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ال م�����س��اغ د���س��ت��وري ل��ت��أج��ي��ل ان��ت��خ��اب��ات مجل�س ال��ن��واب

كثرية هي الأ�سئلة التي ال
جواب لها يف ثنايا الن�صو�ص
الد�ستورية �ضمن �أحكام
د�ستور  ،2005حتى ولو كانت
تلك اال�سئلة تت�ضمن �أمراً
مي�س حقوق
ملح ًا
وطني ًا ّ
ّ
املواطنني ،ومما يزيد الطني
بلة� ،أن د�ستورنا هذا من اكثـر
د�ساتري العامل جموداً لدرجة
تكون فيه تعديل �أحكامه �أمراً
ً
م�ستحيال
متعذراً� ،إن مل يكن
يف ظروف العراق احلالية،
خالف ًا لد�ساتري العامل التي
ت�ضع ن�صو�ص ًا تعالج الظروف
اال�ستثنائية مبفهومها
الفل�سفي والد�ستوري .ف�ضالً
عن الن�صو�ص الأخرى التي
تعالج الأزمات الوطنية.

 هادي عزيز علي
�إذ �أن د�ساتري ال�ع��امل ت�ضع �أح�ك��ام� ًا د�ستورية
م�ف��ّ��ص�ل��ة ت�ع��ال��ج ف�ي�ه��ا ال��ظ��روف اال�ستثنائية
والأزم�� � ��ات ال��وط �ن �ي��ة م ��ع وج� ��ود م �ت �� �س� ٍ�ع من
امل�ساحة يف تلك الد�ساتري التي تتحرك فيها
نظرية ال�ضرورة الد�ستورية� ،إ ّال �أن امل�ش ّرع
لدينا ،اكتفى بالن�ص على اع�لان حالة احلرب
والطوارئ ملدة ثالثني يوم ًا ،وب�أغلبية ال ُثلثني
وبنا ًء على طلب م�شرتك من رئي�س اجلمهورية
ورئي�س جمل�س ال ��وزراء ،و�إن تلك امل��دة قابلة
ل�ل�ت�م��دي��د( .امل� ��ادة  / 61ت��ا��س�ع� ًا � /أ وب) من
الد�ستور .هذه هي ب�ضاعتنا الد�ستورية ولي�س
لدينا ما �سواها  .هذه الب�ضاعة يتذكرها البع�ض
من ال�سيا�سيني بحما�س عندما تلج�أهم م�صاحلهم
�إليها فيتم�سكون بالن�صو�ص الد�ستورية مع
�ضجيج م�ألوف يف و�سائل الإعالم ،وبخالفه ف�إن
ذاكرتهم للن�صو�ص الد�ستورية تكون �ضعيفة
جد ًا� ،إن مل تكن منعدمة عندما تكون م�صاحلهم
يف م�أمن وبعيدة عن مرمى حجر اخل�صوم .
وق ��د ت�ع�ل��ق الأم� ��ر ب��االن �ت �خ��اب��ات وال�ت��وق�ي�ت��ات
املحدّدة لها وكيفية التعامل معها ،ف�إن الن�صو�ص
الد�ستورية املعاجلة لها هي ن�صو�ص �صماء ،ال
تتيح لأيّ فرد �أو م�ؤ�س�سة �أو تنظيم �سيا�سي حرية
احلركة وال ت�ضعه �أمام اكرث من خيار ل�صرامة
الن�صو�ص التي مل ترتك �سوى خيار واحد هو
خيار الطاعة للن�ص الد�ستوي غري قابل لالجتهاد
ومن دون نقا�ش  .فما لدينا من ن�صو�ص �صارمة

و�شحيحة جد ًا يف هذا املو�ضوع �سكبت �أحكامها
يف ن�ص املادة  56من الد�ستور بفقرتيها الأوىل
والثانية املت�ضمنة:
�إن م��دة (ال� ��دورة االنتخابية ملجل�س ال�ن��واب
�أربع �سنوات تقوميية ،تبد�أ ب�أول جل�سة ملجل�س
ال �ن��واب وتنتهي بنهاية ال�سنة ال��راب�ع��ة .على
�أن يجري انتخاب جمل�س النواب اجلديد قبل
خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخ انتهاء الدورة
االنتخابية ال�سابقة) .ومبوجب هذه الن�صو�ص
ال�شحيحة ،ف�لا م�ن��ا���ص واحل��ال��ة ه ��ذه �سوى
االمتثال لتلك املدد وال خيار د�ستوري ملدد �أخرى.
