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إقليمية  ن�سان ه���و منظمة غ���ر حكومي���ة � مرك���ز �لقاه���رة لدر��س���ات حق���وق �لإ

ن�سان  م�ستقل���ة تاأ�س�ست ع���ام 1993، تهدف �إىل دعم �حرت�م مب���ادئ حقوق �لإ

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

ن�سان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار  ثقاف���ة حقوق �لإ

هد�ف  ن�سان. ومن �أج���ل حتقيق هذه �لأ �لتفاقي���ات و�ملو�ثيق �لدولي���ة حلقوق �لإ

يعمل �ملرك���ز على �قرت�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية 

ن�سان، و�لقي���ام باأن�سطة بحثية، ودعوية عرب  تع���زز من �ملعاير �لدولية حلقوق �لإ

ن�سان مع  قليمية و�لدولي���ة، وتعليم حقوق �لإ ليات �لوطنية و�لإ توظي���ف خمتلف �لآ

�لرتكي���ز ب�سكل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لق���در�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق 

ن�سان. ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن����رش كتب و دوريات تتناول  �لإ

ن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي. ق�سايا حقوق �لإ

إلقاء �ل�س���وء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا  ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �

ط���ر�ف �ملعنية  �حلقوقي���ة �مللحة يف �ل���دول �لعربية، و�لتن�سي���ق مع خمتلف �لأ

و�ملنظم���ات غر �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

به���ذه �لق�ساي���ا وحماولة �لتو�سل �إىل حل���ول وبد�ئل تتو�فق م���ع �لقانون �لدويل 

ن�سان.   حلقوق �لإ

مم   يتمتع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بالأ

ن�س���ان و�ل�سعوب. �ملركز  فريقية حلقوق �لإ �ملتح���دة، و�سفة �ملر�ق���ب يف �للجنة �لأ

ن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية لتبادل  وروبية �ملتو�سطية حلقوق �لإ ع�س���و يف �ل�سبكة �لأ

�ملعلومات حول حرية �ل���ر�أي و�لتعبر )�يفك�ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاهرة وباري�ص 

ن�سان لعام 2007.          وجنيف. وحا�سل على جائزة �جلمهورية �لفرن�سية حلقوق �لإ

�ملدير �لتنفيذي

معتز الفجريي

كادميي �مل�ست�سار �لأ

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

د�رة رئي�ص جمل�ص �لإ

كمال جندوبي
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ت �ضا ا ر د

جدل

الفهر�س

•• زكي جنيب حممود..
م�ضار تكامالت ولي�س حتوالت!   

واح��دا  عا�س  ال��ذي   »�99�-  �90�  « حممود  جنيب  زك��ي  الدكتور  يعد 

مدر�ضة  ورائد  العربي،  العامل  يف  العقالنية  رموز  اأحد  عاما،  وت�ضعني 

باأبي  البع�س  وي�ضبهه  احلديث،  العربي  الفكر  يف  املنطقية  الو�ضعية 

يف  الفال�ضفة  واأدي��ب  دب��اء  االأ فيل�ضوف  كان  ال��ذي  التوحيدي،  حيان 

وت�ضويرا  اإيحاء  دب��اء  االأ للغة  متيل  حممود  جنيب  زكي  فلغة  ع�ضره، 

اأكرث منها جتريدا فل�ضفيا اأو اأكادمييا، �ضاأن جمايله عبد الرحمن بدوي 

على �ضبيل املثال، وميكن القول اإن كتابات زكي جنيب حممود، واإن مل 

تكن اأقرب لنف�س عمق بدوي واإطاراته الثقافية الوا�ضعة، اإال اأنها كانت 

ر�س وللهم العربي والوطني اخلا�س ب�ضكل اأكرب.  5هاين ن�ضريةاأقرب لالأ

•• تعقيب اأول: على هام�س اأفكار الدكتور �ضعيد 
      وباء ال�ضمولية واعتيادية العنف والتخوين با�ضم املقاومة

قناعتي  كامل  ومع  �ضعيد،  ال�ضيد  حممد  د.  الكرمي  اأ�ضتاذي  يل  لي�ضمح 

بالطبيعة اجلدلية ل�ضريوة تعاطي الثقافة العربية مع الدميقراطية 

عن  »املدافع  ب��دور  التالية  �ضطر  االأ يف  اأ�ضطلع  اأن  ن�ضان،  االإ وحقوق 

ال�ضيطان« من خالل �ضياغة بع�س املالحظات النقدية املتعلقة ببنية 

اأراها  والتي  العربي  العام  الف�ضاء  يف  واملجتمع  ال�ضيا�ضة  حول  نقا�ضاتنا 

الفكرية  ن�ضاق  االأ وغلبة  ال�ضمولية  النظرة  هيمنة  من  تعاين  لبثت  ما 

وما  املقيتة  التخوين  خطابات  و�ضيوع  للعنف  املربرة  يديولوجية  واالأ

يتاأ�ض�س عليها جمتمعة من تهمي�س للم�ضامني واملفردات الدميقراطية 

ن�ضان. امل�ضتوعبة ملبادئ حقوق االإ

�7د. حممد ال�ضيد �ضعيد

•• تعقيب ثان: حتوالت الثقافة.. 
قنعة على ذات الوجه الرا�ضخ للخطاب؟        اأم تبدالت االأ

اإذا كان حتليل خطاب الثقافة وحتوالته، ي�ضتلزم التمييز- على العموم- 

اخلطاب  هذا  بنية  م�ضتوى  على  التحول  من  ثقافة  كل  ت�ضهده  ما  بني 

حيان  ونظامه العميق من جهة، وبني ما يجرى من التحول- اأو فى بع�س االأ

ل- على م�ضتوى املمار�ضة احلا�ضلة على ال�ضطح الظاهر لهذا اخلطاب  التبدُّ

من جهة ثانية، فاإن �ضرورة الوعي بهذا التمييز تكون بالغة اجلوهرية 

مر مبا ُيقال اأنه حتوالت الثقافة العربية بالذات. �05د. علي مربوكحني يتعلق االأ

ن�ضان.. قراءة فى ن�س مبادرة  •• عاملية حقوق االإ
�ضالح ال�ضيا�ضى فى العامل العربى       »اال�ضتقالل الثانى« لالإ

مبادرة  ن�س  العربية  للقمة  امل���وازى  ول  االأ امل��دن��ى  املنتدى  اعتمد 

�ضالح ال�ضيا�ضى فى العامل العربى فى بريوت فى  “اال�ضتقالل الثانى” لالإ
��علياء �ضرايامار�س �004 بعد اأن رف�ضت ال�ضلطات التون�ضية ا�ضت�ضافته على اأرا�ضيها. 

ن�ضان •• حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
خطابات  من  تفرزه  مبا  العربية  لل�ضيا�ضة  الرئي�ضى  النمط  يتغري  مل 

التحول  اأج��ل  من  الن�ضال  ولكن  و�ضمولية.  ت�ضلطية  بثقافة  معباأة 

فى  ا�ضتد  العربى  العامل  يف  ن�ضان  االإ كرامة  وا�ضتعادة  الدميقراطى 

خرية. اإذ تنمو حركات اإ�ضالحية فى كل مكان و�ضط  عوام القليلة االأ االأ

ال�ضيا�ضى  امل�ضتويني  على  الت�ضوه  وبالغ  مرير  ا�ضتبدادى  واقع  حتديات 

واالجتماعى. وال ميكن ت�ضور اأن يتم ح�ضم ال�ضراع ال�ضيا�ضى ب�ضرعة 

واالنتكا�ضات  االنت�ضارات  اأن  رج��ح  واالأ االجت��اه.  اأحادية  ب�ضورة  اأو 

�ضا�ضية للمواطنني يف  والتقدم والرتاجع على طريق اإقرار احلقوق االأ

العامل العربي �ضوف ت�ضتمر لفرتة، وبالتوازى مع هذا املنحنى ت�ضتعل 

كل  فى  بل  ككل  العربى  املحيط  فى  يديولوجيا  واالأ الثقافة  �ضراعات 

امل�ضتويات الوطنية واملحلية.

97د. عمرو حمزاوي
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ملف العدد

مراجعات

وثائق

ر�ضادية  •• مبادئ توليدو االإ
ديان واملعتقدات فى املدار�س العامة       ب�ضاأن تعليم االأ

اإىل  يهدف  ال��ذى  التباين  من  كبرية  درج��ة  على  ن�ضاين  االإ املجتمع  ينطوى 

ديان  واالأ جنا�س  واالأ عراق  االأ تعدد  فى  التباين  هذا  ويتجلى  التكامل،  حتقيق 

خمتلفة  ثقافات  نتاج  هي  ومعتقدات  قيما  طياتها  فى  حتمل  التي  والقوميات 

وطموحاتها  م�ضاحلها  وحتقيق  �ضالم  فى  للتعاي�س  ت�ضعى  كونها  فى  ت�ضرتك 

املن�ضودة. ومقارنة بالواقع، جند اأن هذا التعدد يوؤدى عادة اإىل العنف وال�ضراع 

واحلقد والكراهية اإذا مل يتم تفهمه وا�ضتيعابه.
���عفاف حنا

���
الفاعلون وال�ضياق

حتوالت  امل�ضهد احلقوقي فى العامل العربي املعا�ضر

•• لبنان..
ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على اأو�ضاع حقوق االإ     تداعيات االأ

ن�ضان،  �ضهد لبنان خالل الفرتة املن�ضرمة تراجعًا حاداً على �ضعيد حقوق االإ

ن�ضاين، واحرتام احلريات واملمار�ضات الدميقراطية. فمع ا�ضتمرار  من االإ واالأ

مني ،حيث  حالة االنق�ضامات ال�ضيا�ضية وانعدام اال�ضتقرار وتدهور الو�ضع االأ

نار،  ُقتل ما يزيد على ��5�ضخ�ضًا يف عمليات اغتياالت وتفجريات واإطالق 

ازدادت عمليات االعتقاالت التع�ضفية وحاالت االحتجاز االعتباطي و�ضوء 

منيني. ��5غ�ضان عبد اهللاملعاملة والتعذيب، خا�ضة للم�ضتبهني االأ

�ضالح االإ على  امل�ضاد  للهجوم  بارزة  حمطات  •• م�ضر.. 
�ضهدت م�ضر على م�ضتوى الت�ضريع واملمار�ضة نزوعا متزايدا للجم احلريات 

عرفته  ال��ذي  واالجتماعي  ال�ضيا�ضي  احل��راك  ملظاهر  حد  وو�ضع  العامة 

البالد، و�ضقطت الوعود الر�ضمية باإنهاء حالة الطوارئ اال�ضتثنائية ال�ضارية 

منذ عام ��98، مثال �ضقطت الوعود املماثلة باإلغاء العقوبات ال�ضالبة للحرية 

يف جرائم الن�ضر، حيث ظلت هذه العقوبات تتهدد خم�ضة من روؤ�ضاء حترير 

الت�ضريعات  واأف�ضت  ال�ضحفيني،  من  وع�ضرات  وامل�ضتقلة  احلزبية  ال�ضحف 

�45ع�ضام الدين حممد ح�ضنامل�ضتحدثة اإىل فر�س مزيد من القيود على حرية التجمع ال�ضلمي.
•• تون�س..

   حماوالت التجميل تتوارى اأمام ممار�ضات الدولة البولي�ضية
ال�ضاملة مبجل�س  املراجعة  اإطار  الدوري يف  التون�ضية تقريرها  الدولة  قدمت 

الوفد  رئي�س  ذلك  خالل  واأطنب   �008 اأبريل/ني�ضان  �ضهر  يف  ن�ضان  االإ حقوق 

ن�ضان( يف تلميع �ضورة  التون�ضي )ال�ضيد ب�ضري التّكاري، وزير العدل وحقوق االإ

املوؤ�ضف  ولعّل  ن�ضان.  االإ حقوق  جمال  يف  »الفريد«  دوره��ا  ومتجيد  ال�ضلطة 

نقدية  بروح  اجلميع  فيها  يلتزم  اأن  املفرو�س  من  كان  التي  املنا�ضبة،  هذه  يف 

التقرير - التي �ضاركت يف مناق�ضة  ال�ضاحقة للدول  غلبية  انغما�س االأ بّناءة، 

ب�ضكل م�ضحك فعال- يف »�ضباق« اإ�ضناد »�ضهادات ال�ضكر والتقدير العايل« للدولة 

ن�ضان. �67د. ح�ضني البارديالتون�ضية على الدور »الريادي« الذي تلعبه يف جمال حقوق االإ
•• ال�ضودان..

فالت من العقاب هلي واالإ   احل�ضاد املر لتكري�س االحرتاب االأ
حقوق  حلالة  التدهور  من  مزيدا  التقرير  هذا  يغطيها  التي  الفرتة  �ضهدت 

حالم  االأ تتحقق  اأن  بدون  مت�ضي  اأخرى  �ضنة  فكانت  ال�ضودان،  يف  ن�ضان  االإ

والتوقعات الكربى التي الحت عقب توقيع اتفاقية ال�ضالم ال�ضامل يف �005. 

ورغم وجود د�ضتور يحمي )نظريًا( الكثري من احلقوق لل�ضودانيني، ال تزال 

اخلرباء  اأح�ضى  فقد  قائمة.   �989 منذ  �ضادت  التي  القانونية  البنية  ذات 

)تعود  الد�ضتور  مع  تتعار�س  قانونًا  �ضتني   من  اأكرث  ال�ضودانيون  القانونيون 

ن. ��9جمدي النعيماإىل فرتة ما قبل د�ضتور �005(، لكنها ال تزال �ضارية املفعول حتى االآ

ن�صان  موقف مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإ
��7من طلب املحكمة اجلنائية الدولية القب�س على رئي�س جمهورية ال�صودان

1( توقيف الرئي�س ال�صوداين خطوة هامة  نحو العدالة لل�صعوب فى العامل العربي 

2( للتغطية علي جرائمها فى دارفور..
احلكومة ال�صودانية ت�صن حملة اإعالمية  على مركز القاهرة وال�صحف امل�صتقلة !

3( يوم تاريخي للعدالة  واإن�صاف ال�صحايا فى ال�صودان والعامل العربي

غاثة جرمية حرب جديدة  4( اإغالق وطرد منظمات الإ

��8
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* كاتب مصري ومدير البحوث مبركز املسبار للدراسات- دبي.

 »
)1(

1993- 1902« الدكتور زكي جنيب حممود   يعد 

يف  العقالنية  رموز  اأحد  عاما،  وت�سعني  واحدا  عا�ش  الذي 

الفكر  يف  املنطقية  الو�سعية  مدر�سة  ورائد  العربي،  العامل 

دباء واأديب الفال�سفة  العربي احلديث، وي�سبهه البع�ش باأبي حيان التوحيدي، الذي كان فيل�سوف الأ

دباء اإيحاء وت�سويرا اأكرث منها جتريدا فل�سفيا اأو  يف ع�رصه، فلغة زكي جنيب حممود متيل للغة الأ

اأكادمييا، �ساأن جمايله عبد الرحمن بدوي على �سبيل املثال، وميكن القول اإن كتابات زكي جنيب 

ر�ش  حممود، واإن مل تكن اأقرب لنف�ش عمق بدوي واإطاراته الثقافية الوا�سعة، اإل اأنها كانت اأقرب لالأ

وللهم العربي والوطني اخلا�ش ب�سكل اأكرب. 

كان م�سار زكي جنيب حممود الفل�سفي م�سارا ثريا وجدا، تعددت مراحله، وقد اأرخ له �ساحبه 

خرون، وكان ذلك يف ثالثة كتب– ن�رصت على فرتات متقاربة- هي » ق�سة نف�ش  قبل اأن يوؤرخ له الآ

مبختلف  التاأليف  غلبة  هو  اإنتاجه  جممل  يف  و�سح  الأ وامللمح   ، ال�سنني«  و»ح�ساد  عقل  »ق�سة  و 

اأ�سكاله » املقالة – البحث والدرا�سة – الكتاب« من الرتجمة عليه، بينما تغيب فيه العالقة اجلذرية 

كادميية بالرتاث عرب التحقيق والن�رص.  والأ

�سالة واملعا�رصة مركز م�رصوعه   جعل الدكتور زكي جنيب حممود من النه�سة والعالقة بني الأ

الفكري، الذي يدور حوله ول يفارقه، عينا على الذات و�رصبا يف م�سارب الوعي والعقل العربي، 

ت�سحيحا اأو تطويرا له واكت�سافا ملكوناته واملفاهيم ال�رصورية لنه�سته، �سواء من الفل�سفة الغربية، 

درا�ضات

هاني نسيرة*

زكي جنيب حممود

م�ضار تكامالت ولي�س حتوالت! 
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اأو من الرتاث يف مرحلة لحقة. 

خرين  فكار الآ  وكما يذكر ب�سفافية كاتبنا الكبري فقد كانت بدايته يف الثالثينيات نقال وترجمة لأ

ربعينيات كما يقول من خالل مقالت يف: » نقد  دون اإ�سهام خا�ش منه، حتى بداأت اأفكاره تظهر يف الأ

احلياة امل�رصية« راعى يف معظمها اأن تلتزم اأدب املقالة، ف�سال عن اأن ذلك العقد من ال�سنني هو الذي 

و�سط دار�سا يف اجنلرتا، وحم�سال للدكتوراه من جامعة لندن، ويف هذا املرحلة كما  ق�سى جزاأه الأ

 .
)2(

يقول »بلور لنف�سه وقفة فل�سفية لزمتني اإىل اليوم«

وهو  اجلامعي،  التاأليف  نحو  جهده  مبعظم  يتجه  بداأ   )1960  -1950( الثالث  العقد  ويف 

 »1970 –  1960 « الرابع  العقد  انتهجها، ويف  التي  الفل�سفية  الوقفة  كله على حمور  دار  تاأليف 

فكار �ساعت يومئذ يف حياتنا الثقافية، �سيوعا كان طابعه الغمو�ش  �سب اهتمامه على طائفة من الأ

ال�سديد، فتناولها بالتحليل الذي يبني حقائقها لنكون على وعي مب�سمونها قبل اأن جنعلها مو�سع 

خرية – من ق�سة عقل – وهي من » 1970 – 1980« يقول:   ويف املرحلة الأ
)3(

قبول اأو رف�ش «

»فقد ان�رصفت فيها اإىل حماولت ل تهداأ للبحث عن نقاط يلتقي فيها جوهر تراثنا بجوهر الع�رص 

 وهذه املرحلة الثالثة هي 
)4(

احلا�رص، لعلنا جند ال�سيغة التي جتمع الطرفني يف وعاء ثقايف واحد«

املرحلة الو�سطى يف حتولته بعد مرحلة خرافة امليتافيزيقا.

الو�ضعية املنطقية: 

كانت الوقفة الفل�سفية التي ركن اإليها زكي جنيب حممود وظل حياته موؤمنا بها وداعيا اإليها 

الوجودية  الدفاع عنه �سد ممثلي  لواء  الذي حمل  التي جعلها م�رصوعه  املنطقية«  »الو�سعية  هي 

 .
)5(

واملارك�سية واملدر�سة الدينية يف فكرنا العربي املعا�رص

لفرد جولز اأير A. J. Ayer �ساحب   اإميانه بهذه املدر�سة الفل�سفية منذ اأن ح�رص در�سًا لأ
وقد بداأ

كتاب »اللغة وال�سدق واملنطق«. ومنذ ذلك احلني انت�سب للو�سعية املنطقية، حيث اأح�ش يف نف�سه 

بلمعة ذهنية عرب عنها بقوله: »اأما اللمعة الذهنية التي اأح�س�ست بها يف تلك اللحظة فهي �سعوري 

مر مق�سورًا على مزاج �سخ�سي يتفق  باأنني اأقع هنا، دون �سائر التيارات واملذاهب، ومل يبُد يل الأ

الرداء  تف�سياًل فجعل  تفكريي  الثوب ف�سل على طبيعة  كاأمنا هو  الفل�سفي اجلديد،  املوقف  وذلك 

على قد املرتدي، بل اإنني �سعرت يف اللحظة نف�سها باأنه اإذا كانت الثقافة العربية بحاجة اإىل �سوابط 

 .
)6(

ت�سلح لها الطريق، فتلك ال�سوابط تكمن ها هنا«

زكي جنيب حممود.. م�ضار تكامالت ولي�س حتوالت
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ولكن رغم تبني زكي جنيب حممود هذا الجتاه »الو�سعية املنطقية اأو التجريبية العلمية« اأغلب 

غلب اأطروحاته وخا�سة يف كتابه » خرافة امليتافيزيقا« الذي  حياته، والتي مثلت املرجعية الفل�سفية لأ

جعل عنوانه فيما بعد »موقف من امليتافيزيقا« اأو » جتديد الفكر العربي « اأو » املعقول والالمعقول 

يف تراثنا الفكري«، وغريها من املوؤلفات.

واملالحظة املهمة يف هذا ال�سياق اأن زكي جنيب حممود كان م�رصا دائما على البتعاد عن فكرة نقد 

الديني، وخا�سة ما يدخل دائرة الدين، وهو من اأوائل الذين فرقوا بني الدين والفكر الديني، وهو 

ما ي�ستقيم مع خطابه الذي كان موجها غالبا للجماهري، كما هو موجه للنخب، عرب املقالة واحلوار، 

خر  �سالمية، اأكرث من وقوعه يف دائرة الآ كما اأن معظم طرح الرجل يقع يف دائرة الثقافة العربية والإ

– ومبراحل – فقد كان ي�سع �سوب عينه ثقافة عربية وواقعا عربيا يتعاطى معه من خالل قناعته 
الفل�سفية، ومتعاطيا معه من خالل مقولت العقالنية والع�رصية، التي تعدان – مبفرداتها– اأكرث 

ؤلفاته، حتى اعترب زعيم العقالنية العربية ورائدها املعا�رص.  املفردات تكرارا يف خمتلف مو

م�ضار مرتاكم: 

كان زكي جنيب حممود من هوؤلء القلة الذين اأرخوا حلياتهم وم�سارهم الفكري، رمبا يف اأغلب 

اأطوار حياتهم، بدءا من التكوين، والبحث عن طريق، حتى مرحلتي الن�سج ثم احل�ساد يف خامتة 

وىل كان زكي جنيب حممود » يت�سيد اأفكار الكاتبني، مع اإف�ساح �سدره لكل  احلياة، ففي املرحلة الأ

ما ي�سادفه يف الطريق، حتى ولو كانت اأفكارا ينق�ش بع�سها بع�سا، اإل اأنه كان اأ�سد اغتباطا للفكرة 

 .
)7(

التي تنطوي على ثورة تهدم املاألوف «

وكان انبهاره بالغرب والعلم والغرابة عما هو معتاد، قد بداأ ميتلكه منذ بداياته، حتى اأنه قراأ 

دبي ب�سكل خا�ش، وهو ما حاول اأن يطبقه يف مقالة له  عن مذهب تني يف كتابة التاريخ، والتاريخ الأ

 .
)8(

�سنة 1927 عن اأبي بكر ال�سديق، ر�سي اهلل عنه

ولكن اأوىل ملعاته الفكرية تاأتي –كما يذكر- يف مقالة له كتبها يف اأوائل الثالثينيات عن: »وحدة 

بعنوان له  املو�سوع يف مقال  نف�ش  للكتابة يف  انتقل  ثم  الكون وحدة واحدة،  يرى   الوجود« حيث 

. ولكنه يف هذا املقال الذي ميثل حوارا بني تلميذ واأ�ستاذ حول وحدة الوجود، 
)9(

» در�ش يف الت�سوف«

ن�سان، وهو ما يت�سح يف مقال اآخر له يحاول فيه تف�سري  ينتهي اإىل نظرة وجودية ترى الوجود هو الإ

الفروق بني ال�رصقي والغربي، يف اأمناط التفكري على اأ�سا�ش مادي حم�سو�ش، هو نوع الطعام بني 

هاين ن�ضرية
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ال�سمال واجلنوب، ويف مقال اآخر حول » املعجزة والعلم« حيث كان قد قراأ من فل�سفة ا�سبينوزا ما 

اأقنعه باأن قدرة اخلالق –جل وعال– اإمنا تتمثل يف اأن تطرد قوانني الكون اطرادا ل يقف يف �سبيله 

اأن  اأو  ليو�سع،  وقفت  اأنها  املعجزات  رواة  يقول  كما  ال�سم�ش  يوقف  اأن  يف  قدرته  ولي�ست  �سيء، 

بر�ش بلم�سة، كما يقولون عن  كمه والأ ي�سق البحر كما يقولون اإنه ان�سق ملو�سى، ول اأن يربئ الأ

عي�سى )عليه ال�سالم( يقول زكي جنيب حممود: » وكان �ساحبنا- يق�سد نف�سه- يرى عندئذ اأنه 

لبد من تاأويل هذه املعجزات تاأويال يبقي على الإميان مبا ورد يف الكتب املنزلة، ويتفق –يف الوقت 

نف�سه– مع ما يتفق ومنطق العقل، اأقول اإن �ساحبنا كان قد اقتنع باأن قدرة اهلل، اإمنا تتجلى يف 

اطراد قوانني الكون ل يف اإيقافها«. 

بهذا املنطق الذي ل يوؤمن باملعجزات اإل موؤول لها مبا يقبله العقل، يتناق�ش مع م�سامني الإميان 

الديني كانت توؤهله للو�سعية املنطقية اأو التجريبية العلمية، وهو ما ميثل ا�ستعدادا مبكرا لدى زكي 

 .
)10(

جنيب حممود ليكتب بعد ذلك ما كتبه عن خرافة امليتافيزيقا 

املعجزة،  يخ�ش  فيما  خا�سة  ال�سابق،  طرحه  مع  يتناق�ش  يجعله  التوفيق  نحو  نزوعه  ولكن 

حني يثبت املعجزة باأنها لي�ست خرقا للقانون الطبيعي، ولكن تدخل اإرادي من اهلل، لوقف �رصيانه 

وامتداده. وجتاوزا لهذا التناق�ش وهذه احلرية – التي تثبت ال�سيء ونقي�سه – كان حتوله للح�سم 

يف اجتاهه املبكر نحو العلمانية، وذلك يف ذكرى عيد الهجرة �سنة 1944، حني كتب مقال بعنوان 

. حيث يراه �ساحبنا مبثابة الإعالن عن بداية عهد جديد، عهدا ل يرتك نف�سه فيه 
)11(

»هجرة الروح« 

خرين حت�سيال وفهما ونقدا ومناق�سة، حتى ير�سو لنف�سه على  خرون، بل يتابع الآ نهبا ملا يقوله الآ

راأي يكون راأيه هو، واإىل موقف يكون موقفه هو وذلك ما حدث بالفعل، حيث يقول يف هذه املقالة: 

ر�ش التي تدب عليها  » كم قراأت وقراأت، فكنت اأتلون مبا اأقراأ، كاأين دودة �سعيفة تتلون بلون الأ

وت�سعى، فهي ت�سفر اإن كانت حتبو فوق الرمال، وهي تخ�رص اإن كانت تزحف يف املروج، كنت اأقراأ 

اأنا ال�ساخط الناقم على  إذا  اأطالعه، فا ال�سكاك فاأ�سك، ثم اقراأ املوؤمنني فاأومن، هذا كتاب مت�سائم 

إذا اأنا الها�ش البا�ش املرح الطروب، ولكن اأراد يل اهلل  حياتي ودنياي، وذلك كتاب متفائل اأطالعه، فا

خريا، اأفقت اإىل نف�سي، فوجدتها م�سطربة هائمة، تع�سف بها الريح هنا وهناك، وهي يف كل ذلك 

 وهذه املرحلة ميكن اأن ندعوها ولدة توجهاته العلمانية بعد 
)12(

تعاين من القلق والهم ما تعاين«

وىل يف القرية حيث ولد اأو  مرحلة �سابقة يف التكوين من الوجدانية الدينية ال�سوفية اأثناء �سنواته الأ

يف املدينة بعد هجرة اأ�رصته اإليها. 

اأما املرحلة الثانية من م�سار زكي جنيب حممود فهي بداية و�سوح اأفكاره واأطروحاته اخلا�سة، 

زكي جنيب حممود.. م�ضار تكامالت ولي�س حتوالت
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بعثته  اأثناء  بدايتها  وكانت  واملرجعية،  النه�سة  ت�سوري  يف  خا�سة  وا�سحة،  علمانية  كانت  التي 

للنه�سة  ت�سوره  يف  وخا�سة  امل�ستقلة،  الفكرية  �سخ�سيته  يحقق  اأن  فيها  اأراد  والتي  بربيطانيا، 

وت�سوره ملرجعية القيم التي حتكم الف�ساء العام، وقد ات�سم خطابه خاللها بكونه تنديدا �سافرا 

�سناد الديني، وعدم العقالنية اأو التعقيل –ح�سب تعبريه– يف فهم وتناول حياتنا  باآلية النقل والإ

العلمية يف م�رص ومعاجلة م�سكالتها التي نهرب منها، اإذا ما قي�ست اإىل احلياة العلمية يف الغرب، 

فيقول: » اأول مل تكن حياتنا العلمية – اأو قل حياتنا الثقافية ب�سفة عامة– تت�سدى مل�سكالت احلياة 

احلية اجلادة، بل ي�سده اهتمامها م�سائل افرتا�سية توؤخذ من بطون الكتب، وثانيا )وهذه هي النقطة 

ال�ستنباطي ل  املنهج  والباحثني، هو  املفكرين  على  الغالب  الفكري  املنهج  كان  املهمة واخلطرية( 

ول منهجا يقيم ال�ستدلل على ق�سايا يفر�ش فيها ال�سواب، وكثريا  املنهج ال�ستقرائي، ونق�سد بالأ

قدمون، ووا�سح اأن النتائج التي تبنى على مقدمات ظنية تكون  ما ت�ستقى تلك الق�سايا مما قاله الأ

ت�ساهدها  كما  التجربة،  وقائع  ي�ستقرئ  منهجا  ال�ستقرائي  باملنهج  ونق�سد  ظنية،  نتائج  بدورها 

 .
)13(

احلوا�ش م�ساهدة علمية« 

وروبي يف القرن ال�ساد�ش ع�رص، فتولد عنها  فقد اأدرك – كما يرى – �رص النه�سة يف الغرب الأ

حمل  يحل  جديد  منهج  اإل  العظيم  ال�رص  ذلك  وما   « باأ�رصها:  احلديثة  واحل�سارة  احلديث،  العلم 

القدمية،  الكتب  اأقوال ن�ستخرجها من بطون  اأن نقيم حلول م�سكالتنا على  منهج قدمي، فبدل من 

على اأنها م�ستملة على احلق كله، يجب اأن ن�سيف اإليها قراءة »الطبيعة« اأي قراءة املوقف الواقعي 

الذي  القيا�سي  باملنهج  ا�ستبدالها  اأوروبا هو  العلمية يف  النه�سة  لدرا�سته، فمحور  يت�سدى  الذي 

و�سع اأر�سطو تف�سيالته، منهجا ا�ستقرائيا جديدا، كان فرن�سي�ش بيكون اأول من و�سع له املبادئ 

 .
)14(

والقواعد«

وهو هنا يريد اأن يحدد لنا طريقا للنه�سة لي�ش غري طريق الغرب، حذو القد بالقد، لكن يتميز زكي 

جنيب حممود يف هذه املرحلة باأن خطابه مل يكن م�سبعا مبواجهة حادة مع الرتاث اأو املا�سي، وهو 

ن�سانية،  وروبية على النزعة الإ ما يت�سح اأكرث يف ت�سوره ملرجعية القيم التي تقوم �ساأن النه�سة الأ

ن�سان  ن�سان فيها اأول ما لحظه هناك، حيث يقول زكي جنيب حممود: » قيمة الإ التي كانت قيمة الإ

من حيث هو اإن�سان وكفى، فلكل فرد من النا�ش كرامته، بل كدت اأقول » قدا�سته«، بغ�ش النظر عن 

وربية هي اأول ما جذب زكي  ن�سانية الأ  فالنزعة الإ
)15(

اأي �سيء اآخر مما يحيط به �سوى اأنه اإن�سان «

جنيب حممود لتبني الثقافة الغربية كمرجعية للنهو�ش وت�سور للنه�سة. 

وهو ما زاد بعد اكت�سافه املنهج التجريبي والعلمي، وهو الكت�ساف الذي بقي معه، وف�رص به 

هاين ن�ضرية
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�رص تخلفنا، فالعامل الغربي يتميز با�سطناعه للمنهج التجريبي يف ك�سفه للجديد، اأو يف معاجلته ملا 

. لذا راأى بعد عودته من بعثته اأن تكون مقالته قنابل متفجرة 
)16(

يختلج حياته من م�سكالت ثانيا«

يف » اإطارنا الثقايف العتيق«، وذلك من خالل جملة الثقافة التي عهد اإليه بالإ�رصاف عليها من قبل 

 .
)17(

جلنة التاأليف والرتجمة والن�رص التي كان ع�سوا بها«

خطني  على   »1970  -1950« عاما  ع�رصين  مدار  على  معه  ا�ستمرت  التي  املرحلة،  وهي 

متوازيني:

ول: الدعوة اإىل ثقافة الع�رص.   الأ

 .
)18(

فكار« والثاين: الدعوة اإىل منهج التجريبية العلمية يف �سياغة الأ

نقطة  عند  ووقوفه  جتمده  ميكن  ل  كبري،  معريف  مثقف  �ساأن  حممود،  جنيب  زكي  �ساأن  ولكن 

واحدة، بل كانت حياته كلها م�سارا متطورا، يتطور عرب مراحل جزئية، حتى تتكامل عنده روؤية 

جديدة، ول يعني ذلك القطيعة مع ما ثبتت �سحته لديه، ولكن يعني جتاوز وا�ستيعاب حقائق جديدة، 

والفاعلية الفكرية التي ل حتيل الروؤى عقائد �سلبة غري قابلة للت�ساوؤل اأو امل�ساءلة، وهو ما تطور مع 

ولية والتاأ�سي�سية مل�ساريع فكرية،  خر – لتجاوز اأطروحاتهم الأ البع�ش – ومل يتطور مع البع�ش الآ

والتحول عنها لروؤى م�سادة، عرب العديد من التطورات اجلزئية. 

وىل قام ت�سور زكي جنيب حممود للنه�سة التي توجه فيها اإىل درا�سة الفل�سفة،  يف املرحلة الأ

كان مغرما بالغريب والنادر، ومن ثم كان من الطبيعي اأن يتجه بفكره نحو اأبعاد احلداثة اجلاذبة 

جغرافيا وهي الغرب الغالب وح�سارته، بتعبريات خريالدين التون�سي، وفكريا » العقل ل النقل، 

ن�سان ل الن�سو�ش املقد�سة«، وهو ما �سار فيه، فكان ت�سور النه�سة اأن تكون على  ومرجعيا »الإ

طريق الغرب لي�ست فقط يف التحديث واملوؤ�س�سات، ولكن اأي�سا يف احلداثة التي ميثلها الوعي الغربي 

مل والثورة الفكرية  ول الأ احلامل لهذه امل�ساهدات والتج�سدات العملية، وهو ما مثل لزكي جنيب الأ

التي ين�سدها كثقافة للع�رص، ول حت�رص الهوية اإل من موقعه املكاين كاأبعاد ثابتة، يف دوائر النتماء 

التقليدية وهي كوننا »�رصقا وعربا وم�سلمني« كعالمات غريية وهوياتية ثابتة فقط، ل تتطور اإىل 

ت�سور متحيز للخ�سو�سية يتم التكاء عليه كمرجعية قيمية اأو اأ�سا�سا للنه�سة، �ساأن تيارات الهوية 

�سالة املختلفة.  والأ

ففي هذه املرحلة، مرحلة الو�سعية املنطقية، التي ظل عليها زكي جنيب حممود ثالثة عقود موؤمنا 

وداعيا خمل�سا، موؤكدا على �رصورة اللتحاق بالغرب، دون اأن يقرتب يف هذه املرحلة من الدين اأو 
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�سالمي اقرتابا نقديا اأو هجوميا، بل حتييده اأو تغييبه له يف اأغلب الوقت،  من الرتاث العربي والإ

اقرتاب  اأي  يقرتب  ل  ولكن  راآها،  كما  وثقافته  لواقعه  نقده  اأغلب  كان  فقد  دائما،  ذلك  يعلن  وهو 

مبا�رص من مقد�ساته، من الديني اأو امليثولوجي – رغم رف�سه للتفكري امليتافيزيقي بعموم – ولكن 

اأو�سحها ما  اأولها ول  اأحيان كثرية، كما يعرتف فيما بعد، ولي�ش  يتما�ش معه يف  اأنه كان  ل �سك 

�سالمية بالكلية  يالحظه الباحث من غلبة املرجعية الغربية على خطابه، وغياب املرجعية العربية الإ

خالل هذه املرحلة، ففي هذا التحييد الق�سدي- اأو غري الق�سدي – موؤ�رص دال على اجتنابه ال�سدام 

وىل خا�سة بعد ما لقاه من هجوم ب�س�سب كتابه خرافة امليتافيزيقا  بالرتاث والدين يف مرحلته الأ

كما �سنو�سح فيما بعد. 

اتخذ زكي جنيب حممود الو�سعية املنطقية كما �سماها » هاديا ونربا�سا«، وهو ي�سميها التجريبية 

لها منذ  امتدادا  نف�سه  العربية، حيث كان يرى  النه�سة  راأى فيها دوره يف م�رصوع  العلمية، وقد 

البداية، ووجد هاديه ونربا�سه يف هذا املذهب الفل�سفي الذي بداأ يف التعرف عليه يف ربيع �سنة 1946 

ويقول عن تبنيه له رابطا اإياه مب�رصوع النه�سة العربية: » و�سعرت يف اللحظة نف�سها باأنه اإذا كانت 

 .
)19(

الثقافة العربية بحاجة اإىل �سوابط ت�سلح لها طريق ال�سري، فتلك ال�سوابط تكمن ها هنا«

بثالث  قد مر  الب�رصي  الفكر  – من كون  اأوغ�ست كونت  راآه  – ما  ي�رصد زكي جنيب حممود 

مراحل، اأعالها واآخرها هي مرحلة التجريبية العلمية، واأولها املرحلة الالهوتية، والثانية ما اأ�سماه 

 .
)20(

باملرحلة امليتافيزيقية«

اللغة، حيث ميكن احلكم  البناء اللفظي ومنطق  واملنطقية عند زكي جنيب حممود تعني �سحة 

على العبارة املعينة اإن كانت مقبولة لكونها ذات معنى ي�ستحق البحث اأو مرفو�سة لكونها غري ذات 

معنى، وهو هنا يبحث يف فل�سفة املعنى، فالفيل�سوف ي�ستدعي املنهج التجريبي من جمال العلم اإىل 

.
)21(

جمال اللغة والكالم واملعنى 

 واأهمية هذه التفرقة كما يذكر زكي جنيب حممود هو: » اأن جمال التعبري الوجداين بكل اأ�سكاله: 

ل هو من قبيل الفكر الريا�سي مو�سوعا ومنهجا، ول هو كذلك من قبيل الفكر الطبيعي مو�سوعا 

 .
)22(

ومنهجا، ولذلك نخطئ اإذا نحن عاملناه مبقيا�ش اأي من املجموعتني » 

ت�سب  كان،  واأينما  كان  اأيا  الثقايف،  البنيان  من  عري�سة  �رصائح  اأن   « فهي:  هم  الأ النقطة  اأما 

يق�سد  وهو   « العبارة  لهذه  املحدود  باملعنى  ريا�سيا  فكرا  تكن  مل  واإن  الريا�سي،  الفكر  قالب  يف 

هنا بقالب الفكر الريا�سي ذلك الرتتيب املعني يف مراحل التفكري الذي ي�سع يف ال�سدر » فرو�سا« 

على �سدق  الربهنة  يف  عليه  يعتمد  الذي  ال�سند  هي  لتكون  برهان،  اإىل  بغري حاجة  م�سلمة  يجعلها 
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النتائج التي تتولد منها، ومن تلك ال�رصائح الثقافية، بل رمبا كان اأهمها، علوم الدين يف اأي دين، 

اإذ يكفيه عند املوؤمنني  اأمرا م�سلما ل يقام عليه برهان  ن لكل دين كتابه الذي يبداأ منه، ويجعله  لأ

به اأنه من قلوبهم مو�سع » اإميان« ومن هذا الكتاب ي�ستخرج اأن�ساره اأو الفقهاء منهم اأحكام ذلك 

.
)23(

الدين املعني«

 وهو ما ينتج عنه عدم حجية منطق اأهل دين باأحكامهم على اأهل دين اآخر، لختالف املقدمات 

الكربى  ال�سيا�سية  فكار  والأ املذاهب  على  تعميمه  ميكن  ما  وهو  امل�سكلة،  احتدت  واإن  �سانيد،  والأ

خرى.  فكار الأ كذلك، حيث تكون لكل منها مقدماتها التي ل يحتج بها على اأهل الأ

اأما فائدة هذا التفريق يف حياتنا الثقافية العامة فهي كما يقول زكى جنيب حممود قولة واحدة: 

» اإن كل من ي�سوق لنا كالما، زاعما اأنه بكالمه ذاك اإمنا ي�سف جانبا من الوجود اخلارجي الواقع، 

خرين، من ب�رص و�سمع ومل�ش وغريها،  عليه اأن يقبل اإخ�ساع ما يقوله ملقيا�ش التجربة احل�سية عند الآ

قواله باأنها و�سف للواقع الفعلي ويعجز عن بيان املطابقة احل�سية بني ما يقوله وبني  اأما اأن يرغم لأ

اإىل جتربة حوا�سنا معيارا  اإذا طالبناه بالرجوع  اأحيانا يثور غا�سبا  اإنه  لنا، بل  ما هو حم�سو�ش 

لل�سدق. فذلك ما نرف�سه رف�سا ل تردد فيه اإذا كنا على اإدراك وا�سح مبا اأ�سلفناه عن طبيعة الكالم 

.
)24(

املقبول يف جمال العلم الطبيعي«

كرث اأهمية يف فكر زكى جنيب حممود قوله اإن: » الو�سعية املنطقية لي�ست  ولكن تظل املالحظة الأ

. ولكن لي�ش يف جمال البحث التجريبي – فهذا لي�ش �ساأن 
)25(

مذهبا بقدر ما هي منهج للنظر العلمي«

فيل�سوفنا واإن كان جزءا من دعوته - ولكن يف جمال املعنى فهو ي�سعى لفل�سفة للمعنى يف خطابنا 

عليها يف خطابه، حتى  واإحلاحه  العلمية  اللغة  اأهمية  تاأتي  هنا  املعا�رص، ومن  والنه�سوي  الثقايف 

تتوافر لها منطقية البناء، وجمالها هو التفكري العلمي ولي�ش التفكري الوجداين اأو الديني، فاملجال 

ن ال�رصوط التي يتطلبها التفكري العلمي، قد ل تكون  العلمي هو الذي ي�ستوعب جمال اهتمامها، لأ

بال�رصورة نف�ش ال�رصوط التي تتطلبها احلياة الوجدانية، ومن اأهم جوانبها« اجلانب الديني من 

دبي، ومنها احلياة العاطفية والنفعالية  بداع الأ ن�سان والعاطفي، والفن وال�سعر و�سائر األوان الإ الإ

العلمي« وحده الذي  التفكري »  ن�سان كل يوم، ويعرب عنها قول و�سلوكا، لكنه هو  التي يحياها الإ

.
)26(

ي�ستوعب اهتمام الو�سعية املنطقية« 

فهو ينكر اأن يكون املق�سود عنده – اأو عند غريه من فال�سفة الو�سعية املنطقية – غري العلم، 

بداع اأو بناءات الوجدان املختلفة، ومن هنا كان كتابه » املنطق الو�سعي  �سواء اأكان من الدين اأو الإ

، حيث يوؤكد زكي جنيب حممود يف مقدمته 
)27(

املنطقي » حجة يف هذا الباب وتاأكيدا على هذه الروؤية«
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على اعتباره الو�سعية املنطقية بو�سلة تتوجه بها روؤاه وتتحدد بها منظوراته: » اأنا موؤمن بالعلم، 

مة تاأخذ بن�سيب  كافر بهذا اللغو الذي ل يجدي على اأ�سحابه، ول على النا�ش �سيئا، وعندي اأن الأ

من املدنية – يكرث اأو يقل – مبقدار ما تاأخذ بن�سيب من العلم ومنهجه، وملا كان املذهب الو�سعي 

ب�سفة عامة، والو�سعي املنطقي ب�سفة خا�سة، هو اأقرب املذاهب الفكرية م�سايرة للروح العلمي، 

كما يفهمه العلماء الذين يخلقون لنا اأ�سباب احل�سارة يف معاملهم، فقد اأخذت به اأخذ الواثق ب�سدق 

دعواه، وطفقت اأنظر مبنظاره اإىل �ستى الدرا�سات، فاأحمو منها لنف�سي ما تقت�سي مبادئ املذاهب اأن 

مر اإىل حتليل منطقي، ولقد اأعددت نف�سي للقيام ب�سيء من هذا التحليل، لكن  اأحموه، واإمنا يحتاج الأ

.
)28(

مر يحتاج اأول اإىل و�سع قواعد املنطق الذي ينتهي ب�ساحبه اإىل مثل هذه النظرة العلمية«  الأ

خرافة امليتافيزيقا: 

ول« املنطق  ورغم اإحلاح زكى جنيب حممود على اأنه ل يعنيه الدين يف نقده ومنهجه يف كتابه الأ

خرافة   « وهو  الدين  من  موقفه  حول  كبرية  ملعركة  مفجرا  جاء  الثاين  كتابه  اأن  اإل  الو�سعي« 

، وقد غري عنوانه فيما بعد لي�سري » موقف من امليتافيزيقا« – مع بع�ش التعديل 
)29(

امليتافيزيقا« 

 .
)30(

املو�سح ملوقفه - وهو يعترب مع كل من » املنطق الو�سعي بجزاأيه » وكتابه » نحو فل�سفة علمية«

اآثرها على  ليدعم به روؤية فل�سفية  اأقامه زكي جنيب حممود يف اخلم�سينيات،  ثالوث علمي  اأركان 

نها وقفة  مة العربية يف نهو�سها العلمي والفكري والثقايف، لأ غريها، وراأى فيها: » نفعا عظيما لالأ

ت�ستهدف –يف جمال النظر العلمي– منهجا ي�سبط القول �سبطا ي�سونه من النزلق يف �سياق اللفظ 

الذي يلهينا عن املعنى،  حيث اأحدث كتاب »خرافة امليتافيزيقا« منذ �سدوره« �سجة مدوية« وهو 

يرى اأن » مو�سع اخلطاأ عند معظم الناقدين له، اأنهم خلطوا بني فل�سفة ودين، فحملوا كالمي املوجه 

 .
)31(

اإىل فكر فل�سفي معني على عقائد الدين«

فالرجل يلح –كما اأ�سلفنا– على اأنه يق�رص منهج النظر عنده على التفكري العلمي فقط، ولي�ش 

جمالت الوجدان من دين واأدب وغريه ويوؤكد اأن: » الإميان ت�سديق بغري برهان، اأما منطق العقل 

.
)32(

فطريقه الرباهني، لو تذكروا ذلك ل�سرتاحوا واأراحوا «

مما  التوفيق،  يف  اأي�سا  املبكرة  رغبته  على  يدل  حممود  جنيب  لزكي  املبكر  املوقف  هذا  اإن   

يجعلنا نت�ساءل: هل كان زكي جنيب حممود يود اأن يناأى بنف�سه عن �سدام مع الدين، والت�سورات 

اأو التعقيل بتعبرياته- والتجريبية ونقد  الوجدانية الدينية يف الثقافة العربية، حني دعا للعقلنة- 

�سالمي ال�سائد للدين ل يقف به عند حدود الوجدان، بل  الثقافة ال�سائدة، خا�سة واأن الت�سور الإ
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ميتد به ل�سائر جوانب احلياة؟! 

لكن ت�سور النه�سة عنده يف هذه املرحلة كان بعيدا عن الدين، اأو اأن الدين– كما يت�سح من كالمه 

– لي�ش عامال جوهريا يف بناء هذه النه�سة، وكاأنه يريد حتييده باإحالل النظرة العلمية والو�سعية 
مكانه دون ا�سطدام به. ولعل حتولته فيما بعد لي�ست اعتذارا عن جتروؤ اأو خطـاأ، ولكنها اعتذار عن 

حتييد واإهمال للعامل الرتاثي والديني، ففي كتابه التايل »نحو فل�سفة علمية« داعيا لنظرة فل�سفية 

تتحول بها الفل�سفة، من اإقامة بناءات ميتافيزيقية يقيمها عمالقة، كل منهم يحاول اأن يف�رص الكون 

منهجيا  بناء  العلوم  عليها  تبنى  التي  �س�ش  لالأ حتليالت  الفل�سفي  العمل  لي�سبح  واحد،  مببداأ  كله 

�سليما، فالكتاب دعوة اإىل فل�سفة علمية باأكرث من معنى، اأولها اأن تكون ق�سايا العلوم ومناهجها 

مدار الهتمام، وثانيها اأن يجيء العمل الفل�سفي نتيجة تعاون بني عدة اأفراد، ل �رصحا عاليا ي�سيده 

فرد واحد مبفرده، وثالثها اأن يكتفي يف كل عملية حتليلية بجزئية �سغرية، قد تكون جملة واحدة 

 .
)33(

�سباهها من حيث طريقة الرتكيب« تتخذ مقيا�سا لأ

يديولوجيات الكربى  اإنها اإذن دعوة للتمكني لفل�سفة العلم بعيدا عن فل�سفة الت�سورات الكلية والأ

التي تدعي متلك نظرة كلية للحياة والوجود. 

الكتب  هذه  عند  حممود  جنيب  زكي  جهود  تقت�رص  مل  اخلم�سينيات-  -حتى  الفرتة  هذه  ويف 

خر عن  الثالثة، بل األف كتابني اآخرين عن فيل�سوفني غربيني، هما: برتراند را�سل �سنة 1956، والآ

فل�سفة ديفيد هيوم �سنة 1958. تاأكيدا للنظرة الفل�سفية اجلديدة التي �سار يتبناها، فقد اأراد من 

ن را�سل، واإن مل يكن منا�رصا  درا�سته لرا�سل تفكيك درا�سة منهجه يف التحليل الفل�سفي، وذلك لأ

التحليلية  دوات  الأ ببع�ش  اأن�سارها  اأمد  اأنه  اإل  العلمية(،  التجريبية  )اأو  املنطقية  للو�سعية  كامال 

املهمة، التي ا�ستخدموها يف علمهم الفل�سفي، اأما ديفيد هيوم فهو رائد الو�سعية املنطقية بامتياز 

ومنبع هذا التيار. 

كما اأ�سدر كتابا يف هذه الفرتة حول الفل�سفة الرباغماتية، مو�سحا العالقة بينها وبني الو�سعية 

مريكية كلها.  املنطقية، حتت عنوان » حياة الفكر يف العامل اجلديد« ليقدم به �سورة حول الفل�سفة الأ

كما ترجم كتابا جلون ديوي بعنوان » املنطق – نظرية للبحث« يثري وجهة النظر » الو�سيلة « وهي 

فرع عن الرباغماتية عرف بها جون ديوي، وخال�ستها اأن اأية فكرة علمية ل تكتمل وظيفتها اإل اإذا 

املراد  لتغيري املوقف  اإىل نتيجة مطلوبة  املوؤدية  الو�سائل«   « جاءت خطوة مع خطوات، تكون هي 

الراأي  من  فادة  الإ وجوب  يرى  حيث  تلك،  ديوي(  جون  )و�سيلة  بـ  الرجل  اأخذ  وقد   .
)34(

تغيريه«

له نتائج فعالة يف تغيري  اإذا كانت  اإل  الفكر ل يكون فكرا باملعنى ال�سحيح،  باأن  القائل:  الو�سيلي 
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اأوجه حياتنا على النحو املن�سود. 

وقد واجهت دعوة زكي جنيب حممود للتجريبية العلمية، معار�سة �سديدة من جهات عديدة، 

وكان الهجوم يف غالبه خليطا – كما يذكر- من حجة عقلية وعاطفة دينية. 

ومع �سعوبة التما�ش موقف مبكر لزكي جنيب حممود من امل�ساألة الدينية يف املرحلة ال�سابقة، اإل 

زمة الفكر العربي، حيث يقول: » هكذا احلال كما اأراها يف  اأننا ميكن اأن نلتم�سه يف ت�سوره الكلي لأ

حياتنا الفكرية، فلقد زادت خ�سلة الفكر وتنوعت طرائق توزيعها على �رصائح ال�سعب، لكن »اأنوال 

التفكري« باقية فينا على عهدها القدمي، ولذلك بقيت طبيعة الفكر على حالها، مل يغري منها اأن تت�سع 

فكار من املدينة اإىل الريف،  نتاج، ودائرة التوزيع، واأن نغري من اجتاه ال�سري، فنذهب بالأ دائرة الإ

اأو تاأتي بها من الريف اإىل املدينة... فقد حتدث تغريات كثرية على ال�سطح، ولكنها تغريات لن تبلغ 

 .
)35(

نوال »  ن الثورة هي يف اأن تتغري الأ اأن تكون ثورة فكرية، لأ

واملنوال الفكري الذي يق�سده، كما يقول: » قوامه عنا�رص كثرية، لعل اأهمها جميعا هو الركون 

�سانيد، ومثل هذه ال�سلطة الفكرية تتمثل عادة يف ن�سو�ش بعينها  اإىل �سلطة فكرية ت�ستمد منها الأ

حمفوظة يف الكتب، واإن تكن تتمثل اأحيانا كذلك يف اأقوال يتبادلها النا�ش، وهي التي ت�سمى بالعرف 

والتقاليد وبناء على هذا املوقف، تكون الفكرة التي يقدمها رجل الفكر �سوابا اإذا هي ات�سقت مع ما 

 .
)36(

قوال املاأثورة«  اأقرته ال�سلطة الفكرية يف الكتب املحفوظة، اأو يف الأ

وهو هنا ل يذكر كلمة » الرتاث« �رصاحة، واإمنا كاأنه يعرفها ويبني حمتوياتها، فهو ي�سعي لنق�ش 

قوال املاأثورة، التي لي�ست اإل الرتاث، معقولة ول معقولة، فهو يدعو كما يقول  الكتب املحفوظة والأ

�س�ش بالتغيري ال�سامل، اإذا اأردنا حقا اخلروج من ع�سورنا الو�سطى  » اإىل ثورة فكرية تتناول الأ

اإىل ع�رص من النه�سة احلقيقية« وي�سبه العملية الفكرية – يف ظل الوعي التقليدي الكامن – باأنها 

» ال�ساعة ت�سري ترو�سها الداخلية على غري ما ت�سري عليه عقاربها، اأو هي املو�سيقا وهي تعزف حلنا 

عني امل�ساهدين فيه كثري من  ن �سطح احلياة كما يبدو لأ فريق�ش الراق�سون على حلن اآخر. وذلك لأ

ظواهر احلياة الع�رصية.. بينما تلك الظواهر احل�سارية ت�سترت وراءها اأجهزة عقلية تفكر على منط 

.
)37(

الع�سور الو�سطى » 

ويف املح�سلة، لقد كان ا�ستدعاء الرتاثي يف كتابات زكي جنيب حممود �سئيال و�سعيفا قيا�سا 

خر احل�ساري« ول يح�رصه اإل ا�ستئنا�سا  للحديث �سواء من بنات اأفكاره هو اأو منقول عن الغرب » لآ

وتاأكيدا ملا يراه من روؤية علمية ولي�ش كم�سدر للقيم، كما يبدو حينما اأراد اأن يحدد الفرق بني املثقف 

الثوري واملثقف التقليدي، فاأخذ ي�ستدعي ما قاله ابن عربي واإقبال عن رحلة معراج النبي – �سلى 

هاين ن�ضرية
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اهلل عليه و�سلم – رابطا بني روؤية ال�سويف للحق وروؤية النبي، موؤكدا اأن: » اإدراك احلق عند ال�سويف 

لتتحول  نف�سه، حتى  بها كوامن  يقظة ت�سحو  النبي فهو مبثابة  عند  واأما  غاية يوقف عندها،  هو 

تلك الكوامن بني جوانحه اإىل قوى تهز اأركان العامل هزا لي�ستفيق من ثباته، فيبدل قيما بالية بقيم 

الفعل، هي مبثابة مقيا�ش يقي�ش �سيئني يف  اإىل حالة  ال�سهود  النبي من حالة  جديدة. فكاأمنا عودة 

وقت واحد: يقي�ش مدى ما تنطوي عليه املثل العليا التي �سوهدت يف حالة الروؤية الروحية، من قدرة 

رادة القوية والعزمية املا�سية من مواجهة  على التطبيق والإ�سالح، ثم يقي�ش مدى ما ت�ستطيعه الإ

 .
)38(

ال�سعاب، حتى تزيل حياة ف�سدت، لتقيم مكانها حياة جديدة من�سودة« 

�ضالة واملعا�ضرة: املرحلة الثانية: بني االأ

املنطقية وبني  الو�سعية  التو�سط، بني  نراها مرحلة  التي  ال�ستينيات،  منذ  املرحلة  بداأت هذه   

�سالمي الفل�سفي، مع كتاب » ال�رصق الفنان «، وهو هنا يق�سد بالفن اأو�سع معانيه، وهو  التوجه الإ

ن�سان اإىل الكون نظرة ذاتية مبا�رصة، حيث يقول: » انظر اإىل العامل من داخل تكن فنانا،  اأن ينظر الإ

تاريخ  اأمناط ظهرت يف  لثالثة  الرئي�سية  املعامل  اأو�سح فيه  اإليه من خارج تكن عاملا«، وقد  وانظر 

مناط الثالثة فيها طرفان مت�سادان، وو�سط بينهما يجمع ال�سدين يف  ن�سان املعا�رص، وتلك الأ الإ

ق�سى الذي كانت فيه ال�سيادة يف اإبداعه الثقايف للحد�ش  �سيغة واحدة، اأحد الطرفني هو ال�رصق الأ

كانت  حيث  كله(  الغرب  بعدها  )ومن  القدمية  اليونان  �سهدته  فقد  امل�ساد  الطرف  واأما  ال�سويف، 

ا�ستدلل  النتائج من مقدماتها  ا�ستدلل  للعقل، ومنطقه يف  الكربى  الفل�سفية  املنجزات  ال�سيادة يف 

و�سط، و�سطا يجمع بني  له �رصوطه و�سوابطه، ثم جاءت احلياة الثقافية فيما ن�سميه ال�رصق الأ

 .
)39(

ال�سدين يف كيان واحد، ففيه حد�ش املت�سوف وفيه منطق الفيل�سوف«

اليونان وفل�سطني  اأ�سول ثالثة:  اإىل  ترتد  كلها  الغرب  اإن ح�سارة   « وايتهد  بقول  وي�ست�سهد 

وم�رص، فمن اليونان فل�سفة ومن فل�سطني دين ومن م�رص علم وعمل« وي�ستطرد: » يف تراثنا اجتمع 

. وقد راأى يف هذه الثنائية املتاألفة يف الثقافة العربية 
)40(

تاأمل ال�سويف وحتليل العامل و�سناعة العامل«

قامة ثقافة عربية جديدة، ت�سون  - التي اكت�سفها يف هذا الكتاب – ما ميكن اأن تكون اأ�سا�سا متينا لإ

 .
)41(

اأ�سالتها وت�ساير ع�رصها يف اآن واحد

كما ي�سف الثقافة العربية يف كلمة جامعة »باأنها عقل يف خدمة الوجدان »وهو ي�ستدل يف ذلك 

الفل�سفة  جاءت   « فيقول:  العقائد  عن  عقليا  حجاجا  كانت  التي  �سالمية،  الإ وبالفل�سفة  باأفلوطني 

�سكندرية فانطبعت بالطابع ال�رصقي ال�سويف على يد اأفلوطني ال�سكندري  ثينا اإىل الإ
فالطونية من اأ الأ
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فلوطينية اجلديدة... يف الفل�سفة  » ولد �سنة 205 من امليالد« فاأن�ساأ ما ي�سمى يف تاريخ الفل�سفة بالأ

�سالمية نرى امل�سكالت املعرو�سة للبحث، هي م�سكالت دينية ولكن طرق معاجلتها عقلية خال�سة،  الإ

�سالم اإبان الع�سور الو�سطى، ل يف نوع امل�سكالت  ل فرق يف ذلك بني فال�سفة امل�سيحية وفال�سفة الإ

ول يف منهج البحث.. فجانب العقل عند املفكر امل�سلم �سبيه باملفكر الغربي يف عقالنيته، لكنه ي�سيف 

. وهو يوؤكد يف الكتاب 
)42(

اإىل ذلك جانبا من الوجدان اأبرز ظهورا مما جنده عند زميله يف الغرب..«

اأن العقل ميكن اأن يجتمع مع الوجدان يف نف�ش واحدة. 

لطريق  يدعونا  هنا  �سعره، وهو  العقاد من خالل  فل�سفة  قراأ  ي�ستدل– اأن  –كما  له  �سبق  وقد 

مة واجلماعة، كما ميكن اأن يجتمع العقل والوجدان  �سالة مع املعا�رصة يف حياة الأ جتتمع فيه الأ

الكتفاء  يعد ممكنا  كما مل  ي�سكل وجدانا،  ما  اإل  �سالة  الأ من  يبق  واأنه مل  الفرد، خا�سة  نف�ش  يف 

مبنتوجات عقلية غري منتوجات الغرب العقلية والفل�سفية، وهو ما و�سحه اأكرث يف تناوله ملا �سماه 

عظم يف تاريخنا الفكري املعا�رص،  �سكال الفل�سفي الأ ر�ش »، حيث يحدد لنا الإ » ثنائية ال�سماء والأ

حني يقول: » لقد ن�ساأت لنا يف ع�رصنا �رصاعات فكرية جديدة، تولدت عن ظروف الع�رص ومناخه، 

املا�سي، ول  القرن  اأول  عانيناها منذ  التي  ال�رصاعات  تلك  واأهم  اإزاءها،  لنا من وقفة  بد  فكان ل 

نزال نعانيها يف حدة، هي طريقة اللقاء التي نوائم فيها بني علوم حديثة، �ساءت تطورات التاريخ 

قل اأن نتقبل منها ما  اأن تظهر يف اأوروبا واأمريكا، وكان لزاما علينا اأن نتقبلها كما هي، اأو على الأ

نحن قادرون على متابعته، مبا لدينا من اإمكانيات تعليمية وعلمية ومعملية، اأقول اإن اأهم ال�رصاعات 

وا�رص بيننا وبني الغرب احلديث، هي طريقة اللقاء التي نوائم  الفكرية التي نعانيها منذ ات�سلت الأ

فيها بني تلك العلوم احلديثة من جهة، وبني تراثنا الفكري من جهة اأخرى« ثم يقول: »ولو و�سعنا 

�سكال الفل�سفي عند اأ�سالفنا، هو طريقة اللقاء  امل�سكلة يف عبارة مب�سطة، قلنا: اإنه اإذا كان مو�سع الإ

�سكال عندنا اليوم هو طريقة اللقاء بني  بني اأحكام ال�رصيعة ومنطق العقل، فقد اأ�سبح مو�سع الإ

 .
)43(

ن�سان، قا�سدا بذلك بني العقل والوجدان« العلم والإ

�سكالية اجلديدة التي متثل معلم املرحلة اجلديدة يف فكر زكي جنيب حممود، والتي  تلك هي الإ

نا  �سالة واملعا�رصة، بني العقل والوجدان، بني الأ بداأت معه منذ ال�ستينيات وهو »التوفيق بني الأ

مة  خر . وهي اإ�سكالية نف�سية اأ�سابت معظم مفكرينا بل ميتد بها زكي جنيب حممود لكل اأبناء الأ والآ

عتقد اأن مثل هذا ال�رصاع بني الطرفني – بني مقت�سيات العلم ومقومات  العربية، فيقول: »واإين لأ

– والرغبة يف اإيجاد احللقة التي توفق بينهما فتزيل ال�رصاع، هو ما تختلج به نفو�سنا  ن�سان  الإ

مة العربية جميعا..« اإنها اإذن اإ�سكالية نف�سية وعقلية خلقت ما ي�سميه �سيد قطب يف  نحن، اأبناء الأ

تعبري فج » الف�سام النكد«، وظني اأنه مل ي�سب �سوى النخب التي عانى الكثري منها م�سكل تغييب 

هاين ن�ضرية
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م�سكل  النخب  عانت  كما  الكهنوتية،  بالعقالنية  بع�سهم  لدى  عرف  فيما  العقل،  وهيمنة  الوجدان 

ثار الدينية فقط، ول ميكن اإقناعه اأو  الفعل والتفعيل ملجتمع ل جتذبه �سوى املقولت الوجدانية والآ

حتريكه غالبا اإل يف اإطار ديني ووجداين مبا�رص غري غام�ش بتجريده الفل�سفي والفكري. 

وهذا التقارب والتوفيق الذي �سلكه زكي جنيب حممود لي�ش عودا �سلفيا وكفرا بالغرب، ولكن 

للمواطن  »نريد  بقوله:  عنه  عرب  ما  وهو  وتراثنا،  ثقافتنا  من  وحوامل  اأ�س�ش  على  ملقولته  حمال 

اأن  املا�سي ومالمح احلا�رص، واحلق  عندها خ�سائ�ش  تتقاطع  يولد من جديد، ولدة  اأن  العربي 

بوين، ثم ي�سيف اإليهما جديدا  كل ولدة –لو ا�ستقام لها الطبع– هي حدث جديد ي�سمن البقاء لالأ

بويه، لكان اإىل نتاج امل�سانع واملطابع اأقرب منه  يتميز به، فردا بغري �سبيه، ولو جاء الولد �سورة لأ

 .
)44(

اإىل غر�ش احلياة ونبتها«

باء يف طرائق النظر وروؤى  وهو هنا يلح يف نهج �سبه براغماتي على اأنه لي�ش �رصطا اأن ن�سبه الآ

العامل، وهي فكرة كثريا ما كررها، وهي �سائبة ولكن ل �سك اأن �سوابها لي�ش مطلقا من املنظور 

ف�سل، ويحدد لنا ما  الديني! فهو يلح اأن يكون م�ستقبلنا خمتلفا عن ما�سينا اختالفا يعلو به نحو الأ

ب – قائال: »اإذا نحن حافظنا على الهيكل العام الذي بنيت عليه  يبقى لنا من املا�سي– من �سبه الأ

علومه،  يف  الراهن  العامل  ن�سارك  جديد..  حيوي  مب�سمون  الإطار  منالأ  اأن  لكن  �سيلة،  الأ ثقافتنا 

عقيدتنا  املميز،  اخلا�ش  الوجداين  اجلانب  هذا  يف  ما  واأهم  خا�ش،  قومي  وجدان  هو  مبا  وننفرد 

 .
)45(

دب والفن « �رصية، ومالمح ذوقنا يف جمال الأ الدينية وبع�ش تقاليدنا الأ

من  للما�سي  امتدادا  بقائنا  مع  واملواقف  الظروف  امل�سمون احلي ح�سب  هذا  تغيري  ويلح يف 

. ويق�سد الرتجمة 
)46(

اآخر بـ » ترجمة املا�سي اإىل حا�رص« طار، واهتم الرجل يف مو�سع  حيث الإ

�سيل، وكذلك �سياق  احل�سارية اأي التي ل تلتزم الرتجمة احلرفية، ولكن ترجمة فيها روح املعنى الأ

املرتجم ال�سيا�سي والثقايف والجتماعي املختلف. 

ولكن الرجل يف حتديده ملجالت الثقافة العربية يف اآخر كتبه يلح على العلمية اأكرث من اإحلاحه 

كيد عنده، يحدد دوائر ثالثا متثل بناءها، هي دائرة العلم ودائرة  علي �سواها، فهي �رصط النه�سة الأ

ويل قانونا عاما، اأهم �سماته ال�سمول والن�سحاب يف  الفن وبينهما دائرة الفكر، واإن كانت الدائرة الأ

الزمان واملكان، فال �سري منها ولي�ست لدينا م�سكلة معها، وعلينا اأن ن�سارك فيها، والدائرة الثانية 

دائرة الوجدان، دائرة خا�سة لكل فيها ب�سمته وح�سوره اخلا�ش ولي�ش لدينا كذلك م�سكلة معها، 

عظم تبعا لذلك  مة الأ نها دائرة املنهج، ويرى مع�سلة الأ عظم يف راأيه لأ �سكال الأ اأما دائرة الفكر فهي الإ

 .
)47(

هي مع�سلة غياب املنهج، العلمي يف التفكري، وهو ما قامت عليه ح�سارة الغرب ومنجزاتها
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ويالحظ يف هذه املرحلة اتكاء زكي جنيب حممود على ت�سور عروبي للهوية، فهو يتحدث عن 

تعامله مع  ياأتي  �سالمية غالبا، كما  الإ العربية ولي�ست  العربي، والثقافة  العربي، والفكر  املواطن 

�سالمية فقط كجزء من هذه العربية ولي�ست اأ�سمل اأو اأهم منها، وهو يرى لهذه الهوية كما و�سح  الإ

يف كتابه » ال�رصق الفنان« اأبعادا ثابتة وجوهرية.

�ضالة« رحلة فى دنيا الرتاث:  املرحلة الثالثة: »فى انتقاء االأ

ل ت�سح قراءة رحلة زكي جنيب حممود يف دنيا الرتاث من خالل كتاب واحد كما فعل البع�ش، 

. يف هذا الطريق الطويل، خا�سة واأن الرجل ي�رص 
)48(

بل ول حتى من خالل جمموع كتبه التالية

منذ بداياته على عدم اتخاذه موقفا من الدين، بل يعتد دائما باإميانه وي�ستلهم يف كثري من كتاباته 

�سل واملعنى الديني وال�سويف خ�سو�سا،  املعا�رصة واأفكاره احلداثية، كثريا من الن�سو�ش ذات الأ

خر بينهما، مما جعل ت�سنيف الرجل  وبينما ي�سوي البع�ش بني الدين والرتاث كلية يفرق البع�ش الآ

 .
)49(

واحلكم على حتولته دائما حمل ا�ستباه

خا�سة واأنه قد حتول للرتاث من خالل حماولة دجمه بني الرتاث والوجدان وكذلك اإجابة على 

على  �سيطر  والذي  عنده  واإحلاحه  الوقت ع�رصيني«،  نف�ش  نكون عربا ويف  » كيف  الهوية:  �سوؤال 

– اأن يغري  اأيدولوجيا  اأو  – ل عقائديا  اأراد معرفيا  الرجل قد  اأن  جممل نتاجه فيما بعد، ويبدو 

حتيزه املعريف املطلق للغرب، فحني كان يدر�ش الفل�سفة الطبيعية ومناهجها، بادره طالب له ب�سوؤال 

�سهامات العربية يف هذا املجال وخا�سة اأنه كان لنا اإ�سهام؟! فراجع املفكر  عاتبا، ملاذا مل يتناول الإ

�سهامات حماول اإبرازها واإعادة تذكري النا�ش بها، ك�ساحن معنوي  نف�سه وبداأ يتوجه اإىل هذه الإ

نحو النهو�ش كما فعل مع كتابه عن » جابر بن حيان« ويقول عن دافعه هذا: » و�سحت مني العزمية 

نها يف احلقيقة رغبة وطن ناه�ش، اأراد اأن يجمع يف نه�سته  منذ ذلك احلني، اأن األبي رغبة الطالب، لأ

 .
)50(

النظرة اإىل اأمام واللفتة اإىل وراء حتى يجيء طريق ال�سري مو�سول احللقات، مرتبط املراحل«

قبيل  النه�سة، من  فاعل يف  املا�سي كعامل  اإىل هذا  النظر  اإعادة  اأخرى يف  دوافع  له  كانت  كما 

املا�سي  من  يجمد حلظات  اأن  �ساأنه  من  الفن   « اأن:  من  برو�ست  الفرن�سي  ديب  الأ قاله  ملا  قراءته 

تظل حية يف احلا�رص، فيتيح لنا هذا، اأن نحطم حواجز الزمن بيننا وبني اأ�سالفنا، باأن نعي�ش تلك 

اأن ي�ستعيد  الزمن وك�رص حلواجزه. فهنا يريد زكي جنيب حممود  لقيود  . فهو فك 
)51(

اللحظات«

املا�سي ويعيد اكت�سافه، من اأجل الهوية كفاعل يف النهو�ش، وهو حتول ي�ستحق الر�سد يف ت�سوره 

للنه�سة، كما ي�ستدعي املا�سي من اأجل احلا�رص، خا�سة واأن به كثريا من اللحظات التي ت�ستحق 

هاين ن�ضرية
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البقاء حية يف احلا�رص وامل�ستقبل ح�سب ت�سوره وقناعاته اجلديدة! 

وقد بداأ زكي جنيب حممود رحلته يف الرتاث بك�ساف العقل، فهو املنهج الذي ارتاده وهو الهدف 

الذي يعلنه: »اأريد اأن اأتعقب طريق العقل » العربي« يف م�ساره، عندما كان العربى يف ذروة عنفوانه«، 

وهو يعلل اختياره للعقل وملجاله حتديدا يف تراثنا التي �سجلها يف كتابه » املعقول والالمعقول يف 

بداع  والإ الديني  كالوجدان  ما هو خطري ومهم،  منها  التي  �سائر اجلوانب  « دون  الفكري  تراثنا 

الفني، لرتباطه به �سخ�سيا، فالعقل اأبرز ما مييزه جتاه مواقف احلياة، وهو الرباط املمكن بني 

إذا كنا نريد اليوم اأن نلتم�ش  مراحل خمتلفة »ما�ش وحا�رص«، لكونه يتميز بالتعاقب والكتمال »فا

نها هي التي ميكن اأن  رباطا قويا ي�سل حا�رصنا مبا�سينا، فيح�سن اأن نلتم�سه يف دنيا املعقولت، لأ

 .
)52(

يام، فكما تكون معقولة لل�سابقني تكون كذلك معقولة لالحقني « تدوم مع الأ

وىل للهجرة، ح�سب ما راآه من تف�سري  وقد ق�سم تاريخ العرب وامل�سلمني يف القرون اخلم�سة الأ

دائما،  املت�سوفة و�سلواهم ومطمحهم  كانت نربا�ش  التي  ية  الآ تلك  النور،  ية  لآ الغزايل  اأبي حامد 

خر لالمعقول، وهو يف هذه الرحلة �سيد نف�سه وابن  وقد ق�سم كتابه ق�سمني، اأحدهما للمعقول، والآ

لع�رصه، ل عبدا ملا يقروؤه ول �سيدا متعاليا عليه، يقول يف ذلك: » قراأت ما قراأته ليكون حكمي عليه 

قائما على معايري ع�رصنا نحن، من حيث انتفاع النا�ش اأو عدم انتفاعهم به، اإنني قراأت ما قراأته 

قراءة مثقف يعي�ش يف القرن الع�رصين، ويتنف�ش يف ف�ساء ح�ساري له خ�سائ�سه ومقوماته، ويريد 

. واختالف امل�سكالت يعني �رصورة اختالف احللول 
)53(

اأن يرى احلبل مو�سول بينه وبني اأ�سالفه«

. فهي قراءة 
)54(

عنده، ومن هنا كما يرى اأنه: » مل يعد �ساحلا لها ما ورثناه من قيم مبثوثة يف تراثنا«

ع�رصية مدنية وغري دينية للرتاث. 

للمحات  اكت�سافه  اإعادة  الرحلة، كان  الذي �سكه زكي جنيب حممود خالل هذه  ولكن اجلديد 

�سالمي، وكيف كان العرب يتجهون من املبادئ النظرية الكلية والعامة  العقلية يف الرتاث العربي الإ

اإىل التطبيقات: » فتكون احلركة هابطة من العام اإىل اخلا�ش، ل �ساعدة من اخلا�ش اإىل العام، ل 

اأو  اأو فن،  اأدب  اأن يكون جمال  اأو  اأو طبيعي  اأن يكون املجال جمال علم ريا�سي  فرق يف ذلك بني 

جمال لغة اأو ت�رصيع، ففي جميع هذه احلالت كان العقل العربي يلمع اأول باملبداأ العام، ثم يندرج 

. وهو ما يالحظ اختالفه عن املنهج العلمي الذي بداأ يف اأوروبا 
)55(

منه نزول اإىل تف�سيالت التطبيق«

يف ع�رص النه�سة، حيث يكون املنهج بادئا من اجلزئيات ومنتهيا اإىل العموميات، ولكنه يرى اأنها 

قيمة ت�ستحق البقاء من تراثنا حيث يكون: » النزوع نحو الهتداء مببادئ اأولية قبل اخلو�ش فيما 

والفنية  ميادين اخللقية  عليها يف  نبقي  اأن  ت�ستحق  قيمة  اإنها  نقول  هنا  فيه، ونحن  باخلو�ش  نهم 
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ن�سان فيه اإل اأن يلتزم منهج التفكري العلمي،  نه ميدان ل حيلة لالإ ول ن�ستثني اإل ميدان العلوم، لأ

 .
)56(

وبالتايل فال اختالف بني �سعب و�سعب من حيث اخل�سائ�ش القومية«

وحتى هذا الكالم ينتبه املرء اإىل اأن حتول جوهريا يف املرجعية والنه�سة يحل على فكر الرجل، 

فلنا اأن نلتم�ش كل �سيء من تراثنا �سوى ما يتعلق بالعلم الذي ل وطن له، ولكنه يعود فيقول: »على 

�سارة باأن القيمة املوروثة يف جوانب احلياة الالعلمية، واإن تكن حقيقة منا بالبقاء،  اأننا نعود اإىل الإ

ملا حتمله يف طيها من مالمح مميزة، اإل اأنه ل مندوحة لنا من تعديلها هنا وهناك، اآنا بعد اآن، كلما 

 .
)57(

جدت بالدنيا م�سكالت ي�ستع�سي حلها بذلك اجلانب املوروث «

وهنا تكون اللغة م�ستبهة غري حا�سمة واإن كانت تظل ل تعترب اأنه لي�ش ثمة مرجعية اأعلى من 

ن�سان والعلم، رغم اإعالنها الدائم احرتامها للموروث وتبجيلها له، ولكن تظل » التاريخية  مرجعية الإ

ن نف�سه«!  » مربرا لالنتقاء والتقييم يف الآ

واأن  خا�سة  العربي،  الفكر  تيار  يف  ر�سد  لبن  قراءته  يف  يت�سح  امللتب�ش،  املوقف  هذا  ولعل 

و�سح التي تناولها ابن ر�سد، و�سعى فيها لف�سل املقال فيما بني احلكمة »الفل�سفة«  �سكالية الأ الإ

�سكالية التي حتياها احلركة الفكرية املعا�رصة كما  وال�رصيعة من ات�سال، وهي اإ�سكالية ت�سبه الإ

خري، حيث يرجح لبن ر�سد ال�سواب فيما  يالحظ زكي جنيب حممود، وهو ما قد يك�سف موقف الأ

�سالم وكتاب الكون.  و�سل له من نتائج، خا�سة يف حماولته التوفيق بني كتاب الإ

الدافع  هو  املعا�رص،  العربي  الفكر  واإ�سكالية  ر�سد  ابن  اإ�سكالية  بني  الفكري  الت�سابه  وهذا 

به  بداأ  مما  قراءته  حممود  جنيب  زكي  ويبداأ  العربي،  الفكر  تيار  يف  وا�سرتجاعه  فيه  بحثه  وراء 

لل�رصيعة  يجعل  والنظر؟ مما  بالفل�سفة  العمل  ؤاله حول جواز  �سو املقال من  كتابه ف�سل  ر�سد  ابن 

وىل، التي ي�ستق منها ما  اأ�سبقية منطقية على الفل�سفة فكاأمنا اأحكام ال�رصيعة هي عنده امل�سلمات الأ

يجوز بالن�سبة اإىل الفكر الفل�سفي وما ل يجوز، وهو يقول يف : »ويف راأينا اأن ذلك املوقف من ابن 

ن الفل�سفة على حقيقتها تاأبي  ر�سد يتعار�ش مع طبيعة الوقفة الفل�سفية اإذا اأخذت على حقيقتها، لأ

اأن يكون ابن ر�سد قد كان يداري العامة حتى ل  امل�سلمات، مما قد يثري عندنا �سيئا من الريبة يف 

 .
)58(

يتهموه بالزندقة«

وهو يالحظ –متحفظا وغري مغتبط– تقدمي ابن ر�سد ال�رصيعة على الفل�سفة، حيث كان �سريه 

من ال�رصيعة للفل�سفة اأعلى رتبة من �سعيه من الفل�سفة اإىل ال�رصيعة، واإن اأتيا بنف�ش النتيجة، وهي 

اأن كليهما يوؤدي اإىل احلق واحلقيقة الواحدة، حيث اإن احلق ل يتعدد، وهو ما ينقده زكي جنيب 

ن�سان قبل النظر ل بعده، ولو كان املتكلم من  حكام القبلية، التي ي�سدرها الإ حممود باأنه من قبيل الأ
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غري مع�رص امل�سلمني –الذين خاطبهم ابن ر�سد– ملا قطع مقدما باأن: »هذه ال�رصيعة حق« على نحو 

 .
)59(

ما قطع ابن ر�سد«

ثانيا: تطور جزئي ولي�س حتوال كليا: 

ؤلفاته، التي يتجه فيها نحو الرتاث  يتح�سل مما �سبق اأن حتول زكي جنيب حممود يف معظم مو

�سئنا  اإذا  يف�سل  علماين  موقف  عنده  ما  قدر  الباحثني،  بع�ش  قال  كما  قلقة،  �سحوة  لديه  لي�ست 

الدقة بني اخلا�ش: »الذي ميكن اأن يكونه جماله الوجدان والإميان وبني العام الذي جماله »العلم 

وثقافة الع�رص والعقل وما وافقها من الرتاث«. ورغم اأن كالمه يف اأحيان كثرية قد يحتمل التناق�ش 

ملجتمع،  �سانعا  الدين  يرى  حيث  الفل�سفة،  وطبيعة  الدين  لطبيعة  حتديده  عند  خا�سة  البنائي، 

مر بعد اأن مت، وهو ما يخالف دعوته برمتها حيث عدم وجود دور  والفل�سفة مكت�سفة وموؤطرة لالأ

اأتى ح�سمه  رجح– و�سيلة للمداراة واملواراة، حيث  –وهو الأ اأو هو  للوعي والتنوير يف التغيري، 

مكرورا وكثريا يف موا�سع كثرية على الف�سل الذي �سبق اأن ذكرناه، اأما مثل هذا التناق�ش فياأتي 

. ولكن حتى 
)60(

يف �سياق �سعيه لتربير الهجمة التي تعر�ش لها ب�سبب كتابه » خرافة امليتافيزيقا«

مر بعيدا عن ال�سجال الذي مت حول الرجل بعد وفاته، وهل تراجع عن اأطروحاته وموقفه  يت�سح الأ

�سالمي توجها �سامال، يبدو لنا اأن ال�سبب يف ذلك يرجع ملا يلي:  وحتول للتوجه الإ

التوجه الرتاثي املتتايل الذي مار�سه منذ ال�ستينيات، وقد �سبق اأن اأو�سحنا منهجه وهدفه   -1

وحددنا ت�سوره لدوره وحدوده.

الدينية،  التجربة  وا�ستبطان  ا�ستلهام  عليه خ�سو�سا يف  وال�سوفية  الإميانية  اللغة  غلبة   -2

روؤية   « كتابه  يف  خا�ش  ب�سكل  جنده  ما  وهو  للفرد،  بالن�سبة  با�ستمرار  اأهميتها  على  يوؤكد  التي 

، وب�سكل اأقل يف كتابه » قيم من الرتاث «، ففي كتابه »روؤية اإ�سالمية« جند قراءته 
)61(

اإ�سالمية «

وامل�سئولية  الفردي  التكرمي  عن  كناية  فردية  ب�سيغة  اأنهما  لل�سهادتني، وكيف  واملتميزة  اخلا�سة 

رادته لتتجه نحو ما ير�سي اهلل �سبحانه وتعاىل  ن نف�سه، لكنه يلح اأن ت�سليم امل�سلم لإ الفردية يف الآ

. كما يتحدث يف مو�سع اآخر من نف�ش الكتاب عن كيف » اأنه امل�سجد 
)62(

ل تعني ت�سليم امل�سلم لعقله

وال�ساجد معا » كما يتحدث عما ا�ست�سفته ب�سريته من نور الكعبة وهو يف احلج، اأو حديثه عن تغيري 

.
)63(

و�ساع« النف�ش حتى تتغري الأ

لتحولته  انت�رص  ملن  تتيح  التي  اأطروحاته اجلزئية،  بنائي ومنطقي بني  تناق�ش  وجود   -3
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�سباه  لأ ال�ستناد  التحولت  هذه  نحو  للمتوقف  تتيح  كما  اإليها،  ال�ستناد  �سالمي  الإ التوجه  نحو 

اأخرى بها. 

ونرى اأن الرجل امتداد طبيعي لدعاة التنوير يف فكرنا العربي املعا�رص، وكان دائم التطور يف 

�سالمية، كما قد ترتد اإىل امل�رصية، وكلها دوائر انتماء يوؤكد  الدوائر التي تتطور من العروبة اإىل الإ

خر منهجا ل روؤية للعامل، ولكن طريقا للنه�سة  عليها با�ستمرار يف ت�سوره للهوية، كما يح�رص الآ

خذ عنه منهجه فيها وهو املنهج العلمي.  �سالمي مع وجوب الأ ميكن البناء عليه من داخل الرتاث الإ

من  كثري  يف  واحلكاياتي  ين  الآ ي�ستلهم  كما  و�سويف-  �ساعر  بلغة  وي�ستنطقه  الديني  ي�ستلهم  فهو 

اأعماله - ولكن ل يوؤ�س�ش له ت�سورات كاملة، كما فعل مع العقالنية اأو الو�سعية املنطقية اأو دعوته 

�سالة واملعا�رصة.  يف الأ

والرجل يف كل معريف ل حتركه �سوى العقالنية، كما متلوؤه روح اإميانية موؤمنة باهلل �سبحانه وتعاىل 

خر اإل اأنها واعية بوجود خالفات بنيوية بيننا وبينه، وم�سار  ثم بالذات القومية، ورغم اإعجابها بالآ

العقالين  انف�سال جوهريا عن م�رصوعه  زكي جنيب حممود يف كل ذلك، حتولت جزئية ومل تكن 

ربعينيات، ولكن تطور موقف الرجل و�سار اأكرث تقديرا وتوفيقا للرتاث،  الذي بداأه منذ منت�سف الأ

وكذلك تعبريا عن اإميان يحر�ش على تاأكيده دائما كقوله: عند دعوته لثقافة الع�رص – املعا�رصة: 

ربعينيات– واأوائل اخلم�سينيات باأين  »اعرتاف اأعرتف به عن نف�سي يف ذلك احلني –اأواخر الأ

نه هو �سانع ح�سارة ع�رصنا – كنت  خذ بثقافة الغرب – والغرب هو الع�رص لأ حني دعوت اإىل الأ

جانب  هو  واحد،  جانب  من  مر  الأ اإىل  نظرت  عندئذ  نني  لأ التطرف،  من  كثري  على  الدعوة  تلك  يف 

خر الذي لبد منه كذلك حفاظا  »الع�رصية« التي ل بد منها يف اإن�سان اليوم، لكنني اأهملت اجلانب الآ

ي اإن�سان معا�رص على هويته اخلا�سة التي �سنعها تاريخه، فجاءت نظرتي اإىل الثقافة املن�سودة 
من اأ

 .
)64

ول اإل يف ال�سبعينيات« نظرة مبتورة، تثبت جانبا وتهمل جانبا اآخر ومل اأ�سحح هذا اخلطاأ الأ

وهذا العود اإىل ت�سور للهوية – التي يرادف كاتبنا الكبري بينها وبني الرتاث وهي اأو�سع منه - 

واعرتاف بخطاأ التحيز املطلق لثقافة الغرب وروؤاه من الدكتور زكي جنيب حممود، هو تطور طبيعي 

اأ�ساب كثريا من دعاة التنوير واحلداثة العربية قبله، واإن ح�سبت له �رصاحته غري امل�سبوقة. 

هم هل حتوله يعني العود على الرتاث وعدم الكتفاء بثقافة الع�رص، هو عود   ولكن ال�سوؤال الأ

اكتفائي لكتفاء نظري جديد ينبع منا اأم مزيد من الغناء النظري، اأم هو عود توفيقي براغماتي يرى 

�سالمي، الذي ميثل املرجعية الثقافية ال�سائدة  زرع العقالنية على حوامل من الرتاث العربي والإ

لدى النا�ش، فهذا الرتاث الذي يريد اأن ي�ستحييه لي�ش كل الرتاث ولكن فقط الرتاث العقالين فيه، 
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مر كله هو عود وجودي، ناجت عن اأزمة الفكرة العلمانية وتبني الراأي العام لها، وهو ما  اأم اأن الأ

يب�سطه جورج طرابي�سي ويعلله بقوله: » وهذه العودة اإىل الرتاث عند العرب حمكومة، كما يرى 

ببقية  يجمعهم  م�سرتك  قا�سم  العقدة  وهذه  اأنرثوبولوجية«؛  طبيعة  ذي  نرج�سي  »بجرح  املوؤلف، 

ال�سعوب غري الغربية. ولكن هذا اجلرح يزداد ات�ساعًا ونزيفًا بحكم الهزمية العربية اأمام امل�رصوع 

 .
)65(

ال�سهيوين«

وهي موجات العودة للرتاث التي ازدهرت فيما ي�سميه » ال�سحوة القلقة« بعد هزمية 1967 بعد 

نظمة العربية الثورية، يف حتقيق وعودها، فاجته كل مفكر  يديولوجية العربية والأ �سقوط وف�سل الأ

ملحاولة ت�سويغ ما يدعو اإليه ب�سمه اإىل احلديث بلغة الرتاث والهوية واملرجعية املختلفة، وهو ما 

ل نراه ول نرجحه، فعالقة الرجل بداأت قبل الهزمية ب�سنوات منذ كتابه ال�سغري »ال�رصق الفنان« 

�سالمي، ونرى اأن هذا التحول كان  وعدد من البحوث األقاها عن اجلانب العقلي يف الرتاث العربي الإ

خذ من الغرب »املنهج« فالو�سعية املنطقية منهج يف  قريبا من توجه زكي جنيب حممود الذي راأى الأ

البحث اأكرث منها روؤية �ساملة يف العامل اأو اأيديولوجية مغلقة.

واإعادة  الرتاث  اأثناء قربه من  اآخر  تكرر يف مكان  الذي  اأ�سئلة كثرية يطرحها هذا العرتاف   

اكت�سافه، حيث يقول: »لقد تعر�ست لل�سوؤال -�سوؤال الرتاث واملعا�رصة- منذ اأمد بعيد ولكني كنت 

اإزاءه من املتعجلني الذين ي�سارعون بجواب قبل اأن يفح�سوه وميح�سوه ليزيلوا منه ما يتناق�ش 

من عنا�رصه، فبداأت بتع�سب �سديد لإجابة تقول اإنه ل اأ�سل يف حياة فكرية معا�رصة اإل اإذا برتنا 

الرتاث برتًا، وع�سنا مع من يعي�سون يف ع�رصنا، بل اإين متنيت عندئذ اأن ناأكل كما ياأكلون ونكتب من 

 .
)66(

الي�سار اإىل اليمني، كما يكتبون على ظن مني اأن احل�سارة وحدة ل تتجزاأ.. الخ«

منذ  اإليه  الذي حتولت  بالراأي  الفكرية،  اأبداأ حياتي  مل  اأنني  »واحلق  قوله:  الراأي  هذا  ويوؤيد 

اأوا�سط ال�ستينيات، بل لبثت اأعوامًا واأعوامًا، ل اأرى للحياة القومية املزدهرة اإل �سورة واحدة، هي 

�سورة احلياة كما يحياها من اأبدعوا ح�سارة هذا الع�رص، ولقد �ساءت تطورات التاريخ، اأن يكون 

 .
)67(

هوؤلء املبدعون هم من اأبناء اأوروبا واأمريكا..«

فالرجل وقف بعد ذلك مع نف�سه موقفا جذريا اإزاء ن�ساطه الفكري والنقدي، وراأى اأنه قد ابتعد 

وروبي اأعوامًا طواًل  كثريًا من الطريق التي كان يفرت�ش اأن ي�سري فيها. فدرا�سته وتدري�سه للفكر الأ

وروبي  وروبي درا�سته وهو طالب، والفكر الأ كما يقول جعلته جاهاًل بالرتاث العربي: »الفكر الأ

وروبي م�سالته كلما اأراد الت�سلية يف اأوقات الفراغ، وكانت اأ�سماء  تدري�سه وهو اأ�ستاذ، والفكر الأ

�سباح...« ثم كان بعد ذلك  عالم واملذاهب يف الرتاث العربي ل جتيئه اإل اأ�سداء مفككة متناثرة كالأ الأ

زكي جنيب حممود.. م�ضار تكامالت ولي�س حتوالت
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اأن�سج �سنيه، باأن م�سكلة امل�سكالت يف  خرية �سحوة قلقة، فقد فوجئ يف  اأن »اأخذته يف اأعوامه الأ

حياتنا الثقافية الراهنة، لي�ست هي: كم اأخذنا من ثقافات الغرب وكم ينبغي لنا اأن نزيد، اإذ لو كان 

مر كذلك لهان، فما علينا عندئذ اإل اأن ن�ساعف من �رصعة املطابع، ونزيد من عدد املرتجمني...«  الأ

امل�سكلة، كما ات�سح للدكتور زكى جنيب حممود بعد تلك ال�سنني هي »كيف نوائم بني ذلك الفكر 

الوافد الذي بغريه يفلت منا ع�رصنا اأو نفلت منه، وبني تراثنا الذي بغريه تفلت منا عروبتنا اأو نفلت 

 .
)68(

منها؟«

من هنا نرى اأن حتولت زكي جنيب حممود نحو الرتاث ميكن قراءتها كتطور ولي�ش كتحول 

�سالة، عرب  جزئي يف املرجعية مبحاولة زرع املعا�رصة يف الرتاث وا�ستخراج املعا�رصة من بنية الأ

تطوير بع�ش مقولت هذا الرتاث ال�ساحلة للبقاء من اأجل البناء عليها كذلك، وكذلك اعتماده كمكون 

خذ كما اأخذ ال�سابقون لي�ش  فاعل ودافع للنهو�ش ولكن لي�ش �سانعا له، فهو يحفز الوطن الناه�ش لالأ

اأكرث، كما اأنه راأى الدين �رصطا ومعيارا حلياة الفرد وميزان املمنوح واملمنوع اأو احلالل واحلرام 

كم�سدر اأخالقي، وهو هنا يتفق وي�ستلهم املنهج الو�سعي اأي�سا لتاأكيد هذه الروؤية ودعمها فيقول: 

ن�سانية اخللقية، ل منا�ش للفرد من  »فمن الوجهة العملية النفعية ال�رصف، وكذلك من الوجهة الإ

النا�ش اإل اأن يجعل لنف�سه مبداأ ما يكون هو امليزان، اأو الفي�سل، الذي يقرر له ماذا يختار يف كل مرة 

غلب اأن الدين هو م�سدر تلك املبادئ، التي تف�سل بني احلالل  تتنازعه فيها رغبات متعار�سة، والأ

واحلرام، ويف احلالل نف�سه تف�سل بني ما هو اأوىل بالختيار مما عداه، واإىل جانب الدين يف ذلك يكون 

 .
)69(

للعرف وللتقاليد، وللثقافة القومية ال�سائدة فعلها يف اإقامة املوازين..«

�سهام احل�ساري للم�سلمني، بل يقر يف اأكرث  ورغم اأن الرجل يف كثري من موا�سعه يلح على الإ

من مو�سع، به�سا�سة الروؤية التي ل ترى طريقا �سوى الغرب يف كل �سيء وهي نف�ش الروؤية التي 

كان عليها يف �سابق مراحله، اإل اأن ال�ستباه يظل مالزما للقول بجوهرية هذه التحولت، فهي تظل 

�سالة  الأ بني  التوفيق  وهو  حدده،  اأن  �سبق  الذي  الفكري،  م�رصوعه  على  تخدم  جزئية  حتولت 

واملعا�رصة، ومل تخرج عنه واإن اأ�سافت اإليه �رصعية تراثية لي�ش اأكرث..

