفارة ال�سعودية يوم � 28أبريل للت�ضامن مع اجليزاوي ،وحكمت املحكمة
الع�سكرية عليه باحلب�س � 6أ�شهر يف ق�ضية رقم  2012/2530جنح ع�سكرية �رشق(.)38
4 -4يف � 16سبتمرب قامت قوات �رشطة ميت غمر �أثناء مداهمتها لبع�ض املحال واملقاهي
مبنطقة و�سط البلد حتت م�سمى �إزالة التعديات ب�رضب و�سب املوجودين وتك�سري
معدات بع�ض املحال واملقاهي ،وقد �أ�سفرت الأحداث عن وقوع قتيلني من �أبناء القرية
على يد �ضباط ق�سم �رشطة ميت غمر ،الأول بعد تعذيبه داخل الق�سم ،والثاين بعد
�إطالق الر�صا�ص احلي عليه خارج الق�سم ،بالإ�ضافة �إىل عدد من امل�صابني(.)39
 -3تعامل وزارة الداخلية مع �أعمال االحتجاج والتظاهر ال�سلمي(:)40
يعترب قمع قوات ال�رشطة للأ�شكال املختلفة لالحتجاج ،ال�سيما التجمع ال�سلمي والتظاهر،
عاما متت مواجهة
من �أبرز �إ�شكاليات ممار�سة املواطنني لهذا احلق؛ فعلى مدار �أكرث من ثالثني ً
االحتجاجات ال�سلمية با�ستخدام القوة املفرطة .ولعل �أو�ضح مثال على ذلك كان طريقة تعامل
قوات ال�رشطة مع املتظاهرين يف ثورة  25يناير ،ثم بعد الثورة مع املتظاهرين يف �أحداث
�شارع حممد حممود �أو يف حميط وزارة الداخلية عقب جمزرة ا�ستاد بور�سعيد .فرغم �أن
الدور الأ�سا�سي لقوات ال�رشطة هو حماية املتظاهرين وعدم التعر�ض لهم ،ف�إنها تتحول يف
ال عن االعتقاالت
�أغلب االحيان �إىل القمع ،بل قد يت�سبب ذلك يف وقوع قتلى وجرحى ،ف�ض ً
الع�شوائية ب�أعداد كبرية.
�إن م�سئولية ال�رشطة يف حماية املتظاهرين ،تعني �أن تكون موجودة يف الأماكن املحددة
إيجابيا ،بل ميكن �أن يكون �أحيا ًنا تواط ً�ؤا ب�شكل
للتظاهر �أو لالحتجاج� .إن غيابها لي�س �سلوكً ا � ً
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غري مبا�رش على قيام �آخرين بقمع املتظاهرين� .إن الدور املنظم الذي يلعبه �أن�صار و�أع�ضاء
احلزب احلاكم «حزب احلرية والعدالة» يف قمع بع�ض �أعمال االحتجاج والتظاهر ال�سلمي
–الذي تناوله تقدمي التقرير– يجب �أن يحظى باهتمام وزارة الداخلية� .إن كون القمع تقوم
به �أطراف �أخرى ال يعفى وزارة الداخلية من م�سئوليتها عن تلك الأعمال ،مبا يف ذلك ما قد
�سيا�سيا من رئي�س الوزراء �أو
ينجم عنها من �إ�صابات �أو وفيات ،بل �إن الأمر ي�ستوجب بيا ًنا
ً
وزير الداخلية يف هذا الأمر.
منهجا جدي ًدا ينظم العالقة بني ال�رشطة واملواطن،
كان يفرت�ض �أن متتلك م�ؤ�س�سة الرئا�سة
ً
ينطلق من قيم ثورة  25يناير� ،إال �أن ما بدا من تعامل ال�رشطة مع هذه الق�ضايا خالل املائة
يوم املا�ضية يك�شف عن تغيري حمدود يف موروث ال�رشطة من ممار�سات نظام مبارك .فقد
توا�صلت �سيا�سات ا�ستخدام العنف يف مواجهة الأ�شكال املختلفة لالحتجاج ال�سلمي منها على
�سبيل املثال ال احل�رص:
1 -1قامت قوات ال�رشطة وقوات اجلي�ش بف�ض اعت�صام عمال م�صانع �سرياميكا كليوباترا
بالقوة يوم  ١٧يوليو  ،٢٠١٢ووقعت ا�شتباكات مع قوات الأمن ،انتهت ب�إ�صابة �أكرث
من  ٢٠عامالً ،واعتقال � ٦آخرين .كما قامت قوات الأمن با�ستخدام قنابل م�سيلة
للدموع بكثافة مما �أدى �إىل بع�ض االختناقات(.)41
2 -2يف اليوم الثاين من �إ�رضاب عمال هيئة النقل العام يوم � 16سبتمرب  2012قامت قوات
الأمن املركزي مبحا�رصة العمال امل�رضبني يف جراجات �إمبابة و�أثر النبي واملظالت،
ثم اقتحمت جراج �إمبابة ،و�ألقت القب�ض على طارق البحريي� ،أحد قيادات الإ�رضاب
واملتحدث الر�سمي با�سم النقابة امل�ستقلة ،وحولته للنيابة بتهم التحري�ض علي الإ�رضاب،
واالعتداء علي حرية العمل(.)42
3 -3يف � 17سبتمرب قامت قوات الأمن بف�ض اعت�صام طالب جامعة النيل بالقوة ،وبا�ستخدام
�أ�ساليب العنف كال�رضب وال�سحل مع الطالب املعت�صمني و�أولياء �أمورهم(.)43
4 -4يف الأول من �أكتوبر  2012مت القب�ض على حممد �سمري دروي�ش و�إ�سالم حممد البدري
و حممود حممد ر�شاد من �أمام املدينة اجلامعية جلامعة �أ�سيوط �أثناء تغطيتهم لفعاليات
�إ�رضاب طالبات املدينة اجلامعية ،تندي ًدا ب�سوء اخلدمات املعي�شية داخل املدينة ،وذلك
ملوقع املر�صد الطالبي التابع مل�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري ،وحترر حم�رض �ضدهم رقم
 12928ل�سنة 2012جنح ق�سم �أول �أ�سيوط ،يتهمهم فيه باالعتداء بال�رضب على �أفراد
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الأمن واالعتداء على حرم املدينة اجلامعية للطالبات ،ومت الإفراج عنهم يوم � 2أكتوبر
.)44(2012
 -4حاالت اختفاء ق�سري:
قبل الثورة كانت التظاهرات واالحتجاجات منا�سبة الختطاف الن�شطاء ال�سيا�سيني كان هذا
مفهوما من نظام �سلطوي بولي�سي ،ي�ستهدف تكميم الأفواه وو�أد املعار�ضة� ،إال �أنه رغم
�سلوكً ا
ً
�سقوط ذلك النظام ،مازال الن�شطاء ال�سيا�سيون يتعر�ضون لالختطاف واملالحقة نذكر منها:
•يف اخلمي�س  ١٩يوليو  ٢٠١٢مت اختطاف بدرية حممد ال�سيد ه�شام (طالبة بجامعة
الأزهر) وهي نا�شطة �سيا�سية ،ومن امل�سعفات يف �أحداث العبا�سية ،وذلك من قبل
جمهولني .وظل هاتفها مغل ًقا ملدة يومني �إىل �أن �أُطلق �رساحها يوم ال�سبت  ٢١يوليو،
حيث ُعرث عليها يف منطقة رم�سي�س� ،أثناء اختطاف بدرية جرى تعذيبها بح�سب ما ورد
يف �شهادتها ،ومت ا�ستجوابها عن حركة «حازمون» وعن عالقتها بالتنظيم الن�سائي
حلملة حازم �صالح �أبو �إ�سماعيل(.)45
•تعر�ض النا�شط ال�سيا�سي �أن�س الع�سال يف م�ساء اخلمي�س  ٢٦يوليو لالختطاف ،وظل
مفقودا حتى م�ساء ال�سبت  28يوليو ،حني عرث عليه مب�ست�شفى الهالل .وكان قد مت
ً
القب�ض عليه قبل ذلك �أثناء �أحداث العبا�سية ،ومت �سحله مما �أدى �إىل �إ�صابات بالغة� .أن�س
من املتهمني يف ق�ضية العبا�سية ،وكان ينتظر النطق باحلكم يف نف�س يوم اختطافه(.)46
رابعا -حرية الن�شاط الأهلي والنقابي:
ً
متثل هذه القطاعات ركائز �أ�سا�سية يف �أي دولة دميقراطية ،فاملنظمات الأهلية والنقابات
العمالية هي �أطر حيوية للمواطنني من خمتلف الفئات العمرية واالجتماعية وال�سيا�سية للتعبري
عن مطالبهم والدفاع عن م�صاحلهم ،وامل�ساهمة يف تنمية جمتمعاتهم يف جميع املجاالت،
ومواجهة �أي تعديات من قبل الدولة و�أجهزتها التنفيذية علي حقوقهم؛ لذا يك�شف تعامل
ال�سلطات مع هذه الأطراف عن طبيعة توجهاتها و�أولوياتها يف التعامل مع املجتمع ككل.
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 -1حرية الن�شاط الأهلي:
ما زالت حكومة الرئي�س حممد مر�سي ،وخا�صة وزارة الت�أمينات وال�شئون االجتماعية
والأجهزة الإدارية والأمنية ذات ال�صلة يف الدولة تتعنت �ضد �أن�شطة اجلمعيات الأهلية،
قمعا من القانون احلايل رقم  84ل�سنة  .2002فخالل املائة
بل وحتاول تقييدها بقوانني �أ�شد ً
يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سي ،ا�ست�أنفت وزارة الت�أمينات وال�شئون االجتماعية
قمعا من القانون احلايل،
حماوالتها –التي مل تتوقف منذ عهد مبارك– لتمرير قانون �أ�شد ً
بدعوى “حماية ال�سيادة الوطنية” ،وهو م�رشوع القانون نف�سه الذي رف�ضته جلنة حقوق
الإن�سان مبجل�س ال�شعب يف �شهر مار�س املا�ضي ،وذلك لتقييده ن�شاط اجلمعيات الأهلية وعدم
ات�ساقه مع املعايري الدولية حلرية التنظيم.
يف الوقت نف�سه ا�ست�أنفت وزارة ال�شئون االجتماعية احلملة �ضد اجلمعيات الأهلية ،التي
كان قد بد�أها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،والتي ت�ستهدف ت�شويه �صورة اجلمعيات الأهلية
قمعا لها .ففي م�ؤمتر �صحفي عقدته وزارة
كو�سيلة لتهيئة املناخ املنا�سب لتمرير قانون �أكرث ً
الت�أمينات وال�شئون االجتماعية يوم اخلمي�س املوافق � 4أكتوبر �رصح ال�سيد امل�ست�شار القانوين
ال لبع�ض اجلمعيات الأهلية من جهات �أجنبية لها عالقة
للوزارة ب�أن الوزارة قد رف�ضت متوي ً
ب�إ�رسائيل( ،)47دون �أن يذكر �أ�سماء تلك اجلهات املانحة ،ونوع العالقة التي تربطها ب�إ�رسائيل،
�أو اجلمعيات امل�رصية التي كانت �ستتلقى هذا التمويل .وهو �أ�سلوب �أمني �سبق جتريبه ،ي�ساعد
ال واح ًدا على حدوث الواقعة
على تعميم االتهام على كل اجلمعيات ،رغم �أنه ال يقدم دلي ً
ال عن �أن ما ي�سمى “جهات �أجنبية لها عالقة ب�إ�رسائيل” هي �صفة تنطبق على �أغلبية
ذاتها ،ف�ض ً
امل�ؤ�س�سات الدولية املالية وغري املالية يف العامل ،وعلى ر�أ�سها الأمم املتحدة.
 -2حرية العمل النقابي:
حتيزا
يعك�س تعامل الأجهزة الإدارية وال�سلطات التنفيذية يف الدولة مع املطالب العمالية،
ً
واجتماعيا وا�ضحا �ضدها من خالل تو�صيفها الدائم باملطالب الفئوية املعرقلة مل�سرية
�سيا�سيا
ً
ً
الإ�صالح االقت�صادي ،وهو خطاب املجل�س الع�سكري ذاته .كما ظلت النقابات امل�ستقلة مهم�شة
متاما خالل فرتة املائة يوم ،ومت جتاهل مطالب العمال ب�شكل ملحوظ ،وجرى ف�صل 39
ً
نقابيا للنيابة العامة بتهمة الإ�رضاب ،واحلكم
عام ً
ال من قيادات النقابات امل�ستقلة ،وحتويل ً 32
()48
باحلب�س ثالث �سنوات على خم�سة نقابيني ،وحتويل الع�رشات للتحقيقات الإدارية .
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ا�ستمرارا ملوقف املجل�س
كما �أن موقف احلكومة الراف�ض لقانون احلريات النقابية ي�شكل
ً
الع�سكري والأغلبية الربملانية مبجل�س ال�شعب املنحل ونظام احلكم ال�سابق ،حيث مل تتخذ �أي
خطوات جدية نحو تبني القانون .بل على العك�س طرح وزير القوى العاملة والهجرة ال�سيد خالد
الأزهري القيادي بجماعة الإخوان امل�سلمني م�رشوعا بقانون لتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم
 35ل�سنة  1976ب�ش�أن النقابات العمالية ،ال يعرتف مببد�أ التعددية النقابية والنقابات امل�ستقلة،
ولكنه ي�ساعد على و�صول �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني �إىل جمال�س �إدارات املنظمات
النقابية ،على النحو نف�سه الذي جرى به “�أخونة” امل�ؤ�س�سات ال�صحفية اململوكة للدولة.
خام�سا -املحاكمات الع�سكرية:
ً
توا�صلت �إحالة املدنيني للمحاكمات الع�سكرية �أثناء رئا�سة الدكتور مر�سي مما يخالف املبادئ
الدولية ومطالب منظمات حقوق الإن�سان بالإفراج الفوري عن املعتقلني و�سجناء الر�أي،
ومراجعة �أو�ضاع املدانني منهم ،مبا ي�ضمن ملن ُقدموا ملحاكمات ا�ستثنائية �إعادة حماكمتهم مرة
�أخرى �أمام قا�ضيهم الطبيعي(.)49
ق�ضت املحكمة الع�سكرية يوم الأربعاء  ٢٥يوليو بحب�س  ٧من معتقلي العبا�سية ملدة ترتاوح
بني� ٣شهور و� ٥سنوات مع النفاذ ،يف حني حكمت برباءة � ١٧آخرين من التهم املن�سوبة �إليهم.
كما متت �إحالة ثالثة من �أع�ضاء احلزب امل�رصي الدميقراطي االجتماعي �إىل النيابة الع�سكرية
يوم  12يوليو  ،2012ولكن �أُفرج عنهم الح ًقا نتيجة لل�ضغوط ال�سيا�سية التي قام بها احلزب
ومنظمات حقوق الإن�سان( .)50كما �أن «جمموعة ال للمحاكمات الع�سكرية» �أكدت �أن هناك
�أربعة الأطفال مازالوا حمتجزين بال�سجون احلربية(.)51
التو�صيات:
يف بداية املائة يوم �أر�سل ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية امل�ستقلة مذكرة jت�ضمن
جمموعة من املقرتحات والإ�صالحات احلقوقية غري املكلفة ،والتي تتطلب توافر �إرادة �سيا�سية
نظرا لأن رئي�س اجلمهورية مل ي�ضع يف �أولوياته ق�ضايا حقوق الإن�سان،
للإ�صالح ،ولكن ً
وبالتايل مل تتوافر الإرادة ال�سيا�سية الالزمة ،ف�إن هذا التقرير يعيد التذكري ببع�ض التو�صيات
ال �أن
الواردة يف املذكرة ،م�ضافًا �إليها تو�صيات جديدة من واقع ممار�سات املائة يوم� ،آم ً
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ت�ساعد درو�س املائة يوم الأوىل يف تدارك الأمر ،وتبني خطة �شاملة للإ�صالح ،ت�ساعد على
ت�ضميد جراح املائة يوم ،وجتنب الأزمات الكربى الأخطر التي تلوح يف �أفق ما بعد املائة
يوم.
تعهدات يقطعها الرئي�س على نف�سه:
1 .1احرتام وتنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان التي �صدقت عليها م�رص .من
ال�رضوري لرئي�س اجلمهورية �أن يعلن هذا االلتزام ،و�أال يكتفي بالتعهد باحرتام
االتفاقيات الدولية ب�شكل عام ،فاملمار�سة الفعلية يف عهد الرئي�س ال�سابق �أو حتت حكم
املجل�س الع�سكري �أو�ضحت �أن املق�صود هو فقط طم�أنة الواليات املتحدة الأمريكية
ونظرا ل�سجل احلكومات امل�رصية
و�إ�رسائيل بخ�صو�ص االلتزام باتفاقية كامب ديفيد.
ً
املتعاقبة امل�ؤ�سف يف جمال حقوق الإن�سان ،وال�شكوك التي ت�ساور الر�أي العام امل�رصي
والدويل حول مدى التزام رئي�س دولة ينتمي �إىل حزب ،باملعايري الدولية حلقوق
الإن�سان ،فقد يكون من املنا�سب �أن يبادر رئي�س اجلمهورية بت�أكيد هذا االلتزام من
خالل خطاب يلقيه �أمام جمل�س الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان بجنيف� .إن املبادرة
بخطوة كهذه� ،ستكون مبثابة �إعالن �رصيح بالقطيعة مع �سيا�سة م�رص يف الداخل
واخلارج املعادية حلقوق الإن�سان يف العهود ال�سابقة.
2 .2االحرتام املطلق يف كل الظروف ملبد�أ �سيادة القانون ،و�أحكام الق�ضاء ،وا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية ،وعدم التدخل يف �شئونها.
3 .3كفالة حق التظاهر واالجتماع ال�سلميني بكافة �صورهما ،و�إلزام �أجهزة الأمن بت�أمينهم
وحماية �سالمة امل�شاركني فيهم ،مبا يف ذلك من اعتداءات �أن�صار و�أع�ضاء جماعة
الإخوان امل�سلمني وذراعها ال�سيا�سية “حزب احلرية والعدالة”.
4 .4ت�شجيع تعيني املر�أة يف املنا�صب ال�سيا�سية والإدارية العليا ،ومتثيلها يف املجال�س املنتخبة
مبا يتنا�سب مع كونها متثل ن�صف املجتمع .واتخاذ الإجراءات الالزمة ،ملواجهة� أعمال
التحري�ض والتحر�ش �ضد الن�ساء ،وحماولة �إق�صائهن من املجال العام.
5 .5االلتزام ب�ضمان احلريات الدينية ،وو�ضع حد للقيود التع�سفية على حق بع�ض الأقليات
الدينية �أو املذهبية يف ممار�سة ال�شعائر الدينية والطقو�س وثيقة ال�صلة بهويتها الدينية،
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و�إنهاء القيود التع�سفية على بناء دور العبادة لغري امل�سلمني ال�سنة ،وت�أمني احلماية
الواجبة حلقهم يف �إظهار معتقدهم الديني وممار�سة �شعائرهم الدينية بحرية.
توجيهات ي�صدرها الرئي�س �إىل رئي�س الوزراء والوزراء املعنيني:
1 .1عدم تبني م�رشوعات القوانني اال�ستثنائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية� ،أو �إعادة
�إعالن حالة الطوارئ ،وال�رشوع يف �إ�صالح القطاع الأمني يف �ضوء املبادرات
واملقرتحات املقدمة من منظمات حقوق الإن�سان وائتالفات �ضباط و�أمناء ال�رشطة.
2 .2وقف احلمالت الأمنية الإعالمية والعراقيل البريوقراطية والتع�سفية على ن�شاط
اجلمعيات الأهلية ،واالمتناع عن احلل الإداري للجمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية.
3 .3الإلغاء الفوري ملن�صب وزير الإعالم ،والبدء يف اتخاذ اخلطوات الالزمة لإنهاء
�سيطرة ال�سلطة التنفيذية ،واحلزب احلاكم على و�سائط الإعالم اململوكة للدولة.
4 .4وقف جميع �أ�شكال التحري�ض على الكراهية والعنف يف و�سائل الإعالم �ضد الآخر
الديني �أو املذهبي.
5 .5اتخاذ اخلطوات الالزمة لكفالة امل�ستويات الأ�سا�سية الدنيا للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية جلميع املواطنات واملواطنني ،خا�صة احلق يف الغذاء واملاء وال�رصف
ال�صحي ،والرعاية ال�صحية وال�سكن والتعليم ،والعمل علي التطبيق الفعلي للحدين
الأدنى والأق�صى للأجور.
6 .6تنفيذ احلكم الق�ضائي بحل االحتاد العام لنقابات عمال م�رص ،الذي كان تديره �أجهزة
الأمن واحلزب احلاكم ال�سابق.
7 .7القيام مبراجعة جذرية ل�سيا�سة م�رص اخلارجية فيما يتعلق بحقوق الإن�سان ،والتوقف
عن اتخاذ �أي مواقف ت�ضامنية –يف �إطار الأمم املتحدة �أو خارجها– مع دول ترتكب
جرائم �ضد حقوق الإن�سان.
8 .8التعاون الكامل مع نظم الإجراءات اخلا�صة للأمم املتحدة يف جمال حقوق الإن�سان،
مبا يف ذلك املوافقة على طلبات زيارة م�رص املقدمة من عدد من املقررين اخلوا�ص،
وجمموعات العمل املعنية بعدد من احلقوق واحلريات.
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توجيه احلكومة �إىل �إعداد عدد من القوانني امللحة لتقدميها �إىل جمل�س النواب
اجلديد فور انتخابه:
1 .1تبني قانون ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية الذي �أعده جمل�س الق�ضاء الأعلى.
�2 .2إعداد م�رشوع قانون لتعديل �أحكام القانون رقم  25ل�سنة  1966ب�شان الق�ضاء
الع�سكرى ،ل�ضمان عدم مثول املدنيني �أمام املحاكم الع�سكرية .حيث �إن التعديل الذي
�أجرته الأغلبية الربملانية على هذا القانون بالتعاون مع املجل�س الع�سكري ،جتنب ذلك.
على �أن يت�ضمن التعديل الن�ص على �إحالة �أى ق�ضايا منظورة الآن� ،أو حمكوم فيها �ضد
مدنيني من املحاكم الع�سكرية على اختالف درجاتها� ،إىل الق�ضاء العادي.
3 .3تبني قانون اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية الذي قامت ب�إعداده  56منظمة حقوقية،
وناق�شته جلنة حقوق الإن�سان بالربملان املنحل.
4 .4تبني قانون احلريات النقابية الذي كان �أعده وزير القوى العاملة ال�سابق د�.أحمد
الربعي مب�شاركة منظمات حقوق الإن�سان.
5 .5تبني قانون �إعادة هيكلة جهاز ال�رشطة والإ�صالح الأمني ،الذي قام ب�إعداده جمموعة
من �ضباط ال�رشطة باال�شرتاك مع حقوقيني وقانونيني.
6 .6تبني القانون املوحد لدور العبادة الذي جرى �إعداد م�رشوعه حتت �إ�رشاف �أول حكومة
بعد الثورة ،مع الأخذ بعني االعتبار مالحظات الأزهر والكنائ�س ومنظمات حقوق
الإن�سان عليه.
7 .7تبني قانون �شامل ملناه�ضة التمييز ،على �أن ي�شمل القانون �آليات لر�صد ومراقبة �أ�شكال
التمييز ،و�إجراءات �إيجابية للوقاية منه ،و�آليات للتحقيق يف �شكاوى التمييز و�إن�صاف
�ضحاياه.
�8 .8إعداد قانون خا�ص بو�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع ،يحيل �صالحية الرتخي�ص
لو�سائط الإعالم �إىل جمل�س وطنى ،يتكون من �شخ�صيات م�شهود لها باال�ستقاللية
والكفاءة ،وال يخ�ضع لو�صاية ال�سلطة التنفيذية .ويكفل القانون املن�شئ لهذا املجل�س،
احلق فى املراجعة الق�ضائية لأي من قراراته .على �أن يت�ضمن القانون �إعادة تنظيم
جمال البث املرئى وامل�سموع ب�صورة تعزز التعددية والتناف�سية والتعبري الدميقراطى
احلر ،وحتويل �أجهزة الإعالم ال�سمعى والب�رصى اململوكة للدولة �إىل م�ؤ�س�سات خدمة
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عامة ،تتمتع باال�ستقاللية على م�ستوى الإدارة والتمويل والربامج ،وتخ�ضع �إدارتها
ملجل�س �إدارة متثيلي.
9 .9تبني القانون املقرتح من منظمات حقوق الإن�سان ،وناق�شته جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س
ال�شعب املنحل ،الذي يلغي القيود الت�رشيعية والإدارية على حرية تداول املعلومات،
وحق املواطنات واملواطنني فى املعرفة ،ويكفل للكافة احلق فى الو�صول �إىل م�صادر
املعلومات ون�رشها ،ويعاقب على �إعاقة احلق فى الو�صول �إىل م�صادر املعلومات.
1010تعديل قانون العقوبات والقوانني الأخرى ذات ال�صلة ،لإلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية
فى جرائم ال�صحافة والن�رش ،مع مراجعة وتدقيق الن�صو�ص غري املن�ضبطة فى قانون
العقوبات وقانون املطبوعات ،مبا ي�ضمن منع ا�ستخدامها فى ت�أثيم وحما�رصة حريات
الر�أى والتعبري والإعالم.
�1111إعداد قانون ب�إن�شاء هيئة ق�ضائية م�ستقلة للحقيقة والإن�صاف والعدالة االنتقالية ،تقوم
على التحقيق وتلقي ال�شكاوى يف جميع جرائم الف�ساد وانتهاكات حقوق الإن�سان ،التي
ارتكبت قبل وبعد ثورة  25يناير ،على �أن ت�ضمن ال�سلطات ا�ستقاللية وحيادية عمل
الهيئة ،وتوفر الت�سهيالت الالزمة ل�ضمان عملها.
�1212إعداد قانون بت�شكيل هيئة م�ستقلة للوقاية من التعذيب ذات �صالحيات وا�سعة ،للقيام
بزيارات دورية معلنة وغري معلنة للأق�سام و�أماكن االحتجاز وتبني التعديالت التي
�سبق للجنة الت�رشيعية مبجل�س ال�شعب قبولها من منظمات حقوق الإن�سان ،والتي تق�ضي
بتعديل تعريف جرمية التعذيب ،ليتوافق مع املعايري الدولية ،وتغليظ العقوبة لتتنا�سب
مع طبيعة جرمية التعذيب الب�شعة.
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الهوام�ش
1 .1جرى �إعداد هذا التقرير بوا�سطة فريق العمل مبركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان ،باال�ستعانة بتقارير عدد من منظمات
ملتقى حقوق الإن�سان امل�ستقلة التي �صدرت خالل الفرتة من  1يوليو
� 2012إىل � 8أكتوبر .2012
2 .2يف  4يوليو � 2012أ�صدر الرئي�س القرار رقم  5ل�سنة .2012
3 .3القرار رقم  10ل�سنة  ،2012من�شور يف اجلريدة الر�سمية ،العدد
رقم  27تابع يف  5يوليو .2012
4 .4القرار بقانون رقم  89ل�سنة  ،2012من�شور يف اجلريدة الر�سمية،
العدد رقم  40مكرر بتاريخ � 8أكتوبر .2012
5 .5القرار بقانون رقم  85ل�سنة  2012يف �ش�أن تعديل املادة رقم 96
ل�سنة  1996ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة ،من�شور يف اجلريدة الر�سمية،
العدد رقم  34تابع يف � 23أغ�سط�س .2012
6 .6واقع الأمر �أن املنظمات احلقوقية غري را�ضية عن �أداء غالبية من
تولوا من�صب النائب العام منذ ثورة .1952
كثريا يف
7 .7لهذا ال�سبب �صارت �أطراف �سيا�سية وحقوقية ترتدد
ً
الإحلاح على مطالب خا�صة بالإ�صالح امل�ؤ�س�سي –كالإ�صالح
الأمني مثاالً– خ�شية �أن تكون نتيجة ذلك الإحلاح هي دعم غري
مبا�رش لعملية «�أخونة» تلك امل�ؤ�س�سات.
8 .8مثال لذلك« :قيادي باجلماعة الإ�سالمية� :سنقاتل لتطبيق «ال�رشيعة»
ولو تطلب الأمر �إراقة دماء» ،جريدة امل�رصي اليوم،

http://www.almasryalyoum.com/node/1173346

9 .9ملزيد من املعلومات عن �أزمة ملف حرية ال�صحافة يف م�رص :فيديو
حملة حقنا × 100يوم احلقوقية.
http://www.cihrs.org/?p=3813
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1010ملزيد من املقرتحات برجاء مطالعة“ :الإعالم يف العامل العربي :بني
التحرير و�إعادة �إنتاج الهيمنة” ،حترير ع�صام الدين ح�سن ،كتاب
�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،سبتمرب 2007
و»جتارب الإعالم املرئي وامل�سموع يف �أوربا» كتاب �صادر عن
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،يوليو .2007
1111ملزيد من املعلومات حول احلوار املجتمعي :يف �صالون ملركز
القاهرة حول �أزمة ال�صحافة القومية :احلرية والعدالة :ال ن�سعى
للهيمنة ،والإعالميون يردون :ال توجد رغبة حقيقية حلل �أزمة
الإعالم واملعركة علي احلريات

http://www.cihrs.org/?p=3398#

1212م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري،حرية الإعالم يف اجلمهورية
الثانية� 17،سبتمرب 2012
http://www.afteegypt.org/uploads/Report-001-17-09-2012.pdf

1313تقرير ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان

http://www.anhri.net/?p=60153

1414جريدة البديل � 17أغ�سط�س ،2012

http://elbadil.com/egypt-reports/2012/08/17/59963

1515ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان  -م�صدر �سابق
1616بيان منظمات حقوقية تدين قرار م�صادرة �أحد �أعداد جريدة
الد�ستور�12،أغ�سط�س،2012
http://www.cihrs.org/?p=3776#

1717اجلريدة الر�سمية ،العدد ( 34تابع) يف � 23أغ�سط�س �سنة 2012
“ قرار بقانون رقم  85ل�سنة  2012يف �ش�أن تعديل املادة رقم 96
ل�سنة  1996ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة”
1818م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري»،حرية الإعالم يف اجلمهورية
الثانية� 17 ،سبتمرب 2012
http://www.afteegypt.org/uploads/Report-001-17-09-2012.pdf

1919ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان ،وقف �إحالة فريق برنامج
“نهارك �سعيد” للتحقيق ب�سبب انتقاد �ضيف للإخوان امل�سلمني30 ،
�سبتمرب http://www.anhri.net/?p=59805
2020جريدة اليوم ال�سابع ،بالغ �ضد وزير الإعالم لوقف برنامج
ال�ضمري� 26،أغ�سط�س ،2012
&http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=767232

2121بوابة الأهرام ،وزير الإعالم� :أقبل بظهور مذيعة م�سيحية �أو
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يهودية و�أرف�ض البهائيني� 7 ،سبتمرب 2012

http://gate.ahram.org.eg/News/248351.aspx

	«22.بيان م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري» احلكم على مواطن بال�سجن
التهامه بن�رش الفكر ال�شيعي هو تع ٍد �سافر على حرية العقيدة وحرية
الكالم» بتاريخ � 2أغ�سط�س 2012
http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/08/02/695-afteegypt.html

23. http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/10/07/720afteegypt.html

2424الأديان وحرية التعبري� :إ�شكالية احلرية يف جمتمعات خمتلفة:
حترير :رجب �سعد طه ،تقدمي :د ر�ضوان زيادة ،مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان ،نوفمرب .2007
2525بيان م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري بعنوان «�أ�رسة م�سيحية تدفع ثمن
ممار�سة �أفرادها حلرية التعبري» بتاريخ � 15سبتمرب2012 .
http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/09/15/710-afteegypt.html

تقرير املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية“ :تو�سع �شديد يف ا�ستخدام 2626
تهمة االزدراء يهدد حرية الر�أي والتعبري”� 18 ،سبتمرب 2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/09/18/1490

2727تقرير املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية« ،التهجري الق�رسي
منفردا ،على الدولة �أن حتمي املواطنني يف
لأقباط رفح لي�س حادثًا
ً
بيوتهم بدال من امل�شاركة يف تهجريهم» � 30سبتمرب 2012
http://www.eipr.org/pressrelease/2012/09/30/1505

2828تقرير ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان� 9 ،أكتوبر ،2012

http://www.anhri.net/?p=60153

	“29.املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ت�صدر نتائج حتقيقها يف �أحداث
ده�شور ،تقرير � 7أغ�سط�س :2012
”http://eipr.org/pressrelease/2012/08/07/1461

3030امل�صدر� :إ�سحاق �إبراهيم م�سئول ملف حرية الدين واملعتقد –
املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
3131بيان مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان « :د�سرتة الدولة
الدينية يف م�رص”� 3 ،أكتوبر .2012

http://www.cihrs.org/?p=4421

3232مذكرة ملتقى املنظمات امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،لوزير العدل،
حفظ الأمن مع عدم الإخالل ب�ضمانات حقوق الإن�سان29،
اغ�سط�سhttp://www.cihrs.org/?p=3836#
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3333جريدة امل�رصي اليوم ،م�ساعد وزير الداخلية للأمن العام :طالبنا
ب�إعادة “الطوارئ” عدد � 31 ،3002أغ�سط�س 2012
http://www.almasryalyoum.com/node/1083311

3434موقع البديل ،الرئا�سة ترد على ت�رصيحات وزير الداخلية حول
قانون الطوارئ اجلديد� 4 ،أغ�سط�س
http://elbadil.com/hot-issues-cases/2012/08/04/58036