وا�ستناد ًا اىل هذا القيد الد�ستوري ،ي�صبح من
املتعذر جد ًا التفكري يف مدد �أخرى ،لكونه ن�ص ًا
واجب الطاعة وال يجوز جتاوزه .
يع ّلق البع�ض الآم ��ال على املحكمة االحت��ادي��ة
العليا ،ويطمح اىل اتخاذها �أحكام ًا �أو قرارات
حت� ّد من غلواء �صرامة الن�صو�ص تلك ،بحث ًا
عن مدد بديلة لتلك التي �أوردتها امل��ادة  56من
الد�ستور ع ّلها جتد ح ًال لهذا املو�ضوع وتتو�صل
اىل ال�سبيل ال��ذي مي ّكنها م��ن �إ�ضفاء الليونة
على تلك الن�صو�ص ،ويلبي تلك الطموحات
النازعة نحو ت�أجيل موعد االنتخابات و�إبداله
مبواعيد �أخرى� ،إ ّال �أن الر�أي لدينا� ،إن ال �سلطة
للمحكمة االحتادية العليا لإ�ضفاء الليونة على
تلك الن�صو�ص ال�صارمة� ،إ�ضافة اىل �أن املبد�أ
القانوين يقول( :ال م�ساغ لالجتهاد يف مورد

الدورة االنتخابية ملجل�س النواب �أربع
�سنوات تقوميية ،تبد�أ ب�أول جل�سة
ملجل�س النواب وتنتهي بنهاية ال�سنة
الرابعة .على �أن يجري انتخاب جمل�س
النواب اجلديد قبل خم�سة و�أربعني
يوم ًا من تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية
ال�سابقة

الن�ص)  .وبالنظر لو�ضوح الن�ص الد�ستوري،
ف�إن االجتهاد فيه غري جائز ،ويفهم كما هو وارد
 .ه��ذا ف�ض ًال عن �أن املحكمة االحت��ادي��ة العليا،
�سبق لها و�أفتت يف هذا املو�ضوع ،وبيّنت الر�أي

لليسار در

قضية للمناقشة

ح��������ري��������ات وح��������ق��������وق جم���ه�������ض���ة
ع� �ن ��دم ��ا �أج� �م� �ع ��ت الأح� � � � ��زاب وال� �ق���وى
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ع �ل��ى ان �ت �خ��اب " امل�شري"
عبد الفتاح ال�سي�سي وزي��ر الدفاع رئي�س ًا
للجمهورية ،بل مطالبة بع�ضها له ب�ضرورة
الرت�شح لهذا املن�صب ،كان هدفها هو حماية
ال��دول��ة املدنية الوطنية يف م�صر والتي
كانت مهدّدة ب�شدة بعد جتربة حكم جماعة
الإخ � ��وان وح��دي�ث�ه��م ع��ن ا� �س �ت �ع��ادة دول��ة
اخلالفة .وجاءت املوجة الثانية للثورة يف
 30يونيو  2013و�إ�صدار الد�ستور الذي
�صاغته جلنة اخلم�سني يف  2دي�سمرب/
كانون الأول  2013وواف��ق ال�شعب عليه
بن�سبة 13ر %98من الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم
(6ر%38مم � � ��ن ل �ه��م ح��ق ال �ت �� �ص��وي��ت) يف
يناير /كانون الثاين  ، 2014ثم انتخاب
ال�سي�سي رئي�س ًا للجمهورية بح�صوله على
(6ر )%96من �أ�صوات الناخبني (�شاركت
يف ال�ت���ص��وي��ت 45ر %47مم��ن ل �ه��م حق
الت�صويت) ،لتق�ضي على حكم " اخلالفة"
ولتفقد جماعة الإخوان �أيّ تعاطف �أو ت�أييد
جماهريي متتعوا به يف ال�سابق ،ولتوجه
�ضربة موجعة لتيار الإ� �س�لام ال�سيا�سي
واخللط بني ال�سيا�سة وال��دي��ن ،والأ�صح
ا�ستخدام الدين يف العمل ال�سيا�سي وتعيد
االعتبار ل�شعار ث��ورة  " 1919ال��دي��ن لله
والوطن للجميع".
