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�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د .حممد ال�سيد �سعيد
مرك���ز القاه���رة لدرا�س���ات حقوق الإن�س���ان ه���و منظمة غ�ي�ر حكومي���ة �إقليمية
م�س���تقلة ت�أ�س�س���ت عام  ،1993تهدف �إىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�س���ان
والدميقراطية ،وحتليل �ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،ون�رش
ثقافة حقوق الإن�س���ان يف الع���امل العربي ،وتعزيز احلوار ب�ي�ن الثقافات يف �إطار
االتفاقي���ات واملواثيق الدولية حلقوق الإن�س���ان .ومن �أج���ل حتقيق هذه الأهداف
يعمل املركز على اقرتاح والدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�س���تورية
تعزز من املعايري الدولية حلقوق الإن�س���ان ،والقيام ب�أن�ش���طة بحثية ،ودعوية عرب
توظي���ف خمتلف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية ،وتعليم حقوق الإن�س���ان مع
الرتكيز ب�ش���كل خا�ص على ال�ش���باب ،وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق
الإن�س���ان .ومنذ ت�أ�سي�سه يقوم املركز ب�ش���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول
ق�ضايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف العامل العربي.
ي�س���عى مركز القاهرة �إىل امل�ساهمة يف �إلقاء ال�ض���وء على �أبرز امل�شكالت والق�ضايا
احلقوقي���ة امللحة يف ال���دول العربية ،والتن�س���يق مع خمتلف الأط���راف املعنية
واملنظمات غري احلكومية يف املنطقة  ،والعمل �س���وياً م���ن �أجل رفع الوعي العام
به���ذه الق�ضاي���ا وحماولة التو�صل �إىل حل���ول وبدائل تتوافق م���ع القانون الدويل
حلقوق الإن�سان.
يتمتع املركز بو�ضع ا�ست�شاري خا�ص يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالأمم
املتحدة ،و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�س���ان وال�ش���عوب .املركز
ع�ض���و يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�س���ان ،وال�شبكة الدولية لتبادل
املعلومات حول حرية الر�أي والتعبري (ايفك�س) .املركز م�س���جل يف القاهرة وباري�س
وجنيف .وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام .2007

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

كمال جندوبي

بهي الدين ح�سن

املدير التنفيذي
معتز الفجريي
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الفهر�س
مقال

•• حرية التنظيم املحتجزة فى م�صر

ً
�شرطا للح�ضارة ولذات معنى املجتمع.
«الواقع �أن احلق فى التنظيم يكاد يكون
وي�ستحيل �أن يوجد جمتمع بدون �أن تربطه ببع�ضه البع�ض �أ�شكال متعددة من
املنظمات وامل�ؤ�س�سات مهما كانت �أوليّة �أو بدائية .وبهذا املعنى؛ فالتنظيم لي�س
ً
فقط ً
�شرطا الغنى عنه على الإطالق لن�ش�أة املجتمع املنظم».
حقا ،بل هو

بو ر تر يه

تقر ير

ملف العدد

د .حممد ال�سيد �سعيد

5

•• عبد املتعال ال�صعيدي :ال�شيخ الأزهري الذي
مدافعا عن حرية املعتقد
عا�ش
ً

«نفى ال�شيخ ال�صعيدي وجود حد الردة ،وهو بذلك كان واعيًا ب�صورة الإ�سالم
وا�ستثنائيته ،حيث تقبل الأديان الأخرى خروج �أ�صحابها عنها ،فكم من
م�سيحي �أ�سلم وكم من يهودي �أ�سلم وكم من بوذي تن�صر �أو العك�س ،ولكن
نحن فقط لدينا حد الردة؛ فتحم�س ال�شيخ ال�صعيدي للدعوة �إىل احلرية
الدينية ليدر�أ عن دينه تهمة االنتقا�ص من �ش�أن احلريات الدينية».

هاين ن�سرية

13

•• الأك���راد فى �سوريا :بني مطرقة القمع فى
الداخل وافتقاد م�ساندة املجتمع الدويل

«ما زال ع�شرات الألوف من الأكراد يعتربون «�أجانب» يف دولة مولدهم،
مع العلم �أنهم ال ميلكون ومل ي�سعوا للح�صول على �أي جن�سية �أخرى .لقد
ً
انتهاكا
مت جتريد الأكراد ال�سوريني من جن�سيتهم ب�شكل اعتباطي مبا يُعد
ً
�صارخا للمعايري الدولية املتعارف عليها وللقوانني املحلية على حد �سواء».

د.ر�ضوان زيادة

39

جلنة حقوق الإن�سان العربية
•• مقدمة امللف :فى معقل اال�ستبداد..
كيف ميكن حترير جلنة حقوق الإن�سان العربية؟

«ندرك �أن املهمة لي�ست ي�سرية؛ فاحلكومات العربية التي ت�شكل فيما بينها،
اجلامعة العربية املناط بها تفعيل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان وحتت�ضن
جلنة حقوق الإن�سان العربية ،هي ذاتها الأطراف امل�سئولة ب�شكل مبا�شر عن
الأو�ضاع املزرية حلقوق الإن�سان يف العامل العربي وامل�ستمرة يف التدهور
على كافة الأ�صعدة»

21

مدير التحرير

41

•• تو�صيات من �أجل و�ضع النظام الداخلي و�أ�ساليب
عمل جلنة حقوق الإن�سان العربية

«تو�صي منظمة العفو الدولية ب�أن تعتمد اللجنة العربية حلقوق الإن�سان
عند حتديد نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها معايري ت�أخذ بعني االعتبار
املعايري اخلا�صة بالهيئات امل�شرفة على املعاهدات الدولية الأخرى حلقوق
الإن�سان والت�أ�سي�س عليها ب�صورة تدريجية ،مثل تلك التي حددتها الأمم
املتحدة .وهذا �ضروري ل�ضمان �أف�ضل درجة من الت�أثري والفعالية للجنة،
بو�صفها �أحدث هيئة للمراقبة والإ�شراف على معاهدة دولية».

منظمة العفو الدولية

47

•• تعقيب �أول -منوذج ملنهج الإ�صالح فى التطبيق..
منظمة العفو الدولية بني الراديكالية والواقعية

«وا�صلت منظمة العفو الدولية ممثلة مب�ست�شارها القانوين الزميلة مريفت
ر�شماوي ،يف ا�ستك�شاف �سبل م�ساعدة اللجنة ،و�سبل فتح ثغرات ميكن من
خاللها م�شاركة منظمات حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،وهو ما �أدى بالفعل
�إىل م�شاركة �أرب��ع منظمات يف االجتماع الأخ�ير للجنة حقوق الإن�سان
العربية ،بينها منظمة العفو ومركز القاهرة ،واعتماد اللجنة مبد�أ االنفتاح
على املنظمات غري احلكومية ،وتثبيت ذلك يف قرارات اجتماعها».

بهي الدين ح�سن

77
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ثان -تو�صيات منظمة العفو الدولية ت�ضمن رقابة
�•• تعقيب ٍ
فعّالة على احرتام حقوق الإن�سان فى الدول العربية
«ح�سن ًا فعلت منظمة العفو ال��دول��ي��ة ب ��إ���ص��داره��ا ل��ه��ذه ال��ورق��ة
حول»تو�صيات من �أجل و�ضع النظام الداخلي و�أ�ساليب عمل جلنة
حقوق الإن�سان العربية»؛ ف�إنها بذلك نقلت احلديث عن امليثاق العربى
�إىل اجلانب التطبيقى العملى املتعلق بتنفيذ امليثاق».

ر�ؤية

د .وائل �أحمد عالم

83

•• اخلروج من امل�أزق ال�سيا�سي فى الكويت

«الكويتيون يتحدثون الآن عن «احلل غري الد�ستوري» (حل جمل�س
الأمة من دون الدعوة �إىل �إجراء انتخابات جديدة ،وممار�سة احلكم
خيارا �سيا�سيًا طبيعيًا ،فقد جت��اوز الأم�ير
باملرا�سيم) كما لو ب��ات
ً
ليوجه �إليهم
التلميحات غري املبا�شرة �إىل �أع�ضاء جمل�س الأم��ة
ّ
حتذيرات �أقل دبلوما�سية».

ناثان ج .براون

93

•• ربيع دم�شق :جتربة منتدى جمال الأتا�سي للحوار الوطني

«مل يكتف النظام ال�سيا�سي الأمني يف �سوريا مبنع الأن�شطة احلوارية لكل
منظمات املجتمع امل��دين وتعطيل احل��راك املجتمعي وال�سيا�سي للمواطنني
ال�سوريني ،بل وا�ستبدله يف بع�ض الأحيان بن�شاطات ّ
معلبة وموجهة من ِقبَل
ال�سلطات الأمنية»

مراجعات وعرو�ض

�سهري الأتا�سي

107

•• �إ�شكالية الإميان بالقيم الدميقراطية فى العامل الإ�سالمي

«هناك ما ي�شبه االتفاق بني املحللني ،بالذات الغربيني منهم ،علي
اعتبار �أن الإ�سالم م�سئول �صراحة� ،أو �ضم ًنا ،عن عدم قبول الكثري
من املجتمعات امل�سلمة للقيم الدميقراطية؛ فهو يف نظرهم منظومة
قائمة بذاتها تبد�أ من الت�سليم هلل بكل ما ميلكه املرء ،واهلل ذاته ي�أمر
امل�سلمني ب�أن يطيعوا ويل الأمر و�أن يتجنبوا املعار�ضة ال�سيا�سية للحاكم
لأنها تف�ضي للفتنة»

عر�ض :حممد عبد العاطي

117

�•• هل ف�شل الإع�ل�ام العربي فى تقدمي تغطية متوازنة
للأزمة الإن�سانية فىدارفور؟

وثائق

«من امل�أمول �أال توفر هذه الدرا�سة �أ�سا�سا للحوار مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية
يف املنطقة وح�سب ،بل �أن تقوم � ً
أي�ضا برفع الوعي بني املحررين
وال�صحفيني يف و�سائل الإعالم ال�سودانية وغري ال�سودانية ،و�أن ت�سهم
يف الإ�صالحات ال�سيا�سية املرتبطة بتوفري املعلومات اخلا�صة باجلوانب
الإن�سانية ل�سكان دارفور»

عر�ض� :أ�شرف را�ضي
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مقال

حرية التنظيم
(*)
املحتجزة فى م�صر
مقدمـة:

د .محمد السيد سعيد**

�أملى ال�رشط اال�ستعمارى الطويل حرمان امل�رصيني من
احلق فى �إن�شاء روابط حرة ،وب�صورة عامة من احلق فى التنظيم حتى د�ستور  .1923وخالل �أكرث
من �ألف �سنة مل يتمتع امل�رصيون �سوى باحلق فى ت�أ�سي�س وع�ضوية اجلمعيات والتنظيمات ال�صوفية
أي�ضا قامت بتقدمي قنوات للدعم
والوكاالت التجارية .وقامت هذه اجلمعيات ب�أدوار دينية بحتة ولكنها � ً
االقت�صادى املتبادل بني �أع�ضائها الأثرياء واملوزعني فى �شتى املجتمعات العربية .وقامت الوكاالت
التجارية ب�أدوار اقت�صادية بحتة عندما متتعت ببع�ض العافية ،فى ظروف ات�سمت لقرون طويلة
بالفو�ضى والتع�سف فى �إدارة ال�شئون التجارية والنقدية للبالد.
تقريبا من �أى �شكل من �أ�شكال التنظيم �سوى العالقات القرابية.
متاما
�أما الريف فكان
ً
حمروما ً
ً
ولذلك ترك الريف حتت رحمة العدوان الدورى للع�صابات البدوية امل�سلحة� .إذ مل توفر ال�سلطات
اململوكية والعثمانية احلماية الكافية للقرى .كما �أن حرمان هذه القرى من حق التنظيم ،ومن حق
(*) ]هذا هو �آخر مقاالت الراحل العظيم حممد ال�سيد �سعيد ،وقد كتبه فى منت�صف �سبتمرب قبل وفاته فى � 10أكتوبر .2009
كتب حممد املقال ا�ستجابة لطلب جمدى عبد احلميد رئي�س اجلمعية امل�رصية للنهو�ض بامل�شاركة املجتمعية ،ليكون كلمة
االفتتاح فى م�ؤمتر للجمعية عقد فى نوفمرب  .2009وملا كان حممد قد كتبه فى وقت كانت عيونه فيه متعبة للغاية؛ فقد
طالبا مراجعته وت�صحيحه ثم �إر�ساله اىل جمدى .وهذا ما قمت به بعد مراجعة املقال مع حممد عرب
بعث باملقال �إيلّ �أو ً
ال ً
نظرا للتدهور املتزايد فى �صحته �آنذاك .ولهذا ال�سبب �أي�ضا ت�أخر �إعداد و�صدور
ا؛
تقريب
كامل
أ�سبوع
�
الهاتف ،على مدار
ً
ً
هذا العدد .و�ستخ�ص�ص “رواق عربى” عددها املقبل لتحليل م�ساهمة رئي�س حتريرها امل�ؤ�س�س ب�أقالم زمالئه وتالميذه[
بهي الدين ح�سن – مدير مركز القاهرة.

** رئيس التحرير املؤسس لدورية “رواق عربي”.
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حرية التنظيم املحتجزة فى م�صر

حمل ال�سالح بالذات ،جعلها معر�ضة لالجتياح فى �أى وقت.
هذا التاريخ الإقطاعى ال�رشقى متيز حتى عما متتع به الفالحون الأوربيون فى الع�صور الو�سطى.
ويالحظ من ناحية �أخرى �أن تكوين قالع ات�سعت �إىل مدن فى الع�صور الو�سطى الأوربية املت�أخرة،
ابتكارا للحماية من الع�سف الإقطاعى ،و�شكل بداية تطور الر�أ�سمالية .وحتى قبل تكون هذه
كان
ً
الطبقة الربجوازية ،كانت هناك مئات من الروابط االقت�صادية والتجارية تقدم �أ�شكاال خمتلفة من
احلماية والقدرة على املقاومة للتجار الأوروبيني.

الدولة الغازية وم�شروع احلداثة:
ال باحلق القانونى فى تكوين الروابط الأهلية فى د�ستور .1923
لأول مرة متتع امل�رصيون فع ً
ورغم �أن الد�ستور مل مييز بني خمتلف الروابط ،و�أهمل بالذات احلق فى تكوين النقابات احلرة،
�إال �أن املمار�سة الفعلية كانت قد �سبقت الد�ستور والقانون� .إذ انت�رشت �أنواع خمتلفة من التنظيم منذ
�سبعينيات القرن التا�سع ع�رش من اجلمعيات اخلريية حتى ال�صالونات الأدبية .وبدءا من قرب نهاية
القرن التا�سع ع�رش بد�أت �أوىل التعبريات عن التنظيم النقابى .ومن الطريف �أن النقابات العمالية يف
ذلك الوقت ،مهما تكن بدائية� ،سبقت الروابط التى جتمع وتنظم م�صالح الر�أ�سمالية ،مثل الغرف
التجارية وجلنة ال�صناعة والتجارة.
وخالل الع�رص الليرباىل انبثق جمتمع مدنى مده�ش ومتنوع ،لي�س فقط لأن �أ�سا�سه االقت�صادي
أي�ضا لأن امل�رصيني مل يكونوا قد متتعوا برتاث طويل فى التنظيم .ولي�س من العجيب
كان ً
ه�شا ،بل � ً
فى هذا الإطار �أن املقهى قام بدور ما فى التنظيم ،على الأقل من حيث املناق�شات واملناظرات ال�سيا�سية
التى انتقلت �أحيا ًنا من �أروقة الأحزاب �إىل املقاهى.
جنبا �إىل جنب مع الدولة .فرغم كل �شىء كان التنظيم الفنى للدولة
هذا املجتمع الليرباىل كان ينمو ً
أي�ضا ،و�إن ببطء باملقارنة بطموحات النه�ضة.
يتح�سن � ً
تعر�ض للإخ�ضاع بو�سائل القهر وو�سائل �أخرى بعد ثورة يوليو
بكل �أ�سف ف�إن هذا املجتمع املدنى ّ
 - 1952وهو �أمر �ستكون له عواقب وخيمة بعيدة املدى ،كما �سرنى فيما بعد – حيث عومل هذا
املجتمع بطريقة ت�شبه العالقة اال�ستعمارية ،وك�أننا عدنا �أو مهدنا للعودة �إىل ع�رص املماليك ،وخا�صة
بعد انهيار اجلانب التقدمى فى النظام ال�سيا�سى الذى �أ�س�سته ثورة يوليو.
ورغم االنتعا�ش الن�سبى الآن حلق التنظيم ،وبالذات فى الإطار اجلمعياتى ،فالواقع الذى يعي�شه
عددا من الق�ضايا اجلديرة بالنقا�ش املتعمق ،وثيق ال�صلة
متاما ،وهو ما يثري ً
املجتمع املدنى مهلهل ً
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بالطبع باجلوانب القانونية وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية .وقبل �أن نعر�ض لبع�ض هذه الق�ضايا؛ من
�سواء كحق من حقوق الإن�سان �أو ك�إجناز تاريخى.
املهم �أن نفهم حق التنظيم
ً

ً
�رشطا للح�ضارة ولذات معنى املجتمع .وي�ستحيل �أن يوجد
الواقع �أن احلق فى التنظيم يكاد يكون
أولية �أو
جمتمع بدون �أن تربطه ببع�ضه البع�ض �أ�شكال متعددة من املنظمات وامل�ؤ�س�سات مهما تكن � ّ
ً
�رشطا الغنى عنه على الإطالق لن�ش�أة املجتمع
بدائية .وبهذا املعنى؛ فالتنظيم لي�س فقط حقًا ،بل هو
املنظم� .إذ ميكن عن طريق التنظيم وحده القيام مبئات و�آالف الوظائف االجتماعية ال�رضورية لبقاء
املجتمع وازدهاره.

ن�سبيا ،له �رضورة مطلقة ملقاومة ع�سف
ومن ناحية �أخرى فالتنظيم االجتماعى ،وخا�صة املتقدم ًّ
وقهر ال�سلطات العامة (الوطنية) ومناه�ضة اال�ستعمار .وت�شكل التنظيمات ال�سيا�سية بالطبع �أرقى
م�ستويات التنظيم االجتماعى ،و�أكرثها قدرة على �إنتاج املقاومة� ،أو بوجه عام �إنتاج م�ستوى من
املمار�سة ال�سيا�سية يت�سم بالتوازن بني �سلطات الدولة واملجتمع الوا�سع.
بالطبع كانت هذه الق�ضية �رصاعية ب�صورة دائمة يف العامل قبل الع�رص الدميوقراطى .ولذلك
�ساد قانون عام :فمرحلة املقاومة فى تاريخ ال�شعوب تت�سم مبحاولة بناء ن�سيج قوى من التنظيمات
خارجيا) كانت حتتم حرمان
(داخليا كان �أم
االجتماعية وال�سيا�سية .ومرحلة �سيادة القهر اال�ستعمارى
ً
ً
ال�شعوب من كل �صور التنظيم بقدر ما ت�ستطيع .وفى هذه احلالة ت�سود حالة من التحلل والنزعة
املعادية للمجتمع ،وينهار ال�ضبط االجتماعى احلقيقى ،مما ي�شيع اجلرمية ك�أ�سلوب �إنتاج وتوزيع.
فى القرنني التا�سع ع�رش والع�رشين حدثت ثورة فى م�ستوى التنظيم املدنى :االجتماعى وال�سيا�سى.
وقد �أتاحت بل �أجربت الر�أ�سمالية خمتلف الفئات ،وخا�صة الفئات املهنية والطبقية العاملة ،على بناء
منظماتها احلرة النقابية واملهنية والعامة.
مل تتمتع الب�رشية من قبل مب�ستويات التنظيم التى تتمتع بها الآن .ومع ذلك ف�إن فعالية هذا التنظيم
فى �ضمان امل�شاركة اجلماهريية والتعبري عن امل�صالح ،والقيام بوظائف ال�ضبط االجتماعى �صار
مو�ضع �شك كبري.
وحتول الدولة .بل وي�ستحيل فهم طبيعة الدولة
�إذ تقع ق�ضية احلق فى التنظيم فى قلب عملية ت�شكُّ ل
ُّ
بدون فهم موقفها من ق�ضية التنظيم .وميكننا �أن منيز هنا بني الدولة الغازية التى تويل اهتماما كبريا
لتدمري �أو �إخ�ضاع التنظيم املدنى وال�سيا�سى للمجتمع ل�سلطتها ،وبني الأمل فى م�رشوع بناء دولة
حديثة ،تنظر �إىل تطور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين كجزء ال يتجز�أ من رقيها الذاتى.
وفى م�رص ،رمبا مل يحدث �أن تدهورت البنية امل�ؤ�س�سية للمجتمع كما يحدث الآن منذ ع�رص املماليك.
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وبتعبري �آخر ،فالر�أ�سمالية املعوملة ت�سمح ورمبا ت�شجع على بناء امل�ؤ�س�سات ال�شعبية فى جمتمعات �شتى،
ولكن التحول الر�أ�سماىل فى م�رص �أ�سهم فى تدمري ما بقى من �إرث م�رص من التنظيمات القاعدية
وامل�ؤ�س�سات املدنية.
وفى اعتقادي �أن هذا الواقع يعك�س �أولوية العامل االقت�صادي مو�ضوعيا .ولذلك �سنتحدث عن هذا

العامل ب�رسعة فى البداية ثم ندلف �إىل العامل الثقايف ،ومن ثم �إىل العاملني ال�سيا�سي والقانوين.

�أو ً
ال :العامل االقت�صادي
ون�صت القوانني الأمريكية منذ القرن التا�سع
مثَّل تطور الر�أ�سمالية القوة الدافعة للتنظيم النقابيّ .
ع�رش  -ورغم العداء للنقابات  -على احلق فى التنظيم النقابي ،وهو ما عززه التعديل الأول للد�ستور.
واحلقيقة �أن املجتمع الأمريكي �شديد الرثاء من حيث البنية امل�ؤ�س�سية .فثمة رابطة قوية لكل هدف
تقريبا .والتف�سري ال�سليم لهذه الظاهرة هو قوة العادات الثقافية .ومع ذلك نالحظ ميل
�أو م�صلحة
ً
البنية امل�ؤ�س�سية للمجتمع �إىل التحيز ال�شديد ل�صالح الراوابط املدنية واملكانية واخلريية .وت�أتى الأهداف
ال�سيا�سية مت�أخرة .ومع ذلك فهذه الروابط جتتمع معا فى بنية م�ؤ�س�سية �شاملة وقدمية هى “التاون
هول”.
وي�شكو املجتمع الأمريكي مع ذلك من �أن القوة احلقيقية للروابط قد تراجعت .ويكفي للداللة على
ذلك ،تعاظم �ضعف النقابات والتى ال ت�ضم �سوى  %7.1من قوة العمل فى الوقت احلايل ،وهو �أقل
من ن�صف ما حققته فى اخلم�سينيات من القرن الع�رشين.

وبالطبع فثمة تف�سري �آخر للعامل االقت�صادى ،وهو توفر قدر ال ب�أ�س به من املال التطوعى لت�شغيل
تعر�ضت امل�ؤ�س�سات االجتماعية واملدنية
م�ؤ�س�سات املجتمع املتقدم وخا�صة فى �أمريكا و�أملانيا .فى م�رص ّ
البحتة ،لت�صدعات �شديدة تتجاوز بكثري ما تعر�ضت له من �رضبات �سيا�سية خالل فرتة التحول �إىل
االنفتاح االقت�صادي الفو�ضوي .وميكن القول �إن الدمار الذى �أحدثته هذه التحوالت� ،أ�شد وط�أة
أثرا بكثري من القهر �أو اال�ستيعاب والتالعب ال�سيا�سى على �أهميته.
و�أعمق � ً
ت�ضمن بذاته تدمريا �شامال للت�ضامن الطبقى والبنية الطبقية؛ �إذ
فالتحول �إىل �إلر�أ�سمالية الطفيلية
َّ
توقف الت�صنيع ،وباتت الطبقة العاملة املنظمة فى نقابات ت�شكّ ل ن�سبة ب�سيطة من الطبقة العاملة ككل،
هذا ف�ضال عن توقف الت�صنيع وحتوله �إىل وحدات �إنتاج خفيفة خلدمة اال�سترياد.
وهناك فوارق فرعية ،ولكنها ترتجم �إىل �أ�ساليب حياة غاية فى االختالف والتباين ،نتيجة توقف
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الت�صنيع و�سيادة حجم اقت�صاد اخلدمات ،والتو�سع املذهل فى الأن�شطة الرمادية و�صناعات بري ال�سلم
وانقالب عالقات التوزيع وقيامها على اخلطف املتبادل .وي�سمح هذا الو�ضع بقدر حمدود من التنظيم
يكاد ينح�رص يف القطاعات املنظمة مثل الطبقة العاملة ال�صناعية وموظفي الدولة.
�إن ف�شل املجتمع يف مقاومة هذا التدمري يرجع �إىل العدوان املنهجي املنظم الذي �شنته ثورة يوليو منذ
�أيامها الأوىل �ضد كل �أ�شكال التنظيم والتعبري املدين امل�ستقل.

ثانيا :العامل الثقافى
ال �أدل من قوة العامل الثقايف من حقيقة تراجع القوة الوظيفية واالقت�صادية للقبيلة ،وتعاظم
االرتباط العاطفى والوالء لها فى ع�رشات من دول العامل .وبوجه عام ميكن القول �إن تكوين الوالء
كثريا لأنه فى الأ�صل كان �ضعي ًفا،
�ضعف
ً
العقدى للتنظيمات القاعدية واملدنية ،فى م�رص مثالُ ،
وب�سبب التحوالت اجلارفة فى التطويق الثقافى والأيديولوجي للمجتمع خالل الثالثني عاما املا�ضية
و”حالته النف�سية” اجلماعية.
وب�شكل حمدد ،ف�إن ما حدث هو انهيار ال�شعور باجلماعة الوطنية وبالأمل بعد هزمية ،1967
وهو ما قاد �إىل ما ي�سمى باحلل الفردى .وي�ضاف هذا العامل ملا �أكدناه �سابقا من �شدة التحول �إىل منط
بالغ الطفيلية من الفردية الال �أخالقية ،كاجتاه موازٍ للتحول �إىل اقت�صاد طفيلى منذ نهاية عقد ال�سبعينات
من القرن الع�رشين .ومن ناحية �أخرى ف�إن التحول �إىل ثقافة �إ�سالمية �شكلية ومغلقة� ،أ�سهم م�ساهمة
كربى فى تفكيك امل�ؤ�س�سات االجتماعية القاعدية و�إ�ضعافها.

ثالثا :العامل ال�سيا�سى
ال �شك �أنه امل�سئول الأول والأخري عن حرمان امل�رصيني من القدرة على املقاومة ،مثلما �أ�رشنا
من قبل .وما زال هذا العامل هو امل�سئول الأول عن ك�ساد وتراجع نوعية احلياة ال�سيا�سية فى م�رص،
وانكما�ش النخبة القيادية ،واالنق�سام بني �أجيال غا�ضبة حمرومة من ثقافة التنظيم املدنى ،و�أجيال مل
يعد لها م�صلحة حقيقية فى التغيري .وهو االنق�سام الوا�ضح الآن فى النقابات املهنية.
ويعتقد كثريون �أنه �سيكون من امل�ستحيل ا�ستعادة ثراء البنية التنظيمية املدنية يف م�رص ،دون �إجناز
أي�ضا ،مبعنى �أن التمكني التنظيمى قد
حتول دميوقراطي جذري .غري �أن العك�س قد يكون
�صحيحا � ً
ً
ميثل ال�رشط الأهم لإجناز الثورة الدميوقراطية.
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رابعا :العامل القانونى
ال يزال احلق فى التنظيم كحق �إن�سانى يتعرث فى م�رص ،ب�سبب م�صيدة �أو �شبكة الت�رشيعات املذهلة
املعادية للحريات العامة .ولذلك يختلط الأمر على البع�ض يف حتديد العامل الرئي�سي� ،أو العوامل
احلقيقية ،وراء عرقلة املمار�سة الفعلية حلرية التنظيم .وفى بالد �شهدت حتوالت �سلطوية �شديدة،
�أمكن تنظيم املجتمع و�ضمان العودة ل�شكل دميوقراطى للحكم ،لي�س فقط ب�سبب البنية الطبقية الأكرث
أي�ضا.
ن�ضوجا ،بل وب�سبب ب�ساطة الت�رشيعات املعادية للحريات � ً
ً
ويالحظ �أن البنية الت�رشيعية لال�ستبداد فى م�رص ت�سد منافذ احلرية ،عن طريق تعدد وتنوع و�سائل
العقاب فى غابة الت�رشيعات امل�ؤذية .وتتعقد هذه الت�رشيعات ب�صورة مذهلة ،ويبلغ بع�ضها كتبا كبرية،
يف حني كان يكفى اقت�صارها على �سطور قليلة .وتتحيز هذه الت�رشيعات للمنهج العقابى ،مما طبع حتى
طبقة الق�ضاة  -الأف�ضل ثقافة والأقرب لق�ضايا احلريات  -بذهنية عقابية ومتطرفة.

هل يوجد خمرج من الواقع امل�ضاد للحق فى التنظيم؟
رمبا ميكن القول �إن �أزمة التنظيم املدين وال�سيا�سي فى م�رص هى جزء� ،أو جتلٍ خا�ص ،يتوازى
مع �أزمة عاملية فى التنظيم .غري �أنه علينا �أال نخلط بني ما يحدث من حتول فى ممار�سة ومناهج
التنظيم على امل�ستوى العاملى وما يحدث فى م�رص.
ميكن تلخي�ص بع�ض اجتاهات التطور فيما يتعلق باحلق فى التنظيم على امل�ستوى العاملى فى املظاهر
التالية:
 -1التحول من التنظيمات وامل�ؤ�س�سات الطبقية �إىل الروابط املكانية والوظيفية .لقد تراجعت قيمة
الطبقات فى املمار�سة ال�سيا�سية واالجتماعية فى �أكرث الدول الر�أ�سمالية املتقدمة ،وذلك قبل �أن تتبلور
ال فى الأقطار الر�أ�سمالية املتخلفة.
�أ�ص ً
التحول داخل �أكرثية املجتمعات الر�أ�سمالية املتخلفة ،من التنظيمات الطبقية والفئوية �إىل
-2
ّ
أولية والدينية ،و�إن كان هذا التحول غري �شامل �أو من�سجم.
الروابط الإثنية وال ّ
 -3التحول فى الدول الر�أ�سمالية املتقدمة من التنظيم مبعنى الروابط الثابتة ،والتى ي�شري �إليها
العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية� ،إىل الروابط امل�ؤقتة املرتبطة بفعل �أو هدف حمدد.
و�صارت “احلركات االجتماعية” بهذا املعنى �أبرز اجتاهات الع�رص احلاىل.
 -4التحول من التنظيم املكاين الفعلي �إىل التنظيم يف ف�ضاء عاملي وافرتا�ضي .ويرتبط بهذا التطور
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�أن التعبري املكاين عن التنظيم ،وهو �أمر حتمى مثل تنظيم املظاهرات ال�سيا�سية� ،أ�صبح يقوم على
اجلماعات ال�صغرية التى ال جتمعها �أيديولوجية �أو مهنة �أو م�صلحة طبقية ،بل التم�سك بقيمة �سامية �أو
م�صلحة رمزية �أو �سيا�سية مهمة مثل مناه�ضة احلرب.
� -5صعوبة احلفاظ على التنظيمات من الفتور البريوقراطى �أو اجلي�شان ال�سيا�سى ،يف مناخ عام
يت�سم به�شا�شة الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية املرتبطة بالعوملة ،وذلك بالرغم من توفر �أداة تنظيمية
قوية وهي الإنرتنت.
كليا لل�سيا�سة ،يعك�س القدرة الأف�ضل يف التنظيم وامل�شاركة الفعلية فى
 -6التفكري فى معنى جديد ًّ
احلياة ال�سيا�سية ،يتجاوز �شكليات الدميوقراطية الليربالية .ويف هذا ال�سياق حققت الأجيال ال�شابة فى
كبريا بانتخاب �أوباما ،مما يعطي للمنهج املعاك�س قيمة عملية �أكرب ولو ب�صورة م�ؤقتة،
�أمريكا
انت�صارا ً
ً
حيث �صار من املمكن عن طريق عمل تنظيمى رائع وجارف� ،أن يحدث تغيري جذري يف معادالت
ال�سيا�سة الأمريكية التي �صارت جامدة ومعادية للتغيري احلقيقى.
هذا ما يحدث فى �أمريكا وبع�ض الدول املتقدمة الأخرى .وقد ال يخفى �أن بع�ض هذه التحوالت
�شديد اخلطورة على احل�ضارة ،وبع�ضها يعد ب�آفاق مفتوحة و�إن كانت غري وا�ضحة لتحوالت �أرقى.
ولذلك نعد حق التنظيم واحدا من �أهم حقوق الإن�سان .ونعده فى الوقت ذاته واح ًدا من �أهم
الإجنازات الب�رشية .وفى اعتقادى ال�شخ�صى �أن وظيفة التنظيم االجتماعى واملدنى وال�سيا�سى
إن�سانيا .فرغم ا�ستحالة الف�صل بني
ك�أ�سا�س لال�ستقرار احل�ضارى ،تكت�سب �أولوية على كونها حقًا � ً
احلق والوظيفة احل�ضارية ،فالأخرية �رشط لبقاء املجتمع ،ومن ثم متكينه من املقاومة من خالل
ممار�سة حق التنظيم.
هل ميكن مل�رص �أن حتل م�شكلتها مع احلق فى التنظيم فى هذا ال�سياق الداخلى والعاملى املعقد؟
نعم .ت�ستطيع م�رص �أن ت�ستلهم وت�ؤقلم التجارب العاملية ،وبالذات فى بالد م�شابهة ،وهى �أي�ضا
حتتاج �إىل ابداعات حقيقية� .إن جتارب �شباب � 6أبريل ملهمة ،بالرغم من �أنها ما زالت فى بداياتها.
نربا�سا لتجربة وطنية رائعة وممتدة رغم كل م�شاكلها وعيوبها.
كما �أن حركة كفاية �ستظل
ً

وت�شرتك التجارب الن�ضالية خالل املرحلة الأخرية فى �أنها تقوم على احلق فى التنظيم ،ولو
تقدما بكل ت�أكيد ،غري �أن
امل�ؤقت واملتحرر من مفهوم التنظيم مبعنى الروابط الثابتة .الأخرية �أكرث ً
الأوىل �أقدر على التفاعل مع �رضورات اللحظة الطبقية واالجتماعية ،و�أكرث مرونة بكثري فى توفري
الأطر احلركية ،وقيادة املعارك مع ال�سلطات الغا�شمة ،بل وحتى فيما يتعلق با�ستمرارية املقاومة.

