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مرك���ز �لقاهرة لدر��سات حق���وق �لإن�سان هو منظمة غري حكومي���ة �إقليمية م�ستقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حق���وق �لإن�سان 

و�لدميقر�طي���ة، وحتليل �سعوبات تطبيق �لقانون �ل���دويل حلقوق �لإن�سان، ون�رش 

ثقاف���ة حقوق �لإن�سان 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 

�ملرك���ز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلق���وق �لإن�سان، و�لقيام باأن�سطة بحثي���ة، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حق���وق �لإن�سان 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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 الكني�ضة االأرثوذك�ضية

والدولة املدنية فى م�ضر!

يف دولة يوؤكد �لبع�ض �أنها مدنية، ويقول �لبع�ض �لآخر �إنها دينية، يف حني �أدت معطيات ومالب�سات 

متناق�ضة اإىل عدم متّكن الكثريين من حتديد طبيعتها وهويتها احلقيقية؛ انخرط اجلميع يف جدال 

حمتدم مل ينته منذ نهاية مايو 2010، وذلك يف اأعقاب اإ�ضدار املحكمة الإدارية العليا يف م�رص حكمني 

نهائيني باإلزام قدا�ضة البابا �ضنودة الثالث بابا الإ�ضكندرية وبطريرك الكرازة املرق�ضية باإ�ضدار 

ت�رصيحني بالزواج الثاين لثنني من املواطنني امل�ضيحيني. 

وفيما احتدم اجلدل حول رف�ض الكني�ضة القاطع لتنفيذ احلكمني، فاإن الكني�ضة مل تدخر جهًدا 

للرتويج، لأن احلكمني يخالفان الد�ضتور والقانون ون�ض الكتاب املقد�ض )الإجنيل(، واأنهما ميثالن 

تدخاًل �ضافًرا يف �ضاأن ديني ل دخل فيه للق�ضاء. وقد اأكد قدا�ضة البابا �ضنودة اأن احلكمني ميثالن 

معار�ضة �ضارخة لتعاليم ال�ضيد امل�ضيح، وذلك فيما يتعلق بالزواج امل�ضيحي الذي يعد اأحد اأ�رصار 

الكني�ضة. وقد اقرتن عدم التزام الكني�ضة باحلكمني باإطالق تهديدات ب�ضلح )عزل( اأي كاهن مينح 

ت�رصيحات بالزواج اإىل مطلق. 

مدير �لتحرير 
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مظاهرة  يف  وذلك  والكني�ضة،  البابا  ملوقف  املطلق  تاأييدهم  عن  امل�ضيحيني  من  العديد  عبرَّ  وقد 

جانب  اإىل  الغا�ضبني  املواطنني  من  غفرية  اأعداًدا  �ضهدت  بالعبا�ضية  الكبى  بالكاتدرائية  حا�ضدة 

لفتات  التظاهرة  رفعت خالل  وقد  كل حدب و�ضوب،  من  البابا  عظة  اأتوا حل�ضور  الذين  الكهنة 

ت�ضتنكر احلكمني. ولكن التاأييد مل يكن ال�ضمة الوحيدة لالأ�ضوات )امل�ضيحية( املنخرطة يف الأزمة؛ 

فقد برزت اأ�ضوات اأخرى، ب�ضكل خا�ض يف تيار العلمانيني الأقباط، توؤيد حكمي املحكمة الإدارية 

التف�ضريات  يتبنون تف�ضريات خمتلفة، عن  الذين  الأقباط الإجنيليني  العليا. هذا ف�ضاًل عن موقف 

احلالية للكني�ضة الأرثوذك�ضية، لن�ضو�ض الإجنيل املتعلقة بالزواج والطالق. 

امللي،  املجل�ض  عن  �ضدرت  التي   
)1(

1938 لئحة  اإىل  حكميها  يف  ا�ضتندت  قد  املحكمة  وكانت 

وت�ضتمل على اأكرث من �ضبب يبيح الطالق بني الأقباط، وكانت �ضارية خالل عهود البطاركة يوؤان�ض 

البابا  ال�ضاد�ض، يف حني ح�رص قدا�ضة  الثاين وكريل�ض  الثالث ويو�ضاب  التا�ضع ع�رص ومكاريو�ض 

�ضنودة اأ�ضباب الطالق يف �ضبب واحد فقط هو الزنى منذ اأن اأ�ضبح بطريرًكا يف عام 1971. وقد جاء 

 اأن “الت�رصيح بالزواج ثانية 
)2(

يف حيثيات احلكم ال�ضادر يف ق�ضية املواطن هانى و�ضفى جنيب 

كن�ضيا ح�ضبما ورد الن�ض عليه يف املادة 69 من لئحة الأقباط الأرثوذك�ض ال�ضادرة �ضنة 1938 ل 

يعدو يف حقيقته اأن يكون قرارا اإداريا يخ�ضع لرقابة الق�ضاء الإداري، ويدخل الخت�ضا�ض بطلب 

اإلغائه يف الخت�ضا�ض املعقود لذلك الق�ضاء مبقت�ضى املادة )10( من قانون جمل�ض الدولة ال�ضادر 

بالقانون رقم 47 ل�سنة 1972، ول مي�ض املعتقد امل�ضيحي، ول يت�ضادم مع اأ�ضل من اأ�ضوله طاملا 

ا�ضتكمل �رصائط �ضحته و�ضوابط نفاذه للتيقن من اأن الرئي�ض الديني وهو يبا�رص اخت�ضا�ضه يف 

منح اأو منع الت�رصيح امل�ضار اإليه مل يتجاوز �ضلطاته املنوطة به مبوجب قواعد �رصيعة الأرثوذك�ض، 

وهو ما ل يعد تدخال من الق�ضاء يف املعتقد الديني، واإمنا هو اإعالء له لتحقيق مقا�ضد تلك ال�رصيعة 

يكفله  الذي  الأ�رصة  تكوين  اإىل احلق يف  املحكمة  ا�ضتندت  كما  لها”.  اأو جتاوز  عليها  دون خروج 

الد�ضتور امل�رصي. 

“الكني�ضة القبطية حترتم القانون لكنها ل تقبل  وقال قدا�ضة البابا �ضنودة معقًبا على احلكم: 

اأحكاما �ضد الإجنيل و�ضد حريتنا الدينية التي كفلها الد�ضتور. كما تعلن اأن الزواج عندها هو �رص 

مقد�ض وعمل ديني بحت ولي�ض جمرد عمل اإداري، وال�رصيعة الإ�ضالمية تقول احكموا بينهم ح�ضبما 

 جاء ذلك خالل موؤمتر �ضحفي 
)3(

ال�ضخ�ضية”. بالأحوال  القوانني اخلا�ضة  تقره  يدينون وهو ما 

يف 8 يونيو 2010 ح�رصه اأع�ضاء املجمع املقد�ض البالغ عددهم نحو 82 اأ�ضقًفا. ومل ين�ض قدا�ضته 

خالل املوؤمتر اأن يتحدث عن عدم تنفيذه حلكم ق�ضائي �ضابق، اأ�ضدرته املحكمة الإدارية العليا قبل 

، ب�ضاأن اإ�ضدار الكني�ضة ت�ضاريح زواج ثاٍن لالأقباط املطلقني، وقال يف هذا ال�ضياق “املرة 
)4(

عامني

الكني�ضة االأرثوك�ضية والدولة املدنية فى م�ضر
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هن�ضكت”.  )لن(  م�ض  )هذه(  دى  املرة  لكن  اجلديد،  احلكم  فطلعوا  �ضكتنا  )ال�ضابقة(  فاتت  اللى 

وخالل املوؤمتر ال�ضحفي اأي�ًضا طالب رئي�ض اجلمهورية بالتدخل فيما نتج عن احلكم من م�ضكالت، 

معتًبا اأن ذلك يختلف عن التدخل يف حكم الق�ضاء، بالإ�ضافة اإىل مطالبته جمدًدا باإقرار القانون 

املوحد لالأحوال ال�ضخ�ضية الذي قدمته الكني�ضة للدولة منذ نحو ثالثني عاًما.

ومل يكد مي�ض �ضهر واحد حتى اأمر رئي�ض املحكمة الد�ضتورية العليا يف 7 يوليو 2010 بوقف تنفيذ 

احلكم ال�ضادر عن املحكمة الإدارية العليا باإلزام قدا�ضة البابا مبنح ت�رصيح بالزواج الثاين ملجدي 

ويليام يو�ضف –موؤقًتا– حلني الف�ضل يف مو�ضوع دعوى التنازع. وكان قدا�ضة البابا �ضنودة قد 

جلاأ اإىل املحكمة الد�ضتورية ورفع دعوى تنازع؛ طالبا الف�ضل يف النزاع القائم ب�ضاأن تنفيذ احلكمني 

ال�ضادرين عن املحكمة الإدارية العليا، وذلك اإعمال للمادة  25  من قانون املحكمة الد�ضتورية العليا 

والتي تن�ض على تويل املحكمة الد�ضتورية مهمة الف�ضل يف اأي واقعة ي�ضدر فيها حكمان نهائيان 

.  حيث اأرفق قدا�ضة البابا �ضنودة باملذكرة التي قدمها للمحكمة الد�ضتورية ن�ضو�ض 
)5(

متناق�ضان 

وحيثيات حكم �ضادر عن حمكمة النق�ض يف يناير عام 1979، ويق�ضي بعدم تدخل الهيئات الق�ضائية 

اإىل حكم  بالإ�ضافة  ال�ضخ�ضية،  الأحوال  الداخلية، خا�ضة يف ق�ضايا  الكني�ضة  �ضئون  ما يخ�ض  يف 

.
)6(

مماثل �ضدر عن الد�ضتورية العليا عام 1996 يف ذات ال�ضاأن

برغم ذلك اأ�ضدرت حمكمة الق�ضاء الإداري مبجل�ض الدولة يف 22 �ضبتمب 2010 قراًرا باإلزام 

البابا بدفع مبلغ 150  األف جنيه ، وذلك كتعوي�ض ملجدي ويليام يو�ضف الذي اأقام دعوى تعوي�ض 

�ضد البابا طالبه فيها بدفع خم�ضة ماليني جنيه؛ ب�ضبب حرمانه من احل�ضول علي ت�رصيح بالزواج 

ملطلقته  الثاين  بالزواج  ت�رصيًحا  الكني�ضة  منحت  حني  يف  عاًما،    17 من   لأكرث  الكني�ضة  من  الثاين 

“دعوى تعوي�ض عن الأ�رصار التي  الفنانة هالة �ضدقي. وقد اأ�ضارت املحكمة اإىل اأن الدعوى هي 

حلقت باملدعي من جراء امتناع الكني�ضة عن الت�رصيح له بالزواج الثاين، ولي�ضت دعوى تعوي�ض 

عن المتناع عن تنفيذ حكم الق�ضاء الإداري ،  واأن ما تقوله الكني�ضة عن اإمكانية قيام وليم بالزواج 

 
)7(

الثاين بعد اعتناق مذهب اآخر يتعار�ض مع حرية العقيدة ويعتب اإكراها اأدبيا يف الدين” . 

• • •
اجلدل ال�ضاخن الذي اأثاره رف�ض الكني�ضة لتنفيذ حكمي املحكمة الإدارية العليا، وجهت خالله 

اتهامات �ضتى للكني�ضة على غرار اأنها تناطح موؤ�ض�ضات الدولة، واأن رف�ضها تنفيذ اأحكام الق�ضاء 

ميثل لطمة لفكرة الدولة املدنية وكذلك ل�ضيادة القانون التي يوؤكد الد�ضتور يف مادته رقم 64 �أنها 

اأ�ضا�ض احلكم يف الدولة، كما اعتب الكثريون اأن مت�ضكها ال�ضارم مبوقفها ي�ضري بو�ضوح اإىل اأنها 

باتت مبثابة “دولة داخل الدولة”. 

هذا الرواق
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 وقد ا�ضتمر اجلدل �ضاخًبا حتى اأ�ضدر رئي�ض املحكمة الد�ضتورية العليا قراره بوقف تنفيذ اأحد 

احلكمني موؤقتًا، وبدا اأن �ضاحب احلكم الثاين ينطبق عليه نف�ض القواعد لت�ضابه الو�ضع القانوين. 

املواطنني  معاناة  ا�ضتمرت  طاملا  وذلك  انتهت،  الأزمة  اأن  اأو  قد خفت  اجلدل  اأن  يعني  ل  هذا  لكن 

الأقباط احلا�ضلني على اأحكام بالطالق، ويرغبون يف الزواج ثانيًة، يف حني تتقاع�ض الدولة عن اأداء 

وظيفتها يف متكينهم من التمتع باأحد احلقوق التي ل يعقل اأن يحرم منها اإن�ضان رغًما عن اإرادته، 

وهو احلق يف الزواج وتكوين اأ�رصة.  

بالطبع ل ميكن لأحد املطالبة باإجبار الكني�ضة على تغيري معتقدها الديني وتف�ضريها لن�ضو�ض 

الكتاب املقد�ض؛ لكن معاناة املت�رصرين ل بد اأن جتد �ضدى لدى الدولة؛ فتعمل على توفري احللول 

البديلة لهم، والتي قد يكون اأبرزها )الزواج املدين( الذي مّثلت الأزمة احلالية لدى البع�ض منا�ضبة 

لطرحه كحل للمت�رصرين ولغريهم.

اإنها  قال  لالأقباط  العام  امللي  املجل�ض  اأع�ضاء  بع�ض  اأن  رغم   
اإن�ضان”)8( “حقوق  م�ساألة  �إنها 

 ولعل 
)9(

“لي�ضت لها عالقة بحقوق الإن�ضان، ما دام الأمر يتعلق بن�ضو�ض دينية ل ميكن جتاوزها”.
مثل هذا الت�رصيح يذكرنا مبوقف املت�ضددين من العلماء امل�ضلمني والتيارات ال�ضيا�ضية الإ�ضالمية 

عندما ياأتي احلديث على ذكر حرية املعتقد وحقوق املواطنة للمراأة ولالأقباط! ويف هذا ال�ضياق قد 

يثور ت�ضاوؤل حول تفاعل الكني�ضة مع الدعوة اإىل تعزيز حقوق الإن�ضان والدولة املدنية. فهل كانت 

ت�ضتغلها ب�ضكل براجماتي يف مقابل التيارات الداعية اإىل تاأ�ضي�ض دولة دينية اإ�ضالمية؛ لكنها حني 

ا�ضطدمت مبا يخالف اإرادتها، اأبدت مرونة يف الرتاجع على ح�ضاب حقوق الإن�ضان؟!

واإىل جانب كون امل�ضاألة ذات �ضلة وثيقة بحقوق الإن�ضان؛ كان هناك قلق �ضاور الكثريين من 

تاأثري رف�ض الكني�ضة لتنفيذ اأحكام الق�ضاء على اجلهود املبذولة –من ِقَبل العديد من املدافعني عن 

املدنية يف  الدولة  دعائم  اإر�ضاء  بهدف  لتيارات فكرية متنوعة–  املنتمني  الإن�ضان واملثقفني  حقوق 

م�رص. من هذا املنطلق اهتمت )رواق عربي( بهذا امللف ال�ضائك، ودعت عدًدا من املثقفني واملهتمني 

بال�ضاأن القبطي، ومن بينهم علمانيون ورجال دين م�ضيحيون، اإىل امل�ضاهمة معنا يف هذا امللف وتناول 

م�ضاألة الكني�ضة والأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط من زاوية ارتباطها بالدولة املدنية، وذلك على �ضوء 

الأزمة الأخرية.

الكاتبة  كمال  الأ�ضتاذة كرمية  من  كل  امللف  يف  بامل�ضاهمة  عربي(  )رواق  لدعوة  ا�ضتجاب  وقد 

ال�ضحفية وموؤلفة كتاب )طالق الأقباط(، والأ�ضتاذ �ضامح فوزي الباحث والنا�ضط املدين، والدكتور 

راعى  والق�ض رفعت فكري  الإجنيلية،  بالكني�ضة  الإعالم  الالهوت ورئي�ض جلنة  اأ�ضتاذ  ملعي  اإكرام 

الكني�ضة الإجنيلية باأر�ض �رصيف �ضبا. و�ضتطالعون اإ�ضهاماتهم بني دفتي هذا العدد.

الكني�ضة االأرثوك�ضية والدولة املدنية فى م�ضر
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الهوام�ض

1. ميكن الإطالع على ن�س الالئحة يف ق�سم الوثائق.

2. ميكن الإطالع على ن�س احلكم يف ق�سم الوثائق.

الثاين  بالزواج  الق�ساء  حكم  يرف�س  املقد�س  املجمع  رامز،  3.يو�سف 

للأقباط، �صحيفة ال�رشوق، 9 يونيو 2010.

ا باإلزام  4.اأ�صدرت املحكمة الإدارية العليا يف مار�س 2008 حكًما نهائيًّ

للمواطنني  الثاين  بالزواج  ت�رشيح  باإ�صدار  الثالث  �صنودة  البابا  قدا�صة 

الأقباط املطلقني، ولكن الكني�صة رف�صت تنفيذ احلكم. وقد ا�صتندت املحكمة 

حينذاك اإىل املادة 69 من لئحة 1938؛ وقد اأثار احلكم ورد فعل الكني�صة 

جدل وا�صع النطاق، جلاأت بعده الكني�صة اإىل اإجراء تعديلت على مواد 

املواد  ن�سو�س  التعديل  �سمل  وقد  املحكمة.  اإليها  ا�ستندت  التي  الالئحة 

)26 و27 و38 و41 و49 و٥0 و٥1 و68 و69 و70(، وقد ن�رشت 

 2 بتاريخ  ال�سادر   126 بالعدد  امل�رشية”  “الوقائع  الر�صمية  اجلريدة 

الأقباط  لبطريركية  التابع  العام  امللي  املجل�س  قرار  ن�س   ،2008 يونيو 

الأرثوذك�س.  للأقباط  ال�صخ�صية  الأحوال  لئحة  بتعديل  الأرثوذك�س 

امل�رشي  �صحيفة  انظر  التعديلت؛  على  وللطلع  التفا�صيل  من  ملزيد 

اليوم بتاريخ ٥ يونيو 2008. 

٥.عماد الفقي، الد�ستورية توقف حكم الزواج الثاين للم�سيحيني، �سحيفة 

الأهرام، 8 يوليو 2010.

“الزواج  حكم  تنفيذ  توقف  الد�ستورية  املحكمة  �سليمان،  6.م�سطفى 

الثاين” للأقباط امل�رشيني، موقع )العربية نت(، 7 يوليو 2010. 

جنيه،  األف   1٥0 بـ   بتعوي�س  البابا  تلزم  املحكمة  اجلداوي،  7.ح�صام 

�صحيفة الأهرام، 23 �صبتمرب 2010. 

8.ن�صري هنا اإىل اأن املادة 16 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان توؤكد 

على اأن للرجل واملراأة البالغني حق الزواج وتاأ�صي�س اأ�رشة دون اأي قيد 

ب�صبب اجلن�س اأو الدين، وعلى اأن الأ�رشة هي الوحدة الطبيعية الأ�صا�صية 

للمجتمع، ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.  وهي احلقوق ذاتها 

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   23 املادة  عليها  اأكدت  التي 

هذا الرواق
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له قوة  الذي �سادقت عليه م�رش يف عام 1982، واأ�صبحت  وال�سيا�سية 

القانون مبوجب املادة 1٥1 من الد�ستور.

9. انظر ت�رشيح القم�س �سليب متى �ساوير�س يف: الكني�سة.. الدولة.. 

جملة  للأقباط؟،  الثاين  الزواج  اأزمة  يف  احلقيقي  املتهم  الق�صاء  اأم 

روزاليو�صف، 12 يونيو 2010.

الكني�ضة االأرثوك�ضية والدولة املدنية فى م�ضر
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*  مدير مركز دم�سق لدر��سات حقوق �لإن�سان، وباحث ز�ئر يف جامعة جورج و��سنطن.

»اإن ال�سيا�سة هي بت�سوري متعة العطاء، والعطاء بروؤيتي هو �سيد املتعة، وعندما 

تعطي اأكرث تتمتع اأكرث«.

ريا�ض �سيف         

»عندما اأعلن النائب ال�ضابق ريا�ض �ضيف ا�ضتقالته من من�ضبه يف الأمانة العانة »لإعالن دم�ضق 

من  نوع  خيم  و�ضخ�ضية«؛  �ضحية  »لأ�ضباب  املا�ضي  اأغ�ضط�ض  يف  الدميقراطي«  الوطني  للتغيري 

الوجوم على الكثري من النا�ضطني والإ�ضالحيني ال�ضوريني، ف�ضيف الذي اأتى اإىل ال�ضيا�ضة ال�ضورية 

من خلفية �ضناعية واقت�ضادية، يختلف عن الكثري من املخ�رصمني يف املعار�ضة ال�ضورية الذين اأتوا 

اأيديولوجية اأو ثقافية. حيث اأ�ضفى نوعا من احلركية النادرة يف املعار�ضة  اأو  من خلفيات حزبية 

ال�ضورية؛ �ضواًء جلهة رفدها بقطاعات اجتماعية جديدة كالتجار وال�ضناعيني، اأو باأ�ضول مدينية 

كانت تقليديًا تقف احلياد خا�ضة اأبناء املدن التقليدية كدم�ضق وحلب، وفوق ذلك كله هناك مبادراته 

واأفكاره التي كانت ت�ضخ با�ضتمرار دماًء جديدة يف �ضلب �رصايني املعار�ضة ال�ضورية التي تكل�ضت؛ 

بورتريه

ريا�ض �ضيف.. 

رجل االأعمال املنا�ضل من اأجل الدميقراطية فى �ضوريا!

د. ر�سو�ن زيادة*
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ال�ضاحة  به  تت�ضف  الذي  فاجلمود  عقود.  مدى  على  ال�ضورية  ال�ضيا�ضة  يف  احلركة  انعدام  ب�ضبب 

ال�ضوري، والقمع العنيف لكل �ضوت معار�ض وخمالف، ترك ال�ضاحة خالية ل�ضلطة ت�ضعر براحة 

�ضمري اأكب عندما ت�ضع كل من يخالفها الراأي يف ال�ضجن اأو تنفيه بعيدًا عن الوطن.

ريا�ض �ضيف من مواليد حي امليدان بدم�ضق عام 1946، وينتمي اإىل اأ�رصة حمافظة، كان والده 

ح�ضل  اإليه.  ينتمي  كان  الذي  املتو�ضط  والجتماعي  القت�ضادي  بالو�ضع  ي�ضي  مما  جنارًا  يعمل 

العلوم يف جامعة دم�ضق لكنه مل يكمل تعليمه،  1965، والتحق بكلية  العلمية يف عام  الثانوية  على 

اإذ انخرط يف جمال العمل ال�ضناعي و�ضافر يف عام 1975 اإىل اأملانيا وفرن�ضا، قبل اأن يفتتح م�ضنعًا 

ال�ضورية،  املاركات  اأبرز  اإحدى   )400 )القم�ضان  م�ضنع  اإىل  �ضنوات  ع�رص  خالل  حتّول  للن�ضيج 

ومتكن يف عام 1990 من الفوز، مع �رصكاء له، برخ�ضة لت�ضنيع منتوجات “اأديدا�ض” ال�ضهرية، 

وقد حمله جناحه ال�ضناعي على النطالق يف احلقل ال�ضيا�ضي، وانتخب خالل النتخابات الت�رصيعية 

عام 1994 بني املر�ضحني “امل�ضتقلني”؛ اأي الذين ل ينت�ضبون اإىل حزب البعث احلاكم اأو الأحزاب 

الأخرى املن�ضوية حتت لواء اجلبهة الوطنية التقدمية، ثم انتخب جمددًا نائبًا عن دم�ضق ملرة اأخرى 

عام 1998، وقد اأ�ضبح خطابه اأكرث جراأة يف نقد ال�ضيا�ضة القت�ضادية للحكومة؛ الأمر الذي عّر�ضه 

ل�ضغوٍط �ضيا�ضية اأرغمته يف النهاية، وحتت وقع ال�رصائب الباهظة التي مت فر�ضها عليه، على بيع 

ح�ضته يف م�ضنع اأديدا�ض، وا�ضطر يف نهاية عام 1999 اإىل ت�ضفية اآخر �ضهم له فيها؛ لي�ضدد جميع 

ال�رصائب املفرو�ضة عليه، وليتفرغ بعدها متامًا للعمل ال�ضيا�ضي.

جتربة	منتدى	احلوار	الوطني:

كانت انطالقته ال�ضيا�ضية الأبرز بعد وفاة الرئي�ض ال�ضوري الأ�ضبق حافظ الأ�ضد، حيث كان اأول 

من بادر اإىل “ا�ضتغالل” فر�ضة انتقال ال�ضلطة لإ�ضماع �ضوت ال�ضعب ال�ضوري ورغبته يف التغيري، 

اأو كما اأ�ضبح يعرف مبنتدى ريا�ض �ضيف، لأنه كان يعقد  فكان اأن اأطلق “منتدى احلوار الوطني”، 

فعمر املنتدى  يف منزله. وهو ما اأطلق ال�رصارة الأوىل فيما بات يعرف فيما بعد بـ “ربيع دم�ضق”، 

2001، وحتويل امل�ضئول  اإغالقه يف فباير  من عمر الربيع، الذي امتد لأقل من عام. وانتهى مع 

ا�ضتئنافه  ثم ومع  عنه.  رفع احل�ضانة اجلزئية  بعد  معه  للتحقيق  �ضيف  ريا�ض  النائب  عنه  الأول 

جمددًا يف �ضبتمب 2001 مت اعتقال ثمانِيٍة من اأع�ضائه النا�ضطني يف جلنته ويف حواراته. لقد كانت 

النهاية لذاك الربيع الذي ميكن القول اإن بذرته الأوىل ابتداأت مع نهاية عام 1998، وحتديدًا خالل 

النتخابات الت�رصيعية ملجل�ض ال�ضعب يف دورته ال�ضابعة ]1999-2003[ حيث عقد النائب ريا�ض 

ريا�ض �ضيف: رجل االأعمال املنا�ضل من اأجل الدميقراطية فى �ضوريا
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�ضيف خالل حملته النتخابية املميزة عددًا من احلوارات الوطنية املتعددة الهتمامات والوا�ضعة 

الطيف يف مقر حملته النتخابية يف منطقة امليدان �ضمن مدينة دم�ضق التي تر�ضح �ضيف نائبًا لفرتٍة 

ثانية عنها.

لقد اأطلق على هذه احلوارات ا�ضم “جل�ضات احلوار الوطني” وا�ضتمرت على مدى 9 جل�ضات 

نادرة  جراأة  �ضهدت  جل�ضات  وهي  والبيئي.  واحلقوقي  والجتماعي  ال�ضيا�ضي  ال�ضاأن  يف  بحثت 

وهو  تخرتقه،  األ  احلوارات  هذه  على  يجب  الذي  ال�ضقف  حلدود  مميزا  اإدراكا  نف�ضه  الوقت  ويف 

ما اأ�ضماه اأحد ال�ضحفيني البارزين حينها “حوارات حتت اخليمة الرئا�ضية”؛ حيث كان الرئي�ض 

حافظ الأ�ضد مازال على قيد احلياة، لكنه بداأ وب�ضكٍل خجوٍل جدًا “اللتفات” اإىل الو�ضع الداخلي 

الع�رص  ال�ضنوات  اأي�ضًا وعلى مدى  التي حتددت  ال�ضيا�ضة اخلارجية،  تنا�ضاه متامًا حل�ضاب  الذي 

ال�ضد واجلذب بح�ضب  اإ�رصائيل، تلك املفاو�ضات التي كانت ترتاوح بني  التفاو�ض مع  املا�ضية يف 

احلكومة الإ�رصائيلية وبح�ضب الإدارة الأمريكية اأي�ضًا. مهما يكن فاإن الرئي�ض الراحل حافظ الأ�ضد 

نف�ضه كان قد توجه اإىل املجل�ض الت�رصيعي ال�ضاد�ض بعد اإعالن النتائج بخطاٍب ميكن اعتباره مبثابة 

اخلطاب التد�ضيني ملرحلة “التطوير والتحديث” التي رعاها فيما بعد خليفته وابنه ب�ضار الأ�ضد.

اأعطاهم  الذين  امل�ضئولني  على  وحمل  علنًا،  والبريوقراطية  الف�ضاد  الراحل  الأ�ضد  انتقد  لقد 

الدميقراطية  اإىل �رصورة تطبيق  الزائد  اللطف  لها، وملّح وبقليٍل من  ثقته ولكنهم مل يكونوا كفئًا 

يف موؤ�ض�ضاتنا، واأكرث من ذلك، فقد اأ�ضار علنًا اإىل عدٍد من القوانني التي يجب حتديثها وتطويرها، 

�ضّيما قانون الإيجارات الذي م�ضى عليه اأكرث من ن�ضف قرن، وخلق اأزمًة اجتماعية مل يتم تدارك 

�ضديقه  وبيان  “�ضيافته”،  يف  �ضيف  قادها  التي  الوطنية”  “احلوارات  وكاأن  وهكذا  تداعياتها، 

القت�ضادي والأ�ضتاذ اجلامعي عارف دليلة “الناري” كما و�ضفه البع�ض واملوؤلف من ع�رص نقاط، 

قد اأثمرت فعاًل وعلى ل�ضان الأ�ضد نف�ضه.

ال�ضيا�ضي مل  النقا�ض  ال�ضوري عا�ض ور�ضًة حقيقية وفعلية من  اإن املجتمع  القول بعدها  ميكن 

ي�ضهد لها مثياًل من قبل، وقد زاد من حدة هذا النقا�ض عدٌد من الأحداث ال�ضيا�ضية املت�ضارعة مثل 

ف�ضل املفاو�ضات ال�ضورية-الإ�رصائيلية، واإعالن ا�ضتقالة حكومة حممود الزعبي بعد 13 عامًا من 

ت�ضكيلها، وطرده من احلزب واتهامه مع نائبه ووزيره للموا�ضالت بالف�ضاد، ثم مل يلبث اأن جلاأ 

 15 البعث احلاكم بعد  التا�ضع حلزب  القطري  املوؤمتر  الإعالن عن  اإىل النتحار، ثم  الزعبي نف�ضه 

عامًا من عقد موؤمتره الثامن، وانطالق األ�ضنة ال�ضوريني التي ُعقدت لفرتة طويلة من الزمان ب�ضكل 

اإىل جل�ضات نقا�ٍض  ال�ضورية  العلوم القت�ضادية  مفاجئ، وحتّولت املحا�رصات الأ�ضبوعية جلمعية 

د.ر�ضوان زيادة
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اأحد املعّقبني  اأن يغمز  علنية وحادة حول جدوى ال�ضيا�ضات القت�ضادية واملالية املّتبعة، ول باأ�ض 

اأو املداخلني من قناة الإ�ضالح ال�ضيا�ضي نف�ضه، �ضّيما واأن جنل الرئي�ض الدكتور ب�ضار الأ�ضد كان 

يح�رص بع�ضًا من فعالياتها، الأمر الذي اأك�ضبها اأهمية ا�ضتثنائية.

ثم ت�ضكلت يف مار�ض 2000 حكومٌة جديدة برئا�ضة حمافظ حلب ال�ضابق م�ضطفى مريو اأعلنت 

يف برناجمها اأنها �ضتقوم ب�ضكٍل رئي�ضي على اإ�ضالح القوانني، وحتديث املوؤ�ض�ضات، وحت�ضني حاجة 

انفتاحًا يف و�ضائل  ينعك�ض  اإذ مل  ال�ضامت،  املعا�ضية والقت�ضادية. ويف ظلِّ هذا احلراك  املواطنني 

الإعالم الر�ضمية ومل يتواكب قانونيًا مع عدٍد من القوانني التي من �ضاأنها اأن ت�رصعن حرية الراأي 

والتعبري ب�ضكل حقيقي وفعال مثل قانون املطبوعات اأو قانون الأحزاب ال�ضيا�ضية؛ فقد مثل هذا 

احلراك الكثري بالن�ضبة لل�ضوريني؛ فجل�ضاتهم اخلا�ضة اأ�ضبحت ذات معنى، وتدور حول م�ضتقبل 

بلدهم و�ضيا�ضاته املتبعة.

ومع وفاة الرئي�ض حافظ الأ�ضد الذي مل يعرف ثالثة اأجياٍل من ال�ضوريني �ضواه، كان عدد �ضكان 

�ضوريا يوم اإعالن حركة الثامن من اآذار )مار�ض( عام 1963 ما يقارب ال�ضبعة ماليني ن�ضمة، لكن 

هذا العدد اأ�ضبح عند وفاة الرئي�ض يف يونيو 2000 نحو 17 مليونًا، وكاأن 10 ماليني ن�ضمة هم “جيل 

كانت  فاملعار�ضة  الأمر �ضعوبة؛  زاد  ما  رئي�ٍض غريه، وهو  يتفتح وعيهم على  بامتياز مل  الثورة” 

تتوزع بني املنايف وال�ضجون، واأطروحاتها الأيديولوجية نف�ضها مل تعد مغرية لأ�ضحابها اأنف�ضهم 

الوطنية واملوؤ�ض�ضة  ال�ضعبية واجلبهة  ي�ضكلها احلزب واملوؤ�ض�ضات  التي  فكيف بغريهم، وال�ضلطة 

الع�ضكرية قد اأُ�ضيبت بتكل�ٍض عّطل مفا�ضلها الرئي�ضية، فهي اأ�ضبحت ت�ضعى قدر ما اأمكن للحفاظ 

على الو�ضع القائم، وبدا املجتمع هام�ضيًا وخاليًا من اأيِّ حراٍك اأو طموٍح �ضيا�ضي اأو اجتماعي، لقد 

كان يعي�ض فرتة العزلة والال فعالية واخلوف من املبادرة.

لقد وجد ال�ضوريون- رغم امتعا�ضهم من اآلية انتقال ال�ضلطة - فر�ضًة لهم للتعبري عن خوفهم 

املوقف، بحكم ح�ضا�ضيتهم اخلا�ضة جتاه  والنا�ضطون  املثقفون  ا�ضتغلرَّ  بلدهم، وقد  على م�ضتقبل 

باجتاه  الأوىل  ال�رصارة  انطلقت  حتديًدا  هنا  ومن  للتعبري.  ف�ضاءاٍت  خلق  باجتاه  للدفع  التغيري، 

ت�ضكيل “جمعية اأ�ضدقاء املجتمع املدين” التي ُعقدت اجتماعاتها الأوىل يف منزل املخرج نبيل املالح، 

دليلة ويو�ضف  كيلو وعارف  مي�ضيل  اأمثال  الي�ضاري من  املثقفني ذوي الجتاه  عدٍد من  وبح�ضور 

�ضلمان ويا�ضني �ضكر وغريهم، وذلك قبل وفاة الرئي�ض حافظ الأ�ضد حتديدًا يف 28 مايو 2000. ومع 

ح�ضور النائب وال�ضناعي ريا�ض �ضيف لهذه الجتماعات انبثقت فكرة تاأ�ضي�ض “جمعية اأ�ضدقاء 

و�ضاغ املجتمعون م�ضودًة اأوىل ثم ثانية للجمعية اأ�ضارت اإىل اأن “املجتمع املدين  املجتمع املدين”، 

ريا�ض �ضيف: رجل االأعمال املنا�ضل من اأجل الدميقراطية فى �ضوريا
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هو جمموع التنظيمات املجتمعية غري احلكومية من جمعيات ونقابات وهيئات واأحزاب ومنظمات 

وو�ضائل اإعالم حرة متعددة ونواٍد وموؤ�ض�ضات، جوهره اخليار الدميقراطي، ول ميكن للدميقراطية 

اأن تتج�ضد اإل عب نهو�ض املجتمع املدين باأنظمته وموؤ�ض�ضاته” و�ضوًل اإىل الدعوة اإىل “تاأ�ضي�ض 

جمعية اأ�ضدقاء املجتمع املدين يف �ضوريا، عّلنا نقدم جهدًا ُي�ضهم يف بناء جمتمع دميوقراطي متطور”. 

يف هذه الأثناء �ضعى النائب �ضيف يف �ضبتمب 2000 اإىل احل�ضول على ترخي�ض للجمعية، فكان الرد 

“باأن ما تقومون به هو خٌط اأحمر” وُيعتب “مبثابة البالغ رقم واحد”. 
لقاءاتها  يف  ت  ا�ضتمررَّ قد  ال�ضوريني  املثقفني  جمموعة  اأن  ذلك  خطني،  بني  افرتاق  حدث  هنا 

اتبع  يف حني  املجتمع املدين”،  اإحياء  للجان  التاأ�ضي�ضية  “الهيئة  ي�ضمى  اإىل ما  وتطّورت فيما بعد 

النائب �ضيف املعروف بديناميته وعمليته خطًا اآخر؛ اإذ اأعلن عن تاأ�ضي�ض “منتدى احلوار الوطني” 

اإىل  يجتمع  “اأن  كنائب  �ضالحياته  من  باأن  ذلك  ومعّلاًل  “�لن�سبية”،  البملانية  بح�ضانته  متمتعًا 

مبحا�رصٍة   2000 �ضبتمب   13 يف  ن�ضاطه  املنتدى  افتتح  وقد  �ضكاواهم”،  اإىل  وي�ضتمع  املواطنني 

عن املجتمع املدين ل�ضيخ املثقفني ال�ضوريني، كما اأ�ضبح ُيطلق عليه اأنطون مقد�ضي. وقد اأخذ هذا 

اللقاء اهتمامًا �ضيا�ضيًا واإعالميًا م�ضاعفًا لجتماع عدة مواقف اأو منا�ضبات. اإذ ا�ضتبقت ال�ضلطات 

ال�ضورية افتتاح املنتدى باإر�ضال ر�ضائل “حتذيرية” عب �ضحيفة “املحرر نيوز” اللبنانية، عندها 

اتهمت “دعاة املجتمع املدين يف �ضوريا” باأنهم “يريدون اقتبا�ض جتربة اأوروبا ال�رصقية يف الإطاحة 

، ويف الوقت نف�ضه كان اأنطون مقد�ضي نف�ضه قد وّجه 
باأنظمتها احلاكمة لتطبيقها على �ضوريا”)1(

ر�ضالة اإىل الرئي�ض ب�ضار الأ�ضد عب �ضحيفة “احلياة” بتاريخ 14 اأغ�ضط�ض 2000، ُتعتب الأوىل يف 

خماطبة رئي�ض اجلمهورية عب و�ضائل الإعالم، وقال فيها بكل عفويٍة و�رصاحٍة وجراأة “الو�ضع 

.
العام، وباخت�ضار يا �ضيدي: انهيار عام، �ضيا�ضي واقت�ضادي واأي�ضًا ثقايف واإن�ضاين”)2(

وقد اأ�ضدرت وزيرة الثقافة حينها مها قنوت، وعلى الفور قرارًا بف�ضله من موقعه كمديٍر ملديرية 

التاأليف والرتجمة والن�رص التي اأ�رصف عليها على مدى �ضنواٍت طويلة. وهكذا فباجتماع “منتدى 

احلوار الوطني” يف منزل ريا�ض �ضيف، وتقدمي اأنطون مقد�ضي ذاته حما�رصة فيه عن “املجتمع 

بدا عندها اللقاء املرتقب اأ�ضبه بتجمٍع للمعار�ضة مل ت�ضهده �ضوريا من عقوٍد طويلة. املدين”، 

مقولة الرئي�ض ب�ضار الأ�ضد يف خطاب  “منتدى احلوار الوطني”  لقد ت�ضّدرت الدعوة لفتتاح 

17 يوليو 2000 التي يقول فيها “ل ُيبنى املجتمع ول يتطور ول يزدهر بالعتماد على  الق�ضم يف 

هذه  وحتت  الواحد”،  املجتمع  يف  الكل  عمل  تكامل  على  يعتمد  بل  جمموعة،  اأو  جهة  اأو  �رصيحة 

الذي  ال�ضلمي والعلني وال�رصيح”  “احلوار  ُي�ضهم يف  الدعوة �رصيحًة للجميع كي  العبارة كانت 
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اأمكن من احلقيقة، التي �ضتنري لنا الطريق يف م�ضريتنا لبناء وطن القوة  “القرتاب ما  اإىل  ي�ضعى 

واملنعة والرفاه”.

لكن وبقدر ما كان خطاب املحا�رص اأنطون مقد�ضي عامًا وف�ضفا�ضًا، بقدر ما عّبت مداخالت 

والجتماعية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  الأو�ضاع  مناق�ضة  يف  وحقيقية  عميقة  رغبٍة  عن  امل�ضاركني 

ال�ضورية بعد غياٍب طويل، وا�ضتمرت جل�ضات املنتدى على مدى اأربعة اأ�ضابيع؛ مما خلق جدًل يف 

الأو�ضاط ال�ضيا�ضية والثقافية ال�ضورية، ثم �ضدر بيان املثقفني الـ 99 يف 27 �ضبتمب 2000، مطالبًا 

باإ�ضالحات �ضيا�ضية ووقف العمل بقانون الطوارئ واإطالق �رصاح ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني.

ا�ضتمررَّ “منتدى احلوار الوطني” يف ن�ضاطه وفعاليته، واأ�ضبح مفتوحًا جلميع امل�ضاركات من 

اإذ لوحظ ح�ضور مكّثف من  كلِّ النتماءات الطائفية والإثنية والعرقية والأيديولوجية والُعمرية، 

قبل �رصيحة ال�ضباب، كلُّ هذه ال�ضفات التي اكت�ضبها املنتدى من خالل جتربته �ضّجعت الآخرين 

ريا�ض  تعبري  على حد  الربيع  يف  كالع�ضب  تتكاثر،  املنتديات  وبداأت  وا�ضتن�ضاخها،  اقتبا�ضها  على 

�ضيف يف اأحد حواراته، وكان اأبرز هذه املنتديات؛ املنتدى الثقايف حلقوق الإن�ضان، ومنتدى جمال 

الأتا�ضي للحوار الدميقراطي، وانت�رصت املنتديات اأي�ضًا يف املحافظات ال�ضورية الأخرى، بدءًا من 

حلب وحم�ض والالذقية وطرطو�ض وانتهاًء بالقام�ضلي ودير الزور.

بقي  لكن  ماألوف،  غري  ب�ضكٍل  �ضوريا  يف  وال�ضيا�ضي  الجتماعي  احلراك  املنتديات  ن�ّضطت  لقد 

“منتدى احلوار الوطني” الأكرث تعددًا وتنوعًا والوقت نف�ضه الأكرث �ضهرًة رغم اأنه كان ل يزال 
جملة  و�ضفته  كما  املنتدى  اأ�ضبح  لقد  وحدها.  الفردية  �ضيف  جهود  على  قائًما  الوقت  ذلك  حتى 

، وذلك مع �ضدور بيان 
“بداية حركة التغيري القادمة يف �ضوريا حتمًا”)3( )النيوزويك( الأمريكية 

الألف يف بداية عام 2001، الذي اأعاد التاأكيد على املطالب ال�ضيا�ضية املعروفة كرفع حالة الطوارئ 

والتعبري  الراأي  حلرية  املجال  وف�ضح  ال�ضيا�ضيني،  ال�ضجناء  �رصاح  واإطالق  العرفية،  والأحكام 

وغريها.

 بداأ النائب �ضيف يفّكر ب�ضكٍل جديد يف اإعطاء “منتدى احلوار الوطني” “�ضيغة” موؤ�ض�ضية، 

وقد جتلى ذلك يف تاأ�ضي�ض جلنٍة تدير �ضئون املنتدى اأُطِلَق عليها “جلنة منتدى احلوار الوطني”، وقد 

تاألفت من 14 ع�ضوًا من خمتلف التكوينات الطبقية والتكوينات الأيديولوجية والنتماءات الطائفية 

والعرقية، وقد �ضعت “جلنة منتدى احلوار الوطني” اإىل فتح حموٍر جديد يتناول ق�ضايا �ضيا�ضية 

حمددة وخا�ضة بال�ضاأن ال�ضوري، وقد اأعطى الهتمام الإعالمي واملكثف باملحا�رصة �ضواًء من قبل 

 اأو الف�ضائيات العربية والأجنبية التي قامت بتغطية مبا�رصة، اأو من قبل 
)4(

وكالت الأنباء العاملية

ريا�ض �ضيف: رجل االأعمال املنا�ضل من اأجل الدميقراطية فى �ضوريا
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ال�ضحف العربية والأجنبية، زخما عززرَّ ح�ضور املنتدى داخليًا وعربيًا وعامليًا.

وت�ضارعت حينئٍذ الأحداث، وانت�رصت ال�ضائعات ب�ضكٍل غري م�ضبوق، اإذ جاء الإعالن عن تاأ�ضي�ض 

“التجمع من اأجل الدميقراطية والوحدة” كحزب �ضيا�ضي، معظم اأع�ضائه من قدامى النا�رصيني 
اأن كان احلديث يدور  ال�ضيا�ضية يف �ضوريا، بعد  كموؤ�رص على قرب �ضدور قانون جديد لالأحزاب 

18 يناير 2001  اإعالن تاأ�ضي�ض احلزب الوطني الدميقراطي يف  كثريًا عن قرب �ضدوره. كما جاء 

هام�ضها  تو�ضيع  قررت  قد  ال�ضورية  ال�ضيا�ضية  القيادة  وكاأن  موؤ�رصًا  لُيعطي  �ضحفي  موؤمتٍر  عب 

ال�ضيا�ضي واحلزبي عب ا�ضتن�ضاخ اأحزاٍب �ضبيهٍة بها، فاأراد النائب �ضيف اأن ي�ضع ال�ضلطة اأمام 

وجاء  ل،  اأم  ال�ضلطة  له  ترخ�ض  اأن  اإمكانية  لريى  جديٍد  حزٍب  تاأ�ضي�ض  عن  ويعلن  الواقع،  الأمر 

الإعالن عن ولدة “حركة ال�ضلم الجتماعي” يف “منتدى احلوار الوطني” بتاريخ 31 يناير 2001، 

وا�ضتمرت نقا�ضاته احلادة على مدى يومني.

وقد ترافق ذلك مع بدء ح�ضور “الرفاق البعثيني” جلل�ضات املنتديات وبتكليٍف ر�ضمي، وقد 

خلق ح�ضورهم جلل�ضات “منتدى احلوار الوطني” وم�ضاركتهم يف النقا�ض �ضدًى طيبًا يف البداية 

من جميع احل�ضور على اأ�ضا�ض اأن ذلك �ضيخلق حوارًا ولو ب�ضكٍل غري مبا�رص بني املجتمع وال�ضلطة 

م�ضارها  عن  الأحيان  بع�ض  يف  قد حادت  املناق�ضات  هذه  اأن  بيد  القائد”،  املعار�ضة و”احلزب  اأو 

النقا�ضي الطبيعي والهادئ لت�ضبح ت�ضكيكًا يف وطنية وغاية “اأ�ضحاب املنتديات”. كما اأ�ضبح ُيطلق 

عليهم؛ مما ا�ضتدعى يف بع�ض الأحيان الرد من قبل بع�ض احل�ضور وهو ما ت�ضبب يف توتر الأجواء، 

وحّول النقا�ضات اإىل حوارات ثنائية �ضاخبة و�ضخ�ضية.

حركة	ال�صلم	الجتماعي:

ال�ضلم  “حركة  عليها  اأطلق  التي  حركته  عن  بالإعالن  بعد  فيما  اجلميع  �ضيف  ريا�ض  فاجاأ 

الجتماعي” كحركة �ضيا�ضية ذات اأهداف اإ�ضالحية وا�ضحة، وهو ما زاد يف �ضعبية �ضيف ون�ضاطه، 

الأمر الذي �ضكل موؤ�رصًا ينذر بتغيري قادم �ضّيما واأن بع�ض ال�ضحف العربية والأجنبية اأ�ضبحت 

.
)5(

ت�ضّبهه بـ )فالي�ضا �ضوريا( ودعوته اإىل ال�ضلم الجتماعي اأ�ضبه بحركة الت�ضامن البولندية

يف فباير 2001 جرى الإعالن عن �رصوط لتقييد ن�ضاط املنتديات اأو بالأحرى وقفها نهائيًا، اإذ 

ُطِلَب من امل�ضئولني عن تنظيم هذه املنتديات تقدمي ا�ضم املحا�رص ون�ض املحا�رصة واأ�ضماء احل�ضور 

 �لأمر 
،)6(

اإىل غري ذلك وقبل 15 يومًا من موعد املحا�رصة ثم النتظار حتى احل�ضول على املوافقة
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البعث  القومية حلزب  القيادة  تعميٍم من  ذلك مع  املنتديات وترافق  ن�ضاط  الذي عنى حقيقًة وقف 

، وقام اأع�ضاء القيادة 
“عمالء ومرتبطون باخلارج”)7( احلاكم تتهم فيه املثقفني ال�ضوريني باأنهم 

القطرية بجولة على املحافظات ال�ضورية للتحذير من الأطروحات التي تدعو اإىل “املجتمع املدين”)8( 

وعملوا على ت�ضويه �ضورة ريا�ض �ضيف اأمام الراأي العام وذلك باتهامه باأقذع التهامات، وترافق 

اأثناء فرتة  ذلك مع رفع رئي�ض جمل�ض ال�ضعب عبدالقادر قدورة احل�ضانة عن النائب �ضيف وذلك 

عطلة املجل�ض؛ وذلك لل�ضماح بتحريك دعوى النيابة العامة �ضده، ردًا على تاأ�ضي�ضه حلركة ال�ضلم 

خلفيِة  حول  معظمها  متحورت  جل�ضات  لعدة  التحقيق  قا�ضي  اأمام  �ضيف  مثل  وقد 
 .)9(

الجتماعي

النائب �ضيف  اأعلن  التقييدات املختلفة  اإثر هذه  وعلى  “ال�ضلم الجتماعي”،  اإىل  التي تدعو  ورقته 

التي تعر�ض  ال�ضغوطات  2001، وذكر  12 مار�ض  بيان ر�ضمي �ضدر يف  نهائيًا يف  املنتدى  اإغالقه 

لها واأعلن اأنه �ضينتظر الفر�ضة ل�ضتئنافه جمددًا يف ظروٍف م�رّصفة، وعندها جرى الإعالن ر�ضميًا 

ال�ضحافة  وكالة  مع  حواراته  اأحد  يف  �ضيف  ل�ضان  على  ذلك  ورد  كما  دم�ضق”،  “ربيع  نهاية  عن 

الفرن�ضية، لي�ضبح هذا امل�ضطلح اأ�ضبه بالتعبري التاريخي الذي ُيطلق لو�ضف مرحلة تاريخية مّرت 

.
)10(

بها �ضوريا

خنق	حرية	التنظيم:

ال�ضغط  �ضيا�ضة  اإىل  واللجوء  املكّثفة،  الأمنية  املالحقات  عودة  مع  املنتديات  وقف  انعك�ض  لقد 

على املثقفني عب منعهم من اإلقاء املحا�رصات اأو منعهم من ال�ضفر. وقد انعك�ض كلُّ ذلك على حراك 

املجتمع ال�ضوري ون�ضاطه، بيد اأن “جلنة منتدى احلوار الوطني” قررت التقدم بطلٍب ر�ضمي اإىل 

وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل للح�ضول على ترخي�ض، رغم اقتناعها التام بال جدواه، غري اأنها 

رغبت يف رفع احلرج القانوين عن املنتدى، وكذلك اإحراج ال�ضلطات الر�ضمية نف�ضها التي اّدعت اأن 

هذه املنتديات غري مرّخ�ضة قانونيًا.

 3 بطلب للرتخي�ض اإىل وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل يف  “منتدى احلوار الوطني”  تّقدم 

مايو 2001، وقد حدد اأهدافه يف “فتح حوار �ضامل مع جميع اأبناء الوطن فيما يخ�ض ق�ضايا الوطن 

مل  الرتخي�ض  طلب  اأن  الوا�ضح  ومن  والقانونية”.  والقت�ضادية  والثقافية  الجتماعية  واملواطن 

يحتو على اأّيِة كلمة تدل على رغبة “املنتدى” يف الن�ضاط ال�ضيا�ضي، ولي�ض ذلك تعففًا عن ال�ضيا�ضة 

وابتعادًا عنها بقدر ما هو رغبة جلنة املنتدى يف النطواء حتت مظلة القانون عب �ضحب اأّية ذريعة 

قد ت�ضتخدمها ال�ضلطة لعدم احل�ضول على الرتخي�ض القانوين؛ وبالرغم من ذلك فقد جاء رد وزارة 
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ال�ضئون الجتماعية والعمل �رصيعًا وبعد خم�ضة اأيام فقط من تقدميه، برّد الطلب ورف�ض الرتخي�ض، 

بحجة اأن ذلك لي�ض من اخت�ضا�ض الوزارة، و”ل تنطبق عليه الن�ضو�ض القانونية املعتمدة” كما 

جاء يف ردِّ الوزارة.

املنّوه عنها  “الأ�ضباب  اأن  الوزارة اعتمادًا على  اإىل  التقدم بتظّلم  املنتدى بعد ذلك  قررت جلنة 

برف�ض الطلب تعتب خمالفة �رصيحة للقانون 93 لعام 1958 الذي يحكم منتدانا، ذلك اأن هذا القانون 

املق�ضودة  الإدارية  ال�ضئون الجتماعية والعمل هي اجلهة  له جعل من وزارة  التنفيذية  والالئحة 

مب�ضمون املادة 10 من القانون واملخت�ضة باإجراء عملية ال�ضهر والن�رص باجلريدة الر�ضمية خالل 

60 يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، وبالتايل فاإن ما جاء بقراركم من عدم اخت�ضا�ض وزارتكم، جاء يف 

غري حمله القانوين وخمالفًا للقوانني والأنظمة النافذة”.

لقد مت تقدمي هذا “التظلم” اإىل ديوان الوزارة بتاريخ 16 مايو 2001 وجاء الرد �رصيعًا اأي�ضًا 

وبتاريخ 24 مايو 2001 برف�ض التظّلم مع التاأكيد على: “م�ضمون قرارنا بعدم اخت�ضا�ض وزارتنا 

هذا  كتابنا  ويعتب  تظلمكم،  نرف�ض  لذلك  على طلبكم،  املعتمدة  القانونية  الن�ضو�ض  انطباق  وعدم 

رّدًا على تظلمكم ووفقًا للمدة القانونية” كما جاء يف ردِّ الوزارة. وهكذا دخلنا يف متاهة قانونية، 

اأمرها،  املنتدى  جلنة  حزمت  ولذلك  حم�ض،  �ضيا�ضٌي  واإمنا  قانونيًا  لي�ض  اإطارها  اأن  اجلميع  يعلم 

“منتدى  ا�ضتمررَّ  وقد  املتبعة،  القانونية  اخلطوات  جميع  ف�ضل  بعد  جمددًا  ا�ضتئنافه  على  وعزمت 

العام  الأمني  يف حما�رصاته وكانت حما�رصة ريا�ض الرتك  الدميقراطي”  للحوار  الأتا�ضي  جمال 

للحزب ال�ضيوعي ال�ضوري- املكتب ال�ضيا�ضي هي الأبرز، وذلك يف اأغ�ضط�ض 2001، واأعلن الإخوان 

امل�ضلمون املوجودون يف اخلارج “ميثاق �رصف وطني للعمل ال�ضيا�ضي” يف مايو 2001، يتم�ضكون 

حقوق  “جمعية  تاأ�ضي�ض  وجرى  العنف،  نبذ  على  ويوؤكدون  الدميقراطي،  والعمل  باحلوار  فيه 

الإن�ضان يف �ضوريا” عب بادرة كان وراءها ورعاها اأربعون من املثقفني والنا�ضطني ال�ضوريني.

ومل يكن ريا�ض �ضيف بعيدًا عن هذه الأجواء التي دخلها من باب خمتلف، عندما تبنى ق�ضية 

عقود الهاتف اخلليوي يف �ضوريا، وبداأ يثري حولها ال�ضكوك والتحقيقات بو�ضفها “�ضفقة ف�ضاد” 

متت حل�ضاب رامي خملوف ابن خال الرئي�ض ال�ضوري، وجنح يف اإثارة املو�ضوع داخل اأروقة جمل�ض 

ال�ضعب، وقرر املجل�ض ت�ضكيل جلنة برملانية للتحقيق يف هذا املو�ضوع، واأعدرَّ درا�ضة مطولة ودقيقة 

حول املو�ضوع نف�ضه ُتظهر وبالأرقام اأن هذه العقود قد اأ�ضاعت على اخلزينة ال�ضورية مبلغًا ل يقل 

عن 400 مليار لرية �ضورية.
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حملة	اعتقالت	اأ�صحاب	الراأي:

وعندما اعتقلت ال�ضلطات ال�ضورية النائب حممد ماأمون احلم�ضي يف اأغ�ضط�ض 2001 بعد اإعالنه 

اأول  يف  الرتك  ريا�ض  بعده  واعتقلت  بيانه،  يف  اأعلنها  التي  اأهدافه  تتحقق  كي  الطعام  عن  اإ�رصابًا 

�ضبتمب 2001 بعد م�ضاركٍة له يف برنامج “بال حدود” على قناة “اجلزيرة” القطرية، اأدرك ريا�ض 

�ضيف مدى �ضعوبة ا�ضتئناف املنتدى جمددًا يف ظلِّ هذه الأجواء و�ضعر اأنها مغامرة، وكان ما كان، 

اإذ اأعلنت جلنة املنتدى ا�ضتئناف ن�ضاط منتدى احلوار الوطني عب حما�رصة للمفكر ال�ضوري برهان 

ويف اليوم التايل قامت  غليون عن “م�ضتقبل الإ�ضالح والتغيري يف �ضوريا: نحو عقد وطني جديد”، 

والناطق  “منتدى احلوار الوطني”  ال�ضلطات ال�ضورية باعتقال النائب ريا�ض �ضيف امل�ضئول عن 

با�ضمه، وحّر�ضت جميع ال�ضحف الر�ضمية على ن�رص مقالت تقّذع “باأ�ضحاب املنتديات” وت�ضفها 

“مبنابر ال�ضتائم”، مّدعية على عك�ض الواقع متامًا، اأن اأي �ضوت معار�ض للطروحات امل�ضبوهة كان 
اأ�ضحاب املنتدى يقومون باإ�ضكاته.

احلوار  منتدى  جلنة  يف  اأع�ضاء  منهم  ثالثة  اآخرين،  خم�ضة  اعتقال  �ضيف  اعتقال  مع  وترافق 

الوطني، كما ترافق ذلك مع موجة حتري�ضية من ال�ضحف ال�ضورية على املثقفني. وا�ضتمر اعتقال 

الن�ضطاء حتى �ضباح 11 �ضبتمب 2001. حيث كانت اأحداث العتقالت املتكررة يف �ضوريا تت�ضدر 

ال�ضفة  اإعطاء  يف  بارزًا  دورًا  لعب  الإعالم  اإن  بحيث  الدولية،  واأحيانًا  العربية  الأخبار  ن�رصات 

احلقيقية لهذه العتقالت؛ بو�ضفها  “اعتقالت راأي” ولي�ضت “خرقًا للقانون” كما اّدعت ال�ضلطات 

ال�ضورية، ولكن مع ع�رص اليوم نف�ضه - وقد جرى يف نيويورك ووا�ضنطن ويف 11 �ضبتمب 2001 

�ضوريا،  ال�ضاخبة يف  ال�ضيا�ضية  الأجواء  وتام عن  ب�ضكٍل مطلق  الإعالم  اهتمام  ما جرى - حتول 

العبء  ال�ضورية خدمًة ل تو�ضف عب تخفيف  الأحداث قد خدمت احلكومة  بدا وكاأن هذه  بحيث 

اأن  اأدركوا حينها  قد  ال�ضوريون  والنا�ضطون  املثقفون  وكان  كاهلها،  عن  الوطاأة  الثقيل  الإعالمي 

الورقة الرابحة الوحيدة يف اأيديهم هي “الإعالم اخلارجي” ح�رصًا وحتديدًا، بحكم منعهم من اأية 

و�ضائل اأخرى، كالتجمع اأو التظاهر اأو ا�ضتخدام و�ضائل الإعالم املحلية اأو العت�ضام اأو غري ذلك 

من اأن�ضطة اأ�ضبحت تعتب من البديهيات يف العامل املعا�رص.

اإىل حمكمة  النائبني، املعتقلني فيما بعد حممد ماأمون احلم�ضي وريا�ض �ضيف،  جرى حتويل 

اجلنايات وحكمت عليهما بخم�ض �ضنوات �ضجنًا بعد اتهامهما بتعطيل موؤ�ض�ضات الدولة عن القيام 

تغيري  وحماولة  احلرب،  زمن  يف  الأمة  نف�ضية  توهن  اأن  �ضاأنها  من  كاذبة  اأنباء  واإ�ضاعة  بدورها، 

الد�ضتور بطرق غري م�رصوعة، اأما الن�ضطاء الثمانية الآخرون فقد جرى حتويلهم اإىل حمكمة اأمن 
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والع�رصة  العامني  اأحكامًا ترتاوح بني  نف�ضها  ال�ضابقة  وبالتهم  عليهم  ال�ضتثنائية فحكمت  الدولة 

اأعوام يف ظل ظروف حمكمة اأقّل ما تو�ضف به باأنها “غري عادلة.

من	تاأ�صي�ض	اإعلن	دم�صق	اإىل	ال�صتقالة:

خرج �ضيف بعدها من ال�ضجن بعد ق�ضائه خم�ض �ضنوات يف ال�ضجن يف عام 2006، ويبدو اأكرث 

العمل  لدينامية جديدة يف  اأ�ضبح رمزًا  اأن  ال�ضيا�ضي املعار�ض بعد  الن�ضاط  ت�ضميمًا على ا�ضتمرار 

املعار�ض، وكان من داخل �ضجنه قد �ضارك يف ال�ضت�ضارات املكثفة التي رافقت تاأ�ضي�ض اإعالن دم�ضق 

للتغيري الوطني الدميقراطي الذي اأعلن عنه يف 16 اأكتوبر 2005. وكان ريا�ض �ضيف اأحد املوقعني 

عليه، ثم ومع فعاليته ال�ضيا�ضية جمددًا متكن من جمع كل الأ�ضوات املعار�ضة يف �ضوريا حتت لواء 

اإعالن دم�ضق، ودفع باجتاه اإن�ضاء بنية موؤ�ض�ضية وتنظيمية لالإعالن بعد اأن كان جمرد بيان �ضيا�ضي، 

عام  اجتماع  ومع  العامة،  والأمانة  الوطني  املجل�ض  منها  لالإعالن  هيئات خمتلفة  ت�ضكلت  وبالفعل 

نف�ضه،  �ضيف  منزل  يف  �ضوريا  يف  و�ضيا�ضية  عامة  �ضخ�ضية   163 �ضم   2007 دي�ضمب  يف  لالإعالن 

لإجناز  العمل  من  متوا�ضلة  �ضاعة  الع�رصين  قرابة  اجلل�ضة  ح�رصوا  الذين  الأع�ضاء  ق�ضى  وقد 

قدمها  التي  الأوراق  مناق�ضة  اإىل  اأع�ضاء(   5( املجل�ض  مكتب  انتخاب  من  الجتماع  اأعمال  جدول 

اإدارته لالإعالن، لئحة داخلية لعمل املجل�ض  مكتب الأمانة ال�ضابق )تقرير مكتب الأمانة عن فرتة 

العامة )مكونة  الأمانة  انتخاب  اإىل  والبيان اخلتامي( و�ضول  لالإعالن،  التنظيمية  البنية  الوطني، 

من 17ع�ضوا، وهي مبثابة �ضلطة تنفيذية(. وقد جرى انتخاب �ضيف كرئي�ض لالأمانة العامة وفداء 

احلوراين كرئي�ضة للمجل�ض الوطني.

كل  �ضملت  وا�ضعة  اعتقالت  حملة  ال�ضورية  ال�ضلطات  �ضنت  لالجتماع  التايل  اليوم  ويف  لكن، 

اأخلت  ثم  م�ضاركًا،   40 نحو  واعتقلت  الجتماع،  يف  امل�ضاركني  اعتقال  بهدف  ال�ضورية  املحافظات 

�ضبيل بع�ضهم، وا�ضتمر اعتقال 12 �ضخ�ضًا من اأ�ضحاب املواقع القيادية املنتخبة يف الأمانة العامة 

28 يناير 2008 من  لإعالن دم�ضق، وقد قامت دورية من املخابرات العامة باعتقال �ضيف بتاريخ 

منزله، وجرت اإحالته جمددًا للمحاكمة اأمام حمكمة اجلنايات التي حكمت عليه مع اأ�ضدقائه الثني 

ع�رص بال�ضجن ثالثني �ضهرًا، ق�ضاها �ضيف اإىل حني الإفراج عنه موؤخرًا يف اأغ�ضط�ض 2010؛ ليخرج 

م�ضابًا ب�رصطان البو�ضتاتا مع ا�ضطرابات قلبية، وبرغم ذلك فقد منعته ال�ضلطات ال�ضورية من 

ال�ضفر للخارج من اأجل تلقي العالج. وهو ما كان له تاأثري بالغ على حالته النف�ضية، اإذ حتول من 

املتفائل الوحيد بالتغيري الدميقراطي يف �ضوريا اإىل اأحد امل�ضائمني باأن م�ضتقباًل مظلمًا ينتظر �ضوري، 
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اإىل  طاملا حافظت ال�ضلطة ال�ضورية على �ضيا�ضاتها الأمنية والقت�ضادية ذاتها التي حولت �ضوريا 

امل�ضاعدات  على  كلي  ب�ضكل  وتعتمد  الفقر،  �ضكانها حتت خط  من  مليون   7،6 يعي�ض  فقرية،  دولة 

�لأجنبية.

باأن »حياتي  2001 و�ضف �ضيف نف�ضه  يف حوار مطول جرى بيني وبني �ضيف ون�رص يف عام 

و�ضعادتي تتنا�ضبان طردًا مع ما اأ�ضتطيع تقدميه لهذا املجتمع، ذلك اأين جربت كل املراحل من الفقر 

اإىل الغنى ومن العمالة اإىل اأن اأ�ضبحت رب عمل، وا�ضتطعت اأن اأ�ضل اإىل مرحلة حققت فيها جناحات 

�ضيا�ضية وو�ضلت اإىل و�ضعي احلايل، واأنا فخور بكل ما حققت يف احلقل ال�ضيا�ضي وال�ضناعي. اإن 

اأكرث تتمتع  ال�ضيا�ضة هي بت�ضوري متعة العطاء، والعطاء بروؤيتي هو �ضيد املتعة، وعندما تعطي 

اأكرث«.

اإن ال�ضلطات ال�ضورية ت�رص اليوم على زيادة القمع والتنكيل باأي �ضكل من اأ�ضكال النقد؛ مما 

ذلك  اأقول  متامًا،  امل�ضتحيلة  باملهمة  اأ�ضبه  التغيري  اأو  الإ�ضالح  يف  ال�ضورية  املعار�ضة  مهمة  يجعل 

رغم قناعتي التامة بنبل هذه املهمة. اإنها مقارعة امل�ضتحيل بعينه اأن ت�ضمد يف وجه �ضلطة ل تفهم 

من الإ�ضالح اأو التغيري اإل معنى انتزاع ال�ضلطة منها، اإنها اأبعد ما تكون عن فهم معنى ال�رصعية 

القريبة  النا�ض ورغباتهم  القائم على حتقيق م�ضالح  الذي يجعل لوجودها معنى، وهو  ال�ضيا�ضية 

والبعيدة.

اإن ا�ضتحالة املهمة جتعل من املعار�ضني ال�ضوريني، وعلى راأ�ضهم ريا�ض �ضيف، اأ�ضبه بالقدي�ضني؛ 

خالل ن�ضالهم من اأجل اأن ي�ضهد بلدهم تغيريًا حقيقيًا يتكافاأ مع تاريخ ال�ضعب ال�ضوري وقدراته 

املحارب  ا�ضرتاحة  اإنها  »ا�ضتقالته«.  عن  �ضيف  يعلن  عندما  متامًا  تفهمه  علينا  ما  وهو  وكفاءاته. 

بانتظار جولة اأخرى يتحقق له فيها الن�رص.

ريا�ض �ضيف: رجل االأعمال املنا�ضل من اأجل الدميقراطية فى �ضوريا
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 الكني�ضة االأرثوذك�ضية

والدولة املدنية فى م�ضر!

		الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	والدولة	املدنية	/	كرمية	كمال
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الزواج	املدين	..	هل	هو	�صر	م�صتطري؟!/  الق�ض. رفعت فكري �ضعيد.
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* كاتبة �سحفية.

امللف

الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	

والدولة املدنية

كرمية كمال *

هل اأ�ضبحت الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط هي باب الدخول اإىل الفتنة الطائفية؟ �ضوؤال تفر�ضه 

علينا الأحداث الأخرية التي لفتت الأنظار اإىل التحولت التي علقت بطبيعة احلياة ال�ضخ�ضية للفرد 

لتغدو وثيقة ال�ضلة بحياة وطن باأكمله، وكيف اختلط املجال اخلا�ض باملجال العام؛ حتى �ضارت 

الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط لي�ضت ق�ضية دينية، ول هي ق�ضية مرتبطة بحياتهم اخلا�ضة فح�ضب، 

بل باتت بالدرجة الأوىل ق�ضية اأمن قومى بال اأى جدال.

املتابعة الدقيقة لتطورات وتداعيات ما جرى فى وقائع ق�ضة وفاء ق�ضطنطني، واأي�ًضا ما جرى 

فى وقائع ق�ضة كاميليا �ضحاتة زوجة كاهن دير موا�ض؛ جتعلنا ندرك اأن احلياة اخلا�ضة مل تعد 

كذلك، واأن هرب زوجة من زوجها الذى ي�ضىء معاملتها مل يعد �ضاأنا يخ�ضهما وحدهما، لأن الزوج 

كاهن بالكني�ضة وما مي�ض حياته مي�ض بالتبعية هذه الكني�ضة التي اأ�ضبحت م�ضتهدفة فى جمتمع بات 

يتنف�ض الطائفية.
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هذه الق�ض�ض املوؤ�ضفة جاءت فى وقتها متاما لتك�ضف الكثري عن الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط، 

للطوائف  املوحد  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  لإقرار  الكني�ضة  فيه  تنا�ضل  الذى  الوقت  ذات  فى 

اأي�ًضا على احلالة  القانون ل ميثل خطورة فقط على الأقباط وحدهم بل  الثالث. واإقرار مثل هذا 

الطائفية فى م�رص باأ�رصها، بل وعلى الأمن القومى ذاته. وذلك بب�ضاطة لأن الأو�ضاع املعقدة فى 

اأمور ت�ضب فى كثري من الأحوال فى  الكني�ضة، كلها  الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط، وتوابع ت�ضدد 

خانة تغيري الدين، والتحول اإىل الإ�ضالم هربا من و�ضع ع�ضري ل حل له يف الأفق. فالكني�ضة بب�ضاطة 

اإىل تاأجيج  تو�ضد كل الأبواب؛ فال يبقى �ضوى هذا الباب مفتوحا على م�رصاعيه؛ وهو ما يوؤدي 

الفتنة يف املجتمع.

