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مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�ستقلة ت�أ�س�ست
عام  ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية ،وحتليل
�ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف
العامل العرب���ي ،وتعزيز احلوار بني الثقافات يف �إط���ار االتفاقيات واملواثيق الدولية
حلقوق الإن�س���ان .ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة
�إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�س���تورية تعزز من املعاي�ي�ر الدولية حلقوق
الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية
والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على ال�شباب،
وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�س���ان .ومنذ ت�أ�سي�س���ه يقوم املركز
ب�ش���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ض���ايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف
العامل العربي.
ي�س���عى مركز القاهرة �إىل امل�س���اهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقية امللحة يف الدول العربية ،والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات
غري احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �س���وياً من �أجل رفع الوعي العام بهذه الق�ض���ايا
وحماولة التو�صل �إىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
يتمتع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتحدة ،و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب .املركز ع�ضو
يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان ،وال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات
ح���ول حرية الر�أي والتعبري (ايفك�س) .املركز م�س���جل يف القاه���رة وباري�س وجنيف.
وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007
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تقدمي

ي�ضم هذا الكتاب الأوراق البحثية التي مت عر�ضها خالل
اجتماع املجتمع املدين املوازي “ملنتدى امل�ستقبل” يف القاهرة يومي
 27و  28يوليو  ،2010حتت عنوان “�آفاق الإ�صالح ال�سيا�سي يف
العامل العربي” ،وح�رضه ممثلو املجتمع املدين يف العامل العربي،
ونظرا�ؤهم من �أوروبا والواليات املتحدة ،و�أكادمييون ،وخرباء
�إعالم و�صحفيون .وقد جاء ذلك االجتماع يف �إطار التح�ضري “ملنتدى
امل�ستقبل” ال�سابع الذي يعقد يف يناير  2011بدولة قطر..1
وقد خل�ص االجتماع �إىل توجيه عدة تو�صيات �إىل احلكومات
املكونة “ملنتدى امل�ستقبل” ،لعر�ضها خالل جل�سات “منتدى امل�ستقبل”.
 )1مت التخطيط لعقد القمة يف نوفمرب  ،2010ولكن مت �إرجا�ؤها بعد ذلك �إىل يناير
.2011
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وي�أتي كل من االجتماع املوازي وهذا الكتاب بدعم من مبادرة
ال�رشاكة مع ال�رشق الأو�سط يف �إطار م�رشوع ي�سعي �إىل معاجلة
التدهور اخلطري وامل�ستمر لو�ضع حقوق الإن�سان يف العامل العربي،
وكذا �إخفاق الن�ضال الداخلي واجلهود الدولية وال�ضغط الذي تتم
ممار�سته لإحداث تغيري �سيا�سي ذي مغزى .وكان من �أهم �أهداف
االجتماع هو �أن يتناول امل�شاركون التحديات واملعوقات البارزة
التي تعرت�ض �سبيل الإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي .وبالفعل قام
امل�شاركون مبناق�شة �سبل تدعيم دور املجتمع املدين يف عملية الإ�صالح،
وو�ضع حقوق الإن�سان يف املنطقة ،وال�سيا�سات اخلا�صة بالواليات
املتحدة واالحتاد الأوروبي لتدعيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف
العامل العربي .وقد ات�ضح من املناق�شات والأوراق التي مت عر�ضها �أن
التفا�ؤل املحيط ب�إن�شاء املنتدى يف عام  2004قد انتهى �أمره .وقد حمل
امل�شاركون امل�سئولية الأكرب لهذا الف�شل على جمموعة دول الثمانية،
التي بدا �أنها –على نحو �ضمني �أو �رصيح– �سمحت للحكومات العربية
وممثليها بعرقلة وظائف املنتدى.
وقد �شهد عام  2010تدهورا �شديدا يف حالة حقوق الإن�سان
والدميقراطية يف العامل العربي ،يف حني ا�ستمر املجتمع الدويل،
وال�سيما جمموعة دول الثمانية يف غ�ض الطرف عن الإ�صالح ال�سيا�سي
املطلوب ب�شدة يف املنطقة .وقد كانت االنتقادات املوجهة لل�سيا�سات
والإجراءات القمعية املت�صاعدة يف �أنحاء املنطقة نادرة وفاترة بل
�شكلية لدرجة جتعلها بال �أثر .ويف بع�ض الأحيان ،متت منا�رصة هذه
ال�سيا�سات القمعية عالنيةً  ،ودعمها من قبل جمموعة دول الثمانية.
وقد ات�ضح خالل الأعوام ال�ستة الأخرية ،خا�صةً خالل  – 2010وهو
العام الذي �شهد �إجراء االنتخابات العامة يف العديد من دول املنطقة –
�أن الواليات املتحدة والدول الأوروبية قد فقدت االهتمام بالإ�صالح
الدميقراطي يف املنطقة .ويف الوقت نف�سه ،ازدادت املطالبة بالتغيري،
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والإ�صالح ال�سيا�سي واحرتام حقوق الإن�سان ،مع ا�ستمرار املجتمع
املدين واحلركات واملجموعات ال�سيا�سية يف املطالبة بالإ�صالح وف�ضح
انتهاكات حقوق الإن�سان يف بلدانهم ،بيد �أنها مل تلق �إال القب�ضة احلديدية
على نحو متزايد – �أحيان ًا دموية وقاتلة – دون حما�سبة.
فعلى �سبيل املثال ،عملت احلكومة اليمنية على ت�صعيد العنف
الذي ترعاه الدولة �ضد املعار�ضة واحلركات االجتماعية ،خا�صةً
يف اجلنوب .كما تعر�ض مدافعون عن حقوق الإن�سان للخطف،
واالعتقال التع�سفي ،والتعذيب واملحاكمة .وقد مت احلكم على �أحد
�أع�ضاء املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية
بال�سجن ملدة ثماين �سنوات بعد �أن �أدانته �إحدى حماكم �أمن الدولة
باالنت�ساب �إىل جماعة م�سلحة .ويف تون�س ،ت�صاعدت وترية
امل�ضايقات والرتهيب �ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان ،ويف بع�ض
الأحيان ،و�صل الأمر �إىل حد خطف النا�شطني وال�صحفيني ،والتعدي
عليهم بدنياً .وما زالت املنظمات احلقوقية حتت احل�صار ،وال يزال
النا�شطون يخ�ضعون لرقابة �أمنية �شديدة ،مما يحد من حتركاتهم يف
بع�ض الأحيان داخل الدولة ويحول دون دخولهم �إىل مكاتبهم� .إن
القانون الذي �صدر حديث ًا والذي ُيجرم “الأ�شخا�ص الذين يتعمدون
االت�صال بوكالء لدولة �أجنبية �أو م�ؤ�س�سة �أو منظمة �أجنبية للتحري�ض
على الإ�رضار بامل�صالح احليوية لتون�س وب�أمنها االقت�صادي” ي�ستهدف
�أ�سا�س ًا النا�شطني من جمموعات حقوق الإن�سان التون�سية الفاعلة على
امل�ستويني الدويل والإقليمي .ويف املغرب ،طاملا مت ا�ستهداف املدافعني
عن حقوق الإن�سان وحماكمتهم؛ ب�سبب قيامهم ب�أن�شطة حقوقية .كما
يتم ا�ستهداف النا�شطني من ال�صحراء الغربية على نحو خا�ص .ومت
ا�ستهداف الأفراد املنتمني للجمعية املغربية حلقوق الإن�سان من خالل
القب�ض عليهم وحماكمتهم مل�شاركتهم يف االحتجاجات االجتماعية
والعمالية .وقد �أيدت �إحدى حماكم اال�ستئناف م�ؤخر ًا حكم ًا باحلب�س
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ملدة ثالث �سنوات على رئي�س جمعية حقوق الإن�سان مبنطقة الريف،
وهي جمعية ن�شطة يف الدوائر الأمازيغية.
ومنذ االجتماع املوازي الذي انعقد يف يوليو � ،2010شهدت
املنطقة مزيدا من التدهور فيما يتعلق بكل من الإ�صالح ال�سيا�سي
واحرتام معايري حقوق الإن�سان .ويكفي النظر �إىل التدهور احلادث
يف كل من البحرين وم�رص باقرتابهما من االنتخابات العامة ك�أمثلة
وا�ضحة على كيفية تكثيف الدولة حلمالتها املوجهة �ضد جماعات
املعار�ضة واحلريات العامة ،بينما ظلت جمموعة دول الثمانية،
وال�سيما الواليات املتحدة �صامتة �إزاء ما يحدث.
ويف �أثناء اال�ستعداد لالنتخابات الربملانية والبلدية بالبحرين يف
�أكتوبر  ،2010عملت ال�سلطات البحرينية على تكثيف حمالتها على
املعار�ضة واملجتمع املدين .1فمنذ �أغ�سط�س � ،2010شنت ال�سلطات
حملة وا�سعة النطاق من االعتقاالت اجلماعية للمدافعني عن حقوق
الإن�سان البارزين ،والنا�شطني ال�سيا�سيني ورجال الدين ال�شيعة.
 )1ملزيد من املعلومات عن احلملة املوجهة �ضد الأ�صوات املعار�ضة يف البحرين منذ
�أغ�سط�س وحتى اليوم ،يرجى قراءة:
� 8أغ�سط�س  ،2010البحرين :باقرتاب االنتخابات ،بلغت احلمالت �ضد املعار�ضة
واملنا�رصين احلقوقيني ذروتها،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2668.
� 17 ،aspxأغ�سط�س  ،2010البحرين تكثف حمالتها �ضد النا�شطني ورجال
الدين ،منظمة العفو الدولية http://www.amnesty.org/en/news-and-
 updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-cle� 19 ،ics-2010-08-18أغ�سط�س  ،2010العقوبات امللكية بتوجيه حمالت �ضد
املعار�ضة ال�سيا�سية ومنا�رصي حقوق الإن�سان يف البحرين ،مركز القاهرة لدرا�سات
http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/
الإن�سان
حقوق
� 20 ،Articles/2662.aspxأكتوبر  ،2010البحرين :االنتخابات تتم �أثناء احلملة،
هيومن رايت�س ووت�ش http://www.hrw.org/en/news/2010/10/20/
bahrain-elections-take-place-amid-crackdown
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وقد ا�ستمرت حملة االعتقاالت خالل �شهر �سبتمرب  2010باعتقال
املدون علي عبد الإمام يوم � 24سبتمرب  ،2010كما مت القب�ض خالل
ال�شهر نف�سه على عدد كبري من الأفراد الآخرين الأقل �شهرة .ووجه
للمعتقلني تهمة التحري�ض �ضد احلكومة والإ�ساءة للوطن يف اخلارج،
�إىل جانب اتهامات تتعلق بالقانون البحريني ملناه�ضة الإرهاب لعام
 .2006وعلى الأقل ،يبدو �أنه قد متت �إدانة املدافعني عن حقوق
الإن�سان على �آرائهم وكتاباتهم الناقدة للحكومة وو�ضعية حقوق
الإن�سان يف البحرين ،مما يثري القلق ب�أن البحرين تبدو وك�أنها تعطي
منوذج ًا للمنطقة يف توظيف ت�رشيعات مكافحة الإرهاب �ضد املدافعني
عن حقوق الإن�سان .وعلى مدى �أعوام ،ظلت جمموعات الدفاع
عن حقوق الإن�سان تنتقد هذا الت�رشيع وتعريفه وا�سع النطاق مل�صطلح
غطاء قانوني ًا لتقييد احلريات املدنية
“الإرهاب” ،حيث بدا �أنه يوفر
ً
وال�سيا�سية.
ومل تقت�رص احلملة على االعتقاالت فقط ،بل امتدت �إىل حظر
املطبوعات و�إغالق املواقع الإلكرتونية ،وفر�ض قيود على املجتمع
املدين وم�ضايقة املدافعني عن حقوق الإن�سان .ففي بداية �شهر �سبتمرب
 ،2010قامت وزارة التنمية االجتماعية بحل جمل�س �إدارة جمعية
البحرين حلقوق الإن�سان ،وكذا تعيني م�سئول من الوزارة لإدارة
اجلمعية .ومما يثري االهتمام �أن جمعية حقوق الإن�سان البحرينية كان
من املتوقع �أن تكون من املنظمات الرائدة يف عملية مراقبة االنتخابات
العامة بالبحرين.
و�أواخر �شهر �سبتمرب ،عقد مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
ومنظمة هيومان رايت�س ووت�ش لقاء على هام�ش اجتماع جمل�س حقوق
الإن�سان يف جنيف ،وكان من املفرت�ض �أن يح�رضه عدد من املدافعني
عن حقوق الإن�سان البحرينيني .ولكن مت منع نا�شطة حقوقية بحرينية،
�إال �أنها ا�ستطاعت امل�شاركة يف اللقاء من خالل برنامج “�سكايب
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 .”skypeكما كان من املفرت�ض �أن يح�رض ال�سيد نبيل رجب رئي�س
مركز البحرين حلقوق الإن�سان ،ولكن حالت خماطر العقاب دون
مغادرته للدولة.1
وقد �أدانت منظمات حقوق الإن�سان يف خمتلف �أنحاء العامل احلملة
القمعية وا�سعة النطاق يف البحرين ،وحذرت من �أنها تنذر باملزيد من
القمع والتدهور لو�ضعية حقوق الإن�سان .واتفقت جميع الأ�صوات
امل�ستقلة على �أن ما يحدث يف البحرين لهو مبثابة انتكا�سة للإ�صالح
ال من جانب
ال�سيا�سي احلادث هناك� .إال �أن تلك الأ�صوات القت جتاه ً
حلفاء البحرين اال�سرتاتيجيني ،وعلى ر�أ�سهم الواليات املتحدة .وال
ُيفهم من ت�رصيحات نائبة م�ساعد وزيرة خارجية الواليات املتحدة
ل�شئون ال�رشق الأدنى ال�سيدة جانيت �ساندر�سون ،خالل زيارتها �إىل
البحرين يف �أكتوبر� ،إال �أنها ت�شجع الإجراءات القمعية التي اتخذتها
ال�سلطات البحرينية .فقد قالت “�رصاحةً  ،نحن ل�سنا هنا لفر�ض وجهات
نظرنا على الآخرين ،بل لت�شجيع دول املنطقة على حتقيق �أولوياتها يف
هذا املجال”.2
وباملثل يف م�رص ،ف�إن احلملة املوجهة �ضد احلريات العامة �أثناء
اال�ستعداد لالنتخابات الربملانية التي عقدت يف نوفمرب/دي�سمرب ،2010
مل يتم اال�ستجابة لها �سوى بقليل من االهتمام� ،إن وجد ،من جانب
الواليات املتحدة و�أوروبا .وت�ضمنت حملة قمع احلريات العامة على
نحو خا�ص حرية الإعالم ،وحرية التنظيم ،والتجمع ،والتعبري .وقد
� 22 )1سبتمرب ،2010منا�رصو حقوق الإن�سان يف�ضحون انتهاكات احلكومة
البحرينية �أثناء احلدث الذي �أقيم على هام�ش الأمم املتحدة ،مركز القاهرة لدرا�سات
حقوق الإن�سان http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/A r ،
ticles/2686.aspx
� 13 )2أكتوبر  ،2010البحرين تدين  23من ال�شيعة بالإرهاب� ،صحيفة جارديان
The
Guardian :http://www.guardian.co.uk/world/2010/
oct/13/bahrain-shias-terrorism-conspiracy-charges
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كان �أمر ًا جلي ًا لأي مراقب قبل �شهور من انعقاد االنتخابات الربملانية
يف م�رص �أنها �سوف ت�شهد تزويراً .وقد حذرت املنظمات غري احلكومية
احلقوقية من القيود املتزايدة على احلريات العامة املحدودة �أ�سا�ساً .وقد
و�صف بيان �صحفي مللتقى حقوق الإن�سان امل�ستقلة – وهو ائتالف مكون
من  16منظمة �أهلية م�رصية حقوقية – كيفية �إحكام احلكومة لقب�ضتها
على املجتمع املدين ،واحلركات ال�سيا�سية املطالبة بالإ�صالح ،وو�سائل
الإعالم املرئي واملطبوع .1ويبدو �أن تلك التحذيرات قد وقعت على
�آذان �صماء .وخالل الأ�سابيع ال�سابقة لالنتخابات� ،أ�صدرت احلكومة
جمموعة من القرارات التي حتد من التدفق للمعلومات .ومل تعد
القنوات التليفزيونية ت�ستطيع �أن تبث على الهواء مبا�رشة من ال�شوارع
�إال ب�إ�صدار ت�رصيحات جديدة ،كما مت حجب  17قناة ف�ضائية عن البث،
و�إ�صدار حتذيرات لقنوات �أخرى� ،إىل جانب ذلك ،مت منع بع�ض
الربامج احلوارية ال�ساخنة �أو �رصف مذيعيها عن العمل .ويف الوقت
نف�سه ،القت احلركات االحتجاجية عنف ًا مت�صاعد ًا من جانب �رشطة
مكافحة ال�شغب و�أمن الدولة ،حيث مت اعتقال النا�شطني وتعذيبهم،
ال بعد م�صادرة ما يحملونه من �أموال
والإلقاء بهم على �أطراف املدن لي ً
وهواتف وبطاقات �شخ�صية .وقد �شهدت جماعة الإخوان امل�سلمني �أكرب
حملة اعتقاالت يف تاريخهم خالل الأعوام الأخرية .كما مت الت�صدي
بالعنف والذخرية احلية لأقباط م�رصيني خالل احتجاجهم على حظر
اال�ستمرار يف بناء كني�سة بالقاهرة ،مما �أدى �إىل وقوع م�صادمات
عنيفة بني املتظاهرين والأمن� .إىل جانب ذلك ،فقد �أخذت منظمات
حقوق الإن�سان ن�صيبها من امل�ضايقات؛ فقد مت ا�ستدعاء املنظمات الدولية
التي لها مكاتب يف القاهرة ،وحتذيرها برف�ض طلبات ت�سجيلها للعمل
يف م�رص �إن مل تخفف نربة انتقادها للحكومة .وفيما يخ�ص املنظمات
 9 )1نوفمرب  ،2010تزوير االنتخابات الربملانية لعام  2010مب�رص ،مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2715.aspx
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امل�رصية فقد تلقت اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية خطاب ًا
من وزارة الت�ضامن االجتماعي يفيد برف�ضها الت�رصيح باحل�صول
على متويل مل�رشوع وا�سع النطاق ملراقبة االنتخابات .كما حرمت من
حق احل�صول على �أي ت�رصيحات ملراقبي االنتخابات التابعني لها،
والبالغ عددهم  1000مراقب .كما حذرت املنظمات امل�رصية من
�أ�سلوب �إدارة االنتخابات ،و�ألقت بال�ضوء على عدم كفاءة اللجنة العليا
لالنتخابات والتدخل املتزايد لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة
لها يف العملية االنتخابية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت جتاهل املئات من الأحكام الق�ضائية لإلغاء
االنتخابات يف عدد من الدوائر االنتخابية ،و�أخرى خا�صة ب�إلغاء
نتائج االنتخابات وال�سماح للمر�شحني بخو�ض االنتخابات .وكنتيجة
لذلك� ،أ�صدرت املحكمة الإدارية العليا حكم ًا نهائي ًا قبل جولة الإعادة
لالنتخابات يلقي بظله على عدم �رشعية الربملان �إذا ما مت تكوينه على
الرغم من هذه الأحكام الق�ضائية .وبغ�ض النظر عن هذا الو�ضع� ،إال
�أنه قد مت امل�ضي قدم ًا يف ت�شكيل املجل�س على الرغم من املطالب املقدمة
لرئي�س اجلمهورية با�ستخدام �صالحياته الد�ستورية حلل الربملان.1
ومل تواجه م�رص �ضغوط ًا لإ�صالح نظامها االنتخابي من �أجل
�ضمان انتخابات حرة ونزيهة من �ش�أنها �أن ت�ضمن حتوال دميقراطيا
يف البالد .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مل توجه انتقادات للقيود املتزايدة التي
تفر�ضها احلكومة على احلريات العامة .وقد كان الت�رصيح ال�صادر
عن م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سيد فيليب ج .كرويل خالل
اليوم التايل للجولة الأوىل للت�صويت حمدودا للغاية ،حيث اقت�رص على
�أحداث اليوم ولي�س البيئة العامة امل�ؤثرة على العملية االنتخابية .وعقب
 6 )1دي�سمرب  ،2010نا�شد االئتالف امل�ستقل ملراقبة االنتخابات الرئي�س بحل
الربملان ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سانhttp://www.cihrs.org/،
English/NewsSystem/Articles/2731.aspx
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اجلولة الثانية� ،أخفقت الواليات املتحدة يف تقدمي �أي ت�رصيحات ،حتى
قام م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية للدميقراطية وحقوق الإن�سان
والعمل ال�سيد مايكل بوزنر بن�رش مقال يف �صحيفة وا�شنطن بو�ست يوم
 18دي�سمرب“ 1يبارك” الربملان املكون حديثاً ،ويحث م�رص على النظر
�إىل املخالفات التي �أحاطت باالنتخابات ال�سالفة .ومل يعرب بوزنر وال
�أي م�سئول �أمريكي �آخر عن خماوفهم �إزاء انعدام التقدم الدميقراطي
يف م�رص .وباملثل ،مت جتاهل ت�رصيح املمثل ال�سامي للإحتاد الأوروبي
ل�شئون ال�سيا�سة اخلارجية والأمن ال�سيدة كاثرين �أ�شتون ب�أ�سلوب مياثل
الأ�سلوب اخلا�ص بالأمريكيني �إىل حد كبري.2
ويف �ضوء الغياب الوا�ضح للإرادة ال�سيا�سية لدى الواليات املتحدة
و�أوروبا بالدفع �إىل �إحداث �إ�صالح �سيا�سي حقيقي يف العامل العربي،
ف�إنه لي�ست باملفاج�أة �أن يف�شل منتدى امل�ستقبل يف حتقيق الأهداف التي
مت �إن�شا�ؤه من �أجلها يف  .2004وقد مت الإعالن عن املنتدى يف
يونيو � 2004أثناء قمة جمموعة دول الثمانية كالتزام بدعم الإ�صالح
ال�سيا�سي ،واالقت�صادي واالجتماعي يف منطقة ال�رشق الأو�سط
املو�سع .وكان من �ش�أن املنتدى �أن ي�أتي مبمثلي جمموعة دول الثمانية
ونظرائهم من املنطقة مع ممثلي املجتمع املدين للم�شاركة يف حوارات
موازية.
وقد كان الق�صد من وراء املنتدى �أن يكون من�صة لإجراء مناق�شات
 18 )1دي�سمرب  ،2010فر�صة �أخرى مل�رص لاللتزام بال�شفافية ،مايكل بو�سرن،
وا�شنطن بو�ست
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/artcle/2010/12/16/AR2010121604409.html
6 )2دب�سمرب  ،2010ت�رصيح املمثل ال�سامي لالحتاد الأوروبي �أ�شتون ب�ش�أن
االنتخابات �أمام جمل�س ال�شعب امل�رصيhttp://www.eu-un.europa.eu/ ،
articles/en/article_10458_en.htm
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ب�ش�أن الإ�صالح وو�ضع برامج لتي�سري الإ�صالحات املبتغاة .وقد
�أدى �إن�شا�ؤه بهذا ال�شكل �إىل �إعطاء جرعة من الأمل للقوى املطالبة
بالإ�صالح يف العامل العربي ،حيث كان �أول �إطار من نوعه يتم
�إن�شا�ؤه ب�أ�سلوب ي�سمح بوجود نوع من احلوار بني حكومات الدول
العربية ومنظمات املجتمع املدين.
وللأ�سف ،كانت تلك الن�سمة املفعمة بالتفا�ؤل عابرة ،و�رسعان ما
مرت .فمنذ القمة الأوىل لها يف الرباط عام  ،2004كانت االجتماعات
ال�سنوية بال ثمار .وقد حتول هذا املنتدى من حمرك حمتمل للتغيري �إىل
مكان لتجمع ممثلي احلكومات ملناق�شة �أهمية الإ�صالح واحلاجة �إليه
دون االنخراط فيه بالفعل .ومع انعقاد املنتدى الثاين لقمة امل�ستقبل يف
البحرين عام  ،2005ات�ضح �أن احلكومات العربية لن ت�سمح ملمثلي
املجتمع املدين امل�ستقلني بامل�شاركة على نحو كامل يف املنتدى عندما مت
ال�سماح للحكومات باالعرتا�ض على م�شاركة منظمات ومدافعني عن
حقوق الإن�سان بعينهم.
ومنذ ذلك احلني� ،أ�صبح املنتدى “ناديا للمناق�شة” بال نتائج ملمو�سة
�أو فعالة .وخالل �أعوامه ال�ستة ،ف�شل املنتدى يف تقدمي خطط جمدولة
زمنيا لإ�صالحات ملمو�سة من �أجل الإ�صالح ال�سيا�سي يف املنطقة.
وعلى العك�س ،فقد �شهدت املنطقة ككل انتكا�سات يف جمال احلريات
املدنية وال�سيا�سية.
ومن �أجل جناح املنتدى ،البد �أن تتوافر �إرادة �سيا�سية حقيقية
لتحقيق الإ�صالح ،من جانب كل من جمموعة دول الثمانية
واحلكومات العربية .وت�ستهدف التو�صيات ال�صادرة عن اجتماع
يوليو املوازي بالقاهرة يف الأ�سا�س احلاجة �إىل �إن�شاء املنتدى من �أجل
�إ�صدار خطط عمل واقعية وجمدولة زمني ًا يف �سبيل حتقيق الإ�صالح.
كما �أنها ت�ستهدف الأ�سلوب الذي يعمل به املنتدى منذ �إن�شائه .وينبغي

16

�أخذ هذه التو�صيات بجدية حتى ينجح املنتدى يف حتقيق الأهداف التي
ت�أ�س�س من �أجلها ،و�إال ا�ستمر “ناديا �آخر للمناق�شات”.
ال متعمق ًا للم�شهد ال�سيا�سي احلايل
وتوفر الأوراق يف هذا الكتاب حتلي ً
يف العامل العربي ،مبا يف ذلك �سيا�سات الواليات املتحدة و�أوروبا جتاه
املنطقة ،مما �أ�سهم يف تدهور و�ضع حقوق الإن�سان .كما يوفر الكتاب
ال للم�شهد ال�سيا�سي يف م�رص ،واملغرب واليمن ،مع الرتكيز ب�شكل
حتلي ً
خا�ص على احلركات املدنية وال�سيا�سية يف تلك الدول الثالثة املطالبة
بالإ�صالح ال�سيا�سي ،والفر�ص املتاحة والتو�صيات لتحقيق التغيري
الذي يتطلع �إليه �شعوب املنطقة ويطالبون به .وتوفر تلك الأوراق،
�إىل جانب التقرير اخلتامي لالجتماع املوازي الذي عقد يف يوليو
 2010وتو�صياته ،ال�سياق والإطار الالزمني ملراجعة املنتدى الر�سمي
وامل�شاركني فيه ال�سرتاتيجياتهم جتاه الإ�صالح ال�سيا�سي يف املنطقة.
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الف�صل الأول

�آفاق الإ�صالح ال�سيا�سي فى العامل العربي
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ماذا بقى من قوة الدفع ملبادرات الإ�صالح؟
�إطاللة على و�ضعية حقوق الإن�سان
خالل العام احلايل
عصام الدين محمد حسن*

بعد نحو �ستة �أعوام من انطالق مبادرات داخلية وخارجية تدعو
للتحول نحو الدميقراطية يف العامل العربي ،يظل امل�شهد الراهن يعك�س
جناح النظم العربية يف جمملها يف االلتفاف على خمتلف ال�ضغوط
الداخلية والدولية الداعية للإ�صالح.
وال �شك �أن ال�ضغوط واملبادرات الدولية يف هذا ال�صدد قد �أ�سهمت
–ولو ب�صفة م�ؤقتة -يف تخفيف حدة القمع يف عدد حمدود من البلدان،
ومن ثم �أتاحت جماال النتزاع بع�ض املكت�سبات امليدانية يف ال�سنوات
الأوىل من تنامي هذه ال�ضغوط ،وهو ما وجد تعبريه على وجه
اخل�صو�ص يف تنامي مظاهر احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي يف عدد من
الدول ،وتزايد حدة اخلطاب النقدي لل�سيا�سات واملمار�سات احلكومية،
* مدير وحدة البحوث مبركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان -م�رص.
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وبروز منط من ال�صحف امل�ستقلة وو�سائط الإعالم الإلكرتوين وحتى
الف�ضائي ،باتت قادرة ن�سبيا على اخلو�ض يف ق�ضايا مل يكن مقبوال ب�أي
حال االقرتاب منها.
كما باتت القوى الداعية للإ�صالح والدميقراطية يف �أكرث من بلد
�أكرث قدرة على �أن تنتزع على �أر�ض الواقع حقها يف ابتداع �أ�شكال
من التنظيم العلني ،رغما عن �شبكة وا�سعة من الن�صو�ص القانونية
التي كانت وال تزال حتا�رص وتقمع حق املواطنني يف التنظيم مبختلف
�صوره.
غري �أن هذه املكت�سبات امليدانية ،مل يتم تعزيزها �أو حت�صينها
مبكت�سبات د�ستورية �أو ت�رشيعية .ومن ثم ف�إن املكت�سبات امليدانية
على حمدوديتها باتت –وخا�صة يف ال�سنوات الثالث الأخرية-
عر�ضة للت�آكل والتقوي�ض وامل�صادرة .وخا�صة حتت وط�أة تراجع
قوة الدفع للمبادرات الدولية ،ومن ثم ن�ستطيع �أن نلحظ ب�سهولة �أن
دعاة الإ�صالح واملدافعني عن حقوق الإن�سان ومنتقدي النظم احلاكمة
وال�صحفيني واملدونني والن�شطاء ال�سيا�سيني ،باتوا ب�شكل متزايد �أهدافا
مك�شوفة لقمع حكوماتهم.
يف �إطار هذا امل�شهد الرتاجعي املت�سارع ال يبدو غريبا �أن تنطلق
�أ�صوات من داخل احلزب احلاكم يف م�رص حتت قبة الربملان ،تطالب
ب�إطالق الر�صا�ص على متظاهرين �أو حتى خارجني على القانون،
ملجرد �أنهم ميار�سون حقهم يف التظاهر ال�سلمي للمطالبة ب�إنهاء حالة
الطوارئ �أو �إجراء �إ�صالحات د�ستورية جادة.
ويف �إطار هذا امل�شهد الرتاجعي ال يبدو غريبا �أي�ضا �أن املغرب الذي
كان يعول عليه يف تقدمي منوذج للتحول الدميقراطي من الداخل،
يقرر ولأول مرة منذ �أربعة ع�رش عاما �إحالة مواطنني مدنيني �إىل
الق�ضاء الع�سكري.
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وداخل هذا امل�شهد ال يبدو غريبا ا�ستمرار انتكا�سة امل�رشوع
الإ�صالحي مللك البحرين ،وتنامي مظاهر للتحري�ض املتزايد �ضد
حريات التعبري و�ضد منظمات حقوق الإن�سان.
ويف ظل هذا امل�شهد تزداد املخاوف من دخول بلدان عدة �إىل �ساحة
االحرتاب الأهلي يف ظل ت�شبث النظم الت�سلطية ب�سيا�سات تعزز احتكار
ال�سلطة والرثوة والتمييز الطبقي �أو االجتماعي �أو التمييز على �أ�سا�س
الدين �أو املذهب �أو العرق.
يبدو ذلك وا�ضحا يف ظل التمييز املنهجي اجلاري تكري�سه بحق
الأغلبية ال�شيعية يف البحرين ،وبحق الأقلية ال�شيعية يف ال�سعودية،
وبحق الأكراد يف �سوريا.
ويف م�رص تتزايد املخاوف من تفاقم حدة االحتقان االجتماعي
والعنف الطائفي ،يف ظل منط تركيز الرثوة من جهة ،وعجز
ال�سلطات عن معاجلة م�شكالت البطالة والإفقار املتزايد ،ف�ضال عن
تهمي�ش �أق�سام بكاملها داخل املجتمع مثل بدو �سيناء ومظاهر التمييز
التي يواجهها الأقباط يف ظل نظام بات يوظف الدين ب�صورة متزايدة
لتعزيز �رشعية مت�آكلة ،وي�أبى �أن يتخذ مواقف حازمة تنت�رص لقيم
امل�ساواة واملواطنة ،الأمر الذي يفاقم من �شعور الأقباط بعجز الدولة
ب�شكل متزايد يف حتمل م�سئولياتها ،وتوفري احلماية القانونية الواجبة
لهم جتاه مظاهر الت�شدد والتع�صب الديني.
وداخل اجلزائر ال يبدو الأمر خمتلفا ،حيث ت�سجل التقارير تعنتا
متزايدا جتاه حرية املعتقد الديني ،واحلق يف ممار�سة ال�شعائر الدينية
لغري امل�سلمني ،بدت معه وقائع تك�شف عن تنامي م�ؤ�رشات للعنف
الطائفي وجدت بع�ض مظاهرها على غرار احلالة امل�رصية يف مداهمة
وحرق منازل ،يعتقد ب�إجراء �صلوات جماعية للم�سيحيني فيها ،من
دون ترخي�ص ،يقابلها هجمات من جمهولني على دور عبادة تخ�ص
امل�سلمني.

23

وبالتوازي مع ذلك ن�ستطيع �أن نلحظ �أي�ضا تزايد االنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان يف ظل مناخ يعزز الإفالت من امل�ساءلة
والعقاب ،لي�س فقط داخل بلدان تعاين من االحتالل (فل�سطني/
العراق) �أو من ازدواجية ال�سلطة (لبنان) �أو من حدة ال�رصاع امل�سلح
واالحرتاب الأهلي (اليمن/ال�سودان) ،بل يف جممل البلدان العربية
بدرجات متفاوتة من بلد لآخر.
والواقع �أن تراجع قوة الدفع للمبادرات الدولية مل يكن ناجما
وح�سب عن تبني الفاعلني الدوليني يف هذه املبادرات ل�سيا�سات
وممار�سات ،تتناق�ض مع دعاوى الإ�صالح واملقرطة واحرتام حقوق
الإن�سان من قبيل غزو العراق وارتكاب �سل�سلة من الفظائع ،التي ال
تقل يف وح�شيتها عما ارتكبه نظام الطاغية �صدام ح�سني ،وممار�سة
التعذيب يف جوانتانامو ،بل وتنظيم ممار�سته بالوكالة عرب دول عربية
ذائعة ال�صيت يف جرائم التعذيب ،ف�ضال عن �إطالق يد �إ�رسائيل يف قمع
ال�شعب الفل�سطيني ،وحت�صينها من املحا�سبة والعقاب على جرائمها.
فقد ت�ضافر مع ذلك جناح الأنظمة العربية يف �إقناع الأطراف
الأوروبية والأمريكية ب�أن النظم الت�سلطية القائمة ت�شكل �صمام الأمان
للم�صالح الكونية لهذه الأطراف ،و�إثارة حالة من الفزع �إزاء ما
قد ت�ؤدي �إليه التحوالت الدميقراطية من جناحات لقوى على �شاكلة
«حما�س» و»الإخوان امل�سلمني» و»حزب الله».
كما ميكن القول �إن العديد من النظم العربية قد جنحت �أي�ضا يف
توظيف التهديدات الإرهابية ال�ستمالة الأطراف الأوربية والأمريكية
والو�صول �إىل م�ساندتها املطلقة� ،أو على الأقل غ�ض طرفها عما
ترتكبه من انتهاكات حتت مظلة مكافحة الإرهاب.
ال �أدل على ذلك من حالة نظام على عبد الله �صالح يف اليمني،
الذي �أدمن توريط بالده يف حالة دائمة من االحرتاب الأهلي،
ويقود حربا م�ستعرة �ضد �أق�سام وا�سعة من ال�شعب اليمن يف ال�شمال
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واجلنوب ،ترتكب يف ظلها �أو�سع انتهاكات يف املنطقة العربية �ضد
حرية التعبري وحرية ال�صحافة و�ضد املدافعني عن حقوق الإن�سان .هذا
النظام الذي هي�أ بفعالية بيئة خ�صبة لتمركز ما ي�سمى بتنظيم القاعدة
يف اجلزيرة العربية ،ينجح با�سم احلرب على الإرهاب يف احل�صول
على دعم يكاد يكون كامال من �أطراف �أوروبية و�أمريكية ،وي�صل
الأمر حد �أن تعلن الإدارة الأمريكية التزامها بعدم التدخل يف �شئونه
الداخلية ،و�أن تعترب القمع ال�رش�س للحراك اجلنوبي �ش�أنا داخليا لليمن
وحده �أن يت�رصف فيه .والأدهى �أن غارات جوية� ،شنت مب�ساعدة
�أمريكية يف مناطق جنوبية ،بدعوى مالحقة تنظيم القاعدة قد حظيت
بتهنئة الرئي�س �أوباما ،رغم ما خلفته من �سقوط ع�رشات من ال�ضحايا
املدنيني معظمهم من الن�ساء والأطفال.
ويف ظل االختالل الفادح ملوازين القوى ل�صالح النظم الت�سلطية
يبدو امل�شهد العربي بالغ القتامة ،ال يخف من وط�أته �سوى �أن قطاعات
متزايدة باتوا �أكرث ا�ستعدادا لدفع �رضيبة التطلع للحرية وا�ستعادة
الكرامة املهانة ،وحتدي �آليات القمع والرتويع ،رغما عن تراجع
ال�ضغوط الدولية ،والب�ؤ�س الذي تعانيه �آليات احلماية الأممية حلقوق
الإن�سان ،وتالقي امل�صالح العربية مع م�صالح �أطراف دولية و�إقليمية
من �أجل �إ�ضعاف� ،إن مل يكن تقوي�ض دور املحكمة اجلنائية الدولية
وتكري�س نهج الإفالت من العقاب.