رواق عربي العدد 52

12

رواق عربي العدد 52

13
بورتريه

عبد املتعال ال�صعيدي..

ال�شيخ الأزهري الذي عا�ش
مدافعا عن حرية املعتقد
كان وال يزال ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي �أقل �شهرة
مقارنة بكثري من علماء و�شيوخ الأزهر املجايلني له والآتني
بعده ،ويبدو �أن ال�سبب يف ذلك يرجع �إىل �أن �شيخنا ،رغم
منحازا
ثوريته وتقدميته وو�ضوح جهوده التجديدية التي �سطرها يف عدد كبري من امل�ؤلفات ،كان
ً
ال�ستقالله ،غري حم�سوب على فئة �أو �صحبة مينحها دعمه يف انتظار املثل حني يحتاج �إليه ،ورمبا
يحتاج فعل التجديد لذلك؛ فهو رهن با�ستقالل املثقف والبعد عن القوالب يف �أغلب الأحيان!
هاني نسيرة*

وحني نذكر ال�شيخ ال�صعيدي الذي تعر�ضت �أعماله واجتهاداته ،يف حياته وبعد مماته ،للإهمال
والتجاهل لفرتة طويلة من الزمن؛ ف�إننا ال بد و�أن نت�ساءل مبرارة ..ملاذا يكون م�صري اجلادين
واملجددين يف كثري من الأحيان �أن يطويهم الن�سيان؟ .كان �شيخنا يتمتع بقدر وافر من احلكمة
دوما مبن�أى عن ال�صخب ،وي�صفه م�ؤرخ الأزهر الراحل الدكتور
واملو�ضوعية والهدوء مبا جعله ً
حممد عبد املنعم خفاجي ب�أنه “من ال�شيوخ الثائرين يف الأزهر ،ذوي الآراء الإ�صالحية التقدمية،

وهو من بينهم ميتاز مبيل �إىل التجديد وعكوف على البحث والت�أليف” .بهذه العبارات الب�سيطة،
نتعرف �إىل ال�شيخ ال�صعيدي باعتباره �أحد الثوريني التقدميني ،الذي كان له ميل وا�ضح للتجديد ،ومل
ّ
حري�صا على م�صارحتهم بكل ما
كان
ذلك،
من
العك�س
على
بل
اجلماهري،
م�شاعر
ملغازلة
ا
يوم
ي�سع
ً
ً
تو�صل �إليه من �أفكار حتى لو كانت �صادمة لعلهم يفيقون من غفوتهم ،كما مل ين�ضم �إىل جوقة منافقي
احلاكم الذي كان يطمح للقب �أمري امل�ؤمنني.

* كاتب مصري ومدير البحوث مبركز املسبار للدراسات – دبي.
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و�إذا ما ت�أملنا عملية �صناعة الرموز يف املجتمعات العربية ،لوجدنا �أنها تتم وفق تفاعل ثالثة �رشوط
رئي�سية ،ميكن القول �إنها متثل حواجز حقيقية بني املثقف املعريف امل�ستقل وبني ال�شهرة ،نوجزها فيما
يلي:
� -1صناعة ال�سلطة لأدواتها :حيث ت�صنع ال�سلطة جنومها ورموزها الذين ميثلون �أدوات فاعلة

خلطابها الأيديولوجي وممار�ساتها الت�سلطية ،ويف تربير هذه املمار�سات.

 -2ال�شعبوية :حيث ت�صنع اجلماهري رموزها وجنومها من بني الذين يجيدون دغدغة عواطفها،

وي�ستحيلون �أمام هذه الرموز �إىل مريدين وتابعني ،مثلما نرى يف احل�شود املحيطة بخطباء امل�ساجد،
وجنوم �رشائط الكا�سيت الدينية ،من الدعاة اجلدد وال�سلفيني.
خطابا
 -3ال�سلطة امل�ضادة �أو املعار�ضة :ونق�صد بها القوى اجلماهريية وال�شعبية التي متلك
ً

أي�ضا �إنتاج رموزها وترويج خطاباتهم التي ال
خمتل ًفا يف معار�ضة الأنظمة احلاكمة ،ومتار�س هي � ً
أي�ضا تواجه ال�شعبوية.
تكتفي باال�صطدام بال�سلطة و�إمنا � ً

علما وموهبة ب�صخب الإعالم و�ضجيج ال�شهرة ودعم
وهكذا ففي الوقت الذي ينعم فيه الأقل ً
�أ�صحاب امل�صلحة يف ازدهار خطابه ،ف�إن ال�شيخ ال�صعيدي وغريه من التقدميني ودعاة التنوير
و�أ�صحاب امل�رشوعات النظرية ،ي�صبحون يف كثري من الأحيان مبثابة هوام�ش على املنت لي�س �أكرث.

التكوين:
ولد ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي يف ال�سابع من مار�س عام  1894بكفر النجباء مركز �أجا حمافظة
الدقهلية ،وقد تعلم الرجل بنف�س الطريقة املدر�سية ،فحفظ القر�آن �صغريا ،وملا بلغ التا�سعة التحق
بكتاب القرية النظامي وتعلم هناك قواعد اخلط والنحو ،وحفظ القر�آن الكرمي.
ثم انتقل �إىل املدار�س االبتدائية النظامية ،ومنها �إىل اجلامع الأحمدي بطنطا ،حيث ح�صل على

�شهادة العاملية يف عام  ،1918وكان الأول على طالب معهد طنطا؛ فعني مدر�سا باجلامع الأحمدي
بطنطا ،ويف عام 1932انتقل للتدري�س بكلية اللغة العربية بالأزهر ال�رشيف بالقاهرة.
ويعد ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي ابن الوطنية امل�رصية التي ت�شكلت مع ثورة  ،1919والإ�صالحية

الإ�سالمية التي �أ�س�سها رفاعة الطهطاوي ثم الأفغاين وحممد عبده .تلك املدر�سة التي كان �شعارها
االجتهاد قبل اجلهاد ،فلم تقد�س ال�سلف ومل تن�سلب للما�ضي ،بل �أعلنت ح�سب الأفغاين “هم رجال
ونحن رجال” ،فلم تنغلق عندها دالالت الن�ص عند ما قاله الأ�سالف ،كما مل تنحب�س هي داخل مقولة
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الفرقة الناجية والطائفة املن�صورة التي ق�سمت الأمة ،ورمبا تق�سم واقعنا الآن كذلك! ولكنها انفتحت
مقد�سا،
عدوا م�ؤب ًدا وال يف املا�ضى مثاال
ً
على الن�ص وعلى التاريخ والواقع وامل�ستقبل ،فلم تر يف الآخر ً
وكالهما لي�س كذلك!
و�إذا مل يكن ال�صعيدي تلميذا مبا�رشا للمجدد ال�شامل الأ�ستاذ الإمام حممد عبده� ،إال �أنه يف تقديرنا
مبثابة خليفته يف جمال الفقه ،وفيما يتعلق مب�سائل احلريات واالجتهاد والتجديد؛ حيث كان �أقرب
�إليه يف جمال الفقه من بع�ض تالمذته� .إذ تركزت جهود ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق على الفل�سفة
الإ�سالمية ،بينما انقطعت جهود �شقيقه ال�شيخ على بعد احلملة ال�شديدة عليه ،وعلى جانب �آخر انقلب
حممد ر�شيد ر�ضا لي�صري �سلفي املنهج �أ�صويل التوجه ،ف�صار �إعجابه بال�سلفية الوهابية �أكرث ح�ضورا
من �إعجابه بالأ�ستاذ الإمام ،وبينما اهتم املراغي ب�إ�صالح امل�ؤ�س�سة الدينية واجلهد العملي ب�شكل رئي�س،
كان ال�صعيدي وريثًا ملحمد عبده يف ثالثة جوانب غاية يف الأهمية ،وهي التجديد واالجتهاد� ،إ�صالح
امل�ؤ�س�سة الدينية ،والتقريب بني املذاهب.
وكانت جهوده يف التجديد �أبرز �أن�شطته على الإطالق ،فقد ظل ال�شيخ ال�صعيدي بثوب الفقيه مل

يغادره ،جمددا من داخل املنظومة الفقهية ،وب�سالح القلم وحده ،ولكن يف تدبري املتوحد -كما يقول
ابن باجة الفيل�سوف املغربي الأندل�سي� -أي الكاتب املن�شغل بكتابته وهمه بعي ًدا عن التحامات وم�شاغبات
جمتمعه؛ فظل بعي ًدا عن دوائر ال�ضوء؛ لأنه ظل م�ستقال وواح ًدا متوح ًدا مع �آرائه واجتهاداته فقط!
�إن الوعي بالتاريخ هو مفتاح االجتهاد احلقيقي واملتميز� ،أما اال�ستغراق يف مقوالت الغيب والغلبة
وال�رصاع ،فال �شك �أنه ي�أ�رس رجال الدين وجماعات الدين يف مقوالت الكراهية واالنغالق وحدها،
حتى ولو و�صفها البع�ض ب�أنها «�صحوة» �أو و�صف الأتباع �شيوخهم ب�أنهم «جمددون» ،حتى يتم
جتاوز �آية حمكمة مثل �آية «ال �إكراه يف الدين» ل�صالح منطق «�آية ال�سيف» التي يراد لها �أن تتجاوز
تاريخيتها ،لتخ�ضع النا�س لدين ال يقبلونه� ،أو الختيار لي�س لهم فيه �إرادة وال رغبة ،فال �شك �أن هذا
جمود وانغالق وال ميكن �أن يقبله عقل منفتح �أو اعتقاد قوي ،من هنا رف�ض عبد املتعال ال�صعيدي يف
كتابه «حرية العقيدة يف الإ�سالم» هذا املنطق و�أكد على حرية الدين واالعتقاد والتعبري!

الأزهري الذي دعا �إىل حرية املعتقد:
�إن هذا الفهم ال�صحيح وال�صحي للدين ،هو الذي دفع هذا الرجل الذي مل يدر�س يف الغرب  -وال
جند يف كتبه �إ�سنادا �أو اعتمادا على مقوالت الفل�سفة الغربية ي�شي مبعرفة عميقة لها � -إىل �أن حتمل
كتبه عناوين «احلريات العامة يف الإ�سالم» و»احلرية الدينية يف الإ�سالم» و»املجددون يف الإ�سالم»
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و»حرية العقيدة يف الإ�سالم» وغريها مما يتفق مع مرجعية حقوق الإن�سان و�أهدافها ،رمبا دون حتى
�أن يطلع على �أدبياتها �أو يدر�سها �ش�أن طالب البعثات �أو من �سافروا �إىل اخلارج ،واملفارقة تكمن يف
�أن بع�ض ه�ؤالء �أكرث �إخال�صا ملقوالت الهوية واخل�صو�صية و�سيا�ساتها!
لذا نتحفظ جتاه تف�سري جتديد ال�صعيدي ومتيز �أطروحاته بال�سياقات التي عا�شها فقط ،حيث يرى
البع�ض �أن الأحداث املحلية والعاملية التي �شهدها مثل �أحداث ثورة  ،1919التي واجه ال�شعب امل�رصي

فجا مل يفرق بينها على �أ�سا�س الدين ولكن على �أ�سا�س
حاكما م�ستب ًّدا
خاللها مبختلف طوائفه
ًّ
وم�ستعمرا ً
ً
امل�صلحة ،وهو ما كان له �أثره يف دفاع ال�شيخ عبد املتعال عن حقوق �أهل الذمة يف الدولة الإ�سالمية،
و�أدرك �أن الغزو الأوروبي للبالد الإ�سالمية ال يدين �إال مببد�أ امل�صلحة والأنانية وجتاهل حقوق
الغري.

مع تقديرنا لهذا التف�سري ،لكننا نرى �أن الن�ص يحتمل قراءته على عدة �أوجه ،فالن�ص ال يتكلم
ولكن يتكلم به الرجال ،ومن �أراد ال�سالم والعالقة ال�صحية واملنفعة املتبادلة مع غريه من بني الب�رش،
ال من الن�ص ،ولن يوقفه تن�شيط فقه الكراهية
املت�ساوين معه يف الكرامة واحلقوق ،لن ينتظر دلي ً
وتغليب مقوالت التمييز على مقوالت امل�ساواة.
�إن ال�شيخ ال�صعيدي وقف نتيجة لهذه الر�ؤية النقدية والإن�سانية ،يف وجه نظام التعليم يف الأزهر
الذي اتهمه بالعقم واجلدب ،ور�أى �رضورة تطويره مبا يالئم روح الع�رص ،وقد جتلى هذا املوقف يف
دائما على �أزمة
موافقته ل�صديقه ال�شيخ خالد حممد خالد يف كتابه “من هنا نبد�أ”؛ فقد كان ال�صعيدي ي�ؤكد ً
امل�ؤ�س�سة الدينية ب�شكل عام والأزهرية ب�شكل خا�ص ،وكان ي�ؤكد على قيمة ال�شورى والدميقراطية،
ومل ت�أ�رسه احلكومة امللتحية؛ �أي التي تتحدث وت�سعى با�سم الإ�سالم ،برغم �أنها مل ت�أخذ من �سمته غري
ال�شكل كما اللحية بالن�سبة للأ�شخا�ص.

ورغم �أن ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي كان خطيبا ،و�صاحب لغة �صادقة م�ؤثرة كما يتبدى من
كتبه ،ف�إنه �أعطى الت�أليف اجلزء الأكرب من حياته ،وكان �سجاله دائما عرب قلمه الهادئ واملت�سامح يف
اجلرائد واملجالت ،ف�شارك يف كثري من النقا�ش واجلدل يف العديد منها ،مع كبار رواد الكلمة من
�أمثال حممد ح�سني هيكل ،وطه ح�سني ،والعقاد ،وال�شيخ يو�سف الدجوي ،وعلي عبد الواحد وايف،
وال�شيخ عي�سى منون ،وخالد حممد خالد ،و�أحمد ف�ؤاد الأهواين ،وال�شيخ حممد الغزايل ،وكان له
�أكرث من كتاب يف الرد على الفكر الديني املتطرف �أو ما ر�آه فكرا م�ضادا للدين ككل ،ولكن بلغة غري
حدية �أو �إق�صائية ،قدر ما ت�سعى للإقناع والفهم وتت�سع لالختالف وحترتم حق �صاحبه فيه.
حري�صا ب�شدة على
�رش�سا لرتاث الكراهية ،وكان
وحماربا
كان ال�شيخ ال�صعيدي داعية للت�سامح
ً
ً
ً
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�أن ي�ؤكد �رضورة احرتام �أديان الآخرين ما دمنا نطلب منهم احرتام ديننا ،وحتم�س كثريا للتقريب
بني ال�سنة وال�شيعة ،راف�ضا ت�أويالت املتكلمني ،وكذلك احلنبلية اجلديدة التي تكاد تختزل الإ�سالم يف
ت�صوراتها فقط.

ال وجود حلد الردة فى الإ�سالم:
واعيا ب�صورة الإ�سالم وا�ستثنائيته ،حيث
نفى ال�شيخ ال�صعيدي وجود حد الردة ،وهو بذلك كان
ً
تقبل الأديان الأخرى خروج �أ�صحابها عنها ،فكم من م�سيحي �أ�سلم وكم من يهودي �أ�سلم وكم من
بوذي تن�رص �أو العك�س ،ولكن نحن فقط لدينا حد الردة؛ فتحم�س ال�شيخ ال�صعيدي للدعوة �إىل احلرية
الدينية ليدر�أ عن دينه تهمة االنتقا�ص من �ش�أن احلريات الدينية ،وليثبت �أن احلرية الدينية يف الإ�سالم
عامة وال ت�ستثني �أح ًدا ،و�أن الدعوة للإ�سالم ت�شمل غري امل�سلم الذي مل تبلغه دعوة الإ�سالم ،وتتجه
أي�ضا �إىل من بلغته الدعوة وا�ستجاب لها ثم ارتد عنها واختار غريها.
� ً
وي�ؤكد ال�شيخ ال�صعيدي �أن احلرية �إذا ثبتت يف الفريق الأول دون الثاين تكون حرية ناق�صة غري
كاملة ،وال يكون لها �ش�أن يف ع�رص اتفقت فيه ال�شعوب على حرية االعتقاد كاملة غري منقو�صة ،بل
يرى ال�شيخ ال�صعيدي �أنه «حري بدين هو �آخر الأديان �أن يدعي كل كمال ال يعرتيه نق�ص ،ووا�ضح
ال يعرتيه غمو�ض ،دائم املنا�سبة ال تعجزه �رصوف الدهر وال م�ستحدثات الأيام» وهو بذلك ي�ؤكد
�رضورة التم�سك باالجتهاد ،حتى ولو خالف �إجماعا ،ما دام مل ينف معلوما من الدين بال�رضورة،
ومل يتعار�ض مع �أ�صل من �أ�صول الأحكام.
ويرف�ض ال�صعيدي ما يراه البع�ض يف �أن �آية ال�سيف نا�سخة لآيات احلرية الدينية �ش�أن» ال �إكراه

يف الدين» ،حيث يعترب �أن�صار حد الردة �أن هذه الآية القر�آنية نا�سخة ملا يزيد على  39ت�سع وثالثني
«اد ُع �إِلىَ َ�سبِيلِ َر ِّب َك
�آية يف كتاب الله ت�ؤكد على حرية االعتقاد واالختيار ،من قبيل قوله تعاىلْ :
َ
«و ُقلِ الحْ َ ُّق ِم ْن َر ِّبكُ ْم ف ََم ْن َ�ش َاء َفل ُْي ْ�ؤ ِم ْن
ِبالحْ ِ كْ َم ِة َوالمْ َْو ِعظَ ِة الحْ ََ�س َن ِة َو َج ِادل ُْه ْم بِا َّل ِتي ِه َي �أ ْح َ�س ُن» ،وقولهَ :
َو َم ْن َ�ش َاء َفل َْيكْ ُف ْر �إِ َّنا �أَ ْع َت ْد َنا ِل َّ
ارا» .وال يرى ال�شيخ ال�صعيدي يف هذا الت�أويل باحلد والقتل
لظالمِ ِ َ
ني َن ً

�سيا�سيا ،حيث يق�صد به مفهوم اخلروج على الدولة وا�ستهدافها وا�ستهداف �أمنها ،ولي�س
�إال ت�أويال
ًّ
جمرد االختيار العقدي ،وينقل ال�شيخ ال�صعيدي عن الأ�ستاذ الإمام حممد عبده يف تف�سري قوله تعاىل:
«ال �إِكْ َر َاه فيِ ال ِّد ِ
الر ْ�ش ُد ِم َن ال َْغ ِّي»؛ الكلمات التالية�« :إنه قد جرت العادة عند بع�ض امللل
ين َق ْد َت َبينَّ َ ُّ
كالن�صارى حمل النا�س على الدخول يف دينهم بالإكراه ،وهذه امل�س�ألة �أل�صق بال�سيا�سة منها بالدين؛
لأن الإميان -وهو �أ�صل الدين -عبارة عن �إذعان النف�س ،وي�ستحيل �أن يكون الإذعان بالإلزام
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والإكراه».
لكن ال�صعيدي يفاجئنا –كعادته -ب�أن ذلك االتهام �إمنا هو نتيجة ملزاعم خاطئة لبع�ض املف�رسين

والفقهاء ،الذين زعموا �أن �آيات القتال �إمنا ن�سخت �آيات الدعوة باحل�سنى واحلرية يف االعتقاد ،وعدم
الإكراه يف اعتناق الأديان ،مثل الفقيه �أبي بكر بن العربي الذي زعم يف كتابه «�أحكام القر�آن» عند
تف�سري قوله تعاىل« :ال �إِكْ َر َاه فيِ ال ِّدين» �أنها من�سوخة ب�آية القتال؛ �إذ يقول« :ال �إِكْ َر َاه فيِ ال ِّد ِ
ين» عموم
يف نفي �إكراه الباطل ،ف�أما الإكراه باحلق ف�إنه من الدين ،وهل نقتل الكافر �إال على الدين” .ولكن �أبا
بكر بن العربي -كما نرى -مل يكن �إال متغالبا كتب (العوا�صم من القوا�صم) الذي َّ
خط�أ فيها احل�سني،
ور�آه ي�ستحق القتل ،وينقل عن البع�ض يف كتابه و�صفهم ملعاوية الذي ا�ستخلف ابنه يزيد م�ست�أثرا بحق
الأمة ومفجرا خلالف الفتنة ،الذي ما زال �أواره م�ستعرا رغم مرور �أربعة ع�رش قرنا عليه ،ب�أنه
ي�شبه املهدي ..هكذا يرى ابن العربي فلي�س غريبا �أن يكون م�ؤكدا على ن�سخ �آيات الرحمة الت�سع
والثالثني ب�آية واحدة هي �آية ال�سيف.

دوما �أقرب ملفردات الفقهاء ،كما ظل �شيخا م�ؤكدا على ا�ستعالء دينه� ،إال
ظلت مفردات ال�صعيدي ً
�أنه مل يقبل اال�ستعالء دون ا�ستواء ودون رحمة ،ومل ير يف ت�أويالت الدين العنفية والتكارهية �سوى
ت�شويه له ،ف�آمن من مرجعيته الدينية دون ت�أثر ب�شئ من خارجها ب�أن احرتام الإن�سان هو �أعظم ما
ميكن �أن يقدمه دين ،و�أن امل�صاحلة بني النقل والعقل� ،أو بني الوحي والفطرة على تعبريات القدماء
يف تف�سري قوله تعاىل “نور على نور” ،وموافقة �صحيح املنقول ل�رصيح املعقول ،بتعبريات بع�ض

ال�سلف ،كما �آمن ب�أن هذه هي ال�صورة ال�سمحة وال�صحيحة لهذا الدين ،ورف�ض يف وقت مبكر للغاية
منطق الفتنة وفقه الغلبة وت�صور الفرقة الناجية.
وكان يعتمد يف ا�ستنباطه املبا�رش من الن�ص على عقلية �سمحة ال تقد�س مقوالت ال�سلف ،وكان ميلك
عزمية الإ�رصار على الفهم والت�أويل ،يف تطبيق عملي لـ “هم رجال ونحن رجال” ،وم�ؤك ًدا على

التمييز بني الدين والفكر الديني ،فمن قال من الفقهاء �إنه حكم بحكم الله يف م�س�ألة ما فقد كذب ،فهو
ال يعلم �أ�أ�صاب حكم الله �أم مل ي�صبه! ومن هنا كان اعتناء هذا ال�شيخ بجهود املجددين قبله ،ومباهية
حترر من �سطوة الفقهاء على الن�ص،
التجديد ،وكتب يف ذلك كتابه “املجددون يف الإ�سالم”؛ فالتجديد ُّ
و�إعادة االعتبار للفهم الإن�ساين واملت�سامح لروح الدين ،وت�أكيد على احلرية والعدل الإن�ساين،
وات�ساع ملا ات�سع له الله وتاريخنا وواقعنا من اختالفات وثراء .كما �أن التجديد لي�س عودة �إىل الوراء
�أو ا�ستئثارا بالآراء �أو احتكارا لل�رشع وجرحا فقط للمخالفني؛ كما هو يف ف�ضائنا ال�سلفي الغالب الآن
يف بلد كم�رص وعديد من بلدان عاملنا الإ�سالمي.
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�أهمية ا�ستدعاء املجددين املن�سيني فى ف�ضاء �سلفي غالب:
�إن ال�سلفية -مبدار�سها املختلفة -تكاد ت�سيطر على امل�شهد الديني يف م�رص ،وال �أعني هنا رواد
امل�صادرة �أمثال يو�سف البدري �أو فقهاء ال�سلطان وال حتى الدعاة اجلدد؛ فامل�سيطرون احلقيقيون �أ�سماء
قد ال يعرفها كثري من املثقفني �أمثال حممد بن �إ�سماعيل املقدم والراحل حممد عمرو عبد اللطيف و�أبو
�إ�سحاق احلويني ويا�رس برهامي ،ومن جانب �آخر طلعت زهران وطلعت ر�سالن وحممود عامر
وغريهم ،ه�ؤالء �سلفيون وبع�ضهم �رسوريون وبع�ضهم جامية وهي تيارات ن�ش�أت يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وهي الأن�شط الآن يف ف�ضاء الإنرتنت ،كما �أنها متلك عددا من القنوات الف�ضائية مثل

قنوات املجد والنا�س والرحمة ،وتكاد ت�سيطر على مناطق كاملة يف القاهرة والإ�سكندرية ودمنهور،
وتركز �أن�شطتها على ما يعرف بـ «اجلرح والتعديل» ،وهو منحى عقدي ونظام فكري يحتكر مفهوم
الفرقة الناجية يف ال�سلفية ،وال تقبل بالأزهر وت�صفه مب�ؤ�س�سة �أ�شعرية ملتب�سة العقيدة ،وه�ؤالء يلحون
على التبعية لرموز ال�سلفية يف املا�ضي ،ولي�س لفعل التجديد �أو الع�رص عندهم �إال مدلوالت �سلبية ،ويف
الوقت الذي يتمددون فيه عرب ف�ضاء الإنرتنت والقنوات الف�ضائية ،ف�إن جهود التجديد احلالية ال تزال
خافتة ومهم�شة ،وكذلك �أ�ضحت جهود التجديد املبذولة يف املا�ضي �شبه من�سية.

أخريا؛ ف�إنني -كمتخ�ص�ص يف احلركات الإ�سالمية� -أ�ؤكد على �رضورة ا�ستدعاء جهود ال�شيخ
و� ً
عبد املتعال ال�صعيدي و�أمثاله يف ف�ضاء �سلفي غالب ،يهيمن عليه �أ�شخا�ص ال مكان للعقل �أو للمعا�رصة
يف منظوراتهم ،وتكاد تغيب فيه امل�ؤ�س�سة الدينية الأزهرية عن احل�ضور� ،إال يف منطقة مغازلة هذه
التيارات فقط ،وذلك حني ت�صادر م�ؤلفا لكاتب ال يحظى بر�ضاها؛ لذا ينبغي علينا �إدراك �أنه ال منا�ص
من �إعادة االعتبار للمجتهدين الذين حاولوا رفع �سطوة الرجال على الدين واحتكارهم له ،وال بد لنا

�أن نبذل كل ما يف و�سعنا ال�ستدعاء كل اجلهود التجديدية املمكنة ،ملجابهة هذا الن�شاط ال�سلفي املحموم
وغري املحمود ،الذي ي�ستغل كل منتوجات احلداثة كي يلعنها ويحاربها وال يرى الإ�سالم �إال فيما
يطرحه!
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قائمة ببع�ض م�ؤلفات ال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي
 .1عقوبة املرتد.

 .2حرية العقيدة يف الإ�سالم.

 .3احلرية الدينية يف الإ�سالم.
 .4التجديد واملجددون.
 .5ال�سيا�سة ال�رشعية.

 .6نقد نظام التعليم احلديث للأزهر ال�رشيف.
 .7تاريخ الإ�صالح يف الأزهر.

 .8املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
 .9ملاذا �أنا م�سلم.

 .10ق�ضايا املر�أة.

� .11شباب قري�ش يف العهد ال�رسي للإ�سالم.
 .12الق�ضايا الكربى يف الإ�سالم.
 .13حكماء اليونان ال�سبعة.
 .14النحو اجلديد.

 .15النظم الفني يف القر�آن.

 .16تاريخ ال�رصاع العربي اليهودي.
 .17البالغة العالية يف البيان.

 .18بغية الإي�ضاح لتلخي�ص املفتاح يف علوم البالغة.
 .19الكميت بن زيد �شاعر الع�رص املرواين.