اأن  �سبق  والتي  الفكري،  حممود  جنيب  زكي  م�سار  يف  اجلزئي  التحول  نلخ�ش  اأن  وميكننا 

و�سحناها، يف املراحل التالية: 

1- تبني الو�سعية املنطقية والدعوة اإليها، وهو ما جتلى بقوة يف كتابه »خرافة مليتافيزيقا« الذي 

جعل عنوانه، بعد �سعود اتهامه والهجوم عليه، موقف من امليتافيزيقا مع بعد التعديالت ل تخفي 

موقفه العقالين املح�ش واملوقف من اأي تف�سري غيبي ل يعتمد على املعرفة احل�سية والو�سعية. 
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2- التو�سط بني الثقافة الغربية والثقافة العربية: وهي املرحلة التي بداأ يتجه فيها زكي جنيب 

�سالمي واإعادة تقييم موقفه منه.  عادة قراءة الرتاث الفل�سفي والعقالين الإ حممود لإ

�سالمي.  3- حماولة اكت�ساف وتاأ�سي�ش العقالنية وفق حوامل من الرتاث العربي والإ

�سالمية.  4- التو�سط والرتكيز على اخل�سو�سية الثقافية للح�سارة والثقافة العربية الإ

�سالموية ولي�ش فقط للرتاث فهو قول متجاوز لرتاث الرجل  باأنه حتول لالإ البع�ش  اأما ح�سم 

�سالمي ل اأقل ول اأكرث.  وخلطابه م�رصا على �سفه اأيدولوجيا يف معركة ال�ستقطاب العلماين الإ
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الهوام�س

الزرقا  ملركز  التابعة  اخلويل  ميت  قرية  ولد زكي جنيب حممود يف   .1

من   1  = 1322هـ  القعدة  ذي  من   26( يف  امل�رصية  دمياط  مبحافظة 

التحق  ثم  القراآن،  من  �سيئا  ليحفظ  الكتاب  ودخل   ،)1902 فرباير 

وهو  بالقاهرة  زينب  ال�سيدة  مبيدان  ولية  الأ م�سطفى  ال�سلطان  مبدر�سة 

يف اخلام�سة ع�رصة من عمره بعد اأن انتقلت اأ�رصته اإىل القاهرة، بعد اأن 

انتقلت  �سنوات  اأربع  بالقاهرة. وبعد  ال�سودان  اأبوه مبكتب حكومة  عمل 

اأكمل تعليمه البتدائي بكلية غوردون يف  �رصة اإىل ال�سودان، وهناك  الأ

اخلرطوم، واأم�سى �سنتني يف التعليم الثانوي، ثم عاد اإىل م�رص ليكمل 

تعليمه الثانوي، ويلتحق بعدها مبدر�سة املعلمني العليا، وهي املدر�سة التي 

القادر  عبد  اإبراهيم  اأمثال:  من  اأدبائها ومفكريها  من  كثريا  اأجنبت مل�رص 

�سفيق غربال،  اأبو حديد، وحممد  فريد  واأحمد زكي، وحممد  املازين، 

وعبد الرحمن �سكري. وتخرج زكي جنيب حممود من هذه املدر�سة �سنة 

)1349=1903م(. 

بعدها  �سافر  �سنة )1362هـ= 1943م(  بالتدري�س حتى  وملا تخرج عمل 

ومتكن  الفل�سفة،  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  درا�سية  بعثة  يف  اإجنلرتا  اإىل 

من احل�سول عليها من جامعة لندن �سنة )1367هـ=1947م(، وكانت 

اأطروحته بعنوان “اجلرب الذاتي”، وقد ترجمها تلميذه الدكتور اإمام عبد 

الفتاح اإىل العربية. وبعد عودته اإىل م�رص التحق بهيئة التدري�س يف ق�سم 

التقاعد  على  اأحيل  حتى  بها  وظل  القاهرة،  جامعة  داب  الآ بكلية  الفل�سفة 

�سنة )1385هـ= 1965م( فعمل بها اأ�ستاذا متفرغا، ثم �سافر اإىل الكويت 

�سنة )1388هـ= 1968م( حيث عمل اأ�ستاذا للفل�سفة بجامعة الكويت ملدة 

كادميي انتدب �سنة )1373هـ  خم�س �سنوات مت�سلة. واإىل جانب عمله الأ

ر�ساد القومي )الثقافة( وهي الوزارة التي  =1953م( للعمل يف وزارة الإ

مريكية  الأ املتحدة  الوليات  اإىل  بعدها  �سافر  ثم  الثورة،  حكومة  اأن�ساأتها 

اأ�ستاذا زائرا يف جامعة كولومبيا بولية كارولينا  يف العام نف�سه، وعمل 

ول انتقل اإىل التدري�س  اجلنوبية، وبعد اأن اأم�سى بها الف�سل الدرا�سي الأ
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بجامعة بوملان بولية وا�سنطن يف الف�سل الدرا�سي الثاين، ثم عمل ملحقا 

ثقافيا بال�سفارة امل�رصية بوا�سنطن بني عامي )1374-1375هـ=1954-

1955م(. وقد حاول ت�سهيل الفل�سفة والفكر من خالل الكتابة يف ال�سحف 

فارتبط يف وقت مبكر مبجلة الر�سالة وجملة الثقافة وقد عهدت اإليه وزارة 

الثقافة باإ�سدار جملة هي، الفكر املعا�رص، تعنى بتيارات الفكر املعا�رص، 

هرام �سنة 1973 وظل يوا�سل الكتابة حتى  �رصة حترير الأ وقد ان�سم لأ

عام 1991 وكان اآخر كتبه هو كتابه، ح�ساد ال�سنني، وقد تويف يف من 

ول �سنة 1414هـ= 8 من �سبتمرب 1993م. ربيع الأ

2. راجع: زكي جنيب حممود: “ق�سة عقل”، دار ال�رصوق، القاهرة، 

بريوت، ط3 عام،1993 �س 8 

3. راجع: امل�سدر نف�سه، �س 9.

4. راجع: امل�سدر نف�سه، �س 9.

خري  5. نذكر يف هذا ال�سياق معاركه مع حممود اأمني العامل التي دونها الأ

بني  واجلدل  امليتافيزيقا،  خرافة  ومعركة  فكرية”  معارك  كتابه”  يف 

اأحيانا عبد  اإليه دون ت�رصيح  اأ�سار  الذي  املنطقية،  الوجودية والو�سعية 

الرحمن بدوي وزكريا اإبراهيم وغريهما. 

6. راجع: امل�سدر نف�سه، �س: 92.

7. راجع: امل�سدر نف�س، �س 12، 13.

8. من املقالت التي مل تن�رص للكاتب وهو بعد ابن 22 �سنة امل�سدر ال�سابق 

�س 13.

9. انظر: جملة الر�سالة يف 3 مار�س �سنة 1941 امل�سدر ال�سابق �س18.

10. امل�سدر ال�سابق �س 22.

11. انظر: جملة الر�سالة يف 17 يناير �سنة 1941.

12. راجع: ق�سة عقل، م�سدر �سابق �س 30.

13. راجع: زكي جنيب حممود: ق�سة عقل م�سدر �سابق �س 45.

14. راجع: امل�سدر ال�سابق، �س 46.

15. راجع: امل�سدر نف�سه.

16. راجع: امل�سدر نف�سه.

17. راجع: امل�سدر ال�سابق، �س 60.

18. راجع: امل�سدر ال�سابق، �س 59.

19. راجع: امل�سدر ال�سابق، �س 92.

20. راجع: نف�س امل�سدر.

21. راجع: امل�سدر ال�سابق �س 95.

22. راجع: امل�سدر ال�سابق �س 98.

23. راجع: امل�سدر ال�سابق �س 99.

24. راجع: امل�سدر ال�سابق �س 100. 
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25. راجع: امل�سدر ال�سابق.

26. راجع: امل�سدر ال�سابق �س 95.

ول �سدر  27. راجع: زكي جنيب حممود: املنطق الو�سعي، اجلزء الأ

�سنة 1951.

28. راجع: امل�سدر ال�سابق، املقدمة، وق�سة عقل �س 102.

29. �سدرت اأوىل طبعاته �سنة 1953.

الدكتور  تاأليفه  عن  اأخذ  وقد   ،1958 �سنة  وىل  الأ طبعته  �سدرت   .30

زكي جنيب حممود جائزة الدولة الت�سجيعية يف الفل�سفة �سنة 1960.

31. انظر: ق�سة عقل �س 111.

32. انظر: نف�س امل�سدر.

جنلو  الأ مكتبة  علمية،  فل�سفة  نحو  حممود،  جنيب  زكي  راجع:   .33

امل�رصية �سنة 1958 وق�سة عقل م�سدر �سابق �س 112.

34. راجع: ق�سة عقل م�سدر �سابق �س 113.

35. راجع: ق�سة عقل م�سدر �سابق �س 124.

36. راجع: امل�سدر ال�سابق �س 124.

37. راجع: ق�سة عقل �س 124.

حياتنا  وكتابه،يف   138 �س  �سابق  م�سدر  عقل  ق�سة  راجع:   .38

العقلية،ط دار ال�رصوق 2000.

– الهيئة  �رصة  الأ الفنان،مكتبه  ال�رصق  انظر: زكي جنيب حممود:   .39

العامة للكتاب �سنة 1996.

40. انظر: ق�سة عقل �سل 179.

41. انظر: زكي جنيب حممود: ق�سة عقل �س 176.

م�سدر  امل�سلمني،  املت�سوفة  عن   14 فقرة  الفنان،  ال�رصق  انظر:   .42

�سابق وق�سة عقل �س 177.

43. انظر: زكي جنيب حممود: جتديد الفكر العربي، ط دار ال�رصوق 

�سنة 2000، وق�سة عقل م�سدر �سابق �س189. 

44. انظر: يف هذه الفكرة: جتديد الفكر العربي م �س ذ، واأي�سا مقدمة 

كتابه، قيم من الرتاث، ط دار ال�رصوق القاهرة �سنة 2000.

45. انظر: ق�سة عقل م�سدر �سابق �س 191.

46. راجع: كتابه، هموم املثقفني، ط دار ال�رصوق �سنة 2000.

ال�رصوق،  دار  ال�سنني”،  “ح�ساد  حممود:  جنيب  زكي  انظر:   .47

القاهرة، بريوت، ط1، عام 1994، �س 234.

48. وهي: جتديد الفكر العربي، �سنة 1973 وكتابه، املعقول والالمعقول 

يف تراثنا الفكري، �سنة 1974 وكتابه، ثقافتنا يف مواجهة الع�رص، �سنة 

1976، بل ندعو ل�ستلهام هذه الروؤية املتطورة جزئيا من خمتلف كتاباته 

ومقالته التي جمع بع�سها مثل، قيم من الرتاث، اأو روؤية اإ�سالمية، بل 

هاين ن�ضرية
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من اإعادة كتابة عدد من كتبه مثل: موقف من امليتافيزيقا، بعد اأن كان، 

خرافة امليتافيزيقا، اأو جمموعة �سريته مثل ق�سة نف�س، و ق�سة عقل، ثم 

ح�ساد ال�سنني.

حامد  ن�رص  والدكتور  عمارة  حممد  الدكتور  بني  مت  الذي  اجلدل   .49

اأبوزيد حول هذه التحولت بعد وفاة الراحل اجلليل وميكن الرجوع اإليها 

املركز  والتاأويل،  اخلطاب  زيد:  اأبو  حامد  ن�رص  د.  التايل.  املرجع  يف 

الثقايف العربي، بريوت، ط1، 2000. 

50. انظر: ق�سة عقل م�سدر �سابق �س 199.

51. انظر: نف�س امل�سدر.

52. انظر: ق�سة عقل م�سدر �سابق �س 201.

53. انظر: ق�سة عقل م�سدر �سابق �س 217.

54. انظر: امل�سدر ال�سابق.

55. انظر: زكي جنيب حممود: قيم من الرتاث ط دار ال�رصوق القاهرة 

�سنة 2000 �س 8.

56. انظر: نف�س امل�سدر.

57. انظر: نف�س امل�سدر �س 20.

58. انظر: نف�س امل�سدر �س 26.

59. انظر: نف�س امل�سدر �س 27.

اآخر،  �سيء  والدين  �سيء  الفل�سفة  مقاله،  ال�سابق  امل�سدر  انظر:   .60

م�سدر �سابق �س 115.

�سنة  ال�رصوق  اإ�سالمية، ط دار  انظر: زكي جنيب حممود: روؤية   .61

.1993

وهو   ! جديد  نوع  من  �رصك  اأهو  مقالة”  ال�سابق،  امل�سدر  انظر:   .62

اإرادة  اأو  العام  الراأي  ي�سمى  ما  وجه  يف  الفردية  احلرية  على  يوؤكد  فيه 

اجلماهري، ولكن تبقى هذه اللمحة اجليدة يف التقاط معنى ال�سهادتني.

63. راجع: هذه املقالة يف كتابه، قيم من الرتاث، م�سدر �سابق.

64. انظر: امل�سدر ال�سابق �س 62.

65. انظر: جورج طرابي�سي: مذبحة الرتاث يف الثقافة العربية املعا�رصة 

دار ال�ساقي لندن �سنة 1993 �س 6.

66. انظر: زكي جنيب حممود: جتديد الفكر العربي، ط دار ال�رصوق 

�سنة 1973.

67. انظر: ق�سة عقل م�سدر �سابق �سفحة 222 - 223. 

68. انظر: جتديد الفكر العربي - بريوت: دار ال�رصوق 1973 مقدمة - 

وانظر اأي�سا اأ�سامة املو�سى يف كتابه املفارقات املنهجية يف فكر زكي جنيب 

حممود - جامعة الكويت 1997.

69.انظر: نف�س امل�سدر ال�سابق. 

زكي جنيب حممود.. م�ضار تكامالت ولي�س حتوالت
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**مدرس بقسم العلوم السياسية - كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 

املقدمة:

ول املوازى للقمة العربية ن�ش  اعتمد املنتدى املدنى الأ

العربى فى بريوت فى مار�ش 2004  العامل  ال�سيا�سى فى  �سالح  الثانى” لالإ “ال�ستقالل  مبادرة 

و�سبعون  اأربعة  اجتمع  حيث   .
)1(

اأرا�سيها على  ا�ست�سافته  التون�سية  ال�سلطات  رف�ست  اأن  بعد 

ن�سان وثالثة ع�رص مراقبا وبع�ش  مندوبا عن ثالث وخم�سني منظمة عربية غري حكومية حلقوق الإ

 فى هذا املنتدى فى الفرتة من 19 اإىل 22 مار�ش 2004 -اأى قبل اأ�سبوع  من 
)2(

ال�سخ�سيات العامة

املهتمون فى معظمهم مب�ساألة حقوق   ،
)3(

ع�ساء الأ ا�ستجاب هوؤلء  املنعقدة فى تون�ش. وقد  القمة 

ن�سان لعقد  ن�سان فى بالدهم و/اأو فى العامل العربى، لدعوة مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ الإ

الدفاع عن  ، مع جمعية 
)4(

قليمى الإ النطاق  الذى يعمل على  املركز،  املنتدى. حيث تعاون هذا  هذا 

حتى  )حقوق(  ن�سان  الإ حلقوق  الفل�سطينية  واملنظمة  لبنان-  -مقرها  واحلريات)عدل(  احلقوق 

املنظمات  هذه  تن�سيق  بف�سل  اإل  ذلك،  من  بالرغم   
)5(

يعقد مل  الذي  املنتدى  هذا  تنظيم  من  يتمكن 

ن�سان من  ن�سان -ومركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ ورومتو�سطية حلقوق الإ الثالث مع ال�سبكة الأ

وروبية من ناحية  ن�سان من ناحية، ودعم املفو�سية الأ - والفدرالية الدولية حلقوق الإ
)6(

اأع�سائها

اأخرى. 

درا�ضات

علياء سرايا**

ن�ضان..*  عاملية حقوق االإ

قراءة فى ن�س مبادرة “اال�ضتقالل الثانى” 

�ضالح ال�ضيا�ضى فى العامل العربى لالإ

وىل من هذا البحث اإىل موؤمتر ״اخل�سو�سية الثقافية: نحو تفعيل التغيري ال�سيا�سى والجتماعى” الذى نظمه  * قدمنا الن�سخة الأ

برنامج حوار احل�سارات- كلية القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية- جامعة القاهرة فى القاهرة من 11 اإىل 14 �سبتمرب 2006.  
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ول بعد اأن ف�سلت امل�سايقات احلكومية فى اإ�سكات  انطلقت املناق�سات اأخريا فى املنتدى املدنى الأ

اإ�سماع  على  الثانى” ولكن �سمموا  “ال�ستقالل  مبادرة  الذين مل يحرروا فح�سب ن�ش  م�ساركيه 

�سوتهم ب�ساأن الإ�سالح ال�سيا�سى فى العامل العربى للحكام العرب. ي�سهد على ذلك اختيار تاريخ 

باب  يفتحوا  اإىل بع�ش من هوؤلء احلكام حتى  الن�ش  ت�سليم هذا  اإىل  الذى تطلع   
)7(

املنتدى انعقاد 

، ومديره كان فى 
)8(

ن�سان النقا�ش حوله اأثناء القمة العربية. توىل مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان )م�رص( املوؤ�س�ش فى يناير 2004، مهمة  ذلك الوقت من اأع�ساء املجل�ش القومى حلقوق الإ

العربية ورئا�سة  الدول  العربية و�سفراء  الدول  العامة جلامعة  مانه  الأ اإىل  املعنى-  التوجه -بهذا 

ول نف�ش امل�سلك مع حكامهم وظلت  اجلمهورية فى م�رص. كما اتبع بع�ش اأع�ساء املنتدى املدنى الأ

ع�ساء م�سكوتا عنها فى �سفحات املطبوعات الر�سمية لهذا املنتدى. اأ�سماء اأولئك الأ

 ،
“تو�سيات”)9( مبثابة  متنه  حمرروه  يعترب  الذى  الثانى”،  “ال�ستقالل  مبادرة  ن�ش  يتناول 

ول مبوقف كل من  . يتعلق املحور الأ
)10(

الإ�سالح ال�سيا�سى فى العامل العربى من خالل عدة حماور

ول واحلكام العرب من امل�ساريع الدولية اخلا�سة بالإ�سالح. كما يعر�ش املحور  املنتدى املدنى الأ

اأ�سا�سية  “مطالب  من  الثالث  املحور  ينطلق  بينما  �سالح  العامة” لالإ �سا�سية  الأ “للمبادئ  الثانى 

خرية على وجه التحديد وبالتواىل  عامة” متعلقة بالإ�سالح حتى يركز على بع�سها. تتعلق هذه الأ

املهاجرين،  العمال  بحقوق  املراأة،  بحقوق  الدينى،  باخلطاب  قليات،  الأ بحقوق  املرتبطة  باملطالب 

“ذات  وبحقوق الالجئني. يتناول هذا املحور، اأخريا، اأولويات الإ�سالح فى بع�ش البالد العربية 

و�سع انتقاىل خا�ش”، كما و�سفها هذا الن�ش، وعلى وجه التحديد ال�سودان، العراق وفل�سطني. 

ن�سان. اأما  ن�سان من امليثاق العربى حلقوق الإ كما يعر�ش املحور الرابع موقف منظمات حقوق الإ

طراف الفاعلة فى “املجتمع  املحور اخلام�ش فيتطرق لإ�سالح جامعة الدول العربية وفقا ملا تراه الأ

املدنى”. ينتهى هذا الن�ش بالتطرق فى حموره ال�ساد�ش ملهام جديدة مت حتديدها ملنظمات حقوق 

ن�سان وخا�سة بالإ�سالح فى العامل العربى.  الإ

فى  الثانى”،  “ال�ستقالل  مببادرة  العربية  للقمة  املوازى  ول  الأ املدنى  املنتدى  اأع�ساء  ي�سع 

ن�سان فى قلب الإ�سالح ال�سيا�سى فى العامل العربى وذلك مع البدء فى  الواقع، احرتام حقوق الإ

إنها اأي�سا يتم  ن�سان اإذا كانت مهمة لإ�سالح �سيا�سى فا وىل حلقوق الإ الرتقاء بها. هذه املرتبة الأ

ن�سان بالعمل ال�سيا�سى ب�سكل عام وبالتحديد من قبل  الدفاع عنها عند النظر فى عالقة حقوق الإ

�سمى  ن�سان يعد املبداأ الأ “اأن احرتام حقوق الإ Thierry de Montbrial. ي�سدد الكاتب على 
. يرى الكاتب، اأي�سا، اأن “الإميان 

من بني كل املبادىء التى ميكن اأن توجه العمل ال�سيا�سى”)11(

ن�سان هو، فى البداية، الرغبة، باأكرب قدر من ال�رصامة، فى تطبيقها داخليا، من خالل  بحقوق الإ

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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. يعنى هذا الإميان كذلك “الن�سال، بكل 
تنمية الثقافة واملوؤ�س�سات التى جت�سدها مثل العدالة”)12(

با�ستمرار فى حمك  اأنف�سنا  ن�سع  “اأن  اأي�سا  يعنى  كما   .
النحرافات والنزلقات”)13( قوة، �سد 

.
خرى، دون الوقوع فى الن�سبية”)14( خرى، احل�سارات الأ املقارنة مع الثقافات الأ

التى ات�سحت بني حقوق  التحديد ال�سلة  ول بهذه اخللفية -على وجه  املنتدى املدنى الأ ن�رص 

“ال�ستقالل  مبادرة  ن�ش  حرر  قد  كان  اأنه  بل  العربى-  العامل  فى  ال�سيا�سى  والإ�سالح  ن�سان  الإ

واقع  فى  حدثت،  اإذ  الدولية.  بالعالقات  متعلقة  مهمة  تغريات  بوجود  تت�سم  مرحلة  الثانى” فى 

 كما 
مر، “قطيعة كربى بثالثة اأ�سكال خمتلفة تكر�ش تطور املمار�سات فى العالقات الدولية”)15( الأ

 
، “باأزمة الدولة”)17(

ي�سدد Bertrand Badie. يتعلق ذلك بالتواىل “بنهاية القطبية الثنائية”)16(

 .
و“بالت�ساعد ال�رصيع للعالقات عرب القومية التى تنتمى لظاهرة هامة )...(: العوملة”)18(

 نقدم، فى ال�سفحات التالية، قراءة فى ن�ش مبادرة 
)19(

ن�سان هذه  انطالقا من عاملية حقوق الإ

ال�سياق. نتبنى فى هذه  اإطار هذا  العربى فى  العامل  ال�سيا�سى فى  �سالح  الثانى” لالإ “ال�ستقالل 
املتحدة  مم  الأ اعتمدته  الذى  ن�سان  الإ حلقوق  العاملى  بالإعالن  اخلا�ش  باملعنى  »العاملية«  القراءة 

فى 10 دي�سمرب 1948. تعنى هذه العاملية كما ي�سدد Alfred Fernandez: “لكل النا�ش ولكل 

. ينق�سم البحث 
ن�سان”)20( اإن�سان”، عاملية اإذن فى املكان، فى الزمان وفى كل اجلوانب اخلا�سة بالإ

ن�سانية من املمكن اأن ي�سمح بربوز ثقافة عربية  ول بوجود د�ستور م�سرتك لالإ اإىل ق�سمني. يتعلق الأ

جديدة. بينما يتناول الثانى �سيادة ممار�سة واحدة فى املناطق املختلفة والتى من املمكن اأن تت�سح 

املعايري  تطبيق  ومن خالل  الدولية  بحقوقها  اخلا�سة  من خالل متتع جماعاته  العربى  العامل  فى 

الدولية على اأرا�سيه.

ن�ضانية   د�ضتور م�ضرتك لالإ

وىل  ن�سان حرا وعلى قدم امل�ساواة مع نظائره فى الكرامة واحلقوق كما ت�سدد املادة الأ يولد الإ

ن�سان. ومن ثم ينبغى على النا�ش الذين “قد وهبوا العقل والوجدان  من الإعالن العاملى حلقوق الإ

اأول  اإذن ن�ساأة الدولة بل  ن�سان  اأن يعاملوا بع�سهم بع�سا بروح الإخاء”. ت�سبق حقوق الإ  )...(

ن�سان، بالإ�سافة اإىل ذلك، القاعدة التى ت�ستند اإليها الت�سالت،  جتمع اإن�ساين. كما تعترب حقوق الإ

الدولية  للتجمعات  وو�سول  �سغرية  اأ�رصية  خلية  من  ابتداء  وذلك  والتفاعالت  فعال  الأ ن�سطة،  الأ

ن�سانية  - املوؤقتة والدائمة- ومرورا باحلياة فى املجتمع. يوجد بناءا على ذلك د�ستور م�سرتك لالإ

ى مكان. ي�سيد ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”، الذى يغطى العامل  زل �سالح متاما لأ منذ قدمي الأ

العربية  الدول  ترجع  اأن  ينبغى  الد�ستور.  بهذا  يتم�سك  جذرى  إ�سالح  با مر  الأ واقع  فى  العربى، 

علياء �ضرايا
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والثقافة العربية، اللتان من املمكن اأن حتال حمل الدول والثقافة احلاليتني، اإىل هذا الد�ستور. 

تاأ�ضي�س دول عربية جديدة:

يربط ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”، من خالل عنوانه، املرحلة التى متتد من انتهاء ال�ستعمار 

ن�سان. يت�سح  الإ يتعلق بحقوق  ال�سابقة عليها فيما  باملرحلة  الراهن  الوقت  اإىل  العربى  العامل  فى 

ول، من معنى “ال�ستعمار” الذى ميكن ا�ستنتاجه من ن�ش هذه املبادرة. قد يعترب  ذلك، فى املقام الأ

جنبى لدولة عربية - اأى مبا فى ذلك احتالل دولة عربية  هذا الن�ش اأن الحتالل الغربى ولي�ش الأ

خري  خرى واحتالل قادم من الإمرباطورية العثمانية على �سبيل املثال- ا�ستعمارا، اإل اأن هذا الأ لأ

ن�سان. لقد اأخل غربيون ووطنيون عندما و�سلوا  يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود انتهاكات حلقوق الإ

خمتلفة.  وباأ�سكال  متنوعة  بدرجات  ن�سانية  لالإ امل�سرتك  الد�ستور  بهذا  العربى  العامل  فى  لل�سلطة 

يظهر ذلك فى ال�ستيالء على اأرا�سى الغري بالقوة يليه احلكم ح�سب رغبتهم من ناحية، ومن ناحية 

اأخرى فى النقالب الع�سكرى اأو توىل بالوراثة عر�ش اأو انتخابات مزوره يليهم احلكم بدون وجود 

قوى م�سادة فعلية. اإذن يعنى ال�ستعمار خ�سو�سا غياب -نتيجة اجلهل و/اأو نتيجة اخلوف- اأو 

رادة ال�سعب.         انتهاك -واقعى و/اأو قانونى- لإ

ن�سان. لقد مت ممار�سة  حتمل حلظة ال�ستقالل، فى املقام الثانى، اأمال متعلقا باحرتام حقوق الإ

ول” - حتى ولو كان ذلك ر�سميا- على  حق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها “بال�ستقالل الأ

وجه التحديد بجالء امل�ستعمرين الغربيني. يعترب ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” فى نف�ش الوقت 

�رصيحا ومتفائال بخ�سو�ش هذا احلق فقط. لقد اأدى ن�سال حركات التحرر فى العامل العربى اإىل 

نتيجة بالرغم من العراقيل التى و�سعت على طريقها ومن قمع اأع�سائها. يقع “ال�ستقالل الثانى” 

ول من املمكن  فى نف�ش خط �سابقه ولكنه ولد “كم�رصوع اإ�سالح” خا�ش باأع�ساء املنتدى املدنى الأ

ال�ستقالل غري حقيقى، وهو  الطويل. هذا  اأو  املتو�سط  املدى  يتم حتقيقه - ولو جزئيا- على  اأن 

�سارة اإليه يعد تراجعا بالن�سبة ل�سابقه. ينبع هذا  حلظة مازالت و�ستظل منتظرة، بل اإن جمرد الإ

مر من الوعود التى مت الإخالل بها والتى كان قد قطعها احلكام الوطنيون على  الرتاجع فى واقع الأ

اأنف�سهم عندما اأعلنوا اأنهم اأكرث حر�سا من امل�ستعمرين الغربيني على م�ستقبل بالدهم. 

مرحلة  اإىل  ول”  الأ “ال�ستقالل  مرحلة  من  ن�سان  الإ حقوق  انتهاكات  و�ستكون  اإذن  كانت 

كرث خطورة مما يربر تلك التى ارتكبها امل�ستعمرون الغربيون. يناق�ش ن�ش  “ال�ستقالل الثانى” الأ
نه يقيم اإرتباطا وثيقا جدا بني انتهاكات حقوق  مبادرة “ال�ستقالل الثانى” نف�سه بناء على ذلك لأ

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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ن�سان العربى  ن�سان وبني مرتكبيها. يوؤدى هذا الرتباط، بعبارة اأخرى، اإىل اإمكانية الت�سحية بالإ الإ

وذلك عك�ش اأى اإن�سان اآخر. مل يكن احرتام حق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها الذى يركز 

“ال�ستقالل الثانى”، وذلك بالنظر للحقوق املكت�سبة، �سوى احرتاما وقتيا مبا  عليه ن�ش مبادرة 

خرى. لقد مت اتخاذه كنقطة بداية انقطعت اأثناء املرحلة التى تبداأ  اأنه مل يتبعه احرتاما للحقوق الأ

ول” واملمتدة اإىل الوقت الراهن ولكنها تعد خطوة نحو”الثانى”. �ستكر�ش فعليا،  “بال�ستقالل الأ
ن�سان  خري، احلقوق التى يتزايد عددها منذ اعتماد فى عام 1948 الإعالن العاملى حلقوق الإ فى هذا الأ

الذى له قيمه معنوية فقط حيث اأنه ن�ش غري ملزم من الناحية القانونية للدول. 

يعد جزء من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” كا�سفا فى هذا ال�سدد: 

�سعوب  واجهت  ثم  قرن،  ن�سف  نحو  منذ  ا�ستقاللها  على  العربية  الدول  اأغلب  ح�سلت  “لقد 
اأهلية، وخالل  النطاق وتعر�ش بع�سها حلروب  اأعمال قمع دموى وغري دموى وا�سع  الدول  هذه 

ذلك حققت هذه الدول اأدنى موؤ�رصات التنمية واحلرية فى العامل، واأعلى موؤ�رصات الف�ساد والبطالة 

عمال،  الأ على جدول  اأكرب  بقوة  ن  الآ نف�سها  تطرح  التى  الإ�سالح  اإن مهمات  وال�ستبداد.  والفقر 

ميكن اأن تندرج فى اإطار ما ميكن ت�سميته “بال�ستقالل الثانى”، اأى ا�ستكمال مهمات حيازة احلق 

 .
ول”)21( فى تقرير امل�سري لل�سعوب، وحكم نف�سها بنف�سها، التى مل ينجزها ال�ستقالل “الأ

الثمانينات  اأواخر  فى  بالدميقراطية  املطالبة  فريقية  الإ احلركات  بع�ش  ا�ستخدمته  “تعبري 
اأهمية  حول  كتبه،  حد  لأ عنوانا  تون�سى  مفكر  اختاره  ثم  املا�سى،  القرن  من  الت�سعينات  واأوائل 

 .
الدميقراطية للعامل العربى “)22(

يتطلب، بداية، حق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها حتى يكون التمتع به متتعا كامال - 

عادة النظر فى  اأى متتعا لي�ش فقط ر�سميا ووقتيا ولكن اأي�سا وخ�سو�سا فعليا- وجود اإمكانية لإ

�رصعية الدول العربية. تعانى هذه ال�رصعية من عجز خطري وم�ستمر مما يعنى اأن الدول العربية 

لي�سوا للبقاء اإمنا للهدم. �ستقوم ال�سعوب العربية بهذه املهمة فى اإطار ممار�ستها لهذا احلق مبعنى 

اآخر القيام بتفكيك كل دولة عربية والرجوع موؤقتا اإىل املرحلة التى ت�سبق ن�ساأة الدولة. �ستختار 

ال�سعوب العربية، بالرغم من تفرقها، بحرية وبا�ستقاللية التجمع و�ستتفق على تاأ�سي�ش دول جديدة 

“لال�ستقالل  ول” والو�سول  الأ “بال�ستقالل  تبداأ  التى  املرحلة  اأجل تخطى  من  لكن  املنطقة.  فى 

العامل  فى  طويلة  لفرتات  انتهاكه  مت  الذى  ن�سانية  لالإ امل�سرتك  بالد�ستور  التم�سك  الثانى” ينبغى 

العربى. اإن هذا الد�ستور هو الذى من املمكن اأن يوؤدى اإىل تاأ�سي�ش دول عربية جديدة. �سيتم بالتاىل 

تكري�ش واقعيا حق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها. 

علياء �ضرايا
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 وهذه اأي�سا هى الفكرة الكامنة التى ينطلق منها ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” حتى ياأخذ 

العامل  فى  و/اأو  بلد  الإ�سالح” فى  تهدف  “م�ساريع  لبع�ش  بالن�سبة  وا�سح  ما  حدا  اإىل  موقف 

تبداأ  التى  املرحلة  على  نظرة  ال�سدد  هذا  فى  الثانى”  “ال�ستقالل  مبادرة  ن�ش  يلقى  العربى. 

تاريخيا  تبداأ  التى  عليها  ال�سابقة  املرحلة  وعلى  الراهن  الوقت  اإىل  ول” واملمتدة  الأ “بال�ستقالل 
احلكام  يرف�ش  ومعا�رصة.  قدمية  امل�ساريع  هذه  اأن  حيث  العربى  العامل  فى  دولة  اأول  ن�ساأة  مع 

امل�ساريع التى يحملها الوطنيون -والتى اأ�سار اإليها ن�ش هذه املبادرة ب�سكل غام�ش جدا- مما يعد 

بنف�سها.  تقرير م�سريها  ال�سعوب فى  “انتهاك خطري” حلق  اإىل  اأحيانا  اأن ي�سل  “خرقا” ميكن 
مينع منعا جزئيا اأو كليا الوطنيون املهتمون بتح�سني حالة بالدهم من اأن يتحدثوا 

ُ
بعبارة اأخرى، 

عن م�ستقبلها والذى يكون م�سحوبا فى اأغلب احلالت باملمار�سات القمعية.  

جانب، وذلك على عك�ش  يرجع ن�ش هذه املبادرة فقط اإىل امل�ساريع املعا�رصة التى عرب عنها الأ

اتخاذ  عليهم  يتعني  عندما  العرب  احلكام  معايري  ازدواجية  الن�ش  هذا  ي�سجل  الوطنية.  امل�ساريع 

موقف من هذين النوعني من امل�ساريع كما اأنه ل يفتح املجال ل�ستنتاج - حيث اأنه اأراد اأن يكون 

متفتحا -اأن امل�ساريع الدولية تهدف اإىل انتهاك حق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها اأو تعترب 

ن�سان فى  مبثابة تدخل فى ال�سئون الوطنية. يدعو هذا الن�ش، بالعك�ش، �رصاحة منظمات حقوق الإ

ول، اإىل مناق�سة امل�ساريع الدولية باعتبار اأن  العامل العربى، مبا فى ذلك اأع�ساء املنتدى املدنى الأ

اأن �سياغة ن�ش مبادرة  هذه امل�ساريع لي�ست مفرو�سة اإمنا مطروحة للجدل. ينبغى الت�سديد على 

ممار�سة  مبثابة  يعدان  ن�سان  الإ حقوق  منظمات  بع�ش  قبل  من  واعتماده  الثانى”  “ال�ستقالل 
حلق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها. لقد مت ا�ستنتاج ذلك، بالرغم من اأن ن�ش هذه املبادرة 

 22 فى  ول  الأ املدنى  املنتدى  عن  ال�سادرة   
)23(

الر�سالة خالل  من  ال�سدد،  هذا  فى  ال�سمت  اإلتزم 

الر�سالة،  العربية. تعترب هذه  القمة  اإىل  الن�ش- واملوجهة  اعتمد هذا  اأن  اأى بعد  مار�ش 2004 - 

�سالح ال�سيا�سى  مر، هذا الن�ش مبثابة م�رصوع “لإحياء وجتديد امل�رصوع الوطنى لالإ فى واقع الأ

ن ذلك ي�سغل اأي�سا فاعلني اآخرين غري حكوميون فى   - نتحدث عن م�رصوع لأ
والدميقراطى”)24(

.
)25(

العامل العربى

ن�سان فى العامل العربى -ولي�ش فقط تلك الع�سوة فى املنتدى  هذا و�ستتوىل منظمات حقوق الإ

ن�سان  ول- مهمة النتقال من حق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها اإىل �سائر حقوق الإ املدنى الأ

حيث اأننا ب�سدد تاأ�سي�ش دول عربية جديدة. يعترب ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” ب�سكل �سمنى 

اإعالن الدار البي�ساء ال�سابق عليه - واملذكور فى ن�ش هذه املبادرة-  جدا وجزئيا امتدادا لن�ش 

 عقد فى 
)26(

ن�سان فى اأعقاب موؤمتر بالنظر اإىل اعتماده من عدد كبري من املنظمات العربية حلقوق الإ

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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ن�سان فى العامل العربى ومهام احلركة  املغرب من 23 اإىل 25 اإبريل 1999 حول “حالة حقوق الإ

 فقط على عاملية 
)27(

ن�سان(”. مل يوؤكد، فى الواقع، ن�ش اإعالن الدار البي�ساء العربية )حلقوق الإ

ن�سان، التفاقيات  ن�سان، اإمنا �سدد اأي�سا على وجوب اعتبار ال�رصعة الدولية حلقوق الإ حقوق الإ

اأجل هذه الق�سية يقوم به منظمات  ى عمل من  مم املتحدة املرجعية لأ والإعالنات ال�سادرة عن الأ

اأجل الدفاع عن حقوق  البي�ساء بع�ش جمالت العمل من  الدار  اإعالن  ومنا�سلون. لقد حدد ن�ش 

الراأى والتعبري،  اأجل احرتام حرية  التعذيب والن�سال من  اإيقاف  اأجل  الن�سال من  ن�سان مثل  الإ

اأجل احرتام احلقوق القت�سادية والجتماعية،  ولكنه يو�سى على وجه اخل�سو�ش بالن�ساط من 

ن�سان. كما يدعو  الدفاع عن حقوق املراأة، الدفاع عن حقوق الطفل وحماية املدافعني عن حقوق الإ

ن�سان بالعمل من اأجل “تعميق قيم حقوق  ن�ش هذا الإعالن املنا�سلني واملنظمات املعنية بحقوق الإ

ن�سان”. �سالمية” ومن اأجل “ن�رص ثقافة وتعليم حقوق الإ ن�سان فى الثقافة العربية والإ الإ

ن�سان فى العامل  ميكن القول فى �سوء وجود ن�سني اإقليميني يحددان مهام ملنظمات حقوق الإ

حول  درا�سات  مناق�سات  اأعقاب  فى   2004 اإىل   1999 من  الفرتة  فى  منها  بع�ش  وُحرر  العربى 

الو�سع فى هذه املنطقة فى الوقت الراهن اإننا ب�سدد “تعبئة متعلقة باجلمعيات” حتدث مع وجود 

هذا  فى   ،Marie-Claude Smoutsو   Bertrand Badie من  كل  ي�سدد  الدولة”.  “اأزمة 
. “تتعلق هذه الديناميكيات بالعمليات اخلا�سة 

مر، على اأن “ديناميكيات الدفع )...( معقدة”)28( الأ

. “ت�سكل ]هذه التعبئة[ 
إعادة ت�سكيل التجمعات وبتعبئة اجلمعيات”)29( قليمية، با بالالمركزية والإ

زمة التى متر بها هذه   وفقا للكاتبني. “تتجه الأ
ب�سورة متزايدة م�سدرا ي�سعف الولء للدولة”)30(

خرية ولكن اأي�سا التطورات والتحولت اخلا�سعة للطرق التى يعمل بها ال�سوق واحلياة املهنية  الأ

اإىل امليل نحو زيادة اإدماج بع�ش الفئات الجتماعية فى املجتمع املدنى والتزاماتها داخل �سبكات 

خرية بالفعل ببعد دوىل يعطيها باعتبارها منظمات غري  . “ تتمتع بع�ش من هذه الأ
اجلمعيات”)31(

 .
حكومية )NGO( و�سع الفاعل، املتميز بل واملناف�ش للدولة، فى النظام الدوىل”)32(

يفتح ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” املجال متاما ل�ستنتاج فكرة عندما يتم النظر اإىل جمال 

ن�سان - حتى واإن ظل ذلك �سمنيا جدا فى �سفحاته حيث اإنه يذكر فاعلني  عمل منظمات حقوق الإ

اآخرين. بعبارة اأخرى، تعترب هذه املنظمات الفاعل الرئي�ش -وقد يكون الوحيد- الذى يعمل بانتظام 

تاأ�سي�ش دول عربية  اإىل  اأن يوؤدى  ن�سانية الذى من املمكن  اأجل التم�سك بالد�ستور امل�سرتك لالإ من 

كادمييني، ال�سحفيني، رجال الدين وجمعيات  جديدة. يتوىل القيام بذلك جزئيا عدد من املثقفني، الأ

ن�سائية فى العامل العربى - فاعلني خمتلفني يذكرهم هذا الن�ش- و�سيتم دعوتهم للقيام به فى بع�ش 

“ال�ستقالل  ول ن�ش مبادرة  اأع�ساء املنتدى املدنى الأ اأخرى،  القطاعات. قد يوزع عليهم، بعبارة 

علياء �ضرايا
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اأدائها والتى تتفق مع وظيفتهم وذلك  مر املهمة التى ينبغى  الثانى” الذى يحدد لهم فى واقع الأ

حتى ي�ساركوا فى حتقيق الهدف املذكور. من املمكن اأن يوؤدى ذلك اإىل الإ�رصاع بالنتقال من املرحلة 

ول” واملمتدة اإىل الوقت الراهن اإىل مرحلة “ال�ستقالل الثانى” عندما تتم  التى تبداأ “بال�ستقالل الأ

ال�ستجابة لهذه الدعوة. 

تختلف ال�سورة الكامنة التى ر�سمها ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” للدول العربية اجلديدة، 

املوؤ�س�سة بحلول مرحلة “ال�ستقالل الثانى”، متاما عن تلك اخلا�سة بالدول العربية احلالية. ي�سدد 

�سالح - املتمثل فى املقام  وىل وفى متنه، على اجلانب القت�سادى لالإ هذا الن�ش، منذ �سطوره الأ

ول فى حتقيق التنمية القت�سادية للبالد وفى ح�سن ا�ستغالل مواردها القت�سادية- ولكن الن�ش  الأ

ل ينغلق على روؤية حتكم على الدولة بالرجوع للمجال القت�سادى. يرف�ش الن�ش، بالعك�ش، ترقية 

ن�سان   اإىل حقوق الإ
)33(

نوعني من الدول اأ�سار اإليهما وانتقدهما Adamantia Pollis وذلك بالنظر

داء القت�سادى، بني دولة قوية  مر، وفقا ملعيار الأ فى عالقتها ب�سلطة الدولة. يتم التمييز فى واقع الأ

 .
)34(

ودولة �سعيفة بال�ستناد خ�سو�سا اإىل قدرة الدولة على ال�سيطرة على املوارد وعلى توزيعها

خذ فى العتبار ا�ستخدام  ي�سدد الكاتب، الذى يعرت�ش على �سحة هذا التمييز، على اأنه مل يتم الأ

بالرغم  الدول،  النوعني من  اأن هذين  الكاتب على  يوؤكد   .
)35(

ال�سيا�سية والع�سكرية لل�سلطة  الدولة 

مر وكما  . تقدم الدولة، فى واقع الأ
من ذلك، يلجئان اإليهما من اأجل “ال�سيطرة على �سكانهم”)36(

 بل 
 بغر�ش “تر�سيد املمار�سة املتع�سفة لل�سلطة”)38(

يرى الكاتب، عادة “حجة التنوع الثقافى”)37(

العربية اجلديدة،  الدول  اإطالقا  تلجاأ  لن   .
)39(

�سلطة احلكام يقوى  القمعية مما  لتربير ممار�ساتها 

الدول  وت�ستخدمها  ا�ستخدمتها  التى  احلجة  هذه  اإىل  الثانى”،  “ال�ستقالل  مبادرة  لن�ش  وفقا 

ول ”، بغر�ش  العربية احلالية كواجهة، وعلى وجه التحديد فى املرحلة التى تبداأ “بال�ستقالل الأ

ن�سان بالإ�سافة اإىل تدعيم �سلطتها. انتهاك حقوق الإ

�سا�سية العامة”  ي�سمح جزء من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” وارد �سمن “املبادئ الأ

�سالح فى العامل العربى بتو�سيح ذلك:  لالإ

مبادئ  عاملية  من  النتقا�ش  اأو  للطعن  الدينية  اأو  احل�سارية  باخل�سو�سية  التذرع  “رف�ش 
ن�سان اأو تربير انتهاكها. والتاأكيد على اأن اخل�سو�سية التى ينبغى الحتفاء بها هى تلك  حقوق الإ

التى تر�سخ �سعور املواطن بالكرامة وامل�ساواة وترثى ثقافته وحياته وتعزز م�ساركته فى اإدارة 

ديان ل ينبغى اأن تو�سع فى تعار�ش م�سطنع  ن�سانية لالأ �سئون بالده. والتاأكيد على اأن ال�سماحة الإ

ن�سان، والتحذير من التذرع بالتف�سريات ال�سلفية التى جتاوزها الع�رص، والتى  مع مبادئ حقوق الإ

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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�سالم وامل�سلمني  ي�سكل الت�سبث بها واإ�سفاء القدا�سة عليها - برغم كونها اجتهادا ب�رصيا- اإ�ساءة لالإ

ن�سان، وبخا�سة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الن�ساء، وم�سادرة حريات ال�سمري  واإهدارا حلقوق الإ

 .
دبى”)40( بداع الفنى والأ والفكر والعتقاد والبحث العلمى والإ

ن�سان، اأي�سا حلقوق  �ستحرتم الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة، التى لن تخاطر اإطالقا بحقوق الإ

ن�سان فى جمملها: تلك هى ال�سورة الكامنة التى ر�سمها لها ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”.  الإ

اأخرى، كل  بعبارة  الدول عمليا،  اأو �ست�سدق بتحفظات - هذه  �ستطبق - ولي�ش جمرد �ست�سدق 

ول العهد الدوىل اخلا�ش باحلقوق املدنية  ن�سان وفى املقام الأ اأحكام التفاقيات الدولية حلقوق الإ

وال�سيا�سية والعهد الدوىل اخلا�ش باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية اللذان اعتمدتهما 

اأثناء  مم املتحدة فى دي�سمرب 1966 ودخال حيز النفاذ بالتواىل فى مار�ش ويناير 1976. متت  الأ

يديولوجية بني القطبني مما كان  احلرب الباردة �سياغة هذين العهدين اللذين عك�سا النق�سامات الإ

ن�سان  يهما عند التطبيق، ولكن انتهى املوؤمتر الدوىل حلقوق الإ ولوية لأ اأي�سا نقا�ش حول الأ يثري 

املنعقد فى فيينا من 14 اإىل 25 يونية 1993 باعتماد ن�ش “اإعالن وبرنامج عمل فيينا” الذى ي�سدد 

مر، فى  خري، فى واقع الأ ن�سان وعدم قابليتها للتجزئة. ي�سدد هذا الن�ش الأ على عاملية حقوق الإ

ن�سان وخ�سو�سا هذين  ديباجته على اأن ال�سكوك الدولية التى دخلت حيز النفاذ فى جمال حقوق الإ

ن�سان. كما تن�ش املادة اخلام�سة من الن�ش املذكور على:  العهدين ت�ستند على الإعالن العاملى حلقوق الإ

ن�سان عاملية، غري قابلة للتجزئة، متكاملة ومرتبطة ارتباطا وثيقا. يجب ان يتعامل  “كل حقوق الإ
إعطائها  ن�سان ب�سكل �سامل، من�سف ومتوازن، على قدم امل�ساواة وبا املجتمع الدوىل مع جقوق الإ

قليمية والتنوع التاريخى،  همية. اإذا كان ينبغى عدم اإغفال اأهمية اخل�سو�سيات الوطنية والإ نف�ش الأ

إنه من واجب الدول، اأيا كان نظامها ال�سيا�سى، القت�سادى والثقافى، اأن تعمل  الثقافى والدينى، فا

�سا�سية وعلى حمايتها”. ن�سان وبكل احلريات الأ على الرتقاء بكل حقوق الإ

تبتعد كثريا �سورة الدول العربية احلالية من هذه ال�سورة الكامنة للدول العربية اجلديدة التى 

مر فى نف�ش امل�ستوى فيما  ر�سمها لها ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” والتى ل ت�سعهم فى واقع الأ

ن�سان. مل يذكر هذا الن�ش فى هذا ال�سدد اإل بع�ش دول العامل العربى. لقد  يتعلق باحرتام حقوق الإ

ترتكب 
ُ
اأ�سار هذا الن�ش على �سبيل املثال اإىل املغرب بل اعتربها متقدمة بالن�سبة لباقى دول املنطقة. 

املغرب،  املثال وعلى عك�ش  �سبيل  على  الن�ش �رصاحة،  اإليهما  ي�سري  اللتان مل  وتون�ش،  فى م�رص 

التى  خرية  الأ هذه  الن�ش  يدين  العربى.  العامل  فى  ن�سان  الإ حلقوق  ما  حدا  اإىل  خطرية  انتهاكات 

لتون�ش، على وجه اخل�سو�ش مبالحقة  بالن�سبة  الطوارئ وتتعلق،  بالن�سبة مل�رص، بحالة  ترتبط، 

ن�سان. يدرك ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” متاما الختالف بني الدول العربية  منا�سلى حقوق الإ

علياء �ضرايا
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- بالرغم من اإنه مل يذكر اأى دولة بعينها - لي�ش فقط فيما يتعلق بتطبيق التفاقيات الدولية حلقوق 

ن�سان ولكن اأي�سا فيما يتعلق بالن�سمام اإليها والت�سديق عليها. الإ

�سا�سية العامة”  يعترب جزء من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” وارد �سمن “املطالب الأ

�سالح فى العامل العربى كا�سفا فى هذا ال�سدد:  لالإ

اإىل  ن�سان  الإ حلقوق  الدولية  التفاقيات  على  ت�سدق  مل  التى  العربية  احلكومات  “دعوة 
عليها،  �سابقة  حتفظات  اأى  منها-  �سدق  -من  واإ�سقاط  حتفظ،  دون  عليها  الفورى  الت�سديق 

واللتزام مبا متليه هذه التفاقيات من اآليات فى جمال احلماية. ومراجعة الد�ساتري والت�رصيعات 

.
وتكييفها وفقا لهذه التفاقيات”)41(

بروز ثقافة عربية جديدة:

جديدة  عربية  ثقافة  اأي�سا  �ستربز  واإمنا  القدمية  حمل  اجلديدة  العربية  الدول  فقط  حتل  لن 

العربية  الثقافة  حمل  تدريجيا  اجلديدة  الثقافة  هذه  �ستحل  الثانى”.  “ال�ستقالل  مرحلة  فى 

خرية  الأ ن�سانية. كما �ستختلف عن هذه  لالإ امل�سرتك  الد�ستور  اإىل  بالرجوع  اأي�سا  املعا�رصة وذلك 

ناحية  ومن  ناحية،  من  ب�رصا  بو�سفه  ن�سان  الإ احرتام  اأخرى  بعبارة  ن�سان  الإ حقوق  بتكري�ش 

اأخرى، العرتاف بحقوقه كما مت ومن املمكن اأن يتم التفاق عليها دوليا واإقليميا. لن تكون الثقافة 

العربية اجلديدة بهذا ال�سكل فى قطيعة كاملة مع الثقافة العربية املعا�رصة ولن تعوق - على وجه 

لقد  القانونية.  الن�سو�ش  م�ستوى  على  ن�سان  الإ حقوق  تطور  اأخرى-  لثقافات  بالن�سبة  التحديد 

مر، امل�ساغ بعد احلرب العاملية الثانية عن  ن�سان، فى واقع الأ نتج ن�ش الإعالن العاملى حلقوق الإ

تعترب، اأي�سا، احلجة القائلة اأن 
ُ
فق متنوعة مبا فيها العامل العربى.  نقا�ش دار بني حمررين ينتمون لأ

 Alfred سعيفة كما يوؤكد� 
التعدد الثقافى يتناق�ش مع “وجود بع�ش القيم ال�سحيحة عامليا ”)42(

خري، فى هذا ال�سدد، اإىل Jeanne Hersch التى توؤكد اأن “كل   يرجع هذا الأ
)43(

 .Fernandez
ن�سان، يتمنونها ويعونها حتى فى حالة عدم  الب�رص املنتمون لكل الثقافات فى حاجة اإىل حقوق الإ

. ي�سدد الكاتب، بالتاىل، على اأن “J. Hersch متيز هنا بني ال�سياغة 
وجود مفهوم عاملى لها”)44(

الثقافات،  كل  فى  تظهر  التى  ن�سانية  الإ احلقوق  فكرة  وبني  ن�سان  الإ حقوق  ن�سميه  ملا  الدقيقة 

 .
. ي�سيف الكاتب اأن“هذا التمييز مالئم جدا”)46(

ديان”)45( الفل�سفات والأ

قل  الأ على  اأو  يدعم  مبا  اأ�سا�سا  عليها  ال�سابقة  الثقافة  من  اجلديدة  العربية  الثقافة  �ستحتفظ 

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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الثقافات  املنطقة، ت�سيطر على  ن�سان ولن تظهر كثقافة، خا�سة بهذه  الإ ينتق�ش من حقوق  مبا ل 

الفرعية. �ستعتـرف الثقافة العربية اجلديدة، بعبارة اأخرى، بالثقافات الفرعية املوجودة لي�ش فقط 

فى جمموعة متجان�سة اإىل حد ما من الدول - بالد املغرب و�سبه اجلزيرة العربية على �سبيل املثال- 

كراد والرببر  ولكن اأي�سا تلك اخلا�سة ببع�ش اجلماعات التى تعي�ش فى دولة عربية اأو فى اأكرث - الأ

على �سبيل املثال. �سيتم اإعادة النظر فى هذه الثقافات الفرعية املختلفة، باعتبار اأن لها وجودا كما 

ي�سري ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”، بنف�ش الطريقة املتبعة مع الثقافة العربية فى جمملها. لن 

خرى، اأنها الوحيدة ولكن اأنها اإحدى  تعلن الثقافة العربية اجلديدة، املنفتحة على كل الثقافات الأ

ن�سان حتى واإن ظهر ذلك ب�سكل خمتلف.  هذه الثقافات التى جند فيها حقوق الإ

يك�سف عن ذلك جزءان من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يندرجا بالتواىل �سمن “املبادئ 

�سا�سية” اخلا�سة بهذا الإ�سالح  �سالح فى العامل العربى و�سمن “املطالب الأ �سا�سية العامة” لالإ الأ

قليات:  واملتعلقة بحقوق الأ

التاريخ،  عرب  والثقافات  احل�سارات  وتوا�سل  تفاعل  ثمرة  هى  ن�سان  الإ حقوق  قيم  “اإن 
الظلم  اأ�سكال  كافة  �سد  ال�سعوب  كل  كفاح  وح�ساد  �سالمية،  والإ العربية  الثقافات  ذلك  فى  مبا 

والقهر الداخلى واخلارجى، وهى بهذا املعنى ملك للب�رصية جمعاء، مبا فى ذلك ال�سعوب فى العامل 

 .
العربى”)47(

خر والتعاي�ش معه،  ن�سان، واحرتام الآ “�رصورة تعزيز اجلهود من اأجل ن�رص ثقافة حقوق الإ
ثنيات املختلفة،  وت�سجيع ثقافة احلوار والتبادل الثقافى، والتفاعل احل�سارى بني القوميات والإ

ن�سانية.  الإ اأبعادها  فى  وتكاملها  وال�سعوب،  مم  لالأ الثقافية  اخل�سو�سيات  احرتام  اأ�سا�ش  على 

قليات  واإيالء اهتمام خا�ش لو�سع الن�ساء الالتى يتعر�سن لتمييز مزدوج ب�سبب انتمائهن اإىل الأ

.
من ناحية، ولكونهن ن�ساء من ناحية اأخرى”)48(

�ستبتعد الثقافة العربية اجلديدة، كما يت�سورها بهذا ال�سكل ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” 

الذى يظل بالرغم من ذلك متحفظا اإىل حد ما ب�ساأنها، عن بع�ش املمار�سات التى لها جذورها فى 

ن�سان، فى  الثقافة العربية املعا�رصة. ينطلق احلديث عن هذه املمار�سات املتعار�سة مع حقوق الإ

ن�سان  مر، من روؤية للثقافة مقدمة من  Ann-Belinda S. Preis وذلك بالنظر حلقوق الإ واقع الأ

حول  النقا�ش  العتبار  فى  اأخذا  املو�سوع  هذا  يتناول  الذى  الكاتب،  ي�سدد  بالثقافة.  عالقتها  فى 

ن�سان”، على اأهمية “حتليل الثقافة كممار�سة،  مو�سوع “العاملية اأو الن�سبية فيما يتعلق بحقوق الإ

يدين ن�ش   .
اليومية”)49( �سياقات حملية وفى كثري من جوانب واقع احلياة  ممار�سة متعمقة فى 

علياء �ضرايا
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املمار�سات  هذه  من  بع�سا  بالتاىل  بعينها،  دولة  على  الوقوف  دون  الثانى”،  “ال�ستقالل  مبادرة 

املتعلقة بالثقافة العربية املعا�رصة وال�سائعة فى العامل العربى فى جممله. تتعلق هذه املمار�سات، 

عدام، بالتعذيب، بانتهاك حرية الراأى والتعبري  �سا�ش بعقوبة الإ بالرغم من كرثتها اإىل حدا ما، بالأ

وبالعنف. 

عدام، امل�سموح بها ب�سكل وا�سع  وىل عقوبة الإ �ستبتعد الثقافة العربية اجلديدة عن املمار�سة الأ

مر، التى  نها تنتهك احلق فى احلياة. تعد هذه املمار�سة، فى واقع الأ واملربرة فى العامل العربى، لأ

�سالمية املعا�رصة، �رصعية ومقبولة لي�ش فقط فى  تطبق فى هذه املنطقة با�سم الثقافة العربية والإ

ن�سان. يدين ن�ش مبادرة “ال�ستقالل  املجتمعات العربية ولكن اأي�سا فى نظر بع�ش منا�سلى حقوق الإ

عدام ملمحا مييز على وجه اخل�سو�ش  الثانى” هذه املمار�سة ولكن بالرغم من ذلك ل تعد عقوبة الإ

مريكية التى  العامل العربى حيث اأنها ما زالت موجودة، على �سبيل املثال، فى الوليات املتحدة الأ

عام على تطبيق  ب�سكل  العربية فى ت�رصيعاتها  الدول  تن�ش  الق�رص.  ول على  الأ املقام  تطبقها فى 

عدام كما تتخوف كثريا من الربوتوكول الختيارى الثانى امللحق بالعهد الدوىل للحقوق  عقوبة الإ

عدام،  املدنية وال�سيا�سية. يدعم هذا الربوتوكول الختيارى الثانى الذى يهدف اإىل اإلغاء عقوبة الإ

مم املتحدة فى دي�سمرب1989 والذى دخل حيز النفاذ فى يوليه 1991، هذا العهد  املعتمد من قبل الأ

عدام م�سددا على اإنه “لي�ش  الذى يكر�ش فى مادته ال�ساد�سة احلق فى احلياة كما يتناول عقوبة الإ

عدام من قبل اأية دولة طرف  فى هذه املادة اأى حكم يجوز التذرع به لتاأخري اأو منع اإلغاء عقوبة الإ

فى هذا العهد”. 

�سا�سية العامة”  يو�سح ذلك جزء من ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يندرج �سمن “املطالب الأ

�سالح فى العامل العربى:  لالإ

القانون،  اإطار  خارج  التع�سفى  عدام  الإ ممار�سة  واإنهاء  ال�ستثنائية  بالقوانني  العمل  “وقف 
.

عدام”)50( اأو مبوجب حماكمات جائرة، والعمل على اإلغاء عقوبة الإ

اأ�سبحت  والتى  اجلديدة  العربية  الثقافة  عنها  �ستبتعد  التى  الثانية  املمار�سة  التعذيب،  ينتهك 

فى  فقط  لي�ش  التعذيب  ن�سانية. ميار�ش  الإ الكرامة  العربية،  الدول  من  كثري  فى  منهجية  ممار�سة 

�رصة مما يجعله م�رصوعا من الناحية الواقعية فى  اأي�سا فى املجتمع ومرورا بالأ ال�سجون ولكن 

العامل العربى. يقوم احلكوميون وغري احلكوميون بتعذيب ال�سحايا بحجة “تاأديبهم” ول يعلنون 

مر. يدين ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”، فيما  ؤالهم فى هذا الأ عنه بل ينكروا ممار�سته اإذا مت �سو

املقام  فى  ميار�سونه  الذين  احلكوميني  واملوظفني  العرب  احلكام  �رصاحة  املمار�سة،  بهذه  يتعلق 

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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العربية  الثقافة  اأن  املجال ل�ستنتاج  الن�ش  اأي�سا  يفتح  ال�سجون.  ال�رصطة وفى  اأق�سام  فى  ول  الأ

اأنها عدم  على  العربى  العامل  التعذيب فى  بالتعذيب، ويف�رص �سمنيا ممار�سة  ل تعرتف  املعا�رصة 

وفى  الدولية  للتزاماتهم  املثال-  �سبيل  على  واأمريكى  اآخر  حاكم  كاأى   - العرب  احلكام  احرتام 

ول تلك املرتتبة على الت�سديق على اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رصوب املعاملة اأو  املقام الأ

مم املتحدة فى دي�سمرب 1984 ودخلت  العقوبة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة التى اعتمدتها الأ

حيز النفاذ فى يونية 1987. 

يو�سح ذلك جزءان من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يندرج الثانى منهما �سمن “املطالب 

�سالح فى العامل العربى:  �سا�سية العامة” لالإ الأ

لرف�ش  كمربر  بتقدميها  واأديانه،  العربى  العامل  ثقافات  اإهانة  احلكومات  لهذه  يحق  ل  “كما 
رادة  الإ وتزوير  والفردى  اجلماعى  والقتل  التعذيب  تبيح  الثقافات  هذه  اأن  لو  كما  الإ�سالح، 

اأن هذه الثقافات ترف�ش احلكم  اأو  رهاب، وغريه من املوبقات،  ال�سيا�سية والف�ساد والتطرف والإ

.
ن�سان”)51( الدميقراطي والنزاهة وال�سفافية وحقوق الإ

ن�سانية - ومالحقة وم�ساءلة  “و�سع حد نهائى ملمار�سات التعذيب - باعتباره جرمية �سد الإ
.

مرتكبيه، واإغالق ال�سجون غري القانونية”)52(

�ستبتعد اأي�سا الثقافة العربية اجلديدة عن ممار�سة ثالثة وعلى وجه اخل�سو�ش انتهاك حرية 

نها تعنى عدم قبول الختالف بني الب�رص فى طريقة التفكري وامل�ساواة فى حقوقهم.  الراأى والتعبري لأ

تت�سح هذه املمار�سة، فى العامل العربى، فى احلياة ال�سيا�سية وعلى وجه اخل�سو�ش وعلى �سبيل 

املثال مب�سادرة ال�سلطة ال�سيا�سية لل�سحف وللكتب التى ين�رصها معار�سون �سيا�سيون، اأيا كان 

املمار�سة  تعد هذه 
ُ
الفاعلني.  لهوؤلء  ن�سان و/اأو بحب�سها  الإ انتمائهم، منظمات ومنا�سلى حقوق 

م�رصوعة قانونيا حيث اأنها واردة فى الت�رصيعات بالرغم من الت�سديق على العهد الدوىل اخلا�ش 

�رصية. توجد هذه  باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، كما تظهر فى ملتقيات املثقفني وفى اإطار احلياة الأ

املمار�سة اأي�سا فى مناطق اأخرى من العامل، بدرجات خمتلفة، وفى اإيران، وفى كوبا، وفى فيتنام 

يعد، بالإ�سافة اإىل ذلك، انتهاك حرية الراأى والتعبري بالذات ملمحا هاما للنظم 
ُ
على �سبيل املثال. 

يديولوجية النظام - النازية، الفا�سية وال�سيوعية على �سبيل  ال�سمولية التى ينبغى فيها اخل�سوع لإ

املثال. 

�سا�سية  يو�سح ذلك جزءان من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يندرجا �سمن “املطالب الأ

�سالح فى العامل العربى:  العامة” لالإ

علياء �ضرايا



رواق عربي

44

العدد 51

داري والتحفظى، واإطالق �رصاح كافة �سجناء الراأى واملعتقلني  “وقف ممار�سات العتقال الإ
�سباب �سيا�سية  دون تهمة. وو�سع حد ملالحقة املخالفني فى الراأى وجترميهم، وال�سماح للمنفيني لأ

 .
بالعودة اإىل بلدانهم دون �رصوط وب�سمانات قانونية”)53(

والتعبري  الراأى  حريات  مع  تتعار�ش  التى  تلك  وبخا�سة  العربية،  الت�رصيعات  “اإ�سالح 
و�سائل  كافة  على  الدولة  �سيطرة  اإنهاء  اأجل  من  والعمل  املعرفة،  فى  واحلق  املعلومات  وتداول 

الإعالم، ومطالبة احلكومات العربية بتقنني حق التجمع والتنظيم ال�سلمى لكافة اجلماعات والقوى 

 .
الفكرية وال�سيا�سية فى اإطار قانون ود�ستور دميقراطى”)54(

كل  حق  تنتهك  الرابعة  املمار�سة  هذه  ن  لأ العنف  عن  اجلديدة  العربية  الثقافة  اأي�سا  �ستبتعد 

تطبق هذه املمار�سة امل�رصوعة واقعيا فى العامل العربى فى احلياة 
ُ
مان على �سخ�سه.  اإن�سان فى الأ

يربط عادة العنف برف�ش الختالفات 
ُ
�رصة وخ�سو�سا �سد املراأة.  ال�سيا�سية وكذلك فى اإطار الأ

�سالمية  ول على اأن الثقافة الإ العرقية اأو الدينية ويربره اأي�سا مرتكبوه الذين ي�سددون فى املقام الأ

نه يتيح حتقيق “اأهداف نبيلة”. يدين فى هذا ال�سدد ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”  ت�سمح به لأ

مرتكبى العنف احلكوميني وغري احلكوميني حيث اأن العنف يوؤدى اأحيانا اإىل اندلع حروب اأهلية. 

ت�ستهدف �سحايا خمتلفني وبدرجات  التى  املمار�سة  العامل هذه  خرى من  الأ املناطق  اأي�سا  ت�سهد 

مر وعلى �سبيل املثال من العنف �سد املراأة امللحوظ فى  متنوعة. ترتاوح هذه املمار�سة فى واقع الأ

بادة اجلماعية لليهود وللروانديني. فرن�سا، فى الهند وفى نيجريا اإىل الإ

يو�سح ذلك جزءان من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يندرجا بالتواىل �سمن “املبادئ 

�سا�سية” املتعلقة بالإ�سالح واخلا�سة  �سالح فى العامل العربى و”املطالب الأ �سا�سية العامة” لالإ الأ

باخلطاب الدينى: 

الطائفية  الكراهية  على  التحري�ش  اأ�سكال  وكل  ال�سيا�سية،  احلياة  فى  العنف  ا�ستخدام  “نبذ 
طراف �سواء حكومية اأو غري تابعة للدولة. ونبذ كل اأ�سكال التمييز العن�رصى  اأو العرقية من كل الأ

 .
�سد اجلماعات القومية والدينية فى العامل العربى”)55(

�سالميني على �رصورة مراجعة املرتكزات الفقهية للعنف   “يحث املنتدى علماء الدين واملفكرين الإ

.
رهاب، وعدم القت�سار على رف�ش واإدانة اجلرائم التى ترتكب بناءا عليها”)56( والتطرف والإ

ن�سان،  ربع املتعار�سة مع حقوق الإ لن تكر�ش اإطالقا الثقافة العربية اجلديدة هذه املمار�سات الأ

واملتعلقة  والعنف،  والتعبري،  الراأى  حرية  انتهاك  التعذيب،  عدام،  الإ عقوبة  التحديد:  وجه  وعلى 

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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ربع، املقبولة قانونيا و/اأو فعليا فى العامل العربى،  بالثقافة العربية املعا�رصة. هذه املمار�سات الأ

ن�سان - فى الن�ش الذى اعتمدته جامعة  تنعك�ش بالإ�سافة اإىل ذلك على امليثاق العربى حلقوق الإ

الثقافة   
فى”)57( اأنف�سهم  على  “يتعرفون  حمرريه  واأن  خا�سة  يناير2004-  فى  العربية  الدول 

 Danièle Lochak ن�سان. ت�سدد  العربية املعا�رصة على النحو الذى تنتق�ش فيه من حقوق الإ

ن�سان يكون له “اآثار متناق�سة: ميكن اأن ي�سمح  على اأن اعتماد اتفاقيات اإقليمية خا�سة بحقوق الإ

مريكى؛ ميكن اأي�سا  وروبى والأ ب�سمان فاعلية اأكرب للحقوق املعلن عنها، كما يو�سح ذلك املثال الأ

 .
ن�سان بالت�سديد على اخل�سو�سيات الثقافية”)58( اأن يعرب عن ابتعاد عن الروؤية العاملية حلقوق الإ

ن�سان املعتمد فى 1994 يخل عمدا بالجتاه العاملى  كما يرى الكاتب اأن ن�ش امليثاق العربى حلقوق الإ

ول وبرجوعه فى ديباجته اإىل  �سالمية فى ال�سف الأ لإعالن 1948 بو�سعه خ�سو�سية احل�سارة الإ

. يرف�ش ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” هذا 
�سالمى”)59( “املبادئ الثابتة التى عرفها القانون الإ

ويحيى  ن�سان  الإ حلقوق  العاملى  الإعالن  من  ن�سان  الإ حلقوق  العربى  امليثاق  اتخذه  الذى  املوقف 

بالرغم من ذلك تعديل هذا امليثاق، حيث اأنه متفائل فى هذا ال�سدد، ولكنه ي�سدد على اإعادة النظر 

خري من اأجل غر�ش احلقوق املعرتف بها دوليا و�سمان حمايتها اإقليميا. لن يكر�ش امليثاق  فى هذا الأ

ى اإن�سان، يعي�ش فى العامل العربى اإل بربوز ثقافة 
ن�سان، اأ ن�سان املعدل احرتام الإ العربى حلقوق الإ

ن�سان، بو�سفه ب�رصا  عربية جديدة �ستجعل هذا امليثاق اأي�سا غري منتق�ش للحقوق التى اكت�سبها الإ

ولي�ش فى �سوء انتمائه ملنطقة من العامل، واملتفق عليهما فى الإعالنات والتفاقيات الدولية.

منظمات  ملوقف  تطرقه  عند  الثانى” ذكرهما  “ال�ستقالل  مبادرة  ن�ش  منت  من  جزءان  يعترب 

ن�سان كا�سفني فى هذا ال�سدد:  ن�سان من امليثاق العربى حلقوق الإ حقوق الإ

�سيا�سية  اإرادة  توافر  ملدى  ملمو�سا  اختبارا  ن�سان  الإ حلقوق  العربى  امليثاق  م�رصوع  “يعد 
إن امليثاق ب�سورته احلالية املعرو�سة على القمة  �سف فا �سالح، ولكن لالأ لدى احلكومات العربية لالإ

.
رادة الإ�سالح ب�سكل كاف”)60( العربية، هو دليل جديد على الفتقار لإ

“واأخريا، يوؤكد املنتدى على اأن كل وثيقة اإقليمية يجب اأن تعك�ش ب�سكل اأمني حقيقة التعددية 
العرقية والدينية والثقافية واللغوية فى املنطقة، فالعامل العربى لي�ش عربا فقط، اأو م�سلمني فقط، 

ديان والطوائف والعقائد والثقافات واللغات  عراق والأ وم�سلموه لي�سوا �سنة فقط. بل هو متعدد الأ

قليمية مبا  التى ينبغى اأن تتمتع كلها بالحرتام وامل�ساواة، واأن يتكر�ش ذلك فى كل مواد الوثيقة الإ

ن�سان وال�سعوب  فى ذلك ا�سمها. ونقرتح بناء على ذلك اأن يكون ا�سمها “ميثاق/اتفاقية حقوق الإ

.
فى العامل العربى.”)61(

علياء �ضرايا
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ثانيا: ممار�ضة واحدة فى املناطق املختلفة

�سيتم تاأ�سي�ش دول عربية جديدة و�ستربز ثقافة عربية جديدة فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” 

واحدة  ممار�سة  �سيادة  املرحلة  هذه  فى  اأي�سا  �سيالحظ  ن�سانية.  لالإ امل�سرتك  بالد�ستور  بالتم�سك 

العاملى  الإعالن  من  الثانية  املادة  بالتاىل  �ستنفذ  العربى.  العامل  �سمنها  ومن  املختلفة  املناطق  فى 

ن�سان التى تن�ش على: “لكل اإن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة فى  حلقوق الإ

هذا الإعالن، دومنا متييز من اأى نوع، ول �سيما التمييز ب�سبب العن�رص، اأو اللون، اأو اجلن�ش، اأو 

الرثوة،  اأو  اأو الجتماعى،  الوطنى  �سل  الأ اأو  �سيا�سى،  �سيا�سيا وغري  الراأى  اأو  الدين،  اأو  اللغة، 

اأو املولد، اأو اأى و�سع اآخر. وف�سال عن ذلك، ل يجوز التمييز على اأ�سا�ش الو�سع ال�سيا�سى اأو 

قليم الذى ينتمى اإليه ال�سخ�ش، �سواء اأكان م�ستقال اأم مو�سوعا حتت  القانونى اأو الدوىل للبلد اأو الإ

ى قيد اآخر على �سيادته”. ل يتم�سك الإ�سالح  الو�ساية اأم غري متمتع باحلكم الذاتى اأم خا�سعا لأ

اأي�سا  اإمنا يرتبط  “ال�ستقالل الثانى” فقط بهذا الد�ستور  اجلذرى الذى يو�سى به ن�ش مبادرة 

ب�سيادة ممار�سة واحدة فى املناطق املختلفة. وميكن اأن يت�سح ذلك فى العامل العربى من خالل متتع 

جماعاته اخلا�سة بحقوقها الدولية وبتطبيق املعايري الدولية على اأرا�سيه. 

متتع جماعات العامل العربى اخلا�ضة بحقوقها الدولية:

الثانى” على �سمان حقوق  “ال�ستقالل  املوؤ�س�سة فى مرحلة  العربية اجلديدة  الدول  �ستعمل 

ن�سان فى د�ساتريها وت�رصيعاتها وكذلك فى املمار�سة وذلك بالإ�سافة اإىل احرتامها للتزاماتها  الإ

الدول  هذه  �ستقوم  ن�سان.  الإ حلقوق  الدولية  التفاقيات  على  الت�سديق  عن  الناجتة  الدولية 

 Patrick ن�سان كما ي�سدد  الإ  بعاملية حقوق 
امل�ساواة املرتبطة ارتباطا دائما”)62( “فكرة  بتطبيق 

Wachsmann. “ يوؤدى بداية مبداأ امل�ساواة اإىل امتناع الدولة املعنية من حيث املبداأ عن ممار�سة 
بوجود  التمييز  هذا  بتربير  قامت  اإذا  اإل  مبمار�ستها  اأو  باحلقوق  بالتمتع  يتعلق  فيما  التمييز 

كما   .
العامة”)63( بامل�سلحة  املت�سلة  ال�رصورة  حالت  فى  اأو  و�ساع  الأ فى  مو�سوعية  اختالفات 

اأو  ال�سعوب  اإمكانية مطالبة بع�ش  ا�ستحالة رف�ش  اإىل  اأي�سا  توؤدى  “امل�ساواة  اأن  الكاتب  ي�سيف 

. ت�سمن بع�ش الإعالنات والتفاقيات الدولية 
ن�سان”)64( فراد اأيا كانوا بالتمتع بحقوق الإ بع�ش الأ

ن�سان املربمة حقوق لكل اإن�سان، وعلى وجه التحديد حقوق مدنية، �سيا�سية، اقت�سادية،  حلقوق الإ

را�سى  الأ النظر عن  بغ�ش  دولية جلماعات خا�سة  تكر�ش غريها حقوقا  بينما  اجتماعية وثقافية، 

يتم  لن  والالجئني.  قليات  الأ ن�سان،  الإ حقوق  عن  املدافعني  املراأة،  الطفل،  مثل  عليها  تعي�ش  التى 

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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فقط احرتام احلقوق املتنوعة ملواطنى الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة - باعتبارهم ب�رصا ولي�ش 

باعتبارهم مواطنني- ولكن اأي�سا �ستتمتع هذه اجلماعات املتنوعة اخلا�سة التى تعي�ش فى العامل 

العربى بحقوقها فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى”.

�سيتم فعليا تكري�ش، فى الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة، حقوق الطفل وحقوق املراأة املعلنة 

مم املتحدة فى نوفمرب 1989 ودخلت حيز  بالتواىل فى اتفاقية حقوق الطفل - التى اعتمدتها الأ

التى   - املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  وفى   -  1990 �سبتمرب  فى  النفاذ 

مم املتحدة فى دي�سمرب 1979 ودخلت حيز النفاذ فى �سبتمرب 1981. �ستختفى، بربوز  اعتمدتها الأ

الثقافة العربية اجلديدة، املمار�سات التى تنتق�ش من حقوق الطفل ومن حقوق املراأة والتى تتعلق 

بالتحديد وعلى �سبيل املثال بالعنف �سد املراأة وبحقها فى العمل وبحق الطفل املولود من اأب اأجنبى 

فى التمتع بجن�سية اأمه. يظل ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” اإىل حدا ما غام�سا فيما يتعلق بتكري�ش 

الت�رصيعات  بو�سوح  ينتقد  اإنه  من  بالرغم  املراأة  وحلقوق  الطفل  حلقوق  العربية  الدول  د�ساتري 

العربية اخلا�سة بهذه احلقوق. �ست�سن، بعبارة اأخرى، الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة ت�رصيعات 

باتفاقية  مت�سكها  اإىل  بالإ�سافة  ت�ستطيع،  ولكنها  املذكورة  احلقوق  �سمان  اأجل  من  متاما  جديدة 

التى  احلالية  العربية  الدول  د�ساتري  اإىل  الرجوع  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء 

 كما ذكر ن�ش مبادرة “ال�ستقالل 
تبدوا مكر�سة ملبداأ “امل�ساواة وعدم التمييز بني املواطنني”)65(

الثانى”.

ن�سان �ستن�سم  إن منظمات حقوق الإ اإذا كانت اجلمعيات الن�سائية �ست�سارك فى هذه ال�سياغة فا

ن�سان فى العامل العربى.  اإليها. لكن �سيتم حماية حقوق هذه املنظمات وحقوق منا�سلى حقوق الإ

مت  لقد  دوليا.  عليها  املتفق  بحقوقهم  الثانى”،  “ال�ستقالل  مرحلة  فى  فعليا،  اإذن  �سيتمتعون 

مم املتحدة اخلا�ش  مر بحقوق للمنظمات التى تعمل معظمها فى اإطار نظام الأ العرتاف فى واقع الأ

ن�سان حيث اأنهم اأي�سا �سحايا لنتهاكات ناجتة عن   وملنا�سلى حقوق الإ
)66(

ن�سان بحماية حقوق الإ

مم املتحدة  مر عندما اعتمدت الأ ن�سان. تكر�ست هذه احلقوق فى واقع الأ ن�سالهم من اأجل حقوق الإ

فراد واجلماعات وهيئات املجتمع لتعزيز  فى دي�سمرب 1998 ن�ش الإعالن املتعلق بحق وم�سئولية الأ

�سا�سية املعرتف بها عامليا. مل يدين ن�ش مبادرة “ال�ستقالل  ن�سان واحلريات الأ وحماية حقوق الإ

ن�سان  الإ حقوق  ومنظمات  منا�سلى  حقوق  بانتهاكات  يتعلق  فيما  بعينها  عربية  دولة  الثانى” 

اأعلنه حمرروه - بالتحديد  قل املجال ل�ستنتاج ما  املنت�رصة فى العامل العربى ولكنه يفتح على الأ

. يتعلق ذلك على وجه اخل�سو�ش بالعراقيل التى و�سعت اأمام انعقاد 
)67(

ول اأع�ساء املنتدى املدنى الأ

هذا املنتدى فى تون�ش واإمكانية و�سع عقبات اأخرى اأمام انعقاد املنتدى املدنى الثانى الذى كان من 

علياء �ضرايا
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املتوقع اأن يجتمع فى اجلزائر فى مار�ش 2005. �سيتم تطبيق فى الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة 

فراد واجلماعات وهيئات املجتمع لتعزيز وحماية حقوق  مواد الإعالن املتعلق بحق وم�سئولية الأ

للدول  القانونية  الناحية  من  ملزم  اإعالن غري   - عامليا  بها  املعرتف  �سا�سية  الأ ن�سان واحلريات  الإ

ولكنه ذو قيمة معنوية. 

قليات  �سيتم اأي�سا العرتاف فعليا فى العامل العربى فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” بحقوق الأ

�سخا�ش املنتمني اإىل اأقليات قومية اأو اأثنية واإىل اأقليات دينية  كما نادى بها الإعالن ب�ساأن حقوق الأ

ول مع انهيار الإحتاد  مم املتحدة فى دي�سمرب 1992 - بالتحديد وفى املقام الأ ولغوية الذى اعتمدته الأ

. لمينع ذلك اأن تكر�ش الدول العربية اجلديدة 
)68(

ال�سوفيتى، تفكك يوغو�سالفيا و�سعود القومية

قليات عند �سن القوانني واأي�سا عند تطبيقها. �ستختفى، بهذا ال�سكل، فى مرحلة  املوؤ�س�سة حقوق الأ

كراد فى العراق و�سوريا،  “ال�ستقالل الثانى” اأى تدابري متعلقة بالتمييز كانت قد اتخذت �سد الأ
مبادرة  ن�ش  يركز  ول”.  الأ “ال�ستقالل  مرحلة  فى  املغرب  بالد  فى  والرببر  م�رص  فى  قباط  الأ

واحدة  دولة  اإىل  �سارة  الإ دون  املراأة  وحقوق  الطفل  حقوق  يتناول  الذى  الثانى”،  “ال�ستقالل 
ال�سدد  الن�ش فى هذا  بالتحديد. يدون  الدول  قليات على هذه  الأ ب�ساأن حقوق  العربى،  العامل  من 

خرى  الأ الدول  قليات من  الأ اأكرث احرتاما حلقوق  الراهن  الوقت  يعدان فى  واملغرب  اأن اجلزائر 

املذكورة. يفتح، بالإ�سافة اإىل ذلك، الن�ش املجال متاما ل�ستنتاج اأن الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة 

مم  �ستحرتم اأي�سا التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رصى التى اعتمدتها الأ

املتحدة فى دي�سمرب 1965 ودخلت حيز النفاذ فى يناير 1969. ن�سدد على اأن هذه التفاقية تعرف، 

تف�سيل  اأو  تقييد  اأو  ا�ستثناء  اأو  متييز  “اأى  اأنه  على  العن�رصى”  “التمييز  وىل،  الأ مادتها  فى 

ي�ستتبع  اأو  ثنى وي�ستهدف  الإ اأو  القومى  �سل  الأ اأو  الن�سب  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�سا�ش  على  يقوم 

�سا�سية اأو التمتع بها اأو ممار�ستها، على  ن�سان واحلريات الأ تعطيل اأو عرقلة العرتاف بحقوق الإ

قدم امل�ساواة، فى امليدان ال�سيا�سى اأو القت�سادى اأو الجتماعى اأو الثقافى اأو فى اأى ميدان اآخر 

من ميادين احلياة العامة”.

�ستحرتم اأي�سا واقعيا حقوق الالجئني فى العامل العربى فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” كما 

مم املتحدة فى يولية  ول التفاقية اخلا�سة باأو�ساع الالجئني التى اعتمدتها الأ كر�ستها فى املقام الأ

املوؤ�س�سة  العربية اجلديدة  الدول  اأي�سا،  اإبريل 1954. �ست�ستقبل،  النفاذ فى  1951 ودخلت حيز 

القمعية  واملمار�سات  هلية  الأ احلرب  من  ترتاوح  متنوعة  �سباب  لأ بالدهم،  تركوا  الذين  الالجئني 

ن�سان، فى مرحلة “ال�ستقالل  من قبل ال�سطة ال�سيا�سية وو�سول اإىل انتهاكات خمتلفة حلقوق الإ

“ال�ستقالل الثانى”. يدين ن�ش مبادرة  اإىل بالدهم فى مرحلة  ول” ولديهم الرغبة فى العودة  الأ

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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الالجئني  موؤقتا  تاأوى  التى  العربية”  “الدول  �رصاحة  ال�سدد،  هذا  فى  الثانى”،  “ال�ستقالل 
الفل�سطينيني ولكنها تنتهك حقوقهم املعرتف بها دوليا وذلك دون ت�سمية هذه الدول. يناق�ش هذا 

نه ي�سحى بحق الالجئني الفل�سطينيني فى التطبع  الن�ش، بالرغم من ذلك، نف�سه - ولو جزئيا- لأ

قليال  ذلك  فى  يرغبون  الذين  الالجئني  هوؤلء  عدد  كان  واإن  حتى   - لهم  امل�ستقبلة  الدولة  بداخل 

مر التفاقية اخلا�سة باأو�ساع  قامة فى هذه الدول ب�سكل نهائى. تكر�ش فى واقع الأ - ومن ثم الإ

الالجئني هذا احلق لكل لجئ وذلك كما ت�سدد مادتها الرابعة والثالثون التى تن�ش على: “�ست�سهل 

فى  بالتحديد  جهدها  اأق�سى  �ستبذل  الالجئني.  وتطبيع  ا�ستيعاب  مكان،  الإ قدر  املتعاقدة،  الدول 

مكان، الر�سوم والنفقات اخلا�سة به”.  التعجيل بالإجراء اخلا�ش بالتطبيع وفى تقليل، قدر الإ

قليات  ن�سان، الأ �ستتمتع هذه اجلماعات اخلا�سة املتنوعة، الطفل، املراأة، املدافعني عن حقوق الإ

�ستختفى  الثانى” ولكن  “ال�ستقالل  مرحلة  فى  العربى  العامل  فى  الدولية  بحقوقها  والالجئني، 

جماعة اأخرى. ت�سمل هذه اجلماعة عدميى اجلن�سية الذين يعي�سون فى اإحدى بلدان �سبه اجلزيرة 

العربية  الدول  داخل  الب�رص متاما  هوؤلء  �سيتغري و�سع  ول”.  الأ “ال�ستقالل  مرحلة  فى  العربية 

اجلديدة املوؤ�س�سة: لن يح�سلوا فح�سب على جن�سية ولكن اأي�سا على مواطنة اإحدى الدول العربية 

اجلديدة املوؤ�س�سة. �سيتمتعون باعتبارهم مواطنني فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” اإذن مع نظائرهم 

املادة  فى  بها  املعرتف  بحقوقهم  ول”-  الأ “ال�ستقالل  مرحلة  فى  العربية  الدول  مواطنى  اأى   -

اخلام�سة والع�رصين من العهد الدوىل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�سيا�سية وذلك مثل كل مواطن 

ى منطقة فى العامل. تن�ش هذه املادة على: “يكون لكل مواطن، دون اأى وجه  فى اأى دولة تنتمى لأ

 ، احلقوق التالية التى يجب اأن تتاح له فر�سة التمتع بها 
)69(

من وجوه التمييز املذكور فى املادة 2 

دون قيود غريمعقولة: 

اأ( اأن ي�سارك فى اإدارة ال�سوؤون العامة، اإما مبا�رصة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون فى حرية. 

ب( اأن ينتخب وينتخب، فى انتخابات نزيهة جترى دوريا بالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة 

بني الناخبني وبالت�سويت ال�رصى، ت�سمن التعبري احلر عن اإرادة الناخبني. 

ج( اأن تتاح له، على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه، فر�سة تقلد الوظائف العامة فى بلده”.

يك�سف ذلك جزءان من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يندرجا بالتواىل �سمن “املبادئ 

�سا�سية” املتعلقة بالإ�سالح واخلا�سة  �سالح فى العامل العربى و”املطالب الأ �سا�سية العامة” لالإ الأ

قليات:  بحقوق الأ

علياء �ضرايا
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الكرامة  فى  التامة  امل�ساواة  راأ�سها  وعلى  العامة،  واحلريات  ن�سان  الإ حقوق  احرتام  “اإن 
واملواطنة وفى التمتع بكافة احلقوق، ينبغى اأن ي�سكل املدخل ال�سليم للتعامل مع م�ساكل اجلماعات 

القومية والدينية والثقافية واللغوية فى العامل العربى. لقد اأف�سى جتاهل هذه احلقيقة عرب �سنوات 

طويلة اإىل اإهدار الطاقات الب�رصية، وا�ستنزاف املوارد فى حروب داخلية طاحنة اأحلقت اأ�رصارا 

�سكال متنوعة من اأعمال الثاأر والتدخل  فادحة بال�سعوب، وغذت نزعات النف�سال وفتحت الباب لأ

.
اخلارجى”)70(

ن�سان  قرار بالتعددية اللغوية والثقافية والعرقية والدينية وغريها، واحرتام حقوق الإ “اإن الإ
منا�سبا  مدخال  يكون  اأن  ينبغى  الكاملة،  املواطنة  بحقوق  والتمتع  التامة  امل�ساواة  مقدمتها  وفى 

.
ملعاجلة هذه الق�سايا”)71(

ينبغى الت�سديد على اأن ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يفتح املجال ل�ستنتاج اأن امليثاق العربى 

ن�سان، على النحو الذى ميكن اأن يعدل به ومع بروز ثقافة عربية جديدة، �سيهتم، على وجه  حلقوق الإ

اخل�سو�ش و�سمن مو�سوعات اأخرى، مبجموعة الب�رص عدميى اجلن�سية الذين يعي�سون فى اأحد 

ول”. لن يحدد، بعبارة اأخرى، هذا امليثاق  بلدان �سبه اجلزيرة العربية فى مرحلة “ال�ستقالل الأ

فقط اإجراءات ت�سمح مبعاجلة و�سع هوؤلء الب�رص واإمنا �سيعرتف اأي�سا بحق كل فرد فى التمتع 

امليثاق  املعنى،  بهذا  �سيكر�ش،  عليها.  مر �رصوط احل�سول  الأ تطلب  اإذا  بتناول  وذلك  ما  بجن�سية 

ن�سان، على النحو الذى ميكن اأن يعدل به ومع بروز ثقافة عربية جديدة، بدرجة  العربى حلقوق الإ

اأو املخاطرة بحقوقهم  اأكرب حقوق الب�رص الذين يعي�سون فى العامل العربى وذلك دون النتقا�ش 

ن�سان، على النحو الذى ميكن اأن يعدل به  املعرتف بها دوليا. لن يتعار�ش امليثاق العربى حلقوق الإ

ن�سان وذلك باأخذه فى العتبار بهذا ال�سكل حالة  ومع بروز ثقافة عربية جديدة، مع عاملية حقوق الإ

خرى. “فالختالف ل يوؤدى  هذه املنطقة التى تتميز عن اأى منطقة اأخرى والتى تتميز عنها هى الأ

 كما 
ن�سانية التى تت�سح فى الكرامة امل�سرتكة بني النا�ش”)72( �سا�سية للطبيعة الإ اإىل تفتت الوحدة الأ

.René-Jean Dupuy ي�سدد

يعدل  اأن  الذى ميكن  النحو  ن�سان، على  الإ العربى حلقوق  امليثاق  اأخرى  بالتاىل، مرة  �سيتبع، 

ن�سان وال�سعوب كما اتبعه  فريقى حلقوق الإ به ومع بروز ثقافة عربية جديدة، منوذج امليثاق الأ

عنوان  “ال�سعوب” فى  م�سطلح  الثانى” اإ�سافة  “ال�ستقالل  مبادرة  ن�ش  اقرتح  عندما  قبل  من 

ن�سان. لقد �سدقت بع�ش الدول العربية وبالتحديد تلك التى تقع فى القارة  امليثاق العربى حلقوق الإ

فريقية  ن�سان وال�سعوب الذى اعتمدته منظمة الوحدة الأ فريقى حلقوق الإ فريقية على امليثاق الأ الأ

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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فريقى  مر، متيز امليثاق الأ فى يونية 1981 ودخل حيز النفاذ فى اأكتوبر 1986. يكمن، فى واقع الأ

ن�سان وال�سعوب، كما ت�سدد Danièle Lochak، فى “اإعالنه، بالإ�سافة اإىل جمموعة  حلقوق الإ

احلقوق الفردية واجلماعية التقليدية، حقوق ال�سعوب - حق ال�سعوب فى تقرير م�سريها بنف�سها 

وفى حرية التمتع برثواتها، احلق فى التنمية وفى بيئة مالئمة... هذه اخل�سو�سية مرتبطة ارتباطا 

. �سيبعد، بالإ�سافة 
وثيقا باخلربة التاريخية للبالد املعنية التى ح�سلت حديثا على ا�ستقاللها”)73(

ن�سان، على النحو الذى ميكن اأن يعدل به ومع بروز ثقافة عربية  اإىل ذلك، امليثاق العربى حلقوق الإ

ملنظمة  العامة  مانة  الأ اأعدته  “الذى  ن�سان  الإ حلقوق  �سالمى  الإ الإعالن  ن�ش  ن�سني:  عن  جديدة، 

فى   “املعلن  ن�سان  الإ حلقوق  العاملى  �سالمى  الإ الإعالن  ون�ش   
)74(”1979 فى  �سالمى  الإ املوؤمتر 

 Danièle Lochak وكما تبني .
وروبا”)75( �سالمى لأ �سبتمرب 1981 )...( بدعوة من املجل�ش الإ

“يوؤ�س�سان حقوق  نهما  ن�سان لأ ينتق�ش هذان الن�سان، فى الواقع، من الإعالن العاملى حلقوق الإ

 .
ن�سان على اإرادة اإلهية ويق�رصان احلقوق املعلنة على ما ميليه القانون الدينى فح�سب”)76( الإ

را�ضى العربية: تطبيق املعايري الدولية على االأ

�سيكون العامل العربى، باعتباره اإحدى املناطق املختلفة التى �ست�سود فيها ممار�سة واحدة فى 

بحقوقها  اخلا�سة  اجلماعات  فيها  تتمتع  منطقة،  كاأى  منطقة،  الثانى”،  “ال�ستقالل  مرحلة 

م�سلحة  “وجود  الدولية  للمعايري  التطبيق  هذا  يعك�ش  لن  الدولية.  املعايري  فيها  وتطبق  الدولية 

ن�سان   والذى ينبع منه عاملية حقوق الإ
اإن�سانية للجميع فى الرتقاء باحلقوق واحلريات العامة”)77(

 
)79(

مر عن الفكرة التى اأ�سار اإليها . �سيك�سف هذا التطبيق فى واقع الأ
)78(

كما يرى اأحمد الر�سيدى

لكل  واإمنا  النا�ش  لبع�ش  �سيئة  اأو  جيدة  فعال  الأ تكون  ل  اأنه  وبالتحديد   Michael J. Perry
اإن�سان. ي�سدد الكاتب على اأنه ينبغى علينا القيام اأو المتناع عن القيام باأفعال انطالقا من عدم امل�سا�ش 

ن�سان، اأى  فعال - ولو كان ذلك جزئيا- التى تهدف اإىل �سالح الإ . فيجب القيام بالأ
)80(

ن�سان بالإ

ن�سان الذى  . يتاأثر، بهذا املعنى، الإ
)82(

ن�سان فعال التى ت�رص الإ . كما يجب عدم القيام بالأ
)81(

اإن�سان

ى اإن�سان يعي�ش فى اأى منطقة من املناطق املختلفة، بهذان النوعان من 
يعي�ش فى العامل العربى، كاأ

“ال�ستقالل  را�سى العربية فى مرحلة  فعال. �سيتم تطبيق بهذا ال�سكل املعايري الدولية على الأ الأ

“ال�ستقالل  مرحلة  فى  وا�سع  نطاق  على  انتهكت  التى  الدولية  املعايري  احرتام  �سيتم  الثانى”. 

فى  اإعالنها  مت  التى  وتلك  ن�سانى  الإ الدوىل  بالقانون  اخلا�سة  بالعمل،  اخلا�سة  ول” وبالذات  الأ

ن�سان فى 25 يونية 1993  ن�ش “اإعالن وبرنامج عمل فيينا” الذى اعتمده املوؤمتر الدوىل حلقوق الإ

علياء �ضرايا
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وذلك �سمن معايري دولية اأخرى فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى”. 

ال�ساد�سة  املادتني  اأحكام  العمل،  املعرتفة باحلق فى  املوؤ�س�سة،  العربية اجلديدة  الدول  �ستنفذ 

وال�سابعة من العهد الدوىل اخلا�ش باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. تن�ش فى واقع 

مر هذه املادة ال�ساد�سة على:  الأ

�سخ�ش  لكل  ما  ي�سمل  الذى  العمل،  فى  باحلق  العهد  هذا  فى  طراف  الأ الدول  تعرتف   -1“
تدابري  باتخاذ  يقبله بحرية، وتقوم  اأو  يختاره  بعمل  اإمكانية ك�سب رزقه  له  تتاح  اأن  من حق فى 

منا�سبة ل�سون هذا احلق.