املالمح العامة للو�ضعية الراهنة حلقوق الإن�سان
فى العامل العربي
�أوال :على م�ستوى الأطر الد�ستورية والقانونية
رمبا �شكل قانون املنظمات غري احلكومية يف العراق –رغما
عن �أي انتقادات ب�ش�أنه -امللمح الإيجابي الوحيد يف الأطر الت�رشيعية
امل�ستحدثة خالل هذا العام .وباعتقادي �أن القانون ،و�إن مل يكن
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متطابقا ب�صورة كلية مع املعايري الدولية� ،إال �أنه يعد الأف�ضل عربيا
على الأقل �إذا ما �أخذ يف االعتبار ت�ضا�ؤل �صالحيات ال�سلطة التنفيذية
يف التدخل مبوجبه يف �شئون العمل الأهلي ،و�إقراره بحق املنظمات
غري احلكومية يف جمع التربعات وتلقي املنح اخلارجية ،وحقها يف
�إن�شاء ال�شبكات واالحتادات والدخول يف ائتالفات ،من دون قيود
واحلق يف االن�ضمام �أو االنت�ساب لع�ضوية �شبكات دولية �أو �إقليمية.
وقد ظلت النظم الت�سلطية مت�شبثة مبجمل الن�صو�ص الت�رشيعية التي
ت�ؤثم حريات التعبري ،وتكر�س العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم
الر�أي والن�رش ،وت�صادر جممل احلريات العامة وعلى الأخ�ص احلق
يف التنظيم احلزبي �أو النقابي �أو الأهلي.
وظلت حالة اال�ستثناء �سارية ،يف �سوريا منذ �إعالن الطوارئ يف
العام  ،1963مثلما بقيت يف اجلزائر منذ �إعالنها يف العام  .1992كما
ظلت حالة الطوارئ مفرو�ضة يف بع�ض �أقاليم ال�سودان منذ �إعالنها يف
�أعقاب االنقالب عام .1989
ويف م�رص ،كما كان متوقعا ،جرى متديد العمل بقانون الطوارئ
لعامني �إ�ضافيني و�سط تعهدات متكررة بااللتزام بعدم تطبيقه� ،إال
يف ق�ضايا الإرهاب واملخدرات ،وقد حاولت احلكومة امل�رصية هذه
املرة �أن تربهن على جدية هذا االلتزام بت�أكيد عزمها على الإفراج عن
املعتقلني ممن مل يثبت تورطهم يف ق�ضايا وثيقة ال�صلة بالإرهاب �أو
املخدرات ،غري �أن الأمر مل يتعد حتى الآن �سوى الإفراج عن ب�ضعة
مئات من املعتقلني ،الذين تقدر �أعدادهم يف �أكرث التقديرات تفا�ؤال ما بني
 5و� 10آالف معتقل .ومل تف�صح ال�سلطات ر�سميا عن �أعداد املعتقلني
وال طبيعة التهم املوجهة �إليهم مثلما مل تف�صح عن الأ�سباب التي حتول
دون تقدميهم للمحاكمة-حتى ولو كان �أمام املحاكم اال�ستثنائية! -برغم
مرور �سنوات طويلة على اعتقال �أعداد غري قليلة منهم.
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وقد جاء جممل التطورات على ال�صعيد القانوين باجتاه املزيد من
تقييد حقوق الإن�سان وتي�سري انتهاكها.
ففي ال�سودان منح قانون الأمن الوطني ال�صادر يف دي�سمرب 2009
�صالحيات وا�سعة جلهاز الأمن واملخابرات يف القب�ض واالحتجاز
وتفتي�ش الأ�شخا�ص ،من دون م�ساءلة �أو حما�سبة .ويجيز القانون
ملدير جهاز الأمن اعتقال الأ�شخا�ص ملدة  30يوما ،ومينحه �سلطة
تقديرية يف مدها �إىل  45يوما.
وهي�أت التعديالت التي ا�ستحدثت على النظام االنتخابي يف ال�سودان
ال�سبيل لهيمنة نظام الب�شري على �ضبط م�سار العملية االنتخابية والتحكم
يف نتائجها م�سبقا� ،سواء من خالل طريقة اختيار وت�شكيل مفو�ضية
االنتخابات يف ال�سودان �أو التالعب بنظام تق�سيم الدوائر االنتخابية
وقوام الهيئة الناخبة ،ف�ضال عن تبني نظام بالغ التعقيد يف �إجراءات
الت�صويت ،تفتح جماال وا�سعا للتالعب بالنتائج ولإ�شاعة الفو�ضى
واالرتباك داخل اللجان ،وي�صبح يف ظلها التزوير والتالعب نوعا
من امل�شكالت اللوج�ستية التي واجهت االنتخابات الرئا�سية والربملانية
يف �أبريل  2010على حد قول الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر!
ويف تون�س جاء التطور القانوين الأبرز م�ستهدفا بالدرجة الأوىل
جترمي الدفاع عن حقوق الإن�سان من خالل تعديل م�ستحدث بقانون
العقوبات يجرم ويعاقب بال�سجن ملدد ترتاوح بني � 5سنوات و� 20سنة
«الأ�شخا�ص الذين يتعمدون االت�صال بوكالء لدولة �أجنبية �أو م�ؤ�س�سة
�أو منظمة �أجنبية للتحري�ض على الإ�رضار بامل�صالح احليوية لتون�س
وب�أمنها االقت�صادي» ،ويبدو هذا الن�ص م�ستهدفا املنظمات احلقوقية
التون�سية النا�شطة على امل�ستويني الدويل والإقليمي ،وعلى وجه
اخل�صو�ص عندما يتعلق الأمر بتبني هذه املنظمات ملطالب تدعو من
خاللها �أطراف االحتاد الأوروبي للربط بني احرتام حقوق الإن�سان
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يف تون�س ومنح الأف�ضلية لتون�س على م�ستوى التبادالت االقت�صادية يف
�إطار ال�رشاكة الأورومتو�سطية.
ويف لبنان يتجه الربملان لإقرار م�رشوع قانون ي�شكل تهديدا
حلرية التعبري ،وتداول املعلومات عرب �شبكة الإنرتنت ،كما ميثل
انتهاكا للخ�صو�صية ،حيث مينح الهيئة املنظمة لتكنولوجيا املعلومات
�صالحيات وا�سعة يف تنظيم �إدارة املواقع الإلكرتونية ومراقبة ح�سن
�إدارتها ،وتنظيم ومراقبة �أعمال م�ست�ضيفي البيانات الإلكرتونية،
ويكفل لها �إجراء عمليات تفتي�ش �إداري ومايل و�إلكرتوين ،والو�صول
�إىل معلومات �أو �أنظمة كومبيوتر �أو �أدوات ت�ستخدم يف معاجلة
البيانات .ويلزم القانون مقدمي خدمة االت�صال بتزويد الأجهزة
الأمنية باملعلومات املتعلقة بحركة البيانات لأي عملية ات�صال جترى
عرب ال�شبكات.
ويف م�رص تتجه النية لإدخال مزيد من القيود على قانون اجلمعيات
الأهلية ،تخ�ضع مبوجبه اجلمعيات لهيمنة ورقابة ثالث جهات ،فقد
�أبقى التعديل املقرتح على ال�صالحيات الوا�سعة ذاتها التي تتمتع بها
وزارة الت�ضامن االجتماعي يف التدخل التع�سفي يف جميع مناحي العمل
الأهلي.
وبات هذه ال�صالحيات من الناحية الفعلية –وباملخالفة للقانون-
غطاء تفر�ض من خالله �أجهزة الأمن كلمتها العليا� ،سواء يف رف�ض
الرتخي�ص للجمعيات �أو يف ا�ستبعاد م�ؤ�س�سني �أو مر�شحني لهيئاتها
القيادية� ،أو يف االعرتا�ض على تلقيها �أمواال �أو تربعات� ..إلخ.
ومع ذلك ف�إن م�رشوع القانون املقرتح ي�ضيف �إىل ذلك رقابة االحتاد
العام للجمعيات واالحتادات الإقليمية التابعة له ،بل ويجعل ع�ضوية
اجلمعيات يف هذه االحتادات �إجبارية .ويرمي امل�رشوع املقرتح �إىل
حتويل هذه االحتادات التي ن�ش�أت بطريقة فوقية ،ولي�س ب�إرادة طوعية
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من املجتمع الأهلي �إىل «واجهة �شعبية زائفة» متار�س با�سمها خمتلف
التدخالت التع�سفية يف العمل اجلمعياتي ،يف الوقت الذي يذهب فيه
القانون �إىل ت�أمني ال�سيطرة احلكومية على تلك الواجهة ،من خالل
ال�صالحيات التي تتيح لرئي�س اجلمهورية تعيني رئي�س االحتاد العام
وثلث �أع�ضاء جمل�س �إدارته ،وتتيح لوزارة الت�ضامن االجتماعي
تعيني ثلث �أع�ضاء جمال�س �إدارات االحتادات الإقليمية.
ثانيا :القمع املفرط للمدافعني عن حقوق الإن�سان واملطالبني
بالإ�صالح
يف �سوريا وبعد حماكمات تفتقر لأدنى معايري العدالة� ،سواء �أمام
الق�ضاء الطبيعي �أو اال�ستثنائي ،تلقي كل من رئي�س املنظمة ال�سورية
حلقوق الإن�سان «�سوا�سية» وم�ؤ�س�س اجلمعية ال�سورية حلقوق الإن�سان
�أحكاما جائرة بال�سجن ملدة ثالث �سنوات لكل منهما ب�سبب ن�شاطهما
احلقوقي ،و�صدرت �أحكام جائرة بال�سجن لفرتات قد ت�صل �إىل � 5أو 6
�سنوات بحق املدافعني عن حقوق الأقلية الكردية ،ووا�صلت ال�سلطات
تعنتها يف رف�ض الرتخي�ص للمنظمات احلقوقية ،ويف املنع من ال�سفر
لع�رشات من املنخرطني يف �صفوفها
وازدادت حمالت الت�شهري والتحري�ض �ضد املنظمات احلقوقية
ورموزها يف تون�س وم�رص والبحرين ،وامتدت م�ؤخرا �إىل املغرب،
عرب احلمالت العدائية والتحري�ضية التي ا�ستهدفت اجلمعية املغربية
حلقوق الإن�سان ،التي تعد �أكرث اجلمعيات انخراطا يف �أ�شكال �شتى من
احلراك االجتماعي والنقابي يف املغرب.
ويف م�رص تزداد التدخالت الإدارية التع�سفية ملواجهة فعاليات
املنظمات احلقوقية واملنظمات الأهلية عموما ،فقد رف�ضت جهة
الإدارة ب�صورة حتكمية عقد جمعيات عمومية لكل من جمعية حقوق
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الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء ،وجمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان،
وحجبت املوافقة على منحة مقدمة من االحتاد الأوروبي لتمويل
م�رشوع م�شرتك بني املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان ومركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان ،يت�ضمن برامج تدريبية ومطبوعات تتعلق
مبناه�ضة التعذيب .كما رف�ضت �أي�ضا �ست منح خارجية مل�رشوعات
تتبناها م�ؤ�س�سة ق�ضايا املر�أة امل�رصية.
وو�صل الأمر حد �أن يطلب وزير الت�ضامن من رئي�س البنك
املركزي –دون �سند من القانون� -أن ي�صدر تعليماته �إىل البنوك
باالمتناع عن قبول �إيداع �أو �سحب �شيكات حل�سابات اجلمعيات
الأهلية ،ما مل يرفق معها مذكرة معتمدة من وزارة الت�ضامن.
كما �أقدمت الوزارة –باملخالفة للأ�صول املرعية مبوجب القانون-
على �إجراء تفتي�ش مفاجئ على دار اخلدمات النقابية والعمالية ،على
خلفية �شكوى من رئي�س االحتاد العام لنقابات عمال م�رص ،يطالب
فيه بو�ضع حد للتجاوزات التي تقوم بها الدار ،وذلك على خلفية
االنتقادات ال�شديدة التي وجهتها الدار لقانون النقابات العمالية ،والتي
و�ضعت احلكومة يف حرج �أمام منظمة العمل الدولية.
ويف تون�س يتوا�صل احل�صار املطبق على عدد وا�سع من املنظمات
احلقوقية ،وتوا�صل الدولة البولي�سية فر�ض رقابة �أمنية ل�صيقة على
مكاتب ومنازل وحتركات املدافعني عن حقوق الإن�سان ،مثلما
تتوا�صل �أ�شكال خمتلفة من التحر�ش واالعتداءات البدنية واللفظية
عليهم ،عالوة على الزج ببع�ضهم يف حماكمات بتهم مفربكة.
ويف اململكة ال�سعودية يتوا�صل اعتقال الع�رشات من املطالبني
بالإ�صالح �أو من النا�شطني الذين ير�صدون انتهاكات حقوق الإن�سان
باململكة ال�سعودية عرب مواقع الإنرتنت .وتظل ال�سلطات على موقفها
املتعنت جتاه الرتخي�ص للمنظمات احلقوقية امل�ستقلة.
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ويف املغرب الذي كان ينظر �إليه قبل �سنوات باعتباره الأكرث ت�أهال
لالنخراط يف العملية الدميقراطية ،ي�شهد بدوره اعتداءات متزايدة
على املدافعني عن حقوق الإن�سان ،وخا�صة يف الإقليم ال�صحراوي،
ت�شمل االختطاف واالعتقال التع�سفي واملحاكمات التي تقود �إىل �أحكام
مغلظة بال�سجن والقيود على النقل وال�سفر ،كما تفر�ض قيودا �صارمة
للحيلولة دون دخول وفود �أجنبية للإقليم.
وخالفا لذلك ،فقد ظل منخرطون يف اجلمعية املغربية حلقوق
الإن�سان هدفا للتوقيف �أو للمحاكمة يف منا�سبات عدة على خلفية
انخراطهم يف �أعمال االحتجاج االجتماعي �أو النقابي ،كما ت�أيد ا�ستئنافيا
حكم ق�ضائي بال�سجن لثالث �سنوات بحق رئي�س جمعية الريف حلقوق
الإن�سان ،التي تن�شط يف �أو�ساط الأمازيغ.
ويف اليمن ظل الع�رشات من املدافعني عن حقوق الإن�سان
وال�صحفيني والنا�شطني ال�سيا�سيني املنخرطني يف ف�ضح انتهاكات
حقوق الإن�سان هدفا ملمار�سات منهجية لالختطاف واالختفاء الق�رسي
واالعتقال التع�سفي والتعذيب ،قبل �أن يتم تقدمي بع�ضهم للمحاكمة بتهم
ت�ضعهم يف عداد الإرهابيني� ،أو يف عداد العمالء لإيران .وقد تلقى
�أحد كوادر املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية
حكما بال�سجن ملدة � 8سنوات ،بعد حماكمته �أمام حمكمة �أمن الدولة،
و�إدانته بتهمة االن�ضمام �إىل ع�صابة م�سلحة.
وتتزايد �أ�شكال التحر�ش والتهديد والرتهيب والتي و�صلت يف
�أحدها حد اقتحام مقر منتدى ال�شقائق ،واعتداء جمهولني على رئي�سته
و�إتالف جهاز الفرامل ب�سيارتها.
ويف اجلزائر تظل الن�صو�ص الت�رشيعية التي جترم وتعاقب بال�سجن
من يتناول جراح �سنوات املواجهة الدامية بني الدولة واجلماعات
الإٍ�سالمية م�صدرا ملحا�رصة املدافعني عن حقوق الإن�سان ،واملنظمات
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التي ت�سعى �إىل �إجالء م�صري املختفني �أو تت�ضامن مع عائالتهم �أو تطالب
بالتعوي�ض واملحا�سبة عن اجلرائم ،التي جرت خالل تلك احلقبة.
ثالثا :و�ضعية مزرية حلريات التعبري
ظل ات�ساع نطاق التجرمي للآراء والأفكار لتداول املعلومات،
من خالل قوانني العقوبات وال�صحافة واملطبوعات م�صدرا للزج
بامل�شتغلني بالر�أي وال�صحفيني واملدونني يف املغرب �أمام املحاكم.
وحا�رصت العقوبات ال�سالبة للحرية عددا غري قليل من ال�صحفيني
واملدونني ،و�أغلقت �أكرث من �صحيفة على خلفية ق�ضايا للن�رش� ،شكلت
م�سا�سا بامللك �أو بع�ض �أع�ضاء الأٍ�رسة امللكية.
ووا�صلت ال�سلطات ال�سورية نهجها يف حماكمة و�سجن منتقديها،
كما �صادرت العديد من الن�رشات ،و�أمعنت يف حجب املواقع
الإلكرتونية.
كما �شكل التو�سع الهائل يف حجب املواقع الإلكرتونية ملمحا
بارزا يف انتهاك حرية التعبري يف كل من تون�س واململكة ال�سعودية
والبحرين ،وطالت �أحكام بال�سجن عددا من ال�صحفيني يف م�رص ،فيما
كان االعتقال التع�سفي مبوجب قانون الطوارئ ملمحا بارزا يف تعقب
عدد من املدونني والإبقاء عليهم داخل ال�سجون لفرتات طويلة.
وحتى يف لبنان الذي يعد من �أكرث بلدان املنطقة العربية ت�ساحما مع
حرية التعبري ،ف�إن عقوبات بال�سجن قد ت�صل لعامني تتهدد عددا من
الأ�شخا�ص على خلفية ن�رشهم النتقادات الرئي�س اللبناين عرب بع�ض
املواقع الإلكرتونية.
ويف تون�س يتوا�صل تلفيق الق�ضايا لل�صحفيني امل�ستقلني ،وتلقي
�صحفي حكما بال�سجن ملدة �أربع �سنوات ،ب�سبب ت�ضامنه مع �ضحايا قمع
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احلراك االجتماعي يف احلو�ض املنجمي ،و�صودرت �إحدى ال�صحف
احلزبية مرتني خالل العام احلايل.
ويف ال�سودان تراجعت ال�سلطات عن وعودها ب�إنهاء الرقابة الأمنية
على ال�صحف ،وعاد �ضباط الأمن ليمار�سوا م�سئولياتهم يف تقرير
ما ين�رش وما يجب حذفه ،وا�ضطرت بع�ض ال�صحف لالمتناع عن
ال�صدور فيما تعر�ضت �صحف �أخرى للمنع من التداول والتوزيع،
وطالت االعتقاالت من بعد االنتخابات ال�سودانية الأخرية عددا
من ال�صحفيني وتعر�ض بع�ضهم للتعذيب ،و�أغلقت �صحيفة حزبية
و�صودرت ممتلكاتها ،يف �إطار �إجراءات مت�صاعدة ت�ستهدف �إ�سكات
املعار�ضني ال�سيا�سيني.
على �أن �أكرث االنتهاكات خطورة وترويعا وقعت يف اليمن ،الذي
�شهد اقتحامات متكررة ملقار م�ؤ�س�سات �صحفية وم�صادرة الأعداد
املعدة للتوزيع ،واعتداءات وحماوالت اغتيال عدد من ال�صحفيني،
وحماكمات ملا ال يقل عن � 40صحفيا انتهى بع�ضها ،لي�س فقط بعقوبات
نافذة بال�سجن ،بل �أي�ضا باحلرمان امل�ؤقت �أو النهائي من ممار�سة املهنة
والكتابة.
وتعر�ض بع�ض ال�صحفيني اليمنيني لالختطاف واالختفاء الق�رسي
والتعذيب املروع الذي و�صل �إىل حد تعري�ض احدهم لعمليات �إعدام
وهمية لأكرث من مرة.
وداخل الأرا�ضي الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية توا�صل قوات
االحتالل الإ�رسائيلية اعتداءاتها الروتينية على ال�صحفيني وامل�صورين
والطواقم الف�ضائية ،خالل تغطيتهم لبع�ض امل�سريات االحتجاجية.
وكنتيجة ال�ستمرار ال�رصاع بني فتح وحما�س ،ف�إن ال�صحفيني
والإعالميني املح�سوبني على حما�س يظلون عر�ضة ال�ستدعاءات
واعتقاالت يف ال�ضفة الغربية ،ويتعر�ض �أقرانهم املح�سوبون على
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حركة فتح لإجراءات مماثلة يف غزة .وقد منعت �سلطات حما�س
دخول عدد من ال�صحف املوالية لفتح �إىل غزة ،وا�شرتطت لدخول
هذه ال�صحف �أن تكف عن توجيه �أي انتقادات ل�سلطة حما�س .كما
�أن ال�صحف املوالية حلما�س بدورها تخ�ضع للمنع من دخول ال�ضفة
الغربية منذ اندالع القتال بني فتح وحما�س يف .2007
رابعا :حقوق الن�ساء
وقد ظلت �أو�ضاع الن�ساء تتجاذبها ح�سابات واعتبارات متعار�ضة
من قبل نظم احلكم يف العامل العربي .فقد ظل القمع الر�سمي يطول
الن�ساء مثلما يطول الرجال ،ت�أكيدا على امل�ساواة! .ويف الوقت ذاته
ف�إن احلكومات يف �إطار مواجهتها لتحدي الإ�سالم ال�سيا�سي تلج�أ
لتوظيف الدين ب�صورة متزايدة ،ومتيل �إىل مهادنة التيارات الأكرث
تزمتا ،و�إىل مغازلة الثقافة ال�سائدة ،ومن ثم ت�ضحى احلقوق النوعية
للن�ساء هدفا للم�ساومة والت�سويف ،ونتيجة لذلك يظل التقدم بطيئا للغاية
يف جمال رفع التحفظات على اتفاقية مناه�ضة التمييز �ضد املر�أة ،مبا يف
ذلك يف املغرب ،الذي �أعلن ر�سميا �أكرث من مرة عزمه �سحب جميع
حتفظاته� ،إال �أن هذا الإعالن مل يتم ترجمته فعليا ب�إجراءات ملمو�سة
على �أر�ض الوقع.
وبقيت قوانني اجلن�سية وقوانني الأحوال ال�شخ�صية يف معظم
البلدان العربة جت�سد متييزا ت�رشيعيا �صارخا يف غري �صالح الن�ساء،
ومنيت خطوات تعزيز الت�سلل التدريجي للن�ساء يف م�رص ومتكينهن من
اعتالء من�صة الق�ضاء بانتكا�سة ،عرب عنها م�ؤخرا موقف ق�ضاة جمل�س
الدولة الذي رف�ض تعيني الن�ساء كقا�ضيات.
ورغم الو�ضعية مل�ؤملة للن�ساء يف �أنحاء �شتى من العامل العربي حتت
وط�أة ت�رشيعات متييزية �أو حتت وط�أة التواط�ؤ على ثقافة ذكورية
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جمتمعية ،ف�إن احلكومات جتد يف ملف حقوق الن�ساء مداخل لتجميل
�صورتها �أمام املجتمع الدويل ،من دون �أن ي�ؤثر ذلك على طابع
عالقات القوى ال�سيا�سية ال�سائدة� ،أو يغل من �أن�ساق التمييز ال�صارخ
�ضد الن�ساء.
داخل هذا الإطار ال يبدو مده�شا �أن يقدم بع�ض احلكومات على
خطوات تزيد من حظوظ الن�ساء يف امل�شاركة ال�سيا�سية ،حتى يف بلدان
ال متانع من جلد الن�ساء ،مثل ال�سودان الذي �أتاح عرب نظامه االنتخابي
احلايل «كوتا» ن�سائية ت�ضمن  %25من املقاعد الربملانية للن�ساء!
ويف م�رص التي �أ�صاب الي�أ�س رجالها ون�ساءها على حد �سواء،
من جدوى االنتخابات وامل�ؤ�س�سات الديكورية املنتخبة ،وخا�صة
بعد ا�ستبعاد الإ�رشاف الق�ضائي عليها ،وجدت احلكومة �ضالتها يف
حت�سني �صورتها عرب الإقرار بكوتا ن�سائية ت�ضمن للن�ساء  64مقعدا يف
االنتخابات الربملانية املفرت�ض �إجرا�ؤها قبل نهاية العام احلايل .وهى
االنتخابات التي يرجح �أن تكون الأ�سو�أ يف م�رص� ،أخذا يف االعتبار
رغبة احلكومة يف �إق�صاء املناف�سني املحتملني «الإخوان امل�سلمني» ،يف
االنتخابات التي متهد لالنتخابات الرئا�سية .و�أخذا يف االعتبار �أن
انتخابات جمل�س ال�شورى التي جرت هذا العام ،حتمل من امل�ؤ�رشات
ما يعزز ذلك� ،سواء فيما يتعلق بالقيود التي فر�ضت للحيلولة دون
مراقبة هذه االنتخابات من قبل منظمات حقوق الإن�سان ،رغم غياب
املناف�سة الفعلية مع احلزب احلاكم ،وات�ساع نطاق التزوير �إىل احلد
الذي ر�صد معه بع�ض املحللني وجود منط من «التزوير الإيجابي»
ل�صالح بع�ض �أحزاب املعار�ضة ،يف �إطار حر�ص النظام على وجود
�صوري لأحزاب املعار�ضة يف االنتخابات الرئا�سية املقبلة.
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خام�سا� :سيا�سات التح�صني والإفالت من العقاب
ظل الإفالت من العقاب عن االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
وملعايري القانون الدويل الإن�ساين ملمحا بارزا يف هذه املنطقة من العامل.
فقد وا�صل املجتمع الدويل تواط�ؤه على االنتهاكات الكربى التي
متار�سها �إ�رسائيل داخل ما ي�سمى ب�أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
مبا يف ذلك ا�ستمرار احل�صار والعقاب اجلماعي لنحو  1.5مليون
من ال�سكان يف غزة .وا�ستمر التقاع�س عن م�ساءلة �إ�رسائيل على
جرائمها ،و�أ�سهمت الأطراف الكربى داخل املجتمع الدويل يف الإبقاء
على تو�صيات تقرير جولد�ستون حربا على ورق� ،سواء فيما يتعلق
باالنتهاكات الإ�رسائيلية �أو فيما يتعلق باالنتهاكات التي ن�سبها التقرير
�إىل طريف ال�رصاع داخل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
ويف لبنان تت�ضاءل احتماالت تطبيق معايري العدالة يف ق�ضايا
االغتياالت والتفجريات التي �شهدها لبنان منذ اغتيال احلريري قبل
ب�ضع �سنوات يف ظل حالة ازدواج ال�سلطة وح�سابات موازين القوى
الدولية والإقليمية.
ويبدو وا�ضحا �أن م�صالح النظام الإقليمي العربي قد التقت مع
م�صالح الأطراف الدولية يف غ�ض الطرف عن حما�سبة الب�شري على
جرائمه يف دارفور ،رغم التطورات الأخرية التي مبوجبها �أ�ضيفت
اتهامات �إىل الب�شري ومعاونيه بارتكاب جرائم ترقى �إىل الإبادة
اجلماعية.
ويف ظل هذا العجز والتقاع�س �أو التواط�ؤ الدويل ،ف�إن النظم
العربية ت�ست�شعر ب�أنها يف جمملها مبن�أى عن املحا�سبة ،وهو ما يفاقم من
ات�ساع رفعة االنتهاكات اجل�سيمة من اعتقال تع�سفي �أو اختطاف� ،أو
اختفاء ق�رسي �أو قتل خارج نطاق القانون �أو تعذيب ،ي�ستوي ذلك
بدرجة �أو ب�أخرى يف اليمن و�سوريا والبحرين وال�سعودية وم�رص
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وتون�س واجلزائر والعراق .وحتى يف املغرب الذي �أجنز �شوطا
مهما على طريق حتقيق نوع من العدالة الت�صاحلية عرب ت�سوية ملف
انتهاكات �سنوات الر�صا�ص ،فقد بات من الوا�ضح يف ظل التقاع�س
عن تنفيذ تو�صيات هيئة احلقيقة والإن�صاف ،وبخا�صة فيما يتعلق
بالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية والقانونية املطلوبة لإ�صالح مرفق العدالة
والأمن وامل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات العقابية ،ف�إن �أمناطا من االنتهاكات
اجل�سيمة باتت تفر�ض نف�سها داخل ال�ساحة املغربية يف ال�سنوات
الأخرية.
خامتـــة:
تظل الو�ضعية الراهنة حلقوق الإن�سان يف العامل تعك�س غياب
الإرادة ال�سيا�سية لتوجه حقيقي نحو الإ�صالح والدميقراطية وتعزيز
حقوق الإن�سان ،لي�س فقط لدى النظم العربية ،بل �أي�ضا لدى الفاعلني
الدوليني –�سواء عرب الأمم املتحدة و�أجهزتها املخت�صة يف حقوق
الإن�سان� -أو عرب املبادرات الر�سمية للإ�صالح واملقرطة التي تبنتها
بع�ض الأطراف الدولية.
ويف ظل هذه الو�ضعية واال�ستنتاجات التي تنحاز �إليها الورقة،
ف�إن خيال الباحث ال ي�سعفه يف التقدم مبقرتحات �أو تو�صيات جديدة،
عرب ما ي�سمى مبنتدى امل�ستقبل.
ولقد عقد �أول م�ؤمتر حت�ضريي للمجتمع املدين موازٍ ملنتدى
امل�ستقبل يف دي�سمرب  2004بالعا�صمة املغربية الرباط .و�أظن �أن الكم
الهائل من التو�صيات التي قدمها «�إعالن الرباط» ،ال�صادر عن هذا
امل�ؤمتر قبل نحو �ست �سنوات هي يف حد ذاتها كا�شفة عن غياب الإرادة
ال�سيا�سية� ،سواء لدى احلكومات العربية �أو جامعتها العربية� ،أو لدى
جمموعة الدول الثمانية الكربى الراعية ملنتدى امل�ستقبل.

37

و�أعتقد �أن هذه التو�صيات –وثيقة ال�صلة بالإ�صالح ال�سيا�سي �أو
بتفعيل دور منتدى امل�ستقبل -تظل �صاحلة للتبني �أو البناء عليها ،بيد �أنه
يبقى ال�س�ؤال مطروحا ،هل هناك �إرادة �سيا�سية للأطراف املطلوب
خماطبتها بهذه التو�صيات؟
�أترك الإجابة للجمع الكرمي امل�شارك يف امل�ؤمتر التح�ضريي
احلايل.
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�أي م�ستقبل ملنتدى امل�ستقبل؟
بهي الدين حسن*

ن�ش�أ منتدى امل�ستقبل مببادرة من جمموعة دول الثمانية يف عام ،2004
خالل الفرتة التي كان فيها املجتمع الدويل مهموما بكثافة بق�ضية
الإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي ،وذلك كرد فعل على هجمات 11
�سبتمرب ،وكو�سيلة الحتواء منو الن�شاط الإرهابي يف املنطقة .يف ذلك
الوقت تعددت املبادرات الدولية .الأوىل جاءت من الواليات املتحدة
الأمريكية ،متمثلة يف مبادرة ال�رشاكة يف ال�رشق الأو�سط املو�سع،
والثانية �أنتجها االحتاد الأوروبي ،و�سميت ب�سيا�سة اجلوار اجلديدة.
ثم بادرت الواليات املتحدة باقرتاح مبادرة ثالثة على جمموعة دول
الثمانية ،لت�شكل �إطارا م�شرتكا ي�ضم معها االحتاد الأوروبي ،ودوال
�أخرى مثل كندا ورو�سيا وغريهما.
* مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان -م�رص.
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متثلت القيمة امل�ضافة ملبادرة جمموعة دول الثمانية ،يف �إن�شاء منتدى
امل�ستقبل ،ك�إطار م�ؤ�س�سي مثلث الأ�ضالع ،يجتمع ب�شكل �سنوي ملناق�شة
ق�ضايا الإ�صالح يف العامل العربي ،وي�ضم وزراء خارجية الدول
الثمانية� ،إىل جانب وزراء خارجية دول ال�رشق الأو�سط الأو�سع،
�أما ال�ضلع الثالث فيت�شكل من ممثلي املجتمع املدين ،لي�صري منتدى
امل�ستقبل بذلك هو الإطار الوحيد الذي يتيح فر�صة حوار �أو �شبه حوار
بني احلكومات العربية ومنظمات حقوق الإن�سان.
على الرغم من �أنه كان وما زال �أمام املنتدى الكثري لينجزه ،لكي
ميكنه حتقيق الأهداف التي �أن�شئ من �أجلها ،ف�إن عام  – 2004وهو
العام الأول للمنتدى -هو �أف�ضل �أعوامه! �شهد ذلك العام اجتماعا
ت�أ�سي�سيا يف نيويورك ،ثم اجتماعه الأول يف دي�سمرب بالرباط ،حيث
كان التدخل احلكومي يف �أعماله حمدودا وغري م�ؤثر.
خالل االجتماع الأول حذرت منظمات املجتمع املدين ،من �أن املنتدى
يو�شك �أن يتحول �إىل ٍ
«ناد للمناق�شة» 1حول �أهمية و�رضورة الإ�صالح
يف العامل العربي «كبديل عن ال�رشوع الفعلي بالإ�صالح».
ولكن ما حدث خالل � 6سنوات منذ  8دي�سمرب  ،2004حني مت تقدمي
تو�صيات املجتمع املدين �إىل اجتماع منتدى امل�ستقبل يف الرباط ،هو �أن
املنتدى �صار بالفعل «ناديا للمناق�شة» املتوا�صلة ل�سبع �سنوات ،حول
�أهمية و�رضورة وجدوى الإ�صالح ،لترتاجع بذلك قيمته الفعلية،
بالتوازي مع تعاظم القمع يف العامل العربي.
جاء هذا الرتاجع ،نتيجة للتدخل احلكومي العربي الكثيف الذي جرى
يف ال�سنوات الالحقة يف االجتماعات التح�ضريية ملنظمات املجتمع
املدين ،مبا يف ذلك م�شاركة منظمات حكومية و�شبه حكومية با�سم
 )1انظر�“ :إعالن الرباط :نحو �رشاكة متكافئة من �أجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان
وال�سالم العادل والتنمية االقت�صادية واالجتماعية” ،ال�صادر عن اجتماع املجتمع
املدين املوازي ملنتدى الدول الثمانية من �أجل امل�ستقبل ،الذي عقد يف املغرب يف الفرتة
من  9-8دي�سمرب  ،2004النا�رش :مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.
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املجتمع املدين ،بل وم�شاركة هذه املنظمات يف انتخاب ممثلي املجتمع
املدين يف االجتماع ال�سنوي ،بل ويف اال�شرتاك يف متثيله بالفعل،
ويف منع احلكومات العربية –�أحيانا -ممثلي املنظمات غري احلكومية
املنتخبني من امل�شاركة يف اجتماع املنتدى .وامتد هذا الت�أثري التخريبي
�أي�ضا �إىل جدول �أعمال االجتماعات التح�ضريية للمجتمع املدين،
والتو�صيات املنبثقة عنها.
هذا التدهور املتوا�صل على مدار � 6سنوات ،مل يكن ممكنا لوال:
1 -1غياب توافق بني دول الثمانية حول دور املنتدى ،خا�صة �أن
�إن�شاءه جاء يف وقت كان اخلالف فيه حادا بني الإدارة الأمريكية
برئا�سة جورج بو�ش ،وعدد من كربيات الدول الأوروبية.
2 -2يف املقابل كانت هناك جبهة عربية موحدة ،ترتكز على توافق
عميق ورا�سخ بني احلكومات العربية فيما يتعلق مبوقفها العدائي
من الإ�صالح ال�سيا�سي واحرتام حقوق الإن�سان.
3 -3تواط�ؤ بع�ض دول الثمانية بدرجات متفاوتة على تهمي�ش دور
املجتمع املدين (ال�ضلع الثالث) من خالل قبول �إدارة املنتدى
لتدخل احلكومات العربية يف اجتماعات املجتمع املدين التح�ضريية
للمنتدى ،ويف متثيله فيها.
4 -4نقل �إدارة املنتدى برنامج حوار الدميقراطية ذا ال�صبغة احلكومية
�إىل ال�ضلع الثالث� ،أي املجتمع املدين ،لي�صري ممثلو املنظمات
املوكلة من حكومات الدول الثالث ،واملحكومة ب�سقف هذهاحلكومات -ممثلني دائمني للمجتمع املدين.
جدير بالذكر �أن برنامج حوار الدميقراطية ت�رشف عليه
حكومات تركيا و�إيطاليا واليمن ،وهى من الدول الأقل تعاطفا
مع الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،بل �إن اليمن لها �سجل حافل
يف القمع الدموي ملعار�ضيها.
جدير باملالحظة �أنه فيما يتعلق بالعامل الأول فقد رحلت �إدارة بو�ش يف
يناير  ،2009وذهب معها ق�سط كبري من اجلفوة بني �أوروبا و�أمريكا.
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ولكنها قبل �أن ترحل ،كان اهتمام الإدارة ال�سابقة بق�ضايا الإ�صالح
ال�سيا�سي واحرتام حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،قد تراجع كثريا.
فيما ال يخلو من مغزى �أن خطاب ال�سيدة هيالري كلينتون وزيرة
اخلارجية يف الإدارة اجلديدة ،خالل افتتاحها االجتماع ال�سنوي
للمنتدى يف املغرب يف دي�سمرب املا�ضي ،مل يذكر مرة واحدة كلمة
دميقراطية �أو حقوق �إن�سان .للتذكرة ف�إن الوظيفة الأ�صيلة للمنتدى
التي �أن�شئ من �أجلها هى اال�شتغال بق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان!
�إذا كان هناك م�ستقبل ملنتدى امل�ستقبل ،ف�إن هذا يتطلب القيام بتقييم جاد
حل�صيلة � 7سنوات منذ �إن�شائه ،والعودة يف هذا ال�سياق �إىل تو�صيات
االجتماع املوازي للمجتمع املدين يف الرباط  ،2004فيما يتعلق
بتحويله �إىل كيان فعال من خالل:
•م�أ�س�سة املنتدى ،وذلك ب�إن�شاء �سكرتارية دائمة له ملتابعة �أعماله
فيما بني اجتماعاته ال�سنوية ،بحيث ال يظل �أ�سريا للت�أثري ال�سلبي
للتغيري الدوري يف رئا�سته من دولة �إىل �أخرى كل عام.1
•�رضورة �أن ي�صبح املنتدى منربا لتقدمي تو�صيات واعتماد خطط
جمدولة زمنيا لإ�صالحات ملمو�سة ،وتقييما وتبادال للخربات
حول تنفيذ هذه الإ�صالحات ،و�آلية ملراقبة تنفيذ التو�صيات
والإ�صالحات التي يتفق عليها.
•التعامل مع املجتمع املدين ك�رشيك متكافئ على قدم امل�ساواة
يف جميع مراحل التح�ضري الجتماعات املنتدى ،وخالل
اجتماعاته ،مبا يف ذلك توفري املقومات الالزمة ملناق�شة معمقة
لر�ؤى ومقرتحات وتو�صيات املجتمع املدين قبل االجتماع
ال�سنوي وخالل انعقاده.2
 )1مرا�سيم الدفن �ستجري يف مو�سكو!هل هناك «م�ستقبل» ملنتدى امل�ستقبل؟ ،انظر:
موقع مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان على الرابط التايل:
http://cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1011.aspx
�« )2إعالن الرباط» ،مرجع �سابق.
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�أخريا� :إن القيمة الن�سبية التي ي�شكلها منتدى امل�ستقبل ،هو �أنه الإطار
الإقليمي الوحيد الذي يتيح فر�صة ملنظمات املجتمع املدين يف العامل
العربي للحوار حول وجهات نظرها ب�ش�أن ق�ضايا الإ�صالح وجها
لوجه ،يف وجود ممثلي حكوماتها ،وعلى م�ستوى وزراء اخلارجية.
ولكن �إذا تال�شى هذا البعد من �أعمال املنتدى� ،سواء مبا�رشة بتغييب
املجتمع املدين� ،أو ب�شكل غري مبا�رش من خالل متثيله ب�أ�شخا�ص
ومنظمات حكومية �أو �شبه حكومية� ،أو بفر�ض خطوط حمراء خانقة
على جدول �أعمال اجتماعات املجتمع املدين التح�ضريية واملوازية
للمنتدى وتو�صياتها� ،أو على حق ممثليه يف التعبري عن وجهات
نظرهم ،يفقد املنتدى كل قيمته ،ويتخلى طواعية عن �أي �صلة له بـ
“امل�ستقبل” ،ليت�ساوى بذلك مع منتديات �إقليمية �أخرى تفتقر للحياة؛
كاجلامعة العربية واالجتماعات ال�سنوية لل�رشاكة الأورومتو�سطية.1

 )1مرا�سيم الدفن �ستجري يف مو�سكو!هل هناك «م�ستقبل» ملنتدى امل�ستقبل؟ ،مرجع
�سابق.
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التحالفات ال�سيا�سية-املدنية وفر�ص التغيري
التغيري الدميقراطي فى م�صر ودور قوى املجتمع املدين
(حالة م�صر )
د.مجدي عبد احلميد *