وغريها من الكتب املطبوعة واملخطوطة.
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الأكراد فى �سوريا

بني مطرقة القمع فى الداخل
وافتقاد م�ساندة املجتمع الدويل
�إطاللة �أولية:

د .رضوان زيادة *

�شكَّ ل الأكراد يف �سوريا مع�ضلة رئي�سية يف التعامل معهم
منذ ا�ستالم حزب البعث ذي التوجهات القومية العروبية مقاليد ال�سلطة يف مار�س  ،1963ال �سيما و�أن
احلزب اعتمد على خلفيته القومية يف ا�ضطهاد الأكراد وه�ضم حقوقهم املدنية والإن�سانية ،وخا�صة فيما
يعرف بالإح�صاء اال�ستثنائي لعام  ،1962والذي اعتمد حزب البعث نتائجه يف عام .1963
�إال �أننا نالحظ �أن الأكراد احتفظوا بهدوئهم لفرتة طويلة يف عهد الرئي�س الراحل حافظ الأ�سد ،الذي
ا�ستلم ال�سلطة يف عام  ،1970بالرغم من �أنه مل يغري �شي ًئا من و�ضعهم القانوين �أو مينحهم حقوقهم �أو
حتى يعيد منح الهوية ال�سورية للمواطنني الذين �سحبت منهم اجلن�سية ال�سورية بعد الإح�صاء اال�ستثنائي؛
ويعود ذلك �إىل �أن الأ�سد احتفظ بعالقات جيدة ،بل حميمة ،مع الكرد يف العراق؛ ال�ستخدامهم كورقة
�ضغط �ضد نظام الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني ،الذي احتفظ له بعداوة �شخ�صية وتاريخية مل
يخفف من وط�أتها �أبد ًا �أنهما ينتميان حلزب البعث الذي يحكم البلدين.
أي�ضا ا�ستغل الرئي�س حافظ الأ�سد عالقته اجليدة مع حزب العمال الكر�ستادين  ،PKKوا�ست�ضافته
� ً
لزعيم حزبه عبد الله �أوجالن يف �سوريا ،كورقة �ضغط �أي�ض ًا �ضد الدولة الرتكية ،حتى ا�ضطر �إىل
الر�ضوخ للتهديد الع�سكري الرتكي يف عام  ،1998وطرد �أوجالن و�إغالق مع�سكرات حزبه من
الأرا�ضي ال�سورية وتوقيع اتفاق �أ�ضنة الأمني يف نهاية عام  .1998ومع وقوف �سوريا يف حرب
اخلليج الثانية �إىل جانب قوات التحالف الدولية لإخراج �صدام ح�سني من الكويت يف عام  1990كان
عددا من القيادات الكردية
الأكراد ال�سوريون ممتنني ملوقف الرئي�س حافظ الأ�سد الذي ا�ست�ضاف ً

* مدير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،وباحث في املنتدى الدولي للدراسات الدميقراطية – واشنطن.
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العراقية مثل جالل الطالباين ،الذي �أ�صبح فيما بعد رئي�س ًا للعراق ،حيث كان وغريه من القيادات
الكردية العراقية يعتربون �سوريا مبثابة املالذ الآمن لهم.
وبعد جمئ الرئي�س ب�شار الأ�سد �إىل ال�سلطة يف عام � ،2000شهدت �سوريا ما �أ�صبح يطلق عليه
“ربيع دم�شق” ،وهي الفرتة التي ن�شطت فيها قوى املجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة؛
للمطالبة بالإ�صالح ال�سيا�سي والإفراج عن املعتقلني ال�سيا�سيني وحت�سني و�ضع حقوق الإن�سان؛ وهو
تدريجيا للتذكري بحقوق الأقلية امله�ضومة ،وا�صطف ن�شطاء
ما دفع بالأكراد �إىل �أن يرفعوا �أ�صواتهم
ً
املجتمع املدين الكرد جنب ًا �إىل جنب الن�شطاء ال�سوريني من غري الكرد ،فا�ستطاعوا �إدراج احرتام
حقوق الأقلية الكردية يف معظم بيانات املنظمات احلقوقية ال�سورية وبيانات املعار�ضة ال�سورية.
وبنف�س الوقت ت�صاعدت قوة خطابات الأحزاب الكردية ال�سيا�سية املحظورة يف مطالبتها بحقوق
الأقلية الكردية ،ونظمت عددا من املظاهرات االحتجاجية التي عربت عن الغ�ضب املكتوم داخل
املجتمع الكردي.
ويف عام  2003وقفت �سوريا �ضد غزو الواليات املتحدة للعراق ،يف حني كان الأكراد العراقيني
مرحبني بالغزو ،بل قدموا م�ساعدات لوج�ستية وميدانية ،كما �أن قوات الب�شمركة الكردية ذاتها
�شاركت يف دخول بغداد من ال�شمال ،مما خلق �صدام ًا مبا�رش ًا بني النظام ال�سوري والأكراد العراقيني
بل وال�سوريني �أي�ضاً.
ومع �سقوط بغداد يف �أبريل  2004ب�شكلٍ مل يتوقعه النظام ال�سوري �أب ًدا ،وح�صول الأكراد
العراقيني على �شكلٍ من �أ�شكال احلكم الذاتي املن�صو�ص عليها يف الد�ستور العراقي اجلديد� ،سيطرعلى
الأكراد ال�سوريني �شعور بالفرحة الغامرة مبا فاز به �إخوتهم يف العراق بعد ما يعتربونه طريقا �شاقا
من الن�ضال ال�سيا�سي والع�سكري ،ويف الوقت ذاته بد�أوا يف التفكري بجدوى اال�ستقواء باخلارج؛ حيث
وجدوها فر�صة �سانحة لتح�سني و�ضعهم ال�سيا�سي واالجتماعي يف �سوريا ،ال �سيما بعد �أن ت�صاعدت
ال�ضغوط الدولية على �سوريا ب�شكلٍ غري م�سبوق ،بعد �أن �سقطت بغداد حتت �سيطرة القوات الأمريكية
منا�سبا يف ر�أيهم لل�ضغط على النظام ال�سوري الذي كان حينها يف �أ�سو�أ
والربيطانية .وكان الوقت
ً
حاالته ،وتزامن ذلك مع ال�ضغوط الدولية عليه فيما يتعلق بعالقته مع لبنان �سيما بعد اغتيال رئي�س
الوزراء اللبناين الأ�سبق رفيق احلريري.
�صدام �سيا�سي �شبه يومي مع النظام ال�سوري ،بل
دخلت الأقلية الكردية يف �سوريا بعد ذلك يف
ٍ
�أ�صبحت املنطقة ال�رشقية يف �سوريا التي يقطنها غالبية الكرد تو�صف ب�أنها ت�شكل “تهديدا للأمن القومي
ال�سوري” ،ولذلك عزز النظام ال�سوري من وجوده الأمني والع�سكري يف تللك املنطقة بعد ت�صاعد
االحتجاجات وال�صدامات ال�سيا�سية يف �أكرث من منا�سبة ،بدء ًا من ت�صاعد االحتجاجات يف عام 2004
بعد مباراة كرة القدم التي �أدت ال�صدامات خاللها �إىل مقتل وجرح الع�رشات من الأكراد ،ثم تبع ذلك
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مقتل رجل الدين الكردي مع�شوق اخلزنوي يف ظروف غام�ضة.
وبالرغم من �أن الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد قد وعد يف خطاب الق�سم الثاين مع بدء والية رئا�سية
د�ستورية جديدة عام  2007ب�إعادة النظر يف الإح�صاء اال�ستثنائي وحل ق�ضية املجردين من اجلن�سية،
�إال �أنه حتى الآن مل ُتتخذ �أية خطوات حقيقية على الأر�ض ،وظلت احلكومة ال�سورية مكتفية برتديد
الوعود التي اعتاد الأكراد على �سماعها كثري ًا يف ال�سنوات الأربع الأخرية؛ وهو ما �ساهم يف ا�ستمرار
مظاهر االحتجاج والعنف ،والتي كان �آخرها يف مار�س � 2008أثناء االحتفال بعيد النريوز الكردي
(وهو عيد ي�صادف بدء �أول الربيع ويحتفل به الأكراد كجزء من التقاليد الثقافية الكردية) ،حيث �أطلقت
قوات الأمن ال�سورية النار على ٍ
عدد من املحتفلني مما �أدى �إىل مقتل ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل .هذه
االحتجاجات املتتالية ت�ؤكد ت�صاعد التوتر ب�شكلٍ غري م�سبوق بني النظام ال�سوري والأقلية الكردية،
وهو ما يب�رش يف امل�ستقبل مبزيد من االحتجاجات وال�صدامات �إذا ما ا�ستمرت احلكومة ال�سورية يف
االمتناع عن منح الكرد ال�سوريني حقوقهم الأ�سا�سية ومعاجلة �أو�ضاعهم املزرية التي �سيتناولها هذا
التقرير.
�سنحاول �رشح الأ�سباب العميقة للم�شكلة الكردية يف �سوريا ،بو�صفها “�أزمة �سيا�سية وحقوقية”،
يتطلب حلها ت�ضافر عدد من اجلهود ،ويف مقدمتها جهود احلكومة ال�سورية التي ينبغي �أن تتوافر لها
�إرادة حقيقية لو�ضع حد لأزمة الأكراد ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة انخراط ٍ
عدد من الأطراف الإقليمية
�سببا لتفجر الأو�ضاع
دوما مر�شحة لأن تغدو ً
والدولية .حيث �إن ا�ستمرار جتاهل هذه الأزمة �سيجعلها ً
أي�ضا لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف ال�رشق الأو�سط.
يف �سوريا ،ورمبا � ً
حيث �إن هذا التقرير لن يكتفي ب�إلقاء ال�ضوء على انتهاك احلكومة ال�سورية حلقوق الأكراد،
وحتليل الديناميات الداخلية للن�شاط ال�سيا�سي الكردي وتو�ضيح ت�أثري ذلك على ا�ستقرار �سوريا امل�ستقبلي
أي�ضا �إىل تقدمي قراءة لأثر امل�شكلة الكردية ال�سورية على اال�ستقرار الإقليمي ب�شكل
فح�سب ،بل �سي�سعى � ً
عام ،يف ظل ال�سياق الإقليمي اجلديد الذي ت�شكّ ل يف �أعقاب حرب العراق.
ومع �إمياين ب�أنه ال يوجد حل دائم لق�ضية الأكراد ال�سوريني �إال يف �سياق حل دميقراطي للأزمة
ال�سيا�سية يف �سوريا ،بو�صفها جزء ًا من �أزمة عدم التمثيل ال�سيا�سي وعدم القدرة على امل�شاركة يف
�صنع القرار؛ ف�إين �أرى �أن هناك ب�ضع خطوات عاجلة ال بد من اتخاذها لوقف ملنع ا�ستفحال الأزمة
قبل �أن ت�صل �إىل مطالبة الر�أي العام الكردي يف �سوريا باالنف�صال .حيث علينا �أن ننتبه �إىل �أنه رغم
وجود عدد من الدعوات الكردية يف �سوريا التي تطال باالنف�صال بالفعل� ،إال �أنها ما زالت دعوات
معزولة ،وال ت�شكل جوهر اخلطاب ال�سيا�سي الكردي يف �أحزابه ال�سيا�سية املختلفة حتى الآن.
لكن رمبا �إن ا�ستمرت حالة �إنكار الأزمة وجتاهل وجودها ،كما يفعل النظام ال�سوري اليوم ،فقد
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ينحرف الر�أي العام الكردي باجتاه مطلب اال�ستقالل الذاتي ،كما هو حال �أكراد العراق� ،أو رمبا
تت�صاعد الدعوة �إىل االنف�صال الكامل لي�صبح �أكراد �سوريا جزء ًا من كرد�ستان الكربى ،كما يطالب
بذلك عدد من الأحزاب املعار�ضة الكردية ،خا�صة تلك املقيمة يف اخلارج.

خلفية تاريخية:
يعترب الأكراد يف �سوريا اليوم �أكرب �أقلية غري عربية� ،إذ يوجد وفق الأرقام التقديرية ،مليون
ون�صف املليون كردي يف �سوريا ،ميثلون ما بني  8.5و  %10من جمموع ال�سكان (عدد �سكان
�سوريا يقارب  18مليون ن�سمة) كما �أن �أكرثية الأكراد يف �سوريا يتكلمون اللغة الكردية ،ومعظمهم
من امل�سلمني ال�سنة.
تت�ألف الأقليات الدينية والإثنية الرئي�سية يف �سوريا من امل�سيحيني بطوائفهم املختلفة ( 1.9مليون
ما يقارب  )%10وامل�سلمني العلويني ( 2.1مليون وما يقارب  )%11والدروز (� 580ألف ما يقارب
� ،)%3أما الإ�سماعيليون وال�شيعة فيبلغ عددهم � 386ألفا وما يعادل  ،%2والأرمن � 323ألفا وما
()1
يقارب .% 1.7
وتعود جذور الأزمة الكردية �إىل ما بعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل� ،إذ وجد الأكراد �أنف�سهم
مق�سمني �إىل �أربع دول وهي تركيا و�سوريا و�إيران والعراق مبوجب اتفاقية (�سايك�س – بيكو) عام
 ،1916ف�أ�صبح الأكراد حينها  ،Nation without Stateيف حني ا�ستطاعت القوميات الأخرى
املوجودة يف املنطقة �أن حت�صل كل منها على دولتها اخلا�صة كالعرب والأرمن وغريهما .بعد ذلك
خ�ضعت �سوريا لالنتداب الفرن�سي الذي ا�ستمر من عام  1919وحتى عام  1946الذي ح�صلت فيه
�سوريا على ا�ستقاللها ال�سيا�سي ،وقد �أ�سهم الأكراد مع غريهم من ال�سوريني يف الن�ضال من �أجل
ح�صول �سوريا على ا�ستقاللها الكامل.
وخالل التاريخ ال�سوري احلديث مل حتتل امل�س�ألة الكردية حيز ًا من اهتمامات النخبة ال�سيا�سية
عدد ال ب�أ�س به من ال�سوريني الكرد تبو�أ
ال�سورية قبل و�صول حزب البعث �إىل ال�سلطة ،بل ا�ستطاع ٌ
�أعلى املنا�صب يف الدولة ال�سورية كرئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء كما ح�صل مع ح�سني الزعيم
و�أديب ال�شي�شكلي وحم�سن الربازي وغريهم يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي بعد ح�صول �سوريا
()2
على ا�ستقاللها ال�سيا�سي.
ردا على ت�صاعد املد القومي العروبي
مما يدفعنا �إىل القول �إن ت�صاعد النزعة القومية الكردية كان ً
مبا�رشا كما �س�أو�ضح بعد قليل حني �أتناول
متييزيا
ال
يف ال�سيا�سة ال�سورية ،والتي �أخذت فيما بعد �شك ً
ً
ً
الإح�صاء اال�ستثنائي عام .1963
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يتمركز الأكراد يف �شمال و�شمال �رشق �سوريا (اجلزيرة ،عفرين ،عني العرب) ،ويوجد حي
كامل يف مدينة دم�شق يحمل ا�سمهم .وقد ت�أ�س�س �أول حزب كردي يف  14يونيو  ،1957وقد �سبقه
ال يف ت�أ�سي�س «جمعية
ن�شاط متثل يف املظاهرات الطالبية يف املدار�س واجلامعات ،والن�شاط الأهلي متمث ً
�إحياء الثقافة الكردية» ،وجمعية (خويبون)  ،1927وجرى ت�أ�سي�س عدد من املجالت باللغة الكردية
كمجلة هاوار (ال�رصخة)  ،1932و�أندية ريا�ضية كفريق كرد�ستان يف حي الأكراد بدم�شق( ،)3هذا
ال عن �صدور كتب وم�ؤلفات ون�رشات وعقد ندوات وحلقات ثقافية من قبل مثقفني �أكراد ،لكن
ف�ض ً
احلزب (الكرد�ستاين الدميقراطي – �سوريا) الذي يعترب �أول حزب كردي ت�أ�س�س يف �سوريا ما لبث �أن
ا�صطدم بالإعالن عن قيام الوحدة ال�سورية-امل�رصية عام  1958التي حلّت جميع الأحزاب ال�سيا�سية،
تنفيذًا لرغبة الرئي�س امل�رصي جمال عبد النا�رص الذي ا�شرتط على القيادة ال�سيا�سية ال�سورية حل جميع
الأحزاب ال�سيا�سية ك�رشط م�سبق ملوافقته على قيام الوحدة.
لقد كان لل�سيا�سيني وعلماء الدين من ذوي الأ�صول الكردية ح�ضور يف م�ؤ�س�سات الدولة ال�سورية
املختلفة ،فقد ا�ستطاعوا الو�صول �إىل من�صب رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء كما ذكرنا ذلك من
كرديا وحم�سن الربازي وغريهما
قبل ،فح�سني الزعيم الذي قاد �أول انقالب ع�سكري يف �سوريا كان
ًّ
مما كان لهم ت�أثري يف احلياة ال�سيا�سية ال�سورية ،وكان ح�ضورهم الأقوى يف الأحزاب ال�سيا�سية ال
�سيما احلزب ال�شيوعي ،الذي كانت �أغلب قياداته كردية مبا فيهم زعيمه التاريخي خالد بكدا�ش .كما
�أن الكثري من علماء الدين امل�ؤثرين كمفتي اجلمهورية ال�سابق �أحمد كفتارو وغريه كانوا من �أ�صول
كردية.
ميكن القول �إن م�شكلة الأكراد بد�أت منذ عام  1963مع �صعود املد القومي وتبني الدولة ال�سورية
ل�شعار القومية العربية لتبد�أ م�شاكل الأكراد الذين ينتمون �إىل �إثنية غري عربية .حيث تزايد التمييز
الر�سمي �ضدهم ،وتفاقمت معاناتهم من نق�ص التمثيل ال�سيا�سي والتطور االقت�صادي واحلد من
ح�صولهم على اخلدمات االجتماعية ،كما ُمنعت اللغة واملو�سيقى واملن�شورات الكردية ،وحظرت
الأحزاب الكردية واعتقال و�سجن بع�ض �أع�ضائها .ثم غيرّ ت احلكومة ال�سورية �أ�سماء القرى
والأماكن الكردية �إىل العربية.
تعر�ض لها الأكراد؛ ففي اخلام�س
وكان الإح�صاء اال�ستثنائي �أحد �أبرز املمار�سات التمييزية التي ّ
من �أكتوبر عام  1962ومبوجب املر�سوم الت�رشيعي رقم  93بتاريخ  ،1962/8/23قامت ال�سلطات
ال�سورية ب�إجراء �إح�صاء ا�ستثنائي يف حمافظة احل�سكة جنوب �رشقي �سوريا ،حيث يقيم العدد الأكرب
يوم واحد ،فجرد ما يقارب ( ) 20باملائة من جمموع ال�سكان
من الأكراد ،وقد مت الإح�صاء يف ٍ
الأكراد من جن�سيتهم .وقد تذرعت ال�سلطات وقتها للقيام بالإح�صاء «باكت�شاف عدد من الأ�شخا�ص
الذين عربوا ب�شكل غري �رشعي �إىل �سوريا من تركيا» ،وكان نتيجتها �أن نحو � 120ألفا من املواطنني،
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�أ�صبحوا بدون جن�سية ،وقد تبنى حزب البعث نتائج هذا الإح�صاء بعد توليه ال�سلطة يف عام .1963
وقد انق�سم �أكراد �سوريا منذ ذلك التاريخ �إىل:
� -1أكراد متمتعني باجلن�سية ال�سورية.
� -2أكراد جردوا من اجلن�سية وقيدوا يف ال�سجالت الر�سمية على �أنهم «�أجانب» ،ويقدر عددهم
حاليا بـحوايل مائتي �ألف �شخ�ص.
� -3أكراد جردوا من اجلن�سية ومل يتم قيدهم يف ال�سجالت الر�سمية نهائيا ،و�أطلق عليهم و�صف
«مكتوم» ،ويقدر عددهم حاليا بحوايل ثمانني �ألف �شخ�ص.
وي�شمل املكتوم بالإ�ضافة �إىل الفئة ال�سابقة كل من:
 -1ولد لأب «�أجنبي» من الفئة الثانية ال�سابق ذكرها ،و�أم مواطنة.
 -2ولد لأب «�أجنبي» و�أم «مكتومة».
 -3ولد لأبوين «مكتومني».
والعدد الكلي للأكراد ال�سوريني املجردين من اجلن�سية حاليا يقدر اليوم بحوايل � 280ألف �شخ�ص.
وذلك وفقا للم�صادر الكردية ،حيث ال توجد �إح�صاءات حكومية متوفرة حول هذا املو�ضوع.
ويتوزع املجردون من اجلن�سية يف حمافظة احل�سكة  -وب�شكل خا�ص يف منطقة املالكية -ومدينة
القام�شلي ،ومنطقة ر�أ�س العني ،بينما هاجر ق�سم منهم �إىل دم�شق �أو مدن �سوريا �أخرى.
ي�ستخدم الكردي الأجنبي بطاقة تعريف حمراء ترخ�ص له �أن ي�سجل «ك�أجنبي» يف ال�سجالت
الر�سمية ،وال تخول له هذه البطاقة احل�صول على جواز �سفر �أو املغادرة خارج القطر.
�أما «املكتوم» فهو غري م�سجل يف ال�سجالت الر�سمية ،وال ميلك �أي وثائق ر�سمية با�ستثناء �شهادة
التعريف �أو �سند الإقامة ،وبالتايل ال يتمتع ب�أي حق من حقوق املواطن.
وبنتيجة هذا الإح�صاء فقد ه�ؤالء الأكراد جميع حقوق املواطنة ،من احلق يف الت�صويت وامل�شاركة
يف احلياة العامة� ،إىل احلق يف ال�سفر خارج البالد ،ويف امللكية اخلا�صة ،و التوظيف يف القطاع
()4
العام...الخ.
كما توا�صلت ال�ضغوط لطم�س هوية الأكراد الثقافية ،مبا يف ذلك حقهم يف التحدث باللغة الكردية
يف الأماكن العامة و�أماكن عملهم ،ويف االحتفال علنا ب�أعيادهم ومنا�سباتهم اخلا�صة.وكان الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد قد وعد يف خطاب الق�سم بتاريخ  2007/7/17بحل هذه الق�ضية،لكن مل يجر
�شيء على �أر�ض الواقع كما ذكرنا �سابقاً.
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مت مبوجب هذا امل�رشوع ا�ستقدام عائالت
ويف عام  1973مت و�ضع م�رشوع احلزام العربي حيث ّ
عربية من ريف حلب والرقة وو�ضعهم يف ( )40قرية كردية يف منطقة اجلزيرة ( احل�سكة) ،بطول
 365كيلو مرت ًا وعر�ض  15-10كيلو مرتاً ،على طول احلدود مع تركيا والعراق ،وذلك بهدف
تغيري البنية الدميوجرافية .وذلك وفق ما جاء يف الدرا�سة التي تقدم بها �ضابط الأمن ال�سوري يف
�سببا خللخلة التوازن
حمافظة احل�سكة املالزم �أول حممد طلب هالل يف بداية ال�ستينيات ،وقد كان ذلك ً
خ�صو�صا يف مناطق اجلزيرة �إىل درجة ت�صاعد اخلالفات االجتماعية والأهلية ب�شكل
االجتماعي
ً
()5
دائم.
كما ال يزال العمل م�ستمر ًا باملر�سوم الت�رشيعي رقم  193لعام  1952وتعديله والذي اعترب
حمافظة احل�سكة بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية ،مما فر�ض على �أبناء املحافظة وب�شكلٍ خا�ص
الكرد منهم �أو�ضاع ًا ا�ستثنائية يف جميع �أمورهم التجارية والإدارية والقانونية ،ومنذ �صدور املر�سوم
املذكور �أ�صبح من ال�صعوبة مبكان �أن يح�صل املواطن الكردي يف حمافظة احل�سكة على �سند متليك
ب�أر�ضه الزراعية ،لأنها تخ�ضع ملوافقة الأجهزة الأمنية .ورغم �صدور القانون رقم  41لعام 2004
اخلا�ص باملناطق احلدودية �إال �أن الواقع القائم بقي على ما هو عليه ومل يح�صل منذ ذلك الوقت �أي
()6
مواطن كردي على �سند التمليك.
ومع حتول ال�سلطة يف �سوريا �إىل منط من ال�سيطرة ال�شمولية بعد ا�ستالم حزب البعث ال�سلطة
يف �سوريا عام  )7(،1963ومع تبعات التخلف الفكري وال�سيا�سي الذي عانى منه املجتمع الكردي؛
بد�أت احلركة الكردية يف املعاناة من االنق�سامات بعد فرتة وجيزة من �إن�شاء احلزب الأول (حلزب
الكرد�ستاين الدميقراطي – �سوريا) يف عام  .1957وان�شطرت الأحزاب الكردية اعتبار ًا من عام
� 1965إىل تنظيمات عديدة ،حيث ين�شط اليوم 12
كرديا يف �سوريا ب�شكل غري �رشعي وعلى
حزبا
ً
ً
الأرجح ب�شكل �رسي ،وال يربر العدد الكبري لهذه الأحزاب �أي منطق �سيا�سي �أو تباين اجتماعي �أو
اختالف فكري .لكن عوامل عدة� ،أهمها اال�ستبداد ال�سيا�سي� ،ساهمت يف فر�ض العزلة على احلركة
الكردية و�إبعادها عن ال�ش�أن الوطني العام وانغالقها وابتعادها عن احلراك الدميقراطي العام لفرتة
طويلة من الزمن ،نتيجة لل�سيا�سة القمعية لل�سلطة وحماوالتها الرامية للت�شكيك بالوالء الوطني الكردي
وربط �أي حترك �أو ن�شاط مطلبي كردي باخلارج .وهو ما انعك�س يف حالة الت�شظي داخل احلركة
الكردية والتي و�صلت �إىل حدود غري مقبولة ،حيث بلغ عدد الأحزاب الكردية اليوم كما قلنا ()12
حزبا ،وهي تن�ضوي حتت �إطارين هما:
ٍ
أحزاب هي.1 :حزب الوحدة
 -1التحالف الدميقراطي الكردي ،الذي ي�شتمل على �أربعة �
الدميقراطي الكردي يف �سوريا (يكيتي)؛ .2احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف �سوريا؛
.3احلزب الي�ساري الكردي يف �سوريا؛ .4احلزب الدميقراطي الكردي يف �سوريا (البارتي).
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 -2اجلبهة الدميقراطية الكردية ،وت�شتمل �أي�ض ًا على �أربعة �أحزاب هي.1 :احلزب الدميقراطي
الكردي يف �سوريا(البارتي)؛ .2احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف �سوريا؛ .3احلزب الوطني
الدميقراطي الكردي يف �سوريا؛ .4حزب �آزادي الكردي يف �سوريا .وهناك ثالثة �أحزاب �أخرى
خارج هذين الإطارين وهي .1 :احلزب الدميقراطي الكردي ال�سوري؛ .2حزب يكيتي الكردي يف
ؤخرا عن ت�أ�سي�س تيار امل�ستقبل الكردي.
�سوريا؛ .3حركة الوفاق الكردي يف �سوريا .كما �أعلن م� ً

يخ�ضع الأكراد ال�سوريون -كغريهم من ال�سوريني� -إىل جمموعة من الإجراءات والتدابري
اال�ستثنائية كحالة الطوارئ والأحكام العرفية� ،إذ مت فر�ض حالة الطوارئ يف �سوريا ،مبوجب الأمر
الع�سكري رقم  2ال�صادر عن املجل�س الوطني لقيادة الثورة تاريخ  ،1963 /3/ 8ومبوجبها متتعت
الأجهزة الأمنية وال�سلطات الإدارية ب�سلطات وا�سعة هي يف الأ�صل خارج حدود �صالحياتها .وقد
فر�ض هذا الو�ضع قيود ًا وا�سعة على احلريات ال�شخ�صية وال�سيا�سية والإعالمية وغريها ،وانبثق عن
ذلك قانون مناه�ضة �أهداف الثورة الذي �صدر باملر�سوم الت�رشيعي رقم  6تاريخ ،1965 /1/ 7
وقانون �إحداث حماكم امليدان الع�سكرية الذي �صدر باملر�سوم الت�رشيعي رقم  109تاريخ /8/ 17
 ،1968وهو يعترب من القوانني اال�ستثنائية .ثم قانون ا�ستحداث �إدارة �أمن الدولة الذي �صدر
باملر�سوم الت�رشيعي رقم  14تاريخ  ،1969 /1/ 15ومبوجبه مت ا�ستحداث �إدارات �أمن وخمابرات
عديدة ،تتداخل وتت�شابك �صالحياتها يف كثري من الأحيان )8(،وتقوم املادة  16من هذا القانون بحماية
موظفي الأمن من املالحقة الق�ضائية يف حال ارتكابهم جرائم التعذيب؛ فعلى الرغم من �أن القانون
ي�صفها بـ «اجلرائم» ،ف�إن هذه املادة تن�ص على �أنه« :ال يجوز مالحقة �أي من العاملني يف �إدارة �أمن
الدولة عن اجلرائم التي يرتكبونها �أثناء تنفيذ املهمات املحددة املوكلة �إليهم �أو يف معر�ض قيامهم بها �إال
مبوجب �أمر مالحقة ي�صدر عن املدير» .وقد ظلت كل هذه القوانني �سارية املفعول بالرغم من �صدور
الد�ستور النافذ وال�صادر يف .1973 /3/ 3
زود احلزب
وقد �أدى كل هذا �إىل احتكار حزب البعث للن�شاط ال�سيا�سي ب�شكل عام يف �سوريا ،كما ّ
بالقدرة على منع املعار�ضة من مزاولة �أية �أن�شطة علنية �أو حتى تكوين �أحزابها ال�سيا�سية اخلا�صة بها،
ويف هذا الإطار ينطبق على الأحزاب الكردية ما ينطبق على �أحزاب املعار�ضة ب�أكملها؛ فهي تعمل
عادة ب�شكل �رسي ومعر�ضة ب�شكل دائم للقمع والتدخل الأمني.
ي�ضاف �إىل ذلك هيمنة النظام ال�سوري على كل املجاالت احليوية للمجتمع من نقابات و�أحزاب
و�إعالم،ومنع ت�شكيل جمعيات غري حكومية �إال حتت الرقابة الأمنية،وعدم �إف�ساح املجال لقنوات
تعبري وو�سائل �إعالم خا�صة غري تلك التي متلكها احلكومة ،كل ذلك جعل املمار�سة ال�سيا�سية خا�صة
بالن�سبة للأجيال ال�شابة ممار�سة يحفها الكثري من املخاطر.
وعالوة على ذلك ف�إن الأكراد يعانون من عدد من املمار�سات التمييزية ومن االنتهاكات املنهجية
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حلقوق الإن�سان ،كما يت�ضح فيما يلي:

املواطنة:
ما زال ع�رشات الألوف من الأكراد يعتربون «�أجانب» يف دولة مولدهم ،مع العلم �أنهم ال
ميلكون ومل ي�سعوا للح�صول على �أي جن�سية �أخرى .لقد مت جتريد الأكراد ال�سوريني من جن�سيتهم
�صارخا للمعايري الدولية املتعارف عليها وللقوانني املحلية على حد �سواء،
ب�شكل اعتباطي مبا ُيعد انتهاكً ا
ً
فبفر�ض �أن اجليل الأول الذي جرد من جن�سيته مل يكن ي�ستحق هذه اجلن�سية ،فما هو حال الأطفال
الذين يولدون «مكتومني» �أو «�أجانب» وال ي�ستطيعون احل�صول على جن�سية،على الرغم من �أن
الد�ستور ال�سوري ي�ؤكد حق �أي طفل ولد يف الأر�ض ال�سورية لأبوين ال ي�ستطيع اكت�ساب جن�سيتهما،
يف احل�صول على اجلن�سية ال�سورية.
على الرغم من �أن الهدف املعلن لإح�صاء عام  1962كان �إبعاد الأكراد الذين قدموا �إىل �سوريا
بعد عام  ،1945ف�إن ال�صورة على �أر�ض الواقع تعك�س حقيقة مغايرة .فقد جتد �أفرادا من عائلة
واحدة بع�ضهم احتفظ بجن�سيته والآخر جرد منها.
وقد رافق هذا الإح�صاء ف�ضائح عدة مثل جتريد اجلرنال توفيق نظام الدين من اجلن�سية وهو رئي�س
الأركان العامة يف �سوريا �سابقاً ،وكذلك �شقيقه عبد الباقي نظام الدين وهو وزير ونائب �سابق،
والأمر نف�سه بالن�سبة لعائلة ابراهيم با�شا املللي ،علم ًا ب�أن عميد العائلة كان �أحد �أع�ضاء املجل�س الت�أ�سي�سي
للربملان ال�سوري عام  .1928وتطول القائمة ،فهناك �آباء �أُبقيت لهم اجلن�سية ال�سورية يف الوقت الذي
وجمردين منها ،وقد اقت�رص
ُج ّرد �أبنا�ؤهم منها �أو العك�س ،وهناك �أ�شقاء توزعوا بني حملة جن�سية
ّ
�سجل حوادث مماثلة جلهة العرب �أو الإثنيات الأخرى املقيمة يف
جتريد اجلن�سية على الأكراد� ،إذ مل ُت ّ
حمافظة احل�سكة.
وقد ترك ذلك �أثره على احلياة االجتماعية للكرد املجردين من اجلن�سية� ،إذ من غري امل�سموح
للمواطنات ال�سوريات قانونا الزواج من «الأجنبي» امل�صنف وفقا لإح�صاء عام  ،1962و�إال فلن
يح�صل الزواج وما يثمر عنه من �أطفال على اعرتاف قانوين ،و�ستظل الزوجات مقيدات يف ال�سجالت
القانونية ب�أنهن «عازبات».
وعلى الرغم من �أنه ميكن رفع دعوى ق�ضائية لإثبات هذا الزواج واحل�صول على قرار بثبوته،
ف�إن دوائر الأحوال املدنية ال تقوم بت�سجيل ذلك يف �سجالتها .حيث �إن عدد الأطفال املكتومني يف
�سوريا يزداد ب�إطراد مع زيادة النمو ال�سكاين ،ويقدر عددهم حاليا وفق ًا مل�صادر كردية بنحو خم�سة
وع�رشين �ألف طفل.
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احلق فى التعليم:
يعاين الأكراد املجردون من اجلن�سية ،احلرمان من حقهم يف التعليم على م�ستويني:
بالن�سبة للأجانب :يحق لهم اجتياز مرحلة التعليم الأ�سا�سي واملرحلة الثانوية ،حيث ت�ؤهل ال�شهادة
الثانوية حامليها للدخول �إىل اجلامعات واملعاهد .كما يحق للأجنبي دخول اجلامعة �أو املعهد� ،إال �أن
املع�ضلة تكمن يف عدم ال�سماح له مبمار�سة ما تعلمه بعد تخرجه.
بالن�سبة للمكتومني :يبقى حال الكردي الأجنبي �أف�ضل من املكتوم ن�سبيا ،حيث ال ي�سمح للمكتوم
بدخول اجلامعات �أو املعاهد ،بل ال ي�ستطيع احل�صول على �شهادته الثانوية �أ�صال.
وحتى عندما يتخرج الكردي الأجنبي من اجلامعة �أو املعهد ،فمن غري املحتمل �أن يعرث على عمل
�ضمن اخت�صا�صه .فمثال ال ي�ستطيع العمل كمحام �أو طبيب �أو مهند�س �أو �صحفي �أو �أية مهنة �أخرى
ي�شرتط ملمار�ستها االنت�ساب �إىل النقابة اخلا�صة بها ،وذلك لعدم ال�سماح له بهذا االنت�ساب�.أكرث من
ذلك ف�إن كال من الأجنبي واملكتوم ال ي�سمح لهما بالعمل يف الوظائف احلكومية.
�إن عدم تكاف�ؤ الفر�ص هذا ،ي�شيع جوا كبريا من الإحباط يف �أو�ساط الأكراد املجردين ،ويت�سبب
يف تزايد �إقبال ال�شباب على االن�ضمام للأحزاب ال�سيا�سية الكردية التي تنادي باالنف�صال عن �سوريا.
حيث يعاين ه�ؤالء ال�شباب وخالل �سنواتهم الفتية من �سيا�سة متييزية ترف�ض االعرتاف مبواطنيتهم �أو
ال لل�ضياع �أو ممار�سة �أعمال العنف املنت�رشة بكرثة �ضمن هذه ال�رشيحة� ،أو
هويتهم مما جعلهم هدف ًا �سه ً
املطالبة بدولتهم اخلا�صة يف كرد�ستان الكربى.
ففي ا�ستبيان قامت به جمعية حقوق الإن�سان يف �سوريا ،و �شمل  129كرديا �أجنبيا وت�سعة ع�رش
مكتوما ،و 152كرديا �سوريا ،عبرّ � 233شخ�صا عن ت�أكيدهم ب�أنهم �أكراد �سوريون ،فيما تفاوتت
�إجابات الباقني مابني اعتبار �أنف�سهم جمرد �أكراد� ،أو ا�ستنكار �صيغة ال�س�ؤال ،من قبل الأجانب �أو
املكتومني ،الذين ت�ساءلوا كيف يعتربون �أنف�سهم �سوريني وهم بدون جن�سية �سوريا.
ويف ال�س�ؤال عن �أ�صل العائلة� ،أجاب  251منهم ،ب�أن الأ�صل �سوري ،مرفقني ذلك �أحيانا بعبارة
(�أبا عن جد) ،ت�شري هذه الأرقام �إىل ال�شعور الغالب لدى �أكرثية الأكراد ب�أنهم �سوريون بالفعل،
وي�شعرون باالنتماء �إىل �سوريا التي حترمهم من جن�سيتها ،ويف �س�ؤال حول الرغبة باحل�صول على
اجلن�سية ال�سورية �أجاب �أحد ع�رش منهم بعدم رغبتهم يف احل�صول عليها فيما �أجمع الباقون على هذه
الرغبة.
وفيما �أعرب  198عن رف�ضهم لفكرة االنف�صال عن �سوريا� ،أيد  48هذا الأمر ،بينما امتنع الباقون
عن الإجابة .ومع عدم ا�ستبعاد العوامل القومية والذاتية لدى م�ؤيدي االنف�صال ،فال ميكن �إغفال
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العامل النف�سي الناجم عن ال�شعور بالعزلة والتهمي�ش واحلرمان من احلقوق التي يعي�شها املجردون من
()9
اجلن�سية ،والتي قد تدفع بهم �إىل ابتداع احللول لو�ضعهم ،مهما تكن طبيعة هذه احللول.
وي�ضاف �إىل �صعوبات العمل بالن�سبة �إليهم عدم ال�سماح لهم بالتملك �سواء بالن�سبة ملنزل �أو �أر�ض
�أو غري ذلك ،ما يجربهم على ت�سجيل املمتلكات ب�أ�سماء �أكراد �آخرين يحملون اجلن�سية ال�سورية ،وهذا
ما ي�ؤدي �إىل مزيد من ال�صعوبة يف التعامالت.

