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على حكومة الرئيس مرسي سحب مشروع قانون تأميم العمتمع الندني من مجلس الشورى
وسحب مشروع حزب الرئيس لنق منظمات حقوق النسان
بيان صحفي من  22منظمة حقوقية

تةعرب الةنظمات الةقوقةية الةوقةعة عةن اسةتنكارهةا الةبالةغ لةلتوجةهات التسةلطية الةتي يةنتهجها حةزب الةرئةيس محةمد مةرسةي "الةريةة والةعدالةة"
وحةكومةة الةرئةيس ،ومةن عةدم احةترام الةعايةير الةدولةية لةقوق السنةسان ،وخةاصةة فةيما يةتعلق بحةريةة الةتنظيم والةق فةي تةكويةن الةمعيات .فةفي
الةوقةت الةذي تتسةلط فةيه الةكومةة وتةقمع حةق الةمعيات الهةلية فةي مةارسةة أسنشةطتها بحةريةة ،عةن طةريةق الةتعسف فةي الةتضييق عةلى مةوارد
الةمعيات الةالةية ،وتةدخةل المةن فةي عةملها والةذي أظهةره الةتنبيه –الةذي يةفتقد أي سةند قةاسنةوسنةي -الةوجةه مةن رئةيس مجةلس الةوزراء "لةلكياسنةات
الةلية" ،بةعدم الةدخةول مةع مةا أسةماه "جةهات أجةنبية" فةي أي أسنشةطة إل بةعد أخةذ مةوافةقة الجهةزة المةنية .يةتجه حةزب الةرئةيس وحةكومةته
لصةدار قةاسنةون جةديةد يسةتهدف تةأمةيم الةتمع الةدسنةي وتةوجةيه ضةربةة قةاصةمة لةنظمات حةقوق السنةسان -مةن خةلل مشةروعةي لةقاسنةون الةمعيات
مةتماثةلي فةي الةفلسفة والةتوجةه ،وبةينهما اخةتلف فةي الةلغة والةتفاصةيل -وهةو المةر الةذي سةيؤدي فةي سنةهايةة الةطاف لةتأمةي مةاكةينة الةقمع
والةتعذيةب الةقديةة/الةديةدة مةن الةنقد والةراقةبة ،وتسهةيل مةهمة قةمع حةريةة الةتعبير والةصحافةة ،والةقضاء عةلى الةمايةة النسةبية الةتي تةوفةرهةا
النظمات القوقية لضحايا اسنتهاكات حقوق السنسان.
يةتبنى مشةروع الةقاسنةون القُةقدم مةن "حةزب الةريةة والةعدالةة" سنةفس سنةهج الشةروع الةقمعي القُةقدم مةن وزارة الشةئون الجةتماعةية ،الةذي يسةتهدف
تأميم التمع الدسني ،حيث يعتبر أموال المعيات والكياسنات الهلية في حكم الموال العامة ،وموظفيها في حكم الوظفي العموميي ،المر
الةذي يةجعلها أشةبه بةنشأة حةكومةية .ويسةري ذلةك أيةضًا عةلى المةوال الةتي تةتحصل عةليها الةنظمات الجةنبية مةن داخةل الةبلد ،كةما يةنح
مشةروع الةقاسنةون الجهةزة المةنية -مةن خةلل وزيةر الشةئون الجةتماعةية -حةق الةفيتو عةلى أسنشةطة الةمعيات الهةلية مةن خةلل حةق الةبت فةي
تةويةل هةذه السنشةطة ،ويةنح مشةروع قةاسنةون حةزب الةريةة والةعدالةة لةلوزيةر حةق الةرفةض دون إبةداء أسةباب .كةذلةك أبةقى مشةروع الةقاسنةون عةلى
الةعقوبةات الةسالةبة للحةريةة فةي حةالةة مةخالةفة أحةكامةه .كةما اشةترط أن تةكون أسنشةطة الةنظمة الجةنبية مةتفقة مةع مةا أسةماه بـ “احةتياجةات” الةتمع
1
الصري .أي أسنه يعطي للجنة التنسيقية )المنية( سلطة تعسفية لرفض أسنشطة مدسنية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة.
إن الةقاسنةون الةديةد الةقترح للجةمعيات الهةلية –بةصياغةة حةكومةة د.مةرسةي أو بةصياغةة حةزبةه -هةو بةثابةة إعةادة إسنةتاج لةقاسنةون الةمعيات الةذي كةان
2
مبارك يعتزم إصداره في الشهور الخيرة قبل الثورة.
كةما يةتبنى خةطاب حةزب الةرئةيس وحةكومةته ذات الةجج والةزاعةم الةتي دأب سنةظام مةبارك عةلى الةترويةج العةلمةي لةها؛ كةذريةعة للتمهةيد لةملت
الةقمع ،أو لةتمريةر قةاسنةون أكةثر قةمعية .يةتضح ذلةك بةجلء فةي تةصريةحات للمسةتشار الةقاسنةوسنةي لةزب الةريةة والةعدالةة؛ إذ قةال فةي مةعرض الةدفةاع
عةن مشةروع قةاسنةون تةأمةيم الةتمع الةدسنةي" :يةعني أروح أجةيب مةن إسةرائةيل ..مةن الةيهود ..مةن عةند الةصهايةنة عةلشان سنخةرب مةصر" .واعةتبر
الةقيادي الةبارز فةي حةزب الةريةة والةعدالةة وجةماعةة الخةوان السةلمي أن "الةقيود عةلى الةتمويةل الجةنبي مةطلوبةة لةنع أعةداء مةصر مةن حةياكةة