اأن  اأي�ًضا عن كثري مما ت�ضمره ال�ضدور؛ فقد ك�ضفت عن  هذه الق�ضة -ق�ضة كاميليا- ك�ضفت 

الإ�ضالم، واأن  اإىل  التحول  اأرادت  اأنها  اعتبار  ين�ضوا بعد ق�ضة وفاء ق�ضطنطني؛ على  هناك من مل 

الكني�ضة  اأن  اإىل  البع�ض  بل وذهب  امل�ضيحية.  اإىل  العودة  على  واأرغمتها  ذلك،  منعتها من  الكني�ضة 

تورطت فى قتلها. وهو ما اأوغر �ضدور العديد من امل�ضلمني  الذين راأوا اأنها قد اأ�ضلمت، واأنه لي�ض 

من حق الكني�ضة ا�ضتعادتها اإىل امل�ضيحية جمدًدا. من ناحية اأخرى خرجت اأ�ضوات كثرية تطالب 

ب�ضبب  اختفت  اأنها  تبني  قد  بعد عودتها، وكان  نف�ضها  كاميليا  بل ومبحا�ضبة  الكني�ضة،  مبحا�ضبة 

خالف عائلى مع الزوج، واأنه لي�ض فى الق�ضة تغيري للديانة. اأخطاأت الكني�ضة ل�ضك فى هذا، واأخطاأ 

الكاهن فى ت�ضويره لالأمر، لكن األي�ض لهذا دللة على اأن الأمور دائما مر�ضحة ملثل هذا ال�ضيناريو 

بالذات؟. 

اإىل الق�ضتني، ق�ضة وفاء وق�ضة كاميليا، جتعلنا ندرك لي�ض طبيعة امل�ضكلة التى  نظرة واحدة 

وقعت فيها كل منهما فح�ضب، بل امل�ضكلة التى تعانيها الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط ب�ضكل عام، ومن 

ثم امل�ضكلة التى يعانى منها املجتمع الذى ي�ضكل فيه الأقباط اأقلية و�ضط اأغلبية م�ضلمة، هذا املجتمع 

الذى يفكر بطائفية، ويتنف�ض طائفية ويتحرك طبًقا للطائفية وبناء عليها.

اإنها حماولة الهرب من و�ضع م�ضتحيل وباب مو�ضد  ما الذى حتكيه ق�ضة هاتني ال�ضيدتني؟ 

باإحكام يف وجه كل من يحاول الولوج منه، ف�ضال ما يثريه هذا الهرب من نوازع وخماوف طائفية. 

ك�ضفت ق�ضة كاميليا عن اأنها اختفت وقيل اإنها اختفت عند ابنة خالتها فى القاهرة، وهو ما اأثار 

خماوف لدى الأ�رصة؛ حيث اإن ابنة اخلالة هذه لها �ضقيق اختفى منذ عدة �ضنوات، وانقطعت عالقته 

للخال�ض من هذه اخلالفات.  اإ�ضالمه  اأ�ضهر  بيته خلالفات مع زوجته، وقد  ترك  اأن  بعد  باأ�رصته 

ومبجرد اختفاء كاميليا كان ال�ضيناريو املر�ضح هو اأنها قد جلاأت اإىل ابن خالتها، الذى اأ�ضلم ليتخل�ض 

الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	والدولة	املدنية
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من اأزمته العائلية، لي�ضاعدها هى الأخرى على اإعالن اإ�ضالمها ك�ضبيل اخلال�ض من م�ضكالتها.

وجود  لكن  حقيقية،  كلها  تكن  مل  حولها  ترددت  التي  الأقاويل  اأن  تبني  كاميليا  ظهرت  وملا 

احتمالت بالعك�ض هو الذي اأدى اإىل تاأجج الغ�ضب �ضواء لدى الأقباط او لدى امل�ضلمني. الحتمال 

املعلق فى الهواء هو الذى حرك اجلميع وهو الذى دفع الأمور اإىل حيث ذهبت؛ فمجرد اإمكانية اأن 

تكون الق�ضة - كما مت تداولها قبل ظهور كاميليا - حقيقية؛ هو الذى حتكم بالأمور منذ اللحظة 

الأوىل. بب�ضاطة حتكمت الهواج�ض والحتمالت ب�ضكل كامل بعقول العديد من الطرفني. فقد توج�ض 

الأقباط من اأن تكون كاميليا ن�ضخة مكررة من وفاء ق�ضطنطني، وتخّوف امل�ضلمون من الأمر ذاتها، 

مبا متثله وفاء/كاميليا لكل منهما.

هذا هو حال ملف الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط، وهذا ما يدور حوله ويتحكم فيه. مل تعد الق�ضة 

تتعلق بزوج و زوجة مبا لها من خ�ضو�ضية، بل ا�ضتحال الأمر اإىل ما مي�ض الوطن واأمنه  واأمانه. 

من هنا باتت اأهمية هذا امللف وا�ضحة ب�ضكل ل �ضك فيه ول لب�ض، ومن هنا بات ال�ضوؤال احلتمى هو 

كيف ميكن اأن يدار مثل هذا امللف املهم، �ضواء من ِقَبل الدولة اأو الكني�ضة، وهل يجب اأن يدار ملف 

مبثل هذه اخلطورة بتاأثري مثل هذه الهواج�ض واملخاوف، اأم مبعزل عنها؟

الواقع اأن هذا كله يحدث فى التوقيت ذاته الذى يت�ضاعد فيه احلديث عن الأحوال ال�ضخ�ضية 

لالأقباط و�ضط �ضغط من الكني�ضة لتمرير القانون املوحد لالأحوال ال�ضخ�ضية للطوائف امل�ضيحية 

الثالث، ويف ظل ظروف �ضيا�ضية تدفع الدولة ملحاولة مهادنة الكني�ضة واملوافقة على مترير القانون.

مر اأكرث من ثالثني عاما على تقدمي الكني�ضة مل�رصوع القانون املوحد لطرحه على جمل�ض ال�ضعب 

على  الكني�ضة  اأحلت  حني  فى  والإجازة،  للمناق�ضة  الدولة  تقدمه  اأن  دون  وذلك  اإجازته،  اأجل  من 

الدولة اأكرث من مرة لتمريره، ثم عادت وقدمته جمدًدا دون اأن يتغري موقف الدولة منه، فال هى 

قدمته للمجل�ض ول هي �ضمحت مبناق�ضته اأو اإجازته. ثم �ضدر حكم املحكمة الإدارية العليا باإلزام 

البابا �ضنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذك�ض مبنح ت�رصيح الزواج الثانى للم�ضيحى املطلق، 

وذلك فى الدعوى التى اأقامها اأحد احلا�ضلني على حكم طالق اأمام حمكمة الق�ضاء الإدارى فى 5 

مايو 2008، واخت�ضم فيها البابا �ضنودة ورئي�ض املجل�ض الكلرييكى العام لالأقباط الأرثوذك�ض، 

وطالب فيها مبنحه ت�رصيح الزواج الثانى، مو�ضحا اأنه تزوج فى الأول من �ضبتمب 2002، وفقا 

لطقو�ض طائفة الأقباط الأرثوذك�ض اإل اأن الزوجة كانت دائمة الإ�ضاءة؛ اإليه مما دفعه لإقامة الدعوى 

رقم 13 ل�سنة 2002 اأمام حمكمة طنطا لالأحوال ال�ضخ�ضية والتى ق�ضت بتطليقه من زوجته فى 

عام 2003 لل�رصر، ومل يتم ال�ضتئناف على احلكم واأ�ضبح نهائيا؛ لذا تقدم بعد ذلك بطلب للت�رصيح 

كرمية كمال
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له بالزواج الثانى اإل اأن البابا رف�ض دون �ضند من الد�ضتور اأو لئحة الأحوال ال�ضخ�ضية ال�ضادرة 

اأ�ضدرت حكمها بجل�ضة  التى  الإدارى  الق�ضاء  اأمام حمكمة  الق�ضية  1938. وقد تداولت  فى عام 

الأقباط  بطريركية  اأن  اإىل  حكمها  فى  وا�ضتندت  الت�رصيح،  مبنحه  البابا  باإلزام   2009 فباير   3

الأرثوذك�ض هى �ضخ�ض من اأ�ضخا�ض القانون العام، ومن ثم فاإن املنازعات التى تكون طرفا فيها 

املنازعات  بالف�ضل فى  الولية  باعتباره �ضاحب  الدولة  بنظرها ملحاكم جمل�ض  ينعقد لالخت�ضا�ض 

الإدارية، لكن اأهم ما اأو�ضحه احلكم هو اأن الكني�ضة مل متتنع عن اإ�ضدار ت�رصيح للمدعى بالزواج 

ال�ضحية  بالظروف  واإعالمها  اخلطيبة  اإح�ضار  ب�رصورة  الت�رصيح،  هذا  قيدت  اأنها  اإل  الثانى 

للمدعى، وذلك دون العت�ضام باأى �ضند من القانون كما جاء باحلكم.

العليا طالبا  الإدارية  اأمام املحكمة  البابا ب�ضفته بعد �ضدور هذا احلكم طعنا على احلكم  اأقام 

اإلغاءه، وا�ضتند فى طعنه اإىل اأن احلكم اأخطاأ فى تطبيق القانون؛ حيث اإن املجل�ض الإكلرييكى �ضلطته 

الإجنيل  لن�ضو�ض  وفقا  راأيها  تبدى  التى  الدينية  للرئا�ضة  �ضوى  قراراته  فى  يخ�ضع  ول  دينية، 

املقد�ض وتعاليمه؛ وبالتاىل يكون جمل�ض الدولة غري خمت�ض ولئيا بنظر الدعوى. كما اأكد الطعن على 

اأن احلكم قد خالف الواقع وامل�ضتندات؛ اإذ اإن جهة الإدارة قد �رصحت للمطعون �ضده بالزواج حال 

اإح�ضار خطيبته، والأ�ضل اأن الزواج ل يتم اإل مرة واحدة وال�ضتثناء اأن يوافق املجل�ض على منحه 

ت�رصيحا بالزوج الثانى، وهو لي�ض حقا �رصعيا له. اإل اأن املحكمة الإدارية العليا رف�ضت الطعن، 

واأيدت حكم الق�ضاء الإدارى فقامت الدنيا ومل تقعد، واملهم هنا اأن نعى متاما تفا�ضيل احلكم؛ لأن 

كل هذه ال�ضجة اإما جتاهلت هذه التفا�ضيل، اأو مل تلتفت اإليها من الأ�ضل حيث حتولت اإىل مطية اإما 

لت�ضفية احل�ضابات اأو للتعبري عن تخوفات اختلطت فيها الأوراق وتبدلت وتاهت احلقيقة، وبقى 

اأن الكني�ضة �ضارت فى مواجهة الدولة، وا�ضتعل ال�رصاع الذى كانت احلالة الطائفية هى خلفيته 

التى ل ميكن اإنكارها، اأو اإنكار مدى تاأثريها على جمريات الأحداث. فما اإن �ضدر احلكم حتى جاء 

رد الكني�ضة قاطعا باأنها لن حتيد عن معتقدها مهما ي�ضدر من اأحكام؛ وهنا جتّي�ض الأقباط وراء 

الكني�ضة فى موقفها الراف�ض، ومازال عالقا فى النفو�ض تاأثري ما جرى فى جنع حمادى و�ضور 

ال�ضهداء وموقف الدولة الذى فاقم من اأحزان الأقباط. 

من ناحية اأخرى اندلعت احلرب الطائفية يف منتديات �ضبكة الإنرتنت، حيث خرج املتطرفون من 

امل�ضلمني يطالبون مبحاكمة البابا �ضنودة لعدم امتثاله لأحكام الق�ضاء، وهم يب�رصون بقرب اعتقاله 

الرئي�ضي  املان�ضيت  خرج  حيث  املدنية؛  الدولة  ينعون  النظام  كتبة  من  بع�ض  خرج  كما  و�ضجنه. 

على غالف  اإحدى املجالت الأ�ضبوعية القومية بهذه ال�ضيغة: »املجمع املقد�ض يعلن الدولة الدينية 

فى العبا�ضية«. لكن فى الوقت نف�ضه خرجت بع�ض الأ�ضوات تطالب الكني�ضة باحلد من الغلو فى 
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الت�ضدد، وانعقدت الندوات واملوؤمترات و�ضغلت الق�ضية معظم برامج الف�ضائيات. ويف غمار كل هذه 

ال�ضجة غابت الكثري من احلقائق املهمة املتعلقة بهذا احلكم الق�ضائي مو�ضع اخلالف، اأو مت ت�ضويه 

هذه احلقائق ب�ضكل متعمد، حيث اإنه يت�ضح لنا من عر�ضنا لتفا�ضيل احلكم وحيثياته اأنه ل يجب 

الكني�ضة على منح الزواج الثانى لأى مطلق وكل مطلق، كما مت الرتويج للمو�ضوع، كما اأن احلكم 

كان معنيا بالف�ضل فى هذه الق�ضية فى حد ذاتها وحتى فى هذه الق�ضية فاإن احلكم مل يرغم الكني�ضة 

على منح املطلق ت�رصيحا بالزواج الثانى خالفا لإرادتها، حيث اإن الكني�ضة كانت قد منحت �ضاحب 

ال�ضحية رغم  باإح�ضاره خلطيبته لإعالمها بحالته  لكن علقت منحه الرتخي�ض  الدعوى هذا احلق 

تقدميه ما يفيد خلوه من الأمرا�ض التى قد تعوق الزواج. اأى اأن العرتا�ض فى احلكم على موقف 

الكني�ضة ان�ضب على و�ضعها هذا ال�رصط الذى ليحدده ول ي�ضعه اأى قانون.

امل�ضكلة تكمن يف اأن هذا احلكم رغم اأنه ل يتعر�ض لكل احلالت بل حلالة واحدة، ورغم اأنه ل 

اأخرجه من هذه اجلزئية؛  قد  التعامل معه جمتمعيا  فاإن  العمل �ضد عقيدتها؛  الكني�ضة على  يجب 

فاإن  هنا  باأزمة طائفية م�ضتعلة، من  الأمور  انتهت  واإل  ليجعل منه موقفا حمتدما جتب مواجهته 

يريدونه.  ما  والأقباط  الكني�ضة  باإعطاء  امل�ضكلة  تتخل�ض من �ضداع  اأن  –كعادتها-  الدولة قررت 

وهكذا ورغم جتاهلها للقانون املوحد للطوائف الثالث اأكرث من ثالثني عاما، قررت الدولة اأن جتيزه 

فى اأقرب فر�ضة ممكنة، ومت ت�ضكيل جلنة تابعة لوزارة العدل لإعداد القانون بل ومت الإعالن عن 

اأن الرئي�ض مبارك ينوى النتهاء من القانون فى غ�ضون �ضهرين فقط، وهو ما يعنى اأن الأمر قد 

وكاأنه  الأمر،  من  للخال�ض  ال�ضعي  يتم  احلد  هذا  فاإىل  بقرار جمهورى.  القانون  اإ�ضدار  ي�ضتدعى 

عبء. لكن يبز هنا ال�ضوؤال املهم: هل فى ظل مثل هذه الأجواء يتم الت�رصيع لالأجيال القادمة فى 

اأكرث الأمور ارتباًطا بحياتهم وهو اأحوالهم ال�ضخ�ضية؟ خا�ضة واأن احلديث عن القانون املوحد فى 

خالل هذه الأزمة قد �ضار فى طريق تقدميه على اأنه احلل الأوحد لالأزمة، واأن اإقرار هذا القانون 

�ضوف يحل امل�ضكلة والواقع الذى مل يلتفت اإليه اأحد و�ضط حالة ال�ضد واجلذب هذه اأن هذا القانون 

�ضوف يحل اأزمة الكني�ضة مع الدولة، و�ضوف مينع الت�ضاد الواقع ما بني الكني�ضة والق�ضاء، لكنه 

م�رصوع  لأن  الثانى  والزواج  الطالق  يخ�ض  فيما  الأقباط  م�ضكلة  يعقد  �ضوف  اأخرى  ناحية  من 

القانون املقدم ل يعتمد اأى �ضبب من الأ�ضباب الت�ضعة للطالق والتى ت�ضمنتها لئحة 1938 والتى 

ا�ضتند اليها القانون 1955 وهو املعمول به حاليا اإل ال�ضبب الأول فقط وهو »الزنى«، مع اإ�ضافة ما 

�ضمى بالزنى احلكمى، وهو ما هو فى حكم الزنى. اأى اأن اأبواب الطالق �ضوف تغلق متاما فى وجه 

الأقباط ناهيك اإذن عن م�ضاألة الزواج الثانى.

الهرولة التي �ضاحبت النتهاء من القانون ت�ضري اإىل اأنه لن يناق�ض، كما يحدث مع اأى قانون، 
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ولن يتم طرح الآراء املخالفة ملا ورد به من مواد، فالأمر فى النهاية قد �ضار الآن عبئا يراد التخل�ض 

منه باأى �ضكل ممكن واأى �ضورة ممكنة، ولتاأخذ الكني�ضة ما تريد، وليعانى الب�رص فى امل�ضتقبل.

مدنى  قانون  اإجازة  �رصورة  فكرة  طرح  يف  متثلت  الأزمة  هذه  فى  الوحيدة  البادرة  اأن  يبقى 

للزواج، رغم اأن هذه البادرة مل حتظ حتى الآن باهتمام الدولة اأو ردها. اأما الكني�ضة فقد اقت�رص 

تعليقها على اأن من يريد اأن يتزوج مدنيا فليفعل، واإن اأكدت على اأنها تعتب هذا الزواج زنى، واأنها 

يف  اأزمة  فى  ظهرت  التي  الوحيدة  البادرة  م�ضري  كان  هذا  كني�ضته.  من  يرتكبه  من  تطرد  �ضوف 

جمتمع جعل مرجعيته الأوىل والأخرية هي الدين، ويف ظل دولة �ضارت اأقرب اإىل الدينية منها اإىل 

املدنية. لقد كانت الفر�ضة �ضتغدو مواتية اإذا ارتفعت الأ�ضوات املطالبة باإقرار قانون مدنى مينح 

الفر�ضة لكل من تغلق الكني�ضة الباب فى وجهه اإذا ما اأراد احل�ضول على حقه فى الزواج والطالق.

فى ظل هذه الأزمة توجهت الأ�ضوات وال�ضغوط كلها اإىل الكني�ضة، يف حني اأن اإقرار احلقوق 

املدنية هو دور الدولة وم�ضئوليتها اأمام مواطنيها، واإذا كان من حق ال�ضلطة الدينية اأن تت�ضدد بعذر 

مت�ضكها بالن�ض الدينى فال عذر للدولة فى اأن تقر احلقوق للمواطنني على اأ�ض�ض قانونية ومدنية. 

امليزة الوحيدة فيما جرى اأنه و�ضع املجتمع فى مواجهة �رصورة وجود قانون مدنى ينظم الزواج 

طبقا للقانون، مبا يرتب و�ضعا قانونيا وحقوقا للزوجني. امل�ضكلة احلقيقية هنا تكمن يف اأن ل الدولة 

تريد مثل هذا القانون ول املجتمع ذاته؛ لأن الهاج�ض الدينى ي�ضيطر على تنظيم التفكري يف مثل هذا 

القانون الذي مينح الفر�ضة للزواج، ب�رصف النظر عن الديانة التى يدين بها الطرفان؛ مما يعنى اأن 

من ميكنه املطالبة الآن بقانون كهذا هم الذين يدركون اأن عدم وجوده يعنى الحتكام اإىل الدين فقط 

فى الزواج. واحلقيقة اأن من يجدون اأنف�ضهم فى حاجة اإىل الرتباط خارج هذا الإطار ل يجدون 

الفر�ضة اإل بالتحايل اأو باللجوء اإىل جمتمع اآخر للزواج مدنيا. املرحلة التي منر بها الآن �ضبقنا يف 

اجتيازها كثري من املجتمعات قبل اأن جتد اأن عليها اإقرار قوانني مدنية اإىل جانب القوانني والقواعد 

القواعد  على  الأولوية  ولها  بل  العالقات،  تنظم  مدنية  قواعد  اإقرار  اإىل  انتقلت  هنا  ومن  الدينية، 

الدينية. ففى فرن�ضا -على �ضبيل املثال- يعقد الزواج مدنيا اأول، ثم ميكن اأن يعقد دينيا اأو ل يعقد، 

بينما فى م�رص يتم الزواج دينيا اأول لدى امل�ضيحيني ثم يتم توثيقه. 

امل�ضكلة احلقيقية اأن ملف الأحوال ال�ضخ�ضية باأكمله يتم تناوله لي�ض فقط ا�ضتنادا اإىل ما هو 

دينى فقط، حيث اإن كل من خرجوا ينددون مبوقف الكني�ضة، من تنفيذ حكم املحكمة الإدارية العليا، 

ويرتحمون على الدولة املدنية، كانوا يتعاملون على اأ�ضا�ض لي�ض دينى فقط بل طائفى اأي�ًضا، وقد 

ظهر ذلك فى الهجوم على الكني�ضة بدعوى تاأ�ضيلها للدولة الدينية. مل تكن هذه الأ�ضوات موؤمنة 
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حقا ب�رصورة الدولة املدنية التى يحكمها القانون، بقدر ما وجدتها فر�ضة فى ت�ضفية احل�ضابات 

الطائفية مع الكني�ضة. والواقع اأن املجتمع كله اأو اأغلبه يعمل فى مناخ يوؤ�ضل للدولة الدينية ويدعو 

لها ول يحتكم اإىل غريها. وحتى هذه الأ�ضوات التى اعرت�ضت على موقف الكني�ضة مل تدع الدولة 

اإىل توفري البديل املدنى باعتباره احلل الأمثل، بل كانت تدعو اإىل احلد من �ضلطة الكني�ضة؛ اأى اأن 

الهاج�ض املدنى مل يكن هو �ضاغلها بقدر ما كان الهاج�ض الطائفى. بينما الواقع اأن احلل احلقيقي 

للم�ضكلة لن يكون اإل باإقرار قانون مدنى يحتكم اإليه اجلميع ب�رصف النظر عن الديانة، ومثل هذا 

القانون معمول به فى كل دول العامل املتقدم، لي�ض لأنها - كما يقال – ل تقيم وزنا للدين، ولكن 

لأنها فى مراحل م�ضابهة، ملا منر به ونعانيه الآن، اأدركت اأنها فى حاجه لقانون كهذا لتنظيم احلياة 

وتقنني احلقوق. من املهم جًدا اأن ندرك اأن الف�ضل بني ما هو دينى وما هو مدنى، هو الذى يحفظ 

ملا هو دينى مكانته ويعطى ملا هو مدنى اأهميته. قد يرى البع�ض اأننا ل�ضنا فى مرحلة ت�ضمح بهذا؛ 

حيث نواجه كمجتمع ردة قوية فى كل ما هو مدنى، مقابل �ضيطرة كل ما هو دينى، لكن من املوؤكد 

اأن الأمور تتطور طبقا لأحوال املجتمعات وما تفر�ضه احلاجة عليها، ومن املوؤكد اأن ق�ضية الأحوال 

ال�ضخ�ضية لالأقباط تفر�ض حقيقة الحتياج اإىل حل عاجل لها.
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* باحث ونا�سط مدين.

امللف

الزواج	والطلق	فى	احلياة	القبطية..	

م�صاهد	من	اللتبا�ض	والتناق�ض

�سامح فوزي *

ت�ضبب احلكم الذي اأ�ضدرته املحكمة الإدارية العليا ب�ضاأن اإلزام الكني�ضة بالزواج الثاين لالأقباط 

ترتب  الكن�ضية.  املوؤ�ض�ضة  حركتها  ومظاهرات  واحتجاجا،  لغطا،  الق�ضاء  اأحكام  على  احلا�ضلني 

على ذلك اأمران: قرار من املحكمة الد�ضتورية العليا باإيقاف تنفيذ احلكم امل�ضار اإليه، وت�ضكيل جلنة 

هذه  عن  وا�ضحة  خمرجات  الآن  اإيل  يظهر  مل  امل�ضلمني،  لغري  ال�ضخ�ضية  الأحوال  قانون  لإجناز 

اللجنة، واإن كان ت�ضكيلها، وطريقة اإدارتها اأثارت خالفات م�ضيحية-م�ضيحية.

املناق�ضات �ضاخنة يف هذا امللف، بع�ضها حركه اإح�ضا�ض الأقباط بالتهديد، ورغبتهم يف الدفاع عن 

النف�ض. وكعادة النقا�ض يف ال�ضاأن الديني يف ال�ضنوات املا�ضية فاإن �ضخونة النقا�ض ترتفع، وياأخذ كل 

طرف على عاتقه »احلرب املقد�ضة«، من فيلم �ضينمائي، اإيل رواية، ثم اإيل حكم حمكمة. ال�ضجالت 

كما هي وعنوانها الأ�ضا�ضي »لن نفرط يف العقيدة«. مل تعد الق�ضايا تناق�ض بعمق، وانزوى اأ�ضحاب 

الآراء اجلادة يف هذه امل�ضاءئل، واأحتل الطائفيون وال�ضجاليون واأ�ضحاب الأ�ضوات الزاعقة امل�ضهد 

بحقوق  تتعلق  التي  الأ�ضئلة  نعم  اجلادة.  الأ�ضئلة  طرح  غياب  يف  ت�ضببت  الظاهرة  هذه  الإعالمي. 
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املواطنة، والقيم الأ�ضا�ضية التي تنه�ض عليها الدولة املدنية، واملبادئ الأ�ضا�ضية التي حتمي حرية 

الختيار لفرد عاقل ر�ضيد، �ضاحب م�ضيئة واإرادة يف الدولة احلديثة. 

الأ�ضئلة  ولكن  بع�ضا،  بع�ضهم  امل�ضيحيني  وبني  وم�ضلمني،  م�ضيحيني  بني  �ضجالية  نقا�ضات 

الرغبة يف  اأخرى ب�ضبب عدم  اأحيانا ب�ضبب اخلفة واجلهل، واأحيانا  النقا�ض،  احلقيقية تختفي عن 

نقا�ض ق�ضايا تنغ�ض »ال�ضلطان الديني« يف حياة الأقباط، واأحيانا اأخرى ب�ضبب اأن ق�ضايا الأقباط، 

اأيا كانت، �ضارت يف قلب منطقة ال�ضيد بني احلكومة والتيار الإ�ضالمي، الكل يزايد، ويريد القتنا�ض، 

واإحراج الطرف الآخر. 

وقبل اأن من�ضي يف احلديث عن الدولة املدنية، ومظاهر التناق�ض بني املعنيني بالأمر، املبا�رصين 

وغري املبا�رصين، البعيدين والقريبني، دعونا نقرتب اأول من الق�ضية ذاتها. 

فى	طابور	»الأنبا	بول«:

الأنبا بول هو اأ�ضقف طنطا، وامل�رصف على املجل�ض الإكلرييكي املعني بالنظر يف طلبات الأقباط 

للقاء الأ�ضقف،  اإما  اأبواب املجل�ض  بالزواج والطالق. جتد يومي الثنني والأربعاء الع�رصات على 

�ضحفي  عن  للبحث  اأو  لل�ضجار،  اأو  لل�ضكوي،  اأو  دعواهم،  لتقدمي  اأو  معه،  العاملني  والق�ضاو�ضة 

اإليه مب�ضاكلهم. بالطبع لي�ض جميعهم اأ�ضحاب ق�ضايا حقيقية، ولكن املتيقن اأن بع�ضهم  يف�ضون 

اأم�ضي �ضنوات طويلة بحثا عن خمرج مل�ضكلته. وقبل البحث يف �ضبب طلبهم للطالق ينبغي البحث 

بانتهازية احلياة،  يرتبط  الزواج، وكثري منها  التي جري يف ظلها  الظروف واملالب�ضات  ابتداء يف 

وال�ضتهالك، والرغبة يف القتنا�ض. ب�رصف النظر عن ذلك، فاإن هوؤلء املتنازعني -يرتاوح عددهم 

ما بني تقديرات ت�ضفهم بع�رصات الآلف، وتقديرات اأخرى تقزمهم اإيل ب�ضعة اآلف- يبحثون عن 

حل مل�ضاكلهم. الق�ضية اأن هناك لئحة تنظم امل�ضاألة يف املحاكم يطلق عليها لئحة عام 1938م، ولكن 

البابا �ضنودة- بطريرك الأقباط الأرثوذك�ض- يري اأنها تنطوي على اأ�ضباب تو�ضع من احل�ضول 

على الطالق يف خمالفة للكتاب املقد�ض الذي يق�رص الطالق على خطيئة الزنى. ال�ضجال الديني يف هذه 

امل�ضاألة مت�ضعب. هناك من يري اأن هذه الالئحة طبقت لعقود بالكني�ضة، وما يطرحه البابا �ضنودة 

هو راأي �ضخ�ضي، يف حني يري اآخرون اأن تف�ضري الكتاب املقد�ض ينبغي اأن يكون من الت�ضاع بحيث 

ي�ضمل تاأويالت ت�ضمح بت�ضهيل اإجراءات احل�ضول على طالق. امل�ضكلة تتعقد يوما بعد يوم. املحاكم 

ت�ضدر اأحكاما بالطالق وفق لئحة عام 1938م يف حني اأن الكني�ضة ترف�ض هذه الأحكام، ومتانع 

القبطية،  الكني�ضة  امل�ضكلة جلاأت  الرغبة يف حل  واإزاء  الثاين.  بالزواج  ت�ضاريح  اأ�ضحابها  منح  يف 
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بالت�ضاور مع الكنائ�ض الأخرى اإىل اإعداد م�ضودة قانون موحد لالأحوال ال�ضخ�ضية لغري امل�ضلمني. 

اأن حدثت الأزمة الأخرية  اإيل  ُعر�ض م�رصوع القانون عدة مرات على احلكومة، لكنه مل ير النور 

باإ�ضدار املحكمة حكما يلزم الكني�ضة بتزويج اأحد املطلقني، وهو ما رف�ضته الكني�ضة. اليوم هناك 

جلنة ت�ضع م�رصوع قانون، ل نعرف كنهه، ومل يعر�ض على النقا�ض العام. وكاأن املواطن امل�ضيحي، 

اأو حتي امل�ضلم غري معني بنقا�ض م�رصوع القانون. ما يتي�رص من معلومات يفيد باأن امل�رصوع اجلديد 

�ضنعها  ميكن  حالت  يف  الزنى  يف  بال�ضتباه  الآخذ  ذلك  يعني  احلكمي«،  »بالزنى  يعرف  مبا  ياأخذ 

وتلفيقها. مثل اأن يكت�ضف الزوج خطابات ترد لزوجته تفيد بعالقة بينها وبني �ضخ�ض اآخر، وهو 

املحمول،  التليفون  اإيل ر�ضائل على  البيدية  الر�ضائل  اأن تتحول  اأي�ضا  اأمر ميكن فبكته. وميكن 

وهو اأي�ضا اأمر ميكن تدبريه. األ ميكن لزوج يعرتيه امللل من عالقته الزوجية ويريد الطالق اأن يدفع 

ب�ضخ�ض ير�ضل ر�ضائل لزوجته اأو حتي يدعي اأن بينه وبينها عالقة جن�ضية؟

بعيدا عن هذا املو�ضوع، وا�ضتكمال للحديث عن الإ�ضكاليات املحيطة بهذه الق�ضية ارتباط م�ضاألة 

قباط الذين ل ي�ضتطيعون احل�ضول على حكم طالق 
ٌ
الأحوال ال�ضخ�ضية بتغيري العقيدة. بع�ض الأ

اأو  اآخر،  اإيل الإ�ضالم، بحثا عن خمرج يف الزواج ب�ضخ�ض  اإيل تغيري العقيدة بالتحول  قد يلجاأون 

على الأقل ف�ضم العالقة الزوجية امل�ضيحية القائمة. ويبدو املو�ضوع اأكرث �ضعوبة يف حالة زوجات 

الق�ضاو�ضة. 

هناك ال�ضيدة »وفاء ق�ضطنطني« التي ظلت زوجة لق�ض يف البحرية. عانت معه، وعندما طرقت 

اإيل الإ�ضالم للخروج من العالقة  اأحد. راودها ال�ضعور بالتحول  الأبواب لالنف�ضال عنه مل يجبها 

الزوجية. �ضعت يف هذا ال�ضبيل اإل اأن تظاهرات الأقباط حالت دون ذلك، و�ضلمت الدولة ال�ضيدة اإيل 

الكني�ضة التي ا�ضتجابت لطلبها باإبعادها عن زوجها، ثم ما لبثت اأن اأودعتها اأحد الأديرة. ومنذ عام 

2004 واإيل الآن ت�ضكل »وفاء ق�ضطنطني« جرحا غائرا يف نفو�ض قطاع من امل�ضلمني ما لبث اأن جتدد 

مع �ضيدة اأخرى هي »كاميليا �ضحاتة« زوجة ق�ض من دير موا�ض مبحافظة املنيا. 

�ضكري«  »كاميليا  ال�ضيدة  اختفاء  منذ  املا�ضي  يوليو  �ضهر  يف  الفا�ضلة  اخلم�ضة  الأيام  ك�ضفت 

اإيل عودتها مرة اأخرى اأن هناك ذهنية طائفية متف�ضية يف اأو�ضاط قطاعات من الأقباط. قد ل يكون 

الذي  الوقت  يف  الذهنية  هذه  تاأثري  زيادة  هو  الأمر  يف  اجلديد  ولكن  جديد،  اكت�ضاف  الأمر  هذا  يف 

تراجعت فيه م�ضاحة النقد الجتماعي لدي الأقباط جتاه ما يرتدد، وما تتناقله الأل�ضنة من ثقافة 

�ضمعية، وكثري منها يفتقر اأحيانا اإيل املنطق، وتختلط به الأوهام ومظاهر الإحباط ال�ضخ�ضي. فقد 

خرج الأقباط عن بكرة اأبيهم يتحدثون عن اختطاف زوجة الكاهن، وهو ادعاء �رصي كالنار و�ضط 
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اله�ضيم. اأ�ضوات قليلة و�ضفت غياب الزوجة بالختفاء، ولكن الكثري ف�ضل اأن ي�ضتخدم م�ضطلح 

»اختطاف«. وجميع ما تردد ثبت عدم �ضحته. ذكرين ذلك مبا حدث منذ �ضنوات عندما �رصت �ضائعة، 

تناقلتها الأل�ضنة من على منابر الكنائ�ض اأن هناك حمالت جري ت�ضميتها بال�ضم ت�ضتدرج الفتيات 

والن�ضاء امل�ضيحيات، وتوقعهن يف �رصك التوقيع على اأوراق حتولهن اإيل الإ�ضالم. حكاية مل يكن من 

اأو ت�ضورها. وبرغم ذلك انت�رصت، وتكاثرت، و�ضمعنا عن حالة هنا، واأخري  ال�ضهل ا�ضتيعابها، 

هناك، وثالثة على الطريق، اإلخ. وبعد فرتة من الزمن مل ي�ضتطع اأحد اأن يثبت الدعاء، وانتهى الأمر 

تاركا خلفه خماوف وهواج�ض، و�ضعورا بالقلق على امل�ضري والكيان يف الأو�ضاط القبطية. 

ورغم وجود قانون يحظر ويعاقب التظاهر يف اأماكن العبادة، فقد وقعت مظاهرة م�ضيحية وب�ضع 

مظاهرات اإ�ضالمية: املظاهرة امل�ضيحية يف �ضحن الكاتدرائية املرق�ضية بالعبا�ضية ا�ضتمرت ب�ضعة 

اأيام، تطالب بعودة ال�ضيدة كاميليا �ضحاتة، واملظاهرات الإ�ضالمية يف �ضحن م�ضجد النور ثم م�ضجد 

اإبراهيم بالإ�ضكندرية طالبت بالك�ضف عن م�ضري ال�ضيدة كاميليا  الفتح بالقاهرة ثم م�ضجد القائد 

�ضحاتة. وكاأن الدنيا قامت وقعدت، وحركة ال�ضاعة توقفت مع حركة هذه ال�ضيدة ال�ضابة، التي تعمل 

مدر�ضة يف مركز دير موا�ض، تزوجت ق�ضا اأرثوذك�ضيا، ثم تركته خلالفات بينهما، واليوم م�ضري هذه 

ال�ضيدة بات م�ضاألة م�ضريية بالن�ضبة ملجموعة من املهتمني، تزداد يوما بعد يوم، وال�ضبب اعتقادهم 

اأن ال�ضيدة كاميليا �ضحاتة رغبت يف اعتناق الإ�ضالم، ثم مل ت�ضمح بذلك الدولة، وقامت بت�ضليمها اإيل 

الأقباط. ال�ضيناريو نف�ضه الذي حدث يف واقعة ال�ضيدة وفاء ق�ضطنطني ويتكرر من جديد. 

عندما تظاهر الأقباط يف �ضحن الكاتدرائية كان ال�ضعار املرفوع وقتئٍذ هو عودة ال�ضيدة امل�ضيحية 

م�ضكلة  برمته جمرد  الأمر  بل  اختطاف،  يوجد  ل  اأنه  ذلك  بعد  تبني  ثم  امل�ضلمون،  اختطفها  التي 

زوجية ح�ضبما اأعلن. على اجلانب الآخر يتظاهر امل�ضلمون يف م�ضاجد القاهرة والإ�ضكندرية مطالبني 

بعودة ال�ضيدة امل�ضلمة التي اأختطفها الأقباط، والكل يف انتظار ال�ضيدة كاميليا �ضحاتة.

احلكاية غريبة، وملفتة، وتزداد ا�ضتعال يوما بعد يوم.

لها(  قريبة  اأحيانا  )قيل  لها  ل�ضديقة  وذهبت  الزوجية،  بيت  هجرت  �ضحاتة  كاميليا  ال�ضيدة 

ما  عائلية، وهو  امل�ضكلة  اأن  ذلك  للكني�ضة. معني  اأن ظهرت و�ُضلمت  اإيل  اأيام  لالإقامة عندها ب�ضعة 

ي�ضتوجب ظهور ال�ضيدة، ولي�ض اختفاءها. وهناك احتمالن ل ثالث لهما اإما اأن تعود ال�ضيدة كاميليا 

اإيل بيت والدها، اأو تت�ضالح مع زوجها فتعود للعي�ض معه يف بيت الزوجية. اأما اأن تختفي فهو اأمر 

غريب، وملفت، ويحتاج اإيل تف�ضري. 

من حق املتظاهرين يف امل�ضاجد، وغريهم ممن يهتمون بالق�ضية اأن يعرفوا اأين ذهبت هذه ال�ضيدة؟ 
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اأم  الديني؟ وهل حلقت مب�ضري وفاء ق�ضطنطني  وما �ضحة ما يرتدد عن رغبتها يف تغيري معتقدها 

لديها و�ضع خا�ض؟

عليه  يطلق  ما  ب�ضاأن  �ضابقة  جراح  واأحيانا  ح�ضا�ضية،  لديهم  الأقباط  اأن  اأتفهم  بالطبع 

»القا�رصات«، وبع�ض منهن خرجن، ومل يعدن، ومل ي�ضتدل اأحد عليهن، ثم ظهرن بعد عدة �ضنوات 

متزوجات، ولديهن اأطفال، ويحملن عقيدة واأ�ضماء خمتلفة، ف�ضال عن اأنهم يرون اأن تغيري املعتقد 

الديني يف الو�ضط الإ�ضالمي لي�ض �ضهال، بل غري م�ضموح به اأ�ضال، �ضواء يف تغيري الأوراق الر�ضمية، 

اأو بالإعالن عن التحول الديني ذاته.

دولة مهجنة: 

الق�ضية الأ�ضا�ضية التي تفجر ب�ضاأنها اجلدل هي حكم املحكمة بتزويج قبطي ح�ضل على حكم 

�ضابق بالطالق. ومبعث اجلدل يف اأحكام الزواج والطالق عند الأقباط هو عدم وجود قانون. هناك 

م�رصوع قانون موحد لالأحوال ال�ضخ�ضية اتفقت عليه الطوائف امل�ضيحية- على الأقل علنا- وجري 

تقدميه عدة مرات، واأدخلت عليه تعديالت �ضتي. من �ضاأن هذا القانون اأن يجعل ما ت�ضدره املحاكم 

من اأحكام يتفق مع ما متار�ضه الكني�ضة من قواعد ب�ضاأن الزواج والطالق. مل ير م�رصوع القانون 

النور. وهو ما يوؤدي يف النهاية اإيل اأن ت�ضدر املحاكم اأحكاما تري الكني�ضة اأنها غري ملزمة لها؛ لأنها 

ل تتفق مع اإميانها ومعتقداتها. 

امل�ضكلة-اإذن- يف غياب القانون. هذا هو الظاهر، ولكن تقليب املو�ضوع على اأوجهه املتعددة 

اأن احلديث  اأت�ضور  اأهم مما هو طاٍف على ال�ضطح.  يك�ضف عن ق�ضايا اأخرى مطمورة، قد تكون 

اجلاد يجب اأن ين�رصف اإيل م�ضاألة اأخرى هي طبيعة الدولة التي اأ�ضدرت احلكم، وطبيعة الدولة 

التي يريد الأقباط العي�ض فيها، اإذا اتفقنا على ذلك �ضيكون من الي�ضري اأن نتفق على القانون. 

ي�ضعب اأن ن�ضنف الدولة امل�رصية ت�ضنيفا واحدا، يك�ضف عن طبيعتها، فال نعرف هل هي دولة 

مدنية، اأو علمانية اإن �ضئت اأن تقول، اأم هي دولة دينية حتكمها الن�ضو�ض الدينية، وترتكن احلكومة 

واملعار�ضة فيها على ال�رصعية الدينية، وتزداد كثافة اخلطابات الدينية يف كل مناحي احلياة. ل اأحد 

وهو تعبري �ضاع يف  ميلك الإجابة عن هذا ال�ضوؤال. واأغلب الظن اأن الت�ضنيف هو “الدولة املهجنة”، 

الأدبيات ال�ضيا�ضية احلديثة لو�ضف الدول التي حتوي بع�ضا من �ضمات الدميقراطية، ويف الوقت 

نف�ضه تنطوي على بع�ض من �ضمات ال�ضتبداد. الو�ضع كذلك يف املجتمع امل�رصي. فهي دولة مهجنة 
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�ضيا�ضيا، مبعني اأنه مل يكتمل بناوؤها الدميقراطي، ومهجنة اقت�ضاديا مبعني اأنها تخطو خطوات 

مت�ضارعة على طريق اقت�ضاديات ال�ضوق دون اأن تتخلي ب�ضكل مطلق ونهائي من بع�ض ال�ضيا�ضات 

ال�ضرتاكية، واأخريا هي مهجنة دينيا؛ مبعنى اأنها جتعل هناك مرجعية دينية للدولة، و�رصعية دينية 

للحكم، ويف الوقت نف�ضه تواجه الإ�ضالم ال�ضيا�ضي باحلديث عن مدنية، وعلمانية الدولة، وت�ضجيع 

التيارات التي تعزز هذا العتقاد. 

هذه الدولة املهجنة التي ترف�ض يف اأحكامها الق�ضائية بع�ض احلريات الدينية، مثل تغيري املعتقد 

لل�رصع،  اإيل خمالفتها  بال�ضتناد  امل�ضيحية،  اإيل  بالعائدين  اأو ما يعرف  للم�ضلمني،  بالن�ضبة  الديني 

هي التي تدعو الكني�ضة اإيل تزويج الأقباط احلا�ضلني على حكم طالق من املحكمة حتي واإن خالف 

ال�رصع امل�ضيحي اإن �ضح التعبري. ن�ضتم من املوقف الأول تاأكيد على املرجعية الدينية، ونتن�ضم من 

احلكم الثاين ت�ضبثا مبدنية الدولة. يف اأي دولة اإذن نعي�ض؟

هناك م�ضتفيدون، بق�ضد اأو بدون ق�ضد، من الطبيعة املهجنة للدولة، من بينهم الأقباط. فمن 

ناحية اأوىل جند اأن اخلطاب الذي ي�ضدره املثقفون والن�ضطاء الأقباط على مدار عقود هو املواطنة 

وامل�ضاواة، وهما من اأركان الدولة املدنية احلديثة. ويف �ضبيل ذلك اأيد قطاع عري�ض منهم التعديالت 

الطرف عن كثري  املواطنة، وغ�ضوا  2007، والتي ن�ضت على مبداأ  عام  التي جرت يف  الد�ضتورية 

مما ورد ب�ضاأن بع�ض التعديالت الأخري من انتقادات، ويقفون اإيل جوار احلزب الوطني خوفا من 

الإخوان امل�ضلمني. وخالل الفرتة املا�ضية ا�ضطف الن�ضطاء الأقباط يف مواجهة التطرف، والإرهاب، 

والدعاوي التي ت�ضعي اإيل اخللط بني الدين وال�ضيا�ضة، باعتبار اأن ذلك يجعل الهوية الدينية مرجعية 

اأ�ضا�ضية يف احلياة العامة، مما يوؤدي يف نهاية املطاف اإيل حرمانهم من حقوق املواطنة اإن مل يكن 

ن�ضا، فعلي الأقل عمليا. ولكن تاأييد الأقباط ملدنية الدولة، ل يعني اأنهم اأي�ضا ل ي�ضتفيدون من حالة 

ال�ضطراب يف ح�ضم طبيعة الدولة نف�ضها، فعندما حتاول الدولة اأن تظهر بالرداء املدين، اأي ت�ضعي 

ال�ضخ�ضية، جند من بني  امل�ضاواة بني الأفراد يف ق�ضايا احلقوق واحلريات، الأحوال  اإيل حتقيق 

الأقباط من يذكر الدولة وامل�ضلمني بال�رصيعة الإ�ضالمية التي تعطي لغري امل�ضلمني احلق يف الحتكام 

اإيل �رصائعهم يف م�ضائل الزواج والطالق وخالفه.

الأقباط	حائرون:

غياب احل�ضم يف طبيعة الدولة ذاتها، يخلق حالة من الت�ضو�ض. خذ مثال على ذلك التيار الإ�ضالمي. 

اأي الحتكام اإيل  يف الوقت الذي ينطلق الإ�ضالميون من دعوة حمورية هي “احلكم مبا اأنزل اهلل”، 
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ال�رصيعة الإ�ضالمية، جندهم ينتقدون الكني�ضة، ويتهمونها بال�ضتقواء يف مواجهة الدولة اإذا رف�ضت 

تنفيذ حكم ق�ضائي يتعلق بق�ضايا الأحوال ال�ضخ�ضية رغم اأن موقف الكني�ضة يتفق مع ال�رصيعة 

الإ�ضالمية. فلماذا ينظر الإ�ضالميون اإيل ذلك على اأنه ا�ضتقواء يف مواجهة دولة يرف�ضونها- ولو 

نظريا- دون اأن يحتكموا اإيل �رصيعة الدولة التي يحلمون بها، ولو نظريًا اأي�ضا؟

للتيار  وتاأييدا  تعاطفا  الأقباط  املثقفني  اأبرز  اأحد  حبيب،  رفيق  الدكتور  مع  �ضابق  حوار  يف 

بالأحوال  ذلك  على  مدلال  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  ظل  يف  ُت�ضان  الأقباط  حقوق  اأن  ذكر  الإ�ضالمي، 

ال�ضخ�ضية التي تكفل ال�رصيعة حرية الآخرين يف الحتكام اإيل �رصائعهم يف هذه امل�ضاألة. 

الظاهر اأن الإ�ضالميني، ولديهم الكثري من املواقف امللتب�ضة مع الكني�ضة، بدءا من حادثة “وفاء 

الفقهية،  الت�ضاوؤلت والإجابات  ال�ضيء  يوؤجلون بع�ض  “كاميليا �ضحاتة”  ثم حادثة  ق�ضطنطني” 

يف  بال�ضتقواء  تتعلق  بحتة،  �ضيا�ضية  اأر�ضية  على  امل�ضاألة  وطرح  ال�ضيا�ضية،  املواجهة  ويف�ضلون 

مواجهة الدولة، اأكرث ما تتعلق بحقوق وحريات املختلفني يف العقيدة يف حكم ال�رصيعة الإ�ضالمية. 

بالدولة  ويواجهونه  عليهم،  ي�ضغط  اإ�ضالمي  تيار  الرحي.  �ضقي  بني  الأقباط  يرزح  اآخر  بقول 

املدنية من ناحية، وق�ضايا يخ�رصون فيها املواجهة اإذا رفعوا �ضعار املدنية فيلجاأون اإيل الإ�ضانيد 

الإ�ضالمية، بحثا عن خمرج من ناحية اأخرى.

اأخرى ي�ضتعينون ببع�ض  اأنف�ضهم يف �ضف الدولة املدنية، ومرة  والأقباط تائهون. مرة يرون 

اأطروحات الدولة الدينية للحفاظ على كيانهم وح�ضورهم. هنا بات على الأقباط الختيار بني اأمرين 

الدولة  اأو  واأعراف،  اأنظمة وقوانني، وممار�ضات  املدنية، مبا حتوى من  الدولة  اإما  لهما:  ثالث  ل 

اأو  الدين  املغايرة يف  اأعباء ترتتب على  لهم من حقوق منقو�ضة، وتفر�ض عليهم  تكفله  الدينية مبا 

املعتقد.

الدولة املدنية:

احلرية القبطية يجب اأن تكون لها نهاية. يف كل دول العامل الدميقراطي احلر الزواج والطالق 

�ضاأن مدين، اأي يف يد املوثق املدين التابع للدولة. اأما الزواج الديني فهو باختيار الزوجني، ورغبتهما 

يف ال�ضري يف طريق الإميان الديني. وبالتايل، يجب اأن يكون الزواج يف الأ�ضا�ض مدنيا، اأي يكون على 

يد املوثق املدين، ثم اإذا رغب الزوجان يف الزواج الديني يكون ذلك يف الكني�ضة وفق الطقو�ض الدينية، 

وبرغبة الزوجني، والتزامهما اأمام اهلل، ولي�ض لهما اأن ينف�ضال طبقا لل�رصائع الدينية التي ترف�ض 

�ضامح فوزي
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الطالق اإل لعلة الزنى، لي�ض الزنى احلكمي، ولكن الزنى الفعلي. 

يف كنائ�ض الأقباط املنت�رصة يف كل بقاع الدنيا ُيطبق الزواج املدين. يذهب الزوجان اإيل املحكمة 

اأو جهة التوثيق، يعقدان عقد الزواج بح�ضور العائلتني وال�ضهود، ومنذ ذلك احلني ُيعتبان زوجني 

اأو كالهما النف�ضال مي�ضي ذات الطريق. هذا الزواج املدين. اأما  اأمام الدولة، واإذا اأراد اأحدهما 

الزواج الديني فهو �ضاأن اآخر يرتبط باإميان الزوجني، وعادة ما يجري الزوجان القبطيان يف املهجر 

�ضباحا الزواج املدين، ثم يذهبان يف ذلك اليوم للكني�ضة لإمتام مرا�ضم الزواج الديني. 

امراأة خارجه زواجا  اأو  اأي عالقة بني رجل  الزواج �رصا مقد�ضا، ول تري يف  الكني�ضة تعتب 

مقد�ضا، بل زنى مبا�رصا، و�رصا م�ضتطريا. هذا هو الإميان الديني، ميار�ضه ال�ضخ�ض ح�ضب اإميانه. 

ولكن الزواج هو �ضاأن يرتبط بالإ�ضهار، والتوثيق، والت�ضجيل، ويعقد باملثول اأمام الدولة، هذا هو 

حق املجتمع، اأما املثول اأمام اهلل فهو �ضاأن خا�ض �ضخ�ضي، يرتبط مب�ضئولية الإن�ضان عن نف�ضه.

امل�ضكلة يف م�رص اأن الق�ض يف الكني�ضة هو الكاهن واملوثق يف اآن واحد، هكذا تكون الكني�ضة هي 

املجال الذي يحت�ضن احلياة املدنية والروحية لالأقباط.

الزواج	والطلق	فى	احلياة	القبطية:	م�صاهد	من	اللتبا�ض	والتناق�ض
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* �أ�ستاذ �لالهوت ورئي�ص جلنة �لإعالم بالكني�سة �لإجنيلية.

امللف

الزواج	والطلق	فى	امل�صيحية	

منذ	القرن	الأول	وحتى	بداية	القرن	احلادي	والع�صرين

د. �إكر�م ملعي *

كان حلكم املحكمة الإدارية العليا باإرغام الكني�ضة على منح ت�رصيح بالزواج الثاين لثنني من 

املطلقني وقع مدو. حيث اأعلن قدا�ضة البابا �ضنودة رف�ضه للحكم وعدم التنفيذ، وذلك لأن هذا احلكم 

يتعار�ض مع و�ضايا الكتاب املقد�ض التى تعلن »اأن من تزوج مطلقة يجعلها تزين واأن الذى طلق 

ب�ضبب علة الزنى ل يحل له الزواج من بعد؛ لأنه ل يوؤمتن على اأ�رصة حتى لو تاب عن خطيئته«.

ن�ضتك�ضف  لكى  اليوم؛  امل�ضيحية وحتى  بداية  منذ  الكن�ضى  التاريخ  اإىل  نعود  اأن  اأردنا  هنا  من 

موقف الكني�ضة من امل�ضاألة منذ البدء؛ ولرنى هل يتفق مع ما يحاولون اإقراره اليوم؟ اأم اأنه اختلف 

فى ال�ضنوات الأخرية؟

بداية، ومن قراءة عامة للتاريخ، نالحظ اأن الكني�ضة مل تكن تتحكم فى اأمر الزواج والطالق حتى 

القرن اخلام�ض. لكن احلديث عن هذه القوانني فى الكني�ضة بداأ مبكًرا عن ذلك التاريخ، لي�ض لأن 

الدول التى تعي�ض فيها الكني�ضة اعرتفت بالكني�ضة كم�ضدر وحيد للزواج والطالق، لكن على العك�ض 

من ذلك؛ فقد كانت الكني�ضة منذ بدايتها تعي�ض فى ظل القانون املدنى الرومانى الذى كان يحكم 
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الزواج	والطلق	فى	امل�صيحية	منذ	القرن	الأول	وحتى	بداية	القرن	احلادي	والع�صرين

العامل اآنذاك، وهذا الأمر متفق متاما مع كلمات ال�ضيد امل�ضيح »اأعطوا ما لقي�رص لقي�رص وما هلل هلل« 

وحديثه الدائم باأنه مل ياأت م�رصعا »من اأقامنى عليكم قا�ضيا اأو مق�ضما«.

املبادئ  وباأن  امل�ضيحية،  بال�رصيعة  ي�ضمى  ما  يوجد  ل  باأنه  الأوائل  امل�ضيحيون  اآمن  ولذلك 

امل�ضيحية العظمى تطبق اختياريا فى داخل جتمعاتهم، ودون فر�ضها على املنتمني للجماعة بالقوة 

و�ضلطان الكني�ضة. فكل فرد بح�ضب قدرته الروحية على حتقيق تعاليم ال�ضيد امل�ضيح ال�ضامية جدا، 

وبرجوعنا للكتاب املقد�ض مل يذكر اأن ال�ضيد امل�ضيح قام بعقد قران اأحد من اأتباعه اأو لأى اإن�ضان، 

وفى �ضفر اأعمال الر�ضل الذى يحكى تاريخ التالميذ مل يقدم اأى اإ�ضارة على اأن تالميذ امل�ضيح قاموا 

بتزويج اأحد من النا�ض اأو تطليقه. ولكن هناك اإ�ضارات ملعاجلة بع�ض امل�ضاكل فى هذا ال�ضاأن. على 

�ضبيل املثال؛ لو اأن الزوج كان وثنيا اأو يهوديا و�ضار م�ضيحيا ورف�ضت الزوجة اعتناق امل�ضيحية 

اأو العك�ض فماذا يكون املوقف؟ وكان رد بول�ض الر�ضول اأنه اإذا اأراد املختلف، اأى الذى بقى على 

ديانته ومل ي�ضبح م�ضيحيا، اأن يفارق؛ فليفارق فى �ضالم، اأما الطرف الذى �ضار م�ضيحيا فلي�ض عليه 

اأن يفارق، وهنا قمة قبول الآخر املختلف فى الزواج املختلط. اأي�ضا وب�ضبب الت�ضيب فى املجتمعات 

اأكد بول�ض الر�ضول على الزواج بواحدة بح�ضب فكر امل�ضيح، ورف�ض الطالق لأن الرجل  الوثنية 

واملراأة بزواجهما �ضارا زوجا وزوجة؛ وما جمعه اهلل ل يفرقه اإن�ضان، وحتدث عن هذا ال�رص قائال: 

بالكني�ضة )�ضعبه(،  امل�ضيح  اأى ارتباط  امل�ضيح والكني�ضة،  اأقوله من نحو  ال�رص عظيم، ولكنى  هذا 

ولي�ض ب�ضبب اأن الزواج قد قام بعقده كاهن يحمل ال�رص، والزواج الذى من اهلل هو الذى ي�ضتمر 

لالأبد، اأما الزيجات التى هي من اإبلي�ض اأو ب�ضبب م�ضلحة اأو لأ�ضباب اأخرى، فهى مل حتمل �ضفة 

�رص حتى لو كان الذى قام بتوثيق العقد رجل دين.

وهكذا ا�ضتمر احلال؛ فلم تتدخل الكني�ضة فى قوانني الدولة للزواج، وكان اأع�ضاوؤها يخ�ضعون 

للقانون العام للدولة، اإىل اأن اأعلن الإمباطور ق�ضطنطني، الإمباطور الرومانى فى القرن الرابع، 

اأن ديانة الدولة هى امل�ضيحية فاندفع الآلف للدخول فى امل�ضيحية دون معرفة مبادئها. وهنا بداأت 

الكني�ضة فى و�ضع قوانني للزواج والطالق لكنها مل تكن مالئمة اإل ملن ينتمون للكني�ضة، وباختيارهم 

ذلك اإذا جلاأوا للكني�ضة حلل م�ضاكلهم بغ�ض النظر اإن كان الزوجان بعد توثيق عقود زواجهما مدنيا 

يطلبون بركة الكني�ضة من عدمه، والبكة كانت اأن مير املوكب من اأمام الكني�ضة، ويخرج الأ�ضقف، 

ويحييهم من بعيد مباركا لهم. 

اأما الوثيقة الأوىل عن راأى قادة الكني�ضة فى الزواج، فهي راأى العالمة اأوريجانو�ض )185 – 

245م( فى كتابه �رصح اإجنيل متى، وفى اجلزء اخلا�ض بالزواج والطالق قوله: اإن �ضماح بع�ض 
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د. اإكرام ملعي

روؤ�ضاء الكنائ�ض بتزويج املراأة املطلقة اأثناء حياة زوجها الأول م�ضاد لو�ضية الإجنيل؛ اإل اأن لهم 

عذرا فى ذلك حيث اإنهم يتقون �رصورا اأعظم، ميكن اأن حتدث لو ت�ضددوا فى اأمر الو�ضية. ويق�ضد 

القدي�ض  ويقول  للوثنية.  والرتداد  امل�ضيحية  الديانة  ترك  هو  هنا  الأعظم  بال�رصور  اأوريجانو�ض 

غرغوريو�ض الثاولوغو�ض النزيرانزى فى القرن الرابع امليالدى فى القانون رقم 50 من جمموعة 

قوانني قي�رصية اجلديدة: اإن �رصيعتنا حترم الطالق واإن كانت ال�رصائع املدنية حتكم بخالف ذلك، 

ونحن ل نعاقب بعد ذلك الذى يتزوج ثانية؛ لأن الزواج اأف�ضل من الزنى فى اخلفاء.

وفى كتاب )التدبري الإلهى فى بنيان الكني�ضة( يقول امل�ضدر ال�ضابق نف�ض: »اإن الواقع املرتدى 

حلالة املوؤمنني على مدى التاريخ جعل رجال الكني�ضة يقفون اأمام م�ضكلة الزواج الثانى للمطلقني 

القدي�ض  مثل  وهناك  يحرم،  من  وهنا  موحد  راأى  على  الإجماع  وعدم  الرتدد  موقف  واملطلقات 

با�ضيليو�ض ل يحكم حكما جازما �ضد من يعقدها؛ لأنها اأف�ضل من الزنى«. ونحن نالحظ هنا اأن هذه 

امل�ضاألة )الزواج والطالق( على مدى التاريخ مل تكن تو�ضع حتت بند الإميان والكفر، مثل رف�ض 

بند خطايا ميكن جتاوزها  تو�ضع حتت  لكنها  اإلخ،  امل�ضيح...  ال�ضيد  طبيعة  اأو  والتثليت  التوحيد 

جتنبا خلطايا اأعظم، وعلى الكني�ضة اأن ترعى اأولدها وحتت�ضنهم وتعلمهم وجتد لهم حلول ناجحة، 

ول تنطبق هنا مقولة »ينبغى اأن يطاع اهلل اأكرث من النا�ض«، والتى تكررت كثريا هذه الأيام مبفهومها 

ال�ضيق لكنها تنطبق باملفهوم الوا�ضع؛ وهو اأننا ينبغى اأن نطيع اهلل الذى يريد رحمة باأولده اأكرث 

الكني�ضة  اأن  اأتباعها، خا�ضة  الكثري من  الكني�ضة كل يوم  يت�ضددون؛ فتفقد  الذين  النا�ض  من طاعة 

اليوم تعطى ت�رصيحا بالزواج الثانى للطرف املظلوم، وال�ضوؤال هو: كيف نتاأكد من هو الظامل ومن 

هو املظلوم؟! فكل �ضخ�ض يدافع عن موقفه ويزعم اأنه مظلوم، يف حني اأن الأعلى �ضوًتا، ومن ميتلك 

دائرة عالقات اأو�ضع ومن ي�ضتطيع اأن يحوز عدًدا اأكب من الأوراق وامل�ضتندات ي�ضبح هو املظلوم 

يف حني اأنه الظامل.

تطور	امل�صاألة	منذ	القرن	اخلام�ض	وحتى	العا�صر:

منذ القرن اخلام�ض وحتى الثامن ا�ضتمرت الكني�ضة فى مباركة الزواج من خالل املوكب الذى 

مير قرب الكني�ضة، وخروج الأ�ضقف للتحية والبكة فى الزواج الأول، يف حني اأن البكة حمرمة فى 

الزواج الثانى املنعقد بعد الرتمل. وفى القرن الثامن تقرر اأن يتم تبادل الر�ضى بني العرو�ضني علنا 

بالكني�ضة وقد اأ�ضبح كذلك لأنه فى القرن ال�ضابع مت الفتح الإ�ضالمى مل�رص على يد عمرو بن العا�ض 

والذى اأر�ضل كتابا بالأمان للبطريرك بنيامني يقول فيه: »فليح�رص اآمنا مطمئنا ويدير حالة بيعته 
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و�ضيا�ضة طائفته«. وهكذا اأ�ضدرت الدولة الإ�ضالمية الوثائق الواحدة تلو الأخرى باأن البابا مكلف 

بتنظيم ال�ضاأن الداخلى جلماعته من زواج وطالق ومرياث، وهو ما مل يحدث فى اأى بلد اآخر فى 

العامل؛ حيث اإن الإ�ضالم ين�ض على »واإذا جاءك اأهل الكتاب فاحكم بينهم مبا يدينون«، وبناء عليه 

قررت الكني�ضة اأن يلتزم كل عرو�ضني بتبادل الر�ضا علنا بالكني�ضة.

يحتفل  ل  فاأ�ضبح  الكني�ضة؛  موقف  على  مهم  تغيري  طراأ  العا�رص  وحتى  الثامن  القرن  وبعد 

بالزواج عند باب الكني�ضة، بل بح�ضب طقو�ض معينة حددتها الكني�ضة، وكان هذا يعقب العقد املدنى 

والذى كان �ضاريا قانونيا بدون الكني�ضة.

اأول	قانون	للأحوال	ال�صخ�صية	للم�صيحيني:

مل ي�ضبح الزواج ق�ضية كن�ضية خال�ضة اإل فى القرن احلادى ع�رص، فقد اأدخلت طقو�ض الزواج 

اإعطاء اخلطيبة لزوجها، وفى بع�ض  اأ�ضبح دور الكاهن جازما فى  �ضمن القدا�ض الإلهى، وهكذا 

الوقت مل يكن  اأو يكتفى برتاأ�ض احلفل، لكن حتى ذلك  الزوجني كل واحد لالآخر،  الأحيان يعطى 

الزواج املنعقد خارج ح�ضور الكاهن غري �ضحيح اأو فا�ضدًا.

ومن اجلدير بالذكر اأن تعبري )�رص الزيجة اأطلق لأول مرة فى القرن الـ 11( فقد اأ�ضيف هذا 

ال�رص لأ�رصار الكني�ضة كرد فعل ملن كان ينادى فى ذلك الوقت باأن الزواج الكن�ضى ي�ضاوى الزواج 

املعمودية  بجانب  �رص  الزواج  اأن  تعلن  ر�ضمية  وثيقة  �ضدرت  وهنا  بينهما.  فرق  ل  واأنه  املدنى، 

والع�ضاء الربانى والتوبة، و�ضدر كتاب كن�ضى يقول: ل يجوز اأن يعقد الزواج خارج الكني�ضة بل 

فى داخلها، وفى مكان لئق بالقرب من املذبح واأمام كاهن راعية اخلطيبة. ومنذ ذلك اليوم �ضار 

كل زواج خمالف لهذه ال�رصوط ُملغي من وجهة نظر الكني�ضة، وب�ضبب هذا ال�رص رف�ضت الكني�ضة 

الأرثوذك�ضية اأى زواج خارجها واعتباره نوعا من الزنا.

اأعمال  من  الكني�ضة  داخل  ا�ضتخدمت  التى  الطقو�ض  كل  اإن  املعتمدين  املوؤرخني  اأحد  ويقول 

قانونية وعربون وخامت ومهر وت�ضابك بالأيدى وو�ضع املنديل وغريها، قد ا�ضتقتها الكني�ضة من 

حياة النا�ض وح�ضاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولي�ض من الكتاب املقد�ض، وحتول كل ذلك اإىل طق�ض 

داخل الكني�ضة.

وفى نهاية القرن الثالث ع�رص ظهر اأول قانون لالأحوال ال�ضخ�ضية للم�ضيحيني بعنوان )املجمع 

ال�ضفوى( يت�ضمن القوانني التى جمعها العالمة ال�ضيخ ال�ضفى اأبى الف�ضائل ابن الع�ضال، و�ضوف 
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نعتمد على هذا املرجع من خالل كتاب جرج�ض الأيغومان�ض )القم�ض( فيلوثاأو�ض عو�ض والذى كان 

رئي�ض الكني�ضة املرق�ضية الكبى بالقاهرة، وقد اعتمد عليه البابا كريل�ض الرابع اأبو الإ�ضالح عام 

1867 لإ�ضدار قانون الأحوال ال�ضخ�ضية للم�ضيحيني.

البابا	كريل�ض	الرابع	وقانون	الأحوال	ال�صخ�صية:

فى عام 1867 خاطبت وزارة احلقانية البطريرك كريل�ض الرابع اأبو الإ�ضالح عن اأ�ضباب الطالق 

فى امل�ضيحية؛ فكلف الأيغومان�ض )القم�ض( فيلوثاأو�ض عو�ض باإعداد لئحة، وبعد اأن انتهى منها 

اعتمدها البابا كريل�ض الرابع وقدمها للوزارة.

فماذا فعل الأيغومان�ض فيلوثاأو�ض عو�ض، والذى و�ضفه قدا�ضة البابا �ضنودة، فى جريدة وطنى 

ال�ضادرة يف 23 اأغ�ضط�ض 1987، بـ »اأ�ضتاذ اأ�ضتاذى«، ويق�ضد باأ�ضتاذه حبيب جرج�ض.

لقد قام القم�ض فيلوثاأو�ض بالعودة اإىل كتاب )املجمع ال�ضفوى( الذى يت�ضمن القوانني التى 

ما  عليه  وبنى  ع�رص،  الثالث  القرن  فى  الع�ضال  ابن  الف�ضائل  اأبى  ال�ضفى  ال�ضيخ  العالمة  جمعها 

الأقباط الأرثوذك�ضيني، وقد جمع كل  ال�ضخ�ضية لكني�ضة  القانونية فى الأحوال  اأ�ضماه اخلال�ضة 

الطبعة  و�ضدرت  له،  ملحقات  واأ�ضاف  عو�ض،  فيلوثاأو�ض  جرج�ض  ويدعى  فيلوثاأو�ض،  ابن  ذلك 

الأوىل منه عام 1896 والثانية عام 1913، والأخرية عام 1933، وهي ما نعتمد عليه فى بحثنا هذا. 

حيث جند اأن املادة 18 الأحوال ال�ضخ�ضية )الطالق وف�ضخ الزيجة( تن�ض على: فى الدين امل�ضيحى 

ل يوجد طالق بل ف�ضخ زيجة املتزوجني والتفريق بينهما لي�ضح للموؤمن منهما اأن يتزوج مبن يريد 

الرب فقط. حيث يتم ف�ضخ الزيجة لالأ�ضباب التالية:

1- املوت حقيقة اأو حكما اأو تقديرا

بال�ضيف مات  الرتابى ولو قتال. من مل ميت  للج�ضم  العاقلة  النف�ض  واملوت حقيقة هو مفارقة 

بغريه تعددت الأ�ضباب واملوت واحد. اأما املوت حكما فهو احلكم باإحلاقه باملوتى؛ كما فى املفقود 

اأو كمن حكم عليه جنائيا باملوت اأو النفى اأو ال�ضجن املوؤبد اأو اأخذ فى الأ�رص، وحكم عليه باأل يعي�ض 

اأكرث من هذه املدة، اأو نفته الكني�ضة من �رصكتها وقطعته واعتبته مائتا من ع�ضويتها، �ضواء كان 

اأو لعدم طاعته لأوامر الكتاب، وال�ضري ح�ضبما تق�ضى الأوامر من ح�ضن املعا�رصة،  لتغيريه دينه 

والقيام مبا يجب عليه حال قيام الزوجية، واأي�ضا اإذا غاب اأحد الزوجني عن وطنه بالأ�رص اأو بغريه، 

بحيث ل يعلم مقره ول حقيقة حياته من عدمها، وا�ضتمر اأمره هكذا جمهول لفرتة بني خم�ض �ضنوات 
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اإىل �ضبع �ضنوات، ومل يحتمل قرينه النتظار اأكرث من ذلك؛ ويرغب بعد م�ضى هذه املدة بالت�رصيح 

له بالزواج ويجاب اإىل ذلك، ب�رصط اأن يتحقق لدى الرئي�ض ال�رصعى غياب الزوج الآخر �ضبع �ضنني 

اأو اأقله خم�ض، ومل يظهر له خب طوال هذه املدة، ومل يكن لقرينه احتمال اأو رغبة فى النتظار اأكرث.

اأما اإن كانت حياة الغائب اأو الأ�ضري حمققة غري م�ضكوك فيها، وكان مقره معلوما فال يف�ضخ 

الزواج، اللهم اإل اإن طالت املدة اأعنى جتاوزت ال�ضبع �ضنوات اأو اإذا ثبت اأن الغائب قد تزوج، اأو 

للرئي�ض  يكون  الآخر؛ حينها  الطرف  لزوجته، وا�ضتكى  النفقة  ير�ضل  الرجل ومل  الغائب هو  كان 

الروحى تدبري اأمره من جهة الزواج ح�ضبما ت�ضتدعيه حالته مبا ل ي�ضاد ال�رصع.