ورغ ��م �أن الرئي�س امل��ر��ش��ح "عبد الفتاح
ال�سي�سي" مل ي���س�ت�ج��ب مل �ط��ال �ب��ة بع�ض
الأح��زاب والقوى ال�سيا�سية له ب�ضرورة
�إعالن برنامج يتعهد بتنفيذه يف حال فوزه
مبن�صب رئي�س اجلمهورية فقد قدرت تلك
الأح��زاب والقوى �أن ممار�سة احلكم خالل
ال�سنوات الأرب ��ع م��ن والي��ة الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي وال �ت��زام حكومته طبق ًا
للمادة  146من الد�ستور بعر�ض برناجمها
على جمل�س النواب ،والت�شاور مع الأحزاب
ال�سيا�سية اح�ترام � ًا للمادة اخلام�سة من
ال��د��س�ت��ور ال �ت��ي تن�ص ع�ل��ى ق �ي��ام النظام
ال�سيا�سي على ا�سا�س التعددية ال�سيا�سية
واحل��زب �ي��ة ،وال �ت��داول ال�سلمي لل�سلطة،
والف�صل ب�ين ال�سلطات وال �ت��وازن بينها
وت�لازم امل�س�ؤولية مع ال�سلطة ،واح�ترام
ح �ق��وق الإن �� �س��ان وح��ري��ات��ه ع �ل��ى ال��وج��ه
املبني بالد�ستور� .. ،ستعوّ �ض هذا الغياب
ل �ل�برن��ام��ج و��س�ت�م�ن��ح الأح� � ��زاب وال �ق��وى
ال�سيا�سية فر�صة الت�أثري يف ال�سيا�سات
�سواء من موقع الت�أييد �أو املعار�ضة داخل
الربملان وخارجه.
ولكن التجربة �أثبتت خط�أ ه��ذا التقدير،
فالرئي�س ال�سي�سي �أدار ظهره للد�ستور
وجتاهل ـ ومعه جمل�س النواب ـ ن�صو�صه ـ
ومن بني  54قانون ًا جديد ًا يفرت�ض �صدورها
لتحويل بنود الد�ستور �إىل واقع معا�ش ،مل

 ح�سين عبد الرازق
ي�صدر خالل �سنوات حكم الرئي�س ال�سي�سي
�إال ع��دد حم��دود منها وج ��اءت ن�صو�صها
بعيدة ومتناق�ضة مع الهدف ال��ذي توخاه
الد�ستور.
فقانون رقم  80ل�سنة  2016ب�إ�صدار قانون
ب�ش�أن بناء وترميم الكنائ�س ال�صادر يف
� 28سبتمرب� /أيلول  ، 2016فر�ض قيود ًا
تع�سفية ع�ل��ى ب �ن��اء ال�ك�ن��ائ����س وترميمها
وتو�سيعها.
ومل ي���ص��در ق��ان��ون "العدالة االنتقالية"
الذي ن�ص الد�ستور يف مادته ( )241على
�إلزام جمل�س النواب ب�إ�صداره يف �أول دور
انعقاد له " بعد نفاذ هذا الد�ستور" .
وجرى جتاهل "الباب الثالث" من الد�ستور،
وال��ذي تن�ص م��واده على �ضمان احلريات
العامة ومبادئ حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك
امل��ادة ( )92التي تن�ص على �أن "احلقوق
واحل��ري��ات الل�صيقة ب�شخ�ص امل��واط��ن ال
تقبل تعطي ًال وال انتقا�ص ًا ،وال يجوز لأيّ
قانون ينظم ممار�سة احلقوق واحلريات �أن
مي�س �أ�صلها وجوهرها ،واملادة
يقيّدها مبا ّ
( )93التي تلزم باالتفاقات والعهود الدولية
حلقوق الإن�سان ،التي ت�صدق عليها م�صر
وت�صبح لها قوة القانون .