مقدمة:
املتتبع للحراك ال�سيا�سي يف م�رص ي�ستطيع ب�سهولة التوقف عند
�أحداث بالغة الداللة ،كان لها عظيم الأثر على ذلك احلراك ،بحيث
�إنه ال ميكن جتاهلها عند حماولة ر�صد وحتليل واقع وطبيعة ذلك
احلراك و�صريورته ،ومن �أهم تلك الأحداث يف ال�سنوات الع�رش
الأخرية والتي �شهدت حيوية ملحوظة يف ن�شاط وفعالية القوي املدنية–
ال�سيا�سية امل�رصية ن�ستطيع التوقف عند ثالث منها:
�أوال :انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني يف �أواخر عام  ،2000وما �أحدثته
من �صحوة على م�ستوي ت�أجيج امل�شاعر الوطنية امل�رصية املعادية
*رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية -م�رص.
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لل�صهيونية ،ولعدوان دولة �إ�رسائيل العن�رصية على ال�شعب الفل�سطيني
الأعزل وبداية احلراك يف ال�شارع ال�سيا�سي امل�رصي يف �أو�سع عملية
ت�ضامن �شعبي ،لعب فيها املجتمع املدين– ال�سيا�سي امل�رصي دورا
مميزا كان مبثابة بداية حقيقية للتعاون بينهما.
ثانيا� :أحداث � 11سبتمرب  2001امل�شهورة ،وتدمري الربجني
التجاريني يف عملية انتحارية ن�سبت �إىل �إرهاب تنظيم القاعدة املت�أ�سلم،
والأثر الذي �أحدثته على العامل الإ�سالمي واملنطقة العربية حتديدا،
وانعكا�س ذلك على واقع احلراك ال�سيا�سي والدميقراطي يف م�رص،
واال�ستنفار �ضد مواقف الواليات املتحدة املعادية للعرب وامل�ؤيدة
للعدوان الإ�رسائيلي على ح�ساب ال�شعب الفل�سطيني وانطالقة االن�سجام
ال�سيا�سي-املدين.
ثالثا :الغزو الأمريكي الربيطاين للعراق يف مار�س من 2003
وبداية النهو�ض يف حركة النخبة امل�رصية املطالبة بالدميقراطية
واحلرية وحت�سني الأحوال املعي�شية لل�شعب امل�رصي يف �أول حتول
حقيقي من جمرد الت�ضامن مع ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني �إىل التحول
نحو املطالبة بالتغيري ال�سيا�سي ال�شامل .كذلك ميكن لأي حملل ومتابع
جيد للأحداث ال�سيا�سية التي �شهدتها ال�سنوات الع�رش املا�ضية �أن ير�صد
حقيقتني كبريتني:
الأوىل :هي �أن انتعا�ش احلراك املدين–ال�سيا�سي جاء لكي ميلأ
الفراغ الذي �أحدثه غياب دور الأحزاب ال�سيا�سية الر�سمية� ،أو على
�أف�ضل الأحوال �ضعف ذلك الدور ،والثانية هي �أن �شعار التغيري الذي
رفعته املعار�ضة ال�سيا�سية– املدنية والأحزاب ال�سيا�سية الر�سمية على
ال�سواء ،جاء منذ اللحظة الأوىل وحتي كتابة تلك الورقة ملتب�سا وغري
وا�ضح ،وذلك من حيث طبيعة ذلك التغيري والغر�ض منه.
وللمزيد من التفا�صيل ميكننا متابعة الأ�سطر القليلة التالية:
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ما الذي نق�صده بالقوي املدنية؟
اذا كان تعريف القوي ال�سيا�سية وا�ضحا ومفهوما بالن�سبة لنا جميعا،
حيث يعني به الأحزاب ال�سيا�سية –�سواء الر�سمي منها �أو من مل يكت�سب
ال�رشعية بعد– �أو �أي جماعة �سيا�سية ت�سعي �إىل الو�صول �إىل �سدة احلكم
يف البالد �أو حتي جمرد �أن ت�صبح �رشيكا –�صغريا كان �أو كبريا– يف
العملية ال�سيا�سية الرامية �إىل �إدارة ال�ش�أن ال�سيا�سي بالبالد .ف�إن القوي
املدنية �أو قوي املجتمع املدين ،وهو امل�صطلح الذي بات متداوال على
نطاق وا�سع يف الآونة الأخرية ،يت�سع لي�شمل املنظمات غري احلكومية،
النقابات ،االحتادات والروابط ،اجلمعيات الأهلية (علي اختالفها)،
حركات االحتجاج االجتماعية وال�سيا�سية ،الإعالم بتكويناته املختلفة
من �إعالم مرئي �إىل م�سموع �إىل مقروء �إىل �إعالم �إلكرتوين ...
�إلخ من تكوينات وجتمعات وحتي ن�شطاء �أفراد ي�شاركون يف احلراك
وال�رصاع ال�سيا�سي واالجتماعي اجلاري يف البالد ،ي�ؤثرون فيه،
ويت�أثرون به ،ويهدفون �إىل �إحداث تغيري يف الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،دون �أن يكون من بني �أهدافهم
الو�صول �إىل احلكم �أو حتي امل�شاركة فيه ب�شكل مبا�رش.
هذا ويكت�سب ذلك التحديد �أهميته من كونه �سي�ساعدنا كثريا ونحن
نر�صد ونحلل الأدوار التي تلعبها جميع الفعاليات امل�شتبكة مع الأحداث
والتحركات اليومية الرامية �إىل �إحداث تغيري يف الأو�ضاع ال�سيا�سية
والدميقراطية ،وموقع كل من تلك الفاعليات والدوافع املحركة لها
والأهداف التي ترمي �إىل حتقيقها.
حالة القوي ال�سيا�سية التقليدية خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية:
القوي ال�سيا�سية التقليدية هي الأحزاب الر�سمية وكذلك الأحزاب
والتجمعات ال�سيا�سية املحجوبة عن ال�رشعية والتي من املفرت�ض �أنها
ت�سعي �إىل امل�شاركة يف حكم البالد ،ب�شكل منفرد �أو بامل�شاركة مع
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قوي �أخرى ،مبا يف ذلك اجلماعات ال�سيا�سية على �أ�سا�س ديني ،مثل
جماعة الإخوان امل�سلمني �أو اجلماعات الإ�سالمية الأخرى مثل اجلهاد
واجلماعة الإ�سالمية وغريهما من اجلماعات ال�سيا�سية على �أ�س�س
دينية.
هذا وقد تفاوت �أداء تلك القوى يف ال�سنوات الع�رش الأخرية وحتديدا
منذ االنتفا�ضة الفل�سطينية يف عام  2000وحتي الآن ،فبينما تراجع
�أداء ودور جماعات العنف ال�سيا�سي الدينية يف الت�سعينيات لينح�رس منذ
 2000بدخول معظم قيادات و�أع�ضاء تلك اجلماعات �إىل ال�سجون
وانهيار فكرة �إقامة الدولة الإ�سالمية با�ستخدام العنف ال�سيا�سي ،ثم
قيام قيادات تلك اجلماعات مبراجعاتها الفكرية ،وتراجعها بل وتخليها
عن الكثري من الأ�س�س الفكرية املربرة ال�ستخدام العنف �ضد الدولة
واملجتمع ،وبالتايل حتلل �أ�سباب وجودها ذاته� ،سيما و�أن جماعات
العنف ال�سيا�سي القائم على �أ�س�س دينية �أخذت يف االنح�سار بعد �أحداث
� 11سبتمرب يف الواليات املتحدة الأمريكية وال�رضبات املوجعة التي
تلقتها تلك احلركات ماديا وفكريا على امل�ستوي العاملي.
�أما عن الأحزاب العلنية الر�سمية ويف مقدمتها �أحزاب الوفد
والتجمع والنا�رصي فقد جاء �أدا�ؤها �ضعيفا وهزيال ،حيث ف�شلت
يف �أن ت�صبح �أحزابا جماهريية حقيقية رغم �أن فر�صها يف حتقيق
هذا الهدف كانت كبرية ،من حيث �ضعف النظام ال�سيا�سي احلاكم
وتعدد �أزماته وف�شله يف قيادة البالد ،والعبور بها من حالة الدولة
العامل ثالثية املتخلفة واللحاق بالعامل املتقدم .وقد جاء ف�شل الأحزاب
ال�سيا�سية الر�سمية يف ا�ستغالل �أزمات النظام واالقرتاب �أكرث من
اجلماهري وقيادتها نحو تغيري دميقراطي حقيقي يف البالد نتيجة غياب
ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة للتغيري ،وعدم امتالك �أدوات التوا�صل مع
النا�س ،مع اخل�ضوع للإرادة الأمنية للنظام التي جعلت من الأحزاب
ال�سيا�سية يف م�رص جمرد مقر وجريدة حمدودة التوزيع والت�أثري معا.
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وقد تزامن �ضعف الأحزاب ال�سيا�سية وترهلها التنظيمي وانف�ضا�ض
كوادرها من حولها يف وقت ت�صاعدت فيه حدة ال�رصاع الفل�سطيني/
الإ�رسائيلي بانطالق انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني عام  2000وما �أحدثته
من ت�أجيج للم�شاعر الوطنية العربية وعلي وجه اخل�صو�ص يف م�رص
بحكم االرتباط �شبه الع�ضوي بني م�رص �شعبا وحكومة وبني الق�ضية
الفل�سطينية ،حيث �أ�س�ست جمموعة من ن�شطاء املجتمع املدين والن�شطاء
ال�سيا�سيني �أول جتمع مدين �سيا�سي قاد ن�ضال ال�شعب امل�رصي وت�ضامنه
مع انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني لفرتة امتدت من عام  ،2000وحتي
عام  2004تقريبا �شملت ت�سيري امل�سريات وعقد امل�ؤمترات وطباعة
وتوزيع جميع �أ�شكال و�ألوان املن�شورات واملطبوعات املنا�رصة للحق
الفل�سطيني ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم قوافل الدعم التي انخرط يف العمل
بها ع�رشات بل مئات الألوف من �أبناء ال�شعب امل�رصي.كل هذا مت يف
غيبة الأحزاب ال�سيا�سية �أو ان�ضمامها الذيلي للحركة التي فجرتها اللجنة
ال�شعبية للت�ضامن مع انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني .ومع االنتقال من
الن�ضال على امل�ستوي الوطني �إىل املطالبة بالتغيري الدميقراطي بالداخل
والذي انخرطت فيه منظمات املجتمع املدين احلقوقية جنبا �إىل جنب
مع حركات التغيري اجلديدة مثل حركة كفاية واحلملة ال�شعبية من �أجل
التغيري اللتني مت ت�أ�سي�سهما خالل عام  ،2005مل تنجح الأحزاب العلنية
الر�سمية يف االلتحام مع تلك احلركات املطالبة بالتغيري ،ومل تدرك
اللحظة التاريخية املواتية لها لكي تتحول �إىل �أحزاب جماهريية حقيقية؛
الأمر الذي جعل �أعداد ًا كبرية من كوادرها تهجر العمل احلزبي،
وتنخرط يف العمل يف �صفوف الت�شكيالت والتكوينات اجلديدة املطالبة
بالتغيري والراف�ضة ملجمل �سيا�سات النظام احلالية دون �أن يكون لها
�آفاق حمددة ووا�ضحة للتغيري املن�شود ودون �أن تطرح بدائلها لذلك
النظام احلايل الذي تريد تغيريه.
�أما عن جماعة الإخوان امل�سلمني فقد جاءت جممل الأحداث مواتية
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لها ،فان�سحاب جماعات العنف ال�سيا�سي الدينية ترك فراغا مل تكن
لتملأه �سوي جماعة الإخوان امل�سلمني الأقرب فكريا و�أيديولوجيا من
تلك اجلماعات ولكن يف ثوب �أكرث اعتداال من حيث الأداء ال�سيا�سي،
كما ترك �ضعف وان�سحاب الأحزاب ال�سيا�سية املدنية املعار�ضة،
وكراهية اجلماهري العري�ضة للحزب احلاكم نتيجة ل�سيا�ساته التي جلبت
عليها اخلراب والرتدي االقت�صادي واالجتماعي ،ترك فراغا كبريا
مل تقو جتمعات املجتمع املدين يف �صورها وجتلياتها املختلفة �أن متلأه؛
وذلك ل�سببني �أ�سا�سيني:
�أولهما :ال�ضعف التنظيمي لتلك التجمعات� ،سواء �أخذت �شكل
منظمات غري حكومية �أو �شكل حركات مدنية �سيا�سية ،والثاين :هو
عدم ا�ستهداف تلك القوي املدنية الو�صول �إىل احلكم ب�أي �شكل من
الأ�شكال ،وبالتايل عدم امتالكها �أو ال�سعي �إىل امتالك حقيقي لأدوات
تنظيمية متكنها من نظم اجلمهور املعار�ض والراف�ض لأداء النظام
ال�سيا�سي احلايل وح�شده يف اجتاه تغيري النظام والإحالل حمله .الأمر
الذي جعل من حزب الإخوان امل�سلمني الأكرث تنظيما والذي ي�ستهدف
بجدية الو�صول �إىل احلكم هو القوة الوحيدة تقريبا املهي�أة الجتذاب تلك
اجلماهري وتنظيمها� ،سيما و�أن �شعارات اجلماعة الدينية العامة واخللط
املتعمد بني الدين وال�سيا�سة ،وف�ساد نظام احلكم الذي �أ�صبح �شامال
جلميع جوانب احلياة ،كل ذلك جعل من اجلماعة بديال حمتمال �أمام
اجلمهور العري�ض وخا�صة من الب�سطاء من �أبناء ال�شعب امل�رصي.
وهكذا ا�ستطاعت جماعة الإخوان امل�سلمني ال�سيا�سية �أن تتغلغل
يف �أعماق املجتمع امل�رصي ب�شعارات الإ�صالح والطهارة وتطبيق
ما يطلقون عليه �رشع الله يف مواجهة ف�ساد ال�سلطة احلايل ،وذلك
على امل�ستوي الفكري قبل امل�ستوي التنظيمي .وقد كان من نتيجة ذلك
كله ح�صول اجلماعة مبر�شحني �أغلبهم مغمورين وغري معروفني يف
انتخابات الربملان عام  2005على  88مقعدا رغم تزوير االنتخابات
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يف مرحلتها الثالثة والذي كان من املمكن �أن ي�ضيف حوايل  20مقعدا
�آخر �إىل الـ 88ال�سابقة.
ومع قمع النظام و�أجهزته الأمنية للجماعة وت�ضييق اخلناق عليها،
بالإ�ضافة �إىل –وذلك هو الأهم– عدم قدرة اجلماعة على تقدمي نف�سها
كبديل للنظام مقبول داخليا وخارجيا ،حيث افتقادها داخليا لر�ؤية
وبرنامج وا�ضحني للتغيري �سوي �شعار الإ�سالم هو احلل ،واحلكم
مبا �أنزل الله ،ومواقفها و�آرائها الرجعية من ق�ضايا املر�أة والأقباط
وعلمانية الدولة ومدنيتها احلقيقية ،الأمر الذي جعل اخلارج قبل
الداخل ي�أخذ حذره من م�ستقبل م�رص واملنطقة ب�أ�رسها حال و�صول
الإخوان �إىل احلكم يف م�رص ،واحتمال الرتاجع عن الدميقراطية
والتم�سك بالدولة الدينية .كل ذلك �أدى �إىل حالة من الرتاجع الن�سبي
للإخوان وتوقف التمدد واالنت�شار الوا�سع الذي حدث للجماعة منذ
نهاية الت�سعينيات وحتى الربع الأخري من ال�سنوات الع�رش التالية
(.)2010- 2001
وال يفوتنا هنا التوقف عند بع�ض القوي ال�سيا�سية املحجوبة عن
ال�رشعية مثل احلزب ال�شيوعي امل�رصي وحزب الكرامة حتت
الت�أ�سي�س وحزب الو�سط حتت الت�أ�سي�س وجتمع الي�سار الدميقراطي
وتنظيم اال�شرتاكيني الثوريني�.....إلخ من جتمعات �سيا�سية �صغرية
لعبت جميعها �أدوارا متباينة يف عملية ال�رصاع الدائر يف م�رص الآن،
ويف معظم الأحيان يف �أعمال م�شرتكة مع قوي املجتمع املدين وحركاته
املختلفة من �أجل التغيري ب�شكل عام والتغيري الدميقراطي ب�شكل خا�ص.
�أثر ظهور الربادعي على امل�شهد ال�سيا�سي منذ نهاية :2009
الدكتور حممد الربادعي �شخ�صية م�رصية دولية مرموقة ،ينتمي
�إىل �أ�رسة ليربالية لها باع يف العمل ال�سيا�سي ،وهو نف�سه عمل مبواقع
الدبلوما�سية امل�رصية عددا من ال�سنوات قبل �أن ين�ضم �إىل فريق العاملني
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بامل�ؤ�س�سات الدولية ،حيث �شغل ولفرتة طويلة من عمره مواقع دولية
مرموقة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير ،كما ح�صل على
جائزة نوبل لل�سالم.
وقبل �أن يظهر الدكتور الربادعي ويطرح نف�سه كواحد من
ال�شخ�صيات امل�رصية املطالبة بتغيري دميقراطي حقيقي ،وامل�ستعدة
خلو�ض معركة االنتخابات الرئا�سية امل�رصية القادمة (� )2011رشط
حدوث ذلك التغيري الدميقراطي قبل �إجرائها ،وما ي�ستتبع ذلك من
تعديالت د�ستورية وكذلك تغيريات جذرية يف القوانني ،كانت احلياة
امل�رصية ال�سيا�سية قد و�صلت �إىل حالة من الركود ،ورمبا ميكن القول
اال�ست�سالم للأمر الواقع ،حيث ا�ستطاع النظام بالرتهيب للبع�ض
والرتغيب للبع�ض الآخر من القوى واحلركات ال�سيا�سية والقمع العام
للمواطنني كافة ،وحتت غطاء الأو�ضاع الد�ستورية والقانونية من
حتقيق �أهدافه ،يف �إجراء انتخابات برملانية ثم رئا�سية (خالل �أعوام
 2010و )2011على “مقا�س” احلزب الوطني احلاكم ومر�شحه
للرئا�سة القادمة� ،سواء كان الرئي�س احلايل ح�سني مبارك �أو جنله
رئي�س جلنة ال�سيا�سات باحلزب �أو �أي �شخ�صية �أخرى ،ع�سكرية كانت
�أم مدنية تتوافق عليها الطغمة احلاكمة .فا�ست�سلمت الأحزاب الر�سمية
وكان جل مطالبها توفري بع�ض ال�ضمانات لنزاهة االنتخابات الربملانية
القادمة ،و�أخذت جماعة الإخوان امل�سلمني يف ممار�سة هوايتها التقليدية
وهي البحث عن حليف من قلب النظام تقدم له الدعم يف املرحلة املقبلة
على �أن يحفظ لها ن�صيبا ما من �رشعية الوجود واال�ستمرار �إىل حني
مي�رسة! مع عدم قطع �صالتها جلميع �أطراف املعار�ضة ال�سيا�سية
واملدنية كلما �أمكنها ذلك ،وراوحت احلركات ال�سيا�سية واملدنية
ومعها الأحزاب حتت الت�أ�سي�س وكذلك القوي ال�سيا�سية املحجوبة عن
ال�رشعية فى مكانها يف انتظار معجزة ت�أتي من خارجهم ،كل ذلك
وحركات وحاالت االحتجاج االجتماعية جتري على قدم و�ساق،
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حيث ال مير يوم تقريبا دون �إ�رضاب �أو اعت�صام �أو وقفة احتجاجية
�أمام م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات الدولة ال�سيا�سية وال�شعبية من برملان �إىل
نقابة �إىل جمل�س وزراء�....إلخ ،وطبعا ال يفوتنا هنا الت�أكيد على عدة
�أمور� :أولها انطالق تلك التحركات وا�ستمرارها بعيد ًا عن �أي حركة
�سيا�سية منظمة ،وثانيا �أنها جميعها حركات مطلبية �رصفة تهدف �إىل
حت�سني الأحوال املعي�شية للمواطنني وكثريا ما يعلن قادتها �رصاحة �أنهم
ال عالقة لهم بال�سيا�سة (من وجهة نظرهم طبعا) ،ثالثا قيام اجلماعة
احلقوقية امل�رصية بتقدمي الدعم القانوين و�أحيانا امل�ساندة ال�سيا�سية لتلك
احلركات يف حماولة مللء فراغ غياب القوي ال�سيا�سية املنظمة التي
حتاول على ا�ستحياء االقرتاب من تلك احلركات االجتماعية ولكن
دون وجود ر�ؤية �سيا�سية ا�سرتاتيجية وا�ضحة ،تهدف �إىل متكني تلك
احلركات وعمل اللحمة املطلوبة بني ما هو اجتماعي وما هو �سيا�سي
لإحداث التغيري املطلوب للأو�ضاع امل�سببة لذلك الرتدي االقت�صادي
واالجتماعي.
جاء ظهور الربادعي من خارج امل�شهد ال�سيا�سي التقليدي والذى
بلور و�أعاد طرح مطالب تبنتها احلركة ال�سيا�سية والدميقراطية
امل�رصية من قبل ،ولكن اجلديد الذي قدمه الربادعي هو الو�ضوح
يف الر�ؤية؛ حيث �أكد الربادعي من خالل الإ�رصار على املطالب
ال�سبعة التي طرحها يف وثيقته الأوىل للتغيري ،على ا�ستحالة حدوث
�أو الرهان على �أي تطوير للأو�ضاع ال�سيا�سية يف البالد والتحول
احلقيقي نحو الدميقراطية دون تنفيذ تلك املطالب ،ومبعني �آخر بلور
وطرح مطالب التغيري الدميقراطي احلقيقي ب�شكل ب�سيط ،ولكنه حا�سم
يف ا�شرتاطه لتنفيذ تلك املطالب وبالتايل �رضورة تعبئة جميع جهود
املعار�ضة ال�سيا�سية واملدنية من اجل حتقيقها ك�رشط للتغيري .كما ميكننا
الإ�شارة هنا �إىل الأهمية الكبرية التي يوليها الربادعي مل�شاركة النا�س يف
�إحداث التغيري املطلوب ،فهو ال يراهن على حركة النخب يف ال�شارع
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والتي ال تتجاوز املئات ولكنه ي�ؤمن ب�شدة �أن التغيري لن يتحقق دون
حركة ومطالبة مئات الألوف ورمبا املاليني من الب�رش بالتغيري،
وي�ضع ذلك كهدف ا�سرتاتيجي ي�سعي �إىل الو�صول �إليه.
تطور �أداء املنظمات غري احلكومية فى ال�سنوات (من 2001
ايل:)2010
ل�سنا هنا ب�صدد القيام بتقييم املنظمات غري احلكومية ،ولكننا ن�سعي
�إىل ر�صد التغريات يف �أداء تلك املنظمات يف عالقة ذلك مبوقفها ودورها
يف عملية الإ�صالح والتغيري الدميقراطي املرجوة يف م�رص .فاملنظمات
غري احلكومية وحتديدا اجلماعة احلقوقية يف م�رص دافعت منذ الن�ش�أة
عن حقوق الإن�سان ،ومن بينها حقه يف التعبري و�إبداء الر�أي ،وحقه
يف ممار�سة حرية الفكر والإبداع ،وحقه يف ت�أ�سي�س تنظيماته امل�ستقلة،
وحقه يف التجمع والتظاهر ال�سلمي وغريها من احلقوق واحلريات
ال�سيا�سية واملدنية العامة� .إن جميع ممار�سات و�أن�شطة املنظمات غري
احلكومية مل تكن بعيدة عن مطالب التغيري الدميقراطي يف م�رص منذ
الن�ش�أة ،ومع ذلك ن�ستطيع �أن نر�صد قدر ًا من التغيري يف �أدائها منذ
 2001تقريبا وحتي الآن متثل يف الآتي :الرتكيز يف الأن�شطة و�أ�ساليب
العمل على ما يخدم ق�ضايا التغيري الدميقراطي واختيار املجاالت
واملو�ضوعات التي تخدم ذلك الهدف ،مثل مراقبة االنتخابات ،ق�ضايا
التعذيب و�أو�ضاع امل�سجونني وخا�صة امل�سجونني يف ق�ضايا الر�أي،
العمل يف جمال املر�أة مع الرتكيز على امل�شاركة ال�سيا�سية لها ،الدفاع
عن الكتاب وال�صحفيني واملبدعني املتهمني يف ق�ضايا تخ�ص حرية
الر�أي والتعبري ،تبني ق�ضايا املواطنني والقادة النقابيني املدافعني عن
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للعاملني� .أما عن الأ�ساليب فقد جاء
تنظيم امل�ؤمترات والندوات واملوائد امل�ستديرة وور�ش العمل ملناق�شة
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ق�ضايا الدميقراطية والتغيري يف مقدمة �أن�شطة املنظمات غري احلكومية
يف تلك الفرتة .كما تنامي دور تلك املنظمات وات�سع لي�ستوعب طاقات
وم�ساهمات العديد من الن�شطاء ال�سيا�سيني -املنظم منهم وغري املنظم– يف
جماالت عمله و�أن�شطته املختلفة ووفقا لأجندة املجتمع املدين ومنظماته
غري احلكومية ولي�س وفقا لأجندة الأحزاب والقوي ال�سيا�سية� ،أي �أن
الوزن الن�سبي لدور تلك املنظمات تنامي وتعاظم على ح�ساب تراجع
�أداء الأحزاب والقوي ال�سيا�سية املنظمة� .إن الثقافة احلقوقية ال�سائدة
لدي معظم املنظمات غري احلكومية جعل تلك املنظمات �أقرب �إىل فهم
وا�ستيعاب �أهمية و�رضورة التغيري الدميقراطي ،وجعلها �أكرث واقعية
وقدرة على االقرتاب من ق�ضايا النا�س ،كما �أن توافر الإمكانيات
املادية والب�رشية لدي منظمات املجتمع املدين غري احلكومية �ساعدها يف
ممار�سة وتنفيذ براجمها الداعمة للتغيري الدميقراطي بحيث �إننا ن�ستطيع
القول �إن تلك املنظمات تعد يف مقدمة املطالبني والداعمني يف �آن واحد
لقوى التغيري الدميقراطي يف م�رص يف ال�سنوات الأخرية.

دور القوى املدنية فى احلراك ال�سيا�سي والدميقراطي فى
ال�سنوات (من � 2001إىل :)2010
القوي املدنية يف م�رص م�صطلح يت�سع كما �أ�رشنا يف بداية هذه
الورقة لي�شمل بالإ�ضافة �إىل املنظمات غري احلكومية ،النقابات
واالحتادات والروابط وحركات االحتجاج ال�سيا�سية واالجتماعية
واجلمعيات الأهلية والإعالم جلميع ت�صنيفاته .و�إذا كنا قد �أ�رشنا �إىل
دور متميز للمنظمات غري احلكومية يف �إطار املطالبة وال�ضغط من
�أجل �إحداث التغيري الدميقراطي يف ال�سنوات القليلة املن�رصمة ،ف�إن
ال�شئ نف�سه ينطبق على القوي املدنية يف م�رص بتالوينها املختلفة وعلي
وجه اخل�صو�ص حركات االحتجاج ال�سيا�سية واالجتماعية التي ن�شطت
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على �ساحة الن�ضال ال�سيا�سي والدميقراطي منذ عام  2000حتي حلظة
�إعداد تلك الورقة.
�إن �أهم ما مييز تلك احلركات هو �ضمها �أعداد ًا كبرية من الن�شطاء
ال�سيا�سيني واملثقفني من كتاب و�أدباء وفنانني ،الراغبني يف امل�شاركة
يف عملية تغيري املجتمع امل�رصي تغيريا دميقراطيا يف �أغلب الأحيان،
ولكنهم غري مقتنعني بجدوى �أو قدرة الأحزاب ال�سيا�سية الر�سمية
على القيام بذلك الدور ،وبالتايل قرروا �أن ي�ؤ�س�سوا �أ�شكاال �أكرث
مرونة من الناحية التنظيمية ،ومتحررة من �أعباء احل�سابات ال�سيا�سية
للأحزاب ال�رشعية وتهتم بق�ضية واحدة يف الغالب؛ �أي لي�س لها برامج
�سيا�سية معقدة ،ك�أن تعمل على دعم الق�ضية الفل�سطينية (اللجنة ال�شعبية
لدعم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني) ،الت�صدي لق�ضية توريث احلكم يف
م�رص (حركة كفاية) ،الت�صدي لف�ساد الأجهزة الإدارية والتنفيذية
(�شايفينكوا) ،الدفاع عن احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية للعاملني (اللجنة
التن�سيقية للحقوق العمالية والنقابية ) ،وغريها العديد من الأ�شكال التي
�أفرزها واقع الن�ضال الدميقراطي منذ  2000حتي الآن ،وهي �أي�ضا
حركات معنية بعملية التغيري دون �أن يكون لديها طموح يف الو�صول
بالأ�صالة عن نف�سها للحكم ،وبالتايل مل تطرح نف�سها بديال عن النظام
القائم حتي الآن ،كما �أنها ال متلك يف الغالب ت�صورات وا�ضحة عما
بعد التغيري املن�شود �أو �إجابة حمددة عن �س�ؤال :ماذا بعد التغيري؟
لقد ا�ستطاعت القوي املدنية �أن تقود فعليا احلركة ال�سيا�سية املطالبة
بالتغيري يف م�رص (الدميقراطي منها وغري الدميقراطي) وفر�ضت
�أجنداتها وجعلت من �سائر القوى والأحزاب ال�سيا�سية تابعا من الناحية
املو�ضوعية لها ،فالقول �إن الأحزاب والقوي ال�سيا�سية املنظمة مل يكن
لها وجود يف احلراك ال�سيا�سي واالجتماعي الدائر واملطالب بالتغيري
قول غري دقيق ،ولكن الأكرث دقة هو �أن وجود تلك القوي مل يكن
وجودا قياديا ،ال على م�ستوي الربامج وال على امل�ستوي التنظيمي
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و�إمنا وجود تابع و�أحيانا مناوئ مل�شاريع التغيري التي تبنتها حركة
القوي املدنية خالل ال�سنوات الع�رش املا�ضية.
تطور العالقة ال�سيا�سية -املدنية فى ال�سنوات الع�شر الأخرية:
من العر�ض ال�سابق ن�ستطيع التوقف عند عدد من املالحظات املهمة
املحددة ل�شكل وطبيعة العالقة بني ال�سيا�سي واملدين يف م�رص ب�شكل عام
وعلي م�ستوي احلراك من اجل التغيري ال�سيا�سي والدميقراطي ب�شكل
خا�ص:
�أوىل هذه املالحظات هو التداخل الفيزيقي بني ال�سيا�سي واملدين
يف م�رص ،حيث ميكننا ر�صد العديد من ال�شخ�صيات التي تلعب دورا
مزدوجا حتي الآن ،ف�أحيانا هي �شخ�صيات �سيا�سية ،و�أحيانا �أخرى
مدنية الهوية.
ثانيا :وجود �أ�شكال وم�ؤ�س�سات هي مدنية من حيث التكوين،
ولكنها �سيا�سية من حيث الن�شاط والأهداف.
ثالثا :ا�ستيعاب الأ�شكال املدنية ل�شخ�صيات وقيادات حزبية منظمة
يف �إطار عملها املدين–ال�سيا�سي ،و�ضمن �أهدافها وبراجمها ور�ؤاها
رغم الطبيعة القيادية له�ؤالء الأ�شخا�ص يف تنظيماتهم احلزبية.
رابعا� :ضم عدد من الت�شكيالت املدنية– ال�سيا�سية للعديد من الن�شطاء
ال�سيا�سيني والأدباء والكتاب واملفكرين امل�ستقلني �أو الال منتمني لأي من
الأحزاب والقوي ال�سيا�سية القائمة رغم اهتمامهم بالعمل ال�سيا�سي.
وهكذا جند �أن هناك تداخال كبريا بني ال�سيا�سي واملدين مع الفارق
ب�أن املدين ال يطمح يف الو�صول �إىل احلكم حتي الآن ،عك�س ال�سيا�سي
الذي من املفرت�ض �أن يكون ذلك الهدف �إحدى غاياته الرئي�سية ،و�أن
املدين هو الأكرث ن�شاطا وفعالية يف جمال احلراك ال�سيا�سي الهادف �إىل
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التغيري وهو الذي يقود ال�سيا�سي ولي�س العك�س.
التغيري والتغيري الدميقراطي فى م�صر:
�إن كلمة التغيري التى انت�رشت ب�شكل وا�سع مازالت �أكرث عمومية؛
ومن ثم �أكرث التبا�سا .فقد يكون مفهوما ب�شكل �ضمني �أن التغيري يجب �أن
يكون باجتاه الدميقراطية ورمبا العدالة االجتماعية ،ولكن هذا ال يحل
امل�شكلة ،لأن الدميقراطية والعدالة االجتماعية هى �أي�ضا م�سائل ن�سبية
وخا�صة فى ظل تعدد الأمناط الأيديولوجية واملرجعيات الفكرية.
ورمبا علينا �أن نطرح �س�ؤاال �أوليا ب�ش�أن مدى االت�ساق بني م�صطلحى
“التغيري” والدميقراطية” .ففى حني �أن بناء الدميقراطية ال ميكن �أن
يتم دون �إحداث تغيريات هيكلية فى املجاالت ال�سيا�سية والثقافية ف�إن
“التغيري” كما هو متداول ال يعنى بال�رضورة بناء الدميقراطية .وهكذا
ميكن الزعم ب�أن الرغبة فى “التغيري” ،ولي�س بناء الدميقراطية ،هى
حلد كبري ركيزة املطالبة ال�سيا�سية ملعظم القوى ال�سيا�سية واالجتماعية
يف الآونة الأخرية فيما عدا ن�سبة قليلة من العلمانيني املطالبني بالتغيري
الدميقراطي اجلذري .كما جاء ظهور الربادعي على م�رسح احلياة
ال�سيا�سية منذ �أواخر  2009ليجعل من التغيري الدميقراطي مطلبا ملحا
ميكن االلتفاف حوله والن�ضال من �أجله.
وعلى �أى حال ميكن القول �إن ثمة جماعات تبنت لغة التغيري
والإ�صالح �ضمن �سياق حملى عو�ضا عن ال�سياقات الدولية املطالبة
بتغيريات دميقراطية ،وهو متغري عربت عنه عمليات املطالبة
بالتغيري والإ�صالح �سواء فيما يتعلق بالإ�صالح ال�سيا�سى ب�شكل عام �أو
ب�إ�صالحات جزئية داخل م�ؤ�س�سات حملية مهنية ودينية .وهنا جتدر
الإ�شارة �إىل طبيعة هذه التحوالت والتى قادت �إىل بزوغ الف�ضاء
املحلى كحيز للفعل ال�سيا�سى .ولكن هذا احلراك يرتكز بالأ�سا�س على
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رف�ض ماهو قائم باملعنى ال�سيا�سى ،وهذا الرف�ض ال يعنى بال�رضورة
وجود ر�ؤى وا�ضحة ب�ش�أن عمليات بناء دميقراطي ت�شمل البنى
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
�أثر �سيا�سات االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة على التطور
الدميقراطي فى م�صر :
حتي �أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب  2001كانت �سيا�سات
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي جتاه النظام احلاكم يف م�رص،
ميكن و�صفها ب�سيا�سات ال�ضغط الناعم على نظام �صديق ،فهو من
ناحية حليف ا�سرتاتيجي لتطبيق وتنفيذ �سيا�ساتهم يف املنطقة ،ومن
ناحية �أخرى نظام ا�ستبدادي �سلطوي قائم على �أ�سا�س ا�ستخدام جهاز
امني كبري ومهيمن على جمريات �إدارة �شئون النا�س بجميع تفا�صيلها
اليومية .وهكذا كانت مطالب الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
للنظام احلاكم يف م�رص ب�إعمال مبادئ وقيم حقوق الإن�سان ،وتطبيق
الدميقراطية ،وتخفيف القب�ضة الأمنية يف �إدارة �شئون البالد ال تتجاوز
املالحظات والنقد يف املنا�سبات املختلفة و�أحيانا عند وجود انتهاك فج من
قبل النظام حلق من حقوق الإن�سان ،يلوحان ب�إمكانية ممار�سة بع�ض
ال�ضغوط االقت�صادية مثل التهديد بتقلي�ص املعونة الأمريكية ال�سنوية،
و�أحيانا التلميح ب�إمكانية �إلغائها .وقليال ما جنحت تلك ال�سيا�سات يف
جعل النظام امل�رصي يرتاجع عن �سيا�ساته الال دميقراطية �أو انتهاكات
�أجهزته الأمنية امل�ستمرة حلقوق الإن�سان.
وبعد �أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب انتهجت الواليات املتحدة
�سيا�سة جديدة جتاه املنطقة العربية ت�ستعيد بها هيبتها ال�ضائعة ،وتفر�ض
من خاللها نفوذها ،وتعيد �إحكام �سيطرتها على العامل ،وذلك بفر�ض
ما �سمته التغيري الدميقراطي للمنطقة با�ستخدام القوة الع�سكرية واختيار
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عراق �صدام ح�سني كنموذج �إي�ضاح للمنطقة وللعامل �أجمع ،باعتباره
واحدا من �أ�شد النظم ا�ستبدادية وقمعا وانتهاكا حلقوق الإن�سان بالعراق.
وخالل هذه احلقبة ويف ظل هيمنة اجلمهوريني على احلكم
بالواليات املتحدة بقيادة بو�ش االبن مار�ست الإدارة الأمريكية ومعها
االحتاد الأوروبي �سيا�سة �أكرث ت�شددا يف ال�ضغط على حكومات النظم
ال�سلطوية ،ومن بينها م�رص؛ بهدف �إحراز تقدم على طريق التحول
نحو الدميقراطية والت�صدي لالنتهاكات التي متار�سها احلكومة �ضد
حقوق الإن�سان يف م�رص ،وقد تواكبت تلك ال�ضغوط مع احلراك
ال�سيا�سي الداخلي املطالب بالتغيري ،الأمر الذي جنح بالفعل يف �إجبار
احلكومة امل�رصية على تقدمي بع�ض التنازالت يف ذلك ال�سياق ،كان
من �أبرزها تعديل الد�ستور وال�سماح ب�إقامة انتخابات رئا�سية تعددية
يف م�رص لأول مرة منذ  ،1952وال�سماح حلركات النخب ال�سيا�سية
املطالبة بالتغيري ،والراف�ضة ملا �أ�سمته بتوريث احلكم يف م�رص ملبارك
االبن ،على غرار ما حدث يف �سوريا بالتحرك و�إقامة امل�ؤمترات
والوقفات االحتجاجية ،ا�شرتاك نادي ق�ضاة م�رص لأول مرة يف
املطالبة بالتغيري� ،إتاحة م�ساحة حرية �أو�سع للإعالم واملوافقة على
�إ�صدار �صحف م�رصية خا�صة جديدة �أ�سهمت يف �إنعا�ش احلراك
ال�سيا�سي والدميقراطي بالبالد.
هذا وقد كان النظام امل�رصي من الذكاء بحيث �إنه �سارع ب�إ�شهار
�سالح تيار الإ�سالم ال�سيا�سي ممثال يف الإخوان امل�سلمني يف وجه الغرب
كبديل وحيد وغري م�أمون العواقب يف حال و�صوله �إىل احلكم ،خا�صة
�أن النظام ا�ستطاع حما�رصة قوي املعار�ضة املدنية وتقزمي دورها
يف تلك الفرتة ،و�أن تنظيم الإخوان بدا تنظيما �سلفيا مت�شددا ،ولي�س
على غرار حزب العدالة والتنمية الرتكي الأكرث انفتاحا وقدرة على
التعاي�ش مع العلمانية والعلمانيني .وهكذا مل ت�ستغرق عملية ال�ضغط
املكثف على النظام امل�رصي من �أجل عمل �إ�صالح دميقراطي حقيقي
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�أكرث من ثالث �سنوات عادت الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي
بعدها �إىل �سيا�سة ال�ضغط الناعم .وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن فرتة
ال�ضغط اخلارجي على النظام امل�رصي هي بالفعل من �أكرث الفرتات
التي انتع�شت فيها احلركات املطالبة بالتغيري والإ�صالح ال�سيا�سي
والدميقراطي ،و�أن انح�سار تلك احلركات ارتبط مبعني ما بتخفيف
الغرب من �ضغوطه على النظام احلاكم يف م�رص ،مما ي�شري �إىل �أهمية
تلك ال�ضغوط ودورها الفعال يف تقدمي العون للقوي الداخلية املطالبة
بالتغيري وخا�صة قوي التغيري الدميقراطي.
�سيناريوهات التغيري واحتماالت التغيري الدميقراطي:
ي�شهد الواقع ال�سيا�سي امل�رصي يف الوقت الراهن حالة من
اال�ضطراب والتوتر وعدم اال�ستقرار ،الذي عادة ما ي�سبق التغيريات
الكربى ،وهذه احلالة لي�ست ابنة الأم�س القريب ،ولكن هناك مقدمات
بد�أت مالحمها بعد �أحداث اقتحام القوات الأمريكية والربيطانية
للعراق منذ منت�صف عام  2003تقريبا ،حيث بد�أت القوي واحلركات
والتجمعات املدنية وال�سيا�سية حديثة التكوين يف بلورة مطالبها للتغيري
ال�سيا�سي وممار�سة �أ�شكال االحتجاج املختلفة للتعبري عن رغباتها
لإحداث ذلك التغيري ،مثل حركة  20مار�س وحركة كفاية واحلملة
ال�شعبية من �أجل التغيري وحركة  20مار�س وحتالفات وائتالفات
املنظمات غري احلكومية املختلفة وحركة ا�ستقالل الق�ضاء وائتالفات
وحتالفات الأحزاب والقوي ال�سيا�سية املختلفة ،و�أخريا اجلمعية الوطنية
للتغيري واحلمالت امل�ؤيدة للربادعي حديثة التكوين ،هذا بالإ�ضافة �إىل
حركات االحتجاج االجتماعية التي �أ�صبح ال يخلو يوم منها والتي
و�إن كانت تتم مبعزل عن احلركات ال�سيا�سية املطالبة بالتغيري وعلي
التوازي معها� ،إال �أنها تعد مقدمات مو�ضوعية للتغيري املتوقع.
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هذا وقد جاءت ال�سمة الأ�سا�سية املالزمة لأغلب احلركات املطالبة
بالتغيري يف ال�سنوات القليلة املا�ضية هي �أنها عرفت نف�سها بال�سلب،
�أي رف�ض �سيا�سات قائمة �أو مقرتحات حمتملة للتغيري بوا�سطة النظام
ال�سيا�سي القائم كما يراها النظام من وجهة نظره ،وذلك دون �أن
تطرح �شكال حمددا ملا تبغيه بعد التغيري ،وال طبيعة الدولة املنتظر
�إقامتها بعد حدوث التغيريات التي تطالب بها �أو تت�صورها ،فتبنت
�شعارات مثل :ال للتمديد للرئي�س احلايل ،ال لتوريث احلكم بعد رحيل
الرئي�س احلايل ح�سني مبارك (� ّأيا كان �شكل الرحيل) ،ال النفراد
احلزب الوطني احلاكم بالهيمنة على ال�سلطة ال�سيا�سية ،ال ل�سيطرة
�أجهزة الأمن ومتدد نفوذها لي�شمل جميع جوانب احلياة يف م�رص ،ال
للف�ساد امل�ست�رشي بالبالد�.....إلخ.
�إن اتفاق املعار�ضة املدنية وال�سيا�سية على الأ�شياء التي ترف�ضها
وتريد الق�ضاء عليها ،دومنا اتفاق وا�ضح على ما بعد التغيري يو�ضح
بب�ساطة عدم اتفاق �أطراف املعار�ضة على طبيعة التغيري املطلوب
وجوهره ،كما يبني عمق اخلالفات بني �أطراف هذه املعار�ضة،
و�أحيانا توج�سها من بع�ضها البع�ض ،واخلوف من املجهول الذي
ينتظرها بعد زوال النظام احلايل.
هذا وتنق�سم املعار�ضة -ح�سب ر�ؤيتنا� -إىل ثالثة �أنواع من
املعار�ضة ال يحكمها التق�سيم التقليدي املعتاد واملعروف باملعار�ضة
الإ�سالمية ،املعار�ضة الليربالية ،املعار�ضة القومية ،و�أخريا املعار�ضة
الي�سارية ،و�إمنا يحكمها تق�سيم �آخر وهو:
�أوال :معار�ضة م�ستعدة للتحالف مع النظام القائم مع �إجرائه لبع�ض
التغيريات الطفيفة يف �سيا�ساته احلالية حتجم ولو قليال الف�ساد املنت�رش
بطول البالد وعر�ضها ،وتخفف ولو بقدر من القب�ضة الأمنية على
جمريات الأمور وعلي وجه اخل�صو�ص تدخلها ال�سافر يف �إدارة
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احلياة ال�سيا�سية ،والأهم من ذلك كله ت�سمح لها بالوجود وب�شكل من
�أ�شكال امل�شاركة يف احلكم (حتي لو كان جمرد تبني بع�ض من نقاطها
الربناجمية �أو ر�ؤاها).
ثانيا :معار�ضة و�صلت �إىل حد القطيعة مع النظام القائم ورموزه
ال�سيا�سية واالجتماعية احلالية وتتمني زواله متاما و�إحالل بديل رمبا
من داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ويراودها يف هذا ال�صدد حلم الدولة
القومية القوية ،واحلنني �إىل احلقبة النا�رصية ،دون تقدمي �أي نقد لها.
ثالثا :معار�ضة دميقراطية ترغب يف التحول بالبالد نحو نظام
دميقراطي حقيقي وت�أ�سي�س دولة احلق والقانون ،حيث الأ�صل هو
امل�ؤ�س�سات ولي�س الأ�شخا�ص ،وهذا البديل الثالث كان حمدودا وخافت
ال�صوت �إىل �أن ظهر الربادعي على �ساحة العمل ال�سيا�سي وتبنيه
لذلك الطرح ،الأمر الذي جعل منه بديال حمتمال هو الآخر ورمبا
ي�صبح البديل الأقوى� ،إذا ما جنحت القوي اجلنينية ال�شابة املتبنية ذلك
الطرح يف توحيد �صفوفها وتنقية ذاتها من بقايا الطرح الأول والثاين
العالقة بها واملتداخلة معها؛ �إما لأ�سباب �سيا�سية انتهازية� ،أو لعدم
قدرة �أ�صحاب الطرح الثالث �أنف�سهم ،وعلي ر�أ�سهم الربادعي ذاته،
من ح�سم بع�ض الأمور ال�سيا�سية والفكرية العالقة بحركتهم واملعطلة
النطالقة البديل الدميقراطي اجلذري الذي نعتقد �أنه ميكن �أن ي�ستمر
يف التواجد وجتميع �أن�صار ،حتي لو مل ي�ستطع حتقيق فوز يف اجلولة
الأوىل �أو حتي الثانية من جوالت التغيري ،ذلك �أنه بب�ساطة بديل �أقرب
�إىل طموحات و�أماين جماهري كثرية� ،أكرث مبا ال يقا�س من املنا�رصين
الفعليني للبديل الأول �أو حتي البديل الثاين ،كما �أنه البديل الذي ميكن
�أن ت�صنعه النا�س ب�أنف�سهم ولأنف�سهم.
وال يفوتنا هنا التذكري ب�أنه يوجد بديل �آخر وهو واقعي �أي�ضا ورمبا
يكون له احلظ الأوفر حتي الآن ،وهو بديل (يبقي احلال على ما هو
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عليه) ،رمبا مع املزيد من القمع البولي�سي لإحكام قب�ضة �سلطة احلزب
الوطني احلاكم و�سيطرته املطلقة دون �رشيك على مقاليد الرثوة
وال�سلطة بالبالد ،بغ�ض النظر عن حدوث تغيري يف الأ�شخا�ص من
عدمه.
فر�ص التغيري الدميقراطي (التغيري من �أ�سفل) ودور املجتمع
املدين فيه:
التغيري من �أ�سفل هو التغيري الذي ي�صنعه النا�س ب�أنف�سهم ،وهو
بديل ال يعتمد على �أ�سلوب ال�رضبة القا�ضية الفنية� ،أي �أنه معني بتغيري
الأن�ساق اجلزئية بالأ�سا�س ،ويري �أن التغيريات الكربي للأن�ساق
الكلية ال ميكن حدوثها ب�شكل حقيقي وجذري دومنا خلق ف�ضاءات
دميقراطية حقيقية ،ي�شارك يف �صياغتها �أ�صحاب امل�صلحة ب�أنف�سهم
مثل النقابات امل�ستقلة لأ�صحاب املهن املختلفة ،واالحتادات والروابط
املعربة تعبريا حقيقيا وحرا عن �أ�صحاب امل�صالح امل�شرتكة ،وع�رشات
الآالف من امل�ؤ�س�سات الأهلية باملجتمعات املحلية العاملة مع النا�س
ولتلبية احتياجاتهم دومنا تدخل من �سلطات �أمنية و�إدارية ،وغريها
من الأ�شكال والتنظيمات وامل�ؤ�س�سات واحلركات ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية التي ت�ضم ع�رشات بل مئات الآالف من النا�س .فالتغيري
الدميقراطي ال ميكن �أن يحدث بدون دميقراطيني ،و�إذا حدث يكون
تغيريا من �أعلى ،وال مي�س يف هذه احلالة جذور املجتمع وال م�ؤ�س�ساته،
حيث يبقي احلال على ما هو عليه فيما عدا القمم التي ال يعني تغيريها
يف هذه احلالة ال�شئ الكثري على املدى البعيد� ،أما التغيري الدميقراطي
احلقيقي فهو التغيري الذي ي�شارك يف �صناعته دميقراطيون حقيقيون،
وه�ؤالء هم من تفرزهم ن�ضاالت يومية يف جماالت عديدة وعلي كافة
امل�ستويات ،الأمر الذي يخلق املناخ املواتي للتغريات الكربي.
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ويف اعتقادنا �أن الواقع امل�رصي ي�شهد يف الآونة الأخرية �إرها�صات
حقيقية وجادة على طريق خلق ان�ساق دميقراطية جزئية عديدة
ومتباينة ي�سهم املجتمع املدين مبعناه الوا�سع بدور كبري يف التمهيد لها
و�أحيانا كثرية يف خلقها بالأ�صالة عن نف�سه مثل نقابات العاملني امل�ستقلة
التي بد�أت بالفعل يف التكوين ،والتجمعات التي تدافع عن �أ�صحاب
املهن املختلفة وحركات االحتجاج ال�سيا�سية التي ت�ضم �أعداد ًا كبرية من
�أبناء النخبة امل�رصية ال�سيا�سية واملدنية واحلركات االجتماعية التي تعد
خطوة �أوىل على طريق املطالبة بالتغيريات الكربى.
�إن �إمكانية حدوث تغيري دميقراطي حقيقي باتت �أمرا حمتمل
احلدوث يف م�رص؛ �رشيطة �أن تتوفر الإرادة ال�سيا�سية للقوي املدنية-
ال�سيا�سية ،و�أن ت�ستمر يف العمل ب�سيا�سة النف�س الطويل على الأن�ساق
اجلزئية للتغيري جنبا �إىل جنب مع ال�سعي والتح�ضري اجليد للتغيري الكلي
ومع �إدراك �أن دمقرطة جمتمع من املجتمعات �أي التح�ضري لتحول
املجتمع نحو الدميقراطية ،عملية حتتاج �إىل جهود �ضخمة وم�ساحة
زمنية طويلة ن�سبيا ورمبا �أكرث من جولة قبل �أن تتحقق على �أر�ض
الواقع.
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التحالفات ال�سيا�سية – املدنية
وفر�ص التغيري
(حالة املغرب)