مدة  كانت  فاإن  اإقليمه،  اأو  وطنه  عن  اإبعاده  بحكم جنائى وجب  اأحدهما  على  اإذا حكم  وكذلك 

احلكم ل تزيد عن ذلك زيادة ل يتحملها قرينه، اأو كان احلكم بالإبعاد مدى احلياة، بحيث ل ترجى 

اأن  والنتيجة  املوجب.  ثبوت  بعد  بذلك  له  باآخر ي�رصح  الزواج  �ضاء  فاإن  لقرينه،  عودته، فاخليار 

يعتب فى حالة الغائب املجهول اأمره اأو معلوم املدة من خم�ض �ضنوات اإىل �ضبع، واإذا زادت املدة ومل 

يحتمل قرينه ورغب يف النف�ضال فللرئي�ض الروحى اإجابته )وذلك بالتطبيق ملا ورد بالعدد الثالث 

من التطاو�ض )البند احلادى ع�رص( وما ورد فى )القانون الكريل�ضى(، ون�ضه اأن الكتاب املقد�ض 

للباقى  ترخ�ض  حكما  ولو  موته  ثبت  فاإن  حيا.  دام  ما  بالرجل  مرتبطة  املراأة  اإن  �رصاحة  يقول 

بالزيجة، اأما اإذا ثبت بقاء الغائب على قيد احلياة انتظره الآخر حتى يعود.

وبناًء عليه ي�ضبح ف�ضخ الزيجة مبوجب هذه الأ�ضباب حمتما، وما ي�رصى على الرجل ي�رصى 

على املراأة:

اأ- املوت حقيقة.

ب- تغيري الدين ل املذهب، واعتبار الع�ضو ال�ضارد ميتا حكما عن كني�ضته.

جـ- النفى املوؤبد الذى ل يرجتى اأن يعود منه.

د- ال�ضجن املوؤبد الذى ل يرجتى اخلال�ض منه.

هـ- احلكم بالإعدام ولو طال الأمد.

و- املنافرة وعدم اخل�ضوع لالأوامر الإلهية، واخلروج عن احلد، واعتبار الع�ضو النافر نا�زشا 

فى حكم امليت عن كني�ضته؛ حيث ي�رص بنظام الزواج كوقوع ال�رص واخل�ضام املتوا�ضلني املوؤذيني 

له على  التى  ال�رصعية  ا�ضتيفاء حقوقه  لالآخر من  اأحدهم  اأو كمنع  لالآخر ظلما  الزوجني  اأحد  من 
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قرينه اأو توبيخه اأو تاأديبه على ما تقت�ضيه احلال اإىل اأن ي�ضطلحا ويتفقا فى ع�ض الزوجية، واإذا 

كان اخلالف واقعا من الفريقني معا ويرى الرئي�ض اأنهما م�ضرتكان فى التعدى فليوؤدبهما الأدب 

الروحى حتى يتوبا وين�ضلح اأمرهما. 

اأما اإذا كان اخلالف �ضادرا من اأحدهما دون الآخر، ومل يكف املخالف عن فعله ل بالن�ضح ول 

بالتوبيخ ول بالتاأديب الروحى، وثبت للرئي�ض امتناعه عن قرينه، وحرمان هذا القرين من حقوقه 

ال�رصعية الزوجية، وا�ضتمر الطرفان منف�ضلني عن بع�ضهما، وتو�ضط الكهنة ورئي�ض الكهنة فى 

الزيجة، وترجح  ذلك ومل يهتد املفرتي منهما، ويرجع عن �رصه، ورغب املظلوم يف حله من رباط 

به  �رصح  ما  يجرى  اأن  الروحى  للرئي�ض  فحينئٍذ  ثانية  لمتزاجهما  و�ضيلة  ل  اأنه  الدقيق  بالنظر 

القانون ون�ضه: اأن ما جرى بينه وبني زوجته �رص، وكانت هى الظاملة فلي�ضب عليها ويرفق حتى 

ي�ضلح اأمرها، واإن مل يطق وتفاقم �رصها فليتو�ضط بينهما الق�ضي�ض الكبري، واإن مل تطع فليتو�ضط 

الأ�ضقف مرة واثنتني، واإن مل تطع فليتباأ الأ�ضقف منها. ومباح للرجل اإن اأراد الرتهب اأو العزوبية 

فله ذلك، واإن مل يكن قادرا ورغب يف الزواج فله ذلك، اأما اإن كان الرجل هو الظامل لزوجته ويطلب 

اإقامة ال�رص معها لكى يفارقها، فال يقبل منه ذلك ويجب على م�ضاحلتها، واإن خالف ذلك فليمتنع 

من �رصكة ال�رصائر ودخول الكني�ضة حتى يتوب.

2- الزنى والف�ضق

اأ- الزنى حقيقة واأ�ضباب ح�ضوله.

ب- مبيت املراأة فى بيت غري بيت اأهلها اإل اإذا كان الرجل هو املت�ضبب فى ذلك باأن اأخرجها ليال، 

ومل يكن اأحد من اأهلها قريبا لها فباتت فى بيت اأجنبى.

جـ- ذهاب املراأة اإىل حمالت الفجور واملواخري واملحال التى ل يوؤمن فيها على عفتها متى كان 

ذهابها مبفردها، فما اإن اأ�ضبح زوجها معها �ضواء كانت عارفة اأو غري عارفة فالتبعة على الزوج.

د- �ضكر املراأة مع الأجانب وموؤاكلتهم اإل اإذا كان بر�ضى زوجها واطالعه.

هـ - وجودها مع اأجنبى فى حمل خ�ضي�ضا بها، ومل يكن معهما اأحد.
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3-	وما	يلحق	بذلك:

اأ- تدبري اأحد الزوجني على حياة وعفة الآخر.

ب- ا�ضرتاك اأحدهما فى املوؤامرات ال�ضيا�ضية اأو مع قطاع الطريق.

جـ- ان�ضمام الرجل اإىل فئة املوؤنثني اأو ال�ضكريين واعتباره مفروزا من الكني�ضة.

اإذا عقد مع  د- الأ�ضباب التى توجب عدم الزواج، كالأمرا�ض القاطعة والعنة واخل�ضاء حتى 

وجودها اأو حدثت بعده، ويف�ضخ الزواج لعدم وقوع اأحد الطرفني فيما ل يرجوه. 

لئحة	1938:

مل تخرج لئحة 38 عن لئحة 1867 للبابا كريل�ض الرابع اأبو الإ�ضالح، ون�ضها جنده فى جمموعة 

1955، وهى املجموعة التى تقدم بها املجل�ض امللى لوزارة العدل متهيدا لإ�ضدارها كقانون، يطبق 

امللية،  املجال�ض  باإلغاء   1955 ل�سنة   462 القانون  �ضدور  بعد  الأرثوذك�ض  الأقباط  على  ن�ضو�ضه 

ولكن ن�ضو�ض هذه املجموعة مل ياأخذ بها الق�ضاء بل اأخذ بن�ضو�ض جمموعة 1938، واأيدت حمكمة 

النق�ض والإبرام فى اأحكامها هذا الجتاه، وقد ح�رصت هذه املجموعة اأحكام التطليق فيما يلى:

يجوز لكال الزوجني اأن يطلب الطالق لعلة الزنى.- 1

ينف�ضخ الزواج اإذا خرج اأحد الزوجني عن الدين امل�ضيحى.- 2

5 �ضنوات متوالية، بحيث ل يعلم مقره، ول يعلم حياته من وفاته - 3 اأحد الزوجني  اإذا غاب 

و�ضدر حكم باإثبات غيبته جاز للزوج الآخر اأن يطلب الطالق.

�ضنوات - 4 �ضبع  على  تزيد  ملدة  وال�ضجن  ال�ضاقة  الأ�ضغال  بعقوبة  الزوجني  اأحد  على  احلكم 

فاأكرث ي�ضوغ للزوج الآخر طلب الطالق.

قد - 5 كان  اإذا  الطالق  يطلب  اأن  الآخر  للزوج  يجوز  بجنون مطبق  الزوجني  اأحد  اأ�ضيب  اإذا 

اأن تطلب  لل�ضفاء، فيجوز للزوجة  اأنه غري قابل  م�ضى خم�ض �ضنوات على اجلنون، وثبت 

الطالق اإذا اأ�ضيب زوجها مبر�ض العنة، وتثبت اأنه غري قابل لل�ضفاء، وكانت الزوجة فى �ضن 

يخ�ضى عليها فيها من الفتنة، ومل يكن قد م�ضى على الزواج 5 �ضنوات.

اإذا اعتدى اأحد الزوجني على الآخر، واإذا اعتاد اإيذاءه اأذى ج�ضيما يعر�ض حياته اأو �ضحته - 6

للخطر جاز للمجنى عليه اأن يطلب الطالق.
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بالقرار  وذلك  املطلقني.  زواج  وعدم  الزنا،  علة  على  التطليق  ق�رص  اإىل  عادت  املحكمة  اأن  اإل 

البابوى رقم 187 – 11 – 1971. ون�ض القرار على:

الزنى فقد ورد فيها تعليم - 1 لعلة  اإل  التطليق  املقد�ض ل يجوز  الرب فى الإجنيل  عمال بو�ضية 

اأنا فاأقول من طلق امراأته اإل لعلة  “واأما  ال�ضيد امل�ضيح له املجد فى عظته على اجلبل قوله: 

الزنى يجعلها تزين” )اإجنيل متى 5: 22( وقد كرر الرب اإجابته هذه على الفري�ضيني اإذ قال 

لهم: “اأقول لكم اإن من طلق امراأته اإل لعلة الزنى وتزوج باأخرى يزنى” )اإجنيل متى 19: 

11( ومن طلق امراأته وتزوج باأخرى يزنى عليها )اإجنيل مرق�ض 10: 11(.

الزواج - 2 اأن  وتعتب  املقد�ضة  الكني�ضة  به  تعرتف  ل  الواحدة  العلة  هذه  لغري  يحدث  طالق  كل 

-الذى حاول هذا الطالق اأن يف�ضله – ل يزال قائما.

هذا بالإ�ضافة اإىل القرار البابوى رقم 8 واخلا�ض بعدم زواج املطلقات ون�ضه:

اإذ قال فى - 1 املقد�ض،  الإجنيل  املجد فى  له  امل�ضيح  ال�ضيد  املطلقة عمال بو�ضية  ل يجوز زواج 

عظته على اجلبل: “ومن يتزوج مطلقة فهو يزنى” )اإجنيل متى 5: 32( وقد كرر الرب نف�ض 

الو�ضية فى حديثه مع الفري�ضيني اإذ قال لهم “والذى يتزوج مبطلقة يزنى” )متى 19: 9( 

وقد ورد فى اإجنيل القدي�ض لوقا قول الرب: “وكل ما يتزوج مبطلقة رجل يزنى” )اإجنيل 

باآخر  “واإن طلقت امراأة زوجها وتزوجت  القدي�ض مرق�ض  اإجنيل  16: 18( وورد فى  لوقا 

اآخر غري  اأو ل�ضبب  اأنها طلقت ب�ضبب زناها،  اإما  10: 12(. واملراأة املطلقة  )مرق�ض  تزنى” 

الزنى فاإن كانت قد طلقت ب�ضبب زناها فاإن الإجنيل املقد�ض ل ي�ضمح لها بالزواج مرة ثانية 

زواج  على  توؤمتن  اأن  ميكن  ل  املراأة  هذه  اأن  اإذ  اأوردناها،  التى  املقد�ضة  الن�ضو�ض  بح�ضب 

جديد. اأما اإن كانت قد طلقت ل�ضبب غري الزنا، فاإن هذا الطالق يعتب باطال ب�ضبب و�ضية الرب 

فى الإجنيل، ويكون الزواج -الذى حاول الطالق اأن يف�ضمه- ل يزال قائما، فاإن تزوجت 

تكون قد جمعت بني زوجني، وتعتب زانية بح�ضب و�ضية الرب.

اإمنا اإن حدث التطليق ب�ضبب زنى الزوج فاإن املراأة البيئة من حقها اأن تتزوج، ويدخل فى - 2

نطاق  زنى الزوج زواجه بامراأة اأخرى يعد طالق لغري علة الزنى.

ل يجوز لأى من رجال الكهنوت فى كني�ضتنا املقد�ضة اأن يعقد زواجا ملطلقة، اإما اأن يرف�ضه - 3

اأو يعر�ض الأمر علينا لتحويله اإىل املجل�ض الإكلرييكى العام فينظره املجل�ض الأعلى لالأحوال 

ال�ضخ�ضية.
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ملحظات	ختامية:

الذى  يوؤن�ض  البابا  واأن  علمانيون  اأقرها  الذى  اأن  اأ�ضا�ض  على   1938 لئحة  ت�ضويه  اإن  اأوال: 

و�ضعت فى عهده كان �ضعيفا وفر�ضت عليه الالئحة، وغري ذلك مما �ضمعناه وقراأناه لي�ض دقيقا؛ 

1867، والتى اأعدها القم�ض فيلوثاأو�ض  لأنه تبني اأن لئحة 38 جاءت معتمدة اأ�ضا�ضا على لئحة 

عو�ض، واعتمدها البابا كريل�ض الرابع اأبو الإ�ضالح والتى اعتمدت على املجموع ال�ضفوي لل�ضيخ 

بن الع�ضال من القرن الثالث ع�رص والذى اعتمد على تاريخ طويل بدءا من القرن الأول.

ثانيا: اإنه على مدى التاريخ، اعتبت الكني�ضة املوت احلكمى �ضببا فى الطالق، وهو الغياب من 

اأحد الطرفني بال�ضجن  اإذا حكم على  اأو  خم�ض ل�ضبع �ضنوات دون معرفة امل�ضري لأحد الزوجني، 

بالأ�ضغال ال�ضاقة اأو ال�ضجن اأو احلب�ض ملدة �ضبع �ضنوات، اأو اإذا اأ�ضيب اأحد الزوجني بجنون مطبق 

اأو مر�ض معٍد يخ�ضى منه على �ضالمة الطرف الآخر، على اأن يطلب الطالق الطرف املت�رصر بعد 

مرور ثالث �ضنوات على املر�ض، اأو اإذا اعتدى اأحد الزوجني على حياة الآخر واعتاد اإيذاءه اإيذاًء 

ج�ضيما، يعر�ض �ضحته للخطر، اأو الفرقة ملدة ثالث �ضنوات.

ثالثا: اإن الكني�ضة اعرتفت بالزنى احلكمي على مدى تاريخها.

مبطلقة  يتزوج  من  واأن  الزنى  لعلة  اإل  طالق  ل  اإنه  قال  امل�ضيح  ال�ضيد  اإن  القول  اإن  رابعا: 

اإل لعلة الزنى،  يزين... الخ، هو متاما مثل القول ل تقربوا ال�ضالة، ل يوجد ن�ض يقول ل طالق 

)متى  يزين  فاإنه  مطلقة  يتزوج  ومن  تزين،  يجعلها  الزنى  لعلة  اإل  امراأته  طلق  من  اإن  يقول  لكنه 

يقول  اإذ   19 الإ�ضحاح  فى  الإجنيل  نف�ض  فى  امل�ضيح  ويف�رصه  يت�ضح  الن�ض  هذا  ولكن   )31  :5

يطلق  اأن  لرجل  يحل  هل  له  قائلني  امل�ضيح(  )ي�ضوع  ليجربوه  الفري�ضيون  اإليه  وجاء  متى  اإجنيل 

امراأته لكل �ضبب؟. وكان هذا ال�ضوؤال لأن الرجل اليهودى كان يطلق امراأته بالإرادة املنفردة لكل 

ال�ضيد  اإجابة  وكانت  للرجل،  املنفردة  بالإرادة  الطالق  عن  ال�ضوؤال  كان  ولذلك  �ضبب،  واأى  �ضبب 

والرد هنا اأنه لي�ض على الرجل   امل�ضيح “من طلق امراأته اإل ب�ضبب الزنى وتزوج باأخرى يزنى”. 

اأن يطلق امراأته بالإرادة املنفردة اإل اإذا �ضبطها متلب�ضة بالزنى، اأما الطالق لأ�ضباب اأخرى فالبد 

من احلوار مع الزوجة، وهذه اإجابة ال�ضوؤال. وقال لهم اإنه من البدء خلقهما ذكرا واأنثى، واأن ما 

جمعه اهلل ل يفرقه اإن�ضان، قالوا له فلماذا اأو�ضى مو�ضى اأن يعطى كتاب طالق فتطلق؟! قال لهم: اإن 

مو�ضى من اأجل ق�ضاوة قلوبكم اأذن لكم اأن تطلقوا ن�ضاءكم، ولكن من البدء مل يكن هكذا. 

مل يقل امل�ضيح اإن مو�ضى اأخطاأ، لكنه قبل الطالق اإذا توفرت ق�ضاوة القلب، وهذا الذى ترجمه 

القم�ض فيلثاوؤ�ض بعمل ال�رص لالآخر واإيذائه، وترجمته لئحة 38 با�ضتحالة الع�رصة، اأما عن الزواج 
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يتزوج  والذى  يزنى  باأخرى  يتزوج  الذى  املطلق  اإن  للحوار  تكملة  امل�ضيح  ال�ضيد  قال  فقد  الثانى 

لهم:  فقال  يتزوج  اأن  يوافق  املراأة فال  مع  الرجل  اأمر  هذا  كان  اإن  تالميذه  له  قال  يزنى،  مبطلقة 

“لي�ض اجلميع يقبلون هذا الكالم اأى هناك من يرف�ضه لأنه �ضعب بالن�ضبة له” وال�ضيد امل�ضيح يقبل 
الثنني، من يقبل ومن يرف�ض.

واإذا طبقنا حرفيا هذه  ثم قال ال�ضيد امل�ضيح “من ينظر لمراأة لي�ضتهيها فقد زنى بها يف قلبه”، 

الكلمات ي�ضبح الطالق يف امل�ضيحية �ضهاًل جًدا.

خام�سا: اإن هناك مبداأ اأ�ضا�ضيا فى امل�ضيحية َيُجب كل املبادئ الأخرى هو الغفران، ولقد قال 

يكون  الأر�ض  فى  تربطونه  “ما  ويعقوب،  ويوحنا  بطر�ض  الر�ضل  ومنهم  لتالميذه  امل�ضيح  ال�ضيد 

مربوطا فى ال�ضماء، وما حتلونه فى الأر�ض يكون حملول فى ال�ضماء” وقال لهم اأي�ضا: “�ضلوا 

اإن مل تغفروا للنا�ض  “لأنه  واأردف  اإلينا”  اأي�ضا للمذنبني  قائلني واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن 

زلتهم لن يغفر لكم اأبوكم ال�ضماوى زلتكم”؛ اأى ل توجد خطية بال غفران مدى العمر، واإذا رف�ض 

التالميذ اأن يغفروا للنا�ض لن يغفر اهلل لهم.

�ساد�سا: لقد فرق الأنبا غرغوريو�ض بني الطالق والتطليق كما جاء فى كتاب �رصيعة الزوجة 

فى  طالق  ل  اإنه  التعليم  اأ�ضقف  غرغوريو�ض  الأنبا  ويقول  �ضنودة،  البابا  قدا�ضة  تاأليف  الواحدة 

امل�ضيحية لكن يوجد تطليق، والتطليق ي�ضمح باملوت احلكمي والزناى احلكمى... الخ.

�سابعا: مل يحدث فى التاريخ اأن طلب اأحد الباباوات من الدولة اأن يقت�رص طالق امل�ضيحى على 

علة الزنى فقط واأن يرف�ض الزواج الثانى اإىل الأبد فما يحدث الآن يتم لأول مرة منذ األفى عام.

ثامنا: اإن القول بعدم زواج املطلق ب�ضبب الزنى مدى احلياة يتنافى مع حقوق الإن�ضان، ولي�ض 

من املنا�ضب القول اإن مبادئ حقوق الإن�ضان اأعلى من الوحى املقد�ض الذى جاء لأجل الإن�ضان، كما 

اأى اأن الو�ضية  عب ال�ضيد امل�ضيح قائال “اإن ال�ضبت لأجل الإن�ضان، ولي�ض الإن�ضان لأجل ال�ضبت”، 

فى خدمة الإن�ضان واإ�ضعاده ولي�ض العك�ض.

اأم مدنية؟ فاإذا كنا دولة مدنية فهل يوجد  اإننا نحتاج اأن نعرف هل نعي�ض دولة دينية  تا�سعا: 

قانون مدنى لكل اأفراد ال�ضعب ت�ضدره الدولة، ويبقى اختياريا لكل امل�رصيني مثل تون�ض وتركيا 

ولبنان واأمريكا واأوربا... الخ.

وهنا ين�ضج الب�رص، ويكون لهم حق الختيار بدل من الو�ضع احلاىل والذى فيه تعامل الكني�ضة 

اأولدها معاملة الأطفال، اأو املعوقني فهى التى تعرف ما ينفعهم، وما ي�رصهم وما ل يعلمون.

د. اإكرام ملعي
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عمر  وامل�ضت�ضار  العدل  وزير  مرعى  ممدوح  للم�ضت�ضار  البحث  هذا  نهدى  فاإننا  النهاية؛  ويف 

ال�رصيف رئي�ض جلنة القانون املوحد لغري امل�ضلمني، وروؤ�ضاء الطوائف امل�ضيحية، ولأع�ضاء جلنة 

القانون املوحد، وجلموع ال�ضعب امل�رصى من م�ضلمني وم�ضيحيني.

الزواج	والطلق	فى	امل�صيحية	منذ	القرن	الأول	وحتى	بداية	القرن	احلادي	والع�صرين



55

العدد 55رواق عربي

* ر�عي �لكني�سة �لإجنيلية باأر�ص �رشيف- �سرب�.

امللف

الزواج	املدين	..

هل	هو	�صر	م�صتطري؟!

�لق�ص/ رفعت فكري �سعيد*

فى 14 مار�ض 2006  �ضدر حكم حمكمة الق�ضاء الإداري مبجل�ض الدولة الذي يق�ضي باإلزام 

الكني�ضة الأرثوذك�ضية منح الرتخي�ض للم�ضيحي املطلق بحكم حمكمة بالزواج مرة اأخري ،  موؤكدًا 

اأن الد�ضاتري امل�رصية ن�ضت علي اأحقية املواطنني يف الزواج وتكوين اأ�رص قوامها الأخالق، ثم اأيدت 

املحكمة الإدارية العليا امل�رصية يوم 1 مار�ض 2008 احلكم ال�ضابق، واألزمت الكني�ضة الأرثوذك�ضية 

با�ضتخراج ت�رصيح زواج للم�ضيحي املطلق، ويف 29 مايو 2010 اأيدت املحكمة الإدارية العليا حكم 

باإعطاء الكني�ضة الأرثوذك�ضية  الثالث،  البابا �ضنودة  باإلزام  حمكمة الق�ضاء الإداري )اأول درجة( 

ت�رصيحًا بالزواج ملرة الثانية ملواطن قبطي مطلق، ورف�ضت املحكمة الطعن املقدم من البابا �ضنودة 

وقالت  التقا�ضي،  اأوجه  من  باأي وجه  عليه  للطعن  قابل  نهائيا غري  هذا احلكم  وُيعد  على احلكم. 

املحكمة يف حيثيات حكمها اإن احلق يف تكوين الأ�رصة حق د�ضتوري، يعلو فوق كل العتبارات، واأن 

املحكمة حترتم امل�ضاعر الدينية غري اأنها حتكم وفقا ملا قرره القانون، واأ�ضارت اإىل اأن القا�ضي ل مفر 

اأمامه اإل تنفيذ ما ن�ض عليه القانون وقواعده.
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ومنذ اأن �ضدرت هذه الأحكام الق�ضائية، ول �ضيما احلكم النهائي، اندلع جدل متوا�ضل، عب 

اأم ل؟ وتعليقًا على هذا  ثانية  الإعالم املحتلفة، حول املطلق وهل يجوز زواجه  ال�ضحف وو�ضائل 

املو�ضوع ال�ضائك لنا بع�ض املالحظات نوجزها فيما يلي:

اأواًل: اختلف املف�رصون يف تف�ضري الن�ضو�ض املتعلقة بالطالق يف الكتاب املقد�ض، فمنهم من اعتب 

16 : 18، كورنثو�ض  10 :11-12، لوقا  اأنه ليوجد طالق يف امل�ضيحية على الإطالق وفقًا ملرق�ض 

الأوىل 7 : 10 – 11، ووفقًا لهذه الآيات قالوا اإن هناك ن�ضني وردا يف الإجنيل بح�ضب متى على 

ا  مرَّ
َ
َتُه َفلُْيْعِطَها ِكَتاَب َطاَلٍق. َواأ

َ
ل�ضان ال�ضيد امل�ضيح: الأول يف متى 5 : 31-32 »َوِقيَل: َمْن َطلرََّق اْمَراأ

 والثاين 
ِ

ُه َيْزين ُج ُمَطلرََّقًة َفاإِنرَّ ، َوَمْن َيَتَزورَّ
ِ

َنى َيْجَعلَُها َتْزين لرَّ ِلِعلرَِّة الزِّ َتُه اإِ
َ
ُقوُل َلُكْم: اإِنرَّ َمْن َطلرََّق اْمَراأ

َ
َنا َفاأ

َ
اأ

ْن ُتَطلُِّقوا ِن�َضاَءُكْم. َوَلِكْن 
َ
ِذَن َلُكْم اأ

َ
ْجِل َق�َضاَوِة ُقلُوِبُكْم اأ

َ
يف متى 19 :8-9  َقاَل َلُهْم: »اإِنرَّ ُمو�َضى ِمْن اأ

، َوالرَِّذي 
ِ

َج ِباأُْخَرى َيْزين َنى َوَتَزورَّ َتُه اإِلرَّ ِب�َضَبِب الزِّ
َ
ُقوُل َلُكْم: اإِنرَّ َمْن َطلرََّق اْمَراأ

َ
ِمَن اْلَبْدِء مَلْ َيُكْن َهَكَذا. َواأ

«. وقالوا اإنه لفهم هذين الن�ضني لبد من العودة اإىل اللغة الأ�ضلية التي كتب بها 
ِ

َطلرََّقٍة َيْزين ُج مِبُ َيَتَزورَّ

العهد اجلديد اأي اليونانية، وكذلك لبد من فهم قرينة الن�ض، وبالرجوع اإىل اللغة اليونانية نكت�ضف 

اأنه توجد كلمتان ترتجمان يف العربية اإىل كلمة )زنى(. الكلمة الأوىل هي )بورنيا( والكلمة الثانية 

هي )مويخيا(، الكلمة الأوىل )بورنيا( تعنى الزنى بوجه عام وهي حالة اأكرث منها فعال، اإنها حالة 

اأثيمة اأقرب ما تكون اإىل الفح�ضاء واأ�ضبه ما تكون بالزواج ولكنها لي�ضت زواجا، اأما الكلمة الثانية 

)مويخيا( فهى تعني زنى املتزوج اأو املتزوجة. وال�ضيد امل�ضيح يف حديثه عن الطالق ب�ضبب الزنى 

مل ي�ضتخدم كلمة )مويخيا( التي تعني زنى الزوج اأو الزوجة مطلقًا، ولكنه ا�ضتخدم كلمة )بورنيا( 

التي تعب عن حالة من الفح�ضاء نتيجة م�ضاكنة غري �رصعية، جتمع فتى وفتاة معًا ل يحق اأن يكونا 

على هذه احلالة، اأو حالة �ضخ�ض تزوج زواجًا غري �رصعي كمن تزوج بامراأة اأبيه يف كورنثو�ض، هنا 

طالب ال�ضيد امل�ضيح بحل وثائق من يربط بينهما كل زواج مزعوم بني على اأ�ض�ض غري �رصعية، فهذا 

الزواج غري �رصعي وما هو اإل فح�ضاء وحالة زنى، وكاأين بامل�ضيح يقول )ل يجوز للرجل اأن يطلق 

امراأته(، ول اأتكلم عن الزواجات غري ال�رصعية فهى معروفة وباطلة اأ�ضاًل فقد ورد متى 5 : 32 يف 

الرتجمة امل�ضكونية الفرن�ضية ما تعريبه باحلرف الواحد )َمن طلق امراأته– اإل يف حالة زواج غري 

�رصعي– عر�ضها للزنى( ومتى 19:9 )ومن طلق امراأته– اإل يف حالة زواج غري �رصعي– وتزوج 

باأنه ل طالق يف امل�ضيحية على الإطالق حتى لعلة  الراأي  غريها زنى( ووفقًا لهذين الن�ضني تبنوا 

الزنى!! حيث اإن امل�ضيحية يف �ضمولها هي ديانة غفران وت�ضامح وت�ضامي فوق اجلروح، فهذا هو 

الأقرب اإىل روح امل�ضيح الذي دعا اإىل احلب والت�ضامح والغفران.

ثانياً: هناك جمموعة من املف�رصين  اأخذوا ن�ضو�ض متى 5 : 32، متى 19، 9 بظاهرها احلريف 

الزواج	املدين	..	هل	هو	�صر	م�صتطري؟!
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وقالوا اإن الزنى الفعلي هو ال�ضبب الوحيد للطالق.

ثالثاً: فريق ثالث من املف�رصين تبنى فكرة اأن ال�ضيد امل�ضيح وهو يتحدث عن الزنى اأو�ضح اأن 

الزنى وفقًا للمفهوم امل�ضيحي هو النظرة بعني �ضهوانية » �ضمعتم اأنه قيل للقدماء ل تزن، واأما اأنا 

فاأقول لكم اإن كل من ينظر اإىل امراأة لي�ضتهيها فقد زنى بها يف قلبه )متى 5: 27، 28( واأخذوا باأن 

زنى النظرة هو زنى ول�ضيما اأنه من ال�ضعوبة مبكان اإثبات الزنى الفعلي.

رابعاً : قال فريق رابع من املف�رصين اإن حديث ال�ضيد امل�ضيح جاء ب�ضدد اأحقية الرجل يف اأن 

يطلق امراأته بالإرادة املنفردة ،  والذي كان �ضائعًا بني اليهود، واحلالة الوحيدة التي يحق للرجل 

عن  مطلقًا  يتحدث  مل  امل�ضيح  فال�ضيد  وبالتايل  فقط،  الزنى  حالة  هي  هذا  يفعل  اأن  فيها  اليهودي 

التطليق الذي يحدث اليوم حيث اإنه ل توجد فيه امل�ضيحية فكرة الطالق بالإرادة املنفردة من الرجل، 

ولكن ما يحدث �ضواء من الكني�ضة اأو يف املحكمة املدنية هو التطليق  ولي�ض الطالق، اأى وجود طرف 

ثالث ولي�ضتطيع اأحد القول اإن ال�ضيد امل�ضيح مل يكن يعرف التفرقة بني الطالق بالإرادة املنفردة 

التي لي�ض فيها طرف ثالث والتي قد ي�ضوبها التحكم والنفعال ،  وبني التطليق بحكم القا�ضي الذي 

لي�ضدر اإل بعد فح�ض ومتحي�ض .  

القدي�ض  فقال  الزواج  حتل  اخلاطئة  الت�رصفات  اأن  راأى  َمن  الكني�ضة  اآباء  من  هناك  خام�ساً: 

كريل�ض ال�ضكندري املُلقب بعامود الدين والبطريرك رقم 24: »اإنها لي�ضت وثيقة ر�ضمية عن الطالق 

هي التي حتل الزواج اأمام اهلل ولكن الت�رصفات اخلاطئة، وقال القدي�ض غريغوريو�ض النزينزي يف 

مقال »على هام�ض الإجنيل« ترجمة الأ�ضقف اأثنا�ضيو�ض حداد »اإن النامو�ض يبيح الطالق لأي �ضبب، 

اأما امل�ضيح فال يجيزه لكل �ضبب، ي�ضمح بطالق امراأة زنت، اأما الأ�ضباب الأخرى فيلزم اأن نبحثها 

بتمحي�ض وتدقيق، امل�ضيح ي�ضمح بطالق الزانية؛ لأنها تف�ضد العائلة، اأما الأمور الأخرى فتقع حتت 

�ضلطان العقل واحلكمة«، وقال العالمة اأوريجانو�ض يف �رصح اإجنيل متى »اإن �ضماح بع�ض روؤ�ضاء 

الكنائ�ض باأن تتزوج املراأة برجل اآخر يف حياة زوجها م�ضاد ل�رصيعة الكتاب املقد�ض؛ لأنهم خالفوا 

ما ُكتب ولكن ل يخلو عملهم هذا من عذر لأنهم رمبا ت�ضاهلوا مبخالفة ال�رصيعة املُ�ضطرة واملقررة 

من البدء منقادين لإرادة الغري تالفيًا ل�رصور اأعظم«.  

�ساد�ساً: هناك من تبنى فكرة اأن تغيري الدين هو نوع من اأنواع الزنى الروحي؛ ومن ثم لبد 

من التطليق يف هذه احلالة.

2 يونيه 2008  126 ال�ضادر يف  �سابعاً: ن�رصت اجلريدة الر�ضمية الوقائع امل�رصية يف عددها 

قرار املجل�ض امللي للكني�ضة الأرثوذك�ضية بتعديل لئحة 38 بن�ضو�ض اأخرى ينحل الزواج يف حالة 
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اأو حكمًا، وبخ�ضو�ض التطليق يعتب يف حكم الزنى كل عمل يدل على  اأحد الزوجني حقيقة  موت 

اخليانة الزوجية كما يف الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب لي�ض من حمارمها ومبيتها 

دلئل  وظهور  حمارمه،  من  لي�ضت  اأخرى  مع  الزوج  مبيت  كذلك  اإذنه،  اأو  زوجها  علم  بدون  معه 

بينهما، ووجود  اآثمة  عالقة  على وجود  تدل  غريب  ل�ضخ�ض  الزوجني  اأحد  من  �ضادرة  اأوراق  اأو 

رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، اأو وجود امراأة غريبة مع الزوج يف حالة مريبة، وحتري�ض 

الزوج زوجته على ارتكاب الزنى اأو على ممار�ضة الفجور يف عالقته بها، واإذا حبلت الزوجة يف فرتة 

ي�ضتحيل معها ات�ضال زوجها بها.

ثامناً: اإن ما حتدث عنه ال�ضيد امل�ضيح هو ال�ضورة املثالية التي يجب على كل زوجني اأن يعي�ضا 

مبوجبها، فاهلل �ضبحانه يكره الطالق، والطالق له من الأ�رصار النف�ضية والجتماعية والقت�ضادية 

ت�رصيعًا  ي�ضع  مل  امل�ضيح  اإن  نقول  اأن  ميكننا  ذاته  الوقت  يف  ولكن  نحبذه،  ول  نرف�ضه  يجعلنا  ما 

للزواج والطالق، ومل ي�ضع قانونا و�ضعيا للمعامالت ال�رصعية واملدنية، ولكنه و�ضع املبداأ العام 

وقدم اجتاهًا روحيًا اأخالقيًا، حيث قدم �رصحًا لل�ضورة املثالية للزواج وهي ارتباط الزوجني مدى 

حياتهما دون انف�ضال. ويف هذا ال�ضدد يقول الق�ض اأ�رصف �ضوق يف كتابه عن الزواج والطالق يف 

امل�ضيحية: »فمع اإمياننا الكامل باأن الطالق هو �رص يف ذاته، اإل اأن احلياة يف جو من احلقد وال�ضغينة 

هذه  ويف  اأكب،  �رصًا  يكون  رمبا  بل  اأي�ضًا  �رص  هو  ذلك  كل  بالقتل،  والتهديد  املتبادلة  والتهامات 

احلالة قد يكون من احلكمة اختيار اأهون ال�رصين مع التاأكيد على اأن اأيًا من الختيارين هو نوع من 

ال�ضذوذ الإن�ضاين واخلروج عن امل�ضار ال�ضحيح، الطالق اإن ُوجد يبقى كنوع من املعاجلة النهائية 

لأمور �ضاذة ل ميكن اإ�ضالحها، اإنه الدواء ال�ضام مر الطعم، وهو دواء ذو اأعرا�ض جانبية عديدة، 

ويكاد يخلو من الفائدة، لكنه مع الأ�ضف ال�ضديد قد يكون امللجاأ الأخري«.

 وميكنني اأي�ضًا اأن اأقتب�ض بع�ضًا من مقتطفات مما قاله الدكتور الق�ض فايز فار�ض يف كتابه هو 

املبادئ  اإىل  تفتقر  الزوجني  حياة  كانت  »اإذا  يقول  امل�ضيحية، حيث  يف  والطالق  الزواج  عن  الآخر 

اأو زوجة اعرتف  اأمامهما، وكم من زوج  القانون لن تكون عائقًا  امل�ضيحية اجلوهرية فاإن حرفية 

اإن �ضدقًا اأو كذبًا بارتكابه خطية الزنى لكي يتخل�ض طبقًا للن�ض احلريف من ارتباط الزواج )...( 

اإن النظرة النامو�ضية احلرفية ل ميكن اأن حتل م�ضكالت الزواج؛ ذلك لأن احلياة الزوجية لي�ضت 

جمرد  تعاقد قانوين لكنها احتاد �ضخ�ضي و�رصكة حمبة وعطاء، ول ميكن عالج امل�ضكالت الإن�ضانية 

ال�ضخ�ضية مبجرد الت�رصيع اجلامد بل اإن العالج ي�ضتلزم نظرة �ضخ�ضية وتغيريًا يف احلياة، وقد 

ي�ضقط اإن�ضان ما مرة نتيجة اندفاعه اأو بغواية التجرية، ومع ذلك فاإن تكوين �ضخ�ضيته يجعله على 

ا�ضتعداد اأن يندم ويبقى طيلة حياته الباقية يف عفة ووفاء و�ضعور باخلجل نتيجة خطيئته . اإن مثل 
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هذا ال�ضخ�ض الذي ت�ضمح النامو�ضية بتطليقه قد يكون اأقدر على احلياة الزوجية ال�ضعيدة بعد توبته 

من �ضخ�ض اآخر ل يرتكب عماًل تعتبه النامو�ضية جميزًا للطالق، لكن حياته كلها تكون يف كل حلظة 

اأكرث تعا�ضة من  مليئة بالأنانية والكبياء والتعقيد والهزء والق�ضوة؛ فيجعل حياة الطرف الآخر 

اجلحيم )...( اإن النظرة النامو�ضية تطلق الأول، ول تطلق الثاين لهذا فاإن حتويل املبادئ الأخالقية 

الروحية يف مو�ضوع الزواج والطالق اإىل �رصيعة نامو�ضية اأدبية ل يعالج م�ضكالت الزواج والطالق 

)....( قد يكون الطالق �رصًا لكنه يف الوقت نف�ضه قد يكون اأهون ال�رصين، وما اأكرث املنا�ضبات التي 

اأن  اأحالهما مر .. على الكني�ضة  اأمرين  اأن يختار بني  ي�ضطر فيها الإن�ضان حتت �ضغط الظروف 

تتخذ موقف ال�ضفقة والغفران ل�ضحايا البيوت املحطمة فال تزيدهم �ضقاء و�ضالًل بطردهم منها، 

معهم  متار�ض  اأن  عليها  بل  الطالق  بعد  الزواج  عن  مبنعهم  النظيفة  احلياة  باب  اأمامهم  تغلق  ول 

الن�ضح والرعاية مع الغفران الذي هو �ضفة اأ�ضا�ضية مرتبطة بالتوا�ضع امل�ضيحي«.     

اأيدت املحكمة الإدارية العليا حكم حمكمة الق�ضاء الإداري  تا�سعاً:  يف 29 مايو 2010 عندما 

)اأول درجة( باإلزام البابا �ضنودة الثالث، باأن متنح الكني�ضة الأرثوذك�ضية ت�رصيحًا بالزواج للمرة 

قامت  على احلكم،  �ضنودة  البابا  من  املقدم  الطعن  املحكمة  قبطي مطلق، ورف�ضت  ملواطن  الثانية 

الدنيا ومل تقعد من جانب الكني�ضة، ويف 7 يوليو 2010 اأمر امل�ضت�ضار فاروق �ضلطان، رئي�ض املحكمة 

الد�ضتورية العليا، بوقف تنفيذ حكم املحكمة الإدارية العليا موؤقتًا، حلني الف�ضل فى دعوى التنازع، 

التى اأقامها البابا اأمام املحكمة، ونحن واإن كنا نرى اأن الق�ضاء لي�ض من �ضاأنه اأن ي�ضدر اأحكامًا 

من �ضاأنها اأن ُتلزم الكني�ضة بعمل ما يخالف �ضمريها، الأمر الذي جعل قرار املحكمة الد�ضتورية 

العليا بوقف تنفيذ حكم املحكمة الإدارية العليا مرحبًا به لدى الأغلبية، اإل اأن هذا احلكم لن يحل 

م�ضكلة من يريدون الزواج ثانية، ومن هنا وجب اأن نف�ضل الدين عن الدولة كما فعلت كل الدول 

املتقدمة، وهذا لن يحدث اإل من خالل دولة مدنية ود�ضتور مدين. ويف هذا الإطار ت�ضتطيع الدولة 

اأن ت�ضمح بوجود الزواج املدين. فالزواج املدين لي�ض �رصًا م�ضتطريًا كما ي�ضوره البع�ض، كما اأن 

مل  امل�ضيح  فال�ضيد  زنى،  اإنه  خارجها  ُيعقد  زواج  اأي  عن  تقول  اأن  مطلقًا  حقها  من  لي�ض  الكني�ضة 

يعتب اأن الزواج الذي كان �ضائدًا يف اأيام جت�ضده زنى، كما اأن  الر�ضل الأوائل يف الكني�ضة الأوىل 

مل يعتبوا اأن الزواج الوثني زنى، بل كان ميكن ملن اآمن بامل�ضيح بعد وثنيته اأن يعي�ض مع �رصيكه 

دون اأدنى م�ضكلة، وطالب بول�ض امل�ضيحي األ يفارق ال�رصيك غري املوؤمن اإل يف حالة اأن يطلب غري 

املوؤمن املفارقة. كما اأن رولند بينتون اأ�ضتاذ تاريخ الكني�ضة بجامعة بيل الأمريكية يف كتابه »احلب 

واجلن�ض والزواج يف التاريخ امل�ضيحي« الذي نقله اإىل العربية الق�ض مني�ض عبد النور يقول »اإن لوثر 

مل يعتب الزواج �رصًا كن�ضيًا، وهو يف هذا يباعد بني موقف البوت�ضتانت والتقليديني من الزواج .. 
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فالبوت�ضتانت يقولون اإن الزواج نظام مدين، بينما يقول التقليديون اإنه نظام كن�ضي، فيقول لوثر 

اإن الفري�ضة الكن�ضية يجب اأن تكون مر�ضومة من امل�ضيح وخم�ض�ضة للم�ضيحيني وحدهم، وهذا ل 

ينطبق على الزواج، فاإن غري امل�ضيحيني من يهود وم�ضلمني يتزوجون كما يتزوج امل�ضيحيون؛ وعلى 

هذا فاإن الزواج نظام طبيعي، ول حاجة لإجراءات دينية جتعله حالل« )�ض 52(.

ف�ضاًل عن هذا فاإنه يف معظم دول العامل املتقدم يوجد نظامان للزواج. الزواج الكن�ضي؛ وهو 

يخ�ضع لقوانني و�ضوابط الكني�ضة، ويلتزم بقواعد الكتاب املقد�ض، والزواج املدين؛ وهو يخ�ضع 

لقانون مدين ينظم حالت الزواج وفقًا لقواعد قانونية عامة، حتفظ جلميع الأطراف حقوقهم كافة، 

ويكون هذا الزواج ر�ضميًا مثله مثل الزواج الكن�ضي، ول يختلف عنه �ضوي يف �ضئ واحد وهو حق 

الزوج اأو الزوجة يف النف�ضال يف حال ا�ضتحالة ا�ضتمرار العالقه الزوجية لأي �ضبب من الأ�ضباب. 

كما اأن الزواج املدين يعطي لأي من الزوجني احلق يف الزواج مرة اأخري بعد النف�ضال دون اأية 

تعقيدات. اإن هذين النظامني معمول بهما معا يف اأغلب دول العامل، وللزوجني احلق يف اختيار النظام 

الذي يتنا�ضب معهما، فهناك من يرغب يف الزواج الكن�ضي، واأي�ضًا هناك من يرغب يف الزواج املدين، 

مدنيًا، وتزوجوا زواجًا كن�ضيًا، 
ً
هذا ف�ضاًل عن اأن هناك الكثري من الأزواج الذين تزوجوا زواجا 

وحاًل لآلف امل�ضكالت الزوجية بني الأ�رص امل�ضيحية يف املجتمع امل�رصي، ملاذا ل يتم العمل بقانون 

للزواج املدين بالإ�ضافة اإىل الزواج الكن�ضي وبالتايل نحفظ للكني�ضة حقها يف تطبيق تعاليم الكتاب 

املقد�ض وفقًا ملفهوم كل كني�ضة للن�ضو�ض املختلفة، ونرتك من يريد اأن يتزوج خارج الكني�ضة يفعل 

ما ي�ضاء دون اأن ناأخذ مكان اهلل ودون اأن ن�ضتخدم حقه يف اإدانة الآخرين ؟!!

  وختاماً؛ اإذا كنا نطالب بالدولة املدنية فمن دواعي الت�ضاق مع الذات اأن نطالب بالزواج املدين. 

الكني�ضة  اأن تخرج  معناه  ولكن  الكني�ضة،  دور  اإلغاء  معناه  لي�ض  فهذا  مدنيًا  الزواج  يكون  وعندما 

اأو الطالق، ويخ�ضع النا�ض  من دائرة التحكم يف حياة النا�ض اخلا�ضة يف مو�ضوع الزواج الثاين 

لقانون واحد ول�ضيما واإنه حتى القرن احلادي ع�رص امليالدي كان الزواج اأمام باب الكني�ضة فقط، 

ُتقر الكني�ضة باأنه ل يجوز  يف 1614م لكي  “رتبة الزواج”  ويف القرن ال�ضاد�ض ع�رص �ضدر كتاب 

اأن ُيعقد الزواج عند باب الكني�ضة، بل يف داخلها يف مكان لئق بالقرب من املذبح واأمام خوري. اإن 

الزواج حتى القرن احلادي ع�رص كان يتم مدنيًا خارج دائرة الكني�ضة، ومل يكن للكني�ضة اأي دخل 

يف عملية الزواج، ولكن انعقاده داخل الكني�ضة، كما يحدث الآن، هو اأمر رائع نظرًا للجو الروحي 

الذي تهيئه الكني�ضة للعرو�ضني، اإل اأن الكني�ضة عليها م�ضئولية اأن تنادي وتعلم مبادئ امل�ضيح عن 

امل�ضيحية يف  اإن  الزنى؛ حيث  لعلة  الإطالق حتى  امل�ضيحية على  الزواج والطالق، واإنه ل طالق يف 

ُتعلم املبادئ امل�ضيحية  اأن  الكني�ضة  �ضمولها هي ديانة غفران وت�ضامح وت�ضاٍم فوق اجلروح. على 
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َرَحب  متى  الكني�ضة  يف  بهما  مدنيًا، وحتتفل  تزوجا  َمن  زواج  تبارك  اأن  وعليها  ال�ضامية،  الرفيعة 

الكني�ضة  وعلى  املقد�ض،  الكتاب  وقيم  يتفق  الزواج  هذا  اأن  الكني�ضة  راأت  ومتى  بهذا،  العرو�ضان 

اإن  الزوجية، وتن�ضح املتزوجني وتذكرهم بالو�ضية  اأن ترعى املتزوجني وتتدخل حلل امل�ضكالت 

تعاليم  الطرفان ورف�ضا  اإذا اختلف  اأما  تعلم وتر�ضد،  اأن  الكني�ضة  الطالق، هذا هو دور  اهلل يكره 

بينهما  التطليق  ليتم  اأو  الآخر  اإىل طريق م�ضدود؛ فلينف�ضل كل منهما عن  امل�ضيحية، وو�ضال معًا 

بعيدًا عن الكني�ضة طبعًا، واأي طرف مطلق يريد اأن يتزوج مرة اأخرى ليفعل هذا بكامل حريته ولكن 

بعيدًا عن الكني�ضة، وحينئٍذ لن توجد اأحكام ُتلزم الكني�ضة بزواج املطلقني حيث اأن الأمر �ضيكون 

اآلف  اأو دفع  الدين  بينها م�ضكلة تغيري  خارج �ضلطاتها. ويف هذه احلالة �ضُتحل م�ضاكل عدة، من 

اجلنيهات لبع�ض املرتزقة مقابل تغيري امللة!!

الكني�ضة  تتحمل  اأن  دون  اهلل  لو�ضية  ك�رصه  �ضخ�ض  كل  �ضيتحمل  مدنيًا  الزواج  يكون  عندما 

اأية م�ضئولية. وكما ُتعّلم الكني�ضة النا�ض وتنهاهم عن الكذب وال�رصقة والغ�ض ولكنها ل تتحكم يف 

ت�رصفاتهم، عليها اأن تنهاهم عن الطالق، ولكن عليها اأن تخرج من دائرة التحكم يف هذا الأمر، حيث 

ال�ضخ�ضية  م�ضئوًل عن جميع ت�رصفاته  ال�ضخ�ض  يكون  اأن  توجب  ال�ضخ�ضي  ال�ضمري  اإن حرية 

اأمام اهلل.

الق�ض/ رفعت فكري �ضعيد
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* * مدير مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

درا�ضة

برنامج »حزب« االإخوان امل�ضلمني فى م�ضر 

من منظور حقوق االإن�ضان *

بهي �لدين ح�سن**

يف خريف عام 2007 قامت جماعة الإخوان امل�ضلمني يف م�رص باإر�ضال م�رصوع برنامج حزبها 
1

اإىل جمموعة من ال�ضيا�ضيني واملثقفني والأكادمييني؛  ال�ضيا�ضي “برنامج احلزب: القراءة الأوىل”، 

بهدف الت�ضاور والطالع على راأيهم يف البنامج، لإعداد ن�ضخة نهائية منه اأو م�ضودة ثانية. وكانت 

الأ�ضابيع ال�ضابقة قد �ضهدت ت�رصبا لأكرث من م�ضودة خمتلفة من البنامج، جرى تداولها ون�رصها 

بو�ضائل خمتلفة يف ال�ضحافة ومواقع الإنرتنت، واأثارت جدل كبريا يف اأو�ضاط الراأي العام، بينما 

قالت قيادات اجلماعة اإن ما جرى تداوله مل يكن �ضوى ن�ضخة اأو ن�ضخ غري نهائية وغري معتمدة. 

وتاأكيدا لهذا املعنى، بادرت اجلماعة يف وقت لحق باإ�ضدار ن�ضختها املعتمدة من البنامج، ولكن يف 

وبالتايل قد تتلوها ن�ضخة نهائية اأو قراءات ثانية وثالثة. �ضورة “قراءة اأوىل”، 

وقد وعدت اجلماعة بتنقيح برناجمها على �ضوء ما �ضتتلقاه من تعليقات اخلباء، ولكن اأغلب 

هوؤلء اخلباء –وفقا لت�رصيحات قيادات اجلماعة- واإما مل يقدموا مالحظات، اأو اأنهم مل يخاطبوا 

اجلماعة مبالحظاتهم، وف�ضلوا التوجه بها اإىل الراأي العام مبا�رصة.

 ورقة نوق�صت يف موؤمتر نظمه مركز درا�صة الإ�صلم والدميقراطية )مداد(- وا�صنطن، يف مايو 2008.
*
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لغة و�ضلوك ع�ضريني:

قانونا  وحمظورة  مغلقة،  دينية  جماعة  هى  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  اأن  اجلميع  يعرف 

2007- ومتار�ض ن�ضاطا �ضيا�ضيا، ال�ضطر الأكب منه بطريقة �رصية. وهى  -وبالد�ضتور منذ عام 

تتعر�ض ب�ضكل دائم لتحر�ضات اأمنية و�ضغوط �ضيا�ضية واإعالمية، وحماكمات تفتقر اإىل اأدنى معايري 

�لعد�لة. 

العام  الراأي  فعاليات  على  برناجمها  م�ضودة  طرح  على  املوا�ضفات  بهذه  جماعة  اإقدام  اإن 

لال�ضتنارة مبالحظاته، هى دون �ضك ذات دللة اإيجابية كبرية، ورمبا لي�ضت لها �ضابقة يف ممار�ضات 

وال�ضغوط  املالحقة  اأ�ضكال  تعي�ض حتت  القانونية، ول  بال�رصعية  تتمتع  التي  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 

نف�ضها.

حاجة  خا�ضة  اأخرى،  اعتبارات  تداخل  املبادرة،  لهذه  الكبري  الإيجابي  املغزى  من  يقلل  ول 

“امليلي�ضياوي”  العر�ض  �ضدمة  بعد  الدويل  وباملجتمع  باملثقفني  عالقتهم  لرتميم  املا�ضة  الإخوان 

الذي قام به جناحهم الطالبي يف جامعة الأزهر، والتبيرات ال�ضاذجة التي قدمتها قيادات اجلماعة 

حينذاك.

على النحو الع�رصي نف�ضها �ضارت لغة البنامج، حيث جرى تبني اأبرز مفردات لغة اخلطاب 

الدميقراطي واحلقوقي الع�رصي، بدرجة تفوق برامج بع�ض الأحزاب ال�ضيا�ضية “غري الدينية”.

فالبنامج ين�ض على اأن: “احلرية والعدالة وامل�ساواة منح من اهلل للإن�سان، لذا فهى حقوق اأ�سيلة 

لكل مواطن بغري متييز ب�سبب املعتقد اأو اجلن�ض اأو اللون” �ض9. “حتقيق العدل وامل�ساواة هو الهدف 

النهائي للدميقراطية يف النظام ال�سيا�سي الذي نطالب به” �ض9. “كفالة حق املواطن يف احلياة وال�سحة 

والد�ستوري  ال�سيا�سي  االإ�سلح  “حتقيق  �ض9.  واالعتقاد”  الراأي  وحرية  وال�سكن  والتعليم  والعمل 

واإطلق احلريات العامة، وخا�سة حرية تكوين االأحزاب وموؤ�س�سات املجتمع املدين، واإقرار مبداأ تداول 

ال�سلطة طبقا للد�ستور الذي يقره ال�سعب بحرية و�سفافية، واعتبار االأمة م�سدر ال�سلطات، واأن ال�سعب 

واأ�سواقه”  طموحاته  عن  يعرب  الذي  والربنامج  ونوابه  حاكمه  اختيار  يف  االأ�سيل  احلق  �ساحب  هو 

بحقوق  يتمتعون  املواطنني  وجميع  بجن�سيتها،  يتمتعون  الذين  املواطنني  لكل  دولة  “م�سر  �ض10. 

تعزز  اأن  “يجب  �ض15.  الفر�ض”  وتكافوؤ  امل�ساواة  مبداأي  وفق  القانون  يكفلها  مت�ساوية،  وواجبات 

الن�سو�ض القانونية معاملة كل املواطنني على قدم امل�ساواة دون متييز” �ض15. “ال�سورى التي نوؤمن 

بها ون�سعى اإىل حتقيقها وتاأ�سي�ض نظام احلكم عليها لي�ست قالبا جامدا، ولكنها تعني اإر�ساء مبداأ تداول 

ال�سلطة وحق ال�سعب يف تقرير �سئونه واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم وحما�سبتهم، و�سمان التزامهم 
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-فيما ي�سدر عنهم من قرارات اأو ت�سرفات، لت�سيري ال�سئون العامة- براأي ال�سعب مبا�سرة اأو عن طريق 

نوابه، حتى ال ي�ستبد باالأمر فرد اأو ينفرد به حزب اأو ت�ستاأثر به فئة، وهى اإىل جانب ذلك م�سدر لتحديد 

القواعد  الدميقراطي حول  “التوافق  �ض16.   الدولة”  نظام احلكم ود�ستور  يقوم عليها  التي  القواعد 

االأ�سا�سية للنظام ال�سيا�سي، والتي متثل قا�سما م�سرتكا بني كل القوى ال�سيا�سية، واحلفاظ على امل�سالح 

اإن�ساين ركن  اإ�سلمي وتراث  كاأ�سل  “احلرية  �ض19.  لكل فئات و�سرائح املجتمع امل�سري”  االأ�سا�سية 

اأ�سيل يف العلقة التعاقدية بني املواطن اأو موؤ�س�سات املجتمع املختلفة من جهة، وبني ال�سلطة احلاكمة 

من جهة اأخرى، مبا يوفر عدالة ت�ساوي بني االأفراد، وت�سمن حرياتهم يف االعتقاد، والت�سرف والتملك، 

�ض19.  ال�سحف”  االأحزاب واجلمعيات واإ�سدار  الراأي والتعبري والتنقل واالجتماع وتكوين  واإبداء 

“اإن �سمان احلرية، و�سيانة احلقوق للمواطن، وفئات املجتمع املختلفة، يتحملها النظام ال�سيا�سي بكل 
اإدارية وعملية، وال تقت�سر احلرية على احلريات  مفرداته، من نظم وموؤ�س�سات واإجراءات وتوجهات 

اأنواع واأ�سكال القهر واال�ستبداد، والنيل من  الدينية وال�سيا�سية فح�سب، ولكنها ت�سمل التحرر من كل 

الكرامة االإن�سانية” �ض20. “يتبنى الربنامج نظام احلكم املحلي” و”اختيار املحافظ باالنتخاب احلر 

املركزية”  للإدارة  ولي�ض  املنتخب  للمحافظ  املحافظة  م�ستوى  على  االأمن  اأجهزة  و”تبعية  املبا�سر” 

�ض22. “اإتاحة البيانات واملعلومات �سرورة الزمة لتفعيل امل�ساركة ال�سيا�سية واملجتمعية” �ض22. 

�ض23.  الت�سريعية”  لل�سلطة  و�سمها  التنفيذية  لل�سلطة  الرقابية  والهيئات  املوؤ�س�سات  تبعية  “اإلغاء 
االختلف  وهذا  املجتمع،  يف  واالأولويات  واالهتمامات  امل�سالح  اختلف  تعك�ض  ال�سيا�سية  “التعددية 
ميكن التعبري عنه بوا�سطة االأحزاب ال�سيا�سية، والتجمعات االقت�سادية والثقافية، واجلمعيات االأهلية 

والنقابات املهنية والعمالية، مبا يحقق الدفاع عن م�سالح االأطراف املتنوعة” �ض23. “اإطلق حرية 

تكوين االأحزاب دون تدخل من ال�سلطة التنفيذية، واأن تن�ساأ االأحزاب مبجرد االإخطار” �ض23. “تقوية 

“يعد  �ض23.  االأهلي”  العمل  موؤ�س�سات  وكافة  والعمالية  املهنية  والنقابات  االأهلية  اجلمعيات  دور 

احرتام العهود واملواثيق اخلا�سة بحقوق االإن�سان يف القانون الدويل، �سمانة مهمة لرعاية حقوق االإن�سان 

وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  املتعلقة  باالتفاقيات  االلتزام  فيجب  والتمييز،  التعذيب  من  وحمايته 

واالقت�سادية والثقافية واالجتماعية، والعمل على و�سعها حيز التطبيق” �ض29.

هذه جمرد اأمثلة، وغريها كثري.

هناك �ضمة اإيجابية ثالثة ت�ضتلفت النتباه، وهى اأن برنامج اجلماعة مل ي�ضع اأي حتفظ من اأي 

نوع على مبداأ مرجعية املواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان، وهذا يف حد ذاته يعتب طفرة يف موقف 

الإ�ضالميني ب�ضكل عام، والإخوان امل�ضلمني يف م�رص ب�ضكل خا�ض. كما يالحظ اأي�ضا يف هذا ال�ضياق 

اأو اعتبار اأي  اأنه مل يتم اإيراد التحفظ التقليدي “ب�رصط عدم التعار�ض مع ال�رصيعة الإ�ضالمية”، 

من الإعالنات الإ�ضالمية حلقوق الإن�ضان مرجعا للبنامج.

بهي الدين ح�ضن
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ت�ضعى هذه الورقة التحليلية اإىل جتنب ما اتهمت به قيادات اجلماعة بع�ض نقاد برناجمها، باأنهم 

يحاكمون البنامج من منطلقاتهم الأيديولوجية اخلا�ضة )ليبالية/ علمانية/ ي�ضارية... اإلخ( ول 

ينطلقون من الأر�ضية الإ�ضالمية اأو منطلقات البنامج ذاته. ورغم اأن الكاتب ل ي�ضارك اجلماعة 

الرئي�ضية  باملبادئ  البنامج  التزام  مدى  تقييم  يف  مهمتها  تنح�رص  الورقة  هذه  فاإن  التقييم،  هذا 

اأخ�ض مدنية الدولة، واحرتام حقوق الإن�ضان  التي �ضمنها قادة اجلماعة برناجمهم، وعلى وجه 

مبقت�ضى املواثيق الدولية.

“دولة” االإخوان امل�ضلمني:

التطبيقية  م�ضامينه  اإىل  وانتقلنا  البنامج،  ملقدمات  الآ�رصة  اللغة  من  التحرر  ا�ضتطعنا  اإذا 

التي  اجلميلة  العبارات  عليها  تقف  �ضلبة  اأر�ضا  جند  ل  لالأ�ضف  فاإننا  الرئي�ضية،  ومفا�ضله 

ا�ضتعر�ضناها للتو. بل �ضنجد اأنف�ضنا اأمام بنيان وت�ضور را�ضخ لنظام حكم ديني �ضمويل، ي�ضتحيل 

معه اأن تتحول تلك العبارات اجلميلة اإىل واقع حي. 

املق�ضود بدولة دينية �ضمولية اأنها الدولة التي ي�ضتمد نظام احلكم فيها م�رصوعيته من الدين، 

وميار�ض احلكم فيها من خالل ممثلي املوؤ�ض�ضة الدينية، ومن خالل قوانني م�ضتنبطة من دين معني، 

على  الدولة  هذه  وتقوم  املجتمع.  يف  والقيم  لالأخالقيات  الوحيد  املرجع  هو  الدين  هذا  اأن  باعتبار 

ال�ضلوك  مفردات  كل  لتنظيم  ي�ضعى  والفردي،  العام  املجالني  يف  مفرطة  تدخلية  طبيعة  ذي  نظام 

الفردي والعام، وهيمنة اأيديولوجية الدولة على املجتمع، بحيث ت�ضبح العامل املوجه ل�ضلوك اأغلبية 

املواطنني.

ت�ضييد  اإىل  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  ت�ضعى  التي  للدولة  الأ�ضا�ضية  املالمح  البنامج  ير�ضم 

اأوا�رصها بو�ضفها دولة �ضمولية دينية، ولكن البنامج ل يقول ذلك على الإطالق، بل ي�ضميها “دولة 

مدنية”!.

ف البنامج الدولة التي يحلم بها الإخوان امل�ضلمون  ُيعرِّ فتحت عنوان فرعي: “دولة مدنية”، 

باأنها: “دولة اإ�ضالمية” ذات “وظائف دينية اأ�ضا�ضية”! �ض17، وهى “م�ضئولة عن حماية وحرا�ضة 

الدين” �ض17 -الإ�ضالمي بالطبع-، فهى عليها “حرا�ضة الإ�ضالم وحماية �ضئونه، والتاأكيد على 

عدم وجود ما يعرت�ض املمار�ضة الإ�ضالمية من العبادة والدعوة واحلج وغريها” �ض17. بل حتى 

احلروب التي قد تخو�ضها هذه الدولة، هى حروب ذات �ضبغة دينية، ولذا فـ “قرار احلرب ميثل 
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وال�ضيا�ضية  ال�ضرتاتيجية  وامل�ضالح  العتبارات  من  ينطلق  ل  وبالتايل  �ض17،  �رصعيا”  قرارا 

والقت�ضادية وح�ضابات القوة الع�ضكرية، بل “يقوم على القواعد والأ�ض�ض التي حددتها ال�رصيعة 

الإ�ضالمية” �ض17!، ولذا من حت�ضيل احلا�ضل اأن يقطع البنامج باأن “رئي�ض الدولة اأو رئي�ض 

الوزراء” يجب اأن يكونا م�ضلمني “طبقا لل�رصيعة الإ�ضالمية” �ض17. بنف�ض املنطق من الطبيعي 

توقع اأن يكون وزير الدفاع وعلى الأرجح رئي�ض الأركان وكبار قادة الأ�ضلحة والألوية والكتائب 

وغريها من امل�ضلمني فقط؟! بل اإنه يف هذا ال�ضياق، لن يكون كافيا اأن ي�ضرتط يف رئي�ض الدولة ووزير 

يف  متفقهني  يكونوا  اأن  اأي�ضا  يجب  بل  امل�ضلمني،  من  يكونوا  اأن  الع�ضكريني  القادة  وكبار  الدفاع 

ال�رصيعة الإ�ضالمية، حتى يكون باإمكانهم اتخاذ قرارات م�ضريية ترتكز عليها. 

ومع ذلك يعد البنامج قراءه “بدولة مدنية”! 

يرفع البنامج ال�رصيعة الإ�ضالمية اإىل م�ضتوى الن�ضو�ض الإلهية املقد�ضة” فقد �ضاغها العليم 

البيئات  وتعدد  واملكان  الزمان  امتداد  على  وال�ضتدامة  ال�ضالحية  لها  يكفل  نحو  على   .
)1(

اخلبري

�ض11. بعد اأن ي�ضفي البنامج هذه القدا�ضة الإلهية على ال�رصيعة، ت�ضري اإطارا  واحل�ضارات” 

اأيديولوجيا قد�ضيا للحكم، فـ “مقا�ضد ال�رصيعة الإ�ضالمية متثل ال�ضيا�ضة احلاكمة يف حتديد اأولويات 

الأهداف وال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات” �ض11.

موقع ال�رصيعة الإ�ضالمية يف دولة الإخوان امل�ضلمني يتجاوز ما تن�ض عليه املادة الثانية للد�ضتور 

لت�ضبح  يف م�رص -والقائلة باأن “مبادئ ال�رصيعة الإ�ضالمية ت�ضكل امل�ضدر الرئي�ضي للت�رصيع”- 

. علينا اأن نتذكر يف هذا ال�ضياق الهتاف 
هى الد�ضتور ذاته، اأو “املرجع الأول بالن�ضبة للد�ضتور”)2(

التقليدي ال�ضائع لأع�ضاء ولأن�ضار الإخوان امل�ضلمون حاملو امل�ضاحف يف بع�ض املظاهرات العامة: 

“القراآن د�ضتورنا”.  فال�رصيعة الإ�ضالمية يف البنامج هى اأقرب للمرجع الأيديولوجي “ال�ضمويل” 
للدولة وللنظام ال�ضيا�ضي ككل، ول يقت�رص تاأثريها على الت�رصيع –مثلما ين�ض الد�ضتور امل�رصي 

بالفعل- اأو اأحكام الق�ضاء، كما تو�ضح املمار�ضات الق�ضائية يف م�رص خا�ضة يف ال�ضنوات الأخرية، 

اأو قرار احلرب اأو ال�ضلم، مثلما ي�ضري البنامج ذاته، بل ميتد اأثرها لت�ضري “مرجعية لكل ما ي�ضدر 

اأي�ضا �ض13. عن رئي�ض الدولة من قرارات اأو �ضيا�ضات داخلية وخارجية”! 

ويف هذا ال�ضياق يتطور دور املحكمة الد�ضتورية العليا يف دولة الإخوان امل�ضلمني، لي�ضبح من حق 

لي�ض  “كل ذي م�ضلحة” –املق�ضود بالطبع املواطن امل�ضلم- “الطعن اأمام املحكمة الد�ضتورية”، 
على د�ضتورية القوانني املخالفة ملبادئ ال�رصيعة فح�ضب –كما هو احلال الآن- بل اأي�ضا حق الطعن 

�ض13. وهو حتوير جوهري  “القرارات وال�ضيا�ضات املخالفة لأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية”  على 
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يف دور املحكمة الد�ضتورية العليا، مير عليه البنامج بب�ضاطة، كما لو اأنه ا�ضتطراد مكمل لدورها 

التقليدي، يف حني اأنه يوؤدي يف واقع الأمر اإىل تقوي�ض دورها، من خالل عملية الت�ضيي�ض والتديني 

املزدوجة التي �ضتتعر�ض لها، بتكليفها بهذه الأمور اليومية ال�ضيا�ضية والدينية. ف�ضال عن اأن ذلك 

�ضيوؤدي اإىل تعديل جوهري يف تكوينها وقوامها، ليهيمن عليها الق�ضاة “امل�ضايخ” )امل�ضلمون فقط 

بالطبع( املتفقهون يف اأمور ال�رصيعة.

ومع ذلك ما زال البنامج يعدنا “بدولة مدنية”!. 

لقد �ضبق اأن عقد بع�ض نقاد البنامج مقارنة بني منط الدولة التي يحلم بها البنامج، وبني نظام 

بـ”هيئة  ي�ضميه  ملا  البنامج  الذي مينحه  املركزي  الدور  انطالقا من  اإيران، وذلك  الفقيه يف  ولية 

كبار علماء الدين” يف النظام ال�ضيا�ضي. ولكن واقع الأمر اأن املوقع املركزي املهيمن الذي حتتله 

ال�رصيعة الإ�ضالمية يف دولة الإخوان امل�ضلمني، جتعلها يف جوانب جوهرية اأقرب للنمط ال�ضعودي 

منها لالإيراين.

هياكل	احلكم	فى	“دولة االإخوان امل�ضلمني”:

، الذي عرف 
)3(

يتبنى البنامج الإبقاء على ما ي�ضمى بـ النظام الرئا�ضي-البملاين احلايل �ض19

طريقه اإىل م�رص وعدد من الدول ال�ضتبدادية الأخرى يف العامل الثالث بعد يوليو 1952. ميركز هذا 

النظام كل ال�ضلطات يف يد رئي�ض الدولة غري اخلا�ضع لأي حما�ضبة برملانية اأو ق�ضائية، ويبقي على 

برملان ذي طابع ديكوري ينا�ضب مقت�ضيات الت�ضويق مع الراأي العام املحلي واملجتمع الدويل، اإىل 

جانب نظم ق�ضائية ل تتمتع بال�ضتقالل، بل يجري توظيفها لتكري�ض هذا الطابع الت�ضلطي.

عدة  باإ�ضافة  امل�ضلمني-  الإخوان  لدولة  الديني  ال�ضمويل  الطابع  مع  –ات�ضاقا  البنامج  يقوم 

هياكل للحكم جت�ضد خ�ضو�ضية دولتهم، على راأ�ضها موؤ�ض�ضة جديدة، تلعب دور املوؤ�ض�ضة احلار�ضة 

على ات�ضاق املمار�ضة اليومية للدولة مع الأيديولوجية ال�ضمولية الدينية املهيمنة، وهى “هيئة كبار 

هياكلها  ولها  التنفيذية”�ض13.  ال�ضلطة  عن  تاما  ا�ضتقالل  م�ضتقلة  “هيئة  وهى  الدين”.  علماء 

جلان  “يعاونها  حيث  جدا،  كبرية  هيئة  تبدو  وهى  اخلا�ض.  والفني  الوظيفي  وجهازها  اخلا�ضة 

�ض13.  الدنيوية”  العلمية  التخ�ض�ضات  �ضائر  يف  الأكفاء  والعلم  اخلبة  ذوي  من  وم�ضت�ضارون 

اأي اأنها على الرغم من ت�ضكيلها من علماء الدين، اإل اأن دورها �ضيكون توجيه جمالت احلياة غري 

الدينية. وهو اأمر �ضيف�ضله البنامج لحقا.
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بدور  وتقوم  �ض13/12.  الدين  علماء  من  مبا�رص  ب�ضكل  الهيئة  هذه  اأع�ضاء  انتخاب  يجري 

مركزي حاكم ي�ضعها فوق كل �ضلطات الدولة، مبا فيها ال�ضلطتان التنفيذية والت�رصيعية. 