وب �ح �ج��ة م��واج �ه��ة وم �ك��اف �ح��ة الإره�� ��اب
الأ�سود الذي تعر�ضت له م�صر منذ �إ�سقاط
ال�شعب حلكم جماعة الإخ��وان وحلفائهم،
�أ��ص��در الرئي�س ال�سي�سي ال�ق��رار بقانون
رقم  8ل�سنة  2015يف �ش�أن تنظيم قوائم
الكيانات الإرهابية والإرهابيني ،والقرار
ب �ق��ان��ون رق ��م  94ل�سنة  2015ب ��إ� �ص��دار
قانون مكافحة الإره��اب وج��اءت القوانني
يف موادها مبا ي��ؤدي �إىل " التقوي�ض من
احلريات الأ�سا�سية ،وتفكيك �أ�شكال حماية
حقوق الإن�سان ،ومالحقة �أ�شخا�ص على
خلفية �أف �ع��ال ال مت��ت ب�صلة م��ن قريب �أو
بعيد بالأن�شطة الإرهابية والإجرامية عامة،
وج ��رى جت��اه��ل ل �ق��رار جمل�س الأم ��ن رقم
 1456ال�صادر عام  2003وجاء فيه "يجب
على الدولة �أن حتر�ص على �أن تكون �أي

تدابري تتخذ ملكافحة الإره��اب ممتثلة لكل
التزاماتها مبوجب القانون ال��دويل و�أن
تتخذ تلك التدابري وفق ًا للقانون ال��دويل،
وبخا�صة القانون الدويل حلقوق الإن�سان
والالجئني والقانون الدويل الإن�ساين "كما
مت جتاهل اخلطاب الذي وجهه الأمني العام
ل�ل�أمم املتحدة �إىل جلنة مكافحة الإره��اب
الأممية يف  6مار�س� /آذار  2003وعبرّ فيه
عن تنامي ال�شعور بالقلق ب�ش�أن اال�ستعداد
للت�ضحية باحلريات يف �سبيل الق�ضاء على
خطر العنف وجاء يف خطابه �" ..إن ردود
�أفعالنا جت��اه الإره ��اب وجهودنا الرامية
�إىل و�أده ومنعه يجب �أن تنه�ض بحقوق
الإن �� �س��ان ال �ت��ي ي �ه��دف الإره ��اب� �ي ��ون �إىل
تقوي�ضها� ،إن حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية و�سيادة القانون كلها تعد مبثابة
الأدوات اجلوهرية امل�ستخدمة يف امل�ساعي
الرامية �إىل مكافحة الإرهاب ولي�ست جمرد
ام �ت �ي��ازات مي�ك��ن الت�ضحية ب�ه��ا يف وق��ت
ارتفاع التوترات .
ويف املمار�سة تورطت ال�سلطات يف م�صر
يف �سل�سلة ط��وي�ل��ة م��ن ان�ت�ه��اك احل��ري��ات
العامة وحقوق الإن�سان ،ومن بينها:
• اقتحام ال�شرطة لنقابة ال�صحفيني يف
�أول م��اي��و� /أي� ��ار  2016لأول م ��رة يف
التاريخ ،بحجة القاء القب�ض على �صحفيني
معت�صمني بها متهمني بالتحري�ض على
مم��ار� �س��ة "حق" ال �ت �ظ��اه��ر � �ض��د ت�سليم
جزيرتي تريان و�صنافري للمملكة العربية
ال�سعودية ،و�سبق االقتحام فر�ض ح�صار
ع �ل��ى ال �ن �ق��اب��ة وال �ق �ب ����ض ع �ل��ى �صحفيني
واالعتداء على �آخرين .
• �إل �ق��اء القب�ض على نقيب ال�صحفيني
"يحيي قال�ش" ووك �ي��ل ال�ن�ق��اب��ة "خالد
البل�شي" و�سكرتري ع��ام النقابة "جمال
عبد الرحيم" بتهمة �إيواء مطلوبني �أمني ًا،
والإف��راج عنهم بكفالة � 10آالف جنيه لكل
منهم ،وتقدميهم ملحاكمة عاجلة واحلكم
عليهم يف  19ن��وف �م�بر /ت���ش��ري��ن ال�ث��اين
 2016بال�سجن ملدة �سنتني .

يف الدورة االنتخابية والتوقيتات التي تتطلبها
تلك الن�صو�ص ،وبنا ًء على ا�ستف�سار من جمل�س
النواب ذاته يف الدورة ال�سابقة.
ف��إن املحكمة االحت��ادي��ة العليا نظرت يف طلب
اال�ستف�سار ه��ذا و ّ
مت ال�ب��ت يف ه��ذا املو�ضوع
بالذات ،وبيّنت ر�أيها يف مدة الدورة االنتخابية
والتوقيتات التي تتطلبها العملية االنتخابية.