د.عبد العزيز النويضي*

مقدمة:
يهدف التغيري ال�سلمي نحو الدميقراطية� ،إىل طرح م�س�ألة ا�ستقالل
املجتمع املدين عن جهاز الدولة ب�إحلاح يف الدول غري الدميقراطية،
ذلك �أنه يف الأنظمة الدميقراطية يت�شكل جهاز الدولة نف�سه من ممثلني
للمجتمع وتنظيماته ال�سيا�سية واملدنية (رئي�س الدولة املنتخب ،الربملان،
احلكومة) كما متار�س الدولة حوارا �أو م�شاورات وا�سعة منظمة مع
تعبريات املجتمع (نقابات ،جمعيات) وحتظى �أجهزة الإدارة والق�ضاء
والأمن والإعالم العمومي بحياد منظم بالقانون ،بل �إنها تتوفر على
تنظيمات ونقابات متكنها من الدفاع عن ا�ستقاللها �إزاء جهاز الدولة.
*�أ�ستاذ القانون الدويل ،ورئي�س م�ؤ�س�سة عدالة -املغرب.
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�أما يف الدول غري الدميقراطية �أو التي مازالت مل تبلغ كل �رشوطها
مثل املغرب .ف�إن هناك انف�صاال بني جهاز الدولة و�سلطتها من جهة،
واملجتمع املدين من جهة �أخرى .وحتى الأجهزة التي يفرت�ض �أن متثل
املجتمع املدين كالربملان واحلكومة يتم التحكم يف ن�شوئها ،وال متار�س
�سلطة الدولة كاملة ،وذلك عرب التحكم يف �إن�شاء الأحزاب ويف و�سائل
عملها ويف ولوجها �إىل مراكز القرار عرب االنتخابات ،ويف �سلطاتها
عرب الد�ستور والقوانني التي تفر�ضها ال�سلطة املركزية .كما �أن �أجهزة
الدولة (الق�ضاء والإدارة) ال تعمل بحياد يف ال�رصاع ال�سيا�سي.
ومتلك ال�سلطة املركزية و�سائل للتحكم يف مدى ا�ستقاللية املجتمع
املدين� ،أهمها و�سائل القانون والإكراه� ،إ�ضافة �إىل و�سائل التمويل،
مرورا بالتحكم يف الأ�شخا�ص داخل املنظمات ،وخلق منظمات
موالية ،ورعاية التناق�ضات بني التنظيمات وداخلها.
ومع ذلك ف�إن للمجتمع املدين يف املغرب ا�ستقالال ن�سبيا ح�سب
خمتلف مكونات هذا املجتمع وظروف ن�ش�أتها وقوة تنظيمها ومالءمة
املحيط الداخلي والدويل.
لقد تكون جمتمع مدين يف قلب الن�ضال �ضد هيمنة اال�ستعمار
(�أحزاب ،نقابات ،جمعيات و�صحافة) ،وا�ستمرت العنا�رص امل�ستقلة
يف املجتمع املدين رغم التدخالت التي قامت بها الدولة لتحييدها.
وميكن اليوم �أن نح�رص العنا�رص امل�ستقلة يف عدد من �أحزاب
احلركة الوطنية وال�سيما �أحزاب الي�سار� ،إ�ضافة �إىل جزء مهم
من احلركة الإ�سالمية ،ومن احلركة احلقوقية ومن النقابات ومن
ال�صحافة امل�ستقلة.
ولئن ا�ستطاع النظام �أن يوازن قوة هذه املنظمات با�ستعمال جهاز
الدولة مبا فيه اجلي�ش والق�ضاء والإدارة العليا والإعالم خلدمة تفوقه،
بل و�أن يوظف يف ذلك جزءا من املجتمع املدين (�أحزاب ونقابات
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وجمعيات و�صحافة) ،ف�إن مهمته تبقى �صعبة.
وتخرتق املبادئ الدميقراطية عددا من الأحزاب (الي�سار ب�صفة
خا�صة واملنظمات احلقوقية والن�سائية واحلركة الأمازيغية وبع�ض
النقابات وق�سما مهما من ال�صحافة) .كما �أن مطلب تقييد �سلطات امللك
قد ي�أتي من �أطراف متناق�ضة يف م�رشوعها ال�سيا�سي كالي�سار الراديكايل
والإ�سالميني الراف�ضني لالندماج (جماعة العدل والإح�سان) ،وتلتقي
النقابات العمالية مع الي�سار والإ�سالميني واحلركة احلقوقية يف مطلب
العدالة االجتماعية.
 -1التحالفات املمكنة
�إن ا�ستقاللية املجتمع املدين ت�صبح قيمة �إيجابية �أكرث �إذا كانت حاملة
مل�رشوع دميقراطي ،وقادرة على �إقامة حتالفات للدفع به ،ومن هذا
املنظور ف�إن التحالفات التي تبدو ممكنة اليوم على ال�ساحة تتمثل يف:
 -1حتالف �أحزاب الي�سار والق�سم الأهم من احلركة احلقوقية
وجزء من احلركة النقابية وبع�ض تنظيمات احلركة الإ�سالمية وق�سم
من ال�صحافة امل�ستقلة ،وجزء من الليرباليني ،وجزء من احلركة
الأمازيغية وتيارات داخل �أحزاب احلركة الوطنية ،وهو حتالف
ممكن وموجود ب�شكل قابل للتطوير ،وي�سعى لإقامة م�رشوع
دميقراطي قائم على �إ�صالحات عميقة على م�ستوى الد�ستور والدولة
واالقت�صاد واملجتمع والثقافة.
 -2حتالف ال�سلطة املركزية مع �أحزابها الإدارية وق�سم من �أحزاب
احلركة الوطنية التي ارتبطت م�صالح زعاماتها و�أطرها بالتحالف
مع ال�سلطة من موقع التبعية� ،إىل جانب جزء من �أحزاب احلركة
الإ�سالمية املندجمة التي متار�س التقية مع ال�سلطة لال�ستقواء �ضد اخليار
الأمني ،وذلك ق�صد احتالل موقع �أف�ضل يف مراكز القرار ،وهذا
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التحالف هو املوجود اليوم يف امل�شهد ال�سيا�سي .وم�رشوع هذا التحالف
يبدو �أنه ي�ستند �إىل ملكية قوية يقوم م�رشوعها على املحافظة على
امل�ستوى ال�سيا�سي مع �إ�صالحات اقت�صادية واجتماعية حمدودة �ضمن
ترتيبات وم�صالح الو�ضع القائم داخليا ودوليا ،وتعهد �أن يظل جميع
الفاعلني حتت ال�سيطرة (خا�صة الأ�صوليني الراديكاليني) وخا�صة
عرب احلر�ص على توازن ال�ضعف وا�ستمرار التناق�ضات بني خمتلف
مكونات التحالف واملكونات خارجه؛
 -3تطور الإ�سالم الراديكايل (جماعة العدل والإح�سان
واجلماعات ال�سلفية) وذلك باال�ستمرار يف ا�ستقطاب كل ال�ساخطني
واملتذمرين من الواقع احلايل ،واملهم�شني �سيا�سيا واجتماعيا .ولئن
كانت احلركة الإ�سالمية تلتقي مع بع�ض مكونات الي�سار يف رف�ض
الهيمنة ال�سيا�سية والإق�صاء االجتماعي ف�إن اختالف امل�رشوع الثقايف
واحل�ضاري بينهما مينع يف الأمد املنظور �أي تقارب ،خا�صة يف
موا�ضيع من قبيل حرية العقيدة وعالقة الدين بالدولة وق�ضية حقوق
املر�أة .كما �أنه ي�صعب ت�صور حتالف هذه القوى الراديكالية مع
الأحزاب الإ�سالمية املندجمة يف الوقت الراهن بالنظر للمكا�سب احلالية
واملنتظرة التي يتطلع �إليها �أ�صحاب االندماج ،وب�سبب موقف الإ�سالم
الراديكايل من «االندماجيني» الذين يعتربهم خ�رسوا �أنف�سهم بتحالفهم
مع الف�ساد.

 -2الآفاق واملتطلبات
حتى تلعب القوى الدميقراطية دورا يف تعزيز جهود التحول
الدميقراطي يحتاج الأمر �إىل عمل فكري و�سيا�سي ،يهدف من جهة
�إىل تو�ضيح احلد الأدنى من امل�رشوع املجتمعي �أو القوا�سم امل�شرتكة
التي يجب �أن تقبل بها كل القوى ال�سيا�سية ،ومن بينها الدميقراطية
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كمنهج وقيمة ،تت�ضمن حدا �أدنى من احلقوق للكافة وحماية حقوق
الأقلية.
ومن جهة �أخرى ،ومبا �أن االنتقال �إىل الدميقراطية هو عملية تغيري
تطال م�صالح اجلميع �إيجابا �أو �سلبا يف الو�ضع الراهن ،ف�إن العمل من
�أجلها يتطلب� ،إىل جانب التو�ضيح الفكري والإقناع ال�سيا�سي ،تعبئة
كل الفئات ذات امل�صلحة يف الدميقراطية ،وهي الأغلبية؛ بهدف خلق
ميزان قوة ل�صالح الدميقراطية.

�أ -املتطلبات الفكرية – ال�سيا�سية:
�إنها تعني �أن تبذل القوى الدميقراطية (�أحزابا ومنظمات ومثقفني
وغريهم) جمهودا؛ بق�صد الت�أ�صيل الثقايف للدميقراطية يف البيئة
الوطنية ،يف ال�سلوك ال�شخ�صي وداخل العائلة ويف املدر�سة واجلامعة،
وداخل احلزب والنقابة ،ولدى تكتل الأحزاب والقوى املطالبة
بالدميقراطية.
وبالنظر للتحديات الفكرية وال�سيا�سية املطروحة يف املغرب ف�إن
الأولوية يف هذا املجال تطال جمالني �شديدي االرتباط ،وهما العالقة
بني الإ�سالم والدميقراطية ،والعالقة بني امللكية والدميقراطية.
 -1العالقة بني الإ�سالم والدميقراطية
�إن املطلوب هنا هو التوفيق بني احلموالت الإيجابية لكليهما،
بالعمل على �أن تنبني كل القوى ال�سيا�سية منظورا يزاوج بينهما ب�شكل
مثمر .وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي فهذا يعني من جهة �أن تقبل القوى ذات
املرجعية الإ�سالمية بالدميقراطية كمنهج وقيمة دون حتفظ ،ومن جهة
�أخرى �أن تقبل القوى ذات املرجعيات الوطنية الأخرى ب�أن تكون
ال�رشيعة الإ�سالمية ،كقيم كونية وكن�صو�ص حية قابلة لت�أويل من�سجم
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مع متطلبات احرتام الكرامة الإن�سانية ،م�صدرا من م�صادر الت�رشيع
وفق �ضوابط د�ستور دميقراطي يكر�س قواعد حقوق الإن�سان يف
مفهومها الكوين.
فعلى الإ�سالميني قبول العمل ال�سيا�سي على قاعدة الدميقراطية مع
جميع القوى الأخرى .وعلى القوى ال�سيا�سية الأخرى �أن تقبل بالعمل
ال�سيا�سي املنظم للقوى الإ�سالمية التي تقبل بالدميقراطية ،و�أن تتفادى
التحامل املجاين وغري املنتج �ضد الإ�سالميني �أو الإ�سالم.وعليها دعوة
القوى الإ�سالمية امل�ستعدة للحوار والتي ال ترف�ض القيم الدميقراطية
ولو يف حدها الأدنى.
وما من �شك �أن الدميقراطية والإ�سالم معا يتالءمان مع امل�شاريع
املجتمعية املرتبطة بواقع جمتمعنا الذي ينت�رش فيه الفقر والأمية والف�ساد
واال�ستغالل و�ضعف الر�أ�سمالية الوطنية ،وبالتايل فهناك جمال
وا�سع لتدخل الدولة لإقرار العدالة االجتماعية والنهو�ض باالقت�صاد
الوطني ،وحماربة الر�شوة والف�ساد واال�ستغالل .وهي قيم يحث
عليها الإ�سالم وحقوق الإن�سان معا ،ويلتقي عليها الدميقراطيون
اال�شرتاكيون والإ�سالميون و�أهم القوى ال�سيا�سية يف البالد.
ولعل احلوار امل�ستمر بني مثقفي وقيادات االجتاهني وتو�ضيح
املواقف املتبادلة من الأمور التي قد تكون خالفية يعد �رضورة ملحة،
فقد تتو�سع هوة اخلالف فيها ،ب�سبب �سوء الفهم واجلهل املتبادل
مبقاربات كل طرف ،وخا�صة يف �أمور مثل حقوق املر�أة ومفهوم
الدميقراطية وحرية العقيدة واملوقف من حقوق الإن�سان� .إن هذا
احلوار الذي يجب �أن يتم وفقا لأخالقيات املواطنة وقيم االحرتام
املتبادل هو الذي من �ش�أنه �أن ي�ضيق هوة اخلالف بني الأطراف،
وتن�ش�أ نتيجة عالقات �إن�سانية ،وت�ضيق دائرة الأحقاد .على �أنه يجب
�أن تتو�سع دائرة هذا النقا�ش و�أن ي�ستعمل �أطرافه و�سائل �إعالمهم
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بنزاهة لعر�ض جمراه ووقائعه ومواقف �أطرافه .و�سيكون مفيدا �أن
جترى حوارات موازية بني �شبيبة هذه القوى وبني قطاعاتها الن�سائية
للخروج بحد �أدنى م�شرتك يف ق�ضايا ملمو�سة يعاين فيها اجلميع مظامل
مت�شابهة ،ويتعني عليهم التو�صل �إىل قوا�سم م�شرتكة ب�ش�أن ت�شخي�ص
الأ�سباب واالتفاق على مداخل للحلول ولو يف حدها الأدنى.
ولعل قبول الإ�سالميني والدميقراطيني للمدونة اجلديدة للأ�رسة
التي لعب فيها امللك حممد ال�ساد�س دورا هاما تبني الإمكانيات
الكامنة للتقارب بني الطرفني متى غاب موقف التحدي واملواجهة
والتبخي�س والتحري�ض .وهو موقف ت�شجعه القوى املقاومة للتحول
الدميقراطي،بل جندت له مرتزقة فكريني خدمة ملخططاتها يف التفرقة
وتغذية الفتنة .
و�سوف يزداد التقارب بني القوى الوطنية الدميقراطية والقوى
الإ�سالمية هذا مبعاجلة حكيمة لإ�شكالية �أخرى �شديدة االرتباط بالأوىل
وهي عالقة امللكية بالدميقراطية.
� -2إ�شكالية العالقة بني امللكية والدميقراطية
تعد هذه الإ�شكالية معقدة يف املغرب؛ ب�سبب الت�أويل الذي ُيعطى
ل�صفة امللك -ك�أمري للم�ؤمنني -ل�ضمان تفوقه يف احلقل ال�سيا�سي،
وت�أمني تدخالت تتفوق على مواقف احلكومة والربملان يف حتديد
االختيارات الكربى وال�سيا�سات العامة والقطاعية على ال�سواء ،وذلك
دون �أن يكون امللك حما�سبا عن عواقب هذه ال�سيا�سات واالختيارات.
ويت�رضر الدميقراطيون من هذا الو�ضع ،كما يت�رضر منه
الإ�سالميون على اختالف فئاتهم .ف�أن�صار العدل والإح�سان ال
يقبلون �إمارة امل�ؤمنني باملعنى الذي ي�سمح للملك باحتكار ا�ستعمال
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الإ�سالم للتفوق يف احلقل ال�سيا�سي و�إق�صائهم من املناف�سة .بينما يتطلع
الإ�سالميون الذين يقبلون بقواعد اللعبة �إىل م�شاركة ودور �أكرب،
وهي م�شاركة �سوف ت�صطدم بدون �شك بالأدوار احلا�سمة للملك ،كما
عانت من ذلك �أحزاب احلركة الوطنية مند اال�ستقالل.
وملعاجلة هذه الإ�شكالية ف�إن احلل الأمثل يكمن يف الرتا�ضي بني
�أطراف املعادلة الثالثة :امللكية ،القوى ال�سيا�سية الوطنية ،والقوى
الإ�سالمية بكل فئاتها ،على د�ستور دميقراطي ،د�ستور يكر�س مبد�أ
�سيادة ال�شعب ويعتربه م�صدر ال�سلطات ،ويكر�س مبد�أ امل�ساواة على
�أ�سا�س قاعدة املواطنة كم�صدر للحقوق والواجبات ،ومبد�أ حرية
التنظيم والتعبري ،و�سيادة القانون يف تال�ؤم مع االلتزامات الدولية
للمغرب يف جمال حقوق الإن�سان .ويكر�س ا�ستقالل الق�ضاء ب�ضمانات
حتظى بحماية د�ستورية فعالة .هذا الد�ستور الدميقراطي يجب �أن ميكن
ال�سلطة املنبثقة عن الإرادة ال�شعبية� ،أي �سلطة الربملان واحلكومة،
من التوفر على و�سائل عملها ،ويخ�ضعها باملقابل للمحا�سبة واملراقبة
(الد�ستورية وال�سيا�سية والإعالمية وال�شعبية والق�ضائية) مع احرتام
تام حلقوق الأقلية.
�إن الرتا�ضي على د�ستور دميقراطي هو وحده الكفيل ب�أن يكر�س
االعرتاف املتبادل ،وتبديد املخاوف ،وتو�ضيح قواعد اللعبة وفقا
ملناف�سة �رشيفة وفتح �إمكانية تقوية فر�ص ا�ستتباب عوامل اال�ستقرار
ال�سيا�سي وتقوية فر�ص التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وتعزيز
القوا�سم امل�شرتكة للثقافة الوطنية وجتديدها ،وتطوير الثقافة ال�سيا�سية
الدميقراطية.
غري �أن هذه املتطلبات الفكرية حتتاج لإجناحها وحتويلها من
م�شاريع ومواثيق �إىل واقع وممار�سة �إىل متطلبات تنظيمية.
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ب -املتطلبات التنظيمية:
لعل �أهم املتطلبات التنظيمية يكمن يف العمل على خلق ميزان قوى
وحتالفات وتفاهمات توحد عمل القوى ال�سيا�سية؛ وت�ؤدى �إىل �إن�شاء
تيار عارم يف املجتمع دافع يف اجتاه �إر�ساء جمتمع ودولة دميقراطيني.
ولأجل ذلك ينبغي العمل على عدة م�ستويات:
 -1تقوية الطابع الدميقراطي للتنظيمات احلزبية واملدنية مرجعية
و�سلوكا .ويتم ذلك عرب تبني الدميقراطية يف �أنظمتها الأ�سا�سية

وترجمتها يف �أجهزتها و�أنظمتها الداخلية وممار�ساتها اليومية ،وتبني
ال�شفافية و�إ�رشاك القواعد يف املعلومات واتخاذ القرارات ،وال�رصامة
يف م�سائل التدبري املايل �سواء يف احلزب �أو يف امل�سئوليات العامة �أو
العمل املدين ،وفتح باب حرية التعبري والنقد للمنا�ضلني والقبول
باملحا�سبة ،واحرتام دورية امل�ؤمترات ،وجتديد الأجهزة ،وعدم
اجلمع بني امل�سئوليات املتعددة داخل احلزب �أو خارجه ،و�إخ�ضاع
مالية احلزب لتدقيق م�ستقل.
كما �أن ور�ش الإ�صالح احلزبي يجب �أن تذهب يف �أربعة اجتاهات
هي :التجديد – الت�شبيب – الت�أنيث -التخليق.
ويبدو �أن املطلب الأكرث منطقية اليوم ،يكمن يف بناء حزب
جديد ،ت�صب فيه كل الأحزاب الدميقراطية الي�سارية .ويفتح �صدره
للتحالف مع القوى الإ�سالمية التي تقبل بالدميقراطية ومع كل التيارات
الدميقراطية املحا�رصة داخل الأحزاب ،كما يفتح �أبوابه للدميقراطيني
املخل�صني الذي تعد الأحزاب مغلقة يف وجوههم �أو ال تبدو لهم يف
م�ستوى �أحزاب ع�رصية ت�ستحق االن�ضمام �إليها.
 -2تعميق العمل الوحدوي وامل�شرتك بني القوى الدميقراطية

وحدت القوى الدميقراطية الوطنية
�أثبت التاريخ ال�سيا�سي �أنه كلما َّ
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منظورها ومطالبها وجهودها ،وح�صل تقدم يف الإ�صالحات كما
�أثبتت جتربة �أحزاب الكثلة يف بداية الت�سعينيات .وحاليا ف�إن جتربة
جتمع الي�سار الدميقراطي تبث بارقة �أمل بعد �أن وقعت �أحزابه اخلم�س
(الوفاء للدميقراطية ،الي�سار اال�شرتاكي املوحد ،النهج الدميقراطي،
حزب الطليعة الدميقراطي اال�شرتاكي ،امل�ؤمتر الوطني االحتادي)
يف يوينو  2004على ميثاق ،تعلن فيه التزامها بالعمل اجلماعي على
�أ�سا�س برنامج ن�ضايل م�شرتك ،وتكثيف التعاون والتن�سيق بينها من
�أجل ترجيح ميزان القوى ل�صالح خيار الدميقراطية والتقدم.
�إنه يتعني على هذه الأحزاب وعلى �أحزاب الكتلة الدميقراطية �أن
متد يدها لبع�ضها على �أ�سا�س ميثاق وطني مو�سع ومفتوح لكل القوى
الوطنية التي تقبل بالعمل على �أ�سا�سه.
 -3تو�سيع احلوار لي�شمل كل القوى املنظمة امل�ستقلة عن الدولة،
وخا�صة التيارات الإ�سالمية ،وجعل هذا احلوار منظما وتراكميا

و�صوال �إىل �إبرام مواثيق �رشف واتفاق على قوا�سم م�شرتكة،
ومناه�ضة �أ�سلوب الإق�صاء والنعوت القدحية و�أ�سلوب ا�ستعداء جهاز
الدولة وتربير قمعه وخرقه للحقوق واحلريات.

ومن الأف�ضل م�أ�س�سة احلوار ليكون منظما وم�ستمرا وذلك بخلق
منتدى ي�سهر عليه �أع�ضاء ميثلون خمتلف القوى والتيارات ويعمل
على تقريب وجهات النظر ومعاجلة اخلالفات وتنظيم ملتقيات دورية
للخروج بخال�صات وتو�صيات يف اجتاه تقوية التعاون من النوع
الوارد يف النقطة � 2سالفة الذكر؛ �أي العمل امل�شرتك ولو بالن�سبة مللفات
حمددة.
ومن املحبذ العمل وفق مواثيق مكتوبة ،و�إ�رشاك الر�أي العام
و�إ�شهاده ،واالحتكام �إىل �أجهزة حتكيم م�شكلة من حكماء حلل
اخلالفات.
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ٍ
ترا�ض حول امل�س�ألة الد�ستورية بني القوى
 -4العمل على الو�صول �إىل
الدميقراطية والإ�سالمية وامل�ؤ�س�سة امللكية؛ لأن حل امل�س�ألة الد�ستورية

ي�شكل مفتاحا ي�سهل التوافقات يف جميع احلقول الأخرى للعمل ال�سيا�سي
واملدين ،كما ي�سهل مبا�رشة الإ�صالحات الكربى يف املجتمع والدولة.
ولعل الإ�صالح الد�ستوري من �ش�أنه �أن يدفع القوى الإ�سالمية
املنعزلة �إىل االنخراط يف العمل ال�سيا�سي ال�شيء الذي يطور مواقفها
ويدخل االجتهاد يف ح�سبانها لأن عزلتها و�إق�صاءها يدفعها لالنغالق
والت�شدد.

 -5ت�شجيع املنظمات اجلماهريية التابعة لهذه القوى ال�سيا�سية

كاحتادات الطلبة والتنظيمات ال�شبابية والنقابات وغريها على العمل
بتعاون فيما بينها ،والتوحد �إن �أمكن ،واالنفتاح على خمتلف املكونات
داخلها وعدم �إق�صاء �أي منها ،وعلى التعاون بدل التنافر والتنابز،
واال�سرت�شاد باملواثيق و�أخالقيات العمل ال�سارية بني التنظيمات
ال�سيا�سية.
وختاما :ف�إن القدوة احل�سنة والأخالق العالية ،والتكوين اجليد
للمنا�ضلني ،والعالقات الإن�سانية ،وتف�ضيل امل�صلحة الوطنية على
امل�صالح احلزبية �أو الفئوية �أو ال�شخ�صية .كل ذلك من �ش�أنه �أن ي�سهل
عمل القوى ال�ساعية �إىل انت�صار الدميقراطية وال�سلم وحتقيق التنمية
ب�أبعادها ال�شاملة.
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التحالفات ال�سيا�سية – املدنية وفر�ض التغيري
(حالة اليمن)
د.محمد أحمد علي اخملالفي *

مقدمة:
لأن التحول الدميقراطي يف اليمن �رضورة وطنية ،ف�إن �إعاقة
هذا التحول قد �أو�صل البالد �إىل حالة انق�سام جهوي� ،سيا�سي،
مذهبي ،واجتماعي حاد �أو�صل الدولة �إىل الف�شل ،وو�ضع اليمن
�أمام خطر االنهيار ،ومنع حدوث هذا اخلطر ي�ستوجب �رسعة التغيري
والإ�صالح الدميقراطي عرب م�صاحلة وطنية ووفاق وطني على
�أ�سا�س عقد اجتماعي جديد يوفر �رشوط االنتقال الدميقراطي ،و�إقامة
دولة القانون ك�أ�سا�س ال غنى عنه ال�ستقرار اليمن وحتقيق تنمية �شاملة
وعادلة ،و به يرفع اخلطر الذي �صار ال يهدد �أمن وا�ستقرار اليمن
فقط ،بل و�أمن وا�ستقرار دول الإقليم املجاورة وال�سالم العاملي،
* �أ�ستاذ �أول -باحث يف مركز الدرا�سات والبحوث اليمني،ورئي�س جلنة احلقوق
واحلريات يف جلنة احلوار الوطني -اليمن.
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مما يجعل مهمة التغيري والإ�صالح لي�س مهمة اليمنيني وحدهم ،و�إمنا
مهمة دول الإقليم ،ويف املقدمة دول اجلوار وجمموعة الثماين املتبنية
للإ�صالح الدميقراطي يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا التي مل
تلم�س حتى الآن دور ًا حقيقي ًا لها لدعم الدميقراطية ومتويل التحول
الدميقراطي ،وتراجع جمرد ال�ضغط على حكومات بلدان املنطقة من
�أجل الإ�صالح الدميقراطي الذي كان قد مور�س بعد �صدور وثيقة
ال�رشاكة وخطة جمموعة الثماين لدعم الإ�صالح عام 2004م ،ومن
�أجل مواجهة خماطر االنق�سام اجلهوي واالن�سداد ال�سيا�سي ت�شكل
حتالف �سيا�سي-مدين من �أجل فر�ض التغيري يف اليمن ،وهو الأمل
املتبقي والوحيد لإنقاذ اليمن من خطر االنهيار ،لكنه بحاجة ما�سة �إىل
دعم وطني ودويل لتحقيق مهمته..
وت�ستهدف هذه الورقة �إبراز �أمور ثالثة:
الأول :ف�شل ال�سلطة يف حتقيق ال�رشاكة الوطنية والدولية.
الثاين :حتديد القوى ال�سيا�سية واالجتماعية التي تعمل من �أجل
التغيري يف اليمن ،واملتمثلة ب�أحزاب اللقاء امل�شرتك والقوى ال�سيا�سية
واالجتماعية املتحالفة معها يف �إطار اللجنة التح�ضريية للحوار الوطني
التي تعمل الآن من �أجل �إجراء حوار �شامل ،ي�شمل كل الفاعلني
ال�سيا�سيني واالجتماعيني لإقامة كتلة تاريخية للتغيري ،والو�صول �إىل
توافق عام على عقد اجتماعي جديد.
الثالث :ر�ؤى هذه القوى من �أجل التغيري ومن خالل الوثائق
التي �أ�صدرتها ،وبدرجة �أ�سا�سية ،م�رشوع اللقاء امل�شرتك للإ�صالح
ال�سيا�سي والوطني ،وم�رشوع ر�ؤية للإنقاذ الوطني املقدم من اللجنة
التح�ضريية للحوار الوطني.
ولأن هذا املقام ال يت�سع ملناق�شة الوثيقتني وما ورد فيهما ب�ش�أن
الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،ف�إن هذه
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الورقة �سوف تقت�رص على املدخل للإ�صالح املتمثل بالإ�صالح
ال�سيا�سي ،وحتديد ًا ما يتعلق بتغيري يف �شكل الدولة و�إ�صالح النظام
ال�سيا�سي ،كون هذا التغيري يعول عليه خلق وفاق وطني مينع انزالق
اليمن �إىل الفو�ضى �أو احلرب الأهلية ال�شاملة ،ويحافظ على بقاء اليمن
موحداً ،ويجعل ال�رصاع يف �إطار تداول ال�سلطة� ،أي يف �إطار ال يهدد
وجود الدولة نف�سها.
خلفية:
خالل ال�سنوات ال�ست املن�رصمة ،وب�سبب �أن الإ�صالح الدميقراطي
ظل رهن مناورات ال�سلطة وو�صول املجتمع �إىل فقدان الأمل يف
التغيري الدميقراطي ،و�إظهار القائمني على ال�سلطة ب�أنهم غري م�ستعدين
لدفع كلفة الدميقراطية بتداول ال�سلطة ،حدثت تطورات خطرية ال�سيما
يف الثالث ال�سنوات املن�رصمة بت�آكل �رشعية احلكومة وبروز رف�ض
مطلق لل�سلطة القائمة من قبل �أبناء اجلنوب ،والدعوة �إىل االنف�صال
وا�ستمرار حرب �صعدة منذ عام 2004م وات�ساع رقعتها اجلغرافية
وكلفتها االقت�صادية واالجتماعية� ،إذ انتقل ال�رصاع من �أجل تداول
ال�سلطة �إىل �إطار يهدد وجود الدولة املوحدة ووحدة الرتاب الوطني،
الأمر الذي جعل املعار�ضة ممثلة ب�أحزاب اللقاء امل�شرتك تعمل على
�إيجاد كتلة تاريخية للتغيري والإ�صالح الدميقراطي� ،أف�ضت هذه
اجلهود �إىل عقد ملتقى ت�شاور وطني يف �صنعاء خالل الفرتة -20
21مايو 2009م ،وخرج امللتقى من خالل وثيقة احلوار الوطني
والبيان اخلتامي ال�صادرين عنه ب�أ�س�س لر�ؤية للتغيري والإ�صالح
وت�شكيل جلنة حت�ضريية للحوار الوطني� ،ضمت �إىل جانب �أحزاب
اللقاء امل�شرتك وحزب التجمع الوحدوي اليمني وحزب جبهة التحرير
وجماعة احلوثيني وغريها من القوى ،ممثلني عن م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين غري ال�سيا�سية وعن خمتلف الفئات االجتماعية :املر�أة ،ال�شباب،
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التجار ،رجال الدين� ،شيوخ القبائل ،وغريهم ،وكان �أول ما �أجنزته
من مهام �إ�صدارها يف �7سبتمرب2009م م�رشوع ر�ؤية للإنقاذ الوطني
مطروحا على ال�سلطة واملجتمع للحوار والتو�صل �إىل توافق ب�ش�أنها.
ت�شمل هذه الر�ؤية �أ�س�س وم�ضامني الإ�صالح الدميقراطي ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،ويف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي،
ف�إن �أهم جديد ا�ستدعته التطورات يتمثل باقرتاح وثيقة تغيري �شكل
الدولة �إىل دولة احتادية فيدرالية.
على الرغم من �إقرار ال�سلطة واملعار�ضة ب�رضورة التغيري ،ف�إن
قبول القائمني على ال�سلطة ب�شعار الدميقراطية والإ�صالح الدميقراطي
ال يقابله اال�ستعداد بدفع تكلفة ذلك وحتمل تبعاته بتحقيق �إ�صالح
دميقراطي ونقل ال�سلطة� ،إذ يجري فقط ا�ستخدام اخلطاب الدميقراطي
لكي يبدو القائمون على احلكم دميقراطيني �أمام اخلارج مع االحتفاظ
بال�سلطة ،بل ومتلكها� ،إذ جرى خالل ال�ست ال�سنوات املا�ضية ت�شديد
قب�ضة عائلة الرئي�س على ال�سلطة وعلى اجلي�ش والأمن واملال العام
والتجارة ،وهذا ما �أظهر نهج توريث ال�سلطة وكان من العوامل
الرئي�سية حلرب �صعدة وفقدان الأمل يف التغيري الدميقراطي وو�صول
اجلنوبيني �إىل املطالبة بفك االرتباط وا�ستعادة دولة اجلنوب،وبفعل
الرغبة يف االحتفاظ بال�سلطة توقفت قدرة ال�سلطة عند �إ�سرتاتيجية
فا�شلة ،فاقدة للم�رشوع الوطني وللم�رشوعية معاً ،وهي ا�سرتاتيجية
احلفاظ على الأو�ضاع القائمة ،وا�ستخدام تكتيك املراوغة ال�ستهالك
الوقت ،وو�سائل جتعل خماطر االنهيار �أكرث حتققاً :العنف ،الف�ساد،
اعتماد الزبائنية ،ا�ستدعاء الثارات القبلية ،املناطقية وال�سيا�سية،
اال�ستعانة باخلارج.
كان من نتائج هذه الإ�سرتاتيجية وتكتيكها وو�سائلها تعميق �أزمة
ال �إىل توقف العملية ال�سيا�سية بعد اتفاق23
ال�رشاكة الوطنية و�صو ً
فرباير2009م بني �أحزاب اللقاء امل�شرتك واحلزب احلاكم ،وهو
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اتفاق مت مبوجبه ت�أجيل االنتخابات النيابية املفرت�ض �إقامتها يف27
�أبريل2009م ملدة عامني من �أجل توفري مناخات �سيا�سية مالئمة
للعملية الدميقراطية و�إحداث تعديالت د�ستورية خا�صة فيما يتعلق
بتطوير النظام ال�سيا�سي وتغيري النظام االنتخابي ،وهو اتفاق �صار
من حلظة التوقيع عليه م�صدر ًا ل�رشعية جمل�س النواب واحلكومة ،غري
�أن هذا االتفاق مت تعطيله وترتب على ذلك توقف العملية ال�سيا�سية يف
البالد .وكان من نتائج ف�شل ال�رشاكة الوطنية ف�شل ،ال�رشاكة الدولية
على ال�صعيدين الدميقراطي وال�سيا�سي ،و�شاركت جمموعة الثماين
ومعها دول اجلوار يف تعميق هذا الف�شل �إذ كررت املعاجلات الفا�شلة
بعقد م�ؤمتر لندن يف27يناير2010م دون النظر �إىل �رضورة ال�رشاكة
الوطنية وبعد ف�شل ال�سلطة يف حتقيق نتائج م�ؤمتر لندن الأول عام
2006م على �صعيد ال�رشاكة الدميقراطية واالقت�صادية ،مبا يف ذلك
الف�شل يف احل�صول على الدعم املايل الذي جرى �إقراره يف امل�ؤمتر
الأول ،وكانت التجربة الفا�شلة ت�شجيع ًا لل�سلطة على الرف�ض املطلق
لل�رشاكة الوطنية وا�ستخدام الدعم الدويل لدعم نف�سها ال لإنقاذ اليمن.
حتالف اللقاء امل�شرتك:
ت�شكلت نواة اللقاء امل�شرتك بعد احلرب الأهلية يف اليمن عام
1994م ،ب�إقامة جمل�س التن�سيق الأعلى لأحزاب املعار�ضة والذي
كان يتكون من احلزب اال�شرتاكي اليمني ،التنظيم الوحدوي
النا�رصي ،حزب البعث العربي القومي (جناح العراق) ،حزب
احتاد القوى ال�شعبية ،وحزب احلق (مرجعية �إ�سالمية -زيدية).
وكان هذا التن�سيق ا�ستجابة للتحدي الذي ولدته نتائج احلرب والناجم
عن اختالل التوازن ال�سيا�سي واالجتماعي واجلهوي واختالل ميزان
القوى ،وذلك بعد خروج احلزب اال�شرتاكي اليمني من ال�سلطة
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باحلرب وا�ستمرار فر�ض �إجراءاتها اال�ستثنائية ونتائجها عليه ،وهو
الذي كان ميثل �أحد طريف املعادلة وميزان القوة.
يف هذا الظرف ويف ظل حتقيق القيادة ال�شمالية يف ال�سلطة النت�صار
ع�سكري مل يكن يتوقعه �أحد ،مبا يف ذلك هذه القيادة ،كان الهدف
من هذا التعاون ال ي�ستهدف حينئذ التغيري ،و�إمنا ي�ستهدف التخفيف من
جموح املنت�رص بال�سعي للق�ضاء على وجود الآخر ،وبدرجة رئي�سية،
�أحزاب املعار�ضة ،وفيما بعد ا�ستهدف هذا اجلموح احلليف يف احلرب
وال�سلطة -حزب التجمع اليمني للإ�صالح.
انتقل هذا التن�سيق �إىل طور جديد عام 1996م ،وذلك بتوقيعه مع
حزب التجمع اليمني للإ�صالح على وثيقة الربنامج التنفيذي ل�ضمان
انتخابات حرة ونزيهة ،وكان من هذه ال�ضمانات وفق ًا للوثيقة توفري
املناخات ال�سيا�سية املالئمة لإجراء االنتخابات ،املتمثلة ب�إزالة بع�ض
نتائج حرب 1994م ك�إعادة �أموال ومقرات و�أر�شيف احلزب
اال�شرتاكي ،و�إعادة املبعدين من املدنيني والع�سكريني �إىل �أعمالهم.
يف عام 2001م ،وقع جمل�س التن�سيق الأعلى لأحزاب املعار�ضة
مع التجمع اليمني للإ�صالح على ر�ؤية م�شرتكة لإ�صالح العملية
االنتخابية وتعزيز التحول الدميقراطي ،وعلى �ضوء هذا االتفاق
خا�ض الطرفان مع ًا احلوار مع حزب احلكومة –امل�ؤمتر ال�شعبي
العام -ويف غمار هذا العمل امل�شرتك ت�شكل �إطارا جديدا للتن�سيق بني
الأحزاب املتمثل بـ (اللقاء امل�شرتك) .1وبهذا التكوين ولد فاعل �سيا�سي
جديد احدث نقلة نوعية يف �سياق تطور الأحزاب الدينية وانتقالها �إىل
 )1بعد غزو العراق غادر حزب البعث القومي �صفوف املعار�ضة وخرج من
اللقاء امل�شرتك وانتقل �إىل جانب ال�سلطة ،وحل حمله يف اللقاء امل�شرتك حزب
البعث العربي اال�شرتاكي ،ويتكون الآن اللقاء امل�شرتك من �أحزاب التجمع اليمني
للإ�صالح ،احلزب اال�شرتاكي اليمني،التنظيم الوحدوي النا�رصي،حزب البعث
العربي اال�شرتاكي،احتاد القوى ال�شعبية،حزب احلق.
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�أحزاب �سيا�سية حتديثية ،وجعل من �أحزاب اللقاء امل�شرتك الفاعلني
ال�سيا�سيني الرئي�سيني الداعني �إىل الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي
واالجتماعي ،خا�صة بعد �أن انتقل اللقاء امل�شرتك �إىل �صيغة حتالفيه
متتلك �أطر تنظيمية موحدة من خاللها يتم العمل امل�شرتك ،ومتتلك
برناجم ًا �سيا�سي ًا م�شرتكاً) :م�رشوع اللقاء امل�شرتك للإ�صالح ال�سيا�سي
والوطني) ال�صادر �أواخر عام 2005م.
يف عام 2009م انتقل حتالف �أحزاب اللقاء امل�شرتك �إىل م�ستوى
�أعلى من الر�ؤية الإ�سرتاتيجية للتحالف بالعمل على �إيجاد عقد
اجتماعي جديد من خالل كتلة تاريخية للتغيري ،ومن هذا املنطلق
عقدت �أحزاب اللقاء امل�شرتك بتاريخ 21-20مايو 2009م ،ملتقى
الت�شاور الوطني الذي �ضم �إىل جانب �أحزاب اللقاء امل�شرتك حزب
التجمع الوحدوي وممثلني عن فئات املجتمع املختلفة ،انبثق عن هذا
امللتقى“ :اللجنة التح�ضريية للحوار الوطني” التي �أ�صدرت يف� 7سبتمرب
2009م“ :م�رشوع ر�ؤية للإنقاذ الوطني” .وبهذه الوثيقة �صار
الإطار اجلديد ميثل حتالف القوى ال�سيا�سية من �أجل التغيري ،و�صار
التحالف ا�سرتاتيجي ًا يعول عليه �إحداث تغيري يف اليمن ينقذه من خماطر
االنهيار.
يقوم هذا الإطار لتحالف القوى ال�سيا�سية من �أجل التغيري على
�أ�سا�س برامج حمددة ،و�ضعت جانب ًا االعتبارات الأيديولوجية �أو
الفكرية عموماً ،مغلبة التالقي ال�سيا�سي ،يف البدء حول موا�ضيع
�إجرائية� :ضمان االنتخابات احلرة والنزيهة ،ثم �ضمانات حرية
وا�ستقالل منظمات املجتمع املدين ،ثم مناه�ضة تعطيل وقمع احلقوق
واحلريات ،لكنها اليوم انتقلت �إىل العمل من �أجل التغيري� :إقامة دولة
القانون ،حتقيق االنتقال الدميقراطي.
لقد تو�صل هذا التحالف اليوم �إىل ر�ؤية ا�سرتاتيجية منطلقها� ،أن
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مفتاح التغيري والإ�صالح الدميقراطي -هو �إحداث تغيري جوهري يف
�شكل الدولة والنظام ال�سيا�سي ،لبناء الدولة الدميقراطية احلديثة التي
�ستمثل الأداة للإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي وحتقيق التنمية،
واملدخل العملي �إىل هذا التغيري ،هو حل الق�ضية اجلنوبية وق�ضية
حرب �صعدة ،ومن ثم فان الأولوية الأوىل ،ح�سب الوثيقة ،تتمثل
ببناء الدولة الدميقراطية احلديثة على �أ�سا�س عهد اجتماعي جديد ،بعد
�إنهاء التحديات املهددة لوحدة الرتاب الوطني.
وهكذا ،ف�إن القوام الرئي�سي لعمل اللقاء امل�شرتك قبل عام 2005م
كان يتمحور حول نقطتني رئي�سيتني هما :توفري ال�رشوط ال�سيا�سية
والقانونية التي متنع تزوير االنتخابات و�إجراء انتخابات حرة
ونزيهة ،ومناه�ضة القمع ،لكن هذه الأحزاب بعد �أن متكنت �إىل حد
كبري من الف�صل بني العقائدي وال�سيا�سي ت�سنى لها االنتقال �إىل حتالف
ا�سرتاتيجي من خالل امل�رشوعني ،امل�شار �إليهما �آنفاً.
من خالل الوثيقتني يظهر بو�ضوح� ،أن �أحزاب اللقاء امل�شرتك
�صارت تفرق بو�ضوح بني النظام -ال�سلطة القائمة التي ت�سعى لتغيريها
وتداولها ،وبني الدولة -كم�ؤ�س�سة عامة ومو�ضوعية يجب �أن ين�ضبط
ال�رصاع على ال�سلطة يف �إطار ال يهدد وجود الدولة ووحدة الرتاب
الوطني ،وحتر�ص على التم�سك مببد�أ التغيري ال�سلمي ،غري االنقالبي،
باعتبار هذا النهج �أ�سا�س مقاربتها لبنية النظام الدميقراطي الذي ت�سعى
�إليه لبناء دولة القانون التي توفر �رشوط حياد الدولة يف ال�رصاع على
ال�سلطة.
من املفارقات امل�ؤ�سفة� ،أنه عندما كانت الفر�صة �سانحة للتحول
الدميقراطي وبناء دولة القانون يف ظل االنفتاح ال�سيا�سي وازدهار
العمل الدميقراطي وتوازن القوى كانت املواجهة بني التيار الإ�سالمي
ال
ممث ً
ال بحزب التجمع اليمني للإ�صالح ،والتيار الي�ساري ممث ُ
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باحلزب اال�شرتاكي اليمني ،الأمر الذي �شجع على �شن احلرب
�ضد احلزب اال�شرتاكي اليمني ،و�أخرجه ومعه جنوب اليمن من
ال�رشاكة ،واليوم وبعد �أن حدث االن�سداد ال�سيا�سي و�ضاق الهام�ش
الدميقراطي ،وهو الأمر الذي كان ميكن �أن يجعل من حزب التجمع
اليمني للإ�صالح العب ًا ا�ستثنائي ًا بدعم جموح ال�سلطة بالعودة �إىل ما قبل
�إعالن الدميقراطية ،انفتح على الآخر ويف املقدمة اال�شرتاكي وقبل
بالدميقراطية والعمل من �أجل حماية حقوق الإن�سان ،وانتقل �إىل
العمل ال�سيا�سي الوا�ضح ،و�صار له قيادات �سيا�سية �أبرز من القيادات
الدعوية وهو اليوم يف طور التحول التام �إىل حزب �سيا�سي مدين.
بهذه التحوالت التي �صنعت بف�ضل اللقاء امل�شرتك ،وحتقيق �أحزابه
م�صاحلة �سيا�سية بينية وتخليها عن الث�أرات التاريخية ،والإقرار ب�أن
التغيري الدميقراطي لن يتحقق �إال بكتلة تاريخية من �أجل التغيري ال�سلمي
على �أ�سا�س عقد اجتماعي جديد ،يكون اللقاء امل�شرتك قد جعل من
�أحزابه وحلفائهم ال�سيا�سيني واالجتماعيني قوى �سيا�سية فعالة قادرة
على التغيري.
م�شروع التحالف من �أجل التغيري:
تبلور م�رشوع حتالف القوى ال�سيا�سية من �أجل التغيري يف
“م�رشوع اللقاء امل�شرتك للإ�صالح ال�سيا�سي والوطني” ،وي�شمل هذا
امل�رشوع ر�ؤية للتغيري عرب �إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
وثقافية� ،إذ يتكون هذا امل�رشوع من:
�أوالً:الإ�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري ،ثانياً :تعزيز الوحدة اليمنية
والوحدة الوطنية ،ثالثاً :الإ�صالح الإداري ومكافحة الف�ساد ،رابعاً:
الإ�صالح االقت�صادي واملايل ،خام�ساً� :إ�صالح ال�سيا�سات الثقافية
واالجتماعية� ،ساد�ساً� :إ�صالح ال�سيا�سات اخلارجية .و�أكدت الوثيقة
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على �أمرين:
الأول :حتقيق الر�ؤية بالو�سائل ال�سيا�سية وال�سلمية.
الثاين� :إن الإ�صالح ال�سيا�سي -هو الأولوية الأوىل ،واملدخل �إىل
حتقيق الإ�صالحات املختلفة ،وجوهره �إقامة دولة القانون وحتقيق
التحول الدميقراطي.
من التحليل الكلي لوثيقة م�رشوع اللقاء امل�شرتك للإ�صالح ال�سيا�سي
والوطني تتحدد مظاهر الأزمة ال�سيا�سية من حيث اجلوهر ،يف غياب
دولة القانون ،وبالتايل غياب املواطنة املت�ساوية ،ووجود �أزمة بنيوية
د�ستورية كان من عوامل تعميقها تغيري الد�ستور بعد حرب 1994م
باجتاه االنتقا�ص من احلقوق وتركيز ال�سلطة بيد رئي�س الدولة الفرد.
يف ظل التطورات اجلديدة التي جعلت الأزمة �أكرث عمق ًا
و�أكرث خطورة ،حتددت مظاهر الأزمة يف الوثائق ال�صادرة عام
2009بثالثة مظاهر رئي�سية :االنق�سام الوطني :الق�ضية اجلنوبية
وحرب �صعدة ،ان�سداد الأفق ال�سيا�سي ،الأزمة االقت�صادية ،لكن يظل
جوهر الأزمة -هو غياب دولة القانون ،و�أ�ضافت �إىل جانب معوق
�شخ�صنة النظام وحكم الفرد ،م�س�ألة حكم العائلة وتوريث ال�سلطة
كعامل جديد يهدد الكيان الوطني باالنهيار ،و�أمام هذه املخاطر �صار
احلل لي�س جمرد الإ�صالحات ال�سيا�سية ،بل �إحداث تغيري دميقراطي
وال �سبيل لتحقيق هذا الهدف �إال ب�إقامة حتالف تاريخي وتوحيد جهود
كل ال�ساعني للتغري يف املجتمع ،ب�إيجاد كتلة تاريخية من �أجل التغيري
ال�سلمي والعمل على ت�أ�سي�س عقد اجتماعي جديد يقر ب�أ�س�س املواطنة
املت�ساوية� ،إذ جاء يف الوثائق اجلديدة):الدعوة �إىل تكوين كتلة تاريخية
تكون �أداة فاعلة لتحقيق ت�سوية تاريخية تخرج اليمن من خماطر
االنهيار وجر الأزمات املتوالية ،على طريق بناء دولة مدنية حديثة
تكفل حق املواطنة املت�ساوية ،وت�ؤمن ال�رشاكة الوطنية الوا�سعة لكل
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املجتمع يف �إدارة �شئونه) ،1و�أ�شارت الوثائق �رصاحة �إىل �رضورة
�إيجاد عقد اجتماعي جديد بالن�ص على�( :إننا مطالبون اليوم بال�رشوع
يف �إعادة �صياغة عقد اجتماعي جديد ...لبناء الدولة على �أ�س�س...
تتوافر فيها �ضمانات كافية لإقامة دولة م�ؤ�س�سية حقيقية تعمل وفق
م�رشوعية د�ستورية وقانونية ووفق مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات وي�سمح
نظامها بالتداول ال�سلمي الفعلي لل�سلطة ،ويحول دون انفراد فرد �أو
�أ�رسة بال�سلطة ،ويجعل حما�سبة احلكام امر�أ ممكن ًا ويج�سد ال�رشاكة
الوطنية ب�صورة حقيقية مبا فيها ال�رشاكة العادلة يف ال�سلطة والرثوة
ويوفر �أ�س�س واقعية لإقامة حكم ال مركزي يج�سد ال�رشاكة ...ومبد�أ
املواطنة املت�ساوية وي�ضمن احلقوق واحلريات).2
جت�سدت الإرادة امل�شرتكة لأحزاب اللقاء امل�شرتك وحلفائهم يف
التغيري ب�إيجاد ر�ؤية بديلة ملا يجب �أن تكون عليه الدولة واملجتمع
(م�رشوع ر�ؤية للإنقاذ الوطني) ويف العمل امليداين امل�شرتك لتحقيق
هذه الر�ؤية.

