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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حلقوق �لإن�سان.  

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

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

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

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

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

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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ظل ال�سعي لت�سكيل جمتمعات تتمتع باحلرية والدميقراطية وحترتم حقوق الإن�سان، حلًما 

يراود �سعوب العامل العربي منذ عقود، التزمت خاللها ال�سمت -معظم الوقت- ومل تخرق 

هذا اللتزام اإل يف مرات قليلة، بدت ك�رصخات متقطعة من اأمل ال�ستبداد وانتهاك احلقوق 

ممهدة  اأمامها  الطريق  البليدة  النظريات  بع�س  وجدت  ال�سمت؛  اأمد  طال  وملا  والكرامة. 

اأبواق  داأبت  وقد  العاملية،  ال�سيا�سة  مطابخ  ويف  الأكادميية،  الدوائر  يف  والنت�سار  للرواج 

النظم احلاكمة الديكتاتورية يف العامل العربي على ا�ستخدام تلك النظريات، واإبراز وت�سويق 

مقولتها، واإف�ساح املجال اأمام هيمنتها على املجال العام. لكن ما مل يدركه اجلميع اأن كل هذا 

مل يتمكن من روح الإن�سان العربي التي ظلت تتوق لالنعتاق من ربقة ال�ستبداد.

اأثبتت الثورات ال�سعبية يف تون�س وم�رص وليبيا واليمن و�سوريا، ف�سل النظريات الرائجة 

حول ا�ستثناء ال�سعوب العربية من الرغبة يف التمتع بالدميقراطية، واأن الإن�سان العربي لي�س 

مهياأ للن�سال من اأجل التمتع بحرياته وحقوقه الإن�سانية، ول حتى م�ستعًدا ملمار�ستها لو ُمنحت 

هذا العدد

مدير �لتحرير
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له. هو مل ُيخلق للدميقراطية، وهي مل ُت�سنع له حتًما. فالدميقراطية ب�ساعة لي�س عليها طلب 

بني املواطنني العرب املنهمكني يف �سيء واحد، اللهاث وراء لقمة العي�س، ول تعنيهم طبيعة 

النظام ال�سيا�سي الذي يحكمهم اأو �رصعيته. هكذا قال اخلرباء واأيدتهم نظم احلكم العربية، التي 

كانت ُتدير ماكينة القمع والف�ساد، وانتهاك حقوق الإن�سان باأق�سى طاقة لها، يف الوقت الذي 

الإن�سان  النزيهة، واحرتامها حلقوق  الطاغية، وانتخاباتها  �سعبيتها  باحلديث عن  فيه  تت�سّدق 

والدميقراطية!

اأن  لها  يكن  ومل   ،2011 عام  قبل  الغ�سب  طاقة  كامل  عن  العربية  ال�سعوب  ُتف�سح  مل 

عن  تف�سح  ل  فال�سعوب  والتغيري.  بالإ�سالح  مطالبات  اأو  حمدودة  احتجاجات  عرب  تفعل، 

غ�سبها اإل عرب فعل واحد، الثورة. ان�ساقت النظم واحلكومات وراء احتقارها للمواطنني، 

قت اأكذوبتها حول عدم قابلية ال�سعوب للغ�سب والثورة، اإىل اأن اندلعت الثورة ال�سعبية  و�سدَّ

يف تون�س، التي عانت لعقود من ال�ستبداد وقهر ال�سلطة وانتهاكات حقوق الإن�سان؛ فوهب 

الثوار التون�سيون لبلدهم ولبالدنا حياة جديدة، و�رصت بيننا وفينا روح الثورة.

بعد �سهور من بدء اندلع الثورات ال�سعبية العربية، جند اأن احل�سيلة، جناح �سبه كامل 

للثوار يف تون�س يف اإ�سقاط النظام احلاكم، وهروب الرئي�س ال�سابق خارج البالد، يف حني 

اأعوانه يف م�رص، الذين يخ�سعون  اإ�سقاط راأ�س النظام وبع�س  الثوار يف م�رص مهمة  اأجنز 

الآن ملحاكمات يف اتهامات، مل تتوفر لها الأدلة الوافية اأو الإرادة الكافية لتحقيقات جادة، فيما 

ل يزال الثوار ينا�سلون من اأجل هزمية بقايا اأركان النظام. ويف ليبيا انهارت دولة القذايف 

الذي لقي م�رصعه على اأيدي الثوار، فيما اأ�سبح �سقوط ع�رصات ال�سهداء طق�ًسا يومًيا يوؤديه 

الثوار يف �سوريا، التي تلوح يف اأفق ثورتها نذر الولوج اإىل دوامات ال�رصاع امل�سلح واحلرب 

الأهلية.

اأمام الثورات العربية اختبارات  وعلى الرغم من كل الجنازات والإخفاقات؛ فما زال 

وبذلت  اإجنازها،  اأجل  من  قامت  التي  الأهداف  حتقيق  على  قدرتها  لإثبات  �ساقة  وحتديات 

ال�سعوب يف �سبيلها ت�سحيات عظيمة، ل ينبغي لها اأن تذهب هدًرا. اإن الفرتات النتقالية التي 

تخو�سها الآن تون�س وم�رص وليبيا، ل تعني اأن مهمة الثورة قد اكتملت، اأو اأنها �ستنجح يف 

التحول الدميقراطي وتعزيز حقوق الإن�سان ب�سكل تلقائي، دون مواجهة وتخطي العديد من 

العقبات اأو العرثات. بل تعني اأنها ل تزال تواجه خطر الرتداد اإىل املربع الأول. وتتباين 

اإليها. وذلك وفق امل�ستوى الذي بلغته كل منها يف  فر�س حتقق هذا اخلطر يف الدول امل�سار 

هذا العدد
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الق�ساء على النظام القدمي، ومدى منطقية خريطة الطريق التي مت اعتمادها يف �سبيل التحول 

حتقيق  يف  اجلديدة  ال�سيا�سية  الإرادة  توافر  مدى  يف  فيظهر  احلا�سم  العامل  اأما  للدميقراطية. 

اأهداف الثورة.

على �سبيل املثال فاإن اخلطر املاثل اأمام الثورة التون�سية ل يبدو اأنه يكافئ الأخطار املحدقة 

بقدرة الثورة امل�رصية على النجاح. فقد متّكنت الثورة يف تون�س من حتقيق جناحات، مل تتكرر 

يف م�رص، ظهرت بدايًة يف القدرة على حتييد املوؤ�س�سة الع�سكرية، التي مل ُتورط اأو ُتقحم نف�سها 

يف العمل ال�سيا�سي، ومل يتم ا�ستدعاوؤها ملغادرة الثكنات، وت�سويه املجال العام عرب انخراطها 

واإ�سالح  جديدة،  ت�رصيعات  �سياغة  يف  املوؤقتة  احلكومة  �رصعت  كما  ال�سيا�سة.  ممار�سة  يف 

ومنظمات  املختلفة  ال�سيا�سية  القوى  مع  وال�رصاكة  بالت�ساور  والإعالمية  الأمنية  املوؤ�س�سات 

املجتمع املدين، وبخا�سة منظمات حقوق الإن�سان.

العملية  على  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  هيمنة  م�رص  فيه  �سهدت  الذي  الوقت  يف  هذا 

ال�سيا�سية، عرب �سيطرته على �سئون احلكم خالل الفرتة النتقالية. وقد اأثبت املجل�س الع�سكري 

عدم جدارته باإدارة النتقال للدميقراطية، ف�سال عن عدم توافر الإرادة ال�سيا�سية لديه لإمتام 

هذا التحول املن�سود؛ تلبية لنداء ال�سعب الطامح ل�ستكمال الثورة وحتقيق اأهدافها.

فعلى غري املتوقع ازدادت وترية انتهاكات حقوق الإن�سان يف م�رص ما بعد الثورة، وباتت 

ممار�سة  عن  الداخلية  وزارة  تتخل  مل  ا  اأي�سً للم�سهد.  املت�سدرة  هي  النتهاكات  تلك  مظاهر 

التعذيب، بل اأ�سبح هناك ممار�س جديد للتعذيب يتمثل يف قوات ال�رصطة الع�سكرية. واأ�سحت 

اإحالة املدنيني للمحاكمات الع�سكرية �سالًحا اأثرًيا لدى ال�سلطات احلاكمة ت�ستخدمه �سد الثوار، 

حتى فاق عدد املدنيني الذين مت التحقيق معهم اأمام النيابة الع�سكرية اأو متت اإحالتهم ملحاكمات 

وبلغوا يف  مبارك،  عاًما من حكم  الذين حوكموا ع�سكرًيا خالل 30  املدنيني  كل  ع�سكرية، 

عدد  لإ�سدار  الع�سكري  املجل�س  جلاأ  كما  �سحية.  األف   12 من  اأكرث  معدودة  اأ�سهر  غ�سون 

من الت�رصيعات، ب�سكل انفرادي، جتاهل فيه الت�ساور مع القوى ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع 

الأمنية  املوؤ�س�سات  واإ�سالح  هيكلة  واإعادة  بتطهري  املطالبات  كذلك  املجل�س  وجتاهل  املدين. 

ال�سغوط  وطاأة  حتت  الإعالمية  واحلريات  التعبري  حرية  وتختنق  والق�سائية.  والإعالمية 

منظمات  على  �رص�ًسا  هجوًما  الع�سكري  املجل�س  حكومة  وت�سن  اجلديدة.  املحظورات  وقائمة 

يتم  كما  الإن�سان.  حلقوق  وانتهاكاته  ل�سيا�ساته  انتقاداتها  اإخرا�س  ي�ستهدف  الإن�سان،  حقوق 

ت�سويه �سورة العديد من ال�سباب والقوى التي �ساركت يف الثورة، وتوا�سل الن�سال من اأجل 

مدير التحرير
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ا�ستمرارها وحتقيق اأهدافها.

اأنع�ست الثورة الأمل لدى ال�سعب امل�رصي، وغريه من ال�سعوب العربية، يف غد اأف�سل. 

لكن مل يخطر ببال امل�رصيني اأن ثورتهم لديها موعًدا قريًبا مع النتكا�سة، وحماولة تقوي�س 

دعم  على  العمل  ي�سبح  واأن  الجتماعية،  والعدالة  والدميقراطية  احلرية  حتقيق  يف  اأهدافها 

قانون  ارتكابها  ُيعاقب على  اتهامات  الإن�سان؛  الدميقراطي وتعزيز حقوق  الثورة والتحول 

غري مكتوب ي�سكه امل�ستبد.

مبارك  عر�س  ورثت  التي  ال�سلطة  لدى  املتوافرة  الوحيدة  ال�سيا�سية  الإرادة  تتجلى  هكذا 

ا اأن حماولة دوؤوبة  يف اإعادة عقارب الزمن اإىل يوم 24 يناير 2011. باخت�سار؛ اأ�سبح جليًّ

ومنهجية جتري لإعادة اإنتاج النظام القدمي وتقدمي �سياغة جديدة له، ف�سلت حتى يف اأن تغدو 

كن�سخة منقحة منه.

ورغم التحديات املاثلة اأمام منظمات حقوق الإن�سان يف م�رص؛ فاإن التهديد مل يفّت يف ع�سد 

القائمني عليها، وا�ستمرت يف مزاولة ن�ساطها يف ر�سد انتهاكات ال�سلطات حلقوق الإن�سان، 

وتقييم اأدائها و�سيا�ساتها من ناحية اللتزام بالدميقراطية والتعددية ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة. 

ووا�سلت املنظمات احلقوقية تقدمي خدماتها جلمهور امل�ستفيدين من اأن�سطتها، �سواء يف جمال 

الدفاع عن حقوق الإن�سان، اأو يف ن�رص ثقافة حقوق الإن�سان.

اإل اأن هجمة املجل�س الع�سكري وحكوماته على املجتمع املدين، والتي بداأت ب�سكل منهجي 

منذ يوليو 2011، مل تقت�رص على الت�سويه يف و�سائل الإعالم اململوكة للدولة؛ فقد تفاقمت وترية 

اقتحام ومداهمة مقرات 17 منظمة غري  دي�سمرب حد  نهاية  بلغت يف  اأن  اإىل  العداء والهجوم 

بو�ساطة  الإن�سان. وذلك  كلها يف جمال حقوق  تن�سط  واأملانية،  واأمريكية  حكومية، م�رصية 

قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقوات ال�ساعقة التابعة للجي�س، وبح�سور اأع�ساء من 

النيابة العامة. ومت تفتي�س املقرات وجمع مقتنياتها من كتب واأجهزة كمبيوتر واأوراق موؤمترات 

ودفاتر مالية كاأحراز، وقامت النيابة بت�سميع املقرات بال�سمع الأحمر! كانت املداهمات الأمنية 

والع�سكرية مفاجاأة �سديدة الوطاأة للجميع، ومل تطراأ ببال اأكرث املحللني واملراقبني ت�ساوؤًما.

ويف الفرتة التي تلت املداهمات ن�سط قا�سيا التحقيق -اللذان يتوليان ق�سية منظمات املجتمع 

ثم  ا�ستجوابهم.  عملية  وبدء  للمداهمة  تعر�ست  التي  باملنظمات  العاملني  ا�ستدعاء  يف  املدين- 

كانت بانتظار املجتمع املدين مفاجاأة جديدة، حيث ك�سفت وزارة التاأمينات وال�سئون الجتماعية 

القانون )اجلديد( بدياًل عن قانون رقم 84 ل�سنة 2002 الذي ينظم  عن ما و�سفته مب�رصوع 

هذا العدد
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اجلمعيات الأهلية. متثلت املفاجاأة يف اأن امل�رصوع اجلديد هو ن�سخة طبق الأ�سل من م�رصوع 

العام  الراأي  من  وا�سًعا  انتقاًدا  ولقي  مبارك،  نظام   2010 مار�س  الذي طرحه يف  القانون 

واملجتمع املدين؛ فا�سطر اإىل التخلي عنه.

للجهة  ال�سماح  مبارك،  ورثة  عهد  يف  مبارك  قانون  م�رصوع  يطرحه  ما  اأبرز  ومن 

الإدارية والأمنية بالرقابة والعرتا�س على ورف�س ما ت�ساء من اأن�سطة اجلمعيات، ومينحها 

�سلطة وقف قرارات اجلمعية، ويتيح لها �سلطة اتخاذ قرار حل اأو اإيقاف ن�ساط اجلمعية، ف�ساًل 

عن احلد من جمالت ن�ساط املجتمع املدين وح�رصه يف جمالت حمددة وا�ستبعاد ن�ساط حقوق 

الإن�سان، واإكراه منظمات املجتمع املدين على الن�سمام اإىل الحتاد العام للجمعيات الأهلية 

الذي ل يزال ي�سيطر عليه رموز النظام ال�سابق. باخت�سار يقّدم م�رصوع رجال مبارك ُقبلة 

احلياة ل�سيطرة اأجهزة الأمن على املجتمع املدين، وذلك بعد اأن ظننا اأننا يف م�رص قمنا بثورة.

اندلع وجناح  اأعقاب  لها، يف  بالرتويج  مبارك  نظام  قام  تون�س« عبارة  لي�ست  »م�رص 

�سعبية  اأية حماولت  اإخماد  �سعًيا وراء  بابن علي؛ وذلك  الإطاحة  التون�سي يف  ال�سعب  ثورة 

ا ذات العبارة الرائجة يف املجال العام مب�رص، بعد  اأي�سً يف م�رص للقيام بثورة مماثلة. وهي 

الإطاحة مببارك، ولكنها �سادرة هذه املرة عن القوى الثورية، وذلك يف �سياق املقارنة بني 

م�سار الثورة يف تون�س الذي يتقدم لالأمام وبني م�سار الثورة يف م�رص الذي يواجه العديد من 

العراقيل ويف مناخ �ساغط على القوى الثورية ي�سطرها طوال الوقت اإىل الت�سدي ملحاولت 

دوؤوبة لإعادة اإنتاج و�سياغة النظام القدمي واللتفاف على اأهداف الثورة.

يكفينا يف هذا الإطار اإجراء مقارنة �رصيعة بني و�سعية املجتمع املدين يف تون�س ومثيله يف 

م�رص. فبينما اأُتيح املجال اأمام املجتمع املدين التون�سي للم�ساهمة يف ترتيبات املرحلة النتقالية، 

وم�ساركة بع�س رموزه يف جلنة اإ�سالح الإعالم واللجنة العليا لالنتخابات، وكذلك امل�ساركة 

املدين  املجتمع  منظمات  م�سري  اأن  جند  بعد،  تنته  مل  التي  الأمن،  اأجهزة  اإ�سالح  عملية  يف 

امل�رصية هو التهمي�س والت�سويه والتخوين ومداهمة مقارها، واإحالة العاملني بها للمحاكمات. 

التنظيم،  الدولية حلرية  املعايري  يراعي  للجمعيات  قانون  باإقرار  تون�س  ويف حني متتعت 

قامت ب�سياغته الهيئة العليا لتحقيق اأهداف الثورة التي �سمت يف ع�سويتها العديد من ممثلي 

املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق الإن�سان؛ فاإن م�رصوع القانون اجلديد – القدمي املطروح 

مبارك،  وا�ستبداد  ومنهج  لع�رص  ينتمون  وم�سئولت  م�سئولني  ب�سياغته  قام  الآن  اأمامنا 

وي�ساركونه العداء امل�ستحكم للمجتمع املدين وحقوق الإن�سان والدميقراطية.

مدير التحرير
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لقانون جديد للجمعيات،  اأعادت منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية طرح م�رصوعها  وقد 

وكانت قد قدمته للمرة الأوىل قبل ب�سع �سنوات، على الراأي العام وعلى جمل�س ال�سعب الذي 

انتخبه املواطنون؛ ليعمل على حتقيق اأهداف الثورة يف الكرامة واحلرية والعدالة الجتماعية 

والتحول الدميقراطي.

اأ�سبحت الكرة الآن يف ملعب اأع�ساء جمل�س ال�سعب، وننتظر منهم اإجابة �سافية على �سوؤالنا 

هذا: هل قمنا يف م�رص بثورة اأم ل؟!

*  *  *

حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  يف  قررنا  قد  كنا  مبارك،  بالطاغية  الإطاحة  اأعقاب  يف 

ّناع القرار واملدافعني  الإن�سان اأن تغدو دوريتنا الف�سلية )رواق عربي( م�سدًرا لل�سيا�سيني و�سُ

عن حقوق الإن�سان والأكادمييني والباحثني، فيما يتعلق بخربات الدول الأخرى التي مرت 

وب�سط  الإن�سان  حقوق  وتعزيز  للدميقراطية  التحول  مهمة  واأجنزت  النتقالية،  مبراحلها 

للقراء  فائدة  عليها  الإطالع  يف  نرى  التي  واملقالت  الدرا�سات  ترجمة  عرب  وهذا  العدالة. 

العرب، تعينهم على فهم وا�ستيعاب طبيعة الفرتات النتقالية والتعرف على خربات ال�سعوب 

والدول الأخرى. يف هذا الإطار جتدون يف العدد الذي بني اأيديكم، جمموعة من الدرا�سات 

حول بع�س اآليات العدالة النتقالية.

فرتات  يف  الدول  اتخذتها  التي  الآليات  اإىل  ي�سري  الن�ساأة،  حديث  مفهوم  النتقالية  العدالة 

النتقال، من حالة ال�رصاع اإىل ال�سلم، اأو من حكم ديكتاتوري اإىل حكم دميقراطي، بهدف 

ال�ستجابة لالنتهاكات املنهجية اأو الوا�سعة النطاق حلقوق الإن�سان التي حدثت يف فرتات �سابقة، 

وحتقيق العرتاف الواجب مبا كابده ال�سحايا من انتهاكات وعقاب امل�سئولني عنها، وذلك عرب 

ال�سحايا،  اآليات، منها املالحقات والدعاوى اجلنائية، وت�سكيل جلان احلقيقة، وجرب �رصر 

وت�سميم برامج التعوي�سات، واإ�سالح املوؤ�س�سات وتطهريها من امل�سئولني الفا�سدين.

النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  يف  الباحث  دوثي،  روجر  ي�ستعر�س  الإطار  هذا  يف 

)ICTJ(، اخلربة الدولية يف فح�س اأهلية املوظفني العموميني والتطهري يف الفرتات النتقالية، 

يف حني يقّدم فيدريكو اأندريو-جوزمان، الأمني العام لّلجنة الدولية للحقوقيني )ICJ(، قراءة 

يف كيفية مراعاة حقوق الإن�سان، والأ�سول القانونية عند فح�س اأهلية املوّظفني العموميني. 

كما نطالع قراءة يف م�ساهمة جهود التعوي�سات يف حتقيق العدالة من املنظور الدويل، وذلك يف 

هذا العدد
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درا�سة بابلو دى جريف، مدير البحوث يف املركز الدويل للعدالة النتقالية. 

وي�سم العدد كذلك درا�سة لنجاد الربعي، املحامي بالنق�س والنا�سط احلقوقي، ُت�سّلط ال�سوء 

على القيود التي تكّبل حرية التنظيم يف م�رص قبل وبعد الثورة، وقد انتهى الكاتب من اإعداد 

درا�سته يف وقت مبكر، وقبل اأن تتفاقم هجمة ال�سلطات امل�رصية على املنظمات احلقوقية.

ا على حتليل اأعده توفيق اأكليمندو�س، الباحث يف مبادرة الإ�سالح  كما يحتوي العدد اأي�سً

العربي، حول اإ�سالح اأنظمة الأمن امل�رصية، عرب تقدمي قراءة يف تناول ال�سحف امل�رصية 

لق�سايا ال�رصطة والأمن. بالإ�سافة اإىل تقرير اأعدته عفاف حّنا، الباحثة يف مركز القاهرة، عن 

فعاليات مناظرة عقدها املركز حول نظام احلكم املالئم مل�رص بعد الثورة. ويقّدم لنا الدكتور عبد 

العليم حممد، اخلبري يف مركز الدرا�سات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية بالأهرام، مقال عن املفكر 

يتناول  اإذ  �سعيد.  ال�سيد  حممد  الدكتور  عربي(  )رواق  لـ  املوؤ�ّس�س  التحرير  ورئي�س  الراحل 

املقال منهج �سعيد يف التفكري، وكيف اأ�سهمت اأفكاره واأن�سطته ال�سيا�سية يف التمهيد للثورة.

واأخرًيا؛ يحتوي ق�سم الوثائق على باقة من اأهم البيانات واملواقف واملذكرات ال�سادرة عن 

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان خالل ال�سهور الأخرية. والتي ميكن اأن ُتقّدم انعكا�ًسا 

الع�سكر. حكم  حتت  خا�س  ب�سكل  م�رص  يف  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  و�سعية  لتدهور 

بالإ�سافة اإىل وثيقة »املنامة« ال�سادرة عن عدد من اجلمعيات ال�سيا�سية املعار�سة بالبحرين.

مدير التحرير
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*  �خلبري مبركز �لدر��سات �ل�سيا�سية و�ل�سر�تيجية بالأهر�م.

مقال

حممد ال�ضيد �ضعيد 

واإرها�ضات ثورة 25 يناير

د. عبد �لعليم حممد *

اإمكانية  من  ويعزز  ،ويزكيها  لها  ميهد  وقيمي  وفكري  ثقايف  تغري  عادة  الثورات  ي�سبق 

خروجها اإىل حيز الوجود، يتمثل هذا التغري الثقافى يف نقد القيم ال�سائدة، وزعزعة ا�ستقرارها، 

والرتويج لقيم جديدة فى حياة قطاعات كبرية من النا�س.

كانت القيم ال�سائدة فى م�رص قبل 25 يناير 2011 تتمثل يف اخل�سوع والياأ�س وال�ست�سالم 

واملهانة  احلرمان  واعتبار  ال�سائدة،  الظروف  مع  التكيف  ملكة  وتعزيز  الواقع،  ملجريات 

كانت  التى  اأو  ال�سائدة  القيم  هذه  اأن  بيد  منه.  فرار  العي�س معطى حتميًا ل  م�ستوى  وتدهور 

�سائدة قبل 25 يناير اعرتاها التغري، وخ�سعت هى ذاتها لقانون التغيري اإثر احلركات ال�سيا�سية 

والجتماعية واملطلبية التي قادتها حركة كفاية و6 اأبريل وخمتلف القوى ال�سيا�سية الوطنية، 

حق  وانتزاع  امل�ساركة،  غرار  على  اإيجابية  لقيم  املجال  اإف�ساح  من  احلركات  هذه  ومتكنت 

التظاهر ال�سلمى، واعتبار التدهور فى العي�س والكرامة معطى اجتماعيًا �سيا�سيًا ميكن تغيريه.
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هذا التغري فى القيم قبل ثورة 25 يناير، حتى ولو كان جزئيا فى بع�س قطاعات امل�رصيني 

اأن تعزز  الطبيعى  لها �سمن روافد عديدة، ومن  التمهيد  ا�سهم فى  قد  واملراكز احل�سارية، 

النظام  تغري  يواكب  الذى  النحو  على  و�سيوعها  القيم  هذه  تر�سيخ  من  جناحها  بعد  الثورة 

والأولويات.

فى هذا الإطار الثقايف والقيمي ميكن تلم�س الدور الذى لعبه الراحل الكبري الدكتور حممد 

ال�سيد �سعيد يف �سياغة وت�سكيل مقدمات ثورة 25 يناير.

اأتابع وقع م�ساهد ثورة  ال�سيد �سعيد خميلتى، واأنا  مل تفارق �سورة الراحل الكرمي حممد 

اخلام�س والع�رصين من يناير عام 2011، �سواء كانت هذه املتابعة عرب �سا�سة التليفزيون، اأو 

عرب النزول اإىل ميدان التحرير، كغريى من ماليني امل�رصيني، فى خمتلف املدن واملراكز 

احل�رصية. 

هذه املاليني هي التى �سنعت تفرد ثورة اخلام�س والع�رصين من يناير، دون غريها من 

الثورات؛ فلم يحدث فى تاريخ الثورات اأن �ساركت مثل هذه املاليني من املواطنني يف وقائعها 

وم�ساهدها كما حدث فى م�رص.

كان ا�ستح�سار �سورة حممد �سعيد اأثناء وقائع وم�ساهد هذه الثورة، مبعثه الدور املتخيل 

واملمكن الذى كان ميكن للراحل العزيز اأن ي�سطلع به فى تعزيز مواقع هذه الثورة، ودعم 

اأهدافها  وتعيني  وال�سرتاتيجية،  والتكتيكية  والعملية  النظرية  اإ�سكالتها  ومعاجلة  حتولتها، 

املرحلة  اإدارة  وكذلك  وبعدها،  الثورة  اأثناء  الثورية  القوى  وحدة  وتعزيز  الكلية،  الكربى 

النتقالية.

وقد اأردت التحقق من هذه الفر�سية التي عنت يل، وعرّبت عنها خالل احلديث مع بع�س 

الفنان  ال�سديق  ومنهم  التحرير،  ميدان  فى  م�سادفًة  قابلتهم  الذين  اأولئك  �سواء  الأ�سدقاء، 

الأ�ستاذ �سيد �سعيد واآخرون، اأو فى اأماكن اأخرى جمعتنى بهم، ومل يختلف معى اأحد حول 

هذا الأمر، حيث اتفق اجلميع على اأننا نفتقد حممد �سعيد فى هذه اللحظات الثورية وتلك الأيام 

التاريخية، نفتقد ملكاته النقدية والفكرية وب�سريته الثاقبة ونزاهته وا�ستقامته.

كنت وجميع من حتدثت اإليهم ندرك اأن �سحة هذه الفر�سية لن تعيد اإلينا حممد �سعيد، ولن 

تبعثه اإىل احلياة مرة اأخرى؛ ذلك اأن املوت فى حياتنا اأو فى احلياة عموما هو اإحدى احلقائق 

الو�سائل، ولكن  بكل  الأبدية واخللود  اإىل  ن�ستطيع، ونطمح  ما  قدر  نقاومها  القليلة والثابتة، 
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يع�سف املوت بكل الأحالم، ويرتك فى النفو�س لوعة –حل�سن احلظ- اأنها تقل مع الزمن، 

ولكنها قد ل تندثر اأبدا.

؛ بني حقيقة املوت 
ًّ

لتجاوز هذا املاأزق الذى وجدت نف�سى فيه وتلك احلرية التى �سيطرت على

وجمريات الواقع، عدت بذاكرتى اإىل الوراء؛ اأى اإىل م�سرية حممد �سعيد الفكرية والن�سالية 

وهى م�سرية طويلة، وتوقفت عند اأبرز مفا�سلها وحمطاتها، خا�سة فى العقد الأول من القرن 

الع�رصين، واكت�سفت اأن حممد �سعيد كان حا�رصا فى ثورة اخلام�س والع�رصين من يناير، بل 

–وهو الغائب- ح�سور الكثريين من الأحياء الذين  رمبا كان يفوق ح�سوره تاأثريا وفعالية 

واأولئك   هوؤلء  قبل  من  الكثيفة  امل�ساركة  تتمكن  ومل  الثورة،  ووقائع  جمريات  فى  �ساركوا 

من حجب ح�سور حممد �سعيد فى م�سار الثورة وتفاعالتها و�سعاراتها واأهدافها، على الأقل 

بالن�سبة ىل وبالن�سبة لأ�سدقائه وحمبيه.

وتف�سيل ذلك اأن الراحل حممد �سعيد كان له ما يقارب “منهج يف التغيري” يف م�رص وفى 

العامل العربى، وقد يبدو ذلك غريبا للبع�س؛ ذلك اأن الراحل مل يرتك موؤلفا اأو كتابا اأو و�سية 

حتمل هذا العنوان، ومل يزعم فى حياته اأنه �ساحب مثل هذا املنهج، يف حني اأن جميع الفاعليات 

بالبحث  �سفاهة،  اأو  كتابة  بالفعل،  اأو  بالقول  فيها  �سارك  التى  والن�سالية  والثقافية  الفكرية 

والدرا�سة اأو بالتحليل والتف�سري، وا�ست�رصاف امل�ستقبل كان ي�سري، وينطلق من “منهج للتغيري” 

ثبت �سوابه يف التغيري الذي �سهدته م�رص يف اخلام�س والع�رصين من يناير عام 2011.

فى حتمية  لي�س  يثق  كان  بالتغيري،  مهموما  الع�رصة  الأعوام  هذه  �سعيد خالل  كان حممد 

التغيري، بل فى اإمكانية التغيري، وكان يرى اأن هذا التغيري املمكن لن يتحقق اإل عرب حترير 

حترير  عرب  ا  واأي�سً احلاكمة،  ال�سلطات  لها  تروج  التى  القيود،  من  وعقله  املواطن  روح 

املواطن وجموع املواطنني من اخلوف، وتو�سلهم اإىل قناعة م�سرتكة باأن ما يعانونه من مهانة 

وا�ستغالل لي�س معطى حتميا يرتبط بجيناتهم، بل هو معطى اجتماعى �سيا�سى، ميكن تغيريه 

اإىل الأف�سل، عرب حترير الإرادة الفردية واجلماعية للفرد وجلموع الأفراد واملواطنني.

وهكذا يتبني لنا اأن املبداأ الأول فى منهج �سعيد للتغيري هو اأن التغيري املاأمول واملن�سود هو 

باإمكانية  اأى من قاع املجتمع، من حترير املواطن واقتناعه  القاعدة، من الأ�سفل؛  تغيري من 

هذا التغيري، وبقدرته على حتديد م�سريه بنف�سه، عرب الحتاد والتوحد والتاآلف مع غريه من 

املواطنني الأحرار ذوى الإرادة احلرة.

املرجعيات  يتجاوز  اأن  الراحل  ا�ستطاع  الن�سالية  الفكرية ون�ساطاته  من خالل مراجعاته 
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والليربالية  الي�سارية  التيارات  لغالبية  ال�سيا�سية  املمار�سة  اإليها  ت�ستند  التى  الإدراكية  والأطر 

الي�سار  بني  وتناغما  ت�ساحلا  يخلق  اأن  التجاوز  هذا  عرب  وا�ستطاع  والقومية،  والإ�سالمية 

ال�سرتاكى وبني مفهوم احلرية، واأن العدالة الجتماعية التى ين�سدها الي�سار ل ينبغى اأن تكون 

على ح�ساب احلرية، واأن الليربالية التى تعلى من �ساأن احلريات العامة واخلا�سة لن يكون لها 

م�ستقبل فى م�رص، ما مل تربط بني ممار�سة احلرية وبني العدالة الجتماعية، وكذلك احلال 

حتقيق  مقدورها  فى  واأنه  الوطن،  فى،  �رصيكا  يراها  كان  التى  الإ�سالمية  للتيارات  بالن�سبة 

اأما  الع�رص،  وبني  ال�سمحة  ومبادئه  الإ�سالم  بني  وتوافق  التقليد،  مع  التجديد  توائم  مع�سلة 

لالأمة  واملدنية  ال�سيا�سية  املواطنة واحلقوق  فكرة  قيمة  �سعيد  اأبرز  فقد  القومى  بالتيار  تعلق  ما 

وال�سعب، واإعادة بناء فكرة العروبة، وربطها بالقيم احلديثة، بحيث تكون ا�سرتاتيجية تقارب 

بني الأقطار العربية يف �سبيل التنمية القت�سادية ودعم ركائز ال�سالم وال�ستقرار.

مل يكن مبقدور �سعيد التاأثري فى جمريات الواقع وفتح بوابات التغيري، دون مراجعة �ساملة 

التيارات،  ال�سابق من قبل هذه  ال�سيا�سية فى  التي حكمت املمار�سة  لالأطر املرجعية والفكرية 

واأ�سعفت تاأثريها فى الواقع.

هكذا �ساغ �سعيد فى عقله ووعيه ون�ساطه معامل وحدة القوى الوطنية وال�سيا�سية الفاعلة فى 

ال�ساأن العام، وا�ستبعد اإمكانية اأن ي�سيطر اأحد هذه التيارات مبفرده على قيادة البالد. وهكذا 

فتح �سعيد الباب جلبهة وطنية عري�سة ووا�سعة ومتاآلفة ترف�س الإق�ساء وال�ستبعاد، وتعزز 

النتماء والنفتاح من اأجل امل�سي قدًما فى امل�رصوع النه�سوى التقدمى، الذى ظل موؤمنا به 

طوال حياته، ومل ي�ست�سلم للياأ�س كما فعل الكثريون، ومل ي�سمت كما فعل اآخرون، بل زاوج 

املجالت  ال�سيا�سية يف  للممار�سة  اآفاق جديدة  واملنطلقات، وفتح  لالأ�س�س  والنقد  املراجعة  بني 

ال�سيا�سية واحلقوقية والجتماعية والتعليمية والثقافية.

وفى اعتقادى اأن ما �سبق ميثل املبداأ الثاين يف منهج حممد �سعيد للتغيري األ وهو املبداأ املتمثل 

فى ال�رصاكة ال�سيا�سية والوطنية جلميع التيارات الفاعلة، والتى متثل �سمري م�رص يف تعددها 

وتنوعها، يف �سياغة وبلورة امل�رصوع الوطنى النه�سوى والتقدمى، وذلك بعد مراجعة ونقد 

م�سلماتها واأقلمتها مع روح الع�رص والعامل والتقدم.

القائم فى وجه  التحدى  ال�سيد �سعيد فى الرد على  ال�سياق تركزت جهود حممد  وفى  هذا 

النه�سة والتقدم، واإجها�س م�رصوع احلداثة فى اجتاهني.

التاريخى  النقد  اإعمال  اأى  نظريا،  ذاته  التغيري  م�رصوع  وتركيب  تفكيك  اإعادة  الأول: 
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النخراط  اإىل  باحلاجة  يرتبط  ما  اأى  فيه،  جوهرى  هو  ما  واإبراز  امل�رصوع،  لهذا  والفعلى 

فى روح الع�رص والتاريخ احل�سارى لالأمة، ومل يكن ذلك ي�سريا اإذا مل ي�ستطع �ساحب هذه 

املهمة اأن يحتفظ مب�سافة تف�سل بينه وبني اأفكارنا امل�سبقة واملرجعيات والعقائديات والت�سورات 

ال�سابقة التى درج العرف على تربيرها والدفاع عنها طيلة عقود.

وفى هذا ال�سياق متكن حممد �سعيد من مراجعة ال�سرتاكية دون اأن يتخلى عنها، بل ربط 

بينها وبني احلرية، ودافع عن فكرة العروبة مع اإعادة بنائها على اأ�س�س ومرتكزات حديثة، 

الوطنية  التيارات  جميع  مع  فعل  وكذلك  واملدنية،  ال�سيا�سية  ال�سعوب  وحقوق  املواطنة  مثل 

ومدار�س الفكر والعمل فى م�رص.

ا�ستهدف من وراء  فقد  واأهدافها  واملمار�سة  العمل  اأ�ساليب  الثانى: وهوتغيري  الجتاه  اأما 

مع  والتوا�سل  الفعالية  معيار  واعتمد  اجلاهزة،  والنماذج  الت�سورات  فى  النظر  اإعادة  ذلك 

الكتلة الجتماعية امل�ستهدفة فى م�رصوع التغيري، وابتكار مقاربات ا�سرتاتيجية جديدة ل�سمان 

ا�ستمرار التغيري، وقد قاده ذلك اإىل اكت�ساف العمل فى اإطار املجتمع املدنى، وتطوير اأ�ساليب 

الت�سال والتوا�سل مع جمهور عري�س من النا�سطني واملثقفني واملواطنني وال�سباب.

مل يكتف �سعيد بالنقد واملراجعة والتفكيك والرتكيب لالأ�س�س واملنطلقات النظرية مل�رصوع 

اأهدافه واأ�ساليب حتقيقها؛بل انخرط هو ذاته قلبا وقالبا فى مهمة تطبيق هذه  التغيري، وتعيني 

النظرية اجلديدة، وا�ستك�ساف اإمكانيات تطبيقها فى الواقع املتعني فى م�رص، وهكذا متكن من 

الإ�سهام بفاعلية فى جمال خلق جمتمع مدين مقاوم،   يك�سف خواء ال�سيا�سات املدنية املطبقة 

وانتهاكاتها اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، جمتمع مدنى يقيم �سبكة اإقليمية ودولية موؤثرة فى م�سري 

حقوق الإن�سان واملواطن، وداعمة لثقافة حقوق الإن�سان.

العربية حلقوق  الإن�سان واملنظمة  امل�رصية حلقوق  املنظمة  تاأ�سي�س  فى  �سعيد حا�رصا  كان 

بامل�سورة احلقوقية والقانونية  الإن�سان، ومل يبخل  القاهرة لدرا�سات حقوق  الإن�سان ومركز 

منه  اإميانا  العربى؛  والعامل  م�رص  فى  الإن�سان  حقوق  وجمعيات  مراكز  ملختلف  وامل�ساعدة 

بالدور الذى ميكن اأن ت�سطلع به هذه املراكز، ذلك الدور الذى اكت�سفه فى رحلة بحثه عن 

اأ�ساليب جديدة فى املمار�سة ال�سيا�سية وبحثه عن اإطار نظرى للتغيري.

من  واإنطالقا  بل  فح�سب،  واحلقوقى  املدنى  املجال  على  وفاعلياته  م�ساهماته  تقت�رص  ومل 

مزاوجته بني النظر والعمل وال�رصح والتف�سري والتحليل والإنخراط فى جمرى ال�ساأن العام. 

كان من اأوائل املن�سمني حلركة “كفاية” واملوؤ�س�سني لها، والداعمني لها فكريا، و�سارك فى 
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غالبية تظاهراتها وفعالياتها و�ساند حقها فى انتزاع حق التظاهر ال�سلمى فى مواجهة ال�سلطة 

ال�ستبدادية.

ودعم و�ساند معظم الإ�رصابات العمالية فى املحلة الكربى وغريها من املدن امل�رصية، كما 

فعل ذلك فى الثمانينيات اأثناء اإ�رصاب عمال احلديد وال�سلب.

مل يهمل حممد �سعيد قطاع ال�سباب، باعتباره جزءا من الكتلة التاريخية امل�ستهدفة بالتغيري، 

اأو فى مركز  بالأهرام  مكتبه  فى  �سواء  لهم؛  حيث خ�س�س جزءا كبريا من وقته ومناق�ساته 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان اأو غريه من املنتديات واملوؤمترات التى كان يُدعى للحديث 

فيها. وعكف على التوا�سل مع قطاع كبري من �سباب م�رص عرب امليديا اجلديدة عرب الإنرتنت 

و�سبكات التوا�سل الجتماعى. كان يتحدث اإليهم، ويتلقى تعليقاتهم، ويهتم مبناق�ستها والرد 

عليها باحرتام وود وتوا�سع، كما لو كانوا اأقرانه رغم ما بينهم من فروق عمرية وعلمية.

اأحد الروافد العديدة التى ا�سهمت فى خروج ثورة 25  ال�سيد �سعيد وبحق  لقد كان حممد 

يناير اإىل حيز الوجود من حيث طبيعتها، اأو من حيث اأهدافها العليا، اأما من حيث طبيعة هذه 

الثورة فهى ثورة املواطن املتحرر من اخلوف فى احتاده مع جموع املواطنني الأحرار. فلم 

يكن للثورة تنظيم اأو قيادة، بل �سارك اجلميع فى قيادتها وتنظيمها عرب التجمعات املختلفة من 

املواطنني وال�سباب الذين انخرطوا فى مهمة فتح الطريق اأمام التغيري.

ويا  كانت-  فقد  والكرامة  الجتماعية  والعدالة  احلرية  فى  املتمثلة  اأهدافها  حيث  من  اأما 

للمفارقة- هى الأهداف ذاتها التى متثلها الراحل الكرمي فى كتاباته ودرا�ساته ومواقفه النظرية 

والعملية، وكانت هذه الأهداف الثالثة هى القا�سم امل�سرتك الأعظم فى التغيري الذى كر�س له 

الراحل الكرمي حياته العلمية وال�سيا�سية.

اأى قلب قد توقف عن اخلفقان؟ واأى فكر قد انطفاأ؟

 فلريحمك الله اأيها ال�سديق واإنا لله واإنا اإليه راجعون.

حممد ال�ضيد �ضعيد واإرها�ضات ثورة 25 يناير
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**  باحث باملركز �لدويل للعد�لة �لنتقالية.

درا�ضة

اخلربة الدولية فى فح�ص االأهلية للموظفني العموميني 

وتطهري املوؤ�ض�ضات خالل الفرتات االنتقالية*

روجر دوثي **

تّتخذ جهود  ا�ستبدادي،  اأو حكم  لتوها من فرتات نزاع م�سّلح،  التي خرجت  الدول  1يف 

معاجلة اإرث النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان– وهي ما يعرف بالعدالة النتقالية- العديد 

من الأ�سكال املختلفة. واأكرث الأ�سكال املعروفة لهذه اجلهود- وقد خ�سعت للكثري من الأبحاث 

والدرا�سات- هي املحاكمات اجلنائية، ل�سّيما تلك التي جُترى على امل�ستوى الدويل، كمحكمة 

نورمربج، واملحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة بيوغو�سالفيا ال�سابقة، واملحكمة اجلنائية الدولية 

يتعّلق  فيما  ة  خا�سّ حقيقية،  جهود  ُبذلْت  اجلنائية،  العدالة  نطاق  وخارج  برواندا.1  اخلا�سة 

بامل�سارحة وحتديدًا جلان احلقيقة )واأ�سهرها هي تلك التي مت ت�سكيلها يف جنوب اأفريقيا واأمريكا 

من كتاب: »العدالة كوقاية: فح�س اأهلية املوظفني العموميني يف املجتمعات النتقالية«.
*

   JUSTICE AS PREVENTION: Vetting Public Employees in Transitional Societies
الكتاب �سادر عن املركز الدويل للعدالة النتقالية )ICTJ( وجمل�س اأبحاث العلوم الجتماعية )SSRC( وقام مركز القاهرة 

 )SSRC(و )ICTJ( لدرا�سات حقوق الإن�سان برتجمة درا�ستني من الكتاب ون�رصهما، بعد احل�سول على ت�رصيح من

 .)New Africa Books/وكذلك من النا�رص )مطبوعات اأفريقيا اجلديدة
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احلديثة  الدرا�سات  اأ�سافت  وقد  والدرا�سات.2  الهتمام  من  كبريًا  قدرًا  الالتينية(، وحازت 

-املتعّلقة باجلهود ال�سخمة ذات الطابع الإداري لتعوي�س �سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان- 

بعد  ا  الدول، وخ�سو�سً التعوي�س بني  �سابًقا على  ال�رصر، والتي ترّكزت  اأدبيات جرب  اإىل 

احلرب العاملية الثانية.3

اأحيانًا كثرية- دول  التي تطّبقها-  العدالة الجتماعية  تدابري  اأخرى من  فئة رئي�سية  وثمة 

يف مرحلة انتقالها لل�سالم و/اأو للدميقراطية؛ وهي فح�س الأهلية. ولكن مل يتّم الرتكيز على 

م�سطلح  وُي�ستخدم  ال�رصر.  وجرب  وامل�سارحة  الق�سائية  املالحقات  مع  حدث  كما  درا�ستها 

»فح�س الأهلية« لالإ�سارة اإىل عملية تقييم نزاهة ال�سخ�س، لقيا�س مدى مالءمته لتويّل من�سب 

ة بحقوق الإن�سان  عام. وُيق�سد بـ»النزاهة« هنا »التزام ال�سخ�س باملعايري ذات ال�سلة اخلا�سّ

وال�سلوك املهني، مبا يف ذلك ممتلكاته )ها( املالية«.4 ولذلك، فاإن عملية الفح�س تهدف اإىل 

فرز املوّظفني العموميني اأو املر�ّسحني ل�سغل وظائف عامة، لتحديد ما اإذا كان �سلوكهم ال�سابق 

العدالة النتقالية(  الأهّم من وجهة نظر  الإن�سان؛ وهو  )مبا يف ذلك احرتامهم ملعايري حقوق 

وتقييد  العمل،  عالقة  اإنهاء  هنا  »ال�ستبعاد«  وي�سمل  العامة.  املوؤ�ّس�سات  من  ا�ستبعادهم  يرّبر 

فر�س احل�سول على عمل.

وميكن التفكري يف “فح�س الأهلية”- ب�سكل اأ�سا�سي- ك�سكل من اأ�سكال “العدالة الإدارية”، 

لأنه ينطوي على تطبيق القانون الإداري، الذي ينّظم عمل الوكالت الإدارية، وعالقاتها 

مع فروع اأخرى من احلكومات وال�سعب. ووفًقا لروتي تيتل، فاإّن العدالة الإدارية “تدعم 

قدرة القانون اخلا�سة باإعادة بناء عالقة الفرد باملجتمع ال�سيا�سي يف فرتة النتقال”.5 والفح�س 

اإىل  �سيوؤّدي  للفح�س  جهد  اأقّل  اأّن  ذلك  املوؤ�س�سات،  اإ�سالح  عنا�رص  من  عن�رص  جوهره  يف 

تغيريات يف تركيبة املوظفني العموميني .

اأ�سا�سية، يتم ا�ستخدامها ب�سكل  ولي�س ثمة اتفاق- يف الأدبيات- على تعريف م�سطلحات 

متبادل، كـ“فح�س الأهلية”، و“التطهري”، و“الغربلة”، و“العدالة الإدارية”، و“الإخالء”. 

فعلى �سبيل املثال، ي�ستخدم جون اإل�سرت م�سطلح “العدالة الإدارية مبعنى التطهري يف الإدارة 

اأو  الوظائف  من  الأ�سخا�س  من  الفئات  بع�س  “اإبعاد  اإّن  ميناو  مارثا  تقول  فيما  العامة”6، 

ويليامز  تطهرًيا”7. ويعّرف كريان  اأخرى  واأحياًنا  اإخالًء،  اأحياًنا  ت�سّمى  العامة  المتيازات 

العموميني  للموظفني  املنهجي  الأهلية  بـ«فح�س  التطهري  زربياك  واأليك�س  فاولر  وبريجيد 

ملعرفة �سلتهم بالأجهزة الأمنية يف احلقبة ال�سيوعية«.8 وي�ستخدم جينز مايرهرني�س م�سطلح 
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ممار�سة  وتتمحور  اخلارج.  اأو  الداخل  من  الدولة  موؤ�ّس�سات  »تنقية  اإىل  لالإ�سارة  التطهري 

التطهري عادة حول غربلة املر�ّسحني لوظائف عامة اأّوًل، ومنع املر�ّسحني من توىل وظائف 

عامة ثانًيا، واإبعاد املوّظفني من الوظائف العامة ثالًثا«.9 ووفًقا ل�ستخدام تلك امل�سطلحات، 

ا لع�سوّيتهم يف جمموعة متار�س  اأ�سخا�سً ي�ستهدف  اأّنه  يختلف الإخالء عن فح�س الأهلية يف 

ال�سخ�سية. والإخالء مرتبط  مل�سئوليتهم  اإليها، ولي�س  اأو لنتمائهم  الإن�سان  انتهاكات حقوق 

اّتخاذها بحّق املتعاونني يف فرن�سا بعد  التي مّت  اأملانيا، والإجراءات  النازية يف  عادًة باجتثاث 

العراق. و فيما ترجع الأ�سول  البعث يف  الثانية،10 وموؤّخًرا عملية اجتثاث  العاملية  احلرب 

التاريخية مل�سطلح »التطهري«اإىل القوانني والعمليات التي اأُطلقت عليها هذه الت�سمية يف الدول 

باأّن مدلول م�سطلح  البع�س يجادل  فاإّن  ال�رصقية والو�سطى11؛  اأوروبا  ال�سابقة يف  ال�سيوعية 

التطهري الآن قد جتاوز اخلّط الفا�سل بني فح�س الأهلية والإخالء.

للموظفني  جُترى  التي  الغربلة  عمليات  لو�سف  الأهلية”  “فح�س  م�سطلح  ا�سُتخدم  وقد 

اأخرى، ل تت�سّمن اعتبارات متعّلقة بحقوق الإن�سان، ولكّنها  العموميني، با�ستخدام معايري 

ة باأمن الدولة، مثال ما جرى يف جنوب اأفريقيا و�سمال اأيرلندا.12  ترّكز على اعتبارات خا�سّ

ومع ذلك، ُيطرح مفهوم م�ستجّد حول فح�س الأهلية بني الفاعلني الدوليني يف �سياق »اأدوات 

�سيادة القانون لدول ما بعد ال�رصاع- فح�س ال�سجالت: اإطار ت�سغيلي«، وهي وثيقة اأعّدها 

مايّل  وبدعم  الإمنائي،  املّتحدة  الأمم  برنامج  مع  بال�رصاكة  النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز 

منه.13 )ن�رص برنامج الأمم املّتحدة الإمنائي14 ومكتب املفّو�سية ال�سامية لالأمم املّتحدة حلقوق 

 2004 لعام  املّتحدة  لالأمم  العام  الأمني  تقرير  ويعّرف  الدليل(.  هذا  من  ن�سًخا  الإن�سان15 

»�سيادة القانون والعدالة النتقالية يف جمتمعات ال�رصاع وجمتمعات ما بعد ال�رصاع« فح�س 

الأهلية للعاملني يف اخلدمة العامة بكونه » عادًة عملية ر�سمية للك�سف عن هوية امل�سئولني عن 

ة من �سفوف ال�رصطة ودوائر ال�سجون واجلهاز  التجاوزات، واإخراجهم من اخلدمة، خا�سّ

الق�سائي«. ويف هذا الإطار ي�سري التقرير اإىل اأّن الأمم املّتحدة قد �ساركت يف عمليات مماثلة 

يف البو�سنة والهر�سك، وكو�سوفو وتيمور ال�رصقية، وليبرييا، وهايتي16.

والتكرار يف ا�ستخدام عملية فح�س الأهلية- الذي يحدث يف دول ما بعد ال�رصاع، ودول 

ما بعد احلكم ال�ستبدادي- اإىل جانب الهتمام املتزايد بتلك الآلية من الفاعلني الدوليني، اإمّنا 

يعك�س وعًيا باأهمية الفح�س يف املراحل النتقالية. وا�ستناًدا اإىل ما يقوله مايرهرني�س، “فمع 

اأّن  التطهري هو اأحد اأ�س�س عدالة ما بعد احلرب، اإل اأنه ميكن اعتباره اأهّمها. ويوؤّثر ال�سعي 

اإىل العدالة الإدارية على اإعادة بناء املجال العام- باملعنى احلريف واملجازي- باأكرث من طريقة 
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الأخرى”.  النتقالية  العدالة  اآليات   معظم  من  اأكرث  املدى  بعيدة  بطرق  وبالتايل  جوهرية، 

�ساملة،  بعد درا�سة  ُو�سعت  قد  تكون  اأّل  امل�ستغرب  فمن  املو�سوع،  هذا  اأهمية  اإىل  وبالنظر 

مقارنة، وموا�سيعية حول فح�س الأهلية. 

وقد اأخذ املركز الدويل للعدالة النتقالية على عاتقه مهمة  �سّد هذه الفجوة البحثية،  حيث 

 ا�ستمّر ل�سنوات عديدة؛  نتج عنه ت�سع درا�سات حالة 
ّ

اأنفق الكثري من اجلهد يف م�رصوع بحثي

البو�سنة والهر�سك،  اأفريقيا،  اليونان، جنوب  ال�سلفادور،  لدول حمّددة وهي: الأرجنتني، 

بولندا، املجر، اجلمهورية الت�سيكية، واأملانيا ال�رصقية، بالإ�سافة اإىل اأربع حالت هي لدول 

امل�رصوع  اهتمام  ب  ان�سّ وقد  والو�سطى.  ال�رصقية  اأوروبا  يف  ال�سابقة  ال�سيوعية  الدول  من 

تطويرها  مّت  التي  الأهلية  فح�س  واإجراءات  وقوانني  التطهري  عمليات   درا�سة  على  البحثي 

�سياقات مماثلة. وتوّفر  الفح�س يف  اآلية  اإمكانية اختالف  تك�سف عن  البلدان، والتي  تلك  يف 

اأن يلعبه فح�س الأهلية  حالت ال�سلفادور والبو�سنة والهر�سك مثاَلني عن الدور الذي ميكن 

ا حالة ما بعد ال�سيوعية(، والتي  يف جمتمعات ما بعد ال�رصاع )البو�سنة والهر�سك يعك�سان اأي�سً

يبدو اأّن للفاعلني الدوليني فيها دوًرا اأكرث اأهمية. ومُتّثل الأرجنتني واليونان وجنوب اأفريقيا 

)جنوب  ال�رصاع  بعد  ا�ستبدادي وما  بعد حكم  ما  انتقال  �سيوعية يف حالة  لدول غري  حالت 

اأفريقيا والأرجنتني ميثاّلن حالة ما بعد احلكم ال�ستبدادي وما بعد ال�رصاع(. وعلى الرغم 

من وجود تباين وا�سح بني هذه احلالت؛ مبا يجعل من ال�سعب جمعهم مًعا؛ فاإنه ات�سح  من 

درا�سة تلك احلالت الثالث مدى اأهمية الدور الذي تلعبه ال�سيا�سات النتقالية يف ت�سكيل نطاق 

عمليات فح�س الأهلية وحتديدهذا النطاق.

ومتّثل درا�سات احلالة الناجتة عن امل�رصوع اأوىل مراحل البحث، وقد ك�سفت اأّن فح�س 

من  الثانية  املرحلة  تهدف  وبالتايل،  املوّظفني.  لإ�سالح  تقنية  ممار�سة  من  اأكرث  هو  الأهلية 

والقانونية،  وال�سيا�سية  الرئي�سية،  العملية  اأي  الأو�سع،  الق�سايا  معاجلة  اإىل  البحث  م�رصوع 

اأربع  الثانية  املرحلة  وت�سمل  النتقالية.  العدالة  اآليات  من  كاآلية  بالفح�س  املتعّلقة  والأخالقية 

درا�سات موا�سيعية ترّكز على الق�سايا التي تتقاطع مع درا�سات احلالة، وكثرًيا ما تظهر يف 

ت�سميم برامج الفح�س وتنفيذها: من جمع املعلومات واإدارتها، اإىل املحاكمة العادلة،  وفح�س 

الأهلية وعالقتها مبوؤ�ّس�سات الإ�سالح الأخرى من جهة، وفح�س الأهلية والعدالة النتقالية 

من جهة اأخرى.

لبَد  حالة،  لكّل  فوفًقا  اجلميع؛  ينا�سب  الفح�س  لهذا  واحد  لنموذج  وجود  ل  الواقع  يف 

مل�سّممي عملية فح�س الأهلية اأن يّتخذوا عدًدا من القرارات الأ�سا�سية، فيما يتعلق بالأهداف 
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التي يريدون حتقيقها، وكيفية حتقيقها. ويف هذا املقال �سن�ستعر�س باإيجاز 9 قرارات اأ�سا�سية، 

اإىل جانب كيفية تناولها يف درا�سات احلالة التي اأ�رصنا اإليها: 

الأهداف: ما هي املوؤ�س�سات واملنا�سب التي يجب اأن تخ�سع لفح�س الأهلية؟	•

املعايري: ما نوع �سوء ال�سلوك الذي يتّم البحث عنه؟	•

العقوبات: ماذا يحدث لالأ�سخا�س الذين ينتهي فح�سهم بالإيجاب؟	•

الت�صميم: ما نوع عملية فح�س الأهلية وبنيتها واإجراءاتها؟	•

النطاق: ما عدد الأ�سخا�س الذين يخ�سعون للفح�س؟ وما عدد الأ�سخا�س الذين ُيعاقبون؟	•

التوقيت واملدة الزمنية: مّتى يتّم اإجراء فح�س الأهلية، وما املّدة التي �سي�ستغرقها؟	•

املنطق: كيف يتّم تربير فح�س الأهلية؟ وما هي اأ�سبابه؟	•

الّت�صاق: كيف يرتبط فح�س الأهلية بالتدابري الأخرى �سمن اإطار اإ�سالح املوؤ�س�سات؟ 	•

وكيف يرتبط بتدابري اأخرى للعدالة النتقالية؟

اأختتم  ولذلك  الأهلية،  فح�س  فيه  يتّم  الذي  النتقايل  بال�سياق  كّلها  القرارات  تلك  تتاأّثر 

الدقيق  -باملعنى  القرارات  تلك  اّتخاذ  كيفية  فدرا�سة  ال�سياقات.  تلك  حول  التعليقات  ببع�س 

للكلمة- تو�سح اأّن الإجراءات التي ُتّتخذ ل تّتبع على الدوام التعريف ذاته  لفح�س الأهلية. 

النقل  اأو  املخالفات،  الك�سف عن  اإمّنا  بال�رصورة على ال�ستبعاد،  فالعقوبات مثاًل ل تنطوي 

نحو  منه  بدًل  النتماء  نحو  عنه  ُيبحث  الذي  ال�سلوك  مييل  اأن  وميكن  العام.  القطاع  داخل 

التجاوزات. ومع ذلك، ففي كّل حالة متت درا�ستها، ي�ستمل املجهود الذي يتّم بذله يف اإ�سالح 

اأو ما بعد حكم ا�ستبدادي- على  املوؤ�س�سات- يف املراحل النتقالية ملجتمعات ما بعد احلرب، 

نوع من الإجراءات التي ميكن و�سفها بالفح�س، اأو التي توؤّدي غر�س الفح�س نف�سه. وهذه 

هي احلال حّتى يف جنوب اأفريقيا والأرجنتني، حيث مّت حظر الفح�س الر�سمي كو�سيلة حمتملة 

لتطبيق العدالة، لأ�سباب �سيا�سية. 

االأهداف: ما هى املوؤ�ّض�ضات واملنا�ضب التي يجب اأن تخ�ضع لفح�ص االأهلية؟

يتعّلق فح�س الأهلية بالعمليات التي تطبَّق على القطاع العام يف دولة ما. اإمّنا ما من حالة 

بعد  ما  النتقال  مرحلة  يف  يكون  ما  جمتمع  يف  ككل  العام  القطاع  على  الفح�س  هذا  لتطبيق 
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�رصاع، اأو ما بعد حكم ا�ستبدادي. كما يتّم تطبيقه على موؤ�ّس�سات حمّددة. من ناحية اأخرى، 

موؤ�ّس�سة  الفح�س  ي�ستهدف  قد  الأهلية«،  بفح�س  ة  اخلا�سّ التوجيهية  »املبادئ  تو�سح  وكما 

موؤ�ّس�سات.  جمموعة  �سمن  الفئات  بع�س  اأو  موؤ�س�سة،  �سمن  معّينة  منا�سب  اأو  بالكامل، 

حقوق  تاريخ  اأو  ال�سيا�سية،  العتبارات  اأو  املتاحة،  املوارد  على  يعتمد  اأن  للقرار  وميكن 

ا ما كانت احلالة، يبقى »التعريف الوا�سح للمنا�سب التي يتّم  الإن�سان يف وحدات معّينة. واأيًّ

ا لأّية عملية فح�س«. فح�سها �رصًطا اأ�سا�سيًّ

اأهّم املوؤ�س�سات التي ينبغي فح�سها، من منظور حقوق الإن�سان، هي املوؤ�ّس�سات التي  اإّن 

تلك  بحدوث  �سماحها  يف  اأو  الإن�سان،  حقوق  انتهاكات  ارتكاب  يف  الأكرب  امل�سئولية  حتمل 

النتهاكات يف النظام ال�سابق، اأو خالل وقت ال�رصاع. ولذلك، ففي حالت ما بعد ال�رصاع، 

ين�سّب تركيز فح�س الأهلية على تلك املوؤ�ّس�سات املتوّرطة يف اعتداءات ج�سيمة وعنيفة على 

ال�سلفادور  ففي  والعديّل.  الأمني  القطاَعني  موؤ�ّس�سات  اأ�سا�سي  ب�سكل  وهي  الإن�سان،  حقوق 

امل�سّلحة  القّوات  الفح�س  ا�ستهدفت عمليات   ، الأهلية  عاًما من احلرب  اثَني ع�رص  بعد  مثاًل، 

يف الت�سعينيات، كجزء من عملية اإن�ساء قّوات �رصطة جديدة مدنية، اإىل جانب اآليات حمدودة 

القانوَن  “مل تطّبق ال�رصطة  األك�سندر ماير-رايخ،  الق�سائية.وعلى حّد قول  امل�ساءلة  لتح�سني 

اتفاقية  يف البو�سنة والهر�سك، يف ما بعد  باإن�ساف”،  ُتِقم املحاكم العدالَة  ب�سكل حيادّي، ومل 

ترّكزت  وبالتايل  منخف�سة”؛  ظّلت  القانون  �سيادة  يف  ال�سعب  “ثقة  فاإّن  وبالتايل،  دايتون، 

عمليات فح�س الأهلية على ال�رصطة والق�ساء.

ة مبجتمعات ما بعد احلكم ال�ستبدادي، حيث يكون �سوء ال�سلوك  يف بع�س احلالت اخلا�سّ

اأقّل عنًفا مثل التعاون الذي ميكن اأن يوّرط اأفراًدا من �رصيحة وا�سعة من املوؤ�ّس�سات، ميكن 

املنتخبة،  املنا�سب  ذلك  يف  مبا  امل�ستهدفة،  الفئات  من  اأو�سع  نطاًقا  يّتخذ  اأن  الأهلية  لفح�س 

واجلامعات، والإعالم.

 ففي اجلمهورية الت�سيكية مثالً، طال التطهري »نطاًقا وا�سًعا من املنا�سب العامة«، بح�سب 

الد�ستورية،  والهيئات  املدنية،  واخلدمة  الّدعاء،  ومكتب  الق�ساء  لي�سمل  بريبان،  جريي 

ووكالت  الر�سمي،  والإعالم  الوطني،  والبنك  واملخابرات،  وال�رصطة،  واجلي�س 

املجر، كان من  العلوم. ويف  للدولة، واجلامعات، واأكادميية  اململوكة  الأنباء، وال�رصكات 

املحكمة  واأع�ساء  ال�سكاوى  ومكتب  الربملان  اأع�ساء  الفح�س  �سملهم  الذين  الأ�سخا�س  �سمن 

الد�ستورية، ورئي�س املحكمة العليا ونائب رئي�سها، واملّدعي العام، واأعلى م�ستوى يف الإدارة 
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العامة، مبا يف ذلك الرئي�س واأع�ساء احلكومة، وال�رصطة، والإعالم. و�سمل غربلة الإعالم 

يف املجر يف نهاية الأمر، وفًقا للقانون  XCIII )2000(، “من ميكنهم  اأن يوؤّثروا يف الراأي 

العام ال�سيا�سي، �سواء ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص”. ويف بولندا، ين�ّس قانون التطهري على 

اإقرار تطهري، مبا يف ذلك  يقّدموا  اأن  لهم  بّد  ي�سغلون وظائف عامة ل  الذين  الأ�سخا�س  اأّن 

ومدراء  العامة،  اخلدمة  ورئي�س  ال�سيوخ،  جمل�س  واأع�ساء  الربملان،  واأع�ساء  الرئي�س، 

النيابة،  واأع�ساء  والق�ساة،  للدولة،  الإقليمية  والإدارات  املركزية  واملكاتب  الوزارات، 

واملحامني، وبع�س العاملني يف الإعالم.17

ومع ذلك، ل يتّم دائًما تطبيق فح�س الأهلية- يف الدول ما بعد احلكم ال�ستبدادي- على 

�سوتريوبولو�س-  دمييرتي  ي�رصح  مثاًل،  اليونان  ففي  العامة.  املوؤ�ّس�سات  يف  وا�سع  نطاق 

ال�سيا�سية  املوؤ�ّس�سات  خمتلف  يف  خمتلفة  نتائج  اإىل  اأّدى  الأهلية  “فح�س  اأّن  كيف  كتابه-  يف 

ومع  وال�رصطة؛  واجلي�س،  الق�سائي،  والنظام  اجلامعات،  الفح�س  �سمل  وقد  والإدارية”. 

اأّن احلكومة قد اأ�سدرت ت�رصيعات خا�سة لفح�س الأكادمييني والق�ساة فقط، اإّل اأّن عمليات 

الفح�س نف�سها  كانت اأكرث �سموًل وطالت اجلامعات واجلي�س. وت�رصح كري�ستيان ويلكي اأّن 

يف اأملانيا املوحّدة كان للفح�س تاأثري عميق داخل القطاع العام، ومن �سمنه اجلامعات، لكّن 

تطبيقه مل يحدث بالت�ساوي على م�ستويات خمتلفة من النظام18. ويف جنوب اأفريقيا بعد نظام 

الف�سل العن�رصي، وهي الآن بني حالة ما بعد احلكم ال�سلطوي وحالة ما بعد ال�رصاع، كما 

يف الأرجنتني، اتُّخذت قرارات �ساملة حّظرت تطبيق فح�س الأهلية على القطاع العام19.

املعايري: ما نوع �ضوء ال�ضلوك الذي يتم البحث عنه؟

اأنواع �سوء �سلوك حمّددة، تبحث عنها �سلطات  ترتكز معايري جهود فح�س الأهلية على 

املوؤ�س�سات،  باختالف  تختلف  معايري حمّددة  فح�س  عملية  لكّل  الأفراد.  ما�سي  الفح�س يف 

كانت  ما  غالًبا  مثاًل-  ال�سيوعية  بعد  -ما  ال�رصقية  اأوروبا  ففي  والوقت.  النتقايل،  وال�سياق 

العامة”،  لـ”الثقة  انتهاًكا  متّثل  لعنفية،  اأفعال  دليل على  عن  بحًثا  الفح�س  جتري  ال�سلطات 

كتعاون �سابق مع موؤ�ّس�سات التخابر، فيما ُطّبق الفح�س على اأع�ساء املوؤ�ّس�سات الأمنية- يف 

انتهاكات  ج�سيمة كجرائم حرب، وجرائم �سّد الإن�سانية،  دول ما بعد ال�رصاع- بحًثا عن 

وجرائم الإبادة اجلماعية.

التوجيهية  ـ”املبادئ  وبح�سب  النزاهة.  معايري  من  الأدنى  احلّد  يقت�سي  الواجب  اأّن  غري 
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ة بفح�س الأهلية«: ب�سكل عام، ي�ستوجب التوّرط  يف انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان،  اخلا�سّ

 عن الوظيفة العامة. وت�سمل 
ّ

اأو جرائم خطرية وفًقا للقانون الدويل، اأن ُي�ستبعد ال�سخ�س املعني

تلك الأفعال - على نحو خا�س- الإبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم �سّد الإن�سانية، 

والالاإن�سانية  القا�سية  املعاملة  �رصوب  من  وغريه  والتعذيب  الق�ساء،  نطاق  خارج  والقتل 

واملهينة، والختفاء الق�رصي، والعبودية. تلك اجلرائم  اجل�سيمة اإمّنا ت�سري اإىل انعدام النزاهة 

اإىل حّد يوؤّثر ب�سكل اأ�سا�سي على م�سداقية ال�سخ�س يف العمل يف اخلدمة العامة.

والأعراف  للقوانني  تخ�سع  اأن  فينبغي  للمعايري،  الأدنى  باحلّد  ة  اخلا�سّ القرارات  اأّما 

الدولية. ففي البو�سنة والهر�سك مثاًل، مّت اإق�ساء ال�سباط- من برنامج اعتماد ال�رصطة- مّمن 

ارتكبوا »اأفعاًل و/اأو تق�سرًيا، و/اأو �سغلوا وظائف فى  الفرتة بني اأبريل 1992 اإىل دي�سمرب 

املعرتف  الإن�سان  احلفاظ على معايري حقوق  الرغبة يف  اأو عدم  القدرة  1995 ،تثبت عدم 

بها دولًيا«. وعلى نحو مماثل يف الأرجنتني، حيث ارتكزت التحّديات التي تواجه املّر�سحني 

للمنا�سب املنتخبة حول تعريف م�سطلح »املالءمة« وحدوده، وهو ال�رصط املن�سو�س عليه 

يف الد�ستور الوطني، ومّت ربطه بال�سكوك والقوانني الدولية حلقوق الإن�سان.

الأمر  ال�سيا�سية. وهذا  وال�سكوك   اإثارة اجلدل  يت�سبب يف  ما   غالًبا  املعايري  اأن حتديد  اإل 

ا )اإن  مفهوم لأّن تلك املعايري تعك�س- من ناحية- ما حكم عليه املجتمع باأّنه غري مقبول اأخالقيًّ

مل يكن بال�رصورة جنائيًّا( يف املا�سي؛ ومن ناحية اأخرى، ماهية املعايري الأدنى للنزاهة يف 

املوؤ�ّس�سات العامة يف امل�ستقبل. كما يعّلق �سوتريوبولو�س على حالة اليونان كما يلي:

اأين ينبغي اأن تتوقف عملية فح�س اأهلية الأ�سخا�س الذين عملوا ل�سالح نظام ا�ستبدادي؟ 

ا بني  فحّتى اإذا ما توّجب التمييز مثاًل بني لواء يف اجلي�س وجندي )متييز بح�سب الرتبة(، واأي�سً

رجل ال�رصطة الذيجلب ع�سًوا يف حركة املقاومة الدميوقراطية، لغرفة التعذيب وحار�س اأحد 

م�سانع الأ�سلحة )اختالف القطاعات(، فلي�س من ال�سهل الو�سول اإىل اإجماع بخ�سو�س ر�سم 

اخلّط الفا�سل.

فعليًّا.  تطبيقه  ما ميكن  �سيعتمد على  الأهلية  فاإن حتديد معايري فح�س  ذلك،  وف�ساًل على 

ي�سعب  الذي  النزاهة  »معيار  فاإّن  الأهلية«،  بفح�س  اخلا�سة  التوجيهية  »املبادئ  تبنّي  وكما 

التحّقق منه هو معيار من امل�ستبعد تطبيقه فعلًيا«. وي�رصح �سريج رومني- فيما يت�سل  باإدارة 

اإمكانية  ومدى  املتاحة  والأدلة  املعلومات،  حجم  على  يعتمد  الأهلية  فح�س  اأّن  املعلومات- 

العتماد عليها.
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الفح�س على موؤ�س�سات الأ�سخا�س  اليونان مثاًل، رّكز  اأنه يف  اإىل  ي�سري �سوتريوبولو�س 

ا اأنه ي�ستحيل قيا�س  الذين اأّيدوا احلكومات الع�سكرية اأو ارتبطوا بها ب�سكل فّعال، وال�سبب جزئيًّ

الدعم الفعلي للنظام الذي قدمه العدد الأكرب من امل�سئولني الذين ا�ستمّروا بب�ساطة يف العمل لدى 

اأجهزة الدولة، “مثلما كانوا �سيفعلون حتت اأي نظام”. ويف اأملانيا،  ُحّددت معايري الفح�س 

املعايري  من  ا  اأيًّ حّددت  بالأدلة”،  ة  خا�سّ “م�ساكل  املمار�سة-  خالل  ظهرت-  ولكن  ر�سمًيّا؛ 

الدولة  اأمن  ملّفات وزارة  اأر�سيف  فاإن  بالفعل. وكما ي�رصح ويلكي،  �سيتم تطبيقها  التي  هي 

)اأ�ستازي(، التي كانت الأكرث اإتاحة لالّطالع عليها، هي التي وّفرت “امل�سدر الوحيد الأكرث 

العامة  املناق�سات  ت�سييق  “يتّم  لذلك  ونتيجة  الفح�س”.  لعملية  م�سداقية  والأكرث  ا�ستعماًل، 

الأو�سع حول اجلرم، والتعاون، واملالءمة للمن�سب” اإىل فئة واحدة من �سوء ال�سلوك، هي 

التحقق  اإمكانية  اأّدت  الت�سيكية،  اجلمهورية  ويف  معها.  التعاون  اأو  الأ�ستازي  ل�سالح  العمل 

 يف القانون. فبدايًة، يق�سي قانون التطهري من العمل يف املنا�سب 
ّ

من املعايري اإىل تغيري فعلي

العامة كّل الذين توّلوا منا�سب يف هيئة �سيا�سية، اأو يف �رصطة �رصية قمعية، اأو اأمن الدولة، 

وجهاز املخابرات، اإىل جانب كّل الذين تعاونوا مع تلك الكيانات. ومع ذلك تبنّي اأنه كثرًيا 

ما ا�ستحال -من الناحية التقنية- التفريق بني �سخ�س تعاون مع ال�رصطة ال�رصية، واآخر كان 

بالفعل �سحية لها، وذلك ب�سبب عدم م�سداقية ملّفات ال�رصطة ال�رصية؛ ويف النهاية ا�ستّد اجلدل 

حول معيار التعاون اإىل حّد اأّنه مت اإلغاوؤه.

العقوبات: ماذا يحدث لالأ�ضخا�ص الذي ينتهي فح�ضهم باالإيجاب؟

تتفاوت جهود الفح�س ب�سكل كبري. وغالًبا ما يتّم جتاهل هذا التفاوت- تفاوت العقوبات 

املطّبقة على الأ�سخا�س مّمن تظهر نتائج فح�سهم وجود انتهاكات. ول توؤدي النتائج الإيجابية 

لفح�س الأهلية اإىل ا�ستبعاد املوّظف العام من وظيفته اأو جتريده منها فح�سب، بل اإىل عدد من 

ا. وطبيعة العقوبة مهّمة ب�سكل مبا�رص ورمزي مًعا لالأ�سخا�س ولعملية الفح�س  العقوبات اأي�سً

باأكملها. فلو اأّن الفح�س يتم مبنطق عقابي، فمن املهم بالتايل معرفة اإذا ما كان ال�سخ�س املعني 

اأو حتميله  م�سئولية  اأو يتّم نقله،  اأو ُتعر�س عليه �سفقة تقاعد،  اأو يوَقف عن العمل  �سُيف�سل 

اأقل، اأو الك�سف عن ما�سيه بكّل ب�ساطة. 

�سلطات  ملمار�سة  خمّولني  املعتَمدون  ال�رصطة  �سّباط  يعد  مل  والهر�سك،  البو�سنة  ففي 

القانون  بتنفيذ  منوطة  اأّي جهة  مع  العمل  اإنهاء عقد عملهم، ومنعهم من  مّت  ال�رصطة، حيث 
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يف البلد. ف�ساًل على ذلك، فقد ا�سطّر الق�ساة واأع�ساء النيابة العامة كّلهم للتقّدم مّرة اأخرى 

ل�سغل منا�سبهم، كجزء من مناف�سة مفتوحة. ومع  اأّن بع�سهم مل يتّم اإعادة تعيينهم على اأ�سا�س 

اإّل اأّن الأمر مل ُيعلن عنه ب�سكل �رصيح، ومل مينعهم من  “معلومات اإدانة متعّلقة بال�رصاع”، 
ت�سمية  البع�س على تلك الإق�ساءات  اأطلق  فقد  تعيينات م�ستقبلية. وكما يالحظ ماير-رايخ، 

ة باأن يتّم “حتويل اأو ف�سل”  “عقوبات غري ق�سائية”. ويف ال�سلفادور، اأو�ست اللجنة اخلا�سّ
من  تقاعدوا  وبع�سهم  اخلارج،  اإىل  دبلوما�سية  منا�سب  يف  اأر�سلوا  بع�سهم  �سباط،   103

اإجازة مدفوعة الأجر مبدئيًّا، وتقاعدوا لحًقا. ويف  الفعلية، وبع�سهم الآخر ُمنحوا  اخلدمة 

اليونان، كما ي�رصح �سوتريوبولو�س، �سملت  “الإزالة اأو التنحية” نطاًقا من العقوبات يت�سمن 

“و�سعهم يف �سجاّلت غري ن�سطة، والتقاعد اجلربي، والنقل اإىل منا�سب غري مهّمة، واإلغاء 
الرتقية، اأو اإيقاف العمل ب�سكل موّقت”. ويف الأرجنتني، اأّدت الطعون الناجحة اإىل رف�س 

ترقيات ع�سكرية، وذلك من دون اأي عواقب اأخرى ناجمة بال�رصورة عن هذا الرف�س )اإل 

اأنه من املفرت�س األ يجوز ال�ستمرار يف  املهنة الع�سكرية نظًرا اإىل الأ�سباب التي اأّدت اإىل عدم 

احل�سول على ترقية(.

ال�سيوعية  الدول  نطاًقا وا�سًعا يف  الفح�س والتطهري  الناجمة عن  العقوبات  �سملت  وكذلك 

نت العملية التي ي�سري البع�س اإليها  ال�سابقة يف �رصق اأوروبا. ففي اجلمهورية الت�سيكية، ت�سمَّ

بالتطهري الـ«جذري« التنحية عن العمل.ويف اأملانيا، غالًبا ما مّت تخيري املوّظفني الذين ُف�سلوا 

باأن ينهوا تعاقدهم بالرتا�سي، بدًل من طردهم، وهو ما جّنب ال�سخ�س و�سمة الطرد، كما 

اأمام املحكمة. ويف بع�س الأماكن، ا�ستبق الأمر كثري  اأفقده القدرة على الطعن على القرار 

من الأ�سخا�س الذين ظّنوا اأنه ميكن ك�سفهم من خالل اإجراء فح�س الأهلية، وتركوا وظائفهم 

اإىل اأعمال اأخرى. ولن تظهر تلك الأعداد يف الأرقام الر�سمية للفح�س، ولكن ل يزال ممكًنا 

اعتبارهم ممّثلني عن الأ�سخا�س الذين ُعوقبوا ب�سكل غري مبا�رص. ويف بولندا، فاإّن ما يدعوه 

اآدم ت�سارنوتا تطهرًيا »ناعًما« مل يعاقب على الأفعال ال�سابقة مطلًقا، با�ستثناء »كذبة التطهري« 

يتعر�سوا  مل  املخابرات  مع  تعاونهم  ب�ساأن  حقيقية  اإقرارات  قّدموا  الذين  اإن  حيث  فح�سب، 

لعقوبات مبا�رصة؛ مبا اأن النظام مت ت�سميمه لرتك الناخبني يقّررون ما اإذا كان �سخ�س بهذا 

التاريخ ي�ستحّق الت�سويت له لهذا املن�سب. اأما هوؤلء الذين قّدموا اإقرارات تطهري خاطئة هم 

ل�سغل وظيفة عاّمة وحظر  الأخالقية  فقدان »ال�سالحية  اإىل جانب  فقدوا عملهم،  الذين  فقط 

بـ«التطهري  اإليها  اأ�سري  عملية  اأخرًيا  املجر  طّبقت  وقد  �سنوات«20.  ع�رص  ملّدة  عليها  احل�سول 

بدون عقوبة«، قامت على تخيري الأ�سخا�س- الذين مت التو�سل اإىل ممار�ستهم للن�ساط م حمّل 
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ا يتم اإعفاوؤهم  الفح�س- بني ال�ستقالة وبني اإعالن قرار اللجنة، »َمْن يرتكون منا�سبهم طوعيًّ

من العقوبة القانونية ال�رصيحة«.

الت�ضميم: ما اأنواع عمليات فح�ص االأهلية، وبنيتها واإجراءاتها؟

تختلف تدابري الفح�س ب�سكل كبري من حيث ت�سميمها. والنوع الأكرث �سيوًعا- على م�ستوى 

وا�سع- من عملية الفح�س هو املراجعة الإدارية لالأن�سطة ال�سابقة للموّظفني يف موؤ�ّس�سة عاّمة. 

واجلمهورية  واليونان،  ال�رصقية،  اأملانيا  يف  خمتلفة  �سور  يف  املراجعات  هذه  ظهرت  وقد 

عملية  ت�سميم  مّت  فقد  والهر�سك،  البو�سنة  يف  اأما  وال�سلفادور.  وبولندا،  واملجر،  الت�سيكية، 

الق�سائي واملحاكم،  ال�سلك  اأع�ساء  اإعادة تعيني  اإىل جانب عملية  مراجعة ال�رصطة وتنفيذها، 

بحيث مّتت اإقالة جميع الق�ساة واملّدعني من منا�سبهم، وكان عليهم اإعادة التقّدم لوظائفهم يف 

م�سابقة مفتوحة. ويف الأرجنتني، حيث مل يكن من املمكن �سيا�سيًا تطبيق عملية مراجعة �ساملة 

اأو اإعادة تعيني، متّكنت جمموعات حقوق الإن�سان من ا�ستخدام الآليات املوؤ�ّس�سية القائمة- يف 

على  اعتداءات  تف�سح  اأدّلة  على  بحّقهم  ُعرث  مّمن  اجلي�س  �سّباط  برتقية  للطعن   - حتدٍّ عملية 

اأخالقًيا  املنا�سبني  غري  للمنا�سب،  املر�ّسحني  اعتماد  اأوراق  على  وكذلك  الإن�سان،  حقوق 

لأ�سباب مماثلة. 

الأحيان-  بع�س  يف  ميكن-  الأهلية«،  بفح�س  ة  اخلا�سّ التوجيهية  »املبادئ  تو�سح  وكما 

ا�ستخدام اإجراءات وهيئات قائمة لغربلة املوّظفني العموميني. ويف اأغلب احلالت، يتّم تطوير 

اأو  لتنفيذ  اإن�ساوؤها  يتّم  للفح�س،  الأقّل  على  واحدة  وهيئة  الإجراءات،  من  جديدة  جمموعة 

الإ�رصاف على العملية، وينبغي اختيار اأع�ساء تلك الهيئات وتعيني موّظفيها، وتق�سيم مواردها 

اأملانيا- مّت تفعيل منوذَجني  اأّنه- يف  اإىل جانب توفري الأمن. وي�رصح ويلكي  املادية واملالية، 

اأ�سا�سيَّني للجان الفح�س »ا�ستجابة ملختلف املطالب والهياكل املوؤ�ّس�سية«: منوذج اإدارّي موؤّلف 

من اأع�ساء غري منتَخبني من املوؤ�ّس�سة، ومنوذج  اآخر يتاألف من خليط من الأع�ساء املنتخبني 

اخلربة  ذوي  من  املوؤ�ّس�سة  خارج  من  واأع�ساء  فح�سها،  �سيتّم  التي  املوؤ�ّس�سة  من  واملعينني 

املهنية. وف�ساًل على ذلك، ميكن لهيئات الفح�س اأن تكون مركزية، من خالل جلنة واحدة 

اأن تكون غري مركزية، ويتّم فح�س قطاع  اأو ميكن  تتوىّل فح�س جميع املوؤ�ّس�سات العامة، 

واحد اأو موؤ�ّس�سة واحدة فقط. وهكذا جند اأن يف الدول ال�سيوعية ال�سابقة كاجلمهورية الت�سيكية 

وبولندا واملجر مثاًل، كانت عمليات املراجعة مركزية؛ اأما يف اأملانيا واليونان، فكان الفح�س 
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»غري مركزي« و»جمّزاأ«21.

فح�س  عملية  عليها  حتافظ  التي  الإجرائية  املعايري  تبقى  النتقالية،  العدالة  منظور  ومن 

اأندرو- فيديريكو  اأو�سح  وتنفيذه. وكما  الفح�س  ت�سميم  لكيفية  احلا�سمة  الأمور  الأهلية من 

ة بفح�س الأهلية« ، فاإّن ال�سمانات الإجرائية هي التي  جوزمان و”املبادئ التوجيهية اخلا�سّ

الإن�سان  لتكفل مطابقتها مع معايري حقوق  املوؤ�ّس�سات،  اإخالء  الفح�س عن عملية  متّيز عملية 

اأندرو-جوزمان، فعملية الفح�س العادلة واملن�سفة هي العملية ال�رصعية،  الدولية. وبح�سب 

والتي حتمي حقوق الإن�سان، واملو�سوعية، وتخ�سع حلكم القانون، بناًء على مبداأ امل�سئولية 

الفردية، وم�ستقّلة -ب�سكل ن�سبي- عن الإجراءات اجلنائية والتاأديبية العادية. ويعترب اأندرو-

ال�سمانات الإجرائية، الالزمة لتحقيق ذلك- يف عملية  املعنّي من  اأّن احلّد الأدنى  جوزمان 

الفح�س التي تت�سّمن اإقالة املوّظفني اأو ف�سلهم- يت�سّمن احلّق يف الطعن اأمام حمكمة يف قرار 

اأهمية ال�سمانات الإجرائية- يف عالقتها بعقوبات  اأن يتّم الأخذ يف العتبار  م�سيء. وينبغي 

اأكرث  العادلة  املحاكمة  معايري  تكون  اأن  توّجب  �سديدة،  العقوبة  كانت  فكّلما  الأهلية:  فح�س 

�رصامة.

النطاق: ما عدد االأ�ضخا�ص الذين يخ�ضعون للفح�ص ؟ وما عدد االأ�ضخا�ص الذين ُيعاقبون؟

ي�سري النطاق اإىل حجم عملية الفح�س، اأو مداها، اأو امتدادها، يف ما يتعلق بعدد الأ�سخا�س 

يتّم   الذين  الأ�سخا�س  عدد  يت�سّمن  الفح�س  عملية  حجم  وقيا�س  فعليًّا.  فح�سهم  يتّم  الذين 

حمّل  الأن�سطة  يف  �سلوعهم  ظهر-بالإيجاب-  الذين  الأ�سخا�س  وعدد  للفح�س،  اإخ�ساعهم 

ب�سكل  الفح�س  ينالوا عقوبة. ويتفاوت نطاق عمليات  اأن  الفح�س، والذين ميكن -بالتايل- 

التي  واملنا�سب  باملوؤ�ّس�سات  املتعّلقة  بالقرارات  ة  فهي وظيفة خا�سّ احلالت؛  باختالف  وا�سع 

يتّم غربلتها واملعايري املختارة. وكما هي احلال مع عنا�رص الفح�س الأخرى، �سيعتمد العدد 

املعلومات  اإتاحة  مثل  ا،  اأي�سً اأخرى  عوامل  على  للفح�س-  -اخلا�سعني  لالأ�سخا�س   
ّ

الفعلي

وم�سداقيتها.

خذ قرار  وُيظهر جوناثن كالرين اأّنه يف جنوب اأفريقيا ما بعد الف�سل العن�رصي، حيث اتُّ

التمييز  اأ�سا�سية، من خالل عمليات  تغيريات جذرية  العامة  املوؤ�ّس�سات  الفح�س وطّبقت  �سّد 

تزال  ل  كانت  العن�رصي(،  الف�سل  حقبة  من  العامة  اخلدمات  )دمج  و”الرت�سيد”  الإيجابي 

ة باختيار املوظفني معنّية يف بع�س احلالت بق�سايا حقوق الإن�سان.  بع�س الإجراءات اخلا�سّ
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اأفريقيا- هي جلنة جولد�ستون، وهي جلنة  الأهلية- يف حالة جنوب  الأقرب لفح�س  واملثال 

حتقيق ق�سائية، اأّدى عملها اإىل اإقالة اثنني وع�رصين من كبار قادة املخابرات الع�سكرية. ويف 

ة معلومات حول قّوات �سّباط اجلي�س، التي يزيد عدد اأفرادها  ال�سلفادور، طلبت اللجنة اخلا�سّ

على 2000 جندي. لكّن املقابالت مل جُتَر �سوى مع البع�س منهم؛ وقد مّتت اإقالة 103 منهم، 

اأو حتويلهم اإىل منا�سب اأخرى لرتكابهم انتهاكات حلقوق الإن�سان.

وعلى نطاق اأو�سع يف بولندا،،  اأنهى نحو 24000 �سخ�س اإقرارات التطهري بحلول العام 

 103 على  التطهري  حمكمة  وحكمت  بالإيجاب.  الإقرارات  تلك  من   278 وكانت   ،2004

اأملانيا ال�رصقية، قّدم ويلكي  اإقرارا مزوًرا. ويف  ق�سايا لإقرارات �سلبية، ووجدت منها 53 

ا من  اأنه يف جرايف�سفالد، متت غربلة 58 �سخ�سً ة باإدارة مدينَتني، حيث جند  الأرقام اخلا�سّ

بني 1553 موظًفا، اّت�سح عملهم مع الأ�ستازي، ومّتت اإقالة 18 منهم )5 منهم رفعوا دعاوى 

ناجحة ل�ستمرار عملهم(. ويف دري�سدن، فقد نحو 520 موّظًفا من 18000 عملهم يف العام 

1990، ب�سبب فح�س الأهلية. اأّما املوؤ�س�سات التي در�سها ويلكي يف اأملانيا ال�رصقية، فقد “كانت 

اأعداد ف�سل املوّظفني فيها �سغرية مقارنة بفقدان الوظائف الناجت عن تقّل�س امليزانيات العامة”.

ويف البو�سنة والهر�سك، كان فح�س الأهلية اأكرث �سموًل يف القطاعات التي ُطّبق فيها. وما 

بني العامني 1999و2002،  قامت بعثة الأمم املّتحدة للبو�سنة والهر�سك بفح�س  املوّظفني يف 

وزارات الداخلية والذين بلغ عددهم23751 موظًفا، وقد تطّوعوا لعملية العتماد؛ ومّت رف�س 

اأوراق اعتماد 481 �سابًطا. ويف ال�سلك الق�سائي، ما بني العامني 2002و2004، ا�سُطّرت 

�سخ�س،   2000 نحو  طلبات  يف  النظر  اإعادة  اإىل  العام  والّدعاء  الأعلى  الق�ساء  جمال�س 

للتعيني، واإعادة التعيني يف منا�سب بالق�ساء والنيابة العامة؛ ومل ُيعنّي 30% من املتقّدمني، مع 

اأّن الأ�سباب كانت-يف بع�س الأوقات فقط- تعود اإىل �سوء �سلوك مرتبط باحلرب. واأخرًيا 

يف اجلمهورية الت�سيكية، ترتاوح معّدلت التنحية بني 3% و5% فقط، ما يعني اأّن الآلف من 

الأ�سخا�س يف عدد من املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة مّت منعهم من تويّل منا�سب عامة، حيث 

اإّن العدد الإجمايل لالأ�سخا�س الذين خ�سعوا لفح�س الأهلية يزيد على 400000.

الذين  الأفراد  ن�سبة  فاإّن  الفردي،  ال�سلوك  واإذا ُح�رصت معايري عملية فح�س، ل�ستبعاد 

يتّم تنحيتهم- يف كّل موؤ�س�سة- تبدو �سغرية جداًّ. ومع ذلك، من املمكن اأن يوؤّدي الفح�س، 

بكفاءة  ي�رّص  ما  املوّظفني«،  من  مقبول  غري  كبري  »عدد  تنحية  اإىل  احلالت،  بع�س  يف 

ا ال�ستغناء عنها22. وتلك »التكلفة- راأ�س  املوؤ�ّس�سات– الكفاءة التي ل ت�ستطيع الدول الأقّل منوًّ
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املال الب�رصي« ميكن اأن تكون باهظة حني يتّم اإخالء املوؤ�ّس�سات، ولي�س فح�س اأهلّيتها.23 ففي 

العراق مثاًل، وعلى الرغم من خماوف العراقيني واملراقبني اخلارجيني من تاأثريات �سيا�سة 

اجتثاث البعث الوا�سعة على قدرة البلد على اإعادة بناء نف�سه،فقد اأمرت �سلطة الئتالف املوّقتة 

باّتباع هذه ال�سيا�سة التي اأّدت اإىل طرد نحو ثالثني األف ع�سو �سابق يف حزب البعث، مبا يف 

ذلك 6000-12000 ُمدر�س/معّلم. وقد انتهت املخاوف املتعّلقة بالتاأثري ال�سلبي للعملية- فيما 

بعد- اإىل عودة الآلف مّمن مّت ا�ستبعادهم اإىل وظائفهم.24 ويف الوقت نف�سه، على كّل حال، 

لو كانت معايري الإق�ساء تنطبق على معظم الأ�سخا�س يف موؤ�ّس�سة معّينة، لكان على برنامج 

فح�س الأهلية اأن يوازن ما بني تكلفة راأ�س املال الب�رصي -الناجتة عن طردهم كّلهم- وبني 

ال�رصر الواقع على م�سداقية املوؤ�ّس�سة يف حال بقائهم فيها.

التوقيت واملدة الزمنية: متى ُيجرى فح�ص االأهلية وما املّدة التي �ضي�ضتغرقها ؟

تو�سح درا�سات احلالة اأّن عمليات فح�س الأهلية تختلف ب�سكل �سامل، يف ما يتعلق بتوقيتها 

ومّدتها الزمنية. وُيق�سد بالتوقيت »متى« يبداأ فح�س الأهلية خالل الفرتة النتقالية؛ وُيق�سد 

امل�سهد  الزمنية  التوقيت واملدة  العملية. وغالًبا ما يعك�س  اإىل متى �ست�ستمّر تلك  الزمنية:  باملّدة 

ا بناء على اخل�سائ�س الأخرى، مثل اأعداد  ال�سيا�سي يف املرحلة النتقالية؛ ويتّم حتديدهما اأي�سً

املوؤ�ّس�سات، واملنا�سب، والأ�سخا�س الذين �سي�سملهم الفح�س.

ت�رصيعات  مع  ب�رصعة،  الأكادميي  املجتمع  يف  الأهلية  فح�س  تطبيق  بداأ  اليونان،  ففي 

اأ�سبحت �سارية يف خالل اأ�سابيع من انهيار النظام الع�سكري يف 1974، وقد ا�ستمّرت العملية 

ع�رصة اأ�سهر. ويف اجلي�س، بداأ الفح�س تدريجيًّا، وا�ستمّر على هذه ال�سورة اإىل ما بعد انقالب 

مّت اإجها�سه يف فرباير 1975.وعلى نحو مماثل يف ال�سلفادور، بداأت اللجنة اخلا�سة -التي 

اتفاقية  توقيع  على  اأ�سهر  اأربعة  بعد   ،1992 مايو  يف  العمل  اجلي�س-  على  الفح�س  اأجرت 

ا ملّدة ثالثة اأ�سهر، ولكن متت اإطالة املّدة �سهًرا  ال�سالم؛ وكان ُيفرت�س اأن ي�ستمّر الفح�س مبدئيًّ

اآخر، وُرفع التقرير النهائي يف �سبتمرب من العام نف�سه.

وعلى �سعيد اآخر يف بولندا، مل ي�سبح قانون التطهري �سارًيا حّتى العام 1997، ومل يتّم 

املجر،  ويف  الأوىل.  للمّرة  امل�ساألة  طرح  على  �سنوات  ت�سع  بعد   ،1999 العام  حّتى  تطبيقه 

بداأ مطلب التطهري يف العام 1999. لكّن القانون الأّول مل  يو�سع مو�سع التنفيذ حّتى العام 

1994؛ ول يزال التطهري ق�سية بالغة الأهمية بعد 16 عاًما على �سقوط ال�سيوعية؛ ول تزال 
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تظهر ق�سايا جديدة. يف الأرجنتني، طعن ال�سيا�سّيون ومنّظمات حقوق الإن�سان على الرتقيات 

الع�سكرية التي نالها املتّهمون بارتكاب انتهاكات حقوق الإن�سان منذ العام 1984، بعد عام 

على �سقوط الديكتاتورية الع�سكرية.

ا، ب�سبب تاأثريه املحتمل على املوؤ�ّس�سات. فالأ�سخا�س الذين  وميكن اأن يكون التوقيت مهمًّ

مّت ا�ستبعادهم منها -يف مرحلة مبكرة من الفرتة النتقالية- �سيكون لهم تاأثري اأقل على ت�سميم 

ا�ستبعادهم لحًقا. ففي بولندا  مّت  الذين  بالأ�سخا�س  ب�سكل عام مقارنًة  املوؤ�س�سات وبنائها  تلك 

مثاًل، اأّدى تاأخري فح�س الأهلية تقريًبا ملّدة عقد اإىل ا�ستمرار تاأثري اأع�ساء النظام ال�سيوعي يف 

هيكل حكومة ما بعد ال�سيوعية. وكما يقول ت�سارنوتا  عن بولندا، اإّن “اأحد العوامل احلا�سمة 

النظام  تواجه  التي  املخاطر  على  الق�ساء  الهدف  يكون  حني  ل�سّيما  التطهري،  فعالية  لتحديد 

اجلديد، هو التوقيت”. اأما يف ما يتعلق بالفرتة الزمنية، فيجدر النظر فيها بفعل اإمكانية تاأثريها 

على الإدراك والفهم العام ملنطق فح�س الأهلية. ويقول بريبان اإّنه، يف اجلمهورية الت�سيكية، 

ُتنايف  باأّنها  واتهامها  وا�سع  ب�سكل  “النتقاد  اإىل  التطهري  قانون  امل�ستمّرة يف  الإطالة  تعر�ست 

الهدف والروح الرئي�سيني. واأحد مرّبرات القانون وقت كتابته- الذي �سّدد على اأّن التدابري 

التمييزية ذات طابع موّقت- تبنّي اأّنه كاذب”.

املنطق: ما هي اأ�ضباب الفح�ص؟

اإن  حيث  واملوؤ�ّس�سة،  الفرد  م�ستوى  على  الأهلية  فح�س  لعملية  الأ�سا�سية  النتائج  تتحّقق 

معاقبة الأ�سخا�س الذين �سيتّم غربلتهم �سيكون له - ب�سكل عام- بع�س التاأثري على املوؤ�ّس�سة. 