طراف فى هذا العهد لتاأمني املمار�سة  2- يجب اأن ت�سمل التدابري التى تتخذها كل من الدول الأ

املجال  هذا  فى  خذ  والأ واملهنيني،  التقنيني  والتدريب  التوجيه  برامج  توفري  احلق  لهذا  الكاملة 

كاملة  وعمالة  مطردة  وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  �ساأنها  من  وتقنيات  ب�سيا�سات 

املادة  تكمل  �سا�سية”.  الأ والقت�سادية  ال�سيا�سية  للفرد احلريات  ت�سمن  فى ظل �رصوط  ومنتجة 

طراف فى هذا العهد مبا لكل �سخ�ش من حق فى  ال�سابعة �سابقتها وتن�ش على: “تعرتف الدول الأ

التمتع ب�رصوط عمل عادلة ومر�سية تكفل على وجه اخل�سو�ش: 

)اأ( مكافاأة توفر جلميع العمال، كحد اأدنى: “1” اأجرا من�سفا، ومكافاأة مت�ساوية لدى ت�ساوى 

قيمة العمل دون اأى متييز، على اأن ي�سمن للمراأة خ�سو�سا متتعها ب�رصوط عمل ل تكون اأدنى من 

تلك التى يتمتع بها الرجل، وتقا�سيها اأجرا ي�ساوى اأجر الرجل لدى ت�ساوى العمل؛ “2” عي�سا 

حكام هذا العهد؛  �رصهم طبقا لأ كرميا لهم ولأ

)ب( ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�سحة؛ 

)ج( ت�ساوى اجلميع فى فر�ش الرتقية، داخل عملهم، اإىل مرتبة اأعلى مالئمة، دون اإخ�ساع ذلك 

قدمية والكفاءة؛  اإل لعتبارى الأ

جازات الدورية املدفوعة  )د( ال�سرتاحة واأوقات الفراغ، والتحديد املعقول ل�ساعات العمل، والأ

جر، وكذلك املكافاأة عن اأيام العطل الر�سمية”.  الأ

�ستكر�ش الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة، فى الواقع، احلق فى العمل كما اعرتف به لي�ش فقط 

العهد املذكور ولكن اأي�سا كل ن�ش دوىل يتناول احلق فى العمل، وذلك بالإ�سافة اإىل �سنها ت�رصيعات 

هذا  فى  الثانى”،  “ال�ستقالل  مبادرة  ن�ش  يندد  احلق.  بهذا  العرتاف  نحو  تتجه  جديدة  وطنية 

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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ول”  الأ “ال�ستقالل  العربية فى مرحلة  الدول  ارتكبتها  التى  العمل  بانتهاكات احلق فى  ال�سدد، 

جانب، خ�سو�سا  والأ العرب  املهاجرين  العمال  التى مت�ش  تلك  على  على وجه اخل�سو�ش  ويركز 

املراأة، فى بلدان �سبه اجلزيرة العربية. �سيتم احرتام حقوق هوؤلء العمال فى مرحلة “ال�ستقالل 

ول احلقوق القت�سادية والجتماعية، منتهكة. �سيتم اأي�سا  الثانى” حيث اأن حقوقهم، وفى املقام الأ

اإبرام اتفاقيات اإقليمية حتت رعاية جامعة الدول العربية، التى �سيعاد هيكلتها حتى يتم كفالة التبادل 

طراف املختلفة احلكومية وغري احلكومية فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” - مبا فى ذلك بني  بني الأ

فاعلني عرب غري حكوميني، من اأجل �سمان احرتام اأكرب حلقوق العمال املهاجرين واأ�رصهم. 

الوطنيون   - العمال  حقوق  انتهاكات  الثانى”  “ال�ستقالل  مرحلة  فى  اأي�سا  �ستختفى 

را�سى العربية. مل ترتكب الدول العربية فقط هذه النتهاكات، كما يفتح ن�ش  واملهاجرون- من الأ

مرحلة  فى  اآخرون  فاعلون  اأي�سا  اإرتكبها  ولكن  ل�ستنتاجه،  الثانى” املجال  “ال�ستقالل  مبادرة 

ول ال�رصكات الوطنية بل عربالقومية التى تعمل فى العامل العربى.  ول” وفى املقام الأ “ال�ستقالل الأ
ن�سان،  �سارة اإىل اأن Robert Trocmé، الذى يتناول ال�رصكات فى عالقتها بحقوق الإ جتدر الإ

ي�سدد على اأن “العالقات بني امل�سالح التجارية لل�رصكات والتزاماتها القانونية تختلف كثريا وفقا 

. ي�سيف 
لطبيعة �سالتها ب�سوق العمل املحلى، ب�سلطات البلد امل�ستقبل وب�رصكائها التجاريني”)83(

الكاتب اأن “ال�سياق القت�سادى والجتماعى ميلى ب�سكل كبري على هذه ال�رصكات كيفية اإدراك هذه 

اأن ت�سجع الرتقاء  التى ميكن فى بع�ش احلالت  اأبعاد مبادراتها  اأي�سا فى  العالقات كما يتحكم 

.
هداف املعلنة”)84( باحلقوق الجتماعية ولكن ميكن اأن تتجه كذلك عك�ش الأ

فى  العربى  العامل  فى  ن�سانى  الإ الدوىل  بالقانون  املتعلقة  الدولية  املعايري  احرتام  �سيتم  كما 

را�سى  الأ على  تطبيق  �سيتم  بالعمل.  اخلا�سة  تلك  اإىل  بالإ�سافة  الثانى”  “ال�ستقالل  مرحلة 

وجه  وعلى   -  1949 اأغ�سط�ش   12 فى  املعقودة  ربع  الأ جنيف  اتفاقيات  ول  الأ املقام  فى  العربية 

)التفاقية  امليدان  فى  امل�سلحة  بالقوات  واملر�سى  لتح�سني حال اجلرحى  اتفاقية جنيف  التحديد 

وىل(، اتفاقية جنيف لتح�سني حال جرحى ومر�سى وغرقى القوات امل�سلحة فى البحار)التفاقية  الأ

ب�ساأن  جنيف  واتفاقية  الثالثة(  )التفاقية  احلرب  اأ�رصى  معاملة  ب�ساأن  جنيف  اتفاقية  الثانية(، 

�سخا�ش املدنيني فى وقت احلرب )التفاقية الرابعة(. �ستكر�ش اأي�سا فعليا املادة الثالثة  حماية الأ

“فى حالة قيام نزاع م�سلح لي�ش له طابع  ربع والتى تن�ش على:  امل�سرتكة بني هذه التفاقيات الأ

طراف ال�سامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف فى النزاع باأن يطبق كحد اأدنى  دوىل فى اأرا�سى اأحد الأ

حكام التالية: الأ

علياء �ضرايا
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القوات  اأفراد  فيهم  مبن  العدائية،  عمال  الأ فى  مبا�رصة  ي�سرتكون  ل  الذين  �سخا�ش  الأ  )1(

�سخا�ش العاجزون عن القتال ب�سبب املر�ش اأو اجلرح اأو  امل�سلحة الذين األقوا عنهم اأ�سلحتهم، والأ

حوال معاملة اإن�سانية، دون اأى متييز �سار يقوم  ى �سبب اآخر، يعاملون فى جميع الأ الحتجاز اأو لأ

على العن�رص اأو اللون، اأو الدين اأو املعتقد، اأو اجلن�ش، اأو املولد اأو الرثوة او اأى معيار مماثل اآخر. 

�سخا�ش املذكورين اأعاله، وتبقى حمظورة فى  فعال التالية فيما يتعلق بالأ ولهذا الغر�ش، حتظر الأ

ماكن: وقات والأ جميع الأ

والت�سويه،  اأ�سكاله،  بجميع  القتل  وبخا�سة  البدنية،  وال�سالمة  احلياة  على  العتداء  “)اأ( 
وعلى  ال�سخ�سية،  الكرامة  على  العتداء  )ج(  الرهائن؛  اأخذ  )ب(  والتعذيب؛  القا�سية،  واملعاملة 

اإجراء  دون  العقوبات  وتنفيذ  حكام  الأ اإ�سدار  )د(  بالكرامة؛  واحلاطة  املهينة  املعاملة  خ�ش  الأ

حماكمة �سابقة اأمام حمكمة م�سكلة ت�سكيال قانونيا، وتكفل جميع ال�سمانات الق�سائية الالزمة فى 

نظر ال�سعوب املتمدنة.

)2( يجمع اجلرحى واملر�سى ويعتنى بهم. ويجوز لهيئة اإن�سانية غري متحيزة، كاللجنة الدولية 

حمر، اأن تعر�ش خدماتها على اأطراف النزاع. وعلى اأطراف النزاع اأن تعمل فوق ذلك،  لل�سليب الأ

خرى من هذه التفاقية اأو بع�سها. ولي�ش فى  حكام الأ عن طريق اتفاقات خا�سة، على تنفيذ كل الأ

طراف النزاع”.  حكام املتقدمة ما يوؤثر على الو�سع القانونى لأ تطبيق الأ

اأغ�سط�ش   12 فى  املعقودة  ربع  الأ جنيف  الثانى” اتفاقيات  “ال�ستقالل  مرحلة  فى  �ستحرتم 

ول” فى  1949 اأو بع�سها اأو واحدة منها التى مت انتهاكها بدرجة كبرية فى مرحلة “ال�ستقالل الأ

را�سى املحتلة. �سيكون ذلك اأي�سا حال الربوتوكولني الإ�سافيني لهذه  ال�سودان، فى العراق وفى الأ

التفاقيات املربمني فى يونية 1977 ودخال حيز النفاذ فى دي�سمرب 1978 - بالتحديد الربوتوكول 

ول الإ�سافى اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة فى 12 اأغ�سط�ش 1949 املتعلق بحماية �سحايا املنازعات  الأ

الدولية امل�سلحة والربوتوكول الثانى الإ�سافى اإىل اتفاقيات جنيف املعقودة فى 12 اأغ�سط�ش 1949 

املتعلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سلحة غري الدولية. وبالتاىل لن تتهرب الدول العربية اجلديدة 

املوؤ�س�سة، التى كانت �سابقتها ت�ستخدم الق�سية الفل�سطينية - �سمن اأمور اأخرى- لتربير انتهاكات 

ن�سان، من التزاماتها الدولية كما وردت فى التفاقيات املذكورة وكذلك فى بروتوكوليها،  حقوق الإ

واأي�سا فى كل اتفاقية دولية اأخرى، �سدقت عليها. �ستقوم هذه الدول، بهدف تعميق احرتام حقوق 

تعرف 
ُ
رهاب، املعتمدة فى اأبريل 1998، التى  إعادة النظر فى التفاقية العربية ملكافحة الإ ن�سان، با الإ

الإرهاب بعبارات ف�سفا�سة مما �سمح للدول العربية احلالية اأن تتخذه كذريعة من اأجل الت�سييق 

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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على احلريات وانتهاكها. 

بنظام  اخلا�سة  التفاقية  على  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  املوؤ�س�سة،  اجلديدة  العربية  الدول  �ست�سدق 

�سا�سى للمحكمة اجلنائية الدولية - اتفاقية مت اعتمدها فى يولية 1998 ودخلت حيز النفاذ  روما الأ

. �سي�سمح ذلك مبحاكمة مرتكبى جرائم 
)85(

فى اأبريل 2002؛ حمكمة بداأت اأعمالها فى يولية 2002

“ارتكبت من قبل رعايا دول م�سدقة على التفاقية املذكورة اأو جرائم ارتكبت على اأرا�سى دولة 
 وتدخل فى جمال اخت�سا�سها. لقد مت حتديد هذا الخت�سا�ش فى املادة 

طرف فى التفاقية”)86(

اخلام�سة من هذه التفاقية التى تن�ش على: 

الدوىل  املجتمع  اهتمام  مو�سع  خطورة  اجلرائم  اأ�سد  على  املحكمة  اخت�سا�ش  يقت�رص   -1“
�سا�سى اخت�سا�ش النظر فى اجلرائم التالية: )اأ( جرمية  باأ�رصه، وللمحكمة مبوجب هذا النظام الأ

 -2 العدوان.  جرمية  )د(  احلرب؛  جرائم  )ج(  ن�سانية؛  الإ �سد  اجلرائم  )ب(  اجلماعية؛  بادة  الإ

للمادتني  وفقا  ال�ساأن  بهذا  حكم  اعتمد  متى  العدوان  جرمية  على  الخت�سا�ش  املحكمة  �ستمار�ش 

اخت�سا�سها  املحكمة  التى مبوجبها متار�ش  ال�رصوط  وي�سع  العدوان  يعرف جرمية   123  ،121

ال�سلة من ميثاق  حكام ذات  اأن يكون هذا احلكم مت�سقا مع الأ فيما يتعلق بهذه اجلرمية. ويجب 

را�سى العربية،  من الدوليني على الأ مم املتحدة على ال�سلم والأ مم املتحدة”. �ستحافظ، اأي�سا، الأ الأ

ول اأحكام  �ساأنها �ساأن اأى اأرا�سى اأخرى، فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” وذلك بتطبيق فى املقام الأ

�سلميا”  حال  املنازعات  “بحل  بالتواىل  يتعلقان  واللذين  ميثاقها  من  وال�سابع  ال�ساد�ش  الف�سلني 

عمال فى حالت تهديد ال�سلم والإخالل به ووقوع عدوان”. �سيتم، اأي�سا، تطبيق  يتخذ من الأ
ُ
و”مبا 

وتدعيم  اإن�ساء  بخ�سو�ش  املتحدة  مم  الأ قرارات  اأخرى،  اأرا�سى  اأى  فى  كما  العربى،  العامل  فى 

ن�سان فى املرحلة املذكورة.   املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإ

 يو�سح ذلك جزءان من منت ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” يندرجا بالتواىل �سمن “املبادىء 

املتعلقة  العامة”  �سا�سية  الأ “املطالب  و�سمن  العربى  العامل  فى  �سالح  لالإ العامة”  �سا�سية  الأ

بالإ�سالح: 

باملعايري  اللتزام  من  للتحلل  ال�سيادة  ومبداأ  الوطنية  بالعواطف  التالعب  اأ�ساليب  “نبذ 
نهج  لتربير  رهاب  الإ ومكافحة  الفل�سطينية  الق�سية  توظيف  ينبغى  ول  ن�سان.  الإ حلقوق  الدولية 

 .
ن�سان”)87( تقييد احلريات والتنكر للتحول الدميقراطى واحرتام حقوق الإ

الغر�ش،  لهذا  وطنية  موؤ�س�سات  إن�ساء  با وذلك  ن�سان،  الإ حقوق  حلماية  وطنية  اآليات  “اإيجاد 

علياء �ضرايا



رواق عربي

56

العدد 51

.
وتعزيز القائم منها، وتكييفها وفقا للمعايري الدولية فى هذا املجال”)88(

�ستطبق فى العامل العربى فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” املعايري الدولية اخلا�سة بالعمل وتلك 

ن�سانى وكذلك اأي�سا، و�سمن معايري دولية اأخرى، تلك التى مت اإعالنها  املتعلقة بالقانون الدوىل الإ

ن�سان فى 25 يونية  فى ن�ش “اإعالن وبرنامج عمل فيينا” الذى اعتمده املوؤمتر الدوىل حلقوق الإ

وىل والثانية  1993. يتناول ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” اإىل حدا ما �سمنيا املعايري الدولية الأ

ولكنه يفتح املجال متاما ل�ستنتاج املعايري الدولية الثالثة لدرجة اأنه مل يذكر املوؤمتر الدوىل حلقوق 

ن�سان املعرتف  الإ الذى يكر�ش حقوق  “اإعالن وبرنامج عمل فيينا”،  ن�سان فى حد ذاته. ين�ش  الإ

دوليني  معيارين  على  ول  الأ املقام  فى  املجال،  هذا  فى  املربمة  املتنوعة  الدولية  الن�سو�ش  فى  بها 

ول بالتواىل. تن�ش  اأ�سا�سيني وذلك فى املادة الثالثة ع�رصة وفى املادة الثانية والثالثني من اجلزء الأ

املادة الثالثة ع�رصة على: “ينبغى بال�رصورة على الدول واملنظمات الدولية، التى تعمل بالتعاون مع 

قليمى والدوىل، اأو�ساع توؤدى اإىل كفالة  املنظمات غري احلكومية، تهيئة، على امل�ستوى الوطنى، الإ

ن�سان  ن�سان. ينبغى اأن ت�سع الدول حدا لكل انتهاكات حقوق الإ التمتع الكامل والفعلى بحقوق الإ

وتزيل كل اأ�سباب عدم التمتع بهذه احلقوق وكذلك معوقات التمتع بها”. كما تن�ش املادة الثانية 

ن�سان على اأنه من املهم �سمان اأن النظر فى  والثالثون على: “يوؤكد جمددا املوؤمتر الدوىل حلقوق الإ

ن�سان يتم فى روح العاملية، املو�سوعية وعدم النتقائية”.  امل�سائل املتعلقة بحقوق الإ

لقد �ساركت، فى الواقع، بع�ش املنظمات العربية غري احلكومية - ومن �سمنها بع�ش اأع�ساء 

قليمي  -، التى ح�رصت الجتماع الإ
)89(

ن�سان ول مثل املنظمة امل�رصية حلقوق الإ املنتدى املدنى الأ

ن�سان الذى انعقد فى تون�ش فى الفرتة من 2 اإىل 6 نوفمرب  التح�سريى للموؤمتر الدوىل حلقوق الإ

مم املتحدة ثم هذا املوؤمتر الذى انعقد فى فيينا فى الفرتة من 14 اإىل 25 يونية  1992 حتت رعاية الأ

انتهى  قليمي  الإ اأن هذا الجتماع  اإىل  �سارة  الإ . جتدر 
)90(

الدولية املعايري  1993، فى �سياغة هذه 

قابليتها  ن�سان وعدم  الإ عاملية حقوق  على  اأمور،  اأكد، �سمن جملة  الذى   
)91(

تون�ش اإعالن  باعتماد 

انعقدا  اللذين  ونظائره،  قليمي  الإ الجتماع  هذا  انعقاد  �سوء  فى  اأي�سا،  القول،  ميكن  للتجزئة. 

بالتواىل فى �سان جوزيه وبانكوك، وكذلك تنظيم منتدى املنظمات غري احلكومية فى فيينا اأنه ميكن 

املجتمع  حتليل  خالل  من  دولية  معايري  اعتمد  الذى  املوؤمتر  هذا  اإطار  فى  املتحدة  مم  الأ دور  فهم 

الدوىل. هذا التحليل، كما ي�سدد Oran R. Young، “ُتعترب )...( املنظمات الدولية، لي�ش فقط 

منابر موؤ�س�سية ت�ساهم ب�سكل كبري فى تفعيل التبادلت الدبلوما�سية وفى �سياغة املعايري الدولية 

إدارة  وبا بن�ساأة  اخلا�سة  العمليات  فى  كامل  ب�سكل  �رصكاء  متزايد،  وب�سكل  اأي�سا،  ولكن   ،)...(

ن�ضان عاملية حقوق االإ
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�سا�سية  . يوؤكد الكاتب، بالإ�سافة اإىل ذلك، على اأن “ذلك ل يغري �سىء فى احلدود الأ
املوؤ�س�سات”)92(

. كما ي�سيف الكاتب “اأن ذلك 
التى تفر�سها القواعد املكونة ملجتمع الدول على هذه املنظمات”)93(

يعنى اأن دورها �سي�سبح اأكرث ات�ساعا واأهمية على نحو يتجاوز حتليل النظم حيث اأن هذا التحليل 

.
�سا�سية للمجتمع”)94( يعترب العوامل املادية مبثابة املحركات الأ

اخلامتة:

ن�سان، املاأخوذة فى هذه القراءة باملعنى اخلا�ش بالإعالن العاملى حلقوق  تت�سح عاملية حقوق الإ

مم املتحدة فى دي�سمرب 1948، بداخل ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”  ن�سان الذى اعتمدته الأ الإ

ول املوازى للقمة العربية فى  �سالح ال�سيا�سى فى العامل العربى الذى اعتمده املنتدى املدنى الأ لالإ

وليني لهذا الإعالن. يولد، فى العامل  �سارة ال�سمنية اإىل املادتني الأ ول بالإ مار�ش 2004 فى املقام الأ

ى اإن�سان فى اأى منطقة، اأحرارا ومت�ساوين فى الكرامة وفى احلقوق 
العربى، النا�ش، �ساأنهم �ساأن اأ

را�سى التى يعي�سون عليها.  املعرتف بها دوليا للب�رص دون متييز من اأى نوع وب�رصف النظر عن الأ

“ا�ستقالله  اإىل  بل  العربى  العامل  فى  جذرى  اإ�سالح  اإىل  على  الأ املثل  لهذا  الكامل  التحقيق  يوؤدى 

الدول  وت�رصيعات  د�ساتري  فى  وبالتحديد  قانونيا  ن�سان  الإ املعنى حقوق  بهذا  �ستكر�ش  الثانى”. 

العربية اجلديدة املوؤ�س�سة وكذلك فعليا بربوز ثقافة عربية جديدة. لن حترتم فقط واقعيا، بالإ�سافة 

اإىل ذلك، هذه الدول العربية اجلديدة املوؤ�س�سة هذه احلقوق املكر�سة وطنيا ولكن اأي�سا التزاماتها 

ن�سان. كما اأن املعايري الدولية �سيتم  الدولية املرتتبة على الت�سديق على التفاقيات الدولية حلقوق الإ

العربى  امليثاق  اأي�سا،  �سيغر�ش،  اأخرى.  اأرا�سى  اأى  �ساأن  �ساأنها  العربية  را�سى  الأ على  تطبيقها 

ن�سان، على النحو الذى ميكن اأن يعدل به ومع بروز ثقافة عربية جديدة، احرتام حقوق  حلقوق الإ

ن�سان - كما هو معرتف بها دوليا لكل اإن�سان- وذلك بالإ�سافة اإىل العمل اإقليميا على حمايتها  الإ

مر ذلك. وعلى تكري�ش بع�سها اإذا تطلب الأ

مبادرة  ن�ش  ذلك،  من  بالرغم  يت�سمن،  وتكري�ش حقوقه،  ن�سان  بالإ امل�سا�ش  بعدم  يتعلق  فيما 

فى  ل�ستنتاجات  املجال  يفتح  عندما  وذلك  اأجزائه  من  بع�ش  فى  تناق�سا  الثانى”  “ال�ستقالل 
تبداأ  التى  باملرحلة  جزاء  الأ هذه  تتعلق  ما.  اإىل حدا  مبهم  ب�سكل  املو�سوع  يتناول  اأو  ال�سدد  هذا 

ول” التى تبداأ بجالء  تاريخيا مع ن�ساأة اأول دولة فى العامل العربى وكذلك مبرحلة “ال�ستقالل الأ

ذلك، من  يت�سح  الثانى”.  “ال�ستقالل  الراهن ومرحلة  الوقت  اإىل  واملمتدة  الغربيني  امل�ستعمرين 

ن�سان فى العامل  ناحية، عندما يحدد ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” مرتكبى انتهاكات حقوق الإ

علياء �ضرايا
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ن�سان العربى عندما ينتهك امل�ستعمرون الغربيون،  العربى ويدينهم. ي�سحى هذ الن�ش، بداية، بالإ

جانب، حقوقه فى املرحلة التى تبداأ تاريخيا مع ن�ساأة اأول دولة فى هذه  وبل لي�ش امل�ستعمرون الأ

ول”، فى  “ال�ستقالل الأ ن�سان العربى الذى يتم تعذيبه فى مرحلة  املنطقة. ثم ميكن امل�سا�ش بالإ

نظر هذا الن�ش، عندما يرتكب هذا التعذيب - اإحدى املمار�سات اخلا�سة بالثقافة العربية املعا�رصة 

- الفاعلون غري احلكوميون ولي�ش احلكام واملوظفني احلكوميني. لكن، اأخريا، ل ميكن الت�سحية 

حوال فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” اأيا كان مرتكبو انتهاكات  ن�سان العربى فى اأى حال من الأ بالإ

حقوقه كما هو معرتف بها دوليا - اإذا مت ارتكبها. اإذن فى هذا ال�سدد يت�سق م�سمون ن�ش مبادرة 

فقط.  املرحلة  بهذه  يتعلق  الثانى” فيما  “ال�ستقالل 
حقوق  الثانى” بتعيني  “ال�ستقالل  مبادرة  ن�ش  يقوم  عندما  اأخرى،  ناحية  من  ذلك،  يت�سح 

ن�سان - التى ينبغى احلفاظ عليها كاأى حق معرتف به دوليا. بداية، ل يناق�ش هذا الن�ش نف�سه  الإ

حقوق  ببع�ش  يتعلق  فيما  اخل�سو�ش  وجه  وعلى  الثانى”  “ال�ستقالل  مبرحلة  يتعلق  فيما  اإل 

مر، هذا الن�ش املن�سغل باحلفاظ  جماعات خا�سة معينة فى العامل العربى. ل يعرتف، فى واقع الأ

را�سى الفل�سطينية التاريخية بحق الالجئني الفل�سطينيني فى التطبع بداخل الدولة امل�ستقبلة  على الأ

قامة الدائمة فيها فى مرحلة “ال�ستقالل الثانى” وهو حق مكر�ش دوليا لكل لجىء.  لهم ومن ثم الإ

ثم يعرتف هذا الن�ش بل يو�سى، دون اأن يناق�ش نف�سه، بالتمتع الكامل بحق ال�سعوب فى تقرير 

م�سريها بنف�سها املكت�سب ولو ر�سميا فى نهاية املرحلة التى تبداأ تاريخيا مع ن�ساأة اأول دولة فى 

العامل العربى. اأخريا ل تت�سمن اإ�سارة هذا الن�ش اإىل ال�سودان، العراق وفل�سطني باعتبارها دول 

ول” تناق�ش حيث اأن ذلك يعنى اأن النتهاكات  “ذات و�سع انتقاىل خا�ش” فى مرحلة “ال�ستقالل الأ
هلية  ترتكب على اأرا�سى هذه الدول العربية والتى ترتبط باحلرب الأ

ُ
ن�سان التى  احلالية حلقوق الإ

تطبيق  حتتم  خرى-  الأ احلالية  العربية  الدول  اأرا�سى  عك�ش  على  وذلك   - جنبى  الأ وبالحتالل 

ن�سانى.                                   املعايري الدولية اخلا�سة بالقانون الدوىل الإ

�سالح ال�سيا�سى فى العامل العربى  ينبغى الت�سديد على اأن ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى” لالإ

مركز  وين�رصه   2004 مار�ش  فى  العربية  للقمة  املوازى  ول  الأ املدنى  املنتدى  اأع�ساء  يعتمده  مل 

املنتدى  اأع�ساء  اأي�سا  عليه   
)95(

وافق واإمنا  فح�سب   2004 فى  ن�سان  الإ حقوق  لدرا�سات  القاهرة 

 هذا املنتدى املدنى الثانى 
)96(

املدنى الثانى املوازى للقمة العربية فى فرباير 2006. لقد مت تنظيم

مر، بدعوة، ك�سابقه،  الذى انعقد فى الرباط فى الفرتة من 17 اإىل 19 فرباير 2006، فى واقع الأ

ن�سان، ال�سبكة  ن�سان الذى ن�سق مع املنظمة املغربية حلقوق الإ من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان بالإ�سافة اإىل تدعيم املفو�سية  ن�سان والفدرالية الدولية حلقوق الإ ورومتو�سطية حلقوق الإ الأ

ن�ضان عاملية حقوق االإ



59

العدد 51رواق عربي

 حواىل مائة ممثل عن خم�سني منظمة 
)97(

يام الثالثة بني وروبية له. انطلقت املناق�سات خالل هذه الأ الأ

كادمييني، والربملانيني العرب وممثلون  غري حكومية من العامل العربى وكذلك عدد من الكتاب، الأ

اإعالن  اإعالن اخلرطوم -  الثانى ن�ش  اأع�ساء املنتدى املدنى  عن �سبع منظمات دولية. وقد اعتمد 

�سم املدينة التى اتفق على تنظيم القمة العربية فيها فى مار�ش 2006. لقد اأعلن  مت ت�سميته وفقا لأ

الن�ش عن موافقتهم  العامل العربى، فى منت هذا  اأي�سا بالإ�سالح فى  ع�ساء، املن�سغلون  هوؤلء الأ

ع�ساء تو�سيات اأخرى متعلقة بالإ�سالح  على ن�ش مبادرة “ال�ستقالل الثانى”. كما �ساغ هوؤلء الأ

فى العامل العربى فى منت ن�ش اإعالن اخلرطوم حتى يتم اإر�سالها للقمة العربية م�سددين على اأن 

 تعد مبثابة اإ�سافة لتلك التى اأعلنها الذين �سبقوهم فى مار�ش 2004 ولتلك التى 
)98(

هذه التو�سيات

مت اعتمادها فى اإطار جتمعات اأخرى غري حكومية. هذا ل مينع اأن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق 

“ال�ستقالل الثانى” على �سفحات كتاب �سدر فى اأواخر 2008  ن�سان اأعاد ن�رص ن�ش مبادرة  الإ

ن�سان ويتناول  الإ العاملى حلقوق  عالن  لالإ املتحدة  مم  الأ اعتماد   مرور �ستني عاما على 
)99(

مبنا�سبة

�سارة باأنه برر اإعادة ن�رص هذا الن�ش باأن “الزمن الذى  ن�سان فى العامل العربى. جتدر الإ حقوق الإ

و]اأن[  ح�سافتها،  على  برهن  العربية[  للقمة  املوازى  ول  الأ املدنى  املنتدى  ]تو�سيات  على  مر 

ن�سان فى العامل العربى مل يطراأ عليها حت�سن، اإن مل تكن قد �ساءت اأكرث فى جمالت  حالة حقوق الإ

    .
اأو دول بعينها”)100(

ي�سمح املنتدى املدنى املوازى للقمة العربية، بال�سكل الذى انطلق به ونظم به مرتني، للمنظمات 

قليمي فى مو�سوع الإ�سالح فى  ن�سان لي�ش فقط باأخذ الكلمة على امل�ستوى الإ العربية حلقوق الإ

العامل العربى ولكن اأي�سا بنقلها على امل�ستوى الدوىل وذلك خ�سو�سا بدعم �رصكائهم الدوليني. ففى 

مر وكما ي�سدد Bertrand Badie “ت�سجع العوملة فى نف�ش الوقت على تنمية الت�سالت،  واقع الأ

على حترير الفاعلني الجتماعيني من �سيطرة الدولة، على عملهم من خالل ال�سبكات، على التبادل 

الن�سط )مببادرة منهم( اأو ال�سلبى )من خالل و�سائل الإعالم( ملعلومات اأكرث غزارة، وعلى قدرتهم 

. يوؤكد الكاتب على اأن املنظمات 
على مناق�سة كل امل�سائل التى تهمهم فى �ساحة تت�سم بالعوملة”)101(

غري احلكومية، التى تعمل فى هذا ال�سياق، “حتى ت�ستمر فى البقاء اأو تزدهر )...( يجب اأن تزيد 

من م�ساركة املجتمع املدنى الدوىل وم�ساحله املتعددة بل وم�ساحله فى خمتلف املجالت فى اإطار 

. ي�سيف الكاتب اأن املنظمات غري احلكومية تعد “باخت�سار، ال�سلة بني �سيا�سة 
النظام الدوىل”)102(

حزاب وللنقابات عندما  الدول واملجال العام الدوىل، كما كانت من قبل اجلمعيات، النوادى، رائدة لالأ

.
كانت تتدهور الدولة املطلقة”)103(

علياء �ضرايا
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* نائب رئيس مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ورئيس حترير “رواق عربي”.

مقدمة:

تفرزه  مبا  العربية  لل�سيا�سة  الرئي�سى  النمط  يتغري  مل 

من خطابات معباأة بثقافة ت�سلطية و�سمولية. ولكن الن�سال 

عوام القليلة  ن�سان يف العامل العربى ا�ستد فى الأ من اأجل التحول الدميقراطى وا�ستعادة كرامة الإ

وبالغ  مرير  ا�ستبدادى  واقع  حتديات  و�سط  مكان  كل  فى  اإ�سالحية  حركات  تنمو  اإذ  خرية.  الأ

الت�سوه على امل�ستويني ال�سيا�سى والجتماعى. ول ميكن ت�سور اأن يتم ح�سم ال�رصاع ال�سيا�سى 

رجح اأن النت�سارات والنتكا�سات والتقدم والرتاجع على  ب�رصعة اأو ب�سورة اأحادية الجتاه. والأ

العربي �سوف ت�ستمر لفرتة، وبالتوازى مع  العامل  للمواطنني يف  �سا�سية  الأ اإقرار احلقوق  طريق 

يديولوجيا فى املحيط العربى ككل بل فى كل امل�ستويات  هذا املنحنى ت�ستعل �رصاعات الثقافة والأ

الوطنية واملحلية.

البداية ال�سليمة لفهم حتولت الثقافة العربية تنطلق من فهم مدى املعاناة التى تخو�سها حتمًا 

كل الثقافات التقليدية ل�ستيعاب وال�ستجابة لتحديات داهمة، قد تع�سف بالإجماع عليها. ولذلك 

اإنكار، بل بعملية نكو�ش موؤقتة ت�سعى  اأن متر كل الثقافات التاريخية الكربى بعملية  علينا توقع 

اأن  لتاأكيد �سموها وتفوقها على غريها وهو ما يوؤدى ل�سعوبة ا�ستيعاب امل�ستجدات. غري  عربها؛ 

الثقافات التاريخية احلية ت�سطر فى النهاية وتبعا لظروفها لالنفتاح -بدرجة اأو اأخرى وعرب اآليات 

والقانون  املعرفة  فى  اجلديدة  املنجزات  على  مبا�رصة-  اأو  مق�سودة  اأو  �رصيحة  كلها  لي�ست  ما 

والتنظيم الجتماعى.

جدل

د. محمد السيد سعيد*

 حتوالت الثقافة العربية

ن�ضان من منظور حقوق االإ
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ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ

واملقولة الرئي�سية لهذه الدرا�سة تكمن يف اأن ثمة حتول جزئيا طراأ اأو يطراأ على الثقافة ال�سيا�سية 

ن�سان.  خرية، وهو حتول موات للقبول بالقانون الدوىل حلقوق الإ عوام القليلة الأ العربية خالل الأ

عن  ت�سدر  التى  تلك  املعار�سة، خا�سة  ال�سيا�سية  بنية اخلطابات  فى  بالذات  التحول  هذا  ويظهر 

�سالمية، ف�سال عن الليربالية بالطبع. وكما اأ�رصنا ل  التيارات الراديكالية القومية والي�سارية والإ

ميكن القول اإن هذا التحول جذرى اأو كامل اأو اأنه م�ستقر وثابت وغري قابل لالنتكا�ش. بل اإنه ل 

مير اأبدا ب�سهولة، ول ين�سج ب�سورة مطردة اأو بدون معار�سة �سارية من جانب بع�ش املنظرين 

قدم لهذه التيارات، اأو دعاتها واملحر�سني ال�سيا�سيني الكبار، بل وبع�ش القادة املعرتف بهم لهذه  الأ

إن هذا الف�سل يدعى اأن هذه التحولت جتري. التيارات. ومع ذلك فا

دلة على التحول اجلزئى فى الثقافة ال�سيا�سية العربية فيما يتعلق  وفيما يلى نعر�ش لبع�ش الأ

ن�سان. وي�سمح هذا العر�ش بتقدمي تقدير مو�سوعى  ملواقف التيارات الكربى على  بق�سايا حقوق الإ

قليمية اأو الوطنية.  امل�ستوى العربى ككل. ومن املحتم اأن نعر�ش اأي�سا لبع�ش اخل�سو�سيات الإ

اأوال: التحول يف ثقافة التيارات ال�ضيا�ضية

�ضالمية ال�ضيا�ضية �- بع�س م�ضاهد التحول فى الثقافة االإ

نبداأ بعدد من امل�ساهد الرئي�سية، اأولها واأهمها من حيث ت�سكل الوعى اجلماهريى، هى التحولت 

الثالثة  العقود  خالل  العربى  العامل  اجتاحت  التى  ال�سيا�سية  الدينية  الظاهرة  قلب  فى  الثقافية 

املا�سية. حيث هيمنت هذه الظاهرة تقريبا على ت�سكل الوعى، خا�سة فى �سفوف الطبقة الو�سطى 

الطب والهند�سة  اأخ�ش  النخبة فى اجلامعات، وب�سفة  تعليما عاليا، واملتخرجة يف كليات  املتعلمة 

والعلوم. والظاهرة الوا�سحة ن�سبيا فى هذا احليز هى هبوط املنابع ال�سيا�سية للعنف الدينى.

املنبع  اإن  النطباعية-  القول -ب�سورة ل تخلو من  إنه ميكن  فا وبينما ل توجد بحوث دقيقة، 

�سالمية ال�سيا�سية بداأ يجف بالتدريج. وما زالت هذه الظاهرة حم�سورة  “العنفوى” فى الظاهرة الإ
جيال ال�سابة لالن�سمام جلماعات العنف ال�سيا�سى، ل �سيما  فى املجال ال�سيا�سى، حيث تقل نزعة الأ

تلك املرتبطة بالقاعدة. ولكن ما زال املنبع الثقافى ن�سيطا. 

“العنفوية” بذريعة اجلهاد، ول تقل حالة  وفى حالت معينة ل يجف املنبع الثقافى للدعوات 

موقف  نزع  يتم  ولكن  �سالم،  الإ تف�سري  فى  القطعية  والقولبة  ال�سديد  الدينى  والتطرف  اجلمود 

املعار�سة للنظم ال�سيا�سية القائمة منها. وغالبا ما تتحول من معار�سة نظم احلكم اإىل معار�سة تيارات 

خرى فى الداخل، واإىل اأعداء حقيقيني  ديان الأ خرى، اأو الطوائف واأ�سحاب الأ الفكر وال�سيا�سة الأ
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د. حممد ال�ضيد �ضعيد

اأو وهميني فى اخلارج. وي�سهد انبعاث ومنو احلركة ال�سلفية “ال�سديقة” للحكومات ال�ستبدادية 

خر الدينى واحل�سارى، والنابذ  القائمة فى ربوع العامل العربى، واإن كانت “اخل�سم والعدو” لالآ

اأ�سا�سا، واأنه قد  خالقية... ي�سهد باأن التطرف قد يكون ثقافيا  كلية جلميع تاأثرياته الثقافية والأ

الدولة غالبا ما تقف وراء اجلمود والتطرف  اأن  ي�سهد  اأو ل ميتد. كما  الداخلية  لل�سيا�سات  ميتد 

الدينى وتوظفه �سيا�سيا. 

احلكومى  ال�سيا�سى  للتوظيف  للغاية  وا�سعة  اإمكانيات  جند  ال�سلفية  يديولوجيا  الأ حالة  وفى 

املبا�رص للتدين، ل�سالح تثبيت العقد ال�ستبدادى ا�ستنادا اإىل تربيراته الفقهية التاريخية، وخا�سة 

مام حممد بن  مام اأبوحامد الغزاىل وبع�ش تالميذه القدامى واملتاأخرين، وخا�سة الإ فى اأعمال الإ

عبد الوهاب موؤ�س�ش املدر�سة الوهابية التى ت�سكل قاعدة الدولة العائلية ال�سعودية. حيث تقول هذه 

املدر�سة الفقهية بعدم جواز الثورة على احلاكم، واإن احلاكم الظامل اأف�سل من الفو�سى، وبجواز اأن 

يكون “ال�سلطان ملن غلب”؛ اأى اأن حت�سم ال�رصعية بال�سيف اإل اأن يبوح احلاكم بالكفر ال�رصيح.

تي من اململكة  �سناد الآ وبوجه عام ت�ستند الظاهرة ال�سلفية املطعمة مبعانى الطاعة، على قوة الإ

ماليا  �سناد  الإ هذا  يكون  العادة  العربى. وفى  بالد اخلليج  �سائر  فى  معينة  اأ�رص  ال�سعودية، ومن 

الدينية من  باأ�ش به من امل�ستغلني بالعلوم  واقت�ساديا واأحيانا موؤ�س�سيا؛ حيث مت توظيف عدد ل 

بالد اأخرى، وخا�سة م�رص واليمن واملغرب وال�سودان و�سوريا وفل�سطني فى املوؤ�س�سات الفقهية 

واجلامعية باململكة ال�سعودية وبالد خليجية اأخرى. وقدم دعما ماليا كبريا ملوؤ�س�سات التعليم والفقه 

الدينى فى هذه البالد من امل�سادر نف�سها.

ال�سيا�سية  �سكال  الأ حول  وتتمحور  �سناد،  والإ الدعم  �سور  �رصيعة  ب�سورة  تتغري  واليوم 

واملوؤ�س�ساتية. ويرجع هذا التحول فيما يبدو لنجاح ال�سلفيني فى ت�سكيل منابر اأو منظمات �سيا�سية، 

بع�سها خا�ش واكت�سح النتخابات املحلية فى ال�سعودية وقطر وعمان، والربملانية فى الكويت.

احلاكمة،  العائالت  م�سالح  اجلهادية-  بال�سلفية  -باملقارنة  الثقافية  ال�سلفية  �سعود  يخدم 

املعركة �سد اجلهاديني  ال�سيا�سى فى اخلارج، وك�سب  للتاأثري  للغاية  باآليات منا�سبة  حيث  متدها 

إن هذه الظاهرة ت�ستند اأي�سا ملزاج ثقافى بعينه، حيث متيل عنا�رص كثرية  فى الداخل. ومع ذلك؛ فا

للت�سدد الدينى، دون اأن ت�سطر ملدافعة �سلطات احلكم، وخو�ش معاناة عظيمة فى �سياق املواجهات 

اجلهادية معها. وتتفق هذه الظاهرة اأي�سا مع اأ�سول وروافد اجتماعية خمتلفة ن�سبيا عن الظاهرة 

اجلهادية. ويبدو اأن اأغلب هذه العنا�رص وخا�سة فى الكويت واخلليج ن�ساأت فى �سياق ولءات قبلية 

إن تعزيز ال�سلفية جاء كرد فعل  �رص التجارية. واأخريا فا وع�سائرية، واأحيانا حظيت برعاية بع�ش الأ

�سناد ال�سيا�سى اليرانى. لل�سعود ال�سيعى، الذى متتع تقليديا بتنظيم اأقوى حتى قبل تدفق الإ
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وتكاد اجلزائر تنفرد بظاهرة ا�ستمرار وجتدد ظاهرة “ال�سلفية اجلهادية”؛ اأى تلك التى تت�سم 

بجمود وت�سدد ثقافى بالغ، يقربها من القوالب املعروفة للحياة وال�سلوك فى القرون الغابرة، مع 

ال�ستعداد للثورة و�سن احلرب بكل ال�سور املعروفة، مبا فى ذلك العنف �سد ال�سعب واحلكومة 

معا. وتلى اجلزائر فى القائمة دول عربية اأخرى واإن مب�سافة كبرية للغاية، مثل ال�سعودية واليمن 

ن الدولة اجلزائرية ف�سلت اإىل هذا احلد فى اإنهاء التمرد  وال�سودان ورمبا ليبيا. ويعجب كثريون لأ

البالد العربية فقد مت ت�سجيل  اأما فى �سائر  انبثاقه عام 1992.  ال�سلفى اجلهادى منذ  الع�سكرى 

اجلهادية.  ال�سلفية  منابع  جتفيف  فى  للغاية  “جناحات” ملمو�سة 
�سارة اإىل حدوث عملية انتقال وا�سحة من مفاهيم ال�سلفية اجلهادية  وفى هذا الإطار جتدر الإ

خرى،  الأ �سولية  الأ تيارات  خمتلف  اإىل  الدينى-  رهاب  والإ العنف  عن  �سا�سي  الأ امل�سئول  -وهى 

وعلى راأ�سها بالطبع ال�سلفية التقليدية. وهذا يقودنا اإىل ثاين م�ساهد التحول، وهى حركة املراجعات 

�سالمية وتنظيم اجلهاد فى م�رص،  الفكرية، التى قام بها عدد من اأبرز القادة التاريخيني للجماعة الإ

باعتبارها العقل املفكر لل�سلفية اجلهادية فى �سائر البالد العربية. 

ت�ستند املراجعات عموما اإىل روؤية مت�سددة وبعيدة متاما عن الجتهاد، اأو عن اأن�سنة املمار�سة 

الع�سوائى  العنف  حترمي  هو  ول  الأ جانبني:  على  للرتكيز  اجتهت  اأنها  حيث  وال�سيا�سية،  الدينية 

لواحدة  والثقافى  الفقهى  �سا�ش  الأ ين�سف  ما  وهو  امل�ساملني،  واملدنيني  امل�سلمني  عموم  بقية  �سد 

ترتكب  التى  اجلماعية  املجازر  اأى  العربى،  التاريخ  فى  وب�ساعة  اإجراما  العنف  مظاهر  اأ�سد  من 

بحق املدنيني. والثانى هو التدليل على اأف�سلية الو�سائل ال�سلمية فى اجلهاد، دون اإ�سقاط العنف 

رهاب كاختيار اأو و�سيلة من حيث املبداأ. ويعنى ذلك اأنه حتى فيما يتعلق بالعالقة مع الغرب  والإ

�سا�ش  الأ العنف، فى الرتاجع عن  لفقه  م  الأ التنظيمات  بداأت  خرى،  ومع املجتمعات والثقافات الأ

التنظيمات  وبع�ش  القاعدة  متار�سه  الذى  مر  الأ وهو  الدينى،  خر  الآ �سد  الدائمة  للحرب  الفقهى 

خرى.  حدث الأ الأ

ونتيجة لذلك، اأّثر هذا التحول ب�سدة على بع�ش امل�سادر املوؤثرة على الثقافة ال�سيا�سية العربية 

الراهنة. وبوجه عام ل يزال اجلهاديون، وبالذات املتعاطفون مع تنظيم القاعدة ميار�سون ن�ساطا 

فكار. ولكن دور ال�سلفيني  لكرتوين، كاأداة اأقل كلفة  للتجنيد ون�رص الأ وا�سعا للغاية فى املجال الإ

ترتكز  ال�سلبية  تاأثرياتهم  إن  فا يبدو  وفيما  رهيبة.  ب�سورة  الت�ساع  فى  اأخذ  للحكومات  املوالني 

قليات الدينية والطائفية. اإن التوجه نحو حماربة املذهب  فى متابعة اإ�سعال وبث الكراهية �سد الأ

عوام القليلة  ال�سيعى هو اأهم هذه التاأثريات ال�سلبية من الناحيتني الثقافية وال�سيا�سية. وخالل الأ

املا�سية �ساد ال�رصاع الثفافى الطائفى بني ال�سلفية ال�سنية واحلركات ال�سيعية بطريقة غري م�سبوقة 

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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ن�سان وامل�ساواة الكاملة فى  فى التاريخ العربى احلديث، منتجة اآثارا وخيمة على ق�سية حقوق الإ

امتيازات املواطنة، والتى هى قليلة للغاية على اأى حال ب�سبب ال�ستبداد املعمم.

احلركات  من  عري�ش  قطاع  لن�ساطية  �سا�سية  الأ املحاور  اأحد  �سار  املعمم  ال�ستبداد  ولكن 

والعراق  م�رص  من  كل  فى  الظاهرة  هذه  وت�سدق  امل�سلمني.  الإخوان  حركة  وبالذات  �سولية  الأ

الدولة ال�ستبدادية، نتج كرد فعل  ا�ستداد الهتمام مبحاربة ال�ستبداد ونقد  اأن  و�سوريا. ويبدو 

�سد حماولة نظم احلكم الت�سلطية والبولي�سية �سحق احلركة الإخوانية، بعد اأن جنحت فى �سحق 

فى  امل�سلمني  الإخوان  حركة  دعم  على  للح�سول  �سعت  الدولة  اأن  وامللحوظ  اجلهادية.  احلركات 

م�رص اأثناء املعركة مع اجلهاديني، ومل حت�سل عليه غري م�رصوط. اأما فى �سوريا فقد ن�ساأ النقد عن 

ن.  املعاناة املذهلة على يد نظام احلكم، اأثناء وبعد �سحق انتفا�سة حماة عام 1980 وا�ستمر حتى الآ

مريكيني كراهة فى نظام �سدام  وفى العراق ف�سلت حركة الإخوان امل�سلمني التعاون مع الغزاة الأ

�سول اخلليجية.  ح�سني، ولقطع الطريق على احتمال انت�سار البعثيني اأو ال�سلفية اجلهادية ذات الأ

اأما فى احلزائر فيبدو امل�سهد خمتلفا اإىل حد ما، حيث ح�سلت الدولة ال�ستبدادية على تعاون حركة 

عوامل  عن  ف�سال  اجلهادية،  ال�سلفية  مار�سته  والذى  نف�سه  ال�سعب  �سد  العنف  ب�سبب  الإخوان، 

اأخرى. وفى حالة اجلزائر بالذات يخفت نقد الإخوان للدولة ال�ستبدادية ل�سالح اجتاه اأكرث حتفظا 

مما نراه فى م�رص و�سوريا بالتحديد.

جيال الو�سيطة التى  إن نقد الدولة ال�ستبدادية فى هذه احلالت، ن�ساأ بتاأثري الأ وبوجه عام؛ فا

وتعاطت  الع�رصين،  القرن  من  والثمانينات  ال�سبعينات  عقدى  فى اجلامعات خالل  وتدربت  تربت 

�سالمية. ومع  بقوة مع ق�سايا املجتمع والثقافة على نحو مل يحدث من قبل فى تاريخ احلركة الإ

�سولية لهذه احلركات ما زالت طاغية، فى جوانب خمتلفة من احلياة  �سلية والأ إن املنابع الأ ذلك فا

على  م�رص،  يف  امل�سلمني  الإخوان  حزب  برنامج  حول  املناق�سات  وت�سهد  وال�سيا�سية.  التنظيمية 

�سولية  عمق وات�ساع ال�رصاع حول طبيعة خطابها، والتنا�سبات املحتملة بني م�سادرها الفكرية الأ

ال�رصفة وم�سادرها الثقافية والجتماعية املعا�رصة. 

�سالمية فهو �سعود بع�ش احلركات التقدمية اجلديدة  اأما ثالث م�ساهد التحول فى الظاهرة الإ

�سواء من احلركات املت�سددة التى  �سالم ال�سيا�سى، وجناحها فى خطف بع�ش الأ اأر�سية الإ على 

كرث تقدما برز  هيمنت على احلياة ال�سيا�سية والثقافية ال�سعبية فى البالد العربية. اإن النموذج الأ

العدالة والتنمية. وقد ح�سدت  املا�سية، ممثال فى حركة  القليلة  عوام  الأ املغرب خالل  فى جتربة 

احلركة جناحا انتخابيا �سارخا ومفاجئا اإىل حد ما فى النتخابات الربملانية لعام 2005، جعلها 

اأكرب تكتل برملانى منفرد فى البالد. 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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تهتم وتنهل من منابع  �سالمية،  الإ الو�سيطة واجلديدة فى احلركة  جيال  الأ بداأت  عام  وبوجه 

القدمية  جيال  الأ زالت  وما  �سالم.  لالإ منفتح  اجتماعى  بتف�سري  تطالب  ثم  ومن  الع�رصية،  الثقافة 

فهم  ودون  الو�سطى،  الع�سور  من  املوروث  التقليدى  الفقه  على  الرتكيز  ل�سالح  امليل  هذا  تقاوم 

اأعماقه الجتماعية.

براز فكرة مركزية،  اأو الثقافى تتجه لإ �سالم ال�سيا�سى  وكانت الكتابات التقليدية املتاأثرة بالإ

للع�رص  منجزات  بو�سوح  تعد  اأنها  رغم  جميعا،  املجالت  هذه  فى  وتفوقه  �سالم  الإ اأ�سبقية  وهى 

احلديث ولكفاحات ال�سعوب. وبطبيعة احلال �سوف جند فى القراآن واحلديث ال�رصيف وامل�سادر 

باملعنى  العدل  واإقامة  لإحقاق احلق  اأ�س�سا كربى  الفل�سفة  فى  �سالمى، وخا�سة  الإ للفكر  خرى  الأ

الوا�سع للكلمة. غري اأن القول اإن الفقه �رصع هذه احلقوق ب�سورة كافية اأو بالكامل، يعد مغالطة 

اأعدادا متزايدة من  اأن  يبدو  ال�سحيح. وبوجه عام  العك�ش كان هو  اأن  للواقع  قرب  تاريخية. فالأ

�سالميني بداأوا يدركون التناق�سات والفجوات الكبرية بني الفقه التقليدى من ناحية، ومنجزات  الإ

امل�سادر  من  من جديد  ينهل  بداأ  هوؤلء  وبع�ش  اأخرى.  ناحية  من  وال�سيا�سية  الجتماعية  الع�رص 

للفكر  إن مقارباته  فا التنموى والنه�سوى. وبطبيعة احلال  للمنجزات الجتماعية وللفكر  احلديثة 

الفقهى بداأ ياأخذ منحى خمتلفا واأكرث حتفظا اإىل حد ما عما كان �سائدا فى املا�سى.

منذ  الغرب  يعي�سون فى  علماء وفال�سفة م�سلمني  القادمة من  �سالمية  الإ دبيات  الأ اأن  �سك  ول 

�سالمية  الإ للحركات  ال�سابة  جيال  الأ من  مهم  قطاع  اإيقاظ  فى  كبري  دور  له  كان  طويلة،  فرتات 

وال�سباب امل�سلم بوجه عام. ويتحرك هوؤلء العلماء اأ�سا�سا بدافع التوفيق بني املكت�سبات احلديثة 

التى يعي�سونها فى الغرب من ناحية، وبني اإميانهم الدينى العميق من ناحية ثانية. وميكن اعتبار 

�سالمى، اأحد اأهم امل�ساهد امل�ستجدة فى  بعث الهتمام بالتوفيق بني احلداثة الجتماعية والفقه الإ

وبالطبع  معا.  واحلداثة  الغرب  �سد  ال�سلفى  التحري�ش  من  عقود  بعد  العربية،  الثقافية  ال�ساحة 

فقد مر هذا امل�سهد مب�سار طويل ومتعرج منذ نهاية القرن التا�سع ع�رص، واملناظرات املعروفة بني 

خريين مثال اإ�سافة  ال�سيخ حممد عبده وبع�ش امل�ست�رصقني مثل اأرن�ست رينان. غري اأن العقدين الأ

 11 اأحداث  بعد  والغربيني وخا�سة  امل�سلمني  بني  قمته  اإىل  وال�سدام و�سال  التناق�ش  ن  لأ مهمة، 

دينية  اجتهادات  نتاج  لإ الغرب،  فى  يعي�سون  الذين  وامل�سلمون  العرب  الفقهاء  وي�سطر  �سبتمرب. 

تي�رص على غريهم من امل�سلمني الندماج بدرجة اأو اأخرى فى حميط ثقافى مغاير ملا األفوه فى بالدهم 

هم هو اجتاه قطاع متزايد من العلماء الجتماعيني العرب من الن�ساء والرجال، الذين  م. ولكن الأ الأ

كادمييات الدولية، لالهتمام بالتنظري والتجديد من منظور  ت�رصبوا العلوم الغربية، وتعلموا فى الأ

اإ�سالمى. وي�سكل هذا امل�سدر بدوره اأحد اأهم امل�ساهد امل�ستجدة فى ال�ساحة الثقافية العربية.

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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�- التحوالت الثقافية يف التيارين القومي والي�ضاري

بادر التيار القومي ممثال فى مركز درا�سات الوحدة العربية بالدعوة ل�ستيعاب ومتثل والدفاع 

حلقوق  العربية  للمنظمة  احلقيقى  ب  الأ كان  واملركز  واملمار�سة.  النظرية  فى  ن�سان  الإ حقوق  عن 

حقوق  منظومة  وت�سكل  الفكر،  جمال  فى  تعمل  التى  واجلمعيات  املنظمات  من  ولكثري  ن�سان،  الإ

ب املبا�رص للموؤمتر القومى العربى، الذى  ن�سان اأحد اهتماماتها. كما اأن املركز كان ول يزال الأ الإ

يعرب عن التيار العتداىل فى الفكر القومى. ويعقد هذا املوؤمتر اجتماعات �سنوية ي�سدر عنها مواقف 

املو�سوعات  على  بالطبع  ف�سال  ال�ستبداد،  ومناه�سة  ن�سان  الإ حقوق  لق�سية  تنت�رص  اأ�سا�سية 

املف�سلة واملعربة عن هذا التيار، مثل رف�ش التجزئة ومواجهة ال�ستعمار ووجود القواعد الع�سكرية 

فى ربوع العامل العربى. 

ن�سان من هذا املركز  دبيات املتعلقة بحقوق الإ �سارة للتدفق الهائل لالأ  غري اأن ما يهمنا هنا هو الإ

خرى امل�سابهة.  واملراكز الأ

وي�سكل هذا التدفق اأحد اأهم م�ساهد التجديد والتغيري فى الثقافة ال�سيا�سية العربية املعا�رصة 

 .
)1(

ن�سان فيما يتعلق بحقوق الإ

لكن هذا ل يعني اأن مركز درا�سات الوحدة العربية، يحتكر التعبري عن التيار القومى العربى. 

للفكر  يعد م�سدرا مهما  و�سوريا،  العراق  فى  البعث  مثل حزب  ال�سيا�سية  التعبريات  اأهم  فبع�ش 

عليه وينق�سه ب�رصاوة وعنف فكرى و�سيا�سى  ن�سان، وي�سادر  الإ الذى يجحف بحقوق  القومي 

قل عن بع�ش املجازر اجلماعية  كبري. كما ل ميكن اإعفاء التيار البعثى يف العراق من امل�سئولية على الأ

والتفجريات الع�سوائية.

وبينما ل يوجد اإطار ُي�سمى احلوار القومى الليرباىل، فقد يكون فى الواقع اأكرث تاأثريا فى فكر 

�سالمى الذي يتمتع بهيئة خا�سة به.  القوميني العرب بتفريعاتهم املختلفة عن احلوار القومى الإ

كرث جتذرا فى اجلانب  ول هو الأ خري بغلبة العتبارات ال�سيا�سية املبا�رصة، اإل اأن الأ بينما يت�سم الأ

الثقافى املبا�رص. فبع�ش اأهم املدافعني عن الدميقراطية وامل�ستغلني بالهم احلقوقى ينتمون اأو كانوا 

ينتمون للتيار القومى وبالذات التيار القومى النا�رصى. 

وميكن القول اأي�سا اإن ثمة اجتاها متزايدا “للربلة” التيار القومى. ون�سهد هذه العملية بن�ساط 

زمات الداخلية واخلارجية. حيث جند تعبريات عن ظاهرة  قل تعر�سا لالأ اأكرب فى البالد العربية الأ

الهيئات  العربي، واأي�سا يف م�رص واليمن واخلليج. وتتوىل  الغرب  الفكرية وال�سيا�سية يف  اللربلة 

واملراكز واملنظمات الفكرية التى كانت وما زالت موالية للفكر القومى، ن�رص الفكرة الدميقراطية 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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ن�سان بدرجات خمتلفة من احلما�ش. والدفاع عن حقوق الإ

كرث اهتماما  إن الي�سار اأي�سا تاأثر بهذه امليول نف�سها. وكان الي�سار العربى الأ وبطبيعة احلال، فا

واأوربا  وال�سني  ال�سوفيتى  الحتاد  فى  والثورية  التقدمية  واحلركات  النه�سة  تراث  با�ستيعاب 

ال�رصقية والغربية. وفى الوقت نف�سه خا�ش فى املمار�سة العملية ن�ساطا يركز ب�سورة رئي�سية على 

إن ال�سطراب فى فكر الي�سار بني امل�سعى العداىل  الق�سيتني الوطنية والدميقراطية. ومع ذلك؛ فا

الدميقراطية  امل�سداقية  بالعاملية �رصب  والهتمام  والقومى  الوطنى  امل�سعى  والدميقراطى، وبني 

الدولة  ون�سيج  تكوين  فى  الراديكاىل  والتحول  ال�سوفيتى  الحتاد  انهيار  ومنذ  طويال.  للي�سار 

ن�سان ي�سكل هما  ال�سينية بداأ التوجه نحو ا�ستيعاب قيم الدميقراطية واحلريات العامة وحقوق الإ

رئي�سيا جلناح مهم من املفكرين الي�ساريني العرب. 

إن هذا الهم ل يوحد خلفه جميع فرق الي�سار، وبع�ش هذه الفرق ل تزال م�رصة على  وبالطبع فا

ازدراء الفكرة الدميقراطية وخا�سة فى تعبرياتها الليربالية. وبع�ش اأ�سكال الهجوم الكا�سح على 

ما ي�سمى بالليربالية اجلديدة لي�ش فى الواقع غري نق�ش للدميقراطية فى املمار�سة الفعلية. ويحاجى 

كثريون اليوم نف�ش املحاجاة التقليدية للي�سار: الليربالية لي�ست �سوى ديكتاتورية راأ�ش املال.

الدميقراطية ومكافحة  زمة  الأ اأولوية حل  الي�سار ل يزال مييل بغالبيته ل�سالح  إن  فا ومع ذلك 

الدولة ال�ستبدادية. وينظر لهذه املهمة باعتبارها مقدمة ل غنى عنها اإطالقا، لإطالق مبادرات كبرية 

على فى جدول اأعمال  ول والهم الأ فى فكر وممار�سة التنمية والتحول الجتماعى، الذى هو املربر الأ

الي�سار العربى، مثله فى ذلك مثل الي�سار فى �سائر اأنحاء العامل. 

عمال: احتقانات واإحراجات ثقافية كربى ثانيا: حتوالت جدول االأ

جندة الثقافية احلقوقية، مبدى املعاناة التى  ومبوازاة ذلك ت�سهد اأي�سا التغريات العميقة فى الأ

خر.  بالآ �سك عالقتها  بدون  املعاناة هى  اأهم م�سادر  الراهن.  العربية فى طورها  الثقافة  تعي�سها 

خر مل تعد عامة وقابلة للتهرب من التحديد. كما اأنها مل تعد خارجية  ولكن اإ�سكاليات العالقة بالآ

�سكاليات واملنازعات ال�سيا�سية والجتماعية  ومتعالية على الو�سع الداخلى. بل �سارت اأهم جمال لالإ

فى الداخل واخلارج معا. وثمة ا�ستجابات متباينة للغاية حيال التحديات الكربى التى ت�سهدها هذه 

ن�سان. الثقافة فيما له �سلة بق�سايا حقوق الإ

قليات واملراأة واجلماعات املهم�سة. وكما  اإن اأبرز املو�سوعات هو ال�سعود امل�ستجد لق�سايا الأ

هو معروف عا�ست الثقافة العربية طويال خا�سعة ملا ي�سمى بخطاب الهوية، الذي اأدى اإىل �سعود 

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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التيار القومى منذ الثورة العربية الكربى عام 1916، وبدء تبلور وعى عربى م�ستقل عن اأو معاد 

هوية  خطابات  بني  ال�سدام  بتاأثري  يلتهب  اخلطاب  هذا  بداأ  ما  و�رصيعا  العثمانية.  مرباطورية  لالإ

�سالمى ال�سيا�سى. وخالل املرحلة النا�رصية  خمتلفة، وبالذات بني اخلطابني القومى العربى، والإ

�سالمى  بلغ هذا ال�سدام اأوجه �سواء فى م�رص اأو على امتداد العامل العربى، حتى متكن التيار الإ

عقد  نهاية  منذ  ال�سيا�سى  وعلى حقل اخلطاب  ال�سعبى،  العقل  على  التامة  �سبه  هيمنته  فر�ش  من 

ال�سبعينات من القرن الع�رصين.  

�- من الهوية الواحدية اإىل �ضدمة التنوع:

�سكلت الهزمية الع�سكرية فى يونيو 1967 للعرب على اأيدي اإ�رصائيل، اأكرب م�سدر لل�سكوك فى 

�سالمة التوجهات القومية. وبينما التهبت امل�ساعر وا�ستمرت الولءات الفكرية، وتعاظم التم�سك 

فى  ال�سك  نزعة  وبداأت  الكبرية.  العاطفية  الربط  قوة  فككت  النا�رصية  هزمية  إن  فا بالوحدوية، 

التعبري عن نف�سها من خالل دح�ش العتقاد القومى بعدم �رصعية التجزئة. وبداأ املفكرون العرب 

وخا�سة فى البالد البعيدة ن�سبيا عن مركز احلركة القومية فى م�رص وامل�رصق، يكر�سون مفهوم 

كما  القطرية.  الدولة  مبفهوم  باملقارنة  الداخلية  بال�رصعية  ين�سح  م�سطلح  وهو  الوطنية،  الدولة 

بداأت املناظرات تدور حول جواز اأو عدم جواز ن�سب كل �سور “التجزئة والتخلف” لال�ستعمار. 

وبب�ساطة انت�رص العتقاد باأن الدولة الوطنية اأو حتى القطرية موجودة لتبقى فرتة طويلة، واأن على 

اخلطاب القومى اأن يجهز نف�سه ل�ستيعاب هذه احلقيقة.

�سالمية فى نهاية �سبعينات القرن  اأما ال�سدمة الثانية فكانت ال�سعود ال�ساروخى للحركة الإ

ر�سا،  ر�سيد  ال�سيخ  يد  على  فكريا  قرن  ن�سف  بنحو  ذلك  قبل  التيار  هذا  ولدة  ورغم  الع�رصين. 

اأنه مل ي�سكل حتديا �ساحقا ل ملفهوم الدولة الوطنية ول ملفهوم  اإل  و�سيا�سيا على يد ح�سن البنا، 

القومية العربية، اإل بعد هزمية 1967. بعدها �سحقت هيمنة اخلطاب القومى ودخلت الدولة الوطنية 

ديفيد عام 1978 وانفجار  اأزمة طويلة، وخا�سة بعد توقيع معاهدة كامب  ذاته  الوطنية  وخطاب 

�سالمى يهيمن متاما على املمار�سة ال�سيا�سية وعلى  �سالمية فى اإيران، حتى كاد التيار الإ الثورة الإ

جيال ال�سابة. ولءات الأ

�سالمى نف�سه �رصيعا ما بداأ يواجه حتديات خطرية. جاءت اأوىل ال�سدمات  غري اأن اخلطاب الإ

ال�سيعى اخلومينى  مامة، واملفهوم  ال�سلفى لالإ ال�سنى  مع اكت�ساف امل�سافة الكبرية بني املفهومني 

يرانى فى البداية، ثم بني  للولية. وات�سعت ال�سقة بني الطرفني مع احتدام ال�رصاع العراقى-الإ

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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�سالم  �سالمية فى طهران والريا�ش. وبدا اأن الإ يديولوجيات واخلطابات الإ املركزين الرئي�سيني لالأ

�سالم ال�سيعى  ال�سلفى ال�سائد فى العامل العربى، قد بداأ يتعر�ش لهجوم وا�سع م�ساد من جانب الإ

اأثناء احلرب الإ�رصائيلية �سد لبنان  اإىل م�ستوى غري م�سبوق  مر  وبالذات فى اخلليج. وو�سل الأ

وحزب اهلل �سيف 2006. اإذ اأيدت حركة الإخوان امل�سلمني حزب اهلل �سد اإ�رصائيل، ولكن الريا�ش 

املوقف  اأخذت  الطابع  ال�سلفية  �سولية  الأ يديولوجيا  والأ ال�سنية  ال�سلفية  الروؤية  مركز  باعتبارها 

املعاك�ش وبداأت تبث خطابا طائفيا بدون لب�ش.

ومل يكن ذلك بالطبع هو التحدى الوحيد. فالطائفية كانت تعبريا خا�سا عن انق�سامات اأو�سع 

والتاريخ.  �سالم  لالإ كثريا  خمتلفة  تاأويالت  وذات  التوجهات  متباينة  وتيارات  حركات  بني  نطاقا 

ال�سيا�سية  احلركات  بني  فيما  ال�رصاع  تفجر  الواقع  فى  �سهدنا  خرية  الأ القليلة  عوام  الأ وخالل 

لل�رصاع  الرئي�ش  املظهر  �سكلت  الواحدة  الطائفة  داخل  النزاعات  اإن  بل  نف�سها.  للطائفة  املنتمية 

ال�سيا�سى فى العراق وبالد اأخرى.

ففى ال�ساحة “اجلهادية” برزت املناظرات حول ما ي�سمى باملراجعات الفكرية، التى ا�سطلع بها 

�سالمية وتنظيم اجلهاد فى م�رص.  جناح قوي يتكون من املوؤ�س�سني التاريخيني لتنظيم اجلماعة الإ

القيادات  اأو من بع�ش  القاعدة  تنظيم  املراجعات معار�سة مت�سددة �سواء من منظرى  اأثارت هذه 

م�ساعفات  املناظرة  لهذه  لي�ش  اأنه  والواقع  اأوروبا.  فى  وخا�سة  اخلارج  فى  الالجئة  التاريخية 

ن�سان. فهى متت على قاعدة فقهية مت�سددة فى احلقيقة  جوهرية بالن�سبة لفكر ومرجعية حقوق الإ

ن�سان، �سوى ق�سية وحيدة وهى “عدم جواز  من اجلانبني. ول تكاد تتالم�ش مع مرجعية حقوق الإ

“قتل  فكرة  عن  العليا  القيادات  من  طرف  يرتاجع  مل  احلالت  جميع  وفى  املحاربني”.  غري  قتل 

قد�سية  العرتاف مببداأ  نحو  واحدة  ببو�سة  ولو  املتناق�سني،  من  اأى طرف  يقرتب  الكافر”، ومل 

ن�سانية بذاتها، وعدم جواز فر�ش اأى عقوبة اإل بقانون، وعدم جواز اأي نوع من اأنواع  احلياة الإ

.
)2(

امل�سادرة، اأو التقييد للحق فى ال�سمري والعتقاد

�سالمية ال�سنية املت�سددة  على العك�ش متاما، اأفلتت فر�سة مهمة من جانب منظرى احلركات الإ

ن�سان. لتج�سري الفجوة الكبرية التى تف�سلها عن مرجعية حقوق الإ

العراق بالذات حربا متوا�سلة بني تيارات واأجنحة متعددة  خر فقد �سهد  اأما على اجلانب الآ

�سالمية، وهو التكتل  على للثورة الإ �سولية ال�سيعية. ونال ال�سدام بني املجل�ش الأ داخل احلركة الأ

الرئي�سى داخل احلكومة، وحركة ال�سدريني مركز ال�سدارة فى الهتمام الإعالمى وال�سيا�سى. 

ول �سك اأن هذا الربوز احلديث اأكرث �سعوبة بالن�سبة للثقافة ال�سائدة عما �سهدته رمبا طوال 

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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يراها  كما  الدينية  والعقائد  املبادئ  اأو  الإميان  �سميم  فى  كامنة  إ�سكاليات  با يتعلق  نه  لأ تاريخها، 

امل�سلمون وغريهم.

العراق” اإىل بروز نزعة  ال�رصاع وال�سيا�سة فى  “تديني  اأدى  املا�سية  القليلة  عوام  الأ وخالل 

طاقاتها  من  مهما  جانبا  رهابية  الإ التيارات  و�رصفت  الدينية.  قليات  لالأ خا�سة  ب�سورة  معادية 

قليات غري امل�سلمة، ف�سال بالطبع على ا�ستهداف امل�سلمني من الطوائف  العدوانية، ل�ستئ�سال الأ

خرى.  الأ

ول مرة الت�سييق على  ومع ا�ستيالء حما�ش على غزة ومتدد نفوذها فى ال�سفة الغربية، بداأ لأ

إن ا�ستفزاز امل�سيحيني فى م�رص وبالد عربية اأخرى  امل�سيحيني الفل�سطينيني. وفى الوقت نف�سه فا

قليات  عوام القليلة املا�سية. وترتب على ذلك جلوء هذه الأ ت�ساعد ب�سورة ملمو�سة للغاية خالل الأ

ب�سكل متزايد للهجرة خارج بالدها، وهو ما اأثار �سكوكا حول ت�سفية الوجود امل�سيحى فى بع�ش 

اأقطار العامل العربي.

امل�سيحية  اإىل  �سالم  الإ من  املا�سيني  العامني  خالل  م�رص  فى  �سخا�ش  الأ بع�ش  حتول  �سكل 

، الذين مل يت�سوروا احتمال 
)3(

ثبات هذا التحول، �سدمة لغالبية امل�سلمني وتقدمهم بطلبات ر�سمية لإ

اجلهر بذلك. كما �سبب اإحراجا �سديدا ل�سلطات الدولة وبالذات ال�سلطات الق�سائية. حيث ل تزال 

التوثيق ممار�سة عدد  ال�سخ�سية، وحيث يرتتب على هذا  البطاقة  ال�سخ�ش فى  الدولة توثق دين 

طفال، كان من املحتم اأن يتم  مور ال�سخ�سية، مبا فيها الزواج والطالق والإرث وح�سانة الأ من الأ

اتخاذ موقف ما. ومل يكن هناك �سوى موقفني: اإما الثبات على املوقف الفقهى التقليدى الذى ُيعّد 

ثم بالقتل، اأو العرتاف باحلق فى التحول  �سالم مرتدا، ويوؤثمه ويعاقبه على هذا الإ املتحول عن الإ

�سالم وتوثيق هذا العرتاف فى وثيقة ر�سمية.  من الإ

ول ينطوى بو�سوح على اإنكار احلق يف حرية ال�سمري والعتقاد، مما ي�سطدم مع بع�ش  املوقف الأ

“فمن �ساء  اأو �رصط  يات القراآنية التى توؤكد هذا احلق دون قيد  �سالمية، وين�سخ الآ اأهم القيم الإ

فليوؤمن ومن �ساء فليكفر”. فامل�سلمون درجوا على التب�سري بدينهم، وحتويل غريهم اإىل عقيدتهم 

�سالم لغريه  دون اأن يقبلوا بالعك�ش. والتطبيق العلنى لفقه الردة يذيع على العامل اأن التحول من الإ

اأما  الفقهية والق�سائية.  لل�سلطات  بالن�سبة  التقليدى  ديان غري جائز. ويعد هذا هو املوقف  الأ من 

نف�سهم، اأي املوقف التفوقى اأو القول ب�سمو  املوقف الثاين، هو ما درج امل�سلمون على احلديث به لأ

ديان. ويعنى هذا املوقف اأن احلقوق التى  �سالم املطلق )وهذه املرة “املقنن”( على غريه من الأ الإ

نف�سهم يرف�سون منحها لغريهم. يطلبها امل�سلمون لأ

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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مظهر اآخر ل يختلف كثريا جنده اأي�سا فى م�رص، حيث تقدم البهائيون خالل العامني املا�سيني، 

وهم اأقلية حمدودة العدد جدا، بطلبات ر�سمية لتوثيق هويتهم الدينية فى البطاقة ال�سخ�سية. وهنا 

وقعت ال�سلطات الق�سائية والفقهية فى املطب نف�سه ، ورمبا ب�سورة اأ�سد. فقد يكون ثمة م�سكلة 

اأقل �سدة  اأو فى و�سف املرتدين بالكفر، ولكنها م�سكلة  فقهية فى العرتاف باحلق فى الرتداد، 

اآخر ابتداًء. هنا ت�سطر ال�سلطات الفقهية والق�سائية  اإنكار حق فئة من النا�ش فى تبنى دين  من 

ديان “ال�سماوية  ن�سان، وهو القول اإن الدولة ل تعرتف اإل بالأ لقرتاف انتهاك اأ�سد ملبادىء حقوق الإ

�سالم اأو الفقه  وحدها”. فى هذه احلالة يتم تعريف الدين ال�سماوى باأنه الدين الذى يعرتف به الإ

�سالمى ال�سنى، وهو حتديدا اليهودية وامل�سيحية دون غريهما.  الإ

ن�سان، بل هو اأكرثها تعلقا ب�سمريه  واإ�سافة اإىل اأن هذا املعنى يحجب حقا رئي�سيا من حقوق الإ

�سالمية ب�سائر الثقافات الكربى فى  إنه يف�سد ب�سورة عميقة عالقة الثقافة العربية الإ وبكرامته، فا

العامل، بل واأكرثها �سخامة ممثلة فى الثقافة الكونفو�سية والبوذية والهندو�سية وغريها، والتى ل 

تعد اأديانا �سماوية.

و�سواء حتدثنا عما ي�سمى بالرتداد، اأو عن اأديان ل تعرتف بها املوؤ�س�سات الفقهية والق�سائية 

�سالمى.   �سالمية، فامل�سكلة اأنها تعك�ش مواقف متجذرة جتذرا عميقا فى التاريخ الإ الإ

تي: كيف ميكن لثقافة درجت طويال على التحولق حول نف�سها والنغالق،  وهو ما يطرح ال�سوؤال الآ

اأو رف�ش ما هو خارجها، اأن تتعامل مع اإ�سكاليات منطقية وعقيدية معقدة على هذا النحو؟ وكيف 

�سكاليات اأن تغري موقفها التاريخى  ميكن لثقافة درجت طويال على اتخاذ موقف حا�سم من هذه الإ

اأو التقليدى، فى ظل ظروف حتتم نيل القبول اأو املعاملة باملثل على امل�ستوى العاملى.

�- ا�ضمحالل نظرية املوؤامرة وحتمية مواجهة الواقع:

التقليدى  الفقهى  املوقف  تبنى  فى  لال�ستمرار  ما  بحيلة  ال�سائدة  الثقافية  الظروف  متد  قد 

�سالمية و�سلطاتها  ن�سان. وت�سعر الثقافة العربية الإ واملتعار�ش مع بع�ش القيم العاملية حلقوق الإ

اأو  للتمييز  اأو خا�سعة  باأنها حما�رصة  على مبا فيها �سلطاتها الق�سائية والفقهية وال�سيا�سية،  الأ

واقعة حتت عدوان. وبو�سع امل�سلمني والعرب التدليل بقوة على اأنهم معر�سون لعدوان �سيا�سى 

تتخذ  عندما  امل�سكلة  وتظهر  والعراق.  ولبنان  املحتلة  فل�سطني  حالت  عليه  ت�سهد  ما  وهو  دائم، 

قليات الدينية  الثقافة اأعمال العدوان اخلارجى، للثبات على مواقف غري عادلة بذاتها، �سواء من الأ

اأو من املراأة. وكاأن البحث عن العدالة وامل�ساواة بذاتهما يعرب اأو يعك�ش اأو ميد هذا العدوان فى 

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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ميدان العقيدة والثقافة.  

ومن ثم ي�سهل على ال�سلطات الفقهية والق�سائية، وبع�ش تيارات الثقافة احلديثة ال�ستناد على 

�سارة اإىل التاريخ ال�ستعمارى اأو لبع�ش النماذج احلديثة من التطرف  نظرية املوؤامرة، �سواء بالإ

إ�رصائيل.   وال�ستهداف ال�سيا�سى من جانب الغرب حتديدا، وبالذات فى عالقة هذا ال�ستهداف با

بل  املا�سى.  فى  كان  كما  ميكانيكية  ب�سورة  مقبول  يعد  مل  املوؤامرة  لنظرية  �سناد  الإ هذا  اأن  غري 

هناك تيارات فكرية منظمة ومتنامية تقوم على ال�ستباك الدائم معه ودح�سه، كما اأن هذه احلجة 

العرب  على  الواقع  ال�سطهاد  بني  ارتباطا  ثمة  باأن  العامل  اقتنع  لو  فحتى  عامليا.  مقبولة  لي�ست 

من  يفلتهم  لن  ذلك  إن  فا والعتقاد،  ال�سمري  وحق  امل�ساواة  فى  باحلق  لالعرتاف  عليهم  وال�سغط 

قليات اأو انتهاك  جدى اإدانة �سور التمييز الدينى اأو �سد الأ حتمية هذا العرتاف. بل يكون من الأ

ن�سان عموما، والذى متار�سه ثقافة تتعر�ش هى ذاتها للتمييز وال�سطهاد من اخلارج.  حقوق الإ

دانة حال �سدورها عن تيارات فكرية اأو منظمات حترتم وتدافع عن حقوق العرب  وتتعزز هذه الإ

والفل�سطينيني.  

كل ثقافة متيل عموما للتهرب من اتخاذ موقف جديد على قاعدة اأخالقية مت�سقة بالن�سبة حلقوق 

قليات الدينية، فيما لو كانت ت�سعر اأنها حتت �سغوط ثقيلة وم�ستدامة. ولكن  اأقلياتها وخا�سة الأ

اإذ لن يكون من ال�سهل على اأى ثقافة اأن تغري موقفا خاطئا تتنازل به عن  العك�ش �سحيح اأي�سا: 

امتياز ما، فيما لو مل تتعر�ش ل�سغوط حقيقية من داخلها وخارجها.

ومن املمكن ت�سور اأن ثمة نوعا من التحقيب اأو التواىل العملى، ملراحل معينة تغالب فيها الثقافة 

�سخا�ش، بغ�ش النظر عن  اإعاقاتها وموانعها، فيما يتعلق بتاأمني احلق فى امل�ساواة بني جميع الأ

قليات  �سعب يتعلق بالأ الدين واجلن�ش والنوع الجتماعى واأى اعتبار اآخر. ويبدو اأن الختبار الأ

العرقية والدينية.  

اأمام  فى احلقوق  بامل�ساواة  لالعرتاف  �سديدة  اأولية  مقاومة  توقع  من  لبد  وىل  الأ املرحلة  فى 

القانون، وتغيري بع�ش العقائد التاريخية املرتبطة بالدين، مثل العتقاد بوجود �سىء ا�سمه “حد 

الردة”.

زمة  وهذا هو بالطبع ما حدث فى ا�ستجابة ال�سلطات الفقهية والق�سائية وال�سيا�سية امل�رصية لأ

 .
)4(

�سالم العرتاف بالبهائيني واملتحولني عن الإ

ول مرة منذ عقود.  والواقع اأن ال�سحافة امل�رصية حفلت باملناظرات حول هذه الق�سايا رمبا لأ

بالت�سدى  والدميقراطيني  والن�سطاء احلقوقيني  املثقفني  من  قطاع  تقدم  اأن  قبل  من  يحدث  اإذ مل 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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لكرتوين.  �سبوعية، ف�سال بالطبع على الف�ساء الإ للحجج التقليدية وذلك فى ال�سحف اليومية والأ

وعن  والعتقاد،  ال�سمري  حرية  �سالم” فى  الإ عن  “املرتدين  حق  عن  الن�سطاء  هوؤلء  دافع  حيث 

للثقافة  املتطوعون”  “الوكالء  ظاهرة  ن�ساأت  وباملقابل  مبعتقدهم.  العرتاف  فى  البهائيني  حق 

التقليدية، وت�سكلت من �سحفيني وحمامني واأع�ساء وروؤ�ساء بنقابات مهنية خمتلفة، و�سخ�سيات 

ن�سان،  �سا�سية لالإ ول على الثبات على احلقوق الأ عامة من جمالت متباينة. تركز دفاع الفريق الأ

�سالم نف�سه، نتيجة الزج به فى  التى تلحق بالإ ال�سلبية  وكذلك على �رصورة رفع الظلم والدعاية 

ممار�سات باط�سة. الفريق الثانى اكتفى كالعادة بالت�سكيك فى اإميان ووطنية املدافعني عن حقوق 

ديان ميثل  ن�سان واحلريات العامة، ووا�سل القول بالفكرة التقليدية اإن تبنى الدفاع عن هذه الأ الإ

 !
)5(

مة والدين خيانة للثقافة والأ

وفى حالة م�رص ا�ستعرت املعركة حول الق�سية اإىل حد اأثار ف�سيحة حقيقية، عندما وقف عدد 

“ال�سوم”، لإغالق باب نقابة  من اأع�ساء جمل�ش نقابة ال�سحفيني واجلمعية العمومية مم�سكني بـ 

ال�سحفيني امل�رصيني بالقوة يف 11 اأبريل 2008، اأمام موؤمتر كانت جماعة “م�رصيون �سد التمييز 

الديني”، تنوى عقده بالنقابة، الذي �سبق اأن وافقت على ا�ست�سافته.

خالقية والثقافية ل ت�سدل ال�ستار على امل�سهد كله. فعلى اأى حال لبد اأن  ولكن هذه الف�سيحة الأ

نقدر للثقافة امل�رصية اأنها احت�سنت جمعية ذات ع�سوية كبرية متنوعة �سيا�سيا ودينيا ملنع التمييز 

الدينى. وجند منوذجا مبكرا لهذا املوقف فى ال�سودان؛ حيث دافع عدد كبري من املثقفني والن�سطاء 

تقرير  فى  وحقهم  بل  امل�ساواة،  فى  اجلنوب  �سعوب  حق  عن  ال�سودانيني  واملدنيني  ال�سيا�سيني 

�سالم،  امل�سري. ورمبا تكون هذه القوى قد �سمرت بعد اأكرث من عقدين من احلكم ال�سموىل با�سم الإ

لهذا  اأمثلة  نعدم  ول  امل�ستقبل.  فى  بعيدة  ماد  لآ الذاكرة  فى  وحيا  ملهما  النموذج  هذا  يظل  ولكن 

مازيغ فى املغرب واجلزائر.  املوقف ال�سجاع نف�سه، فيما يتعلق باحلقوق اللغوية والثقافية لالأ

تالية،  ملرحلة  عموما  �سالمية  الإ العربية-  الثقافة  لدخول  متهيدا  بذاتها  احلقيقة  هذه  ومتثل 

حتاول فيها اأن تنتج حال و�سطا بني بع�ش “ثوابتها” التقليدية مثل ما ي�سمى بـ”حد الردة” من 

البداية �سوف يكون هذا احلل  اأخرى. وفى  ن�سان واحلريات العامة من ناحية  ناحية، وحقوق الإ

اأقرب ما يكون للمخارج ال�سطحية، التى ل ت�سطر فيها الثقافة للتنازل عن امتيازات حقيقية )بغ�ش 

ننا نراها فى احلقيقة �سارة بهذه الثقافة(. ومع ذلك ف�سوف  النظر عما اإذا كانت مفيدة اأم �سارة، لأ

مر بحل مفرو�ش  ت�سطر الثقافة -عاجاًل اأم اأجال- لفتح الباب اأمام مفاو�سات �ساقة. وقد ينتهى الأ

من اأعلى –اأي من جانب ال�سلطات ال�سيا�سية- يتحوط اأ�سا�سا لل�سغوط الدولية، كما جرت العادة 

اأن هذا النوع من احللول مينع تدفق التعلم اخلالق، ويجعل الراأي  فى اأحوال م�سابهة. والواقع 

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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العام اأقل ا�ستعدادا للفهم وال�ستيعاب ال�سليم مل�ساعفات واأبعاد الق�سية. ولذلك اأت�سور اأن الثقافة 

القهقرى  اأعلى، وتعود  التى فر�ست من  الو�سط  اأن تثور فيها �سد احللول  اإما  ثالثة،  تدخل مرة 

فيها قوى  تتمكن  املناق�سات  اأطول من  اأن متر مبرحلة  اأو  بالتمييز،  واملت�سمة  التقليدية  للمواقف 

دميقراطية �سعبية من الفوز بثقة النا�ش، وتفوي�سهم بايجاد حلول خالقة و�سليمة، ملا بقى لفرتة 

طويلة مفارقات اأو اأحجيات بدون حل.

املنطق  داخل  من  لجتهادات  الدينى  الفكر  فى  املهمة  �سكاليات  الإ اأو  املفارقات  حتتاج  وبينما 

الدينى، فالق�سية تبدو بكل تاأكيد اأقرب لق�سايا علم الجتماع منها للعلوم الدينية. ونعنى بذلك اأن 

قليات تكت�سب بع�ش اجلمود نتيجة لتوافقها مع النق�سامات الطبقية  غلبيات والأ العالقات بني الأ

اأقلية لفرتة طويلة مكانة منخف�سة فى الكيان الجتماعى، هو فى احلقيقة  والجتماعية. فاحتالل 

اأكرث ما يعيق العرتاف بحقها فى امل�ساواة باملقارنة مع العتبارات املتعلقة بالهوية بذاتها.  

قليات القومية والعرقية اأو الطوائف والقبائل التى تعانى التهمي�ش،  ويفرت�ش مثال اأن تفر�ش الأ

قليات  م�سكالت اأقل حدة بكثري عما تواتر عليه الفقة التقليدى من مواقف مت�سككة ومتييزية �سد الأ

عاقات احلقيقية فى احلالتني  اآخر. فال�سعوبات والإ اأو غري امل�سلمة. ولكن احلقيقة �سىء  الدينية 

غلبية اأو ال�سلطات الرا�سخة وذات المتيازات امليكانيكية ل�رصورة  واحدة، وهى عدم ا�ستيعاب الأ

قليات على قاعدة املواطنة فى بنية دولة وطنية حديثة. ال�ستيعاب املت�ساوى لالأ

ولذلك تبدو امل�سكلة احلقيقية مو�سوعية ومادية اإىل حد كبري. فالدولة العربية ما بعد ال�ستعمار 

ن اإىل بنية الدولة الوطنية احلديثة. وهذه الدولة التى تتطور تطورا م�سوها، 
مل تتطور اأبدا وحتى الآ

إمكانيات هائلة، ما زالت عاجزة �سو�سيولوجيا وثقافيا واأيديولوجيا عن جمرد  و�سارت مزودة با

املنطقة  اأو  الدينية  الطائفة  عن  النظر  بغ�ش  للم�سلمني،  حتى  املت�ساوي  دماج  لالإ م�رصوع  تد�سني 

العربية فى حالت  الدولة  قدرة  تتدهور  فلم  ال�سحيح.  العك�ش هو  اأن  يبدو  بل  والقبيلة.  واجلهة 

اإنها ا�ستعملت ا�سرتاتيجيات عرقية وطائفية ودينية  كثرية على ال�ستيعاب املت�ساوى فح�سب، بل 

�سباغ �رصعية �سطحية على اأدائها و�سلوكها ال�سيا�سى، وخا�سة فى اللحظات احلرجة.  لإ

قليات الثقافية اأو العرقية �سنجد القاعدة العامة نف�سها اأن الركود الطويل للتمييز  ففي ق�سية الأ

فقر  الأ قليات  لالأ املت�ساوى  دماج  بالإ تقبل  اأن  ثقافة  على  ال�سعب  من  يجعل  والجتماعى،  الطبقى 

مر بالتنازل عن امتياز �سيا�سى  والهام�سية اقت�ساديا وجغرافيا. وتزداد ال�سعوبة عندما يتعلق الأ

اأو ثقافى باملقارنة بالمتيازات القت�سادية ال�رصفة. هذا هو ما جنده عموما فى اجلزائر واملغرب. 

�سالمية فى  وتقدم حالة املغرب بالذات اأمثلة حية هذا العام عن املعاناة العظيمة للثقافة العربية الإ

مازيغية. مواجهة التغيري، وخا�سة فيما يتعلق بق�سية الأ

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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الطبقة  على  ال�سيو�سيولوجى-القائم  التمييز  اأمد  طول  فى  كامنة  تكون  ما  غالبا  امل�سكلة  اإن 

ول حتى  دينى  هناك متايز  لي�ش  معروف  هو  فكما  ال�رصف.  الدينى  باجلانب  واملكانة– باملقارنة 

مازيغية واملتحدثني بالعربية فى املغرب الكبري. ولكن العرب �سكلوا العن�رص  عرقى بني املتحدثني بالأ

املتميز من ناحية الطبقة واملكانة لقرون طويلة. اإن توفر حد اأدنى من التوازن ال�سيا�سى قد يكون 

قليات، �سواء كانت دينية اأو قومية. وبتعبري  اأمرا ل غنى عنه لتحريك موقف الثقافة ال�سائدة من الأ

اآخر تبدو امل�ساألة ثقافية، ولكنها فى عمقها التاريخى مادية للغاية ومرتبطة اإىل حد كبري بالتوازن 

الن�سبى بني اجلماعات، التى ت�سكل قاعدة الدولة والت�سكيل ال�سيا�سى الطبقى ال�سائد.

قليات عنفا واأكرثها توازنا  كرث حالت العالقة بني الأ ففى لبنان مثال اأدى هذا التوازن الن�سبى لأ

فى الوقت نف�سه. ويالحظ اأن التوازنات وال�رصاعات الطائفية فى هذا البلد انتقلت خالل العامني 

�سالمى.  �سالمى-الإ �سالمى امل�سيحى اإىل املحور الطائفى الإ املا�سيني من املحور الإ

حكام  إن اأكرث من ع�رصين عاما من الن�سال الع�سكرى، فى اأعقاب فر�ش الأ اأما فى ال�سودان فا

حقيقية  فر�سة  اأول  اجلنوبيني  منح  وجنوبا،  �سمال  ال�سودان  على  �سالمية  الإ وال�رصيعة  العرفية 

من  -وهم  اجلنوبيون  بداأ  عام  وبوجه  للبالد.  ال�سيا�سية  احلياة  فى  رئي�ش  كفاعل  بهم  لالعرتاف 

اأرومة عرقية خمتلفة- فى فر�ش احرتام حقوقهم وثقافاتهم، حتى على طبقة ع�سكرية متهمة بتبنى 

عقيدة تفوق دينية وعرقية وهى حكومة الب�سري.

عربية  دول  من  حتى  قلية،  والأ غلبية  الأ بني  بالعالقة  يتعلق  فيما  توازنا  اأكرث  احلالتان  هاتان 

خرية  قطعت �سوطا اأطول بكثري على طريق بناء الدولة الوطنية. ويبدو اأن امل�سكلة فى هذه احلالة الأ

تزداد حدة، ب�سبب الإرث الطويل للغاية للدولة املركزية البريوقراطية، التى متيل للتنميط وفر�ش 

اأو التجان�ش الإجبارى كتعبري عن طبيعتها هى من ناحية، وعن الفتقار لقوة العوامل  الن�سجام 

القت�سادية التلقائية فى بناء التجان�ش القومى التلقائى من ناحية ثانية.

قليات نف�سها مب�سدر ما من م�سادر القوة، كلما متكنت  وميكن القول اأي�سا اإنه كلما متتعت الأ

املمتاز  الو�سع  تاأ�س�ش  لبنان  حالة  ففى  وامل�ساواة.  للتوازن  التفاو�سى  طريقها  اإيجاد  من  اأي�سا 

قلية املارونية وامل�سيحية عموما على المتياز القت�سادى، حيث �سكلت لفرتة طويلة الربجوازية  لالأ

قباط  الوحيدة فى البلد. وفى حالة م�رص مثال ل ميكن اإ�سناد ادعاء ال�سحافة ال�سفراء ب�سيطرة الأ

وجناحهم  البزن�ش  بثقافة  يتعلق  فيما  قباط  لالأ الن�سبى  التقدم  اأن  غري  م�رص.  فى  القت�ساد  على 

فى  قوة  اأكرث  م�ستقبال  �سيجعلهم  عامة،  ب�سورة  لهم  اأكرب  اقت�سادية  فر�ش  وتوفر  فيه،  كرب  الأ

مر على ال�سطح. وفى احلالتني اللبنانية وامل�رصية وقعت تغريات  املجال ال�سيا�سى، مما يبدو عليه الأ

قلية، ب�سبب حتولت فى بنية الدولة وال�سيا�سة. وفى  غلبية والأ عا�سفة وعميقة فى التوازنات بني الأ

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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قلية املتميزة” ل�سالح ال�سيعة فى النهاية، وهى الطائفة  حالة لبنان ح�سمت التطورات ق�سية “الأ

التى عانت من الفقر والتهمي�ش طويال. اأما فى م�رص فكان للدولة البريوقراطية دور طاغ ل يعادله 

قلية القبطية فى التكوين ال�سيا�سى للمجتمع، رغم ا�ستمرار تفوقها  دور اآخر فى الهبوط مبكانة الأ

القت�سادى الن�سبي. ومع ذلك فثمة مقاومة �سخمة وغري م�سبوقة فى تاريخ البالد من جانب �سباب 

قباط.  ية حماولة لتقنني الهبوط مبكانة الأ قباط، لأ الأ

قلية فى العامل  غلبية- الأ  وبوجه عام يبدو اأن ثمة تعددا وا�سعا فى القاعدة املادية لعالقات الأ

العربى. ولكن الثقافة تبدو اأ�سرية معاناة ل حد لها فيما يتعلق بالتطور فى هذا املجال. ومع ذلك 

فثمة جهود كبرية للتغلب على �سعوبات واإعاقات العرتاف بامل�ساواة ومنع كل �سور التمييز. ورغم 

مور اأحيانا، فال�سورة لي�ست ثابتة بل متوج باحلركة: تقدم وتراجع، وتطبيق حيل  ما تبدو عليه الأ

متكن الثقافة من املراوحة فى مكانها، مع اإر�ساء بع�ش التطلعات وال�ستجابة لبع�ش ال�سغوط. ومع 

ذلك فاحليل ال�سلطوية تثبت اأحيانا قدرا من الكفاءة فى مواجهة مقاومات �سارية �سد التغيري. 

اأن مثل هذه احليل هو ما مكن الن�ساء من احل�سول على بع�ش احلقوق املدنية، ولو  والواقع 

منقو�سة مثل احلق فى فك رابطة الزوجية، بعد اأن �سارت عبئا خال�سا وقهرا ل يطاق. وقد اقرتح 

ملئات  القدمية  الفقه  كتب  فى  مدفونا  كان  الذي  “اخللع”،  مفهوم  بعث  م�رص  فى  الفقهاء  بع�ش 

وتوماتيكية من مترير اإ�سالح  ال�سنني ب�سبب كراهية الرجال له. ومتكنت الدولة بف�سل اأغلبيتها الأ

حوال ال�سخ�سية، يقر هذا احلق فى ظروف معينة. ورغم اأن هذا الإ�سالح ل  ت�رصيعى فى قانون الأ

يزال يقابل بالت�سكك ال�سديد من جانب القوى التقليدية، فمجرد و�سعه فى اإطار الفقه الدينى جعل 

الو�سعى.  القانون  اأو  ن�سان  الإ لغة حقوق  الإ�سالح فى  لو و�سع  بكثري، مما  �سدة  اأقل  املعار�سة 

واليوم حت�سل اأعداد كبرية ومتزايدة من الن�ساء على هذا احلق يف الطالق، الذى حرمن منه قرونًا 

يديولوجيا ال�سائدة من املراأة،  �سالمية والأ إن التغري فى موقف الثقافة العربية الإ طويلة. ومع ذلك فا

ى اإجناز مهم فى املجال العام. وقل 
قل. ولذلك مل حتقق املراأة العربية اأ بطاأ والأ كان ول يزال هو الأ

متثيل الن�ساء فى املغرب واجلزائر، وكاد ينعدم فى العراق ولبنان وم�رص فى �سياق النتخابات 

نه يظل تابعا “لل�سيا�سى”،  خرية. ولذلك يحذرنا مفكرون كثريون من الرهان على “الثقافى” لأ الأ

وخا�سة فيما يتعلق بق�سية ح�سور املراأة فى املجال العام.