الهوية الثقافة الكردية:
�إن الأداة الأ�سا�سية للحفاظ على الهوية الثقافية الكردية هي ا�ستخدام لغتهم اخلا�صة ،ومع ذلك،
وكجزء من خطة التعريب التي بد�أت عام  ،1970ف�إن �أ�سماء العديد من القرى واملدن الكردية مت
ا�ستبدالها ب�أ�سماء عربية.
يف بداية الت�سعينيات� ،صدرت �أوامر مبنع ت�سجيل الآباء الأكراد لأطفالهم يف ال�سجالت الر�سمية
ب�أ�سماء كردية� ،إال �أن الإ�رصار على ا�ستخدام هذه الأ�سماء ،تغلب على هذه الأوامر يف النهاية.
وبالطبع مينع الأكراد من الطباعة باللغة الكردية ،و�أغلب املن�شورات املتداولة الآن �إما جلبت
ب�شكل غري �رشعي من لبنان �أو �إيران �أو متت طباعتها ب�شكل �رسي .مع الأخذ يف االعتبار �أن م�شاكل
حرية الن�رش هي من امل�شاكل التي يعاين منها املجتمع ال�سوري ككل ،حيث ال ي�سمح لأحزاب املعار�ضة
�أو للجمعيات الأهلية ب�إ�صدار من�شوراتهم اخلا�صة �أو الرتخي�ص لها ،وغالبا ما يتم الإ�صدار ب�شكل
�ضيق وحمدود .وال ي�سمح للأطفال الأكراد بدرا�سة اللغة الكردية يف املدار�س ،كما �أن املدر�سني
الأكراد مينعون منعا قاطعا من التكلم بالكردية �أثناء التدري�س يف مناطق جتمع الأكراد.
وال مينع الأطفال فقط من تعلم لغتهم الكردية يف املدار�س ،و�إمنا مينع عليهم التعلم عن طريق
و�سائل بديلة خا�صة .ومن �أجل املحافظة على اللغة الكردية يقوم �أفراد معينون بالإ�ضافة �إىل الأحزاب
ال�سيا�سية ب�شكل غري ر�سمي ،بتعليم الكتابة والقراءة بالكردية .وحتى الآن يعاين الأكراد للح�صول
على ترخي�ص لالحتفال بحدث ثقايف معني؛ كاالحتفال «بالنريوز» بداية ال�سنة بالن�سبة للأكراد.
وقد تعاملت قوات الأمن ال�سورية بق�سوة بالغة يف مار�س � 2008أثناء احتفال الكرد بعيدهم ال�سنوي
النريوز� ،إذ جرى �إطالق النار على عدد من املحتفلني مما �أدى �إىل مقتل ثالثة �أ�شخا�ص على الأقل
وجرح �آخرين ،وللمفارقة ف�إن احلكومة الر�سمية مل تقم بفتح حتقيق ر�سمي حول ذلك ،بل �إنها مل تعلق
()10
البتة على املو�ضوع.
كما متنع ال�سلطات ت�شكيل املنتديات واجلمعيات الكردية اخلا�صة ،وجدير بالذكر يف هذا الإطار �أن
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مكبلة ب�أق�سى القيود يف �سوريا ،ويعاين منها كافة ال�سوريني
حرية التجمع وت�شكيل املنتديات واجلمعيات ّ
النا�شطني يف احلقل العام ،حيث �أغلقت جميع املنتديات الثقافية التي ن�شطت خالل فرتة «ربيع دم�شق»
()11
ومت رف�ض ترخي�صها.

ن�ضال كردي �سلمي من �أجل انتزاع احلقوق ال�سيا�سية:
ميكن لنا القول �إن احلركة الكردية مرت بثالث مراحل متباينة ،خالل ن�ضالها من �أجل احلقوق
ال�سيا�سية:
املرحلة الأوىل :هي املرحلة التي �سبقت ت�أ�سي�س �أول تنظيم كردي ،وات�سمت بالن�شاط الكردي
الثقايف الذي مل ي�ستهدف حقوق ًا �سيا�سية معينة .وهي الفرتة التي تلت ت�أ�سي�س احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين يف �سوريا وحتى الفرتة ال�سابقة لالن�شقاقات املتوالية ،حيث ركّ زت احلركة يف هذه الفرتة
على الن�ضاالت املطلبية (االحتجاجية).
املرحلة الثانية :هي مرحلة ال�سبات ،حيث اقت�رصت �سجاالت احلركة ونقا�شاتها على م�ستوى
الدائرة الكردية فكانت نتيجة ذلك ت�صاعد ال�رصاعات والنزاعات الكردية – الكردية حول ال�رشعي
والال�رشعي ،واليمني والي�سار ،واملهادن وامللتزم و�إىل ما ذلك ..وكانت املناحرات تت�ص ّدر ن�رشات
الأحزاب الكردية .وحدثت ان�شطارات وانق�سامات بني جميع الأحزاب الكردية ،و�إن �شهدت بداية
الن�شاط الكردي داخل الأحزاب ال�شيوعية ،الذي يعتربه بع�ض الأكراد �أ ّنه �أثر �سلب ًا على ن�شاط احلركة
الكردية وحموريتها لدى «ال�شعب الكردي».
املرحلة الثالثة :هي املرحلة املهمة على م�ستويني:
 على امل�ستوى الذاتي (الكردي) :حيث تبلور مفهوم توحيد اخلطاب الكردي ،و�شهدت هذهاملرحلة جتارب وحدوية تنظيمية ،وكذلك جتارب حتالفية وائتالفية �شكّ لت ،وال تزال� ،أر�ضية
منا�سبة خللق �إطار كردي جامع .كما �شهدت حراك ًا �سيا�سي ًا وانفراج ًا نحو اخلارج من خالل التغيري
يف �أ�ساليب الن�ضال حيث كلفت بع�ض الأحزاب نف�سها �إي�صال خطابها �إىل الآخر ال�سوري غري الكردي
وذلك من خالل و�ضع �آالف البيانات يف ال�صناديق الربيدية ،وبروز ثقافة الت�صدي والإدانة من
خالل �أ�سلوب املل�صقات وذلك يعود �إىل التغيري الذي ح�صل على م�ستوى ال�سيا�سات الإقليمية والدولية
خ�صو�ص ًا مع حرب اخلليج الثانية.
 على امل�ستوى الوطني ال�سوري :هذه املرحلة انخرطت احلركة الكردية يف احلياة ال�سيا�سيةال�سورية العامة ،وجنت من هيمنة التنظيمات ال�شيوعية )12(.وبعد غزو الواليات املتحدة للعراق
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و�ضع خا�ص يف منطقتهم� ،ساد �أكراد �سوريا �شعور ب�أهمية اال�ستقواء
وا�ستفادة �أكراد العراق من
ٍ
باخلارج ،وقد جتلى يف حدة خطاب احلركة الكردية �إزاء مطالبهم الذاتية والقومية ،وكانت �أبرز
جتليات هذا اخلطاب يف �أعقاب مباراة القدم ال�شهرية التي جرت يف القام�شلي عام  2004على �أر�ض
يتكون غالبية �أع�ضائه من الأكراد ،حيث بد�أت ال�صدامات العنيفة بني الأكراد
فريق اجلهاد ،الذي ّ
وقوات الأمن ال�سورية ف�سقط �ضحية ال�صدامات عدد من القتلى الأكراد وجرح الكثري ،وجرى اعتقال
()13
الآالف من قبل �أجهزة الأمن ال�سورية.
لقد هددت هذه املظاهرات و�أعمال ال�شغب احلكومة ال�سورية ،لتبد�أ بعدها �سل�سلة من ال�صدامات
واملظاهرات االحتجاجية؛ حيث مت قمع التجمع ال�سلمي الذي جرى يف دم�شق مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
الثانية لأحداث القام�شلي 2004م ،وقمع م�سرية ال�شموع يف مدينة حلب ع�شية عيد النريوز ،ومت
اعتقال �أكرث من مائة مواطن ،وجتددت ال�صدامات بعد مقتل رجل الدين الكردي مع�شوق اخلزنوي
يف ظروف غام�ضة اتهمت على �أثرها الأحزاب ال�سيا�سية الكردية الأجهزة الأمنية ال�سورية بالوقوف
وراء االغتيال( ،)14وجرى الأمر ذاته يف عام  2008مع �أحداث �أكرث دموية جتلت يف قتل ثالثة من
الكرد ،كما مت قمع املهرجان اخلطابي الذي كان من املقرر �أن يجري يف مدينة القام�شلي يف /12 / 10
 ،2006مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
وقد جرى ف�صل العديد من العمال والطالب الكرد من �أعمالهم ومعاهدهم وكانت التهمة التي
توجه جلميع املعتقلني الأكراد �أمام حمكمة �أمن الدولة (اقتطاع ق�سم من �أر�ض الوطن �أو خطر على
�أمن الدولة� ،أو ملقت�ضيات امل�صلحة العامة).
لكن ذروة التطور يف م�سار العمل ال�سيا�سي الكردي ،كانت يف تقارب الأحزاب الكردية وال�سورية
غري الكردية؛ �أي العربية مع بع�ضها البع�ض ،والف�ضل يعود �إىل الدور الذي لعبه عدد من منظمات
ال
املجتمع املدين يف �سوريا ،وعدد من ال�شخ�صيات الدميقراطية يف الو�سطني العربي والكردي ،ف�ض ً
عن الدور الذي لعبته املنتديات الثقافية التي ن�ش�أت عام  2001ثم �أغلقت نهائي ًا فيما بعد ،وا�ست�ضافت
قويا للقوى
دافعا ً
الكثري من ال�شخ�صيات الكردية واحت�ضنت مطالبها احلقوقية وال�سيا�سية .وقد كان ذلك ً
الكردية للخروج من �إطارها القومي اخلا�ص نحو الإطار الوطني ال�سوري ،وهذا ما �شاهدناه يف
البيانات ال�سيا�سية واحلقوقية التي �أثمرت فيما بعد عن ن�شاطات م�شرتكة.

احلركة الكردية وم�س�ألة الدميقراطية فى �سوريا:
�إن انخراط الأحزاب الكردية يف �صفوف احلركة الدميقراطية ال�سورية التي بد�أت تتبلور تدريجي ًا
مع عام � ،2001أثمر يف النهاية �صدور تفاهمات القوى الكردية وغري الكردية وقوى �أخرى يف
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ما يعرف بـ»�إعالن دم�شق» الذي �صدر يف �أكتوبر  2005ويعترب مبثابة املظلة التي ت�ضم كل قوى
املعار�ضة ال�سورية يف الداخل و�شخ�صياتها� .أما القوى الكردية املوقعة على الإعالن فهي التحالف
الكردي واجلبهة الكردية.
لقد خ�ص�ص «�إعالن دم�شق» بند ًا خا�ص ًا للأقليات القومية حيث يدعو �إىل�« :ضمان حرية الفرد
واجلماعات والأقليات القومية يف التعبري عن نف�سها واملحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية
و احرتام الدولة لتلك احلقوق ورعايتها يف �إطار الد�ستور وحتت �سقف القانون» .وكذلك بند خا�ص
بالق�ضية الكردية يدعو فيه �إىل�« :إيجاد حل دميقراطي عادل للق�ضية الكردية يف �سوريا مبا ي�ضمن
امل�ساواة التامة للمواطنني الأكراد ال�سوريني مع �سائر املواطنني من حيث حقوق اجلن�سية والثقافية
وتعلم اللغة القومية و�سائر احلقوق الد�ستورية وال�سيا�سية واالجتماعية والقانونية على قاعدة وحدة
�سوريا �أر�ضا و�شعبا ،وال بد من �إعادة اجلن�سية وحقوق املواطنة للذين حرموا منها وت�سوية هذا امللف
كلياً».
�إن ثالثة �أطراف كردية رف�ضت بيان �إعالن دم�شق فور �صدوره واتهمته ب�أنه مل يتعاط مع الق�ضية
الكردية باعتبارها ق�ضية �أر�ض و�شعب ،وبنظر هذه الأطراف ف�إن الكثري من الف�صائل ال�سورية غري
الكردية املن�ضوية حتت �سقف «الإعالن» هي لي�ست دميقراطية بل وتتبنى �سيا�سة ال�سلطة؛ لأن املوقعني
على الإعالن اختزلوا حل الق�ضية الكردية بت�أمني حقوق املواطنة فقط .ور�أى حزب يكيتي الكردي
هذا الإعالن ب�أنه قد «حدد �سقف حقوق الكرد باملواطنة ،وهذا يعترب �إجحاف ًا بحق �شعبنا الكردي الذي
يعي�ش على �أر�ضه التاريخية وله خ�صو�صيته القومية» ،وهي ذات وجهة نظر حزب �آزادي الكردي،
الذي اعترب �إعالن دم�شق «ال يعك�س حقيقة الو�ضع الكردي كثاين قومية يف البالد ،ومبا ي�شكل ق�ضية
�أر�ض و�شعب ،و�إمنا حاول (البيان امل�شرتك) و(�إعالن دم�شق) �إدخال الو�ضع الكردي برمته �ضمن
دائرة حق املواطنة ،وعلى �أنه ق�ضية م�ساواة يف الد�ستور بني املواطنني ال�سوريني» ،وبنظر هذا
احلزب ف�إن هذا «من �ش�أنه ن�سف مربرات احلزب ال�سيا�سي الكردي».
بيد �أن القوى الكردية املتمثلة يف �إعالن دم�شق ،وهي قوى �أ�سا�سية وتاريخية متلك جتربة �سيا�سية
دافعت بقوة عن �إعالن دم�شق واعتربته مك�سبا وطنيا مهما ،وهو �أتى نتيجة �إدراك هذه القوى ال�سورية
الوطنية لأهمية الإعالن يف �إطار حل الق�ضية الكردية �ضمن حل عام للدميقراطية يف �سوريا و�إنهاء
�سيطرة احلزب الواحد.
يعك�س النقا�ش الدائر بني الأحزاب الكردية حول االن�ضمام �إىل �إعالن دم�شق ،حجم اخلالف
ال�سيا�سي بينها على ر�ؤية موحدة حلل الق�ضية الكردية يف �سوريا ،حيث انق�سمت بني تبني ر�ؤيتني
رئي�سيتني ،الأوىل ت�ؤمن ب�أن ال حل لها �إال يف قيام نظام دميقراطي ي�ضمن حق امل�شاركة ال�سيا�سية
للجميع ،والثانية تبحث عن �شكل من �أ�شكال اال�ستقالل الذاتي ورمبا االنف�صال التام بحكم اخليبة
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الكبرية التي يعانيها الأكراد وعلى مدى عقود من الإهمال للق�ضية الكردية.
لكن البد من القول �إن الوجود الكردي يف �إعالن دم�شق �أعطى املعار�ضة ال�سورية بعد ًا وطني ًا
عاماً ،قائم على �أن م�صدر قوتها� -أي املعار�ضة – �إمنا ينبع من وعي ال�شارع ال�سوري ون�ضاله من
�أجل حتقيق الدميقراطية.
لقد كان «�إعالن دم�شق» بداية جيدة خلروج الأكراد من �إطار مدنهم (القام�شلي،عني
العرب،عفرين) و�أر�ضية خ�صبة الندماجهم يف امل�شهد ال�سيا�سي والدميقراطي ال�سوري ،وت�سهم الآن
ثالثة �إطارات يف التن�سيق بني �أطراف احلركة الكردية هي (التحالف-اجلبهة-التن�سيق) ويف �صياغة
الر�ؤية الكردية التي تلتقي عند �أهداف و�شعارات مبدئية تتقاطع مع ما جاء يف وثيقة «�إعالن دم�شق
للتغيري الوطني الدميوقراطي» ،الذي �أقر ب�رضورة «�إيجاد حل دميوقراطي عادل للق�ضية الكردية يف
�إطار وحدة البالد.»...
ننوه �إىل �أن احلركة الكردية يف �سوريا مل حتمل ال�سالح يف يوم من
وينبغي يف هذا ال�سياق �أن ّ
دوما تهتم بالن�ضال ال�سلمي الدميقراطي ،وهذا
الأيام ،ولي�س لديها �أي تنظيمات م�سلحة ،حيث ظلت ً
ما ي�شجع �أكرث على انخراطها على الن�ضال من �أجل حتقيق الدميقراطية يف �سوريا.

الأكراد ال�سوريون فى بيئة �إقليمية م�ضطربة:
رمبا تعود جذور الق�ضية الكردية كما قلنا �إىل بداية القرن التا�سع ع�رش ،لكن تبلورها كق�ضية قومية
بد�أ ب�شكل وا�ضح مع نهاية الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،على �ضوء ال�رصاعات امل�ستحكمة بني �أكراد
العراق وبني احلكومة املركزية العراقية يف ظل نظام �صدام ح�سني ،وكذلك بني �أكراد تركيا وبني
دمويا مع حزب
م�سلحا
�رصاعا
احلكومية املركزية الرتكية التي خا�ضت وما زالت تخو�ض �إىل الآن
ً
ً
ً
هدوءا؛ رمبا بحكم �رصامة
العمال الكرد�ستاين يف جنوب البالد .يف حني يبدو �أكراد �إيران الأكرث
ً
النظام الإيراين مع الأقليات وعدم ت�ساحمه جتاهها ب�أي �شكل من الأ�شكال� ،سواء �أكانت الأقلية العربية
يف الأهواز �أم الأقلية الكردية املتمركزة يف �أكرث من منطقة.
وعلينا �أال نن�سى بالطبع الوجود الكردي الكثيف املتمركز يف �أوروبا �سواء يف الدول اال�سكندنافية� ،أو
يف �أملانيا ب�شكلٍ خا�ص ،حيث لعب الكرد هناك دور ًا يف ال�ضغط ال�سيا�سي �أو حتى الإعالمي بتنظيم عدد
من املظاهرات امل�ؤيدة للأكراد ال�سوريني والتي جرى خاللها رفع العلم الكردي ورفع �شعارات م�ؤيدة
لالنف�صال وت�شكيل كرد�ستان الكربى ،وكرد فعل -على �سبيل املثال -على �أحداث العنف التي جرت يف
عام  2004يف القام�شلي ،و�أدت �إىل مقتل عدد من املواطنني الكرد ،قام الأكراد املقيمني يف �أوروبا بتنظيم
مظاهرة �ضخمة يف بلجيكا انتهت باقتحام ال�سفارة ال�سورية يف بروك�سل ،و�إنزال العلم ال�سوري ورفع علم
أثرا �سلبي ًا للغاية على معظم املواطنني ال�سوريني من غري الكرد.
دولة كرد�ستان مكانه؛ مما ترك � ً
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ؤ�رشا على حجم تعقيد امل�س�ألة الكردية يف �سوريا� ،إذ ينبغي حلها يف �إطار �إقليمي
لكن ذلك �أعطى م� ً
ي�شمل الأكراد املوجودين يف كلٍ من العراق و�إيران وتركيا .حيث �إن الأكراد يف هذه الأقطار
الأربعة �سيظلون م�ستعدين للمطالبة باملزيد كلما ا�ستطاع غريهم من الأكراد ،املجاورين لهم يف �أي
م�صدرا لإثارة توتر
قطر ،احل�صول على بع�ض احلقوق واالمتيازات .وهو ما قد يجعلهم با�ستمرار
ً
وريبة الأنظمة ال�سيا�سية� ،أو الأغلبيات املوجودة يف هذه البالد ،والتي حتتفظ بتوج�س خا�ص �إزاء
مطالبة الأكراد باالنف�صال ال�سيا�سي.
لذلك ال بد من حتقيق �شكل من �أ�شكال اال�ستقرار الإقليمي ي�ضمن الو�صول �إىل حل حقوقي و�إن�ساين
يتنا�سب مع املعايري الدولية بالن�سبة الحرتام حقوق الأقليات ،ومبا يتنا�سب مع ظروف كل دولة على
حدة ،ويف الوقت ذاته البد من �إر�سال ر�سالة وا�ضحة للأكراد ب�أن ت�أ�سي�س دولة م�ستقلة لهم على ح�ساب
الدول الأربع م�س�ألة م�ستحيلة ،و�سيزيد التوتر وال�ضغط عليهم يف كلٍ من هذه الدول �إذا ما ا�ستمروا
يف خطابهم االنف�صايل ،هذا مع الإ�شارة �إىل �أن غالبية الر�أي العام الكردي يف �سوريا على الأقل،
وب�شكلٍ ما يف �إيران وتركيا ،يرف�ض االنف�صال ويطالب باحلقوق الثقافية وحقوق امل�شاركة ال�سيا�سية
التي هي بالت�أكيد يجب �أن تكون م�ضمونة للجميع وب�شكلٍ خا�ص للأقليات يف النظام الدميقراطي.

ا�ستنتاجات وتو�صيات:
مل يعد من املمكن �إغفال م�شكلة �أكراد �سوريا وجتاهل القمع الذي يتعر�ضون له ،ك�أحد �أخطر �أ�شكال
انتهاك حقوق الإن�سان ال�سوري ،وباعتبارها جزء ًا من �أزمة حقوق الإن�سان يف �سوريا .وميكن
حتديد معاناة الأكراد يف �أزمة املجردين من اجلن�سية ،ويف حرمانهم من التمتع باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية ،وا�ستهداف حقوقهم وهويتهم الثقافية اخلا�صة.
فبالن�سبة للمجردين من اجلن�سية �أجانب ومكتومني ،لن ي�ؤدي ا�ستمرار جتاهل ق�ضيتهم �إال �إىل تفاقم
النتائج ال�سلبية التي تنجم عنها ،والتي هي من منظور حقوقي تعد ا�ستمرارا النتهاك القوانني الوطنية
والدولية ،ومن منظور �سوري فهي ت�ضعف ارتباط ه�ؤالء الأ�شخا�ص بوطنهم ،وتزيد من عزلتهم
عن املجتمع� .أما عن احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ف�إنها م�شكلة يعاين منها املجتمع ال�سوري ب�أكمله،
ولذلك ال ميكن �إيجاد حل دائم لها �إال يف �إطار حل دميقراطي متكامل ل�سوريا.
وعن احلقوق الثقافية للأقلية الكردية يف �سوريا ،فهي �رضورة يجب �أن تتمتع بها �أية �أقلية ،بغية
ال�شعور الطبيعي باحلفاظ على هويتها الثقافية وتوريثها لأجيالها الالحقة ،و�إن مزيدا من الت�ضييق
على هذه احلقوق ،لن ي�ؤدي لدى الأقلية �إال ملزيد من العزلة والتقوقع على الذات ،كو�سيلة دفاعية ال
بديل عنها ،يف �سبيل احلفاظ على الرتاث والثقافة اخلا�صة بها ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة عزلتها عن املجتمع
وانقطاع الروابط االجتماعية بينها وبني الفئات الأخرى.
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جلنة حقوق الإن�سان العربية
مقدمة امللف :فى معقل اال�ستبداد..
كيف ميكن حترير جلنة حقوق الإن�سان العربية؟ /مدير التحرير.
تو�صي��ات من �أجل و�ضع النظام الداخل��ي و�أ�ساليب عمل جلنة حقوق
الإن�سان العربية /منظمة العفو الدولية.
تعقيب �أول :منوذج ملنهج الإ�صالح فىالتطبيق..
منظمة العفو الدولية بني الراديكالية والواقعية /بهي الدين ح�سن.
تعقي��ب ثان :تو�صيات منظمة العفو الدولية ت�ضمن رقابة فعّالة على
احرتام حقوق الإن�سان فى الدول العربية /د .وائل �أحمد عالم
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يف عام � 1994صدرت الن�سخة الأوىل من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،وكما كان متوقعا ،ولد
امليثاق بعيوب خلقية ،جعلت منه كائنا قانونيا جمافيا لروح املعايري الدولية حلقوق الإن�سان ،ومت�سما
بالعوار ،وكذلك بروح عدائية للمنظمات غري احلكومية ،ومل يحر�ص ،كما كان واجبا ،على تقدمي
فعالة حلماية حقوق الإن�سان يف العامل العربي .بدا وا�ضحا للجميع� ،آنذاك� ،أن �ص ّناع امليثاق مل
�آلية ّ
يكونوا جادين بالقدر الكايف فيما �أعلنوه ملواطني الدول العربية ،بل وللعامل ب�أ�رسه ،عن رغبة عارمة
من جامعة الدول العربية يف تعزيز حقوق و�صون كرامة الإن�سان العربي.
ح�سنا ،فلم يكن هذا م�ستغربا من منظمة �إقليمية ت�ضم �أكرب جتمع للأنظمة الت�سلطية واال�ستبدادية
يف العامل ،وهي الأنظمة التي ي�ضمر القائمون عليها عداء م�ستحكما للدميقراطية ،ويبغ�ضون تداول
ال�سلطة ،ويحملون هما م�شرتكا فيما بينهم ،وهو �أن يب�سط كل منهم نفوذه على مواطني دولته بكل
ال�سبل املمكنة ،فيما يظهر التباين بينهم يف كيفية ا�ستغالل كل منهم لقدراته ومهاراته يف �إجناز هذا
الهدف .وي�ستخدمون يف ذلك و�سائل و�أدوات متنوعة ،ومن �أبرزها :تدبيج تر�سانات قانونية معادية
حلقوق الإن�سان ،ومنح �أفراد الأجهزة الأمنية �صالحيات وا�سعة ودعما هائال يتحررون به من
املحا�سبة والعقاب على انتهاكاتهم اليومية ،وقمع احلركات املطالبة بالإ�صالح والتغيري ال�سيا�سي،
ومنا�صبة املجتمع املدين العداء ،والهيمنة على ال�سلطة الت�رشيعية بو�ساطة تزوير االنتخابات ،والتدخل
يف قرارات ال�سلطة الق�ضائية التي ال حتظى با�ستقالل كامل.
يئن فيه من وط�أة الظلم والع�سف والف�ساد والتمييز
�صدر امليثاق يف وقت كان املواطن العربي ّ
املنهجي ،واحلرمان من التمتع بطائفة من احلقوق ال�سيا�سية واملدنية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية .وهي احلقوق التي يفرت�ض �أن د�ساتري بع�ض الدول العربية تكفلها وتعرتف بها� ،إال �أن
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احلكومات اعتادت �أن ت�رضب بذلك عر�ض احلائط ،ف�ضال عن �أن توقيع �أغلبية هذه احلكومات
على عدد كبري من املواثيق واملعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان ،مل يتجاوز عناء �سكب الأحبار على
الورق؛ حيث د�أبت حكوماتنا ،ومتر�ست ،على الإخالل وعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية يف حماية
حقوق الإن�سان؛ وهو الأمر الذي �أثار ال�شك ،عن حق ،يف م�صداقية الدوافع التي �أعلنت لتربير
�إ�صدار امليثاق.
يف هذا ال�سياق الذي يغ�ص باملتناق�ضات ،جاء امليثاق العربي حلقوق الإن�سان عام  ،1994ليغدو
مبثابة ورقة التوت التي ال ميكنها مواراة �أو معاجلة عورات نظم احلكم اجلاثمة على �أنفا�س ال�شعوب
العربية ،التي تتوق �إىل احلرية والعدالة وامل�ساواة.
وبعد نحو � 9سنوات خاملة� ،أعقبت �إ�صدار امليثاق دون �أن تقوم �أي دولة بالت�صديق عليه ،دعت
جامعة الدول العربية اللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان� ،إىل اجتماع خا�ص يف الفرتة من 18
–  26يونيو 2003؛ للنظر يف «حتديث امليثاق العربي حلقوق الإن�سان» .وهو ما دفع -حينها -مبركز
القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان �إىل املبادرة بعقد م�ؤمتر �إقليمي يف العا�صمة اللبنانية (بريوت)،
مب�شاركة عدد كبري من املنظمات غري احلكومية العربية والدولية ،لإعالن موقف منظمات حقوق
الإن�سان من تعديل امليثاق .وانطلق الإعالن ال�صادر عن امل�ؤمتر() من الت�أكيد على انتقا�ص امليثاق
العربي لكثري من ال�ضمانات واملعايري الدولية املعرتف بها حلماية حقوق الإن�سان ،وافتقاره لأي �آلية
فعالة؛ مما دفع امل�ؤمترين �إىل التحفظ بو�ضوح على �أية م�ساع جتاه اعتماد الإ�صدار الأول من
رقابة ّ
امليثاق ،وكذلك على حتديثه ب�صورة �شكلية �أو جزئية ،وقدموا ملتخذي القرار جمموعة من الإر�شادات
وفعال حلماية حقوق الإن�سان
واملعايري والتو�صيات التي ت�ؤدي ،حال تبنيها� ،إىل ت�أ�سي�س نظام متكامل ّ
يف العامل العربي.
لكن القمة العربية التي عقدت بتون�س عام � ،2004أقرت امليثاق العربي (املعدل) حلقوق الإن�سان،
بعد �إخ�ضاعه جلراحة جتميلية جعلته ،باملقارنة مع الوثيقة الأوىل� ،أكرث تطورا من الناحية ال�شكلية� ،إال
�أنه �أي�ضا مل يرق لطموحات املنظمات غري احلكومية العربية؛ حيث ظلت فل�سفة وجوهر امليثاق مبن�أى
عن املعايري الدولية التي دعت املنظمات احلقوقية العربية �إىل االلتزام بها .رغم ذلك ف�إنه جتدر الإ�شارة
�إىل �أن اجلامعة العربية انخرطت يف م�شاورات مع مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان،
نتج عنها ا�ستعانة اجلامعة العربية يف حتديث امليثاق ،ب�شكل جزئي ،مبا توفره برامج امل�ساعدة الفنية
يف مكتب املفو�ضية ال�سامية .وهو الإجراء الذي ت�ضمنته تو�صيات «�إعالن بريوت للحماية الإقليمية
(� )1صدر عن امل�ؤمتر «�إعالن بريوت للحماية الإقليمية حلقوق الإن�سان يف العامل العربي» ،وميكنكم مطالعته يف ق�سم
الوثائق يف هذا العدد .وملزيد من املعلومات ولالطالع على الأوراق البحثية التي قدمت خالل امل�ؤمتر؛ انظر :معتز
الفجريي (حترير) ،ال حماية لأحد :دور جامعة الدول العربية يف حماية حقوق الإن�سان ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق
الإن�سان ،القاهرة.2006 ،
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حلقوق الإن�سان يف العامل العربي».
وقد �أثمرت ا�ست�شارة اجلامعة للمفو�ضية ال�سامية عن املادة  43من امليثاق املعدل ،والتي تن�ص على
�أنه« :ال يجوز تف�سري هذا امليثاق �أو ت�أويله على نحو ينتق�ص من احلقوق واحلريات التي حتميها القوانني
الداخلية للدول الأطراف �أو القوانني املن�صو�ص عليها يف املواثيق الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان
التي �صدقت عليها �أو �أقرتها مبا فيها حقوق املر�أة والطفل والأ�شخا�ص املنتمني �إىل الأقليات» .وهو
ما دفع البع�ض �إىل اعتبار �أن تلك املادة �ستف�سح املجال �أمام جلنة حقوق الإن�سان العربية لأن تنحاز
يف تعليقاتها وتف�سرياتها ،والأهم يف متابعتها اللتزامات الدول العربية الأطراف� ،إىل املعايري العاملية
حلقوق الإن�سان.
وحتى حلظة كتابة هذه ال�سطور ،ف�إن عدد الدول الأطراف التي �صادقت على امليثاق مل يتجاوز
ع�رش دول ،وهي (الأردن ،اجلزائر ،البحرين� ،سوريا ،ليبيا ،فل�سطني ،الإمارات ،ال�سعودية،
اليمن ،قطر) .وهي مفارقة تدعو للده�شة؛ حيث �إن بع�ض هذه الدول ُيعد الأكرث انغالقا وعداء حلقوق
الإن�سان ،ال �سيما ليبيا و�سوريا وال�سعودية والبحرين؛ وهو ما يجعل القلق ي�ساور كل من و�ضع �آماله
يف تفعيل امليثاق على عاتق جلنة حقوق الإن�سان العربية ،التي �سيتم ت�شكيلها بو�ساطة الدول امل�صدقة
وحدها.
وقبل �شهور قليلة ،يف  15مار�س  ،2009مر عام كامل على دخول امليثاق حيز التنفيذ بالن�سبة
ل�سبع من الدول الأطراف؛ وهو ما ي�ستدعي �أن تبد�أ اللجنة يف النظر يف تقارير هذه الدول؛ �إال �أن
اللجنة ،التي �أنتخب �أع�ضا�ؤها يف مار�س  ،2009مل تزل بعد يف مرحلة و�ضع نظامها الداخلي ،وهي
مهمة معقدة وحا�سمة يف الوقت ذاته .ويتوقع �أنها لن ت�صبح عملية �إجرائية تت�سم بالو�ضوح وال�شفافية،
كما ينتظر �أن متار�س �أغلب الدول الأطراف دورا يف قمع �أي حماولة لتحرير اللجنة من اخل�ضوع
لهيمنتها.
�إن ما تتمتع به جامعة الدول العربية من تاريخ ا�ستبدادي طويل ،وما ك�شفته طوال ال�سنوات
املا�ضية من رغبة عارمة يف تهمي�ش منظمات حقوق الإن�سان ،وعدم مباالتها بالأ�صوات املطالبة
ب�إ�صالح حقيقي داخل �أروقة اجلامعة؛ كلها �أمور ميكن �أن تربر فتور حما�سة كثري من املنظمات
احلقوقية ،التي ركنت �إىل الي�أ�س وك ّفت عن اال�شتباك فيما يت�صل بامليثاق العربي حلقوق الإن�سان،
�إال مبمار�سة النقد املعتاد ل�سيا�سات اجلامعة العربية �إزاء االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان يف الدول
العربية .وبدا �أن جدول �أعمال الكثري من املنظمات البارزة لن يت�سع للميثاق واللجنة املنبثقة عنه� ،إال
بعد �أن تتم تغيريات جذرية على امليثاق ،تعتمد االجتاه الإ�صالحي الذي ترومه هذه املنظمات.
يف هذا ال�سياق املفعم باالحباط� ،أ�صدرت منظمة العفو الدولية يف يوليو  ،2009ورقة قانونية
حمكمة ،ت�ضم تو�صياتها من �أجل و�ضع النظام الداخلي للجنة حقوق الإن�سان العربية و�أ�ساليب عملها.
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فى معقل اال�ستبداد ..كيف ميكن حترير جلنة حقوق الإن�سان العربية؟