ولكن ما هو املنطق من النخراط يف فح�س الأهلية؟ كما ُذكر �سابًقا، ميكن اأن تكون اأ�سباب 

الأمد  �ساملة وطويلة  الأهداف  اأن تكون  العامة متعّددة ومت�ساربة. ميكن  املوؤ�ّس�سات  فح�س 

مًعا، وكذلك �سّيقة وق�سرية الأمد، وميكن اأن تتغرّي مبرور الوقت. ومع ذلك، ميكن للفرد 

اأن ي�ستخل�س ا�ستنتاجات عن املنطق من خالل برامج فح�س الأهلية من خالل طلبات ال�سعب، 

واملرّبرات التي يقّدمها ال�سيا�سيون وامل�سّممون لربامج الفح�س، وامل�رصعون، وطبيعة العملية 

نف�سها. فعلى م�ستوى وا�سع، تقرتح درا�سات احلالة �سببني مهّمني على الأقّل للفح�س: معاقبة 

انتهاكات  تكرار  ومنع  الدميوقراطي،  النتقال  حماية  اأجل  من  املوؤ�ّس�سات  اجلناة،واإ�سالح 

حقوق الإن�سان. 
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الأهلية.يكتب  فح�س  من  عقابي،  اأ�سا�سيًّا،وغري  وا�سًحا،  منطًقا  البع�س  ويرى 

الفح�س  فمنطق  له منطق عقابي...  اليونان- »لي�س  الأهلية- يف  اأّن فح�س  �سوتريوبول�س 

يقول  والهر�سك.  البو�سنة  م�سابه يف  والأمر  اجلديد«.  الدميوقراطي  النظام  ب�رصعية  مرتبط 

ماير-رايخ اإّن الهدف الرئي�سي لفح�س الأهلية ترّكز على بناء موؤ�ّس�سات عادلة وفعالة، ميكن 

اأن متنع تكرار انتهاكات حقوق الإن�سان يف امل�ستقبل، بدًل من جمّرد فر�س العقاب. وي�رصح 

بريبان اأّن الدافع من قانون التطهري، يف البداية- يف اجلمهورية الت�سيكية- كان رّد فعل على 

املمار�سة غري املنّظمة، والأقّل عدالة للـ«تطهري غري املن�سبط«، ولعدم ال�ستقرار ال�سيا�سي، 

ولقلق ال�سعب من الأ�رصار املحتملة التي ميكن اأن ي�سّببها وجود اأفراد ال�رصطة ال�رصية داخل 

يف  الت�سيكية  الد�ستورية  املحكمة  حلكم  ووفًقا  اجلديدة.  الدميوقراطية  والعمليات  املوؤ�ّس�سات 

الفعالة  العام 2001، فاإن قانون التطهري ل يزال يتوّفر على »هدف �رصعي، وهو احلماية 

للدولة الدميوقراطية من الأخطار املحتمل اأن يقرتفها موظفو اخلدمة العاّمة غري املوالني وغري 

اجلديرين  بالثقة ب�سكل كاٍف«. ووفًقا لبابلو دي جريف، فمن اأكرث املرّبرات التي ميكن تقدميها 

للقيام بفح�س الأهلية اأّن هذا الأخري قد يحول دون تكرار انتهاكات حقوق الإن�سان، ل عن 

طريق ردع ال�سلوك الفردي، واإّنا بامل�ساعدة يف تفكيك �سبكات الن�ساط الإجرامي.

ومع ذلك، ل يتّم التفاق دائًما على اأ�سباب فح�س الأهلية ، التي ميكن اأن تتغرّي مع الوقت. 

يقول ت�سارنوتا اإّن يف بولندا، مثاًل، وعلى الرغم من اأّن »هدف قانون التطهري كان حتقيق 

البولندي ثمة  العام  الراأي  فاإنه »يف  ال�سيا�سي املحتمل«،  الدولة والق�ساء على البتزاز  اأمن  

هدف  اآخر غري معلن يف القانون، وهو حتقيق العدالة النتقالية نوًعا ما«. وعلى نحو مماثل 

يف اأملانيا ال�رصقية، ف�سلت هّوة بني َمن ت�سّوروا اأّن الفح�س اإجراء �سبه انتقامي، وَمن راأوا 

فيه و�سيلة لقيا�س الولء للدولة. يف هذه احلالة، اختلف مدى تاأثري هذه املفاهيم املختلفة ملنطق 

فح�س الأهلية على تطبيقها بتطور املرحلة النتقالية.

املوؤ�ّض�ضات؟  الإ�ضالح  االأخرى  بالتدابري  االأهلية  فح�ص  يرتبط  كيف  االّت�ضاق: 

وكيف يرتبط بتدابري اأخرى للعدالة االنتقالية؟

ة باإ�سالح املوؤ�ّس�سات  ي�سري اّت�ساق برنامج فح�س الأهلية اإىل عالقته بالربامج الأو�سع اخلا�سّ

والعدالة النتقالية. وكما ُذكر �سابًقا، فلفح�س الأهلية تاأثري موؤ�ّس�سي، وهو لذلك عن�رص من 

عنا�رص اإ�سالح املوؤ�س�سات. 

اخلربة الدولية فى فح�ص االأهلية للموظفني العموميني وتطهري املوؤ�ض�ضات  خالل الفرتات االنتقالية



35

العدد 59/58رواق عربي

ي�رصح ماير-رايخ اأّنه ميكن تطبيق الفح�س كاإجراء م�ستقّل، اأو كجزء من برنامج اأو�سع 

من اإ�سالح املوؤ�س�سات، الذي ي�سعى اإىل  اإعادة هيكلة املوؤ�س�سة وتغيري نطاق وليتها. ولهذه 

الدرجة من الّت�ساق اآثارها على منطق برنامج الفح�س. يقول ماير-رايخ حول هذه امل�ساألة، 

اإّن »الفح�س  كاإجراء م�ستقّل بذاته هو ب�سكل عام غري كاٍف ل�سمان عدم تكرار النتهاكات. 

تكرار  ملنع  كاٍف–  غري  كان  -واإن  �رصورّي  النتقايل  لالإ�سالح  والكّلي  املّت�سق  النهج  اإّن 

الفح�س  تعّزز  -التي  الأخرى  الإ�سالح  اإجراءات  اأّن  ويو�سح  فّعال«.  ب�سكل  النتهاكات 

عقب النتهاكات اجل�سيمة- هي التي ت�سعى لتح�سني اآليات املحا�سبة، وال�ستقاللية، والتمثيل، 

وال�ستجابة.

وقد مّت تطبيق الفح�س، يف احلالت التي اأ�رصنا اإليها، بدرجات خمتلفة اإىل جانب برنامج 

ا  اأو�سع لإ�سالح املوؤ�س�سات اأو كجزء منه. ففي جنوب اأفريقيا، كان اإ�سالح املوؤ�ّس�سات مهتمًّ

ب�سكل حمدود بانتهاكات حقوق الإن�سان، وبتطهري القطاع العام من الأ�سخا�س ذوي اخللفيات 

املحّددة. ووفًقا لويلكي، كان فح�س القطاع العام يف اأملانيا، حيث كان الرتكيز على املخالفات 

الفردية ال�سابقة، ل يزال » اخلطوة الأوىل يف عملية وا�سعة النطاق تتمحور حول اإعادة الهيكلة 

وتخفي�س عدد املوظفني«.. ي�رصح ماير-رايخ اأّن عملية اإعادة التوظيف، كتلك التي �سهدها 

ال�سلك الق�سائي يف البو�سنة والهر�سك، توّفر ب�سكل عام »فر�سة اأف�سل« من عملية املراجعة 

لتطبيق اإ�سالحات اأخرى ملعاجلة م�ساألة اختالل النوع الجتماعي والعرقي.

تطبيق  يف  عاماًل  يكون  اأن  ميكن  بدوره  الذي  املوؤ�ّس�سات،  لإ�سالح  اإجراٌء  الفح�س  اإّن 

اإنه على  الّت�ساق ويقول  النوع من  �ساملة. ويناق�س دي جريف هذا  اجتماعية  �سيا�سة عدالة 

ال�سعيد العملي ميكن للفح�س اأن »ي�سّهل تطبيق« اإجراءات اأخرى للعدالة النتقالية، ل�سّيما 

يف املالحقات الق�سائية، وحماولت امل�سارحة، وجرب ال�رصر لل�سحايا؛ وبهذا املعنى، يعمل 

كـ«�رصط متكيني«.

اأخرى  باإجراءات  ا-  اأي�سً املفاهيمية  الناحية  -من  يرتبط  الفح�س  اإّن  جريف  دي  يقول   

للعدالة النتقالية من خالل اإمكانّيته امُلحّفزة للثقة.

ويف درا�سات احلالة، تنعك�س فكرة دعم هذا النهج الكّلي للعدالة النتقالية،  بحيث تدعم 

الإجراءات املختلفة بع�سها البع�س،ول يتم الكتفاء باأحدها. ففي ال�سلفادور مثاًل، قّدم تقرير 

للقوات   
ّ

منهجي نقد  عر�س  وعلى  الأ�سخا�س،  اأ�سماء  ذكر  على  اأتى  -الذي  احلقيقة  جلنة 

امل�سلحة- زخًما لفريق فح�س اأهلية قيادات اجلي�س.
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ولكن يتبنّي اأّن عدم الّت�ساق مع اإجراءات اأخرى للعدالة النتقالية �سائع يف اأكرث الأحيان. 

ففي البو�سنة والهر�سك، وعلى الرغم من اإن�ساء املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة بيوغو�سالفيا 

ال�سابقة، فاإن القليل من الإجراءات الأخرى على طريق تطبيق العدالة الجتماعية قد حتّققت 

حتى الآن. ويف اليونان، رافقت املالحقات الق�سائية عملية الفح�س، اإمّنا على نطاق �سّيق، 

وعلى م�ستوى القيادة. ويخُل�س ويلكي اإىل اأّن الف�سل يف حماكمة امل�سئولني �سيا�سيًّا -يف اأملانيا- 

فيما يتّم ف�سل املخربين من امل�ستوى املنخف�س من وظائفهم، قد اأ�سعف �رصعية عملية الفح�س. 

التي  الفح�س  الواقع- جهود  قائمة -يف  الأرجنتني، عرقل عدم وجود م�سئولية جنائية  ويف 

كان ميكن اأن تعتمد على الأدّلة ال�سادرة عن املحاكمات. وكما ي�رصح باربوتو، فاإّن جهود 

كانت  ما  وكثرًيا  طويلة،  لفرتة  ا  اأي�سً ا�ستمّرت  قد   
ّ

ال�سيا�سي املجال  يف  الأ�سخا�س  حما�سبة 

مو�سوع نقا�س، رمّبا ب�سبب ا�ستمرار »عملية الإفالت من العقاب« لأكرث من ع�رصين عاًما.

ال�ضياق االنتقايل:

اأّن القرارات املتعّلقة بعملّية فح�س الأهلية جترى �سمن  اأن نتذّكر  لنا من  بّد  واأخرًيا، ل 

�سياق اأو�سع من النتقال ال�سيا�سي التي متّر به الدولة. وميكن لل�سياق اأن يوؤّثر يف ت�سميم عملية 

الفح�س ، وتنفيذها ونتائجها، بالعديد من الطرق. اأّوًل على م�ستوى وا�سع، فاإّن النتقالت 

من احلرب اإىل ال�سالم توّفر اأحياًنا �سياًقا خمتلًفا للغاية عن النتقالت من ال�ستبداد للدميقراطية. 

وميكن اأن يوؤّثر ذلك على عملية فح�س الأهلية بطرق متعّددة، كاملعايري والنّطاق اخلا�ّس بها. 

، كما ُذكر �سابًقا، غالًبا ما يت�سّمن الفح�س غربلة  ويف جمتمعات ما بعد احلكم ال�ستبدادي مثاًلً

ال�سابق، فيما   مع النظام 
ّ

اأدّلة على تعاون غري عنفي اأع�ساء من موؤ�ّس�سات عاّمة للبحث عن 

اجل�سيمة حلقوق  النتهاكات  امل�سئولني عن  اإىل حتديد  ال�رصاع-  بعد  ما  مييل- يف جمتمعات 

عن  البحث  ال�ستبداديفي  احلكم  بعد  فيما  الأهلية  فح�س  برامج  تن�سغل  حني  يف  الإن�سان.  

امل�سئولني عن ارتكاب اجلرائم الأقل خطورة من النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان،  الأمر 

الذي ينتهي يف الكثري من الأحيان اإىل اإخ�ساع �سبكة اأكرب بكثري لنتائج الفح�س ب�سبب توّرط 

العديد من املواطنني.

ف�ساًل على ذلك، ميكن اأن ي�سهم نوع النتقال يف ت�سّكل التحّديات واملناق�سات التي �ستواجهها 

جهود فح�س الأهلية. وكما ي�رصح رومني -فيما يتعّلق بجمع املعلومات واإدارتها- �ستبقى طبيعة 

�ستكون  بدورها  والتي  املتاحة،  املعلومات  وظيفة  جزئيًّا،  ولو  الدوام،  على  الفح�س  عملية 
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جزئيًّا وظيفة طبيعة النظام ال�سابق. لقد كان يف حوزة حكومات ما بعد ال�ستبداد- يف الدول 

ال�سيوعية ال�سابقة، يف �رصقي اأوروبا- كّميات هائلة من ملّفات ال�رصطة الع�سكرية ملواطنيهم، 

 كبري. 
ّ

والتي كانت غري موؤّكدة امل�سداقية، ولكّنها غالًبا ما تكون مو�سع نقا�س وجدل �سيا�سي

لل�سجاّلت.  �سبه كامل  بغياب  ال�رصاع  بعد  ما  تواَجه حكومات  ما  اأخرى، غالًبا  ناحية  ومن 

وبدًلً من حتديد كيفية التعامل مع تلك الكّميات الهائلة من الأدّلة، عليهم اأن ي�سّمموا عمليات  

فح�س، مع النتباه اإىل جمع كّل معلومة ميكن اأن يح�سلوا عليها، من خالل ا�ستخدام اأدوات 

بحثية مثل ال�ستطالعات. وبالطبع، لن تكون الأمور بال�رصورة على هذه احلال دائًما. ففي 

الأرجنتني مثاًل، كان الطابع ال�رّصي لإرهاب الدولة ي�سري اإىل اأّنه تكاد ل توجد اأّي معلومات 

ر�سمية متاحة على الإطالق، ما يعني اأّن منظمات حقوق الإن�سان قد ا�سطّرت اإىل العتماد 

على املعلومات التي جمعتها للطعن بنزاهة اأع�ساء اجلي�س.

كما يوؤّثر ال�سياق ال�سيا�سي املحّدد- الذي يحدث فيه النتقال- يف طبيعة عملية الفح�س. ففي 

ال�سلفادور والبو�سنة والهر�سك مثاًل، حيث ا�سطلع فاعلون دولّيون باأدوار مهّمة يف عمليات 

ال�سالم يف كال البلدين، اأُطلقت عمليات فح�س بحما�سة كبرية ب�سبب ال�سغط الدويل القوي )يف 

احلالة الثانية، �سيطر عليها الفاعلون الدولّيون25(. يف اليونان والأرجنتني، قّيدت اعتبارات 

�سيا�سية رغبة احلكومات النتقالية و/اأو قدرتها على القيام بجهود اأكرث �سمولية. ففي اليونان، 

ت�سّدر ال�ستقرار ال�سيا�سي الأولويات على اأثر  العالقات املتوّترة مع تركيا، وال�ستعداد من 

اأجل الندماج يف ال�سوق الأوروبية امل�سرتكة. ويف الأرجنتني، عقب النتقال مبا�رصة، قّيدت 

اإىل  ال�سعي  يف  احلكومة  قدرة  بالثورة-  تهديده  ا  وخ�سو�سً اجلي�س-  بها  احتفظ  التي  ال�سلطة 

تطبيق فح�س ر�سمي. ويف اأوروبا ال�رصقية ما بعد ال�سيوعية، جادل بع�س املعّلقني باأّن اأف�سل 

و�سيلة حل�سم اخلالف على توقيت التطهري و�سكله هو منح الأولوية »لو�سع اآليات ل�سيا�سات ما 

بعد ال�سيوعية«، على العوامل التاريخية مثل »طريقة اخلروج« من ال�سيوعية. 
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. )ICT( لأمن �لعام للجنة �لدولية للحقوقين�  **

درا�ضة

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها 

عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني*

فيدريكو �أندريو-جوزمان **

مقّدمة:1

حتظى اليوم م�ساألة ا�ستبعاد الأ�سخا�س املتوّرطني يف جرائم و/اأو انتهاكات ج�سيمة حلقوق 

ة ل�سمان فعالية  الإن�سان من اخلدمة العاّمة )اأو ما ي�سّمى بفح�س اأهلية املوّظفني( باأهمية خا�سّ

�سيادة دولة القانون كما تقوية اأية دولة تكفل ملواطنيها حقوق الإن�سان اأو لبناء هذه الدولة اأو 

 – املفرو�س على الدول  “واجب املنع”  اإعادة بنائها. تت�سل هذه امل�ساألة  بو�سوح مبا ُيدعى 

وهو التزامها مبنع تكرار انتهاكات حقوق الإن�سان، وباّتخاذ خطوات يف �سبيل منع الإفالت 

ا حول حقوق  اأي�سً ت�ساوؤلت  املوّظفني  اأهلية  اإجراءات فح�س  تثري  ذلك،  العقاب. ومع  من 

 اأحد ف�سول كتاب: »العدالة كوقاية: فح�س اأهلية املوظفني العموميني يف املجتمعات النتقالية«.
*

   JUSTICE AS PREVENTION: Vetting Public Employees in Transitional Societies
مركز  وقام   )SSRC( الجتماعية  العلوم  اأبحاث  وجمل�س   )ICTJ( النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  عن  �سادر  الكتاب 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان برتجمة هذا الف�سل ون�رصه، بعد احل�سول على ت�رصيح من )ICTJ( و)SSRC( وكذلك 

 .)New Africa Books/من النا�رص )مطبوعات اأفريقيا اجلديدة
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االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني

الأ�سخا�س الذين يخ�سعون لهذه الإجراءات، حيث اّتخذت بع�سها يف املا�سي اأبعاًدا هائلة، 

اأهمية  ازدادت  قد  الفح�س  عملية  اأّن  �سّك  ال�ساحرات. ل  ك�سيد  اأو  جماعية  تطهري  كاأعمال 

نهاية  عند  اإّما  حتدث  –التي  الدميوقراطية  التحّولت  �سياق  يف  الأخرية  ال�سنوات  يف  ة  خا�سّ

النزاعات امل�سّلحة اأو عقب انهيار النظم ال�ستبدادية– اإل اأنه ل ميكن اأن يقت�رص جمال فح�س 

اأهلية املوظفني على هذه ال�سياقات وحدها.

 يف الواقع، قد ُيطّبق الفح�س يف حالت خمتلفة وعلى خمتلف القطاعات العامة، ما يثري 

م�ساكل وم�سائل خمتلفة. وعليه يكون للم�سائل التي تتعّلق بطبيعة اإجراءات الفح�س الوقائية 

ونطاق تطبيقها اأهمية خا�سة لتحديد ال�سمانات الإجرائية الواجب احرتامها خالل اإجراءات 

ال�سلوك  وبنمط  للفح�س،  اخلا�سعة  العامة  الإدارة  بقطاعات  يتعلق  ما  يف  وذلك  الفح�س، 

امل�ستهدف على حّد �سواء. تقوم برامج فح�س اأهلية املوّظفني على عنا�رص اأ�سا�سية مثل و�سع 

برامج منتظمة اأو احرتام ال�سمانات الإجرائية، ما ميّيزها عن حمالت التطهري املعّممة. ومع 

هذا، وعلى الرغم من انق�سام موؤ�س�سات وحماكم حقوق الإن�سان الدولية حول م�ساألة متطّلبات 

الأ�سول القانونية يف برامج الفح�س، فاإنه ميكن ا�ستنباط بع�س ال�سمانات واملعايري التي يجب 

مراعاتها ب�سكل عام خالل اإجراءات الفح�س، من جمموعة ال�سوابق الق�سائية الدولية.

واجب الدولة فى �ضمان احلقوق عند تطبيق عمليات فح�ص االأهلية:

يفر�س القانون الدويل على الدولة التزاًما قانونيًّا مزدوًجا؛ الأّول هو الإحجام عن انتهاك 

حقوق الإن�سان، �سواء كان النتهاك بالفعل املبا�رص اأو بالتق�سري يف حماية هذه احلقوق، والثاين 

هو كفالة حّق مواطنيها يف التمّتع الكامل باحلقوق الأ�سا�سية. ويت�سّمن اللتزام الأخري واجب 

واملعقولة  ال�رصورية  التدابري  اّتخاذ  الدولة  يتحّتم على  الإن�سان، حيث  انتهاكات حقوق  منع 

لتحقيق هذه الغاية. ي�ستند واجب الدولة يف �سمان احلقوق على عدد من املواثيق الدولية1، وقد 

جرى التاأكيد عليه مراًرا وتكراًرا يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة2 كما يف ال�سوابق الق�سائية 

الدولية3.

يتعلق  ما  يف  الدولة  واجب  اإىل  طويل  وقت  منذ  الدولية  الق�سائية  ال�سوابق  اأ�سارت  وقد   

بحماية حقوق مواطنيها. فواقع الأمر اأّن واحدة من اأوىل ال�سوابق الق�سائية هي قرار التحكيم 

الّدعاءات  ب�ساأن  هوبر  ماك�س  الربوفي�سور  عن  ال�سادر   1925 مايو  من  الأول  بتاريخ 
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فيدريكو اأندريو-جوزمان

الربيطانية املتعّلقة بالأ�رصار التي تكّبدها الرعايا الربيطانيون يف املنطقة الإ�سبانية يف املغرب، 

يف  ف�سلها  عن  م�سئولة  الدولة  اعتبار  ميكن  الدويل،  القانون  ومبوجب  اأنه،  فيها  ذكر  والتي 

منع اجلرائم والتعّديات :”ينبغي م�ساءلة الدولة على عدم التحلي بدرجة اأعلى من اليقظة بغية 

القانون والن�سباط  اجلي�س، يف خمالفة  اإىل  ينتمون  اأ�سخا�س  يرتكبها  التي  العتداءات  منع 

الع�سكري” )ترجمة بت�رّصف(. وعليه، خُل�ست بعثة مراقبي الأمم املّتحدة يف ال�سلفادور اإىل 

التي تهدف  الكاملة من اللتزامات  الدول يت�سّمن املجموعة  الواقع على  ال�سمان  اأّن واجب 

اإىل منع ال�سلوك الإجرامي، ويف حالة ال�رصورة بالتحقيق مع مرتكبي اجلرائم ومقا�ساتهم 

ومعاقبتهم، اإ�سافة اإىل تعوي�س ال�سحايا5 .

 يثري واجب املنع الواقع على الدولة ت�ساوؤًل حول وجود اأفراد متوّرطني يف انتهاكات ج�سيمة 

حلقوق الإن�سان يف قطاعات الإدارة العامة – خ�سو�سًا �سمن القّوات امل�سّلحة وهيئات ال�رصطة 

اأو وكالت اأمنية اأخرى. واجلدير بالذكر اأّن جلنة حقوق الإن�سان قد اأو�ست – يف  التقارير 

الدورية التي تقّدمها الدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية- باأن 

متتنع الدول، من بني تدابري وقائية اأخرى، عن توظيف اأفراد يف قّوات الأمن من املتوّرطني 

يف انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان اأو تعيينهم، كما اأو�ست باإقالة كّل من اأفراد قّوات الأمن 

املتوّرطني يف ارتكاب انتهاكات م�سابهة6 ب�سكل نهائي. كذلك اأو�ست جلنة حقوق الإن�سان يف 

منا�سبات عديدة بوقف عمالء اأمن الدولة املتوّرطني يف انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان عن 

العمل، اأثناء �سري التحقيقات يف هذه النتهاكات7.

ب�سكل عام، ل تعر�س مواثيق حقوق الإن�سان الدولية مل�ساألة فح�س اأهلية املوظفني ب�سكل 

املنع  “مبادئ  فاإّن  وعليه  ال�سياق.  هذا  يف  دلئل  املواثيق  بع�س  تقّدم  ذلك،  ومع  �رصيح. 

ي الفّعاَلني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�ّسفي والإعدام بدون  والتق�سّ

الالاإن�سانية  العقوبة  اأو  للتعذيب واملعاملة  الفعال والتوثيق  التحقيق  “مبادئ  حماكمة”8 وكذلك 

اأو املهينة”9  تن�ّس على وجوب “ف�سل الأ�سخا�س الذين ُيحتمل توّرطهم يف عمليات الإعدام 

خارج نطاق القانون اأو الإعدام التع�ّسفي اأو الإعدام من دون حماكمة اأو يف اأعمال تعذيب اأو 

اإ�ساءة معاملة، من اأّي من�سب يجعل لهم �سيطرة اأو �سلطة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة على مقّدمي 

املواد 15 و  3)باء( على التوايل(.  ال�سكاوى وال�سهود و اأ�رصهم وعلى القائمني بالتحقيق” ) 

جانبها  الق�رصي”10 من  الختفاء  من  الأ�سخا�س  جميع  حلماية  الدولية  “التفاقية  تن�ّس  كذلك 

ا من اأعمال الختفاء الق�رصي عن »اأداء اأى  على وجوب وقف الأ�سخا�س املّدعى بارتكابهم اأيًّ
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واجبات ر�سمية اأثناء التحقيق«)املادة 16(.

اإىل ذلك، ومع اأّن هذه املواثيق الدولية ل تتناول م�ساألة الفح�س املحّددة، اإّل اأّن بع�سها 

ت�سّمن اأحكاًما، اأو بالأحرى معايري، تتعّلق باإجراءات تعيني وف�سل وف�سخ عقود فئات معّينة 

العدالة. ويذهب تربير وجود هذه الأحكام  اإقامة  الر�سميني، ل�سيما يف جمال  امل�سئولني  من 

اإىل حّد القول اإّنها تهدف اإىل احلفاظ على ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية ونزاهتها، وتر�سيخ مبداأ 

الف�سل بني ال�سلطات. فمثاًل ت�سع »مبادئ اأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية«11 املعايري 

الق�ساة، وذلك  اأحد  اّتهام بحّق  اأو  اتباعها يف حال تقدمي �سكوى  واملبادئ الإجرائية الواجب 

يف ما يتعّلق باأداء مهامه الق�سائية واملهنية وتت�سّمن: احلق يف حماكمة عادلة؛ واحلق يف اأن 

تكون قرارات العزل التاأديبية قابلة لإعادة النظر فيها من جهة م�ستقّلة12. وتن�ّس هذه »املبادئ 

ا على اأّن: »اأّي طريقة لختيار الق�ساة ينبغي اأن توّفر حماية �سّد التعيني يف  الأ�سا�سية« اأي�سً

اأي متييز على  اأّل يقع  الق�ساة ينبغي  الق�سائية لدوافع غري �سليمة، واأّنه عند اختيار  املنا�سب 

اأ�سا�س العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو غريه اأو الأ�سل القومي اأو 

الجتماعي، اأو امللكية اأو الأ�سل اأو الو�سع، على اأنه ل يعترب من قبيل التمييز اأن ي�سرتط يف 

املر�ّسح لوظيفة ق�سائية اأن يكون من رعايا البلد املعني”13. وتن�ّس جمموعة “املبادئ الأ�سا�سية” 

ترتبط  لدواِع  اإّل  للعزل  اأو  املهام  لتعليق  الق�ساة عر�سة  يكون  األ  ينبغي  “ل  اأّنه  على  ا  اأي�سً

تن�ّس  اإىل ذلك،  بال�سلوك وجتعلهم غري موؤّهلني لأداء مهامهم”14. بالإ�سافة  اأو  القدرة  بعدم 

ة بدور اأع�ساء النيابة العامة”15 على مبداأ عدم التمييز يف اإجراءات  “املبادئ التوجيهية اخلا�سّ
النيابة  املهنية، يكون لأع�ساء  الواجبات  تتجاوز نطاق  اأفعال  ارتكاب  التوظيف، ويف حال 

العامة احلّق يف حماكمة عادلة، وباملراجعة من ِقَبل كيان م�ستقّل16.

ومع ذلك، اعتمدت مفو�سية الأمم املّتحدة حلقوق الإن�سان معايري دولية حمّددة، تتناول 

م�ساألة فح�س اأهلية املوظفني من بني ق�سايا اأخرى، واأو�ست باّتباع هذه املعايري. وبالتايل، 

تن�ّس “جمموعة املبادئ املحّدثة حلماية حقوق الإن�سان وتعزيزها عن طريق مكافحة الإفالت 

من العقاب”17 على اأّنه ينبغي على الدولة اإبعاد اأّي م�سئول ر�سمي اأو اأّي موّظف عام م�سئول 

عن انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان عن اأّي موؤ�ّس�سة عامة، ل�سيما اإذا كان من القّوات امل�سّلحة 

الق�سائي18،  القطاع  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستخبارية،  الوكالت  اأو  الأمن  قّوات  اأو  ال�رصطة  اأو 

وذلك كو�سيلة ل�سمان عدم تكرار مثل هذه النتهاكات. وتن�ّس جمموعة املبادئ املحّدثة على 

اإليها، يف اإطار الأ�سول القانونية  حتمية �رصورة العزل اأو الف�سل من هيئات الدولة امل�سار 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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 مبكافحة 
ّ

الواجب مراعاتها و�سمن احرتام مبداأ عدم التمييز19. وقد اأفاد اخلبري امل�ستقّل املعني

الإفالت من العقاب، وامل�سئول عن حتديث جمموعة املبادئ، اأّن اإجراءات الفح�س “ينبغي 

اأن ت�سمن اإجراء املحاكمة واملراجعة من ِقَبل جهاز م�ستقّل وحمايد”20.

اإجراءات الفح�ص وحقوق االإن�ضان: 

اإن الهدف الرئي�سي من فح�س الأهلية هو �سمان تاأدية اخلدمة العامة ب�سكل يلتزم باملعايري 

حقوق  حترتم  العموميني  وامل�سئولني  املوّظفني  من  بنية  وجود  تكفل  تدابري  اّتخاذ  خالل  من 

الإن�سان. كذلك يهدف الفح�س اإىل �سمان عزل الأ�سخا�س الذين ارتكبوا جرائم اأو انتهاكات 

فيها. وهكذا  �سغل وظائف  منعهم من  اأو  العامة  اخلدمة  الإن�سان من م�سالح  ج�سيمة حلقوق 

ي�سمل الفح�س كاًل من عمليات التعيني والتوظيف يف م�سالح اخلدمة العامة من ناحية، وف�سل 

املوظفني العاّمني ووكالء الدولة اأو عزلهم من ناحية اأخرى.

 ومن هنا، يجب على الدولة فح�س اأهلية قطاعات الإدارة العاّمة كجزء من واجب املنع 

ا من احرتام  املنوط بها، على اأّن تنفيذ هذا الفح�س ل يكون باأّية طريقة تراها، حيث ل بّد اأي�سً

حقوق الأ�سخا�س الذين يخ�سعون للفح�س.

ة - على العديد من حقوق الأ�سخا�س  قد تتعّدى عملية الفح�س - يف بع�س الظروف اخلا�سّ

امل�ساواة، ودون  العاّمة يف حالة من  �سغل وظيفة يف اخلدمة  لها، مثل: احلّق يف  اخلا�سعني 

متييز غري قانوين اأو قيود غري معقولة21، واحلّق يف احلماية من اأى اعتداءات غري قانونية على 

ال�رصف وال�سمعة22؛ واحلّق يف نيل تعوي�س فّعال23 ؛ واحلّق يف �رصط الرباءة امل�سبق24؛ واحلّق 

تتمتع بال�ستقالل والنزاهة25؛  اأمام حمكمة خمت�سة  باإن�ساف وعلًنا  ُينظر يف ق�سية ما  اأن  يف 

واحلّق يف امل�ساواة اأمام القانون ويف احلماية القانونية املت�ساوية من دون اأي متييز26؛ واحلّق 

يف العمل27.

وكما  امل�ساواة.  قدم  على  العاّمة  الوظائف  �سغل  يف  باحلّق  وثيًقا  ارتباًطا  الفح�س  يرتبط 

اأّكدت جلنة حقوق الإن�سان، يجيز هذا احلّق  “احلّق والفر�سة )لكل مواطن( يف اخلدمة العاّمة 

يف دولته على قدم امل�ساواة، من دون اأي تفرقة على اأ�سا�س العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة 

اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو غريه اأو الأ�سل القومي والجتماعي اأو امللكية اأو الأ�سل اأو 

ا على اأّن “هذا  الو�سع ومن دون اأي قيود غري معقولة”28. ومع ذلك، فقد اأّكدت اللجنة اأي�سً

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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احلّق ل يخّول كل مواطن �سمان التعيني يف اخلدمة العامة”29، مبعنى اأّن املادة 25 )ج( ل 

اأّيًا من هذه الوظائف  ت�سمن توظيف كّل مواطن يف اخلدمة العامة، بل ت�سمن فر�سة �سغله 

على قدم امل�ساواة”30. وُيفهم �سمنيًّا من كفالة هذا احلق، كما اأو�سحت جلنة حقوق الإن�سان، 

اأنه من “واجب الدولة �سمان عدم التمييز �سّد اأّي فرد. واأكرث ما ينطبق هذا املبداأ على الأفراد 

اأّن  ا  اأي�سً اللجنة  اأفادت  وقد  �سواء”31.  حّد  منها على  واملف�سولني  العامة  اخلدمة  املوّظفني يف 

هذا احلّق ينطوي على “واجب الدولة من حيث �سمان عدم وقوع متييز على اأ�سا�س الراأي 

اخلدمة  يف  منا�سب  بالفعل  ي�سغلون  الذين  اأولئك  على  ينطبق  كما  عنه.  التعبري  اأو  ال�سيا�سي 

العامة. وينبغي قراءة احلقوق املقّرة يف املادة 25 ل�سمل حرية النخراط يف الن�ساط ال�سيا�سي 

ب�سورة فردية اأو من خالل اأحزاب �سيا�سية، وحرية مناق�سة ال�سوؤون العامة، ونقد احلكومة 

والقيود  ال�رصوط  اأّن  الإن�سان  حقوق  جلنة  واعتربت  �سيا�سي”32.  حمتوى  ذات  مواد  ون�رص 

الوظائف  – خ�سو�سًا حّق �سغل  املادة 25  املكفولة مبوجب  املفرو�سة على ممار�سة احلقوق 

تخ�سع  واأن  ومعقولة،  مو�سوعية  معايري  على  ترتكز  اأن  بّد  ل   – امل�ساواة  قدم  على  العامة 

ا اأّنه “ل�سمان �سغل الوظائف العامة على قدم امل�ساواة،  لتنظيم القانون املعني33. واأكدت اأي�سً

ة  اأن تكون معايري التوظيف والرتقية والوقف عن العمل والف�سل، والعمليات اخلا�سّ ينبغي 

بها، مو�سوعية ومنطقية”34 . وينبغي على الدولة، كما توؤّكد اللجنة، “�سمان عدم تعّر�س 

الأفراد للتمييز يف ممار�سة حقوقهم املن�سو�س عليها يف املادة 25 )ج(، على اأّي من الأ�س�س 

املبّينة يف الفقرة الأوىل من املادة الثانية )من العهد(”35، اأي الدوافع القائمة على اأ�سا�س العرق 

الجتماعي  اأو  القومي  والأ�سل  غريه  اأو  ال�سيا�سي  والراأي  والدين  واللغة  واجلن�س  واللون 

والرثوة والأ�سل، اأو اأّي اأ�سا�س اآخر.

ا اأن يحدث، اأثناء اإجراء الفح�س، تعٍد على حّق املّتهم يف اأن ُيعترب بريًئا اإىل  ُيحتمل اأي�سً

ويتعّر�س  تطهري،  حمالت  �سكل  الإجراءات  هذه  تاأخذ  عندما  خ�سو�سًا  اإدانته،  تثبت  اأن 

ا خرق ملبداأ افرتا�س الرباءة  اخلا�سعون للفح�س اإىل رغبة العامة يف النتقام. وقد يحدث اأي�سً

يف ظروف معّينة، كاأّن يتّم رف�س توظيف اأ�سخا�س اأو ف�سلهم بناًء على م�ساركتهم يف جرائم 

ُيوؤخذ  اأن  بّد  املحاكم. ومع ذلك، ل  اأمام  منها  براءتهم  ثُبتت  الإن�سان،  انتهاكات حلقوق  اأو 

اأّن مفهوم امل�سئولية اجلنائية وطبيعتها ونطاقها ل يناظرها متاًما مفهوم امل�سئولية  يف العتبار 

الإدارية للم�سئول العام ول طبيعة هذه امل�سئولية الإدارية وجمالها، ل�سيما يف ما يتعّلق مبهامه 

الر�سمية. وهكذا قد ل ي�ستتبع الإتيان بفعل حمظور م�سئولية جنائية على املوّظف، ولكّنه قد 

ي�ستتبع م�سئوليته الإدارية عنه كموّظف م�سئول. فاإذا بني قرار الفح�س على حكم نهائي �سادر 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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ل فيه املوّظف اأو املر�ّسح لوظيفة عامة م�سئولية جنائية عن فعل ما، لن ُيعترب  عن حمكمة حتمِّ

الأمر عندئذ خرًقا ملبداأ افرتا�س الرباءة. ويف الوقت نف�سه، ل مينع غياب حكم ق�سائي يدين 

مهامه  من  اإعفاءه  اأو   36 معّينة  عاّمة  مهام  اأداء  عن  املوّظف  وقف  جرمية  بارتكاب  املوّظف 

الر�سمية كّلها اأثناء فرتة التحقيق37.

تظهر التجربة كيف تنتهك تدابري معينة يف فح�س الأهلية احلّق يف احلماية من اعتداءات 

غري قانونية مت�ّس ال�سمعة وال�رصف. وُيذكر يف هذا ال�سدد على الأخ�ّس بع�س قوانني التطهري 

يف البلدان ال�سرتاكية ال�سابقة يف اأوروبا الو�سطى واأوروبا ال�رصقية التي و�سمت بع�س الأفراد 

بالعار ملجرد كونهم موّظفني �سابقني يف نظام ا�ستبدادي من دون اأن يكون اأّي منهم متوّرًطا 

على نحو مبا�رص اأو غري مبا�رص يف ارتكاب جرائم اأو انتهاكات حلقوق الإن�سان.

الفح�س مع  اإجراءات  ا�ستمرار  �سليم بني  ب�سكل  للموازنة  ثّمة حاجة  اأّنه  فيه  �سك  ومما ل 

�سمان حماية حقوق الأفراد اخلا�سعني لهذه الإجراءات يف الوقت نف�سه، وهذه امل�ساألة، كما 

اأّكد الأمني العام لالأمم املتحدة، بالغة الأهمية لتعزيز �رصعية الأجهزة الر�سمية وا�ستعادة ثقة 

ال�سعوب وتر�سيخ حكم القانون38.

ال�رصعية،  مبداأ  القانون وخ�سو�سًا  �سيادة  احرتام  يراعي  الفح�س مبا  تدابري  تنفيذ  ينبغي 

هذه  بارتكاب  باملّتهمني  اخلا�سة  الإن�سان  وحقوق  ال�سحايا  ح�سا�سيات  حترتم  وبطريقة 

عملية  يف  الرئي�سية  الق�سايا  من  واحدة  الإجرائية  ال�سمانات  ُتعّد  هنا،  النتهاكات39.ومن 

الفح�س.

ال�ضياقات والقطاعات امل�ضتهدفة بعمليات الفح�ص :

يجري فح�س الأهلية يف حالت اأو �سيناريوهات عديدة اإزاء قطاعات خمتلفة يف الإدارة، 

وقد يعالج يف هذه ال�سياقات ق�سايا وم�سائل متنّوعة. 

يف ما يتعّلق باحلالت التي تنفذ فيها �سيا�سات الفح�س اأو تدابريه، ميكن الوقوف من حيث 

املو�سوعات على اأربع حالت منوذجية. احلالة الأوىل هي اإعادة بناء اجلي�س اأو ال�رصطة اأو 

اأّي من اأجهزة الدولة الأمنية الأخرى، بعد حل اأّي منها طبًقا لأحكام القانون40 اأو بعد غيابها 

الفعلي ب�سبب النزاع ودمار املوؤ�ّس�سات41. واحلالة الثانية هي بناء كيان جديد للدولة42. واحلالة 

الثالثة هي تطبيق الفح�س يف �سياق اإعادة هيكلة قّوات الدولة من دون حلها، وهو ما يحدث 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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عادة اإّما يف �سياق العودة اإىل الدميقراطية وعودة احلياة الطبيعية اإىل املوؤ�ّس�سات اأو عقب انتهاء 

لقطاعات  الروتيني  الفح�س  تطبيق  فتتمّثل يف  الأخرية  النموذجية  احلالة  اأّما  م�سّلح43.  نزاع 

تثري  املختلفة،  ال�سياقات  هذه  ويف  املوؤ�ّس�سات.  يف  املعتاد  العمل  �سري  اإطار  يف  العامة  الإدارة 

عمليات الفح�س اأ�سئلة خمتلفة. فاحلالتان الأوىل والثانية تعاملتا ب�سكل اأكرب، ولكن لي�س على 

وجه احل�رص، مع امل�ساكل املتعّلقة باإجراءات التوظيف يف قطاعات الإدارة العامة، بينما تثري 

احلالتان الأخريتان يف العادة م�ساألة عزل املوّظفني احلكوميني.

ملنا�سب  املر�ّسحني  اأو  احلكوميني  املوّظفني  ت�ستهدف  اأن  الفح�س  لتدابري  ميكن  ذلك،  اإىل 

اأفراد  اأّن الفح�س ل ي�ستهدف  حكومية يف قطاعات خمتلفة من الإدارة  العامة. والواقع هو 

اأكرث  ال�سجون فح�سب، وهم بحكم طبيعة مهامهم  امل�سّلحة وال�رصطة وقطاع خدمات  القّوات 

عر�سة للتوّرط يف انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان، مثل الإعدام من دون حماكمة والتعذيب 

تت�سابه  وقد  كالق�ساء.  ا  اأي�سً الدولة  اأجهزة  من  اأخرى  وقطاعات  بل  الق�رصي-  والختفاء 

تدابري الفح�س التي ت�ستهدف وكالت وخدمات خمتلفة يف ال�سلطة التنفيذية من حيث الآليات 

والإجراءات اإن مل تتطابق يف الكثري من احلالت. ومع هذا، ويف بع�س الفروع الأخرى 

من احلكومة كالق�ساء، تتطّلب مبادئ �سيادة القانون -خ�سو�سًا مبداأ الف�سل بني ال�سلطات- 

اّتباع اإجراءات واآليات معّينة للفح�س. ففي حالة الق�ساء، ينبغي اأّل تقت�رص الغاية من اإجراء 

ا �سمان ا�ستقالل الق�ساة التاّم  الفح�س على “التنظيف” العام فح�سب، بل ل بّد اأن يكفل اأي�سً

الق�ساة  با�ستقالل   
ّ

املعني املتحدة  لالأمم  اخلا�ّس  املقّرر  �سّلط  وظيفيًّا وهيكليًّا و�سخ�سيًّا. وقد   –
ا م�سّلًحا  واملحامني ال�سوء على هذا املفهوم بقوله :” يف الفرتات النتقالية التي تعقب نزاًعا داخليًّ

اأو انهيار نظام ا�ستبدادي وديكتاتوري اأو نظام فا�سد، من املنطقي حما�سبة الق�ساة -الراغبني 

يف الحتفاظ مبراكزهم- الذين توّرطوا يف انتهاكات حلقوق الإن�سان ويف ق�سايا ف�ساد. اإمّنا 

حّتى يف هذه احلالت، تقت�سي ال�رصورة مراعاة املعايري الدولية للمحاكمة العادلة واملبادئ 

من  بدًل  الق�ساء  التطهري  عملية  ُت�سعف  فقد  واإّل  تامة.  مراعاة  الق�ساء  ل�ستقالل  الأ�سا�سية 

تقويته وقد تقّو�س ا�ستقالله44.

ميكن اأن يوؤّثر وجود حالت واإجراءات اأخرى متوازية على تدابري الفح�س وعلى حقوق 

الأ�سخا�س الذين ت�ستهدفهم هذه التدابري. اإىل ذلك، يبقى لوجود حتقيقات اأو قرارات ق�سائية 

اأو تاأديبية – خ�سو�سًا يف امل�سائل اجلنائية – يف ما يتعلق بالأ�سخا�س اخلا�سعني للفح�س، اأهمية 

خا�سة، ل �سيما اإذا ما تناولت هذه التحقيقات اأو القرارات الوقائع نف�سها التي اأخذها الفح�س 

يف العتبار.

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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طبيعة اإجراءات الفح�ص ونطاق تطبيقها:

ُتعترب اإجراءات الفح�س من حيث اجلوهر اإجراءات اإدارية، وهي لي�ست جزائية يف حّد 

ذاتها نظًرا اإىل طبيعتها الوقائية وهدفها املتعّلق بـ”تنظيف” م�سالح اخلدمة العامة45. وبالتايل، 

الفرد  م�سئولية  حتديد  اإىل  تهدف  التي  الإجراءات  حمل  الفح�س  اإجراءات  حتّل  اأن  ميكن  ل 

اجلنائية والتاأديبية، والتي ت�ستند اإىل املفاهيم القانونية عن اجلرائم وخمالفة النظام. وعلى الرغم 

من ذلك، ل ُيعترب الف�سل بني اإجراءات الفح�س النمطية –وُيق�سد بها الإجراءات التي يرتكز 

انتهاكات  اأو  الذين توّرطوا يف جرائم  الأفراد  الدولة من  اأجهزة  الوحيد على تخلي�س  هدفها 

ج�سيمة حلقوق الإن�سان- و الإجراءات الق�سائية اجلنائية ف�ساًل مطلًقا. اأّوًل، توؤّثر الإجراءات 

اجلنائية والتاأديبية عامة على التدابري املّتخذة يف �سياق الفح�س، فيمكن القول على نحو اأكرث 

دقة اإّن اإجراءات الفح�س يجب اأن تاأخذ بالقرارات الق�سائية والتاأديبية التي توؤ�ّس�س مل�سئولية 

الفرد اجلنائية والتاأديبية يف العتبار. عالوة على ذلك، وكما تو�سح املمار�سات يف العديد من 

الدول، قد تلعب الإجراءات اجلنائية اأو التاأديبية دوًرا يف اإجراءات الفح�س اإىل جانب هدفها 

اجلزائي، حيث اإّن العزل اأو الف�سل هما �سكالن من الأ�سكال الكال�سيكية للعقوبات التاأديبية. 

ويف بع�س الدول، ين�ّس الت�رصيع اجلنائي على الف�سل، بالإ�سافة اإىل احلرمان من تويّل اأّي 

التكميلية. يف  اأو  املمكنة، �سواء الأ�سلية منها  العقوبات   العامة، كاإحدي  الإدارة  من�سب يف 

النهاية، ي�سّح القول اأّن اإجراءات الفح�س، ومع اأّنها ل تنطوي –من حيث املبداأ– على هدف 

عقابي، اإّل اأّنها �سديدة ال�سبه بالإجراءات التاأديبية اإذا ما ت�سّمنت العزل اأو الف�سل.

اإّن نطاق التطبيق املادي اخلا�ّس بتدابري الفح�س، مبعنى ال�سلوك الذي تقوم عليه مثل هذه 

التدابري، غاية يف الأهمية، حيث ينبغي على ال�سلوك الذي ت�ستهدفه تدابري الفح�س اأن يغّطي 

النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وغريها من الأفعال الإجرامية يف �سوء القانون الدويل، 

اإ�سافة اإىل الأفعال املجّرمة مبقت�سى الت�رصيع اجلنائي املحّلي. على اأن يكون ت�سمني الأفعال 

املجرمة مبقت�سى القانون الدويل ك�سلوك ي�سّكل اأ�سا�ًسا لتنفيذ تدابري الفح�س بغ�ّس النظر عن 

كون هذه الأفعال جمرمة يف القانون املحلي، وذلك يف �سوء الطبيعة امل�ستقّلة لهذه اجلرائم، 

وواقع اأّن ق�سور القانون املحلي عن جترميها ل يعفي مرتكبيها من امل�سئولية مبقت�سى القانون 

الدويل46.

ت�ستدعي  التي  التق�سري  اأوجه  اأو  الأفعال  قائمة  لل�سلوك على  اأخرى  اأ�سكال  اإ�سافة  وميكن 

اللجوء اإىل تدابري الفح�س. فقد اأثار اجلدل حول قوانني التطهري يف البلدان ال�سرتاكية ال�سابقة 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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يف اأوروبا الو�سطى ت�ساوؤًل حول احلاجة اإىل عزل “كل الأ�سخا�س الذين �سغلوا منا�سب عليا 

باملبادئ  التزام  اأّي  يظِهروا  مل  الذين  و”الأ�سخا�س  ال�سابقة”  ال�ستبدادية  ال�سيوعية  النظم  يف 

من  الرغم  وعلى  الدولة.  اإدارة  يف  منا�سبهم  من  فيها”47  اعتقاد  اأو  املا�سي  يف  الدميقراطية 

ذلك، فاإن التجربة تبني اأّن احلالت املتعّددة التي ا�سُتخدمت فيها جمّرد ع�سوية الأ�سخا�س يف 

حزب �سيا�سي اأو يف الإدارة العامة كاأ�سا�س حلرمان الأ�سخا�س اخلا�سعني لتدابري الفح�س من 

حّقهم يف �سغل الوظائف العامة اأو لعزلهم منها، من دون الأخذ يف العتبار مب�سئولية هوؤلء 

الأ�سخا�س عن جرائم وانتهاكات حقوق الإن�سان، قد حوّلت هذه التدابري اإىل حمالت تطهري 

واأف�سحت املجال اأمام اأ�سكال النتقام كّلها.ت�ستند هذه التدابري اإىل معيار من امل�سئولية اجلماعية 

للقانون الدويل. على �سبيل املثال،  وتفر�س نظام عقوبات جماعيًا، وكالهما حمظور وفًقا 

كانت هذه هي حال القانون رقم 445 لعام 1991 املطبَّق يف اجلمهورية الت�سيكية، واملعروف 

بقانون الفح�س، والذي مينع اأ�سخا�س معّينني من �سغل منا�سب رئي�سية يف قطاعات الإدارة 

العامة والق�ساء؛ ب�سبب املنا�سب التي كانوا قد �سغلوها حتى العام 1989 48. وقد وجدت جلنة 

“م�سائل خطرية مبقت�سى  اأّن هذه الإجراءات ت�سفر عن  التابعة لالأمم املتحدة  حقوق الإن�سان 

“باأّل ُيطّبق ب�سكل عام، واأّل  القانون  اأو�ست يف ما يتعّلق بهذا  املادة 25 من العهد”49. وقد 

ُي�ستخدم كاآلية لإنكار حّق الأ�سخا�س املت�ساوي يف �سغل منا�سب يف اخلدمة العامة”50. ومن 

جهتها، انتقدت منّظمة العمل الدولية هذا الت�رصيع لأنه ي�ستبعد الأ�سخا�س من اخلدمة العامة بناء 

التدابري  ا هذه  اأي�سً املتحدة  العام لالأمم  الأمني  ال�سيا�سية والأيديولوجية51.وانتقد  على روؤيتهم 

لأّنها  ت�سّكل “حمالت تطهري باجلملة، تت�سّمن عمليات عزل و�سحب اأهلية وا�سعة النطاق، ول 

ت�ستند اإىل �سجالت الأ�سخا�س الفردية، بل على انتمائهم احلزبي وراأيهم ال�سيا�سي وارتباطهم 

بهيئة �سابقة من هيئات الدولة”52.

امل�سئولية  اأ�سكال  يحّظر  الدويل  القانون  اأّن  على  التاأكيد  املهّم  من  الإطار،  هذا  ويف 

يف  ال�سخ�سية  فامل�سئولية   ،54 اجلنائية  امل�سئولية  جمال  يف  اجلماعية  والعقوبات  املو�سوعية53 

وقاعدة  اجلنائي  القانون  يف  اأ�سا�سيًّا  مبداأ  ُتعتربان  اجلنائية  العقوبات  وفردية  اجلنائية  امل�سائل 

حا�سمة يف القانون الدويل55.

اأو كيان متوّرط يف  ما  اجلنائية عن ع�سويتهم يف جماعة  الأفراد  م�ساألة م�سئولية  اأثريت 

اأعمال اإجرامية يف حماكمات نورمربغ �سّد الفظائع التي ارتكبها النظام النازي، حيث اأ�ّس�س 

منّظمات  يف  الع�سوية  عن  املو�سوعية  اجلنائية  للم�سئولية  نورمربغ  ملحكمة  الأ�سا�سي  النظام 

املوؤ�ّس�سات  اإعالن  نورمربغ  حمكمة  قّررت  وبينما  ذلك،  مع  الثالث56.  الرايخ  يف  حمّددة 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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امل�ستهدفة بالنظام الأ�سا�سي على اأّنها اإجرامية “مل ُيعترب اأع�ساء هذه اجلماعات كّلهم جمرمني 

تطبيق  اأّي  عن  بعيدة  الواقع  يف  املحكمة  بقيت  بل  اجلماعات”57،  هذه  يف  ع�سوّيتهم  ملجّرد 

اأع�ساء هذه اجلماعات  اأّي من  اإدانة  الفردية املو�سوعية. وهكذا، تطّلبت  للم�سئولية اجلنائية 

اأو ثبوت ا�سرتاكه  ثبوت انخراطه طوعيًّا وعن �سابق علم يف الأهداف الإجرامية للجماعة، 

يف اجلرائم الواقعة يف اخت�سا�س حمكمة نورمربغ مثل جرائم احلرب واجلرائم �سّد ال�سالم، 

واجلرائم �سّد الإن�سانية.

واأعيد التاأكيد على هذا املبداأ يف املادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واملادة 75 

واملتعّلق  اأغ�سط�س 1949  املوؤّرخ يف 12  باّتفاقيات جنيف  امللحق  الإ�سايف  الربوتوكول  من 

الربوتوكول  واملادة 6 من  الأّول(،  )الربوتوكول  الدولية  امل�سّلحة  النزاعات  بحماية �سحايا 

�سحايا  بحماية  واملتعّلق   1949 اأغ�سط�س   12 يف  املوؤّرخ  جنيف  باتفاقيات  امللحق  الإ�سايف 

الدولية لل�سليب الأحمر يف �سياق تعليقها  اللجنة  الدولية. وقد ذكرت  امل�سّلحة غري  النزاعات 

ومنذ  الثانية،  العاملية  احلرب  “بعد  اأّنه  الأّول  الربوتوكول  من  )ج((   4 )بند   75 املاّدة  على 

ذلك احلني، ا�ستنكر الراأي العام العاملي احلكم على الأ�سخا�س بناًء على ع�سويتهم يف جماعة 

ا اعرتا�سات على العقاب اجلماعي الذي ُفر�س بال متييز على  اأو منّظمة ما. كما اأثريت اأي�سً

التي ل  اأ�سكال الإدانة والعقوبات  اأو مبنى ما.. وهكذا مّت جترمي كل   
ّ

اأو �سّكان حي عائالت 

ا الآن والذي ين�ّس على جواز  ت�ستند اإىل امل�سئولية الفردية – بالتوافق مع املبداأ املتّفق عليه عامليًّ

معاقبة فرد ما على جرم مل يقرتفه ب�سخ�سه – بالإ�سافة اإىل حظر الأعمال النتقامية58.

اختالف  الرغم من  التاأديبي، على  املجال  اأ�سا�سيًّا يف  مبداأ  ا  اأي�سً الفردية  امل�سئولية  وتعترب 

التي  القانونية  املدين  املوّظف  وواجبات  التاأديبية  امل�سئولية  طبيعة  اإىل  بالنظر  اخلا�س  نطاقها 

ي�سّكل خرقها اأ�سا�س فكرة اجلرم التاأديبي.

وبقدر ما ت�ستهدف اإجراءات الفح�س ال�سلوك الذي يو�سف عاّمة بالإجرامي، �سواء طبًقا 

للقانون املحلي اأو للقانون الدويل59، ل ي�سع جتاهل مبداأ امل�سئولية الفردية. فكما اأ�سار الأمني 

العام لالأمم املتحدة يف هذا ال�سياق، ل بّد اأن ت�ستند تدابري الفح�س اإىل امل�ساركة الفردية وم�سئولية 

ا60. وعلى  املوّظفني احلكوميني عن النتهاكات املرتَكبة يف املا�سي واإىل �سجاّلتهم الفردية اأي�سً

املنوال نف�سه، ويف اإطار حمالت التطهري وقوانني اجتثاث ال�سيوعية، اأّكدت اجلمعية الربملانية 

ملجل�س اأوروبا على اأّنه” ميكن لهذه التدابري اأن تتوافق على وجه العموم مع دولة دميقراطية 

تخ�سع ل�سيادة القانون يف حال ا�ستويف معايري عديدة. ونظًرا اإىل اأّن الذنب يف طبيعته فردي 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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ل جماعي، يلزم ثبوته يف كّل حالة فردية، ما يوؤّكد احلاجة اإىل تطبيق قوانني التطهري ب�سكل 

امتثال قوانني  التوجيهية ل�سمان  “اخلطوط  ال�سدد، تو�سي  فردي ل جماعي”61. ويف هذا 

التطهري والتدابري الإدارية املماثلة اإىل متطلبات الدولة وفًقا ل�سيادة القانون”62، والتي اقرتحت 

اجلمعية الربملانية يف هذا ال�سياق تطبيقها، باأّنه “ل يجوز تعري�س اأّي �سخ�س للتطهري ملجّرد 

اأن�سطة موؤ�ّس�سة كانت تعمل ب�سكل قانوين وقت تنفيذ هذه  اأو ا�سرتاكه يف  ارتباطه مبوؤ�ّس�سة ما 

الأن�سطة، ول ب�سبب اآرائه اأو معتقداته ال�سخ�سية”63. 

ومع ذلك، ويف ما يتعّلق بامل�سئولني الر�سميني رفيعي امل�ستوى، ت�سّكل هذه املبادئ معياًرا 

الإر�سادي  املبداأ  ين�ّس  الإثبات.  وعبء  الرباءة  افرتا�س  مبداأ  منطلق  من  فيه  الطعن  ميكن 

)ح( على اأّنه “متى ارتكبت موؤ�ّس�سة ما انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان، ُيعترب اأّي ع�سو اأو 

موّظف اأو عميل م�سارًكا يف هذه النتهاكات اإن كان موّظًفا رفيع امل�ستوى يف هذه املوؤ�س�سة، 

ما مل يتمكن من اإثبات عدم م�ساهمته يف التخطيط لهذه ال�سيا�سات اأو املمار�سات اأو الأفعال اأو 

توجيهها اأو تنفيذها”. وبينما يقّر كّل من القانون اجلنائي والتاأديبي مبداأ م�سئولية القادة الفردية 

عن الإهمال، فاإنه لن يكون مماثاًل لأي �سكل من امل�سئولية الآلية واملو�سوعية مبا يغرّي عبء 

الإثبات64. 

جمموعة ال�ضوابق الق�ضائية حول ال�ضمانات االإجرائية وفح�ص اأهلية املوظفني :

بفح�س  املتعّلقة  الرئي�سية  امل�سائل  من  العادلة  والإجراءات  الإجرائية  ال�سمانات  ُتعترب 

الأهلية، كما �سبق واأ�سار كّل من الأمني العام لالأمم املتحدة65، واخلبري امل�ستقّل لالأمم املتحدة 

�رّصح  وقد  اأوروبا67.  ملجل�س  الربملانية  واجلمعية  العقاب66  من  الإفالت  مبكافحة  املخت�ّس 

الأمني العام باأّن “ت�سمني مثل هذه العنا�رص اخلا�سة بالأ�سول القانونية الواجب مراعاتها ميّيز 

عمليات فح�س الأهلية الر�سمية عن حمالت التطهري باجلملة” 68. ومع هذا، تختلف جمموعة 

ال�سوابق الإجرائية ال�سادرة عن اأجهزة وحماكم حقوق الإن�سان الدولية حول تطبيق �سمانات 

الإجراءات العادلة واملن�سفة اأمام حمكمة قانونية اأو جهاز حمايد خالل تدابري الفح�س. 

جلنة حقوق االإن�ضان :

اعتربت جلنة حقوق الإن�سان اأنه، يف �سوء املادة 14)1( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية 69، ُيطّبق “ حّق كّل فرد يف اأن تكون ق�سيته حمل نظر من�سف وعلني من 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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قبل حمكمة “ على قرار الّتهام اجلنائي وعلى “الف�سل يف احلقوق والواجبات يف اأي  ق�سية 

قانونية”. وترى جلنة حقوق الإن�سان اأّن مفهوم “الف�سل يف احلقوق والواجبات يف اأي ق�سية 

واعتربت  الأطراف70.  اأحد  و�سع  على  ل  النظر  حمّل  احلقوق  طبيعة  على  يقوم  قانونية” 

ي�سّكل يف حّد  املدنيني ل  املوّظفني  بحّق  تاأديبية  تدابري  “فر�س  اأّن  ا  اأي�سً الإن�سان  جلنة حقوق 

ذاته بال�رصورة حتديًدا حلقوق الفرد وواجباته يف اأّي ق�سية قانونية، ول ينطوي على حتديد 

الّتهام اجلنائي �سمن املعنى الكامن يف اجلملة الثانية من الفقرة الأوىل من املادة 14، اإّل يف 

حالة العقوبات التي ُتعترب جزائية بطبيعتها، بغ�ّس النظر عن تو�سيفها يف القانون املحلي.71” 

وتفّرق اللجنة بني اإجراءات التعيني والتوظيف من ناحية وحالت العزل اأو الف�سل من ناحية 

اأخرى.”72  

الوظائف  ب�سغل  تتعلق  بتحديات  العتبار  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  تاأخذ  املبداأ،  حيث  من 

العامة )اإجراءات التعيني والتوظيف( ول تندرج حتت املادة 14)1( من العهد الدويل اخلا�س 

باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية. وبالتايل، فقد راأت اللجنة يف اإجراءات تعيني الق�ساة، على �سبيل 

املثال، اأّنه “وعلى الرغم من خ�سوعها للحّق املن�سو�س عليه يف املادة 25)ج( اخلا�سة ب�سغل 

املادة  من  الثالثة  الفقرة  يف  املن�سو�س  احلّق  اإىل  اإ�سافة  امل�ساواة،  قدم  على  العامة  الوظائف 

الثانية يف ما يتعلق باحلق يف تعوي�س فعلي فاإّنها “ل تقع �سمن اخت�سا�س الف�سل يف احلقوق 

والواجبات يف ق�سية قانونية باملعنى املن�سو�س عليه يف الفقرة الأوىل من املادة 14”.73 

يف ق�سية خمتلفة تتعّلق برف�س جهاز غري ق�سائي لأحد املر�ّسحني ملن�سب يف الق�ساء، �سدر 

حكم اللجنة م�سابًها حلكمها يف الق�سية الأوىل74. وقد اّتبعت جلنة حقوق الإن�سان املقاربة نف�سها 

بالن�سبة اإىل نظام الرتقيات داخل م�سالح اخلدمة العامة. لذلك، ويف ق�سية تتعّلق باإنكار حّق 

اأحد �سّباط ال�سف يف الرتقية لرتبة �سابط �رصطة، اعتربت اللجنة اأّن” الإجراءات التي قام 

بها املّدعي للطعن يف قرار �سلبي بناًء على طلبه للرتقية يف ال�رصطة البولندية ل ت�سّكل ف�ساًل يف 

احلقوق والواجبات يف اأّي ق�سية قانونية، مبا تن�ّس عليه الفقرة الأوىل من املادة 14 من العهد 

الدويل”75.

ومع ذلك، فقد اأ�سارت جلنة حقوق الإن�سان اإىل �رصورة اأن يكون املر�ّسح للتعيني بالقطاع 

العام قادًرا على الطعن يف عدم تعيينه، اإذا ما مّت التعّدي على اأّي من حقوقه، ل�سّيما احلّق يف 

�سغل الوظائف العامة على قدم امل�ساواة التامة. بالفعل، فوفًقا للمادة الثانية )3( من العهد الدويل 

فّعالة للتعوي�س  و�سيلة  باأن »ت�سمن توّفر  الدول  تلتزم  واملدنية،  ال�سيا�سية  باحلقوق  اخلا�س 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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ا على  على اأّي �سخ�س انتهكت حقوقه”76. وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأّن اللجنة قد �رّصحت اأي�سً

)املادة2)3( من  للتعوي�س  فّعال  �سبيل  بالبند حول احلّق يف �سمان  يتعّلق  فيما  العموم،  وجه 

العهد الدويل(، اأّن »هذا البند ل يرد على قائمة الأحكام غري القابلة للت�رّصف اأو القواعد الآمرة 

التزاًما  ي�سّكل  لكّنه  الدويل(،  العهد  )من  الرابعة  املادة  من  الثانية  الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س 

اًل يف العهد ككّل. حّتى يف حال تقّدمت اإحدى الدول الأطراف بتعديالت يف �سري  ا متاأ�سّ تعاهديًّ

–يف حال  اأخرى  تدابري  اأّي  اأو  الق�سائية  التظلم  لتدابري  تنّظم  التي  لالإجراءات  العملي  الأداء 

الطوارئ، واإذا ما ا�ستّدت احلاجة اإليها بح�سب ما يقت�سيه املوقف– فال بّد لهذه الدول اأن تفي 

باللتزام الأ�سا�سي الذي تن�ّس عليه الفقرة الثالثة من املادة 2  من العهد حول  توفري و�سيلة 

فّعالة للتعوي�س.« 77

ويف ما يتعّلق بتدابري وقف املهام اأو تعليقها من م�سالح اخلدمة العامة، تعترب جلنة حقوق 

الإن�سان اأّن الطعون يف قرارات الوقف اأو التعليق مرتبطة بحّق كل فرد باأن يكون الطعن يف 

حقوقه وواجباته حمّل نظر اأمام حمكمة نزيهة، وهو احلّق املكفول باحلماية وفًقا لن�ّس املادة 

14)1( من العهد الدويل78.

ويف ق�سية تتعّلق ب�سابط �رصطة تعّر�س للف�سل من وظيفته كاإجراء تاأديبي مبوجب قرار 

ة باّتخاذ مثل هذا القرار، »ذكرت جلنة حقوق  اإداري، ومن دون املثول اأمام حمكمة خمت�سّ

الإن�سان  يف الفقرة الأوىل من املادة 14 التي تن�ّس على حّق كّل فرد لدى الف�سل يف حقوقه 

ة ونزيهة، مبا فيه حّقه باأن ُتعر�س  وواجباته باأن تكون ق�سّيته حمّل نظر اأمام حمكمة خمت�سّ

ق�سّيته اأمام حمكمة مدنية«79. ومل جتد اللجنة اأّي انتهاك للمادة 14)1( حيث اأ�سدرت حمكمة 

اأخرى حكمها فيما بعد بعدم �رصعية قرار ف�سل ال�سابط واأمرت باإعادته اإىل عمله ال�سابق يف 

�سلك ال�رصطة. وهنا يجدر التاأكيد على اأّن التحقيق يف ق�سية الف�سل الإداري تلك مل تعرت�سها 

اأّي عقبات قانونية، على �سوء حّق الفرد يف اأن يتّم الف�سل يف حقوقه وواجباته اأمام حمكمة.

املدين  فيها ذلك املوظف  ال�سف، طعن  اأحد �سّباط  اإداري طال  تتعّلق بف�سل  ويف ق�سية 

ال�سابق، واإن مل يتّم الف�سل فيها مطلًقا اأمام املحكمة ب�سبب طول الإجراءات املرهقة، اعتربت 

1 و25)ج(  )املواد  باملادة 14  تتعّلق  اأمورًا عديدة  اأثارت  الق�سية  اأّن«  الإن�سان  جلنة حقوق 

و26( اإ�سافة اإىل الفقرة الثالثة من املادة الثانية من العهد«80. وبالنظر اإىل البطء والرتاخي يف 

بعت للطعن يف �رصعية  �سري الإجراءات املختلفة واملتتابعة – الإدارية منها والق�سائية -  التي اتُّ

املوقف »ل  اأّن هذا  اإىل  اللجنة  انتهت  القرارات،  تنفيذ  املتكّرر يف  الف�سل  اإىل جانب  الف�سل، 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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العهد  الأوىل( من  )الفقرة  للمادة 14  »انتهاًكا  ي�سّكل  املحاكمة«81 واأّنه  مبداأ عدالة  يتوافق مع 

الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية« 82.

ُي�سرتط بال�رصورة  باأّن: »بينما ل  ا  اأي�سً اأفادت جلنة حقوق الإن�سان  اأخرى،  ويف ق�سية 

ق�سائي  جهاز  ُكّلف  متى  اأّنه  اللجنة  تذكر  املحكمة،  بوا�سطة  بالق�ساء  التعيينات  اإلغاء  يتّم  اأن 

مبقت�سى القانون املحّلي مبهام اّتخاذ القرار يف الق�سايا املماثلة، يتعنّي على هذا اجلهاز اللتزام 

ب�سمان امل�ساواة التاّمة جلميع الأ�سخا�س اأمام املحاكم واملحاكمات، كما هو من�سو�س عليه يف 

املفهومة �سمنيا يف هذه  النزاهة والإن�ساف وامل�ساواة  املادة 14، ومبادئ  الأوىل من  الفقرة 

ال�سمانة«83. ويف ق�سية اأخرى تتعّلق بف�سل 315 قا�سًيا مبوجب مر�سوم رئا�سي مّت اعتماده 

اأّي  ف�سح  الغر�س،  ومن دون  لهذا  املقّررة  القانونية  الإجراءات وال�سمانات  خارج نطاق 

جمال للتعوي�س الق�سائي، اأّكدت جلنة حقوق الإن�سان على اأّنه »يف ما يتعّلق بالفقرة الأوىل 

من املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ّس باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، مل ينتفع املّدعون من حّقهم 

الأعلى  املجل�س  اأمام  ُيفرت�س مثولهم  القانونية كق�ساة والتي مبوجبها كان  ب�سفتهم  بال�سمانة 

على  اعتداء  متّثل  الف�سل  »قرارت  اأّن  اإىل  ا  اأي�سً اللجنة  وخل�ست  للقانون«84.  وفًقا  للق�ساء 

ا�ستقالل الق�ساء املكفول باحلماية وفًقا للفقرة الأوىل من املادة 14 من العهد«85، كما وجدت 

اللجنة يف ذلك انتهاًكا »للمادة 25 )ج( والفقرة الأوىل من املادة 14 حول ا�ستقالل الق�ساء، 

و)جتاوًزا( للفقرة الأوىل من املادة الثانية من العهد«86.

امل�ستوى  اإداري على  اإجراء  البلدية مبوجب  بف�سل موّظف من  تتعّلق  اأخرى  ق�سية  ويف 

املحلي، اعتربت جلنة حقوق الإن�سان اأّن الف�سل التاأديبي للموظف يقع �سمن نطاق املادة 14)1( 

ا اإىل اأّن »اّتخاذ  من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية87. واأ�سارت اللجنة اأي�سً

قرار الف�سل التاأديبي ل يحتاج اإىل حمكمة، واعتربت اأّنه متى مّت تكليف جهاز ق�سائي مبهّمة 

اّتخاذ تدابري تاأديبية، كما هو املوقف احلايل، ينبغي على هذا اجلهاز احرتام احلّق يف امل�ساواة 

التاّمة جلميع الأفراد اأمام املحاكم مبوجب الفقرة الأوىل من املادة 14، واحرتام مبادئ احلياد 

الإن�سان  واأّكدت جلنة حقوق  ال�سمانة«88.  ت�سملها �سمنًيا هذه  التي  التامة  والعدالة وامل�ساواة 

ا على اأهمية العديد من ال�سمانات الإجرائية خالل تنفيذ الإجراءات التاأديبية، منها: احلّق  اأي�سً

العرتا�س  يف  واحلّق  التاأديبية،  الإجراءات   اأثناء  املخت�ّس  اجلهاز  اأع�ساء  �سّد  الطعن  يف 

على حتكيم بع�س الأع�ساء يف اجلهاز املخت�ّس اأثناء الإجراء التاأديبي89، ومبداأ تكافوؤ و�سائل 

الدفاع -وُيق�سد به »وجوب ح�سول اأطراف الدعوى على الوقت الكايف والت�سهيالت الالزمة 

ال�رصورية  الوثائق  على  احل�سول  اإىل  بدوره  يحتاج  والذي  بها،  اخلا�سة  احلجج  لتح�سري 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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لإعداد هذه احلجج«90- واحلّق يف امل�ساواة اأمام املحاكم مبعنى اأّن »الإجراء املّتبع اأمام املحاكم 

امل�ساواة وتكافوؤ  ُينّفذ ب�رصعة كافية لكي ل يجري النتقا�س من مبادئ  اأن  بّد من  الوطنية ل 

و�سائل الدفاع«91.

خال�سة الأمر اأّن جلنة حقوق الإن�سان تفّرق بني حالت �سغل الوظائف العامة )اإجراءات 

التوظيف والتعيني( من جانب، وحالت الف�سل والطرد من جانب اآخر. يف ما يتعلق بامل�ساألة 

الأوىل، اعتربت جلنة حقوق الإن�سان اأّنها تتعّلق بتطبيق املاّدة 25 من العهد الدويل اخلا�س 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، التي تن�ّس على احلّق يف »�سغل وظائف اخلدمة العامة على قدم 

امل�ساواة«، واأّنها ل تثري م�ساألة الف�سل يف احلقوق عند النظر يف ق�سية ما يف حماكمة عادلة 

ة )املادة 14 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية(. وعلى  اأمام حمكمة خمت�سّ

الرغم من ذلك، فقد ذكرت اللجنة يف هذه امل�ساألة اأحقّية املر�ّسحني لوظائف يف القطاع العام يف 

التعوي�س الفّعال من خالل الطعن بقرار عدم التعيني، وتربير انتهاك حّقهم يف �سغل الوظائف 

اأّما  وال�سيا�سية.  املدنية  باحلقوق  اخلا�ّس  الدويل  العهد  املادة 25 من  تن�ّس عليه  الذي  العامة 

يف ما يتعّلق بقرارات الف�سل اأو العزل من م�سالح اخلدمة العامة، فقد اعتربت جلنة حقوق 

الإن�سان اأّن الطعن يف قرارات مماثلة يدخل يف نطاق حّق كّل فرد يف الف�سل يف حقوقه اأمام 

حمكمة، من خالل اإجراءات عادلة.

املحكمة االأمريكية حلقوق االإن�ضان :

اأو�سحت املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان، يف منا�سبات عديدة، اأّن ال�سمانات الإجرائية 

حلقوق  الأمريكية  التفاقية  من  عادلة(  حماكمة  يف  )احلق  الثامنة  املادة  يف  عليها  املن�سو�س 

اأو  اإداري  اأو  )جنائي  ق�سائي  اإجراء   اأي  اأو  الق�سائي  التظلم  اأ�سكال  على  تنطبق  الإن�سان92 

اعتداء  ت�سّكل  التي  ال�سلطات  اأفعال  يطعن يف  اإجراء  اأي  اأو يف  اأو غريها(  اأو �رصائبي  مدين 

ا اأّن ال�سمانات التي  على حقوق الإن�سان .93 وذكرت املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان اأي�سً

تكفلها املادة 8 )2( - والتي ت�سّكل احلّد الأدنى من ال�سمانات يف الدعاوى اجلنائية - تنطبق 

على اأّي اإجراء يبّت يف احلقوق والواجبات اأو يطعن فيها94. وبالن�سبة اإىل املحكمة، فاإّن مفهوم 

يتعّلق  ما  يف  الإن�سان،  حلقوق  الأمريكية  التفاقية  من   )1(  8 املادة  يف  الكافية«  »ال�سمانات 

والتي  الواجب مراعاتها«  القانونية  »الأ�سول  مفهوم  اإىل  ي�ستند  الإجراءات،  نوع من  باأّي 

تت�سّمن بال�رصورة �سمانات مماثلة. وتنطوي هذه ال�سمانات الإجرائية من بني اأخرى على: 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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احلّق يف افرتا�س الرباءة؛ واحلّق يف الدفاع  ويف م�ساعدة حماِم؛ واحلّق يف الإخطار امل�سبق 

ل بالّتهم املوّجهة؛ واحلّق يف ا�ستئناف احلكم اأمام حمكمة اأعلى. ولبّد من مراعاة هذه  واملف�سّ

ال�سمانات »يف العملية الإدارية اأو يف اأي اإجراءات اأخرى تت�سّمن قرارات توؤّثر على حقوق 

اأّي  اأّن تقدير اجلهة الإدارية - يف  الأفراد«95. وترى املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان:« 

العمل - له حدود ل يجب جتاوزها، واأحدها هو  ال�سوؤون الإدارية وق�سايا  �ساأن، حتى يف 

لها  ينبغي  ل  بحيث  الإدارية  اجلهة  �سلوك  قواعد  تنظيم  املهّم  فمن  الإن�سان.  حقوق  احرتام 

التذّرع بالنظام العام؛ بغية تقليل ال�سمانات املمنوحة للعاملني بها بناء على تقديرها اخلا�س. 

على �سبيل املثال، ل ينبغي على اجلهة الإدارية فر�س عقوبات اإدارية من دون تزويد الأفراد 

اخلا�سعني للعقوبات ب�سمانات الأ�سول القانونية الواجب مراعاتها«96.

يف  موّظفًا   270 ف�سل  ق�سية  يف  املبادئ  هذه  الإن�سان  حلقوق  الأمريكية  املحكمة  طّبقت   

املحكمة  من  ق�ساة  ب�سطب  تتعّلق  ق�سية  ويف  العّمال97،  بحقوق  تطالب  تظاهرة  بعد  »بنما« 

الد�ستورية يف »البريو« بقرار من املجل�س الت�رصيعي98. لكن املحكمة مل  تتناول اآنذاك م�ساألة 

�سغل الوظائف العامة. ففي ق�سية املحكمة الد�ستورية، اأّكدت على خ�سو�سية عمليات �سطب 

الأ�سا�سية  باملبادئ  تلتزم  اأن  بّد  ل  العمليات  بهذه  املتعّلقة  الإجراءات  اأّن  واأبرزت  الق�ساة، 

 .99 الق�ساة  وا�ستقالل  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  مراعاة  �رصورة  مع   )17 املبداأ  )ل�سّيما 

املهام  اأّن  من  الرغم  وعلى  القانون،  ل�سيادة  ال�رصوري  ال�سلطات  بني  الف�سل  ملبداأ  واإعماًل 

ا للفرع الق�سائي، فقد اأّكدت املحكمة على اأّنه، يف حال مار�ست اأي  الق�سائية ُتعّد جماًل ح�رصيًّ

ا اأي مهام ق�سائية، يحتم عليها  »اللتزام باعتماد قرارات  اأجهزة اأخرى اأو �سلطات عامة فعليًّ

الأمريكية«100. واملقاربة  التفاقية  الثامنة من  املادة  املقّررة يف  القانونية  ال�سمانات  تّتفق مع 

التي تّتبعها املحكمة الأمريكية م�سابهة بالإجمال٬ فخل�ست بالتايل اإىل اأّن عملية �سطب القا�سي 

على يد جهاز غري خمت�ّس اأو غري نزيه، ومن دون اأّي مراعاة ل�سمانات الأ�سول القانونية 

الإجرائية اأو اأّي �سمانة للحق يف تعوي�س فّعال بالطعن بقرار ال�سطب، ت�سّكل انتهاًكا للحق يف 

ال�سمانات القانونية ويف احلماية الق�سائية.101

املفو�ضية االأوروبية حلقوق االإن�ضان واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�ضان:  

التفاقية  من  ال�ساد�سة  املادة  �سوء  على  الإن�سان،  حلقوق  الأوروبية  املفو�سية  اعتربت 

الأوروبية حلقوق الإن�سان،102 اأّن �سمان اإجراءات عادلة ومن�سفة لالأفراد اأمام املحكمة ل 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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ينطبق على الدعاوى املتعّلقة باخلدمة العامة، �سواء �سملت هذه الأخرية احلّق يف �سغل منا�سب 

لف�سل  تاأديبية  تدابري  فر�س  اأّن  ترى  فاملفو�سية  منها.  الف�سل  اأو  العامة  اخلدمة  م�سالح  يف 

املوظفني العموميني ووكالء الدولة اأو طردهم من منا�سبهم ل يوؤّثر على احلقوق املدنية، لأّن 

هذه احلقوق تن�ساأ عن عالقة هوؤلء الأ�سخا�س القانونية بالإدارة العامة، وهي عالقة تخ�سع 

 6 املادة  نطاق  اأّن  واقع  حقيقة  اإىل  وبالنظر  وبالتايل،  خا�س.  لقانون  ولي�س  العام  للقانون 

من التفاقية الأوروبية ينح�رص يف احلقوق واللتزامات املدنية بالإ�سافة اإىل التهم اجلنائية، 

اأو طردهم تقع خارج نطاق  العامني،  اأّن م�ساألة تدابري ف�سل املوظفني  املفو�سية  فقد ارتاأت 

املادة ال�ساد�سة من التفاقية. وبالفعل، فقد اعتربت اللجنة يف منا�سبات عديدة اأّن الإجراءات 

التاأديبية املكلَّف بها امل�سئولون الر�سميون والق�ساة )واملتعّلقة اأ�سا�ًسا بتدابري الوقف عن العمل اأو 

ا مدنيًّا، وبالتايل تقع خارج نطاق املادة 6 من التفاقية الأوروبية حلقوق  الف�سل( ل تتناول حقًّ

الإن�سان.103

اّتبعت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان املقاربة نف�سها التي تبّنتها املفّو�سية الأوروبية. 

فقد اعتربت املحكمة اأّن »النزاعات املرتبطة بتوظيف املوظفني العامني وتدّرجاتهم الوظيفية 

واإنهاء خدمتهم، كقاعدة عامة، ل تقع يف نطاق الفقرة الأوىل من املادة 6«104 لأّنها ل تتناول 

املادة 6 )1( من التفاقية  باإمكانية تطبيق  اأقّرت املحكمة  ا »ذا طبيعة مدنية«. ومع ذلك،  حقًّ

ا  »اقت�ساديًّ ا  حقًّ اأو  راتب،  كدفع  بحًتا؛  ا  اقت�ساديًّ ا  حقًّ يتناول  الّدعاء  كان  ما  اإذا  الأوروبية 

بالأ�سا�س«، ول يت�سّمن »�سالحيات تقديرية بالأ�سا�س للجهة الإدارية«.105

واخلدمة  العامة  الإدارة   حول  املحلية  الت�رصيعات  خمتلف  اإىل  وبالنظر  ذلك،  ومع 

العامة، تفّرق املحكمة يف ق�سايا عّدة بني املوّظفني العامني اخلا�سعني للقانون العام )املوظفني 

فبالن�سبة  موؤّقتة(.  بعقود  )العاملني  للقانون اخلا�س  اأولئك اخلا�سعني  الدائمني( وبني  العامني 

ا »ذا  للمجموعة الأخرية، ت�سّكل الطعون املتعّلقة بالتوظيف وال�سرية املهنية واإنهاء اخلدمة حقًّ

طبيعة مدنية«، فتنطبق عليهم املادة 6 )1( من التفاقية الأوروبية. وهذه التفرقة مثار للكثري 

الق�ساة يف  ناحية بع�س  اإنتقاد من  املنهج واملفاهيم،106 كمااأنها مثار  من النتقادات من حيث 

املحكمة الأوروبية107، لأّنها اأ�سارت اإىل عدم ت�ساوي احلماية املمنوحة مبوجب التفاقية اإىل 

املوظفني العامني يف عدد من الدول الأع�ساء، لدرجة اأّن املوظفني العامني اخلا�سعني للقانون 

العام ل يتمّتعون ب�سمانات املادة 6، بينما ي�ستفيد منها العديد من زمالئهم املتعاقدين مبوجب 

القانون اخلا�س، على الرغم من ت�سابه مهامهم الوظيفية. ويف هذا الإطار، اأجرت املحكمة 

الأوروبية يف العام 1999 تعدياًل على قانون ال�سوابق الق�سائية لو�سع حّد لهذا املوقف. ففي 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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 ،)Pellegrin v. France( بليغرين �سّد فرن�سا الق�سائي املعروف واخلا�س بق�سية  احلكم 

عرّبت املحكمة بو�سوح عن احلاجة اإىل”اإنهاء اللتبا�س املحيط بتطبيق ال�سمانات يف املادة 6 

)1( حول النزاعات بني الدولة وموّظفيها العاّمني، واإىل اإيجاد معيار يتيح “معاملة مت�ساوية 

للموظفني العامني املوجلني مهاًما متكافئة اأو مت�سابهة يف الدول الأطراف يف التفاقية، بغ�ّس 

النظر عن نظام التوظيف املحّلي يف هذه الدول”108. وقد قّررت املحكمة اعتماد معيار وظيفي 

تعليق  اإىل جانب  بطبيعته”،  “بحّق مدين  تخت�ّس  م�ساألة  الدعوى تطرح  كانت  ما  اإذا  لتحديد 

الذي كان م�ستخدًما حتى  العام-  القانوين املطّبق على املوّظف  النظام  ال�سابق - وهو  املعيار 

ذلك الوقت. راأت املحكمة اأّن امل�ساألة تتعّلق بتقدمي تف�سري م�ستقّل ملفهوم “اخلدمة العامة” ي�سمح 

ب�سمان معاملة املوظفني العامني يف الدول الأطراف يف التفاقية ب�سكل مت�ساٍو، مبعزل عن 

ة للعالقة القانونية بني املوظف العام  ا كانت الطبيعة اخلا�سّ نظام التوظيف امل�ستخَدم حمليًّا، واأيًّ

واجلهة الإدارية )�سواء عالقة تعاقدية اأو نظامية اأو خا�سعة للقانون(109. وقد وجدت املحكمة 

الأ�سا�س لهذا املعيار الوظيفي يف “طبيعة املهام وامل�سئوليات التي ي�سطلع بها ال�سخ�س املعني، 

ويف التحّقق مّما اإذا كانت وظيفته تت�سمن م�ساهمة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة يف ممار�سة ال�سلطة 

العامة اأو يف املهام التي تهدف اإىل حماية م�سالح الدولة عامة اأو اأي �سلطات عامة اأخرى”110. 

النزاعات  تنطبق على  الأوروبية ل  التفاقية  )1( من   6 املادة  اأّن  املحكمة  ارتاأت  وبالتايل، 

“التي يطلقها املوظفون العامون املكّلفون بواجبات متّثل منط الأن�سطة املتعّلقة باخلدمة العامة 
بقدر ما تعترب هيئات اخلدمة العامة هي اجلهة املكّلفة بال�سلطة العامة وامل�سئولة عن حماية م�سالح 

الدولة العامة اأو م�سالح اأي �سلطات عامة اأخرى”111. و�رصبت املحكمة مثاًل باأن�سطة القّوات 

اأّن  املحكمة  اعتربت  ذلك،  ومع   .)1(  6 املادة  نطاق  خارج  تقع  التي  وال�رصطة112  امل�سّلحة 

اأ�سكال الأن�سطة الأخرى يف اخلدمة العامة غري م�ستثناة من نطاق املادة 6 )1(.113

من  العامة  باخلدمة  املتعّلقة  الدعاوى  ا�ستبعاد  بّررت  قد  املحكمة  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

نطاق املادة 6 من التفاقية، ا�ستناًدا اإىل حقيقة اأّن هذا النوع من وظائف القطاع العام “ي�سمل 

م�سئوليات ل�سالح امل�سلحة العامة اأو م�ساركة يف ممار�سة ال�سلطات التي مينحها القانون العام. 

وعليه، يتمّتع �ساغلو هذه الوظائف بجزء من ال�سلطة ال�سيادية. فتكون للدولة بالتايل م�سلحة 

�رصعية يف املطالبة بوجود رابط خا�س من الثقة والتفاين”114.

الإجرائية  ال�سمانات  اأّن  ارتاأى  قد  الأوروبي  الق�سائية  ال�سوابق  قانون  اأّن  واخلال�سة 

�سواء  العاّمة،  باخلدمة  املتعّلقة  الدعاوى  تنطبق على  ل  اأمام حمكمة  عادلة ومن�سفة  ملحاكمة 

ت�ستمل على حّق �سغل املنا�سب العامة اأو عزل املوظفني العامني، لأّن هذه النزاعات ل تتناول 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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ومع ذلك، فقد �سمحت املحكمة الأوروبية بتطبيق �سمانات اإجرائية  “ذا طبيعة مدنية”.  ا  حقًّ

اأو  ا “اقت�ساديا بحًتا”،  عادلة ومن�سفة اأمام املحكمة يف حالتني : )اأ( عندما تتناول الدعوى حقًّ

)ب( عندما ل ت�ستمل طبيعة املهام وامل�سئوليات املوكلة للموظفني العامني امل�ساركة يف ممار�سة 

ال�سلطة العامة على اأّل يكون الهدف من هذه املهام حماية م�سالح الدولة العامة اأو اأي �سلطات 

عامة اأخرى.

ال�ضمانات االإجرائية وفح�ص االأهلية :

ثمة حاجة وا�سحة اإىل حتديد ال�سمانات الإجرائية التي لبّد من تطبيقها يف عمليات فح�س 

اأهلية املوظفني، وذلك يف ما يتخّطى الختالفات يف جمموعة ال�سوابق الق�سائية اخلا�سة باأجهزة 

وحماكم حقوق الإن�سان. وقد طرح الأمني العام لالأمم املتحدة، اإىل جانب اأطراف اأخرى، 

هذه امل�ساألة على ال�ساحة الدولية يف حماولة ناجحة لتوفري ال�ستجابة.

اخلا�سعني لإجراءات  “تزويد  املّتحدة، من جانبه، على وجوب  لالأمم  العام  الأمني  اأّكد 

الفح�س كّلهم، �سواء كانوا موّظفني حاليني اأو متّقدمني جدٍد، ب�سمانات اإجرائية”115 واأ�ساف 

“ب�سكل عادل وفّعال وبالتوافق مع معايري حقوق الإن�سان  اأن ت�سري  اآليات الفح�س يجب  اأّن 

الدولية”116. وب�سكل عام، حّدد ال�سمانات الإجرائية الآتية: حّق املوظفني العامني اأو املر�ّسحني 

اإعالمهم بطبيعة الّدعاءات املوّجهة �سّدهم، ويف منحهم  التحقيقات يف  العامة خالل  للخدمة 

الفر�سة للرّد عليها اأمام الكيان امل�سئول عن التحقيقات؛ واحلّق يف اإعالمهم بالّتهم املوّجهة اإليهم 

�سمن مّدة معقولة؛ واحلّق يف ا�ستئناف احلكم اأمام املحكمة اأو اأّي جهاز م�ستقّل117.

ومن جانبها، �سّجلت اجلمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا اأهّمية اأن تكفل تدابري فح�س الأهلية 

ثبات  حتى  الرباءة  وافرتا�س  النف�س،  عن  الدفاع  يف  “احلق  التطهري  قوانني  تنفيذ  وطريقة 

اإىل  الرجوع  الدول  على  اقرتحت  كما  قانونية”118.  حمكمة  اأمام  ال�ستئناف  وحّق  الإدانة، 

“املبادئ التوجيهية ل�سمان التزام قوانني التطهري وغريها من التدابري الإدارية مبتطّلبات دولة 
قائمة على  �سيادة حكم القانون”119، التي تن�ّس على اأنه: “ل يجوز يف اأّي حال من الأحوال 

اإخ�ساع �سخ�س للتطهري من دون تزويده باحلماية القانونية الكاملة وفًقا لالأ�سول مبا يف ذلك، 

 
ّ

على �سبيل املثال ل احل�رص، احلّق يف ال�ستعانة مبحاٍم )تعّينه  املحكمة اإذا مل يكن ال�سخ�س املعني

امل�ستخدمة �سّده والطعن  القرائن  قادًرا على دفع تكاليف تعيني حماٍم( ، واحلق يف مواجهة 

فيها، ويف الإّطالع على اأدلة النفي والإثبات املتاحة كّلها، ويف اأن يقّدم الأدّلة اخلا�سة به، 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني



63

العدد 59/58رواق عربي

اأمام  ال�سادر  احلكم  ا�ستئناف  نزوًل على طلبه، واحلّق يف  علنية  يح�سل على حماكمة  واأن 

حمكمة ق�سائية م�ستقّلة120.

بال�سمانات  م�سحوب  ومنتظم  عادل  اإجراء  تنفيذ  ُيعّد  وبينما  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

الإجرائية  واحًدا من امل�سائل الرئي�سية يف عملية فح�س الأهلية ،فاإنه يبقى من ال�سعب، من 

دون �سّك، اعتماد اإجراء عاملي واحٍد ميكن تطبيقه يف كل احلالت ويف خمتلف قطاعات اخلدمة 

العامة. ويف هذا ال�سدد، ينبغي الأخذ يف العتبار باثنني من املناحي على الأقّل، من دون اأن 

تطول القائمة. اأّوًل، وكما ذكرنا اأعاله، ت�ستهدف تدابري الفح�س عّدة حالت تتعّلق مبختلف 

المتيازات يف الدولة وبالعديد من حقوق الإن�سان وواجبات الدولة. ميكن تلخي�س ذلك يف 

اثنتني من احلالت الرئي�سية التي تت�سّمن فح�س الأهلية: التدابري املوّجهة نحو �سغل منا�سب 

من ف�سل  يف م�سالح اخلدمة العامة من خالل اإجراءات التوظيف والتعيني؛ والتدابري التي تت�سّ

املوظفني وامل�سئولني العامني وعزلهم اأثناء مزاولة اأعمالهم. ثانًيا، تتناول عملية فح�س الأهلية 

قوى وخدمات عديدة يف جهاز الدولة، �سواء على امل�ستوى التنفيذي ) ل�سيما القّوات امل�سّلحة 

ينبغي على  اأو يف فروع احلكومة الأخرى. وهكذا  وال�رصطة واملخابرات وخدمات الأمن( 

�سيادة حكم  ل يف  املتاأ�سّ ال�سلطات،  الف�سل بني  تاأخذ يف العتبار مببداأ  اأن  الفح�س  اإجراءات 

ب�سكل عام و�سع  الق�سائي. وبينما ميكن  النظام  ا�ستقالل  بغية احلفاظ على  القانون، خا�سة 

بع�س املعايري الإجرائية، يف ما يخت�ّس بالق�ساء ول�سيما الهيئات  املرتبطة بالتعيني والتوظيف 

الوظيفي  ال�ستقالل  الق�ساء، من  ا�ستقالل  ل�سمان  قواعد وا�سحة  والف�سل، لبّد من و�سع 

والهيكلي، اإىل ا�ستقالل الق�ساة ال�سخ�سي.

معايري عامة:

على الرغم مّما �سبق، ومبناأى عن هذه املناحي التي تتطلب اعتماد اإجراءات واآليات معينة 

وتنفيذها، ميكن ا�ستخال�س معايري عامة حمّددة لتدابري الفح�س، �سواء للتوظيف والتعيني اأو 

الإعفاء من اخلدمة، وم�ستقّلة عن قطاعات اأجهزة الدولة.  عليه، توؤخذ املعايري التالية بعني 

العتبار يف �سياق و�سع التدابري اخلا�سة بفح�س الأهلية:

• ال�رشعية: ينبغي على تدابري فح�س اأهلية املوظفني اأن تتخذ من »تنظيف« قوى الدولة 	

هدفا لها من اأجل عزل الأفراد املتورطني يف جرائم اأو انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان، 

وكفالة تقلد الأ�سخا�س ملنا�سب يف اخلدمة العامة و�سمان عمل م�سالح اخلدمة العامة 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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ب�سكل نظامي، ات�ساقا مع مبادئ �سيادة القانون و احرتام حقوق الإن�سان.

• حماية حقوق الإن�صان: ينبغي على اإجراءات الفح�س اأن تكفل وحتمي حقوق الأفراد 	

امل�ستهدفني بهذه الإجراءات، خ�سو�سًا باإتاحة �سبل التظلم القانوين لهم، وينبغي عليها 

تقلد  يف  املت�ساوي  الأ�سخا�س  وحق  التمييز؛  عدم  مبداأ  دعم:  اخل�سو�س  وجه  على 

منا�سب يف  م�سالح اخلدمة العامة ؛ وحق كفالة احلماية من العتداءات على ال�سمعة و 

ال�رصف؛ واحلق يف �سبل تظلم فعال.

• املو�صوعية: ينبغي على  اإجراءات الفح�س ان تقوم على معايري معقولة ومو�سوعية 	

اأو  �سيا�سي  راأي  على  قائم  ا�سطهاد  اأو  قانوين  غري  متييز  اأي  جانبا  تنحي  واأن   ،

اأيديولوجي.

• للتاأكد 	 للقانون  تخ�سع  ان  الفح�س  واإجراءات  تدابري  على  ينبغي  بالقانون.  اللتزام 

من عدم اتخاذها ب�سكل تع�سفي.  وحتي لو منح القائمون على الفح�س بع�س ال�سلطات 

التقديرية فالبد اأن متار�س هذه ال�سلطات يف حالت يقررها القانون.

• التطبيق الفردي لتدابري فح�ص اأهلية املوظفني: ينبغي على تدابري الفح�س اأن تقوم 	

على مبداأ امل�سئولية الفردية، والذي يت�سمن املبادئ املتعارف عليها يف جمال م�سئوليات 

اأو امل�سئولية  اأ�سكال امل�سئولية املو�سوعية  اأي �سكل من  القادة . وبالتايل، ينبغي تنحية 

اجلماعية القائمة على جمرد انتماء �سيا�سي على �سبيل املثال، اأو على الع�سوية يف هياكل 

الدولة اأو خدماتها.

•  ال�صتقالل املهني الن�صبي لتدابري الفح�ص: ينبغي اأن ت�ستقل تدابري الفح�س من حيث 	

اأن حتل حملهما.  يجوز  التاأديبية واجلنائية، ول  بالإجراءات  يتعلق  ما  املبداأ عن كل 

ومع هذا، يجب اأن تاأخذ عمليات الفح�س بالقرارات الق�سائية اأو التاأديبية التي تف�سل 

يف م�سئولية املوظف العمومي اأو املر�سح للخدمة العامة يف احل�سبان.

ويف ما يتعلق بالإجراءات نف�سها ، يجب التمييز بني عمليات فح�س اأهلية  املوظفني قبل تقلد 

فعليا يف م�سالح  بالعاملني  املتعلقة  الفح�س  التعيني( وعمليات  اأو  التوظيف   ( العامة  الوظائف 

اخلدمة العامة )تدابري العزل اأو الف�سل(.

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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املعايري وال�ضمانات االإجرائية املتعّلقة ب�ضغل الوظائف العامة:

يف  املوظفني  اأهلية  فح�س  اإجراءات  تاأخذ  اأن  يجب  العامة،  املنا�سب  ب�سغل  يتعلق  ما  يف 

جهة،  من  العامة  الوظائف  ب�سغل  املرتبطة  الفر�س  وت�ساوي  ال�ستحقاق  مبادئ  احل�سبان 

والكفاءة الفنية واملوؤّهالت املو�سوعية ونزاهة املر�ّسحني من جهة اأخرى. وينبغي اأن تراعي 

ومبداأ عدم  امل�ساواة  قدم  العامة على  الوظائف  �سغل  احلّق يف  مراعاة  ا  اأي�سً الإجراءات  هذه 

التمييز، و�سمانهما.

ي والتحّقق من خلفية املر�ّسح ملن�سب  كذلك ينبغي اأّن تت�سّمن الإجراءات مرحلة من التق�سّ

خمت�ّس  جهاز  لإ�رصاف  املرحلة  هذه  تخ�سع  اأن  يجب  العامة.  اخلدمة  م�سالح  اإحدى  يف  ما 

حمايد وم�ستقّل. وينبغي اختيار اأع�ساء هذا اجلهاز على اأ�سا�س نزاهتهم وكفاءتهم وا�ستقاللهم 

مهّمة  ُت�سند  اأن  والتحقيق، على  للتق�سي  اخلا�سع  ال�سخ�س  احرتام  ال�سخ�سي، ل�سيما �سمن 

التعيينات. ويف حال اختيار  امل�سئول عن  اإىل جهاز خمتلف عن اجلهاز  ي  التحقيقات والتق�سّ

الق�ساة وتعيينهم، ُيفرت�س اأن يكون اجلهاز امل�سئول عن التحقيقات والتحّقق واجلهاز امل�سئول 

عن التعيينات كالهما من الأجهزة الق�سائية التي تلتزم مبعايري ال�ستقالل والنزاهة.

العامة  املر�ّسحة لأّي من�سب يف اخلدمة  اأو  املر�ّسح  ُيعلم  ي،  التحقيقات والتق�سّ ويف عملية 

باأي اّدعاءات موّجهة �سّده اأو �سّدها، خ�سو�سًا يف حال كانت هذه الّدعاءات تتعّلق بالتوّرط 

يف جرائم اأو انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان. وُتعطى الفر�سة من جهة للمّر�سح للرّد على 

هذه الّدعاءات اأمام اجلهاز املنوط بالتحقيق، ومن جهة اأخرى ل�سحايا الأفعال املن�سوبة اإىل 

املّر�سح واأي من اأع�ساء عائالتهم اأو اأي �سخ�س له م�سلحة م�رصوعة، لطرح وجهات النظر 

اخلا�سة بهم يف الإجراءات، على الأقل يف مرحلة التحقيقات والتحّقق من خلفية املر�ّسح.