قرار حقوق  �ساليب لإ ولذلك اأي�سا قد ل تكون احليل الفقهية اأو حتى ال�سيا�سية هى اأف�سل الأ

ن�سان ومبادئ العدالة وامل�ساواة  اأ�سا�سية. ويراهن البع�ش على الوعى وعلى ن�رص ثقافة حقوق الإ

اأو ردود فعل رجعية.  ن هذا هو ال�سمان الوحيد لعدم وقوع نك�سات  قرار مثل هذه احلقوق، لأ لإ

إن اإقرار نظام احل�س�ش النيابية للن�ساء يف م�رص واجه عداًء، لي�ش فقط من  وعلى �سبيل املثال؛ فا

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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خرق  بذريعة  اإ�سقاطه  فى  جنحت  والتى  الق�سائية،  ال�سلطات  اأي�سا  بل  الدينية،  ال�سلطات  جانب 

املادة 41 من الد�ستور، واملتعلقة بامل�ساواة اأمام القانون فى حكم �سهري للمحكمة الد�ستورية العليا. 

وفى الوقت نف�سه مل تكن حركة الن�ساء قد تقدمت فى م�رص، مبا ميكنهن من الدفاع عن هذا احلق. 

�سالح  لالإ فا�سلة  طريقة  اأنها  بذاتها-  تقدمية  كانت  –ولو  اأعلى  من  تية  الآ الت�رصيعات  اأثبتت  هنا 

إن  الجتماعى واحلقوقى فى ثقافة تقاومها وت�سع فى طريقها �سعوبات حقيقية. ولهذا ال�سبب فا

التمثيل  بهذا  للهبوط  يعود  النظام  هذا  اإلغاء  ولكن  املراأة،  متثيل  ي�ساعف  احل�س�ش  نظام  فر�ش 

مم املتحدة للمراأة كان متثيل الن�ساء فى الربملان املغربى %1  رقام برنامج الأ ب�سورة اأ�سد. فوفقا لأ

ردن من 6.8% اإىل  زاد بعد تطبيق نظام احل�س�ش اإىل 11%. وزاد هذا النظام متثيل الن�ساء فى الأ

11.5%، وفى العراق من �سفر اإىل 25%، وفى موريتانيا من 5.6% اإىل 12%. اأما فى م�رص فقد اأدى 

ه اإىل الهبوط بالن�سبة من نحو 10% اإىل ما يقارب 2% فقط. 
اإلغاوؤ

ثالثا: التغري فى بنية املناظرات ال�ضيا�ضية والثقافية

هم يثور على امل�ستوى  تناق�ش هذه ال�سعوبات على م�ستويات وطنية يوما بيوم. ولكن النقا�ش الأ

�سالمية  القومى العربى. هذه املناق�سات تعك�ش ال�سغوطات املتعاك�سة التى متر بها الثقافة العربية الإ

اليوم، وعلى راأ�سها العدوان اخلارجى الذى يولد �سعورا عميقا بال�ستهداف. وهذا ال�سعور يطغى 

على كل املناق�سات ويلون جميع املو�سوعات.

ن�سان”، فهناك بدايات قوية اأو ل  ومع اأن الثقافة العربية مل تت�رصب بعد مبداأ “عاملية حقوق الإ

ول مرة بداأت النقا�سات ذات الت�ساع القومى  باأ�ش بها لجتذابها نحو مواقف اأقرب لهذا املبداأ. ولأ

ن�سان اأو الإميان باأن الن�سال �سد ال�ستبداد  خالل هذا العام، تعك�ش ثقل الوعى بعاملية حقوق الإ

والقهر وال�ستغالل عاملى، اأو يجب اأن يكون عامليا.

ن�سان مياثل فى الثقل ال�سعور العاتى بال�ستهداف  ول جمال للقول اإن الوعى بعاملية حقوق الإ

واملوؤامرة اخلارجية فى وعى الطبقة الو�سطى من املثقفني العرب. ومع ذلك مل يعد هذا ال�سعور هو 

العامل الوحيد الذى يح�سم �سلفا وب�رصعة النقا�سات الكربى.

وميكننا هنا اأن نعر�ش لبع�ش اأهم هذه النقا�سات.

�- النقا�س حول الر�ضوم الدامناركية:

ن�رص  اأعقاب  فى  والدامنارك  امل�سلمني  بني  زمة  الأ لتفجر  وىل  الأ اللحظة  من  النقا�ش  هذا  بداأ   

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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�سالمى بكل  الر�سوم امل�سيئة للنبى حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( عام 2005. وبينما انطلق التيار الإ

قواه ليدين دولة و�سعب الدامنارك، ويطالب بفر�ش مقاطعة جتارية ويهدد اأمن و�سالمة �سفارات 

قطار العربية، حدث �سىء مفاجىء وهو اأن عددا ل باأ�ش به من  وقن�سليات هذه الدولة فى عدد من الأ

عمق للق�سية  قطار العربية، نا�سلوا ل�سرتداد ح�ش التوازن والفهم الأ املثقفني والكتاب من جميع الأ

مو�سع اخلالف. وكان من الوا�سح اأن ثمة ارتباطا بني التحركات ال�سعبية وال�سيا�سية التى اأدارها 

امل�سلمني  الإخوان  فيها حركة  خرى، مبا  الأ ال�سيا�سية  �سالمية  الإ ال�سلفيون -مب�ساركة احلركات 

وقناة اجلزيرة- وبني احلكومات والنظم ال�سيا�سية خا�سة فى م�رص وال�سعودية و�سوريا وليبيا. 

العام مبا  الراأى  املعتدلني والن�سطاء احلقوقيني توعية  و�سكلت هذه احلقيقة مدخال مهما ملحاولة 

وروبية ال�سغرية باتهام  يحدث حقا. اإذ بدا من العجيب ا�ستهداف احلكومات العربية لهذه الدولة الأ

�سالم”، الذي ميار�ش كل يوم داخل الوليات املتحدة، ودون اأن تقوم هذه احلكومات  “معاداة الإ
�سالم.  مريكية التى ترعى هذا الجتاه املعادى لالإ دارة الأ باأى حترك معاٍد لالإ

امل�سيئة  الر�سوم  بق�سية  وال�سيا�سى  احلكومى  التالعب  اأن  على  احلقوقيون  الن�سطاء  واأكد 

للر�سول، يوؤكد اأول على نية احلكومات توجيه ال�سخط ال�سعبى �سد دولة و�سعب ل يعد بحال خ�سما 

اأخرى؛  ناحية  ومن  الفل�سطينية.  باحلقوق  العرتاف  من  اقرتابا  الدول  اأكرث  من  يعد  بل  للعرب، 

�سولية للهيمنة على الراأى العام من خالل املدخل الدينى،  ثمة �سباق بني احلكومات والتيارات الأ

ولي�ش املدخل احلقوقى اأو حتى الوطنى والقومى مثال. واأكد بع�ش الن�سطاء على �رصورة التوازن 

بني حرية الراأى والتعبري من جهة، واحرتام املقد�سات الدينية جلميع املجتمعات واجلماعات من 

واخلطابات  والب�رصية  ال�سمعية  املواد  كم  اإىل  العرب  واملثقفون  احلقوقيون  واأ�سار  اأخرى.  جهة 

خرى فى البالد العربية، بتواطوؤ من بع�ش  �سالمية التى تهني الرموز امل�سيحية والدينية الأ الدينية الإ

احلكومات العربية. 

�- النقا�س حول مذكرة اإحالة الرئي�س ال�ضوداين للمحكمة اجلنائية الدولية:

املنا�سلني  جانب  من  �رصيحا  موقفا  �سهد  الذى  نوعه  من  ول  الأ كان  النقا�ش  هذا  اأن  الواقع   

ن�سانية واحلقوقية. ثارت  بعاد الإ احلقوقيني، ومن جانب تيارات فكرية و�سيا�سية مل تلتفت تقليديا لالأ

إحالة  هذه املناظرة مبنا�سبة قيام املدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية فى بداية �سيف عام 2008 با

اأمام املحكمة اجلنائية الدولية، بتهم ارتكاب  الرئي�ش ال�سودانى عمر الب�سري، للتحقيق واملحاكمة 

ن�سانية وجرائم اإبادة جماعية وجرائم حرب. وكان من املتوقع اأن ترف�ش الغالبية  جرائم �سد الإ

“الكيل مبكيالني” والزدواجية واملوؤامرة وال�ستهداف  العربية هذا القرار، واأن توظف مقولت 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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بدرجة  واملفاجىء  اجلديد  اأما  القرار.  لرف�ش  غريهم  دون  والعرب  للم�سلمني  وال�سيا�سى  الغربى 

الب�سري  الرئي�ش  لإحالة  املوؤيد  موقفهم  اأذاعوا  والن�سطاء  املثقفني  من  كبريا  عددا  اأن  فهو  معينة، 

 .
)6(

للمحاكمة الدولية من منابر راأي، ينتمي بع�سها للتيار القومى

للمحكمة  العام  املدعى  قرار  عن  دافعوا  فقد  الزدواجية،  مقولة  العرب  الن�سطاء  قبل  وبينما   

اأ�سا�سية  م�ساألة  لي�ست  فالزدواجية  مناق�سة؛  غري  اأخرى  مقولت  من  انطالقا  الدولية،  اجلنائية 

ن اجلرائم املن�سوبة للرئي�ش الب�سري ل تتعلق ب�سعوب اأخرى –مثلما هو احلال  فى هذه احلالة، لأ

يف  مريكى  الأ الحتالل  �سيا�سات  اأو  الفل�سطينى،  ال�سعب  �سد  الإ�رصائيلى  الحتالل  �سيا�سات  فى 

العراق- واإمنا هى جرائم �سد �سعبه. ومن ناحية ثانية، اأكد الن�سطاء وكثري من املفكرين العرب 

اأن عدم اكتمال العدالة ل يعنى التفريط فيها كلها. واأن احلكمة العربية تقول اإن “ما ل يدرك كله 

إن رف�ش فكرة م�سئولية الروؤ�ساء العرب اأمام املجتمع الدوىل،  ل يرتك جله”. ومن ناحية ثالثة، فا

ن�سانية ومنها جرمية التعذيب، التى تعد  يكر�ش ا�ستبدادهم ويطلق يدهم فى ارتكاب جرائم �سد الإ

إنه ميكن التوفيق بني تاأكيد مبداأ  ن�سان فى العامل العربى. واأخريا فا من اأبرز النتهاكات حلقوق الإ

بادة اجلماعية من ناحية، والكفاح  ن�سانية وجرائم الإ امل�ساءلة الدولية، وخا�سة حيال جرائم �سد الإ

�سد الزدواجية من ناحية اأخرى. فال يجب على الن�سطاء العرب اأن يكفوا اأبدا عن طلب حماكمة 

مريكى جورج بو�ش البن وم�ساعديه الكبار وجرنالته، بالتهم نف�سها املوجهة للرئي�ش  الرئي�ش الأ

العراقى،  ال�سعب  �سد  حرب  وجرائم  ن�سانية  الإ �سد  جرائم  ارتكاب  اأى  الب�سري،  عمر  ال�سودانى 

ن�سانية وجرائم حرب فى لبنان  وطلب حماكمة ال�سا�سة والع�سكريني الإ�رصائيليني، جلرائم �سد الإ

ر�ش الفل�سطينية املحتلة.  والأ

�- النقا�س حول “الفيدرالية”:

قليات القومية والعرقية  خرية واجهت الثقافة العربية ظاهرة ثورة ومطالب الأ  فى ال�سنوات الأ

بال�ستقالل الذاتي اأو حق تقرير امل�سري. وفى عدد من الدول العربية تتعر�ش الدولة ل�سغوط قد 

توؤدى اإىل اإ�سعافها اأو تفتتها اإىل وحدات �سيا�سية عرقية وقومية فرعية. ول �سك اأن حالة العراق 

ثار  التفتيت. ومن هنا  لقوى  العنان  اأطلق  لو  مور  الأ اإليه  تنتهى  اأن  اإنذارا �سديدا مبا ميكن  مثلت 

نقا�ش حاد للغاية فى العراق وال�سودان حتديدا، واإن كان �سدى هذا النقا�ش يرتدد فى اأرجاء العامل 

العربى كله. 

خرين ل ميكن، ول يجب على الدولة ال�ستجابة  فمن وجهة نظر القوميني العرب واملت�سددين الآ

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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التفتيت بداأت  اأن عملية  القوميون  لتفتيتها. ويالحظ  التى توؤدى  لل�سغوط  اأو  الفيدرالية  للمطالب 

ن مرحلة تفتيت الدولة القطرية اأو الوطنية، وبدل من التوق العميق  بامل�ستوى القومى، وتدخل الآ

العرقية  اجلماعات  بني  بل  العربية،  وال�سعوب  الدول  بني  العالقات  عرى  بداأت  العربية  للوحدة 

وال�رصاعات  التناق�سات  وتزداد  فاأكرث.  اأكرث  ت�سعف  ذاتها  الواحد  البلد  فى  والقومية  والدينية 

وتهرتىء الروابط  الوطنية والقومية فى وقت واحد. 

بداأت هذه العملية كما اأ�رصنا برتكيز ال�سغوط �سد الفكرة القومية العربية با�سم الهويات الوطنية. 

وملا بدا اأن النظام العربى متزق بالفعل، واأنه �سار خملخال اإىل هذا احلد، وخا�سة بعد اأزمة اخلليج 

الثانية، وعزل واحتالل العراق، انتقلت ال�سغوط اإىل تكوين الدولة الوطنية. وبداأت الدولة العربية 

تتعر�ش ل�سغوط التفتيت نف�سها التى تعر�ش لها النظام العربى ككل. فانطلق اخلطاب الهوياتى 

الفرعى، وبداأت اأقليات كثرية تن�سط مطالبة بحقوق تاريخية و�سيا�سية وترابية. واليوم تواجه عدة 

حوال ترتبط هذه ال�سغوط ب�سورة غري قابلة  اأقطار عربية خماطر التمزيق اإىل عدة دول. وفى كل الأ

كرث و�سوحا. فلم يفكر  للغمو�ش اأو اللب�ش مع العدوان اخلارجى. ورمبا يكون النموذج العراقى الأ

مريكى كثريا، عندما �سوت ل�سالح القرتاح الذى تقدم به ال�سيناتور جوزيف بايدن  الكوجنر�ش الأ

هذا العام، بتحويل العراق اإىل “دولة فيدرالية” من ثالث وليات اأو دول على اأ�س�ش عرقية وطائفية. 

ب�سط احلقائق فى هذا املجال، وهو اأن لي�ش له احلق فى تقرير م�سري بلد  ومل يلتفت الكوجنر�ش لأ

اآخر، حتى لو اأن حكومته احتلت هذا البلد بالقوة وعلى خالف التزاماتها بالقانون الدوىل.

وفى ال�سودان يقر اتفاق نيفا�سا بحق اجلنوب فى تقرير امل�سري وي�سع تواريخ للت�سويت على 

امل�سري النهائى للبالد. وكان كثريون قد حذروا من اأن التنوع العرقى فى اجلنوب نف�سه لن ي�سمح 

قليات مطالبة بدورها بحق تقرير امل�سري، اأو ثارت  با�ستتباب ال�سالم هناك، وخا�سة اأن ثارت الأ

ال�رصاعات حول املوارد واحلدود، �سواء بني ال�سمال واجلنوب اأو بني وليات اجلنوب نف�سه. ولكن 

هلية.  مريكيون على حتمية هذا العرتاف، وكان ذلك هو ثمن وقف احلرب الأ فارقة والأ اتفق الأ

قليات براأ�سها فى كل اأزمة جديدة. وخالل عقود كان اجلميع ي�سع  وفى لبنان تطل �سيا�سات الأ

اأن  واإن كانت بعيدة عن  الطوائف،  للحدود بني  البالد متاما وفقا  قلبه خوفا من ت�سدع  يده على 

ت�سكل حالة جغرافية. 

قليات. وباملقابل هناك انق�سام عميق فى كيفية  غلبيات والأ ثمة انقالبات اإذا فى العالقات بني الأ

وىل  قليات فى العامل العربى. اأمام هذا الواقع ن�سهد نزعتني ثقافيتني رئي�سيتني: الأ عالج اإ�سكالية الأ

ت�سفق على احلالة البائ�سة التى تنتهي اإليها الدولة العربية فى الطور الراهن، وخا�سة فى اأعقاب 

اأحداث 11 �سبتبمر. وهذه النزعة تعار�ش تفتيت الدول العربية. 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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قطار  قليات القومية والعرقية فى بع�ش الأ اأ�سحاب هذه النزعة قد ل ينكرون “اأ�سالة” ق�سية الأ

العراق  الكونفيدرالية، وخا�سة فى حالتى  اأو  الفيدرالية  اأنهم يف�رصون بروز فكرة  العربية. غري 

وال�سودان باأنها تطبيق ملخطط التفتيت، الذى تدعو له دوائر اإ�رصائيلية واأمريكية وعاملية، بهدف 

اأن الفيدرالية والكونفيدرالية واحلركات  اإ�سعاف العرب. وبوجه عام يعتقد اأ�سحاب هذه النزعة 

قليات بوجه عام ا�سطنعها ال�ستعمار، واأن ا�ستمرارها ل يخدم غري م�سالح  النف�سالية وق�سية الأ

اإ�رصائيل واأمريكا. 

وت�سدعات  توترات  من  يعانى  الذى  العربى  للعامل  ميكن  هل  النزعة:  هذه  اأ�سحاب  ويت�ساءل 

�سديدة بالفعل، اأن يحتمل مزيدا من ال�سغوط النف�سالية وعمليات التفتيت؟ 

ويجيبون اأن العرب ل ميكنهم اإجناز التحول اإىل دولة القانون واملوؤ�س�سات والتداول الدميقراطى 

قليات  لل�سلطة، بدون اإجناز مهمة اأ�سبق، وهى بناء الدولة والتوحد القومى. هنا ت�سبح ق�سية الأ

جمرد اأداة لفر�ش الإ�سعاف والتخلف على العرب، لتحقيق م�سالح ا�ستعمارية.

 .
)7(

قليات وقد مثلت هذه النزعة املوقف التقليدى للثقافة العربية حيال م�سكلة الأ

هذا  يوؤكد  العربية.  الثقافة  قلب  يف  خمتلف  خطاب  ذات  جديدة  نزعة  بروز  هو  حقا  واجلديد 

تعانى من حركات  ل  اإذ  لي�ش �سحيحا؛  العربى  “تفتيت” العامل  عن  املر�سل  اأن احلديث  اخلطاب 

ا�ستقاللية اأو مت�سددة �سوى دولتني عربيتني فقط، وهما العراق وال�سودان. وفى احلالتني ي�سعب 

قليات. ففى العراق ورغم  القول اإن ثمة قرارا نهائيا، �سواء من اخلارج اأو من الداخل با�ستقالل الأ

كراد م�ساكل �سيا�سية اإقليمية ودولية ل ح�رص  القانون الذى مرره الكوجنر�ش، ي�سبب ا�ستقالل الأ

كراد بهذا الختيار. اأما فى ال�سودان  لها. ولذلك ورغم متنيهم لال�ستقالل، من امل�ستبعد اأن ياأخذ الأ

نقاذ وحدة البالد. ول يبدو اأبدا اأن اختيار اجلنوب لال�ستقالل اأو النف�سال  فما زالت هناك فر�سة لإ

موؤكد فى ال�ستفتاء الذى يفرت�ش اأن يتم عام 2011.

ول هو  الأ ناحيتني:  التقليدى من  العربى  الفكر  اإىل حتدى  النزعة يذهبون  اأ�سحاب هذه  ولكن 

قليات القومية والثقافية.  تتبع التاريخ الفعلى للدعوات النف�سالية وللمطالب ال�سيا�سية واملدنية لالأ

امل�رصوعة  للحقوق  والدميقراطية  املرنة  ال�ستجابة  اأو  الفيدرالية،  نتائج  بتوقعات  يتعلق  والثانى 

قليات من جانب الدول العربية. لالأ

قد  العربية،  قليات  الأ بع�ش  مواقف  فى  والتطرف  الت�سدد  اأن  النزعة  هذه  اأ�سحاب  ويحاجى 

فى  العربية  للدولة  عام  بوجه  ال�سلبى  داء  الأ وعن  املتعاظم  والقمع  البط�ش  عن  احلقيقة  فى  جنم 

“حلبجة” فى  اإبادة مثل جرمية  اأحيانا جرائم  بالعنف، و�سمل  داء  الأ ات�سم هذا  مواجهتها. وقد 

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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العراق عام 1987، وحماولة اجلي�ش ال�سودانى �سحق مترد اجلنوب بتكثيف احلرب، اأو حماولة 

الرئي�ش ورجاله اإخرا�ش دارفور، عن طريق جمزرة جماعية غري م�سبوقة.

قليات، وملا �ساءت  قليات مبرونة ملا تطرفت هذه الأ  ولو اأن الدولة العربية تعاملت مع مطالب الأ

قليات اإىل هذا احلد. ومن ناحية اأخرى يرى هذا اخلطاب اأن الفيدرالية  غلبيات والأ العالقات بني الأ

وحدة  على  يحافظ  الذى  احلل  اأي�سا  هو  بل  ودميقراطية.  تقدمية  اأكرث  هو  بل  �سيئا،  حال  لي�ست 

قليات القومية  الدولة، ولي�ش الذى يفتتها. وحتى لو اأن ثمة حالة وحيدة اأو حالتني قد تذهب فيها الأ

م وم�ستقبلها من ال�ستمرار فى  إن ذلك قد يكون اأف�سل للدولة الأ خذ بال�ستقالل اأو النف�سال، فا لالأ

بد. فالعامل احلا�سم فى م�ستقبل الدولة لي�ش �سخامتها اجلغرافية بل فى تاأهلها  حروب اأهلية لالأ

من  الأ بدل من  القت�سادى والجتماعى،  التقدم  على مهمة  املوارد  تركيز  بف�سل  ال�رصيع،  للتقدم 

والقهر واحلروب.

رابعا: خال�ضات

ال�ضيا�ضات و”الثقافات” العربية

خرية، ترتبط على نحو ع�سوى  إن التطورات فى الثقافة خالل العقود وال�سنوات الأ بوجه عام فا

فى  ي�سري  العربية  ال�سيا�سية  الثقافة  فى  التغري  اأن  يبدو  ول  ال�سيا�سية.  وال�سغوطات  بالتغريات 

إن الكت�ساف الكبري هو اأن هناك “ثقافات” عربية ولي�ش ثقافة واحدة، كما  اجتاه واحد. ومن ثم فا

اأنه لي�ست هناك “حالة ثقافية” واحدة. 

فثمة بع�ش الدول التى حتقق تقدما فى ا�ستيعاب اخلطاب احلقوقى وتتكيف ب�سورة اأف�سل مع 

خرى التى ترتاجع فيها الثقافة ال�سيا�سية  حتديات الع�رصنة. وهناك باملقابل بع�ش الدول العربية الأ

ت�سهد  واأخريا هناك دول عربية  ال�سابق.  والت�سلطى  ال�سموىل  الو�سع  باملقارنة مع  للخلف، حتى 

تراجعا فى بع�ش اجلوانب وتقدما فى جوانب اأخرى. وبوجه عام ميكن القول اإن التغري الثقافى 

يجابي يتحقق فى املدى الق�سري فى اأقطار عربية ل تعانى من �سغوط خارجية كبرية. اأما فى  الإ

قطار التى تعانى من هذه ال�سغوط اخلارجية اأو من مواقف �رصاعية داخلية حمتدمة، فيحدث  الأ

قل لفرتات معينة قبل اأن تبداأ فى ا�ستيعاب حتمية التغيري. وثمة بالد تعانى  تراجع �سديد على الأ

ذلك  التقدم والرتاجع. ويعنى  داخلية وخارجية متو�سطة، وهى متزج بني احتمالت  من �سغوط 

�رصورة اأن منيز بني ثالثة م�ستويات خمتلفة للعالقة بني ال�سيا�سى والثقافى فى العامل العربى:

ول: يج�سد نتائج “�سدمة اأولية ذات طابع كارثى” داخلية اأو خارجية. وجند  ا( امل�ستوى الأ

هذا امل�ستوى فى عدة حالت، اأبرزها العراق وال�سودان ولبنان وفل�سطني. اإذ جند الواقع العراقى 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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مما  عموما،  العربية  لل�سيا�سة  املحركة  املعتقدات  وانحطاط  تردى  مدى  على  الق�سوة  بالغ  �ساهدا 

كرث همجية للثقافة ال�سيا�سية فى اأى مكان فى العامل. لقد حتول  يجعلها فى هذه اللحظة احلالة الأ

قليات الدينية  العراق اإىل كابو�ش “حرب اجلميع �سد اجلميع”، و�سهد ت�سفية منهجية لبع�ش الأ

وخا�سة امل�سيحيني، وهو ما ي�سري فى احلقيقة اإىل اأن الواقع الذى نتج عن الحتالل اأ�سواأ مما كان 

عليه احلال، فى ظل طاغية “قومى علماين” هو �سدام ح�سني.

املجتمع  بتكوين  يتعلق  فيما  �سواٌء  كبرية،  ثقافية  نك�سة   1989 انقالب  عك�ش  ال�سودان  وفى 

ونظام  الدميقراطية  ق�سية  من  اأو  والغرب،  اجلنوب  فى  وبالذات  قليات  الأ ق�سية  اأو  ال�سيا�سى 

تاريخ  فى  مرة  ول  لأ رمبا  املنظم  املنهجى  الدولة  عنف  وبروز  لل�سمولية  الرتداد  ومّثل  احلكم. 

امل�سامل. وبينما حظى انطالق اجلي�ش لقمع  ال�سودانى  للمجتمع  ال�سودان احلديث �سدمة �سديدة 

�سوليني. ولكنه مل ي�سلم من النقد ال�سديد من جانب جميع تيارات الفكر  ثورة اجلنوب بتاأييد الأ

اأمكن  اأنه ل يوجد حل ع�سكرى لثورة اجلنوب، واأنه حتى لو  خريون  اأكد الأ خرى.  وال�سيا�سة الأ

اإخماد هذه الثورة بالقوة، فذلك يعمق عدم الثقة ويو�سع الفجوة النف�سية وال�سيا�سية بني ال�سمال 

واجلنوب، وي�سىء اإ�ساءة بالغة للعالقات بني العرب وغريهم فى اجلنوب والغرب ومناطق النوبة، 

وغريها من مناطق ووليات ال�سودان.

الع�سكريني  ا�ستيعاب  بداية  عك�ش  نيفا�سا  اتفاقية  توقيع  اإن  عامة  ب�سورة  القول  وميكن 

�سوليني لهذا الدر�ش الثمني، الذى جتاهلوه طويال. وبهذا املعنى قد يكون للتغري الثقافى بع�ش  والأ

الدور فى امل�ساحلة الوطنية. ومع ذلك فال ميكن القول اإن هذا التغيري كان من�سجما اأو كامال. فما اإن 

و�سعت احلرب فى اجلنوب اأوزارها، حتى انفجرت ق�سية درافور مبا هو معروف عنها من جرائم 

بادة. وت�سري هذه احلقيقة اأول لتعقيد العالقة بني ال�سيا�سة والثقافة، كما  ن�سانية وجرائم الإ �سد الإ

ت�سري حلقيقة اأنه نادرا ما يكون التطور الثقافى من�سجما اأو خاليا من الفجوات والتناق�سات.

فى  الكبرية  ال�سدمات  من  ل�سل�سلة  تعر�ست  اإذ  فل�سطني.  حالة  اأي�سا  عك�سته  ما  هو  وهذا 

وميكن   .2000 عام  �سبتمرب   28 منذ  الإ�رصائيلى،  الحتالل  جانب  من  املفتوحة  احلرب  �سياق 

خرية  القول اإن املجتمع الفل�سطينى تعر�ش لرتاجع كبري فى ثقافته ال�سيا�سية خالل ال�سنوات الأ

العالقات  تتدهور  املثال  �سبيل  الداخل. وعلى  العميقة فى  ال�سغوط اخلارجية، والتوترات  ب�سبب 

إن الت�سامح  ر�ش املحتلة. وكذلك فا �سالمية/امل�سيحية، ب�سبب ت�ساعد تيار التطرف الدينى فى الأ الإ

فيما بني ف�سائل الن�سال الوطنى الفل�سطينى يرتاجع بو�سوح، وخا�سة بعد انقالب حما�ش فى غزة 

�سيف 2007.

ن�ضان حتوالت الثقافة العربية من منظور حقوق االإ
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�سيف  فى  الإ�رصائيلى،  العدوان  بعد  اإ�سافية  لهزات  الطائفية  العالقات  تعر�ست  لبنان  وفى 

مريكية من ناحية، وال�سورية من ناحية ثانية من م�ستوى  2006. وفاقمت ال�سغوط الإ�رصائيلية والأ

كرث من عام كامل. وبوجه عام ما زالت  الحتقان ال�سيا�سى، وهو ما اأدى اإىل �سلل الدولة اللبنانية لأ

ن الثقافة ال�سيا�سية ما زالت معباأة  و�ساع ال�سيا�سية فى لبنان تنذر بالنفجار فى اأية حلظة، لأ الأ

بالطائفية والنفور اأو الرف�ش املتبادل.

2- امل�ستوى الثانى: يج�سد امليل العام لتطور �سيا�سى �سلمى ولو كان متوترا؛ وت�سمل هذه الفئة 

دول اخلليج. وبوجه عام متكنت هذه الدول من حتقيق م�ستويات مرتفعة من ال�ستيعاب الجتماعى 

ن�سان، اإل اأنها اأقل  والت�سغيل بف�سل الرثوة النفطية. ورغم انت�سار النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإ

خرى. ومع ذلك فهناك مناظرات �ستى بع�سها علنى كما هو احلال فى  بكثري من البالد العربية الأ

مارات وعمان  الكويت والبحرين، وبع�سها مكتوم مثلما هو احلال فى اململكة ال�سعودية وقطر والإ

الوطنية احلديثة، عرب د�ستور  الدولة  اإىل منوذج  النتقال  واإمكانية  الطوائف،  العالقات بني  حول 

مكتوب ومنظومة قوانني ع�رصية، تتوافق مع ال�رصيعة وتوؤمن بحقوق املواطنة فى الوقت نف�سه. 

والواقع اأن ثمة خطابا جديدا يربز من اخلليج، على نحو يبدو مفاجئا لكثري من املراقبني. ل �سك اأن 

. ويجب متابعة هذا 
)8(

�سالح ال�سيا�سى والجتماعى ق�سية املراأة تقع فى قلب اخلطابات اجلديدة لالإ

اخلطاب لفهم التطور الثقافى فى هذه املجتمعات بالغة اخل�سو�سية. وفى الوقت نف�سه يجب متابعة 

الكيفية التى ي�ستخدم بها خطاب الطائفية، لقمع وقطع الطريق على التطور احلداثى على امل�ستوى 

الوطنى، وهو ما ن�سهده ب�سورة خا�سة فى حالة الكويت. 

3- امل�ستوى الثالث: هو مزيج من امل�ستويني ال�سابقني، وي�سهد “توترات” داخلية وخارجية، 

هذا  وي�سمل  وهويته.  املجتمع  مب�ستقبل  تع�سف  قد  التى  الكوارث  م�ستوى  اإىل  ت�سل  ل  ولكنها 

وفى  واملغرب.  وتون�ش  ردن  والأ واليمن  و�سوريا  وهى م�رص  خرى،  الأ العربية  قطار  الأ امل�ستوى 

الواقع  بتقنينها، ول باحتاللها حليز كبري فى  ال�سماح  املعار�سة دون  تنتع�ش حركات  البالد  هذه 

�سالم ال�سيا�سى “املعتدل” واأحيانا بع�ش احلركات  ال�سيا�سى. وفى هذه البالد تت�ساعد حركة الإ

ن�سان على نحو منهجى.  �سا�سية لالإ املتطرفة. وتت�سم الدولة بطبيعة ت�سلطية عنيفة تنتهك احلقوق الأ

الليرباىل  بتاريخها  اأول  مبا�رص،  وغري  مبا�رص  بتاأثري  تتطور  باأنها  البلدان  من  الفئة  هذه  وتت�سم 

ن�سان فى اأن يطبع واأن يقتحم  ال�سابق فى مرحلة ما قبل ال�ستقالل، وثانيا بنجاح خطاب حقوق الإ

املناظرات الكربى، حول املوقف من الق�سايا ال�سائكة وحول �سورة امل�ستقبل. وبوجه عام ت�سمح 

الثقافة بحيز كبري لنمو احلركة احلقوقية يف هذه البلدان. 

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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حممد  الدكتور  و�سديقي  الفا�سل  اأ�ستاذي  ير�سد 

ال�سيد �سعيد يف بحثه القيم “حتولت الثقافة العربية من 

دالة  يراها  تغيريية  اأمناط  ن�سان” ثالثة  منظور حقوق الإ

على حالة حراك حقيقية راهنة يف الثقافة العربية:

�سالمية والي�سارية والعروبية(  1. التغري يف خطابات ومواقف التيارات ال�سيا�سية الرئي�سية )الإ

ن�سان  الإ حقوق  مبادئ  على  اجلزئي  والنفتاح  للعنف  التربيرية  للمنابع  الن�سبي  النح�سار  جلهة 

والدميقراطية.

التنوع  مب�ساألة  الواجهة  اإىل  دفع  نحو  على  الفكرية  التيارات  اأولويات  تراتبية  يف  التغري   .2

الدميقراطي معه ورتب تراجعًا  التعامل  املجتمعي )النوعي والديني واملذهبي والعرقي( وحتمية 

يديولوجيات الوحدة الق�رصية وللتف�سري التاآمري ل�سريورة الدولة الوطنية يف بالد العرب  ن�سبيًا لأ

مة بادعاء اأنها �سنيعة القوى ال�ستعمارية التي رغبت دومًا يف تفتيت الأ

3. التغري يف بنية املناظرات ال�سيا�سية )يدلل الكاتب هنا باأمثلة ثالث هي النقا�ش حول الر�سوم 

اإحالة الرئي�ش ال�سوداين عمر الب�سري للمحكمة اجلنائية الدولية  الدمنركية والنقا�ش حول مذكرة 

احرتام  رامت  واأفكار  نداءات  على  وانفتاحها  اجلزئي  اعتدالها  جلهة  الفيدرالية(  حول  والنقا�ش 

ن�سان خا�سة حال انتهاكها وحتمية  حرية التعبري عن الراأي ورف�ش ت�سيي�ش التعامل مع حقوق الإ

جدل

د. عمرو حمزاوي*

على هام�س اأفكار الدكتور �ضعيد.. 

وباء ال�ضمولية واعتيادية العنف 

والتخوين با�ضم املقاومة
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قليات يف الدول العربية. وي�سدد الدكتور �سعيد على  ال�ستجابة الدميقراطية للحقوق امل�رصوعة لالأ

يف  �ساأنها  تعاين  عربية  ثقافة  �سياق  يف  املتعرجة  وم�ساراتها  الراهنة  للتحولت  اجلدلية  الطبيعة 

بالإجماع  تع�سف  قد  داهمة،  لتحديات  وال�ستجابة  ل�ستيعاب  التقليدية  الثقافات  كل  “�ساأن  ذلك 

عليها.”

ولي�سمح يل اأ�ستاذي الكرمي، ومع كامل قناعتي بالطبيعة اجلدلية ل�سريوة تعاطي الثقافة العربية 

�سطر التالية بدور “املدافع عن ال�سيطان” من  ن�سان، اأن اأ�سطلع يف الأ مع الدميقراطية وحقوق الإ

خالل �سياغة بع�ش املالحظات النقدية املتعلقة ببنية نقا�ساتنا حول ال�سيا�سة واملجتمع يف الف�ساء 

الفكرية  ن�ساق  الأ وغلبة  ال�سمولية  النظرة  هيمنة  من  تعاين  لبثت  ما  اأراها  والتي  العربي  العام 

من  جمتمعة  عليها  يتاأ�س�ش  وما  املقيتة  التخوين  خطابات  و�سيوع  للعنف  املربرة  يديولوجية  والأ

ن�سان. تهمي�ش للم�سامني واملفردات الدميقراطية امل�ستوعبة ملبادئ حقوق الإ

وباء ال�ضمولية:

الدكتور �سعيد عن حق -  اأ�سار  املا�سية - وكما  عوام  الأ اأن  الرغم من  اأوىل، وعلى  فمن جهة 

�سهدت تناميًا للنقا�ش حول الدميقراطية والتعددية، اإل اأن وباء ال�سمولية الذي اأورثتنا اإياه العقود 

الطويلة من احلكم ال�سلطوي مازال ع�سيًا على ال�ستئ�سال. وقناعتي اأن اإفرازات وباء ال�سمولية 

العربي ترتبط قبل كل �سيء بفر�ش نظرة ا�ستعالئية جتاه املجتمع والتاريخ تتناق�ش مع جوهر 

والتبا�سها  املختلفة  ال�سيا�سية  التيارات  بني  �سيوعها  يف  خطورتها  وتكمن  الدميقراطية  الفكرة 

باأفكارها املوؤ�س�سة على نحو يجعل من ر�سدها وحما�رصتها اأمرًا من ال�سعوبة مبكان.

ترف�ش النظرة ال�ستعالئية جتاه املجتمع العرتاف بواقعه الجتماعي وال�سيا�سي بل وت�ستبيح 

عوام  الأ خالل  املثال  �سبيل  على  تعالت  دينية.  اأو  كانت  علمانية  اأيديولوجية  �سياغات  با�سم  نفيه 

جناحات  اأعقاب  يف  العرب  الليرباليني  وبع�ش  والقوميني  الي�ساريني  من  العديد  اأ�سوات  املا�سية 

حزاب الدينية النتخابية مهونًة من �ساأنها ومف�رصًة اإياها باختزالية ملحوظة اإما كتعبري  القوى والأ

عن وعي جماهريي زائف اأو كظاهرة انتقالية ماآلها اإىل الزوال مع انتظام اآليات املناف�سة ال�سيا�سية 

�سالميني  “علمانية الهوى” عن امل�ساركة وتركها �ساحة الفعل لالإ غلبيات  اأو كدليل على عزوف الأ

احلقيقة  جتريد  هو  هنا  للدميقراطية  للفكرة  املناق�ش  ال�سمويل  ال�ستعالء  م�سدر  التنظيم.  جيدي 

وينطبق  الناظرة.  الذات  قناعات  فقط  تالءم  ب�سورة  الق�رصي  وتاأويلها  م�سمونها  من  املجتمعية 

�سوات الدينية واملحافظة بخ�سو�سية العامل العربي الثقافية واحل�سارية  مر على دفع الأ ذات الأ

وباء ال�ضمولية واعتيادية العنف والتخوين با�ضم املقاومة
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يدعي  كليانيًا  اإطارًا  على جمتمعاتنا  يفر�ش  الدميقراطي.  والتحول  الإ�سالح  ق�سايا  معاجلة  حني 

بني  وال�سار،  النافع  بني  والوافد،  �سيل  الأ بني  القطعي  التمييز  قدرة  وبالتبعية  احلقيقة  احتكار 

من  تف�سيلية  تب�سيطية  ثنائيات  يف  املركبة  وال�سيا�سة  الجتماع  ظواهر  تخت�رص  ثم  وال�رص  اخلري 

�ساكلة النتماء الديني يف مقابل املواطنة وال�رصيعة يف مقابل القوانني الو�سعية ت�سادر م�سبقًا على 

مغاير.  اجتاه  يف  الفعلية  تف�سيالته  ذهبت  اإن  وال�سالل  باجلهل  وت�سمه  الختيار  يف  املواطن  حق 

ومثلما يجايف التعامل الختزايل مع دور الدين يف ال�سيا�سة واقع املجتمعات العربية، ل ينبغي تاأويل 

�سالمية النتخابية باعتبارها بينة انت�سار اإلهي للحق على الباطل. جناحات التيارات الإ

الرديء  النقا�ش  ذهان  الأ اإىل  واأعادها  عليها  فدلل  للتاريخ  ال�ستعالئية  النظرة  ا�ستمرارية  اأما 

امل�ستمر اإىل اليوم حول الهولوكو�ست اأو حمرقة اليهود يف ثالثينيات واأربعينيات القرن املا�سي. 

�ستاذ  �سالمية يف اإيران ومن بعده الأ نكاري لل�سيد اأحمدي جناد رئي�ش اجلمهورية الإ ميثل التعاطي الإ

اعرتف  ب�سعة  اإن�سانية  جرمية  مع  امل�رصية  امل�سلمني  الإخوان  حركة  مر�سد  عاكف  مهدي  حممد 

بها ووثقها من حتمل وزرها وتهليل العديد لهما يف الف�ساء العام العربي منوذجًا مقيتًا للتف�سري 

خر –املجتمع الإ�رصائيلي-  �سا�ش اإق�ساء الآ حداث املا�سي الكربى على نحو يروم بالأ حادي لأ الأ

بدح�ش روايته التاأ�سي�سية وكل ما ترتب عليها من وقائع. فقد تال�ست يف ت�رصيحات جناد وعاكف 

إنكار ماأ�ساة الهولوكو�ست  قالم العربية املهللة امل�سافة الفا�سلة بني الت�سبث با وكتابات الكثري من الأ

وبني النزوع اإىل رف�ش العرتاف ب�سريورة تاريخ القرن الع�رصين وحماولة العودة بها اإىل نقطة 

املاقبل على وقع روؤى خال�سية )مطالبة جناد للغرب بنقل اإ�رصائيل اإىل اأملانيا اأو النم�سا اأو األ�سكا( 

اأو �سياغات خطابية قادمة من اأزمنة بعيدة )بني �سهيون يف حديث عاكف(. هنا نقف جمددًا اأمام 

إق�سائه وتتناق�ش مع اجلوهر الدميقراطي امل�ستند  ن�سان با نظرة �سمولية تنفي التاريخ وحتتقر الإ

خر واإعالء قيم العي�ش امل�سرتك والتوافق والت�سامح والتعددية. اإىل قبول الآ

اعتيادية العنف:

ن�سان والدميقراطية على خلفية هيمنة ثقافة  حاديث املتواترة عن حقوق الإ من جهة ثانية، تبدو الأ

ن�سان-املواطن كفقاعات هواء ل حمتوى لها. ل  العنف الإق�سائية والغياب الكامل لقيمة الفرد-الإ

دارة ال�سلمية لالختالف التي  اإدارة لالختالف، والدميقراطية هي يف اجلوهر منهج واإجراءات الإ

ت�سمح بتعددية الطروحات والفاعلني وبتداول ال�سلطة بينهم يف اإطار من حكم القانون وامل�ساركة 

ال�سعبية، يف العراق اأو فل�سطني اأو لبنان اإن جتاوزت م�سامينه اأو هددت بتجاوز اخلطوط احلمراء 

د. عمرو حمزاوي
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ذلك  وغري  ومنظمات  وجبهات  وكتائب  وف�سائل  )اأحزاب  الدولنية  وغري  الدولنية  القمع  لت  لآ

لغاء والت�سفية. ويف حني  من امل�سميات التي لوثت قامو�ش الفعل ال�سيا�سي يف امل�رصق( �سوى بالإ

يرتبط تعدد م�سادر القمع يف العراق وفل�سطني ولبنان بالنهيار الكامل لقدرة الدولة على احتكار 

خرى باأداء املهمة  ال�ستخدام ال�رصعي للعنف، تنفرد الدولة ال�سلطوية يف جل احلالت العربية الأ

مرورًا  وتعذيب  واعتقال  �سجن  اإىل  قتل  من  القمع  م�ستويات  معهما  تتنوع  وظيفي  وتعقد  بكفاءة 

بتعقب وت�رصيد ومنع وانتهاًء بتهديد ووعيد متامًا كما تختلف اجلهات املنفذة من اأجهزة ر�سمية 

اإىل �سبكات غري ر�سمية.

قناعة  تبلور  هو  احلديثة  املجتمعات  يف  الدميقراطي  التحول  عمليات  يف  �سل  الأ اأن  واحلقيقة 

النخب  لدى  بالق�سرية(  لي�ست  زمنية  فرتة  مدار  على  الن�سبي  ال�ستقرار  )مبعنى  اإ�سرتاتيجية 

ب�سورة  بينها  للتوافق  ال�سلمية  ال�سناعة  إمكانية  با املعار�سة  وحركات  البديلة  والنخب  احلاكمة 

امل�سئولية- مبداأ  بتفعيل  ي�سمح  ما  امل�سرتكة  القوا�سم  من  وت�سيغ  احليوية  م�ساحلها  ت�سمن 

فراد بو�سفهم مواطنني يف حتديد  الأ إ�رصاك  املحا�سبة املزدوج من خالل نظام ق�سائي م�ستقل وبا

معنى ال�سالح العام من خالل اآليات كالنتخابات للهيئات الت�رصيعية والرقابة ال�سعبية ملوؤ�س�سات 

ق�سائية على مركزية مقاربة اخلطر  املجتمع املدين. عربيًا وباملقابل، يدلل ا�ست�رصاء ثقافة العنف الإ

الذي  مر  الأ البع�ش  اإىل بع�سها  والبديلة  النخب والقوى احلاكمة  تنظر  ال�سفرية حني  واملعادلت 

يرتب بالتبعية راديكالية الفعل والنزوع امل�ستمر نحو الولوج اإىل �ساحات �سيا�سية ي�ستحوذ عليها 

عنوة وحتتكر دون تفريط.

مثل هذه الروؤى واملمار�سات ل تنتج �سوى ع�سكرة �ساملة للمجتمع ولل�سيا�سة تتناق�ش جذريًا 

مع الفكرة الدميقراطية وتزيد من تهافت اأحاديثنا كمهتمني عرب عن اإمكانات التحول باجتاهها. 

حتى  وملكية،  جمهورية  املتما�سكة،  العربية  الدول  جل  يف  مني-ال�ستخباراتي  الأ املكون  ت�سخم 

طغى على �سلط تنفيذية األغت اأو حجمت ا�ستقاللية ال�سلط الت�رصيعية والق�سائية وانفردت بالفعل 

ال�سيا�سي واملجتمعي. اأما يف حالت الدولة الفا�سلة )العراق ولبنان( اأو الغائبة )فل�سطني( فتمتد 

ولية الطائفية واجلهوية وتتداخل معها على  الع�سكرة من القوى ال�سيا�سية اإىل تركيبات املجتمع الأ

نحو ي�سنع دويالت داخل الدولة متتد كاخلاليا ال�رصطانية لتجهز عليها اأو كي ل ت�سمح لها بالبحث 

عن بدايات تاأ�سي�سية جديدة. باأية م�سداقية اإذًا نذهب اإىل تنامي الإميان العام بالدميقراطية وحقوق 

ن�سان يف حلظة ميكن بها اختزال الواقع العربي الراهن اإن يف رمزية مقولة �سالح يف وجه كل مواطن  الإ

يتجاوز خطوطي احلمراء اأو �سالح لكل مواطن يكر�ش معي خطوطي احلمراء؟ فرغت املواطنة من 

م�سامينها احلقيقية وا�ستحالت حديثًا باليًا لنخب حاكمة �سلطوية وكيانات دينية وطائفية ت�سلب 

وباء ال�ضمولية واعتيادية العنف والتخوين با�ضم املقاومة
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الفرد اآدميته وحقه يف احلياة كيفما �ساءت، فعن اأي دميقراطية نتحدث؟ جمتمعاتنا يف ماأزق حقيقي 

مازالت تراوح معه عاجزة يف مواقع الالح�سم اأو احل�سم الق�رصي املفتقد لل�رصعية )مبعنى القبول 

�سئلتها الكربى املرتبطة بالعالقة بني الفرد واجلماعة والدولة وبدور الدين يف ال�سيا�سة  ال�سعبي( لأ

العنف  ثقافة  هيمنة  هنا  قليات.  والأ غلبيات  الأ لتدافع  الناظم  وباجلوهر  خرية  الأ مدنية  وحدود 

ليات ال�سناعة ال�سلمية للتوافق هي �سبب العجز ونتيجته املكر�سة  ق�سائية وما ترتبه من غياب لآ الإ

له يف اآن واحد. باملقابل وعلى اأحد م�ستوياتها الرئي�سية، تتمثل عبقرية الفكرة الدميقراطية كنظام 

دارة املجتمع وال�سيا�سة يف احليلولة دون حتول العجز واجلمود اإىل ظاهرة م�ستدمية من خالل  لإ

ت�سحيحية  وميكانزمات  جديدة  وتوافقات  م�سرتكة  قوا�سم  عن  امل�ستمر  املختلفني  الفاعلني  بحث 

ترتجم بكفاءة اإىل اإجراءات قانونية وتقاليد موؤ�س�سية و�سيا�سات عامة ت�سمن دينامية التعاطي مع 

حتديات اللحظة واحلراك الرتاكمي.

التخوين با�ضم املقاومة:

عمال النظر النقدي  إنه كلما ارتفع �سوت يف الف�ساء العام العربي داعيًا لإ من جهة ثالثة واأخرية، فا

مور اإن  حني تقييم اختيارات وممار�سات حركات املقاومة وتق�سي حدود م�سئوليتها عما اآلت اإليه الأ

يف غزة املدمرة بعد احلرب الإ�رصائيلية عليها اأو يف لبنان يف اأعقاب حرب 2006، تكالبت عليه حناجر 

فكاره  واأقالم منتجي �رصديات املقاومة واملمانعة من �سيا�سيني وكتاب خمونًة لدوافعه وم�سفهًة لأ

املو�سومة دون تردد بالتخاذل. توظف يف هذا ال�سياق، وعلى تنوع �سياغات املقاومني اللغوية بني 

النفعايل والهادئ واختالف طروحاتهم بني رديء اختزايل يكتفي بثنائية احلق-الباطل ومتما�سك 

قناعي واإقامة الربهان  ي�ستدعي انتقائيًا بع�ش من �سواهد التاريخ وحقائق الواقع الراهن للتدليل الإ

العقلي على �سواب الفعل املقاوم، مقولت ثالث يتعني ملركزيتها التوقف عندها بال�رصح والتفنيد. 

وفيما يلي �ساأق�رص حتليلي للمقولت الثالث هذه على خربة حرب غزة 2009-2008.

اختياراتها  خالل  من  حما�ش  دور  حول  الت�ساوؤل  عن  ال�رصعية  بنزع  وىل  الأ املقولة  ترتبط 

ر�ش يف الزج بغزة اإىل حلظة الدمار الهائل التي مثلتها احلرب من  �سرتاتيجية وممار�ساتها على الأ الإ

حادي على حتمل اإ�رصائيل كقوة احتالل غا�سمة متعط�سة دومًا لدماء الفل�سطينيني  خالل الت�سديد الأ

يربئ  اأحدهما  مهمان:  تف�سيالن  هذه  م  الأ املقولة  عن  يتفرع  امل�سئولية.  كامل  ق�سيتهم  ولت�سفية 

واإطالق  بالتهدئة  العمل  رف�ش جتديد  بعد  احلرب  ل�سن  اأبيب  لتل  ذريعة  اإعطاء  �سبهة  من  حما�ش 

واإىل  العدوانية  باأعمالهم  للقيام  الذرائع  يعدموا  مل  “ال�سهاينة” اأبدًا  اأن  اإىل  م�ستندًا  ال�سواريخ 

د. عمرو حمزاوي
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كون احلرب قد اأعد لها منذ فرتة لي�ست بالوجيزة وباأهداف حمددة هي اإزاحة حما�ش كعقبة كربى 

اأمام مترير م�رصوع ت�سوية جمحف بحقوق الفل�سطينيني وا�ستعادة قدرة الردع الإ�رصائيلية بعد 

حرب متوز 2006 ورفع اأ�سهم قادة حكومة كادميا-العمل احلالية قبل النتخابات الت�رصيعية يف 

التهدئة  إنهاء  با قيام حما�ش  على �سحة  دعاته  في�سدد  خر  الآ التف�سيل  اأما  �سباط/فرباير 2009. 

اأهل غزة واإىل  اأن تكررت اخلروقات الإ�رصائيلية لها وا�ستمر احل�سار الظامل املفرو�ش على  بعد 

نهاء هنا مل يكن �سوى تفعيل م�رصوع حلق مقاومة املحتل. ل�ست هنا يف �سدد البحث عن  اأن فعل الإ

تربيرات حلرب اإ�رصائيل الوح�سية على غزة ول �سك عندي يف الرجاحة اجلزئية للدفوع ال�سالفة، 

�سكالية املنهجية التي تطرحها تتعلق بو�سعها جمتمعة يف �سياق دليل كلياين يهم�ش املكون  بيد اأن الإ

ت�ستقر  حتمية  جوهرها  اأحادية  قراءة  ويعتمد  و�سريورته  ال�سيا�سي  احلدث  تف�سري  يف  رادوي  الإ

بعيدًا عن �سواهد التاريخ القريب املناق�سة لها وتغ�ش الطرف عن بع�ش حقائق الواقع الراهن التي 

قد تلقي على احلدث اأ�سواًء مغايرًة. ما احلرب على غزة اإذًا �سوى تنفيذ ملخطط جاهز دومًا ومعد 

التهديدات  اأو  التهدئة  اإنهاء  وبني  بينها  فعلي  رابط  ول  وت�سفية حما�ش  الفل�سطينيني  لقتل  �سلفًا 

منية التي ميثلها لتل اأبيب اإطالق ال�سواريخ على املدن والبلدات الإ�رصائيلية يف اجلنوب. كذلك  الأ

عداد العدة ل�سن احلرب وانتظارًا للحظة  مل يكن قبول حكومة اأوملرت للتهدئة يف 2008 اإل مناورة لإ

دولية مواتية )الفراغ ال�سيا�سي يف الوليات املتحدة بني اإدارة راحلة واأخرى قادمة( ول يجوز اأن 

دنى مع حركة مقاومة اأرهقتها وب�ساأن  يقراأ باعتباره توجه براجماتي للبحث عن توافقات احلد الأ

قطاع لي�ست اإ�رصائيل بالقادرة على اأو الراغبة يف الحتفاظ به. بعبارة بديلة، فر�ست احلرب كحدث 

حمتم الوقوع على حركة حما�ش وهي يف اختياراتها وممار�ساتها بل وقراءتها مل�ساحلها يف �سياق 

ال�رصاع مع ال�سلطة الفل�سطينية والرغبة يف ال�ستئثار بحكم غزة منزهة عن �سبهة الدفع نحوها 

ومن ثم ل تتحمل م�سئوليتها.

يتاأ�س�ش على اإعفاء حما�ش من كامل امل�سئولية با�سم حتمية خارج التاريخ مقولة مركزية اأخرى 

فحواها مطالبة منتجي �رصديات املقاومة واملمانعة َمْن خرج عن دوائرهم ومداراتهم بالتخلي عن 

اعتيادية التفكري العقالين وتعطيل مقت�سياته حني النظر يف مقدمات احلرب وتداعياتها الوخيمة. 

لة  ي�سفه انتقاد البع�ش حلما�ش لكونها، وعلى الرغم من اإدراكها لفوارق القوة الهائلة بينها وبني الآ

الع�سكرية الإ�رصائيلية وما قد يعنيه ذلك لغزة و�سكانها املدنيني، مل تعمل على جتنب احلرب على اأنه 

�سطط ل يلتفت اأ�سحابه اإىل حقيقة اأن احلرب كانت واقعة ل حمالة وتخاذل ل يرقى اإىل قد�سية فعل 

مقاومة املحتل بغ�ش النظر عن جربوته )وهو ما يعد اختالفًا جذريًا عن اخلطاب ال�سيا�سي حلزب 

�سباب” والعتماد على العقل والتخطيط والتنظيم والتدريب  خذ بالأ اهلل امل�سري دومًا اإىل اأهمية “الأ

وباء ال�ضمولية واعتيادية العنف والتخوين با�ضم املقاومة
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والت�سليح لتطوير “املقاومة العاملة العاقلة”(. ومن يعود اإىل الوراء ليدفع باأن اإقدام احلركة على 

على  الالدولة  منطق  غلبت  كارثًة  �سكل  به  الفل�سطينية  ال�سلطة  بالقطاع وت�سفية وجود  النف�سال 

حلم الدولة يف اإدارة كفاح الفل�سطينيني من اأجل التحرر الوطني ومكنت اإ�رصائيل من اإقناع الغرب 

باأن غزة لي�ست اإل اأر�ش للمارقني واخلارجني على القانون، يقابل بعا�سفة من الزدراء ل يتذكر 

“فانيتي فري” وموؤامرة دحالن وكيف  م�سفروها من �سواهد التاريخ القريب �سوى تقرير جملة 

اأن حما�ش مل تتوقف طوياًل يف  اإىل  الذين يذهبون  اأولئك  اأما  ا�ستبقت ت�سفيًة بت�سفية.  اأن حما�ش 

رواح ومقومات احلياة املادية  ح�ساباتها قبل احلرب عند اخل�سائر املتوقع اإحلاقها باملدنيني يف الأ

واأن خطاب احلركة العلني اأثناء احلرب ا�ستهان بها و�سلب �سكان غزة احلق يف الختيار بتعامله 

�سل به الت�سليم برجاحة فعلها وحتمل تبعاته ب�سمود  معهم جمعيًا على اأنهم “�سعب للمقاومة” الأ

بني  ومياهون  وح�سيتها  لها  يربرون  اإ�رصائيل  مع  كمتواطئني  في�سنفون  امتعا�ش،  اأو  نقد  دون 

اجلالد وال�سحية بالتجروؤ على النظر يف حدود م�سئولية حما�ش عما حل بغزة من موت ودمار. 

اأ�سوات مروجوها بتحرمي  تتعاىل  زائفة وخطرية  تكت�سي رداء عقالنية  تاأتي مقولة مكملة  ثم 

خم�سبًة  ت�سيل  ال�سهداء  ودماء  جارية  الغا�سمة  الحتالل  لقوة  ومقاومتها  حلما�ش  النقد  توجيه 

ل�سوارع غزة لكونه ي�سكل خروجًا غري حميد على الإجماع الديني والقومي والوطني وترفًا فكريًا 

كرث هدوءًا بني منتجي �رصديات املقاومة واملمانعة اإل التاأجيل.  حوال ولدى الأ ل ي�ستحق يف اأف�سل الأ

يتمثل مناط اخلطر هنا يف فر�ش وتعميم حالة ا�ستثناء ذات م�سامني �سمولية ت�سلب الناظر حني 

بائ�سة  اإ�سكاتية  بحجة  قناعاته  عن  ال�رصيح  والتعبري  بحرية  عقله  اإعمال  يف  احلق  حما�ش  مقاربة 

�سهادة  وبعد  اإذاً،  هي  املعركة.  �سوت  فوق  يعلو  �سوت  ل  اأن  جوهرها  مرارًا  العرب  منها  عانى 

عفاء من كامل امل�سئولية املقدمة حلما�ش با�سم احلتمية واخلروج عن اعتيادية التفكري العقالين يف  الإ

معر�ش تقييم اختياراتها وممار�ساتها، دعوة تعطيلية من نوع اآخر تطال هذه املرة مفردات النظر 

الدميقراطي ويف موقع القلب منه احلرية الفكرية واحلق يف الختالف.

و�سيوع  العنف  واعتيادية  ال�سمولية  وباء  ا�ستع�ساء  ومناحي  �سواهد  بع�ش  هي  تلك  كانت 

خطابات التخوين با�سم املقاومة كما تتبدى يل اليوم. ا�ستمرارها ل يدعو للياأ�ش والقنوط ول يدح�ش 

مقولت الدكتور �سعيد حول حتولت الثقافة العربية وجدليتها الراهنة، فقط ير�سم برتو�سه القامتة 

ن�سان بني ظهرانينا  �سورة واقعية مكملة ملعوقات النفتاح احلق على الدميقراطية ومبادئ حقوق الإ

رجح مالمح املواجهات ال�سيا�سية والفكرية القادمة. ويحدد على الأ

د. عمرو حمزاوي
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* أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب- جامعة القاهرة. 

ي�ستلزم  وحتولته،  الثقافة  خطاب  حتليل  كان  اإذا 

التمييز- على العموم- بني ما ت�سهده كل ثقافة من التحول 

جهة،  من  العميق  ونظامه  اخلطاب  هذا  بنية  م�ستوى  على 

ل- على م�ستوى املمار�سة احلا�سلة على  حيان التبدُّ وبني ما يجرى من التحول- اأو فى بع�ش الأ

إن �رصورة الوعي بهذا التمييز تكون بالغة اجلوهرية  ال�سطح الظاهر لهذا اخلطاب من جهة ثانية، فا

يتميز  إنه فيما  فا بالذات. وبطبيعة احلال،  العربية  الثقافة  اأنه حتولت  ُيقال  مر مبا  الأ يتعلق  حني 

التحول على م�ستوى املمار�سة احلا�سلة عند ال�سطح بوتائره املت�سارعة ن�سبيًا؛ وعلى نحو يتحقق 

إن ما يقع من  فيه ح�سوله �سمن اإطار، ما ت�سميه مدر�سة احلوليات الفرن�سية، “املدة الق�سرية”، فا

اإطار  اإمنا يتحقق، فى املقابل، �سمن  البنية والنظام العميق خلطاب الثقافة  التحول على م�ستوى 

من  يرتاكم  مبا  يرتبط  اإمنا  اخلطاب  ونظام  بنية  فى  البطئ  التحول  كان  واإذا  الطويلة”.  “املدة 
مر يختلف فيما يتعلق بالثقافة العربية بالذات؛ واأعنى من  إن الأ �رصع على �سطحه، فا التحولت الأ

حيث ما يك�سفه التحليل من ثبات بنية خطابها وتع�سيِّه على اأى حتول اأو اإنك�سار، على الرغم من 

كل ما يبدو من حتولت اأ�رصع جتري على �سطح الكتاب.  

ويرتبط ذلك بطبيعة العالقة بني النظام العميق خلطاب الثقافة العربية من جهة، وبني ما يحدث 

اإ�ستجابة النظام العميق للخطاب  إذ ت�ستلزم  اأخرى. فا من ممار�سات ظاهرة على �سطحه من جهة 

ملا يحدث من حتولت على �سطحه، قيام عالقة بينهما ذات طبيعة تفاعلية يحدد فيها الواحد منهما 

جدل

د. علي مبروك*

حتوالت الثقافة.. 

قنعة  اأم تبدالت االأ

على ذات الوجه الرا�ضخ للخطاب؟ 
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إن العالقة  د ومداه(، فا خر ويتحدد به فى اآن معًا )وذلك مع الوعي بتباين طريقة حدوث هذا التحدُّ الآ

بينهما، فى ال�سياق العربي، هى من طبيعة جتاورية خال�سة؛ ومبا يحيل اإليه ذلك من اأن عالقتهما 

حرى فوقه. ولعل هذه التجاورية تتفرع  خر اأو بالأ ل تتجاوز حدود قيام الواحد منهما اإىل جوار الآ

اإىل �سياق تاريخي ومعريف مغاير بالكلية  الثقافة العربية  اإنتماء النظام العميق خلطاب  عن حقيقة 

اأن ما عرفته الثقافة العربية، ول  اإليه. فاحلق  لل�سياق الذى تنتمي املمار�سة الطافية على �سطحه 

تراثي،  اأفق  اإىل  ومعرفيًا،  تاريخيًا  ينتمي،  الذى  خلطابها  العميق  النظام  بني  الت�سظي  من  تزال، 

وبني ما يتزاحم على �سطح ذلك اخلطاب من تواليف اإيديولوجية تنتمي، تاريخيًا ومعرفيًا، اإىل اأفق 

يديولوجية كاأقنعة تخفى ما يكاد اأن  احلداثة، مل ي�سمح اإل مبا يبدو وكاأنها تبدلت هذه التواليف الإ

يكون الوجه الثابت لنظام خطاٍب مل يعرف التحول اأبدًا. ولقد كان التجاور، ل �سواه، هو ما انتظم 

يديولوجية الطافية على �سطح اخلطاب ببع�سها من جهة )ومبعنى اأنها تقوم  عالقة تلك التواليف الإ

خر اأو يوؤثر فيه على نحو جوهري(، ثم عالقتها جميعًا  ككيانات مغلقة ل ينفتح الواحد منها على الآ

بنظام اخلطاب الذى تتزاحم على �سطحه من جهة اأخرى )ومبعنى اأنها ل توؤثر فى طبيعة اخلطاب 

إن  فا اأفق مغاير(. ومن هنا  اإىل  به  نتقال  العميق، والإ الرا�سخ  لها بخلخلة نظامه  على نحو ي�سمح 

يديولوجية جمتمعة على  حلظة واحدة فى الزمان العربي قد ت�سهد ح�سور كافة تلك التواليف الإ

، ثم اإن ح�سور تلك التواليف فوق �سطح اخلطاب ل يوؤثر فى 
)1(

الرغم من تباينها، بل وتناق�سها

اإ�ستمرار فاعلية وح�سور نظامه العميق، على الرغم من كونها تنتمي اإىل نظام خطاب نقي�ش.  

وبرانيًا  �سكليًا  واأعنى  باأ�رصها-  تنتمى  اأن  الراهنة  العربية  املمار�سة  تكاد  فيما  إنه  فا وهكذا 

إن نظام املعنى  اإىل )عامل احلداثة( الذى تزرك�ش مفرداته �سطح واقع العرب الراهن، فا بالذات- 

)اأو اخلطاب( الكامن وراء هذه املمار�سة يكاد اأن ينتمى كاماًل اإىل حلظة اأبعد منها بكثري؛ واأعني 

إنه  اأي�سا فا �ش. وهكذا  بها اللحظة الرتاثية التى ي�ستحيل تف�سري هذا النظام خارج ف�سائها املوؤ�سِّ

الزمان  فى  بعد  والأ عمق  الأ احل�سور  من  ب�رصب  الكامن  املعنى  اأو  اخلطاب  نظام  يتميز  وفيما 

إن املمار�سة، الطافية على �سطحه، تخت�ش بح�سور اأقل امتدادًا وعمقًا. و�سمن  اخلا�ش بالثقافة، فا

حدث( قناعًا  خر )الأ كرث ر�سوخًا وامتدادًا منهما، يتخذ من الآ إن الأ �سياق هذا التباين الزمانى، فا

التى تخايل  له ل حمالة. فاملمار�سة  بالطبع، من توظيفه  ي�ستتبع ذلك،  ي�ستغل من حتته؛ ومبا  له 

باحلداثة- اإذ تهبط على الرتاث من دون اأن يكون لها ر�سوخه من جهة، واإذ ل تعرف، فى عالقتها 

هم- اإل جمود واإنغالق “املجاورة”، ولي�ش حيوية واإنفتاح “املحاورة”،  مع هذا الرتاث- وهو الأ

إنها ل تفعل  ك�سكل اأوحد للعالقة بينهما من جهة ثانية- جتد نف�سها غريقادرة على زحزحته، ولذا فا

�سيئا اإل اأن تن�رص نف�سها- كالرداء- فوقه، فتكون له- وللمفارقة- �ستارًا يحميه، ويوؤبد ح�سوره 

قنعة؟ حتوالت الثقافة.. اأم تبدالت االأ
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؛ ولكنه اأي�سًا يقّيده وُيعجزه عن التفتح عن ممكنات م�سمرة يحملها داخله )وهى املمكنات 
)2(

اجلامد

(، ومبا يعنيه ذلك من اأنها )اأى احلداثة( 
)3(

التى قد يكون ح�سورها اأحد عوامل اإنبثاق حداثة حقة

نها ل تفعل-واحلال كذلك- اإل اأن حتمى حم�ش ثباته وجموده.  متنع عنه اأ�سباب حياته احلقة؛ لأ

إنها مفارقة احلداثة التى توؤدي اإىل اإدامة املا�سى التقليدى، بدل اأن تكون اأداة لرفعه. واإذن فا

�ستهالك املنفلت  إنه اإذا كانت املمار�سة العربية الراهنة ل تعرف، اإل ما يبدو وكاأنه الإ    وهكذا فا

كرث معا�رصة وحداثة مما ينتجه الفاعلون فى العامل املعا�رص؛ واأعنى من زخارف احلكم  ال�رصه لالأ

ن�سان  واأقنعة ال�سلطة اإىل اأ�سلحة اجليو�ش ومراق�ش النخبة، ومن مفردات العوملة واأدبيات حقوق الإ

الن�سوة و�رصائح  زينة  اإىل  الزجاج  وبنايات  البحر  لوان، ومن يخوت  الأ ال�سور وبريق  اإبهار  اإىل 

ق اإىل اأ�ساليب التعبري واأمناط التلّقي  البيتزا والدجاج، ومن منتجعات الت�رّصي ومراكز اللهو والت�سوُّ

�ستغال  والتذوق )وبحيث ل تعرف النخبة القاب�سة بقوة على مقاليد ال�سلطة والرثوة اإل حم�ش الإ

إنه يلزم التاأكيد  (، فا
)4(

�ستجالب بنظام ت�سليم املفتاح وخدمة التو�سيل للعميل فى ذلك كله، مبنطق الإ

تباع )فى الفكر(؛ ومبا يعنيان من  على اأن تلك املمار�سة- التى تك�سف عن التبعية )فى الفعل( والإ

ي فاعلية )فردية وجمتمعية( منتجة، حيث ل �سئ اإل العجز والتكرار واخل�سوع  الغياب الكامل لأ

للقائم واملفرو�ش- هى حم�ش جتٍل خلطاب �ساد، على مدى القرون، منذ تبلوره، ول يعرف- فى 

يديولوجى ل�ستات من  �ستهالك الإ ن�سخته احلديثة- اإل تعاطى �رصوب من املعرفة الزائفة عرب الإ

فكار والنماذج واحللول )ليربالية وعلمانية و�سلفية وحقوقية( ي�ستعريها اخلطاب جاهزة )من  الأ

قدار التى ل راد لها على واقٍع ل يكون مطلوبًا منه- بعد  ل بها كالأ اأو من ال�سلف( ويتنزَّ الغرب 

اأن ين�ساع ق�رصًا  اإل  عتبار-  �سقاط الكلي لطبيعة تكوينه التاريخى والإجتماعي واملعريف من الإ الإ

اأن  ميكن  ل  الذى  اخلطاب  هذا  اأن  واحلق  خارجه.  واإكتملت  تبلورت  التى  قدار  فكار/الأ الأ لهذه 

يعترب- بح�سب منطق اإ�ستعارة اجلاهز- اإل خطاب تفكري بنموذج معطى �سلفًا؛ هو- فى جوهره- 

�سل الذى �ساد ف�ساء الرتاث. حم�ش اإمتداد خلطاب التفكري بالأ

�ستهالك والتبعية- وهما املحددان ل�سكل املمار�سة العربية الراهنة فى الفعل  واإنطالقًا من اأن الإ

إن هذا الغياب،  والفكر- يوؤ�رصان على الغياب الكامل للفاعلية الفردية واملجتمعية )نظرًا وعماًل(، فا

ال�ستبداد  من  العربي  الواقع  يعرفه  ما  لكل  املنتج،  وال�رصط  املبا�رص  احلامل  هو  �سواه،  ولي�ش 

اأن تكون جميعًا حم�ش  والركود والتاأخر والعطالة والفوات؛ واأعنى من حيث تكاد تلك الظواهر 

اإذا  اأنه  ذلك  عن  يلزم  إنه  فا وبالطبع  وجمتمعية(.  )فردية  للفاعلية  الغياب  لهذا  وجتليات  اأعرا�ش 

بنموذج/ التفكري  فى  خطاب  اإىل  تنحل  تباعي،  الإ ال�ستهالكي  بطابعها  العربية،  املمار�سة  كانت 

إن كل �رصوب  اأ�سل ل �سبيل اإل اإىل تكراره؛ وهو اخلطاب الذى ي�رصب بجذوره فى قلب الرتاث، فا
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العربي  اأنها حم�ش اختزالت املثقف  التى بدا فيما �سبق  �ستبداد والركود والعطالة والتاأخر؛  الإ

لواقعه، �سوف تنحل بدورها اإىل جمرد نتاجات وعوار�ش لذات اخلطاب؛ والذى هو- من جهة- 

الكامل  ن�سياع  الإ اأول لبد من  اأ�سل  اإ�ستبداد وخ�سوع مبا ينطوى عليه من تثبيت هيمنة  خطاب 

ن�سياع واخل�سوع  الإ اأخرى- خطاب ركود وعطالة وفوات مبا يقت�سيه هذا  له، وهو- من جهة 

الناعم  �ستهالكى  الإ الطابع  اأن  من  يبدو  ما  فرغم  وهكذا  �سل.  الأ لهذا  والتكرار  التقليد  لزوم  من 

يبدو  ما  بالذات  املرتف  اجلمهور  من  حمدودة-  ولو  ل�رصائح-  يتيح  الراهنة،  العربية  للممار�سة 

وكاأنه نوٌع من الإختيار )من بني املنتجات الناعمة للحداثة(؛ وبكيفية يت�سورون معها اأنهم اأحرار 

من  به  تخايل  ما  رغم  املمار�سة-  تلك  تكون  اأن  دون  يحل  مل  ذلك  إن  فا الإختيار،  ميار�سون  نهم  لأ

. ولعله 
)5(

“الختيار احلر”- هى حم�ش نتاج لذات اخلطاب احلامل جلرثومة ال�ستبداد ح�سور 

تباعي من  الإ �ستهالكي  الإ الطابع  املمار�سة ذات  الذى ينتظم تلك  اأن ذلك اخلطاب  اإىل  ُي�سار، هنا، 

�ستبداد والركود والعطالة والفوات  جهة، ومعها- وكمجرد اأعرا�ش لها- ما يطفح به الواقع من الإ

ن اجلواين الالمرئي للواقع العربي القائم.  من جهة اأخرى، هو مبثابة املكوِّ

واإذ يتبدى اخلطاب، هكذا، بو�سفه املفهوم الذى ينحلُّ اإليه الواقع مبا هو وحدة الرباين )اأو 

املمار�سة( واجلواين )اأو نظام املعنى(؛ واأعنى من حيث جتد املمار�سة ونظام املعنى ما يوؤ�س�سهما 

إن ذلك يتح�سل منه اأن اأزمة الواقع هى اأزمة خطاب فى العمق. واإذا كانت اأزمة  داخل اخلطاب، فا

؛ وهى املعرفة 
)6(

الواقع تك�سف عن عجز العقل الذى ي�سود داخله عن اإنتاج معرفة مطابقة بواقعه

إن اخلطاب يكاد اأي�سًا اأن يكون ال�ساحة التى  التى ميكن بها تخطي فوات هذا الواقع وركوده، فا

ميكن تفكيك اأزمة ذلك العقل فوقها؛ واأعني من حيث اأنه )اأى العقل( ينبني، على الدوام، بح�سب نظام 

إذا كان العقل )مبعناه الثقافى الذى هو مو�سوع التحليل(  ل �سمن حدوده. فا اخلطاب الذى يت�سكَّ

إن املحدد لهذا النظام هو اخلطاب الذى  خري، نظام بعينه فى اإنتاج املعرفة، فا هو، فى التحليل الأ

يكون، واحلال كذلك، مبثابة احليِّز املعريف الذى يكت�سب فيه العقل ما يكاد اأن ي�سبح حمدداته- اأو 

حتى طبيعته- املعرفية. واإذن فالعقل )مبا هو حتقٌق داخل ثقافة ما( لي�ست له، بهذا املعنى، طبيعة 

اأولنية �سابقة على حتدده فى اخلطاب وبه، بل تكاد اأولية اخلطاب، بالن�سبة له، اأن تكون حم�سومة 

إن ما ي�سود الواقع العربي من نظام بعينه فى اإنتاج املعرفة اإمنا  . ومن هنا فا
)7(

على نحو �سبه كامل

بنية العميقة لكل من العقل والواقع. يعك�ش نظام اخلطاب القاب�ش من الوراء على الأ

لعمله نقطة  العقل  التى يتخذ فيها  تلك  املنتجة احلقة هى  املعرفة  اإذا كانت  اأنه  اإىل  ُي�سار  وهنا 

اإبتداء من الواقع، لي�سعد منه اإىل بناء منوذج معريف )ي�سع هذا الواقع ويف�رصه(، ثم ليهبط اإليه 

عًا له بح�سب ما يقت�سيه بناء الواقع ويفر�سه(؛ وذلك فى مراوحة  )خمتربًا لكفاءة منوذجه، ومو�سِّ
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خر- عن  م�ستمرة ل يكف فيها الواحد منهما )اأعنى الواقع والنموذج املعريف(- فى اإنفتاحه على الآ

إن العقل املنتج للمعرفة فى حقل اخلطاب العربى ل يعرف اإل اأن  غتناء به فى اآن معًا، فا اإغنائه والإ

يقفز من واقعه اخلا�ش، من غري اأن يفكر فيه ويكتنه نظامه العميق، اإىل منوذج جاهز ل ميكن اأن 

الواقع،  النموذج( قد تبلور واإكتمل خارج هذا  اإبتداًء من كونه )اأى هذا  اأو يف�رصه،  ي�سع واقعه 

“التفكري  عقل  هو  اخلطاب  به  ي�ستغل  الذى  العقل  إن  فا واإذن  ق�رصيًا.  عليه  نف�سه  يفر�ش  جاء  ثم 

ل وت�سّكل فى  �سل”، الذى �سكَّ بالنموذج”؛ الذى هو اخللف ال�رصيح لعقل “التفكري بالن�ش اأو الأ

إنه ح�سور  . وفى احلالني فا
)8(

�سالمية قلب املرحلة املبكرة واحلا�سمة من مراحل اإنبناء الثقافة الإ

العقل، ل كممار�سة اإبداعية حرة وغري مقيدة باأى �سلطة تقوم خارجه، بل هو العقل كممار�سة مقيدة 

ينبني على  “اإمنا  الدوام-  اأنه -وعلى  اإبتداًء من  التحديدات اخلارجية؛ وذلك  ب�رصوب �ستى من 

، ومع �رصف النظر بالطبع عن امل�سدر الذى ُي�ستفاد منه هذا 
اأ�سل متقدم ُم�سلَّم على الإطالق”)9(

�سل. وهنا ُي�سار اإىل اأن تبنني العقل على هذا النحو؛ اأعنى كفاعلية مقيدة وغري حرة، هو نتاج  الأ

ل داخلها. اإذ العقل هو اأدنى اإىل اأن يكون اأحد نتاجات  طبيعة املمار�سة الثقافية التى تبلور وت�سكَّ

خرى، نتاجًا له؛ ومبا يعنيه ذلك من اأن العالقة بينهما دائرية، ولي�ست  الثقافة التى تكون، هى الأ

ل فيها الواحد  إن ما ميايز عقاًل عن عقٍل اآخر اإمنا هى الثقافة التى يت�سكَّ خطية اأو طولية. ومن هنا فا

مر الذى يعنى اأن التمايز بني عقل اأوروبي، واآخر عربي اأو اآ�سيوى، ل يكون من اهلل اأو  منهما؛ الأ

نظمة الثقافية  الطبيعة )التى ق�سمت العقل بني النا�ش جميعًا، فاأعدلت(، بقدر ما يتاآتى من تباين الأ

التى تبلور فيها كل واحد من هذه العقول املختلفة.

إن ذلك يحيل اإىل اإمكانية اإنحالل  واإذا كان يبدو، هكذا، اأن العقل هو جمرد تكوين فى اخلطاب، فا

التعار�ش بينه وبني الواقع؛ الذى بدا اأنه يكاد، بدوره، اأن ينحلَّ اإىل جمرد تكوين فى اخلطاب ذاته، 

م�ساك ببناء الواقع ونظام ترتيب العالقات داخله فى حلظة ما، اإبتداًء من الوعى  واإىل حد اإمكان الإ

بنظام اخلطاب الذى يرقد حتتها. ورغم ما يبدو من اأن هذا الإنحالل املزدوج لكل من العقل والواقع 

اإىل ما يقوم خلفهما من اخلطاب، �سوف يت�سع بدائرة التحليل على نحو ت�سبح معه مقاربة الواقع 

إن ذلك يبقى هو ال�سبيل املمكن اإىل بناء  بنية العميقة لكل من العقل واخلطاب، فا م�رصوطة بتفكيك الأ

زمته. مفهوٍم للواقع العربي ي�سمح بتجاوز حقيقي لأ

�سالمية، تنطلق من اأن هذه الثقافة قد  ولعل نقطة البدء فى اأى حتليل خلطاب الثقافة العربية الإ

ل- اإبان ما ُعرف بع�رص التدوين- عن طريق الن�سغال ب�سريورة  نبناء والت�سكُّ ابتداأت مرحلة الإ

إن ذلك كان لبد اأن يجعل من �سلطة القاب�سني على  التحول من ال�سفاهي اإىل الكتابي. وبالطبع فا

ثار( هى ال�سلطة  خبار والآ اظ والرواة واأ�سحاب النقل والأ الراأ�سمال ال�سفاهي للجماعة )من احلفَّ
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العليا اآنذاك. ومن هنا ماجرى من اإعتبار لقب احلافظ من األقاب الهيمنة وال�سيادة داخل الثقافة؛ 

�سباب ال�سلطة وال�سطوة.  حتى لقد راح الكثريون يتطلعون اإىل الفوز ب�رصف التلقُّب به اإلتما�سًا لأ

اإذا كان  اأنه  اإذ احلق  ن.  اأبدًا لالآ إن هذه ال�سلطة ذات الطابع الرمزي مل تتزحزح  ول�سوء احلظ، فا

نتاج املعرفى داخل اللحظة ال�سفاهية- قد  العقل- وهو نقي�ش “النقل” الذى هو اأداة التداول والإ

إن هذا  راح يبحث لنف�سه، فيما بعد التدوين الكتابي، عن مكان ميار�ش منه اإ�ستغاله داخل الثقافة، فا

�ستغال للعقل قد ظل، اأبدًا، مقيدًا ب�سلطة تعوقه وحتدده من اخلارج؛ ومل يكن حرًا فى اإ�ستغاله  الإ

اأبدًا.

�ستغال العقل داخل الثقافة، يجد ما يوؤ�س�سه معرفيًا فى  ولقد راح هذا الو�سع التابع واملقيد لإ

�سعرى للعالقة بني “النقل والعقل”، التى يبقى  �سول؛ وبالذات فى الو�سع الأ بنية علم العقائد اأو الأ

ن، على الرغم من تباين امل�سمون القدمي لتلك العالقة عن  نظامها البنيوي هو الغالب واملهيمن لالآ

حدث الذى يتلب�سها فى ال�سياق الراهن. ومبعنى اأن قراءة للعالقة التى يرتبها اخلطاب  امل�سمون الأ

يديولوجية اجلاهزة” التى ي�سعى  العربى احلديث بني واقعه اخلا�ش من جهة، وبني “النماذج الإ

لفر�سها على هذا الواقع من خارجه، من جهة اأخرى، اإمنا يتك�ّسف، دون اأدنى ريب، عن احل�سور 

�سعرى )القدمي( بني النقل والعقل؛ واأعنى من حيث تنبني هذه العالقة على  الطاغى لنظام العالقة الأ

�سا�ش.  تبعية العقل الدائمة ل�سلطة النقل/النموذج؛ واإىل حد اإمكان القول باأنه يتبنني كعقل تابع بالأ

إن “الواقع الراهن”  �سعري”، فا يديولوجي” مع “النقل الأ إنه فيما يتوازى “النموذج الإ وبالطبع فا

لثنائي  العقل/الواقع  ثنائي  تبعية  من  ذلك  ي�ستتبع  ومبا  القدمي”؛  �سعري  الأ “العقل  مقام  يقوم 

بالن�سبة  العقائد،  لعلم  التاأ�سي�سي  الدور  اأن  على  هنا،  التاأكيد،  يلزم  اأنه  . واحلق  النقل/النموذج 

نطواء على جملة  �سعرى للعالقة بني العقل والنقل، اإىل الإ لهذا العقل، اإمنا يتجاوز جمرد الو�سع الأ

خرى، مثل اجلوهر والَعَر�ْش والفعل والزمان والطفرة واخلرب وغريها من  من املفاهيم النظرية الأ

املفاهيم التى ما كان ميكن لهذا العقل لولها، اأن يجد ما يرتفع به من م�ستوى املمار�سة العفوية، اإىل 

إنه يبدو اأن مركزية علم العقائد،  م�ستوى العقل الذى اإكت�سب ما يوؤ�س�سه نظريًا ومفهوميًا. واإذن فا

داخل الثقافة، تتجاوز حدود بلورة “قواعد العقائد”، اإىل �سياغة قواعد الذهن واأ�سول العقل؛ ومبا 

ن اإ�ستمرار 
ي�ستتبع ذلك من التحكم فى اآليات اإنتاج التفكري وطرائق اإنتاج املعرفة. ولعل ذلك يعنى اأ

النظر اإىل هذا العلم بو�سفه جمرد “اإيديولوجيا” حتدد طبيعة املمار�سة ال�سيا�سية العربية، يبقى 

يديولوجى  الإ م�سمونه  جتاهل  ذلك  يعني  اأن  دون  من  ولكن  رفعه؛  من  لبد  التحليل،  اأمام  عائقًا 

زمة الراهنة، اإمنا  مر على اأن ما يتعلق مبركزية علم العقائد فى �سياق حتليل الأ كليًا. فقط يقت�رص الأ

برز من  �سالمية”- بح�سب تاأكيدات القطاع الأ يديولوجيا الإ يتجاوز جمرد كونه “التمثيل العام لالإ
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اإىل  املثال ال�رصيح على ذلك(-  مام- هو  الإ �ستاذ  الأ املعا�رصين )وح�سن حنفي- وقبله  املجددين 

ب�ستيمولوجيا  �سالم؛ وهى الإ نتاج املعرفى داخل الإ ب�ستيمولوجيا احلاكمة لالإ حرى، لالإ التمثيل، بالأ

التى حددت، ومل تزل، اإطار امل�سهد الثقافى العربي باأ�رصه؛ واأعنى فى جانبيه الرتاثى واحلداثى 

.
)10(

معًا

واإذ بدا، على هذا النحو، اأن ثمة فى ما وراء املمار�سة العربية الراهنة )وما يطفو فوق �سطحها 

إن اأى  قدم، فا من اإختزالت �ستى للواقع( نظام للمعنى ي�رصب بجذوره فى قلب اللحظة الرتاثية الأ

�سعي اإىل تغيري تلك املمار�سة ل ميكن اأن يتمخ�ش اأبدًا اإل عن اإعادة اإنتاجها هى نف�سها، واإن فى 

، طاملا ظل نف�ش نظام املعنى- الذى ل ي�سمح 
)11(

�سكل مغاير، بل وحتى من خالل م�سمون جديد

إن ذلك كان  مبمار�سة مغايرة حقًا- يعمل فى اخلفاء، مبعزل عن اأى تفكيك اأو هيمنة. ول�سوء احلظ فا

هو املاآل الذى اإنتهت اإليه معظم امل�ساريع احلداثية العربية املعا�رصة؛ ومبا يعنيه ذلك من اأن املاأزق 

الذى عجزت معه هذه امل�ساريع عن اإجناز حداثة حقة، اإمنا يتاآتى من اإختزالها للواقع فى حم�ش 

مر ل يقف عند حدود  إن الأ جوانبه الربانية، متجاهلة لنظام املعنى القائم حتتها. ول�سوء احلظ فا

باء املوؤ�س�سون على مدى  هذه امل�ساريع املعا�رصة، بل ويتجاوز اإىل م�رصوع النه�سة الذى د�سنه الآ

القرن التا�سع ع�رص، ومن بعد ذلك اإىل ما يبدو وكاأنه اإعادة التاأ�سي�ش الثانى لذلك امل�رصوع ذاته، عند 

مطالع القرن الع�رصين. 

باء ميار�سون �رصوبًا من الإختزال التى ا�ستحال معها الواقع اإىل حم�ش  فقد م�سى هوؤلء الآ

نظام  من  وراءها  يقوم  عما  متاما  معزولة  بدت  التى  )العاجزة(  الربانية  املمار�سة  من  اأمناط 

للمعنى هو ما يوؤ�س�ش حل�سورها املهيمن. ومن هنا ما �ساروا جميعًا اإليه من اأن تغيريًا يطال هذه 

ذلك  يعنيه  للواقع؛ ومبا  كلي  تغيري  من  ي�ستهدفون  ما  باإجناز  كفيل  هو  ال�سطح،  عند  املمار�سات، 

من اأن مفهوم التغيري ل ينطوى- واحلال كذلك- على ما هو اأكرث من اإ�ستبدال ممار�سة “جاهزة” 

وروبية”  الأ “املمار�سة  اإ�ستبدال  جمرد  فى  باء،  الآ هوؤلء  �سعي  تبلور  وهكذا  “قائمة”.  باأخرى 

ال�سيا�سة  فى  عاملهم  يعرفها  التى  العتيقة  التقليدية  املمار�سة  بتلك  عليها،  واإنفتحوا  عاينوها  التى 

والثقافة بالذات؛ وهى املمار�سة التى اأدركوا تخلفها وبوؤ�سها حني قا�سوها على تلك التى كانوا قد 

فوا عليها- مبهورين واأحيانًا مفتونني- عند الغري )الذين اإعتربوهم من املتقدمني(. وبالرغم  تعرَّ

إن  من اأن ت�سور الواقع، كمجرد ممار�سة فح�سب، مل يكن مو�سوعًا للقول ال�رصيح، عند هوؤلء، فا

دراك للواقع )كممار�سة( يتبدى وكاأنه اأحد اللوازم املنطقية للت�سور الذى تبّنوه للحداثة؛  هذا الإ

ما  واقٍع  زمة  لأ احلل  ت�سور  يتحدد  خر؛ حيث  لالآ يوؤ�س�ش  منهما  الواحد  اأن  من  يبدو  ما  واإىل حد 

إذ مل تكن احلداثة- بح�سب املقاربة ال�سيا�سوية لها من جانب  زمة نف�سها. فا بطبيعة ت�سور تلك الأ

د. علي مربوك
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اآباء النه�سة - اإل جمرد ممار�سة برانية جاهزة )وذلك على نحو يالئم تفكري رجل ال�سيا�سة- الذى 

ل اإىل- اأو 
إن ذلك قد اآ (، فا

)12(

فوا خطابهم خلدمة م�رصوع دولته- فى التحديث عرب نقل اجلاهز وظَّ

املرئي فى  الربانى  للواقع فى حم�ش جانبه  باء،  الآ اإختزال، هوؤلء  حرى على-  بالأ اأنبنى  قد  اأنه 

�سكل ممار�سة قائمة عتيقة، ميكن اأن حتل حملها ممار�سة بديلة جديدة.

إنه ميكن امل�سري- اإنطالقًا من اأن ت�سورًا ما، اإمنا يعنيِّ قرينه الذى ي�ستغل معه �سمن  وهكذا فا

نف�ش ال�سياق املعريف- اإىل اأن الت�سور الربانى للحداثة الذى يك�سف التحليل عن حقيقة اأنه هو الذى 

حدد ماهية مقاربة اآباء النه�سة لها، اإمنا ي�ستلزم هذا الت�سور للواقع كمجرد ممار�سة برانية، ل 

اإنهما  خر، بل  اأحد الت�سورين هو فقط ما يحدد الآ اأن  اأي�سًا. لكن ذلك ل يعنى  �سئ يقوم وراءها 

خر، ويتحدد به فى اآن معًا. ومن هنا اإمكان القول،  ي�ستبكان فى جدلية يحدد فيها الواحد منهما الآ

كمجرد  احلداثة  ت�سور  هيمنة  اإىل  تاآدى  قد  برانية،  ممار�سة  كمح�ش  الواقع،  ت�سور  باأن  اأي�سًا، 

ول )للواقع(.  خري )للحداثة(، يوؤ�س�ش للت�سور الأ مكون براين، متامًا مبثل ما اإن هذا الت�سور الأ

إن ما بني الت�سورين من تالزم يبلغ حد اجلوهرية، يربر اإمكان اإفرتا�ش اأن تكون املقاربة  وهكذا فا

الربانية، غري املنتجة، للحداثة، اإمنا تنبني على هذا الت�سور امل�سمر للواقع كمجرد ممار�سة )هى 

اأن ت�سورًا مغايرًا للواقع، ي�سيف  اإليه ذلك من اإفرتا�ش  اأن يوؤول  برانية بطبيعتها(؛ ومبا ميكن 

اإىل املمار�سة ما يقوم حتتها من نظام املعنى، كان ميكن اأن يتاآدى اإىل ت�سوٍر للحداثة، يقدر على اأن 

يكت�سف حتت مكونها الربانى ما يوؤ�س�ش له من نظام جوانى كامن. وهكذا يكون الوعى قد اأم�سك 

بت�سور الواقع، غري املُ�رَصح به فى كتابات اآباء النه�سة، اإبتداء من الت�سور، الذى �ساد فى هذه 

                  .
)13(

الكتابات، للحداثة

إن ال�سعى قد اإجته اإىل  واإذ جرى اختزال الواقع، على هذا النحو، فى جمرد املمار�سة الربانية، فا

من  لكل  العميقة  بنية  الأ فى  يوؤ�س�سها،  ما  بدورها-  لها-  لي�ش  ممار�سة  كمجرد  “التخلف”،  نقد 

العقل والواقع؛ اللذين يتبدى اخلطاب بو�سفه املفهوم اجلامع لهويتهما امل�سرتكة. وهنا ُي�سار اإىل 

، اإمنا يتاآتى من اإنبنائه 
)14(

اإن بوؤ�ش نقد املمار�سة؛ الذى ا�ستغرق م�ساريع النه�سة واحلداثة العربية

بدال”؛  �ستغال ل يعرف الوعى خاللها اإل التفكري مبنطق “الإحالل والإ بح�سب اإ�سرتاتيجية فى الإ

إن مثل هذا  . وبالطبع فا
وهو املنطق الذى ينبني على رفع �سئ “قائم”، ليحل حمله �سئ “جاهز”)15(

نتقال من “القائم” اإىل “اجلاهز”-  ال�رصب من التفكري الذى ل يعرف خالله الوعى اإل جمرد الإ

نتقال الرتيب من ميكانيكية واآلية- هو من اأكرث �رصوب التفكري فقرًا و�سذاجة.  ومبا يعنيه هذا الإ

كرث فقرًا وعقمًا؛  اإذ احلق اأن تفكريًا يقوم على جمرد اإحالل اجلاهز حمل القائم، لبد اأن يكون هو الأ

اأ�ساًل، بل  “اجلاهز” يعنى الغياب الكامل للتفكري )مبا هو فاعلية منتجة(  ن ح�سور  لي�ش فقط لأ
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ومن حيث اأنه، وعلى فر�ش ح�سوره، يت�سم بنزوع دوجماطيقي غالب، وذلك اإبتداًء من عدم قدرته 

ى م�ساءلة اأو حوار،  على جماوزة “اجلاهز”؛ الذى ل ميكن اأن يكون، مبا هو كذلك، مو�سوعًا لأ

 عن البيان اأن هذه النزوع الدوجماطيقي يتعار�ش كليًا مع اأى 
ٌّ
بل منوذجًا للت�سليم والتكرار. وغني

�سئلة” بكل ما ينطوي عليه ذلك ال�سعي من املغامرة واإمكان التباين واملغايرة؛  �سعي اإىل “اإثارة الأ

والتى هى نقطة البدء احلقة فى اخل�سوبة التى يت�سم بها اأى تفكري خالَّق. 

نح�سار فى دائرة الربانى امللمو�ش، هو  إنه يلزم التنويه مبا يبدو من اأن الإ و�سمن هذا ال�سياق فا

وىل، ومبا يعنيه ذلك من اأن هذا ال�رصب من  ن�سانى فى مراحله الدنيا الأ اأمر ينا�سب طبيعة الوعى الإ

كرث اإرتباطًا- فى اجلوهر- باملراحل  التفكري )الذى يقوم على اإحالل اجلاهز حمل القائم( هو الأ

ن�سانى؛ وذلك اإبتداًء من تعلقه مبا يقبل املعاينة )والذى هو القائم  الدنيا فى م�سار تطور الوعى الإ

التى هى جمردة  املحايثة  العقلية  بنية  الأ يقوم وراءه من  ما  اإىل  والربانى(، وعجزه عن جماوزته 

اإلتما�سها  التى ي�سعب  التاأ�سي�ش؛  اأ�سئلة  ثارة  لإ ن�سب  الأ ال�سياق  اأنها مبثابة  بطبيعتها، ف�سال عن 

بنية. خارج تلك الأ

ينتقد  ع�رص،  التا�سع  القرن  منت�سف  منذ  اإنربى،  الذى  العربى  الإ�سالح  داعية  اأن  فاملالحظ 

اإىل  اإل  التغيري منذ قرون، مل يق�سد  امل�ستع�سي على  ت�سود واقعه اجلامد  التى  املمار�سة  �رصوب 

إنه كان قد اأدرك تلك املمار�سة  اإحالل ممار�سة بديلة لتلك التى كان قد راح ينتقدها اآنذاك. وبالطبع فا

رحلة  بداأ  قد  الداعية  هذا  كان  الذى  وروبى،  الأ النموذج  مع  مواجهته  فى  مكتملة  البديلة جاهزة 

مل  الداعية  هذا  وعى  اأن  يعنى  ذلك  اإن   .
)16(

عقود منذ  حرى-  بالأ معه  اإ�سطدامه  اأو  عليه-  تعّرفه 

�ستغال املعرفى على اأنظمة املعنى الكامنة خلف كل من املمار�سة التى ُيراد  يتطرق، اإل نادرًا، اإىل الإ

خرى فوق  اإزاحتها واإق�سائها، وتلك التى ُيراد، فى املقابل، اإحاللها وتثبيتها؛ والتى تقوم هى الأ

بناء نظام للمعنى ل ميكن لها اأن ت�ستغل، على نحو منتج، خارج ف�سائه )ولعله يجوز هنا حتليل 

إن الوريث الراهن لهذا الداعية، والذى هو  مام كنموذج لذلك(. ول�سوء احلظ؛ فا �ستاذ الإ خطاب الأ

يقت�سي  مر  الأ اأن  واحلق  ن.  لالآ التقليد  هذا  يتاأ�سى  يزل  مل  املعا�رصة،  العربية  امل�ساريع  �ساحب 

تاأ�سي�سه عند  العربى، وذلك منذ حلظة  النه�سة  الواقع، فى خطاب  اإختبارًا مدققًا لكيفية ح�سور 

ول من القرن الع�رصين،  مطلع القرن التا�سع ع�رص، ومرورًا بلحظة اإعادة تاأ�سي�سه فى الن�سف الأ

ُيعرف  بات  فيما  ذاته،  القرن  من  خري  الأ الربع  فى  الثالث،  تاأ�سي�سه  اإعتباره  ميكن  مبا  واإنتهاءًا 

مبرحلة امل�ساريع العربية املعا�رصة.                              

