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 دولة دستورية أم دولة قمعية؟

 ، ووقائع مفزعةكلمات رائعة

  -وفقا لبعض سلطويينا  -منذ إقرار الدستور  يحوزة كل مواطن مصر  أصبح يف
اظتواد  يمواجهة كل أجهزة القمع، وى حتميو من العسف والتوحش والرببرية، يف حصوناً 

حتفالية. امن أىازيج  ومقدمت ذا تغاضينا عما يفإىذا  ،منو 15و 11و 15و 15و 11
دستورية. لكن علينا أف ننبو  بأس إف عدنا إذل بعض ؽتا ورد فيو ؽتا أشتيناه أوىاماً  وال

تتطلب  كشكلة المنو ىو أزمة دستورية، وأف اظت نعاين البعض ؽتن سيسارع بالقوؿ بأف ما
 ض الوامهة للدستور.نظرة ىذا البع يف ي، بأف األزمة ىسوى تفعيل نصوصو

اظتقدمة باضترية، والكرامة اإلنسانية، وتتطلع للدولة العادلة، ولبناء دولة  يحتتف
كل األحواؿ تبكشر   يف يضتقوؽ اإلنساف، وى يدديوقراطية حديثة تتسق مع اإلعالف العاظت

حق لكل  الكرامةأف " وترى مواد الدستور صارخة مدوية ."الوطن السيد يالشعب السيد ف"ػب
التعذيب بكل صوره  ،(15يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ) ، والإنسان

.... ويجب أن يبلغ كل يالحرية الشخصية حق طبيع ،(15تسقط بالتقادم ) ريمة الجوأشكالو، 
، تصال بذويو ومحاميو فوراً ، ويمكن من االويحاط بحقوقو كتابةمن تقيد حريتو بأسباب ذلك، 

 ( كل من يقبض عليو، أو15، وأسبابو ... )، ومدتويحتياطوينظم القانون أحكام الحبس اال
ترىيبو ، وال  يجوز تعذيبو، وال وال و كرامتو،يلعقيد حريتو تجب معاملتو بما يحفظ ، أو تيحبس

أماكن مخصصة لذلك  ي، أو حبسو إال فيكون حجزه ، والمعنوياً أو  إكراىو ،وال إيذاؤه بدنياً 
... وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائي ... تخضع السجون( 11... )وصحياً  الئقة إنسانياً 

 "...(  الخ15، أو يعرض صحتو للخطر... )ينافى كرامة اإلنسان ويحظر فيها كل ما

 ...نتهك ... لن تحاكم اضرب ... اقتل ... عذب ... ا

األقساـ  مدى صمدت وزتت ىذه اظتواد شباب الثورة من وحكشية الكشرطة يف يفإذل أ
 ؟جهاز األمن الوطٍت أو أماـ مستجويب يمعسكرات األمن اظتركز  أو السجوف أو
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على مدى ثالث سنوات منذ اطتامس والعكشرين من يناير، دل تتوقف أجهزة القمع عن 
أو جرحهم  ،، أو غيلةمات اظتواجهة، أو قنصاً صدا قتل شباب الثورة، سواء مت القتل يف

، ومعسكرات األمن أقساـ الكشرطة عتقاعتم، وتعذيبهم يفا، أو عيوهنم يف وإصابتهم عمداً 
، من اظتؤسسة . ورغم تبدؿ القيادات السياسية من عهد إذل عهد، والسجوفياظتركز 

واجهة رئيس ية مرة أخرى حتت ، إذل حكم اإلخواف، إذل اظتؤسسة العسكر العسكرية
مبارؾ ورجالو بقتل اظتتظاىرين عن اضتكم اكمات . فلم تسفر ػتيء، فلم يتغَت شمؤقت

 .، وتضرعات أسر الكشهداء سدى. وذىبت تقارير صتاف تقصى اضتقائقعلى أحد تقريباً 
ظاـ ورجالو بقسمهم  أماـ عدمت األدلة، وحنث رموز النفقد أ   ،غريب يءمن ش وما
على دورىا  أجهزة الدولة القمعية لتعدـ كل إمكانية إدانة حفاظاً ت كل أ، وتواطاحملكمة

 .قتضى األمراإف  يضاً أ يومكانتها، ولتقويض أية فرصة حملاسبتها ى
انت إجابة ىذا السؤاؿ حتدد  ؟  كقضاءنيابة و ي ؟ وأماـ أقانوف يمن حياكم من؟ بأ

لعاـ  يتقرير السنو ال " حتت ىذا العنواف ذكرإفالت قوات األمن من العقاب. "يءكل ش
جهود  يأنو دل تبذؿ أ ،5115يناير  51 ظتنظمة ىيوماف رايتس واتش الصادر يف 5112

كبت على يد اصتيش ارت و اليتأ، عهد مبارؾ ولُت عن اصترائم اظترتكبة يفئحملاسبة اظتس
ػتاكمة  23ة فقط من . وأعلنت اظتنظمة أف ستسبعدىا نتفاضة يناير ومااوالكشرطة أثناء 

نتهت ا 5111يناير  هتموا بقتل متظاىرين يفا "الرتب يومنخفض يمتوسطط شرطة "لضبا
ؿ شرطة فقط ارج 2 بأحكاـ بالسجن. مت جتميد تنفيذ حكمُت منهم. ومن مث ىناؾ

 13 قتل حوارل يالذ أمُت الكشرطة فرج عن ػتمد السٍتأ . ومؤخراً بالسجن قضيا أحكاماً 
، وذىب أحد وكالء وزارة الداخلية بنفسو الزاوية اضتمراءبدـ بارد أماـ قسم شرطة  مواطناً 

 عنو. يلإلشراؼ على إجراءات اإلفراج الفور 
اضتقوؽ، أو اضتريات فزادت  ظل حكم اإلخواف، فلم تراع   دل خيتلف األمر يف

بإعادة ىيكلتها،  يورفضو ظتا أشت "يعبورىا القمع"ػنتهاكات الكشرطة مبباركة الرئيس اظتعزوؿ لا
مدينة  يف شخصاً  55، وكاف ذلك عقب مقتل ، وزاد عتادىا، وعسكرىاوجهزىا فعززىا

أسهم يف قمعها وزير الداخلية  حتادية اليتأحداث قصر اال مث يف 5112يناير  بورسعيد يف
 .اضتارل
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 ذكرى الثورة ... والذكرى تشحذ عزم الثوريين يف