اجتماع وزير الداخلية مع املنظمات احلقوقية يف � 26سبتمرب 3535 2012
http://www.cihrs.org/?p=4206

3636تقرير املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية”،رملة
بوالق ..من القاتل و من ال�ضحية؟”� 12 ،أغ�سط�س 2012
http://ecesr.com/?p=5321

3737تقرير املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية عن �أحداث رملة
بوالق ،ال�ضابط املتهم بالقتل مطلق ال�رساح و�أهايل املنطقة �ضحايا
لالعتقاالت الع�شوائية والرتويع� 14 ،سبتمرب2012
http://eipr.org/pressrelease/2012/08/14/1466

3838موقع ال للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني:

http://www.nomiltrials.com/2012/08/blog-post.html

3939تقرير املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية ،جرائم �ضباط ق�سم
�رشطة ميت غمر� 27،سبتمرب ،2012
http://www.eipr.org/pressrelease/2012/09/27/1501

4040ملزيد من املعلومات عن ملف حرية التظاهر واالحتجاج ال�سلمي،

http://www.cihrs.org/?p=3783

4141مداخلة هاتفية مع داليا مو�سى م�سئول امللف العمايل باملركز امل�رصي
للحقوق االقت�صادية واالجتماعية بتاريخ � 19سبتمرب .2012
4242بيان االحتاد امل�رصي للنقابات امل�ستقلة ،حكومة ه�شام قنديل تعلن
العداء لعمال م�رص وتعتقل العمال وت�رضب وت�سحل العامالت� ،أما
عن الف�صل فحدث ال حرج�16 ،سبتمرب
http://www.efitu.com/?p=1433

�4343شهادة باحث م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري عن �أحداث اعت�صام
جامعة النيل� 18 ،سبتمرب2012
http://marsd.afteegypt.org/publications/2012/09/18/1178

4444مداخلة هاتفية مع حممد �سمري�-أحد املقبو�ض عليهم -بتاريخ 2
�أكتوبر 2012
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4545مركز الندمي لت�أهيل �ضحايا التعذيب� ،شهادة بدرية حممود
ال�سيد”،اختطاف وتعذيب وحتر�ش” ،على �صفحته التوا�صل
االجتماعي في�س بوك http://on.fb.me/MZje4t
�4646شهادة ان�س الع�سال ب�ش�أن واقعة اختطافه:

http://www.youtube.com/watch?v=ur-MdymqRnU

4747موقع اليوم ال�سابع ،ت�رصيحات امل�ست�شار القانوين لوزارة الت�أمينات
وال�شئون االجتماعية� 4،أكتوبر
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=805926

أي�ضا ،بوابة الأهرام ،الدمردا�ش :ال �صحة لت�صديق رئي�س
� ً
اجلمهورية على م�رشوع قانون اجلمعيات الأهلية� 1 ،أكتوبر
،2012
http://gate.ahram.org.eg/News/256821.aspx

4848دار اخلدمات النقابية والعمالية ،انتهاكات احلريات النقابية خالل
املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�س حممد مر�سى 9،اكتوبر
http://www.ctuws.com/?item=1242

4949هيومان رايت�س وات�ش ،تعديالت قانون املحاكمات الع�سكرية
امل�رصي.7،مايو،
 5050هيومان رايت�س ووت�ش ،على الرئي�س مر�سي وقف املحاكمات
الع�سكرية للمدنيني 15 ،يوليو،
http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/15

5151مكاملة تليفونية مع �أحد �أع�ضاء جمموعة ال للمحاكمات الع�سكرية،
� 20سبتمرب .2012
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بوادر احلرب الأهلية فى م�صر
فى ا�شتباكات حميط الق�صر الرئا�سي

«بعد �أما الدنيا هديت ،دخلت ناحيتهم والقيت فيهم كتري �أوي من �أ�صحابي ،نا�س من املنطقة
كنت بقف معاهم زمان� .ساعتها وقفت وقعدت متنح وقت طويل� .أنا كنت ممكن �أموت يف و�سط
ال�رضب ،ب�س �ساعتها لو كانوا جابويل �شيخ احلرم نف�سه يقويل �إين هاخ�ش اجلنة ،مكنت�ش
ه�صدقه� .أنا بقولك �أنا كنت ب�رضب �أ�صحابي».
�شهادة �أحد املتظاهرين امل�شاركني يف �أحداث االحتادية

منهجية التقرير:
ي�ستهدف هذا التقرير �إلقاء ال�ضوء على ا�شتباكات االحتادية مبحيط الق�رص الرئا�سي يف
ويعترب مركز القاهرة
القاهرة ،م�رص يف يومي اخلام�س وال�ساد�س من دي�سمرب َ .2012
لدرا�سات حقوق الإن�سان ا�شتباكات االحتادية حادث عنف �سيا�سي ،يطوي دالالت �سيا�سية
*

تقرير من �إعداد مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان� ،صادر يف  26دي�سمرب .2012
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خطرية على م�ستقبل العمل ال�سيا�سي بعد ثورة  25يناير .يهدف هذا التقرير ملحاولة لتقدمي
معلومات وافية للجهات والأطراف املعنية للم�ساعدة يف اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب وقوع
مثل هذه اال�شتباكات يف امل�ستقبل.
اعتمد هذا التقرير على املقابالت ال�شخ�صية والبحوث امليدانية التي �أجراها فريق مركز
القاهرة خالل الفرتة من  24-6دي�سمرب .2012
حر�ص فريق مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف هذا التقرير على تنوع م�صادر
عددا من املقابالت مع �شهود العيان
املعلومات وتعدد م�ستوياتها� ،إذ �أجرى فريق البحث ً
وال�ضحايا �أثناء اال�شتباكات �سواء املنتمني جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزب احلرية والعدالة،
�أو املتظاهرين من املعار�ضني ،بالإ�ضافة �إىل مقابالت مع ال�صحفيني والأطباء امل�شاركني يف
ال عن اللقاءات التي �أجراها مركز القاهرة مع عدد من املدافعني احلقوقيني واملحامني
امل�شهد ،ف�ض ً
ممن ح�رضوا حتقيقات النيابة العامة مع بع�ض املتهمني وامل�شتبه فيهم يف هذه الأحداث.
مكتفيا
يف هذا ال�سياق احرتم مركز القاهرة رغبة بع�ض امل�صادر يف عدم ذكر �أ�سمائها،
ً
بالأحرف الأوىل من اال�سم للبع�ض الآخر ،وذلك وف ًقا لرغبة كل م�صدر.
ركز مركز القاهرة يف هذا التقرير على ر�صد وتوثيق حاالت العنف املجتمعي املتبادل،
القتل ،التعذيب وغريهما من �رضوب املعاملة املهينة ،بالإ�ضافة �إىل االحتجاز غري القانوين
لبع�ض املتظاهرين ،كما ر�صد مركز القاهرة الأحداث وال�سياق ال�سيا�سي لال�شتباك.
بعد عملية تقومي احتياجات مطولة ،قرر مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان الرتكيز
نظرا للحالة ال�سيا�سية املتقلبة التي متر بها البالد.
على هذه الأحداث يف م�رص ً
ال�سياق العام:
جرت وقائع �أحداث االحتادية خالل فرتة ميكن اعتبارها نقطة حتول رئي�سية يف م�سار
التحول الدميقراطي املتخبط يف م�رص ،فمازال الطريق للتحول الدميقراطي يواجه �صعوبات
�شتى ،ال�سيما بعد ما �شهدته البالد يف الفرتة الأخرية من حوادث عنف �سيا�سي وجمتمعي
متبادل.
كان ثمة احتقان قد ن�شب بني الرئي�س و�أع�ضاء حزبه احلاكم –حزب احلرية والعدالة–
وعدد من احلركات والأحزاب الإ�سالمية من جهةن وبني دعاة الدميقراطية والن�شطاء
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ال�سيا�سيني من القوى الليربالية والي�سارية من جهة �أخرى .ويف خ�ضم هذا االحتقان تفاقمت
الأزمة ال�سيا�سية ،وحتولت لعنف �سيا�سي ،واتخذت بدورها منحى خطريا �ألقى بظالله على
عملية التحول الدميقراطي برمتها كما ر�أينا يف الأحداث ال�سابقة والالحقة ليومي اخلام�س
وال�ساد�س من دي�سمرب عام ،2012وكم يخ�شى مركز القاهرة من �أن يدفع ا�ستمرار هذا العنف
�أو تكراره بالبالد لالنزالق نحو �شبح احلرب الأهلية.
اعت�صاما
عددا من املتظاهرين املعار�ضني قد �أقاموا
يف اخلام�س من دي�سمرب  ،2012كان ً
ً
احتجاجا على
�سلميا يف حميط ق�رص االحتادية الرئا�سي مبنطقة م�رص اجلديدة بالقاهرة،
ً
ً
الإعالن الد�ستوري( )1الذي �أ�صدره الرئي�س حممد مر�سي يف  21نوفمرب  ،2012وما مينحه
هذا الإعالن من �سلطات وا�سعة للرئي�س ،وتع ٍد وا�ضح على م�ؤ�س�سات الدولة ،ال�سيما م�ؤ�س�سة
الق�ضاء ،هذا بالإ�ضافة �إىل رف�ض املعت�صمني قرار رئي�س اجلمهورية بطرح م�رشوع الد�ستور
لال�ستفتاء العام ،رغم حدة اجلدل ،وعدم التوافق الدائر حول عملية كتابته ،وفل�سفة العديد
ال عن االعرتا�ض على ا�ستمرار املمار�سات القمعية من جانب م�ؤ�س�سات
من مواده( .)2هذا ف�ض ً
الدولة ،وانتهاك احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،ومن بينها احلق يف احلياة ،احلق يف �سالمة
اجل�سد ،احلق يف التجمع ال�سلمي وحرية الر�أي والتعبري(.)3
اندلعت �أعمال العنف على �شاكلة حرب ال�شوارع يف يومي اخلام�س وال�ساد�س من دي�سمرب
 2012يف املنطقة املجاورة للق�رص اجلمهوري ،بد�أت الأحداث فور و�صول �أعداد كبرية
من �أن�صار جماعة الإخوان امل�سلمني امل�ؤيدين للرئي�س حممد مر�سي ملحيط ق�رص االحتادية،
حيث االعت�صام ال�سلمي للمتظاهرين املعار�ضني الذي بد�أ يف ليلة الرابع من دي�سمرب ،م�ستجيبةً
للدعوات التي �أطلقتها اجلماعة وبع�ض قادتها البارزين مبواجهة املعار�ضني املعت�صمني �أمام
ق�رص االحتادية .وقد كان من املتوقع �أن يقوم رئي�س اجلمهورية والأجهزة الأمنية املعنية
باتخاذ ما يلزم من تدابري احرتازية و�إجراءات وقائية لقطع الطريق على وقوع �أي مناو�شات
بني املتظاهرين امل�ؤيدين واملعار�ضني للرئي�س ،وحماية الأرواح واملمتلكات� ،إال �أن الرئي�س
والأجهزة الأمنية ،وم�ؤ�س�سات الدولة املعنية مل يفوا بالتزاماتهم القانونية وال�سيا�سية ،مف�سحني
املجال ال�ستخدام العنف يف ت�صفية اخلالفات ال�سيا�سية.
ف�شل احلكومة يف االلتزام مب�سئوليتها عن حماية حق مواطنيها يف حرية التعبري ،وحرية
مثريا ملزيد من القلق ،ذلك الف�شل
أمرا
ً
والتجمع والتظاهر يف بيئة �آمنة وخالية من العنف يعد � ً
الذي جت�سد ب�شكل وا�ضح يف تقاع�س قوات الأمن عن التدخل الفوري ملنع وقوع ا�شتباكات
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بني املجموعات امل�ؤيدة واملعار�ضة لقرارات الرئي�س� ،أو التدخل ال�رسيع ملحاولة ف�ضها بعد
اندالعها ،وكذلك غ�ض الطرف عن عمليات التعذيب واالحتجاز غري القانوين للمتظاهرين
املعار�ضني للرئي�س على يد اجلماعات امل�ؤيدة له.
مرارا ،ب�أن االحتجاجات ال�سلمية
ويف هذا ال�صددُ ،يذكّ ر مركز القاهرة مبا �سبق �أن كرره
ً
وكذا االعت�صامات يف حميط امل�ؤ�س�سات واملرافق العامة حق مكفول مبوجب القانون الدويل
ما دام املوظفون العموميون و�أ�صحاب امل�صلحة قادرين على الو�صول �إىل هذه املرافق
فتدخل قوات ال�رشطة �-أو غريها من املوظفني املكلفني بتنفيذ
وامل�ؤ�س�سات ب�شكل �أمن .ومن ثم ُ
القانون -لف�ض تلك االعت�صامات �أو التظاهرات بالقوة �أمر يفتقد ال�سند القانوين ،كما �أنه
�سيا�سيا ليقوموا ب�أعمال ُم�سندة بالقانون
ال يجوز لل�سلطة �أن تعتمد على مواطنني موالني لها
ً
للموظفني املكلفني بتنفيذ القوانني.
فعلى الرغم من االدعاءات ب�أن اعت�صام االحتادية حال دون دخول الرئي�س ومعاونيه من
و�إىل الق�رص ملمار�سة مهام عملهم ،ف�إن الدالئل ت�ؤكد �أن دخول الرئي�س وخروجه من و�إىل
متاحا طوال وقت االعت�صام ،وحتى قبيل حلظات من وقوع اال�شتباكات،
الق�رص كان � ً
أمرا ً
�صحفيا داخل مقر
ؤمترا
ً
ولعل الدليل على ذلك �أن نائب رئي�س اجلمهورية عقد يوم الأربعاء م� ً
الق�رص الرئا�سي حظي بح�ضور �إعالمي وا�سع من ممثلي و�سائل الإعالم املحلية والدولية،
ومل يذكر �أي من احل�ضور �أن ثمة م�شكلة واجهته �أثناء الدخول �أو اخلروج من الق�رص ،رغم
()4
�أن هذا امل�ؤمتر جاء متزام ًنا مع وقت الهجوم على االعت�صام ال�سلمي خارج �أبواب الق�رص.
وف ًقا لأحد تقارير املقرر اخلا�ص بالأمم املتحدة املعني بحرية التجمع ال�سلمي وحق تكوين
اجلمعيات( )5الذي �صدر يف وقت �سابق من هذا العام ،والذي حتدث يف جزء منه حول
التظاهرات واالعت�صامات ال�سلمية �أمام امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،ذكر �أنه طاملا وجدت مداخل
وخمارج �آمنة لتلك امل�ؤ�س�سات ي�ستطيع �أن مير منها العاملون واملواطنون ب�شكل �آمن ،ينتفي
ال�سند القانوين لف�ض تلك االعت�صامات ،حيث ُيعد هذا قرينة على �أن االعت�صامات ال تعطل
العمل داخل تلك امل�ؤ�س�سات.
وبناء عليه مل يكن هناك مربر قانوين لف�ض اعت�صام ق�رص االحتادية بالقوة؛ �إذ �أن هناك
ً
عدة دالئل وا�ضحة ت�ؤكد حرية حركة للرئي�س و�أع�ضاء م�ؤ�س�سات الرئا�سة من و�إىل الق�رص
�أثناء االعت�صام.
ٍ
جانب �آخر هناك م�سئولية �سيا�سية ،و�أخرى جنائية يف هذه الأحداث ،يتعني على
من
رواق عربي العدد 63

تقرير

145

جميع م�ؤ�س�سات وكبار امل�سئولني بالدولة حتملها ،جراء ف�شلها يف ت�أمني حياة املواطنني وحماية
ممتلكاتهم .ومن جانبها يتعني على جهات التحقيق �أن حتدد م�صادر الأ�سلحة النارية امل�ستخدمة
من كال اجلانبني –كما هو مبني يف هذا التقرير– وكيف مت ا�ستخدامها على مر�أى وم�سمع من
قوات الأمن املوجودة يف حميط ق�رص االحتادية ،هذا بالإ�ضافة �إىل وجوب فتح حتقيق م�ستقل
فيما ثبت من �أعمال التعذيب ،والتحر�ش اجلن�سي ،واالختطاف ،واالحتجاز غري القانوين،
مبا يقت�ضيه ذلك من حما�سبة كل من يثبت تورطه يف تلك االنتهاكات.
()6
مثريا للقلق ،ال�سيما يف
أمرا
ً
�إن احتمالية ت�صاعد العنف خالل الفرتة املقبلة مازالت � ً
ظل غياب حوار جمتمعي حول الأزمات ال�سيا�سية الراهنة يجمع الأطراف ال�سيا�سية كافة،
وا�ستمرار نربة اخلطاب املحر�ض على العنف ،والذي يمُ ار�س ب�شكل وا�ضح من جانب
م�ؤ�س�سات الدولة مبا يف ذلك الرئي�س حممد مر�سي و�أع�ضاء من جماعة الإخوان امل�سلمني
واحلزب احلاكم.

ت�سل�سل الأحداث:
�شهدت �شوارع القاهرة وغريها من املحافظات العديد من االحتجاجات احلا�شدة واملتوا�صلة
عقب �إعالن الرئي�س حممد مر�سي قراره ب�إ�صدار الإعالن الد�ستوري يف  21نوفمرب ،2012
والذي �أعقبه قرار طرح م�سودة الد�ستور لال�ستفتاء يف منت�صف دي�سمرب � .2012إذ افتقر
هذان القراران لت�أييد قطاعات عري�ضة من املجتمع ،وغابت عنهما ال�ضمانات الدنيا للحقوق
واحلريات الأ�سا�سية.
قبيل �أحداث االحتادية ،تابعت الدولة �سيا�ستها املتكررة يف اال�ستخدام املفرط للقوة يف
الت�صدي لالحتجاجات ال�سلمية( ،)7وذلك �أثناء قمع احتجاجات ميدان التحرير ،والتي بد�أت
يف  19نوفمرب لإحياء الذكرى ال�سنوية الأوىل ل�ضحايا �شارع «حممد حممود» وا�ستمرت حتى
 28من ال�شهر نف�سه للتنديد بالإعالن الد�ستوري ،الأمر الذي �أ�سفر عن مقتل ثالثة حمتجني،
و�إ�صابة عدة مئات ،واعتقال �أكرث من  400متظاهر .كما تقاع�ست قوات الأمن يف معظم
خ�صو�صا يف �إطار
الوقائع عن �أداء واجبها يف حماية املحتجني واملمتلكات العامة واخلا�صة،
ً
اال�شتباكات التي جرت خارج نطاق حمافظة القاهرة .الأمر الذي تكرر يف وقت الحق
بالقاهرة يومي اخلام�س وال�ساد�س من دي�سمرب  ،2012مما �أدى �إىل وقوع ا�شتباكات عنيفة
�شخ�صا على الأقل
بني املتظاهرين من م�ؤيدي ومعار�ضي الرئي�س ،و�أ�سفر عن مقتل �أحد ع�رش
ً
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و�إ�صابة مئات �آخرين.
كانت تقارير قد �أفادت �أن مقار جماعة الإخوان امل�سلمني وكذا مقار حزب احلرية والعدالة
قد تعر�ضت لهجمات متفرقة ،و�أُ�رضمت النريان يف بع�ضها قبل اندالع ا�شتباكات االحتادية
ب�أيام قليلة .ووف ًقا لعبد املنعم عبد املق�صود حمام وقيادي بجماعة الإخوان امل�سلمني ف�إن  28مقرا
جلماعة الإخوان امل�سلمني وحزب احلرية والعالة مت اقتحامها ،وحلقت ب�أغلبها �أ�رضار بالغة،
م�شريا �إىل �أن املقرات امل�ستهدفة �شملت مقار حزب
وتعر�ض بع�ضها ملحاوالت حرق(.)8
ً
احلرية والعدالة يف حمافظتي دمياط ،وال�سوي�س ،وحي املعادي ،بالإ�ضافة �إىل 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.
وف ًقا ل�شهود عيان ،قامت جمموعات منظمة من �أع�ضاء حزب احلرية والعدالة وجماعة
الإخوان امل�سلمني بالتناوب على حماية مقار احلزب يف جميع املحافظات ،وذكر �شهود عيان
من حمافظات خمتلفة �أن بع�ض املكلفني باحلرا�سة كان بحوزتهم �أ�سلحة خمتلفة من �ضمنها
امل�سد�سات وال�سيوف .كما �أفادت ادعاءات ب�أنه مت اللجوء للأطفال -دون الثامنة ع�رشة -يف
بع�ض املناطق حلماية املقار.
اندلعت املظاهرات يف �أكرث من  17حمافظة يف الفرتة بني  22نوفمرب و 5دي�سمرب ،2012
احتجاجا على الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف  21نوفمرب ،وقد �شهدت بع�ض املحافظات،
ً
منها حمافظتا الإ�سكندرية ،بور�سعيد ،ومدن دمنهور ،واملحلة ا�شتباكات �أ�سفرت عن �سقوط
�أعداد كبرية من اجلرحى ،ومقتل مواطن على الأقل.
بعد �أ�سبوعني من املظاهرات واالحتجاجات ،وحتدي ًدا يوم الثالثاء  4دي�سمرب  2012انتقلت
التظاهرات ال�سلمية �إىل ق�رص االحتادية «الق�رص الرئا�سي» يف منطقة م�رص اجلديدة بالقاهرة،
عددا من املحتجني �أعلنوا االعت�صام �أمام الق�رص� ،إال �أن جماعة الإخوان
وعلى الرغم من �أن ً
امل�سلمني وحزب احلرية والعدالة �أ�صدرا بيانات تفيد عزمهما تنظيم م�سرية م�ؤيدة للرئي�س
وقراراته يف املوقع نف�سه؛ حيث يعت�صم املتظاهرون املعار�ضون .ويف اليوم التايل ،الأربعاء
 5دي�سمرب �أ�صدر حزب احلرية والعدالة احلاكم بيا ًنا يعلن فيه تنظيم احتجاجات وا�سعة يف اليوم
نف�سه �أمام ق�رص االحتادية «لدعم ال�رشعية التي انتخبها ال�شعب امل�رصي» )9(،وعلى نحوٍ مماثل
�أ�صدرت جماعة الإخوان امل�سلمني بيا ًنا باملحتوى نف�سه ،و�رشعت يف ح�شد الأن�صار للقيام
مبظاهرات �أمام الق�رص الرئا�سي.
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وعلى نحوٍ مماثل �صدرت ت�رصيحات م�شابهة ن�رشت على موقع جماعة الإخوان امل�سلمني
حتمل الر�سالة نف�سها حيث جاء ن�صها� :رصح الدكتور حممود غزالن ،املتحدث الر�سمي با�سم
الإخوان امل�سلمني ،ب�أن الإخوان والقوى ال�شعبية تداعت للتظاهر �أمام مقر االحتادية ،ع�رص
اليوم الأربعاء؛ وذلك حلماية ال�رشعية بعد التعديات الغا�شمة التي قامت بها فئة بالأم�س،
ت�صورت �أنها ميكن �أن تهز ال�رشعية �أو تفر�ض ر�أيها بالقوة؛ مما دفع القوى ال�شعبية للتداعي
لإظهار �أن ال�شعب امل�رصي هو الذي اختار هذه ال�رشعية وانتخبها ،و�أنه ب�إذن الله تعاىل قادر
()10
على حمايتها و�إقرار د�ستوره وحماية م�ؤ�س�ساته.
كيف بد�أت اال�شتباكات؟
يف اخلام�س من دي�سمرب  ،2012وطب ًقا لروايات �شهود عيان ،حتركت اجلماعات امل�ؤيدة
للرئي�س– التي تت�ألف يف املقام الأول من �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني وحزب احلرية
والعدالة وغريهم من �أع�ضاء اجلماعات والأحزاب الإ�سالمية– عقب انتهاء �صالة الع�رص من
ثالثة �أماكن للتجمع هى :م�سجد رابعة العدوية ،م�سجد امل�صطفي ،وم�سجد عمر بن عبد العزيز
الذي يقع �أمام الق�رص الرئا�سي.
تقريبا� ،إذ وجد املعت�صمون املناه�ضون
ع�رصا
وقعت ا�شتباكات حمدودة يف الرابعة
ً
ً
ل�سيا�سات الرئي�س �أنف�سهم حما�رصين من ِقبل جمموعة غا�ضبة من م�ؤيدي الرئي�س يهاجمونهم
من معظم االجتاهات .بد�أ الهجوم مبجموعة من م�ؤيدي الرئي�س احت�شدت �أمام م�سجد عمر بن
عبد العزيز املواجه للق�رص .مل مير وقت طويل حتى هاجمت جمموعة �أخرى املعت�صمني من
جهة �شارع اخلليفة امل�أمون ،وبعدها ظهرت م�سرية �ضخمة من م�ؤيدي الرئي�س ،بد�أت يف
الهجوم على املعت�صمني من جهة �شارع املريغني.
يقول الدكتور يا�رس ف�ؤاد ع�ضو احلزب امل�رصي الدميقراطي االجتماعي والذي كان
بحوزته وقت الهجوم مواد الإعا�شة اخلا�صة باملتظاهرين وامل�شاركني يف االعت�صام« :قبل
�صالة الع�رص عرفنا �أنهم هي�صلوا يف اجلامع اللي ق�صادنا [عمر بن عبد العزيز] و�إنهم هييجوا
مبظاهرات لالحتادية .فيه �شوية نا�س جم على ال�صالة ،وح�صلت �شوية ا�شتباكات ب�سيطة،
وبعدها على طول بد�أنا نعمل حواجز من ناحية �شارع املريغني ،عل�شان نحمي االعت�صام.
يف عدد �صغري منهم جه من ناحية �شارع اخلليفة امل�أمون .فج�أة يف م�سرية كبرية تانية جت
من ناحية املريغني وهي بتجري علينا ،وقفنا وم�سكنا �إيدينا يف �إيدين بع�ض ،وكنت �شايف يف
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و�سط امل�سرية اللي جاية نا�س بتحاول تهديهم ب�س مفي�ش فايدة .هجموا علينا وبد�أوا ي�رضبونا،
وفج�أة لقيت واحد بدقن بي�رضبني فوق ركبي ،وبي�رصخ �أنا هتقرب بدمك �إىل الله ..وبعدين
يف اتنني �شالوين بعيد عل�شان �أبعد عن الطريق ،ويف نف�س الوقت م�ؤيدين مر�سي كانوا بيك�رسوا
اخليام و�أنا بب�ص على خيمتي اللي ك�رسوها ،وخدوا كل الأكل وكراتني املياه اللي فيها� ،سمعت
واحد بيقول دي جن�سة زيهم».
ي�ستكمل د.يا�رس« :فج�أة لقيت واحد بدقن بي�رضب واحدة من زميالتنا الن�شطاء على و�شها
وهي م�ش را�ضية تديلهم احلاجة اللي يف اخليمة ،الراجل �شال احلجاب من على ر�أ�سها وحاول
يقطع هدومها لكن النا�س اللي معاه حاولوا يوقفوه ،ويف ولدين مننا دخلوا يف و�سطهم وحاولوا
()11
مينعوه لكنهم ان�رضبوا وخدوهم بعد كده».
ووفق ًا ل�شهادة موثقة �سجلها عبد الغني ال�سيد على �صفحته مبوقع التوا�صل االجتماعي (في�س
بوك) وهو �أحد ال�شهود على ف�ض االعت�صام «ذهبت الناحية الأخرى –�أمام جامع عمر بن
مواجها للمريغني الطريق املتجه ملدينة ن�رص– لأرى ما ُيقدر ب�ألفني من الإخوان
العزيز
ً
متقدمني يف حركة �رسيعة نحونا .بد�أ ال�شباب باالنتباه لأننا و�سط كما�شة ،وذهبوا لو�ضع ال�سلك
ال�شائك واحلواجز ناحية اجلامع لغلق الطريق ملنع اال�شتباكات ،وكان الهتاف «�سلمية �سلمية»،
والكل كان ينبه على الآخر بعدم م�سك طوب و�أننا لن نحتك� .إال �أن متظاهري الإخوان
بد�أوا يف الرك�ض ناحيتنا ب�أق�صى �رسعة موجهني ع�صيهم للأمام هاتفني «الله �أكرب� ...إىل
()12
متاما للحروب يف الع�صور الو�سطى!!»
اجلهاد» ،كان امل�شهد
ً
م�شابها ً
ويف �شهادة ح�صل عليها مركز القاهرة من (ح .ف) �أحد �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني،
الذي طلب عدم ذكر ا�سمه( )13قال« :كان يف �أخبار بتقول �إن النا�س هيقتحموا الق�رص؛ فقررت
�أ�شارك يف امل�سرية اللي رايحة االحتادية من م�سجد امل�صطفى ،و�سمعت �إنه كان يف ا�شتباكات
بني املعت�صمني والنا�س اللي طلعوا من �أول امل�سرية ،وملا و�صلت للق�رص كان املوقف هادئا
ن�سبيا ،املعت�صمني �سابوا اخليام ،واملتظاهرين كانوا بيفككوها».
ً
ُيذكر �أنه طبق ًا لروايات �شهود عيان ،ومقاطع الفيديو امل�سجلة ،كان املهاجمون م�سلحني
بع�صي كهربائية وخ�شبية ،وحجارة وجنازير حديدية .كما وردت تقارير يف وقت الحق من
اليومُ ،تفيد با�ستخدام الطرفني �أ�سلحة تتفاوت ما بني طلقات اخلرطو�ش ،الطلقات املطاطية
ور�صا�ص حي.
قامت املجموعات امل�ؤيدة للرئي�س ب�رضب املعت�صمني ،وتدمري خيامهم وطردهم بعي ًدا
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عن حميط الق�رص الرئا�سي ،وهم يرددون �شعارات مثل« :ال�شعب ي�ؤيد قرارات الرئي�س»،
«ال�شعب يريد تطبيق �رشع الله»« ،ا�شهد ا�شهد يا الله� ،رشعك هو اللي اخرتناه» ،يف حني
يردد �آخرون �أنا�شيد مناه�ضة للجماعات ال�سيا�سية املدنية ت�صف املنتمني لها بالكفار( .)14كما �أكد
�شهود عيان يف فرتات الحقة من امل�ساء �سماعهم هتافات �أخرى منها« :يا برادعي غور هنقول
نعم للد�ستور» ،و»فرحان بالت�أ�سي�سية� ،إخوان و�سلفية»(.)15
يف �صباح يوم  6دي�سمرب  2012وبعد �أن �سيطرت املجموعات امل�ؤيدة للرئي�س على
حميط ق�رص االحتادية بثت مقاطع فيديو لهم ،وهم ميار�سون متارين ريا�ضية ويهتفون
«قوة ..عزمية� ..إميان ،رجالة مر�سي يف كل مكان» يف �إ�شارة �إىل احتفالهم باالنت�صار
على املتظاهرين املعار�ضني وطردهم من حميط الق�رص الرئا�سي( .)16كما �سجل ال�صحفيون
عددا من مقاطع الفيديو( )17توثق لعمليات هدم اخليام ومطاردة املعت�صمني( )18يف حميط ق�رص
ً
االحتادية.
كانت بع�ض املواقع الإلكرتونية اململوكة �أو التابعة جلماعة الإخوان امل�سلمني قد بد�أت
مبا�رشة يف ن�رش �أخبار و�صور ،بهدف ت�شويه
عقب االقتحام والهجوم على املعت�صمني
ً
�صورة امل�شاركني يف االعت�صام والتحري�ض �ضدهم ،مدعيةً �أنهم كانوا ي�رشبون اخلمور،
ويف حوزتهم دوالرات �أمريكية يف حماولة للإيحاء بتلقي املعت�صمني متويالت �أجنبية لإ�سقاط
طالبا من و�سائل
النظام .بل �إن �أحد امل�ؤيدين للرئي�س بد�أ عقب الهجوم مبا�رشة يف ال�صياحً ،
()19
الإعالم توثيق «احل�شي�ش واخلمور» التي ادعى وجودها يف اخليام.
بعد �أن هرب املعت�صمون واملتظاهرون املعار�ضون للرئي�س� ،أحكم م�ؤيدو الرئي�س قب�ضتهم
على املنطقة املواجهة لق�رص الرئا�سة ،وبد�أ اجلانبان يف �إعداد �أنف�سهم ملواجهة �أخرى حمتملة.
ووف ًقا لـ (ح.ف) قال« :من ناحيتنا [م�ؤيدي مر�سي] قررنا �إن �إحنا نح�رض نف�سنا،
بحيث �إنهم لو هجموا علينا تاين ن�صد الهجوم� .سمعنا �إنه يف م�سريات من جبهة الإنقاذ
ومن الألرتا�س جاية تن�ضم للمعت�صمني عل�شان يهجموا علينا� .أول ما و�صلوا [املتظاهرون
املعار�ضون] بد�أوا يرمون مولوتوف علينا ،ومن �ساعتها بد�أت اال�شتباكات ،وا�ستمرت حتى
تاين يوم».