تتكون الوثيقة من ثالثة �أجزاء :ت�شخي�ص الأو�ضاع ،ر�ؤية
للحلول ،و�آليات العمل.
يتكون اجلزء اخلا�ص بحل الأزمة من:
�أو ً
ال:املهام واملعاجلات الإنقاذية العاجلة (وقف االنهيار):

 -1تهيئة الأجواء واملناخات ال�سيا�سية؛ � -2إزالة �آثار حرب 94م
و�إجراء م�صاحلة وطنية �شاملة؛  -3معاجلة �آثار احلروب وال�رصاعات
ال�سيا�سية ال�سابقة؛  -4معاجلة احلرب يف �صعدة و�آثارها؛  -5معاجلة
ق�ضايا الثار والعنف املحلي.
 )1تقرير اللجنة العليا للت�شاور الوطني املقدم �إىل ملتقى الت�شاور الوطني املنعقد يف
�صنعاء يف الفرتة من  22-21مايو 2009م� ،صنعاء2009م �ص.16
 )2وثيقة احلوار الوطني والبيان اخلتامي ال�صادران عن ملتقى الت�شاور الوطني
املنعقد يف �صنعاء يف الفرتة  21-20مايو 2009م.
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ثاني ًا :بناء الدولة الوطنية احلديثة:
 -1الأ�س�س واملبادئ العامة؛  -2تطوير �شكل الدولة على قاعدة
الالمركزية؛ � -3إقامة نظام احلكم الربملاين؛  -4الهيئات والأجهزة
الالمركزية؛ � -5إ�صالح املنظومة االنتخابية؛ � -6إعادة الطابع
الوطني للقوات امل�سلحة والأمن؛ � -7إ�صالح الإدارة ومكافحة الف�ساد.
ثالث ًا :الإ�صالحات االقت�صادية
رابع ًا� :إ�صالح ال�سيا�سات الثقافية واالجتماعية:
�أتت هذه الوثيقة لتج�سد �إرادة التغيري وبن�صو�ص �رصيحة� ،إذ
ورد فيها“ :وما من �سبيل للت�صدي للأزمة ،و�إنقاذ الوطن و�إخراجه
من دوامتها امل�ستحكمة� ،إال بح�شد وتعبئة وح�شد الطاقات واجلهود
الوطنية ،لي�شكل اجلميع رافعة تغيري �سلمي ،و�إنقاذ وطني يخرج البالد
ال �إىل عقد اجتماعي جديد ي�ؤ�س�س
من براثن الو�ضع الراهن ،و�صو ً
لقيام دولة مينية حديثة ،م�ؤ�س�سية تتفق مع معايري الدولة الع�رصية”.
لقد �أتى م�رشوع الإنقاذ الوطني مبني ًا على م�رشوع اللقاء امل�شرتك
للإ�صالح ال�سيا�سي والوطني ومنطلقاته ،و�أول هذه املنطلقات �أن دولة
القانون التي ي�سعى لبنائها هي الدولة التي تقوم على معايري الدولة
الدميقراطية احلديثة ،املتمثلة ب�إعمال القانون يف املمار�سة اليومية
واحرتامه وااللتزام به من قبل جميع املواطنني حكام ًا وحمكومني،
وامل�ساواة يف تطبيقه ،وتتوىل م�ؤ�س�سات الدولة فر�ض تطبيق
القانون واخل�ضوع ل�سيادته ،ودولة القانون ،هي بال�رضورة دولة
امل�ؤ�س�سات ،ومن �سماتها احرتام ال�رشعية وامل�رشوعية الد�ستورية
والقانونية وعدم ا�ستخدام القانون و�سيلة للت�سلط والتع�سف ،وااللتزام
بال�رشعية وامل�رشوعية يف كافة �أعمال هيئات الدولة وم�ؤ�س�ساتها؛ مبا
يف ذلك الأعمال والت�رصفات اليومية والفردية للم�سئولني؛ وهي دولة
تقوم على مبد�أ احلياد ودوام م�ؤ�س�سات الدولة� ،أي ال ي�ؤدي تغيري
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م�ؤ�س�سات احلكام وتداول ال�سلطة �إىل تغيري الدولة �أو �شاغلي الوظيفة
العامة ،وعدم وجود �شعور بتملكها ي�ؤدي �إىل تغيري احلكم مبمار�سة
الطرق الد�ستورية والقانونية النتقال ال�سلطة وال�صالحيات كنتيجة
لالنتخابات احلرة والنزيهة ،وبهذا جتعل الوثيقة التغيري حقا للمواطنني
وت�ضع ال�رصاع ال�سيا�سي من �أجل التغيري وانتقال ال�سلطة يف �إطار
�سلمي ال يهدد وجود الدولة ووحدة الرتاب الوطني.
تقوم وثيقة الإنقاذ على مبادئ رئي�سية لبناء دولة القانون ،وهي
مبادئ جديدة تعد تطوير ًا نوعي ًا مل�رشوع اللقاء امل�شرتك للإ�صالح
ال�سيا�سي والوطني ،و�أهم هذه املبادئ :بناء الدولة على قاعدة
المركزية احلكم ،حق املواطنني يف التغيري ال�سلمي ،حظر التغيري
بالعنف ،وهناك بع�ض املبادئ والأ�س�س لي�ست مرتبطة بالتغيري ،وقد
تظهر ا�ستح�ضار جانب �إيديولوجي ،لكن هذا اال�ستح�ضار قد ال يكون
املق�صود به �أكرث من جتنب ا�ستخدام التيار املوايل لل�سلطة لل�شعارات
للإ�رضار بحزبهم الذي ا�ستخدم �سابق ًا هذه ال�شعارات ،كما يتبني
الحقاً.
من حيث م�ضمون وثيقة الإنقاذ ،فيما يتعلق ببناء دولة القانون-
الدولة الدميقراطية احلديثة ،ف�إن �أهم جديد فيها ،باملقارنة ،مع م�رشوع
الإ�صالح ،يتمثل بتغيري �شكل الدولة والأخذ بال مركزية احلكم� ،أما
من حيث م�ضمون بنية الدولة �أو التغيري يف النظام ال�سيا�سي ،فقد
�أخذت مبا ورد يف الوثيقة الأوىل ،وطورت الأفكار الواردة فيها
باقرتاح م�ضامني الإ�صالح الد�ستوري لإ�صالح النظام ال�سيا�سي.
تطوير �شكل الدولة على قاعدة الالمركزية:
اعتربت الوثيقة تغيري �شكل الدولة مبا يحقق المركزية احلكم
�رضورة“ :البد منها ل�ضمان التوزيع العادل لل�سلطة والرثوة ،ومنع
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اال�ستبداد واحتكار ال�سلطة �أو التفرد باحلكم وتوريثه ،كما ي�ستهدف
تلبية ...احلاجات اجلماهريية املطلبية التي ك�شفت عنها مظاهر الأزمة
الوطنية العامة يف البالد ،مبا يكفل تعزيز الوحدة الوطنية ،وتو�سيع
امل�شاركة ال�سيا�سية ،وحتقيق التحول الدميقراطي و�ضمان التداول
ال�سلمي لل�سلطة” .وتو�صلت اللجنة التح�ضريية التي و�ضعت الوثيقة
�إىل �أن” :قيام وبناء الدولة الوطنية الالمركزية على النحو الذي يحقق
ال�رشاكة الوطنية يف احلكم والرثوة لكل اليمنيني هي ال�صيغة املثلى
لو�ضع اليمن موحد ًا على طريق اال�ستقرار والتطور مبا ي�صاحبها من
نظام �سيا�سي دميقراطي تعددي يحقق العدالة وامل�ساواة وامل�شاركة
ال�شعبية والتداول ال�سلمي لل�سلطة”.
ح�سمت الوثيقة الأخذ بخيار المركزية احلكم ،لإنهاء حالة متركز
ال�سلطة والرثوة ،لكن الوثيقة مل حت�سم خيار �شكل الدولة الذي يحقق
ال المركزية احلكم� ،إذ
عدالة توزيع ال�سلطة والرثوة ،ويحقق فع ً
طرحت الوثيقة حتقيق المركزية احلكم من خالل الأخذ ب�شكل الدولة
االحتادية (االحتاد الفيدرايل) �أو يف �إطار الدولة الب�سيطة من خالل
حكم حملي كامل ال�صالحيات ويقوم على �أ�سا�س �أقاليم كبرية�،أو على
�أ�سا�س التق�سيم الإداري احلايل.
ولأن الوثيقة مطروحة للحوار ال�شعبي والأطراف الوطنية
جميعاً ،بدون ا�ستثناء ،من الالعبني ال�سيا�سيني ،وي�شمل ذلك ال�سلطة،
وقيادة احلراك اجلنوبي ،واملعار�ضة يف اخلارج ،واحلوثيني يف
�صعدة ،يكون من الأرجح� ،أن الأطراف املختلفة ،ماعدا ال�سلطة،
�سوف يف�ضلون خيار الدولة الفيدرالية لالعتبارات التالية:
1 -1يرجع جوهر الأزمة الوطنية البنيوية الراهنة �إىل نتائج و�آثار
حرب 1994م واحتكار ال�سلطة والرثوة عرب مركزية احلكم،
وتركيز ال�سلطة ،ومنع التغيري بتعطيل م�رشوع الوحدة اليمنية
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يف بناء دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،واملواطنة املت�ساوية على قاعدة
ال�رشاكة الوطنية ،مما جعل الدولة الب�سيطة رمز ًا �أو حا�ضنة لهذه
الأزمة ومكوناتها وا�ستمرارها قد يجعل تقاليد احلكم التي �أو�صلت
اليمن �إىل هذه الأزمة ت�ستمر.
2 -2ك�شفت التجربة العملية خالل ما يقرب من عقدين من عمر الوحدة
�أن الدولة الب�سيطة قد �ساعدت على تكري�س تركيز ال�سلطة بيد
رئي�س ال�سلطة التنفيذية ويف العا�صمة ،مما ترتب عليه عجز
الدولة عن تلبية ومتثيل امل�صالح املختلفة لالنتماءات املتعددة:
اجلهوية ،املذهبية ،ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،ومت ا�ستخدام �أجهزة
الدولة و�إمكاناتها للحيلولة دون �إقامة دولة القانون وحتقيق التنمية
واال�ستقرار ،بل و�إعادة �إنتاج بناء ما قبل الدولة وب�سط نفوذها
ب�إحالل القبيلة حمل الدولة ،والعرف القبلي حمل القانون.
3 -3ارتبطت الدولة الب�سيطة منذ حرب 1994م على وجه اخل�صو�ص
مبمار�سة الإق�صاء اجلهوي ،ال�سيا�سي ،االجتماعي ،وتفاقم الف�ساد
وا�ستفحل نفوذه ،والنتيجة املاثلة اليوم �أمامنا وال جدال فيها ،لي�س
الرف�ض لتلك ال�سيا�سات واملمار�سات فح�سب ،بل رف�ض للدولة
املوحدة والدعوة لفك االرتباط(االنف�صال).
�4 -4إن اخلروج من الأزمة الوطنية امل�ستفحلة اليوم مل يعد ممكناً،
كما كان بعد حرب 1994م ،ب�إحداث حلول جزئية ك�إزالة نتائج
و�آثار احلرب و�إقامة حكم حملي ،و�إمنا �صار يتطلب اخلروج
من هذه الأزمة البنيوية تقدمي حلول جذرية حتقق التغيري ،ويف
املقدمة تغيري �شكل الدولة �إىل احتاد فيدرايل وانتقال ال�سلطة
�سلمياً ،مبا يكفل التغلب على حالة االنق�سام اجلهوي واملجتمعي،
ويحافظ على وحدة البالد ويحقق التغيري الدميقراطي ،بتوزيع
ال�سلطة بني الهيئات االحتادية وهيئات الأقاليم والوحدات املحلية
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وعدالة توزيع الرثوة را�سي ًا و�أفقياً ،ومبا يحقق م�صالح اليمنيني
جميع ًا مبختلف انتماءاتهم اجلهوية واالجتماعية طبق ًا ملبد�أ املواطنة
املت�ساوية.
بيد �أن حل م�س�ألة االنق�سام الوطني القائم عرب تغيري �شكل الدولة
�إىل احتاد فيدرايل ،ال يعني �أنه اخليار الأوحد ،و�إمنا ميكن �أن يتم
هذا احلل من خالل �إحداث تغيريات جوهرية على النظام ال�سيا�سي
عرب �إ�صالحات د�ستورية م�ؤ�س�سية،حتقق التوازن بني هيئات الدولة
مب�ستوياتها الثالثة ،ومتنع تركيز ال�سلطة بيد هيئة �أو فرد �أو وجود
�سلطة بدون م�سئولية وم�ساءلة وحما�سبة ،وحتقيق مبد�أ املواطنة
املت�ساوية وعدالة توزيع ال�سلطة والرثوة ،و�أن يتم هذا التغيري عرب
توافق وطني ،ينطوي على قبول وت�أييد وا�سعني لإيقاف حالة االنق�سام
الوطني واملزيد من انزالق الدولة �إىل الف�شل وخماطر االنهيار،
وتوفري �رشوط �إقامة النظام الدميقراطي التعددي وتعزيز �ضمان
حقوق الإن�سان وحرياته.
�إ�صالح النظام ال�سيا�سي:
وكما �سبق �أن �أو�ضحنا ،ف�إن وثيقة الإنقاذ قد �أتت لتف�صل ر�ؤية
اللقاء امل�شرتك لإ�صالح النظام ال�سيا�سي والوطني ،بدرجة �أ�سا�سية،
وو�ضعها ب�صيغة م�ضامني د�ستورية ،ولأن �شكل الدولة ال يزال
مطروح ًا يف �أكرث من خيار ،ف�إن �صيغ التغيري يف النظام ال�سيا�سي
بناء على اخليار النهائي
ما زالت يف الإطار العام و�ستخ�ضع للتغيري ً
الذي �ست�أخذ به الوثيقة فيما يتعلق ب�شكل الدولة� ،أي الأخذ ب�شكل الدولة
الفيدرالية �أو الإبقاء على �شكل الدولة الب�سيطة ،فقد ترك ح�سم اخليار
ل�رشكاء احلوار الآخرين ،وللر�أي العام الوطني.
تبنى م�رشوع اللقاء امل�شرتك للإ�صالح ال�سيا�سي والوطني،
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وم�رشوع ر�ؤية للإنقاذ الوطني �إحداث تغيريات جوهرية على النظام
ال�سيا�سي ب�إحداث �إ�صالح م�ؤ�س�سي -د�ستوري ي�شمل ال�سلطة التنفيذية،
و�أهم تغيري لبنية هذه ال�سلطة ،يتمثل بالأخذ ب�شكل نظام احلكم الربملاين،
وال�سلطة الت�رشيعية ،بالأخذ بثنائية ال�سلطة الت�رشيعية املنتخبة مبجل�سيها:
جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى ،وتعزيز �صالحيتها الرقابية،
وال�سلطة الق�ضائية مبا يحقق ا�ستقاللها التام عن ال�سلطة التنفيذية،
وي�ؤدي �إىل حتديثها من حيث التكوين والإدارة والأداء ،كما ي�شمل
هذا التغيري �إ�صالح �إدارة الدولة مبا يحقق فاعليتها ومكافحة الف�ساد،
ويتم هذا التغيري عرب �إ�صالح د�ستوري وقانوين ،ينهي حالة االنق�سام
الوطني ،ويحقق نظام ًا �سيا�سي ًا دميقراطي ًا تعددي ًا برملانياً ،ي�ضمن
الف�صل بني ال�سلطات وتوازنها وتكاملها بني هيئات الدولة ،ومينع
تركيز ال�سلطة والرثوة �أو احتكارهما �أو توريث ال�سلطة �أو وجود
�سلطة دون م�سئولية وم�ساءلة ،ويحقق الف�صل بني �أجهزة الدولة املدنية
والع�سكرية واملال العام والإمكانات اخلا�صة باحلاكم �أو حزبه ،مبا
يحقق حياد الدولة والوظيفة العامة املدنية والع�سكرية وو�سائل الإعالم
واملال العام يف التناف�س بني الأحزاب للو�صول �إىل ال�سلطة �أو االحتفاظ
بها ،وتغيري النظام االنتخابي بالأخذ بالنظام الن�سبي و�إ�صالح الإدارة
االنتخابية مبا يحقق ا�ستقاللها وي�ضمن حيادها.
وبتعزيز ال�سلطة الرقابية للهيئة الربملانية و�إحداث توازن بينها وبني
ال�سلطة التنفيذية تن�ص الر�ؤية على �إخ�ضاع اجلهاز املركزي للرقابة
واملحا�سبة للإ�رشاف الكامل ملجل�س النواب وتبعيته له ،ون�صت على
منح جمل�س ال�شورى �صالحية اختيار �أع�ضاء الهيئات :املجل�س الأعلى
للق�ضاء ،املحكمة الد�ستورية ،اللجنة العليا لالنتخابات،حمافظ البنك
املركزي ونوابه،رئي�س و�أع�ضاء املجل�س الوطني للإعالم،املجل�س
الوطني لرعاية منظمات املجتمع املدين،املجل�س الأعلى
للأوقاف،املوافقة على تعيني القيادات املدنية والع�سكرية :رئي�س هيئة
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الأركان العامة للقوات امل�سلحة ونوابه وم�ساعديه،رئي�س الهيئة العامة
للخدمة املدنية ،النائب العام.
�أخذت الوثيقة ب�شكل نظام احلكم الربملاين الذي يقوم على ثنائية
ال�سلطة التنفيذية :رئي�س الدولة ورئي�س احلكومة ،غري �أنها مل تعط
رئي�س الدولة �سلطات تنفيذية فعلية ،و�إمنا �أوكلت �إليه �سلطات �سيادية
متثيلية يف جمال العالقات الدولية ،ومتنحه يف �إدارة ال�ش�أن الداخلي
�صالحيات رمزية من قبيل االحرتام مثل :التوقيع �إىل جانب رئي�س
الوزراء على قرارات تعيني كبار املوظفني ،وتتوىل احلكومة
وحدها الإدارة التنفيذية ،ومن ثم ال ي�ساءل رئي�س الدولة على �أداء
ال�سلطة التنفيذية ،وتقع امل�سئولية وامل�ساءلة على احلكومة ،ومبوجب
ال�صالحيات املمنوحة لرئي�س الدولة ،وطبق ًا “مل�رشوع ر�ؤية الإنقاذ”،
يكون رئي�س الدولة حكم ًا بني الهيئات ورمز ًا لل�سيادة ،وال يتعر�ض
للنقد على �أداء ال�سلطة التنفيذية ،لأنه ال ميار�سها ولي�ست لديه �أية و�سائل
�ضغط على احلكومة وهيئات الدولة الأخرى ،وينطلق الأخذ بالنظام
الربملاين من اعتبار التقاليد التي �سادت يف تركيز ال�سلطة بيد رئي�س
الدولة الذي ال يخ�ضع للم�ساءلة واملحا�سبة ،وتخ�ضع له د�ستوري ًا �أو يف
املمار�سة جميع هيئات الدولة التي ترى املعار�ضة �رضورة �إيجاد قطيعة
معها� ،إذ �أنها من العوامل الرئي�سية التي جمدت العملية الدميقراطية عند
دميقراطية الواجهة ،وعندها توقف التحول الدميقراطي ،و�أدت �إىل
�إ�ضعاف فعالية جميع هيئات الدولة ،عدا الرئي�س ،وال ميكن يف ظلها
الو�صول �إىل تداول �سلمي لل�سلطة ،مما جعل تكرار العملية االنتخابية
ووجود الأحزاب مدعاة للإحباط والي�أ�س من �إمكانية التغيري عرب
الآليات الدميقراطية ،وبهذا �أنتفت ميزة الدميقراطية لتحقيق اال�ستقرار
والتنمية و�إنهاء دورات العنف واال�ستحواذ على ال�سلطة والرثوة،
وترتب على ف�شل العملية الدميقراطية بروز نتائج تهدد ا�ستمرار
الدولة املوحدة ،ومن �أبرز هذه النتائج الق�ضية اجلنوبية وحرب �صعدة
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وتف�شي الفقر.
من هذا املنطلق تبنت الوثيقة ا�ستبدال �شكل نظام احلكم احلايل
بالنظام الربملاين ،وا�ستحداث ثنائية ال�سلطة الت�رشيعية وتعزيز �سلطتها
الرقابية من حيث ال�صالحيات ومن حيث تبعية �أجهزة الرقابة املالية
والإدارية لها وكذا تبعية م�ؤ�س�سات الدولة التي يجب حيادها :مثل
اخلدمة املدنية والبنك املركزي وو�سائل الإعالم العامة ورعاية
منظمات املجتمع املدين وغريها ،ول�ضمان حياد م�ؤ�س�سات الدولة،
خا�صة املالية والع�سكرية بالن�سبة للأحزاب واملناف�سة بينها وبالن�سبة
للحياة ال�سيا�سية ،ن�صت الوثيقة على حظر �أن يكون �أحد �أقارب رئي�س
اجلمهورية �أو رئي�س الوزراء �إىل الدرجة الرابعة يف �أحد املنا�صب
املتمثلة ب�أن يكون رئي�س ًا للمجل�س الأعلى للق�ضاء ،رئي�س ًا لهيئة الأركان
العامة للقوات امل�سلحة ونوابه وم�ساعديه ،تويل قيادة فروع القوات
امل�سلحة الربية والبحرية واجلوية ونوابهم وم�ساعديهم ،يكون رئي�س ًا
للجهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة ونوابه وم�ساعديه� ،أن يكون رئي�س ًا
�أو ع�ضو ًا للجنة العليا لالنتخابات� ،أن يكون من ر�ؤ�ساء ومديري
الأجهزة الأمنية املركزية ونوابهم وم�ساعديهم.
و�ضعت معايري و�إجراءات ت�شكل �ضمانات ال�ستقالل الق�ضاء
والقا�ضي عن ال�سلطة التنفيذية ،ومن ذلك �إقامة البنية امل�ؤ�س�سية امل�ستقلة
للق�ضاء ب�إنهاء اختالط تكوينات الق�ضاء ب�أجهزة ال�سلطة التنفيذية املتمثلة
بهيئة التفتي�ش الق�ضائي وجمل�س الق�ضاء الأعلى الذي يخت�ص بت�شكيل
املحاكم والنيابة العامة ،وتعيني وترقية ونقل الق�ضاة وحتديد رواتبهم
وميزانية الق�ضاء امل�ستقلة ،وذلك باختيار �أع�ضاء املجل�س من قبل الهيئة
الت�رشيعية ،وربط هيئة التفتي�ش الق�ضائي مبجل�س الق�ضاء الأعلى،
وا�ستكمال بنية الق�ضاء ب�إيجاد املحكمة الد�ستورية امل�ستقلة عن املحكمة
العليا ،و�إيجاد ق�ضاء �إداري متخ�ص�ص ،و�إلغاء املحاكم اال�ستثنائية،
وتوفري �ضمانات ا�ستقالل القا�ضي وتنفيذ �أحكام الق�ضاء.
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ولأن خيار �شكل الدولة مل يح�سم بعد ،فلم حتدد الوثيقة الهيئات
والأجهزة الالّمركزية و�صالحياتها ،ومل يتم الف�صل بني ال�صالحيات
واملهام املركزية والالّمركزية.
تطرقت الوثيقة للعملية االنتخابية من زاويتني:
الأوىل:النظام االنتخابي -و�أقرت الأخذ بنظام التمثيل الن�سبي،
مبا يحقق ،التمثيل العادل لكل فئات املجتمع ،فعالية ال�سلطة الت�رشيعية،
تعزيز الوحدة الوطنية والتعددية ،وتر�شيح ن�سبة من الن�ساء ال تقل عن
.%15
الثانية� :ضمان ا�ستقاللية وحيادية الإدارة االنتخابية ،وذلك
من خالل التمثيل املتوازن للأحزاب يف ت�شكيلها� ،إعادة بناء اجلهاز
الإداري والفني للإدارة االنتخابية وفق معايري و�رشوط اخلدمة
املدنية ،وتوفري ال�ضمانات القانونية وال�سيا�سية والفنية الكفيلة بتحقيق
احلياد الفعلي لو�سائل الإعالم العامة واملال العام والوظيفة العامة
واجلي�ش والأمن يف املناف�سة ال�سيا�سية.
خامتة:
مما تقدم نخل�ص �إىل �أن ظهور م�ؤ�رشات ف�شل الدولة وفقدان
العدالة الر�أ�سية والأفقية ،دليل ٍ
كاف على عدم حدوث �أي م�ستوى من
التحول الدميقراطي ،و�إن �إعاقة التحول الدميقراطي والإ�صالحات
االقت�صادية املتحيزة �ضد الفقراء قد �أ�سهمت يف و�ضع البالد �أمام خطر
االنزالق �إىل حروب �أهلية وخطر انهيار الدولة ووحدة الرتاب
الوطني ،و�أدى كل ذلك �إىل �أن يو�ضع اليمن �أمام �أزمة �شاملة
مظاهرها احلادة �أربعة:
الأول :الق�ضية اجلنوبية التي يهدد ا�ستمرارها وعدم وجود احللول
املر�ضية والناجعة لها وحدة الرتاب الوطني.
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الثاين :حرب �صعدة التي يهدد ا�ستمرارها وعدم وجود حل
للأ�سباب التي �أدت �إليها وات�ساعها ،اليمن باالنزالق �إىل حرب �أهلية
�شاملة ،وتهدد كلفتها االقت�صادية واالجتماعية كل �أمل يف التنمية
وال�سالم االجتماعي.
الثالث :ان�سداد الأفق ال�سيا�سي وتوقف العملية الدميقراطية ،مما قد
يجعل الو�صول �إىل موعد االنتخابات ،دون م�صاحلة وطنية وتغيري
�شكل الدولة و�إ�صالح النظام ال�سيا�سي ،منا�سبة لإعالن وفاة ال�رشعية
يف البالد.
الرابع :الأزمة االقت�صادية اخلانقة التي قد تقود البالد يف ظل
العوامل ال�سابقة �إىل االنزالق �إىل الثورات والعنف ال�شامل.
ابتداء �إىل �أن الف�ضل يف جناح حتالف
لقد مت يف هذا املقام الإ�شارة
ً
اللقاء امل�شرتك ثم حتالف القوى ال�سيا�سية من �أجل التغيري يرجع �إىل
�أمرين:
الأول� :رضورة التغيري والإ�صالح الدميقراطي ،وهي مهمة
تعول على �إجنازها �إزالة انزالق اليمن �إىل الفو�ضى واحلرب الأهلية
ال�شاملة.
الثاين :طرح �أحزاب اللقاء امل�شرتك يف هذا التحالف ال�رصاعات
واالعتبارات الإيديولوجية جانباً.غري �أن العودة �إىل الأ�س�س واملبادئ
التي يجب �أن يقوم عليها بناء الدولة الوطنية احلديثة يف م�رشوع ر�ؤية
للإنقاذ الوطني ،تظهر �أن هذا اال�ستخال�ص لي�س دقيقاً؛ �إذ ا�ستعادت
الوثيقة مبادئ و�أ�س�سا من�صو�صا عليها يف الد�ستور احلايل ولي�س لها
�صلة بالتغيري املن�شود والإ�صالح الدميقراطي� ،إذ مت نقل ما هو وارد يف
املواد ( )1،2،3من الد�ستور يف ت�أكيد �إ�سالمية الدولة ،وهذه العودة
�إىل الد�ستور مل يكن لها موجب �سوى االعتبار الأيدلوجي ،ويت�أكد هذا
الأمر �أكرث من خالل واقعتني:
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الأوىل� :إن جلنة ال�صياغة قد �أبقت على هذه الأ�س�س واملبادئ على
الرغم من �أن مناق�شات اللجنة التح�ضريية كادت تف�ضي �إىل عدم وجود
موجب لإيرادها يف الوثيقة ،فكان جتاهل هذا الر�أي كلياً.
الثانية :ا�ستبعاد من الوثيقة الن�ص “على حظر التمييز بني النا�س
لأي �سبب كان وب�أي �صورة من ال�صور” ،وهو ن�ص ورد يف
اقرتاحات اللقاء امل�شرتك املقرة من قبل الفريق القانوين والهيئة التنفيذية
للقاء امل�شرتك ،وكذلك ا�ستبعاد جلنة ال�صياغة مقرتح“ :حظر امل�سا�س
بحرية ال�ضمري واالنتماء الديني والعقائدي وعلى الدولة �ضمان
عدم التعر�ض ملمار�سات ال�شعائر الدينية” ،ومقرتح“ :حظر الدعوة
للحروب والكراهية الوطنية والدينية”.
ومع هذا ف�إننا ن�ؤكد �صحة اال�ستخال�ص� ،إذ �أن معرفتنا مبجريات
الأمور تظهر لنا �أن �إيراد الن�صو�ص امل�شار �إليها �أو عدم �إيراد ن�صو�ص
�أخرى مل يكن من قبيل �إثبات االعتبار الإيديولوجي للتجمع اليمني
للإ�صالح وفر�ضه على الآخرين ،و�إمنا كان من قبل جتنب ا�ستخدام
ال�سلطة لهذا االعتبار وعرب املوالني لها من التيار الأ�صويل الذي كان
قبل �أحداث �11سبتمرب 2001م يح�رض لالنقالب يف التجمع اليمني
للإ�صالح لكي ال يقوم حتالف اللقاء امل�شرتك ،وقام باغتيال ال�شهيد
جار الله عمر �أثناء م�ؤمتر حزبهم يف 28دي�سمرب 2002م وبالتن�سيق
مع الأجهزة الأمنية من �أجل الق�ضاء على اللقاء امل�شرتك وعلى حتالف
قوى خمتلفة �إيديولوجي ًا من �أجل التغيري والإ�صالح الدميقراطي.
و�أي ًا كان الأمر ،فانه مما تقدم يتبني �أن اللقاء امل�شرتك وحتالفاته
ال�سيا�سية واالجتماعية �صار ميثل قوى لديها ر�ؤى وفاعلية للتغيري
ال�سلمي ،وهي قوى متثل �أحزابا �سيا�سية ذات مرجعيات �إيديولوجية
خمتلفة وقوى اجتماعية متعددة ،تنتمي �إىل �رشائح وطبقات خمتلفة
تلتقي حول منطلقات ا�سرتاتيجية للتغيري عرب الإ�صالح ال�سيا�سي،
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واالقت�صادي ،واالجتماعي ،والثقايف ،و�إنقاذ البالد التي تواجهه
حتديات كربى تهدد الكيان الوطني باالنهيار ،واملتمثلة بحالة االن�سداد
ال�سيا�سي،واالنق�سام الوطني:الق�ضية اجلنوبية ،وحرب �صعدة،
والأزمة االقت�صادية.
لقد تو�صلت القوى العاملة من �أجل التغيري �إىل ر�ؤى للإنقاذ
ومدخله �إقامة دولة القانون -الدولة الدميقراطية املدنية ،وحل الق�ضية
اجلنوبية وحرب �صعدة ،لكن هذه احللول تتطلب قبول �أطراف
ال�رصاع املختلفة باحلل الدميقراطي .ثمة عائق رئي�سي يتمثل يف �أن
ال�سلطة ،ورغم كل هذه املخاطر ،وقبولها ب�شعار الدميقراطية ،غري
م�ستعدة لدفع كلفة الدميقراطية وحتمل تبعاتها بتداول ال�سلطة ،بل ت�سري
باجتاه معاك�س -القبول بالدميقراطية طاملا مكنها االحتفاظ بال�سلطة،
وتركيز ال�سلطة الفردية وتوريثها بخطوات متدرجة� :سيطرة العائلة
على اجلي�ش والأمن واملال العام والتجارة.
بيد �أنه ال خيار بديال عن التغيري ال�سلمي ملنع انزالق اليمن �إىل
املجهول ،وال بديل عن العمل حل�شد القوى ال�سيا�سية واالجتماعية حول
م�رشوع التغيري ال�سلمي وجعله خيار ًا للجميع ،و�إن تطلب هذا الأمر
جلوء املعار�ضة وعرب الفعاليات ال�سلمية �إىل خيارات مكلفة لل�ضغط
على ال�سلطة للقبول باالنخراط يف م�رشوع للإنقاذ الوطني ،ومعها
جماعة احلوثي يف �صعدة التي �أعلنت قبولها باحلوار على �أ�سا�س الوثيقة
والقيادات اجلنوبية يف اخلارج وبع�ض قيادات احلراك اجلنوبي التي
ت�سعى عرب التنظيمات اجلهادية ،ومنها القاعدة لالنف�صال عرب ا�ستخدام
العنف ،واحلراك امل�سلح ،غن هي تخلت عن القاعدة ،وقبلت �أن تكون
�ضمن م�رشوع الإنقاذ الوطني كجماعة �سيا�سية.
الوثيقة حتتاج �إىل ح�سم خيار �شكل الدولة لكي يكتمل ت�صور مهام
و�صالحيات هيئات الدولة املركزية واملحلية ،كما �أنها حتتاج �إىل تغطية
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بع�ض النواق�ص �أو �إجالء بع�ض الغمو�ض ،مثل النق�ص يف الن�ص على
بع�ض حقوق الإن�سان ،وعدم و�ضوح الن�ص اخلا�ص بامل�ساواة وعدم
التمييز ،وعدم الن�ص بو�ضوح على الكوتة الن�سائية يف �إطار قوائم
الأحزاب االنتخابية وغريها.
و�أي ًا كان الأمر ،ف�إن امل�ستقبل �سوف يثبت ال�ش�أن العظيم لهذا
التحالف التاريخي ور�ؤاه من �أجل التغيري والإ�صالح الدميقراطي.
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الف�صل الثاين

�أي دور للمجتمع الدويل
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امل�صالح الأوروبية والإ�صالح ال�سيا�سي
فى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
كريستينا كوتش*

