ضذ ؤلاسهاب
ل ظبيل لالظحقشاس بذون احترام حقوق ؤلانعان
نص مذاخلة بهي الذين حعن مذيش مشكض القاهشة لذساظات حقوق ؤلانعان أمام لجنة حقوق ؤلانعان بالبرإلاان ألاوسوبي
في جلعة  82مايو  - 8102بشوكعل -بلچيكا
( جلعة ثبادل آلاساء والحقيمات حول حالة حقوق ؤلانعان في مصش -البرإلاان ألاوسوبي -مايو )8102
أعل ننن ألاظ ننبو اإلااض ن ي اثح نناد ط ننالب كلي ن الهنذظ ننة بجامع ننة ع ن ن ؼ ننمغ اظ ننحقالح اححجاج نا عل نني مقح ننل الطال ن إظ ننالم
عطيطو علي أيذي قوات ألامن اإلاصشية .كاند وصاسة الذاخلية اإلاصشية قذ ادعد في بيان لها أن "إظالم" كان من اإلاتهمن ن
بمقحل العقيذ وائل طاحون فني ابشينل  8102وانن خنالل هشوبن واخحفائن فني صنرشاء أحنذ ضنوايي القناهشة لقني مصنشع
أرناء ثبادل إطالق الن ران بين وب ن قوات ألامن إل أن صمالء وأظاثزة "إظالم" بالكلينة أكنذوا أنن ثن اقحيناده أرنناء خشوجن
من الرشم الجامعي بواظطة مجهول ن بعذ أدائ لمححان نهاية العام كما أؼاسوا أن وفي أرناء امححان نهاية العام دخل
لقاعننة الامححانننات أحننذ مننو في الكليننة ومع ن سجننل مجهننول اطل ن عل ن البطاقننة الصخصننية للطال ن ر ن اصننطحب  -عق ن
انته نناء الامحح ننان -إلن ن خ نناس الجامع ننة وانقطع نند أخب نناسه حتن ن ص ننذس بي ننان وصاسة الذاخلي ننة ف نني الي ننوم الح ننالي معلنن نا مقحلن ن
لؼتراك في اغحيال العقيذ وائل طحون.
يحمننل هننزا الرننادذ إؼنناسة بليغننة إلنني ثحننول مصننش إل ن جمهوسيننة للخننو غابنند عنهننا الحواصنننات العياظ نة وأصننبحد ؤلاداسة
الرالية هي اإلاححكمة في مجشيات العملية العياظية دون معاسضة ثزكش ثواج منظومة العذالة عملية جعييغ ممنهجة
وأص ننبحد خاض ننعة لشغب ننات ألاجه ننضة ألامني ننة فض ننال ع ننن جعطي ننل(غ ننر معل ننن) للنص ننو والض ننمانات الذظ ننحوسية الت نني ي ننح
انتهاكها بؽكل يومي عل يذ العلطة الحنفيزية أو القضائية .كما أن الانحخابات البرإلاانينة ثن ؤلاعنالن عنهنا وثأجيلهنا أكثنر منن
مشة وغ ر معلوم ثاسيخ محذد إلجشائها.
فنني مقابلننة أجشاهننا اإلالن عبننذ هللا الثنناني ملن ألاسدن لؽننبكة "سن ي إن إن قننال" :إن النظننام العننوسي يعننذد ضننشباث للجمين
فيم ننا ع ننذا ثنظ نني الذول ننة ؤلاظ ننالمية ف نني العن نشاق والؽ ننام ألن النظ ننام الع ننوسي ف نني أم ننغ الراج ننة لوج ننود مث ننل ه ننزه الق ننوة
اإلاحطشفة ليظهش أن هناك ما هو أظوء منن نظامن  ".لكنن منا أغفلن اإلالن عبنذ هللا فني مالحظحن هنو هنزا الخؽناب بن ن ظنلوك
النظنام العننوسي وظنلوك أنظمننة عشبينة أخننش منن بينهننا نظ ننرة اإلاصنشي .فباإلاثننل ينكنل النظننام اإلاصنشي بخصننوم العياظنني ن
منن جمين الحيناسات العياظنية العنلمية خوفنا منن اححماليننة نجناحه فني ثحقين ثأيينذ الؽنعيي كمنا ثحخنز ؤلاداسة الراليننة
من ؼعاس الرشب عل ؤلاسهاب وظيلة لضمان الحأييذ الؽعيي وضمان اظحمشاس صمد اإلاجحم الذولي علي انتهاكات حقنوق
ؤلانعان وكحجة إلصذاس ثشظانة من الخؽشيعات القمعية التي جعهل اظنتهذا اإلاعاسضنة العنلمية وثقمن القنو الليبرالينة
وؤلاظالمية علي حذا ظواء.