اعتقل  يالذ يالثور منذ أسبوعُت مضيا جرى تداوؿ أنباء عن تعرض بعض الكشباب 
. وقد للتعذيب -والكشرطة  يعن كرنفاؿ اجمللس العسكر  بعيداً  -أثناء إحياء ذكرى الثورة 
، ، والبلطجة، وقطع الطريقاظتعتادة من التظاىر بدوف تصريح وجهت عتم االهتامات
عتقاعتم ! ومنذ ضتظة ا!بل وقتل بعض اظتتظاىرين اآلخرين من،ألواالعتداء على رجاؿ ا

زبكية، شرطة األ يقسم ، مث تكرر ذلك يف، للضرب واإلىانةا للًتويع والًتىيبتعرضو 
، ومنهم من صعق بالكهرباء، ومنهم من عليو جنسياً  يوقصر النيل، فمنهم من أعتد

زعبل تعرض بعض سجن أبو  ويف ؛باظتاء البارد وتركو فوؽ البالط قواغر إجرت تعريتو و 
من اطتلف،  يلسباب، والتعليق، وربط األيد، وللضرب اظتربح واالكشباب عتتك العرض

عن عدـ معاصتة اظترضى بل  ساعة متواصلة. فضالً  15وإجبار البعض على الوقوؼ ظتدة 
القائم،  يككشف لنا الطبيعة الوحكشية والعنيفة للنظاـ الرأشتارل ومنع األدوية عنهم. وىو ما

عمل عجز النظاـ عن إجياد ي اآلونة األخَتة. تنفك تتكثف وتتزايد يف ما ومظاىرىا اليت
تطيع يس ... وال منتجاً  غتدياً  تكاليف اظتعيكشة، عناية صحية، تعليماً  يف ، ختفيضاً للعاطلُت

 .أف يقدـ سوى األوىاـ والقمع

 ..نحن.ي .. ىالشرعي... الطب النيابة... القضاء... القانون.

بإبالغ احملامُت بوقائع تعذيبهم، وجرت ػتاولة إثبات تلك  وقد بادر بعض النكشطاء
حاولت التملص من تلك اظتهمة، غَت أف إعالـ الثوريُت   نتهاكات أماـ النيابة اليتاال

يتعرض عتا ىؤالء. كما  التكشهَت بأعماؿ الًتويع والتعذيب اليت يف أساسياً  اظتضاد لعب دوراً 
لتنظيمات السياسية، وبعض الكتاب زتلة نساف، وبعض انت بعض منظمات حقوؽ اإلش

 عدرلغتملها توجهت إذل الرئيس  تستهدؼ اإلعالـ بتلك اظتمارسات البوليسية، لكنها يف
، وإذل وزير الداخلية نفسو، وإذل النائب العاـ، وإذل مأمور سجن أبو زعبل منصور

تخاذ ا، و والسجون المصرية ،طةأقسام، ومراكز الشر  يجرائم التعذيب الموجودة ف يبالتحقيق ف"
ة المعاملة إلى المحاكمة جرائم التعذيب وإساء ياإلجراءات الكفيلة لمحاسبة من تثبت إدانتهم ف

غَت التكشهَت بتقاعس  ستهدؼ شيئاً اإال أف يثَت السخرية إذا  يينبغ "!! وىو أمر الالعاجلة
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بأال جديد سوى  ئينب ، فمراجعة تاريخ مسلك الكشرطة، والسلطة عموماً تلك األطراؼ
 أضابَت صتاف تقصى اضتقائق السابقة. يلقى يف تقرير إضايف

 يلعمل ىذه اللجنة: فه وجهو قانونيوف مؤخراً  يعلينا أف ننتبو ألمهية النقد الذو 
عن  ستقالليتها موضع مساءلة، فضالً ا، و ، لذا فحياديتهاإحدى أدوات الدولة وصنيعتها

توصلت إليو من  يلزمها بنكشر ما ا دل يتضمن نصاً هئنكشاإر بالصاد يأف القرار اصتمهور 
، واضتصوؿ على حيات فيما يتعلق بالتوصل لدأدلةفتقارىا للصالا، وكذلك نتائج

، والوصوؿ اظتعلومات الالزمة من كل األجهزة اضتكومية، واألمنية، واظتسئولُت األفراد
تامة دوف تدخل أو  سرية مقابلة الكشهود يف ، والوثائق، ذات الصلة، واضتق يفللملفات
 .مالحقة

 يفها ئستقصاأنكشأت ىذه اللجنة ال نتهاكات اليتأضف إذل ذلك أنو دل تتوقف اال
مسارب  ويبدو أف ىذه اللجنة باتت تقـو بدور تفريغ  السخط، ودفعو يف ،ضتظة يأ

رمبا الرئيس اظتؤكد ال  -الواقع. وقد قاعتا  اجملرمُت من رجاؿ النظاـ يف ي، وىكذا حتمتبدده
   ،"من ضابط سيحاكم يعرف الثوار اآلن أنو مااظتكشَت السيسي قاطعة واضحة : " -احملتمل 

اىرين التعامل مع اظتتظ على وحكشية الكشرطة  الظاىرة يف مطبقاً  كما أنو قد صمت صمتاً 
سجوف( عقب تطبيق قانوف منع الكشوارع ومراكز الكشرطة وال يفالسلميُت من غَت اإلخواف )

 ومؤيد لنهج الطبقة اضتارل يغَت ذلك فهو رأس السلطة الفعل ودل يكن متوقعاً  ،التظاىر
حتياطية للقمع القوات اظتسلحة من وضع األداة االنتقلت اومدعم لسياسات الداخلية )

ن ع يالدفاع اليوم الظروؼ العادية إذل طرؼ مباشر يف إذا أخفقت الكشرطة وحدىا يف
 النظاـ القائم(.
ديكن فرض إجراءات وتنازالت على السلطة اضتاكمة  يفًتات اظتد الثور  بالطبع يف

فًتات اظتد نكشهد  عن أنو حىت يف الوقت الراىن، فضالً  تلك الفًتات يف لكننا دل نعد يف
 كل األحواؿ. من جانب آخر نرى عياناً   تنازؿ يف يوتفريغ مضموف أػتاوالت االلتفاؼ 

يتطلب قانوف اإلجراءات اصتنائية  ، فمثالً يتواطؤ القضاء، والنيابة، والطب الكشرع
رتكاب واقعة جناية اأف تكوف ىناؾ دالئل كافية على  يحتياطستصدار أمر باضتبس االال