�شهدت ال�سنوات الأخرية تراجع ًا �أوروبي ًا عن الدعم الن�شط
للدميقراطية .وال ي�شري ذلك �إىل تخفي�ض امليزانيات �أو �إلغاء امل�رشوعات
ب�شكل كبري .فال تزال املخ�ص�صات وبرامج دعم الإ�صالح ال�سيا�سي
يف املنطقة م�ستقرة ب�شكل عام .وقد زاد �إجمايل خم�ص�صات االحتاد
الأوروبي من خالل الأداة الأوروبية للدميقراطية وحقوق الإن�سان
) (EIDHRخالل ال�سنوات الأخرية ،على الرغم من تراجع متثيل
منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن ت�ضارب امل�صالح بني خمتلف اجتاهات
ال�سيا�سة اخلارجية ي�ؤدي �إىل واقع ي�شهد تراجع الدعم الأوروبي
للدميقراطية يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وتعلو معدالت
*باحثة مبركز  FRIDEللأبحاث ،مدريد� -أملانيا.
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الإحباط بني الأطراف املحلية امل�ؤيدة للإ�صالح يف املنطقة؛ نظر ًا لغياب
االت�ساق وااللتزام ،الذي –بدوره– يتناق�ض مع الأهداف املعلنة
لل�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي.
ال على االجتاهات احلالية لل�سيا�سات
فهل يعد ذلك حكم ًا عاد ً
الأوروبية يف املنطقة؟ ما داللة ذلك بالنظر �إىل الديناميكيات التي
ت�سيطر على ال�سيا�سة اخلارجية الأوروبية بوجه عام؟ ما هي �آفاق دعم
االحتاد الأوروبي للإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي؟
اجتاهات �سيا�سات االحتاد الأوروبي فى �إقليم املتو�سط
يرتبط الرتاجع الأوروبي على �صعيد دعم الدميقراطية وحقوق
الإن�سان –ب�شدة– بالبيئة الدولية املتغرية على مدار العقد املا�ضي� .أدت
الأزمة االقت�صادية �إىل تركيز �صنع ال�سيا�سات على الداخل ،وتعزيز
احلماية كما �أ�سقطت عبء اجلانب ال�رشطي من �أي اتفاقات جتارية� .إن
الظهور القوي لقادة �إقليميني جدد ،وغريهم من العنا�رص الدولية غري
الدميقراطية ،والتي متثل �رشكاء بدالء وجاذبني للحكومات ال�سلطوية
مبنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا لتحقيق م�صاحلها االقت�صادية،
ي�ؤدي �إىل تراجع وزن وت�أثري االحتاد الأوروبي يف املنطقة .كما �أن
التحديات الأمنية البارزة واملتعددة �أكرث من ذي قبل يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،مبا يف ذلك االنت�شار النووي ،وغريه من
الكوارث الأمنية الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى ،ت�سهم يف تغيري
الأولويات واالهتمامات الأوروبية .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن قدرة
االحتاد الأوروبي على مواجهة هذه التحديات املجتمعة ل�صنع ال�سيا�سة
اخلارجية ي�ضعفها –ولو ب�شكل م�ؤقت– االنتقال الداخلي اجلاري يف
االحتاد الأوروبي لتطبيق معاهدة ل�شبونة .وبعبارة �أخرى ،ففي عامل
�أكرث تعقيد ًا و�أقل �أماناً ،ت�ضعف قوة االحتاد الأوروبي ،وقدراته،
ووحدته.
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ومن ثم ،ف�إن �سيا�سات االحتاد الأوروبي يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا يف ال�سنوات الأخرية ات�سمت بعدد من االجتاهات.
�أوالً ،لقد �أ�صبحت ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي يف املنطقة
مرتبطة “بالأمن” ب�شكل ملحوظ .فمن مكافحة الإرهاب �إىل الهجرة
�إىل الطاقة والتجارة ،ف�إن خمتلف اخلطوات اخلا�صة بالعمل اخلارجي
لالحتاد الأوروبي ينظر �إليها من خالل منظور �أمني �ضيق .وباملنحى
نف�سه ،يربز املوقف الدفاعي والإق�صائي يف جميع خطواتها ال�سيا�سية.
ثانياً ،ترتاجع قوة االحتاد الأوروبي وقوته احلافزة يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،مع التداعيات ال�سلبية جلاذبية وجدوى
ال�سيا�سات القائمة على ال�رشطية مثل �سيا�سة اجلوار الأوروبية� .إن
حماوالت �إحياء القوة احلافزة الأوروبية من خالل ال�سعي لتنفيذ
معادالت جديدة جلعل –�سيا�سة االحتاد الأوروبي املميزة – “الإ�صالح
ال�سيا�سي والتحديث عن طريق الدمج” �أكرث جاذبية ل�رشكائه من
اجلريان من خالل �سل�سلة من “التحديثات” (الو�ضع املتقدم ،وال�رشاكة
املتميزة) مل ت�ؤت �أي ثمار فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإن�سان والإ�صالح
ال�سيا�سي .وباملنطق نف�سه ،ف�إن جهود االحتاد الأوروبي املحدودة
لنزع ال�صبغة ال�سيا�سية و�إحياء امل�سار متعدد الأطراف يف منطقة
املتو�سط من خالل �إعادة تفعيل �إطار عمل بر�شلونة لتحويلها �إىل “احتاد
من �أجل املتو�سط” يبدو �أنها قد بنيت على �أر�ض غري �صلبة.
ثالثاً� ،إن التحديات املتزايدة قد �أدت �إىل تركيز �أقوى على امل�سار
الثنائي يف كل من �سيا�سات املجتمع والدول الأع�ضاء .وي�رض هذا
ال
التطور بالر�ؤية الأ�شمل متعددة الأطراف ملنطقة املتو�سط ،مف�ض ً
يف ذلك االتفاقات الثنائية ،والتي تتعار�ض يف الغالب مع �سيا�سات
االحتاد.
رابعاً ،ونتيجة ملا �سبق ،يزداد فراغ العمل اخلارجي لالحتاد
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الأوروبي يف املنطقة من الأهداف التطبيعية املعلنة من خالل وثائق
وبيانات ال�سيا�سة اخلارجية الأوروبية .وتتعر�ض القيمة الإجمالية
لربامج امل�ساعدة الإمنائية الهادفة �إىل دعم حقوق الإن�سان ،واحلكم
الدميقراطي ،والإ�صالح ال�سيا�سي يف املنطقة للخطر ب�سبب غياب
التعزيز ال�سيا�سي املنهجي من العوا�صم الأوروبية .وي�شكو ن�شطاء
حقوق الإن�سان من املغرب �إىل �سوريا من الطبيعة املزدوجة ل�صنع
ال�سيا�سات اخلا�صة باالحتاد الأوروبي.
ماذا يعني ذلك بالن�سبة لل�سيا�سة اخلارجية الأوروبية يف منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا فيما يتعلق بالإ�صالح ال�سيا�سي؟ هل
انتهى امل�سار متعدد الأطراف يف منطقة املتو�سط؟ هل دعم االحتاد
الأوروبي للإ�صالح ال�سيا�سي يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا يف طريقه �إىل الزوال؟
تراجع “القوة التطبيعية” لالحتاد الأوروبي:
ت�شري احلقائق على �أر�ض الواقع �إىل �أن دعم االحتاد الأوروبي
املرتاجع للدميقراطية ،ي�ؤكد على “القوة التطبيعية لالحتاد الأوروبي”
باعتبارها املحرك الأ�سا�سي لل�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي مل
تكن �سوى �رضب من اخليال؛ ففي الو�ضع احلايل ،هل ميكن لالحتاد
الأوروبي �أن يحقق بالفعل معايري “القوة التطبيعية” التي و�ضعها
لنف�سه؟
تعد القيم الليربالية للدميقراطية ،وحقوق الإن�سان ،والتعددية من
بني املبادئ امل�ؤ�س�سة لالحتاد الأوروبي ،وقد كانت على الأقل من
الناحية اال�سمية ،يف قلب جميع الأطر الأ�سا�سية لل�سيا�سة اخلارجية
لالحتاد الأوروبي جتاه منطقة اجلوار .لقد ظل تعزيز ال�سالم
والدميقراطية والرخاء يف �رشق وجنوب �أوروبا من الأفكار املر�شدة
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لعملية بر�شلونة ،و�سيا�سة اجلوار الأوروبية ،واالحتاد من �أجل
املتو�سط (و�إن كان ب�صورة �أكرث هام�شية) .وطاملا كانت العالمة املميزة
لهوية االحتاد الأوروبي ،فقد عمل االحتاد الأوروبي على الدفاع عن
“قوته التطبيعية” على �ساحة ال�شئون الدولية.
�إال �أن االجتاهات احلالية يف الأعمال اخلارجية لالحتاد الأوروبي
يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ترجح �أن فكرة القوة
التطبيعية كمحرك �أ�سا�سي لل�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي مل
تكن �سوى حم�ض خيال؛ فعودة االحتاد الأوروبي �إىل بناء التحالفات
القائمة على اال�ستقرار مع احلكومات ال�سلطوية ت�شري �إىل �أن الر�ؤية
ال�شاملة لالحتاد فيما يخ�ص منطقة املتو�سط ،والتي كانت وراء عملية
بر�شلونة ،مل تكن �سوى دفعة م�ؤقتة من احلما�س املثايل ل�سنوات ما بعد
احلرب الباردة ،والتي تعود الآن “�إىل طبيعتها”.
من الأقوال ال�شهرية لرئي�س الوزراء الربيطاين ووزير اخلارجية
يف القرن التا�سع ع�رش اللورد “باملر�ستون” (1865-1784م) �أن
“الأمم ال يوجد لديها �أ�صدقاء �أو حلفاء دائمون ،بل لديها فقط م�صالح
دائمة” .ولكى يتمكن االحتاد الأوروبي من �إحياء مفهوم “القوة
التطبيعية”� ،سيكون من ال�رضوري وجود �إجماع �أ�سا�سي بني الدول
الأع�ضاء على حماية املبادئ الليربالية الأ�سا�سية مثل الدميقراطية
وحقوق الإن�سان يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حتى على
ح�ساب امل�صالح االقت�صادية والأمنية اال�سرتاتيجية املهمة .وت�شري
الأدلة بقوة �إىل غياب ذلك الإجماع يف الوقت احلايل.
�إ�صالح ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وهوية االحتاد الأوروبي:
و�سواء �أكان االحتاد الأوروبي �سيحل هذه امل�س�ألة �أو غريها قريب ًا
فيما يتعلق بهويته وترتيبات الإدارة الداخلية ،فمن الوا�ضح �أنه يف
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البيئة التي �شهدت تغري ًا كبري ًا على مدار العقد املا�ضي ،ال ميكن التعامل
مع دعم الدميقراطية اخلارجية بالطريقة نف�سها .ويف حني توفر معاهدة
ل�شبونة عدد ًا من الفر�ص لتعزيز الفعالية واالت�ساق يف �صنع ال�سيا�سات
باالحتاد الأوروبي ،فلن تتناول جمموعة الأ�سئلة الأكرب اال�سرتاتيجية
التطبيعية التي ترجع �إليها �سيا�سات االحتاد الأوروبي الأكرث واقعية
يف املنطقة .ويف ال�سيا�سة اخلارجية ،مل تغري املعاهدة �صنع القرار
مناح �سيا�سية
الأ�سا�سي اخلا�ص باالحتاد الأوروبي ،كما مت يف
ٍ
�أخرى .و�سيتم اتخاذ قرار ب�ش�أن االجتاه الإجمايل لل�سيا�سة اخلارجية
لالحتاد الأوروبي يف مرحلة ما بعد ل�شبونة من قبل الدول الأع�ضاء
بالإجماع و�ستظل ال�سيا�سة اخلارجية �ش�أن ًا ما بني احلكومات ،ومن ثم
تف�ضل امل�صالح الوطنية الأ�ضيق للدول الأع�ضاء.
�إن غياب ات�ساق ال�سيا�سات يف العمل اخلارجي لالحتاد الأوروبي
لي�ست م�شكلة خا�صة مبنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ولكنها
يف قلب املناق�شات الدائرة ب�ش�أن الدور ال�شامل لالحتاد الأوروبي
ووجوده ككيان فاعل يف ال�سيا�سة اخلارجية العاملية .وتتطلب البيئة
الدولية املتغرية على مدار العقد املا�ضي �إعادة تفكري �أ�سا�سية يف العالقة
بني االهتمامات الذاتية اال�سرتاتيجية ودعم التغري ال�سيا�سي الداخلي
يف العمل اخلارجي لالحتاد الأوروبي .ويعد ذلك طموح ًا لن يتمكن
التجديد احلايل لرتتيبات الإدارة الداخلية من تلبيته.
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�سيا�سات الواليات املتحدة الأمريكية
جتاه تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان
فى العامل العربي
أندرو ألبرتسون*

�إن النهج الذي تنتهجه �إدارة �أوباما يف تعاملها مع الق�ضايا التي تتعلق
بحقوق الإن�سان والإ�صالح ال�سيا�سي يجمع بني مزيج مركب من عدة
عوامل .فبخالف النهج الذي كانت تتبناه �إدارة بو�ش ،والذي كان
ي�ؤيد بدوره مبد�أ الإ�صالح ال�سيا�سي يف الفرتة ما بني  2002و،2006
باعتباره الهدف الذي كانت ت�صبو ال�سيا�سة اخلارجية �آنذاك �إىل
حتقيقه ،يعترب النهج احلايل الذي تتبناه �إدارة �أوباما ،فيما يتعلق بق�ضايا
حقوق الإن�سان والإ�صالح ،نهج ًا تفاعلياً :ذلك نتيجة وجود عوامل
�أخرى تعتربها الإدارة �أكرث �أهمية بالن�سبة لفكرها؛ �أما الآن ،فقد �أ�صبح
حتقيق �أي جناح يف هذه الق�ضايا هدف ًا ثانوياً ،ت�صارعه موجات الق�ضايا
ال�سيا�سية وبع�ض ال�سيا�سات الأخرى .ولكن من ناحية �أخرى،
*املدير التنفيذي مل�رشوع الدميقراطية يف ال�رشق الأو�سط Project on Middle
) - East Democracy (POMEDالواليات املتحدة
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طرحت الإدارة الأمريكية �أفكار ًا را�سخة وموجهة نحو �إحراز تقدم،
وذلك فيما يتعلق ب�سيا�سات الواليات املتحدة اخلارجية ب�صفة عامة� .أما
من الناحية العملية ،فقد �أدركت الإدارة عواقب تهاونها بق�ضايا حقوق
الإن�سان والإ�صالح ،فبد�أت تدرجها �شيئ ًا ف�شيئا ،وبقدر �أكرب من
العناية ،يف نهجها العام يف ال�رشق الأو�سط ،حتى �أن بع�ض احلاالت
قد �شهدت مبادرات �إيجابية جديدة نتيجة لذلك .وال تخلو �أي من هذه
النقاط من الأهمية ،كما ينبغي �أال تخلو �أي�ض ًا من عنايتنا الواجبة بها.
ودعونا نبد�أ بالعوامل الأ�سا�سية املحركة لل�سيا�سة التي تتبناها
الإدارة الأمريكية� .إن �إدارة �أوباما ت�ستمد نهجها يف امل�سائل التي تتعلق
بق�ضايا حقوق الإن�سان ،والدميقراطية ،واحلوكمة من ثالثة عوامل
رئي�سية� .أوالً ،حكمت الأو�ضاع على الإدارة �أن تتبنى جدول �أعمال
يت�سم بالتفاعل ب�شكل كبري ،فهو يركز يف بنوده على «جمع �شتات» ما
خلفته الإدارة ال�سابقة من �أو�ضاع يف �إيران ،و�أفغان�ستان وباك�ستان،
ال عن ال�رصاع القائم بني �إ�رسائيل وفل�سطني ،مع
والعراق ،ف�ض ً
الرتكيز يف الوقت نف�سه على النهو�ض باالقت�صاد املحلي الذي يعاين
ال من �أن تبادر بو�ضع �سيا�سات خارجية
من حالة ركود؛ وهذا بد ً
جديدة ومهمة خا�صة بها .ثانياً ،تتغذى الإدارة ن�سبي ًا على رد الفعل
الأيديولوجي جتاه �إدارة بو�ش ال�سابقة ،وهو رد فعل مقاوم لفكرة
�أن الواليات املتحدة ميكن لها� ،أو ينبغي عليها� ،أن تدعم الدميقراطية
يف ال�رشق الأو�سط .ثالثاً� ،إن الإدارة تواجه انتقادات حمدودة ن�سبي ًا
بالن�سبة ل�سجلها يف جمال حقوق الإن�سان.
ويعترب العامل الأول الذي يحدد النهج الذي �ستنتهجه الإدارة يف
تعاملها مع هذه الق�ضايا هو �إملامها بال�سيا�سة العاملية ومب�صالح الواليات
املتحدة .ف�أثناء تويل �إدارة بو�ش احلكم ،بد�أت ت�ساور الكثري يف
وا�شنطن خماوف متزايدة من اهتزاز �صورة القيادة الأمريكية �أمام
العامل ،وهذا ما ترتب عليه ت�شتت �صفوف التحالفات القدمية ،وفتح
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الأبواب �أمام الدول املارقة والقوى املناف�سة� .إن ال�سيا�سة الأُحادية
التي كانت تتبناها �إدارة بو�ش كان لها اليد يف �إثارة خماوف دبلوما�سية
خطرية .ومن الناحية الأيديولوجية ،تركت قرارات الإدارة املتفاوتة
احللفاء القدامى يف حالة من الت�شو�ش وعدم اال�ستقرار .كما �أثار و�ضع
االقت�صاد اله�ش ومديونيته املزيد من الت�سا�ؤالت ب�ش�أن امل�ستقبل� .أما
حتميل اجلي�ش الأمريكي فوق طاقته فقد زاد اخلوف من عجزه عن
اال�ستمرار يف االلتزام مب�سئولياته .ومنذ �ألقى الرئي�س �أوباما خطابه
الأول� ،أكد ب�شكل وا�ضح �أن �إدارته �سوف تتخذ من هذه املخاوف
ال وقبل
ركيزة تبني عليها �سيا�ستها اخلارجية؛ وعليه� ،سعت الإدارة �أو ً
كل �شيء �إىل معاجلة الأو�ضاع اخلاطئة التي ر�أتها يف �إدارة بو�ش.
وقد �شملت �سبل املعاجلة اتخاذ قرارات تتعلق بال�سيا�سات املتبعة ،منها:
التفاو�ض مع �إيران ،وتغيري الإ�سرتاتيجيات املتبعة مع �أفغان�ستان
وتكري�س املزيد من املوارد لها ،واالنخراط يف ال�رصاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي ،واالن�سحاب من الأرا�ضي العراقية� .إال �أنها ركزت
بالقدر نف�سه من الأهمية على تغيري العمليات .وقد قطعت الإدارة
عهد ًا على نف�سها �أن ت�شارك مب�سئولية وا�ستمرارية يف ال�سيا�سة العاملية،
متجنبة يف ذلك الأحادية ،والأيديولوجية ،والنزعة الع�سكرية ،وهو
الأمر الذي تطلب منها االرتكاز بعناية على الدبلوما�سية ،وتوجيه
انتباه م�صاحب �إىل اهتمامات ومطالب حماوريها من الدول.
و�إىل جانب هذه العوامل ،ي�أتي عامل بيئي �آخر يحرك جدول
�أعمال �سيا�سات الإدارة املتفاعل� ،أال وهو االنح�سار االقت�صادي
ال�شديد الذي تعاين من جرائه الواليات املتحدة .وا�ستناد ًا �إىل �أ�سباب
ال عن �أخرى �سيا�سية ،قررت الإدارة تكري�س القدر
ا�سرتاتيجية ،ف�ض ً
الأعظم من جهدها حتى الآن �إىل معاجلة االقت�صاد الأمريكي املتعرث،
مبا ي�شمله ذلك من حتفيز االقت�صاد وخلق فر�ص عمل على املدى
القريب ،ومن �إ�صالح الو�ضع املايل الأمريكي على املدى البعيد ،حتى
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و�إن تعار�ض ذلك يف بع�ض الأحيان مع ال�سيا�سة اخلارجية للواليات
املتحدة .ويف �أوقات تتزايد فيها امل�صاعب االقت�صادية وت�ستمر ،يتطلع
الناخبون الأمريكيون �إىل وجود رئي�س دولة يبذل ق�صارى جهده من
�أجل رفعتهم ،ال م�سافر ًا �إىل دول �أخرى ليعمل على رفعة �شعبها وحل
م�شاكلهم؛ فقد �شح تعاطفهم ،وزادت قدرتهم على التناف�س ،وت�ضاعف
اخلوف بداخلهم .وبو�صفي �شخ�صا اهتم بال�سيا�سة اخلارجية� ،أ�ستطيع
�أن �أقول لكم من موقعي هذا �إن جدول �أعمال ال�شعب الأمريكي ال
يت�صدره اليوم �أي ق�ضايا دولية� ،سواء كانت تتعلق بالعراق� ،أو
املك�سيك� ،أو تتعلق بالدميقراطية� ،أو حتى بعدم انت�شار الأ�سلحة
النووية؛ لكن ال�شعب الأمريكي بدال من ذلك يو�صي َمن انتخبه من
م�سئولني بالرتكيز على الوظائف ،ثم الوظائف ،ثم الوظائف .وهذا
من العوامل الأخرى التي تكبح جماح الإدارة الأمريكية يف �سعيها نحو
حتقيق �سيا�ستها اخلارجية الإيجابية.
والعامل الثاين الذي يحرك ال�سيا�سة التي تتبعها الإدارة يف هذا
املجال هو عامل الأيديولوجية ،فكثري ًا ما يت�صور على �أر�ض وا�شنطن
م�شهد البندول� :إذ ينتج عن احلمالت املكونة من حزبني مواقف تكون
على طريف النقي�ض من بع�ضها ،وذلك نتيجة لل�سيا�سات التي يتبعها
كل حزب منها .ومبجرد فوز حزب على الآخر ،يبد�أ املعينون اجلدد
يف و�ضع �سيا�سات ،وهم ال يزالون �أ�رسى الروح الأيديولوجية التي
كانت ت�سود احلملة االنتخابية ،فيكون النتاج �سيا�سات تبعد كل البعد عن
تلك التي كانت تتبناها الإدارة التي كانت ت�سبقها .وعندما تولَّت �إدارة
جورج بو�ش احلكم عقب �إدارة كلينتون ،التي كانت تركز ثقلها على
تر�سيخ عملية ال�سالم يف �أعوامها الأخرية ،كان ال�شعار الذي رفعته
«�أي �شيء مباح �سوى ما كان يفعله كلينتون» (Anything But
) ،Clinton – ABCكما عزمت على �أال يكون لها �أي عالقة من
قرب �أو من بعد بال�رصاع الفل�سطيني/الإ�رسائيلي القائم؛ ويف النهاية،
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�أ�صدر بو�ش “�أجندة احلرية” اخلا�صة به� .أما دائرة امل�ست�شارين من
�أ�صحاب التوجهات الي�سارية التي حتيط بالرئي�س �أوباما ،فكما كانت
ل�سنوات عديدة من قبل ت�شن حمالت �ضد ال�سيا�سات التي كانت تتبعها
�إدارة بو�ش يف ال�رشق الأو�سط ،كانت يف الوقت نف�سه تهرب من
االلتزام ب�سيا�سة الدميقراطية .وبخالف ق�ضية جوانتانامو التي ورثتها
ال لإنهائها ،وكذا ق�ضية �أفغان�ستان التي
�إدارة �أوباما ومل جتد �سبي ً
ورطت الإدارة يف حملة وا�سعة النطاق ملكافحة التمرد ،مل تواجه
“�أجندة احلرية” �سوى بع�ض العقبات وااللتزامات القليلة ،كما مل تقع
حتت عبء اتخاذ قرارات ب�ش�أن حماية الأ�سهم واملمتلكات �أو التخلي
عنها.
�سواء بالن�سبة
ومن الناحية التحليلية ،تكمن م�شكلة الي�سار ال�سيا�سي –
ً
لأن�صاره من داخل �إدارة �أوباما �أو من خارجها على وجه اخل�صو�ص
– يف تف�سري م�صطلح “الواقعية” يف تطبيق ال�سيا�سات اخلارجية.
ويف نقده ،خلط الي�سار ال�سيا�سي بني مبد�أ االلتزام بالواقعية يف عملية
التحليل – �أي ر�ؤية العامل على ما هو عليه ،ال على ما نتمنى �أن يكون
عليه – وبني نهج الواقعية ال�سيا�سية لل�سيا�سات – �أي تخيل �أنه ميكن
حل امل�شكالت دون التطرق �إىل تطلعات الإن�سان ،و�إمنا بالتعامل
مع الدول التي ُيفرت�ض �أنها �أطراف تتحلى بالعقالنية ،والإمكانية،
حتول من كان ُيطلَق عليهم “تقدميني”
والوحدوية .بهذه الطريقةَّ ،
�إىل حمافظني ،ف�أ�صبحوا مدافعني عن الو�ضع الراهن داخل الدول،
وعن �صالحيات نظم احلكم العربية؛ ولكن مع كل �أ�سف ،كان رد فعل
ه�ؤالء لأوجه الق�صور التي اعرت�ضت �إدارة بو�ش هو فقد الثقة يف �أن
الواليات املتحدة ميكن لها� ،أو ينبغي عليها� ،أن تدعم ن�ش�أة جمتمعات
مفتوحة ،ودميقراطية ،وقائمة على �سيادة القانون داخل منطقة ال�رشق
الأو�سط .ومن هذا املنطلق ،ان�ضموا �إىل �صفوف الدوائر التقليدية
التي ت�سعي �إىل حتقيق اال�ستقرار ،و�إىل �رشكات النفط ،واحلكومات
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العربية� ،إذ �أطلقوا على النهج الذي �أ�صبحوا يتبعونه النهج “العملي”.
وقد �أدى مزيج ال�سخرية وتربير ال�سلوك اال�ستبدادي �إىل حالة من الال
مباالة من جانب الي�سار ال�سيا�سي جتاه ال�سيا�سة التي تتبعها الواليات
املتحدة يف دعم ق�ضايا حقوق الإن�سان داخل بع�ض البالد مثل �إيران
وم�رص .وعلى نقي�ض احلال مع الأجيال ال�سابقة ،مل يعرت�ض الي�سار
على ممار�سات الواليات املتحدة التي �شملت تقدمي معونات لبع�ض
احلكومات اال�ستبدادية؛ وهكذا� ،أدت هذه املمار�سات �إىل تورط
الواليات املتحدة يف انتهاكات ،و�إىل عرقلة عملية الدميقراطية .و�أنا
�أزعم �أنه يكاد �أال يكون �أمرا “عمليا” �أن ن�ؤمن �أن الواليات املتحدة
يف �إمكانها �أن تقو�ض الراديكالية املعادية للغرب دون الت�صدي لبع�ض
الإحباطات االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية التي تغذي منو
الراديكالية ،وكذا جذورها ال�سيا�سية .ومع هذا� ،أدت هذه االجتاهات
الأيديولوجية �إىل احلد من الدعم ال�سيا�سي املحلي ل�سيا�سات ما قبل
الإ�صالح ،ال�سيما فيما بني كبار م�ؤيدي الرئي�س �أوباما.
والعامل الثالث الذي �سبق و�إن تطرقت �إليه بالفعل هو عامل
ال�سيا�سة .فقد �أثري بع�ض القلق يف وا�شنطن حول �إهمال الإدارة
الأمريكية لهذه امل�س�ألة يف وقت مبكر .وي�شمل هذا بع�ض االنتقادات
احلادة من جانب اليمني ال�سيا�سي ،والتي جتاهلتها الإدارة على
اعتبار �أنها حماوالت �أخرية من قبل نهج املحافظني اجلدد يلفظ �أنفا�سه
الأخرية ،كما ي�شمل �أي�ض ًا بع�ض االنتقادات هادئة النربة ،ولكنها يف
نظر البع�ض �أكرث فعالية ،من جانب جمتمع املمار�سني الذين يهتمون
بق�ضايا الدميقراطية واحلوكمة .وقد عادت ال�ضغوط بالنفع ،فبعد
االنتقادات العديدة التي متت �إثارتها� ،ألقت وزيرة اخلارجية كلينتون
خطاب ًا �أ�سهبت فيه عن �سيا�سة دعم الواليات املتحدة لق�ضايا الدميقراطية
وحقوق الإن�سان .وعلى النهج نف�سه� ،أطلقت الإدارة م�ؤخر ًا
مبادرات �صغرية يف حماولة منها لدعم احلرية على �شبكة الإنرتنت،
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وكذا دعم املجتمع املدين؛ �إال �أن ال�ضغط املخفف يبدو �أنه مل يحمل
�سوى �أثر �ضئيل ،فقد كان له الدور يف �إقناع الإدارة بالعمل على
الهام�ش ،و�إلقاء اخلطب ،والإ�سهام مب�ساهمات رمزية ،لكنه مل يقنعها
ب�أن تفكريها ال�سابق كان تفكري ًا خاطئا ،وال ب�أن اال�ستمرار يف �إهمال
ق�ضايا الإ�صالح �سيلقي بعواقبه �أثناء عملية االنتخابات .ورمبا الأهم
هو �أن قلة ال�ضغوط اخلارجية �سمحت للكوجنر�س ،الذي يعترب من
كبار م�ؤيدي حقوق الإن�سان� ،أن يظل �سلبي ًا �إىل حد كبري بخ�صو�ص
هذه الق�ضايا .وباخت�صار ،ف�إن قلة ال�ضغوط من اخلارج على الإدارة
الأمريكية فيما يتعلق بق�ضايا حقوق الإن�سان يف منطقة ال�رشق الأو�سط
كان لها ت�أثري �سلبي حاد مقارنة بحقب تاريخية �أخرى ومناطق خمتلفة.
و�إىل جانب هذه املحركات الرئي�سية املتمثلة يف جدول الأعمال
التفاعلي لإدارة �أوباما ،والتوترات الأيديولوجية ،وال�ضغط ال�سيا�سي
املحدود ،يظهر �أي�ض ًا عامل رابع� ،أال وهو :نظرة الإدارة ال�شاملة
للعامل .ويف الواقع ،تولت �إدارة �أوباما احلكومة معلنة العديد من
املبادئ اجلوهرية التي كانت مب�رشة بوجود جدول �أعمال �أكرث ن�شاط ًا
بالن�سبة لق�ضايا حقوق الإن�سان .وعلى عك�س الكثري من املحافظني،
ت�ؤمن الإدارة ب�شدة ب�أن تطور العامل اخلارجي من �ش�أنه �أن يعود بالنفع
على امل�صالح الأمريكية يف ظل عامل اليوم املرتابط .وبالإ�ضافة �إىل
رف�ض �سيا�سات االنق�سام وت�شويه ال�سمعة ،دفعت الإدارة الأمريكية
�أي�ض ًا �إىل جتديد العالقات مع امل�سلمني ومع الدول ذات الأغلبية امل�سلمة،
و�إىل جعل ذلك �أولوية جوهرية بالن�سبة ملعامالت الواليات املتحدة مع
العامل اخلارجي .ولكن مع كل �أ�سف ،تال�شت هذه املبادرات –امل�ضي
قدم ًا نحو االرتقاء بعملية التطور ،وكذا نحو �إطالق بداية جديدة مع
املجتمعات امل�سلمة– على يد قوى ال�صد واملعار�ضة التي ذكرتها �سبقا.
كما �أن هذه املبادرات قد مت تقوي�ضها ب�سبب التناف�س امل�ستمر بني البيت
الأبي�ض ووزارة اخلارجية ،وب�سبب التحديات البريوقراطية ذات
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ال�صلة .ومع ذلك ،ت�ستحق كل منها البحث للتعرف على �آثارها على
كل من حقوق الإن�سان والإ�صالح الدميقراطي ،وعلى عالقتها بكل
منها.
ويف خطابه الأول� ،أعلن الرئي�س �أوباما �أنه من بني الأهداف
الرئي�سية ل�سيا�سته اخلارجية �إطالق “بداية جديدة” مع ال�شعوب
الإ�سالمية يف جميع �أنحاء العامل ،وكذا يف الدول ذات الأغلبية امل�سلمة.
لقاء مبكر ًا مع ه�شام ملحم من قناة العربية،
ويف هذا ال�صدد ،عقد �أوباما ً
وعد فيه ب�أن الواليات املتحدة �سوف تتبنى نهج ًا جديد ًا يف املنطقة يقوم
على امل�صالح امل�شرتكة واالحرتام املتبادل .كما �ألقى �أي�ض ًا الرئي�س
�أوباما خطاب ًا رئي�سي ًا يف مدينة �أنقرة� ،أكد فيه على االهتمامات ،والقيم،
والتاريخ الذي يربط بني البلدين؛ و�ألقى خطاب ًا �آخر ال ُين�سى يف مدينة
القاهرة� ،أبدى فيه احرتامه للم�سلمني وخماوفهم .والأمر الذي جعل
خطاب القاهرة خطاب ًا ال ُين�سى هو �أنه نبع من ت�أكيد �أوباما على مبد�أ
احلفاظ على الدبلوما�سية ما بني البلدان ،فقد اختار �أوباما �أال يتحدث
�إىل احلكومة امل�رصية ،ولكن �إىل ال�شعوب التي ت�ستمع �إليه يف �شتى
�أنحاء العامل .وقد كانت �سيا�سته اجلديدة التي ركزت يف تقدمها نحو
الأمام على مبد�أ ات�ساع نطاق امل�شاركة –امل�شاركة يف عمليات التطور
وغريها ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف ق�ضايا الأمن والطاقة ،وامل�شاركة
عن طريق جمموعة �أكرب من الأطراف ،ولي�س عن طريق الدول
فح�سب– مبثابة نقله حقيقية من املا�ضي و�أ�سلوب التفكري القدمي.
�إال �أننا ،للأ�سف ،ال بد و�أن ننظر الآن �إىل هذا اخلطاب على �أنه
انحراف عن امل�سار العادى .فال�سيا�سة اخلارجية لإدارة �أوباما – وال
�سيما فى ال�رشق الأو�سط – تت�أ�س�س على فر�ضني جوهريني� :أولهما �أن
التحديات التى تواجهها الواليات املتحدة ال ميكن حلها �إال من خالل
التعاون الوثيق مع حكومات الدول ،وثانيهما �أنه لن يت�سنى حتقيق
التعاون الوثيق مع احلكومات �إال �إذا كانت تلك العالقات متفردة
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ب�شكل �أ�سا�سى – �إذا ما �أُعطيت الدول حق رف�ض انخراط الواليات
املتحدة مع الفاعلني الآخرين .ونتيجة لتلك الر�ؤى ،اتخذت الإدارة
جدول �أعمال للعمل مع البلدان ذات الأغلبية الإ�سالمية يتجنب متام ًا
ق�ضايا ال�سيا�سة ،والتنمية ال�سيا�سية ،وحكم القانون واحلقوق املدنية
ال من ذلك ،ركز على قوائم رغبات الدول .حني
وال�سيا�سية .وبد ً
�ألقت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالرى كلينتون كلمتها �أمام منتدى
امل�ستقبل يف العام املا�ضي ،ات�ضح �أن مالحظاتها موجهة �إىل وزراء
اخلارجية املجتمعني .و�أعلنت �أن جدول �أعمال الواليات املتحدة ما بعد
م�ؤمتر القاهرة �سوف يركز على �إدارة امل�رشوعات و�إيجاد الوظائف،
والعلوم والتكنولوجيا ،والتعليم .لقد �أبرز الرئي�س �أوباما يف خطابه
الذي �ألقاه بالقاهرة ق�ضايا مهمة� ،أال وهي الدميقراطية ،واحلريات
الدينية ،وحقوق املر�أة وم�شاركة املجتمع املدنى ،ولكن تلك الق�ضايا
�سقطت من قائمة الأولويات حني انتقلت العملية من جمرد اخلطابة
�إىل التطبيق العملى .احلقيقة هى �أن الرتكيز املهم للإدارة ب�ش�أن جتديد
العالقات مع البلدان ذات الأغلبية الإ�سالمية قد مت �إ�سكاته كذلك –
وتوجيهه �إىل ذات الأولويات القدمية لذات احلكومات القدمية – وذلك
نتيجة لأولويات الإدارة وافرتا�ضاتها الأيديولوجية .و�أتت النتائج
غري طيبة :فقد تكون الإدارة قد حققت على نحو هام�شى املزيد من
التعاون من جانب احلكومات الإقليمية فى جماالت ال�سيا�سة الرئي�سية.
وك�أن �آراء الواليات املتحدة مل يطر�أ عليها حت�سن ،بل على العك�س ،فقد
�ساءت منذ بداية تلك الإدارة .ويبدو �أن ا�ستثماراتها فى التنمية لها �آثار
خمتلطة فى غياب الإ�صالحات االخرى .و�أخرياً ،ف�إن الدبلوما�سية
اخلا�صة بالإدارة قد دعمت مبد�أ تفوق الدولة و�سيادتها فى منطقة هي
فى �أم�س احلاجة �إىل تطوير �أفكار املواطنة ،و�سيادة القانون وا�ستقالل
املجتمع املدين.
كما ت�سعى الإدارة �إىل زيادة تطوير �سيا�ستها اخلارجية .وحاولت
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الإدارة فى �إ�سرتاتيجية الأمن القومى التى �أ�صدرتها حديث ًا �أن تربهن
على �أن م�صالح الأمريكيني تتفق مع التطوير فى مناطق �أخرى من
العامل“ :نرغب فى م�ستقبل �أف�ضل لأبنائنا و�أحفادنا ،ونعتقد �أن حياتهم
�ستكون �أف�ضل �إن ا�ستطاع �أبناء ال�شعوب الأخرى و�أحفادهم العي�ش فى
حرية ورخاء� ”.إن وزارة اخلارجية تدير �سيا�سة التنمية فى الواليات
املتحدة الأمريكية على نحو تقليدى ،ونتج عن ذلك �أن دعم التنمية مت
ت�صميمه خ�صي�ص ًا ب�شكل يعمل على حتقيق الأهداف الدبلوما�سية .وقد
تقلدت الإدارة املن�صب وهي عازمة على جعل الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ،وكذا �سيا�سة التنمية فى الواليات املتحدة بو�صفها امتدادا لها،
ال عن وزارة اخلارجية و�رضورات الدبلوما�سية .وتبنى
�أكرث ا�ستقال ً
الكوجنر�س �أي�ض ًا هذا الدور.
وللأ�سف� ،صعب حتقيق هذا الهدف للغاية .ويعد رفع الوكالة
الأمريكية للتنمية الدولية �إىل م�ستوى بريوقراطية حكومة الواليات
املتحدة مبثابة توجيه �رضبة �إىل وزارة اخلارجية ،وهو �أمر يعار�ضه
�أى وزير خارجية .وقد �أو�ضحت وزيرة اخلارجية الأمريكية
هيالرى كلينتون منذ بداية توليها املن�صب �أنها تف�ضل فى املقابل دمج
�أهداف التنمية على نحو �أكرث عنايةً مع التخطيط العام الذي تتبناه
وزراة اخلارجية .ولتحقيق ذلك� ،رشعت يف عملية مراجعة للتخطيط
مدتها �أربع �سنوات (املراجعة الرباعية للدبلوما�سية والتنمية) ،ومت
عمل منوذج لها فى �آلية تخطيط ت�ستخدمها �إدارة الدفاع .وفى الوقت
نف�سه ،ف�إن تعيني الإدارة لرئي�س جديد للوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية ،وهو راجيف �شاه ال�صغري ال�سن ن�سبياً ،قد ا�ستغرق عام ًا كامال
تقريباً .ونظر ًا للنفوذ ال�سيا�سي الذى تتمتع به وزيرة اخلارجية كلينتون
فى وا�شنطن ،وهو ما يزيد كثري ًا عن �أى وزير خارجية تقليدى ،متت
�إعاقة حركة ه�ؤالء امللتفني حول الرئي�س والذين يرغبون فى دفع
“�إ�صالح �سيا�سة امل�ساعدات” .وقد تقدم الكوجنر�س بجهوده اخلا�صة،
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ولكنه مل يحقق �سوى القليل من النجاح.
وبالن�سبة لقيام املنظمة �أ�سا�س ًا بزيادة تطوير �صنع القرار فى جمال
ال�سيا�سة اخلارجية� ،سيمثل ذلك مك�سب ًا له�ؤالء الذين ي�ؤيدون ر�سم
�سيا�سة �أف�ضل ب�ش�أن حقوق الإن�سان والإ�صالح .وال يتفق القائمون
على تطوير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دائم ًا مع منا�رصى
املجتمع املدنى وحقوق الإن�سان ،ولكن من الأ�سهل التغلب على تلك
اخلالفات فى وجهات النظر ،وهى �أكرث قابلية كذلك للمناق�شة التى
تت�أ�س�س على البحث ،مقارنةً بالأهداف ال�سيا�سية للمحللني فى مكتب
�شئون ال�رشق الأدنى التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،من �ش�أن عملية �إ�صالح �سيا�سة امل�ساعدات �أن توفر فر�صا
قيمة لتح�سني �آليات حتقيق امل�ساعدة الدميقراطية ،والربط بني الدعم
ال�شامل وحت�سني الو�ضع فى جمال حقوق الإن�سان.
وجتدر الإ�شارة �إىل مبادرتني �أخريتني تتمثالن فى تركيز الإدارة
على حرية الإنرتنت واملجتمع املدنى .وفى يناير� ،ألقت وزيرة
اخلارجية الأمريكية كلينتون خطاب ًا �أ�سا�سي ًا فى وا�شنطن يركز على
الق�ضية املتنامية حلرية الإنرتنت؛ ال حرية الدخول على الإنرتنت
فح�سب ،بل �أي�ض ًا حرية االت�صال بالآخرين على الإنرتنت ،وحرية
التعبري على الإنرتنت .وقد بد�أت وزارة اخلارجية الأمريكية فى
تتبع حرية الإنرتنت فى تقرير حقوق الإن�سان ال�سنوى لعام ،2006
وهنالك من اجلهود ما يبذل فى جمال تعزيز تلك احلرية .كما �أن
هنالك جهودا م�ستمرة داخل وزارة اخلارجية الأمريكية للعمل مبا
يتما�شى مع م�صالح القطاع اخلا�ص ،مبا فى ذلك �رشكات التكنولوجيا
مثل جوجل ،وذلك لل�ضغط على احلكومات على �أ�سا�س منطق التجارة
احلرة .كما خ�ص�صت الواليات املتحدة قدرا كبريا من التمويل ل�صالح
املبادرات التى ت�ساعد الأ�شخا�ص على تخطي حواجز الرقابة فى
بلدان مثل �إيران وال�صني .ومع ذلك ،مل يتم الرتكيز ب�شكل ٍ
كاف
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على كيفية الربط بني تلك املبادرات فى وا�شنطن وبني الدبلوما�سية
الثنائية املوجودة على �أر�ض الواقع .فعلى �سبيل املثال ،جند �أنه رغم
ا�ستخدامها للهجة �شديدة مع املدونني ،ف�إن حكومات ال�رشق الأو�سط
ال يت�ضح ما �إذا كانت ترى �أن الواليات املتحدة تركز بقدر �أعظم
على حرية اخلطاب على الإنرتنت� ،أم على ق�ضايا الرقابة ال�سيا�سية.
ومع ذلك ،ميثل ذلك جماال م�شجعا وذا �أهمية متزايدة لدى الإدارة
وم�ؤيديها.
و�أخرياً� ،أ�صدرت وزيرة اخلارجية كلينتون بيانات قوية على
نحو متزايد ب�ش�أن املجتمع املدنى .وت�ضمن ذلك خطابا �ألقته فى الآونة
الأخرية فى كراكوف – بولندا ركز على حرية تكوين اجلمعيات
والدور احليوى للفاعلني املدنيني امل�ستقلني من �أجل التنمية االجتماعية،
وال�سيا�سية واالقت�صادية .وقد دعت وزيرة اخلارجية «جمتمع
الدميقراطيات» �إىل التعاون لدعم املجتمع املدنى ،و�أ�صدرت العديد من
البيانات ،وقدمت التزامات قوية فى هذا ال�ش�أن .كما وجهت الرتكيز
�إىل م�رص بو�صفها منوذجا للأداء ال�سيئ ب�شكل خا�ص فى جمال ق�ضايا
املجتمع املدنى .وميثل ذلك جماال جديدا من العمل بالن�سبة للإدارة،
ولكنه �أحد املجاالت التى ت�ستحق منا االهتمام.
و�إجماال لذلك ،نرى �أن الإدارة ،التى تواجه كال من التحديات
اجلغرافية ال�سيا�سية وكذا ال�سيا�سية املحلية ،قد تبنت جدول �أعمال
تفاعليا �إىل حد كبري .فعلى �أ�سا�س افرتا�ضاتها الأيديولوجية املحددة،
�أعلنت �سيا�ستها اخلارجية من خالل العمل مع خمتلف الدول ،متجاهلةً
�إىل حد ما الطموحات امل�رشوعة للأفراد من حقوق مدنية و�سيا�سية
�أ�سا�سية .ومل ميار�س الفاعلون اخلارجيون �ضغطا ملحوظا فى جمال
دعم حقوق الإن�سان والإ�صالح ال�سيا�سى ،وينطبق ذلك ب�شكل خا�ص
على الي�سار ال�سيا�سى حيث يخلق امل�شكالت ،ويعترب الي�سار ال�سيا�سى
قاعدة الدعم بالن�سبة للإدارة .وقد �أطلقت وا�شنطن مبادرات �إيجابية
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ب�ش�أن العمل مع البلدان ذات الأغلبية الإ�سالمية ،والتطوير ،ولكن مت
�إخماد الآثار الناجتة عن كل منها ،و�إن كان ذلك لأ�سباب خمتلفة.
وكانت هناك املزيد من املبادرات التى ركزت على حرية الإنرتنت
واملجتمع املدنى ،ولكنها كانت �أ�صغر حجما ،وبالتاىل ،كان لها �أثر
�أقل بكثري على الدبلوما�سية الأو�سع نطاقاً.
وبالنظر �إىل الأمام ،ميكن �أن يطر�أ تغيري على الأمور .فيمكن �أن
تقل بع�ض العوامل اجلغرافية ال�سيا�سية واالقت�صادية املحلية التى فر�ضت
قيود ًا على الإدارة .وقد يزداد ال�ضغط ال�سيا�سى لوجود تركيز متجدد
على حقوق الإن�سان .كما قد تزداد �أهمية الق�ضايا املدرجة بو�صفها �أمورا
ثانوية فى تقديري اخلا�ص ،مبا فى ذلك م�شاركة امل�سلمني والتطوير.
وعلى الرغم من ذلك ،تظل هناك ق�ضية االفرتا�ضات الأيديولوجية.
وقد ال تتمثل امل�شكلة الرئي�سية لتلك الإدارة فى منح �أولوية ن�سبية لق�ضايا
احلقوق والإ�صالح – فتلك �أمور ثانوية بالن�سبة لتحديات �أ�سا�سية �أخرى
 ولكنها تتمثل فى �أنها متميزة من حيث التحليل عن تلك التحديات.وبالرغم من االعرتا�ضات وال�صيغ التى �أ�صدرتها والتى تتناق�ض مع
ذلك ،ف�إن �أفعال الإدارة تبعث بر�سالة مفادها االعتقاد ب�أن حقوق
الإن�سان وق�ضايا الأمن تختلف كل االختالف عن بع�ضها البع�ض،
�أو ،كمثال �آخر� ،أن الإ�صالح ال�سيا�سى والتطوير االقت�صادى ينبغى
�أن يتما مبعزل عن بع�ضهما البع�ض .وقد تعتقد �أنه فى عامل مت�شابك،
تعترب التنمية الب�رشية فى اخلارج مفيدة لأمن الأمريكيني ورخائهم
فى الداخل ،ولكنها ت�سعى نحو تلك الأهداف على نحو غري منظم �أو
مرتابط .ولهذا ال�سبب� ،أرى �أن هناك مهمة رئي�سية تقع على عاتق
كل منا ،وتتمثل فى �إلقاء ال�ضوء ،من خالل البحث واملنا�رصة ،على
ال�صالت التي تربط بني تلك الق�ضايا :،الأمن ،وحقوق الإن�سان،
والتنمية االقت�صادية ،والإ�صالح ال�سيا�سى.
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�أي دور للأمم املتحدة
فى املنطقة العربية؟
زياد عبد التواب*

من �أكرث الق�ضايا املركبة التي تتعر�ض لها هذه الورقة هي حتليل
مفهوم “الدور” .ب�صفة عامة ف�إن امل�ؤ�س�سة ميكنها �أن تنجز �أنواع ًا
خمتلفة من الأدوار .هذا الدور قد يكون ديناميكيا يف م�ؤ�س�سة تتحكم
يف الظروف التي خلقت ملعاجلتها ،وت�ؤثر على الأحداث املحيطة
بها .وعلى العك�س من ذلك؛ ميكن �أن ي�صبح الدور �سلبيا ،يف حالة
�أن تكون امل�ؤ�س�سة رهينة للظروف التي مل تخلقها امل�ؤ�س�سة .االحتمال
الثالث للدور هو �أن تكون امل�ؤ�س�سة �سلبية ب�شكل جزئي ،وذلك يف حالة
�أنها ال تزال �ضحية للظروف التي تتعر�ض لها دون امتالك القدرة
على التحكم بها وال�سيطرة عليها ،وتلج�أ �إىل بذل حماوالت للتكيف مع
هذه الظروف .ويف هذا الإطار ميكننا القول �إن منظمة الأمم املتحدة
فعال تنفيذ ال�سيناريوهات/االحتماالت الثالثة
) (UNا�ستطاعت وب�شكل ّ
يف املنطقة العربية.
*م�ست�شار برنامج احلماية الدولية مبركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان -م�رص.
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لي�ست هناك حاجة خلبري لندرك مدى �أهمية دور الأمم املتحدة،
وذلك كجهة ا�ست�شارية دولية وحار�سة حلقوق الإن�سان عرب العامل
ولعملية التحول الدميقراطي يف املنطقة� .إن جممل انتهاكات حقوق
الإن�سان املتنوعة ووا�سعة النطاق ،مثل جرائم احلرب ،واجلرائم
�ضد الإن�سانية التي ترتكب ،با�ستثناءات حمدودة للغاية ،يف كل بلد يف
منطقة ال�رشق الأو�سط ،هي �أي�ضا مبثابة م�ؤ�رش على غياب دور ن�شط
وفعال لآليات الأمم املتحدة املختلفة يف املنطقة.
ّ

أي�ضا ال يحتاج الأمر خلبري كي نزعم �أن الأمم املتحدة قد �أعربت
� ً
عن قلقها العميق ،خالل منا�سبات عديدة ،من تدهور �أو�ضاع حقوق
الإن�سان يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل نحو �سبعة �أنواع خمتلفة من بعثات
حفظ ال�سالم تنت�رش قواتها يف �ست دول خمتلفة ،وعلى الأقل �أربعة بنود
من جدول الأعمال العادية يف جمل�س حقوق الإن�سان تكون خم�ص�صة
لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وال�سودان
وال�صومال ،ف�ضال عن وجود  3مقررين خا�صني مت تعيينهم للنظر يف
حالة حقوق الإن�سان يف البلدان الثالثة؛ لذا فيبدو لنا �أنه من امل�ستحيل
الزعم ب�أن املنطقة العربية مت جتاهلها �أو �أنها منطقة «من�سية» �أو مهم�شة
يف جدول �أعمال الهيئات الدولية.