()20

وح�سب الدكتور يا�رس ف�ؤاد قال« :النا�س اللي ف�ضلت من االعت�صام جمعت نف�سها يف �شارع
املريغني ،وبد�أنا ن�ستعد عل�شان نهجم عليهم [امل�ؤيدين] تاين .النا�س [املتظاهرون املعار�ضون]
قرروا ي�ستنوا حلد ما امل�سريات تيجي عل�شان عددنا يبقى كبري ،ب�س ا�ستعجلنا واال�شتباكات
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بد�أت تاين وعددنا كان قليل».
م�صطفي بهجت –م�صور لقناة �أون تي يف الف�ضائية– يف �شهادته التي �أدىل بها ملركز
القاهرة �رشح املوقف قائالً« :يف الوقت اللي �أنا و�صلت فيه ،كان املتظاهرون تراجعوا �شوية
�أمتار ناحية بنزينة موبيل اللي يف �شارع املريغني ،والإخوان امل�سلمني كانوا واقفني قدامهم
وظهرهم لق�رص االحتادية .لفرتة املتظاهرون من الناحيتني كانوا واقفني ب�شكل �سلمي بيتناق�شوا
وبيتكلموا ب�س اجلو العام كان م�شحون ج ًدا .فج�أة ظهر راجل بذقن كبرية وجلبية وقعد ي�رصخ
(حتيزوا ..حتيزوا) يف الوقت ده اال�شتباكات اندلعت تاين والناحيتني بد�أوا ي�رضبوا على
بع�ض طوب لفرتة وكمان ا�ستخدموا مولوتوف».
ويتابع�« :أنا �شفت من ناحية م�ؤيدين مر�سي نا�س بت�رضب خرطو�ش على املتظاهرين بعد
وقت ق�صري من اندالع اال�شتباكات .وبعد ما اتفرجت على مقاطع فيديو اكت�شفت �إن اجلانبني
كانوا بي�ستخدموا �أ�سلحة نارية حملية ال�صنع� .أنا �سمعت �أ�صوات طلق حي ب�س ما �شفت�ش مني
اللي كان بي�رضب ،لكن م�ؤيدين الرئي�س كان معاهم خرطو�ش زي اللي كان بي�ستخدمه
()21
البولي�س خالل اال�شتباكات يف ال�سنتني اللي فاتوا� ،أنا �شفت فوارغ اخلرطو�ش ده بعيني».
خالل هذا الوقت كانت اال�شتباكات جتري على جبهتني ،واحدة يف �ساحة ميدان روك�سي
(خلف الق�رص اجلمهوري) والأخرى على الطريق الوا�صل بني �شارع املريغني و�شارع
اخلليفة امل�أمون.
يف هذا ال�سياق ي�ضيف(ح .ف)« :للأمانة �أنا �شفت �أ�سلحة ،معظمها اخلرطو�ش وم�سد�سات
�صوت ،مع �أع�ضاء اجلماعة الإ�سالمية ،هما كانوا الأعنف يف العموم بدايةً من تفكيك اخليام
ل�رضب املتظاهرين بعد كده ،كل ما كنت ب�شوفهم بي�ستعملوا الأ�سلحة كنت بعرف ال�شباب
[�شباب جماعة الإخوان امل�سلمني الذين ينتمي �إليهم] وكنا بنحاول مننعهم [�أي منع �أع�ضاء
اجلماعة الإ�سالمية] ونطلب منهم يرموا حجارة ب�س».
ا�ستمرت اال�شتباكات بني امل�ؤيدين واملعار�ضني منذ وقت الهجوم وحتى ال�ساعات الأوىل
من اليوم التايل .وح�سب ما ورد من تقارير ،ا�شتملت الأ�سلحة امل�ستخدمة �أثناء اال�شتباك على:
الغاز امل�سيل للدموع ،بنادق اخلرطو�ش ،والذخرية احلية ،قنابل املولوتوف ،وامل�سد�سات
ال�صوتية� ،إ�ضافةً �إىل احلجارة والع�صي.
يف هذا ال�سياق يجدر التنويه �إىل �أن مركز القاهرة مل يكن با�ستطاعته حتديد –بدقة– نوعية
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الأ�سلحة التي مت ا�ستخدامها من كال اجلانبني.
وا�ضحا
ح�سب ال�شهادة التي �أدىل بها م�صطفي بهجت ،يذكر �أن ثمة ا�ستهدافا للن�شطاء بدا
ً
�أثناء هجوم م�ؤيدي الرئي�س؛ �إذ �أكد بهجت �أنه �شاهد �أحد م�ؤيدي الرئي�س –وامل�ستبعد من حركة
�شبابية معار�ضة للنظام ال�سابق– وهو يتعقب الن�شطاء املعروفني من �صفوف املعار�ضني
با�ستخدام م�ؤ�رش الليزر ،وذلك لت�سهيل تعقبهم وا�ستهدافهم ،م�ضي ًفا �أنه �أثناء ت�صويره للأحداث
�شاهد العديد من ال�سيارات واملباين وقد تعر�ضت لهجوم عنيف.
�أكد العديد من ال�شهود ا�ستخدام م�ؤيدي الرئي�س للقنابل امل�سيلة للدموع ،و�أنهم ا�ستخدموا
مدافع القنابل امل�سيلة للدموع يف �إلقاء القنابل على جمموعات املعار�ضني .وعلى اجلانب الأخر
ت�ؤكد ال�شهادات املتوفرة من جانب �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني �أن معار�ضي الرئي�س
هم من كان بحوزتهم تلك القنابل امل�سيلة للدموع ،بالإ�ضافة �إىل مقاطع الفيديو امل�سجلة التي
ت�ؤكد �أن قوات الأمن ا�ستخدمت القنابل امل�سيلة للدموع يف وقت الحق �أثناء اال�شتباكات ،كما
�سنو�ضح الح ًقا يف هذا التقرير.
االختطاف والتعذيب:
جل�أت املجموعات امل�ؤيدة للرئي�س �إىل ا�ستخدام التعذيب املفرط �ضد املتظاهرين املعار�ضني
الذين جنحت املجموعات امل�ؤيدة للرئي�س يف احتجازهم ،وذلك وف ًقا ملا �أقره �شهود العيان،
وك�شفته مقاطع الفيديوهات املرفقة ،ودعمته ال�شهادات التي جمعها مركز القاهرة.
ا�ستغل امل�ؤيدون املنطقة املجاورة لإحدى بوابات الق�رص الرئا�سي كمقر لتعذيب املحتجزين
من املتظاهرين املعار�ضني مبا يف ذلك الأطفال .حيث ت�شري العديد من الأدلة املوثقة ومقاطع
الفيديو امل�سجلة(� )22أن املحتجزين قد تعر�ضوا للتعذيب ال�شديد ،وال�رضب املربح على �أيدي
�أفراد من جماعة الإخوان امل�سلمني وغريها من اجلماعات امل�ؤيدة للرئي�س ،حتت دعوى
�أن املحتجزين من البلطجية ،وقد مت تعذيبهم وتهديدهم بالقتل بهدف انتزاع اعرتافات حول
م�صادر متويل املعار�ضني ،وطبيعة عالقتهم ب�أع�ضاء �سابقني باحلزب الوطني املنحل �أو بغريه
من الكيانات الأخرى الذين يتهمهم م�ؤيدو الرئي�س بالتحري�ض على االحتجاج �ضد قرارات
الرئي�س.
التقطت جمموعة ر�صد –جمموعة �إعالمية معروفة بعالقتها القوية مع جماعة الإخوان
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امل�سلمني على موقع التوا�صل االجتماعي «في�س بوك»– وغريها من امل�صادر الإعالمية التابعة
للتيار الإ�سالمي �صور املحتجزين( )23الذين تعر�ضوا للتعذيب ،ون�رشوا تلك ال�صور على
اعتبارهم «بلطجية» مت القب�ض عليهم من قبل امل�ؤيدين للرئي�س ،و�أنهم اعرتفوا بتلقي �أموال
مقابل التظاهر �ضد الرئي�س بح�سب ما قالته تلك امل�صادر.
مت التحفظ على ع�رشات املتظاهرين «كرهائن» لعدة �ساعات بعد تعر�ضهم لل�رضب
املربح ،ومل ُيطلق �رساح  49منهم �إال يف ظهرية اليوم التايل ،اخلمي�س  6دي�سمرب .وقد
كان من بواعث القلق ب�شكل �إ�ضايف �أنه رغم وجود قوات الأمن (الأمن املركزي واحلر�س
اجلمهوري) يف امل�شهد ،ف�إنها مل ُتبد �أي تدخل  ،وتقاع�ست عن اتخاذ �أي �إجراءات لوقف
التعذيب �أو �إطالق �رساح املحتجزين ،الذين مت احتجازهم وتعذيبهم على نحو غري قانوين على
مر�أى وم�سمع منها.
طب ًقا لل�شهادات املوثقة ،كان �أي �شخ�ص ُيعتقد �أنه من مع�سكر املتظاهرين املعار�ضني
للرئي�س ،يتم القب�ض عليه ،ويتعر�ض لأ�شد �أنواع التعذيب وال�رضب املربح .فعلى �سبيل
املثال مت جتريد املهند�س مينا فيليب جاد –مهند�س يعمل يف �رشكة �أوراجن العاملية لالت�صاالت–
من مالب�سه وتعذيبه( )24بوح�شية واحتجازه لعدة �ساعات على �أيدي ع�رشات امل�ؤيدين للرئي�س،
الذين اعتقدوا �أنه من املعار�ضني.
�أكدت �شهادة �أحد �سكان �شارع املريغني ،التي ح�صل عليها مركز القاهرة� ،أن م�ؤيدي
الرئي�س ا�ستولوا علي جهة من ال�شارع ،وتناوبوا القب�ض كل فرتة على �أي �شخ�ص يبدو من
�رضبا ،يف
مظهره �أنه من جمموعات املعار�ضني؛ فكانوا يجتمعون حوله ،وينهالون عليه
ً
()25
م�شهد متكرر.
ويف �شهادة �أخرى لأحد �سكان املنطقة ،امل�شاركني يف التظاهر ،و�أحد �ضحايا ال�رضب
املفرط من قبل اجلماعات امل�ؤيدة للرئي�س يقول�« :أنا كنت من املحظوظني لأين كنت خمبي
بطاقتي .هما جمرد ما مي�سكوا واحد كانوا بيقلعوه جزمته وياخدوا منه املحفظة والبطاقة عل�شان
()26
ي�سلموه للبولي�س على �إنه بلطجي».
هذا بالإ�ضافة �إىل ما ك�شف عنه فيديو ُم�صور( )27عن جريدة الوطن يثبت �إلقاء املتظاهرين
امل�ؤيدين للرئي�س القب�ض على اثنني من املعار�ضني ،وت�سليمهم لل�رشطة ملجرد كونهما يدينان
بالديانة «امل�سيحية».
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ك�شفت موظفة �سابقة مبركز القاهرة عن حادثة تعر�ض لها �أحد �أقاربها من �سكان �شارع
مغادرا منزله،
املريغني ،حيث �أ�صيب -بطوبة� -إ�صابة طفيفة فور خروجه �إىل ال�شارع
ً
فتوجه �إىل �أقرب «�صيدلية» لإ�سعاف نف�سه ،ولكنه فوجئ مبجموعة من الإخوان يتعقبونه،
معرت�ضني طريقه ،م�ستف�رسين عن ديانته ،وعندما �س�ألهم «انتوا ليه بت�س�ألوا ،هو انتوا بتنقوا
اللي بت�رضبوه» و�أ�رص على �أنه «م�رصي وفقط» انهالوا عليه بال�رضب داخل ال�صيدلية.
أي�ضا �شهادات تفيد بتعر�ض امل�ؤيدين الذين وقعوا يف �أيدي املعار�ضني للرئي�س
هناك � ً
لل�رضب ،وذلك ح�سب �شهادة �أحد �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني ،والتي �أدىل بها �أمام
أي�ضا العديد من �أ�صدقائه (امل�ؤيدين للرئي�س)
�أحد �أع�ضاء فريق مركز القاهرة ،م�ضي ًفا �أنه ر�أى � ً
يتعر�ضون لل�رضب على �أيدي املعار�ضني.
يف هذا ال�سياق ي�ضيف(ح .ف ).من م�صابي اال�شتباكات�« :أنا كنت واقف ب�رضب
بالطوب ،وفج�أة جاتلي طوبة يف بقي .رجعت ورا و�أنا متعور لقيت النا�س بتوع اجلماعة
الإ�سالمية ما�سكني واحد من املتظاهرين ،ومبهدلينه �رضب .دخلت وقلت لواحد منهم يا �شيخ
متاما ي�سيبوه ،وراحوا م�سكوين �أنا كمان ،واحد منهم قال يل �إنت
حرام عليك ،ب�س رف�ضوا ً
�شكلك م�ش �إخوان� ،إنت �شكلك معاهم ،قعدت �أحلفلهم ب�س هم �رضبوين حلد ما م�شفت�ش قدامي،
ال كان ان�رضب منهم
يف الآخر واحد ،الله يكرمه ،كان عارفني راح م�سلكني منهم ،هو �أ�ص ً
هو كمان ،وحد تالت �سلكه بر�ضه .عل�شان �أنا ان�رضبت جامد على دماغي اتنقلت بالإ�سعاف
ورحت م�ست�شفى هليوبلي�س عملت �أ�شعة مقطعية على ر�أ�سي وحطويل ُمطهر على الكدمة اللي
كانت يف بقي».
اعرتف العديد من م�ؤيدي الرئي�س ممن ح�صل مركز القاهرة على �شهاداتهم بقيام بع�ض
امل�ؤيدين ب�رضب املعار�ضني ،ووثق املركز اعرتاف بع�ضهم بالتدخل �أكرث من مرة للحيلولة
دون �رضب املعار�ضني املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين ،فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ذكر
الدكتور �أ�رشف عبد الغفار القيادي بجماعة الإخوان امل�سلمني وال�شاهد على الأحداث للمركز
�شخ�صيا ثالث �أو �أربع مرات وب�صحبة �أع�ضاء �آخرين من اجلماعة ،التدخل
�أنه حاول
ً
حلماية املقبو�ض عليهم من قبل م�ؤيدي الرئي�س ،م�ضي ًفا �أنه« :بالت�أكيد قد تكون ح�صلت بع�ض
التجاوزات [ال�رضب �أو التعذيب] من بع�ض النا�س لكن كنت �أنا وغريي من الإخوان كبار
ال�سن بنح�ض النا�س على �إنه مفي�ش حد يقرب من حد ،وحاولنا  4-3مرات� .شفت عدة نا�س
بيتقب�ض عليهم ،وكانوا يف حالة غ�ضب �شديدة� .أنا يقي ًنا معتقد �إن النا�س م�ش واثقة يف ال�رشطة،
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وع�شان كده مل يتم ت�سليم البلطجية لقوات الأمن وقت الإم�ساك بهم .و�سبب اال�ستجوابات
كانت معروفة لإنك لو �سلمتهم للجي�ش �أو لل�رشطة م�ش هيكون يف نتيجة وهيخرجوهم».
و�أ�ضاف الدكتور �أ�رشف« :مل �أر �أح ًدا من م�ؤيدي الرئي�س يحمل �أية �أ�سلحة ،فامل�ؤيدون
ا�ستخدموا الطوب فقط يف حماية �أنف�سهم» و�أ�ضاف« :كنت موجودا من ال�ساد�سة م�ساء وحتى
الثانية �صباح اليوم التايل �أمام ق�رص االحتادية ،حيث مل تكن هناك �أية ا�شتباكات� ،إذ �أن �أغلب
اال�شتباكات وقعت يف ال�شوارع املحيطة وحتدي ًدا يف �شارع املريغني» .وي�ستكمل عبد الغفار:
«وجدت جمموعة من ال�ضباط والع�ساكر عند باب من �أبواب الق�رص بيعملوا تدريبات،
وكلمت واحد منهم على �أ�سا�س �إنهم يتدخلوا ويف�ضوا اال�شتباكات قال يل مالي�ش دعوة ..م�ش
()28
هرنوح».
يف وقت مت�أخر من الليل قرر الدكتور �أ�رشف التوجه نحو منطقة اال�شتباكات يف �شارع
املريغني ،حيث �أُ�صيب بخرطو�ش يف ر�أ�سه ،ومت �إ�سعافه ومن ثم نقله �إىل امل�ست�شفي امليداين
التابع جلماعة الإخوان امل�سلمني عند بوابة نادي هليوبولي�س �أمام ق�رص االحتادية.
�أكد (م�.س) �أحد �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني ومن املتحدثني الر�سميني عن حزب
احلرية والعدالة يف �شهادته ملركز القاهرة�« :إللي �شفته بعيني هو �إن ال�رشطة كانت متخاذلة
يف �إنها تقب�ض على البلطجية� .أي نعم ممكن يكون يف بع�ض اخلروقات من جانب م�ؤيدي
الرئي�س ،لكن على ال�ساعة  7:30ملا بد�أت قوات ال�رشطة واحلر�س اجلمهوري يظهروا �إحنا
()29
�سلمناهم ليهم «.
اعتداءات ج�سدية وخطف وتعذيب لنا�شطات:
تعر�ضت النا�شطة ال�سيا�سية عال �شهبة ع�ضو حزب التحالف ال�شعبي اال�شرتاكي �إىل ال�رضب
املربح والتحر�ش اجلن�سي( )30واالختطاف من قبل اجلماعات امل�ؤيدة للرئي�س ،وهو ما نتج عنه
�إ�صابات يف الر�أ�س والعني ،بالإ�ضافة �إىل العديد من اجلروح القطعية والكدمات يف رقبتها
وظهرها وقدميها .ووف ًقا لل�شهادة التي �أدلت بها النا�شطة قالت« :بعد منت�صف الليل جاءتنا
�أنباء عن بيان �آخر �أ�صدرته جماعة الإخوان ومعها حزب النور يدعيان اجلميع لالن�سحاب.
قررنا وقتها �أنا والزميل رامي �صربي �إننا نرجع �إىل خط املواجهات للم�ساهمة يف الإ�سعاف
خ�صو�صا و�إن تقديرنا كان �أن وط�أة اال�شتباكات �ستزيد لت�أمني خروج املن�سحبني منهم و�أن
ً
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الإ�سعافات الأولية �ستكون �رضورية �أكرت يف هذا الوقت».

()31

�سقطت عال وزميلها يف �أيدي اجلماعات امل�ؤيدة للرئي�س وفرقوهما عن بع�ضهما ،بد�أوا يف
الهجوم بوح�شية على عال ،التي تقول� « :سحبوين و�سحبوه كل واحد مننا يف اجتاه ،وبقى
حواليه [رامي �صربي] متجمهر عدد من النا�س وحواليا متجمهر عدد تاين .ابتدوا ي�سحبوين
()32
يف اجتاه ،و�أثناء ال�سحب ابتدوا ي�رضبوين .وواحد حاول يحط �صباعه من ورا».
تكمل عال« :ابتدا ال�رضب نا�س بت�رضب من كل ناحية ب�شومة وبعدين ابتدوا يخنوقوين،
وده �سبب كدمات هنا [�أ�شارت �إىل رقبتها] و�شالوا اخلوذة ملا القوا �إنها بتعرقل ال�شومة،
وبعدين فهموا �إين �ست ،فح�صل �إللي مكنت�ش متخياله �إنه يح�صل .كنت متخيلة ممكن يوم
موقعة اجلمل �إذا وقعت يف �إيد اللي بيهاجمونا يف امليدان �أتعر�ض ليه لكن مكنت�ش متخيلة �إين
�أتعر�ض للتحر�ش على يد جمموعة املفرو�ض �إنهم منتمني للإ�سالم ال�سيا�سي .وح�صل �إنهم
بد�أوا مي�سكوا يف ج�سمي ويف �صدري ف�أنا نزلت على الأر�ض ورف�ضت �إين �أحترك ،وقلت:
م�ش عايزة حد يلم�سني ..م�ش عايزة حد يلم�سني .وهما بي�سحبوين كانوا بي�سحبوين من �إيدي
ب�شدة ،و�أنا م�ش فاهمة هما بي�شدوين ليه ما �أنا رايحة معاهم ،ب�س هما كانوا بيدوروا على
تقريبا غلبني حزين لأنهم
ال�صليب ،وقالويل فني ال�صليب ،ب�س �أنا قررت �أ�سكت ،م�ش عارفة
ً
()33
مهتمني يعرفوا �أنا م�سلمة وال م�سيحية».
بعد ذلك مت نقل عال �إىل �إحدى �سيارات الإ�سعاف ،ولكن مل ي�سمح لها باملغادرة �إىل �أي
مدعيا
م�ست�شفى ،حيث دخل �شخ�ص �إىل �سيارة الإ�سعاف ،وطلب تفتي�ش حقيبتها ،وا�ستجوبها
ً
�أنها حتمل مولوتوف .وبعدما مت �إخراج «عال» من �سيارة الإ�سعاف بالقوة ،مت احتجازها
يف ك�شك �رشطة ع�سكرية جماور ،حيث يقف �ضابط �رشطة على مقربة منها� ،شاهدها �أثناء
ال�رضب والتعذيب ،ولكنه مل يتدخل لنجدتها ،وطب ًقا ل�شهادة عال ،فقد قام ال�ضابط بالتحري�ض
ال حمتجزيها �إذا ما كانوا يودون ا�ستكمال �رضبها �أم يف�ضلون �أن يقوم هو بهذه
�ضدها �سائ ً
املهمة.
مت �إطالق �رساح عال بعد «مفاو�ضات» �أجراها زمال�ؤها مع حمتجزيها ،وبح�سب �شهادات
ح�صل عليها مركز القاهرة من عدد من القيادات ال�شابة بجماعة الإخوان امل�سلمني وحزب
احلرية والعدالة� ،أنهم تدخلوا وتفاو�ضوا مع حمتجزيها من �أجل �إطالق �رساحها فور علمهم
بحادثة احتجازها وتعذيبها .كما �أفادت عال ب�أنها تعر�ضت لل�سباب واالتهام بالعمالة من ِقبل
حمتجزيها طوال فرتة احتجازها.
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أي�ضا النا�شطة لينا جماهد ،والتي كانت تعمل �سابق ًا يف مركز القاهرة للهجوم
تعر�ضت � ً
الوح�شي واالختطاف� .إذ مت اختطاف «لينا» من �شارع جانبي متفرع من �شارع اخلليفة
امل�أمون ،حيث جتمهروا حولها و�رضبوها بق�سوة بالالفتات والع�صي ،وركلوها بالأرجل،
جن�سيا من قبل ح�شود من اجلماعات املوالية للرئي�س ،وقد مت احتجاز
�إ�ضافةً �إىل التحر�ش بها
ً
«لينا» يف حمطة بنزين موجودة يف املنطقة ،و�سمح لها باملغادرة بعد انتزاع بطاقة الرقم القومي
()34
اخلا�صة بها وهاتفها املحمول ،كما خ�ضعت هي الأخرى لال�ستجواب قبل �إطالق �رساحها.
القتلى واجلرحى:
�شخ�صا ،بالإ�ضافة �إىل
�أ�سفرت ا�شتباكات االحتادية عن مقتل ما ال يقل عن �أحد ع�رش
ً
مئات اجلرحى من كال اجلانبني ،جراء ا�ستخدام الر�صا�ص احلي واخلرطو�ش واملولوتوف
واحلجارة.
اليزال من ال�صعب حتى الآن –رغم مرور عدة �أ�سابيع على الأحداث– الوقوف على
هوية �ضحايا ا�شتباكات االحتادية� ،إذ �أن اجلماعات ال�سيا�سية على كل جانب تزعم �أن ال�ضحايا
ينتمون �إىل �صفوفها ،فى حماولة لإ�ضفاء �رشعية ما على �أفعالها �إبان اال�شتباك و�إدانة الطرف
ال عن �صعوبة احل�صول على قائمة ر�سمية ب�ضحايا اال�شتباكات يف ظل الظروف
الآخر .ف�ض ً
ال�سيا�سية املتقلبة التي متر بها البالد .مع ذلك ،قام مركز القاهرة بتجميع القائمة التالية:
1.1حممود حممد �إبراهيم عو�ض� ،أُ�صيب بذخرية حية يف الر�أ�س ،حمافظة ال�رشقية.
2.2حممد خلف عي�سى� ،إ�صابات عديدة وطلق ناري يف الر�أ�س ،حمافظة القاهرة.

3.3حممد ممدوح �أحمد احل�سيني� ،أُ�صيب بذخرية حية يف ال�صدر ،حمافظة القاهرة.
4.4حممد حممد ال�سنو�سي� ،أُ�صيب بطلقات يف الظهر ،حمافظة القاهرة.

5.5خالد طه �أبو زيد� ،أُ�صيب بالذخرية احلية يف الرقبة ،حمافظة الغربية.

6.6احل�سيني �أبو �ضيف� ،أُ�صيب بطلق ناري يف الر�أ�س ،حمافظة القاهرة.
7.7هاين حممد الإمام� ،أُ�صيب بطلق ناري يف ال�صدر ،حمافظة الدقهلية.
8.8عالء حممد توفيق� ،رشخ يف اجلمجمة ،حمافظة القاهرة.
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9.9يا�رس حممد �إبراهيم� ،إ�صابة يف الر�أ�س ،حمافظة ال�سوي�س.
1010كرم جورجيو�س� ،سبب الوفاة غري وا�ضح؛ (الأ�سباب املحتملة للوفاة :االختناق
ب�سبب الغاز امل�سيل للدموع) ومل ي�ستطع املركز الت�أكد من م�صدر م�سئول عن ال�سبب
احلقيقي للوفاة.
1111حممد فريد �أحمد �سالم ،طلق ناري يف الر�أ�س ،املنوفية.
ووف ًقا ملا �رصح به الدكتور حممد �سلطان ،رئي�س ق�سم الطوارئ يف وزارة ال�صحة ،مت
نقل اجلرحى �إىل عدد من امل�ست�شفيات املحيطة مبنطقة اال�شتباكات ،منها م�ست�شفيات هليوبولي�س
والزهراء ومن�شية البكري وكيلوباترا و�سان مارك ،هذا بالإ�ضافة �إىل عدد من العيادات
اخلا�صة التي فتحت �أبوابها لتلقي اجلرحى ،وامل�ست�شفيات امليدانية التي متت �إقامتها يف الكني�سة
الإجنيلية مب�رص اجلديدة واملناطق املحيطة باال�شتباكات ،ومن �أهمها تلك القريبة من نادي
هليوبولي�س الريا�ضي ،ونادي هليوليدو الريا�ضي.
نوعية الإ�صابات التي ا�ستقبلها الأطباء تنوعت بني �إ�صابات بطلقات حية وخرطو�ش،
وجروح وكدمات ناجمة عن ال�رضب مبعدات �صلبة وثقيلة ،مثل الع�صي اخل�شبية واحلديدية
والأحجار وال�سال�سل ،هذا بالإ�ضافة �إىل حروق ناجمة عن ا�ستخدام املولوتوف.
تقول دكتورة �ساىل توما� ،أحد العاملني مبركز القاهرة ،والتي كانت موجودة �أثناء
اال�شتباكات للم�ساعدة يف تقدمي الإ�سعافات الأولية للم�صابني�« :شاهدت �إ�صابات ناجمة عن
الر�صا�ص واحلجارة ،وخا�صة �أحجار اجلرانيت ،وكذلك �إ�صابات منها ك�رس يف املفا�صل،
جروح قطعية ،وقد �شاركت يف نقل اجلرحى �إىل امل�ست�شفيات القريبة امليدانية وغري امليدانية».
كما �أفادت �أنها �سمعت �أ�صوات طلقات الأ�سلحة النارية �أثناء الليل ،ولكنها مل تتمكن من حتديد
()35
م�صدرها».
دكتور حممد زناتي �أحد �أع�ضاء جماعة الإخوان امل�سلمني والع�ضو بحزب احلرية والعدالة،
كان �أحد الأطباء امليداين �أثناء اال�شتباك ،حيث كان يقدم الإ�سعافات الأولية للم�صابني من
جانب م�ؤيدي الرئي�س مبقر امل�ست�شفي امليداين اخلا�صة بهم �أمام نادي هليوبولي�س الريا�ضي.
�أخرب زناتي مركز القاهرة �أنه «مت عالج بع�ض امل�صابني من اجلروح والكدمات واحلروق
الناجتة عن عبوات املولوتوف[ يف امل�ست�شفى امليداين �أثناء اال�شتباكات ،يف حني مت نقل احلاالت
امل�صابة بطلق ناري �إىل امل�ست�شفيات القريبة؛ وخا�صة م�ست�شفى هليوبولي�س».
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وي�ضيف زناتي« :حوايل ال�ساعة الثامنة �إىل الثامنة والن�صف م�ساء الأربعاء ،وعندما ا�شتد
اال�شتباك ،عملنا م�ست�شفى ميدانيا �أمام بوابة نادي هليوبولي�س الريا�ضي .وطول الليل جالنا
اثنان من م�صابي املعار�ضة ،ف�أ�سعفناهم وبعدين نقلناهم قدام الق�رص مع املحتجزين الآخرين من
املعار�ضني .تاين يوم ال�صبح حوايل ال�ساعة ال�سابعة راح طبيبان من جانبنا [م�ؤيدي الرئي�س]
لالطمئنان على املعار�ضني اللي اتقب�ض عليهم ،وف�ضلوا من وقت القب�ض عليهم بالليل ،وحتى
()36
�صباح اليوم التايل حمتجزين �أمام الق�رص قبل �أن يتم ت�سليمهم لل�رشطة».
عددا
يف هذا ال�سياق ،ا�شتكى الدكتور حممد فتوح ،رئي�س جمموعة �أطباء التحرير ،من �أن ً
من امل�ست�شفيات العامة ،مبا يف ذلك م�ست�شفى من�شية البكري ،كان ينق�صها العديد من الأطباء
والأدوات الطبية الالزمة للتعامل مع اجلرحى من اال�شتباكات.
ُيذكر �أنه مت االعتداء على م�ست�شفيات ميدانية م�ؤقتة مرتني على الأقل من جانب املجموعات
امل�ؤيدة للرئي�س ،وفوف ًقا ل�شهادة مروة فاروق ،ع�ضو حزب التحالف ال�شعبي ،وجنالء بدير،
ال�صحفية وامل�ؤلفة ،كانت هناك جمموعة من الن�ساء والأطباء جمتمعني داخل حمل �صغري،
�أُقيم فيه م�ست�شفى ميداين ملعاجلة اجلرحى ،حني مت اقتحام املحل على �أيدي املجموعات امل�ؤيدة
للرئي�س ،والتي قررت اختطاف بع�ض اجلرحى ،كما قامت بتهديد ع�ضو بارز يف �أطباء بال
حدود ،وع�ضو جمل�س نقابة الأطباء احلايل الدكتورة منى مينا .وبح�سب جنالء بدير فقد هدد
ال «املرة اجلاية ملا ه�شوفك؛ ه�أقتلك».
[هذا ال�شخ�ص املعتدي] الدكتورة منى مينا قائ ً
ج�سديا على
ت�ضيف بدير� :أنها عندما �س�ألت �أحد املعتدين عن �سبب ا�ستمراره يف االعتداء
ً
�أحد املتظاهرين اجلرحى حتى بعد �أن فقد الوعي� ،أجابها قائالً�« :إحنا مبنقتلهم�ش� ،إحنا بنك�رس
لهم �إيديهم� .أنا هك�رس �إيديه �إللي �رضبت علينا طوب؛ ع�شان يقعد � 6شهور يتعالج ،فرييح
()37
وي�سرتيح».
وف ًقا لل�شهادة التي �أدىل بها م�صطفى بهجت ملركز القاهرة ،قام م�ؤيدو الرئي�س بالهجوم
على م�ست�شفى ميداين �آخر ،ومت اختطاف بع�ض اجلرحى املوجودين فيه .يقول م�صطفى�« :أنا
كنت واقف يف مكان قريب ج ًدا من م�ست�شفى ميداين موجود يف مدخل عمارة ،و�شفت م�ؤيدي
الرئي�س ،وهما بيقتحموا العمارة ،وبيخطفوا امل�صابني اللي كانوا بيتعاجلوا يف امل�ست�شفى ،وبعد
ما خرجوا بيهم لل�شارع قعدوا ي�رضبوا فيهم ،وبعدين خدوهم معاهم».
تفيد عدة �شهادات �أخرى مبنع �سيارات الإ�سعاف وامل�سعفني من الو�صول �إىل املتظاهرين
اجلرحى ،وهو ما يرجع بالأ�سا�س �إىل �أن �أفرادا من جماعة الإخوان امل�سلمني قاموا باحتجاز
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اجلرحى «لال�ستجواب» حول عالقاتهم بجهات خارجية ،وكونهم «عمالء» يهدفون لإ�شاعة
الفو�ضى يف البالد.
الهجمات �ضد و�سائل الإعالم:
يتعر�ض ال�صحفيون والإعالميون �أثناء اال�شتباكات �إىل الهجوم الوح�شي ،وتعطيل عملهم،
و�أحيا ًنا منعهم من �أدائه ،ومما ال�شك فيه �أن تلك االعتداءات على الإعالميني وو�سائل الإعالم
�صارخا على حرية ال�صحافة ،وتعك�س عجز الدولة عن حماية جميع العاملني يف
اعتداء
متثل
ً
ً
جمال الإعالم.
يف الواقعة التي يتناولها هذا التقرير مت الإبالغ عن ا�ستهداف �أن�صار الرئي�س للإعالميني،
كما كانت هناك هجمات مبا�رشة على ال�صحفيني ،هذا بالإ�ضافة �إىل حماولة م�ؤيدي مر�سي
تدمري وحدات البث الف�ضائي اخلا�صة بالتلفزيون امل�رصي ،والتي كانت موجودة حول
مكان احلادث لتغطية االعت�صام ،وذلك فور و�صولهم –م�ؤيدي الرئي�س– �إىل حميط ق�رص
االحتادية.
كما �أُ�صيب احل�سيني �أبو �ضيف ،ال�صحفي بجريدة الفجر امل�ستقلة ،بطلق حي يف الر�أ�س
�أثناء وجوده يف جهة املتظاهرين املعار�ضني ،وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف ليل
اخلمي�س  6دي�سمرب  ،2012كما �رسقت الكامريا اخلا�صة به .ويف يوم الأربعاء  12دي�سمرب
أثرا بجراحه.
 ،2012وافته املنية مت� ً
أي�ضا:
ومن ال�صحفيني الذين متت مهاجمتهم � ً