يتناىف مع عمليات القبض  قانوف اإلجراءات اصتنائية( ؽتا - 125أو جنحة )مادة 
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دوف  عتقاالً اديكن أف تعترب إال  ، والذلك أحراز وما إذل، ومع تلفيق وقائع، و يالعكشوائ
من ناحية الكفاءة يرتبط بعدد  )البد أف نالحظ جيدا أف تقييم الضابط مهنياً  سند قانوين

وقضاة ، (يالتلفيق حتمفإف ، لذا يءش نتهت إذل الايقدمها حىت وإف  القضايا اليت
، وىناؾ ف ىناؾ أمراً أ ي، أكشكل القانوينستيفاء الاىذه اضتالة سوى  يعنيهم يف السلطة ال

 !هتماً 
إثبات شهادات  فقد تعنت يف - اضتالة اظتنوه عنها آنفاً  يف - زبكيةأما رئيس نيابة  األ
ثبات التعذيب، إاظتخوؿ بتجديد أمر اضتبس  يكما رفض القاض  ،من خضعوا للتعذيب

احملضر  بأف كتب يفكتفى ا . وبعد ضغوط احملامُت يوحتويل من خضعوا لو للطب الكشرع
، ودل يثبت شكوى اظتتهمُت بالتعذيب بكشكل عاـ أف احملامُت يطلبوف التحقيق يف

 يىو أن يفتح القاض ياإلجراء القانونبأف "شهادات تفصيلية. وقد أفاد ػتمود بالؿ احملامى 
عليهم،  يوبشكل فردى بصفتهم مجن ويسجل شهادات الشباب تفصيلياً  الشكاوى، يف تحقيقاً 

الشكاوى،  ي، ومأمور سجن أبو زعبل لسماع أقوالهم فزبكيةستدعاء مأمور قسم األاثم يطلب 
. "لم يحدث مطلقاً  إلثبات إصاباتهم وىو ما يباإلضافة لألمر بعرض المتهمين على الطب الشرع

 ، ....يدعون تعرضهم للتعذيب فيو ينقل المتهمين إلى مقر احتجاز آخر غير الذعن "فضال ً 
، وشاىدنا بأعيننا تهديد الضباط للمتهمين باستمرار تعذيبهم إذا أصروا يضاً ألكن ىذا لم يحدث 
 ".على الشكوى للنيابة

ات كراىعصور اضتكم اظتختلفة وخضوعو إل  ستقاللو يفاوعدـ  يأما الطب الكشرع
تدلل  ،خل من جانب آخر... امث لتدخالت النيابة، والداخلية وزارة العدؿ من جانب، 

زالت تصرحيات . ومايستكشهاد ػتمد اصتنداواقعة قتل خالد سعيد حىت عليو الوقائع من 
ف أ، حُت قاؿ أف وزير الداخلية طلب منو الذاكرة وزير العدؿ يف ياظتستكشار أزتد مك
 توىف نتيجة لصدمة سيارة يف ييقرر فيو أف الكشهيد ػتمد اصتند بياناً  ييصدر الطب الكشرع

لدى كل تلك  ! وما يبدو أساسياً علن ذلك بنفسو، فآثر أف يميداف عبد اظتنعم رياض
حيمى  ي، ومعهم اإلعالـ السلطو ة، وغالب القضااصتهات ىو أف معظم رجاؿ النيابة

أف ديارس رجاؿ الكشرطة  يويروف أف من الضرور  ،من النظاـ رجاؿ الكشرطة بوصفهم جزءاً 
، ويسعوف إلعاقة النظاـ ي، ومناىضالعنف حبرية ضد الكشعبستعماؿ اسلطتهم مبا فيها 

 حكم قضائي بكشأف التعذيب، أو القتل حىت يكفلوا فعالية وأمن الكشرطة يف يإصدار أ
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حتمت الظروؼ إصدار  ، فإذا ماؼتاوؼ من مساءلة أو عقاب قمع الكشعب بال قيود وال
بكل األعذار اظتخففة، بل مع التكرًن  حكم فالبد من النزوؿ بو إذل اضتد األدىن مصحوباً 

حيدث ىذا إال حتت ضغط حركة رتاىَتية كربى خيكشى أف  ! وال!لالحق بالعودة للوظيفةا
يؤدى جتاىلها لعواقب غَت مأمونة. لذا نستطيع أف نفهم ػتاولة الكشرطة دفع ديات ألسر 

ىذا الكشأف عقب   ، وتوسط السلفيُت يفاحملاكمات ستمرار يفعن اال الكشهداء بدالً 
 ..فًتة قليلةيناير ب 51 الثورة يف اندالع

دمها للرأشتاليُت من رجاؿ األعماؿ وكبار أح وعتا وجهاف، " طبقيةعدالتناالواقع أف "
، وحسن عبد ، وىى عدالة شفوقة، ناعمة، ورحيمة يعامل هبا حسُت سادلرجاؿ الدولة

القسوة لكشباب  ، وإشتاعيل الكشاعر، وأخرى ؽتعنة يف، وىكشاـ طلعت مصطفىالرزتن
قبضة  ، وىم يفتعرضوا لو اظتستغلُت. وعلى األخَتين أف يثبتوا ماالثورة، وللكادحُت و 

، بل ويتهموف بأهنم اإلثبات وتتواطأ مع بعضها البعض تعرقل عمليات اصتهات اليت
" كما يقوؿ السيد دون تقديم سند أو دليلاذبوف ألنو يتحدثوف عن التعذيب "مفًتوف وك

فرباير  11 مصر يف مقالو جبريدة التحرير اظتعنوف: اضتديث عن التعذيب يف عماد جاد يف
 .اضتارل

 ... وحشية الشرطة سياسة طبقية
 لقسوة فردية وال لمرض نفسي يمكن إرجاعها كلياً  ال

من ناحية أولية ديثل كبار رجاؿ الكشرطة فئة داخل البورجوازية الكبَتة اظتصرية، وترتبط 
ئيسية زتاية بعكشرات األواصر برأس اظتاؿ الكبَت، ومهمتها الر  -خلية الدا -الوزارة نفسها 

إرادة  ، وىى تنفذ عموماً ، واظتلكية اطتاصةستغالؿالقائم على اال يىذا النظاـ االجتماع
ها ؽتن يهدفوف ، وتتجلى بوصفها أداة منظمة لقمع الدولة، وضتمايتالطبقة اضتاكمة

ضتكومة ا ، ورموزىا شعارنتقاـ من قوى الثورةالوقد بات ا. لإلطاحة هبا، أو يهددوهنا
ضات الكشعبية بالقضاء على اإلجرائي منذ إصدارىا لقانوف التظاىر، وقبلها بالتفوي