وقد �أظهرت ال�سيدة مريفت ر�شماوي ،اخلبرية مبنظمة العفو الدولية والتي قامت ب�إعداد التو�صيات،
قدرة فائقة على ا�ستك�شاف الثغرات التي ميكن للمنظمات غري احلكومية �أن ت�ستغلها يف النفاذ من اجلدار
الفوالذي الذي �أن�ش�أته اجلامعة العربية حول امليثاق واللجنة ،حتى ظنت �أنها �أو�صدت الأبواب متاما
�أمام م�شاركة منظمات حقوق الإن�سان .كما �أنها قدمت م�ساهمة متميزة وطموحة للغاية؛ بو�ضعها
نظاما داخليا ي�ؤ�س�س لفاعلية وا�ستقالل اللجنة ،التي هي �أحدث هيئة للمراقبة والإ�رشاف على معاهدة
دولية يف الوقت احلايل.
ولأننا يف دورية «رواق عربي» نحاول �أن منار�س دورنا املعتاد ،يف اال�شتباك مع كل ق�ضايا
حقوق الإن�سان والدميقراطية املثرية للجدل يف العامل العربي؛ فقد ارت�أينا �أن يكون ملفنا لهذا العدد عن
و»فعالة» حلماية حقوق
جلنة حقوق الإن�سان العربية ،وكيف ميكن لها �أن تغدو �آلية �إقليمية «م�ستقلة»
ّ
الإن�سان ،واخرتنا �أن تكون تو�صيات منظمة العفو الدولية امل�شار �إليها ،نقطة الإنطالق يف حوار جاد
مع �أ�صحاب امل�صلحة على اختالف م�شاربهم ،من ممثلني ملنظمات حقوق الإن�سان وجلامعة الدول
العربية ،ف�ضال عن اخلرباء القانونيني املهتمني مبتابعة تطورات امليثاق واللجنة.
وبناء عليه؛ توا�صلنا مع منظمة العفو الدولية ،وح�صلنا منها على ت�رصيح قانوين ب�إعادة ن�رش
تو�صياتها يف هذا العدد ،ثم قمنا باالت�صال بعدد من امل�سئولني بجامعة الدول العربية وطلبنا منهم
امل�شاركة معنا بالتعقيب على تو�صيات منظمة العفو الدولية؛ لكن اال�ستجابة اقت�رصت على االعتذار �أو
التجاهل .وهو ما يعك�س اجلو اخلانق داخل اجلامعة ،والذي نتج عن ال�رضبات التي �سددتها الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية� ،إىل حماولة اللجنة للفوز بقدر ولو �ضئيل من اال�ستقاللية ،و�أبرزها
الإطاحة برئي�س ال�سكرتارية الذي اختاره �أع�ضاء اللجنة .فالبع�ض اعتذر عن عدم امل�ساهمة؛ حتى ال
يتعر�ض للمزيد من املتاعب وال�ضغوط والعقاب ،والبع�ض الآخر مل يكرتث بالرد رغم الإحلاح .فال
بد و�أنه ا�ستوعب الدر�س العملي الذي ا�ستهدف �إثارة القلق وتكميم الأفواه.
لدينا يف امللف تعقيبان على تو�صيات منظمة العفو الدولية؛ التعقيب الأول كتبه الأ�ستاذ بهي الدين
ح�سن مدير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،ويقدم فيه ،على �ضوء قراءته للتو�صيات،
تقييمه للأ�ساليب التي اتبعتها منظمات حقوق الإن�سان العربية يف ال�سنوات الأخرية ،مع جامعة الدول
العربية فيما يتعلق بامليثاق العربي حلقوق الإن�سان وجلنة حقوق الإن�سان العربية؛ حيث يرى ح�سن �أن
املنظمات احلقوقية اتبعت نهجني مل يكن لهما ثالث .الأول ي�ضم تيار املنظمات «الراديكالية» التي �آثرت
انتظار التغيري الذي ال يجئ؛ بدال من موا�صلة االنخراط يف عملية املطالبة بتحديث امليثاق وبا�ستقالل
حقيقي للجنة .وميثل التيار الثاين �رشيحة املنظمات «الواقعية» التي تخلت عن �رشط الإ�صالح،
وانهمكت يف حماوالت دءوبة للعثور على مكان لها داخل اجلامعة.
ويرى ح�سن �أن منظمة العفو الدولية �سلكت بتو�صياتها ،التي ال يخفي اتفاقه مع كل بنودها ،طريقا
ثالثا مهجورا ،و�صفه بالإ�صالحي؛ ور�أى يف التو�صيات «منوذجا تعليميا من املهم �أن تتعلم منه منظمات
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حقوق الإن�سان يف العامل العربي» .ومن الالفت �أن ورقة العفو الدولية دفعت النا�شط املخ�رضم �إىل
مراجعة موقف مركز الدرا�سات املرموق الذي يتوىل �إدارته؛ حيث �ص ّنفه �ضمن املنظمات الراديكالية
التي عليها اال�ستفادة م�ستقبال من املنهج الإ�صالحي الذي اتبعته منظمة العفو الدولية يف «كيفية ا�ستنباط
تكتيكات و�أ�ساليب عمل ملمو�سة ،دون �أن تفقد بو�صلة الهدف اال�سرتاتيجي الكبري يف الوقت ذاته».
ويف التعقيب الثاين على تو�صيات منظمة العفو الدولية ،مل يجد الدكتور وائل �أحمد عالم،
الأ�ستاذ بكلية القانون بال�شارقة� ،أمامه من �سبيل �إال االتفاق �شبه الكامل مع التو�صيات .حيث وجد فيها
فعالة للرقابة على احرتام حقوق الإن�سان» ،ودعا جلنة حقوق الإن�سان العربية
«مقرتحات جيدة لآلية ّ
�إىل �أن ت�ضمنها يف نظامها الداخلي الدائم املزمع و�ضعه .وت�أتي �أهمية تعقيب الدكتور عالم ،لي�س فقط
من �أنه �أ�ستاذ للقانون ،و�إمنا �أي�ضا لأنه عمل خبريا قانونيا باللجنة العربية الدائمة حلقوق الإن�سان خالل
الفرتة (.)2007 – 2003
و�أخريا؛ ف�إننا بهذا امللف نطمح �إىل �إثارة املزيد من النقا�ش اخلالَّق حول النظام الداخلي املرتقب
للجنة حقوق الإن�سان العربية .ويف الوقت الذي ن�أمل فيه �أن ت�ستطيع اللجنة اال�ستفادة من تو�صيات
منظمة العفو الدولية و�إدراجها �ضمن نظامها الداخلي؛ ف�إننا �أي�ضا ندعو منظمات حقوق الإن�سان العربية
�إىل بذل املزيد من اجلهود ،وموا�صلة الن�ضال وال�ضغط على جامعة الدول العربية لإ�صالح امليثاق
العربي حلقوق الإن�سان ،والبناء على تو�صيات منظمة العفو الدولية وعدم االكتفاء بذلك ،بل عليها
�إبداع املزيد من الأفكار ،وال �سبيل لذلك �سوى بالنجاة من فخ الي�أ�س والت�شبث ب�أي ب�صي�ص للأمل
يظهر يف الأفق.
نحن �أي�ضا ندرك �أن املهمة لي�ست ي�سرية؛ فاحلكومات العربية التي ت�شكل فيما بينها ،اجلامعة العربية
املناط بها تفعيل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان وحتت�ضن جلنة حقوق الإن�سان العربية ،هي ذاتها
الأطراف امل�سئولة ب�شكل مبا�رش عن الأو�ضاع املزرية حلقوق الإن�سان يف العامل العربي وامل�ستمرة يف
التدهور على جميع الأ�صعدة� )(.إنها احلقيقة امل ُّرة التي ينبغي ا�ستيعابها جيدا؛ لكن ال يجب لها �أن تكون
�سببا يف تثبيط العزمية واحلكم مقدما بالإخفاق والف�شل؛ فالنتيجة املرجوة ،وهي متتع املواطن العربي
ب�آلية �إقليمية «حقيقية» حلماية حقوق الإن�سان ،ت�ستحق البذل والعناء واملحاولة.
		

مدير التحرير

( )2ملزيد من املعلومات والتحليالت حول انتهاكات احلكومات العربية حلقوق الإن�سان فى  12دولة؛ انظر :التقرير ال�سنوي
الأول ملركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان «من ت�صدير الإرهاب �إىل ت�صدير القمع :حقوق الإن�سان يف العامل العربي
 .»2008متاح على املوقع الإلكرتوين للمركز www.cihrs.org
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 عنوان الوثيقة :تو�صيات من �أجل و�ضع النظام الداخلي و�أ�ساليب عملجلنة حقوق الإن�سان العربية (الن�سخة العربية)
 رقم الوثيقة65/001/2009 IOR : تاريخ الن�شر 2 :يوليو 2009 متاحة على املوقع االلكرتوين ملنظمة العفو الدولية على الرابط:http://www.amnesty.org/ar/library/info/IOR65/001/2009/ar

تو�صيات من �أجل و�ضع
النظام الداخلي و�أ�ساليب عمل
جلنة حقوق الإن�سان العربية
 -1مقدمة

منظمة العفو الدولية *

ين�ص امليثاق العربي املعدل حلقوق الإن�سان (امليثاق
املعدل) )1(،الذي اعتمد كمعاهدة دولية حلقوق الإن�سان يف مايو�/أيار  2004يف القمة التي عقدتها جامعة
الدول العربية (اجلامعة) )2(،على ت�شكيل جلنة م�ؤلفة من �سبعة خرباء م�ستقلني ت�سمى جلنة حقوق الإن�سان
()3
العربية (اللجنة) .وتبلغ والية الأع�ضاء �أربع �سنوات وتنتخبهم الدول الأطراف يف امليثاق املعدل.
وينبغي �أن ي�ستويف الأع�ضاء معايري معينة النتخابهم ،من �ضمنها اخلربة يف م�ضمار حقوق الإن�سان،
واال�ستقالل واحليدة ،لكن املعايري الواردة يف امليثاق لي�ست بالقدر ذاته من التف�صيل الذي يرد يف
بع�ض املعاهدات الدولية الأخرى حلقوق الإن�سان )4(.ووفق ًا للمادة  48من امليثاق املعدل ،يتمثل دور
اللجنة يف مراجعة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف حول تنفيذ امليثاق املعدل ،و�صياغة التعليقات
والتو�صيات؛ ورفع تقارير �سنوية �إىل جمل�س اجلامعة م�صحوبة بتعليقات وتو�صيات .وت�شكل التقارير
()5
والتعليقات والتو�صيات النهائية للجنة وثائق عامة ،ويطلب من اللجنة ن�رشها على نطاق وا�سع.
تن�ص املادة ( 45)7من امليثاق املعدل على �أنه «ت�ضع اللجنة �ضوابط عملها و�أ�سلوب ودورية
اجتماعاتها» .وقد حددت املهام الرئي�سية للجنة يف املادة  48من امليثاق املعدل ،وهي م�شابهة لتلك
التي جندها يف املعاهدات الدولية الأخرى حلقوق الإن�سان والتي تن�ص على �إن�شاء هيئة من اخلرباء
امل�ستقلني ملراقبة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدة و�إ�رشافها عليها )6(.كما ترتك الن�صو�ص الواردة يف
()7
هذه املعاهدات لهيئات املراقبة والإ�رشاف هذه م�س�ألة حتديد نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها.
* تنشر «رواق عربي» هذه التوصيات بإذن خاص من منظمة العفو الدولية.
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وتو�صي منظمة العفو الدولية ب�أن تعتمد اللجنة العربية حلقوق الإن�سان عند حتديد نظامها الداخلي
و�أ�ساليب عملها معايري ت�أخذ بعني االعتبار املعايري اخلا�صة بالهيئات امل�رشفة على املعاهدات الدولية
الأخرى حلقوق الإن�سان والت�أ�سي�س عليها ب�صورة تدريجية ،مثل تلك التي حددتها الأمم املتحدة .وهذا
�رضوري ل�ضمان �أف�ضل درجة من الت�أثري والفعالية للجنة ،بو�صفها �أحدث هيئة للمراقبة والإ�رشاف
على معاهدة دولية ،مع �إيالء االعتبار لنواحي التعار�ض الواردة يف بع�ض املجاالت بني امليثاق املعدل
وغريه من املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان التي حظيت بالت�صديق على نطاق وا�سع.
ت�ؤ�س�س هذه الوثيقة على اخلربة الطويلة واملبا�رشة ملنظمة العفو الدولية يف العمل بالتعاون الوثيق
مع كل �آليات الأمم املتحدة ،وغريها من الآليات الإقليمية حلقوق الإن�سان .وترمي �إىل �إلقاء ال�ضوء
ٍ
واف ،عند �إعداد
على الق�ضايا التي ترى منظمة العفو الدولية �أنها ينبغي �أن تعاجلها اللجنة ب�شكل
نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها حتى تتمكن اللجنة من �أداء مهامها وم�سئولياتها بفعالية ،كهيئة موجلة
ب�ضمان التقيد بامليثاق املعدل وتعزيز حماية حقوق الإن�سان و�إعالء �ش�أنها �ضمن الدول الأع�ضاء يف
اجلامعة العربية وفيما بينها .بيد �أنه ال ُيق�صد بهذه الوثيقة �أن ت�شكل قائمة �شاملة للق�ضايا الواجب على
اللجنة معاجلتها عند حتديد نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها.
تق�سم عادة الهيئات امل�رشفة على تنفيذ معاهدات الأمم املتحدة (الهيئات امل�رشفة على املعاهدات)
نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها �إىل ق�سمني )8(.ففي الق�سم الأول ُتدرج النظام الداخلي و�أ�ساليب العمل
الأ�سا�سية التي تنظم عملية �صنع القرار داخل اللجنة (مثل تنظيم اللجنة ،والع�ضوية ،والت�صويت،
والن�صاب ،واالجتماعات ،واللغات الر�سمية ،الخ) .ويف الق�سم الثاين ،تعدد الإجراءات التي
تتعلق بالعمل اجلوهري للجنة ،ومن �ضمنه درا�سة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف ،و�إ�صدار
اخلال�صات والتو�صيات ،و�إجراء املناق�شات املو�ضوعية ،و�إ�صدار التعليقات والتو�صيات العامة.

 -2النظام الداخلي و�أ�ساليب العمل امل�ؤقتة
و�شكلت �أول جلنة
ح�صل امليثاق املعدل على  10ت�صديقات بحلول نهاية مايو�/أيار ُ )9(.2009
للإ�رشاف على امليثاق املعدل يف مار�س�/آذار  2009عندما انتخبت حكومات الدول التي �صدقت على
امليثاق املعدل �سبعة �أ�شخا�ص من جمموعة ت�ضم مر�شحني من ثماين دول .وكان الع�ضو الوحيد الذي
مل ُينتخب هو ذلك الذي اقرتحته اليمن ،برغم �أنها الدولة الوحيدة التي ر�شحت �أكرث من مر�شح واحد،
�أحدهم امر�أة .بيد �أن اليمن مل حت�رض يوم االنتخابات .ومبا �أن جميع الدول الأخرى ر�شحت مر�شح ًا
واحد ًا فقط من مواطنيها ،فلم تكن هناك مناف�سة فعلية ،وبخا�صة �أن جميع الدول الأخرى قررت
�أنه نظر ًا لغياب اليمن عن االنتخابات ،فقد اع ُتربت ب�أنها �سحبت تر�شيحها )10(.ويف جميع احلاالت
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ِ
املر�شحة اللتما�س م�شورة امل�ؤ�س�سات
�أو معظمها ،مل تت�ضح �أي�ض ًا اخلطوات التي اتخذتها احلكومات
الوطنية للمجتمع املدين ،ومن �ضمنها املنظمات الوطنية حلقوق الإن�سان ،عند حتديد املر�شحني
املحتملني لالنتخاب وتقييم مزاياهم الن�سبية ،هذا �إذا كانت قد اتخذت �أي خطوات �أ�صالً .كذلك مل يتم
انتخاب �أي ن�ساء ،فكانت النتيجة اختالال ملفتا يف التوازن بني اجلن�سني يثري من البداية �شكوك ًا جدية
حول تركيبتها الإجمالية.
ويف االجتماع الأول الذي عقدته اللجنة يف �أبريل/ني�سان  ،2009تبنت نظاما داخلي ًا و�أ�ساليب
عمل م�ؤقتة تت�ضمن  20قاعدة .وهي تن�ص على �أن اللجنة �ستعقد �أربعة اجتماعات عادية كل �سنة،
مل حتدد مدتها ،وميكنها �أي�ض ًا عقد اجتماعات غري عادية .و ُتعقد االجتماعات يف مقر اجلامعة العربية
بالقاهرة ،لكن ميكن عقدها يف مكان �آخر بدعوة من �إحدى الدول الأطراف .وعقب كل اجتماع،
تقريرا عن اجتماعها وقراراتها ،لكن لي�س هناك �رشط لن�رش التقارير على امللأ .ويكتمل
ُتعد اللجنة
ً
الن�صاب بح�ضور خم�سة من �أ�صل الأع�ضاء ال�سبعة .و ُتتخذ القرارات بتوافق الآراء �أو بالأغلبية �إذا
تعذر ذلك .وقد قررت اللجنة تعيني رئي�س ونائب رئي�س ومقرر ،لكن لي�س وا�ضح ًا ما �إذا كانت
�س ُتعني جمموعات عمل �أو مقررين قطريني لت�سهيل النظر يف تقارير الدول (انظر �أدناه) ،لذا لي�س
وا�ضح ًا كيف �سيتعامل هذا املقرر مع املقررين القطريني �إذا ما �أدخلت اللجنة ن�ص ًا يتعلق به�ؤالء عندما
تقرر نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها النهائية .و�إ�ضافة �إىل اجتماعاتها العادية وغري العادية ،ميكن
للجنة تنظيم م�ؤمترات �أو غريها من االجتماعات املتعلقة بق�ضايا حقوق الإن�سان.
خول اللجنة نف�سها بطلب املعلومات من
ومبوجب النظام الداخلي و�أ�ساليب العمل امل�ؤقتةُ ،ت ِّ
ال لتلقي
�أجهزة اجلامعة ومن «م�ؤ�س�سات العمل العربي امل�شرتك»( ،)11و�ستفتح ح�ساب ًا م�رصفي ًا م�ستق ً
الهبات والتربعات لدعم عملها و�أن�شطتها .و�سيكون لها �أمانتها الفنية اخلا�صة( )12من �أجل حت�ضري
اجتماعاتها؛ و�إعداد درا�ساتها؛ وو�ضع قاعدة بيانات للمعلومات اخلا�صة بحقوق الإن�سان يف الدول
العربية واحلفاظ عليها ،وجمع تقارير تتعلق بالدول الأطراف ،وال�صكوك الدولية والإقليمية حلقوق
الإن�سان ،والتعليقات وال�رشوح التي تعدها الهيئات التابعة للأمم املتحدة حول مواثيق حقوق الإن�سان
ومفاهيمها .وتن�ص القاعدة الأخرية من م�سودة النظام الداخلي و�أ�ساليب العمل على �أنه تنطبق
ن�صو�ص امليثاق املعدل ما مل تقرر �أ�ساليب عمل اللجنة خالف ذلك.
والنظام الداخلي و�أ�ساليب العمل امل�ؤقتة هذه �إيجابية عموما وتتما�شى مع الأنظمة الداخلية للهيئات
الدولية امل�رشفة على املعاهدات ،لكنها منقو�صة لأن اللجنة قررت بحكمة �أخذ وقت �أطول للت�شاور
والتداول قبل اعتماد النظام الداخلي و�أ�ساليب العمل النهائية .وي�ستح�سن �إجراء مثل هذه امل�شاورات
ال عن اجلوانب
لأن النظام الداخلي النهائي ينبغي �أن يتناول اجلوانب الإجرائية الأخرى ،ف�ض ً
اجلوهرية لدور اللجنة وعملها.
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وتت�ضمن الفقرات التالية تو�صيات منظمة العفو الدولية املتعلقة بامل�سائل التي يجب تناولها يف النظام
الداخلي و�أ�ساليب العمل النهائية للجنة العربية حلقوق الإن�سان.

 -3الن�صو�ص الإجرائية
 1-3اللغات الر�سمية ولغات العمل والرتجمة
ال يحدد امليثاق املعدل اللغات الر�سمية ولغات العمل اخلا�صة باللجنة .وينبغي �أن يو�ضح النظام
الداخلي و�أ�ساليب العمل اللغة (�أو اللغات) التي ميكن تقدمي التقارير والوثائق بها ،ولغة (�أو لغات)
عمل اللجنة ،ومن يتحمل م�سئولية الرتجمة اخلطية وال�شفوية يف حال تقدمي املعلومات بلغة غري اللغات
الر�سمية.
جتدر املالحظة يف هذا ال�صدد ب�أن الهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة ت�سمح مبخاطبة
()13
اللجنة بلغة �أخرى غري اللغة الر�سمية �إذا قدم املتدخل ترجمة �شفوية �إىل �إحدى اللغات الر�سمية.
وهذا وثيق ال�صلة بدول اجلامعة العربية التي لديها العديد من الأقليات الإثنية التي قد تفتقر �إىل �إجادة
ال عن الأعداد الكبرية من العمال املهاجرين الأجانب الذين هم بحاجة �أي�ض ًا �إىل
اللغة العربية ،ف�ض ً
حماية حلقوقهم .ومن املهم �أن تتيح اللجنة لهذه اجلاليات ،التي ت�شمل جاليات مهم�شة ،الفر�صة لتقدمي
معلوماتها للجنة وامل�شاركة يف �أعمالها.
وعالوة على ذلك ،ينبغي على اللجنة �أن تراعي احتياجات الأ�شخا�ص املعوقني و�أن تتبنى درجة
ال عرب توفري
كافية من املرونة يف نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها لو�ضع احتياجاتهم يف احل�سبان – مث ً
لغة الإ�شارة �أو ال�سماح با�ستخدامها ،ون�رش املعلومات ب�أحرف بريل النافرة حيث تق�ضي احلاجة.
• ال يحدد امليثاق املعدل اللغة (اللغات) الر�سمية ولغة (لغات) العمل اخلا�صة باللجنة العربية.
• ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن تكفل متكُّ ن املعنيني من خماطبتها بلغة (لغات)
غري ر�سمية ،و�أن تراعي احتياجات الأ�شخا�ص املعوقني.

 2-3االجتماعات والتقارير ال�سنوية
ال يحدد امليثاق املعدل عدد مرات (دورية) اجتماع اللجنة التي حددتها اللجنة نف�سها يف نظامها
الداخلي امل�ؤقت (�أربعة اجتماعات بالن�سبة لالجتماعات العادية ال�سنوية) .ومل تقرر اللجنة بعد مدة
االجتماعات العادية الأربعة التي �ستعقدها �سنوياً ،لكن عليها �أن تفعل ذلك ،و�أن حتدد مدة كل اجتماع
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ب�أ�سبوعني مثالً� ،آخذة بعني االعتبار عدد تقارير الدول التي تود النظر فيها يف كل اجتماع ،واملدة
الزمنية التي ترغب يف تخ�صي�صها لكل تقرير �إ�ضافة �إىل الأعمال الأخرى مثل مناق�شة التعليقات
العامة .وعند قيام اللجنة بذلك ،عليها �أي�ض ًا �أن تقرر الإجراء الذي �ستتبعه عند النظر يف التقارير ،مبا
فيها ذلك ما �إذا كانت �ستعقد جل�سات م�سبقة للت�شاور مع مندوبي املجتمع املدين ،الأمر الذي تو�صي به
منظمة العفو الدولية ب�شدة( .انظر �أدناه).
وال يت�ضمن امليثاق العربي املعدل التفا�صيل التي يجب �أن يت�ضمنها التقرير ال�سنوي .وتن�ص املادة
( 48 )5من امليثاق املعدل على ما يلي« :حتيل اللجنة تقريرا �سنويا يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها �إىل
جمل�س اجلامعة عن طريق الأمني العام».
والتقرير ال�سنوي هو املجال الذي ت�ستطيع فيه اللجنة تقدمي عملها يف وثيقة �شاملة ومتنوعة .وينبغي
�أال ي�شمل درا�ستها لتقارير الدول فح�سب ،بل �أن يت�ضمن �أي�ض ًا معلومات حول مناق�شات اللجنة مع
الهيئات الأخرى يف اجلامعة العربية وغريها من الهيئات ،بينها الأمم املتحدة ،والآليات الإقليمية
ال
الأخرى ،واملجتمع املدين .كذلك ينبغي �أن يت�ضمن مناق�شات وتو�صيات ذات طبيعة عامة ،ف�ض ً
عن �أن�شطة املتابعة التي تقوم بها اللجنة .ويجب �أن يحدد التقرير ال�سنوي �أي�ض ًا الدول التي ت�أخرت يف
تقدمي تقاريرها حول تنفيذها للميثاق العربي املعدل ،و�أن يقدم معلومات حول اخلطوات التي اتخذتها
اللجنة لتذكريها بواجبها يف تقدمي تقريرها ،والتدابري الأخرى التي اتخذتها اللجنة يف هذا ال�ش�أن (انظر
�أدناه حول هذا الأمر) .ف�إذا تخلفت الدولة الطرف ،عقب تذكريها من جانب اللجنة بواجبها يف تقدمي
تقريرها �أو تزويد �أية معلومات �إ�ضافية تطلبها اللجنة عن القيام بذلك ،يجب �أن ت�شري اللجنة �إىل ذلك يف
تقريرها ال�سنوي .كما ينبغي �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي التعليقات الواردة من الدول الأطراف.
ومن ال�رضوري �أن يعدد التقرير ال�سنوي جل�سات اللجنة التي ُعقدت يف الفرتة قيد املراجعة
ال للأن�شطة الأخرى التي قامت بها اللجنة يف �سبيل ممار�سة
وتواريخها ،و�أن يت�ضمن و�صف ًا �شام ً
�صالحياتها ،بينها االجتماعات التي عقدتها اللجنة مع الدول الأطراف .و�إىل ذلك ،ينبغي على اللجنة
�أن تقدم معلومات حول �أن�شطتها املزمعة ،الأمر الذي ي�ساعد الآخرين ،ومن �ضمنهم منظمات املجتمع
املدين ون�شطا�ؤه على متابعة عمل اللجنة وم�ساندته ،و�إعداد الإ�سهامات ذات ال�صلة به.
 ال يحدد امليثاق املعدل عدد املرات التي جتتمع فيها اللجنة وال طول مدة اجتماعاتها .وال يحدد�أي�ض ًا التفا�صيل التي يجب �أن يت�ضمنها التقرير ال�سنوي للجنة.
 ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن حتدد دورية جل�ساتها ومدتها .وينبغي �أن ت�شكلالتقارير ال�سنوية للجنة وثائق عامة ،و�أن ت�سمح للجنة بعر�ض عملها بطريقة �شاملة ومتنوعة.
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� 3-3أع�ضاء اللجنة وم�سئولوها
ُينتخب امل�سئولون الثالثة يف اللجنة – الرئي�س ،ونائب الرئي�س ،واملقرر  -ملدة �سنتني ويحق لهم
�إعادة انتخابهم مرة واحدة ،لكن ال يحق لهم �شغل املن�صب ما �إن ي�صبحوا خارج ع�ضوية اللجنة.
وتن�ص املادة  )1( 46من امليثاق على �أنه يجوز تنحية الع�ضو �إذا توقف ب�إجماع ر�أي الأع�ضاء
الآخرين عن �أداء مهامه لأي �سبب كان بخالف الغياب الذي له طبيعة م�ؤقتة .ويف هذه الظروف،
يخطر رئي�س اللجنة الأمني العام للجامعة العربية الذي يعلن حينها �شغور مقعد الع�ضو .ومن املهم
�أن ي�صبح املقعد ال�شاغر حينها مفتوح ًا �أمام الأع�ضاء املنتمني �إىل �أي دولة طرف ،و�أال يقت�رص على
�أ�شخا�ص من الدولة التي ينتمي �إليها الع�ضو املقال ،مع �إيالء االعتبار الالزم للمادة  )3( 45من امليثاق
التي تن�ص على �أنه «ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من �شخ�ص واحد من مواطني الدولة الطرف».
وباملثل تن�ص املادة  )2( 46على �أنه يف حال وفاة ع�ضو اللجنة �أو ا�ستقالته ،يبادر رئي�سها فور ًا �إىل
�إخطار الأمني العام الذي يعلن �شغور املقعد .ويجب �أن يو�ضح النظام الداخلي �أنه يف حال اال�ستقالة،
ال يجوز �أن تبد�أ الإجراءات �إال بعد تلقي الرئي�س ا�ستقالة خطية من الع�ضو املعني لتجنب �إمكانية ن�شوب
ال حول ما �إذا كان الع�ضو املعني قد ا�ستقال ،وتاريخ �رسيان مفعول اال�ستقالة.
منازعات ،مث ً
ال يحدد امليثاق املعدل من الذي ي�ستحق �شغل منا�صب الع�ضوية يف اللجنة حاملا ت�صبح �شاغرة.
عند �شغور من�صب ع�ضو ،يجب على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن تكفل �إتاحته �أمام �أي
دولة طرف ،و�أال يقت�رص على �أ�شخا�ص من الدولة التي اختري منها الع�ضو الذي كان يحتل
املن�صب ال�شاغر.