�1 .1إ�سالم عبد التواب ،العامل اليوم.
�2 .2أ�سامة ال�شاذيل ،البديل.
�3 .3سحر طلعت ،راديو فرن�سا.
�4 .4أحمد خري الدين� ،أون تي يف.
5 .5مي �سعد ،خمرجة.
6 .6ح�سن �شاهني ،البداية.
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�إن تكرار عمليات الرتهيب واملراقبة والهجمات التي تواجه العاملني يف ال�صحافة والإعالم
جزء من تطور عام مقلق حول حرية ال�صحافة يف
منذ تويل الرئي�س مر�سي ال�سلطة ،متثل
ً
م�رص ،ال�سيما بعدما �شهدت الأ�شهر القليلة املا�ضية حب�س ل�صحفيني و�إعالميني ،م�صادرة
�صحف ،وتهديدات بالقتل ملمار�سي مهنة ال�صحافة هذا بالإ�ضافة �إىل الرقابة املتزايدة على
()38
و�سائل الإعالم.
عمليات القب�ض:
ت�سلمت ال�رشطة بع�ض املحتجزين من املتظاهرين م�ساء الأربعاء  5دي�سمرب ،بينما بقى نحو
� 49آخرون «رهائن» لدى اجلماعات امل�ؤيدة للرئي�س ،حتى مت ت�سليمهم لل�رشطة �صباح اليوم
التايل (اخلمي�س) .ووف ًقا ملا �أدىل به حمامو املتظاهرين املُحالني للنيابة ،ف�إن جميع املتظاهرين
تقريبا مت اختطافهم يف حميط اال�شتباكات ،واحتجازهم على �أيدي م�ؤيدي الرئي�س ،ثم ت�سليمهم
ً
بعد ذلك �إىل ال�رشطة.
�أحمد �أمني املقيم مبنطقة م�رص اجلديدة ،و�أحد �أوائل املقبو�ض عليهم من قبل جماعة الإخوان
امل�سلمني ،ذكر يف �شهادته ملركز القاهرة �أن “ال�رشطة مل تتدخل ،الله �أعلم ليه ،ليه ال�رشطة
()39
ت�ستنى من طرف �آخر �إنه ي�سلمنا ليها؟ الإخوان كانوا �شغالني �رشطة”.
حممد عبد العزيز من مركز الندمي لت�أهيل �ضحايا العنف والتعذيب� ،أكد ملركز القاهرة �أن
متظاهرا
حمتجزا ،من بينهم نحو 90
عدد املحتجزين من �صفوف معار�ضي الرئي�س بلغ 139
ً
ً
متت �إحالتهم �إىل نيابة م�رص اجلديدة �صباح يوم  6دي�سمرب  ،2012بينما متت �إحالة الآخرين
ال ترتاوح
�إليها يف وقت الحق من م�ساء اليوم نف�سه .يذكر �أنه كان هناك �أكرث من  20طف ً
عاما رهن االحتجاز .وجهت �إىل املحتجزين تهم القتل ،ال�رشوع يف
�أعمارهم بني 15وً 18
القتل� ،إتالف ممتلكات عامة وخا�صة ،وحيازة �سالح بدون ترخي�ص.
تقريبا للتعذيب
ووف ًقا ملا �أدىل به املحامون الذين ح�رضوا مع املحتجزين ،فقد خ�ضع اجلميع
ً
�أثناء فرتة االحتجاز على يد م�ؤيدي الرئي�س .وقد �رصح عبد العزيز ب�أنه كان من الوا�ضح على
عدد كبري من املحتجزين �آثار ا�ستخدام ال�صواعق الكهربائية وجروح بطعنات ،وكدمات،
م�شريا �إىل �أن �أغلب من �أُلقي القب�ض عليهم يف حاالت خطرية ج ًدا ،لدرجة
وعظام مك�سورة،
ً
�أن �أُ�رس بع�ض املحتجزين مل تتمكن من التعرف عليهم من الوهلة الأوىل.
رواق عربي العدد 63

تقرير

161

يف كلمة م�سجلة �ألقاها الرئي�س( )40يف  6دي�سمرب � 2012أ�شار �إىل �أن الدالئل واالعرتافات
التي �أدىل بها املحتجزون من �صفوف املعار�ضني ،تفيد ب�أنهم بلطجية م�ست�أجرون ،تلقوا املال
وال�سالح ملهاجمة ق�رص الرئا�سة.
هذا احلديث متت �إذاعته تزام ًنا مع بدء النيابة العامة حتقيقاتها مع املحتجزين ،مبا يثري ال�شك
حول كون الرئي�س ا�ستند يف كلمته �إىل ال�شهادات التي مت انتزاعها من املحتجزين عن طريق
تعذيبهم �أثناء فرتة احتجازهم على يد اجلماعات امل�ؤيدة له قبل ت�سليمهم لل�رشطة.
وعلى عك�س ما �رصح به الرئي�س حممد مر�سي ،مل يعرتف �أمام النيابة �أي من ه�ؤالء
املحتجزين بحيازة الأ�سلحة� ،أو تلقي �أموال مقابل الهجوم على الق�رص الرئا�سي وعلى �أن�صار
الرئي�س ،وذلك وف ًقا ملا هو ثابت يف حتقيقات النيابة العامة يف الق�ضية رقم 2002/15200
جنح م�رص اجلديدة ،والتي ت�ضمنت �شهادات جميع املقبو�ض عليهم فيما يتعلق باال�شتباكات،
حيث مل يقر �أحدهم بحيازته للأ�سلحة التي ادعى �أع�ضاء من جماعة الإخوان امل�سلمني -يف
و�سائل الإعالم� -ضبطها ،واعتربوها «دليال» �ضد املتظاهرين.
يذكر �أنه كانت هناك ادعاءات من جانب املحامني املدافعني عن املحتجزين حول وجود
�ضغط يُار�س على النيابة؛ كي ال تفرج عن املحتجزين� ،إال �أن النيابة �أمرت بالإفراج عن
�أغلب املحتجزين على خلفية اال�شتباكات ،وذلك يف  7دي�سمرب .2012
من جانبها �أكدت املحامية رو�ضة �أحمد نائب املدير التنفيذي لل�شبكة العربية ملعلومات حقوق
حمتجزا يف الأحداث ،بينما بقى �أربعة حمتجزين قيد التحقيق.
الإن�سان �أنه مت الإفراج عن 135
ً
قرارا بنقل م�صطفي خاطر املحامي العام الأول
ويف تطور جديد كان النائب العام قد �أ�صدر ً
لنيابات �رشق القاهرة -والذي �أ�صدر �أوامره بالإفراج عن املحتجزين يف �أحداث االحتادية-
من موقعه الوظيفي مبحافظة القاهرة �إىل حمافظة بني �سويف ،وذلك يف  12دي�سمرب .2012
جاء توقيت �صدور قرار النائب العام ،عقب قرار م�صطفى خاطر بالإفراج عن
املحتجزين ،وح�سب ما �أفاده خاطر فيما بعد يف ر�سالته ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،ما ميكن
اعتباره مبثابة خطوة ت�أديبية من جانب النائب العام ملعاقبة خاطر على قرار الإفراج.
من جانبه رف�ض املحامي العام م�صطفى خاطر االمتثال لقرار النقل ،وف�ضل تقدمي طلب
احتجاجا على القرار� ،إال �أنه وب�سبب
نقل للعمل باملحاكم ،تاركً ا جمال عمله بالنيابة العامة،
ً
ال�ضغوط ال�سيا�سية ،مت �إلغاء القرار ،و�أُعيد املحامي العام م�صطفي خاطر �إىل مقر عمله
بالقاهرة.
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تدخالت قوات الأمن:
مل تتدخل قوات ال�رشطة لوقف اال�شتباكات �إال يف وقت مت�أخر من يوم  5دي�سمرب،
م�ساء� ،أي بعد مرور �أكرث من خم�س �ساعات على
حتدي ًدا يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�صف
ً
بدء اال�شتباكات .كانت املحاوالت الأوىل لتدخل ال�رشطة قد متثلت يف �إقامة حاجز فا�صل
بني الطرفني ،كما حاولت �ست مدرعات �رشطة �شق طريق بني املجموعتني للف�صل بينهما،
م�ساء ،قامت قوات ال�رشطة
لكن �رسعان ما ان�سحبت .ويف حوايل احلادية ع�رشة والن�صف
ً
مبحاولة �أخرى للف�صل بني املتظاهرين ،وقامت هذه املرة ب�إطالق قنابل غاز م�سيلة للدموع
ب�شكل مفرط؛ بهدف ف�ض اال�شتباك.
�أكد ثالثة من �شهود العيان من �سكان املنطقة �أن قوات ال�رشطة حاولت يف البداية الف�صل بني
اجلانبني� ،إذ و�ضعت الدروع والهراوات يف مواجهة املتظاهرين املعار�ضني للرئي�س ،ولي�س
يف مواجهة م�ؤيديه يف �إ�شارة �ضمنية بت�أمني م�ؤيدي الرئي�س ولي�س العك�س )41(.وي�ؤكد �أحد �شهود
حار�سا لأحد العقارات ب�شارع املريغني –طلب عدم ذكر ا�سمه– �أن قوات
العيان والذي يعمل
ً
ال�رشطة �أطلقت الغاز امل�سيل للدموع يف اجتاه املتظاهرين من معار�ضي الرئي�س ،ولي�س م�ؤيديه.
تقريبا ،كنت
يقول م�صطفي بهجت�« :أول مرة �أ�شوف البولي�س كانت ال�ساعة  9.30بالليل
ً
واقف يف روك�سي ،وكان امل�ؤيدون للرئي�س بيجروا بعد هجوم من املتظاهرين املعار�ضني،
امل�ؤيدين رجعوا ناحية الق�رص ،وقفوا خلف ع�ساكر الأمن املركزي ،يف اللحظة دي كل ما
املعار�ضني يحاولوا يتقدموا ناحية امل�ؤيدين كان الأمن بي�رضب عليهم قنابل غاز».
أي�ضا ع�ضو جماعة الإخوان امل�سلمني ،والذي �أدىل ب�شهادته ملركز
هذه ال�شهادة دعمها � ً
أخريا يف اال�شتباك
راف�ضا ذكر ا�سمه،
القاهرة،
ً
م�شريا �إىل �أن قوات ال�رشطة بعدما تدخلت � ً
ً
كان تدخلها من ناحية م�ؤيدي الرئي�س ،مما جعل الأمر يبدو وك�أن قوات ال�رشطة كانت
منحازة جلانبهم.
�شهادة �أخرى من ع�ضو جماعة الإخوان امل�سلمني (م�.س) دعمت هذا االدعاء ،حيث قال
ملركز القاهرة« :قنابل الغاز اللي كانت بتطلق من ناحيتنا ،كانت تطلق بوا�سطة ال�رشطة �ضد
البلطجية اللي كانوا بيهاجموا الإخوان».
يف الثالثة والن�صف م�ساء يوم اخلمي�س  6دي�سمرب � ،2012أ�صدرت الرئا�سة بيا ًنا ُتعلن فيه
�أن احلر�س اجلمهوري قام ب�إخالء املنطقة املحيطة بالق�رص الرئا�سي من املتظاهرين ،و�أُعلن
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حظر التجوال يف املناطق القريبة من الق�رص ،ومنذ ذلك احلني ،بد�أت مدرعات احلر�س
اجلمهوري يف ت�أمني الق�رص ،كما مت بناء حائط خر�ساين يف املنطقة املحيطة بالق�رص يف حماولة
لت�أمني املنطقة.
التحري�ض والتهديد:
بالإ�ضافة �إىل الدعوات الر�سمية من جانب الإخوان امل�سلمني وحزب احلرية والعدالة
لعقد مظاهراتهم يف ذات املكان ذاته ،وبالتزامن مع اعت�صام معار�ضي الرئي�س ،وكذا
اخلطاب غري الدقيق للرئي�س مر�سي� ،أ�صدرت جماعة الإخوان امل�سلمني وحزبها ال�سيا�سي
احلاكم –حزب احلرية والعدالة– بيا ًنا يفيد ب�أن ت�سعة( )42من ه�ؤالء الذين ُقتلوا يف اال�شتباكات،
بالإ�ضافة �إىل غالبية اجلرحى هم �أع�ضاء يف جماعة الإخوان امل�سلمني ،متهمةً املتظاهرين من
املعار�ضة با�ستخدامهم �أ�سلحة للهجوم على املتظاهرين الذين و�صفهم البيان بـ»ال�سلميني» من
�أبناء اجلماعة �أمام الق�رص الرئا�سي ،بالإ�ضافة �إىل �إدانتها للإعالم الذي و�صف البيان تغطيته
()43
للأحداث ب�أنها كانت «متحيزة».
ي�أتي هذا االتهام يف الوقت الذي ن�رش فيه موقع الإخوان امل�سلمني (�إخوان �أون الين)
واملوقع الناطق بالإجنليزية (�إخوان ويب) عدة مقاالت ت�شهريية ،وتغطية م�شوهة للأحداث.
فعلى �سبيل املثال ،يف  5دي�سمرب  ،2012ن�رش موقع (�إخوان �أون الين) معلومات تفيد
�أن �أحمد ماهر ،من�سق حركة �شباب � 6أبريل ،والع�ضو املن�سحب من اجلمعية الت�أ�سي�سية قد قاد
جمموعة من البلطجية ،وقاموا باالعتداء على �أفراد من جماعة الإخوان امل�سلمني وقتلوهم،
ت�صحيحا( )44يفيد ب�أن
�أثناء تظاهرهم �أمام الق�رص الرئا�سي .ويف اليوم التايل ،ن�رش املوقع
ً
()45
موجودا �أثناء اال�شتباكات ،وبعدها مت حذف اخلرب.
ماهر ،مل يكن
ً
ويف 5دي�سمرب  ،2012قال عزب م�صطفى –ع�ضو الهيئة العليا حلزب احلرية والعدالة–
موجها حديثه
غا�ضبا من ا�ستوديو برنامج حواري على �إحدى الف�ضائيات(،)46
�أثناء خروجه
ً
ً
�إىل متحدث �آخر يف الربنامج ،من معار�ضي الرئي�س�« :أنتم [املعار�ضة] لن يكون لكم وجود».
يف اليوم نف�سه �رصح ع�صام العريان ،نائب رئي�س حزب احلرية والعدالة وع�ضو املجل�س
القومي حلقوق الإن�سان ،يف مداخلة هاتفية على قناة م�رص ( 25وهي قناة ف�ضائية وثيقة ال�صلة
بالإخوان امل�سلمني) قائالً:
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«هذه لي�ست ا�شتباكات بني م�ؤيدي ومعار�ضي الرئي�س ،ما يحدث هو مناو�شات بني م�ؤيدي
الثورة وحماة ال�رشعية ،وبني الثورة امل�ضادة ،ومن يريدون االنقالب على ال�رشعية،
الو�صف احلقيقي ملا يحدث بني متظاهرين �سلميني يريدون �أن يظهروا ر�أيهم للنا�س ويقولوا هذا
ر�أي ال�شعب ،وبني نا�س فو�ضويني يريدون �أن ميار�سوا بلطجة �سيا�سية ،يريدون �أن يفر�ضوا
ر�أيهم على ال�شعب ،ويغت�صبوا ال�سلطة وتعيني جمل�س رئا�سي مدين ،وعزل رئي�س منتخب
وغري ذلك .هذا هو ما يحدث وهذه هي احلقيقة ،و�أنا �أعتقد �أن ال�شعب جتاوب مع الدعوة
التي دعته �إليها القوى ال�شعبية ونزل ،و�أنا �أدعوهم �أن يتوافدوا بع�رشات الألوف ليحا�رصوا
ه�ؤالء البلطجية؛ لأن هذه هي الفر�صة املتاحة الآن بالقب�ض عليهم ،وك�شف الطرف الثالث
الذي يطلق الر�صا�ص احلي ،ويطلق اخلرطو�ش ،وقتل املتظاهرين يف موقعة اجلمل ،وقتل
املتظاهرين يف ما�سبريو وحممد حممود وجمل�س الوزراء .هذه فر�صتنا الآن .على ال�شعب
�أن ينزل يف كل مكان ليقب�ض على ه�ؤالء ،ليقدمهم �إىل نائب عام حقيقي ،و�أن ُيقدموا �إىل
العدالة لنك�شف من الذي ميول ويقيم اخليام لالعت�صامات ،نك�شف �أبعاد الدولة العميقة� .أنا
�أدعو اجلميع �أن يتكاتف الآن ،على اجلميع �أن يتوافدوا �إىل حميط االحتادية ،و�أن يحا�رصوا
()47
ه�ؤالء ،و�أن يفرزوا الثوار احلقيقيني بعيدا عنهم».
ويف الثامنة �صباح اخلمي�س  6دي�سمرب ،قال العريان ،على ح�سابه اخلا�ص على موقع
«في�س بوك»« :لي�ست خالفات �سيا�سية ،هذه معركة الدولة العميقة ا�ﻷ خرية ،فالتواط�ؤ وا�ضح،
البعد عن الفلول والبلطجية ،لأنهم يدمرون بذلك م�ستقبلهم ال�سيا�سي .احلوار
وعلى ال�سيا�سيني ُ
بني �سيا�سيني ولي�س مع بلطجية مبارك و�أن�صاره ،ﻻ ميكن اال�ست�سالم �ﻷ ن�صار العنف ،و�إﻻ
مت تدمري م�ستقبل م�رص ،ﻻ يوجد حوار حتت �رضب الر�صا�ص احلي ،ا�ﻷ مر وا�ضح طرف
()48
ميتلك ال�سالح وطرف �أعزل».
ؤخرا ،وحتدي ًدا يف  12دي�سمرب اجلاري ،ن�رشت ال�صفحة االجنليزية ملوقع حزب احلرية
م� ً
خربا حتت عنوان:
والعدالة ً

«م�رص� :صحفيون من �أجل الإ�صالح تحُ مل جبهة الإنقاذ الوطني م�سئولية مقتل �أبو
()49
�ضيف» ،وتندد بقتل الزميل ح�سيني �أبو �ضيف».
اخلرب ادعى �أن مقتل �أبو �ضيف جاء بر�صا�ص معار�ضي الرئي�س ،يف حني �أن زميل �أبو
�ضيف والذي كان برفقته وقت الإ�صابة �شهد بخالف ذلك ،م�ؤك ًدا �أن �أبو �ضيف �سقط بر�صا�ص
م�ؤيدي الرئي�س )50(.هذا بالإ�ضافة �إىل �أن �أبو �ضيف معروف بكونه من املعار�ضني ل�سيا�سات
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الرئي�س .اخلرب ت�ضمن جمال حتري�ضية وخطاب كراهية وا�ضحا �ضد جبهة الإنقاذ الوطني
وا�ضحا يف ظل هذه الأجواء ال�سيا�سية غري
وحتري�ضا
وداعميها ،مبا يعترب ا�ستثارة لالحتقان،
ً
ً
امل�ستقرة.
التو�صيات:
خطريا ،ال�سيما بعد �أول
ؤ�رشا
ً
�إن ا�ستمرار وت�صاعد العنف يف ال�شارع امل�رصي ميثل م� ً
انتخابات رئا�سية دميقراطية تعهدها البالد .فمن امل�ؤ�سف �أنه ومنذ االنتخابات الرئا�سية ،مل
ي�ستطع الرئي�س حممد مر�سي �صياغة خطة �سيا�سية حمكمة ،ت�ضع ح ًدا ال�ستمرار ممار�سات
النظام ال�سابق امل�شينة ،مبا ت�شكله من انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان ،ال�سيما احلق يف
التجمع والتظاهر ال�سلمي� .إن االلتزامات التي تقع على عاتق الدولة لدعم هذا احلق ،تنطوي
على حماية امل�شاركني يف التظاهرات والتجمعات ال�سلمية من �أفراد �أو جماعات ،مبا يف ذلك
املظاهرات املعار�ضة� ،إال �أنه وطب ًقا لأغلب ال�شهادات املجمعة يف هذا التقرير تقاع�ست ال�رشطة
عن التدخل� ،أو رمبا تباط�أت يف تدخلها ملنع اندالع اال�شتباكات املتوقعة.
عقب انتخاب الرئي�س حممد مر�سي� ،أر�سلت منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية مذكرة
مف�صلة للرئي�س ب�أهم الإجراءات واخلطوات الق�صرية واملتو�سطة وطويلة املدى التي ميكن من
خاللها �إنهاء تاريخ طويل من القمع ،كانت متار�سه الدولة )51(.وللأ�سف هذه املنظمات مل تلق
�أي ا�ستجابة من قبل الرئي�س ،رغم �أن التو�صيات الواردة بتلك املذكرة كان من بينها اخلطوات
املطلوب اتخاذها من جانب الرئي�س لوقف العنف امل�ستمر واملتكرر �أثناء االحتجاجات ال�سلمية،
و�ضمان م�ساءلة �أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات يف �سياق تلك االحتجاجات ال�سلمية قبل و�أثناء
وبعد ثورة  25يناير.
كان مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،قد �سبق وحذر يف نهاية املائة يوم الأوىل
من حكم الرئي�س ،من ا�ستخدام الرئي�س وحزبه احلاكم مل�ؤيديهم و�أن�صارهم يف م�صادرة
احلريات وقمع معار�ضيهم ،يف تطورٍ خطري ،جديد من نوعه يف تاريخ م�رص احلديث .فقد
�سبق ملركز القاهرة �أن �أ�شار يف تقارير له �إىل قيام �أع�ضاء وم�ؤيدي حزب احلرية والعدالة
وج�سديا على املعار�ضني لهم ،ممن قدموا دعاوى ق�ضائية �ضد جماعة الإخوان
لفظيا
ً
بالتعدي ً
ال عن التعدي على و�سائل الإعالم والإعالميني املعار�ضني للتيار الإ�سالمي،
امل�سلمني ،ف�ض ً
�أو من يتبنون مواقف �سيا�سية خمتلفة ،ومن امل�ؤ�سف �أن تلك الوقائع مل تخ�ضع لتحقيقات جادة
()52
حتى الآن.
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كما يجب �أن تتحمل قوات ال�رشطة امل�رصية م�سئولية ف�شلها يف حماية جمموعة من املتظاهرين
من اعتداء جمموعة �أخرى يف و�ضح النهار .ويف هذه الواقعة حتدي ًدا تتقا�سم الرئا�سة امل�سئولية
مع ال�رشطة على قدم امل�ساواة ،لعدم تدخلها بال�شكل املالئم ،والتقاع�س عن اتخاذ الإجراءات
الالزمة ملنع كارثة من الوقوع ،ال�سيما �أن احتماالت العنف كانت �شبه م�ؤكدة بعد الدعوة
املتكررة من قادة جماعة الإخوان امل�سلمني لأن�صارها و�أن�صار حزب احلرية والعدالة لتفريق
االعت�صام املعار�ض لقرارات الرئي�س �أمام الق�رص الرئا�سي.
ويف �ضوء املعلومات امل�شار �إليها يف هذا التقرير ،يطالب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان اجلهات املعنية بااللتزام بالتو�صيات التالية:
�أو ً
ال :تو�صيات للحكومة امل�صرية ووزارة الداخلية:
1 .1اتخاذ جميع التدابري القانونية والإدارية التي ت�ضمن حماية واحرتام حق املواطنني يف
التظاهر والتجمع ال�سلمي ،وذلك من خالل:
•التحقيق يف املزاعم التي تفيد بتق�صري رجال الأمن يف حماية املتظاهرين ب�أحداث
االحتادية عن طريق هيئة حتقيق ق�ضائية م�ستقلة ،على �أن تتم حما�سبة املق�رصين
واملتورطني يف تلك الأحداث �أمام الق�ضاء العادي.
•�ضمان وجود تعوي�ضات منا�سبة و�سبل انت�صاف فعالة وعادلة ل�ضحايا االنتهاكات التي
�شهدتها �أحداث االحتادية.
•تدريب القائمني على تنفيذ القوانني (قوات ال�رشطة) على كيفية التعامل مع مثل هذه
اال�شتباكات (�صدام بني جمموعتني من املتظاهرين) يف الوقت املنا�سب ،وب�شكل فعال
ال يخل بحقوق جميع الأطراف ،ال�سيما يف ظل ما ت�شهده البالد من ا�ضطراب �سيا�سي.
2 .2تقدمي معلومات دقيقة عن جميع املعتقلني ،ممن �صدر ب�ش�أنهم �أمر اعتقال ر�سمي� ،أو مت
�إطالق �رساحهم يف �أعقاب اال�شتباكات التي وقعت يف حميط ق�رص االحتادية.
3 .3ن�رش معلومات دقيقة حول ا�شتباكات االحتادية وتطوراتها ودوافعها التي ت�سببت يف وقوع
اال�شتباكات.
4 .4الت�أكيد على بقاء اجلي�ش امل�رصي طرفًا حماي ًدا يف الأحداث ،ال ي�ضطلع مبهام ال�رشطة �أو
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بجزء من وظائفها.
5 .5حتقيقات ق�ضائية حمايدة و�رسيعة يف اال�شتباكات.
6 .6الت�أكد من �أن الق�ضاة املعينني للتحقيق يحظون بدرجة عالية من التامني واحلماية.
7 .7مناق�شة املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة املعني باحلق يف التجمع والتظاهر ال�سلمي ،لبحث
و�سيلة ت�ضمن �سالمة و�أمن املتظاهرين �أثناء االحتجاجات ال�سلمية.
8 .8قبول جميع طلبات الزيارة التي يقوم بها املقررون اخلوا�ص التابعون للأمم املتحدة،
مبا يف ذلك :املقرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ضاة واملحامني ،واملقرر اخلا�ص املعني
باملدافعني عن حقوق الإن�سان ،واملقرر اخلا�ص املعني مب�س�ألة التعذيب وغريه من
�رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،وفريق العمل املعني مب�س�ألة
االحتجاز التع�سفي ،املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها يف �سياق
مكافحة الإرهاب ،وفريق العمل املعني بحاالت االختفاء الق�رسي �أو غري الطوعي،
واملقرر اخلا�ص املعني بالتجمع ال�سلمي وحرية تكوين اجلمعيات.
9.9كفالة احلق يف ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية دون انتقا�ص �أو تعر�ض للتعذيب وغريه من
�رضوب املعاملة املهينة �أو العقوبة القا�سية.
1010كما ندعو م�ؤ�س�سة الرئا�سة وامل�سئولني احلكوميني �إىل االمتناع عن التحري�ض على
العنف والكراهية ،كما ينبغي �أن تقوم م�ؤ�س�سة الرئا�سة وجمل�س الوزراء ب�ضمان �إجراء
حتقيق م�ستقل حول اجلرائم املرتكبة يف �سياق هذه اال�شتباكات.
حاليا
1111يف �ضوء م�رشوع قانون حرية التظاهر والتجمع ال�سلمي الذي جتري مناق�شته ً
يف جمل�س الوزراء ،وبالنظر �إىل امل�رشوع املقرتح من قبل وزارة الداخلية( )53حول
القانون نف�سه ،ف�إن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ي�شعر ٍ
بقلق بالغ حول
م�ستقبل حرية التجمع والتظاهر ال�سلمي يف م�رص ،لذا يطالب املركز م�ؤ�س�سة الرئا�سة
ب�ضمان مراعاة جميع املعايري الدولية امل ِ
ُنظمة لهذا احلق� ،أثناء مناق�شة تلك املقرتحات،
تلك املعايري التي جاءت مف�صلة يف تقرير املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة املعني باحلق يف
التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات ،والتي نذكر منها:
«وال ينبغي �أن تكون ممار�سة احلق يف حرية التجمع ال�سلمي مرهونة بت�رصيح م�سبق من
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ال�سلطات ،بل ب�إ�شعار م�سبق ك�أق�صى �إجراء .وال ينبغي �أن يكون هذا الإجراء �شاقا ،وحال
عدم الت�رصيح بتنظيم جتمع �أو يف حالة تقييده ،ينبغي تقدمي تف�سري مكتوب ومف�صل ي�رشح
()54
الأ�سباب ،وميكن الطعن عليه �أمام حمكمة م�ستقلة وغري متحيزة».
ثانيا :تو�صيات جلميع الأحزاب ال�سيا�سية ،مبا يف ذلك جبهة الإنقاذ الوطني وحزب
احلرية والعدالة:
مركز القاهرة يدعو كذلك جميع الأحزاب ال�سيا�سية �إىل:
1.1دعوة �أع�ضاء الأحزاب وم�ؤيديها للعمل وف ًقا للقانون يف جميع الأوقات.
2.2الإدانة الفورية جلميع �أعمال العنف والرتهيب وخطاب الكراهية التي قد ت�صدر من
قبل �أع�ضاء الأحزاب �أو م�ؤيديها.
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الهوام�ش
1 .1ملزيد من املعلومات حول الإعالن الد�ستوري انظر :بيان املنظمات
احلقوقية يف  24نوفمرب «الإعالن الد�ستوري اجلديد مينح مر�سي
�سلطات �إلهية ،ويوجه �رضبة قا�ضية ال�ستقالل الق�ضاء»
http://www.cihrs.org/?p=5081.

أي�ضا« :منظمات حقوق الإن�سان تطعن على الإعالن
و�أقر�أ � ً
الد�ستوري �أمام الق�ضاء الإداري»
http://www.cihrs.org/?p=5087.

2 .2ملزيد من املعلومات حول م�سودة الد�ستور انظر :بيان مركز
القاهرة يف  10دي�سمرب «يف اليوم العاملي حلقوق الإن�سان..
يقو�ض حقوق الإن�سان
امل�رصيون مدعوون لال�ستفتاء على د�ستور ّ
واحلريات»
http://www.cihrs.org/?p=5246.

3 .3ملزيد من املعلومات حول االنتهاكات و�أعمال العنف خالل املائة
يوم الأوىل من حكم الرئي�س انظر :تقرير مركز القاهرة يف 15
�أكتوبر «ما بعد املائة يوم للرئي�س حممد مر�سي م�ؤ�رشات �سلبية على
م�ستقبل حقوق الإن�سان ،و�أزمات كربى مفتوحة»
http://www.cihrs.org/?p=4523.

�صحفيا يف مقر ق�رص
ؤمترا
ً
4 .4خرب �صحفي :نائب الرئي�س يعقد م� ً
الرئا�سة ،بوابة الأهرام  6دي�سمرب:
http://gate.ahram.org.eg/News/280323.aspx

5 .5انظر :تقرير املقرر اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي
واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات:72/02/CRH/A ،
http://daccess-ods.un.org/TMP/4036038.81597519.html

6 .6انظر :بيان مركز القاهرة يف  6دي�سمرب «يتعني على رئي�س
اجلمهورية اتخاذ خطوات فورية لوقف انزالق البالد نحو حرب
�أهلية:
http://www.cihrs.org/?p=5183.
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7 .7ملزيد من املعلومات حول �سيا�سات الدولة يف هذا ال�صدد ،انظر:
التقرير ال�سنوي ملركز القاهرة � -2011سقوط احلواجز:
http://bit.ly/U81fYN.

8 .8مقابلة ملركز القاهرة مع املحامي عبد املنعم عبد املق�صود يف19
دي�سمرب .2012
9 .9جتدون ن�ص البيان على الرابط التايل:
http://www.hurryh.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=15022

1010جتدون ن�ص البيان على الرابط التايل:

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130889&SecID=0

�1111شهادة دكتور يا�رس ف�ؤاد التي �أدىل بها لفريق مركز القاهرة يف20
دي�سمرب .2012
�1212شهادة من عبد الغني ال�سيد ،م�ساء يوم الأربعاء  5دي�سمرب.2012
JI04A21/em.bf.no//:ptth

�1313شهادة م�سجلة ح�صل عليها فريق مركز القاهرة.
�1414شاهد مقطع الفيديو

www.youtube.com/watch?NR=1&v=FKEU0yjUSSY&feature=endscreen

�1515شهادة م�سجلة من �أحد �سكان �شارع املريغني -رف�ض ذكر ا�سمه-
يف  6دي�سمرب .2012
�1616شاهد مقطع الفيديو:
www.youtube.com/watch?v=pwgJKcwmVi8

�1717شاهد مقطع الفيديو:

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBAJZp3NIoY

�1818شاهد مقطع الفيديو:

www.youtube.com/watch?v=QtjNz4FWzn8&feature=youtu.be&a

�1919شاهد مقطع الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=6doWU4DzU2U

2020هي جبهة تتكون من حتالف للأحزاب واحلركات املعار�ضة،
بالإ�ضافة �إىل مر�شحني �سابقني للرئا�سة تكونت لتن�سيق العمل بني
املجموعات املعار�ضة ملواجهة الأزمة ال�سيا�سية احلالية.
2121مقابلة ملركز القاهرة مع م�صطفي بهجت يف  19دي�سمرب .2012
�2222شاهد مقطع الفيديو:

www.youtube.com/watch?v=px4VB_4ecTo&feature=player_embedded.

2323مل�شاهدة ال�صور انظر:

http://on.fb.me/WEkfUC.

متظاهرا ويجردونه من
�2424شاهد مقطع الفيديو« :الإخوان ي�سحلون
ً
مالب�سه»
http://bit.ly/UkDOiy.