بنا ًء على طلب جمل�س النواب املوجّ ه اىل املحكمة
االحتادية العليا بكتابه املرقم م .ر \  12امل�ؤرخ
 2009 \ 9 \ 3ذكر فيه� ،إن احكام الفقرة (�أو ًال)
من امل��ادة  56من الد�ستور التي ن�صت على �أن
م��دة ال ��دورة االنتخابية ملجل�س ال�ن��واب �أرب��ع
�سنوات تقوميية تبد�أ ب��أول جل�سة لها وتنتهي
بنهاية ال�سنة الرابعة ،و�إن الفقرة (ثاني ًا) من
املادة املذكورة املتعلقة بانتخاب جمل�س النواب
اجل��دي��د ،يجب �أن جت��ري قبل خم�سة و�أربعني
ي��وم � ًا م��ن ت��اري��خ ان �ت �ه��اء ال� ��دورة االنتخابية
ال�سابقة .و�إن اجلل�سة رقم ( )1للمجل�س انعقدت
بتاريخ  ،2006 \ 4 \ 22فطلب الر�أي القانوين
ب�صدد انتهاء الدورة االنتخابية ملجل�س النواب
يف دورته تلك والتاريخ املحدّد لإجراء انتخابات
جمل�س النواب اجلديد .
�أ�صدرت املحكمة االحتادية العليا قرارها املرقم
 \ 29احتادية \  2009يف جل�ستها املنعقدة 13
\  2009 \ 5و�أ��ص��درت قرارها املت�ضمن�( :إن
ال�سنوات الأربع املن�صو�ص عليها يف املادة (56

\ �أو ًال) من الد�ستور ،تبد�أ ب�أول جل�سة يعقدها
املجل�س برئا�سة اكرب الأع�ضاء �سن ًا ...حيث �أن
اجلل�سة التي عقدها املجل�س بتاريخ 3 \ 16
\  2006بعد توجيه الدعوة �إليه هي اجلل�سة
الأوىل املق�صودة يف امل��ادة الد�ستورية �أع�لاه،
حيث �أن مفهوم ال�سنة التقوميية الوارد ذكرها،
ين�صرف اىل ال�سنة امل�ي�لادي��ة ومدتها ()365
ثالثمائة وخم�سة و�ستون يوم ًا ( امل��ادة  9من
القانون املدين) ،وبنا ًء عليه ،يكون تاريخ انتهاء
ال��دورة االنتخابية احلالية ملجل�س النواب هو
 ،2010 \ 3 \ 15ويكون التاريخ املحدّد لإجراء
انتخابات جمل�س النواب اجلديد هو \ 1 \ 30
. 2010
هذا هو ر�أي املحكمة االحتادية وهو عبارة عن
قراءة حرفية ومهنية للن�ص الد�ستوري الواردة
يف امل��ادة ( )56م��ن الد�ستور  .وه��و التطبيق
الأمثل للن�ص� ،إذ ال اجتهاد يف مورد الن�ص ،ذلك
الن�ص ال�صارم الوارد يف تلك املادة الذي مل يرتك
للمحكمة االحتادية العليا جما ًال لالجتهاد �سوى
تلك القراءة املب�سوطة يف قرارها املرقم \ 29
احتادية \  ،2009عليه ف�إن الن�ص الد�ستوري
وقرار املحكمة االحتادية العليا املف�سر له وامللزم
للكافة ،يجعل �أم��ر التفكري يف ط��رح املو�ضوع
جم ��دد ًا م��ن قبل جمل�س ال �ن��واب �أم ��ام املحكمة
االحتادية العليا �أمر ًا ال قيمة قانونية له ،ل�سبق
البتّ فيه ،وما القول بطرحه جمدد ًا �أمامها ،ف�إن
ذل��ك ال يجدي نفع ًا لأن��ه ي�ن��درج حت��ت ع�ن��وان (
اللغو) .
وع�ل�ي��ه ف� ��إن اجل�ل���س��ة الأوىل ملجل�س ال �ن��واب
احل��ايل والتي انعقدت برئا�سة ال��راح��ل مهدي
احل��اف��ظ بكونه اك�بر الأع���ض��اء �سن ًا يف حينه،
ه��ي امل�ع�ي��ار ال��وح�ي��د لتحديد الأرب� ��ع �سنوات
التقوميية .ويجب حتم ًا �إجراء انتخاب جمل�س
النواب اجلديد قبل خم�سة و�أرب�ع�ين يوم ًا من
تاريخ انتهاء الدورة االنتخابية احلالية ،وذلك
باال�ستناد اىل الد�ستور ال��وارد يف ن�ص املادة
( )56بفقرتيها وتف�سري املحكمة االحتادية العليا
لها.