يف النهاية، يجب اأن تتيح الإجراءات احلّق يف التظلم القانوين بالطعن بالقرارات ال�سادرة 

على اأن يكون م�سحوًبا ب�سمانات فّعالة.

املعايري وال�ضمانات االإجرائية املتعّلقة بالف�ضل:

يف ما يتعّلق بعمليات الفح�س التي تت�سّمن الف�سل اأو العزل، يجب اأن تكفل الإجراءات اأقّل 

قدر ممكن من ال�سمانات الإجرائية للم�سئولني اأو املوظفني العاّمني، وذلك على النحو التايل:

•  م�سبًقا وتف�سياًل بالّدعاءات اأو ال�سلوكيات املن�سوبة اإليه.	
ّ

احلّق يف اإعالم ال�سخ�س املعني

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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• احلّق يف الرّد ويف الدفاع عن النف�س �سّد الّدعاءات وال�سلوكيات املن�سوبة اإىل ال�سخ�س 	

والتي  املتنازعة،  والإجراءات  الدفاع  و�سائل  تكافوؤ  مبادئ  مع  يتوافق  مبا   ،
ّ

املعني

تنطوي �سمنيًّا على منح ال�سخ�س مو�سع امل�ساءلة الوقت والو�سائل الت�سهيلية الالزمة 

لإعداد حججه الدفاعية، وفر�سة احل�سول على الوثائق املطلوبة لهذا الغر�س وفر�سة 

ة به، واحلّق يف ال�ستعانة مبحاٍم. تقدمي الأدّلة اخلا�سّ

• احلق يف افرتا�س الرباءة.	

• احلّق يف حماكمة علنية.	

• ذ الإجراءات ب�رصعة معقولة وكافية.	 احلّق يف اأن تنفَّ

• امل�سئول عن 	 م�ستقّل عن اجلهاز  الإقالة جهاٌز  اأو  الف�سل  قرار  ينظر يف  اأن   احلّق يف 

التعيني.

•  اأمام حمكمة.	
ّ

احلّق يف الطعن يف اأّي قرار �سلبي

ا اأو غري ق�سائي، لكنه يلتزم يف جميع  ميكن للجهاز امل�سئول عن العملية اأن يكون ق�سائيًّ

املدين  للموّظف  يحّق  الغاية،  لهذه  و�رصوطهما.  وال�ستقالل  النزاهة  ب�سمانات  الأحوال 

اخلا�سع للفح�س الطعن يف نزاهة اأع�ساء اجلهاز امل�سئول وا�ستقالليتهم. ويف حالة تطبيق هذه 

ا ل�سمان مبداأ الف�سل بني  الإجراءات بحّق ق�ساة، يتعنّي على اجلهاز امل�سئول اأن يكون ق�سائيًّ

ال�سلطات.

جهاز  اإىل  فُتعهد  العام،  املوّظف  اإىل  املن�سوب  ال�سلوك  من  والتحّقق  التحقيق  مرحلة  اأّما 

اأو اإىل م�سئولني خمتلفني عن اجلهاز الذي يحكم يف قرار الف�سل. ي�سمح هذا التق�سيم  خمتلف 

يف �سري العمل بتنفيذ اإجراء اأكرث حيادية، في�ستند اختيار اأع�ساء هذا اجلهاز اأو امل�سئول املّكلف 

. كما ينبغي اأن يكون هوؤلء م�ستقّلني عن 
ّ

بالتحقيق اإىل النزاهة والكفاءة وال�ستقالل ال�سخ�سي

املوّظف العام اخلا�سع للفح�س وعن املوؤ�س�سة اأو اجلهة التي توّظفه. وهذا املنحى الأخري ذو 

اأهمية كبرية لتجنب اأي “ت�سامن” اأو تعاطف اأو روح “التع�سب للجماعة اأو للفريق” مثلما جند 

يف القوات امل�سلحة اأو يف خدمات اأمن الدولة الأخرى.

اأو لأي  اأفراد عائالتهم،  اإىل  اأو  العام،  املوّظف  اإىل  املن�سوبة  الأفعال  ا ل�سحايا  اأي�سً يحّق 

�سخ�س له م�سلحة �رصعية، اأن مُينحوا الفر�سة للدفاع عن وجهات نظرهم وتقدمي اأي وثائق 

ا اإ�رصاك املوؤ�ّس�سة امل�سئولة عن الإ�رصاف على الإدارة  اأو اأدّلة خالل الفح�س. ومن املفيد اأي�سً
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حلقوق  اأخرى  قومية  موؤ�س�سات  اأي  اأو  املظامل  اأمني  مثل  الن�سان،  حقوق  واحرتام  العامة 

الإن�سان، يف هذه العملية. 

اعتبارات اأخرية:

ُتعترب م�ساألة اإجراءات فح�س اأهلية املوظفني –وُيق�سد بها التدابري املّتخذة لفح�س الأ�سخا�س 

م�سالح  من  وا�ستبعادهم  الإن�سان  حلقوق  ج�سيمة  وانتهاكات  جرائم  ارتكاب  يف  املتوّرطني 

اخلدمة العامة– م�ساألة حا�سمة من اأجل �سمان فعالية �سيادة القانون، ومن اأجل بناء دولة تكفل 

حقوق الإن�سان اأو تقوية هذه الدولة اأو اإعادة بنائها، كما من اأجل ا�ستعادة ثقة ال�سعوب. 

انتهاكات ج�سيمة حلقوق  اأو  ي�سغل مرتكبو جرائم  اأّل  الفح�س ت�سمن  واإذا كانت عمليات 

الإن�سان منا�سب يف م�سالح اخلدمة العامة اأو اأن ُيف�سلوا منها، فتدعو احلاجة حينها اإىل ال�سهر 

اأن  ينبغي  ذلك،  ولتحقيق  له.  اخلا�سعني  الأفراد  حقوق  الفح�س  اإجراءات  ت�سمن  اأن  على 

ت�ستند عمليات فح�س الأهلية اإىل معايري مو�سوعية ُتطّبقها اأجهزة نزيهة وم�ستقّلة، واأن توؤّمن 

�سمانات اإجرائية للمعنّيني. فالإجراءات العادلة م�سحوبة بال�سمانات الأ�سا�سية ت�سّكل عن�رًصا 

اأ�سا�سيًّا يف اإجراءات الفح�س، ومتّيز عملية الفح�س عن حمالت التطهري املعّممة. 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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الهوام�ص

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  املثال:  �سبيل  على  انظر   -1

وال�سيا�سية )املادة الثانية(؛ واّتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رصوب 

ي  املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة؛ ومبادئ املنع والتق�سّ

التع�ّسفي  والإعدام  القانون  نطاق  خارج  الإعدام  لعمليات  الفّعاَلني 

والإعدام من دون حماكمة؛ واإعالن حماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء 

الأوىل(؛  )املادة  الإن�سان  حلقوق  الأمريكية  والتفاقية  الق�رصي؛ 

وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�سعوب )املادة الأوىل(.

 92/51 املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  املثال:  �سبيل  على  انظر   -2

ال�سادر بتاريخ 12 دي�سمرب/كانون الأول 1996 )مقدمة(.

3   انظر على �سبيل املثال :

Inter-American Court of Human Rights, Judgment of July 29, 1988  
Case of Velazquez Rodreguez, paras. 166 and 174; European 
Court of Human Rights, Judgment of March 28, 2000, In the matter 
of Mahmut Kaya v. Turkey, Application 00022535/93; and Human 
Rights Committee, Decision of March 31, 1982, Communication 
No. 45/1979, Maria Fanny Suarez de Guerrero v. Colombia, CCPR/
C/15/D/45/1979. 

4- انظر: 

 United Nations, Recueil de sentences arbitrales, vol. 2, 645.
5- انظر بعثة مراقبي الأمم املتحدة يف ال�سلفادور

 )ONUSAL( Report of February 19, 1992, A/46/876 S/23580, para. 28. 
بالربازيل  يتعلق  ما  اخلتامية يف  املالحظات  املثال:  �سبيل  على  انظر   -6

مونتينيغرو  الأ�سود/  واجلبل  وال�رصب  وكولومبيا  وغواتيمال 

والأرجنتني:

 Final observations of the Human Rights Committee: Brazil,” 
CCPR/C/79/Add.66, July 24, 1996, para. 20; “Final observations of the 
Human Rights Committee: Guatemala,” CCPR/C/79/Add.63, April 3, 
1996, para. 26; “Final observations of the Human Rights Committee: 
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Colombia,” CCPR/C/79/Add.76, paras. 32 and 34; “Final observations 
of the Human Rights Committee: Serbia and Montenegro,” CCPR/
CO/81/ SEMO, para. 9; “Final observations of the Human Rights 
Committee: Argentina,” CCPR/CO/70/ARG, para. 9.

7- انظر على وجه اخل�سو�س: 

CCPR/C/79/Add.66, para. 20 and CCPR/C/79/Add.76, paras. 32 
and 34.
8- تو�سية من املجل�س القت�سادي والجتماعي لالأمم املتحدة، قرار رقم 

1989/ 65، 24 مايو/اآيار، 1989 .

القرار رقم 89/55، الرابع  العامة لالأمم املتحدة،  9- اعتمدته اجلمعية 

من دي�سمرب/كانون الأول، 2000.

 18  ،133/47 القرار  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدته   -10

دي�سمرب/كانون الأول، 1992.

11- اعتمدها املوؤمتر ال�سابع لالأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني 

عليها  و�سادقت   ،)1985 �سبتمرب/اأيلول،   6 حتي  اأغ�سط�س/اآب   (26

 29 بتاريخ  ال�سادر   40/32 القرار  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

نوفمرب/ت�رصين الثاين، 1985، والقرار رقم 40/146 ال�سادر بتاريخ 

بــمبادئ  بعد  ما  يف  اإليها  وي�سار   ،1985 الأول  دي�سمرب/كانون   13

اأ�سا�سية.  

12- املبادئ 17 و20، مبادئ اأ�سا�سية

13- امل�سدر ال�سابق، املبداأ 10.

14- امل�سدر ال�سابق، املبداأ 18 .

15- اعتمدها املوؤمتر الثامن لالأمم املّتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني 

) 27 اأغ�سط�س/اآب اإىل 7 �سبتمرب/اأيلول، 1990(.

النيابة  اأع�ساء  16- املواّد 2 )اأ( و21 من املبادئ التوجيهية  ب�ساأن دور 

العامة.

وتعزيزها  الإن�سان  حقوق  حلماية  املحّدثة  املبادئ  جمموعة  انظر   -17

102//2005/E/CN.4 العقاب،  من  الإفالت  مكافحة  طريق  عن 

Add.1، وامل�سار اإليها يف ما بعد مبجموعة املبادئ املحّدثة. اأو�ست بها 

مفو�سية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان، القرار رقم 2005/81 ال�سادر 

بتاريخ 21 اأبريل/ني�سان 2005.

18- املبداأ 36 )اأ( من جمموعة املبادئ املحّدثة

19- امل�سدر نف�سه.

20- انظر :

Independent study on impunity by Ms. Diane Orentlicher, E/
CN.4/2004/88, February 27,2004, para. 61.

21-  املادة 25 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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22- امل�سدر نف�سه، املادة 17

23- امل�سدر نف�سه، املادة 2 )3(.

24- امل�سدر نف�سه، املادة14  )2(.

25- امل�سدر نف�سه، املادة14  )1(. 

26- امل�سدر نف�سه، املادة 26. 

27- املادة 6 من العهد الدويل اخلا�ّس باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية. ويف هذا ال�سدد، ارتاأت جلنة احلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية اأّن قوانني التطهري املعمول بها يف اجلمهورية الت�سيكية ُتعّد انتهاًكا 

املالحظات  انظر  العهد.  من   6 املادة  عليها  تن�ّس  التي  الدولة  لواجبات 

اخلتامية للجنة احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية:

)Concluding observations of the committee on Economic, 
Social, Cultural Rights: CzechRepublic,E/C.12/1/
Add.7,June5,2002,para.11(.     

28- جلنة حقوق الإن�سان: 

Decision of July 14, 1997, Communication 552/1993, In the matter of 
Wieslaw kall v.Poland, para.13.2.

29- امل�سدر نف�سه.

30- امل�سدر نف�سه،الفقرة 13٬6 

31- جلنة حقوق الإن�سان:

 Decision of July 31, 2003, Communication No. 933/2000, In the 
matter of Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René 
Sibu Matubuka et al. v Democratic Republic of the Congo, para. 5.2.

32- جلنة حقوق الإن�سان :

 Decision of July 12, 1996, Communications Nos. 422/1990, 
423/1990, and 424/1990, In the matter of Adimayo M. Aduayom, 
Sofianou T. Diasso and Yawo S. Dobou v. Togo, Para.7.2.
33- جلنة حقوق الن�سان، تعليق عام رقم 25، “احلّق يف امل�ساركة يف 

الوظائف  �سغل  يف  املت�ساوي  واحلق  الت�سويت  وحقوق  العامة  ال�سوؤون 

العامة على قدم امل�ساواة”، الفقرة الرابعة.  

34-  امل�سدر نف�سه، الفقرة 23.

35- امل�سدر نف�سه.

لعمليات  الفّعالني  ي  والتق�سّ املنع  مبادئ  من   15 رقم  املبداأ  انظر   -36

دون  من  والإعدام  التع�ّسفي  والإعدام  القانون  نطاق  خارج  الإعدام 

حماكمة، و املبداأ رقم 3 )ب( من مبادئ التحقيق الفّعال وتوثيق التعذيب 

واملعاملة اأو العقوبة الالاإن�سانية اأو املهينة.

37 - املادة 16 من اإعالن حماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�رصي.

38- انظر تقرير الأمني العام حول �سيادة القانون والعدالة النتقالية يف 

بعد  ما  اإليه يف  وي�سار  ال�رصاع،  بعد  ما  ال�رصاع وجمتمعات  جمتمعات 

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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فيدريكو اأندريو-جوزمان

بالتقرير حول �سيادة القانون

Report of the Secretary-General on the rule of law and transitional 
justice in conflict and post conflict societies, S/2004/616, August 23, 
2004, para. 53; hereafter, Report on the rule of law.

39- امل�سدر نف�سه.

ة  40- كما حدث يف حالَتي القّوات امل�سلحة بهايتي وقوات الأمن اخلا�سّ

بوزارة الداخلية يف بولندا.

41- كما كانت احلال يف نظام الق�ساء الرواندي بعد البادة اجلماعية.

42-  كما حدث يف حالَتي تيمور لي�ستي وال�سلطة الفل�سطينية.

43- مثلما هي احلال يف غواتيمال وال�سلفادور.

E/ واملحامني،  الق�ساة  ا�ستقالل  حول  اخلا�س  املقّرر  تقرير  انظر   -44

 ،2003 الأول  دي�سمرب/كانون   31 بتاريخ  ال�سادر   ،CN.4/2004/60
الفقرة 41. 

الوقائية  الطبيعة  اإىل هذه  45- جرت الإ�سارة، على وجه اخل�سو�س، 

وغري اجلزائية لتدابري الفح�س من ِقبل اخلبري امل�ستقّل يف م�ساألة الإفالت 

الفرعية  اللجنة  من   Mr. Louis Joinet  لوي�س جوينت العقاب،  من 

لالأمم املتحدة ملنع التمييز وحماية الأقليات

: )E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, October 2, 1997, para. 43( .
ميثاق حمكمة نورمربغ  املقّررة يف  الدويل  القانون  مبادئ  انظر:   -46

يف  املتحدة  الأمم  يف  الدويل  القانون  جلنة  اعتمدتها  املحكمة،  حكم  ويف 

املّتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرارات  ا  اأي�سً انظر   ،1950 يوليو/متوز 

وتقرير الأمني العام،

  Resolutions No. 95)I(, December 11, 1946; No. 177)II(, November 
21, 1947; and No. 488)V(, December 12, 1950; and Report of the 
Secretary-General Pursuant to paragraph 2 of the Security Council 
Resolution 808 )1993(, S/25704.

47- اجلمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا،

Resolution 1096 )1996( on measures to dismantle the heritage of 
former communist totalitarian systems, adopted June 27, 1996, 
para.11.
واأ�سحاب  املنحّل  الدولة  اأمن  �رصطة  جهاز  من  اأع�ساء  تغّطي   -48

ال�سيوعي  باحلزب  ة  اخلا�سّ املناطق  جلان  واأمناء  الرفيعة  املقامات 

الت�سيكي، وغريهم.

49 - انظر: املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الإن�سان حول اجلمهورية 

الت�سيكية:

 CCPR/CO/72/CZE, August 27, 2001, para. 24.
 50- امل�سدر نف�سه.

51- منّظمة العمل الدولية، القرار ال�سادر يف 28 فرباير/�سباط 1992.
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52-  انظر: تقرير حول �سيادة القانون، الفقرة 53

53- مبعنى امل�سئولية غري ال�سخ�سية. فمبداأ امل�سئولية ال�سخ�سية اأو الفردية 

ي�ستند اإىل اإرادة الفرد ونّيته .

54- تن�ّس العديد من املواثيق الدولية �رصاحة على مبداأ امل�سئولية اجلنائية 

واأهّمها:  اجلماعي،  والعقاب  املو�سوعية  امل�سئولية  حتظر  كما  الفردية، 

اتفاقية جنيف الرابعة )املادة 33( والربوتوكول الإ�سايف امللحق باتفاقيات 

جنيف ال�سادر بتاريخ 12 اأغ�سط�س/اآب، 1949 واملتعّلق بحماية �سحايا 

النزاعات امل�سّلحة الدولية )املادة 75 )4( )ب((، والربوتوكول الإ�سايف 

امللحق باتفاقيات جنيف ال�سادر بتاريخ 12 اأغ�سط�س/اآب 1949 واملتعّلق 

)ب((،   )2(  6 )املادة  الدولية  غري  امل�سّلحة  النزاعات  �سحايا  بحماية 

والربوتوكول الثاين املتعّلق باتفاقية حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع 

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي  والنظام  و16(،   15 )املادتني  م�سّلح 

اخلا�سة بيوغ�سالفيا )املادة 7( والنظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية 

والنظام   )25 )املادة  الأ�سا�سي  روما  ونظام   )6 )املادة  برواندا  اخلا�سة 

الأ�سا�سي للمحكمة اخلا�سة ب�سرياليون )املادة 6(. 

55- انظر:

Pierre-Marie Dupuy, “Normes internationales pénales et droit 
impératif )jus cogens(,”in Droit international pénal, ed. H. Ascencio, 
E. Decaux, and A. Pellet )Paris: A. Pedone,2000(, 74.

ا : ويف ال�سياق ذاته، انظر اأي�سً

Report of the Secretary General Pursuant to paragraph 2 of Security 
Council Resolution 808 )1993(, para. 51          
الإرهاب وحقوق  الأمريكية حول  الدول  منّظمة  ال�سادر عن  والتقرير 

الإن�سان:

 Report on Terrorism and Human Rights, Organization of American 
states document OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., October 22, 
2002, para.227. 

اإىل  لنورمربغ  الأ�سا�سي  النظام  من  املادتان  9و10  اأ�سارت  لقد   -56

اأع�ساء الهيئات القيادية باحلزب النازي كما يلي:

the Geheime Staatspolizei )Gestapo(, the Sicherheitsdienst 
des Reichsfuhrers )SD(, and the Schutzstafflen der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiderpartei )SS(.

57- انظر:

Eric David, Eléments de droit pénal international — Deuxième partie, 
la répression des Infractions de droit international, 8th ed. )Brussels: 
Presses universitaires de Bruxelles, 1999(, 362, para. 10.36.
58- تعليق اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر على املادة 75 من الربوتوكول 

اأغ�سط�س/اآب   12 بتاريخ  ال�سادر  جنيف  لتفاقيات  )الأول(  الإ�سايف 
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1949، واملتعّلق بحماية �سحايا النزاعات امل�سّلحة الدولية )الربوتوكول 

الأول(، ال�سادر بتاريخ الثامن من يونيو/حزيران 1977.

http://www.cicr.org/dih.nsf/e6e558c87e3c38c44125673c0045870a/
5cb34a49d5067919c12563bd002db607?OpenDocument.

مثل  الإن�سان،  اجل�سيمة حلقوق  النتهاكات  اأّن  اإىل  الإ�سارة  59- جتدر 

الإعدام بدون حماكمة والتعذيب والختفاء الق�رصي، ت�سّكل جرائم يجب 

اأن تخ�سع للمالحقة اجلنائية.

60- انظر: التقرير حول �سيادة القانون، الفقرة 53.

61- اجلمعية الربملانية:

 Resolution 1096 )1996( on measures to dismantle the heritage of 
former communist totalitarian systems, para. 12 

62- انظر جمل�س اأوروبا:

Council of Europe, “Measures to dismantle the heritage of 
former communist  totalitarian systems,” Doc. 7568, FDOC7568-
14032405964F, June 3, 1996,  http://assembly.coe.int/mainf.
asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/fdoc7568.htm. 

63- امل�سدر ال�سابق، 

نظام  اخل�سو�س:  وجه  على  انظر  اجلنائي،  القانون  جمال  يف   --64

روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية )املادة 28(، والنظام الأ�سا�سي 

والنظام   ،)7٬3 )املادة  ال�سابقة  ليوغ�سالفيا  الدولية  اجلنائية  للمحكمة 

 )6٬3 )املادة  برواندا  اخلا�سة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي 

 12 بتاريخ  ال�سادر  جنيف  باتفاقيات  امللحق  الإ�سايف  والربوتوكول 

الدولية  امل�سّلحة  النزاعات  �سحايا  بحماية  واملتعّلق   1949 اأغ�سط�س/اآب 

)املادة 86 )2((، واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رصوب املعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة )املادة 2)3((، ومبادئ التحقيق 

املهينة )مبداأ  اأو  الالاإن�سانية  العقوبة  اأو  للتعذيب واملعاملة  الفّعال والتوثيق 

 5 )املادتان  القوانني  باإنفاذ  املكّلفني  املوّظفني  �سلوك  قواعد  ومدّونة   )19

ا:  و8(. انظر اأي�سً

Nuremberg Tribunal, Judgment of October1  , 1946 )Case Frick 
— euthanasia(; Tokyo Tribunal, Judgment of November 12, 1948 
)case of responsibility of high-ranking officers and prisoners of 
war(; Judgments of   the allied tribunals )re: Yamashita, February 
4, 1946; Homma v. United States [1946]; Von  Leeb — “German 
High Command Trial,” October 28, 1948; Pohl et al., November 3, 
1947; and List — “Hostage Trial,” February 19, 1948(; International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Judgment of November 
16, 1998, Case No. IT-96-21-T, Prosecutor v. Z. Delalic and others, 
para. 734; International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 
Judgment of March 3, 2000, Case Prosecutor v. Blaskic — “Lasva 
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Valley,” paras. 289 ff.;  International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia, Judgment of July 20, 2000, Case No. IT-96-21, 
Prosecutor v. Delalic — “Celibici Camp”; and International Criminal 
Tribunal for the Former Yugoslavia, Judgment of February 26, 2001, 
Case No. IT-95-14/2, Prosecutor v. Dario Kordic & Mario Cerkez — 
“Lasva Valley,” paras. 366–71 and 401.

65- انظر: تقرير حول �سيادة القانون، الفقرة .53

 Independent study on impunity by Ms. Diane Orentlicher, :66- انظر

para. 61.
67- انظر قرار اجلمعية الربملانية رقم 1096:

  Parliamentary Assembly, Resolution 1096 )1996( on measures to  
 dismantle the heritage of former communist totalitarian systems.

68- انظر: التقرير حول �سيادة القانون، الفقرة 53 

69- املادة 14 :

لدى  فرد،  كّل  حّق  ومن  الق�ساء.  اأمام  �سوا�سية  جميًعا  النا�س   )1

والتزاماته  حقوقه  يف  اأو  اإليه،  ه  توجَّ جزائية  تهمة  اأي  يف  الف�سل 

من�سفة  جل�سة  يف  ق�سّيته  ُتعر�س  اأن  مدنية،  دعوى  اأي  �سياق  يف 

القانون.  بحكم  من�ساأة  حيادية،  م�ستقّلة  ة  اأمام حمكمة خمت�سّ وعلنية 

ويجوز منع ال�سحافة واجلمهور من ح�سور املحاكمة كلها اأو بع�سها 

اأو الأمن القومي يف جمتمع  اأو النظام العام  لدواعي الآداب العامة 

دميقراطي، اأو ملقت�سيات حرمة احلياة اخلا�سة لأطراف الدعوى، 

اأو يف اأدنى احلدود التي تراها املحكمة �رصورية حني يكون من �ساأن 

العدالة.  مب�سلحة  تخّل  اأن  ال�ستثنائية  الظروف  بع�س  يف  العلنية 

ي�سدر  اأن  اأو دعوى مدنية يجب  ق�سية جزائية  اأي حكم يف  اأّن  اإل 

اإذا كان الأمر يت�سل باأحداث تقت�سي م�سلحتهم  اإل  ب�سورة علنية، 

خالف ذلك اأو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني اأو تتعّلق 

بالو�ساية على اأطفال.

يثبت  اأن  اإىل  بريًئا  ُيعترب  اأن  بارتكاب جرمية  2( من حّق كل مّتهم 

عليه اجلرم قانوًنا.

قدم  وعلى  ق�سيته،  يف  النظر  اأثناء  يّتمتع  اأن  بجرمية  مّتهم  3( لكّل 

امل�ساواة التامة، باأقّل قدر من ال�سمانات التالية:

بطبيعة  يفهمها،  وبلغة  وبالتف�سيل،  �رصيًعا  اإعالمه  يتّم  اأن  اأ. 

التهمة املوجّهة اإليه وباأ�سبابها،

ب. اأن ُيعطى من الوقت ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد دفاعه 

ولالّت�سال مبحام يختاره بنف�سه،

ر له، ج. اأن يحاكم من دون تاأخري ل مربِّ

ا واأن يدافع عن نف�سه ب�سخ�سه اأو بوا�سطة  د. اأن يحاكم ح�سوريًّ
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يدافع  اإعالمه بحّقه يف وجود من  يتّم  حمام من اختياره، واأن 

عنه اإذا مل يكن له من يدافع عنه، واأن توؤّمن له املحكمة حكًما، 

كّلما كانت م�سلحة العدالة تقت�سي ذلك، حمامًيا يدافع عنه، من 

دون اأن يتحّمل اأجر ذلك، اإذا كان ل ميلك الو�سائل الكافية لدفع 

هذا الأجر،

هـ. اأن يناق�س �سهود التهام، بنف�سه اأو عرب غريه، واأن يح�سل 

على املوافقة على ا�ستدعاء �سهود النفي بذات ال�رصوط املطّبقة يف 

حالة �سهود الّتهام،

اإن كان ل يفهم اللغة امل�ستخدمة يف  د جماًنا مبرتجم  اأن يزوَّ د. 

املحكمة اأو ل يتكلمها،

ز. اأّل ُيكره على ال�سهادة �سّد نف�سه اأو على العرتاف بذنب.

ل�سّنهم  منا�سبة  الإجراءات  جعل  يراعى  الأحداث،  حالة  يف   )4

وموؤاتية ل�رصورة العمل على اإعادة تاأهيلهم.

5( لكل �سخ�س اأدين بجرمية حقَّ اللجوء، وفًقا للقانون، اإىل حمكمة 

اأعلى لتعيد النظر يف قرار اإدانته ويف العقاب الذي ُحكم به عليه.

6( حني يكون قد �سدر على �سخ�س ما حكم نهائي يدينه بجرمية، 

واقعة  اأ�سا�س  على  عنه  خا�س  عفو  �سدر  اأو  احلكم  هذا  اأبِطل  ثّم 

وقوع  على  القاطع  الدليل  حتمل  الكت�ساف  حديثة  واقعة  اأو  جديدة 

خطاأ ق�سائي، يتوّجب تعوي�س ال�سخ�س الذي اأُنزل به العقاب نتيجة 

اأو جزئيًّا،  ا  اأّنه يتحّمل، كليًّ ُيثبت  للقانون، ما مل  تلك الإدانة، وفًقا 

امل�سئولية عن عدم اإف�ساء الواقعة املجهولة يف الوقت املنا�سب.

7( ل يجوز تعري�س اأحد مّرة جديدة للمحاكمة اأو للعقاب على جرمية 

�سبق اأن اأدين بها اأو ُبّرئ منها بحكم نهائي وفًقا للقانون ولالإجراءات 

اجلنائية يف كّل بلد.

70- انظر جلنة حقوق الإن�سان:

 Human Rights Committee: Decision of July 25, 2005, Communication 
No. 1182/2003, In the matter of Savvas Karatsis v. Cyprus, para. 6.3; 
Decision of August 6, 2003, Communication  No. 837/1998, In the 
matter of Janusz Kolanowski v. Poland, para. 6.4; and Decision of 
inadmissibility of August 7, 2003, In the matter of George Kazantzis 
v. Cyprus, Communication No. 972/2001, para. 6.5.

71- انظر جلنة حقوق الإن�سان:

Human Rights Committee, Decision of July 20, 2004, Communication 
No. 1015/2001, In the matter of Paul Perterer v. Austria, para. 9.2.
72- اأعادت جلنة حقوق الإن�سان التاأكيد على هذا التمييز يف ق�سية جورج 

كازانتزي�س �سّد قرب�س

( George Kazantzis v. Cyprus, para. 6.5)
Savvas Karatsis v. Cyprus, para. 6.3 :73- انظر
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George Kazantzis v. Cyprus, para. 6.5. :74- انظر

Janusz Kolanowski v. Poland, para. 6.4 :75- انظر

76- انظر: George Kazantzis v. Cyprus, para. 6.5. ولالّطالع على 

الإن�سان،  حقوق  جلنة  انظر  فّعال،  تعوي�س  يف  للحق  العامة  املقاربة 

الدول  على  العام  القانوين  اللتزام  »طبيعة   ،31 رقم  العام  التعليق 

الأطراف يف هذا العهد«، الفقرة15 .

Human Rights Committee, General Comment No. 31, “Nature 
of the General Legal Obligation  Imposed on States Parties to the 
Covenant,” para. 15

77- انظر جلنة حقوق الإن�سان:

 Human Rights Committee, General Comment No. 29, “States of 
Emergency,” para. 14.

78- انظر:

 Human Rights Committee, Decision of July 19, 1994, Communication 
No. 441/1990, In the matter of Robert Casanovas v. France, para. 
5.2.

79- انظر: 

Human Rights Committee, Decision of July 22, 2002, Communication 
No. 906/2000,
In the matter of Felix Enrique Chira Vargas-Machuca v. Peru, para. 
7.3.

80- انظر: 

Human Rights Committee, Decision of November 4, 1988, 
Communication No.
203/1986, In the matter of Rubén Toribio Muٌoz Hermoza v. Peru, 
para. 8.

81- امل�سدر نف�سه، الفقرة 11

82- امل�سدر نف�سه، الفقرة 12 .

Savvas Karatsis v. Cyprus, para. 6.5 :83- انظر

84- انظر:

 Adrien Mundyo Busyo, Thomas Osthudi Wongodi, René Sibu 
Matubuka et al. v
 Democratic Republic of the Congo, para. 5.2.

85- امل�سدر نف�سه.

86- امل�سدر نف�سه.

87- انظر:

Human Rights Committee, Decision of July 20, 2004, Communication 
No. 1015/2001,In the matter of Paul Perterer v. Austria, para. 9.2.

88- امل�سدر نف�سه.
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89- امل�سدر نف�سه، الفقرة .10٬3 .

90- امل�سدر نف�سه، الفقرة 10٬6 .  

91- امل�سدر نف�سه، الفقرة 10٬7 .  

92- املادة 8 : احلق يف حماكمة عادلة

الكافية،  ال�سمانات  فيها  تتوّفر  حماكمة  يف  احلق  �سخ�س  لكّل   )1

متحّيزة  غري  م�ستقّلة  ة  خمت�سّ حمكمة  معقول  وقت  خالل  وجتريها 

ذات  تهمة  اأي  لإثبات  وذلك  للقانون،  وفقا  �سابًقا  اأُ�ّس�ست  قد  كانت 

طبيعة جزائية موّجهة اإليه اأو للبّت يف حقوقه اأو موجباته ذات ال�سفة 

املدنية اأو املالية اأو املهنية، اأو اأي �سفة اأخر.

2(  لكل مّتهم بجرمية خطرية احلّق يف اأن ُيعترب بريًئا طاملا مل تثبت 

�سخ�س-  لكّل  القانونية،  الإجراءات  وخالل  للقانون.  وفًقا  اإدانته 

على قدم امل�ساواة التامة مع اجلميع- احلّق يف احل�سول على اأقّل قدر 

من ال�سمانات التالية:

اإذا  مقابل  دون  من  مبرتجم  ال�ستعانة  يف  املتهم  حّق  اأ- 

؛ يتكلمها  ل  اأو  املحكمة  يف  امل�ستعملة  اللغة  يفهم  ل   كان 

ب- اإخطار املّتهم م�سبًقا وبالتف�سيل بالتهم املوّجهة اإليه؛

ج- حّق املّتهم يف احل�سول على الوقت الكايف والو�سائل املنا�سبة 

لإعداد دفاعه؛

حمام  بوا�سطة  اأو  ا  �سخ�سيًّ نف�سه  عن  الدفاع  يف  املّتهم  حّق  د- 

ا و�رصًّ بحرية  مبحاميه  الت�سال  يف  وحقه  بنف�سه،   يختاره 

له  توّفره  مبحام  ال�ستعانة  يف  للنق�س،  القابل  غري  حّقه،  هـ- 

القانون  عليه  ين�ّس  ح�سبما  اأجر  بدون  اأو  اأجر  مقابل  الدولة، 

ي�ستخدم  مل  اأو  ا  �سخ�سيًّ نف�سه  عن  املّتهم  يدافع  مل  اإذا  املحلي، 

حماميه اخلا�س �سمن املهلة التي يحّددها القانون؛-

املحكمة  يف  املوجودين  ال�سهود  ا�ستجواب  يف  الدفاع  حّق  و- 

ويف ا�ستح�سار- ب�سفة �سهود- اخلرباء و�سواهم ممن قد يلقون 

ال�سوء على الوقائع؛

ز- حّق املّتهم يف اأّل ُيجرب على اأن يكون �ساهًدا �سّد نف�سه اأو على 

اأن يعرتف بالذنب؛

ح- حّقه يف ا�ستئناف احلكم اأمام حمكمة اأعلى.

3(  ُيعترب اعرتاف املّتهم بالذنب �سليًما ومعموًل به �رصط اأن يكون قد مّت 

من دون اأي اإكراه من اأّي نوع كان.

4( اإذا ُبّرئ املّتهم بحكم غري قابل لال�ستئناف، ل يجوز اأن يخ�سع ملحاكمة 

جديدة لل�سبب عينه.

تقت�سيها  ا�ستثنائية  حالت  يف  اإّل  علنية  اجلزائية  الإجراءات  5( تكون 

حماية م�سلحة العدالة.

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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93-  انظر: 

Inter-American Court of Human Rights: Advisory Opinion OC-9/87, 
“Judicial Guarantees in States of Emergency )Articles 27)2(, 25 and 
8 of the American Convention on Human  Rights(” of October 6, 1987, 
in Series A No. 9, para. 27; Judgment of March 8, 1998, Case of 
Paniagua Morales et al. v. Guatemala, in Series C No. 37, para. 149; 
Judgment of January 31, 2001, Constitutional Court Case )Peru(, in 
Series C No. 71, para. 69; Judgment of February 2, 2001, Case of 
Baena Ricardo et al. v. Panama, in Series C No. 72, para. 124.

94- انظر: 

Inter-American Court of Human Rights: Advisory Opinion OC-11/90, 
“Exceptions to the    Exhaustion of Domestic Remedies )Article 
46)1(, 46)2()a( and 46)2()b( of the American Convention on Human 
Rights(” of August 10, 1990, in Series A No. 11, para. 28; Paniagua 
Morales et al. v. Guatemala, para. 149; Constitutional Court Case 
)Peru(, para. 70; and Baena Ricardo et al. v. Panama, para. 125.

Panama, para. 127. .v .al et Ricardo Baena :95- انظر

96- امل�سدر نف�سه، الفقرة. 126

Baena Ricardo et al. v. Panama :97- انظر

98- ق�سية املحكمة الد�ستورية )بنما(

. 73ff99- امل�سدر نف�سه، الفقرة

100- امل�سدر نف�سه، الفقرة71 .

101- انظر:

Report No. 48/00 of April 13, 2000, Petition No. 11,166, Case of 
Walter Humberto Vasquez Vejarano v. Peru, para. 77; and Report 
No. 30/97 of September 30, 1997, Case No. 10,087, Case of Gustavo 
Carranza v. Argentina, paras. 58, 67, and 68. See also Report No. 
24/05 )admissibility( of March 8, 2005, Petition No. 282/04, Case of 
Ana Marيa Ruggeri Cova et al. v. Venezuela, para. 45.

102- املادة 6: احلق يف حماكمة عادلة

اأو  والتزاماته،  املدنية  حقوقه  يف  الف�سل  عند   ، �سخ�ّس  لكل    )1

خالل  عادلة  علنية  جل�سة  يف  احلق   ، اإليه  موّجه  جنائي  اّتهام  يف 

للقانون.  طبقًا  لة  م�سكَّ منحازة  م�ستقّلة غري  اأمام حمكمة  معقولة  مّدة 

وي�سدر احلكم علنًا. ويجوز منع ال�سحفيني واجلمهور من ح�سور 

اجلل�سات كّلها اأو بع�سها ح�سب مقت�سيات النظام العام اأو الآداب اأو 

الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي، اأو عندما يكون يف الأمر حماية 

اإذا  وكذلك  اخلا�سة،  الأطراف  احلياة  حماية  اأو  ال�سغار  م�سلحة 

راأت املحكمة �رصورة ق�سوى يف ظّل ظروف خا�سة حيث تكون 

العلنية �ساّرة بالعدالة.
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طبقًا  اإدانته  تثبت  حّتى  بريئا  ُيعترب  بجرمية  ُيتّهم  �سخ�س  كل   )2

للقانون.

3( لكّل �سخ�س ُيّتهم بجرمية احلقوق الآتية كحّد اأدنى:

الّتهام  بطبيعة  وبالتف�سيل،  يفهمها  وبلغة   ، فوًرا  اإخطاره  اأ- 

املوّجه �سّده وب�سببه.

ب- منحه الوقت الكايف والت�سهيالت املنا�سبة لإعداد دفاعه.

ج- تقدمي دفاعه بنف�سه، اأو مب�ساعدة حمام يختاره بنف�سه. ويف 

امل�ساعدة  هذه  تكاليف  لدفع  كافية  اإمكانيات  لديه  تتوّفر  مل  حال 

القانونية، يجب توفريها له جّمانًا كّلما تطلبت العدالة ذلك.

ا�ستدعاء  من  ومتكينه  الإثبات،  �سهود  اإىل  الأ�سئلة  توجيه  د- 

التي  نف�سها  القواعد  ظّل  يف  اإليهم  الأ�سئلة  وتوجيه  نفي  �سهود 

ا�سُتدعي فيها �سهود الإثبات.

هـ- م�ساعدته مبرتجم جّماًنا، اإذا كان ل يفهم اللغة امل�ستعملة يف 

املحكمة اأو ل يتكّلمها.

103- انظر: 

European Commission on Human Rights, Decision of October 8 
1980, In the matter
of A Police Agent v. United Kingdom, Application No. 8496/79; 
Decision of October 10,
1980, In the matter of A public schoolteacher v. Italy, Application No. 
8686/79; Decision of December 4, 1984, In the matter of A judge v. 
France, Application No. 9931/82; Decision  of May 8, 1985, In the 
matter of A religious minister with the status of a public official v. the 
Federal German Republic, Application No. 10901/84; and Decision 
of October 14, 1993, In the matter of A judge v. Kingdom of Belgium, 
Application No. 22181/93.

104- انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان:

European Court of Human Rights, Judgment of August 24, 1993, 
in the matter of Massa v. Italy, Series A No. 265-B, p. 20, para. 26; 
Judgment of March 17, 1997, in the matter of Neigel v. France, Rec. 
1997; Judgment of November 26, 1992, In the matter of Lombardo 
v.Italy, Series A, No. 249-B.

 105- انظر من بني اأحكام اأخرى: 

Judgment of September 2, 1997, De Santa v. Italy; Judgment of 
September2  , 1997, Lapalorcia v. Italy; Judgment of September 2, 
1997, Abenavoli v. Italy; Judgment of September 2, 1997, Nicodemo 
v. Italy; Judgment of August 24, 1998, Benkessiouer v. France; and 
Judgment of December 8, 1999, Pellegrin v. France.

106- انظر على �سبيل املثال: 

Pierre Lambert, “Les droits relatifs à l’administration de la justice 

فيدريكو اأندريو-جوزمان
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disciplinaire dans la jurisprudence des organes de la Convention 
européenne,” Revue trimestrielle des droits de l’homme. Numero 
Spécial: Le droit disciiplinaire, no. 22 )April 1, 1995(: 160–74.

107- انظر من بني اأحكام اأخرى:

Judgment in Benkessiouer v. France of August 24, 1998, rec.  
1998,V, p.2287, concurring opinion of Judge Pekkanen

Pellegrin v. France, para. 63 :108- انظر

ا: 109- امل�سدر نف�سه، وانظر اأي�سً

Judgment of June 27, 2000, in the matter of Frydlender v. France, 
Application No. 30979/96, para. 31

 .Pellegrin v. France, para. 64. :110- انظر

ا:   وانظر اأي�سً

Judgment of July 18, 2000, in the matter of S.M. v. France, Application 
No. 41453/98, para. 19 and Frydlender v. France, paras. 30ff.

 .Pellegrin v. France, para. 66 :111-  انظر

ا: وانظر اأي�سً

 S.M. v. France, paras. 19ff. and Frydlender v. France, paras. 32ff.
112- انظر:

 Pellegrin v. France, para. 63, and Frydlender v. France, para. 33
113- وبالتايل، حكمت املحكمة يف ق�سية مفّت�س القطار مع �رصكة �سكك 

احلديد الوطنية اأّنه ميكن اعتبار اأّن هذه الوظيفة »متّثل خ�سائ�س الأن�سطة 

وفًقا  املعني  ال�سخ�س  يت�رّصف  ما  بقدر  العامة  الإدارة  بها  ت�سطلع  التي 

لل�سلطة العامة املعهودة اإليه، بغية �سمان امل�سالح الدولة العامة اأو غريها 

من ال�سلطات العامة« . انظر: 

Judgment of September 30, 2004, In the matter of Pramov v. 
Bulgaria, Application No. 42986/98, para. 29

114- انظر:

 Pellegrin v. France, para. 65 and Frydlender v. France, para. 32
115- انظر: التقرير حول �سيادة القانون، الفقرة .53

116- امل�سدر نف�سه.

para. 52 ،117- امل�سدر نف�سه

118- انظر: 

Resolution 1096 )1996( on measures to dismantle the heritage of 
former communist totalitarian systems, para. 12.

119-  انظر جمل�س اأوروبا:

Council of Europe, “Measures to dismantle the heritage of former 
communisttotalitarian systems.”

 Guideline M. :120- انظر

االأ�ضول القانونية الواجب مراعاتها عند فح�ص اأهلية املوّظفني العموميني
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* * مدير �لبحوث يف �ملركز �لدويل للعد�لة �لنتقالية.

درا�ضة

جهود التعوي�ضات من املنظور الدويل

م�ضاهمة التعوي�ضات فى حتقيق العدالة غري الكاملة *

بابلو دي جريف**

1علي الرغم من الهتمام املتزايد موؤخرًا مبو�سوع التعوي�سات وتاريخه الطويل فمن . 

اأن هذه امل�ساألة قد حظيت باهتمام يقل كثريًا عن الآليات الأخرى للعدالة النتقالية.  العجيب 

يقدم  اأقل  وعددًا  التعوي�سات  حول  املعمقة  الدرا�سات  من  قلياًل  عددًا  اإل  جند  ل  ذلك  ومع 

حتليالت مقارنة منهجية لالإجراءات املختلفة للتعوي�سات، والتى و�سعت مو�سوع التنفيذ فى 

عدد كبري من البلدان فى اأعقاب �رصاع اأو حتول دميقراطى.

وقد بداأت وحدة البحوث باملركز الدوىل للعدالة النتقالية م�رصوعا بحثيا طموحا، ي�سعى 

اإىل ت�سحيح هذا الو�سع )1(. وتلخ�س هذه الدرا�سة بع�س نتائج هذا البحث )2(. اإل اأنه بدل من 

القت�سار على عر�س مت�سل�سل ملوجزات ملخ�سة لبع�س احلالت الواردة فى امل�رصوع الأكرب 

)على اأهمية ذلك فى حد ذاته(، متثل هذه الدرا�سة جهدا ي�سعى اإىل منهجة بع�س من التحديات 

الرئي�سية التى تواجه املعنيني بو�سع برامج تعوي�سات كبرية. وعليه تعر�س الدرا�سة ب�سورة 

.)ICTJ( ن�رص مركز القاهرة هذه الدرا�سة بت�رصيح من املركز الدويل للعدالة النتقالية
*
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موجزة خم�سة من جمهودات التعوي�سات، ثم ت�سنيفا لتلك احلالت بغر�س اإلقاء بع�س ال�سوء 

بع�س  الدرا�سة  تقدم  واأخريا  التعوي�سات.  برامج  و�سع  فى  املهمة  املتغريات  من  عدد  على 

تنتقل  وهكذا  حتقيقها.  اإىل  الربامج  تلك  ت�سعى  التى  العدالة  مفهوم  حول  اخلتامية  التاأمالت 

الدرا�سة من �سعيد الوقائع اإىل ال�سعيد املعيارى )3(.

)1(

املعلومات، هو  بعد حل م�ساكل جمع  املو�سوع،  التحدى فى كتابة درا�سة حول هذا  اإن 

الختيار  التى وقع عليها  الختيار من بني جمموعة كبرية من احلالت. واحلالت اخلم�س 

تو�سح مدى ات�ساع نطاق البدائل املتوافرة لدى �سانعى ال�سيا�سات. فكل حالة تختلف اختالفا 

كبريا عن الأخرى من حيث كثري من العوامل، مثل املوقع التاريخى، ونوع ومدى امل�ساعدات 

املقدمة، وعدد امل�ستفيدين من هذه الربامج، واأنواع اجلرائم التى �سعت تلك الربامج اإىل رفع 

ال�سيم التى �سببته، وطبيعتها الربناجمية وغري الربناجمية، وعالقتها بالآليات القانونية الأخرى 

وبالدعاوى املدنية على وجه اخل�سو�س. واحلالت املتناولة هى حالة اأملانيا بعد احلرب العاملية 

اأ�سل  من  الأمريكيني  املعتقلني  اإىل  املتحدة  الوليات  قدمتها  التى  التعوي�سات  وحالة  الثانية، 

يابانى اأثناء احلرب العاملية الثانية، وحالت الربازيل، والأرجنتني، وت�سيلى 

وفى هذا الق�سم �سنقدم احلالت طبقا لت�سل�سلها الزمنى ل�سهولة العر�س، اأما فى الق�سم الثانى، 

فى عر�سنا لنوع من الت�سنيف، ف�سرنتبها على اأ�سا�س حماور متعددة.

1- تعوي�ضات الهولوكو�ضت )4(

اجلذور  تتبع  مف�سلة  ب�سورة  نحاول  اأن  النوع  هذا  من  درا�سة  فى  املجدى  من  اأجد  ل 

من  اأنه  غري  الإن�سان.  حقوق  انتهاكات  �سحايا  تفيد  التى  التعوي�سات  لربامج  التاريخية 

)Post bellum( هى امل�سدر الأ�سا�سى. بيد  “بعد احلرب”  التعوي�سات املقدمة  اأن  الوا�سح 

بع�س  ففى  فارقة،  عالمة  ت�سكل  الهولوكو�ست  �سحايا  اإىل  املقدمة  الأملانية  التعوي�سات  اأن 

اأول  �سكلت  الآخر  البع�س  وفى  الدول،  بني  للتعوي�سات  املاألوف  النموذج  عك�ست  املناحى 

التفاو�س  يتم  تعوي�سات  برنامج  اأول  اأي�سا  كانت  كما  لالأفراد.  املقدمة  للتعوي�سات  منوذج 

دفعت  دي�سمرب2001  ومنذ  احلكومية.  غري  باملنظمات  لحقا  �سيعرف  ما  مب�ساركة  حوله 

جمهورية اأملانية الحتادية حواىل 61٬5 بليون دولر اأمريكى )70 بليون يورو( على �سبيل 

التعوي�سات، مبا فيها 37٬5 بليون دولر )42٬5 بليون يورو( مبقت�سى القوانني الحتادية 

ب�ساأن التعوي�سات الفردية )5(.

جهود التعوي�ضات من املنظور الدويل
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ن�ست اتفاقية لك�سمربج لعام 1952، والتى مت الو�سول اإليها بني جمهورية اأملانيا الحتادية 

ودولة اإ�رصائيل املن�ساأة حديثا وعدد من املنظمات  غري احلكومية اليهودية، على التزام اأملانيا 

لعموم  الوطنية  القوانني  وكانت  الفردية.  التعوي�سات  على  تن�س  وطنية  ت�رصيعات  ب�سن 

جمهورية اأملانيا الحتادية والتى ن�ست على التعوي�سات )اأعوام 1953 و1956 و1965( قد 

�سبقها وهياأ لها عدد من القوانني الفردية التى �سنت فى املقاطعات الأملانية، وقانون رد احلقوق 

لعام 1947 الذى و�سعه احللفاء، وقانون التعوي�س الذى و�سعته الوليات املتحدة الأمريكية 

فى 1949 فى املناطق التى احتلتها. وعلى الرغم من اأن امل�ست�سار الأول لأملانيا الحتادية، 

القبول  فاإن  اأخالقى،  اأ�سا�س  على  للتعوي�سات  الغربية  اأملانيا  �سيا�سة  اأديناور، طرح  كونراد 

ال�سعبى لهذا الربنامج )من املبالغة اأن نتحدث عن تاأييد �سعبى فى البداية( تف�رصه اأي�سا اأ�سباب 

�سيا�سية، مثل احلر�س على امل�ساحلة، والندماج مع الغرب ومنظمة حلف �سمال الأطل�سى.

اتفاقية  الغربية. وكانت  اأملانيا  التعوي�سات من  ب�ساأن طلب  بدورهم  اإ�رصائيل  انق�سم ممثلو 

التعوي�سات قد ن�ست -فى ق�سم منها- على حتويل راأ�س مال وب�سائع من اأملانيا اإىل اإ�رصائيل، 

تعيد اإ�رصائيل بيع بع�س منها، مما جعل الإ�رصائيليني فى نظر معار�سى التعوي�سات �رصكاء 

جلالديهم ال�سابقني. اأما اأن�سار التعوي�سات فقد اأقاموا حجتهم على اأ�س�س �سيا�سية ودينية، مبا 

فيها الحتياجات القت�سادية للدولة الإ�رصائيلية حديثة الن�ساأة، وتعاليم التلمود التى تن�س على 

ملفاو�سات  الرئي�سيون  املهند�سون  حر�س  وقد  جرميته.  وراء  من  املجرم  تربح  جواز  عدم 

جانب،  من  للتعوي�سات  القانونية  الأ�س�س  بني  الكامل  الف�سل  على  احلفاظ  على  التعوي�سات 

املقام  فى  للتعوي�سات  الأ�سا�س  والتى و�سعت  الأملانية  اأخالقيا عن اجلرائم  التكفري  وا�ستحالة 

الأول.

اتفاقية لك�ضبمرج لعام 1952:

الحتادية  اأملانيا  وجمهورية  اإ�رصائيل  ممثلو  اتفق  املفاو�سات  من  اأ�سهر  ثمانية  حواىل  بعد 

وموؤمتر املطالبات )6( على الآتى:

ما ( 1 )اأى  اأملانى  مارك  باليني  ثالثة  اإ�رصائيل  لدولة  الحتادية  اأملانية  جمهورية  تدفع 

يوازى 882 مليون دولر اأمريكى( بني عامى 1953 و1965.

توافق جمهورية اأملانيا الحتادية فى الربوتوكول الأول على اإنفاذ �سل�سلة من القوانني ( 2

ب�ساأن تقدمي التعوي�سات اإىل ال�سحايا الفرديني.

بابلو دى جريف
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توافق جمهورية اأملانيا الحتادية فى الربوتوكول الثانى على دفع 450 مليون مارك ( 3

اأملانى اأى ما يوازى 107 ماليني دولر اأمريكى اإىل موؤمتر املطالبات. وقد مت دفع هذا املبلغ 

على هيئة ب�سائع اإىل اإ�رصائيل التى من ثم قامت بتحويل اأموال اإىل موؤمتر املطالبات )7(.

وافقت اإ�رصائيل على ا�ستخدام املدفوعات ل�رصاء ب�سائع اأملانية من بني الأبواب التالية:

احلديد وال�سلب واملعادن غري احلديد.( 1

منتجات �سناعات احلديد وال�سلب.( 2

منتجات ال�سناعات الكيماوية، وغريها من ال�سناعات.( 3

املنتجات الزراعية والغذائية.( 4

اخلدمات والتكاليف الإدارية.( 5

كما وافقت اأملانيا اأي�سا على توفري الثلث من جمموع الثالثة باليني والأربعمائة واخلم�سني 

“جلنة  وتتفق  بريطانيا.  من  برتول  �رصاء  اأجل  من  الأجنبية؛  بالعملة  اأملانى  مارك  مليون 

املن�ساأ،  اأملانية  غري  ب�سائع  �رصاء  على  املعينني  والأملان  الإ�رصائيليني  امل�سئولني  من  خمتلطة” 

وعلى اأى تعديالت فى جدول الدفعات امل�ستحقة اأو عمليات ال�رصاء.

املعاونة  اليهودية  املنظمات  خمتلف  على  ال�سنوية  امل�ساعدات  املطالبات  موؤمتر  وزع  وقد 

مثل “اللجنة الأمريكية امل�سرتكة للتوزيع” و”منظمة الإغاثة اليهودية للناجني”. واعتمادًا على 

�سبكاتهم اخلا�سة اأ�س�ست هذه املنظمات برامج لالإغاثة الإن�سانية )املعونات النقدية والعالج اأو 

الرعاية الطبية اأو النف�سية(، وبرامج ثقافية )برامج تبادل مع اجلامعات الإ�رصائيلية(، وبرامج 

املنظمات  هذه  قدمت  كما  ال�سن(.  وكبار  بالأطفال  )الهتمام  الطارئة  للحالت غري  م�ساعدة 

م�ساعداتها اأي�سا اإىل اليهود فى فرن�سا وبلجيكا وهولندا.

قوانني التعوي�صات الفردية: القانون التكميلى الحتادى لعام )8( 1953، قانون التعوي�سات 

الحتادى لعام )9( 1956، القانون الحتادى النهائى اخلا�س بالتعوي�سات لعام 1965 )10(:

اإجراءات  قد ن�س على  الفردية  التعوي�سات  ب�ساأن  اأملانيا  لعموم  احتادى  قانون  اأول  كان 

يد احلزب  التعوي�سات ملن تعر�س لال�سطهاد على  اأهلية احل�سول على  التعوي�س، ور�سخ 

الوطنى ال�سرتاكى )النازى( ب�سبب راأيه ال�سيا�سى اأو عرقه اأو ديانته. اأما الأ�رصار الناجمة 

عن اأى �سبب غري ال�سطهاد، فلم تكن اأهال للتعوي�س، غري اأن ال�سحايا كان ميكنهم املطالبة 

جهود التعوي�ضات من املنظور الدويل
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عليهم  يقع  مل  واإن  لال�سطهاد  نتيجة  اأمالكهم  اأو  مهنتهم  على  الواقع  ال�رصر  عن  بالتعوي�س 

�رصر ج�سدى اأو نف�سى. وكان التعوي�س مق�سورا على املواطنني الأملان ال�سابقني والالجئني 

وعدميى اجلن�سية )طبقا لتعريف اتفاقية جنيف(. وكان على طالبى التعوي�س اأن يثبتوا وقوع 

به؛  الوفاء  �سعب  معيارا  كان  ما  وهو  ر�سميا”،  معتمدة  “لإجراءات  وفقا  عليهم  ال�سطهاد 

نظرا لأجواء العداء العام واملنت�رص لالأجانب فى الرايخ الثالث )11(.

الأقاليم  فى  التعوي�س  وكالت  اإىل  الفردية  مبطالباتهم  يتقدموا  اأن  ال�سحايا  على  وكان 

حماكم  اأمام  الت�سوية  على  يعرت�س  اأن  له  جاز  الوكالة  مع  الطالب  اختلف  ما  واإذا  الأملانية، 

م�سار  اإطار  وفى  العليا.  الحتادية  املحكمة  واأخريا  ال�ستئناف،  حماكم  ثم  اأول،  الإقليم 

الو�سول اإىل قرار كانت الأولوية تعطى ملقدمى الطالبات ممن جتاوزوا ال�ستني واملحتاجني 

واملر�سى واملعاقني الذين تقل�ست قدرتهم على ك�سب العي�س بن�سبة 50% على الأقل )12(. وكان 

للت�سنيفات  وفقًا  التعوي�س  على  للح�سول  نف�سه  الوقت  فى  ي�سعوا  اأن  الطلبات  ملقدمى  ميكن 

املختلفة لال�سطهاد )ال�رصر احلا�سل للحياة اأو اجل�سد اأو ال�سحة اأو احلرية، وال�رصر احلا�سل 

للممتلكات والأ�سول، وال�رصر احلا�سل للمهنة والتقدم القت�سادى( من يناير1933 اإىل 8 

مايو 1945.

التعوي�ص عن احلياة: جاز لالأرامل والأبناء والأقارب املعولني التقدم بطلب معا�س بناء 

على مقتل عائل الأ�رصة، وذلك على اأ�سا�س املبلغ املدفوع لعائالت املوظفني العموميني الذين 

ماتوا فى حوادث اأثناء تاأديتهم لعملهم الر�سمى، وهو مبلغ يتوقف على مدى خدمة املوظف)13(. 

الذى ح�سل عليه فى  املتو�سط  الدخل  العمومى هو  املوظف  تعوي�س  فئة  اأ�سا�س حتديد  وكان 

املطلوب.  املعا�س  حتديد  اأ�سا�س  بدوره  �سكل  ما  وهو  وفاته،  قبل  الأخرية  الثالث  ال�سنوات 

وكان من حق الطالبني اأي�سا احل�سول على مبلغ، يدفع باأكمله على ق�سط واحد، يحدد على 

ال�سطهاد  الواقع عليه  وفاة  املنق�سية بني  ال�سهور  ال�سهرى م�رصوبا فى عدد  املعا�س  اأ�سا�س 

وبدء �رصف الدفعات ال�سنوية.

احلياة  لفقدان  التعوي�سات  على  احل�سول  اأهلية  نطاق  من   1965 عام  قانون  و�سع  وقد 

دفعت  وقد  مايو/1945)14(.   8 تاريخ  بعد  اأ�سهر  ثمانية  مدى  على  الواقعة  للوفيات  بتغطيتة 

بليون   3٬9( دولر  بليون   3٬5 نحو   2001 عام  دي�سمرب  منذ  الفرتة  فى  الأمانية  احلكومة 

يورو( فى مطالبات تعوي�س عن احلياة )15(. وفى عام 2001 كان املعا�س ال�سهرى وفقا لهذا 

الباب نحو 967 دولرا )792 يورو(.
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حالة  فى  الطبية  الرعاية  على  احل�سول  املطالبني  حق  من  كان  ال�صحة:  عن  التعوي�ص 

توفري  تتجاوز  تعوي�سات  اأما احل�سول على  النف�سية.  اأو  للح�سة   )16( الب�سيط”  “غري  ال�رصر 

اأن  يثبتوا  اأن  املطالبني  على  كان  فقد  �سهرى،  معا�س  على  احل�سول  مثل  الطبية،  الرعاية 

العي�س  ك�سب  على  قدرتهم  تقلي�س  اإىل  اأدت  �سحية،  م�ساكل  �سَبب  عليهم  الواقع  ال�سطهاد 

بن�سبة 30% على الأقل. وقد اعتمد الأطباء فى كثري من الأحيان على جداول للتحديد الكمى 

لل�رصر، فمثال فقدان عني ميثل فقدان القدرة على ك�سب العي�س بن�سبة 30%، وفقدان ذراع 

ي�سكل ن�سبة عجز 50% )17(. ومت قيا�س انخفا�س القدرة على الك�سب با�ستخدام متو�سط دخل 

ال�سحية فى ال�سنوات الثالث ال�سابقة لوقوعه حتت ال�سطهاد معيارا )18(. ومن ثم يتم توفيق 

ترتاوح  ن�سبة  على  احل�سول  و%39   %30 دخل  من  معينة  ون�سبة  الك�سب،  عن  العجز  ن�سبة 

بني 15% و40% من معا�س التقاعد لالإعاقة الذى يح�سل عليه فئة املوظفني العموميني املحددة 

فى حالته. وبالن�سبة للفرتة بني وقوع الإ�سابة )اأو العجز عن الك�سب( وبدء �رصف الدفعات 

ال�سنوية كان يحق للطالبني احل�سول على مبلغ يدفع باأكمله على ق�سط واحد، يحدد كما يحدد 

باملئة  الثالثني  ن�سبة  تخفي�س  مت   1956 وفى  احلياة.  عن  التعوي�س  حالت  فى  نف�سه  املبلغ 

عجزا عن ك�سب العي�س الالزم للمطالبة بالتعوي�س النقدى اإىل 25%، ومت توفري مبلغ مل�ساعدة 

الطالبني املحتاجني اإىل العالج اجل�سدى.

اأن  لإثبات  الطالبني  على  الواقع  العبء  كبري  حد  اإىل  القانون  ي�رَص   1965 عام  وفى 

اأنه  القانون على افرتا�س  �سابق ا�سطهادهم ، ون�س  الواقعة ب�سحتهم ناجمة عن  الأ�رصار 

اإذا ما كان الطالب قد احتجز ملدة عام فى مع�سكر اعتقال ميكن مل�ساكله ال�سحية الالحقة على 

ذلك اأن تعزى اإىل ال�سطهاد الواقع عليه فى ظل النظام النازى. وقد دفعت احلكومة الأملانية 

متعلقة  مطالبات  فى  يورو(  بليون   24٬7( دولر  بليون   21٬8 حواىل  دي�سمرب2001  منذ 

بال�سحة)19(.

وفى عام 2001 كان متو�سط املعا�س امل�رصوف لهذه الفئة نحو 450 دولرا )510 يورو( 

بال�سهر.

التمتع باحلرية: كان على الطالبني حتى ي�ستحقوا  الواقعة على  التعوي�ص عن الأ�رشار 

احل�سول على تعوي�س اأن يكونوا قد خ�سعوا للظروف املن�سو�س عليها فى قانون عام 1953 

املادة 16 والتى ت�سمل الحتجاز فى �سجن �سيا�سى اأو حربى، اأو الحتجاز فى مع�سكر جتميع، 

اأو الحتجاز للتحقيق اأو العقاب، اأو الإقامة اجلربية باأحد اجليتوات. كما �سمل القانون اأي�سا 
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العمل الق�رصى ما دام الواقع عليه ال�سطهاد يعي�س فى ظروف �سبيهة بظروف ال�سجن. وكان 

من حق الطالبني احل�سول على 150 ماركا اأملانيا )نحو 35 دولرا فى ذلك الوقت( عن كل 

�سهر ق�سوه فى احلب�س )20(.

وفى 1956 مت تو�سيع هذا الباب لي�سمل الطالبني الذين فر�س عليهم ارتداء جنمة داوود، 

منذ  الأملانية  احلكومة  دفعت  وقد  اإن�سانية.  غري  ظروف  فى  الأر�س”  “حتت  العي�س  اأو 

دي�سمرب2001 حواىل 1٬27 بليون دولر )1٬4 بليون يورو( فى مطالبات خا�سة بالأ�رصار 

الواقعة على احلرية )21(.

الطالبني  حق  من  كان  التمييزية:  وال�رشائب   )22( والأ�صول  املمتلكات  عن  التعوي�ص 

للمقاطعة  نتيجة  املفقودة  والأ�سول  للممتلكات  الواقعة  الأ�رصار  عن  تعوي�س  على  احل�سول 

اأو دفع �رصائب متييزية، مثل �رصيبة “الفرار من الرايخ” )23(. وكان ينبغى اأن يكون فقدان 

�سلبت حريته”  قد  “اأن يكون  اأو  اأملانيا  اأو هجرته من  الطالب  لفرار  نتيجة  املمتلكات قد حدث 

وكان احلد الأق�سى )مبا �سمل الفئات الثالث( 65000 مارك اأملانى )اأى ما يوازى 18750 

دولرا( فى ذلك الوقت )24(. و�سمن هذا املبلغ يكون احلد الأق�سى للمطالبات بالتعوي�س عن 

املمتلكات ال�سخ�سية 5000 مارك اأو مبلغا ي�ساوى ن�سف واملرة الراتب ال�سنوى احلا�سل عليه 

ال�سحية �سنة 1932.

وفى 1956 ق�سمت هذه الفئة اإىل ثالثة تبويبات فرعية م�ستقلة لكل منها �سقف تعوي�سات 

منف�سل )هذا غري ال�رصائب التمييزية والتى رفع عنها احلد الأق�سى(. فبالن�سبة للممتلكات كان 

مارك.   75000 على  تزيد  األ  على  املمتلكات  هذه  بدل  بقيمة  يطالبوا  اأن  التعوي�س  لطالبى 

منها  املمتلكات  عن  بالتعوي�س  املطالبة  فيها  ت�سح  اأخرى  حالت  على  اأي�سا  القانون  وين�س 

غري  ظروف  فى  والعي�س  الفرار  على  الإجبار  اأو  الرتحيل  اأو  الطرد  اإىل  ال�سحية  تعر�س 

ومن  مارك.   75000 هو  اأق�سى  حد  بالأ�سول  املتعلقة  للمطالبات  كان  وباملثل  اإن�سانية. 

دي�سمرب2001 دفعت احلكومة الأملانية ما يقرب من 568 مليون مارك )645 مليون يورو( 

فى مطالبات خا�سة بالتعوي�س عن املمتلكات والأ�سول وال�رصائب )25(.

القت�صادى: كان ملن عملوا فى  التقدم  اأو  املهنة  الواقعة على  الأ�رشار  التعوي�ص عن 

مهن حرة، اأو مت توظيفهم فى القطاع اخلا�س )اأو من كانوا يعيلونهم من اأقارب( اأن يطالبوا 

الوقت( عن  )اأو ما يقرب من 6250 دولرا فى ذلك  اأق�سى 25000 مارك  بتعوي�س بحد 
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الفرتة من وقوع ال�سطهاد )مثل الف�سل اأو احلد من مهام العمل( وحتى الأول من يناير عام 

ومت  الكرمي.  العي�س  اأ�سباب  فيه  لهم  �ستتوفر  ال�سحايا  اأن  اعترب  الذى  التاريخ  وهو   ،1947

حتديد مبلغ التعوي�س على اأ�سا�س حد اأدنى ي�ساوى ثلثى الراتب املمنوح لدرجة وظيفية حكومية 

حمددة فى الفرتة نف�سها. وفى الوقت نف�سه، اإن عجز اأحد ال�سحايا عن ا�ستئناف عمله كان له اأن 

يح�سل على معا�س تقاعدى مبكر ي�ساوى ثلثى معا�س الدرجة املعنية من املوظفني العموميني. 

الت�سهيالت الأخرى لل�سحايا ممن فقدوا مهنتهم، منها تقدمي قر�س  اأي�سا بع�س  كما توفرت 

اإىل  بالإ�سافة  جتارتهم،  اأو  اأعمالهم  ل�ستئناف  اأملانى  مارك  األف  ثالثون  قدره  اأق�سى  بحد 

اإعادة العرتاف املهنى بهم اأو ت�سجيلهم من قبل ال�سلطات املعنية. كما جاز لل�سحايا اأن يطالبوا 

بامل�ساعدة على حت�سيل ما فاتهم من التعليم بحد اأق�سى 5000 مارك، واإن كان هذا ال�سقف قد 

رفع لحقا فى تعديل 1965 اإىل ع�رص اآلف مارك )اأى نحو 1250 دول فى ذلك الوقت( )26(. 

اأما تعوي�س املوظفني العموميني الذين تعر�سوا لال�سطهاد فقد خ�سع لقانون م�ستقل كان قائما 

بالفعل منذ 1951 )27(.

وفى 1956 مت تي�سري الأحكام لت�سهيل الفر�سة اأمام طالبى التعوي�س من العاملني باملهن 

احلرة اأو القطاع اخلا�س لختيار احل�سول على معا�س ثابت بدل من ت�سليم مبلغ يدفع باأكمله 

اإىل �ستمائة  ال�سهرى من خم�سمائة  )28(. كما رفع احلد الأق�سى  اإن �ساءوا  على ح�سة واحدة 

مارك. ومت التحديد الكمى ل�ستحقاق التعوي�س عن املهنة بالعجز عن ك�سب العي�س بن�سبة %25 

على الأقل بالن�سبة للعاملني باملهن احلرة اأو بالقطاع اخلا�س. كما رفع احلد الأق�سى للمطالبات 

اخلا�سة بالتعوي�س عن التعليم اإىل 10000 مارك )نحو 1250 دولرًا فى ذلك الوقت( )29(. 

بليون  بليون دولر )9٬9  الأملانية ما يقرب من 8٬8  ومنذ دي�سمرب 2001 دفعت احلكومة 

يورو( فى مطالبات خا�سة بالأ�رصار الواقعة على املهنة اأو التقدم القت�سادى )30(.

كما اأن القانون النهائى لعام 1965 قد اأن�ساأ بالإ�سافة اإىل ذلك “�سندوق م�ساعدة املع�رصين” 

براأ�سمال 1٬2 بليون مارك )اأى 300 مليون دولر اأمريكى فى ذلك الوقت( مل�ساعدة الالجئني 

من اأوروبا ال�رصقية، والذين مل ي�ستحقوا التعوي�س من قبل فى ظل البوند�ستاج، وهم بالأ�سا�س 

مهاجرون من 1953 اإىل 1965. وقد وزع ال�سندوق مبالغ تدفع على ح�سة واحدة تبداأ من 

1000 اإىل 3000 مارك وفقا لل�رصر الواقع )31(.
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مالحظات:

اإن اأهول اجلرائم املرتكبة فى الهولوكو�ست تربز بجالء ال�ستحالة املطلقة لرد احلق كامال 

)restitutio in integrum(، اأى تعوي�س كل �سحية مبا يتنا�سب وال�رصر الذى عانوه. 

ومل يحاول اأى من القوانني ذلك. وفى غياب اأية معايري اأخرى للتعوي�س الناجع ظلت هذه 

القوانني هدفا للنقد باأنها ما قدمت اإل اأقل القليل وبعد فوات الأوان.

ومن ناحية اأخرى يركز انتقاد اآخر اأكرث جدية على امل�ستبعدين من القانون النهائى، وهم 

فئات كبرية من ال�سحايا منها:

كل من وقعوا �سحية لال�سطهاد خارج اأملانيا على يد فرق الإعدام الأملانية، والذين ( 1

ببقائهم فى بلدانهم مل يوفوا ب�رصط القانون فيما يتعلق ب�رصورة الإقامة فى اأملانيا.

عمال ال�سخرة.( 2

�سحايا التعقيم الإجبارى.( 3

من اأطلق عليهم و�سف “العنا�رص املنحرفة فى املجتمع )32(.( 4

ال�سيوعيون.( 5

الغجر.( 6

املثليون جن�سيا. وقد غطت بع�س الت�رصيعات الالحقة بع�س هذه املجموعات )33(.( 7

الإثبات  و�رصوط  الإجرائية  املتطلبات  )مثل  وغريها  هذه  الق�سور  اأوجه  من  وبالرغم 

والتى مت التجفيف منها مع الوقت( تظل جهود التعوي�س الأملانية مدعاة لالإعجاب للعديد من 

الأ�سباب، منها: 

اأول: طبيعتها املبتكرة، حيث اإنه مل توجد لها �سابقة تاريخية وا�سحة، وثانيا  لعدد امل�ستفيدين 

العاملى،  الكلى  التى وزعت على امل�ستوى  امل�ساعدات  منها وتوزعهم اجلغرافى، وثالثا: لكم 

واإن كان لل�سكوى من �سغر حجم امل�ساعدات على امل�ستوى اجلزئى الفردى ما يربرها. ومن 

خالل تلك الربامج �رصف ما يربو على 37٬5 بليون دولر تعوي�سات فردية ملا يزيد على 

مليون منتفع فى اأكرث من �سبعني دولة )34(. وهذه الأرقام جتعل التعوي�سات الأملانية الأكرث 

طموحا فى التاريخ. وكون هذا اجلهد ما هو اإل جزء مما �سعت اأملانيا اإىل القيام به، لالعرتاف 

بامل�سئولية عن ما�سيها، يعيننا على تف�سري ما يعترب حتول هائال فى النظرة اإىل اأملانيا فى ال�سياق 

الدوىل.
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يابانى  اأ�ضل  من  االأمريكيني  اإىل  االأمريكية  املتحدة  الواليات  تعوي�ضات   -2
الذين اعتقلوا اأثناء احلرب العاملية الثانية )35(

فى 19 فرباير 1942، اأى بعد ب�سعة اأ�سابيع من ق�سف “بريل هاربر” )36(، وقع الرئي�س 

الأمريكى روزفلت القرار التنفيذى رقم 9066، خمول اإبعاد “كل واأى �سخ�س” من املناطق 

التى يعتربها وزير احلربية والقادة الع�سكريون “مناطق ع�سكرية” حتتاج اإىل هذا النوع من 

احلماية. وخول الرئي�س الأمريكى ا�ستخدام القوات الفيدرالية فى تنفيذ هذا القرار. وفى 21 

مار�س 1942 اأ�سدر الكوجنر�س الأمريكى القانون العام رقم 503، نا�سا على جترمي خمالفة 

الأوامر الع�سكرية. وعلى الرغم من اأن اليابانيني مل ياأت ذكرهم ل فى القرار التنفيذى ول 

فى القانون العام، فاإن هذين املعيارين القانونيني قد اأديا اإىل احتجاز 120000 اأمريكى من 

اأ�سل يابانى ل ذنب لهم )منهم ما يزيد على 70000 مواطن اأمريكى(. وهكذا دفع فرعان 

اأي�سا فى ثالث ق�سايا  الق�ساء  ال�سلطة بدولب ظلم ج�سيم حظى من بعد مبباركة  من فروع 

ا�ستهرت لإجحافها، وهى ق�سايا يا�سوى وهريابايا�سى وكورميات�سو.

وغنى عن البيان اأن الحتجاز، والأمر التنفيذى والقانون العام اللذين قادا اإىل الحتجاز، 

ففى  طويلة.  فرتة  قبل  بداأت  لعملية  تتمة  كانت  �سوغته،  التى  الق�سائية  الأحكام  على  عالوة 

األفى يابانى مقيم فى الوليات املتحدة  الثالثينيات كانت وزارة العدل قد و�سعت قائمة ت�سم 

ممن اعتربتهم خطرا، و�سمت تلك القائمة اأ�سماء رجال اأعمال وقادة مدنيني ومدر�سى لغات 

الدرا�سات  من  بعدد  الفيدرالية  احلكومة  قامت  كما  القتال.  فنون  ومدربى  بوذيني  ورهبان 

عن ولء اليابانيني الأمريكيني، وفى مار�س 1941 و�سعت وزارتا العدل واحلربية خطط 

طوارئ خا�سة لو�سع الأجانب من مواطنى العدو قيد احلجز الع�سكرى لالعتقال الدائم )37(.

وما هى اإل اأيام ثالثة بعد �سدور القانون العام رقم 503 حتى بداأ الفريق جون ديويت، 

اإىل اعتقال  اأدت  اإبعاد مدنيني،  اأوامر  اإ�سدار �سل�سلة من 108  رئي�س قيادة الدفاع الغربية، 

�سبعة  مهلة  اليابانيني  لالأمريكيني  واأعطى  املقيمني.  والأجانب  املواطنني  من  هائلة  اأعداد 

ما  اإل  باأخذ  لهم  ي�سمح  واأعمالهم وجتارتهم، ومل  بيوتهم  واأجربوا على ترك  لالإخالء،  اأيام 

ا�ستطاعوا حمله من ممتلكات. وبعد ذلك اأر�سلوا اإىل واحد من �ستة ع�رص مركزًا التجميع اأدارها 

اأدارتها وكالة  احتجاز دائم  “مع�سكر”  اأُر�سلوا بعد ذلك اإىل واحد من ثالثة ع�رص  اجلي�س، و 

تنفيذى.  بقرار  اأي�سا  اأن�سئت  قد  والتى كانت  التوطني فى احلرب”  اإعادة  “هيئة  ا�سمها  مدنية 

وهناك بقوا ل�سنوات وراء الأ�سالك ال�سائكة يراقبهم احلر�س امل�سلحون. وقد تفرق �سمل بع�س 
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اإىل  توجه  ومل  وممتلكاتهم.  واأعمالهم  وجتارتهم  بيوتهم  فقدوا  من  املحتجزين  ومن  الأ�رص، 

اأنف�سهم فى جل�سة ا�ستماع  اأى من املحتجزين اأي تهمة للتجميع ومل مينحوا فر�سة التعبري عن 

ناهيك عن املحاكمة. مل يرتكب الأمريكيون اليابانيون عمال من اأعمال التج�س�س اأو التخريب 

اأثناء احلرب. لقد بالغت املوؤ�س�سة الع�سكرية فى اخلطر املمكن الذى �سكلته تلك املجموعة من 

ال�سكان، وال�سلطتان التنفيذية والت�رصيعية ت�رصفتا بناء على هذه املخاوف، اأما ال�سلطة الق�سائية 

فتخلت عن دورها كمدافع عن احلقوق الأ�سا�سية.

ومرة اأخرى اأطاحت احلرب واخلوف الناجم عنها بحقوق الأفراد الأ�سا�سية. لقد تطورت 

عملية العتقال على مراحل، ومت جتاهل العديد من الفر�س التى �سنحت لو�سع حد لها. فى 

الأ�سول  اإبعاد ذوى  بعد ذلك مت  ليلى.  اليابانيني حظر جتول  الأمريكيني  البدء فر�س على 

اليابانية من املناطق املحمية. واأخريا، خلقت الأوامر �رصوط الحتجاز امل�ستمر، دون الن�س 

يا�سوى  مينورو  طالب  بالليل  التجوال  حظر  اأمر  اإ�سدار  وبعد   1942 فى  �رصاحة.  عليها 

التجوال. فى  القب�س عليه خلرقه حظر  باإلقاء  اأوريجون  بلدته بورتالند بولية  ال�رصطة فى 

نهاية الأمر اأدانته املحكمة، و�سادقت املحكمة الأمريكية العليا على اإدانته )38(. وبعد ذلك بفرتة 

فى  الإبعاد  اأمر  وخمالفة  التجوال،  حظر  خرق  بتهمة  هريابايا�سى  جوردون  اأدين  تطل  مل 

مدينة �سياتل بولية وا�سنطن، و�سادقت املحكمة الأمريكية العليا على اإدانته فيما يتعلق بحظر 

التجوال، واإن مل تبت فى اإدانته بتهمة خمالفة اأمر الإبعاد )39(. وفى ال�سهر نف�سه مت القب�س على 

وباملثل �سادقت  كاليفورنيا،  بولية  لياندرو  �سان  مدينة  فى  فريد كورميات�سو  يدعى  �سخ�س 

املحكمة الأمريكية العليا على اإدانته )40(.

ح�سلوا  فقد  عامة.  ب�سورة  من�سقة  الثالث  الق�سايا  هذه  فى  الدفاع  ا�سرتاتيجيات  وكانت 

على امل�ساعدة من الحتاد الأمريكى للحريات املدنية ورابطة املواطنني الأمريكيني اليابانيني. 

واعرت�سوا على التهم على اأ�سا�س “احلماية املت�ساوية” )والتعديل الد�ستورى اخلام�س اخلا�س 

احلكومة  تاأكيدات  اأمام  املحكمة  انحنت  فقد  جدوى،  دون  القانونية(  الإجراءات  ب�سحة 

بال�رصورة الع�سكرية لهذه الإجراءات.

وبقى الأمر اإىل اأواخر ال�ستينيات حني بداأت حملة لتعوي�س الأمريكيني من ذوى الأ�سول 

اليابانية، حركها بالأ�سا�س �سحايا من اجليل الثانى، ومل يتم اإحراز اأى تقدم حتى الثمانينيات.

 ،coram nobis وعلى ال�سعيد القانونى رفع يا�سوى وهريابايا�سى وكورميات�سو دعوى

اأى دعوى ت�ستهدف احل�سول على اإعالن ق�سائى بوقوع الظلم عليهم، ل بتعوي�سهم ماديا، 
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وعليه جرت اإعادة فتح ملفات ق�سايا وقت احلرب. ا�ستخدام كورميات�سو وثائق حكومية رفع 

عنها احلظر اأثبتت الآتى:

اأ( اأجهزة املخابرات اأكدت مبا ل يدع جمال لل�سك لوزارتى العدل واحلربية اأن الأمريكيني 

اليابانيني فى ال�ساحل الغربى ل ميثلون اأى خطر جدى، واأنه لي�س هناك ما يربر احتجازهم.

ب( اللواء ديويت اتخذ قراراه بالعتقال بناء على ت�سورات عرقية منطية جاهزة.

حـ( املوؤ�س�سة الع�سكرية ووزارتا العدل واحلربية اأخفت ودمرت اأدلة فى عام 1944 اأثناء 

 coram )41( نظر املحكمة العليا ق�سية كورميات�سو؛ ومن ثم منحت املحكمة كورميات�سو قرار

nobis. وفعلت نف�س ال�سىء حينما اأعادت نظر ق�سيتى هريابايا�سى ويا�سوى )42(.

لتعوي�س  جماعية  دعوى  رفع  هى  الق�ساء  �سعيد  على  مهمة  اأخرى  خطوة  ذلك  وتلى 

دعوى  هورى  ويليام  رفع   1983 مار�س  ففى   ، املفقودة  واأمالكهم  حريتهم  عن  املعتقلني 

دولر   10000 طالبا  باملعتقلني،  حل  قانونيا  �رصرا  وع�رصين  واحدا  فيها  مف�سال  ق�سائية، 

تعوي�سا عن كل انتهاك، وهو ما جمموعه 24 بليون دولر تعوي�سا للمجموعة ككل. وعلى 

الرغم من اأن الدعوى رف�ست على اأ�سا�س ال�سقوط بالتقادم اإل اأن هذا الرف�س مل ياأت اإل فى 

عام 1988. وفى تلك الأثناء لعبت الدعوى دورا مهمًا فى رفع الوعى، بل رمبا فاق ذلك 

فى الأهمية اأن �سخامة مبلغ التعوي�س املطلوب كان حافزا كبريا لل�سلطتني الت�رصيعية والتنفيذية 

على النتهاء من جهودهما فى هذا ال�سدد )43(.

رفع  قبل  مهمة  اأولية  خطوات  اتخذتا  قد  بالفعل  والتنفيذية  الت�رصيعية  ال�سلطتان  وكانت 

الدعويني. وفى عام 1976 )الذكرى املئوية الثانية للثورة الأمريكية( األغى الرئي�س جريالد 

“نحن الآن نعلم ما  فورد القرار التنفيذى رقم 9066 الذى كان روزفلت قد اأ�سدره معلنا: 

كان ينبغى لنا اأن نعرف اآنئذ – لي�س فقط اأن الإخالء كان خاطئا، بل اإن الأمريكيني اليابانيني 

كانوا ومازالوا اأمريكيني خمل�سني”.

وعلى ال�سعيد الت�رصيعى اأن�ساأ الكوجنر�س بقانون رقم 5499 باقرتاح جمل�س النواب “اللجنة 

املعنية باإعادة التوطني واحتجاز املدنيني زمن احلرب” فى عام 1979. وا�ستمعت اللجنة اإىل 

750 �ساهدا وعقدت جل�سات ا�ستماع فى ع�رص مدن اأمريكية. اأ�سدرت اللجنة فى عام 1983 

تقريرا كان له عظيم الأثر بعنوان “العدالة ال�سخ�سية املمنوعة”، ومل ي�سهم التقرير فى اإثبات 

الوقائع التى ت�سكل اأ�سا�سا للتعوي�س فح�سب بل اإنه اأو�سى احلكومة �رصاحة بالعتذار، وتقدمي 
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التعوي�سات لل�سحايا الباقني على قيد احلياة.

وفى العا�رص من اأغ�سط�س 1988 �سدر “قانون احلريات العامة لعام 1988” بعد �سنوات 

من التح�سري والتاأييد الوا�سع من العديد من املجموعات. واأن�ساأ هذا القانون “مكتب اإدارة رفع 

رئي�س  القانون  واألزم  التعوي�سات.  برامج  توىل  بغر�س  العدل  وزارة  اإطار  فى  ال�رصر” 

ال�سحايا  من  لكل  دولر   20000 بقدر  تعوي�سات  وقرر  الر�سمى،  بالعتذار  اجلمهورية 

الباقني على قيد احلياة )44( ممن كانوا مواطنني اأمريكيني اأو اأجانب مقيمني ب�سورة �رصعية فى 

الوليات املتحدة وقت اعتقالهم )45(، كما اأن�ساأ “جمل�س �سندوق التعليم العام للحريات املدنية” 

لتوىل الإ�رصاف على الدرا�سات املعنية مبو�سوع الحتجاز والن�ساطات اخلا�سة برفع الوعى 

العام به )46(. ومنح القانون مكتب اإدارة رفع ال�رصر ع�رص �سنوات لإنهاء مهمته. وفى 1991 

بداأ اإر�سال خطابات حتوى اعتذارا من رئي�س اجلمهورية، وكذلك اأر�ِسل �سيكا مببلغ التعوي�س 

وا�ستمر هذا حتى 1998. وتلقى هذه اخلطابات اأكرث من 82250 من ذوى الأ�سول اليابانية 

املعتقلني زمن احلرب، ومت دفع ما يزيد على 1٬6 بليون دولر تعوي�سا.

مالحظات:

اإىل  اأى جناح حققته  نعزو  اأن  اأننا ل ميكننا  ناجحا. غري  مثال  بوجه عام  احلالة  هذه  تعد 

وفائها مبعايري رد احلق كامال )Restitutio in Integrum(، فالأ�رصار املادية التى حلقت 

املحتجزين وحدها تبلغ اأ�سعاف املبالغ التى ح�سلوا عليها فى النهاية. بل اإن املبالغ املدفوعة ل 

ت�سكل اإل اأقل من ع�رص التعوي�س املطالب به فى الق�سية اجلماعية التى رفعها هورى نيابة عن 

ال�سحايا.

فاأول كانت مدة  ال�سمات اخلا�سة بهذه احلالة.  اأن ن�سع فى العتبار بع�س  وجيب علينا 

طويلة من الزمن قد انق�ست منذ ارتكاب النتهاكات وحتى و�سع برنامج التعوي�سات مو�سع 

التنفيذ. فقد مرت 33 �سنة بني اإطالق �رصاح املعتقلني ودفع التعوي�سات. وثانيا كانت جمموعة 

امل�ستفيدين �سهلة التعيني لكونهم جمموعة عرقية. وثالثا مل تعد اجلماعة- ككل- تثري اأى نوع 

من العداء ال�سيا�سى. ورابعا عندما نظر فى اأمر الربنامج كان اأع�ساء اجلماعة قد اندجموا فى 

ن�سبيا  املجتمع الأمريكى متاما، مما قلل من احتياجاتهم، وجعل من املمكن خلق عملية �سهلة 

ل ت�سعى اإىل توزيع حزمة معقدة من اخلدمات وامل�ساعدات. وخام�سا هذه احلالة وقعت فى 

بلد غنى فى ثروته ومبوؤ�س�ساته. ومعظم هذه العوامل يغيب عن حالت التعوي�س الأخرى 
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الأقرب اإىل املاألوف.

وميكننا القول اإن جناح هذا الربنامج ميكن اأن يعزى اإىل كونه حقق اأحد الأهداف الذى 

ينبغى فى نظرى اأن ي�سعى اإىل حتقيقه اأى برنامج للتعوي�سات األ وهو الإقرار بالظلم الواقع 

على ال�سحايا. وقد حتقق ذلك من خالل اعتذار رئي�س اجلمهورية الذى وجه اإىل كل �سخ�س 

بعينه، والنقا�سات العامة حول حمنتهم التى عانوها عالوة على التعبري عن الإدراك الجتماعى 

والقانونى فى اأمريكا؛ اأى التعوي�س النقدى.

3- االأرجنتني )47(

من اجلائز اأن تكون جهود التعوي�سات الأرجنتينية قد ا�ستهرت ب�سخامة حجمها اأكرث من 

اأى �سىء اآخر. فوفقًا للمعايري الدولية تعترب تلك التعوي�سات بالفعل كبرية ب�سورة ا�ستثنائية. 

اأما كون التعوي�سات ل تزال تثري اخلالفات احلادة فى البلد، فهذا يدل )اإن احتجنا لدليل!( على 

اأن ال�سخامة وحدها ل ت�سوى اخلالفات حول التعوي�سات.

تاأ�س�ست اللجنة الوطنية املعنية باملختفني )“كوناديب” اخت�سارات بالإ�سبانية( على يد الرئي�س 

األفون�سني فى اخلام�س ع�رص من دي�سمرب1983، اأى بعد خم�سة اأيام فقط من توليه الرئا�سة )48(. 

وقعت  التى  العدد  الهائلة  الختفاء  حالت  على  فعل  كرد  اللجنة  تاأ�س�ست  ا�سمها  يوحى  وكما 

فى البلد لي�س فقط فى �سنوات احلكم الع�سكرى بل وقبلها. وبالفعل فقد اأعلنت حالة الطوارئ 

النقالب   قبل  اأى  اإ�ستيال مارتينيز دى بريون فى 6 نوفمرب 1974،  فى ظل حكومة ماريا 

الع�سكرى فى 24 مار�س 1976 )49(.

اأو�سى تقرير الكوناديب  وات�ساقا مع تركيزه على ال�سحايا وا�ستتباعات حالت الختفاء 

الذين  الأ�سخا�س  عائالت  اأفراد  اأو  اأبناء  لتلقى  الالزمة  الإجراءات  “اتخاذ  بالآتى:  النهائى 

وفر�س  الجتماعية  وامل�ساعدات  التعليمية  واملنح  القت�سادية  للمعونات  القمع  اأثناء  اختفوا 

العمل. وفى الوقت نف�سه يجب اتخاذ الإجراءات الالزمة ملجابهة خمتلف امل�سكالت الأ�رصية 

والجتماعية الناجمة عن الختفاء الق�رصى لهوؤلء الأ�سخا�س” )50(.

اأنه مل يبداأ باإجراءات  اإىل امل�سكالت الكامنة فى �سلب هذه اجلهود، ل ن�ستغرب  وبالنظر 

الكوناديب  تقرير  �سدور  فقبل  وبالفعل  الختفاء.  حوادث  �سحايا  اإىل  التعوي�سات  �رصف 

القوانني  من  �سل�سلة  فقط، �سدرت  اأ�سهر  بثالثة  الرئا�سة  األفون�سني  توىل  وبعد  بفرتة طويلة، 
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ف�سلوا  قد  كانوا  اأعمالهم والذين  اإىل  الدرجات  العموميني من خمتلف  املوظفني  اإعادة  بهدف 

لأ�سباب �سيا�سية، اأو تعوي�سهم عن مزايا التقاعد التى حرموا منها )51(.

اأما القانون رقم 23٬466 والذى قدم لأرامل واأبناء املختفني قدرا متوا�سعا من امل�ساعدة، 

فقد تاأخر �سدوره حتى 30 اأكتوبر عام 1986، اأى بعد ما يقرب من ثالث �سنوات من رئا�سة 

األفون�سني، و�سنتني من �سدور تقرير الكوناديب. وكان املنتفعون من القانون اأرامل املختفني 

)طاملا عا�سوا معًا خم�س �سنوات على الأقل وحتى وقت الختفاء( واأبناءهم الأقل من 21 �سنة 

مع  عا�سوا  الذين  واليتامى   .)52( احلياة(  مدى  معا�س  على  فيح�سلون  معاقني  كانوا  اإن  )اإل 

اأ�رصة ال�سحية قبل الختفاء، ووالدى املختفى واإخوته اإن كانوا غري قادرين على العمل، ول 

يح�سلون على اأى معا�س اأو م�ساعدات اأخرى.

باملعايري  الوفاء  ل  املختفني  واأبناء  اأرامل  حمنة  اإىل  ال�ستجابة  ا�ستهدف  القانون  اأن  وبدا 

القانونية، مثل معيار تنا�سب التعوي�س وال�رصر الواقع. وما قدمه القانون، فى البداية، كان 

ن�سف احلد الأدنى للرواتب لكل منتفع. وعليه فاإن الأم والطفل على �سبيل املثال مل يح�سال 

معا اإل على ما يوازى احلد الأدنى للرواتب. ومن ثم مت تغيري وحدة ح�ساب امل�ساعدات بناء 

على طلب املنتفعني واأ�سبحت احلد الأدنى للمعا�س التقاعدى للعامل، اأى حواىل 200 دولر 

بال�سهر. كما منح املنتفعون تاأمينًا طبيًا �ساماًل الدواء من خالل موؤ�س�سة اخلدمات الجتماعية 

للمتقاعدين واأ�سحاب املعا�سات.

وعلى الرغم من �ساآلة امل�ساعدات التى قدمها ذلك القانون فاإن مو�سوع التعوي�سات عن 

حالت الختفاء انح�رص عنه ال�سوء لفرتة. ول ميكننا اأن نن�سى اأن تلك ال�سنوات كانت �سنوات 

غليان فى الأرجنتني. �سحيح اأن حماكمات الطغمة الع�سكرية احلاكمة والتى انق�سم حولها البلد 

قد انتهت )53(، اإل اأن الفرتة الوجيزة التى وقف فيها اجلي�س موقف عدم التدخل كانت اأي�سا قد 

انق�ست، وعليه وقعت اأربع حماولت انقالب على اأيدى عنا�رص من اجلي�س من 1984 اإىل 

1986. مما اأدى اإىل اإ�سدار قانونيني ا�ستد اخلالف عليهما هما “قانون احلد النهائى” و”قانون 

واجب الطاعة” واللذين �سعيا اإىل احلد من توجيه التهامات اإىل اأفراد اجلي�س؛ بو�سع حد نهائى 

لرفع دعاوى قانونية جديدة، وباإعفاء الذين ارتكبوا اجلرائم -تنفيذا لالأوامر -من امل�سئولية 

األفون�سني  اأزمة عامة للحكم قرر  اأ�سبحت  اأي�سا، وملا  )54(. وات�سعت الأزمة لت�سمل القت�ساد 

و�سع حد مبكر لرئا�سته مف�سحا الطريق لكارلو�س منعم الذى توىل الرئا�سة فى 9 يوليو عام )55( 

1989. وبالرغم من اأن القانونني املذكورين قد منعا اإمكانية رفع دعاوى جنائية �سد منتهكى 
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حقوق الإن�سان كان من اأوائل قرارات كارلو�س منعم كرئي�س للجمهورية منح عفو رئا�سى 

لعنا�رص الطغم الع�سكرية الذين اأدينوا عالوة على بع�س كبار امل�سئولني الع�سكريني املاثلني اأمام 

الق�ساء فى ذلك الوقت. كما عفا عن بع�س قادة املنظمات امل�سلحة املقدمني للمحاكمة )56(.

وفى هذا ال�سياق ا�ستوؤنفت النقا�سات حول التعوي�سات، حفزها بع�س الدعاوى املرفوعة 

اأمام املحاكم الأرجنتينية واحلالت املقدمة اإىل اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان، تعلق معظمها 

نتائج  املحلى  الق�ساء  اأمام  املرفوعة  الدعاوى  تنجم عن  �سجن دون وجه حق. ومل  بحالت 

فعندما و�سل بع�سها اإىل املحكمة العليا �سادقت املحكمة على قرار املحاكم الأدنى  “مبهرة”، 
بعدم النظر فى الدعاوى على اأ�سا�س ال�سقوط بالتقادم )57(.

وكان عدد من املدعيني قد تقدم بدعواه اإىل املنظمة الأمريكية حلقوق الإن�سان )58(. وفى 

عر�سا  دقيقة  ب�سورة  ت�سمن  املدعني،  هوؤلء  مع  اتفاق  اإىل  احلكومة  تو�سلت  الأمر  نهاية 

للقرارات التى �ستوؤدى اإىل تاأ�سي�س اإجراءات التعوي�س املتاحة لي�س فقط لأفراد هذه املجموعة، 

الكافى(.  بالقدر  اأنها مازالت غري وا�سعة  ال�سحايا )واإن كان �سرنى  اأو�سع من  بل ملجموعة 

وكان القرار الأكرث اأهمية هو القرار رقم 70 لعام 91 ال�سادر فى 10 يناير1991.

التنفيذية”  “ال�سلطة  باأمر  الطوارئ  حالة  ظل  فى  اعتقلوا  ملَن  م�ساعدات  القرار  هذا  وفر 

الوطنية قبل العا�رص من دي�سمرب1983 ممن توفر فيهم ال�رصطان التاليان اأو اأحدهما: اأن يكونوا 

 )59(  1985 دي�سمرب  من  العا�رص  قبل  منه  وحرموا  الق�سائية،  بالو�سائل  بالتعوي�س  طالبوا  قد 

وقت  الق�ساء  اأمام  منظورة  لزالت  دعواهم  تكون  اأن  اأو  بالتقادم(،  ال�سقوط  اأ�سا�س  )على 

دخول القرار حيز التنفيذ. وطرح على اأ�سحاب احلالة الثانية خيار مرن اإىل حد ما، وهو اأن 

ي�ستمروا فى دعاواهم واإن رف�ست دعاواهم على اأ�سا�س التقادم ظل لهم اأن يطالبوا بامل�ساعدات 

احلالة  تلك  القرار، وفى  منحها  التى  التعوي�سات  يقبلوا  اأن  اأو  القرار،  فى  عليها  املن�سو�س 

عليهم اأن يتنازلوا عن دعاواهم الق�سائية.

قدم هذا القرار اأي�سا اأحد اأهم �سمات التعوي�سات الأرجنتينية، وهى حتديد قيمة امل�ساعدات 

الباعث  وكان  احلكومية.  الإدارة  فى  مدنية  وظيفية  درجة  اأعلى  راتب  اأ�سا�س  على  املقدمة 

العو�س  الأخ�س  وعلى  “العو�س”  ومفهوم  التعوي�سات  بني  الف�سل  هو  الختيار  هذا  على 

برنامج  تنفيذ  عن  امل�سئول  للمكتب  ال�سابق  الرئي�س  �رصح  العمل.  قانون  فى  عليه  املن�سو�س 

التعوي�سات هذا قائال: اإن ذلك الختيار لوحدة ح�ساب التعوي�سات “يعنى البتعاد عن املعايري 

املطبقة فى اإ�سابات حوادث العمل. فال�سجن لي�س حادثة”.
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وللدقة حدد القرار اأن املنتفعني يح�سلون على جزء من ثالثني جزءا من راتب اأكرب موظف 

عمومى مدنى عن كل يوم ق�ساه ال�سحية فى احلب�س، وكان هذا يوازى 27 دولرا اأمريكيا فى 

ذلك الوقت. كما عو�س القرار عائالت من ماتوا فى احلب�س، ومن عانوا “اإ�سابات ج�سيمة” 

الأوىل  احلالة  وفى  الأرجنتينى.  اجلنائى  القانون  من   91 املادة  فى  عليه  املن�سو�س  باملعنى 

يح�سل املت�رصرون على تعوي�س مقداره 27 دولرا عن كل يوم من احلب�س بالإ�سافة اإىل 

مبلغ يوازى خم�س �سنوات من احلب�س باملعدل نف�سه )46275 دولرا اأمريكيا(. اأما من عانوا 

من اإ�سابات ج�سيمة فقد تقرر اأن يح�سلوا على 27 دولرا عن كل يوم من احلب�س، بالإ�سافة 

اإىل مبلغ يوازى 70% من مقدار التعوي�س عن خم�س �سنوات من ال�سجن )اأى 34492 دولرا 

اأمريكيا(.