 1اسنظر :حزب الرية والعدالة يؤكد تبنيه القاسنون القمعي للمجتمع الدسني
http://www.cihrs.org/?p=5898
واسنظر أيضًا :تصفية التمع الدسني “بالقاسنون” :على حكومة د .مرسي أن تسحب مشروعها لتأميم النشاط الهلي
http://www.cihrs.org/?p=5867
 2اسنظر :سنحو "عسكرة" المعيات الهلية :قاسنون "فاشي" لنق التمع الدسني )بيان صحفي صادر عن منظمات حقوقية وتنموية مصرية في مارس (2010
http://www.anhri.net/?p=2947

مةؤامةرات ضةد الةبلد ولةنع غسةل المةوال" 3.وهةي اتةهامةات مةنقولةة بةالةنص مةن قةامةوس سنةظام مةبارك الةقمعي ،تقُسةتخدم لةلتغطية عةلى الهةدف
الةرئيسةي وهةو رغةبة الةنظام الةاكةم –الةسابةق أو الةالةي -فةي اسنةتهاك حةقوق السنةسان دون رقةيب .يسةتلفت الةنظر أيةضًا فةي هةذا الةتصريةح سةموم
الكراهية الدينية التي يبثها تصريح القيادي الزبي ضد أتباع دين معي ،لرد إياسنهم بهذا الدين ،سواءً كاسنوا مصريي أو غير مصريي.
عةندمةا كةاسنةت جةماعةة الخةوان السةلمي فةي الةعارضةة قةبل الةثورة لةم تةكن تةسأل عةن مةصادر تةويةل مةنظمات حةقوق السنةسان ،الةتي كةاسنةت تةعمل
لةيل سنةهار لةلدفةاع عةن الةقوق السنةساسنةية لعةضاء وقةيادات الةماعةة ،بةا فةي ذلةك حةقهم فةي الةاكةمة الةعادلةة وعةدم مةحاكةمتهم أمةام الةاكةم
الةعسكريةة .ولةكن عةندمةا اسنةتقلت جةماعةة الخةوان السةلمي لةلحكم أضةافةت لةلدسةتور لةلمرة الولةى فةي تةاريةخ مةصر سنةصا "يةدسةتر" مةحاكةمة
الةدسنةيي أمةام الةاكةم الةعسكريةة .وتةسعى الةماعةة الن لةوقةف سنةشاط ومةصادر تةويةل مةنظمات حةقوق السنةسان ،لن الةماعةة لةم تةعد ضةحية ،بةل
الشعب هو الذي صار ضحية سياساتها وتوجهاتها القمعية.
قةامةت الةنظمات الةقوقةية لةسنوات طةويةلة بةالةدفةاع عةن الةق فةي الةتنظيم – بةا فةي ذلةك حةريةة تةكويةن الحةزاب السةياسةية والةنقابةات السةتقلة
والةنظمات غةير الةكومةية– وتةوفةير الةمايةة لةلمدافةعي عةن حةقوق السنةسان ،بةا فةي ذلةك طةرح بةدائةل لةلقواسنةي الةقمعية للجةمعيات الهةلية
الةتعاقةبة ،وقةدمةت مشةروع قةاسنةون يةتوافةق مةع الةعايةير الةدولةية ،إل أن حةكومةة الةدكةتور مةرسةي الةتي تةتجه إلةى اسةتبدال قةاسنةون قةمعي للجةمعيات
الهةلية بةبديةل أخةر أكةثر قةمعًا وتسةلطًا ،قةطعت الةشاورات الةتي كةان يةشارك فةيها مةركةز الةقاهةرة لةدراسةات حةقوق السنةسان بةدعةوة مةن وزارة
الةعدل بةعد اجةتماعةي فةقط ،وقةبيل اسنةعقاد الجةتماع الةثالةث سنةقلت مشةروع الةقاسنةون إلةى مجةلس الةشورى لةلعةتماد بةشكل عةاجةل .إسنةه دلةيل
جةديةد عةلى مةدى اسةتهتار حةكومةة د.مةرسةي بةالةوار الةتمعي والةتعامةل مةعه بةاعةتباره مجةرد ديةكور لةلبصم عةلى قةرارات بةقواسنةي ت "طةبخها"
مسبقًا.
إن الةنظمات الةوقةعة عةلى هةذا الةبيان تةطالةب رئةيس الةمهوريةة بةسحب مشةروع قةاسنةون الةكومةة لةتأمةيم الةتمع الةدسنةي مةن مجةلس الةشورى،
وتهةدعهةو حهةزب الهةرئهةيس "الهةريهةة والهةعدالهةة" لهةلقيام بهةقطيعة فهةوريهةة مهةع الهةفلسفة الهةقمعية لهةلنظام الهةسابهةق ،الهةتي يهةنتهجها فهةي دسهةتوره وسهةياسهةاتهةه
ومارساته وتشريعاته التوالية.
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