ال��ي��ه��ودي��ة وال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة
• تالعبت بالقانون املوحد لتنظيم ال�صحافة
يف الإع�لام ال��ذي اعدته جلنة من خم�سني
ع�ضو ًا متثل كل �أط��راف العمل ال�صحفي
والإعالمي وكبار ال�صحفيني وتق�سيمه �إىل
قانونني  ،و�صدور قانون بت�شكيل الهيئات
املن�صو�ص عليها �أع��دت��ه اللجنة ،ب�إلغاء
العقوبات ال�سالبة للحرية يف اجلرائم ،التي
ترتكب بطريق الن�شر والعالنية ،يف قانون
العقوبات وقوانني �أخرى.
• حتويل احلب�س االحتياطي من �إجراءات
التحقيق �إىل ع�ق��وب��ة م�سبقة ،ور� �ص��دت
منظمات ح�ق��وق اح�ت�ج��از � 1400شخ�ص
مل ��دة ت��زي��د ع �ل��ى احل ��د الأق �� �ص��ى للحب�س
االحتياطي.
• �صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية
(القانون  70ل�سنة  )2017يفر�ض قيود ًا
على حق التنظيم يحول اجلمعيات الأهلية
�إىل �إدارات ت��اب�ع��ة للحكومة وخا�ضعة
للأمن ،ويغتال بدم بارد املجتمع املدين .
• ��ش��ن حملة ع�ل��ى امل�ن�ظ�م��ات احلقوقية
والت�ضييق عليها ومالحقة العاملني فيها
ومنعهم من ال�سفر ،و�صو ًال لإغ�لاق مركز
ال�ن��دمي لت�أهيل �ضحايا العنف والتعذيب
وا�� �ض� �ط ��راره خل��و���ض م �ع��رك��ة ق��ان��ون�ي��ة
ال�ستئناف ن�شاطه .
• �إل�ق��اء القب�ض على ح��وايل  1300يف
منت�صف ابريل /ني�سان و�أول مايو 2017
بتهمة التظاهر �ضد ت�سليم جزيرتي تريان
و�صنافري لل�سعودية ،وتقدمي  200منهم
للمحاكمة واحلكم على عدد منهم بال�سجن
� 3سنوات .
• ويف  25م��اي��و� /أي���ار  2017اق��دم��ت
ال�سلطات امل�صرية على حجب  21موقع ًا
الكرتوني ًا.
ً
• حماكمة  26عامال من عمال الرت�سانة
ال �ب �ح��ري��ة ب��اال� �س �ك �ن��دري��ة �أم � ��ام ال�ق���ض��اء
الع�سكري بتهمة الإ�ضراب عن العمل .
• �إ�صدار قانون جديد للعمل ينتق�ص من
حقوق العمال .
• التحقيق مع املحامي "جناد الربعي"
بتهمة ��ص�ي��اغ��ة م �� �ش��روع ق��ان��ون ملكافحة
ال �ت �ع��ذي��ب وت� �ق ��دمي امل� ��� �ش ��روع ل�ل�ج�ه��ات
املخت�صة ! .
وهذه لي�ست �إال جزء من كل ،يو�صم احلكم
القائم ب��ال�ع��داء للحريات العامة وحقوق
الإن� ��� �س ��ان ،وي �ف��ر���ض ع �ل��ى ال��رئ �ي ����س عبد
الفتاح ال�سي�سي� ،أن يعلن للر�أي العام عند
تر�شحه لفرتة رئا�سية ثانية و�أخ�يرة ،عن
كيفية تعامله م��ع ملف احل��ري��ات وحقوق
الإن� ��� �س ��ان ،وم���ا ه ��ي � �ض �م��ان��ات ال �ت��زام��ه
بالد�ستور ،وحتقيق دميقراطية حقيقية
وحماية احلريات العامة وحقوق الإن�سان
يف م�صر.

الع ��امل العرب ��ي كدول ��ة يهودي ��ة ،واخت ��زال ال�ص ��راع �ضد
امل�ش ��روع اال�ستيطاين ال�صهيوين املدع ��وم لآخر مدى من
االمربيالي ��ة الأمريكي ��ة يف ال�صراع الديني ب�ي�ن اليهودية
والإ�س�ل�ام هو منته ��ى �أمل احلرك ��ة ال�صهيونية وحلفائها،
و�ضمن التوجهات اجلديدة للر�أ�سمالية العاملية امل�أزومة.