مبواقفو  يتالىا من تصويت على الدستور بنعم، وقد أسهم اليسار الذيل ، ومااإلرىاب
ضاغط يستفيد من  إفكشاؿ توجو بعض الثوريُت اصتذريُت طتلق موقف مستقل اليمينية يف

تعزيز القمع  . فكشاركوا يفالسلطة وخارجها الثورة اظتضادة يف يثغرات الصراع بُت جناح
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مصادرة  السلطة يفمن اظتسؤولية  التارخيية عن إمعاف  كبَتاً   وتعميقو، وىم يتحملوف قسطاً 
مث  ، وأيديهم منتها الثورة أثناء نضاعتا اظتككشوؼكسب  اضتقوؽ واضتريات السياسية اليت

 متهاف واإلذالؿ.ملوثة بدماء ضحايا القتل والتعذيب واال
، كما كاف ستهدؼ وزير الداخلية تكرار جتربة نظَته احملبوسا" ظالل التفويض يفو"

لزرع  العداوة، وعدـ  يالسلطو  يعليو اضتاؿ أياـ مبارؾ. فقد سعى  مع اصتهاز اإلعالم
، عتقاعتما، و "رموزىا"ػب عرفوا إعالمياً  ، لتكشويو منصفوؼ الكشعب شباب الثورة يف الثقة يف

 . ىذه السياسة الغتدداً  يثور  يعمل تراكم يوإصدار أحكاـ غتحفة حبقهم، إلعاقة أ
، ، وإمنا ىو توجو عاـ للسلطة الطبقية بكاملهاعلى الوزير وال على وزارتو وحدىاتقتصر 

مصر والعديد  الثورية يفتؤكده خربة اضتركة  ، وما، وأدواهتا القمعية رتيعاً وجهاز حكمها
 من البلداف.

عودوا  ،نتزعت بالدما ينتهت الثورة .. واآلن نحن نسترجع كل ىوامش الحرية والحركة التا"
" أو للشرطة ياألداء المهنإف من يتحدث عن ". ىذا ىو شعارىم "!!مرة أخرى لكهوفكم

مهنية الكشرطة اليـو ) يمقالو باظتصر  يف -وغَته  -ي " مثل د. عمرو الكشوبكمهنية الشرطة"
ستَتاد أدوات وأجهزة ابأف اظتسألة ديكن أف حتل ب ،، أو مومهاً ( متومهاً اضتارل فرباير 13 يف
"(، الداخل يالعدو فبأف " يعسكرة للكشرطة تتزايد وتكش درلامنذ أياـ العرغم أننا نكشهد )

 يف ، أو بعالج نفسي لبعض الضباط )ىنا علينا أف نفكرحًتايفا أو بتدريب مهٍت
، كلية الكشرطة  جتماعية(، أو ببضع مواد دراسية عن حقوؽ اإلنساف يفاسيكولوجية مهنية 

 يأوقات اظتد الثور  يف، أو بإعادة ىيكلة  للجهاز )عنها للضباط القدامىأو مبحاضرات 
لن تقـو هبا وزرة الداخلية لنفسها  عادة اعتيكلة اليتإجترى اطتطب السياسية احملمومة عن 

ئفها القمعية اصتلية، بل وتعزز ذاهتا بكثَت اساخر، وىف فًتات اصتزر تعود لوظال بكشكل إ
 فرباير 11 كما حدث بضع مرات آخرىا يف  ستيداع من ضباط أمن الدولة،ؽتن أحيلوا لال

" أو إقالة وزير الداخلية ػتمد خدمة الشعب يالشرطة فالفتات تقوؿ بأف " و برفعأ(، اضتارل
، عتذه اظتؤسسة يأو جيهل اظتضموف الطبق يتغافل عن ، ديد، وتعيُت وزير جإبراىيم

منا ترتبط بالرأشتالية إالسياسية القمعية، وىذه ليست ظاىرة قومية، و ودورىا، ووظيفتها 
نظم اضتكم  يف أداءىا شكالً  ظل سياسات العوظتة، وإف تباينت يف يفالعاظتية، وخاصة 

وأمريكا ستجد نفس اظتضامُت الطبقية،  ،قياذل جنوب أفريإ، وأسًتاليا . فمن كندااظتختلفة
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األحياء  يف ، والكادحُت عموماً ، خاصة ضد األقليات العرقية، والوحكشيةبنفس العنف
 .العمالية والكشعبية
جانب حقوقية تتعلق بانتهاكات  يمشكلة الشرطة فلقوؿ مع د. الكشوبكى أف "ىل ديكننا ا

 ي، وفت بحق سياسيين أو مواطنين عاديينللجهاز بأكملو، سواء كان يءيمارسها أفراد وتس
عدد الهائل من رجال األمن ىذا ال يجانب آخر قد يكون أكبر ىناك مشكلة مهنية، سواء ف

اب ترجع لعدم وجود ميزانية  والغياب الكامل لشرطة مكافحة الشغب المحترفة ألسب يالمركز 
طريقة جمع المعلومات  يف مهنياً  تعكس خلالً  يشتباه الت، أو قضايا توسيع دائرة االكافية

نتهاكات ديارسها اى الكاتب السمة الطبقية اظتؤسسية، ليصورىا بوصفها " ... ينفوغيرىا
، يالقمع ييعنيو ليس األداء الوظيف ووحكشية منهجية منظمة، وما وليست عنفاً  ،أفراد

 منا إصالحهاإ، و حتجاج واظتعارضة السياسية اظتنظمةسحق كل أشكاؿ اال وأولويتو يف
عل مليارات من أمواؿ الكشعب تبتلع بالف حًتافيتها، وزيادة ميزانيتها اليتا، و وحتسُت أداءىا

، كما للمحاسبات على ميزانيتها يرقابة اصتهاز اظتركز  )رفض وزير الداخلية مؤخراً  ياظتصر 
بنود اإلنفاؽ كما شاءت  يللدستور اصتديد حبيث حتدد ى رقم واحد وفقاً  هنا ستدرج يفأ

". جتماعيةالعيش والحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة اال" (، مقابل قمع تطلعاتو يفببال رقي
يتصور إمكاف إجراء بعض  يالذ " اظتفهـو الليربارلخطأظهر ىذه اظتنظورات "ت  

اإلصالحات حىت تتوقف الكشرطة عن أف تكوف أداة قمع ضد الكادحُت واظتستغلُت 
فلسفة التحريض السياسي اضتديث عن " يف  -من جانب آخر  - . وإذا جازوالثوريُت
، ، وجزء من النظاـ" للطبقة  اظتسيطرةمهنية قمعيةأداة " ي" إال أف وزارة الداخلية ىالمرتزقة