�2525شهادة م�سجلة من �أحد �سكان �شارع املريغني -طلب عدم ذكر
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ا�سمه -يف  6دي�سمرب .2012
�2626شهادة ح�صل عليها مركز القاهرة من �أحمد �أحمد �أمني من �سكان
املنطقة ،يف  19دي�سمرب .2012
�2727شاهد مقطع الفيديو:
http://youtu.be/z-rybmVTduk

�2828شهادة الدكتور �أ�رشف عبد الغفار ملركز القاهرة يف  19دي�سمرب
.2012
	� 29.شهادة (م�.س) التي �أدىل بها ملركز القاهرة يف  20دي�سمرب 2012
راف�ضا ذكر ا�سمه.
3030االعتداء اجل�سدي واجلن�سي ،التحر�ش واالغت�صاب ،ظهر ك�أمناط
جديدة من التعامل مع املتظاهرات واملحتجات الن�ساء ،انظر« :على
الرئي�س وجماعته التوقف عن �سيا�سة ا�ستهداف النا�شطات ،و�إق�صاء
الن�ساء من املجال العام� ،أحداث الأربعاء الأ�سود مع تغيري الفاعلني
الرئي�سني واجلناة»
http://www.cihrs.org/?p=5269

�3131شهادة عال �شهبة على �صفحتها يف موقع «في�سبوك 11 ،دي�سمرب
:»2012
http://on.fb.me/W2qxcL

3232نف�س امل�صدر ال�سابق.
�3333شهادة عال �شهبة على قناة :ontv

http://youtu.be/AXsjfrC0uLI

�3434شهادة لينا جماهد ملركز القاهرة يف  23دي�سمرب .2012
�3535شهادة �سايل توما ملركز القاهرة يف  7دي�سمرب .2012
�3636شهادة ملركز القاهرة من الدكتور حممد زناتي يف  24دي�سمرب
.2012
�3737شهادة جنالء بدير عن الأحداث يف برنامج �آخر كالم على قناة
 ontvيوم  5دي�سمرب :2012
http://bit.ly/TgHd3g.

3838ملزيد من املعلومات حول حرية ال�صحافة يف عهد الرئي�س حممد
مر�سي ،برجاء الإطالع على تقرير «ما بعد مائة يوم من رئا�سة
حممد مر�سي ،م�ؤ�رشات �سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان،
�أزمات كربى وا�ستجابات حمدودة وليدة اللحظة وال�ضغط»
http://bit.ly/UXRPzQ

�3939شهادة ح�صل عليها فريق مركز القاهرة من �أحمد �أمني يف 19
دي�سمرب .2012
4040فيديو م�سجل حلديث الرئي�س يف  6دي�سمرب :2012
http://youtu.be/jScbDgnZBxQ
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4141هذه املعلومات مت التحقق منها من خالل ثالثة من �سكان �شارع
املريغني ،رف�ضوا جميعا ذكر �أ�سمائهم ،وقد �أدلوا ب�شهاداتهم ملركز
القاهرة يف  6دي�سمرب ،و 17دي�سمرب .2012
4242جتدون ن�ص البيان على الرابط التايل:

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131159&SecID=0

4343جتدون ن�ص البيان على الرابط التايل:

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131016&SecID=212

4444انظر:

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130991&SecID=230.

4545اخلرب امل�شار �إليه كان متاحا على الرابط التايل قبل �أن يتم حذفه:

www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130972&SecID=230.

�4646شاهد مقطع الفيديو:

http://youtu.be/GfkvUWy1Pc8.

4747مداخلة تليفونية لع�صام العريان على قناة  25يناير:

http://youtu.be/sYNtyC0ZXI0.

4848ت�رصيح العريان على �صفحته اخلا�صة على موقع التوا�صل
االجتماعي»في�س بوك»:

https://www.facebook.com/Dr.Essam.Elerian/posts/458617907517114.

4949لالطالع على ن�سخة اخلرب باللغة الإجنليزية انظر:

_http://fjponline.com/article.php?id=1198&utm_source=twitterfeed&utm
medium=twitter

5050جتدون ال�شهادة م�سجلة على الرابط التايل:

http://youtu.be/6UId3f6_5q4

5151لالطالع على ن�ص املذكرة املقدمة للرئي�س بعنوان» �أولويات
حقوق الإن�سان يف  100يوم» :
http://www.cihrs.org/?p=3266

5252انظر تقرير» ما بعد مائة يوم من رئا�سة حممد مر�سي ،م�ؤ�رشات
�سلبية على م�ستقبل حقوق الإن�سان� ،أزمات كربى وا�ستجابات
حمدودة وليدة اللحظة وال�ضغط
http://bit.ly/UXRPzQ .

5353ملزيد من املعلومات حول التحليل القانوين املقدم من مركز القاهرة
حول القوانني املقرتحة من وزارة الداخلية:
http://www.cihrs.org/?p=4562

5454انظر التقرير املقدم من املقرر اخلا�ص املعني بحرية التظاهر
وتكوين اجلمعيات على الرابط:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/135/84/PDF/
G1213584.pdf?OpenElement
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قراءة فى كتاب الإ�سالم والدولة العلمانية لعبد اهلل النعيم
معتز الفجريي*

�صدر كتاب الإ�سالم والدولة العلمانية للأكادميي وامل�صلح الإ�سالمي ال�سوداين البارز عبد
الله النعيم باللغة االجنليزية عام ،)1( 2009ون�رش بالعربية بوا�سطة دار مرييت عام ،2010
ثم عرب الهيئة العامة للكتاب عام � .2012إال �أن الكتاب مل يحظ بعد بنقا�ش وا�سع يف املنطقة
العربية ،على الرغم مما �أثاره من اهتمام ملحوظ يف الدوائر الأكادميية الغربية .هناك حاجه
ما�سة لال�شتباك مع ر�ؤية النعيم يف الوقت احلايل الذي جتري فيه نقا�شات مكثفة حول مكان
الإ�سالم وال�رشيعة الإ�سالمية يف الد�ساتري والت�رشيعات العربية .يطرح النعيم يف هذا الكتاب
�رصاحةً �رضورة تبني منوذج الدولة العلمانية يف العامل الإ�سالمي ،باعتباره ال�صيغة الأكرث
ات�ساق ًا مع تاريخ التطور ال�سيا�سي للمجتمعات الإ�سالمية ،وطبيعة ال�رشيعة الإ�سالمية التي تقبل
ال عن التحوالت اجلذرية التي �أحدثها نقل جتربة
بال�رضورة �أفهاما وت�أويالت متعددة ،ف�ض ً
الدولة الوطنية احلديثة للدول الإ�سالمية منذ القرن الثامن ع�رش امليالدي .الكتاب يقدم نقد ًا
تاريخي ًا وقانوني ًا لفكرة الدولة الإ�سالمية ،واعتماد ال�رشيعة الإ�سالمية كقانون �أعلى للدولة،
* باحث دكتوراة يف القانون ،كلية الدرا�سات ال�رشقية والأفريقية يف جامعة لندن .
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ويقرتح حدود ًا للعالقة بني الدين والدولة يف ال�سياق الإ�سالمي ،حترر الدولة من فكرة تبني
الإ�سالم وال�رشيعة الإ�سالمية كقانون ًا للدولة ،وم�صدر ًا ر�سمي ًا لل�سيا�سات العامة .ذلك دون
�إق�صاء مل�ساهمة الر�ؤى الإ�سالمية يف ال�سيا�سات العامة ،عرب طرح هذه الر�ؤى �ضمن ر�ؤى
جمتمعية �أخرى للتداول املفتوح العقالين احلر يف �إطار د�ستور ي�ضمن حياد الدولة جتاه جميع
الأديان ،ويقر املواطنة ،ويحمي حقوق الإن�سان .تبني هذه الر�ؤى يكون يف �إطار عر�ض
منافعها االجتماعية وحتقيقها للم�صلحة لي�س العتبار الإ�سالم مرجعية عليا للدولة والد�ستور.
تهدف هذه الورقة �إىل عر�ض نقدي لأهم الأ�سانيد التي تقوم عليها نظرية النعيم يف الدولة
ال للتعاطي مع التوتر
العلمانية يف ال�سياق الإ�سالمي ،وتخل�ص �إىل �أن هذه النظرية تقدم ح ً
القائم يف العالقة بني الدين والدولة يف كثري من بلدان العامل الإ�سالمي وب�شكل خا�ص على �إثر
ت�صاعد النفوذ ال�سيا�سي لتيارات الإ�سالم ال�سيا�سي.
دوله مدنية �أم علمانية:
احتدمت النقا�شات املجتمعية عقب ثورات الربيع العربي حول هوية الدولة ،وموقع الدين
يف البنى الد�ستورية للأنظمة ال�سيا�سية اجلديدة يف ك ٍ
ال من م�رص وتون�س وليبيا .يف ال�سياق
امل�رصي يثري م�صطلح الدولة املدنية التبا�س ًا يف �ضوء تعدد مدلوالته امل�ستخدمة بوا�سطة القوى
ال�سيا�سية �إ�سالمية كانت �أو ليربالية .منذ �سبعينيات القرن املا�ضي بد�أت قوى الإ�سالم ال�سيا�سي
يف م�رص تطرح براجمها يف �إطار ما عرف باحلل الإ�سالمي ،ذلك احلل الذي يقوم على
منظور �شامل للإ�سالم باعتباره دينا ودولة )2(.يف املقابل برز م�صطلح الدولة املدنية كنقي�ض
للدولة الدينية �أو الإ�سالمية )3(.مفهوم الدولة املدنية عند كثري من م�ستخدميه يحمل بع�ض
التناق�ضات وعدم الو�ضوح التي دفعت تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي �إىل توظيف املفهوم ذاته يف
()4
�أدبياتها ال�سيا�سية ،و�إخراج ما يعرف بنموذج «الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية».
التناق�ض الرئي�سي الذي يطرحه مفهوم الدولة املدنية هو عدم و�ضوح حدود العالقة بني الدين
من ناحية ،والت�رشيع وال�سيا�سات العامة من ناحية �أخرى .فكثري من �أن�صار الدولة املدنية
يرف�ض اخللط بني الدين والدولة ،ولكنهم يف الوقت ذاته ي�ؤكدون على عدم امل�سا�س باملادة
الثانية من الد�ستور امل�رصي التي تن�ص على �أن «الإ�سالم الدين الر�سمي للدولة ،ومبادئ
ال�رشيعة الإ�سالمية امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع» .فهم هذه املادة لدى �أن�صار الدولة املدنية يختلف
بالت�أكيد عن فهم تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي ،فالقوى املدنية تنظر �إىل مبادئ ال�رشيعة باعتبارها
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مبادئ �إن�سانية عامة مثل العدالة واحلرية وامل�ساواة ،واملقا�صد العامة لل�رشيعة التي ال ت�صطدم
مع احلقوق واحلريات العامة� ،أو مبد�أ ال�سيادة ال�شعبية ،مع التزام معظم هذه القوى باحلد
الأدين لتطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية واملعمول بها يف النظام القانوين امل�رصي يف جمال
ال بني العالقة بني الت�رشيع والدين �شجع
الأحوال ال�شخ�صية .هذا الفهم الذي ال ي�ضع حد ًا فا�ص ً
تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي على ت�صدير م�صطلح الدولة املدنية باعتباره نقي�ض ًا لال�ستبداد الديني
الذي عرفته �أوروبا يف الع�صور الو�سطى ،مع ت�أكيدها على التزام هذه الدولة املدنية باملرجعية
الإ�سالمية .ويف احلقيقة ف�إن دولة ال�رشيعة الإ�سالمية تعد هي الأخرى منط ًا للحكم الديني �أو
الثيوقراطي امل�ستند �إىل �سلطة ن�ص ديني يخ�ضع لتف�سري النخبة ال�سيا�سية احلاكمة .ورغم ت�أكيد
الإخوان امل�سلمني �أن ت�صورها عن الدولة املدنية ذات املرجعية الإ�سالمية تكون فيها �سلطة
الت�رشيع لنواب ال�شعب ،فقد ن�ص الد�ستور امل�رصي اجلديد ،الذي هيمن التيار الإ�سالمي على
عملية �صياغته ،على �أخذ ر�أي هيئة كبار علماء الأزهر يف كل ما له �صله بال�رشيعة الإ�سالمية،
�أي �أن رجال الدين �سيكون لهم القول الف�صل يف تف�سري الن�ص الديني .من ال�صعب بعد ذلك
و�صف مقومات الدولة يف الت�صور الإخواين بالدولة املدنية.
يف تون�س تفادى حزب النه�ضة الإ�شارة ال�رصيحة لل�رشيعة كقانون للدولة يف برناجمه
ال�سيا�سي ،فهو ين�ص فقط على �أن الإ�سالم هو الدين الر�سمي للدولة ،واعتبار الإ�سالم
هو املرجع الأعلى ،و�أن جميع برامج احلزب ملتزمة بالقيم الإ�سالمية .وبعك�س نظرائهم
الإ�سالميني ،ت�ستخدم حركة النه�ضة وقادتها م�صطلح «الدولة العلمانية» لكن مع بع�ض
التعديالت التي تتوافق مع منهجهم الإ�سالمي .رئي�س حركة النه�ضة ،را�شد الغنو�شي قال
�إن الإ�سالم ميكن �أن يتوافق مع «العلمانية الإجرائية» ،والتي من خاللها ميكن للدولة و�ضع
ال�ضمانات الد�ستورية حلماية حرية الدين وحرية التعبري للت�أكد من حيادية الدولة جتاه الأديان
املختلفة .حيث �إن الدولة �سوف متتنع عن التدخل يف �أ�سلوب احلياة الديني ملواطنيها ،ف�أدوات
الإكراه عند الدولة لن يتم ا�ستخدامها لفر�ض عادات �أو ممار�سات دينية .يف جمال ال�سيا�سة،
وفقا للغنو�شي ،الدولة �إ�سالمية يف احلد املتعلق ب�أن الإجراءات التي تتخذها تتفق مع القيم
الإ�سالمية دون �أن تتعر�ض لو�صاية �أي من امل�ؤ�س�سات الدينية .يقوم الربملان ب�إدارة خمتلف
التف�سريات للإ�سالم ب�شكل �سلمي )5(.يف احلقيقة نظرية الغنو�شي تهدف �إىل التوفيق بني فكرتني
متعار�ضتني بالأ�سا�س ،وهما احلياد الديني للدولة ،واعتبار الإ�سالم امل�صدر الأعلى للت�رشيع
يف الدولة .كما ي�رشح النعيم �أن املنطق والهدف من وراء ال�سيا�سات العامة �أو الت�رشيع يف
الدولة العلمانية ي�ستند �إىل التداول احلر املفتوح والعقالين الذي ي�ستطيع �أن ي�شرتك فيه عموم
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املواطنني ،والذي ميكن �أن يقبلوه �أو يرف�ضوه ح�سب حججهم �أو �أ�سانيدهم ،وهو ال�شيء الذي
ال ميكن �أن يحدث عندما يكون مرجع العملية الت�رشيعة حمكوما بالدين وال�رشيعة الإ�سالمية.
القليل من �أن�صار الدولة املدنية يقدم فهم ًا يجعل من الدولة املدنية مرتادف ًا للدولة العلمانية
التي تقوم على حياد الدولة جتاه خمتلف الأديان يف املجتمع يف الد�ستور والت�رشيع .هذا الفهم
اجلذري للدولة املدنية هو الذي يتناق�ض كلية مع م�رشوع الإ�سالم ال�سيا�سي ،حيث يرف�ض
ت�أ�سي�س املرجعية الإ�سالمية يف الد�ستور �أو �أن تكون ال�رشيعة الإ�سالمية �ضابطه للت�رشيع كما
()6
ينادي الإ�سالميون.
طبيعة التطور التاريخي لل�شريعة الإ�سالمية:
على عك�س الكتابات الإ�سالمية التي ت�ضفي قدا�سة على ال�رشيعة الإ�سالمية و�أ�صول الفقه،
ال
يدافع النعيم عن الطرح القائل �إن ذلك الرتاث العري�ض امل�سمى بالفقه الإ�سالمي �أ�صو ً
و�أحكام ًا ماهو �إال نتاج الفكر الديني الذي �أنتجه امل�سلمون عرب قرون من الزمن للتعاطي مع
م�ستجدات ع�صورهم .ال�رشيعة الإ�سالمية هي بال�رضورة نتاج فهم ب�رشي ،وال يوجد بها �شئ
مقد�س كما يروج اليوم يف �أدبيات الإ�سالم ال�سيا�سي .ي�ستطيع امل�سلمون اليوم �إعادة ت�أ�سي�س
منهج النظر يف الن�ص الديني مبا يتنا�سب مع التحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
اجلوهرية التي تالحق العامل الإ�سالمي منذ القرن الثامن ع�رش امليالدي .ي�ؤكد النعيم �أن �أي
�إ�صالح ديني ال يت�أ�س�س على �إعادة �صياغة نظرية �أ�صول الفقه الإ�سالمي لن يحقق غر�ضه
يف جعل الإ�سالم �أكرث توافق ًا مع قيم املواطنة وحقوق الإن�سان واحلكم الد�ستوري .ق�ضية
الإ�صالح الديني ركن �أ�سا�سي يف امل�رشوع الفكري لعبد الله النعيم ،ففي كتاب �سابق جاء حتت
عنوان «نحو تطوير الت�رشيع الإ�سالمي» ،قدم النعيم تنقيح ًا لنظرية �أ�ستاذه حممود حممد طه
م�ؤ�س�س حركة الإخوان اجلمهوريني .من خالل هذه النظرية طرح النعيم �إمكانية تطوير
الت�رشيع الإ�سالمي عرب فهم الن�ص الديني يف �سياقه التاريخي واالجتماعي .ينطلق النعيم من
�أن �أي فهم ب�رشي للن�صو�ص املقد�سة ال يعد فهم ًا جامع ًا بل �إن هناك دائم ًا احتماالت مفتوحة يف
فهم وت�أويل الن�ص الديني؛ الأمر الذي ناق�شه الفيل�سوف والفقيه الأندل�سي ابن ر�شد يف القرن
الثاين ع�رش حينما �أكد يف كتابه امل�شهور «ف�صل املقال فيما بني ال�رشيعة واحلكمة من ات�صال»
على ظنية �أحكام ال�رشيعة ،وا�ستحالة التحقق من الإجماع.
�إن تطور مناهج ومبادئ و�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية كما نعرفها الآن من خالل كتب الفقه
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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،
انتقل الفقه الإ�سالمي ب�شكل تدرجي من الب�ساطة والتنوع يف الأحكام واملناهج �إىل التعقيد،
وحماولة توحيد بع�ض الأ�صول املنهجية ال�ستخراج الأحكام ال�رشعية ،التطور الأويل للفقه
الإ�سالمي يف الع�رص الأموي كان مببادرات جمتمعية م�ستقلة عن ال�سلطة احلاكمة ،و�أخذ هذا
التطور يف الن�ضج خالل الع�رص العبا�سي مع تدوين ال�سنة وال�سرية النبوية ،وتدوين تف�سريات
القران .ا�ستخراج الأحكام الفقهية من القر�آن وال�سنة النبوية كان مناط عمل الفقهاء ،ومل يكن
من اخت�صا�ص ال�سلطة احلاكمة .حتى يف ع�صور اخلالفة الرا�شدة كان اخلليفة يعني الوالة
لإدارة الأقاليم حديثة العهد بالإ�سالم ،ومينحهم اخت�صا�صا ق�ضائيا ،ولكنهم كانوا يجتهدون
بر�أيهم يف حل املنازعات دون تدخل من اخلليفة يف حتديد حمتوى القانون املطبق يف هذه
الأقاليم.
ال�سلطة ال�سيا�سية والدينية فى اخلربة التاريخية الإ�سالمية:
يذهب النعيم يف كتابه �إىل �أن منوذج الدولة العلمانية هو الأكرث ات�ساق ًا مع تاريخ امل�سلمني
�أكرث من م�رشوع الدولة الإ�سالمية الذي تتبناه تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي منذ الن�صف الأول
من القرن الع�رشين .يبني النعيم يف كتابه �أن التجارب ال�سيا�سية للم�سلمني منذ وفاة الر�سول
حممد ال ميكن و�صفها بالدولة الإ�سالمية كما يطرح اليوم منظرو الإ�سالم ال�سيا�سي ،ولكن
ذلك ال يعني �أن ال�سلطة ال�سيا�سية عرب التاريخ الإ�سالمي كانت حمايدة جتاه الأديان كما هو
مطروح يف منوذج الدولة العلمانية احلديثة .اخلربة ال�سيا�سية الإ�سالمية عرفت �صيغ متباينة
للعالقة بني ال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية .التماهي بني ال�سلطتني حدث فقط ب�شكل ا�ستثنائي يف
عهد الر�سول حممد .اجتماع ال�سلطة الدينية وال�سيا�سية يف �أيدي من خلفوا الر�سول ال يعني �أن
هذه ال�سلطة الدينية كان يتم قبولها من املحكوم على هذا الأ�سا�س بل �إن وقائع التاريخ تثبت �أن
ال�رشعية ال�سيا�سية للحاكم كانت هي الأ�سا�س الذي يتم بناء عليه �إنفاذ �سيا�ساته حتى و�إن كانت
تبدو نابعة من �سلطته الدينية.
ي�ؤكد النعيم اال�ستنتاج الذي تو�صل �إليه املفكر امل�رصي الأزهري على عبد الرازق عام
ال حمدد ًا للحكم �أو
 1925يف كتابه “الإ�سالم و�أ�صول احلكم” من �أن الإ�سالم مل يفر�ض �شك ً
للدولة ،بل �إن تاريخ امل�سلمني ي�شري �إىل �أ�شكال متباينة لل�سلطة ال�سيا�سية .ال�سلطة التي كان
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ميار�سها ر�سول الإ�سالم حممد على امل�سلمني كان م�صدرها ات�صاله بالوحي الإلهي؛ الأمر
الذي جعل قيادته للم�سلمني حمل قبول من جانبهم .خالل منوذج دولة املدينة كان هناك ِ
متاه
كامل بني ال�سلطة الدينية وال�سيا�سية ،مار�سهما مع ًا الر�سول حممد .هذا الو�ضع اختلف بعد وفاة
الر�سول ،حيث مل يتكرر هذا التماهي بني ال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية .كان هناك خالفات
م�ستمرة بني امل�سلمني منذ فرتة اخلالفة الرا�شدة على قواعد احلكم ،وتف�سري م�صادر الإ�سالم
من قر�آن و�سنة .جميع من خلفوا الر�سول يف حكم امل�سلمني كانت لهم �أ�ساليبهم املختلفة يف حتديد
العالقة بني �رشعيتهم ال�سيا�سية والدينية؛ لكن مل يتمتع �أي واحد منهم باملكانة الدينية وال�سيا�سية
ذاتها التي متتع بها الر�سول حممد .على �سبيل املثال ي�شري النعيم �إىل اخلالف الذي ن�شب بني
ال�صحابة حول ما يعرف يف التاريخ الإ�سالمي بـ”حروب الردة” �ضد بع�ض القبائل العربية
التي امتنعت عن دفع الزكاة للخليفة �أبي بكر ال�صديق عقب وفاة الر�سول حممد .يف الوقت
الذي �أ�رص �أبو بكر على قتال هذه القبائل اختلف معه يف ذلك عمر بن اخلطاب وعدد �آخر
من ال�صحابة .هذا اخلالف يعني �أن تطبيق ال�سلطة ل�سيا�سات معينة مبربر ديني يعك�س التف�سري
الديني لهذه ال�سلطة مع وجود تف�سريات �أخرى جتد مربراتها �أي�ضا من الن�صو�ص الدينية؛
ً
فمثال �إذ كان من يتوىل �أمر امل�سلمني يف هذه الواقعة عمر بن اخلطاب فرمبا مل يكن خياره
مماثال ملا اتبعه �أبو بكر ،الأمر الذي ي�ستحيل معه ادعاء �أن ال�سلطة احلاكمة تطبق �إحكام الدين
بل هي تطبق فهمها اخلا�ص للدين .تطبيق �أبي بكر خلياره يف حروب الردة نال قبوال من
املحكومني لي�س لقناعتهم الدينية بهذا الر�أي بل لقبولهم ل�رشعيته ال�سيا�سية يف تدبري �أمور احلكم
كخليفة للم�سلمني .ما يريد النعيم الت�أكيد عليه هو �أن جتربة م�ؤ�س�سة اخلالفة الإ�سالمية على مدار
التاريخ الإ�سالمي ال ميكن اعتبارها وظيفة دينية حتى و�أن �صورت كذلك من خالل احلكام
�أو املحكومني ،لأن احلكم وال�سلطة بطبعهما وظائف �سيا�سية ي�ستحيل تطابقهما مع وظيفة
رجل الدين الذي ي�ستمد �رشعيته عرب م�صادر تختلف عن �رشعية ال�سلطة ال�سيا�سية .النموذج
اال�ستثنائي للتطابق بني ال�سلطتني ال�سيا�سية والدينية حدث يف عهد الر�سول حممد ،ولكن مل
يتكررا بال�شكل ذاته بعد وفاته.
فكرة الدولة الإ�سالمية بني احلداثة والرتاث:
التغريات التي �أحدثتها الدولة الوطنية احلديثة يف العامل الإ�سالمي مل يعهدها امل�سلمون
طوال تاريخهم .تت�سم الدولة الوطنية احلديثة مبركزية ال�سلطة ال�سيا�سية،واحتكارها للعملية
الت�رشيعية،وقدرتها على تنظيم خمتلف مناحي احلياة املجتمعية ال�سيا�سية واالجتماعية
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واالقت�صادية والثقافية والتعليمية .على خالف ذلك ف�إن ت�سيري املجتمعات الإ�سالمية ما قبل
احلديثة متيز بقدر كبري من الالمركزية ،ومل تكن �سلطة اخلليفة منظمة جلميع جماالت احلياة
لرعاياه ،كما ميكن �أن يكون يف �إطار الدولة الوطنية احلديثة .الق�ضاء والت�رشيع مل يكونا من
االخت�صا�صات التي حتتكرها �سلطة احلاكم .كان للحاكم جماله ال�سيا�سي الذي ينظم فيه �أمور
احلكم املالية والإدارية والنظام العام عرب �سلطته التقديرية ،لكن ما يتعلق بال�رشيعة من �أحوال
�شخ�صية ومعامالت مدنية وعقوبات جنائية كان يتم تطوير �أحكامها من خالل املجهود الفكري
لفقهاء امل�سلمني ،وتطبق من خالل الق�ضاة .رعايا املجتمعات الإ�سالمية التقليدية كان �أمامهم
حرية وا�سعة يف اختيار املذاهب الفقهية التي يرت�ضون اللجوء �إليها لف�ض منازعتهم ،وكانت
()7
قدرة ال�سلطة احلاكمة على �إنفاذ هذه الأحكام حمدودة يف خمتلف الأرا�ضي الإ�سالمية.
منذ القرن الثامن ع�رش امليالدي بد�أت ال�سلطة ال�سيا�سية يف املجتمعات الإ�سالمية وحتت
�ضغوط احلداثة يف ت�أميم جمال ال�رشيعة و�إدماجها يف نطاق ال�سلطة التقديرية للحكام ،وا�ستمر
هذا النمط �إىل يومنا هذا يف معظم البلدان الإ�سالمية� .أ�صبحت ال�رشيعة الإ�سالمية مكونا من
مكونات قانون الدولة الر�سمي .يتم تقنني �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف ت�رشيعات من خالل
اختيارات فقهية تقوم بها النخبة احلاكمة لكنها لي�ست بال�رضورة تلقى القبول ال�رشعي من جانب
املجتمع �أو جميع رجال الدين لكن تفر�ضها ال�سلطة احلاكمة؛ من خالل م�ؤ�س�سات الدولة .يف
ال خ�صب ًا لل�رصاع ال�سيا�سي بني
ظل الدول الإ�سالمية احلديثة �أ�صبحت ال�رشيعة الإ�سالمية جما ً
ال�سلطات احلاكمة وامل�ؤ�س�سات الدينية وحركات املعار�ضة ال�سيا�سية الإ�سالمية� .أدجمت ال�رشيعة
يف د�ساتري كثري من البلدان الإ�سالمية ،و�أ�صبحت ال�سلطات التنفيذية والت�رشيعية منوطا بها
و�ضع ت�رشيعات م�ستمدة من ال�رشيعة )8(.تقوم �إيديولوجية حركات الإ�سالم ال�سيا�سي على
فكرة هند�سة النظام االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي للدول على �أ�سا�س ال�رشيعة الإ�سالمية
يف �إطار ما يعرف بنظام احلكم الإ�سالمي .الفكرة املركزية هي �شمولية ال�رشيعة ،وقدرتها
على تنظيم جميع مناحي الدولة واملجتمع .هذا الطرح هو �إعادة �إنتاج للرتاث؛ لكنه ال ميثل
الرتاث ذاته الذي مل يعرف نف�س منوذج الدولة الإ�سالمية وال�رشيعة كقانون للدولة كما يطرحه
منظرو الإ�سالم ال�سيا�سي .منوذج الدولة الإ�سالمية كما ي�ؤكد النعيم يف كتابه هو فكرة حديثة
�أخذت يف التبلور يف فرتات مابعد اال�ستعمار ،لكنها ال تت�سق مع تاريخ امل�سلمني الأوائل.
ف�صل الدين عن الدولة مع �إمكانية التداخل بني الدين وال�سيا�سة:
تختلف الأطر الد�ستورية املنظمة حلدود العالقة بني الدين والدولة باختالف التجارب
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ال�سيا�سية والتاريخية ملختلف بلدان العامل( .)9حتى يف �إطار النموذج العلماين ف�إن هناك �صيغا
متعددة لتحقيق م�ستويات خمتلفة من حياد الدولة جتاه الأديان .فهناك منوذج الف�صل بني
الدين والدولة الذي مبقت�ضاه متتنع الدولة عن حماباة � ِّأي من الأديان على �أرا�ضيها� ،أو دعم
م�ؤ�س�سات دينية بعينها .من �أبرز من يطبق هذا النموذج هي الواليات املتحدة الأمريكية،
حيث ن�ص التعديل الأول للد�ستور الأمريكي على �أن “الكوجنر�س ميتنع عن تبني �أي قانون
من �ش�أنه حماباة �أحد الأديان� ،أو منع �أحد الأديان من ممار�سة �شعائرها”� .إال �أنه يف �إطار
هذا النموذج توجد تطبيقات تتجه �إىل الف�صل احلاد بني الدين والدولة كما هو احلال يف فرن�سا،
�أو منوذج كمال �أتاتورك يف تركيا حيث �إن الدولة ال تكتفي فقط بحيادها جتاه الأديان ،بل
تدافع ب�رشا�سة عن خلو املجال العام من املظاهر الدينية ،ويتم تبني العلمانية ك�أحد حمددات
الهوية الوطنية .يف �إطار علمانية الدولة هناك �أي�ض ًا بلدان اجتهت نحو ت�أ�سي�س ارتباط حمدود
بني الدين والدولة حيث تعرتف الدولة بدين من الأديان باعتباره الدين الر�سمي للدولة ،مع
احتفاظ �سائر الأديان والطوائف الدينية بكامل حقوقها يف ممار�سة ال�شعائر الدينية وحقوق
املواطنة .اعتبار �أحد الأديان كديانة ر�سمية للدولة يف هذا النموذج ال ي�صحبه �أي تداعيات
ت�رشيعية بل يظل الت�رشيع بعيد ًا عن حماباة �أحد الأديان بعينها .حتتفظ فقط الديانة الر�سمية
مبكانة رمزية يف املجتمع ،وت�صحبها بع�ض الطقو�س ال�سيا�سية والدينية الر�سمية ال�شكلية يف
الدولة .ينت�رش هذا النموذج يف كثري من البلدان الأوروبية مثل الرنويج ،فنلندا ،الدمنارك،
�أي�سلندا ،اليونان ،قرب�ص ،بريطانيا.
هناك منوذج �آخر يقوم على تبني الدين يف بع�ض جماالت الت�رشيع يف الدولة ،حيث
يقوم النظام القانوين للدولة على الف�صل بني الدين والدولة مع وجود م�ساحات من اال�ستقالل
الت�رشيعي تتمتع بها بع�ض اجلماعات الدينية ،يف جماالت الأحوال ال�شخ�صية والتعليم .هذا
النموذج معمول به يف الهند وكينيا و�إ�رسائيل .و�أحيان ًا يكون هناك تعددية يف الأنظمة القانونية
يف الدولة الواحدة .يف هذا النموذج تعرتف الدولة بحق املنتمني لبع�ض الديانات فيها يف
االحتكام لت�رشيعاتها الدينية يف �إطار �شكل من �أ�شكال اال�ستقالل القانوين داخل الدولة .من
�أبر التطبيقات لهذا النموذج هو تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية يف �شمال نيجرييا ،و�إقليم �أت�شيه يف
�إندوني�سيا .التماهي الكامل بني الدين والدولة هو النموذج الأكرث انت�شار ًا يف العامل الإ�سالمي؛
حيث يعرتف د�ستور البالد بدين من الأديان باعتباره املرجعية الأعلى للحكم والت�رشيع
وال�سيا�سات العامة .تتنوع التطبيقات يف بلدان العامل الإ�سالمي ففي ال�سعودية و�إيران جند
دور ًا ملحوظ ًا لل�رشيعة الإ�سالمية يف الت�رشيع ،بينما متتد �آثار ال�رشيعة الإ�سالمية ب�شكل حمدود
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يف الت�رشيعات لبلدان �أخرى مثل م�رص واجلزائر.
يف درا�سته حول �آثار العالقة بني الدين والدولة على تطبيق القانون الدويل حلقوق
الإن�سان ،يدعم تيمربمان ا�ستنتاج النعيم ب�أن حقوق الإن�سان واملواطنة تتطلب درجة عالية
من حياد الدولة جتاه الأديان يف املجتمع� .إن حرية الدين واملعتقد ح�سب تيمربمان تفر�ض
على الدولة التزامات �إيجابية و�سلبية .فالدولة ملتزمة بتبني �سيا�سات من �ش�أنها �أن حتمي حرية
جميع الأديان واملعتقدات على �أرا�ضيها ،و�أي�ض ًا �أن متتنع عن تبني �سيا�سات من �ش�أنها الت�أثري
على �أديان ومعتقدات مواطنيها .فعندما تتبني الدولة �أحد الأديان كدين ر�سمي لها ف�إنها تروج
لهذا الدين ،وت�ؤثر بال�رضورة على حق مواطنيها يف االختيار احلر بني الأديان واملعتقدات.
الأمر يزداد خطورة عندما تتبني الدولة ر�سميا قانونا م�ستمدا من �أحد الأديان وتفر�ضه على
جميع املواطنني ،مع �إلزام ال�سلطة الت�رشيعية املنتخبة بعدم خمالفة هذا القانون يف د�ستورها.
التماهي بني الدين والدولة يهم�ش مواطني املجتمع املنتمني الأديان �أخرى� ،أو حتى الذين ال
يدينون ب�أي دين� ،أو املنتمني للدين الر�سمي للدولة لكنهم ال يعتنقون الر�أي الديني الذي تعتمده
النخبة احلاكمة .ت�صري عملية �صناعة القانون يف هذه احلالة نتاج منطق ومنهج ديني يفر�ضه
القائمون على ال�سلطة واملنتمني لأحد الأديان على �سائر �أفراد املجتمع ال �أن تكون عملية ت�رشيع
تقوم على التداول العقالين احلر بني �أفرد املجتمع جميعا دون متييز .و�أخري ًا ف�إن تبني �أحد
الأديان كقانون ر�سمي للدولة قد ي�ؤدي �إىل تربير عدد من انتهاكات حقوق الإن�سان با�سم
احرتام دين الأغلبية كما هو الو�ضع يف كثري من بلدان العامل الإ�سالمي التي تطبق ال�رشيعة
()10
الإ�سالمية مبفهومها التقليدي.
يرى النعيم �أن ال�رشيعة الإ�سالمية تخاطب وجدان امل�سلمني ،وتطبيقها يعد �أمر ًا خا�ص ًا بني
امل�سلم وربه .ومل تكن هناك �إ�شارة وا�ضحة يف القر�آن �أو ال�سنة ملجموعة بعينها من امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية التي يتوجب �إن�شا�ؤها للمعاقبة على انتهاك ال�رشيعة .عالوة على ذلك ،تت�سبب
وجهات النظر املتفاوتة واملذاهب املتباينة ب�ش�أن �أحكام ال�رشيعة يف �إيجاد �صعوبات عند تطبيقها
يف الدولة الوطنية احلديثة؛ حيث ت�ضطلع م�ؤ�س�سة بعينها �أو جمموعة من الأ�شخا�ص باحلكم
وفق ًا لل�رشيعة .و�ستكون املح�صلة هي �إنفاذ تف�سري هذه املجموعة لل�رشيعة ب�شكل تع�سفي والذي
قد يختلف عن التفا�سري الأخرى التي يعتقد فيها م�سلمون �آخرون يف الدولة نف�سها .الدولة
العلمانية بالن�سبة للنعيم و�سيلة ناجعة ل�ضمان حيادية الدولة جتاه الأديان املختلفة يف جمتمع ما.
يف هذا النموذج ح�سب النعيم ال يتم ف�صل الدين كليةً عن املجال العام ،حيث يبقى له ت�أثريه
على �صياغة ال�سيا�سة العامة والت�رشيع ،ولكن عن طريق عملية �سماها باملنطق املدين حيث �إن
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قبول �سيا�سة ما �أو رف�ضها ال يكون ملجرد كونها تتوافق مع ال�رشيعة بل لتمتعها بالقبول العام
من جانب املواطنني يف �إطار مناق�شة عقالنية مفتوحة �أمام اجلميع .الغر�ض من �إعمال املنطق
املدين الذي اقرتحه النعيم هو احلد من فر�ض ر�ؤية �أو �آراء دينية معينة على جميع املواطنني،
ومتكني كل املواطنني �سواء كانوا م�سلمني �أو غري م�سلمني من اال�شرتاك يف اجلدل العام.
يرى النعيم �أن منوذج الدولة العلمانية الذي يطرحه من �ش�أنه �أن ميكن امل�سلمني الذي يريدون
تطبيقات معينة لل�رشيعة الإ�سالمية من امل�شاركة يف املنطق املدين ،ولكن يف هذا النموذج،
لن يتمكنوا من فر�ض وجهة النظر اخلا�صة بهم على الآخرين دون موافقتهم ملجرد اعتبارها
�إ�سالمية .يف الوقت ذاته ت�ستطيع �أي جمموعة من الأ�شخا�ص �أن تلتزم طوع ًا بقناعاتها ما دام
هذا االلتزام ال ي�ؤثر على اجلمهور خارج هذا املنطق املدين املتاح �أمام اجلميع ،وذلك عن
طريق اجلمعيات املدنية الطوعية.
الدولة العلمانية وعلمنة املجتمع:
حر�ص النعيم يف كتابه على تقدمي طرحه عن الدولة العلمانية باعتبارها �إجراءات عملية،
ت�ستهدف الف�صل بني الدين وم�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية لت�أكيد حياد الدولة ،ولكنه حتفظ على �أن
متتد علمانية الدولة �إىل املجتمع .يف الوقت ذاته �أكد النعيم �أن منوذجه للدولة العلمانية لن ينجح
�إال �إذا حدث �إ�صالح جذري ملنهجية ال�رشيعة الإ�سالمية التقليدية كما طورها الفقهاء امل�سلمون
الأوائل .بالن�سبة �إىل النعيم ميكن تقبل االحتكام �إىل �أفهام خمتلفة لل�رشيعة الإ�سالمية مبا فيها
بع�ض الأحكام التقليدية للأحوال ال�شخ�صية �إذا رغب بع�ض املواطنني امل�سلمني يف ذلك ،ولكن
يف �إطار املجتمع املدين وبعيد ًا عن م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية التي تقوم على احرتام امل�ساواة
للمواطنني جميعاً .بع�ض اجلمعيات الإ�سالمية يف البلدان الغربية تلج�أ �إىل هذه الطريقة لكي
تتيح �أمام امل�سلمني العي�ش وفق ًا لقناعاتهم الدينية يف املجتمعات الغربية .التحدي املركزي يف هذه
النظرية يكمن يف �أنه دون تطوير نظرة امل�سلمني �إىل ال�رشيعة الإ�سالمية عرب عملية �إ�صالح
ديني جذرية �ستعود املطالبات بتطبيق ال�رشيعة كقانون للدولة ،ا�ستناد ًا �إىل �أن قطاعات من
امل�سلمني يلج�أون �إليها يف املجتمع املدين� .إن منوذج الدولة العلمانية -كما �أكد الأكادميي
ال�سوري الأ�صل ب�سام طيبي -يتطلب علمنة املجتمع كعملية اجتماعية تقوم على اعتماد العقالنية
كم�صدر للمعرفة دون التقيد ب�سلطة الن�صو�ص الدينية .بالن�سبة لطيبي ف�إن علمنة املجتمع ال
تعني الإحلاد و�إنكار الأديان ،لكنها حتول منط املعرفة ال�سائد الآن يف العامل الإ�سالمي والذي
يتمركز حول اخلالق والن�ص الديني يف احل�صول على املعرفة ،وانفتاحه على جتربته الإن�سانية
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بالعقل والتفكري العلمي )11(.الإ�صالح الديني الذي طرحه النعيم يف كتابه «نحو تطوير الت�رشيع
الإ�سالمي» ي�سهم يف حتقيق هذا الهدف من خالل �إخ�ضاع الن�ص الديني للتجربة احلياتية
للم�سلمني وفتح �آفاق ت�أويل الن�ص الديني .دون ت�أكيد هذا املنحى املعريف يف املجتمع والدولة
على نحو مماثل ي�صعب حتقيق منوذح الدولة العلمانية يف ال�سياق الإ�سالمي ب�شكل واقعي؛ لأن
دعوات تطبيق ال�رشيعة و�أ�سلمة املجتمع بوا�سطة الدولة �ستتوا�صل طاملا مل يتجه امل�سلمون كلية
�إىل العقالنية و�إخ�ضاع الن�صو�ص الدينية ل�سلطة العقل .ت�أ�سي�س هذه العلمانية يف املجتمع تتطلب
ا�شتباك ًا مع الرتاث الإ�سالمي والت�سليم ب�أنه يعك�س فكر ًا ب�رشي ًا ميكن مراجعته وتنقيحه� .إن
تراث امل�سلمني ال ميكن اختزاله فقط يف الفقه الإ�سالمي ،فهناك موروث عقالين ميكن الركون
�إليه لت�أ�سي�س علمانية الدولة والعقالنية كمنهج للتو�صل �إىل القيم الإن�سانية امل�شرتكة .يتمثل هذا
املوروث يف الفل�سفة الإ�سالمية العقالنية كفل�سفة ابن ر�شد وابن طفيل والفارابي وغريهم،
و�أي�ض ًا االجتاهات العقالنية يف علم الكالم مثل املعتزلة.
يف اخلتام ،ف�إن كتاب الإ�سالم والدولة العلمانية حماوله جريئة وجذرية لفتح نقا�ش بني
امل�سلمني حول م�ستقبل ال�سلطة ال�سيا�سية يف العامل الإ�سالمي .يكمل بها امل�ؤلف جمهوده الفكري
عرب عقود يف الدفاع عن الإ�صالح الديني .ا�ستطاع النعيم �أن يبني دفاعه عن الدولة العلمانية
على �أ�س�س و�أدلة من تاريخ امل�سلمني ،وطبيعة تطور ال�رشيعة الإ�سالمية وواقع تطبيق الدولة
الوطنية احلديثة يف العامل ،واملجتمعات الإ�سالمية ،وخل�ص امل�ؤلف �إىل �أن العلمانية هي الأكرث
ات�ساق ًا لتجربة الإ�سالم �أكرث من منوذج الدولة الإ�سالمية .ورغم ت�أكيد النعيم على �إمكانية
تقدمي �إ�صالح جذري لرتاث فقهاء الإ�سالم �إال �أنه اختزل العلمانية باعتبارها �إطار ًا حلل
العالقة املتوترة بني الدين والدولة يف العامل الإ�سالمي ال كمدخل اب�ستمولوجي يعتمد العقالنية
يف ت�أ�صيل قيم حقوق الإن�سان واملواطنة والدميقراطية� .إال �أن الكتاب جتاوز ب�شكل ملحوظ
مواراة كثري من الكتاب الليرباليني خلف م�صطلحات ملتب�سة مثل م�صطلح الدولة املدنية مع
الرتدد يف طرح علمانية الدولة ب�شكل مبا�رش يف مواجهة �أطروحات الإ�سالم ال�سيا�سي ،حيث
خل�ص �إىل �إمكانية تطبيق منوذج الدولة العلمانية يف ال�سياق الإ�سالمي.
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د�سرتة الدولة الدينية فى م�صر
الد�ستور اجلديد يقيد احلريات العامة
وحقوق الإن�سان واملجتمع املدين
مطلوب د�ستور يحمي احلرية،
ال املرعوبني من احلرية!
(بيان �صحفي)