التا�سع ع�رص، وكذا عند وريثه  القرن  الإ�سالح فى  الكيفية، عند داعية  النقد بهذه  يتبلور  واإذ 
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نحو  على  تنبثق،  ملمار�سة  الطاغى  احل�سور  من  اإبتداء  واأعنى  والع�رصين؛  احلادى  القرن  مثقف 

منوذجي، مكتملة وجاهزة اأمام الوعى كبديل لتلك التى ت�ستغل على �سطح واقعه، والتى تبدو ذات 

إن ذلك يعنى اأن هذا ال�رصب من النقد مل يكن مقدمة لبلورة بديل ممكن حقًا، بقدر  طابع اإنحطاطى؛ فا

رقى”، ملا يعاينون فى  ما يبدو اأن تبلور واإكتمال وجاهزية هذا الذى جرى اإعتباره مبثابة “البديل الأ

واقعهم من تاأخر وفوات، يكون هو الداعى لتبلور هذا النقد. واإذ يبدو، هكذا، اأن هذا البديل اجلاهز 

رقى الذى يفكر به داعية الإ�سالح، مل يكن نتاجًا لفعل نقدى يحقق نف�سه فى قلب واقعه، وبح�سب  الأ

إن فى ذلك تف�سريًا لعجز هذا  �رصوطه الكامنة، بل اإنه كان ُيراد منه اأن ينتج هذا الفعل النقدى، فا

النقد عن اأن يكون منتجًا؛ واأعنى من حيث مل يتمخ�ش عما ينبغى اأن ينتهى اإليه كل نقد حقيقي من 

حترير الواقع من هيمنة ما يقب�ش عليه، ويحول دون تطوره طبقًا ل�رصوطه غري القابلة للتجاوز اأو 

إن النقد ل يقود- واحلال كذلك- اإىل التحرر، بل اإىل تثبيت الهيمنة؛ واأعنى من حيث  القفز. واإذن فا

اأن ذلك البديل اجلاهز- املحر�ش على النقد- ل ينبني منفتحًا على الواقع، وفى حوار معه، بل يكون 

مفرو�سًا عليه، على نحو ق�رصي، من خارجه.  

مر ل يتعلق ببدائل ممكنة تنبثق عن نظام املعنى الكامن على نحو ي�سمح باإجرتاح اأفق  واإذن فالأ

للتطور يتبلوز من قلبه، بقدر ما يتعلق ببدائل تفر�ش نف�سها جاهزة على �سطح نظام املعنى املهيمن 

العربى  إن اخلطاب  فا ول�سوء احلظ،  “التطور”.  “للتبدل” ل  منطق  �سيادة  عن  يك�سف  نحو  على 

�ستغال النقدى بح�سب منطق “التبدل”؛ ومع مالحظة اأن  الراهن مل يعرف منذ اإبتداء تبلوره اإل الإ

خر، بقدر ما كان يتك�سف عن جتاورها  هذا التبدل مل يكن يعنى اإرتفاعًا للواحد من هذه البدائل بالآ

وتزاحمها، بل وحتى ت�سارعها وتناحرها، على �سطح الواقع، وذلك مع ثبات نظام اخلطاب واملعنى 

      .
)17(

بالطبع

ومركزه  اأ�سله  اأن  إعتبار  با حم�سًا  خارجيًا  نقدًا  يبقى  التبدل  منطق  بح�سب  النقد  اأن  واحلق 

بدئه  نقطة  تكمن  الواقع؛ حيث  فى  ال�سائدة  للممار�سة  املوؤ�س�ش  املعنى  نظام  بنية  يقع خارج  اإمنا 

الكامن  املعنى  نظام  على  نف�سها  تفر�ش  ومكتملًة،  جاهزًة  لبدائل  وال�سادم  املباغت  نبثاق  الإ فى 

التى  الفا�سدة  القمعية  املمار�سة  �رصوب  ينتقدون  يزالون،  ول  العرب،  كان  فلقد   .
)18(

اخلارج من 

جاهزة،  عرفوها  حقوقية(،  وحتى  بل  ومارك�سية  )ليربالية  ما  اإيديولوجية  إ�سم  با واقعهم  ت�سود 

هذه  إن  فا ذلك،  ومن خالل  وفوات.  وقمع  تخلف  من  عاملهم  ي�سود  ملا  كبديل  ي�ستعريونها  وراحوا 

الذى  املعنى  نظام  عن  للعزل  تتعر�ش  كانت، من جهة،  املنظومات احلقوقية  وتلك  يديولوجيات  الإ

تنتمى اإليه؛ والذى ينطوى على منطق اإ�ستغالها ونظام العالقة بينها، لت�ستغل، من جهة اأخرى، فوق 

يديولوجيات  �سطح نظام للمعنى ل تنتمى اإليه تاريخيًا ومعرفيًا. ولعل كون مركز العالقة بني هذه الإ
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اأو النماذج واملنظومات اجلاهزة يقع خارج الواقع الذى ُيراد لها اأن ت�ستغل على �سطحه، ولي�ش 

نه  داخله، اإمنا يتك�سف عن حقيقة اأن “منطق التبدل” هو فى جوهره “منطق هيمنة”، لي�ش فقط لأ

ينبني على مبداأ الفر�ش من اخلارج لبديل )والذى لبد اأن يكون فر�سًا اإكراهيًا ق�رصيًا ل حمالة(؛ 

بل ومن حيث ي�سعى كل واحد من هذه البدائل، فى تناحره مع غريه، اإىل اأن يزيحه توطئة لرت�سيخ 

هيمنته اخلا�سة.

نها  �سرتاتيجية النقدية عن اإجناز �سئ ذى بال- لأ إنه، ومع �رصف النظر عن عجز هذه الإ وهكذا فا

عمق  جتعل الوعى اأ�سري األعوبة التبدلت التى جترى على �سطح الواقع، تاركة حتته نظام املعنى الأ

واأن  بل  تنتج حقًا،  اأن  ال�سطح من  التى تطفو على  البدائل  تلك  يعوق ومينع  باأن  غري مكتِف فقط 

 
)19(

�سرتاتيجية( يحيلها اإىل زخارف وزرك�سات يطيل بها اأمد بقائه البائ�ش، يبقى اأنها )اأى هذه الإ

تتك�سف عن مفارقة اأن النقد، اإذ يق�سد اإىل تقييد ال�سلطة وحتديدها، يكاد ينتهى– حني يقف عند 

حدود عامل املمار�سة من دون اأن يتجاوزه اإىل نظام املعنى اأو اخلطاب القار وراءه- اإىل اإطالق هذه 

ال�سلطة وتر�سيخ هيمنتها؛ وذلك من حيث ينبنى معرفيًا بح�سب منطق للتبدل هو فى جوهره منطق 

.
)20(

كراه والفر�ش الق�رصى؛ والذى هو- فى اجلوهر- منطق كل �سلطة قامعة لالإ

ولعل كل ما �سبق من حتليل طريقة اإ�ستغال اخلطاب العربي احلديث- على النحو الذى لح معه 

قنعة احلداثية امل�ستعارة اجلاهزة )من منظومات اإيديولوجية وحقوقية(  اأنه ل يعرف اإل تبدلت الأ

فوق �سطح الواقع، ومع ثبات نف�ش النظام العميق للخطاب الذى ينتمي اإىل اللحظة الرتاثية- مل يكن 

اإل اإطارًا مرجعيًا لقراءة الورقة املهمة للدكتور حممد ال�سيد �سعيد عن “حتولت الثقافة العربية 

إن ما تتحدث عنه الورقة وتعتربه “مقولتها الرئي�سية” من “اإن ثمة  ن�سان”، فا من منظور حقوق الإ

خرية”، يكاد اأن  عوام القالئل الأ ًل جزئيًا طراأ اأو يطراأ على الثقافة ال�سيا�سية العربية خالل الأ حتوُّ

قنعة مع ثبات بنيته ونظامه العميق. ولعل  يندرج �سمن نف�ش منطق اإ�ستغال اخلطاب من تبدلت الأ

“هذا التحول يظهر بالذات فى بنية اخلطابات  اأن  ذلك يجد ما يدعمه فى ما ل حظته الورقة من 

يديولوجى اإىل  مر ل يتجاوز حدود الت�سارع الإ مر الذى يوؤكد على اأن الأ ال�سيا�سية املعار�سة”؛ الأ

هذا  إن  فا وبالطبع  إمتياز.  با و�سمويل  ت�سلطي  نظام  هو  والذى  املهيمن؛  الثقافة  نظام  من  نفالت  الإ

نفالت م�رصوط بنوع من النقد املعريف الذى ل تتوفر عليه تلك اخلطابات ال�سيا�سية املعار�سة؛  الإ

والتى يك�سف هذا النقد اأنها تنبني، هى نف�سها، على نف�ش النظام الكامن خلطاب الثقافة املهيمنة. 

ولعل ما لحظته الورقة من اأنه “ل ميكن القول اإن هذا التحول جذري اأو كامل اأو اأنه م�ستقر وثابت 

اأو بدون معار�سة  اأبدًا ب�سهولة، ول ين�سج ب�سورة مطردة  اإنه ل مير  بل  نتكا�ش.  لالإ وغري قابل 

قدم لهذه التيارات، اأو دعاتها واملحر�سني ال�سيا�سيني الكبار،  �سارية من جانب بع�ش املنظرين الأ

د. علي مربوك
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بل وبع�ش القادة املُعرتف بهم لهذه التيارات” مما يوؤكد حقيقة اأن ما يحدث داخل تلك التيارات مما 

يديولوجى داخل تلك التيارات؛ وعلى  ل” ل يجاوز كونه حم�ش �رصب من التناحر الإ يقال اأنه “حتوُّ

ل”. النحو الذى يندرج به �سمن منطق “التبدُّل” ولي�ش “التحوُّ

ال�سيا�سية  الدينية  الظاهرة  قلب  فى  ثقافية  “حتولت  من  الورقة  اإليه  ت�سري  ملا  قراءة  ولعل 

مر ل يتعلق بتحولت  التى اإجتاحت العامل العربي خالل العقود الثالثة املا�سية” توؤكد على اأن الأ

نة للظاهرة من جهة،  جنحة املكوِّ يديولوجي بني الأ بنيوية فى الثقافة، بقدر ما يتعلق بالتناحر الإ

إن  فا الظاهرة. وهكذا  فوقها  تعمل  التى  البيئة  تغريات  تفر�سها  تكتيكية  تراجعات  اأنه  يبدو  ومبا 

اإنقالب طال اخلطاب  اإىل  الديني” ل يحيل  ال�سيا�سية للعنف  املنابع  “هبوط  ما تلحظه الورقة من 

إمتياز(؛ وعلى نحو اأ�سبح معه خطابًا  العميق املوؤ�س�ش للظاهرة )والذى هو خطاب ت�سلطي وقمعي با

اإن�سانيًا ت�ساحميًا، بقدر ما يتعلق بتبدلت �سطحية ترتبط بتغيري اخل�سوم وذلك “كالتحول- مثاًل- 

خرى”؛ واإىل حد اأن ت�سبح تلك  من معار�سة نظم احلكم اإىل معار�سة تيارات الفكر وال�سيا�سة الأ

�ستبدادي  الظاهرة مو�سوعًا “للتوظيف ال�سيا�سي احلكومي املبا�رص للتدين ل�سالح تثبيت العقد الإ

اإنه وحتى فى حالة اجلماعات التى ن�سطت فى نقد  اإ�ستنادًا اإىل تربيراته الفقهية التاريخية”. بل 

الت�سلطية  احلكم  نظم  حماولة  �سد  فعل  كرد  “نتج  قد  ذلك  إن  فا �ستبدادية،  الإ والدولة  �ستبداد  الإ

�ستبدادية )ولي�ش  والبولي�سية �سحق احلركة الإخوانية”، ومبا يعنيه ذلك من اأن هذا النقد للدولة الإ

�ستبداد واخلطاب املوؤ�س�ش له( هو رد فعل �سيا�سي ولي�ش نتاج حتول بنيوى فى نظام اخلطاب  لالإ

�ستبداد الذى  إنه لن يتورع عن اإعادة اإنتاج نف�ش الإ املوؤ�س�ش للظاهرة. ومبا هو رد فعل �سيا�سي فا

متار�سه الدولة، ولكن حتت رايات اإيديولوجية مغايرة لتلك التى ترفعها الدولة بالطبع. ولعل ذلك 

ينطبق على ما لحظته الورقة من اأن التحول فى التيارين القومى والي�ساري يندرج فى اإطار نقد 

�ستبدادية الت�سلطية؛ حيث يبقى هذا التحول جمرد رد فعل �سيا�سي ل يعرب عن حتول فى  الدولة الإ

�ستبداد يعيد اإنتاج نف�سه من  هم. فمن دون هذا التحول �سيبقى الإ البنية العميقة للخطاب وهو الأ

ن.  ن�سان مبثل ما هو حا�سٌل الآ وراء �سعارات الدميقراطية ومفردات حقوق الإ
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الهوام�س

الكتَّاب  “اإن كرثة  الكبار من  النه�سة  اأحد رواد  ما لحظه  هنا  1. ومن 

راء وتنوع اللغات والرتبيات قد جمعت، فى كتبه  فى ال�رصق وتعدد الآ

دب الكتابي. وقد  راء الفل�سفية ومذاهب الأ وجمالته وجرائده، جميع الآ

اجتمعت متناق�سة مت�ساربة واأ�سبحت خليطًا من جميع املذاهب فى الكرة 

ر�سية، فرنى فيها مذاهب �سبن�رص وكنت وداروين ومارك�س والقدي�س  الأ

�سكندرية  الإ وفال�سفة  )الكلبي(  واأبيقور  واأر�سطو  واأفالطون  توما 

املذاهب  هذه  كل  اأن  وهوجو...اأى  وزول  وفنت  ونيت�سة  و�سوبنهور 

�سل. وعلة هذا الختالط  الأ ا�ستباك  م�ستبكة  فيه متجاورة  نراها  املختلفة 

بناء ال�رصق لالجتماع حولها  ختباط )هى( عدم و�سوح املبادئ بعد لأ والإ

النحو  مبداأه وفروعه”، وعلى  اأ�سل  يعرف  اأحزابًا، كل حزب  اأحزابًا 

نظار  الأ اأن”نوجه  للنه�سة يدرك مهمته فى  الداعية  الذى راح معه هذا 

منها  واحد  كل  وو�سع  وترتيبها  ال�رصق  فى  املبادئ  ف�سل  وجوب  اإىل 

فرح  اأنظر:  لنا”.  اأف�سلها  واختيار  فيها  للنظر  ت�سهياًل  وبابه  مرتبته  فى 

دب العربي، بريوت )العدد9( 1950، �س71. نقاًل  اأنطون: مناهل الأ

للكتاب(  العامة  امل�رصية  )الهيئة  امل�رصية  الليربالية  ال�سعيد:  رفعت  عن: 

القاهرة2007، �س114 

“املجتمع  تف�سريًا ملا جرت مالحظته فى �سياق حتليل  2.  ولعل فى ذلك 

قانونية،  مادية،  اخلارجية-  املظاهر  كانت  “مهما  اأنه  من  العربي” 

فاإن  “حديثة”،  وجمتمعها  املعا�رصة  امل�ستحدثة  بوية  الأ للعائلة  جمالية- 

بوية وعالقات القربى والع�سرية  بناها الداخلية تبقى متجذرة فى القيم الأ

املزدوجة:  بنيتها  فى  فريدة  اإذن  املح�سلة  العرقية.  واجلماعة  والطائفة 

ه�سام  اأنظر:  متناق�سة”.  وحدة  اإطار  فى  متعاي�سان  بوي  والأ احلديث 

بوي واإ�سكالية تخلف املجتمع العربي، ترجمة: حممود  �رصابي: النظام الأ

�رصيح )دار نل�سن( بريوت 2000، ط4، �س 36.

اإن�سانية  فعالية  على  عالمة  احل�سور  هذا  يكون  حيث  من  واأعني   .3

�سل- بالطبع- فى اأى حداثة.  وتاريخية هى الأ

ابن  قول  على  كانوا،  الذين  اأ�سالفها  مبمار�سات  ُيذّكر  نحو  وعلى   .4

فى  ملكوه  وما  اأوطانهم  جند  “ولهذا  ال�سنائع  عن  النا�س  اأبعد  خلدون، 

�سالم قليل ال�سنائع باجلملة، حتى جُتلب اإليه من قطر اآخر”.  الإ

د. علي مربوك
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وافى  الواحد  عبد  على  وتقدمي:  حتقيق  املقدمة،  خلدون:  ابن  انظر: 

ج2،  تاريخ،  دون  ط3،  القاهرة،  والن�رص(  للطبع  م�رص  نه�سة  )دار 

�س941.

فيما  اجلديد،  وخلق  بداع  الإ قرين  دومًا  هو  احلر”  “الختيار  فاإذا   .5

مر  تباع وا�ستهالك اجلاهز؛ الأ يقرتن- فى حال النخبة العربية املرتفة- بالإ

الذى يدنيه من اأن يكون عالمة على “اخل�سوع”، ولي�س التحرر. 

6. واأعني من حيث ل توؤول طريقة التفكري بالنموذج، التى ل يعرف 

هذا العقل �سواها، اإل اإىل اإنتاج معرفة ل تتجاوب مع الواقع ابتداءًا من 

عدم تطابقها معه. 

7. ولعل ذلك يتاأكد عرب متثيل عالقة العقل باخلطاب بعالقة الفرد )ككائن 

العالقات  من  �سبكة  اإىل  املجتمع  مفهوم  ينحلُّ  فاإذ  باملجتمع.  اجتماعي( 

فاإن هذه  اإنتاجه،  تكون من  اأنها ل  للفرد؛ ومبعنى  املجاوزة  الجتماعية 

املجاوزة ل حتول دون اأن ي�سبح هذا الفرد ذاته هو اأداة تر�سيخها واإعادة 

من  جملة  مواجهة  فى  نف�سه  يجد  )الفردي(  العقل  فاإن  وبدوره  اإنتاجها. 

العالقات والنظم املعرفية التى ي�ستمل عليها مفهوم “اخلطاب”. وبالرغم 

)مبعناه  للعقل  جماوزة  تكون  املعرفية  والنظم  العالقات  تلك  اأن  من 

الفردي(، ولي�ست من اإنتاجه، فاإن هذا العقل ل يكتفى باأن ينبني بح�سبها، 

نف�س  �سمن  ميكن-  ولعله  اإنتاجها.  اإعادة  فى  وينخرط  ي�ستبطنها  اإنه  بل 

ال�سياق- توظيف نظرية مارك�س عن “العمل املغرتب” فى مقاربة العالقة 

ن�سان  الإ ينتجه  �سيئًا ما  اأن  النظرية على  تنبني  فاإذ  العقل واخلطاب.  بني 

عليه،  نف�سها  تفر�س  غريبة  قوة  لي�سبح  عنه  ينف�سل  ما  �رصعان  بعمله، 

فاإن ذلك يتماثل مع ما يبدو من اأن اخلطاب يكون- فى بدء تبلوره- من 

م�ستقل  فى جمال  ينف�سل  ما  ولكنه �رصعان  اأو جملة عقول،  عقل  اإنتاج 

ميار�س منه هيمنة على العقل ذاته. لكن ذلك كله ل يعني ثبات اخلطاب 

القطيعة  ملنطق  يخ�سع  اإنه  بل  له،  الدائمة  العقل  وتبعية  ور�سوخه، 

العالقات  بنية  تقبل  ما  فبمثل  وهكذا  العقل.  عمل  من  ابتداًء  ل  والتحوُّ

الجتماعية منطق النقطاع والتحول من بنية اإىل اأخرى، كالتحول من 

فاإن  ال�سناعي،  باملجتمع  اخلا�سة  البنية  اإىل  قطاعية  الإ الجتماعية  البنية 

التحول والنقطاع،  نف�س  تقبل  املعرفية  نظمة  البنيات والأ العالقات بني 

اأجوبة منتجة  القائمة عن تقدمي  البنية املعرفية  والذى يحدث عندما تعجز 

على اأ�سئلة الواقع وما يطرحه من اإ�سكاليات، فيبداأ العقل فى البحث عن 

بلورة  اإىل  الرتاكم-  عرب  ينتهي-  الذى  مر  الأ خارجها؛  جوبة  الأ تلك 

نتاج. خطاب مغاير لذلك اخلطاب الذى مل يعد قادرًا على الإ

عقل  هو  الب�رصى  للعقل  الفاعل  “اإن  من  اأر�سطو  اأدركه  ما  اأن  ورغم 

حلاح على اأ�سل  مفارق يخرجه من القوة اإىل الفعل”، يندرج فى اإطار الإ

اإرتباط  فى  ن�ساين  الإ العقل  تبلور  عن  يك�سف  اأنه  اإل  للعقل،  ميتافيزيقى 

املفارق  اأر�سطو  عقل  اأن  مالحظة  مع  وبالطبع  خارجه.  تقوم  قوة  مع 

قد فارق طبيعته امليتافيزيقية، واإ�ستحال اإىل خطاب من طبيعة معرفية. 

ولعله ُي�سار، �سمن نف�س ال�سياق، اإىل اأن مفهوم “اخلطاب” يكاد اأن يكون 
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الوريث املبا�رص ملفهوم “العقل الفعال” ذى الطبيعة املفارقة اأي�سًا؛ والذى 

ن�سانى من القوة اإىل الفعل.    برز فى حتول العقل الإ يلعب الدور الأ

�سالم، اإىل “الوحى” مبا  �سل” ين�رصف، فى الإ 8. اإذا كان مفهوم “الأ

هو مركزه وقلبه، فاإنه يلزم التنويه باأن الوحي مل ي�سع نف�سه ك�سلطة تفر�س 

نف�سها على الوعي وتقيَّده، بل تبلور ك�سنٍد للوعي وُمعني له فى مواجهة 

فاإن  احلظ  ول�سوء  منفردًا.  مواجهتها  على  الوعي  يقدر  ل  عاتية  اأزمة 

�سالم؛ والذى تبلور فى عمل كٍل من  اخلطاب الذى ُكِتبت له ال�سيادة فى الإ

�سل/الوحي ك�سلطة  �سعري حتديدًا، كان هو الذى و�سع الأ ال�سافعي والأ

يخ�سع الوعي لها. واإذا كان هذا النحراف بالوحي من كونه- بح�سب 

و�سعه لنف�سه- �سندًا للوعي، اإىل اأن يكون �سلطة تفر�س نف�سها عليه اإمنا 

فيه  تكون  نحو  على  ال�سيا�سي  املجال  فى  ال�سلطة  بناء  اإىل  بال�سعي  يرتبط 

النحراف(  هذا  )اأعنى  اأنه  التاأكيد على  يلزم  فاإنه  الوعي،  هيمنة  خارج 

بوية التى كانت ال�سكل ال�سائد لل�سلطة فى  كان ميثل اأي�سًاً تثبيتًا لل�سلطة الأ

�سالم لكي يتجاوزه. جمتمع القبيلة الذى جاء الإ

وىل،  الأ الطبعة  ج1،  مب�رص(  املنار  )مطبعة  العت�سام  ال�ساطبي:   .9

القاهرة1913، �س45

يقت�سى  الراهن  باخلطاب  يتعلق  فيما  مر  الأ اأن  يبقى،  اأنه  واحلق   .10

النخبة العربية  يديولوجى؛ الذى برعت فيه  حالل الأ جتاوز �رصوب الإ

اأنواع  �ستى  تعاطى  عن  تاريخها،  مدى  على  تكف،  مل  التى  البائ�سة 

�رصب  اإىل  تخلفها،  بوؤ�س  بها  ت�سرت  كاأقنعة  احلداثية،  يديولوجيات  الأ

هذه  اأقنعة  حتت  الك�سف،  اإىل  ال�ساعى  ب�ستيمولوجى  الإ التحليل  من 

املعرفة  اإنتاج  فى  واآليات  للتفكري،  الرباقة، عن طرائق  يديولوجيات  الأ

وغري  م�سوهة  حداثة  اإنتاج  اإل  �ساهد-  خري  ن  الآ واحلا�سل  تفعل-  ل 

حقيقية.

11. وذلك بعينه ما يقطع به ما �سار اإليه باحث كبري من “اأن بنى النظام 

خرية مل يجر تبديلها  املائة عام الأ بوي فى املجتمع العربي على مدى  الأ

ذلك  “حمدثة” مزيفة.  كاأ�سكال  تر�ّسخت وتعّززت  اإنها  بل  اأو حتديثها، 

اأن اليقظة العربية اأو النه�سة التى �سهدها القرن التا�سع ع�رص مل تعجز عن 

بوى وعالقاته الداخلية فح�سب، لكنها عمدت اأي�سًا  تفتيت اأ�سكال النظام الأ

�ساحلة  تربة  توفري  اإىل  احلديثة،  اليقظة  لقب  عليه  اأطلقت  ما  وباإ�ساعتها 

بوي  نتاج نوع جديد من املجتمع/ الثقافة- اأى جمتمع/ ثقافة النظام الأ لإ

امل�ستحدث الذى نراه ماثاًل اأمامنا فى الوقت الراهن. وقد عمل التحديث 

بنى  ت�سكيل  اإعادة  على  الجتماعي،  التغري  دلئل  اأول  وهو  املادي، 

اأ�سكاًل ومظاهر  بوى وعالقاته، ثم تنظيمها وتعزيزها مبنحها  النظام الأ

بوي واإ�سكالية تخلف املجتمع  “ع�رصية”. اأنظر: ه�سام �رصابي: النظام الأ
ط4،   ،2000 بريوت  نل�سن(  )دار  �رصيح  حممود  ترجمة:  العربي، 

�س31.

اإىل  اأحدهم  م�سى  غريه،  عن  ال�سيا�سي  خطاب  متييز  �سياق  فى   .12

و”الذرائعيات”  و”امللمو�سات”  “الن�سبيات”  مع  يتعامل  اأن”احلاكم 

د. علي مربوك
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اإبراهيم:  الدين  �سعد  مد”.انظر:  الأ املتو�سطة  اأو  الق�سرية  و”الغايات 

املثقفون وال�سلطة وامل�ستقبل، �سمن كتاب: م�ستقبل الثقافة العربية )املجل�س 

القاهرة 1997، �س215.  اأبحاث وموؤمترات،  �سل�سلة  للثقافة(  على  الأ

وذلك- بالطبع- فى مقابل “التاأ�سي�سي” و”النظري” و”البعيد املدى” الذى 

“مدر�سة  مفاهيم  من  ابتداء  القول  ميكن  ولعله  املفكر.  خطاب  به  ين�سغل 

اأن  بالذات-  بروديل”  “فرنان  اإ�سهام  قلبها  وفى  الفرن�سية”-  احلوليات 

يعمل غريه-  فيما  للتاريخ”،  الق�سرية  “املدة  يعمل على مفهوم  ال�سيا�سي 

واملفكر بالذات- على مفهوم “املدة الطويلة للتاريخ”.  

اكت�ساف  على  قدرته  من  تتاأتى  اإمنا  حتليل،  اأى  كفاءة  كانت  اإذا   .13

ت�سور  بناء  من  بلوغه  اأمكن  ما  فاإن  املفاهيم،  بني  الباطنة  العالقات 

م�ساك بت�سورهم للحداثة، اإمنا  “الواقع”، عند اآباء النه�سة، ابتداء من الإ
يوؤكد على كفاءة التحليل املتداول فى هذه القراءة. 

ول الذى بدا وكاأنه قد بلغ نهايته، مع  14. واأعنى م�رصوع النه�سة الأ

نهاية القرن التا�سع ع�رص؛ على نحو احتاج معه اإىل اإعادة تاأ�سي�س، ا�ستمر 

بداأ  حني  املن�رصم،  القرن  خم�سينيات  بعد  ما  اإىل  يعمل،  امل�رصوع  معها 

الهزمية  اإثر  على  املعا�رصة،  العربية  بامل�ساريع  ُيعرف  بات  ما  تبلور 

العربية املدوية فى حزيران من العام ال�سابع وال�ستني. 

خالل  من  تفعل،  ل  احلاكمة  العربية  نظمة  الأ فاإن  احلظ  ول�سوء   .15

واأعني  الطريقة؛  بنف�س  متار�س  اأن  اإل  مثقفها،  به  يرثثر  الذى  اخلطاب 

تاأدى  ال�سطحية، وهو ما  اإل جمرد ق�رصته  الواقع  من حيث ل ترى فى 

اإىل اأن كافة ما تدعيه من م�ساريع ومبادرات اإ�سالحية ل يجاوز حدود 

عرب  اإل  ذلك  اإىل  �سبياًل  تعرف  ل  اإذ  فاإنها  وبالطبع  الق�رصة.  تلك  تغيري 

حالل  الإ فاإن هذا  قائمة،  اإحالل و�سفة جاهزة حمل مع�سلة  اإىل  ال�سعى 

الكاملة  �سبه  الغربة  ابتداء من  تغيريًا حقًا؛ وذلك  الواقع  اأثره فى  ينتج  مل 

لذلك “اجلاهز”- املراد اإحالله حمل “القائم”- عن ال�سياق الذى ُي�ستدعى 

ُي�سمى  ما  اإبان  قيل-  ما  اإىل  ُي�سار  ذلك،  على  وكمثال  فيه.  لال�ستغال 

خرية فى م�رص- تربيرًا لعدم تقييد ولية الرئي�س  بالتعديالت الد�ستورية الأ

فى  اإ�ستقر  ما  مع  ذلك  فى  يتفق  امل�رصى  الد�ستور  باأن  حمددة،  مبدد 

الد�ستور الفرن�سي الر�سني من عدم تقييد الولية الرئا�سية مبدد حمددة. 

كذوبة هنا تتاأتى مما يخايل به هذا التربير من التماثل بني ال�سياقني؛  اإن الأ

ن اأحدهما )وهو الفرن�سي( تر�سخت  والذى هو متاثل زائف ل حمالة، لأ

تقاليده الدميقراطية على نحو ل ميكن معه لهذا املبداأ اأن يزحزح ر�سوخ 

خر )وهو امل�رصى( فاإن ما يعرفه من ر�سوخ تقاليد  تلك التقاليد، واأما الآ

تلك  لتاأبيد  اآداة  املبداأ جمرد  �سوف يجعل من هذا  املقابل،  ال�ستبداد، فى 

التقاليد وتثبيتها. 

وروبا اجلديدة من طرف النخب العربية  16. رغم اأن “اكت�ساف هذه الأ

قد ح�سل بكيفيتني خمتلفتني: من خالل معاينة اإدارتها الع�سكرية وال�سيا�سية 

دارية فى البالد العربية الواقعة حتت احتالل جيو�سها، ثم من خالل  والإ

معاينتها فى عقر دارها، وتدوين تلك املعاينة فى ن�سو�س انتهى معظمها 

قنعة؟ حتوالت الثقافة.. اأم تبدالت االأ
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اأول مظهر للعالقة  اأنهما كانتا  اإل  اأدب الرحلة.  اأو  دب ال�سفارى  اإىل الأ

املبا�رصة بها، قبل اأن تبداأ النخب الفكرية فى تاأليف �سالت ببع�س ن�سو�س 

الفكرية  اخللفيات  عن  �سورة  تكوين  وفى  وروبى،  الأ الغرب  مفكرى 

انتها�سها احل�سارى  اأ�سباب  التى �سنعت لها  وروبا(  خر لأ )= الوجه الآ

وروبا” قد ظلت- رغم  وعوامل ال�سوكة والغلبة”؛ فاإنه يبقى اأن هذه “الأ

للفهم  مو�سوعًا  ولي�س  لالحتذاء،  اأمنوذجًا  الكت�ساف-  كيفيات  تباين 

كل  قد ظلت،فى  اأوروبا  اأن  يعنى  الذى  مر  الأ والحتواء؛  وال�ستيعاب 

“ثقافية معرفية”.  برانية” ولي�ست  “�سيا�سية  ملقاربة  حوال، مو�سوعًا  الأ

له بلقزيز، ر�سوان ال�سيد: اأزمة الفكر ال�سيا�سى العربى،  اأنظر: عبد الإ

)دار الفكر( دم�سق ط1( 2000( �س 52

قبيل  من  كان  باأنه  يرتبط  البدائل  تلك  بني  الختالف  بوؤ�س  ولعل   .17

الختالف الذى ل يرثى مو�سوعه، وذلك من حيث ل ي�سمح لعنا�رصه 

ق الذى ميكن لعنا�رصه  بغري التناحر، ومل يكن من قبيل الختالف اخلالَّ

“داعية  يرى  فاأْن  منها.  اأرقى  اأعلى  بنية  فى  وتتفجر  بل  تتحاور،  اأن 

�سل الديني،  زمة العربية يقوم فى البعد عن الأ �سالح” اأن جوهر الأ الإ

�سل الديني على ح�ساب  ثم يراها “داعية العلم” فى الركون اإىل ذات الأ

الختالف  قبيل  من  اأبدًا  يكون  اأن  ميكن  ل  املادي”،  العلمى  “النموذج 
ن.  اخلالَّق، بل هو التناحر، بينهما، الذى ت�سقى به املمار�سة العربية لالآ

من�سبٍط  مفهوم  تبلور  �رصورة  لذلك،  جتنبًا  يقت�سى،  كان  مر  الأ ولعل 

�سل اأزمته.   للواقع؛ على نحو يتحقق معه التعيني الدقيق لأ

18. وهكذا فاإن نقدًا ليرباليًا اأو حتى اإ�سالمويًا للممار�سة القمعية ال�سائدة 

ينطلق من  اإمنا  ن�سان،  الإ الراهن من منظور حقوق  العربى  الواقع  فى 

تبلور منظومة حقوقية جاهزة ومكتملة خارج نظام املعنى املوؤ�س�س لتلك 

ونقد  تفكيك  تبلورت عن  تكون ممكنات  اأن  دون  واأعنى من  املمار�سة؛ 

نظام املعنى نف�سه. وفى كلمة واحدة فاإن النقد ل ينتج بدياًل بقدر ما يكون، 

هو نف�سه، نتاجًا لبديل جاهز.

19. ول�سوء احلظ، فاإن اخلطاب العربى احلديث مل يعرف اإل ال�ستغال 

اأ�ستاتًا  اإل  يعرف  مل  حيث  من  واأعنى  النقدية؛  �سرتاتيجية  الإ هذه  بح�سب 

حتى  اأو  قوموية  اأو  مارك�سية  اأو  )ليربالية  املبعرثة  يديولوجيات  الأ من 

اأن  دون  من  ولكن  �سطحه،  على  تبّدلها،  فى  تتناحر،  التى  اإ�سالموية( 

متلك القدرة اأبدًا على النفاذ اإىل �سميم بنيته ال�سلبة اأو خلخلة نظام املهيمن 

داخله، ومبا يحيل اإىل اأن اآلية ال�ستغال داخل اخلطاب ل تتجاوز تبدلت 

نظام  )اأو  العمق  وثبات  اجلاهزة(  والبدائل  يديولوجيات  الأ )اأو  ال�سطح 

املعنى والبنية(.

زمة احلقيقية للمعار�سة العربية التى مل ي�ستطع  20. وهنا حتديدًا تكمن الأ

حقيقة  يخفى  اأن  احلاكمة  نظمة  الأ مواجهة  فى  به  ترثثر  الذى  امل�سمون 

اأى م�ساحيق  تعد جتدى معها  نظمة كاحلة مل  املزرك�س لأ المتداد  كونها 

تتجمل بها.

د. علي مربوك
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الفاعلون وال�ضياق

حتوالت  امل�ضهد احلقوقي 

فى العامل العربي املعا�ضر

ن�صان/ غ�صان عبد اهلل. زمة ال�صيا�صية على اأو�صاع حقوق الإ  لبنان: تداعيات الأ

�صالح/ ع�صام الدين حممد ح�صن. م�صر: حمطات بارزة للهجوم امل�صاد على الإ

تون�س: حماولت التجميل تتوارى اأمام ممار�صات الدولة البولي�صية/ د. ح�صني الباردي.

فالت من العقاب/ جمدي النعيم هلي والإ ال�صودان: احل�صاد املر لتكري�س الحرتاب الأ
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* املدير العام للمنظمة الفلسطينية حلقوق اإلنسان )حقوق(. 

غسان عبد اهلل*

لبنان

زمة ال�ضيا�ضية  تداعيات االأ

ن�ضان  على اأو�ضاع حقوق االإ

 املن�رصمة تراجعًا حادًا على 
)1(

 �سهد لبنان خالل الفرتة

ن�ساين، واحرتام احلريات  من الإ ن�سان، والأ �سعيد حقوق الإ

واملمار�سات الدميقراطية. فمع ا�ستمرار حالة النق�سامات 

 �سخ�سًا يف 
)2(

مني، حيث ُقتل ما يزيد على 125 ال�سيا�سية وانعدام ال�ستقرار وتدهور الو�سع الأ

عمليات اغتيالت وتفجريات واإطالق نار، ازدادت عمليات العتقالت التع�سفية وحالت الحتجاز 

التوقيف، وخالل  عند  �سيما  ل  منيني،  الأ للم�ستبهني  والتعذيب، خا�سة  املعاملة  و�سوء  العتباطي 

انتهاء  وُبعيد  خالل  اخل�سو�ش،  وجه  على   
)3(

الفل�سطينيني الالجئني  طاولت  التي  التحقيق،  فرتة 

�سالم« يف 2  الإ »فتح  ي�سمى  ما  اللبناين وجماعة  البارد بني اجلي�ش  نهر  امل�سلحة يف خميم  املعارك 

 الذين ازدادت اأو�ساعهم تدهورًا ب�سبب 
)4(

اأيلول/مايو 2007. وما انفك الالجئون الفل�سطينيون

واملمار�سات،  القانون  يف  بحقهم  التمييز  من  يعانون  تداعيات  من  خلفتها  وما  البارد  نهر  اأحداث 

ل  الفل�سطينيني،  غري  لالجئني  بالن�سبة  اأما  ن�سانية.  الإ حقوقهم  كافة  تطال  التي  النتهاكات  ومن 

مر الذي يهدد حقهم يف احلياة  كراه اإىل العراق، الأ عادة وبالإ �سيما العراقيني، فهم عر�سة خلطر الإ

مم  و�سالمتهم، خا�سة بعد اأن رف�ش لبنان اإ�سفاء �سفة الو�سع القانوين على اعرتاف مفو�سية الأ

املتحدة لالجئني بهم، ناهيك عن معاملتهم على اأنهم من املهاجرين غري ال�رصعيني، ما يعر�ش الكثري 

جٍل غري م�سمى. عتقال ودفع الغرامات والحتجاز لأ منهم لالإ

�ساءة من اأ�سحاب العمل اإ�سافة اإىل خطر ال�ستغالل، ل  اأما العمال املهاجرون، فهم يواجهون الإ
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ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على حقوق االإ لبنان: تداعيات االأ

يذاء البدين  ناث منهن، حيث تتعر�ش الن�ساء املهاجرات الالتي يعملن خادمات يف املنازل لالإ �سيما الإ

جور وتقييد حرياتهن يف ظل حالة  والنف�سي واجلن�سي، ناهيك عن طول �ساعات العمل، وعدم دفع الأ

.
)5(

اإفالت اأ�سحاب العمل من العقاب

وفيما يتعلق بو�سعية املراأة يف لبنان، فقد ا�ستمر القانون اللبناين بالتمييز �سدها بالرغم من 

ال�سخ�سية  حوال  الأ قوانني  من  بنود  يف  احلال  هي  كما  املجتمع،  يف  املجالت  يف جميع  م�ساركتها 

والقوانني اجلنائية وقوانني اجلن�سية حيث ل يجيز القانون اللبناين، حاليًا، اأن يتمتع اأبناء وزوج 

املراأة اللبنانية بجن�سيتها.

طفال الذين لطاملا عانت اأو�ساعهم من العنف املنزيل والت�رصب املدر�سي والعمالة املبكرة،  والأ

خرية، عملية جتنيدهم، ل �سيما مع  ونة الأ اأو�ساعهم، خا�سة يف الآ عادت لتظر جمددًا يف �سجالت 

التي  وال�رصاعات  التوترات  واأثناء  الفل�سطينية  املخيمات  يف  امل�سلحة  املتطرفة  اجلماعات  بروز 

اأحداث  يف  �سوارع بريوت  يجوبون  �سلحة  بالأ طفال مدججني  الأ من  عدد  اإذ ظهر  البالد،  �سهدتها 

حزاب واحلركات والف�سائل يف لبنان وجود ما  اأيار/مايو املا�سي!! وعلى الرغم من نفي خمتلف الأ

ّن اإ�سم لبنان ظهر عام 2007 على الالئحة ال�سوداء ال�سادرة كوثيقة 
طفال«، اإل اأ ي�سمى »اجلنود الأ

طفال!! مم املتحدة للدول املتهمة بتجنيد الأ عن الأ

 ملمو�ش فيما يتعلق مبلف املفقودين من اللبنانيني 
)6(

هذا ومل ت�سهد الفرتة املن�رصمة اأي تقدم

هلية اللبنانية وخالل فرتة الو�ساية ال�سورية، على الرغم  والفل�سطينيني الذين فقدوا اأثناء احلرب الأ

�سوليد،  )موؤ�س�سة  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  املفقودين  ورفاق  اأهايل  بني  ما  ت�سافر اجلهود  من 

للمطالبة بالك�سف عن امل�سري املجهول وا�ستمرار اعت�سامهم  اأهايل املخطوفني واملفقودين(  جلنة 

مم املتحدة. �سكوا، يف و�سط بريوت، التابع لالأ ال�سلمي منذ ني�سان/اأبريل 2005  اأمام مبنى الإ

نفراجات  الإ من  وبالرغم  اأنه  القول  من  لنا  بد  فال  لبنان،  يف  اجلمعيات  بتاأ�سي�ش  يتعلق  وفيما 

خرية جلهة قبول/ا�ستالم املديرية العامة لل�سوؤون ال�سيا�سية والالجئني  ونة الأ التي حدثت يف الآ

 اجلمعيات، والبت بالعديد منها، كما واإلغاء 
)7(

التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، طلبات ت�سهري

م�ساألة �رصورة ح�سور مراقب من وزارة الداخلية ملجريات اللقاءات التي تعقدها املوؤ�س�سة امل�سهرة 

دارية، اإل اأّن املوؤ�س�سات طالبة الت�سهري ل تزال تعاين من طول  جلمعيتها العامة وانتخاب هيئتها الإ

جهزة  الوقت ما بني فرتة تقدمي الطلب والبت فيه، باعتبار اأن املعاملة ما زالت متر على جميع الأ

خذ املوافقة ما يتنافى مع كافة مبادئ احلرية يف تاأ�سي�ش اجلمعيات!!   منية يف لبنان لأ الأ

إنها متار�ش ن�ساطها بحرية يف لبنان، غري  ن�سان، فيمكننا القول با وفيما يتعلق بجماعات حقوق الإ
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، غري 
)10(

، ت�سل حد التهديدات
)9(

، وتعر�سها لل�سغوطات
)8(

اأن ذلك ل يخلو من مواجهتها للتحديات

�سارة اإىل اأّن توتر املواقف ال�سيا�سية  اأنها تت�سل بالق�سايا التي يتابعها هوؤلء الن�سطاء. جتدر الإ

منية يف لبنان، يخلق بيئة �سعبة لعمل الن�سطاء، ل �سيما مع تفاقم النتهاكات على كافة امل�ستويات  والأ

مكانيات. وحمدودية الإ

ن�ساين!!  من الإ اإّن هذا التدهور على م�ستوى احلقوق، يرتافق ويتزامن، اإىل حد كبري، مع غياب الأ

، التي ما برحت تعاين من اآثار اغتيال 
)11(

فقد اأّدت التوترات وحالة العنف ال�سيا�سي طيلة هذه الفرتة

الرئي�ش رفيق احلريري يف العام 2005 والتداعيات التي اأعقبتها، احلرب بني اإ�رصائيل وحزب اهلل 

يف العام 2006 واآثارها، تداعيات املعارك امل�سلحة يف خميم نهر البارد بني اجلي�ش اللبناين وجماعة 

�سالم« يف العام 2007، اإىل �سـّل حركة جمل�ش النواب ب�سكل �سبه كامل، واأدخلت  ما ي�سمى »فتح الإ

وتدهورًا  والد�ستورية  الر�سمية  الدولة  ملوؤ�س�سات  تقوي�سًا  و�سهدت  رئا�سي،  فراغ  بفرتة  البالد 

ل�ساحله،  القوى  موازيني  تعديل  اهلل  حزب  حاول  عندما   2008 اأيار  يف  اأّوجه  بلغ  مني  الأ للو�سع 

م�ستعماًل �سالح »املقاومة« يف �سوارع العا�سمة!!

منية التي نفذها حزب اهلل يف بريوت الغربية واملناطق الدرزية من جبل لبنان  فلم تكن العملية الأ

يف الفرتة بني 7 و11 اأيار/مايو 2008 وليدة حلظتها، كما اأّن الذريعة التي �سعى احلزب وحلفائه 

إقالة مدير اأمن مطار رفيق احلريري  اإىل ا�ستخدامها لتربير العملية، وهي قرارا احلكومة اللبنانية با

الدويل )مطار بريوت الدويل(، وفيق �سقري، ومالحقة �سبكة هاتف احلزب ق�سائيًا، لي�ست مقنعة، 

خ�سو�سًا واأّن احلكومة مل تكن اأ�ساًل قادرة على تنفيذ القرارين.

وترى غالبية املراقبني املحايدين بالتايل اأّن ما جرى كان قمة جبل اجلليد املرتاكم منذ �سنوات، 

وحتديدًا يف مرحلة ما بعد اغتيال رئي�ش الوزراء اللبناين ال�سابق رفيق احلريري. يف هذا ال�سياق، 

زمات الدولية،  زمات International Crisis Group الأ اعتربت املجموعة الدولية ملعاجلة الأ

اأّن   2008 اأيار/مايو  من  ال�سابع  اأحداث  عقب   
)12(

تقرير يف  وم�ستقلة،  حكومية  غري  هيئة  وهي 

ربع �سنوات اأزمة تتمحور  �سباب مرتاكمة منذ 4 �سنوات. وقالت: “يعي�ش لبنان منذ ما يقارب الأ الأ

واختيار  احلريري،  رفيق  اإغتيال  ق�سية  يف  الدولية  واملحكمة  وبرناجمها  احلكومة  ت�سكيل  حول 

و�ساع، عاد اإىل  نتخابي. ومع ف�سل جميع امل�ساعي حلل هذه الأ رئي�ش جديد للجمهورية والقانون الإ

زمة، األ وهو ال�رصاع الوجودي حول �سالح حزب اهلل”. �سا�سي واجلوهري لالأ الواجهة ال�سبب الأ

�سلحة لبلوغ الهدف املن�سود! مبعنى: “اأي  ّن ال�رصاع هو �رصاع وجود، ا�ستخدمت كل الأ ولأ

قوى هو الطرف ال�سيعي ممثاًل بحزب اهلل ومغطى  لبنان يريده كل طرف؟”!! وملا كان الطرف الأ

إنه متكن عرب نفوذه ال�سعبي وداخل ال�سلطة،  م�سيحيًا بالعماد مي�سال عون والتيار الوطني احلر، فا
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مبوؤ�س�ساتها الد�ستورية، من �سل احلياة يف البالد.

نتخابات النيابية يف العام 2005، واأ�سفرت عن فوز عون يف املناطق امل�سيحية،  فمنذ اأن انتهت الإ

وحزب اهلل وحلفائه جنوبًا وبقاعًا، وحتالف 14 اآذار يف اجلبل وال�سمال وبريوت، ن�ساأ و�سع ا�ستحال 

كرب. فيه �سيطرة طرف على اآخر، واإن كان عدديًا حتالف 14 اآذار هو الأ

ؤاد ال�سنيورة مر�سحًا لرئا�سة احلكومة ومن ثم ت�سكيلها، ُنقل  اأمام هذا الو�سع، وبعد اختيار فو

عن قيادة حزب اهلل اأن تلك احلكومة �ستنهار خالل اأ�سهر قليلة بناًء على تقدير باأّن ال�سنيورة �سخ�ش 

معه  ال�سنيورة  املفاجاأة حملها  اأّن  اإّل  رفيق احلريري،  عند  �سوى موظفًا مطيعًا  يكن  �سعيف ومل 

ب�سموده يف وجه حماولت عرقلة عمله. 

ويف  لبنان  يف  لل�سلطة  التابعة  املوؤ�س�سات  �سمن  املواقع  يف  التمر�ش  امل�ستجد  الو�سع  هذا  قاد 

ال�سارع: فتحت بند حماية املقاومة اأو منع التفرد، ُمنع وزير الداخلية بالوكالة يف حكومة ال�سنيورة 

من العام وفيق جزيني، وهو  وىل اأحمد فتفت من تنفيذ اإجراء توقيف عن العمل بحق مدير عام الأ الأ

من الطائفة ال�سيعية. ثم حتت ذريعة رف�ش التفرد، قاطع وزراء حركة امل وحزب اهلل احلكومة، 

ثم ا�ستقالوا ب�سبب قرارين اأُتخذا ب�ساأن املحكمة الدولة اخلا�سة مبحاكمة قتلة احلريري، لينتقل 

نبيه  ال�سيعي،  رئي�سه  كون  اللبناين،  النواب  اإقفال جمل�ش  اأخطر عرب  منحى  اإىل  ذلك  بعد  الو�سع 

بري، ميتلك �سالحيات د�ستورية متكنه من عدم الدعوة اإىل عقد جل�سات وذلك طيلة �سنة ون�سف 

ال�سنة، مانعًا بالتايل انتخاب رئي�ش للجمهورية، وهو اأمر مل يتي�رص اإّل عقب اجتياح املقاتلني ال�سيعة 

انتخاب  من  اللبنانيني  مكنت  التي  الدوحة  وت�سوية  بريوت،  مدينة  �سوريا  من  املقربني  وحلفائهم 

رئي�ش. 

على  التوافق  ثم  احلكومة  ت�سكيل  اأخذ  حيث  ذلك  عقب  تعمل  مل  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  لكن 

وخالل  لبنان.وقبل  يف  احلكومات  ت�سكيل  بتاريخ  مدة  اأطول  وهي  �سهرين،  نحو  الوزاري  بيانها 

وبعد ت�سكيل احلكومة، كان م�سلحو ال�سيعة وحلفائهم ي�سيطرون، وب�سكل علني اأو مغّطى، �سوارع 

نتخابات النيابية املنتظرة يف منت�سف العام 2009، التي قد ل  بريوت وحتى اأزقتها. وبانتظار الإ

إّن ال�سيناريوهات املحتملة تكون على النحو التايل: تتم، فا

ي من  نتخابات بعد مترير قانون العام 1960، ولن يكون بالتايل من غلبة كبرية لأ 1. اإجراء الإ

مر على ما هو عليه طريف النزاع، وبالتايل بقاء الأ

زمة على حالها وعدم اإجراء انتخابات، ما يعني اأّن املوؤ�س�سات الد�ستورية �ستنهار  2. ا�ستمرار الأ

هلي يف البالد متامًا، واأننا �سن�سهد جتددًا للعنف وتهديدًا لل�سلم الأ

ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على حقوق االإ لبنان: تداعيات االأ
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اإقليمية ما، تقلب املوازين، وجتعل اأحد الطرفني ي�سيطر على الو�سع،  3. اأن حتدث تطورات 

مر الذي �سيخلق �ستاتيكو جديد مرحليًا، لكن على املدى الطويل، تكون عنا�رص التفجري كامنة الأ

نق�سام  الإ نتيجة  هو  خرية،  الأ ونة  الآ يف  لبنان  يف  حدث  مما  اأ�سا�سيًا  جزًء  اأّن  فيه  �سك  ل  ومما 

اأو كما يجري  لبنان،  ال�سيا�سيون من  يريد  ماذا  اإمّنا على  نية فقط،  الآ املغامن  لي�ش على  الداخلي، 

تو�سيفه بني ال�سيا�سيني: لبنان هانوي ال�رصق اأم �سوي�رصا ال�رصق؟

هلية من العام 1958  ولطاملا كان النق�سام هذا حول اأي لبنان يريد اللبنانيني اأ�سا�سًا للحروب الأ

اإىل العام 1975 مرورًا بالعام 1983 و�سوًل اإىل العام 1990، اأي بعد اتفاق الطائف الذي اأر�سى 

�سلمًا اأهليًا دام حتى العام 2005 وحتديدًا �ساعة اغتيال الرئي�ش احلريري.

اإتهامات �سيا�سية مبا�رصة ل�سوريا يف ق�سية اغتيال احلريري،  غلبية  على الرغم من توجيه الأ

تقرر  التي  بلبنان  اخلا�سة  املحكمة  يف  اإّل  طرف  اأي  اإىل  ر�سمي  اإتهام  اأي  توجيه  ميكن  ل  اأّنه  اإل 

 30 بتاريخ  املتحدة  مم  لالأ التابع  من  الأ جمل�ش  عن  ال�سادر   1757 رقم  القرار  على  بناًء  ت�سكيلها 

اأّن  غري  ذاته،  العام  من  حزيران/يونيو   10 بتاريخ  التنفيز  حيز  دخل  2007،والذي  اأيار/مايو 

الظروف التي اأحاطت بعملية اغتيال الرئي�ش احلريري اأ�رّصت اإىل �سلطة الو�ساية ال�سورية، اأقله يف 

منية!!  من يف لبنان باعتبارها و�سية على اأجهزته الأ م�ساألة التق�سري، كونها امل�سوؤولة فعليًا عن الأ

تهام تارة اإىل »اإ�رصائيل« وتارة اأخرى اإىل  إّنهم يوجهون الإ اأما الذين ي�سككون مب�سوؤولية �سوريا، فا

منظمات اأ�سولية.

الدينية كّلها، حيث ل غلبة  قليات  ويحمل لبنان �سفات متيزه عن كل دول اجلوار، فهو بلد الأ

بني  واقع  فلبنان  خرين.  الآ اإخ�ساع  على  قدرته  اآخر  اإىل  وقت  من  البع�ش  توّهم  واإن  حد  لأ فيها 

حتدي املطمع التاريخي ال�سوري ب�سّمه حتت ظن اأّنه كان جزًء من �سوريا، وبني اخلطر الناجم عن 

عن�رصية »اإ�رصائيل« التي تف�سل اأن ل يكون جارها دولة متنوعة ومتعددة الطوائف. وكون لبنان 

املنفتح  لبنان،  اأّن  كما  »اإ�رصائيل«.  ملقارعة  فتح حدوده  ذلك عرب  فلطاملا حمل وزر  لفل�سطني،  جار 

عمال  لأ منطلقًا  الباردة  احلرب  �سنوات  ويف  تاأ�سي�سه  منذ  �سّكل  و�سيا�سيًا،  واجتماعيًا  اقت�ساديًا 

التج�س�ش وال�ستخبارات.

ن�سقاقات الداخلية وعداوات اخلارج يف الوعاء اللبناين:  بهذا التو�سيف ميكن تّلم�ش امتزاج الإ

الداخل يريد من اخلارج امل�ساعدة لغلبة مواطنيه، واخلارج يبعث  خر...  كل واحد ي�ستفيد من الآ

اأو املتحالفة مع  خرى املوالية  اإىل عدّوه من خالل دعم اجلهة املحلية املعادية لالأ ر�سائل عرب لبنان 

ؤيٍد ومتلٍق للم�ساعدة  خ�سمه اخلارجي. هكذا كان الو�سع يف العام 1958 عندما اإنق�سم لبنان بني مو

غ�ضان عبد اهلل
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الراأ�سمايل يف زمن  الغرب  للم�ساعدة من  ؤيٍد ومتلٍق  ال�سيوعي، وبني مو ال�رصق  من م�رص، وعربها 

احلرب الباردة. ثم تكرر الو�سع نف�سه مع دخول منظمة التحرير الفل�سطينية يف نهاية ال�ستينيات 

ؤيدًا لها اأو معار�سًا، متحالفًا تارًة  وبداية �سبعنيات القرن املا�سي، حيث انق�سم املجتمع جمددًا مو

مع �سوريا، واأخرى مع العراق، وكذلك مع »اإ�رصائيل«، اأو اأمريكا ومعها الغرب.

ال�سيا�سية يف لبنان كانت يف مطلع ت�سعينيات القرن املا�سي  الفارقة يف احلياة  اأّن العالمة  على 

حني �سّلم العامل دفة القيادة يف لبنان اإىل �سوريا ثمنًا لوقوف دم�سق اإىل جانب التحالف الدويل �سد 

اإحتالل العراق للكويت، حيث حتّول اإتفاق الطائف من اإتفاق لو�سع �سكل جديد ل�ستقالل لبنان، 

لبنان طيلة  حادية هذه  الأ ال�سورية. حكمت  حادية  الأ لبنان، عرب  توافق على و�ساية جديدة يف  اإىل 

اتفاق احلريري ووليد جنبالط  لبنان يتوحد عرب  العام 2005 وفيما كان  الت�سعينيات وحتى  عقد 

وبطريرك املوارنة ن�رصاهلل �سفري، وم�ساحلة اجلبل امل�سيحية الدرزية، كانت �سلطة الو�ساية تعمل 

ما بو�سعها ملنع بلوغ تلك العملية خواتيمها.

يف عملية مواجهة ا�ستقالل لبنان عن الو�ساية ال�سورية، كانت �سلطة الو�ساية ُتبعد من تعتقده 

حزاب العلمانية عن قيادة املقاومة �سد »اإ�رصائيل«  من، فنّحت الأ خطرًا عليها من دائرة �سلطة الأ

عرب امل�سايقات، ومنع عنا�رص املقاومة الوطنية اللبنانية من التحرك جنوبًا بعدما اأن كانت املقاومة 

)بريوت   1982 العام  يف  ا�رصائيل  احتلتها  التي  را�سي  الأ غالبية  حترير  من  متكنت  قد  الوطنية 

واجلبل واجلنوب و�سول اإىل نهر الليطاين(، م�سلّمًة العملية ح�رصًا حلزب اهلل، الذي، واإن اأراد، 

ال�سيعية  الدينية  القيادة  يتبع  واأّنه  ال�سيعي خ�سو�سًا  الطائفي  يتمكن من مغادرة موقعه  إّنه مل  فا

من واجلي�ش  مر يف اأجهزة الأ منية، كانت قد �سّلمت الأ خرى من العملية الأ يرانية. ويف اجلهة الأ الإ

اإىل الطائفة ال�سيعية، واملوؤيدين ل�سيا�ستها، حتت م�سّمى دعم املقاومة وتاأمني الُبعد اللوج�ستي لها 

طر الر�سمية اللبنانية. ومن هنا جرى احلديث عن ت�سليم احلريري اجلانب القت�سادي من  عرب الأ

مني اإىل الطائفة ال�سيعية عرب ممثليها، حركة اأمل وحزب اهلل،  العملية ال�سيا�سية اللبنانية واجلانب الأ

خالقة بذلك حلف ثالثي اأمني �سيا�سي بني �سوريا و�سيعة لبنان واإيران.

وقد تو�سح هذا من خالل وجود ال�سالح بكرثة يف يد حزب اهلل وحركة اأمل اأ�سا�سًا، وحلفائهما 

املقربني من �سوريا ح�رصًا، وعدم فعالية اجلي�ش )خ�سو�سًا خمابراته املو�سومة باأنها قريبة من 

خرية، بل وقيام بع�ش الوحدات فيه بتغطية العملية التي قادها  حداث الأ النفوذ ال�سيعي( خالل الأ

التمركز،  اإعادة  بذريعة  املواقع احل�سا�سة،  لبع�ش  الوحدات  حزب اهلل )حيث �سجلت مغادرة هذه 

ما �سّهل جمريات العملية( وعدم قدرة وحدات اأخرى على التدخل ملواجهة واقع �سيطرة حزب اهلل 

وحلفائه على ال�سارع بقوة ال�سالح )لعدم وجود قرار �سيا�سي باملواجهة خوفًا من تزعزع الوحدة 
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نق�سام(.  يف �سفوف اجلي�ش والإ

ال�ستاتيكو الذي �ساد عقد الت�سعينيات، اإهّتز ب�سدة عقب هجوم 11 اأيلول/�سبتمرب 2001 الذي 

انتقل  ثم  لبنان،  اإىل �سوريا �رصًا كف يدها عن  القاعدة يف نيويورك ووا�سنطن، فُطلب  نفّذه تنظيم 

ال�سغط اإىل العلن بعدما قررت �سوريا يف العام 2005 التمديد حلليفها اإميل حلود يف الرئا�سة لثالثة 

�سنوات من خالل ا�ست�سدار القرار 1559 يف جمل�ش المن الدويل بتاريخ 7 ني�سان/اأبريل 2005.

اجلي�ش  وان�سحب   ،2005 �سباط/فرباير  يف  احلريري  فاغتيل  حداث:  الأ ت�سارعت  ذلك  عِقب 

ال�سوري يف اأيار/مايو من العام ذاته، وانق�سم لبنان بني ال�سيعة وبع�ش حلفائهم املوؤيدين ل�سوريا 

والغالبية من باقي الطوائف، لُيق�سم بذلك ظهر البلد املبني نظامه ال�سيا�سي على اأ�سا�ش التوافق 

الطائفي.

وكان الن�سحاب ال�سوري نتيجة مبا�رصة لغتيال احلريري، لكن اأي�سًاُ جاء يف �سياق متغريات 

رهاب الذي قّرب  اأحدثتها مرحلة ما بعد اأيلول 2001 يف الوليات املتحدة، والتحالف الدويل �سد الإ

وا�سنطن من باري�ش بعد تباعد، خ�سو�ساُ يف لبنان، حيث رف�ش الطرفان التمديد للحود، وا�ست�سدرا 

القرار 1559 الذي دعا اإىل انتخابات دون تدخل خارجي ونزع ال�سالح غري ال�رصعي. كما اأّن اغتيال 

ردن اإىل ت�سكيل جبهة �ُسميت بجبهة املعتدلني العرب، والتي  احلريري دفع بال�سعودية وم�رص والأ

اقرتبت اأكرث من القوى الغربية.

ن هو م�سري املحكمة اخلا�سة بلبنان التي �ستنظر  وال�سوؤال الذي ُيطرح يف املجال القانوين الآ

إّن املحكمة ت�سري قدمًا، وهو اأمر اأكّده  بق�سية اغتيال احلريري. ظاهرًا، ومن خالل الت�رصيحات، فا

املتحدة نيكول مي�سال يف 25 متوز/يوليو 2008، خالل موؤمتر  مم  الأ القانونية يف  الدائرة  رئي�ش 

إّن  طراف املعنية باملحكمة، دوليًا ولبنانيًا. لكن يف املقابل، فا اأكدته كل الأ �سحايف يف نيويورك، كما 

قليمي ميكن اأن توؤثر، لي�ش يف ت�سكيل املحكمة كعمل  الت�سويات ال�سيا�سية على امل�ستوى الدويل والإ

ي اأحكام ت�سدرها املحكمة  تقني، اإمنا يف �رصعة عملية الت�سكيل من جهة، ويف ال�ستجابة ال�سيا�سية لأ

لحقًا.

اأو اخلا�سة، داومت على عملها بغ�ش  الدائمة  الدولية،  املحاكم  اأّن  اإىل  التجربة ت�سري  اأّن  على 

رادوفان  البو�سنة  زعيم �رصب  اعتقال  ذلك  على  دليل  للدول، وخري  ال�سيا�سية  املواقف  عن  النظر 

ونقله  �رصبيا،  يف   2008 متوز/يوليو  نهاية  يف  ن�سانية،  الإ �سد  حرب  بجرائم  املتهم  كارادزيت�ش 

لحقًا اإىل لهاي ليمثل اأمام حمكمة جرائم احلرب اخلا�سة بيوغو�سالفيا ال�سابقة.

اأما بالن�سبة لق�سية احلريري، و�سحايا جرائم الغتيال التي تعر�ش لها اآخرون من ال�سيا�سيني 
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جزئية  ت�سوية  اإمكان  يرجح  من  فثمة   ،2005 �سباط/فرباير  بعد  �سقطوا  الذين  وال�سخ�سيات، 

�سوريا  مع  العاملي،  دورها  تعزيز  �ساركوزي  نيكول  اجلديد  رئي�سها  يريد  التي  فرن�سا،  تقودها 

تكون من نتائجها اقت�سار حماكمة املتورطني بالغتيالت على اأ�سخا�ش لي�سوا مب�ستوى عاًل من 

مر م�سكوك بح�سوله، كون باقي الدول، وخ�سو�سًا الوليات املتحدة، غري  امل�سوؤولية، اإمّنا هذا الأ

مّيالة له.

�سهدت  التقرير،  هذا  كتابة  وحتى   2008 اأيار/مايو   7 من  املمتدة  الفرتة  اأّن  فيه،  �سك  ل  ما 

ن�ساين واحلقوقي  انتهاكات كثرية حلقوق الن�سان، واأ�سابت العاملني يف جمال ال�سحافة والعمل الإ

العاديني،  املدنيني  اأ�ساب  مما  جزًء  كان  اأ�سابهم  ما  اأّن  اأي�سًا  القول  املن�سف  من  لكن  باأ�رصار، 

وهي  ال�سيا�سية،  انتماءاتهم  ب�سبب  الإعالميني  من  عدد  طاولت  التي  اخلروقات  بع�ش  با�ستثناء 

حالت �سي�سع التقرير �سورة تف�سيلية لها اأدناه.

إّن حجم انتهاكات حقوق الن�سان التي جرت يف الفرتة من 7 اأيار/مايو 2008  حوال، فا بكل الأ

ملوؤ�س�سة حقوق  تقرير  بلغت حجما كبريًا، ر�سد  ال�سنيورة  ؤاد  فو برئا�سة  ت�سكيل احلكومة  وحتى 

تي:  ن�ساين �سدر يف بريوت يف 22 اأيار/مايو 2008 بع�ش اأوجهها على ال�سكل الآ ن�سان واحلق الإ الإ

بدء القتبا�س

عليهم  مبا�رصة  النار  اإطالق  منة:  الآ واحلياة  التنقل  يف  وحقوقهم  العزل  للمدنيني  •التعر�ش 
وتعري�ش حياتهم واأمالكهم اخلا�سة والعامة للخطر، بدليل العدد الكبري من القتلى واجلرحى من 

غري املتنازعني. وكان اآخرهم ما ن�رصته جريدة “النهار” اول من اأم�ش “20 اأيار/مايو 2007” عن 

اإحراق ال�سابة “األني هـ. ع.” على طريق املطار مما اأدى اإىل وفاتها، واأُحيل ملف الدعوى اإىل قا�سي 

ول جوزف القزي. اإ�سافة اإىل مقتل املحامي هيثم طبارة ووالدته وغريهم كرث.  التحقيق الأ

•انتهاك حقوق الطفل من خالل ا�ستخدام الطفال والقا�رصين وجتنيدهم بطريقة غري مبا�رصة 
مع  يتناق�ش  الذي  مر  الأ للخطر  بتعري�سهم  ت�سببب  مما  والع�سكرية،  الع�سكرية  �سبه  عمال  الأ يف 

العناية  له دور  اأخرى هي ما تعر�ست  لبنان. وهناك م�ساألة  التي وقع عليها  القوانني واملعاهدات 

يتام. طفال والأ الجتماعية بالأ

عدامات امليدانية وحجز احلريات: تلقينا �سهادات  •اخلطف والتعذيب والت�سفيات املتبادلة والإ
وبثت ون�رصت و�سائل الإعالم املرئية واملكتوبة مقالت ومواد ت�سمنت و�سفًا ملا جرى. وخ�سو�سا 

حياء  يف حلبا “عكار” والطريق اجلديدة وال�سويفات وق�ساء عاليه من اأعمال قتل وتعذيب وتنكيل بالأ

واملوتى. 
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إعاقة عمل الإعالميني من خمتلف اجلهات احلزبية  با •التعر�ش لو�سائل الإعالم، والتي بداأت 
كراه  مر اإىل اإقفال بع�ش و�سائل الإعالم ومنعها عن العمل بالقوة والإ وتهديدهم باملوت، ثم تطور الأ

املعنوي واملادي كما جرى مع و�سائل اإعالم “امل�ستقبل” املرئية وامل�سموعة واملكتوبة، والتي اأُحرق 

بع�سها وجرى تدمريه و�سحيفة “اللواء”،  اإ�سافة اإىل “اإذاعة القراآن الكرمي”، وراديو “�سيفان” 

ؤيد للغالبية النيابية،  وجملة “ال�رصاع”. وثم كان تعطيل بث حمطات “املنار” و”اأن.  رمني املو الأ

بي. اأن” يف ال�سمال اإىل جانب اعتداءات ل حت�سى طالت ال�سحافيني وامل�سورين واملرا�سلني على 

ر�ش، اإ�سافة اإىل معلومات عن حرق منازل الإعالميني وتهديدات باجلملة تلقوها ب�سوء العاقبة.  الأ

خر. وانتهاء مبحاولت �رصب املواقع الإخبارية اللكرتونية للطرف الآ

مكاتب  اإىل   اإ�سافة  بالقوة،  واقتحامها  والثقافية  والجتماعية  الدينية  عيان  الأ على  •العتداء 
النواب ومنازلهم وتدمريها. 

حزاب التي �ساركت  خر، من خمتلف الأ •انتهاك حق التعبري عن الراأي وحماولة قمع الراأي الآ
يف النزاع، والعمل على احتالل املكاتب واملراكز احلزبية من اجلانبني وحماولة ت�سويرها على اأّنها 

خر. وتلقينا معلومات عن ا�ستدعاءات متبادلة تقوم  مواقع ع�سكرية لتربير عمليات قمع الراأي الآ

�سوات املغايرة. رهاب الأ حزاب املتنازعة يف حماولة لإ بها الأ

•التحري�ش على العنف والكراهية اجلماعية من خالل نقل �سور ال�سحايا من الطرفني، واإعادة 
اإعالمية مثرية للعواطف وا�ستخدام الدعاية امل�سادة  اإعالمية حتري�سية، وبث مواد  باأ�سكال  بثها 

خر، مثل قلب  كرث مدعاة للتطرف واإل�ساق ال�سفات والنعوت القا�سية بالطرف الآ لكيل التهامات الأ

خبار العربية اإىل العربية وما اإىل ذلك. انتهى القتبا�ش. اإ�سم �سبكة الأ

والالفت ما اأدىل به �سهود عيان، رف�سوا ذكر اأ�سمائهم خوفا من العواقب، اأّن اأجهزة املفرت�ش 

اأّنها تابعة للدولة �ساركت يف عمليات العتقال التي طاولت عنا�رص من تيار امل�ستقبل وحتى اأ�سخا�ش 

ملجرد اأّنهم من الطائفة ال�سّنية وجرى توقيفهم يف حميط �سكن رئي�ش جمل�ش النواب الر�سمي، يف 

حملة عني التينة، حيث �رصبوا وعذبوا قبل اأن ُي�سلموا اإىل جهاز خمابرات اجلي�ش اللبناين الذي 

حقق مع املوقوفني قبل ان يرتكهم لحقا.

على اأّن �سا�سات التلفزة نقلت على الهواء م�ساركة جهاز �رصطة املجل�ش النيابي التابع للمديرية 

وترويع  بريوت  اقتحام  يف  عمليًا،  اأمل  حركة  قبل  من  واملوؤمترة  اإ�سميًا،  الداخلي  من  لالأ العامة 

اأهلها.

و�سائل  على  الت�سييق  يف  اللبناين  اجلي�ش  من  �سباط  م�ساركة  عيان  �سهود  اأكّد  ق�سيتني،  ويف 
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الإعالم، حيث طلب �سابط من العاملني يف حمطة اأخبار امل�ستقبل التلفزيونية مغادرة مكاتبهم بطلب 

يف  ال�سحافيني  بحق  اإهانات  توجيه  اإىل  ومرافقوه  �سابط  عمد  فيما  التهديد،  حتت  اهلل  حزب  من 

جريدة امل�ستقبل �سبيحة 9 اأيار/مايو بعد اأن كان م�سلحون تابعون حلركة اأمل وحزب اهلل ق�سفوا 

مبنى اجلريدة واحرقوا طبقتني فيه وخربوا بالر�سا�ش 3 طبقات واملدخل الرئي�سي.

على الرغم من هيمنة حزب اهلل وحركة اأمل واأحزاب اأخرى متحالفة معهما خ�سو�سًا احلزب 

ال�سوري القومي الجتماعي على بريوت، اإل اأّن مئات ال�سحافيني اللبنانيني، ومن م�سارب �سيا�سية 

خمتلفة، جتمعوا �سبيحة 12 اأيار/مايو و�ساروا يف تظاهرة باجتاه مبنى تلفزيون اأخبار امل�ستقبل 

يف منطقة اخلندق الغميق ودخلوا املبنى، لكن �سغوطا منعت العاملني من موا�سلة عملهم يف املبنى 

املذكور، لتبث املحطة طيلة نحو ع�رصة اأيام من اإحدى �سواحي �رصق مدينة بريوت وكذلك فعلت 

نوار«، قبل اأن يعود طاقما التلفزيون واجلريدة  �سحيفة »امل�ستقبل« التي ا�ست�سافتها زميلتها »الأ

�سليني. للعمل من مبنييهما الأ

زمة يف بريوت هددت باأن تندلع حرب مذهبية �سنية – �سيعية خ�سو�سًا مع حترك �سني يف  الأ

و�سط، وقيام اأفراد من الطائفة ال�سنية يف منطقة جمدل عنجر بقطع  بع�ش مناطق البقاع الغربي والأ

املطار  اأمل طريق  اإىل دم�سق، ردًا على قطع عنا�رص �سيعية من حزب اهلل وحركة  الدولية  الطريق 

اعتبارا من ال�سابع من اأيار/مايو وحما�رصة ع�رصات القادمني من امل�سافرين عرب املطار يف حرم 

املطار، ومنع الذين يودون املغادرة من الو�سول اإىل املطار.

اإمّنا املعروفة بالتواجد امل�سيحي  خطر حدثت يف منطقة عكار ذات الغالبية ال�سنية،  زمة الأ والأ

من  و1990   1975 بني  اللبنانية  هلية  الأ احلرب  تتمكن  مل  واختالط  جتاور  وهو  اأي�سًا،  امللحوظ 

اأيار/مايو 2008 َقتل متظاهرون �ُسّنة 11 عن�رصًا من احلزب  التاأثري �سلبًا عليهما. فبتاريخ 10 

ال�سوري القومي الجتماعي يف مدينة حلبا بعدما اأقدم عنا�رص احلزب على فتح النار على تظاهرة 

موؤيدة لتيار امل�ستقبل ومنددة باحتالل بريوت واإحراق مبنى تابع لتلفزيون امل�ستقبل وق�سف مبنى 

جريدة امل�ستقبل واإقفال حمطة اإخبار امل�ستقبل. 

كما �ُسجلت اأحداث يف منطقة اجلنوب حيث ا�ستهدف مكتب تيار امل�ستقبل يف �سيدا بهجوم م�سلح، 

وتلقى ا�سخا�ش من الطائفة ال�سنية للتهديد يف مدينة �سور.

مني من قبل عنا�رص حركة اأمل  كما مت احتالل مكتب ومنزل مفتي �سور ال�سيعي حممد علي الأ

كرثية النيابية. وُطِرد وعائلته منه ب�سبب مواقفه املوؤيدة لالأ

تيار  عمليًا  فيها  ُحظر  التي  بريوت  يف  الرماد  حتت  ظّل  واإن  يخب،  مل  مني  الأ التوتر  اأّن  على 
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امل�ستقبل ودمرت مكاتبه وموؤ�س�ساته الجتماعية، با�ستثناء منطقة طريق اجلديدة، التي مل يتمكن 

يف  الثقيلة  �سلحة  الأ فيها  ا�ستخدمت  عنيفة  معارك  ا�ستعلت  اقتحامها، حيث  من  املعار�سة  م�سلحو 

و�سط يف بلدتي �سعدنايل وتعلبايا، ولحقًا يف ال�سمال بني منطقة جبل حم�سن حيث ي�سكن  البقاع الأ

العلويون املوالون ل�سوريا وللمعار�سة ومناطق باب التبانة والقبة والبقارين واأحياء اأخرى يقطنها 

طراف املتخا�سمة يف لبنان »موالة ومعار�سة« اإىل اتفاق بتدخل  ال�ُسّنة. حدث ذلك كله بعد تو�سل الأ

زمة!! عربي وخ�سو�سًا قطري يف الدوحة للجم الأ

وكانت جلنة عربية �ُسكلت برئا�سة قطر عقب اجتماع لوزراء اخلارجية العرب يف القاهرة بتاريخ 

املطار،  اأيار/مايو 2008 وفتحت طريق  اإىل بريوت يف 14  اأيار/مايو 2008، توجهت لحقًا   11

كما رفعت احل�سار عن منزيل رئي�ش تيار امل�ستقبل �سعد احلريري والزعيم الدرزي وليد جنبالط، 

اأّن معارك عنيفة كانت قد دارت يف املناطق الدرزية من جبل لبنان »ال�سويفات ومنطقة عاليه  علمًا 

والباروك« اأ�سفرت عن ع�رصات القتلى وُهِزم فيها حزب اهلل وحلفائه بعدما توّحد الدروز جميعًا، 

موالة ومعار�سة، ل�سد هجمات احلزب وحلفائه. 

اأيار/مايو   16 بتاريخ  الدوحة  اإىل  النتقال  من  املتخا�سمني  اإقناع  من  العربية  اللجنة  متكنت 

جا�سم  بن  حمد  ال�سيخ  وزرائه  ورئي�ش  ثاين  اآل  جرب  بن  حمد  ال�سيخ  قطر  اأمري  قاد  حيث   2008

مني العام للجامعة عمرو مو�سى، جهودًا ديبلوما�سية م�سنية بني املوالة  اآل ثاين مب�ساعدة من الأ

اأي�سا، ليبلغ النقا�ش خال�سة هي  إيران  واملعار�سة وداخل كل طرف، ومتت ال�ستعانة غري مرة با

تي: عبارة عن اتفاق ن�ش على الآ

طراف على اأن يدعوا رئي�ش جمل�ش لالنعقاد طبقا للقواعد املتبعة خالل  24 �ساعة  اأوًل: اتفق الأ

لنتخاب املر�سح التوافقي العماد مي�سيل �سليمان رئي�سا للجمهورية.. علما باأن هذا هو ال�سلوب 

المثل من الناحية الد�ستورية لنتخاب الرئي�ش يف هذه الظروف ال�ستثنائية. 

لالغلبية  وزيرا   16 ا�سا�ش  على  توزع  وزيرا   30 من  وطنية  وحدة  حكومة  ت�سكيل  ثانياً: 

و اإعاقة 
و11للمعار�سة و3 للرئي�ش. وتتعهد كافة الطراف مبقت�سى هذا التفاق بعدم ال�ستقالة اأ

عمل احلكومة.

ق�ساءا  يبقى  بحيث  لبنان  يف  انتخابية  كدائرة  1960م  لقانون  طبقا  الق�ساء  اعتماد  ثالثاً: 

مرجعيون/ح�سبيا دائرة انتخابية واحدة وكذلك بعلبك الهرمل والبقاع الغربي/را�سيا. وفيما 

يتعلق ببريوت فيتم تق�سيمها على الوجه التايل:

�رصفية/رميل ال�سيفي، الدائرة الثانية: البا�سورة/املدور املرفاأ، الدائرة  • الدائرة الوىل: الأ

غ�ضان عبد اهلل
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الثالثة: ميناء احل�سن/ عني املري�سه/املزرعة/امل�سيطبة/را�ش بريوت/زقاق البالط.

• املوافقة على اإحالة بنود الإ�سالحات الواردة يف اقرتاح هذا القانون املحال اإىل املجل�ش النيابي 
ملناق�سته  بطر�ش  ؤاد  فو الوزير  برئا�سة  النتخابات  قانون  لعداد  الوطنية  اللجنة  اعدته  والذي 

ودرا�سته وفقا لال�سول املتبعة. 

رابعاً: وتنفيذا لن�ش اتفاق بريوت امل�سار اإليه، وب�سفة خا�سة ما جاء يف الفقرتني 4 و5 اللتني 

ن�ستا على:

طراف بالمتناع عن اأو العودة اإىل ا�ستخدام ال�سالح اأو العنف بهدف حتقيق مكا�سب  • تتعهد الأ
�سيا�سية. 

مع  عالقتها  وعلى  اأرا�سيها  كافة  على  اللبنانية  الدولة  �سلطات  تعزيز  حول  احلوار  •اإطالق 
خمتلف التنظيمات على ال�ساحة اللبنانية مبا ي�سمن اأمن الدولة واملواطنني. 

•وبذلك مت اطالق احلوار بالدوحة حول تعزيز �سلطات الدولة طبقا للفقرة اخلام�سة من اتفاق 
بريوت ومت التفاق على ما يلي:

حظر اللجوء اإىل ا�ستخدام ال�سالح اأو العنف اأو الحتكام اليهما فيما قد يطراأ من خالفات ايا 

كانت هذه اخلالفات وحتت اأي ظرف كان مبا ي�سمن عدم اخلروج عن عقد ال�رصاكة الوطنية القائم 

على ت�سميم اللبنانيني على العي�ش معا يف اطار نظام دميوقراطي وح�رص ال�سلطة المنية والع�سكرية 

وال�سلم  امل�سرتك  العي�ش  ي�سكل �سمانا ل�ستمرار �سياغة  الدولة مبا  بيد  واملقيمني  اللبنانيني  على 

طراف بذلك تطبيق القانون واحرتام �سيادة الدولة يف كافة املناطق  هلي اللبنانيني كافة وتتعهد الأ الأ

اللبنانية بحيث ل تكون هناك مناطق يلوذ اإليها الفارون من وجه العدالة احرتاما ل�سيادة القانون 

وتقدمي كل من يرتكب جرائم اأو خمالفات للق�ساء اللبناين.. ويتم ا�ستئناف هذا احلوار برئا�سة رئي�ش 

اجلمهورية فور انتخابه وت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية ومب�ساركة اجلامعة العربية ومبا يعزز 

الثقة بني اللبنانيني.

اأو  التخوين  لغة  ا�ستخدام  بوقف  اللبنانية  ال�سيا�سية  القيادات  التزام  تاأكيد  اإعادة  خام�ساً: 

التحري�ش ال�سيا�سي اأو املذهبي على الفور. 

- تتوىل اللجنة الوزارية العربية اإيداع هذا التفاق لدى المانة العامة جلامعة الدول العربية 

مبجرد التوقيع عليه. 

م   2008 ل�سنة  مايو  �سهر  من   21 اليوم  يف  الدوحة  مدينة  يف  التفاق  هذا  على  التوقيع  مت   -

من قبل القيادات ال�سيا�سية اللبنانية امل�ساركة يف املوؤمتر وبح�سور رئي�ش اللجنة العربية الوزارية 

ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على حقوق االإ لبنان: تداعيات االأ
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واأع�سائها.

مني العام جلامعة الدول العربية عمرو  وكانت �سل�سلة حتركات �سبقت اتفاق الدوحة قادها الأ

مو�سى الذي زار لبنان لغري مرة وعقد و�ساطات مكوكية مع اأطراف النزاع اللبنانيني من دون التمكن 

زمة. وكذلك فرن�سا التي اأوفدت وزير خارجيتها برنار كو�سنري، حيث لقت جهوده اأي�سًا  من حل الأ

اأرا�سيها، يف موؤمتر  اإىل  م�سري مو�سى. ومل تتمكن فرن�سا التي نقلت احلوار من الداخل اللبناين 

�سان كلو الذي عقد بتاريخ 14 متوز/يوليو 2007 من اإحداث تقدم، على اأّن جممل امل�ساهمات تلك، 

مت ا�ستخدامها لحقًا يف اتفاق الدوحة.

اإىل  اللبنانيني  اأطرافه  عودة  عقب  مبا�رصة  نهيار  الإ خطر  الدوحة  اإتفاق  واجه  ر�ش،  الأ وعلى 

مني فيه، كان اأخطرها اإلقاء عنا�رص من حركة اأمل قنبلة  بريوت، و�سجلت �سل�سلة خروق للبند الأ

اأ�سفر عن �سقوط اأكرث من 20 جريحًا، وبعد  على جتمع ل�سبان يف اأحد اأطراف طريق اجلديدة ما 

نبيه  املجل�ش  لرئي�ش  التابعة  النواب  جمل�ش  ل�رصطة  تابعون  اأّنهم  قيل  م�سلحون  اأقدم  قليلة،  اأياِم 

بري مبحاولة اغتيال م�سوؤول يف تيارامل�ستقبل يف الطريق اجلديدة، عماد زغلول، بعد ا�ستدراجه اإىل 

خارج املنطقة واإ�سابته بنحو 20 ر�سا�سة يف اأنحاء ج�سده حيث ما زال يقبع يف غيبوبة يف اإحدى 

امل�ست�سفيات حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير.

منية يف بريوت، لكنها ت�ساعدت يف منطقتي �سعدنايل  بعد تدخالٍت عّدة، خفت حّدة اخلروق الأ

وتعلبايا البقاعيتني )جرى تطويقها �رصيعًا عرب ت�سوية وم�ساحلة حملية( ويف ال�سمال، خ�سو�سًا 

عِقب ت�سمية ال�سنيورة مر�سحًا لت�سكيل احلكومة اجلديدة ومبا�رصته ال�ست�سارات واأخريا ت�سكيل 

احلكومة وخو�ش نقا�ش �ساخن حول البيان الوزاري. وكانت عملية ت�سكيل احلكومة �سعبة للغاية 

ال�سمال،  يف  ال�ستباكات  جتددت  ثم  واإيران.  �سوريا  لدى  وتدخل  قطرية  و�ساطة  جمددًا  تطلبت 

اأعنفها  اأ�سفرت عن هدنة ُخرقت مرات عدة، كان  اإت�سالت جرت مع �سوريا،  اأّن  اأي�سا،  وقيل هنا 

ال�ستباكات التي حدثت بني 24 و26 متوز/يوليو 2008 و�سقط خاللها 9 قتلى وع�رصات اجلرحى 

وت�سببت بتهجري عدد من العائالت.

منية متثّلت بال�ستباكات والغتيالت  و�سهد خميم عني احللوة اأي�سًا �سل�سلة من اخلروقات الأ

مر الذي بات يذكر مبا جرى يف خميم نهر البارد، على  املتبادلة بني »حركة فتح« و«جند ال�سام«، الأ

الرغم من م�سارعة الفل�سطينيني اإىل العمل على تاليف ذلك.

واإذا كانت فل�سفة اتفاق الدوحة ُبنيت على اأ�سا�ش امل�ساركة يف ال�سلطة التنفيذية بني طريف النزاع 

تفاق على ت�سكيل  إّن هذه »امل�ساركة« تطرح �سعوبات كبرية، ظهرت جلية يف �سعوبة الإ اللبناين، فا

غ�ضان عبد اهلل
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مر الذي يطرح �سكوكًا كبرية يف قدرة احلكومة  تفاق على بيانها الوزاري، الأ احلكومة، ثم �سعوبة الإ

الإجراءات  اتخاذ  اأو  التحقيقات  اإجراء  اإمكانية  يف  ن�سكك  يجعلنا  ما  فعليًا،  مهامها  ممار�سة  على 

�سبق  والتي  ارتكابها  مت  التي  ن�سان  الإ النطاق حلقوق  الوا�سعة  نتهاكات  الإ بخ�سو�ش  الق�سائية 

تف�سيلها.

والطوائف  القوى  على  الكربى  والطوائف  القوى  هيمنة  اأظهر  احلكومة،  ت�سكيل  اأّن  كما 

تعيني  كما مت  من جهة،  املنا�سب يف احلكومة  م�ساألة متثيلها غري  قليات  الأ وقد طرحت  ال�سغرى، 

إّن امل�ستقبل ل  وزراء من قبل اأطراف غري تلك التي ينتمون اإليها من جهة اأخرى!! وبهذا الجتاه، فا

قليات وتاأمني مبادئ امل�ساواة بني املواطنيني ب�سكل عام، بعيدًا  يبدو مطمئنًا اإزاء احرتام حقوق الأ

عن النتماءات الطائفية.

بذلك يبدو لبنان �سائرًا نحو مزيد من التاأزم، مع وجود التكتالت الكربى امل�سيطرة، خ�سو�سًا 

واأّن اخلالف كبري جدًا بالنظر اإىل ما يريده كل طرف يف لبنان، كما اأ�سلف التقرير. وما مل تخرج 

الطوائف من العملية ال�سيا�سية املبا�رصة، ويحكم لبنان على اأ�سا�ش دميقراطي، غري طائفي، وعلى 

كرث من 10  إّن اأي حل لن ي�ستمر لأ قاعدة احلقوق والواجبات و�سيادة القانون وا�ستقالل الق�ساء، فا

مور منذ ال�ستقالل اإىل اليوم. �سنوات، ثم ينفجر الو�سع جمددًا، كما جرت الأ

حداث التي اأوردناها يف تقريرنا هذا ل تنف�سل عن �سل�سلة التطورات  ومما ل �سك فيه، اأن كل الأ

التي دارت ُرحاها يف لبنان بني 14 �سباط/فرباير 2005، تاريخ اغتيال رئي�ش الوزراء ال�سابق رفيق 

حداث التي جرت بني التاريخني  احلريري حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير. وفيما يلي ملحق باأبرز الأ

كما ر�سدتها وكالت اأنباء حملية ودولية.

حداث التي جرت بني التاريخني  ملحق باأبرز االأ

كما ر�ضدتها وكاالت اأنباء حملية ودولية

- �005 -

• 14 �سباط/فرباير: اغتيال رفيق احلريري يف عملية تفجري �سخمة يف بريوت اأ�سفرت عن مقتل 
22 �سخ�سا و�سقوط جرحى بينهم النائب والوزير ال�سابق با�سل فليحان الذي تويف يف ما بعد.

بان�سحاب  اللبنانية وال�سورية م�سوؤولية اجلرمية” وتطالب  “ال�سلطتني  اللبنانية حتمل  املعار�سة 

القوات ال�سورية من لبنان، وتطالب بتحقيق دويل.

ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على حقوق االإ لبنان: تداعيات االأ
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�سخا�ش يعت�سمون يوميا مرددين �سعارات مناه�سة ل�سوريا. • 17 �سباط/فرباير: اآلف الأ
• 28 �سباط/فرباير: عمر كرامي يعلن ا�ستقالة حكومته.

اهلل  حزب  من  بدعوة  ل�سوريا  تاييدا  يتظاهرون  ال�سخا�ش  من  لف  الآ مئات  اآذار/مار�س:   8  •
وحركة اأمل ال�سيعيني.

• 14 اآذار/مار�س: نحو مليون �سخ�ش يتظاهرون �سد “الو�ساية ال�سورية”.
• 26 ني�سان/ابريل: ان�سحاب اآخر اجلنود ال�سوريني ي�سع حدا لثالثني عاما من الوجود الع�سكري 

ال�سوري يف لبنان.

املعار�سة  فوز  اإىل  اأف�ست  ت�رصيعية  انتخابات  تنظيم  اإىل 19 حزيران/يونيو:  اأيار/مايو   29 •
املناه�سة ل�سوريا بالغالبية النيابية.

• 2 حزيران/يونيو: اغتيال ال�سحايف والكاتب يف �سحيفة “النهار” املناه�ش ل�سوريا �سمري ق�سري 
�رصفية )�رصق بريوت(. بتفجري �سيارته قرب منزله يف الأ

مني العام ال�سابق للحزب ال�سيوعي اللبناين جورج حاوي بتفجري  • 21 حزيران/يونيو: اغتيال الأ
�سيارته يف غرب بريوت.

ؤاد ال�سنيورة اأحد املقربني اإىل رفيق احلريري، يعلن ت�سكيلة حكومته التي  • 19 متوز/يوليو: فو
ت�سم وزراء من حزب اهلل.

من اللبنانية يف ملف  • 30 اآب/اأغ�سط�س: توقيف اأربعة �سباط موالني ل�سوريا هم قادة اأجهزة الأ
احلريري.

ول/اأكتوبر: جلنة التحقيق الدولية يف اغتيال احلريري برئا�سة القا�سي ديتليف  • 20 ت�سرين الأ
اغتيال  يف  ولبنانيني  �سوريني  م�سوؤولني  تورط  احتمال  على  متقاطعة”  “اأدلة  عن  تفيد  ميلي�ش 

احلريري.

• 12 كانون الول/دي�سمرب: اغتيال ال�سحايف والنائب املناه�ش ل�سوريا جربان تويني وحكومة 
ال�سنيورة تطالب بت�سكيل حمكمة ذات طابع دويل ملحاكمة قتلة احلريري.

– �006 -

جلنة  راأ�ش  على  ميلي�ش  ديتليف  يخلف  برامرت�ش  �سريج  البلجيكي  الثاين/يناير:  كانون   23  •
التحقيق الدولية.

�سقوط  عن  اأ�سفرت  اهلل  وحزب  ا�رصائيل  بني  حرب  اب/اغ�سط�س:   14 اإىل  متوز/يوليو   12  •

غ�ضان عبد اهلل
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اإ�رصائيليني. ويف 11 اب/اغ�سط�ش �سدر  اهلل بخطف جنديني  قيام حزب  اإثر  قتيل  حواإىل 1400 

القرار الدويل 1701 الذي دعا اإىل وقف املعارك ون�ش على ن�رص قوة دولية معززة.

• 1 ت�سرين الول/اكتوبر: ا�رصائيل ت�سحب قواتها من جنوب لبنان )با�ستثناء قرية الغجر(.
• 11 ت�سرين الثاين/نوفمرب: ف�سل امل�ساورات لت�سكيل حكومة وحدة وطنية وا�ستقالة الوزراء 

ال�سيعة اخلم�سة تالهم وزير م�سيحي من املعار�سة بعد يومني.

الثاين/نوفمرب: اغتيال الوزير والنائب املعار�ش ل�سوريا بيار اجلميل بالر�سا�ش. ت�سرين   21 •
• 1 كانون الول/دي�سمرب: املعار�سة تبداأ اعت�ساما يف و�سط بريوت.

- �007 -

• 23 اإىل 25 كانون الثاين/يناير 2007: �سدامات بني موؤيدي احلكومة ومعار�سيها توقع �سبعة 
قتلى. حكومة ال�سنيورة تتلقى دعما ماليا قدره 6،7 مليارات دولر.

• 20 اأيار/مايو: معارك بني اجلي�ش ومقاتلي فتح ال�سالم يف خميم نهر البارد )�سمال( ويف مطلع 
ايلول/�سبتمرب �سيطر اجلي�ش على املخيم بعد �سقوط اكرث من 400 قتيل.

من  • 30 اأيار/مايو: اإقرار ان�ساء املحكمة الدولية مبوجب القرار رقم 1757 ال�سادر عن جمل�ش الأ
مم املتحدة والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 10 حزيران/يونيو من العام نف�سه التابع لالأ

اأودى  تفجري  يف  عيدو  وليد  ل�سوريا  املناه�سة  الغالبية  يف  النائب  اغتيال  حزيران/يونيو:   13  •
بت�سعة اأ�سخا�ش اخرين.

• 24 حزيران/يونيو: هجوم ا�ستهدف الوحدة ال�سبانية يف قوة اليونيفيل املعززة واوقع �ستة 
قتلى.

19 ايلول/�سبتمرب: اغتيال النائب يف الغالبية املعار�سة ل�سوريا انطوان غامن يف عملية تفجري   •
حيث قتل وخم�سة اآخرون

الرئي�ش اميل حلود والغالبية واملعار�سة تف�سالن يف  23 ت�سرين الثاين/نوفمرب: انتهاء ولية   •
انتخاب خلف له.

ول/دي�سمرب: اغتيال العميد فرن�سوا احلاج الذي قتل ومرافقه. • 29 كانون الأ

ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على حقوق االإ لبنان: تداعيات االأ
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اإثنني من  اإىل  اإ�سافة  الذي �سقط ومرافقه  النقيب و�سام عيد  اغتيال  الثاين/يناير:  25 كانون   •
املدنيني.

• 27 كانون الثاين/يناير: �سدامات بني اجلي�ش ومتظاهرين يف بريوت توقع �سبعة قتلى بينهم 
خم�سة �سيعة.

• 12 �سباط/فرباير: اغتيال القيادي الع�سكري الرفيع يف حزب اهلل عماد مغنية يف انفجار �سيارة 
مفخخة يف دم�سق. اتهام ا�رصائيل بامل�سوؤولية عن الغتيال.

• 14 �سباط/فرباير: جتمع كبري يف و�سط بريوت مبنا�سبة الذكرى الثالثة لغتيال احلريري.
• 20 ني�سان/اأبريل: مقتل ن�رصي ماروين، م�سوؤول الإعالم يف حزب الكتائب، اإقليم زحلة و�سليم 

عا�سي اإثر اإطالق النار على احتفال للحزب يف البلدة ذاتها )زحلة(.

يف  اأحياء  عدة  يف  واملعار�سة  ل�سوريا  املناه�سة  الكرثية  م�سلحي  بني  ا�ستباكات  اأيار/مايو:   7  •
بريوت، انطلقت �رصارتها اإثر اإ�رصاب عام على خلفية مطالب عمالية.