من ذلك يغَت  يكشكل وعيها ووالءىا السياسي، وال وىى حتًتؼ الدفاع عن عقيدة وىو ما
د، وىكذا حسنت كل واح ي، فمضمونو الطبقنتقاعتا من يد شكل للحكم إذل آخرا

 .من أف تقوضها ة بدالً اسلطة طبقية ىذه األد
معناىا حُت ينخرط عكشرات  ، وعبثيتها ، والبت كل اإلجراءات القمعية ىكشاشتهاتث

بإشهار اإلفالس التاـ للنظاـ البوليسي. ولكن حُت  يالنضاؿ الطبق اآلالؼ واظتاليُت يف
، فيمكن أف مع حركة طبقية قوية وسائدةتكامل ي والعن  منعزالً  ييكوف النضاؿ السياس

، أو اضتلقات، ت البوليسية فعاليتها ضد األفرادتكوف ظتثل ىذه التدابَت، واإلجراءا
 واظتنظمات السياسية الصغَتة. والبد من التأكيد على أف القمع البوليسي وجتلياتو ىو



  اليسار الثوريراسات ك

1 

من  ير كشتست ية اليتالقوانُت القمعية اظتتتال ظاىرة سياسية بالدرجة األوذل، وتتمثل يف
 وقانوف الكشغب يف ،لكًتوينرىاب ورقابة على الفضاء اإلإػتاكم عسكرية وتظاىر 

اصتامعات مع التعديل األخَت لقانوف اصتامعات ألوىى  وإجازة فصل الطالب يف ،اظتالعب
النظاـ، إذل  يمواجهة مناىض ريك العصابات اظتنظمة للبلطجة يفخل، وحتا. األسباب ..

تقتصر على إيقاؼ اإلرىابيُت وتنتهك القانوف، إذل  ال الكمائن، ونقاط التفتيش اليت
كل أماكن   عن التعذيب يف ، فضالً اآللية الصادرة حبق شباب الثورة األحكاـ السياسية

حتجاز. ودل يكن ؽتكنا أف جيرى القمع هبذا الكشكل الفج لوال دعم قطاعات من اال
للكشرطة حتت شعار أولوية اضترب  ،سطى والصغَتة وفئات من الكادحُتو البورجوازية ال

واألمن. يظهر مثل ىذا السلوؾ  ستقرارعلى اإلرىاب، وضرورة عودة النظاـ واال
قتصادية تتعرض االحُت تعتقد مثل ىذه الفئات االجتماعية أف مطاػتها  يجتماعاال

حاد، وعدـ تبُت  يجتماعاو ستقطاب سياسي امع وجود  ،، وكذلك أمنهاألضرار بالغة
 ؼترج  واضح من أزمة النظاـ وصراعاتو اصتارية.

إمكانية إصالح  عتقاد يفسبق إذل أنو من الطوباوية اال من كل ما يديكن أف ننته
أو حتمى قوى الثورة، أو تساند مصاحل الكادحُت، واظتستغلُت أو  يتعاد الكشرطة حبيث ال

زتاية اظتلكية الرأشتالية،  يفوظيفتها بالعكس ى فوؽ الطبقات، أف تتخذ موقفا حيادياً 
، وحىت بتنظيم نتفاضةا، أو مظاىرة أو وأرباحها، ورجاؿ أعماعتا ضد من يهددىا بإضراب

يفيد أهنا بالضرورة  سياسي. ويقوؿ البعض أف تسعة أعكشار القوانُت حتمى اظتلكية وىو ما
 يف طبيعة الكشرطة وعنفها لن ختتف. وىذا يعٌت أملكية عتم ضد األعداء احملتملُت ؽتن ال

يعانيها،  اليتقتصادية الطاحنة ، وخاصة  بسبب األزمة االقائماً  طاظتا ظل النظاـ الرأشتارل
عن تعقيدات الوضع  ديكن جتاوزىا إال بتجاوز النظاـ ذاتو. فضالً  أزمة بنيوية ال يوى

بُت قوى الثورة اظتضادة جبناحيها اظتعروفُت. وعلينا أف نتوقع  ضار   خضم صراع   السياسي يف
خًتاقات للمنظمات ا، طوير تقنيات اظتراقبة بالكامَتاتمن عسكرة الكشرطة، ت مزيداً 

تمرد لقمع مظاىر ال ،.. اخل يجتماعتصاؿ االالسياسية القائمة، متابعة دقيقة لكشبكة اال
" كل تقويضحوؿ " صائباً  اظتفهـو اللينيٍت يبقىي، اسًتاتيج ي. ومن منظور ثور والثورة

 تقمع أعداءه.أجهزة القمع، وتكشكيل ميليكشيا شعبية ثورية غَت منفصلة عن الكشعب 
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 عترافات وإنما لكسر إرادة الثورةانتزاع يهدف ال التعذيب ال

تعرضت لو حتت أثر  ي، وال اإلذالؿ الذيناير 53  تنس الكشرطة ىزديتها اظتدوية يفدل
، وعرضتهم السجوف دمرت رموز قهرىا، ووضعت قادهتا يف لكشعبية الثورية اليتاظتوجات ا

وف الكشوارع مهرولُت، وليس من اظتستغرب ئللمحاكمات، وجعلتهم خيفوف ىويتهم حُت يط
فًتة اصتزر  معتقالهتا، أو غتموعات يف يف أف تستغل األوضاع الراىنة لتنفرد بثوريُت أفراداً 

تلقنهم تريد أف " " للثوريُت ولغَتىم من اظتواطنُت. وىى العبرة" ، فتحاوؿ أف جتعلهميالثور 
، وعلى اظتدأ، لتعلن بكل غرور، إمنا تتعمد أف تتصرؼ بكشكل مككشوؼوحدىم و  "درسا

وت عدا لدفن الثورة، وإلخراس كل ص ، ونقتل، ونهدف أصالً ونعذبنحن نضرب، " :ستعالءاو 
مما حدث  ىيبق يناير، فال 51 ييمتنا ف، وأن نمحو ذكرى ىز أصوات مؤيدينا حين ندعوىم

وورائهم  "، ونكذب فماذا يمكنكم أن تفعلوا!؟!  ثم نكذب" الثالث من يوليوسوى "تحالف
مواجهة إرىاب  يقف الغوغائيوف من رجاؿ اإلعالـ ديجدوهنم، ويكشيدوف بتضحياهتم يف