وثائق

� 3أكتوبر 2012

ُيعرب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان عن رف�ضه للفل�سفة
تعب عنها ال�صياغات التي انتهت �إليها اجلمعية الت�أ�سي�سية
والر�ؤية التي رّ
يف باب احلقوق واحلريات والواجبات العامة وباب املقومات الأ�سا�سية
للدولة� .إذ يتجه الد�ستور �إىل تقييد احلريات العامة واالنتقا�ص من
ال عن عدم ا�ستيعاب ن�صو�صه ملفهوم الدولة
حقوق الإن�سان ،هذا ف�ض ً
الدميقراطية احلديثة ،وال�سعي لت�أ�سي�س دولة دينية ،تتبنى يف د�ستورها
مذهبا بعينه مينح امل�ؤ�س�سة الدينية �سلطات ذات طبيعة �سيا�سية ،وتقوم
ً
الدولة الدينية بالأ�سا�س على تقييد احلريات العامة واخلا�صة .كما ُيالحظ
تبني اجلمعية الت�أ�سي�سية ملواد ت�سمح بتعدد النظم القانونية التي ت�ؤطر
�شئون امل�رصيني ،وذلك انطال ًقا من اعتبارات دينية وطائفية .وهي
خطوة خطرية يف اجتاه “لبننة” البالد ،وحتويلها لدولة طائفية .ويخ�شى
مركز القاهرة �أن تكون مقرتحات اجلمعية الت�أ�سي�سية هي الوجه الآخر
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ملا يجري يف �سيناء ،من بروز توجهات انف�صالية ،وا�ضطهاد على �أ�س�س دينية .وهو الأمر
الذي ينذر بعواقب وخيمة على حقوق وحريات املواطنني واملواطنات ،التي انتزعها ال�شعب
يف ثورة  25يناير عرب ن�ضال طويل لعدة عقود وت�ضحيات عظيمة.
تك�شف مداوالت اجلمعية الت�أ�سي�سية عن عداء م�ستحكم حلرية ال�صحافة والإعالم؛ حيث
ما زال الد�ستور املقرتح يبيح �إنذار ووقف و�إلغاء ال�صحف ،الأمر الذي يهدر ن�ضاال مريرا
لل�صحفيني واملجتمع املدين �ضد فر�ض تلك العقوبات اجلائرة اجلماعية يف عهد الرئي�س الذي
�أطاحت به الثورة .جدير بالذكر يف هذا ال�سياق �أنه بعد �إعالن اجلمعية الت�أ�سي�سية عن �صيغة
معقولة للمادة  12يف باب احلقوق واحلريات والواجبات العامة ،ال جتيز توجيه االتهام يف
جرائم الن�رش �إال عن طريق االدعاء املبا�رش ،وتلغي العقوبة ال�سالبة للحرية يف تلك اجلرائم؛
قامت اجلمعية ب�إلغاء هذا الن�ص ،وذلك بعد �أن �أعلن املتحدث الر�سمي با�سم جماعة الإخوان
امل�سلمني وع�ضو اجلمعية الت�أ�سي�سية عن رف�ضه لذلك الن�ص.
ُي ّقيد م�رشوع الد�ستور احلق يف تداول املعلومات بدعاوى “الأمن القومي” ،وهو م�صطلح
ف�ضفا�ض طاملا ا�ستخدمته الدولة و�أجهزتها يف حرمان املواطنني ،وخا�صة ال�صحفيني والباحثني
ال عن االجتاه الرامي لتقييد حرية التعبري عرب
من احل�صول على املعلومات �أو ن�رشها .هذا ف�ض ً
الإنرتنت ،عرب الن�ص على �أن �إن�شاء و�سائط الإعالم الرقمي ينظمه القانون .وهو ما يتزامن
عب عن �ضيق ال�صدر بحرية التعبري
مع دعوات �صادرة عن جماعات و�أحزاب �سيا�سية ُت ِرّ
للم�رشِّ ع بتقييد
عرب الإنرتنت والرغبة يف تقييدها .جدير بالذكر �أن تفوي�ض الد�ستور املقرتح ُ
أي�ضا يف املواد املتعلقة ببناء دور العبادة والتظاهر ال�سلمي.
ممار�سة احلق ،يتكرر � ً
�أما الن�ص اخلا�ص بحرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فيك�شف عن تبني اجلمعية الت�أ�سي�سية
ملفهوم جهاز مباحث �أمن الدولة يف عهد مبارك “عن تعار�ض حرية املجتمع املدين مع
ال�سيادة الوطنية” ،وهي املزاعم ذاتها التي د�أبت احلمالت الأمنية الإعالمية قبل الثورة على
ا�ستخدامها حل�صار منظمات املجتمع املدين ،وتربير ت�ضييق اخلناق عليها؛ بزعم �أنها تعمل
خلدمة �أهداف خارجية .املفارقة �أن مبارك مل يجر�ؤ على و�ضع ذلك القيد يف الد�ستور �أو يف
القانون؛ ولكن اجلمعية الت�أ�سي�سية ،بعد ثورة قامت �ضد مبارك ود�ستوره ،قررت تبنيه� .إن
تلك املادة تتيح لأي حكومة توجيه �رضبات ا�ستباقية �ضد العمل الأهلي والن�شاط احلقوقي حتت
خ�صي�صا لتقييد منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة ،وتربير
مظلة الد�ستور .لقد ِ�صيغ هذا الن�ص
ً
�إغالقها.
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ين�ص م�رشوع الد�ستور على �أن“ :تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابري الت�رشيعية والتنفيذية
لرت�سيخ مبد�أ م�ساواة املر�أة مع الرجل يف جماالت احلياة ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية
واالجتماعية و�سائر املجاالت الأخرى مبا ال يخل “ب�أحكام” ال�رشيعة الإ�سالمية” .وهو ما
ال مع ن�ص املادة الثانية من الد�ستور التي تن�ص على �أن“ :مبادئ” ال�رشيعة الإ�سالمية
يتناق�ض �أو ً
ثانيا عن رغبة مت�أ�صلة يف الع�صف
هي امل�صدر الرئي�س للت�رشيع ،ولي�س “�أحكامها”؛ ويك�شف ً
مببد�أ امل�ساواة واالنتقا�ص من حقوق املر�أة� .إن هذا الن�ص يفتح الباب �أمام اعتماد امل�رشّ ع
ال من الن�صو�ص الفقهية املتفاوتة يف ت�شددها ،وهي
عددا هائ ً
على الأحكام الفقهية التي تت�ضمن ً
بطبيعتها اجتهادات ب�رشية ال �إلهية� ،صدرت يف �أزمنة �سابقة ،وملعاجلة م�شكالت جمتمعات
خمتلفة ،ومتفاوتة يف حظها من التطور ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف؛ الأمر
الذي ي�ؤدي لإخ�ضاع العملية الت�رشيعية لأهواء املف�رسين ونزعاتهم ال�شخ�صية وال�سيا�سية.
ال عن �أن ذلك الن�ص يعني فر�ض �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية على املر�أة امل�رصية
هذا ف�ض ً
غري امل�سلمة .كما �أنه يتناق�ض مع ن�ص مادة �أخرى ت�سمح للن�ساء غري امل�سلمات باالحتكام �إىل
�رشائعهن الدينية فيما يتعلق بالأحوال ال�شخ�صية.
ُي ّقيد الد�ستور املقرتح حرية املعتقد بق�رصها حق ممار�سة ال�شعائر الدينية على �أتباع الأديان
ال�سماوية .وهو ن�ص مييز بني املواطنني على �أ�سا�س الدين ،ويهدر احلق يف املواطنة املت�ساوية،
برغم �أن الهدف الأ�سا�سي لأي د�ستور هو تنظيم العالقة بني الدولة واملجتمع ،ولي�س تبني
و�سائل لقمع �أفراد وجماعات حل�ساب �أيديولوجيات خا�صة بالأغلبية ال�سيا�سية يف حلظة و�ضع
الد�ستور.
دورا جدي ًدا،
ويف باب املقومات الأ�سا�سية للدولة يحدد الد�ستور املقرتح مل�ؤ�س�سة الأزهر ً
وهو �أن تكون املرجعية النهائية يف تف�سري مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية باعتبارها امل�صدر الرئي�سي
للت�رشيع ،كما ُيعينّ الد�ستور املقرتح م�ؤ�س�سة الأزهر بو�صفها “املرجعية النهائية للدولة يف كل
ال�شئون املتعلقة بال�رشيعة الإ�سالمية ،طب ًقا ملذاهب �أهل ال�سنة واجلماعة” .وهي �صيغة تتناق�ض
مع بنية الدولة الدميقراطية احلديثة .ويف حال اعتماد تلك املادة ب�شكل نهائي؛ �سيكون الد�ستور
اجلديد هو �أول د�ستور يتبنى مذاهب دينية بعينها للدولة امل�رصية.
دميقراطيا والهيئات الق�ضائية
متنح تلك ال�صيغة امل�ؤ�س�سة الدينية �سلطة فوق الربملان املنتخب
ً
ال عن �أن تلك املادة الد�ستورية �ستدفع بالأزهر لأن يغدو �ساحة لل�رصاع
املخت�صة .هذا ف�ض ً
والتناف�س ال�سيا�سي؛ لل�سيطرة من خالله على العملية الت�رشيعية� .إن و�ضع م�ؤ�س�سة الأزهر
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كمرجعية نهائية يف تف�سري مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية؛ ي�ؤ�س�س لدولة دينية تع�صف بحقوق
الإن�سان واحلريات العامة والدميقراطية ،وهو ما ُيذكّ ر بتدخل الكني�سة يف املجال العام يف
الع�صور الو�سطي ب�أوروبا ،وا�ستخدام دول ديكتاتورية مثل �إيران امل�ؤ�س�سات الدينية كمطرقة
�ضد كل من يعار�ض حكمها.
جدير بالذكر �أن اجلمعية الت�أ�سي�سية احلالية مل حترتم مبد�أ ال�شفافية يف �أعمالها� ،سواء مع
الر�أي العام� ،أو يف العالقة الداخلية بني مكوناتها من جلان نوعية وجلنة �صياغة ،و�أمانة
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�ضاء –وفق ما ا�شتكى بع�ضهم-
ويف تناق�ض بع�ض املواد املقرتحة مع بع�ضها ،وكذلك يف تناق�ض الت�رصيحات والبيانات
ال�صادرة عن كبار امل�سئولني املعتمدين من اجلمعية ذاتها ،وهي يف جمملها �أمور ال توفر املناخ
ال�صحي املطلوب لو�ضع �أول د�ستور مل�رص بعد ثورة  25يناير .هذا ف�ضال عن �صورية جل�سات
اال�ستماع التي عقدتها اجلمعية مع �أطراف خمتلفة -من بينها منظمات حقوقية -داخل وخارج
م�رص .حيث ات�سمت تلك اجلل�سات بعدم اجلدية يف التعاطي مع �آراء و�أفكار ومقرتحات
امل�شاركني ،الأمر الذي �أفرغ تلك اجلل�سات من معناها وجدواها.
يف هذا ال�سياق ،ومع كل التقدير واالحرتام لكل �أع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية؛ يالحظ مركز
القاهرة �أن امل�شكلة الأكرب يف قوام هذه اجلمعية ال تقت�رص على عدم متثيلها مكونات املجتمع
وعلميا
مهنيا
ً
امل�رصي ب�شكل متوازن ،ولكن يف كونها ال ت�ضم احلد الأدنى من الكفاءات امل�ؤهلة ً
وثقافيا –ب�رصف النظر عن خلفياتها ال�سيا�سية والدينية– لأداء مهمة كتابة م�رشوع الد�ستور.
ً
حتى �إن الأمر يبدو كما لو �أن املعيار الأول الذي اعتمد لدى الذين اختاروا تلك اجلمعية –�أي
�أغلبية �أع�ضاء جمل�س ال�شعب املنحل وجمل�س ال�شورى– هو �إق�صاء امل�ؤهلني لال�ضطالع بهذه
املهمة� .إن جمعية يجرى ت�شكيلها با�ستبعاد �أبرز امل�ؤهلني للمهمة! بالبالد تكون قد حكمت على
نف�سها بالف�شل ،حتى قبل �أن تبد�أ مبا�رشة عملها .ي�ستلفت النظر يف هذا ال�سياق� ،أن اجلمعية
الت�أ�سي�سية –خالل تفاو�ضها مع �أربعة من �أع�ضائها املن�سحبني ،لتجنب زيادة عدد املن�سحبني
منها– قبلت ت�شكيل جلنة فنية ا�ست�شارية من خارجها من ع�رشة خرباء؛ ملراجعة م�سودة
الد�ستور ،وتنقيحها قبل ت�صويت �أع�ضاء اجلمعية عليها� .إن مراجعة الأ�سماء الع�رشة تطرح
بديهيا :ملاذا جتاهلت �أغلبية جمل�سي ال�شعب وال�شورى اختيار ه�ؤالء اخلرباء امل�ؤهلني �أو
ال
�س�ؤا ً
ً
أع�ضاء �أ�صليني يف اجلمعية؟
�أمثالهم �
ً
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جدير بالذكر �أن �أغلبية �أع�ضاء جمل�سي ال�شعب وال�شورى ،كانوا حري�صني يف اختيارهم
لأع�ضاء اجلمعية الت�أ�سي�سية الأوىل –التي حكم الق�ضاء بحلها– والثانية ،على �ضم عدد من
الأ�شخا�ص املعروفني مبواقفهم املعلنة واملوثقة ب�أنهم ال ي�ؤمنون بالدميقراطية� ،أو ب�رضورة
وجود د�ستور مدين للبالد� ،أو بالتزامات م�رص جتاه االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان� ،أو
بت�ساوي امل�رصيني يف احلقوق والواجبات ب�رصف النظر عن الدين �أو العقيدة �أو املذهب �أو
العرق �أو اجلن�س� ،أو بعدم م�رشوعية اغت�صاب الأطفال ب�أي ذريعة.
وي�ؤكد املركز �أن متثيل هذه التوجهات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية –ب�رصف النظر عن اخللفية
ال�سيا�سية �أو الدينية– هو ما يف�رس تبني اجلمعية لأفكار ومواد ومنطلقات �شاذة مل تعرفها
الد�ساتري امل�رصية ال�سابقة �أو د�ساتري الدول الأخرى ،مثل ت�صور �أن الله يحتاج مادة يف
الد�ستور حلمايته! وكذلك ا�ستخدام عبارات ومفاهيم لي�س لها تو�صيف قانوين �أو علمي مثل
“ال�شورى” �أو “الدولة ال�شورية” ،الأمر الذي يحول ال�ضمانات الد�ستورية �إىل �ألعوبة
تتقاذفها �أهواء املف�رسين وم�صاحلهم ال�ضيقة .كما يف�رس حجم متثيل هذه التوجهات هذا العداء
املتف�شي جتاه حقوق املر�أة والطفل ،وحرية الإعالم وتداول املعلومات ،واحلق يف املواطنة،
وحرية املجتمع املدين ،واحلريات الدينية .بل لقد بلغ الرتاجع يف �ضمانات بع�ض هذه احلقوق
�أن جاء بدرجة �أ�شد تقيي ًدا مما كان عليه احلال يف الد�ستور الذي هبت �ضده ثورة  25يناير.
منطقيا ،عما �إذا كانت رئا�سة اجلمهورية تعتزم ،بعد �إقرار م�رشوع
ال
الأمر الذي يثري �س�ؤا ً
ً
الد�ستور ،الطلب من الأمم املتحدة االن�سحاب من عدد من االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان،
�أو جتميد التزام احلكومة امل�رصية بها يف حالة تبني الد�ستور املقرتح؟!
�إن �إحدى كربى الإ�ساءات التي ميكن �أن تلحقها اجلمعية الت�أ�سي�سية بامل�رصيني ،هي
معربا عن “ثقافة امل�رصيني”! �إن القائلني بذلك
تربير الرتاجع املريع يف د�ستورهم ،باعتباره
ً
رمبا مل تتح لهم الفر�صة لتذوق وا�ستيعاب مدى خ�صوبة وثراء الثقافات الفرعونية والنوبية
والقبطية والعربية والإ�سالمية ،وم�ساهماتها عرب التاريخ يف تكوين ثقافة ووجدان امل�رصيني
املعا�رصين.
�إن امل�رصيني بحاجة �إىل د�ستور يرتفع �إىل م�ستوى ثراء ثقافاتهم وح�ضاراتهم عرب التاريخ،
ويقو�ض التما�سك الوطني ووحدة البالد.
وال يهبط بهم �إىل ح�ضي�ض التخلف واال�ستبداد،
ّ
�إن امل�رصيني بحاجة لد�ستور ي�صون كرامة املواطن وحقوقه وحرياته الأ�سا�سية ،وال يهدر
الت�ضحيات النفي�سة التي بذلها ال�شعب امل�رصي يف �سبيل االنعتاق من ربقة اال�ستبداد ،والتمتع
بحقوق الإن�سان وباحلرية؛ د�ستور يحمي احلرية ولي�س املرعوبني من احلرية.
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ال لد�ستور �إعادة �إنتاج اال�ستبداد ال�سيا�سي والديني
منظمات حقوق الإن�سان ترف�ض م�سودة الد�ستور
(بيان �صحفي)

وثائق

 18نوفمرب 2012

تعرب املنظمات احلقوقية املوقعة عن رف�ضها مل�ضمون وفل�سفة م�سودة
الد�ستور التي تطرحها اجلمعية الت�أ�سي�سية وت�ستعد لعر�ضها على اال�ستفتاء
ال�شعبي خالل هذا ال�شهر ،وت�ؤكد املنظمات �أن تلك امل�سودة ال تعرب عن
املجتمع امل�رصي بتع ُدديته الثقافية والدينية والعرقية وال�سيا�سية ،وتتن�صل
من قيم و�أهداف ثورة  25يناير ،كما �أنها ُتهدر قيم املواطنة وامل�ساواة
واحلرية وحقوق الإن�سان.
�أدارت اجلمعية الت�أ�سي�سية ظهرها لثورة  25يناير ،و�رضبت عر�ض
احلائط بت�ضحيات امل�رصيني يف �سبيل حتقيق احلرية والعدالة االجتماعية
دعما لأركان
والتحول الدميقراطي ،حيث تقدم اجلمعية يف “د�ستورها” ً
نظاما يكر�س �سلطات �إمرباطورية لرئي�س
اال�ستبداد ال�سيا�سي ،بتبنيها
ً
اجلمهورية متماثلة مع ما كان يتمتع به يف عهود ما قبل ثورة  25يناير،
كما تف�سح املجال �أمام ت�أ�سي�س دولة دينية تع�صف باحلقوق واحلريات.
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كما �أف�صحت اجلمعية عن معاداتها لقيم حقوق الإن�سان ،وذلك بتن�صل اجلمعية من الن�ص
على االلتزام باملواثيق الدولية ذات ال�صلة التي وقعت عليها م�رص ،ورغبتها الوا�ضحة يف
ال من �أن تن�ص امل�سودة على
التحلل من االلتزامات الدولية مل�رص يف حماية حقوق الإن�سان .وبد ً
عدم جواز االنتقا�ص من حقوق املواطنني وحرياتهم التي ن�صت عليها املواثيق الدولية حلقوق
الإن�سان؛ اجتهت �إىل تقييدها مبا ي�سمى الأحكام الأ�سا�سية للدولة واملجتمع يف الد�ستور ،التي
تتكون من جمموعة مواد ذات طبيعة �إن�شائية غري من�ضبطة ،مينح بع�ضها الغطاء الد�ستوري
لتكوين جماعات منف�صلة عن م�ؤ�س�سات الدولة املعنية ب�إنفاذ القانون ،وتقوم بتقييد حريات
املواطنني واالعتداء على حقوق الإن�سان؛ بدعوى حماية �أخالق وقيم وعادات املجتمع،
واملعروفة بجماعات “الأمر باملعروف والنهي عن املنكر”.
�إن املنظمات املوقعة تالحظ مبزيد من القلق حماوالت الأحزاب املهيمنة على ت�شكيل
اجلمعية الت�أ�سي�سية لتقوي�ض مفهوم الدولة احلديثة ،وا�ستريادها مقومات النظام اال�ستبدادي
“�س ّنية” .وذلك عرب ت�سيي�س م�ؤ�س�سة الأزهر الدينية،
الديني الإيراين بعد �صبغه مب�صطلحات ُ
أي�ضا يف �صياغة املادة  220املف�سرّ ة ملبادئ
ومنحها
موقعا يعلو الربملان املنتخب ،ويت�ضح ذلك � ً
ً
ال ملع�ضلة عالقة الدين والدولة يف م�رص ،بل �إنها
ال�رشيعة الإ�سالمية .فهذه املادة ال تق ّدم ح ً
تفاقم من الأزمة ،وتع�صف ببنيان دولة القانون ،ل�صالح االحتكام لآراء فقهية ب�رشية،
�صدرت كعالج مل�شكالت جمتمعات خمتلفة ويف �أزمنة �سابقة ،الأمر الذي ي�ؤدي جلعل حقوق
�سيا�سيا على
املواطنني وحرياتهم الأ�سا�سية مطية لأهواء من ميلك الأغلبية الربملانية؛ �أو ي�سيطر
ً
م�ؤ�س�سة الأزهر.
ت�ؤكد املنظمات املوقعة �أن هذه النتيجة كانت متوقعة بعد �إ�رصار �أحزاب �سيا�سية بعينها على
�إتباع منهج الإق�صاء واال�ستعالء ،وفر�ضه با�سم “�إرادة الأغلبية” على م�سرية كتابة د�ستور
م�رص بعد ثورة  25يناير .وقد مار�ست �إدارة اجلمعية خالل هذا امل�سار مزيجا من التحايل
ال�سيا�سي والقانوين والإداري الذي يهدد م�ستقبل ال�رشعية الد�ستورية ،وينذر ب�سقوط البالد
يف الفو�ضى ومرحلة طويلة من عدم اال�ستقرار .ويف هذا الإطار نتابع جتاهل اجلمعية حلقيقة
�أن م�صريها ال يزال مرهو ًنا بحكم الق�ضاء ،ورغم ذلك توا�صل عملها متهي ًدا لطرح م�سودة
الد�ستور لال�ستفتاء العام و�إقرارها قبل �أن تبت املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رشوعية اجلمعية.
فوزا يف االنتخابات
لقد تعاملت هذه الأحزاب مع الد�ستور باعتباره ملكية خا�صة ملن يحرز ً
الربملانية ،وجتاهلت �أن تكوين اجلمعية الت�أ�سي�سية ال يخ�ضع فقط العتبارات التمثيل ال�سيا�سي،
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بل هو بالأ�سا�س يخ�ضع العتبارات التمثيل املجتمعي جلميع �أطياف ال�شعب .والالفت �أن
هذه الأحزاب ا�ستبعدت غالبية �أبرز اخلرباء يف القانون الد�ستوري ،واكتفت بتق�سيم “كعكة”
اجلمعية الت�أ�سي�سية على ممثليها و�أن�صارها ،برغم عدم امتالك عدد كبري منهم خلربات ت�ؤهلهم
للم�شاركة يف �صياغة الد�ستور .ويف الوقت ذاته مل ت�سع ل�ضم خرباء من منظمات املجتمع
املدين ومنظمات حقوق الإن�سان والنقابات العمالية والأقليات الدينية والعرقية ،كما مل تكرتث
ب�رضورة مراعاة التمثيل اجلغرايف يف اجلمعية لأبناء املحافظات احلدودية التي تعاين التهمي�ش
ال�سيا�سي واملجتمعي منذ عقود ،وبخا�صة �سيناء والنوبة.
�إن امل�سودة املطروحة لإجراء ا�ستفتاء عام خالل فرتة وجيزة ال حتظى بتوافق داخل
اجلمعية الت�أ�سي�سية نف�سها ،حيث ترتفع �أ�صوات احتجاجية متزايدة من داخل اجلمعية ،على
انعدام ال�شفافية يف العمل بني �إدارة اجلمعية وجلانها املختلفة ،وعلى التغيريات والتعديالت التي
حتدث ،من وراء ظهر بع�ض اللجان ،على املواد املقدمة منها.
وت�أكي ًدا لعدم توافر الإرادة ال�سيا�سية لدى القوى ال�سيا�سية املتحكمة يف اجلمعية الت�أ�سي�سية
للتو�صل للتوافق املجتمعي املطلوب لإجناز �أي د�ستور؛ جاء ان�سحاب ممثلي الكنائ�س امل�رصية
من اجلمعية قبل يومني لينتق�ص من م�رشوعية ا�ستمرار هذه اجلمعية بت�شكيلها وم�سارها واملنتج
الذي انتهت �إليه .جدير بالذكر �أن ان�سحاب الكنائ�س امل�رصية الثالث جاء بعد �إعالن عدد
من �أع�ضاء اجلمعية الأ�سا�سيني واالحتياطيني واخلرباء باللجنة بالفنية عن جتميد ع�ضويتهم
وتهديدهم باالن�سحاب.
�إن املنظمات املوقعة �إذ تالحظ اعتماد الأحزاب املهيمنة على اجلمعية الت�أ�سي�سية خالل
الرتويج مل�سودة د�ستورها للمنهج الدعائي ذاته الذي مت ا�ستخدامه يف ا�ستفتاء مار�س ،2011
وهو الزعم ب�أن التحيز جلانبهم يقود بالتبعية حلماية الإ�سالم؛ ف�إنها ت�ؤكد لل�شعب امل�رصي �أن
تعزيز قيم حقوق الإن�سان هو من �صميم القيم الدينية العليا امل�شرتكة بني كل الأديان  ،وت�ؤكد
عب عن ال�شعب امل�رصي� ،صاغته جمعية تفتقر للم�رشوعية
املنظمات على رف�ضها لد�ستور ال ُي رّ
املجتمعية وال�سيا�سية والثقافية ،وي�سعى �أع�ضا�ؤها للحفاظ على م�صالح حزبية �ضيقة ،حتى لو
تعار�ضت مع م�صلحة املجتمع ب�أ�رسه.
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ال لد�ستور �إعادة �إنتاج اال�ستبداد ال�سيا�سي والديني