مني العام حلزب اهلل، اأحد قادة املعار�سة يف لبنان، ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل ي�سف  • 8 اأيار/مايو: الأ
خرية بحق �سبكة الت�سالت التابعة حلزب اهلل باأنها “اإعالن حرب”. اندلع  قرارات احلكومة الأ

مواجهات م�سلحة عنيفة يف كافة اأنحاء بريوت، واأدت اإىل �سيطرة قوى املعار�سة على معظم اأحياء 

بريوت الغربية.

• 11 اأيار/مايو: وزارء اخلارجية العرب يجتمعون يف القاهرة ويوفدون جلنة وزارية اإىل لبنان 
املوالة  فريقي  اللبنانيني يف  القادة  واملرفاأ وحماورة  املطار  عن  لفك احل�سار  اأيار/مايو  يوم 14 

زمة. واملعار�سة حلل الأ

• 16 اأيار/مايو: القادة اللبنانيون يغادرون برفقة اللجنة العربية اإىل الدوحة بغية احلوار حلل 
زمة. الأ

فرقاء اللبنانيني. • 21 اأيار/مايو: توقيع اإتفاق الدوحة بني الأ
• 25 اأيار/مايو: انتخاب العماد مي�سال �سليمان رئي�سًا توافقيًا.

• 28 اأيار/مايو: ت�سمية ال�سنيورة رئي�سًا للحكومة وتكليفة مب�ساورات ت�سكيلها.
• 11 متوز/يوليو: ت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ت�سمنت 30 وزيرًا بح�سب ما ن�ش عليه 

اتفاق الدوحة )16 وزيرًا للموالة و11 للمعار�سة و3 لرئي�ش اجلمهورية(.

• 12 متوز/يوليو: اللقاء الرباعي يف فرن�سا الذي �سم كل من لبنان و�سوريا وقطر وفرن�سا.

غ�ضان عبد اهلل
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الهوام�س

ومتوز/يوليو   2007 �سبتمرب  اأيلول/  بني  الفرتة  التقرير  هذا  يغطي   .1

2008

2. مقتل النائب اأنطوان غامن و5 اآخرون يف 19/اأيلول 2007، والعميد 

والنقيب  ول/دي�سمرب 2007،  الأ كانون  فرن�سوا احلاج ومرافقه يف 29 

و�سام عيد ومرافقه و2 اآخرون يف 25 كانون الثاين/يناير 2008، و7 

خمايل  مار  منطقة  يف  ومتظاهرين  اجلي�س  بني  �سدامات  يف  اأ�سخا�س 

يف  �سخ�س  و65   ،2008 الثاين/يناير  كانون   27 يوم  بريوت  يف 

اأيار/مايو 2008 يف كافة املناطق اللبنانية التي �سهدت ا�ستباكات  اأحداث 

و�سدامات، و4 يف اأحداث البقاع )�سعدنايل وتعلبايا( يف حزيران/يونيو 

ال�سمال خالل �سهري حزيران/يونيو  اأحداث  2008، و24 �سخ�س يف 

ومتوز/يوليو 2008، و14 خالل كامل الفرتة املن�رصمة )اأيلول/�سبتمرب 

خميم  يف   9 منهم  الفل�سطينية  املخيمات  يف   )2008 متوز/يوليو   –2007

عني احللوة.

حداث يف  املوقوفني على خلفية الأ اأو�ساع  التفا�سيل حول  3. ملزيد من 

ن�سان )حقوق( على  نهر البارد راجع تقارير املنظمة الفل�سطينية حلقوق الإ

الرابط التايل:

http://www.palhumanrights.org/Nahr%20El-

Bared_arb.htm 
وىل  الأ الفئة  فئات.  اإىل ثالثة  لبنان  الفل�سطينيون يف  الالجئون  يق�سم   .4

من  قدموا  الذين  الفل�سطينيون  وت�سمل  امل�سجلني:  بالفل�سطينني  وتعرف 

ويبلغ  اللبنانية  والدولة  ونروا  الأ لدى  م�سجلون  عام 1948  فل�سطني يف 

 31 بتاريخ  ال�سادرة  ونروا  الأ اإح�ساءات  بح�سب   413،962 عددهم 

 :NR ول/دي�سمرب 2007. اأما الفئة الثانية فتعرف بغري امل�سجلني كانون الأ

عوام ما بني 1952  وت�سمل الفل�سطينيون الذين قدموا من فل�سطني يف الأ

و1967 ويبلغ عددهم حوايل 35،000 وهم م�سجلون فقط لدى الدولة 

الثبوتية  وراق  الأ فاقدي  بالفل�سطينيني  فتعرف  الثالثة  الفئة  اأما  اللبنانية. 

فل�سطيني  و5،000   4،000 بني  ما  تعدادهم  ويرتاوح   :Non-IDs

ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على حقوق االإ لبنان: تداعيات االأ
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ردن اإثر اأحداث اأيلول/ وت�سمل الفل�سطينيون الذين قدموا اإىل لبنان من الأ

�سود عام 1971 واآخرون قدموا من العراق وم�رص ومناطق  �سبتمرب الأ

اأخرى. ملزيد من التفا�سيل، يرجى زيارة الرابط التايل:

http://www.palhumanrights.org/reports/ARB/non-

id-report-ar.pdf
يف  منزلية  خادمة   200 من  اأكرث  فاإن  �سابقة،  اإعالمية  لتقارير  وفقًا   .5

دون   )2007  –  2003( املا�سية  ربع  الأ ال�سنوات  انتحرن خالل  لبنان 

حتقيق فعلي يف وقائعهن.

املتغريات  بنتيجة  نفراجاًت  الإ بع�س  امللف  هذا  ي�سهد  باأن  املتوقع  6. من 

 ،)2008 )اأيار/مايو  الدوحة  اتفاق  بعد  اللبنانية  ال�ساحة  ت�سهدها  التي 

واللقاء الرباعي يف باري�س بني روؤ�ساء فرن�سا، لبنان و�سوريا واأمري قطر 

)متوز/يوليو 2008(، والزيارة املرتقبة لرئي�س اجلمهورية اللبنانية اإىل 

�سوريا، وما يطرح عن اإقامة العالقات الدبلوما�سية بني البلدين  

بح�سب  واخلرب  بالعلم  تعرف  اجلمعيات،  ت�سهري/ترخي�س  طلبات   .7

قانون اجلمعيات يف لبنان ال�سادر عام 1909.

احلدود  مركز  على  ت�رصف  التي  طراد،  �سمرية  ال�سيدة  تزال  ما   .8

)Frontiers Center( تواجه منذ العام 2003 تهمة القذف والت�سهري، 

وهي تهمة تفتقر اإىل تعريف حمدود، وتت�سل على ما يبدو بن�ساطها ل�سالح 

الالجئني. للمزيد يرجى زيارة الرابط التايل:

www.hrw.org/arabic/docs/2008/01/31/lebano17784 
txt.htm. 

يف  الثانية  للمرة   2008 حزيران/يونيو   3 بتاريخ  ال�ستماع  مت  كذلك، 

مركز  رئي�س  املغربي،  حممد  الدكتور  ملحامي  بريوت  يف  العدل  ق�رص 

قانون  من   383 املادة  بح�سب  املتهم  القانون،  وحكم  الدميقراطية 

و�ساع يف لبنان يف  العقوبات، بتحقري لبنان اأثناء تقدمي �سهادته حول الأ

وروبي  ت�رصين الثاين/نوفمرب 2003 اأمام الربملان الأ

www.cggl.org/scripts/new.asp?id=523  
من  باحث  الق�سائية  ال�رصطة  ا�ستجوبت   ،2007 اأيلول/�سبتمرب  يف   .9

�سكوى  ب�ساأن  ووت�س(  رايت�س  )هيومن  ن�سان  الإ حقوق  مراقبة  منظمة 

مة» وجرائم اأخرى على �سلة باإ�سدار  قانونية تتهمه باأنه «يوهن نف�سية الأ

تقرير لهيومن رايت�س ووت�س

www.hrw.org/arabic/docs/2008/01/31/lebano17784 
txt.htm
املنظمة  تلقت   2008 وحزيران/يونيو  اأيار/مايو  بني  ما  الفرتة  يف   .10

ن�سان )حقوق(، ب�سخ�س مديرها العام، ال�سيد غ�سان  الفل�سطينية حلقوق الإ

عبد الله تهديدات بالقتل، كما وتعر�ست ل�ستدراج نا�سطني فيها على اأثر 

حد الالجئني الفل�سطينيني داخل خميم الر�سيدية يف  متابعتها لق�سية خطف لأ

غ�ضان عبد اهلل
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جنوب لبنان على يد اأحد امل�سئولني الع�سكريني الفل�سطينيني بداخل املخيم  

 http://www.palhumanrights.org/RHC.htm
11. ما بني اأيلول/�سبتمرب 2007 ومتوز/يوليو 2008

موقع  زيارة  يرجى  للتقرير،  الكامل  الن�س  على  طالع  لالإ  .12

http://www. زمات، على الرابط التايل املجموعة الدولية ملعاجلة الأ

 crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5526&l=1

ن�ضان زمة ال�ضيا�ضية على حقوق االإ لبنان: تداعيات االأ
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�سهدت م�رص على م�ستوى الت�رصيع واملمار�سة نزوعا 

احلراك  ملظاهر  وو�سع حد  العامة  احلريات  للجم  متزايدا 

ال�سيا�سي والجتماعي الذي عرفته البالد، و�سقطت الوعود 

إنهاء حالة الطوارئ ال�ستثنائية ال�سارية منذ عام 1981، مثال �سقطت الوعود املماثلة  الر�سمية با

إلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم الن�رص، حيث ظلت هذه العقوبات تتهدد خم�سة من روؤ�ساء  با

حترير ال�سحف احلزبية وامل�ستقلة وع�رصات من ال�سحفيني، واأف�ست الت�رصيعات امل�ستحدثة اإىل 

فر�ش مزيد من القيود على حرية التجمع ال�سلمي، فيما تتجه النية لتمرير مزيد من الت�رصيعات 

البث  لتنظيم  وقانون  رهاب،  الإ مكافحة  قانون  مقدمتها  يف  عامة،  ب�سفة  ن�سان  الإ حلقوق  املعادية 

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  على  الهيمنة  تكري�ش  اإىل  تنزع  اجلمعيات  لقانون  وتعديالت  الإعالمي 

واملوؤ�س�سات احلقوقية، التي بات بع�سها منذ العام املا�سي هدفا لإجراءات الإغالق واحلل، وقد 

خرية تو�سعا غري م�سبوق يف ا�ستخدام قانون الطوارئ يف التنكيل بن�سطاء الإنرتنت  ونة الأ �سهدت الآ

والعمال واملنخرطني يف اأعمال التظاهر والإ�رصاب. واأحيل ع�رصات منهم اإىل املحاكم اأمام حماكم 

للنيل من قيادات بارزة جلماعة  الع�سكرية  ا�ستخدم �سالح املحاكمات  الطوارئ ال�ستثنائية، فيما 

الإخوان امل�سلمني املحظورة.

وامتهنت حقوق امل�ساركة ال�سيا�سية ب�سورة غري م�سبوقة فيما �سمى بـ “انتخابات املحليات”، 

من  امل�سلمني، %70  الإخوان  مر�سحي  من  اإق�ساء %90  بعد  م�سبق  ب�سكل  نتائجها  التي ح�سمت 

* مدير وحدة البحوث مبركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ورئيس حترير نشرة “سواسية” .

م�ضر

 حمطات بارزة للهجوم امل�ضاد

�ضالح على االإ

عصام الدين محمد حسن*
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�ضالح م�ضر: حمطات بارزة للهجوم امل�ضاد على االإ

مر�سحي اأحزاب املعار�سة وحرمانهم من احلق يف الرت�سيح.

هذا وقد ظلت البالد م�رصحا لنتهاك حق احلياة للع�رصات ممن �سقطوا نتيجة ملمار�سات التعذيب 

التي  والتظاهرات،  العام  الإ�رصاب  قمع  لقوة يف  املفرط  لال�ستخدام  نتيجة  اأو  الحتجاز،  مقار  يف 

التي يوؤججها ب�سكل متزايد مناخ  العنف الطائفي  اأعمال  اأو يف ظل  �سهدتها مدينة املحلة الكربى، 

�سالم ال�سيا�سي، اأو من قبل  التع�سب الديني وتوظيف الدين يف ال�سيا�سة، �سواء من قبل تيارات الإ

موؤ�س�سات احلكم يف م�رص، ف�سال عن تنحية القانون جانبا، وتكري�ش �سيا�سة الإفالت من العقاب 

على تلك اجلرائم.

هجمة ت�ضريعية كا�ضحة:

بقانون  العمل  مبد   2008 مايو  يف  احلكومة  به  تقدمت  الذي  للطلب  كاملعتاد  الربملان  ا�ستجاب 

الطوارئ ملدة عامني اإ�سافيني بدعوى اأن احلكومة مل تنته بعد من اإعداد م�رصوع القانون اخلا�ش 

رهاب. مبكافحة الإ

رهاب، الذي تلوح به احلكومة �سيبقى من الناحية الفعلية على خمتلف  إن قانون الإ ويف الواقع فا

يف  وخا�سة  الطوارئ،  قانون  مبوجب  من  الأ اأجهزة  بها  تتمتع  التي  ال�ستثنائية،  ال�سالحيات 

الإرهاب-  مكافحة  الد�ستور -بدعاوى  من  املادة 179  يف  اأجازت  التي  الد�ستورية  التعديالت  ظل 

�سخا�ش من العتقال التع�سفي، والتي  لل�سلطات التحلل من اللتزامات الد�ستورية التي حتمي الأ

ق�سائي  إذن  با اإل  واملرا�سالت،  الهواتف  على  الت�سنت  وحتظر  وتفتي�سها،  املنازل  دخول  جتيز  ل 

م�سبق، كما تبقي هذه التعديالت على ال�سالحيات التي يتمتع بها رئي�ش اجلمهورية، مبوجب قانون 

�سخا�ش امل�ستبه بهم اإىل  الطوارئ، حيث اأجازت له -بدعوى مكافحة الإرهاب- احلق يف اإحالة الأ

رهاب،  املحاكم الع�سكرية، اأو اأية حماكم ذات طابع ا�ستثنائي قد تن�ساأ مبقت�سى قانون مكافحة الإ

اأو اأي قانون اآخر.

ويبدو وا�سحا اأن القانون اجلديد الذي تخطط احلكومة لتمريره �سوف يعمد بدوره اإىل اأن تطول 

ن�سطة ال�سلمية. ولن يفلت من تاأثرياته املعار�سني ال�سيا�سيني وال�سحفيني  اإجراءاته ال�ستثنائية الأ

ن�سان. ومنظمات حقوق الإ

- يف مادته ال�ساد�سة 
)1(

حيث ا�ستحدث امل�رصوع –الذي حت�سلت بع�ش ال�سحف على اأجزاء منه

جرمية التحري�ش باأي و�سيلة علنية اأو غري علنية على ارتكاب اأعمال اإرهابية، وفتح الباب وا�سعا 
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كل  على  القانون  هذا  مبوجب  رهاب،  الإ ملكافحة  ال�ستثنائية  ال�سالحيات  عمال  لأ الثانية  املادة  يف 

جرمية موؤثمة مبقت�سى قانون العقوبات اأو مبوجب اأي قانون اآخر اإذا ارتكبت بو�سيلة من و�سائل 

الإرهاب.

كما تق�سي املادة العا�رصة من م�رصوع القانون، بعقوبة ال�سجن لكل من اأن�ساأ اأو اأ�س�ش اأو نظم 

اأو اأدار جمعية اأو هيئة اأو منظمة اأو جماعة يكون الغر�ش منها “الدعوة باأي و�سيلة” اإىل تعطيل 

و اإحدى ال�سلطات العامة من ممار�سة 
اأحكام الد�ستور اأو القوانني اأو منع اإحدى موؤ�س�سات الدولة اأ

اأعمالها اأو الإ�رصار بالوحدة الوطنية. وي�سهل تاأويل هذا الن�ش لتجرمي احلق يف التنظيم ال�سيا�سي، 

ويف تعقب اجلماعات واحلركات الجتماعية واملنظمات احلقوقية. 

داخل  �سواء  التظاهر،  يحظر  قانون  على م�رصوع  ال�سعب يف فرباير 2008  وافق جمل�ش  كما 

دور العبادة اأو حتى يف �ساحاتها وملحقاتها. ويفر�ش القانون عقوبات باحلب�ش ت�سل اإىل �سنة على 

الداعني واملحر�سني على التظاهر، كما يفر�ش عقوبات باحلب�ش ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر على امل�ساركني 

يف التظاهر.

ويف الوقت الذي تتزايد فيه النتقادات ب�ساأن القيود الهائلة على منظمات املجتمع املدين، عرب 

إن التوجهات احلكومية الرامية اإىل  هلية رقم 84 ل�سنة 2002، فا قانون اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأ

تعديل القانون يرجح اأنها تتجه به اإىل املزيد من الت�سدد.

التنفيذية  بالالئحة  خطري  تعديل  اإحداث  على  الجتماعي  الت�سامن  وزير  اأقدم  ناحية،  فمن 

دارة يف تنفيذ قراراتها بحل اأي جمعية وت�سفيتها ب�سورة فورية، دومنا  للقانون، يطلق يد جهة الإ

اأقدمت  داري املخت�ش يف م�رصوعية قرار احلل. ومبوجب هذا التعديل  ن يبت الق�ساء الإ انتظار لأ

فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  ن�سان،  الإ القانونية حلقوق  امل�ساعدة  وت�سفية جمعية  على حل  الوزارة 

داري بحلها. داري تنظر الدعوى املرفوعة من قبل اجلمعية طعنا على القرار الإ حمكمة الق�ساء الإ

ويرجح يف �سوء املعلومات القليلة املتاحة على توجهات وزارة الت�سامن الجتماعي لتعديل قانون 

 جتاه اأ�سكال التنظيم القانوين للمنظمات غري احلكومية التي 
)2(

اجلمعيات نزوعها ملزيد من الت�سدد

تن�ساأ خارج اإطار قانون اجلمعيات، خا�سة ال�رصكات التي ل ت�ستهدف الربح والتي تاأ�س�ست يف اإطار 

اأحكام القانون املدين. وكذلك الجتاه لتقلي�ش حق اجلمعيات يف اختيار جمالت عملها وح�رصها يف 

ثالثة ميادين فقط. كما متيل التعديالت املقرتحة ملنح الحتاد العام للجمعيات �سالحيات اإ�سافية، 

دارة يف العديد من الإجراءات التي تتخذها بحق اجلمعيات،  يكاد يتحول يف ظلها اإىل مظلة جلهة الإ

وذلك على الرغم من اأن الحتاد العام للجمعيات لي�ش موؤ�س�سة للت�سبيك الطوعي بني اجلمعيات، بل 
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هو احتاد فر�سه القانون، ويقوم رئي�ش اجلمهورية بتعيني رئي�سه وثلث اأع�ساء جمل�ش اإدارته. كما 

دارة، ت�سل اإىل اإيقاف الن�ساط اأو حرمان  ت�ستحدث التعديالت عقوبات اإ�سافية من جانب جهة الإ

دارة من الرت�سيح لدورتني متتاليتني، اإذا ما امتنعت اجلمعية من متكني قيام جهة  اأع�ساء جمل�ش الإ

دارة. وتفتح التعديالت  دارة من مراجعتها، اأو اإذا انتقلت اإىل مقر جديد دون اأن تخطر جهة الإ الإ

مناوئا  تلعب دورا  اأن  التي ميكن  بالع�سويات  واإغراقها  وا�سعا لخرتاق اجلمعيات  بابا  املقرتحة 

اأي  من، وذلك من خالل تقييد حق اجلمعية يف رف�ش طلب  اأجهزة الأ اأو ل�سالح  لر�سالة اجلمعية، 

�سخ�ش بالن�سمام اإليها.

الإعالمية،  واحلريات  التعبري  حريات  من  للنيل  متزايدا  نزوعا  ال�سلطات  �سلوك  اأظهر  وقد 

وقد تبدى ذلك على وجه اخل�سو�ش عرب املبادرة التي اأطلقها وزير الإعالم، وحظت بدعم اململكة 

عرف  فيما  و�سدرت   ،2008 فرباير  يف  اجتماعهم  يف  العرب  الإعالم  وزراء  واعتمدها  ال�سعودية، 

ذاعي والتليفزيوين الف�سائي يف املنطقة العربية”،  با�سم وثيقة “مبادئ تنظيم البث وال�ستقبال الإ

وقد ا�ستهدفت هذه الوثيقة حت�سني نظم احلكم ورموزها و�سيا�ساتها وممار�ساتها من النقد، ومنح 

غطاء قومي واأخالقي زائف لتقلي�ش هام�ش احلرية، الذي متتعت به و�سائط البث يف م�رص وعدد 

.
)3(

حمدود من الدول العربية

ال�سمعي  البث  و�سائط  على  ال�سيطرة  اإحكام  عادة  لإ امل�رصية  تتجه احلكومة  ذاته  ال�سياق  ويف 

عداد لتمريره،  لكرتوين اأي�سا. وهو ما جت�سد عرب م�رصوع قانون جديد، يجري الإ والب�رصي، بل والإ

لكن هذا اجلهاز �سيخ�سع  املرئي وامل�سموع،  البث  لتنظيم  القومي  ي�سمى باجلهاز  ما  وي�ستحدث 

.
)4(

لإ�رصاف وزير الإعالم، الذي يرتاأ�ش جمل�ش اإدارته

اإدارة اجلهاز اإعطاء الغلبة يف الت�سكيل ل�سخ�سيات وثيقة ال�سلة  كما روعي يف ت�سكيل جمل�ش 

�س�ش والقواعد التي يتم على اأ�سا�سها  بال�سلطة التنفيذية، مبا ميكن ال�سلطة التنفيذية من التحكم يف الأ

�س�ش والقواعد التي ينبغي اأن يلتزم بها مقدمو خدمات البث.  منح تراخي�ش البث اأو �سحبها، والأ

اأي�سا  �سرياأ�سه  العامة،  ال�سخ�سيات  من  للجهاز  اأمناء  جمل�ش  ت�سكيل  اأي�سا  امل�رصوع  ويت�سمن 

وزير الإعالم، وت�سدر قرارات تعيني اأع�سائه ومكافاآتهم ومدة ع�سويتهم بقرار من رئي�ش جمل�ش 

�سيل  عالميني ممار�سة حقهم الأ الوزراء، بناء على تر�سيح من وزير الإعالم. وبدل من اأن يرتك لالإ

منحه  الذي  اجلهاز  اأمناء  املهمة مبجل�ش  هذه  اأنيطت  فقد  الإعالمي  للبث  مواثيق �رصف  و�سع  يف 

غري  ب�سوابط  الإعالمي  داء  الأ لتقييم  اأ�س�ش  وو�سع  البث،  على  الرقابة  �سالحية  اأي�سا  امل�رصوع 

حمددة قانونا من قبيل عدم التاأثري �سلبا على الوحدة الوطنية وال�سالم الجتماعي، ومبداأ املواطنة 

�ضالح م�ضر: حمطات بارزة للهجوم امل�ضاد على االإ
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داب العامة، ومن قبيل توفري اخلدمة ال�ساملة للجمهور، مبا يتفق مع التطور الدميقراطي!! والآ

حماكمات ا�ضتثنائية تفتقد ملعايري العدالة:

ظلت ال�سالحيات التي يتمتع بها احلاكم الع�سكري مبوجب ا�ستمرار حالة الطوارئ، مدخال 

لإهدار معايري املحاكمة العادلة عرب احلرمان من املثول اأمام القا�سي الطبيعي، والإحالة اإىل املحاكم 

ال�ستثنائية، �سواء كانت حماكم اأمن الدولة “طوارئ” اأو املحاكم الع�سكرية.

وقد اأ�سدرت املحكمة الع�سكرية بالهايك�ستب يف 16 اأبريل 2008 اأحكامها بحق 25 من قيادات 

جماعة الإخوان امل�سلمني املحظورة، يف مقدمتهم خريت ال�ساطر النائب الثاين للمر�سد العام للجماعة، 

حكام بال�سجن بني 3-10 �سنوات بتهم �سملت الن�سمام اإىل جماعة حمظورة، اأ�س�ست  وجاءت الأ

وا�ستثمارها  موال  الأ الدولة عن عملها، وغ�سيل  موؤ�س�سات  تعطيل  �ساأنها  القانون من  على خالف 

خلدمة اأغرا�ش اجلماعة. وقد براأت املحكمة 15 اآخرين من املتهمني البالغ عددهم 40 متهما، كما 

اأمرت مب�سادرة اأموال عدد من قيادات اجلماعة.

إعادة حماكمة 26 فالح من قرية �رصاندو،  ومبوجب قانون الطوارئ اأمر رئي�ش اجلمهورية با

بعد حتفظه على اأحكام الرباءة التي �سدرت بحقهم من اإحدى دوائر اأمن الدولة العليا طوارئ. وقد 

اأحيل املتهمون اإىل دائرة اأخرى من دوائر “الطوارئ” يف 16 يونيو 2008، وكان مبثابة مفاجاأة 

اأن قررت الدائرة الثانية تربئة املتهمني جمددا من اأول جل�سة، وكان املتهمون قد اأحيلوا للمحاكمة 

بتهم التجمهر واإتالف املمتلكات على خلفية نزاعات عائلة اأحد كبار املالك بقرية �رصاندو.

وقد بداأت يف الن�سف الثاين من العام حماكمة 49 متهما بينهم 5 هاربني كان قد األقى القب�ش 

عليهم يف غ�سون مظاهرات الحتجاج التي �سهدتها املحلة الكربى يف اأبريل 2008.

وقد اأحيل املتهمون وبينهم عمال وحرفيون اإىل حمكمة اأمن الدولة “طوارئ”، بتهم التجمهر 

وتعري�ش ال�سلم العام للخطر وارتكاب جرائم تخريب واإتالف للمباين العامة واملمتلكات.

التعذيب ال ي�ضتثني اأحدا:

�سخا�ش املحتجزين وال�سجناء ملظاهر  الأ ال�سكوى قائمة من تعري�ش  ا�ستمرت  ومبوازاة ذلك 

�ستى من اأ�ساليب التعذيب واملعاملة القا�سية واملهينة واحلاطة بالكرامة، �سواء يف اأق�سام ال�رصطة اأو 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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يف ال�سجون اأو داخل مقار مباحث اأمن الدولة. وتتنوع اأ�ساليب التعذيب، لت�سمل ال�رصب بال�سياط 

خمتلفة  اأو�ساع  يف  والتعليق  النوم،  اأو  ال�رصاب  اأو  الطعام  من  واحلرمان  الكهربائي  وال�سعق 

ر�سدت   ،2008 عام  من  وىل  الأ ال�ستة  ال�سهور  مدى  وعلى  اجلن�سي.  والعتداء  طويلة،  لفرتات 

ن�سان 29 واقعة لتعذيب املواطنني داخل اأق�سام ال�رصطة من بينها 10  املنظمة امل�رصية حلقوق الإ

حالت رجحت املنظمة وفاة اأ�سحابها، نتيجة للتعذيب و�سوء املعاملة. وظلت املمار�سات تربهن على 

اأفراد  لي�سمل  امل�ستبه بهم، بل ميتد  املتهمني  املحتجزين من  لي�ش مق�سورا فقط على  التعذيب  اأن 

دلء مبعلومات تدين ذويهم اأو تخرب عن مكان اختفائهم، اأو جترب  اأ�رصهم، �سوءا لإجبارهم على الإ

�سخا�ش لإجبارهم  �سخا�ش املطلوبني على ت�سليم اأنف�سهم. كما قد ميار�ش التعذيب على بع�ش الأ الأ

.
)6(

على العمل كمر�سدين ل�سباط ال�رصطة

وقد طالت ممار�سات التعذيب ب�سورة روتينية ن�سطاء العمل ال�سيا�سي واملنخرطني يف اأن�سطة 

�سلمية للتعبري عن اآرائهم اأو احتجاجاتهم.

واأفادت التقارير يف هذا ال�سياق بتعر�ش العديد من املحتجزين للتعذيب على ذمة اإ�رصاب ال�ساد�ش 

من اأبريل 2008 والتظاهرات العمالية التي �سهدتها مدينة املحلة يف ذلك الوقت. كما �سجلت التقارير 

 
)7(

حداث بالقيود احلديدية اإىل اأ�رصتهم بامل�ست�سفيات وقائع تكبيل امل�سابني من املحتجزين يف هذه الأ

مرا�سلني  م�ستهدفة  املمار�سات  هذه  امتدت  كما  الطب.  مهنة  واآداب  والقانون  للد�ستور  باملخالفة 

.
)8(

�سحفيني، ومدونني من بينهم كرمي البحريي، اأحمد ماهر اإبراهيم

اأخريات 2007 قد ك�سفت عن وقائع تعذيب خطرية تعر�ش لها 22  وكانت تقارير �سادرة يف 

يخطط  متطرفا  تنظيما  من  الأ اأجهزة  اعتربتها  التي  املن�سورة  بالطائفة  �سمى  ملا  بالنتماء  متهما 

�سخا�ش  لعمليات اإرهابية، عندما مت الك�سف عنها يف اأبريل 2006. وقد اأكدت التقارير تعري�ش هوؤلء الأ

للتعذيب حلملهم على العرتاف. واأ�سارت التقارير اأن املتهمني الذين اأودعوا يف عدد من مقار مباحث 

اأمن الدولة، تعر�سوا لل�رصب باللكمات والع�سي والركالت وال�سعق الكهربي على خمتلف اأجزاء 

.
)9(

ع�ساء التنا�سلية اجل�سم، مبا يف ذلك الأ

يدز،  بالإ اإ�سابتهم  يف  م�ستبه  اأ�سخا�سا  لتطول  القا�سية  واملعاملة  التعذيب  ممار�سات  وامتدت 

مبمار�سة  فيها  يقرون  حما�رص  على  التوقيع  على  لإجبارهم  املثلي،  اجلن�سي  ال�سلوك  وممار�سة 

.
)10(

ال�سلوك اجلن�سي املثلي

اإىل املحاكمة والذين طالتهم  التعذيب  اإىل تقدمي بع�ش مرتكبي جرائم  ال�سلطات  وقد ا�سطرت 

بع�ش  بف�سل  وا�سع  نطاق  على  اأمرها  افت�سح  التي  اجلرائم  يف  وخا�سة  ن�سبيا،  م�سددة  عقوبات 

�ضالح م�ضر: حمطات بارزة للهجوم امل�ضاد على االإ
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املدونات التي ا�ستطاعت اأن حت�سل على وثائق م�سورة لبع�ش هذه اجلرائم، وجراأت على ون�رصها 

على نطاق وا�سع. ومثال ذلك الق�سية ال�سهرية املعروفة با�سم ق�سية عماد الكبري، والذي �سجلت 

وقائع تعذيبه، وهتك عر�سه عن طريق كامريا حممول، وقد ق�ست املحكمة يف هذه الق�سية مبعاقبة 

.
)11(

�سابط واأمني �رصطة بق�سم �رصطة بولق الدكرور باحلب�ش ملدة ثالث �سنوات

و�سع  ت�ستهدف  �سيا�سية  اإرادة  توافر  حال  باأي  تعك�ش  ل  املحاكمات  هذه  مثل  إن  فا ذلك  ومع 

حد نهائي جلرائم التعذيب، حيث تظل هذه املحاكمات قا�رصة على مرتكبي تلك اجلرائم يف ق�سايا 

غري �سيا�سية، واإمعانا يف اإ�سباغ احلماية على جرائم التعذيب والتعتيم عليها، فقد اأ�سدرت وزارة 

اأن �ساع  اأق�سام ال�رصطة، بعد  اإىل  الداخلية قرارا يحظر على املواطنني الدخول بالهاتف املحمول 

.
)12(

ت�سوير التجاوزات ال�رصطية عرب كامريات املحمول

عالم هدف ل�ضغوط متزايدة: حرية التعبري واالإ

خريين على وجه اخل�سو�ش للزج بال�سحفيني وامل�ستغلني بالراأي  بات من الوا�سح يف العامني الأ

اأمام �ساحات الق�ساء وتفعيل الن�سو�ش العقابية على نطاق وا�سع يف حما�رصة وترويع ال�سحفيني 

وامل�ستغلني بالراأي بالعقوبات ال�سالبة للحرية، اأو بالغرامات املالية املغاىل فيها. 

 1000 من  باأكرث  النقابة  اأخطرت  فقد  ال�سحفيني،  نقابة  داخل  من  قانونية  مل�سادر  ووفقا 

عدد  اأن  امل�سادر  هذه  ورجحت   2007 خالل  التحقيق،  جهات  اأمام  للمثول  لل�سحفيني  ا�ستدعاء 

. و�سجلت تقارير حقوقية يف اأغ�سط�ش 
)13(

الق�سايا املتداولة بحق ال�سحفيني، قد ي�سل اإىل خم�سمائة

2008، اأن املحاكم امل�رصية كانت تنظر يف ذلك الوقت 47 ق�سية خا�سة بال�سحفيني ومتهم فيها 40 

.
)14(

�سحفيا

وقد متثلت اأبرز هذه الق�سايا يف �سدور حكم نهائي من حمكمة جنح م�ستاأنف بولق يق�سي بحب�ش 

إذاعة  اإدانته با اإبراهيم عي�سى رئي�ش حترير �سحيفة الد�ستور امل�ستقلة ملدة �سهرين بعد  ال�سحفي 

من العام والإ�رصار بامل�سلحة العامة،  اأخبار كاذبة عن �سحة رئي�ش اجلمهورية، من �ساأنها تكدير الأ

. وقد 
)15(

وكان عي�سى قد تلقى حكما ابتدائيا يف هذه الق�سية ت�سمن معاقبته باحلب�ش ملدة �ستة اأ�سهر

�سدر عفو رئا�سي عن اإبراهيم عي�سى من بعد �سدور احلكم النهائي بحب�سه.

ويف الوقت ذاته توا�سل اإحدى دوائر ال�ستئناف النظر يف الطعن املقدم من اأربعة من روؤ�ساء 

برا�سي  التحرير لل�سحف امل�ستقلة واحلزبية وهم: اإبراهيم عي�سى رئي�ش حترير الد�ستور، ووائل الإ
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مة، وعادل حمودة رئ�سي حترير �سحيفة الفجر، وعبد احلليم قنديل رئي�ش  رئي�ش حترير �سوت الأ

“الكرامة”، ل�سان حال حزب الكرامة حتت التاأ�سي�ش، وكان  التحرير التنفيذي ال�سابق ل�سحيفة 

اأحكاما ابتدائية باحلب�ش ملدة عام لكل منهم يف �سبتمرب 2007،  ربعة قد تلقوا  روؤ�ساء التحرير الأ

حتريك  مت  قد  وكان  العام.  ال�سلم  تكدير  �ساأنا  من  كاذبة  اإ�ساعة  اأو  بيانات  اأو  اأخبار  ن�رص  بتهمة 

هذه الق�سية على طريقة دعاوى احل�سبة ال�سيا�سية، التي �ساعت موؤخرا من خالل حمامني ينتمون 

وم�ساعديه  اجلمهورية  رئي�ش  اإىل  ي�سيء  ربعة  الأ ال�سحف  ن�رصته  ما  اأن  بدعوى  احلاكم  للحزب 

وجنله جمال مبارك.

اإبراهيم  الدين  �سعد  د.  مبعاقبة  –غيابيا-  اخلليفة  جنح  حمكمة  ق�ست   2008 اأغ�سط�ش  ويف 

قدرها  وبكفالة  ال�سغل  مع  عامني  ملدة  باحلب�ش  الإمنائية،  للدرا�سات  خلدون  ابن  مركز  رئي�ش 

وهيبتها  ل�سمعة م�رص  �ساءة  الإ بتهمة  اإدانته  بعد  وذلك  العقوبة،  تنفيذ  يقاف  لإ اآلف جنيه  ع�رصة 

والإ�رصار بامل�سلحة القومية، وقد ا�ستندت حيثيات احلكم اإىل تقرير اأعدته وزارة اخلارجية، اأ�سار 

دارة  مريكية والعاملية ت�سمنت مطالبته لالإ اأن الكتابات املن�سورة ل�سعد يف كربيات ال�سحف الأ اإىل 

إحراز تقدم يف م�سار الإ�سالح  مريكية بربط برامج املعونة التي تتح�سل عليها احلكومة امل�رصية با الأ

الدميقراطي. 

حترير  رئي�ش  بينهم  من  ال�سحفيني،  من  اآخر  عدد  على  باحلب�ش  ابتدائية  اأحكام  وا�ستهدفت 

الوفد  حزب  رئي�ش  اآخر  حكم  وطال  الق�سائية،  ال�سلطة  اإهانة  بتهمة  املعار�سة،  الوفد  �سحيفة 

.
)16(

باعتباره رئي�ش ملجل�ش اإدارة �سحيفة الوفد

وقد عاد اإىل الربوز جمددا التو�سع يف اإ�سدار قرارات بحظر الن�رص يف مو�سوعات ت�سغل الراأي 

�سوزان متيم  اللبنانية  املطربة  مقتل  ق�سية  يف  الن�رص  بحظر  العام  النائب  قرار  ذلك  ومثال  العام، 

واملتهم فيها رجل اأعمال �سهري وع�سو بارز باحلزب الوطني البارز ه�سام طلعت م�سطفى، وكذلك 

عمال املعروفني. وقد مت  قرار النائب العام، بحظر الن�رص يف ق�سية ر�سوة متهم فيها اأحد رجال الأ

التحقيق مع �سبعة �سحفيني من جرائد الد�ستور والطريق والبديل بدعوى خمالفتهم لقرار حظر 

.
)17(

الن�رص يف الق�سيتني

وىل والثانية  هرام اململوكة للدولة �سدور الطبعات الأ من جهة اأخرى اأعاقت مطابع موؤ�س�سة الأ

من �سحيفة البديل امل�ستقلة يف 20 اأغ�سط�ش 2008 ب�سبب حتفظ م�سئويل املطابع على بع�ش العناوين 

التي حملتها ال�سحيفة يف تغطيتها حلريق جمل�ش ال�سورى.

اأن هذه ال�سغوط التي حتا�رص ال�سحفيني واملوؤ�س�سات ال�سحفية امل�ستقلة على وجه  ول �سك 
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يجابي الذي متثل يف املوافقة على الرتخي�ش خلم�ش �رصكات  اخل�سو�ش، حتد من قيمة التطور الإ

“الزهور”،  وجملة  و”ال�رصوق”،  ال�سابع”،  “اليوم  بينها  من  جديدة  �سحف  إن�ساء  با م�ساهمة 

اأن  املوؤ�سف  ومن  الرتخي�ش.  رف�ش  قرار  إلغاء  با ق�سائي  حكم  على  ح�سلت  قد  كانت  خرية  والأ

على لل�سحافة �سحب  هذا التطور قد تعر�ش بدوره لالنتكا�ش على نحو �رصيع، حيث قرر املجل�ش الأ

من، وذلك قبل طباعتها  موافقته امل�سبقة على الرتخي�ش ملجلة الزهور، ا�ستنادا لعرتا�ش اأجهزة الأ

ل�سحيفة  الرتخي�ش  على  املبدئية  موافقته  املجل�ش  علق  كما   .2008 �سبتمرب  مطلع  يف  واحد  بيوم 

.
)18(

ال�رصوق، ا�ستنادا اإىل اأن بع�ش �سحفيها ميتلكون اأ�سهما يف ال�سحيفة

النا�سط  منهم  الإنرتنت  ن�سطاء  من  العديد  الطوارئ،  قانون  مبوجب  داري  الإ العتقال  وطال 

هايل  ال�سيناوي م�سعد اأبو فجر، �ساحب مدونة “ودنا نعي�ش”، التي تتناول م�سكالت التهمي�ش لأ

�سيناء،  اأهايل  من  لعت�سام  الدعوة  تبنيه  اأعقاب  يف  وذلك  به،  اخلا�ش  احلا�سوب  و�سودر  �سيناء، 

فراج عنه، اآخرها يف 16 فرباير 2008، فقد �سدر قرار اإداري  ورغم ح�سوله على اأكرث من قرار بالإ

باعتقاله منذ ذلك التاريخ، واأودع ب�سجن برج العرب.

 2008 اأبريل   6 يف  العام  �رصاب  لالإ الدعوى  غ�سون  يف  داري  الإ العتقال  اإجراءات  طالت  كما 

املدون كرمي البحريي �ساحب مدونة “عمال م�رص”، وكذلك املدونة اإ�رصاء عبد الفتاح، التي ن�سب 

�رصاب العام على موقع الفي�ش بوك، واملدون اأحمد ماهر  اإليها تاأ�سي�ش جمموعة 6 اأبريل الداعية لالإ

اإبراهيم، اأحد موؤ�س�سي جمموعة 6 اأبريل، وجمموعة 4 مايو الداعية لإ�رصاب عام مبنا�سبة بلوغ 

.
)19(

رئي�ش اجلمهورية عامه الثمانني

اإهانة  بتهمة   ،2008 يوليو   21 يف  عليه  القب�ش  األقى  الذي  رفعت،  حممد  املدون  اعتقل  كما 

من العام، والتحري�ش على التظاهر والإ�رصاب. موؤ�س�سات الدولة وامل�سا�ش بالأ

�سارة اإىل اأن املدون كرمي عامر ما زال حمبو�سا يف �سجن برج العرب، تنفيذا للحكم  وجتدر الإ

�سالمي  ربع �سنوات بتهمة ازدراء الدين الإ ال�سادر �سده منذ فرباير 2007، والذي ق�سى ب�سجنه لأ

واإهانة رئي�ش اجلمهورية.

إيقاف بث ثالث  با املاألوفة،  اإىل جملة من النتهاكات غري  الف�سائي  البث  وقد تعر�ست و�سائط 

من يف 16 اأبريل 2008 باقتحام  قنوات ف�سائية: هى احلوار واحلكمة والربكة، كما قامت اأجهزة الأ

خبار CNC و�سادرت بع�ش مواد البث املبا�رص التي تقوم ال�رصكة بتاأجريها  مقر �رصكة القاهرة لالأ

إن�ساء  با ال�رصكة  النيابة  اتهمت  وقد  م�رص.  يف  تعمل  التي  الف�سائية،  والقنوات  املحطات  ملكاتب 

 .
)20(

وت�سكيل �سبكة لالت�سالت من دون ترخي�ش
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إلقاء القب�ش على الإعالمية هويدا طه املعدة واملخرجة  وكانت ال�سلطات قد قامت يف يناير 2008 با

بقناة اجلزيرة وفريق العمل املرافق لها يف اإحدى القرى التابعة ملركز اإمبابة،وذلك خالل ت�سويرها 

فيلم ت�سجيلي عن عمال الرتاحيل والفالحني واملهم�سني، وذلك على الرغم من ح�سول هويدا طه على 

.
)21(

عداد الفيلم من قبل اجلهات املعنية الرتاخي�ش الالزمة لإ

اأ�سدرت حمكمة جنح ا�ستئناف النزهة يف 11 فرباير 2008 حكما يق�سي مبعاقبة هويدا  كما 

�ساءة ل�سمعة م�رص، وذلك يف اأعقاب  طه بغرامة قدرها 20 األف جنيه بتهمة ن�رص اأخبار كاذبة والإ

ال�رصطة حل�ساب قناة اجلزيرة. وكان احلكم البتدائي قد  اأق�سام  التعذيب يف  ت�سويرها فيلم عن 

.
)22(

انتهى اإىل معاقبتها باحلب�ش ملدة �ستة اأ�سهر

على  “عني  برنامج  من  حلقتني  ت�سوير  من  الأ اأجهزة  منعت   2008 اأغ�سط�ش  اأواخر  ويف 

مريكية، وكانت احللقتان خم�س�ستني للقاءات مع �سباب  الدميقراطية” الذي تبثه قناة احلرة الأ

.
)23(

حزاب امل�رصية املعار�سة و�سباب املبدعني الداعمني للدميقراطية الأ

يرانية احلكومية يف يوليو 2008،  إغالق مكتب قناة “العامل” الإ من قد قامت با وكانت اأجهزة الأ

بدعوى اأنه لي�ش لديها ترخي�ش بالبث، وقد جاء ذلك يف غ�سون تزايد التوتر يف العالقات امل�رصية 

الرئي�ش  اغتيال  حادث  يتناول  الذي  فرعون”،  “اإعدام  الوثائقي  للفيلم  اإيران  بث  بعد  يرانية،  الإ

.
)24(

ال�سابق حممد اأنور ال�سادات

جانب  من  �سواء  واملبدعني،  واملفكرين  الكتاب  على  ال�سغوط  العام  هذا  خالل  توا�سلت  وقد 

بداع،  املوؤ�س�سات الدينية وبفعل ال�سغوط املجتمعية النابعة من �سيادة ثقافة مناوئة حلرية الفكر والإ

�سالمية  منية واأجهزة احلكم يف م�رص. وقد اأو�سى جممع البحوث الإ اأو بفعل �سغوط املوؤ�س�سات الأ

�سالمي  زهر مب�سادرة كتاب “املراأة امل�سلمة بني حترير القراآن وتقييد الفقهاء”، للمفكر الإ التابع لالأ

جمال البنا.

داري بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة مبنح ال�ساعر حلمي  كما ق�ست حمكمة الق�ساء الإ

البدري ع�سو  ال�سيخ يو�سف  التي رفعها  الدعوى  بناء على  داب، وذلك  الآ التفوق يف  �سامل جائزة 

اإحدى  عرب  لهية،  الإ للذات  اأ�ساء  قد  ال�ساعر  اأن  اعترب  والذي  �سالمية،  الإ لل�سئون  على  الأ املجل�ش 

�سواق فور �سدورها، وقد  اإبداع يف �ستاء 2007، ومت �سحبها من الأ ق�سائده التي ن�رصتها جملة 

اإليه البدري يف دعواه. وو�سم التقرير ال�ساعر  �سالمية ما ذهب  اأيد تقرير اأعده جممع البحوث الإ

بالكفر.
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وق�ست اإحدى املحاكم مبعاقبة عادل حمودة رئي�ش حترير جريدة الفجر وال�سحفي حممد الباز 

زهر  بغرامة مالية قدرها 80 األف جنيه لكل منهما، بعد اإدانتهما بتهمة ال�سب والقذف بحق �سيخ الأ

الذي قام بتحريك الدعوى �سدهما.

ويف اأبريل 2008 فوجئ عمر عفيفي املحامي وال�سابط ال�سابق بوزارة الداخلية مب�سادرة كتابه 

“ع�سان ما تن�رصب�ش على قفاك”، والذي يتناول حقوق املواطن امل�رصي، ويتعر�ش اإىل جتاوزات 
.

)25(

ال�رصطة

يوليو  يف  الع�سكري  العام  املدعي  اأمام  للتحقيق  فاروق  اخلالق  عبد  ال�سحفي  الكاتب  واأحيل 

�سيطرة  فيها  ير�سد  والتي  اتهام”،  “عري�سة  كتابه  تناولها  التي  املو�سوعات  بع�ش  يف   ،2008

الع�سكريني على جهاز اخلدمة املدنية. وقد اأخلى �سبيل الكاتب بعد �ساعتني ون�سف من التحقيق، 

بعد التنبيه عليه بعدم تداول اأي مو�سوعات تتعلق باملوؤ�س�سة الع�سكرية، اإل بعد الرجوع للجهات 

.
)26(

املخت�سة

اجتاه متزايد لقمع احلراك املجتمعي واحلق يف التجمع ال�ضلمية:

بات وا�سحا اأن اأجهزة احلكم قد �ساقت ذرعا مبظاهر احلراك والحتجاج الجتماعي، الذي 

خرية. وقد وقعت اأعنف املواجهات يف اإطار الت�سدي لدعوة الإ�رصاب العام يف  انطلق يف ال�سنوات الأ

ال�ساد�ش من اأبريل 2008، التي اأطلقها بع�ش الن�سطاء ال�سيا�سيني واملدونيني على �سبكة الإنرتنت. 

الكربى  املحلة  مدينة  وحتولت  واملحافظات،  العا�سمة  يف  الرئي�سية  وال�سوارع  الطرق  اأغلقت  فقد 

اإىل ثكنة ع�سكرية، ملحا�رصة عمال الغزل والن�سيج الذين كانوا قد اأعلنوا العت�سام ب�سكل م�سبق، 

هايل يف املناطق املحيطة مبقار �رصكة الغزل  من القوة املفرطة ملنع جتمهر الأ وا�ستخدمت قوات الأ

باملحلة، مبا يف ذلك القنابل امل�سيلة للدموع والر�سا�ش املطاطي، وهو ما اأف�سى اإىل �سقوط قتيلني 

قل، وت�ساعد اأعمال العنف امل�ساد التي �سهدتها املدينة لنحو ثالثة اأيام، واألقى القب�ش على  على الأ

املئات من العمال و�سكان املحلة الكربى، وعدد من املدونني واملرا�سلني وال�سحفيني، الذين �ساركوا 

.
)27(

حداث يف تغطية هذه الأ

من يف العديد من املحافظات قد بداأت حمالت لعتقال الع�رصات  ويف الوقت ذاته كانت اأجهزة الأ

من الن�سطاء واملدونني واأع�ساء بحركة كفاية وحزب الغد. وحتايلت ال�سلطات على قرارات النيابة 

يف  متهما   47 اأحيل  كما   .
)28(

اإداريا باعتقالهم  قرارات  إ�سدار  با املحتجزين،  بع�ش  �سبيل  باإخالء 
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اأحداث املحلة للمحاكمة اأمام حماكم الطوارئ ال�ستثنائية.

ويف تظاهرات متفرقة يف منا�سبات خمتلفة األقى القب�ش على الع�رصات من املتظاهرين، �سواء كان 

ذلك احتجاجا على الغالء، اأو للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني.

من وفرق البلطجة امل�ساندة لها وقفة احتجاجية يف مواجهة التطرف واأحداث  ومنعت قوات الأ

دباء واملثقفني يف احلادي ع�رص من يونيو  العنف الطائفي كان قد دعا اإليها العديد من ال�سعراء والأ

.
)29(

2008 مبيدان طلعت حرب وو�سط العا�سمة

�سهدتها  التي  الوا�سعة  ال�سعبية  الحتجاجات  يف  ملحوظا  ت�ساحما  اأبدت  ال�سلطات  اأن  ومع 

إن ذلك  حمافظة دمياط ملنع بناء م�سنع “اأجريوم” امللوث للبيئة، والتي ا�ستمرت لب�سعة اأ�سهر، فا

القب�ش يف غ�سونها على 25  األقى  اأبريل 2008،  املتظاهرين يف  مل مينع من وقوع م�سادمات مع 

.
)30(

�سخ�سا بتهمة التجمهر وتعطيل املرور

نقا�ش  كما تعر�ست جتمعات املنكوبني من �سكان “الدويقة”، �سواء ممن فقدوا ذويهم حتت الأ

بعد انهيار كتلة �سخرية يف �سبتمرب 2008 على م�ساكنهم، اأو ممن انهارت م�ساكنهم، ل�سور خمتلفة 

رقام الر�سمية،  من القمع، على الرغم من حجم الكارثة التي راح �سحيتها نحو مائة قتيل طبقا لالأ

هايل  نقا�ش. حيث قوبلت احتجاجات الأ فيما رجحت تقارير اأخرى وجود نحو 500 �سحية حتت الأ

و اإجراءات ت�سليم وحدات �سكنية بديلة، بال�رصب املربح من 
غاثة اأ نقاذ والإ  اإجراءات الإ

ؤ على تباطو

 .
)31(

من، اأو القب�ش على الع�رصات من املواطنني قبل اأجهزة الأ

ن�ضان: ت�ضاعد ال�ضغوط على املجتمع املدين ومنظمات حقوق االإ

عامة،  ب�سفة  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  ن�سان  الإ حقوق  منظمات  على  ال�سغوط  توا�سلت 

منية  الأ التدخالت  ظل  ويف  هلية،  الأ اجلمعيات  لقانون  التع�سف  بالغة  التطبيقات  ظل  يف  وبخا�سة 

دارية التي منحها القانون  التي تتخفى وراء لفتة وزارة الت�سامن الجتماعي، بو�سفها اجلهة الإ

هلي. �سالحيات التدخل يف كافة مناحي العمل الأ

داري  الإ الق�ساء  حمكمة  لقرار  المتثال  يف  اأ�سهر  ثالثة  لنحو  الت�سامن  وزارة  ماطلت  وقد 

إ�سهار دار اخلدمات  ال�سادر يف 30 مار�ش 2008، والذي يلزم الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة با

�سهار اإل يف 30 يونيو 2008. وكانت دار اخلدمات، قد  النقابية والعمالية، ومل متنح الدار رقم الإ

�ضالح م�ضر: حمطات بارزة للهجوم امل�ضاد على االإ
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تعر�ست لإغالق مقارها يف جنع حمادي واملحلة الكربى ومقرها الرئي�سي يف حلوان خالل �سهري 

اأ�سدرت  فقد  اجلمعيات،  لقانون  وفقا  الدار  اإ�سهار  عادة  لإ امل�ساعي  ورغم   .2007 واأبريل  مار�ش 

الوزارة قرارا يف اأغ�سط�ش 2007، برف�ش اإ�سهارها ا�ستنادا اإىل اعرتا�ش جهات اأمنية، وهو ما �سكل 

هلي. من يف �سئون العمل الأ يف حد ذاته اعرتافا ر�سميا بتدخل الأ

القانونية حلقوق  امل�ساعدة  وت�سفية جمعية  التنفيذية حلل  الإجراءات  دارية  الإ اجلهة  اتخذت 

داري ينظر يف الطعن املقدم من اجلمعية على  ن�سان، يف الوقت الذي كان فيه موقف الق�ساء الإ الإ

القرار التع�سفي بحلها يف �سبتمرب 2007، بدعوى ح�سولها على منح خارجية خالل عامي 2003، 

بطلبات  تقدمت يف حينه  اأن اجلمعية  رغم  دارية،  الإ موافقة اجلهة  على  دون احل�سول  من   2004

دارية خالل املهلة التي حددها القانون. احل�سول على املوافقة، ومل تتح�سل على رد اجلهة الإ

 وقد اأتاح التعديل اخلطري للمادة 97 من الالئحة التنفيذية للقانون الفر�سة حلل اجلمعية، وهو 

اأن  النتهاء من اإجراءات ت�سفيتها وال�ستيالء على كافة اأوراقها واأموالها وممتلكاتها، رغما عن 

دارية  الإ إلغاء قرار اجلهة  با اأكتوبر 2008  اأواخر  اأ�سدرت حكمها يف  داري قد  الإ الق�ساء  حمكمة 

بحل اجلمعية!

التمييز يف وطن واحد،  موؤ�س�سة م�رصيون �سد  اإ�سهار  الجتماعي  الت�سامن  ورف�ست وزارة 

يكون  اأن  حتظر  والتي  اجلمعيات،  قانون  من   11 املادة  اأحكام  مع  تتعار�ش  اأهدافها  اأن  بدعوى 

بني اأغرا�ش اجلمعية ما من �ساأنه اأن ميثل  تهديدا للوحدة لوطنية اأو يدعو للتمييز بني املواطنني. 

�سباب ذاتها يواجه موؤ�س�سو جمعية مواطنون �سد التمييز الديني �سعوبات مماثلة يف احل�سول  لالأ

منية،  جهزة الأ على امل�رصوعية القانونية. كما اأو�سحت الت�سالت التي قام بها املوؤ�س�سون مع الأ

ديان املختلفة يف جمل�ش  �سا�سي للجمعية على التمثيل الن�سبي لالأ اأن هناك رف�سا للن�ش على النظام الأ

اإدارة اجلمعية!

ندوة  بينها  من  الجتماعات،  من  عدد  عقد  لعرقلة  عدة  منا�سبات  يف  من  الأ اأجهزة  تدخلت  وقد 

جمعيات  باأحد  تنظيمها  املفرت�ش  من  كان  الطفل،  قانون  تعديالت  حول  اجلديدة  املراأة  ملوؤ�س�سة 

اأمنية لإجبارها على  اأبريل 2008. كما تعر�ست املوؤ�س�سة ل�سغوط وتهديدات  حمافظة اجليزة يف 

اإلغاء الحتفالية ال�سنوية بيوم املراأة العاملي ويوم املراأة امل�رصية، وخا�سة اأن الحتفالية التي نظمت 

تنظيم  يف  بارز  بدور  اأ�سهمن  ونقابية،  عمالية  قيادات  تكرمي  ت�سمنت  مار�ش 2008   28 يف  بالفعل 

خرية. ونة الأ احلركة الإ�رصابية يف الآ

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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�سكندرية،   كما تعذر على املركز العربي ل�ستقالل الق�ساء واملحاماة ا�ستكمال ندوته مبدينة الإ

حول �سبل تفعيل العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية، حيث اعتذرت اإدارة الفندق عن ا�ست�سافة 

خري من الندوة، التي عقدت يف مايو 2008، بناء على تدخالت و�سغوط اأمنية. اليوم الثالث والأ

ن�سان يف العتداء البدين الذي ا�ستهدف  وقد متثلت اأبرز مظاهر التحر�ش باملدافعني عن حقوق الإ

ب�سكل خا�ش د. ماجدة عديل مديرة مركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف. وذلك اأثناء زيارة قامت بها 

مع وفد حقوقي ملدينة كفر الدوار، يف اإطار متابعة اأو�ساع اأربعة من املتهمني يف اإحدى الق�سايا، 

والذين اأقروا بتعر�سهم للتعذيب حتت اإ�رصاف رئي�ش مباحث ق�سم كفر الدوار. وكانت ماجدة عديل 

ثار التعذيب على اأج�ساد ال�سحايا وبقايا مالب�ش ملوثة بدمائهم، واأثناء  حتمل يف حقيبتها �سورا لآ

اإىل  اأدى  بالعتداء عليها، وخطف حقيبتها، مما  املحكمة قام �سخ�ش مبالب�ش مدنية  خروجها من 

هايل من  �سقوطها فاقدة الوعي، واأ�سيبت بنزيف يف الراأ�ش وك�رص م�ساعف يف الكتف. ومتكن الأ

اأوامر رئي�ش مباحث ق�سم  إقدامه على هذا العتداء بناء على  اأمامهم با اأقر  اللحاق باجلاين، الذي 

كفر الدوار. لكنه تراجع عن اأقواله اأمام النيابة، التي قررت حب�سه احتياطيا على ذمة التحقيق يف 

الواقعة التي جرت يف 30 اأبريل 2008.

و�سهد العام احلايل مظاهر للت�سييق على الن�ساط الدويل للمنظمات غري احلكومية. فقد منعت 

مم املتحدة ب�ساأن  “املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية” من امل�ساركة يف اجتماع اجلمعية العامة لالأ
يدز يف يونيو 2008، ا�ستجابة لطلب احلكومة امل�رصية با�ستبعادها من قائمة املنظمات  مكافحة الإ

املدعوة.

وخالل الجتماع التح�سريي لقمة ا�سطنبول املخ�س�سة لق�سية النوع الجتماعي، والذي عقد 

يف بروك�سل يف اأكتوبر 2008، مار�ست احلكومة امل�رصية حق الفيتو للحيلولة دون م�ساركة ممثلي 

ن�سان يف الجتماع  ورومتو�سطية حلقوق الإ ورومتو�سطي وال�سبكة الأ املجتمع املدين، عرب املنرب الأ

احلكومات  وبع�ش  وروبية  الأ املفو�سية  وفود  حتفظ  رغم   ،2009 يف  املرتقبة  والقمة  التح�سريي 

وروبية. الأ

ن�سان،  لقاء تدريبي ي�سم عددًا من ن�سطاء حقوق الإ ال�سلطات يف يونيو 2008 عقد  كما منعت 

بيت  موؤ�س�سة  من  ومتويل  مب�ساركة  القانوين،  الوعي  وتنمية  لن�رص  امل�رصية  اجلمعية  له  وين�سق 

املنظمة  وفد  وع�سو  �سل  الأ التون�سية  عمر  حاج  بن  وفاء  ال�سيدة  منعت  كما  مريكية،  الأ احلرية 

 .
)32(

مريكية من دخول البالد، بعد احتجازها مبطار القاهرة لنحو 14 �ساعة الأ
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ازدراء امل�ضاركة ال�ضيا�ضية:

حزاب،  كلينيكي حتت وطاأة قانون الأ حزاب ال�سيا�سية يف م�رص تعي�ش حالة املوت الإ ل تزال الأ

حزاب القائمة باللعب يف حدود  وجممل البنية الت�رصيعية املعادية للحريات، ف�سال عن ارت�ساء الأ

الهوام�ش التي ي�سمح بها احلزب احلاكم، والدخول يف مقاي�سات و�سفقات �سيا�سية حتفظ لبع�ش 

حزاب عن اإدارة ال�رصاعات  حزاب التمثيل الهزيل يف مقاعد املوؤ�س�سات التمثيلية، وعجز هذه الأ هذه الأ

داخلها على اأ�س�ش دميقراطية.

وي�سار يف هذا ال�سياق اإىل اأن موؤ�س�ش حزب الغد د. اأمين نور ظل حمبو�سا ب�سجن مزرعة طرة، 

تنفيذا للحكم ال�سادر ب�سجنه ملدة 5 �سنوات يف ق�سية تزوير توكيالت حزب الغد عام 2005، ملدة 

فراج عنه يف 18 فرباير 2009، وهى  اأ�سهر وثالث ع�رصة يوما، حيث مت الإ ثالث �سنوات وثالثة 

الق�سية التي مل تخلو من دوافع �سيا�سية، حيث مت حتريكها يف غ�سون اإعالنه الرت�سح يف النتخابات 

وقد  هذا  مبارك.  الرئي�ش  بعد  �سوات  الأ اأعلى  فيها  وح�سد  الوقت  ذلك  يف  جرت  التي  الرئا�سية، 

امل�ساعي  اأخفقت  ومثلما  عنه،  فراج  الإ اأجل  من  والداخلية  الدولية  امل�ساعي  خمتلف  بالف�سل  باءت 

دارية العليا يف مار�ش  اأيدت املحكمة الإ �سباب �سحية، بعد اأن  القانونية والق�سائية يف العفو عنه لأ

فراج ال�سحي عنه، فقد كان لفتا للنظر ا�ستثنائه  داري برف�ش الإ 2008 قرار حمكمة الق�ساء الإ

من قرارات رئي�ش اجلمهورية بالعفو عن ال�سجناء الذين اأم�سوا ن�سف مدة العقوبة، والتي اعتاد 

الرئي�ش اإ�سدارها �سنويا يف منا�سبات دينية ووطنية، وذلك على الرغم من اأن هذه القرارات غالبا ما 

ي�ستفيد منها مدانون بجرائم اأكرث خطورة من التهام الذي اأدين به نور. 

وقد ظل نور يف حمب�سه هدفا لبع�ش املمار�سات التع�سفية، من بينها حرمانه من اللتقاء مبحاميه 

فقد  نور،  به  اأفاد  ما  وبح�سب  العام،  وكيله  باعتبارها  اأ�سبوعي،  ب�سكل  زيارته  من  زوجته  ومنع 

اأو  لها،  يتعر�ش  التي  القا�سية  املعاملة  اإزاء  منه  املقدمة  البالغات  الت�رصف يف  النيابة عن  امتنعت 

اإزاء بالغات ال�سب والقذف بحقه يف بع�ش ال�سحف، اأو فيما يتعلق مبا و�سفه من تزوير لبع�ش 

اأقوال املحكوم عليه  اإثبات  النيابة قد رف�ست  اأن  –ح�سب نور-  هم  ال�سادرة �سده. والأ حكام  الأ

�سبتمرب 2007، وهو  من  ول  الأ يف  لها  مقدمة  عري�سة  على  بناء  ذاتها،  الق�سية  يف  اإ�سماعيل  اأمين 

املتهم الذي ا�ستند على اعرتافاته يف اإدانة نور وكان قد طلب اأثناء املحاكمة تعديل �سهادته. وقد وجد 

اأمين اإ�سماعيل م�سنوقا يف زنزانته بعد خم�سة اأيام فقط من طلب اإثبات اأقواله اجلديدة يف الق�سية، 

.
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منية انتحاره يف ال�ساد�ش من �سبتمرب 2007 واأعلنت امل�سادر الأ
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إن جماعة الإخوان امل�سلمني التي ا�ستحوذت يف النتخابات الربملانية لعام  خر فا وعلى اجلانب الآ

2005، على 80 مقعدا، فقد بات من الوا�سح اأن احلزب احلاكم عازم على ا�ستخدام خمتلف اأدواته 

�سهدتها  التي  املهزلة  يف  اخل�سو�ش  وجه  على  تبدى  ما  وهو  ال�سيا�سية،  امل�ساركة  من  لإق�سائهم 

انتخابات املجال�ش املحلية يف اأبريل 2008، والتي امتهنت فيها ب�سورة غري م�سبوقة معايري النزاهة 

اإىل احلد الذي ل ي�سح معه اإطالق تعبري النتخابات عليها. فقد اأ�رص احلزب احلاكم على احتكار 

خرى ب�سفة عامة والإخوان  وتاأميم العملية النتخابية مل�سلحة مر�سحيه، ومنع القوى ال�سيا�سية الأ

امل�سلمني على وجه اخل�سو�ش من التقدم باأوراق تر�سيحهم. وقد دفعت جماعة الإخوان بنحو 5 

اإل من 500 مر�سح بن�سبة 10% فقط، ودفعت املعار�سة  اأوراق الرت�سيح  اآلف مر�سح، ومل تقبل 

احلزبية بنحو ثالثة اآلف مر�سح مل تقبل اأوراق الرت�سيح اإل لنحو 30% منهم، وح�سمت النتائج 

بالتزكية ل�سالح احلزب الوطني يف 44 األف مقعد من مقاعد املحليات البالغ عددها 57 األف مقعد. 

وقررت جماعة الإخوان امل�سلمني يف نهاية املطاف مقاطعة النتخابات، احتجاجا على الإجراءات 

باأوراق تر�سيحهم، ف�سال عن اقرتان ذلك كله  اأع�سائها  التي حالت دون تقدم  منية،  دارية والأ الإ

باملحاكمة الع�سكرية، التي كانت جتري لـ 40 من قياديها، وحمالت العتقال التي طالت ما ل يقل 

عن 800 من اأن�سار الإخوان امل�سلمني بينهم 148 مر�سحا. واأخريا ال�ستخفاف ال�سارخ باأحكام 

الق�ساء التي �سدرت ل�سالح مر�سحي الإخوان امل�سلمني، والتي تلزم ال�سلطات بت�سجيلهم يف قوائم 

.
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املر�سحني

اأهميتها  تكت�سب  اأبريل  من  الثامن  يف  جرت  التي  الهزلية  النتخابات  اأن  اإىل  �سارة  الإ وجتدر 

يف  تتم  اأن  يفرت�ش  التي  الرئا�سية،  النتخابات  يف  املحتملني  املناف�سني  ق�ساء  لإ مدخال  باعتبارها 

2011، حيث تق�سي التعديالت الد�ستورية ب�رصورة ح�سول اأي مر�سح م�ستقل يرغب يف خو�ش 

النتخابات، احل�سول على تزكية من 140 ع�سوا من اأع�ساء املجال�ش املحلية يف 14 حمافظة على 

قل، ف�سال عن تزكية 65 من اأع�ساء جمل�ش ال�سعب و25 من اأع�ساء جمل�ش ال�سورى. الأ

قليات: حرية املعتقد وحقوق االأ

بها.  معتقدات غري معرتف  اأو  ديان  لأ املنتمني  على  الدينية  احلريات  على  ال�سغوط  تقت�رص  ل 

للدولة. فقد  الدين الر�سمي  �سالم، الذي ي�سكل  اأحيانا منتمني لالإ اأن هذه ال�سغوط تطال  فالواقع 

حقهم  تقييد  ت�ستهدف  التي  ال�سغوط  من  خمتلفة  �سكال  لأ تاريخيا  ال�سيعي  املذهب  اأبناء  تعر�ش 
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قانون  مبوجب  لالعتقال  منهم  العديد  تعر�ش  عديدة  منا�سبات  ويف  الدينية،  �سعائرهم  ممار�سة  يف 

اإداري لكل من حممد الدريني واأحمد �سبح  اأوامر اعتقال  الطوارئ. ويرد يف هذا ال�سياق �سدور 

يف  الدولة  اأمن  نيابة  قبل  من  معهما  والتحقيق  ال�سيعية،  قليات  الأ حقوق  عن  الدفاع  يف  النا�سطني 

)35(

�سالمي فكار �سيعية متطرفة ت�سكل ازدراء للدين الإ اأغ�سط�ش 2007، بدعوى الرتويج لأ

ديان  إن تهمة ازدراء الأ غلبية امل�سلمني امل�رصيني، فا وحتى من داخل املذهب ال�سني الر�سمي لأ

اأو دعاوى التكفري غالبا ما تتهدد دعاة الإ�سالح الديني، ممن يتبنون اجتهادات فقهية مغايرة يف 

“تنظيم القراآنيني”، حيث  بـ  اإىل الق�سية املعروفة  اأحكام ال�رصيعة، وي�سار يف هذا ال�سياق  تف�سري 

األقت مباحث اأمن الدولة يف مايو 2007 على خم�سة اأ�سخا�ش، باعتبارهم من منكري ال�سنة، وظلوا 

ديان، حتى اأمرت نيابة اأمن الدولة العليا يف اأواخر �سبتمرب  رهن احلب�ش الحتياطي بتهمة ازدراء الأ

.
)36(

باإخالء �سبيلهم ب�سمان حمل اإقامتهم متهيدا ملحاكمتهم

امل�سيحية،  اإىل  �سالم  الإ التحول من  الدينية يف حالت  لتقييد احلريات  اأخرى  وتتبدى مظاهرة 

�سخا�ش  وراق الثبوتية لأ حيث داأبت ال�سلطات املخت�سة على المتناع عن اإثبات الديانة امل�سيحية يف الأ

�سالم، ثم  �سخا�ش م�سيحيني كانوا قد حتولوا لالإ كانوا م�سلمني وحتولوا اإىل امل�سيحية، وكذلك لأ

عادوا مرة اأخرى اإىل امل�سيحية.

للق�ساء  اأ�سحابها  جلاأ  حالة  مائتي  من  اأكرث   ،2007 نوفمرب  يف  حقوقية  تقارير  ر�سدت  وقد 

حوال املدنية بوزارة الداخلية، والتي ت�رص على اعتبارهم م�سلمني يف  للطعن على �سيا�سة م�سلحة الأ

�سالم. ال�سجالت الر�سمية، رغم اأنهم يعتنقون فعليا ديانة مغايرة لالإ

دارية العليا يف التا�سع من فرباير 2008، حكما ل�سالح 12 مواطنا ممن  وقد اأ�سدرت املحكمة الإ

�سالم، يلزم ال�سلطات املخت�سة با�ستخراج بطاقة هوية لهم  عادوا اإىل امل�سيحية بعد حتولهم اإىل الإ

مثبت بها اعتناقهم امل�سيحية، لكن ما يدعو للقلق ما ت�سمنه هذا احلكم الق�سائي من اأن التاأكيد على 

مر  �سالم، الأ اأن البطاقات اجلديدة للعائدين للم�سيحية، يجب اأن ي�سار فيها اإىل حتولهم �سابقا اإىل الإ

اأي�سا  العنف  ورمبا  الجتماعي،  والو�سم  للتمييز  للم�سيحية  العائدين  يعر�ش  اأن  �ساأنه  من  الذي 

.
)37(

وخا�سة يف ظل تزايد م�ساعر التع�سب الديني يف م�رص

خري من �ساأنه اأن ي�سع حدا للقيود على احلرية الدينية، واحلق  ول يبدو عموما اأن هذا احلكم الأ

داري يف مار�ش 2008، بوقف نظر جميع  يف تغيري الديانة. ففي تطور لحق ق�ست حمكمة الق�ساء الإ

إثبات عودتهم للم�سيحية، بعد اأن كانوا قد حتولوا  الطعون املقامة اأمامها من مواطنني يطالبون با
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مر اإىل املحكمة الد�ستورية العليا للف�سل يف مدى د�ستورية  �سالم، حيث قررت املحكمة اإحالة الأ لالإ

حوال املدنية، التي تنظم اإجراءات تغيري اأو ت�سحيح الديانة، ومعتربة اأن  املادة 47 من قانون الأ

ال�سماح بتغيري الديانة دون قيود يتعار�ش مع ن�ش املادة الثانية من الد�ستور، التي تن�ش على اأن 

�سالمية هى امل�سدر الرئي�ش للت�رصيع. �سالم دين الدولة الر�سمي، واأن مبادئ ال�رصيعة الإ الإ

خرية واجه البهائيون الذين ميثلون اأقلية دينية غري معرتف بها �سعوبات  وخالل ال�سنوات الأ

�سديدة يف ت�رصيف �سئون حياتهم، بعد اأن داأبت اأجهزة الدولة موؤخرا على رف�ش اإثبات معتقدهم 

خرى، اأو حتى ترك خانة الديانة خالية، وهو ما �سكل عائقا  وراق الثبوتية الأ يف بطاقات الهوية والأ

وراق الثبوتية ال�رصورية، لإحلاق اأبنائهم يف املدار�ش اأو لفتح ح�سابات  يف ح�سول البهائيني على الأ

م�رصفية، اأو توثيق عقود زواجهم، اأو ت�سجيل املواليد اأو ا�ستخراج رخ�ش القيادة اأو التوظيف.. 

الخ.

داري يف 29 يناير  وقد اأثار قدرا من الرتياح احلكم الق�سائي الذي اأ�سدرته حمكمة الق�ساء الإ

2008، والذي اأقر بحق امل�رصين البهائيني يف احل�سول على �سهادات امليالد وبطاقات الهوية، من 

حكام ال�سادرة، �سواء ل�سالح  إن الأ . ومع ذلك فا
)38(

دون اإدراج ديانة بعينها يف هذه الوثائق الثبوتية

البهائيني اأو العائدين للم�سيحية، مل جتد طريقها للتنفيذ حتى اإعداد هذه الورقة.

وعلى �سعيد اآخر ت�سهد م�رص تواترا يف العنف الطائفي يف ال�سنوات القادمة يف ظل تزايد مظاهر 

مر الذي يفاقم  قباط، وهو الأ التع�سب الديني، وتنامي م�ساعر الكراهية الدينية بني امل�سلمني والأ

املواطنة  قواعد  إعمال  با ال�سلة  وثيقة  قباط  الأ م�سكالت  معاجلة  يف  ال�سديد  ؤ  التباطو ا�ستمرار  معه 

ؤ الفر�ش، حيث ما زالت الدولة تتقاع�ش يف تبني م�رصوع قانون موحد لبناء دور  وامل�ساواة وتكافو

قباط يف بناء وجتديد وترميم كنائ�سهم التي ما زالت  العبادة، ي�سع حدا للمعاناة التي يتكبدها الأ

قباط غبنا مزمنا فيما  مرهونة باخلط الهمايوين ال�سادر منذ العهد العثماين، وحيث ي�ست�سعر الأ

يتعلق بالتمييز �سدهم يف تويل الوظائف العامة واملنا�سب العليا يف الدولة، ويف مناهج التعليم. كما 

�سالم  اأ�سهم ت�ساعد التوظيف ال�سيا�سي للدين، �سواء من قبل نظام احلكم اأو من قبل جماعات الإ

قباط من امل�ساركة ال�سيا�سية والنكفاء على املوؤ�س�سة الدينية القبطية. ال�سيا�سي يف ان�سحاب الأ

خرية اإىل  زمات واحلرائق الطائفية يف ال�سنوات الأ كما اأدى نزوع املعاجلات الر�سمية مل�سل�سل الأ

طراف ال�سالعة  تنحية القانون جانبا، واللجوء اإىل املعاجلات العرفية وجمال�ش ال�سلح، اإىل تيقن الأ

يف العنف اأو التحري�ش الطائفي اإىل اأنها مباأمن من املحا�سبة والعقاب.
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مثلة على ذلك العتداء على دير اأبو فانا يف مايو 2008، الذي قام به نحو  ورمبا كانت اأبرز الأ

60 من امل�سلحني البدو املقيمني يف قرية متاخمة للدير، على خلفية النزاع على اأرا�ش حميطة بالدير 

م�سلم،  مواطن  م�رصع  عن  العتداء  هذا  اأ�سفر  وقد  اليد.  بو�سع  ملكهم  امل�سلمني  البدو  يعتربها 

واإ�سابة �سبعة من الرهبان.

كما اقرتن العتداء باختطاف ثالثة من الرهبان وتعري�سهم لل�رصب واجللد وال�سحل والرجم 

باحلجارة. وذكر الرهبان املختطفني اأنهم تعر�سوا كذلك ل�سب معتقداتهم، مبا يف ذلك اإجبارهم على 

.
)39(

�سالم الب�سق على ال�سليب، ودفعهم للنطق ب�سهادتي اعتناق الإ

قتل  بتهم  قباط-  الأ من  اثنان  –بينهم  متهما   15 بحب�ش  اأمرت  قد  التحقيق  �سلطات  اأن  ومع 

واإحراق  عبادة  دور  ومهاجمة  بال�رصب  املقرتن  والختطاف  القتل  يف  وال�رصوع  امل�سلم،  املزارع 

إن النية تتجه كاملعتاد يف مثل هذه احلوادث الطائفية اإىل تنحية القانون وحتقيقات  مباين تابعة لها، فا

النيابة جانبا، حيث اأ�سارت تقارير اإعالمية وحقوقية اإىل اأن امل�ساحلة التي تتم برعاية اأجهزة الدولة 

منية، تق�سي باأن يعدل الرهبان املختطفني من اأقوالهم يف النيابة، مبا يفيد عدم تعرفهم  التنفيذية والأ

على من اختطفوهم وعذبوهم، يف مقابل األ يحول املتهم بقتل املزارع امل�سلم اإىل املحاكم، مبا ي�سمن 

.
)40(

الإفالت من العقاب ملرتكبي تلك اجلرائم

ل�سحايا  التعوي�ش  دعوى  برف�ش  ق�ست  البتدائية  القاهرة  �سمال  حمكمة  اأن  بالذكر  جدير 

اأحداث العنف الطائفي يف الك�سح مبحافظة �سوهاج، والتي كانت قد وقعت يف يناير 2000، واأ�سفرت 

اأن ق�ست حمكمة جنايات  عن م�رصع 22 قبطيا وم�سلما واحد، واأعفت مرتكبيها من العقاب بعد 

.
)41(

حداث �سوهاج عام 2003 بتربئة جميع املتهمني يف هذه الأ
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قدمت الدولة التون�سية تقريرها الدوري يف اإطار املراجعة 

اأبريل/ني�سان  �سهر  يف  ن�سان  الإ حقوق  مبجل�ش  ال�ساملة 

)ال�سيد  التون�سي  الوفد  رئي�ش  ذلك  خالل  واأطنب   2008

ن�سان( يف تلميع �سورة ال�سلطة ومتجيد دورها »الفريد« يف  ب�سري التّكاري، وزير العدل وحقوق الإ

ن�سان. جمال حقوق الإ

ولعّل املوؤ�سف يف هذه املنا�سبة، التي كان من املفرو�ش اأن يلتزم فيها اجلميع بروح نقدية بّناءة، 

غلبية ال�ساحقة للدول التي �ساركت يف مناق�سة التقرير -ب�سكل م�سحك فعال- يف »�سباق«  انغما�ش الأ

اإ�سناد »�سهادات ال�سكر والتقدير العايل« للدولة التون�سية على الدور »الريادي« الذي تلعبه يف جمال 

كرث دميقراطية يف املنطقة  ن�سان. من ذلك اأن اليابان مثال راأت يف تون�ش »اأحد املجتمعات الأ حقوق الإ

)1(

ن�سان«. كرث احرتاما حلقوق الإ العربية والأ

فردّية؛  اأو  عامة  كانت  �سواء  فاحلريات  متاما.  وخالفه  ذلك  دون  –طبعا-  فهي  احلقيقة  اأّما 

مدنية اأو �سيا�سية؛ اجتماعية اأو اقت�سادية، اأو ثقافية ت�سكو تدهورا م�ستمرا وخميفا �سنتوىل فيما 

اعتباره  على  التون�سية  ال�سلطات  تعودت  عّما  البعد  كل  بعيدا  ب�سكل مو�سوعي  عليه  الوقوف  يلي 

»حتامال« كّلما تعّر�ست للنقد.

ن�سان يف تون�ش يقت�سى البدء بدرا�سة النظام  جنع للتعّرف على حقيقة واقع حقوق الإ اإن املدخل الأ

وىل توافر املناخ الدميقراطي  ن�سان تفرت�ش بالدرجة الأ اأن حقوق الإ ال�سيا�سي العام للدولة. ذلك 

* محامي لدى القضاء الفرنسي.

تون�س

حماوالت التجميل تتوارى 

اأمام ممار�ضات الدولة البولي�ضية

د. حسني الباردي*
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املٌنبني على الف�سل الفعلي لل�سلطات والذي بدوره ي�سكل �سمانة ل�ستقالل الق�ساء املناط بعهدته 

ٌزوًرا،  احلكومة،  تعتربها  )التي  القانون  فدولة  احلقوق.   احرتام  على  وال�سهر  احلريات  �سيانة 

�سا�ش خ�سوع الكل مبا فيه ال�سلطة واأعوانها للقانون امل�رصوع  على( والتي هي بالأ مرجعيتها الأ

املناق�سة املجتمعية والربملانية- ب�سكل دميقراطي، ولي�ش املفرو�ش  )اأي ذاك امل�سادق عليه -بعد 

�سا�سية جمتمعا مدنيا م�ستقال واإعالما حرا وتعّدديا ومعار�سة  ق�رصا( ت�ستوجب �سمن مكوناتها الأ

اإن  القول  ميكننا  �سديد  جّد  وباخت�سار  تعددية.  خرى  الأ هي  عمومية  وف�ساءات  تعددية  �سيا�سية 

دولة القانون )الفعلية( هي الإطار ال�سيا�سي/ املجتمعي الذي متاَر�ش بداخله احلريات واحلقوق 

�سا�سية دومنا قيد غري م�رصوع: حرية الراأي والتعبري والن�رص، حرية التنّظم واإن�ساء  املواطنية الأ

حزاب، وحرية التنقل والتظاهر وحرية املعتقد، الخ.  اجلمعيات والنقابات والأ

الدولة  تعهدت  والتي  عامليا  عليها  املتعارف  احلقوقية  املنظومة  هذه  من  تون�ش  حمّل  هو  فَما 

)نظريًا( باحرتامها مرارا وتكرارا ؟

اإننا عندما ن�ستمع اإىل اخلطاب الر�سمي التون�سي نخال اأنف�سنا يف »واحة دميقراطية« بعيدة كل 

نظمة ال�ستبدادية والديكتاتورية. لذلك اأنت ترى وزير العدل مثال ي�رصد على م�ستمعيه  البعد عن الأ

ن�سان )خالل �سهر اأبريل/ني�سان 2008 ( كيف اأن تون�ش -مبقت�سى  من اأع�ساء جمل�ش حقوق الإ

القانون والتعددية   - هي »جمهورية ترتكز على مبادئ دولة 
)2(

التحوير الد�ستوري ل�سنة 2002

احلريات  ت�سمن  التون�سية  �سخ�سيته... واجلمهورية  وتطوير  ن�سان  الإ كرامة  اإعالء  اإىل  وت�سعى 

)3(

ن�ساين ال�سامل املتكامل واملتالزم...« ن�سان يف مفهومها الإ �سا�سية وحقوق الإ الأ

اإل وبانت لنا ال�ّسورة على  فعال  اأنزلناها اإىل م�ستوى الأ اإن  قوال التي ما  هذا فيما يتعّلق بـالأ

حقوق  ملجل�ش  النهائي  التقرير  �ساغت  التي  »الرتويكا«  اأدركت  ولقد  واملزرية.  الب�سعة  حقيقتها 

بالواقع  ن�سان  الإ حقوق  جمال  يف  ال�سلطة  »كالمولوجية«  يف�سل  الذي  ال�سا�سع  البون  ن�سان،  الإ

العيني امللمو�ش عندما حاول الفريق التون�سي )ما ل يقّل عن 18 ع�سوا ( على ل�سان رئي�ش الوفد، 

ال�سّيد التّكاري، مغالطة احل�سور واإيهامهم اأن تون�ش »قّدمت كل تقاريرها الدورية اإىل املجل�ش...« 

 
)4(

تقدميهم جلدول مف�ّسل. الكاذب عرب  الدعاء  فّندوا هذا  اأن  اإّل  »الرتويكا«  اأع�ساء  كان من  فما 

عن التقارير العديدة التي مل تقدمها الدولة التون�سية. وخرْيُ دليل على ذلك التقرير الدوري الذي 

كان من املفرو�ش اأن تقدمه تون�ش منذ �سنة 1997 اأمام جلنة مناه�سة التعذيب والذي مل يقدم اإىل 

اليوم.

وىل غياب الف�سل بني ال�سلطات من حيث  وبالرجوع اإىل الواقع املعي�ش يت�سح لنا منذ الوهلة الأ

تون�س: حماوالت التجميل تتوارى اأمام ممار�ضات الدولة البولي�ضية
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نقول  عّما  للتدليل  الدميقراطية«.و�سن�سوق  القانون  لـ«دولة  �سا�سية  الأ الركيزة  اآنفا  قلنا  كما  هو 

مثلة التالية التي تبنّي مبا ل يدع جمال لل�سك التوظيف ال�سيا�سي للجهاز الق�سائي بغاية تكميم  الأ

حادية  فواه وجترمي النقد وت�سفية اخل�سوم املدنيني وال�سيا�سيني وبعبارة خمت�رصة  تكري�ش الأ الأ

حترميا  الخ(  والتنظيمية،  وال�سيا�سية  )الفكرية  التعّددية  حترمي  وباملقابل  امل�ستويات  جميع  على 

باّتا.

اإن نزوع الدولة امل�ستمر للتحكم ال�سلطوي يف جميع مرافق احلياة )ال�سيا�سية  ويف املح�سلة، 

والجتماعية واحلقوقية...( �سرّي الق�ساء اأداة طيعة بني اأيدي احلاكم ي�ستعمله لإ�سفاء ال�سبغة 

»القانونية« على اإجراءاته القمعية املكّر�سة لطبيعته ال�ستبدادية.

ن�ضان: ال�ضلل املمنهج من طرف ال�ضلطة �( الرابطة التون�ضية للدفاع عن حقوق االإ

ن�سان تعي�ش ح�سارا خانقا منذ �سنني  فريقية للدفاع عن حقوق الإ اإّن عميدة املنظمات العربية والإ

�رصبته حولها ال�سلطة ق�سد �سّل حركتها وقتلها. فاملقّر الوطني الكائن بنهج »بودلري« مراقب ليال 

فال   : املديرة  الهيئة  اأع�ساء  لغري  عتبته  اجتياز  ُيحّجر  الذي  ال�سيا�سي  البولي�ش  طرف  من  نهارا 

ع�ساء العاديني با�ستطاعتهم الدخول اإىل مقر جمعيتهم ول الهيئة با�ستطاعتها القيام بن�ساطها  الأ

الر�سمي  الإعالمي  التعتيم  الخ(. هذا عالوة على  العتيادي )اجتماعات عامة، تظاهرات، ندوات، 

حيان اإىل العتداء اللف�سي وحتى اجل�سدي مثلما وقع  وامل�سايقات اليومية التي قد ت�سل يف بع�ش الأ

للفدرالية الدولية ملنظمات  لل�سيدة �سهري باحل�سن )نائبة رئي�ش الرابطة �سابقا والرئي�سة احلالية 

ن�سان( وال�سيدان ع�سوا الهيئة املديرة م�سعود بالرم�ساين وعبد الرحمان الهذيلي اللذان  حقوق الإ

والتي  التون�سي(  الغربي  )باجلنوب  بقف�سة  املنجمي  احلو�ش  انتفا�سة  ودعم  م�ساندة  يف  تاألقا 

�سارة ملا يتعّر�ش  �سنتعر�ش لها يف باب احلقوق الجتماعية والقت�سادية والثقافية. كذلك جتدر الإ

له ال�سيد علي بن �سامل الرجل امل�سّن الذي ما انفك ينا�سل �سلمّيا دون كلل اأو ملل من اأجل احرتام 

ن�سان والذي �سبق واأن تعّر�ش مرارا للتعذيب واملعاملة القا�سية، امل�سينة والاّلان�سانية...  حقوق الإ

ف�سال عّما يتعر�ش له دوريا الرابطيات والرابطيون عموما ورئي�سهم ال�سيد خمتار الطريفي ونائبه 

�ستاذ اأنور القو�رصي على وجه اخل�سو�ش من هْر�سلة وم�سايقات واعتداءات متكررة... الأ

�سباب »الر�سمّية« الكامنة وراء هذه الهجمة امل�ستمّرة على الرابطة التون�سية للدفاع  اأما عن الأ

ن�سان فتتمثل -ح�سب ادعاءات ال�سلطات التون�سية- يف ال�سكاوى التي قام بها بع�ش  عن حقوق الإ

الق�سايا  تفا�سيل هذه  هنا  ن�ستعر�ش  فلن  املتنّفذة«. و�سوف  املديرة  »الهيئة  الّرابطة �سّد  اأع�ساء 

د. ح�ضني الباردي
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املفربكة ل�سيق امل�ساحة املتاحة لنا، وح�سبنا اأن نذّكر باأن ال�سلطة التون�سية كانت قد �سنت قانونا 

ّي ع�سو من اأع�ساء الرابطة  قمعيا جديدا للجمعيات خالل ت�سعينات القرن املا�سي خّولت مبقت�ساه لأ

اأن يعرت�ش لدى الق�ساء �سّد اأّي قرار يقع اتخاذه من طرف اجلمعية حتى واإن مت الت�سويت عليه 

دميقراطيا وبالإجماع ال�ساحق.

و«بف�سل« هذا القانون الغريب، الذي ل جند مثيال له يف العامل باأ�رصه، قام بع�ش اأع�ساء احلزب 

ن نف�سه منخرطني بالرابطة التون�سية  احلاكم )»التجمع الد�ستوري الدميقراطي«( الذين هم يف الآ

ن�سان، بدعاوى ق�سائية فات عددها على ما يبدو الـ40 ق�سية. ال�سيء الذي  للدفاع عن حقوق الإ

ن�سان. فال حمالت  اأدى اإىل �سّل ن�ساط الرابطة ومنعها من اأداء دورها املتميز يف الدفاع عن حقوق الإ

حت�سي�سّية اأو ت�سهريية اأو تثقيفية ول اجتماعات ول ندوات ول زيارة م�ساجني ول اأدنى توا�سل مع 

ال�سلطات التي تتجاهل كليا، وب�سادّية نادرة، الرابطة وتفرك يديها امتنانا واحتفاء باملوت املرتقب 

ن�سان. فريقية والعربية للدفاع عن حقوق الإ لعميدة املنظمات الإ

وياأتي بعد ذلك اخلطاب املغالط لل�سلطة كي »يطمئننا« على م�سري الرابطة: »الدولة التون�سية 

على وعي ب�رصورة بناء �رصاكة ناجعة مع املنظمات الغري حكومية وت�سعى مل�ساعدتها على جتاوز 

تعّد  التي   )...( الرابطة  تعي�سها  التي  بال�سعوبات  مثال  يتعلق  ففيما  تعرت�سها.  التي  ال�سعوبات 

إن موقف ال�سلطات التون�سية كان دائما حمرتما ل�ستقالليتها عرب توفري الفر�ش  مك�سبا وطنيا، فا

املثلى مل�ساعدتها على جتاوز �سعوباتها الداخلية. واإن ال�سلطات ت�سجع الرابطة كي تعقد موؤمترها 

حقوق  خدمة  يف  �سعاع  الإ مزيد  من  متكنها  �سفافة  عمل  بقواعد  تتزّود  وحتى  جال  الآ اأقرب  يف 

)5(

ن�سان...« الإ

وحد والوحيد الذي ينطبق على حالة »النف�سام« التي تعي�سها  �سكيزوفرينيا: اإنه التو�سيف الأ

فالرابطيون/ امل�سلول.  الواقع  مر حقيقة  الأ واقع  املع�سول يخفي يف  والكالم  التون�سية.  ال�سلطة 

الذي  »املنا�سب«  بالقانون  الدولة  زودتهم  اأن  )بعد  للق�ساء  يلجئوا  مل  للحاكم  املوالون  املند�ّسون 

إيعاز من ال�سلطة التي �ساقت ذرعا بالدور امل�ستقل الذي ما فتئت تلعبه  ٌفربك على القيا�ش...( اإل با

الرابطة وبعد اأن ف�سلت كل م�ساعيها الهيمنية يف اإحلاق اجلمعية احلقوقية بطابور اجلمعيات »غري 

احلكومية/ احلكومية« البالغ عددها الـ 9000 جمعية يف تون�ش !.

والرابطة �سعت دوما للعب دورها كامال دون تزلف اأو حماباة يف الت�سهري باخلروقات والنتهاكات 

وا�ستفحلت  و1992   1991 ال�سنوات  من  ابتداء  خطورة  زادت  والتي  ن�سان  الإ حلقوق  اجل�سيمة 

�سا�سية وتنكر  الأ بانتهاكات احلريات  التنديد  تتوان يف  الرابطة مل  إن  فا ابتداء من 2003. وكذلك 

تون�س: حماوالت التجميل تتوارى اأمام ممار�ضات الدولة البولي�ضية
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ال�سلطة التون�سية لتعهداتها الدولية خا�سة فيما يتعلق بالعهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية 

وللحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية وكذلك املعاهدة الدولية ملناه�سة التعذيب. 

غري اأن ال�سلطة امل�ستبدة يف تون�ش مل تتعود �سماع مثل هذا اخلطاب النقدي املو�سوعي وراأت 

فيه تعاطيا لل�سيا�سة وعداًء ُمعار�سيا لها ولذلك �سعت، ول زالت ت�سعى لقرب الرابطة اأو -اإن تعّذر 

ذلك... وهو متعّذر- اإدخالها ق�رصّيا يف حظريتها.

�( جمعية الق�ضاة التون�ضيني: االنقالب امل�ضتدمي على ال�ضرعية

اإن رف�ش ال�سلطة التون�سية للجمعيات امل�ستقلة فعليا يتجلى من خالل »النقالب« ال�سافر الذي 

التون�سيني.  الق�ساة  جلمعية  ال�رصعي  التنفيذي  املكتب  �سد  لها  املوالني  الق�ساة  اإىل  به  اأوعزت 

فاملوؤمتر العا�رص الذي انعقد خالل �سنة 2004 كان قد اأفرز قيادة ق�سائية نرّية اأخذت ماأخذ اجلّد 

ق�سية اإ�سالح الق�ساء خ�سو�سا والعدالة عموما، وهو ما جتلى من خالل الالئحة اخلتامية للموؤمتر 

وكذلك البيانات ال�سادرة عن املكتب التنفيذي املنتخب دميقراطيا. 

املبالغ فيه جلهة  ال�سلطة وهلعها  الرئي�ش يف »فزع«  ال�سبب  الإ�سالحي  التوّجه  ولقد كان هذا 

اأن »اجلمعية« كانت ب�سدد اقتفاء اأثر »الرابطة« فيما يتعلق بال�ستقاللية وما ي�ستتبعها من حرية 

التون�سي  العام  الإحتاد  »تدجني«  لها  خّول  هجومي  موقع  يف  تزال(  ل  )و  كانت  فال�سلطة  نقدية. 

ن�سان وهّم�ش اأحزاب املعار�سة  لل�سغل )املركزية النقابية( و�سل حركة الرابطة التون�سية حلقوق الإ

مر  والأ �سيما  بت�سّكل ف�ساء م�ستقال جديدا ل  لت�سمح  تكن -بالتايل-  الإعالم... ومل  احلّقة وجلم 

يتعلق بقطاع على غاية احل�سا�سية األ وهو الق�ساء الذي يوفر الغطاء القانوين »ال�رصوري« الذي 

ي�سرت عورة النظام القمعية ال�ستبدادية.

وبعد اأن ٌنظم النقالب وُخَطط له بوزارة العدل توىل »ق�ساة العبودية املختارة« التنفيذ عرب جمع 

حملتها  املاأجورة  الق�رص  �سحافة  و�سنت  والرتغيب،  الرتهيب  بوا�سطة  الثقة«  »�سحب  اإم�ساءات 

حرار ومت اإبدال قفل مقر اجلمعية الكائن بق�رص العدالة بتون�ش العا�سمة  امل�سعورة على الق�ساة الأ

.
)6(

وُعقد موؤمتر ا�ستثنائي �سوري اأ�سفى ال�سبغة الر�سمية العرجاء على القيادة النقالبية

-ب�سبب  ال�رصعي  التنفيذي  املكتب  باأع�ساء  التنكيل  ي�ستمر  اليوم  حد  واإىل  وخالله  ذلك  وبعد 

جور  الأ وخ�سم  »التاأديبي«  بعاد  والإ التع�سفية  النقل  عرب  ال�رصعية-  بتمثيليتهم  املبدئي  مت�سكهم 

)7(

دارية التع�سفية بوزارة العدل واملنع من ال�سفر. وال�ستدعاءات الإ
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�( باقي اجلمعيات غري احلكومية احلقيقية:«مبداأ الالقانونية«

�سلوب القمعي ال�رص�ش الذي تتوخاه ال�سلطة يف التعامل مع  لقد راأينا بالفقرتني ال�سابقتني الأ

الق�رْصي )عرب النقالب  اأ�سلوب يرتاوح بني الحتواء  املدنية املعرتف بها قانونيا. وهو  املنظمات 

وال�سطو( و�سّل احلركة )اأو �سيا�سة املوت البطيء...(. 