هزه ؤلاجشاءات ألامنية القمعية ضذ الححشكنات أو اإلاؽناسكات العنلمية للمصنشي ن فني اإلاجنال العنام قنذ أفنشصت وؼنكلد بيئنة
ظياظ ننية اصده ننش فيه ننا العنن ن وخلق نند فشاغ ننا ظياظ ننيا ظن نع اإلاحطشفن نون عل نني الف ننوس إلالئن ن  .ألام ننش ال ننزي ن ننح عنن ن سوا أكث ننر
للخطابننات العنيفننة بعننذ القحننل واإلاحاصننشة والهجننوم أو القننب عل ن ألاصننوات العاقلننة التنني جعننع إليجنناد مخننش ظياس ن ي
ظلمي .
يعحبننر مقحننل اإلاذافعننة عننن حقننوق ؤلانعننان ؼننيماء الصننبا علن يننذ قننوات الؽننشطة أرننناء مؽنناسكتها فنني معن رة ظننلمية لوضن
الضهنوس فنني ميننذان الححشيننش إحيناءا لننزكشي ؼننهذاء رننوسة ينننايش دلننيال واضننرا وظننافشا أخننش علنني ظياظننة القحننل بننذم بنناسد إلائننات
اإلاححج ن العلمي ن فضال عن أن ل ثح معاقبة أيا من مشثكيي ثل الجشائ بما في رل جشيمة مقحل  73سج ن داخل
ظننياسة ثننشحيالت سننجن أبننو صعبننل بعننذما ألقنند قننوات السننجن قنابننل الغنناص داخننل العننياسة ممننا أد إلن اخحننناق اإلاعنناج ن.
كمننا لن يحاظن أي معننئول ظياسن ي أو أمننني علنني اظننحخذام القننوة اإلاميحننة غ ننر اإلابننرسة والتنني أودت بحينناة مئننات اإلاصننشي ن
ول يعائل أحذ عن الحعزي اإلانهجي في السجون ومقاس الاححجاص والزي صاد من عذد الوفيات.
إنن ننا نخشن ن م ننن أن ثن ن دي ثلن ن اإلاماسظ ننات إلن ن ان ننضلق ال ننبالد للعنن ن والفوضن ن بؽ ننكل أظ ننش مم ننا يحخي ننل ال ننبع  .فكم ننا
جعحخذم الركومة ؤلاسهاب ومواجهة الجماعات ؤلاسهابية كمبرس لقم الرشيات ظحغزي ححما ثل اإلاماسظات ألامنية هزه
الجماعات التي لها وجود فعلي بمضيذ من اإلاحعاطف ن واإلاوال ن لها .
ؼننهذت مصننش انتهاكننات منهجيننة للر ن فنني اإلاحاكمننة العادلننة واإلانصننفة فانتهنند بع ن اإلاحاكمننات ألحكننام جماعيننة باإلعننذام
واإلا ب ننذ ألام ننش ال ننزي وص ننف خب نراء مع ننحقلون بمجل ننغ حق ننوق ؤلانع ننان ب نناألم اإلاحح ننذة ف نني بي ننان له ن ف نني م نناسط  8102بأن ن
“اظنتهضاء بالعذالننة" وسغن العننواس واإلاخالفننات القانونيننة الخط ننرة التني ؼننابد ثلن ألاحكننام الجماعيننة باإلعننذام فن ن بعضننها
يمك ننن أن ينحه نني إلن ن الحنفي ننز الفعل نني .ص ننذست أيض ننا أحكن ننام له ننا دوافن ن ظياظ ننية بالس ننجن لفتن نرات طويل ننة بحن ن مطن ننالب ن
بالذيمقشاطي ننة وم ننذافع ن وم ننذافعات ع ننن حق ننوق ؤلانع ننان كم ننا اظ ننحخذم القض نناء الر ننبغ الاححي نناطي إلا ننذد طويل ننة -دون
ثوجي ن اتهام ننات أو حت ن محاكم ننات -كن ننو م ننن الحنكي ننل والعق نناب بح ن معاسضن ن ن ظياظ نني ن .وإمعان ننا ف نني ثحط نني منظوم ننة
العذالننة فنني مصننش لجنئ العننيذ سئننيغ الجمهوسيننة إلن إصننذاس قنشاس بقننانون فنني أكحننوبش  8102بحوظنني وليننة القضنناء الععننكشي
ومنز هزا الحاسيخ مثل مئات اإلاذني ن أمام اإلاحاك الععكشية.