وبرغم ذلك؛ فمازال اخلرباء يتجادلون ب�شكل متوا�صل حول
فعالية وكفاءة الآليات الدولية حلماية حقوق الإن�سان وقدرتها على
معاجلة الأو�ضاع املتدهورة على �أر�ض الواقع يف هذه البلدان� .إن
جداالت عقيمة بد�أت منذ ن�ش�أة الأمم املتحدة ،ومل تنته بعد ،تركز
على �أ�سباب وت�أثريات عجز املنظمة الدولية .ود�أب البع�ض على �أن
ين�سب ذلك �إىل �سيطرة الدول املنتمية لن�صف الكرة الأر�ضية ال�شمايل
على جدول �أعمال الأمم املتحدة؛ وهو ما ي�ؤدي �إىل خلق هيئة دولية
تابعة ،تقوم على تنفيذ املخطط الإمربيايل الطامع لزعزعة اال�ستقرار
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يف املنطقة .هذه النظرية ت�ؤيد مبد�أ «الغرب �ضد البقية» .ومن ناحية
�أخرى ف�إن �آخرين ين�سبون هيمنة الدول العربية على �إجراءات
منظومة الأمم املتحدة ك�أحد دوافع الف�شل يف معاجلة الو�ضع .يف وجهة
النظر هذه؛ ف�إن الأمم املتحدة تعد تابعة لن�صف الكرة اجلنوبي ،وهي
النظرية التي تدعم ملاذا ينبغي �أن يظل الغرب يف مواجهة «البقية».
جمموعة ثالثة تن�سب الف�شل �إىل طبيعة ال�ضعف امل�ؤ�س�سي الذي تعاين منه
املنظمة الدولية البالغ عمرها  65عاما و�أي�ضا �إىل هيمنة نظرية �سيادة
الدولة على النظريات احلداثية للنظام الدويل؛ وهكذا ف�إن التحري�ض
على التغيري ال ي�أتي من هذا الهيكل القانوين الدويل وتظل امل�سئولية
واملبادرة على الدولة املعنية.
هذا اجلدل �رسمدي ال نهاية له ،ومع ذلك ف�إن كل اخلرباء ميكنهم
االتفاق على �أمر واحد :الأمم املتحدة وم�ؤ�س�ساتها املتنوعة عاجزة عن
�إحداث التغيري املرجو يف املنطقة العربية ،بغ�ض النظر عن طبيعة
الأ�سباب الكامنة وراء هذا الف�شل .برغم ذلك ،ف�إن هذه الورقة حتى لو
كانت ت�ؤيد غالبية املعلقني الذين يجادلون ب�أن الو�ضع مظلم وم�أ�ساوي
وغري واعد ،ف�إنها تظل تدافع عن �أن �سلطة هذه امل�ؤ�س�سة وال�سبب الذي
خلقت من �أجله ،كفيالن لأن يجعالها قادرة على جلب التغيري �إىل
املنطقة ،كما فعلت يف مناطفق �أخرى خمتلفة يف العامل.
لتف�سري و�إجالء هذه الفكرة ،ف�إن الورقة �ستقوم �أوال بتحديد
العوامل التي تعوق الدور الذي تلعبه الأمم املتحدة يف املنطقة ،وي�شمل
هذا الديناميات املختلفة والطموحات ال�شخ�صية وكذلك التقنيات التي
ت�ستخدمها املجموعات املختلفة لإ�ضعاف املنظومة قبل مناق�شة الو�سائل
البديلة والأدوات املتاحة للحفاظ على ومتكني الدور الذي تلعبه امل�ؤ�س�سة
يف عملية حماية حقوق الإن�سان يف املنطقة.
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الو�سائل املتاحة من قبل احلكومات القمعية لتقييد عمل
الأمم املتحدة :
�سيكون من ال�سذاجة املطلقة �أن نعتقد يف �أن كل الدول املوقعة على
معاهدات حقوق الإن�سان وامل�شاركة يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الدولية حترتم
دور القانون و�سلطة امل�ؤ�س�سات الدولية ،و�أنها خمل�صة لهذه املبادئ
والأفكار وتنفذها بنية ح�سنة ،ومع ذلك؛ ف�إنه من املنطقي تخيل ب�أن
احلكومات وقعت على معاهدات حقوق الإن�سان و�أن�ش�أت امل�ؤ�س�سات
احلالية لتعزيز �أهداف �سيا�سية حمددة و� /أو لأنها تعتقد ب�أن االن�ضمام
لتلك امل�ؤ�س�سات ت�صنع مادة دعائية جيدة.
بعد املنطق الذي ا�ستعر�ضناه �أعاله ،فمن ال�صعوبة فهم ملاذا تعترب
دولة متلك �سجال داخليا قمعيا يقو�ض م�ؤ�س�ساتها املحلية �أن منح �أية هيئة
اقليمية/دولية �سلطة للإ�رشاف على �سلوكها الداخلي �سيحد من �سيادتها.
طوال عمل برناجمه اخلا�ص باحلماية الدولية ،قام مركز القاهرة
لدرا�سات حقوق الإن�سان ب�إبراز العديد من الأمثلة واحلاالت يف
الدول التي متلك �سجال �سلبيا يف جمال حقوق الإن�سان ،وبينما تكون يف
الظاهر داعمة للمنظومة الدولية ،ف�إنها تلج�أ ال�ستخدام و�سائل يف اخلفاء
لتقوي�ض قوة املنظومة وفعاليتها .مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان �أطلق على هذه العملية ا�سم «ت�صدير القمع» .هذه الظاهرة ال
تقت�رص على املنطقة العربية؛ فحكومات دول �أخرى يف �آ�سيا و�أفريقيا
و�أمريكا اجلنوبية لديها هي الأخرى �سجالت �سيئة ب�شكل ا�ستثنائي
يف جمال حقوق الإن�سان ،وت�ستخدم تقنيات مماثلة للحد من قدرات
امل�ؤ�س�سة .برغم ذلك ،ف�إن هذه الظاهرة ال تقت�رص على دول اجلنوب.
مقاربة �سيا�سات كل الإدارات الأمريكية املتعاقبة جتاه جمل�س حقوق
الإن�سان واملحكمة اجلنائية الدولية خالل العقد املا�ضي ،هي جمرد �أحد
امل�ؤ�رشات على ن�سبية التفاعالت بني ال�سيا�سات القمعية الداخلية وخنق
قوة املنظومة الدولية عن طريق دول ال�شمال.
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من يفعل ماذا؟
ا�ستعرا�ض موجز ملا يحدث يف الأمم املتحدة وت�أثرياته املبا�رشة/
غري املبا�رشة على �أو�ضاع حقوق الإن�سان والدميقراطية يف املنطقة
ال ي�ستطيع املرء �إال �أن يالحظ التقنيات املختلفة التي ت�ستخدمها
احلكومات القمعية يف جميع �أجناء العامل لتقوي�ض املنظومة الدولية حلقوق
الإن�سان .كما �أ�رشنا �آنفا ،بع�ض هذه التقنيات ت�ستخدم من ِقبل بع�ض
احلكومات الغربية ،وت�ستخدمها �أي�ضا احلكومات العربية وحلفا�ؤها يف
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،وحركة عدم االنحياز والتجمعات الأخرى
الإقليمية .وبينما تختلف هذه الأدوات ،ف�إن ت�أثريها واملجموعات
امل�ستهدفة تظل هي ذاتها .الدول حترز ببطء خطوات يف تقوي�ض
و�إ�ضعاف املنظومة لدعم �أهدافها/مكا�سبها ال�سيا�سية� ،سواء بو�ساطة
احلفاظ على الو�ضع الراهن يف بع�ض ال�شئون الدولية �أو �ضمان عدم
املحا�سبة والإفالت من العقاب الدويل يف بع�ض اجلرائم املعينة التي
ارتكبتها هذه احلكومات �أو ارتكبتها حكومات �أخرى حليفة لها.
�أ) جدول الأعمال الأمني واالقت�صادي للغرب وت�أثريه ال�سلبي
على عملية التحول الدميقراطي فى املنطقة:
لإعطاء مثال وا�ضح ،بع�ض احلكومات الغربية تواط�أت ب�شكل
مبا�رش يف تقوي�ض منظومة الأمم املتحدة من خالل �إلغاء والية
املقررين اخلا�صني التابعني للأمم املتحدة املكلفني بر�صد وتقييم �أو�ضاع
حقوق الإن�سان يف كل من العراق و�أفغا�ستان بعد قيام ما يطلق عليه
حتالف الراغبني “ ”coalition of willingبالعدوان على وغزو
كلتا الدولتني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الدول نف�سها “مت�شابهة التفكري”
تتواط�أ يف تقوي�ض وجود قوي وفعال لقوات حفظ ال�سالم الإقليمية
�أو الدولية يف ال�صومال ،الدولة التي ظلت دون حكومة فعالة حقيقية
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خالل اخلم�سة ع�رش عاما املا�ضية .وف�ضال عن ذلك ،فحني يتم التفاعل
مع الآثار القانونية املرتتبة على اجلرائم التي ارتكبت يف معتقل
جوانتانامو ،ف�إن الإدارة الأمريكية ال�سابقة جنحت يف تقوي�ض �سلطة
و�رشعية مقرر الأمم املتحدة املعني بالتعذيب والفريق العامل بالأمم
املتحدة املعني باالعتقال التع�سفي بالأ�سلوب نف�سه الذي تتبعه كوبا يف
حال تلقت �شكاوى/بالغات ر�سمية من اجلهات الأممية املذكورة ب�ش�أن
انتهاكات مماثلة.
وف�ضال عن ذلك ،ف�إن تلك الدول تعمل يف جميع هيئات الأمم
املتحدة حلماية �إ�رسائيل من النقد ودعم �إفالت قادتها من العقاب.
بالإ�ضافة �إىل �أن احلكومات نف�سها حتللت من تطوير القانون اجلنائي
الدويل عرب ت�رشيعاتها الوطنية يف جماالت مثل ال�سلطة الق�ضائية العاملية
و�/أو غياب ح�صانة وظيفية لبع�ض م�سئويل الدول الذين تورطوا يف
جرائم �ضد الإن�سانية لغر�ض وحيد وهو حماية دولة �إ�رسائيل.
ؤخرا ،امتد نطاق حماية دول معينة من احللفاء التقليديني للغرب
م� ً
من النقد لي�شمل حتالفات �أمنية و�/أو اقت�صادية جديدة مع بع�ض الدول
العربية .اجلرائم التي ارتكبت يف اجلزائر وم�رص والأردن واململكة
العربية ال�سعودية والبحرين -وم�ؤخرا– اليمن� ،سوف ت�ستمر دون
حما�سبة ودون عقاب خالل منظومة الأمم املتحدة نتيجة لإن�شاء هذه
التحالفات .وهذا يختلف عن اجلرائم الأخرى املرتكبة يف دول �أخرى
غري من�ضوية حتت لواء هذه التحالفات مثل ليبيا و�سوريا وال�سودان.
حتى مع دولة مثل ال�سودان ،ال ميكن �إال �أن نالحظ �أن م�ستوى
الت�سامح �إزاء جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية املرتكبة يف هذه
الدولة اعتمد على موازنة العالقات الدولية مع الغرب .الت�سامح غري
امل�سبوق مع مثل هذه اجلرائم املرتكبة يف جنوب و�رشق ال�سودان
خالل فرتة الت�سعينيات ،من املمكن حماكاته مع م�ستوى الت�سامح الذي
�أبدته فرن�سا مع الإبادة اجلماعية التي ارتكبت يف رواندا يف وقت مبكر
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من عام  .1993ومع ذلك ،عندما تغريت التوازنات ال�سيا�سية؛ ف�إن
ردود �أفعال هذه الدول جتاه هذه اجلرائم تبدلت بالتبعية .ت�سامح مماثل
يطفو الآن على ال�سطح جتاه ال�سودان ،ال نربهن على ذلك فقط اعتمادا
على التعليقات ال�ضعيفة على االنتخابات الربملانية والرئا�سية املزورة
أي�ضا ميكننا الربهنة عليه من خالل املقاومة ال�ضعيفة
الأخرية ،ولكننا � ً
مل�ساعي احلكومات العربية لإ�ضعاف والية املقرر اخلا�ص ال�سابق
بال�سودان ،بالإ�ضافة �إىل رد الفعل املثري لل�شفقة جتاه تدهور حال بعثة
قوات حفظ ال�سالم امل�شرتكة بدارفور.
وهكذا ف�إن م�صلحة بع�ض احلكومات الغربية لإ�ضعاف/تقوي�ض
املنظومة ال تقت�رص على حماية م�سئوليها من العقاب على جرائم
تركزت ب�شكل كبري يف املنطقة العربية بعد نهاية احلرب الباردة،
ولكنها �أي�ضا متتد �إىل حماية حلفائها الرئي�سيني يف املنطقة� ،سواء ب�شكل
�رصيح وفج ،كما هو احلال مع �إ�رسائيل� ،أو ب�شكل م�سترت� /ضمني مع
اململكة العربية ال�سعودية وم�رص والدول العربية الأخرى التي �أ�رشنا
�إليها �آنفا من خالل عدم �إثارة �أو طرح الق�ضايا التي تخ�صها �أو العمل
على ت�أخري وت�أجيل النقا�ش حول تلك املوا�ضيع.
ب) احلكومات العربية لي�ست �ضحية داخل منظومة الأمم
املتحدة:
كما �أ�رشنا يف مقدمة هذه الورقة ،ف�إن الدول العربية ،ال�ضحايا
التاريخيني للقمع الدويل ،لي�ست فاعال م�سترتا بداخل املنظومة
الدولية .املنطقة العربية انخرطت ب�شكل كبري منذ قانون وقت مبكر
يف �صياغة كل املواثيق الدولية وامل�ؤ�س�سات املخ�ص�صة .العالقة بني
املنطقة العربية والأمم املتحدة اتخذت عدة �أ�شكال خمتلفة .بدءا من
طموحات وتطلعات الدول امل�ستقلة يف املنطقة العربية �آنذاك للح�صول
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على احلق يف امل�ساواة ال�سيادية مثل الدول اال�ستعمارية التقليدية،
ومرورا بعجز الأمم املتحدة عن معاجلة ال�رصاع العربي-الإ�رسائيلي
النا�شئ ،والعودة جمددا �إىل الدور الذي لعبته الأمم املتحدة يف منح
الدول العربية املحتلة ال�ستقاللها.
وبرغم ذلك ،بخالف املناطق الأخرى ،ففي خالل فرتة احلرب
البادرة ،مل تكن الدول العربية العبا ن�شطا يف امل�ؤ�س�سة الأ�ضخم يف
العامل .وكانت تتبع ب�شكل �أو ب�آخر رغبات حلفائها الأ�سا�سيني .على
�سبيل املثال ،ف�إن عدم رغبة االحتاد ال�سوفيتي –�آنذاك -يف التواجد
الغربي يف ال�رشق الأو�سط قاد �إىل عدم تدخل الأمم املتحدة يف �أول
نزاع وح�شي داخلي يف لبنان .ومع ذلك ،ف�إن �أهمية الأمم املتحدة
برزت مرة �أخرى يف �أعقاب تفوي�ض جمل�س الأمن ال�ستخدام القوة
بذريعة �رشعية الدفاع اجلماعي عن النف�س للدفاع عن الكويت من
الغزو العراقي للكويت.
ومع نهاية احلرب الباردة ،نظر العديد من الدول العربية للأمم
املتحدة كم�ؤ�س�سة ميكن من خاللها حتقيق بع�ضا من الزخم الدويل
املرجو وفقا جلدول �أعمالها اخلا�ص .مثل ما حدث خالل عقد
الت�سعينيات يف م�رص التي ا�ست�ضافت م�ؤمتر ال�سكان العاملي وكذلك
املغرب التي ا�ست�ضافت مفاو�ضات اجلات .وخالل الفرتة نف�سها
طرحت م�رص مر�شحا ،مت اختياره يف وقت الحق ك�أمني عام للأمم
املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل ت�شجيع العديد من الدول العربية لدبلوما�سييها
على التقدم ل�شغل منا�صب متميزة يف الأمم املتحدة.
ومع ذلك ،ف�إن االنفتاح على املنظومة الدولية كان له يف الوقت
نف�سه ثمن :انفتاح �أكرب على النقد املوجه ل�سيا�سات حقوق الإن�سان يف
املنطقة .وترتب على ذلك �أن بد�أت الدول العربية يف لعب دور �أكرث
ن�شاطا يف الفعاليات الدولية املختلفة والتي �شملت جلنة حقوق الإن�سان
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(التي حتولت يف وقت الحق �إىل جمل�س حقوق الإن�سان) وجلانا
�أخرى ،مثل جلنة املنظمات غري احلكومية التابعة للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي الذي مينح ويراجع على �أ�سا�س منتظم اعتماد املنظمات
غري احلكومية.
انخراط الدول العربية جمددا يف املنظومة كانت له فوائد عديدة.
�أوالً� ،إعادة االنخراط هذه كانت تعني ا�ستعادة ال�سلطة يف ال�ساحة
ال�سيا�سية كمجموعة �إقليمية ،وبالتايل �أ�صبح لها ت�أثريها على عملية
�صنع القرار يف امل�ؤ�س�سة ،وهو م�سعى م�رشوع فقط �إذا ما توافر ح�سن
النية .ثانيا ،لقد خلقت هذه الدول حملة دعائية عاملية تزعم من خاللها
�أنها تبذل جهودا من �أجل �إ�صالح وتعزيز املنظومة .وهكذا ف�إن ذلك
يقو�ض �أي مزاعم عن عدم االحرتام الذي رمبا تكنه هذه الدول
للمنظومة الدولية .ثالثا ،ف�إن �إعادة االنخراط تعني �أن ت�صبح قادرة
على توفري م�ستوى من اال�ستدامة للتعاون بني الدول يف جماالت
متنوعة وعديدة ،وبخا�صة يف ميدان امل�ساعدات املالية واالتفاقات
الأمنية.
�إن عملية التحول من جلنة حقوق الإن�سان ملجل�س حقوق الإن�سان
كانت فر�صة الختبار نوايا الدول العربية وتطلعاتها احلقيقية �إزاء
منظومة الأمم املتحدة .املفاو�ضات التي جرت يف اجلمعية العامة ،وبعد
ذلك �أثناء ما يعرف با�سم عملية احلزمة امل�ؤ�س�سية ،كانت كارثية .فبدال
من العمل مع الآخرين بهدف جت�سيد «مبادرة �إ�صالحية واعدة» للهيئة
الرئي�سية اخلا�صة بحقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،ف�إن الدول العربية
وقفت باملر�صاد �أمام جميع الآفاق الواعدة ب�إحراز تقدم .قدم مركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان حتليال وافيا يف تقريره ال�سنوي الأول
حول كلفة انخراط الدول العربية يف عملية البناء امل�ؤ�س�سي ،ومع ذلك
فمن املثري لالهتمام هنا مالحظة �أن الع�ضوية الن�شطة للدول العربية يف
جمل�س حقوق الإن�سان �ساعدتها يف مقاومة تعزيز الآليات املتنوعة التي
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�أن�شئت �أ�صال لزيادة كلفة االنحراف عن اجلهود املبذولة ،ونتج عنها
انتكا�سات للإ�صالحات الدميقراطية .الدول العربية عملت على التيقن
من �أن الر�صد والرقابة وتطبيق الدميقراطية لن يتم ا�ستخدامها من ِقبل
طرف ثالث ميكنه توجيه النقد والتنديد العلني لف�شل جهود الإ�صالح.
� -1أدوات متاحة لو�ضع املنظومة كرهينة لإرادة احلكومات
هناك �أمر واحد يجب �أن يكون وا�ضحا يف الوقت احلايل ،وهو
�أن ال�سيا�سات الهادفة لتقييد عمل امل�ؤ�س�سات الدولية التي تنتهجها
كل من الدول ال�شمالية واجلنوبية يف منظومة الأمم املتحدة تطرد
ب�شكل تدريجي ومتجان�س .الإ�شارة الإيجابية الوحيدة هي �أننا يجب
�أال نتحدث طويال عن مقولة «الغرب �ضد البقية» ،ففي العديد من
املنا�سبات جند �أن قوى (الغرب) و(البقية) قد احتدتا لعرقلة جهود
املنظمة ب�شكل كامل يف اال�ستجابة ال�رسيعة للأو�ضاع بالغة ال�سوء يف
املنطقة .عملية التقوي�ض امل�ستمرة من بع�ض الدول العربية للقرارات
املقرتحة بخ�صو�ص �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ،جند �أن احلكومات العربية �أجادت ا�ستخدام التقنيات ذاتها يف
عرقلة وت�أجيل النقا�شات حول التقارير التي تت�صل بالو�ضع الإن�ساين
يف دارفور ،وعن طريق تقوي�ض احلكومات العربية لوالية املقرر
اخلا�ص بال�سودان ،فقدت الدول العربية �إمكانية املطالبة مبقرر خا�ص
بالو�ضع يف العراق .وف�ضال عن ذلك ،ف�إن بع�ض احلكومات الغربية
ت�ستخدم اال�ستياء الذي تبديه الدول العربية �إزاء �أي مقرتحات تتعلق
باحرتام الأقليات الثقافية والدينية يف املنطقة العربية كذريعة ت�ستخدمها
يف تقوي�ض حماية العديد من اجلماعات املهاجرة مثل امل�سلمني
واجلماعات االجتماعية مثل الغجر يف �أوروبا.
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الأمثلة على التدمري املتبادل لهيكل املنظومة الدولية ال حت�صى .لذا
لكي يكون الأمر وا�ضحا ،يكفينا ت�أمل املناق�شات التي �أجريت قبل يوم
واحد من م�ؤمتر مراجعة ديربان يف جنيف يف عام  2009لإدراك
امل�سافة التي تف�صل بني امل�ؤ�س�سات الدولية وبني الق�ضايا التي كان يجب
�أن ت�صل حلل لها قبل عقود( .لالطالع على حتليالت للحلول الو�سط
التوفيقية واملناق�شات التي �أجريت خالل م�ؤمتر مراجعة ديربان ،انظر
التقرير ال�سنوي ال�صادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان
عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف املنطقة العربية خالل عام .)2009

 -2هل توجد و�سائل متوافرة للمقاومة؟
وجهة النظر املت�شائمة التي مت تقدميها �سلفا ،ال تعني بال�رضورة
وجود ال�رش املطلق .بدال من ذلك ،هي تنفي وجود اخلري املطلق.
فمثال فمن خالل االنخراط يف جمل�س حقوق الإن�سان ،ف�إن م�رص –
البلد الذي يعار�ض منذ فرتة طويلة �إ�سباغ �أي حماية على املدنيني يف
دارفور والتي تتمتع ب�سجل �أ�سود فيما يتعلق بحماية ال�صحفيني– قدمت
اقرتاحا بقرارين مبتكرين فيما يتعلق بحماية املدنيني يف النزاعات
امل�سلحة (  )2008وحماية ال�صحفيني خالل النزاعات امل�سلحة (.)2009
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت م�رص بلعب دور حموري يف الأمم املتحدة،
وب�شكل عام ،يف احلفاظ على وجود الق�ضية الفل�سطينية يف �أولويات
جدول �أعمال الأمم املتحدة ،برغم كل التحفظات ب�ش�أن املنهجية املثرية
للجدل التي تلج�أ �إليها م�رص فيما يت�صل بالأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
فمن ال�صعب �أن ننكر �أنه دون اجلهود التي بذلتها م�رص ف�إن الق�ضية
الفل�سطينية كانت �ستعاين املزيد من التجاهل يف الأروقة الدولية.
وف�ضال عن ذلك ،ف�إن الدبلوما�سية امل�رصية لعبت دورا مذهال يف
الو�صول حلل يف اللحظات الأخرية للأزمة الدبلوما�سية التي ن�ش�أت
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قبل و�أثناء م�ؤمتر مراجعة ديربان.
متمركزا حول ذاته �أو انتهازيا
يف الوقت نف�سه ،ف�إن الغرب مل يكن
ً
�أنانيا طوال الوقت .يف حاالت كثرية ،بذلت احلكومات الغربية
�ضغوطا على حلفائها العرب والإ�رسائيليني لقبول تنازالت حمددة،
لي�س فقط يف جمال ال�رصاع الفل�سطيني-الإ�رسائيلي ،ولكن كذلك يف
قبول بع�ض احلريات ال�سيا�سية الطفيفة يف املنطقة العربية واحرتام
وحدة و�سالمة منظومة حقوق الإن�سان العاملية.
الأمم املتحدة هي م�ؤ�س�سة ديناميكة .والغر�ض والهدف من ميثاق
االمم املتحدة يف عام  1945يختلف عن الغر�ض من املنظمة يف
 .2010لقد تغريت �أولويات جداول �أعمال م�ؤ�س�ساتها خالل العقود
ال�ستة املا�ضية منذ �إن�شائها .وقد �شارك العديد من اجلهات الفاعلة يف
ال�شكل الذي تظهر عليه الأمم املتحدة الآن� .أحد هذه الأطراف الفاعلة
هي املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين .ال ميكن للمرء
�إال �أن ي�ستدعي كيف ا�ستطاع املجتمع املدين يف �أمريكا الالتينية مقاومة
الفظائع الوح�شية التي ارتكبها القادة الديكتاتوريون يف �أمريكا الالتينية
بني ال�ستينيات والثمانينيات ،وذلك عرب ا�ستخدام امل�ؤ�س�سات الدولية.
يف تلك الأثناء ،كانت الأو�ضاع يف �أمريكا الالتينية �أعقد� ،إن مل تكن
�أكرث تعقيدا ،من الو�ضع احلايل حلقوق الإن�سان يف ال�رشق الأو�سط.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستطاعت املنظومة الدولية حلقوق الإن�سان -برغم
تلك ال�صعوبات -عرب املنظمات غري احلكومية الأمريكية الالتينية �أن
تعيد ت�شكيل ،وكذلك ت�أ�سي�س املنظومة الدولية ل�ضمان �أق�صى حماية
ممكنة حلقوقهم ،وا�ستطاعت كذلك �إدارة مواجهة مع وهزمية ،لي�س
أي�ضا متكنت من
فقط بع�ضا من �أكرث النظم الديكتاتورية وح�شية ،ولكن � ً
الت�أثري على عملية �صنع القرارات يف البيت الأبي�ض خالل غالبية فرتة
التوتر التي �شهدتها احلرب الباردة.
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�إن الدور احليوي الذي لعبته املنظمات غري احلكومية الأمريكية
الالتينية يف وقت مبكر من منت�صف ال�ستينيات ،قادها �إىل �إن�شاء –لأول
مرة– قرارات من اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�سان)(IACHR
ملعاجلة ق�ضية االختفاء الق�رسي يف جواتيماال .ويف �أعقاب الآثار
الوح�شية لالنقالب الع�سكري الذي �شهدته ت�شيلي عام � ،1973أدت
ال�ضغوط املكثفة التي مار�ستها املنظمات غري احلكومية على الأمم
املتحدة �إىل تعزيز �آليات حماية حقوق الإن�سان ،وب�شكل خا�ص
جلنة حقوق الإن�سان؛ وهو ما �أدى بالتايل �إىل املزيد من الإجراءات
ال�صارمة ب�ش�أن حوادث االختفاء الق�رسي .ازدياد م�شاركات املنظمات
أي�ضا وفق ر�ؤية �أكرث و�ضوحا لو�ضعية
غري احلكومية يف الأمم املتحدة � ً
ال�ضحايا وعائالتهم ،وخلقت مزيدا من ال�ضغوط على الأمم املتحدة
كي ت�ستجيب لها .وبالتايل قدم فريق العمل التابع للأمم املتحدة العامل
على االختفاء الق�رسي يف ت�شيلي �إجنازا مل ي�سبق له مثيل بالقيام ب�أول
بعثة تق�صي حقائق للنظر يف تلك االنتهاكات املرتكبة يف تلك الدولة
عام  ،1978وقد ركز ب�شكل خا�ص على حاالت االختفاء الق�رسي.
ويف عام  1979وبعد �أن مت حل فريق العمل اخلا�ص بالأو�ضاع يف
ت�شيلي قامت جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة بتعيني اثنني
من اخلرباء لدرا�سة «م�س�ألة م�صري املفقودين واملختفني ق�رسيا يف
ت�شيلي» .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن احلملة ال�ضخمة �ضد االختفاء الق�رسي
يف الأرجنتني دفعت املجتمع الدويل �إىل اتخاذ تدابري �إ�ضافية تتمتع
بالثبات ،برغم ذلك ف�إن حكومة الأرجنتني التي كانت حتظى بدعم
�إدارة رونالد ريجان املنتخب حديثا ،جتنبت تلقي الإدانة .وبناء على
ذلك ف�إن جلنة حقوق الإن�سان �أ�س�ست فريق عمل جديدا خا�صا باالختفاء
الق�رسي وغري الطوعي .ويف العام نف�سه اعتمدت منظمة الدول
الأمريكية قرارا ب�ش�أن ت�شيلي ،وقد �أعلن القرار �أن «ممار�سة االختفاء
الق�رسي متثل �إهانة تتحدى �ضمري قاطني كوكب الأر�ض».
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يف عامي  1983و 1984قررت اجلمعية العامة ملنظمة الدول
الأمريكية �أن ت�ستجيب للدعوات املتكررة من املنظمات غري احلكومية
املتعددة ،وقامت بو�صف االختفاء الق�رسي كجرمية �ضد الإن�سانية.
هذا القرار منح املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان الو�سيلة للعثور
على �أ�سا�س قانوين لقرارها الأول امل�شهور عن االختفاء الق�رسي يف
هندورا�س .يف الثمانينيات� ،أعد العديد من املنظمات غري احلكومية
الالتينية م�سودة �إعالنات واتفاقيات عن االختفاء الق�رسي .بالإ�ضافة
لذلك ،ف�إن الطلبات والنداءات املتكررة من ن�شطاء املنظمات غري
احلكومية يف الأرجنتني قادت �إىل تدخل اللجنة الأمريكية حلقوق
الإن�سان ،يف �سبتمرب  1979و�إر�سال بعثة خا�صة لتق�صي احلقائق
هناك ،وهو ما �أدى �إىل نقطة حتول يف م�سار املنظمة احلكومية الدولية
يف تق�صي احلقائق حول حاالت االختفاء الق�رسي .مل تكتف اللجنة
الأمريكية لقوق الإن�سان بجمع الأدلة الدامغة على وجود ممار�سات
أي�ضا ا�ستطاعت
منهجية وا�سعة النطاق لالختفاء الق�رسي ،ولكنها � ً
العثور على املعتقلني املختفني يف �أحد ال�سجون الر�سمية.
وهكذا ،ف�إن انخراط املنظمات غري احلكومية مع �آليات حقوق
الإن�سان الدولية تاريخيا برهن ب�شكل عملي يف نهاية املطاف على
�إمكانية التو�صل ل�ضمانات حلماية ق�صوى حلقوق الإن�سان .وميكن
القول �إن جتربة العديد من املنظمات غري احلكومية العربية �أثناء
ال�سنوات الثالث �أو الأربع الأخرية يف املنا�رصة/الدفاع واحلماية �أمام
جمل�س حقوق الإن�سان بد�أت ت�ؤتي ثمارها .وعلي �سبيل املثال ،ف�إن
منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان  -منظمة حقوقية غري حكومية
مينية  -متكنت من الو�صول �إىل جمل�س حقوق الإن�سان وجلنة مناه�ضة
التعذيب والأمني العام للأمم املتحدة ،وقد انتقدت �أمام كل هذه اجلهات
انتهاكات حقوق الإن�سان يف اليمن �ضد منظمات حقوق الإن�سان غري
احلكومية ،وهذا فقط يف غ�ضون فرتة ب�سيطة ال تزيد على ن�صف العام
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منذ منت�صف  2009وحتى م�ستهل عام .2010
بالطبع مل يت�سبب ذلك الن�شاط يف تغيري الو�ضع يف اليمن ب�شكل
�أ�سا�سي ،لكنه منح املنظمات غري احلكومية مزيدا من القوة والفعالية
�أمام احلكومة وخلق �ضغطا دوليا حقيقيا على احلكومة اليمنية لوقف
الهجوم على منتدى ال�شقائق العربي حلقوق الإن�سان وبد�أت عملية
امل�ساومة مع العديد من املنظمات غري احلكومية .بالإ�ضافة �إىل ذلك
ف�إن �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل  UPRب�شكل خا�ص قادرة
على تقدمي العديد من حتالفات املنظمات غري احلكومية للح�صول على
امتيازات من احلكومة وفر�ض تنازالت عليها ،وهذه حقيقة ال مراء
فيها لو تابعنا �آثار �آلية اال�ستعرا�ض الدويل ال�شامل  UPRيف اليمن
وم�رص.
خال�صة:
املنظمات غري احلكومية العربية وحلفا�ؤها يجب �أن يوا�صلوا
ن�شاطهم يف معاجلة �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف املنطقة العربية،
والت�صدي الزدواجية املعايري التي متار�سها �أنظمة احلكم العربية
والدول الأخرى عند التعاطي مع م�س�ألة حماية املدنيني يف النزاعات
امل�سلحة على امل�رسح العاملي .منظمات حقوق الإن�سان العربية ينبغي
أي�ضا �أن ت�أخذ على عاتقها مهمة تقدمي اقرتاحات قرارات جديدة
عليها � ً
لإمعان النظر يف منظمة الأمم املتحدة واملحافل الدولية الأخرى� .أي�ضا
على املنظمات غري احلكومية العربية وحلفائها �أن يعملوا يف عوا�صم
خمتلفة من العامل من �أجل ف�ضح وك�شف �أو�ضاع حقوق الإن�سان
احلقيقية يف بلدانهم ،وت�أثري االنتهاكات املنهجية حلقوق الإن�سان
و�سيا�سات املعايري املزدوجة يف احلياة اليومية للمواطن العربي .هذه
العملية (التعليمية) يجب �أن تكون �شاملة قدر الإمكان ،ويجب �أن
تت�ضمن �رشائح اجتماعية خمتلفة مبا يف ذلك الربملانيني و�صناع القرار
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يف بع�ض احلكومات ف�ضال عن الناخبني العاديني.
�إن ر�ؤية موحدة للمجتمع املدين ت�ستند �إىل الدميقراطية واحلياد
وتعزيز منهج املقاومة ال�سلمي ،وال عنفي ومت�سامح ،والدعوة لتحقيق
هذه الر�ؤية من خالل �رشائح وقطاعات خمتلفة يف منظمة الأمم املتحدة
�سي�ساعد على دعم �صوت هذه املنظمات غري احلكومية يف مواجهة
ال�سيا�سات القمعية حلكوماتها .وبرغم ذلك ،ف�إن تطوير ر�ؤية موحدة
عرب �إقليمية للإ�صالح واالهتمام باحلفاظ على �سالمة م�ؤ�س�سات الأمم
املتحدة هو �أمر �رضوري .وتعد اال�سرتاتيجية طويلة الأجل وامل�شاركة
اجلماعية مبثابة ال�سبيل الوحيد ل�ضمان حماية هذه الآليات وخمرجاتها
التي متثل دعما قويا للمنظمات غري احلكومية يف ق�ضايا حقوق الإن�سان
يف املنطقة.
با�ستخدام حتركات �أمريكا الالتينية كنموذج ،ميكن ملنظمات
العربية غري احلكومية �أن ت�ضغط ب�شكل جماعي ومنهجي من �أجل املزيد
من احلرية يف جمال القانون الدويل وذلك لتحقيق توازن �سيا�سي مع
احلكومات العربية .وبذلك فقط ي�صبح مبقدور املنظمات غري احلكومية
العربية امل�ساعدة يف تطوير واحلفاظ على قوة ومتانة الآليات الدولية،
ومتكني تلك الآليات من حتقيق �أثر على حالة حقوق الإن�سان باملنطقة.
التحركات غري امللتزمة ب�أي ر�ؤى �شمولية لن تكون كافية لتحقيق �أي
تغريات على عمل وفعالية املنظومة الدولية.
على املنظمات غري احلكومية التواجد بفعالية وب�شكل منهجي يف
جميع الفعاليات الدولية وبعوا�صم الدول امل�ؤثرة يف عملية اتخاذ
القرارات بتلك الفعاليات لتحقيق هذا التوازن اجلديد .وقد حدث هذا
من قبل و�سوف يتعني علينا القيام به مرة �أخرى.
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دور احلكومة الأمريكية فى تعزيز
حقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة
نيل هيكس*