 4-3ن�شر املعلومات
ينبغي على اللجنة �أن ُتن�شئ موقعها ال�شبكي اخلا�ص بها ب�أ�رسع وقت ممكن لت�سهيل ن�رش املعلومات
والتوعية بعملها .كما ينبغي عليها �أن تنظر يف عر�ض بث جلل�ساتها يف موقعها ال�شبكي� ،أو على الأقل
و�ضع الت�سجيل ال�صوتي جلل�ساتها يف متناول اجلمهور .ويجب �أن تت�ضمن قاعدة البيانات واملوقع
ال�شبكي جمموعة الفقه القانوين للجنة للم�ساعدة على �ضمان ات�ساق عملها و�صنع قراراتها ،وت�سهيل
املقارنة بني عملها وعمل الآليات الإقليمية والدولية الأخرى .كذلك من املهم �أن ت�ؤدي الأمانة العامة
ال يف رفع الوعي بالتقارير والتوعية بعمل اللجنة.
للجنة دور ًا فعا ً
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يقت�ضي امليثاق املعدل من اللجنة ن�رش املعلومات حول عملها.
ينبغي على اللجنة العربية احلقوق الإن�سان �إن�شاء موقع �شبكي وقاعدة بيانات خا�صني بها،
والنظر يف البث ال�شبكي �أو على الأقل عر�ض ت�سجيالت �صوتية جلل�ساتها يف املوقع ال�شبكي.

 -4النظر فى تقارير الدول
بح�سب املادة ( 48 )2من امليثاق املعدل «تقوم الدول الأطراف بتقدمي التقرير الأول �إىل اللجنة
خالل �سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز التنفيذ بالن�سبة لكل دولة طرف وتقرير دوري كل ثالثة
�أعوام  .ويجوز للجنة �أن تطلب من الدول الأطراف معلومات �إ�ضافية ذات �صلة بتنفيذ امليثاق»� .إىل
جانب عدد مرات (دورية) تقدمي التقارير ،ال ين�ص امليثاق املعدل على �أي توجيهات �أخرى ب�ش�أن
الإجراءات اخلا�صة بتقدمي التقارير �أو الظروف التي ميكن فيها للجنة �أن تطلب من الدول تقدمي تقارير
جمتمعة عقب تقدمي التقارير الأولية .وبالتايل ،حتتاج هذه امل�سائل �إىل تو�ضيح يف النظام الداخلي
و�أ�ساليب العمل النهائية.

 1-4املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير (�صيغة التقارير وم�ضمونها)
لت�سهيل عمل اللجنة العربية ،ينبغي �أن يحدد النظام الداخلي و�أ�ساليب عمل اللجنة بو�ضوح ال�سلطة
التي تتمتع بها اللجنة يف �إعداد املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير من جانب الدول الأطراف .وت�ضمن
هذه املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير تقدمي تقارير الدول الأطراف بطريقة موحدة .و�ستحتاج اللجنة
�إىل �إعداد جمموعتني من املبادئ التوجيهية اخلا�صة بتقدمي التقارير ،واحدة للتقارير الأولية ،و�أخرى
للتقارير الدورية .وحتدد الهيئات املختلفة امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة �صيغ ًا خمتلفة يف هذا
ال�ش�أن– مادة مادة� ،أو جتميع احلقوق� ،أو ا�ستبيان – لبنية تقارير الدول ،برغم �أنها جميع ًا ت�ستخدم
وثيقة �أ�سا�سية م�شرتكة ،ت�شمل معلومات �أ�سا�سية حول الدولة ،بينها البنية ال�سيا�سية والبيانات الأ�سا�سية
والقوانني وال�سيا�سات .و�ستحتاج اللجنة العربية �إىل �أن تقرر ما هي املقاربة الأكرث مالءمة لتمكينها من
�أداء مهمتها يف مراقبة تنفيذ املعاهدة ،ومن �ضمنها املعلومات التي ينبغي على الدول الأطراف تقدميها
يف تقاريرها الأولية ،واملعلومات الالزمة يف تقاريرها الدورية .وعند القيام بذلك يجب على اللجنة
�أن تكفل �أن تكون جميع التقارير الالزمة �شاملة بحيث حتظى جميع مواد امليثاق املعدل باهتمام ٍ
واف.
و�أال يجوز ال�سماح للدول ب�إغفال الإ�شارة �إىل مواد معينة من امليثاق.
ومبا �أن امليثاق العربي املعدل يت�ضمن جمموعة وا�سعة من احلقوق ذات الطبيعة املختلفة ،فقد تقرر
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اللجنة �أن املقاربة اجلماعية قد تكون �أكرث منا�سبة لأنها جتيز لها جتميع املواد بطرقة متما�سكة ،ما ي�سهل
حتليل تقارير الدول الأطراف .وهذه هي ال�صيغة التي ت�ستخدمها جلنة حقوق الطفل يف مراقبة تنفيذ
اتفاقية حقوق الطفل التي ت�شري �أ�سوة بامليثاق العربي املعدل �إىل جمموعة وا�سعة من احلقوق ،بينها
ال عن احلقوق املتعلقة بجماعات
احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،ف�ض ً
()14
معينة.
ومن الناحية املثالية ،يجب �أن تكون تقارير الدول �شاملة لكن مقت�ضبة وحمكمة ،وينبغي �أن
تفر�ض اللجنة حد ًا لعدد ال�صفحات ل�ضمان ذلك ..بينما تقت�ضي من الدول �أي�ض ًا تقدمي الأدلة والوثائق
ال�رضورية لدعم تقاريرها :وقد ي�شمل هذا الأمر املعلومات الت�رشيعية والق�ضائية والإدارية ذات ال�صلة
وغريها من املعلومات والبيانات الإح�صائية.
ويف املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير اخلا�صة بالتقارير الدورية للدول ،ينبغي على اللجنة �أن
ال عن التدابري
تطلب من الدول تقدمي معلومات ت�ستجيب للمالحظات اخلتامية ال�سابقة للجنة ،ف�ض ً
املتخذة لإعداد برامج وطنية �شاملة لإنفاذ احلقوق الواردة يف امليثاق املعدل ومراقبتها ،مبا يف ذلك
املبالغ املخ�ص�صة لها يف امليزانية عند االقت�ضاء .كما يجوز للجنة �أن تتمنى على الدول التعليق على
العقبات التي تواجهها يف تنفيذ ن�صو�ص امليثاق املعدل �أو يف جمع املعطيات ذات ال�صلة ،و�أن تعك�س
ذلك يف مالحظاتها اخلتامية (انظر �أدناه) .وا�ستناد ًا �إىل جتربة الهيئات الأخرى امل�رشفة على تنفيذ
املعاهدات ،ميكن للجنة �إذا �شاءت �أن تقدم مالحظات يف املبادئ التوجيهية لإعداد التقارير حول
�سيقدم
الكيفية التي ميكن فيها لل�سلطات الر�سمية احل�صول على املعلومات الالزمة لتقرير الدولة الذي ُ
�إىل اللجنة بال�صورة الأكرث فعالية من الوزارات والدوائر احلكومية املعنية و�سواها ،و�أن تنقل فيما بعد
تو�صيات اللجنة �إىل تلك الهيئات.
• هناك حاجة �إىل �ضمان تقدمي تقارير الدول بطريقة موحدة و�شاملة.
• من امل�ستح�سن �أن تتبنى اللجنة العربية حلقوق الإن�سان املقاربة اجلماعية لتقدمي التقارير لأن
من �ش�أنها ال�سماح للجنة بتجميع املواد بطريقة متما�سكة .وينبغي على اللجنة �أن تت�أكد من �أن
تكون جميع التقارير �شاملة حتى حتظى جميع مواد امليثاق املعدل باهتمام ٍ
واف ،و�أن تقدم
الدول معلومات ت�ستجيب للمالحظات اخلتامية ال�سابقة للجنة.

 2-4التقارير التي ت�أخر تقدميها
يجب تقدمي تقارير الدول يف الوقت املحدد لت�سهيل عمل اللجنة ،ويجب على اللجنة �أن تو�ضح ذلك
بجالء .وقد عرقل عدم ا�ستعداد بع�ض الدول لإعداد تقاريرها وتقدميها يف الوقت املحدد �أو عجزها
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عن ذلك قيام الآليات الأخرى امل�سئولة على الإ�رشاف على معاهدات حقوق الإن�سان مب�سئولياتها.
ويلتزم امليثاق املعدل ال�صمت �إزاء كيفية وجوب تعامل اللجنة مع م�شكلة الت�أخر يف تقدمي التقارير
�أو عدم تقدميها يف حال حدوث ذلك ،ويو�ضح ذلك يف النظام الداخلي و�أ�ساليب العمل النهائية.
وعموم ًا تتمثل مقاربة الهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة يف �إر�سال تذكري ر�سمي �إىل الدول
ب�أنه حان موعد تقدمي تقاريرها ،والإ�شارة �إىل تق�صري الدول يف تقدمي التقارير يف تقريرها ال�سنوي �إذا
()15
ما ا�ستمر الت�أخري.
�إ�ضافة على ذلك ،اعتمدت جميع الهيئات امل�رشفة على تنفيذ معاهدات الأمم املتحدة ،با�ستثناء جلنة
العمال املهاجرين� ،إجراء للمراجعة لت�شجيع الدول التي مل تقدم تقارير على تقدميها .ومبوجبهُ ،تخطر
الدولة الطرف ب�أن تقدمي تقريرها قد ت�أخر عن موعده ب�شكل ملمو�س ،و�أن �آلية الأمم املتحدة �ستنظر يف
تنفيذ الدولة للواجبات املرتتبة عليها مبوجب املعاهدة يف غياب تقرير الدولة .ف�إذا مل ُيق َّدم تقرير الدولة
بعد ذلك ،جتري مراجعة يف �ضوء املعلومات املتوافرة ،ومن �ضمنها �أي حوار مع وفد الدولة الطرف
واملعلومات التي يقدمها �رشكاء الأمم املتحدة ،وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان واملنظمات غري احلكومية
الأخرى .وبناء على هذه املعلومات ،تعد �آليات املراقبة يف الأمم املتحدة عندئذ مالحظاتها وتعليقاتها
اخلتامية التي ت�سمى باملالحظات اخلتامية امل�ؤقتة .ولدى خمتلف الهيئات امل�رشفة على تنفيذ املعاهدات
مقاربات خمتلفة فيما يتعلق مبا �إذا كانت �ستن�رش املالحظات امل�ؤقتة وموعد ن�رشها :فلجنة الق�ضاء على
التمييز العن�رصي وجلنة مناه�ضة التعذيب تن�رشان مالحظاتهما على امللأ يف نهاية دورتهما ،ويف
تقريرهما ال�سنوي؛ �أما اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان فتن�رش مالحظاتها اخلتامية امل�ؤقتة يف اجلل�سة التي
تعقب اعتمادها ،لكن لي�س يف تقريرها ال�سنوي؛ وتن�رش جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة مالحظاتها
اخلتامية يف موقعها ال�شبكي يف غ�ضون �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع؛ �أما جلنة حقوق الطفل فت�سلمها �إىل
الدولة الطرف يف اليوم الأخري من دورتها وميكن �أن تدرجها يف تقرير اللجنة املرفوع �إىل اجلمعية
()16
العامة بناء على طلب ر�سمي.
ولت�شجيع الدول على تقدمي تقاريرها ،تعتمد جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية عملية
ال الدولة التي مل تقدم تقريرها املت�أخر �إىل تقدميه.
م�ؤلفة من ثالث خطوات ،حيث تدعو اللجنة �أو ً
ف�إذا مل تفعل ذلكُ ،تر�سل ر�سالة �أخرى تطلب من الدولة تقدمي تقريرها يف موعد معني .ف�إذا ا�ستمرت
الدولة يف التخلف عن تقدمي تقريرها بحلول املوعد النهائي ،تبلِّغ اللجنة احلكومة ر�سمي ًا ب�أنها �ستبا�رش
النظر يف تنفيذ الدولة للواجبات املرتتبة عليها مبوجب املعاهدة بدون تقريرها ،م�شرية �إىل موعد
املبا�رشة .و�إذا مل يكن تقرير الدولة قد ُقدم بحلول ذلك املوعد ،جتري اللجنة مراجعتها م�ستخدمة
املعلومات املتوافرة من م�صادر �أخرى ،وت�صدر مالحظات ختامية م�ؤقتة تن�رشها على امللأ يف اليوم
الأخري من الدورة ،وت�شري �إليها يف تقريرها ال�سنوي.
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• يلتزم امليثاق املعدل ال�صمت �إزاء حتديد كيفية معاجلة اللجنة مل�شكلة الت�أخر يف تقدمي التقارير
�أو عدم تقدميها.
• ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن تر�سل تذكري ًا ر�سمي ًا للدول التي حان موعد
تقدمي تقاريرها ،و�أن ت�شري �إىل تقاع�سها يف تقدمي تقاريرها يف التقرير ال�سنوي للجنة .كما ينبغي
على اللجنة �أن تعتمد �إجراء للمراجعة لت�شجيع الدول التي مل تقدم تقاريرها على تقدميها ،ومن
�ضمنه �إجراء يجيز النظر يف تنفيذ الدولة للميثاق املعدل يف غياب تقرير الدولة.

 3-4اال�ستعداد ال�سابق للدورة
قبل النظر ر�سمي ًا يف تقارير الدول الأطراف ،تزود عادة جميع جلان الأمم املتحدة( )17الدول
املعنية بقائمة بالق�ضايا والأ�سئلة التي يجب �أن تتناولها الدولة عندما تنظر اللجنة يف تقريرها لتمكني
ممثلي الدولة من تكملة املعلومات واال�ستعداد ب�صورة �أف�ضل للمناق�شة مع اللجنة .وت�صوغ هذه القائمة
جمموعة عمل �أو مقرر (مقررون) قبل انعقاد اجلل�سة يعقدون اجتماع ًا فوري ًا عقب اجلل�سة ا�ستعداد ًا
�سينظر فيها بتقرير الدولة� ،أو خالل اجلل�سة مكتملة الن�صاب.
للجل�سة التالية� ،أو قبيل اجلل�سة التي ُ
ومرة �أخرى اعتمدت خمتلف هيئات الأمم املتحدة �صيغ ًا خمتلفة للقيام بذلك ،فلدى جلنة الق�ضاء على
التمييز العن�رصي مقرر واحد يبت يف امل�سائل ،بينما يف حالة اللجان الأخرى ،ي�شارك جميع الأع�ضاء
مبا�رشة يف ذلك ،و ميكن حتديد قائمة الق�ضايا وامل�سائل قبل مدة ت�صل �إىل � 18شهر ًا من موعد النظر يف
تقرير الدولة الطرف ،كما يف حالة جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .ومن امل�ستح�سن
جد ًا الإيعاز ملجموعة عمل باال�ستعداد ب�شكل واف م�سبق ًا من �أجل م�ساعدة الدول واملجتمع املدين على
اال�ستعداد للحوار� ،رشيطة وجود فر�صة لبيان التطورات يف هذه الأثناء قبل موعد انعقاد اجلل�سة.
ومن املهم �أن تكفل اللجنة العربية حلقوق الإن�سان طرح �أ�سئلة منهجية يف جمموعة العمل التي ُتعقد
قبل اجلل�سة وخالل اجلل�سة ل�ضمان ات�ساق العمل .كذلك من املهم �أن يقت�ضي النظام الداخلي و�أ�ساليب
عمل اللجنة عدم م�شاركة �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة يف اال�ستعداد للنظر يف تقرير الدولة الطرف
�أو يف النقا�ش واعتماد املالحظات اخلتامية �إذا كان لديه �صلة بالدولة الطرف التي ان ُتخب يف ع�ضوية
()18
اللجنة من قبلها.
وقد �سمحت كل من جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وجلنة الق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة وجلنة حقوق الطفل للمنظمات غري احلكومية بامل�شاركة يف بع�ض اجتماعات جمموعات
�سينظر يف تقاريرها
العمل ال�سابقة للجل�سات ،يف م�سعى جلمع مزيد من املعلومات حول الدول التي ُ
يف اجلل�سات املقبلة )19(.وينبغي على اللجنة العربية �أن تتبع هذه املمار�سة ،لأنها متنح املجتمع املدين
رواق عربي العدد 52

منظمة العفو الدولية

57

الفر�صة لتقدمي معلومات جديدة ،ولفت االنتباه �إىل الق�ضايا التي مل ُت َ
غط رمبا ب�صورة وافية �أو على
الإطالق يف تقارير الدول �أو غريها من املعلومات املتوافرة.
ومن املهم �أن تطلب اللجنة العربية من الدول الإجابة خطي ًا عن قائمة الق�ضايا �ضمن املهلة الزمنية
التي حتددها اللجنة ،حتى تت�سنى ترجمة الأجوبة –�إذا دعت احلاجة– �إىل اللغة الر�سمية للجنة ،وو�ضعها
يف متناول جميع �أع�ضائها قبل انعقاد اجلل�سة لإعطائهم وقت ًا كافي ًا لدرا�سة املعلومات .وتعر�ض جلان
مثل جلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة الأجوبة اخلطية يف مواقعها ال�شبكية فور ترجمتها �إىل لغات
العمل )20(.ويتيح هذا الأمر للجمهور العام االطالع على �إطار املناق�شات التي �ستجري خالل دورة
اللجنة.
• ال يت�ضمن امليثاق املعدل ن�صو�ص ًا حول طرق النظر يف التقارير ،مبا يف ذلك من خالل
االجتماعات ال�سابقة للجل�سة.
• ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان عقد اجتماعات ملجموعات العمل قبل اجلل�سات
لإعداد قائمة بالق�ضايا ،و�ضمان طرح �أ�سئلة منهجية .وال ُي�سمح لأي ع�ضو يف اللجنة بامل�شاركة
يف اال�ستعداد للنظر يف تقارير الدولة الطرف �أو يف املناق�شات واعتماد املالحظات اخلتامية �إذا
كانت له عالقة بالدولة الطرف التي انتخب ع�ضو ًا يف اللجنة ب�ش�أنها .وينبغي على اللجنة �أن
ت�ضمن م�شاركة املجتمع املدين يف بع�ض اجتماعات جمموعات العمل ال�سابقة للجل�سات.

� 4-4إ�سهامات املجتمع املدين

()21

ين�ص ميثاق الأمم املتحدة على �إجراء م�شاورات مع املنظمات غري احلكومية (املادة  71من ميثاق
ال عن الإجراءات
الأمم املتحدة) )22(.وتتعامل جميع الهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة ،ف�ض ً
اخلا�صة (املقررون اخلا�صون وجمموعات العمل واملمثلون اخلا�صون) ب�صورة وثيقة وبناءة مع املجتمع
املدين ،مبن فيه املنظمات غري احلكومية )23(.وت�سمح ملنظمات املجتمع املدين والأفراد باالطالع على
عملها وجتري ب�صورة متكررة م�شاورات مع املجتمع املدين .وعلى العموم تتيح لوائح وممار�سات
الهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة و�إجراءاتها اخلا�صة للمنظمات غري احلكومية �إمكانية تقدمي
بيانات خطية �إىل �أمانات خمتلف الهيئات لدرا�ستها .وال يقت�رص ذلك على املنظمات التي لديها �صفة
ا�ست�شارية لدى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة .وهذه نقطة مهمة جد ًا ينبغي على اللجنة
العربية �أن ت�ضعها يف ح�سابها ،لي�س �أقله لأن �إعطاء ال�صفة اال�ست�شارية ملنظمات املجتمع املدين يف نظام
اجلامعة العربية ما زال يف �سنواته الأوىل واملعايري والعمليات املرتبطة بذلك ال تزال �شديدة التقييد.
وبالتايل ،ال يتمتع �إال عدد قليل جد ًا من املنظمات يف املنطقة بهذه ال�صفة ،وبينها عدد �أقل من منظمات
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حقوق الإن�سان .ومن املهم �أن تكفل اللجنة االطالع الوا�سع للمجتمع املدين على عملها .ويجب �أن
()24
ال عن الأفراد الذين لديهم خربة يف الق�ضايا املهمة بالن�سبة لعمل اللجنة.
ي�شمل ذلك املنظمات ف�ض ً
وكلما �أمكن ،يجب ال�سماح ملمثلي املجتمع املدين ،ومن �ضمنهم املنظمات غري احلكومية ون�شطاء
حقوق الإن�سان ،بامل�شاركة يف بع�ض �أن�شطة اللجنة ،مبا يف ذلك عرب تقدمي املعلومات والوثائق وتقدمي
مذكرات �شفوية حول و�ضع حقوق الإن�سان يف الدول التي تخ�ضع للمراجعة .ويجب �أن تتمكن
�أي�ض ًا من اقرتاح �أ�سئلة حمددة ميكن �أن تنظر جمموعة العمل التي تنعقد قبل اجلل�سات يف �إدراجها
يف قائمة الق�ضايا املتعلقة بالدولة الطرف املعنية .كذلك يجب �أن تتمكن املنظمات غري احلكومية من
�إبداء مالحظاتها على م�سودة التعليقات العامة وامل�شاركة يف �أيام املناق�شات العامة .وي�ضمن هذا ب�أن
زود اللجنة مبجموعة وا�سعة من املعلومات و�أن تنبثق قراراتها من التبادل العلني وال�شفاف للحجج
ُت َّ
املنطقية .وتتمتع منظمات املجتمع املدين ون�شطا�ؤه بالقدرة على �أداء دور رئي�سي يف امل�ساعدة على
�ضمان جناح عمل اللجنة .وي�ستطيعون تقدمي معلومات �إىل اللجنة ،مبا يف ذلك ملراجعة تقارير الدول
الأطراف ،والتحذير املبكر من تدهور و�ضع حقوق الإن�سان ،ومتابعة تو�صياتها ،والرتويج للت�صديق
على امليثاق املعدل ،وهي �أمور ال تقدمها يف بع�ض احلاالت هيئات �أخرى.
وتتلقى جميع الهيئات امل�رشفة على تنفيذ املعاهدات معلومات من اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين.
وتقدم املنظمات غري احلكومية تقارير ب�ش�أن تنفيذ الدول للمعاهدات ،وهي ت�ؤخذ يف احل�سبان عند النظر
يف تقارير الدول الأطراف .وترحب جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وجلنة الق�ضاء
على التمييز �ضد املر�أة وجلنة حقوق الطفل باملعلومات اخلطية التي تردها من املنظمات غري احلكومية
ال عن اجلهات الفاعلة الأخرى يف املجتمع املدين (وبخا�صة اخلرباء الأفراد
الوطنية والدولية ،ف�ض ً
وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان )25(،وامل�ؤ�س�سات الأكادميية ،والنقابات املهنية والربملانيني) يف
االجتماعات التي تعقدها جمموعات العمل قبل انعقاد اجلل�سات لإعداد قوائم الق�ضايا .وتخ�ص�ص جلنة
حقوق الطفل وجلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناه�ضة التعذيب وجلنة الق�ضاء
على التمييز �ضد املر�أة وجلنة العمال املهاجرين جميعها وقت ًا للمذكرات ال�شفوية التي تقدمها املنظمات
غري احلكومية �أثناء جل�سات �إعداد التقارير.
كذلك تقت�ضي املبادئ التوجيهية لإعداد التقارير التي تعدها خمتلف الهيئات امل�رشفة على املعاهدات
من الدول تقدمي معلومات حول الكيفية التي ت�شارك فيها مع املجتمع املدين يف �أن�شطة تتعلق بتعزيز تنفيذ
املعاهدات ويف تقييم التقدم املحقق.
والق�ضية الأخرية التي يجب و�ضعها يف احل�سبان عند تنظيم م�شاركة املجتمع املدين يف اللجنة
العربية هي كيفية التعامل مع املعلومات احل�سا�سة التي تقدمها املنظمات غري احلكومية ون�شطاء املجتمع
ال عندما يتعر�ض �شخ�ص ما للخطر .وينبغي على اللجنة �أن ت�ضمن اال�ستجابة لطلب ممثلي
املدين ،مث ً
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املجتمع املدين الذين يقدمون املعلومات ب�إبقاء املعلومات وم�صادرها طي الكتمان وعدم �إطالع الدولة
املعنية عليها ،لكن مع �إمكانية ا�ستعمالها من جانب اللجنة .وت�ضع عدة هيئات م�رشفة على معاهدات
الأمم املتحدة هذا الأمر يف ح�سابها .وبح�سب التقرير الذي �أعده مكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان حول �أ�ساليب عمل الهيئات امل�رشفة على املعاهدات فيما يتعلق باحلفاظ على �رسية
املعلومات التي تقدمها املنظمات غري احلكومية ،ذُ كر �أنه «عندما تطلب منظمة غري حكومية احلفاظ
على ال�رسية ،حترتم جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية طلبها .وتتبع جلنة حقوق الطفل
وجلنة العمال املهاجرين مقاربة م�شابهة ،وقد اعتمدت جلنة مناه�ضة التعذيب املبد�أ ذاته ،برغم �أن
املنظمات غري احلكومية الفردية قد تعرت�ض على �إعطاء مذكرتها اخلطية �إىل الدولة الطرف ،ويف هذه
احلالة ت�رصف اللجنة النظر عن املذكرة .وت�ضع اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان وجلنة مناه�ضة التعذيب
وجلنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة وجلنة العمال املهاجرين معلومات املنظمات غري احلكومية يف
مواقعها ال�شبكية .وت�سمح املبادئ التوجيهية للجنة حقوق الطفل ب�أن تطلب املنظمات غري احلكومية �إبقاء
مذكراتها طي الكتمان .ف�إذا مل تقدم طلب ًا بذلك �إىل جلنة حقوق الطفل ،تعر�ض جمموعة املنظمات غري
احلكومية هذه املذكرات يف �صفحة الإنرتنت اخلارجية مل�صلحة جلنة حقوق الطفل»(( )26ترجمة غري
ر�سمية).
يعطي املربع �أدناه �أفكار ًا تطرحها منظمة العفو الدولية ،وت�ستند �إىل ممار�سة الهيئات امل�رشفة على
املعاهدات ب�ش�أن الكيفية التي ميكن فيها املنظمات غري احلكومية واخلرباء الأفراد امل�شاركة يف �أن�شطة
اللجنة.
م�شاركة املنظمات غري احلكومية واخلرباء الأفراد – خطوات مقرتحة م�ستقاة
()27
من املمار�سة اجليدة فيما يتعلق بالنظر فى تقارير الدول
• ت�شجع اللجنة ب�صورة منهجية وقوية املنظمات غري احلكومية على تقدمي تقارير �أو وثائق
�أو غريها من املعلومات من �أجل تزويدها ب�صورة ومعرفة �شاملتني عن كيفية تطبيق املعاهدة
يف دولة معينة .وتلقى املعلومات اخلطية التي تقدمها املنظمات الدولية والإقليمية والوطنية
واملحلية الت�شجيع .وميكن تقدمي املعلومات من جانب املنظمات غري احلكومية منفردة �أو من
خالل االئتالفات الوطنية �أو جلان املنظمات غري احلكومية.
• من �أجل تر�شيد عملهاُ ،يطلب من املنظمات غري احلكومية الوطنية والإقليمية والدولية،
ال عن اخلرباء الأفراد تقدمي معلومات خطية �إىل الأمانة قبل �شهرين على الأقل من بدء
ف�ض ً
عمل جمموعة العمل املعنية التي تعقد اجتماعات �سابقة للجل�سات .وينبغي تقدمي عدد كاف من
الن�سخ �إىل كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة .و ُتدعى املنظمات غري احلكومية �إىل الإ�شارة بو�ضوح
�إىل ما �إذا كانت تريد من اللجنة �إبقاء املعلومات التي قدمتها �أو م�صادرها طي الكتمان.
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• يجب تقدمي طلبات املنظمات غري احلكومية الوطنية والإقليمية والدولية للم�شاركة يف
اجتماعات جمموعة العمل ال�سابقة النعقاد اجلل�سات �إىل اللجنة عن طريق �أمانتها قبل �شهرين
على الأقل من بدء اجتماعات جمموعة العمل ال�سابقة النعقاد اجلل�سات.
• بناء على املعلومات اخلطية املقدمة ،ت�صدر اللجنة دعوات خطية �إىل منظمات غري حكومية
خمتارة للم�شاركة يف جمموعة العمل ال�سابقة النعقاد اجلل�سات ,ولن تدعو اللجنة �إال املنظمات
غري احلكومية التي تكون معلوماتها وثيقة ال�صلة بتقرير الدولة الطرف الذي تنظر فيه.
و ُتعطى الأولوية لل�رشكاء الذين قدموا معلومات خالل الفرتة الزمنية املطلوبة والذين يعملون
يف الدولة الطرف �أو ب�ش�أنها.
• تتيح جمموعة العمل ال�سابقة النعقاد اجلل�سات والتابعة للجنة فر�صة فريدة للحوار مع
ال�رشكاء ،ومن بينهم املنظمات غري احلكومية ،فيما يتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمعاهدة.
لذا تو�صي اللجنة ب�شدة ب�أال تزيد املالحظات التمهيدية ل�رشكائها على  15دقيقة كحد �أق�صى،
حتى يت�سنى لأع�ضاء اللجنة عندئذ �إجراء حوار بناء مع جميع امل�شاركني .ويجب �أن تقت�رص
املالحظات التمهيدية على ت�سليط الأ�ضواء على الق�ضايا الواردة يف املذكرة اخلطية.
�شجع
• �إذا كان هناك العديد من املنظمات غري احلكومية التي تقدم معلومات �إىل اللجنةُ ،ت َ
على تن�سيق جهودها وتقدمي تقرير م�شرتك ،لكن ال ُي�شرتط عليها ذلك .وت�ستطيع املنظمات
غري احلكومية �أن تطلب �إبقاء املعلومات طي الكتمان .و ُتكر�س االجتماعات للمنظمات غري
احلكومية خالل اجتماعات جمموعة العمل ال�سابقة النعقاد اجلل�سات والتي ت�شكل اجتماع ًا مغلقاً.
ويجوز للمنظمات غري احلكومية �أن تطلب عقد اجتماع خا�ص مع اللجنة .وميكن ال�سماح
للمنظمات غري احلكومية ب�صورة ا�ستثنائية تقدمي معلومات �إ�ضافية يف اجلل�سة عند النظر يف
التقرير.