 ياصتناح البَتوقراطساس عن مصاحل األ ، بينما واقع اضتاؿ أهنم يدافعوف يفاصتناح اإلخواين
حقق  يتدلألمن موىـو  وحلفاءه من الثورة اظتضادة، ويربروف وحكشية الكشرطة ذتناً  يالعسكر 

 .يخيسر فيو الكشعب من كل النواح
ستقرار، وخلف نزوع الكشرطة تقف الطبقة الرأشتالية بكل فئاهتا الساعية لدأمن، واال

مبارؾ نظاـ روتُت لتعزيز سلطتها وحكمها والعودة ل ي، والسياحة، واألرباح أستثمارواال
نتهاكات اال تتجلى يف أف الوحكشية والعنف اليت القدًن. لذا ديكن لنا أف نفًتض أيضاً 

، واظتهنية قتصادية العمالية، وخاصة اإلضرابات االحتداـ الصراعات الطبقيةااصتارية ترتبط ب
ع مستويات العنف مع تفاقم الوضع تزايدت مع بداية العاـ اصتديد. وقد ترتف اليت
توصل  ، وبصفة أخص إذا ماىذه النضاالت ، ودخوؿ فئات جديدة يفيقتصاداال

دل  ، ماأف تستبعد من غتاؿ اإلمكانات يينبغ جناحا الثورة اظتضادة إذل صفقة سياسية ال
 تتكشكل كوابح رتاىَتية مؤثرة وفاعلة إليقاؼ وحكشية الكشرطة أو للحد منها على األقل.

، ولنطالع تفق ذلك مع مصاضتهاا ذا ماإتقف أجهزة القمع فوؽ القانوف وتنتهكو 
: الباب السادس حتت عنواف حيفل هبا قانوف العقوبات. فنرى يف بعض اظتواد العابثة اليت

عتراف، انتزاع ن من يأمر بالتعذيب الإ"اإلكراه وسوء اظتعاملة من اظتوظفُت ألفراد الناس، 
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 من يأمر بعقوبات"( و155ـ ) "أو السجن من ثالث سنوات إلى عشر شاقةيعاقب باألشغال ال
أما ؽتارسة  ،(157)ـ "يعاقب مرتكبها بالسجنلم يحكم بها أو تجاوز العقوبات المقررة 

القانوف مهما كاف عنفو  يفعًتاؼ فيسمى انتزاع اوف ىدؼ حيدث بد يالتعذيب الذ
تزيد على  تزيد على سنة أو غرامة ال ال " وعقوبتو اضتبس مدةستعمال القسوةاووحكشيتو "

، والعقبات ، والسلطات، واألوضاع. وقد أشرنا عاليو إذل السياقات(151ـجنيو!! ) مائيت
التعذيب "يفًتض أف يفصلو القانوف( بأف:  يالذ. وحُت ينص الدستور )حتيط بذلك اليت

راود  يلوىم الذندرؾ مدى ا ،(15ـ) "تسقط بالتقادم بجميع صوره وأشكالو، جريمة ال
يبقى أف على من مورس عليو التعذيب أف يثبت  يءتغاضينا عن كل ش ذا ماإو  ،دستوريينا

حاجة ظتا ىو أكثر  تسقط بالتقادـ. والواقع ؿتن يف أف ىذه اصتردية قد وقعت عليو حىت ال
 من مادة دستورية، أو لتكشريعات إضافية لوقف ظاىرة التعذيب.

، ليس ذلك الوقت الراىن بتبادعتا، وتنسيقها، وتعاوهنا تتكشابو يفإف خربة أجهزة األمن 
مالحظات "مقالة كتبها لينُت عنواهنا:  يمع اطتربات القمعية القددية. فف ، بل أيضاً فحسب

ضرب لكن ال اوحتت عنواف " (512 – 273ص  5اجمللد   -األعماؿ الكاملة " )عارضة
، ومن ظروؼ خاصة طن قبض عليو يف، يبدى مالحظاتو على تعذيب موا"لحد الموت

ستنتاجات منها أف عنواف ىذا القسم من مقالو اخالؿ عرضو ظتا حدث لو يصل لبضع 
أقساـ  ، وأف التعذيب جيرى يف"ضرب لكن ال لحد الموتا"ىو شعار الكشرطة الروسية 

 حضور آخرين، ويرىب الكشرطة  ىؤالء حىت ال غرفة منفصلة، أو يف الكشرطة، إما يف
الطوائف  يلدى قضاة التاج، وؽتثل جتاىاً امبا رأوا. ويالحظ لينُت أف ىناؾ  يكشهدوا

النظاـ، كما  يستجالء اضتقائق بصدد وقائع قد تكوف كاشفة، وتعر اجتماعية، لعدـ اال
الكشرطة، من ختفيف وصف،  يف دييلوف إلظهار أقصى الرأفة حُت حياكموف موظفاً 

ألدىن من العقاب، وكذلك إلدانة صغار رجاؿ وتكييف اصتردية، والنزوؿ هبا إذل اضتد ا
شًتاكهم. اؽتن دتت اصتردية مبعرفتهم، وموافقتهم، و  ،، وزتاية الرؤساء اظتباشرينالكشرطة

، ولكن حُت ى القانوف ويطوعونو طتدمة السلطةالواقع عل قضاة بَتوقراطيوف يتحايلوف يف
، ويقبلوف حد عتا ال رتكابو ضد الكشرطة فإهنم يظهروف قسوةاحيكموف على فعل جرى 

 هتامات اظتدعى العاـ كاملة. وقد تصور لينُت آنذاؾ إمكاف جتاوز بعض حتيزاتا
داخل احملكمة. وينتقد  العاـ يديثلوف الرأ ،من الكشعب ،البَتوقراطية بقضاة من احمللفُت
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لكشيوعو   نظراً  يعترب أف عنف الكشرطة أمر روتيٍتي الذ يلينُت موقف اظتواطن العاد
تواتر حدوثو وإدراؾ ذلك، وبُت ضرورة  ، ودييز بُتكل مكاف  دث يفحتكممارسة يومية 

. كما ينوه إذل رى ويتفاقمجتعل ىذا العنف يستكش الالمباالة اليت ختاذ موقف منو، رافضاً ا
ذا ديكن أف تنقض إال إ تربط القضاء بالنيابة بالكشرطة وبالسجن ال أف تلك الكشبكة اليت

 .، وإنكار حقوؽ الكشعبيظاـ الطغياف البوليسأزيل كل ن

 قف ... قاوم ... وقاتل ...