دور احلكومة الأمريكية فى تعزيز حقوق الإن�سان فى الأمم املتحدة:
منذ �إن�شائه يف � ،2006أُ�ضعف جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم
املتحدة من خالل الدول الأع�ضاء املدلية ب�صوتها يف هيئة كتل �إقليمية
لعرقلة التحقيقات �أو انتقاد االنتهاكات .وقد د�أبت املجموعات الأفريقية
والآ�سيوية يف املجل�س ،والتي متثل �أغلبية الدول �أع�ضاء املجل�س
وعددها  47دولة ،ترت�أ�سها منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي واملجموعة
العربية ،بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء من حركة عدم االنحياز من �أنحاء
�أخرى من العامل ،على بذل جهود حثيثة لتقوي�ض ا�ستقاللية وفعالية
�آلية حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة .وقد لعبت عدد من الدول ،من
بينها عدد من حلفاء الواليات املتحدة ذوي ال�سجالت ال�ضعيفة يف جمال
*م�ست�شار �سيا�سات دولية،هيومان رايت�س فري�ست -الواليات املتحدة الأمريكية.
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حقوق الإن�سان ،مثل م�رص ،واململكة العربية ال�سعودية ،وباك�ستان،
دور ًا رائد ًا يف تعزيز الأطروحات املدمرة ،مثل:
•حماولة عرقلة عمل املكلفني بالإجراءات اخلا�صة للأمم املتحدة؛
•حتديد م�شاركة املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة يف اجتماعات
جمل�س حقوق الإن�سان ،خا�صةً يف عملية اال�ستعرا�ض الدوري
ال�شاملة ،والتي هي �أهم ابتكارات املجل�س الواعدة؛
•حماولة تقييد ا�ستقاللية مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان؛
•حماولة تقوي�ض املهام والقرارات اخلا�صة بالبلدان ،با�ستثناء
تلك املوجهة �ضد �إ�رسائيل؛
•حماولة تقوي�ض حرية التعبري ،على �سبيل املثال ،من خالل
املطالبة بتدابري ملنع “ازدراء الأديان”.
تعد هذه اجلهود جزء ًا من ا�سرتاتيجية مكثفة من قبل منتهكي حقوق
الإن�سان حلماية بع�ضهم البع�ض من االنتقاد �أو الإفالت من ممار�ساتهم.
وقد خطت احلكومة الأمريكية يف هذه البيئة غري الواعدة يف 2009
عندما ح�صلت على مقعد يف جمل�س حقوق الإن�سان .وكانت �إدارة
�أوباما قد تعهدت بتعزيز “العاملية ،وال�شفافية ،واملو�ضوعية” يف جميع
�أعمال املجل�س .وتعد هذه من املثاليات ،ولكن �أود �أن �أو�ضح �أن اثنتني
منها على الأقل تعترب غاية يف الطموح ،ورمبا ال ميكن حتقيقها ،نظر ًا
للطبيعة احلالية للمجل�س .فهناك حدود على ما ميكن �أن ت�أمل احلكومة
الأمريكية يف حتقيقه فيما يتعلق بتعزيز جدول �أعمال حقوق الإن�سان
باملجل�س؛ ب�سبب الطريقة التي ي�ستعمل بها املجل�س من قبل الدول كمجال
خلو�ض املعارك ال�سيا�سية داخل املجل�س.
جمل�س حقوق الإن�سان هو كيان �سيا�سي ،مكون من حكومات
تعمل وت�صوت وفق ًا مل�صاحلها واهتماماتها .وميثل ذلك نقاط قوة
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و�ضعف للمجل�س يف الوقت نف�سه .فهي نقطة �ضعف نظر ًا لأنه يف
الق�ضايا اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،ف�إننا نتطلع �إىل االلتزام القائم
على املبادئ للمعايري املتفق عليها ب�شكل عام .وال يقدم املجل�س ذلك؛
ال من ذلك ،تقلل الدول من �أهمية وتغطي على االنتهاكات التي
فبد ً
ترتكبها الدول ال�صديقة واحلليفة لها مع ا�ستخدام حقوق الإن�سان
ك�سالح �سيا�سي لنقد وتعنيف اخل�صوم والأعداء .ولعل الت�أكيد الزائد
على انتقاد املجل�س امل�ستمر لالنتهاكات الإ�رسائيلية مثال جيد على هذا
الت�سيي�س ملخاوف حقوق الإن�سان .ولهذا ال�سبب ،ال يعمل املجل�س،
ورمبا لن يعمل ،باملو�ضوعية كمحكمة م�ستقلة .وباملثل ،ففي حني ال
تزال عاملية معايري حقوق الإن�سان –وهي الفكرة ب�أن جميع املعايري
تطبق يف جميع الأوقات ويف جميع الأماكن– مبد�أً �أ�سا�سي ًا وحموري ًا
يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،ف�إن املعايري تطبق يف املجل�س وفق
ال�سياق ،وااللتما�س اخلا�ص� ،سواء كانت بطلب مكافحة الإرهاب �أو
اخل�صو�صية الثقافية ،وغالب ًا ما تنفذ ويلتزم بها .ومن هنا ،ف�إن �إدارة
�أوباما على �صواب يف ا�ستهداف املو�ضوعية والعاملية ،ولكنها ال ميكنها
توقع حتقيق تلك الأهداف.
وذكرت �آنف ًا �أن الطبيعة ال�سيا�سية للمجل�س كانت �أي�ض ًا نقطة قوة؛
وما �أعنيه �أن متثيل احلكومات يف املجل�س يجعل منه منتدى للتناف�س بني
الدول ،ويكون الثقل القومي على املحك ،وميكن ك�سب نقاط �سيا�سية
�أي�ضاً .ولهذا ال�سبب ،ف�إن حتى �أقل البلدان التزام ًا بحقوق الإن�سان
تهتم مبا يقال عنها وما يحدث يف املجل�س .وحتاول الدول القمعية
جتنب التعر�ض لالنتقاد ب�صورة علنية من قبل �أقرانها .كما تذهب
الدول القمعية �إىل حد اال�ستفا�ضة يف حما�سنها لتجنب الإدانة ب�شكل
�رصيح من نظرائها .وهناك توافق حتى من اجلميع وحتى احلكام
الأكرث ا�ستبداداً� ،أن التخل�ص من الواليات املحددة والقرارات اخلا�صة
بالدول �سيكون �أمر ًا جيداً ،لأنه من املفرت�ض بذلك اخلال�ص �أن يزيل
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�أي خماوف من �ش�أنها �أن تعر�ض تلك الدول لأي �إدانة ،ويعزى ذلك
�إىل �أهمية املجل�س وقوته الإقناعية .ومن هنا ،ففي حني يقدم املجل�س
عد�سة م�شوهة ينظر من خاللها لأو�ضاع وخماوف حقوق الإن�سان،
يعطي �أي�ض ًا لق�ضايا حقوق الإن�سان وزن ًا �سيا�سي ًا قد ال تتمتع به يف مكان
�آخر.
ومنذ االن�ضمام �إىل املجل�س العام املا�ضي ،حققت الواليات املتحدة
بع�ض النجاحات املتوا�ضعة ولكنها مهمة .ففي �سبتمرب � ،2009شاركت
مع م�رص يف رعاية قرار ب�ش�أن حرية التعبري مت متريره بالإجماع.
وقد كان ذلك مهم ًا على عدة م�ستويات :فقد �أو�ضح �أنه من املمكن ك�رس
�أمناط الت�صويت (الغرب مقابل البقية) التي كانت قد �أ�صبحت معتادة
ال ملفهوم “ازدراء الأديان” ،الذي عززته
يف املجل�س ،و�شكلت حتو ً
منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ،والذي ميثل تهديد ًا حلرية التعبري وحرية
اعتناق الأديان .وال تزال اجلهود م�ستمرة لتعزيز معيار دويل جديد
ينكر مفهوم “ازدراء الأديان” ،ولكن هذا القرار مت متريره دون �أي
�إ�شارة �إىل املفهوم.
ومن النجاحات ال�صغرية �أي�ض ًا قرار �إيران بعدم الرت�شح لع�ضوية
جمل�س حقوق الإن�سان من املجموعة الآ�سيوية يف انتخابات .2010
فاجلهود املبذولة خلف الكوالي�س ا�ستطاعت �إقناع مر�شح رابع للتقدم
على ح�ساب �إيران وهي “جزر املالديف” .وقد اختارت �إيران عدم
املخاطرة خوف ًا من �أن ت�أتي يف مرتبة مت�أخرة يف انتخابات تناف�سية،
مبا قد ي�ؤكد من عزلتها الدبلوما�سية .ولكي يتم تفعيل دور الواليات
املتحدة داخل املجل�س ،يجب بذل جهود دبلوما�سية �أ�شمل ت�صل ملا
وراء “جينيف” �إىل العوا�صم املختلفة حول العامل .ومع كل انتخابات
للع�ضوية ،وكل قرار وكل ا�ستعرا�ض ملوقف الدول من خالل عملية
املراجعة ال�شاملة ،تتاح فر�صة للواليات املتحدة لتعزيز عالقاتها مع
احلكومات يف كل مكان.
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وجناحات الواليات املتحدة الأخرى هي جناحات دفاعية ،فعلى
�سبيل املثال ،فقد جنا املكلفون بالإجراءات اخلا�صة ،وال�سيما املقرر
اخلا�ص بحرية التعبري “فرانك الرو” من حماوالت �إق�صائهم .فقد
واجه “الرو” حملة لإق�صائه عن من�صبه بقيادة “منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي” ملوقفه من م�صطلح “ازدراء الأديان” و�أنه يتنافى مع
فكرة و�ضع قواعد حلقوق الإن�سان .وعلى الرغم من التهديدات التي
تتعر�ض لها القواعد واملعايري ،ف�إن الأ�سو�أ مل يحدق ،فمازالت املبادئ
والآليات الأ�سا�سية �سارية .ويف الظروف الراهنة ،فاحلد من ال�رضر
يف حد ذاته يعد �إجنازاً.
ال �آخر لدولة
وقد مثلت الدورة الأخرية الرابعة ع�رشة للمجل�س مثا ً
قمعية تتخذ خطوات ا�ستثنائية لتجنب توجيه اللوم لها .وقد دفعت
منظمات حقوق الإن�سان لإقامة �آلية متابعة تركز على �إيران ،ولكن
ات�ضح عدم توافر الأ�صوات الالزمة لتبني ذلك امل�سار� .إال �أن ما يزيد
على  50دولة وقعت على بيان خماوف ب�ش�أن االنتهاكات املتزايدة
حلقوق الإن�سان يف �إيران يف �أعمال القمع التي تلت االنتخابات
املثرية للجدل يف يونيو  .2009وقد حاولت عدة دول منها باك�ستان،
ونيجرييا ،وم�رص ،وال�سودان ،وكوبا ،ونيكاراجوا ،وماليزيا،
و�إيران نف�سها احليلولة دون قراءة البيان ،ولكنها مل تنجح يف ذلك.
وبالتطلع للأمام ،يوجد لدى احلكومة الأمريكية العديد من الفر�ص
لتحقيق التقدم املرجو والذي ت�سمح به امل�ؤ�س�سة .و�أود �إلقاء ال�ضوء على
اثنتني منها.
�أوالً� ،ستخ�ضع الواليات املتحدة لعملية املراجعة ال�شاملة يف
وقت الحق هذا العام .ويعني ذلك �أن احلكومة الأمريكية يجب �أن
تقدم تقرير ًا للمجل�س بالتزامها بتعهداتها اخلا�صة بحقوق الإن�سان
التي يجب �أن تقوم على الت�شاور مع جميع “الأطراف املعنية ذات
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ال�صلة“ .و�ستتاح الفر�صة للحكومات الأخرى وللمنظمات غري
احلكومية الأمريكية والدولية لنقد املمار�سات الأمريكية والإ�شارة �إىل
االنتهاكات .ومما ال �شك فيه� ،ستكون عملية املراجعة فر�صة لبع�ض
الدول للم�شاركة يف عملية حتديد الدرجات� .إال �أنه من خالل تقدمي
تقرير �شامل ونقدي للمجل�س ،ومن خالل االلتزام ب�إ�صالح املثالب
التي تلقي عليها عملية املراجعة ال�ضوء ،ميكن للواليات املتحدة �رضب
مثال �إيجابي للعامل ،وتعزيز م�صداقية عملية املراجعة ،والتي تعد
�أ�سا�س هيكل جمل�س حقوق الإن�سان .ويجب �أن تنتهز �إدارة �أوباما
الفر�صة لتو�ضح ملنتقديها يف الداخل �أن الفح�ص الذاتي النقدي يعد
عالمة على القوة ولي�س ال�ضعف ،وللتو�ضيح للعامل قدرات الواليات
املتحدة على الإف�صاح عن �أخطائها وت�صحيحها.
وتتمثل الفر�صة الكربى الثانية يف  2011مع املراجعة للعام
اخلام�س ملجل�س حقوق الإن�سان التي �ستنفذها اجلمعية العامة للأمم
املتحدة .فحكومة الواليات املتحدة يف حاجة �إىل و�ضع جدول �أعمال
لإ�صالحات ميكن حتقيقها يف �أعمال املجل�س ،ولبناء دعم دويل وا�سع
النطاق لتمريرها وتنفيذها .ويت�ضمن ذلك:
•حماية وتعزيز حقوق املنظمات غري احلكومية امل�ستقلة ،املتمثلة يف
كلٍّ من املنظمات الدولية والن�شطاء املحليني ،ل ُت�سمع خالل النظر
يف تقارير املراجعة اخلا�صة بالواليات املتحدة �أمام املجل�س.
و�سي�ساعد املزيد من الوقت واحل�ضور للمنظمات غري احلكومية
التقليل من قدرة الدول للتغطية على انتهاكاتها ،فيما يطلق عليه
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان م�صطلح “املماطلة يف
املدح” و�إجبار املجل�س على �إنفاق املزيد من الوقت للتعامل مع
هذه االنتهاكات.
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•خلق متطلبات جلميع املجموعات الإقليمية لعقد انتخابات تناف�سية
ملقاعد املجل�س مما �سي�صعب على منتهكي حقوق الإن�سان بطريقة
منهجية االنتخاب يف املجل�س دون اعرتا�ض.
•خلق قواعد ل�ضمان املداخالت املتوازنة للدول خالل مرحلة
احلوار التفاعلي لعملية املراجعة ال�شاملة لكل بلد ملنع الدول من
ملء قائمة املتحدثني بحلفائها ممن يحولون دفة النقا�ش بعيد ًا عن
انتهاكات حقوق الإن�سان.
هذه الإ�صالحات وغريها لن حتول جمل�س حقوق الإن�سان �إىل
جهة حتكيم مو�ضوعية لأداء الدول يف جمال حقوق الإن�سان ،ولكنها
�ستعزز امل�صداقية والفعالية مل�ؤ�س�سة ال تزال ه�شة ،ومتثل تقدم ًا يف
اجلهود متعددة الأطراف لتعزيز حقوق الإن�سان حول العامل.
يجب عدم اخللط بني تعزيز حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة مع
حتقيق تقدم قيا�سي حلقوق الإن�سان يف الدول حول العامل .فال�سابق
�أ�سهل كثري ًا من الالحق .ويوجد �أمام احلكومة الأمريكية عدد من
القيود يف التحدث بو�ضوح عن انتهاكات حقوق الإن�سان يف املجل�س
ويف غريه من املنتديات متعددة الأطراف ،فلي�س لها القدرة نف�سها مثلما
يتعلق الأمر بتعزيز وم�ساعدة عملية حقوق الإن�سان يف دول بعينها.
وما ميكن للحكومة الأمريكية تنفيذه من خالل جمل�س حقوق الإن�سان
يجب �أن يعترب جزء ًا من اال�سرتاتيجية متعددة اجلوانب حلقوق الإن�سان
الالزمة لتحقيق التقدم يف معظم البلدان.
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من �أجل دفع الإ�صالح ال�سيا�سي فى العامل العربي
(تقرير ختامي)
مواز ملنتدى امل�ستقبل
اجتماع ٍ
القاهرة ( 28 – 27يوليو )2010

إعداد:رجب سعد طه*

حتت عنوان (�آفاق الإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي) ّ
نظم
مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �أعمال االجتماع املوازي
للدورة ال�سابعة ملنتدى امل�ستقبل واملقرر انعقادها يف قطر يف نوفمرب
 ،2010وقد �شارك باالجتماع عدد من ممثلي املجتمع املدين يف
الدول العربية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من ممثلي منظمات املجتمع املدين
يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية ،ف�ضال عن م�شاركة عدد من
الأكادمييني وخرباء الإعالم والك ّتاب ال�صحفيني .وذلك خالل يومي
( )28-27يوليو  2010بالعا�صمة امل�رصية القاهرة ،بدعم من مبادرة
ال�رشاكة مع ال�رشق الأو�سط (.)MEPI
* مدير حترير جملة «رواق عربي» -م�رص.
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تركزت حماور جدول �أعمال االجتماع التح�ضريي على عدد من
�أبرز التحديات التي تواجه دعاة الإ�صالح ال�سيا�سي يف املنطقة العربية.
حيث ناق�ش امل�شاركون تعزيز دور املجتمع املدين يف عملية الإ�صالح
ال�سيا�سي يف العامل العربي؛ وم�سئولية احلكومات و�أنظمة احلكم العربية
عن تدهور حقوق الإن�سان يف العامل العربي؛ وقدموا حتليالت نقدية
لل�سيا�سات التي ينتهجها كل من االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
الأمريكية جتاه تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف الدول العربية؛
وعملوا على درا�سة ال�صعوبات اال�سرتاتيجية والهيكلية والعقبات التي
تواجه املنطقة العربية ،والتي حتول دون متكني املجتمعات من حتقيق
احرتام حقوق الإن�سان؛ وقد حر�ص امل�شاركون على انتهاز فر�صة
انعقاد االجتماع ،وخا�ضوا مناق�شات جادة حول تقييم دور وم�ساهمة
(منتدى امل�ستقبل) ،الذي جتاوز عمره ال�سنوات ال�ست ،يف حتقيق �أحد
�أهدافه يف دعم الإ�صالح ال�سيا�سي بالعامل العربي.

***

قبل فرتة وجيزة من انعقاد امل�ؤمتر رقم  7يف تاريخ (منتدى
امل�ستقبل)� ،أبدى عدد من امل�شاركني يف االجتماع التح�ضريي بالقاهرة
حتفظاتهم �إزاء التعويل على دور جوهري للمنتدى يف الدفع بعملية
الإ�صالح ال�سيا�سي يف الدول العربية؛ حيث �أكدوا �أن املخاوف
وال�شكوك التي راودت املجتمع املدين يف العام  ،2004حول مدى
م�صداقية وفعالية املنتدى والدور املتوقع للمجتمع املدين يف �أعماله،
قد �أ�ضحت حقيقة واقعة ،وذلك قبل �أن مير عام واحد على ت�أ�سي�س
جمموعة الدول الثمانية ملنتدى امل�ستقبل.
ففي �أعقاب االجتماع الأول للمنتدى يف الرباط يف دي�سمرب ،2004
هاجمت احلكومات العربية املحاكمة العلنية التي عقدتها �آنذاك املنظمات
غري احلكومية ل�سجل هذه احلكومات يف جمال الدميقراطية وحقوق
الإن�سان؛ الأمر الذي وجد �أ�صداءه فيما بعد يف الدعم غري املبا�رش
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الذي قدمته بع�ض دول “جمموعة الثمانية” لهذه احلكومات على �سبيل
الرت�ضية خالل التح�ضري لالجتماع الثاين بالبحرين يف نوفمرب 2005؛
حيث مت �سحب زمام املبادرة من املنظمات غري احلكومية يف ترتيب
االجتماعات التح�ضريية للمنتدى ،و�أ�سندت هذه املهام مل�ؤ�س�سات عربية
حكومية وكذلك لأطراف �أوروبية و�أمريكية لي�ست كلها م�ؤهلة لها.
و�أكد امل�شاركون �أن �إف�ساح املجال �أمام احلكومات العربية وممثليها
منربا
لتعطيل املنتدى عن �أداء املهمة التي �أن�شئ من �أجلها� :أي �أن يكون ً
لتعزيز الإ�صالح ال�سيا�سي يف الدول العربية؛ هو �أمر مل يكن ليتم دون
موافقة – �رصيحة �أو �ضمنية – من بع�ض الدول الثمانية التي قد متلك
رغبة يف دعم مطالب الإ�صالح ال�سيا�سي وتعزيز الدميقراطية بالعامل
العربي؛ �إال �أنها ت�ضطر من ناحية �إىل �إجراء موائمات للحفاظ على
م�صاحلها االقت�صادية وال�سيا�سية ،التي ال حتتاج لإثارة غ�ضب الأنظمة
احلاكمة العربية ،ومن ناحية �أخرى تر�ضخ لالبتزاز الذي ت�سوقه هذه
الأنظمة ،عرب الزعم املتكرر ب�أن �أي �إ�صالح �سيا�سي جاد كفيل بت�سليم
دفة احلكم يف �أبرز الدول العربية للجماعات الإ�سالمية املتطرفة� ،أو
لقوى مناه�ضة للم�صالح الغربية.
ور�صد امل�شاركون تراجع اهتمام املجتمع الدويل ،بدفع عجلة
الإ�صالح ال�سيا�سي يف الدول العربية وحث حكوماتها على القيام
مببادرات جادة تلبية لرغبة ال�شعوب ومنظمات املجتمع املدين العربية
يف تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان .وقد ظهر هذا الرتاجع
بو�ضوح يف فعاليات االجتماع الأخري (ال�ساد�س) ملنتدى امل�ستقبل يف
الدار البي�ضاء يف نوفمرب  ،2009ومن �أبرز م�ؤ�رشاته تركيز اخلطاب
االفتتاحي ،الذي �ألقته وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالري كلينتون
على ق�ضايا التنمية االقت�صادية االجتماعية ،وتهمي�ش ق�ضايا الدميقراطية
وحقوق الإن�سان؛ حتى �أن اخلطاب مل يذكر مفردات الدميقراطية
وحقوق الإن�سان يف افتتاح منتدى �أعمال يفرت�ض �أن مهمته الرئي�سية
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هي دفع وت�شجيع ودعم الإ�صالح ال�سيا�سي والدميقراطي يف املنطقة!

***

الحظ امل�شاركون �أن مبادرات الإ�صالح التي �أطلقت باملنطقة يف
�أعقاب هجمات  9/11الإرهابية ،ويف مقدمتها مبادرة دول الثمانية
(منتدى امل�ستقبل) ،قد �أ�سهمت يف تخفيف القب�ضة الأمنية على الن�شطاء
ال�سيا�سيني ،واملدافعني عن حقوق الإن�سان واملر�أة والأقليات ،وهو ما
انعك�س يف بع�ض البلدان يف �صورة انتعا�ش ن�سبي يف حرية ال�صحافة
والإعالم اجلديد وحرية االجتماع والتنظيم.
اتفق امل�شاركون على �أن هذه املكت�سبات – على �أهميتها – مل تف�ض
�إىل انتزاع مكت�سبات �أخرى ذات طابع م�ؤ�س�سي ،وهي الإ�صالحات
الد�ستورية والت�رشيعية وامل�ؤ�س�ساتية ،مبا ينعك�س �إيجابيا على ميزان
عالقات القوى يف �أي دولة ،بني النظام احلاكم وقوى الإ�صالح.
ويالحظ �أن تقارير وبيانات منظمات حقوق الإن�سان العربية والدولية
تك�شف بو�ضوح عن �أن املنطقة العربية �صارت الآن �أبعد عن �إجناز
حتول دميقراطي حقيقي وعن تعزيز حقوق الإن�سان.
و�إذا كانت حكومات الدول العربية “الفقرية” تزعم �أن الإ�صالح
ال للإ�صالح ال�سيا�سي؛ فيالحظ �أن
االقت�صادي يتطلب وق ًتا وت�أجي ً
حكومات الدول العربية “الرثية” ،مل ت�سمح ل�شعوبها كذلك بالتمتع
باحلرية .وهو ما يف ّند مزاعم احلكومات العربية وغري العربية التي
تروج لفكرة الرتكيز على ق�ضايا التنمية االقت�صادية االجتماعية،
ّ
تلقائيا لتعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان
�ستقود
باعتبارها
ً
والإ�صالح ال�سيا�سي ،وتتجاهل هذه املزاعم �أن ال�شعوب لكي تتمكن
من مكافحة الفقر ،ومعاجلة اخللل الفادح يف توزيع الرثوة ،وتتمتع
باحلق يف التنمية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية؛ ف�إن هذا يتطلب �أن
يكون لدى هذه ال�شعوب �أدوات هذا الكفاح� ،أي حرية التعبري واحلق
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يف التنظيم يف نقابات وجمعيات و�أحزاب وغريها ،وهي كلها �أمور
وثيقة ال�صلة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
ور�صد امل�شاركون بقلق بالغ م�شاهد الرتاجع يف التجربة املغربية يف
جمال تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وكذلك الرتاجع ال�رسيع
ال عن الو�أد املبكر لربيع دم�شق
لتجربة الإ�صالح يف البحرين ،ف�ض ً
والقاهرة يف منت�صف العقد احلايل.
كما الحظوا عدم احرتام النظم العربية لقيم العدالة واملحا�سبة،
والمباالتها باالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي مور�ست وال
تزال بحق املواطنني ال�سودانيني يف �إقليم دارفور املنكوب؛ حيث تدعم
النظام احلاكم يف ال�سودان الذي يعد واح ًدا من �أكرث الأنظمة العربية
ال حافال بارتكاب
عداء للدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وميلك �سج ً
العديد من الفظائع بحق �أبناء ال�سودان ،حتى �صار الرئي�س عمر
الب�شري �أول رئي�س عربي تتهمه املحكمة اجلنائية الدولية ،وهو ال يزال
معتليا كر�سي احلكم ،بارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية –
ً
ؤخرا جرمية الإبادة اجلماعية – بحق مئات الآالف
�
م
إليهما
�
أ�ضيفت
�
ً
من مواطنيه يف دارفور.
وفيما تتجاهل الدول العربية �آالم ال�شعب ال�سوداين ،وال تبايل
باالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان التي متار�سها احلكومة اليمنية يف
�صعدة التي تنذر ب�أن تكون دارفور عربية جديدة؛ ف�إن بع�ض الدول
�شاركت يف احل�صار الذي تفر�ضه �إ�رسائيل منذ �أكرث من � 3سنوات – يف
ظل �صمت املجتمع الدويل – على قطاع غزة لتجويع �أهله و�إذاللهم.
وخ َلُ�ص امل�شاركون �إىل �أن احلكومات العربية جنحت يف التحايل
َ
على تو�صيات مبادرات وم�ؤمترات الإ�صالح ،ومل تنفذ منها �شي ًئا
ذا بال ،بل �إنها ا�ستطاعت تقليم �أظفار منتدى امل�ستقبل وت�صدير �أبرز
�أمرا�ضها الهيكلية �إليه� ،أي غياب الإرادة ال�سيا�سية لإجناز �إ�صالح
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�سيا�سي �شامل ودميقراطي يف املنطقة العربية والتهمي�ش املنهجي
للمجتمع املدين.
و�أكد امل�شاركون على �أنه رغم القيود املفرو�ضة على الن�شاط
ال�سيا�سي واحلقوقي يف الدول العربية؛ ف�إنه من الأهمية مبكان مالحظة
ور�صد البوادر الإيجابية املتمثلة يف ت�صاعد �أ�شكال و�صور ملمو�سة
ملقاومة الأمر الواقع يف بع�ض البلدان العربية ،وا�ستعداد الإ�صالحيني
ؤخرا يف
للكفاح ولدفع ثمن هذه املقاومة .وهو الأمر الذي جتلى م� ً
الت�ضامن ال�شعبي الذي حظيت به �إحدى ق�ضايا التعذيب يف م�رص،
و�صارت خالله الوقفات االحتجاجية حدثا يوميا ي�شارك فيه �أعداد
غفرية من املواطنني الذين �أعلنوا �أنهم لن يتوقفوا قبل �أن يتم تقدمي اجلناة
للعدالة.

***

وفيما يلي التو�صيات التي �أمكن ا�ستخال�صها من مداوالت
االجتماع:
تو�صيات �إىل الدول الثمانية راعية منتدى امل�ستقبل:
�أكد امل�شاركون �أن تفعيل دور منتدى امل�ستقبل ،وتفعيل دور
املجتمع املدين يف املنتدى هما مهمتان مرتابطتان ،ويتطلب �إجنازهما
االلتزام مبا يلي:
�1 -1أن ي�سعى كل �أطراف منتدى امل�ستقبل لعدم �إدارة املنتدى ٍ
كناد
للمناق�شات حول �أهمية و�رضورة الإ�صالح يف العامل العربي،
وذلك كبديل عن ال�رشوع بالإ�صالح ذاته .حان الأوان �أن
ي�صري املنتدى منربا لتقدمي خطط جمدولة زمنيا لإ�صالحات
ملمو�سة وتقييم وتبادل للخربات حول تنفيذ هذه الإ�صالحات،
و�آلية فعالة لها �صالحيات املراقبة للتو�صيات املعتمدة.
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2 -2التزام حكومات دول الثمانية باتباع معيار واحد جتاه كل ق�ضايا
العامل العربي ،مبا يف ذلك حقوق ال�شعب والإن�سان الفل�سطيني،
وانتهاكات مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية يف كل دولة،
واتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية ،مبا يف ذلك امل�ساهمة يف
مراقبة االنتخابات العامة و حماكمات الر�أي ،وربط م�ستوى
عالقات التعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي مبعدل ال�سري يف طريق
الإ�صالح ،ومدى وفاء كل حكومة بااللتزامات التي قطعتها على
نف�سها ،واالمتناع عن تقدمي الدعم الأمني وال�سيا�سي لقمع حقوق
الإن�سان.
�3 -3إن التعامل مع املجتمع املدين يف العامل العربي ك�رشيك يجب �أال
ينح�رص فقط يف منا�سبة اجتماعات املنتدى من �أجل امل�ستقبل ،بل
يجب �أن ي�صري حقيقة يومية؛ ولذلك:
�أ -ينبغي التعامل مع املجتمع املدين ك�رشيك متكافئ على قدم امل�ساواة
يف جميع مراحل التح�ضري الجتماعات املنتدى ،وخالل اجتماعاته،
مبا يف ذلك توفري املقومات الالزمة ملناق�شة معمقة لر�ؤى ومقرتحات
وتو�صيات املجتمع املدين.
ب -من ال�رضوري �أن تدير احلكومات العربية يف كل دولة على
حدة ،حوارا جديا ومتكافئا مع املجتمع املدين حول �سبل تنفيذ خطط
الإ�صالح واجلداول الزمنية املنا�سبة� .إن مثل هذا احلوار يجب �أال
ي�شرتط وجود و�سيط من دول الثمانية لكي يدور.
ج -من ال�رضوري �أن يحر�ص ر�ؤ�ساء الدول الثمانية ووفودها
عند زيارتهم للدول العربية ،على عقد االجتماعات مع الفاعلني
ال�سيا�سيني ومنظمات املجتمع املدين يف هذه البلدان لتبادل الر�أي حول
عملية الإ�صالح ال�سيا�سي.
د� -إجراء منتدى امل�ستقبل تقييما دوريا لتطور عملية الإ�صالح
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وتعزيز حقوق الإن�سان او انتكا�سها يف الدول العربية ،و�إ�رشاك
منظمات املجتمع املدين يف �إجراء التقييم ،وو�ضع حوافز لت�شجيع
تقدما.
الدول التي حترز ً
كما يدعو امل�شاركون احلكومات العربية �إىل االلتزام بالآتي:

1 .1عدم التحر�ش الأمني مبنظمات ووفود املجتمع املدين امل�شاركة يف
منتدى امل�ستقبل.
�2 .2إطالق �رساح كل املدافعني عن حقوق الإن�سان و�سجناء الر�أي
املحتجزين يف ال�سجون واملعتقالت العربية ،والك�شف عن م�صري
ق�رسيا من بينهم ،والإف�صاح عن �أعداد املعتقلني،
املختفني
ً
والتوقف الفوري من جانب احلكومات العربية عن املالحقة
الأمنية والق�ضائية للمدافعني عن حقوق الإن�سان ودعاة الإ�صالح
واملدونني� ،أو اعتقالهم �أو �سجنهم �أو تقدميهم ملحاكمات تفتقر
للمعايري الدولية للعدالة.
3 .3تعزيز احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،و�إطالق حرية تكوين الأحزاب
ال�سيا�سية ،وعدم تقييد احلق يف الرت�شح �أمام القوى ال�سيا�سية
املختلفة ،و�أن تقوم احلكومات العربية يف �سبيل ذلك ب�إجراء
التعديالت و�إزالة كل القيود الد�ستورية والقانونية ذات ال�صلة،
التي تطالب بها القوى ال�سيا�سية واملنظمات احلقوقية.
�4 .4إجراء تعديالت د�ستورية وقانونية ،ت�سعى لاللتزام باملعايري
الدولية حلقوق الإن�سان ،و�أن يتم �إ�رشاك املجتمع املدين
والأحزاب والنقابات والقوى ال�سيا�سية والر�أي العام مبختلف
�أطيافه يف النقا�شات التي �ست�سبق الت�صويت على التعديالت .وال بد
�أن تتمتع عمليات الت�صويت بالنزاهة ،وحترتم حق املجتمع املدين
املحلي والدويل يف مراقبة كل االنتخابات العامة واال�ستفتاءات،
و�أن يتمتع املواطن باحلق يف �إدارة ال�شئون العامة عرب انتخابات
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حرة ونزيهة ،و�أن تتاح له على قدم امل�ساواة – �أيا كان جن�سه
�أو انتما�ؤه القومي �أو ال�سيا�سي �أو الديني �أو لغته – فر�ص تقلد
الوظائف العامة وال�سيا�سية يف بلده.
�5 .5إف�ساح املجال �أمام التو�سع يف امللكية اخلا�صة لو�سائل الإعالم
املرئية وامل�سموعة واملطبوعة ،و�أال ت�ست�أثر احلكومات بالهيمنة
عليها .كما ينبغي احرتام حرية ال�صحافة والتوقف عن �سجن
ال�صحفيني والإعالميني يف ق�ضايا الر�أي ،و�إعادة تنظيم الإعالم
احلكومي من خالل جمال�س م�ستقلة متثل فيها التيارات الفكرية
الأ�سا�سية يف املجتمع والقوى ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين،
بحيث تعبّ عن كل التوجهات الفكرية وال�سيا�سية يف املجتمع.
6 .6التخلى عن العمل بقوانني الطوارئ ،و�أن تنقح مدوناتها القانونية
اخلا�صة مبكافحة الإرهاب ،يف �ضوء معايري الأمم املتحدة،
و�إلغاء كل املواد التي ميكن ا�ستعمالها يف �إرهاب املعار�ضني
ال�سيا�سيني ون�شطاء املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق الإن�سان
وال�صحفيني.
�رضورة حتلي �أجهزة الدولة باحلياد جتاه �أتباع الديانات واملذاهب
املختلفة داخل الدين الواحد ،مع االلتزام ب�ضمان حق اجلميع يف �أداء
�شعائرهم الدينية دون متييز بينهم يف احلقوق العامة.
7 .7على الدول العربية التي تعاين �رصاعات م�سلحة داخلية �أن توقف
جميع احلروب التي ت�شنها �ضد الأقليات �أو فئات �سكانية بعينها،
وبخا�صة �أعمال التهجري الق�رسي واالعتداء اجلن�سي على الن�ساء،
ت�سهل قيام مظمات
باعتبارها ت�شكل جرائم �ضد الإن�سانية ،و�أن ّ
الإغاثة الدولية مبهمتها الإن�سانية .و�أن تقوم جميع احلكومات
العربية بامل�صادقة على النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية.
خالل احلوار بني امل�شاركني جرى تقييم �أداء منظمات املجتمع
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املدين يف بع�ض البلدان العربية؛ ومن ثم ف�إنهم يتوجهون بالتو�صيات
التالية �إىل املجتمع املدين يف العامل العربي:
�1 .1أن ي�رشع الفاعلون الرئي�سيون يف الإ�صالح ال�سيا�سي (الأحزاب
ال�سيا�سية ال�رشعية وغري ال�رشعية واجلماعات ال�سيا�سية اجلديدة
والنقابات واملبادرات النقابية اجلديدة وو�سائل الإعالم امل�ستقلة
ومنظمات حقوق الإن�سان واملدونون وال�صحفيون والإعالميون
امل�ستقلون وغريهم) باالنخراط يف احلوار والتقييم املتوا�صل
والتن�سيق وتبادل اخلربات والدرو�س .وكذلك �إن�شاء �أطر لهذا
احلوار على م�ستوى الدولة والإقليم (العامل العربي) ،وعلى
ال�صعيد الفئوي والثنائي واجلماعي.
2 .2اال�ستفادة من خربات الت�شبيك على امل�ستوى املحلي ،يف تد�شني
�شبكات للمجتمع املدين يف العامل العربي على امل�ستوى الإقليمي؛
بهدف تطوير جدول �أعمال للدفع بعملية الإ�صالح ال�سيا�سي
وتعزيز الدميقراطية وحماية حقوق الإن�سان يف البلدان العربية.
�3 .3أن تت�شبث منظمات املجتمع املدين با�ستقاللها ،عن احلكومات
والأحزاب واجلماعات ال�سيا�سية باختالف توجهاتها.
�4 .4أن تقوم منظمات املجتمع املدين العربية بتقييم املتاح من �آليات
حماية حقوق الإن�سان الدولية والإقليمية ،وحتديد الأ�ساليب املُثلى
للتعاطي معها ،ودرا�سة �أوجه ال�ضعف يف هذه الآليات؛ بهدف
القيام بحمالت منهجية ت�سعى لإ�صالح العيوب الهيكلية يف هذه
الآليات ،وتعزيز دور املجتمع املدين يف فعالياتها.
5 .5تكثيف دور املجتمع املدين يف ن�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف الدول
العربية؛ من خالل املطبوعات والدوريات والتقارير ،وكذلك
من خالل الدورات التدريبية التي ت�ستهدف ال�شباب ب�شكل عام
وطالب املدار�س واجلامعات ب�شكل خا�ص.
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تو�صيات �إىل املجتمع الدويل:
1 .1ينبغي للمجتمع الدويل �أال يقدم الت�سهيالت للحكومات العربية يف
قمعها للحريات العامة وحقوق الإن�سان وو�أد حركات االحتجاج
ال�سلمية .على املجتمع الدويل �أن يراقب التزام احلكومات العربية
باملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان التي �صادقت عليها ،وكذلك
مراقبة مدى التزام احلكومات بالتعهدات التي قدمتها للح�صول
على ع�ضوية جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة ،وكذلك
تنفيذ تو�صيات املجل�س خالل مراجعة ملف احلكومة يف جمال
حقوق الإن�سان �أمام �آلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل.
�2 .2أن ي�ضع املجتمع الدويل على �أولوياته خالل احلوارات التي
يجريها مع احلكومات العربية ،ق�ضايا حقوق الإن�سان ودعم
الدميقراطية ب�شكل عام ،وحرية التنظيم و�أو�ضاع املدافعني عن
حقوق الإن�سان ونزاهة االنتخابات العامة ب�شكل خا�ص.
3 .3ال�رشوع ب�إطالق املبادرات اجلادة لإ�صالح منظمة الأمم املتحدة
وجمل�س الأمن الدويل ،مبا ي�ساعد على تعزيز دور املجتمع
الدويل يف دعم وب�سط ال�سالم والعدالة يف املناطق التي تعاين من
ال�رصاعات امل�سلحة.

161

162

مالحـــق
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القاهرة يف  12يناير 2011
فى دورته ال�سابعة

«ناد للمناق�شة»
على «منتدي امل�ستقبل» �أن يتحول من ٍ
�إىل دفع الإ�صالح ال�سيا�سي فى العامل العربي
بيان �صحفي
يرتقب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان باهتمام النتائج التي
�سي�سفر عنها انعقاد الدورة ال�سابعة “للمنتدى من �أجل امل�ستقبل” غ ًدا يف
العا�صمة القطرية (الدوحة) ،بعد �ستة �أعوام على ت�أ�سي�س املنتدى ،ظل
خاللها �أقرب �إىل ٍ
“ناد للمناق�شة” ،دون �أن يقرتب من مهمته الرئي�سية؛
�أي دفع الإ�صالح ال�سيا�سي وتعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف
العامل العربي؛ بينما الو�ضع يتدهور يف املنطقة خالل ال�سنوات ال�ست،
وهو ما �أدى �إىل تراجع اهتمام الر�أي العام يف العامل العربي باملنتدى.
ومع تراجع القيمة املعنوية للمنتدى ،ف�إن بع�ض الدول العربية مل تعد
تكرتث به� ،أو حتر�ص على احل�ضور بوزراء خارجيتها ،بينما ت�شارك
الواليات املتحدة الأمريكية والدول الثمانية بوزراء خارجيتها!
يذكر �أن املنتدى من �أجل امل�ستقبل قد مت تد�شينه يف عام  2004مببادرة
من جمموعة دول الثمانية ،وي�ضم �أي�ضا حكومات الدول العربية يف
املو�سع ،وكذلك ممثلون عن املجتمع
�إطار ما ي�سمى بال�رشق الأو�سط
ّ
املدين يف ال�شمال واجلنوب .ويفرت�ض �أن يقوم املنتدى بتعزيز الإ�صالح
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ال�سيا�سي والتحول الدميقراطي يف املنطقة العربية� .إال �أنه بعد العام الأول
بد�أ املنتدى يتخلى عن هدفه الرئي�سي ،وحتول �إىل منتدى ملناق�شات عامة
حول �أهمية الإ�صالح؛ بدال من دفعه عمليا للأمام ،واقت�رص اهتمامه على
تدخل حكومي
�إثارة ق�ضايا تنموية واقت�صادية حمدودة .وتزامن ذلك مع ّ
متزايد يف دور املجتمع املدين والعمل على تهمي�شه يف �أعمال املنتدى ،ويف
بع�ض الأحيان مت تفوي�ض م�ؤ�س�سات حكومية عربية �أو تابعة للحكومة
للتحدث با�سمه ،ومنع حقوقيني من امل�شاركة يف �أعماله .وهو ما ر�صدته
منظمات املجتمع املدين العربية التي �شاركت يف االجتماع املوازي
للدورة ال�سابعة للمنتدى من �أجل امل�ستقبل ،الذي ّ
نظمه مركز القاهرة يف
العا�صمة امل�رصية خالل الفرتة ( )28-27يوليو  ،2010وقدمت عددا
من التو�صيات من �أجل �إحياء املنتدى وتفعيله.
يف هذا الإطار ف�إن مركز القاهرة يحث “منتدى امل�ستقبل” على ما يلي:
•العمل على حتويل املنتدى من ٍ
ناد للمناق�شات العمومية املتكررة
حول �أهمية و�رضورة الإ�صالح يف العامل العربي �إىل منرب ملناق�شة
خطط جمدولة زمنيا لإ�صالحات �سيا�سية ملمو�سة ،وتقييم وتبادل
للخربات حول تنفيذ هذه الإ�صالحات �أو انتكا�سها ،و�آلية فعالة لها
�صالحيات املراقبة للتو�صيات املعتمدة .و�إ�رشاك منظمات املجتمع
املدين يف �إجراء التقييم ،وو�ضع حوافز لت�شجيع الدول التي حترز
حقيقيا.
تقدما
ً
ً

•التعامل مع املجتمع املدين ك�رشيك متكافئ على قدم امل�ساواة
يف جميع مراحل التح�ضري لالجتماع الر�سمي للمنتدى ،وخالل
االجتماع ذاته ،و�أال تنح�رص الأعمال التح�ضريية وو�ضع جدول
الأعمال بني دول الثمانية واحلكومات العربية خلف �أبواب مغلقة.
•�أن يكون املجتمع املدين م�سئوال ب�شكل كامل عن تنظيم اجتماعاته
التح�ضريية وم�ساهماته الجتماع املنتدى ،ووقف تفوي�ض الهيئات
احلكومية العربية للتحدث نيابة عن املجتمع املدين ،والإ�رشاف على
اجتماعاته التح�ضريية.
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