وعلى الرغم من اأن البملان ملزم –وفقا للبنامج-“بتطبيق مرجعية ال�رصيعة الإ�ضالمية”�ض12، 

فاإن هذا ل يبدو كافيا بنظر وا�ضعي البنامج، ولذا فاإن البملان ملزم اأي�ضا بطلب راأي هذه الهيئة فيما 

يت�ضل ب�ضالمة تطبيقه لهذه املرجعية �ض12. وكذلك احلال بالن�ضبة لرئي�ض الدولة �ض13. وبرغم 

اأن البنامج يحدد التزام رئي�ض الدولة بطلب الراأي من هذه الهيئة، بحالت “اإ�ضداره قرارات بقوة 

القانون”�ض13، فاإن البنامج ين�ض فيما بعد على تو�ضيع �ضالحيات املحكمة الد�ضتورية العليا، 

لت�ضمل اأي�ضا النظر يف مدى ان�ضجام ما ي�ضدر عن رئي�ض الدولة من “قرارات اأو �ضيا�ضات داخلية 

رئي�ض  من  بال�رصورة  ي�ضتوجب  الذي  الأمر  �ض13.  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  اأحكام  وخارجية”مع 

الدولة اأن يحيل اإىل هيئة كبار علماء الدين م�ضودة كل ما �ضي�ضدر عنه من قرارات و�ضيا�ضات داخلية 

وخارجية اأي�ضا، ول يح�رصها فقط بالقرارات التي لها قوة القانون، واإل خاطر بتعري�ض نف�ضه من 

حني لآخر حلرج بالغ اأمام الراأي العام؛ نتيجة اإجباره على الرتاجع عن قرارات اأ�ضدرها بالفعل.

الدين  علماء  كبار  هيئة  دور  باأن  توحي  البنامج،  ي�ضتخدمها  التي  العبارات  بع�ض  اأن  رغم 

فاإن البنامج يح�ضم ذلك اللتبا�ض بقوله “اإن راأي هذه الهيئة ميثل الراأي  ا�ضت�ضاري “طلب راأي”، 

الراجح املتفق مع امل�ضلحة العامة” �ض13، اأي اأنه لي�ض فح�ضب الراأي املرجح امللزم للبملان ورئي�ض 

الدولة، بل اإنه يعب عن راأي الدين اأي�ضا ويج�ضد “امل�ضلحة العامة” اأي�ضا، التي قد ل يدركها رئي�ض 

الدولة اأو ال�ضلطة الت�رصيعية. ذلك لأن مفهوم البنامج للم�ضلحة العامة للبالد ل ينطلق من واقع 

ما  بقدر  والقيمية،  والروحية  والثقافية  والجتماعية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  ومتغرياتها  احلياة 

ينطلق من العتبارات الدينية ال�ضتاتيكية، التي ل يحيط بها �ضوى العلماء املتفقهون يف الدين.

والواقع اأنه ب�رصف النظر عن ال�ضياغات املراوغة امل�ضتخدمة يف و�ضع البنامج، فاإن منطقه 

الداخلي، وطبيعة بنيان الدولة وهياكل احلكم يف الدولة التي يحلم بها برنامج الإخوان امل�ضلمني، 

اأو  قبل  امل�ضلمني  لالإخوان  الرئي�ضية  القيادات  عن  �ضدرت  التي  الت�رصيحات  من  عدد  عن  ف�ضال 

بعد ن�رص البنامج، ل ترتك جمال لهذا اللتبا�ض، حول طبيعة �ضلطات “هيئة كبار علماء الدين”، 

وموقعها يف هياكل و�ضلم احلكم، ومكانتها ال�ضامية الأدبية وال�ضيا�ضية والت�رصيعية، بل والتنفيذية 

اأي�ضا فوق كل الهياكل. 

الالزمة  ال�ضيا�ضات  “و�ضع  م�ضئوليتها   ،
)4(

اإ�ضالمية حكومة  عن  يتحدث  البنامج  اأن  ورغم 

املوؤ�ض�ضات والهيئات الالزمة لتتوىل حتقيق كل  لتحقيق مقا�ضد ال�رصيعة الإ�ضالمية.....، واإقامة 
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ذلك يف املجتمع” �ض72، فاإن قادة جماعة الإخوان امل�ضلمني ل يكتفون بذلك، فقد �ضبق اأن �رصح 

املر�ضد العام للجماعة –قبل اإ�ضدار البنامج- باأنه �ضت�ضكل جلنة ا�ضت�ضارية متخ�ض�ضة من كبار 

علماء الدين يف كل وزارة، لتوجيه الن�ضح والإر�ضاد لعملها.

لقد بالغ كثريا بع�ض نقاد برنامج الإخوان امل�ضلمني، يف تقييم دللة مطالبة البنامج بهيئة كبار 

“بيت  اأنها  واعتبوا  الدولة،  رئي�ض  ملنا�ضب  الرت�ضح  من  واملراأة  امل�ضيحي  وحرمان  الدين  علماء 

لأنها  ت�رصعن للدولة الدينية. ولكن مزيدا من تاأمل البنامج، يو�ضح اأنه يف�ضي اإىل دولة  الداء”، 

دينية حتى بدون الهيئة، وحتى بال�ضماح برت�ضح امل�ضيحي واملراأة.

ففي �ضياق مثل هذا البنامج ي�ضبح من امل�ضتحيل احلديث عن ا�ضتقالل ال�ضلطات الثالث! بل 

اأيديولوجية واحدة،  اإزاء هياكل ل�ضلطات منف�ضلة �ضكال، ولكنها من�ضهرة فعال يف بوتقة  �ضنكون 

ت�ضكل املرجع املقد�ض للبملان ولرئي�ض الدولة واحلكومة الإ�ضالمية واملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واملحكمة 

الد�ضتورية وامل�ضلحة العامة لالأمة.

املنا�ضب الرئي�ضية يف هذه الهيئات هى –بن�ض البنامج اأو مبنطقه- حمجوزة �ضلفا للم�ضلمني 

فقط، بل بال�رصورة ملتفقهني يف الدين الإ�ضالمي، حتى يكونوا موؤهلني ل�ضن الت�رصيعات ولتخاذ 

وال�ضيا�ضات  وال�ضرتاتيجيات  الأهداف  ولو�ضع  ال�ضلم-  اأو  احلرب  قرار  ذلك  يف  -مبا  القرارات 

ل  ما  ول�ضتبعاد  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  اأحكام  مع  جميعا  ات�ضاقها  يكفل  مبا  واخلارجية،  الداخلية 

يت�ضق معها بو�ضفه غري د�ضتوري.

يف هذا ال�ضياق ت�ضبح الدولة ب�ضلطاتها الثالث وهياكل احلكم والت�رصيع والق�ضاء فيها اأقرب اإىل 

حتى بدون تن�ضيب ما ي�ضمى بـ”هيئة كبار علماء الدين” فوق هذه الهياكل.  “امل�ضيخة الكبى”، 
للفرائ�ض”  موؤدون  “م�ضلمون  اأنهم  موؤهالتهم  اأبرز  “رجال”،  �ضيقف  الهياكل  هذه  راأ�ض  فعلى 

ومتفقهون يف ال�رصيعة الإ�ضالمية. ومع ذلك فاإن البنامج ي�ضيف هذه الهيئة، ويكلفها مبهمة ال�ضهر 

على مراقبة التزام هذه املوؤ�ض�ضات وغريها باأحكام ال�رصيعة، ومدى ات�ضاق ت�رصفاتها مع امل�ضلحة 

العامة. وي�ضع حتت ت�رصف الهيئة �ضبكة ل نهائية من جلان وجمال�ض لل�ضبط القيمي يف جمالت 

احلياة اليومية غري الدينية.

مركزها  يف  اأو  راأ�ضها  على  يقف  التي  العنكبوتية،  ال�ضبكة  هذه  ملهمات  اأمثلة  البنامج  يقدم 

والتي تتفرع اإىل اللجان املوازية للوزارات، وتنتهي يف الأطراف بلجان  “هيئة كبار علماء الدين”، 
وجمموعات عمل وجمال�ض متنوعة، ت�ضهر على تكري�ض الطابع ال�ضمويل الديني للدولة، مثل مراجعة 

“تنطلق من املبادئ والقيم الإ�ضالمية”  واإ�ضالح املواد الإعالمية يف جميع و�ضائل الإعالم، بحيث 
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�ض98، “وجمل�ض اأعلى لالإعالم الإلكرتوين..... لر�ضم وتنفيذ خطة اإعالم اإلكرتوين بروح اإ�ضالمية” 

�ض98،  واآدابه”  وقيمه  املجتمع  باأخالقيات  م�ضبوطة  الإبداع  “حرية  اأن  من  والتاأكد  �ض108، 

لل�رصف  “ميثاق  واإعداد  �ض100،  املجتمع”  ق�ضايا  خلدمة  الأدبي  الإبداع  م�ضارات  و”توجيه 

واملعاين  والأخالق  القيم  و”غر�ض  �ض101،  واآدابه”  واأخالقياته  املجتمع  لقيم  طبقا  الإبداعي 

الفا�ضلة يف الن�ضو�ض امل�رصحية” �ض101. و”توجيه الأغنية امل�رصية اإىل اأفق اأكرث اأخالقية واإبداعا 

“لدعم  للدولة،  الالزمة  املالية  املوارد  وتخ�ضي�ض  �ض102،  وهويته”  املجتمع  قيم  مع  وات�ضاقا 

�رصكات الإنتاج التي تلتزم بهذا التوجيه” �ض102، مع “الهتمام بالأغاين الدينية” �ض102.

اأن  برغم  “مدنية”!  بدولة  يعدنا  حني  امل�ضلمني  الإخوان  برنامج  ن�ضدق  اأن  علينا  ذلك  ومع 

البنامج ل يرتك فر�ضة للمجتمع للتنف�ض والنمو ب�ضكل حر، بل يد�ض اأنفه –ويقحم الدين معه- يف 

جميع مفردات احلياة اليومية لالأفراد واجلماعات. وهو الأمر الذي انتقده اأحد الرموز ال�ضابقني 

 -وهو تعبري 
“منوذج الدولة املتداخلة كلية ال�ضيطرة”)5( لـ  لالإخوان امل�ضلمني، فيما اعتبه تبنيا 

اأي  الب�ضتاين،  اأو  احلار�ض  الدولة  منوذج  “ولي�ض  للدولة-  “ال�ضمويل”  للطابع  مرادف  خمفف 

دور الدولة التن�ضيقي. ففي امل�ضودة -يق�ضد البنامج- تبدو الدولة �ضاملة كلية، ومتعددة املهام 

والأدوار... الخ. مع اأن الدولة من هذا النمط يتم التخلي عنها يف العامل كله ل�ضالح الدور املتزايد 

)6(

الذي تقوم به موؤ�ض�ضات املجتمع والأمة”.

عن اأي “حقوق اإن�ضان” يتحدث	برنامج	الإخوان	امل�صلمني؟

هذه الزدواجية املعيبة، ل تنح�رص فقط باجلمع بني برنامج يحلم بدولة �ضمولية دينية من قمة 

ولكنها ت�ضكل القا�ضم الأعظم  راأ�ضها اإىل اأخم�ض قدميها، والوعد يف الوقت نف�ضه بدولة “مدنية”، 

يف فل�ضفة البنامج وم�ضامينه. فمثلما يخجل البنامج من اأن يقول با�ضتقامة اإنه يدعو لدولة دينية، 

ت�ضف عن اأيديولوجية وهياكل “دولة دينية”  ولذا يخاطبنا من خلف �ضتارة رقيقة “دولة مدنية”، 

لكثري من مفكري  املراوغ،  نف�ض خطى اخلطاب  على  ي�ضري  البنامج  فاإن  تغطي قبحها.  اأكرث مما 

باجلمع  اأي  الإن�ضان،  يتعلق بحقوق  فيما  العربي،  العامل  ال�ضيا�ضي يف  الإ�ضالم  وقيادات جماعات 

املزدوج بني العرتاف قول باملواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان ومبادئها وقيمها العاملية، واخلجل 

من التنكر لها علنا، وبني عدم اللتزام بها فعليا يف املمار�ضة والتطبيق.

فالبنامج مثلما عر�ضنا له يف بداية هذه الورقة يحتفي باملواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان، ول 

ي�ضري اإىل اأي حتفظ جتاهها، بل يتفوق على خطاب احلكومات العربية، يف عدم اإبداء حتفظ واحد 
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�رصيح فيما يتعلق باحتمال تعار�ض هذه املواثيق واملبادئ مع التف�ضريات ال�ضائدة يف العامل العربي 

لأحكام ال�رصيعة الإ�ضالمية، وخا�ضة فيما يتعلق بحقوق املراأة، وو�ضعية غري امل�ضلمني، والعقوبات 

البدنية واحلريات الدينية.

ولكن عندما يهبط البنامج من �ضماء املبادئ العامة اإىل حقل التطبيق، يتبني مدى الهوة التي 

تف�ضله عن مبادئ حقوق الإن�ضان، برغم اللغة �ضديدة املراوغة التي ي�ضتخدمها البنامج.

على �ضبيل املثال، فاإن البنامج يعد بتطبيق احلدود يف دولة الإخوان امل�ضلمني، مبا تن�ض عليه من 

عقوبات برت الأطراف والرجم حتى املوت، لأنه “تتوافر فيها �ضفة احل�ضم والردع” �ض81، و”هى 

اأكرث الأدوات فعالية يف ال�ضيطرة على اجلرمية، وردعها يف خمتلف املجتمعات، مبا يف ذلك املجتمعات 

اإنه بذلك يتحفظ اأو يجمد ما يتعلق بذلك  �ض82. ولكن البنامج ي�ضمت عن القول  غري امل�ضلمة” 

اأن ذلك يتعار�ض ب�ضكل جوهري مع روح ون�ضو�ض هذه املواثيق، التي  يف املواثيق الدولية، رغم 

يحتفي بها البنامج دون حتفظ، وخا�ضة مع التفاقية الدولية ملناه�ضة التعذيب. كما �ضبق لعدد من 

اأبرز خباء حقوق الإن�ضان العرب وغري العرب اأن اعتبوا يف منا�ضبات متعددة، اأن هذه العقوبات 

تتناق�ض مع مبادئ حقوق الإن�ضان، لأنها تت�ضم بق�ضوة بالغة، وحتط بكرامة �ضحاياها.

والواقع اأن امل�ضكوت عنه يف برنامج حزب الإخوان امل�ضلمني، ل يقل اأهمية عن امل�رصح به، بل 

قد يفوقه اأهمية، وخا�ضة فيما يت�ضل باملواطن التي قد تخجل اجلماعة من اإبداء الراأي فيها ب�ضكل 

�رصيح. وعلى راأ�ضها الأ�ضئلة الكبى امللمو�ضة املطروحة يف املجتمع امل�رصي فيما يتعلق مبوقف 

بالأديان  منهم  املوؤمنني  غري  وخا�ضة  امل�ضلمني،  وغري  املراأة  حقوق  ق�ضايا  من  امل�ضلمني  الإخوان 

ال�ضماوية. وحرية العتقاد يف نطاق الإ�ضالم ذاته ب�ضكل عام واملذهب ال�ضني ب�ضكل خا�ض.

“كلمة  هى  الإ�ضالمية”،  “القيم  اأخرى  اأو ب�ضياغة  للمجتمع”  الأ�ضا�ضية  “القيم  تعتب عبارة 

يف برنامج حزب الإخوان امل�ضلمني، وهى املفتاح الذي ميكن من خالله اإزاحة ال�ضتار عن  ال�رص” 

الكثري من الأمور اجلوهرية امل�ضكوت عنها يف البنامج. ولكن اجلماعة ل تقدم يف البنامج تعريفا 

وا�ضحا لتلك العبارة ال�ضحرية الناعمة، والتي ت�ضعها �ضقفا لكل احلقوق واحلريات الأ�ضا�ضية التي 

مينحها البنامج يف مقدماته ب�ضخاء وكرم �ضديدين.

لنحاول اأن نقرتب ب�ضكل عملي من تعريف تلك القيم، ذلك ال�ضقف الذي يجثم فوق كل احلقوق 

واحلريات الأ�ضا�ضية، ولننظر فيما اإذا كان ذلك يعني اأن تلك احلقوق واحلريات يف ظل هذا ال�ضقف 

تت�ضق مع املبادئ العاملية حلقوق الإن�ضان، اأم اأن البنامج يقدم مفهوما اأدنى حلقوق الإن�ضان يخجل 

من اأن يعلنه با�ضتقامة، حتى ل يفتقد امل�ضاندة املرجوة من الراأي العام املحلي والعاملي.
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عنوان  اإطار  يف  يدرجها  فهو  يتناولها،  وعندما  املراأة،  بحقوق  خا�ضا  ق�ضما  البنامج  يفرد  ل 

ورغم اأن الق�ضية املركزية بالن�ضبة حلقوق املراأة عامليا وحمليا  اأو�ضع ذي دللة “الأ�رصة واملراأة”. 

ل  البنامج  فاإن  امل�ضاواة،  يف  باحلق  التمتع  هى  البنامج،  منها  ينطلق  التي  الدولية  املواثيق  ويف 

ي�ضتخدم هذه الكلمة “امل�ضاواة” فيما يتعلق بحقوق املراأة، التي تناولها يف اأكرث من ثالث �ضفحات 

جميع  من  املراأة  “متكني  القيْم:  �ضقف  حتت  ي�ضعها  فهو  بحقوقها  يطالب  وعندما  �ض91-88. 

حقوقها، وتكون ممار�ضة هذه احلقوق مبا ل يتعار�ض مع القيم الأ�ضا�ضية للمجتمع” �ض24. من 

ذلك قد يحق لنا اأن ن�ضتنتج اأن مفهوم وا�ضعي البنامج للقيم الأ�ضا�ضية، ي�ضتبعد بال�رصورة متتع 

املراأة باحلق يف امل�ضاواة. ويرجح هذا ال�ضتنتاج، اأنه عندما ي�ضتخدم البنامج كلمة امل�ضاواة مرة 

واحدة، فاإنه ل يربطها بحقوق املراأة، بل يذكرها يف �ضياق اإطالق حملة توعية “لن�رص ثقافة امل�ضاواة 

ولكن –مرة اأخرى- �رصيطة اأن “ت�ضتند تلك احلملة اإىل املبادئ والقيم الأخالقية  بني �جلن�سني”، 

امل�ضتمدة من التعاليم الإ�ضالمية” �ض89عدم التمتع بامل�ضاواة اأمر ل يقت�رص على حرمان املراأة من 

الرت�ضح ملن�ضب رئا�ضة الدولة �ض24، 88 التي “اتفق الفقهاء على عدم جواز توليها لها” �ض24. 

وهذا  من هنا قد ميكن لنا اأن ن�ضتنتج اأن الفقهاء هم الذين يحددون “القيم الأ�ضا�ضية للمجتمع”، 

بحد ذاته موؤ�رص على مدى عمق الهوة التي تف�ضل البنامج، لي�ض فقط عن حقوق الإن�ضان، بل عن 

طبيعة الع�رص ذاته. غري اأن وجود �ضبهة موقف ذي طبيعة عن�رصية يحط من �ضاأن املراأة امل�رصية 

مقارنة بغريها من الن�ضاء، ل ي�ضتوقف وا�ضعي البنامج. فمن املعروف اأن املراأة تتوىل بالنتخاب 

رئا�ضات الدولة والوزراء والبملان، لي�ض فقط يف الدول غري الإ�ضالمية، بل يف دول اإ�ضالمية كبى 

اأحزاب  قيادة  على  الن�ضاء  تتعاقب  بل  وبنجالدي�ض،  وباك�ضتان  اإندوني�ضيا  مثل  ال�ضكان،  كثيفة 

املعار�ضة الرئي�ضية يف بنجالدي�ض، اإىل جانب رئا�ضة الوزراء يف الوقت نف�ضه. الأمر الذي يثري �ضوؤال 

اأم هى م�ضكلة  الآ�ضيوي”؟،  “الإ�ضالم  مقابل  العربي”  “الإ�ضالم  بـ  حيويا: هل هى م�ضكلة تتعلق 

عن�رصية تتعلق بالأ�ضل العرقي للمراأة امل�رصية؟ 

لقد ركز بع�ض نقاد برنامج الإخوان امل�ضلمني نقدهم فيما يتعلق مبوقف البنامج من التمييز 

الديني، يف ق�رص البنامج احلق يف الرت�ضح اأو تويل من�ضب رئا�ضة الدولة على امل�ضلمني �ض24/23. 

رئي�ض  من�ضب  م�ضكلة  من  نطاقا  واأو�ضع  اأعمق  الدين  اأ�ضا�ض  على  التمييز  م�ضكلة �رصعنة  اأن  غري 

القادة  وكبار  الدفاع  وزير  وخا�ضة  اإ�ضالمية”،  حكومة  “يف  الوزراء  منا�ضب  حتى  اأو  الدولة، 

الع�ضكريني مبقت�ضى فل�ضفة البنامج ومنطقه.

وعندما يتناول البنامج م�ضاألة عدم التمييز، فاإنه يتجنب اأن يقول �رصاحة اإنه ل يلتزم يف هذا 

املجال احليوي من حقوق الإن�ضان باملواثيق الدولية، ولكنه مرة اأخرى ي�ضعه حتت �ضقف القيم، اإذ 
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يطالب البنامج بتحقيق “عدم التمييز بني املواطنني يف احلقوق والواجبات على اأ�ضا�ض الدين اأو 

اجلن�ض اأو اللون..... يف ظل احلفاظ على القيم الأ�ضا�ضية للمجتمع” �ض23.

ومن هذا قد يجوز لنا اأن ن�ضتنتج اأن قيم املجتمع -وفقا ملفهوم البنامج- تتعار�ض مع املفهوم 

العاملي للحق يف التمتع بعدم التمييز، خا�ضة اأن البنامج يق�رص جمالت عدم التمييز، على احلق 

فقط يف “التملك والتنقل والتعلم والعمل وممار�ضة العمل ال�ضيا�ضي والتعبري عن الراأي” �ض23. 

اإىل احلق وثيق ال�ضلة بهذا املجال، والذي تنتظر كل الأطراف ال�ضتماع  ول ي�ضري بكلمة واحدة 

الدينية دون متييز، وعلى راأ�ضها بالطبع  التمتع باحلرية  اأي احلق يف  لراأي جماعة الإخوان فيه، 

امل�ضاواة يف التمتع بحرية ممار�ضة ال�ضعائر الدينية، مبا يتطلبه ذلك من امل�ضاواة يف احلق يف اإن�ضاء 

الكنائ�ض وغريها من املعابد الدينية. 

وحتى عندما يتناول البنامج باإ�ضهاب )يف �ضفحة ون�ضف ال�ضفحة( دور الكنائ�ض حتت عنوان 

ذي دللة ول يت�ضل بالدين: “الكني�ضة امل�رصية ركيزة اجتماعية” �ض76/75، فاإنه يق�رصه على 

واجبات الكني�ضة، ول ي�ضري بكلمة واحدة اإىل حقوقها، وخا�ضة فيما يت�ضل بتلك امل�ضكلة املزمنة 

واملتفجرة، اأي التمييز بالقانون واملمار�ضة �ضد غري امل�ضلمني، يف متتعهم باحلق يف امل�ضاواة يف اإن�ضاء 

مقار العبادة و�ضيانتها.

كما ل يحدد البنامج موقفا من م�ضكلة اأخرى ل تقل �ضخونة، وتت�ضل بالتمييز �ضد املواطنني 

امل�رصيني غري املنتمني للديانات ال�ضماوية، وحرمانهم من احل�ضول على الوثائق القانونية الالزمة، 

باملخالفة للحق املن�ضو�ض عليه يف املواثيق الدولية -التي يحتفي بها البنامج- اأي احلق يف التمتع 

ب�ضخ�ضية قانونية.

اليومية  املمار�ضة  من  اأي�ضا  عليه  ال�ضتدلل  ميكن  البنامج،  يف  عنه  امل�ضكوت  بع�ض  اأن  غري 

ال�ضيا�ضية والإعالمية وامليدانية جلماعة الإخوان امل�ضلمني. ومن اأبرز املواقف الأخرية التي تو�ضح 

ب�ضكل ملمو�ض حقيقة املوقف الفعلي للجماعة من احلق يف التمتع بعدم التعر�ض للتمييز الديني، هو 

ال�ضلوك الذي اتبعه بع�ض اأع�ضائها يف جمل�ض نقابة ال�ضحفيني، مبنع انعقاد ندوة يف النقابة تتناول 

هذه امل�ضكلة، وجناحهم يف ذلك بالتعاون مع اآخرين، برغم اأن جمل�ض النقابة كان قد وافق على عقد 

الندوة، ودفع منظموها اإيجار القاعة مقدما. كما ميكن ملن يزور املوقع الر�ضمي لالإخوان امل�ضلمني 

على الإنرتنت اأن يعرف املزيد عن موقف الإخوان امل�ضلمني من حق املواطنني يف مناق�ضة هذه امل�ضكلة 

يف ندوة، جمرد مناق�ضة! يف �ضوء ذلك قد ميكن ال�ضتنتاج باأن “القيم الأ�ضا�ضية للمجتمع” ل ت�ضمح 

مبناق�ضة هذه الأمور! ولذا رمبا كان من ال�رصوري اإعادة قراءة وتف�ضري عدد من مقاطع البنامج 

التي حتتفي دون حتفظ باحلق يف التمتع باملواطنة، ويف الوقت نف�ضه الذي يطالب ممثلو الإخوان يف 

. وهو اأمر قد يطول بالطبع 
)7(

البملان “بقتل” املواطنني امل�رصيني من البهائيني!، باعتبارهم كفرة
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فئات اأخرى من املواطنني، وفقا للكيفية التي يجري بها تف�ضري “القيم الأ�ضا�ضية للمجتمع”.

يك�ضف  �ضهور  اأو  اأعوام  الر�ضمي على مدار عدة  الإخوان  القيام بجولة يف موقع  اأن  والواقع 

– الواقعي  اليومي  واخلطاب  البنامج،  يبثه  الذي  اخلطاب  بني  الزدواجية  عن  اأكب  بو�ضوح 

غري املقيد باعتبارات الت�ضاوق مع املجتمع الدويل- �ضواء من خالل التقارير ال�ضحفية، اأو بع�ض 

الإن�ضان، وخا�ضة فيما  امل�ضلمني يف البملان، فيما يتعلق بق�ضايا حقوق  مداخالت نواب الإخوان 

يت�ضل بحرية الفكر والإبداع الأدبي والفني.

هذا املجال الأخري كان دائما على راأ�ض جدول اهتمامات نواب الإخوان امل�ضلمني يف البملان يف 

جميع الدورات البملانية، وبالتايل كان دائما من اأبرز �ضحايا هذا الهتمام، لأنه يقع اأي�ضا يف مرمى 

نريان املوؤ�ض�ضة الدينية الإ�ضالمية الر�ضمية للدولة والتابعة للحكومة امل�رصية.

بالطبع ل ينتقد اأو يراجع برنامج حزب الإخوان امل�ضلمني ممار�ضات نواب اجلماعة يف البملان، 

اأو موقعها الر�ضمي على الإنرتنت، ويكتفي البنامج بالإيحاء من خالل ال�ضياغات العامة الناعمة 

القيم  �ضقف  حتت  اأخرى  مرة  ولكن  م�ضانة،  �ضتكون  احلريات  هذه  باأن  الإن�ضان،  حقوق  حول 

اأبعاده احلقيقية من خالل املمار�ضة اليومية  الأمر الذي ميكن ا�ضتي�ضاح  “الأ�ضا�ضية للمجتمع”. 
للكتلة البملانية لالإخوان امل�ضلمني، وملوقع اجلماعة على الإنرتنت. 

وقيمه”  املجتمع  باأخالقيات  “م�ضبوطة  تكون  اأن  يجب  الإبداع  حرية  فاإن  للبنامج،  وفقا 

اأن تنطلق من املبادئ والقيم  �ض98، و”املواد الإعالمية يف ال�ضحافة والإذاعة والتليفزيون يجب 

الإ�ضالمية” �ض98. جدير بالذكر اأن الأخذ بعني العتبار هذه التوجهات يف ظل نظام احلكم احلايل 

اإىل م�ضادرة عدد هائل من الأعمال الفكرية والأدبية والفنية، على راأ�ضها  اأدى فعليا  يف م�رص، قد 

اأو  املوؤلفني،  لبع�ض  بال�ضجن  اأحكام  لالآداب، و�ضدور  نوبل  بجائزة  الفائزة  رواية جنيب حمفوظ 

انتقالهم خلارج البالد.

وعندما يتعر�ض البنامج لل�رصيك احلكومي احلايل يف الهجوم على حرية الفكر والإبداع، اأي 

يطالب  النقي�ض،  على  بل  واحدة،  نقد  بكلمة  بالطبع  له  يتوجه  ل  فاإنه  الإ�ضالمية،  البحوث  جممع 

خالل  من  وذلك  الإبداعية،  الأعمال  مب�ضادرة  اخلا�ضة  تو�ضياته  وتنفيذ  دوره  تفعيل  من  باملزيد 

�ض73. وحتى  باآرائه”  والأهلية  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات  “التزام جميع  ب�رصورة  البنامج  مطالبة 

احلرية الأكادميية فهى اأي�ضا تخ�ضع ل�ضقف القيم، فالبحث العلمي يجب اأن يجري “يف �ضوء القيم 

الإ�ضالمية” �ض36، وهذه القيم هى اأي�ضا من اأبرز عنا�رص تكوين الباحثني �ض36.

اأعمال  ممار�ضة  على  تقت�رص  ل  اأنها  يبدو  ال�ضلطة-  تويل  حال  –يف  اجلماعة  اأهداف  اأن  غري 

ال�ضبط والرقابة وامل�ضادرة، بل �ضتتطور اإىل مرحلة التدخل يف الأعمال الإبداعية ذاتها. “فالقيم 
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اأي�ضا مع الأغنية امل�رصية التي  �ض101، مثلما هو احلال  يجب غر�ضها يف الن�ضو�ض امل�رصحية” 

�ضتطغى عليها “الأغنية الدينية” �ض102، و”الثقافة امل�رصية تت�ضكل يف الهوية الإ�ضالمية والثقافة 

الإ�ضالمية” �ض97، واملثقف ب�ضكل عام يجب اأن يكون ملتزما “باأن يعب عن �ضمولية الفكرة وعمقها 

واإ�ضالميتها” �ض97. اأما الإنرتنت، ف�ضيجري “خلق �ضبكة من املواقع تدعم الثقافة البناءة والقيم 

املجتمعية والدينية” �ض108. وذلك يف اإطار “خطة اإعالم اإلكرتوين بروح اإ�ضالمية” �ض108.

تعدنا مقدمات البنامج باحرتام حرية الراأي والتعددية ال�ضيا�ضية والكرامة الإن�ضانية، ولكنها 

تنتهي يف التطبيق اإىل وحدانية م�ضادر الثقافة امل�رصية، والأيديولوجية الواحدة املهيمنة، والراأي 

يف  ذلك  كل  ي�ضب  اأن  املنطقي  ومن  الواحدة.  والنغمة  الواحد،  الفني  القالب  اإىل  و�ضول  الواحد، 

�ضناعة اإن�ضان معلب ذي بعد واحد.

وال�ضبكة  واأجهزتها،  للدولة  الرقابي  بالدور  يتعلق  فيما  حدود  حتده  ل  البنامج  فطموح 

العنكبوتية الهائلة من هيئات وجلان وجمال�ض “ال�ضبط القيمي”. لذا فاإن مثاله الأعلى “للمواطن”، 

الرقيب على ذاته وعلى الآخرين،  اأي خلق املواطن  النموذج لكل دولة فا�ضية،  املثال  هو لالأ�ضف، 

وذلك من خالل “غر�ض وتعميق ثقافة املناعة ال�ضخ�ضية والرقابة الذاتية للمواطن، بدل من ثقافة 

املنع والرقابة الفوقية، بحيث يكون هناك نوع من الرقابة الذاتية لدى املواطن، ترتكز يف اأعماقه، 

من خالل منظومة القيم والأخالقيات التي مت تدعيمها يف وجدانه، لريف�ض عن قناعة خا�ضة، ولي�ض 

�ض98. باأوامر من ال�ضلطة اأو حجرا عليه من اأي طرف كان”! 

هذا هو منط الإن�ضان املثايل الذي ي�ضعى برنامج الإخوان امل�ضلمني لإعادة ت�ضكيله، لي�ضري على 

هذا املثال.

اأخريا، وب�رصف النظر عن اأي تفا�ضيل تتعلق بطبيعة توجهات برنامج حزب الإخوان امل�ضلمني 

من هذا احلق اأو ذاك، فاإنه مل يحدث يف التاريخ اأن اأمكن التوفيق بني مقت�ضيات نظام حكم �ضمويل 

–ف�ضال على اأن يكون دينيا- وبني احرتام احلقوق الأ�ضا�ضية لالإن�ضان.

خل�صـــة:

لعل هذا يف�رص لنا ال�ضدمة الهائلة التي اأ�ضابت الراأي العام يف اأعقاب ظهور البنامج للعلن، مبا 

يف ذلك اأبرز املثقفني املتعاطفني مع حق جماعة الإخوان امل�ضلمني يف العرتاف القانوين بها كجماعة 

اأو كحزب �ضيا�ضي. ويف�رص اأي�ضا النتقادات املريرة التي وجهوها للبنامج، عب ال�ضحف وو�ضائل 

الإعالم الأخرى. بل لعل هذا يف�رص اأي�ضا امتناع كثريين منهم عن ح�رص انتقادهم للبنامج بقنوات 
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التوا�ضل مع اجلماعة، ومبادرتهم بن�رص وجهات نظرهم النقدية للبنامج على الراأي العام.

ميكن القول اإن اإعداد البنامج على هذا النحو، قد اأفاد النظام احلاكم اأكرث مما اأفاد الإخوان، 

لهم،  املتوالية  الأمنية  ال�رصبات  لتكثيف  اأف�ضل  غطاء  تقدمي  يف  مبا�رص  ب�ضكل غري  بالتايل  واأ�ضهم 

على اأر�ضية تراجع التعاطف معهم، الذي اأخذ دفعته الأوىل بعد العر�ض “امليلي�ضياوي” يف جامعة 

الأزهر، ثم اأ�ضهم البنامج يف منحه دفعة اإ�ضافية. بل من املثري للده�ضة اأن البنامج، قد �ضاعد على 

تو�ضيع القاعدة ال�ضيا�ضية للنظام احلاكم! فاإذا ا�ضطر النا�ض لالختيار بني نظام �ضمويل ديني، وبني نظام 

ت�ضلطي �ضبه ديني، فاإنهم �ضيختارون الأقل مرارة، اأي الثاين.

والزدواجية.  الهوة  هذه  اإىل  البنامج  انزلق  يف�رصان  قد  متناق�ضان  رئي�ضيان  عامالن  هناك 

الدين -مبا  املت�ضدد �ضديد املحافظة لدى اجلماعة، ومت�ضكها احلريف ب�ضكليات  الطابع  االأول: هو 

تنتمي  التي  العربي،  العامل  يف  الإ�ضالمية  اجلماعات  من  عدد  عن  حتى  متخلف  موقع  يف  ي�ضنفها 

الالزمة  ال�ضجاعة  اإىل  قيادة اجلماعة  افتقار  نتيجة  امل�ضلمني- وذلك  الإخوان  اإىل مدر�ضة  تاريخيا 

للقيام باجتهاد خالق، ي�ضتند اإىل تراث من الجتهاد امل�ضتنري يف اإطار الإ�ضالم واللتزام مبقد�ضاته، 

، اأ�ضهمت يف جتديد �ضباب جماعات وتيارات مماثلة داخل 
)8(

وكذلك اإىل اجتهادات معا�رصة متعددة

الهام�ض املحدود  اأو�ضع واأكرث غنى وثراء من  الإ�ضالمي  الفكر  اإن تراث  العربي وخارجه.  العامل 

الذي خنق البنامج.

العامل الثاين: هو الإدراك املتعاظم لدى جماعة الإخوان امل�ضلمني باأن النجاح يف ك�ضب ال�ضعبية 

والنفوذ الأدبي وال�ضيا�ضي يف م�رص لي�ض كافيا وحده، لي�ض فقط للو�ضول للحكم، بل حتى لو�ضع 

حد للقمع الأمني املتوا�ضل لها. واأنه بدون ك�ضب املجتمع الدويل اإىل جانبها، اأو حتييده على الأقل 

–كهدف اأكرث واقعية- فاإن اجلماعة قد تخ�رص كل الرتاكم الهائل الذي بداأت يف اإعادة ت�ضييده من 
جديد يف �ضبعينيات القرن املا�ضي، وتعود لنقطة ال�ضفر من جديد.

موقف  عن  الإعالن  على  امل�ضلمني  الإخوان  حزب  برنامج  وا�ضعي  اإقدام  فاإن  ال�ضياق  هذا  يف 

�رصيح -اأو متحفظ- �ضد فل�ضفة اأو منطق اأو ن�ضو�ض املواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان، قد يكون 

مبثابة انتحار جماين، ومينح حطبا ووقودا ودفعات اأكب قوة حلملة النظام احلاكم –دون قيد- من 

اأجل اإنهاء املوقع التناف�ضي للجماعة على احلكم، وم�ضاواتها ب�ضائر اأحزاب املعار�ضة، التي ل قيمة 

لها �ضوى الإيحاء بوجود تعددية �ضيا�ضية ل اأ�ضا�ض لها.

وللتوفيق بني هذه العتبارين –اأي الوجه املحافظ املت�ضدد يف الواقع املحلي، والوجه املبت�ضم 

جتاه املجتمع الدويل- قام وا�ضعو البنامج باجلمع املتجاور بني الحتفاء املبالغ فيه دون اأدنى 
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رواق عربي

78

العدد 55

بعدم  لقواعدهم  نف�ضه  الوقت  يف  الفعلي  التعهد  وبني  الإن�ضان،  حلقوق  الدولية  باملواثيق  حتفظ 

احرتامها.

يف هذا ال�ضياق، من املنطقي األ يلجاأ وا�ضعو البنامج “للتذرع” بالإعالنات الإ�ضالمية املتعددة 

حلقوق الإن�ضان، اأو مبا ي�ضمى “امليثاق العربي حلقوق الإن�ضان”، برغم اأنها تت�ضق متاما مع فل�ضفة 

ومنطق ون�ضو�ض برنامج حزب الإخوان امل�ضلمني. ولكن مع ذلك يخلو البنامج من اإ�ضارة واحدة 

لأي من هذه الإعالنات. لي�ض بالطبع لأنها ل تت�ضق مع املعايري العاملية حلقوق الإن�ضان –فتلك هى 

اأي�ضا فل�ضفة برنامج حزب الإخوان امل�ضلمني- ولكن لأنها لهذا ال�ضبب بالذات �ضت�ضبب اأ�رصارا 

فادحة يف م�ضاألة م�ضريية بالن�ضبة للجماعة، وهى تاأمني حتييد املجتمع الدويل.

مل يكن باإمكان قيادة جماعة الإخوان امل�ضلمني التخلي عن الطابع املحافظ املت�ضدد، واإل خ�رصوا 

اأغلبية قواعدهم الأكرث حمافظة وت�ضددا وحرفية من القيادة، كما مل يكن باإمكان القيادة النزلق 

ل�ضتعداء املجتمع الدويل، واإل دفعوا ثمنا باهظا ل يقل فداحة عن خ�ضارة قواعدهم. ويف ال�ضعي 

لل�ضري يف طريقني متوازيني ل يلتقيان، �ضقط �ضهوا “برنامج احلزب-القراءة الأوىل”، ومعه الأقلية 

الباجماتية الأقل ت�ضددا داخل قيادة اجلماعة. 

اإن اأحد اأهم ال�ضتنتاجات التي ميكن ا�ضتخال�ضها من هذا البنامج، هو مدى هام�ضية تاأثري هذه 

الأقلية يف عملية اتخاذ القرار داخل اجلماعة. رغم اأن رموز هذه الأقلية لعبت دورا ن�ضيطا يف احلوار 

اأو�ضاط  يف  مكانة اجلماعة  تعزيز  دورا حيويا يف  لعبت  ذلك  امل�رصي، ومن خالل  املجتمع  العام يف 

املثقفني، وخا�ضة الي�ضاريني والليباليني منهم، اإل اأنه عندما انتقلت اجلماعة اإىل طور و�ضع وثيقة 

داخل اجلماعة وقيادتها. هذه  الأقلية  وتاأثري هذه  ال�ضطح حقيقة �ضاآلة وزن  اإىل  برناجمية، طفت 

اأو �ضعدت موؤخرا  احلقيقة املوؤ�ضفة جرى اعتمادها ر�ضميا من قيادة اجلماعة، والتي “انتخبت”، 

خم�ضة اأع�ضاء جدد ملكتب الإر�ضاد، لي�ض من بينهم اأبرز رموز هذه الأقلية، التي كان الراأي العام 

هذه  مع  تتعامل  اجلماعة  اأن  يبدو  “انتخابهم”.  جرى  الذين  راأ�ض  على  بداهة  يكونوا  اأن  يتوقع 

فقط، للمثقفني وللمجتمع املدين والدويل، وللحوار مع  “للت�ضدير اخلارجي”  الرموز، باعتبارها 

ال�ضحفيني وال�ضيوف الأجانب، ولكنها لي�ضت اأبدا لالنتفاع بها داخل اجلماعة، �ضواء يف برناجمها 

اأم مكتب اإر�ضادها.
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الهوام�ض

من اأ�صماء الله احل�صنى. برغم اأن الربنامج يتعامل معها يف موا�صع . 1

املتفق  الإ�صلمية  ال�رشيعة  “اأحكام  ب�رشيا  منتوجا  باعتبارها  اأخرى، 

عليها من جمهور الفقهاء املعا�رشين املعتد باآرائهم” �س13.

مثلما اأعلن يف اأبريل 2008 ع�سو بالكتلة الربملانية لالإخوان امل�سلمني.. 2

�صوى . 3 النظام  هذا  على  الإبقاء  يف  امل�صلمون  الإخوان  ي�صارك  ل 

�ساقها  التي  نف�سها  وبالتربيرات  احلاكم،  واحلزب  النا�رشيني 

بينما  �س19.  املحيطة  والدولية  الإقليمية  الأخطار  اأي  الربنامج!، 

الدعوة  م�رش  يف  ال�صيا�صي  بالإ�صلح  املطالبة  القوى  جميع  تتبنى 

لنظام “جمهورية برملانية”.

يف . 4 امل�صلمني  الإخوان  كتلة  رئي�س  نائب  البلتاجي  حممد  د.  ي�رشح 

الربملان معنى احلكومة الإ�صلمية، باأنها حكومة “اأع�صائها م�صلمون 

 /6 بتاريخ  اأون لين(  )اإخوان  موقع  الإ�سالم”،  لفرائ�س  موؤدون 

.2007 /11

انظر د. حامد عبد املاجد “الدللت ال�صيا�صية لأزمة برنامج الإخوان . ٥

امل�سلمني”، يف موقع )اإ�صلم اأون لين(، بتاريخ 22/ 11/ 2007. 

امل�صلمني،  الإخوان  لفكر  منتميا  نف�صه  يعترب  املقال  كاتب  لأن  نظرا 

�صوى  يغادرهم  ومل  اجلماعة،  يف  ال�صيا�صية  للجنة  رئي�صا  كان  -فهو 

منذ فرتة حمدودة- فاإنه ي�صف مقاله باعتباره “روؤية من الداخل”.

امل�سدر ال�سابق.. 6

انظر موقع اإخوان اأون لين “الأزهر واحلكومة والنواب يحاكمون . 7

البهائية يف جمل�س ال�صعب” 3/ ٥/ 2006.

بل ي�صيف د. حامد عبد املاجد: “تك�سف م�سودة “الربنامج” من ناحية . 8

مقارنتها  عند  الق�صايا  من  الكثري  اإزاء  املوقف  يف  تراجعا  امل�صمون 

بوثائق اإخوانية م�سى عليها ما يزيد على ن�سف قرن، مثل: الد�ستور 

 ،19٥1 للإخوان  وال�صيا�صية  القانونية  ال�صعبة  قدمته  الذي  امل�رشي 

–يف عهد  اأو الوثيقة( التي اأر�صلها مكتب الإر�صاد  اأو ن�س )اخلطاب 

للبلد  والد�صتورية  النيابية  احلياة  بعودة  فيها  يطالب  الثاين-  املر�صد 

اجلماعة  ت�صري  يت�صاءل: هل حقا  اأن  للمراقب  يحق  بحيث  19٥4م. 

اإىل الأمام اأم ترتاجع اإىل اخللف؟! )م�صدر �صابق(.
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** م�ست�سار برنامج �حلماية �لدولية مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

درا�ضة

العواقب	القانونية	ملذكرة	اعتقال	الرئي�ض	الب�صري	

على الدول غري االأطراف فى نظام روما االأ�ضا�ضي*

زياد عبد �لتو�ب **

مقدمة:1

يف مار�ض 2003، اجتمع الرئي�ض ال�ضوداين عمر ح�ضن اأحمد الب�ضري مع عدد من قادة القوات 

امل�ضلحة ال�ضودانية يف الفا�رص )عا�ضمة ولية �ضمال دارفور( التي �ضهدت اآنذاك مترد كل من حركة 

اأوامر �ضارمة  اأ�ضدر الرئي�ض  جي�ض حترير ال�ضودان وحركة العدل وامل�ضاواة. وخالل الجتماع 

جلنوده بقمع احلركتني يف غ�ضون اأ�ضبوعني، واأل يتج�ضموا يف �ضبيل ذلك عناء العودة باأ�رصى اأو 

وبعد مرور 6 �ضنوات،  جرحى، ثم اأ�ضاف اإنه “ل يريد اأية قرى اأو اأ�رصى، فقط اأر�ض حمروقة”. 

مذكرة   2009 مار�ض   24 يف   ICC الدولية  اجلنائية  باملحكمة  الأوىل  التمهيدية  الدائرة  اأ�ضدرت 

اعتقال بحق الب�ضري. حيث توافرت لدى الدائرة اأ�ضبابا كافية لالعتقاد باأن الب�ضري م�ضئول جنائيا 

مبوجب املادة 25 )3( )اأ( من نظام روما الأ�ضا�ضي، التي تتعلق باملتهمني بارتكاب جرمية ب�ضكل 

 خل�صة درا�صة مقدمة لكلية القانون بجامعة نوتردام بالوليات املتحدة الأمريكية يف اأغ�صط�س 2009، والن�س مرتجم 
*

عن الإجنليزية.



رواق عربي

82

العدد 55

بارتكاب  اتهامني  الب�ضري  اأو قدموا عونا غري مبا�رص ملرتكب اجلرمية. وهكذا واجه  غري مبا�رص، 

جرائم حرب )الهجمات املبا�رصة على املدنيني والقيام بعمليات نهب( بالإ�ضافة اإىل خم�ضة اتهامات 

اأخرى بارتكاب جرائم �ضد الن�ضانية )القتل والإبادة، والرتحيل الق�رصي، والتعذيب والغت�ضاب( 

�ضد ال�ضكان املحليني من قبائل الفور وامل�ضاليت والزغاوة الذين يقطنون يف وليات دارفور الثالث 

بال�ضودان. 

؛ 
)1(

وعلى الرغم من اأن املدعي العام، يف وقت �ضابق، قد وجه للرئي�ض الب�ضري تهمة الإبادة اجلماعية

فاإن اأغلبية اأع�ضاء الدائرة وجدوا اآنذاك اأن املدعي العام ف�ضل يف تقدمي اأ�ضبابا معقولة لالعتقاد يف 

اأ�ضباب  اأن عدم توافر  اإىل  ، هذا بالإ�ضافة 
)2(

اأعمال الإبادة اجلماعية اأن النية كانت مبيتة لرتكاب 

باأنها تعر�ضت  املتمايزة قد زعمت  الإثنية  الدينية و/اأو  الوطنية  املجموعات  باأن  وجيهة لالعتقاد 

لال�ضتهداف املبا�رص خالل عمليات مكافحة التمرد. ولكن املدعي العام قام با�ضتئناف هذا القرار، 

ووافقت غرفة ال�ضتئناف باملحكمة اجلنائية الدولية موؤخًرا على اإدراج تلك التهمة يف لئحة التهام 

علي اأ�ضا�ض اأن التيقن الكامل من معقولية الأ�ضباب التي انبنى عليها التهام يجب اأن يكون يف مرحلة 

املحاكمة ولي�ض يف مرحلة توجيه التهام ذاتها.

 115.000 بني  ما  اأن  اأظهرت  للمحكمة،  العام  املدعي  قدمها  التي  الإح�ضاءات  اأن  وجند 

و300.000 �ضخ�ض قد قتلوا اأثناء فرتة ال�رصاع يف دارفور التي دامت لنحو �ضبع �ضنوات. حيث 

اأن بني  والقرى، يف حني  املدن  على  املبا�رصة  الهجمات  املدنيني خالل   35.000 يقل عن  ل  ما  قتل 

الق�ضوة خالل  �ضديدة  اأو�ضاًعا  مواجهتهم  ب�ضبب  لقوا حتفهم؛  قد  �ضخ�ضا  80.000 و265.000 

تقريبا  نف�ضها  الزمنية  الفرتة  وخالل  الالجئني.  خميمات  يف  الداخلي  والنزوح  للت�رصد  تعر�ضهم 

، ومعظمهم من الذين يعي�ضون الآن 
)3(

تعر�ض نحو 2.700.000 �ضخ�ض للطرد الق�رصي من بيوتهم

يف خميمات النازحني داخل ال�ضودان وخميمات الالجئني يف البلدان املجاورة.

ويف عام 2005 متت اإحالة الو�ضع يف دارفور اإىل املحكمة اجلنائية الدولية مبوجب القرار رقم 

 الذي اأ�ضدره جمل�ض الأمن الدوىل التابع لالأمم املتحدة، مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق 
)4(

1593

الأمم املتحدة، ووفقا للمادة 13 )ب( من نظام روما الأ�ضا�ضي. وكانت اإحالة الو�ضع بال�ضودان اإىل 

جمل�ض الأمن قد متت بتو�ضية من قبل جلنة الأمم املتحدة لتق�ضي احلقائق التي توافر لديها ما ي�ضري 

اإىل ارتكاب جرائم دولية يف دارفور؛ مبا ي�ضتوجب بالتايل املحاكمة. وبعد مرور نحو ثالث �ضنوات، 

الأ�ضا�ضي؛  نظام روما  58 من  املادة  الدولية مبوجب  املحكمة اجلنائية  اإىل  طلًبا  العام  املدعي  قدم 

لإ�ضدار اأمر اعتقال �ضد الرئي�ض الب�ضري. 
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وم�رص  اإريرتيا  بزيارة  الب�ضري  الرئي�ض  قام   ،2009 مار�ض  يف  العتقال  مذكرة  اإ�ضدار  ومنذ 

وليبيا وقطر واململكة العربية ال�ضعودية واأثيوبيا وزميبابوي )جميع هذه الدول لي�ضت اأطراًفا يف 

نظام روما الأ�ضا�ضي( يف حتٍد وا�ضح لقرار العتقال الذي �ضدر عن املحكمة اجلنائية الدولية، ويف 

غ�ضون ذلك كان على الب�ضري اأن يلغي العديد من الزيارات التي كانت مقررة جلنوب اأفريقيا واأوغندا 

ونيجرييا والدامنارك وفنزويال وموؤخًرا تركيا؛ ب�ضبب ال�ضغوط الدولية القوية واملتزايدة على هذه 

الدول لإلقاء القب�ض عليه وت�ضليمه اإىل املحكمة اجلنائية الدولية.

تطرح مذكرة التوقيف بحق الرئي�ض الب�ضري عدًدا من الإ�ضكاليات على م�ضتوى القانون اجلنائي 

الدويل. امل�ضكلة الأوىل اأن الرئي�ض الب�ضري ل يزال ي�ضغل من�ضب رئي�ض الدولة، ويتمتع باحل�ضانة 

ال�ضنوات  يف  العملي  التطبيق  اأظهر  وقد  الدويل.  للقانون  وفًقا  عليه  املتعارف  بال�ضكل  ال�ضخ�ضية 

 
)6(

 وبع�ض امل�ضئولني املحددين يف الدولة
)5(

الأخرية اأن احل�ضانة ال�ضخ�ضية للرئي�ض احلايل للدولة

مبوجب  جمدًدا  املوقف  هذا  على  التاأكيد  مت  وقد  الوطني.  امل�ضتوى  على  منها  النتقا�ض  ميكن  ل 

. ومع ذلك ، يظهر من خالل التطبيق العملي اأن 
)7(

 )ICJ(القرار ال�ضادر عن حمكمة العدل الدولية

املحاكم الدولية املتخ�ض�ضة مل تكن مقيدة بهذه ال�ضتثناءات. حيث جند اأن كال من املحكمة اجلنائية 

الدولية ليوغو�ضالفيا ال�ضابقة )ICTY( واملحكمة اخلا�ضة ل�ضرياليون )SCSL( قد اتهمتا اثنني 

 على التوايل. ومع ذلك، يف 
)9(

 وت�ضارلز تايلور
)8(

من روؤ�ضاء الدول وهما �ضلوبودان ميلو�ضيفيت�ض

كل حالة من هاتني احلالتني، مل يتم اعتقال املتهمني اإل بعد اأن متت تنحيتهما عن ال�ضلطة. وهكذا 

بداأت حماكمتهما عندما اأ�ضبحا رئي�ضي دولة �ضابقني، وبعد اأن فقدا ح�ضانتهما ال�ضخ�ضية. ووفقا 

لنظام روما الأ�ضا�ضي فاإن احل�ضانات التي قد ترتبط بال�ضفة الر�ضمية لل�ضخ�ض، �ضواء كانت يف 

.
)10(

اإطار القانون الوطني اأو الدويل، ل متنع املحكمة من ممار�ضة اخت�ضا�ضها على هذا ال�ضخ�ض

ما  اإذا  اأنه  هي  الب�ضري،  عمر  الرئي�ض  بحق  التوقيف  مذكرة  تطرحها  التي  الثانية  امل�ضكلة  اأما 

اتفقنا جدل على اأن اإ�ضدار املحكمة اجلنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئي�ض دولة حايل يرتتب 

عليها حرمانه من التمتع مبميزات احل�ضانة ال�ضخ�ضية؛ فهل يعني ذلك اأن قرار التوقيف يفر�ض 

التزاما علي الدول باإلقاء القب�ض على الرئي�ض الب�ضري وت�ضليمه للمحكمة؟ واإذا كان اجلواب نعم؛ 

فمن ينبغي عليه تنفيذ هذه املذكرة؟ 

وجتدر بنا الإ�ضارة اإىل اأن املحاكم الدولية ل متلك هيئات تنفيذ اأحكام، فهذه الأخرية ل توجد اإل 

يف ظل نظام املحاكم اجلنائية املحلية. وكذلك فمن دون تعاون ال�ضلطات الوطنية؛ ل ميكن للمحاكم 

ال�ضهود على الإدلء ب�ضهاداتهم،  اإجبار  اأدلة مادية، ولن يكون مبقدورها  اأن حت�ضل على  الدولية 
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اأو تنفيذ اأوامر العتقال. ومن اأجل حتقيق كل هذه الأهداف والأغرا�ض فاإن املحاكم الدولية يجب 

اإجراءاتها مل�ضاعدة موظفي املحاكم واملدعني  اإىل ال�ضلطات الوطنية وتطلب منها اتخاذ  اأن تتوجه 

العامني لتنفيذ املهام املوكلة اإليهم. 

ويف حالة مذكرة توقيف الب�ضري؛ فهل ي�ضمل اللتزام بالتعاون جممل الدول الأع�ضاء يف الأمم 

املتحدة البالغ عددها 192 دولة، والذي ياأتي اأي�ًضا كنتيجة طبيعية لإحالة جمل�ض الأمن ملف الق�ضية 

اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، اأم اأن هذا القرار ملزم فقط للدول الأع�ضاء الـ 111 احلاليني يف نظام 

روما الأ�ضا�ضي؟ من ناحية اأخرى، هل تعد اإحالة »الو�ضع يف دارفور« اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، 

ا�ضتعرا�ضا �ضيا�ضيا، اأم هي برهان قوي على وجود نية حقيقية لدى »املجتمع الدويل«، من خالل 

اإجراءات جمل�ض الأمن، وا�ضتناًدا اإىل اأ�ض�ض العدالة الدولية، لو�ضع حد لظاهرة الإفالت من العقاب 

ال�ضائدة يف ال�ضودان؟ 

يف خ�ضم هذا اجلدل القانوين املعقد؛ فاإن الأطروحة الرئي�ضية يف هذا املقال تتلخ�ض يف ال�ضعي 

لو�ضع اإجابات للت�ضاوؤلت الرئي�ضية التالية: هل كل الدول الأطراف والدول غري الأطراف يف نظام 

روما الأ�ضا�ضي عليها التزام قانوين للتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية لتنفيذ مذكرة التوقيف 

بحق الرئي�ض عمر الب�ضري؟ وهل يعد  قيام الدول الأطراف و/ اأو الدول غري الأطراف يف نظام روما 

الأ�ضا�ضي باإلقاء القب�ض على الرئي�ض الب�ضري، وت�ضليمه اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، خطاأ قانونًيا؟

اإنه لأمر ع�ضري اأن نتخيل اأن اجلرائم املزعومة التي اتهم الرئي�ض الب�ضري بارتكابها يف دارفور، 

ينبغي اأن متر دون عقاب نتيجة للح�ضانة التي يتمتع بها الرئي�ض املتهم، لأن ذلك »�ضيكون مهزلة 

قانونية وخيانة لالحتياج العاملي للعدالة، و�ضيجعل الفر�ضة �ضانحة اأمام ا�ضتخدام مفهوم �ضيادة 

.
)11(

الدولة بنجاح �ضد تعزيز حقوق الإن�ضان«

لذا فاإن املقال �ضي�ضتعر�ض يف البداية اللتزامات املفرو�ضة على الدول الأطراف يف نظام روما 

التزام  على  العام  وتاأثريها  ال�ضخ�ضية،  احل�ضانة  م�ضاألة  حتليل  اأي�ضا  هذا  و�ضي�ضمل  الأ�ضا�ضي. 

الدول الأطراف، والدول غري الأطراف، اإزاء التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية.

بعد ذلك �ضيتناول املقال تاأثري اإحالة جمل�ض الأمن على التزام الدول غري الأطراف بالتعاون مع 

املحكمة. واأخريا، فاإن املقال �ضي�ضتبك مع احلجج القانونية الرئي�ضية التي قدمت يف الآونة الأخرية 

خالل التنازع على وجود التزام على الدول الأطراف والدول غري الأطراف باعتقال وت�ضليم الرئي�ض 

الب�ضري اإىل املحكمة اجلنائية الدولية.
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اأوًل:	اأهمية	التعاون	الدويل	واجلدل	املثار	ب�صاأن	مبداأ	اللتزام

اأ(	معاهدة	املحكمة	اجلنائية	الدولية	)ICC( ملزمة للدول االأطراف

ب�ضكل عام فاإن الأ�ضا�ض القانوين الرئي�ضي ملبداأ اللتزام بالتعاون الدويل مع املحكمة اجلنائية 

الدولية يندرج حتت اجلزء التا�ضع من نظام روما الأ�ضا�ضي نف�ضه. اإن الذين قاموا ب�ضياغة النظام 

الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية و�ضعوا تدابري اأخرى لفر�ض وتنظيم هذا اللتزام بالتعاون؛ 

على �ضبيل املثال فاإن املادة 12 )3( تفر�ض التزامات التعاون فيما يتعلق بتخ�ضي�ض قبول الولية. 

وف�ضال عن ذلك؛ تن�ض املادة 87 )5( على اأنه ميكن اإبرام اتفاقات تعاون مع الدول غري الأطراف 

يف النظام الأ�ضا�ضي. 

رواندا  وحمكمة   ICTY ال�ضابقة  يوغو�ضالفيا  ملحكمة  الأ�ضا�ضي  النظام  من  النقي�ض  وعلى 

ICTR؛ جند اأن النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية ICC قد خلق نظاما للتعاون بطريقة 
فريدة، متزج بني العالقات الأفقية والراأ�ضية. وب�ضفة عامة فبينما يوؤكد النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة 

اجلنائية الدولية على الطابع الراأ�ضي لتعاون الدول مع املحكمة، وهو ما يظهر بو�ضوح يف عملية 

�ضناعة القرار، فاإنه اأي�ًضا يحتوي على عدد من الأ�ضباب التي ت�ضمح برف�ض التعاون. وبالتايل، فاإن 

الأحكام املتعلقة بالتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية ينبغي اأن تقراأ يف �ضياق قواعد اأخرى لحقة 

يف اجلزء التا�ضع من النظام الأ�ضا�ضي.

وقد اأر�ضت املادة 86 من النظام الأ�ضا�ضي وجود التزام عام بالتعاون: “تتعاون الدول الأطراف، 

وفقًا لأحكام هذا النظام الأ�ضا�ضي، تعاونًا تامًا مع املحكمة فيما جتريه، يف اإطار اخت�ضا�ض املحكمة، 

اأن تقدم طلبًا  89 )1( يجوز للمحكمة  للمادة  ووفقا  من حتقيقات يف اجلرائم واملقا�ضاة عليها”. 

م�ضفوعًا باملواد املوؤيدة للطلب، املبينة يف املادة 91، للقب�ض على �ضخ�ض وت�ضليمه اإىل اأي دولة قد 

ذلك  على  القب�ض  يف  الدولة  تلك  تعاون  تطلب  اأن  وعليها  اإقليمها،  يف  ال�ضخ�ض موجودًا  ذلك  يكون 

ال�ضخ�ض وتقدميه، وعلى الدول الأطراف اأن متتثل لطلبات اإلقاء القب�ض والت�ضليم وفقًا لأحكام هذا 

الباب ولالإجراءات املن�ضو�ض عليها يف قوانينها الوطنية.

ويف حني اأن حمكمة يوغو�ضالفيا ال�ضابقة وحمكمة رواندا قد اأن�ضئتا مبوجب قرارات جمل�ض الأمن؛ 

اأية اتفاقات دولية اأخري،  فاإن واجب الدول يف التعاون هنا ي�ضود على اأي واجبات اأخري نابعة من 

وذلك وفقا مليثاق الأمم املتحدة. اأما بالن�ضبة للمحكمة اجلنائية الدولية فاإن اللتزام بالتعاون ينبثق عن 

نظام روما الأ�ضا�ضي. وقد اأر�ضى هذا الأخري بع�ض ال�ضتثناءات من اللتزام؛ على �ضبيل املثال، يف حالة 

تعار�ض طلب الت�ضليم مع طلبات ت�ضليم نف�ض املتهمني املقدمة من دول اأخرى )املادة 90(.
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ال�ضتثناءات  باأ�ض�ض  العرتاف  يتم  مل  املتخ�ض�ضة،  املحاكم  نظام  ظل  يف  اأنه  بالذكر  وجدير 

الوطنية يف طلبات ت�ضليم اأي �ضخ�ض اإىل املحكمة. ومل تكن هذه باملهمة الي�ضرية اأثناء عملية التفاو�ض 

يف موؤمتر روما. والأ�ضا�ض الوحيد لالعرتاف بوجود ا�ضتثناء هو حفظ وحماية املعلومات املتعلقة 

املطلوب  لل�ضخ�ض  ال�ضخ�ضية  احلالة  اأما  الأ�ضا�ضي(.  روما  نظام  من   72 )املادة  القومي  بالأمن 

)اجلن�ضية اأو احل�ضانة الدبلوما�ضية( ليجب اأن ت�ضكل �ضببا لرف�ض ت�ضليمه من ِقَبل الدولة الطرف.

اأي دولة ع�ضو يف نظام روما الأ�ضا�ضي منذ �ضدور  اأن الرئي�ض الب�ضري مل يزر  على الرغم من 

اأن الدول الأع�ضاء ينبغي عليها مبوجب التزاماتها  اأنه ينبغي علينا مالحظة  اإل  مذكرة التوقيف؛ 

التعاهدية بالتعاون مع املحكمة وت�ضليم املطلوبني اإليها. وميثل الف�ضل يف القيام بتلك املهمة انتهاكا 

للتزامات هذه الدول مبوجب املعاهدة. ويف هذه احلالة فاإن لرئي�ض املحكمة اأن يحيل الق�ضية برمتها 

اإىل اجلمعية العامة للدول الأطراف اأو اإىل جمل�ض الأمن، وذلك لتخاذ التدابري املالئمة �ضد الدولة 

غري املتعاونة.

ب	-	اللتزام	بالتعاون	واحل�صانة	ال�صخ�صية

بالإ�ضافة اإىل اللتزام العام بالتعاون؛ ي�ضتمل اجلزء التا�ضع من نظام روما الأ�ضا�ضي اأي�ضا على 

وذلك يف املادة 98 )1( التي تن�ض على ما يلي: “بند ال�ضتثناء”، 
ال يجوز للمحكمة اأن توجه طلب تقدمي اأو م�ساعدة يقت�سي من الدولة املوجه اإليها الطلب اأن تت�سرف 

احل�سانة  اأو  الدولة  بح�سانات  يتعلق  فيما  الدويل  القانون  مبوجب  التزاماتها  مع  يتنافى  نحو  على 

الدبلوما�سية ل�سخ�ض اأو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما مل ت�ستطع املحكمة اأن حت�سل اأواًل على تعاون 

تلك الدولة الثالثة من اأجل التنازل عن احل�سانة.

لنكون قادرين على فهم نطاق وكيفية تنفيذ هذه املادة؛ ل بد من تعريف دقيق مل�ضطلح احل�ضانة 

الدبلوما�ضية، وذلك قبل ال�رصوع يف حتديد ماذا يعني على وجه التحديد م�ضطلح »الطرف الثالث«، 

ثم واأخريا، تقييم اأثر هذا البند على مذكرة التوقيف احلالية ال�ضادرة بحق الرئي�ض الب�ضري.

1-	م�صطلح	»احل�صانة	الدبلوما�صية«

ب�ضكل عام فاإن م�ضطلح احل�ضانة يتعلق بفئتني متميزتني من احل�ضانات. الأوىل هى ما ي�ضمى 

بنظام احل�ضانات الوظيفية، وتغطي الأن�ضطة التي يقوم بها موظفو الدولة خالل ممار�ضة وظائفهم. 
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يت�ضح  ذلك  الر�ضمي. وتف�ضري  املن�ضب  بعد مغادرة  بهذه احل�ضانة  يتمتعون  ل  الأمر  نهاية  هم يف 

نيابة عن  يتم حل�ضابهم اخلا�ض ولكن  الأن�ضطة مل  لهذه  الدولة  تنفيذ موظفي  اأن  من خالل حقيقة 

الدولة، وبالتايل فهذه احل�ضانة تن�ضب اإىل هذه الدولة، وامل�ضئول ل ميكن اأن يكون عر�ضة للمحا�ضبة 

هذه  تغدو  باأن  البيطاين مقرتحا  اللوردات  قدم جمل�ض  بينو�ضيه  ق�ضية  ففي  ذلك،  ب�ضببها. ومع 

احل�ضانات الوظيفية غري مطلقة. ووفقا للمجل�ض فاإن اأولئك الذين يزعم اأنهم ارتكبوا واحدة من 

انتهاكات حقوق الإن�ضان التي ت�ضل اإىل اجلرائم اجلوهرية، مثل جرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم 

�ضد الإن�ضانية وجرائم احلرب، قد ل ي�ضملهم مبداأ ح�ضانة الدولة. وتف�ضري ذلك اأنه ل ميكن ارتكاب 

هذه اجلرائم بزعم اعتبارها واحدة من الواجبات الر�ضمية اأو �ضمن اأن�ضطة الدولة. واأحكام القانون 

الدويل العريف ب�ضاأن احل�ضانات الوظيفية يف املقام الأول تهدف اإىل منع الدول من انتهاك �ضئون دولة 

اأخرى اأو التعدي على دولة ذات �ضيادة وذلك للحفاظ على ا�ضتقرار النظام العاملي. ويو�ضحه اأي�ضا 

ب�ضكل اأكرث عمًقا تلك العالقة الأفقية بني املحاكم اجلنائية الوطنية يف الدول املتعددة.

الفئة الأخرى من احل�ضانات هي ما يطلق عليه ح�ضانات الخت�ضا�ض ال�ضخ�ضي، وي�ضار اإليها 

باحل�ضانات ال�ضخ�ضية. هذه احل�ضانات تغطي جميع الأعمال التي يقوم بها موظفو الدولة بغ�ض 

الفعل.  فيه  ارتكب  الذي  الإقليم  اأو  الوظيفة(  توليه/ها  اأو خالل  )قبل  الزمنية  الفرتة  عن  النظر 

وهكذا فاإن الرئي�ض الب�ضري يتمتع حاليا بح�ضانة �ضخ�ضية من املالحقة الق�ضائية.

الأ�ضا�ضي  النظام  هذا  »يطبق  اأن  على  تن�ض  الأ�ضا�ضي  روما  نظام  من   27 املادة  فاإن  ذلك  مع 

على جميع الأ�ضخا�ض ب�ضورة مت�ضاوية دون اأي متييز ب�ضبب ال�ضفة الر�ضمية، وبوجه خا�ض فاإن 

اأو  اأو برملان  اأو ع�ضوًا يف حكومة  اأو حكومة  لدولة  لل�ضخ�ض، �ضواء كان رئي�ضًا  الر�ضمية  ال�ضفة 

ممثاًل منتخبًا اأو موظفًا حكوميًا، ل تعفيه باأي حال من الأحوال من امل�ضئولية اجلنائية مبوجب هذا 

النظام الأ�ضا�ضي، كما اأنها ل ت�ضكل يف حد ذاتها، �ضببًا لتخفيف العقوبة«. وتن�ض كذلك على اأنه »ل 

حتول احل�ضانات اأو القواعد الإجرائية اخلا�ضة التي قد ترتبط بال�ضفة الر�ضمية لل�ضخ�ض �ضواء 

كانت يف اإطار القانون الوطني اأو الدويل، دون ممار�ضة املحكمة اخت�ضا�ضها على هذا ال�ضخ�ض«.