على  الطعن  ميكن  والتى  الداخلية  وزارة  اإىل  اللتما�سات  تقدم  اأن  املفرو�س  من  وكان 

قراراتها اأمام الدائرة الوطنية لال�ستئناف الإدارى. وكان قبول امل�ساعدات وفقا لهذا القرار 

يقت�سى التخلى عن احلق فى رفع اأى دعوى مدنية اأخرى.

وح�سب قول وكيل الوزارة ل�سئون حقوق الإن�سان فقد انتفع من هذا القرار 227 �سخ�سا، 

القرار  التعوي�س الذى ح�سل عليه كل منهم. وقد ن�س  ولكن ل توجد معلومات ب�ساأن قدر 

فى املادة 12 منه على اأن املبالغ الالزمة للوفاء بهذا املعيار يح�سل عليها من امليزانية العامة 

للدولة.

القانون رقم  الكوجنر�س  القرار رقم 70 عام 1991 �سن  وقبل مرور عام على �سدور 

وفرت  اأول:  ب�سورتني:  امل�ساعدات  على  احل�سول  نطاق  من  و�سع  الذى   )60(  24٬043

الطوارئ  حالة  مبقت�سى  الوطنية  التنفيذية  ال�سلطة  من  باأوامر  اعتقلوا  ملن  لي�س  امل�ساعدات 

فح�سب، بل اأي�سا ملن اعتقلوا باأوامر املحاكم الع�سكرية بغ�س النظر عما اإذا كان قد حكم عليهم 

على  للح�سول  مدنية  دعوى  رفع  قد  املت�رصر  يكون  اأن  القانون  ي�سرتط  مل  وثانيا:  اأول. 

امل�ساعدات )61(.

وجاء هيكل امل�ساعدات التى قدمها القانون رقم 24٬043 مطابقا ملا طرحه القرار من قبله، 

فيما عد اأن امل�ساعدات التى ن�س عليها القانون جاءت فى نهاية الأمر اأكرب كثريا. ففى حني قدم 

القرار 27 دولرا عن كل يوم فى احلب�س قرر القانون 74 دولرا )62(. وبهذا املعدل ارتفع 

املبلغ املقررة عن ال�سنوات اخلم�س من 46275 اإىل 136254٬50 دولرا اأمريكيا، وباملثل 

ارتفعت ن�سبة ال�سبعني باملائة املقرر ملن عانوا اإ�سابات ج�سيمة من 34492 اإىل 94499٬10 
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دولر اأمريكى. )و�سمح القانون اجلديد ملن ح�سلوا على امل�ساعدات التى قدمها القرار 70 لعام 

1991 اأن يح�سلوا على املبالغ الأكرب التى قررها القانون(.

املتقدمني  على  وكان  الداخلية،  بوزارة  الإن�سان  حقوق  مكتب  اإىل  تقدم  الطالبات  كانت 

احللف حتت الق�سم اأنهم قد اعتقلوا فى ظل الظروف التى حددها القانون فى الفرتة من 6 نوفمرب 

اإثبات  اإثبات ف�سفا�سة، بحيث كان ميكن  اإىل 10 دي�سمرب1983. ومت تعيني معايري   1974

وقوع العتقال با�ستخدام مذكرة اجللب والإح�سار اأو العقوبة املحكوم بها يف احلالة نف�سها اأو 

اأو با�ستخدام الوثائق املرفوعة  الق�سائية  اأو  امللفات الإدارية  اأو  بوثائق من ملفات الكوناديب 

اأمام اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان اأو املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان. اأما الوثائق التى 

الوثائق  اأو  ال�سحفية  املواد  اأو  الدولية  اأو  الوطنية  الإن�سان  حقوق  منظمات  من  عليها  ح�سل 

الأر�سيفية فكان يتم النظر فيها اإىل جانب الأدلة الأخرى املعتمدة.

اأما الإ�سابة اجل�سيمة فكان ميكن اإثباتها عن طريق ال�سرية الطبية ملكان الحتجاز اأو �سورة 

من احلكم الق�سائي اأو ال�سرية الطبية اأو ال�رصيرية املوؤرخة بزمن العتقال على يد موؤ�س�سة طبية 

ر�سمية. واإن لزم الأمر كان ميكن عقد جمل�س طبى كان ميكن لوكيل الوزارة ل�سئون حقوق 

الدائرة  اأمام  ال�ستئناف  ب�ساأنه. وكان ميكن  العامة  امل�ست�سفيات  مع  اتفاقات  يعقد  اأن  الإن�سان 

الوطنية لال�ستئناف من جانب الإدارة �سد قرار رف�س منح امل�ساعدات املقررة بالقانون اإن 

كليا اأو جزئيا.

وحدد 17 �سبتمرب 1998 تاريخا نهائيا لتقدمي الدعاوى. ومت تقدمي ثالثة ع�رص األفًا و�ستمائة 

وكيل  مكتب  يزعم  اأي�سا  ال�ساأن  هذا  وفى  وثمامنائة.  اآلف  �سبعة  من  اأكرث  منها  قبل  التما�س 

الوزارة ل�سئون حقوق الإن�سان عدم وجود اأى �سجالت باملبالغ املدفوعة.

وعلى كل حال مل تدفع املبالغ نقدا، واإمنا على هيئة �سندات دين عام، وهى �سمة اأخرى 

قدر  �سخامة  اأى  الأوىل؛  بال�سمة  ال�سلة  منقطعة  لي�ست  وهى  الأرجنتينية،  التعوي�سات  متيز 

اأنه  هذه التعوي�سات. وبالطبع يجب على اأى حكومة اأن حت�سب ح�ساب دفع ال�سندات. غري 

من ال�سهل علينا اأن نفهم ملاذا ظن الرئي�س منعم وحكومته اأنهم ميكنهم اتخاذ اإجراءات تعوي�س 

تلك  نف�سه، واأن  العام  اأثر مبا�رص على ميزانية  له  ال�سندات مل يكن  اإ�سدار  �سخية؛ نظرا لأن 

ال�سندات كانت م�ستحقة الدفع بعد 16 �سنة )63(، عالوة على ق�رص الدورة الزمنية التى تت�سم بها 

عملية اتخاذ القرار الدميقراطى.

وملا كان املعتقلون دون وجه حق قد ح�سلوا على م�ساعدات كبرية جدا كان حتميا تقريبا 
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اأن يثار مو�سوع التعوي�س عن حالت الختفاء. ومن الغريب اأن هذا قد حدث لي�س نتيجة 

ل�سغوط بذلتها عائالت املختفني اأو منظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية، بل كانت مبادرة 

كان  بل  لها �رصاحة.  اأعربوا عن عدائهم  اأو  باأنف�سهم عنها  منها  املنتفعون  ناأى  من احلكومة 

 Madres de la Plaza de( ”هذا هو املو�سوع الذى اأدى اإىل انق�سام “اأمهات ميدان مايو

Mayo(، حيث طرح ف�سيل هيبى بونافينى )امل�سمى احتاد اأمهات ميدان مايو( اأن قبول هذا 
ال�سكل من التعوي�س هو مبثابة قبول الدية.

ال�سباح  فى   ،1994 دي�سمرب   7 فى   24٬411 رقم  القانون  �سدر  فقد  حال  كل  وعلى 

لورثة  اقت�سادية  تعوي�سات  القانون  كفل  وقد  الكوجنر�س.  فى  مناق�سة  كثري  ودون  الباكر 

�سحايا الختفاء الق�رصى والغتيال على يد عنا�رص اجلي�س اأو قوات الأمن اأو املجموعات �سبه 

الع�سكرية. وانطوى الن�س الأ�سلى للقانون على احلد الأدنى من الرتتيبات التى توافق عليها 

كل الأطراف املعنية، مهمال عددا من املو�سوعات اجلوهرية بهدف ال�رصوع فى التطبيق. 

وعليه فبعد ب�سع �سنوات وبعد نقا�س حمتدم �سن قانون اآخر هو القانون رقم 24٬823 والذى 

اأطلق عليه “القانون الرقعة” )64(.

اأحد املو�سوعات التى اقت�ست اإ�سدار “القانون الرقعة” كان تردد اأفراد عائالت املختفني 

فى قبول امل�ساعدات اإن كان يلزم لذلك اإعالنهم ورثة كما ن�س عليه القانون رقم 21٬411، 

اأن  بتحديده  ذلك   24٬832 رقم  القانون  وحل  ال�سحية.  بوفاة  القبول  يعنى  كان  ذلك  لأن 

مقام”  “األقائمني  يد  على  حت�سل  ولكنها  الق�رصى،  الختفاء  ل�سحايا  امل�ساعدات  مينح  القانون 

ال�سحايا )causa habientes(. ولهذه ال�سفة، والتى مينحها قا�س نف�س الآثار املرتتبة على 

�سفة الوريث، اإل اأنها ل تنطوى على القبول بالوفاة. )ومما يذكر اأن القانون �سمح باأن يكون 

ال�رصكاء فى الزواج العرفى )de facto( قائمني مقام ال�سحايا مادامت العالقة ا�ستمرت على 

الأقل �سنتني قبل واقعة الختفاء(.

وكيل  اإىل  الأدلة  اللتما�سات  تقدمي  لزم  ال�سابقة  التعوي�س  قوانني  فى  احلال  كان  وكما 

وزارة الداخلية ل�سئون حقوق الإن�سان. وهنا اأي�سا مت اإقرار معايري ف�سفا�سة لالإثبات، وجاز 

القانون  وقدم  الإدارى.  لال�ستئناف  الوطنية  الدائرة  اأمام  املتخذة  القرارات  �سد  ال�ستئناف 

م�ساعدات ملن كانوا وقت �سدوره خمتفني ق�رصيا، ومت تعريف ذلك باأنه احلرمان من احلرية 

ال�سخ�سية والعتقال فى مكان �رصى، اأو احلرمان من حق املثول اأمام املحكمة، يعقبه اختفاء 

ال�سحية. ومل ي�سع القانون اإطارا زمنيا يلزم وقوع الختفاء فيه، بل ا�سرتط فقط اأن يكون 
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الختفاء م�ستمرا وقت �سدروه. وهكذا ا�ستبعد القانون من كان خمتفيا وظهر حيا، ومن مت 

وفقا  تناولها  ميكن  التى  احلالت  وهى  وفاة،  �سهادة  له  �سدرت  ومن  جثثهم  على  التعرف 

لأحكام القانون رقم 24٬043 اخلا�سة بالحتجاز دون وجه حق، وفقدان احلياة.

وحدد القانون امل�ساعدات املمنوحة بالراتب ال�سهرى للدرجة الأوىل للموظفني فى الإدارة 

احلكومية م�رصوبا فى معامل 100، وهو ما بلغ 22400 دولر اأمريكى. وهنا اأي�سا �رصف 

هذا املبلغ على هيئة �سندات دين عام. وكان املنطق املطروح لهذا املبلغ هو اأنه يوافق ما كان 

ع�رص  فى  والأطفال  والوالدين  الزوجة  اأو  الزوج  لإعالة  لينفقه  املغتال  اأو  املختفى  ال�سخ�س 

�سنوات غابها.

عن  تعوي�س  طلب   6483 قدم   2002 عام  منت�سف  بحلول  فاإنه  الأرقام  لأحدث  وطبقا 

الختفاء قبل منها 4718. ومت تقدمي 1648 طلب تعوي�س عن الوفاة، ُقبل منها 937. وعليه 

يكون  دولر   22400 تكلفت  الواحدة  احلالة  اأن  وبح�ساب  طلبا.   5655 جمموعه  ما  ُقبل 

املجموع نحو 1٬3 بليون دولر )1266720000 دور(.

مالحظات:

كما اأ�رصنا من قبل اإن ما مييز التعوي�سات الأرجنتينية �سمتان مرتبطتان، اأولهما وحدة 

اأجر احلد الأدنى ول حتى املتو�سط القومى لالأجور، ول  ح�ساب التعوي�سات والتى مل تكن 

وحدة لالإنفاق تكفل حدا اأدنى من احلياة الكرمية، بل اأعلى راتب تعطيه احلكومة )65(. وعليه 

تلك  ا�ستمرار  اأن  الذكر  عن  وغنى  قدرها.  �سخامة  هى  اأخرى  ب�سمة  التعوي�سات  تت�سف 

ال�رصورة  اقت�ست  واإل  ال�ستثنائى.  القت�سادى  النمو  حالة  فى  اإل  ممكنا  لي�س  التعوي�سات 

اللجوء اإىل اآليات متويل مبتكرة، ومبعنى ما فاإن �سندات الدين العام تطابق هذا الو�سف. اإل 

اأنه حتى �سندات الدين العام هى الأخرى لها يوم تدفع فيه. وجاءت الأزمة  اأن امل�سكلة هى 

القت�سادية الأرجنتينية لتثري ال�سك فى اإمكانية ا�ستمرار هذا اجلهد كله.

قد  التعوي�س   جهود  كانت  اإذا  ما  ال�سوؤال:  اأي�سا  هناك  العملية،  العتبارات  عن  وبعيدا 

ا�ستطاعت اأن حتقق النية املعلنة لف�سم العالقة مع فكرة “العو�س”. يجوز اأن تكون قد فعلت 

اإذا ما فهمنا العو�س فقط من منظور قانون العمل. ولكن �سخامة قدر املبالغ املمنوحة وطريقة 

توزيعها اأثارت التفكري باأن هذه املبالغ متثل تقدير احلكومة ملا ت�ساويه حياة �سخ�س اأو الإ�سابة 
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اجل�سيمة. وبالن�سبة لل�سحايا وعائالتهم فاإن كانت هذا فعال ما متثله فلن يكفيهم اأى قدر من املال 

مهما يبلغ.

وعلى الرغم من اأن جناح اأو اإخفاق اأى برنامج للتعوي�سات يعتمد على العديد من العوامل، 

اإجماىل ي�رصف مرة  املوزعة على هيئة مبلغ  الكبرية  املنح  اأن تكون  اأنه وللمفارقة ميكن  اإل 

واحدة اأقل جدوى كو�سيلة للتعوي�س من املنح الأكرث توا�سعا والتى ت�رصف فى �سورة راتب 

خا�سة  �ساملة  �سيا�سة  من  جزءا  التعوي�سات  تكن  مل  اإذا  ي�سح  ما  اأكرث  هذا  وي�سح  �سهرى، 

بالعدالة النتقالية. وعلينا اأن نتذكر اأن فى احلالة الأرجنتينية جاءت معظم الربامج فى اأعقاب 

وقف م�ساعى احل�سول على العدالة اجلنائية، وبعد �سدور اأوامر عفو رئا�سية عن القليل من 

اجلناة الذين كانوا قد اأدينوا. وهذا املزيج يوحى باأن ال�سيا�سة املتبعة كانت �سيئا اأقرب اإىل “العفو 

حيث كان كل منهما فى ذاته مثار جدل وا�سع. فكانت  عن اجلناة، وتقدمي اأموال لل�سحايا” 

اأوامر العفو نتيجة لقرارات �سيا�سية انق�سم حولها النا�س، وكانت اأموال التعوي�س قد وزعت 

ب�سورة �سجعت على اللتبا�سات اأو على الأقل �سمحت بها.

4- ت�ضيلى )66(

 – بينو�سيه )1973  اأوج�ستو  �سبعة ع�رص عاما من حكم  الواقع خالل  الظلم  اإىل رفع  �سعيًا 

1990(، اتخذت ت�سيلى عددا من اإجراءات التعوي�س. وملختلف الأ�سباب، التى ت�سمل مثاًل 

العتبارات ال�سيا�سية الداخلية التى جتعل احلكومة ل ترغب فى الإعالن عن قدر التعوي�سات، 

يعترب الكثريون اأن برنامج التعوي�سات فى ت�سيلى برنامج هزيل. وعلى الرغم من اأنه ل لوم 

على من لديه هذا النطباع، على اأن يظل حم�س انطباع. وكما �سنبني فيما بعد فاإن برنامج 

ت�سيلى فى بع�س مناحيه يعد من اأكرب الربامج طموحا على الإطالق، على الرغم من اأوجه 

ق�سوره امللمو�سة.

فى  من�سبه  الدكتاتورية  �سنوات  بعد  منتخب دميقراطيا  رئي�س  اأول  اإيلوين  باتريثيو  توىل 

وبعد  “جلنة احلقيقة وامل�ساحلة”.  اأن�ساأ الرئي�س اجلديد  مار�س 1990. وبعد نحو �سهر واحد 

بن�رصه  �رصح  الذى  الرئي�س  اإىل  تقريرها  اللجنة  رفعت  فرباير1991،  فى  اأ�سهر،  ع�رصة 

عالنية. تو�سلت اللجنة، اإىل اأن 2298 �سخ�سا قد فقدوا حياتهم لأ�سباب �سيا�سية ما بني 11 

�سبتمرب 1973 و11 مار�س 1990، ومل ت�ستطع اللجنة التو�سل اإىل قرار ب�ساأن 634 حالة.
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التى جاءت  وامل�ساحلة”  التعوي�سات  “موؤ�س�سة  يد  فيها على  البت  احلالت مت  هذه  بع�س 

بعد اللجنة وقد تلقت اللجنة واملوؤ�س�سة معا حواىل 4750 عري�سة ب�ساأن حالت وفاة اأقرا منها 

3197 حالة )2095 اإعدامات وحالت قتل اأخرى و1102 حالة اختفاء(.

طرحت اللجنة تو�سيات ب�ساأن التعوي�سات، و�سعت احلكومة فى نهاية املطاف معظمها 

مو�سع التنفيذ. ونظرا لأن تفوي�س اللجنة خولها النظر فى حالت انتهاك حقوق الإن�سان التى 

اأدت اإىل موت ال�سحية )67( فقد ركزت معظم جهود التعوي�س الأوىل على تلك احلالت. بيد 

اأنه مع الوقت ات�سعت دائرة امل�ستفيدين واأنواع اجلرائم التى ت�ستاأهل التعوي�س ات�ساعا كبريا.

وفى اأبريل 1991 بعد �سهرين من اإعالنه تقرير اللجنة قدم الرئي�س اإيلوين اإىل الكوجنر�س 

م�رصوع قانون باإن�ساء “موؤ�س�سة التعوي�سات وامل�ساحلة” يكفلها )بالإ�سافة اإىل مهمات اأخرى( 

بتوزيع التعوي�سات على اأفراد اأ�رص من اأعدموا اأو اختفوا على يد قوات اأمن الدولة، ومن ُقتل 

اأقر امل�رصوع فى 8 فرباير  من املدنيني لأ�سباب �سيا�سية على يد جماعات املعار�سة امل�سلحة. 

1992 و�سدر با�سم قانون رقم 19٬123. وحدد القانون امل�ساعدات الآتية:

رواتب التعوي�ص: اأقرت موؤ�س�سة التعوي�سات وامل�ساحلة �رصف رواتب �سهرية لعائالت 

ال�سحايا متخذة مبلغ 537 دولرًا اأمريكيًا )68( وحدة اأ�سا�سية تق�سم على الوجه التاىل:

40% من الراتب )215 دولرا( لالأزواج.

30% )اأى 161 دولرا( لوالدة ال�سحية اأو للوالد فى حالة غيابها.

15% )اأى 80 دولرا( لكل من اأبناء ال�سحية حتى بلوغهم �سن اخلام�سة والع�رصين اأو مدى 

احلياة اإن كانوا معاقني )69(.

15% )اأى 80 دولرا( لوالد اأو والدة اأى من اأبناء ال�سحية فى اإطار الزواج العرفى حتى 

بلوغ �سن اخلام�سة والع�رصين اأو مدى احلياة اإن كانوا معاقني )70(.

اأي�سا مبلغا ي�رصف دفعة واحدة يوازى مقدار �سنة من الراتب ال�سهرى  كما تلقت الأ�رص 

)اأى نحو 6500 دولر(.

وفى بدايته فى عام 1991 وزع الربنامج رواتب �سهرية على 5794 �سخ�سا. وبحلول 

عام 1996 كان ي�ستفيد منه 1330 زوجة اأو زوجا، و1524 اأما اأو اأبا، و1405 اأطفال اأقل 

من �سن اخلام�سة والع�رصين، و260 زوجا اأو زوجة مبقت�سى زواج عرفى، و89 من الأبناء 

املعاقني، ما جمموعه 4609 اأ�سخا�س. وفى نهاية عام 2001 كان ل يزال 3210 اأ�سخا�س 
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يتلقون امل�ساعدات.

وتوزعت تكاليف الربنامج كتاىل:

708280 دولرا اأمريكيا دفعت فى الق�سط الأوىل الذى ح�سلت عليه الأ�رص مرة واحدة، 

8240905 دولرات اأمريكية دفعت بني 1992 و2001 رواتب تعوي�سية )71(.

امل�صاعدات الأخرى: وكانت املوؤ�س�سة قد اأوكل اإليها، من بني ما اأوكل، مهمة العثور على 

جثث املختفني والنظر فى احلالت التى مل تبت فيها جلنة احلقيقة وامل�ساحلة، واإن�ساء اأر�سيف 

الرواتب،  الأخرى، غري  التعوي�سات  فقط على  اللجنة. وهنا �سرنكز  ي�سم وثائق  تاريخى 

والتى قدمتها املوؤ�س�سة اإىل اأ�رص �سحايا الإعدامات والختفاءات والعنف ال�سيا�سى. وهى ت�سمل 

الآتى:

الإعفاء من اخلدمة الع�سكرية الإلزامية لأبناء ال�سحايا.	 

ال�سرتاك فى برنامج �سحى خا�س )برنامج التعوي�سات واخلدمات ال�سحية املتكاملة( 	 

�سمل والدى واإخوة ال�سحايا وعالوة على اأزواجهم واأبناوؤهم )72(.

للتعليم الأ�سا�سى لأبناء ال�سحايا، عالوة على م�رصوف يد خالل �سهور 	  منح درا�سية 

الدرا�سة قدره 1٬24 “وحدة خم�س�سات �سهرية” )73(.

قبل 	  عليها  قدموا  طاملا  ال�سحايا  لأبناء  املهنى  والتعليم  اجلامعي  للتعليم  درا�سية  منح 

بلوغهم اخلام�سة والثالثني. وبالإ�سافة اإىل ذلك يح�سلون على 1٬24 من قيمة وحدة 

املخ�س�سات ال�سهرية حتى انتهائهم من الدرا�سة.

وامل�رصوف  املنح  اأى  التعليمية،  املزايا  يتلقون  �سخ�سا   1021 كان  دي�سمرب1996  وفى 

واملهنى.  اجلامعى  بالتعليم  و863  والثانوى،  الأ�سا�سى  بالتعليم  طالبا   158 منهم  ال�سهرى، 

وفى الفرتة من 1991 اإىل 2001 اأنفقت الدولة مبلغ 1149008 دولرات اأمريكية على هذه 

الربامج.

لأطفال على راتب  احلا�سنة  الأم  فمثال حت�سل  متوا�سعة.  املخ�س�سات  هذه  اإن  يقال  قد 

�سهرى قدره 485 دولرا اأمريكيا، وهو لي�س باملبلغ الكبري )74(. بل يبدو اأ�سغر حينما تقارنه 

مبخ�س�سات التعوي�سات ل�سحايا النزاع فى البلد املجاور، الأرجنتني، والتى و�سفناها اآنفا. 

ولكن على اجلانب الآخر مل يكن اأبدا املنطق وراء برنامج التعوي�سات بت�سيلى حماولة للوفاء 

مببداأ رد احلق كامال. وفى الر�سالة التى بعث بها الرئي�س اإيلوين اإىل الكوجنر�س والتى قدم 
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فيها م�رصوع القانون رقم 19٬123 )الذى اأن�ساأ املوؤ�س�سة ون�س على املخ�س�سات املذكورة( 

الدولة  اإقرار  الإجراءات تعرب عن   “جمموعة من  اأنها  التعوي�سات على  اإىل  النظر  اإىل  دعا 

وامل�سئولية الواقعة على عاتقها حيال الوقائع والظروف التى ت�سكل مو�سوع التقرير )تقرير 

جلنة احلقيقة وامل�ساحلة(... ينبغى اأن تكون العملية باأ�رصها موجهة نحو العرتاف بالوقائع 

وفقا للحقيقة ونحو تكرمي ال�سحايا وتوفري م�ستوى حياة اأف�سل للعائالت التى تاأثرت اأكرث من 

غريها )بالعنف ال�سيا�سى( )75(.

قد  كان   ،1989 عام  وفى  وامل�ساحلة،  احلقيقة  جلنة  اإن�ساء  قبل  حتى  ال�صحية:  الرعاية 

اأعرب الربنامج ال�سيا�سى “للتحالف” )حتالف اأحزاب املعار�سة الذى فاز فى اأول انتخابات 

اخل�سو�س  وجه  وعلى  ال�سحية،  الرعاية  خدمات  توفري  نية  عن  الدكتاتورية(  �سنوات  بعد 

تقدم  اللجنة مل  اأن  الرغم من  )76(. وعلى  الإن�سان  انتهاكات حقوق  ل�سحايا  العقلية،  ال�سحة 

فى تقريرها تو�سيات حول ال�سورة املحددة ملثل تلك الربامج، فاإنها �سددت على اأهمية توفري 

الإعدامات  اأ�رص �سحايا  بكثري من  اأو�سع  فئة  وهى  “لل�سحايا”  العقلية  ال�سحة  خدمات رعاية 

والختفاءات والعنف ال�سيا�سى.

فى  املتكاملة،  ال�سحية  واخلدمات  التعوي�سات  برنامج  عليه  اأطلق  الذى  الربنامج،  وبداأ 

بداية  بداأ  كمان   ،)1990 يونيو  �سهر  )فى  الت�سيلية  التعوي�سات  عملية  فى  ن�سبيا  مبكر  وقت 

لهذا  تابعة  �سنة كانت توجد فرق عمل  النائية. وبعد  اإيكيكى  بالعمل فقط فى مدينة  متوا�سعة 

الربنامج فى �سبع مدن خمتلفة. وتكونت هذه الفرق من ثمانية اإخ�سائيني، منهم طبيب عام 

واإخ�سائى نف�سى اأو اثنان وطبيب نف�سى واإخ�سائى اجتماعى ومعاون طبى و�سكرتري. وطبقا 

للحاجة اأ�سيف اأع�ساء اآخرون اإىل الفريق مثل املمر�سني واأخ�سائيى العالج الطبيعى.

لهم  يوفر  الذين  ال�سحايا  فئات  بكثري من حيث  اأكرث طموحا  الربنامج  اأ�سبح  النهاية  وفى 

الربنامج  امتد  ال�سحايا  لفئات  فبالن�سبة  ذاتها.  يوفرها  التى  اخلدمات  حيث  من  اأو  اخلدمة 

اأعمالهم  الدكتاتورية من  ف�سلوا فى ظل  قد  كانوا  ال�سابقني، ومن  ال�سيا�سيني  ال�سجناء  ليغطى 

فى احلكومة اأو اجلامعات اأو املوؤ�س�سات التعليمية الأخرى اأو ال�رصكات التى كانت قد تدخلت 

العائدين  ال�سابقني  – 1973(، واملنفيني  الدكتاتورية )1970  �سبقت  التى  اللندى  فيها حكومة 

واأ�رصهم، وكل من انتهكت حقوقه الإن�سانية )وهى فئة ترجمت ب�سورة مرنة لت�سمل -على 

لأ�سباب  الزراعى  الإ�سالح  برامج  فى  ال�سرتاك  من  منعوا  الذين  الفالحني  املثال-  �سبيل 

�سيا�سية(. وكما ذكرنا من قبل �سمل الربنامج اأي�سا اأفراد اأ�رص من اأعدموا اأو اختفوا اأو قتلوا 
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نتيجة للعنف ال�سيا�سى. ومن اجلدير بالذكر اأن الربنامج غطى اأي�سا �سحايا التعذيب.

املتكاملة  ال�سحية  واخلدمات  التعوي�سات  برنامج  من  امل�ستفيدين  معظم  اأن  اإىل  ونظرا 

اإىل حد كبري. وعلى  نف�سه حد هذا من م�سكلة الإثبات  الوقت  اأخرى فى  ينتفعون من برامج 

اإثبات الأحقية.  اأى حال فقد بذل جمهود وا�سح من اأجل عدم تكرار الإجراءات املهنية فى 

فاملر�سى ل يجب عليهم اأن يثبتوا اأن حالتهم الراهنة ناجمة عن تعر�سهم للعنف ال�سيا�سى.

اإن ما يفعله الربنامج هو اأن يوفر باملجان ال�سرتاك فى نظام ال�سحة القومى والذى ي�ستعمله 

80% من اأبناء ت�سيلى. ويغطى الربنامج كال من ال�سحة اجل�سدية والعقلية من خالل العيادات 

اخلارجية وخدمات الطوارئ عالوة على اإجراءات امل�ست�سفيات املعتادة. وال�سرتاك فى هذا 

الربنامج مل يعن فقط احل�سول على تلك اخلدمات بل التمتع بالأولوية على املنتفعني الآخرين 

فاملواطن  الي�سرية،  بامليزة  لي�ستا  والأولوية  التغطية  اأن  بالذكر  وجدير  ال�سحى.  النظام  من 

تغطية  فى  وي�سارك  ال�سحى،  التاأمني  لتغطية  راتبه  من   %7 يدفع  اأن  عليه  العامل  الت�سيلى 

تكاليف خمتلف الإجراءات ال�سحية بن�سبة ترتاوح بني 25% و75% )77(. ويعفى امل�ستفيدون 

من برنامج التعوي�سات واخلدمات ال�سحية املتكاملة من هذه النفقات.

ال�سابق  العام  الربنامج. وفى  هذا  فى  م�ساركا  هناك 93٬272  وبنهاية عام 2002 كان 

قام امل�ساركون بزيارات طبية تتعلق بال�سحة العقلية بلغت 32٬640 و22٬363 زيارة طبية 

اأخرى اإىل خمتلف الأطباء. ول يوجد تقدير معروف لتكاليف اخلدمات املقدمة.

د- الرواتب وخم�س�سات التقاعد: �سعى قانونان منف�سالن )القانون رقم 19٬234 لعام 

الدكتاتورية  الرواتب ملن ف�سلتهم  لعام 1998( لإعادة خم�س�سات  1993 ورقم 19٬582 

لأ�سباب �سيا�سية من اأعمالهم فى احلكومة اأو اجلامعات اأو املوؤ�س�سات التعليمية الأخرى اأو فى 

ال�رصكات التى تدخلت فيها حكومة الوحدة الوطنية برئا�سة �سلفادور اللندى. والربنامج )الذى 

الداخلية. ورئي�س اجلمهورية له  �سمى برنامج العرتاف باملف�سولني �سيا�سيا( تديره وزارة 

الكلمة الأخرية فى حتديد اأحقية احلالت ول يجوز ا�ستئناف قراراته.

رواتب  توفري  اإما  هو  الربنامج  يفعله  ما  اأن  جند  التعقيدات،  جملة  عن  باأنف�سنا  ناأينا  واإذا 

ل�سجلهم  اأق�سى  حدا  �سهرا   54 باإ�سافة  ف�سلوا  من  رواتب  مزايا  ح�ساب  اإعادة  اأو  متوا�سعة 

الوظيفى، اأو الثنني معا. ول يزيد هذا من مزايا الرواتب فح�سب بل ي�سمح للبع�س بالتقاعد 

عن  تعوي�سات  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الربنامج،  ي�رصف  احلالت  بع�س  وفى  العمل.  عن 

الف�سل التع�سفى من العمل.
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احلكومية  موظفو  وهم:  تلقائيا،  املخ�س�سات  هذه  على  احل�سول  الفئات  لبع�س  ويحق 

احلكم  فرتات  )اأق�سى  الدكتاتورية  من  الأخرية  الثالثة  ال�سهور  فى  العمل  من  املف�سولون 

واأ�سدها ع�سفا(، واملنفيون؛ اإما خوفا على اأمانهم ال�سخ�سى اأو باأمر اإبعاد، واأفراد اأ�رص املختفني 

واملعدمني )الأزواج والأبناء الأ�سغر من 24 �سنة وَمن ل يزالون يح�سلون فى ت�سيلى بوجه 

عام على راتب املوظفني(. اأما من ف�سلوا من اأعمالهم قبل التا�سع من فرباير عام 1979 فعليهم 

اأن يثبتوا اأنهم كانو يعملون ملدة 15 عاما قبل الف�سل، ومن ف�سلوا من اأعمالهم بني 10 فرباير 

فرتة  وانتهت  عاما.   20 ملدة  يعملون  كانوا  اأنهم  يثبتوا  اأن  فعليهم  و10مار�س1990   1979

اأكرث من 103000 �سخ�س  التقدمي للح�سول على تلك امل�ساعدات فى �سبتمرب 1999، وقدم 

امل�ساعدات. وتلقى نحو  املتقدمني على  طلباتهم. وبحلول فرباير 2003 ح�سل 71404 من 

اأمريكيا تقريبا. وح�سل اأكرث من 15000  41000 �سخ�س راتبا �سهريا قدره 112 دولرا 

�سيا�سيا فى  باملف�سولني  برنامج العرتاف  ميزانية  فى مزايا رواتبهم. وبلغت  على زيادات 

فرتة ال�سنوات الأربع من 1999 اإىل 2002 ما يقرب من مليونى دولر اأمريكى.

هـ- رواتب للفالحني: مل تكتف احلكومة الع�سكرية بوقف برنامج الإ�سالح الزراعى الذى 

كان قائما منذ ع�رص �سنوات فى ذلك الوقت ب�سورة حادة وفجائية، بل اأرغمت قادة الفالحني 

على ترك الأرا�سى التى كانوا قد ح�سلوا عليها مبقت�سى الإ�سالح. كما �سجنت الآلف من 

العمال الزراعيني واأعدم اأو اختفى منهم نحو 700 )اأي منا يقرب من 30% من ال�سحايا الذين 

اأقرتهم جلنة احلقيقة وامل�ساحلة(. كما اأن اأفراد اأ�رصهم ا�ستبعدوا من منح الأرا�سى بعد ذلك.

هيئة  بتعوي�سات على  الأوىل  الدميقراطية  الإدارة  اأثناء حكم  الفالحني  وطالبت منظمات 

مت  فرى(  )اإدواردو  الرئي�س  حكم  فرتة  وفى  جدوى.  دون  ولكن  الأرا�سى”  “�سندوق 
التو�سل اإىل اتفاق، با�سم املواءمة ال�سيا�سية، يح�سل مبقت�ساه بع�س الفالحني ل على اأرا�ٍس 

بل على رواتب �سهرية. ومت حتديد ثالث فئات من املنتفعني على اأ�سا�س ال�سن، وهى:

اأ- من بلغوا اخلام�سة وال�ستني اأو اأكرث.

ب- الذين يرتاوح عمرهم بني اخلم�سني والرابعة وال�ستني.

حـ- والأ�سغر من التا�سعة والأربعني.

وح�سل املنتفعون من تلك الفئات على 110 دولرات، وثمانية وثمانني دولرا، و44 

دولرا على التواىل. وح�سل من الفئة الأوىل 1089 �سخ�سا على رواتب، ومن الفئة الثانية 
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�رصف  وقد   .1999 عام  فى  منتفعًا   2999 جمموعهم   ،226 الثالثة  الفئة  ومن   ،1684

الربنامج فى هذه ال�سنة 3٬335٬112 دولرا رواتب.

وهذه الرواتب ت�رصف مدى احلياة ولكنها ل تورث ول تنقل، وتتوقف امل�ساعدات بوفاة 

املنتفع. ويقدر اأنه ميكن لنحو 1600 �سخ�س اإ�سافى اأن ينتفعوا من هذا الربنامج )وهناك 374 

طلبًا/ يجرى النظر فيها منذ عام 2000(، اإل اأنه مل تتخذ اأي خطوات جديدة على هذا ال�سعيد.

مالحظات:

اأن  تعترب طموحة جدا، ومع  التعوي�سات  فى  ت�سيلى  فاإن جهود  �سائع  هو  ما  على عك�س 

النا�س. وعالوة  اأيدى عدد كبري من  اإىل  التى تقدمها تعترب متوا�سعة ولكنها ت�سل  الرواتب 

من  خمتلفة  جمموعات  على  امل�ساعدات  توزع  خمتلفة  برامج  ت�سيلى  اأن�ساأت  فقد  ذلك  على 

املتكاملة  ال�سحية  واخلدمات  التعوي�سات  برنامج  ذكر  املجال  هذا  فى  ويجدر  امل�ستفيدين. 

والذى يغطى ت�سكيلة وا�سعة للغاية من �سحايا النتهاكات واأ�رصهم. وكون هذا الربنامج متاحا 

ل�سحايا التعذيب اأي�سا يكذب الراأى ال�سائع القائل اإن �سحايا التعذيب قد اأهملوا متاما من حيث 

اأ�سخم  املنتفعون منه على 93000 يعترب واحدا من  الذى يزيد  التعوي�سات. وهذا الربنامج 

الربامج الطبية لرعاية �سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان فى العامل.

الألوف مل  اإىل مئات  اأعدادهم  التعذيب والذين ت�سل  اأن �سحايا  ال�سحيح  ومع ذلك فمن 

اإىل  بالنظر  الفهم ب�سورة خا�سة  الثغرة ت�سعب على  يتلقوا تعوي�سات مادية مبا�رصة. وهذه 

الر�سمية  الوظيفة  التع�سفى من  الف�سل  اأقل وطاأة، مثل  القائمة ل�سالح �سحايا جرائم  الربامج 

التعذيب«  ملكافحة  الأخالقية  »اللجنة  اأن�سئت   2001 مار�س  وفى  الأرا�سى.  من  والطرد 

كمجموعة �سغط تدعو، من بني ما تدعو اإليه، اإىل “جلنة حقيقة” حتقق فى حالت التعذيب 

فى ت�سيلى، وتو�سى بتعوي�س ال�سحايا. اإن وجود مثل هذه الفئة العري�سة من �سحايا جرمية 

بهذه اخلطورة مل تلق الهتمام الواجب يجعل من املوؤكد اأن ت�سيلى �ست�سطر اإىل اإعادة النظر 

فى مو�سوع التعوي�سات. وم�ساألة اأن القوانني املختلفة املتعلقة بالتعوي�سات مل ت�سع �رصوطا 

مقابل تلقى التعوي�سات )تقييد رفع الدعاوى املدنية على �سبيل املثال( يزيد من هذا الحتمال. 

بنتائج خمتلفة. وفى بع�س  الدولة  فبحلول �سبتمرب 2002 كانت 140 دعوى قد رفعت �سد 

الأحيان جاءت املبالغ التى قررتها املحاكم اأ�سعاف املخ�س�سات التى تقدمها برامج التعوي�سات 

املختلفة. ومنذ �سبتمرب 2002 واحلكم النهائى ب�ساأن عدم قدرة بينو�سيه على املثول للمحاكمة 
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زادت الق�سايا املرفوعة �سد الدولة، حيث رفعت منذئذ 180 ق�سية. اإل اأن قرارا �سدر حديثا 

اأبريل 2003 و�سع حدا لآفاق احل�سول على مبالغ كبرية من خالل  العليا فى  املحكمة  عن 

الدعاوى املدنية.

لبينو�سيه والذى طاملا وقف فى وجه كل  ال�سيا�سى املواىل  وفى مايو 2003 تقدم احلزب 

املبادرات فى �ساأن حقوق الإن�سان باقرتاح فاجاأ اجلميع، ينطوى على مراجعة �ساملة ل�سيا�سات 

التعوي�سات، ت�سمل منح مبلغ ي�رصف دفعة واحدة لكل �سحية من �سحايا النتهاكات اجل�سيمة 

اأمريكى. ويعد  اإىل 200000 دولر  التعذيب، ي�سل  حلقوق الإن�سان، مبا فى ذلك �سحايا 

هذا  املعلقني  بع�س  ويعزو  التعوي�سات،  بخ�سو�س  ت�سيلى  ممار�سات  عن  خمتلفا  منحى  هذا 

الطرح اإىل رغبة احلزب فى التفاو�س حول تعوي�سات اأكرب لل�سحايا مقابل جتميد اأكرث من 

300 ق�سية مرفوعة �سد م�سئولني ع�سكريني مازال ينظر فيها بالرغم من قانون العفو. ومن 

الوا�سح اأن الف�سل الأخري لق�سة التعوي�سات فى ت�سيلى مل يكتب بعد.

5- الربازيل )78(

التى  الفرتة  �سمات  بني  تقريبا،  حتمى  هو  كما  الربازيل،  فى  التعوي�سات  برنامج  يجمع 

الدميقراطية.  نحو  الربازيل  م�سار  �سمات  وبني  اأ�رصارها  بع�س  جرب  اإىل  الربنامج  ي�سعى 

الالتينية  اأمريكا  فى  توالت  التى  املبكرة  الع�سكرية  النقالبات  اأحد  وطاأة  الربازيل  عانت  لقد 

خالل ثالثة عقود حالكة من احلكم ال�سلطوى. ففى 31 مار�س عام 1964 قام اجلي�س –ي�سانده 

الرئي�س خوا جولرت، وهكذا بداأت فرتة طولها 21 عاما من احلكم  بخلع  بع�س املدنيني– 

الع�سكرى فى الربازيل. ومع ذلك فطبقا ملعظم املعلقني كانت اأ�سواأ فرتة للقمع هى الفرتة التى 

بداأت فى 1968 وا�ستمرت حتى 1973. وفى حتليلنا لقانون التعوي�سات الذى �سدر اأخريا 

فى دي�سمرب1995 يجب علينا اأن ن�سع فى العتبار عاملني اثنني: 

اأول: مل ي�سل العنف فى الربازيل اأبدا اإىل م�ستوى العنف فى البلدان املجاورة، وثانيا: مل 

يكن التحول اإىل الدميقراطية هزمية كبرية حلت بالنظام )79( ومل يتمكن من اإزاحة قب�سة اجلي�س 

عن اأدوات احلكم بالتفاو�س، بل جاء هذا التحول نتيجة ل�سيا�سة مق�سودة “لالنفتاح البطىء 

والآمن والتدريجى” بداأت اأي�سا فى 1973 وا�ستمرت 12 عاما كامال.

كان امل�سار الذى اأدى اإىل اإ�سدار قوانني التعوي�س اأكرث التواء منه فى احلالت الأخرى، 
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مما عك�س الطبيعة التدرجية للتحول الدميقراطى فى الربازيل. فقد مت �سن قانون التعوي�سات 

فى  العفو  قانون  اإ�سدار  من  �سنوات  ع�رص  وبعد  ال�سيا�سى،  النفتاح  بداية  من  عاما   22 بعد 

فى  احلكم  ترك  قبل  النظام  اأ�سدره  الذى  الذاتى  العفو  عك�س  وعلى   .1979 اأغ�سط�س   28

الأرجنتني وت�سيلى على �سبيل املثال، اأفاد قانون العفو العام فى الربازيل معار�سى النظام، 

ال�سجون  القابعني فى  املعار�سة  اأع�ساء  القانون عفوا عن  بناء على جهودهم. ومنح  و�سدر 

واملنفيني واملختفني. واإن كان القانون قد �سكت عن هذا املو�سوع اإل اأنه مل يعر�س مرتكبى 

النتهاكات من اأع�ساء النظام اإىل امل�سئولية. فقد كان القانون- كما قيل- نتاجا ل�سفقة ارت�سى 

امل�ستقبل.  فى  للتحقيقات  مقابل عدم خ�سوعه  فى  املعار�سة  العفو عن  منح  اجلي�س مبقت�ساها 

وهكذا خال التحول الدميقراطى فى الربازيل من اأى جهود فى ميدان الق�ساء اأو حتى اإف�ساح 

النظام عن احلقيقة )80(.

ثانيا: بعدما �سدر قانون العفو العام، ومع ا�ستمرار عملية التحول الدميقراطى فى م�سارها 

البطىء ركز النا�سطون انتباههم على اإعادة الدميقراطية، ومما له اأهمية خا�سة اأنهم ركزوا 

من  فرتة  وانق�ست  مبا�رصا)81(.  انتخابا  اجلمهورية  رئي�س  انتخاب  اإىل  العودة  على  جهودهم 

على  اهتمامهم  النا�سطني  لرتكيز  ونظرا  التعوي�سات.  مب�ساألة  الربازيل  تهتم  اأن  قبل  الزمن 

اأو  قتلوا  َمن  اأ�رص  اأفراد  على  مق�سورة  مهمة  التعوي�سات  مو�سوع  ظل  اأخرى  مو�سوعات 

اختفوا. وكجزء من م�سار احل�سول على العفو العام كانت الأ�رص قد جمعت ملفا يحوى 217 

حالة من حالت الغتيال ال�سيا�سى، و152 حالة لالختفاء الق�رصى )82(. وكان لهذا امللف اأن 

يلعب دورا مهمًا فى امل�سار املوؤدى اإىل احل�سول على التعوي�سات.

ثالثا: كان اأفراد الأ�رص قد رفعوا دعاوى قانونية �سد الدولة حتى قبل انتهاء الدكتاتورية، 

ومازالوا يفعلون حتى يومنا هذا. وعليه ففى �سنوات 1978 و1980 و1981 و1991 حَملت 

ومنحتهم  الأ�سخا�س،  من  عدد  واختفاء  وتعذيب  موت  عن  امل�سئولية  الدولة  خمتلفة  حماكم 

العليا على تلك الأحكام فى 1983 و1987 )حالتان(  تعوي�سات �سخمة. و�سادقت املحاكم 

و1999 على التواىل. وباملثل وافقت اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان فى 1995 على قبول 

النظر فى دعوى كانت قد �سلت �سبيلها بني املحاكم ل�سنوات عديدة.

رابعا: غالبا ما لعب املجتمع املدنى املحلى والدوىل، مبا ي�سمل و�سائل الإعالم، دورا كبريا 

فى دعم النقا�سات حول التعوي�سات، حتى واإن كان على الأقل بتوجيه النتباه اإىل عدم ح�سم 

جدول اأعمال العدالة فى الربازيل. وفى عام 1985 تكونت املجموعة الأوىل، وتدعى “ل 
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تعذيب بعد الآن” فى �سان باولو؛ بهدف الن�سال من اأجل ك�سف احلقيقة فى اأمر الغتيالت 

جثث  اكت�ساف  اأخبار  الإعالم  و�سائل  نقلت   1990 من  وبدءا  الختفاء.  وحوادث  ال�سيا�سية 

 1995 وفى  الربازيل.  من  خمتلفة  اأنحاء  فى  للفقراء  جماعية  مقابر  فى  �سيا�سيني  نا�سطني 

اأ�سهم بيري �سانيه الأمني العام ملنظمة العفو الدولية فى اإعادة اإحياء الهتمام بحوادث الختفاء 

الق�رصى فى زيارة له للربازيل نالت اهتماما اإعالميا وا�سعا فى اأعقاب انتخاب فريناندو اإنريك 

كاردو�سو رئي�سا للبالد.

ثم بداأت احلركة بداية جدية على جبهة التعوي�سات فى مايو 1995 بح�سور وزير العدل 

بحكومة كاردو�سو جلل�سة ا�ستماع، عقدتها جلنة حقوق الإن�سان التابعة ملجل�س النواب امل�سكلة 

النواب”  تابعة ملجل�س  “جلنة خا�سة  بتاأ�سي�س  اقرتاحا  ال�سحايا  اأهاىل  قدم  حديثا. وفى اجلل�سة 

للنظر فى كل حالة ذكرت فى امللف على حدة. ومن ثم �رصع الوزير فى تكليف رئي�س ديوانه 

مبهمة �سياغة م�رصوع قانون، ين�سئ “جلنة خا�سة” ل�رصف التعوي�سات اإىل اأهاىل املختفني. 

برنامج  من  بها  عملوا  بل  الإن�سان،  حقوق  منظمات  ول  الأهاىل  ل  ذلك  فى  ي�ست�رص  ومل 

تليفزيونى. وبعد مقابلة رئي�س ديوان الوزير ح�سلت اأ�رص ال�سحايا على ثالثة تنازلت مهمة. 

اأول: ح�سلوا على �سمان اأن اللجنة �ستقر قائمة املختفني املوجودة بامللف. ثانيا: وافقت احلكومة 

على و�سع اآلية ل�سم اأ�سماء جديدة. وثالثا: وافقت احلكومة على �سم ممثل عن اأهاىل ال�سحايا 

اإىل اللجنة. وبعد ذلك بفرتة وجيزة، وفى ظل قواعد الإجراءات امل�ستعجلة والتى تقريبا متنع 

اإقرار  مت  الكوجنر�س.  فى  للت�سويت  القانون  م�رصوع  احلكومة  طرحت  والتعديل،  النقا�س 

امل�رصوع ووقع عليه الرئي�س كاردو�سو فى 4 دي�سمرب1995.

وكان القانون 9٬140 لعام 1995 له ثالثة اأهداف �رصيحة، هى:

العرتاف الر�سمى مبوت املختفني، وهو ل يعنى بال�سبط الإقرار مب�سئولية الدولة عن ( 1

موتهم، ناهيك عن تقدمي العتذار.

�رصف تعوي�سات مادية لأ�رص ال�سحايا.( 2

امل�ساعدة فى العثور على بقايا اأج�ساد املختفني.( 3

اأ�سماء حواها امللف  مت حتقيق الهدف الأول جزئيا، بالقانون ذاته، من خالل �سم قائمة 

كملحق بالقانون )83(. وفيما يتعلق بهم ن�س القانون على اأنه “يقر بوفاة الأ�سخا�س املذكورين 

فى امللحق رقم 1 من هذا القانون، لكل الأغرا�س القانونية، لنخراطهم اأو الظن بانخراطهم 
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وللقب�س   ،1979 اأغ�سط�س   15 وحتى  �سبتمرب1961   2 من  الفرتة  فى  �سيا�سية  ن�ساطات  فى 

عليهم على يد موظفني عموميني نتيجة لذلك، نظرا لختفائهم منذئذ ولعدم توافر اأي معلومات 

عنهم” )84(. وهكذا مت الإقرار باختفاء 132 �سخ�سا ذكروا بالقائمة ب�سورة مبا�رصة وا�ستحقت 

اأ�رصهم امل�ساعدات مبقت�سى القانون دومنا احلاجة اإىل النظر فى اأى اأمر اآخر.

وفيما يتعلق بو�سع اآلية ل�سم اأ�سماء جديدة اإىل امللف، فاإن ن�س القانون ذاته يك�سف كامل 

نطاق مهمة اللجنة )وحدودها اأي�سا( “

“تن�ساأ جلنة خا�سة يكون لها، فيما يخ�س الو�سع ال�سيا�سى املذكور فى املادة )1( وبالتما�سى 
مع هذه املادة، ال�سالحيات التاىل ذكرها:

اأول: اأن ت�رصع فى الإقرار بالأ�سخا�س املختفني والذين مل ياأت ذكرهم فى امللحق رقم )1( 

من القانون احلاىل، والذين ق�سوا نحبهم لأ�سباب غري طبيعية فى مقار ال�رصطة اأو ما �سابهها، 

لنخراطهم اأو لتهامهم بالنخراط فى ن�ساطات �سيا�سية فى الفرتة من 2 �سبتمرب 1961 وحتى 

15 اأغ�سط�س 1979.

ثانيا: اأن ت�سعى جهدها لتحديد مكان جثث الأ�سخا�س املختفني اإن كان هناك ما يدل على 

موقعها املحتمل.

ثالثا: اأن تقدم امل�سورة فيما يتعلق بطلبات التعوي�س التى يقدمها الأ�سخا�س املذكورون فى 

املادة )10( من هذا القانون” )85(.

الغتيالت  من  �سيقة  وفئة  الختفاءات،  اأ�رصار  جلرب  جاء  القانون  هذا  اأن  جند  وهكذا 

اإليها لحقا.  وهى نقطة �سنعود  “مقار ال�رصطة وما �سابهها”،  اأى تلك الواقعة فى  ال�سيا�سية، 

والفرتة الزمنية التى ين�س عليها القانون، اأى من 2 �سبتمرب 1961 اإىل 15 اأغ�سط�س 1979، 

التى  اأهمل حوادث الختفاء والغتيال  القانون  اأن  الوا�سح  العام. ومن  العفو  توافق قانون 

وقعت بعد ذلك التاريخ.

ومن حيث البنية التنظيمية، ت�سكلت اللجنة اخلا�سة التابعة لوزارة العدل من �سبعة مفو�سني 

)ل يح�سلون على مقابل مادى( يعينهم رئي�س اجلمهورية. وق�سى القانون باأن يختار اأربعة 

منهم من الفئات التالية:

اأ( اأع�ساء جلنة حقوق الإن�سان التابعة ملجل�س النواب.

ب( اأقارب ال�سحايا.

بابلو دى جريف



رواق عربي

112

العدد 59/58

حـ( وكالء النيابة الفيدراليون.

د( اأفراد القوات امل�سلحة.

ويعاون املفو�سني ال�سبعة طاقم من املوظفني يتكون من �سكرتري تنفيذى، واثنني من كبار 

امل�ساعدين، وموظف من وزارة العدل، و�سكرتري ومتدربني اثنني.

وخولت اللجنة �سالحية طلب الدعم والأدلة )مبا فيها تقارير الطب ال�رصعى( و�سهادات 

اجللب  اأوامر  اإ�سدار  �سالحية  تعط  مل  الأخرى،ولكنها  الدولة  موؤ�س�سات  من  اخلرباء 

والإح�سار، وعليه كانت طلباتها غري ملزمة، وفى الواقع كان التعاون وامل�ساركة فى الأدلة 

�سري  عن  �سنوية  ربع  تقارير  باإ�سدار  اللجنة  وكلفت  اجلي�س.  جانب  من  خا�سة  جدا  هزيال 

نهائيا  القانون حدا زمنيا  ي�سع  بعده. ومل  تنحل  ثم  اأعمالها  نهاية  عملها، وتقرير ختامى فى 

لنتهاء اللجنة من مهمتها.

وعلى ال�سعيد الإجرائى اأعطى القانون الأهاىل فرتة 120 يوما من تاريخ �سدوره للتقدم 

وثائق  اأي  اأو  اخلرباء  اأو  الناجني  �سهادة  ذلك  فى  مبا  الإثبات  اأدلة  وتقدمي  امل�ساعدات  بطلب 

عرثوا عليها فى بحثهم. وبعد ذلك توزع احلالت على املفو�سني بحيث يعمل كل منهم كمقرر 

يجهز ويحلل كل املعلومات ذات ال�سلة بالق�سايا املحالة اإليه، ثم يعر�س كل حالة على اللجنة 

الت�سويت على معظم  اأغلبية الأ�سوات. ومت  التعوي�س موافقة  ويقدم تو�سياته. ويلزم ملنح 

كانت  واإن   .)86( الآراء  باإجماع  فى معظمها  القرار  اتخذ  الواقع  الفور، وفى  احلالت على 

هناك �سكوك يقوم مفو�س اآخر مبراجعة الوثائق وتوؤجل احلالة. ويجوز للمتقدمني بالطلبات 

اأن يطالبوا باإعادة فتح احلالة اإذا توفر لديهم اأدلة جديدة.

التى  امل�ساعدات  ما فر�سة احل�سول على  اأى مبعنى  قبول حالت جديدة،  وبالطبع كان 

اأو ما �سابهها الواردة فى 1 )ب(.  “مقار ال�رصطة  قدمها القانون، يتوقف على تف�سري �سيغة 

تف�سري مكانى  اأكرثها ت�سييقا  اأولها وهو  اللجنة،  نف�سها على  تف�سريات طرحت  ثالثة  وهناك” 

يق�سى باأن منح امل�ساعدات ل تقدم اإل فى حالة املوت اأو الختفاء فى اأعقاب احلب�س فى اأق�سام 

ال�رصطة اأو مقار اجلي�س اأو من�ساآت متلكها اأو تديرها قوات الأمن. وكان هناك تف�سري اأو�سع 

فى  مات  قد  ال�سحية  فيها  يكون  التى  احلالت  فى  اأي�سا  يجوز  امل�ساعدات  منح  باأن  يق�سى 

احلب�س، واإن مل يكن قد مت توقيفه. وهذا التف�سري ميد امل�ساعدات لت�سمل اأ�رص من قتلوا عندما مل 

يكن بو�سعهم املقاومة، مبا ي�سمل من اأعدموا بعد اأن كانوا قد جرحوا اأثناء القتال. اأما اأو�سع 

التف�سريات، وهو ما كان يطرحه ممثل اأهاىل ال�سحايا، فكان يتطلب تقدمي امل�ساعدات تعوي�سا 
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عن الوفاة الناجمة عن اأى ا�ستخدام غري �رصعى للقوة من جانب موظفى الدولة حيثما يكون 

قد وقع. ول ي�سمل هذا التف�سري املقاتلني الذين مت اإعدامهم فح�سب، بل اأي�سا من قتلوا اأثناء قمع 

امل�سريات بل ومن انتهى بهم احلال اإىل النتحار بعد تعذيبهم فى ال�سجن.

وفى النهاية قررت اللجنة اإقرار التف�سريين الأولني، وعلى هذا الأ�سا�س نظرت فى 234 

حالة منحت امل�ساعدات فى 148 منها ورف�ست 68. وبعد اإ�سافة املئة والثنتني والثالثني حالة 

املذكورة فى امللف وامل�سافة ملحقا اإىل القانون والتى اأقرت ب�سورة تلقائية، تكون 280 حالة 

قد تلقت تعوي�سات من بني 366 حالة )87(.

اأما بالن�سبة للتعوي�سات املقدمة وفقا للقانون، فكانت كالتاىل: 2000  ريال برازيلى عن كل 

�سنة فقدت من احلياة بح�ساب الفرق بني �سن الوفاة والعمر املتوقع لل�سخ�س العادى من نف�س 

ال�سن واجلن�س. وكان هذا يوازى 3000 دولر اأمريكى؛ اأي �سبعًة وثالثني مرة ون�سف احلد 

الت�رصيع فى 1995، ونحو 1250 دولرا  الربازيل فى وقت �سدور  فى  للرواتب  الأدنى 

اأمريكيا اأو 16 �سعفا للحد الأدنى للرواتب فى مايو 2002. غري اأن القانون ق�سى باأل تقل 

اأية مدفوعات عن 100000 ريال برازيلى اأى نحو 100000 دولر اأمريكى. وكان اأكرب 

قدر قررته اللجنة 138٬000 ريال )149999 دولر تقريبا(. وكانت املدفوعات تقدم ح�سة 

واحدة وغري خا�سعة لل�رصائب. و�رصفت معظم املدفوعات فى الفرتة بني 1996 و1997. 

اإىل 2002  الفرتة من 1996  قد مت فى كل احلالت. وفى  الدفع  وبحلول عام 2002 كان 

�رصفت اللجنة 33456284٬47 ريال كتعوي�سات، وهو ما قيمته 30 مليون ون�سف املليون 

دولر اأمريكى.

مل ين�س القانون على وجود تعار�س بني التقدم لطلب امل�ساعدات ورفع الدعاوى املدنية. 

وينطبق هذا على احلالت التالية وال�سابقة للقانون. فرفع دعوى مدنية، اأو حتى ك�سب ق�سية 

تعوي�سات، مل مينع من التقدم بطلب للح�سول على املخ�س�سات التى قررها القانون، بل اإن 

واحدة من املفو�سني، وهى اأرملة اأحد املختفني، كانت لها ق�سية تنظر اأمام الق�ساء فى حني 

كانت ع�سوًا فى اللجنة. وباملثل فاإن احل�سول على امل�ساعدات وفقا للقانون مل مينع امل�ستفيدين 

ما  الواقع  فى  وهذا  الدولة.  �سد  الق�سايا  رفع  فيها  مبا  امل�ستقبل،  فى  مدنية  دعوى  رفع  من 

القانون رقم 9٬140 مل ين�س ب�سورة وا�سحة على  حدث وق�ست املحاكم فى ق�سيتني باأن 

املادى، وعليه  بالتعوي�س  فقط  تتعلق  القانون  قررها  التى  التعوي�سات  واأن  الدولة  م�سئولية 

�رصعت املحكمة فى منح تعوي�س اأدبى قدره 225000 ريال. بيد اأن حماكم اأخرى حكمت 
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فى ق�سيتني اأخريني على الأقل باقتطاع قدر امل�ساعدات التى ح�سل عليها املنتفعون وفقا للقانون 

اأنها حكمت فى الوقت نف�سه ب�رصف تعوي�س  رقم 9٬140 من مبلغ التعوي�س املادى، غري 

قررها  التى  تلك  كثريا من  اأكرب  املحاكم  منحتها  التى  التعوي�سات  اأدبى. وبوجه عام جاءت 

القانون.

مالحظات:

ظل القانون رقم 9٬140 واللجنة التى اأن�ساأها حمل العديد من النتقادات، تعلق الكثري منها 

بالف�سل فى حتديد مكان بقايا اأج�ساد من اختفوا. وهناك انتقادات رئي�سية اأربعة توجه جلهود 

التعوي�س التى قررها القانون، هى:

النتهاكات  اأ�سكال  تغطى  ل  اأنها  مبعنى  فقط  لي�س  خملة  ب�سورة  النطاق  حمدودة  اأنها  اأ( 

التى تغطيها برامج التعوي�سات فى اأماكن اأخرى، بل لأنها حتى ل تغطى كل اأ�سكال العنف 

املف�سى اإىل املوت. وعلى الرغم من اأن التف�سري غري احلرفى للقانون �سمح فى بع�س احلالت 

يبقى  القانون  فاإن  الختفاء،  اإىل حالت  بالإ�سافة  املوت  اإىل  املف�سى  العنف  بالتعوي�س عن 

قانونا هدفه الأ�سا�سى هو التعوي�س عن حالت الختفاء. وعليه ي�ستبعد حالت من ماتوا اأثناء 

القتال اأو فى امل�سريات اأو حيثما ل ميكن اإثبات اأنهم مل يكونوا حمتجزين من قبل الدولة. كما 

ت�ستبعد اأي�سا �سحايا املتمردين، وهى فئة من ال�سحايا مل تتلق اأى نوع من التعوي�س.

قبول  لأغرا�س  القانون  يحدها  التى  الزمنية  الفرتة  حول  اأي�سا  النتقادات  وجهت  ب( 

النظر فى م�رصوع قانون )رقم 4٬908 لعام  احلالت والتى تنتهى فى 1979. وحاليا يتم 

2001( مبد هذه الفرتة حتى 5 اأكتوبر1988، وهو يوم اإ�سدار الد�ستور اجلديد.

ج( وباملثل يطرح املنتقدون اأن فرتة املئة والع�رصين يوما التى يحددها القانون لتقدم الأ�رص 

الوعى  لن�رص  الر�سمية  اجلهود  غياب  اإىل  بالنظر  الأخ�س  وعلى  كافية،  غري  فرتة  بطلباتهم 

بالقانون. وم�رصوع القانون رقم 4٬908 يطرح مدة 120 يوما جديدة للتقدمي.

د( طرحت اأ�رص بع�س فئات ال�سحايا اأن القانون ي�سع عبء الإثبات على كاهلهم للتدليل 

ملحق  فى  اأ�سماوؤهم  اأتت  من  حال  لي�س  هذا  اأن  الوا�سح  ومن  التعوي�س.  ا�ستحقاقهم  على 

العمل  فى  النخراط  على  الدليل  فيها  يقوم  التى  احلالت  فى  فقط  جزئيا  وينطبق  القانون، 

ال�سيا�سى ووقوع التوقيف، على الرغم من اأن العائالت كان ل يزال عليها تقدمي الدليل على 
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وفاتهم.  ب�ساأن  ر�سمية”  “ق�سة  الدولة  لدى  كان  من  حالة  هذه  كانت  ولكن  كليهما.  الثنني 

فبالن�سبة لهوؤلء كان على عائالتهم اإقامة الدليل على اأن ال�سحية قد مت اإعدامه، وعلى الرغم 

من اأنهم جنحوا فى ذلك فى العديد من احلالت، فغاية الأمر هو اأن عبء الإثبات وقع عليهم 

ل على الدولة.

على اجلانب الآخر لعب القانون دورا فى ك�سف احلقيقة مل يكن متوقعا. وجزء من الأهمية 

لأ�سغر  يكون  احلقيقة  لك�سف  ر�سمى  جهد  اأى  عنها  غاب  دولة  فى  اأنه  اأى  ال�سياق،  يخ�س 

حماولة “اأثر هام�سى” �سخم. ولكن لي�س هذا كل ما فى الأمر. اإن كون اللجنة فى نهاية الأمر 

اأ�سبحت اأكرث من جمرد اآلية لتوزيع املعونات على قائمة من املنتفعني معدة �سلفا، ونظرها فى 

العديد من احلالت ب�سورة فردية، وقيامها بنق�س اأ�سباب الوفاة املعلنة من قبل، و�رصوعها 

فى منح التعوي�سات، كل هذا كان يعنى على الأقل بالن�سبة لأهاىل ال�سحايا وحتى دون اأى 

اعتذار ر�سمى اأو حتمل �رصيح للم�سئولية )فقد غاب الثنان( نوعا من الإقرار بالت�سليل والظلم 

الواقعني فيما �سبق. ففى اإطار اأن الدولة ككل م�ست اإىل الأمام دون التفات، ولوقت طويل، 

ال�سابق، ول جمال فيه لكثري من  التاأييد مل�ساءلة مرتكبى النتهاكات فى  فيه  ينعدم  فى �سياق 

الذين  التى حتققها عائالت ال�سحايا  الفردية  اأن نعترب تلك النت�سارات  امل�سارحة، ل ميكننا 

�سدقوا اأخريا فى قولهم اإن اأبناءهم اأعدموا، اأنها اأمر هني على الإطالق.

)2(

املجموعة التالية من الت�سنيفات ت�سمح باإجراء مقارنة منهجية وتبويب جلهود التعوي�سات.

الكلى  للعدد  وفقا  ينق�س  اأو  يزيد  نطاق  التعوي�سات  جلهود  يكون  اأن  ميكن  النطاق:  اأ( 

للمنتفعني منها. وبا�ستخدام هذا معيارا للتبويب وبق�رص احلديث على من تلقوا تعوي�سات مالية 

عن فقدان احلياة يكون للحالت اخلم�س املذكورة فى هذه الدرا�سة الرتتيب التاىل )88(:

اأملانيا: مئات الألوف )89(.

تعوي�ص الأمريكيني من اأ�صل يابانى: اأكرث من 82000.

الأرجنتني: اأكرث من 13455 منتفعا )90(.

ت�صيلى: ما يقرب من 6000 منتفع )91(.

الربازيل: 280 منتفعا.
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ومن الوا�سح اأنه من هذا املنظور لي�س هناك قيمة لت�ساع نطاق الربنامج فى ذاته، فكون 

ات�ساع  عظم  مدى  على  بب�ساطة  يدل  قد  غريه  عن  النا�س  من  اأكرب  عددا  يعو�س  ما  برنامج 

جماعة املنتفعني املحتملني. وهنا يتعني علينا اأن نفرق بني نطاق برنامج ما واكتمال غطائه.

نطاق  كامل  تغطية  على  متامه،  فى  الربنامج،  قدرة  اإىل  هذا  ي�سري  الغطاء:  اكتمال  ب( 

املنتفعني املحتملني. ول يوجد برنامج يفى بهذا املعيار ب�سورة كاملة، ول يرجع هذا فقط اإىل 

لربنامج  “املحتملني”  املنتفعني  الكامل جلماعة  النطاق  ي�سكله  بتحديد ما  التى حتف  ال�سعوبات 

تعوي�سات ما من حيث املبداأ. ففى نهاية الأمر مهما يكن هناك اإجماع فى القانون الدوىل حول 

تت�سلب  مل  اللتزام  هذا  حدود  وتظل  الت�سكيل،  مرحلة  فى  الإجماع  هذا  يظل  التعوي�سات، 

بعد. فعلى �سبيل املثال يبدو اأن هناك اإجماعا يت�سكل فى القانون الدوىل حول اللتزام بتقدمي 

تعوي�سات عن حوادث الختفاء واملوت. غري اأن الإجماع اأقل، اأو حتى ل يوجد اإجماع على 

الإطالق، حول ما اإذا كان اللتزام ميتد لي�سمل الت�رصيد. والو�سع فى املمار�سة اأكرث تعقيدا. 

الدوىل  القانون  اإجماع  بالفعل عن متثيل  القائمة  التعوي�سات  برامج  تق�رص  املثال  �سبيل  فعلى 

حول اللتزام بتعوي�س حالت التعذيب. 

اأعم، فامل�ساكل العملية التى حتد من ات�ساع نطاق الربامج بحيث ينتهى بها احلال  وبوجه 

لأن تكون عاجزة عن خدمة كل من مت اإقرارهم بالفعل كمنتفعني حمتملني يجب اإ�سافتها اإىل 

امل�ساكل املفاهيمية واملبدئية املذكورة من قبل، وهى توؤدى اإىل تقلي�س احتمال خدمة الربنامج 

لكل املنتفعني املحتملني منه. وب�رصف النظر عن ذلك هناك اأنواع خمتلفة من ال�ستبعاد الوا�سح 

والتى توؤثر �سلبا على اكتمال غطاء جهود التعوي�سات. 

فاإن  النا�س  من  خمتلفة  جمموعات  �سد  العنف  من  حمددة  �سور  فيه  ارتكبت  �سياق  وفى 

ا�ستبعاد بع�س اأ�سواأ اأنواع العنف اأو بع�س املجموعات امل�ستهدفة من التعوي�سات يقل�س تلقائيا 

التى متنح  الربامج  التعذيب من  ل�سحايا  ت�سيلى  ا�ستبعاد  وي�سكل  الربنامج.  اكتمال غطاء  من 

الوجه  على  غطائه  اإكمال  عن  التعوي�سات  برنامج  عجز  على  �سيئا  مثال  مادية  تعوي�سات 

ال�سحيح.

املحددة  بالأنواع  ويت�سل  الأخري،  املعيار  عن  مبنف�سل  لي�س  معيار  وهو  ال�صمولية:  ج( 

للحالت  يكون  املعيار  هذا  وبا�ستخدام  ملعاجلتها.  ي�سعى  التى  الأ�رصار  اأو  املرتكبة  للجرائم 

لتعوي�س  فقط  �سعت  التى  الربازيل  التاىل:  الت�ساعدى  الرتتيب  للدرا�سة  اخلا�سعة  اخلم�س 

حالت الختفاء )92(، والوليات املتحدة فى حالة الأمريكيني من اأ�سل يابانى والتى عو�ست 

جهود التعوي�ضات من املنظور الدويل



117

العدد 59/58رواق عربي

عن “الحتجاز” دومنا متييز، وتقع هاتان الدولتان فى اأ�سفل الدرج. وفى الدرجة الأعلى 

تاأتى الأرجنتني بقوانينها التى غطت الحتجاز دون وجه حق )عالوة على املوت اأو الإ�سابة 

التعوي�س  اإىل  �سعت  ت�سيلى والتى  تاأتى جهود  ثم  اأثناء احلب�س( وحوادث الختفاء.  اجل�سيمة 

العمل لأ�سباب �سيا�سية، وال�ستبعاد من برامج الإ�سالح  عن املوت والختفاء والف�سل عن 

الزراعى، وقدمت برامج رعاية �سحية ملعاجلة بع�س عواقب تلك اجلرائم، والحتجاز دون 

وجه حق، والنفى ال�سيا�سى والتعذيب، وهى جهود اأكرث �سمولية فى تغطيتها لالأنواع املختلفة 

من اجلرائم. واأخريا تاأتى الت�سنيفات الوا�سعة املعمول بها فى قوانني التعوي�س الأملانية، وهى:

ال�رصر الواقع على احلياة اأو اجل�سد اأو ال�سحة.( 1

ال�رص الواقع على احلرية.( 2

ال�رصر الواقع على املمتلكات والأ�سول.( 3

ال�رصر الواقع على املهنة والتقدم القت�سادى.( 4

وهذه الت�سنيفات جتعل اأملانيا النموذج الأكرث �سمول فى البلدان املذكورة. وال�سمولية فى 

كل الأحوال �سمة مرغوب فيها فى برامج التعوي�س. فمن الأف�سل، من الناحيتني الأخالقية 

والعملية، تعوي�س اأكرب عدد ممكن من فئات اجلرائم )93(.

د- التعقيد: فى حني اأن ال�سمولية ترتبط باأنواع اجلرائم التى ت�سعى التعوي�سات اإىل رفع 

�سب  من  فبدل  وعليه  امل�سعى.  هذا  ي�سلكها  التى  بالطرق  التعقيد  يرتبط  �سببته،  التى  ال�سيم 

التعقيد يقي�س طبيعة ردود الأفعال ذاتها. ويكون  فاإن معيار  العوامل احلافزة  الهتمام على 

برنامج التعوي�سات اأكرث تعقيدا اإذا وزع املخ�س�سات لعدد اأكرب من الت�سنيفات املحددة وبعدد 

اأكرب من طرق التوزيع مقارنة بالربامج الأخرى. وعليه فعلى اأحد طرفى الطيف جند الربامج 

الب�سيطة التى توزع مثال الأموال فقط وعلى دفعة واحدة كما هو احلال فى الأرجنتني )94(. 

اأما تقدمي املال والعتذار )مثل تعوي�سات الوليات املتحدة لالأمريكيني من اأ�سل يابانى(، اأو 

املال وبع�س اإجراءات الك�سف عن احلقيقة )كما انتهى اإليه احلال بالربنامج الربازيلى(، فهى 

توؤدى اإىل زيادة فى التعقيد. اأما التعوي�س املاىل وتوفري الرعاية ال�سحية وامل�ساعدات التعليمية 

اأملانيا وت�سيلى، فتزيد  وقرو�س ال�ستثمار واإ�سالح الرواتب واملعا�سات، كما هو احلال فى 

اأ�سياء ل ت�سرتى  التعوي�س. وبوجه عام ونظرا لأن هناك  اأكرب من تعقيد جهود  اإىل درجة 

باملال فالتعقيد ياأتى معه باإمكانية املرونة فى توجيه املعونات بحيث ت�ستجيب لحتياجات ال�سحايا 
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ب�سورة اأف�سل. وعليه فاإذا تعادلت كل اجلوانب فاإن التعقيد يكون �سمة مرغوبا فيها. ولكن 

حيث اإن اجلوانب لن تتعادل فى معظم الأحوال، فاإن هناك بع�س النفقات لزيادة التعقيد قد 

جتعله غري مرغوب فيه بعد نقطة حمددة.

اأ�سميه  ما  التعوي�سات  لربامج  يكون  اأن  يجب  املثلى  احلالة  فى  الت�صاق:  اأو  التكامل  هـ( 

التكامل اأو الت�ساق، وميكن حتليل ذلك على م�ستويني، الداخلى واخلارجى.

فالت�ساق الداخلى يتعلق بالعالقة بني الأنواع املختلفة من املعونات التى يوزعها برنامج 

قد  وهذه  املعونات.  من  واحد  نوع  من  اأكرث  تقدم  التعوي�سات  برامج  معظم  التعوي�سات. 

ت�سمل تعوي�سات رمزية بالإ�سافة اإىل املادية ينطوى كل منهما على اإجراءات خمتلفة وتوزع 

اإما فرديا اأو جماعيا. وهكذا ميكننا القول اإن تعوي�سات الوليات املتحدة اإىل الأمريكيني من 

اأ�سل يابانى، والتى �سملت العتذار عالوة على �سيك التعوي�سات، هى اأكرث ات�ساقا داخليا من 

الربنامج الربازيلى الذى مل يتعد �رصف الأموال دون الإقرار الر�سمى بامل�سئولية، والذى ما 

لعب دورا فى عملية امل�سارحة اإل عر�سا ل كهدف اأ�سيل له.

ارتباطا  التعوي�سات بحيث ترتبط  والت�ساق اخلارجى يعرب عن �رصورة ت�سميم جهود 

املوؤ�س�سى  العدالة اجلنائية، وامل�سارحة، والإ�سالح  الأخرى، مثل  النتقالية  بالآليات  وثيقا 

احتمال  من  العالقة  هذه  وتزيد  واحد.  اآن  فى  ومفاهيمية  عملية  الأقل. وهى �رصورة  على 

منها  ت�سوب كال  التى  الق�سور  اأوجه  النظر عن  الآليات جناحا )ب�رصف  تلك  اعتبار كل من 

حتما( واحتمال اأن تلبى اجلهود النتقالية بوجه عام توقعات املواطنني، وهو الأهم. والأكرث 

اآليات  التكامل بني  باأن هذه ال�رصورة تنبع من عالقات  العملية ميكن الطرح  امليزة  من هذه 

العدالة النتقالية املختلفة. 

ول ي�سعنا هنا اإل العر�س الوجيز لهذا الطرح. فعلى �سبيل املثال، فاإن امل�سارحة فى غياب 

اأى جهود تعوي�سية ميكن اعتبارها من قبل ال�سحايا كالما اأجوف. بل ل يقت�رص الأمر على 

ذلك، فالعالقة تقوم فى الجتاه الآخر اأي�سا، فجهود التعوي�س دون م�سارحة ميكن اأن تعترب 

الدولة ل�رصاء �سمتهم واإذعانهم هم واأ�رصهم. وميكن مالحظة  املنتفعني حماولة من  قبل  من 

تلك العالقة الوثيقة وثنائية الجتاه نف�سها بني التعوي�سات والإ�سالح املوؤ�س�سى، حيث لن يفهم 

النا�س على الإطالق الإ�سالح الدميقراطى اإن مل ي�سحبه ال�سعى اإىل رد اعتبار املواطنني الذين 

وقعوا �سحية للظلم. وعلى املنوال نف�سه فاإن املعونات التعوي�سية فى غياب اإ�سالح يقلل من 

اإمكانية تكرار العنف ما هى اإل مدفوعات حتيط بنفعها؛ وبالتاىل م�رصوعيتها ظالل من ال�سك. 
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الثنائية الجتاه. وبهذا  الوثيقة  العالقة  العدالة اجلنائية والتعوي�سات بذات  واأخريا ترتبط 

املعنى، ومن منظور ال�سحايا، وبالأخ�س بعدما متر حلظة الر�سا العابرة الناجمة عن عقاب 

اجلناة، فاإن اإدانة ب�سعة جناة دون اأى جمهود فعال لرفع ال�رصر عن ال�سحايا ب�سورة اإيجابية 

ميكن اأن يراه ال�سحايا حم�س انتقام ل مغزى له. والتعوي�سات دون اأى جهد لتحقيق العدالة 

اجلنائية قد تبدو لهم حم�س دية تدفع. )وهذه العالقات املركبة ل تقوم فقط بني التعوي�سات 

ميكننا  اأننا  اأى  جميعا.  بينها  بالأحرى  ولكن  النتقالية،  للعدالة  الأخرى  العنا�رص  من  وكل 

اأن نقدم اأطروحات موازية لو�سف العالقة بني العدالة اجلنائية وامل�سارحة وبني اأى منهما 

والإ�سالح املوؤ�س�سى(.

ومن نافلة القول اإن حتقيق التما�سك الداخلى واخلارجى اأ�سهل فى حالة و�سع التعوي�سات 

فى هيئة برنامج، واإذا كان هذا الربنامج جزءا من �سيا�سة للعدالة النتقالية. ولأنه نادرا ما 

“برامج”  ل  “جهود”  بلفظة  هنا  امل�ستعر�سة  احلالت  اإىل  اأ�رصت  فقد  كذلك،  الو�سع  يكون 

تعوي�س. وبالرغم من اأن حالتى الأرجنتني وت�سيلى تطورتا متقاربني فى توقيتهما من اآليات 

مل  فاإنه  للتحالف،  ال�سيا�سى  الربنامج  من  كجزء  تطورت  ت�سيلى  حالة  واأن  اأخرى،  انتقالية 

يحدث فى اأى من احلالت امل�ستعر�سة اأن �سممت على اأ�سا�س برناجمى )ل باملعنى الداخلى، 

توفيق  اأى  اخلارجى،  باملعنى  ول  منهجى،  ب�سكل  املختلفة  للجرائم  التعوي�سات  توفيق  اأى 

برنامج التعوي�سات مع ال�سيا�سات الق�سائية و�سيا�سات امل�سارحة والإ�سالح املوؤ�س�سى(.

اأن  ين�س على  الربنامج  كان  اإذا  ما  اإىل  التعوي�سات  برنامج  بنهائية  ون�سري  النهائية:  و( 

تلقى املعونات يو�سد الأبواب الأخرى للتعوي�س املدنى اأم ل. فلي�ست كل جهود التعوي�سات 

والوليات  اأملانيا  حالتى  اأن  امل�ستعر�سة جند  احلالت  بني  فمن  وبالتحديد  املعنى.  بهذا  نهائية 

املتحدة واأحد قوانني الأرجنتني نهائية، اأما الربازيل وت�سيلى فهما غري نهائيتني. ومن ال�سعب 

حتديد ما اإذا كان من املرغوب فيه اأن تكون برامج التعوي�سات نهائية على امل�ستوى املجرد. 

اإىل الق�ساء قد �سد فى وجه املواطنني. ومن جانب  اأن باب اللجوء  النهائية  فمن جانب تعنى 

اآخر اإذا قامت احلكومة بجهود ح�سنة النية لإن�ساء نظام اإدارى يي�رص على املواطنني احل�سول 

املدنية ل يثري  الدعاوى  للمواطنني برفع  ال�سماح  فاإن  املعونات، لأ�سباب �سبق ذكرها،  على 

فقط خطر احل�سول على التعوي�س مرتني عن ال�رصر نف�سه بل الأ�سواأ اأن يثري خطر زعزعة 

ا�ستقرار برنامج التعوي�سات باأجمعه. وهذا اأمر حمتمل احلدوث لأن التعوي�سات املمنوحة من 

املحكمة عادة ما تكون اأكرب من التعوي�سات التى يقدمها برنامج �سخم، وهو ما ميكن اأن يغري 

يقدمها  التى  امل�ساعدات  اإىل �سعور عام بخيبة الأمل جتاه  التوقعات تغيريا كبريا؛ وبذا يوؤدى 
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الربنامج. وعالوة على ذلك قد يحدث ذلك التغيري فى التوقعات بناء على حالت قد ل تكون 

ممثلة لعموم ال�سحايا )95(.

املخ�س�سات )من  بقدر  املتعلقة  التعوي�سات  برامج  �سمة  )96(: هذه  التعوي�صات  �صخاء  ز- 

القيمة  لقيا�س  اأنه ل توجد و�سيلة م�سمونة متاما  الذكر  )97(. وغنى عن  الفرد(  املنتفع  منظور 

املطلقة للمخ�س�سات، ولن نك�سب اإل تعقيد الأمر اإذا ما حاولنا اإجراء حتليل مقارن بني البلدان 

ملعرفة قيمتها الن�سبية. ومع ذلك فبالتجريد من التعقيدات الأخرى يت�سح اأننا اإذا قارنا بب�ساطة 

اخلم�س  احلالت  فى  ال�سحايا  اإىل  مبا�رصة  امل�رصوفة  املادية  للمخ�س�سات  الدولرية  القيمة 

امل�ستعر�سة هنا يكون ترتيبها الت�ساعدى من حيث �سخاء التعوي�سات ب�سورة تقريبية كالآتى: 

اأملانيا، الربازيل، الأجنتني )98(. وكما يو�سح هذا الرتتيب ل  الوليات الأمريكية، ت�سيلى، 

يعترب ال�سخاء فى ذاته معيارا لنجاح التعوي�س. فبمعظم املعايري تعد تعوي�سات الوليات املتحدة 

لالأمريكيني من اأ�سل يابانى اأكرث جناحا من جهود التعوي�س الأرجنتينية.

)3(

اإن ال�سوؤال عما يوؤدى اإىل جناح اأو ف�سل برنامج تعوي�سات هو اإىل حد كبري �سوؤال معيارى، 

لأن الأمر ل يتعلق فقط بتلبية التوقعات الفعلية للمواطنني بل تلبية توقعاتهم امل�رصوعة، وهو 

مال ينف�سل عن الوفاء مبعايري العدالة.

اإن اأعم اأهداف اأى برنامج للتعوي�سات اإذن هو اإن�ساف ال�سحايا. غري اأن ال�سوؤال احلا�سم 

اإل ال�ستعرا�س املوجز  هو: ما هى مقت�سيات العدالة فى م�ساألة التعوي�سات ؟ ول ي�سعنا هنا 

لطرح عر�سناه بالتف�سيل فى جمال اآخر)99(. فى حالة معزولة لنتهاك حقوق الإن�سان يكون 

رد احلق كامال )Restitutio in Integrum( هدفا اأمثل ل ت�سوبه �سائبة. ويتكون رد احلق 

كامال من اإعادة الو�سع اإىل ما كان عليه اأو التعوي�س مبا يتنا�سب وال�رصر. ولكن كما راأينا 

معيار  باعتباره  الكامل  فتئ يطرح رد احلق  ما  الدولة  القانون  اأن  الرغم من  فعلى  قبل  من 

العدالة فى التعوي�س، فال يوجد على الإطالق برنامج �سعى اإىل الوفاء بهذا املعيار. والأ�سباب 

وراء ذلك معقدة غري اأن منها الندرة احلقيقية للموارد والتى جتعل من غري املمكن تلبية مطالب 

اهتمام  تقت�سى  للعدالة  والتى  الأخرى  املجتمع  قطاعات  حاجات  نف�سه  الوقت  وفى  ال�سحايا 

الدولة.

وفى هذه احلالة ل ميكن للدولة اأن تتجاهل مطالب ال�سحايا مكتفية بحجة اأنه ل يوجد موارد 
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كافية لتغطية النفقات. وهذا يعترب مبثابة الإقرار باأن الدولة فى و�سع ل ي�سمح لها باإقامة نظام 

عادل. ومع ذلك فاأنا اأظن اأنه من املهم اأن ن�سع فى اعتبارنا اأن رد احلق كامال قد يكون هدفا 

القليل من الهدى، بل قد  اأمثل للعدالة التعوي�سية فى احلالت الفردية، ولكنه ل يقدم �سوى 

يكون حتى م�سلال، فى حالة النتهاكات الوا�سعة النطاق واملرتكبة ب�سورة منهجية. وا�ستجابة 

لهذه احلالة الأخرية فاإن م�سئولية الدولة تتوقف على ت�سميم برنامج للتعوي�سات ميكن القول 

عنه اإنه يلبى مقت�سيات العدالة، حتى واإن كانت امل�ساعدات التى يقدمها لي�ست كتلك التى متنحها 

املحاكم التى تنظر فى ق�سايا ل تتكرر كثريا اأو تكون على الأقل حالت معزولة، ولكن عالم 

تنطوى “تلبية مقت�سيات العدالة؟” )100(

قبل اأن نحاول و�سع اإجابة ب�سورة اأولية، هناك تعليق يفر�س نف�سه حول جمال الطرح 

الذى اأقدمه: اإن برامج التعوي�سات من النوع الذى يعنينا هنا غالبا ما يو�سع فى اإطار التحول 

امل�سفى  املحدد  امل�سمون  النظر عن  اأنه ب�رصف  املالحظة هى  واأهمية هذه  الدميقراطية.  اإىل 

على مفهوم العدالة )واأى تعريف �سيكون لزاما مو�سوع خالف( ينطوى ال�سعى اإىل العدالة 

فى الفرتات النتقالية على ما يلى: حماولت لعقاب مرتكبى اأ�سواأ انتهاكات حقوق الإن�سان، 

اأي�سا  ال�سحايا، وينطوى  العنف وم�سري  بنية  يتعلق بطبيعة  فيما  اللب�س  للفهم واإزالة  وجهود 

على حماولت لإ�سالح املوؤ�س�سات بحيث يتم حتديد الأ�سباب التى تكون قد اأ�سهمت فى العنف، 

)وتبقى  النتقالية  العدالة  فى  اأ�سا�سية  اأربعة  ال�سحايا. وهذه عنا�رص  لتعوي�س  م�ساِع  واأخريا 

املوازنة بينها م�ساألة تتحدد اإىل حد كبري وفقا لل�سياق(. وهناك ا�ستنتاجان ينبعان من مالحظة 

اأن التعوي�سات هى اأحد عنا�رص العدالة النتقالية. 

اأول: مبا اأنها عن�رص من بني غريها من العنا�رص، ينبغى األ ننظر اإىل التعوي�سات على اأنها 

حتمل عبء اإعادة العدالة وحدها. وكما بَينا فيما �سبق فى اجلزء اخلا�س بالتكامل اأو الت�ساق، 

فاإن �سيا�سة العدالة النتقالية ينبغى اأن ت�ساغ ب�سورة جتعل كال من عنا�رصها ي�ساند العنا�رص 

الأخرى وي�ساعد فى تعوي�س النق�س الذى ل حميد عنه فى اأى منها. 

ثانيا: وكما هو وا�سح فاإن التعوي�سات ب�سفتها جزءا من �سيا�سة العدالة النتقالية ينبغى اأن 

تخدم الأغرا�س العامة لالنتقال كيفما حتددت هذه ب�سورة ملمو�سة.

هناك ثالثة اأهداف حمددة، وثيقة ال�سلة بالعدالة، ميكن لربامج التعوي�سات اأن تخدمها. 

وهذه الأهداف �رصوط وا�ستتباعات �رصورية للعدالة فى اآن واحد.
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االإقرار:

الأحيان  )اأو فى بع�س  املواطنة لالأفراد  اإعادة �سفة  العدالة النتقالية هو  اأهداف  اأهم  اأحد 

برنامج  ي�ستهدف  ما  بقدر  والإقرار،  التعوي�سات  بني  يربط  وهذا  مرة(.  لأول  اإن�ساوؤها 

التعوي�سات امل�ساهمة فى حتقيق العدالة، وطاملا كان الإقرار �رصطا للعدالة وناجتا عنها. ومن 

من  اأنه  يعنى  وهذا  اأول.  كاأفراد  بهم  العرتاف  ينبغى  كمواطنني  بالأفراد  العرتاف  اأجل 

ال�رصورى الإقرار بهم لي�س فقط كاأفراد فى جماعة )ب�رصف النظر عن اأهمية ذلك فى حد 

ذاته(، بل اأي�سا ب�سفتهم ب�رصا ل ميكن تعوي�سهم ول تبديلهم. اإن املواطنة فى اإطار الدميقراطية 

الد�ستورية و�سعية مينحها الأفراد لبع�سهم البع�س، وكل منهم ينظر اإىل الآخر على اأنه ذو 

قيمة فى ذاته.

ل�سكل حياته  ال�سمات اخلا�سة  اإدراك  اإىل  بالإ�سافة  اآخر،  ب�سخ�س  اأحد طرق العرتاف 

)اأى اإدراك ال�سخ�س ب�سفته فاعال(، هو اإدراك �سور تاأثره بالبيئة، اأى اإدراك اأن ال�سخ�س 

اأخرى، هناك �سكل من  اأفعال الآخرين. وبكلمات  اأي�سا مو�سوع  اأفعاله بل  لي�س فقط ذات 

من  نوع  اأى  غياب  فى  بل  حق  وجه  دون  احلرية  من  احلرمان  فى  يتمثل  ل  الظلم  اأ�سكال 

العتبار ا لواجب لكل من تاأثر تاأثرا �سلبيا و�سديدا بت�رصفات الآخرين. من ال�سعب اأن نتخيل 

نظاما يطمح اإىل العدالة ول ينطوى على الإقرار املتبادل بني اأفراده. وبهذا املعنى ميكننا القول 

باأن الإقرار �رصط للعدالة.

وكاأن هذا لي�س كافيا، فمن املهم فى الدميقراطية الد�ستورية اأن يقر الأفراد بع�سهم ببع�س 

اأفرادا بل اأي�سا ب�سفتهم مواطنني. اإن حرمان ال�سحايا من نوع العتبار  لي�س فقط ب�سفتهم 

الواجب الذى نتحدث عنه يجعل الإ�سفاء املتبادل لهذه الو�سعية م�ستحيال. ففى نظام دميقراطى 

فى  امل�ساواة  وهذه  احلقوق.  يف  بها  يتمتعون  من  م�ساواة  اإىل  ت�ستند  و�سعية  املواطنة  تكون 

اإعادة  نحو  تنحو  معاملة  خا�سة،  معاملة  ي�ستحقون  حقوقهم  انتهكت  من  باأن  تق�سي  احلقوق 

تاأ�سي�س اأو�ساع امل�ساواة.

لأن  بالتحديد؛  العدالة  فى حتقيق  ي�سهم  جيدا  امل�سمم  التعوي�سات  برنامج  فاإن  راأيى  وفى 

اآخر، جت�سيد لالإقرار الذى يدين  التعوي�سات متثل �سورة من �سور الإقرار. هى، بتعبري 

به املواطنون ملن انتهكت حقوقهم الأ�سا�سية. وعلى الرغم من اأنه بالتاأكيد �سيكون هناك بع�س 

العوامل اخلا�سة بال�سياق والتى تربط بني كم املعونات واإثبات الإقرار )وهى رابطة تت�سح 

اأكرث ما تت�سح عند ف�سم عراها( )101(، فاإننا ميكننا القول اإن برامج التعوي�سات الناجحة تدين 
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ببع�س جناحها مل�ساألة اأن جتعل املنتفعني واآخرين ي�سعرون باأنه بالرغم من ا�ستحالة التعوي�س 

مبا يتنا�سب وال�رصر، فاإن املعونات ت�ساهم فى الإقرار بال�سحايا باعتبارهم اأفرادا ومواطنني 

وهو الأهم على الإطالق.

وبا�ستخدام الت�سنيفات التى قدمناها فى الق�سم ال�سابق جند اأن برنامج التعوي�سات ل يحتاج 

اأق�ساما باأكملها  اإهماله  اإىل اأن يكون �سخيا حتى يعرب عن الإقرار. فاكتمال غطائه، اأى عدم 

من ال�سحايا، بهذا املعنى قد يكون اأكرث اأهمية. ول ريب اأنه ب�رصف النظر عن مدى �ساآلة 

اأملانيا مقارنة برد احلق  اأو  املتحدة  الوليات  التعوي�سات فى  التى قدمها برنامج  املخ�س�سات 

كامال فقد �سعر املنتفعون وغريهم اأنها نقلت ر�سالة اجتماعية عامة بالإقرار بهم.

ثقة املواطنني:

اأحد الأهداف امل�رصوعة الأخرى لربامج التعوي�سات ب�سفتها اأداة للعدالة هو خلق الثقة اأو 

ا�ستعادتها بني املواطنني. وهذا ال�سكل من الثقة يختلف كثريا عن الثقة بني اأفراد جتمعهم عالقة 

حميمة. فالثقة بني املواطنني هو اجتاه �سلوكى ميكن اأن ين�ساأ بني اأفراد جماعة �سيا�سية يظلون 

على الرغم من ذلك اأغرابا عن بع�سهم البع�س.

للعدالة ونتاجا. وهناك  نف�سه �رصطا  الوقت  املواطنني فى  الثقة بني  الإقرار تكون  وكمثل 

العديد من الو�سائل لر�سد كيف يعتمد النظام القانونى على الثقة بني املواطنني. جند اأن معظم 

التفاعالت الجتماعية اأن دور الو�سيط لي�س هو القانون ولكن الثقة بني املواطنني )بدرجة اأو 

اأخرى(.

بل والأهم اإن كل النظم القانونية ل ت�ستند فقط اإىل ثقة املواطنني ببع�سهم البع�س فح�سب، 

بل ثقتهم فى النظام نف�سه. فبادئ ذى بدء، فى غياب املراقبة الكاملة )اأو ال�سمولية( يعتمد نظام 

العدالة اجلنائية على ا�ستعداد املواطنني للتبليغ عن اجلرائم التى اإما �سهدوها اأو كانوا �سحيتها. 

ومن جانب اآخر، ل ي�ستند النظام القانونى اإىل ثقة املواطنني ببع�سهم البع�س وبالنظام نف�سه، 

الثقة.  النوعني من  ال�سحيح يحفز كال  الوجه  اإذا ما عمل على  نف�سه  النظام  اإن  بل بالأحرى 

بالآخرين،  الثقة  خماطر  تقلي�س  وبالتاىل  التوقعات؛  ا�ستقرارا  على  النظام  ي�ساعد  ما  وبقدر 

فاإنه ي�سهم فى خلق الثقة بني املواطنني. وبقدر ما تكون املوؤ�س�سات جديرة بالعتماد عليها فاإنها 

تعطى املواطنني اأ�سبابا لو�سع ثقتهم فيها، وائتمانها على مهمة حل خالفاتهم.
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والنقطة الأ�سا�سية هى تو�سيح العالقة بني التعوي�سات والثقة بني املواطنني. وكما راأينا من 

قبل، بالن�سبة لل�سحايا متثل التعوي�سات تعبريا عن جدية الدولة ومواطنيها فى �سعيهم لإقامة 

دائما  ال�سحايا  لدى  �سيكون  التعوي�سات  امل�ساواة والحرتام من جديد. وفى غياب  عالقات 

يقام على كواهلهم وعلى جتاهل مطالبهم  “اجلديد”  الدميقراطى  اأن املجتمع  لل�سك فى  اأ�سباب 

امل�رصوعة، حتى لو مت و�سع الآليات النتقالية الأخرى مو�سع التنفيذ بدرجة من الإخال�س.

واخلال�سة اأن التعوي�سات ميكن اأن ينظر اإليها على اأنها و�سيلة لتحقيق اأحد اأهداف الدولة 

العادلة وهو �سم اجلميع. مبعنى اأن كل املواطنني م�ساركون على قدم امل�ساواة فى م�رصوع 

�سيا�سى م�سرتك.

الت�ضامن:

تعزيز  �سور  اإحدى  ب�سفتها  التعوي�سات،  لربامج  اآخر  م�رصوع  هدف  هناك  واأخريا، 

املواطنني،  وثقة  الإقرار  مثل  مثله  الجتماعى وهو،  الت�سامن  اأو خلق  تع�سيد  هو  العدالة، 

�رصط ونتاج للعدالة فى نف�س الوقت.

الت�سامن  والدرجات.  ال�سور  خمتلف  فى  املواطنني–  ثقة  �ساأن  –�ساأنه  الت�سامن  ياأتى 

الجتماعى هو ذلك النوع من التعاطف الذى يت�سم به من لديهم ميل واإ�ستعداد لو�سع اأنف�سهم 

حمل الآخرين. وميكننا اأن نرى اأن هذه الجتاه ال�سلوكى �رصط للعدالة وفقا للمنطق التاىل: ل 

ميكن الو�سول اإىل حياد النظر وهو ال�رصط ال�رصورى لإقامة العدل ما مل يكن ال�سخ�س القائم 

بالق�ساء على ا�ستعداد لو�سع نف�سه حمل املتخا�سمني. وعالوة على ذلك، فى نظام دميقراطى 

ما  قانون  الوحيدة ل�سمان �رصعية  الو�سيلة  ال�سلطات تكون  توازن  ال�رصعية عن جمرد  مييز 

الكرتات مب�سلحة  هذا  ويفرت�س  كل من مي�سهم.  م�سالح  على  القانون  ا�ستمال  هى �سمان 

الآخرين. وهذا هو بالتحديد الت�سامن الجتماعى.