 5-4احلوار البناء
�إىل جانب تقدمي معلومات �إ�ضافية �أو حديثة عن تقارير الدول ،ترمي قائمة الق�ضايا التي ُتعدها
جمموعات العمل التي تعقد اجتماعاتها قبل انعقاد اجلل�سات �إىل تنظيم احلوار البناء بني الدولة الطرف
والهيئة امل�رشفة على تنفيذ املعاهدة .وت�ستخدم هذه الهيئات مفهوم «احلوار البناء» لـ «و�صف العملية،
وبالتايل ت�شدد على الطبيعة املو�ضوعية لعملية النظر يف التقرير التي تهدف �إىل م�ساعدة الدولة الطرف
على تعزيز تنفيذ املعاهدة املعنية( )28( ».ترجمة غري ر�سمية).
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وفق ًا للقواعد املحددة لبع�ض الهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة (جلنة الق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة وجلنة حقوق الطفل) وممار�سات الهيئات الأخرى ،تدعو هذه الهيئات الدولة الطرف �إىل
�سينظر فيها يف تقريرها لل�سماح ب�إجراء حوار بناء .وخالل اجلل�سةُ ،يدعى
ح�ضور اجلل�سات التي ُ
رئي�س وفد الدولة الطرف �إىل تقدمي تقرير الدولة ،ويف بع�ض احلاالت �إىل الرد على قائمة الق�ضايا
التي تقدمها جمموعة العمل ال�سابقة النعقاد اجلل�سة .وبعد عر�ض موجز حول الق�ضايا الرئي�سية التي
يغطيها التقرير ( والردود على قائمة الأ�سئلة) ،ميكن لأع�ضاء الهيئة امل�رشفة على املعاهدة �أن يطرحوا
�أ�سئلة على وفد الدولة الطرف حول اجلوانب التي تثري القلق ب�صورة خا�صة .ويتاح �أي�ض ًا ملمثلي
الدولة بع�ض الوقت عادة للرد على الأ�سئلة التي يطرحها �أع�ضاء اللجنة امل�رشفة على مراقبة املعاهدة.
وميكن تقدمي �إجابات كتابية عن الأ�سئلة التي يتعذر الإجابة عنها خالل اجلل�سة فيما بعد وفق ًا ملوعد نهائي
يوافق عليه رئي�س الهيئة امل�رشفة على مراقبة املعاهدة.
�إن وجود وفد من الدولة الطرف عند النظر يف تقريرها �أمر مرغوب فيه بو�ضوح لل�سماح
ب�إجراء حوار بناء ،لكن من املهم �أي�ض ًا �أن ي�ضم وفد الدولة خرباء منا�سبني قادرين على الإجابة
عن اال�ستف�سارات �أو التو�ضيحات التي يطلبها �أع�ضاء الهيئة امل�رشفة على املعاهدة .وتبا�رش الهيئات
ال النظر يف تقارير الدول حتى يف غياب وفد عن الدولة ،برغم
امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة فع ً
ال ب�سبب م�شاكل يف احل�صول على
�أن الأخري ي�ستطيع طلب �إرجاء النظر عند وجود �سبب وجيه (مث ً
ت�أ�شريات �أو وجود �أزمات �سيا�سية).
وين�ص امليثاق العربي املعدل بو�ضوح يف مادته  )3( 48على �أن «تدر�س اللجنة التقارير التي
تقدمها الدول الأطراف ..بح�ضور من ميثل الدولة املعنية ملناق�شة التقرير ».بيد �أن امليثاق املعدل ال
ين�ص على ما ينبغي على اللجنة �أن تفعله يف حال غياب ممثلي الدولة .لذا من ال�رضوري �أن يو�ضح
النظام الداخلي و�أ�ساليب عمل اللجنة هذا الأمر ويجيز للجنة العربية موا�صلة عملها املهم يف غياب
الدولة الطرف �أو تعاونها.
• يقت�ضي امليثاق املعدل �أن يتم النظر يف تقارير الدول بح�ضور وفد الدولة .وال يحدد طبيعة
ذلك احلوار ،وما ينبغي �أن يحدث �إذا غاب وفد الدولة عن اجلل�سة.
• ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن تكفل ب�أن ي�سمح احلوار البناء مع الدول بالتفاعل
بني �أع�ضاء اللجنة ووفد الدولة .ف�إذا غاب ممثل الدولة ،ينبغي على اللجنة �أن توا�صل عملها
حتى يف غياب الدولة الطرف �أو عدم تعاونها.
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 6-4املالحظات اخلتامية
تت�ألف املرحلة النهائية من درا�سة تقارير الدول الأطراف من �صياغة املالحظات اخلتامية وتبنيها،
حيث تعر�ض الهيئات امل�رشفة على املعاهدات بواعث قلقها وت�صدر تو�صيات حمددة �إىل الدولة الطرف
التخاذ �إجراءات يف امل�ستقبل .وي�شري امليثاق العربي املعدل �إىل املالحظات اخلتامية يف املادتني 4( 48
و )6منه( ،)29م�شرتط ًا جعل املالحظات اخلتامية والتو�صيات ال�صادرة عن اللجنة وثيقة عامة ينبغي
على اللجنة ن�رشها على نطاق وا�سع.
وعموم ًا ُتعد املالحظات اخلتامية للهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة وفق هيكلية معينة
تت�ضمن املقدمة ،واجلوانب الإيجابية ،وموا�ضيع القلق الرئي�سية ،واملقرتحات/التو�صيات .و�إىل
جانب هذه البنود ،ت�شري جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �أي�ض ًا يف مالحظاتها اخلتامية
�إىل «العوامل وال�صعوبات التي تعوق تنفيذ العهد» .وميكن للجنة العربية �أن تتبع �إطار ًا م�شابهاً ،لأنه
ال ي�أخذ بعني االعتبار النواحي الإيجابية وال�سلبية فح�سب ،بل يو�ضح �أي�ض ًا ال�صعوبات التي تواجهها
الدول يف �إعمال حقوق �إن�سانية حمددة .وبينما اعرتفت الهيئات امل�رشفة على تنفيذ معاهدات الأمم
املتحدة بالعوامل وال�صعوبات التي تعرقل تنفيذ املعاهدات� ،إال �أنها رف�ضت بثبات انحراف الدول عن
واجبها يف احرتام احلقوق وحمايتها والوفاء بها وفق ًا للقانون الدويل ،وبالتايل �سلطت ال�ضوء على
بواعث القلق هذه يف خال�صاتها وتو�صياتها.
د�أبت الهيئات امل�رشفة على املعاهدات على عدم �إ�صدار املالحظات اخلتامية قبل و�ضعها يف متناول
الدولة الطرف املعنية .وبعد ن�رش املالحظات اخلتامية ر�سمياً ،ترتجمها الهيئات امل�رشفة على املعاهدات
عموم ًا �إىل اللغات الر�سمية التي ت�ستخدمها ،ثم توفرها على �أو�سع نطاق ممكن ،عن طريق �إ�صدارها
كوثائق ر�سمية و�/أو عر�ضها يف مواقعها ال�شبكية؛ لذا ينبغي �أن تتوج مراجعة تقارير الدول باملالحظات
اخلتامية التي ت�صدر ب�أ�رسع وقت ممكن ،لأنها ت�شكل �إ�سهام ًا مهم ًا يف تقييم و�ضع حقوق الإن�سان يف
دولة بعينها ،وت�صف الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز حقوق الإن�سان واحرتامها.
ويلتزم امليثاق املعدل ال�صمت حول موعد ن�رش خال�صات اللجنة وتو�صياتها على امللأ .وترد �إ�شارة
فقط �إىل التقرير ال�سنوي للجنة الذي يجب �أن يت�ضمن هذه اخلال�صات والتو�صيات .لكن �إذا كان ن�رش
املالحظات اخلتامية يقت�رص على التقرير ال�سنوي للجنة ،فمن امل�ؤكد �أنه �سيعيق هذا الأمر ت�أثري عمل
اللجنة ،كهيئة م�ستقلة ملراقبة تنفيذ معاهدة حلقوق الإن�سان ،ويبدو �أنه يلغي ب�صورة ال �رضورة لها
واجب الدول يف �إيالء اعتبار �رسيع ملا تتو�صل �إليه اللجنة من نتائج وتو�صيات ،واحلاجة �إىل اتخاذ
خطوات �رسيعة ملعاجلتها و�ضمان التطبيق الأكمل للمعاهدة .ومن ال�رضوري �أن حت�صل الدول على
املالحظات ب�أ�رسع وقت ممكن حتى يتوفر لها الوقت الكايف للأخذ بهذه املالحظات والتو�صيات.
كذلك من املهم و�ضع النتائج التي تتو�صل �إليها اللجنة وتو�صياتها يف متناول املجتمع املدين دون �إبطاء،
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ويف متناول الوكاالت املتخ�ص�صة التابعة للأمم املتحدة وجلامعة الدول العربية ب�أ�رسع وقت ممكن بعد
انتهاء كل جل�سة من جل�سات اللجنة من �أجل �أن تتمكن هي �أي�ض ًا من النظر يف الإجراءات التي ميكنها
اتخاذها ملعاجلة امل�شاكل �أو التو�صيات التي حددتها اللجنة ،ولن�رش هذه املالحظات ولفت االنتباه �إليها
يف �إطار خططها وبراجمها و�أن�شطتها املتعلقة بحقوق الإن�سان.
ومن �أجل احلفاظ على عملية �إجراء حوار بناء ،ينبغي ال�سماح للدول الأطراف بالرد على
املالحظات اخلتامية ،عرب �إبداء تعليقات على املالحظات اخلتامية التي يتم تبنيها فيما يتعلق بتقاريرها.
وينبغي على اللجنة العربية �أن تقرر ما �إذا كانت تريد �إدراج هذه التعليقات يف تقريرها ال�سنوي� ،أو
�إ�صدارها كوثائق ر�سمية منف�صلة عن التقرير ال�سنوي.
وب�رصف النظر عن ال�صيغة التي تختارها اللجنة ،من املهم للغاية و�ضع هذه التعليقات يف متناول
اجلمهور.
• يجيز امليثاق املعدل للجنة �إ�صدار خال�صات وتو�صيات ،لكنه ال يحدد متى يجب �إ�صدارها
وطبيعتها .وال ي�شري امليثاق املعدل �إال �إىل تقرير �سنوي.
• يتعني على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن ت�صدر مالحظاتها اخلتامية ب�صيغة وثائق عامة
ب�أ�رسع وقت ممكن عقب انتهاء اجلل�سة التي ُنظر خاللها يف تقرير الدولة .ويجب �أن تت�ضمن
املالحظات اخلتامية مقدمة ،ونواحي �إيجابية ،وموا�ضيع رئي�سية مثرية للقلق ،ومقرتحات/
تو�صيات .وينبغي على اللجنة �أن ت�شدد على واجب الدول يف احرتام احلقوق وحمايتها
والوفاء بها.

 7-4ملخ�ص ال�سجالت
يجب �أن ُتعد الأمانة ملخ�ص �سجالت (حما�رض) االجتماعات العلنية واخلا�صة املغلقة للجنة،
و�أي هيئات تابعة لها تن�شئها يف امل�ستقبل ،و�أن توزع ب�صيغتها امل�ؤقتة ب�أ�رسع ما ميكن على �أع�ضاء
اللجنة ،وعلى �أي �أطراف �أخرى م�شاركة يف االجتماع )30(.وعندها ميكن جلميع ه�ؤالء امل�شاركني �أن
ال بعد ثالثة �أيام عمل من ت�سلم املح�رض امل�ؤقت لالجتماع
يقدموا خالل فرتة زمنية ق�صرية حمددة ،مث ً
الت�صحيحات �إىل �أمانة اللجنة .ويجب �أن ي�سوي رئي�س اللجنة �أي خالف يتعلق بهذه الت�صحيحات� ،أو
يف حال ا�ستمرار اخلالف ،مبوجب قرار تتخذه اللجنة.
يجب �أن تكون ملخ�صات �سجالت (حما�رض) االجتماعات العامة للجنة يف �صيغتها النهائية وثائق
للتوزيع العام ،ما مل تقرر اللجنة ،يف ظروف ا�ستثنائية ،بخالف ذلك .ويجب توزيع ملخ�صات
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�سجالت االجتماعات اخلا�صة على �أع�ضاء اللجنة ،وعلى امل�شاركني الآخرين يف ذلك االجتماع.
وميكن و�ضعها يف متناول �آخرين بناء على قرار اللجنة يف الوقت والظروف التي تقررها هي.
• ال ترد �أي �إ�شارة �إىل ملخ�صات ال�سجالت يف امليثاق املعدل.
• يجب �أن ُتعد الأمانة ملخ�صات حما�رض االجتماعات اخلا�صة والعامة للجنة العربية حلقوق
الإن�سان .وينبغي و�ضع ال�سجالت العامة يف املتناول وتوزيعها على نطاق وا�سع ب�أ�رسع ما
ميكن.

� 8-4إجراء املتابعة املتعلق بدرا�سة التقارير
من �أجل �ضمان تنفيذ التو�صيات الواردة يف املالحظات اخلتامية ،ي�ستح�سن �أن تن�شئ اللجنة العربية
�آلية متابعة للمراقبة الدقيقة للإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف ملعاجلة الق�ضايا التي �أُثريت يف
إجراء معتاد ًا تبنته الهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة يف
املالحظات اخلتامية للجنة .ويت�ضمن �
ً
هذا ال�صدد هو الطلب من الدول الأطراف تقدمي معلومات �إ�ضافية حول تو�صيات حمددة وذات �أولوية
وردت يف املالحظات اخلتامية ،ميكن تقدميها خالل فرتة زمنية حمددة تبلغ عادة �سنة واحدة .ف�إذا
مل تقدم الدول املعلومات املطلوبة� ،أو اع ُتربت املعلومات غري مر�ضية ،تر�سل الهيئات امل�رشفة على
املعاهدات تذكري ًا �إىل الدولة الطرف املعنية .و�إىل جانب التذكري ،د�أبت �أي�ضا جلنة احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية على ا�ستخدام �آلية قد تطلب اللجنة مبوجبها ،يف حال عجزها عن احل�صول
على املعلومات التي تطلبها ،من الدولة الطرف ا�ستقبال بعثة للم�ساعدة التقنية ت�ضم ع�ضو ًا واحد ًا �أو
اثنني من �أع�ضاء جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .ف�إذا رف�ضت الدولة الطرف البعثة
املقرتحة ،ميكن للجنة �أن تقدم تو�صيات منا�سبة �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .وتنظر جلنة
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية حالي ًا يف تعزيز هذا الإجراء من خالل تعيني مقرر م�سئول
عن املتابعة .ويو�ضح املربع �أدناه كيف تنفذ اللجنة املذكورة �إجراء املتابعة فيما يتعلق بدرا�سة التقارير.
وهذه ممار�سة جيدة ميكن للجنة العربية �أن تتبناها �إذا �شاءت.
�إجراء املتابعة املتعلق بالنظر فى التقارير – جلنة احلقوق االقت�صادية
()31
واالجتماعية والثقافية
ي�ستح�سن جد ًا �أن تتبع اللجنة العربية حلقوق الإن�سان عملية م�شابهة لتلك املبينة �أدناه ت�ستند �إىل
ممار�سة جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
 -1يف جميع املالحظات اخلتامية ،تطلب اللجنة من الدولة الطرف �إبالغها يف تقريرها
الدوري التايل باخلطوات التي اتخذتها لو�ضع التو�صيات الواردة يف املالحظات اخلتامية
مو�ضع التنفيذ.
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 -2حيث يقت�ضي احلال ،يجوز للجنة �أن تقدم يف مالحظاتها اخلتامية طلب ًا حمدد ًا �إىل الدولة
الطرف لتزويدها مبزيد من املعلومات �أو البيانات الإح�صائية يف وقت ي�سبق موعد ا�ستحقاق
تقدمي التقرير الدوري التايل .ويجوز للجنة �أي�ض ًا �أن تطلب من الدولة الطرف الرد على �أي
ق�ضايا حمددة ملحة وردت يف املالحظات اخلتامية قبل تاريخ ا�ستحقاق تقدمي التقرير التايل.
 -3تنظر جمموعة العمل ال�سابقة للجل�سات والتابعة للجنة يف اجتماعها التايل يف �أي معلومات
تق َّدم وفق ًا لهذه الإجراءات.
 -4وعموماً ،ميكن ملجموعة العمل �أن تو�صي ب�أن تتخذ اللجنة �أحد التدابري التالية:
�أن تنوه اللجنة بهذه املعلومات؛
�أن تتبنى اللجنة مالحظات ختامية �إ�ضافية حمددة رد ًا على تلك املعلومات؛
�أن تتم متابعة امل�س�ألة عرب طلب مزيد من املعلومات؛
خول رئي�س اللجنة ب�إبالغ الدولة الطرف ب�أن اللجنة �ستناق�ش الق�ضية يف جل�ستها املقبلة،
�أن ُي َّ
ولهذا الغر�ض ُيرحب مب�شاركة ممثل عن الدولة الطرف يف عمل اللجنة (برغم �أن النظر يف
التقرير الدوري ال�شامل قد ال يتقرر يف تلك اجلل�سة)؛
�أو �إذا كانت املعلومات املطلوبة وفق هذه الإجراءات مل ُتقدم يف املوعد املحدد� ،أو كانت
غري مر�ضية بو�ضوح ،ميكن للرئي�س بالت�شاور مع �أع�ضاء املكتب متابعة امل�س�ألة مع الدولة
الطرف.
 -5يف الأو�ضاع التي ترى فيها اللجنة �أنها غري قادرة على احل�صول على املعلومات التي
حتتاجها على �أ�سا�س الإجراءات الواردة �أعاله ،فقد تقرر اعتماد مقاربة خمتلفة .وحتديداً ،قد
تطلب اللجنة من الدولة الطرف املعنية القبول بزيارة ع�ضو �أو ع�ضوين من اللجنة .وغر�ض
هذه الزيارة امليدانية هو�( :أ) جمع املعلومات ال�رضورية كي توا�صل اللجنة حوارها البناء مع
ال ميكن
الدولة الطرف ،ومتكينها من �أداء مهامها املتعلقة بالعهد؛ (ب) توفري �أ�سا�س �أكرث �شمو ً
للجنة مبوجبه ممار�سة مهامها املتعلقة بتقدمي امل�ساعدة التقنية واخلدمات اال�ست�شارية .وت�شري
اللجنة حتديد ًا �إىل الق�ضايا التي ي�سعى مندوبها (مندوبوها) �إىل جمع معلومات حولها من جميع
امل�صادر املتوافرة .كذلك ي�ؤدي املندوب (املندوبون) مهمة النظر فيما �إذا كان برنامج اخلدمات
اال�ست�شارية التي يقدمها مكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ميكن �أن يعود
بالفائدة على الق�ضية املحددة املعنية.
 -6يف ختام الزيارة ،يرفع املندوب (املندوبون) تقرير ًا �إىل اللجنة .ويف �ضوء التقرير الذي
يقدمه املندوب (املندوبون) ،عندها ميكن للجنة �أن تعد خال�صاتها .وتتعلق هذه اخلال�صات
باملجموعة الكاملة للمهام التي ت�ؤديها اللجنة ،ومن �ضمنها تلك املتعلقة بامل�ساعدة التقنية
واخلدمات اال�ست�شارية التي يقدمها مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق االن�سان.
 -7يف حال عدم قبول الدولة الطرف املعنية بالبعثة املقرتحة� ،ستنظر اللجنة يف تقدمي �أي
تو�صيات تراها منا�سبة �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
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 -5املالحظات العامة
طورت جميع الهيئات امل�رشفة على املعاهدات يف الأمم املتحدة ممار�سة �إ�صدار �آراء حول طبيعة
الواجبات املرتتبة على الدول يف التعليقات العامة .وال تتناول هذه التعليقات تنفيذ املعاهدة فيما يتعلق
بدولة واحدة بعينها ،لكنها مو�ضوعية تو�ضح جوانب املعاهدة ،وذات طبيعة جوهرية تتعلق بتنفيذ
املعاهدة ،ومن �ضمن ذلك ما ُيتوقع من تقارير الدول ،وتعك�س تف�سري اللجان لن�صو�ص املعاهدة
املعنية .وجتدر املالحظة ب�أن �أي ًا من املعاهدات ال ت�شري �إىل التعليقات العامة املو�ضوعية بحد ذاتها،
بل �إن الإ�شارات �إىل «التعليقات العامة» �أو «التو�صيات العامة» يف ن�صو�ص خمتلف املعاهدات
فُ�رست ب�أنها تعني هذا النوع من التعليقات )32(.وينعك�س هذا الأمر يف �أ�ساليب عمل الهيئة امل�رشفة على
املعاهدة ،ويتميز عن التعليقات �أو املالحظات اخلتامية التي تتعلق بالنظر يف تقارير دول حمددة.
ويو�ضح مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�أنه «توفر التعليقات العامة �إر�شادا ب�ش�أن طريقة
تنفيذ االتفاقية .وهذه التعليقات تغطي جمموعة متنوعة من املو�ضوعات ترتاوح بني التف�سري ال�شامل
للأحكام اجلوهرية ،والإر�شاد العام ب�ش�أن معلومات عن مواد حمددة من املعاهدة ينبغي �أن تقدم
الدول تقارير عنها )33(».و ُتن�رش هذه التعليقات العامة عقب انتهاء اجلل�سات حيث يتم تبنيها ،يف التقرير
ال�سنوي ال�صادر عن اللجنة املعنية.
وي�شري امليثاق املعدل �-أ�سوة مبعاهدات الأمم املتحدة� -إىل التعليقات العامة؛ وبالتايل ينبغي على
اللجنة العربية �أن تتبنى مقاربة م�شابهة ،و�أن ُتدرجها يف نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها .وتقدم هذه
ال تو�ضيحي ًا �إىل الدول الأطراف حول كيفية الوفاء بواجباتها ،والت�أ�سي�س على
التعليقات العامة دلي ً
اخلربة التي اكت�سبتها الهيئة امل�رشفة على املعاهدة يف درا�سة تقارير الدول الأطراف ،مبا فيها تلك التي
نواح �أو جوانب يف املعاهدة يبدو �أن الدول الأطراف �إما مل
تت�ضمن معلومات غري كافية ،وحتليل
ٍ
تفقهها بالكامل �أو مل تفهم طبيعة الواجبات التي تفر�ضها املعاهدة.
وخالل �صياغة التعليقات العامة للجنة العربية ،عليها �-أ�سوة بالهيئات الأخرى� -أن ترحب ب�آراء
الوكاالت املتخ�ص�صة واملنظمات غري احلكومية والأكادمييني والهيئات الأخرى ملعاهدات حقوق
الإن�سان ب�ش�أن الق�ضايا ذات ال�صلة املتعلقة مب�ضمون الواجبات املرتتبة على الدول الأطراف .ولت�سهيل
عملها عند �إعداد تعليق عام ،ينبغي على اللجنة �أن تكلف �أحد �أع�ضائها بكتابة م�سودة �أولية للتعليق العام
يجب بعدها �أن تتدار�سها اللجنة مع الأطراف املعنية الأخرى املهتمة باملو�ضوع ،مثل اخلرباء الأفراد
واملنظمات غري احلكومية لال�ستئنا�س ب�آرائهم وم�شورتهم ،وعر�ضها للتعليق عليها يف املوقع ال�شبكي
للجنة .عندئ ٍذ يجب مناق�شة م�سودة معدلة للتعليق العام ،واعتمادها خالل اجلل�سة املنا�سبة التالية مكتملة
الن�صاب التي تعقدها اللجنة.
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• ال ي�شري امليثاق املعدل حتديد ًا �إىل التعليقات العامة املو�ضوعية ،برغم �أنه ي�شري �إىل
التعليقات.
• من ال�رضوري �أن ت�صدر اللجنة العربية حلقوق الإن�سان تعليقات عامة حول الق�ضايا
املو�ضوعية تقدم �إر�شادات تو�ضيحية �إىل الدول الأطراف حول كيفية الوفاء بالواجبات
املرتتبة عليها .وينبغي على اللجنة �أن تكلف �أحد �أع�ضائها بكتابة امل�سودة الأولية .ويجب على
اللجنة �أن تلتم�س التعليقات عليها من الأطراف املعنية الأخرى املهتمة باملو�ضوع ،مثل اخلرباء
الأفراد واملنظمات غري احلكومية.

� -6أيام املناق�شات العامة
تب ّنت بع�ض الهيئات امل�رشفة على تنفيذ معاهدات الأمم املتحدة (جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،وجلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي ،وجلنة حقوق الطفل ،وجلنة العمال املهاجرين)
ممار�سة تخ�صي�ص �أيام للمناق�شات العامة تتم فيها مناق�شة يف العمق لبواعث القلق الرئي�سية املتعلقة بتنفيذ
املعاهدات التي ت�رشف عليها .وتعقد هيئات م�رشفة على تنفيذ املعاهدات مثل جلنة الق�ضاء على التمييز
العن�رصي وجلنة حقوق الطفل مناق�شات مو�ضوعية منتظمة ،حيث ُتدعى الدول الأطراف واملنظمات
ال عن اخلرباء الأفراد �إىل التعبري عن �آرائهم حول
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ،ف�ض ً
املوا�ضيع املطروحة على ب�ساط البحث ،وتنظم جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية �أيام ًا
للنقا�ش العام ترمي حتديد ًا �إىل تلقي تعليقات ومقرتحات حول التعليقات العامة التي يجري �إعدادها.
وتو�صي منظمة العفو الدولية ب�أن تتبنى اللجنة العربية �أي�ض ًا هذه املمار�سة وتخ�ص�ص �أيام ًا للمناق�شات
العامة ُتدعى فيها الدول الأطراف والهيئات التابعة للأمم املتحدة وغريها من الهيئات املتخ�ص�صة والهيئات
التابعة للجامعة العربية ،ف�ض ًال عن املجتمع املدين واخلرباء الأفراد وغريهم من املعنيني �إىل مناق�شة املوا�ضيع
التي يغطيها امليثاق العربي املعدل وتو�ضيحها .واحلل الأمثل هو �أن تقام �أيام املناق�شة هذه ب�صورة دورية
(فلجنة حقوق الطفل مث ًال تقيم يوم ًا للنقا�ش العام كل �سنة) ويجب دعوة �أكرب عدد ممكن من امل�شاركني
للم�شاركة ،ويجب و�ضع جميع املعلومات املتعلقة باملوا�ضيع التي �س ُتناق�ش ،ف�ض ًال على معايري الت�سجيل يف
ويف�ضل �أن يتم ذلك عرب املوقع الإلكرتوين للجنة قبل وقت كاف.
متناول اجلمهورُ ،
• ال ي�شري امليثاق املعدل �إىل �أيام تخ�ص�ص للمناق�شات العامة.
• ينبغي على اللجنة العربية �أن تخ�ص�ص �أيام ًا للمناق�شات العامة ت�شارك فيها الدول الأطراف
والهيئات التابعة للأمم املتحدة وغريها من الهيئات املتخ�ص�صة والهيئات التابعة للجامعة
ال عن املجتمع املدين واخلرباء الأفراد يف مناق�شة الق�ضايا التي تختارها اللجنة.
العربية ،ف�ض ً
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 -7الإنذار املبكر والإجراءات العاجلة
�أعدت جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي �إجراء للإنذار املبكر كي ُي�ستعمل عندما ت�شعر �أن هناك
خطر ًا يف تفاقم امل�شاكل التي تعاين منها دولة طرف ،وهناك خطر وقوع نزاع ،و�إجراء للتحرك
العاجل ملواجهة امل�شاكل التي حتتاج �إىل اهتمام فوري .وميكن للجنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي
نف�سها �أو للمنظمات غري احلكومية �أو غريها من الأطراف املعنية �أن ت�ستنجد بالإجراء .وينطوي هذا
على الدعوة حل�ضور وفد من حكومة الدولة الطرف املعنية ملناق�شة بواعث قلق جلنة الق�ضاء على
التمييز العن�رصي ،و ُتعقد جل�سة مناق�شة حتى �إذا رف�ضت الدولة الطرف احل�ضور .وميكن للأطراف
املعنية �أن تقدم مذكرات خطية يف النقا�ش ،ويجوز للجنة �أن تقرر القيام بزيارة ميدانية �إىل الدولة
الطرف .ويف نهاية العملية ،ت�صدر جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي خال�صاتها التي تطلب فيها من
الدولة اتخاذ �إجراءات معينة وتقدمي معلومات .كما ميكن للجنة �أن تقرر لفت انتباه الأمني العام للأمم
املتحدة وجمل�س الأمن �إىل الق�ضية.
ويف املا�ضي وبرغم عدم وجود �إجراء ر�سمي للتحرك العاجل لدى جلنة حقوق الطفل وجلنة
مناه�ضة التعذيب ،فقد طلبتا من الدول التي ت�أخرت عن موعد تقدمي تقاريرها �أن تقدمها دون �إبطاء،
عادة ا�ستجابة لو�ضع مت�أزم ،و�أحيانا كانت الهيئات امل�رشفة على املعاهدات ت�صدر بيانات عامة �أي�ض ًا
لت�سليط ال�ضوء على ق�ضية ذات اهتمام خا�ص.
• من املهم �أن تعد اللجنة �آليات للتعامل مع احلاالت الطارئة.
• عندما ترى اللجنة �أن هناك خطر ًا يف تفاقم م�شاكل التي تعاين منها دولة طرف ،ينبغي عليها
�أن تدعو وفد ًا من حكومة الدولة الطرف املعنية �إىل احل�ضور ملناق�شة بواعث قلق اللجنة ،كذلك
ينبغي على اللجنة �أن تتمتع بخيار الطلب من الدول تقدمي تقارير حول الو�ضع ،و�أن ت�صدر
بيانات علنية من حني لآخر.