 اإذن املادة )27( ميكن لها اأن تطبق ب�رصف النظر عن فئة احل�ضانة، اإذا ما تبني اأن للمحكمة 

قبل  من  احل�ضانة  لرفع  النتظار  اإىل  احلاجة  دون  توقيف،  مذكرة  باإ�ضدار  وذلك  ق�ضاية،  ولية 

الأ�ضا�ضي لن ي�ضكل هذا خطاأ قانونيا دوليا. وعالوة على ذلك،  النظام  املعنية، ووفقا لهذا  الدولة 

ميكن للمادة 27 اأن تطبق تلقائيا اإذا كان ال�ضخ�ض املعني هو يف رهن ال�ضتجواب باملحكمة �ضواء 

كان ذلك ب�ضبب اأنه  �ضلم نف�ضه للمحكمة اأو مت ت�ضليمه اإليها  من ِقَبل بلده. واإذا مل يكن ال�ضخ�ض قد 
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�ضلم نف�ضه طواعية اإىل املحكمة، فاإن هذه  الأخرية �ضيتعني عليها طلب التعاون من الدول الأخرى يف 

تنفيذ قرارها بالقب�ض والتوقيف، طاملا اأن الدولة املطلوب منها الت�ضليم مل تتخذ اإجراءات تتما�ضى 

مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل على النحو املبني يف املادة 98 )1(.

2-	م�صطلح	»الطرف	الثالث«

، فاإنه لي�ض ثمة �ضيء وا�ضح متاًما وراء 
)13(Kimberly Prost و 

)12(Claus Kreb ووفقا لـ

اإ�ضارة نظام روما الأ�ضا�ضي اإىل وجود طرف ثالث. هل هذا تعبري عن التزامات  مفرو�ضة على “دولة 

اأخرى غري الدولة الطرف التي تلقت الطلب” �أو “الدولة غري الطرف” يف نظام روما الأ�ضا�ضي وفقا 

لتعريف املادة 2 يف الفقرة 1 )هـ( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات؟ 

ووفقا لتحليل كل من اخلباء القانونيني ال�ضابق الإ�ضارة اإليهم، ا�ضتخدم القائمون على �ضياغة 

يف  “دولة لي�ضت طرفا يف النظام الأ�ضا�ضي”  النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية م�ضطلح 

الطرف”  غري  “الدولة  لتعريف  وذلك   ،5 الفقرة   ،87 املادة  يف  الأ�ضا�ضي  النظام  من  اأخرى  مواد 

2 من اتفاقية فيينا. وا�ضتنادا اإىل هذه احلقائق واإىل املداولت التي جرت  باملعنى الوارد يف املادة 

خالل موؤمتر روما، ينبغي اإدراك اأن م�ضطلح الطرف الثالث يف الفقرة 1 من املادة 98 يعني “دولة 

اأي دولة  فاإن  الب�ضري،  الرئي�ض  وهكذا، ففي حالة  الطلب”.  تلقت  التي  الطرف  الدولة  اأخرى غري 

اأخرى غري ال�ضودان، تعتب طرفا ثالثا يف املعنى الوارد يف املادة 98 )1( وهذا من �ضاأنه اأن ي�ضمل 

جميع الدول الأطراف والدول غري الأطراف يف نظام روما الأ�ضا�ضي.

اأو	 الدولة	 بح�صانات	 يتعلق	 فيما	 الدويل	 القانون	 يفر�صها	 التي	 اللتزامات	 	-3

احل�صانة	الدبلوما�صية	لل�صخ�ض

، خل�ضت املحكمة اأربع 
)14(

يف قرار حمكمة العدل الدولية ال�ضادر ل�ضالح الكوجنو �ضد بلجيكا

حالت مينح فيها القانون الدويل حق املالحقة الق�ضائية ملن ي�ضغلون منا�ضب �ضيا�ضية رفيعة دون 

العتداد بح�ضانتهم، ول حتظر املالحقة الق�ضائية؛ وذلك لالأ�ضباب التالية:

اأول، هوؤلء الأ�ضخا�ض ل يتمتعون باأي ح�ضانة جنائية مبوجب القانون الدويل يف بلدانهم، . 1

وميكن بالتايل اأن يحاكموا اأمام املحاكم يف تلك البلدان وفقا للقواعد ذات ال�ضلة بالقانون 

الوطني؛
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ثانيا، لن يتمتعوا باحلق يف احل�ضانة من املالحقة الق�ضائية الأجنبية اإذا كانت الدولة التي . 2

ميثلونها قد قررت التنازل عن تلك احل�ضانة؛

ثالثا، بعد حرمان ال�ضخ�ض من مزاولة مهام من�ضبه... لن يتمتع/تتمتع بعد ذلك بجميع . 3

احل�ضانات املمنوحة مبوجب القانون الدويل يف الدول الأخرى. �رصيطة اأن تكون املالحقة 

الق�ضائية مبوجب القانون الدويل، وقد تقوم حمكمة يف اإحدى الدول بالنظر يف حماكمة وزير 

خارجية �ضابق يف دولة اأخرى فيما يتعلق باأفعال ارتكبت قبل اأو بعد تركه ملن�ضبه، وكذلك 

فيما يتعلق باأفعال ارتكبت خالل نف�ض الفرتة على م�ضئوليته ال�ضخ�ضية؛

رابعا، اإن �ضاغل املن�ضب اأو وزير اخلارجية ال�ضابق قد يخ�ضع لإجراءات جنائية اأمام بع�ض . 4

املحاكم اجلنائية الدولية التي حتوز الخت�ضا�ض. ومن الأمثلة على ذلك؛ املحكمة اجلنائية 

وفقا  اأن�ضئتا  اللتان  لرواندا،  الدولية  اجلنائية  واملحكمة  ال�ضابقة،  ليوغو�ضالفيا  الدولية 

لقرارات جمل�ض الأمن مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة، واملحكمة اجلنائية 

.
الدولية التي اأن�ضاأتها حديثا اتفاقية روما عام 1998”)15(

يف حتليلها لهذا القرار، قررت املحكمة اخلا�ضة باجلرائم املرتكبة ب�ضرياليون اأن “... هذا املبداأ 

يبدو اأنه قد اأ�ض�ض الآن لقاعدة اأن امل�ضاواة يف ال�ضيادة بني الدول ل متنع من حماكمة رئي�ض دولة 

)16(

اأمام حمكمة جنائية دولية اأو خا�ضة”.

الدولة  للتزامات  ي�ضكل خرقا  ل  دولية،  قبل حمكمة  الطلب، من  هذا  النظر يف  فاإن   وبالتايل، 

متلقية الطلب مبوجب القانون الدويل، كما اأن قرار حمكمة العدل الدولية يتطلب توافر �رصطني. 

اأول، اأن الطلب �ضدر عن حمكمة جنائية دولية معينة، واأعطى القرار مثال للمحكمة الدولية اخلا�ضة 

بيوغو�ضالفيا، واملحكمة الدولية اخلا�ضة برواندا واملحكمة اجلنائية الدولية، ومن ثم فاإن الإ�ضارة 

اإىل املحكمة اجلنائية الدولية يجعل من الوا�ضح اأن حمكمة العدل الدولية مل يكن لديها اأية نية للحد 

من هذا التطور يف املحاكم الدولية اخلا�ضة املن�ضاأة مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق المم املتحدة 

بل اإنه ميتد اإىل جميع املحاكم الدولية. اأما ال�رصط الثاين فهو اأن يكون للمحكمة الدولية اخت�ضا�ض 

النظر يف الق�ضية. ويبدو اأن كال ال�رصطني قد مت ا�ضتيفاوهما يف حالة مذكرة التوقيف ال�ضادرة بحق 

الب�ضري.

اأن  التوقيف، يجب  الدولية يف قرار مذكرة  العدل  اأوردتها حمكمة  التي  الأربعة  املالب�ضات  اإن 

يتم فهمها كتطور يف اإدراك القانون الدويل. حيث من خاللها ميكن فهم اأن اإخ�ضاع ال�ضخ�ض، الذي 

املحاكم  بع�ض  اأمام  جنائية  “اإجراءات  لـ  ال�ضخ�ضي،  الخت�ضا�ض  ح�ضانة  مينحه  من�ضبا  ي�ضغل 
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اجلنائية الدولية، حينما يكون لها اخت�ضا�ض” هو اأمر ل غبار عليه. 

منذ اإ�ضدار مذكرة التوقيف يف مار�ض 2009، قامت املحكمة باإحالة طلبات التعاون، التي ت�ضعى 

لعتقال وت�ضليم الب�ضري، اإىل الدول الأطراف يف نظام روما الأ�ضا�ضي.

 ،1593 الدويل يف قراره رقم  الأمن  اأن جمل�ض  نهاية قرارها  اأكدت يف  باملحكمة  الأوىل  الدائرة 

الذي اأحال الو�ضع يف دارفور اإىل املحكمة اجلنائية الدولية، قد دعا “جميع الدول املعنية واملنظمات 

املحكمة يف  فبينما كانت  ذلك،  املحكمة. ومع  مع  الكامل”  التعاون  اإىل  الأخرى  الإقليمية والدولية 

قرارها توؤكد على اأهمية تعاون دولة ال�ضودان، والدول الأطراف والدول غري الأطراف يف النظام 

الأ�ضا�ضي، فاإنها قامت بحذف اأي اإ�ضارة اإىل املادة 98. هنا ميكن تقدمي تف�ضريين لهذا الأمر، الأول 

اأن املحكمة مل تكن على دراية كافية باأن املادة 98 ميكن تطبيقها يف هذا النوع من الق�ضايا على وجه 

التحديد، اأما الثاين فهو اأن املحكمة تو�ضلت اإىل موقف من تطور القانون الدويل، منذ اعتماد النظام 

الأ�ضا�ضي يف عام 1998؛ جعلت املادة 98 من دون اأية تبعات قانونية.

ثانًيا:	جدل	ب�صاأن	نطاق	اللتزام

�ضيتناول املقال فيما يلي العالقة بني اللتزام بالتعاون والدول الأطراف الثالثة يف نظام روما 

الأ�ضا�ضي؛ ثم �ضي�ضتبك املقال مع بع�ض احلجج القانونية امل�ضادة التي خا�ض بها خباء قانونيون 

دوليون اجلدل ب�ضاأن هذه امل�ضاألة.

اأ(	التزامات	الأطراف	الثالثة	فى	املعاهدة

1-	اأثر	قرار	اإحالة	جمل�ض	الأمن	على	التزام	الدول	بالتعاون

وحمكمة  ال�ضابقة  يوغو�ضالفيا  حمكمة  مثل  الدولية  اخلا�ضة  املحاكم  متيز  التي  العوامل  اأحد 

رواندا، اأن كلتا املحكمتني املتخ�ض�ضتني متلك القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأع�ضاء يف 

الأمم املتحدة، بناء على تفوي�ض لل�ضلطة من قبل جمل�ض الأمن، نابع من املادة 29 من ميثاق الأمم 

املتحدة، وهي املادة التي ت�ضمح ب�ضكل �رصيح ملجل�ض الأمن باأن ين�ضئ هيئات فرعية تابعة. وميكن 

ميار�ضها،  اأن  نف�ضه  الأمن  ملجل�ض  ميكن  ل  ال�ضلطات  من  متنوعة  جمموعة  ممار�ضة  الهيئات  لهذه 

.
)17(

ولكنها يف الوقت نف�ضه تعتب �رصورية ل�ضون الأمن وال�ضلم الدوليني
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يف الوقت ذاته يبدو هذا التفوي�ض لل�ضلطة لتخاذ قرارات ملزمة حمدود النطاق »من حيث �ضلته 

طلب تعاون دولة يف حماكمة الأفراد امل�ضئولني عن النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الإن�ضاين الدويل يف 

يوغو�ضالفيا ال�ضابقة ورواندا«.

اأما بالن�ضبة للمحكمة اجلنائية الدولية؛ فاإن �ضلطتها يف فر�ض التعاون م�ضتمدة اأ�ضا�ضا من نظام 

روما الأ�ضا�ضي. ومع ذلك، فاإن تو�ضيع نطاق اللتزام بالتعاون على الدول غري الأطراف يف نظام 

الأمن  قبل جمل�ض  من  اإليها  امل�ضار  ال�ضتثنائية  احلالت  يف  القانوين  اأ�ضا�ضه  يجد  الأ�ضا�ضي  روما 

الذي اتخذ قراراته مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة؛ وذلك وفقا للمادة 13 )3( من 

نظام روما الأ�ضا�ضي. اإن اللتزام بالتعاون اأي�ضا ميكن نظريا اأن يفر�ض اأي�ًضا على الدول الأطراف 

الثالثة، بحكم تاأثري جمل�ض الأمن يف الق�ضايا املحالة اإىل املحكمة من قبل الدولة اأو مببادرة من املدعي 

العام نف�ضه؛ وهنا يجب اأن يقرر جمل�ض الأمن اأن هناك حاجة ملحة للتعاون مع املحكمة يف احلالت 

التي متثل تهديدا لل�ضالم.

اأنه ل يوجد يف النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة  Paola Gaeta لحظت  اخلبرية القانونية البارزة 

اجلنائية الدولية ما يدعم الراأي القائل اإن الإحالة من جمل�ض الأمن حتول املحكمة اجلنائية الدولية 

بحكم الواقع اإىل هيئة فرعية تابعة ملجل�ض الأمن مثل املحكمة الدولية اخلا�ضة بيوغو�ضالفيا واملحكمة 

الدولية لرواندا وهو الأمر املنايف للطبيعة امل�ضتقلة للمحكمة اجلنائية الدولية. ووفقا لهذا التحليل؛ 

فاإن اإحالة جمل�ض الأمن ل تعني اأن القواعد املطبقة يف النظام الأ�ضا�ضي ميكن اأن تطبق على الدول 

التي لي�ضت اأطرافا فيها. كما يعني اأي�ًضا اأن اإحالة جمل�ض الأمن تعد “مبثابة حتريك لخت�ضا�ض 

املحكمة اجلنائية الدولية؛ اإذ ل ميكنها حتويل دولة غري طرف يف النظام الأ�ضا�ضي اإىل دولة طرف”.

اأن  التمييز بني حالتني خمتلفتني. فمن جهة نرى  وعلى الرغم من ر�ضانة احلجة، فال بد من 

قد  تكون  بدولة  يتعلق  فيما  املحكمة  اخت�ضا�ض  حتريك  الأمن  ملجل�ض  ميكن  التي  النظرية  احلالة 

اأن هذا الو�ضع ي�ضكل تهديدا لل�ضالم/  �ضادقت على نظام روما الأ�ضا�ضي، عندما يتبني للمجل�ض 

واأن  املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية مل يبادر باتخاذ اأي اإجراء. من ناحية اأخرى، ففي و�ضع 

كمثل الو�ضع يف دارفور، جند اأن جمل�ض الأمن اأن�ضاأ اأو خلق اخت�ضا�ض للمحكمة على الدول التي مل 

ت�ضادق على نظام روما الأ�ضا�ضي.

بطريقة اأخرى فهذا يف واقع الأمر ي�ضكل انتهاكا ملبداأ “العقد �رصيعة املتعاقدين ول يلزم غري 

، واإذا كان من 
)19(

34 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  املن�ضو�ض عليه يف املادة 
املتعاقدين”)18(

املفهوم اأن الإحالة هي و�ضيلة لتحريك اخت�ضا�ضًا املحكمة على الدول التي لي�ضت طرفا يف نظام روما 
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الأ�ضا�ضي. فاإن ال�ضودان كدولة غري موقعة على نظام روما الأ�ضا�ضي ل يجب اأن تكون ملزمة باملادة 

.
)20(

13 )ب( اأو مبا تن�ض عليه اأي اأحكام اأخرى يف النظام الأ�ضا�ضي

اأن�ضاأ  اأو  ال�ضابع، و�ضع  الف�ضل  الأمن مبوجب  باأن جمل�ض  واعرتافا  اأخرى،  ناحية  من  ولكن 

اخت�ضا�ضا للمحكمة على ال�ضودان، فرمبا ي�ضوغ هذا الخت�ضا�ض التزام ال�ضودان بالتعاون مع 

املحكمة كنتيجة مبا�رصة للتزامها مبيثاق الأمم املتحدة.

املتحدة، ونظرا  الأمم  ال�ضابع من ميثاق  الف�ضل  الإحالة مبوجب  اإنه منذ  القول  بالتايل، ميكن 

 وبالنظر 
)21(

اإىل اأن الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة توافق على قبول وتنفيذ قرارات جمل�ض الأمن

اإىل اأن قرار اإحالة جمل�ض الأمن ل يحدد عمل املحكمة ول وليتها الق�ضائية؛ فاإنه يت�ضح اأن جمل�ض 

الأمن قد اعرتف �ضمنا باأن اإجراءات املحكمة يجب اأن تتم وفقا لنظامها الأ�ضا�ضي. وبالتايل، يف حالة 

اإحالة الو�ضع يف دارفور اإىل املحكمة اجلنائية الدولية فاإن جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة، 

)مبا يف ذلك الدول غري الأطراف يف نظام روما الأ�ضا�ضي( ل بد اأن تقبل عمل املحكمة وفقا للقواعد 

والجراءات املن�ضو�ض عليها يف النظام الأ�ضا�ضي اخلا�ضة بها. وعالوة على ذلك، عليها العرتاف 

ب�رصعية الولية الق�ضائية لعمل املحكمة، طاملا مل تتم خمالفة النظام الأ�ضا�ضي.

التعاون بني املحكمة اجلنائية  الناحية النظرية، فاإن الإحالة تقوم بتحويل عالقة  ولذلك، فمن 

الدولية والدول غري الأطراف )مبا يف ذلك ال�ضودان( يف النظام الأ�ضا�ضي من وجود عالقة اأفقية اإىل 

.Blaskic اأخرى راأ�ضية، وهو ما يك�ضفه قرار املدعي العام ملحكمة يوغو�ضالفيا ال�ضابقة �ضد

2-	اجلدل	حول	لغة	القرار	1593

ت�ضتند معظم التف�ضريات التي تذهب اإىل وجوب التزام الأطراف الثالثة يف نظام روما الأ�ضا�ضي 

بالتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية لعتقال الرئي�ض الب�ضري، اإىل لغة “وا�ضحة” لقرار جمل�ض 

الأمن رقم 1593 باإحالة الو�ضع يف دارفور اإىل املحكمة اجلنائية الدولية.

1593 ين�ضئ التزاما  وجند اأن بع�ض اخلباء ي�ضددون على اأن قرار اإحالة جمل�ض الأمن رقم 

عاما بالتعاون، على كل من الدول الأطراف وغري الأطراف  يف نظام روما الأ�ضا�ضي. ومع ذلك، فاإن 

النتقادات الأخرية مل تقدم الأ�ض�ض القانونية التي تبر وتدعم موقفها. يف احلقيقة فاإن هذا القرار 

هذه  من  واحدة  كل  تقريبا   .
)22(

النتباه تثري  التي  الرئي�ضية  القانونية  النقاط  من  العديد  يت�ضمن 

النقاط جديرة باهتمام ولفت انتباه اأحد خباء وفقهاء القانون، ولكننا هنا �ضوف نركز ب�ضكل �ضديد 
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الإيجاز على نقطتني اأ�ضا�ضيتني من تلك النقاط.

النقطة االأوىل هي االعرتاف بعدم وجود التزام على الدول غري املوقعة على نظام روما 

االأ�سا�سي. وعلى الرغم من و�ضوح ال�ضياغات؛ فال يزال من املمكن القول باأن هذه الإ�ضارة كانت 

وا�ضحة متاًما. اإنها بب�ضاطة تعيد تاأ�ضي�ض مبداأ ”العقد �رصيعة املتعاقدين ول يلزم غري املتعاقدين”. 

ولكن هذا يف حد ذاته ل ي�ضتبعد اأنه ل يزال هناك التزام على الدول الأطراف الثالثة يف نظام روما 

الأ�ضا�ضي، مع اإمعان النظر يف وتاأمل هذه الفقرة؛

باأن الدول غري االأطراف يف نظام روما االأ�سا�سي لي�ست ملزمة مبوجب  )بينما( يتم االعرتاف   ...“
النظام االأ�سا�سي...”

اإن م�ضطلح “بينما” هو م�ضطلح فني. واملجل�ض �ضلط ال�ضوء على اأن هناك ا�ضتثناء معرتفا به 

وظهر ذلك يف اجلملة التالية. مبوجب مبداأ “العقد �رصيعة املتعاقدين، ول يلزم غري املتعاقدين”، 

اأن  على  الدول  جميع  “حث”  على  املرتتبة  القانونية  العواقب  هي  الثانية  والنقطة 

تتعاون تعاونا كامل مع املحكمة اجلنائية الدولية؛ ففي الواقع، جند اأن �ضياغة القرار يف هذا 

املعنى ي�ضتدعي النقا�ض حول ال�ضلطات التي تت�ضمنها قرارات جمل�ض الأمن الدويل.

 ، دح�ضت حمكمة العدل الدولية احلجج 
)23(

1971 )فتوى ناميبيا( فاإن راأيها ا�ضت�ضاري عام 

التزام  اإىل فر�ض  276 )1970( يرمي  اأن قرار جمل�ض الأمن  اأفريقيا، وراأت  التي قدمتها جنوب 

قانوين على الدول الأع�ضاء كما مت بال�ضكل الذي �ضيغت به لغة املنا�ضدة. اإن القرار املثري للجدل يف 

)فتوى ناميبيا( يوؤكد يف منطوق الفقرة 5 على اأن جمل�ض الأمن:

“يدعو جميع الدول، ول �ضيما تلك التي لها م�ضالح اقت�ضادية يف ناميبيا، اإىل المتناع عن اإبرام 
اأية تعامالت مع حكومة جنوب اأفريقيا مبا يتعار�ض مع الفقرة 2 من هذا القرار...” ويف هذا القرار، 

ف�ضل جمل�ض الأمن يف التنويه باأنه ت�رصف وفقا لأحكام الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة، 

وف�ضال عن ذلك ، فاإن م�ضطلح “يدعو” ل يبدو اأنه ينتج اأو يولد التزاما على جميع الدول الأع�ضاء 

يف ميثاق الأمم املتحدة. لذلك متت املجادلة باأن لغة هذا القرار ل تفر�ض اأية التزامات قانونية على 

اأية دولة، ول توؤثر قانونيا على اأي حق من حقوق اأية دولة.

كذلك يف راأيها ال�ضت�ضاري وجدت حمكمة العدل الدولية اأن القرار فر�ض التزاما قانونيا على 

جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة. واأ�ضارت اإىل اأنه ينبغي األ حتليل �ضياغة قرار جمل�ض الأمن 

الدولية  العدل  الفتوى ال�ضادرة عن حمكمة  ب�ضكل متعجل يجرده من مقا�ضده. وبالفعل مت قبول 
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ب�ضاأن ناميبيا مبوجب قرار جمل�ض الأمن رقم 301 )1971(.

ويف هذا ال�ضياق جند اأن قرار جمل�ض الأمن بالإحالة قد ميكن تف�ضريه ب�ضهولة على اأنه ل يوؤدي 

اإىل تاأثري ملزم للدول غري الأع�ضاء يف نظام روما الأ�ضا�ضي. ولكنه يف الوقت ذاته ما زال مبثابة حجة 

قوية على الإلزام، حيث اإن منطوق الفقرة 2 �ضميت بـ “قرار” مما ي�ضري اىل اجتاه اإلزامي، ويت�ضل 

ب�ضكل مبا�رص باملادة 25 من امليثاق.

اإن املناق�ضات حول ن�ض القرار قد جرت يف جل�ضات غري ر�ضمية؛ لذلك فمن الع�ضري اأن ن�ضتنتج 

الأمم  تقارير  اأن  عن  ف�ضال  القرار.  منطوق  اإ�ضدار  وراء  الأمن  جمل�ض  يف  الأع�ضاء  الدول  منطق 

 التي �ضبقت اعتماد القرار ل ت�ضري اإىل اأي مناق�ضات ر�ضمية. يف 30 مار�ض 2005، طلب 
)24(

املتحدة

فرن�ضا  لطلب  كان  الأرجح  فعلى  ذلك؛  ومت   ،
)25(

�ضاعة  24 ملدة  القرار  يف  النظر  اإمعان  فرن�ضا  وفد 

مبراته اإزاء احلاجة اإىل املزيد من املناق�ضات غري الر�ضمية من اأجل التو�ضل اإىل توافق يف الآراء 

القرار  م�رصوع  وكان   .1593 القرار  اعتماد  مت  مار�ض،   31 يوم  ويف  القرار.  و�ضيغة  �ضكل  حول 

مقدما من ِقَبل اململكة املتحدة، واعتمد بـ 11 �ضوتا موؤيدا، ومل يتم الت�ضويت بالرف�ض وامتنع 4 عن 

الت�ضويت، بدون مناق�ضات م�ضبقة. يف ذلك الوقت، كان الهدف الرئي�ضي وراء اإ�ضدار هذا القرار 

هو و�ضع حد لالإفالت من العقاب يف دارفور، وهو ما عبت عنه جميع الوفود التي اأخذت الكلمة 

بعد اعتماد م�رصوع القرار. وبناء على ذلك، ونظرا لأن املحكمة اجلنائية الدولية ل متلك �ضالحيات 

التنفيذ، كان منطقيا اأن تطلب ال�ضماح مبمار�ضة وليتها الق�ضائية �ضد الأ�ضخا�ض املحميني مبوجب 

احل�ضانات الدولية يف اإحدى الدول الأجنبية، وهكذا ي�ضمح للدول جتاهل قانونية تلك احل�ضانات، 

الدولية. واأف�ضل من عب عن ذلك خالل  الت�ضليم املقدم من قبل املحكمة اجلنائية  والمتثال لطلب 

مداخلته:  يف  قال  حيث  القرار  ل�ضالح  بالده  �ضوتت  والذي  لهاي،  يف  اليونان  ممثل  هو  املناق�ضة 

اأن  للدول  ينبغي  13)ب(،  املادة  مبوجب  بالإحالة  الأمن  جمل�ض  فيها  يقوم  التي  احلالت  تلك  »يف 

تقدم الدعم والتعاون اإىل املدعي العام، مبا يف ذلك الدول غري الأطراف يف النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة 

ي�رصح  الذي   )2005(  1593 بالقرار  يتعلق  فيما  �ضحيح  خا�ض  ب�ضكل  وهذا  الدولية.  اجلنائية 

باإحالة الو�ضع يف دارفور اإىل املدعي العام. ووفقا لهذا القرار، والذي يدل على اإ�رصار جمل�ض الأمن 

املدعي  مع  بالتعاون  النزاع  اأطراف  جميع  تلتزم  دارفور؛  يف  العقاب  من  لالإفالت  حد  و�ضع  على 

العام. ويحث القرار اأي�ضا جميع الدول املعنية واملنظمات الإقليمية والدولية الأخرى على التعاون 

.
)26(

التام مع املدعي العام«

واأخذا بعني العتبار الحتجاج باأحكام امليثاق، فاإن القرار ين�ض بو�ضوح على اأن املجل�ض كان 
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يت�رصف مبوجب الف�ضل ال�ضابع من النظام الأ�ضا�ضي مبقت�ضى وجهة النظر التي ترى اأن الو�ضع 

يف دارفور ي�ضكل تهديدا لل�ضلم والأمن الدوليني. ون�ضري هنا اإىل اأن املادة 41 من ميثاق الأمم املتحدة، 

عندما ن�ضت على اأن جمل�ض الأمن ميكن اأن يتخذ عدة تدابري اقت�ضادية وع�ضكرية مبوجب الف�ضل 

ال�ضابع، فقد متت �ضياغتها كالتايل »قد يدعو )املجل�ض( الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة لتطبيق هذه 

التدابري«. ونالحظ اأن املادة )41( ت�ضتخدم بحر�ض م�ضطلح »يدعو« ولي�ض »قرر«. 

اإن قرار جمل�ض الأمن بالت�رصف مبوجب الف�ضل ال�ضابع هو ما يحول اأحكام القرار اإىل التزام 

اإىل  التو�ضل  امليثاق. ومت  25 من  املادة  وذلك مغزى  املتحدة،  الأمم  الأع�ضاء يف  الدول  على جميع 

موقف مماثل من قبل جمل�ض اللوردات يف مدينة Al-Jedda، بحجة اأن املادة 103 من ميثاق الأمم 

املتحدة ل ينبغي اأن تقيد بتدابري اإلزامية، وبدل من ذلك ينبغي اأن متتد اإىل جميع التدابري املعتمدة 

يف اإطار املادتني 41 و 42 من امليثاق. ووفقا لّلورد Bingham يف كورنهيل ففي “التطبيق العملي 

على  هي  التي  الأع�ضاء  للدول  الت�رصيح  باإعطاء  بقليل  ذلك  من  اأكرث  يفعل  اأن  الأمن  ملجل�ض  ميكن 

قرار  يف  حتى  املا�ضية.  ال�ضنوات  خالل  حدث  ما  فهمت(  )كما  وهذا  املهام،  بهذه  للقيام  ا�ضتعداد 

تدار  العمليات  كانت  اأ�ضتنتج(  )كما  عندما  بكو�ضوفو،  املتعلق   )1999(  1244 رقم  الأمن  جمل�ض 

.
بو�ضوح بالغ حتت رعاية الأمم املتحدة”)27(

اخلل�سة التي تو�ضلنا اإليها هي اأنه لي�ض من ال�ضحيح القول اإن لغة املنا�ضدة الواردة يف ن�ض 

قرار جمل�ض الأمن لي�ضت ملزمة جلميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة. حجم الفظائع التي ارتكبت 

يف دارفور؛ يفر�ض واجبات اأخالقية على جميع الدول باأن ت�ضطلع مب�ضئولياتها لو�ضع حد لظاهرة 

الإفالت من العقاب ال�ضائدة يف املنطقة، كما اأن �ضعب دارفور يتطلع اإىل “املجتمع الدويل” للح�ضول 

لإجنازها  ت�ضعى  التي  ذاتها  الأهداف  واإجناز  حتقيق  نحو  ملمو�ض  تقدم  اإحراز  يف  امل�ضاعدة  على 

املحكمة اجلنائية الدولية.
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يلزم غري املتعاقدين.

مبداأ العقد �رشيعة املتعاقدين ول يلزم غري املتعاقدين ل يعني اأن املعاهدات . 20
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التطبيق العملي ي�صري اإىل اأن ترتيبات معاهدة متعددة الأطراف يف كثري من 

الأحيان تخلق احلقائق القانونية وال�صيا�صية التي ميكن اأن توؤثر على امل�صالح 

ال�صيا�صية والقانونية لدول ثالثة، وتفر�س بع�س القيود على �صلوك الدول 
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* �لأمن �لعام �ل�سابق حلزب �لتجمع �لوطني �لتقدمي �لوحدوي.

روؤية

قراءة	فى	م�صروع	قانون	

مبا�صرة	احلقوق	النتخابية	فى	م�صر

ح�سن عبد �لر�زق *

فى  �ضواء   ،1923 ود�ضتور   1919 ثورة  منذ  النزيهة  النتخابات احلرة  تعرف  ل  تكاد م�رص 

بداأت  التى  احلالية  التجربة  اأو   ،1952 يوليو   23 ثورة  قبل  الأوىل  احلزبية  التعددية  جتربة  ظل 

عام 1976 فى ظل ما يعرف بالتعددية احلزبية املقيدة. فبا�ضتثناء النتخابات النيابية الأوىل عام 

1924 والتى اأجرتها حكومة يحيى با�ضا اإبراهيم الذي خا�ض النتخابات ومل يفز فيها رغم اأنه كان 

23 يوليو، واأجرتها حكومة حمايدة  رئي�ضا للوزراء، بالإ�ضافة اإىل اآخر انتخابات متت قبل ثورة 

برئا�ضة ح�ضني با�ضا �رصى، فاإن جميع النتخابات وال�ضتفتاءات تعر�ضت للتزوير، وكان الفارق 

بني انتخابات واأخرى هو يف حجم ومدى التزوير.

ورغم اأن عدم نزاهة وحرية النتخابات وال�ضتفتاءات العامة فى م�رص ل يعود فقط اإىل التزوير 

ب�ضوره واأ�ضكاله املختلفة، فهناك اأ�ضباب اأخرى ترتبط بطبيعة الدولة البولي�ضية القائمة فى م�رص، 

واحد  حزب  واحتكار  الآن،  وحتى   1939 عام  منذ  دائمة  �ضبه  ب�ضورة  املعلنة  الطوارىء  وحالة 

لل�ضلطة والرثوة ملدة 43 عاما، وعدم تعبري جداول القيد النتخابى عن جماعة الناخبني، واحتكار 
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من  تر�ضانة  ووجود  القومية(،  )الإذاعة-التلفزيون-ال�ضحافة  الأ�ضا�ضية  الإعالم  لأجهزة  الدولة 

القوانني واملواد القانونية ت�ضادر اأو تقيد حق التنظيم والجتماع والتظاهر ال�ضلمى؛ اإل اأن تزوير 

»�ضندوق  افتقاد  وبالتاىل  النتخابات،  ونزاهة  حرية  عدم  فى  الرئي�ضى  العامل  يعد  النتخابات 

النتخابات« لدوره فى تكوين ال�ضلطتني الت�رصيعية والتنفيذية.

احلقوق  ملبا�رصة  جديد  قانون  اإ�ضدار  لأهمية  مبكًرا  ال�ضيا�ضية  والقوى  الأحزاب  تنبهت  وقد 

ال�ضيا�ضية ل�ضتبداله بالقانون رقم 173 ل�سنة 1956 بتنظيم مبا�رصة احلقوق ال�ضيا�ضية وتعديالته؛ 

اأولية ملواجهة التزوير. وانتهت اأحزاب التجمع والوفد والعمل والأحرار وجماعة  وذلك كخطوة 

احلقوق  مبا�رصة  تنظيم  �ضاأن  فى  قانون  »م�رصوع  اإعداد  اإىل   1990 عام  امل�ضلمني  الإخوان 

النتخابية« بعد �ضل�ضلة من الجتماعات عقدتها فى مقر جريدة »الدعوة«. ونظًرا ملقاطعة الأحزاب 

تقدم  فقد  التجمع؛  حزب  عدا   1990 عام  ال�ضعب  جمل�ض  لنتخابات  امل�ضلمني  الإخوان  وجماعة 

اأحاله طبقا لالئحة املجل�ض  الذى  ال�ضعب  اإىل جمل�ض   1991 الدين بهذا امل�رصوع عام  خالد حميى 

اإىل جلنة القرتاحات وال�ضكاوى)!( ليو�ضع فى مكتب رئي�ض اللجنة، ول يغادره حتى نهاية الدور 

الت�رصيعى. وتكرر هذا املوقف العبثى �ضنويا حتى عام 2000 دون اأن ينظر املجل�ض فى م�رصوع 

فى  التعديالت  بع�ض  املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل  امل�رصوع،  على  التجمع  حزب  اأدخل  وقد  القانون. 

�ضوء تعديل مواد فى الد�ضتور يف عامى 2005 و2007، وكذلك يف �ضوء امل�رصوعات املختلفة التى 

تبلورت نتيجة للحلقات والندوات النقا�ضية التى عقدتها منظمات املجتمع املدنى مب�ضاركة الأحزاب 

والقوى ال�ضيا�ضية.

عبارة  باإحالل  تبداأ  الأ�ض�ض،  من  جمموعة  على  يقوم  احلالية  �ضورته  فى  القانون  وم�رصوع 

اأو�ضع  الأخرية  اإن  حيث  ال�ضيا�ضية«؛  »احلقوق  عبارة  من  بدل  ت�ضميته  فى  النتخابية«  »احلقوق 

نطاقا فى �ضوء ما ورد بالإعالن العاملى حلقوق الإن�ضان والعهد الدوىل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية 

والد�ضتور امل�رصى.

وين�ض امل�رصوع فى مادته الأوىل على تطبيق هذا القانون على جميع النتخابات وال�ضتفتاءات 

العامة، �ضواء تعلقت مبجل�ضى ال�ضعب وال�ضورى اأو املجال�ض املحلية اأو رئا�ضة اجلمهورية، اأو اإبداء 

الراأى فى كل ا�ضتفتاء يجرى طبقا لأحكام الد�ضتور؛ مبا يعنى توحيد نظم النتخابات فى م�رص.

ويلغى امل�رصوع جداول القيد احلالية التى يقل عدد املقيدين فيها عن عدد من لهم حق النتخاب 

املتوفني، ومن �ضدرت  اأ�ضماء  اأي�ًضا  تت�ضمن  18 عاما، حيث  بلغ  الناخبني( وهم كل من  )جماعة 

بالإ�ضافة  اأحكام ق�ضائية نهائية، يرتتب عليها احلرمان من مبا�رصة احلقوق النتخابية،  �ضدهم 

قراءة	فى	م�صروع	قانون	مبا�صرة	احلقوق	النتخابية	فى	م�صر
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القانون  ويلزم  بال�رصف.  خملة  لأ�ضباب  ف�ضلوا  الذين  العام  والقطاع  الدولة  فى  العاملني  اإىل 

م�ضلحة الأحوال املدنية باإن�ضاء جداول قيد انتخابى جديدة مطابقة لل�ضجل املدنى والرقم القومى، 

بجداول  البطاقة  �ضاحب  بقيد  اخلا�ضة  البيانات  اأوال�ضخ�ضية،  العائلية  الهوية،  بطاقة  وت�ضمني 

القيد النتخابى.

من  مهامها  ويحول  لالنتخابات«  العليا  »للجنة  منتخبًا  جديًدا  ت�ضكيال  امل�رصوع  ويقرتح       

الإ�رصاف اإىل اإدارة العملية النتخابية. فيق�رص ت�ضكيلها على اأع�ضاء الهيئة الق�ضائية، حيث تت�ضكل 

من رئي�ض و4 من م�ضت�ضارى حمكمة النق�ض تختارهم »تر�ضحهم« اجلمعية العمومية ملحكمة النق�ض، 

ا�ضتئناف  ملحكمة  العمومية  اجلمعية  »تر�ضحهم«  تختارهم  ال�ضتئناف  م�ضت�ضارى حمكمة  من  و4 

القاهرة. واأع�ضاء اللجنة العليا يتفرغون لعملهم ملدة 6 �ضنوات وغري قابلني للعزل، ويحظر توليهم 

اأى من�ضب فى الدولة اأثناء ع�ضويتهم فى اللجنة، كما يحظر عليهم ع�ضوية املجال�ض النيابية ملدة 

ثالث �ضنوات بعد انتهاء ع�ضويتهم فى اللجنة.

وتتوىل اللجنة اإدارة العملية النتخابية كاملة، مبا فى ذلك تق�ضيم وحتديد الدوائر النتخابية، 

واإعداد جداول القيد وت�ضكيل اللجان التى تتوىل ذلك، واللجان املخت�ضة بالنظر فى العرتا�ضات على 

اجلداول، وحتديد القواعد العامة للدعاية النتخابية وقواعد توزيع البث التلفزيونى والإذاعى يف 

اأجهزة العالم الر�ضمية على القوائم النتخابية املناف�ضة، وحتديد وت�ضكيل اللجان العامة والفرعية 

التى جترى فيها عملية القرتاع وتعيني مقارها، وت�ضكيل جلان تلقى طلبات الرت�ضيح وجلان نظر 

الطعون، واإعالن قوائم املر�ضحني ورموزهم النتخابية، واإعداد وطبع بطاقات الت�ضويت و�ضناديق 

واإعالن  والفرز  الت�ضويت  اأثناء  النظام  وحفظ  الفرعية  اللجان  اإىل  و�ضولها  و�ضمان  القرتاع، 

النتائج النهائية.

    ولتقوم اللجنة مبهامها فى اإدارة العملية النتخابية؛ فقد ن�ض امل�رصوع على التزام جميع 

الوزارات والإدارات العامة والهيئات التنفيذية، التى تت�ضل اأعمالها بالنتخابات اأو ال�ضتفتاءات، 

مبا ت�ضدره اللجنة من قرارات، واأن ت�ضع حتت ت�رصفها املوظفني الالزمني للقيام بالأعباء املوكولة 

النتخابات  بدء  قبل  قرارا،  اللجنة  رئي�ض  طلب  على  بناء  الداخلية  وزير  ي�ضدر  كما  اللجنة،  اإىل 

بوقت كاٍف، بانتداب العدد املطلوب من قوات ال�رصطة للعمل مبا�رصة حتت اإ�رصاف اللجنة العليا 

لالنتخابات، وتتلقى تلك القوات اأوامراها حلفظ النظام اأثناء العملية النتخابية بكل مراحلها من 

رئي�ض اللجنة العليا اأو من ينيبه، ومن روؤ�ضاء اللجان العامة والفرعية بح�ضب الأحوال.

اأن  ذلك  فى  وله  النتخاب،  النظام يف جمعية  عن حفظ  امل�ضئول  هو  الفرعية  اللجنة  ورئي�ض     

ح�صني	عبد	الرازق
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الت�ضويت، ول يجوز دخول رجال ال�رصطة  اأن يوقفوا عملية  له  التابعة  يطلب من رجال ال�رصطة 

قاعة النتخاب اإل بناء على طلب رئي�ض اللجنة وملهمة حمددة موؤقتة. وجمعية النتخاب هى املبنى 

الذى توجد به قاعة النتخاب والف�ضاء الذى حوله ويتوىل رئي�ض اللجنة حتديد هذا الف�ضاء قبل بدء 

العملية النتخابية. ويتم الت�ضويت واإبداء الراأى فى اللجنة ببطاقة الهوية ال�ضخ�ضية اأو العائلية 

)بطاقة الرقم القومى( التى يجب اأن يكون مثبتا عليها بيانات القيد النتخابى.

  وتتوىل كل جلنة فرعية عملية فرز ال�ضوات وعمل املح�رص اخلا�ض بذلك قبل اإر�ضال �ضندوق 

تتوىل  التى  العامة  اللجنة  اإىل  بذلك  اخلا�ض  واملح�رص  الفرز  ونتيجة  اأوراق  من  به  وما  القرتاع 

ويعلن  واملر�ضحني.  القوائم  ووكالء  الفرعية  اللجان  روؤ�ضاء  بح�ضور  النتيجة  واإعالن  التجميع 

رئي�ض اللجنة العامة نتيجة النتخاب اأو ال�ضتفتاء، وتبلغ برقيًا اإىل رئي�ض اللجنة العليا لالنتخابات. 

ويوقع جميع اأع�ضاء اللجنة العامة على ن�ضختني من حم�رصها تر�ضل اإحداهما مع اأوراق النتخاب 

املدنية  الأحوال  مكتب  مبقر  الثانية  الن�ضخة  وحتفظ  لالنتخابات،  العليا  اللجنة  اإىل  ال�ضتفتاء  اأو 

باملحافظة.

وين�ض امل�رصوع كذلك على وقف العمل بقانون الطوارىء اإذا كانت حالة الطوارىء معلنة عند 

�ضدورالقرار بدعوة الناخبني لالنتخاب، مبجرد ن�رص هذه الدعوة حتى اإعالن النتيجة العامة. وراأى 

م�رصوع القانون اأن ين�ض على وجود �ضمانة اأ�ضا�ضية تتمثل فى اإعطاء كل حزب �ضيا�ضى اأو قائمة 

احلق فى تنقل املر�ضح فى دائرته النتخابية.

ال�ضعب ين�ض  �ضاأن جمل�ض  ل�سنة 1972 فى   38 القانون رقم  املقرتحة على  التعديالت     وفى 

امل�رصوع على اإلغاء نظام املقعد الفردى فى النتخابات وتبنى نظام القائمة الن�ضبية غري امل�رصوطة 

واملنقو�ضة وحرية تكوين القوائم بني قائمة حلزب واحد اأو قائمة لأكرث من حزب اأو قائمة لغري 

املن�ضمني لأحزاب اأو قائمة جتمع بني حزبيني وغري حزبيني .. اإلخ، كما ين�ض عند اإعالن النتائج 

باللتزام بن�ضبة ثالثني فى املائة على الأقل لكل من اجلن�ضني.

ف رجال الفقه والقانون النتخاب الفردى باأنه النتخاب الذى يقوم فيه الناخب باختيار     وُيعرِّ

فرد واحد من بني املر�ضحني )اأو فرد من بني املر�ضحني العمال والفالحني واآخر من الفئات كما 

هو احلال فى م�رص(، �ضواء كان الفوز بالأغلبية على دور واحد )احلا�ضل على اأعلى الأ�ضوات( اأو 

بالأغلبية على دورين )ل�ضمان ح�ضوله على اأكرث من 50% من الأ�ضوات(.

   وهناك اتفاق على اأن نظام النتخاب الفردى يتميز مبعرفة الناخبني ل�ضخ�ض املر�ضح وقربه 

لهم، وقدرتهم على الت�ضال املبا�رص به، وعر�ض م�ضاكلهم عليه وقدرته على الإملام بها. ولكن عيوب 
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هذا النظام كثرية، فهى تعطى ال�ضبق للعوامل ال�ضخ�ضية والذاتية للمر�ضح والعوامل التقليدية من 

انتماء لعائلة اأو قبيلة اأو ع�ضرية، اأو كونه ابن قرية اأو مدينة معينة، ولقدراته املالية، ومدى جناحه 

فى تقدمي اخلدمات املحلية وال�ضخ�ضية، على ح�ضاب البامج والأحزاب وامل�ضاكل العامة والقومية 

وامل�ضلحة العامة. خا�ضة اإذا كان املر�ضح)اأو النائب( م�ضتقاًل ول ينتمى حلزب معروف له برناجمه 

املعروفة،  النظم  اأقدم  الفردى هو  العامة. ونظام النتخاب  الوطن والق�ضايا  ومواقفه فى ق�ضايا 

واأخذت به اجنلرتا منذ تاأ�ضي�ض البملان الإجنليزى عام 1265، وهو النظام الذى عرفته م�رص منذ 

د�ضتور عام 1923 عدا فرتات حمدودة فى تاريخها.

اأغلب  تدريجيا  وتبنته  التا�ضع ع�رص،  القرن  نهاية  منذ  فقد عرف  الن�ضبية  القائمة  نظام  اأما     

البملان  فى  املقاعد  من  عدد  على  قائمة  كل  ح�ضول  �ضمان  هو  النظام  هذا  وهدف  اأوروبا.  دول 

النظام جناحا فى  النتخابات. وقد حقق هذا  عليها فى  التى ح�ضل  الأ�ضوات  ن�ضبة  يتنا�ضب مع 

�ضوي�رصا والدول ال�ضكندنافية، ولكن نتائجه كانت �ضلبية فى اأملانيا )1919-1933(، واإيطاليا، 

متثيال  ويتيح  العدالة  يحقق  اأنه  الن�ضبية  القوائم  نظام  اأن�ضار  ويرى  وفرن�ضا)1956-1945(. 

جلميع القوى املناف�ضة �ضواء على م�ضتوى الدوائر الكبرية اأو على م�ضتوى الدولة، ويعطى الثقل 

فى املعركة النتخابية للبامج والأحزاب والقوى ال�ضيا�ضية بدل من املميزات ال�ضخ�ضية للمر�ضح 

الأحزاب  وهياكل  عدد  على  تاأثريه  على  النظام  هذا  نقاد  يركز  بينما  واملال.  التقليدية  والعوامل 

ال�ضيا�ضية فهو يوؤدى بال�رصورة اإىل تعدد الأحزاب ال�ضيا�ضية، ويعطى كاًل منها تركيبا داخليا ياأخذ 

�ضكل الكتلة املوحدة املتدرجة هرميا واملنظمة للغاية واخلا�ضعة ل�ضلطة القادة القوميني للحزب حتى 

لو كان هوؤلء منتخبني بطريقة دميقراطية .. ويتم انتخاب النواب على �ضوء ترتيبهم فى القائمة 

اأ�ضماوؤهم على راأ�ض القائمة طبقا لقرار قادة  اإل املر�ضحون الذين ترد  املقدمة للناخبني ول ينجح 

احلزب الذين يتولون ترتيب الأ�ضماء فى القائمة. وقد يحول نظام القوائم الن�ضبية دون ح�ضول 

اأى حزب اأو حتالف حزبى على اأغلبية برملانية، مما يوؤدى اإىل عدم ال�ضتقرار وجمود فى �ضيا�ضة 

احلكومة.

الفردى،  النتخاب  ونظام  الن�ضبية  القوائم  نظام  بني  يجمع  نظام  فهو  املختلط  النظام  اأما     

ويتم   .1949 عام  منذ  الفيدرالية  اأملانيا  جمهورية  فى  املطبق  النموذج  هو  له  املعروف  والنموذج 

بالأغلبية على دور واحد )احلا�ضل  الفردية  الدوائر  بنظام  »البوند�ضتاج«  اأع�ضاء  انتخاب ن�ضف 

على اأعلى الأ�ضوات(، والن�ضف الثانى يجرى اختيارهم بالنتخاب بنظام القائمة بالتمثيل الن�ضبى. 

لديها  توافر  اإذا  اإل  الن�ضبى  التمثيل  اأ�ضا�ض  على  املقاعد  توزيع  فى  ال�ضرتاك  لالأحزاب  يحق  ول 

5% من الأ�ضوات ال�ضحيحة على م�ضتوى الدولة الفيدرالية كلها،  �رصطان. الأول احل�ضول على 
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والثانى احل�ضول على ثالثة مقاعد على الأقل فى انتخاب الدوائر الفردية. وفى حالة عدم حتقيق 

احلزب لأى من ال�رصطني فاإنه ل يح�ضل على اأى مقعد عند توزيع املقاعد اخلا�ضة بالقوائم الن�ضبية. 

وقد حقق هذا النظام جناحا ملحوظًا فى اأملانيا وحقق ال�ضتقرار ومتثيال حقيقيا للقوى ال�ضيا�ضية.

   ويتجاهل املطالبون بتطبيق هذا النظام فى م�رص جمموعة من احلقائق التى جتعل جناح مثل 

هذا النظام اأمرًا م�ضكوكًا فيه اإذا طبق فى م�رص، وهو ما نوجزه يف النقاط التالية:

• دولة 	 اإنها  حيث  الوليات،  جميع  متثيل  �ضمان  بهدف  املختلط  النظام  بهذا  اأخذت  اأملانيا 

اأو  وليات  فيها  توجد  ول  ومركزية،  موحدة  ب�ضيطة  دولة  العك�ض  على  وم�رص  فيدرالية. 

جمهوريات.

• كذلك 	 قيامها،  على  قيود  اأو  عقبات  اأى  توجد  ول  اأملانيا،  فى  مطلقة  الأحزاب  تكوين  حرية 

م�رص  تعانى  بينما  واملواطنني،  العام  الراأى  مع  والتوا�ضل  والن�ضاط  احلركة  فى  حريتها 

�ضئون  »جلنة  حكومية  حزبية  جلنة  تهيمن  حيث  حقيقية؛  اأحزاب  لقيام  مانعة  قيود  من 

رئي�ض  ويراأ�ضها  وحلها،  ون�ضاطها  وا�ضتمرارها  الأحزاب  قيام  على  ال�ضيا�ضية«  الأحزاب 

و�ضئون  الداخلية  وزيرا  اأع�ضائها  ومن  الوطنى(  للحزب  العام  )الأمني  ال�ضورى  جمل�ض 

جمل�ض ال�ضعب و6 �ضخ�ضيات يختارهم رئي�ض اجلمهورية )رئي�ض احلزب الوطنى وال�ضلطة 

التنفيذية!(. وتفر�ض القوانني واملمار�ضات الأمنية قيودًا على حركة الأحزاب ال�ضيا�ضية فال 

اأو  اأو وقفات احتجاجية  اأو تنظيم مظاهرات �ضلمية  ت�ضتطيع عقد موؤمترات خارج املقرات 

الأمن؛ مما  اأجهزة  بعد احل�ضول على موافقة م�ضبقة من  اإل  بيانات  توزيع  اأو  اعت�ضامات 

اأدى اإىل ح�رص الأحزاب فى املقار وال�ضحف، اإ�ضافة للح�ضار املاىل املفرو�ض عليها بقانون 

الأحزاب.

• فى الوقت الذى يقبل فيه ال�ضعب الأملانى، نتيجة لالأو�ضاع الدميقراطية فى بالده والثقافة 	

والت�ضويت  العامة  اأن�ضطتها  فى  وامل�ضاركة  تاأييدها  اأو  لالأحزاب  الن�ضمام  على  ال�ضائدة، 

لها فى النتخابات، جند اأن ال�ضورة معكو�ضة فى م�رص؛ فجمهورية اخلوف التى اأ�ض�ضها 

اأكرث من ثالثة  النظام احلاكم فى م�رص فى ظل الأو�ضاع غري الدميقراطية ال�ضائدة طوال 

عقود وحالة الطوارىء املعلنة منذ 29 عاما ول تزال، مبا رافقها من اعتقالت وتعذيب فى 

املعتقالت وال�ضجون واأق�ضام ال�رصطة وحمالت احلكم واإعالمه واأجهزة الأمن على احلزبية 

والأحزاب .. كل ذلك اأدى اإىل ان�رصاف النا�ض عن العمل ال�ضيا�ضى ب�ضكل عام والعمل احلزبى 

ب�ضكل خا�ض؛ فال يزيد عدد املنتمني لالأحزاب ال�ضيا�ضية مبا فيها حزب الرئي�ض عن 3% من 
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الناخبني، ويقل عدد الذين ميار�ضون حق النتخاب والت�ضويت عن 25% من الناخبني.

• الأخري 	 الد�ضتورى  التعديل  الن�ض فى  اأمر وارد رغم  النظام  الطعن بعدم د�ضتورية هذا  اإن 

على جواز اأخذ القانون بنظام يجمع بني النظام الفردى ونظام القوائم احلزبية. فاملحكمة 

 38 رقم  القانون  مواد  بع�ض  د�ضتورية  بعدم   1990 مايو   19 فى  حكمها  فى  الد�ضتورية 

ل�سنة 1972 املعدل بالقانون رقم88 ل�سنة 1986 والتى تن�ض على اأن يكون انتخاب اأع�ضاء 

جمل�ض ال�ضعب عن طريق اجلمع فى كل دائرة انتخابية بني نظام النتخاب بالقوائم احلزبية 

الدللة  قاطعة  تعتب  التعديالت  هذه  اأن  على  حكمها  اأ�ض�ضت  قد  الفردى،  النتخاب  ونظام 

الفردى فى كل دائرة  اإليه امل�رصع من حتديده مقعدًا واحدًا لنظام النتخاب  على ما ق�ضد 

انتخابية يجرى التناف�ض عليها بني املر�ضحني من اأع�ضاء الأحزاب ال�ضيا�ضية واملر�ضحني غري 

املنتمني لهذه الأحزاب، ومن ثم فاإن هذه املادة تكون بذاتها قد ت�ضمنت فى �رصيح ن�ضها 

اإخالل بحق املواطنني غري املنتمني لأحزاب �ضيا�ضية فى الرت�ضيح على قدم امل�ضاواة وعلى 

املتاحة  الفر�ض  وفى  القانونية  املعاملة  فى  املر�ضحني  �ضائر  مع  الفر�ض  تكافوؤ  من  اأ�ضا�ض 

خمالفة  ي�ضكل  مما  ال�ضيا�ضية؛  الآراء  اختالف  اأ�ضا�ض  على  قائمًا  متييزًا  بالع�ضوية  للفوز 

للتعديل،  تتعر�ضا  مل  اللتان  و40،   8 املادتان  تن�ض  حيث  الد�ضتور.  من  و62  و40   8 ملواد 

على اأن “تكفل الدولة تكافوؤ الفر�ض جلميع املواطنني” و”املواطنون لدى القانون �ضواء، 

اأو  وهم مت�ضاوون فى احلقوق والواجبات العامة، ول متييز بينهم فى ذلك ب�ضبب اجلن�ض 

املادة 62 على »للمواطن حق النتخاب  تن�ض  الأ�ضل اأو اللغة اأو الدين اأو العقيدة”. يف حني 

واجب  العامة  احلياة  يف  وم�ضاهمته  القانون،  لأحكام  وفقا  ال�ضتفتاء  يف  الراأي  واإبداء 

انتخابي  نظام  لأي  وال�ضورى، وفقا  ال�ضعب  الرت�ضيح ملجل�ضي  القانون حق  وطني، وينظم 

القوائم احلزبية  الفردي ونظام  النظام  بنظام يجمع بني  القانون  ياأخذ  اأن  يحدده، ويجوز 

املجل�ضني«.  يف  املراأة  مل�ضاركة  اأدنى  حدا  يت�ضمن  اأن  يجوز  كما  يحددها،  بينهما  ن�ضبة   باأية 
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** �ملدير �لتنفيذي �ل�سابق ملركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

تقرير

التقدم	للخلف..	

منهج	الحتاد	الأوربي	جتاه	الأمن	وحقوق	الإن�صان	

فى	منطقة	املتو�صط	*

معتز �لفجريي**

لالحتاد  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  اجتهت  ال�ضرتاكية؛  والكتلة  ال�ضوفيتي  الحتاد  انهيار  منذ 
1

الأوروبي اإىل تفادي تق�ضيمات جديدة بني غرب اأوروبا وجريانها يف اأوروبا ال�رصقية والو�ضطى ويف 

جنوب البحر املتو�ضط. وكان تو�ضيع ع�ضوية الحتاد الأوروبي اأداة فعالة جلذب الدول اجلديدة 

القت�ضادية  املجالت  يف  لدجمها  املا�ضيني  العقدين  مدى  على  اأوروبا  وجنوب  �رصق  يف  النا�ضئة 

وال�ضيا�ضية الأوروبية. يف الوقت احلايل ي�ضم الحتاد الأوروبي 27 دولة ع�ضوا، يبلغ تعدادها نحو 

497 مليون ن�ضمة. ومتت اأكب عملية تو�ضع يف مايو 2004 عندما ان�ضمت 10 دول اأوروبية اأخرى، 

ومعظمها من الكتلة ال�رصقية ال�ضابقة، اإىل الحتاد الأوروبي.

ي�ضتمر الحتاد  اأن  الأوروبي. ويتوقع  اإىل الحتاد  ان�ضمت رومانيا وبلغاريا  يناير 2007،  يف 

الأوربي يف التو�ضع م�ضتقبال؛ باأن ي�ضم كرواتيا وتركيا ودول البلقان الغربية. وفر�ضت موجات 

التو�ضع منذ نهاية احلرب الباردة واقعا جغرافيا و�ضيا�ضيا جديد لالحتاد الأوروبي؛ الأمر الذي 

ن�س التقرير مرتجم عن الإجنليزية.
* 
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ومنطقة  والو�ضطى  ال�رصقية  اأوروبا  يف  واجلدد  القدامى  جريانه  جتاه  �ضيا�ضاته  تطوير  يف  اأ�ضهم 

لالحتاد  ال�ضيا�ضي  اجلغرايف  الواقع  على  الطارئة  للتغيريات  وا�ضتجابة  املتو�ضط.  الأبي�ض  البحر 

جريانه  مع  عالقاته  اإدارة  يف  تنفيذهما  مت  خمتلفان  نهجان  الأوربي  الحتاد  لدى  كان  الأوروبي؛ 

النا�ضئني. الأول، التلويح باجلزرة لت�ضجيع الدول على ال�ضعي اإىل احل�ضول على الع�ضوية، وكان 

ودول  وكرواتيا  تركيا  مع  حاليا  التفاو�ض  ويتم  اأوروبا،  و�رصق  و�ضط  بلدان  مع  ناجًحا  اأ�ضلوًبا 

»لتحقيق  متنوعة  ا�ضتثمارات  د�ّضن  الوروبي  الحتاد  اأن  يف  ظهر  الثاين  النهج  الغربية.  البلقان 

ال�ضتقرار والتعاون وال�رصاكة« يف اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع �رصكائه من اأجل احلفاظ 

على ال�ضتقرار والأمن. ونتجت عن هذه التفاقيات: ال�رصاكة الأورومتو�ضطية )EMP(، و�ضيا�ضة 

.)UFM( واأخرًيا الحتاد من اأجل املتو�ضط ،)ENP( اجلوار الأوروبي

1-	حمددات	ال�صيا�صة	اخلارجية	للحتاد	الأوروبي	جتاه	اإقليم	املتو�صط

الحتاد الأوروبي يدرك الأمن بو�ضفه دافعا رئي�ضيا لتعزيز العالقات الأوروبية/املتو�ضطية. 

حيث تتعّر�ض منطقة البحر املتو�ضط لتهديدات اأمنية بالغة اخلطورة. وقد حددت ا�ضرتاتيجية الأمن 

الأوروبي )ESS( خم�ضة حتديات اأمنية لدول اأوروبا، وهي الإرهاب، وانت�ضار الأ�ضلحة النووية، 

والأ�ضلحة  املخدرات  ت�ضمل  التي  املنظمة  واجلرمية  الفا�ضلة،  والدول  الإقليمية،  وال�رصاعات 

والهجرة غري ال�رصعية. هذه التهديدات تختلف عن تلك التهديدات التقليدية التي ت�ضتدعي احللول 

القت�ضادية  امل�ضاركة  تتطلب  التهديدات  اأن  الباردة  بعد احلرب  ما  الع�ضكرية؛ فاجلديد يف مرحلة 

وال�ضيا�ضية ولي�ض الأداة الع�ضكرية فقط. يف دي�ضمب 2003، اأ�ضدر املجل�ض الأوروبي وثيقة حول 

الأوروبي  الحتاد  بني  العالقات  حتكم  التي  املبادئ  الوثيقة  حددت  العربية.  الدول  مع  العالقات 

والدول العربية من خالل ت�ضليط ال�ضوء على ق�ضايا الإ�ضالح ال�ضيا�ضي والجتماعي والقت�ضادي 

. وف�ضاًل عن ذلك؛ فاإن الأمن 
)1(

وتطوير احلوار ال�ضيا�ضي مع الدول العربية لتعزيز الدميقراطية

اإحاطة الحتاد  على  اأكدت  التي  الأوروبي  ل�ضيا�ضة اجلوار  الر�ضمية  الوثيقة  يف  اأهمية كبرية  حاز 

الأوروبي بـ “الأ�ضباب اجلذرية لعدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي وال�ضعف القت�ضادي، واأوجه الق�ضور 

. واأخرًيا فاإن ق�ضية ال�ضالم وال�ضتيطان 
املوؤ�ض�ضية، وال�رصاعات والفقر والإق�ضاء الجتماعي”)2(

بني الدول العربية واإ�رصائيل تاأخذ دوًما يف العتبار من جانب الحتاد الأوروبي؛ يف حماولة لو�ضع 

ا�ضرتاتيجية لتحقيق ال�ضتقرار والأمن يف كامل منطقة البحر املتو�ضط  والعامل العربي.

يف  اإبرازها  مت  وقد  الأورومتو�ضطية،  العالقات  يف  مهما  الطاقة حمددا  التعاون يف جمال  ويعد 
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اإعالن بر�ضلونة؛ بهدف “خلق الظروف املالئمة ل�ضتثمارات ولأن�ضطة �رصكات الطاقة، والتعاون يف 

تهيئة الظروف التي متكن مثل هذه ال�رصكات من تو�ضيع �ضبكات الطاقة وترقية وحت�ضني الروابط 

ا�ضتهالكه  من  و%20  النفط  من  احتياجاته  من   %13 الأوروبي  الحتاد  وي�ضتورد  بينها”.  فيما 

للغاز من الدول املتو�ضطية التي تعتب نقطة عبور مهمة للطاقة القادمة من منطقة اخلليج ومنطقة 

بحر قزوين. ووفقا جلاندارا، فاإن كال من “اجلزائر وليبيا وم�رص متلك القدرة على اأن ت�ضبح من 

.
املوردين الرئي�ضيني لكٍل من الغاز والنفط اإىل اأوروبا، ا�ضتنادا اإىل اأف�ضليتها يف النقل”)3(

وف�ضاًل عن ذلك، اأ�ضبحت ق�ضايا موارد الطاقة ال�ضديقة للبيئة والتغري املناخي مو�ضوعة اأي�ًضا 

على طاولة املباحثات بني الحتاد الوروبي وحكومات منطقة البحر املتو�ضط. ومن اجلدير بالذكر 

ال�ضم�ضية وطاقة  الطاقة  الطاقة اجلديدة واملتجددة، مثل  املتو�ضط غنية مب�ضادر  البحر  بلدان  اأن 

لل�ضوق  فعالة  حتتية  بنية  وجود  فاإن  واأخرًيا،  امل�ضتدام.  احليوي  والوقود  املائية  والطاقة  الرياح 

احلرة والتجارة وال�ضتثمار يف منطقة البحر املتو�ضط توؤدي اإىل زيادة املنافع القت�ضادية املتبادلة 

بني اأوروبا ودول البحر املتو�ضط.

2-	قانون	الحتاد	الأوروبي	والتعاون	الأوروبي	مع	دول	اجلوار

قانون الحتاد الأوروبي يزود الحتاد والدول الأع�ضاء مبجموعة متنوعة من الأدوات الع�ضكرية 

اأدرجت  واملدنية الناعمة لياأخذ على عاتقه مهمة التعاون الدويل مع بلدان العامل الثالث. وموؤخًرا 

والأمنية  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  جمال  يف  واملوؤ�ض�ضية  القانونية  التعديالت  بع�ض  ل�ضبونة  معاهدة 

امل�ضرتكة؛ لتعزيز دور الحتاد الأوروبي باعتباره جهة عاملية فاعلة، ولتعزيز ا�ضتجابته للتحديات 

والأزمات العاملية املت�ضارعة. ويف هذا الإطار؛ اأن�ضاأت معاهدة ل�ضبونة من�ضب املمثل ال�ضامي لالحتاد 

ال�ضيا�ضة  اإعداد  يف  مقرتحاته  خالل  من  “امل�ضاهمة  اأجل  من  والأمن  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  ل�ضئون 

اأي�ًضا مت  اخلارجية والأمنية امل�ضرتكة، و�ضمان تنفيذ القرارات التي اعتمدها املجل�ض الأوروبي”. 

اإن�ضاء بنود ب�ضاأن معاهدة �ضيا�ضة الأمن والدفاع امل�ضرتك. ووفقا للمادة 42 )1(؛

والع�سكرية.  املدنية  االأ�سول  على  الت�سغيلية  القدرة  بر�سوم  االحتاد  تزويد  يتم  اأن  ينبغي 

اأجل حفظ ال�سلم ووقف ال�سراعات وتعزيز  ويجوز للحتاد ا�ستخدامها يف مهمات خارجية من 

االأمن الدويل وفقا ملبادئ ميثاق االأمم املتحدة. و�سوف يتم اأداء هذه املهام با�ستخدام القدرات التي 

توفرها الدول االأع�ساء.
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وقد �ضاهم الحتاد الأوروبي قبل معاهدة ل�ضبونة يف عدد من العمليات يف الدول املجاورة له، 

مثل دول غرب البلقان والعراق وفل�ضطني،وذلك يف اإطار �ضيا�ضة الأمن والدفاع الأوروبية امل�ضرتكة 

)ESDF(. وتنوع اإطار مهام هذه العمليات من مهمات ال�رصطة اإىل امل�ضاعدات احلدودية.

وي�ضجع قانون الحتاد الأوروبي بو�ضوح على اأن يتخذ الحتاد الرتتيبات القانونية اخلا�ضة 

مع البلدان املجاورة، حيث تن�ّض املادة 8 من معاهدة ل�ضبونة على:

وح�سن  للرخاء  منطقة  اإقامة  بهدف  املجاورة؛  البلدان  مع  خا�سة  علقات  بتطوير  االحتاد  »يقوم 

. . االحتاد قد  اجلوار، تتاأ�س�ض على قيم االحتاد، وتتميز بعلقات وثيقة و�سلمية تقوم على التعاون. 

املتبادلة،  وااللتزامات  احلقوق  االتفاقات  هذه  تت�سمن  وقد  املعنية.  البلدان  مع  حمددة  اتفاقات  يعقد 

ف�سل عن اإمكانية القيام باأن�سطة م�سرتكة، وينبغي اأن يكون تنفيذها مو�سوًعا للم�ساورات الدورية«.

جت�ضدت الإ�ضارة يف املادة 8 اإىل قيم الحتاد يف معظم اتفاقيات تطوير الحتاد والتعاون مع بلدان 

العامل الثالث. هذه القيم التي اأ�ضري اإليها على نحو حمدد يف املادة 2 من معاهدة ل�ضبونة هي “احرتام 

الكرامة الإن�ضانية واحلرية والدميقراطية وامل�ضاواة و�ضيادة القانون واحرتام حقوق الإن�ضان، مبا 

يف ذلك حقوق الأ�ضخا�ض املنتمني اإىل اأقليات”.

وف�ضاًل عن ذلك، تن�ض املادة 3 )5( على اأنه “يف عالقة الحتاد مع العامل الأو�ضع، فهو يتم�ضك 

بتعزيز قيمه... وعليه اأن ي�ضهم يف ال�ضالم والأمن... وحماية حقوق الإن�ضان”؛ لذلك فهو اأمر اإلزامي 

وفقا لقانون الحتاد الأوروبي اأن تدمج حقوق الإن�ضان يف �ضلب ال�ضيا�ضة اخلارجية لالحتاد. هذا 

التزام قانوين للتاأكيد على �رصورة اأن تكون العنا�رص الأ�ضا�ضية حلقوق الإن�ضان مت�ضمنة يف جميع 

اتفاقيات ال�رصاكة الثنائية بني الحتاد الأوروبي وجريانه يف ال�رصق واملنطقة الأورومتو�ضطية.

3-	ال�صكوك	املربمة	بني	الحتاد	الأوربي	والدول	املجاورة

ال�رصاكة الأوروبية املتو�ضطية )EMP( قد متت يف اإطار ال�ضيا�ضة الرئي�ضية التي جمعت الدول 

5500 كليومرت يف اجلنوب، حيث ي�ضرتك  الأوروبية مع �رصكائهم املتو�ضطيني. وذلك على امتداد 

الحتاد الأوروبي يف حدوده البحرية مع ع�رصة بلدان تطل على البحر املتو�ضط )املغرب واجلزائر 

وتون�ض واإ�رصائيل وم�رص وفل�ضطني و�ضوريا واجلزائر ولبنان وليبيا(.

وتعد ال�رصاكة الأورومتو�ضطية مبثابة تطبيق ملنهج ال�رصاكة والتعاون الذي مت اعتماده بو�ضاطة 

ع�ضوية  على  احل�ضول  على  القدرة  لديهم  لي�ضت  الذين  بجريانه  عالقاته  لتعزيز  الأوربي  الحتاد 
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الحتاد. ومت تفعيل اأهداف ال�رصاكة الأورومتو�ضطية يف اإعالن بر�ضلونة بو�ضاطة الحتاد الأوربي 

و12 دولة متو�ضطية جماورة يف 28 نوفمب 1995.