ميكن النظر اإىل التعوي�سات ب�سفتها تعبريا عن هذا النوع من الكرتاث وفى الوقت نف�سه 

ب�سفتها اأدوات لتوليد هذا النوع من الت�سامن. فى املجتمعات التى تنق�سم بني احل�رصى والريفى 

وتتوزعها عوامل العرق والثقافة والطبقة ونوع اجلن�س تعرب التعوي�سات عن اكرتاث اأ�سحاب 

الفرتا�س  ميكننا  ل  اأنه  من  الرغم  وعلى  تعا�سة.  النا�س  اأكرث  مب�سالح  التقليدية  المتيازات 

باأن الفئة الأوىل �ستوؤيد برامج التعوي�سات ب�سورة تلقائية، فهذه نقطة ميكن عندها اأن تلعب 

العالقات بني التعوي�سات والآليات النتقالية الأخرى، وعلى وجه اخل�سو�س امل�سارحة، 

جهود التعوي�ضات من املنظور الدويل
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دورا مهمًا حيث ميكن لتجلية التاريخ اأن توقظ ال�سعور بالتعاطف مع ال�سحايا. وعلى جانب 

وافية  ب�سورة  يقر  جديد،  اجتماعى”  “عقد  هو  املطروح  باأن  ال�سحايا  ي�سعر  ما  بقدر  اآخر، 

بكرامتهم وم�ساحلهم بقدر من يكون لديهم اأ�سباب الكرتاث بامل�سالح العامة، وبذا ي�سهمون 

فى تقوية دعائم جمتمع عادل.

ا�ستعر�س الق�سم الأول من هذا البحث ب�سورة موجزة جهود التعوي�س التى اتخذت فى 

خم�س بلدان خمتلفة ا�ستجابة ل�سنوف خمتلفة من انتهاكات حقوق الإن�سان. وفى الق�سم الثانى 

ويعني  التعوي�سات.  برامج  لت�سنيف  ا�ستخدامها  ميكن  التى  املعايري  بع�س  ن�سع  اأن  حاولنا 

التحليل، بالإ�سافة اإىل فائدته الو�سفية – ال�سمات التى قد تكون مرغوبة فيها. اأما الق�سم الثالث 

فعلى الرغم من طابعه املعيارى من الناحية الأ�سا�سية فاإنه ي�ستقى من الوقائع التجريبية لإعادة 

الرئي�سية  البواعث  واأحد  تخدمها.  التعوي�سات  برامج  اإن  القول  ميكن  التى  الأهداف  ت�سكيل 

لطرح هذه املناق�سة املعيارية التجديدية هو ال�سعى ل�سد فجوة معيارية هائلة فى هذا املجال.

اإن اإدراك اأن رد احلق كامال كمثل اأعلى مل يتحقق قط فى اأى برنامج قائم؛ واإنه فى بع�س 

احلالت ميكن لهذا املثل الأعلى اأن يعيق جناح برامج التعوي�سات املمكنة التحقيق يجعل من 

ال�رصورى حماولة �سياغة معايري للعدل. ويقدم هذا الق�سم خمططا اأوليا ملثل تلك املحاولة.

املواطنني  وثقة  الإقرار  تعزيز  هو  التعوي�سات  لربنامج  الأ�سا�سى  الهدف  اعتبار  اإن 

من  لال�ستياء  الرئي�سية  امل�سادر  واأحد  مفيدا.  ا�ست�رصافيا  طابعا  يعطيه  الجتماعى  والت�سامن 

معظم املدفوعات التعوي�سية هو اأن املنتفعني غالبا ما يعتربونها غري كافية على �سبيل التعوي�س. 

وهم فى هذا غالبا ما يكونون على حق، ب�رصف النظر عن �سخاء الربنامج، لأ�سباب تتعلق 

ب�سعوبة )وفى نهاية الأمر ا�ستحالة( التقدير الكمى لل�رصر الكبري؛ اإذ اإنه ل يوجد قدر من املال 

ي�ستطيع اأن يعو�س خ�سارة اأحد الوالدين اأو الأبناء اأو الزوج. لي�س هناك قدر من املال ميكن 

اأن يعو�س ب�سورة كافية ال�رصار الناجمة عن كابو�س التعذيب و�سدمته النف�سية. 

لغة  ا�ستخدام  تتجنب  اأن  بل  حتاول،  األ  التعوي�سات  برامج  على  ينبغى  اأنه  راأيى  ويف 

التعوي�س املتنا�سب فى كل الأحوال، وذلك على الأقل ب�سبب ال�سعوبات املالية التى تنطوى 

عليها حالت الأعداد الهائلة من طالبى التعوي�س. ينبغى اأن يخلو برنامج التعوي�سات من اأى 

�سىء قد يغرى م�سمميه اأو منتفعيه بتف�سريه كمحاولة لو�سع �سعر حلياة ال�سحايا اأو لتجارب 

الرعب التى خا�سوها. والأحرى اأن تف�رص التعوي�سات على اأنها تقدم اإ�سهاما فى نوعية حياة 

املواطنني  ثقة  وتعزيز  الإقرار  حيث  من  التعوي�سات  فى  التفكري  اإن  ال�سحايا.  من  بقى  من 
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والت�سامن الجتماعى يدعو اإىل تبنى هذا املنظور ال�ست�رصافى.

باحلكم  ب�سكل �سحى  ت�سمح  اأنها  للربنامج هى  اأهدافا  العنا�رص  اأخرى لعتبار هذه  وميزة 

على الأمور فى �سياقها. وعلى �سبيل املثال فاإن ما يكفى فى جمتمع ما لتوفري الإقرار الكافى 

لل�سحايا هو بالأ�سا�س م�ساألة �سياق. فما يتوقعه مواطنو الوليات املتحدة الأمريكية على �سبيل 

الإقرار قد يختلف اختالفا كبريا عما قد يتوقعه املنتفعون املحتملون فى �سياقات اأخرى. ومن 

الوا�سح اأن تلبية تلك التوقعات املختلفة، على الرغم من اختالفها، لي�س بال�سيئ.

كامل  وغري  متوا�سع  �سكل  حتقيق  فى  ت�سهم  التعوي�سات  برامج  اإن  القول  ميكن  اإذن 

للعدالة، وذلك مبقت�سى تعزيزها لنوعية حياة من عانوا الظلم، وحتقيقها لالإقرار وتعزيزها 

لثقة املواطنني وتطوير الت�سامن الجتماعى. ول يعترب اأى مما �سبق مبثابة اإعادة احلال اإىل 

ما كان عليه اأو تعوي�س متنا�سب مع ال�رصر الواقع. ومع ذلك فهى لي�ست فقط تعزية، واإمنا 

بلدان  فى  الأوىل  للمرة  رمبا  املواطنني  بني  عادلة  عالقات  اإقامة  اأ�سا�سها  على  ميكن  اأر�سية 

تخرج لتوها من ال�رصاع اأو احلكم الت�سلطى.

جهود التعوي�ضات من املنظور الدويل
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املراجع والهوام�ص

اأعد هذا امل�رصوع للن�رص حتت عنوان “اإ�سالح املا�سى”، ليحتوى - 1

على درا�سات حالة ووثائق اأ�سا�سية ودرا�سات منهجية.

فى - 2 الفائتة  مل�ساعداته  تريولو  لأنطونى  الكبري  بالف�سل  اأدين 

امل�رصوع ككل.

هنا، - 3 حتمية  فال  ال�ستنباط.  خالل  من  لي�س  النتقال  هذا  اأن  اإل 

النتقال  كائن”.  “ما هو  من بني  “ما يجب”  توجد حماولة ل�ستنباط  ل 

ت�سكيل  لإعادة  جهدا  وميثل  الت�سكيل،  اإعادة  خالل  من  يجيء  بالأحرى 

الأهداف التى يقال اإن برامج التعوي�سات الواقعية ت�سعى اإليها. املزيد من 

التف�سيل لحقا.

الأملانية ل�سحايا - 4 “التعوي�سات  يعتمد على بحث بعنوان  الق�سم  هذا 

املركز  موظفو  واأمتها  كولونومو�س،  اآرييل  اأعدها  الهولوكو�ست”، 

الدولة للعدالة النتقالية، وهم: اأندريا اأرم�سرتوجن، بابل ودى جريف، 

فى  للم�ساعدة  اأرم�سرتوجن  لأندريا  بالف�سل  اأدين  واأنا  تريولو.  اأنطونى 

تف�سيل هذا املوجز.

القن�سلية الأملانية بنيويورك.- 5

Leistugnen de Offentlichen Hand auf dem Gebier der 
Wiedergutmachung: Stand 31. Dezember “2002”.
ومت ح�ساب الأرقام با�ستخدام �سعر ال�رصف فى دي�سمرب2001 حيث 1 

يورو = 0٬8813 دولر.

“موؤمتر - 6 اأو  اأملانيا،  لدى  املادية  اليهودية  املطالبات  موؤمتر 

املطالبات” هو منظمة �ساملة ت�سم 51 منظمة، ت�سكلت عام 1951 لتمثل 

احتياجات من بقى على قيد احلياة بعد الهولوكو�ست. ملزيد من املعلومات 

حول املنظمة انظر:

 www.claimscon.org
)لندن، - 7 اليهودى.  والعامل  الأملانية  التعوي�سات  زفيج،  رونالد 

مطبوعات فرانك كا�س، 2001(، �س112.

8- Bundeserganzungs-gesets zur Entschadingung fur Opger 
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der national-sozialistischen Verfologung,21 september 1953.
9- Bundesentschadigungsgesetz )BEG(, 29 June 1956.
10- Bundesentschadigungsgesetz Schlussgesetz, 18 September 
1965.

على �سبيل املثال، من ال�سعب اإثبات اأن انتحار اأحد الأقارب هو - 11

نتيجة ل�سيا�سة ر�سمية، حتى على الرغم من اأن ال�سيا�سة الر�سمية قد تكون 

خلقت الظروف التى جعلت احلياة ل تطاق.

12- Bundeserganzungs-gesetz zur Entschadigung, 1953, Vierter 
Abschnitt, Zweiter Titel, 85.

انق�سم املوظفون العموميون اإىل اأربع درجات من حيث الدخل، - 13

وامل�ستوى  العاىل،  وامل�ستوى  املتو�سط،  وامل�ستوى  الأدنى،  امل�ستوى 

الأعلى.

ي�سري �سويرين اإىل اأن الالجئني والأ�سخا�س عدميى اجلن�سية كان - 14

يجوز لهم فقط طلب التعوي�س عن فقدان احلياة وفقا للمادة 15 من قانون 

نتيجة لإ�سابة  )املقتل  املادة 41  اأو  نتيجة لال�سطهاد(  )املقتل  عام 1953 

اجل�سد اأو ال�سحة(.

Kurt Schwerin, “German Compensation for Victims of Nazi 
Persecution”, in Transitional Justice, Volume II, ek. Neol Kriz 
)Washington, DC: USIP, 1995(, p.51.

القن�سلية الأملانية بنيويورك، عام 2001.- 15

ب�سيطة - 16 “لفظة   1953 عام  قانون  من   15٬1 املادة  فى  جاء  كما 

تنطبق على تلك ال�رصار التى ل تنتق�س من القدرة على الإنتاج الروحى 

واجل�سدى للم�سطهد ول يتوقع منها ذلك”.

17- Chrisitian Pross, Paying for the Past )Baltimore, MD: Johns 
Hopkins University Press, 1998(, P. 72.

مدفوعات تعوي�س ال�رصر الواقع على احلياة اأو ال�سحة حتددت - 18

على اأ�سا�س الدخل املتو�سط للم�سطهد، اإما قبل وفاتهم بثالث �سنوات، اأو 

بعدما بداأ ال�سطهاد بثالث �سنوات. قد يكون املتقدمون بالطلب عانوا من 

اأكرث )كراهية  انخفا�س فى دخلهم قبل هذين احلدثني؛ ب�سبب له عمومية 

مما  اأقل  غالبا  امل�ساعدات  حتديد  اأ�سا�س  فاإن  ولذا  �ساكلها(.  وما  الأجانب 

لو كان ا�ستند اإىل متو�سط الدخل فى الثالث �سنوات ال�سابقة على �سعود 

النظام النازى )قانون عام 1956، املواد 31 و40 و41(.

القن�سلية الأملانية بنيويورك، 2001.- 19

نيويورك، - 20 �رصق  لقطاع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  حمكمة 

“فيما يتعلق مب�ساألة التقا�سى ب�ساأن اأ�سول �سحايا الهولوكو�ست )البنوك 
�سبكة  على  املواقع  من  ماأخوذة   .2000 �سبتمرب   11 ال�سوي�رصية(” 

الإنرتنت:

 http://www/nyed/uscourts.gov/pub/rulings/cv/1996/665994/pdf
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القن�سلية الأمريكية بنيويورك، 2001.- 21

التعوي�سات - 22 قوانني  اإطار  فى  املمتلكات  اأو  الأ�سول  يتم حتديد  مل 

لفظة  الأملانية  املحاكم  قانون  اأو 1965. وف�رص  لأعوام 1953، 1956 

“الخرتاعات  ت�سمل  اأنها  على  املمتكالت(  عن  )بالتمايز  “الأ�سول” 
املوؤجلة”.  العقارية  والفوائد  التجارية  والعالقات  والهبات  والرباءات 

نيويورك،  �رصق  لقطاع  الأمريكية  املتحدة  الوليات  حمكمة  انظر: 

.E26 .2000. �س

�رصيبة القرار من الرايخ )Reichgluectsteure( كانت �رصيبة - 23

مفرو�سة عل كل من رغب فى الهجرة من اأملانيا.

24 -.E26 .حمكمة الوليات املتحدة لقطاع �رصق نيويورك، 2000. ص

القن�سلية الأملانية بنيويورك، 2001.- 25

�س - 26  .2000 نيويورك،  �رصق  لقطاع  املتحدة  الوليات  حمكمة 

.Artkiel 1، 69، 70، 71، E27

هذا القانون “قانون ت�سوية التعوي�سات لأفراد اخلدمة العامة”.- 27

)Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung fur Anfehorige des 
Offentlichen Dienstes vom 11. Mai 1951(.
الأملانى  القانون  من   131 للمادة  ن�سبة   ”131“ بقانون  اأي�سا  يعرف 

الأ�سا�سى )الد�ستور(، وهذا القانون قد �سدر قبل اأى قانون لعموم اأملانيا 

 )Pross, Paying for the past, النازى.  لنظام  اليهود  ال�سحايا  لتعوي�س 

.)PP. 21-22, 228
فيهم  مبا  ال�سابقني،  العموميني  املوظفني  اأن  اإىل  �سفريين  كريت  ي�سري 

اإىل  اأعيدوا  اإما  والأ�ساتذة،  واملدر�سون  والق�ساة  ال�سابقون  ال�سباط 

“املنا�سب والرواتب اأو درجة الراتب التى كان مقدم الطلب لي�سل اإليها 
ما مل يقع ال�سطهاد، “�سفريين” التعوي�سات الأملانية”، �س. 60.

يثبتوا - 28 اأن  بالطلبات  املتقدمني  على  كان   1953 عام  قانون  فى 

اأنهم مل يعودوا قادرين على ممار�سة مهنتهم ال�سابقة، اأما فى قانون عام 

1956 فما كان عليهم اإل اأن يبينوا اأنهم فى وقت التقدم بالطلب ل يعملون 

ميكن  ل  واأنه  العي�س،  من  لئق  م�ستوى  على  للح�سول  الكافى  بالقدر 

التوقع بالو�سول اإىل ذلك امل�ستوى. )املادة 33 بقانون عام 1953، و82 

بقانون عام 1956(.

حمكمة الوليات املتحدة الأمريكية لقطاع �رصق نيويورك، �س. - 29

.E27

القن�سلية الأملانية بنيويورك 2001.- 30

31- Artikel V, BEG Schlussgestez.
بالن�سبة لالأفراد الذين عانوا اأكرث من 6 اأ�سهر من الحتجاز اأو ن�سبة %80 

اأحكاما ت�سمح  عجز فى قدرتهم على الك�سب، ت�سمن قانون عام 1956 

بامل�ساعفة اأكرث من مرة للمخ�س�س الأدنى املحت�سب على اأ�سا�س �سنوات 
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ال�سجن وما اإىل ذلك.

ومع�سكرات - 32  1933 بعد  العمل  اأماكن  اإىل  اقتيدوا  من  ومنهم 

العتقال بعد 1938، فى اأعقاب العديد من احلمالت الكربى فى مواجهة 

واملت�رصدين  واملوم�سات  العمل”  من  “املتهربني  ا�سم  عليهم  اأطلق  من 

لأنهم   BEG قانون  مبقت�سى  التعوي�س  حرموا  وهوؤلء  واملت�سولني”. 

اأو  الدين  العرق،  اأ�سا�س  “على  لال�سطهاد  تعر�سهم  ب�رصط  يوفوا  مل 

.Pross, Paying for the Past, P. 53 :املعتقدات ال�سيا�سية”. انظر

على �سبيل املثال، كما راأينا اآنفًا، اأعطى القانون النهائى م�ساعدات - 33

ملن اأجربوا على العمل الق�رصى فقط بقدر ما عا�سوا فى ظروف “�سبيهة 

العمل  على  اأجرب  من  كل  على  ينطبق  ل  الو�سف  هذا  ولكن  بال�سجن”. 

اأو  التجميع  مع�سكرات  فى  �سواء  عملهم  عن  عو�سهم  ول  بل  الق�رصى، 

اإعادة فتح مو�سوع  اإىل  اأدى هذا ال�ستبعاد  اأملانية خا�سة. وقد  �رصكات 

انتهى  مبا  الت�سعينيات،  وخالل  الثمانينيات  بداية  فى  التعوي�سات 

حولها  التفاو�س  مت  والتى  امل�سهورة  الق�رصى  والعمل  العبيد  بتعوي�سات 

يكن  مل  واإن  املتحدة،  الوليات  فى  الأملانية  ال�رصكات  مقا�ساة  لتفادى 

الق�رصى  بالعمل  فقط  يقر  ل  اجلديد  الربنامج  هذا  الأ�سباب.  كل  هو  هذا 

من  ا�ستبعدوا  من  لبع�س  اأي�سا  اأبوابه  فتح  الهيدروجني  ولكن  وال�سخرة 

درا�سة  ذلك  فى  انظر  بالإقامة.  املتعلقة  �رصوطه  ب�سبب  النهائى  القانون 

 John Authers “Repaiting the املا�سى”.  “اإ�سالح  فى  اأوثرز  جون 

.past“
من - 34 منحة  مليون  و2  دي�سمرب2001  منذ  دولر  بليون   37٬5

جمموع 4384138 طلبا بحلول دي�سمرب1987. انظر القن�سلية الأملانية 

بنيويورك، 2001.

العر�س الالحق يتبع ب�سورة وثيقة مقال اإرياك ياماموتو وليان - 35

اأ�سول  من  الأمريكيني  احتجاز  الظلم:  رفع  حول  “تقرير  اإبي�سوجاوا 

يابانية”، فى “اإ�سالح املا�سى”.

وقع الق�سف فجر ال�سابع من دي�سمرب1941.- 36

من - 37 ملجموعة  اجلماعى  الحتجاز  فكرة  اخلطة  هذه  فى  يكن  مل 

النا�س، بل توقعت اإلقاء القب�س على اأفراد بعينهم مبقت�سى اأذون �سادرة 

عن وكالء نيابة فيدراليني ثم اإجراء جل�سات ا�ستماع للنظر فى ولء كل 

فرد على حدة، وعالوة على ذلك ا�ستهدفت اخلطة الأجانب ل املواطنني، 

ما يدل على اأن املواطنني �سيعاملون مبقت�سى الأحكام العادية للقانون.

ق�سية يا�سوى �سد الوليات املتحدة، 1942.- 38

ق�سية هريابايا�سى �سد الوليات املتحدة، 1942.- 39

و�سلت - 40 وقد   .1944 املتحدة،  الوليات  �سد  كورميات�سو  ق�سية 

ميت�سوى  ق�سية  العليا، وهى  املحكمة  اإىل  بالحتجاز  ق�سية رابعة خا�سة 
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اإندو، والتى تقدمت بطلب احل�سول على اإذن ملغادرة مع�سكر الحتجاز. 

واأنه  بالقوانني،  وملتزمة  ذات ولء  اأمريكية  مواطنة  اأنها  اإندو  طرحت 

اأى تهم، واأنها كانت حمتجزة ب�سورة غري �رصعية. وقد  اإليها  مل يوجه 

�سادقت املحكمة العليا على اإطالق �رصاحها لي�س على اأ�س�س د�ستورية بل 

لأنها كانت حمتجزة على يد هيئة مدنية “هيئة اإعادة التوطني فى احلرب” 

ل اجلي�س، وعليه ل ميكن اأن حتتجز لغري اأمد حمدد دون �سبب وجيه. 

.Ex Parte Endo، 323 U.S. 283 )1944(

41 - 584 F. Supp. 1406 املتحدة.  الوليات  �سد  كمورميات�سو  ق�سية 

)N.D. Cal. 1984(. وقد اأبدت املحكمة التى نظرت الق�سية املالحظة التالية 
.Q.P.12 :التى يجدر اإعادة قراءتها فى هذه الأوقات ال�سعبة

42 - 828 F. 2d 591 )9th Cir. .ق�سية هريابايا�سى �سد الوليات املتحدة

.1987(
اإن ق�سية coram nobis وق�سة “هورى” اجلماعية كانتا وجهني - 43

ل�سرتاتيجية قانونية من�سقة. وقد ات�سل املحامون على اجلانبني ببع�سهما 

البع�س وتبادلوا املعلومات والوثائق.

�سمح القانون ب�رصف املبالغ اإىل الورثة فقط فى حالة موت املنتفع - 44

املبلغ  املبلغ. وفى تلك احلالت كان  يتلقى  اأن  القانون وقبل  بعد �سدور 

يدفع اأول للزوج اأو الزوجة الباقني على قيد احلياة، فاإن مل يوجدا ينق�سم 

الدفع،  فى وقت  الأحياء  الأبناء  مت�ساوية ويوزع على  اأن�سبة  اإىل  املبلغ 

فاإن مل يوجد اأبناء يوزع املبلغ باأن�سبة مت�ساوية على من هم على قيد احلياة 

من الوالدين.

اأمريكيا - 45  2260 ا�ستبعد  املحتملني  للمنتفعني  بالن�سبة  ال�سرتاط  هذا 

)لكن معظمهم  اجلنوبية  اأمريكا  من  بلدا  يابانى من 12  اأ�سل  من  جنوبيا 

اختطافهم، وكانوا  �ساعدت على  قد  املتحدة  الوليات  كانت  من بريو(، 

وبعد  للرهائن.  املحتمل  التبادل  لأغرا�س  املع�سكرات  فى  حمتجزين 

“اأجانب  باأنهم  اأبلغوا  ولكنهم  املع�سكرات،  من  عنهم  الإفراج  مت  احلرب 

غري �رصعيني” فى الوليات املتحدة. ومبا اأنهم مل يكونوا مقيمني �رصعيني 

فى وقت احتجازهم فلم ي�ستحقوا امل�ساعدات املمنوحة وفقا للقانون. وفى 

1998 ونتيجة لق�سية جماعية بداأتها كارمن موت�سيزوكى واآخرون �سوت 

وعر�ست  اأي�سا  املجموعة  لهذه  ر�سميا  اعتذارا  وقدمت  الأمر  احلكومة 

دفع مبلغ 5000 دولر. واعترب البع�س اأن هذه الت�سوية ي�سوبها التمييز 

للح�سول على مبلغ 2000 دولر. كما  التقا�سى  ال�سلبى وا�ستمروا فى 

دولر   12000 قدرها  تعوي�سات  اأي�سا  املدنية  احلريات  قانون  ت�سمن 

ل�سكان جزر الوت�س وبريبيلوف باأل�سكا الذين كانوا قد مت اإخالوؤهم من 

موطنهم اأثناء احلرب بزعم حمايتهم من هجوم يابانى.

كفل القانون مبلغ 50 مليون دولر لل�سندوق ولكن الكوجنر�س - 46
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ح�سل فقط على 5 ماليني. وطبقا لأحدث املعلومات مل ي�رصف اإل 3٬3 

مليون دولر وزعت على 132 م�رصوعا.

انظر: ماريا خوزية جيمبى، “التعوي�سات القت�سادية لالنتهاكات - 47

املا�سى”  “اإ�سالح  فى  الأرجنتني”،  خربة  الإن�سان:  حلقوق  اجل�سيمة 

.”Repaiting the past“
القرار - 48 و�سدر  دي�سمرب1983.   10 فى  األفون�سني  ولية  بداأت 

التنفيذى الذى اأن�ساأ الكوناديب )قرار ال�سلطة التنفيذية الوطنية رقم 157( 

فى 15 دي�سمرب 1983.

وفى القرار ذاته اأعلنت احلكومة حالة الطوارئ واأمرت “بالق�ساء - 49

على القالقل” فى الأرجنتني، ممهدة الطريق لإرهاب الدولة فى البالد. 

اأرملة  رئا�سة  فى عهد  املعار�سة  �سد  اأعمل  قد  املنظم  العنف  اأن  وم�ساألة 

اإىل  الأمر  اأتى  عندما  للبريونيني  ال�سعوبات  بع�س  اإىل  اأدت  قد  بريون 

رفع  يجب  التى  اجلرائم  حتديد  ب�ساأن  القرار  حتديد  ب�ساأن  القرار  اتخاذ 

اجلرائم  عن  التعوي�س  البريونيني  بع�س  عار�س  وقد  عنها.  ال�رصر 

املرتكبة قبل النقالب الع�سكرى فى مار�س 1976.

50 - Nunca Mas 2a. edicion )Bueuos Aires: Editorial كوناديب، 

.Eudeba, 1984( 477
51 - 30(  23٬117 قانون  فرباير1984(،   22(  23٬053 قانون 

قانون   ،)1985 �سبتمرب،   10(  23٬238 قانون   ،)1984 �سبتمرب، 

23٬278 )�سبتمرب 1985(، قانون 23٬523 )يونيو 1988(.

اأمد الراتب الذى يح�سل عليه الطفل غري املعاق - 52 وفيما بعد مت مد 

حتى يبلغ اخلام�سة والع�رصين اأو ينهى درا�سته اجلامعية.

الطغم - 53 اأع�ساء  تقدمي  منها  باأمر  الوطنية  التنفيذية  ال�سلطة  قررت 

 Camara Federal الع�سكرية الثالثة اإىل املحاكمة. وقد حكمت حمكمة

en lo Criminal y Correccional فى العا�سمة الفيدرالية فى الق�سية 
الع�سكرية  الطغمة  قادة  من  خم�سة  املحكمة  اأدانت  دي�سمرب1985.   9 فى 

بجرائم القتل العمد واحلرمان من احلرية دون �سند من القانون والتعذيب 

عن  تعبريا  كانت  اجلرائم  هذه  باأن  املحكمة  و�رصحت  اأخرى.  وجرائم 

اإليها  جلاأت  التى  الأ�سا�سية  الو�سيلة  وهو  الإرهاب  من  مت�سافرة  �سيا�سة 

الطغمة الع�سكرية فى ق�سائها على القالقل. براأت املحكمة اأربعة من القادة 

لعدم وجود اأدلة كافية اأو وجود اأدلة غري قطعية.

لعام 1986 - 54 القانون رقم 23٬492  النهائى”  “احلد  قانون  ن�س 

فرباير  حلول  قبل  اجلي�س  �سد  جديدة  دعوى  اأى  رفع  ينبغى  اأنه:  على 

1987، بعد �سن القانون بفرتة لي�ست طويلة، وبدخول الإجازة الق�سائية 

فى �سهر يناير فى تلك املدة. توقعت احلكومة اأن املحاكم لن يكون لديها 

الوقت لإجراء التحقيقات. ومع ذلك قطعت �سبع حماكم فيدرالية اإجازتها 

الق�سائية، قبل احلد النهائى كان ثالثمائة �سابط كبري الرتبة قد اأدينوا. اأما 
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القانون 32٬521 لعام 1987، فقد حد من  الطاعة”،  “وجوب  قانون 

فى  الحتياط واجلنود  ال�سباط و�سباط  ال�سباط و�سغار  كبار  م�سئولية 

القوات امل�سلحة اأو ال�رصطة والعاملني بال�سجون، طاملا ميكن اإثبات اأنهم قد 

فعلوا ما فعلوا امتثال لأوامر ال�سلطات الأعلى. فى هذا انظر:

Carlos H. Acuna and Catalina Smulovita, “Guarding the Guardians 
in Argentina”, in Transitional Justice and the Rule of Law in New 
Democracies, A. James McAdams, ed. )Notre Dame: Unoversity of 
Notre Dame Press, 1997(: 93-122.
نابع  ل�سغط  نتيجة  تكن  مل  القوانني  هذه  اأن  و�سمولوفيتز  اأكونا  ويطرح 

اإدارة  بني  عقدت  لتفاقات   نتيجة  كانت  بل  النقالبية،  املحاولت  من 

األفون�سني واجلي�س �سبقت فى تاريخها انتقا�سات اجلي�س.

امتدت ولية األفون�سني قانونا حتى 10 دي�سمرب 1989.- 55

فى - 56 املن�سورة   1005  ،1004  ،1003  ،1002 رقم  الأوامر 

اإىل  اأكتوبر 1989 والأوامر من 2٬741  بتاريخ 10  الر�سمية  اجلريدة 

2٬746 ال�سادرة فى 29 دي�سمرب 1990.

فى - 57 التقادم  فرتة  تكون  املدنى  القانون  من   4037 للمادة  وفقا 

تاأخذ  ومل  عامني.  التعاقدية  غري  باللتزامات  اخلا�سة  املدنية  الدعاوى 

دي�سمرب   10 من  ح�سابها  يجب  التقادم  فرتة  باأن  املدعى  بطرح  املحكمة 

1983، اأى تاريخ عودة الدميقراطية، حيث اإنه قبل هذا التاريخ مل تكن 

تكن  ومل  مدنية،  دعوى  يرفع  بحيث  لأحد  كافية  �سمانات  توفر  الدولة 

نتائج حماكمات الطغمة الع�سكرية قد توفرت، وهى التى ر�سخت م�سئولية 

الدولة عن �سيا�سة الإرهاب. وقد مت�سكت املحكمة باأن فرتة التقادم حت�سب 

من يوم الإفراج عن ال�سخ�س املعنى.

قبل - 58  1989 فرباير   15 فى  الأوىل  الأرجنتينية  احلالة  عر�ست 

اإ�سدار املحكمة العليا حلكمها. ثم قدمت حالت اأخرى بعد ذلك.

لحظ غياب تاريخ بداية لفرتة العنف التى ت�سمح بتلقى امل�ساعدات.- 59

�سدر فى 27 نوفمرب 1991.- 60

فى الواقع اأن من كانوا قد ح�سلوا على تعوي�س بالفعل نتيجة حلكم - 61

قد  امل�ساعدات.  قانونا من طلب  نف�سها منعوا  الوقائع  اأ�سا�س  ق�سائى على 

تغري هذا اأي�سا بالقرار 1313 لعام 1994 ال�سادر فى 1 اأغ�سط�س 1994 

اإمكانية  و�سع  القرار  وهذا  بالقانون.  املنتفعني  طائفة  من  و�سع  والذى 

احل�سول على امل�ساعدات ملن كانوا قد ح�سلوا على تعوي�سات من خالل 

الق�ساء، ولكن اأقل من تلك التى مينحها القرار 70 لعام 91 اأو قانون رقم 

24٬043. وهذه الفئة من طالبى التعوي�س ميكنها التقدم بطلب احل�سول 

على امل�ساعدات فتح�سل على الفرق.

من - 62 اجلزء  باتخاذه   91 لعام   70 رقم  القرار  هدى  القانون  اتبع 

الثالثني جزًء من الراتب ال�سهرى لأعلى درجة من املوظفني العموميني 
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كوحدة اأ�سا�سية حل�ساب امل�ساعدات. ولكن فى الفرتة الواقعة بني اإ�سدار 

حتى  بداأ  ما  والذى  امل�ساعدات  �رصف  والأهم،  القانون،  و�سن  القرار 

1994 )اأى بعد �سدور القرار بثالث �سنوات(، كانت الإدارة احلكومية 

قد اأعيد تنظيمها )بالقرار رقم 993 لعام 91( وازدادت رواتب الفئة العليا 

لعام 94 من  القرار رقم 352  انظر  ب�سورة كبرية جدا.  املوظفني  من 

وزارة القت�ساد والأ�سغال العامة، مار�س 1994.

كان لل�سندات عالوة على ا�ستحقاقها فى 16 عاما ال�سمات التالية: - 63

فرتة �سماح من 72 �سهرا ت�ستثمر فيه الفوائد )ب�سعر الفائدة املتو�سط الذى 

دفعات  ت�رصف  اخلم�س،  ال�سنوات  هذه  وبعد  املركزى(.  البنك  يعلنه 

120 �سهرا املئة وت�سعة ع�رص الأوىل ت�ساوى 0٬84% والأخرية ت�ساوى 

0٬04% من القدر امل�سدر عالوة على الفوائد امل�ستثمرة فى فرتة ال�سماح. 

القت�سادية  الأزمة  ا�ستداد  يناير 2001 وقت  الأوىل فى  الدفعة  ودفعت 

بال�سبط.

�سدر فى 7 مايو/1997.- 64

رواتب - 65 راأينا  كما  اأي�سا  الأملانية  التعوي�سات  القوانني  ا�ستخدمت 

الإدارة احلكومية وجداول للم�ساعدات، ولكن ب�سورة خمتلفة متاما، فقد 

ا�ستخدم كل فئات اجلدول ل طرفه الأعلى فقط. وبالفعل ح�سل املوظفون 

احلكوميون ال�سابقون على تعوي�سات اأف�سل من غريهم من ال�سحايا.

عن - 66 التعوي�سات  “�سيا�سات  الوافية  لريا  اإليزابيث  درا�سة  انظر 

اإ�سالح  فى   ”2002  –  1990 ت�سيلى:  فى  الإن�سان  حقوق  انتهاكات 

.Elizabeth Lire ”Repairing the past“ .”املا�سى

انظر تفوي�س اللجنة.- 67

ب�سعر الدولر عام 1996.- 68

الراتب - 69 فاإجماىل  الواحد،  للطفل  يعطى  كان  القدر  هذا  اأن  مبا 

بالن�سبة لالأ�رصة قد يتخطى وحدة اخلم�سمائة وال�سبعة والثالثني دولرا.

وجود �رصيك واأبناء فى زواج عرفى ميكن اأي�سا اأن يجعل الراتب - 70

يتخطى وحدة اخلم�سمائة وال�سبعة والثالثني دولرا.

وميكننا اأن نق�سم هذا الراتب �سنة ب�سنة اأثناء ال�سنوات الأربع لعمر - 71

دولرًا   1711327  ،1992 فى  دولرًا   2582370 كالتاىل:  املوؤ�س�سة 

فى  دولرًا   1458263  ،1994 فى  دولرًا   1719415  ،1993 فى 

.1995

�سياأتى و�سف ذلك الربنامج بالتف�سيل لحقا.- 72

�سعودا 37-  قيمتها  فى  تذبذبت  وحدة  ال�سهرية”  املخ�س�سات  “وحدة 
وهبوطا. فى اأبريل 2003 كانت هذه الوحدة ت�ساوى فى قيمتها من 42 

اإىل 45 دولرا. وعليه تراوح امل�رصوف بني 52 و55 دولرا للطفل 

بال�سهر.
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74 - 160 اإىل  بالإ�سافة   215( طفليها  وراتب  راتبها  اإجماىل  هو  هذا 

دولرا( وامل�ساريف التعليمية )110 دولرات(.

75- Diputados, )session 41a, 3 abril, 1991(, P. 4865.
رعاية - 76 خدمات  تقدم  ت�سيلى  فى  خمتلفة  جمموعات  هناك  كانت 

 Vicaria de la ال�سحة العقلية لل�سحايا منذ اأوائل فرتة الدكتاتورية. منها

Solidardad منذ 1975، وجمموعة “Fasic” منذ 1977، وجمموعة 
وهناك   .1980 منذ   ”Codepu“ وجمموعة   ،1979 منذ   ”Pidee“
جمموعتان تتخ�س�سان فى ال�سحة العقلية هى Cintras )املركز الدوىل 

وحقوق  العقلية  لل�سحة  اجلنوبية  اأمريكا  )معهد   Ilasو التوتر(  ملعاجلة 

التواىل.  على  و1988   1985 فى  املجموعتان  وتاأ�س�ست  الإن�سان(، 

و�سارك اأع�ساء من هذه املجموعات املختلفة فى �سياغة برنامج التحالف، 

ثم بعد ذلك قدموا امل�سورة اإىل جلنة احلقيقة وامل�ساحلة ب�ساأن تو�سياتها فى 

جمال ال�سحة العقلية.

احلق - 77 النظام  من  العاديني  للمنتفعني  يعطى  باملئة  ال�سبعة  ر�سم  اإن 

للتحقيق  تخ�سع  النفقات  حتمل  فى  امل�ساركة  ون�سبة  طبيبهم.  اختيار  فى 

الر�سمى فى موارد الفرد وتكون ت�ساعدية، اأى اأن كلما زاد دخل املنتفع 

العادى زادت الن�سبة التى يدفعها لتغطية نفقات عالجه.

فى - 78 التعوي�سات  “برنامج  فرييرا  وباتري�سيا  كانو  اإيجنازيو  انظر 

الربازيل” فى “اإ�سالح املا�سى”. “Repairing the past” ؟

قد - 79 النظام  اإن  القول  ميكن  حيث  الأرجنتني  فى  احلال  كان  كما 

هزم على يد اإخفاق اجلي�س فى جزر الفوكالند/ املالفينا�س واأزمة البالد 

اأو كما كان احلال فى ت�سيلى حيث خ�رص بينو�سيه ال�ستفتاء  القت�سادية، 

الذى دعا اإليه.

وهذا يف�رص ملاذا اكت�سب قانون التعوي�سات وظيفة مهمة فيما يتعلق - 80

جلان  نتائج  على  املعتادون  املراقبون  توقع  مما  كثريا  اأكرب  بامل�سارحة 

احلقيقة. ملزيد من التف�سيل نظر اأدناه.

81 - 1965 فى  النظام  اأ�سدره  والذى   )2( رقم  املوؤ�س�سى  القانون 

بالإ�سافة اإىل حظره جميع الأحزاب ال�سيا�سية ومنحه رئي�س اجلمهورية 

�سلطة ف�س الكوجنر�س فقد اأر�سى طريقة النتخاب غري املبا�رصة لرئي�س 

بعد   1964 فى  ال�سدر   )1( رقم  املوؤ�س�سى  القانون  ونائبه.  اجلمهورية 

عزل  على  الر�سمية  ال�سبغة  اأ�سفى  وجيزة  بفرتة  الع�سكرى  النقالب 

جولر، وعزل �سيا�سيا عددا من ال�سيا�سيني )مبا فيهم اأع�ساء فى جمل�س 

ال�سيوخ وجمل�س النواب والعمد( واأر�سى طريقة النتخاب غري املبا�رصة 

اأ�سبح مق�سورا فقط على  الت�سويت  اأن حق  للكوجنر�س. وقد عنى هذا 

ال�سلطات الربملانية الباقية.

قد جنح  مبا�رصة  الرئي�س بطريقة  انتخاب  ال�سعى لإعادة  فهذا  ما  ومبعنى 

ولكن ب�سورة غري مبا�رصة فقط. فى 1984 طرح للتويب تعديل مقرتح 

بابلو دى جريف
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وفى  ورف�س.  اجلمهورية  لرئي�س  املبا�رص  بالنتخاب  ي�سمح  للد�ستور 

�سياغة  متت   1985 فى  بداأت  والتى  فقط  �سارنى  خوزيه  رئا�سة  اأثناء 

د�ستور جديد دميقراطى فى فرتة ثالث �سنوات انتهت فى 1988. وكان 

�سارنى نف�سه منتخبا ب�سورة غري مبا�رصة. وفى الواقع فاإن هذا هو احلال 

مبعنيني. �سارنى كان �رصيك تانكريدو نيفيز على قائمة النتخاب. نيفيز، 

يناير1985.  فى  للكوجنر�س  رئي�سا  انتخب  قد  كان  العار�سة،  زعيم 

ولكنه توفى بعد انتخابه مبا�رصة. وهكذا اأ�سبح �سارنى اأول رئي�س مدنى 

)واإن كان غري منتخب �سعبيا( للربازيل فى 20 عاما.

حول - 82 ملف   .Dossie dos Mortos e Desaparecidos
املختلفني واملغتالني، �سادر عن املجل�س الت�رصيعى لريو جراندى دو �سول 

فى 1984.

�سمل امللحق جميع الأ�سماء املوجودة فى امللف، ما عدا من اختفى - 83

الأ�سماء من  اأ�سماوؤهم كاملة. وقل�س هذا عدد  تكن  فى اخلارج ومن مل 

152 اإىل 136.

القانون رقم 9٬140 لعام 1995، املادة )1(.- 84

القانون رقم 9٬140 لعام 1995، املادة )3(.- 85

86 - )%72(  168 فى  قرارها  واتخذت  حالة   234 فى  اللجنة  نظرت 

وثالث  ملئة  قبول  هناك  كان  احلالت  تلك  بني  ومن  بالإجماع.  منها 

حالت، ورف�س خم�س و�ستني حالة. 9 طلبات فقط مت قبولها ب�سوت 

واحد، و8 طلبات مت رف�سها بهام�س �سوت واحد اأي�سا. وهكذا فاإنه علي 

الرغم من النق�سامات الداخلية فى اللجنة فقد تو�سلت اإىل اتفاق �سهل فى 

الأغلبية الغالبة من احلالت.

ب�ساأن 366 - 87 التما�سا  ما جمموعه 373  الواقع  فى  اللجنة  تلقت  لقد 

من  اثنان  طرف(.  من  اأكرث  اللتما�س  قدم  احلالت  بع�س  )فى  �سحية 

الأج�ساد، ل  �سهادتى وفاة، والعون على حتديد موقع  اللتما�سات طلبا 

م�ساعدات اقت�سادية.

حقوق - 88 انتهاكات  �سحايا  وعدد  املنتفعني  عدد  يتطابق  اأن  يلزم  ل 

الإن�سان.

اأفادت جهود التعوي�س الفردى الأملانية اأكرث من - 89 كما ذكر �سلفًا، 

مليونى �سخ�س. ولكن هذا العدد ي�سم احلا�سلني على خمتلف امل�ساعدات 

املذكورة، وهنا نركز على التعوي�سات املالية لفقدان احلياة فقط. اأنفقت 

فقدان  تعوي�سات  على   2001 دي�سمرب  من  دولر  بليون   3٬5 اأملانيا 

احلياة. ولكن لي�س لدينا اأرقام دقيقة حول اأعداد املنتفعني.

90 - 24٬043 القانون  مبقت�سى  منتفع   7800 الرقم  هذا  ي�سم 

)الحتجاز غري امل�رصوع، املوت، الإ�سابة اجل�سمية( و5655 منتفعا وفقا 

حدا  يعد  الرقم  فهذا  ذلك  وعلى  واملوت(.  )الختفاء   24٬411 للقانون 

جهود التعوي�ضات من املنظور الدويل
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اأعلى، فقانون 24٬043 قد اأعطى م�ساعدات حلالت غري فقدان احلياة.

فى - 91 بداأ  الذى  الرواتب  بربنامج  املنتفعني  فقط  الرقم  هذا  ي�سم 

1991 على يد موؤ�س�سة التعوي�سات وامل�ساحلة، وميثل اأكرب رقم و�سله 

الربنامج، وذلك فى بدايته لأن بع�س امل�ساعدات توقفت عندما بلغ اأبناء 

ال�سحايا �سن اخلام�سة والع�رصين اأو اأنهوا تعليمهم اجلامعى. وبنهاية عام 

فالرقم  وهكذا   .3210 اإىل  و�سل  حتى  املنتفعني  عدد  انخف�س   2001

معا�سات  اأو  ال�سحى  الربنامج  من  املنتفعني  من  العديدة  الآلف  ي�سم  ل 

املف�سولني عن عملهم لأ�سباب �سيا�سية وما اإىل ذلك.

لن�س - 92 مرونة  الأكرث  التف�سري  اأن  من  راأينا  �سبق  مما  الرغم  على 

اأو ما �سابهها”،  “مقار ال�رصطة  القانون، وعلى وجه اخل�سو�س لتعبري 

�سمح لبع�س املفو�سني باأن مينحوا امل�ساعدات لعائالت من وقعوا �سحايا 

�سكل اآخر من اأ�سكال القتال ال�سيا�سى.

فى حني اأن امليزات املعنوية قد تكون وا�سحة، فاإن املزايا العملية - 93

قد ل تكون بهذا الو�سوح، وذلك يقت�سى منا التعليق املوجز. اإن ترك 

اأن  ي�سمن  احتياجاتهم  فى  النظر  دون  ال�سحايا  من  مهمة  جمموعات 

ما  وهو  ال�سيا�سى،  الأعمال  جدول  على  �سيظل  التعوي�سات  مو�سوع 

يعنى اأنه �سيبقى هدفا للم�ساومات الت�رصيعية والبريوقراطية. وقد يزعزع 

هذا ا�ستقرار التفاقات اخلا�سة بالتعوي�سات ومدى القدرة على العتماد 

عليها، كما يت�سح فى حالة ت�سيلى.

هذا بالطبع يب�سط من الواقع. وهو يجرد الأمر بعيدا عن التعقيدات - 94

التى ت�سفيها م�ساألة اأن املدفوعات اتخذت �سورة �سندات، وعن ال�سمات 

اجلناة  اإدانة  جهود  خا�ستها  التى  املتاهات  مثل  العام  لل�سياق  الأخرى 

ق�سائيا اأو القدر الكبري من املعلومات حول املا�سى والتى اأ�سبحت متاحة 

الأمر  الطرق، كما يجرد  وغريها من  احلقيقة”  “حماكمات”  من خالل 

وقت  الأرجنتني  فى  تت�سكل  كانت  التى  املوؤ�س�سية  الإ�سالحات  عن  بعيدا 

كانت قوانني التعوي�سات ت�سن وتو�سع مو�سع التنفيذ.

الجتماعية - 95 التحيزات  تكري�س  خطر  املدنى  التقا�سى  يثري  هكذا 

القائمة. فنجد اأن الأغنى والأف�سل تعليما واحل�رصيني من ال�سحايا غالبا 

ما تكون فر�ستهم فى النجاح فى جهودهم للح�سول على تعوي�سات من 

والريفيني  تعليما  والأقل  الأفقر  ال�سحايا  من  اأكرب  املدنية  املحاكم  خالل 

الذين قد يحدث اأن يكونوا من جمموعة اإثنية اأو عرقية اأو دينية اأقل حظا.

اأنه من الوا�سح - 96 التعوي�سات م�ساألة حق ل تف�سل. غري  اأرى  اأنا 

اأننا حتى عندما نعترب ذلك م�ساألة حق فهناك ت�سكيلة وا�سعة من اخليارات 

املتعلقة مبا يحتاج اإليه الأمر للوفاء بهذا احلق.

ينتهى - 97 اأن  ميكن  الكلى  امل�ستوى  فعلى  اأهميته،  له  ال�رصط  وهذا 

احلال بربنامج ما موزعا كميات كبرية من الأموال اإذا كان عدد ال�سحايا 

بابلو دى جريف
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قدمتها  التى  والتعوي�سات  �سئيال.  قدرا  يتلقى  �سحية  كل  ولكن  كبريا، 

الوليات املتحدة لالأمريكيني من اأ�سل يابانى مثال على ذلك.

من - 98 وجزء  الرتتيب.  هذا  تقريبية  م�ساألة  على  اأ�سدد  اأن  هنا  اأود 

الأمر يرجع اإىل م�ساألة اأن بع�س الربامج توزع التعوي�سات على دفعة 

منها  واثنتان  والأرجنتني(  والربازيل  املتحدة  )الوليات  اإجمالية  واحدة 

قدما التعوي�سات فى �سورة رواتب ومعا�سات )ت�سيلى واأملانيا(، وتقدير 

القيمة الإجمالية للراتب �سعب دائما.

الن�رص(. - 99 )قيد  والتعوي�سات”  “العدالة  الباحث  مقال  راجع 

.”Justice and Reparation“
اإن التباينات بني التعوي�سات التى متنحها املحاكم وتلك التى تقدمها - 100

الربامج ال�سخمة فى ذاتها ل تدل على اأن تلك الأخرية غري عادلة. وبهذا 

املعنى ينبغى األ ينظر اإىل برامج التعوي�سات بب�ساطة على اأنها ثانى اأف�سل 

بديل بعد الإجراءات الق�سائية. اإن برامج التعوي�سات فى اأف�سل �سورها 

بعملية  املرتبطة  ال�سعوبات والتكاليف  بع�س  تذلل  اإدارية  اإجراءات  هى 

التقا�سى. وهذا ي�سمل التاأجيالت الطويلة، والكلفة العالية، واحلاجة اإىل 

اأن تثبت فى وجه الفح�س والتمحي�س )والتى  جمع الأدلة التى ت�ستطيع 

املرتبطة  والآلم  الإطالق(،  على  وجودها  ينعدم  احلالت  بع�س  فى 

واأخريا  موؤ�سفة،  وجتارب  حلظات  وبا�ستعادة  املحكمة  فى  بال�ستجواب 

املخاطرة باأن ياأتى القرار فى غري �سالح رافع الدعوى، وهو ما قد يكون 

له اآثار مدمرة على ال�سحية اإذ مل يح�سل اإل على الهوان ونكء اجلراح. 

فى  اأقل  تعوي�سات  الت�سميم  جيد  برنامج  يوزع  قد  الآخر  اجلانب  على 

قيمتها املطلقة، ولكنها ن�سبيا اأكرب من تلك التى متنحها املحاكم اإذا و�سعنا 

فى كفة املقارنة التاأجيالت الق�سرية، والتكاليف الأقل، ومعايري الإثبات 

املخا�سمة، و�سبه  التى ل تقوم على نظام  الأكرث مرونة، والإجراءات 

اليقني الذى ي�ساحب الإجراءات الإدارية لربامج التعوي�س.

كمية - 101 فكون  معقدة.  مقارنة  تقديرات  على  غالبا  هذا  ينطوى 

املثال  �سبيل  يتحدد بعوامل منها )على  اأم ل  التعوي�س منا�سبا  حمددة من 

ل احل�رص( الو�سع الجتماعي و القت�سادى الن�سبى لل�سحايا، وروؤيتهم 

للجهود التى تبذلها احلكومة نيابة عنهم وامل�رصوفات احلكومية الأخرى 

يف ذلك الوقت.
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* حمام بالنق�ص ونا�سط حقوقي.

درا�ضة

بعد 25 يناير.. 

حرية التنظيم فى م�ضر ال تزال فى االأ�ضر

جناد �لربعي*

مقدمة:

املفرو�سة عليها يف م�رص،  التنظيم والقيود  اأن نكرر مناق�سة حرية  املفرت�س  مل يكن من 

اإل باعتبارها اإحدى م�سكالت حقوق الإن�سان التي ظهرت يف خم�سينيات القرن املا�سي، اإىل 

القرن  الثاين من  العقد  بداية  لها يف  يب�رص بحل حا�سم  �سيا�سي جديد،  ب�سائر مناخ  اأن ظهرت 

احلايل. وذلك بعد الحتجاجات الوا�سعة التي حدثت يف اخلام�س والع�رصين من يناير 2011، 

واأدت اإىل تخلي الرئي�س حممد ح�سني مبارك عن �سلطاته اإىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة، 

وما اأعقب ذلك من تعطيل العمل بالد�ستور، ثم اإلغائه واإ�سدار اإعالن د�ستوري موؤقت جديد 

يف 31 مار�س 2011. وكان املجل�س الع�سكري قد اأ�سدر يف 28 فرباير – اأي قبل الإعالن 

الأحزاب  قانون  مواد  بع�س  بتعديل  ل�سنة 2011  بقانون 12  املر�سوم   – املوؤقت  الد�ستوري 

ال�سيا�سية. 
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وميكن مالحظة اأن التعديالت التي متت على قانون الأحزاب ال�سيا�سية قد اأجريت بعد �سهر 

تقريبا من اندلع الحتجاجات ال�سعبية �سد �سيا�سات الرئي�س مبارك، وبعد اأقل من �سبعة ع�رص 

يوما فقط من تخليه عن �سلطاته الد�ستورية. يف حني مل يبادر املجل�س باإجراء تعديالت مماثلة 

على قانون اجلمعيات رقم 84 ل�سنة 2002.

كان من الوا�سح اأن ال�سلطة الع�سكرية احلاكمة قد اأدركت لي�س فقط اأهمية احلق يف التنظيم، 

ولكن اأي�سا مدى الرغبة ال�سيا�سية العارمة يف اإطالقه، وعدم اإمكانية تقييده مرة اأخرى، ب�سكل 

كامل نظرا اإىل ابتكار امل�رصيني لأ�ساليب واأدوات جديدة لتنظيم اأنف�سهم خارج البنية القانونية 

العتيقة واملقيدة والتي ُفر�ست عليهم زمنا طويال، يقرتب من ال�ستني عاما.

حكامهم  اأنياب  بني  من  انتزاعها  من  امل�رصيون  متكن  التي  احلرية  م�ساحة  اأن  يبدو  لكن 

اأخذت  احلرية  تلك  تت�سع رقعة  اأن  يوم، وبدل من  بعد  يوما  اأيديهم  بني  تت�رصب من  راحت 

تتقل�س، حتى ليخ�سى البع�س من عودة الأمور ل�سابق عهدها. ويف ظني اأن احلرية هي مبثابة 

كائن حي، ل ميكن اأن يتوقف عن النمو، و�ساأنها يف ذلك �ساأن كل كائن حي يعترب توقفه عن 

النمو اإيذانا مبوته طال الوقت على هذا املوت اأو ق�رص. 

ويف هذا الإطار �ساأ�سعى يف هذا املقال اإىل معاجلة حرية التنظيم يف م�رص يف النقاط التالية:

اأوال- حرية التنظيم يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية:

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  على  م�رص  وقعت   1967 عام  اأغ�سط�س  من  الرابع  يف 

وال�سيا�سة، على اأن الأمر ا�ستغرق خم�سة ع�رص عاما قبل اأن ت�سدق عليه يف 14 يناير 1982، 

وتن�رصه يف اجلريدة الر�سمية امل�رصية ليدخل حيز النفاذ يف 14 اأبريل من العام نف�سه)1(. ليغدو 

امل�رصية، وفقا  القوانني  كاأحد  امل�رصي  الق�ساء  اأمام  مبا�رصة  للتطبيق  قابال  قانونا  بذلك  العهد 

لن�س املادة 151 من الد�ستور امل�رصي ال�سابق والذي كان قد �سدر عام 1971)2(. 

وقد ناق�س العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية حرية التعبري، وحرية التنظيم يف مواد 

متتالية متكاملة)3(. ون�ستنتج من هذه املواد مايلي:

1- اأن حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات والنقابات هي من احلريات التي يتعني منحها 

لالأفراد ولي�س للمواطنني فح�سب، مما يدل على اأهميتها البالغة.

2- اأن العهد الدويل يف املادة الثانية والع�رصين اعترب اأن النقابات هي نوع من اجلمعيات 
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ويف تقديري اأن الأحزاب تدخل اأي�سا يف عموم الن�س.

3- اأن ن�س املادة احلادية والع�رصين قد ا�سرتط اأن تكون القيود التي تو�سع على احلق يف 

تكوين اجلمعيات قانونية من ناحية، و�رصورية يف جمتمع دميقراطي من ناحية، ول تكون 

اإل ل�سيانة الأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة اأو الآداب 

العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم من ناحية اأخرى.

4- اأن املادة الثانية والع�رصين مل متنع اإخ�ساع اأفراد القوات امل�سلحة ورجال ال�رصطة لقيود 

قانونية على ممار�سة هذا احلق؛ تفهما لطبيعة عملهم اأو اخلدمات التي يوؤدونها.

وعلى الرغم من اأن الكثري قد كتب ل�رصح مفاهيم مثل الأمن القومي اأو ال�سالمة العامة، 

اأو غريها فاإننا هنا نحب اأن ن�سع تعريفا لكلمة جمتمع دميقراطي التي وردت يف الن�س ك�سبب 

لإباحة بع�س القيود القانونية ال�رصورية على حرية التنظيم.

املجتمع الدميقراطي يف تقديرنا هو املجتمع الذي يتم فيه تداول ال�سلطة عرب انتخابات حرة 

ونزيهة، وتخ�سع لرقابة فعالة، ويتمتع اأفراده كاأفراد اأو اأع�ساء يف املجتمع بحريات الراأي 

والتعبري والتنظيم ويحق لهم، دون متييز يقوم على الأ�سل اأو اجلن�س اأو العرق، امل�ساركة يف 

ال�سئون العامة، واإبداء الراأي يف ال�سيا�سات القائمة عرب احلق يف تلقي املعلومات، ونقلها دومنا 

اعتبار للحدود وامل�ساواة يف تويل الوظائف العامة.

فيمكن  ليرباليا،  الدميقراطي جمتمعا  املجتمع  يكون  اأن  لي�س �رصوريا  اأنه  اإىل  هنا  ون�سري 

من  الأدنى  احلد  ولكن  ليربالية،  �سيا�سات  يتبع  ل  ولكنه  دميقراطيا،  املجتمع  يكون  اأن  جدا 

وامل�ساواة،  الأقليات  احرتاف اخلالف وحماية  القائمة على  تلك  الليربالية، وخا�سة  الأفكار 

والتي يتعني اأن تكون موجودة؛ ليمكن و�سف جمتمع ما باأنه دميقراطي مبا ميّكن الربملان فيه 

من و�سع ت�رصيع ي�سع قيودا على احلق يف التنظيم. 

ثانيا- الو�ضع الد�ضتوري حلرية التنظيم فى م�ضر:

1- الن�ضو�ص الد�ضتورية

التنظيم يف ثالث مواد هي املادة اخلام�سة  كان د�ستور 1971 امللغي ين�س على احلق يف 

واملادة اخلام�سة واخلم�سون واملادة ال�ساد�سة واخلم�سون)4(. يف حني ن�س الإعالن الد�ستوري 

املادة  هي  واحدة  مادة  يف  كله  التنظيم  يف  احلق  على  امل�سلحة  القوات  عن  ال�سادر  املوؤقت 
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الرابعة والتي ن�ست على اأن »للمواطنني حق تكوين اجلمعيات واإن�ساء النقابات والحتادات 

والأحزاب وذلك على الوجه املبني يف القانون، ويحظر اإن�ساء جمعيات يكون ن�ساطها معاديًا 

قيام  اأو  �سيا�سي  ن�ساط  اأي  مبا�رصة  يجوز  ع�سكري، ول  ذا طابع  اأو  �رصيا  اأو  املجتمع  لنظام 

اأحزاب �سيا�سية على اأ�سا�س ديني اأو بناء على التفرقة ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل«، فيما مل ين�س 

على اأن النظام ال�سيا�سي امل�رصي يقوم على تعدد الأحزاب ال�سيا�سة، وهو اأمر يف ظني كان 

يجب عليه اأن ي�سري اإليه. 

يف كل الأحوال فاإن حرية التنظيم يف م�رص بعد يناير2011 مل يطراأ عليها تغيري جوهري، 

فهى لي�ست مطلقة ولكنها مرهونة ب�سدور قانون يحدد طرق ا�ستعمالها، وهو اأمر منتقد من 

ناحيتني:

الأوىل: اأنه يجعل حتديد احلق يف يد ال�سلطة الت�رصيعية؛ وهو ما يفتح الباب وا�سعا اأمام ما 

الأعلى  املجل�س  –اأو  الربملان  ي�ستخدم  اأن  مبعني  الت�رصيع،  يف  احلق  ا�ستعمال  باإ�ساءة  يعرف 

�سلطته لي�س لت�سهيل ا�ستعمال احلق ولكن لتقييده وال�سيطرة  للقوات امل�سلحة ح�سب الأحوال– 

عليه، وهو اأمر كثريا ما تكرر يف م�رص، ونق�سته املحكمة الد�ستورية والتي اعتربت يف اأحكام 

اأو  �سعبا  ا�ستعماله  يجعل  اأو  احلق  اأ�سل  من  ينتق�س  اأن  له  يجوز  ل  الت�رصيع  اأن  لها  عديدة 

ُعدَّ عمله  النظر  امل�رّصع هذا  اأن يجعله �سهال مي�سورا، واإن خالف  يتعني عليه  مرهقا، ولكن 

خمالفا للد�ستور، واعترب القانون الذي ي�سدره بدوره غري د�ستوري.

الثاين: اأنه يجعل احلق يف التنظيم يف مرتبة اأدين من حقوق مماثلة له، مثل حرية العقيدة، 

الثانية ع�رصة من الإعالن  اإقامة ال�سعائر الدينية والتي كفلتها الدولة وفقا لن�س املادة  وحرية 

الد�ستوري، والتي ن�ست على اأن »تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية اإقامة ال�سعائر الدينية«، 

اأمام  امل�ساواة  تتوقف كفالة هذين احلقني على ت�رصيع ي�سدر، واأي�سا مثل احلق يف  اأن  دون 

باأي  امل�ساواة  تلك  يرهن  اأن  ال�سابعة دون  املادة  الد�ستوري يف  الإعالن  كفله  القانون والذي 

قانون اأو قرار ي�سدر من اأي �سلطة اأخرى. 

والتمتع  يتوقف ممار�ستها  اأن  يجوز  كلها هي حقوق ل  الإن�سان  فاإن حقوق  احلقيقة  ويف 

بها على قوانني ت�سدر اأو قرارات ُتَتخذ؛ فهي جميعها لزمة لتمام اإن�سانية الإن�سان؛ وبالتايل 

فاإن اخلطة التي يتخذها امل�رّصع الد�ستوري من قدمي، والتي تقوم على اإعطاء بع�س احلقوق 

الت�رصيع  يف  امل�ستحدث  مع  تتفق  ول  الواقع،  من  لها  �سند  ل  الآخر،  البع�س  على  اأف�سلية 

اإن�سان  بها كل  يتمتع  اأن  يتعني  مت�ساوية،  ق�سائم  اأن احلقوق جميعها  يرى  الذي  الد�ستوري، 
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على اأر�س الدولة، ولي�س فقط كل مواطني الدولة، ودون اأن يتوقف التمتع باحلق على اأي 

ت�رصيع والذي يجب اأن ينح�رص دوره يف تنظيم ا�ستعمال احلق، ل�سمان اأو�سع ت�سهيل ممكن 

ل�ستعماله والتمتع به، ومنع ت�سارب امل�سالح ب�ساأن هذا ال�ستعمال. 

نخل�س من كل ما �سبق اإىل اأن اخلطة التي اتبعها امل�رصع الد�ستوري يف اإعالنه ال�سادر يف 

مار�س 2011، مل تختلف كثرًيا عن اخلطة التي اتبعها د�ستور 1971 ب�ساأن احلق يف التنظيم، 

اأو حتي تلك التي اتبعتها من قبل الد�ساتري امل�رصية ال�سابقة عليه، مبا فيها د�ستور 1923)5(.

2- موقف املحكمة الد�ضتورية العليا

تنظر املحكمة الد�ستورية العليا يف م�رص اإىل احلق يف التنظيم على اأنه حق كلي، وبالتايل يجد 

�سنده يف حرية التعبري، واحلق يف التجمع ال�سلمي معا، فاملنظمات هي الأوعية التي ي�ستطيع من 

خاللها اجلمهور اأن يعرب عن اآرائه، واأن يجتمع �سلميا وبالتايل فاإنه ل يجوز تقييد هذا احلق، 

اإل بالقيود املعرتف بها يف الدول الدميقراطية؛ وننقل عن املحكمه املوقره قولها »وحيث اإن من 

املقرر اأن حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات الأهلية هو فرع من حرية الجتماع، واأن هذا 

احلق يتعني اأن يتمخ�س ت�رصفًا اإراديا حرًا، ل تتداخل فيه اجلهة الإدارية، بل ي�ستقل عنها، 

ومن ثم تنحل هذه احلرية اإىل قاعدة اأولية متنحها بع�س الدول –ومن بينها جمهورية م�رص 

العربية– قيمة د�ستورية يف ذاتها، لتكفل لكل ذي �ساأن حق الن�سمام اإىل اجلمعية التي يرى 

اجلمعيات  هذه  من  اأكرث  اأو  واحدة  انتقاء  واأهدافه، ويف  التعبري عن م�ساحله  على  اأقدر  اأنها 

اإل جزء ل يتجزاأ من حريته ال�سخ�سية،  ليكون ع�سوًا فيها، وما هذا احلق  –حال تعددها– 
التي اأعلي الد�ستور قدرها، فاعتربها –بن�س املادة 41– من احلقوق الطبيعية، وكفل –اأ�سوة 

بالد�ساتري املتقدمة– �سونها وعدم امل�سا�س بها، ومل يجز الإخالل بها من خالل تنظيمها«. 

التي رددت ما اجتمعت  املادة 47  –بن�س  الد�ستور  اإن �سمان  وت�سيف املحكمة »وحيث 

عليه الد�ساتري املقارنة– حلرية التعبري عن الآراء، والتمكني من عر�سها ون�رصها �سواء بالقول 

اأو بالت�سوير اأو بطباعتها اأو بتدوينها وغري ذلك من و�سائل التعبري، قد تقرر بو�سفها احلرية 

الأ�سل التي ل يتم احلوار املفتوح اإل يف نطاقها، وبدونها تفقد حرية الجتماع مغزاها، ول 

وجال،  يرتددون  ول  موقفا،  يتهيبون  ل  اأحرارا  الأفراد  يكون  وبها  فائدة،  من  لها  تكون 

ول ينت�سفون لغري احلق طريقا، ذلك اأن ما توخاه الد�ستور من خالل �سمان حرية التعبري 

–وعلي ما اطرد عليه ق�ساء هذه املحكمة– هو اأن يكون التما�س الآراء والأفكار وتلقيها عن 
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الغري، ونقلها اإليه غري مقيد باحلدود الإقليمية على اختالفها ول منح�رص يف م�سادر بذواتها تعد 

من قنواتها، بل ق�سد اأن ترتامى اآفاقها، واأن تتعدد مواردها واأدواتها، �سعيا لتعدد الآراء، 

وابتغاء اإر�سائها على قاعدة من حيدة املعلومات ليكون �سوء احلقيقة منارًا لكل عمل، وحمورًا 

لكل اجتاه«.

عنها،  تتولد  التي  الآراء  وتفاعل  التعبري،  حرية  »اأن  العليا  الد�ستورية  املحكمة  وتري 

ليجوز تقييدها باأغالل تعوق ممار�ستها، �سواء من ناحية فر�س قيود م�سبقة على ن�رصها اأو 

املواطنون من خاللها  ينقل  اأن  يتعني  قمعها«....اإذ  تتوخي  التي  الالحقة  العقوبة  ناحية  من 

-وعالنية– تلك الأفكار التي جتول يف عقولهم ويطرحونها عزمًا ولو عار�ستها ال�سلطة العامة 

لتغيري قد يكون مطلوبا، ومن ثم وجب القول باأن  ال�سلمية–  –اإحداثا من جانبهم وبالو�سائل 
حرية التعبري التي كفلها الد�ستور هي القاعدة يف كل تنظيم دميوقراطي، فال يقوم اإل بها، ول 

ينه�س م�ستويا اإل عليها«.

اأن حرية  بافرتا�س  اأم  اأ�سياًل  اأكان حقا  –�سواء  اأي�سا »اأن حق الجتماع  املحكمة  وتري 

يكون  ما  اأكرث  اأهدافها–  خالله  من  حمققا  قنواتها،  لأهم  كافال  باعتباره  عليه  ت�ستمل  التعبري 

معينًا  اجتاها  اأو  موقفا  يوؤيدون  اأ�سخا�س  كّون  كلما  وتداولها،  الآراء  عر�س  بحرية  ات�ساًل 

اآمالهم، ويعر�سون فيها كذلك  جمعية حتتويهم، يوظفون من خاللها خرباتهم، ويطرحون 

مل�ساعبهم، ويتناولون باحلوار ما يوؤرقهم، ليكون هذا التجمع املنظم نافذة يطلون منها على 

ما يعتمل يف نفو�سهم، و�سورة حية ل�سكل من اأ�سكال التفكري اجلماعي، وكان احلق يف اإن�ساء 

يعدو  ل  اأو غري ذلك–  اجتماعيا  اأو  ثقافيا  اأو  اقت�ساديا  الغر�س منها  –و�سواء كان  اجلمعيات 

اأن يكون عمال اختياريا، يرمي بالو�سائل ال�سلمية اإىل تكوين اإطار، يعربون فيه عن مواقفهم 

وتوجهاتهم. 

ومن ثم فاإن حق الجتماع يتداخل مع حرية التعبري، مكونًا لأحد عنا�رص احلرية ال�سخ�سية 

التي ل يجوز تقييدها بغري اتباع الو�سائل املو�سوعية والإجرائية التي يتطلبها الد�ستور اأو يكفلها 

القانون، لزمًا اقت�ساء حتي لو مل يرد ب�ساأنه ن�س يف الد�ستور، كافاًل للحقوق التي اأح�ساها 

�سماناتها، حمققًا فعاليتها، �سابقًا على وجود الد�ساتري ذاتها، مرتبطًا باملدنية يف خمتلف مراحل 

تطورها، كامنًا يف النف�س الب�رصية تدعو اإليه فطرتها، وهو فوق هذا من احلقوق التي ل يجوز 

تهمي�سها اأو اإجها�سها. بل اإن حرية التعبري ذاتها تفقد قيمتها اإذا جحد امل�رصع حق من يلوذون 

بها يف الجتماع املنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء يف دائرة اأعر�س مبا يحول دون تفاعلها 
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ان�سياب  القرار، ويعوق  باتخاذ  التي تت�سل  الآراء  البع�س، ويعطل تدفق  وت�سحيح بع�سها 

روافد ت�سكيل ال�سخ�سية الإن�سانية التي ل ميكن تنميتها اإل يف �سكل من اأ�سكال الجتماع.كذلك 

فاإن هدم حرية الجتماع اإمنا يقّو�س الأ�س�س التي ل يقوم بدونها نظام للحكم يكون م�ستندا اإىل 

الإرادة ال�سعبية، ومن ثم فقد �سار لزما –وعلى ما ا�ستقر عليه ق�ساء هذه املحكمة– امتناع 

تقييد حرية الجتماع اإل وفق القانون، وفى احلدود التي تت�سامح فيها النظم الدميوقراطية، 

وترت�سيها القيم التي تدعو اإليها، ول يجوز –بالتاىل- اأن تفر�س ال�سلطة الت�رصيعية على حرية 

الجتماع قيودا من اأجل تنظيمها، اإل اإذا حملتها عليها خطورة امل�سالح التي وجهتها لتقريرها، 

وكان لها كذلك �سند من ثقلها و�رصورتها، وكان تدخلها –من خالل هذه القيود– بقدر حدة 

هذه امل�سالح ومداها “.

– ي�ست�سحبه  وما  الأهلية،  اجلمعيات  تاأليف  يف  املواطنني  »حق  اأن  اإىل  املحكمة  لتنتهي 

لزوما– مما �سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، هي جميعًا اأ�سول د�ستورية 

ثابتة، يبا�رصها الفرد متاآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بع�سها البع�س، تت�ساند معًا، ويع�سد كل 

منها الآخر فى ن�سيج متكامل، يحتل من الوثائق الد�ستورية مكانا �سامقًا)6(.

ثالثا- الو�ضع القانوين حلرية التنظيم فى م�ضر: 

القانون  يحكمها  ال�سيا�سية  فالأحزاب  القوانني؛  من  العديد  التنظيم  يف  باحلق  التمتع  ينظم   

40 ل�سنة 1977 املعدل باملر�سوم الت�رصيعي رقم 12 ل�سنة 2011، واجلمعيات الأهلية يحكمها 

القانون 84 ل�سنة 2002، اأما النقابات العمالية فيحكمها القانون 35 ل�سنة 1976، اأما التجمهر 

القانون رقم 14  العامة واملظاهرات  ل�سنة 1914، ويحكم الجتماعات  القانون 10  فيحكمه 

ل�سنة 1923. وفيما خال تلك التعديالت التي اأدخلت على قانون الأحزاب ال�سيا�سة باملر�سوم 

بقانون 12 ل�سنة 2011 بتعديل بع�س اأحكام قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم 40 ل�سنة 1977؛ 

املن�ساآت)7(،  العمل وتخريب  العتداء على حرية  بتجرمي  ل�سنة 2011  بقانون 34  واملر�سوم 

حلرية  الن�سبي  اأو  التام  التقييد  من  حالها  على  عام  ب�سكل  امل�رصية  القانونية  البنية  ظلت  وقد 

التنظيم. و�سوف نعر�س هنا ب�سكل �رصيع للتعديل الذي طراأ على قانون الأحزاب ال�سيا�سية 

واملر�سوم الت�رصيعي اخلا�س بالعتداء على حرية العمل باعتبارهما من الت�رصيعات اجلديدة، 

اأما الت�رصيعات الباقية فهي ما زالت على حالها ال�سيئة واملقيدة حلريات التنظيم مبا ل جند معه 

اأهمية من التعر�س لها. 
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1- قانون االأحزاب ال�ضيا�ضية 

يف نهاية فرباير 2011 ورمبا قبل م�سي �سبعة ع�رص يوما على تخلي الرئي�س مبارك عن 

�سلطاته اإىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة اأ�سدر الأخري مر�سوما ت�رصيعيا مبوجبه مت اإقرار 

التعديل الأهم هو  فاإن  ال�سيا�سية. يف تقديرنا  التعديالت املهمة على قانون الأحزاب  عدد من 

اأنه جعل اللجنة امل�سكلة للنظر يف اأمر الأحزاب ال�سيا�سية، جلنة ق�سائية بالكامل فن�ست املادة 

الثامنة من املر�سوم الت�رصيعي على »ت�سكل جلنة الأحزاب ال�سيا�سية من النائب الأول لرئي�س 

حمكمة النق�س رئي�سا ،  وع�سوية نائبني لرئي�س حمكمة النق�س ،  ونائبني لرئي�س جمل�س الدولة  

يختارهما املجل�س اخلا�س،  ورئي�سني مبحاكم ال�ستئناف يختارهما جمل�س الق�ساء الأعلى.

وتكون حمكمة النق�س مقرا للجنة«، وهو اأمر يبعث على الثقة يف حياد اللجنة والتي كانت 

اإىل جانب  اأنها كانت ت�سم  الوطني احلاكم، ف�سال عن  العام للحزب  من قبل يراأ�سها الأمني 

وزير الداخلية عددا من الوزراء الأ�سا�سيني يف هذا احلزب، وهو ما كان ي�سكك يف حيادها 

وا�ستقامة قراراتها. كما األزم الن�س اللجنة اإن راأت العرتا�س على تاأ�سي�س احلزب اأن تقوم 

هي بعر�س قرارها يف خالل �سبعة اأيام على الدائرة الأوىل للمحكمة الإدارية العليا، والتي 

يراأ�سها رئي�س جمل�س الدولة، وبت�سكيلها الق�سائي ولي�س بت�سكيل ي�سم عنا�رص غري ق�سائية كما 

كان عليه احلال يف ال�سابق، واإل اعترب قرارها كاأن مل يكن. 

كما جاء الت�رصيع اجلديد بتعديل مهم للغاية، اإذ اأعفي احلزب من اأن ي�سمن برناجمه الإميان 

بثورتي يوليو 1952 ومايو 1971، كما األغي �رصطا كان قانون الأحزاب ي�سرتطه وهو اأن 

ت�سبب  املوجودة فعال، وهو �رصط  الأحزاب  �سائر  يتمايز احلزب يف براجمه و�سيا�ساته عن 

فعليا يف تعطيل احلق يف ت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية. 

فيما  الت�رصيعي  املر�سوم  ت�سمنه  الذي  والتي�سري  املمتاز،  وت�سكيلها  اللجنة  هذه  وبخالف 

يتعلق بربنامج احلزب ومكوناته ل جند اأي تعديالت جديدة جوهرية، فقد بات على الراغبني 

فقط  بدل من خم�سني  موافقة موثقة من 5000 مواطن،  تاأ�سي�س حزب، احل�سول على  يف 

اأع�سائه اخلم�سة اآلف يف  اأ�سماء  باأن ين�رص  األزمت احلزب  ال�سابق، كما  يف قانون الأحزاب 

التزاما على عاتق جلنة الأحزاب، الأمر  ال�سابق  الن�رص يف  اأن كان  �سحيفتني يوميتني، بعد 

الذي ت�سبب يف زيادة التكلفة املالية الالزمة لإن�ساء الأحزاب، وجعلها امتيازا للقادرين فقط.

وعلي الرغم من اأن املادة الرابعة يف القانون قد منعت قيام الأحزاب على اأ�سا�س ديني اأو 

طبقي؛ فقد تبني اأن الكثري من الأحزاب التي جرت املوافقة عليها ذات مرجعية دينية اإ�سالمية 

بعد 25 يناير: حرية التنظيم فى م�ضر ال تزال فى االأ�ضر



147

العدد 59/58رواق عربي

تبنت  بعدما  اأخرى،  دينية  مرجعيات  ذات  اأحزاب  لتكوين  الباب  يفتح  اأمر  وهو  بالأ�سا�س، 

اللجنة تف�سريا مغالطا للمادة الرابعة، قالت فيه: اإن الأ�سا�س الديني غري املرجعية الدينية !!!)8(.

2- املر�ضوم الت�ضريعي رقم 34 ل�ضنة 2011 مبنع االعتداء على حرية العمل

ي�سكل هذا املر�سوم الت�رصيعي انتكا�سة حقيقية للحق يف التعبري عن طريق التظاهر والعت�سام؛ 

فهو من ناحية قد �سدر بعد اأقل من ثالثة اأ�سهر على تخلي الرئي�س مبارك عن �سلطاته؛ نتيجة 

مظاهرات واعت�سامات وا�سعة النطاق، وهو من ناحية ثانية �سدر ويف ديباجته ا�ستناد �رصيح 

اإىل اأحكام قانون الطوارئ رقم 162 ل�سنة 1958، وهو من ناحية ثالثة ت�سمن يف ديباجته 

لها،  بل وال�ستجابه  اأجلها،  التظاهر والعت�سام من  يتم  التي  للمطالب  امل�سلحة  القوات  تفهم 

فكان من العجيب اأنه على الرغم من هذا التفهم للمطالب والوعد بال�ستجابة لها اأن يكون الرد 

عليها مبثل هذه العقوبات الغليظة!!)9(.

اأ�سد من�سو�س  باأي عقوبة  اأنه »مع عدم الإخالل  املر�سوم على  املادة الأوىل من   تن�س 

تقل عن  التي ل  والغرامة  باحلب�س  يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  اأو يف  العقوبات  قانون  عليها يف 

قام  من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  جنيه  األف  خم�سني  تتجاوز  ول  جنيه،  األف  ع�رصين 

اأثناء �رصيان حالة الطوارئ بعمل وقفة اأو ن�ساط، ترتب عليه منع اأو تعطيل اأو اإعاقة اإحدى 

موؤ�س�سات الدولة اأو اإحدى ال�سلطات العامة اأو اإحدى جهات العمل العامة اأو اخلا�سة عن اأداء 

روج  اأو  دعا  اأو  حر�س  من  كل  ال�سابقة  الفقرة  يف  املقررة  العقوبة  بذات  ويعاقب  اأعمالها. 

بالقول اأو بالكتابة اأو باأي طريقة من طرق العالنية املن�سو�س عليها يف املادة 171 من قانون 

العقوبات، لأي من الأفعال ال�سابقة ولو مل يتحقق مق�سده. 

وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن �سنة، وبالغرامة التي ل تقل عن مائة األف جنيه، 

ول جتاوز خم�سمائة األف جنيه اأو باإحدى هاتني العقوبتني، اإذا ا�ستخدم اجلاين القوة اأو العنف 

اأثناء الوقفة اأو الن�ساط اأو العمل، اأو اإذا ترتب على اجلرمية تخريب اإحدى و�سائل الإنتاج اأو 

الإ�رصار بالوحدة الوطنية اأو ال�سالم الجتماعي اأو الإخالل بالنظام اأو الأمن العام اأو اإحلاق 

ال�رصر بالأموال اأو املباين اأو الأمالك العامة اأو اخلا�سة اأو احتاللها اأو ال�ستيالء عليها«.

عقوبات  اختيار  امل�رصع  تعمد  مدى  اأي  اإىل  اكت�ساف  ميكن  للن�س  ال�رصيعة  املطالعة  ومن 

طرق  من  طريق  باأي  لها  الرتويج  اأو  احتجاجية  وقفه  اإىل  الدعوة  ملجرد  الق�سوة،  �سديدة 
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معادية  بروح  وت�سي  من�سبطة،  غري  تبدو  العمل  اإعاقة  مثل  تعبريات  عن  ف�سال  العالنية، 

حلريات التعبري والتظاهر والعت�سام. على اأنه من الغريب جترمي تعطيل العمل، على الرغم 

للحقوق  الدويل  العهد  مبوجب  مكفولن  ال�سلميني  والتظاهر  والعت�سام  الإ�رصاب  اأن  من 

القت�سادية والجتماعيه والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية، وهما عهدان وقعت عليهما 

م�رص، واأ�سبحا بذلك جزءا من املنظومة الت�رصيعية يف م�رص. 

والتي  ال�سلمية  الوقفة  بني  ما  خلط  قد  كونه  يف  وا�سحة  امل�رصي  امل�رصع  نية  �سوء  ويبدو 

والتدمري  العنف  فيها  ي�ستخدم  التي  الحتجاجية  الوقفات  املن�ساآت وبني  تخريب  اإىل  تهدف  ل 

املتلقي يف  بينهما لإيقاع  املادي والق�سد اجلنائي  و�سمنهما ن�س واحد، رغم اختالف الركن 

خلط متعمد. 

رابعا- اأبعاد م�ضكلة حرية التنظيم و�ُضبل احلل:

امل�ستوى  التنظيم على  تعرت�س حريات  زالت  ما  اأ�سا�سية  م�سكالت  هناك  اإن  القول  ميكن 

القانوين وامل�ستوى العملي. على امل�ستوى القانوين مل يحدث تغيري اأ�سا�سي يف البنية الد�ستورية 

والت�رصيعية، تدفع بحرية التنظيم اإىل الأمام وبال�سكل الذي يعرب عن روح احتجاجات يناير 

2011. فالبنية الد�ستورية -كما �سبق اأن اأو�سحنا- حتيل يف �رصوط ا�ستخدام احلق يف التنظيم 

اإىل قوانني ت�سدرها ال�سلطة املكلفة بالت�رصيع، وهي -وفقا لالإعالن الد�ستوري ال�ساري املفعول 

اليوم- املجل�س الأعلي للقوات امل�سلحة، وهو ما ميكن اأن يغريه باملزيد من تقييد هذه احلقوق 

اأو التالعب بها؛ فاحلق يف التنظيم وكما نراه هو من احلقوق العليا والتي تعد الوعاء الأ�سا�سي 

ملمار�سة حريات التعبري، وتلك احلرية يف تقديرنا هي احلرية املفتاح التي هي مدار احلقوق 

كلها. 

اأما من الناحية القانونية فالبنية القانونية الناظمة حلريات التنظيم تظل على ما هي عليه دون 

ي�ست�سحبه لزوما من احلقوق واحلريات  تغيري يذكر، فحق ت�سكيل اجلمعيات والنقابات وما 

العامة، والذي قالت عنه املحكمة الد�ستورية العليا اإنه من »الأ�سول الد�ستورية الثابتة، التي 

يبا�رصها الفرد متاآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بع�سها البع�س، تت�ساند معًا، ويع�سد كل منها 

�سامقًا« ما زالت حمكومة بن�س  الد�ستورية مكانا  الوثائق  ن�سيج متكامل يحتل من  الآخر فى 

التع�سف  �سور  اأب�سع  عن  ملواده  احلكومي  التطبيق  ك�سف  والذي   ،2002 ل�سنة   84 القانون 

ح�ساباتها،  ك�سف  اإىل  مواردها  على  احلكومة  �سيطرة  اإحكام  من  بداية  املدنية  الكيانات  �سد 
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وخو�س حمالت كراهية �سدها، وترويع القائمني عليها، اأما النقابات العمالية وعلي الرغم 

من اخلطوات التي اتخذها وزير العمل بال�سماح بت�سجيل نقابات عمالية م�ستقلة، وحل احتاد 

العمال الر�سمي نتيجة �سدور حكم بتزوير انتخاباته، ما زالت حمكومة بن�س القانون 35 ل�سنة 

1976، وهو قانون يجعل لوزير العمل اليد الطوىل يف التحكم يف مقدرات التنظيم النقابي، 

ويعزز موقع اأحادية التنظيم النقابي. 

وما زال احلق يف التجمهر حمكوما بالقانون 10 ل�سنة 1914، ويحكم الجتماعات العامة 

املر�سوم  هو  اأ�سد وطاأة،  قانون  عليهما  زاد  بل  ل�سنة 1923،  القانون رقم 14  واملظاهرات 

بقانون 34 ل�سنة 2011، بتجرمي العتداء على حرية العمل وتخريب املن�ساآت والذي و�سع 

عقوبات قا�سية وغرامات ل ي�ستطيع اأن يتحملها �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ملجرد الدعوة اإىل 

العت�سام اأو الإ�رصاب، نازعا �سالحا ا�ستوىل عليه امل�رصيون للح�سول على فتات حقوقهم 

من نظام مبارك، وا�ستخدموه بحكمة �سهد بها العامل. 

بالت�سلط  اأ�سبحوا ل ير�سون  فاإنه يبدو وكاأن امل�رصيني  العملية  الناحية  علي الأر�س من 

ويقاومونه ب�سكل �سديد، حني يحاول احلكام جلم اندفاعهم اإىل احلرية وتخويفهم من نتائجها؛ 

اجلائرة،  الت�رصيعات  من  الرغم  على  تتواىل  والتظاهرات  والعت�سامات  فالإ�رصابات 

ت�رصيعات  وجود  عدم  رغم  نف�سها،  ت�سجيل  اإىل  وت�سعى  عددها،  يتزايد  امل�ستقلة  والنقابات 

تنظم وجودها، ومت حل الحتاد العام لعمال م�رص، واحلديث الآن عن قانون جديد للنقابات 

العمالية نرجو اأن ي�سدر قريبا من اأول برملان منتخب.

تبقي اجلمعيات الأهلية والنقابات املهنية ويف تقديري اأن احلملة الظاملة التي تعر�ست لها 

على  وقدرتها  معدنها  �سالبة  عن  ك�سفت  اأمورها  على  القائمني  وتخوين  الأهلية،  اجلمعيات 

احلركة، ولكنها ك�سفت اأي�سا عن ثقة النا�س يف عملها واإقبالها عليها. اأما النقابات املهنية فهي 

حتتاج اإىل تعديل مهم، ي�سحب منها احلق يف اإعطاء رخ�س العمل، ويق�رص عملها على رعاية 

اأع�سائها، وهو ما �سيفتح باب التعدد النقابي على م�رصاعيه. 

التنظيم فاإن متتع امل�رصيني بهذا احلق قد  اأيا ما تكن ال�سعوبات التي تقف يف وجه حرية 

اأ�سبح عند اأطراف اأ�سابعهم، رمبا احتاجوا اإىل مد اأذرعهم اإىل مدى اأبعد قليال ليتمكنوا من 

ال�سعب اجلديد نوابا جددا يوؤمنون  اأن يختاروا يف جمل�س  قطف ثمار ن�سالهم، ورمبا يتعني 

منها،  النتقا�س  اأو  تقييدها  يجوز  ل  اأ�سا�سية،  والتنظيم حقوق  الجتماع  احلق يف  باأن  فعال 

الالزم  القانوين  الدعم  تقدمي  على  وت�ساعد  م�رص  حتتاجها  جديدة،  ت�رصيعية  ثورة  ويد�سنون 

لطالب احلرية. هذا اختبار �سعب اأمام امل�رصيني وعليهم اجتيازه. 
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الهوام�ص

بيان بالتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية م�رص العربية . 1

وتاريخ التوقيع والت�سديق والنفاذ موجود على املوقع التايل: 

http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/ratification.aspx?cid=5 
اأن: . 2 على   1971 ال�سابق  امل�رصي  الد�ستور  من   151 املادة  تن�س 

ال�سعب  جمل�س  ويبلغها  املعاهدات،  يربم  اجلمهورية  “رئي�س 
م�سفوعة مبا ينا�سب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد اإبرامها 

والت�سديق عليها ون�رصها وفقا لالأو�ساع املقررة. على اأن معاهدات 

ال�سلح والتحالف والتجارة واملالحة وجميع املعاهدات التي يرتتب 

عليها تعديل يف اأرا�سى الدولة، اأو التي تتعلق بحقوق ال�سيادة، اأو 

التي حتمل خزانة الدولة �سيئا من النفقات غري الواردة يف املوازنة، 

جتب موافقة جمل�س ال�سعب عليها”.

اإن�سان حق . 3 ن�س العهد الدويل يف املادة التا�سعة ع�رصة على: »لكل 

يف اعتناق اآراء دون م�سايقة. ولكل اإن�سان حق يف حرية التعبري. 

املعلومات  �رصوب  خمتلف  التما�س  يف  حريته  احلق  هذا  وي�سمل 

�سواء  للحدود،  اعتبار  دومنا  اآخرين  اإىل  ونقلها  وتلقيها  والأفكار 

على �سكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و�سيلة اأخرى 

ع�رصة،  التا�سعة  املادة  من  الثالث  البند  يف  و�سع  كما  يختارها”. 

اأن  وطلب  التعبري،  حرية  على  القيود  بع�س  الع�رصين  املادة  ويف 

حقوق  لحرتام  �رصورية  تكون  واأن  القانون،  يف  حمددة  تكون 

اأو  اأو النظام العام  اأو حلماية الأمن القومي،  الآخرين و�سمعتهم، 

ال�سحة العامة اأو الآداب العامة. كما اأحاط املادة الع�رصين من العهد 

بقيود على حرية التعبري عندما حظر الدعاية اإىل احلرب والكراهية 

القومية اأو العن�رصية اأو الدينية اأو اأي نوع من التعبري يح�س على 

التمييز اأو العداوة اأو العنف.

اأما املادة احلادية والع�رصون من العهد الدويل فتن�س على �رصورة 

اأن » يكون احلق يف التجمع ال�سلمي معرتفا به. ول يجوز اأن يو�سع 

بعد 25 يناير: حرية التنظيم فى م�ضر ال تزال فى االأ�ضر



151

العدد 59/58رواق عربي

من القيود على ممار�سة هذا احلق اإل تلك التي تفر�س طبقا للقانون 

الأمن  ل�سيانة  دميقراطي،  جمتمع  يف  �رصورية،  تدابري  وت�سكل 

القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة 

ثم تاأتي  اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. 

املادة الثانية والع�رصون لتتحدث عن حرية تكوين اجلمعيات الأهلية 

فتن�س اأول على اأن »لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع 

اآخرين، مبا يف ذلك حق اإن�ساء النقابات والن�سمام اإليها من اأجل 

حماية م�ساحله”.

كانت املادة اخلام�سة من الد�ستور تن�س على اأن »النظام ال�سيا�سي . 4

يف جمهورية م�رص العربية يقوم على اأ�سا�س تعدد الأحزاب وذلك 

اإطار املقومات واملبادئ الأ�سا�سية للمجتمع امل�رصي املن�سو�س  يف 

لتنظيم  القانون  اإىل  ذاتها  املادة  واأحالت  الد�ستور.  يف  عليها 

الأحزاب، فقالت يف الفقرة الثانية منها: “وينظم القانون الأحزاب 

ال�سيا�سية”.

اأما املادة اخلام�سة واخلم�سون فكانت تعطي املواطنني »حق تكوين 

“اإن�ساء  حظرت  واإن  القانون”  يف  املبني  الوجه  على  اجلمعيات 

ذا طابع  اأو  اأو �رصيا  املجتمع  لنظام  ن�ساطها معاديا  يكون  جمعيات 

ع�سكري”.

ونظمت املادة ال�ساد�سة واخلم�سون حق اإن�ساء النقابات والحتادات 

اأ�سا�س  على  والحتادات  النقابات  “اإن�ساء  اأن:  على  فن�ست 

ال�سخ�سية العتبارية.  القانون، وتكون لها  دميقراطي حق يكفله 

اخلطط  تنفيذ  يف  والحتادات  النقابات  م�ساهمة  القانون  وينظم 

ال�سلوك  ودعم  الكفاية  م�ستوى  رفع  ويف  الجتماعية،  والربامج 

ال�سرتاكي بني اأع�سائها وحماية اأموالها”.

املق�سلة . 5 الربعي،  جناد  بالنق�س  املحامي  مراجعة  ميكن  للمزيد 

والتنور: حرية التعبري يف م�رص 2002-2003، النا�رص املجموعة 

واأي�سا   ،2004 القاهرة  قانونيون،  م�ست�سارون  املتحدة:حمامون 

من  مقربة  على  الربعي،  جناد  بالنق�س  املحامي  مراجعة  ميكن 

املجموعة  النا�رص   ،2007-2004 م�رص  يف  التعبري  احلافة:حرية 

املتحدة، القاهرة 2008. 

يونيو 2000، . 6  3 العليا يف  الد�ستورية  املحكمة  ميكن مراجعة حكم 

الق�سية رقم 153 ل�سنة 21 ق د�ستورية عليا. 

اجلريدة الر�سمية العدد 12 مكرر، ال�سادر يف 12 اأبريل 2011.. 7

مثال على ذلك: حزب احلرية والعدالة، الذي يجاهر بكونه ذراعا . 8

وحزب  القانوين،  و�سعه  معروف  غري  اإ�سالمي  لتنظيم  �سيا�سية 

النور، وهو حزب ميثل التيار ال�سلفي، وحزب الف�سيلة، واحلزب 

جناد الربعي
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ال�سويف، وغريها من الأحزاب التي متثل تيارات دينية �رصيحة. 

على . 9 الطالع  بعد  الر�سمية:  اجلريدة  يف  املر�سوم  بن�س  جاء 

وعلى   ،2011 فرباير   13 بتاريخ  ال�سادر  الد�ستوري  الإعالن 

وعلى   ،2011 مار�س   30 بتاريخ  ال�سادر  الد�ستوري  الإعالن 

قانون العقوبات وعلي القانون رقم 162 ل�سنة 1958 ب�ساأن حالة 

جميع  تفهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اإن  وحيث  الطوارئ، 

الوقفات  يف  بحقوقهم  ويقر  املجتمع،  فئات  جلميع  الفئوية  املطالب 

تنفيذها دومنا  اجلاد على  العمل  اإىل  ال�سلمية، وي�سعى  واملظاهرات 

يف  العمل  ا�ستقرار  على  تاأثري  ودومنا  العمل  بدولب  اإخالل 

قطاعات الدولة املختلفة وجميع املوؤ�س�سات العامة اأو اخلا�سة، ويف 

تتطلب حماية  تاريخها  البالد من مرحلة حرجة يف  به  ظل ما متر 

احلالية  اأزمتها  تخطي  بهدف  بهما،  التالعب  من  واقت�سادها  اأمنها 

املجتمع  فئات  لكافة  م�رصوعة  مطالب  من  ظهر  ملا  وال�ستجابة 

على  التاأكيد  يعاود  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  فاإن  وتلبيتها، 

من  املرحلة  هذه  خالل  القانون  دولة  تكري�س  يف  ال�سادقة  رغبته 

تاريخ البالد، ويعلن مبقت�سى ال�سالحيات املخولة له وبعد موافقة 

جمل�س الوزراء املر�سوم بقانون الآتي ن�سه وقد اأ�سدرناه...اإلخ.
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** باحث مببادرة �لإ�سالح �لعربي.

حتليل

اإ�ضالح االأنظمة االأمنية امل�ضرية..

قراءة فى ال�ضحف واالأفكار املتعارف عليها وال�ضائعات*

توفيق �أكليمندو�ص**

1من نافلة القول اإن خمتلف اأجهزة الأمن امل�رصية كانت تهيمن على النظام ال�سيا�سي يف 

عهد ح�سني مبارك)1(. 

كان اجلي�س ال�سامن الأول والأخري لأمن النظام؛ اإذ تن�س املادة 180 من د�ستور عام 

1971 على اأن مهمة اجلي�س هي الدفاع عن الرتاب الوطني وفقًا لأوامر رئي�س اجلمهورية 

الذي ي�سغل اأي�سَا من�سب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.

“الدولة وحدها هي التي تن�سىء القوات امل�سلحة، وهي ملك ال�سعب.”)2( 

جدير بالذكر اأن جملة “ملك لل�سعب” لي�ست جمرد اأ�سلوب بالغي، فقد وفرت للجي�س 

اأداة قانونية مكنت املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة من البتعاد عن رئي�س الدولة اأثناء الأزمة 

التي اأطاحت به)3(، تلك الأزمة التي اعتربتها قيادات اجلي�س نتيجة منطقية خلطة توريث 

ين�رص مركز القاهرة هذا التحليل بت�رصيح من مبادرة الإ�سالح العربي.
*
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ال�سلطة جلمال مبارك، وكذلك نتيجة لل�سيا�سات التي و�سعها جنل الرئي�س ال�سابق.)4(

الأخري  املالذ  ت�سكل  وكانت  احلدود  حتمي  كانت  التي  امل�سلحة  القوات  فاإن  الواقع،  يف 

حلفظ الأمن العام. فلم تكن ال�سلطات تلجاأ اإليها كثريَا قبل 28 يناير. مل يحدث ذلك �سوي 

مرة واحدة طوال الثالثني �سنة املا�سية، وكان ذلك يف عام 1986 عندما متردت عنا�رص 

الأمور  بزمام  الإم�ساك  اجلي�س يف  الداخلية. وقد جنح  لوزارة  التابع  املركزي  الأمن  يف 

بفعالية بعد اأن تدهورت الأو�ساع حينها بدرجة كبرية.مما اأعطى انطباعا باأن اجلي�س كان 

قد خطط ملثل هذه املهام، وا�ستعد لها ب�سورة جدية، ونعني هنا مهمة ال�سيطرة على قطاع 

للمهام  امل�سلحة لي�ست مهياأة  القوات  اأن  اأثبتت  اأو عدة قطاعات. لكن الأحداث الأخرية قد 

العتيادية يف جمال حفظ الأمن اليومي والتعامل مع املظاهرات، واأنها يف هذا املجال،ل 

ميكنها احللول حمل ال�رصطة.

وزارة الداخلية هي من يوفر اأكرب عدد من فر�س العمل يف م�رص. ولقد كانت مباحث 

اأمن الدولة التابعة للداخلية، والتي مت حلها موؤخرا، مكلفة لي�س مبكافحة الإرهاب فح�سب، 

بل مبراقبة اأو قمع خمتلف الفاعلني يف املجالني ال�سيا�سى والدينى. �سواء تعلق الأمر بجماعة 

علماء ووعاظ  الدين من  اأو رجال  الإعالم  اأو  امل�رصوعة  الأحزاب  اأو  امل�سلمني  الإخوان 

وق�سي�سني اأقباط، اأو خمتلف احلركات الحتجاجية.

وهناك موؤ�س�سة ثالثة بالغة الأهمية وهي املخابرات العامة. هذا اجلهاز مرتبط مبا�رصة 

معظم  اأن  كما  الع�سكري،  لل�سلك  منتميا  يكون  ما  غالبا  ومديره  اجلمهورية،  برئي�س 

احلالت  بع�س  عدا  امل�سلحة،  القوات  يف  �سابقا  يعملون  كانوا  املعروفني  املخابرات  رجال 

ال�ستثنائية. ويفرت�س اأن ي�سهر هذا اجلهاز على الأمن اخلارجي للبالد )مبا يف ذلك ق�سية 

مكافحة الإرهاب()5(. لكنه قد يتدخل اأحيانا يف مهام الأمن الداخلي، ولي�س ملكافحة التج�س�س 

فح�سب.)6(

دور االأجهزة االأمنية و�ضالحياتها:

كثريا ما لعب اأمن الدولة دور الو�ساطة بني اأ�سحاب العمل وامل�رصبني. كما اأوكل اجلي�س 

بالتدخل ملواجهة اأزمة اخلبز، فمن املعروف اأن للجي�س قطاعا زراعيا خا�سا به. كذلك ل 

اإ�ضالح االأنظمة االأمنية امل�ضرية
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يخفى على اأحد اأن املخابرات مكلفة باإدارة عدة ملفات ح�سا�سة يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية، 

ول�سيما العالقات مع دول اجلوار– ال�سودان واإ�رصائيل وقطاع غزة، ورمبا العالقات مع 

دول حو�س النيل، نظرا لالأهمية ال�سرتاتيجية لهذه الق�سية. يف عهد جمال عبد النا�رص 

كانت وزارة اخلارجية تت�سمن اإدارة معنية بالو�سل بني الدبلوما�سيني واملخابرات، ورمبا 

مل يتغري هذا الو�سع.