ويت�سب ��ب هذا االخت ��زال يف خماطر كارثية عل ��ى الن�ضال
التحرري العربي ،لأنه ي�صب املياه يف طاحونة اجلماعات
الديني ��ة واملتطرف ��ة م ��ن كل �صن ��ف ،وهو ي�ش ��وّ ه ال�صراع
بني ق ��وى التح ��رر والعدال ��ة والكرام ��ة من جه ��ة ،وقوى
االمربيالية واال�ستغ�ل�ال واال�ستيطان من اجلهة الأخرى،
ويدع ��م من حيث ي ��درى �أو ال يدري امل�ش ��روع االمربيايل
اجلدي ��د وعنوانه �ص ��راع احل�ضارات عل ��ى �أ�سا�س ديني،
وه ��و ال�ص ��راع ال ��ذي تتجل ��ى تطبيقات ��ه الآن يف كل م ��ن
الع ��راق و�سوريا واليم ��ن ،وين�شط رعات ��ه لتحويل م�صر
�إىل �ساحة �صراع ديني بعد �أن �أفلتت عرب موجات ثورتها،
وانحياز جي�شها لتطلعات ال�شعب ـ افلتت من حكم الإخوان
 فريدة النقا�ش
امل�سلمني وحررت نف�سها من م�شروع حرب �أهلية.
وكان باحث ��ون يف التاريخ ق ��د قدّموا لنا وجود اليهود يف
م�صر ،قبل جرمي ��ة �إن�شاء �إ�سرائي ��ل ،باعتبارهم جزء ًا يف
ن�سي ��ج وطني جام ��ع يف بلد كان تاريخي ًا مع�ب�ر ًا للديانات
�أث ��ار كت ��اب الدكت ��ورة "عواط ��ف عب ��د الرحم ��ن" " اليه ��ود والثقافات ،ون�ش�أت فيه على مر ال�سنني ،ثقافة التعدّد التي
امل�صري ��ون واحلركة ال�صهيونية" نقا�ش� � ًا يتجدد بني احلني �أ�سهم يف �صنعها امل�صريون يف كل املنابع الدينية والعرقية
والآخ ��ر عن موق ��ف "طه ح�سني" م ��ن احلرك ��ة ال�صهيونية ،واللغوي ��ة ،واكت�س ��ب �شعبها يف هذا ال�سي ��اق قدرة وذكاء
وقال ��ت الباحث ��ة� ،إنه عندم ��ا �أ�صبح حتقيق الوط ��ن القومي م ّكن ��اه من معرف ��ة الأعداء من الأ�صدق ��اء ،فحارب الدخالء
لليه ��ود يف فل�سط�ي�ن ق ��اب قو�س�ي�ن �أو �أدن ��ى يف �أربعينيات والطامع�ي�ن دون هوادة ،وا�ستوع ��ب و�أدمج الأ�صدقاء يف
القرن املا�ضي ،وانك�شف متام ًا اخلطر ال�صهيوين �أمام �أعني ن�سيج ��ه الوا�س ��ع ،ومن بني ه� ��ؤالء كان يه ��ود عا�شوا يف
الر�أي العام العربي وامل�ص ��ري من خالل ال�صدامات الدامية م�ص ��ر و�أحبوها ،و�ش ّكل ��وا جزء ًا من ثقافته ��ا ،والأهم من
الت ��ي وقع ��ت ب�ي�ن احلرك ��ة الوطني ��ة الفل�سطينية م ��ن جهة ذل ��ك كل ��ه �أنهم رف�ض ��وا امل�ش ��روع ال�صهي ��وين ،واعتربوه
واحلركة ال�صهيونية املدعومة بامل�ساندة الربيطانية �آنذاك ،جرمي ��ة يف حقهم قبل �أن يكون اغت�صاب ًا لبلد �آخر وت�شريد
�أ�صب ��ح لزام� � ًا عل ��ى احلرك ��ة ال�صهيونية �أن تعي ��د النظر يف �شعب ��ه ،وح�ي�ن ا�ضط ��روا �إىل اخل ��روج من م�ص ��ر بعد �أن
�أ�ساليبها الدعائي ��ة ،و�أ�صدرت احلركة يف هذا ال�سياق جملة تعق ��دت الظروف مل يذهب �أغلبه ��م �إىل �إ�سرائيل بل ذهبوا
"الكاتب امل�صري" يف �أكتوبر /ت�شرين الأول  1945برئا�سة �إىل �أوروبا و�أمريكا .