الوجود  حترمي  يف  يتمثل  القول،  �سح  اإن  راديكايل،  قمعي  طابع  ذو  ثالث  اأ�سلوب  هناك  ولكن 

اإداري �رصيح  قرار  ينتج عن  ال�ستقاللية. وهو حترمي ل  تهمة  ت�سوبها  التي  للجمعيات  القانوين 

مبداأ  على  ينبني  تون�ش  يف  اجلمعيات  نظام  اأن  )باعتبار  القانوين  العمل  رخ�سة  اإ�سناد  برف�ش 

نظمة الدميقراطية...( واإمنا يتاأتى  الرتخي�ش امل�سبق ولي�ش على جمّرد الإخطار مثلما هو احلال بالأ

دارة وذلك ل�سبب ب�سيط يتمثل يف رف�ش وزارة الداخلية اإّما  من ا�ستحالة اإيداع ملف الت�سجيل بالإ

مر بطبيعة  يداع ملوؤ�س�سي اجلمعية. وهذا الأ ت�سلم امللف جملة وتف�سيال اأو رف�ش ت�سليم و�سل الإ

ت�سليم  دارة  الإ على  يوجب  والذي  للجمعيات  املنظم  )الاّلد�ستوري(  القانون  ل�رصيح  منايف  احلال 

الو�سل �سابق الذكر كلما ٌعهد اإليها مبلف اإن�ساء جمعية جديدة. وهو ما حدا باأ�سحاب اجلمعيات 

يداع اإياه. ولكن  اجلديدة اإىل اإر�سال ملفاتهم عرب الربيد م�سمون الو�سول كي يت�سنى لهم اإثبات الإ

يداع  الق�ساء التون�سي )دليل اإ�سايف على غياب ال�ستقالل... ( ا�ستقر على عدم العتداد ب�سهادة الإ

...
)8(

الربيدية كٌحجة مطابقة ملنطوق قانون اجلمعيات �سيء الذكر

ومن بني اجلمعيات املمنوعة على وجه غري قانونيي جند:

- املجل�ش الوطني للحريات يف تون�ش

- التجمع من اأجل بديل عاملي للتنمية )فرع منظمة »اأّتاك« بتون�ش(.

بداع. - املر�سد من اأجل الدفاع عن حرية ال�سحافة والن�رص والإ

- مركز تون�ش من اأجل ا�ستقالل الق�ساء واملحاماة.

- اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سيني.

- جمعية مناه�سة التعذيب.

- جمعية حرية واإن�ساف.

- جمعية الدفاع عن الثقافة الاّلئكية.

ي جمعية م�ستقلة فعليا  واجلدير بالذكر اأن ال�سلطات التون�سية مل متنح رخ�سة العمل املباح لأ

تون�س: حماوالت التجميل تتوارى اأمام ممار�ضات الدولة البولي�ضية
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ال�سيا�سية(  حزاب  بالأ يتعلق  فيما  )كما  املجال  هذا  يف  الدولة  �سيا�سة  اأن  بحيث   .1989 �سنة  منذ 

ترمي اإىل الدفع بالنا�سطني خارج دائرة القانون )الاّلد�ستوري اأ�سال( كي ي�سهل فيما بعد قمعهم 

والتنكيل بهم.

رهاب« اأو تقنني االغتيال  4( �ضل�ضلة املحاكمات غري العادلة: قانون ��00 »ملكافحة االإ

الدائم للحريات

ال�سلطات  �سنتها  التي  ال�رص�سة  يتذكرون احلملة  لرمّبا،  العامل،  ن�سان يف  الإ ن�سطاء حقوق  كل 

يذكر  الكل  عقبتها.  التي  الرتاجيكوميدية  ال�سورية  واملحاكمات  الإنرتنت«  »�سباب  التون�سية �سد 

ولئك التالميذ الذين �ٌسلطت عليهم عقوبات خيالية بع�رصات ال�سنني بال�سجن النافذ  الوجوه الغ�سة لأ

اأنها غري عادلة وغري من�سفة ب�سبب ما تعر�ش له املتهمون من  اأقل ما يقال فيها  خالل حماكمات 

معامالت قا�سية وم�سينة وما �ساب الإجراءات من خروقات فا�سحة حلقوق الدفاع. هوؤلء ال�سباب 

-املعروفني بـ«�سباب جرجي�ش« والذين مت يف ما بعد اإخالء �سبيلهم بفعل احلملة احلقوقية العاملية- 

�سباب  بحار على �سبكة الإنرتنت وزيارة بع�ش املواقع املحظورة لأ مل يرتكبوا من »جرم« �سوى الإ

موال« على  الأ رهاب وغ�سل  الإ  »ملكافحة 
)9(

ٌطبقت ف�سول قانون 10 دي�سمرب 2003 لقد  �سيا�سية. 

رهاب باأي  مر دون توفر اأي دليل على تورطهم باأي �سكل كان اأو �سلوعهم يف اأعمال الإ املعنيني بالأ

وجه من الوجوه. 

الذين اتهموا هم  خرين  ال�سباب الآ للمحاكمة مئات  ٌقّدم  القانون نف�سه كان قد  واإنه مبقت�سى 

متركزت  جهادية  �سلفية  وجماعة  ال�سلطة  بني  دارت  التي  امل�سلحة  املعارك  اإثر  رهاب«  »بالإ اأي�سا 

مبدينة »�سليمان« الواقعة بال�ساحية اجلنوبية ملدينة تون�ش خالل نهاية 2006 بداية 2007. حيث 

قامت ال�سلطة بحملة »مت�سيط« رهيبة اختطفت خاللها الكثري من املواطنني واحتجزتهم يف اأماكن 

 وملّا احتج بع�ش املتهمني على تعر�سهم للتعذيب 
)10(

جمهولة ومار�ست عليهم �ستى �سنوف التعذيب.

واملعاملة القا�سية، امل�سينة والالان�سانية، اأمام رئي�ش املحكمة، ونزعوا قم�سانهم كي يعاين القا�سي 

من« بال�رصب املربح  اآثار التعذيب التي كانت ل تزال بادية على اأج�سادهم، انهال عليهم »اأعوان الأ

وحتر�سوا مبحامي الدفاع الذين حاولوا احليلولة دون ذلك...

عدام �سدرا يف حق اثنني من املتهمني »خففت«  بالإ�سافة اإىل ذلك جتدر املالحظة اإىل اأن حكمني بالإ

ؤبد... يف حني ل يزال حبل امل�سنقة  اأحدهما حمكمة ال�ستئناف بتون�ش باأن اأرجعته حكما بال�سجن املِو

الذي ن�رصته  امللف  اأنظر   ( �سنة  العمر 24  البالغ من  الراقوبي«  ال�ساب »�سابر  ملتفا حول رقبة 
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�سحيفة »املوقف« بتاريخ 7 مار�ش/اآذار 2008 عدد 442.(

حقوق  مبجل�ش  ال�ساملة  �سنني(   4 )كل  الدورية  املراجعة  اإطار  يف  لتقريرها  تقدميها  خالل  و 

ن�سان اأكدت الدولة التون�سية على ل�سان وزير العدل اأن »رئي�ش الدولة جدد التزامه بعدم تنفيذ  الإ

عدام« وكاأن هذا »اللتزام« يعفي ال�سلطة من اإ�سدار ت�رصيع وا�سح و�رصيح يف هذا  اأي حكم بالإ

التنفيذي  الهرم  راأ�ش  يبقى  تبدو جلية بحيث  املقيتة  »ال�سخ�سنة«  فالغاية من وراء هذه  الغر�ش. 

متحكما برقاب العباد ويظل قراره باملوت اأو احلياة كال�سيف امل�سلط دوما على تلكم الرقاب اأو قل 

و اإىل حتت، كي يهب احلياة اأو ينتزعها...
كـ«قي�رص« روما يكفيه اأن يحرك اإ�سبعه، اإىل فوق اأ

الذهنية  هذه  لْفظ  يف  يتمثل  القرار  واعتباطية  مزاجية  مع  بالقطع  الكفيل  الوحيد  ال�سامن  اإن 

»ال�سخ�سانية« املتخلفة والكريهة واعتماد املرجعية الو�سعية كم�سدر اأوحد للتزام الدولة. ومن 

اأجل ذلك تكونت تن�سيقّية جمعية �سمت الرابطة و«اأمن�ستي« وبع�ش اأحزاب املعار�سة احلّقة بغاية 

عدام من املنظومة الت�رصيعية التون�سية... كما تقدمت بع�ش »اأحزاب املوالة«  إلغاء حكم الإ املطالبة با

الغاية منه �سحب  ال�سلطة( مب�رصوع قانون يف هذا ال�سدد...  إيعاز مبا�رص من  املمثلة بالربملان )با

عدام. الب�ساط من حتت اأرجل املناه�سني احلقيقيني لعقوبة الإ

رهاب(  الإ )ملكافحة  قانون 2003  اأوجه تطبيق  ]و نحن ب�سدد احلديث عن  التذكرِي  يفوتنا  ل 

املحكمة  اأ�سدرته  الذي  خطية(  دينارا  و15000  �سجنا  �سنة   15( دانة  الإ بحكم  الاّلد�ستوري[ 

الثاين/يناير  جانفي/كانون   2 )و   2007 الثاين  نوفمرب/ت�رصين   17 بتاريخ  بتون�ش  البتدائية 

 ، املحكمة  عينته  الذي  الطبيب  �سهادة  بح�سب  ذهنيا  املعاق  علو�سة«  »ميمون  ال�سيد  �سد   )2008

ا�ستجابًة ملطلب الدفاع، ق�سد التاأكد من اإعاقته والذي خل�ش اإىل اأن املتهم »بحالة هذيان مزمن ول 

. وال�سيد »علو�سة« كان قد مت اإيقافه خالل �سهر جوان/يونيو 
)11(

يتمتع مبلكات التمييز والتعقل »

مرا�ش  اإقامته �سبه الدائمة مب�ست�سفى«الرازي« لالأ اأمام الق�ساء ب�سبب  �سنة 2005 وتعذر مثوله 

العقلية.

ب�سط قواعد املحاكمة  مني« وتنكرها لأ إمنا يدل على هو�ش ال�سلطة »الأ وهذا اإن دل على �سيء فا

املن�سفة والت�سخم املفرط )و الكاريكاتوري اأي�سا( لطبيعتها القمعية ال�ستبدادية...

ناحية  لكرثتها من  الاّلد�ستوري نظرا  قانون 2003  لكل تطبيقات  التعر�ش  إمكاننا  با لي�ش  اإنه 

و�سيق امل�ساحة املتاحة لنا هنا. اإّل اأنه وعلى �سوء العينات التي �سقناها اآنفا يت�سح جليا اأن القانون 

�سخا�ش  �سيء الذكر اإياه قد جّرم تقريبا كل �سيء. ناهيك اأن املحامني الذين يتولون الدفاع عن الأ

�رصار املعهودة  املتهمني مبقت�ساه يقعون هم بدورهم حتت طائلته يف �سورة ما اإذا تكتموا على الأ

تون�س: حماوالت التجميل تتوارى اأمام ممار�ضات الدولة البولي�ضية
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ال�سيا�سية  احلريات  ول  املدنية  احلقوق  ول  املهنية  �رصار  الأ فال   ...
)12(

موكليهم طرف  من  اإليهم 

)امل�سمونة وفق الد�ستور -الف�سل 8 مثال- واملعاهدات الدولية التي �سادقت عليها الدولة وتعهدت 

باحرتامها...( يف مناأى من طائلة هذا القانون »ال�ستثنائي« الذي يت�سرت على طبيعته ال�ستثنائية... 

رهاب مت على مراأى وم�سمع العامل باأ�رصه اغتيال البقية النادرة من احلريات يف  فبعلة مكافحة الإ

)13(

تون�ش.

يكفي اأن نلقي نظرة �سريعة على ن�ّس هذا القانون كي يت�سح لنا: 

اأن التعريف الذي ي�سعه ملفهوم الإرهاب ف�سفا�ش ويخل بالدقة التي ت�ستوجبها املادة اجلنائية، 

ّول 2003: حيث جاء بالف�سل الرابع من قانون 10 دي�سمرب/كانون الأ

إرهابية، كل جرمية مهما كانت دوافعها، لها عالقة مب�رصوع فردي اأو جماعي من  »تو�سف با

�سخا�ش، اأو بّث الرعب بني ال�سكان، وذلك بق�سد التاأثري  �ساأنه ترويع �سخ�ش اأو جمموعة من الأ

بالنظام  الإخالل  اأو  به،  القيام  المتناع عن  اأو على  القيام بعمل  الدولة وحملها على  �سيا�سة  على 

مالك، اأو الإ�رصار مبقرات البعثات  �سخا�ش اأو الأ من الدوليني، اأو النيل من الأ العام اأو ال�سلم اأو الأ

الديبلوما�سية والقن�سلية اأو املنظمات الدولية، اأو اإحلاق اأ�رصار ج�سيمة بالبيئة مبا يعّر�ش حياة 

�سا�سية اأو بو�سائل النقل  املت�ساكنني اأو �سحتهم للخطر، اأو الإ�رصار باملوارد احليوية اأو بالبنية الأ

اأو الت�سالت اأو باملنظومات املعلوماتية اأو باملرافق العمومية«.

ول من القانون، علما  واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك »حماربة التطرف« و«النحراف« الواردان بالف�سل الأ

حزاب ال�سيوعية الغري معرتف بها  �سالمية والأ واأن ال�سلطات التون�سية تعترب »حركة النه�سة« الإ

حزاب بوا�سطة اإدخالها  اأحزابا متطرفة، تت�سح لنا جليا نية »امل�رصع« الرامية اإىل جترمي هذه الأ

مادة  اإىل  بالرجوع  و�سوحا  اأكرث  تبدو  النية  وهذه  رهاب...  الإ مكافحة  قانون  طائلة  حتت  ق�رصا 

الف�سل 6 التي تن�ّش على وجوب معاملة »جرائم التحري�ش على الكراهية اأو التع�سب العن�رصي اأو 

رهابية مهما كانت الو�سائل امل�ستعملة يف ذلك« الديني معاملة اجلرمية املت�سفة بالإ

خرية )عدم اأهمية الو�سائل يف تو�سيف اجلرمية( ينبغي اأن تفهم على �سوء ما ورد  والعبارة الأ

بالف�سل 12 من اأن العقوبة بال�سجن »من خم�سة اأعوام اإىل اثني ع�رص عاما )ت�سلط على( من يدعو، 

باأي و�سيلة كانت، اإىل ارتكاب جرائم اإرهابية اأو الن�سمام لتنظيم اأو وفاق له عالقة بجرائم اإرهابية 

اأو  اإرهابي  بتنظيم  التعريف  ق�سد  �سارات  الإ من  ذلك  اأو غري  رمزا  اأو  كلمة  اأو  ا�سما  ي�ستعمل  اأو 

باأع�سائه اأو بن�ساطه«. اأي اأن ذكر ا�سم »ال�سيخ را�سد الغنو�سي« زعيم حركة »النه�سة« والناطق 

بح�سب  ُيعّد  �سارة  الإ اأو  بالرمز  الكتابة،  اأو  بالقول  خرية  الأ هذه  ذكر  اأو  مثال،  با�سمها،  الر�سمي 
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اإىل اثني ع�رص عاما �سجنا وخطية  ُيعّر�ش �ساحبه لل�سجن من خم�سة  اإرهابيا  قانون 2003 عمال 

مالية ترتاوح بني 5000 و20000 دينارا !

جراءات  �سا�سية املنظمة لالإ خرى التي ت�رصب عر�ش احلائط باملبادئ الأ هذا ف�سال عن البنود الأ

دون  العا�سمة  بتون�ش  البتدائية  للمحكمة  ح�رصّيا  اأُ�سند  الذي  الرتابي  كالخت�سا�ش  اجلزائية 

غريها )الف�سل 43( وال�سماح للنيابة العامة )وكيل اجلمهورية( »با�ست�سفاء« اأموال املحكوم عليه 

موال  و اإخوته اأو قرينه اأو اأ�سهاره، �سواء بقيت تلك الأ
»و لو انتقلت اإىل اأ�سول اجلاين اأو فروعه اأ

متح�سل اجلرمية«.  من  لي�ست  اأنها  اأثبتوا  اإذا  اإل  اأخرى،  مكا�سب  اإىل  اأو مت حتويلها  حالها  على 

مر الذي يتنافى كليا مع مبداأ »البينة على من اّدعى«. هذا عالوة على العبارة »املطاطية« )»اإذا  الأ

قامت �سبهة قوية با�ستعمالها...«( الواردة بالف�سل 46 املتعلق مب�سادرة اأمالك املحكوم عليه الذي 

يقع وبكل  رهابية... بحيث  الإ لها عالقة باجلرائم  التي  ن�سطة  الأ اأو  التنظيمات  ي�ستبه فيه متويل 

�سارة  اإىل ذلك ينبغي الإ ب�ساطة ال�ستعا�سة عن احلجج والرباهني بـ«ال�سبهة القوية«. وبالإ�سافة 

بال�سجن يف حالة العرتا�ش )على  تنفيذ احلكم  اإيقاف  بقاعدة  العمل  ُيبطل  الذي  الف�سل 47  مادة 

املعتاد«  مكانها  »بغري  املحكمة  جل�سات  عقد  يجيز  الذي   49 والف�سل  غيابيا(؛  ال�سادرة  حكام  الأ

و«ا�ستنطاق املتهم ومن يريان ]قا�سي التحقيق ورئي�ش املحكمة[ فائدة يف �سماعه با�ستعمال و�سائل 

مر �سخ�سيا« وهو ما ي�سكل  الت�سال املرئية اأو امل�سموعة املالئمة دون �رصورة ح�سور املعني بالأ

خرقا ملبداأي »كتابية الإجراءات اجلزائية« و«حق املتهم يف املكافحة«. كما ل يفوتنا ذكر الف�سلني 

�سلي« والذي لي�ش من  51 و52 املتعلقان بـ«املحا�رص امل�ستقلة التي حتفظ مبلف م�ستقل عن امللف الأ

إذن ا�ستثنائي »من اجلهة الق�سائية املتعهدة بالق�سية«... و«القرار  با اإل  حق املتهم الإطالع عليه 

ال�سادر بقبول اأو رف�ش الطلب غري قابل للطعن« ! اأي اأن القانون مو�سوع التعليق ي�سمح، لقا�سي 

التحقيق، بال�ستماع الهاتفي )مثال( ل�سهادة �سخ�ش ّما �سد املتهم مع حفظ هويته بـ«امللف ال�رّصي« 

ودون اإطالع ذي ال�سبهة على هوية ال�ساهد )الذي رمبا يكون �سخ�سا يريد به �رّصا...( ف�سال عن 

انتفاء اإمكانية املكافحة...

تلك هي بع�ش اخلروقات الد�ستورية واملبدئية )ل �سيما الإجرائية( الفا�سحة التي يت�سمنها 

ول 2003 الذي يحتوي على 103 ف�سال ويجعل منه مبثابة »جملة  قانون 10 دي�سمرب/كانون الأ

املرافعات  وجملة  اجلزائية  الإجراءات  وجملة  اجلنائية  املجلة  على  اأحكامه  تعلو  مكرر«  جنائية 

رهاب«... والعقوبات الع�سكرية، وفق منطوق الف�سل 3 من قانون »مكافحة الإ
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5( احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية: »منطقة احلو�س املنجمي بقف�ضة 

تك�ضف عورة النظام«

عرفت منطقة احلو�ش املنجمي بقف�سة )الواقعة باجلنوب الغربي التون�سي( منذ اخلام�ش من 

اأهايل هذه  يتجرعه  الذي  العلقم  كاأ�ش  اأفا�ست  التي  جانفي 2008 حالة غليان م�ستمرة. والقطرة 

اجلهة املن�سية منذ �سنني طويلة متثل يف تزوير نتائج املناظرة التي نظمتها �رصكة ف�سفاط قف�سة 

ب�سط �رصوط ال�سفافية والنزاهة واحلياد.  والتي افتقرت لأ

الفا�سح  والغ�ش  املح�سوبية  انك�سفت  حتى  املهزلة  املناظرة  تلك  نتائج  عن  الإعالن  مت  اإن  وما 

اللذان و�سماها، حيث هّب املعوزين واملهم�سني متجمهرين يف ال�سوارع وال�ساحات العمومية تعبريا 

مر،  الأ بادئ  وال�ّسلط اجلهوية، يف  الدولة(  )التي متتلكها  ال�رصكة  اإدارة  منهم عن �سخطهم جتاه 

ثم �رصعان ما حتولت اإىل نقمة عارمة على احليف الجتماعي الناجت عن ال�سيا�سة القت�سادية التي 

تتبعها الدولة : رجال ون�ساء؛ �سيبا و�سبانا؛ اأ�سحاب ال�سهائد وغري املتعلمني؛ عمال وحمرومني من 

ال�سغل؛ مدر�سني؛ فالحني؛ نقابيني وحقوقيني... الكل التقوا يف ال�سوارع مرددين نف�ش ال�سعارات 

ومنادين بنف�ش الإ�سالحات.

اأن  دون  املهنية  مرا�ش  الأ ب�سبب  نحبهم  ق�سوا  الذين  امل�ساكني  )اأولئك  املناجم  عمال  اأرامل 

حت�سل عائالتهم على اأدنى تعوي�ش جربا لل�رصر...( الالتي تفتقرن لدخل �سهري قررن الدخول يف 

اإ�رصابات جوع اإىل اأن ٌتلبَّى مطالبهن امل�رصوعة.

دارات العمومية املحلية حيث تتواجد كل اأفرادها  عائالت اأخرى معوزة ن�سبت اخليام حذو الإ

مل ! ليال نهارا تعبريا منهم عن نفاذ �سربهم وفقدانهم لالأ

اإن احلو�ش املنجمي بقف�سة يعرف منذ ما ل يقل عن 20 �سنة حالة من الفقر املدقع التي ل تطاق. 

يكفي اأن جنري مقارنة ب�سيطة بني معدل البطالة الوطني )ح�سب الإح�سائيات الر�سمية( الذي يبلغ 

الـ % 14،1 مع ِن�َسب البطالة يف كل من »اأم لعراي�ش« )38،5% (

و�ساع  امل�سيلة )%28،4 ( ال�سند ) % 28 ( الرديف )% 27،7 ( حتى ندرك التدهور اخلطري لالأ

باملنطقة. وهو ما يجعل اآلف العائالت القف�سية تعي�ش يف حالة »ما حتت الفقر« !! لي�ش لهم اأدنى 

مدخول �سهري ول حيطة اجتماعية ول اأب�سط اإعانة من الدولة التي ت�ستمر مع ذلك كله يف التباهي 

املكذوب بـ »معجزاتها القت�سادية والتنموية« !!!

وك�سفوا  »الداخلية«  لتون�ش  احلقيقي  الوجه  عن  اللثام  اأماطوا  قد  حرار  الأ قف�سة  اأهايل  اإن 

د. ح�ضني الباردي
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القت�سادي  النمو  »معدلت  بـ  املتعلقة  الر�سمية  الدعاءات  وكذب  زور  لل�سك  جمال  يدع  ل  مبا 

العالية« و«انعدام الفقر بتون�ش« وذلك بوا�سطة اأ�ساليب مدنية �سلمية يف الن�سال من اأجل الكرامة 

ن�سانية... الإ

جلاأت  املنجمي  باحلو�ش  اجلماهريية  للتحركات  العابثة  والتعتيم  التطويق  حماولت  وبعد 

اأر�سلت احلكومة بادئ  اإىل م�سخ من التحاور مع ممثلي احلركة ال�سعبية، حيث  ال�سلطة امل�ستبدة 

هايل ولو حال  مر ثالثة وزراء اإىل قف�سة ق�سد »التفاو�ش« مع املنتف�سني دون اأن يقرتحوا على الأ الأ

عمليا وحيدا مل�ساكلهم احلياتية. وكانت مطالبهم تتلخ�ش يف : 

مواطن  توفري  �ساأنها  من  التي  الإجراءات  كل  اتخاذ  مع  املغ�سو�سة  املناظرة  نتائج  اإلغاء   )1

ال�سغل للمعوزين.

عن  يقل  ل  ما  ميثلون  والذين  العمل  من  املحرومني  ال�سهائد  �سحاب  لأ �سغل  مواطن  خلق   )2

ن�سف البطالني يف تون�ش.

عن  »العاطلني  معظم  ا�ستيعاب  على  قادرة  كبرية  �سناعية  م�ساريع  ببعث  الدولة  التزام   )3

العمل«.

4( اإجبار �رصكة ف�سفاط قف�سة على اللتزام باملواثيق الدولية القا�سية باحرتام البيئة واملحيط 

ث م�سوؤولية جرْب ال�رصر«. ح�سب قاعدة »على املُلوِّ

قاليم  لالأ اإلخ.(  لل�رصب،  �سالح  وماء  كهرباء  من   ( ال�رصورية  العمومية  اخلدمات  �سمان   )5

املعنية.

والعي�ش  العمل  يف  احلق  اأجل  من  امل�رصوع  ن�سالهم  موا�سلة  على  قف�سة  اأهايل  اإ�رصار  ومع 

الكرمي ا�سطّر رئي�ش الدولة )بعد 7 اأ�سهر من اإندلع النتفا�سة !( اإىل »زيارة« املنطقة والإعالن 

غري   .! فقط  الوعود  م�ستوى  على  املت�ساكنني...  مطالب  جزئيا  لبت  التي  امل�ساريع  من  جملة  عن 

القمعية  ال�سلطة  اإليها  التي جلاأت  الكثرية  التع�سفية  يقافات  الإ ب�سبب  يزال مفتوحا  »امللف« ل  اأن 

ق�سد اإخماد احلركة الحتجاجية العارمة. من ذلك )على �سبيل املثال ل احل�رص( تنظيم حماكمات 

نقابي وطني وقف يف وجه  اأبرز وجوه احلركة وهو  )اأحد  �سورية عديدة يف حق عدنان احلاجي 

وزمالئه  ال�سغالني...(  م�سالح  على  تاآمرها  وف�سح  املحلية  النقابية  البريوقراطية  كما  ال�ستبداد 

( الذين مت اختطافهم وتعذيبهم واإخ�ساعهم 
)14(

)ع�رصات املنا�سلني وما ل يقل عن 107 مواطنا عاديا

مر الذي �ساعف من ن�سالية اجلماهري بقف�سة ومن الدعم الداخلي  للمعاملة القا�سية وامل�سينة... الأ
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واخلارجي للحركة.

اإل اأن هذا الدعم ال�سلمي مل ي�سلم هو اأي�سا من بط�ش ال�سلطة. حيث اأ�سدرت املحكمة البتدائية 

بقف�سة اأحكاما قا�سية جدا يف حق ثلة من التون�سيات والتون�سيني الذين اأظهروا تعاطفهم مع اأهايل 

»زكية  ال�سيدة  بحق  نافذا  �سجنا  اأ�سهر  بـ8  احلكم  ذلك  من  امل�رصوعة.  مطالبهم  وم�ساندة  قف�سة 

املدعو  جن�سيا  بها  حتر�ش  التي  واحلريات،  للعمل  الدميقراطي  التكتل  من  �سة(  )مدرِّ �سيفاوي« 

. كما اأ�سدرت نف�ش املحكمة، يف نف�ش الق�سية، اأحكاما 
)15(

»حممد اليو�سفي« مع تهديدها بالغت�ساب

عميدي،  معمر  حمدي،  الأ العزيز  عبد  املا�ش،  فوزي  من  كل  النفاذ �سد  مع  اأ�سهر   6 ملدة  بال�سجن 

عبد ال�سالم الذوادي، نزار �سبيل، كمال بن عثمان، وذلك على خلفية امل�سرية ال�سلمية التي نظمت 

بقف�سة يوم 27 جويلية/متوز 2008 ق�سد املطالبة باإطالق �رصاح امل�سجونني الذين اعتقلوا خالل 

)16(

التحركات ال�سلمية ال�سابقة يف منطقة احلو�ش املنجمي.

بلخري،  ال�سغرّي  ال�سيد  طالت  التون�سية«  اجلغرافية  للحدود  »اخلارقة  القمع  موجة  اأن  كما 

لدى   2008 اأغ�سط�ش  مطلع  اعتقل  الذي  الفرن�سية،  »نانت«  مبدينة  ويقيم  �سنة   29 عمره  تون�سي 

الغري  »الإ�رصار مبلك  بتهمة  بقف�سة  البتدائية  للمحكمة  اأحيل  ثم  الوادي«  »حلق  و�سوله مبيناء 

عتداء على موظف واإحداث ال�سغب بالطريق العام« وهي التهم  خالق احلميدة والإ عتداء على الأ والإ

نف�سها املن�سوبة للمعتقلني املقيمني بتون�ش يف حني اأن الرجل ي�سكن بفرن�سا !

هذا عالوة على العنف ال�سديد الذي تعر�ش له مئات املواطنني من بينهم ال�سيد »عمار عمرو�سية« 

)مرا�سل   
)17(

بوكدو�ش« »الفاهم  وال�سيدان   2008 جوان/حزيران   29 يوم  العمال(  حزب  )من 

قناة »احلوار« امل�ستقلة( يوم 26 جوان/حزيران 2008 و«عمر قويدر« مرا�سل جريدة »الطريق 

يحدث  ما  تغطية  وا�سل  هو  اإن  باملوت  تهديدا  ال�سديد-  للتعنيف  تلقى -بالإ�سافة  الذي  اجلديد« 

 
)18(

باحلو�ش املنجمي.

ن  الآ لقوا م�رصعهم حتى  قل(  الأ باأن �سابني من جهة قف�سة )على  التذكري  ينبغي  خري  الأ ويف 

ول وهو »ه�سام بن جّدو« الذي احرتق داخل موّلد كهربائي اأعاد ت�سغيله عمدا  خالل النتفا�سة، الأ

مني باجلهة نكاية فيه بعد اأن اعت�سم ال�سحية داخله مطالبا بتوفري موطن �سغل ميّكنه  امل�سئول الأ

من اإعالة اأهله وذويه... وال�سهيد الثاين هو »احلفناوي املغزاوي« الذي ده�سته عمدا �ساحنة »اأمنية« 

خالل مظاهرة �سلمية قمعتها ال�سلطة بوح�سية نادرة.

د. ح�ضني الباردي



رواق عربي

�80

العدد 51

احلياة... مدى  الرئا�ضة  ٌتكر�س  الديكتاتورية  ال�ضيا�ضي:  �ضالح  االإ اآفاق  ان�ضداد   )6

و«التاأجيل املوؤبد« للدميقراطية

ن�سان يف تون�ش باحلديث عن النظام ال�سيا�سي  لقد بداأنا هذه الورقة املخت�رصة عن واقع حقوق الإ

حادية واخللط »املنهجي« لل�ّسلط والتوظيف ال�سيا�سي املفرط  العام املو�سوم اأ�سا�سا بالنغالق والأ

للق�ساء ق�سد ت�سفية ل املعار�سني فح�سب واإمنا كل الذين يجهرون باختالفهم )و لو قيد اأمنلة( 

مع اإيديولوجية ال�سلطة املتغّولة.

اأي  يجعل  ويكاد  تون�ش  يف  ال�سيا�سية  احلياة  ٌيكبل  الذي  النغالق  هذا  على  دليل  خري  لعل  و 

الد�ستوري  )»التجمع  احلاكم  احلزب  ا�ستئثار  هو  م�ستحيل  �سبه  اأمرا  داخلها  �سيا�سي  حراك 

والع�سكر  والإعالم  دارة  والإ والربملان  واحلكومة  الرئا�سة  الدولة:  موؤ�س�سات  بكل  الدميقراطي«( 

إ�سقاط الـ 30 �سنة ا�ستبدادا حتت  وكذلك كما راأينا اآنفا الق�ساء... وذلك منذ ما ل يقل عن 20 �سنة )با

عليها  ينطبق  ول  التاريخ  تقع خارج  تون�ش  وكاأن  منازعا،  اأو  م�ساركا  دون  البورقيبي...(  احلكم 

مبداأ التداول ال�سلمي على ال�سلطة. وهو ما يجعلنا بطبيعة احلال مبحظر �سلطة كليانية ديكتاتورية 

)ح�سب التعريف الذي و�سعته »حنا اآرندت« وكذلك »رميون اآرون«(.

لقد �سبق واأن تكلمنا عن الق�ساء فال داعي من العودة اإليه. كما اأننا لن نتعر�ش هنا للموؤ�س�سة 

ورئا�سة  الربملانية  املوؤ�س�سة  على  �سنعرج  ولكّن  املحلية...  وخ�سو�سياتها  التون�سية  الع�سكرية 

الدولة يف عالقتهما بحق الختالف واملعار�سة )و كذلك باحلق يف حرية الختيار ـ الذي َيفرت�ش طبعا 

التعدد(.

ن�سان  الإ حقوق  جمل�ش  اأمام  الدوري  للتقرير  عر�سه  لدى  التون�سي  الوفد  رئي�ش  تباهى  لقد 

حزاب وهي تتوافر على 9 اأحزاب معار�سة معرتف  بجنيف باأن تون�ش »دولة تاأخذ بنظام تعدد الأ

بها، �ستة منها ممثلة بالربملان«.

مرة اأخرى ترانا جمربين على تعرية اجلانب املظلم من اللوحة الذي يت�سرت عليه برعونة ممثل 

ال�سلطة. 

 
)19(

ولنبداأ بالربملان كي ٌنذّكر باأن »املٌَحا�َس�َسة« العتباطية التي قررها احلاكم منذ �سنة 1998

قل« من جممل مقاعده )اأي الربملان ال�ّسوري( البالغ عددها حاليا 189  تق�سي بـ«اإ�سناد %20 على الأ

حزاب »املن�سجمة« مع خّط ال�سلطة والتي فازت مبر�سِاته حيث اأ�سند لها بح�سب درجة  مقعدا، لالأ

ولئها: 14 مقعدا حلركة الدميقراطيني ال�سرتاكيني؛11 مقعدا حلزب الوحدة ال�سعبية؛ 7 مقاعد 
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؛ 3 مقاعد حلزب التجديد )احلزب ال�سيوعي التون�سي �سابقا( 
)20(

حتاد الدميقراطي الوحدوي لالإ

الذي عوقب بتخفي�ش »متثيليته« على خلفية اأخذه ماأخذ اجلّد للطابع »التناف�سي« خالل النتخابات 

الرئا�سية ل�سنة 2004؛ مقعد واحد للحزب الجتماعي التحّرري باعتبار اأن املقعد الثاين الذي اأهدته 

 »حزب اخل�رص من اأجل التقدم« الذي اأ�س�سه النائب الويف جدا منجي اخلما�سي 
)21(

له ال�سلطة ورثه

وهو حزب وهمي )حتى ا�سمه غري موجود على املوقع الر�سمي للربملان التون�سي بالإنرتنت!( ح�سل 

على التاأ�سرية يف وقت قيا�سي )4 اأ�سهر !( ول ُيح�سى باعرتاف اخل�رص الفرن�سيني ول اخل�رص 

وروبيني الذين يعتربون اأن احلزب البيئي احلقيقي يف تون�ش هو حزب »تون�ش اخل�رصاء« الذي  الأ

ترف�ش ال�سلطة منذ �سنني عديدة »منحه« التاأ�سرية... واحلقيقة اأن عملية ال�سطو »اخلاطفة« التي 

إيعاز من ال�سلطة طبعا– ترمي اأ�سا�سا اإىل اإجها�ش مبادرة  ا�ستهدفت احلزب البيئي يف تون�ش –با

 19 بتاريخ  التاأ�سرية  مبطلب  تقدم  الذي  اخل�رصاء«  »تون�ش  بتاأ�سي�ش  زيتوين  القادر  عبد  ال�سيد 

حزاب : »ل يتكون حزب �سيا�سي  اأبريل/ني�سان 2004؛ باعتبار واأن املادة ال�ساد�سة من قانون الأ

األ اإذا كان يف مبادئه واختياراته وبرامج عمله ما يختلف عن مبادئ واختيارات وبرامج عمل اأي 

حزاب املعرتف بها قانونيا«.   حزب من الأ

اأجل العمل واحلريات« وهما احلزبان  اأما »احلزب الدميقراطي التقدمي« وكذلك »التكتل من 

ق�ساء وامل�سايقات والتنكيل.  الوحيدان املعرتف بهما وامل�ستقالن فعال عن ال�سلطة فما نابهما اإل الإ

ناهيك اأن ال�سلطة عمدت بداية ال�سنة اإىل التالعب مّرة اأخرى بالد�ستور ونقحته على وجه يق�سي من 

�ستاذ حممد  امل�ساركة يف النتخابات الرئا�سية ل�سنة 2009 الدكتور م�سطفى بن جعفر )التكتل( والأ

جنيب ال�سابي )من الدميقراطي( الذي كان قد اأعلن م�سبقا تر�سحه وخلق بذلك حركية معار�سّية 

مهمة جدا، �رصعان ما اأجه�ستها ال�سلطة بوا�سطة مناورتها »القانونية/ال�سيا�سوّية« 

بالإ�سافة اإىل ذلك فاأن الدولة التون�سية )من بني الدول العربية قاطبة( هي الدولة الوحيدة )مع 

�سوريا وليبيا، كدت اأن اأن�سى !( التي ُتق�سي كليا اإ�سالمييها املعتدلني )حركة النه�سة( من حق 

التواجد ال�سيا�سي. هكذا قرر احلاكم التون�سي اعتباطا باأن ل وجود حلركة �سيا�سية اإ�سالمية يف 

�سالم !  ول اأن دينها الإ تون�ش الدولة التي ُيقّر د�ستورها يف ف�سله الأ

�سالميني املعتدلني )اأي اأولئك الذين نبذوا العنف واعتنقوا  اإذا بداأنا بدول اجلوار �سنجد اأن الإ

الطرق ال�سلمية يف العمل ال�سيا�سي و�سادقوا على اللتزام بقواعد التعامل الدميقراطي والتداول 

علني  ون�ساط  برملاين  متثيل  لهم  باملغرب  احلكم.  يف  ي�ساركون  باجلزائر  ال�سلطة(  على  ال�سلمي 

مقنن.

د. ح�ضني الباردي
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وممثلة  ال�سيا�سية  احلياة  يف  ت�سارك  املعتدلة  �سالمية  الإ حزاب  الأ ترى  العربية  الدول  باقي  يف 

ردن ولبنان واليمن وفل�سطني املحتلة والعراق املحتل. اأما م�رص  بالربملان يف كل من موريتانا والأ

حتى واإن متادت يف رف�سها املتعنت لالعرتاف ر�سميا بالإخوان امل�سلمني )اأ�سا�سا( فهي »ت�سمح« 

لهم اإجمال بالتواجد العلني وتقبل بتمثيلهم الربملاين دون منحهم الغطاء القانوين.

تبقى اإذن احلالة التون�سية على ا�ستثنائها الدائم بالرغم من اأن »حركة النه�سة« ُتعّد من اأكرث 

�سالمية العربية )و حتى العاملية( اعتدال.  احلركات الإ

اأي�سا حزب »املوؤمتر من اأجل اجلمهورية« )حزب قومي ليربايل(  هذا »الظلم القانوين« يطال 

الوطني  العمل  و«حزب  التون�سي«  ال�سيوعي  العمال  »حزب  مثل  �سيوعية  ي�سارية  واأحزابا 

الدميقراطي«، كما مل يفلت من �سباكه حتى حزب بيئي مثل »حزب تون�ش اخل�رصاء« ! والذي يهمنا 

هنا اأ�سا�سا هو املعار�سة الفعلية ولي�ست املعار�سة الوهمية الكارتونية التي ترت�سي �سيا�سيا باملقاعد 

مر«.  م�رصوط لـ«اأويل الأ عمى والالآّ اجلانبية )»�سرتابنتان«( يف ق�رص »باردو« مقابل ولئها الأ

“املوؤبد”  الق�رصي  بالتملك  عليها  ا�ستحوذت  قد  فال�سلطة  الرئا�سة:  يتعلق مبوؤ�س�سة  فيما  اأما   

الد�ستور  من   40 الف�سل  من   3 الفقرة  ن�ست  حيث  اإليها،  املوؤدية  الد�ستور  بنود  اإغالق  واأحكمت 

التون�سي على �رصورة تزكية املر�سح من طرف 30 نائبا بالربملان اأو ما يعادلهم من روؤ�ساء املجال�ش 

البلدية.

ال�سماح  عرب   2004 انتخابات  اأجل  من  خ�سي�سا   
)22(

2003 �سنة  الف�سل  هذا  تنقيح  مت  ولقد 

فاأكرث،  برملاين  نائب  على  املتوافرة  حزاب  لالأ العليا  الهياكل  ع�ساء  لأ ا�ستثنائية  ب�سورة  بالرت�سح 

�رصيطة اأن يكون للمر�سح اأقدميه ل تقل عن خم�ش �سنوات يف موقعه القيادي. والهدف الغري معلن 

للحكم...  الزبائنية  الطبيعة  التقدمي” وتكري�ش  الدميقراطي  “احلزب  مر�سح  اإق�ساء  كان  حينها 

“املناف�سة  بحيث نادى مر�ّسحي اأحزاب املوالة بالت�سويت ملر�سح احلزب احلاكم واأفرزت نتائج 

املغ�سو�سة/املهزلة” على فوز مر�سح ال�سلطة للمرة الرابعة على التوايل... بن�سبة كادت اأن تكون 

مئة باملائة...

ثم جاء التالعب البهلواين الثاين بالد�ستور عرب التنقيح “ال�ستثنائي” ل�سنة 2008 الذي “فتح” 

مناء العامني املنتخبني منذ ما ل يقل  جمال امل�ساركة يف النتخابات الرئا�سية املقبلة )2009( “لالأ

املعار�سة  اأحزاب  مر�سحي  اأوتوماتيكية،  وب�سورة  اأخرى،  مرة  يق�سي  الذي  مر  الأ عامني”.  عن 

)القانونية( الفعلية، “التكتل” و-اأ�سا�سا- “الدميقراطي التقدمي” الذي يجد نف�سه تباعا مو�سع 

لهذا  العام  مني  بالأ لي�ش  هو  ال�سابي  جنيب  حممد  �ستاذ  الأ مر�سحه  اأن  قانوين” باعتبار  “ت�سلل 
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احلزب وبالتايل لي�ش من حقه الرت�سح.

واجهتها  لتزيني  ال�سلطة  ت�ستعملها  التي  الكارتونية  املعار�سة  العتبار  من  اأ�سقطنا  واإذا 

مني العام حلزب التجديد )احلزب ال�سيوعي  إنه لن يبقى غري اإمكانية تر�سيح الأ “الدميقراطوية” فا
مينة العامة للحزب  �ستاذ ال�سابي بال�سيدة “مية اجلريبي” الأ التون�سي �سابقا( اأو ال�ستعا�سة عن الأ

الدميقراطي التقدمي التي ت�ستويف “ال�رصوط القانونية” املمالة من طرف احلاكم.

ول ل يلبي اأب�سط ال�رصوط الوفاقّية )اإيديولوجيا و�سيا�سيا( التي من �ساأنها جتميع  و اخليار الأ

املمار�سة  مع  تقطع  وحدوية  يافطة  حتت  النتخابية”  “املعركة  غمار  خو�ش  اأجل  من  املعار�سة 

ق�سائية...  يديولوجية الدجمائية والإ احلزبية ال�سيقة والعقلية الإ

مر ابتداء باأمينته العامة التي راأت فيه  اأما “اخليار” الثاين فقد رف�سه قطعيا احلزب املعني بالأ

)و هي حمقة يف ذلك( تدخال �سافرا يف ال�سوؤون الداخلية للدميقراطي التقدمي وا�ستهتارا مبقررات 

هذه  وراء  من  ي�سعى  الذي  احلاكم  رادة  لإ ت�سلطيا  واإمالء  دميقراطي  ب�سكل  اُتِخذت  التي  احلزب 

املناورة الرخي�سة واملف�سوحة اإىل التعيني �سبه الق�رْصي ملن “�سيناف�سه”... عرب تطويع القانون 

هداف اإق�سائية ل تخفى على اأحد. لأ

ومفاد كل ذلك اأن ال�سلطة، بالرغم من هيمنتها املطلقة على احلياة ال�سيا�سية يف تون�ش، ل تقبل 

اأن “جتازف” بالدخول يف اأي معرتك تناف�سي حقيقي حتى واإن كانت متاأكدة م�سبقا من انت�سارها 

اأن تكر�ش التعددية...  “�سابقات تناف�سية” من �ساأنها  “املحتوم” يف النهاية، وذلك حتى ل تخلق 
خرية )مهما كانت حمدوديتها( تف�سي يف نهاية املطاف اإىل تكري�ش الدميقراطية...  علما واأن هذه الأ

وهو اأ�سّد ما تخ�ساه ال�سلطة ال�ستبدادية...

يديولوجية” عالم: “ال حقيقة خارج دائرة ال�ضلطة واأجهزتها االإ 7( حرية ال�ضحافة واالإ

عندما انعقدت القمة العاملية ملجتمع املعلومات بتون�ش خالل �سهر نوفمرب/ت�رصين الثاين 2005 

حاولت ال�سلطة -عبثا- ا�ستغالل احلدث للظهور مبظهر املدافع عن حرية ال�سحافة والإعالم. اإل اأن 

اإ�رصاب اجلوع اجلماعي الذي �سنه ثلُّة من اأقطاب املعار�سة طيلة �سهر كامل )تزامنت بدايته مع 

انطالقة اأ�سغال “القمة”(، ق�سد الت�سهري بحالة الختناق الق�سوى التي يعي�سها التون�سيون، كانت 

قد جنحت ن�سبيا يف تعرية الوجه اخلفي لـ”عر�ش ال�سلطة الإعالمي” وك�سفت ترّدي واقع احلريات 

يف تون�ش وغياب اأب�سط مقومات الدميقراطية وافتقار البلد لإعالم حّر وم�ستقل وتعددي ونزيه...

د. ح�ضني الباردي
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بولتان�سكي” )الذي  “كري�ستوف  الفرن�سي  ال�سحفي  ُطِعَن  قد  كان  القّمة  اأ�سغال  خالل  واإنه 

املربح  بال�رصب  اأ�سخا�ش  اأربعة  عليه  انهال  ثم  ب�سكنٍي يف ظهره  “ليبريا�سيون”(  بيومية  ي�ستغل 

بـ”منظمة مرا�سلون بدون  مر الذي حدا  الذين مل يحركوا �ساكنا، الأ من  اأعوان الأ على مراأى من 

حدود” اإىل ا�ستنتاج �سلوع البولي�ش ال�سيا�سي التون�سي يف هذه اجلرمية، علما واأن ال�سحية كان 

ن�سان  قد تنقل اإىل تون�ش ق�سد التحقيق حول العتداءات املتكررة التي ا�ستهدفت ن�سطاء حقوق الإ

.
)23(

خالل تلك الفرتة

التذكري  يجدر  إنه  فا  
)24(

التعريف عن  والغنية  بريك  بن  توفيق  ال�سحفي  حالة  اإىل  بالإ�سافة  و 

باملحاكمة ال�سورية التي اأدين فيها املحامي “حممد عّبو” ب�سنتني ون�سف ال�سنة �سجنا على خلفية 

و�سّبَه  التون�سي  الق�ساء  ا�ستقالل  غياب  فيهما  انتقد  نيوز”  “تون�ش  مبوقع  ن�رصهما  مقالني 

 .
)25(

“اأبو غرّيب” ملا يح�سل بداخلها من تعذيب ومعاملة وح�سية “اجلمهورية” ب�سجن  �سجون 

“املنفي يف وطنه”  قامة اجلربية وامل�سايقة اليومية التي يتعر�ش لها ال�سحفي  هذا عالوة على الإ

دارية  قامة اجلربية والرقابة الإ اأٌطِلق �رصاحه �سنة 2002 مع اإخ�ساعه لالإ عبد اهلل الزواري الذي 

مبدينة جرجي�ش باأق�سى اجلنوب التون�سي على بعد 500 كيلومرتا من تون�ش العا�سمة حيث يقيم 

اأفراد عائلته...

مر بال�سحافة الورقية  هذا فيما يتعّلق باملا�سي القريب. اأما احلا�رص فهو اأ�سواأ �سواء تعلق الأ

لكرتونية اأو “القنوات التلفزية” اأو ال�سحافيني اأو اأ�سحاب املدونات: اأو املواقع الإ

 )اأ( ال�سحافة الورقية : لقد �سجلت منظمة “مرا�سلون بال حدود” ما ل يقل عن 10 اعتداءات 

�سنة  م�ستهل  يف  امل�سددة  للرقابة  �سحف   3 واإخ�ساع   2007 �سنة  التون�سيني  ال�سحافيني  على 

خرى اأو  . وال�سحافة الورقية يف تون�ش حمدودة العدد �سواء قارناها بالدول العربية الأ
)26(

2008

بالفرتة ال�سابقة مبا�رصة لنقالب الق�رص الذي قام به الرئي�ش احلايل يف 7 ت�رصين الثاين/نوفمرب 

نقاط  من  لل�سحب  دوريا  تتعر�ش  والتي   
)27(

فعليا املعار�سة  احلزبية  ال�سحف  وبا�ستثناء   .1987

�سلوب القدمي الذي كان يتمثل  ك�ساك( كلما اأثارت “املوا�سيع احل�سا�سة” ]باعتبار اأن الأ البيع )الأ

يف “رف�ش الرتخي�ش امل�سبق لل�سدور” قد اأبطل مبفعول الف�سل الثالث من قانون 9 كانون الثاين/

إنه من ال�سعب اأن تعرث يف تون�ش على اآراء حرة خمالفة للمقايي�ش امل�سبوطة من  يناير 2006.[ فا

فوق، اللهم يف حالت نادرة باأ�سبوعية “حقائق” اأو “لك�سربي�سيون”.

�سنوف  ل�ستى  با�ستمرار  يتعر�سون  امل�ستقلني  التون�سيني  ال�سحافيني  اأن  بالذكر  واجلدير 

امل�سايقات والعتداءات، ف�سال عن التعتيم والت�سويه احلقري )مثلما ح�سل لل�سيدة اأم زياد / نزيهة 
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 وال�سيد خمي�ش 
)28(

لكرتونية/الورقية املمنوعة وال�سيدة �سهام بن �سدرين رجيبة : جملة “كلمة” الإ

ال�سماري واآخرون لي�سوا بال�سحافيني...(

�سارة ب�سكل خا�ش ملا تعر�ش له نهاية �سنة 2007 مرا�سل �سحيفة “القد�ش العربي”  وينبغي الإ

 4 بتاريخ  عادلة،  عليه )خالل حماكمة غري  �ُسلِّطت  الذي  �سليم بوخ�سري  “العربية” ال�سيد  وقناة 

ول 2007 ( عقوبة ب�سنة �سجنا نافذا من طرف حمكمة ناحية “�ساقية الزيت”  دي�سمرب/كانون الأ

على  “العتداء  بتهمة  الثاين 2008[  ب�سفاق�ش يف 18 جانفي/كانون  ال�ستئناف  ]ثبتته حمكمة 
خالق احلميدة” و”عدم ال�ستظهار ببطاقة الهوية”. وهي تهٌم ل متت للحقيقة ب�سلة، حيث اأثبت  الأ

دانة �سده هم  عوان الذين “اأدلوا ب�سهادات الإ ل�سان الدفاع الطابع الكيدي لهذه الق�سية بدليل اأن الأ

. وقد عودتنا 
�ستنطاق، مما جعلهم خ�سما وحكما يف اآن واحد”)29( نف�سهم الذين حرروا حم�رص الإ

ال�سيا�سي  الطابع  تفادي  ق�سد  بخ�سومها  الباطلة  العام  احلق  “تلفيق” تهم  التون�سية  ال�ّسلطات 

فراج عن ال�سيد بوخ�سري بتاريخ  لالعتقال... غري اأنه وبف�سل حملة امل�ساندة الوطنية والعاملية مت الإ

21 جويلية/متوز 2008.

الدميقراطي  احلزب  حال  “املوقف” )ل�سان  �سحيفة  له  تتعر�ش  مبا  التذكري  كذلك  يفوتنا  ل 

وال�سغط  العمومي  الدعم  من  حرمانها  بني  تراوح  خانق  مايل  وح�سار  م�سايقات  من  التقدمي( 

ك�ساك” عديد املرات  على اخلوا�ش كي ل ين�رصوا اإعالناتهم على اأعمدتها وخا�سة ال�ّسحب من “الأ

خالل عامي 2007 و2008 اآخرها مبنا�سبة الفتتاحية النقدية التي كتبها رئي�ش التحرير “ر�سيد 

خ�سانة” بتاريخ 4 اأفريل/ني�سان 2008 )عدد 446( الذي نقل عن �سحف جزائرية ت�سويق زيت 

مر الذي دفع خم�سة �رصكات زيوت حملية لرفع ق�سية  فا�سد ا�ستهلكته العائالت التون�سية... الأ

“كيدية”�سد جريدة املوقف واملطالبة بـ 500000 دينارا “جربا لل�رصر”. ورّدت اأ�رصة “املوقف” 
اأ�سابيع. وخالل  عدة  دام  الطعام  عن  مفتوحا  اإ�رصابا  ومديرها  رئي�ش حتريرها  من  كل  �سن  باأن 

اجلل�سة الق�سائية التي انعقدت خالل �سهر اأغ�سط�ش اأُجل النظر يف الق�سية ليوم 5 اأكتوبر/ت�رصين 

ن  ول 2008 حتى تديل ال�رصكات املعنية “برباهني ال�رصر”... وهو يف نظرنا اأمٌر �سبه م�ستحيل لأ الأ

ه اإل القليل النادر من التون�سيني...
ال�سلطة كانت قد �سحبت من ال�سوق العدد 446 ومل يقراأ

العام الجتماعي،  بال�ساأن  تعنى حقا  التي  الوحيدة  امل�ستقلة  القناة  اإنها   : )ب( قناة احلوار 

ال�سيا�سي والثقايف من زاوية نقدية تقطع مع تفاهة الربامج “الرتفيهية” وبذاءة املنوعات الغنائية 

ال�سيد  ل�ساحبها  خيار  هكذا  إن  فا احلال  وبطبيعة  “القراآنية”.  القنوات  عرب  الدين  وا�ستغالل 

واأمنية(  واقت�سادية  )�سيا�سية  تكلفة  يف  لهم  يت�سبب  معه  العامل  ح�سني” والفريق  بن  “الطاهر 
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باهظة جدا. ف�ساحب قناة “احلوار” يخ�سع منذ اأن بداأ البث لرقابة “اأمنية” ل�سيقة ل تخلو من 

التحر�ش وال�ستفزاز وال�سغوطات ب�ستى اأنواعها... اأما عن ال�سحافيني الذين ي�ستغلون باحلوار 

كرث نابية وال�سطو على اأجهزتهم ومعداتهم من  فهم عر�سة للتعنيف ال�سديد وال�سباب بالعبارات الأ

اآلت ت�سوير وت�سجيل...الخ. ولقد �سبق واأن تعر�سنا )يف باب احلقوق القت�سادية والجتماعية( 

“احلوار” بجهة احلو�ش  “الفاهم بوكدو�ش” مرا�سل  ال�سيد  له  الذي تعر�ش  الوح�سي  للتعنيف 

هايل  الأ لتحركات  تغطيته  ب�سبب  بجلبه  اأمرا  ال�سلطات  اأ�سدرت  اأن  بعد  لل�رصية  وجلوءه  املنجمي 

والقمع الوح�سي الذي يتعر�سون له. كذلك ل بد من التذكري باأن مرا�سل “احلوار” بجهة جندوبة 

جويلية/متوز   9 يوم  اأي�سا  هو  زوعابي” تعر�ش  “مولدي  ال�سيد  التون�سي(،  الغربي  )ال�سمال 

افتكوا  اأن  بعد  الطريق  حافة  على  جب  يف  به  األقوا  اأمن  عوين  طرف  من  ال�سديد  للتعنيف   2008

هاتفه اجلوال والكامريا التي كانت معه. ويبلغ عدد الكامريات التي افتكتها ال�سلطة للعاملني بقناة 

)30(

! كامريا  ع�رص  ثالثة  ال�سنة،  تتجاوز  ل  مدة  خالل  “احلوار”، 
تعترب تون�ش )بح�سب املعايري التي تعتمدها املنظمات  لكرتونية واملدونات:  )ج( املواقع الإ

العاملية الغري حكومية و”منظمة مرا�سلون بال حدود” على وجه اخل�سو�ش( من اأكرث الدول ت�سددا 

يف رقابتها على �سبكة الإنرتنت )عادة ما تقارن بال�سني ال�سعبية...(. فعالمة الـ”404” التي ترمز 

ال�سيا�سية  باملواقع  مر  الأ تعلق  كلما  للنظر  ب�سكل لفت  تتكرر  املطلوب  املوقع  زيارة  ا�ستحالة  اإىل 

وكمثال  اأجنبية.  اأو  وطنية  كانت  �سواء  ن�سان  الإ حقوق  عن  بالدفاع  املعنية  امل�ستقلة  اأو  املعار�سة 

على ذلك نورد فيما يلي القائمة الغري ح�رصية للمواقع املحجوبة التي �سبطتها �سنة 2007 منظمة 

جزئي(: حتيني  يفيك�ش” )مع  “الإ
. http://www.tunisnews.net/ .1 موقع “تون�س نيوز” اإخباري حتليلي ثقايف و�سيا�سي معار�س 

. http://www.albadil.org/. 2 موقع “حزب العمال ال�سيوعي التون�سي” غري معرتف به

. http://www.cprtunisie.com/ .3 موقع حزب “املوؤمتر من اأجل اجلمهورية” غري معرتف به

. http://www.nawaat.org/ 4  موقع �سيا�سي حتليلي م�ستقل

. http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/ .5 قائمة مرا�سلة معار�سة

. http://www.nahdha.net/. 6 موقع حركة «النه�سة» اإ�سالمية معار�سة ممنوعة

. http://www.reveiltunisien.org/ .7 موقع �سيا�سي معار�س �ساخر

. http://www.kalimatunisie.com/8 . جملة الكرتونية �سهرية معار�سة 

ن�سان . http://www.hrinfo.net .9 موقع ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإ

. http://www.rsf.fr .10 موقع منظمة «مرا�سلون بال حدود»

. http://www.omct.org .11 موقع «املنظمة العاملية ملناه�سة التعذيب»

ن�سان يف العامل . http://www.amnesty.org .12 موقع منظمة «اأمن�ستي» تعنى بحقوق الإ

. http://www.cnlt98.org .13 موقع «املجل�س الوطني للحريات يف تون�س» غري معرتف به
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بداع،  املر�سد من اأجل الدفاع عن حرية ال�سحافة والن�رص والإ  http://www.observatoire-olpec.org .14  .

غري معرتف به

عالم  . http://www.ifex.org .15 موقع �سبكة تبادل املعلومات حول حرية الإ

ن�سان» ورومتو�سطية حلقوق الإ . http://www.euromedrights.net .16 موقع «ال�سبكة الأ

ن�سان يف تون�س . http://www.verite-action.org .17 موقع جمعية «احلقيقة/الفعل» تعنى بحقوق الإ

. http://www.alarabiya.net .18 موقع قناة «العربية» )ظبي( 

. http://www.fdtl.org .19 موقع «حزب التكتل من اأجل العمل واحلريات» معار�س معرتف به.

. http://www.pdpinfo.org .20 موقع «احلزب الدميقراطي التقدمي» معار�س معرتف به.

 . http://www.facebook.com .21 منتدى اجتماعي عاملي 

ومقرها  تون�س»  يف  ن�سان  الإ وحقوق  احلريات  احرتام  اأجل  من  «اللجنة  موقع   .http://www.crldht.org 22
باري�س.

هذا بالإ�سافة اإىل مواقع: »يو تيوب«؛ »دايلي مو�سن«؛ »ماي �سباي�ش«؛ »يوكيبيديا«...

إنه ل يكاد مير يوما دون اأن ن�سمع بحجب مدونة اأو اأكرث يف تون�ش، كان من  اأما فيما يتعلق باملدّونات فا

اآخرها:

- مدونة »بطحاء حممد علي«.

- مدونة »فردة ولقات اأختها«.

- مدونة زياد الهاين.

- مدونة معز اجلماعي »من اأجل �سعب تون�سي حّر«.

ومع نهاية ال�سهر اجلاري )اأغ�سط�ش 2008( مت َحْجب املنتدى الجتماعي »فاي�ش بوك« الذي انخرط 

الإح�ساءات  ح�سب  وذلك   )2008 اأغ�سط�ش   14 يوم  حدود  )اإىل  تون�سي  اأنرتنوت   28000 من  اأكرث  به 

من  ولبد   .
)31(

بوك« »فاي�ش  �رصكة  حل�ساب  التون�سية  »بوز2كوم«  �رصكة  اأجنزتها  التي  وال�ستمارة 

اأن  ذلك  الكامنة خلفه.  �سباب  نتعرف على مغزاه والأ خري كي  الأ القمعي  الإجراء  قليال عند هذا  التوقف 

العدد املطرد من املنخرطني يف هذا املنتدى العاملي والذي ت�ساعف تقريبا خالل الفرتة من �سهر يناير اإىل 

اأعمارهم ترتاوح بني   %44 : ال�سباب منهم  للتون�سيني )ل �سيما  اأغ�سط�ش 2008 -موفرا بذلك متنف�سا 

راء املغايرة ملا تروجه اأجهزة  23 و27 �سنة( الذين يتوقون للتعبري بحرية والإطالع على التحاليل والآ

يديولوجية  الإ �سيطرتها  يهدد  خطرا  فيه  راأت  التي  البولي�سية  »الرقابة«  انتباه  لفت  الر�سمية-  الإعالم 

جهزة املعنية بالتخطيط لإحكام القب�سة على »عقول« التون�سيني قد  والإعالمية وال�سيا�سية. ول�سك اأن الأ

إمكانها )لو ا�ستمرت يف النت�سار والتو�سع( اأن  خذة يف الت�ساع با اأدركت اأن »جماهريية« »الفاي�ش بوك« الآ

قدم على وجه الب�سيطة بعد احلزب  تزاحم »جماهريية« التجمع الد�ستوري الدميقراطي )احلزب احلاكم الأ

من والنظام العام«... ( مع ما يفرت�سه ذلك من خطر على »ا�ستتباب الأ
)32(

ال�سيوعي ال�سيني
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الهوام�س

)1( تقرير جلنة عمل املجل�س

)حزيران/يونيو(  جوان   1 بـ  املوؤرخ   51 رقم  الد�ستوري  القانون   )2(

2002. وهذا التحوير اأرجع من ال�سباك الرئا�سة مدى احلياة التي اأخرجت 

من  عددا  يرت�سح  اأن  الدولة  رئي�س  حق»  «من  اأ�سبح  بحيث  الباب.  من 

احلكم وقد �رصح  �سنة يف  بن علي20  الرئي�س  ق�سى  املرات غري حمدود. 

اأخريا اإعادة تر�سيح نف�سه لولية خام�سة �سنة 2009 ... نزول عند رغبة 

)ل عفوا : اإحلاح( ال�سعب التون�سي...

)3( مقتطف من ن�س الف�سل 5 من الد�ستور كيفما حور �سنة 2002 

الوثائق املعرو�سة بجل�سة 7  ن�سان : خال�سة  ال�سامية حلقوق الإ املمثلية   )4(

– 18 اأبريل/ني�سان 2008 
ن�سان )5( الفقرة 28 من تقرير الدولة التون�سية اأمام جمل�س حقوق الإ

مكان الرجوع اإىل:  )6( ملزيد من املعلومات حول تفا�سيل هذه الق�سية بالإ

د. ح�سني الباردي «اإرادة ال�ستقالل: جمعية الق�ساة التون�سيني يف مواجهة 

الدرا�سة   – الفرن�سي  للعنوان  ال�سحيحة  الرتجمة  هي  )و  ال�سلطة»  بط�س 

له  قدم  جماعي  كتاب  ال�سيا�سي،  �سالح  والإ الق�ساء  (؛  بالفرن�سية  حررت 

طبعة  ن�سان،  الإ حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  الفتاح،  عبد  نبيل  �ستاذ  الأ

مراجعة  من  نتمكن  اأن  دون  �رصيعا  �سدر  القيم  الكتاب  هذا   .2006 اأوىل 

قلب  ما  منها  اأخطاء كثرية  ال�سديد على  �سف  لالأ احتوت  التي  ترجمة ورقتنا 

املعنى راأ�سا على عقب...

)7( انظر يف هذا ال�سدد مقالنا بجريدة «املوقف»: «الق�ساة العرب ممنوعون 

من ال�سفر» الذي نتحدث فيه عن معاناة الق�ساة التون�سيني وامل�رصيني 

ورومتو�سطية  طالع على التقرير القّيم الذي اأجنزته ال�سبكة الأ مكان الإ )8( بالإ

ن�سان حول اجلمعيات يف تون�س على موقع ال�سبكة. حلقوق الإ

عالن العاملي حلقوق  )9( لحظ تطابق تاريخ اإ�سدار القانون مع ذكرى الإ

ن�سان وا�ستهتار ال�سلطات التون�سية )فعال وقول( باملواثيق الدولية حلقوق  الإ

ن�سان. الإ

واإن�ساف»  «حرية  جلمعية  اليومية  البيانات  ال�سدد  هذا  يف  راجع   )10(
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من  و»اللجنة  ن�سان  الإ حقوق  عن  للدفاع  التون�سية  الرابطة  بيانات  وكذلك 

ن�سان بتون�س» التي ن�رصت تقريرا مف�سال  اأجل احرتام احلريات وحقوق الإ

جويلية/متوز/يونيو  �سهر  خالل  التعذيب  ملناه�سة  التون�سية  اجلمعية  مبعية 

طالع على تقرير «اأمن�ستي انرتنا�سيونال» حول  مكان اأي�سا الإ 2008. بالإ

التعذيب يف تون�س يف عالقته بقانون 2003. هذه الوثائق املحينة توجد على 

مواقع «اللجنة» و»اأمن�ستي انرتنا�سيونال» وكذلك موقع «تون�س نيوز».

 )11(  بيان اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سيني

http://chabab.forumactif.fr/montada-f1/topic-t576.htm 
)12( الف�سل 22: 

«يعاقب بال�سجن من عام اإىل خم�سة اأعوام وبخطية من األف اإىل خم�سة اآلف 

دينار كل من ميتنع، ولو كان خا�سعا لل�رص املهني، عن اإ�سعار ال�ّسلط ذات 

طالع عليه من اأفعال وما بلغ اإليه من معلومات  النظر فورا مبا اأمكن له الإ

رهابية. اأو اإر�سادات حول ارتكاب اإحدى اجلرائم الإ

خوات  والأ خوة  والإ بناء  والأ الوالدان  املتقدمة  الفقرة  اأحكام  من  وي�ستثنى 

والقرين.

ول ميكن القيام بدعوى الغرم اأو املوؤاخذة اجلزائية �سّد من قام عن ح�سن 

�سعار»  نية بواجب الإ

ولية للم�سجونني التون�سيني مبقت�سى  طالع على القائمة الأ مكان الإ )13( بالإ

رهاب» على الرابط التايل : قانون «مكافحة الإ

 http://www.aafaq.org/reports.aspx?id_rep=401 
اأوت 2008. ووثيقة  اأنظر �سحيفة «ليربا�سيون» )الفرن�سية( يوم 2   )14(

«اجلمعية التون�سية ملقاومة التعذيب»: قائمة املحاكمني واملوقوفني يف الق�سايا 

اإىل حدود 23 جويلية 2008 )وثيقة غري  املنجمي  باأحداث احلو�س  املتعلقة 

من�سورة(.

باري�س» 4   / بقف�سة  املنجي  اأهايل احلو�س  بيان «جلنة م�ساندة  اأنظر   )15(

اأغ�سط�س 2008.

اأجل  من  «اللجنة  بيان  على  طالع  الإ مكان  بالإ التفا�سيل  من  ملزيد    )16(

ن�سان يف تون�س» بتاريخ 18 اأغ�سط�س 2008   احرتام احلريات وحقوق الإ

 http://www.crldht.org
)17( الفاهم بوكدو�س جلاأ اإىل ال�رصية )منذ بداية �سهر جويلية( ب�سبب بطاقة 

اجللب التي اأ�سدرتها ال�سلطات �سده.

التون�سي»،  ال�سيوعي  العمال  «حزب  حال  ل�سان  ال�سعب»  «�سوت   )18(  

املو�سع يف  للقمع  بعد جلوئها   : بتاريخ 11 جويلية/متوز 2008  العدد 264 

وحا�سمة   جديدة  مرحلة  تدخل  النوفمربية  الديكتاتورية   . املنجمي  احلو�س 

 http://albadil.org
�سا�سي عدد 93 بتاريخ 6 نوفمرب/ت�رصين الثاين 1998. )19(  القانون الأ

)20( الذي ُزجَّ باأمينه العام، ال�سيد عبدالرحمان التليلي، يف ال�سجن ملدة 9 

د. ح�ضني الباردي
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الطعام  عن  اإ�رصابا  حاليا  يخو�س  وهو  ن،  الآ حلد  ن�سفها  ق�سى  �سنوات، 

مبعية والدته ال�سيدة فاطمة التليلي البالغة من العمر 89 �سنة والتي يبدو اأن 

حالتها ال�سحية ت�سكو تدهورا متفاقما، مما يجعل حياتها يف خطر.

 1997 جويلية/متوز   21 يف  املوؤّرخ   1997 ل�سنة   48 عدد  القانون   )21(

حزاب ال�سيا�سية ين�ّس بف�سله. الثاين « ل ميكن  املتعلق بالتمويل العمومي لالأ

]التي  الول  بالف�سل  عليها  املن�سو�س  املنح  على  احل�سول  �سيا�سي  حلزب 

له  كان  اذا  ال  القانون  هذا  من    ]!! اجلمهورية  رئا�سة  ميزانية  على  حُتمل 

نائب فاكرث ينتمون اليه مبجل�س النواب. ويعترب النتماء للحزب عند تقدمي 

الرت�سحات...».

)22( القانون الد�ستوري رقم 34 ل�سنة 2003، 13 ماي/اأيار 2003

http://www. الرابط بدون حدود» على  بيان «مرا�سلون  )23( راجع 

 rsf.org/article.php3?id_article=15575
�سيارة  تخريب  يف  متثل  بريك  بن  توفيق  عائلة  له  تعر�ست  ما  اآخر   )24(

زوجته من طرف «جمهولني»...

�ستاذ حممد عبو قبل نفاذ العقوبة بب�سعة اأ�سهر نتيجة  فراج عن الأ )25( مت الإ

احلملة العاملية امل�ساندة له. وهو ل يزال اإىل اليوم ممنوع من ال�سفر وعر�سة 

الذي حرره كاتب هذا  التقرير  طالع على  الإ مكان  بالإ امل�ستمرة.  للهر�سلة 

احرتام  اأجل  من  اللجنة  با�سم  وا�ستئنافا  ابتداء  املحاكمة  حظر  )الذي  املقال 

اأجل احرتام  تون�س( على رابط «اللجنة من  ن�سان يف  الإ احلريات وحقوق 

 www.crldht.org  «ن�سان يف تون�س احلريات وحقوق الإ

)26( التقرير ال�سنوي لـ منظمة مرا�سلون بدون حدود ال�سفحة 23 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25663 
احلزب  «املوقف»  واحلريات؛  العمل  اأجل  من  التكتل  «مواطنون»   )27(

الدميقراطي التقدمي؛ «الطريق اجلديد» حركة التجديد.

)28( الناطقة الر�سمية با�سم «املجل�س الوطني للحريات بتون�س» )جمعية غري 

معرتف بها( والتي تعر�ست موؤخرا برفقة زوجها ال�سحفي واملنا�سل عمر 

امل�ستريي للهر�سلة البولي�سية مبيناء حلق الوادي لدى عودتهما من ال�سفر... 

كما تعر�ست ال�سيدة بن �سدرين بتاريخ 19 اأغ�سط�س 2008 للتعنيف مبطار 

تون�س قرطاج ومنعت من ال�سفر اإىل فيبنا...

الثاين  )التون�سية( عدد 436 / 25 جانفي/كانون   )29( �سحيفة « املوقف» 

. 2008

بتون�س»  ن�سان  الإ وحقوق  احلريات  اإحرام  اأجل  من  «اللجنة  بيان   )30(

 http://www.crldht.org .2008 بتاريخ 21 اأغ�سط�س

طالع على الدرا�سة التقييمية مل�ستعملي «فاي�س بوك» بتون�س  )31( الرابط لالإ

 http://www.prosdelacom.com/page.php?c=679
 / )التون�سية  «لك�سرب�سيون»  باأ�سبوعية  الكايف  ر�سا  مقال  اإىل  اأنظر   )32(

بالفرن�سية( بتاريخ 8 اأغ�سط�س 2008. 

تون�س: حماوالت التجميل تتوارى اأمام ممار�ضات الدولة البولي�ضية
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* باحث وناشط حقوقي سوداني.

ال�ضودان

هلي  احل�ضاد املر لتكري�س االحرتاب االأ

فالت من العقاب واالإ

مجدي النعيم* مقدمة:

من  مزيدا  التقرير  هذا  يغطيها  التي  الفرتة  �سهدت 

حالم  ، فكانت �سنة اأخرى مت�سي بدون اأن تتحقق الأ
)1(

ن�سان يف ال�سودان التدهور حلالة حقوق الإ

والتوقعات الكربى التي لحت عقب توقيع اإتفاقية ال�سالم ال�سامل يف 2005. ورغم وجود د�ستور 

منذ  �سادت  التي  القانونية  البنية  ذات  تزال  ل  لل�سودانيني،  احلقوق  من  الكثري  )نظريًا(  يحمي 

تتعار�ش مع  قانونًا  اأكرث من �ستني   ال�سودانيون  القانونيون  اأح�سى اخلرباء  قائمة. فقد   1989

ن. ويطغى  الد�ستور )تعود اإىل فرتة ما قبل د�ستور 2005(، لكنها ل تزال �سارية املفعول حتى الآ

على الت�رصيعات ال�سودانية نظام من احل�سانات يجعل من امل�ستحيل و�سع حد لظاهرة الإفالت من 

ل ا�ستمرار النزاعات امل�سلحة يف اأنحاء  العقاب بدون اإ�سالحات قانونية وموؤ�س�سية جذرية. كما �سكَّ

ن�سان. ب�سع واأو�سع النتهاكات حلقوق الإ خمتلفة من البالد حا�سنة لأ

الرغم من  فعلى  قيمة.  ذات  اإيجابية  التقرير مل حتدث حتولت  يغطيها  التي  املجالت  كل  ويف 

لكل  اأهدافًا  املدنيون  ظل   ،2005-2003 يف  عليه  كانت  عما  دارفور  يف  العنف  م�ستويات  اإنح�سار 

اأطراف ال�رصاع وان�سم املزيد من النازحني ل�سابقيهم، فيما اأجرب بع�سهم على تكبد ويالت النزوح 

كرًة بعد اأخرى . ويف جنوب البالد �سهدت العديد من املناطق �رصاعات قبلية مميتة، واإنتهاكات، 

منية. وقد اأثر تلكوؤ احلكومة يف تنفيذ  مل جتذب اإهتمام الإعالم، �سد املواطنني على يد ال�سلطات الأ

اأبيي، بالفعل،  منية. وقد دفع مواطنو  و�ساع الأ اأبيي، على الأ اإتفاقية ال�سالم، خا�سة بروتوكول 
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مبلي�سيات  مدعومًا  ال�سوداين  اجلي�ش  �سنه  هجوم  ففي  تفاقية.  الإ طريف  بني  لل�رصاع  غاليًا  ثمنًا 

ر ن�سف املنازل يف البلدة على نحو كلّي  ن من املدنيني ُودمِّ قتل عدد غري معروف حتى الآ
ُ
متحالفة معه 

األفًا من ال�سكان على النزوح، ول يزال معظمهم )يف يوليو 2008( يعي�سون  واأجرب حوايل �ستون 

.
)2(

خارج البلدة

اأو  التعبري  حرية  على  عتداء  الإ يف  لي�ش  منية  الأ جهزة  لالأ القويني  والنفوذ  القب�سة  ظهرت  لقد 

من الوطني فح�سب،  العتقالت الوا�سعة �سد الن�سطاء وال�سيا�سيني اأو يف تعطيل تعديل قانون الأ

اأن هذا الجتاه الذي  جهزة مكان اجلي�ش وال�سالع مبهامه التقليدية. ويبدو  بل يف حلول هذه الأ

�ش  تكرَّ قد  ال�سعبي،  الدفاع  ملي�سيات عديدة، خا�سة قوات  با�ستخدام  الت�سعينيات  منذ مطلع  بداأ 

متامًا، خا�سة فيما يتعلق بحماية مركز احلكم. كانت القوات التي واجهت حركة العدل وامل�ساواة 

من واملخابرات. وهي  يف العا�سمة هي ما اأ�سبح يعرف بقوات »اأمن العا�سمة« التي يديرها جهاز الأ

قوات يوازي ت�سليحها وتدريبها ما متلكه اجليو�ش يف العادة )ويبدو اأنها جزء من خطة تعو�ش ما 

تفر�سه اإتفاقية ال�سالم من تقلي�ش حجم اجلي�ش، وال�سكوك التقليدية يف ولئه للحركة ال�سالمية، 

اإىل  املراقبني  بع�ش  ي�سري  وبالفعل  هلية(.  الأ احلروب  يف  ا�ستخدامه  يعوق  الذي  ثني  الإ وتنوعه 

بناء مناطق معينة، خا�سة دارفور. ثنية لهذه القوات لأ اإ�ستبعاد الرتكيبة الإ

فر�س تعزيز امل�ضاركة ال�ضيا�ضية واآفاق التداول على ال�ضلطة:

الت�رصيعات  من  حزمة  على  النتقايل  الد�ستور  ثم،  ومن  ال�سامل،  ال�سالم  اإتفاقية  ن�ست 

الت�رصيعات  هذه  واإ�سدار  و�سع  لكن  الديقراطي.  ل  التحوَّ تعزيز  بهدف  املوؤ�س�سية  والت�سكيالت 

احلاكم  الوطني  املوؤمتر  حزب  يتجاهل  اإذ  �سديدة.  ل�رصاعات  حماًل  ظل  املوؤ�س�سات  هذه  وت�سكيل 

حيان وبحجج خمتلفة، وبدون حجج اأحيانًا، التوقيتات املتفق عليها  وموؤ�س�سات احلكم يف معظم الأ

اأو املن�سو�ش عليها يف اإتفاقات �سابقة. ويف اأحايني اأخرى تطرح �سياغات قانونية وتنظيمية ل تتفق 

ل دميقراطي، واإمنا متثل جمرد اإ�ستمرار للنظام ال�سمويل. ويف هذ ال�سياق اأُجيز  مع مقت�سيات التحوَّ

حزاب ال�سيا�سية وقانون النتخابات. يف 2007 و2008 قانونان مهمان هما قانون الأ

حزاب ال�سيا�سية يف الثاين والع�رصين من يناير 2007 يف جل�سة عا�سفة بالربملان  اأُجيز قانون الأ

املعار�سة  كتلة  قررت  اإذ  بالتع�سفية؛  و�سفها  يف ظروف ميكن  القانون  هذا  اأجيز  وقد  ال�سوداين. 

ن�سحاب من جل�سة اإجازة القانون لتحفظها على عدد من املواد على راأ�سها املادة 19 واملادة 4 من  الإ

فالت من العقاب هلي واالإ ال�ضودان: احل�ضاد املر لتكري�س االحرتاب االأ
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حزاب، ورغم  القانون. تتعلق املادة 19 مبنح املحكمة الد�ستورية �سالحيات اإنزال عقوبات على الأ

اأن املادة اخ�سعت للتعديل اإل اأن النواب يف كتلة املعار�سة و�سفوا التعديالت باأنها« ذرٌّ للرماد على 

حزاب ال�سيا�سية القائمة مبا يف  العيون«. بينما اعتربوا املادة 4 من القانون التي ن�ست على قيام الأ

�سا�سي  حكام املادة )14( من القانون )وايداع( نظامها الأ ذلك املخطرة بتوفيق اأو�ساعها وفقًا لأ

املادة  هذه  اأن  املعار�سة  قادة  اأحد  اأعترب  وقد  يومًا.   )90( خالل  حزاب  الأ جمل�ش  لدى  ولئحتها 

من  تبداأ  �ستقالل  الإ قبل  املوجودة  حزاب  الأ كل  جتعل  اأن  وتريد  الوطني  املوؤمتر  حلماية  تهدف« 

. بهذه الروح 
)3(

ال�سفر وجتعلها كاأمنا مل تكن«، معتربًا ذلك »اإ�ستهتارًا وا�ستخفافًا غري مقبولني«

ذلك  يف  معه مبا  التعامل  ال�سيا�سية  القوى  كل  على  يجب  واقعًا  ال�سيا�سية  حزاب  الأ قانون  اأ�سبح 

طراف التي مل تنل حظها ل يف �سياغته ول حتى يف امل�ساركة يف اإجازته. الأ

كما ن�ست اتفاقية ال�سالم ال�سامل املوقعة عام 2005 بني ال�رصيكني الرئي�سني يف ال�سلطة، اأي 

املوؤمتر الوطني واحلركة ال�سعبية، على اإجراء اإنتخابات برملانية يف موعد ل يتعدى عام 2009. ووقد 

نتخابات بعد خما�ش ع�سري وعراقيل كثرية اأدت اإىل تاأخر اإجازة القانون  مت اأخريًا اإجازة قانون الإ

لنحو العامني ون�سف عن املدة املتفق عليها يف اإتفاقية ال�سالم ال�سامل. ويف ال�سابع من �سهر يوليو 

لة اأ�سدر الربملان القانون  اجلديد الذي ينتخب مبوجبه 60 % من اأع�ساء  2008 وبعد مداولت مطوَّ

الن�سبي  للتمثيل  البقية فينتخبون وفقًا  اأما  الدوائر املحلية،  الناخبني يف  الربملان مبا�رصًة من قبل 

 .
)4(

الربملان يف  املقاعد  من   %25 ال�سودان  يف  مرة  ول  ولأ املراأة  القانون  هذا  مينح  كما   . حزاب  لالأ

ذلك  يف  مبا  ال�سيا�سية  حزاب  الأ قبل  من  وا�سع  انتقاد  حمط  كان  النهائي  ب�سكله  القانون  اأن  غري 

احلركة ال�سعبية نف�سها والتي بررت دعمها لإجازة القانون رغم حتفظاتها الوا�سعة عليه برغبتها يف 

حزاب ال�سيا�سية قد  . وكانت الأ
)5(

تفويت اأي فر�سة لتعطيل اإجراء النتخابات يف املوعد املحدد لها

ا�سدرت بيانًا �سابقًا على مرحلة اإجازة القانون تو�سي فيه بعدد من التو�سيات كان اأبرزها اإتباع 

نتخابات املختلط الذى ي�سمل عددَا مت�ساويًا من الدوائر اجلغرافية ودوائر التمثيل الن�سبي  نظام الإ

نتخابية  )50% دوائر جغرافية و50% دوائر التمثيل الن�سبي( على اأن تكون الولية هى الدائرة الإ

لقائمة التمثيل الن�سبي، كما يجب اأن ت�ستمل قائمة التمثيل الن�سبي على عدد مت�ساوى من الن�ساء 

والرجال )على نظام قائمة امراأة- رجل- امراأة ...اإلخ( لكى حتقق حد اأدنى لتمثيل املراأة ي�ساوي 

25% من ع�سوية كل الربملانات، اأي على امل�ستوى القومَي وعلى م�ستوى جنوب ال�سودان وم�ستوى 

الوليات. و من بني تو�سياتها راأت القوى ال�سيا�سية الإ�رصاع فى تعديل القوانني املقيدة للحريات 

. عدا 
)6(

نتخابات على نحو �سحيح و�سفاف هميته كعمود فقري لالإ واإجناز عملية التعداد ال�سكانى لأ

جمدي النعيم
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نتخابات مل تف�ش اىل النتائج املرجوة حيث اأجيز  حزاب ال�سيا�سية لتدارك قانون الإ اأن حماولت الأ

بينها  من  املراأة،  عن  املدافعة  واملنظمات  حزاب  الأ نظر  يف  اأ�سا�سية،  نقائ�ش  على  م�ستماًل  القانون 

نتخابية وحتديد ن�سبة الدوائر اجلغرافية ودوائر التمثيل  الف�سل بني الرجال والن�ساء يف اللوائح الإ

الن�سبي بـ 60% و40% على التوايل. 

لكن ومبعزل عما �سبق فهناك �سعوبات اأخرى مو�سوعية تواجه عقد النتخابات يف 2009. اأول 

هذه ال�سعوبات هي اأزمة دارفور التي تلقي بظالل كثيفة على اإمكانية اإجراء اإنتخابات حرة ونزيهة 

منية واإ�ستمرار ماأ�ساة النزوح ملا يربو على  و�ساع الأ تنتظم كافة اأرجاء ال�سودان؛ ففي ظل توتر الأ

واحلكومة  امل�سلحة  احلركات  بني  ال�سالم  مفاو�سات  وتعرث   
)7(

غاثة الإ مع�سكرات  يف  نازح  مليوين 

ال�سودانية ي�سبح اإجراء انتخابات عامة نزيهة وعادلة بحلول عام 2009 حلمًا ع�سي املنال. كذلك 

�ستعود، مع اإعالن النتائج، الختالفات التي برزت اأثناء التح�سري لعملية التعداد والتعداد الفعلي. 

وقد اأعلن بالفعل بع�ش قادة احلركة ال�سعبية وقوى اإقليمية اأخرى اأنهم لن يعرتفوا بنتيجة التعداد 

ب�سبب التجاوزات التي �ساحبت العملية. وكما هو معروف فنتائج التعداد �ستكون حا�سمة يف توزيع 

العالية  املالية  بالتكلفة  تتعلق  اأخرى  وهناك �سعوبات  املقعد.  قوة  الدوائر اجلغرافية ويف ح�ساب 

و�سعوبات النتقال يف جنوب ال�سودان.

�سيتوجه الناخبون ال�سودانيون اإىل �سناديق القرتاع بعد 24 عامًا من اآخر اإنتخابات تعددية 

حرة، مما يعني اأن غالبية من يحق لهم الت�سويت اليوم مل ي�ساركوا يف اإنتخابات من قبل. عالوة 

على ذلك، �سي�سدد الناخبون اأ�سواتهم من خالل نظام ت�سويت معقد. فجنوب ال�سودان كما لحظ 

الدكتور رياك م�سارـ رئي�ش حكومة اجلنوب »�سيح�سل على اأكرث نظم الت�سويت تعقيدًا يف العامل... 

جنوب  يف  املواطنون  �سي�سوت  اإذ   ،
)8(

ت�سويت« بطاقة  ع�رص  اإثنتا  الواحد  للناخب  �سيكون  حيث 

ال�سودان، على �سبيل املثال لنتخاب رئي�ش اجلمهورية، ورئي�ش حكومة اجلنوب، وحاكم الولية. 

ف�سي�سوت  الولية(،  وبرملان  اجلنوب،  وبرملان  الوطني،  )الربملان  الربملانية  النتخابات  يف  اأما 

الناخبون لإختيار نائب للدائرة اجلغرافية ونائب من قائمة التمثيل الن�سبي ونائبة ملقاعد املراأة لكل 

برملان. وعالوة على ذلك �سيقوم برملان كل ولية بانتخاب ع�سوين ملجل�ش الوليات )الغرفة الثانية 

اإنتخابية  ال�سمال ثمان بطاقات  ناخبو  �سي�سدد  النتخابي  النظام  لنف�ش هذا  الربملان(. وطبقًا  من 

لنتخاب رئي�ش اجلمهورية، ووايل الولية، و�ست بطاقات برملانية للربملانني الوطني والولئي )ثالثة 

لكل برملان(. واأي�سًا �سيقوم برملان كل ولية يف ال�سمال بانتخاب ع�سوين ملجل�ش الوليات.

يرتبط مو�سوع امل�ساركة ال�سيا�سية بجملة من ال�سالحات القانونية وبناء الهياكل املوؤ�س�سية. 
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ويعدد الباحثون والنا�سطون، كما اأ�رصنا، اأكرث من �ستني قانونًا تعود اإىل فرتة ما قبل اإتفاية ال�سالم 

اأن  يفرت�ش  النتخابات  قانون  على  وبناًء  ال�سامل.  ال�سالم  واإتفاقية   2005 د�ستور  مع  تتعار�ش 

ن.  القانون، وهو ما مل يحدث حتى الآ القومية النتخابات خالل �سهر من �سن  اللجنة  اإن�ساء  يتم 

مم املتحدة اأن “ي�ستغرق و�سول اللجنة اإىل م�ستوى قدرتها الكاملة بع�ش الوقت،  وتتوقع بعثة الأ

ويهدد   ،2009 عام  من  اجلفاف  مو�سم  بداية  يف  الناخبني  ت�سجيل  من  متكنها  دون  يحول  قد  مما 

حزاب يجب اإن�ساء   وبناًء اأي�سًا على قانون الأ
)9(

بالتايل اإمكانية اإجراء النتخابات يف عام 2009”.

حزاب ال�سيا�سية”، لكن اأع�ساء هذا املجل�ش مل يعينوا بعد. ومن املالحظ اأي�سًا  الأ ل�سوؤون  “جمل�ش 
اأن “قانون ال�ستفتاء “ الذي ين�ش على اإجراء ا�ستفتاء لتقرير امل�سري يف جنوب ال�سودان( مل يقّر 

بعد رغم مرور اأكرث من �سنة على املوعد املحدد لذلك يف اإتفاق ال�سالم ال�سامل .

م�ضكالت ا�ضتقالل الق�ضاء واحلق يف حماكمة من�ضفة :

يواجه الق�ساء ال�سوداين حتديات كربى تتعلق بقدرته الفنية واإرادته العدلية منذ �سنوات عديدة، 

على خالف تلك التقديرات التي ت�سوره كق�ساء م�ستقل وقادر دائمًا على ال�سطالع مب�سئولياته. 

فقد بداأ العتداء على ا�ستقالل الق�ساء منذ ال�ستينيات حينما رف�ش رئي�ش الوزراء وقتها، ال�سادق 

حكام الق�ساء الذي األغى قانون حل احلزب ال�سيوعي )املن�سور  املهدي وجمل�ش وزرائه الن�سياع لأ

بغازيتة جمهورية ال�سودان بتاريخ 9 دي�سمرب 1965( وما ترتب عليه من طرد النواب ال�سيوعيني 

ال�ستة من الربملان. وقد ا�ستقال ال�سيد بابكر عو�ش اهلل رئي�ش الق�ساء احتجاجًا وكتب خماطبًا جمل�ش 

ال�سيادة “ا�سمحوا يل اأن اأوؤكد اأن اجلرح العميق الذي تركه عملكم هذا يف الكيان الق�سائي �سوف لن 

يندمل ما دمتم قدمتم الكربياء ال�سخ�سي على امل�سلحة العامة )...( اأرجوا اأن ت�سمحوا يل اأن اأقرر 

بهذه املنا�سبة اأنني خدمت الق�ساء قرابة ربع قرن كان اأغلبها يف ظروف حالكة عانيت فيها الكثري 

من حماولت احلكومات املختلفة لفر�ش �سلطانها لتحقيق املاآرب ال�سيا�سية ...”. ويف موقف اآخر 

�ستاذ حممود حممد طه التعاون مع املحكمة يف منت�سف الثمانينات وو�سفها باأنها »غري  رف�ش الأ

اأتيحت للق�ساء ملراجعة ق�سية  اأول فر�سة  اأثبتت املحكمة العليا يف  اأخالقيًا«. وقد  موؤهلة فنيًا ول 

حممود حممد طه �سحة حكمه على املحكمة التي حاكمته.

نقاذ  لقد اأدت التدخالت الكثيفة، واملوثقة جيدًا يف العديد من التقارير الوطنية والدولية، لنظام الإ

املوؤهلني من اخلدمة وحل حملهم  الق�ساة  من  كثري  طرد 
ُ
فقد  اإ�سعافه متامًا.  اإىل  الق�ساء  عمل  يف 
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ول الولء ال�سيا�سي للنظام والن�سجام اليديولوجي معه. واملفارقة اأنه يف حني  اآخرون موؤهلهم الأ

ثار امل�سئولون �سد باقان اأموم، وزير جمل�ش الوزراء، ب�سبب قوله باأن الدولة ال�سودانية فا�سلة 

اب النظام، يف  ف�سارعوا برفع احل�سانة عنه متهيدًا مل�ساءلته، مل يحركوا �ساكنًا حني قال الرتابي عرَّ

.
)10(

منية جهزة الأ نف�ش الندوة، اأن بع�ش الق�ساة موظفون يف الأ

واإىل جانب ف�سل ق�ساة وقا�سيات ب�سبب عدم الولء ال�سيا�سي واليديولوجي، لحظ املراقبون 

للن�ساء  ال�سماح  الرغم من  الن�ساء كقا�سيات منذ 1989. وعلى  الق�سائية عن تعيني  الهيئة  توقف 

ال�سلك  يف  قبولهن  �سيتم  كان  اإن  بعد  وا�سحًا  فلي�ش   2008 تعيينات  يف  الق�ساة  لوظائف  بالتقدم 

الق�سائي اأم ل.

واإىل جانب اإنق�سامات اأخرى عديدة فى هياكل الدولة يف مناطق النزاع ال�سابقة التي بقي بع�سها 

خر قوى معار�سة م�سلحة، اأبرزها احلركة ال�سعبية، ت�سهد بع�ش  يف يد احلكومة واأدار بع�سها الآ

هذه املناطق )ما كان يعرف با�سم املناطق املحررة( اإزدواجًا يف النظم الق�سائية. ففي  جنوب كردفان 

زرق هناك مثاًل نظامان ق�سائيان يف رقعة جغرافية واحدة يعمل كل منهما بقوانني  وجنوب النيل الأ

حكام. واأعراف ق�سائية خمتلفة  مما يوؤدي لت�سارب ال�سلطات والأ

حمكمة  مثل  معينة  بجهات  اخلا�سة  املحاكم  اأن  ن�سان  الإ حقوق  عن  املدافعني  بع�ش  ويالحظ 

»اخل�سخ�سة  اإىل  اأقرب  يجعلها  باأ�سلوب  ُتدار  اجلمارك  وحمكمة  ال�رصائب،  وحمكمة  الكهرباء، 

)بال�سيارات،  متويلها  يف  ت�سهم  اخلا�سة  املحاكم  هذه  من  امل�ستفيدة  اجلهات  فهذه  العدلية«. 

بع�ش  يقول  وكذلك  النيابة(.  ووكيل  والقا�سي  ال�رصطي  ذلك  يف  فراد مبا  لالأ املالية  واملخ�س�سات 

العاملني يف حماكم  الق�ساة  اأن  ال�سودان  الق�ساء يف  اأو�ساع  ين�سطون يف مراقبة  القانونيون ممن 

داب العامة( يتلقون ن�سبة من الغرامات التي يحكم بها يف مواجهة املتهمني  النظام العام )حماكم الآ

مما يجعل للقا�سي واجلهاز الق�سائي م�سلحة يف هذه الق�سايا املنظورة اأمامهم في�سبحون طرفًا 

)11(

اأ�سياًل يف الق�سية.

لت يف اأواخر 2005 حماكمًا خا�سة للجرائم يف دارفور برئا�سة  وعلى الرغم من اأن احلكومة �سكَّ

قا�ش ذي خربة طويلة فقد اإنتهت هذه املحكمة اإىل ل �سئ تقريبًا. وقد اأعلن رئي�ش هذه املحكمة يف 

فراد املتهمني بارتكاب جرائم فظيعة ب�سبب عزوف  دي�سمرب 2005 اأنها مل تتمكن من حما�سبة الأ

اأع�ساءها  اأن  التعذيب  ملناه�سة  ال�سودانية  املنظمة  اأكدت  وقد  قليم.  الإ يف  من  الأ وغياب  ال�سهود 

ن�سان اأمام النظام الق�سائي يف دارفور واجهوا  وحماميها الذين مثلوا �سحايا اإنتهاكات حقوق الإ
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امل�سئولون  ظل  حني  يف  اآخر،  �سعيد  وعلى   .
)12(

ملهامهم ممار�ستهم  طوال  والرتويع  امل�سايقات 

يوؤكدون عدم نيتهم حماكمة اأو التحقيق مع الوزير هارون، قدموا معلومات متعار�سة حول مالحقة 

اأعلن  اإثنني ت�سعى املحكمة اجلنائية الدولية للقب�ش عليهما. ففي فرباير 2007  على كو�سيب اأحد 

تقييم  ومت  للتحقيق  خ�سع  وقد  ال�سجن  يف  كو�سيب  اأن  املر�سي  علي  حممد  ال�سابق  العدل  وزير 

البيانات �سده وتقرر تقدميه للمحاكمة. ويف مار�ش 2007 قال م�سئولو وزارة العدل اأن كو�سيب قدم 

ا�ستئنافًا لإطالق �رصاحه لكنه ُرف�ش حيث توفرت اأدلة كافية ملحاكمته. ويف اأكتوبر اأبلغ لم اأكول، 

دلة، لكن  وزير اخلارجية حينها و�سائل العالم اأن كو�سيب قد اأطلق �رصاحه ب�سبب عدم كفاية الأ

خري مل ُيطلق �رصاحه  وزير العدل �رصعان ما نفى لنف�ش اجلريدة اإطالق �رصاح كو�سيب قائاًل اأن الأ

 الإعالمي يف لندن 
)13(

»على الإطالق«). واإذا اأ�سفنا ت�رصيحات اأخرى لحقة خلالد املبارك، امللحق

عالم، التي اأكدت اإطالق �رصاح كو�سيب، ل يبقى للمراقبون اإل  واأمني ح�سن عمر، وزير الدولة لالإ

احلرية !!