الوحيدة،  لي�ست  لكنها  يف م�رص.  “الأمن”  بكلمة  املق�سودة  الثالث هي  املوؤ�س�سات  هذه 

اجلمهوري)8(  واحلر�س  الإدارية  الرقابة  وهيئة  الع�سكرية)7(  واملخابرات  ال�رصطة  فهناك 

ع�سكريَا  الرئا�سي  الأمن  امل�سئول عن  ال�سابط  يكون  ما  وغالبَا  اجلمهورية.  رئا�سة  واأمن 

وخموَل اإعطاء اأوامر لوزيري الدفاع والداخلية.

وكان العديد من الأجهزة واللجان لها �سالحية اإعطاء راأيها يف تعيني بع�س ال�سخ�سيات 

يف الدوائر العليا للدولة. مل يكن هذا الراأى ملزمَا بالن�سبة لرئي�س الدولة لكنه يف الغالب كان 

يوؤخذ يف العتبار. فيما يتعلق ببع�س الوظائف يف الوزارات كان ال�سكوت يعني الرف�س. 

اختيار مر�سحي احلزب احلاكم  تلعب دورا مهما يف  الأجهزة كانت  اإن هذه  ويقال كذلك 

لالنتخابات الأخرية. وهنا ينبغي اأن نو�سح اأن اأعمال العنف اأثناء احلملة النتخابية مل تكن 

حكرَا على حزب بعينه، بل كان كل مر�سح ميار�سها وفقَا ملا يتوفر لديه من اإمكانيات. لكن 

الدوائر  اأو عدمه، والو�سع يختلف باختالف  اأن تختار احلياد  باإمكانها  قوات الأمن كان 

والنتخابات واإن كان التوجه نف�سه يالحظ يف كل النتخابات تقريبَا.

كذلك بات من املتعارف عليه اأن الأمن باإمكانه اأن يرف�س تعيني هذا ال�سخ�س اأو ذاك 

يف اجلامعة، واأن يطلب نقل عامل ما اإىل وظيفة تبعده عن اجلمهور. وكان ميكنه اأن يطلب 

ا�ستثنائية.  ب�سفة  يحدث  كان  ذلك  لكن  خربَا،  تن�رص  األ  الإعالمية  املجموعات  اإحدى  من 

الرقابة من خالل طرح بع�س  بهذه  ال�سحفيني  املخابرات كانوا يذكرون  اأن كوادر  غري 

اأحيانَا  اأو التعليق على عمل هوؤلء ال�سحفيني. وكان من املتوقع بل من املعروف  الأ�سئلة 

اأن عددا من اجلامعيني اأو ال�سحفيني الطموحني الذين كانوا يودون الو�سول اإىل من�سب 

وزير اأو رئي�س ملجموعة اإعالمية كانوا يحاولون البقاء على عالقة جيدة بالأجهزة الأمنية، 

وكانوا يعدون بال اأجر عددَا من الدرا�سات والتقارير والتحليالت. لكن هذه ال�سرتاتيجية 

اأو  كانت �سالحا ذا حدين لأن الأجهزة الأمنية قد يرتاوح موقفها بني تقدير جهود هوؤلء 

توفيق اأكليمندو�ص
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احتقارهم.

وكان لأجهزة الأمن وكوادرها قول يف بع�س الق�سايا القت�سادية واملالية احل�سا�سة، اإذ 

كانت تنظر يف طلبات امل�ستثمرين يف القطاع ال�سياحي على �سبيل املثال ول�سيما يف �سيناء، 

الدولة والذي كان يرتاأ�سه  اأرا�سي  ا�ستخدامات  لتخطيط  الوطني  املركز  وذلك من خالل 

لواء. وكان لهذه الأجهزة احلق يف اإبطاء وترية اخل�سخ�سة خ�سية تداعيتها الجتماعية.

كذلك فمن املعروف اأن هذه الأجهزة كانت تعطي عددَا من املميزات لأع�سائها، منها 

وراتب  التعاقد  معا�س  بني  واجلمع  جديدة،  ملهنة  التحول  واإمكانية  اخلدمة،  نهاية  مكافاأة 

�سحية  خدمات  اإىل  اإ�سافة  املفيدة،  والت�سالت  املعارف  من  وجمموعة  جديدة  وظيفة 

ذات جودة عالية ب�سعر منخف�س، والنوادي الرتفيهية وو�سائل النقل ب�سعر منخف�س )حتى 

اجلوية منها( وت�سهيالت للدفع فيما يتعلق ببع�س ال�سلع واخلدمات، وكذلك ال�سكن املدعوم. 

وعلى غرار معظم الوظائف احلكومية، فاإن نظام الرواتب يف القوات امل�سلحة وال�رصطة 

العالوات  كانت  ناحية  من  الأجور،  م�ستوى  يف  التحكم  العليا  الرتب  لذوي  يتيح  كان 

ت�ساعف الراتب حتى يبلغ اأحيانًا ع�رصة  اأ�سعاف)9( ومن ناحية اأخرى كانت الأجور تختلف 

باختالف مكان العمل على �سبيل املثال، مما كان يوؤدي  اأحيانًا اإىل م�ساعفة الراتب. ولي�س 

الطريقة  بنف�س  الأجور  الدولة حتدد  واأمن  كاملخابرات  الأمنية  الأجهزة  كانت  اإذا  معروفًا 

العتباطية.

وكوادر هذه املوؤ�س�سات يتمتعون اأي�سًا مبوؤهالت عالية، تفتح لهم فر�سًا بعد خروجهم 

من اخلدمة. وهناك عدد كبري من لواءات اأمن الدولة والع�سكريني الذين اأ�سبحوا نوابًا يف 

جمل�س ال�سعب، واإن كان عددهم اأقل بكثري من عدد رجال الأعمال يف الربملان)10(. كما 

اأن العديد من مديري مكاتب الوزراء وكبار املوظفني هم ع�سكريون �سابقون، والكثري من 

روؤ�ساء وكوادر �رصكات القطاع العام هم اأي�سًا ع�سكريون �سابقون ومهند�سون ع�سكريون 

كما  والطاقة.  والإعالم  والنقل  الت�سالت  قطاعات  يف  خا�سة  ب�سفة  موجودون  وهم 

جند  كما  والإح�ساء.  العامة  للتعبئة  املركزي  كاجلهاز  اأخرى  موؤ�س�سات  يف  بع�سهم  يعمل 

الع�سكريني و�سباط ال�رصطة يف بع�س هيئات ال�سلطة املحلية، عالوة على متثيلهم مب�ستويات 

وجمال�س  املحلية  للمجال�س  روؤ�ساء  ي�سبحون  منهم  فالعديد  املحافظني.  �سفوف  يف  قيا�سية 

�سباط  ثمة  الريا�سية.  الحتادات  يف  اأي�سا  كبرية  باأعداد  حا�رصون  وهم  املحافظات، 

اإ�ضالح االأنظمة االأمنية امل�ضرية



157

العدد 59/58رواق عربي

�سابقون يف ال�رصطة واجلي�س ي�سغلون وظيفة ثانية يف القطاع الإداري اأو اإدارة الأمن يف 

اأنه يف عقدي  اأحيانًا مع الأجهزة الأمنية. ومعروف  التي تعمل  بع�س ال�رصكات اخلا�سة 

اإىل  ان�سموا  قد  ال�سباط  بع�س  كان  الت�سعينيات  مطلع  يف  وحتى  والثمانينيات  ال�سبعينيات 

حركات متطرفة. وغداة اغتيال الرئي�س ال�سادات مت ف�سل بع�س ال�سابط امل�ستبه بهم.

بامللفات  عالية  دراية  على  عقدين  منذ  من�سبه  ي�سغل  والذي  احلايل  الدفاع  وزير  اإن 

اتفاق  فهناك  اأنه جنح يف ذلك،  تاأمني اجلي�س. ويبدو  به  ما كلف  اأهم  الأمنية. وكان من 

بني املحللني على اأن ال�سباط يخ�سعون ملراقبة م�ستمرة، واأن اأي �سابط يرتدد على بع�س 

امل�ساجد اأو الأو�ساط الإ�سالمية املت�سددة اأو يرتدد اأحد اأفراد عائلته على مثل هذه الأو�ساط 

يتم اإق�ساوؤه على الفور.

الإخوان  يكون  اأن  ويفرت�س  جتاوزه.  ميكن  ل  اأحمر  كخط  للجي�س  ينظر  فالنظام 

امل�سلمون واعني بذلك. ولكن من املمكن اأن حتدث ثغرات يف اأي �سبكة كانت، ومع تقدم 

جتنيد الإخوان منذ عام 2005 والتدابري الأمنية التي اتخذتها اجلماعة اأ�سبح باإمكانها جتنيد 

اإىل  بالن�سبة  وارد  نف�سه  والحتمال  �سيق.  نطاق  على  واإن  جديد،  من  ال�سباط  بع�س 

الأجهزة الأخرى.)11( 

اإذا كانت هذه املوؤ�س�سات ت�سهد تطورًا على غرار ما راأيناه يف قطاعات  ول يعرف ما 

عدة من املجتمع امل�رصي اأو يف بلدان اأخري من ال�رصق الأو�سط كاإ�رصائيل. واأعني بذلك 

ال�سغط الذي ميار�سه بع�س الكوادر للتوفيق بني ممار�سة العمل وتطبيق القوانني الإلهية، 

لكي ي�سبح كل عمل يوؤديه املوظفون حالًل. مما يطرح اإ�سكالية التوافق بني املنطق الأمني 

واملنطق الديني. وحق الدولة يف ممار�سة �سيادتها واإعطاء اأوامر ل تتما�سي بال�رصورة مع 

القانون الإلهي.

�ضورة اأجهزة االأمن:

كانت  لطاملا  العام.  الراأي  لدي  تغريت  قد  املوؤ�س�سات  هذه  �سورة  اأن  بالذكر  جدير 

القوات امل�سلحة حتظي باحرتام ال�سعب اأكرث من اأي موؤ�س�سة اأخري. وقد اأجمعت خمتلف 

الإح�ساءات، واإن مل تكن كثرية، على هذه الفكرة. فقد جنح اجلي�س يف اإعطاء انطباع باأنه 

توفيق اأكليمندو�ص



رواق عربي

158

العدد 59/58

اإدارة قانونية ر�سيدة وعائلة موحدة ومتكاتفة. وينظر اإىل هذه املوؤ�س�سة ب�سفتها الأف�سل اأداًء 

اأنها ت�سم العدد الأكرب من  والأكرث حداثة والأقل ف�سادًا يف البالد، كما يري الراأى العام 

النوابغ وال�سخ�سيات النزيهة واملحرتمة.

ويف الواقع، ل �سك يف اأنها الأقل ظلمًا للفقراء، واأنها من يبذل اجلهد الأكرب مل�ساعدتهم. 

القت�سادية  الن�ساطات  كما حتظى  امل�رصية.  للهوية  منيعًا  الكثريون ح�سنًا  فيها  يري  ولذا 

للجي�س يف القطاع الزراعى وقطاع البناء والأ�سغال العامة ب�سعبية كبرية.

اأى حديث عن  اإىل العمل يف تكتم و�رصية، واإىل تفادي  وقد ظلت هذه املوؤ�س�سة ت�سعى 

فرباير  العا�رص من  قبل  نعرف  نكن  املثال مل  �سيبل  فعلى  ال�سيا�سى وعن �سباطها.  دورها 

املا�سى هوية اأع�ساء املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة، ووظائف هذا املجل�س و�سالحياته. 

كل ما كان معروفًا للجمهور هو اأن رئي�س اجلمهورية كان اأي�سًا قائدًا لهذا املجل�س الذى كان 

ي�سم ما بني ع�رصين وثالثني لواًء.

اأما �سورة املخابرات العامة فقد تغريت على مدار ال�سنني. لكنها حتظى حاليًا باحرتام 

انتهاء احلقبة  تداعيات  اإطار  ال�سبعينيات يف  �سلبية يف عقد  اإليها ب�سورة  �سعبى. كان ينظر 

النا�رصية، اإذ قدم خ�سوم عبد النا�رص بع�س الرباهني على اأن فرتة حكمه متيزت بتع�سف 

املخابرات وانت�سار التعذيب، وكذلك بتجاوزات منهجية وم�ستمرة لهذا اجلهاز. وهو حديث 

قابل للنقا�س واجلدل. لكن الو�سع تغري يف الثمانينيات عندما ركزت بع�س الكتب والأفالم 

�سورة  حينها  وانت�رصت  اإ�رصائيل،  �سد  الكفاح  يف  املوؤ�س�سة  هذه  دور  على  وامل�سل�سالت 

باأرواحهم.)12(  ويفدونه  الوطن  اأمن  وي�سهرون على  املخاطر،  يواجهون  لرجال  اإيجابية 

ومع التعريف با�سم مدير هذه املوؤ�س�سة الذي كان ينظر اإليه ك�سخ�س نزيه وكفء ملهامه، 

ومده�س من حيث التزامه �سبط النف�س والهدوء ) كما �ساهدنا يف جنازة يا�رص عرفات(، فقد 

اأدى ذلك كله اإىل حت�سني �سورة املخابرات. وقد اأ�سهمت بع�س ال�سري الذاتية لل�سباط يف 

اإ�سفاء �سورة اأكرث اإن�سانية على املخابرات والعاملني فيها، وعلي حتويلها يف بع�س الأحيان 

اأ�سطورة متجد عمل هوؤلء)13( ول ي�سكل عمل هذه املوؤ�س�سة مو�سع جدل لدى الراأي  اإىل 

العام. 

جهاز ال�رصطة من جانبه مل يحظ باأي �سعبية يف املا�سي، وما زال على ال�سورة نف�سها. 

هناك عدة مربرات لذلك، واإن مل تكن �سليمة يف بع�س الأحيان، فلم يعرتف لل�رصطة مبا 
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�سحت به من اأرواح يف مكافحة اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة، وبقي الو�سع على ما هو 

عليه ل �سيما عندما فتحت ال�رصطة النار على املتظاهرين، وقمعت احلركة الحتجاجية بعنف 

�سديد يف يناير وفرباير املا�سيني؛ ولكن حتى قبل الو�سول اإىل هذه املرحلة التي بدت نتيجة 

العام كان  الراأي  فاإن  القانون،  اتبعه نظام غري قائم على �سيادة  القمع الذي  حتمية ملنطق 

يرى العنف واللجوء اإىل التعذيب مع الن�سطاء اجلهاديني، والقمع املفرط والب�سع يف بع�س 

احلالت للمظاهرات، اإ�سافة اإىل عمليات الختطاف املوؤقتة للمعار�سني، وممار�سة الأمن 

وجهاز القمع الذي واجه اجلمهور ب�سكل مبا�رص.

وكان اأفراد هذا اجلهاز منهكني من �سغط العمل. هوؤلء ال�سباط كانوا يوقفون مواطنني 

ونعني  اجلرمية،  ومبكافحة  القانون  بتطبيق  لها  عالقة  ل  لعتبارات  اأو  �سيا�سية  بدوافع 

الت�سالت  قطع  اأو  ال�سيا�سيني،  الفاعلني  بع�س  وم�سايقة  لالبتزاز،  ال�رصطة  ممار�سة 

املعلومات عن حركات  اأو جمع  النظام،  �سيا�سية معروفة بخ�سومتها مع  اأع�ساء قوة  بني 

املعار�سة.

اأ( التعامل مع احلركة االحتجاجية واملعار�ضة ال�ضيا�ضية والدينية 

اعتقاله  الن�سطاء  اأحد  روى   2010 �سبتمرب   17 يف  ال�سادر  ال�رصوق  �سحيفة  عدد  يف 

وم�سادر  الربادعي،  حممد  ن�ساطات  حول  اأ�سئلة  عليه  طرحت  وقد  �ساعة.  ثالثني  ملدة 

متويل حملته ونواياه. وقال له �سابطان اإنه قد مت توقيفه لأن ال�رصطة لي�س لديه الكثري من 

املعلومات حول الربادعي.

األ  العمل بحرية، �رصط  �سيتمكنون من  الربادعي  اأن�سار  اإن  له  قيل  التحقيق  نهاية  يف 

اأن�سار  توقيف  اأن  ال�سابطان  واأ�ساف  واأمنها.  البالد  ا�ستقرار  زعزعة  يف  عملهم  ي�سهم 

امللفني.  هذين  مع  التعامل  يف  اخلربة  اإىل  الفتقار  مرده  الإخوان  توقيف  وكذا  الربادعي 

وانتهى التحقيق باعتذار ال�سابطني للنا�سط، موؤكدين اأنه كان لديهما اأوامر للقيام بذلك.

يكن  مل  الدولة  لأمن  املوجهة  التهامات  من  واحدًا  اأن  ال�سياق  هذا  يف  بالذكر  جدير 

�سحيحًا. فكثريَا ما يقال اإن هذا اجلهاز يلفق اتهامات بال اأ�سا�س خل�سوم النظام ال�سيا�سي؛ 

ت�سنيفه  ميكن  تقريبًا  �سيا�سي  ن�ساط  اأي  لأن  التهامات  لتلفيق  بحاجة  يكن  مل  الدولة  فاأمن 
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فرد جلماعة  انتماء  كان  فمثاًل،  اإجرامي.  اأنه عمل  على  واأحيانًا  بل  قانوين  اأنه غري  على 

يكون  قد  الدولة  اأمن  اأن  اأنه ع�سو يف جماعة حمظورة. والأكيد  يعني  امل�سلمني  الإخوان 

ارتكب اأخطاء، وكانت تنق�سه الأدلة امللمو�سة لإثبات ما كان ين�سبه اإىل املعار�سة. فهو كان 

يقرر من تلقاء نف�سه اأو باأوامر من ال�سلطة توقيف بع�س الفاعلني، واإ�سناد ذلك اإىل مربرات 

قانونية غري �سحيحة. لكن اجلهاز ب�سفة عامة مل يكن يلفق الأحداث.)14( 

ثمة عدة مقالت �سحفية تندد بتدخل جهاز اأمن الدولة يف �ستى امللفات، وبغياب روؤية 

�سيا�سية لدى اجلهاز املذكور، وبفر�سه مل�ساغل اأمنية غري م�رصوعة و�سغطه على ال�سحفيني 

واجلامعيني والعمداء والعلماء. ولكن هناك مقالت اأخرى ت�سهم يف جتاوز ال�سجب والتنديد 

للتو�سل اإىل حتليل اأعمق.

بع�س هذه املقالت ي�سري اإىل امل�ساكل التي تواجهها قوات الأمن يف غياب اإعداد مالئم 

للكوادر، و�سعوبة التن�سيق بني القوات وخمتلف املحافظات يف الوقت الذي كان يتنقل فيه 

بع�س الن�سطاء الإ�سالميني من مكان اإىل اآخر اأو ينفذون عمليات بعيدَا عن قاعدتهم املعتادة. 

كما كانت هذه القوات تواجه م�سكلة عدم متا�سي ا�سرتاتيجيات العا�سمة مع باقي املحافظات. 

ومنها  الأمني  اجلهاز  يف  ال�سابقني  العنا�رص  لبع�س  �سهادات  الآن  لدينا  واأ�سبحت 

�سهادة العميد ح�سني حمودة )15( الذي يروي اأن اأبو با�سا وزير الداخلية الأ�سبق واأحد اأهم 

“اأن ترى اخلري يف الآخرين واأن ت�سعر  الدولة كان يقول له:  اأمن  ال�سخ�سيات يف جهاز 

بالقناعة، فهذه ميزة لدى الب�رص ورذيلة لدى �سابط اأمن الدولة ”. ويعترب العميد حمودة اأن 

هذا املبداأ هو الذي كان يحرك اجلهاز باأكمله. وي�سيف: “يف هذا اجلهاز كان اجلميع مدانًا 

حتى تثبت براءته. وكان يعترب من باب اخلطاأ اأن ي�سند ال�سابط حكمه على املتهم من خالل 

املعلومات التي ح�سل عليها. فكان من ال�رصوري تو�سيع دائرة امل�ستبه بهم ب�سفة م�ستمرة. 

اأن يغلق هذا احلي، واأن يعتقل ن�سف  كما كان ينبغي عند حدوث جرمية يف اأحد الأحياء 

�سكانه. بعدها كان يتم �رصبهم حتى يظهر املذنب”. 

خالل هذا احلوار عرف حمودة مهمة اأمن الدولة كما يلي : هو جهاز تخابر موؤلف من 

عدة قطاعات، لكل منها مهمة ووظيفة. فهناك على �سبيل املثال التحليل والوقاية واإدارة 

املواطنني،  من  �رصيحة  لكل  خم�س�س  قطاع  هناك  وكان  الإرهاب.  ومكافحة  الأزمات 

املعلومات ويعر�سها على  الن�ساطات واملوؤ�س�سات. هذا اجلهاز كان يجمع  ولكل نوع من 
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�سناع القرار والأجهزة الأخرى املعنية بالتحقيق. وبالطبع كان هذا اجلهاز يتن�ست على 

كل املكاملات التليفونية.

“الأنظف”  كانوا  بل  الأ�سواأ.  يكونوا  الدولة مل  اأمن  اأن �سباط  يوؤكد حمودة  املقابل  يف 

على حد تعبريه، جلهة اأ�سولهم الجتماعية، وكذلك تدريبهم. من يرغب الدخول يف هذا 

اجلهاز كان مير اأوًل مبا ي�سمى بك�سف الهيئة، وهو نوع من الختبار لالأ�سول الجتماعية 

فاإن  بالطبع  املتوا�سعة.  الأ�سول  ذوي  اإق�ساء  بهدف  وذلك  للفرد،  الثقايف  املال  وراأ�س 

اأ�سا�سيًا يف التعيني اأو عدمه. كان من املحبذ  التقارير ال�رصية لهذا التقييم كانت تلعب دورًا 

باأمور  ليكون على دراية  اأي اجلنائي،  العام،  �سابقَا يف الأمن  ال�سابط قد خدم  اأن يكون 

ال�رصب والتعذيب. واأن يكون متمكنَا من تقنيات التحقيق. واأن تكون له م�سادر ومعارف 

و”�سكك” بالتعبري امل�رصي. كذلك كان يقا�س م�ستوى ذكاء هوؤلء ال�سباط، وبالطبع كانت 

الوا�سطة مفيدة يف معظم الأحيان.

كانت الأولوية اإذن لل�سباط القادمني من القطاع اجلنائي. اإن مرور �سباط اأمن الدولة 

بقطاع الأمن العام اأوًل يجعلهم اأكرث عنفًا و�سالبة؛ الأمر الذي كان مينعهم من التمييز بني 

اأو بعبارة اأخرى مل يكونوا قادرين على التمييز بني  مرتكبي اجلنايات وبني املعار�سني، 

“زبائن” املباحث اجلنائية وزبائن اأمن الدولة. كان من املعتاد �رصب املنتمني اإىل املجموعة 
الأويل بينما كان البعد الفكري اأهم مع املجموعة الأخرى. وكان من املهم معرفة العقائد 

ال�سيا�سية والتمييز بني دقائقها.

ويقول حمودة اإن العمل ك�سابط اأمن دولة مل يكن مربحا  جدًا، اإل للرتب العليا. لكنه 

ل�سيما  الفخر،  من  وكذلك  احل�سانة،  من  نوعًا  يوفر  وكان  ومقام،  هيبة  ذا  عماًل  كان 

عندما كان الوزراء يرجفون اأثناء ا�ستقبالهم لأحد �سباط اأمن الدولة. وكان لبع�س هوؤلء 

تعيني  اإىل  و�سول  قرية،  عمدة  بتعيني  بدًءا  بالتعيينات،  يتعلق  فيما  كبرية  �سلطة  ال�سباط 

وزير يف احلكومة.

وياأ�سف حمودة لدخول ال�رصب والتعذيب يف اأخالقيات ال�رصطة ب�سفة عامة. ويقول 

اإن ال�سعب بات يرى هذه املمار�سة كاأمر روتيني اعتيادي حتي ظهرت ق�سية عماد الكبري، 

وهو مواطن تعر�س لل�رصب والتعذيب دون مربر، وكذلك عدة ق�سايا واأ�رصطة ت�سور 

الإفراط يف ال�رصب، وكلها عنا�رص اأ�سهمت يف اإ�سقاط حاجز اخلوف. لكن الأمر حتول 
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من نقي�س اإىل اأخر، فاملواطن امل�رصي اأ�سبح يجروؤ على كل �سيء يف تعامالته مع رجال 

ال�رصطة، با�ستثناء اأمن الدولة. �سحيح اأن اأمن الدولة كان ي�سكل حالة خا�سة؛ اإذ مل يكن 

يخ�سع لأي رقابة، وكان جمال مبارك ي�رصف عليه وفقًا حلمودة الذي يوؤكد اأنه بعد عودة 

جنل الرئي�س ال�سابق اإىل القاهرة لالنخراط يف احلياة ال�سيا�سية والوقوف اإىل جانب والده، 

كان قد توىل اإدارة امللف الأمني. الوزير حبيب العاديل الذي كان ي�سغل من�سبه منذ عام 

1997 كان ي�سمى يف بع�س دوائر ال�رصطة بالعقل املدبر مل�رصوع توريث ال�سلطة. وكان 

م�سئول اأمن الدولة هو ال�سكرتري ال�سخ�سي للعاديل.

ويقرتح حمودة يف هذا املقال عددًا من الإ�سالحات، ومنها ظهور ا�سم كل �سابط على 

زيه لت�سهيل تقدمي ال�سكاوى، وتطوير العن�رص الن�سائي يف هذا اجلهاز لإدارة الق�سايا التي 

تت�سمن ن�ساًء، وتطوير رقابة ق�سائية وبرملانية و�سعبية لهذا اجلهاز. لقد كانت هناك بالفعل 

كانت مكونة من  ال�سعب  الأمن يف جمل�س  فلجنة  النظري،  احلد  تتجاوز  برملانية مل  رقابة 

لواءات يف اأمن الدولة.

ومع الك�سف عن العديد من الق�سايا بعد �سقوط النظام ال�سابق اأ�سبح من املمكن احلديث 

تابعة لوزارة  اأع�ساء جمموعات  املدنيني من طرف  املتظاهرين  املمار�س �سد  العنف  عن 

الداخلية ل يرتدون الزي الر�سمي، ول ميكن التعرف عليهم. لقد ن�رصت جريدة الأهرام 

الدويل يف عدد 12 اأبريل مقاًل مهمًا نقاًل عن �سحيفة الأ�سبوع بعنوان “خ�سخ�سة الأمن” 

يف عهد حبيب العاديل )ويبدو التعبري غري مالئم هنا(. ويقول كاتب املقال اإن النظام ا�ستثمر 

ماليني الدولرات، لإعداد الكوادر املكلفة بقمع املتظاهرين، ويف�رص ال�سحفي هذه العملية 

بالطريقة التالية:

جمال”  “�سعود  اأي  الدميقراطي،  الوطني  احلزب  هيكلة  اإعادة  بداأت   2002 عام  يف 

العمال  لندن جتربة حزب  اآخر. جمال مبارك واملقربون منه كانوا قد در�سوا يف  بتعبري 

ال�سيا�سية والقت�سادية لهذا احلزب تهمهم، بل كانوا  الربيطاين. وبالطبع مل تكن الأفكار 

ال�سيا�سيني.  باخل�سوم  الإطاحة  وكيفية  احلزب،  لهذا  والدعاية  الت�سال  بتقنيات  مهتمني 

حبيب  و�سعها  التي  الأمنية  باخلطة  علمًا  واأحيطوا  لندن،  من  واأ�سدقاوؤه  جمال  وعاد 

على  كان  العاديل  اأن  ويبدو  الفكرية.  توجهاتهم  مع  متامًا  تتما�سى  كانت  والتي  العاديل، 

علم مبا جرى يف لندن. ) يف هذه النقطة يبدي ال�سحفي ده�سة غري مربرة، فالكل يعرف 
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اأن العاديل كان مقربًا من جنل الرئي�س ال�سابق(. يف املجمل كان هذا امل�رصوع يقوم على 

اأي جمموعات  “خ�سخ�سة” بع�س الن�ساطات الأمنية وتكوين فرق اأمنية “غري نظامية”، 
مرتبطة بوزارة الداخلية، ويحركها ال�سباط؛ لكن اأع�ساءها ل يعملون ر�سميًا يف الداخلية. 

وميكن ت�سبيه هذه اخلطة بالعالقات التي تربط بني الإف بي اآي الأمريكي والبنتاجون من 

بع�س  وبحماية  العنا�رص  بتدريب  تكلف  اآخر،  اأمنية خا�سة من جانب  جانب، و�رصكات 

املوؤ�س�سات واأي�سًا بالقيام ببع�س الأعمال املتدنية اإذا لزم الأمر.

يثار من ق�سايا يف جمال  تنباأ مبا �سوف  فقد  لذا  الأمني،  املجال  العاديل خبريًا يف  كان 

التي �ستوفرها و�سائل الإعالم والت�سالت  املوارد  ال�سحفي  الإن�سان )وهنا يق�سد  حقوق 

اجلديدة للمعار�سني، مبا يف ذلك القنوات التلفزيونية اجلديدة وكامريات الهواتف املحمولة 

والإنرتنت(. كما لحظ اأن الوليات املتحدة اأ�سبحت على دراية بالكلفة ال�سيا�سية للقمع يف 

الدول العربية، واأنها بالتايل لن تت�ساهل مع عمليات القمع هذه. لذا فقد اأعد خطة للحد من 

تدخل قوات ال�رصطة يف عمليات، القمع وانتهاك حقوق املعار�سة.)16( 

بالن�سبة اإىل العاديل فاإن الفوائد من ت�سكيل هذه الفرق غري النظامية كانت عديدة، ومنها 

قد  مما  املظاهرات.  قمع  عند  الدولة  جهاز  على  والإعالمية  ال�سيا�سية  ال�سغوط  تقلي�س 

الوطني  الأمور، وكاأنها جمرد مواجهات عنيفة بني خ�سوم احلزب  ي�ساعد على عر�س 

الدميقراطي واأن�ساره.

عن  العاديل  حتدث  لقد  النتخابات،  فرتات  يف  خا�سة  ب�سفة  مفيدًا  ذلك  يكون  وقد 

وقدم  الإعجاب،  من  بالكثري  خطابه  وحظي  اجلزائرية،  التجربة  من  امل�ستفادة  الدرو�س 

اأوكل  هنا  الكلمة. ومن  بكل معاين  بيا�س  �سيكًا على  الدميقراطي  الوطني  قادة احلزب  له 

العاديل لبع�س معاونيه مهمة و�سع خطة كاملة ودرا�سة �سجالت ال�رصكات الأمنية اخلا�سة 

التي كانت �ستدرب هذه الفرق اخلا�سة.

وقد وقع العاديل اتفاقا �رصيا مع �رصكة غازي جاك�سون، لإعداد الكوادر املتخ�س�سة يف 

مكافحة الإرهاب. هوؤلء الكوادر حتولوا فيما بعد اإىل قادة فرق املوت. وهنا يعطي املقال 

تفا�سيل حول تدريب الكوادر، ويت�ساءل ما اإذا كانت هذه الفرق قد نظمت عمليات اغتيال 

غام�سة يف م�رص، لتن�سبها اإىل الإ�سالميني/ بل يذهب املقال اإىل حد اتهامها بتنظيم حرائق 

القطارات، ول يبدو ذلك واردا.
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ب( دور اأمن الدول فى النزاعات االجتماعية

ثغرات  ي�سد  اأحيانًا  الأمن  كان  القمع  وجود  فرغم  القمع،  على  الدور  هذا  يقت�رص  ل 

بريوقراطية الدولة، ويلعب دور الو�سيط يف النزاعات الجتماعية. 

ي�سري مقال ن�رص يف فرباير 2009 يف �سحيفة البديل)17( اليومية اإىل اأن اإ�رصاب ال�سيادلة 

الذي وقع قبلها ببع�س اأ�سهر كان الأمن قد تدخل لتهدئة الأو�ساع، واقرتاح و�ساطته بني 

النقابة ووزارة املالية. وقد نظم ممثلو الأمن املفاو�سات بني النقابيني ومندوبي وزارتي 

ال�سحة واملالية.

�سكرت  قد  النقابات  احلديدية وجلان  ال�سكك  اإدارة  اأن جمل�س  نف�سه عن  املقال  ويك�سف 

بني  النزاع  واإنهاء  النقابات،  ملطالب  ال�ستجابة  حتقيق  يف  دوره  على  ر�سميًا  الدولة  اأمن 

بديلة،  نقل  و�سائل  للركاب  وجد  قد  الدولة  اأمن  كان  النزاع  هذا  ويف  واملوظفني  الإدارة 

الإ�رصاب  ففي  اأحيانًا.  والتهديد  للعنف  يلجاأ  كان  الأمن  اإن  البديل  ت�سيف �سحيفة  بالطبع 

لك�رص  للقطارات  اآخرين  �سائقني  باإح�سار  الدولة  اأمن  قام جهاز  احلديدية،  لل�سكك  الأخري 

اأمن الدولة خالل املفاو�سات ي�سكل  ال�سكك احلديدية جزئيًا. ولعل جمرد وجود  اإ�رصاب 

تهديدًا مبطنًا يف حد ذاته. 

ج( امل�ضكالت الهيكلية والتجاوزات 

جدير بالذكر اأن معظم �سباط ال�رصطة الذين يخدمون حاليًا مل يعرفوا طيلة خدمهم نظامًا 

�سوى قانون الطوارئ. ولي�س من الواقعي اأن نتخيل اأنهم �سيتمكنون من التاأقلم مع �سيادة 

القانون.)18( 

لقد تطرق عدد من املقالت ال�سحفية التي ن�رصت بعد �سقوط مبارك اإىل ف�ساد ال�رصطة 

وبع�س الأجهزة الأخرى.

البع�س  يذكر  اإذ  ال�رصطة)19(.  اأق�سام  بـ”خ�سخ�سة  �سمى  عما  مقالت  عدة  وحتدثت 

توقيف مواطنني عاديني  يتم  العا�سمة، حيث  اأق�سام �رصطة  ابتزاز يف  له من  تعر�سوا  ما 

دون �سبب، ثم التفاو�س مع عائالتهم على اإطالق �رصاحهم.)20( هذه العملية التي و�سفت 

باليومية والتي يعد �سحاياها بالآلف من التداعيات ال�سلبية لقانون الطوارئ.
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ويذكر البع�س الآخر ف�ساد اأجهزة الرقابة، وهي م�ساألة تتجاوز متامًا وزارة الداخلية)21(، 

باأ�سعار  اأرا�س  هيئة  يف  الدولة  من  منح  على  الأجهزة  هذه  يف  كوادر  ح�سول  يرجح  اإذ 

رمزية وبفائدة منخف�سة، اأعاد هوؤلء الكوادر بيعها ب�رصعة لي�سبحوا مليونريات. وتخ�سع 

كل وزارة لأحد اأجهزة الرقابة. وقبل ب�سع �سنوات كانت مراقبة وزارة الإ�سكان فر�سة 

ومدير  الإ�سكان  بوزير  ال�ستعانة  يوميًا  يجري  فكان  اجلهاز،  كوادر  اإىل  بالن�سبة  ذهبية 

مكتبه، لطلب منح اأرا�س لبع�س ال�سخ�سيات املهمة يف هذه الأجهزة. وبعد احل�سول على 

الأر�س كان يتم بيعها باأق�سى �رصعة للم�ساربني.

يف فرباير 2007، تطرق مقال يف �سحيفة “امل�رصي اليوم” اإىل م�سكلة اأمناء ال�رصطة.

)22( ي�سغل اأمني ال�رصطة يف اجلهاز الأمني مكانة ت�سبه مكانة عامل التنظيف يف ال�رصكات. 

من  ومتكنه  �رصورية  وظيفته  لكن  الرتب،  ت�سل�سل  يف  عالية  مكانة  يحتل  ل  اأنه  مبعنى 

وراء  كانوا  ال�رصطة  اأمناء  اأن  مقاله  يف  ال�سحفي  ويوؤكد  ذلك.  اأراد  اإذا  �سيء  كل  عرقلة 

معظم التجاوزات وانتهاكات حقوق الإن�سان، ولكن اأهميتهم كانت جتعل الوزارة تغ�س 

لل�سابط  التقارير  ويقدمون  التحقيقات،  يقودون  اأنهم  يف  الأمناء  اأهمية  وتكمن  الطرف. 

امل�سئول. اأحيانًا ما يعملون اأربع ع�رصة �ساعة يف اليوم، ول ينامون اأحيانًا، كل ذلك مقابل 

اأجر منخف�س.

كذلك فقد تطرق �سحفي للعنف يف ال�رصطة، يف مقال يف �سحيفة “امل�رصي اليوم)23(”، 

الأحياء  يف  اأ�سا�سية  ب�سفة  موجودًا  كان  واأنه  ومنتظمًا،  منهجيًا  يكن  مل  العنف  اأن  موؤكدًا 

الفقرية. وامل�سئولون يف معظم الأحيان هم �سباط �سباب متاأثرون بالقليل من ال�سلطة التي 

اأمناء ال�رصطة املنتمون اإىل الطبقات الفقرية، على غرار �سحاياهم. ثمة  اأو  يحظون بها، 

م�سكلة تدريب رجال ال�رصطة، كما اأن هوؤلء يعانون �سيقًا يف الوقت، يجعلهم يعتقدون اأن 

ال�رصب �سيوؤدي اإىل اإنهاء التحقيق ب�سكل اأ�رصع. 

ويبدو من املهم هنا الإ�سارة ملقال مهم تطرق اإىل امتحانات القبول باأكادميية ال�رصطة، 

اأربعة �رصوط غري  واآثار م�ساألة الأ�سول الجتماعية ل�سباط ال�رصطة)24(، يبدو اأن هناك 

معلنة يف اأكادميية ال�رصطة، منها �رصطان اجتماعيان واآخران �سيا�سيان. بالن�سبة اإىل البعد 

“، وكذلك كل من لديهم  “غري مالئمة  الجتماعي، يتم اإق�ساء كل من ياأتون من اأو�ساط 

باأفراد  عائلية  �سلة  لديهم  من  كل  باإق�ساء  فيق�سي  ال�سيا�سي  البعد  اأما  خارجية.  ولءات 
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منتمني اإىل الإخوان اأو اأي جماعات اإ�سالمية اأخرى، مبا يف ذلك احلا�سلون على الثانوية 

الأزهرية، اإ�سافة اإىل كل من يعترب من اخلونة املحتملني. لقد بلغت اأكادميية ال�رصطة الثانية 

والت�سعني من العمر، وعلى مدار الت�سعني من العمر، وعلى مدار الت�سعة عقود هذه مل يتم 

قبول اأزهري واحد يف �سفوفها. كذلك فاإن الأقباط �سحايا نظام الكوتا: فال تزيد ن�سبتهم 

على 2 % يف كل دفعة. ول يعترب ذلك عن تع�سب اإ�سالمي، بل بالعك�س، عن رف�س لأي 

كذلك  احل�سا�سة،  الأمنية  املنا�سب  اإىل  الو�سول  لالأقباط  ميكن  ل  اأنه  ويبدو  ديني،  ولء 

م�سمونها  حتديد  ميكن  مهنة ل  مبعنى  “هام�سية”،  مهنة  والده  ميار�س  من  كل  اإق�ساء  يتم 

بو�سوح. 

اعتبارات عامة :

الأمنية ومركزيتها رد على حالة مو�سوعية �سديدة اخلطورة. واإن  اإن منو الأجهزة 

التذكري بذلك لي�س اإنكارًا ل�سوء هذه الأو�ساع ولتداعياتها ال�سلبية، كذلك فاإننا ل نن�سى اأن 

املوؤ�س�سات قادرة على رف�س لغتها وفر�س احلاجات التي تعطيها �رصعيتها وا�ستمراريتها.

جدير بالذكر اأن اخلطاب ال�سيا�سي الر�سمي واملعار�س قد تبني م�سطلحات الأمن. فاإذا 

اأراد اأحد اأن يتحدث عن م�ساألة �سديدة الأهمية، �سيقول اإنها ق�سية اأمن قومي، واأ�سبحت 

الق�سايا  ناهيك عن  القومي،  الأمن  �سلبًا واإيجابًا يف  توؤثر  الأمني م�ساألة  القطاع  خ�سخ�سة 

لهذه  توفر  والتي  م�ستمرة  ب�سفة  الأمن  اأجهزة  هيمنة  اإن  �سيناء.  يف  الأو�ساع  اأو  الدينية 

واخلطابية  اللغوية  والعنا�رص  الأو�ساع  لقراءة  الالزمة  والأدوات  املعلومات  الأجهزة 

املتعددة يف النقا�سات حتى على راأ�س الدولة، ويف �سنع القرار كلها عنا�رص حقيقية. 

التي  الأمنية  الأجهزة  هيمنة  اإنكار  يعني  ل  الو�سع  لهذا  املو�سوعي  بالبعد  التذكري  اإن 

خلقت عددًا من الدوائر املفرغة فكون الأجهزة الأمنية ت�سد ثغرات اأجهزة الدولة الأخرى 

بنجاح  مهامها  اأداء  يف  تنجح  التي  فاملوؤ�س�سات  الثغرات؛  هذه  حجم  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من 

حت�سل على م�سداقية اأكرب بكثري من غريها من املوؤ�س�سات التي ينظر اإليها على اأنها لي�ست 

كفئا. فالعديد من املوظفني وامل�سئولني كانوا ياأخذون احتياطهم من خالل ا�ست�سارة اجلهاز 

الأمني يف بع�س الق�سايا، واإن مل يفر�س القانون مثل هذه ال�ست�سارة. كما اأن اأهمية اجلهاز 

الأمني كانت تنبع ب�سفة كبرية من نظرة الفاعلني الآخرين لهذا اجلهاز على اأنه مهم. فكثريًا 
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ما يبحث الالعبون املدنيون عن حماية هذا اجلهاز ودعمه؛ مما ي�سهم يف زيادة هيمنته. 

كانت  بينما  موؤ�س�سة  لأي  اإ�سالحات  اأي  اقرتاح  ال�سائك  من  كان  مبارك  �سقوط  قبل 

الداخل ومع حميطها  الر�سمية و�سبكاتها وهيكل تفاعالتها يف  الر�سمية وغري  طريقة عملها 

جمهولة)25(. 

الدولة الوطنية والرابط الوطني واحلفاظ  بناء  املوؤ�س�سات مركزية يف  لطاملا كانت هذه 

عليهما، وحفظ ال�سلم املدين، وكذلك يف تنظيم العالقات والتفاعالت بني املركز والأطراف. 

وبالتايل كان ذلك يحد من املجازفات غري ال�رصورية التي كان من �ساأنها اأن ت�سعف هذه 

الأجهزة بحجة اإ�سالحها. لذا فاإن اإجناح النتقال الدميقراطي يقت�سي تعزيز هذه املوؤ�س�سات 

ولي�س تفكيكها.

العنيفة من طرف  للمواجهات  �سكلت م�رصحًا  النتخابات يف م�رص طاملا  فاإن  من جهة 

جميع الفاعلني؛ بالتايل يتطلب تنظيم انتخابات حرة اأن تكون ال�رصطة حيادية وقوية. كما 

اأن بع�س التنظيمات ال�سيا�سية ل ي�ستند دائمًا اإىل القانون.كما اأنه من امل�ستحيل العتقاد باأن 

بع�س املرا�سيم باإمكانها تغيري معطيات مرت�سخة يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية امل�رصية. 

وقد تاأكد ذلك مع التطورات التي تلت �سقوط مبارك، ل �سيما من خالل زعزعة الأمن 

لها  التي ل تروق  امل�سلمني  اأو حتى  امل�سلمني  تهاجم غري  التي  ال�سلفية  املجموعات  وانت�سار 

ممار�ساتهم  بالطبع فاإن املعطيات قد تغريت بعد اأن انهارت قوات وزارة الداخلية؛ اإذ مت 

ال�سكان  اأحرق  املواجهات. كما  �سيارة و�ساحنة، بع�سها م�سفح خالل  اآلف  تدمري ثالثة 

مو�سع  ال�رصطة  اأ�سبحت  الأر�سيفات.وقد  بع�س  واختفت  لل�رصطة،  ق�سمًا  وت�سعني  ت�سعة 

انتقادات كثرية، الأمر الذي اأخمد هيمنتها. 

اإن اإ�سالح ال�رصطة والأمن جزء من النقا�س العام يف م�رص، وثمة العديد من املقرتحات. 

�سنحاول هنا �سياغة بع�س فر�سيات العمل والتعليقات.

على  املدنية  ال�سلطة  اإ�رصاف  ويقوى  ي�سهل  العليا  الق�سائية  لل�سلطة  ع�سكري  حتمل  اإن 

باتفاق بني  الأمر  يتعلق  يبدو مبثابة مفارقة.اإذ  الأمنية، واإن كان ذلك  اجلي�س والأجهزة 

�سن�رصب بع�س  لكننا  بينهما يف ب�سعة �سطور،  العالقات  النظام واجلي�س. ي�سعب حتديد 

الأمثلة بهذا ال�سدد. لقد كان اجلي�س يقبل بدور املرءو�س، ويلتزم بعدم التدخل يف قيادة 
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�سبيل  على  احلدود.  بع�س  جتاوز  عن  الأخري  امتنع  وطاملا  ال�سيا�سات،  وحتديد  ال�سوؤون 

املثال، فاإنه من املوؤكد اأن ال�سادات مل ي�ست�رص اجلي�س قبل اأن يعني خليفته. لكن امل�ساألة ت�سبح 

اأكرث تعقيدَا اإذا تعلق الأمر مبدين ولي�س بع�سكري.

متفق  فاعل  يقوده  اأن  اإ�سالح  اأي  اإجناح  يتطلب  ناحية  فمن  متناق�سان،  اعتباران  ثمة 

على م�سداقيته، وعلمه لدى اأع�ساء اجلهاز املطلوب اإ�سالحه)26(، واأعني بتعبري اآخر اأحد 

كبار العاملني يف اجلهاز الأمني �سابقًا. كذلك ينبغي جتنب اإعطاء انطباع باأن الإ�سالح يعني 

اتهام ال�سباط والكوادر ب�سكل م�ستمر. كذلك فاإن اأهمية هذا الرهان جتعل من ال�رصوري 

اإجراء نقا�سات جمتمعية لتحديد اأطر هذه الإ�سالحات.

ال�سعب  جمل�سي  طرف  من  املوؤ�س�سات  لهذه  املالية  باملراقبة  مرتبطة  امل�ساألة  هذه  ولعل 

وال�سورى اأو وزارة املالية. وب�رصف النظر عما هو حمبذ اأو غري حمبذ فال �سك اأنه كان 

من امل�ستحيل يف ظل النظام ال�سابق فر�س اأي رقابة ت�رصيعية اأو من طرف وزارة املالية 

اأنها كانت متول نف�سها بنف�سها ن�سبيًا. وقد مت اقرتاح عدد من  على هذه املوؤ�س�سات، ل�سيما 

احللول. ورمبا من املمكن اأن تعهد هذه املهمة اىل جلان مكونة من اأع�ساء �سابقني يف هذه 

الأجهزة حتى نتمكن من اإعطاء اإطار موؤ�س�سي تدريجي ملمار�سات التقييم.

اإن تر�سيد الإنفاق واجلهود يطرح عدة م�ساكل معقدة. فهناك تناق�س بني تق�سيم املهام 

من جانب، وبني مكافحة الحتكار، وتنويع م�سادر املعلومات من جانب اآخر، فتوزيع 

املهام يعني األ يكلف عدة فاعلني مبهمة واحدة يقومون بالعمل نف�سه، ويحتفظون باملعلومات 

م�سادر  وتنويع  الأمنية  وال�رصورات  الحتكار  مكافحة  بينما  يتعاونون.  ول  لأنف�سهم، 

املعلومات كلها توؤدي بنا اإىل الجتاه املعاك�س.

بال�سعب  ال�رصطة  بالن�سبة اىل عالقة  اأمر جوهري ل�سيما  القانون  �سيادة  فاإن  املقابل  يف 

وبالقوى ال�سيا�سية. ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار اأن معظم ال�سباط مل يعرفوا �سوى بلد يحكمه 

الأمنية  التحديات  اأن  اأي�سًا  اأن ندرك  اأكرث من ثالثني عامًا. وينبغي  الطوارئ منذ  قانون 

اجلديدة تطرح م�ساكل قانونية كبرية، حتى يف الأنظمة الدميقراطية املتقدمة.

اإننا بحاجة اإىل حتليل مو�سوعي يف�سل بني م�سوؤولية الأفراد وبني الآثار ال�سلبية لنظام 

فا�سد. فاإن �سلوك وزارة الداخلية يف ال�سنوات الأخرية يجعل من ال�سعب النتباه اإىل احلذر 
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الذي اعتمده اأمن الدولة لفرتة طويلة، واىل اجلهود التي بذلت لتح�سني ظروف اللتحاق 

اإدخال  يتم  اأن  قبل  القانونية،  للمواد  البداية  يف  الأولوية  كانت  حيث  ال�رصطة،  باأكادميية 

حقوق الإن�سان وحمايتها يف املناهج، واإن اقت�رص ذلك على اإطار �سيق، ل �سيما اأن اأق�سام 

الدرا�سات العليا يف كليات احلقوق كانت ت�ستقبل الكثري من ال�سباط. كما اأن وزير الداخلية 

ال�سابق، حبيب العاديل، كان يويل اهتماما كبريًا لقمع التجاوزات الكربى، واإن كانت هذه 

التجاوزات يعلن عنها على اأنها “ا�ستثنائية” مبنتهى ال�سهولة، مما كان يبعد عنف الدولة عن 

اأي �سند قانوين، ويخلع عنه كل اأ�سكال ال�رصعية.

�سيادة  اإعادة  لذا فمن ال�رصوري  اإىل و�سع خطري.  ا�ستمرار حالة الطوارئ  اأدى  لقد 

القانون على الفور، وحتقيق التالوؤم بني �ستى املمار�سات وبني هذا املبداأ، واإن تطلب ذلك 

املوافقة يف مرحلة اأوىل على �سن ن�سو�س ت�رصيعية قامعة. كذلك ينبغي التاأكد من اأن عددًا 

حمدودًا من الأجهزة ميكنه القيام بعمليات توقيف دون اإذن، اأو على الأقل مكافحة البتزاز 

الناجت عن عمليات التوقيف هذه بكل �رصامة.

كذلك ينبغي معاجلة ق�سية اخللفية الجتماعية للعاملني بهذه الأجهزة. فقد كان اجلي�س 

والوظائف احلكومية واجلامعة يف ظل امللكية ويف عهد عبد النا�رص و�سيلة لالرتقاء الجتماعي 

يف  و�سكلت  الجتماعي،  ال�سلم  �سعود  من  املتوا�سعة  الطبقات  اإىل  املنتمني  الأفراد  مكنت 

الوقت نف�سه �سمام اأمان للنظام، مبا اأن اآفاق امل�ستقبل مل تكن م�سدودة يف وجه اأبناء طبقات 

خمتلفة. لكن الو�سع تغري متامًا. واأ�سبح من امل�ستحيل للمنتمني اإىل الطبقات الفقرية اأو حتى 

كانت  ولو  ال�رصطة.  اأكادميية  اأو  الع�سكرية  بالأكادميية  يلتحقوا  اأن  البورجوازيني  �سغار 

الأو�ساع على نف�س احلال يف ال�سابق، لكان من امل�ستحيل لكل من عبد النا�رص وال�سادات 

نظام  انهيار  اأهمها  التطور  لهذا  اأ�سباب  عدة  وهناك  املوؤ�س�سات.  بهذه  يلتحق  اأن  ومبارك 

الرتبية والتعليم. 

ومن املهم يف هذه املرحلة اأن ننظر يف احتمال تطبيق �سيا�سة تف�سيلية، واإن كان ذلك 

يف اإطار حمدود ليتمكن بع�س ال�سباب من الطبقات الفقرية من اللتحاق بهذه املوؤ�س�سات. 

ميكن القيام بذلك ب�سكل تدريجي وحذر، وال�ستعداد للعدول عن هذه ال�سرتاتيجية اإذا لزم 

الأمر. واإن مل تغري هذه ال�سيا�سة على املدى الق�سري بع�س املمار�سات والأحكام امل�سبقة، 

فاإنها تبدو �رصورية على اأية حال.

توفيق اأكليمندو�ص



رواق عربي

170

العدد 59/58

يف  ال�رصطة  واأمناء  اجلي�س  يف  ال�سف  �سباط  اأهمية  توؤخذ  اأن  ينبغي  نف�سه،  ال�سياق  يف 

تاأهيل وتدريب هذه  النظر يف  اإعادة  اأخرى يجب  ناحية  ب�سكل كامل. ولكن من  العتبار 

به  يقومون  الذي  العمل  باأهمية  ال�سباط  �سباب  �سيما  ول  روؤ�سائهم،  وتوعية  ال�رصيحة، 

�سلم الرتب، واعني  التدرج يف  اأمام متكني هوؤلء من  و�سعوبته. وهناك عدة �سعوبات 

م�سكلة التاأهيل التقني الذي اأ�سبح �رصوريًا اليوم، رغم ذلك ينبغي النظر يف هذه امل�ساألة.

اإن  الأمن، ولكن  اأجهزة  الأجور يف  بنظام حتديد  لدينا علم  لي�س  اأخرى،  ناحية  ومن 

كان ي�سبه النظام املعتمد يف اأجهزة الدولة، نقرتح رفع م�ستوى الأجور الأ�سا�سية وتخفي�س 

ي�سهل  اأن  ذلك  �ساأن  من  الرتبة.  لنف�س  الرواتب  بني  الفجوة  و�سد  واملكافاآت  العالوات 

ال�سباط  اأن  املعروف  فمن  اأ�سفله.  على  الهرم  راأ�س  قب�سة  يفك  واأن  الداخلية،  النقا�سات 

بها زمالوؤهم،  يحظي  تعبري ل  بحرية  يحظون  والنيا�سني  الأو�سمة  بع�س  احلا�سلني على 

ول ميكن حماكمتهم �سوى اأمام حمكمة واحدة. من املمكن اأن تنظم النقا�سات الداخلية بحيث 

تتحدث الرتب ال�سغرية اأوًل، حتى ل تتاأثر مبواقف الرتب العليا.)27( على اأي حال يجب 

حت�سني النقا�سات  الداخلية. 

اإن اجلي�س واملخابرات واأمن الدولة الذي مت حله �سكلت ل �سك املوؤ�س�سات الأقل ف�سادًا يف 

م�رص، ول تزال. ولكن ينبغي تفادي اأن نعهد اإىل هذه املوؤ�س�سات واإىل املحاكم ال�ستثنائية 

التابعة لها مبهمة مكافحة الف�ساد. فهي مكلفة بالعديد من املهام ومكافحة الف�ساد تتطلب كفاءات 

خا�سة. 

اخلامتة:

على  احل�سول  الأمنية  املوؤ�س�سات  يف  ملمو�سة  لإ�سالحات  مقرتحات  اإعداد  يتطلب 

اخت�سا�سات  يف  املعارف  ح�سد  ي�ستدعي  الأمر  فاإن  كذلك  الباحث.  ميلكها  ل  معلومات 

متعددة، ول �سيما نظرية التنظيمات وال�سيا�سات العامة، وتقييم هذه ال�سيا�سات ونظريات 

ال�سيا�سية  العلوم  جمال  يف  عامة  وب�سفة  املحلية،  وال�سلطات  املركزية  ال�سلطة  بني  العالقة 

والأنرثوبولوجيا. 

املجتمع  عن  املوؤ�س�سات  هذه  قب�سة  فك  ميكن  كيف  التايل:  هو  اليوم  املطروح  ال�سوؤال 
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امل�رصي وعن و�سع ال�سيا�سة اخلارجية ؟ 

ل اأعتقد اأنه ميكن اإ�سالح اأي نظام واأي موؤ�س�سة بدعوتها اإىل النتحار، اأو اإىل اإعطاء 

انطباع بذلك. اإن فك قب�سة هذه املوؤ�س�سات يعني تطوير موؤ�س�سات اأخرى قادرة على القيام 

بالوظائف نف�سها وتر�سيد اأداء جممل اأجهزة الدولة، وتاأ�سي�س نظام تعليمي ناجع، والعمل 

الدءوب على تغبري اأنظمة التمثيل ال�سائدة، بتعبري اآخر فاإن اإ�سالح هذه الأجهزة لن يغري 

اإىل  الأخرى  هي  بحاجة  الأخرى  الدولة  وموؤ�س�سات  واملجتمع  املوجودة  القوة  عالقات 

الهتمام بها، وهو ما �سيتطلب نف�سًا طوياًل، والكثري من الوقت.
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الهوام�ص

ميزانية - 1 اإن  روزاليو�سف  جملة  من   2007 اأبريل   13 لعدد  وفقا 

جنيه  مليار   9٬1 مقابل  م�رصي  جنيه  مليار   17٬6 بلغت  اجلي�س 

اأخذ منو  النظر يف هذه الأرقام مع  اإعادة  للجهاز الأمني. وينبغي 

القت�ساد امل�سريي يف العتبار لكن هذه املعطيات تقدم فكرة عامة 

عن حجم اجلهازين.

مراجعة د�ستور 1971 .- 2

“امل�رصي - 3 �سحيفة  اأجرته  الذي  احلوار  املثال  �سبيل  على  انظر 

اليوم”، عدد 17 مار�س 2011 مع اللواء ممدوح �ساهني، ع�سو 

املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة وم�سئول ال�سئون القانونية.

يف نف�س ال�سياق، اعتربت قيادات اجلي�س اأن التعديالت الد�ستورية - 4

اإق�سائها من النقا�سات حول خالفة  لعام 2007، كانت تهدف اإىل 

�سربي  الرئا�سي  للحر�س  ال�سابق  القائد  اإليه  اأملح  ما  وهو  مبارك. 

العدوي يف حوار اأجرى مع �سحيفة “امل�رصي اليوم يف 25 اأبريل 

.2007

اأمن - 5 جهاز  منها  الإرهاب،  مبكافحة  معنية  موؤ�س�سات  عدة  هناك 

املخابرات  واإدارة  العدل  ووزارة  اخلارجية  ووزارة  الدولة 

الع�سكرية ورمبا الأزهر اأي�سَا.

يحق لرئي�س اجلمهورية اأن يكلف خمتلف الأجهزة مبهام جديدة، يف - 6

عهد جمال عبد النا�رص وعبد احلكيم عامر غالبَا ما كانت املخابرات 

تدير عدة ملفات لالأمن الداخلي. اأما يف عهد ال�سادات وحتديدَا قبل 

رحلته اإىل القد�س، فلم تكن املخابرات تتدخل كثريا يف هذه امللفات، 

وي�سعب اأن نحدد ما كان يحدث يف عهد مبارك بهذا ال�سدد.

ح�سني - 7 بعد  ما  مرحلة  يف  مهما  دورا  الع�سكرية  ال�رصطة  تلعب 

مبارك، وتر�سد املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق الإن�سان 

انتهاكات واأعمال عنف يرتكبها عنا�رص هذا اجلهاز، ومن الوا�سح 

اأنه بعد انهيار جهاز ال�رصطة التقليدية، اأ�سبحت ال�رصطة الع�سكرية 

مكلفة مبلفات لي�ست من اخت�سا�سها.

اإ�ضالح االأنظمة االأمنية امل�ضرية
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والنظام - 8 التنفيذية  ال�سلطة  راأ�س  حماية  هي  الرئا�سي  احلر�س  مهمة 

اجلمهوري وتاأمني ال�سيوف الر�سميني ومراقبة املوؤ�س�سة الرئا�سية 

القائد  العدوي،  �سربي  مع  اأجري  الذي  احلوار  انظر  ومبانيها، 

ال�سابق للحر�س، يف �سحيفة امل�رصي اليوم عدد 25 اأبريل 2011، 

وهو يوؤكد اأن قائد احلر�س غالبَا ما يعنيه رئي�س اجلمهورية بناًء على 

مقرتح من وزير الدفاع.

لقد ح�سلت على هذه املعلومات من �سباط و�سحفيني. وقد اأكدت - 9

ال�سابق  الداخلية  لوزير  ال�سهرية  املكافاآت  اأن  بالفعل  ال�سحافة 

كانت تبلغ 3 ماليني جنيها م�رصي، اأي ما يعادل 350٬000 اأو 

400٬000 يورو وفقَا ل�سعر ال�رصف بينما كان راتبه ل يتجاوز 

200٬000 جنيه. انظر على �سبيل املثال “القد�س العربي”، عدد 

21 اأبريل 2011 الذي ي�ستند اإىل قا�س يف حمكمة النق�س.

كل - 10 كان   2010 اأكتوبر  يف  الأخرية  ال�سعب  جمل�س  انتخابات  بعد 

نائب من اأ�سل ع�رصة اأو من اأ�سل ثمانية  لواء �رصطة �سابقًا.

ال�رصطة - 11 جهاز  يف  حا�رصا  التوجه  هذا  يكون  اأن  املمكن  من  ولكن 

–با�ستثناء اأمن الدولة– اأكرث بكثري منه يف اأي جهاز اآخر. فالأعداد 
كبرية يف هذا اجلهاز الأمني مما ي�سعب عملية املراقبة. وتذكر جريدة 

“الكرامة” يف عدد 20 فرباير 2007 وجود الإخوان امل�سلمني بني 
لديهم عدد  الإخوان  اإن  ال�سحفي  فيقول  والق�ساء،  ال�رصطة  اأفراد 

من امللفات ال�رصية التي يتعاملون معها بحذر �سديد، كملف الق�ساة 

اأن�ساأت جهازا �رصيا  التي  الأع�ساء يف اجلماعة،  ال�رصطة  و�سباط 

وهذا  الدولة.  يف  ح�سا�سة  منا�سب  ي�سغلون  الذين  بالأفراد  خا�سا 

ال�ساطر.  الإخوان خريت  القوي يف  الرجل  �سيطرة  اجلهاز حتت 

اإىل حممد  ينتقل  اأن  قبل  �سادي،  يد �سالح  كان يف  ال�رصطة  ملف 

طو�سون، الذي كان �سابط �رصطة يف املنيا، واأ�سبح حماميا وكلف 

�سباط  معظم  اأن  ال�سحفي  يوؤكد  كما  اجلماعة.  يف  املحامني  مبلف 

اأ�سول  لديهم  اأو  ال�سعيد  من  الإخوان  من  ان�سموا  الذين  ال�رصطة 

�سعيدية. ويقدر حاليا عدد هوؤلء مبائة واثنى ع�رص. ووفقا مل�سادر 

اأ�سحاب  الأع�ساء  ن�ساطات  ينظمون  الإخوان  فاإن  ال�رصطة،  يف 

املنا�سب احل�سا�سة، فال ميكن اأن يلتقوا غريهم من الإخوان �سوى 

يف اإطار ع�سوية الأ�رصة، التي ينتمون اإليها، ول ميكنهم ح�سور 

اأي كتيبة من كتائب اجلماعة، اأو تظاهرة من تظاهراتها ول يلتقون 

ب�سفة عامة اأكرث من مرة يف ال�سهر، وذلك لتقلي�س املخاطر. وقد 

حتى  جتتمع  األ  الأ�رص  هذه  من  موؤخرا  العام  املر�سد  مكتب  طلب 

اإ�سعار اآخر. من امل�ستحيل التحقق من هذه املعلومات لكنها واردة. 

وينبغي ان اأذكر هنا اأن الق�ساة الذين اأ�سار اإليهم املقال قد نفوا ذلك 

توفيق اأكليمندو�ص
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نفيا قاطعا، لكنهم ما كانوا ليوؤكدوا هذا اخلرب ولو كان �سحيحا..

يف - 12 �سليمان  عمر  مع  اأجرى  الذي  احلوار  املثال  �سبيل  على  انظر 

�سحيفة العامل اليوم عدد 2007/03/28، حيث كان يوؤكد اأنه يعمل 

ب�ساعة(  مبارك  ح�سني  ي�ستيقظ  اأن  قبل  )اأي  �سباحًا  ال�ساد�سة  من 

واحدة  �ساعة  �سوى  مي�سي  يكن  ومل  م�ساًء.  ع�رصة  احلادية  وحتي 

مع عائلته، قبل اأن يتناول ع�ساًء �رصيعًا ويذهب للنوم عند منت�سف 

املهلة  ملوظفيه  ويعطي  يوميًا  �ساعة  الريا�سة  ميار�س  وكان  الليل. 

نف�سها ملمار�سة الريا�سة. واأكد اأنه كان يع�سق ال�سينما لكن اآخر فيلم 

�ساهده هو “خلي بالك من زوزو”، وهو فيلم يعود لعقد ال�سبعينيات.

لقد ن�رص كل من �سالح ن�رص وكمال رفعت واأمني هويدي واأحمد - 13

اأبو الف�سل وحممد �سكري حافظ  الفتاح  كامل وفتحي الديب وعبد 

ال�سحفي  كتب  كما  الذاتية.  �سريهم  غامن  وحممد  �رصف  و�سامي 

نبيل عمر �سرية �سابط املخابرات حممد ن�سيم. ولي�ست هذه القائمة 

بال�ساملة. 

هناك ا�ستثناءات قليلة معروف، وحمتمل اأن تكت�سف وقائع اأخرى - 14

يف امل�ستقبل. فيما يلي مثالن :

طريق  عن  �سورته  ت�سويه  حماولت  عن  نور  اأمين  حكى  اأ(   

حماولة اإثبات اأنه تلقى متوياًل من اخلارج. ولتحقيق هذا الغر�س، 

مت تلفيق ق�سة مبهمة عن �سيكات حتمل ا�سمه.

بعمليات  بالقيام  غزة  قطاع  من  فل�سطينية  جمموعات  اتهام  ب(   

التي  املقالت  اأحد  يف  ورد  فقد  امل�رصية.  الأرا�سي  على  اإرهابية 

اأن هذه التهامات تدخل يف  ال�سحافة امل�رصية  ن�رصت موؤخرًا يف 

اإطار حرب بني اأمن الدولة وجهاز املخابرات؛ اإذ اأن ملف قطاع 

كان  الفل�سطينيني  واتهام  املخابرات،  اخت�سا�س  من  كان  غزة 

ليحملها جلهاز  امل�سوؤولية  الدولة من  اأمن  بها  يتن�سل  بالتايل و�سيلة 

اأمني اآخر. انظر مقال عادل حمودة يف �سحيفة “الفجر”، عدد 9 

مايو 2011. ينبغي التحقق مما اأورده عادل حمودة لكن فر�سيته 

تبدو منطقية على اأي حال.

انظر �سحيفة ال�رصوق، عدد اجلمعة 8 اأبريل 2011.- 15

بعد - 16 �رصاحهم  اأطلق  الذين  املت�سددين  الإ�سالميني  �سهادات  تو�سح 

�سقوط النظام اأن ظروف اعتقالهم حت�سنت كثريًا عند هذه املرحلة.

البديل عدد 19 فرباير 2009 - 17

هذا ما توؤكده كرمية كمال يف �سحيفة البديل، عدد 29 مايو 2008.- 18

الد�ستور يف - 19 ن�رص يف �سحيفة  ال�رصجاين  اأتى يف مقال خلالد  التعبري 

نوفمرب 2008 .

يف - 20 الفرد  توقيف  يتم  اإليه:  يتعر�س  كاد  موقفًا  هنا  ال�سحفي  ي�سف 
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ال�سارع وطلب اأوراق هويته. واإن مل تكن هذه الأوراق متوفرة 

ر�سميًا.  املرء  يوقف  الذي  ال�رصطة  عن�رص  مهمة  ي�سهل  ذلك  فاإن 

اأي�سًا.  يتم توقيفه  اأي مواد غري م�رصوعة  واإن كان الأخري يحمل 

داع ظاهر  اأي  هناك  ولي�س  اأوراقه  يحمل كل  ال�سخ�س  كان  واإن 

اإنه قد حكم عليه غيابيًا بال�سجن، لرتكابه اإحدى  لتوقيفه، يقال له 

املخالفات واإنه عليه الذهاب اإىل ق�سم ال�رصطة. عندها يفكر املوقوف 

يف دفع بق�سي�س اأو يتبع ال�رصطي، معتقدًا اأن هناك �سوء تفاهم ويبقى 

ال�سخ�س حمتجزًا حتى تاأتي اأ�رصته للتفاو�س على اإطالق �رصاحه.

اأنظر مقالت جمال ال�سناوي يف �سحيفة الد�ستور.- 21

النظام - 22 من  مقرب  �سحفي  وهو  رم�سان،  خريي  مقال  انظر 

ال�سابق، يف عدد 6 فرباير 2007 ل�سحيفة “امل�رصي اليوم”.

23 - 15 عدد  اليوم،  امل�رصي  يف  رم�سان  خلريي  اآخر  مقال  انظر 

اأبريل2007 .

انظر مقاًل مهما يف جريدة “�سوت الأمة” عدد 8 اأغ�سط�س 2009.- 24

معروفة - 25 غري  املوؤ�س�سات  لهذه  الهيكلية  التعديالت  تكن  مل  عندما  اأو 

اإ�سالحات جارية منذ  اقرتاح  املمكن  لدى اجلمهور. وبالتايل من 

عقد من الزمن على �سبيل املثال.

اإ�سالح الأجهزة - 26 اأن  اإىل  انتباهي  اأحد الزمالء والأ�سدقاء  لقد لفت 

قاده  واإ�سبانيا(  الربتغال  يف  )ل�سيما  الأوروبية  الدول  يف  الأمنية 

مدنيون، واأنه تكلل بالنجاح. واأ�سدد هنا على فكرتي التي تقرتب 

امل�ست�سفيات  اإ�سالح  حول  كتابه  يف  جمو�س  هارون  اقرتحه  مما 

العري�سة  اخلطوط  اأر�سم  اأن  ميكنني  الإطار  هذا  ويف  فرن�سا.  يف 

لروؤيتي. اإن اأي �سخ�س ينتمي اإىل مهنة ما �سيحظى بني اأبناء املهنة 

ذلك  تاأتي من اخلارج. وينطبق  �سخ�سية  اأكرب من  ب�رصعية  نف�سها 

ب�سفة خا�سة على جهاز مغلق اأكرث من اجلي�س نف�سه، ويعاين من 

من  مكروهون  ال�رصطة  �سباط  اأن  املعروف  فمن  كبري،  جرح 

ال�سعب امل�رصي منذ زمن بعيد. كما اأن جهازهم عمل لفرتة طويلة 

فر�سة  الداخل  من  لرجل  �سيكون  وبالتايل  الف�ساد.  من  اإطار  يف 

اأكرب ليحظى بال�سلطة الأخالقية املطلوبة للقيام باإ�سالحات والكفاءة 

الرغم  اأنه على  امل�ساكل وحلها. واأ�سيف هنا  للتعرف على  العملية 

من بع�س ال�سعوبات اأرى من الأف�سل بدء هذه الإ�سالحات قبل 

اإق�ساء  ذلك  على  الت�سديد  يعني  ول  الت�رصيعية.  النتخابات  تنظيم 

رجال القانون واملنظمات غري احلكومية اأو رف�س ا�ست�سارتهم.

يكون �سغار - 27 اأن  املمكن  فمن  تامة  فاعلية  ذا  لي�س  املقرتح  اإن احلل 

ال�سباط على علم باآراء روؤ�سائهم، واأن يغريوا خطابهم بناء على 

ذلك لكن التغيري �رصوري يف هذا املجال.  

توفيق اأكليمندو�ص
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* باحثة مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

مناظرة

اأي نظم احلكم اأكرث مالئمة مل�ضر..

الرئا�ضي اأم الربملاين اأم املختلط؟

عفاف حنا*

بعد اأن جنح ال�سعب امل�رصي يف الإطاحة بالرئي�س املخلوع حممد ح�سني مبارك، وذلك يف 

اأعقاب اندلع ثورته ال�سعبية يف 25 يناير، انخرط امل�رصيون، لأول مرة منذ عقود طويلة، 

يف نقا�سات جادة وعميقة حول م�ستقبل البالد، وكيفية اجتياز املرحلة النتقالية بنجاح، ي�سهم 

الدميقراطي  التحّول  واإجناز  الإن�سان،  حقوق  وتعزيز  احرتام  يف  الثورة  اأهداف  اإجناز  يف 

وحتقيق العدالة الجتماعية. وبطبيعة احلال اأ�سبحت م�ساألة الد�ستور اجلديد مل�رص وماهية نظام 

احلكم املالئم لها بعد الثورة، يف مقدمة اأولويات النقا�س املجتمعي.

 ويف هذا ال�سياق نّظم مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يوم 12 مايو 2011 مناظرة 

املختلط؟(،  اأم  الرئا�سى  اأم  الربملانى  هو  هل  مل�رص:  املالئم  ال�سيا�سى  )النظام  عنوان:  حتت 

ا�ست�ساف فيها كاًل من الأ�ستاذ �سالح عي�سى رئي�س حترير جريدة القاهرة، والدكتور عمرو 

ال�سوبكى رئي�س منتدى البدائل العربى للدرا�سات بالقاهرة ،والدكتور معتز بالله عبد الفتاح 

الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  املركزية  وميت�سجان  القاهرة  بجامعتى  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
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اأي نظم احلكم اأكرث مالئمة مل�ضر: الرئا�ضي اأم الربملاين اأم املختلط؟

ا احلجج  الثورة، م�ستعر�سً بعد  املالئم مل�رص ما  لنظام احلكم  حيث دافع كل منهم عن روؤيته 

والرباهني التي توؤيد وجهة نظره، وتفنِّد وجهات النظر الأخرى. وقد توىل بهي الدين ح�سن 

مدير مركز القاهرة مهمة اإدارة املناظرة. 

ا�ستهل ح�سن تقدميه ملو�سوع املناظرة بالتاأكيد على اأن جناح عملية التحول الدميقراطي يف 

النوايا الطيبة وحدها، واإمنا يتطلب ذلك امل�سي  الي�سرية، ول يكفي فيها  م�رص لي�ست باملهمة 

قدما، وبالتوازي، فى عدة م�سارات رئي�سية تتمثل اأهمها يف:

ويف  جذرى،  اإ�سالح  لعملية  م�رص  فى  املوؤ�س�سات  بع�س  املوؤ�ص�صى: حتتاج  الإ�صالح   -1

النظام  القمع والتعذيب ب�سكل منهجي، وكانت قب�سة  التى  مار�ست  املوؤ�س�سة الأمنية  مقدمتها 

الباط�سة باملعار�سني ال�سيا�سيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان، وتخلت عن مهمتها الأ�سا�سية 

يف حفظ اأمن وكرامة املواطنني. 

ويف هذا ال�سياق اأ�سار اإىل دللة اختيار الثوار يوم احتفال ال�رصطة بعيدها ال�سنوي ليكون يوًما 

لالحتجاج على ركائز الدولة البولي�سية، والذي كان اأول اأيام الثورة املجيدة.

2- الإ�صالح الت�رشيعى: ثمة عدد كبري من الت�رصيعات الأ�سا�سية وثيقة ال�سلة بعملية التحول 

بع�س  على  جرت  التى  التعديالت  حيث  جذرى،  اإ�سالح  لعملية  حاجة  فى  الدميقراطى 

الت�رصيعات اأو حتى الت�رصيعات اجلديدة التى اأ�سدرها املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة – الذي 

يتوىل اإدارة �سئون البالد يف املرحلة النتقالية - عقب ثورة 25 يناير مازالت ت�سع العراقيل 

اأمام التحول الدميقراطى. وعلى �سبيل املثال فاإن قانون الأحزاب الذي اأ�سدره املجل�س ي�سيف 

املزيد من الأعباء، وي�سع العراقيل فى طريق قوى الثورة الراغبة يف تاأ�سي�س اأحزاب جديدة، 

ت�سعى من خاللها لتحقيق اأهداف الثورة. 

الإن�سان  اإىل دولة دميقراطية حترتم حقوق  الد�صتور اجلديد: ل ميكن النتقال  �صياغة   -3

دون د�ستور يكفل هذه احلقوق وي�سونها، وي�سمن الف�سل احلقيقى بني ال�سلطات وفقا للمعايري 

ال�سابقة  والعهود  مبارك  عهد  فى  احلال  عليه  كان  كما  انتقائية،  ملعايري  وفقًا  ولي�س  الدولية، 

يتعلق  احلالة ل  د�ستور جديد مل�رص فى هذه  فاحلديث حول  يوليو 1952.  اإىل  عليه و�سول 

فح�سب مبجرد �سياغة لهذا الد�ستور، واإمنا يتعلق باإثارة الأ�سئلة الرئي�سية واملفتاحية التى ت�سكل 

الإجابة عليها املالمح الرئي�سية لذلك الد�ستور. 

للو�سع  مالءمته  ومدى  ال�سيا�سى  النظام  بطبيعة  يتعلق  فيما  الأ�سئلة  هذه  اأهم  اأحد  وتتمثل 
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عفاف حنا

امل�رصى، وذلك بعد اأن عا�ست م�رص دهًرا طويال فى اإطار نظام حكم فرعونى، ل عالقة له 

باأى من نظم احلكم الرئي�سية الثالث املتعارف عليها: الرئا�سى والربملانى واملختلط.

النظام الرئا�ضي لي�ص �ضًرا م�ضتطرًيا:

النظم مالئمة  اأكرث  اإياه  الرئا�سى، معترًبا  للنظام  تبنيه  ال�سوبكى عن  الدكتور عمرو  دافع 

النظام  وطبيعة  �سكل  عن  النظر  بغ�س  اأنه  على  ذاته  الوقت  يف   موؤكدا  الثورة،  بعد  مل�رص 

اأى نظام دميقراطى ولبد من  فاإن هناك عدة قواعد حتكم  ال�سيا�سى وموقع احلاكم بداخله، 

ا�ستدعائها والتاأكيد عليها، خا�سة فيما يتعلق باإر�ساء دعائم دولة القانون واملوؤ�س�سات.

هناك  اأن  اأكد  حيث  وحدها،  الربملانية  بالنظم  الدميقراطية  ربط  بعدم  ال�سوبكي  وطالب 

فى  احلال  هو  كما  دميقراطية  نظًما  واعتبارها  و�سفها  ميكن  التى  الرئا�سية  النظم  من  العديد 

الوليات املتحدة الأمريكية وبع�س دول اأمريكا الالتينية؛ فالنظام الربملاين لي�س �رصًطا لتحقيق 

الدميقراطية. 

واأ�سار ال�سوبكي اإىل �رصورة التخل�س من املخاوف القائمة عند البع�س جتاه تبنى الد�ستور 

فعل  كونها رد  تعدو  ل  املخاوف  هذه  بواعث  اأن  اعترب  الرئا�سى، حيث  احلكم  نظام  اجلديد 

على مثالب النظام ال�سابق الذي كان رئا�سًيا، ويف ال�سياق ذاته اأكد اأنه لي�س من املقبول بناء 

الت�سورات حول م�ستقبل م�رص، بعيًدا عن الدرا�سة املتاأنية وفح�س التجارب املختلفة.

اإنتاج  اإعادة  من  املخاوف  فري�سة  اجلدد  ال�سيا�سيون  الفاعلون  يقع  اأن  ال�سوبكي  وا�ستنكر   

نق�سى  “كيف  هو  اأمامهم  البديل  في�سبح  والف�ساد؛  ال�ستبداد  مل�رص  يجلب  جديد،  فرعون 

الأحزاب  �سعف  عن  باحلديث  ذلك  ال�سوبكي  اجلمهورية؟”.وربط  رئي�س  �سالحيات  على 

اأن  اإىل  ولفت  املقبل،  الربملان  بعينها على  �سيا�سية  اجتاهات  �سيطرة  ال�سيا�سية، واخلوف من 

ذلك �سيوؤدي اإىل اأن يطول ال�سك كل من�سب وموؤ�س�سة بداية من الرئي�س و�سول اإىل الأحزاب 

ال�سيا�سية والربملان؛ لذا فاإنه يرى �رصورة جتاوز خطاب ردات الفعل، والتمييز عند التفكري 

تاأ�سي�س  وي�ستغرقهم  املخاوف،  وراء  امل�رصيون   ين�ساق  واأل  ال�سيا�سى،  النظام  م�ستقبل  فى 

م�رصوع بديل ل مييزه �سوى كونه رد فعل على ا�ستبداد النظام ال�سابق؛ في�سبح رف�س تبنى 

للق�ساء على  ؛اآخر وبالتاىل نتجه  اأن يحكمنا فرعون  اإىل اخلوف من  الرئا�سى م�ستندًا  النظام 
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�سالحيات رئي�س اجلمهورية.

اأن النظام الرئا�سى اأكرث قدرة على اتخاذ اإجراءات تطهري واإ�سالح  اأكد ال�سوبكي  كذلك 

واإعادة هيكلة موؤ�س�سات الدولة من النظام الربملانى، واأ�سار ال�سوبكي اإىل اأن ال�سعب امل�رصى 

عندما قام بثورته فى اخلام�س والع�رصين من يناير، رفع �سعار “ال�سعب يريد اإ�سقط النظام”، 

ولي�س “اإ�سقاط الدولة”، وذلك على غرار ما جرى فى بع�س جتارب التغيري ال�ستثنائية فى 

حيث  الالتينية،  واأمريكا  والربتغال  واإ�سبانيا  وال�سني  ورو�سيا  فرن�سا  فى  حدث  كما  العامل، 

مَتّثل معيار جناحها فى اإ�سالح موؤ�س�سات الدولة وتطهريها بدل من تفكيكها.

ولذا اقرتح ال�سوبكي فى حالة وجود رئي�س منتخب ب�سكل دميقراطى لفرتتني غري قابلتني 

للتجديد، اأن تتمثل �سالحياته فيما هو متبع �سمن �سالحيات الرئي�س فى البلدان الدميقراطية، 

ولي�ست �سالحيات فرعونية مطلقة، وهما �رصطان ل بديل عنهما فى احلالة امل�رصية – بح�سب 

ال�سوبكي - لي�سبح النظام الرئا�سى اأكرث قدرة على حتقيق اأحد اأهم العنا�رص الأ�سا�سية فى جناح 

عملية التحول الدميقراطى األ وهو الإ�سالح اجلذرى ملوؤ�س�سات الدولة وتطهريها، بدل من 

اإىل الآن رغم  التي مل تتعاف من جراء ذلك  العراق  البعث فى  تفكيكها على طريقة اجتثاث 

مرور اأكرث من 8 �سنوات.

النظام الربملانى  تعتمد بالأ�سا�س على  اأن قدرة رئي�س احلكومة فى  ال�سوبكي  كذلك يرى 

املرات  النظر ع�رصات  يعيد  يجعله  الربملان، وهذا  فى  املمثلة  الأحزاب  مع  مواءمات  اإجراء 

قبل اأن يقدم على اإجراء اإ�سالحات جريئة فى موؤ�س�سات الدولة. بالإ�سافة اإىل اأن املطالبني 

ناحية  من  اأنهم  اإل  الأحزاب،  �سعف  فى  ذاته  الوقت  فى  ي�سككون  الربملانى  النظام  بتبنى 

اأخرى يرف�سون العمل بالنظام الرئا�سى. ونتيجة لذلك فاإن رئي�س اجلمهورية املنتخب ب�سكل 

الربملان  من  املنتخب  احلكومة  رئي�س  من  حتررا  اأكرث  يعترب  الرئا�سى  النظام  فى  دميقراطى 

اأن  ميكن  الرئا�سى  النظام  اأن  كما  الأحزاب،  مع  ومواءماته  باتفاقاته  الربملانى  النظام  فى 

يعطى �سمانات لأفق واإ�سالحات جريئة فى بنية النظام ال�سيا�سى، لأن مميزات تبني النظام 

الربملانى فى م�رص �ستقت�رص فقط على  تقدمي اخلدمات ولن ت�سهم يف تقدمي حلول جذرية وناجعة 

مل�سكالت التدهور على م�ستويات التعليم وال�سحة، و�سي�سبح املجتمع امل�رصى اأ�سري املوائمات 

وح�سابات ال�سلطة واحل�سابات احلزبية ال�سيقة. 

اأي نظم احلكم اأكرث مالئمة مل�ضر: الرئا�ضي اأم الربملاين اأم املختلط؟
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النظام الربملانى اأكرث دميقراطية:

الرئا�سي،  النظام  اإ�سعافه حل�ساب  الربملاين، وعدم  للنظام  تبنيه  دافع �سالح عي�سى عن 

وا�ستنكر رف�س البع�س تبنى النظام الربملانى بحجة اأن م�رص دولة مركزية وم�ستهدفة وفى 

حماية  من  تتمكن  كى  حديدية،  بقب�سة  الأمور  مقاليد  مت�سك  قوية  تنفيذية  �سلطة  لقيام  حاجة 

�سعوبها،  حقوق  يف  تتهاون  قد  الربملانية  النظم  اأن  معناه  ذلك  وكاأن  و�سالمته،  الوطن  اأمن 

على اعتبار اأن النظم الربملانية قد ت�سعف من قوة ال�سلطة التنفيذية، وحتول بينها وبني اتخاذ 

الإجراءات الالزمة حلماية اأر�س الوطن.

النظام  عماد  اأن  باعتبار  الأحزاب؛  �سعف  بدعوى  الربملانى  النظام  رف�س  على  ورًدا 

الربملانى يقوم على وجود اأحزاب قوية، ت�ستطيع اأن يكون لها مر�سحون اأقوياء يف الربملان، 

ومن ثم العتماد على برملان قوي متنحه هذه ال�سلطات؛ قال عي�سى اإن ممار�سة الدميقراطية 

ثمن  ويدفع  املغامرة،  يخو�س  اأن  امل�رصى  ال�سعب  على  واأن  الأحزاب  لقوة  اأ�سا�سي  �رصط 

جتربته نحو التحول الدميقراطى ،وعدم ال�ست�سالم لفكرة �سعف الأحزاب، وعدم الن�سياق 

ويتمتع  �سلطات  من  ي�ساء  ما  ميار�س  قوي  رئي�س  لوجود  الدائمة  باحلاجة  العتقاد  وراء 

ب�سالحيات هائلة وبالقوة املطلقة دون اخل�سوع للمراقبة اأوامل�ساءلة اأو العقاب.

وفيما يتعلق مب�ساألة عدم ال�ستقرار وكون النظام الرئا�سى اأقدر على خلق ال�ستقرار، يرى 

عي�سى اأن الو�سول اإىل الغايات املن�سودة بتحقيق ال�ستقرار عرب تبنى النظام الربملانى لن يبنى 

اإل عرب معركة �رصاع �سيا�سي وحتمل تبعاتها، فبناء نظام �سيا�سي ودميقراطي يتطلب حتمل 

املخاطرة حتى ت�ستقر الأو�ساع ال�سيا�سية، ويحظى ال�سعب امل�رصي بنظام �سيا�سي دميقراطي 

حقيقي. كما يرى عي�سى اأنه ي�سعب، بل ويتعذر، التدريب على ممار�سة الدميقراطية يف ظل 

نظام رئا�سي، وما يقت�سيه ذلك من البحث عن كاريزما، وا�ستن�ساخ الروؤ�ساء ال�سابقني حتت 

دعوى البحث عن وحتقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي واملجتمعي.

ولفت عي�سى كذلك اإىل اأن احلديث عن النظام الربملاين ل يعنى النظام النتخابي فقط،بل 

ا احلديث عن �سياغة د�ستور جديد، ي�سمن اأ�س�س بناء الدولة الدميقراطية، ويقوم  ي�ستدعي اأي�سً

على اأ�سا�س الف�سل بني ال�سلطات الثالث، وبني ما هو ديني وما هو �سيا�سي، والن�س ال�رصيح 

والوا�سح على اأنه ل يجوز للحكومة اأن تنحاز يف ت�رصيعاتها اأو اإجراءاتها لأتباع دين معني 

من رعاياها، وهذه الأ�س�س هى التي ينبغي اأن يقوم عليها الد�ستور اأًيا كان �سكل وطبيعة النظام 

ال�سيا�سي.

عفاف حنا
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النظام املختلط يجمع مزايا الرئا�ضي والربملاين:

النظام  معطيات  اأف�سل  بني  املزج  على  قوله،  ح�سب  الفتاح،  عبد  د.معتزبالله  اعتمد 

الرئا�سي واأف�سل ما يقدمه النظام الربملاين لي�سل اإىل نظام حكم مالئم لطبيعة املرحلة النتقالية 

من وجهة نظره. فهو ل يريد اأيًا من النظامني بل مزيجا منهما، وذلك عرب القيام مبا اأ�سماه 

بالرتتيبات املوؤ�س�سية. حيث يرى اأن ال�سعب امل�رصى ل ميلك رفاهية اعتماد اأى من نظم احلكم 

فى �سكلها الأ�سلى؛ فكل نظام وليد بيئته، وعلى امل�رصيني اأن يبتكروا اأو يعتمدوا نظام احلكم 

الذي ي�ستجيب ملتطلبات جمتمعهم واأو�ساعهم ال�سيا�سية والقت�سادية احلالية. واتبع عبد الفتاح 

املرحلة  متنا�سبا مع معطيات  ينتج مزيجا  نظام مبا  اإىل مميزات كل  لي�سل  املقارن  الأ�سلوب 

الراهنة، متمثاًل فى نظام �سبه رئا�سى اأو �سبه برملانى. 

مع�سلة  عن  باحلديث  وبداأ  املختلط،  النظام  عن  للدفاع  حججه  الفتاح  عبد  ا�ستعر�س 

فالنظام  احلكم  نظام  اختيار  يف  احلاكم  املعيار  هى  املع�سلة  هذه  كانت  اإن  فقال  ال�ستقرار؛ 

الرئا�سي هنا اأكرث قدرة على حتقيق  ال�ستقرار من النظم الربملانية، اإل اأن املبالغة يف ال�سعي 

نحو ال�ستقرار قد تنقلب اإىل النقي�س وتوؤدي اإىل ال�ستبداد ومن هنا و�سعت بع�س الدول التى 

تتبنى النظام الرئا�سي عدة حمددات، كو�سع حد اأق�سى لعدد �سنوات الرئا�سة، وكذلك حًدا 

اأق�سى لعدد مرات الرت�سح.

اأنه اإذا كانت الفعالية يف اإ�سدار القوانني  اأما فيما يتعلق مبعيار الكفاءة، فريى عبد الفتاح 

و�رصعة الإ�ستجابة للمتغريات هما املعيار احلاكم حينئٍذ تكون النظم الربملانية الأكرث كفاءة من 

النظم الرئا�سية، فتبنى النظام الربملانى فى ظل وجود حزب يحظى باأغلبية وا�سحة و�رصيحة 

يف الربملان اأكرث كفاءة و�رصعة فى ال�ستجابة للمتغريات، وذلك لأن التفاق على راأي داخل 

الربملان يح�سم مناق�سة اأي ق�سية. �رصب عبد الفتاح مثال برتكيا قائاًل، اإنه ل �سك يف اأن النظام 

الأمريكي  فالنظام  الأمريكي.  النظام  القرارات من  اتخاذ  اأ�رصع يف  الرتكي ب�سيغته احلالية 

يعاين اأحيانا مما ي�سمى بال�سلل ال�سيا�سي يف حالة عدم التوافق بني اجلمهوريني والدميوقراطيني، 

اأو فى حالة اأنهما قررا األ يتعاونا، مع عدم اإمكانية التخل�س اأي منهما من من احلزب الآخر؛ 

وبالتايل نكون ب�سدد نظام غري كفء.

اأما اإذا كانت الدميقراطية هى املعيار، من حيث متثيل الطوائف والفئات املختلفة للمجتمع 

فيوؤكد عبد الفتاح اأن النظام الربملاين �سيكون اأجنح يف هذه امل�ساألة، ول �سيما اإذا كنا ب�سدد توافر 

عدد كبري من الأحزاب ال�سيا�سية.

اأي نظم احلكم اأكرث مالئمة مل�ضر: الرئا�ضي اأم الربملاين اأم املختلط؟
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الدميقراطية احلديثة  النظم  العامل يف  فاإن عقالء  �سبق  ما  لكل  نتيجة  اأنه  الفتاح  ويوؤكد عبد 

قرروا األ ياأخذوا باأي من النظامني �سواء الرئا�سى اأو الربملانى، فقليل جدا من الدول هي التي 

تتبنى النظام الأمريكي اأو الرتكى فى �سيغته املثلى؛ فكل نظام هو ابن بيئته؛ لذا لبد من القيام 

ببع�س الرتتيبات املوؤ�س�سية لكي يتم اختيار نظام حكم، يتنا�سب مع ظروف وطبيعة املجتمع 

املعنى.

واأ�سار عبد الفتاح اإىل اأن ما يخ�ساه البع�س فى النظام الربملانى هو م�ساألة عدم ال�ستقرار؛ 

كي ل ننتهي اإىل ما و�سلت اإليه العراق اأو لبنان؛ فالأمر هناك اأقرب ملحا�س�سة طائفية اأو كوتة 

اأو نظام بال اأغلبية وا�سحة، وبالتايل فاحلل هنا هو القيام بعدد من الرتتيبات املوؤ�س�سية للتعلم 

من جتارب الدول الأخرى، للو�سول اإىل نظام �سبه برملاين وقريب من الرئا�سي، اأو نظام 

�سبه رئا�سي وقريب من الربملاين، وهكذا ن�سل اإىل النظام املختلط. 

ويف هذا ال�سياق لحظ عبد الفتاح اأن النخب ال�سيا�سية يف م�رص الآن م�ستبكة حول م�ساألة 

اأن  التى يجب عليها  بالإجراءات  يتعلق  ملا  لكنها مل تتطرق كثرًيا  بالدميقراطية،  املتعلقة  القيم 

تتخذها، وفيما اأكد اأن الدميقراطية تتكّون من قيم واإجراءات، فاإنه اأ�سار اإىل اأن ال�ستغراق يف 

احلديث عن القيم هو ا�ستغراق يف جدل فل�سفي، يجب جتاوزه �رصيًعا يف هذه املرحلة احلرجة 

ال�رصاع حول  يتم النتقال من  الدولة امل�رصية، واأن  العميقة يف  ال�رصوخ  ت�سهد ترميم  التي 

القيم اإىل احلديث عن الإجراءات التي تت�سمن النتقال اإىل الدميقراطية.

عفاف حنا
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مبرحلة  متر  باأنها  يناير   25 لثورة  التالية  الفرتة  يف  م�رص  1ت�سنف 

انتقال، من املفرت�س اأن تتحول خاللها من دولة بولي�سية ت�سلطية، اإىل 

الدولة  جهود  اأن  يعني  هذا  الإن�سان.  حقوق  حترتم  دميقراطية  دولة 

الت�سلطي  النظام  اأوا�رص  تفكيك  على  تركز  اأن  يجب  املرحلة  هذه  يف 

البولي�سي، وو�سع لبنات النظام الدميقراطي اجلديد، مبا يتطلبه ذلك من 

اأو تعديالت على ت�رصيعات �سارية، ود�ستور جديد،  ت�رصيعات جديدة 

وموؤ�س�سات جت�سد الطابع اجلديد للدولة امل�ستهدفة.

النظام  رئي�س  �سقوط  على  ترتب  الذي  الهائل  ال�سيا�سي  الفراغ  اإن 

بحكم  حله  ثم  احلاكم  احلزب  وانهيار  اأعوانه،  واأبرز  وبرملانه  ال�سابق 

الذي مل  الوقت  نف�س  –يف  التقليدية  املعار�سة  اأحزاب  ق�سائي، وانهيار 

تتمكن فيه قوى الثورة من اإن�ساء اأحزابها ومنابرها- ي�ستوجب احلر�س 

بدرجة اأكرب خالل املرحلة النتقالية على:

قدمها مركز القاهرة اإىل جمل�س الوزراء، بالإ�سافة اإىل ن�رصها على الراأي العام.
*

وثائق

مذكرة موجزة بخ�ضو�ص

“�ضيا�ضات املرحلة االنتقالية فى م�ضر من منظور حقوق االإن�ضان” *
20 اأبريل 2011

وثيقة
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اإدارة حوار موؤ�س�سي ديناميكي مع كل الأطراف الرئي�سية يف املجتمع- وخا�سة منظمات - 1

املجتمع املدين- حول مهمات وموؤ�س�سات وت�رصيعات املرحلة النتقالية، اأول باأول.

ت�سجيع وم�ساندة الأ�سكال غري التقليدية املعربة عن الدميقراطية املبا�رصة وغري املبا�رصة، - 2

كاللجان ال�سعبية يف الأحياء ال�سكنية، ومبادرات اإن�ساء نقابات جديدة م�ستقلة، وغريها.

التطبيق ال�سارم ملبداأ �سيادة القانون على كل الأطراف دون ا�ستثناء – دون اللجوء للق�ساء - 3

ال�ستثنائي- واإل فاإن خطر الفو�سى يلوح يف الأفق. اإن ا�ستمرار التهاون مع مرتكبي 

جرائم العنف الطائفي والديني -الذي �ساد ال�سنوات الأخرية قبل ثورة 25 يناير- ميكن 

اأن يهدد البالد باأوخم العواقب، ولي�س فقط ثورتها الوليدة.

اأوال- فيما يتعلق بتفكيك اأوا�ضر الدولة الت�ضلطية البولي�ضية:

ا�ست�سدار قانون يحظر ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية لأبرز رموز النظام ال�سابق لفرتة خم�س ( 1

�سنوات، ممن اأداروا عمليات القمع ال�سيا�سي والأمني والت�رصيعي لل�سعب، و�ساركوا فى 

جرائم تزوير اإرادة الناخبني، والعتداء اجل�سيم على حقوق الإن�سان.

اأمن ( 2 ال�سابقني يف جهاز مباحث  ت�سكيل جلنة من عنا�رص ق�سائية ملراجعة ملفات ال�سباط 

الدولة، وحتديد م�سريهم )النتقال اإىل مواقع اأخرى داخل الوزارة اأو الإحالة للتقاعد(. 

وت�سبعوا  والتزوير  والقتل  التعذيب  اأعمال  على  متر�سوا  ممن  ال�سباط  هوؤلء  بع�س  اإن 

داخل  اأخرى  مواقع  يف  خطرا  اأقل  يكونون  ل  قد  امل�رصي،  املواطن  احتقار  “بعقيدة” 
وزارة الداخلية اأو خارجها. رمبا قد يكون منا�سبا م�ساركة ع�سو حقوقي اأو اأكرث ممن له 

خلفية قانونية، يف اإطار هذه اللجنة الق�سائية. ويف كل الأحوال فاإن هذه اللجنة لي�ست بديال 

عن املحا�سبة اجلنائية لل�سباط الذين ارتكبوا تلك اجلرائم. 

ووزارة ( 3 العام  النائب  مكتب  بقيام  وذلك  العقاب،  من  الإفالت  ل�سيا�سات  نهاية  و�سع 

الداخلية -اأو باإن�ساء هيئة حتقيق ق�سائية م�ستقلة- بالتحقيق يف بالغات و�سكاوى التعذيب 

العقود  خالل  اإليهم  قدمتها  التي  اأخرى(  بو�سائل  اأو  التعذيب  )خالل  والقتل  والختفاء 

املا�سية اأ�رص ال�سحايا ومنظمات حقوق الإن�سان ونقابة املحامني وغريها، والتي مل يجر 

التحقيق فيها، اأو جرى حفظ التحقيق، دون اإجراء حتقيق جاد فيها، وخا�سة يف احلالت 

التي كان املتهمون فيها �سباطا بجهاز مباحث اأمن الدولة، الذي كان يتمتع بح�سانة من 

مذكرة بخ�ضو�ص �ضيا�ضات املرحلة االنتقالية فى م�ضر من منظور حقوق االإن�ضان
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قانون  ذلك  يف  مبا  والقانون،  الد�ستور  يف  لها  �سند  ل  و�سالحيات  و�سلطات  املحا�سبة، 

الطوارئ.