القانون الصادس م خشا بؽأن الكيانات ؤلاسهابية يعحبر أضنافة جذينذة للترظننة الخؽنشيعية القمعينة والنزي أعحمنذ علن لغنة
فضفاضة وغامضة جعهل وص أي شخص أو م ظعة باإلسهاب حت لو ل يثبد اسثكابه ألية أعمنال عنن أو انضنمامة
لجماعات معلرة مثل هزا القانون يعذ أنتهاكا للذظحوس وللتزامات مصش الذولية بموج اإلاعاهذات التي صذقد عليها.
فنني نفننغ الوقنند الننزي يؽننهذ فين القضنناء غينناب ثننام لالظننحقالل والرياديننة ممننا يؽن ر لنهينناس واضن إلانظومننة العذالننة ألامننش
الزي يجعل إسظاء دولة القانون أمشا معححيال عمليا .ففي  ٨٢أبشيل  ٨١٠٢أصذست اإلاحكمة ؤلاداسية العليا حكما يقض ي
ب حالننة مننو في وعمننال القطننا العننام للمعنناػ اإلابكننش إرا نظمننوا إض نشاب فنني جعنناس واض ن م ن الذظننحوس لكننن صننذس هننزا
الرك وفقا لحفع ر اإلاحكمة للؽشيعة ؤلاظالمية من وجهة نظشها.
ؼننهذت حقننوق النعنناء وألاقبننا ثحعننن نعننيي عل ن اإلاعننحو النظننشي إل أن ن وعل ن معننحو الحطبي ن الفعلنني لصال هننناك
انتهاكات واظعة لحل الرقوق.

يؽننهذ أيضننا الر ن فنني حشيننة الحجم ن العننلمي والر ن فنني حشيننة ثكننوين الجمعيننات ثشاج ن حنناد حي ن جعنناني أنؽننطة منظمننات
اإلاجحم اإلاذنيال ظيما اإلانظمات الرقوقية إل اإلاضيذ من القمن مثنل فنح الححقين منشة أخنش فني قضنية الحموينل ألاجنيني
التنني وسائهننا بواع ن ظياظننية ومن ن بعن مننن العننامل ن بحلن اإلانظمننات مننن العننفش هننزا باإلضننافة إل ن الرمننالت ؤلاعالميننة
اإلاوجهننة ضننذ منظمننات اإلاجحم ن اإلاننذني بغننش ثلوين ظننمعته وانتهنناء بالتهذيننذات اإلاوجهننة ألفشادهننا فيمننا يحعلن بعننالمته
وظالمة بيوته وأماكن عمله وقذسته علي العنفش .إر يمكنن القنول أنن العنام ن اإلانصنشم ن ؼنهذا هجنوم غ نر معنبوق علن
اإلا ننذافعات واإلا ننذافع ن ع ننن حق ننوق ؤلانع ننان وث ن الق ننب وس ننجن ع ننذد كب ننر م نننه فض ننال ع ننن مقح ننل أح ننذهن وه نني ؼ ننيماء
الصبا وهي الانتهاكات التي ل جؽهذها مصش منز ميالد حشكة حقوق ؤلانعان منز رالرة عقود
ف ننح ثقيي ننذ الر ن ف نني الحجم ن الع ننلمي بواظ ننطة ق ننانون قمع نني ص ننذس ف ني ن ننوفمبر  ٨١٠٢وعل ن أر ننشة ث ن ح ننبغ ع ننذد كب ننر م ننن
النؽنطاء واإلانذافع ن عننن حقنوق ؤلانعننان كمنا ثحعننش اإلاعاسضنة العياظننية إلن ضننغو ؼنذيذة وتهذيننذات معنحمشة فضننال
عنن اللجنوء إلن ثلوين العننمعة منن خننالل وظنائل ؤلاعنالم اإلاواليننة للركومنة ومحاصننشة والضنغ علن ؤلاعالمين ن اإلاعننحقل ن
َ
كمنا أن اإلاجننال العنام فنني مصنش فنني مشحلنة ؤلاغننالق الحننام .إر أصنب الخينناس الوحينذ أمننام الكث نرين -ومنننه عنذد مننن الفنننان ن أو
اإلاننذافع ن عننن حقننوق ؤلانعننان -إمننا البقنناء فنني مننناصله أو العننفش خنناس مصننش ألامننش الننزي أد إل ن ثصنناعذ دعنناو العمننل
العشي والعمل من خاس البالد بؽكل واظ .