بعدم  ال�سابق  موقفها  تكرر  التقرير  هذا  يغطيها  التي  الفرتة  ال�سودانية طوال  احلكومة  ظلت 

التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية. )انظر اجلزء اخلا�ش من التقرير بتطورات موقف احلكومة 

م�سئوليها  بع�ش  املوجهة �سد  التهامات  مع  تتعامل  اأنها  بدا  وقد  الدولية(  اجلنائية  املحكمة  من 

مبن فيهم الرئي�ش بو�سفها ق�سية �سيا�سية. واإىل جانب اخلالف بني �رصيكي احلكم، الذي خرج اإىل 

العلن، حول التعامل مع املحكمة اجلنائية، ظلت قيادات املوؤمتر الوطني ت�سدر اإ�سارات متعار�سة. 

للتعاون مع  م�ستعدون  اأنهم  الب�سري  واملقرب من  عالم  لالإ الدولة  اأمني ح�سن عمر وزير  اأعلن  فقد 

.
)14(

املحكمة يف تنظيم حماكمات داخلية للمتهمني

رهاب، يف 31  يف حماكمات مثرية للجدل، اأ�سدرت املحاكم اخلا�سة التي �سكلت وفق قانون الإ

عدام على 22 من املتهمني بامل�ساركة يف الهجوم على اأم درمان الذي نفذته حركة  يوليو اأحكامًا بالإ

ن�سان  العدالة وامل�ساواة يف العا�رص من مايو املا�سي. ويقول حمامو املتهمني ومنظمات حقوق الإ

مم املتحدة يف ال�سودان اأن هذه املحاكمات مل توفر �رصوط املحاكمة العادلة للمتهمني. كما  وبعثة الأ

مني العام  ن اإعرتافاتهم قد اأنتزعت منهم حتت التعذيب. وقد نا�سد ممثل الأ
زعم املتهمون اأنف�سهم اأ

ن »هذه املحاكمات رمبا ل تكون قد راعت  حكام لأ لالمم املتحدة ال�سلطات ال�سودانية مراجعة هذه الأ

ول لرئي�ش  طراف مبا يف ذلك النائب الأ . كما دعت الكثري من الأ
)15(

املعايري الدولية للمحاكمة العادلة«

اإعتقال  حمالت  �سبقتها  املحاكمات  هذه  اأن  ويذكر  حكام.  الأ هذه  اإلغاء  اإىل  كري  �سيلفا  اجلمهورية 

وا�سعة يف خمتلف اأنحاء البالد )وبكثافة �سديدة يف العا�سمة( مما اأثار اإنزعاج املدافعني عن حقوق 
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)16(

ن�سان من تف�سي التمييز �سد اأبناء دارفور والعتقال على اأ�سا�ش الهوية. الإ

ن�ضان  االإ حلقوق  اجل�ضيمة  االنتهاكات  على  واملحا�ضبة  ال�ضرطية  التجاوزات  اأبرز 

ومدى تعاون احلكومة ال�ضودانية مع املحكمة اجلنائية الدولية: 

ظلت احلكومة ال�سودانية خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير على موقفها من عدم التعاون 

مع املحكمة اجلنائية الدولية يف التحقيق ومالحقة مرتكبي النتهاكات اجل�سيمة يف دارفور وظلت 

النظام  على  ال�سودان  م�سادقة  عدم  ب�سبب  املحكمة  ولية  اإنعدام  اأي  هي،  كما  الرئي�سية  حجتها 

�سا�سي للمحكمة مع تنويعات اأخرى من احلجج الفرعية تتفاوت ح�سب ال�سياق.  الأ

�سهر طويلة يف اجلرائم املرتكبة يف دارفور فيما اأ�سدرت  املعروف اأن مدعى املحكمة ظل يحقق لأ

املحكمة مذكرات اإعتقال بحق وزير الدولة للداخلية )وقتها( اأحمد هارون وقائد امللي�سيا امل�ساندة 

من  العام  املدعي  طلب  يوليو 2008  منت�سف  ويف  فرباير 2007.  يف  كو�سيب  علي  اأحمد  للحكومة 

ق�ساة املحكمة اإ�سدار اأمر اإعتقال �سد الرئي�ش عمر الب�سري على اأ�سا�ش ع�رص تهم ثالثة منها تتعلق 

ن�سانية وتهمتا قتل، وهو الطلب الذي يتوقع اأن يبت فيه  بادة اجلماعية وخم�سة جرائم �سد الإ بالإ

الق�ساة قبل نهاية العام احلايل.

اأعلنت ال�سلطات عقب طلب مدعي املحكمة اجلنائية الدولية اإ�سدار مذكرة اإعتقال �سد الرئي�ش 

املتوقع مما �سدر من  القانوين وال�سيا�سي. كان  امل�ستويني  للتحرك على  اأعدت خطة  اأنها  الب�سري 

اإعالنات �سيا�سية طرح خطة متكاملة ملواجهة الإفالت من العقاب واإن�ساف ال�سحايا. يف الواقع مل 

ي اإخرتاق يوقف 
تف�سح احلكومة اأبدًا عن اأي ت�سور متكامل. بل قامت بخطوات معزولة ل ت�سكل اأ

اأغ�سط�ش عني وزير العدل مدعيًا خا�سًا بدارفور  اأو مينع تكراره. ففي بداية  الإفالت من العقاب 

للنظر يف اجلرائم املرتكبة منذ 2003 وطلب منه رقع تقرير �سهري عن عمله. وقد قابلت منظمات 

زمة يف دارفور هذا التعيني ب�سكوك كبرية. وي�سكك تقييم حديث ملجل�ش  ن�سان واأطراف الأ حقوق الإ

من يف جدوى تعيني هذا املدعي ب�سبب التوقيت، وغياب ت�رصيعات �سودانية تتعامل مع مثل هذه  الأ

مم املتحدة   وهذه هي نف�ش املطاعن التي اأثارتها الأ
)17(

اجلرائم، اإىل جانب �سعف الق�ساء ال�سوداين.

ن�سان منذ 2004. كما اأعلن الوزير لحقًا يف خطوة، ل يبدو اأنها حتظى باجماع  ومنظمات حقوق الإ

للنظر يف قدرة  العربية  فريقي واجلامعة  الأ املتحدة والحتاد  مم  الأ حكومته، عن دعوة خرباء من 

الق�ساء ال�سوداين على اإنفاذ العدالة يف دارفور.
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املحلي  النطاق  على  وا�سعة  حتركات  الب�سري  الرئي�ش  اإعتقال  املحكمة  مدعي  طلب  اأثار  كذلك 

قليمي والدويل. على امل�ستوى املحلي اأطلق هذا الطلب واأحيا مبادرات عديدة. لكن متزيت هذه  والإ

إبالغ الراأي العام؛ والبحث عن حلول �سيا�سية على  املبادرات بغياب ال�سفافية، خا�سة فيما يتعلق با

�سا�سي، اأي النزاع  ح�ساب العدالة؛ واإخفاقها يف خلق اإجماع وطني ي�ساعد على اخلروج من املاأزق الأ

اأن املعلومات متاحة عن التحركات الدولية يف خمتلف و�سائل العالم، �سرنكز  يف دارفور. وحيث 

بعاد املحلية ملبادرة اجلامعة العربية التي �سيغت بتن�سيق عال مع  فيما يلي على املبادرات املحلية والأ

دوائر �سنع القرار يف ال�سودان. اأبرز هذه املبادرات:

- امللتقى اجلامع: وهي مبادرة طرحتها القوى ال�سيا�سية الرئي�سية باأ�سماء خمتلفة يف توقيتات 

خمتلفة لكنها مل جتد حما�سًاً من �رصيكي احلكم )املوؤمترالوطني واحلركة ال�سعبية(. وجوهر هذه 

الدميقرطي  النتقال  عمليات  �سهل  الذي  بـ«املوؤمترالوطني«  �سبيه  مو�سع  موؤمتر  عقد  هو  املبادرة 

فريقية يف نهاية الثمانينات واأوائل الت�سعينيات. ويقوم الت�سور على تنظيم  يف عدد من البلدان الأ

نقا�سات مو�سعة ت�سارك فيها كل قوى املجتمع خللق اإجماع حول الق�سايا الكربى املت�سلة بال�سالم 

خرى العديدة. والتحول الدميقراطي، مبا يف ذلك اأزمة احلكم واأزمة دارفور والنزاعات الداخلية الأ

خللق  امل�ستقلة  ال�سخ�سيات  من  عدد  ترعاها  مبادرة  وهذه  الوطني:  ال�سف  توحيد  هيئة   -

اإجماع وطني حول ق�سايا احلكم وال�سالم والدميقراطية. وبعد مرور اأكرث من �سنة من اإن�ساء هذه 

الهيئة وعقدها حوارات مع كل القوى ال�سيا�سية مبا يف ذلك احلزب احلاكم اأعلنت اأنها تو�سلت اإىل 

ال�سيا�سية عن طريق منرب  التفاهم بني القوى  اإجماعًا منها تعزيز  التي لقت  عدد من القرتاحات 

متفق عليه؛ عقد مائدة م�ستديرة ملجموعة من ال�سخ�سيات البارزة؛ كفالة احلريات العامة؛ اإن�ساء 

خطاء التي ارتكبت منذ ال�ستقالل والعتذار لل�سعب عنها؛  هيئة وطنية للم�ساحلة والعرتاف بالأ

طراف للتفاو�ش مع متمردي دارفور. واإن�ساء اآلية مقبولة من كافة الأ

مبادرة اأهل ال�سودان: بداأت هذه املبادرة بنداء للحوار اأطلقه الرئي�ش  الب�سري عقب طلب   -

إعتقاله. وقد مت ت�سكيل فريق عمل من احلزب احلاكم اإلتقى بكافة  مدعي املحكمة اجلنائية الدولية با

القوى ال�سيا�سية وقدم تقريره للرئي�ش الب�سري بدون اأن يك�سف حمتواه. وبعد اأ�سابيع من حتركات 

احلزب احلاكم ومع اإقرتاب �سدور قرار ق�ساة املحكمة،مل تقم احلكومة باأية مبادرات ملمو�سة مبا 

يف ذلك تفعيل هذه املبادرة على امل�ستوى العملي. وقد بداأت القوى ال�سيا�سية التي وقفت �سد اإعتقال 

وت�ساءل  الرئي�ش.  مبادرة  يف  تقدم حدث  األ  وال�سيوعي  مة  الأ قادة حزبا  اأعلن  اإذ  بالتذمر  الب�سري 

اأحد قادة احلزب ال�سيوعي عن م�سري مبادرات عديدة �سابقة. على �سعيد اآخر بداأ �رصيكا احلكم 

جمدي النعيم



رواق عربي

�00

العدد 51

الرئي�سيني يتحدثان علنًا عن روؤيتيهما املختلفة للتعامل مع املحكمة اجلنائية الدولية.

- مبادرة املريغني: رمبا تكون هذه املبادرة اأ�سد املبادرات املطروحة غمو�سًا واإلتبا�سًا من ناحية 

م�سمونها. لكن ح�سب ال�سيد املريغني، زعيم طائفة اخلتمية ورئي�ش احلزب الحتادي الدميقراطي 

، وح�سب 
)18(

و�سط الذي ل يزال يعي�ش يف املنفى )رغم متثيل حزبه يف احلكومة( يف حديث لل�رصق الأ

عثمان عمر ال�رصيف، اأحد قادة احلزب تقوم هذه املبادرة على ثالثة عنا�رص: اأوًل تكوين اآلية من 

دارة اأزمة دارفور؛ ثانيًا بناء اأر�سية م�سرتكة حول ق�سايا ال�سالم ال�سامل،  حزاب ال�سيا�سية لإ الأ

التدخل  اأمام  الطريق  و�سد  ودارفور،  لل�سلطة،  ال�سلمي  والتداول  والدميقراطية،  البالد،  ووحدة 

ر�سية امل�سرتكة. جنبي، والتنمية؛ ثالثًا تنظيم موؤمتر مائدة م�ستديرة كاأداة خللق هذه الأ الأ

- مبادرة دار ال�سالم: هذه مبادرة اأطلقها عدد من ن�سطاء دارفور الذين اإلتقوا يف اإجتماع يف 

اأغ�سط�ش املا�سي يف دار ال�سالم، تنزانيا ويقودها املحامي وع�سو الربملان �سالح حممود. ورغم اأن 

الدارفورية املدنية وامل�سلحة )خا�سة املطالب التي طرحت عقب  املبادرة تقوم على مطالب القوى 

والتغطية  النقا�ش  جتد  مل  اأنها  اإل  دارفور-اأبوجا(،  �سالم  اإتفاقية  حول  اإجماع  حتقيق  يف  الف�سل 

العالمية الكافية.

تنفيذ  على  ال�سودانية  احلكومة  حث  العربية  اجلامعة  حتاول  العربية:  اجلامعة  مبادرة   -

ولوية للحل  حزمة من الإجراءات كمخرج من اإعتقال الرئي�ش الب�سري. وح�سب بيانات اجلامعة فالأ

مم املتحدة والحتاد  زمة دارفور، وحتقيق حكم القانون والعدالة ودعم البعثة امل�سرتكة لالأ ال�سلمي لأ

دارفور،  يف  جرائم  إرتكاب  با للمتهمني  داخلية  حماكمات  اإجراء  اإىل  اإ�سافة  دارفور،  يف  فريقي  الأ

الدويل  ن�ساين  الإ القانون  يغطيها  التي  اجلرائم  كل  وت�سمني  دارفور  مدع خا�ش جلرائم  وتعيني 

يف القانون ال�سوداين. كما اأن هناك اإ�سارات عن ت�سليم املتهمني اللذين �سدرت يف حقهما مذكرات 

تهام �سد الب�سري مبوجب  من لالإ اإعتقال )هارون وكو�سيب( كجزء من �سفقة مقابل جتميد جمل�ش الأ

املادة 16 من نظام املحكمة.

- املقرتحات الفرن�سية: تركز مقرتحات احلكومة الفرن�سية، ح�سبما ن�رص، على ت�سليم هارون 

حملها  التي  املقرتحات  اإزاء  ال�سودانية  احلكومة  من  متناق�سة  اإ�سارات  �سدرت  لكن  وكو�سيب. 

اأحد  �رصح  حني  ففي  املا�سي.  ال�سهر  الفرن�سيني  امل�سئولني  مع  مباحثاته  عقب  خارجيتها  وزير 

اأن  اآخر  م�سئول  قال  املقرتحات،  هذه  رف�ست  حكومته  اأن  املا�سي  اأغ�سط�ش   8 يف  الدبلوما�سيني 

حكومته مل تناق�ش هذه املقرتحات بعد.
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وهكذا ل تزال حتركات احلكومة يف مواجهة املحكمة اجلنائية الدولية جمرد حملة عالقات عامة 

ل ي�سندها اأفعال ملمو�سة.

اأكد التقرير البديل الذي قدمته املنظمة ال�سودانية ملناه�سة التعذيب )لتقرير ال�سودان الدوري 

من  مرتكبيها  واإفالت  التعذيب  حالت  �سيوع   )2008 مار�ش  ن�سان،  الإ حلقوق  فريقية  الأ للجنة 

امل�سئولني عن اإنفاذ القانون من املحا�سبة. ففي اخلرطوم وحدها عالج برنامج املنظمة خالل عامي 

2006 و2007 ما ل يقل عن 70 حالة تعذيب واأذى بدين وقعت على يد  اأجهزة ر�سمية وكيانات 

اأخرى غري ر�سمية، مثل املجموعات الطالبية املرتبط باحلزب احلاكم. وقد �سملت �سنوف التعذيب 

والركل  البنادق  واأعقاب  البال�ستيكية  املياه  وخراطيم  والع�سي  الكهربائية  بالكابالت  ال�رصب 

.
)19(

�ساءات اللفظية عدام الوهمي والغت�ساب والإ والتقييد والإ

منية واحلركات امل�سلحة العديدة. ففي  جهزة الأ ويف دارفور كان املدنيون �سحية مل�سايقات الأ

من يف العا�سمة اخلرطوم رجاًل ينتمى اإىل اإقليم  14 اأبريل 2008، على �سبيل املثال اعتقلت قوات الأ

هانة  والإ املربح  لل�رصب  وتعر�ش  اخلرطوم  جامعة  يف  جرت  �سلمية  مظاهرة  خلفية  على  دارفور 

ثم األقى به جوار حمطة بحري للكهرباء. ويف اليوم التايل اأعيد اإعتقال نف�ش الرجل وتعر�ش مرة 

وراق الطبية التي ت�سري اإىل معاناته من التعذيب يف اليوم ال�سابق. وقد  اأخرى للتعذيب وم�سادرة الأ

ر�سدت املنظمة حالت اإعتقال غري قانونية وحالت تعذيب عديدة يف مع�سكرات النازخني ويف املراكز 

جهزة احلكومية واجلماعات امل�سلحة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير، ويف  احل�رصية اإرتكبتها الأ

احلالتني مل تتم حما�سبة مرتكبي النتهاكات. ففي مع�سكر عطا�ش بالقرب من نيال تكررت حالت 

قل حالتني يف  فراد على يد اأع�ساء حركة حترير ال�سودان الدارفورية اإذ ر�سدت على الأ ال�رصب لالأ

.
)20(

يحا�سب مرتكبوها رغم اإبالغ ال�رصطة
ُ
�سبتمرب 2007 ملثل هذه املمار�سات التي مل 

وت�سهد العا�سمة بوتائر متكررة حمالت �سد املت�رصدين والباعة اجلائلني وبائعات ال�ساي يتم 

�سخا�ش يف �سالمة اجل�سد اإذ يتعر�سون لل�سجن، اإىل جانب الغرامات  خاللها اإنتهاك حقوق هوؤلء الأ

وم�سادرة املمتلكات وال�رصب وممار�سة التمييز العن�رصي �سدهم رغم ح�سولهم على ت�سديقات 

إمكانياتهم املالية املحدودة. اأما بائعات اخلمور البلدية فيتعر�سن  وت�سديد ر�سوم باهظة مقارنة با

و اإجراءات قانونية 
ل�سنوف من الق�سوة بدون اأن يجدن من يدافع عن حقوقهن يف حماكمة عادلة اأ

�سليمة. واملعروف اأن معظم هوؤلء الن�سوة هن من النازحات من مناطق احلروب العديدة، خا�سة 

اجلنوب. ويت�سل بذلك تطبيق اأحكام ال�رصيعة على غري امل�سلمني املقيمني يف ال�سمال. 

دانات ت�ستند اإىل اعرتافات اأدىل بها املتهمون بعد و�سعهم يف احلب�ش  ويف كثري من الق�سايا كانت الإ
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�سا�سية  النفرادي لفرتة ت�سل اإىل اأربعة اأ�سهر. وي�سري هذا الو�سع اإىل عدم احرتام ال�سمانات الأ

. ففي ق�سية »النقالب الع�سكري« يف يوليو 
)21(

ن�سان اثناء الحتجاز ال�سابق للمحاكمة حلقوق الإ

مة  2007 التي اعتقل فيها ع�سكريون و�سيا�سيون بارزون منهم ال�سيد مبارك الفا�سل رئي�ش حزب الأ

)جناح الإ�سالح والتجديد(، وال�سيد على حممود ح�سنني نائب رئي�ش احلزب الحتادي الدميقراطي 

كرث من  الذين اأطلق �رصاحهم بعفو رئا�سي يف 31 دي�سمرب 2007، اإ�ستمر اعتقال بع�ش املتهمني لأ

للمحاكمة  ال�سابقة  التحقيقات  اأثناء  “حدثت  قد  اأنه  اخلا�سة  املقررة  تقرير  يقول  اأ�سهر.  خم�سة 

دون  طويلة  لفرتات  كالحتجاز  ال�سوداين،  اجلنائية  الإجراءات  لقانون  النتهاكات  من  العديد 

و اإطالق 
إبالغ املتهمني بالتهم املوجهة �سدهم اأ توجيه اتهامات، ورف�ش الق�ساء طلبات املحامني با

�ساءة  �رصاحهم. وبالإ�سافة اإىل ذلك، اّدعى معظم املتهمني اأنهم تعر�سوا اأثناء احلب�ش النفرادي لإ

من واملخابرات الوطني بهدف انتزاع اعرتافاتهم . وقد  املعاملة اأو التعذيب بوا�سطة اأفراد جهاز الأ

مم املتحدة يف ال�سودان التي قدمها  ن�سان التابع لبعثة الأ ُرف�ست العديد من طلبات مكتب حقوق الإ

.
ن�سان ملقابلة املحتجزين”)22( اإىل املجل�ش ال�ست�ساري حلقوق الإ

فقدان  من  خوفهم  ب�سبب  النيل  نهر  على  �سدين  بناء  ال�سمالية  الولية  يف  ال�سكان  يعار�ش 

اأرا�سيهم، وب�سبب جتارب �سابقة مع بناء ال�سدود مت فيها جتاهل حقوق �سكان املناطق املتاأثرة. 

وقد واجهت ال�سلطات هذه العرتا�سات بق�سوة غري مربرة. ومنذ اأغ�سط�ش 2007 ت�سن ال�سلطات 

حمالت اعتقالت يف الولية ال�سمالية ويف اخلرطوم ت�ستهدف ال�سكان ون�سطاء املنطقة )مبن فيهم 

مني العام لحتاد الكتاب ال�سودانيني وال�سحفيني الذين توجهوا للمنطقة  هلية والأ قادة اللجان الأ

من فتحت النار على متظاهرين يف منطقة كجبار  �سواأ اأن اأجهزة الأ لتغطية النزاع( وحماميهم. والأ

يف 13 يوليو 2007 فقتلت اأربعة اأ�سخا�ش وجرحت 13 ول تزال ال�سلطات تتكتم على نتائج التحقيق 

يف هذه الواقعة التي ظل مرتكبوها يف منجى من املحا�سبة.

عالم وحرية االعتقاد والفكر: حرية التعبري واالإ

الفرتة  خالل  اخلرطوم  يف  منية  الأ جهزة  الأ ل�سغوط  هدفًا  خا�سة،  املكتوبة  ال�سحافة،  بقيت 

عربية  �سيا�سية  اأكرث من خم�ش وع�رصين �سحيفة  ت�سدر يف اخلرطوم  التقرير.  هذا  يغطيها  التي 

يومية م�ستقلة )كثري منها م�ستقلة اإ�سمًا(، و�سبع �سحف ريا�سية، وحوايل خم�سة �سحف باللغة 

زمة يف دارفور  الجنليزية. وقد ُو�سم الإعالم ال�سوداين على امل�ستوى الدويل ب�سبب �سمته عن الأ

لعام  ال�سادر عن »�سحفيون بال حدود«  ال�سحافة  املرتبة 140 يف موؤ�رص حرية  ال�سودان  )احتل 
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2007، متدهورًا من املرتبة 139 يف 2006 و133 يف 2005(. ورغم القيود الظاهرة واخلفية فقد 

يف  ال�سامل  ال�سالم  اإتفاقية  توقيع  منذ  فراد،  الأ الكتاب  من  وكثري  ال�سحف  من  قليل  عدد  انخرط 

ال�سيا�سات  ومراقبة  الدميقراطي  ل  للتحوَّ والدعوة  ن�سان  الإ حقوق  عن  للدفاع  حمالت  يف   2005

زمة دارفور. وقد دفعت  العامة، خا�سًة على م�ستوى تنفيذ اإتفاقيات ال�سالم، والبحث عن حلول لأ

فراد الثمن من حرياتهم، ومن قوتههم اأحيانًا. هذه ال�سحف وال�سحفيون الأ

ا�ستباقًا  ب�رصعة  اأُجيز  الذي   2004 ل�سنة  ال�سحافة  قانون  ال�سودانية  ال�سحافة  عمل  وينظم 

تفاقية ال�سالم، فيما يبدو ودخول �رصكاء جدد يف احلكم، مثلما حدث مع قوانني اأخرى. ومينح هذا  لإ

على لل�سحافة �سلطات وا�سعة من منح الرتاخي�ش اإىل اإيقاف ال�سحف وحما�سبة  القانون املجل�ش الأ

حرية  على  القيود  من  املزيد  تفر�ش  اأخرى  لوائح  خم�ش  القانون  لهذا  اأ�سيفت  كما  ال�سحفيني. 

ال�ساري  الطوارئ  قانون  مثل  ال�سحافة  على حرية  توؤثر  اأخرى  لكن هناك قوانني   .
)23(

ال�سحافة

من واملخابرات فر�ش الرقابة  من الوطني الذي يتيح جلهاز الأ فعليًا يف بع�ش الوليات، وقانون الأ

على ال�سحف واإعتقال ال�سحفيني.

)باملنح  عالنات  لالإ القت�سادية  والقوة  والتخويف،  الرقابة،  تاكتيكات  ال�سلطات  وت�ستخدم 

واملنع(، والتمويل املبا�رص اأو  غري املبا�رص لل�سحف.

من واملخابرات  ل تزال ال�سحافة ال�سودانية تعاين الرقابة. ففي كل ليلة مير �سباط من جهاز الأ

على دور ال�سحف املختلفة ويراجعون حمتوى عدد اليوم التايل فيقررون، بدًل عن املحررين، ما 

املعار�سة  حماولة  عقب  الرقابة  من  احلالية  اجلولة  فر�ست 
ُ
لقد  بن�رصه.  ي�سمح  وما  حذفه  ينبغي 

الت�سادية غزو العا�سمة اأجنمينا يف فرباير من العام املا�سي. وكانت ال�سحافة ال�سودانية قد ن�رصت 

بذلك  ن�رص 
ُ
ما  اأن  ويبدو  الت�سادية.  للمعار�سة  ال�سودانية  دعم احلكومة  وتعليقات حول  معلومات 

ال�سدد �سّكل اإحراجًا �سيا�سيًا، خا�سة واأن العملية الع�سكرية اإنتهت اإىل ف�سل ذريع، �رصعان ما ردت 

مدرمان يف مايو 2008.  عليه احلكومة الت�سادية بدعم غزو »حركة العدالة وامل�ساواة« لأ

ورغم اأن الرقابة ُرفعت ر�سميًا بتوجيهات من رئي�ش اجلمهورية عقب توقيع الد�ستور النتقايل 

يف يوليو 2005، اإلأ اأنه قد اأُعيد فر�سها ثالث مرات منذ ذلك التاريخ )علي �سبيل املثال، عقب مقتل 

ول من �سبتمرب 2006(. لقد اأ�سبح ماألوفًا اأن جتد  �سبوع الأ ال�سحفي حممد طه حممد اأحمد يف الأ

مر  الأ لكن  احلكومة.  نقاد  من  يعدون  الذين  للكتاب  اليومي  العمود  مكان  اليوم«  »يحتجب  عبارة 

من قد اأمر بحذف هذا العمود قبل الطبع ومل تتمكن اإدارة التحرير من  بب�ساطة هو اأن �سابط الأ

يوليو 2008   2 والن�سف من فجر  الواحدة  املثال، يف  �سبيل  على  للكاتب.  اأخرى  اإ�ستبداله مبادة 

جمدي النعيم



رواق عربي

�04

العدد 51

بحذف �سفحة  واأمرت  اأجرا�ش احلرية  على جريدة  واملخابرات  من  الأ من جهاز  اأغارت جمموعة 

اأن الوقت كان متاأخرًا )غالبًا عن عمد( ل�ستبدال ال�سفحة، فهذا كان  كاملة من اجلريدة. وحيث 

�سلوب يف  الأ لنف�ش  امليدان قد تعر�ست  العدد. وكانت جريدة  اإ�سدار ذلك  ال�سحيفة من  يعني منع 

األور. املفارقة  26 مايو حيث ُحظرت مواد منها حوار اأجرته ال�سحيفة مع وزير اخلارجية دينق 

اأن �سباطًا من احلركة ال�سعبية )التي �سارع نوابها الربملانيون يف منا�سبات �سابقة من اأجل حرية 

.
)24(

قل من هذا النوع من �ساركوا يف واقعتني على الأ الإعالم( ممن ان�سموا موؤخرًا جلهاز الأ

حكم يف نوفمرب 2007 
ُ
ال�سحفيني. فقد  �سكات  القانونية لإ دوات  الأ إ�ستخدم  با ال�سلطات  بداأت 

على حمجوب عروة رئي�ش حترير �سحيفة ال�سوداين ونائبه نور الدين مدين بال�سجن لإحدى ع�رص 

من واملخابرات. وقد رف�ش ال�سحفيان دفع الغرامة  يومًا ب�سبب اإتهامهم بالقذف يف حق جهاز الأ

التي بلغت 10 األف جنيه �سوداين )5 األف دولر تقريبًا(. وقد قال عروة مل�ستقبليه بعد خروجه من 

ول قررنا اأن نعطى ر�سالة وكان من املمكن جدًا اأن ندفع  ال�سجن »عندما �سدر احلكم منذ اليوم الأ

الغرامة ونخرج وهذا لي�ش عيبًا، هذا حكم ق�ساء ،لكن من اأول يوم قررنا اأن نر�سل ر�سالة لنوؤكد اأن 

)25(

الكلمة ال�سادقة والنقد البناء الذى ين�سح ويقول احلق لي�ش مكانه ال�سجن”.

جانب �سعوبات كبرية يف احل�سول  جنبية قيودًا خا�سة اإذ يجد ال�سحفيون الأ تواجه ال�سحافة الأ

البالد يتعني عليهم املرور عرب �سل�سة معقدة من  اإىل  الو�سول  الدخول. وحتى بعد  تاأ�سريات  على 

الإجراءات من الت�سجيل، بو�سفهم اأجانبًا، اإىل احل�سول على اإذون ال�سفر داخل البالد، اإىل �سعوبة 

ماكن خا�سة مع�سكرات النازحني. زيارة الكثري من الأ

ويف تطور مل يكن مفاجئًا ملن يراقبون اأو�ساع البالد، اإنتقلت جماعات التكفري الديني من جمرد 

ن(  تهديد مثقفني عزل بالقتل اإىل القتل الفعلي. فقد نظمت جماعة من املتطرفني )جتري حماكمتهم الآ

جانب الذين يحتفلون بليلة راأ�ش ال�سنة )2007( يف اخلرطوم، وجنحت يف قتل  عتداء على الأ عملية لالإ

ديبلوما�سي اأمريكي و�سائقه ال�سوداين.ويواجه ال�سحفيون تهديدات مبا�رصة ب�سبب اآرائهم. فبعد 

الذعر  من  جو  ال�سحفيني  جمتمع  لف   2006 عام  نهاية  يف  اأحمد  حممد  طه  حممد  ال�سحفي  قتل 

اأكدته تهديدات القتل التي تلقاها اأربعة �سحفيني و�سحفية يف دي�سمرب من 2007 هم احلاج وراق، 

خري اأبلغ جريدة الراأي العام  وفي�سل الباقر، الطاهر �ساتي، رباح ال�سادق وعبد املنعم �سليمان. والأ

اأن التهديد و�سله عرب مكامللة هاتفية من خارج البالد ُهدد فيها بالقتل ب�سبب نقده للحكومة. ويف 

11 دي�سمرب 2007 اعتقلت ال�سلطات اثنني من املواطنني امل�رصيني العاملني لدى النا�رص امل�رصي 

. وقد حكم 
)26(

عائ�سة لل�سيدة  ي�سئ  كتاب  اإدخال  بتهمة  للكتاب يف اخلرطوم  اأثناء معر�ش  مدبويل 
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ر�ساء جماعات التطرف اعتقلت  عليهما بال�سجن لحقًا وخرجا بعفو من ال�سلطات ال�سودانية. ولإ

الطبقة  مدار�ش  اأعرق  اإحدى  يف  مدر�سة  تعمل  التي  جيبونز  الربيطانية جوليان  ال�سيدة  ال�سلطات 

الو�سطى يف اخلرطوم بحجة اأنها اأ�سمت دمية )ت�ستخدمها املدر�سة كو�سيلة تعليمية( با�سم حممد. 

لها  ل عالقة  �سباب  لأ الف�سل  يف  طفال  الأ اأحد  اختاره  ال�سم  اأن  اإىل  ت�سري  كانت  القرائن  اأن  ورغم 

بالدين وو�سوح ح�سن نية املدر�سة فقد نظمت لها حماكمة �رصيعة حكمت عليها بال�سحن خلم�سة 

ع�رص يومًا و�سط حملة اإعالمية وتظاهرات وا�سعة. وبعد كثري من احلرج ال�سيا�سي اأ�سدر الرئي�ش 

عفوًا عن ال�سيدة التي غادرت البالد فورًا.

يف 22 يوليو 2008 اإن�سم ال�سودان اإىل قائمة الدول القمعية )�سوريا وتركيا وال�سني وباك�ستان 

. ويعود �سبب املنع اإىل مقاطع فيديو و�سعها 
)27(youtube التي حظرت موقع الفيديو )واأندوني�سيا

طفال الذين اعتقلوا عقب هجوم حركة  بع�ش النا�سطني تك�سف ال�رصب والتعذيب الذي تعر�ش له الأ

العدل وامل�ساواة على اأم درمان. وتقوم بالرقابة على النرتنت الهيئة القومية لالت�سالت وهي ذات 

الهيئة التي �سبق اأن حجبت املوقع ال�سوداين املعروف �سودانيزاأونالين يف نهاية عام 2006.

جل  من واملخابرات �سحيفة األوان لأ يف 14 مايو وعقب الهجوم على اأم درمان اأوقف جهاز الأ

عتداء على اأمن الدولة. ورغم اأن ال�سلطات فكت احلظر عن  غري م�سمى متهمًا رئي�ش حتريرها بالإ

اأموال ال�رصكة التي ت�سدر ال�سحيفة بعد عدة اأ�سهر من املنع، اإل اأن اجلريدة ل تزال ممنوعة عن 

ال�سدور. وكانت ال�سلطات قد اعتقلت يف نف�ش الفرتة اأي�سًا الغايل يحي رئي�ش رابطة �سحفي درافور 

حداث. على خلفية نف�ش الأ

اإطالق  املا�سي هو  العام  ال�سودانيون خالل  الإعالميون  تلقاه  الذي  الوحيد  الطيب  لعل اخلرب 

اأول مايو 2008 بعد �ست �سنوات ق�ساها يف معتقل  �رصاح م�سور قناة اجلزيرة �سامي احلاج يف 

جوانتانامو.

غاثة الدولية: ن�ضان ومنظمات االإ ال�ضعوبات التي تواجه منظمات حقوق االإ

ن�سان يف مواجهة  على الرغم من الظروف ال�سعبة والقيود العديدة جنحت منظمات حقوق الإ

من والنزاعات امل�سلحة وتقييد احلريات. وتعمل  كثري من التحديات التي فر�ستها ظروف غياب الأ

ن�سان التي يرتكز معظمها يف اخلرطوم ودارفور وجوبا بتن�سيق عال مع املنظمات  منظمات حقول الإ

املدنيني يف  النتهاكات اجل�سيمة �سد  على مواجهة  املتحدة  مم  الأ الدولية غري احلكومية ووكالت 

جمدي النعيم
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من  متفاوتة  بدرجات  احل�رصية  املناطق  يف  ن�سان  الإ حقوق  وانتهاكات  ومواجهة  النزاع،  مناطق 

غاثة منظمات دولية عديدة وقليل من املنظمات ال�سودانية تواجه جميعها  النجاح. وين�سط يف قطاع الإ

عنت ال�سلطات.

اأوىل القيود التي تواجه هذه املنظمات هي القانون املنظم لعملها )قانون العمل الطوعي ل�سنة 

ت�سمل  �سلطات وا�سعة  دارية(  الإ الطوعي )اجلهة  العمل  القانون مفو�سية  2006(. فقد منح هذا 

اأن�سطة  ووقف  �سنويًا،  املنظمات  ت�سجيل(  اإعادة  رف�ش  )اأو  ت�سجيل  واإعادة  ن�سطة  الأ يف  التدخل 

املالية، وم�سادرة  القيادية، ويف ح�ساباتها  هياكلها  والتدخل يف عمل  اأع�سائها،  املنظمات، وف�سل 

جانب من البالد. يف نوفمرب  اأ�سولها املالية يف حالة اإلغاء الت�سجيل، وطرد عمال املنظمات الدولية الأ

ن�سان مل�ساءلتهم بخ�سو�ش  2007، على �سبيل املثال، ُا�ستدعي م�سئولو مركز اخلرطوم حلقوق الإ

الب�رصية يف  والتنمية  لال�ستنارة  ا�ستدعاء م�سئولو مركز اخلامت عدلن  م�سادر متويلهم. كذلك مت 

مايو املا�سي ب�سبب ا�ست�سافتهم لور�سة عمل عن دافور عقدتها اإحدى املنظمات الدولية. وقد اأغلقت 

وروبي.  اإحدى املنظمات يف بورت�سودان يف وقت �سابق ب�سبب ح�سولها على متويل من الحتاد الأ

وحتدث هذه امل�سايقات رغم عدم �سدور الالئحة التنفيذية للقانون التي يفرت�ش اأن تنظم عملية اإذن 

احل�سول على التمويل.

وتالقي املنظمات قيودًا �سديدة يف عملها و�سط النازحني يف دارفور وتواجه فروع اأن�سط منظمتني 

مل لعالج �سحايا العنف واإعادة التاأهيل( م�سايقات عديدة  تعمالن يف هذا املجال )�سودو ومركز الأ

هذه  حت�سل  اأن  ويفرت�ش  مكاتبها.  واإغالق  نا�سطيها  واعتقال  وا�ستدعاء  ن�سطة  الأ وقف  ت�سمل 

هو  وكما  مقراتها.  خارج  كان  لو  خا�سًة  تعقده،  ن�ساط  كل  على  ال�سلطات  موافقة  على  املنظمات 

منية. جهزة الأ متوقع فهذه املوافقات تتوقف على تقدير الأ

غاثة يف دارافور، ب�سكل يومي، اإنتهاكات ت�سمل منعها من قبل ال�سلطات من  وتواجه منظمات الإ

عتداء على موظفيها ومتلكاتها ومراكز خدماتها، و�رصقة  املحتاجني خلدماتها؛ والإ اإىل  الو�سول 

بواجبها يف  ال�سلطات  تقوم  ال�ساحفة من احلالت ل  الغالبية  غاثة. ويف  الإ �سياراتها ونهب قوافل 

الدولية  القوات  حتى  تعر�ست  فقد  معروف  هو  وكما  النتهاكات.  هذه  مرتكبي  ومعاقبة  ك�سف 

لعتداءات خ�رصت فيها بع�ش اأفرادها.
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فاق وال�ضيناريوهات املتوقعة ملعاجلة ال�ضراعات يف ال�ضودان: االآ

على رغم مما يبدو على ال�سطح من متا�سك النخبة ال�سالمية احلاكمة وقدرتها على اإمت�سا�ش 

مدعي  طلب  اأطلق  فقد  وامل�سلحة،  ال�سلمية  الداخلية  املعار�سة  و�سغوط  الدويل  املجتمع  �سغوط 

املحكمة اجلنائية الدولية اإ�سدار اأمر اإعتقال �سد رئي�ش اجلمهورية وما تاله من ت�رصيب معلومات 

حمددة عن �سلوع م�سئولني اآخرين يف قمة هرم ال�سلطة يف جرائم دارفور ديناميات ل ميكن جتاهلها. 

فاخلالف العلني بني �رصيكي نيفا�سا ي�سعف كثريًا من قدرة النخبة ال�سالمية على ال�سيطرة على 

رادة ال�سيا�سية لتنفيذ اإتفاقيات ال�سالم، وبالتايل ك�سب نخب ما  و�ساع، خا�سة يف ظل غياب الإ الأ

اأ�سبح يعرف مبناطق الهام�ش اإىل �سفها. كذلك بدا وا�سحًا بروز ثالثة تيارات بني �سفوف احلكم 

وتقدمي  عليه  هي  كما  و�ساع  الأ على  احلفاظ  بني  ما  يراوح  الرئي�ش  راأ�سه  على  يقف  تيار  اأقواها 

تنازلت ل مت�ش مواقع ال�سلطة بدون اأن ميلك خطة وا�سحة لذلك، واأ�سعفها تيار اآخر يريد العودة 

وىل بقمعها ويعرب عنه اآيديولوجيون مت�سددون لكنهم ل ميلكون نفوذًا حقيقيًا،  نقاذ الأ اإىل اأيام الإ

نه يدرك حجم  فهم فعليًا خارج ال�سلطة. وهناك تيار ثالث يقف بني الثنني يريد ا�ستمرار النظام، ولأ

املاأزق فهو م�ستعد لتقدمي تنازلت تر�سي القوى النافذة يف املجتمع الدويل. ب�سبب تعقيدات الو�سع 

ل يف�سح هذا التيار عن نق�سه بو�سوح بحيث ميكن ت�سمية قوام حمدد لهذا التيار، لكن ميكن تلم�سه 

منية وبع�ش دوائر احلزب احلاكم. بكلمة،  جهزة الأ يف حتركات وت�رصيحات براجماتي النظام يف الأ

مل يعد متا�سك النظام الداخلي اأمرًا م�سلمًا به.

من ناحية اأخرى، يفرت�ش اأن ي�سهد العام القادم اإجراء اأول اإنتخابات تعددية منذ 1985. وحتى 

اللحظة يت�ساوي اإحتمال عقد النتخابات وعدمه. اإذ يلمح بع�ش ال�سيا�سيني اإىل رغبتهم يف تاأجيلها، 

اإ�سافة اإىل ال�سعوبات الفعلية التي اأ�رصنا لها والتي قد متنع عقد النتخابات اأو قد ت�ستخدم كذريعة 

لتاأجيلها. عدم عقد النتخابات يف مواعيد منا�سبة �سيزيد من احتمالت النف�سال املبكر للجنوب، 

حيان. والنف�سال املبكر �سيحمل، �سمن اأ�سياء اأخرى،  وهو اإحتمال ظل قائمًا رغم �سعفه يف معظم الأ

اإحتمال عودة احلرب اإىل اجلنوب ب�سبب البرتول واحلدود، واإ�سعال مزيد من ال�رصاعات الداخلية 

يف اجلنوب ودارفور واإنفراد النخبة ال�سالمية بال�سمال. اأما عقد النتخابات، رغم اأنه ل يتوقع اأن 

يحدث تغيريًا كبريًا يف بنية احلكم احلالية، لكنه �سيجلب حيوية كبرية لل�ساحة ال�سيا�سية و�سيعزز 

املحا�سبة واملراقبة من خالل هياكل منتخبة تدين بوجودها للناخبني اأكرث من التوافقات ال�سيا�سية 

ن. ويتوقع اأن جتلب هذه النتخابات اأ�سواتًا اإقليمية، يف املركز والوليات خا�سة،  كما هو احلال الآ

م�ستقلة عن �رصيكي احلكم احلايل. 

جمدي النعيم



رواق عربي

�08

العدد 51

الهوام�س

ن�سان  1. اأ�سارت ال�سيدة �سيما �سمر املقررة اخلا�سة املعنية بحالة حقوق الإ

 )22/7/A/HRC( مار�س 2008  ال�سادر يف  تقريرها  ال�سودان يف  يف 

اأن “الكثري من ال�سواغل التي اأبرزها التقرير ال�سابق ل تزال كما هي بعد 

ول ول يتوقع اأن ت�سل اإىل ا�ستنتاج يعار�س  مرور عام” من تقريرها الأ

بام القادمة. هذا القول يف تقريرها اجلديد املتوقع خالل الأ

ن�سان، هجر اأبيي: التدمري والنزوح يف مايو  2. منظمة مراقبة حقوق الإ

2008، يوليو 2008 �س 22

3. �سحيفة ال�سوداين العدد434  تاريخ 23 يناير 2007 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_4.انظر

east_news/newsid_7494000/7494511.stm
http://ifhamdarfur.net/node/607 5. انظر

http://216.239.59.104/search?q=cache:be- 6.انظر

CNeznO4cJ:www.sudaneseonline.com/ar/article_

16810.shtml+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%
D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A
A%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A

7%D9%86&hl=en&ct=clnk&cd=7
7. OCHA، Darfur Humanitarian Profile No. 30، 

1 January 2008. Available at www.unsudanig.org/

docs/DHP%2030%20-%201%20January%202008%20-

%20narrative.pdf
8. www.sudantribune.com
 ، 485/2008/S ،مني العام عن ال�سودان من، تقرير الأ 9. جمل�س الأ

23 يوليو 2008

10. ندوة جريدة اأجرا�س احلرية 24 يونيو 2008.

اخلرطوم  مركز  مدير  �سليمان،  حممد  اأمري  املحامي  مع  مقابلة   .11

فالت من العقاب هلي واالإ ال�ضودان: احل�ضاد املر لتكري�س االحرتاب االأ



�09

العدد 51رواق عربي

ن�سان وتنمية البيئة. حلقوق الإ

12. SOAT، )2008(. ALTERNATIVE REPORT To 
Sudan’s Periodic Report Before the 43rd Session of the 
African Commission on Human and Peoples’ Rights  
)Swaziland، May 2008(.  p. 12
1 3 . h t t p : / / w w w . s u d a n t r i b u n e . c o m / s p i p .

php?article28238&var_recherche=judiciary Sudan 
Tribune، 

1 4 . h t t p : / / w w w . s u d a n t r i b u n e . c o m / s p i p .

php?article27586&var_recherche=judiciary Sudan 
Tribune،  

1 5 . h t t p : / / w w w . s u d a n t r i b u n e . c o m / s p i p .

php?article28195&var_recherche=judiciary Sudan 
Tribune، 

اأحداث  للدفاع عن �سحايا  الوطنية  “الهيئة  املدافعني  16. �سكل عدد من 

10 مايو” وهي الهيئة التي انبثقت عنها هيئات الدفاع يف املحاكم اخلا�سة 

العن�رصية  املمار�سات  الهيئة على ف�سح  العا�سمة. وقد عملت  الثالثة يف 

والال قانونية �سد الدارفوريني.

http://www.securitycouncilreport. من 17. تقرير جمل�س الأ

 /org/site/c.glKWLeMTIsG/b.4441233
و�سط، 26 مايو 2008 18. ال�رصق الأ

19. SOAT، Alternative Report to Sudan Periodical 
Report before the 43rd Session of the African on Human 
and People’s Rights، Switzerland، March 2008. p. 5
20. SOAT،  op.cit.

 )A/HRC/7/22( 2008 21. تقرير املقررة اخلا�سة ال�سادر يف مار�س

)م�سدر �سابق(. �س  7.

 )A/HRC/7/22( 2008 22. تقرير املقررة اخلا�سة ال�سادر يف مار�س

)م�سدر �سابق(. �س 8.

23. في�سل حممد �سالح، اأغ�سط�س  2006،  قوانني ال�سحافة ال�سودانية 

ومرحلة ما بعد ال�سالم والتحول الدميقراطي )ورقة غري من�سورة(. �س 

.8-5

24. Reporters Without Borders )RSF(، June 2008 
25. جريدة ال�سوداين 2007/11/30

http://www.anhri. ن�سان 26. ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإ

net/ifex/alerts/sudan/2007/pr1215.shtml
http://www.anhri. ن�سان 27. ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإ

net/ifex/alerts/sudan/2008/pr0729.shtml

جمدي النعيم



رواق عربي

��0

العدد 51



���

العدد 51رواق عربي

* باحثة مبركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

ن�ساين على درجة كبرية من التباين  ينطوى املجتمع الإ

فى  التباين  هذا  ويتجلى  التكامل،  حتقيق  اإىل  يهدف  الذى 

حتمل  التي  والقوميات  ديان  والأ جنا�ش  والأ عراق  الأ تعدد 

للتعاي�ش فى �سالم  فى طياتها قيما ومعتقدات هي نتاج ثقافات خمتلفة ت�سرتك فى كونها ت�سعى 

اإىل  عادة  يوؤدى  التعدد  هذا  اأن  جند  بالواقع،  ومقارنة  املن�سودة.  وطموحاتها  م�ساحلها  وحتقيق 

العنف وال�رصاع واحلقد والكراهية اإذا مل يتم تفهمه وا�ستيعابه.

وفى عاملنا املعا�رص بات من املوؤكد وال�رصوري ن�رص ثقافة الت�سامح، ول �سيما الت�سامح الديني 

خر كتعبري عن حاجة اأ�سا�سية وملحة، خا�سة فى ظل الظروف احلرجة التي نعانى منها  وقبول الآ

بوجود  اإقرارا  هو  واإمنا  بها،  القتناع  بال�رصورة  يعنى  ل  املختلف  خر  الأ ثقافة  قبول  اليوم.اإن 

خر اأو وجوده . الختالف معها وقبولها �رصيطة األ تكون مبنية على ح�ساب حقوق الآ

اإن جوهر غياب ثقافة الت�سامح ب�سكل عام والت�سامح الدينى ب�سكل خا�ش هو اأننا نن�ساأ فى مناخ 

خرين خمتلفني، ومبا اأن  ثقايف يت�سم بالذاتية و�سيق ال�سدر، بالنقد وعدم الحرتام العميق لكون الآ

إنها اإما اأن تنتج �سخ�سًا متفتحًا يوؤمن باحلوار والت�سامح.. واإما  اأ�سا�ش كل ثقافة هي املدر�سة ..فا

اأن تنتج �سخ�سًا مري�سًا ل يوؤمن اإل بالعنف ول يعرف للحوار طريقًا.

ن�سان  الإ وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  ملكتب  �ست�سارى  الإ املجل�ش  قام  الإطار  هذا  وفى 

فى  واملعتقدات  ديان  الأ تعليم  ب�ساأن  كتاب  إ�سدار  با اأوروبا  فى  والتعاون  من  الأ مبنظمة  اخلا�ش 

مراجعات

ر�ضادية  مبادئ توليدو االإ

ديان واملعتقدات  ب�ضاأن تعليم االأ

فى املدار�س العامة

عفاف حنا*
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ديان واملعتقدات فى املدار�ش  ر�سادية ب�ساأن تعليم الأ املدار�ش العامة حتت عنوان »مبادئ توليدو الإ

من والتعاون فى اأوروبا وب�سفة  ع�ساء فى منظمة الأ �سا�ش الدول الأ العامة«، ويخاطب الكتاب بالأ

خا�سة �سناع ال�سيا�سات التعليمية وكذلك املعلمني فى املدار�ش العامة واخلا�سة والدينية، وذلك من 

اأجل اإتباع �سيا�سة تعليمية من �ساأنها اإعالء ثقافة الت�سامح الدينى والحرتام املتبادل بني اأ�سحاب 

الديانات املختلفة. 

ملاذا مدينة توليدو؟

توليدوا هى مدينة اأ�سبانية �سهدت الع�رص الذهبي للت�سامح الدينى فى اأ�سبانيا حيث كانت جميع 

ديان واملعتقدات تتعاي�ش فيما بينها فمن منظومة من القبول والفهم والحرتام املتبادل.    الأ

ن اإىل اأن انتهت هذه الفرتة بفر�ش ديانة 
وقد كان لنت�سار حركة الرتجمة دورًا مهمًا فى هذا ال�ساأ

ديان اإل اأن ذلك قد انقلب اإىل النقي�ش عندما غاب  موحدة عام 1942. وكانت توليدو مثاًل لتعاي�ش الأ

جيال. التفكري العقالين والحرتام املتبادل على مر الأ

من والتعاون فى اأوروبا عام  ع�ساء فى منظمة الأ ومن املدينة توليدوا انطلقت مبادرة الدول الأ

2006 بالدعوة اإىل الق�ساء على جذور التع�سب والتمييز، وذلك عن طريق ت�سجيع التقدم والرتكيز 

ا�ستهدفت  ديان واملعتقدات. وقد  الأ لتاأ�سيل مبادئ احرتام حرية  الداخلية  التعليم  على �سيا�سات 

حياة  فى  ديان  الأ تلعبه  الذي  بالدور  توعيتهم  خالل  من  بهم،  الرتقاء  بغية  ال�سباب  فئة  املبادرة 

ن�سان اخلا�ش باملنظمة  املجتمعات وال�سعوب، وفى هذا الإطار، بداأ مكتب الدميقراطية وحقوق الإ

ديان واملعتقدات بالعمل على اإ�سدار  بالتعاون مع عدد من اخلرباء املتخ�س�سني فى جمال حرية الأ

هذا الكتاب منذ مار�ش 2007 بعد عقد عدة اجتماعات فى مدينة توليدو التى اإرتبط اإ�سمها بعنوان 

الكتاب.

ويهدف الكتاب اإىل الق�ساء على جذور التع�سب والتمييز العن�رصي الناجتة عن الفهم اخلاطئ 

خر املختلف وعدم القدرة على  قبوله ومن ثم  اأمناط جامدة حول الآ ديان واملعتقدات وتكوين  لالأ

انت�سار ال�رصاعات واحلروب. ولذلك يحاول الكتاب اإر�ساء ثقافة الت�سامح الدينى من خالل و�سع 

املنظومة  �سمن  واملعتقدات  ديان  الأ ب�ساأن  التعليم  اإدخال  على  ت�ساعد  التى  املبادئ  من  جمموعة 

التعليمية فى �سوء الرتكيز على الطالب واملعلم واملناهج التعليمية فى الوقت نف�سه. 

ومن اأهم املبادئ التي وردت بالكتاب:

ديان فى املدار�س مبادئ توليدو لتعليم  حرية االأ
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فراد واإر�ساء  ديان املختلفة من �ساأنها فر�ش احرتام وتقدير احلرية الدينية لالأ - اإن املعرفة بالأ

قيم املواطنة والدميقراطية، وتدعيم اأ�س�ش التجان�ش الجتماعى وقبول التنوع والتعدد والختالف، 

ومعتقدات  باأديان  املعرفة  وعدم  الفهم  �سوء  على  �سا�ش  بالأ القائمة  ال�رصاعات  من  تقلل  اأنها  كما 

خرين . الآ

ديان جزء �رصورى فى تطور منظومة التعليم وخا�سة عندما يتم تناوله فى ال�سياق  - املعرفة بالأ

ديان فى حياة ال�سعوب واملجتمعات، حيث ت�ساعد هذه املعرفة  التاريخى ملعرفة الدور الذى تلعبه الأ

على وجود م�ساحة من الت�سامح والحرتام والفهم املتبادل، الذى من �ساأنه خلق جمتمع يتمتع بقوة 

خا�سة تكمن فى عملية التوا�سل الداخلي بني اأبنائه.

التنوع والإختالف  واإ�ستيعاب  ي�ساعد على فهم  ديان واملعتقدات  الأ اإر�ساء مبادئ حرية  اإن   -

الداخلي  والتوازن  الذاتي  الر�سا  ذلك  يعك�ش  اأنه  لذاته، حيث  ال�سخ�ش  فهم  على  ي�ساعد  اأنه  كما 

قليات فى احلفاظ على ثقافاتهم وهوياتهم الدينية اأو  فراد، كما اأنه ي�ساعد على احرتام حقوق الأ لالأ

العرقية.  

واملجتمعية من وجهات نظر خمتلفة  التاريخية  التطورات  فهم  ت�ساعد فى  ديان  بالأ املعرفة   -

يتبناها اأ�سحاب هذه الديانات واملعتقدات كل من منظوره اخلا�ش وما ينتج عن ذلك من ثراء وتكامل 

فكريني.

ن�سان. - اأخريا احرتام احلريات الدينية من �ساأنه احرتام واإعالء قيم حقوق الإ

هذا وقد مت تق�سيم الكتاب اإىل خم�سة ف�سول:

هداف املراد حتقيقها من وراء اإ�سدار هذا الكتاب، وذلك فى اإطار  ول �سارحًا لالأ جاء الف�سل الأ

من والتعاون فى اأوروبا، من اأجل تعزيز واحرتام احلريات الدينية  اجلهود التى تبذلها منظمة الأ

لها،  التابع  ن�سان  الإ وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  ملكتب  ال�ست�سارى  املجل�ش  عرب  وتطويرها 

ديان واملعتقدات والتي تتمثل اأهمها فى جهود املحكمة  كما تناول اجلهود الدولية لتدعيم حرية الأ

وروبي، وكذلك هيئة اليون�سكو.  ن�سان، الحتاد الأ وروبية حلقوق الإ الأ

طار القانوين واحلقوقي الذي يجب اأن ت�سري فى اإطاره  اأما الف�سل الثاين فقد تناول بالعر�ش الإ

ديان واملعتقدات وا�سعًا فى العتبار عده فئات هي مبثابة اأطراف  املنظومة اخلا�سة بتعليم حرية الأ

وكذلك  املختلفة،  الدينية  واملوؤ�س�سات  مور  الأ واأولياء  باء  الآ فى:  وتتمثل  املنظومة  هذه  فى  فاعلة 

املعلمني. 

عفاف حنا
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قليات فى احلفاظ على هوياتهم وذاكرتهم اجلماعية،  وفى هذا ال�سياق ل ميكن اإهمال حقوق الأ

وذلك فى اإطار من ال�رصعية التى تكفلها قوانني كل دولة، ومن ثم ل يجب اأن تتم هذه العملية مبناأى 

عن النظام ال�سيا�سي الذي تتبناه الدولة.

�ستفادة بها فى اإعداد املناهج التعليمية  وقد تناول الف�سل الثالث عدة مناهج واإقرتابات ميكن الإ

ديان واملعتقدات فى املدار�ش ومن هذه الإقرتابات ما يلى: اخلا�سة بتعليم الأ

) Phenomenological Approach ( اقرتاب علم الظواهر -

ديان واملعتقدات مو�سع التدري�ش  �سا�ش على تقدمي عر�ش عام جلميع الأ ويقوم هذ القرتاب بالأ

خر اأو تكوين اأحكام عامة ب�ساأنها. ملحاولة فهمها دون تف�سيل لإحداها على الآ

)Interpretative Approach( القرتاب التف�سريي -

ويعتمد هذا القرتاب على تبادل اخلربات ال�سخ�سية بني الطالب واملعلمني فيما يتعلق باأديانهم 

ومعتقداتهم وكيف يراها كل واحد منهم.

- منهج احلوار )Dialogical approach(، ويتم تناول هذ الإقرتاب على ثالث م�ستويات:

�سا�سي:  ي�ستند هذا امل�ستوى على ت�سجيع اإحرتام اإختالف اخلربات الدينية داخل  1. احلوار الأ

ال�سفوف الدرا�سية من خالل احلوار لتبنى منظومة للفهم املتبادل بني طالب ال�سف الواحد.

احلوار الثانوى: يقوم هذا امل�ستوى على تعزيز ثقافة الت�سامح وقبول الختالف، وترك   .2

ديات واملعتقدات مو�سوع النقا�ش،  الفر�سة للطالب للم�ساركة فى و�سع املبادئ اخلا�سة بتعليم الأ

وتنمية روح الت�ساوؤل حول خربات بع�سهم البع�ش.

�سرتاتيجيات  ن�سطة والإ 3. احلوار اجلامعي: يقوم هذا امل�ستوى على ا�ستخدام جمموعة من الأ

ن�سطة  الأ هذه  ومن  الدينية  خرباتهم  عن  التعبري  على  الطالب  وحتفيز  احلوار  عملية  ت�سهل  التى 

ديان واملعتقدات حمل الدرا�سة، اإىل جانب عقد جمموعة من  ماكن التاريخية املرتبطة بالأ زيارة الأ

املناق�سات واملناظرات داخل جمموعات عمل، وتقدمي اأوراق بحثية يقوم بها الطالب وكذلك تقدمي 

العرو�ش الفنية بكافة اأ�سكالها.

اأما الف�سل الرابع فقد ركز على الدور الذى يلعبه املعلمون فى هذه العملية التعليمية، وكذلك 

ديان واملعتقدات فى املدار�ش،  انطالقا  املهارات التى يجب توافرها فيمن يقومون بالتعليم ب�ساأن الأ

ن�سان ب�سفة عامة، وحرية  الإ اإر�ساء وتاأ�سيل قيم حقوق  املدار�ش فى  باأن جناح دور  الإميان  من 

ديان فى املدار�س مبادئ توليدو لتعليم  حرية االأ
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ديان واملعتقدات ب�سفة خا�سة، اإمنا يعتمد اأ�سا�سا على مهارات املعلمني والقائمني على العملية  الأ

التعليمية، ومن ثم لبد من اإخ�ساعهم لعملية تقييم م�ستمرة ل�سمان متتعهم بالوعي الكاف بالتعدد 

�ستفادة به فى العملية التعليمية. احل�ساري والديني والثقايف وتدريبهم على كيفية الإ

ديان  الأ بتعليم  املرتبطة  واملو�سوعية  احليادية  متطلبات  بال�رصح  اخلام�ش  الف�سل  تناول  وقد 

ديان مركزًا فى  واملعتقدات وما قد يقت�سيه من توجيه النتقادات لعدد من املمار�سات املرتبطة بالأ

اإحرتام احلريات  التعليمية مبمار�سات واقعية تعزز من  املناهج  اإقرتان  الوقت ذاته على �رصورة 

الدينية من قبل القائمني على العملية التعليمية اأنف�سهم، وهناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها اأثناء 

ديان واملعتقدات منها ما يلى: القيام بهذه العملية التعليمية اخلا�سة بالأ

ن�سان. - توفري بيئة مواتية لحرتام حقوق الإ

- الدقة، واملو�سوعية، واحلياد: فال يجب اأن يكون هناك �سلوك عدائي اأو حتى منحاز جتاه دين 

اأو معتقد معني.

�رصة واملوؤ�س�سات الدينية املختلفة. -  ل يجب جتاهل دور الأ

التعليمية  املناهج  اإعداد  فى  دورًا  تلعب  امل�ستويات  على خمتلف  ا�ست�سارية  كيانات  تاأ�سي�ش   -

وكذلك فى عملية اإعداد وتدريب املعلمني.

ديان واملعتقدات التى يتم متثيلها. ؤ الفر�ش لكل الأ -  �سمان تكافو

- اإحرتام القواعد والقوانني والد�ساتري الوطنية لكل دولة.

خذ فى العتبار اخللفيات الثقافية والدينية املختلفة واحرتامها. - الأ

من والتعاون فى اأوروبا ب�ساأن  واختتم الكتاب بعدد من املواثيق والعهود اخلا�سة مبنظمة الأ

الت�ساورى   للموؤمتر  النهائية  والوثيقة  العن�رصى،  التمييز  ومناه�سة  الدينية  احلريات  اإحرتام 

ديان املعتقدات  الذى عقد فى مدريد فى الفرتة من 23-25 نوفمرب 2001م حول تعليم حرية  الأ

ديان  الأ تعليم  حول  وروبي  الأ الربملان  عن  ال�سادرة   1720 رقم  التو�سية  املدار�ش،وكذلك  فى 

واملعتقدات.

ديان واملعتقدات فى املدار�ش ومن بينها: كما ا�ستمل على عدد من التو�سيات ب�ساأن تعليم الأ

فى  واملعتقدات  ديان  الأ حرية  لتعليم  توليدو  مبادئ  من  وال�ستفادة  ن�رص  على  العمل   •
املهتمة  ال�سيا�سية  حزاب  والأ الطالبية،  والإحتادات  التجمعات  فى  املدر�سني،  وبني  املدار�ش، 

عفاف حنا
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باحرتام وتعزيز احلريات الدينية، وكذلك بني �سناع ال�سيا�سات التعليمية، وذلك فى ظل اإحرتام 

الت�رصيعات والقوانني الوطنية لكل دولة.

تقوميها  وحماولة  واملعتقدات  ديان  الأ حلرية  احلالية  التعليمية  املناهج  اإحرتام  مدى  • تقييم 
اإذا كانت فى حاجة اإىل ذلك.

ل�سمان  يتم متثيلها  التى  ديان  الأ كافة  يتنا�سب مع احتياجات  التعليمية مبا  العملية  • تطوير 
ؤ الفر�ش. احليادية وتكافو

تنمية   على  قادرين  اأفراد  املعلمني وتخريج  تدريب  على  القائمة  املوؤ�س�سات  قدرة  من  • التاأكد 
ن�سان ب�سفة عامة واحلريات الدينية ب�سفة خا�سة. وتعزيز اإحرتام مبادئ حقوق الإ

واملعتقدات. ديان  الأ بحرية  اخلا�سة  الكتب  ون�رص  بطبع  املهتمة  املنظمات  عمل  • ت�سهيل 
ديان واملعتقدات  ويف املح�سلة، ميكن القول اإن هذا الكتاب يعرب عن روؤية وا�سعة ب�ساأن تعليم الأ

ديان واملعتقدات من دول  فى املدار�ش، حيث �سارك فى اإعداده عدد  كبري من اخلرباء فى حرية الأ

خمتلفة، وعدد من �سناع القرار واملعلمني واملحامني وممثلني عن املنظمات غري احلكومية الدولية، 

فى  واملعتقدات  ديان  الأ تعليم  جمال  فى  اخلربات  من  عددًا  ال�سدد  هذا  فى  الكتاب  حمل  ثم  ومن 

وا�ستخدام  التعليمية  ال�سيا�سات  رابطًا بني  بولندا،  تركيا،  كندا،  كاليفورنيا،  اأهمها   املدار�ش من 

لكرتونية املدعمة  الو�سائل التكنولوجية احلديثة ومن اأهمها الإنرتنت م�ستخدما عددًا من املواقع الإ

ديان واملعتقدات فى املدار�ش ومن اأهم هذه املواقع ما يلى: �سرتاجتيات التعليم ب�ساأن الأ لإ

1.http:/ www/re-xs.ucsm.ac.uk/

2.http://www.religioustolerance.org/

3.http://www.shape.org/

منا�سبًا  تراه  ملا  وفقًا  الدول  لتقديرات  التعليمية  ال�سيا�سات  تطبيق  م�ساألة  ترك  مت  وقد  هذا 

و�ساعها الداخلية واإن كان ذلك قد ينطوي على خطورة كبرية فقد ل تعطى الدولة متثيال لدين اأو  لأ

مر الذى من �ساأنه  من اأو النظام العام  طبقًا لت�رصيعاتها الداخلية الأ ملعتقد معني بحجة حماية الأ

فى  واملعتقدات  ديان  الأ بتعليم  اخلا�سة  التعليمية  ال�سيا�سة  تطبيق  من  املرجو  بالهدف  الإخالل 

املدار�ش.  

ديان فى املدار�س مبادئ توليدو لتعليم  حرية االأ
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وثائق
ن�ضان  موقف مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ

من طلب املحكمة اجلنائية الدولية 

القب�س على رئي�س جمهورية ال�ضودان
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وثائق

 )�(

توقيف الرئي�س ال�ضوداين خطوة هامة 

نحو العدالة لل�ضعوب فى العامل العربي 

على اجلامعة العربية حث الب�ضري على التعاون مع 

املحكمة اجلنائية الدولية وحتذيره من االنتقام من �ضعبه 

بيان �ضحفي

15 يوليو 2008

به  تقدم  الذي  بالطلب  ن�سان  الإ حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  يرحب 

املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية، اإىل ق�ساة املحكمة بتوقيف و�سبط 

دلة التي توفرت لدى املدعي  الرئي�ش ال�سوداين عمر الب�سري، ا�ستنادا اإىل الأ

واآخرين  الب�سري  للرئي�ش  التهام  لتوجيه  كافية  اأنها  يرى  والتي  العام، 

يف  ال�سوداين  ال�سعب  بحق  ن�سانية  الإ �سد  وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب 

اإقليم دارفور.

من  هامة  خطوة  ي�سكل  البارز  التطور  هذا  اأن  القاهرة  مركز  ويعتقد 

اأجل و�سع حد ل�سيا�سات الإفالت من العقاب يف العامل العربي، والقت�سا�ش 

ال�سوداين،  اجلي�ش  ارتكبها  التي  الوح�سية  عمال  الأ ل�سحايا  العادل 

ال�سودانية،  ال�سلطات  ودعم  بح�سانة  حظيت  التي  اجلنجويد  وميلي�سيات 

والتي اأدت اإىل �سقوط نحو 300 األف قتيل، وت�رصيد نحو 3 مليون مواطن 

طفال،  والأ الن�ساء  اآلف  واغت�ساب  املجاورة،  الدول  ويف  ال�سودان  داخل 

وحرق مئات القرى.
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ويوؤكد مركز القاهرة اأن مالحقة مرتكبي تلك اجلرائم اأيا كانت مواقعهم، واإنزال حكم العدالة 

بحقهم ي�سكل خطوة اأ�سا�سية من اأجل بناء ال�سالم يف ال�سودان، ومن اأجل و�سع حد لتنامي النزعات 

يثق يف  القاهرة  اأن مركز  دارفور. كما  املختلفة يف  امل�سلحة  والثاأرية من قبل اجلماعات  النتقامية 

النظم  لواقع احلال يف  العدالة والنزاهة -خالفا  الدولية تتوافر فيها معايري  اأن املحكمة اجلنائية 

الق�سائية العربية- واأن الرئي�ش الب�سري ميكن اأن يربئ نف�سه اأمامها اإذا ما توافرت لديه مقومات 

الرباءة.

وي�سدد مركز القاهرة على اأن ال�سلطات ال�سودانية تتحمل امل�سئولية عن املاأزق الذي تواجهه 

ن، فقد رف�ش النظام ال�سوداين التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية، وال�ستجابة لطلب املحكمة  الآ

ن�سانية!!  الإ لل�سئون  الدولة  اأحمد هارون وزير  املتهمني، وهما  اثنني من  بت�سلم  اأبريل 2007  يف 

إحالتهما للمحاكمة اأمام الق�ساء  �سبق مليل�سيات اجلنجويد، ومل يبادر حتى با وعلي كو�سيب القائد الأ

عن  العربية  اجلامعة  تقرير  ال�سودانية  احلكومة  رف�ست  اخلم�ش  ال�سنوات  مدار  وعلى  الوطني. 

من، وعرقلة وتعطيل انت�سار قوات حفظ  فريقي، ثم جمل�ش الأ دارفور، وقامت مبراوغة الحتاد الأ

ن�سانية لل�سعب ال�سوداين  فريقي، وفاقمت من املعاناة الإ مم املتحدة والحتاد الأ ال�سالم التابعة لالأ

لها  تتعر�ش  التي  الهجمات  على  اأخرى  تارة  ؤ  التواطو اأو  تارة،  ن�سانية  الإ امل�ساعدات  مبنع دخول 

غاثة. غاثة والعاملني مبوؤ�س�سات الإ قوافل الإ

طراف  إن قدرا من امل�سئولية يقع على عاتق اأطراف النظام العربي، وبع�ش الأ ويف ذات الوقت فا

للنظام  والع�سكري  واملادي  ال�سيا�سي  الدعم  اأ�سكال  عرب  ورو�سيا،  ال�سني  مقدمتها  ويف  الدولية 

ؤ على النتهاكات اجل�سيمة، ودعم �سيا�سات املراوغة  ال�سوداين على ح�ساب م�سالح �سعبه، والتواطو

واملماطلة التي ينتهجها النظام ال�سوداين، للتهرب من ا�ستحقاقات ال�سالم والعدالة.

ويحذر مركز القاهرة من احتمالت اإقدام قادة ال�سودان على تنظيم ردود اأفعال انتقامية وغري 

ن�سانية املتوا�سلة خلم�ش  م�سئولة، قد تقود اإىل ت�سعيد العمليات الع�سكرية، وتفاقم من املاأ�ساة الإ

�سنوات يف اإقليم دارفور. ويدعو املركز يف هذا الإطار جامعة الدول العربية، واأطراف النظام العربي 

اعتبار  اأي  ال�سوداين فوق  ال�سعب  اأن ي�سعوا م�سالح  ال�سودان ولو ملرة واحدة، على  قادة  حلث 

اآخر. كما يدعو املجتمع الدويل لتحمل م�سئولياته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع الطريق على اأية 

عمال املحتملة. اأعمال انتقامية وتاأمني احلماية الدولية ل�سكان دارفور، من جراء تلك الأ

إن مركز القاهرة يدرك اأن مطاعن عديدة تطال مظلة العدالة الدولية، بفعل �سيا�سة  واأخريا، فا

مرتكبي جرائم  على  نوعا من احل�سانة  اأ�سفت  التي  من،  الأ املتف�سية يف جمل�ش  املزدوجة  املعايري 

توقيف الرئي�س ال�ضوداين خطوة هامة نحو العدالة لل�ضعوب فى العامل العربي
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اأن ي�سكل  اأن ذلك ل ينبغي  ن�سانية، وبخا�سة يف فل�سطني والعراق. غري  الإ احلرب واجلرائم �سد 

م�سوغا لنبذ العدالة اإذا ما طالت بع�سا من جمرمي احلرب.

بارتكاب جرائم احلرب  املتهمني  ال�سودانيني  للم�سئولني  ين�سدون احلماية  الذين  على  ويتعني 

ن�سانية، اأن يتقدموا باعتذارهم ملجرم احلرب الراحل �سلوبودان ميلو�سيفيت�ش،  واجلرائم �سد الإ

التي  واأعمال الغت�ساب اجلماعي،  املذابح  الدولية جلرائم احلرب على  املحكمة  اأمام  الذي حوكم 

ارتكبها بحق امل�سلمني وغريهم يف كو�سوفا والبو�سنة والهر�سك وكرواتيا، وهى نف�ش اجلرائم التي 

ارتكبها النظام ال�سوداين يف دارفور.

اأن يدعموا كل بادرة من  اإعمال من�سجما ملعايري العدالة، يتعني عليهم  اإن الذين ين�سدون بحق 

�ساأنها اأن حتد من اإفالت مرتكبي النتهاكات اجل�سيمة من العقاب، واأن يعتربوا مثل هذه املبادرة 

ن�سانية يف الت�سدي للمعايري املزدوجة، ومن اأجل اأن تطول يد العدالة  منطلقا لت�سافر الن�سالت الإ

وتردع مرتكبي تلك اجلرائم يف كافة بقاع العامل.

وثيقة
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بو�سائل  مو�سعة  اإعالمية  حملة  بالقاهرة  ال�سودانية  ال�سفارة  ت�سن 

 10 يف  دارفور”  “دمار  فيلم  تداول  اأعقاب  يف  والعربية  امل�رصية  الإعالم 

اإيجي�ش  منظمة  فيه  ال�سهادات  وتوثيق  الفيلمية  مادته  اأعد  والذي  فرباير، 

، ويت�سمن �سهادات واعرتافات عدد من مرتكبي 
)1(

 Aegis Trust ترا�ست

متويلها  وم�سدر  وتنفيذها  لها  بالتخطيط  يتعلق  فيما  دارفور  يف  اجلرائم 

وامل�سئولني عنها.

ُيود مركز القاهرة اأن يو�سح اأن ما ورد بالفيلم ل ميثل اإ�سافة جديدة 

اخلا�سة  املتحدة  مم  الأ تقارير  فيها  مبا  الدولية  والتقارير  البعثات  لنتائج 

واأن  الفيلمي.  التوثيق  �سوى  دارفور،  يف  و�ساع  والأ النتهاكات  بتوثيق 

املركز قد قام مبراجعة الإ�سدار العربي من الفيلم واإتاحته لو�سائل الإعالم 

العربية.

بادة اجلماعية من   )1( تعمل منظمة Aegis Trust منذ عام 2000 علي الت�سدي لكافة اأ�سكال الإ

ن�ساين ل�سحاياها.  بادة اجلماعية وتقدمي الدعم الإ خالل البحث والدرا�سة والتوعية بق�سايا الإ

وثائق

 )�(

للتغطية علي جرائمها فى دارفور..

احلكومة ال�ضودانية ت�ضن حملة اإعالمية 

على مركز القاهرة وال�ضحف امل�ضتقلة !

بيان �ضحفي

23 فرباير 2009
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ل  لل�سحف  تعليقات  اإر�سال  اأ�ساليب  ال�سياق  هذا  يف  ال�سودانية  ال�سفارة  ا�ستخدمت  وقد 

تت�سمن اأي معلومات تفند ما جاء بالفيلم، واإمنا اتهامات مر�سلة مثل التي بعثت بها اإىل ال�سحف، 

ون�رصت يف جريدة امل�رصي اليوم )عدد2009/2/11(، جريدة الد�ستور )عدد2009/2/17(، 

ماراتية  الإ اخلليج  جريدة  يف  �سحفية  باأحاديث  دلء  والإ )عدد2009/2/11(،  الوفد  جريدة 

جريدة  يف  وت�رصيحات   ،)2009/2/10 )بتاريخ  الكويتية  بناء  الأ وكالة  )عدد2009/2/12(، 

حداث ال�سودانية )عدد2009/2/11( و�سحف �سودانية اآخري. الأ

يوؤكد املركز اأن هذه احلملة تهدف اإيل �رصف انتباه الراأي العام عن اجلرائم املتوا�سلة علي مدار 

�ست �سنوات يف دارفور، والتي اأدت اإيل مقتل نحو 300 األف �سوداين، اإ�سافة اإىل نحو 3 مليون نازح 

طراف التي  مت تهجريهم من قراهم ق�رًصا، مع تعّر�ش اآلف الن�ساء لالغت�ساب. واتهمت احلملة الأ

ت�سعى لتب�سري الراأي العام بالفظائع اجلارية يف دارفور باأنها تروج ملعلومات “مفربكة” ت�ستهدف 

�سد من هذه التهامات.  الإ�رصار مب�سالح ال�سودان وا�ستقراره. وقد نال مركز القاهرة ن�سيب الأ

احلزب  با�سم  -الناطقة  اليوم”  “الوطني  و�سحيفة  املواقع  بع�ش  الإعالمية  للهجمة  وان�سمت 

احلاكم يف م�رص يف 2/17- التي و�سفت ال�سحف امل�ستقلة التي ن�رصت عن الفيلم “اأنها ممولة من 

الفيلم هي  التي ن�رصت عن  ال�سحف  اأن  بالذكر  ال�سهيوين”!. اجلدير  الكيان  التطبيع مع  اأموال 

�سحيفة البديل، امل�رصي اليوم، اليوم ال�سابع، ال�رصوق، نه�سة م�رص، الد�ستور. 

اإىل  ال�سوداين يف حماية م�سئوليه من املحا�سبة والعقاب على جرائمهم تدفعه  النظام  اإن رغبة 

داخل  مر  الأ و�سل  وقد  معها.  تتعاون  التي  واملنظمات  الدولية  اجلنائية  املحكمة  ت�سويه  حماولة 

املنعم اجلاك(  عبد  عثمان حميدة،  �سليمان،  اأمري  )مثل  ن�سطاء حقوقيني  اعتقال  اإىل حد  ال�سودان 

وتعذيبهم بتهمة التعاون مع املحكمة.

من القومي  ويف �سياق هذه احلملة جرى تقدمي حماكمة الرئي�ش ال�سوداين باعتبارها خطرًا علي الأ

يف ال�سودان، بل وم�رص اأي�سا!، دون تقدمي اأي تف�سري لذلك، ف�سال عن اإغفال اأن اخلطر احلقيقي 

علي ال�سودان هو يف عمليات القتل والغت�ساب والتهجري اجلماعي ل�سعبه، مما يحمل الدول املجاورة 

)ومنها م�رص( اأعباء ل طاقة لها بها، ودفع ثمن جرائم نظام اعتاد �سن احلروب على �سعبه، اأوًل 

يف جنوب ال�سودان، حتي اأرغمه املجتمع الدويل علي وقفها، فنقلها اإيل دارفور. واأثناء ذلك وا�سل 

ا�سطهاد �سعبه يف �سمال ال�سودان وخا�سة من احتجوا علي �سن “اجلهاد املقد�ش” يف اجلنوب ثم 

دارفور.

لقد داأبت احلكومة ال�سودانية طوال ال�سنوات ال�ست املا�سية على اإنكار م�سئوليتها عن اجلرائم 

احلكومة ال�ضودانية ت�ضن حملة اإعالمية على مركز القاهرة وال�ضحف امل�ضتقلة!
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اجلارية يف دارفور، وجلوئها امل�ستمر لت�سويه واإجها�ش اأي جهد اأو حماولت لك�سف احلقائق اأو 

مم املتحدة واملنظمات الدولية. بل و�سمل ذلك اأي�سًا بعثة تق�سى احلقائق التي  توثيقها، من ِقبل الأ

ل�سغوط  ا�ستجابة  تقريرها  اإعالن  لعدم  وا�سطرت   ،2004 عام  يف  العربية  الدول  جامعة  �سكلتها 

احلكومة ال�سودانية، رغم اأنه كان ناعمًا يف نقده لها. كما متل�ست احلكومة ال�سودانية من الوعود 

مكتبة  يف  هارون  اأحمد  الوزير  مع  اجتماع  يف  مرة  القاهرة،  ملركز  قدمتها  التي  املتكررة  ال�سفوية 

باخلرطوم يف يناير 2006، ومرة يف ندوة نظمها املركز يف القاهرة يف يناير 2007 كرر فيها هارون 

إر�سال موافقة ر�سمية علي طلب تنظيم مركز القاهرة لبعثة اإعالمية  تعهده علنيا اأمام امل�ساركني، با

و�ساع يف دارفور، وللتاأكد مما اإذا كان ما تنقله املنظمات وال�سحف التي  عربية لتق�سي حقيقة الأ

لواقع  واإ�رصائيل” خمالفًا  اأمريكا  مع  “متاآمرة  اأو  “غربية”  باأنها  ال�سودانية  احلكومة  ت�سفها 

احلال يف دارفور. وجاء اإعالن هارون تعهده يف وجود ال�سفري ال�سوداين، وذلك ردًا علي �سوؤال مركز 

القاهرة اإليه عن اأ�سباب تهرب احلكومة ال�سودانية من الوفاء بوعده ملركز القاهرة.

مر الذي ي�ستوجب  دانة، الأ واأخريًا، اإن توجيه املحكمة اجلنائية التهام، ل يعني بال�رصورة الإ

من الرئي�ش ال�سوداين اأن يعد رده علي التهامات املوجهة اإليه –بدل من الكتفاء بت�سفيهها- ومن 

ال�رصوري يف هذا ال�سياق اأن يو�سح الب�سري كيف �سقط 10 اآلف قتيل يف دارفور؟ )وهو الرقم الذي 

يعرتف به الب�سري من 300 األف قتيل وفقا للتقارير الدولية(، وما هى هوية الطائرات التي ق�سفت 

واأحرقت مئات القرى يف دارفور، هل هي اإ�رصائيلية؟ اأم اأمريكية؟ اأم �سودانية؟ واإذا كانت �سودانية 

ال�سيطرة ويتمتع  ال�سوداين خرج عن  اأن �سالح اجلوي  اأم  بعلمه؟،  اأو  فهل كان ذلك بتوجيه منه 

با�ستقالل ذاتي خا�ش؟.

وثيقة



رواق عربي

��4

العدد 51

ن�سان باعتماد ق�ساة املحكمة  يرحب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

يوليو  يف  للمحكمة  العام  املدعي  بها  تقدم  التي  للمذكرة  الدولية  اجلنائية 

اتهامه  بعد  الب�سري  عمر  ال�سوداين  الرئي�ش  بتوقيف  فيها  وطالب   ،2008

ا�ستهدفت  دارفور،  اإقليم  يف  ن�سانية  الإ بارتكاب جرائم حرب وجرائم �سد 

ب�سكل خا�ش قبائل الزغاوة والفور وامل�ساليت.

وياأتي قرار املحكمة تاأكيدا ملا ذهب اإليه املدعي العام من توافر معلومات 

ودلئل كافية لتهام الب�سري وغريه من امل�سئولني من ال�سودانيني بارتكاب 

جرائم خطرية منذ تفجر احلرب يف دارفور عام 2003، اأف�ست اإىل �سقوط 

نحو 300 األف قتيل وت�رصيد ما يزيد على ثالثة ماليني �سخ�ش وحرق مئات 

لل�سكان  العي�ش  و�سائل  وتدمري  ال�سوداين،  اجلو  �سالح  با�ستخدام  القرى 

طفال. لف من الن�ساء والأ املدنيني واغت�ساب الآ

وثائق

 )�(
يوم تاريخي للعدالة 

واإن�ضاف ال�ضحايا فى ال�ضودان والعامل العربي

•مركز القاهرة يدعو نظام اخلرطوم لالمتثال لقرار املحكمة اجلنائية الدولية ووقف 
نزيف الدم يف دارفور

اأي�صا! الب�صر  وبنظام  ال�صوداين  بال�صعب  ال�صرر  اأحلقت  العربية  احلكومات  •مواقف 

خرين! الآ املجرمني  مع  بالت�صامح  املطالبة  يربر  ل  العقاب  من  جمرم  •اإفالت 

بيان �ضحفي

4 مار�س 2009
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ثبات  دانة، واإذا كان هناك ثمة فر�سة لإ بالإ اأمام املحكمة ل يعني بال�رصورة قرارا  املثول  اإن 

من  قدر  باأعلى  تتمتع  التي  الدولية  اجلنائية  املحكمة  مكانها  إن  فا ال�سودانيني،  امل�سئولني  براءة 

اجلمعية  خالل  من  العام  ومدعيها  ق�ساتها  انتخاب  يجري  والتي  واحليدة،  ال�ستقالل  �سمانات 

طراف يف املحكمة. ومن املوؤكد اأن ال�سمانات التي �ستتاح للمتهمني تفوق كثريا  العمومية للدول الأ

اأية �سمانات ميكن اأن يوفرها الق�ساء ال�سوداين، مبا يف ذلك حق املتهمني املاثلني اأمامها يف الطعن 

ف�سال  بحقهم،  ت�سدر  قد  التي  حكام  الأ ا�ستئناف  يف  واحلق  للمحكمة،  الدويل  الخت�سا�ش  على 

التي  العقوبات  اأن  كما  املتهمني.  دفاع  �سيقدمه  ما  �سوء  يف  التهامات  تكييف  اإعادة  اإمكانية  عن 

عدام، باعتبارها منافية للحق يف احلياة، خالفا  اإطارها عقوبة الإ قد ت�سدرها املحكمة ل يندرج يف 

عدام، مبا يف ذلك يف الق�سايا  للقانون ال�سوداين، والذي مبقت�ساه حتكم املحاكم ال�سودانية بعقوبة الإ

ذات الطبيعة ال�سيا�سية.

اأن يتحلى  املا�سي،  الب�سري يف يوليو  العام بتوقيف  املدعي  لقد كان ماأمول منذ �سدور مذكرة 

إجراءات عملية ملمو�سة على  النظام ال�سوداين باأعلى قدر من امل�سئولية جتاه �سعبه، واأن يربهن با

توافر اإرادة �سيا�سية جادة للمحا�سبة على اجلرائم املرتكبة يف دارفور، اأو حتى لالمتناع عن ارتكاب 

املزيد منها. 

إقليم  ولكن احلكومة �سارت يف الجتاه امل�ساد، وا�ستمرت يف الق�سف اجلوي لع�رصات القرى با

دارفور، ومل تتوقف الهجمات التي ت�سنها القوات احلكومية وامليلي�سيات امل�سلحة املوالية للحكومة 

على ال�سكان املدنيني ومراكز اإيواء امل�رصدين، وهو ما اأدى اإىل �سقوط املئات من ال�سحايا وت�رصيد 

منظمات  إن  فا النحو،  هذا  على  الع�سكرية  العمليات  ا�ستمرار  ظل  ويف  املدنيني.  من  األف   90 نحو 

ن�سانية تواجه �سعوبات جمة. وت�سري التقارير املتاحة اإىل اأن هذه ال�سعوبات حتول دون  غاثة الإ الإ

ن�سانية اإىل نحو 4 ماليني من �سكان دارفور بحاجة ما�سة اإىل هذه امل�ساعدات.  و�سول امل�ساعدات الإ

ن�سانية كانوا هدفا لالختطاف خالل العام املا�سي، ولقى 11  غاثة الإ كما اأن نحو 170 من موظفي الإ

اآخرين حتفهم كنتيجة ل�ستمرار اأعمال العنف والقتل.

وكان نظام اخلرطوم قد رف�ش التعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية، ورف�ش ت�سليم اثنني من 

املتهمني هما علي كو�سيب واأحمد هارون اللذان اتهمتهما املحكمة يف عام 2007، بارتكاب جرائم 

إن هارون -الذي يتوىل من�سب  ن�سانية. واإمعانا يف ال�ستخفاف باملحكمة، فا حرب وجرائم �سد الإ

ن�سانية!- اأ�سندت اإليه اأي�سا رئا�سة اللجنة احلكومية املعنية بانتهاكات حقوق  وزير الدولة لل�سئون الإ

مم املتحدة والحتاد  ن�سان يف جنوب و�سمال ال�سودان، وامل�ساركة يف الإ�رصاف على ن�رص قوات الأ الإ

فريقي املكلفة بحفظ ال�سالم يف دارفور! جاء ذلك القرار ردا على طلب ت�سليمه للمحاكمة. الأ

يوم تاريخي للعدالة واإن�ضاف ال�ضحايا فى ال�ضودان والعامل العربي
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من  التمل�ش  العربية  احلكومات  وبع�ش  ال�سوداين،  النظام  ملحاولة  ا�ستهجاننا  نوؤكد  اإننا 

ا�ستحقاقات العدالة يف دارفور، ا�ستنادا اإىل املعايري املزدوجة التي تطبقها بع�ش موؤ�س�سات املجتمع 

الدويل، والتي كانت وما زالت ت�ساعد على حت�سني جمرمي احلرب الإ�رصائيليني وغريهم من املثول 

يعفي  ول  املعايري،  اأي�سا لزدواجية  بذلك هو ممار�سة  التذرع  اإن  الدولية.  اجلنائية  املحكمة  اأمام 

جمرمو احلرب يف دارفور من حتمل م�سئولياتهم اجلنائية عما ارتكبوه من جرائم. اإن الف�سل املوؤقت 

يف تقدمي املجرمني يف جرمية اأو اأكرث للعدالة، ل ميكن اأن يتخذ مربرا لتعطيل اإعمال العدالة يف اأي 

دولة اأو على ال�سعيد العاملي، واإل تال�سى مبداأ العدل ذاته وانهارت النظم الق�سائية يف العامل كله. 

خرين! إفالت املجرمني الآ اإن اإفالت جمرم من املحا�سبة ل يربر املطالبة با

تقوم  اأن  عليها  إن  فا للعدالة،  واحد  معيار  اإعمال  يف  فعال  جادة  العربية  احلكومات  كانت  اإذا 

باتخاذ  تقوم  اأن  عليها  يتعني  كما  الدولية.  اجلنائية  للمحكمة  �سا�سي  الأ النظام  على  بالت�سديق 

التدابري الت�رصيعية التي ت�سمح للنظم الق�سائية العربية مبالحقة جرائم احلرب وتقدمي مرتكبيها 

للعدالة اأمام املحاكم الوطنية، ات�ساقا مع ان�سمامها لتفاقية جنيف الرابعة، واأ�سوة ببع�ش النظم 

وروبية التي تف�سح جمال بداأت املنظمات احلقوقية الفل�سطينية يف ا�ستثماره يف مالحقة  الق�سائية الأ

جمرمي احلرب الإ�رصائيليني. كما يتعني على بع�ش احلكومات العربية اأن تعيد النظر يف التفاقيات 

مريكية، لتح�سني جنودها وم�سئوليها الع�سكريني من  الثنائية التي اأبرمتها مع الوليات املتحدة الأ

املالحقة واملحا�سبة على جرائم احلرب املن�سوبة اإليهم.

لقد كان من املتوقع اأن تف�سل مبادرة احلكومات العربية يف اإقناع املجتمع الدويل بتعديل موقفه، 

دون اأن تقدم تعهدا ملمو�سا باتباع الب�سري �سيا�سة خمتلفة يف دارفور. ارتكزت هذه املبادرة البائ�سة 

خرى. فهى تطالب من ناحية مبنح الب�سري  على اجلمع بني فكرتني متناق�ستني تن�سف كل منهما الأ

احلكومات  متار�ش  اأخرى  ناحية  ومن  عام،  ملدة  الق�سائية  العملية  بتجميد  وذلك  جديدة،  فر�سة 

للمثول  الب�سري  با�ستدعاء  املحكمة  باأنه يف حالة �سدور قرار من  بالتهديد  البتزاز، وذلك  العربية 

التنكيل  من  بالفعل،  يجري  فيما  بالتو�سع  اأي  الفو�سى،  �سيطلق  ال�سوداين  النظام  إن  فا اأمامها، 

ال�سالم يف اجلنوب، وت�سهيل العتداء  اتفاق  تنفيذ  بال�سودانيني يف دارفور وال�سمال واملراوغة يف 

غاثة الدولية! مم املتحدة ومنظمات الإ على بعثات الأ

لو اأن احلكومات العربية كانت قد اتخذت موقفا نقديا من جرائم نظام الب�سري يف اجلنوب ثم يف 

دارفور، ومن مراوغته املتوا�سلة للتمل�ش من تنفيذ القرارات الدولية وا�ستهتاره بها على مدار �ست 

و�ساع منذ فرتة طويلة، ولكنها مبوقفها الداعم له  �سنوات، لرمبا �ساعد ذلك على ت�سحيح هذه الأ

ب�سكل متوا�سل، �ساهمت يف الإ�رصار بال�سعب ال�سوداين، بل ومب�ستقبل نظام الب�سري ذاته.

وثيقة
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التي  الفر�ش  كل  اأهدر  قد  الب�سري  نظام  اأن  يوؤكد  ن�سان  الإ لدرا�سات حقوق  القاهرة  مركز  اإن 

اأتيحت له عرب �ست �سنوات للربهنة على توافر اإرادة �سيا�سية لو�سع حد للجرائم املتوا�سلة بحق 

قليم، وتهيئة بيئة اآمنة  ال�سعب ال�سوداين يف دارفور. ومل يعد ثمة فر�سة لو�سع حد ملعاناة �سكان الإ

هلي على اأ�س�ش عادلة، اإل من خالل تو�سيع  لعودة النازحني وامل�رصدين، ومتهيد الطريق لل�سلم الأ

ن�سانية يف دارفور، وم�ساندة القرارات والإجراءات  غاثة الإ مم املتحدة ومنظمات الإ وتعزيز دور الأ

التي تقررها املحكمة اجلنائية الدولية يف هذه الق�سية.

يوم تاريخي للعدالة واإن�ضاف ال�ضحايا فى ال�ضودان والعامل العربي
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ن�سان عن اإدانته املطلقة لردود  يعرب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

املنتهجة من قبل نظام اخلرطوم يف غ�سون  فعال ذات الطابع النتقامي  الأ

التي  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الر�سمية  املذكرة  �سدور  من  قالئل  اأيام 

ت�سمنت توقيف الرئي�ش ال�سوداين عمر الب�سري بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

ن�سانية خالل احلرب الدائرة يف دارفور. وجرائم �سد الإ

ن اإقدام ال�سلطات ال�سودانية على اإلغاء تراخي�ش 
ويعترب مركز القاهرة اأ

ن�سانية التي تعمل بال�سودان  غاثة الإ وطرد ثالثة ع�رص من كربى منظمات الإ

ي�سكل يف حد ذاته جرمية حرب اإ�سافية يتعني حما�سبة نظام اخلرطوم عليها؛ 

النازحني  مبا ينطوي عليه هذا الإجراء من عقاب جماعي بحق املاليني من 

دنى من  ن خطر احلرمان من احلد الأ وامل�رصدين ق�رصيا، الذين يواجهون الآ

امل�ساعدات ال�رصورية التي تبقيهم على قيد احلياة.

وثائق
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غاثة اإغالق وطرد منظمات االإ

 جرمية حرب جديدة 

ينبغي على املجتمع الدويل واجلامعة العربية

جراءات االنتقامية من قبل نظام الب�ضري و�ضع حد لالإ

بيان �ضحفي
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كما يدين املركز يف الوقت ذاته ت�سعيد الإجراءات النتقامية التي ت�ستهدف معاقبة املنظمات 

ن�سان، وهى الإجراءات التي متخ�ست  احلقوقية ال�سودانية على دورها يف ر�سد انتهاكات حقوق الإ

ال�سودانية  املنظمة  وهى  امل�ستقلة،  احلقوقية  املنظمات  اأبرز  من  ثالثة  اإغالق  عن  واحد  اأ�سبوع  يف 

غاثة ال�سودانية- ومركز اخلرطوم حلقوق  للتنمية الجتماعية –وهى واحدة من اأكرب منظمات الإ

الت�سهري  املركز حمالت  يدين  كما  التعذيب.  لتاأهيل �سحايا  مل  الأ البيئة، ومركز  وتنمية  ن�سان  الإ

والرتهيب للمنظمات احلقوقية، والتي ت�سل اإىل حد التخوين والتهام بالعمالة وحماولة حتميلهم 

امل�سئولية عن التهامات التي �ساقتها املحكمة اجلنائية الدولية بحق الب�سري وال�سلطات ال�سودانية. 

القمع  اأعمال  على  التغطية  يف  اخلرطوم  نظام  رغبة  يعك�ش  موؤ�رصا  الإجراءات  هذه  املركز  ويعترب 

ن�سان يف ربوع  �سوات الناقدة لنتهاكات حقوق الإ املر�سحة للمزيد من الت�ساعد، بغية اإ�سكات الأ

ال�سودان.

الدويل،  من  الأ وجمل�ش  املتحدة  مم  الأ يف  ممثال  الدويل،  املجتمع  ال�سدد  هذا  يف  املركز  ويدعو 

على  ال�سغط  اإىل  العربية  الدول  وجامعة  فريقي  الأ الحتاد  خ�ش  الأ وعلى  قليمية  الإ والهيئات 

احلكومة ال�سودانية من اأجل و�سع حد لإجراءات النتقام من املدنيني. واإلزام ال�سلطات ال�سودانية 

ن�سانية للماليني ممن ت�رصروا من ال�رصاع يف اإقليم  مب�سئولياتها يف توفري احلماية وامل�ساعدات الإ

ن�سان ومنظماتهم، واإعادة النظر يف  دارفور، ووقف كافة اأ�سكال التحر�ش باملدافعني عن حقوق الإ

احلقوقية  واملنظمات  غاثة  الإ هيئات  ا�ستئناف  ي�سمن  والنتقامية، مبا  التع�سفية  الإجراءات  كافة 

لر�سالتها واأهدافها النبيلة داخل ال�سودان.

غاثة فى ال�ضودان جرمية حرب جديدة اإغالق وطرد منظمات االإ
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