اإن ال�سمانة الرئي�سية لعدم تكرار هذه اجلرائم، هو حما�سبة مرتكبيها واإن�ساف �سحاياها 

وتعوي�سهم.

العام ( 4 النائب  ومكتب  العدل  وزارة  داخل  الدولة  اأمن  مباحث  جهاز  امتدادات  تق�سي 

والهيئات الق�سائية، بهدف تطهري هذه املوؤ�س�سات، وغريها. و�سع نهاية للدور املهيمن 

لوزارة الداخلية على الوزارات والهيئات احلكومية الأخرى، من خالل املكاتب الأمنية 

التابعة لها يف تلك الوزارات والهيئات، والتي كانت يف اأغلبها فروعا جلهاز مباحث اأمن 

الدولة، ومرتكزات لنظام الدولة البولي�سية، ووكالت للتج�س�س على املواطنني يف مواقع 

العمل، وتتمتع ب�سلطات و�سالحيات غري د�ستورية اأو قانونية.

ال�ستئ�سال الكامل جلهاز مباحث اأمن الدولة، وعدم اإن�ساء جهاز با�سم اآخر يحل حمله. ( 5

اإن مهام مكافحة الإرهاب يجب اأن ت�سند جلهاز خارج وزارة الداخلية وال�رصطة، التي 

هى هيئة مدنية، مهمتها الرئي�سية اإنفاذ القانون. اإن دمج اأجهزة ذات طابع جت�س�سي فيها، 

يقو�س قدراتها على ال�سطالع بدورها اليومي، ويفقدها ثقة املواطنني واحرتامهم. على 

اإىل متاحف مفتوحة  الدولة  اأمن  ال�سابقة جلهاز مباحث  املقار  اأن يجري حتويل عدد من 

للمواطنني، ومتكني كل مواطن من الإطالع على ملفه اخلا�س باجلهاز.

هيمنة ( 6 من  الإن�سان،  حلقوق  القومي  املجل�س  يف  والباحثني  العاملني  �سكاوى  يف  التحقيق 

جهاز مباحث اأمن الدولة قبل 11 فرباير، على اأن�سطة املجل�س وتقاريره ومراقبة العاملني 

فيه.

لقد اأدى احتجاج العاملني باملجل�س اإىل اإجبار اأع�سائه على تقدمي ا�ستقالة جماعية. غري اأن 

باإعالن ت�سكيل  اأن يحقق يف هذا الأمر اخلطري، بادر موؤخرًا  جمل�س الوزراء، بدل من 

جديد، دون اأن يربئ ذمة اأع�ساء املجل�س القومي القدامى، والذين جرى التجديد لهم، 

العام قبل  اأو�ساط الراأي  والأع�ساء اجلدد من هذا التهام اخلطري، الذي كان يرتدد يف 

ثورة 25 يناير. اإن املجل�س القومي حلقوق الإن�سان –حتى لو �سم اأف�سل واأكفاأ 27 �سخ�سًا 

يف م�رص- لن ي�ستطيع ممار�سة مهامه فعليا، بينما هذا التهام معلق يف رقبته، و�سينظر 

الراأي العام اإىل اأي موقف اأو بيان اأو تقرير ي�سدر عن املجل�س بت�سكيله اجلديد، من هذا 

املنظور.وفى كل الأحوال فاإن الفجوة الهائلة بني تقارير املجل�س القومى حلقوق الإن�سان 

وثيقة
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ي�ستوجب  يناير،  بعد 25  الذى �سار معروفا  املاأ�ساوي  الواقع  يناير وبني حقيقة  قبل 25 

مبقارنة  وخا�سة  العام،  الراأى  عن  الو�سع  هذا  حقيقة  املجل�س  اإخفاء  اأ�سباب  فى  التحقيق 

تقارير املجل�س مع تقارير املنظمات امل�رصية والدولية.

امل�رصية ( 7 للحكومة  اليومي  ال�سلوك  اأن  وخا�سة  فورا،  الطوارئ  حالة  اإنهاء  على  العمل 

يوؤكد باألف ل�سان كل يوم احلقيقة املعروفة قبل ثورة 25 يناير، وهى اأن م�رص ل تواجه 

خماطر ن�ساط اإرهابي، ي�ستوجب فر�س حالة الطوارئ. وبناء على ذلك قامت وزارة 

اإن  اإرهابية.  اأن�سطة  ممار�ستهم  يف  امل�ستبه  )تقريبا(  املعتقلني  كل  عن  بالإفراج  الداخلية 

الإنهاء الفوري حلالة الطوارئ، �سيوؤدي اإىل تعزيز فر�س النمو وال�ستثمار القت�سادي 

الطوارئ  حالة  ت�سكل  –التي  للمدنيني  النتقائية  الع�سكرية  املحاكم  واإنهاء  وال�سياحي، 

�سندها القانوين الرئي�سى. وبالتايل تطبيع العالقة بني امل�رصيني وحكامهم يف هذه املرحلة 

النتقالية.

ثانيا- موؤ�ض�ضات وت�ضريعات و�ضيا�ضات فرتة االنتقال:

وال�رصاحة - 1 املكا�سفة  هو  العملية  هذه  يف  الأ�سا�س  حجر  اإن  الأمنية:  الأجهزة  اإ�صالح 

وال�سفافية. بدون توافر ذلك، فاإن ال�سعب لن يغري من �سكوكه وم�ساعره املعادية املرتاكمة 

عرب �ستة عقود جتاه كافة الأجهزة الأمنية، وبالتايل �ستعجز الأجهزة الأمنية عن القيام 

الأمن  “جهاز  اإن�ساء  عملية  على  املفرو�سة  التعتيم  اأجواء  اإن  مهامها.  من  الأدنى  باحلد 

ال�سليم،  غري  الجتاه  فى  خطوة  هى  ال�ساأن،  بهذا  ال�سادر  القرار  و�رصية  الوطنى”، 

وترجح �سكوك منظمات حقوق الإن�سان والراأى العام حول اأن اجلهاز اجلديد لي�س اأكرث 

من ا�سم جديد جلهاز مباحث اأمن الدولة ال�سابق، الأمر الذى ي�ساعد على تكري�س فجوة 

عدم الثقة. هذا الو�سع يتطلب:

مبادرة وزارة الداخلية باإجراء عملية حتقيق �سيا�سي واإداري وا�سعة النطاق، لكي تتعلم، 	•

ويعلم ال�سعب من خاللها كيف اأمكن اأن جتتذب وزارة الداخلية هذا الكم غري امل�سبوق من 

الكراهية من عامة ال�سعب، وكيف حتول جهاز مباحث اأمن الدولة اإىل دولة داخل الدولة. 

واأكادميية  وحقوقية  ق�سائية  عنا�رص  من  تت�سكل  هيئة  اإىل  ي�سند  اأن  يجب  التحقيق  هذا  اإن 

واأمنية، واأن تعلن تقريرها للراأي العام بعد مناق�سته مع كبار امل�سئولني يف وزارة الداخلية.

مذكرة بخ�ضو�ص �ضيا�ضات املرحلة االنتقالية فى م�ضر من منظور حقوق االإن�ضان
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“اجلديدة”. 	• الأمنية  عقيدتها  فل�سفة  عن  ووا�سح  �سفاف  ب�سكل  الداخلية  وزارة  تعلن  اأن 

موقع  اأو  ال�رصطة،  اأق�سام  اأبواب  ب�سعار على  �سعار  ا�ستبدال  تعقيدا من  اأكرث  ق�سية  وهى 

مدى  العام  للراأي  الداخلية  تو�سح وزارة  اأن  ال�رصوري  من  الإنرتنت.  على  الوزارة 

احرتام حقوق الإن�سان فى هذه العقيدة،ومن هم الأعداء امل�ستهدفون يف اإطار هذه العقيدة 

والأيديولوجية  ال�سيا�سية  التيارات  وموقع  مواجهتهم،  على  العمل  يف  وو�سائلها  الأمنية، 

املختلفة، والأقليات الدينية والعرقية ومنظمات حقوق الإن�سان، يف اإطار هذه العقيدة.

الأمن خالل 	• اأجهزة  بناء  اإعادة  ملراقبة عملية  ق�سائية وحقوقية  هيئة من عنا�رص  ت�سكيل 

ال�سنوات اخلم�س الأوىل. على اأن تكون لهذه الهيئة حق الطالع على امللفات ذات ال�سلة 

ومراجعة  الدولة،  اأمن  مباحث  جهاز  يف  ال�سابقني  ال�سباط  ملفات  ذلك  يف  مبا  بعملها، 

الدورية لرئي�س  اأن تقدم تقاريرها  التي يجري تدري�سها يف كلية ال�رصطة. وعلى  املناهج 

اجلمهورية ورئي�س الوزراء ووزير الداخلية.

ال�رصطة، وخا�سة جنود املرور 	• القيام مبراجعة جذرية لهياكل مرتبات �سباط وجنود 

لـ  الأخر  الوجه  هى  املت�سول”  “ال�رصطى  �سورة  ال�رصطة.اإن  واأمناء  املركزى  والأمن 

“ال�رصطى اجلالد”، كالهما يح�س الراأى العام على عدم احرتام ال�رصطة وعدم التعاون 
معها.

اإقامة عالقات تعاون موؤ�س�سية مركزية ول مركزية ذات طبيعة يومية بني منظمات حقوق 	•

ومديريات  ال�رصطة  اأق�سام  ذلك  يف  مبا  الداخلية،  لوزارة  الرئي�سية  والهيئات  الإن�سان، 

دون  وال�رصطة  املواطنني  عموم  بني  العالقة  تطبيع  اإمكانية  ت�سور  ال�سعب  الأمن.من 

معاجلة جذرية لعالقة ال�رصطة مبنظمات حقوق الإن�سان.

ال�صيا�صة اخلارجية وحقوق الإن�صان:- 2

امل�رصية، 	• ال�سيا�سة اخلارجية  فى  اأ�سا�سية  الإن�سان ركيزة  مبادئ حقوق  ت�سكل  اأن  يجب 

والدولية.  الإقليمية  للتكتالت  الن�سمام  عدم  اأو  الن�سمام  فى  النطالق  نقطة  تكون  واأن 

�رصورة اتباع معيار واحد فى ال�سيا�سة اخلارجية يقوم على احرتام حقوق الإن�سان وال�سحايا 

ب�رصف النظر عن جن�سيتهم اأو دينهم اأو عرقهم اأو توجهاتهم الفكرية وال�سيا�سية.   

يناير، 	• قبل 25  امل�رصية  اخلارجية  ال�سيا�سة  تقييم  اإعادة  ال�سياق  هذا  فى  ال�رصورى  من 

وثيقة
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وكيف �ساركت فى حماولة اإ�سعاف الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان فى م�رص والعامل، 

واإعادة تقييم الدبلوما�سيني الذين قاموا باأدوار قيادية هدامة فى هذا ال�سياق، انعك�ست ب�سورة 

�سلبية على الآليات الدولية وحماية حقوق الإن�سان ومكانة م�رص الإقليمية والدولية، والتدقيق 

فى اختيار الدبلوما�سيني املنا�سبني للمهام وال�سيا�سات اجلديدة بعد 25 يناير.

م�ضر واملعاهدات واالإعالنات الدولية حلقوق االإن�ضان:

املدنية أ.  للحقوق  الدوىل  العهد  من  بكل  امللحقة  الختيارية  للربوتوكولت  م�رص  ان�سمام 

وال�سيا�سية، والعهد الدوىل للحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، والتفاقية الدولية 

ملناه�سة التعذيب، واتفاقية مناه�سة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، واتفاقية حقوق الطفل 

والتفاقية الدولية حلماية حقوق الإفراد املعاقني.

الت�سديق على النظام الأ�سا�سى للمحكمة اجلنائية الدولية.ب. 

�سحب حتفظات احلكومة امل�رصية على املواد 2، 9، 16 من اتفاقية مناه�سة كافة اأ�سكال ت. 

التمييز �سد املراأة، واملواد 20، 21 من اتفاقية حقوق الطفل، واملواد 4، 18 فقرة 6 من 

التفاقية الدولية حلماية حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رصهم.

العهدين ث.  على  ت�سديقها  عند  امل�رصية،  احلكومة  بهما  تقدمت  اللذين  الإعالنني  �سحب 

الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، واللذان 

يت�سمنان حتفظا عاما ف�سفا�سا على التزام الدولة باأحكام العهدين، اذا ما تعار�ست مع 

اأحكام ال�رصيعة الإ�سالمية. الأمر الذي يقو�س عمليا من التزام م�رص جتاه العهدين.

التفاقية ج.  من   22  ،21 املادتني  فى  اإليهما  امل�سار  لالإعالنني  امل�رصية  احلكومة  اإ�سدار 

الدولية ملناه�سة التعذيب، والذي مبقت�ساهما يجوز للجنة مناه�سة التعذيب فح�س �سكاوى 

الأ�سخا�س اأو الدول الأخرى الأطراف ب�ساأن التعذيب يف م�رص.

الق�رصى، ح.  الختفاء  من  الأ�سخا�س  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية  على  الت�سديق 

والربوتوكول امللحق بها.

عامي خ.  فى  ال�سادرتني  اجلن�سية،  عدميي  والأ�سخا�س  الالجئني  اتفاقيتى  على  الت�سديق 

.1954،1961

مذكرة بخ�ضو�ص �ضيا�ضات املرحلة االنتقالية فى م�ضر من منظور حقوق االإن�ضان
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التعاون البناء مع الهيئات التعاهدية ومع اآليات الإجراءات اخلا�سة بالأمم املتحدة، وعلى د. 

وجه اخل�سو�س:  

التزام احلكومة بتقدمي التقارير اإىل الهيئات التعاقدية يف مواعيدها، وعدم تاأجيلها ل�سنوات، 	•

على اأن يجري اإعدادها ب�سكل جاد وم�سئول، يراعى فيه الرد على الت�ساوؤلت واملالحظات 

مدار عدة عقود، واللتزام بطرح  املتحدة على  الأمم  هيئات وخرباء  املوجهة من  املتكررة 

تقارير احلكومة حلوار جمتمعى وا�سع ت�سارك فيه الهيئات التمثيلية املختلفة والأحزاب ال�سيا�سية 

الإن�سان، بهدف بلورة خطة وطنية  والنقابات واملنظمات غري احلكومية وموؤ�س�سات حقوق 

للنهو�س والرتقاء بحقوق الإن�سان.

الأمم 	• مقرر  وخا�سة  م�رص.  لزيارة  اخلوا�س  املقررين  من  عدد  طلبات  مع  التجاوب 

املتحدة اخلا�س مبناه�سة التعذيب، والذي يلح ب�سكل متكرر على ال�سماح له بهذه الزيارة منذ 

اأكرث من 15 عاما.

تو�صيات اإ�صافية:- 3

التاأكد عند اإعداد اأى ت�رصيع اأو تعديل ت�رصيعى جديد من ات�ساقه اأول مع التزامات م�رص أ. 

مبقت�سى ت�سديقها على التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان.

ت�رصيعية ب.  تعديالت  اأو  الت�رصيعات  و�سعه  عند  ثوريا  معيارًا  الوزراء  جمل�س  يعتمد  اأن   

الثورة، ول  ي�ساعد فى دعم قوى  التعديل  اأو  الت�رصيع  اأن  التاأكد من  جديدة، يقوم على 

يوؤدى اإىل عك�س ذلك،اأى حتجيم قوى الثورة.اإن معيار مثل ذلك كان �رصوريًا للغاية 

عند النظر فى تعديالت قانون الأحزاب ال�سيا�سية، اأو عند و�سع اجلدول الزمنى للمرحلة 

هذا  اعتماد  اأن  العت�سامات والإ�رصابات.غري  قانون جترمي  اأو عند و�سع  النتقالية، 

اأهمية،  اأقل  يكون  لن  اجلديدة،  والتعديالت  الت�رصيعات  م�ساريع  فى  النظر  عند  املعيار 

املر�سح  بعمر  النزول  ال�سياق  هذا  فى  )نقرتح  ال�سعب  جمل�س  قانون  تعديالت  وخا�سة 

للربملان اإىل 21 عاما(، اأو التعديالت ذات ال�سلة بالنظم النتخابية.

راأ�سها ت.  وعلى  ال�سلة،  ذات  املنا�سب  كل  فى  النتخابى  الأ�سلوب  اعتماد  اإىل  العودة   

بتعزيزالأ�سكال  اجلامعات.والهتمام  وروؤ�ساء  الكليات  وعمداء  والعمد  املحافظون 

وا�رصاك  الإبتدائية،  املدار�س  فى  الطالبية  الحتادات  اإىل  و�سوًل  الدنيا،  الدميقراطية 

وثيقة



رواق عربي

192

العدد 59/58

التالميذ والطالب فى تقييم مدر�سيهم فى املدار�س واأ�ساتذتهم فى اجلامعات. 

تعزيز عالقة جمل�س الوزراء مبنظمات حقوق الإن�سان:ث. 

احلر�س على الت�ساور معها فى كل ما له �سلة بق�سايا حقوق الإن�سان على �سعيد القوانني 	•

وال�سيا�سات والإجراءات.

الإن�سان، والوزارات ذات 	• تعاون موؤ�س�سية مبا�رصة بني منظمات حقوق  قنوات  اإن�ساء 

ال�سلة، وخا�سة وزارات الداخلية واخلارجية والعدل والقوى العاملة والتعليم والأوقاف. 

واحلر�س على الرد على خطاباتها وتقاريرها و�سكاوى املواطنني املحولة من خاللها.

ا�سرتاك منظمات حقوق الإن�سان فى عمليات اإعادة التاأهيل والتدريب للكوادر الإدارية 	•

والأمنية واملعنيني باإنفاذ القانون.

م�ساركة الوزراء املعنيني فى موؤمترات وندوات حقوق الإن�سان املحلية.	•

فتح حتقيق فورى فيما جاء بتقارير املنظمات امل�رصية من انتهاكات حلقوق الإن�سان بعد 	•

25 يناير 2011.

اإنه لتقليد ممتاز اأن يتوجه رئي�س جمل�س الوزراء خالل املرحلة النتقالية بخطاب دورى 	•

مبهام  القيام  فى  التقدم  مبدى  املواطنني  خالله  من  يحيط  اأ�سبوعيًا(،  يكون  )قد  العام  للراأى 

التحول  بق�سايا  يتعلق  ملا  اهتماما خا�سا  اأن مينح  ال�رصوري  من  اأنه  النتقالية. غري  املرحلة 

املنا�سبات  انتهاز  ال�رصوري  ومن  اخلطاب،  هذا  يف  الإن�سان  حقوق  واحرتام  الدميقراطي 

العاملية حلقوق الإن�سان لتوجيه ر�سالة للراأى العام بهذه املنا�سبة.  

مذكرة بخ�ضو�ص �ضيا�ضات املرحلة االنتقالية فى م�ضر من منظور حقوق االإن�ضان
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وثيقة

وثائق

االأحكام االأ�ضا�ضية فى الد�ضتور 

 »بردية« منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضرية

حرية.. كرامة..عدالة اجتماعية

هذه الربدية.. ملاذا؟

يف  الإن�سان  حقوق  منظور  من  امل�ساهمة  املقرتحة،  املبادئ  هذه  ت�ستهدف 

خا�س  وب�سكل  يناير«،   25 »ثورة  د�ستور  حول  اجلاري  املجتمعي  احلوار 

امل�ساهمة يف بلورة �سمانات حلماية ما يجري ت�سميته يف هذا احلوار بـ »الدولة 

املدنية« اأو »مدنية الدولة«، م�ستلهمة يف ذلك قيم ثورة 25 يناير. 

ل تنبع مبادرة اإ�سدار هذه »الربدية« من رف�س اأو العرتا�س اأو النتقا�س 

من قيمة مبادرات اأخرى، مت اإطالقها بالفعل، اأو يجري الإعداد لها. بل اإن 

ومناق�سة  تطوير  يف  �ساهموا  »الربدية«،  هذه  اإعداد  يف  �ساركوا  الذين  بع�س 

اجلمهورية،  لرئا�سة  املحتمل  املر�سح  الربادعي  حممد  د.  اأطلقها  التي  الوثيقة 

�سدور  ولكن  الأ�سا�سية.  باحلقوق  املتعلق  الباب  يف  العام  خطها  مع  ويتفقون 
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وثائق مماثلة من اأكرث من طرف �سيا�سي، ل ي�سادر على اأهمية �سدور وثيقة من منظور حقوقي.

الد�ستور،  من  »موجزة«  ن�سخة  ت�سبح  ل  بحيث  ومكثفة،  ق�سرية  تكون  اأن  »الربدية«  حر�ست 

ولذلك جتنبت تف�سيل �سمانات حقوق الإن�سان التي يجب اأن ي�سمنها الد�ستور، باعتبار اأن مكانها هو 

اأن ت�ستمل على كل احلقوق وال�سمانات  اأعلى لهذه احلقوق، وهى  الد�ستور. واكتفت بو�سع �سمانة 

املواثيق  هذه  ت�سكل  واأن  اأدنى،  كحد  الدويل  والقانون  الإن�سان  حلقوق  الدولية  املواثيق  يف  املت�سمنة 

املرجع الأعلى عند تف�سيل هذه احلقوق يف الد�ستور والت�رصيع.

ل تتبنى »الربدية« نظاما حمددا للحكم )برملاين اأو رئا�سي اأو خمتلط( بل ترتك ذلك اأي�سا للد�ستور، 

واكتفت مبجموعة من الأحكام الد�ستورية العليا، التي ينبغي اللتزام بها يف النظام الدميقراطي، اأيا كان 

نظام احلكم الذي �سيتبناه الد�ستور.

الد�ستور«  من  الثانية  بـ«املادة  يعرف  �سار  ملا  حمددة  �سياغة  تقدمي  اأي�سا  »الربدية«  جتنبت  كما 

املتعلقة مب�سادر الت�رصيع، لأن الد�ستور هو املكان املنا�سب لذلك، واكتفت بالتاأكيد على �رصورة تعدد 

م�سادر الت�رصيع، كمبداأ فوق د�ستوري يعك�س حقيقة تعددية اأديان ومذاهب واأعراق وثقافات املواطنني 

امل�رصيني. وهو ما �سار حمل توافق املجتمع الآن -مبا يف ذلك اأق�ساما من جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي- 

واإن اختلف املتحاورون حول ال�سياغة املنا�سبة لتج�سيد هذا الطابع التعددي مل�سادر الت�رصيع.

مل تكتف »الربدية« بال�سعي لتح�سني هذه الأحكام الد�ستورية العليا من العتداء عليها باأي ذريعة 

بعد  املهمة.  هذه  يتوىل  د�ستوري  جمل�س  ت�سكيل  تقرتح  بل  ما،  باأغلبية  ت�ستقوي  »دميقراطية«  �سكلية 

ا�ستقرار النظام الدميقراطي يف م�رص، رمبا خالل نحو عقدين من الزمان، لن حتتاج م�رص ملثل هذه 

ال�سمانة ال�سطرارية.

»بردية« منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضري ب�ضاأن االأحكام االأ�ضا�ضية فى الد�ضتور 
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بردية االأحكام االأ�ضا�ضية فى الد�ضتور

مادة 1

اأمة متعددة الأديان واملذاهب والطوائف والأعراق والثقافات. هذا التنوع الفريد  م�رص 

املكونات،  هذه  بني  التاريخ  عرب  اخلالق  والتفاعل  وهويتهم،  امل�رصيني  وجدان  �سكل  الذي 

فخر  م�سدر  هو  الإ�سالمية،  والعربية  والقبطية  والنوبية  الفرعونية  احل�سارات  بني  واأي�سا 

الواحدة،  امل�رصية  فالهوية  املقد�سة.  الوطنية  لوحدتهم  وركيزة  امل�رصيني،  كل  واحرتام 

ثراء  م�سادر  اأهم  هى  التعددية  وهذه  احل�سارية،  واجلذور  واملكونات  الأبعاد  متعددة  هى 

بعد واحد، دون  اختزالها يف  واقعيا  اأو  تاريخيا  امل�رصية. ول ميكن  ال�سخ�سية  وخ�سو�سية 

تدمري الوحدة الوطنية للم�رصيني، اأو فقدان البالد ل�ستقاللها. 

يكفل الد�ستور تنوع م�سادر الت�رصيع، مبا يعك�س الروافد املتنوعة للهوية امل�رصية، وي�ساعد 

على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم فر�س ت�رصيعات تنظم حياة املواطنني يف املجال اخلا�س 

يتناق�س مع �سمانات  ب�سكل  العام واخلا�س  املجالني  تنظم  اأو  معتقداتهم،  يتناق�س مع  ب�سكل 

حقوق الإن�سان واحلريات العامة. 

ي�سمن الد�ستور لكل م�رصي احلق يف التمتع باحلقوق الثقافية، مبا يتطلبه ذلك اأي�سا من 

�سيانة الرتاث الوطني، وثقافات املجموعات العرقية والدينية واجلغرافية املتنوعة عرب تاريخ 

امل�رصيني. 

مادة 2

1- م�رص دولة م�ستقلة حرة ودميقراطية، يرتكز نظامها ال�سيا�سى يف الد�ستور على اأ�سا�س 

عدة مبادئ:

اأ(  �سيادة ال�سعب باعتباره م�سدر كل ال�سلطات.

وفقا  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية  الإن�سان  حقوق  احرتام  ب( 

دون  بتف�سيلها  الد�ستور  يقوم  اأن  على  اأدنى،  كحد  الدويل  والقانون  الدولية  للمواثيق 

النتقا�س منها، ول مينح امل�رصع احلق يف النتقا�س اأو تقييد هذه احلقوق باأي مربر ل 

تبيحه املواثيق الدولية. كما يكفل الد�ستور اأن ت�سكل قيم حقوق الإن�سان ركيزة رئي�سية يف 

ال�سيا�سة اخلارجية امل�رصية.

وثيقة
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بينها،  والتوازن  والق�سائية،  والت�رصيعية  التنفيذية  الثالث  ال�سلطات  بني  الف�سل  ج(  

ورقابتها املتبادلة.

ث(  حكم القانون، وامل�ساواة بني املواطنني اأمام القانون.

و( ي�سمن الد�ستور نظاما يكفل للم�رصيني احلق يف الكرامة والعدالة الجتماعية.

2- ت�ستهدف فل�سفة النظام الدميقراطي يف الد�ستور العمل على:

اأ( تعزيز وحماية قيم التعددية، باعتبارها طبيعة ب�رصية وقيمة اإن�سانية جوهرية، وركيزة 

الد�ستور  فان  ولذا  املجالت.  كل  يف  وتقدمه  وطنهم  بناء  يف  امل�رصيني  طاقات  لإطالق 

ي�سمن ازدهار التعددية، ول ي�سمح لأي اأغلبية اأن تقمع باأي و�سيلة اأي اأقلية، �سواء كانت 

فكرية اأو دينية اأو مذهبية اأو عرقية، اأو مدر�سة فنية اأو اأدبية اأو فل�سفية. كما يحظر الد�ستور 

والت�رصيع كافة اأ�سكال التحري�س على الكراهية الدينية والعن�رصية املوؤدية للعنف.

التي  امل�رصيون،  يطورها  اأو  يبتكرها  التي  والأ�ساليب  الأ�سكال  كل  وت�سجيع  تبني  ب( 

من �ساأنها اأن تعزز منطا من الدميقراطية يقوم على امل�ساركة والرقابة ال�سعبية، بدءا من 

جمال�س التالميذ يف املدار�س، و�سول اىل نظام للحكم املحلي، يوفر منطا فعال من الإدارة 

الذاتية، ي�ساعد على �سحذ قدرات امل�رصيني من اأجل التنمية والنه�سة، مبا يتطلبه ذلك من 

واآليات  احلرية  م�ساألة  يتعامل مع  اأن  الد�ستور  بالنتخاب. على  م�ستوياته  تكون كل  اأن 

النظام الدميقراطي، باعتبارهما اأي�سا ركيزة اأ�سا�سية لنهو�س الأمة امل�رصية وتقدمها يف 

كافة املجالت، مبا يف ذلك اقتالع الفقر وحمو الأمية.

انتخابات عامة دورية،  نيابي، يرتكز على  �سيادته من خالل نظام  ال�سعب  3- ميار�س 

ويقوم املجل�س النيابي املنتخب مبهام الت�رصيع والرقابة على اأعمال ال�سلطة التنفيذية.

والعمالية  املهنية  والنقابات  ال�سيا�سية  الأحزاب  واإدارة  اإن�ساء  حرية  الد�ستور  يكفل   -4

ل  طاملا  بالإخطار،  الأخرى  املدين  املجتمع  تنظيم  اأ�سكال  وكافة  احلكومية  غري  واملنظمات 

هذه  يف  الواردة  للم�رصيني  الأ�سا�سية  احلقوق  مع  الكيانات  هذه  وبرامج  اأهداف  تتعار�س 

�سيا�سية  اأحزاب  باإن�ساء  الد�ستور  ي�سمح  ول  �سلمية.  بطريقة  ن�ساطها  متار�س  وطاملا  الوثيقة، 

املهنية والعمالية  ال�سيا�سية والنقابات  العرقي. يحق لالأحزاب  اأو  الديني  اأ�سا�س الإق�ساء  على 

ال�سلة  ذات  الق�سايا  يف  املختلفة  املحاكم  لهيئات  م�سورة  تقدمي  احلكومية،  غري  واملنظمات 

باخت�سا�س هذه املوؤ�س�سات.

»بردية« منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضري ب�ضاأن االأحكام االأ�ضا�ضية فى الد�ضتور 
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5- ي�سمن الد�ستور ال�ستقالل التام لل�سلطة الق�سائية، مبا يف ذلك النائب العام. وتنح�رص 

ولية الق�ساء الع�سكري فقط باجلرائم الع�سكرية التي تقع من اأفراد من القوات امل�سلحة.

بالعمل على تعزيز  املوؤ�س�سات  الدينية، تلتزم هذه  املوؤ�س�سات  ا�ستقاللية  الد�ستور  6- يكفل 

ال�سماح  وبعدم  الدينية،  القيم  وتعزيز  امل�رصيني،  بوجدان  النهو�س  يف  الروحي  دورها 

مبمار�سة ن�ساط حزبي يف اأي مقار تتبعها.  

7- ي�سمن النظام الدميقراطي يف الد�ستور اإعمال مبداأ امل�ساءلة لكل امل�سئولني الذين يتولون 

جميع  عن  والق�سائية،  النيابية  والهيئات  ال�سعب  اأمام  والنيابية،  التنفيذية  العامة  الوظائف 

ت�رصفاتهم اأثناء توليهم وظائفهم. كما ميتنع عليهم ممار�سة اأي نوع من الأعمال اخلا�سة اأثناء 

تويل هذه الوظائف. 

مادة 3

–غري ع�سكرية- تتوىل حماية الأمن الداخلي والنظام العام،  ال�رصطة هيئة نظامية مدنية 

وتخ�سع وزارة الداخلية لرقابة الهيئات النيابية املنتخبة، ويتولها �سخ�سية �سيا�سية .

مادة 4

الدولة وحدها هى التي تن�سئ القوات امل�سلحة، ول يجوز باأي مربر لأية هيئة اأو جماعة 

اإن�ساء ت�سكيالت ع�سكرية اأو �سبه ع�سكرية. تتوىل القوات امل�سلحة الدفاع عن ا�ستقالل و�سالمة 

الوطن �سد الأخطار الع�سكرية.

رئي�س اجلمهورية هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وتخ�سع وزارة الدفاع لرقابة الهيئات 

النيابية املنتخبة.

مادة 5

يحق لكل امل�رصيني ن�ساًء ورجال، التمتع باحلقوق وال�سمانات الواردة يف هذه “الربدية” 

دون اأي متييز، وي�سكل العتداء على اأي من هذه احلقوق جرمية.

لي�س يف هذه “الربدية”، اأي ن�س يجوز تاأويله على نحو، يفيد انطواءه على تخويل اأي من 

موؤ�س�سات الدولة اأو اجلماعات اأو الأفراد، اأي حق يف القيام باأي ن�ساط اأو باأي فعل يهدف اإىل 

اإهدار اأي من احلقوق واحلريات وال�سمانات املن�سو�س عليها يف هذه “الربدية”.

وثيقة
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ت�سري ن�سا ملزما لأي هيئة تاأ�سي�سية تت�سكل لو�سع الد�ستور  فور اعتماد هذه “الربدية”، 

اجلديد، ول يجوز اإجراء اأي تعديل على اأي ن�س منها، قبل مرور 20 عاما على اعتمادها، 

حتى لو كان ذلك من خالل اأغلبية برملانية اأو هيئة تاأ�سي�سية جديدة. ويتوىل الربملان مراجعة 

ات�ساق القوانني ال�سارية مع اأحكام هذه الوثيقة، وتعديل ما يتطلبه ذلك، اأو و�سع ت�رصيعات 

بديلة.

مادة 6

يت�سكل جمل�س د�ستوري يتوىل مهام حماية الد�ستور والنظام الدميقراطي، وب�سكل خا�س 

العليا)1(  املحاكم  روؤ�ساء  من  املجل�س  هذا  يتكون  “الربدية”.  هذه  من   5 املادة  اإعمال  �سمان 

برئا�سة رئي�س املجل�س الأعلى للق�ساء، وتكون قراراته ملزمة جلميع ال�سلطات.

يحق لأع�ساء الربملان ولالأحزاب ال�سيا�سية وملنظمات حقوق الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع 

مبا�رصة  الد�ستوري  املجل�س  اإىل  التقدم  الإن�سان،  بحقوق  املعنية  الوطنية  وللموؤ�س�سات  املدين 

بدفوع د�ستورية اأو اأية �سكاوى تت�سل مبهامه.

)1( مبا يف ذلك املحكمة الد�ستورية العليا، التي �ستتوافر لها ا�ستقاللية كاملة، مبقت�سى اإعمال الفقرة اخلام�سة من 

املادة الثانية من هذه “الربدية”.

»بردية« منظمات حقوق االإن�ضان امل�ضري ب�ضاأن االأحكام االأ�ضا�ضية فى الد�ضتور 
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املنظمات املوقعة

1- مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان

2- اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية 

3- جمعية اأمي للحقوق والتنمية 

4- جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء 

5- دار اخلدمات النقابية والعمالية 

6- ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان 

7- موؤ�س�سة التنمية البديلة 

8- موؤ�س�سة املراأة اجلديدة 

9- املوؤ�س�سة امل�رصية للنهو�س باأو�ساع الطفولة 

10- موؤ�س�سة اإيد يف اإيد من اأجل م�رص 

11- موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري 

12- موؤ�س�سة حلوان لتنمية املجتمع )ب�ساير( 

13- موؤ�س�سة ق�سايا املراأة امل�رصية 

14- املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية 

15- املجموعة املتحدة 

16- جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان 

17- مركز اإ�رصاقه حلقوق املراأة 

18- مركز القاهرة للتنمية 

19- املركز امل�رصي حلقوق املراأة 

20- مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف 

21- مركز حابى للحقوق البيئية 

22- مركز ه�سام مبارك للقانون 

23- م�رصيون �سد التمييز الديني 

24- منظمة الت�سامن القبطي 

25- املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي 

26- املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان 

27- نظرة للدرا�سات الن�سوية 

وثيقة
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وثيقة

وثائق

ال للنظام املختلط فى انتخاب اأع�ضاء جمل�ص ال�ضعب

نعم للقوائم الن�ضبية املغلقة غري امل�ضروطة*

14 يونيو 2011

التعديالت املقرتحة على  القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان  1تدار�س مركز 

الأعلى  املجل�س  طرحها  والتي   ،1972 ل�سنة   38 رقم  ال�سعب  جمل�س  قانون 

للقوات امل�سلحة على الراأي العام قبل اعتمادها ب�سفة نهائية.

احلاكمة  التوجهات  على  التام  حتفظه  الإطار  هذا  يف  القاهرة  مركز  ويعلن 

لهذه التعديالت وفل�سفتها، وبخا�سة ما يتعلق منها بالنظام النتخابي، وذلك على 

يتعني  املقرتحة  التعديالت  يف  اإيجابية  مناحي  ثمة  باأن  املركز  اإقرار  من  الرغم 

التم�سك بها، واإن كانت يف تقديرنا حمدودة الأثر اإذا ما قورنت مب�ساوئ النظام 

النتخابي الذي تتبناه التعديالت، والذي �سيوؤدي التم�سك به اإىل اأ�رصار فادحة 

بعملية النتقال الدميقراطي، مبا تقت�سيه من بناء نظام �سيا�سي فعال وديناميكي، 

يتاأ�س�س على ويعطي دفعة قوية للتعددية احلزبية.

 مذكرة اإىل اللجنة الت�رصيعية مبجل�س الوزراء، ون�رصت على الراأي العام يف ذات التاريخ.
*
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املالحظات  من  عدد  اإىل  ن�سري  اأن  نود  املقرتح،  النتخابي  النظام  م�سكالت  مع  ن�ستبك  اأن  وقبل 

الأ�سا�سية على م�رصوع التعديالت املقرتحة وهى:

اأول: يح�سب للم�رصوع انحيازه وب�سورة كبرية ملطلب الإ�رصاف الق�سائي الكامل على جممل العملية 

اأو وزارة  الداخلية  القانون احلايل لوزارة  التي مينحها  ال�سالحيات  التعديالت  نقلت  النتخابية، حيث 

العدل، اإىل اللجنة العليا لالنتخابات واللجان الق�سائية املنبثقة عنها. غري اأن هذا التوجه املحمود يتعار�س 

معه الإبقاء على ممثلني لوزارة الداخلية �سمن ت�سكيل اللجان املنوط بها فح�س طلبات الرت�سيح، والبت 

يف �سفة املر�سح، والنظر يف العرتا�سات على اأي من املر�سحني، اأو على ال�سفات التي يجري الرت�سيح 

بها )املادتان 8، 9( من م�رصوع التعديالت.

ثانيا: تقدم امل�رصوع خطوة مهمة يف اإطار الت�سدي للحيل والألعيب القانونية، التي �ساع اللجوء 

ق�ساء  عن  ال�سادرة  الق�سائية  الأحكام  تنفيذ  لإيقاف  الأمنية،  واأجهزته  مبارك  نظام  جانب  من  اإليها 

جمل�س الدولة ل�سالح املر�سحني املعار�سني. حيث اأكدت املادة التا�سعة مكرر من م�رصوع التعديالت، 

الق�سائية، و�سددت  اللجان  الطعون على قرارات  بالنظر يف  الإداري  الق�ساء  اخت�سا�س حماكم  على 

على اأنه ل يجوز وقف تنفيذ احلكم ال�سادر من حمكمة الق�ساء الإداري، اإل بحكم ي�سدر عنها اأو من 

املحكمة الإدارية العليا عند الطعن على احلكم.

العمال  كوتا  على  الإبقاء  على  املركز  يتحفظ  القاهرة،  ملركز  ال�سابقة  املواقف  مع  ات�ساقا  ثالثا: 

والفالحني، برغم اأنه قد جرى حت�سينها من خالل تعديالت د�ستورية مل حتظ باحلد الأدنى من احلوار 

الأعلى  املجل�س  اعتمده  الذي  الد�ستوري  الإعالن  اإىل  بالتبعية  احل�سانة  هذه  وانتقلت  ب�ساأنها،  امل�سئول 

بقاء  يظل  ثم  ومن  ب�ساأنه.  جمتمعي  حوار  اإجراء  اأو  عليه  ال�سعب  ا�ستفتاء  دون  من  امل�سلحة،  للقوات 

كوتا العمال والفالحني تكري�سا لذات الفل�سفة التي تبناها نظام احلزب الواحد على مدى عدة عقود، يف 

حرمان هذه الفئات من حقها يف التنظيم امل�ستقل املعرب عن م�ساحلها، مع التم�سك بتمثيلها �سوريا يف اإطار 

واجهات �سعبية زائفة، ميار�س من خاللها نظام ال�ستبداد وحزبه �سطوته على خمتلف القوى ال�سيا�سية 

والجتماعية. ومن املالحظ يف هذا ال�سياق، اأن التم�سك بكوتا العمال والفالحني يف الربملان يتزامن مع 

التباطوؤ يف اإطالق حرية التنظيم النقابي امل�ستقل، وو�سع عراقيل قانونية اأمام تكوين الأحزاب اجلديدة.

رابعا: يالحظ مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان اأن م�رصوع التعديالت األغى الكوتا الن�سائية 

توؤمن احتكار  انتخابات 2010، والتي جرى ت�سميمها بطريقة  اإجراء  قبيل  ابتكرها نظام مبارك  التي 

احلزب الوطني املنحل ملقاعد الن�ساء ب�سورة تكاد تكون مطلقة. ولكن امل�رصوع مل يقدم مداخل بديلة تدعم 

مذكرة مركز القاهرة ب�ضاأن تعديالت قانون جمل�ص ال�ضعب
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متكني الن�ساء من امل�ساركة ال�سيا�سية، وت�سع حدا لتهمي�سهن.

م�ضكالت النظام االنتخابي املقرتح:

ونظام  امل�رصوطة  الن�سبية  القوائم  بني  ما  يجمع  خمتلطا،  انتخابيا  نظام  التعديالت  م�رصوع  تبنى 

مقاعد  ثلثي  له  خ�س�س  الذي  الفردي،  النتخابات  نظام  اإىل  انحاز  عمليا  ولكنه  الفردي،  النتخاب 

غري  من  امل�ستقلني،  بقوائم  اأي�سا  فيها  وزاحمها  احلزبية،  للقوائم  الباقي  الثلث  خ�س�س  بينما  الربملان، 

املنتمني لالأحزاب ال�سيا�سية. 

ويالحظ مركز القاهرة يف هذا الإطار ما يلي:

�سوءات . 1 وتكري�س  اإنتاج  اإعادة  �ساأنه  من  النتخاب،  يف  الفردي  للنظام  الغلبة  اإعطاء  اإن 

النتخابات ال�سابقة، التي جرى فيها تهمي�س العمل احلزبي والربامج ال�سيا�سية ل�سالح �سطوة الع�سبيات 

العنف  وممار�سة  الدينية  وال�سعارات  الدين  وتوظيف  النتخابية  والر�ساوى  اخلدمات  وتقدمي  واملال، 

التي  التقليدية  النخب  اإفراز ذات  يعيد  اأن  اأي�سا  التوجه  �ساأن هذا  املعركة النتخابية. ومن  والبلطجة يف 

ممثلي  اأي  مبارك،  نظام  ظل  يف  ال�سابقة  النتخابات  يف  التمثيلية  املوؤ�س�سات  مقاعد  على  تتناف�س  كانت 

التيارات الدينية وبقايا احلزب الوطني املنحل.

كما يوؤدي منح الغلبة لنظام النتخاب الفردي، اإىل الإبقاء على بنية �سائهة للربملان امل�رصي، يتحول 

فيها ع�سو الربملان من نائب عن الأمة، ي�ستخدم اأدواته الربملانية يف الت�رصيع ويف مراقبة اأداء احلكومة، 

اإىل نائب يقا�س جناحه باخلدمات التي يقدمها لأبناء دائرته. ومن ثم ي�سبح الربملان منطا مماثال للمجال�س 

ال�سعبية واملحلية يف اأح�سن الأحوال. اإن هذا النظام يوؤدي عمليا اإىل اإهدار الوظائف الرئي�سية املطلوبة من 

الربملان يف النهو�س بالبالد.

وعلى . 2 التعديالت،  تتبناه  الذي  املختلط  النتخابي  بالنظام  حتيط  عديدة  د�ستورية  مطاعن  اإن 

احلزبية،  القوائم  مر�سحي  بني  فيما  الفر�س  يف  والتكافوؤ  امل�ساواة  قواعد  باإعمال  يتعلق  فيما  الأخ�س 

ومر�سحي القوائم امل�ستقلة. فعلى حني تفر�س التعديالت على الأحزاب ال�سيا�سية �رصط احل�سول على 

حد اأدنى من اأ�سوات الناخبني يف الدولة ككل، ل�سمان ح�سول قوائمها على اأي مقاعد الربملان، فاإن 

الأمر يختلف بالن�سبة لقوائم امل�ستقلني، الذي ت�سرتط التعديالت املقرتحة ح�سول القائمة على حد اأدنى من 

جممل اأ�سوات الناخبني، فقط يف الدائرة النتخابية التي تقدمت القائمة فيها خلو�س النتخابات.

واإذا ما اأ�رص املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة على اإجراء النتخابات وفق هذا النظام املختلط، فاإن 

وثيقة
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ن�سبة  على  باحل�سول  امل�رصوطة  غري  الن�سبية  القوائم  بنظام  الأخذ  اإىل  الأقل  على  يدعو  القاهرة  مركز 

حمددة من جممل اأ�سوات الناخبني، باعتبار اأن هذا ال�رصط يوؤدي عمليا اإىل اإخراج الأحزاب الوليدة 

الأحزاب  لقانون  الأخرية  التعديالت  لها  وجهت  اأن  �سبق  التي  الأحزاب  هذه  املناف�سة.  حلبة  من  للتو 

ال�سيا�سية �رصبة موجعة �ستظل تعاين من اآثارها حلقبة قادمة على الأقل.

ي�سمح . 3 ل  امل�ستقلني  قوائم  اأو  احلزبية  القوائم  بني  فيما  للتناف�س  فقط  املقاعد  ثلث  تخ�سي�س  اإن 

عمليا بال�ستفادة من مزايا نظام القوائم الن�سبية التي متنح -اإذا ما مت تطبيقها على نطاق وا�سع- حظوظا 

اأف�سل للتمثيل احلزبي داخل الربملان، كما اأن تر�سيم الدوائر ب�سورة ت�سمح بات�ساع القائمة لعدد اأكرب من 

املر�سحني، �سوف ت�سجع عمليا على اإدراج ومتثيل الن�ساء والأقليات والفئات املهم�سة ب�سورة اأف�سل.

نحو نظام القوائم الن�ضبية املغلقة وغري امل�ضروطة:

على  يقوم  انتخابي،  نظام  اإىل  ينحاز  ال�سدد  هذا  يف  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  اإن 

اعتماد نظام القوائم الن�سبية املغلقة وغري امل�رصوطة يف النتخابات القادمة. ويعترب هذا النظام هو الأكرث 

ح�سة  على  للم�ستقلني  تكتل  اأو  �سيا�سي  حزب  اأي  ح�سول  وي�سمن  النا�سئة،  الدميقراطيات  يف  مالءمة 

من مقاعد الربملان، تتنا�سب مع ما يح�سده فعليا من اأ�سوات الناخبني. ومن ثم فاإن هذا النظام ينطوي 

الن�سبية  القوائم  اأو نظام  الفردي  النظام  الذي ينطوي عليه  الناخبني،  اأ�سوات  اإهدار  اأقل قدر من  على 

امل�رصوطة باحل�سول على حد اأدنى من الأ�سوات يف عموم البالد. ويعتقد املركز اأن الأخذ بنظام القوائم 

الن�سبية غري امل�رصوطة يعزز من قيمة ال�سوت النتخابي، وبالتايل ي�سهم يف معاجلة ظاهرة العزوف عن 

امل�ساركة، التي اقرتنت بدرجة كبرية باأن النتائج معروفة �سلفا، واأن اأ�سوات الناخبني لن يكون لها قيمة 

يف تعزيز فر�س اأو زيادة ح�س�س حزب اأو كتلة �سيا�سية ما، حتى لو كانت ل حتظى باأغلبية كبرية.

وي�ساف اإىل ذلك اأن اعتماد نظام القوائم الن�سبية غري امل�رصوطة وا�ستبعاد النظام الفردي، �سوف 

ينطوي عليه ذلك من  الإعادة، مبا  ترتيبات جولت  تتطلبها  الدولة  اأعباء هائلة من على عاتق  يخفف 

اإ�سافية قد ل تقوى عليها، وحتمل  باأعباء  ا�ستنزاف مزيد من املوارد املادية، وحتميل املوؤ�س�سة الأمنية 

مرفق العدالة باأعباء مماثلة، يف ظل ال�ستنزاف الهائل لطاقات الق�ساة يف الإ�رصاف على النتخابات.

وي�سدد مركز القاهرة على اأنه اإذا ما مت اعتماد نظام القوائم الن�سبية غري امل�رصوطة، فمن املف�سل اأن 

يراعي يف تر�سيم الدوائر النتخابية، اأن يالئم التعداد ال�سكاين يف كل دائرة نظام للقوائم ي�ستوعب اأعدادا 

معقولة من املر�سحني، بحيث ل يقل عدد املقاعد -ومن ثم عدد املر�سحني- عن الدائرة الواحدة عن 8- 

مذكرة مركز القاهرة ب�ضاأن تعديالت قانون جمل�ص ال�ضعب
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10 مقاعد. ومن �ساأن الأخذ بهذا التق�سيم ت�سجيع الأحزاب والكتل ال�سيا�سية امل�ستقلة على اإدراج الن�ساء اأو 

ممثلي الأقليات يف مواقع متقدمة من القوائم.

ويوؤكد مركز القاهرة اأخريا اأن تبنى نظام القوائم الن�سبية غري امل�رصوطة، هو الأكرث مالءمة ملجتمع 

يعزز  اأن  النتخابي  النظام  هذا  �ساأن  قوية ومتما�سكة، ومن  �سيا�سية  الآن لأحزاب  يفتقر حتى  ما زال 

فر�س ال�رصاكة يف احلكم بني قوى متعددة ميكن اأن حت�سد اأكرثية اأ�سوات الناخبني.

يتعلق  فيما  الأخ�س  وعلى  م�رصوعيتها،  لها  النظام  لهذا  انتقادات  ثمة  اأن  القاهرة  مركز  ويقدر 

باملخاوف من اأن ي�سهم هذا النظام يف ت�رصذم الأحزاب ال�سيا�سية، وفتح املجال اأمام الأحزاب ال�سغرية 

لكن مركز  ائتالفية.  ت�سكيل  حكومة  ت�ساعد يف  تنازلت  لتقدمي  الكبرية، ودفعها  الأحزاب  ل�ستنزاف 

القاهرة يوؤكد على اأن هذه النتقادات اأو املخاوف ل حمل لها يف م�رص، التي مل تعرف على مدى ثالثة 

اأحزاب  فلكه  يف  تدور  الذي  الواحد  احلزب  نظام  واإمنا  �سغرية،  اأو  كبرية  اأحزابا  الأقل  على  عقود 

م�سطنعة اأو ولدت ميتة اأو م�سوهة بفعل قانون الأحزاب رقم 40 ل�سنة 1977 وتعديالته املختلفة، وبفعل 

اأ�سكال  وخمتلف  واحلزبي  ال�سيا�سي  العمل  وخنق  ال�ستثنائية،  والإجراءات  الطوارئ  من  كاملة  حقبة 

التنظيم املجتمعي.

وثيقة
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1يدعو مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان اإىل �سحب م�رصوع القانون 

دوائر  على  للمناق�سة  الوزراء  جمل�س  طرحه  الذي  العبادة،  دور  لبناء  املوحد 

بها  املعرتف  واملذاهب  الأديان  عن  املعربة  الدينية  واملوؤ�س�سات  العام  الراأي 

ر�سميا.

ويلفت نظر مركز القاهرة اأن الأهداف ال�سامية التي ينطلق منها الكثريون 

يف الدعوة اإىل و�سع اأ�س�س وقواعد موحدة، يحتكم اإليها امل�رصيون يف بناء دور 

عبادتهم -بغ�س النظر عن دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم املختلفة- ل ميكن اأن 

يلبيها امل�رصوع الذي نحن ب�سدده، والذي يبدو اأنه قد طرح ب�سورة متعجلة، 

ومن دون درا�سة كافية، يف حماولة بائ�سة للحد من تزايد الحتقان الطائفي، 

الذي بات ينذر بحالة من الحرتاب الأهلي بني امل�سلمني والأقباط، و�سلت فيها 

ممار�سات التع�سب والغلو الديني حد الإقدام على اإحراق ثالث كنائ�س خالل 

اأ�سابيع حمدودة، يف �سابقة رمبا مل تعرفها م�رص منذ الفتح الإ�سالمي.

 مذكرة اإىل رئي�س جمل�س الوزراء، ومت ن�رصها على الراأي العام.
*

وثائق

مذكرة مركز القاهرة  ب�ضاأن 

م�ضروع القانون املوحد لبناء دور العبادة*

19 يونيو 2011

وثيقة



رواق عربي

208

العدد 59/58

اإن الدعوة اإىل قانون موحد لبناء دور العبادة يفرت�س اأنها تنطلق من تاأكيد حق امل�ساواة، وتفعيل قيم 

املواطنة بني اأتباع الديانات والعقائد املختلفة، ومن ثم يتعني الو�سول اإىل قواعد تف�سي عمليا اإىل اإنهاء 

خمتلف القيود التمييزية على حق ممار�سة ال�سعائر الدينية، التي يخ�سع لها ب�سكل خا�س املنتمون لأديان 

اأو عقائد اأو مذاهب مغايرة للدين اأو للمذهب الر�سمي للدولة، الذي يعتنقه غالبية مواطنيها.

الأقليات  ت�ست�سعره  الذي  الغنب  وم�ساعر  اأ�س�س  تبديد  يف  متاما  اأخفق  املطروح  امل�رصوع  اأن  غري 

الدينية وبخا�سة الأقباط، الذين تطلعوا اإىل تي�سري اإجراءات ترخي�س بناء دور عباداتهم اأو ترميمها اأو 

تو�سيعها، اأ�سوة باأقرانهم من امل�سلمني، وبدا وا�سحا اأن امل�رصوع بدل من اأن يحد من القيود، اجته اإىل 

فر�س قيود تعجيزية على بناء دور العبادة، تقود اإىل اإهدار حق امل�رصيني مبختلف انتماءاتهم الدينية يف 

ممار�سة ال�سعائر الدينية، حتى لو طبقت هذه القيود دون متييز على اأ�سا�س املعتقد الديني. 

ومن ثم فاإن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ي�سدد على �رصورة �سحب امل�رصوع برمته، 

ويحذر من اأن اإقراره اأو تعديله ب�سكل جزئي، من �ساأنه اأن يفاقم من حدة الحتقان الديني والطائفي، 

وهو ما تربهن عليه النتقادات وا�سعة النطاق التي �سجلت رف�سا لن�سو�سه، �سواء من  جانب الأقباط 

الذين يعانون غبنا تاريخيا يف هذا الإطار، اأو حتى من جانب امل�سلمني الذين مل يكن لديهم من قبل م�سكلة 

داخل  اأو  الزوايا،  اأو  امل�ساجد  اإطار  خارج  حتى  الدينية،  �سعائرهم  ممار�سة  اأو  عبادتهم  دور  بناء  يف 

امليادين والطرقات العامة والدواوين احلكومية واملنازل.

وينطلق مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف رف�سه مل�رصوع القانون من العتبارات التالية:

اأول: اإن امل�رصوع –خالفا لهدفه املعلن- ير�سي عمليا انتهاك مبادئ امل�ساواة، ويقيم اأ�سا�سا “قانونيا” 

خلرق قيم املواطنة وللحق يف امل�ساواة، وللحرمان من حق ممار�سة ال�سعائر الدينية داخل دور عبادة 

مرخ�س لها قانونا. حيث خ�س م�رصوع القانون املخاطبني باأحكامه من الطوائف الدينية املعرتف بها 

اأو املذاهب اأو  اأتباع الديانات  اأنه ل يقيم اعتبارا ملمار�سة تلك احلقوق من قبل  يف البالد، وهو ما يعني 

الطوائف الدينية غري املعرتف بها، �سواء طبقا لفقه ال�رصيعة الإ�سالمية ال�سائد، اأو طبقا ملا ترتاأيه املوؤ�س�سة 

الدينية الر�سمية ال�سنية، اأو ممثلو الكنائ�س القبطية املعربة عن املذاهب اأو الطوائف امل�سيحية املعرتف بها 

داخل م�رص. ومن ثم فاإن القانون ل يقر بحق املنتمني لديانات مغايرة لالأديان ال�سماوية املعرتف بها مثل 

البهائيني يف ممار�سة �سعائرهم الدينية بحرية، ورمبا يوؤول يف التطبيق اإىل فر�س و�ساية الأزهر على 

حق الأقلية ال�سيعية يف بناء دور عبادتهم، مثلما قد يقف حائال دون حق طوائف م�سيحية قد تن�سق عن اأي 

من الكنائ�س املعرتف بها، ويحرمها من حقها يف اإقامة دور عبادة خا�سة باأتباعها.

مذكرة مركز القاهرة ب�ضاأن م�ضروع القانون املوحد لبناء دور العبادة
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ببناء  عمليا  ي�سمح  لن  العبادة،  لدور  بالبناء  الرتخي�س  على  تعجيزية  قيودا  امل�رصوع  فر�س  ثانيا: 

الكنائ�س -وامل�ساجد اأي�سا- اإل خارج كردون املدن، ورمبا ي�ستثنى من ذلك املدن اجلديدة فقط. حيث 

حظر م�رصوع القانون الرتخي�س بالبناء لأي دور عبادة تقل م�ساحة الأر�س املخ�س�سة لها عن 1000 

مرت، وهى م�ساحات ي�سعب توافرها داخل مدن واأحياء كثرية، ف�سال على التكلفة الباهظة ل�رصاء اأر�س 

بهذه امل�ساحة والبناء عليها. وقد فاقم من هذا القيد ا�سرتاط األ تقل امل�سافة بني اأي دار عبادة واأخرى عن 

ال�سكنية  واملناطق  الأحياء  عبادة جديدة يف  بناء دور  نهائيا دون  يحول  يكاد  الذي  الأمر  1000 مرت، 

نطاق  خارج  مكانها  اختيار  على  عبادة،  دور  بناء  يف  قرية  اأي  اأبناء  من  الراغبون  ويجرب  التقليدية، 

م�سافات  قطع  ت�ستوجب  الأقباط  اأو  للم�سلمني  �سواء  الدينية،  ال�سعائر  ت�سحى ممار�سة  ثم  القرية، ومن 

كبرية ملمار�سة هذه ال�سعائر.

ويدرك املركز اأن اعتبارات لها وجاهتها تفر�س وجود م�سافات معقولة بني دور العبادة املختلفة، 

باعتبار اأن ذلك من �ساأنه اأن يخفف من حدة الحتقان الذي تغذيه نزعات التع�سب والغلو الديني املتزايد 

يف العقود الأخرية، لكن الأمر يقت�سي بالأ�سا�س معاجلة جادة جلذور التع�سب الديني. اإن فر�س قيود 

التع�سب  ظواهر  من  يفاقم  �سوف  الدينية،  �سعائرهم  ممار�سة  من  الأ�سخا�س  حرمان  اإىل  عمليا  توؤول 

الدينية  الأقلية  جتعل  ثم  ومن  القيود،  تلك  على  التحايل  من  خمتلفة  اأ�سكال  اإىل  يوؤدي  و�سوف  الديني، 

فر�س  يف  احلق  لأنف�سهم  ينتزعون  الذين  الأغلبية،  من  املتع�سبني  لهجمات  دائما  هدفا  عبادتها  ودور 

ما حتايلت على  اإذا  القانون،  نطاق  بها خارج  العقاب  واإنزال  الأقلية، وحق حما�سبتها  الو�ساية على 

ن�سو�س قانون جائر يحول دون ممار�سة اأتباعها ل�سعائرهم الدينية.

تال�سق  اأو  تعانق  برغم  �سكينة،  يف  طويلة  لفرتات  عا�سوا  امل�رصيني  اأن  اإىل  النظر  املركز  ويلفت 

كنائ�سهم مع م�ساجدهم. ون�سري اأي�سا اإىل اأن قواعد “اخلط الهمايوين” التي و�سعتها الدولة العثمانية قبل 

اأكرث من القرن ون�سف القرن، ومن بعدها قرارات العزبي با�سا وكيل وزارة الداخلية يف الثالثينيات 

من القرن املا�سي، والتي �سكلت لفرتة طويلة اأ�سا�سا للتمييز �سد الأقباط يف بناء دور العبادة، مل ت�سرتط 

اأكرث من مائة مرت تباعد بني دور عبادة واأخرى.

–كل يف نطاق حمافظته- يف مبا�رصة الخت�سا�س  املحافظني  القانون قد فو�س  اإن م�رصوع  ثالثا: 

اأخذ راأي  بعد  اأو ترميمها،  تو�سيعها  اأو  اأو جتديدها  اإحاللها  اأو  اأو هدمها  العبادة  ببناء دور  بالرتخي�س 

القانون  البنائية. لكن ن�سو�س  التخطيط والتنظيم، وفقا لال�سرتاطات  ب�سئون  املخت�سة  الإدارية  اجلهة 

التي اأجازت للمحافظ اأن يرف�س طلب الرتخي�س، مل تف�سح عن اأي معايري وا�سحة يبني عليها قرار 

املوافقة اأو الرف�س. ومن ثم تظل قرارات املحافظني يف هذا ال�ساأن غري حم�سنة من اخل�سوع لالأهواء 

وثيقة
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وال�سغوط واملواءمات ال�سيا�سية والدينية، التي يجوز يف ظلها التي�سري اأو التعقيد على طالبي الرتخي�س.

م�رصوع  لأن  بالنظر  اأكرب،  خطورة  الرتخي�س  رف�س  اأو  للقبول  وا�سحة  معايري  غياب  ويكت�سي 

القانون جاء خلوا من اأي ن�س يعطي احلق للمخاطبني باأحكامه يف التظلم واللجوء للق�ساء يف مواجهة اأي 

اأ�سكال للتع�سف يف تطبيق اأحكام القانون. ومن ثم يظل اخلط الهمايوين الذي كان يربط حق الأقباط يف 

بناء وترميم كنائ�سهم “بفرمان” من ال�سلطان العثماين قائما، مع الفارق يف اأن “الفرمان” يف م�رصوع 

القانون احلايل ي�سدر من املحافظ، ووفق �رصوط اأكرث اإجحافا، يت�رصر منها الأقباط وامل�سلمون على 

حد �سواء.

–واإىل  فاإنه  القانون،  هذا  م�رصوع  �سحب  اإىل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  يدعو  اإذ  القاهرة  مركز  اإن 

حني اعتماد قانون منا�سب وفعال- ي�سدد على �رصعة و�رصورة اتخاذ التدابري غري الت�رصيعية الواجبة، 

لتذليل خمتلف امل�سكالت ذات الطابع القانوين اأو الإجرائي اأو الإداري اأو الأمني، التي ما زالت ت�سكل 

عائقا �سواء اأمام بناء دور عبادة جديدة لالأقباط على الأقل، اأو ل ت�سمح باإعادة ت�سغيل اأو افتتاح كنائ�س 

قائمة بالفعل، اأو مت تعليق العمل بها بناء على تعليمات اأجهزة اأمن الدولة يف العهد ال�سابق، �سواء حت�سبا 

ل�سغوط التيارات الإ�سالمية املتع�سبة، اأو بدعوى اأن اأعمال بناء هذه الكنائ�س قد جرت بالتحايل على 

القانون.

مذكرة مركز القاهرة ب�ضاأن م�ضروع القانون املوحد لبناء دور العبادة
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وثيقة

وثائق

قانون الغدر...عودة لنهج النظام ال�ضابق

نحو دمقرطة نظام املحا�ضبة القانونية الأع�ضاء 

النظام ال�ضابق ل�ضمان حقوق ال�ضحايا

)ورقة موقف(

7 اأغ�ضط�ص 2011

حول  الدائر  اجلدل  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  تابع 

�رصورة حما�سبة رموز النظام ال�سابق عن اجلرائم التي ارتكبوها اأو ت�سببوا 

يف ارتكابها بحق ال�سعب امل�رصي. هذا اجلدل الذي اأدي يف نهاية املطاف 

اإيل جلوء جمل�س الوزراء اإيل ا�ستح�سار القانون رقم 344 ل�سنة 1952 يف 

�ساأن جرمية الغدر واملعدل باملر�سوم بقانون رقم 173 ل�سنة 1953. وهو 

اأجل  يوليو 1952 من  اأُ�سدر عقب 23  قد  ا�ستثنائية كان  قانون ذو طبيعة 

احلكومية  الوظائف  من  يوليو  ثورة  علي  ال�سابقة  ال�سيا�سية  القيادات  عزل 

متتد  لفرتة  ال�سيا�سية  احلقوق  ممار�سة  من  وحرمانهم  ال�سيا�سية  واملنا�سب 

خلم�س �سنوات.

النظام  اأفراد  ومعاقبة  حماكمة  اأهمية  علي  القاهرة  مركز  يوؤكد  وبينما 

اإيل  انتماوؤه  يثبت  من  حرمان  �رصورة  علي  يوؤكد  بل  واأعوانه،  ال�سابق 

النظام ال�سابق، وثبت تورطه يف اأي من جرائم الف�ساد املايل اأو الإداري اأو 

ال�سيا�سي من حق الرت�سح لأي من النتخابات النيابية اأو الرئا�سية اأو انتخابات 

املحليات لفرتة زمنية حمددة. ولكي يتحقق كل هذا يف اإطار دميقراطي هناك 

جمموعة من ال�سوابط التي يجب اأن تتبع لفر�س مثل تلك القرارات.
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وبالرغم من اأن التعديالت التي طرحها جمل�س الوزراء على قانون الغدر جعلت �سورته 

اأف�سل عن ذي قبل؛ اإل اإنها مل تنِف عنه العيوب واخللل يف ال�سياغة، واإن ما طراأ عليه من 

تعديالت لي�س اإل حماولة لتح�سني قانون من �سمن تر�سانة قوانني �سيئة ال�سمعة، داأب النظام 

التي  التعديالت  بعد  حتي  الغدر  قانون  اأن  نرى  بخ�سومه.واإننا  للبط�س  �سنها  علي  ال�سابق 

العدالة النتقالية، ف�ساًل  البعد عن تطبيق منهج  بعيًدا كل  الوزراء عليه يظل  طرحها جمل�س 

على احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية م�ستقرة يف معظم دول العامل احلديث.

فمن الناحية القانونية خالفت ن�سو�س قانون الغدر جميع املبادئ القانونية املتعلقة بالقواعد 

اجلزائية، ففي جمال حتديد الأ�سخا�س الذين يخ�سعون لأحكام هذا القانون كما ورد يف مادته 

الغدر كل من كان  التو�سع يف حتديدهم حيث ن�س علي  »يعد مرتكًبا جلرمية  الأوىل فقد مت 

موظًفا عاًما اأو وزيًرا اأو غريه....«وهي �سياغة من املمكن تطويعها لت�ستخدم كاأداة لت�سفية 

ا، واأن حتديد الأفعال املعاقب عليها جاءت ف�سفا�سة  املعار�سني ال�سيا�سيني اأو الن�سطاء خ�سو�سً

وغري من�سبطة الألفاظ، فن�س يف املادة الأوىل من القانون على »عمل من �ساأنه اإف�ساد احلكم 

القانون«  خمالفة  اأو  فيها  التعاون  اأو  البالد  مب�سلحة  الإ�رصار  بطريق  ال�سيا�سية  احلياة  اأو 

)فقرة»اأ«(، وا�ستخدم لفظ »التدخل ال�سار بامل�سلحة العامة« )فقرة »و«(.

األفاظ غري وا�سحة املعامل،  املادة الأوىل تن�سوي علي  التي وردت يف  فكل تلك اجلرائم 

اأن  يف  العقوبات  قانون  لقواعد  خالًفا  وذلك  التجرمي  جمال  يف  والت�ساع  بالغمو�س  وتت�سم 

يكون الفعل املجرم وا�سحًا وحمددًا وبن�سو�س قاطعة الدللة.

اأما عن العقوبات التي وردت يف القانون مبادته الثانية، فال حاجة اإيل اأن يتم الن�س عليها 

املمكن  من  اأو  اأخرى  قوانني  عقوبات موجودة يف  لأنها  الغدر  قانون  مثل  قانون خا�س  يف 

املتهمني  التهم الأ�سلية علي  القا�سي اجلنائي يف حال ثبوت  تبعية يحكم بها  تطبيقها كعقوبات 

مثل عقوبة �سقوط الع�سوية من جمل�سي ال�سعب اأو ال�سورى اأو املجال�س املحلية، واحلرمان من 

حق الرت�سح اأو النتماء لأي حزب �سيا�سي لفرتة خم�س �سنوات؛ كتلك التي وردت يف )املادة 

2 فقرة »ب«،«ج«،»ه«( من قانون الغدر، كما ميكن اإجراوؤها من خالل قرارات اإدارية، 

ت�سدر من رئي�س جمل�س الوزراء  »كالعزل من الوظائف العامة القيادية« وهي التي وردت 

يف )املادة 2 فقرة اأ( من قانون الغدر.

اأركان النظام ال�سابق وجرائمهم  اجلدل والتخبط حول كيفية وماهية الطرق للتعامل مع 

ال�سيا�سية واجلنائية بالإ�سافة جلرائم الف�ساد املايل وال�سيا�سي اأ�سبح رمزًا لتلك املرحلة النتقالية. 
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يجادل البع�س باأن علي احلكومة اأن ت�سعي اإيل حتقيق العدالة وحماكمة رموز النظام ال�سابق 

مرتبط  العدالة  حتقيق  اأن  القاهرة  مركز  ومنهم  الآخر  البع�س  يري  بينما  بهذا.  والكتفاء 

باإر�ساء العدل والك�سف عن احلقيقة، ومعاقبة كل من تورط يف اأي من اجلرائم التي اأف�سدت 

املجال العام يف م�رص. بينما يري اآخرون اأن العفو العام هو اأف�سل و�سيلة لإعادة بناء الدولة 

ويبقى  امل�ستقبل.  على  والرتكيز  املا�سي،  عن  التخلي  اجلديد  النظام  على  ينبغي  بدعوى اأنه 

اإنه يكر�س ثقافة  التحليل الوحيد املنايف لقيم ومبادئ حقوق الإن�سان حيث  التحليل الأخري هو 

ليتمكن من حكم م�رص وم�ستقبلها من  اآمن بها نظام مبارك كعقيدة  التي  العقاب  الإفالت من 

دون اأي رقابة اأو عقاب.

بتهمة  كثريين  تطبيقه  يطول  اأن  نخ�سي  يجعلنا  الغدر  قانون  ن�سو�س  ان�سباط  عدم  اإن 

عار�ست  طاملا  وقيادات  اأ�سخا�سًا  ا  اأي�سً يطول  قد  اإنه  بل  ال�سيا�سية(  احلياة  اأو  احلكم  )اإف�ساد 

النظام ال�سابق، وعانت من حكمه وبط�سه، وذلك لأن تعريف تلك اجلرمية وحتديد اأركانها 

والأ�سخا�س الذين ينطبق عليهم جمال القانون �سيكون منوطًا مبن بيده �سلطة احلكم وهو ما قد 

يتم توظيفه م�ستقباًل للتخل�س من خ�سوم �سيا�سيني.

ومن حيث حتقيق قانون الغدر للعدالة فيجب علينا اإدراك اأن تطبيق منهج العدالة النتقالية 

ل يقت�رص فقط – بالرغم من اأهميته- علي حماكمة مرتكبي جرائم حقوق الإن�سان، واإنزال 

العقاب بهم فقط بل يعترب هذا اإجراًء واحدًا فقط �سمن حزمة من الإجراءات الطويلة يف هذا 

ال�سدد، اإذ ي�سبقه ت�سكيل هيئة ذات ت�سكيل ق�سائي كامل م�ستقلة مالًيا واإدارًيا عن وزارة العدل، 

اجلرائم  يف  ال�سكاوي  تلقى  اخت�سا�س  الهيئة  هذه  تتويل  التنفيذية،  الدولة  اأجهزة  من  اأي  اأو 

اجلنائية وال�سيا�سية والقت�سادية التي ارتكبها اأع�ساء النظام ال�سابق، والتحقيق فيها بناء علي 

العقوبات املالئمة على  القانون اجلنائي امل�رصي، والقانون الدويل بالإ�سافة لفر�س  مبادئ 

امل�سئولني عن تلك النتهاكات.

اإن اإقرار العدل والو�سول اإيل حماكمات من�سفة تر�سي �سحايا انتهاكات النظام ال�سابق 

ا اتخاذ تدابري ت�رصيعية وق�سائية، تهدف اإيل حماية ال�سحايا وذويهم، ومن ي�سهد  تتطلب اأي�سً

ل�ساحلهم من اأي م�سايقات اأو تنكيل قد يتعر�سون له جراء الإدلء ب�سهادات قد تدين رموز 

وهي  النتقالية  العدالة  منهج  لتطبيق  الأهمية  غاية  يف  خطوة  اأي�سًا  وتاأتي  ال�سابق.  النظام 

الو�سول اإيل احلقيقة؛ وذلك للحيلولة من تكرار تلك اجلرائم يف امل�ستقبل، وهذا لن يتاأتي اإل عن 

طريق اإتاحة املعلومات عن جرائم املا�سي واملتورطني فيها علًنا علي اجلمهور واإتاحة جميع 
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لل�رصر،  تعر�سهم  اإىل  اأدت  التي  والأ�سباب  املالب�سات  معرفة  يف  وممثـليهم  لل�سحايا  ال�سبل 

اإيل الإن�ساف لل�سحايا، وذلك عن طريق  ف�ساًل على و�سع خطة جلرب ال�رصر والو�سول 

تقدمي اخلدمات القانونية والطبية والنف�سية والجتماعية لهم.

فجرب ال�رصر والتعوي�س يخدمان ثالث وظائف اأ�سا�سية اأوًل: اأنهما ي�ساعدان ال�سحية علي 

تخطي اجلانب املادي خل�سارتها، وثانًيا: فاإنهما ي�سكالن اعرتاًفا ر�سمًيا من قبل الدولة بالأمل 

الذي تعر�ست له ال�سحية، وثالًثا: قد يكون رادًعا للحكومات التالية من انتهاج اجلرم نف�سه 

من جديد، من خالل فر�س اأعباء مالية باهظة علي مرتكبي هذا اجلرم.

علي احلكومة امل�رصية اأن تتذكر اأن من اأخذوا ال�سوارع �سبيل لهم لتحقيق احلرية يف 25 

يناير يبغون حتقيق جمتمع دميقراطي، يعي�س املواطن فيه بحرية، ويتمتع بكرامته الإن�سانية. 

التي ر�سم  الدميقراطية اجلديدة  باملبادئ  تتم�سك  اأن  اإل  باإمكان احلكومة احلالية  لي�س  وعليه، 

مالحمها الثوار مبيادين م�رص املختلفة.

اإن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يرى اأن من اأهم غايات منهج العدالة النتقالية 

اإحداث قطيعة حقيقية مع املا�سي لعدم تكراره يف امل�ستقبل. لي�س عن طريق ن�سيان هذا املا�سي 

اأهم  اإحداث قطيعة مع  اإىل  توؤدي  اآليات دميقراطية جديدة،  تكري�س  بل عن طريق  البغي�س 

ال�ستثنائية،  القوانني  وهي  مبعار�سيه،  للبط�س  ال�سابق  النظام  اأ�ستعملها  طاملا  التي  الو�سائل 

والتي منها قانون الغدر. فالقوانني ال�ستثنائية هي جمموعة من القوانني حتتوي على قواعد 

�ساذة �رصعت فقط للتعامل مع حالة اأو حالت اأو اأ�سخا�س بعينهم منتهكة بذلك جميع الأعراف 

القانونية الدولية، واملحلية.

اإن الو�سول اإىل العدالة لن يتحقق اإل بتوافر الإرادة ال�سيا�سية لإحداث قطيعة مع املا�سي، 

وحما�سبة من انتهك حقوق امل�رصيني، وتعوي�س ال�سحايا عن تلك النتهاكات، وهذا ميكن 

العدالة  اإن عملية  ال�سمعة.  القوانني ال�ستثنائية �سيئة  بينها  باإجراءات عديدة ولي�س من  حتقيقه 

النتقالية وما حتتويه من حماكمات وجلان تق�سي احلقائق، وتعوي�سات واإعادة التاأهيل هي 

هذه  مثل  مع  التعامل  الف�سل يف  فاإن  ذلك،  الق�سري ومع  املدى  علي  مكلفة  عملية  �سك-  -بال 

الق�سايا علي نحو منطقي ودميقراطي و�سامل �سوف يكون اأكرث كلفة على الدولة واملواطنني 

علي املدى الطويل.
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ورثة نظام مبارك

ي�ضددون هجمتهم على املجتمع املدنى وحرية التنظيم

بيان �ضحفى من 38 منظمة حقوقية

24 اأغ�ضط�ص 2011

تعرب املنظمات احلقوقية املوقعة اأدناه عن ا�ستنكارها واإدانتها العميقة 

حلملة الت�سهري املت�ساعدة بحق موؤ�س�سات املجتمع املدنى ومنظمات حقوق 

املنظمات  هذه  وتدين  امل�ستقلة.  ال�سيا�سية  اجلماعات  من  وعدد  الإن�سان 

ا�ستمرار حمالت الت�سهري املنظم التى تطعن فى مقا�سدها الوطنية، مثلما 

تدين اأي�سًا حماولت الرتهيب املوجهة �سد منظمات املجتمع املدنى فى 

الوقت الراهن، من خالل الإعالن عن حتقيقات جتريها نيابة اأمن الدولة 

فى بالغات تتهم باجلملة منظمات اأهلية وجماعات �سيا�سية مل يف�سح عن 

هويتها، باحل�سول على اأموال ومنح خارجية باملخالفة للقانون. 

التى  الإعالمى  التالعب  �سيا�سات  ذاته  الوقت  فى  ت�ستهجن  كما 

متار�سها ال�سلطات ب�ساأن التحقيقات اجلارية حول التهامات التى يجرى 

اأموال  بتلقى  متهمة  �سيا�سية  جماعات  اأو  جمعيات  ب�ساأن  لها،  الرتويج 

اأمريكية، من دون حتديد اأ�سماء هذه اجلمعيات اأو اجلماعات ال�سيا�سية، 
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فى الوقت الذى يتاأكد فيه اأن هذه الأموال قد مت منح الق�سط الأعظم منها اإىل موؤ�س�سات اأمريكية 

متار�س عملها ب�سورة ر�سمية وعلنية داخل م�رص.

املنظمات  هذه  بحق  العظمى”  “اخليانة  باجلملة ب  اتهامات  اإطالق  حد  الأمر  وقد و�سل 

النمط  هذا  اأن  النتباه،  وي�ستلفت  حتديدًا.  اأ�سمائها  عن  يف�سح  مل  التى  امل�رصية  واجلماعات 

خ�سومه  مواجهة  فى  اإ�سهاره  على  مبارك  املخلوع  الرئي�س  نظام  يجروؤ  مل  التهامات  من 

ال�سيا�سييني، اأو فى مواجهة املنظمات التى ت�سدت ب�سجاعة جلرائم وانتهاكات حقوق الإن�سان 

يف عهده.

اإدارة  القائمني على  اأن جلوء  للنظر  فاإنه من الالفت  واأيا كان بوؤ�س التهامات اجلديدة، 

�سئون البالد بعد ثورة 25 يناير، اإىل ذات الو�سائل التى كان يتبعها نظام مبارك فى مواجهه 

منتقديه، يك�سف عن �سيق املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة بالنتقادات التى توجه اإليه، �سواء فيما 

يتعلق بكيفية اإدارة امل�سار ال�سيا�سى للمرحلة النتقالية، اأو ما يتعلق بالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق 

ال�ستثنائية  الع�سكرية  املحاكمات  النتهاكات  هذه  ويت�سدر  م�سئوليتها.  يتحمل  التى  الإن�سان 

-التى فاق �سحاياها خالل ال�سهور ال�ستة املا�سية جممل �سحايا املحاكمات ال�ستثنائية خالل 

ثالثني عامًا من حكم الرئي�س املخلوع- وا�ستخدام الق�ساء الع�سكري للتنكيل ب�سباب الثورة، 

ال�سيا�سية املعروفة  النا�سطة  اإحالة  )اإن  الع�سكري.  انتقاد �سيا�سات املجل�س  ممن جتا�رصوا على 

القوات امل�سلحة والتحري�س على العنف، لي�س  اإهانة  الع�سكرية بتهم  اأ�سماء حمفوظ للمحاكمة 

الحتجاز  مراكز  داخل  التعذيب  ممار�سات  توا�سل  على  ف�ساًل  احلالت(.  اأحدث  �سوى 

التى تديرها ال�رصطة الع�سكرية، والتي دخلت طورا غري م�سبوق، عرب تعري�س النا�سطات 

للك�سف  طبية  لفحو�س  اخل�سوع  على  باإجبارهن  اجلن�سي،  العتداء  من  لأناط  ال�سيا�سيات 

بع�س  اعت�سامات  لف�س  عده  منا�سبات  فى  املفرطة  القوة  ا�ستخدام  وكذلك  عذريتهن!،  عن 

اجلماعات ال�سيا�سية واأهاىل �سهداء ثورة 25 يناير.

اإنها جرائم حقوق االإن�ضان ولي�ص التمويل االأجنبي:

اإن جوهر اخلالف بني منظمات حقوق الإن�سان ونظام مبارك اأو املجل�س الع�سكري مل يكن 

التمويل الأجنبي، ولكنه ب�سبب املواقف النقدية ال�سارمة التي اتخذتها، وتتخذها هذه املنظمات 

اإزاء جرائم حقوق الإن�سان قبل وبعد 25 يناير. فالتمويل الأجنبي ل حتظره الدولة ملوؤ�س�ساتها 

واأجهزتها، ول للمجال�س التابعة لها يف حقوق الإن�سان اأو املراأة اأو الطفل. كما ل يثري ح�سا�سيتها 
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اأن تتلقى اآلف اجلمعيات املعنية بالتنمية، اأو الن�ساط اخلريي منحا اأجنبية، ذلك لأن جل اأن�سطة 

هذه املوؤ�س�سات ل يقوم على التقييم النقدي املتواتر لأداء اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها يف جمال 

الدولة يف عهد  لل�سدام بني  �سببا  التمويل الأجنبي مل يكن يوما  فاإن  الإن�سان؛ ومن ثم  حقوق 

مبارك اأو بعده مع هذه املوؤ�س�سات. ولكن مت ا�ستخدامه يف عهد مبارك وبعده كاأداة حل�سار 

وخنق منظمات حقوق الإن�سان، �سواء من خالل حماولة تقوي�س مكانتها الأدبية يف املجتمع، 

اأو باللجوء التع�سفي لأدوات قانونية حلظر اأن�سطة معينة -وخا�سة يف جمال التعذيب ومراقبة 

النتخابات مثلما حدث يف عهد مبارك- عن طريق قطع الطريق على متويلها.

الدولة  اأمن  الع�سكرية مب�ساحبة مباحث  ال�رصطة  قامت  ملاذا  تف�سري  ال�سياق ميكن  ويف هذا 

التايل  اليوم  يف  اأي  املا�سي،  فرباير   3 يف  للقانون  مبارك  ه�سام  مركز  باقتحام  والبلطجية 

املعروف  املحامي  موؤ�س�سه  راأ�سهم  على  املحامني،  من  عدد  على  والقب�س  اجلمل”،  “ملوقعة 
اأحمد �سيف الإ�سالم، واإيداعهم اأحد املع�سكرات. وكذلك القب�س على باحثني ملنظمتي هيومان 

ي�سكل حينذاك غرفة  كان  الذي  املركز،  كانوا جمتمعني يف  الدولية،  والعفو  رايت�س ووت�س 

متظاهري  الدفاع عن  “جبهة  ا�سم  امل�رصية حتمل  الإن�سان  ملنظمات حقوق  م�سرتكة  عمليات 

م�رص”. 

اأنه بينما كانت ال�رصطة الع�سكرية تلقي القب�س يف الطابق العلوي على  جدير باملالحظة، 

املحامني والباحثني، كان بقية البلطجية يهتفون اأمام باب املبنى متوعدين “اخلونة والعمالء”. 

يف ذلك الوقت )3 فرباير 2011( كان مبارك مازال رئي�سا، ولكن هذه الهتافات هى نف�سها 

التي ترددها اأبواق حملة الت�سهري احلكومية بعد 6 �سهور من خلعه.

هذا املوقف العدائي للمجل�س الع�سكري جتاه منظمات حقوق الإن�سان قبل رحيل مبارك، 

مل يتغري بعد رحيله. ولذا ميكن اأي�سا تف�سري ملاذا كانت منظمات حقوق الإن�سان امل�رصية هى 

الطرف الوحيد الذي مل يدعه املجل�س الع�سكري لأي م�ساورات منذ رحيل مبارك، وعندما 

اجتمع اأحد اأع�ساء املجل�س موؤخرا مبمثلني عن جماعة “ل للمحاكمات الع�سكرية”، فاإن ال�سحيفة 

التي جروؤت على ن�رص خرب عن الجتماع، ا�ستدعي رئي�س حتريرها، وكذلك ال�سحفية معدة 

اخلرب للتحقيق اأمام النيابة الع�سكرية.

اأن�سطتها،  الإن�سان، ومتويل  لتقييد منظمات حقوق  القومي”  “الأمن  ا�ستخدام ذريعة  اإن 

لي�س اخرتاعا جديدا بادر به مبارك اأو من ورثوه، فهذا ما تتبعه كل الأنظمة الت�سلطية، بل 

اإن اإ�رصائيل ا�ستخدمت هذه الذريعة، لفر�س قيود قانونية على التمويل الأجنبي -واأغلبه من 
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بعد  الإ�رصائيلية،  الإن�سان  اإ�رصائيل- ملنظمات حقوق  اأو يهودية من خارج  اأمريكية  م�سادر 

اأن تعاونت مع اخلبري الدويل ريت�سارد جولد�ستون )يهودي( يف و�سع تقريره ال�سهري لالأمم 

التي ارتكبتها  ب�سبب اجلرائم  الدولية،  للمحكمة اجلنائية  اإ�رصائيل  بتقدمي  الذي طالب  املتحدة، 

خالل عدوانها على غزة “عملية الر�سا�س امل�سبوب” حينذاك، وجرى اتهام هذه املنظمات 

بـ “اخليانة” اأي�سا!.

نحو �ضيا�ضة جديدة:

بناء على ذلك تطالب املنظمات املوقعة ال�سلطات املخت�سة مبا يلي:

طابع  ذات  حتقيق  هيئات  اأو  ع�سكرية،  حماكم  اإىل  املدنيني  لإحالة  الفوري  الوقف   -1

ا�ستثنائي، واإعادة حماكمة امل�سجونني باأحكام �سادرة عن هذه املحاكم اأمام الق�ساء الطبيعي، 

والإفراج الفوري عن �سجناء الراأي.

ذلك  يف  مبا  الع�سكرية،  ال�رصطة  ارتكبتها  التي  التعذيب  ممار�سات  كل  يف  التحقيق   -2

ممار�سات العتداء اجلن�سي على الن�ساء، وتقدمي كل امل�سئولني عنها للمحاكمة.

3- التزام ال�سلطات املخت�سة يف فرتة النتقال، وعلى راأ�سها املجل�س الع�سكري وجمل�س 

الوزراء، بالرد اأول باأول على �سكاوى وتقارير منظمات حقوق الإن�سان، واإعالن ذلك يف 

تقرير دوري للراأي العام.

4- الوقف الفوري حلملة الت�سهري احلكومية باجلملة �سد منظمات املجتمع املدين واملنظمات 

احلقوقية. كما تدعو املنظمات املوقعة اأدناه كل القوى املتطلعة لتحول دميقراطى حقيقى يلبى 

بالدرجة الأوىل  ت�ستهدف  التى  لتلك احلملة  للت�سدى احلازم  تطلعات وت�سحيات امل�رصيني، 

او  النقابى  اأو  ال�سيا�سى  التنظيم  حرية  جمال  فى  امل�رصيون  انتزعها  التى  املكت�سبات  تقوي�س 

خالل  ت�سعى  كانت  التى  القمعية  القوانني  تر�سانة  عن  رغمًا  الأخرية،  ال�سنوات  فى  الأهلى 

املدنى  املجتمع  موؤ�س�سات  على  والهيمنة  الو�ساية  اأ�سكال  خمتلف  تكري�س  اإىل  مبارك  حقبة 

احلزب  اأ�سدره  الذي  بالبيان  ال�سياق  هذا  يف  املوقعة  املنظمات  وتنوه  ال�سيا�سية.  والأحزاب 

الدميقراطي الجتماعي امل�رصي. كما ت�سيد اأي�سا بال�سلوك النموذجي الذي يتبعه وزير القوى 

العاملة د.اأحمد الربعي يف الت�ساور مع منظمات حقوق الإن�سان املعنية، واأخذ تو�سياتها بعني 

العتبار. 
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اخلالق وزير  الدويل، ود.جودة عبد  التعاون  النجا وزيرة  اأبو  فايزة  ال�سفرية  اإقالة   -5

يف  الن�سيط  ودورهما  املدين،  املجتمع  ملنظمات  املعادي  ملوقفهما  نظرا  الجتماعي،  الت�سامن 

ال�سعي لتقييد ن�ساطها، وخ�سوعهما لتوجيهات اأجهزة الأمن.

6- اإحالة اخت�سا�س العالقة مبنظمات املجتمع املدين اإىل نائب رئي�س الوزراء امل�سئول عن 

عملية النتقال الدميقراطي.

فى  و�سجاعتها  �سالبتها  الكثريون  اخترب  التى  الإن�سان  حقوق  منظمات  فاإن  واأخريًا، 

مواجهة قمع مبارك/العاديل، وفى مواجهه حمالت ت�سهري مماثلة انخرطت فيها اأحيانا بع�س 

التى كانت تدور فى فلك احلزب احلاكم والأجهزة الأمنية فى  الر�سمية  اأفراد من املعار�سة 

اأداء  تنمية مواردها ب�سورة متكنها من  امل�ستقل، ويف  التنظيم  تت�سبث بحقها فى  الوقت،  ذلك 

ر�سالتها. 

يف  الإن�سان  حقوق  تعزيز  يف  الدويل  التعاون  اآليات  ا�ستثمار  يف  بحقها  اأي�سا  تتم�سك  كما 

واأن�سطة  لأهداف  ت�ستجيب  خارجية  منح  وتلقي  �رصاكات،  يف  الدخول  ذلك  يف  مبا  م�رص، 

للواقع  احلقوقية يف �سوء حتليلها  املوؤ�س�سات  التي حتددها  لالأولويات  وفقا  احلقوقية،  احلركة 

اأداء  تقييم  اأن  على  املوقعة  املنظمات  وت�سدد  الوطني.  امل�ستوى  على  والجتماعي  ال�سيا�سي 

حاجة  ومدى  اأن�سطتها،  تقييم  من  ينطلق  اأن  ينبغي  مو�سوعية  ب�سورة  احلقوقية  املوؤ�س�سات 

املجتمع لتلك الأن�سطة.

العمل  تنظيم  اأ�سكال  اأجل حترير كل  الن�سال من  فى  ا�ستمرارها  املوقعة  املنظمات  وتوؤكد 

التحالفات مع  بناء  العمل على  الو�ساية والت�سلط احلكومى، وفى  اأ�سكال  الأهلى من خمتلف 

خمتلف القوى الدميقراطية من اأجل تبنى قانون دميقراطى ينحاز للمعايري الدولية التى حتمى 

حرية التنظيم، ويغل يد جهة الإدارة واأجهزة الأمن عن فر�س الو�ساية والرقابة امل�سبقة على 

النزاهة  تاأ�سي�س اجلمعيات الأهلية وعلى ممار�ستها لأن�سطتها، وفى الوقت ذاته يوؤمن قواعد 

لهذه  العمومية  اجلمعيات  متار�سه  الذى  الرقابى  الدور  عرب  واملحا�سبية  وامل�سائلة  وال�سفافية 

املوؤ�س�سات وجمال�س اإداراتها، على اأن يكون للرقابة الق�سائية الالحقة الف�سل فى اأي مطاعن 

قد حتيط باأداء اأي موؤ�س�سة جمتمع مدنى.      

وقد قررت املنظمات املوقعة و�سع م�ساألة الهجوم على منظمات املجتمع املدين على راأ�س 

امل�ساورات مع  واإجراء  للمتابعة،  واإعالمية  قانونية  اأعمالها، وت�سكيل جلان م�سرتكة  جدول 

الهيئات الدولية ذات ال�سلة، وتقدمي �سكوى عاجلة اإىل كل من:
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• املقرر اخلا�س املعني باحلق يف التجمع ال�سلمي وحرية تكوين اجلمعيات بالأمم املتحدة 	

• املقرر اخلا�س املعني باملدافعني عن حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة 	

• الإن�سان 	 حلقوق  الأفريقية  باللجنة  الإن�سان  حقوق  عن  باملدافعني  اخلا�س  واملقرر 

وال�سعوب.

املنظمات املوقعة

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان - 1

الربنامج العربي لن�سطاء حقوق الإن�سان- 2

جمعية الباحثني باجلامعات واملعاهد امل�رصية- 3

اجلمعية امل�رصية لدعم التطور الدميقراطي- 4

اجلمعية امل�رصية للم�ساركة والتنمية امل�ستدامة - 5

اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية- 6

جمعية اأن�سار العدالة حلقوق الإن�سان- 7

جمعية بور فوؤاد لرعاية الأ�رصة والطفولة- 8

جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء- 9

دار اخلدمات النقابية والعمالية- 10

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان - 11

موؤ�س�سة التنمية البديلة- 12

موؤ�س�سة احلياة الأف�سل - 13

املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان- 14

املوؤ�س�سة العربية للنهو�س باأو�ساع الطفولة- 15

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة - 16

موؤ�س�سة املراأة والذاكرة- 17

موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري- 18

موؤ�س�سه اأولد الأر�س حلقوق الإن�سان- 19

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية- 20

املجموعة املتحدة - 21
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جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان- 22

املجموعة الن�سائية حلقوق الإن�سان - 23

مركز اإ�رصاقة حلقوق املراأة- 24

مركز الأر�س حلقوق الإن�سان- 25

مركز اجلنوب حلقوق الإن�سان- 26

املركز العربي حلقوق الإن�سان - 27

مركز القاهرة للتنمية - 28

املركز امل�رصي للتنمية وحقوق الإن�سان- 29

املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية- 30

مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف- 31

مركز حرية للدرا�سات ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان ببور�سعيد- 32

مركز ه�سام مبارك للقانون- 33

مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية )اأكت(- 34

م�رصيون �سد التمييز الديني- 35

املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي- 36

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان- 37

38-       “نظرة” للدرا�سات الن�سوية 
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وثيقة

وثائق

�ضكوى مقدمة  اإىل 

االآليات الدولية واالإقليمية حلماية حقوق االإن�ضان 

ب�ضاأن اأو�ضاع حرية التنظيم فى م�ضر 

مو�ضوع ال�ضكوى: ب�صاأن احلملة التى ت�صنها احلكومة امل�رشية واملجل�ص الأعلى 

للقوات امل�صلحة1على منظمات املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق الإن�صان

ملا  انتباهكم  تلفت  اأن  ال�سكوى  هذه  على  املوقعة  املنظمات  ترغب 

تقوم به احلكومة امل�رصية من حملة منظمة �سد منظمات املجتمع املدين 

اإىل  العمالة  تهمة   بها  واإل�ساق  �سورتها  ت�سويه  اإىل  تهدف  امل�رصية2، 

دول اأجنبية ب�سبب تلقيها متويالت من تلك الدول. 

تاأتي هذه التهامات كنتيجة مبا�رصة للدور الذي لعبة املجتمع املدين 

ا املدافعني عن حقوق الإن�سان يف ك�سف النتهاكات  امل�رصي، وخ�سو�سً

)1( املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة هو املجل�س الأعلى املكلف بقيادة غرفة العمليات الرئي�سية للقوات 

املجل�س  يراأ�س هذا  الذي  الدولة هو  فاإن رئي�س  الطبيعية  الظروف  امل�سلحة يف حالة احلرب ويف 

بو�سفه القائد الأعلى لقوات امل�سلحة. اأما يف الوقت الراهن وحتديدا منذ م�ساء اجلمعة 11فرباير 

2011 فهذا املجل�س هو الذي يتوىل اإدارة �سئون جمهورية م�رص العربية عقب تخلي حممد ح�سني 

مبارك عن احلكم اإثر اندلع ثورة 25 يناير.، يتكون املجل�س من ثمانية ع�رص من قادة القوات 

امل�سلحة امل�رصية يرتاأ�سهم القائد العام للقوات امل�سلحة ووزير الدفاع امل�سري حممد ح�سني طنطاوي.

)2( يتخذ املجتمع املدين امل�رصي �سكلني قانونيني: الأول :اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية والتي تنظم 

مبوجب القانون رقم 84 ل�سنة 2002 ، وتلك اجلمعيات واملوؤ�س�سات تخ�سع لرقابة ت�سلطية من 

قبل الدولة متمثلة يف وزارة الت�سامن الجتماعي. وال�سكل الثاين هو: ال�رصكات املدنية ومكاتب 

املحاماة، وهي بال�سافة اىل كونها �سكاًل قانونيًا من حق منظمات املجتمع املدنى تف�سيله ، اإل اأن 

بع�س ن�سطاء حقوق الإن�سان يلجاأ اإليها  ب�سبب رف�س الدولة طلبات تاأ�سي�سهم جلمعيات اأهلية وفًقا 

لأحكام القانون 84 ل�سنة 2002، اأو للهروب من قب�سة وزارة الت�سامن الجتماعي والتي تعوق 

اأي�سا خا�سعة  املحاماة  املدنية ومكاتب  ال�رصكات  اأن م�سادر متويل  اإل  الأهلية،  عمل اجلمعيات 

لرقابة الدولة عن طريق م�سلحة ال�رصائب امل�رصية. 
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املدين  املجتمع  اأثار  املا�سية  الق�سرية  الفرتة  امل�سلحة.ففي  للقوات  الأعلى  املجل�س  ارتكبها  التي 

العديد من الق�سايا احلقوقية واملتعلقة مب�سار العدالة النتقالية والتحول الدميقراطي يف م�رص، 

الع�سكرية  ال�رصطة  قوات  التي مار�ستها  النتهاكات  العديد من  العام  للراأي  ك�سفه  ف�ساًل على 

تابعة  احتجاز  لأماكن  اقتيادهن  بعد  التحرير  ملتظاهرات مبيدان  ك�سوف عذرية  اإجراء  مثل: 

لل�رصطة الع�سكرية، ف�س اعت�سام ميدان التحرير بالقوة املفرطة يف 8 اأبريل، ف�س اعت�سام 

طلبة كلية الإعالم جامعة القاهرة فى التاريخ نف�سه . هذا بال�سافة اىل ت�سدى املجتمع املدنى 

ملحاكمة مدنيني اأمام حماكم ع�سكرية تفتقد اأدين معايري املحاكمات العادلة،  والعمل مع اأهايل 

ال�سهداء وامل�سابني يف اأحداث ثورة 25 يناير من اأجل ا�ستعادة حقوقهم، وغريها من الق�سايا 

احلقوقية الأخرى.

هذة التهامات انعك�ست علي جمموعة من الإجراءات الت�سعيدية من ِقبل احلكومة امل�رصية 

�سد املجتمع املدين امل�رصي تتمثل يف الإعالن عن التزام احلكومة باإجراء تعديالت ت�رصيعية 

كي ت�سكل معوقات جديدة لعمل منظمات املجتمع املدين، تكليف وزارة العدل بتق�سى حقيقة 

متويل منظمات املجتمع املدين3، طلب من احلكومة اإيل البنك املركزي مبراقبة جميع املعامالت 

البنكية، واأخرًيا اأ�سارت تقارير �سحفية اإىل قيام نيابة اأمن الدولة العليا4 بالتحقيق يف تلقي عدد 

باخليانة  اتهامات  �ستواجه  املنظمات  تلك  اأمواًل من اخلارج واأن  املدين  املجتمع  من منظمات 

اأجندات خارجية،  تنفيذ  القومي عن طريق  بالأمن  والإ�رصار  علي م�رص  والتاآمر  العظمى 

هذا بخالف احلملة الإعالمية املكثفة واملنظمة التي ت�سنها �سحف مملوكة للدولة اأو مرتبطة بها 

لت�سويه �سمعة املجتمع املدين امل�رصي ول�سيما املنظمات احلقوقية.  