مصننش آلان أبعننذ مننا ثكننون عننن الححننول الننذيمقشاطي فم ن الحأجيننل اإلاحكننشس لالنحخابننات البرإلاانيننة وثصنناعذ منننا الخننو
الننزي يمكننن أن ي ننذف ظياظننيون معاسض ننون و معننحقلون إل ن ؤلاع نشا ع نن خننو الانحخاب ننات البرإلاانيننة ويع نناعذ فنني رل ن
غياب الضمانات الذنيا إلجشاء انحخابات حشة ونضيهة في اإلاعحقبل يصب الرذ ألادنى إلمكانية إجشاء انحخابات حشة ونضيهة
فنني أي وقنند غائبننا حتن الانحخابننات النقابيننة ثن ثأجيلهننا ألجننل غ ننر معننمي .ألامننش الننزي يشسن فعليننا لركن الفننشد فنني غينناب أي
ثواصن ظياس ي وثضائل فش جود محاظبة للعلطة الحنفيزية.
لن يقابننل الحضننرية بننالرقوق والرشيننات ألاظاظننية لألفنشاد أي ثحعننن ملرننو فنني الاحننوال الاقحصننادية كمننا أنن ل يوجننذ أي
م ؼننش عل ن إدعنناء الركومننة أن الانعنناػ الاقحصننادي ظنني دي إل ن اظننحقشاس الوض ن العياس ن ي .ف نال يوجننذ فنني مصننش حت ن آلان
ظو انتهاكات واظعة لرقوق الانعان ثحد معم مكافحة ؤلاسهاب وثحقي الاظحقشاس الزي ل يأجي.
وفي هزا الصذد ن كذ عل أن فكشة وجود دولة صاسمة غ ر ديمقشاطية لكنها معحقشة وقوية وجعيطش عل أساضنيها كفاعنل
سئيسن ي فنني اظنحقشاس اإلانطقننة هني فكننشة وهمينة ل وجننود لهنا .فثننوسات الشبين العشبنني ليعند هنني العنب فنني حالنة الفوضن التنني
جؽنهذها اإلانطقنة آلان بنل جغيين الرشينات ثحند منضاع “الاظنحقشاس” هنو منا أد إلن غيناب الاظنحقشاس فأصنب وجنود الذولنة
فنني حننذ راثن معننش للخطننش مثلمننا الوضن فنني ظننوسيا وليبيننا والعنشاق فضننال عننن غينناب اإلا ظعننات الذيمقشاطيننة والتنني ثن
ثقويضها عل مش عقود طويلة بفعل العلطات اإلاعخبذة في العشاق وظوسيا وليبيا واليمن وأيضا مصش.
أخ را ل يوجذ مجال لالخحياس ب ن مكافحة الحطش العني واحترام حقوق ؤلانعان فهزا أقنشب إلن الاخحيناس بن ن ثحقين
اظننحقشاس علن اإلاننذ القصن ر وإن أنحهن بكننواسذ وبن ن ثحقين اظننحقشاس دائن علن اإلاننذ البعيننذ .إر لننن يكننون هننناك حننل علن
اإلاذ القشي أو انحصاس عل الحطش العني في مصش وغ رها إل عن طشي دساظة أظباب وجزوسه التي أدت إل انخؽاسه
بما في رل دساظة وثحليل الخطاب الذيني الزي يح عل العن ويعحوي في رل خطاب اإلا ظعات الذينية الشظنمية
أو خطاب الجماعات اإلاحطشفة.

منننز عننام  ٨١٠٠أدع ن الاثحنناد ألاوسوبنني أن ن لننن يغ ن الطننش مننشة أخننش عننن انتهاكننات حقننوق ؤلانعننان وأن ن ملتننزم بننالقي
ألاوسوبية واليوم نخعائل إل أي مذ ثحك ثل القي ظياظات الاثحاد ألاوسوبي آلان؟ لقذ سحبنا بعذد كب ر منن البياننات
الصادسة من الاثحاد والتي ثنحقذ انتهاكات حقوق ؤلانعان إل أن ثل البيانات لألظ ل ثننعكغ علن العياظنات الفعلينة
لالثحاد ألاوسبي آلان.