ووفًقا لإعالن بر�ضلونة؛ ت�ضعى ال�رصاكة الأورومتو�ضطية اإىل تعزيز الأمن والتنمية امل�ضتدامة يف 

املنطقة من خالل اإبرام اتفاقيات ال�رصاكة. وقد تعهد ال�رصكاء باإقامة منطقة جتارة حرة متو�ضطية 

مع  الثنائية  ال�رصاكة  اتفاقيات   1995 عام  منذ  الأوروبي  الحتاد  وقع  وقد   .2010 عام  بحلول 

جميع ال�رصكاء يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�ضط با�ضتثناء ليبيا و�ضوريا. وكانت حقوق الإن�ضان 

والدميقراطية عنا�رص اأ�ضا�ضية يف اتفاقيات ال�رصاكة الثنائية؛ حيث تت�ضمن كل اتفاقيات ال�رصاكة 

املادة امل�ضهورة )2( ب�ضاأن �رصوط حقوق الإن�ضان، والتي تن�ض على اأن “العالقات بني الأطراف، 

وحقوق  الدميقراطية  املبادئ  احرتام  على  تقوم  اأن  ينبغي  ذاتها،  التفاقية  اأحكام  جميع  وكذلك 

يوجه  الذي  وبال�ضكل  الإن�ضان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  املبني  النحو  على  الأ�ضا�ضية  الإن�ضان 

.
�ضيا�ضاتها الداخلية واخلارجية، وي�ضكل عن�رًصا اأ�ضا�ضيًّا من عنا�رص هذه التفاقية”)4(

بانتظام  ال�رصكاء  فيها  ينخرط  م�ضرتكة،  منتديات  ال�رصاكة  اتفاقية  اأن�ضاأت  ذلك؛  عن  وف�ضاًل 

والعالقات  القت�ضادية  العالقات  جمال  يف  املحرز  التقدم  خاللها  ولي�ضتعر�ضوا  مت�ضل،  حوار  يف 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والثقافية. 

كما ن�ضط الحتاد الأوروبي منذ بداية الت�ضعينيات يف عملية ال�ضالم يف ال�رصق الأو�ضط؛ حيث 

اإ�رصائيل  دائم بني  �ضالم  اإىل  التو�ضل  هو  الأورومتو�ضطية  لل�رصاكة  الرئي�ضية  الأهداف  اأحد  كان 

وجريانها العرب.

 Acikmese ومع ذلك، فاإن ال�رصاكة الأوروتو�ضطية مل تكن قادرة على حتقيق اأهدافها. ووفقا لـ

فاإن “م�ضاهمة الحتاد الأوروبي يف عملية ال�ضالم يف ال�رصق الأو�ضط كانت متوا�ضعة... ال�رصاكة 

الأوروتو�ضطية اعتمدت مبداأ الإقليمية... وذلك دون اإيالء اأي اأهمية لـ ]خ�ضو�ضيات ال�رصكاء[... 

 .
الأمر الذي جعل عملية اإن�ضاء منطقة التجارة احلرة يف عام 2010 بطيئة للغاية”)5(

تاأمني �ضوق مفتوحة يف  املتو�ضطية غري قادرة على  الدول  العديد من  فاإن  اإىل ذلك،  وبالإ�ضافة 

اأوروبا بالن�ضبة ل�ضادراتها الزراعية؛ حيث متلك فيها ميزة ن�ضبية. واأخريا، ف�ضل الحتاد الأوروبي 

يف معاجلة م�ضائل حقوق الإن�ضان، وتدهورت �ضجالت الدميقراطية يف الدول ال�رصيكة. وبناء على 

ذلك، اأدرك الحتاد الأوروبي اأن �ضيا�ضاته مع جريانه يجب اإحياوؤها كاإطار القائمة الثنائية واملتعددة 

اأنه مل يعمل ب�ضكل فعال للحفاظ على الأمن يف منطقة البحر املتو�ضط ويف  الأطراف، واأدرك كذلك 

 )ENP( الأوروبي  اجلوار  �ضيا�ضة  بداأت  اخلارجية؛  لل�ضيا�ضة  املراجعة  لهذه  ونتيجة  ال�رصق. 
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كم�رصوع يف عام 2003 باعتبارها و�ضيلة للتغلب على اأوجه الق�ضور يف ال�ضيا�ضات ال�ضابقة لالحتاد 

الأوروبي جتاه جريانه.

وقد �ضددت الوثيقة الر�ضمية ل�ضيا�ضة اجلوار الأوروبية التي ظهرت يف عام 2003 على اأن القرب 

اجلغرايف �ضيكون اأوثق بني الحتاد الأوروبي املو�ضع وجريانه اجلدد واأنه “�ضيكون لهم ح�ض�ض 

مت�ضاوية يف تعزيز اجلهود الرامية اإىل تعزيز التدفقات العابرة للحدود الوطنية من اأجل التجارة 

وال�ضتثمار، ف�ضال عن امل�ضالح امل�ضرتكة الأكرث اأهمية يف العمل امل�ضرتك ملواجهة التهديدات التي 

الهدف ال�ضرتاتيجي  ت�ضهدها احلدود الفا�ضلة، وذلك من الإرهاب وحتى انتقال تلوث الهواء”. 

ل�ضيا�ضة اجلوار الأوروبية هو “جتنب ر�ضم خطوط جديدة للغو�ض يف اأوروبا وتعزيز ال�ضتقرار 

ن حلقة من الأ�ضدقاء الذين يتمتع معهم  والرخاء داخل وخارج احلدود اجلديدة لالحتاد.. واأن ُيكوِّ

الحتاد الأوروبي بعالقات وثيقة و�ضلمية وتعاونية”.

احل�ضول  يف  الفر�ضة  لديهم  لي�ضت  الذين  اجلريان  الأوروبية  اجلوار  �ضيا�ضة  ا�ضتهدفت  وقد 

على ع�ضوية الحتاد الأوروبي، وهي دول جنوب البحر املتو�ضط والدول الغربية امل�ضتقلة حديًثا 

على  قائمة  تكون  اأن  يجب  الأوروبية  اجلوار  �ضيا�ضة  عملية  فاإن  ر�ضمية؛  لوثائق  ووفقا   .)NIS(

مبادئ ثالثة وهي التمايز، والتدرج، واملعيارية.

وفقا لهذه املبادئ،  فاإن على الحتاد الأوروبي وال�رصكاء املعنيني العمل مًعا لتطوير وحتديد 

اأولويات خطط العمل الثنائية والإقليمية والأهداف ال�ضيا�ضية التي ميكن اأن ت�ضتخدم كاأداة للتقييم 

اإىل اآخر وفقا خل�ضو�ضياته ال�ضيا�ضية  ولقيا�ض التقدم املحرز. الأهداف ال�ضيا�ضية تتباين من بلد 

للدول املجاورة  الأوروبي مزايا جديدة  والجتماعية والقت�ضادية. وبناء على ذلك، يقدم الحتاد 

التي تلتزم باإجراء تقدم يف جمال الإ�ضالح ال�ضيا�ضي والقت�ضادي. وقد مت اعتماد خطة العمل من 

قبل جميع دول اجلوار با�ضتثناء اجلزائر ورو�ضيا البي�ضاء وليبيا و�ضوريا.

وقد اتخذت املفاو�ضات مع الدول الأربعة م�ضارات خمتلفة. ففي �ضبتمب 2008 اتفق الحتاد 

الأوروبي واجلزائر على تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق ال�رصاكة الأورومتو�ضطية، يف حني مت 

الوروبي  الحتاد  فاإن  ليبيا،  اإىل  وبالن�ضبة   .2008 دي�ضمب  يف  �ضوريا  مع  ال�رصاكة  اتفاق  توقيع 

بداأ املفاو�ضات ب�ضاأن اتفاق اإطار مع ليبيا يف نوفمب 2008، ونظرا لردود الفعل الداخلية ال�ضلبية 

.
)6(

للمعار�ضة ال�ضيا�ضية يف رو�ضيا البي�ضاء فاإن التفاو�ض مع الحتاد الأوروبي مت تعليقه موؤقًتا

وقد مت اعتماد خطط عمل ترتاوح مددها بني 3 و 5 �ضنوات. وهي يف العادة حتتوي على ال�ضيا�ضات 

الرئي�ضية يف املجالت التالية: تعزيز احلوار ال�ضيا�ضي والتنمية القت�ضادية والجتماعية والإ�ضالح 
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وحقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، ومكافحة الإرهاب والهجرة والندماج الجتماعي والعدالة 

جمال  يف  والتعاون  والإ�ضالح،  القت�ضادية  والتنمية  النووية،  الأ�ضلحة  انت�ضار  وعدم  والأمن، 

ال�ضوق،  بالتجارة، واإ�ضالح  املتعلقة  الأمن وال�ضيا�ضة اخلارجية، والتنمية الجتماعية، والق�ضايا 

والب�رصي،  ال�ضمعي  والتعاون  املعلومات  وجمتمع  العلمي،  والبحث  التكنولوجيا  والت�رصيعات، 

والت�ضال واحلوار بني ال�ضعوب وحوار الثقافات.

ويتم تقييم تنفيذ خطط العمل من خالل احلوار املنتظم داخل املوؤ�ض�ضات الثنائية القائمة التي 

ابتكرتها اتفاقيات التعاون، وهذه املوؤ�ض�ضات ت�ضمل املجال�ض الحتادية وجلان اجلمعيات واللجان 

الإقليمية والوطنية  التقارير  بن�رص  اأي�ضا  الأوروبية  املفو�ضية  العمل. وتقوم  الفرعية وجمموعات 

�ضنوًيا، وتقوم بتقييم التقدم املحرز يف �ضيا�ضة اجلوار الأوروبية.

 )ENPI( ال�رصاكة  واأداة  الأوربي  اجلوار  ت�ضمى  مالية  اأداة  الأوروبي  الحتاد  و�ضع  وقد 

تنفيذ خطط  ال�رصكاء يف  لدعم  الأوروبية، وذلك  ل�ضيا�ضة اجلوار  واإقليمية  لتمويل م�ضاريع حملية 

 ENPI 12 مليار يورو. وفقا لالئحة  ENPI للفرتة )2013-2007(  العمل. وبلغت خم�ض�ضات 

فاإن الإنفاق ي�ضرتط على املتلقي ال�ضتعداد لإجناز خطة العمل. ويالحظ اأي�ضا اأن ENPI ل حتتوي 

على جملة العنا�رص الأ�ضا�ضية ب�ضكل مماثل لبنامج MEDA ال�ضابق.

لتو�ضيح ذلك؛ فاإن املادة 1 )3( من ENPI ت�ضرتط اأن “يقوم الحتاد على قيم احرتام كرامة 

الإن�ضان واحلرية والدميقراطية وامل�ضاواة و�ضيادة القانون واحرتام حقوق الإن�ضان، واأن ي�ضعى 

على اخلالف من  اإىل تعزيز اللتزام بهذه القيم يف البلدان ال�رصيكة من خالل احلوار والتعاون”. 

هذا؛ كانت امل�رصوطية يف تنظيم برنامج MEDA اأكرث �رصامة من الناحية القانونية، كما يف “املادة 

3 من هذا النظام التي تقوم على اأ�ضا�ض احرتام املبادئ الدميقراطية و�ضيادة القانون، واأي�ضا من 

اأجل حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية والتي ت�ضكل عن�رصا اأ�ضا�ضيا منها، وانتهاك اأي عن�رص 

.
يبر اتخاذ التدابري املالئمة”)7(

ومع ذلك، ما زال باإمكان الحتاد الأوروبي تعليق امل�ضاعدات املالية يف حالة ف�ضل الدول ال�رصيكة 

يف الوفاء بالتزاماتها. يف هذا الجتاه، فاإن املادة 28 من ENPI تن�ض على اأنه “عندما يف�ضل البلد 

على  بناء  موؤهلة  باأغلبية  يتخذ،  املجل�ض   فاإن  1؛  املادة  يف  اإليها  امل�ضار  املبادئ  مراعاة  يف  ال�رصيك 

اقرتاح من اللجنة، اخلطوات املنا�ضبة فيما يتعلق باحرتام امل�ضاعدات”.

 558 م�رص  تلقت  فقد  الوطني؛  امل�ضتوى  على  الأوروبية  اجلوار  �ضيا�ضة  تطبيق  على  وكمثال 

عام  من  الفرتة  يف  امل�رصوعات  من  جمموعة  لدعم  الأوروبية  اجلوار  �ضيا�ضة  اإطار  يف  يورو  مليون 

معتز	الفجريي



رواق عربي

114

العدد 55

2007 اإىل عام 2010. املبلغ مت توزيعه على القطاعات التالية وبتلك الن�ضب: الدميقراطية وحقوق 

7%، وتطوير القدرة التناف�ضية والإنتاجية لالقت�ضاد امل�رصي  40 مليون يورو  الإن�ضان والعدالة 

220 مليون يورو بن�ضبة 40%، و�ضمان ا�ضتدامة عملية التنمية مع اإدارة اأف�ضل  للموارد الب�رصية 

و�لطبيعية 298 مليون يورو بن�ضبة 53%. ويخ�ضع هذا التمويل ل�ضيطرة تامة من احلكومة امل�رصية 

.
)8(

التي باإمكانها اختيار املنظمات غري احلكومية لتنفيذ بع�ض امل�رصوعات

هناك اأي�ًضا الت�ضهيالت احلكومية التي هي اأداة مالية اأخرى ملكافاأة البلدان التي تنفذ الإ�ضالحات 

والهجرة  الإن�ضاين  الأمن  وحوكمة  القانون،  و�ضيادة  الإن�ضان  وحقوق  بالدميقراطية  املتعلقة 

والتنظيم القت�ضادي واحلوكمة الجتماعية. ويف هذا الإطار قام الحتاد الأوروبي بتخ�ضي�ض مبلغ 

50 مليون يورو 2007 حتي 2010، وحتى الآن فاإن اأوكرانيا واملغرب فقط ا�ضتفادتا من هذا ال�ضك.

فرن�ضا  قامت  حديثة  موؤ�ض�ضة  وهو   )UFM( املتو�ضط  اأجل  من  الحتاد  تاأ�ضي�ض  مت  وموؤخًرا 

بتد�ضينها بو�ضفها الإطار املتعدد الأطراف التي ت�ضارك فيه الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي، 

واملفو�ضية الأوروبية، والأع�ضاء واملراقبني يف عملية بر�ضلونة، مبا يف ذلك موريتانيا وغريها من 

دول البحر الأبي�ض املتو�ضط ال�ضاحلية )كرواتيا والبو�ضنة و الهر�ضك واجلبل الأ�ضود وموناكو(. 

ومت الطالق الر�ضمي لالحتاد من اأجل املتو�ضط يف فرن�ضا يف 13 يوليو 2008.

امل�ضرتكة  الرئا�ضة  امل�ضرتكة.  واملتو�ضطية  الأوروبية  الرئا�ضة  خالل  من  الحتاد  تنظيم  ويتم 

الأوىل حظيت بها م�رص وفرن�ضا. وميلك الحتاد �ضكرتارية بدوام كامل يف بر�ضلونة.ويركز الحتاد 

من اأجل املتو�ضط على امل�ضاريع الإقليمية والعابرة للحدود الوطنية.

ويهدف م�رصوع الحتاد اإىل زيادة التكامل الإقليمي والتما�ضك. ووفقا لوثيقة تخ�ض املفو�ضية 

الأوروبية، فاإن الحتاد من اأجل املتو�ضط مبثابة دعم وتتمة لالتفاقيات الأخرى القائمة، مثل �ضيا�ضة 

اجلوار الأوروبية. وهو م�رصوع يحاول اإحياء عملية بر�ضلونة من خالل رفع امل�ضتوى ال�ضيا�ضي 

ال�رصاكة، واقرتاح م�ضاريع  املتو�ضطيني، وتوفري مزيد من  الأوروبي مع �رصكائه  لعالقة الحتاد 

وتطوير  القت�ضادي،  والتكامل  الإقليمي  التما�ضك  لتعزيز  قوية  اإمكانات  على  “تنطوي  ملمو�ضة 

اإزالة  التالية:  املجالت  امل�ضاريع يف  عددا من  باري�ض  قمة  اعتمدت  وقد  لالت�ضال”.  التحتية  البنية 

التلوث من البحر الأبي�ض املتو�ضط، وتد�ضني الطرق البحرية والبية، واحلماية املدنية، والطاقة 

البديلة، والتعليم العايل والبحث العلمي وتطوير القت�ضادات.

التقدم	للخلف:	منهج	الحتاد	الأوربي	جتاه	الأمن	وحقوق	الإن�صان	فى	منطقة	املتو�صط
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4-	تعاون	الحتاد	الأوروبي	مع	الدول	املجاورة:	الفر�ض	والتحديات

مت اإ�ضفاء الطابع املوؤ�ض�ضي على �ضكوك الحتاد الأوروبي مع الدول املجاورة من خالل احلوار 

الثنائي حول الدميقراطية وق�ضايا حقوق الإن�ضان، كما تلقت احلكومات واملنظمات غري احلكومية 

امل�ضاعدات املالية لتعزيز حماية حقوق الإن�ضان. ومع ذلك، يتبقى الكثري مما يتعني القيام به لتحقيق 

داهم  خطر  يف  الإن�ضان  حقوق  اأو�ضاع  تظل  حيث  املتو�ضط  جنوب  يف  وخا�ضة  حقيقية  تغيريات 

وب�ضكل م�ضتمر. اإن الهدف الأ�ضمى لهذه ال�ضكوك هو خلق منطقة تتمتع بالرخاء والتنمية وحقوق 

�ضيا�ضات  املنال. فقد ف�ضلت  بعيد  الآن  يبدو  الهدف  فاإن هذا  الإن�ضان والدميقراطية. وبرغم ذلك، 

الحتاد الأوروبي يف منطقة البحر املتو�ضط يف الت�ضدي لالأ�ضباب اجلذرية لنعدام الأمن، مثل الفقر 

والتهمي�ض الجتماعي، وال�رصاعات الإقليمية والداخلية، وال�ضتبداد والنتهاكات املنهجية حلقوق 

الإن�ضان. هناك فجوة وا�ضعة بني اأهداف �ضيا�ضات الحتاد الأوروبي يف املنطقة كما هو مو�ضح يف 

الوثائق ال�ضرتاتيجية الر�ضمية املختلفة التي اأطلقت منذ اإعالن بر�ضلونة يف عام 1995 من ناحية، 

والنتائج املتوا�ضعة للغاية التي حتققت على اأر�ض الواقع يف جمالت الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 

والأمن والتنمية الب�رصية والتنمية امل�ضتدامة من جهة اأخرى.

واملالحظات التي تو�ضلنا اإليها عقب مطالعة  تقارير املفو�ضية الأوروبية عن تنفيذ خطط العمل 

وتون�ض  م�رص  مثل  دول  خا�ضة  وب�ضفة  املتو�ضط،  منطقة  يف  ال�رصكاء  اأن  يف  تتلخ�ض  الآن،  حتى 

والأردن، لي�ضوا على ا�ضتعداد لتخاذ خطوات جادة للتخلي عن الطابع ال�ضتبدادي املميز لأنظمتها 

اقت�ضادها  لدعم  املالية  امل�ضاعدة  على  احل�ضول  هو  الدول  هذه  لدى  الوحيد  فالدافع  ال�ضيا�ضية. 

اإىل  تف�ضي  التي  القت�ضادية  والإ�ضالحات  املوؤ�ض�ضي  الهيكل  وجود  دون  من  ولكن  وجتارتها، 

م�ضتويات مر�ضية يف عملية التنمية القت�ضادية وال�ضفافية ويف التوزيع العادل للرثوات واملوارد.

كان ينظر مل�رصوع �ضيا�ضة اجلوار الأوروبية كو�ضيلة للتغلب على اأوجه الق�ضور يف �ضيا�ضات 

الحتاد الأوروبي ال�ضابقة جتاه منطقة البحر الأبي�ض املتو�ضط. ومع ذلك، فاإنه مل ميثل اخرتاقة 

مقارنة بال�ضيا�ضات ال�ضابقة لالحتاد الأوروبي يف املنطقة. اإنه ميثل دورة حياة جديدة لل�ضيا�ضات 

القدمية بدل من و�ضع عالقات الحتاد الوروبي مع جريانه وفق اأطر خمتلفة. فهو م�رصوع يفتقر 

اإىل احلوافز اجلاذبة والقوية مبا يكفي لت�رصيع عملية ال�ضالحات والتغيري يف الدول امل�ضتهدفة، 

كالو�ضول اإىل اأ�ضواق الحتاد الأوروبي الزراعية التي من �ضاأنها اأن توفر العديد من ال�رصكاء اإذا 

ما توافرت فر�ض اقت�ضادية كبرية. كما اأن الحتاد الأوروبي اأي�ضا لي�ض وا�ضًحا ب�ضاأن ما ي�ضمى بـ 

“احل�ضة يف ال�ضوق الداخلية” والتي ميكن اأن يتمتع بها ال�رصكاء.
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ال�رصيكة  الدول  اأن  افرتا�ض  على  بنيت  الأوروبية  اجلوار  �ضيا�ضة  اأن  اإ�ضافة  اأي�ًضا  باإمكاننا 

والقت�ضادية  الهيكلية  الظروف  لتح�ضني  الأوروبي  الحتاد  مع  للتعاون  ا�ضتعداد  على  �ضتكون 

وال�ضيا�ضية يف بلدانهم. ومع ذلك، اأثبتت التجربة حتى الآن اأن معظم ال�رصكاء املتو�ضطيني يفتقرون 

اإىل الإرادة ال�ضيا�ضية لحرتام التزاماتهم ولأخذها على حممل اجلد. يف غ�ضون ذلك، فاإن الحتاد 

الإ�ضالح  تقاوم  التي  ال�ضيا�ضية  الأنظمة  تلك  مع  للتعامل  ال�ضيا�ضية  ي�ضع اخليارات  الأوروبي مل 

الهيكلي والتنمية. ومن الوا�ضح اأي�ضا اأن الحتاد من اأجل املتو�ضط تبنى نهًجا عملًيا وواقعًيا جًدا 

جتاه دول جنوب املتو�ضط التي تتجاهل متاًما تدهور اأو�ضاع حقوق الإن�ضان والدميقراطية لديها.

يظهر تردد الحتاد الوروبي اإزاء ا�ضتخدام روافع �ضيا�ضية واقت�ضادية قوية مع دول جنوب 

املتو�ضط لت�ضجيعها على اإجراء اإ�ضالحات فعالة، وهذا مقارنة باأداء الحتاد الأوروبي مع الدول 

الأوروبية الأخرى التي يتم تعريفها كاأع�ضاء حمتملني اأو مر�ضحني للح�ضول على الع�ضوية. وقد 

رف�ض م�ضئولون اأوروبيون اتخاذ رد فعل حا�ضم جتاه الأو�ضاع املزرية للمدافعني عن حقوق الإن�ضان 

واملجتمع املدين يف م�رص اأو تون�ض، يف حني مت اعتبار كال البلدين �رصكاء لالحتاد الأوروبي. وظهر 

ال�ضتثناء الوحيد يف ا�ضتخدام ال�ضيا�ضات ال�ضارمة يف الحتجاج على انتهاكات حقوق الإن�ضان يف 

.
)9(

رو�ضيا البي�ضاء، حيث فر�ض الحتاد الأوروبي عقوبات حمددة

زمني  وجدول  حمددة  مرجعية  اإىل  يفتقر  املتو�ضط  منطقة  مع  ال�ضيا�ضي  الإطار  فاإن  واأخرًيا، 

ملعاجلة الأولويات يف املدى الق�ضري واملتو�ضط والطويل الأجل، وب�ضكل يتمتع بال�ضفافية وخا�ضع 

للم�ضاءلة واملحا�ضبة. كما اأن ال�رصكاء ا�ضتطاعوا احل�ضول على مزايا متويلية من الحتاد الأوروبي 

الرغم  فعلى  املثال،  �ضبيل  وعلى  ل.  اأم  الإ�ضالحية  وبالتزاماتهم  بتعهداتهم  بالوفاء  قاموا  �ضواء 

من اأن م�رص وتون�ض مل حترتما التزاماتهما يف جمال حقوق الإن�ضان واحلكم اجليد؛ فاإن الحتاد 

الأوروبي انخرط مع كلتيهما يف مفاو�ضات ت�ضتهدف تعزيز العالقات الثنائية.

التقدم	للخلف:	منهج	الحتاد	الأوربي	جتاه	الأمن	وحقوق	الإن�صان	فى	منطقة	املتو�صط
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مراجعات

وعرو�ض

معوقات	الإ�صلح	والتحول	الدميقراطي	

فى العامل العربي

�سالّم �لكو�كبي **

ملواطنيها  ت�ضمح  غياب معطيات مو�ضوعية  متفاوتة، من  بدرجات  العربية،  املجتمعات  تعاين 
1

مبعرفة واقع بالدهم ال�ضيا�ضي والقت�ضادي والجتماعي. ويف هذا ال�ضياق ي�ضعى التقرير الثاين 

 ال�ضادر يف اأبريل املا�ضي، اإىل توفري تقييم عربي، ي�ضدر ب�ضكل 
*
حلالة الإ�ضالح يف العامل العربي

منتظم ل�ضب واقع التحّول يف املنطقة. وحتاول مبادرة الإ�ضالح العربي، من خالل اإجنازها التقرير، 

احلقوق  كاأحد  املعلومات  على  احل�ضول  يف  احلق  اأجل  من  املعركة  يف  دور  لعب  يف  ت�ضهم  اأن  اإىل 

م�ضحية  اأبحاث  يف  ت�ضتخدم  اأن  لها  تف�ضيلية ميكن  نتائج  وتقدم من خالله  للمواطنني.  الأ�ضا�ضية 

اأولويات  امل�ضاهمة يف �ضياغة  اأماًل يف  القرار،  التو�ضيات لأ�ضحاب  اأ�ضا�ضية، وتعطي جمموعة من 

ت�ضاعد على الدخول يف اإ�ضالحات اأ�ضا�ضية توؤدي اإىل حتول دميقراطي حقيقي.

اإن هذا التقرير، الذي اعتمد اإجنازه على فريق عمل مركزي وع�رصة فرق عمل قطرية، هو اأي�ضًا 

العامل  يف  الدميقراطي  النتقال  وكيفية  اإمكانية  علمي حول  نقا�ض  لإحياء  املبادرة  قبل  حماولة من 

www.arab-reform.net :ميكن الطلع على ن�صخة كاملة من التقرير على الرابط 
*

** باحث �سوري يف مبادرة �لإ�سالح �لعربي - باري�ص.
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العربي. ويحاول مقيا�ض الدميقراطية العربي اأن يلفت نظر الراأي العام اإىل جمالت النجاح والف�ضل 

الذين  لل�ضيا�ضيني  موؤ�رصات مهمة  يوّفر  الدميقراطي. وهو  التحول  لعمليات  املختلفة  العنا�رص  يف 

تنفيذ  ال�ضعف يف  اإىل مواطن  الإ�ضارة  املقيا�ض على  باإحداث تغيري، �ضواء من حيث قدرة  يرغبون 

ال�ضيا�ضات، اأو الإ�ضارة اإىل املجالت التي حتتاج اإىل تطوير اأو تعديل يف ال�ضيا�ضات القائمة. وهو 

اأدائها يف جمال دمقرطة حياة  مهم اأي�ضًا للم�رصعني الراغبني يف م�ضاءلة �ضلطاتهم التنفيذية حول 

املجتمع، اأو يف اكت�ضاف املجالت التي ما زالت حتتاج اإىل مبادرات اإ�ضالح قانوين اأو د�ضتوري. وهو 

قادر على الإ�ضارة اإىل الإ�ضكاليات التي على الباحثني فح�ضها تف�ضيليًا، لكت�ضاف اأ�ضباب النجاح 

والف�ضل يف اإحداث التحول الدميقراطي.

مقيا�ض الدميقراطية العربي:

يغطي التقرير الفرتة املمتدة من بداية يناير 2008 حتى نهاية دي�ضمب 2008، و�ضمل كال من 

الأردن، واجلزائر، وال�ضعودية، و�ضوريا، وفل�ضطني، والكويت، ولبنان، وم�رص، واملغرب، واليمن. 

واحتوى على اأربعني موؤ�رصًا لقيا�ض التغري عب الزمن، وملقارنة الأو�ضاع يف الدول العربية املختلفة. 

وللموؤ�رصات �ضلبيات عدة، منها مثاًل النظر اإىل كل البلدان يف اإطار واحد، بينما امل�ضار التاريخي، 

اآخر.  اإىل  بلد  من  تختلف  التغيري  ووترية  جمتمع،  كل  وخ�ضو�ضيات  ال�ضيا�ضي،  النظام  وطبيعة 

اإىل معايري كونية. واإذا كان  القيا�ض  اإ�ضنادها عملية  اإيجابية مهمة تتمثل يف  باملقابل، فللموؤ�رصات 

كل بلد يحاجج حول خ�ضو�ضياته واأمناط ال�ضلطة اخلا�ضة به، مدعيًا اأن املمار�ضات الدميقراطية 

التي ينتهجها اأكرث تقدمًا مما تبدو، فذلك مل مينع اأن البلدان العربية قد قررت اإدخال الإ�ضالحات 

القانونية يف املجالني القت�ضادي والتجاري مبا يتالءم مع متطلبات ال�ضوق العاملية. وبالعتماد على 

ذلك، ي�ضبح من امل�رصوع تقييم الأو�ضاع ال�ضيا�ضية على �ضوء املعايري املتفق عليها عامليًا.

تقي�ض املوؤ�رصات الأربعون للتقرير اأربع قيم اأو مقومات رئي�ضية يف التحول الدميقراطي، وهي 

موؤ�ض�ضات عامة قوية وم�ضاءلة، واحرتام احلقوق واحلريات، و�ضيادة القانون، وامل�ضاواة والعدالة 

الجتماعية. وجرى تعزيز املقيا�ض مبوؤ�رصات تتعلق بامل�ضاواة والعدالة وال�ضتقالل القت�ضادي. 

ومقيا�ض  وال�ضيا�ضية.  والجتماعية  القت�ضادية  الأو�ضاع  ومراقبة  لتقدير  عديدة  مقايي�ض  وهناك 

الدميقراطية هو حماولة لإيجاد تعبري كمي عن وترية واجتاه التحول نحو الدميقراطية، كجزء من 

عملية التغيري احلا�ضل على النظام ال�ضيا�ضي يف الدول التي ميكن النظر اإليها من زاوية »انتقاليتها«، 

وبحكم  التطور.  قيد  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  نظامها  ويعتب  »اجلنوب«،  اإىل  تنتمي  دول  وهي 
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املجالت،  من  غريها  يف  والتحولت  القت�ضادية  التحولت  عن  الدميقراطية  التحولت  اختالف 

املوؤ�رصات طرقا  وت�ضتخدم  وتنوعًا،  عددًا  اأكرث  موؤ�رصات  باعتماد  الدميقراطي  التحول  قيا�ض  يتم 

خمتلفة للقيا�ض، وذلك من اأجل مقاربة احلالة الإجمالية من حيث تعبريها عن جناح وف�ضل عملية 

كانت  اإذا  عما  ال�ضوؤال  يجيب عن  اأن  املثال،  �ضبيل  على  املقيا�ض،  يحاول  الدميقراطي. فال  التحول 

الدميقراطية �ضت�ضجع التعددية ال�ضيا�ضية اأم ل، بل اإنه يفرت�ض اأن اأحد اأ�ضباب ال�ضعي اإىل التحول 

الدميقراطي هو ت�ضجيع التعددية. وعليه، فاإنه َيعتِب اأن زيادة عدد الأحزاب ت�ضكل موؤ�رصًا اإيجابيًا 

على التحول الدميقراطي. ولكن هذا املوؤ�رص، رغم اأهميته، ل ي�ضري مثاًل اإىل درجة وطبيعة م�ضاركة 

الأحزاب ال�ضيا�ضية املختلفة يف احلياة ال�ضيا�ضية، ومدى جديتها، ومكانتها، وطبيعة براجمها، وما 

اإىل ذلك. لكنه يفرت�ض اأنه �ضيكون هناك اأثر ما لهذه التعددية، فيما لو كانت فاعلة باجتاه التحول 

من  املزيد  حيث  من  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة  اأداء  تغيري  وعلى  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة  على  الدميقراطي، 

بالتعليم  املرتبطة  فاملوؤ�رصات  امل�ضتخدمة،  املوؤ�رصات  غالبية  على  م�ضابهة  قيود  وتنطبق  امل�ضاءلة. 

تفح�ض ن�ضب املتعلمني وعدد �ضنوات التعليم، ول تفح�ض جودة التعليم؛ وتلك املرتبطة بال�ضمان 

الجتماعي ل تفح�ض جدواه ومدى الأمن الذي ينتج عنه، وهكذا.

واحلريات،  املجتمع،  وحالة  القانونية،  بالبيئة  تت�ضل  باأمور  امل�ضتخدمة  املوؤ�رصات  تتعلق 

يتغري  اأن  اأمور يفرت�ض  ذلك من  اإىل  املوؤ�ض�ضات، وما  واأداء  املختلفة،  ال�ضلطات  واأداء  والقت�ضاد، 

واقعها و/اأو اأداوؤها نتيجة لعملية التحول الدميقراطي. وتقوم املوؤ�رصات بفح�ض هذه الأمور على 

م�ضتوى الإعداد لها )ال�ضيا�ضات والت�رصيعات(، وعلى م�ضتوى املمار�ضات ونتائجها. فالفرتا�ض 

الذي يقوم عليه املقيا�ض هو اأن التحول الدميقراطي الإيجابي هو نتاج حتقق اإرادة �ضيا�ضية، واأن 

تعرث اأو غياب التحول الدميقراطي الإيجابي هو نتاج غياب اإرادة منا�ضبة، اأو ف�ضل حتقيقها.

وقد مت اختيار الدول بناء على عدد من املحددات الذاتية واملو�ضوعية؛ كتوفر املعلومات بطريقة 

ي�ضرية ن�ضبيًا، وتوفر فرق عمل وطنية جلمع املعلومات وتقييمها؛ واإمكانية اإجراء ا�ضتطالع للراأي 

يف البلد املعني.

اإن الدميقراطية تعتب لأغرا�ض هذا املقيا�ض، �ضكاًل من اأ�ضكال تنظيم احلياة ال�ضيا�ضية للمجتمع 

على اأ�ضا�ض اأن ال�ضعب هو م�ضدر ال�ضلطات، وعلى اأ�ضا�ض اأن النظام ال�ضيا�ضي يجب اأن يعمل بحيث 

يعب عن الإرادة العامة، ويكفل العدالة وامل�ضاواة يف امل�ضاركة يف �ضنع القرار. فالدميقراطية بالتايل 

و�ضيلة، ولي�ضت هدفا م�ضتقاًل. والدميقراطية لي�ضت يف اأ�ضا�ضها وجوهرها منط تفكري، اأو اعتقادًا، 

تعبري  يكفل  القرار، ونظام  للم�ضاهمة يف �ضنع  اآلية  واإمنا هي  ثقافيًا،  اأو منطًا  قيمية،  اأو منظومة 
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القرار عن الإرادة العامة.

القرار  �ضنع  يف  للمواطنني  الفعلية  امل�ضاركة  ملدى  قيا�ض  هو  الدولة  يف  الدميقراطية  قيا�ض  اإن 

املتعلق مب�ضريهم يف نهاية الأمر، ولوجود ودرجة ماأ�ض�ضة وا�ضتدامة الو�ضائل وال�ضبل التي تتيح 

هذه امل�ضاركة، بالإ�ضافة اإىل متّكن املواطنني من ا�ضتخدامها. وينطلق التقرير من اأن الدميقراطية 

يف  يتج�ضد  معني،  – اقت�ضادي  – اجتماعي  �ضيا�ضي  منط  اإىل  ت�ضري  بل  »تكتيكيًا«،  موقفًا  لي�ضت 

وجوب  اأهمها  وقيمية..  واإجرائية،  وتعاقدية،  موؤ�ض�ضية،  متظهرات  له  ال�ضيا�ضي،  النظام  بنية 

�ضيادة القانون، واحرتام حقوق الإن�ضان و�ضون كرامته، وتفعيل املواطنة. من هذا املنظور، ت�ضكل 

الدميقراطية خيارًا �ضعبيًا. وهناك �رصورة لإقامة موؤ�ض�ضات ولو�ضع ترتيبات وتدابري وت�رصيعات 

تر�ضي اأ�ض�ض الدميقراطية، وت�ضمن ا�ضتدامتها، وتردع امل�ضا�ض بها. من هذه التدابري والرتتيبات: 

عب  ال�ضلطة  تداول  مبداأ  اإقرار  والق�ضائية،  والت�رصيعية،  التنفيذية،  ال�ضلطات  وا�ضتقاللية  ف�ضل 

والن�رص  والتجّمع  والتنظيم  التعبري  والنـزيهة، و�ضع ت�رصيعات حتمي حرية  الدورية  النتخابات 

والإ�رصاب. كما اأن الدميقراطية ل ترتبط فقط بتطبيق مبداأ تداول ال�ضلطة وفق العملية النتخابية 

واحرتام التعددية احلزبية والفكرية وحقوق الأقليات، بل تتعدى هذا اإىل الإقرار بحقوق اأ�ضا�ضية 

للفرد كاحلق يف العمل، والتنقل، واملاأوى، والتعليم، والرعاية ال�ضحية والجتماعية بغ�ض النظر عن 

العرق اأو الدين اأو اجلن�ض اأو اللون. وقد مت ت�ضميم املوؤ�رصات لتاأخذ كل ذلك بعني العتبار، ولتاأخذ 

يف احل�ضبان اأبعادًا اأخرى، مثل م�ضاركة املراأة يف احلياة العامة، وو�ضعها الفعلي، ومدى م�ضاندة 

البيئة القانونية مل�ضاواتها بالرجل.

ت�ضري موؤ�رصات الو�ضائل اإىل تلك اجلوانب من عملية التحول الدميقراطي التي يتم فيها �ضياغة 

املبادئ الد�ضتورية والقانونية واملوؤ�ض�ضية التي ت�ضع الأ�ضا�ض القانوين ل�ضمان اإجراءات النظام 

الدميقراطي. فيتم �ضمن هذه املوؤ�رصات، على �ضبيل املثال، فح�ض الن�ضو�ض الد�ضتورية من حيث 

تاأكيدها على ف�ضل ال�ضلطات، والتاأكد من وجود �ضمانات قانونية حلرية الإعالم، وحرية ت�ضكيل 

ال�ضيا�ضية  ال�ضيا�ضية، وما �ضابه ذلك. وتقت�رص موؤ�رصات الو�ضائل على اجلوانب  وعمل الأحزاب 

لكونها ت�ضكل احلد الأدنى ال�رصوري لنعكا�ض الإرادة ال�ضيا�ضية باإحداث حتول دميقراطي. 

والقوانني  الد�ضتورية  للقواعد  العملي  بالتطبيق  فتتعلق  املمار�ضات  تقي�ض  التي  املوؤ�رصات  اأما 

والأنظمة. فهي تقي�ض، على �ضبيل املثال، حالت خرق املبادئ الد�ضتورية والقوانني، مثل الإ�رصار 

بتوازن ال�ضلطات، اأو كبت احلريات، واعتماد احلكومة على م�ضادر خارجية للتمويل، اأو اعتمادها 

على الأ�ضواق اخلارجية، بدرجة ت�ضبح فيها عر�ضة لتف�ضيل ال�ضغط اخلارجي على الراأي العام 
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من  املقيا�ض  ي�ضتمدها  والتي  اجلمهور،  انطباعات  عن  تعب  التي  املوؤ�رصات  تعتب  كما  الداخلي. 

النا�ض  �ضعور  مثل  اأمورا  تفح�ض  وهي  املمار�ضات،  على  الدالة  املوؤ�رصات  من  الراأي  ا�ضتطالعات 

اأن  بالقدرة على انتقاد ال�ضلطة، و�ضعورهم بوجود ف�ضاد منت�رص يف موؤ�ض�ضات القطاع العام، كما 

هناك من بني موؤ�رصات املمار�ضات ما يفح�ض جوانب تتعلق بالأمن الجتماعي كالتعليم، وال�ضحة، 

وال�ضمان الجتماعي. 

الأوراق	التحليلية:

حتليلية  درا�ضات  على  التقرير  احتوى  املوؤ�رصات،  مع  والتعامل  الكمية  املعاجلة  اإىل  واإ�ضافة 

ا�ضتنبطت اأهم نتائج املوؤ�رصات ملعاجلة نقاط برزت من خالل عمل الفرق يف البلدان املختلفة. فقد 

اأو�ضحت ب�ضمة ق�ضماين من خالل تعر�ضها للعالقة ال�ضلبية بني انعدام الأمن ونكو�ض الدميقراطية، 

وقد  الإ�ضالح.  علمية  يف  عاما  نكو�ضًا  ي�ضهد  فاإنه  الأمن،  لنعدام  معر�ضًا  ما  بلد  يكون  عندما  اأنه 

بينت نتائج التقرير بروز هذه العالقة التبادلية ب�ضكل وا�ضح يف حالتي اليمن وفل�ضطني. وباملقابل، 

فالعتقاد باأن املناخ الإقليمي الأكرث ا�ضتقرارًا ميكن اأن ينتج تقدما يف الإ�ضالح الدميقراطي يجب اأن 

يناق�ض. حيث ل يوجد دليل كاٍف ميكن ال�ضتناد اإليه يف تقرير اأن زيادة ال�ضتقرار يف فرتة ق�ضرية 

من الزمن ميكن اأن توؤدي اإىل تقدم يف جمال التغيري الدميقراطي. ويف بلدان اأخرى، تتلكاأ خطوات 

النفتاح ال�ضيا�ضي مبرة ذلك بوجود حالة حرب ك�ضوريا مثاًل. 

اأكرث ما يبز يف  َيُبز  اأن الرتاجع العام يف العملية الدميقراطية يف فل�ضطني   واأبرزت الدرا�ضة 

اجلوانب املتعلقة باحلريات وحكم القانون، وهو ما ينطبق على غزة وال�ضفة الغربية. فمن خالل 

درا�ضة متاأنية للو�ضع على الأر�ض يف فل�ضطني، ميكن مالحظة اأن بع�ض الأحداث قد تركت تاأثريًا 

مبا�رصًا على املوؤ�رصات يف التقرير. وتبقى الإ�ضارة اإىل اأن حالة فل�ضطني حالة خا�ضة؛ لكونها لي�ضت 

كيانًا ذا �ضيادة وتخ�ضع لالحتالل الإ�رصائيلي. اإن املزيج بني النق�ضام الداخلي بني فتح وحما�ض 

من جهة، وحقيقة اأن فل�ضطني عر�ضة دائما لتدخالت خارجية؛ لأنها لي�ضت دولة من جهة اأخرى، 

قد دفع الأطراف اخلارجية لت�ضبح �ضلبيًة جدًا فيما يخ�ض العملية الدميقراطية، ولت�ضهم يف النك�ضة 

اجلدية يف عملية بناء الدميقراطية. 

واأو�ضحت ق�ضماين اأن الرابط بني زيادة الإجراءات الأمنية والرتاجع يف العملية الدميقراطية 

�ض  يف اليمن خمتلف عن احلالة يف فل�ضطني، اإن مل يكن نقي�ضا لها بالكامل. فاحلالة يف اليمن ل ُتَلخرَّ

ر ب�ضكل �ضلبي على العملية الدميقراطية، بل اإن الرتدِّي يف الو�ضع الأمني هناك  باأن انعدام الأمن اأثرَّ
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للطلبات  ال�ضتجابة  ال�ضيا�ضية هناك يف  ال�ضلطات  الدميقراطية، ولف�ضل  العملية  لتوقف  نتاجًا  جاء 

ال�ضيا�ضية للمجتمع.

ففي عام 2008، مت التو�ضل اإىل ت�ضوية بني ال�ضلطة واملعار�ضة، اأف�ضت اإىل تاأجيل النتخابات 

ت�ضمح  اأن  �ضاأنها  من  حمددة  بتغيريات  الفرتة  هذه  خالل  احلكومة  تقوم  اأن  على  عامني،  ملدة 

لالنتخابات باأن تكون اأكرث دميقراطية. وما اإن مررَّ عام ون�ضف العام حتى بدا وكاأن احلكومة قد 

نق�ضت التفاقية. وقد اأدت ال�ضيا�ضات اللتفافية واملواربة للحكومة بالقوى ال�ضيا�ضية الكبى لأن 

تفقد الأمل يف روؤية حدوث تغيري �ضلمي. وقد اأحبط النظام �ضيئًا ف�ضيئًا م�ضاركة املجتمع يف العملية 

املتطلبات  لإدارة  كو�ضيلة  الأمنية  الأجهزة  على  العتماد  اإىل  متزايد  ب�ضكل  يلجاأ  وبداأ  ال�ضيا�ضية، 

ال�ضيا�ضية. 

�ضاعف  اهلل  عبد  ا�ضتعر�ض  الدميقراطي،  التحول  على  املحّفزة  لالإ�ضالحات  مغاربية  روؤية  ويف 

موجة من الإ�ضالحات ذات اأ�ضكال وم�ضامني واأحجام خمتلفة، وم�ّض قطاعات خمتلفة من احلياة 

ال�ضيا�ضية. وكان لالإ�ضالحات ظهورها الوا�ضع �ضيا�ضيًا، حيث متت الإ�ضارة اإليها بداية يف اخلطاب، 

املوؤ�ض�ضاتية والت�رصيعية والتنظيمية، وكذلك من خالل النفتاح على م�ضتوى  املنتجات  وبرزت يف 

اخلطوات التي مت تبنيها يف احلقل ال�ضيا�ضي. لقد متّيزت املرحلة ال�ضيا�ضية يف البالد املغاربية بغالف 

ولكن،  ال�ضتقالل.  مرحلة  غداة  �ضادت  التي  القدمية  الت�ضلطية  من  ن�ضبي  وخروج  التحرير،  من 

وب�ضكل متناق�ض، تعززت قدرة الأنظمة الت�ضلطية على حتّمل ال�ضغوطات اخلارجية املطالبة باإجناز 

تقدم يف عمليات الإ�ضالحات. ولقد ظهر باأن هناك تبنيّا لق�ضية الإ�ضالح ال�ضيا�ضي من قبل اأنظمة 

املنطقة الت�ضلطية، ول يرتبط هذا فقط بتاأثري مفهوم التدخل الدميقراطي لدى القوى العظمى، بل 

من خالل املطالبات الداخلية. 

يتبني اأن هناك فجوة كبرية يف املغرب العربي بني التعديالت الد�ضتورية والقوانني التي ت�ضري 

اأن  اأخرى. وميكن  الواقع من جهة  اأر�ض  التطبيقات على  �ضيا�ضية من جهة وبني  اإ�ضالحات  اإىل  

: الإ�ضالح املوؤ�ض�ضاتي، قانون النتخاب، قانون الأحزاب وحماية  اأربعة جمالت  يتو�ضح ذلك يف 

حقوق الإن�ضان. وباملقابل، فقد مت اإن�ضاء موؤ�ض�ضات جديدة كاملجال�ض ال�ضت�ضارية.

الأربعة  ال�ضنوات  خالل  املغاربية  الدول  من  العديد  يف  تطويرها  مت  التي  الأحزاب  قوانني  اإن 

املا�ضية مل تعك�ض واقع الأحزاب املوجودة، واإمنا اجتهت نحو حماولة خلق م�ضهد �ضيا�ضي جديد. 

ولقد �ضهدنا على حماولت لإعادة الت�ضكيل يف امل�ضهد ال�ضيا�ضي، ووجود رغبة يف خلق اأقطاب حزبية 

اأما فيما يتعلق بالإ�ضالحات ال�ضيا�ضية من زاوية حقوق  موؤطرة، تهيمن على ال�ضاحة ال�ضيا�ضية. 
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اأن املغرب واجلزائر ما زال ي�ضهدان  التقرير ُيظهر  الإن�ضان، فقد عرفت بع�ض التطورات. ولكن 

انتهاكات خطرية، مثل العتقال من دون حماكمة وممار�ضة التعذيب. وباملقابل، ن�ضطت احلركات 

احلقوقية يف مواجهة هذه التجاوزات.

وتالحظ الدرا�ضة اأن الفجوة تتو�ضع بني العمل احلكومي وبني املطالبات الجتماعية. ويجري 

على  باإ�ضالحات  القيام  اإىل  والداعني  العام  امل�ضتوى  على  الإ�ضالحات  موؤيدي  بني  مهم  نقا�ض 

م�ضتويات حمددة وقطاعية لتلبية احلاجات الأ�ضا�ضية لل�ضكان. 

ومن اجلهة امل�رصقية، توقف �ضفيان عبيدات اأمام نتائج املقيا�ض كقاعدة بيانات تتعلق باملمار�ضات 

بها،  املتعلقة  واملمار�ضات  الو�ضائل  بني  دائمة  فجوة  وجود  مع  الدميقراطية،  مع  توافقها  ومدى 

القانون وتر�ضيخ  �ضيادة  اإىل  الدميقراطي وت�ضعى  الإ�ضالح  اإىل  التي تهدف  القانونية  فالتعديالت 

احرتام حقوق الإن�ضان وحرية الفكر والتعبري والنتخابات الدورية وتداول ال�ضلطة، هي تعديالت 

ممكنة من حيث الن�ض، اإل اأنها غري حمرتمة يف التطبيق.

اأن  وهو  واحد  عامل  يف  ت�ضرتك  اأنها  اإل  والتفا�ضيل،  ال�ضكل  يف  تتباين  �ضيا�ضية  اأنظمة  وهناك 

ما  وهو  القانوين،  الن�ض  يتجاوز  اإ�ضالح  اأمام  الرئي�ضي  العائق  هو  الأنظمة  هذه  تكوين  طبيعة 

ي�ضتدعي مقاربة خمتلفة لدرا�ضة الإ�ضالحات الالزمة لإحداث التغيري احلقيقي. معظم هذه الدول 

الجتماعية،  والعدالة  وامل�ضاواة  احلريات  واحرتام  القانون  و�ضيادة  املوؤ�ض�ضات  بعناوين  ملتزمة 

اإىل  القوانني، وترتجم  تلك  ُتفّعل  الن�ض، بحيث  ينبغي وتطبيق روح  بالعناوين كما  اأن اللتزام  اإل 

حالة دميقراطية هو اأمر اآخر. ولعل الدول التي ت�ضتجيب باإجراء اإ�ضالحات قانونية دون جدية يف 

تطبيقها ل تكون اأف�ضل و�ضعًا من الدول التي ل ت�ضتجيب، فالأوىل تكون يف حال ك�ضب دائم للوقت 

اأمام الأطراف املحلية والدولية، وت�ضكل الإ�ضالحات املزعومة  فيها مظاهر دميقراطية، تخلق حالة 

من الوعي الزائف حتى لدى بع�ض الأطراف يف الداخل. 

جوهري  لتغيري  �ضيا�ضية  اإرادة  هو  القانونية  الن�ضو�ض  تعديل  يتجاوز  الذي  الإ�ضالح  اإن 

ي�ضمل املناحي ال�ضيا�ضية والجتماعية والثقافية والقت�ضادية، ويتم ترجمته من خالل الن�ضو�ض 

القانونية.  واإذا توافرت الإرادة ال�ضيا�ضية لالإ�ضالح، فاإن هذا يبداأ من اإبرام عقد اجتماعي جديد 

ي�ضيغ حقوقا وواجبات جديدة فيما بني مكونات جمتمعات دول امل�رصق، ويوؤ�ض�ض لثوابت ت�ضمن 

اأو تعديالت د�ضتورية  ال�ضلطة، وهو ما ترتجمه د�ضاتري جديدة  راأ�ضها تداول  للحكم على  �رصعية 

جوهرية تكفل �رصوطًا جديدة ل يحاد عنها.

املف�ضلية  الت�رصيعات  وتطوير  �ضن  اإىل  يتوجه  اأن  يجب  القانوين  الإ�ضالح  اأن  عبيدات  ويرى 
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التي لها دور يف اإحداث التغيري الجتماعي والقت�ضادي والثقايف املتالزم مع التحول الدميقراطي 

والتي ت�ضاعد على بناء ثقافة تر�ضخ القيم الدميقراطية الأ�ضا�ضية وبناء اأنظمة لل�رصائب والتاأمينات 

الجتماعية املتوازنة التي حتفظ كرامة الفرد، وت�ضمن انتماءه اإىل نظامه ال�ضيا�ضي.  

الثالثة  العقود  اأن  اآن رينيك  العربي، ترى �ضارة  العامل  املعلومات يف  ويف جمال احل�ضول على 

ال�ضالفة �ضهدت كّمًا من الت�رصيعات الدولية اخلا�ضة بق�ضية »احلق يف احل�ضول على املعلومات«. 

ولقد غدا هذا احلق مكونًا من مكونات احلركات ال�ضيا�ضية الليبالية يف البلدان التي هي يف مرحلة 

النتقال اإىل الدميقراطية، كما بات �ضاأنًا اإ�ضالحيًا يف الدول الدميقراطية امل�ضتقرة. ومع ذلك، فاإن 

اأو  ميدانية،  باأبحاث  يقوموا  باأن  للباحثني  ال�ضماح  ترف�ض  ما  غالبًا  العربية  من احلكومات  كثريا 

اأو تعر�ض طالبها  اأ�ضكال املعلومات ح�ضا�ضة،  يجمعوا معلومات تتعلق ببلدانها. وفجاأة تغدو كل 

لل�ضبهة؛ لأنها تهدد لك�ضف خمتلف املناطق اله�ضة. على اأن هذا النق�ض يف اإمكانية احل�ضول على 

القوى  م�ضاركة  اأمام  عقبة  وي�ضكل  ال�ضكوك،  ويغذي  حقيقته،  فهم  من  املجتمع  مينع  املعلومات 

املجتمعية يف ت�ضكيل ال�ضيا�ضات العامة ويف حتديد م�ضتقبلهم اجلماعي. وثمة يف العامل العربي ارتباط 

وثيق بني درجة القمع لنظام �ضيا�ضي ما، ومدى اإتاحة جمال احل�ضول على املعلومات يف البلد الذي 

يحكمه هذا النظام. وت�ضتعر�ض رينيك التجارب العربية املختلفة قانونيًا وجمتمعيًا يف اإبراز اأهمية 

احلق يف املعلومات لبناء جمتمع دميقراطي. 

اإن�ضاء هيئة م�ضتقلة، يكون من حقها  اأن تعزيز تطبيق القانون يتطلب  واأخريًا، ل بد من ذكر 

منفتح  لإيجاد جمتمع  يوجد و�ضفة جاهزة  ل  اأنه  املعلومات. ورغم  على  على احل�ضول  الإ�رصاف 

و�ضّفاف، فاإن هذه الإر�ضادات ميكن اأن ت�ضاعد النا�ضطني العرب يف جهودهم لإطالق ت�رصيع فعال، 

ي�ضمن احلق يف احل�ضول على املعلومات.

التو�صيات	:

ت�ضري نتائج مقيا�ض الدميقراطية العربي لعام 2009 اإىل وجود بوادر جنينية للتحول الدميقراطي 

يف معظم البلدان العربية التي مت انتقاوؤها للتدقيق باأو�ضاعها، كما ت�ضري اإىل حت�ضن حمدود مقارنة 

بالعام ال�ضابق. لكن البوادر الإيجابية تبقى مق�ضورة ب�ضكل كبري على اجلانب النظري اأو الت�رصيعي 

من عملية التحول الدميقراطي. وقد اأورد التقرير تو�ضيات حمددة لكل بلد من البلدان التي متت 

ودعوتهم  حدة،  على  بلد  كل  يف  القرار  و�ضناع  بالإ�ضالح  املهتمني  خماطبة  اإىل  تهدف  تغطيتها، 

للرتكيز يف جهدهم على مناطق الق�ضور التي مت توثيقها يف بلدانهم يف هذا التقرير. اأما التو�ضيات 
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العامة، فهي تهدف اإىل دعوة املهتمني بعملية الإ�ضالح يف العامل العربي اإىل العمل على:

• �ضمان قدر اأكب من احلريات ال�ضيا�ضية واملدنية، لي�ض فقط من خالل املزيد من الت�رصيعات، 	

واإمنا اأي�ضا واأ�ضا�ضًا من خالل تعزيز الوظائف الرقابية وموؤ�ض�ضات حقوق الإن�ضان.

• جعل ق�ضايا العدالة الجتماعية واحلقوق القت�ضادية والجتماعية حمورًا لعمليات الإ�ضالح.	

• وتقلي�ض 	 الأمية  وحماربة  اأكب  موازنات  بتخ�ضي�ض  التعليم  �ضئون  لإ�ضالح  املا�ضة  احلاجة 

ظاهرة الت�رصب من املدار�ض، وحت�ضني م�ضتوى وظروف العملية التعليمية وخا�ضة بالن�ضبة 

لالإناث.

اإن القدرة على العمل مبوجب التو�ضيات املذكورة اأعاله ترتبط ب�ضكل وثيق بالقدرة على تقوية 

املوؤ�ض�ضات العامة ذات العالقة، كالبملانات والأجهزة الق�ضائية، واأجهزة فر�ض النظام والقانون، 

وذلك من خالل امل�ضاءلة البملانية واحرتام ا�ضتقالل الق�ضاء وفر�ض الرقابة على اأداء اأجهزة الأمن.
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اأوباما	ودعم	الدميقراطية	فى	ال�صرق	الأو�صط..

اأموال اإ�ضافية وتراجع �ضيا�ضي!

يعك�ض النقا�ض الدائر اليوم داخل الوليات املتحدة حول م�ضتقبل �ضيا�ضة تعزيز الدميوقراطية 

يف ال�رصق الأو�ضط قلقًا منبعه اأن اإدارة اأوباما �ضرتكز على ال�رصاع العربي الإ�رصائيلي اأكرث من 

ال�ضيا�ضة  ل جتد  فعندما  الأو�ضط،  ال�رصق  يف  الدميوقراطية  اأو  الإن�ضان  بق�ضايا حقوق  اهتمامها 

الأمريكية يف تعزيز الدميوقراطية م�ضلحة �ضيا�ضية مبا�رصة لها، خا�ضة يف املنطقة العربية، فاإنها 

�ضتتخلى عنها، وتعود اإىل �ضيا�ضة ال�ضتقرار امل�ضتدام الذي كان حمور ال�ضيا�ضة الأمريكية يف املنطقة 

على مدى خم�ضة اأو �ضتة عقود. لقد كان تقييم اإدارة اأوباما لإدارة الرئي�ض بو�ض فيما يتعلق بن�رص 

الدميوقراطية يعتمد على عدد من املوؤ�رصات:

اأن �ضيا�ضة ن�رص الدميوقراطية ارتبطت مبا ي�ضمى احلرب على الإرهاب ثم احلرب على  اأولها 

العراق، ف�ضيا�ضة ن�رص الدميوقراطية مل ُينظر اإليها يف منطقة ال�رصق الأو�ضط اأنها ل�ضالح جمتمعات 

هذه املنطقة و�ضعوبها من اأجل حتقيق ال�ضتقرار الدائم والرخاء القت�ضادي والزدهار املطلوب، 

اأنها مرتافقة مع احلملة الأمريكية على الإرهاب، ثم كتبير لغزو العراق  اإليها على  بقدر ما ُنظر 

مراجعات

وعرو�ض

*  مدير مركز دم�سق لدر��سات حقوق �لإن�سان، وباحث ز�ئر يف جامعة جورج و��سنطن.

د. ر�سو�ن زيادة*
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فيما بعد، بل ان اإدارة بو�ض مل تتنب �ضيا�ضة ن�رص الدميوقراطية ب�ضكل وا�ضح اإل بعد ف�ضل ال�ضيا�ضة 

الأمريكية يف العثور على اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل يف العراق، عندما وجدت الإدارة الأمريكية اأن فكرة 

حترير العراق من حكم �ضدام ح�ضني فكرة جيدة، وميكن ا�ضتغاللها لتبير احلرب داخل املجتمع 

والإعالم الأمريكيني اأوًل، ثم اأمام ال�ضعوب العربية التي وقفت بقوة �ضد غزو العراق.

ولذلك و�ضعت اإدارة اأوباما من �ضمن اأولوياتها الن�ضحاب من العراق كخطوة رئي�ضية من اأجل 

حت�ضني �ضورتها يف العامل الإ�ضالمي عمومًا واملنطقة العربية خ�ضو�ضًا، وهو ما تعهد به الرئي�ض 

اأوباما من اأجل تنفيذ الإن�ضحاب قبل نهاية عام 2011.

اأما ثاين املوؤ�رصات فهو ا�ضتعادة بناء الثقة الأمريكية، فاحلرب على العراق ترافقت مع الكثري 

من الأخطاء التي اأفقدت الوليات املتحدة امل�ضداقية فيما يتعلق بن�رص الدميوقراطية. فالنتهاكات 

بدون توجيه  ال�ضجناء يف غوانتانامو  اأبو غريب، وا�ضتمرار احتجاز  ال�ضجناء يف  الفادحة حلقوق 

اتفاقيات جنيف اخلا�ضة  انطباق  ال�ضابقة حاججت يف مدى  الأمريكية  الإدارة  اإن  لهم،بل  اأي تهم 

باأ�رصى احلرب عليهم، كل ذلك دّمر امل�ضداقية الأمريكية يف ن�رص الدميوقراطية وجعلها هدفًا �ضهاًل 

باإغالق  التعهد  يف  اأوباما  اإدارة  اتخذتها  التي  اخلطوات  فاإن  لذلك  النتقادات،  من  للكثري  للغاية 

حت�ضني  ا�ضتهدفت  حتقيقه،  يف  اأخفق  ما  وهو  ملن�ضبه،  ا�ضتالمه  بعد  عام  خالل  غوانتانامو  �ضجن 

اأن  �ضاأنه  من  ما  وهو  الآخرين،  اأمام  بها  التحدث  قبل  الإن�ضان  حقوق  يف  املتحدة  الوليات  �ضجل 

اأوباما يف خطابه الذي وجهه للعامل  اإليه الرئي�ض  اأ�ضار  يعيد امل�ضداقية للوليات املتحدة، وهو ما 

الإ�ضالمي يف القاهرة العام الفائت.

ثالث هذه املوؤ�رصات هو اإعادة حتديد امل�ضالح الأمريكية يف املنطقة اأو ب�ضكل اأدق العودة اإىل حمددات 

ال�ضيا�ضة الأمريكية يف منطقة ال�رصق الأو�ضط، وهي �ضمان ا�ضتمرار تدفق النفط باأ�ضعار معقولة، ثم 

ال�ضتقرار الذي من �ضاأنه اأن ي�ضمن اأ�ضعار النفط، وثالثا واأخريًا �ضمان اأمن اإ�رصائيل وحمايتها من 

النقد يف املحافل واملوؤ�ض�ضات الدولية ل �ضيما الأمم املتحدة، وهو ما �ضكل ركائز ا�ضرتاتيجية يف �ضيا�ضة 

بو�ض  اإدارة  حاولت  عندما  ولذلك  عقود،  مدى  على  الأو�ضط  ال�رصق  منطقة  جتاه  املتحدة  الوليات 

اأ�ضا�ضية يف التعامل مع املنطقة،  اخلروج عن هذه الركائز باإ�ضافة اأهمية ن�رص الدميقراطية كركيزة 

الأنظمة  العربية ل�ضيما من قبل  املنطقة  املتحدة ويف  الوليات  النتقادات داخل  للكثري من  تعر�ضت 

العربية التي جلاأت اإىل ما ي�ضمى ب�ضيا�ضة البتزاز، التي ترهن ما ت�ضميه ال�ضتقرار بوجودها، دون 

والت�رصيعية  الد�ضتورية  الدولة  موؤ�ض�ضات  بناء  يتم عب  اإمنا  الدائم واحلقيقي  ال�ضتقرار  اأن  اإدراك 

والق�ضائية وال�ضيا�ضية، والتفريق الدائم بني الدولة وال�ضلطة، اأو الدولة واحلزب احلاكم.
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يف  النت�ضارات  لبع�ض  وحما�ض  امل�ضلمون  الإخوان  ل�ضيما  الإ�ضالمية  احلركات  حتقيق  ومع 

النتخابات الت�رصيعية التي جرت يف م�رص وفل�ضطني فاإن اإدارة بو�ض نف�ضها تراجعت عن �ضيا�ضية 

الديني  وال�ضعود  احلركات،  هذه  حققتها  التي  الخرتاقات  وجدت  عندما  الدميوقراطية  ن�رص 

لالأحزاب الإ�ضالمية يف العراق، مما دفع الوليات املتحدة اإىل الرتاجع عن هذه ال�ضيا�ضة والعودة اإىل 

�ضيا�ضة دعم احللفاء اأو املعتدلني كما اأطلقت عليهم، خا�ضة اأن هذه احلركات ب�ضكل خا�ض حتتفظ 

ب�ضيا�ضة عدائية جتاه الوليات املتحدة وخا�ضة بالن�ضبة لإ�رصائيل، وهو ما تعلمته اإدارة اأوباما من 

�ضنوات بو�ض، و�ضجعته على العودة اإىل ال�ضيا�ضة الأمريكية التقليدية جتاه املنطقة.

اإدارة اأوباما �ضيا�ضتها جتاه ما ي�ضمى ن�رص الدميقراطية يف ال�رصق الأو�ضط،  لكن، كيف تدير 

الإدارة  تغري  من  بالرغم  ال�ضتمرارية،  من  ب�ضيء  عمومًا  تت�ضف  اخلارجية  الأمريكية  فال�ضيا�ضة 

احلزبية احلاكمة، ولذلك واإن كانت �ضيا�ضة ن�رص الدميقراطية ينظر لها على اأنها �ضيا�ضة »الرئي�ض 

بو�ض« التي ت�ضع اإدارة اأوباما نف�ضها يف موقع النقي�ض الكلي لها، اإل اأنها ل ت�ضتطيع اأن تن�ضف 

كل املبادرات واملوؤ�ض�ضات التي اأ�ض�ضتها الإدارة ال�ضابقة لدعم توجهها اخلا�ض بن�رص الدميقراطية 

يف ال�رصق الأو�ضط.

وهي املقاربة التي اتخذتها اإدارة اأوباما عب اإبقاء بع�ض املبادرات واملوؤ�ض�ضات املخ�ض�ضة لتنفيذ 

وموؤ�ض�ضة  الأو�ضط  ال�رصق  اأجل  من  ال�رصاكة  مبادرة  مثل  من  بو�ض  �ضنوات  خالل  ال�ضيا�ضة  هذه 

حتديات الألفية، بل واأكرث من ذلك زيادة املخ�ض�ضات املالية املقررة لها، كما يك�ضف تقرير »املوازنة 

ال�رصق  يف  الإن�ضان  واحلوكمة وحقوق  الدميقراطية   :2011 املالية  لل�ضنة  الفيدرالية  والعتمادات 

اأعده ال�ضديق �ضتيفن مكينريين من م�رصوع دعم الدميقراطية يف ال�رصق الأو�ضط  الأو�ضط« الذي 

اللتزام  باجتاه  الأمريكية  ال�ضيا�ضة  دفع  يف  العا�ضمة  وا�ضنطن  يف  الرائدة  املنظمات  من  تعد  التي 

بالإ�ضالح ال�ضيا�ضي والدميقراطية يف ال�رصق الأو�ضط.

فهو  2010و2009،  ل�ضنتي  املالية  العتمادات  ير�ضد  الذي  التقرير  اأعد  قد  نف�ضه  هو  وكان 

يك�ضف يف التقرير اجلديد اأنه » يت�ضمن طلب ميزانية الرئي�ض اأوباما لل�ضنة املالية 2011 مبلغ  58.5 

مليار دولر لل�ضئون اخلارجية بزيادة قدرها 11.6%  عن مبلغ 6.1 مليار دولر مليزانية ال�ضئون 

اخلارجية لل�ضنة املالية   2010 والتي مررها الكوجنر�ض يف دي�ضمب 2009 “.

مبعنى اأنه جرى زيادة نوعية يف امل�ضاعدات،« اإل اأن م�ضاعدات �لوليات املتحدة لتزال تهيمن 

عليها املعونات الع�ضكرية الإقليمية .فمع و�ضع العراق جانًبا، تطلب ميزانية �ل�سنة املالية2011  

دولر من اأجل امل�ضاعدات الع�ضكرية لل�رصق الأو�ضط، بينما تطلب 1.3 مليار  مبلغ 5.1 مليار 
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واملخ�ض�ض منها 225.9 مليون دولر لدعم ق�ضايا  دولر للم�ضاعدات واملبادرات غري الع�ضكرية 

مبلغ 159.3 مليار  الدميقراطية واحلوكمة. بالإ�ضافة اإىل ذلك تقل�ضت هذه الأرقام نتيجة لطلب 

دولر حتت بند نفقات وزارة الدفاع يف العراق واأفغان�ضتان. ويف حالة ما اجتهت �لوليات املتحدة 

لتقدمي الدعم ب�ضكل يت�ضم بامل�ضداقية اإىل �ضعوب املنطقة ولي�ض فقط حلكوماتها ال�ضتبدادية، عندها 

يجب اأن يعاد النظر يف هذا التفاوت الكبري ما بني الإنفاق الع�ضكري واملبالغ املخ�ض�ضة لقوة الإقناع 

الدبلوما�ضي يف املنطقة” كما يطالب التقرير.

فامليزانية اجلديدة تعك�ض التوتر امل�ضتمر بني التزام الإدارة ببناء عالقات اأقوي مع احلكومات 

غري الدميقراطية يف املنطقة من ناحية، ورغبتها املعلنة يف دعم الكرامة �لإن�سانية و”امل�ضاركة الأو�ضع 

نطاقا”. ومن �جلدير بالذكر اأن طلب ميزانية ال�ضنة املالية 2011 ل يبدد املفهوم ال�ضائد بني داعمي 

الدميقراطية باأن الإدارة الأمريكية تركز اأكرث مما يجب على حت�ضني قدرة اأنظمة احلكم احلالية، 

بينما تغ�ض الطرف عن احلاجة اإىل التعددية واملناف�ضة ال�ضيا�ضية .ففي الوقت الذي يعزز فيه طلب 

املالية 2011 الزيادات يف الدعم املقدم لق�سايا الدميقراطية امل�ضار �إليها يف ميزانية �ل�سنة  ال�ضنة 

املالية 2010 ، فاإنه �أي�ًسا يوؤيد بع�ض ال�ضتقطاعات والتحولت املوؤرقة يف النهج املتبع مع دول مثل 

م�رص والأردن.

فاملقاربة التي تتبعها اإدارة اأوباما تقوم على زيادة امل�ضاعدات الع�ضكرية والقت�ضادية والتنموية 

ب�ضكل عام اإىل املنطقة مما يعك�ض التزامًا حيويًا باأولويتها بالن�ضبة لالإدارة، واأي�ضًا زيادة امل�ضاعدات 

اأن  املتعلقة بالدميقراطية وحقوق الإن�ضان لكن فقط على امل�ضتوى الباجمي والبريوقراطي دون 

بغية  الثانية منها؛  �ضيما  بو�ض  اإدارة  عليه احلال خالل  عليه  �ضيا�ضيًا كما كان  التزامًا  دلك  يعك�ض 

مع  م�ضاحلها  حفظ  والأهم  املنطقة،  يف  الأمريكية  ال�ضيا�ضة  لها  تعر�ضت  التي  النتقادات  جتنب 

الأنظمة القائمة �ضيما مع بقاء التهديدات الإرهابية وعدم ال�ضتقرار الأمني يف اأكرث من بلد عربي 

كال�ضودان واليمن وال�ضومال وغريها.

اإطار امل�ضاعدات الالزم لدعم  يبدو اأن امليزانية توفر  بالقول”  التقرير  اإليه  انتهى  ما  وهو 

ال�رصق الأو�ضط .وت�ضتمر يف نف�ض اجتاه �لعقد املا�ضي  منطقة  الدميقراطية وحقوق الإن�ضان يف 

املتمثل يف زيادة امل�ضاعدات �لأجنبية اإىل املنطقة، مبا يف ذلك متويل برامج الدميقراطية واحلوكمة. 