اليوم رف�س  اأكد جمل�س الوزراء يف اجتماعه   : )3( ن�س اجتماع جمل�س الوزراء ح�سب ما جاء على موقعه الإلكرتونى 

امُلبا�رص  اأ�سكاله التدخل الأجنبي يف ال�سئون الداخلية مبا يف ذلك التمويل الأجنبي  احلكومة امل�رصية الكامل والقاطع بكافة 

وامُلنظمات  اأخرى م�رصية  وكيانات  املدين  امُلجتمع  مُلنظمات وجمعيات  يقدم  والذي  اأ�سكاله ومن جميع م�سادره  بجميع 

الأجنبية التي مُتار�س ن�ساًطا يف م�رص بدون ترخي�س، وذلك بامُلخالفة للقوانني امل�رصية ذات ال�سلة ُمتجاهاًل �سلطات الدولة 

املعنية ف�ساًل عن امُلخالفة ال�رصيحة لالتفاقيات التي حتكم العالقات الدولية بني الدول وبرامج امُل�ساعدات القت�سادية بني 

م�رص و�رصكائها يف التنمية .  ومن امُلقرر اأن تقدم جلنة تق�سي احلقائق امُل�سكلة بقرار من جمل�س الوزراء والتي يراأ�سها 

ال�سيد وزير العدل تقريرها اخلا�س بو�سع التمويل الأجنبي امُلخالف للقوانني والتفاقيات الدولية والثنائية ال�سابق الإ�سارة 

اإليها خالل الأيام القليلة القادمة متهيًدا لن�رصه على الراأي العام امل�رصي. . هذا، ويتابع جمل�س الوزراء واأجهزة الدولة 

املعنية تطورات هذه الق�سية واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة حلماية �سيادة الوطن واأمنه  .

)4(  تعد نيابة اأمن الدولة العليا جزًء من منظومة الق�ساء ال�ستثنائي يف م�رص حيث اأن�ساأت مبوجب قانون الطوارئ  162 

ل�سنة 1958.

�ضكوى مقدمة اإىل االآليات الدولية واالإقليمية حلماية حقوق االإن�ضان ب�ضاأن اأو�ضاع حرية التنظيم فى م�ضر
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اإعالن احلكومة عن تعديالت ت�ضريعية ل�ضبط متويل اجلمعيات االأهلية:

ل�سنة 2002 ، هو  الأهلية رقم 84  قانون اجلمعيات  اأن  اأنتباهكم  نلفت  اأن  البداية نود  يف 

يجوز  فال  الأمنية5،  الأجهزة  و  الدولة  و�سيطرة  قب�سة  حتت  الأهلية  اجلمعيات  ي�سع  قانون 

اإن�ساء اجلمعيات الأهلية اإل بعد موافقة وزارة الت�سامن الجتماعي حيث تن�س املادة )6( من 

القانون “..... فاإذا تبني للجهة الإدارية خالل ال�ستني يومًا امل�سار اإليها اأن من بني اأغرا�س 

اجلمعية ن�ساطًا مما حتظره املادة )11( من هذا القانون، وجب عليها رف�س طلب القيد بقرار 

وذلك  الو�سول،  بعلم  عليه  كتاب مو�سى  املوؤ�س�سني مبوجب  به ممثل جماعة  يخطر  م�سبب 

خالل ال�ستني يوًما امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة”. 

الثالثة من  الفقرة  “..... مع عدم الإخالل بحكم  باأن  القانون  املادة )8( من  كما تن�س 

للقانون يف  القانون، للجهة الإدارية العرتا�س على ما ترى فيه خمالفة  املادة )6( من هذا 

النظام الأ�سا�سي للجمعية اأو فيما يتعلق باملوؤ�س�سني، ول يحول ذلك دون التزامها بقيد اجلمعية 

يف ال�سجل اخلا�س بالقيد خالل املدة املبينة يف املادة )6( من هذا القانون. 

وعلى اجلهة الإدارية اإذا راأت وجهًا لالعرتا�س اإخطار اجلمعية باأ�سباب اعرتا�سها بكتاب 

مو�سى عليه بعلم الو�سول، فاإذا مل تقم اجلمعية باإزالة اأ�سباب العرتا�س خالل الأجل الذي 

حتدده اجلهة الإدارية عر�س النزاع على اللجنة املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة.....”. 

وتاأ�سي�س  اإ�سهار  م�ساألة  على  الإدارية  اجلهة  �سيطرة  مدي  يت�سح  املادتني  هاتني  من  و 

الت�سامن  وزارة  يف  متمثلة  للدولة  كذلك  احلق  يعطي  القانون  اأن  كما  الأهلية،  اجلمعيات 

الجتماعي والأجهزة الأمنية يف العرتا�س على انتخابات جمل�س اإدارة اجلمعيات واإ�ستبعاد 

مر�سحني للمجل�س فتن�س املادة 34 من ذات القانون على “........ وللجهة الإدارية ولكل 

ذي �ساأن اإخطار اجلمعية خالل ال�سبعة الأيام التالية لعر�س القائمة اأو الإخطار بها، بح�سب 

الأحوال، مبن يرى ا�ستبعاده لعدم توافر �رصوط الرت�سيح، فاإذا مل يثبت تنازله عن الرت�سيح 

خالل �سبعة اأيام من تاريخ اإخطار اجلمعية، كان للجهة الإدارية ولذي ال�ساأن عر�س الأمر 

على اللجنة املن�سو�س عليها يف املادة )7( من هذا القانون، وذلك خالل ال�سبعة الأيام التالية 

القانون �سلطات وا�سعة لوزير الت�سامن الجتماعي يف  كما يعطي  لنق�ساء امليعاد الأخري”. 

األفاظ  اأتت يف �سورة  قد  اأ�سباب حل اجلمعية  اأن  اإل  بقرار م�سبب،  الأهلية  اأن يحل اجلمعية 

)5(  ملزيد من املعلومات عن قانون اجلمعيات الأهلية ميكنكم مراجعة »نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل الأهلي- درا�سة 

ميدانية وقانونية« درا�سة �سادرة بالتعاون بني مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان واملنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان.

وثيقة
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ف�سفا�سة وغري من�سبطة مما يو�سع من �سلطاته يف حل اجلمعية فن�ست املادة 42 من القانون 

على »يكون حل اجلمعية بقرار م�سبب من وزير ال�سئون الجتماعية، بعد اأخذ راأي الحتاد 

العام وبعد دعوة اجلمعية ل�سماع اأقوالها، يف الأحوال الآتية:

• باملخالفة 	 اإىل جهة خارجية  اأموال  اإر�سال  اأو  اأموال من جهة خارجية  احل�سول على 

حلكم الفقرة الثانية من املادة )17( من هذا القانون. 

• ارتكاب خمالفة ج�سيمة للقانون اأو النظام العام اأو الآداب.	

اأو  اخلارج  من  واملنح  الهبات  تلقي  على  قيود  القانون  فر�سها  التي  القيود  �سمن  ومن 

الداخل، حيث ا�ستلزم امل�رصع موافقة الوزارة م�سبقًا على اأي منحة للجمعية، تاأتي من الداخل 

اأو اخلارج حيث ن�ست املادة 17 من القانون » ويف جميع الأحوال ل يجوز لأي جمعية اأن 

حت�سل علي اأموال من اخلارج �سواء من �سخ�س م�رصي اأو �سخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية اأو 

اأو منظمات يف اخلارج اإل  اأ�سخا�س  من ميثلها يف الداخل، ول اأن تر�سل �سيئًا مما ذكر اإيل 

باإذن من وزير ال�سئون الجتماعية. 

 ومن الأمثلة القريبة على تدخل اجلهة الإدارية يف عمل اجلمعيات الأهلية هو ما تعر�ست له 

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة حيث رف�ست وزارة الت�سامن والعدالة الجتماعية جائزة ح�سلت عليها 

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة من منظمة الرابطة العاملية للمواطنني ) �سفيك�س( وحتمل ا�سم “نيل�سون 

مانديال” وجاءت اأ�سباب رف�س اجلهة الإدارية يف خطاب ر�سمي موجه للجمعية بتاريخ 15 

العمل  ينظم  قانون  اإ�سدار  نحو  الدفع  هو  امل�رصوع  من  الهدف  “اأن  فيه   جاء   2011 يوينو 

الأهلي وفقًا للمعايري الدولية، وحيث اإن اإ�سدار القوانني ل يدخل �سمن نطاق اخت�سا�سات 

واأن�سطة املجتمع الأهلي، واإمنا اجلهات الت�رصيعية وميكن للجمعية مناق�سة القانون واإبداء الراأي 

يف القانون واملقرتحات �سمن امل�ساورات التي تنعقد بهذا ال�ساأن”. 

ويف ختام اخلطاب طالبت اجلهة الإدارية ب�رصورة اأن تقوم اجلمعية” باإعداد مقرتح جديد 

باأن�سطة منطقية تتوافق مع طبيعة عمل اجلمعيات الأهلية حتى يت�سنى لنا الدرا�سة وتعود بالنفع 

ب�سورة حقيقية على املجتمع”.

يتبني من هذا اخلطاب طبيعة العالقة بني اجلهة الإدارية واجلمعيات الأهلية، حيث تتعامل 

اجلهة الإدارية مبنطق �سيادي وت�سلطي علي تلك اجلمعيات وتفر�س عليها – بحكم القانون – 

ما يجب ان تفعله وما ل تفعله، وهو ل �سك يتعار�س �رصاحًة مع حكم املادة 22 من الفقرة 

�ضكوى مقدمة اإىل االآليات الدولية واالإقليمية حلماية حقوق االإن�ضان ب�ضاأن اأو�ضاع حرية التنظيم فى م�ضر
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الثانية من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية  “.......ل يجوز اأن يو�سع من القيود 

علي ممار�سة هذا احلق اإل تلك التي ين�س عليها القانون وت�سكل تدابري �رصورية، يف جمتمع 

دميقراطي، ل�سيانة الأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة 

اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم..........”

هذا بخالف التذرع الدائم بانتظار موافقة الأمن على التمويل او الرتخي�س -مثل منظمة 

وائل غنيم- رغم اأن القانون ل ين�س على اأى دور لالأجهزة الأمنية .

ت�رصيعية  وتعديالت  اإجراءات  تتخذ  اأن  الثورة  بعد  ما  حلكومة  اأوىل  باب  من  اأنه  ل�سك 

احلكومة  لدى  العام  الجتاه  اأن  فوجئنا  اأننا  اإل  الدولة  قب�سة  من  الأهلية  اجلمعيات  لتحرير 

واملجل�س الع�سكري هو اإ�سافة املزيد من العقبات يف مواجهة تلك اجلمعيات، ونحن ل نعرف 

اأي قيود اإ�سافية ترغب احلكومة يف و�سعها يف القانون، فالقانون بالفعل به العديد من القيود 

م�سبًقا عليها،ول�سيما  املنح اخلارجية حيث يجب موافقة احلكومة  تلقي  فيما يخ�س  ا  خ�سو�سً

اأن اخلربة العملية يف ال�ساأن اأثبتت اأن مثل تلك املواد التي تنظم تلقي املنح ت�سع العراقيل اأمام 

حقوق  عن  املدافعة  املنظمات  من  كانت  اإذا  خا�سًة  عملها  اأداء  عن  وتعيقها  املدنية  املنظمات 

الإن�سان وتك�سف الإنتهاكات التي تقوم بها احلكومة.

منظمات  متويل  يف  للتحقيق  العدل  وزير  برئا�ضة  حقائق  تق�ضي  جلنة  ت�ضكيل 

املجتمع املدين:

يف مطلع �سهر يوليو 2011 فوجئت منظمات املجتمع املدين بت�رصيحات جاءت على ل�سان 

�رصف  ع�سام  الدكتور  باأن  الدويل6،  والتعاون  التخطيط  وزيرة  النجا  اأبو  فايزة  الدكتورة 

رئي�س جمل�س الوزراء قد �سكل جلنة برئا�سة امل�ست�سار حممد اجلندي وزير العدل للتحقيق حول 

الوزراء  قرار جمل�س  بح�سب  املفرت�س  املدين، وكان من  املجتمع  ملنظمات  الأجنبي  التمويل 

تعد  اخلطوة  هذه  ان  �سك  اأ�سابيع. ول  ثالثة  تقريرها خالل  اللجنة من و�سع  تلك  تنتهي  اأن 

ت�سعيًدا �سد منظمات املجتمع املدين، فت�سكيل بعثة تق�سي حقائق برئا�سة وزير العدل له دللة 

يف اأن هناك عدد من املنظمات �سوف توجه اإليها اإتهامات و�ستحرك �سدها ق�سايا. وبالرغم 

�سهر  بنهاية  اأي  اأ�سابيع  ثالثة  تقريرها خالل  ت�سع  اأن  املفرت�س  من  كان  اللجنة  هذه  اإن  من 

)6( احلكومة ت�سكل جلنة »تق�سى حقائق« حول متويل منظمات املجتمع املدنى – موقع �سحيفة امل�رصي اليوم بتاريخ 12 

 http://www.almasryalyoum.com/node/476668 :  2011 يوليو
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ا من تاأكيد وزير الإعالم بتاريخ 28 يوليو باأن جلنة تق�سي احلقائق �سوف  يوليو وبالرغم اأي�سً

تقدم تقريرها خالل اأيام قليلة متهيًدا لن�رصه على الراأي العام7، اإل اإنه حتى الآن مل يظهر هذا 

التقرير، واإمنا ت�ستخدم تلك اللجنة كنوع اآخر من احلرب الإعالمية املوجهة �سد املنظمات.

طلب من احلكومة اإىل البنك املركزي مبراقبة كافة املعامالت البنكية:

�سهد يوم 7 اأغ�سط�س 2011 تطوًرا جديدًا يف اعتداء احلكومة امل�رصية علي منظمات املجتمع 

املدين وعلى القانون، حيث اأعلن وزير الت�سامن الجتماعي اأنه كلف البنك املركزي امل�رصي 

اإيداًعا8. ول  اأو  باإخطاره بالتعامالت امل�رصفية التى تتم على ح�ساب اجلمعيات الأهلية �سحًبا 

�سك اأن هذا الإجراء به انتهاك �رصيح ل�رصية احل�سابات والتي كفلها قانون البنك املركزي نف�سه 

والنقد.  امل�رصفى  واجلهاز  املركزى  البنك  قانون  باإ�سدار  ل�سنة 2003   88 رقم  القانون  يف 

القانون احلفاظ على �رصية املحا�سبات يف املواد 97 وحتى املادة  الباب الرابع من  حيث نظم 

101، والتي ن�ست �رصاحًة علي اأن ح�سابات عمالء البنوك وودائعهم وامانتهم وخزائنهم 

واملعامالت املتعلقة بهم جميعها �رصية، ول يجوز الطالع عليها اأو اإعطاء بيانات عنها بطريقة 

مبا�رصة او غري مبا�رصة اإل باإذن كتابي من �ساحب احل�ساب. 

العمالء  ح�سابات  عن  الك�سف  يتم  اأن  فقط  يجوز  انه  منه   98 املادة  يف  القانون  وا�ستثنى 

مبوجب اأمر ق�سائي ب�رصط اأن يتم ذلك لك�سف احلقيقة يف جناية اأو جنحة منظورة اأمام الق�ساء 

قامت الدلئل اجلدية على وقوعها.

ك�سف  علي  �رصوط  وو�سع  املحا�سبات  �رصية  علي  �رصاحًة  القانون  ن�س  من  وبالرغم 

احل�سابات من قبل موؤ�س�سات الدولة، فاإن قيام وزير الت�سامن الجتماعي مبثل هذا الإجراء 

�ساعة  اإنه وحتى  ، حيث  وال�رصعية  القانون  له  يحدده  الذي  النطاق  به خارج  قام  اأنه  يوؤكد 

كتابة هذه ال�سكوى مل يتم حتريك اأي دعاوي جنائية �سد اأي من اجلمعيات الأهلية وهي احلالة 

الوحيدة التي يجوز فيها الك�سف عن �رصية احل�سابات، ول يجوز باأي حال من الأحوال الك�سف 

عن �رصية املحا�سبات بقرار اإداري �سادر من ال�سلطة التنفيذية.

التابعة  الأهرام  بوابة  موقع  من   – اأيام  خالل  الأهلية  واجلمعيات  للمنظمات  الأجنبى  التمويل  تفا�سيل  اإعالن  هيكل:   )7(

ملوؤ�س�سة الأهرام لل�سحافة – بتاريخ 28 يوليو 2011. 

)8(  «املركزي “ يطلب من البنوك اإبالغه بالتعامالت امل�رصفية ملنظمات املجتمع املدين – من موقع بوابة الأهرام التابعة 

ملوؤ�س�سة الأهرام لل�سحافة – بتاريخ 4 اأغ�سط�س 2011. 
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ويف هذا ال�سياق وبتاريخ الأحد 14 اأغ�سط�س 2011  تلقى النا�سط احلقوقي جناد الربعي 

الذي  البنك  من  هاتفيا  اإت�ساًل  قانونيون-  وم�ست�سارون  حمامون   – املتحدة  املجموعة  مدير 

يتعامل معه وهو البنك التجاري الدويل CIB، وقد طلب منه م�سئولو البنك تفا�سيل عن منحة 

USAID والعقود اخلا�سة بتلك املنحة وتفا�سيل  مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

اأن�سطة امل�رصوع، وقد اأفادوا اأنهم يقومون بعمل ح�رص لالأموال التي تتلقاها منظمات املجتمع 

املدين وذلك بناء على تعليمات �سادرة من البنك املركزي. 

منظمات  من  عدد  تلقي  يف  حتقيقات  ببدء  العليا  الدولة  اأمن  نيابة  قيام  عن  اأنباء 

املجتمع املدين اأموااًل من اخلارج واأن تلك املنظمات �ضتواجه اتهامات باخليانة العظمى 

والتاآمر علي م�ضر واالإ�ضرار باالأمن القومي لها عن طريق تنفيذ اأجندات خارجية:

تلقي منظمات  التحقيق يف  تبداأ  الدولة  اأمن  “ نيابة  بعنوان  اأغ�سط�س خرب   8 بتاريخ  ن�رص9 

جمتمع مدنى متويالت من اخلارج” ويف منت اخلرب ، اأ�سارت ال�سحيفة اىل  قيام نيابة اأمن 

الدولة العليا ببدء حتقيقات يف تلقي عدد من منظمات املجتمع املدين اأمواًل من اخلارج، واأن 

تلك املنظمات �ستواجه اتهامات باخليانة العظمى والتاآمر علي م�رص والإ�رصار بالأمن القومي 

لها عن طريق تنفيذ اأجندات خارجية، وا�ساف اخلرب ان نيابة اأمن الدولة قد بداأت يف فح�س 

عدد من البالغات املقدمة من جهات �سيادية وعدد من املحامني �سد تلك املنظمات.

ونود ان نلفت النظر هنا اأن نيابة اأمن الدولة العليا هي جزء من منظومة الق�ساء ال�ستثنائي 

العليا، تلك  الدولة  اأمن  لتحيلها بعد ذلك ملحكمة  الق�سايا  التحقيق يف  اإنها تتويل  مب�رص، حيث 

الأخرية اأن�سئت مبوجب قانون الطوارئ ول تتمتع باأي حيادية حيث ت�سكل بقرار من رئي�س 

اجلمهورية )املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة( )مادة 7 من القانون رقم 162 ل�سنة 1958 ب�ساأن 

حالة الطوارئ ( واأحكامها نهائية ل يجوز الطعن عليها باأي وجه من الوجوه )املادة 12 من 

نف�س القانون(10. 

التابع  اليوم  اأخبار  اأمن الدولة حتقق   يف ح�سول بع�س املنظمات الأهلية   علي متويل خارجي من موقع جريدة  )9(  نيابة 

ملوؤ�س�سة اأخبار اليوم لل�سحافة والن�رص اململوكة للدولة – بتاريخ 13 يوليو 1102. 

نيابة اأمن الدولة تبداأ التحقيق يف تلقي منظمات جمتمع مدنى متويالت من اخلارج من موقع بوابة الأهرام التابعة ملوؤ�س�سة 

الأهرام لل�سحافة – بتاريخ 8 اأغ�سط�س 2011.

)10(  ملزيد من املعلومات عن حماكم اأمن الدولة العليا ميكنكم مراجعة تقرير املقرر اخلا�س املعني بتعزيز وحماية حقوق 

الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب، ال�سيد مارتن �ساينني )بعثة اإىل م�رص( 14 اأكتوبر 2009  �سفحة 

12 و13.
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اأمن  نيابة  تبا�رصها  التي ذكرت يف اخلرب والتي  اأن التهامات  بالذكر  اأنه من اجلدير  كما 

وفقًا  عامًا  اإىل 15  ت�سل  قد  ملدة  ال�سجن  اإىل  عقوبتها  وت�سل  قا�سية  اإتهامات  هي  العليا  الدولة 

للمادة 77 “د” فقرة 1 من قانون العقوبات امل�رصي. هذا ف�سال عن الغتيال املعنوي لل�سخ�س 

املحكوم عليه والذي �سيعي�س بعد ذلك بو�سمة اخليانة العظمة لبالده.

احل�ص على الكراهية والعنف:

ل �سك اأن هناك حملة منظمة من الدولة لت�سويه �سمعة منظمات املجتمع املدين، خا�سًة العاملة 

يف جمال حقوق الإن�سان، فاحلديث الدائم عن حتقيقات واإجراءات تتخذ �سد تلك املنظمات، 

وحتقيقات تبا�رص �سدها من قبل نيابة اأمن الدولة العليا، وتوجيه تهم بالتاأمر واخليانة العظمى، 

يجعل املجتمع يف حالة حتفز دائم �سد تلك املنظمات، ويف حالة ت�سكك من اأهدافها وحقيقة الدور 

التي تلعبه يف الك�سف عن انتهاكات حقوق الإن�سان بل اإنها ت�سع ر�سالة اإحرتام حقوق الإن�سان 

والتي حتملها تلك املنظمات يف موقف ريبة لإعتقاد املجتمع اأن تلك املنظمات تنفذ اأجندات ل�سالح 

دول اأجنبية. اإن هذه احلالة من التحري�س �سد منظمات املجتمع املدين واحل�س على كراهيته 

من قبل املجتمع تنذر باحتمالية ممار�سة نوع من اأنواع العنف من قبل املجتمع يف امل�ستقبل ب�سبب 

تلك الإتهامات التحري�سية، هذا بخالف اأنها جتعل املجتمع يف حالة رف�س م�سبق ملا حتمله تلك 

املنظمات من اأفكار تدعو اإىل التعاي�س ال�سلمي واحرتام حقوق الإن�سان.

اإن موقف احلكومة احلايل يف هذا ال�سدد ل يختلف عن موقف احلكومات املتعاقبة يف عهد 

الرئي�س ال�سابق حممد ح�سني مبارك واإن مل يكن اأ�سد ق�سوة، بل اإننا ل نبالغ اإن قلنا اإنه يف عهد 

الرئي�س ال�سابق - الذي كانت �سمته الأ�سا�سية انتهاك احلقوق الأ�سا�سية للمواطنني-  مل يجروؤ 

علي توجيه تهمة اخليانة العظمي ملنظمات حقوق الإن�سان. 

ما الذي يجعل االأمر خطرًيا ؟

يف  امل�رصية  احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  الإجراءات  هو  خطرًيا  الأمر  يجعل  ما 

وحتديًدا  املدين،  املجتمع  منظمات  اإىل  جزايف  ب�سكل  املوجهة  التهامات  ال�سحف،ونوعية 

املعنيني بالدفاع عن حقوق الإن�سان. ففي الآونة الأخرية اإزدادت حدة التهامات بالتخوين 

وتنفيذ اأجندات اأجنبية هدفها الإ�رصار مب�سالح البالد واإحداث الوقيعة بني ال�سعب واجلي�س، 
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رقم  فالبيان  املو�سوع،  هذا  حول  له  عديدة  بيانات  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  واأ�سدر 

اأبريل  اإتهامًا �رصيحًا حلركة �سباب 6  )69(11 والذي �سدر بتاريخ 23 يوليو 2011، وجه 

باأنها ت�سعى اإىل اإحداث وقيعة بني ال�سعب واجلي�س وذلك تنفيًذا لأجندة خا�سة هدفها التحري�س 

املجل�س  فيه  يدعوا  اليوم  نف�س  والذي �سدر يف  البيان رقم )70(12  ذلك  الفتنة، وتبع  لزرع 

الأعلى للقوات امل�سلحة ال�سعب امل�رصي بجميع اأحزابه وائتالفاته اإىل اإحباط جميع املخططات 

التي يقوم بها “العمالء واحلاقدون” للوقيعة بني ال�سعب واجلي�س. 

وعقب ذلك يف اليوم التايل مداخلة هاتفية للواء ح�سن الرويني قائد املنطقة املركزية الع�سكرية 

وع�سو املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة على قناة اجلزيرة مبا�رص م�رص، يتهم فيها حركة �سباب 

6 اأبريل وعددًا من التنظيمات الأخرى مل يحدد اأ�سماءها اإمنا اأ�سار اإىل اأن هناك جهات حتقق 

يف هذا املو�سوع، باأنهم ي�سعون اإىل اإحداث فتنة بني ال�سعب واجلي�س واأنهم – يق�سد املنظمات- 

يطالبون باإ�ستقالل اجلامعات واإ�سالح الإعالم وتطهري الق�ساء، وو�سف تلك املطالب باأنها 

مثرية للفنت، واتهم حركة �سباب 6 اأبريل وحركة كفاية على وجه اخل�سو�س باأنهم حركتان 

الفو�سى13. وعلى  اإحداث  اأجل  غري م�رصيتني وتلقوا متويالت وتدريبات من اخلارج من 

ال�سابقة  القيادات  اإحدى  حمفوظ  اأ�سماء  ال�سيا�سية  النا�سطة  ا�ستدعاء  مت  التهامات  تلك  خلفية 

كتبته على �سفحتها  قد  راأي  خلفية  الع�سكرية على  النيابة  اأمام  معها  للتحقيق  اأبريل   6 حلركة 

ال�سخ�سية على موقع التوا�سل الجتماعي )في�سبوك( ومت توجيه تهم لها بالإن�سمام حلركة 6 

اأبريل، التحري�س �سد املجل�س الع�سكري واإهانته عمدًا وب�سكل علني. ومت الإفراج عنها بكفالة 

مالية �سخمة وقدرها 20000 جنيه م�رصي، وهو ما يعادل مبلغ 3350 دولرًا اأمريكيًا.

الن�سطاء ومنظمات  والهجوم على  التهامات  هذه  اأن  هو  الأمر خطرًيا  يجعل  ما  اأن  كما 

مقابل  الن�سطاء  من  ملجموعة  اتهامات  وتوجيه  حتقيقات  فتح  عن  حتًما  �سي�سفر  املدين  املجتمع 

اأمام  املدنيني  العزل واملعار�سني ملحاكمة  املدنيني  امل�سلحة يف حق  القوات  انتقادهم لنتهاكات 

ا اأن هوؤلء الن�سطاء لن يحظوا بفر�سة حماكمة عادلة لأنهم وبح�سب  حماكم ع�سكرية. خ�سو�سً

اإليه �سيحالون اإىل حماكم اأمن الدولة العليا، وهي حمكمة ا�ستثنائية ل يجوز الطعن  ما اأ�رصنا 

على اأحكامها، و�سوف تكون املحاكمة مبثابة �سكل �سوري لعملية ت�سفية حركة حقوق الإن�سان 

امل�رصية.

)11(  ميكنكم الإطالع على ن�س البيان )69( من على �سفحة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة على �سبكة التوا�سل الإجتماعي 

»في�سبوك« . 

)12(  ميكنكم الطالع على ن�س البيان )70( من على �سفحة املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة على �سبكة التوا�سل الجتماعي 

»في�سبوك« .

)13(  ميكنكم الطالع على مداخلة اللواء ح�سن الرويني لقناة اجلزيرة مبا�رص م�رص .  
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اأجل مالحقة  تتبع من  بداأت  قد  اإجراءات  بالفعل  اأن هناك  اأي�سًا  الأمر خطريًا  وما يجعل 

ح�سابات منظمات املجتمع املدين وكما اأ�رصنا �سابًقا ما تعر�س له النات�سط احلقوقي جناد الربعي 

يف هذا ال�سدد. 

التو�ضيات:  

الأعلى  واملجل�س  امل�رصية  احلكومة  هجوم  تدين  ال�سكوى  هذه  على  املوقعة  املنظمات  اإن 

امل�سلحة على منظمات املجتمع املدين وتطلب من املقررين اخلوا�س مطالبة احلكومة  للقوات 

امل�رصية بالتايل:

اإيقاف ا�ستهداف منظمات املجتمع املدين والعاملة يف جمال حقوق الإن�سان على وجه . 1

وتوؤثر  �سدها،  متار�س  التي  ال�سغط  اأ�سكال  جميع  اإيقاف  و�سمان  بها  والتنكيل  اخل�سو�س 

ب�سكل �سلبي على ممار�ستها لعملها يف الدفاع عن حقوق الإن�سان واحلريات.

للحقوق . 2 الدويل  العهد  الدولية والتي وردت يف  بالتزاماتها  تذكري احلكومة امل�رصية 

“ لكل فرد حق حرية تكوين  الأوىل  فقرتها  ق�ست يف  والتي  املادة 22  وال�سيا�سية يف  املدنية 

اإليها من اأجل حماية  اجلمعيات مع اآخرين، مبا يف ذلك حق اإن�ساء النقابات والن�سمام 

م�ساحله”. والتي اأكدت يف فقرتها الثانية على “ل يجوز اأن يو�سع من القيود على ممار�سة 

هذا احلق اإل تلك التي ين�س عليها القانون وت�سكل تدابري �رصورية، يف جمتمع دميقراطي، 

ل�سيانة الأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�سحة العامة اأو الآداب 

العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.........”.

و تذكري احلكومة امل�رصية مبراعاة مواد و بنود اإعالن حماية املدافعني عن حقوق الإن�سان 

والذي ن�س يف املادة 12 منه “ تتخذ الدولة جميع التدابري الالزمة التي تكفل لكل �سخ�س حماية 

ال�سلطات املخت�سة له مبفرده وبال�سرتاك مع غريه ، من اأي عنف او تهديد او انتقام او متييز 

�سار فعاًل اأو قانونًا اأو �سغط اأو اأي اإجراء تع�سفي اآخر نتيجة ملمار�سته او ممار�ستها امل�رصوعة 

للحقوق امل�سار اإليها يف هذا الإعالن.” 

اإيقاف احلرب الإعالمية ال�رص�سة التي ت�سنها احلكومة واملجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة . 3

للخارج،  بالعمالة  لها  تهم  واإل�ساق  املدين  املجتمع  منظمات  �سمعة  ت�سويه  اإيل  تهدف  والتي 

واخليانة العظمى، وعدم الوطنية ، والتاأثري ال�سلبى لذلك على قدرة هذة املنظمات على متابعة 

اأعمالهم ومهامهم .

�ضكوى مقدمة اإىل االآليات الدولية واالإقليمية حلماية حقوق االإن�ضان ب�ضاأن اأو�ضاع حرية التنظيم فى م�ضر
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وذلك . 4 الأهلية،  اجلمعيات  قانون  من  يلزم  ما  وتعديل  الوطنية،  القوانني  مراجعة 

بغر�س حترير املجتمع املدين من قب�سة الدولة امل�رصية التي تعيق عمل تلك املنظمات ل �سيما 

م�رص  التي  واملعاهدات  الدولية  القوانني  مع  يت�سق  ب�سكل  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  العاملة 

طرف فيها.

ونحن ناأمل بان حتظى هذه ال�سكوى باهتمامكم وحترككم ال�رصيع ل�سالح احلق يف التنظيم، 

ونحن على اأمت ا�ستعداد باإمدادكم باملعلومات والتطورات التي حتدث يف هذا ال�سدد. 

املنظمات املوقعة

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان - 1

الربنامج العربي لن�سطاء حقوق الإن�سان- 2

جمعية الباحثني باجلامعات واملعاهد امل�رصية- 3

اجلمعية امل�رصية لدعم التطور الدميقراطي- 4

اجلمعية امل�رصية للم�ساركة والتنمية امل�ستدامة - 5

اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية- 6

جمعية اأن�سار العدالة حلقوق الإن�سان- 7

جمعية بور فوؤاد لرعاية الأ�رصة والطفولة- 8

جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء- 9

دار اخلدمات النقابية والعمالية- 10

ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان - 11

موؤ�س�سة التنمية البديلة- 12

موؤ�س�سة احلياة الأف�سل - 13

املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان- 14

املوؤ�س�سة العربية للنهو�س باأو�ساع الطفولة- 15

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة - 16

موؤ�س�سة املراأة والذاكرة- 17

موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري- 18

موؤ�س�سه اأولد الأر�س حلقوق الإن�سان- 19

وثيقة
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املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية- 20

املجموعة املتحدة - 21

جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان- 22

املجموعة الن�سائية حلقوق الإن�سان - 23

مركز اإ�رصاقة حلقوق املراأة- 24

مركز الأر�س حلقوق الإن�سان- 25

مركز اجلنوب حلقوق الإن�سان- 26

املركز العربي حلقوق الإن�سان - 27

مركز القاهرة للتنمية - 28

املركز امل�رصي للتنمية وحقوق الإن�سان- 29

املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية- 30

مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف- 31

مركز حرية للدرا�سات ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان ببور�سعيد- 32

مركز ه�سام مبارك للقانون- 33

مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية )اأكت(- 34

م�رصيون �سد التمييز الديني- 35

املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي- 36

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان- 37

38-       “نظرة” للدرا�سات الن�سوية

�ضكوى مقدمة اإىل االآليات الدولية واالإقليمية حلماية حقوق االإن�ضان ب�ضاأن اأو�ضاع حرية التنظيم فى م�ضر
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وثيقةوثيقة

وثائق

اأحداث ما�ضبريو..

 الدولة حت�ص على العنف الطائفي 

وتكر�ص ل�ضيا�ضة القتل خارج اإطار القانون

)بيان �ضحفي(

16 اأكتوبر 2011

تدين املنظمات املوقعة اأدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غري 

امل�سبوقني على يد قوات ال�رصطة الع�سكرية وقوات الأمن املركزي �سد 

متظاهرين �سلميني موؤيدين حلقوق املواطنني الأقباط يف منطقة ما�سبريو 

و�سط القاهرة يوم التا�سع من اأكتوبر اجلاري، والتي راح �سحيتها ما 

ل يقل عن 25 قتياًل و300 م�ساب، بع�سهم يف حالة حرجة، بالإ�سافة 

اإىل القب�س على عدد غري حمدد من املتظاهرين والأفراد والتحقيق معهم 

بت�سكيل هيئة حتقيق م�ستقلة  املنظمات  الع�سكري، وتطالب  الق�ساء  اأمام 

الق�سية  يف  التحقيق  الع�سكرية  النيابة  تتوىل  اأن  وترف�س  ا�ستثنائية،  ل 

باعتبارها جزءًا من املوؤ�س�سة الع�سكرية التي يتهمها م�سابون ومتظاهرون 

بالقتل، والتي ل ميكن اعتبارها طرًفا حمايًدا يف هذه الق�سية.
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وكانت املظاهرة التي جمعت م�ساركني يف م�سرية �سلمية بداأت ال�ساعة الرابعة ع�رًصا من 

منطقة دوران �سربا مع م�ساركني يف وقفة �سامتة اأمام مبنى التليفزيون تهدف اإىل التنديد بهدم 

كني�سة مارجرج�س بقرية املاريناب التابعة ملركز اإدفو، مبحافظة اأ�سوان؛ وبتواطوؤ من حمافظ 

اأ�سوان واأجهزة الأمن هناك، الكني�سة التي مور�ست فيها ال�سعائر طوال ثمانني عاما؛ بدعوى 

اأنها بدون ترخي�س، وهو املربر الذي باتت ت�ستخدمه -يف الآونة الأخرية- بع�س املجموعات 

املتع�سبة من امل�سلمني يف العتداء على الكنائ�س، وبدل من اأن تردعها ال�سلطات عن ارتكاب 

منهج  ا�ستعارة  متت  واملنفذين،  واملتورطني  املحر�سني  وعقاب  القانون  بتفعيل  جرائمها، 

اأن ي�رصب بالقانون عر�س احلائط،  واأدوات نظام الرئي�س املخلوع مبارك الذي احرتف 

وداأبت اأجهزته الأمنية على عقد جل�سات �سلح عرفية ت�سيع معها حقوق ال�سحايا، ويفلت بها 

املجرمون من العقاب. وهو ما جعل املتع�سبني يدركون اأنهم �سيظلون مباأمن من املحا�سبة اأمام 

اأجهزة الدولة وال�سلطات احلاكمة.

وطبًقا ملا مت توثيقه يف لقطات الفيديو و�سهادات �سهود العيان على )جرمية ما�سبريو(، فقد 

قامت ال�رصطة الع�سكرية والأمن املركزي بتفريق املتظاهرين عن طريق ا�ستخدام املدرعات 

اأفراد الأمن باحلجارة  يف ده�سهم واإطالق الأعرية النارية عليهم، وقام املتظاهرون بر�سق 

واإحراق مدرعة تابعة للجي�س، ثم قام اجلانبان بتبادل الرتا�سق باحلجارة.

اآخر عندما ان�سم ل�سفوف اجلي�س يف هجومه على املتظاهرين  واتخذت الأحداث منعطًفا 

ال�ساعة التا�سعة م�ساًء مواطنون بزي مدين، وتواردت ال�سهادات باأنهم من الأهايل امل�سلمني 

امل�سيل  الغاز  واإطالق  والفر  الكر  وا�ستمرت عمليات  العال وغمرة،  اأبو  بولق  منطقتي  من 

للدموع والأعرية النارية من اأفراد اجلي�س وال�رصطة حتى �ساعة متاأخرة من امل�ساء، كما األقت 

ال�رصطة الع�سكرية القب�س على عدد غري حمدد من الأ�سخا�س يف اليوم نف�سه، وقررت النيابة 

الع�سكرية حب�سهم خم�سة ع�رص يوًما على ذمة التحقيق.

تدين املنظمات كذلك اقتحام فرق ال�رصطة الع�سكرية مكاتب ف�سائية )احلرة( وف�سائية )25 

يناير( خالل تلك الأحداث وقطع البث املبا�رص عنهما، كما تدين املنظمات الدور التحري�سي 

الذي قام به الإعالم الر�سمي التابع للدولة. وت�سري دللت كثرية بوجود �سلة مبا�رصة بني هذه 

الأحداث وما تبعها من ا�ستباكات ذات �سبغة طائفية بني اأهايل املناطق املجاورة واملتظاهرين 

حيث  املتظاهرين،  �سد  الر�سمي  الإعالم  من  ال�سافر  والتحري�س  الأقباط،  حلقوق  املوؤيدين 

اأحداث ما�ضبريو: الدولة حت�ص على العنف الطائفي وتكر�ص ل�ضيا�ضة القتل خارج اإطار القانون
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الأقباط  املتظاهرين  اإطالق  عن  اأخباًرا  واأذاع  املهنية،  عن  للدولة  الر�سمي  التلفزيون  تخلى 

الع�رصات،  واإ�سابة  جنود  ثالثة  قتل  يف  ت�سببت  امل�سلحة،  القوات  جنود  على  نارية  اأعرية 

امل�سئولية  انعدام  بلغ  الذين مت جتاهلهم متاما، كما  املتظاهرين  ال�سحايا من  اإىل  دون الإ�سارة 

نداًء حتري�سيًا موجهًا  التليفزيون  اأذاع  اأن  الر�سمي حد  الإعالمي  القائمني على اجلهاز  لدى 

للمواطنني امل�رصيني للنزول اإىل ال�سارع وحماية اجلي�س من “اعتداءات املتظاهرين الأقباط”.

واحلكومة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  بني  م�سرتًكا  اجتماًعا  الثنني  �سباح  �سهد  وقد 

النتقالية؛ للتباحث حول هذه الأحداث، و نتج عنه اإعالن املجل�س الع�سكري عن تكليف جمل�س 

الوزراء بت�سكيل جلنة للتحقيق يف اأحداث ما�سبريو. ومن اجلدير بالذكر اأنه على مدار ال�سهور 

ال�سابقة، ف�سل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة احلاكم واحلكومة النتقالية يف الو�سول لنتائج يف 

�سل�سلة من التحقيقات اأعلنا اأنهما يجريانها مثل: ك�سوف العذرية للمواطنات امل�رصيات املقبو�س 

عليهن من ميدان التحرير؛ ف�س اعت�سام ميدان التحرير 9 اأبريل 2011 ومقتل مواطنني اأثناء 

ذلك؛ مروًرا مبقتل املواطن رامي فخري يف كمني للجي�س على طريق القاهرة-الإ�سماعيلية؛ 

حممد  املواطن  ومقتل   2011 يوليو   23 م�ساء  العبا�سية  يف  النور  م�سجد  اأحداث  اإىل  و�سول 

حم�سن.

واإذ ُتبدي املنظمات املوقعة ت�سككها يف اآليات التحقيق التي اأعلن عنها املجل�س منذ اأن توىل 

احلكم، فاإنها تعلن عن بالغ ا�ستيائها من افتقار خطاب رئي�س جمل�س الوزراء و املوؤمتر ال�سحفي 

الذي عقده املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة للحد الأدنى من امل�سئولية الواجب توافرها اإزاء هذه 

اجلرمية الب�سعة. حيث حر�س كٌل من املجل�س واحلكومة على تو�سيف اأحداث القتل باعتبارها 

هويتها،  يحددا  مل  خارجية”  و”عنا�رص  وامل�سيحيني  امل�سلمني  من  جمموعتني  بني  ا�ستباكات 

التقارير  وت�سري  العيان،  �سهود  ي�سري  التي  امل�سلحة  القوات  وجنود  �سباط  تورط  وجتاهال 

وكامريات التلفزيون اإىل م�سئوليتهم املبا�رصة عن مقتل املتظاهرين، وبدًل من اأن يفتح املجل�س 

الع�سكري حتقيًقا ب�ساأن تغطية الإعالم الر�سمي لالأحداث فاإنه اأ�ساد بحياديته، وجتاهل م�سئوليته 

ال�ستباكات  على  مبا�رًصا  ا  حتري�سً �سكل  مما  اجلي�س،  حلماية  للنزول  املواطنني  دعوة  يف 

الطائفية، وهو ما يوؤكد عدم توافر الإرادة ال�سيا�سية لدى املجل�س الع�سكري واحلكومة لإحداث 

قطيعة مع �سيا�سات نظام مبارك الأمنية التي فاقمت من امل�سكلة الطائفية، وجعلت من الأقليات 

الدينية وممتلكاتها ودور عبادتها اأهداًفا م�ستباحة ل�سنوف �ستى من العتداءات دون حما�سبة.

وثيقة
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اأن�ساأها جمل�س  التي  البيان جلنة تق�سي احلقائق  املوقعة على هذا  املنظمات  -لهذا، ترف�س 

الوزراء، وتطالب بالتايل:

املدين ب�سالحيات وا�سعة، 	• املجتمع  ت�سكيل جلنة م�ستقلة من عنا�رص ق�سائية، و من 

ت�سمل ا�ستجواب اأفراد من القوات امل�سلحة، للنظر يف اأعمال القتل خارج نطاق القانون 

املدين  الزي  ب�ساأن جمموعات ترتدي  اأكتوبر 2011  مبا�سبريو، وك�سف احلقيقة  ليلة 9 

ال�سيا�سية  الأجواء  توترت  كلما  يتكرر  بات  الذي  امل�سهد  وهو  ال�ستباكات،  يف  ا�سرتكت 

بني جتمعات الحتجاج ال�سلمية، وبني القائمني على اإدارة البالد. ينبغي اأي�سا اأن ي�سمل 

التحقيق مالب�سات الدعاوى التحري�سية يف الإعالم الر�سمي �سد الأقباط، على اأن تعلن 

اجلناة  حمددة  �سحفي،  موؤمتر  يف  اأ�سابيع  ثالثة  اأق�ساها  مدة  يف  حتقيقاتها  نتائج  اللجنة 

والإجراءات القانونية واجبة التفعيل يف هذا ال�سياق؛ حتى يحال جميع من يثبت تورطهم 

فيها، مبن فيهم �سباط واأفراد اجلي�س وال�رصطة اإىل الق�ساء.

والقانونية 	• الد�ستورية  م�سئولياتهما  واحلكومة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  حتمل 

توفري  ويف  واجلماعات،  املواطنني  جميع  قبل  من  للقانون  الواجب  الحرتام  تاأمني  يف 

مقت�سيات الأمن الإن�ساين جلميع املواطنني ب�سفة عامة، والتخلي عن ازدواجية املعايري، 

والتطبيق ال�سارم للقانون حيال مرتكبي جرائم العنف الطائفي والعتداءات على دور 

العبادة. 

ت�ستدعي م�ساهد التا�سع من اأكتوبر اأحداثا ل تزال ماثلة يف اأذهان امل�رصيني، اإل اأن 

مدى العنف واخللفية الطائفية التي و�سل معها التحري�س الإعالمي يف هذه املرة اإىل درجة 

غري م�سبوقة، ينذر بتفاقم اأزمة العنف الطائفي التي اأو�سحت تقارير وتو�سيات للمجل�س 

وقامت  التحقيقات  من  العديد  اأجرت  اأخرى،  م�ستقلة  وجلهات  الإن�سان  حلقوق  القومي 

التي جتاهلتها  التو�سيات  العديد من  الطائفي وقّدمت  العنف  احلقائق يف حوادث  بتق�سي 

اإننا  الدولة.  من  يبداأ  واحلّل  العالج  اإىل  الأول  ال�سبيل  اأن  واحلالية،  ال�سابقة  ال�سلطتان 

نوؤكد اأنه ما زال باإمكان الدولة نزع فتيل العنف الطائفي، والنجاة بالبالد من النزلق 

ال�سيا�سية الالزمة،  اأهلية تلوح نذرها يف الأفق؛ ب�رصط توافر الإرادة  اإىل ماأ�ساة حرب 

وتبني �سيا�سات تعلي من وحترتم �سيادة القانون العادي غري ال�ستثنائي، ول متيز بني 

املواطنني، وتر�ّسخ قيم املواطنة واأ�س�س العدالة وامل�ساواة.

اأحداث ما�ضبريو: الدولة حت�ص على العنف الطائفي وتكر�ص ل�ضيا�ضة القتل خارج اإطار القانون
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املنظمات املوقعة:

 1- املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية.

 2- مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

 3- اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية.

 4-  ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان.

 5-  موؤ�س�سة املراأة اجلديدة.

 6-  املوؤ�س�سة امل�رصية للنهو�س باأو�ساع الطفولة.

 7-  موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري.

 8-  املركز امل�رصي للحقوق القت�سادية والجتماعية.

 9-  مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف والتعذيب.

 10- مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف.

 11- مركز حابي للحقوق البيئية.

 12-  مركز ه�سام مبارك للقانون.

 13-  م�رصيون �سد التمييز الديني.

 14- املعهد امل�رصي الدميقراطي.

 15-  نظرة للدرا�سات الن�سوية.

 16-  املجموعة املتحدة حمامون و م�ست�سارون قانونيون.

 17-  املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.

 18- جمعية حقوق الإن�سان و م�ساعدة ال�سجناء.

 19- مركز الأر�س حلقوق الإن�سان.

 20-  منظمة الت�سامن القبطي.

21-  موؤ�س�سة الهاليل للحريات.

وثيقة
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وثيقة

وثائق

ن�ص حكم الق�ضاء االإداري 

بتمكني امل�ضريني املقيمني فى اخلارج 

من الت�ضويت فى االنتخابات

با�صم ال�صعب 

حمكمة الق�صاء الإداري 

الدائرة الأوىل 

برئا�سة امل�ست�سار/ عبد ال�سالم عبد املجيد النجار نائب رئي�س جمل�س الدولة 

وع�سوية امل�ست�سار/ �سامي رم�سان دروي�س نائب رئي�س جمل�س الدولة 

وامل�ست�سار / هالل �سابر العطار نائب رئي�س جمل�س الدولة 

اأ�صباب احلكم ال�صادر بجل�صة 25 / 10 / 2011 

يف الدعوى رقم 56257 / 65 ق 

املقامة من:

اأهداف م�سطفى اإ�سماعيل �سويف 

واخل�صوم املتدخلون :

1 – ح�سام اإبراهيم �سعد الدين عبد الله 

2- مديحه حممد اأحمد ال�ساوي 

3- عاطف ال�سحات �سعيد حنا 
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�صد :

1- امل�ست�سار/ رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات 

2- ال�سيد/ رئي�س املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة 

3- ال�سيد/ رئي�س جمل�س الوزراء 

4- ال�سيد/ وزير الداخلية  

ب�سفاتهم   

والدعوى رقم 2662 / 66 ق 

املقامة من:

ال�سيد / ع�سام عبداملنعم عبدال�سمد ) رئي�س احتاد امل�رصيني يف اأوربا( 

�صد : 

1- ال�سيد/ رئي�س املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة 

2- ال�سيد/ رئي�س جمل�س الوزراء 

3- ال�سيد/ وزير اخلارجية 

4- ال�سيد/ وزير الداخلية 

5- امل�ست�سار/ رئي�س اللجنة العليا لالنتخابات 

ب�سفاتهم 

الوقائع 

دعواه–  يف  –كاًل  اخل�سومة  عقدا  املدعيني  اأن  الأوراق   جميع  من  يبني  تخل�س،ح�سبما 

مبوجب �سحيفة اأودعت يف 26 / 9 / 2011، 27 / 10 / 2011 على الرتتيب يطلبان فيها 

اإن�ساء  بالمتناع عن  ال�سلبى  القرار  تنفيذ  �سكاًل وب�سفة م�ستعجلة بوقف  الدعوى  بقبول  احلكم 

مقار انتخابية يف ال�سفارات والقن�سليات امل�رصية باخلارج لتمكني املواطنني املقيمني باخلارج 

من الإدلء باأ�سواتهم.

مع ما يرتتب على ذلك من اآثار واإلزام املطعون �سدهم بامل�رصوفات ومقابل اأتعاب املحاماة 

كل  وتقدم  باخلارج،  مقيمان  م�رصيان  مواطنان  اأنهما  لدعوييهما–  –�رصحًا  املدعيان  وذكر 

منهما اإىل اجلهة الإدارية املدعى عليها طالبًا متكينهما وامل�رصيني املقيمني باخلارج من الإدلء 

باأ�سواتهم يف النتخابات التي جتريها الدولة امل�رصية وذلك يف مقار ال�سفارات و القن�سليات 

امل�رصية، اإل اأن اأيًا منهم مل تبلغه ردًا على طلبه مما ي�سكل يف حقه قرارًا اإداريًا �سلبيًا بالمتناع 

ن�ص حكم الق�ضاء االإداري بتمكني م�ضريني اخلارج من الت�ضويت فى االنتخابات



243

العدد 59/58رواق عربي

عن اإتخاذ اإجراء اأوجبه القانون ،وينعى املدعيان على هذا القرار خمالفته الإعالن الد�ستوري 

والقوانني وكذا خمالفته املواثيق الدولية ملا ي�سكله من اعتداء على حق د�ستوري مكفول لكل 

م�رصي �سواء يقيم يف اأر�س الوطن اأم دعته الظروف اإىل الإقامة خارج البالد وعلى نحو 

يحرمهم من امل�ساركة الفعالة يف اإدارة �سئون وطنهم.

وخل�س كل من املدعيني يف ختام �سحيفة دعواه اإىل ذات الطلبات ال�سالف بيانها.

وحيث اإن الدعويني نظرتا بجل�سة 18 / 10 / 2011 وفيها قدم وكيل املدعية اأربع حوافظ 

�سبيل  على  مقدم  ق�سائي  وحكم  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرارات  من  �سور  على  طويت 

ال�ستئنا�س، م�ستخرجات من الإنرتنت ملواقع �سحيفة م�رصية – وقد طالعتها جميعًا – وقدم 

حمامي احلكومة مذكرة دفاع خل�س فيها اإىل الدفع بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار الإداري 

على �سند من جهة الإدارة لي�ست ملزمة باتخاذ القرار باإن�ساء مقار انتخابية باخلارج ،واحتياطيا 

طلب احلكم برف�س الدعوى على �سند من اأنه وبافرتا�س وجود القرار باإن�ساء مقار انتخابية 

القرار  اأنه وباإفرتا�س وجود  الدعوى على �سند من  باخلارج واإحتياطيًا طلب احلكم برف�س 

املطعون فيه – جدًل – فاإنه قائم عى �سند �سحيح من الواقع والقانون. 

وبجل�سة 22 / 10 / 2011 قدم وكيل املدعية اأربع حوافظ ،طويت اأولها على �سور من 

برقية مر�سلة من املدعية اإىل وزير الداخلية تطلب فيها اإن�ساء مقار انتخابية بال�سفارات امل�رصية، 

لالنتخابات، وطويت  العليا  اللجنة  اإىل  اأر�سل  الطلب  باأن  بالرد عليها  الداخلية  كتاب وزارة 

للمطالبة  بفرن�سا  مقيمني  م�رصيني  اإىل  من�سوبة  وتوقيعات  اأ�سماء  تت�سمن  ك�سوف  على  الثانية 

بحقهم يف الت�سويت يف ال�ستفتاءات والنتخابات التي ت�سهدها م�رص، وطويت الأخريان على 

�سور لقرارات اللجنة العليا لالنتخابات ،كما قدم مذكرة دفاع ت�سمنت على ما ورد بدفاع 

احلكومة وخل�ست اإىل ذات الطلبات املبداة يف �سحيفة الدعوى.

اإىل املدعية يف طلباتها  التدخل �سحفا معلنة بتدخلهم خ�سومًا من�سمني  وقدم وكيل طالبي 

على �سند من اأنهم م�رصيون مقيمون باخلارج )لندن، الوليات املتحدة الأمريكية( ولهم حق 

الت�سويت يف النتخابات وال�ستفتاءات التي جتريها الدولة امل�رصية، ويلزم متكينهم من هذا 

احلق من مقار ال�سفارات امل�رصية، وقدم حافظتي م�ستندات طويتا على البيان الر�سمي الذي 

يفيد باإقامة كل منهم يف دولة اأجنبية. وقدم وكيل املدعي يف الدعوى الأخرى حافظة طويت 

على �سورة الطلب املقدم منه اإىل رئي�س املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة لإن�ساء �سناديق اقرتاع 

مبقار البعثات الدبلوما�سية امل�رصية.

وثيقة
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وبذات اجلل�سة قررت املحكمة �سم الدعوى رقم 66/2662 ق اإىل الدعوى 56/56257 

ق لالرتباط، ولي�سدرفيها حكم واحد ،وبجل�سة اليوم 2011/10/25حجز الدعويان لي�سدر 

النطق  لدى  اأ�سبابه  على  امل�ستملة  م�سودته  واأودعت  �سدر  حيث  اجلل�سة  اآخر  يف  احلكم  فيهما 

باحلكم وحيث اإنه عن الدفع املبدى من احلكومة بعدم قبول الدعويني لإنتفاء القرار الإداري 

ال�سلبي فهو دفع �سقيم مفتقد لل�سند ال�سحيح، ذلك اأن القرار الطعني قائم وظاهر لكل ذي ب�سرية 

على نحو ما �سريد بيانه يف حيثيات احلكم ومن ثم تف�سى برف�س هذا الدفع.

املحكمة  فاإن  قانونًا  املقررة  الأخرى  ال�سكلية  اأو�ساعهما  ا�ستوفتا  قد  الدعويني  اإن  وحيث 

تق�سي بقبولها �سكاًل.

وحيث اإنه عن طلب وقف تنفيذ القرار املطعون فيه، فاإن املقرر وفقًا حلكم املادة 49 من 

قانون جمل�س الدولة رقم 47 / 1972 اإنه يلزم للق�ساء بوقف التنفيذ توافر ركنني متالزمني، 

يت�سل اأولهما بحالة امل�رصوعية وهو ركن اجلدية باأن يكون الطعن قائمًا –بح�سب الظاهر من 

الأوراق– على اأ�سباب جدية، يرجح معها اإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء والركن الآخر 

يتعلق بحالة ال�ستعجال باأن يرتتب على ا�ستمرار تنفيذ القرار نتائج واآثار يتعذر تداركها.

وحيث اإنه عن مدى توافر ركن اجلدية، وملا كانت الد�ساتري امل�رصية منذ فجر عهدها يف 

اأوائل الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رص، ومرورًا بد�ساتري العهد امللكي ثم العهد اجلمهوري 

من  انتخاب  يف  حقه  امل�رصي  ال�سعب  على  تنكر  مل  احلايل  الد�ستوري  الإعالن  اإىل  و�سوًل 

ميثلونه.

وحيث اإن الإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 30 مار�س 2011 يقرر اأن جمهورية م�رص 

لل�سعب،  ال�سيادة  اأ�سا�س املواطنة )مادة 1( واأن  العربية دولة نظامها دميقراطي، يقوم على 

الوحدة  وي�سون  ويحميها  ال�سيادة  هذه  ميار�س  ال�سعب  واأن  ال�سلطات  م�سدر  وحده   وهو 

�سواء وهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات  القانون  لدى  املواطنني  )مادة 3( واأن  الوطنية 

العامة، ول متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة ) مادة 

7(، وناط بالقانون حتديد اأحكام النتخاب وال�ستفتاء، وقرر اأن تتوىل جلنة عليا ذات ت�سكيل 

بجداول  القيد  من  بدءًا  بجميع مراحله،  وال�ستفتاء  النتخابات  الإ�رصاف على  كامل  ق�سائي 

الناخبني وحتى اإعالن النتيجة وعلى النحو الذي ينظمه القانون ) مادة 39 (.

كذلك فقد اأوجب قانون تنظيم مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية ال�سادر بالقانون رقم 73 / 1965 

– وتعديالته – على كل م�رصي وم�رصية بلغ من العمر ثماين ع�رصة �سنة اأن يبا�رص بنف�سه اإبداء 
الراأي يف ا�ستفتاء ين�س عليه الد�ستور، وانتخاب كل من رئي�س اجلمهورية واأع�ساء جمل�س 

ن�ص حكم الق�ضاء االإداري بتمكني م�ضريني اخلارج من الت�ضويت فى االنتخابات
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ال�سعب واأع�ساء جمل�س ال�سورى واأع�ساء املجال�س ال�سعبية املحلية، واأعفى من هذا الواجب 

نظرًا لطبيعة وظائفهم �سباط واأفراد القوات امل�سلحة، واأفراد هيئة ال�رصطة طوال مدة خدمتهم 

باملحكوم  ال�سيا�سية  احلقوق  مبا�رصة  من  احلرمان  حالت  الثانية  مادته  يف  وحدد   )1 )مادة 

عليهم بعقوبات احلب�س يف بع�س اجلرائم، ومن �سبق ف�سله من الوظيفة العامة لأ�سباب خملة 

بال�رصف، ويف املادة الثالثة حدد القانون املوقوفني عن مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية وهم املحجور 

عليهم  وامل�سابون باأمرا�س عقلية وامل�سهر اإفال�سهم، عما كذلك فقد ن�س القانون يف املادة 3 

القانون مبا  بهذا  لها  العليا لالنتخابات ف�ساًل عما هو مقرر  اللجنة  اأن تخت�س  مكرر )و(على 

ياأتي : 

اأوًل : ت�سكيل اللجان العامة لالنتخابات وجلان القرتاع والفرز.

ثانيًا : الإ�رصاف ىل اإعداد قاعدة بيانات الناخبني.

ثالثًا : اإعالن النتيجة العامة لالنتخاب وال�ستفتاء، وين�س يف املادة 3 مكرر ) ك ( على 

اأن “تلتزم اأجهزة الدولة مبعاونة اللجنة يف مبا�رصة اخت�سا�ساتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها مبا 

تطلبه من بيانات اأو معلومات “ وين�س يف املادة ) 4 ( على اأن “ يجب اأن يقيد يف قادة بيانات 

الناخبني كل من له حق مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية من الذكور والإناث، ومع ذلك ل يقيد من 

اإذا كانت م�ست خم�س �سنوات على الأقل على  اإل  اأكت�سب اجلن�سية امل�رصية بطريق التجن�س 

اكت�سابه اإياها ( وين�س يف املادة ) 5 ( على اأن” تن�ساأ قاعدة بيانات الناخبني تقيد فيها تلقائيًا من 

واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات م�سلحة الأحوال املدنية بوزارة الداخلية اأ�سماء 

من توفر فيهم �رصوط الناخب، ومل يلحق بهم اأي مانع من موانع مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية 

على مدار العام، وذلك يف املكان وبالكيفية التي تبينها الئحة التنفيذية “ ون�ست املادة ) 6 ( 

على اأن “تبني الالئحة اجلهات التي يعد لكل منها قاعدة بيانات خا�سة للناخبني...” وحددت 

املادة )11 ( املوطن النتخابي باأنه حمل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.

فيها  التي يجرى  الفرعية  اللجان  العليا لالنتخابات حتديد عدد  باللجنة   24 املادة  وناط يف 

ال�ستفتاء والنتخاب وتعيني مقارها، وكذا تعيني مقار اللجان العامة.. ون�س يف املادة ) 40( 

على اأن “يعاقب بغرامة ل جتاوز خم�سمائة جنيه من كان ا�سمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبني 

وتخلف بغري عذر عن الإدلء ب�سوته يف النتخاب اأو ال�ستفتاء”. 

 /111 رقم  بالقانون  وال�سادر  اخلارج  يف  امل�رصيني  ورعاية  الهجرة  قانون  اإن  وحيث 

الدائمة  الهجرة  “للم�رصيني- فرادي وجماعات- حق  اأنه  ( على   1 ( املادة  1983 ن�س يف 

الدائمة  الإقامة  مايقت�سي  الهجرة  هذه  من  الغر�س  اأكان  و�سواء  اخلارج،  اإىل  املوقوتة  اأو 

وثيقة
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بها، ويظلون  املعمول  القوانني  القانون وغريه من  املوقوتة يف اخلارج وفقًا لأحكام هذا  اأو 

حمتفظني بجن�سيتهم امل�رصية طبقًا لأحكام القانون اخلا�س باجلن�سية امل�رصية، ول يرتتب على 

هجرتهم الدائمة اأو املوقوته الإخالل بحقوقهم الد�ستورية اأو القانونية التي يتمتعون بها بو�سفهم 

م�رصيني طاملا ظلو حمتفظني بجن�سيتهم امل�رصية “. 

وحيث اإن قانون ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي ال�سادر بالقانون رقم 45 / 1982 ين�س 

يف املادة ) 95 ( على اأن “يخ�س�س يف كل قن�سلية �سجل لقيد اأ�سماء امل�رصيني املقيمني يف دائرة 

اخت�سا�ساتها..”.

وحيث اإن الإعالن الد�ستوري احلايل وال�سادر يعد جناح ثورة ال�سعب امل�رصي تت�سمن 

اإر�ساء نظام احلكم على اأ�سا�س دميقراطي ال�سيادة فيه لل�سعب وحده، واأن ال�سعب هو م�سدر 

ال�سلطات واأن حق النتخاب هو من اأهم الو�سائل والآليات التي يتطلبها النظام الدميقراطي، 

اأ�سوة  د�ستوري  كحق  النتخاب  يف  املواطن  حق  على  �رصاحة  ين�س  مل  الإعالن  كان  واإذا 

فيه  اأمر ل مراء  اأن ثبوت هذا احلق هو  اإل  املادة 62 من د�ستور عام 1971،  مبا ورد يف 

ولي�س حمل جدل بح�سبانه قد �سار حقًا م�سلمًا به، يوجبه ويفر�سه تبني الإعالن الد�ستوري 

من  فرع  اأنه  على  ف�ساًل  ال�سعب،  �سيادة  مببداأ  والتزامه  احلكم،  لنظام  كاأ�سا�س  للدميقراطية 

حرية التعبري ب�ستى �سورها.

اأن  الإن�سان  العاملي حلقوق  الإعالن  فقرر  الدولية على هذا احلق،  املواثيق  كذلك ن�ست 

يف  عنها  التعبري  يجب  الإرادة  هذه  واأن  العامة،  ال�سلطات  �سلطان  اأ�سا�س  هى  ال�سعب  اإرادة 

انتخابات نزيهة تقد دوريًا يف ا�ستفتاء عام وبت�سويت �رصي ) مادة 21 / 3 (.

كذلك ت�سمن العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ) حق ال�سخ�س يف امل�ساركة يف ت�سيري 

ال�سئون العامة، وحقه يف اأن ي�سوت، ويف اأن ينتخب ( ) مادة 25 (، ومن املعلوم اأن الدولة 

امل�رصية قد �سادقت على هذه املواثيق الدولية و�سارت جزءًا من �رصيعتها.

وحيث اإن املقرر اأن للمواطنني احلق يف الهجرة اإىل اخلارج �سواء كانت هجرة دائمة اأو 

موقوتة، وذلك كفرع عن احلريات ال�سخ�سية املكفولة لهم د�ستوريًا، اإذ اأن للمواطن اأن يختار 

–باإرادة حرة– املقام من وطنه اأو الرتحال اإىل دول اأخرى فينطلق اإىل اآفاق جديدة ي�سعى يف 
مناكبها فيبا�رص عماًل اأو ينهل من العلوم واملعارف فيت�سل ب�سعوب اأخرى ي�سيف اإليها ويكت�سب 

منها يف اإطار الوحدة الإن�سانية اجلامعة بني الأمم وال�سعوب، وقد حر�س الإعالن الد�ستوري 

على ا�ستمرار �سلة امل�رصيني باخلارج بوطنهم. فحظر منع اأي مواطن من العودة اإىل وطنه 

وقتما ي�ساء، كذلك حظر قانون الهجرة –امل�سار اإليه– الإخالل باحلقوق الد�ستورية التي يتمتع 

ن�ص حكم الق�ضاء االإداري بتمكني م�ضريني اخلارج من الت�ضويت فى االنتخابات
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بها امل�رصيون املهاجرون باأي حال طاملا ظلوا حمتفظني بجن�سيتهم امل�رصية.

وحيث اإن الإعالن الد�ستوري اعتنق مبداأ امل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق والواجبات 

العامة، فحظر التمييز بينهم ب�سب اجلن�س اأو الأ�سل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة، فهذا اأ�سا�س 

ومعيار اإقامة العدل بني بني الوطن، وباإهداره يختل امليزان وتنتهك احلقوق.

كذلك فاإن حظر التمييز ل يقت�رص على احلالت امل�سار اإليها، واإمنا ميتد لي�سمل جميع �سور 

باحلقوق  التمتع  يف  خارجه  اأو  الوطن  داخل  الإقامة  من  اأ�سا�س  على  التمييز  التمييز،ومنها 

العامة.

اأ�سا�س املواطنة يوجب التزامًا عاما باحلفاظ على روح  كذلك فاإن قيام نظام الدولة على 

الوحدة بني اجلماة الوطنية على اختالف م�ساربها وعنا�رصها ومكوناتها من خمتلفي الديانة اأو 

الإقامة اأو الأعراق اأو املعتقدات ال�سيا�سية اإىل غري ذلك، ويتعني من ثم اأن يتمتع اجلميع بذات 

احلقوق العامة.

وحيث اإن امل�رصع يف قانون تنظيم مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية وامل�سار اإليه اأوجب على كل 

م�رصي وم�رصية بلغ ثماين ع�رص �سنة، ومل يكن من املحرومني من مبا�رصة حقوقهم ال�سيا�سية 

ال�ستفتاءات، وحق  الراأي يف  اإبداء  بنف�سه حق  يبا�رص  اأن   – مبا�رصتها  املوقوفني عن  اأو من 

انتخاب رئي�س اجلمهورية واأع�ساء جمل�س ال�سعب واأع�ساء جمل�س ال�سورى واأع�ساء املجل�س 

البالد واملقيمني خارجها،  يقيم داخل  امل�رصع يف ذلك بني من  يفرق  املحلية، ومل  و  ال�سعبية 

فكالهما يتمتع بنف�س احلقوق العامة ويوؤدي ذات الواجبات.

قانون  ويف  الد�ستوري  الإعالن  لأحكام  طبقًا  تتمتع  لالنتخابات  العليا  اللجنة  اإن  وحيث 

مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية بالخت�سا�س وال�سلطة الالزمتني لتمكني كل مواطن م�رصي ا�ستوفى 

�رصوط مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية من اأن يبا�رص حقه يف ال�ستفتاءات والنتخابات التي جتريها 

الدولة امل�رصية. وهذا اللتزام الواقع على كاهل اللجنة العليا باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة 

بتمكني املواطنني املقيمني يف اخلارج ويف الدول التى يقيمون  فيها هو التزام د�ستوري وقانوين 

يتوجب عليها اأن تن�سط ملبا�رصته والقيام به على وجهه ال�سحيح، �سيما واأن هوؤلء املواطنني 

يحملون بطاقات الرقم القومى نحو ما قرره حمامي احلكومة مبح�رص اجلل�سة ووجود مقار 

دبلوما�سية م�رصية يف خمتلف دول العامل، ول مياري اأحد –ول ت�ستطيع اجلهة الإدارية– يف 

اأن امل�رصيني املقيمني باخلارج ممن تتوافر فيهم �رصوط النتخابات هم من هيئة الناخبني الذين 

توجه اإليهم الأحكام املتعلقة بالإدلء بالأ�سوات، وكذا الأحكام التي توقع عقوبات على من ل 

وثيقة
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يديل ب�سوته يف النتخابات.

كذلك فاإن املقرر اأن تي�سري الو�سائل التي متكن من مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية لهي من ن�سيج 

هذه احلقوق وحلمتها و�سنولها.

اأن اجلهة الإدارية  التغول على طلب الإلغاء  البني من ظاهر الأوراق،دون  اإن  وحيث 

من  اخلارج  يف  امل�رصيني  لتمكني  والقانونية  الد�ستورية  اإلتزاماتها  تنفيذ  عن  ممتنعة  تزال  ل 

ببطاقة  املثبتة  النتخابية  لدوائرهم  وفقًا  باأ�سواتهم  بالإدلء  امل�رصية  النتخابات  يف  امل�ساركة 

الرقم القومي، وذلك يف مقار البعثات الدبلوما�سية امل�رصية يف الدول املقيمني فيها، الأمر الذي 

ي�سكل يف حقها قرارًا اإداريًا �سلبيًا خمالفًا للقانون، ومرجح الإلغاء عند نظر ال�سق املو�سوعي 

من الدعوى، الأمر الذي يتوافر معه ركن اجلدية يف طلب وقف تنفيذه. 

وحيث اإنه عن ركن الإ�ستعجال فهو يتوافر بدوره ملا تواتر عليه ق�ساء هذه املحكمة من اأن 

امل�سا�س باحلق الد�ستوري يتوافر للنزاع عليه حالة ال�ستعجال دومًا ملا لهذه احلقوق من قد�سية 

وخطورة يف اآن معًا. 

فيه على ركنيه  القرار املطعون  تنفيذ  ا�ستوى طلب وقف  تقدم واإذا  ملا كان ما  اإنه  وحيث 

“اجلدية وال�ستعجال” فقد وجب الق�ساء به، واإلزام اجلهة الإدارية، تبعًا لذلك مب�رصوفات 
هذا الطلب.

وحيث اإنه عن طلب تنفيذ احلكم مبوجب م�سودته وبغري اإعالمه، 

واإذ توافرت �رصوطه فاإن املحكمة تاأمر به.

 

فلهذه االأ�ضباب 

حكمت املحكمة  بقبول الدعويني �سكاًل، وبوقف تنفيذ القرار ال�سلبي بامتناع اجلهة الإدارية 

املقيمني يف  املواطنني  لتمكني  امل�رصية  الدبلوما�سية  البعثات  مقار  فى  انتخابية  مقار  اإن�ساء  عن 

اخلارج من الت�سويت يف ال�ستفتاءات والنتخابات التي جتريها الدولة امل�رصية، مع ما يرتتب 

احلكم  بتنفيذ  واأمرت  الطلب،  هذا  الإدارية م�رصوفات  اجلهة  واألزمت  اآثار،  ذلك من  على 

بالراأي  تقرير  لإعداد  الدولة  مفو�سى  هيئة  اإىل  الدعويني  وباإحالة  اإعالن،  وبغري  مب�سودته 

القانوين يف طلب الإلغاء.

ن�ص حكم الق�ضاء االإداري بتمكني م�ضريني اخلارج من الت�ضويت فى االنتخابات
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وثيقة

وثائق

وثيقة املنامة ..

طريق البحرين اإىل احلرية والدميقراطية  

)وثيقة م�ضرتكة بني اجلمعيات ال�ضيا�ضية املعار�ضة(

ب�صم الله الرحمن الرحيم 

من  ن�سخة  فهو  دميقراطية،  غري  دولة  باأي  �سبيه  البحريني  الواقع 

�سالح،  عبدالله  علي  واليمن  مبارك،  وم�رص  العابدين،  زين  تون�س 

واأي دولة تفتقد النظام الدميقراطي العادل. وقد متثل انعدام الدميقراطية 

ال�سعبية يف ت�سكيل احلكومة، وم�سادرة  البحرين يف غياب الإرادة  يف 

الإرادة ال�سعبية يف الت�رصيع مبجل�س معني، ووجود ق�ساء موجه و�سفت 

الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سة  بيالي  نايف  ال�سيدة  قبل  من  اأحكامه 

باأنها »ا�سطهاد �سيا�سي«، ومن قبل منظمة العفو الدولية باأنها »العدالة 

الزائفة«، و�سيطرة وتوظيف كامل لالأجهزة الأمنية ملعاقبة املعار�سني 

ال�سيا�سيني.

ا�ستمرار  عاما،  اأربعون  عليه  م�سى  الذي  الواقع،  هذا  اأفرز  وقد 

حقوق  وم�سادرة  الأمنية  الدولة  وتاأ�سل  والإداري،  املايل  الف�ساد 

جميع  الوطني  العمل  وميثاق  الد�ستور  كفلها  التي  الطبيعية  املواطن 
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القبلي  التمييز  اأ�سا�س  على  الدولة  و�سيدت  التمييز،  وتفاقم  ال�سلة،  ذات  الدولية  املواثيق 

والطائفي واملذهبي، ومت تهمي�س املواطن يف خمتلف املناطق، وجرى العمل على تكميم اأفواه 

املعار�سة ال�سيا�سية بجميع تالوينها الأيديولوجية وال�سيا�سية، ومنعت فئات من املواطنني من 

اللتحاق ببع�س الوزارات كوزارتي الدفاع والداخلية، يف تعبري جلي عن التمييز ال�سارخ. 

ونتيجة لغياب مبداأ النتخاب واملحا�سبة للحكومة، فقد ات�سم عمل احلكومة بالق�سور ال�سديد، 

ميزانيتها  اأكرث من 80% من  بن�سبة  تعتمد  البحرين  الدخل، وظلت  تنويع م�سادر  فف�سلت يف 

اإ�سكانية  اأزمة  فهناك  املواطن،  ملتطلبات  ال�ستجابة  يف  ف�سلت  كما  والغاز،  النفط  دخل  على 

مزمنة ت�سمل نحو 54 األف طلب اإ�سكاين، مبا ميثل قرابة 270 األف مواطن، اأي قرابة ن�سف 

املواطنني، وقد انتظر بع�سهم من ذوي الدخل املحدود منذ �سنة 1993 حتى 2011 للح�سول 

على اخلدمة الإ�سكانية. 

كما ف�سلت احلكومُة يف ا�ستكمال البنية التحتية، فهناك قرى ومدن بدون �سوارع �ساحلة، 

ويعاين املواطن من انقطاعات الكهرباء يف ف�سل ال�سيف، يف بلد اكت�سف فيه النفط �سنة .1932 

وقد تراجع امل�ستوى التعليمي �سنة بعد اأخرى، ففي الوقت الذي كان عدد الطلبة يف الف�سل 

الواحد يقارب 25 طالبا يف �سنة 1984 و�سل اإىل اأكرث من 35 طالبًا يف �سنة .2010 

وا�ستمر اعتماد البحرين على م�ست�سفى رئي�سي وحيد وهو جممع ال�سلمانية الطبي الذي اأن�سئ 

اإن�ساء م�ست�سفى اآخر ملدة ع�رصين �سنة من  بداية ال�ستيِنات، حيث اأخر الف�ساد املايل والإداري 

قرار اإن�سائه، وذلك لتجفيف امليزانية كلما ر�سدت واأجل بناء امل�ست�سفى، اإىل اأن �سار امل�ست�سفى 

الثاين يف البحرين حتت اإمرة اجلي�س ل وزارة ال�سحة. 

لقد �ساد الف�ساد املايل والإداري جميع جوانب العمل احلكومي، مما انعك�س �سلبًا على اخلدمة 

املمنوحة للمواطن، وخلق بيئة غري �ساحلة لال�ستثمار املحلي والأجنبي، مما اأدى اإىل �سياع 

املا�سية،  الثالثة  العقود  اإمارة دبي على مدى  البحرين ل�سالح  ا�ستثمارية كبرية على  فر�س 

ويف العقد الأخري ل�سالح اإمارة دبي ودولة قطر كاأبرز مناف�سني اإقليميني ل�ستقطاب ال�ستثمار 

الأجنبي. 

ويف ظل هذه احلكومة غري املنتخبة وامل�ستمرة حتت رئي�س وزراء واحد منذ ال�ستقالل، 

حتولت ملكية الأرا�سي وال�سواحل وال�سواطئ والبحار بن�سبة ت�سل اإىل 80% اإىل ملكيات خا�سة 

وثيقة املنامة: طريق البحرين اإىل احلرية والدميقراطية 
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لالأرا�سي  الدولة  فقدان  م�سكلة  ون�ساأت  املتنفذين،  وكبار  الكرمية  املالكة  العائلة  اأفراد  لكبار 

ل�ستخدامها يف امل�ساريع الإ�سكانية وم�ساريع البلدية وامل�ساريع التعليمية وال�سحية وال�سناعية 

وغريها من متطلبات الدولة، وغريها مما ك�سف عنه تقرير اأمالك الدولة العامة واخلا�سة. 

النفطي  دخلها  اإىل  نتيجة  الفرد  دخل  م�ستوى  يف  ا�سميًا  البحرين  تقدم  من  الرغم  وعلى 

واملقدر  املحدود  �سكانها  وعدد  يوميًا،  نفط  برميل  األف(  )مائتي   200٬000 قرابة  بت�سدير 

حاليًا بقرابة الن�سف مليون مواطن)529 األف مواطن(، اإل اأن �سوء توزيع الدخل اأدى اإىل 

�سيوع مظاهر فقر وا�سعة يف املجتمع البحريني، وزيادة غري طبيعية يف ال�سكان عرب التجني�س 

لأغرا�س �سيا�سية. 

ل�سيا�سات احلكومة،  ال�سامل  القت�سادي، والإرباك  والف�سل  املاأزوم،  الواقع  هذا  واأمام 

ال�سعبية  بامل�ساركة  التحرك واملطالبة  الزمان  البحرين وعلى مدى قرن من  فقد حاول �سعب 

الت�رصيعية  ال�سالحيات  كامل  منتخب  مبجل�س  وطالب  1923م،  �سنة  منذ  الدولة  اإدارة  يف 

�سنوات. حدث ذلك  �سعبية وا�سعة كل ع�رص  انتفا�سات  �سنة 1938م، وا�ستمر يف  والرقابية 

يف انتفا�سة 1954-1956، وانتفا�سة مار�س 1965، وانتفا�سة 1994-2000 كربى هذه 

النتفا�سات من اأجل امل�ساركة ال�سعبية يف احلكم، حتى جميء الربيع العربي وخروج اأكرث من 

ن�سف ال�سعب للمطالبة بالدميقراطية؛ انطالقا من وعيهم وحر�سهم على تطوير بلدهم، وتاأثرًا 

اإيجابيًا بالثورة التون�سية وامل�رصية. فهذه حركة فئات وا�سعة من ال�سعب البحريني، جاءت يف 

�سياق الربيع العربي الذي ينزع اإىل التغيري نحو الدميقراطية احلقيقية واحرتام حقوق الإن�سان 

بالن�سبة  الد�ستورية  امللكية  الدميقراطية حتت �سقف  اإىل  امل�ستدامة، والتحول  والتنمية الإن�سانية 

للبحرين، مع الحتفاظ للعائلة املالكة باحلكم دون ال�سلطة، م�ستلهمة ما تو�سلت له الإن�سانية 

من اأطر ومبادئ للدميقراطية والعدالة واحلرية. 

وهو  بالدميقراطية  يطالب  فريقني :فريق  بني  �رصاع  هو  البحرين  يف  الآن  يدور  ما  اإن 

والإثنية، وبني  واملجتمعية  وال�سيا�سية  الأيديولوجية  ال�سيا�سية مبكوناتها  املعار�سة  مكون من 

التغيري  لعملية  امللحة  تغيري رغم احلاجة  الو�سع على ماهو عليه دون  اإبقاء  يعمل على  فريق 

الالزمة لتطوير واقع البالد القت�سادي وال�سيا�سي والجتماعي. 
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املطالب الرئي�ضية ل�ضعب البحرين: 

تتلخ�س مطالب الغالبية العظمى للقوى امل�ساركة يف احلركة املطلبية التى بداأت يف 14 فرباير 

2011، يف التحول اإىل الدميقراطية مع احلفاظ على امللكية حتت �سعار “ال�سعب يريد اإ�سالح 

النظام”، وانطالقا من املبادئ ال�سبعة التي اأعلنها �سمو ويل العهد يف 13 مار�س 2011.

وتتمثل اأهم مطالبهم يف: 

النيابي  للمجل�س  ويكون  املعينة  احلكومة  بدل  ال�سعبية”  الإرادة  “متثل  منتخبة  1-حكومة 

�سالحية م�ساءلة اأع�سائها فرادى وجمعًا، ممثلني يف رئي�س احلكومة، ومنح الثقة و�سحبها من 

رئي�س الوزراء والوزراء حال ف�سلهم يف تنفيذ الربنامج احلكومي الذي يقره املجل�س النيابي 

عند ت�سكيل احلكومة. 

2- نظام انتخابي عادل يت�سمن دوائر انتخابية عادلة حتقق امل�ساواة بني املواطنني واملبداأ 

العاملي يف النتخابات “�سوت لكل مواطن” بدًل من نظام انتخابي يتكون من 40 دائرة مق�سمة 

على اأ�س�س طائفية، تف�سي اإىل اأغلبية �سيا�سية موالية لل�سلطة احلاكمة، تكون فيه هيئة الناخبني 

يف دائرة واحدة )كاأوىل ال�سمالية، اأو اأوىل الو�سطى، اأو تا�سعة ال�سمالية( تزيد على 16٬000  

اإىل  األف( ناخب لنتخاب ممثل واحد لها، مقابل �ست دوائر يف جمموعها ت�سل  )�ستة ع�رص 

األفًا( لنتخاب �ستة ممثلني عنها. واأن تن�ساأ هيئة وطنية م�ستقلة متوافق  16٬000 )�ستة ع�رص 

على تكوينها ب�سكل ي�سمن حيادها وتوازنها، تتوىل الإعداد والإ�رصاف على العملية النتخابية 

بعيدًا عن �سيطرة اأجهزة ال�سلطة التنفيذية. 

3-�سلطة ت�رصيعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل ال�سالحيات الت�رصيعية 

اأحدهما  العدد  يف  مت�ساويني  جمل�سني  من  ت�رصيعية  �سلطة  بدًل  وال�سيا�سية،  واملالية  والرقابية 

منتخب والآخر معني، ي�سرتك املعني مع املنتخب يف جميع ال�سالحيات الت�رصيعية واملالية، اإىل 

جانب ال�سالحيات ال�سيا�سية والرقابية يف برنامج احلكومة، وتقرير عدم اإمكان التعاون مع 

رئي�س جمل�س الوزراء، يف �سوء �سيطرة تامة من ال�سلطة التنفيذية على مفا�سل ال�سالحيات 

الت�رصيعية والرقابية واملالية وال�سيا�سية املمنوحة لكال املجل�سني. 

4-قيام �سلطة ق�سائية موثوقة، من خالل ا�ستقالل مايل واإداري وفني ومهني، ي�سمن 

ا�ستقالل جميع الإجراءات الق�سائية عن اأي من ال�سلطات، ووجود العنا�رص الق�سائية الأكفاء 
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واملحايدة اجلريئة امل�ستقلة التي تعني وفق اآليات ت�سمن و�سول اأف�سل العنا�رص ل�سغل املنا�سب 

الق�سائية ب�سورة �سفافة، يف ظل �سيطرة جمل�س م�ستقل للق�ساء، ونظم تفتي�س ق�سائي ت�سمن 

جودة خمرجات الق�ساء مبا يكون معه الأمني على حقوق وحريات املواطنني و�سياجًا �سد اأي 

اعتداء عليها، على الأخ�س اإذا كان التعدي من اأجهزة الدولة وم�سئوليها واملتنفذين، يكون 

و�سفت  ق�سائية،  اأجهزة  مكان  ليحل  الق�سائية،  الرت�سية  اإىل  للو�سول  املتقا�سني  ثقة  حمل 

املفو�سية  بيالي  نايف  كما و�سفتها  الزائفة”،  بـ“العدالة  اأحكامها  بع�س  الدولية  العدل  منظمة 

ال�سامية حلقوق الإن�سان باأنها ت�سكل “ا�سطهادًا �سيا�سيًا”. 

5-اأمن للجميع عرب ا�سرتاك جميع مكونات املجتمع البحريني يف ت�سكيل الأجهزة الأمنية 

والع�سكرية املختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، واإقرار �سيا�ستها الأمنية خلدمة الوطن، مدربة 

على احرتام حقوق الإن�سان وحرياته العامة، خمل�سة جلميع اأبناء الوطن، بدل اأجهزة اأمنية 

وع�سكرية ت�سكل درعًا لل�سلطة، و ذراعًا للحكومة يف معاقبة املعار�سة والبط�س بها كلما اأرادت 

ذلك، واإن اأدى ذلك اإىل اأزمات متكررة يف حقوق الإن�سان. 

حتظى  اأن  يجب  جديدة،  د�ستورية  �سيغة  اإيجاد  بال�رصورة  الإ�سالحات  هذه  وتقت�سي 

باملوافقة من الأغلبية ال�سعبية عرب جمعية تاأ�سي�سية، اأو عرب ا�ستفتاء �سعبي عام، كما تقدم بذلك 

ويل العهد يف 13 مار�س 2011 يف مبادئه ال�سبعة. 

ويجب معاجلة ثالث م�سائل بالتوازي مع الإ�سالح ال�سيا�سي امل�سار له اآنفًا، وهي: 

املجتمع  مكونات  جميع  بني  عليها  متفق  وطنية  جلنة  ت�سكل  بحيث  ال�سيا�سي،  1-التجني�س 

لدرا�سة حالت منح اجلن�سية يف الع�رصين �سنة املا�سية، فما كان منها �سمن النظام والقانون يتم 

اإقراره، وما كان منها �سمن ال�ستثناءات يتم الرتاجع عنه، وترتيب اأو�ساع اأ�سحابه، مع 

مراعاة الظروف الإن�سانية والأ�رصية لهم وفق مبادئ الإن�ساف والعدالة. 

امل�ساواة  ال�سائدة، وا�ستبدالها مببادئ  وال�سيا�سي  القبلي والطائفي  التمييز  �سيا�سة  2-اإيقاف 

والعدالة وتكافوؤ الفر�س على قاعدة املواطنة، والعمل على ت�سحيح الأو�ساع ال�ساذة الناجتة 

جممل  يف  املت�ساوية  والفر�س  النتقالية  العدالة  يحقق  وطني  برنامج  عرب  ال�سيا�سة،  تلك  من 

ن�ساط الدولة. 

3-التوافق على �سيا�سة اإعالمية وطنية جامعة تقوي اللحمة الوطنية، تكون نب�سًا للمجتمع 
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البحريني بكل تالوينه دون اإق�ساء اأو ا�ستئثار. 

االأ�ضاليب املعتمدة: 

كانت املعار�سة وما زالت تعتمد الأ�سلوب ال�سلمي يف املطالبة بالتحول اإىل الدميقراطية يف 

البحرين، وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة حماور منها: 

احلراك ال�صعبي: عرب امل�سريات والعت�سامات ال�سلمية ا�ستنادا اإىل احلق املقرر يف الإعالن 

الأمم  عن  ال�سادرة  الدولية  والعهود  واملواثيق  الدوليني  والعهدين  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

املتحدة وهيئاتها املختلفة، ال�سامنة حلرية التعبري والتجمع ال�سلميني. 

احلراك الإعالمي: داخل البحرين وخارجها عرب ما هو متوفر من و�سائل اإعالمية تقليدية 

وحديثة. 

ال�صيا�صي: ف�سلت جميع اجلهود لالنتقال اإىل الدميقراطية احلقيقية داخل البحرين  احلراك 

ف�سلت  وكذلك  للحل،  نوافذ  عن  بحثًا   2002 د�ستور  اأن�ساأها  التي  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  عرب 

احلوارات التي تدعو اإليها ال�سلطة حتى غري اجلادة منها بحثًا عن الفر�س التي تدعيها ال�سلطة، 

يف وقت ت�سعى املعار�سة اإىل العمل على اإبقاء اخلطوط مفتوحة مع الراغبني يف الإ�سالح من 

داخل ال�سلطة، ومع جميع التكوينات ال�سيا�سية القريبة منها، وال�سخ�سيات الوطنية ال�سيا�سية 

التحرك  البحرين عرب  اإىل احلراك خارج  اإ�سافة  املدين،  املجتمع  والقت�سادية، وموؤ�س�سات 

الإقليمي والدويل مع الدول واملنظمات الدولية. 

احلراك احلقوقي: ويتلخ�س يف ر�سد النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، والعمل على 

العاملي  كاملجل�س  املتحدة،  لالأمم  التابعة  املنظمات  مقدمتها  ويف  الدولية،  للمنظمات  اإي�سالها 

حلقوق الإن�سان، ومع الأمني العام لالأمم املتحدة، من اأجل اإيقافها والتخفيف من اآثارها ال�سلبية 

على املواطنني والوطن، وذلك بعد تقطع اأ�سباب بحثها يف الداخل ب�سورة جادة من�سفة وفقًا 

لالآليات التي تقررها اأحكام القانون الدويل حلقوق الإن�سان.

اإن الإ�رصار على ال�ستمرار بهذه الأ�ساليب ال�سلمية ال�سالفة الذكر، وعدم القبول با�ستمرار 

القمع وال�ستبداد هي و�سيلتنا من اأجل الو�سول اإىل مطالبنا العادلة. 
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البحرين امل�ضتقبلية: 

الدميقراطية  اإىل  بالتحول  ال�سعبية  املطالب  البحرين دولة عربية م�سلمة، ويف حال حتقق 

احلقيقية، فاإن املعار�سة تعمل على: 

و�ستعمل  الد�ستورية،  امللكية  ظل  يف  متقدمة  دميقراطية  دولة  البحرين  تكون  1-اأن 

املعار�سة على تر�سيخ الدميقراطية، وحرية قيام الأحزاب ال�سيا�سية، وت�سييد ودعم خمتلف 

موؤ�س�سات املجتمع املدين احلر، واحرتام حقوق الإن�سان وحرياته وحمايتها، وفتح املزيد من 

احلريات  على  احلفاظ  على  املعار�سة  �ستعمل  كما  واجلماعات،  لالأفراد  التعبري  حرية  اآفاق 

الفردية وتعزيزها، وعدم و�سع اأي قيود غري لزمة يف اأي جمتمع دميقراطي وفقًا ملا تقرره 

املعايري الدولية يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان. 

2-حتقيق م�سالح جميع اأبناء البحرين دون متييز عرقي اأو ديني اأو مذهبي اأو �سيا�سي عرب 

املوؤ�س�سات والعمل احلكومي. 

3-العمل على اإيقاف جميع النتهاكات التي تطال العمالة الوافدة، وحت�سني ظروف العمل 

والإقامة لغري البحريني يف �سوء اتفاقيات العمل الدولية. 

العربية  واجلامعة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  منظومة  �سمن  العالقات  وتطوير  4-تر�سيخ 

ومنظمة العامل الإ�سالمي. 

امل�سرتكة  امل�سالح  وتبادل  ال�سديقة  الدميقراطية  الدول  مع  العالقات  وتعزيز  5-تر�سيخ 

وتعميق العالقات بني ال�سعوب، وفقًا ملبادئ القانون الدويل وميثاق الأمم املتحدة. 

املحلي  ال�ستثمار  وت�سجيع  ال�سوق،  اقت�ساد  على  القائم  القت�سادي  املناخ  6-تطوير 

والأجنبي، وتوفري البيئة القانونية والإجرائية امل�ساعدة على الثقة يف القت�ساد املحلي، والعمل 

على جعل البحرين تتمتع ببيئة تناف�سية يف ظل ال�سفافية والتناف�سية وال�ستدامة. 

غرار  على  دميقراطية  دولة  اإىل  البحرين  حتويل  اإىل  تتطلع  ال�سيا�سية  املعار�سة  اإن 

وجميع  واليابان  الأمريكتني  اإىل  وامتدت  وفرن�سا،  بريطانيا  يف  ابتداأت  التي  الدميقراطيات 

دول اأوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، وتتجه لها تون�س وم�رص بعد الربيع العربي. 
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الطريق اإىل احلل: 

طريق  عن  الدميقراطية  اإىل  بالتحول  العادلة  ال�سعبية  املطالب،  اإ�سكات  حماولت  اإن 

ال�سعب  الأذن عن �رصخات  العني، و�سد  املطالب، واإغما�س  اإهمال هذه  اأو  املفرط،  القمع 

املطالبة بالدميقراطية وامل�سي يف اإجراءات �سكلية من قبيل حوار حكومي-حكومي وانتخابات 

حكومية-حكومية، كل ذلك، مل ولن ينال ثقة الداخل واخلارج، وهذه املعاجلات مر�سحة لأن 

تزيد من تعميق واقع الأزمة ال�سيا�سية، وزيادة الفاتورة التي يدفعها ال�سعب وال�سلطة والوطن 

اإقليمي  ال�سيا�سي، واإبقاء البحرين نقطة قابلة للتحول اإىل �ساعق لنفجار  اأجل الإ�سالح  من 

يدرك احلكماء خطورته. 

ونرى اأن طريق احلل الذي لبد من ال�سري فيه هو الدخول يف حوار حقيقي جاد، لالتفاق 

على كيفية ال�ستجابة ملطالب ال�سعب العادلة يف التحول اإىل الدميقراطية ارتكازا وانطالقا من 

املبادئ ال�سبعة التي اأعلن عنها �سمو ويل العهد يف 13 مار�س 2011 والقبول بها، ويف مقدمتها 

عادلة”،  و”دوائر  ال�سالحيات”  كامل  منتخب  و”جمل�س  ال�سعبية”  الإرادة  متثل  «حكومة 

واأن يجري هذا احلوار ب�سمانات دولية. و�سيف�سي هذا احلوار بال�رصورة اإىل اإيجاد �سيغة 

تاأ�سي�سي منتخب  ال�سعبية عرب جمل�س  اأن حتظى باملوافقة من الأغلبية  د�ستورية جديدة، يجب 

وهو الأف�سل اأو عرب ا�ستفتاء �سعبي عام ، كما تقدم بذلك �سمو ويل العهد يف 13 مار�س 2011 

يف مبادرته. 

اأحد من  ا�ستبعاد  ال�سلطة مل- ولن - تطلب  اإىل حوار جاد مع  املعار�سة عندما دعت  ان 

الوطن، ول فر�س روؤاها، بل  بقرار م�ستقبل هذا  ال�سعب، ول تريد النفراد  مكونات هذا 

كانت وما زالت ترى اأهمية ظهور الإرادة ال�سعبية ب�سكل وا�سح على اأي حلول اأو ت�سويات 

د�ستوري،  ا�ستفتاء  اأو  تاأ�سي�سية  جمعية  يف  دميقراطية  و�سائل  عرب  ال  يتم  ل  وذلك  �سيا�سية، 

ي�سمن تكوين عقد اجتماعي يجمع جميع مكونات ال�سعب، ومنه تنطلق ال�سلطات ويكون ال�سعب 

م�سدرها، على اأن يتفق اجلميع بداية على اأن تكون البحرين مملكة د�ستورية دميقراطية طبقًا 

ملا و�سلت اإليه التجربة الب�رصية. 

من اأجل حتقيق التحول الدميقراطي: 

ال�سلطة،  الإ�سالحيني واملعتدلني يف  ت�سجيع  الدويل على  املجتمع  قبل  العمل من  1-يجب 

ال�سيا�سي  الدعم  ال�سيا�سية،وتقدمي  الأدوات  عرب  ال�سيا�سي  امل�سهد  من  املتطرفني  واإق�ساء 

تون�س  مع  الدويل  املجتمع  فعل  كما  الدميقراطي،  التحول  مرحلة  يف  للبحرين  والقت�سادي 
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الدميقراطي  التحول  اإعاقة  اإىل  والرامي  البحرين  على  اإقليميًا  ال�سلبي  النفوذ  ومنع  وم�رص، 

لأ�سباب خا�سة.

2-اإن مراوحة املوقف الدويل يف مرحلة املوقف اللفظي عرب الإدانة، والإعراب عن القلق 

ال�سديد لتدهور حقوق الإن�سان، وغياب احلريات العامة، كلما �سقطت �سحية، اأو �سدر حكم 

يحمل دللت ال�سطهاد ال�سيا�سي، والت�رصيحات اخلجولة واملطالبة الناعمة، مل جتد نفعًا يف 

حمل ال�سلطة على احلوار اجلدي، املف�سي اإىل التحول نحو النظام الدميقراطي حتى الآن، ول 

يبدو اأنها �ستجدي م�ستقبال، فالدولة الأمنية القمعية م�ستمرة، والنتهاكات تبعا لها مت�ساعدة، 

بعد كل ت�رصيح اأمريكي اأو اأوروبي اأو اأممي؛ لذا فمن واجب املجتمع الدويل اأن يكون جادًا 

و �سادقًا يف دعم املطالب ال�سعبية بالتحول اإىل الدميقراطية، والتقدم بربامج عملية ت�سب يف 

م�ساعدة  ذلك  ويف  جذورها،  من  الأزمة  ومعاجلة  احلقيقية  الدميقراطية  نحو  التحول  �سالح 

لل�سلطة وال�سعب يف البحرين معا، ونبذ احلل الأمني والع�سكري لالأزمة ال�سيا�سية الد�ستورية 

التي تع�سف بالبالد.

تدعيم  اإىل  �سيوؤدي  اخلليج  تتو�سط  التي  البحرين  يف  الدميقراطي  التحول  دعم  3-اإن 

اإىل حتولت دميقراطية  الطريق  تعبيد  تون�س وم�رص، و�سي�ساهم يف  الوليدة يف  الدميقراطية 

القريب  البحرين على املدى  الدميقراطي يف  التحول  يف �سوريا والأردن واليمن، و�سي�سب 

اإرادة  من  املنبثقة  الدميقراطية  وحكوماتها  املنطقة  �سعوب  بني  م�ستقرة  عالقات  يف  والبعيد 

�سعوبها مع ال�سعوب الغربية وحكوماتها الدميقراطية املنبثقة من اإرادة �سعوبها.

مكوناتها  بكل  البحرين  خدمة  يف  �سي�سب  البحرين  يف  الدميقراطي  التحول  دعم  4-اإن 

وخدمة منطقة اخلليج واملنطقة العربية والعامل على املدى القريب والبعيد. 

جمعية الوفاق الوطني الإ�صالمية 

جمعية التجمع القومي الدميقراطي

 جمعية العمل الوطني الدميقراطي )وعد(

 جمعية التجمع الوطني الدميقراطي 

جمعية الإخاء الوطني

 12اأكتوبر 2011

وثيقة
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