 ي، بأنهم وحيدون فيشعرون إال نادراً  . وىم الوثمة آخرون يصمدون"
، . وثقتهم أشد ثباتاً جحيم العذاب، ألن إرادتهم أشد رسوخاً  يعزلتهم أو ف

 "وقناعاتهم أبعد عمقاً 

ىكذا صرح اظتناضل  ،دد ىو عقل اظتضطه  يد اظتضطه   إف أكثر األسلحة فعالية يف
، وىف مصر،  العادل من جنوب أفريقيا. ويعرؼ تاريخ اضتركة الثورية يف ستيفن بيكو

أحداث تعذيب وحكشية تعرضت عتا القوى السياسية على مدار تارخيها، ودل يثبت أف أشد 
 يف منفرداً  أنواع العنف وحكشية قد أدى لدفن فكرة سياسية طليعية. وحُت يكوف اظتناضل

 ، ترافقو تلك األفكار، والقيم ، واظتثل اليت أثناء القبض عليو والتحقيق معوزنزانتو، أو حىت
ؿتن رتاعية   بالتواصل، وبالتوحد يف ناضل من أجلها مع رفاؽ آخرين وىى دتنحو شعوراً 

، ، والصالبةدينحو الثبات ىو ما ي، وىذا اظتعٌت، والتوجو العقل، ىو جزء منهامستمرة
ضبط  يسمى برباطة اصتأش، وىى جتسد جوانب معينة يف ما يأ ،والقدرة على اظتواجهة

، ، والقدرة على جتاوز الصعاب، ودتكن  اظترء من التحكم مبكشاعره، وتوجيو أفعالوالنفس
، واإلخالص للمثل واظتبادئ، رغم قعود أو تكشاـؤ من ختاذؿ أو قد يظهر وكبت ما

 .عداء اظتككشوفُتإلكراه من قبل األ، وااضترماف
" مبا اليأس المكتسب"ػعلم النفس ب يعرؼ يف فالقائموف بالتعذيب يهدفوف إلشاعة  ما

، وىف اآلخرين، وبعدـ جدوى اظتقاومة، ونقل ىذه اظتكشاعر الذات يثَته من عدـ الثقة يف
ر نتباه لو. فكسر اإلرادة يتجاوز كساال يينبغ السلبية لدوائر أوسع من اظتقاومُت. وىو ما

، وإمنا كسر إرادة الثورة، ودفع النكشطاء واظتناضلُت نتحدث عنو ياظتوضوع الذ إرادة فرد يف
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أخالؽ  شرؼ وال رجولة وال من شجاعة وال . مالذين صمدوا ثالث سنوات إذل اليأسا
، والزبانية وحيمي يتقف وراءه، والسالح الذ لدى اظتعذب فهو جباف بدوف السلطة اليت

دفها البد من معرفة ى يإىانات عدو طبق يانت ىك ما ىاناتو أياً إو ، الذين حييطوف بو
 ،بذاتو يشعور الثور  أف تؤثر يف يينبغ ؿتطاطها فالا، ومهما بلغ حىت يفوت الغرض منها

خوؼ  اتيقـو بو ليس سوى عالم ، فمامهما فعل ديكن أف يهُت ثورياً  فاظتنحط ال
ستبداد، وظاىرة عذيب ىو ذترة متعفنة لالأف ننسى أف الت يينبغ . غَت أننا الوجنبوعجز 

، كما أهنا ذات جذور تارخيية  اضتارل يجتماعضات النظاـ السياسي االتناقتنفصل عن  ال
ؽتارسة ىذا  " برعوا يفموىوبينأفراد رغم أف ىناؾ " شخصنتها يف يينبغ طبقية بعيدة. وال

 .ؿتطاطاال
، وأبواقها اإلعالمية السابقُت، وكتاب السلطةسًتاتيجيُت من اللواءات اطترباء اإل يينرب 

توجد أية  ، وال"مؤامرة ضد الشرطة"ويصرخوف جرى من تعذيب  صحة ما للتكشكيك يف
لذين طلبوا إثبات دوافع معقولة تدعو شباب الثورة لزعم ىذا اإلدعاء، وكذلك ػتاموىم ا

حد الزعم بأهنم  ضهمببع. وتبلغ الوقاحة ، وجرى التعنت معهماحملاضر يفوقائع تعذيبهم 
مبارؾ ، وأنصار نظاـ ، وقد يصدؽ ذلك على رجاعتمفنادؽ ستس ؾتـو يقيموف يف

يكشمل شباب الثورة اظتعتقلُت. وتصل الصفاقة  احملبوسُت، غَت أنو من اظتؤكد أف ذلك ال
، أو مكشاىدة ى منو البعض يتعلق بأوقات الًتيضيكشتك بوزير الداخلية ألف يصرح بأف ما

، عتداء عليهمحالة اال إليو بكشكوى يف، كما ناشد اظتواطنُت، واظتساجُت بالتقدـ التليفزيوف
 يتصرؼ فردى من أ يللغاية جتاه أ أف رد فعلو سيكوف قاسياً  ، مؤكداً نتهاؾ حريتهماأو 

( ىذا الوزير 5/ 51مسجوف على حد تعبَته. )جريدة الكشروؽ  يأعلى  يضابط يعتد
سم اقاؿ أف  ي( ىو نفسو الذمث حترى وجد سبباً  أوالً  عكشوائياً قبض اصاحب سياسية )

 -النطروف  يدفاتر دخوؿ سجن واد ظتعزوؿ ػتمد مرسي دل يكن مسجال يفالرئيس ا
أف يصدر  يىو من طلب من وزير العدؿ أزتد مكو  -حياكم اآلف على ىربو منو  يالذ

ميداف عبد  بسيارة يف قتل مصدوماً  ييعلن فيو أف الكشهيد ػتمد اصتند بياناً  يالطب الكشرع
وا وأذاعوا فيديوىات تؤكد رتيعا . العكشرات واظتئات من الكشباب أعلنوا وكتباظتنعم رياض

اآلونة األخَتة، وىم موضع ثقتنا بال  ستمرار سياسات العنف والوحكشية وتزايدىا يفا
 جداؿ فيما يقولوف.
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، وخاصة بعد ديدج يتكشكيل وزار  يأ يف يستبعد أف يغادر وزير الداخلية اضتارل ال
ستجابة ظتطالب طرحت، أو أنو اجرى تصوير األمر وكأنو نتخابات الرئاسية، وسياال

توقع البعض أف يتوذل سوى الوجو. وي يء، لكن لن يتغَت شعالمة على بدايات جديدة
، ومها ينتمياف كما وصفا يثنُت اللواء سيد شفيق أو اللواء أزتد حلمااظتنصب أحد 