املنظمات املوقعة
    .1مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
    .2االئتالف امل�رصي حلقوق الطفل.
    .3اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية.
    .4دار اخلدمات النقابية والعمالية.
    .5ال�شبكة العربية ملعلومات حلقوق الإن�سان.
    .6امل�ؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.
    .7م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة.
    .8امل�ؤ�س�سة امل�رصية للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفولة.
    .9م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.
   .10املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
   .11املجموعة املتحدة  ..حمامون وم�ست�شارون قانونيون.
   .12جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.
   .13مركز الأر�ض حلقوق الإن�سان.
   .14املركز امل�رصي حلقوق الإن�سان.
   .15املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
   .16مركز �أندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�ضة العنف.
   .17مركز حابي للحقوق البيئية.
   .18مركز ق�ضايا املر�أة امل�رصية.
   .19مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية – �أكت.
   .20م�رصيون �ضد التمييز الديني.
   .21املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائي.
   .22املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.
   .23نظرة للدرا�سات الن�سوية.
 .24الت�ضامن القبطي.
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بيان �صحفي من جماعة الإخوان امل�سلمني حول
ال�شريعة الإ�سالمية وهوية الأمة
� 31أكتوبر 2012

وثائق

قامت جماعة الإخوان امل�سلمني لإحياء روح الإ�سالم و�إيقاظ الإميان
يف نفو�س �أبناء املجتمع ،باعتبار ذلك هو ال�سبيل �إىل نه�ضة الأمة،
وا�ستعادة مكانتها ودورها التاريخي وحتقيق واجبها ال�رشعي ،وقد
حدد الأ�ستاذ الإمام ح�سن البنا -رحمه الله -مهمة الإخوان امل�سلمني يف
�أنها �إر�شاد الإن�سانية كلها �إىل ُنظم الإ�سالم ال�صاحلة وتعاليمه القيمة التي
بغريها لن ي�سعد الإن�سان.
ريب فيه �أن ال�رشيعة الإ�سالمية هي �أهم املكونات لل�شخ�صية
ومما ال َ
امل�رصية ،و�أهم املحددات للهوية امل�رصية باعتبارها بالن�سبة للم�سلمني
وح�ضارة ومواطنةً على قدم امل�ساواة.
دي ًنا ،ولغري امل�سلمني ثقافةً
ً
ومفهومنا لل�رشيعة �أنها نظام �شامل للحياة ،ي�سعى �إىل تكوين الفرد
املواطن ال�صالح �صاحب ال�ضمري احلي واملحب لوطنه واملخل�ص لأمته
والراغب يف تقدمي اخلري للنا�س من حوله ،وتكوين املجتمع املتعاون
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املتكافل القائم على امل�ساواة والعدل واالحرتام املتبادل ،و�إقامة احلكم الر�شيد القائم على خدمة
الأمة ،وحتقيق العدل بني املواطنني و�إقامة عالقات دولية متوازنة وم�ستقلة ت�سعى لإقرار
ا�س �إ َّنا
ال�سلم والتعاون الإن�ساين ،وت�أكيد حقوق الإن�سان ،من منطلق قوله تعاىلَ :
«يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
َ
ارفُوا � َّإن �أَكْ َر َمكُ ْم ِعن َد الل َِّه �أ ْتقَاكُ ْم � َّإن ال َّل َه
وج َع ْل َناكُ ْم ُ�ش ُع ً
وبا و َق َبا ِئلَ ِل َت َع َ
َخ َل ْق َناكُ م ِّمن ذَ كَ رٍ و�أُنثَى َ
ِري» (احلجرات).
َع ِل ٌيم َخب ٌ
ونظام ال�رشيعة يقوم على �إيقاظ الإميان ،و�إ�صالح ال�سلوك ،وتغيري املناخ �إىل الأف�ضل،
إرغام وال �إكراه.
وتتميم مكارم الأخالق ،عرب الإقناع والتوعية ،من غري جربٍ وال �
ٍ

وحلماية هذا املجتمع الراقي الذي ت�صنعه ال�رشيعة الغراء ف�إنها جعلت نظام العقوبات يف
منتهى العدل والإحكام ،فال عقوب َة �إال على جرمية ،بعد ا�ستيفاء كل �رشوط حتقق اجلرمية،
ال لفهم ال�رشيعة وقبولها ،والتدرج العملي يف تطبيقها ،وحتقيقها
ومن ذلك تهيئة املجتمع �أو ً
للمقا�صد الكلية التي ال غنى للإن�سان واملجتمع عنها ،وهي احلفاظ على الدين ،والنف�س،
والعقل واملال والعر�ض ،مبا يحقق الأمن النف�سي واملادي يف املجتمع.
كما �أن نظام ال�رشيعة يقوم على مبادئ �أ�سا�سية تتميز بها ال�رشيعة عن كل القوانني الو�ضعية،
فهو يقوم على التي�سري ال التع�سري ،وعلى رفع احلرج ،و�إزالة ال�رضر عن الفرد واملجتمع،
وتقدمي امل�صلحة العامة على اخلا�صة ،وتقدمي دفع املفا�سد على جلب املنافع ،والتوازن بني
حقوق الفرد واملجتمع� ،إىل �آخر مبادئ ال�رشيعة املعروفة والتي من �ش�أن بناء القوانني عليها
�أن حتقق الأمن والرخاء واال�ستقرار للمجتمعات.
كما �أن نظام ال�رشيعة يدعو �إىل التوا�صل مع كل الثقافات واحل�ضارات مبا يكفل للفرد
واملجتمع اال�ستفادة من كل جديد ومفيد �إن�ساين � ًّأيا كان من�ش�ؤه ،فاحلكمة �ضالة امل�ؤمن �أ َّنى وجدها
فهو �أحق النا�س بها ،وبهذا االنفتاح على كل الثقافات واحل�ضارات يتقدم املجتمع با�ستمرار،
فهي حتفظ حقوق غري امل�سلمني ،وتعطيهم احلق الكامل يف ممار�سة �شعائرهم والتحاكم �إىل
�رشائعهم يف �أحوالهم ال�شخ�صية و�شئونهم اخلا�صة ،وهو ما دعا البابا �شنودة الراحل �إىل القول:
ال و�أكرث �أم ًنا� ..إننا تواقون �إىل �أن نعي�ش يف
«�إن الأقباط يكونون يف ظلِّ ال�رشيعة �أ�سعد حا ً
ظلِّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
متاما مفهوم احلكومة الدينية �أو الكهنوتية �أو التقدي�س حلاكم
ثم �إن نظام ال�رشيعة يرف�ض ً
�أو فئة � ًّأيا كانت ،ويرف�ض �أن يحتكر �أحد �سلطة الت�رشيع ،فال�شعب وحده هو م�صدر ال�سلطات
ومن�شئها باختياره احلر ،انطال ًقا من مبادئ ال�رشيعة دون و�صاية من فرد �أو فئة عليه.
املختلفة ُ
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ذلك هو جانب من مفهومنا نحن الإخوان امل�سلمني لل�رشيعة الإ�سالمية ،التي هي �أهم
وتعر�ض �إخواننا لال�ست�شهاد وال�سجن
الق�ضايا التي نن�شغل بها ،ون�سعى لرت�سيخها يف املجتمع،
َّ
واالعتقال يف �سبيل ذلك عرب عقود من الزمن ،وال ميكن بحال من الأحوال التفريط يف
املطالبة بهذه ال�رشيعة الغراء.
وملا كان الد�ستور هو القانون الأ�سا�سي الذي تن�ش�أ عنه القوانني ،ويت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية
للعالقات بني ال�سلطات املختلفة ،ويحدد حقوق املواطنني و�ضمانات املواطنة ال�سليمة ،فقد
دائما على �أن تكون ال�رشيعة يف مو�ضعها الالئق من هذا الد�ستور،
حر�ص الإخوان امل�سلمون ً
مبا ي�ساعد الربملان على و�ضع قوانني ال�رشيعة الإ�سالمية مو�ضع التقنني �إن �شاء الله.
تن�ص على �أن مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
من هذا املنطلق كانت املادة الثانية يف الد�ستور ُّ
امل�صدر الرئي�سي للت�رشيع ،ومت التوافق بني كل القوى ال�سيا�سية على �إ�ضافة مادة يف الأحكام
العامة تن�ص على ما يلي «مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ت�شمل �أدلتها الكلية وقواعدها الأ�صولية
والفقهية وم�صادرها املعتربة يف مذاهب �أهل ال�سنة واجلماعة» ،واملق�صود ب�أدلتها الكلية كل ما
جاء يف القر�آن وال�سنة ال�صحيحة ،واملق�صود بالقواعد الأ�صولية والفقهية :القواعد امل�ستنبطة من
اختالف عليها والتي حتقق مقا�صد ال�رشيعة ،واملق�صود بامل�صادر
عموم الأدلة ال�رشعية التي ال
َ
املعتربة :القر�آن وال�سنة والإجماع والقيا�س ،وبهذه املادة ينقطع اجلدل الدائر حول تف�سري
مبادئ ال�رشيعة ب�شكل كامل.
ن�صت املادة ( )68على امل�ساواة بني الرجل واملر�أة دون
وفيما يتعلق بالأ�رسة واملر�أة فقد َّ
الإخالل ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية؛ وذلك حتى ال يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو �إىل
خمالفة �شيء من ال�رشيعة جمال لتحقيق �أغرا�ضها ،كمحاولة تقنني ال�شذوذ �أو العالقات اجلن�سية
خارج �إطار الزواج ال�رشعي ،ونحو ذلك.
كثريا من املبادئ ال�رشعية كالن�ص يف املادة ( )71على حترمي كل
كما ت�ضمنت امل�سودة
ً
�صور ا�سرتقاق الإن�سان والبغاء والعمل الق�رسي وانتهاك حقوق الإن�سان.
� إىل جوانب مواد كثرية يت�ضمنها م�رشوع الد�ستور حلماية احلقوق واحلريات ،وكلها
م�أخوذة ومتوافقة مع مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية.
ومن املالحظ �أن ثمة حملة غري من�صفة ت�ستهدف الهوية الإ�سالمية مل�رص ،وحتاول �إيقاف
العمل لالنتهاء من الد�ستور الذي �سيحقق اال�ستقرار وقيام امل�ؤ�س�سات يف البالد؛ ما �سيرتتب
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جميعا لدفعها �إىل الأمام.
عليه تعويق عملية التحول الدميقراطي ،وعملية التنمية التي ن�سعى
ً

ولذلك ندعو اجلميع �إىل تغليب امل�صلحة العليا للوطن ،ودعم العمل على �إجناز الد�ستور،
ال من االعرتا�ض
الذي يحقق الهوية الإ�سالمية للدولة امل�رصية ،وتقدمي املقرتحات النافعة بد ً
ملجرد االعرتا�ض ،ونحن على يقني من وعي ال�شعب امل�رصي وحر�صه على تدعيم حرياته
الفعالة والب َّناءة يف �إجناز هذا امل�رشوع الد�ستوري �إن �شاء الله تعاىل.
وم�شاركته َّ
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فى تطبيق �سريع للد�ستور اجلديد..
مرا�سل �صحفي لوكالة رويرتز �أمام املحكمة
الع�سكرية ب�سبب ممار�سة عمله
(بيان �صحفي)

وثائق

 8يناير 2013

تعرب منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية املوقعة على هذا البيان عن �إدانتها
الكاملة للقب�ض على ال�صحفي حممد �صربي ،و�إحالته �إىل حماكمة ع�سكرية
عاجلة بعد توقيفه �أثناء �إعداد تقرير ل�صالح وكالة رويرتز الإخبارية يف منطقة
رفح ب�شمال �سيناء .وتطالب املنظمات احلقوقية بالإفراج الفوري عن �صربي،
و�إ�سقاط التهم املوجهة �إليه من النيابة الع�سكرية بالتواجد والت�صوير يف منطقة
ع�سكرية دون ترخي�ص.
وكان حممد �صربي قد تعر�ض لإلقاء القب�ض عليه يف يوم  4يناير اجلاري
�أثناء عمله على حتقيق �صحفي ل�صالح وكالة رويرتز ب�ش�أن قرار حظر متلك
الأرا�ضي باملنطقة املتاخمة لل�رشيط احلدودي يف �سيناء ،وذلك بعد �أن �أوقفه �أحد
�أفراد اخلدمة بحر�س احلدود ،و�أُحيل للتحقيق يف اليوم التايل �أمام نيابة �شمال
�سيناء الع�سكرية والتي �أحالته للمحكمة الع�سكرية يف اليوم نف�سه يف اجلنحة رقم
 2013/3بتهمتي “التواجد يف �إحدى املناطق الع�سكرية املحظور على املدنيني
التواجد بها دون ترخي�ص من ال�سلطات الع�سكرية ،و�أخذ �صور ملوا�ضع و�أماكن
حظرت ال�سلطات الع�سكرية االقرتاب منها ،والت�صوير ”.ويف اليوم التايل
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حمبو�سا �أمام املحكمة الع�سكرية بالإ�سماعيلية والتي ق�ضت بت�أجيل
مبا�رشة ،املوافق  6يناير ،مثل �صربي
ً
حمبو�سا ب�سجن العري�ش
حماكمته �إىل يوم الأربعاء  9يناير بناء على طلب حمامي الدفاع .ومازال �صربي
ً
املركزي على ذمة املحاكمة.
وقد ذكر حممد �صربي خالل التحقيق معه �أمام النيابة الع�سكرية �أنه قد مت تكليفه من قبل وكالة رويرتز
–التي يعمل حل�سابها منذ قرابة عام– ب�إعداد تقرير عن قرار حظر التملك باملنطقة احلدودية ،و�أنه يف �سياق
حوارا يف نف�س يوم القب�ض عليه مع ال�شيخ �إبراهيم املنيعي �أحد �أهايل
�إعداده لهذا التقرير كان قد �أجرى
ً
املنطقة من قبيلة ال�سواركة ،و�أحد املدعوين للقاء وزير الدفاع ب�ش�أن قرار حظر التملك ،ثم توجه �صربي
للمنطقة احلدودية اللتقاط �صور لإرفاقها بتقريره حني مت القب�ض عليه .كما �أكد �صربي يف التحقيقات عدم
علمه بقرار منع التواجد �أو الت�صوير يف املنطقة.
عاما واملقيم مبركز بئر العبد ب�شمال �سيناء هو �أحد �أع�ضاء
يذكر �أن حممد �صربي البالغ من العمر ً 26
حرا ،ف�ض ًال عن �إدارته ملوقع فور �سيناء
جمموعة ال للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني ،ويعمل مرا�س ًال �صحف ًيا ً
( ،)moc.sserpdrow.ianis4//:ptthوهي مدونة م�ستقلة تخت�ص بتغطية �أخبار وق�ضايا �سيناء.
وت�ؤكد املنظمات احلقوقية على �أن القب�ض على �صحفي م�رصي ،و�إحالته �إىل املحاكمة الع�سكرية يعد
وا�ضحا على �صدق املخاوف التي عربت عنها اجلهات احلقوقية والدميقراطية ب�ش�أن ال�صياغة املعيبة
دلي ًال
ً
للمادة  198من الد�ستور اجلديد ،والتي ن�صت �رصاح ًة وب�شكلٍ غري م�سبوق يف الد�ساتري امل�رصية على جواز
�إحالة املدنيني �إىل املحاكم الع�سكرية “يف اجلرائم التي ت�رض بالقوات امل�سلحة” .و�أ�ضافت �إن حماكمة حممد
�صربي تكذيب �رصيح لكل م�ؤيدي الد�ستور اجلديد الذين �أكدوا �أثناء �إقرار هذه املادة وقبل وبعد اال�ستفتاء
على الد�ستور �أن هذه املادة الكارثية لن ت�سمح با�ستمرار املحاكمات الع�سكرية اجلائرة بحق املدنيني.
املنظمات املوقعة

1 .1املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
2 .2جمموعة ال للمحاكمات الع�سكرية للمدنيني.
3 .3م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.
4 .4اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية.
5 .5املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
6 .6مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية� -أكت.
7 .7ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.
8 .8مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
9 .9نظرة للدرا�سات الن�سوية.
1010م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة.
1111مركز حابى للحقوق البيئية.
1212مركز الأر�ض حلقوق الإن�سان.
1313بهية يا م�رص.
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منظمات املجتمع املدين حتذر من تزوير اال�ستفتاء
وتطالب ب�إبعاد املجل�س القومي حلقوق الإن�سان
عن مراقبة اال�ستفتاء والو�صاية على املجتمع املدين
(بيان �صحفي)
 12دي�سمرب 2012

وثائق

حتذر املنظمات احلقوقية املوقعة على هذا البيان من تزوير عملية
اال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور اجلديد ،خا�صة بعد امل�ؤمتر ال�صحفي
الذي عقده املجل�س القومي حلقوق الإن�سان اليوم ،و�أعلن فيه ب�أنه يجب
على املنظمات الراغبة يف املراقبة ب�أن حت�صل على تفوي�ض بذلك من
املجل�س .كما ت�ؤكد املنظمات املوقعة يف هذا البيان على رف�ضها �أن يكون
و�صيا علي منظمات املجتمع املدين.
املجل�س القومي
ً
�إن املنظمات املوقعة حتذر من �أن املناخ املحيط بعملية اال�ستفتاء ال
يعطي م�ؤ�رشات بنزاهة عملية اال�ستفتاء .فبعد �أن مت تزوير الإرادة
ال�شعبية يف ت�شكيل جمعية ت�أ�سي�سية ال متثل جميع طوائف ال�شعب وتياراته
ال�سيا�سية ،ثم الإ�رصار على التعجيل باال�ستفتاء على الد�ستور املقرتح
دون �إتاحة حد �أدنى ٍ
كاف من الوقت لل�شعب ملناق�شته ،يحاول املجل�س
القومي حلقوق الإن�سان احتكار تنظيم مراقبة املجتمع املدين على
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يتعني على رئي�س اجلمهورية اتخاذ خطوات فورية لوقف انزالق البالد نحو حرب �أهلية

اال�ستفتاء ،رغم �أن املجل�س غري حمايد ،ويفتقر �إىل �أدنى معايري املهنية يف عمله ،بل يفتقد �إىل
الإملام بحقوق الإن�سان ،ال�سيما بعد اال�ستقاالت التي تقدم بها عدد كبري من �أع�ضائه ،الذين
انتقدوا �أداء املجل�س املجامل للمواقف الر�سمية للدولة ،و�صمته عن االنتهاكات التي يرتكبها
حزب رئي�س اجلمهورية .ويف الوقت نف�سه تورط عدد من �أبرز �أع�ضائه يف انتهاكات حلقوق
الإن�سان يف منا�سبات متعددة عن طريق التحري�ض على كراهية ال�شيعة والأقباط واملتظاهرين
ال�سلميني املعار�ضني جلماعة الإخوان امل�سلمني والرئي�س حممد مر�سي عند ق�رص االحتادية.
كما تالحظ املنظمات املوقعة �أن رئي�س املجل�س القومي حلقوق الإن�سان هو رئي�س اجلمعية
الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور ،و�أن غالبية �أع�ضاء املجل�س القومي هم �أع�ضاء بجماعة الإخوان
امل�سلمني وممثلون باجلمعية الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور املطروح لال�ستفتاء؛ وبالتايل فهم ال
يتمتعون باحليادية .لهذه الأ�سباب كان حريا باللجنة العليا ا�ستبعاد �أع�ضاء املجل�س القومي
حلقوق الإن�سان من مراقبة اال�ستفتاء ومن الو�صاية على املجتمع املدين .وت�ؤكد املنظمات �أن
اجلهة الوحيدة التي ن�ص عليها القانون واملنوط بها �إ�صدار ت�صاريح مراقبة االنتخابات هي
قرارا يف  2012/12/8با�ستمرار العمل
اللجنة العليا لالنتخابات ،والتي �سبق �أن �أ�صدرت
ً
بت�صاريح املتابعة ال�صادرة من اللجنة العليا لالنتخابات وجلنة انتخابات الرئا�سية ملنظمات
املجتمع املدين املحلية والدولية وو�سائل الإعالم املحلية والدولية مبتابعة االنتخابات الربملانية
 2012/2011واالنتخابات الرئا�سية  2012وذلك بذات ال�ضوابط الواردة بقرار رئي�س
اللجنة العليا لالنتخابات رقم  20ل�سنة .2011
ومن هنا ت�ؤكد املنظمات املوقعة علي هذا البيان على مراقبتها لال�ستفتاء علي م�سودة الد�ستور
ا�ستنادا �إىل احلكم الق�ضائي ،الذي �سبق وح�صلت عليه ب�أحقية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف مراقبة
ً
وا�ستنادا �إىل قرار اللجنة العليا لالنتخابات مبراقبة اال�ستفتاء بنف�س ت�صاريح املتابعة
االنتخابات
ً
ال�صادرة يف  .2012، 2011كما تدعو املنظمات املوقعة املواطنني امل�رصيني �إىل موافاتها ب�أية
خروقات ير�صدوها �أثناء عملية اال�ستفتاء.
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املنظمات املوقعة
 .1املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان
 .2مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
 .3جماعة تنمية الدميقراطية
 .4اجلمعية امل�رصية لدعم التطور الدميقراطي
 .5اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية
 .6ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان
 .7م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة
 .8امل�ؤ�س�سة امل�رصية للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفولة
 .9م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري
.10م�ؤ�س�سة عامل واحد للتنمية
 .11م�ؤ�س�سة ق�ضايا املر�أة امل�رصية
 .12املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية
 .13املجموعة املتحدة ،حمامون وم�ست�شارون قانونيون
 .14مركز التنوير للتنمية وحقوق الإن�سان
 .15املركز امل�رصي حلقوق املر�أة
 .16املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
 .17مركز �أندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�ضة العنف
 .18مركز ه�شام مبارك للقانون
 .19مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية – �أكت
 .20املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائي
 .21نظرة للدرا�سات الن�سوية
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رغم الثورة :ا�ستفتاء على الطريقة املباركية..
املنظمات احلقوقية تطالب ب�إعادة املرحلة الأوىل من اال�ستفتاء
(بيان �صحفي)

وثائق

 24نوفمرب 2012

يف تلك الأجواء جرت بالأم�س  15دي�سمرب  2012وقائع املرحلة
الأوىل من اال�ستفتاء على �أول د�ستور مل�رص بعد ثورة  25يناير يف
ع�رش حمافظات ،ي�شكل ناخبوها نحو  %50من �أعداد الناخبني امل�سجلني.
وعلى الرغم من املالب�سات ال�سابقة ،وال�سياق ال�سيا�سي الذي جرى فيه
اال�ستفتاء ،والذي ات�سم بالرتهيب والرتويع للمواطنني ،والإعالميني،
ومداهمة املحاكم ،وباعرتا�ض عدد من القوى ال�سيا�سية واملدنية
على الطريقة التي مت بها ت�شكيل اجلمعية الت�أ�سي�سية التي �أعدت م�سودة
أخريا
الد�ستور ،وتعك�س �سيطرة اجتاه �سيا�سي واحد ووجهة نظره ،و� ً
ان�سحاب غالبية الق�ضاة من امل�شاركة يف الإ�رشاف على اال�ستفتاء،
احتجاجا على انتهاك النظام الق�ضائي ،وحماولة ال�سيطرة على �أعماله
ً
من قبل ال�سلطة التنفيذية.
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رغم ذلك ،وفى تلك الأجواء جاء قرار املنظمات احلقوقية بامل�شاركة يف مراقبة �أعمال
اال�ستفتاء ،حتى و�إن كانت لها حتفظات م�سبقة على عدم توفر ال�رشوط املطلوبة لإجراء
ا�ستفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايري الدولية املتعارف عليها حلرية و نزاهة االنتخابات،
والغياب الكامل للرقابة الدولية.
�شارك ال�شعب امل�رصي بنزوله بكثافة غري ،م�سبوقة والوقوف يف طوابري الت�صويت منذ
ال�صباح الباكر ،و خا�صة الن�ساء .ولكن وقعت خالل اليوم العديد من االنتهاكات التي قد
ت�ؤدى �إىل ف�ساد العملية بالكامل ،وبطالن نتائج املرحلة الأوىل من اال�ستفتاء وف ًقا لتقارير
حمكمة النق�ض من عام .2005
�أبرز تلك االنتهاكات:
•عدم توافر الإ�رشاف الق�ضائي الكامل.

•انتحال �صفة ٍ
قا�ض يف عدد من اللجان.

•منع جميع مراقبي املجتمع املدين من ح�ضور �أعمال الفرز.

•الت�رصيح لأع�ضاء حزب احلرية والعدالة بدخول اللجان مبوجب تفوي�ضات ر�سمية.
•وجود ا�ستمارات ت�صويت غري خمتومة.

•الدعاية الدينية وا�سعة النطاق يف امل�ساجد وتكفري الراف�ضني للد�ستور.
•منع بع�ض املواطنني (امل�سيحيني) من دخول اللجان.

•تعطيل الت�صويت عم ًدا يف بع�ض جلان ال�سيدات بق�صد الإنهاك حلرمانهن من الت�صويت.
•ح�صار مقري حزبي الوفد و التيار ال�شعبي.
•عدم توافر احلرب 032الف�سفوري �أو ف�ساده.

•�إغالق بع�ض اللجان قبل املوعد الر�سمي للإغالق ،و�إجراء عمليات فرز و�إعالن للنتائج.
•الت�صويت اجلماعي نيابة عن ال�سيدات يف بع�ض اللجان.