ولكن امل�ضاعدات والبامج وحدها لي�ضت كافية لتحقيق الإ�ضالح الدميقراطي، بل يجب اأن تقرتن 

بالدبلوما�ضية وال�ضيا�ضات التكميلية الفعالة. ويبقي اأقل و�ضوحا ما اإذا كانت امل�ضاعدات �ضتقرتن 

بالدعم الدبلوما�ضي الالزم يف اإطار عالقات �لوليات املتحدة بالنظم ال�ضتبدادية يف املنطقة .وكانت 
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ن�ضخة العام املا�ضي من هذا التقرير قد ختمت مبالحظة اأن “الأ�ضهر املقبلة �ضتاأتي بالرد على باقي 

الأ�ضئلة املتعلقة بكيفية ا�ضتخدام اإدارة اأوباما للدبلوما�ضية، وجمموعة �لأدو�ت ال�ضيا�ضية املتاحة؛ 

كاأدوات تكميلية للتمويل املتاح يف اإطار امليزانية لدعم حقوق مواطني املنطقة. واليوم، وبعد م�ضي 

ما يقرب من عام على ذلك، مازال على الإدارة اأن تقدم �إجابة وا�ضحة على هذه الأ�ضئلة”.

وهو ما يت�ضمنه التقرير بالتف�ضيل ب�ضاأن امل�ضاعدات اإىل كل من م�رص واليمن واملغرب والأردن 

وال�ضفة الغربية وقطاع غزة والعراق، هذا اإذا ما ا�ضتثنينا اأفغان�ضتان وباك�ضتان اللتني اأ�ضبحتا 

اأكب م�ضتفيدين من امل�ضاعدات �لأجنبية لتتخطي كل منهما املبلغ الذي حت�ضل عليه اإ�رصائيل، التي 

ظلت حتتفظ مبركزها كامل�ضتفيد الأكب من امل�ضاعدات �ضنويا منذ عام 1979 ، ومتتد هذه الزيادة 

يف البلدين مقارنة مببلغ991   لت�ضمل  1.58مليار دولر لتمويل برامج الدميقراطية واحلوكمة 

2010  الذي مثل يف حد ذاته ثالثة اأ�ضعاف املبلغ الذي طلبته  مليون دولر يف طلب ال�ضنة املالية 

اإدارة الرئي�ض بو�ض لل�ضنة املالية 2009 وتوؤكد امليزانية على اأن هذا الدعم للموؤ�ض�ضات الدميقراطية 

واملجتمع املدين ميثل عن�رصا ل غنى عنه يف اإطار �جلهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية من اأجل بناء 

اأفغان�ضتان وباك�ضتان اأكرث اأمنا وا�ضتقرارا ودميقراطية “.

اأجل  من  ال�رصاكة  مبادرة  ميزانية  يف  كبرية  زيادة  ت�ضمنت  والتي  اأوباما  قدمها  التي  فامليزانية 

ال�رصق الأو�ضط وهي اأحد ركائز اإدارة بو�ض من اأجل تعزيز الدميقراطية يف ال�رصق الأو�ضط ت�ضكل 

-كما يقول التقرير- اإحدى اأقوى الباهني على التزام اإدارة الرئي�ض اأوباما بالدميقراطية وحقوق 

الإن�ضان والإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف منطقة ال�رصق الأو�ضط. فقد ت�ضاءل الكثري من املراقبني عما اإذا كان 

�ضيكتب لهذه املبادرة التي كان ينظر �إليها يف �ضنواتها الأويل علي �أنها مبادرة حزبية لإدارة الرئي�ض 

بو�ض ال�ضتمرار حتت الإدارة الدميقراطية اجلديدة، اأم �ضيتم نقلها خارج مكتب �ضئون ال�رصق الأدنى 

بوزارة اخلارجية اإىل املكتب املعني بالدميقراطية وحقوق الإن�ضان والعمل �أو اإيل �لوكالة الأمريكية 

للتنمية �لدولية . ولكن الرئي�ض اأوباما اختار يف طلب ميزانيته لل�ضنة املالية 2010 العام املا�ضي الإبقاء 

على مبادرة ال�رصاكة ال�رصق اأو�ضطية ملدة �ضنة على الأقل قبل اتخاذ قرار اأطول اأمًدا حول م�ضتقبلها. 

والآن، يف طلب ميزانيته لل�ضنة املالية 2011، ر�ضخ الرئي�ض �أوباما من دعمه ملبادرة ال�رصاكة ال�رصق 

بل واأ�ضبحت الإدارة الأمريكية تعد مبادرة  اأو�ضطية وموقعها داخل مكتب �ضئون ال�رصق الأدنى، 

الإن�ضان يف املنطقة.  اأو�ضطية انعكا�ضًا مهمًا ملدى التزامها بالدميقراطية وحقوق  ال�رصاكة ال�رصق 

وعلى وجه اخل�ضو�ض، زادت الإدارة الأمريكية ب�ضكل ملحوظ من متويل مبادرة ال�رصاكة ال�رصق 

اأو�ضطية من اأجل دعم املجتمع املدين. وقد طلب الرئي�ض لل�ضنة املالية 2011 مبلغ 86 مليون دولر من 

اأجل مبادرة ال�رصاكة ال�رصق اأو�ضطية، م�ضاهيا بذلك طلبات الأعوام العديدة املا�ضية.
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ولكن ذلك مل ينعك�ض على م�ضتوى اللتزام ال�ضيا�ضي والت�رصيحات الدبلوما�ضية، وهو ما نلحظه 

من البيانات ال�ضيا�ضية التي ت�ضدر عن وزارة اخلارجية اأو البيت الأبي�ض، ورمبا كان قرار الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية بق�رص امل�ضاعدات على املنظمات واجلمعيات املدنية امل�ضجلة وفقًا لقرار 

وزارة ال�ضئون الجتماعية والعمل يعد موؤ�رصًا �ضيا�ضيًا وا�ضحًا على هذا الرتاجع، اإذ يوؤكد التقرير 

التمويل املوجه للمجتمع  التخفي�ضات غري املتنا�ضبة يف  توؤكد   ، 2011 اأن  ميزانية �ل�سنة املالية 

املدين يف م�رص على الرغم من نتائج مر�جعة �لوكالة الأمريكية للتنمية �لدولية يف اأكتوبر2009 التي 

ا�ضتنتجت اأن املنح املبا�رصة للمجتمع املدين مثلت الق�ضم الأكرث جناحا من متويل �لوكالة يف جمال 

الدميقراطية واحلوكمة يف م�رص .بينما مل يتغريالقرار املثري للجدل الذي اتخذته �لوكالة الأمريكية 

للتنمية يف2009 بتوفريالتمويل فقط لتلك املنظمات غري احلكومية امل�ضجلة ر�ضميا والتي حت�ضل 

الإدارة حاليا مقرتح احلكومة امل�رصية باإن�ضاء  واأخريا، تدر�ض  على موافقة احلكومة امل�رصية . 

“وقفية” يحتمل اأن تلغي رقابة الكوجنر�ض على امل�ضاعدات القت�ضادية الأمريكية يف امل�ضتقبل.وهو 
ما ي�ضتبعد التقريرموافقة الكوجنر�ض عليها.

اأما بالن�ضبة للعراق ف�ضوف يركز متويل برامج حكم القانون يف ال�ضنة املالية 2011 على حت�ضني 

املحافظات  الدميقراطية، مع الرتكيز ب�ضكل خا�ض على حكومات  امل�ضاءلة وا�ضتجابة املوؤ�ض�ضات 

املنتخبة يف كانون الثاين/يناير2009 . كما �ضوف تركز برامج امل�ضاعدات الأمريكية على اإ�ضالح 

�ضيدتها �لوليات  وبناء قدرات قطاع �لعد�لة اجلنائية يف العراق مع ت�ضليم جميع ال�ضجون التي 

املتحدة اإىل احلكومة العراقية بحلول �ضهر كانون الثاين/يناير عام2011 . و�ضي�ضمل ذلك برامج 

وا�ضعة النطاق لتدريب الق�ضاة واملحققني، وحت�ضني امل�ضاءلة، وجهود مكافحة الف�ضاد.

من امل�ضاعدات  فيمثل اإجمايل طلب الإدارة الأمريكية البالغ 682.7 مليون دولر  الأردن  اأما 

لالأردن يف طلب ميزانية �ل�سنة املالية 2011 انخفا�ضا طفيفا جد�  1.5 % من اإجمايل املبلغ املن�رصف 

يف �ل�سنة املالية 2009 البالغ 693 مليون دولر.

ويعد التغيري الأكب يف امل�ضاعدات الأمريكية لالأردن يف ميزانية �ل�سنة املالية 2011 هو التحول 

الذي �ضهده هدف الأمن و ال�ضالم ملبلغ 83 مليون دولر اإىل جمال برنامج مكافحة الإرهاب، وهو ما 

ميثل زيادة بن�سبة % 81 يف متويل مكافحة الإرهاب لي�ضل اإىل 186.3 مليون دولر. ويعد هذا املبلغ 

هو الأعلى بني امل�ضاعدات اخلارجية التي تقدمها �لوليات املتحدة لأي دولة على م�ضتوي العامل يف  

جمال مكافحة الإرهاب.

اأوباما	ودعم	الدميقراطية	فى	ال�صرق	الأو�صط:	اأموال	اإ�صافية	وتراجع	�صيا�صي
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ال�ضيا�ضي ب�ضفة عامة  ازداد دعم احلكومة الأمريكية للدميقراطية والإ�ضالح  فقد  لبنان  اأما 

املا�ضية من خالل تقدمي امل�ضاعدات اإىل لبنان، يف حني ظل  تدريجيا على مدى �ل�سنو�ت القليلة 

التمويل العام للبنان م�ضتقرا، مبا يف ذلك امل�ضاعدات الع�ضكرية والأمنية، بعد الزيادات الكبرية التي 

�ضهدها يف �ل�سنة املالية    2008 وقد اأعرب بع�ض اأن�ضار الدميقراطية والإ�ضالح ال�ضيا�ضي اللبناين 

عن خماوفهم من اأن ميثل لبنان �أولوية اأقل لإدارة �أوباما يف �ضعيها للتوا�ضل من جديد مع �ضوريا، 

والرتكيز على عملية ال�ضالم بني الإ�رصائيليني والفل�ضطينيني .ومع ذلك، فما من دليل على ذلك من 

حيث امليزانية والتمويل.

ويف حني حافظت املغرب على زيادة ن�ضبية قليلة يف امل�ضاعدات فاإن ال�ضفة الغربية ح�ضلت على 

كل الأموال املخ�ض�ضة لقطاع غزة التي اأوقفت امل�ضاعدات لها بعد �ضيطرة حما�ض على القطاع.

ال�ضتقرار  ب�ضبب املخاوف املتزايدة من عدم  الأكب  الزيادة  على  ح�ضلت  التي  اليمن  وتبقى 

مبلغ  على  قد ح�ضلت  وكانت  العربية،  اجلزيرة  يف  للقاعدة  الآمن  املاأوى  اأ�ضبحت  باأنها  واتهامها 

 67.3مليون دولر املمنوحة يف �ل�سنة املالية 2010، وارتفع املبلغ اإىل 106.6 مليون دولر يف ال�ضنة 

املالية 2011، مما يعني زيادة بلغت خم�ضة اأ�ضعاف على مدى ثالث �ضنوات من 19.4 مليون دولر 

املمنوحة لليمن يف �ل�سنة املالية2008 . وي�ضب اجلزء الأكب من الزيادة يف �ل�سنة املالية 2001 يف 

امل�ضاعدات الع�ضكرية والأمنية التي ارتفعت من 19.3 مليون دولر يف ال�ضنة املالية 2010 اإىل51.6  

مليون دولر يف طلب امليزانية لل�ضنة املالية .2011 وبالإ�ضافة اإىل ذلك، ارتفعت امل�ضاعدات الأمريكية 

يف جمال اخلدمات ال�ضحية املحلية اإىل اأكرث من ال�ضعف لت�ضل اإىل طلب 21 مليون دولر مقارنة 

مببلغ  10 ماليني دولر يف �ل�سنة املالية2010 .

امل�ضالح  على  للحفاظ  النهاية  يف  �ضبت  امل�ضاعدات  يف  الزيادة  اإن  القول  ميكن  النهاية  ويف 

ال�ضرتاتيجية الرئي�ضية التي ذكرناها يف البداية، واأهمها حفظ ال�ضتقرار، يف حني تراجع الهتمام 

بالدميقراطية ليكون جمرد بعد تقني اأو براجمي كاأداة لل�ضيا�ضة اخلارجية اأكرث منه التزاما �ضيا�ضيا 

حقيقيا.

د.ر�ضوان زيادة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

     با�سم ال�سعب

    جمل�ض الدولة

املحكمة االإدارية العليا

الدائرة االأوىل – مو�سوع

باجلل�ضة املنعقدة علنا فى يوم ال�ضبت املوافق 2010/5/29م

برئا�ضة ال�ضيد الأ�ضتاذ امل�ضت�ضار/ حممد اأحمد احل�ضينى

رئي�ض جمل�ض الدولة ورئي�ض املحكمة 

وع�ضوية ال�ضادة الأ�ضاتذة امل�ضت�ضارين/ اأحمد حممد �ضالح ال�ضاذىل وعادل 

�ضيد عبد الرحيم ح�ضن بريك و�ضالح الدين عبد اللطيف اجلروانى وجمدى 

حممود بدوى العجرودى، نواب رئي�ض جمل�ض الدولة

ح�ضني،  اأبو  ال�ضيد  ح�ضني  م�ضطفى  امل�ضت�ضار/  الأ�ضتاذ  ال�ضيد  بح�ضور 

نائب رئي�ض جمل�ض الدولة ومفو�ض الدولة

وح�ضور ال�ضيد/ كمال جنيب مر�ضي�ض، �ضكرتري املحكمة

وثائق

حكم	املحكمة	الإدارية	العليا	

بـاإلزام	البابا	�صنودة	الثالث	باإ�صدار	

ت�صريح	بالزواج	الثاين	للمواطن	هاين	و�صفي	جنيب

وثيقة
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اأ�سدرت احلكم االآتى:

فى الطعن رقم 12244 ل�سنة 55 الق�ضائية عليا

املقام من: البابا �ضنودة الثالث »ب�ضفته بطريرك الأقباط الأرثوذك�ض«

�ســد: هانى و�ضفى جنيب، وعبد املجيد العنانى »خ�ضم متدخل ان�ضمامى«

فى احلكم ال�ضادر من حمكمة الق�ضاء الإدارى بالقاهرة بجل�ضة 2009/2/3 فى الدعوى

رقم 35738 ل�سنة 62ق.

االإجراءات

فى يوم الثالثاء املوافق 2009/3/17، اأودعت الأ�ضتاذة ليلى عطية اإ�ضحق املحامية املقبولة 

للمرافعة اأمام املحكمة الإدارية العليا ب�ضفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب املحكمة تقريرا بالطعن 

قيد بجدولها العام حتت رقم 12244 ل�سنة 55ق. عليا فى احلكم امل�ضار اإليه القا�ضى.

واألزمته  الدعوى  فى  املدعى  اإىل  من�ضما  خ�ضما  العنانى  املجيد  عبد  تدخل  قبول  بعدم  اأوال: 

م�رصوفات هذا الطلب. 

ثانيا: بقبول الدعوى �ضكال وبوقف تنفيذ القرار املطعون فيه مع ما يرتتب على ذلك من اآثار، 

واألزمت اجلهة الإدارية املدعى عليها م�رصوفات الطلب العاجل، واأمرت باإحالة الدعوى اإىل هيئة 

مفو�ضى الدولة لإعداد تقرير بالراأى القانونى فى مو�ضوعها.

بقبوله �ضكال، وب�ضفة  – احلكم  اأ�ضباب  بتقرير طعنه من  – ملا ورد  الطاعن ب�ضفته  والتم�ض 

اآثار. وفى املو�ضوع باإلغاء  م�ضتعجلة بوقف تنفيذ احلكم املطعون فيه مع ما يرتتب على ذلك من 

احلكم املطعون فيه فيما ق�ضى به، والق�ضاء جمددا:

قبولها لنتفاء  الدعوى، وعدم  بنظر  الإدارى ولئيا  الق�ضاء  اخت�ضا�ض حمكمة  بعدم  اأ�سليا: 

اأتعاب  ومقابل  امل�رصوفات  �ضده  املطعون  واإلزام  الدعوى  برف�ض  واحتياطيا:  الإدارى  القرار 

املحاماة عن درجتى التقا�ضى.

وقد اأعلن تقرير الطعن اإىل املطعون �ضده على النحو املبني بالأوراق.

وحتدد لنظر الطعن اأمام دائرة فح�ض الطعون جل�ضة 2009/5/4 حيث قررت اإحالته اإىل هيئة 

مفو�ضى الدولة لإعداد تقرير بالراأى القانونى فيه وعينت لنظره جل�ضة 2009/7/5 حيث اأودعت 

حكم	املحكمة	الإدارية	العليا
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الهيئة املذكورة تقريرا بالراأى القانونى ارتاأت فيه احلكم بقبول الطعن �ضكال ورف�ضه مو�ضوعا 

وتداول  الطعن  نظر  الطعون  فح�ض  دائرة  ا�ضتاأنفت  وقد  امل�رصوفات؛  ب�ضفته  الطاعن  واإلزام 

اإحالة  الدائرة  قررت   2009/12/7 وبجل�ضة  اجلل�ضات،  مبحا�رص  الثابت  النحو  على  اأمامها 

بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  لنظره  – مو�ضوع(  الأوىل  )الدائرة  العليا  الإدارية  املحكمة  اإىل  الطعن 

2009/12/26 حيث نظر بهذه اجلل�ضة، وبجل�ضة 2010/1/30 قررت املحكمة اإ�ضدار احلكم 

فى الطعن بجل�ضة 2010/4/17، وبها قررت مد اأجل النطق به جلل�ضة 2010/5/22 ثم جلل�ضة 

اأ�ضبابه  اليوم ل�ضتكمال املداولة وبجل�ضة اليوم �ضدر هذا احلكم واأودعت م�ضودته امل�ضتملة على 

لدى النطق به.

املحكمة

بعد الطالع على الأوراق، و�ضماع الإي�ضاحات، واملداولة قانونا.

ومن حيث اإن الطعن قد ا�ضتوفى �ضائر اأو�ضاعه املقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول �ضكال.

ومن حيث اإن واقعات الطعن تخل�ض –ح�ضبما يبني من الأوراق– فى اأن املطعون �ضده اأقام 

الدعوى –حمل الطعن املاثل– بعري�ضة اأودعت قلم كتاب حمكمة الق�ضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 

2008/5/5 اخت�ضم فيها الطاعن ب�ضفته، ورئي�ض املجل�ض الإكلرييكى العام لالأقباط الأرثوذك�ض 

والتم�ض فى ختامها احلكم بقبول الدعوى �ضكال، وب�ضفة م�ضتعجلة بوقف تنفيذ قرار املدعى عليه 

الثانى ب�ضفته فى مواجهة املدعى عليه الأول ب�ضفته بالمتناع عن الت�رصيح له بالزواج الثانى مع 

تنفيذ احلكم مب�ضودته وبدون اإعالن، وفى املو�ضوع باإلغاء هذا القرار مع ما يرتتب على ذلك من 

اآثار، واإلزام املدعى عليهما ب�ضفتيهما امل�رصوفات.

وب�ضط املدعى دعواه مو�ضحا اأنه بتاريخ 2002/9/1 تزوج من ال�ضيدة/ هبة �ضمري يو�ضف 

اأ�ضعد وفقا لطقو�ض طائفة الأقباط الأرثوذك�ض ودخل بها وعا�رصها معا�رصة الأزواج بيد اأن الزوجة 

اأمام  نابية  وباألفاظ  والقذف  بال�ضب  عليه  والتعدى  اإليه  الإ�ضاءة  دائمة  زواجهما وهى  فجر  ومنذ 

اأو  الإ�ضالح  حماولت  كافة  معها  تفلح  ومل  ج�ضيمة  نف�ضية  باأ�رصار  اأ�ضابه  مما  واجلريان  الأهل 

ن�ضائح رجال الدين امل�ضيحى مما حدا به اإىل  اإقامة الدعوى رقم 13 ل�سنة 2002 اأمام حمكمة طنطا 

الكلية لالأحوال ال�ضخ�ضية )ملى( التى ق�ضت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2003/10/28 بتطليق 

زوجته منه لل�رصر، واإذ مل يتم ا�ضتئناف ذلك احلكم و�ضار نهائيا وحائزا لقوة الأمر املق�ضى به فقد 

تقدم املدعى لنيافة املدعى عليه الثانى بطلب الت�رصيح له بالزواج الثانى بيد اأن املذكور رف�ض ذلك 

دون �ضند من الد�ضتور اأو لئحة الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط الأرثوذك�ض ال�ضادر فى التا�ضع من 

وثيقة
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مايو �ضنة 1938 اأو القوانني الكن�ضية، ف�ضال عن اإهداره حلجية الأحكام الق�ضائية وملا كان القرار 

الد�ضتور ومواثيق حقوق  التى كفلها  الزواج من احلقوق  الإلغاء، وكان احلق فى  الطعني مرجح 

الإن�ضان، وقد حثت عليه الأديان ال�ضماوية مبا فى ذلك �رصيعة الأقباط الأرثوذك�ض، واأن حرمان 

املدعى من الزواج قد ي�ضبب له الوقوع فى الفتنة، وهو ما نهت عنه الأديان ال�ضماوية، واأنه يتوافر 

به كذلك ركن ال�ضتعجال فى دعواه؛ ومن ثم يكون طلب الدعوى وقف تنفيذ القرار املطعون فيه قد 

قام على ركنيه.

املجيد  عبد  الأ�ضتاذ  تدخل  بالقاهرة حيث  الإدارى  الق�ضاء  اأمام حمكمة  الدعوى  تدوولت  وقد 

العنانى ان�ضماميا اإىل جانب املدعى. وبجل�ضة 2009/2/3 اأ�ضدرت املحكمة املذكورة حكمها بوقف 

تنفيذ القرار املطعون فيه، واأقامت ق�ضاءها على اأنه بالن�ضبة للدفع املبدى من املدعى عليه ب�ضفته 

بعدم اخت�ضا�ض املحكمة ولئيا بنظر الدعوى فاإن املحكمة الإدارية العليا قد ا�ضتقر ق�ضاوؤها على 

اأن بطريركية الأقباط الأرثوذك�ض هى �ضخ�ض من اأ�ضخا�ض القانون العام، ومن ثم فاإن املنازعات 

الولية  باعتباره �ضاحب  الدولة  بنظرها ملحاكم جمل�ض  الخت�ضا�ض  ينعقد  فيها  تكون طرفا  التى 

بالف�ضل فى املنازعات الإدارية؛ لذلك يكون الدفع امل�ضار اإليه غري قائم على اأ�ضا�ض من القانون متعني 

طرحه جانبا وعدم العتداد به. اأما عن الدفع بعدم قبول تدخل الأ�ضتاذ/ عبد املجيد العنانى خ�ضما 

من�ضما اإىل جانب املدعى، فاإن املادة )12( من قانون جمل�ض الدولة ال�ضادر بالقانون رقم 47 ل�سنة 

واإذ  �ضخ�ضية،  م�ضلحة  فيها  لهم  لي�ضت  اأ�ضخا�ض  من  املقدمة  الطلبات  قبول  بعدم  تق�ضى   1972

كان التدخل الن�ضمامى اإىل جانب اأحد اخل�ضوم جائزا قانونا وفقا لن�ض املادة )126( من قانون 

املرافعات اإل اأنه يتعني اأن يكون للمتدخل م�ضلحة جدية وظاهرة فى هذا التدخل باأن ي�ضتهدف به 

احلفاظ على حقوقه التى قد مي�ضها احلكم ال�ضادر فى الدعوى.

وملا كان ذلك وكان املدعى يدين بالديانة امل�ضيحية بينما يدين املتدخل بالديانة الإ�ضالمية ولن 

يرتتب على احلكم ال�ضادر ل�ضالح اأو �ضد املدعى فى الدعوى امل�ضا�ض باأى حق من حقوق املتدخل 

فمن ثم ل تكون له م�ضلحة فى طلب  التدخل اإىل جانب املدعى مما يتعني معه احلكم بعدم قبول هذا 

الطلب.

وت�ضيف املحكمة اأنه ي�ضرتط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى وفقا لأحكام املادة )49( من 

47 ل�سنة 1972 توافر ركنني جمتمعني: الأول: ركن  قانون جمل�ض الدولة ال�ضادر بالقانون رقم 

اجلدية باأن يكون ادعاء الطالب بح�ضب الظاهر من الأوراق ودون م�ضا�ض باأ�ضل طلب الإلغاء قائما 

على اأ�ضباب يرجح معها احلكم باإلغاء القرار املطعون فيه عند الف�ضل فى املو�ضوع. والثانى: ركن 
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ال�ضتعجال باأن يرتتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو ق�ضى باإلغائه بعد ذلك. اأما عن 

مدى توافر ركن اجلدية فاإن اأحكام الق�ضاء الإدارى قد جرت على اأنه اإذا مل تف�ضح جهة الإدارة عن 

عن�رص ال�ضبب فى القرار الإدارى فاإنه يفرت�ض قيامه على ال�ضبب املبر له قانونا، وعلى من يدعى 

خالف ذلك اأن يقيم الدليل على �ضحة ادعائه، اإل اأنه متى اأف�ضحت جهة الإدارة عن ال�ضبب الذى 

يتولها  التى  امل�رصوعية  لرقابة  ال�ضبب  فيه خ�ضع هذا  املطعون  اإ�ضدار قرارها  اإليه فى  ا�ضتندت 

البادي  القانون. وملا كان  ال�ضبب ومدى مطابقته لأحكام  للتحقق من �ضحة هذا  الإدارى  الق�ضاء 

للمدعى بالزواج  اإ�ضدار ت�رصيح  الإدارية املدعى عليها مل متتنع عن  اأن اجلهة  الأوراق  من ظاهر 

الثانى اإل اأنها قيدت هذا الت�رصيح ب�رصورة اإح�ضار اخلطيبة واإعالمها بالظروف ال�ضحية للمدعى 

يكن  مل  اإن  التفافا  يعد  ما  وهو  القيد  هذا  فر�ض  يخولها  قانونى  �ضند  باأى  العت�ضام  دون  وذلك 

م�ضادرة حلق املدعى ال�رصعى والقانونى فى الزواج باأخرى بعد اأن طلق زوجته الأوىل بناء على 

حكم ق�ضائى نهائى وحائز لقوة الأمر املق�ضى �ضيما واأنه قدم ما يفيد خلوه من الأمرا�ض التى قد 

تعوق الزواج. ومن ثم يتوافر ركن اجلدية فى طلب وقف تنفيذ القرار املطعون فيه. كما يتوافر 

ركن ال�ضتعجال من اأن ا�ضتمرار تنفيذ القرار املطعون فيه من �ضاأنه تعطيل ممار�ضة املدعى حلق من 

حقوقه امل�رصوعة واحليلولة دون ارتباطه بزوجة فى الوقت املنا�ضب لتعينه على متاعب احلياة وهى 

نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت. وبذلك ي�ضتقيم طلب وقف التنفيذ على ركنيه ويتعني الق�ضاء 

بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه مع ما يرتتب على ذلك من اآثار. دون حماجة باأن الزواج عند طائفة 

الزواج  انعقاد  الإكلرييكى �رصوط  اأن يفح�ض املجل�ض  الأرثوذك�ض هو نظام دينى، ويجب  الأقباط 

وخلوه من املوانع ذلك اأن جهة الإدارة مل تف�ضح عن ثمة موانع �رصعية اأو طبية حتول دون الزواج 

من املدعى حتى ميكن مواجهة اخلطيبة بها. كما اأن تخلف �رصوط انعقاد الزواج اأو قيام املوانع من 

اإمتامه ل يرتبط بوجود اخلطيبة ول يتوقف على راأيها اأو اإرادتها، كذلك فاإن �ضابقة زواج املدعى 

من اأخرى وتطلقيها من البيانات التى ل تخفى عن الزوجة حيث يحتم القانون على املوثق اإعالم 

الطرفني بها ويغدو لكل منهما حرية اإبرام العقد من عدمه.

ومن حيث اإن مبنى الطعن اأن احلكم املطعون فيه اأخطاأ فى تطبيق القانون وذلك حني اأ�ضبغ على 

قرار املجل�ض الإكلرييكى باإخطار اخلطيبة لإعالمها بظروف املطعون �ضده من اأنه �ضبق له الزواج 

باأخرى اإذ ل يعدو هذا القرار اأن يكون قرارا متهيديا فى هذا اخل�ضو�ض، ومن ناحية اأخرى فاإن 

املجل�ض الإكلرييكى �ضلطاته دينية، ول يخ�ضع فى قراراته �ضوى للرئا�ضة الدينية التى تبدى راأيها 

بنظر  ولئيا  خمت�ض  غري  الدولة  جمل�ض  يكون  وبالتاىل  وتعاليمه  املقد�ض  الإجنيل  لن�ضو�ض  وفقا 

للواقع  القرار املطعون فيه خمالف  الق�ضاء بوقف تنفيذ  اأن  الإدارى. كما  القرار  الدعوى لنتفاء 
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وامل�ضتندات، اإذ اأن جهة الإدارة قد �رصحت للمطعون �ضده بالزواج حال اإح�ضار اخلطيبة واإعالمها 

بظروفه. وهو ما ل ميثل قيدا على حق املطعون �ضده ال�رصعى فى الزواج لأن الأ�ضل اأن الزواج 

طبقا ل�رصيعة الأقباط الأرثوذك�ض ل يتم اإل مرة واحدة وال�ضتثناء من يوافق املجل�ض على منحه 

ت�رصيحا بالزواج للمرة الثانية، وهو لي�ض حقا �رصعيا للمطعون �ضده. وملا كان ذلك وكان احلكم 

املطعون فيه قد اأ�ضابه العوار وحمقق الإلغاء فاإن الطاعن ب�ضفته يطلب وقف تنفيذه حلني الف�ضل 

فى مو�ضوعه.

اإنه عن دفع الطاعن ب�ضفته بعدم اخت�ضا�ض حمكمة الق�ضاء الإدارى ولئيا بنظر  ومن حيث 

الدعوى حمل الطعن ب�ضند من اأن مو�ضوعها يتعلق بالت�رصيح للمطعون �ضده بالزواج ثانية وهو 

للرئا�ضة  �ضوى  قراراته  فى  يخ�ضع  ول  الدينية  ل�ضلطته  وفقا  ي�ضدره  الإكلرييكى  للمجل�ض  قرار 

الإدارى  القرار  ينتفى  املقد�ض وتعاليمه ومن ثم  لن�ضو�ض الإجنيل  راأيها وفقا  التى تبدى  الدينية 

وتبعا لذلك ينتفى الخت�ضا�ض الولئى ملجل�ض الدولة.

باأ�ضباب  وردا  اإيرادا  اإليه  امل�ضار  للدفع  مدوناته  فى  ت�ضدى  قد  الطعني  احلكم  اإن  حيث  ومن 

�ضائغة قانونا تتخذها هذه املحكمة اأ�ضباب لها، وت�ضيف اإليها اأن الكني�ضة الأرثوذك�ضية تقوم بح�ضب 

الأ�ضل على رعاية الأقباط الأرثوذك�ض كافة، وهى فى �ضبيل ذلك خولها القانون ال�ضلطات الالزمة 

مبوافقة الأقباط وح�ضن �ضريها وتقدمي اخلدمات الالزمة لهم، وهذه املهمة هى من مهام الدولة، 

اعتبارات  اإليه  دعت  اإدارى  ن�ضاط  هو  اإمنا  اخل�ضو�ض  هذا  فى  الكني�ضة  متار�ضه  ما  فاإن  ثم  ومن 

ال�ضالح العام وتغدو القرارات ال�ضادرة منها على هذا النحو قرارات اإدارية تتعلق بتنفيذ القوانني 

واللوائح تخ�ضع لرقابة الق�ضاء من حيث مدى م�رصوعيتها. ولذلك فاإن الت�رصيح بالزواج ثانية 

كن�ضيا ح�ضبما ورد الن�ض عليه فى املادة 69 من لئحة الأقباط الأرثوذك�ض ال�ضادرة �ضنة 1938 ل 

يعدو فى حقيقته اأن يكون قرارا اإداريا، يخ�ضع لرقابة الق�ضاء الإدارى ويدخل الخت�ضا�ض بطلب 

اإلغائه فى الخت�ضا�ض املعقود لذلك الق�ضاء مبقت�ضى املادة )10( من قانون جمل�ض الدولة ال�ضادر 

47 ل�سنة 1972 ول مي�ض املعتقد امل�ضيحى، ول يت�ضادم مع اأ�ضل من اأ�ضوله طاملا  بالقانون رقم 

ا�ضتكمل �رصائط �ضحته و�ضوابط نفاذه للتيقن من اأن الرئي�ض الدينى وهو يبا�رص اخت�ضا�ضه فى 

منح اأو منع الت�رصيح امل�ضار اإليه مل يتجاوز �ضلطاته املنوطة به مبوجب قواعد �رصيعة الأرثوذك�ض 

وهو ما ل يعد تدخال من الق�ضاء فى املعتقد الدينى، واإمنا هو اإعالء له لتحقيق مقا�ضد تلك ال�رصيعة 

الق�ضاء  اخت�ضا�ض حمكمة  بعدم  الدفع  معه  يتعذر  الذى  الأمر  لها،  اأو جتاوز  عليها  دون خروج 

الإدارى بنظر الدعوى حمل الطعن لنتفاء وليته ولنتفاء القرار الإدارى ل �ضند لهما من القانون 

يتعني طرحهما واللتفات عنهما.
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وفى  امل�رصى،  الت�رصيع  باأن  بداءة  التقرير  يتعني  فاإنه  املنازعة  مو�ضوع  عن  اإنه  حيث  ومن 

ال�ضدارة منه –الد�ضتور قد حر�ض على حماية الأ�رصة– بغ�ض النظر عن العقيدة التى تدين بها، 

واأقر امل�رصع لكل مواطن حقه الد�ضتورى فى تكوين اأ�رصته مبا يتفق والعقيدة التى ينتمى اإليها، 

وفى اإطار منظومة ت�رصيعية تتخذ من اأحكام الد�ضتور والقانون ال�ضند حلماية احلقوق واحلريات، 

مع حتديد الواجبات الالزمة فى ذلك التنظيم الأ�رصى. ومن ثم ل ي�ضوغ لأى جهة دينية اأن تلتحف 

يتبعون  اآخرين ممن  لدى  ب�ضاأنها  الراأى  لديها مما قد يختلف  الدينية  الأحكام  بخ�ضو�ضية بع�ض 

تلك العقيدة خا�ضة واأن التنظيم الت�رصيعى لذلك الأمر اأينما يكون وليد اإرادة �ضاركت فيه اجلهات 

الدينية املختلفة بالراأى والقرار قبل اإ�ضدار مثل ذلك الت�رصيع. ومتى كان ذلك وكانت لئحة الأحوال 

 1938 �ضنة  مايو  من  التا�ضع  فى  العام  امللى  املجل�ض  اأقرها  التى  الأرثوذك�ض  لالأقباط  ال�ضخ�ضية 

وعمل بها اعتبارا من الثامن من يوليو من ال�ضنة ذاتها مبا ت�ضمنته من قواعد، وعلى ما ن�ضت عليه 

الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القانون رقم 1 ل�سنة 2000 باإ�ضدار قانون تنظيم بع�ض اأو�ضاع 

واإجراءات التقا�ضى فى م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية تعتب تلك الالئحة �رصيعتهم التى تنظم م�ضائل 

اأحوالهم ال�ضخ�ضية، فقد عنيت تلك الالئحة بالأحكام التف�ضيلية للزواج باعتباره �رصا مقد�ضا يتم 

واأحكام  اأحكام اخلطبة  الالئحة  اأ�رصة جديدة، فنظمت  وفقا لطقو�ض كن�ضية مرعية بق�ضد تكوين 

عقد الزواج وبينت �رصوطه وموانعه واملعار�ضة فيه والإجراءات التى يتم بها وحقوق الزوجني 

وواجبات كل منهما جتاه الآخر. كما نظمت الالئحة اأحكام الطالق وحالته واإجراءاته ثم الآثار 

املرتتبة عليه، فاأوجبت الالئحة فى املادة )6( منها على الكاهن قبل حترير عقد اخلطبة اأن يتحقق 

من عدم وجود مانع �رصعى يحول دون الزواج �ضواء من جهة القرابة اأو املر�ض اأو وجود رابطة 

زواج �ضابق. كما مل جتز املادة )25( لأحد الزوجني اأن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما ورتبت 

النهائى  احلكم  تاريخ  من  الزوجية  رابطة  انحالل  الطالق  على  املذكورة  الالئحة  من   )68( املادة 

ال�ضادر به فتزول مبقت�ضاه حقوق كل من الزوجني وواجباته قبل الآخر ول يرث اأحدهما الآخر 

عند موته. واأجازت املادة )69( من ذات الالئحة لكل من الزوجني بعد احلكم بالطالق اأن يتزوج من 

�ضخ�ض اآخر اإل اإذا ن�ض احلكم على حرمان اأحدهما اأو كليهما من الزواج وفى هذه احلالة ل يجوز 

ملن ق�ضى بحرمانه اأن يتزوج اإل بت�رصيح من املجل�ض الإكلرييكى.

ومن حيث اإن الثابت من الأوراق اأن املطعون �ضده وهو م�ضيحى اأرثوذك�ضى قد تزوج بتاريخ 

2002/9/1 من ال�ضيدة هبة �ضمري يو�ضف اأ�ضعد بعقد زواج كن�ضى للطوائف متحدى امللة واملذهب 

الإ�ضاءة  داأبت على  املذكورة  اأن  الأزواج، بني  الزوجية وعا�رصها معا�رصة  بها على فرا�ض  ودخل 

اإليه والتعدى عليه بال�ضب وال�ضتم اأمام الأهل واجلريان وا�ضتحكم اخلالف بينهما وبعدت ال�ضقة 
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على نحو ا�ضتحالت معه دميومة الع�رصة وذهبت حماولت الأهل ورجال الكني�ضة من اأجل اإ�ضالح 

ذات البني اأدراج الرياح؛ الأمر الذى حدا باملطعون �ضده اإىل اإقامة الدعوى رقم 13 ل�سنة 2002 

 2003/10/28 بتاريخ  حكما  وا�ضت�ضدر  )ملى(  ال�ضخ�ضية  لالأحوال  الكلية  طنطا  حمكمة  اأمام 

بتطليق زوجته لل�رصر. وقد �ضار ذلك احلكم نهائيا حائزا لقوة الأمر املق�ضى بعد ا�ضتغالق طرق 

اأنطنيو�ض  اإميل  اأ�ضامة  املدعو/  من  املذكورة  �ضده  املطعون  مطلقة  تزوجت  ثم  ومن  فيه.  الطعن 

دميان مبوجب عقد زواج للطوائف متحدى امللة واملذهب موؤرخ 2006/4/27.

ومن حيث اإن من املبادئ الأ�ضولية فى ال�رصيعة امل�ضيحية اأنها تقوم على وحدانية الزوجة مبا 

ل يجوز معه للم�ضيحى اأن يكون له �ضوى زوجة واحدة، فاإذا انف�ضمت عقد الزواج زال املانع منه 

وجاز له الزواج ثانيا. وملا كان الثابت اأن الكني�ضة الأرثوذك�ضية قد اعتدت بطالق زوجة املطعون 

�ضده واأجازت لها الزواج ثانية باعتبار اأن العالقة الزوجية بينهما قد انف�ضمت بطالق بائن. فمن ثم 

ل ي�ضوغ لها من بعد حرمان الطاعن من الزواج ثانية كن�ضيا، على اعتبار اأن �ضند الأحكام الق�ضائية 

ال�ضادرة فى تلك املنازعات لي�ضت م�ضتمدة من ال�رصائع ال�ضماوية ب�ضفة مبا�رصة، واإمنا مما اختاره 

امل�رصع منها من اأحكام ت�رصيعية �ضادرة عن جهات الخت�ضا�ض معبة عن ال�ضمري العام للمجتمع. 

اأ�ضحاب  ومن ثم يكون امتناع الكني�ضة عن الت�رصيح للمطعون �ضده بالزواج قد جاء مميزا بني 

املراكز املتماثلة على خالف حكم القانون ومكونا لقرار �ضلبى يتعني اإلغاوؤه ويقوم به ركن اجلدية. 

كما يتوافر ركن ال�ضتعجال من اأن ا�ضتمرار امتناع جهة الإدارة عن اإ�ضدار الت�رصيح له بالزواج 

الثانى يحول دون اإح�ضانه، وقد يدفع به اإىل ولوج طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبني ممار�ضته 

حلقه الإن�ضانى وال�رصعى والد�ضتورى فى الزواج وتكوين اأ�رصة التى هى اللبنة الأوىل للمجتمع 

ووفقا لأحكام �رصيعته التى يدين بها وهى نتائج يتعذر تداركها ومن ثم ي�ضتقيم طلب وقف تنفيذ 

القرار الطعني ركناه وفقا حلكم املادة )10( من قانون جمل�ض الدولة امل�ضار اإليه اآنفا. ودون حماجة 

فى هذا ال�ضاأن باأن قرار املجل�ض الأكلرييكى هو قرار متهيدى، ذلك اأن املجل�ض املذكور هو املنوط 

به دون غريه اإ�ضدار ت�رصيح الزواج دون اأن يتوقف ذلك على موافقة اأى جهة اأخرى وفقا حلكم 

املادة )69( من لئحة الأحوال ال�ضخ�ضية لالأقباط امل�ضار اإليها. كما ل يجوز الحتجاج باأن املجل�ض 

املذكور اتخذ قرارا بالت�رصيح للمطعون  �ضده بالزواج ثانية �رصيطة ا�ضتقدام خطيبته للمجل�ض 

لإعالمها بظروفه، ذلك اأن موثق عقد الزواج ملزم مبوجب اأحكام الالئحة املذكورة اآنفا بالتثبت من 

اأن منوذج وثيقة الزواج التى  خلو كل من الزوجني من املوانع ال�رصعية والقانونية للزواج، كما 

يبمها املوثق املنتدب تت�ضمن �رصورة حتققه من ذلك اإ�ضافة اإىل اإقرار كل من الزوجني فيها من 

خلوه من الأمرا�ض التى جتيز التفريق وما اإذا كانا قد �ضبق لهما اأو لأحدهما الزواج من قبل الأمر 
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الذى يغدو معه ما ورد بكتاب وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذك�ض املوؤرخ 2008/10/3 باأن 

اإح�ضار اخلطيبة  بالزواج فى حالة  للمطعون �ضده  للت�رصيح  قرارا  اتخذ  قد  الإكلرييكى  املجل�ض 

واإفراغه من م�ضمونه بوقف  الت�رصيح  ذلك  اإ�ضدار  لعرقلة  اإل حماولة  ما هو  واإعالمها بظروفه 

ترتيب اأثره �ضيما واأن املجل�ض املذكور مل يف�ضح عن تلكم الظروف التى ينبغى اإعالم خطيبة املطعون 

�ضده بها، ف�ضال عما ميثله من امل�ضا�ض بحجية الأحكام الق�ضائية التى تعلو اعتبارات النظام العام 

وذلك بالنكو�ض عن اإعمال مقت�ضاها وترتيب اآثارها. واإذ ق�ضى احلكم الطعني بذلك فاإنه يكون قد 

اأ�ضاب احلق فيما انتهى اإليه وق�ضى به ويغدو الطعن عليه متعني الرف�ض.

ومن حيث اأن من اأ�ضابه اخل�رص فى طعنه يلزم امل�رصوفات.

فلهذه	الأ�صباب

حكمت املحكمة: بقبول الطعن �ضكال ورف�ضه مو�ضوعا، واألزمت الطاعن ب�ضفته امل�رصوفات 

على درجتى التقا�ضى.

رئي�ض املحكمة �سكرتري املحكمة      
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الباب	الأول

فى	الزواج	وما	يتعلق	به

الف�ضل االأول

فى	اخلطبة

اخلطبة عقد يتفق به رجل وامراأة على الزواج ببع�ضهما فى اأجل حمدد.- 1

ل جتوز اخلطبة اإل بني من ل يوجد مانع �رصعى من زواجهما.- 2

ل جتوز اخلطبة اإل اإذا بلغ �ضن اخلاطب �ضبع ع�رصة �ضنة واملخطوبة - 3

خم�ض ع�رصة �ضنة ميالدية كاملة.

تقع اخلطبة بني اخلطيبني باإيجاب وقبول من الآخر، فاإذا كان اأحدهما - 4

قا�رصا وجب اأي�ضا موافقة وليه على ذلك.

القبطية - 5 الكني�ضة  كهنة  من  كاهن  يحررها  وثيقة  فى  اخلطبة  تثبت 

الوثيقة  هذه  وت�ضتمل  الزواج  عقد  مببا�رصة  له  مرخ�ض  الأرثوذك�ضية 

وثائق

ن�ض	لئحة	الأحوال	ال�صخ�صية

ال�ضادرة عن املجل�ض امللى العام

للأقباط	الأرثوذك�ض	ال�صادرة

 فى 9 مايو 1938
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على ما ياأتى:

ا�ضم كل من اخلاطب واملخطوبة ولقبه و�ضنه و�ضناعته وحمل اإقامته.- 1

ا�ضم كل من والدى اخلطيبني ولقبه و�ضناعته وحمل اإقامته، وكذلك ا�ضم وىل القا�رص من - 2

اخلاطبني ولقبه و�ضناعته وحمل اإقامته.

اإثبات ح�ضور كل من اخلاطبني بنف�ضه وح�ضور الوىل اإن كان بينهما قا�رص ور�ضاء كل من - 3

الطرفني بالزواج.

و�ضنه - 4 ال�ضهود  من  كل  ا�ضم  وذكر  را�ضدين،  م�ضيحيني  الأقل  على  �ضاهدين  اإثبات ح�ضور 

و�ضناعته وحمل اإقامته.

اإثبات التحقق من خلو اخلاطبني من موانع الزواج ال�رصعية املن�ضو�ض عليها فى الف�ضل - 5

الثالث.

امليعاد الذى يحدد لعقد الزواج.- 6

من - 7 كل  الوثيقة  هذه  على  ويوقع  مهر.  على  التفاق  ح�ضل  اإذا  وفائه  و�رصوط  املهر  قيمة 

يده  على  ح�ضلت  الذى  الكاهن  ومن  وال�ضهود  منهما  القا�رص  ووىل  واملخطوبة  اخلاطب 

اخلطبة ثم يتلوها الكاهن على احلا�رصين، وحتفظ بعد ذلك فى جملد خا�ض بدار البطريركية 

اأو املطرانية اأو الأ�ضقفية التى ح�ضلت اخلطبة فى دائرتها.

يجب على الكاهن قبل حترير عقد اخلطبة اأن يتحقق:- 6

اأوال: من �ضخ�ضية اخلطيبني ور�ضائهما بالزواج.

ثانيا: من عدم وجود ما مينع �رصعا من زواجهما �ضواء من جهة القرابة اأو الدين اأو املر�ض اأو 

وجود رابطة زواج �ضابق.

ثالثا: من اأنهما �ضيبلغان فى امليعاد املحدد لزواجهما ال�ضن التى يباح فيها الزواج �رصعا.

يجوز باتفاق الطرفني تعديل امليعاد املحدد للزواج فى عقد اخلطبة مع مراعاة ال�ضن التى يباح - 7

فيها الزواج، ويوؤ�رص بهذا التعديل فى ذيل عقد اخلطبة ويوقع عليه من الطرفني ومن الكاهن.

تاريخ ح�ضوله - 8 من  اأيام  ثالثة  منه فى ظرف  ملخ�ضا  عقد اخلطبة  با�رص  الذى  الكاهن  يحرر 

ويعلقه على كني�ضته، واإذا كان اخلاطبان اأو اأحدهما مقيمني خارج دائرة هذه الكني�ضة تر�ضل 
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ن�ضخة منه اإىل كاهن الكني�ضة التى يقيم كل من اخلاطبني فى دائرتها ليعلقه على بابها. ويبقى 

امللخ�ض معلقا قبل الزواج مدة ع�رصة اأيام ت�ضتمل على يومى الأحد.

اإذا مل يتم الزواج فى خالل �ضنة من تاريخ انعقاد ميعاد الع�رصة الأيام املن�ضو�ض عليها فى - 9

املادة ال�ضابقة فال يجوز ح�ضوله اإل بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة املتقدم ذكرها.

يجوز لأ�ضباب خطرية للرئي�ض الديني )الأ�ضقف اأو املطران( فى اجلهة التى ح�ضلت اخلطبة - 10

فى دائرتها اأن يعفى من التعليق املن�ضو�ض عليه فى املادتني ال�ضابق ذكرهما.

اخلاطبني - 11 اأحد  اعتنق  اإذا  اأو  الزواج  من  املانعة  الأ�ضباب  من  �ضبب  وجد  اإذا  اخلطبة  تف�ضخ 

الرهبنة.

ذلك فى - 12 اإثبات  اأحدهما فقط. وي�ضري  باإرادة  اأو  الطرفني  باتفاق  الرجوع فى اخلطبة  يجوز 

حم�رص يحرره الكاهن وي�ضم اإىل عقد اخلطبة.

اإذا عدل اخلاطب عن اخلطبة بغري مقت�ض فال حق له فى ا�ضرتداد ما يكون قد قدمه من مهر اأو - 13

هدايا، واإذا عدلت املخطوبة عن اخلطبة بغري مقت�ض فللخاطب اأن ي�ضرتد ما قدمه لها من املهر 

اأو الهدايا غري امل�ضتهلكة.

هذا ف�ضال عما لكل من اخلاطبني من احلق فى مطالبة الآخر اأمام املجل�ض امللى بتعوي�ض عن ال�رصر 

الذى حلقه من جراء عدوله عن اخلطبة.

اإذا توفى اخلاطب قبل الزواج فلورثته ا�ضرتداد املهر اأو ما ا�ضرتى به من جهاز. واإذا توفيت - 14

املخطوبة فللخاطب اأن ي�ضرتد املهر اأو ما ا�ضرتى به من جهاز، اأما الهدايا فال ترد فى احلالتني.

غري اأنه اإذا مل يح�ضل التفاق على مهر، واإمنا قدمت هدية لتقوم مقام املهر فيكون حكمها حكم 

املهر.

الف�صل	الثانى

فى	اأركان	الزواج	و�صروطه

الكني�ضة - 15 لطقو�ض  طبقا  علنيا  ارتباطا  وامراأة  رجل  به  يرتبط  بعقد  يثبت  مقد�ض  �رص  الزواج 

القبطية الأرثوذك�ضية بق�ضد تكوين اأ�رصة جديدة والتعاون على �ضئون احلياة.

ل يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى ع�رصة �ضنة ميالدية كاملة ول زواج املراأة قبل بلوغها - 16

�ضت ع�رصة �ضنة ميالدية كاملة.

وثيقة
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ل زواج اإل بر�ضاء الزوجني.- 17

ينعقد زواج الأخر�ض باإ�ضارته اإذا كانت معلومة وموؤدية اإىل فهم مق�ضوده.- 18

نف�ضه - 19 يزوج  اأن  امراأة  اأو  كان  كاملة رجال  �ضنة ميالدية  اإحدى وع�رصين  �ضنه  بلغ  ملن  يجوز 

بنف�ضه.

اإذا كانت �ضن الزوج اأو الزوجة دون احلادية والع�رصين في�ضرتط ل�ضحة الزواج ر�ضا وليه - 20

املن�ضو�ض عليه فى املادة )160(، فاإذا امتنع وىل القا�رص عن تزويجه فريفع طالب الزواج 

الأمر اإىل املجل�ض امللى للف�ضل فيه.

الف�صل	الثالث

فى	موانع	الزواج	ال�صرعية

21- متنع القرابة من الزواج:

اأ- بالأ�ضول واإن علوا والفروع واإن �ضفلوا.

ب- بالإخوة والأخوات ون�ضلهم.

جـ    - بالأعمام والعمات والأخوال واخلالت دون ن�ضلهم، فيحرم على الرجل اأن يتزوج من اأمه 

وجدته واإن علت، وبنته وبنت ابنه واإن �ضفلت. واأخته وبنت اأخته وبنت اأخيه واإن �ضفلت. وعمته 

وعمه اأ�ضوله وخالته وخاله اأ�ضوله. وحتل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال واخلالت.

وكما يحرم على الرجل اأن يتزوج مبن ذكر يحرم على املراأة التزوج بنظريه من الرجال ويحل 

للمراأة اأبناء الأعمام والعمات واأبناء الأخوال واخلالت.

متنع امل�ضاهرة من زواج الرجل:- 22

اأ- باأ�ضول زوجته وفروعها، فال يجوز له بعد وفاة زوجته اأن يتزوج باأمها اأو جدتها واإن علت 

ول ببنتها التى رزقت بها من زوج اآخر اأو بنت ابنها اأو بنت بنتها واإن �ضفلت.

اأن  له  الزوجات وفروعهن. فال يجوز  اأولئك  واأ�ضول  اأ�ضوله وزوجات فروعه  بزوجات  ب- 

يتزوج بزوجة والده اأو جده اأو اأمها اأو جدتها اأو بنتها اأو بنت ابنها اأو بنت بنتها ول بزوجة 

ابنه اأو حفيده اأو اأمها اأو جدتها اأو بنتها اأو بنت ابنها اأو بنت بنتها.

جـ- باأخت زوجته ون�ضلها وبنت اأخيها ون�ضلها.
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د- بزوجة اأخيه واأ�ضولها وفروعها.

هـ- بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.

و- باأخت زوجة والده  واأخت زوج والدته واأخت زوجة ابنه واأخت زوج بنته، وما يحرم على 

الرجل يحرم على املراأة.

ل يجوز الزواج:- 23

اأ- بني املتبنى واملتبنى وفروع هذا الأخري.

ب-بني املتبنى واأولد املتبنى الذين رزق بهم بعد التبنى.

جـ- بني الأولد الذين تبناهم �ضخ�ض واحد.

د- بني املتبنى وزوج املتبنى وكذلك بني املتبنى وزوج املتبنى.

ل يجوز الزواج لدى الكني�ضة القبطية الأرثوذك�ضية اإل بني م�ضيحيني اأرثوذك�ضيني.- 24

ل يجوز لأحد الزوجني اأن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج قائما.- 25

اإل بعد انق�ضاء ع�رصة - 26 اأن تعقد زواجا ثانيا  اأو ف�ضخ زواجها  لي�ض للمراأة التى مات زوجها 

اأ�ضهر ميالدية كاملة من تاريخ الوفاة اأو الف�ضخ، ولكن يبطل هذا امليعاد اإذا و�ضعت املراأة بعد 

امليعاد  ياأذن بتنقي�ض هذا  اأن  امللى  الزواج. ويجوز للمجل�ض  اأو بعد ف�ضخ عقد  وفاة  زوجها 

متى ثبت له ب�ضفة قاطعة من ظروف الأحوال اأن الزوج ال�ضابق مل يعا�رص زوجته منذ ع�رصة 

�ضهور.

ل يجوز الزواج اأي�ضا فى الأحوال الآتية:- 27

الت�ضال  من  زواله مينعه  يرجى  ل  عر�ضى  اأو  طبيعى  مانع  الزواج  طالبى  اأحد  لدى  كان  اإذا  اأ- 

اجلن�ضى كالعنة واخلنوثة واخل�ضاء.

ب- اإذا كان اأحدهما جمنونا.

جـ- اإذا كان م�ضابا مبر�ض قتال كال�ضل املتقدم وال�رصطان واجلذام.

الزوج - 28 لل�ضفاء ولكن يخ�ضى منه على �ضالمة  قابل  الزواج م�ضابا مبر�ض  اإذا كان طالب  اأما 

الآخر كال�ضل فى بدايته والأمرا�ض ال�رصية فال يجوز الزواج حتى ي�ضفى املري�ض.

وثيقة
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الف�ضل الرابع

فى	املعار�صة	فى	الزواج

يكون لالأ�ضخا�ض الآتى ذكرهم حق املعار�ضة فى الزواج:- 29

اأ- من يكون زوجا لأحد املتعاقدين.

ب- الأب، وعند عدمه اأو عدم اإمكانه اإبداء رغبته يكون حق املعار�ضة للجد ال�ضحيح ثم لالأم 

ثم اجلد لالأم ثم لباقى الأقارب املن�ضو�ض عليهم فى املادة )160( بح�ضب الرتتيب الوارد فيها 

وتقبل املعار�ضة ولو جتاوز املتعاقد �ضن الر�ضد.

جـ- الوىل الذى يعينه املجل�ض امللى طبقا للمادة )160(.

حت�ضل املعار�ضة فى ظرف الع�رصة الأيام املن�ضو�ض عليها فى املادة الثامنة بتقرير يقدم اإىل - 30

اختاره  الذى  واملحل  املعار�ض و�ضفته  ا�ضم  على  ي�ضتمل  اأن  املخت�ض ويجب  الدينى  الرئي�ض 

باجلهة املزمع عقد الزواج فيها والأ�ضباب التى يبنى معار�ضته عليها والتى يجب األ تخرج عن 

املوانع املن�ضو�ض عليها فى الف�ضل الثالث من هذا الباب واإل كانت املعار�ضة لغية.

فيها - 31 للف�ضل  و�ضولها  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  خالل  فى  املخت�ض  املجل�ض  اإىل  املعار�ضة  ترفع 

بطريق ال�ضتعجال.

ول يجوز عقد الزواج اإل اإذا ق�ضى فى املعار�ضة برف�ضها انتهائيا.

الف�صل	اخلام�ض

فى	اإجراءات	عقد	الزواج

قبل مبا�رصة عقد الزواج ي�ضت�ضدر الكاهن ترخي�ضا باإمتام العقد من الرئي�ض الدينى املخت�ض - 32

بعد تقدمي حم�رص اخلطبة اإليه.

املادة - 33 املن�ضو�ض عليه فى  الكاهن بعد ح�ضوله على الرتخي�ض  الزواج فى عقد يحرره  يثبت 

ال�ضابقة. وي�ضتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

ا�ضم كل من الزوجني ولقبه و�ضناعته وحمل اإقامته وتاريخ ميالده من واقع �ضهادة امليالد - 1

اأو ما يقوم مقامها.

القا�رص من - 2 ا�ضم وىل  اإقامته وكذلك  الزوجني ولقبه و�ضناعته وحمل  ا�ضم كل من والدى 

الزوجني ولقبه و�ضناعته وحمل اإقامته.
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اإثبات ح�ضور الزوجني وح�ضور وىل القا�رص اإذا كان بينهما قا�رص.- 3

اأ�ضماء ال�ضهود واألقابهم واأعمارهم و�ضناعتهم وحمال اإقامتهم.- 4

ح�ضول الإعالن املنوه عنه فى املادة الثامنة.- 5

ح�ضول املعار�ضة فى الزواج اإذا كانت ح�ضلت معار�ضة وما مت فيها.- 6

اإثبات ر�ضاء الزوجني ووىل القا�رص منهما.- 7

اإثبات ح�ضول �ضالة الإكليل طبقا للطقو�ض الدينية.- 8

يكون لدى رئي�ض كل كني�ضة دفرت قيد عقود الزواج اأوراقه منمرة وخمتومة بختم البطريركية - 34

اأو املطرانية اأو الأ�ضقفية وكل ورقة منه ت�ضتمل على اأ�ضل ثابت وثالث ق�ضائم وبعد حترير 

احلا�رصين  جمهور  على  يتلى  ال�ضابقة  املادة  فى  ذكره  املتقدم  الوجه  على  واإثباته  العقد 

الذى با�رص  الكاهن  الأ�ضل والق�ضائم جميعا من  الذى حرره. ويوقع على  الكاهن  مبعرفة 

العقد ومن الكاهن الذى قام بالإكليل اإذا كان غريه. وت�ضلم اإحدى الق�ضائم الثالث اإىل الزوج 

والثانية اإىل الزوجة وتر�ضل الثالثة اإىل اجلهة الدينية الرئي�ضية )البطريركية اأو املطرانية اأو 

الأ�ضقفية( حلفظها بها بعد قيدها فى ال�ضجل املعد لذلك. ويبقى الأ�ضل الثابت بالدفرت عند 

الكاهن حلفظه.

على كل مطرانية اأو اأ�ضقفية اأن تر�ضل اإىل البطريركية فى اآخر كل �ضهر ك�ضفا بعقود الزواج - 35

التى متت فى دائرتها.

كل قبطى اأرثوذك�ضى تزوج خارج القطر امل�رصى طبقا لقوانني البلد الذى مت فيه الزواج يجب - 36

عليه فى خالل �ضتة �ضهور من تاريخ عودته اإىل القطر امل�رصى اأن يتقدم اإىل الرئي�ض الدينى 

املخت�ض لإمتام الإجراءات الالزمة طبقا لقوانني وطقو�ض الكني�ضة القبطية الأرثوذك�ضية.

الف�ضل ال�ضاد�ض

فى	بطلن	عقد	الزواج

اإذا عقد الزواج بغري ر�ضاء الزوجني اأو اأحدهما ر�ضاء �ضادرا عن حرية واختيار فال يجوز - 37

اأو من الزوج الذى مل يكن حرا فى ر�ضائه. واإذا وقع غ�ض فى  اإل من الزوجني  الطعن فيه 

�ضخ�ض اأحد الزوجني فال يجوز الطعن فى الزواج اإل من الزوج الذى وقع عليه الغ�ض. وكذلك 

وثيقة
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احلكم فيما اإذا وقع غ�ض فى �ضاأن بكارة الزوجة باأن ادعت اأنها بكر وثبت اأن بكارتها اأزيلت 

ب�ضبب �ضوء �ضلوكها اأو يف خلوها من احلمل وثبت اأنها حامل.

ل تقبل دعوى البطالن فى الأحوال املن�ضو�ض عليها فى املادة ال�ضابقة اإل اإذا قدم الطلب فى - 38

ظرف �ضهر من وقت اأن اأ�ضبح الزوج متمتعا بكامل حريته اأو من وقت اأن علم بالغ�ض وب�رصط 

األ يكون قد ح�ضل اختالط زوجى من ذلك الوقت.

اإذا عقد زواج القا�رص بغري اإذن وليه فال يجوز الطعن فيه اإل من الوىل اأو من القا�رص.- 39

ومع ذلك ل تقبل دعوى البطالن من الزوج ول من الوىل متى كان الوىل  قد اأقر الزواج �رصاحة - 40

اأي�ضا من الزوج بعد  اأو كان قد م�ضى �ضهر على علمه بالزواج. ول تقبل الدعوى  اأو �ضمنا 

م�ضى �ضهر من بلوغه �ضن الر�ضد.

كل عقد يقع خمالفا لأحكام املواد 15 و 16 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 يعتب - 41

باطال ولو ر�ضى به الزوجان اأو اأذن به وىل القا�رص. وللزوجني وكل ذى �ضاأن حق الطعن فيه.

ومع ذلك فالزواج الذى يعقد بني زوجني مل يبلغ اأحدهما اأو كالهما ال�ضن املقررة فى املادة 16 - 42

ل يجوز الطعن فيه اإذا كان م�ضى �ضهر من وقت بلوغ الزوجني ال�ضن القانونية اأو اإذا حملت 

الزوجة ولو قبل انق�ضاء هذا الأجل.

ل يثبت الزواج وما يرتتب عليه من احلقوق اإل بتقدمي �ضورة ر�ضمية من عقد الزواج. وفى - 43

حالة ثبوت �ضياع اأ�ضل العقد اأو اإتالفه يجوز اإثباته بكافة طرق الإثبات مبا فيها البينة.

للزوجني وذريتهما - 44 بالن�ضبة  القانونية  اآثاره  الذى حكم ببطالنه يرتتب عليه مع ذلك  الزواج 

اإذا ثبت اأن كليهما ح�ضن النية اأى كان يجهل وقت الزواج ب�ضبب البطالن الذى ي�ضوب العقد.

اأما اإذا مل يتوفر ح�ضن النية اإل من جانب اأحد الزوجني دون الآخر فالزواج ل يرتتب عليه اآثاره 

اإل بالن�ضبة لهذا الزوج ولأولده املرزوقني له من ذلك الزواج.

الف�ضل ال�ضابع

فى	حقوق	الزوجني	وواجباتهما

يجب لكل من الزوجني على الآخر الأمانة واملعاونة على املعي�ضة واملوؤا�ضاة عند املر�ض.- 45

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها باملعروف ومعا�رصتها باحل�ضنى. ويجب على املراأة - 46

ن�ض	لئحة	الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	الأرثوذك�ض



155

العدد 55رواق عربي

اإطاعة زوجها فيما ياأمرها به من حقوق الزوجية.

يجب على املراأة اأن ت�ضكن مع زوجها واأن تتبعه اأينما �ضار لتقيم معه فى اأى حمل لئق يختاره - 47

لإقامته. وعليها اأن حتافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية باأولده ومالحظة �ضئون بيته، 

ويجب على الزوج اأن ي�ضكن زوجته فى منزله، واأن يقوم مبا حتتاجه من طعام وك�ضوة على 

قدر طاقته.

الرتباط الزوجى ل يوجب اختالط احلقوق املالية بل تظل اأموال كل من الزوجني مملوكة له - 48

دون الآخر.

الف�صل	الثامن

فى	ف�صخ	الزواج

يف�ضخ الزواج باأحد الأمرين:- 49

اأوال: وفاة اأحد الزوجني.

الثانى: الطالق )التطليق(.

الباب	الثانى

فى	الطلق

الف�ضل االأول

فى	اأ�صباب	الطلق

يجوز لكل من الزوجني اأن يطلب الطالق لعلة الزنى.- 50

اإذا خرج اأحد الزوجني عن الدين امل�ضيحى وانقطع الأمل من رجوعه اإليه جاز الطالق بناء على - 51

طلب الزوج الآخر.

اإذا غاب اأحد الزوجني خم�ض �ضنوات متوالية بحيث ل يعلم مقره ول تعلم حياته من وفاته - 52

و�ضدر حكم باإثبات غيبته جاز للزوج الآخر اأن يطلب الطالق.

�ضنوات - 53 �ضبع  ملدة  احلب�ض  اأو  ال�ضجن  اأو  ال�ضاقة  الأ�ضغال  بعقوبة  الزوجني  اأحد  على  احلكم 

فاأكرث ي�ضوغ للزوج الآخر طلب الطالق.

اأو مبر�ض معد يخ�ضى منه على �ضالمة الآخر يجوز - 54 اأحد الزوجني بجنون مطبق  اإذا اأ�ضيب 
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للزوج الآخر اأن يطلب الطالق اإذا كان قد م�ضى ثالث �ضنوات على اجلنون اأو املر�ض وثبت 

اأنه غري قابل لل�ضفاء.

ويجوز اأي�ضا للزوجة اأن تطلب الطالق لإ�ضابة زوجها مبر�ض العنة اإذا م�ضى على اإ�ضابته 

به ثالث �ضنوات وثبت اأنه غري قابل لل�ضفاء، وكانت الزوجة فى �ضن يخ�ضى عليها من الفتنة.

اإذا اعتدى اأحد الزوجني على حياة الآخر اأو اعتاد اإيذاءه اإيذاء ج�ضيما يعر�ض �ضحته للخطر - 55

جاز للزوج املجنى عليه اأن يطلب الطالق.

اإذا �ضاء �ضلوك اأحد الزوجني وف�ضدت اأخالقه وانغم�ض فى حماأة الرذيلة ومل يجد فى اإ�ضالحه - 56

توبيخ الرئي�ض الدينى ون�ضائحه فللزوج الآخر اأن يطلب الطالق.

نحوه - 57 بواجباته  اأخل  اأو  الآخر،  معا�رصة  الزوجني  اأحد  اأ�ضاء  اإذا  الطالق  طلب  اأي�ضا  يجوز 

بع�ضهما  عن  بافرتاقهما  الأمر  وانتهى  بينهما  النفور  ا�ضتحكام  اإىل  اأدى  اإخالل ج�ضيما مما 

وا�ضتمرت الفرقة ثالث �ضنني متوالية.

كذلك يجوز الطالق اإذا ترهنب الزوجان اأو ترهنب اأحدهما بر�ضاء الآخر.- 58

الف�صل	الثاين

فى	اإجراءات	دعوى	الطلق

تقدم عري�ضة الدعوى من طالب الطالق �ضخ�ضيا اإىل رئي�ض املجل�ض امللى الفرعى، واإذا تعذر - 59

ح�ضور الطالب بنف�ضه ينتقل الرئي�ض اأو من ينتدبه من الأع�ضاء اإىل حمله.

اأقوال طالب الطالق يعطيه ما يقت�ضيه احلال من  اأو الع�ضو املنتدب  الرئي�ض  اأن ي�ضمع  وبعد 

الن�ضائح. فاإن مل يقبلها يحدد للزوجني ميعادا ل يقل عن ثمانية اأيام كاملة للح�ضور اأمامه بنف�ضيهما 

اأمامه يعني لهما املكان الذى ي�ضتطيعان احل�ضور  فى مقر املجل�ض. فاإذا تعذر لأحدهما احل�ضور 

فيه. وفى اليوم املحدد ي�ضمع اأقوال الزوجني وي�ضعى فى ال�ضلح بينهما. فاإذا مل ينجح فى م�ضعاه 

ياأمر باإحالة الدعوى اإىل املجل�ض ويحدد لها ميعادا ل يتجاوز �ضهرا.

يبداأ املجل�ض قبل النظر فى مو�ضوع الدعوى بعر�ض ال�ضلح على الزوجني. فاإذا مل يقباله ينظر - 60

فى الرتخي�ض لطالب الطالق باأن يقيم ب�ضفة موؤقتة اأثناء رفع الدعوى مبعزل عن الزوج الآخر 
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مع تعيني املكان الذى تقيم فيه الزوجة اإذا كانت هى طالبة الطالق كما ينظر فى تقرير نفقة 

لها على الزوج وفى ح�ضانة الأولد اأثناء نظر الدعوى وفى ت�ضليم اجلهاز والأمتعة اخلا�ضة. 

وحكم املجل�ض فى هذه الأمور يكون م�ضمول بالنفاذ املوؤقت من غري كفالة وقابال لال�ضتئناف 

فى ظرف ثمانية اأيام من تاريخ �ضدوره.

يجوز لكل من الزوجني اأن يوكل من يختاره من املحامني اأو من اأقاربه لغاية الدرجة الرابعة - 61

للمرافعة عنه اإمنا يلزم اأن يكون حا�رصا مع وكيله فى اجلل�ضة ما مل مينعه مانع من احل�ضور.

تنظر الدعوى وحتقق بالطرق املعتادة.- 62

اأو - 63 اإليه ما مل يكن موؤيدا بالقرائن  ل يوؤخذ باإقرار املدعى عليه من الزوجني مبا هو من�ضوب 

اأنه ل ي�ضوغ  ال�ضهادة غري  اأخرى مانعة من  اأية �ضلة  اأو  القرابة  ال�ضهود. ول تعتب  �ضهادة 

�ضماع �ضهادة اأولد الزوجني اأو اأولد اأولدهما.