 .مٍتظتدرسة التكشدد األ
يستلـز  وجذرياً  ،  كلياً ء على عنف الكشرطة ووحكشيتهاسبق، ىو أف القضا إف مفاد ما .1

تقف  ال ي، وىحتميو إحدى األدوات الطبقية اليت يذاتو، فه القضاء على النظاـ الرأشتارل
 ، أو فوؽ الصراعات الطبقية اصتارية.ػتايدة

تصاؿ اإلعالـ استخداـ كل أدوات ا، ب اظتنظم بوقائع التعذيب اظتؤكدةضرورة التكشهَت. 5
، ومقاومة كل مظاىر الالمباالة هبا، فالصمت عليها ، وعاظتياً ، وإقليمياً ػتلياً  البديل يالثور 

. حتجاجية، والوقفات االاظتؤدترات، والندوات جيعلها تتفاقم. وكذلك يف وجتاىلها ىو ما
 .العادل أرتع ونكشداف تضامن القوى الثورية يف

 ، والقوى الدديوقراطية الثورية اليتبقات الكادحةوسط الط يالنضاؿ السياسي اصتماىَت  .2
 ىو األساس يف"، دستورية التنكشد كرامة حقيقية " تكشعر بكراىية عميقة للكشرطة واليت

لن تكف عن التسويف،  إصالحات جزئية بالضغط على األجهزة اظتعنية اليت يحتقيق أ
جتماعية أف جتربىا اأنو ديكن لضغوط حقيقية  ختلق أزمة سياسية  ، واظتراوغة، غَتواظتماطلة

ختاذ بعض اإلجراءات الالزمة. والتكشهَت ا . بإثبات وقائع أوإجراء بعض اإلصالحات على
نتهاكو وخاصة نزوعها احتاوؿ فيها ىذه اصتهات جتاىل القانوف، أو  بكل األوضاع اليت

 اراة عليها، مع كامل الكشبكة السلطوية اليتالصميم للتعمية على وقائع التعذيب، واظتد
 أشرنا إليها عاليو.

أداءىا،  حياء السكانية ظتراقبة الكشرطة يفاأل إبداع أشكاؿ من الرقابة الكشعبية يف. 5
ستهالؿ اقامت أثناء  ، بواسطة إحياء اللجاف الكشعبية اليت، ونكشاطها، وتعسفهاوإجراءاهتا

 وسيلة أيضا لتوجيو طاقات الغضب يف يؽتكنة. وى، أو أية أشكاؿ أخرى مناسبة و الثورة
. ودتكن ينفجارات الغضب الكشخصاعن  أقنية ثورية ترتبط مبجرى النضاالت العامة بعيداً 

مقاومتو الكشرعية لإلرىاب  من تقدًن العوف اظتباشر للكشعب يف ىذه األشكاؿ اظتنظمة
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هتامات وحتويل ىذه اال، من ؽتارسي العنف الكشرطة يهتامات جملرموالعنف. وتوجيو اال
، فع من درجة ثقة الناشطُت بأنفسهمير  . وىو مالعمل سياسي منظم يعززه العمل القانوين

 .لالرتباط مبكشاريع أوسع للمقاومة وديكن أف يؤدى
يناير األوؿ وحىت الثالث   51استكشهاد رفاقهم أمامهم منذ  يكشباب الثور اللقد شهد . 1

، وإنكار للذات. بات اظتوت بالنسبة ، وتفاف  ةظتوت ببسالحتماؿ اا، وقد واجهوا ىذا العاـ
، يعودوف خيكشونو، ينزلوف الكشوارع ويعلموف أهنم قد ال يرىبهم وال ال مألوفاً  عادياً  عتم أمراً 

ختفى على الصالبة واإلصرار والصمود  مع ذلك دل يكفوا عن النزوؿ. وتلك عالمة ال
. وإشاعة التعذيب وتعميمو واإلعالف القمع بوديكن أف ختيفهم أجهزة  حىت اإلنتصار. وال

عنو تبدد اطتوؼ منو لدى اظتناضلُت، والنكشطاء ويهيئهم ظتالقاتو، كما يعمق الكراىية  
 الكشرطة وغَتىا ؽتن ديارسونو. ضد

لنا األرض ، ألهنا بأفعاعتا دتهد يعلى الثوار أف يكونوا ؽتتنُت للسلطة، وجهازىا القمع
إذل  بذاهتا ضد أفعاعتا، فتدفع قضية الثورة قدماً  ي، وحترض ىبتوسيع دائرة الساخطُت

ذلك أيها  يف ييكف ، والتساعاً اوأكثر  يناير آخر أشد عمقاً  53األماـ، فتهيئ بذلك 
 وا ....ئالثوريوف أف تتطلعوا إمنا أف تتهي

 أحمد شريفعلي 
 5155فبراير 
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واال�شتغالل وامل�شاريع اال�شتعمارية.
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اأ�شبح يف حوزة كل مواطن م�رصي منذ اإقرار 
ح�شونًا   - �شلطويينا  لبع�س  وفقا   - الد�شتور 
يف  والرببرية،  والتوح�س  الع�شف  من  حتميه 
مواجهة كل اأجهزة القمع، وهي املواد 51 و52 
يف  عما  تغا�شينا  اإذا  هذا  منه،  و56  و55  و54 
مقدمته من اأهازيج احتفالية. وال باأ�س اإن عدنا اإىل 
بع�س مما ورد فيه مما اأ�شميناه اأوهامًا د�شتورية. 
لكن علينا اأن ننبه البع�س ممن �شي�شارع بالقول 
باأن ما نعاين منه هو اأزمة د�شتورية، واأن امل�شكلة 
ال تتطلب �شوى تفعيل ن�شو�شه، باأن االأزمة هي 

يف نظرة هذا البع�س الواهمة للد�شتور.
يلقي هذا الكرا�س نظرة �رصيعة ومتعمقة على 
ويجيب  اللحظة،  هذه  يف  وطبيعتها  الدولة  واقع 
د�شتورية؟  دولة  اأم  قمعية  دولة  ت�شاوؤل  على 
بتفنيد وهم اأن الن�شو�س الد�شتورية مهما كانت 
الدولة،  هذه  طبيعة  من  تغري  اأن  ميكنها  عظمتها 
للدولة  احلقيقي  الوجه  هو  القمع  اأن  كا�شفًا 
الزحارف  كل  خلف  يختفي  والذي  الراأ�شمالية 
والرتو�س الدميوقراطية واحلقوقية التي يحاول 

النظام اأن يتجمل بها.
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