وبناء على ذلك تطالب املنظمات احلقوقية اللجنة العليا للإ�رشاف على االنتخابات بتاليف
ً
هذه الأخطاء يف املرحلة الثانية من اال�ستفتاء و�إعادة املرحلة الأوىل مرة �أخرى ،كما حتث
الق�ضاة الذين قاطعوا الإ�رشاف على اجلولة الأوىل من اال�ستفتاء ،بامل�شاركة يف الإ�رشاف على
اجلولة الثانية ،وعلى اجلولة الأوىل عند �إعادتها.
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الإعالن الد�ستوري اجلديد مينح مر�سي �سلطات “�إلهية”،
ويوجه �ضربة قا�ضية ال�ستقالل الق�ضاء
(بيان �صحفي)

وثائق

 24نوفمرب 2012

تعلن املنظمات احلقوقية املوقعة �أدناه عن رف�ضها القاطع للإعالن
الد�ستوري الذي �أعلن عنه رئي�س اجلمهورية يوم  22نوفمرب ،وتطالب
فورا .وترى املنظمات �أن الرئي�س قد �رضب عر�ض احلائط
ب�إلغائه ً
ب�أهداف الثورة يف �إجناز التحول الدميقراطي ،وا�ستغل ال�سلطات
مزيجا
الوا�سعة التي منحها لنف�سه بعد فرتة وجيزة من انتخابه ،مل ميتلك
ً
ح�صن قراراته من الرقابة
فري ًدا من ال�سلطات وال�صالحياتُ ،
وي ِّ
الق�ضائية ،ويغلق الباب �أمام الطعون عليها �أو معار�ضتها بالطرق
القانونية والق�ضائية .وك�أنه ي�سعى المتالك �سلطات ذات طبيعة �إلهية ال
ت�سمح لأي �شخ�ص �أو جهة بالتعقيب على حكمه �أو رد ق�ضائه!
قرارا ب�إعالن
�إن الرئي�س حممد مر�سي اتخذ يف �إعالنه الد�ستوري
ً
حربه اخلا�صة على ال�سلطة الق�ضائية و�سيادة القانون ومفهوم الدولة
احلديثة .وبهذا ُيد�شّ ن الرئي�س –الذي ي�ستحوذ على �صالحيات و�سلطات
مل يحظ بهما رئي�س �أو ملك م�رصي يف الع�رص احلديث– مذبحة جديدة
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الإعالن الد�ستوري اجلديد مينح مر�سي �سلطات “�إلهية”

لل�سلطة الق�ضائية ،ويعلن بداية نظام حكم ا�ستبدادي جديد غري م�سموح فيه مبعار�ضة الرئي�س
�أو نقد �سيا�ساته �أو الطعن على قراراته ،ويلقي بظالل وخيمة على م�ستقبل حقوق الإن�سان
واحلريات يف م�رص؛ حتت م�سمى حماية الثورة و�أهدافها!
�إن الإعالن الد�ستوري الذي فاج�أ اجلميع مبا مينحه من �سلطات فجة لرئي�س اجلمهورية،
ُيق ّدم للمواطنني خلطة م�سمومة بديباجته التي حتتفي بالثورة و�أهدافها يف تر�سيخ احلرية،
و�إجناز التحول الدميقراطي والعدالة االجتماعية ،وتزعم �أن هدف م�ؤ�س�سة الرئا�سة الق�ضاء
على الف�ساد وتطهري م�ؤ�س�سات الدولة وحتقيق العدالة االجتماعية؛ يف حني ت�أتي ن�صو�ص
الإعالن لرت�سخ اال�ستبداد وحكم الفرد ومتنح لرئي�س اجلمهورية ،بالإ�ضافة جلمعه بني
ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية� ،صالحية التدخل يف �أعمال ال�سلطة الق�ضائية .وهو الأمر الذي
ين�سف مفهوم التوازن بني ال�سلطات والف�صل بينها.
�إن الرئي�س ب�إعالنه الد�ستوري يوجه �رضبة قا�ضية ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،ويقوم
بتعطيل �إجراءات التقا�ضي ،وكذا تعطيل العمل بقانوين املحكمة الد�ستورية وال�سلطة الق�ضائية،
ويهدم حجية الأحكام الق�ضائية ويف�سح املجال �أمام م�ؤ�س�سات الدولة لرف�ض تنفيذ �أحكام
الق�ضاء ،وهو ما يعني بو�ضوح تف�شي الفو�ضى يف البالد ،وانهيار فكرة دولة امل�ؤ�س�سات.
لقد قام الرئي�س با�ستخدام الإعالن الد�ستوري خلدمة م�صالح حزب احلرية والعدالة،
وتقدميها على م�صلحة املجتمع والتحايل على قرارات املحكمة الد�ستورية العليا املرتقبة فيما
يتعلق بد�ستورية قانوين انتخاب جمل�س ال�شورى واجلمعية الت�أ�سي�سية للد�ستور ،حيث ح�صنهما
إهدارا ملفهوم دولة
الرئي�س �ضد �أي قرار قد ي�صدر من �أي جهة ق�ضائية بحلهما؛ وهو ما ُيعد � ً
ال لل�سلطات بهدف حماية م�صالح تيار
�سيادة القانون
وتقوي�ضا لأركان العدالة ،وا�ستغال ً
ً
�سيا�سي بعينه .وت�أكي ًدا على ذلك فقد اختار الرئي�س �أن يوجه خطابه (�أم�س) و�سط م�ؤيديه �أمام
ق�رص االحتادية ،حيث ات�سمت لغة اخلطاب باحلدة والوعيد والتنكيل ملعار�ضيه ،مما يدلل على
رئي�سا لكل امل�رصيني.
عدم �صدق وعوده ب�أنه �سيكون
ً

�إن املنظمات املوقعة تبدي انزعاجها ال�شديد وده�شتها من �أن �صدور مثل هذا الإعالن –
الذي يع�صف با�ستقالل الق�ضاء ودولة القانون– قد مت يف الوقت الذي ي�شغل جمموعة من �أبرز
ق�ضاة تيار ا�ستقالل الق�ضاء منا�صب تنفيذية عليا يف الرئا�سة واحلكومة� .إن كل ما جاء يف هذا
الإعالن الد�ستوري يتعدى على ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي طاملا طالبوا با�ستقاللها عن
حكاما
�أهواء ال�سلطة التنفيذية .مبا ي�شمل مطالب ق�ضاة تيار اال�ستقالل املتعلقة بخ�ضوع الدولة
ً
وحمكومني للقانون ،ورفع يد رئي�س اجلمهورية عن تعيني النائب العام ،و�أن يغدو تعيينه من
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عاما من بني تر�شيحات
�صالحيات جمل�س الق�ضاء الأعلى �أو �أن يختار رئي�س اجلمهورية ً
نائبا ً
تقدمها له ال�سلطة الق�ضائية.
�إن الإعالن الد�ستوري مل يخل من اعتماد املنهجية ذاته التي د�أب على ا�ستخدامها من
ا�صطلح على ت�سميتهم بـ”ترزية” القوانني والد�ساتري يف العهود ال�سابقة ،عرب ا�ستخدام �ألفاظ
وعبارات ف�ضفا�ضة غري من�ضبطة .ففي املادة ال�ساد�سة يف الإعالن الد�ستوري �أعطى الرئي�س
مر�سي لنف�سه �صالحيات مطلقة يف اتخاذ “الإجراءات والتدابري الواجبة” ملواجهة ما قد يعتربه
خطرا يهدد الثورة �أو حياة الأمة �أو الوحدة الوطنية �أو �سالمة الوطن� ،أو يعوق م�ؤ�س�سات
“هو”
ً
الدولة عن �أداء دورها .وهو ما قد ي�ستخدم لتقييد احلريات واالنتقا�ص من حقوق الإن�سان،
ويتيح لل�سلطة التنفيذية تقييد حق املواطنني يف االحتجاج واالعت�صام ال�سلميني ،والإ�رضاب
عن العمل؛ �أو مبعنى �آخر قمع خمتلف االحتجاجات ال�سيا�سية واالجتماعية يف البالد ،وهو
بذلك ميتلك �أداة ا�ستثنائية �أخرى بخالف �سلطاته يف �إعالن حالة الطوارئ.
اجلدير بالذكر هنا �أن املادة امل�شار �إليها مقتب�سة من املادة  74يف د�ستور  ،1971ولكن بعد
�أن ُحذف منها �رضورة توجيه الرئي�س بيا ًنا �إىل ال�شعب ،و�إجراء ا�ستفتاء علي ما اتخذه من
يوما من اتخاذها ،وكذا �إلغاء الن�ص على عدم جواز حل جمل�س ال�شعب
�إجراءات خالل �ستني ً
يف �أثناء ممار�سة هذه ال�سلطات .وهو ما يعني عدم �إمكانية ممار�سة الرئي�س لهذه ال�صالحيات
دون احل�صول على موافقة ال�شعب يف ا�ستفتاء ر�سمي ،و�أن يكون ذلك يف ظل رقابة الربملان
املنتخب� .إن ن�ص 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
اال�ستبدادية!
لقد جتاهل الرئي�س حممد مر�سي منذ فوزه ،كما فعل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة،
مطالب الثورة بالإ�صالح الأمني ،و�إعادة هيكلة وزارة الداخلية ،والق�ضاء على الإفالت
من العقاب على االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان .وفيما �أ�صدر �إعالنه الد�ستوري مبقدمة
حاليا تدل على
توحي ب�أن ثمة
قرارا قد اُتخذ بتطهري م�ؤ�س�سات الدولة �إال �أن ال�سيا�سات املتبعة ً
ً
عدم وجود نية التطهري �أو الرغبة يف �إعادة الهيكلة لأي من م�ؤ�س�سات الدولة ،ويف هذا ال�سياق
ف�إن املنظمات املوقعة ُتبدي ده�شتها ال�شديدة من ا�ستمرار جتاهل مطالب الإ�صالح الأمني ،يف
ظل ا�ستمرار قوات ال�رشطة يف ا�ستخدام القوة املفرطة يف ف�ض االحتجاجات التي اندلعت منذ
إحياء للذكرى الأوىل ل�سقوط ع�رشات ال�شهداء
الأ�سبوع املا�ضي يف �شارع (حممد حممود) � ً
ومئات امل�صابني الذين راحوا �ضحية القمع الوح�شي لقوات الأمن .وذلك يف ظل �صمت مطبق
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من م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،برغم �سقوط �ضحايا وم�صابني جدد .وفيما ت�ؤكد املنظمات ا�ستهجانها
ال�شديد ال�ستمرار �سيا�سات الإفالت من العقاب على انتهاكات حقوق الإن�سان وقتل و�إ�صابة
حاليا يف �شارع حممد حممود واملناطق
املتظاهرين ،قبل و�أثناء وبعد الثورة ،وما يجري
ً
املحيطة به ،و�أن مثل هذا الإعالن الد�ستوري يف حقيقته لي�س �إن�صافًا للثورة �أو حلمايتها ،بل
هو مبثابة د�سرتة ل�سيا�سة الإفالت من العقاب وغياب لدولة امل�ؤ�س�سات والقانون.
املنظمات املوقعة
1 .1مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
2 .2املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
3 .3مركز ه�شام مبارك للقانون.
4 .4م�رصيون �ضد التمييز الديني.
5 .5م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة.
6 .6م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.
7 .7الربنامج العربي لن�شطاء حقوق الإن�سان.
8 .8االئتالف امل�رصى حلقوق الطفل.
9 .9اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية.
1010جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء..
1111ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.
1212املجموعة املتحدة ،حمامون وم�ست�شارون قانونيون.
1313املركز العربي ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماة.
1414املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
1515مركز �أندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�ضة العنف.
1616مركز حابي للحقوق البيئية.
1717مركز ق�ضايا املر�أة امل�رصية.
1818مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية – �أكت.
1919املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائي.
2020املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.
2121امل�ؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.
2222نظرة للدرا�سات الن�سوية.
2323املركز امل�رصي حلقوق املر�أة.
رواق عربي العدد 63

وثيقة

213

ً
ً
د�ستوريا
إعالنا
قرارات رئي�س اجلمهورية لي�ست �
بل قرارا �إداريا خمالفا للقانون
منظمات حقوق الإن�سان تطعن على الإعالن
الد�ستوري �أمام الق�ضاء الإداري
(بيان �صحفي)

وثائق

 24نوفمرب 2012

�أقامت  25منظمة حقوقية م�رصية �صباح اليوم دعوى ق�ضائية
مبحكمة الق�ضاء الإداري ،للمطالبة ب�إلغاء قرار رئي�س اجلمهورية
واخلا�ص ب�إ�صداره �إعالن د�ستوري جديد يف  21نوفمرب اجلاري،
وب�صفة عاجلة وقف تنفيذ القرار .وطالبت الدعوى رقم  ٩٢٥٢ل�سنة
٦٧ق بتحديد �أقرب جل�سة ممكنة لنظر الطعن املقام �أمام الدائرة الأوىل
باملحكمة (احلقوق واحلريات العامة).
ا�ستندت املنظمات �إىل �أن قرار رئي�س اجلمهورية ال يعد �إعالن ًا
د�ستوري ًا وفق ًا للمبادئ امل�ستقرة يف �أحكام املحكمة الإدارية العليا واملحكمة
الد�ستورية العليا ،بل ي�شكل يف حقيقة الأمر قرار ًا �إداري ًا يخ�ضع لرقابة
الق�ضاء الإداري ،خا�صة �أن الرقابة الق�ضائية التي تبا�رشها املحاكم
على اختالف والياتها جتد �أ�سا�سها ك�أ�صل عام يف مبد�أ ال�رشعية و�سيادة
القانون وخ�ضوع الدولة له.
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�أ�ضافت الدعوى �إن قرار رئي�س اجلمهورية مل يت�ضمن ن�صو�ص ًا تتعلق بطبيعة �أعمال
ال�سيادة امل�ستثناة من رقابة الق�ضاء ،وهي تلك املتعلقة بنظام احلكم �أو �إدارة الدولة ال�سيا�سية،
و�إمنا ت�ضمن «جملة �أحكام ا�ستبدادية نالت من ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،و�أهدرت �سيادة
القانون باعتباره �أ�سا�س ًا للحكم ،وعطلت احلق يف ولوج طريق التقا�ضي بتح�صني كل �أنواع
الأعمال ال�صادرة عن رئي�س ال�سلطة التنفيذية وب�أثر رجعي مبن�أى عن الرقابة الق�ضائية ،كما
�أهدرت مبادئ العدالة اجلنائية واملحاكمات املن�صفة ،وتدخلت يف �شئون العدالة مبنع اجلهات
الق�ضائية من ا�ستكمال دعاوى منظورة �أمامها».
وذكرت الدعوى �أن رئي�س اجلمهورية ب�إ�صداره القرار املطعون عليه قد قب�ض على جميع
�سلطات الدولة ،فهو الرئي�س الأعلى لل�سلطة التنفيذية عن طريق االنتخاب ،ومعه زمام
ال�سلطة الت�رشيعية نتيجة ل�رضورة قائمة حا�صلها غياب جمل�س ال�شعب املنحل ،وبالإ�ضافة �إىل
ال
ذلك فقد ن�صب رئي�س اجلمهورية من نف�سه �سلطة ت�أ�سي�سية ب�إ�صداره مثل هذا الإعالن ،ف�ض ً
عن قيامه بتقوي�ض دعائم ال�سلطة الق�ضائية مبا يهدم ا�ستقالليتها ،وذلك بحجب واليتها تارة،
وبالتدخل يف �شئونها ،والت�سلط على ق�ضائها تارة �أخرى.
�إن جممل الأحكام التي ورد بها هذا العمل امل�سمى من ِق ّبل ُم�صدره ب�إعالن د�ستوري تف�صح
عن خروج �سافر على احلقوق واحلريات الد�ستورية واملبادئ الأ�سا�سية الرا�سخة وامل�ستقرة يف
�ضمري املواطنني امل�رصيني ،كما �أن �إ�صداره بالإرادة املنفردة ي�شكل افتئات ًا بواح ًا على ال�سيادة
ال�شعبية ،التي هي م�صدر كل ال�سلطات.
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املنظمات املوقعة
 .1الربنامج العربي لن�شطاء حقوق الإن�سان.
 .2اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية.
 .3ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.
 .4امل�ؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين.
 .5امل�ؤ�س�سة امل�رصية للنهو�ض ب�أو�ضاع الطفولة.
 .6املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
 .7املجموعة املتحدة ،حمامون وم�ست�شارون قانونيون.
 .8املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
 .9املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائي.
 .10املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.
 .11جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.
 .12دار اخلدمات النقابية والعمالية.
 .13م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة.
 .14م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.
 .15م�ؤ�س�سة ق�ضايا املر�أة امل�رصية.
 .16جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.
 .17مركز �أندل�س درا�سات الت�سامح ومناه�ضة العنف.
 .18مركز الأر�ض حلقوق الإن�سان.
 .19مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
 .20مركز الندمي لت�أهيل �ضحايا العنف والتعذيب.
 .21مركز حابي للحقوق البيئية.
 .22مركز دعم و�سائل االت�صال املالئمة.
 .23مركز ه�شام مبارك للقانون.
 .24م�رصيون �ضد التمييز الديني.
 .25نظرة للدرا�سات الن�سوية.
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املحكمة الد�ستورية العليا مدافع عن حقوق الإن�سان..
�أم �أداة فى �أيدي نظام مبارك وفلوله؟
(ورقة موقف)

وثائق

 14يناير 2013

ت�ست�أنف املحكمة الد�ستورية العليا عملها غ ًدا ،بعد نحو �ستة �أ�سابيع
من التوقف اال�ضطراري عن عملها ،ب�سبب فر�ض �أن�صار التحالف
ال على املحكمة؛ ملنعها من عقد جل�ساتها
ال�سيا�سي احلاكم
ح�صارا متوا�ص ً
ً
التي كانت �ستنظر خاللها يف مدى د�ستورية قانون انتخابات جمل�س
ال�شورى واجلمعية الت�أ�سي�سية لو�ضع الد�ستور.
َتوا�صل هذا احل�صار و�سط تواط�ؤ جميع م�ؤ�س�سات الدولة التنفيذية
والت�رشيعية ،مبا يف ذلك رئا�سة اجلمهورية ووزارتا الداخلية والعدل،
�إال من ت�رصيحات �صحفية ال تربئ � ًأيا منهم من �شبهة التواط�ؤ يف منع
املحكمة من االنعقاد .خالل فرتة احل�صار كانت اجلمعية الت�أ�سي�سية قد
�أنهت عملها ،وجرى اال�ستفتاء بتعجل مريب على الد�ستور املقرتح،
دون توفري حد �أدنى من الوقت الالزم للحوار املجتمعي ،بل حتى
للحوار بني اخلرباء املتخ�ص�صني.
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عرفت م�رص قبل الثورة “ترزية القوانني” ،ه�ؤالء الذين يقومون “بتف�صيل القوانني”
ال ملهمة
ؤخرا “ترزية الد�ساتري” .فقد جاء الد�ستور اجلديد مكم ً
وف ًقا لرغبة احلكام ،وعرفت م� ً
حما�رصي املحكمة الد�ستورية العليا ،حيث جرى االقت�صا�ص من هيئتها ،بن�ص د�ستوري
ويخ�ضع ت�شكيلها لو�صاية رئي�س اجلمهورية،
مف�صل
خ�صي�صا ليطيح بنحو  %40من قوامهاُ ،
ً
أ�سا�سا منذ ن�ش�أتها ،ورغم ذلك ف�إنها ا�ستطاعت �أن ت�صدر
كما ينتق�ص من �صالحياتها املنتق�صة � ً
أحكاما مهمة حمرجة للنظام ال�سابق وداعمة حلقوق الإن�سان والدميقراطية.
� ً
جرى التمهيد لهذه االعتداءات املتوالية على املحكمة الد�ستورية العليا بحملة �سيا�سية يف داخل
البالد وخارجها ،تقدمها بو�صفها هيئة يديرها رجال الرئي�س ال�سابق ح�سني مبارك ،و�أنها
كانت �أداة يف يد نظامه ،و�أنها ت�ستهدف ب�أحكامها –بعد الثورة– تقوي�ض الثورة ،وامل�ساعدة
على �إعادة النظام القدمي .ومل تفلت من �سهام هذه احلملة الكاذبة هيئات ق�ضائية �أخرى مثل
جمل�س الدولة.

من املفارقات �أن �إعالم نظام مبارك كان يتهم الهيئات الق�ضائية امل�رصية مبواالة جماعة
الإخوان امل�سلمني ،ب�سبب ف�شل مبارك يف �إدانة قيادات و�أع�ضاء اجلماعة من خالل الق�ضاء
الطبيعي ،فلج�أ �إىل املحاكم الع�سكرية ،التي كانت الو�سيلة الوحيدة ملحاكمة و�سجن قيادات
اجلماعة.
بعد �أن تولت احلكم كان من املفرت�ض �أن توجه جماعة الإخوان امل�سلمني انتقامها �صوب
الق�ضاء الع�سكري ،وتكرم الق�ضاء الطبيعي ،ولكن ما حدث هو العك�س ،فقد وجه الإعالن
الد�ستوري يف نوفمرب املا�ضي �رضبة قا�صمة للق�ضاء الطبيعي ،بينما �صارت حماكمة املدنيني
�أمام الق�ضاء الع�سكري –بف�ضل ترزية الد�ساتري اجلدد– مكفولة بن�ص الد�ستور للمرة الأوىل
يف تاريخ الد�ساتري امل�رصية!!
ال يف ظل نظام مبارك ،ولكنه
هذا ال يعني �أن الق�ضاء امل�رصي كان يتمتع با�ستقالله كام ً
ن�سبيا ،وكان من املفرت�ض بعد الثورة تعزيز ذلك اال�ستقالل ،مبا يف ذلك تعزيز
كان ا�ستقال ً
ال ً
دور املحكمة الد�ستورية العليا وا�ستقالليتها ،ولي�س تقوي�ضه برعاية بع�ض �أبرز ق�ضاة ما كان
يعرف با�سم “تيار ا�ستقالل الق�ضاء”.
تاريخا م�رشفًا يف دعم التغيري املطرد ،الذي جت�سد
متتلك املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رص
ً
يف عدد من الأحكام التاريخية ل�صالح الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،ومن ال�رضوري و�ضع
املحكمة الد�ستورية العليا يف �سياقها التاريخي لفهم دورها يف �إ�صالح النظام الق�ضائي امل�رصي،
[]1
وفى و�ضع �سوابق قانونية تعزز الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
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دائما على حقوق امل�شاركة ال�سيا�سية من خالل �إلغاء بع�ض
�أكدت املحكمة الد�ستورية العليا ً
القوانني التي كانت تحَ ِ ّد من امل�شاركة ال�سيا�سية يف مواجهة مبارك ونظامه .وفى �أحكامها
املبكرة ،على �سبيل املثال� ،أباحت املحكمة لعدد من رموز املعار�ضة العودة �إىل مبا�رشة
حقوقهم ال�سيا�سية وذلك يف حكمني �صدرا يف عامي  ]2[1986و ]3[1987حيث وجدت املحكمة
�أن املادة  4والبند �أ من املادة  5من القانون  33ل�سنة 1978ب�ش�أن حماية اجلبهة الداخلية
وال�سالم االجتماعي ،قد قيدتا حق امل�شاركة ال�سيا�سية على خالف الد�ستور ،لذا ق�ضت املحكمة
بعدم الد�ستورية .وفى عامي  1990 ،1987ق�ضت ب�أن قوانني انتخاب جمل�س ال�شعب غري
د�ستورية ،مما ا�ستتبع حل املجل�س مرتني .انطال ًقا من هذين احلكمني جاء احلكم بحل الربملان
تع�سفيا.
حكما
ً
يف يونيو  ،2012والذي اعتربه البع�ض ً

ب�رصف النظر عن الوقت الق�صري الذي ا�ستغرقه �إ�صدار احلكم الأخري ف�إن املحكمة
الد�ستورية العليا يف واقع الأمر كانت تتبع فقط �سوابقها الق�ضائية ،طاملا وجدت �أن قانون
االنتخابات غري د�ستوري ،و�أنه من غري اجلائز �أن ي�سمح امل�سئولون عن االنتخابات لأع�ضاء
حزب �سيا�سي بالرت�شح على املقاعد املخ�ص�صة للم�ستقلني .وقد جل�أت املحكمة الد�ستورية للقاعدة
القانونية نف�سها يف حكمني لها يف � 1989أديا �إىل �إجراء �إ�صالحات مماثلة يف نظام االنتخابات
للمجال�س املحلية ،مبا ال يق�رص حق الرت�شح لع�ضوية املجال�س ال�شعبية املحلية على املنتمني �إىل
[]4
الأحزاب ال�سيا�سية.
حكما ي�ؤكد على الإ�رشاف الق�ضائي
يف عام � ،2000أ�صدرت املحكمة الد�ستورية العليا
ً
الكامل على انتخابات جمل�س ال�شعب .وذلك حني ق�ضت بعدم د�ستورية املادة  24من القانون
 73ل�سنة  1956ب�ش�أن مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية ،وذلك لأنها كانت ت�سمح ملوظفي القطاع
العام بالإ�رشاف على مراكز االقرتاع ،برغم �ضمان املادة  88من الد�ستور �أن “تتم عملية
[]5
قانونيا
أ�سي�سا
ً
االقرتاع حتت �إ�رشاف �أع�ضاء من هيئة ق�ضائية” .وهو احلكم الذي يعترب ت� ً
ال عن �أنه �أ�سهم يف احلد من تدخل ال�سلطات التنفيذية يف العملية
النتخابات حرة ونزيهة ،ف�ض ً
االنتخابية ،وبالتايل جناح عدد �أكرب من مر�شحي الإخوان امل�سلمني يف االنتخابات .وهو ما
دفع نظام مبارك يف  2007لتعديل املادة  88من الد�ستور ،كي يتمكن من التمل�ص من حكم
املحكمة الد�ستورية العليا املف�رسة لها ،والذي ُيلزمه بالإ�رشاف الق�ضائي الكامل.

قاومت املحكمة الد�ستورية العليا حماوالت نظام مبارك حل�صار حرية ال�صحافة ب�إ�صدار
عدد من الأحكام املهمة لتعزيزها .على �سبيل املثال ،يف عام � ،1993ألغت املحكمة الد�ستورية
العليا مادة يف القانون اجلنائي تتعلق بق�ضايا ال�سب والقذف .وبهذا الإجراء �أكدت املحكمة
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كون �أ�سا�سي يف �أي نظام
الد�ستورية العليا �أن حرية التعبري ت�ستحق حماية خا�صة ،كما �أنها ُم ِّ
بناء على دعوة �أقامها حزب العمل (الإ�سالمي) يف عام  1995قامت
دميقراطي .كذلك ً
املحكمة الد�ستورية العليا ب�إلغاء الفقرة الثانية من ن�ص املادة  15من قانون الأحزاب ال�سيا�سية
رقم  40ل�سنة  ،1977والتي كانت تتعلق بامل�سئولية اجلنائية لرئي�س احلزب عما ين�رش يف
�صحيفة احلزب[ .]6كما وجدت املحكمة الد�ستورية العليا �أن البند (ب) من املادة  17من القانون
 159ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�رشكات ذات امل�سئولية املحدودة ،مادة غري د�ستورية ،لأنها تنتهك
حرية ال�صحافة ،وذلك ال�شرتاطها �رضورة احل�صول على املوافقة امل�سبقة ملجل�س الوزراء قبل
ت�أ�سي�س ال�رشكات املُ�ص ِدرة لل�صحف[.]7
دعمت املحكمة الد�ستورية العليا حقوق حرية التنظيم يف مواجهة حماوالت نظام مبارك
لقمع تلك احلقوق وال�سيطرة عليها .على �سبيل املثال ،يف عام  ،1994حكمت بعدم د�ستورية
البند  6من املادة  2من القانون  73ل�سنة  1973ب�ش�أن انتخاب ممثلي العمال يف جمال�س �إدارات
عددا من مواد الد�ستور امل�رصي الذي
القطاع العام .ووجدت املحكمة �أن هذه املواد تنتهك ً
يكفل حق التجمع وحرية التعبري .وفى عام � ،2000أبطلت املحكمة الد�ستورية العليا القانون
رقم  153ل�سنة  1999اخلا�ص باجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية  .و�أكدت يف حيثيات حكمها
�أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين “هي وا�سطة العقد بني الفرد والدولة� ،إذ هي الكفيلة باالرتقاء
[]8
ب�شخ�صية الفرد ب�صفته القاعدة ال�سيا�سية يف بناء املجتمع”.
أي�ضا حكمت بعدم د�ستورية بع�ض مواد قانون الت�رشد واال�شتباه[ ،]9والذي
يف عام ً � 1993
“ي�شتبه فيه” وف ًقا لقواعد غري من�ضبطة قانو ًنا .وهو القانون الذي
�أجاز القب�ض على �أي �شخ�ص ُ
تجُ رى يف الأ�شهر الأخرية حماولة �إحيائه من جديد بزعم “حماية الثورة”!
�أكدت املحكمة الد�ستورية العليا على احلقوق ال�شخ�صية من خالل حماية حق الزوجة يف
ق�ضائيا[ .]10وفى الدفاع عن حق املر�أة يف اخللع دون موافقة زوجها ،وجدت
طلب الطالق
ً
املحكمة �أن ال�رشيعة الإ�سالمية �صمتت عن هذا الأمر ،لذلك �أتاحت حرية الت�رصف القانوين
بو�سائل تخدم م�صالح الطرفني[ .]11بينما ووجه هذا احلكم بالتحدي من الإ�سالميني� ،إال �أن
املحكمة وقفت بحزم �إىل جانبه.
هذه جمرد �أمثلة قليلة من كثري ،لكنها كافية لتو�ضيح دعم املحكمة الد�ستورية العليا
للدميقراطية وحلقوق الإن�سان ،وحتديها من وقت لآخر للطبيعة ال�سلطوية لنظام مبارك،
وبالتايل دعمها ب�شكل غري مبا�رش ملهمة حركة حقوق الإن�سان يف م�رص ،يف الدفاع عن حقوق
وحريات امل�رصيني.
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املراجع
[ ]1ملزيد من التفا�صيل برجاء الرجوع �إىل:

العدالة الد�ستورية يف م�رص :ال�سيا�سة تقابل العدالة (الن�سخة الفرن�سية)–

ناتايل برينارد– موجريون–  –2003برويان ببلجيكا ،ومركز

الدرا�سات والتوثيق االقت�صادي والقانوين واالجتماعي– �سيديج.

الق�ضاة والإ�صالح ال�سيا�سي (الن�سخة العربية) تقدمي وحترير نبيل عبد
الفتاح– مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

الق�ضاة والإ�صالح ال�سيا�سي (الن�سخة الإجنليزية) يف م�رص– تقدمي وحترير

ناتايل برينارد– موجريون– اجلامعة الأمريكية بالقاهرة – .2008

دولة القانون يف الوطن العربي :املحاكم يف م�رص ويف اخلليج (الن�سخة
الإجنليزية)– ناثان براون -جامعة كامربيدج– .1997

[ ]2جل�سة  21يونيو  ، 1986طعن رقم  56ل�سنة  6ق�ضائية.
[ ]3جل�سة � 4أبريل  ،1987طعن  49ل�سنة  6ق�ضائية.

[ ]4جل�سة � 15أبريل  ،1989الق�ضية رقم  14ل�سنة  8ق�ضائية.
[ ]5جل�سة  8يوليو  ،2000طعن رقم  11ل�سنة  13ق�ضائية.
[ ]6جل�سة  3يوليو  ،1995طعن رقم  25ل�سنة  16ق�ضائية.
[ ]7جل�سة  5مايو  ، 2001طعن رقم  25ل�سنة  22ق�ضائية.

[ ]8جل�سة  3يونيو  ،2000طعن رقم  153ل�سنة  21ق�ضائية.
[ ]9جل�سة  2يناير  ،1993طعن رقم  3ل�سنة  19ق�ضائية.

[ ]10جل�سة  5يوليو  ،1997طعن رقم  82ل�سنة  17ق�ضائية.

[ ]11جل�سة  15دي�سمرب  ،2002طعن رقم  201ل�سنة  23ق�ضائية.
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يتعني على رئي�س اجلمهورية اتخاذ خطوات فورية
لوقف انزالق البالد نحو حرب �أهلية
(بيان �صحفي)

وثائق

 6دي�سمرب 2012

تعرب منظمات حقوق الإن�سان املوقعة على هذا البيان عن قلقها العميق
�إزاء ما ت�شهده البالد من تطورات مت�سارعة تدفع بها �إىل حافة االحرتاب
الأهلي ،الذي بدت نذره �أم�س بحرب ال�شوارع و�أعمال العنف املتبادل
يف حميط الق�رص الرئا�سي ،وامتد �إىل عدد من املحافظات ،وذلك عندما
�أقدمت جماعة الإخوان امل�سلمني على حتري�ض �أن�صارها ملهاجمة املعت�صمني
�أمام الق�رص الرئا�سي ،والراف�ضني للإعالن الد�ستوري ال�صادر يف 22
نوفمرب املا�ضي ،وقرار الرئي�س بالدعوة لال�ستفتاء على م�رشوع الد�ستور
اجلديد منت�صف ال�شهر اجلاري.
�أطلقت جماعة الإخوان امل�سلمني وقادتها دعوات ملواجهة املعار�ضني
بيوم كامل على الأقل ،فكان من املتوقع
�أمام ق�رص االحتادية قبل الأحداث ٍ
�أن يقوم رئي�س اجلمهورية والأجهزة الأمنية املعنية باتخاذ ما يلزم من
خطوات و�إجراءات لقطع الطريق على الكارثة التي جرت بالأم�س،
وحماية الأرواح واملمتلكات� ،إال �أنهم التزموا ال�صمت التام ،واختفى
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متاما �أي وجود للدولة بجميع م�ؤ�س�ساتها وم�سئوليها ،مف�سحةً املجال ال�ستخدام العنف يف ت�صفية
ً
اخلالفات ال�سيا�سية.
�إن ما حدث بالأم�س ي�ستدعي حتقيق جاد حول مالب�ساته و�أ�سبابه ،كما يتعني �أن تكون
امل�سئولية الأوىل جلهات التحقيق هي التوجه لكبار امل�سئولني يف الدولة ،ال�ستخال�ص الدوافع
وراء ترك الأمور حتى تتفاقم ،مما �أ�سفر عن وقوع الكارثة� ،إال �أن ما تقوم به جهات التحقيق
بق�رص التحقيقات على بع�ض املقبو�ض عليهم يف الأحداث هو اختزال للكارثة التي جرى الإعداد
جهارا وعل ًنا ،وتر�سيخ ل�سيا�سة الإفالت من العقاب.
لها
ً
هناك م�سئولية �سيا�سية ،و�أخرى جنائية يف هذه الأحداث عن ت�أمني حياة املواطنني
وممتلكاتهم ،يتحملها يف املقام الأول كبار امل�سئولني يف الدولة .كما يتعني على جهات التحقيق �أن
تعرف م�صادر الأ�سلحة النارية امل�ستخدمة بالأم�س ،وكيف مت ا�ستخدامها على مر�أى وم�سمع من
قوات الأمن املوجودة يف حميط ق�رص االحتادية.

�إن املنظمات املوقعة ت�ؤكد �أن ما ت�شهده البالد من بوادر االنزالق نحو حرب �أهلية حمتملة
متاما قنوات احلوار يف املجتمع،
يعد النتيجة املنطقية �إزاء الت�شبث ب�سيا�سات وقرارات �أغفلت ً
أبوابا وا�سعة على جحيم العنف ،كو�سيلة حل�سم �أمور �أ�سا�سية حول تطور البالد مل
وبالتايل فتحت � ً
جتد جما ًال حل�سمها بو�سائل ال�سيا�سة واحلوار والتفاو�ض ،ويف مقدمتها عملية و�ضع د�ستور ،يعرب
ب�صورة متوازنة عن ر�ؤى خمتلف �أطياف املجتمع ،ال عن غلبة فريق �أو تيار �سيا�سي بعينه.
فورا مب�سئولياته من
وت�شدد املنظمات املوقعة على �رضورة �أن ي�ضطلع رئي�س اجلمهورية ً
�أجل درء املخاطر التي تهدد ال�سلم الأهلي ،وذلك باتخاذ قرارات فورية تهيئ املناخ حلوار وطني
متكافئ للخروج من هذا املنعطف اخلطري ،وهو ما يقت�ضي:
�أوالً :فتح حتقيقات حول امل�سئولية ال�سيا�سية واجلنائية عن الأحداث الكارثية التي وقعت
بالأم�س يف حميط ق�رص االحتادية.
ثان ًيا� :إلغاء الإعالن الد�ستوري الذي �أ�صدره رئي�س اجلمهورية يف  22نوفمرب.

ثال ًثا :الإيقاف الفوري ملختلف الإجراءات والرتتيبات املت�صلة باال�ستفتاء على م�سودة الد�ستور
اجلديد ،مبا يف ذلك �إجراءات الت�صويت للم�رصيني يف اخلارج والتي يفرت�ض �أن تبد�أ يف الثامن
من دي�سمرب اجلاري.
رابعا :ت�شكيل هيئة ت�أ�سي�سية جديدة لو�ضع د�ستور يراعي يف ت�شكيلها التمثيل املتكافئ ملختلف
ً
�أطياف املجتمع ،وحتظى بح�ضور بارز خلرباء القانون الد�ستوري وخرباء حقوق الإن�سان.
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املنظمات املوقعة

 .1مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
 .2الربنامج العربي لن�شطاء حقوق الإن�سان.
 .3اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية.
 .4جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء.
 .5دار اخلدمات النقابية والعمالية.
 .6ال�شبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.
 .7م�ؤ�س�سة املر�أة اجلديدة.
 .8م�ؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.
   .9املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�صية.
 .10جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان.
 .11مركز الأر�ض حلقوق الإن�سان.
 .12املركز امل�رصي حلقوق املر�أة.
.13مركز �أندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�ضة العنف.
 .14مركز حابي للحقوق البيئية.
 .15مركز ه�شام مبارك للقانون.
 .16مركز و�سائل االت�صال املالئمة من �أجل التنمية (�أكت)
 .17م�رصيون �ضد التمييز الديني.
 .18املنظمة العربية للإ�صالح اجلنائي.
 .19املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.
 .20نظرة للدرا�سات الن�سوية.
 .21املركز امل�رصي للحقوق االقت�صادية والإجتماعية.
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