حترير " طه ح�سني " ور�أت �أن الهدف اخلفي لإ�صدار املجلة وال يعن ��ي ه ��ذا كله نف ��ي �أن بع�ض ه�ؤالء اليه ��ود �إنحازوا
ه ��و حتيي ��د املثقف�ي�ن امل�صري�ي�ن �إزاء الق�ضي ��ة الفل�سطينية ،للم�ش ��روع ال�صهيوين �إما حتت �ضغط م�صال ��ح مادية� ،أو
وا�ستدل ��ت عل ��ى ذل ��ك بن�ش ��ر الكات ��ب امل�ص ��ري خل�ب�ر ق ��رار ان�سحاق� � ًا �أمام الإيديولوجيا العن�صري ��ة التي �صدرت لهم
التق�سي ��م عام  ،1947وب ��ردود الفعل يف الأو�س ��اط العربية وه ��م حتويل الدي ��ن �إىل قومية ،واختالق دول ��ة �إ�سرائيل
والربيطاني ��ة فح�سب ،بينما كانت املجل ��ة قد اهتمت ب�إبراز جت�سي ��د ًا له ��ذا الوهم ،وق ��د �أخذ الوهم يتك�ش ��ف للكثريين
اجنازات اليهود و�إ�سهاماتهم يف الثقافة والأدب العربي .
مم ��ن هاج ��روا �إىل �إ�سرائي ��ل جري� � ًا وراء اليوتوبي ��ا
ويت�ضم ��ن الكت ��اب يف �أك�ث�ر من ف�ص ��ل �إ�ش ��ارات توحي ب�أن الرجعي ��ة ،ومبكر ًا جد ًا يف القرن التا�سع ع�شر ،حني الحت
"طه ح�سني" كان متعاطف ًا مع امل�شروع ال�صهيوين� ،أو على بوادر �صع ��ود احلركة ال�صهيونية مت�شدقة بفكرة القومية
الأقل  ،مل يكن مدرك ًا خلطورته ،رغم �أن "طه ح�سني" كان يف اليهودي ��ة ق ��ال "فريدري ��ك �إجنل ��ز" �إن اليه ��ود ال ي�شكلون
�سياق �آخر قد حذر من �ضياع فل�سطني .
�أم ��ة ،وال ميك ��ن لل�صهيوني ��ة �أن تكون حرك ��ة حترر قومي
وب ��ادر كت ��اب ومثقف ��ون لل ��رد عل ��ى الدكت ��ورة "عواط ��ف" �أ�صيل ��ة "..ثم ي�ضي ��ف "�أن م�صري اليه ��ود مرتبط مب�صري
و�أب ��رزوا كي ��ف �أنه مل يح�صل على جائ ��زة نوبل للآداب رغم الثورة يف البلدان التي يعي�شون فيها".
�أن ��ه ر�شح له ��ا �أكرث من م ��رة غالب ًا ،ب�سبب موقف ��ه من ق�ضية ويج ��ب �أن ينه ��ار اال�ستيطان اليه ��ودي يف فل�سطني ما �أن
فل�سطني .
ت�سق ��ط الهيمنة الفرن�سي ��ة الربيطانية يف ال�شرق الأو�سط
وبعيد ًا عن "طه ح�سني" يق ��ف الكتاب على تخوم املطابقة .
ب�ي�ن اليهودي ��ة وال�صهيوني ��ة ،وه ��و خط� ��أ �شائ ��ع نظر له اليهودي ��ة ديانة به ��ا تناق�ضاته ��ا ـ �ش�أن كل الديان ��ات ـ لكن
اليمني الديني الذي طاملا ر�أى �أن ال�صراع �ضد ال�صهيونية " ال�صهيوني ��ة مر� ��ض" وهو ما قاله يل حرفي ًا " ليوبولد
ك�أيديولوجية ا�ستعماري ��ة جت�سدت يف اغت�صاب فل�سطني �سيدار �سنجور" يف "�أ�صيلة" قبل �سنوات قليلة من وفاته
و�إن�شاء �إ�سرائيل على �أر�ضها باعتباره �صراع ًا �ضد اليهود وعلين ��ا نح ��ن كمثقفني �أن نتع ��اون فيما بينن ��ا ل�شرح هذه
واليهودي ��ة كدين ،ويعد هذا التوجه يف ال�سيا�سة والثقافة احلقيقة للجمهور الوا�سع ال ��ذي ي�شوّ ه املتاجرون بالدين
العربية والدوائر اال�ستعمارية وعلى ر�أ�سها ال�صهاينة لأن وعيه وه ��م يروّ جون مل�ش ��روع ال�صراع الدين ��ي بدي ًال عن
�إ�سرائيل ت�سع ��ى الآن لك�سب اعرتاف العامل بها ،وبخا�صة ال�صراع �ض ّد االمربيالية وال�صهيونية.