فى - 64 املدعاة  الوقائع  بعد حدوث  �ضواء  الزوجني  بني  اإذا ح�ضل �ضلح  الطالق  دعوى  تقبل  ل 

الطلب اأو بعد تقدمي هذا الطب. ومع ذلك يجوز للطالب اأن يرفع دعوى اأخرى ل�ضبب طراأ اأو 

اكت�ضف بعد ال�ضلح، وله اأن ي�ضتند اإىل الأ�ضباب القدمية فى تاأييد دعواه اجلديدة.

تنق�ضى دعوى الطالق بوفاة اأحد الزوجني قبل �ضدور احلكم النهائى بالطالق.- 65

يجوز الطعن فى الأحكام ال�ضادرة فى دعاوى الطالق بالطرق والأو�ضاع املقررة لغريها من - 66

الدعاوى ولكن تقبل املعار�ضة فى احلكم الغيابى فى ظرف خم�ضة ع�رص يوما من تاريخ اإعالنه 

فى  للنظر  اأحكامها  ت�ضتاأنف  ولو  العام  امللى  املجل�ض  على  الطالق  دعاوى  تعر�ض  اأن  ويجب 

الت�ضديق على هذه الأحكام من عدمه. ول ينفذ احلكم القا�ضى بالطالق اإل بعد �ضدور احلكم 

النهائى به من املجل�ض امللى وبعد ا�ضتنفاد جميع طرق الطعن مبا فيها اللتما�ض.

ويوؤ�رص - 67 البطريركية  بدار  لذلك  املعد  ال�ضجل  فى  بالطالق  القا�ضى  النهائى  احلكم  ي�ضجل 

مب�ضمونة على اأ�ضل عقد الزواج بال�ضجل املحفوظ لدى الكاهن على الق�ضيمة املحفوظة لدى 

الريا�ضة الدينية وعلى الق�ضيمة املوجودة لدى الزوج الذى �ضدر حكم الطالق بناء على طلبه.
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الف�صل	الثالث

فى	الآثار	املرتتبة	على	الطلق:

انحالل رابطة الزوجية من تاريخ احلكم النهائى ال�ضادر به. فتزول حقوق كل من الزوجني - 68

وواجباته قبل الآخر ول يرث اأحدهما الآخر عند موته.

يجوز لكل من الزوجني بعد احلكم بالطالق اأن يتزوج من �ضخ�ض اآخر اإل اإذا ن�ض احلكم على - 69

حرمان اأحدهما اأو كليهما من الزواج. وفى هذه احلالة ل يجوز ملن ق�ضى بحرمانه اأن يتزوج 

اإل بت�رصيح من املجل�ض.

يجوز ملن وقع بينهما طالق الرجوع لبع�ضهما بقرار ي�ضدر من املجل�ض امللى العام بعد ا�ضتيفاء - 70

الإجراءات الدينية التى تقت�ضيها قوانني الكني�ضة.

يجوز احلكم بنفقة اأو تعوي�ض ملن حكم له بالطالق على الزوج الآخر.- 71

ياأمر املجل�ض بح�ضانة - 72 ح�ضانة الأولد تكون للزوج الذى �ضدر حكم الطالق مل�ضلحته ما مل 

الأولد اأو بع�ضهم للزوج الآخر اأو ملن له حق احل�ضانة بعده.

ومع ذلك يحتفظ كال الأبوين بعد الطالق بحقه فى مالحظة اأولده وتربيتهم اأيا كان ال�ضخ�ض 

الذى عهد اإليه بح�ضانتهم.

ل يوؤثر حكم الطالق على ما لالأولد من احلقوق قبل والديهم.- 73

الباب	الثالث

فى	املهر	واجلهاز

الف�ضل االأول

فى املهر

لي�ض املهر من اأركان الزواج. فكما يجوز اأن يكون مبهر يجوز اأن يكون بغري مهر.- 74

يجب املهر امل�ضمى فى عقد اخلطبة للزوجة مبجرد الإكليل فى الزواج ال�ضحيح.- 75

املراأة الر�ضيدة تقب�ض مهرها بنف�ضها. فال يجوز لغريها قب�ض املهر اإل بتوكيل منها وللوىل اأو - 76

الو�ضى اأن يقب�ض مهر القا�رص.
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املهر ملك املراأة تت�رصف به كيفما �ضاءت اإن كانت ر�ضيدة، واإذا كان ال�ضبب اآتيا من قبل املراأة - 77

والرجل يعلم به فلها اأن ت�ضتوىل اأو ورثته مبا يكون باقيا بذمته من املهر بعد اإ�ضقاط ن�ضيب 

الزوج الآيل من اإرثها.

فى حالة احلكم ببطالن الزواج اإذا كان ال�ضبب اآتيا من قبل الرجل وكانت املراأة تعلم به فال - 78

مهر لها. واإن كانت ل تعلم به فلها مهرها.

واإذا كان ال�ضبب اآتيا من قبل املراأة والرجل يعلم به فلها اأن ت�ضتوىل على مهرها. واإن مل يكن 

عاملا به فال حق لها فى املهر.

فى حالة احلكم بالطالق اإذا كان �ضبب الف�ضخ قهريا اأى ل دخل لإرادة اأحد من الزوجني فيه - 79

فيكون للمراأة حق ال�ضتيالء على مهرها.

اأما اإذا كان �ضبب الف�ضخ غري قهرى فاإن كان اآتيا من قبل الرجل فللمراأة احلق فى اأخذ مهرها. 

واإن كان اآتيا من قبل املراأة فال حق لها فى املهر.

الف�صل	الثانى

فى	اجلهاز

ل جتب املراأة على جتهيز منزل الزوجية من مهرها ول من غريه. فلو زفت بجهاز قليل ل يليق - 80

باملهر الذى دفعه الزوج اأو بال جهاز اأ�ضال فلي�ض له مطالبتها ول مطالبة اأبيها ب�ضىء منه ول 

تنقي�ض �ضىء من مقدار املهر الذى ترا�ضيا عليه.

اإذا تبع الأب وجهز ابنته الر�ضيدة من ماله فاإن �ضلمها اجلهاز فى حال حياته ملكته بالقب�ض - 81

ول  لها  حق  فال  اإليها  ي�ضلمه  مل  واإن  منه.  �ضىء  ا�ضرتداد  لورثته  ول  ذلك  بعد  لأبيها  ولي�ض 

لزوجها فيه.

اإذا ا�ضرتى الأب من ماله فى حال حياته جهاز ابنته القا�رص ملكته مبجرد �رصائه ولي�ض له - 82

ول لورثته اأخذ �ضىء منه.

اإذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده �ضىء منه فلها مطالبته به.- 83

اجلهاز ملك املراأة وحدها فال حق للزوج فى �ضىء منه واإمنا له النتفاع مبا يو�ضع منه فى - 84

بيته، واإذا اغت�ضب �ضيئا منه حال قيام الزوجية اأو بعدها فلها مطالبته به اأو بقيمته اإن هلك 

اأو ا�ضتهلك عنده.
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اإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج اأو بعد الف�ضخ فى متاع مو�ضوع فى البيت الذى ي�ضكنان - 85

فيه فما ي�ضلح للن�ضاء عادة فهو للمراأة اإىل اأن يقيم الزوج البينة على اأنه له وما ي�ضلح للرجال 

اأو يكون �ضاحلا لهما فهو للزوج ما مل تقم املراأة البينة على اأنه لها.

اإذا مات اأحد الزوجني ووقع نزاع فى متاع بالبيت بني احلى وورثة امليت فما ي�ضلح للرجل - 86

واملراأة يكون للحى منهما عند عدم البينة.

الباب	الرابع

فى	ثبوت	الن�صب

الف�ضل االأول

فى	ثبوت	ن�صب	الأولد	املولودين	حال	قيام	الزواج

اأقل مدة احلمل �ضتة اأ�ضهر واأكرثها ع�رصة اأ�ضهر بح�ضاب ال�ضهر ثالثني يوما.- 87

اإذا ولدت الزوجة ولدا لتمام �ضتة اأ�ضهر ف�ضاعدا من حني عقد الزواج ثبت ن�ضبه من الزوج.- 88

ومع ذلك يكون للزوج اأن ينفى الولد اإذا اأثبت اأنه فى الفرتة بني اليوم ال�ضابق على الولدة - 89

اأن يت�ضل بزوجته  اأ�ضهر كان ي�ضتحيل عليه ماديا  ال�ضابق عليه ب�ضتة  اأ�ضهر واليوم  بع�رصة 

�ضواء ب�ضبب بعد امل�ضافة بينهما اأو ب�ضبب وجوده فى ال�ضجن اأو ب�ضبب حادث من احلوادث.

للزوج اأن ينفى الولد لعلة الزنى اإذا كانت الزوجة قد اأخفت عنه احلمل والولدة. ولكن لي�ض له - 90

اأن ينفيه بادعائه عدم املقدرة على الت�ضال اجلن�ضى.

لي�ض للزوج اأن ينفى الولد املولود قبل م�ضى �ضتة اأ�ضهر من تاريخ الزواج فى الأحوال الآتية:- 91

اأوال: اإذا كان يعلم اأن زوجته كانت حامال قبل الزواج.

ثانيا: اإذا بلغ عن الولدة اأو ح�رص التبليغ عنها.

ثالثا: اإذا ولد الولد ميتا اأو غري قابل للحياة.

فى حالة رفع دعوى الطالق يجوز للزوج اأن ينفى ن�ضب الولد الذى يولد بعد م�ضى �ضتة اأ�ضهر - 92

الواقع  فى  ثبت  اإذا  تقبل  ل  هذه  النفى  دعوى  اأن  على  ال�ضلح.  اأو  الدعوى  رف�ض  تاريخ  من 

ح�ضول اجتماع بني الزوجني.
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تاريخ حكم - 93 اأو من  الزوج  تاريخ وفاة  اأ�ضهر من  بعد م�ضى ع�رصة  اإذا ولد  الولد  نفى  يجوز 

الطالق.

فى الأحوال التى يجوز فيها للزوج نفى الولد يجب عليه اأن يرفع دعواه فى ظرف �ضهر من - 94

تاريخ الولدة اإذا كان حا�رصا وقتها اأو من تاريخ عودته اإذا كان غائبا اأو من تاريخ علمه بها 

اإذا كانت اأخفيت عنه.

اإذا توفى الزوج قبل انق�ضاء املواعيد املبينة باملادة ال�ضابقة دون اأن يرفع دعواه فلورثته احلق - 95

فى نفى الولد فى ظرف �ضهر من تاريخ و�ضع يده هو اأو وليه على اأعيان الرتكة اأو من تاريخ 

منازعته لهم فى و�ضع يدهم عليها.

تثبت البنوة ال�رصعية ب�ضهادة م�ضتخرجة من دفرت قيد املواليد، واإذا مل توجد �ضهادة فيكفى - 96

لإثباتها حيازة ال�ضفة. وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدللة على وجود رابطة البنوة بني 

�ضخ�ض واآخر. ومن هذه الوقائع: اأن ال�ضخ�ض كان يحمل دائما ا�ضم الوالد الذى يدعى بنوته 

له. واأن هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا العتبار برتبيته وح�ضانته ونفقته 

واأنه كان معروفا كاأب له فى الهيئة الجتماعية، وكان معرتفا به من البنوة ب�ضهادة ال�ضهود 

املوؤيدة بقرائن الأحوال.

الف�صل	الثانى

فى	ثبوت	ن�صب	الأولد	غري	ال�صرعيني

الفرع	الأول:	فى	ت�صحيح	الن�صب

الأولد املولودون قبل الزواج عدا اأولد الزنى واأولد املحارم يعتبون �رصعيني بزواج اأبويهم - 97

واإقرارهما اأمام الكاهن املخت�ض ببنوتهم، اإما قبل الزواج اأو حني ح�ضوله. وفى هذه احلالة 

الأخرية يثبت الكاهن الذى يبا�رص عقد الزواج اإقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منف�ضلة.

يجوز ت�ضحيح الن�ضب على الوجه املبني فى املادة ال�ضابقة مل�ضلحة اأولد توفوا عن ذرية وفى - 98

هذه احلالة ي�ضتفيد ذرية اأولئك الأولد من ت�ضحيح ن�ضبهم.

الأولد الذين اعتبوا �رصعيني بالزواج الالحق لولدتهم يكون لهم من احلقوق وعليهم من - 99

الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
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الفرع	الثانى:	فى	الإقرار	بالن�صب	والإدعاء	به

اإذا اأقر الر�ضيد العاقل ببنوة ولد جمهول الن�ضب وكان فى ال�ضن بحيث يولد مثله ملثله يثبت - 100

ن�ضبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

اإذا اأقر ولد جمهول الن�ضب بالأبوة اأو بالأمومة لمراأة وكان يولد مثله ملثل املقر له و�ضدقه - 101

اأبوتهما له ويكون عليه ما لالأبوين من احلقوق وله عليهما ما لالأبناء من النفقة  فقد ثبتت 

واحل�ضانة والرتبية.

اإقرار الأب بالبنوة دون اإقرار الأم ل تاأثري له على الأب والعك�ض بالعك�ض.- 102

اإقرار اأحد الزوجني فى اأثناء الزواج ببنوة ولد غري �رصعى رزق به قبل الزواج من �ضخ�ض - 103

اآخر غري زوجه ل يجوز اأن ي�رص بهذا الزوج ول بالأولد املولودين من ذلك الزواج.

يثبت الإقرار بالن�ضب بعقد ر�ضمى يحرر اأمام الكاهن ما مل يكن ثابتا من �ضهادة امليالد.- 104

يجوز لكل ذى �ضاأن اأن ينازع فى اإقرار الأب اأو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.- 105

يجوز احلكم بثبوت ن�ضب الأولد غري ال�رصعيني من اأبيهم:- 106

اأوال: فى حالة اخلطف اأو الغت�ضاب اإذا كان زمن ح�ضولهما يرجع اإىل زمن احلمل.

ثانيا: فى حالة وجود خطابات اأو حمررات اأخرى �ضادرة من الأب املدعى عليه تت�ضمن اعرتافه 

بالأبوة اعرتافا �ضحيحا.

ثالثا: اإذا كان الأب املدعى عليه والأم قد عا�ضا معا فى مدة احلمل وعا�رصا بع�ضهما ب�ضفة ظاهرة.

رابعا: اإذا كان الأب املدعى عليه قام برتبية الولد والإنفاق عليه وا�ضرتك فى ذلك ب�ضفته والدا له.

ل تقبل دعوى ثبوت الأبوة:- 107

اأوال: اإذا كانت الأم فى اأثناء مدة احلمل م�ضهورة ب�ضوء ال�ضلوك اأو كانت لها عالقات غرامية 

برجل اآخر.

اأو ب�ضبب  اأثناء املدة ي�ضتحيل عليه ماديا �ضواء ب�ضبب بعده  اإذا كان الأب املدعى به فى  ثانيا: 

حادث من احلوادث اأن يكون والد الطفل.

اأن ترفع - 108 اإذا كان الولد قا�رصا. ويجب  اأو الأم  ل ميلك رفع دعوى ثبوت الأبوة غري الولد 

الدعوى فى مدة �ضنتني من تاريخ الو�ضع واإل �ضقط احلق فيها. غري اأنه فى احلالتني الرابعة 

واخلام�ضة املن�ضو�ض عليهما فى املادة )106( يجوز رفع الدعوى اإىل حني انق�ضاء ال�ضنتني 
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التاليتني لنتهاء املعي�ضة امل�ضرتكة اأو لنقطاع الأب املدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه. 

واإذا مل ترفع الدعوى فى اأثناء ق�رص الولد فيجوز له رفعها فى مدة ال�ضنة التالية لبلوغه 

�ضن الر�ضد.

يجوز طلب احلكم بثبوت الأمومة. وعلى الذى يطلب ثبوت ن�ضبه من اأمه اأن يثبت اأنه هو نف�ض - 109

الولد الذى و�ضعته، وله اأن يثبت ذلك ب�ضهادة ال�ضهود.

الف�صل	الثالث

فى	التبنى

التبنى جائز للرجل وللمراأة متزوجني كانا اأو غري متزوجني مبراعاة ال�رصوط املن�ضو�ض - 110

عليها فى املواد التالية:

ي�ضرتط فى املتبنى:- 111

اأن يكون قد جتاوز �ضن الأربعني.- 1

األ يكون له اأولد ول فروع �رصعيون وقت التبنى.- 2

اأن يكون ح�ضن ال�ضمعة.- 3

يجوز اأن يكون املتبنى ذكرا اأو اأنثى بالغا اأو قا�رصا، ولكن ي�ضرتط اأن يكون اأ�ضغر �ضنا من - 112

املتبنى بخم�ض ع�رصة �ضنة ميالدية على الأقل.

ل يجوز اأن يتبنى الولد اأكرث من �ضخ�ض واحد ما مل يكن التبنى حا�ضال من زوجني.- 113

ل يجوز التبنى اإل اإذا وجدت اأ�ضباب تبره وكانت تعود منه فائدة على املتبنى.- 114

اإذا كان الولد املراد تبنيه قا�رصا وكان والداه على قيد احلياة فال يجوز التبنى اإل بر�ضاء - 115

واإذا  الآخر،  راأيه فيكفى قبول  اإبداء  قادر على  اأو غري  اأحدهما متوّفى  فاإذا كان  الوالدين. 

كان قد �ضدر حكم بالطالق فيكفى قول من �ضدر احلكم مل�ضلحته اأو عهد اإليه بح�ضانة الولد 

اإبداء راأيهما  اأو كان الوالدان غري قادرين على  اإذا كان القا�رص قد فقد والديه  اأما  منهما. 

اإذا كان القا�رص ولدا غري �رصعى مل  فيجب احل�ضول على قبول وليه. وكذلك يكون احلكم 

يقر اأحد ببنوته اأو توفى والداه واأ�ضبحا غري قادرين على اإبداء راأيهما بعد الإقرار ببنوته.

ل يجوز لأحد الزوجني اأن َيتبنى اأو ُيتبنى اإل بر�ضاء الزوج الآخر ما مل يكن هذا الأخري غري - 116

قادر على اإبداء راأيه.
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يح�ضل التبنى بعقد ر�ضمى يحرره كاهن اجلهة التى يقيم فيها راغب التبنى ويثبت به ح�ضور - 117

الطرفني وقبولهما التبنى اأمامه. فاإذا كان الولد املراد تبنيه قا�رصا قام والده اأو وليه مقامه.

يبا�رص عمله فى - 118 الذى  امللى  اإىل املجل�ض  اأن يرفعه  التبنى  الذى حرر عقد  الكاهن  يجب على 

دائرته للنظر فى الت�ضديق عليه بعد التحقق من توافر ال�رصوط التى يتطلبها القانون. وفى 

حالة الرف�ض يجوز لكل من الطرفني ا�ضتئناف احلكم اأمام املجل�ض امللى العام طبقا لالأو�ضاع 

العادية. وي�ضجل احلكم النهائى القا�ضى بالت�ضديق على التبنى فى دفرت بعد ذلك فى اجلهة 

الرئي�ضية الدينية.

يخول التبنى احلق للمتبنى اأن يلقب بلقب املتبنى وذلك باإ�ضافة اللقب اإىل ا�ضمه الأ�ضلى.- 119

يكون - 120 ذلك  ومع  فيها،  حقوقه  من  يحرمه  ول  الأ�ضلية  عائلته  من  املتبنى  يخرج  ل  التبنى 

للمتبنى وحده حق تاأديب املتبنى وتربيته وحق املوافقة على زواجه اإن كان قا�رصا.

يجب على املتبنى نفقة املتبنى اإن كان فقريا. كما اأنه يجب على املتبنى نفقة املتبنى الفقري. - 121

ويبقى املتبنى ملزما بنفقة والديه الأ�ضليني ولكن والديه ل يلزمان بنفقته اإل اإذا مل ميكنه 

احل�ضول عليها من املتبنى.

ل يرث املتبنى فى تركة املتبنى بغري و�ضية منه.- 122

كذلك ل يرث املتبنى فى تركة املتبنى اإل بو�ضية منه.- 123

الباب	اخلام�ض

فيما	يجب	على	الولد	لوالديه	وما	يجب	له	عليهما

الف�ضل االأول

فى	ال�صلطة	الأبوية

يجب على الولد فى اأى �ضن كان اأن يحرتم والديه ويح�ضن معاملتهما.- 124

يبقى الولد حتت �ضلطة والديه اإىل اأن يبلغ �ضن الر�ضد، ول ي�ضمح له مبغادرة منزل والده بغري - 125

ر�ضائه اإل ب�ضبب التجنيد.

يطلب من الوالد اأن يعنى بتاأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو مي�رص له من علم اأو حرفة وحفظ - 126

ماله والقيام بنفقته كما �ضيجىء فى الباب ال�ضاد�ض، ويطلب من الوالدة العتناء ب�ضاأن ولدها.

ن�ض	لئحة	الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	الأرثوذك�ض



165

العدد 55رواق عربي

الف�صل	الثانى

فى	احل�صانة

احل�ضانة - 127 تكون  الأم  وبعد  وبعدها.  الزوجية  قيام  حال  وتربيته  الولد  بح�ضانة  اأحق  الأم 

للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات ال�ضغري وتقدم الأخت ال�ضقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت 

لأب ثم لبنات الأخوات بتقدمي بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم خلالت 

ال�ضغري وتقدم اخلالة لأبوين ثم اخلالة لأم ثم لأب ثم لعمات ال�ضغري كذلك ثم بنات اخلالت 

والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام، ثم خلالة الأم ثم خلالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب 

بهذا الرتتيب.

اإذا مل يوجد لل�ضغري قريبة من الن�ضاء اأهل للح�ضانة تنتقل اإىل الأقارب الذكور، ويقدم الأب - 128

ثم اجلد لالأب ثم اجلد لالأم ثم الأخ ال�ضقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ ال�ضقيق ثم بنو 

الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم ال�ضقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم اخلال لأبوين ثم اخلال 

لأب ثم اخلال لأم ثم اأولد من ذكروا بهذا الرتتيب.

ي�ضرتط فى احلا�ضنة اأن تكون قد جتاوزن �ضن ال�ضاد�ضة ع�رصة وفى احلا�ضن اأن يكون قد - 129

جتاوز �ضن الثامنة ع�رصة وي�ضرتط فى كليهما اأن يكون م�ضيحيا عاقال اأمينا قادرا على تربية 

ال�ضغري و�ضيانته واأن ل يكون مطلقا ل�ضبب راجع اإليه ول متزوجا بغري حمرم لل�ضغري.

اإذا قام لدى احلا�ضن اأو احلا�ضنة �ضبب مينع من احل�ضانة �ضقط حقه فيها وانتقل اإىل من - 130

يليه فى ال�ضتحقاق، ومتى زال املانع يعود حق احل�ضانة اإىل من �ضقط حقه فيها.

اإذا ت�ضاوى امل�ضتحقون للح�ضانة فى درجة واحدة يقدم اأ�ضلحهم للقيام ب�ضئون ال�ضغري.- 131

اإذا ح�ضل نزاع على اأهلية احلا�ضنة اأو احلا�ضن فللمجل�ض اأن يعني من يراه اأ�ضلح من غريه - 132

حل�ضانة ال�ضغري بدون تقيد بالرتتيب املنوه عنه فى املادتني )127(، )128(. ويكون له ذلك 

اأي�ضا كلما راأى اأن م�ضلحة ال�ضغري تقت�ضى تخطى الأقرب اإىل من دونه فى ال�ضتحقاق.

اإذا مل يوجد م�ضتحق اأهل للح�ضانة اأو وجد وامتنع عنها فيعر�ض الأمر على املجل�ض ليعني - 133

امراأة نقية اأمينة لهذا الغر�ض من اأقارب ال�ضغري اأو من غريهم.

اأجرة احل�ضانة غري النفقة وهى تلزم اأبا ال�ضغري اإن مل يكن له مال.- 134

ل ت�ضتحق الأم اأجرة على ح�ضانة طفلها حال قيام الزوجية. ولها احلق فى الأجرة اإن كانت - 135

مطلقة.
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من  الأم  وغري  باأجرته.  يلزم  مو�رصا  اأبوه  وكان  مر�ضع  اأو  خادم  اإىل  املح�ضون  احتاج  واإذا 

احلا�ضنات لها الأجرة.

مينع الأب من اإخراج الولد من بلد اأمه بال ر�ضاها مادامت ح�ضانتها.- 136

لي�ض لالأم املحكوم بطالقها اأن ت�ضافر بالولد احلا�ضنة له من حمل ح�ضانته من غري اإذن اأبيه - 137

اإل اإذا كان انتقالها اإىل حمل اإقامة اأهلها وب�رصط األ يكون خارج القطر امل�رصى.

غري الأم من احلا�ضنات ل ي�ضوغ لها فى اأية حالة اأن تنقل الولد من حمل ح�ضانته اإل باإذن - 138

�أبيه �أو وليه.

تنتهى مدة احل�ضانة ببلوغ ال�ضبى �ضبع �ضنني وبلوغ ال�ضبية ت�ضع �ضنني. وحينئذ ي�ضلم - 139

ال�ضغري اإىل اأبيه اأو عند عدمه اإىل من له الولية على نف�ضه. فاإن مل يكن له وىل يرتك ال�ضغري 

عند احلا�ضنة اإىل اأن يرى املجل�ض من هو اأوىل منه با�ضتالمه.

الباب	ال�صاد�ض

فى النفقات

النفقة هى كل ما يلزم للقيام باأود �ضخ�ض فى حالة الحتياج من طعام وك�ضوة و�ضكنى.- 140

النفقة واجبة: )1( بني الزوجني. )2( بني الآباء والأبناء. )3( بني الأقارب.- 141

تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها وي�ضار من يجب عليه اأداوؤها.- 142

النفقة املقدرة ل تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها بل تتغري تبعا لتغيري اأحوال الطرفني. فاإذا - 143

اأ�ضبح ال�ضخ�ض امللزم بالنفقة فى حالة ل ي�ضتطيع معها اأداءها اأو اأ�ضبح من يتقا�ضى النفقة 

فى غري حاجة لكل ما قدر له اأو بع�ضه جاز طلب اإ�ضقاط اأو تخفي�ض قيمتها. كما اأنه اإذا زاد 

ي�ضار ال�ضخ�ض امللزم بالنفقة اأو زادت حاجة املق�ضى له جاز احلكم بزيادة قيمتها.

اإذا اأثبت ال�ضخ�ض امللزم بالنفقة اأنه ل ي�ضتطيع دفعها نقدا فللمجل�ض اأن ياأمره باأن ي�ضكن فى - 144

منزله من جتب نفقته عليه واأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وك�ضوة منها.

حق النفقة �ضخ�ضى فال يجوز لورثة من تقررت له النفقة املطالبة باملتجمد منها.- 145

ن�ض	لئحة	الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	الأرثوذك�ض
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الف�ضل االأول

فى النفقة بني الزوجني

جتب النفقة على الزوج لزوجته من حني العقد ال�ضحيح.- 146

ي�ضقط حق الزوجة فى النفقة اإذا تركت منزل زوجها بغري م�ضوغ �رصعى اأو اأبت ال�ضفر معه - 147

اإىل اجلهة التى نقل اإليها حمل اإقامته بدون �ضبب مقبول.

للزوج اأن يبا�رص الإنفاق على زوجته حال قيام الزواج. فاإذا ا�ضتكت بخله فى الإنفاق عليها - 148

وثبت ذلك تقدر وتعطى لها لتنفق على نف�ضها.

يجب على الزوج اأن يكون معه زوجته فى م�ضكن على حدة به املرافق ال�رصعية بحيث يكون - 149

متنا�ضبا مع حالة الزوجني.

ول جتب الزوجة على اإ�ضكان اأحد معها من اأهل زوجها �ضوى اأولده من غريها ما مل ياأمر . 1

املجل�ض بغري ذلك فى احلالة املن�ضو�ض عليها فى املادة )144(.

ولي�ض للزوجة اأن ت�ضكن معها فى بيت الزوج اأحدا من اأهلها اإل بر�ضائه.. 2

تفر�ض النفقة لزوجة الغائب من ماله اإن كان له مال.- 150

جتب النفقة على الزوجة لزوجها املع�رص اإذا مل يكن ي�ضتطيع الك�ضب وكانت هى قادرة على - 151

الإنفاق عليه.

الف�صل	الثانى

فى	النفقة	بني	الآباء	والأبناء	والنفقة	بني	الأقارب

جتب النفقة باأنواعها الثالثة على الأب لولده ال�ضغري الذى لي�ض له مال �ضواء كان ذكرا اأو - 152

اأنثى اإىل اأن يبلغ الذكر حد الك�ضب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

يجب على الأب نفقة ولده الكبري الفقري الذى ل ي�ضتطيع الك�ضب ونفقة الأنثى الكبرية الفقرية - 153

ما مل تتزوج.

الأبوان - 154 واإذا كان  اإذا كانت مو�رصة.  الأم  النفقة على  اأو مع�رصا جتب  الأب معدما  اإذا كان 

وجود  عدم  وعند  لأم.  اجلد  ثم  لأب  واجلدة  اجلد  على  النفقة  جتب  مع�رصين  اأو  معدمني. 

الأ�ضول اأو اإع�ضارهم جتب النفقة على الأقارب كما �ضيجىء بعد.
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وياأمر - 155 النفقة  له  املجل�ض  يفر�ض  الولد  على  تقتريه  اأو  الأب  اإنفاق  عدم  من  الأم  ا�ضتكت  اإذا 

باإعطائها لأمه لتنفق عليه.

نفقة والديه واأجداده وجداته - 156 اأنثى  اأو  اأو �ضغريا ذكرا  املو�رص كبريا كان  الولد  يجب على 

الفقراء ولو كانوا قادرين على الك�ضب.

اإذا مل يكن مل�ضتحق النفقة اأ�ضول ول فروع قادرون على الإنفاق عليه فتجب نفقته على اأقاربه - 157

على الرتتيب الآتى:

الإخوة والأخوات لأبوين ثم الإخوة والأخوات لأب له الأعمام والعمات ثم الأخوات واخلالت 

ثم اأبناء الأخوال واخلالت.

ل عبة بالإرث فى النفقة بني الآباء ول بني الأقارب بل تعتب درجة القربى بتقدمي الأقرب - 158

فالأقرب ويراعى الرتتيب الوارد فى املادتني )154(، )157( فاإذا احتد الأقارب فى الدرجة 

تكون النفقة عليهم بن�ضبة ي�ضار كل منهم، واإذا كان من جتب عليه النفقة مع�رصا اأو غري قادر 

على اإبقائها بتمامها فيلزم بها اأو بتكملتها من يليه فى الرتتيب.

الباب	ال�صابع

فى	الولية	ال�صرعية

اأو من فى حكمه �ضواء ما كان منها - 159 الولية هى قيام �ضخ�ض ر�ضيد عاقل ب�ضئون القا�رص 

متعلقا بنف�ضه اأو مباله.

الولية على نف�ض القا�رص �رصعا هى لالأب ثم ملن يوليه الأب بنف�ضه قبل موته. فاإذا مل يول - 160

الأب اأحدا فالولية بعده للجد ال�ضحيح ثم لالأم مادامت مل تتزوج ثم للجد لأم، ثم لالأر�ضد من 

الإخوة الأ�ضقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الإخوة لأم، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم 

من اأبناء الأعمام، ثم من اأبناء الأخوال، ثم من اأبناء العمات، ثم من اأبناء اخلالت، فاإذا مل 

يوجد وىل من الأ�ضخا�ض املتقدم ذكرهم يعني املجل�ض وليا من باقى الأقارب اأو من غريهم.

والولية فى املال هى اأي�ضا لالأب ثم للو�ضى الذى اختاره. فاإن مات الأب ومل يو�ض بالولية - 161

من بعده تكون للجد ال�ضحيح ثم لالأم مادامت مل تتزوج، فاإن مل يوجد اأحد من هوؤلء الأولياء، 

فالولية فى املال تكون للو�ضى الذى تعينه اجلهة املخت�ضة.

ن�ض	لئحة	الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	الأرثوذك�ض



169

العدد 55رواق عربي

ي�ضرتط فى الوىل اأن يكون م�ضيحيا اأرثوذك�ضيا عاقال ر�ضيدا غري حمجور عليه ول حمكوم - 162

عليه فى جرمية ما�ضة بال�رصف اأو النزاهة.

يجب على الوىل اأن يقوم للقا�رص:- 163

اأوال: مبا يعود بالفائدة على نف�ضه من تربية وتعليم.

ثانيا: باملحافظة على ماله من ال�ضياع اأو التلف.

يجب على الوىل اأن يقدم للمجل�ض امللى الذى يقيم القا�رص فى دائرته قائمة جرد من ن�ضختني - 164

موقعا عليها منه مبا اآل للقا�رص من منقول وعقار و�ضندات ونقود وذلك فى ظرف �ضهر من 

بعد  املجل�ض  حمفوظات  فى  القائمة  هذه  وحتفظ  اإليه.  الأموال  هذه  فيه  اآلت  الذى  التاريخ 

التاأ�ضري عليها من �ضكرتريه. ويلحق بها بيان مبا يزيد اأو ينق�ض من اأموال القا�رص موقع 

عليه اأي�ضا من الوىل وموؤ�رص عليه من ال�ضكرتري، ويجب على الوىل اأن يودع نقود القا�رص 

با�ضمه فى امل�رصف الذى يعينه املجل�ض، ول يجوز له اأن ي�ضحب �ضيئا من اأ�ضلها اإل باإذن 

املجل�ض.

ويجب عليه اأي�ضا اأن يقدم للمجل�ض ح�ضابا منف�ضال وموؤيدا بامل�ضتندات عن اإيراد وم�رصوفات - 165

يعفى  اأن  وللمجل�ض  له �ضحته.  ثبت  اإذا  عليه  والت�ضديق  املجل�ض مراجعته  القا�رص. وعلى 

الوىل من تقدمي ح�ضاب �ضنويا اإذا مل ير لزوما لذلك.

يجب على الوىل احل�ضول على اإذن من املجل�ض امللى ملبا�رصة اأحد الت�رصفات الآتية فى اأموال - 166

القا�رص:

اأوال: �رصاء العقارات اأو بيعها اأو رهنها اأو ا�ضتبدالها اأو ق�ضمتها اأو ترتيب حقوق عينية عليها.

ثانيا: بيع اأو رهن ال�ضندات املالية.

ثالثا: التنازل عن كل اأو بع�ض التاأمينات املقررة ملنفعة القا�رص اأو اأى حق من حقوقه.

رابعا: اإقرا�ض اأموال القا�رص اأو القرتا�ض حل�ضابه.

ت�ضلب الولية بناء على طلب كل ذى �ضاأن فى الأحوال الآتية:- 167

اأوال: اإذا اأ�ضاء الوىل معاملة القا�رص اإ�ضاءة تعر�ض �ضحته للخطر واأهمل تعليمه وتربيته.

ثانيا: اإذا كان مبذرا متلفا مال القا�رص غري اأمني على حفظه.
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ثالثا: اإذا حجر على الوىل اأو حكم عليه فى جرمية ما�ضة بال�رصف اأو النزاهة اأو اعتنق دينا غري 

الدين امل�ضيحى اأو مذهبا غري املذهب الأرثوذك�ضى.

رابعا: واإذا اأ�ضبح طاعنا فى ال�ضن اأو اأ�ضيب مبر�ض اأو عاهة متنعه من القيام بعمله.

الوجهني - 168 املبينة فى  الأ�ضباب  ل�ضبب من  منه  �ضلبت  اإىل من  الولية  يعيد  اأن  للمجل�ض  يجوز 

الثالث والرابع من املادة ال�ضابقة اإذا زال ال�ضبب الذى اأوجب �ضلب الولية.

تنتهى الولية متى بلغ القا�رص من العمر اإحدى وع�رصين �ضنة ميالدية اإل اإذا قرر املجل�ض - 169

ا�ضتمرارها.

اإذا بلغ الولد معتوها اأو جمنونا ت�ضتمر الولية عليه فى النف�ض وفى املال. واإذا بلغ عاقال ثم - 170

عته اأو جن عادت عليه الولية.

الباب	الثامن

فى	الغيبة

الغائب هو من ل يدرى مكانه ول تعلم حياته من وفاته.- 171

اإذا غاب �ضخ�ض عن موطنه اأو حمل اإقامته وانقطعت اأخباره منذ اأربع �ضنوات لذوى ال�ضاأن - 172

اأن يطلبوا من املجل�ض امللى احلكم باإثبات غيبته.

به  الذى  املركز  دائرة  بعمل حتقيق، فى  ياأمر  اأن  الغيبة  باإثبات  قبل احلكم  املجل�ض  على  ويجب 

موطن الغائب واملركز الذى به حمل اإقامته اإن كانا خمتلفني.

وعلى املجل�ض عند احلكم فى الطلب اأن يراعى اأ�ضباب الغياب والظروف التى منعت من احل�ضول 

على اأخبار عن ال�ضخ�ض الغائب.

يجب اإعالن احلكم التح�ضريى القا�ضى بالتحقيق واحلكم النهائى باإثبات الغيبة ون�رصهما - 173

بالطرق الإدارية.

يجب األ ي�ضدر احلكم باإثبات الغيبة اإل بعد م�ضى �ضنة من تاريخ احلكم القا�ضى بالتحقيق.- 174

الغائب يعتب حيا فى حق الأحكام التى ت�رصه وهى التى تتوقف على ثبوت موته فال يتزوج - 175

زوجة اأحد حتى ي�ضدر حكم نهائى بالطالق ول يق�ضم ماله على ورثته.
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الغائب يعتب ميتا فى حق الأحكام التى تنفعه وت�رص غريه وهى املتوقفة على ثبوت حياته. - 176

فال يرث من غريه ول يحكم با�ضتحقاقه للو�ضية اإذا اأو�ضى له بو�ضية بل يوقف ن�ضيبه فى 

الإرث وق�ضطه فى الو�ضية اإىل ظهور حياته اأو احلكم بوفاته.

يجوز احلكم بوفاة الغائب بعد م�ضى ثالثني �ضنة من احلكم باإثبات غيبته اأو م�ضى ت�ضعني - 177

�ضنة من حني ولدته.

الغائب يق�ضم ماله بني ورثته املوجودين وقت �ضدور احلكم مبوته ويرد - 178 متى حكم مبوت 

ن�ضيبه فى املرياث اإىل من يرث مورثه عنه موته وبرد املو�ضى له به اإذا كانت له و�ضية اإىل 

ورثة املو�ضى ويجوز لزوجته اأن تتزوج.

اإذا علمت حياة الغائب اأو ح�رص حيا فى وقت من الأوقات بعد احلكم بوفاته فاإنه يرث من - 179

مات قبل ذلك من اأقاربه وله اأن ي�ضرتد الباقى من ماله فى اأيدى ورثته ولي�ض له اأن يطالبهم 

مبا ذهب.

الباب	التا�صع

فى	الهبة

الف�ضل االأول

فى	اأركان	الهبة	و�صروطها

الهبة وهب املال بال عو�ض حال حياة الواهب.- 180

تنعقد الهبة باإيجاب من الواهب وقبول من املوهوب له وجتوز بكتابة وبغري كتابة مع مراعاة - 181

ال�رصوط املبينة فى القانون.

يحوز اأن تكون الهبة معلقة على �رصط ويجوز اأن تكون م�ضافة اإىل زمن م�ضتقبل. فاإذا كان - 182

التمليك م�ضافا اإىل ما بعد املوت اعتب و�ضية.

يجوز اأن تكون الهبة بعو�ض متى كان العو�ض اأقل من قيمة املوهوب.- 183

ل ت�ضح الهبة اإل من بالغ عاقل خمتار غري حمجور عليه.- 184

ل يجوز للوىل اأو الو�ضى اأو القيم اأو الوكيل عن الغائب اأن يهب �ضيئا من مال القا�رص اأو - 185

املحجور عليه اأو الغائب.

وثيقة



رواق عربي

172

العدد 55

يجوز لكل مالك اإذا كان اأهال للتبع اأن يهب ماله كله اأو بع�ضه ملن ي�ضاء �ضواء اأكان اأ�ضال له - 186

اأم فرعا اأم قريبا اأم اأجنبيا عنه.

ي�ضرتط فى املوهوب له اأن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة. فاإذا وهب لبن فالن ومل يكن له - 187

ابن اأو كان موجودا حكما كاجلمل امل�ضتكن كانت الهبة باطلة. وي�ضرتط اأن يكون املوهوب له 

معلوما فاإن كان جمهول تكون الهبة باطلة.

جتوز الهبة ولو كان املوهوب له �ضغريا اأو جمنونا وي�ضح قبولها عندئذ من الوىل اأو الو�ضى - 188

اأو القيم.

ل تتم الهبة اإل اإذا قبلها املوهوب له اأو ورثته اإذا كان قد توفى قبل القبول. وكما يجوز اأن - 189

يكون القبول �رصيحا يجوز اأن يكون �ضمنيا.

تبطل الهبة مبوت الواهب اأو بفقد اأهليته للت�رصف قبل قبول املوهوب له.- 190

اأكانت عينية مثل حق - 191 املادية كما ت�ضح هبة احلقوق �ضواء  العقارات واملنقولت  ت�ضح هبة 

النتفاع اأو حق الرتفاق اأم �ضخ�ضية كالديون.

اأن يكون موجودا وقت الهبة واأن يكون معينا. فال ت�ضح هبة - 192 ي�ضرتط فى ال�ضىء املوهوب 

املعدوم، فاإذا ظهر اأن ال�ضىء هلك قبل العقد اأو وقت التعاقد فاإن الهبة ل تنفذ. ول ت�ضح هبة 

املجهول فال يجوز اأن يهب �ضخ�ض بع�ض ماله من غري تعيني.

اأو موجودا حكما كحمل - 193 القادمة  ال�ضنة  اأن يكون املوهوب �ضيئا م�ضتقبال كمح�ضول  ي�ضح 

دابة اأو موجودا �ضمن غريه كدقيق فى حنطة اأو زيت فى لنب اأو دهن فى �ضم�ضم.

ت�ضح هبة املتاع �ضواء كان يقبل الق�ضمة اأم ل يقبلها.- 194

ت�ضح الهبة ولو كان ال�ضىء املوهوب مت�ضال بغريه.- 195

ت�ضح هبة الدين �ضواء اأكانت للمدين اأم لغريه.- 196

الف�صل	الثانى

فى	نق�ض	الهبة

يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها اأو بع�ضها ولو اأ�ضقط حقه فى الأحوال الآتية:- 197

اأوال: اإذا ح�ضلت الهبة فى وقت مل يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
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ثانيا: اإذا اأخل املوهوب له بال�رصوط التى ح�ضلت بها الهبة.

ثالثا: اإذا اعتدى املوهوب له على حياة الواهب اأو عامله بق�ضوة زائدة اأو كبده خ�ضارة عظيمة اأو 

رف�ض الإنفاق عليه.

فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب احلق فى ا�ضرتجاع ال�ضىء - 198

املوهوب بعينه اإن كان ل يزال موجودا على حاله ومل يخرج من ملك املوهوب له واإل فله حق 

املطالبة بقيمته.

مينع الرجوع يف الهبة فى الأحوال الآتية:- 199

اأوال: اإذا مات الواهب اأو املوهوب له بعد قب�ض الهبة.

ثانيا: اإذا هلكت العني املوهوبة فى يد املوهوب له اأو ا�ضتهلكت فاإن ا�ضتهلك البع�ض فللواهب اأن 

يرجع بالباقى.

فله  الهبة  بع�ض  عن  عو�ض  قد  الواهب  كان  فاإن  الواهب.  قب�ضه  بعو�ض  الهبة  كانت  اإذا  ثالثا: 

الرجوع فيما مل يتعو�ض عنه ولي�ض له الرجوع فيما عو�ض.

اإذا زادت العني املوهوبة زيادة مت�ضلة بحيث يرتتب على ا�ضرتجاعها �رصر للموهوب له فى - 200

ماله فلي�ض للواهب ا�ضرتجاع املوهوب بذاته بل له املطالبة له بقيمته.

الباب	العا�صر

فى	الو�صية

الف�ضل االأول

فى	تعريف	الو�صية	و�صروطها

الو�ضية متليك م�ضاف اإىل ما بعد املوت بطريق التبع ويجوز الرجوع فيه.- 201

ي�ضرتط فى املو�ضى اأن يكون عاقال بالغا خمتارا اأهال للتبع فال ت�ضح و�ضية القا�رص ول - 202

املحجور عليه ولو مات ر�ضيدا اأو غري حمجور عليه اإل اأن يحددها.

جتوز و�ضية الأعمى كما جتوز و�ضية الأبكم الأ�ضم اإذا اأمكنه الكتابة.- 203

ي�ضرتط فى املو�ضى له اأن يكون حيا حتقيقا اأو تقديرا وقت وفاة املو�ضى.- 204

وثيقة
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اأن يو�ضى للحامل دون حملها وحلملها دونها ويكفى ل�ضحة الو�ضية وجود احلمل - 205 يجوز 

وقت وفاة املو�ضى. ولكنها ل تنفذ اإل اإذا ولد حيا.

اأو�ضى حلمل فولدت املراأة طفلني ق�ضم املو�ضى به بينهما بالت�ضاوى فاإن ولد اأحدهما - 206 اإذا 

حيا والآخر ميتا فالكل للحي. واإذا عني املو�ضى فى و�ضيته ذكرا فجاء اأنثى ل تنفذ الو�ضية 

والعك�ض.

والفقراء - 207 اخلريية  واجلمعيات  واملدار�ض  وامل�ضت�ضفيات  واملالجئ  للكنائ�ض  الو�ضية  جتوز 

وغري ذلك من اأعمال الب.

جتوز الو�ضية لوارث ولغري وارث فى احلدود املبينة فى الف�ضل الثانى من هذا الباب.- 208

ل جتوز الو�ضية ملن ارتد عن الدين امل�ضيحى ما مل يعد اإليه قبل وفاة املو�ضى.- 209

هاتني - 210 اإحدى  فى  ا�ضرتك  اأو  عمدا  قتله  فى  �رصع  ملن  اأو  املو�ضى  لقاتل  الو�ضية  جتوز  ل 

اجلنايتني �ضواء اأكان ذلك قبل الإي�ضاء اأو بعده ول يحرم املت�ضبب فى القتل خطاأ من الو�ضية.

ت�ضح الو�ضية بالأعيان منقولة كانت اأو ثابتة ومبنافعها مقيدة مبدة معلومة اأو موؤبدة. لكن - 211

ي�ضرتط ل�ضحتها اأن يكون املو�ضى به قابال للتمليك بعد موت املو�ضى، فلو اأو�ضى �ضخ�ض 

اأو�ضيت بثلث  الو�ضية. ولو قال  اأبدا �ضحت  اأو  اأو بثمر نخيله فى مدة معينة  اأر�ضه  بغلة 

ماىل لفالن ا�ضتحق املو�ضى له ثلث جميع مال املو�ضى عند وفاته �ضواء اأكان مملوكا له وقت 

الو�ضية اأم ملكه بعدها.

الف�صل	الثانى

فى	الو�صية	باملنافع

ومل - 212 الو�ضية  اأطلق  اأو  الأبد  على  ون�ض  باأجرتها  اأو  داره  ب�ضكنى  لأحد  �ضخ�ض  اأو�ضى  اإذا 

يقيدها بوقت فللمو�ضى له ال�ضكنى اأو الأجرة مدة حياته. وبعد موته ترد اإىل ورثة املو�ضى 

واإن قيدت الو�ضية مبدة معينة فله النتفاع بها اإىل انق�ضاء هذه املدة. واإن مات املو�ضى له 

باملنفعة قبل انتهاء املدة فال يرثها وارثه بل ترد اإىل ورثة املو�ضى.

املو�ضى له بال�ضكنى ل جتوز له الإجارة. واملو�ضى له بالإجارة ل جتوز له ال�ضكنى.- 213

اإذا اأو�ضى �ضخ�ض بغلة اأر�ضه فللمو�ضى له الغلة القائمة بها وقت موت املو�ضى والغلة التى - 214

حتدث بها فى امل�ضتقبل �ضواء ن�ض على الأبد فى الو�ضية اأو اأطلقها.

ن�ض	لئحة	الأحوال	ال�صخ�صية	للأقباط	الأرثوذك�ض



175

العدد 55رواق عربي

اإذا اأو�ضى �ضخ�ض بثمرة اأر�ضه اأو ب�ضتانه فاإن اأطلق الو�ضية فللمو�ضى له الثمرة القائمة - 215

وقت موت املو�ضى دون غريها مما يحدث من الثمار بعدها. واإن ن�ض على الأبد فله الثمرة 

القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده. وكذلك احلكم اإذا مل يكن فى العني املو�ضى بها 

ثمار وقت وفاته.

اإذا اأو�ضى �ضخ�ض لأحد بالغلة ولآخر بالأر�ض جازت الو�ضيتان وتكون ال�رصائب وما يلزم - 216

من امل�ضاريف لإ�ضالح الأر�ض على �ضاحب الغلة فى �ضورة ما اإذا كان بها �ضىء ي�ضتغل واإل 

فهى على املو�ضى له بالعني.

الف�صل	الثالث

فى	حدود	الو�صية

ل تنفذ و�ضية من له ورثة اإل من ثالثة اأرباع ماله ما مل يكن بني الورثة فرع وارث. فاإن كان - 217

له ولد واحد اأو ولد ولد واإن �ضفل فال تنفذ و�ضيته اإل من الن�ضف. واإن كان له ولدان اأو ولدا 

ولد اأو اأكرث فال تنفذ و�ضيته اإل من الربع. وتبطل الو�ضية فيما زاد على ذلك اإل اإن اأجازها 

الورثة. فاإذا مل يكن له ورثة مطلقا كانت و�ضيته �ضحيحة ولو ا�ضتغرقت كل تركته.

اإذا اأو�ضى لأحد الورثة ببع�ض املال اأخذه فوق ن�ضيبه ب�رصط اأن يكون داخال �ضمن الن�ضاب - 218

الذى ل يجوز الإي�ضاء به.

الف�ضل الرابع

فى	اإثبات	الو�صية	وت�صجيلها

تثبت الو�ضية فى وثيقة حترر لدى الرئي�ض الدينى اأو نائبه بح�ضور �ضاهدين اأو اأكرث اأهال - 219

وتاريخ  به  املو�ضى  وال�ضىء  لهم  واملو�ضى  املو�ضى  اأ�ضماء  بيان  على  وت�ضتمل  لل�ضهادة 

املعد  بال�ضجل  تقيد  ثم  وال�ضهود  الدينى  الرئي�ض  ومن  املو�ضى  من  عليها  وتوقع  الو�ضية 

للو�ضايا بالدار البطريركية ويب�ضم عليها ختم املجل�ض امللى.

اإذا اأ�رص املو�ضى جعل و�ضيته �رصية فعليه اأن يحررها فى وثيقة يوقع عليها باإم�ضائه اأو - 220

ختمه ثم يطويها ويختم عليها بال�ضمع الأحمر، ويقدمها مطوية وخمتومة اإىل الرئي�ض الدينى 

وي�ضهده على نف�ضه باأنها ت�ضتمل على كتاب و�ضيته. وعلى الرئي�ض الدينى اأن يحرر حم�رصا 

بذلك على الوثيقة نف�ضها وهى مطوية وخمتومة اأو على املظروف الذى يحتويها ويوقع عليه 

منه ومن املو�ضى ثم يقيد هذا املح�رص بال�ضجل املعد للو�ضايا بالدار البطريركية. ومتى بقيت 

الوثيقة على احلالة التى حررت بها بدون تغيري فيها اإىل ما بعد وفاة املو�ضى نفذ م�ضمونها.

وثيقة
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الف�صل	اخلام�ض

فى	قبول	الو�صية	وردها	والرجوع	فيها

وفى	الأ�صباب	املوجبة	لبطلنها	اأو	تعديلها

ل تتم الو�ضية وميلك املو�ضى به اإل بقبولها �رصاحة اأو دللة بعد وفاة املو�ضى. فاإن مات - 221

املو�ضى له بعد املو�ضى وقبول الو�ضية اأو ردها يعتب اأنه قبلها.

للمو�ضى له اأن يرد الو�ضية بعد وفاة املو�ضى ولو كان قد قبلها فى حال حياته اإذ ل عبة - 222

بالقبول اأو الرد فى حال حياة املو�ضى.

يجوز للمو�ضى الرجوع فى الو�ضية اإما باإقرار �رصيح يثبت فى ورقة حترر لدى الرئي�ض - 223

الدينى اأو نائبه على الوجه املقرر فى الف�ضل ال�ضابق اأو بفعل يزيل ا�ضم املو�ضى به ويغري 

معظم �ضفاته ومنافعه اأو يوجب فيه زيادة ل ميكن ت�ضليمه اإل بها اأو بت�رصف من الت�رصفات 

التى تخرجه عن ملكه اأو كذا اإذا خلطه املو�ضى بغريه بحيث ل ميكن متييزه.

ل يعد رجوعا مبطال للو�ضية ترميم الدار املو�ضى بها ول هدمها.- 224

يجوز للمو�ضى بعد عمل الو�ضية اأن يعدل فيها مبح�رص يحرر لدى الرئي�ض الدينى اأو نائبه - 225

على الوجه املبني فى الف�ضل ال�ضابق ويقيد فى ال�ضجل املعد للو�ضايا بالدار البطريركية.

كما اأن للمو�ضى اأن يحرر و�ضية اأخرى ينق�ض فيها و�ضيته الأوىل وي�ضمنها راأيه الأخري. ويجب 

اإثبات هذه الو�ضية اجلديدة فى وثيقة حترر وت�ضجل على الوجه املقرر فى الف�ضل ال�ضابق.

اإذا اأو�ضى ب�ضىء ل�ضخ�ض ثم اأو�ضى به فى و�ضية اأخرى ل�ضخ�ض اآخر ومل ين�ض فى الثانية - 226

على اإبطال الأوىل فاإن املو�ضى به يكون لل�ضخ�ضني معا.

تبطل الو�ضية اإذا وجد �ضبب من الأ�ضباب الآتية:- 227

اأوال: اإذا اأقدم املو�ضى له على قتل املو�ضى اأو �رصع فى قتله عمدا اأو ا�ضرتك فى اإحدى هاتني 

اجلنايتني باإحدى طرق ال�ضرتاك القانونية.

ثانيا: اإذا اعتنق املو�ضى له دينا غري الدين امل�ضيحى وظل كذلك اإىل حني وفاة املو�ضى.

ثالثا: اإذا مات املو�ضى له قبل موت املو�ضى.

فاإذا كان املو�ضى قد ا�ضرتط فى و�ضيته اأن تكون للمو�ضى له ولورثته من بعده لو مات املو�ضى 

له قبله �ضح ذلك ونفذت الو�ضية.
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اإذا كان ل�ضخ�ض ولد غائب وبلغه اأنه مات فاأو�ضى مباله لغريه ثم ظهر اأن الولد حى فللولد - 228

مرياثه دون املو�ضى له.

بعد - 229 رزق  ثم  فروعه  غري  اإىل  مباله  فاأو�ضى  فروع  الو�ضية  عمل  عند  للمو�ضى  يكن  مل  اإذا 

الو�ضية بولد اأو ولد ولد واإن �ضفل بطلت الو�ضية وانتقل املرياث اإىل الفروع الذين رزق بهم.

اأقرانه - 230 بثلثاء  الفروع  ذلك من  بعد  يولد  لفرع موجود وقت عملها فمن  الو�ضية  كانت  واإن 

لغرباء  الو�ضية  وكانت  فروع  غري  اأقارب  امل�ضتجدون  كان  فاإن  بينهم.  فيما  بامل�ضاواة 

فللم�ضتجدين الن�ضف وللمو�ضى لهم من قبل الن�ضف الآخر. اأما اإذا كانت الو�ضية لأقارب 

مت�ضاوين فى القرابة مع امل�ضتجدين الق�ضمة تكون بينهم جميعا بالت�ضاوى.

الباب	احلادى	ع�صر

فى املرياث

الف�ضل االأول

اأحكام عمومية

املرياث هو انتقال تركه �ضخ�ض بعد وفاته اإىل من توؤول اإليهم بحكم القانون.- 231

�رصوط املرياث هى:- 232

اأوال: موت املورث حقيقة اأو حكما كمن حكم مبوته لغيبته غيبة منقطعة.

ثانيا: حتقق حياة الوارث بعد موت املورث اأو اإحلاقه بالإحياء تقديرا كاجلنني ب�رصط اأن يولد 

حيا.

اإذا مات �ضخ�ضان اأو اأكرث فى حادث واحد كالغرقى واحلرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم - 233

اأحد منهم  اأول فال يرث  الدليل على من مات منهم  اإقامة  من يرث بع�ضهم بع�ضا وتعذرت 

الآخر بل تنتقل تركة كل واحد منهم اإىل ورثته.

رابطة - 234 باملتوفى  تربطهم  فالذين ل  ال�رصعية  الطبيعية  والقرابة  الزوجية  الإرث هى  اأ�ضباب 

من  �ضيئا  ياأخذون  ول  يرثون  ل  كالتبنى  طبيعية  قرابة  ول  الأب  وامراأة  الأم  كزوج  زواج 

الرتكة بغري و�ضية ت�ضدر من املورث.
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ل يكون اأهال لالإرث:- 235

اأوال: من قتل مورثه اأو �رصع فى قتله عمدا اأو ا�ضرتك فى اإحدى هاتني اجلنايتني باأية �ضورة من 

�ضور ال�ضرتاك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم ق�ضائى.

ثانيا: من اعتنق دينا غري الدين امل�ضيحى وظل كذلك حتى وفاة املورث.

تنتقل الرتكة اإىل الورثة مبا لها من احلقوق وما عليها من الديون. فال يحق لدائنى الوارث اأن - 236

ي�ضتوفوا منها ديونهم عليه اإل بعه دائنى الرتكة. كما اأن الوارث ل يلتزم ب�ضىء من الديون 

املتعلقة بالرتكة اإل مبقدار ما و�ضل اإليه منها.

يتعلق مبال امليت حقوق اأربعة بع�ضها على بع�ض ح�ضب الرتتيب الآتى:- 237

اأوال: يبداأ من الرتكة مبا ي�رصف فى تكفني امليت ودفته وجنازته.

ثانيا: ق�ضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.

ثالثا: تنفيذ ما اأو�ضى به املورث من الن�ضاب الذى يجوز الإي�ضاء به.

رابعا: ق�ضمة الباقى بني الورثة عند تعددهم.

الف�صل	الثانى

فى	تركات	الأ�صاقفة	والرهبان

اإيراد رتبته يوؤول بعد وفاته اإىل الدار البطريركية. وما يقتنيه - 238 كل ما يقتنيه البطريرك من 

املطارنة والأ�ضاقفة من طريق رتبتهم يوؤول اإىل الكني�ضة ول يعتب ملكا لهم. فال يجوز لهم اأن 

يو�ضوا ب�ضىء منه كما ل يجوز اأن يرثهم فيه اأحد من اأقاربهم اأما ما كان لهم قبل ارتقائهم 

اإىل رتبة الرئا�ضة اأو ح�ضلوا عليه ل من اإيراد الرتبة بل من طريق اآخر كمرياث اأو و�ضية 

فهو ملك لهم يت�رصفون فيه كيفما ي�ضاءون بالو�ضية وغريها وينتقل بعد الوفاة اإىل الورثة 

�لطبيعيني.

الأموال التى يقتنيها الراهب اأو رئي�ض الدير من طريق الرهبنة توؤول بعد وفاته اإىل جماعة - 239

اأن  اأقاربه فى هذه الأموال ول يحق له  الرهبان الذين ينت�ضب اإىل ديرهم ول يرثه اأحد من 

عليها من غري طريق  يكون قد ح�ضل  التى  الأموال  اأما  فيها بو�ضية ول بغريها.  يت�رصف 

الرهبنة فهى تركة توؤول بعد وفاته اإىل ورثته فاإن كان له وارث طبيعى ورثه راهبا كان اأو 

غري راهب. ول يرثه جماعة الرهبان الذين ينت�ضب اإىل ديرهم.
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الف�صل	الثالث

فى	اأنواع	الورثة	وا�صتحقاق	كل	منهم	فى	املرياث

الورثة ق�ضمان: ق�ضم ياأخذ �ضهما معينا من الرتكة فى اأحوال معينة، وي�ضمل الزوج والزوجة - 240

وق�ضم ياأخذ كل الرتكة اأو ياأخذ ما بقى منها بعد فر�ض الزوج اأو الزوجة. وي�ضمل الفروع 

والوالدين والإخوة والأجداد واحلوا�ضى.

الفرع	الأول

فى	ا�صتحقاق	الزوج	والزوجة

للزوج فى مرياث زوجته اأحوال ثالث:- 241

احلالة االأوىل: ن�ضف الرتكة اإذا مل يكن للزوجة فرع واإرث مطلقا.

احلالة الثانية: الربع اإذا كان للزوجة ثالثة اأولد اأو اأقل ذكورا كانوا اأو اإناثا، اأما اإذا كان لها 

اأكرث من ثالثة اأولد فله ح�ضة م�ضاوية حل�ضة واحد منهم، ويعد من الأولد من توفى منهم وله 

فرع وارث.

احلالة الثالثة: كل الرتكة اإذا مل يكن للزوجة وارث من الفروع اأو الأ�ضول اأو احلوا�ضى.

وحكم الزوجة فى مرياث زوجها كحكم الزوج �ضواء ب�ضواء.- 242

الفرع	الثانى

فى	الورثة	الذين	ياأخذون	كل	الرتكة

اأو	ما	بقى	منها	بعد	فر�ض	الزوج	اأو	الزوجة

الورثة الذين ياأخذون كل الرتكة اأو ما بقى منها بعد ا�ضتيفاء فر�ض الزوج اأو الزوجة هو - 243

�ضبع طبقات مقدم بع�ضها على بع�ض كالرتتيب الآتى:

االأوىل: طبقة الفروع.

الثانية: طبقة الوالدين.

الثالثة: طبقة الإخوة.

الرابعة: طبقة الأجداد.
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اخلام�سة: طبقة الأعمام والأخوال.

ال�ساد�سة: طبقة اآباء الأجداد.

ال�سابعة: طبقة اأعمام الأبوين واأخوالهما.

فاإن مل يوجد اأحد من اأفراد هذه الطبقات ال�ضبع توؤول الرتكة كلها للزوج اأو الزوجة.

فاإن مل يوجد اأحد من هوؤلء ول اأولئك توؤول الرتكة اإىل الدار البطريركية.

فالرتكة توؤول �رصعا اإىل اأقرب اأقارب املتوفى مع زوجه بحيث اإن كل طبقة حتجب الطبقة - 244

وهذه  الأخوة  طبقة  حتجب  الأبوة  وطبقة  الأبوة  طبقة  حتجب  البنوة  فطبقة  بعدها.  التى 

حتجب طبقة الأجداد وهكذا على اأن كل طبقة من هذه الطبقات ا�ضتحقت الإرث تاأخذ ما بقى 

من الرتكة بعد ا�ضتيفاء الفر�ض املقرر لزوج املورث اإذا كان له زوج على قيد احلياة اأما اإذا 

كان الزوج قد توفى من قبل فتاأخذ الرتكة كلها.

الطبقة	الأوىل

الفروع

اأو ما بقى - 245 فروع املورث مقدمون على غريهم من الأقارب فى املرياث فياأخذون كل الرتكة 

منها بعد ا�ضتيفاء ن�ضيب الزوج اأو الزوجة. فاإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة 

ُ�ضمت الرتكة فيما بينهم اأن�ضبه مت�ضاوية ل فرق فى ذلك بني الذكر والأنثى، فاإذا ترك املورث 

ابنا وبنتا اأخذ كل منهما الن�ضف، واإذا ترك ثالثة من اأبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت 

بنت وابن بنت اأخذ كل منهم الثلث، اأما اإذا كانوا من درجات خمتلفة وكان بع�ضهم يدىل اإىل 

املورث ب�ضخ�ض على قيد احلياة حجبهم ذلك ال�ضخ�ض. فاإذا مات �ضخ�ض عن ابن وعن ابن 

لذلك البن ورث البن وحده دون ابنه.

اأما اإذا كان بع�ضهم يدىل اإىل املورث ب�ضخ�ض مات قبله فاإنهم يحطون حمل ذلك ال�ضخ�ض املتوفى 

وياأخذون الن�ضيب الذى كان يوؤول اإليه لو كان حيا. فاإذا مات وارث عن ابن على قيد احلياة واأولد 

ابن مات من قبله ق�ضمت الرتكة اإىل ن�ضفني اأحدهما لالبن احلى يرثه ب�ضفته هذه والثانية لأولد 

البن املتوفى يرثونه بطريق النيابة عن اأبيهم املتوفى.

والإرث بالنيابة يتعدى من فرع اإىل اآخر فال يقف عند حد وهو راجع اإىل املبداأ املتقدم ذكره فى 

الفقرة ال�ضابقة وهو اأن الفرع ل يحجبه اإل اأ�ضله املوجود على قيد احلياة. فاإذا خلف �ضخ�ض ولدين 
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مرق�ض وبطر�ض فبقى مرق�ض على قيد احلياة وتوفى بطر�ض تاركا ولدين بول�ض وحنا ثم توفى حنا 

عن ولد اأو عدة اأولد ومات املورث بعد ذلك فاإن الرتكة تق�ضم اأول اإىل ن�ضفني اأحدهما ياأخذه مرق�ض 

والثانى يوؤول اإىل فروع بطر�ض املتوفى ثم يق�ضم ن�ضيب بطر�ض اإىل ق�ضمني اأحدهما ياأخذه بول�ض 

الباقى على قيد احلياة والثانى ياأخذه ابن اأو اأبناء حنا املتوفى.

الطبقة	الثانية

الوالدان

اإذا مل يكن للمورث فرع يرثه فاإن باقى الرتكة بعد ا�ضتيفاء ن�ضيب الزوج اأو الزوجة يوؤول - 246

اإىل اأبيه واأمه: الأب بحق الثلثني والأم بحق الثلث، فاإن كان اأحدهما ميتا يق�ضم ن�ضيبه على 

اأولده. الذين هم اإخوة واأخوات املورث بالت�ضاوى فيما بينهم. واإن كان اأحد هوؤلء الإخوة 

اأو الأخوات متويف توؤول ح�ضته اإىل اأولده.

الطبقة	الثالثة

الإخوة	وفروعهم

اأو - 247 الزوج  ن�ضيب  ا�ضتيفاء  بعد  تركته  �ضافى  فاإن  اأم  ول  اأب  ول  فرع  للمورث  يكن  مل  اإذا 

الزوجة يوؤول اإىل اإخوته واأخواته، ويق�ضم بينهم ح�ض�ضا مت�ضاوية متى كانوا متحدين فى 

القوة باأن كانوا كلهم اإخوة اأ�ضقاء اأو اإخوة لأب اأو لأم ل فرق فى ذلك بني الأخ والأخت.

اإخوة لأم فاإن  اأو  اإخوة لأب  اأ�ضقاء وبع�ضهم  باأن كان بع�ضهم  القوة  فاإذا اختلف الإخوة فى 

�ضافى الرتكة يق�ضم بينهم بحيث يكون لكل من الإخوة الأ�ضقاء ثالثة اأ�ضهم ولكل من الإخوة لأب 

�ضهمان ولكل من الإخوة لأم �ضهم واحد. فاإذا كان للمورث مثال اأخ �ضقيق اأو اأخت �ضقيقة واأخ اأو 

اأخت لأب واأخ اأو اأخت لأم فيق�ضم �ضافى الرتكة على �ضتة اأ�ضهم فيكون لل�ضقيق اأو ال�ضقيقة ثالثة 

اأ�ضهم اأى الن�ضف ولأخيه اأو اأخته من اأبيه �ضهمان اأى الثلث ولأخيه اأو اأخته من اأمه �ضهم واحد 

اأى ال�ضد�ض واإن كان للمورث ثالثة اإخوة اأ�ضقاء واثنان لأب واأخ لأم فلكل من الأ�ضقاء ثالثة اأ�ضهم 

فيكون للثالثة ت�ضعة اأ�ضهم ولكل من الأخوين لأب �ضهمان فيكون لالأخوين لأب اأربعة اأ�ضهم ولالأخ 

اأربعة ع�رص �ضهما. واإذا مل يكن  اأن �ضافى الرتكة يق�ضم فى هذه احلالة على  اأى  لأم �ضهم واحد. 

للمورث اأخ �ضقيق بل كان له مثال اأخ لأب واأخ لأم فلالأخ لأب الثلثان ولالأخ لأم الثلث وق�ض على ذلك. 

واإذا كان بني الإخوة اأو بني الذكر والأنثى ثم توؤول ح�ضة كل من الأولد بعد وفاته اإىل فروعه طبقة 

بعد طبقة مهما نزلوا. وت�رصى على فروع الأخوة الأحكام املبينة فى املادة )245( فيما يخت�ض 

بالإرث بالنيابة وباأن الفرع ل يحجبه اإل اأ�ضله املوجود على قيد احلياة.
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الطبقة	الرابعة

االأجداد

اأو - 248 الزوج  فر�ض  بعد  املرياث  فاإن  ون�ضلهم  واأخواته  املورث  اإخوة  من  اأحد  يوجد  مل  واإذا 

للجد  والثلث  بينهما  فيما  بالت�ضاوى  لأب  واجلدة  للجد  الثلثان  اأجداده  اإىل  ينتقل  الزوجة 

واجلدة لأم بالت�ضاوى اأي�ضا. واأى الأجداد توفى توؤول ح�ضته اإىل اأولده فاإن مل يكن له ن�ضل 

يرث اجلد الآخر ن�ضيبه.

الطبقة	اخلام�صة

الأعمام	والأخوال	وفروعهم

اإذا مل يكن للمورث اأحد ممن ذكروا من قبل توؤول الرتكة بعد فر�ض الزوج اأو الزوجة اإىل - 249

لالأخوال واخلالت  والثلث  والعمات  لالأعمام  الثلثان  الأعمام والعمات والأخوال واخلالت 

ويراعى فى التق�ضيم بني الأ�ضقاء واملنت�ضبني اإىل الأب فقط اأو اإىل الأم فقط اأو ما ن�ض عليه 

فى املادة )247( بالن�ضبة لالإخوة ومن كان منهم قد توفى توؤول ح�ضته اإىل اأولده. وكذلك 

حكم ن�ضلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

الطبقة	ال�صاد�صة

اآباء االأجداد

اجلدود - 250 اآباء  اإىل  الزوجة  اأو  الزوج  فر�ض  بعد  الرتكة  توؤول  ذكروا  ممن  اأحد  يوجد  مل  اإذا 

واجلدات الثلثان لوالدى اجلد ووالدى اجلدة لأب بالت�ضاوى فيما بينهم والثلث لوالدى اجلد 

ووالدى اجلدة لأم بالت�ضاوى اأي�ضا. ومن كان منهم قد توفى ورث اأولده ن�ضيبه.

الطبقة	ال�صابعة

اأعمام االأبوين واأخوالهما

اإذا مل يوجد اأحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالت�ضاوى فيما بينهم والثلث - 251

لأخوال وخالت الأبوين. ومن كان منهم قد توفى ورث اأولده ن�ضيبه. وكذلك حكم ن�ضلهم 

من بعدهم طبقة بعد طبقة.
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