 -8الدورات اخلا�صة
ال يحدد امليثاق املعدل ما �إذا كانت اللجنة العربية تتمتع ب�سلطة عقد دورات خا�صة �أو غري عادية.
وين�ص النظام الداخلي و�أ�ساليب العمل التي تبنتها اللجنة على �أنه �إ�ضافة �إىل الدورات الأربع النظامية،
ت�ستطيع اللجنة عقد دورات ا�ستثنائية يدعو �إليها رئي�س اللجنة ،بعد الت�شاور مع الأع�ضاء .ومن املهم
�أن تتمكن اللجنة من �أن تقرر عقد دورات خا�صة تخ�ص�ص ح�رص ًا للبند �أو البنود التي ُعقدت الدورة
اخلا�صة من �أجلها )34(.وعندما ال تكون اللجنة يف طور االنعقاد ،يجوز للرئي�س �أن يعقد دورات
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خا�صة بالت�شاور مع امل�سئولني الآخرين يف اللجنة .كذلك يدعو رئي�س اللجنة �إىل عقد دورات خا�صة:
 .1بناء على طلب �أغلبية �أع�ضاء اللجنة؛
 .2بناء على طلب دولة طرف يف امليثاق املعدل.
يجب �أن يدعو رئي�س اللجنة �إىل عقد هذه الدورات اخلا�صة ب�أ�رسع ما ميكن يف تاريخ حمدد
بالت�شاور مع الأمني العام وامل�سئولني الآخرين يف اللجنة.
• ال ي�شري امليثاق املعدل �إىل �صالحية اللجنة يف عقد دورات خا�صة.
• ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن تتمتع ب�سلطة عقد دورات خا�صة يدعو �إليها
الرئي�س مببادرة منه ،كذلك بناء على طلب �أغلبية الأع�ضاء �أو دولة طرف.
• من املهم �أن تعد اللجنة �آليات للتعامل مع احلاالت الطارئة.
• عندما ترى اللجنة �أن هناك خطر ًا يف تفاقم م�شاكل التي تعاين منها دولة طرف ،ينبغي عليها
�أن تدعو وفد ًا من حكومة الدولة الطرف املعنية �إىل احل�ضور ملناق�شة بواعث قلق اللجنة ،كذلك
ينبغي على اللجنة �أن تتمتع بخيار الطلب من الدول تقدمي تقارير حول الو�ضع ،و�أن ت�صدر
بيانات علنية من حني لآخر.
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املراجع والوثائق املفيدة
 «جتميع للنظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإن�سان»، ،HRI/GEN/3.Rev3التي تحُ َّدث دورياً� ،صدر حتديث  2008يف 28
مايو�/أيار  ،2008ويتوافر يف:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.
GEN.3.Rev3_ar.doc
 “التقرير اخلا�ص ب�أ�ساليب عمل معاهدات حقوق الإن�سان املتعلقة بعمليةتقدمي التقارير من جانب الدول الأطراف» (ترجمة غري ر�سمية)،
 5 ،4/HRI/MC/2008يونيو/حزيران  ،2008تتوافر يف:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.
MC.2008.4.doc
 “�سبل وو�سائل التعجيل ب�أعمال اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضداملر�أة”� CEDAW/C/2007/I/4/Add.1, 25أكتوبر ،2006
h t t p : / / w w w 2 . o h c h r. o r g / e n g l i s h / b o d i e s / c e d a w /
workingmethods.htm
“املبادئ التوجيهية اخلا�صة مب�شاركة املنظمات غري احلكومية واخلرباء
الأفراد يف جمموعة العمل ال�سابقة للجل�سات التابعة للجنة حقوق الطفل”
(ترجمة غري ر�سمية) ،CRC/C/90 ،امللحق  ،8مت ا�ستخال�صه من:
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/guide/
guidelines-A.pdf
“العمل مع برنامج الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان :دليل املجتمع املدين”,
يتوافر يف:
h t t p : / / w w w. o h c h r. o r g / D o c u m e n t s / P u b l i c a t i o n s /
NgoHandbook/ngohandbook.pdf
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الهوام�ش
 .1ت�ستخدم هذه الوثيقة ترجمة امليثاق املعدل من قبل مكتب املفو�ضية
العليا حلقوق الإن�سان لن�ص الن�سخة التي تبنتها اللجنة العربية الدائمة
حلقوق الإن�سان ،وفيما بعد ،مت تبني الن�ص العربي لهذه الن�سخة كما هي
من قبل اجتماع قمة دول اجلامعة العربية  ،انظر
http://www.pogar.org/themes/reforms/documents/darevised
Charter.pdf
 .2دخل امليثاق املعدل حيز النفاذ يف  15مار�س�/آذار  2008بعد �سبعة
ت�صديقات عليه ،كما تقت�ضي املادة  )2(49من امليثاق املعدل التي تن�ص
على �أنه “ يدخل هذا امليثاق حيز النفاذ بعد �شهرين من تاريخ �إيداع وثيقة
الت�صديق ال�سابعة لدي الأمانة العامة جلامعة الدول العربية”.
 .3تن�ص املادة  3( 45و )4من امليثاق املعدل على �أنه “ال يجوز �أن ت�ضم
اللجنة �أكرث من �شخ�ص واحد من مواطني الدولة الطرف .ويجوز �إعادة
انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبد�أ التداول .ينتخب �أع�ضاء اللجنة
ملدة �أربع �سنوات على �أن تنتهي والية ثالثة من الأع�ضاء املنتخبني يف
االنتخاب لأول مرة بعد عامني ويحددون عن طريق القرعة”.
� .4إذ الحظت منظمة العفو الدولية ب�أن معايري الع�ضوية يف امليثاق العربي
املعدل لي�ست واردة بالقدر ذاته من التف�صيل كما يف املعاهدات الدولية
الأخرى حلقوق الإن�سان ،دعت للنظر يف معايري �إ�ضافية لدى تر�شيح
الأع�ضاء وانتخابهم ،مبا يف ذلك �ضمان معرفة موا�ضيع ومواد حمددة
ومعرفة خمتلف الأنظمة القانونية يف املنطقة .ولي�س وا�ضح ًا �إىل �أي مدى
و�ضعت هذه املعايري الإ�ضافية يف احل�سبان من جانب الدول امل�سئولة عن
تر�شيح الأع�ضاء احلاليني للجنة وانتخابهم ،هذا �إذا كانت قد و�ضعت هذه
املعايري يف احل�سبان �أ�صالً .انظر منظمة العفو الدولية “ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا :جلنة حقوق الإن�سان العربية  -انتخاب الأع�ضاء ومعايري
الع�ضوية”  10يونيو/حزيران ،2008
AI Index IOR 65/001/2008
http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR65/001/2008/en/
2a7f0941-4223-11dd-81f0-01ab12260738/ior650012008ara.
html
 .5تن�ص املادة  48للميثاق املعدل على �أنه  -1تتعهد الدول الأطراف
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بتقدمي تقارير ب�ش�أن التدابري التي اتخذتها لإعمال احلقوق واحلريات
املن�صو�ص عليها يف هذا امليثاق وبيان التقدم املحرز للتمتع بها ،ويتوىل
الأمني العام جلامعة الدول العربية بعد ت�سلمه التقارير �إحالتها �إىل اللجنة
للنظر فيها -2 .تقوم الدول الأطراف بتقدمي التقرير الأول �إىل اللجنة
خالل �سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز التنفيذ بالن�سبة لكل دولة طرف
وتقرير دوري كل ثالثة �أعوام  .ويجوز للجنة �أن تطلب من الدول
الأطراف معلومات �إ�ضافية ذات �صلة بتنفيذ امليثاق -3 .تدر�س اللجنة
التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة “ ”2بح�ضور من ميثل
الدولة املعنية ملناق�شة التقرير -4 .تناق�ش اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها
وتقدم التو�صيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف امليثاق -5 .حتيل اللجنة
تقريرا �سنويا يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها �إىل جمل�س اجلامعة العربية
عن طريق الأمني العام -6 .تعترب تقارير اللجنة ومالحظاتها اخلتامية
وتو�صياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على ن�رشها على نطاق وا�سع”.
 .6با�ستثناء العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،لأن �إن�شاء هيئة مراقبة العهد مت مبوجب قرار �صادر عن
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي للأمم املتحدة.
 .7اعتمدت جميع الهيئات العاملة امل�رشفة على معاهدات حقوق الإن�سان
نظام ًا داخلي ًا و�أ�ساليب عمل جمعت يف الوثيقة “جتميع للنظم الداخلية التي
اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإن�سان” 28 ،HRI/GEN/3/Rev.3
مايو�/أيار ،2008
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.
GEN.3.Rev3_ar.doc.
 .8انظر “التقرير اخلا�ص ب�أ�ساليب عمل الهيئات امل�رشفة على تنفيذ
معاهدات حقوق الإن�سان املتعلقة بعملية تقدمي التقارير من جانب الدول
الأطراف” (ترجمة غري ر�سمية) 5 ،4/HRI/MC/2008 ،يونيو/
حزيران  ،2008يتوفر يف:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.
MC.2008.4.doc
 .9هذه الدول هي :اجلزائر والبحرين والأردن وليبيا وفل�سطني وقطر
واململكة العربية ال�سعودية و�سورية والإمارات العربية املتحدة واليمن.
 .10مت احل�صول على املعلومات بوا�سطة الهاتف من الأمانة العامة
جلامعة الدول العربية� .أع�ضاء اللجنة هم:
 -1ال�سيد /حممد الن�سور :اململكة الأردنية الها�شمية.
-2الدكتور /عبد الرحيم يو�سف العو�ضي :دولة الإمارات العربية
املتحدة.
 -3ال�سيد /خليفة يو�سف الكعبي  :مملكة البحرين.
 -4الدكتور /عبد املجيد زعالين :اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
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ال�شعبية.
-5ال�سيد /طاهر احل�سامي :اجلمهورية العربية ال�سورية.
 -6امل�ست�شار � /أ�سعد نعيم يون�س :دولـة فل�سطيـن.
 -7ال�سيد /مراد حممد حميمة :اجلماهريية العربية الليبية ال�شعبية
اال�شرتاكية العظمى.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع �أع�ضاء اللجنة ذكور .وي�شغل بع�ضهم
منا�صب حكومية.
 .11ت�شري هذه �إىل الهيئات والوكاالت املتخ�ص�صة التابعة جلامعة الدول
العربية.
 .12وهذه �ستكون منف�صلة عن �إدارة حقوق الإن�سان املوجودة يف مقر
اجلامعة العربية التي �ستوا�صل تقدمي اخلدمات للجنة العربية الدائمة املعنية
بحقوق الإن�سان ،وهي هيئة �سيا�سية م�ؤلفة من ممثلي كل من الدول
الأع�ضاء يف اجلامعة العربية.
ال القاعدة  )2(25من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
 .13انظر مث ً
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية 30 ،من اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان 28 ،من جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي ،و 29من جلنة
حقوق الطفل.
� .14أعدت جلنة حقوق الطفل جمموعتني من املبادئ التوجيهية املتعلقة
ب�صيغة وم�ضمون التقارير الأولية التي �ستقدمها الدول الأطراف مبوجب
املادة  ،44الفقرة �(1أ) من االتفاقية .وترد هذه املبادئ التوجيهية يف
الوثيقتني  CRC/C/5و CRC/C/58على التوايل.
 .15انظر القاعدة  69من �أ�ساليب عمل جلنة حقوق الطفل ،والقاعدة
 59من �أ�ساليب عمل جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
والقاعدة  66من �أ�ساليب عمل جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي،
والقاعدة  65من �أ�ساليب عمل جلنة مناه�ضة التعذيب ،والقاعدة  67من
�أ�ساليب عمل جلنة حقوق الطفل ،والقاعدة  49من �أ�ساليب عمل جلنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،والقاعدة  84من �أ�ساليب عمل اللجنة
الإفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب.
 .16التقرير اخلا�ص ب�أ�ساليب عمل الهيئات امل�رشفة على معاهدات حقوق
الإن�سان املتعلقة بعملية تقدمي التقارير من جانب الدول الأطرافHRI/ ،
 5 ،4/MC/2008يونيو/حزيران  ،2008الفقرة  ،84متوفر يف
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.
MC.2008.4.doc
 .17يف حالة جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي ،ال تعتمد قوائم الق�ضايا
ر�سمي ًا من جانب اللجنة ،ولكن من جانب املقررين القطريني فيما يتعلق
بتقارير الدول املكلفني بها.
 .18انظر الفقرة  58من “التقرير اخلا�ص ب�أ�ساليب عمل الهيئات امل�رشفة
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على معاهدات حقوق الإن�سان املتعلقة بعملية تقدمي التقارير من جانب
الدول الأطراف” 5 ،4/HRI/MC/2008 ،يونيو/حزيران ،2008
تتوفر يف:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.
MC.2008.4.doc.
 .19انظر بالن�سبة للجنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية “جلنة
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية – �أ�ساليب العمل” (ترجمة غري
ر�سمية) ،تتوافر يف:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/workingmethods.
htm.
وبالن�سبة للجنة الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة ،انظر “�سبل وو�سائل
التعجيل ب�أعمال اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة”CEDAW/ ،
C/2007/I/4/Add.1, 25 October 2006
h t t p : / / w w w 2 . o h c h r. o r g / e n g l i s h / b o d i e s / c e d a w /
workingmethods.htm.
وبالن�سبة للجنة حقوق الطفل ،انظر (جلنة حقوق الطفل – “�أ�ساليب
العمل” (ترجمة غري ر�سمية)،
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/workingmethods.
htm#a2a.
 .20انظر “�سبل وو�سائل التعجيل ب�أعمال اللجنة املعنية بالق�ضاء على
التمييز �ضد املر�أة” (ترجمة غري ر�سمية)،
CEDAW/C/2007/I/4/Add.1, 25 October 2006 http://
daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/594/40/PDF/
N0659440.pdf?OpenElement
 .21ملزيد من املعلومات حول م�شاركة املجتمع املدين والأفراد الفاعلني
يف عمل الهيئات امل�رشفة على معاهدات الأمم املتحدة ،انظر الف�صل الرابع
من “العمل مع برنامج حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة  :دليل للمجتمع
املدين” ،يتوافر يف
h t t p : / / w w w. o h c h r. o r g / D o c u m e n t s / P u b l i c a t i o n s /
NgoHandbook/ngohandbook.pdf
 .22تن�ص املادة  71من ميثاق الأمم املتحدة على:
“للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن يجرى الرتتيبات املنا�سبة للت�شاور
مع الهيئات غري احلكومية التي تعني بامل�سائل الداخلة يف اخت�صا�صه.
وهذه الرتتيبات قد يجريها املجل�س مع هيئات دولية ،كما �أنه قد يجريها �إذا
ر�أى ذلك مالئم ًا مع هيئات �أهلية وبعد الت�شاور مع ع�ضو “الأمم املتحدة
ذي ال�ش�أن”.
 .23بح�سب وثيقة �أ�صدرها فريق من ال�شخ�صيات ذات اخلربة من �أجل
النظر يف العالقة بني املجتمع املدين والأمم املتحدة ,مت تعريف املنظمات غري
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احلكومية ب�أنها “جميع املنظمات ذات الأهمية بالن�سبة للأمم املتحدة والتي
لي�ست حكومات مركزية �أو مل ُتن�ش�أ مبوجب قرار حكومي دويل ،مبا ي�شمل
رابطات قطاع الأعمال ،والربملانيني ،وال�سلطات املحلية .ويوجد قدر كبري
من البلبلة فيما يتعلق ﺑﻬذا امل�صطلح يف دوائر الأمم املتحدة  .ويف �أماكن
�أخرى �أ�صبحت املنظمات غري احلكومية هي ال�صيغة املختزلة للمنظمة غري
احلكومية التي تبغي املنفعة العامة � -أي نوع منظمات اﻤﻟﺠمتع املدين التي ُتن�ش�أ
ر�سميا لتحقيق منفعة للجمهور العام �أو للعامل ب�أ�رسه من خالل �أن�شطة الدعوة
�أو تقدمي اخلدمات .وهي ت�شمل منظمات مكر�سة لق�ضايا البيئة ،والتنمية،
وحقوق الإن�سان ،وال�سالم ،وت�شمل ال�شبكات الدولية لتلك املنظمات  .وقد
تكون �أو ال تكون قائمة على �أ�سا�س الع�ضوية .انظر»« :نحن ال�شعوب:
اﻤﻟﺠمتع املدين والأمم املتحدة واحلكم العاملي  -تقرير فريق ال�شخ�صيات
البارزة املعني بالعالقات بني الأمم املتحدة واﻤﻟﺠمتع املدين»817,/A/58 ,
.11 June 2004
� .24أ�ساليب العمل املحددة لدى الهيئات امل�رشفة على املعاهدات التي ت�شري
�إىل م�شاركة املنظمات غري احلكومية والأفراد ت�شمل جلنة الق�ضاء على التمييز
�ضد املر�أة “القاعدتان  47و-3“ 83ج” ،اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان
(القاعدة )2(112؛ جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية (القاعدة
)1(69؛ جلنة مناه�ضة التعذيب (القاعدة  )1(62و)4(76؛ جلنة حقوق الطفل
(القاعدة  )2وجلنة العمال املهاجرين (القاعدة  .)29لقد تطورت ممار�سة
الهيئات امل�رشفة على املعاهدات من حيث �إنها ال حت�رص م�شاركة املنظمات
غري احلكومية بتلك التي تتمتع ب�صفة ا�ست�شارية .انظر �أي�ض ًا التقرير اخلا�ص
ب�أ�ساليب عمل الهيئات امل�رشفة على معاهدات حقوق الإن�سان املتعلقة بعملية
تقدمي التقارير من جانب الدول الأطراف 5 ،4/HRI/MC/2008 ،يونيو/
حزيران  ،2008الفقرات  115-105تتوافر يف
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.
MC.2008.4.doc
 .25تلتقي الهيئات امل�رشفة على املعاهدات بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
الإن�سان يف اجتماعات منف�صلة عن تلك التي تعقدها مع املنظمات غري
احلكومية.
“ .26التقرير اخلا�ص ب�أ�ساليب عمل الهيئات امل�رشفة على معاهدات حقوق
الإن�سان املتعلقة بعملية تقدمي التقارير من جانب الدول الأطراف” (ترجمة
غري ر�سمية) 5 ،4/HRI/MC/2008 ،يونيو/حزيران  ،2008الفقرة
 ،109تتوافر يف
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.
MC.2008.4.doc
 .27تتطور ممار�سة جميع الهيئات الأخرى امل�رشفة على تنفيذ املعاهدات
ال املبادئ
باجتاه م�شابه لالجتاه املقرتح هنا مع بع�ض التغيري .انظر مث ً
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التوجيهية اخلا�صة مب�شاركة املنظمات غري احلكومية واخلرباء الأفراد
يف جمموعة العمل ال�سابقة للجل�سات التابعة للجنة حقوق الطفل,CRC ،
 CRC/C/90امللحق الثامن ،مت ا�ستخال�صه من:
http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/guide/
guidelines-E.pdf
 .28انظر “التقرير اخلا�ص ب�أ�ساليب عمل الهيئات امل�رشفة على معاهدات
حقوق الإن�سان املتعلقة بعملية تقدمي التقارير من جانب الدول الأطراف”
(ترجمة غري ر�سمية) ،الوثيقة  ،HRI/MC/2007/4بتاريخ  11يونيو/
حزيران  ،2007تتوافر يف املوقع الإلكرتوين:
_http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/hri_mc
2007_4.doc
 .29تن�ص املادة  )4(48على �أن“ :تناق�ش اللجنة التقرير ،وتعلق عليه،
وتقدم التو�صيات ال�رضورية وفق ًا لأهداف امليثاق” .وتن�ص املادة )6(42
على �أن“ :تكون تقارير اللجنة ومالحظاتها اخلتامية وتو�صياتها وثائق
عامة تن�رشها اللجنة على نطاق وا�سع”.
ال عقد اجتماعات خا�صة بني اللجنة واملنظمات غري احلكومية
 .30ميكن مث ً
بناء على طلب الأخرية.
ً
 .31انظر جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية – �أ�ساليب
العمل،
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/workingmethods.
htm
ال تن�ص القاعدة  65من �أ�ساليب عمل جلنة احلقوق االقت�صادية
 .32مث ً
والثقافية واالجتماعية على �أن تقوم اللجنة املذكورة “ب�إعداد تعليقات عامة
مل�ساعدة الدول الأطراف يف الوفاء بواجباتها املتعلقة ب�إعداد التقارير”.
(ترجمة غري ر�سمية) وت�ستخدم جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي وجلنة
الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة عبارة “التو�صيات العامة”.
 .33مكتب املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان“ :العمل مع برنامج الأمم
املتحدة حلقوق الإن�سان :دليل للمجتمع املدين” ،الف�صل الرابع.
 .34تن�ص �أ�ساليب عمل جلنة مناه�ضة التعذيب ،وجلنة الق�ضاء على
التمييز �ضد املر�أة ،وجلنة الق�ضاء على التمييز العن�رصي ،وجلنة حقوق
لطفل ،واللجنة املعنية بحقوق الإن�سان على عقد دورات خا�صة.
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بني الراديكالية والواقعية

يعرف العامل العربي طريقني للتغيري ،مل ي�ؤد �أي منهما
لتغيري �إيجابي .الأول هو الطريق “الراديكايل” ،الذي
يطرح ما ميكن و�صفه بالنقي�ض الكامل للو�ضع ال�سائد غري
املر�ضي عنه .وعادة ما يقت�رص دور �أتباع الطريق “الراديكايل” ،على طرح هدفهم اال�سرتاتيجي،
كافيا يف حتديد التكتيكات وو�سائل العمل التي جتعل حتقيق هذا الهدف اال�سرتاتيجي
دون �أن يبذلوا جه ًدا ًّ
ممك ًنا؛ ومن ثم ف�إن الواقع يظل على ما هو عليه؛ �إذ ال يكفي جمرد الإعالن عن الهدف اال�سرتاتيجي
ع�رشات �أو �آالف املرات لتغيري هذا الو�ضع.
بهي الدين حسن *

الطريق الثاين هو “الواقعي” ،وينطلق من امل�سافة الكبرية التي تف�صل الواقع املتدين ال�سائد عن

احللم املطلوب و�ضعه و�إجنازه ،وكذلك ي�أخذ يف االعتبار �ضعف قوى التغيري “الراديكايل” .وهكذا،
ف�إن �أ�صحاب املذهب “الواقعي” يدعون �إىل تبني �أهداف حمدودة ومتوا�ضعة للتغيري ،تتنا�سب مع
الواقع البائ�س املحيط بهم ،ويتجنبون طرح �أي �أهداف كربى �أو ا�سرتاتيجية .ولكنهم �أي�ضا يقعون
يف م�أزق م�شابه للراديكاليني؛ لأنهم ال يهتمون بتقدمي خطة تف�صيلية لتحقيق �أهدافهم “الواقعية” التي
اختاروها ،حيث يهيمن عليهم االعتقاد ب�أن جمرد التوا�ضع يف اختيار الأهداف قد ي�ؤدي لتحقيقها؛
وبالتايل ف�إن “الواقعية” على هذا النحو ال ت�ؤدي لأي تغيري ،بل ت�ؤدي لتكري�س الواقع املرفو�ض
واملطلوب تغيريه ،بل �أحيانا ت�ؤدي ال�ستيعاب �أ�صحاب املذهب “الواقعي” حتت معطف املدافعني عن
ا�ستمرار الأو�ضاع على ما هى عليها ،وخا�صة �أنهم نحوا جانبا الهدف اال�سرتاتيجي.
*مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
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لكننا هنا ب�صدد جتربة خمتلفة ،حيث نالحظ �أن منظمة العفو الدولية ،اتبعت – يف تو�صياتها التي
منهجا يندر اللجوء �إليه يف العامل العربي ،حتى بني منظمات حقوق الإن�سان
نقوم بالتعقيب عليها -
ً
التي ت�شاركها املرجعية ذاتها.
تعرف منظمة العفو الدولية ،كما نعرف ،عدة حقائق �أ�سا�سية:
� -1إن جامعة الدول العربية  -كم�ؤ�س�سة ُتعبرِّ عن الإرادة ال�سيا�سية للحكومات العربية -تتبنى
�سلبيا من ق�ضايا حقوق الإن�سان ،ومن منظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية.
موقفا ً
� -2إن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان هو �أكرث املواثيق الإقليمية حلقوق الإن�سان ،جمافاة لروح

ون�صو�ص املعايري العاملية.

� -3إن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ال يتبنى �آلية جادة حلماية حقوق الإن�سان يف العامل العربي،

وال ي�ساعد على متتع اللجنة املنبثقة عنه “جلنة حقوق الإن�سان العربية” باحلد الأدنى من اال�ستقاللية،
وال يرحب بالتعاون مع منظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية �أو البت يف �شكاوها وتقاريرها؛ لذا فقد
متاما.
جتنب الإ�شارة �إليها ً
� -4إن عملية �إ�صدار وتفعيل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ا�ستغرقت زم ًنا طويالً .فقد ولد عام

 ،1994وجرى تعديله بعد ع�رش �سنوات ،ثم �أ�صبح نافذًا بعد خم�س �سنوات �أخرى يف �( 2009أي بعد
عاما من اعتماد الن�ص الأول)؛ وبالتاىل ف�إنه لن ميكن تعديله -لي�صبح �أقرب للمعايري العاملية  -يف
ً 15
املدى املنظور؛ ما مل يطر�أ على الأو�ضاع يف العامل العربي� ،أو يف البيئة الدولية املحيطة به ،تغيريات
جذرية .وهو الأمر الذي ال توجد �أي م�ؤ�رشات عليه يف الوقت احلايل.
رمبا ال تختلف منظمة حقوقية جادة واحدة على هذه احلقائق الأربع الأ�سا�سية ،ولكنها اختلفت يف

كيفية التعامل معها.

بع�ض املنظمات العربية والدولية حاولت ركوب قطار اجلامعة العربية “بحالته” الراهنة ،دومنا
طرح �أي مطلب �إ�صالحي �أوالإحلاح عليه ،ولكن �أغلب ه�ؤالء ا�ضطروا لن�سيان الأمر برمته؛ لأن
اجلامعة العربية لي�س لديها مكان ي�ستوعب منظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية ،مهما تكن درجة
“واقعيتها”� .إنها فقط ترحب باملنظمات احلكومية� ،أو التي تعتمدها حكوماتها للقبول باجلامعة العربية.
متاما ،باعتبار �أن هذا الو�ضع ميئو�س من �إ�صالحه؛
البع�ض الآخر من املنظمات اختارت �إدارة الظهر ً
ومن ثم �أرج�أت االهتمام به �إىل حني يجري تعديل امليثاق ب�شكل “راديكايل”� ،أي �أنها �أ�سقطت املهمة
من براجمها و�أن�شطتها لأمد بعيد .مركز القاهرة لدرا�سات حلقوق الإن�سان من بني هذه املنظمات.
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لقد ظل مركز القاهرة لعدة �سنوات يطرق �أبواب اجلامعة العربية ،ويطالب ب�إ�صالح امليثاق
العربي حلقوق الإن�سان ،ونظم عدة م�ؤمترات �إقليمية يف بريوت ،واجتماعات حملية يف م�رص،
واقرتح خاللها تو�صيات حمددة لتعديل امليثاق جرى تبنيها خالل هذه امل�ؤمترات ،و�صدرت حتت
عنوان “�إعالن بريوت للحماية الإقليمية حلقوق الإن�سان يف العامل العربي” ببريوت يف الفرتة من
 12-10يونيو  ، 2003كما تابع ذلك من خالل امل�ؤمتر املوازي للقمة العربية الذي عقد عام 2004
يف بريوت �أي�ضا ،و�صدر عنه مبادرة للإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي بعنوان «اال�ستقالل
الثاين» .ت�ضمن هذا الإعالن ق�سما خا�صا مب�رشوع امليثاق العربي املعدل ،واقرتاحات حمددة ب�ش�أنه.
كما �شارك املركز بجهد مكثف مع خرباء الأمم املتحدة الذين حاولوا دفع اجلامعة العتماد ميثاق �أقرب
للمعايري العاملية .غري �أنه بعد اعتماد هذا امل�رشوع يف قمة تون�س ،ا�ستخل�ص مركز القاهر �أن باب
الإ�صالح قد �أغلق ،واقت�رص اهتمام مركز القاهرة باملو�ضوع على امل�شاركة املو�سمية ،والتي كان من
�أهمها اجتماع اخلرباء الذي ِّ
نظمه املركز يف القاهرة يف دي�سمرب  2008بالتعاون مع املفو�ضية ال�سامية
حلقوق الإن�سان ومنظمة العفو الدولية.
إ�صالحيا» خمتلفا  -جت�سده هذه الدرا�سة/التو�صيات،
�أما منظمة العفو الدولية ،فقد اتبعت طريقا «�
ًّ
تعليميا من املهم �أن تتعلم منه منظمات حقوق الإن�سان يف العامل العربي-
منوذجا
التي ت�شكل قبل كل �شئ
ًّ
ً
يف كيفية ا�ستنباط تكتيكات و�أ�ساليب عمل ملمو�سة ،دون �أن تفقد بو�صلة الهدف اال�سرتاتيجي الكبري

يف الوقت ذاته.

إ�صالحيا ينطلق من املعطيات املتدنية التي يفر�ضها امليثاق� ،ساعية �إىل
اختارت منظمة العفو منطقًا �
ًّ
فعالة حلقوق الإن�سان – ولو ب�شكل تدريجي متوا�ضع  -مبا
�شق طريق ممتد لتحقيق هدف �إن�شاء جلنة َّ
قد ي�ساعد على توفري معطيات جديدة �أف�ضل ،ت�سمح بالتطلع �إىل طموح �أكرب يف مرحلة الحقة.

انطلقت التو�صيات من التناق�ضات ال�صغرية للغاية يف ن�صو�ص امليثاق ،التي تتناول �إطار و�أ�سلوب

عمل «جلنة حقوق الإن�سان العربية» ،وكذلك من فجوات امل�سكوت عنه ،وهى كثرية.

بالن�سبة «للراديكايل» ،ف�إن عدم الإ�شارة يف امليثاق �إىل �أي دور ملنظمات حقوق الإن�سان يعني �أن
الباب مغلق �أمامها؛ وبالتايل ف�إنه ال يت�صور لها مهمة وا�ضحة املعامل� ،سوى التنديد بامليثاق الذي �سبق
التنديد به ع�رشات املرات يف ع�رشات املنا�سبات.
كثريا ،فهو يبحث عادة عن باب خلفي لينزوي يف ثنايا
بالن�سبة «للواقعي» ،ال تختلف النتيجة
ً
املعطف نف�سه؛ طاملا ال ي�سعي لتغيريه.
«الإ�صالحي» خمتلف ،فهو يعترب امل�سكوت عنه رمبا كان نقطة بداية يجب اختبارها ،وت�صلح
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للبناء عليها حجر ًا بجانب حجر ،وهذا ما فعلته منظمة العفو� ،سواء يف تو�صياتها �أو ب�إحلاحها على
منظمات حقوق الإن�سان الأخرى لل�سعي لطرق الأبواب املتاحة للم�شاركة ،لأن الباب املغلق قد ال
يكون مو�ص ًدا ب�إحكام يف وجهها ،بل قد يحتاج فقط �إىل طرقه� ،أو دفعه دفعة متوا�ضعة ،وبتوا�ضع
أي�ضا.
� ً
هذا جمرد مثال لتو�ضيح اختالف املنهجية ،وكيف �أنه من املحتمل �أن ي�ؤدي �إىل نتائج خمتلفة.
على املنوال نف�سه ت�سري تو�صيات منظمة العفو ،والتي ت�ستهدف التقاط الأحجار ال�صغرية للغاية،
التي لو �ساعدت الظروف على �إمكانية ر�صها بجوار بع�ضها البع�ض ،ف�إنها قد ت�شكل بداية متوا�ضعة
ل�شق طريق «الألف ميل» نحو جلنة «م�ستقلة» حلقوق الإن�سان يف اجلامعة العربية.
بهذه املنهجية التي ت�ضع �أقدامها على الأر�ض (�أي مواد امليثاق �سيئة ال�صيت) ،وخا�صة املادة
( ،)7/45التي تكفل للجنة احلق يف و�ضع «�ضوابط عملها و�أ�سلوب ودورية اجتماعاتها» ،ومت�سلحة

باخلربة الهائلة املرتاكمة يف هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان ،وبنظمها الداخلية و�أ�ساليب
عملها؛ اقرتحت منظمة العفو جمموعة تو�صيات ال �أجدين �أختلف معها يف واحدة منها .من �أهم هذه
التو�صيات:
• علنية تقارير حقوق الإن�سان التي ت�صدر عن اللجنة و�إتاحتها لو�سائل الإعالم ،ومن خالل موقع

خا�ص لها على الإنرتنت.

• مناق�شة اللجنة لو�ضعية حقوق الإن�سان يف �أي دولة �صادقت على امليثاق ،حتى يف حالة عدم
تقدمي هذه الدولة لتقريرها ،طاملا �أن موعده قد حان.
• م�شاركة منظمات حقوق الإن�سان يف اجتماعات اللجنة واجتماعات جمموعات العمل التح�ضريية،

مبا يت�ضمن �أن يكون لهذه املنظمات احلق يف تقدمي تقارير ومعلومات ووثائق للجنة وجمموعات
العمل.
• �رضورة و�ضع �آليات للتعامل مع الأحداث اجل�سيمة والطارئة ،مبا يف ذلك عقد اللجنة الجتماعات

طارئة.

وهى كلها تو�صيات ال يوجد يف ن�صو�ص امليثاق ما يتناق�ض معها �أو يحول دون تطبيقها ،ب�رصف
النظر عن تناق�ضها ،يف جوهرها و�أهدافها وروحها ،مع جوهر وفل�سفة امليثاق ذاته!
كان من املمكن �أن تظل تو�صيات منظمة العفو جمرد وثيقة �أدبية ممتازة ،ودر�س تعليمي رائع،
دون �أن جتد فر�صة للحياة ،خا�صة يف ظل ما نعرفه من الواقع البائ�س للإرادة ال�سيا�سية جلامعة الدول
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العربية ،وخا�صة يف جمال حقوق الإن�سان.
غري �أن بع�ض التناق�ضات غري املتوقعة يف ت�شكيل اللجنة� ،أدت �إىل احتمال فتح �آفاق لإمكانية �أن
جتد هذه التو�صيات �أو بع�ضها طريقها للتطبيق.
فرغم �أن ت�شكيل اللجنة ي�ضم �أع�ضاء مرتبطني ب�شكل وثيق باحلكومات التي ر�شحتهم ،ف�إن البع�ض
الآخر يتمتع با�ستقاللية ن�سبية تتفاوت من ع�ضو لآخر.
يف الوقت نف�سه ،مل تكُ ف مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان –ممثلة مب�سئول ال�رشق

امتدادا للدور
الأو�سط �آدم عبد املوىل -عن ال�سعي الكت�شاف مداخل منا�سبة لدعم دور اللجنة ،وذلك
ً
الذي لعبته املفو�ضية عام  2003يف دفع اجلامعة العربية لتعديل جوهري،ولكن غري مكتمل ،يف
ن�سخة امليثاق الأوىل ( .)1994وقد ا�ستفادت املفو�ضية حينذاك من رياح ال�ضغط الدويل التي توالت
على العامل العربي من �أجل ال�رشوع ب�إ�صالح �سيا�سى ،بعد هجمات � 11سبتمرب الإرهابية.
فيما وا�صلت منظمة العفو الدولية ممثلة مب�ست�شارها القانوين الزميلة مريفت ر�شماوي ،يف
ا�ستك�شاف �سبل م�ساعدة اللجنة ،و�سبل فتح ثغرات ميكن من خاللها م�شاركة منظمات حقوق الإن�سان
يف العامل العربي ،وهو ما �أدى بالفعل �إىل م�شاركة �أربع منظمات يف االجتماع الأخري للجنة حقوق
الإن�سان العربية ،بينها منظمة العفو ومركز القاهرة ،واعتماد اللجنة مبد�أ االنفتاح على املنظمات غري
احلكومية ،وتثبيت ذلك يف قرارات اجتماعها.

هذا التطور �أثار املزيد من ال�سخط لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ،التي ت�سعى منذ ت�شكيل
اللجنة لقطع كل �سبل متتعها با�ستقاللية ،حتى لو كانت مطالبها متوا�ضعة للغاية (�سكرتارية خا�صة بها،
رئي�س لل�سكرتارية تعينه اللجنة بنف�سها ،وميزانية خا�صة) .ورغم عدم وجود ن�ص يف امليثاق يتناق�ض
مع هذه املطالب ،ف�إن الأمانة العامة بادرت بال�صدام ،ف�أطاحت برئي�س ال�سكرتارية الذي اختارته
متاما عن عملها ،وما زالت ت�ساوم يف تلبية الطلبات املتوا�ضعة الأخرى ،يف الوقت
اللجنة ،و�أبعدته ً
نف�سه الذي “ا�ست�صدرت” فيه فتوى قانونية() ت�ضع اللجنة حتت مظلة جلنة “ال�شئون االجتماعية”
باجلامعة !

�إىل �أين �ست�ؤدي هذه التطورات الأخرية؟ .هذا �س�ؤال مفتوح ،تعتمد �إجابته على عدد من

العوامل:

( )1انظر ن�ص الفتوى «مذكرة داخلية �إىل ال�سيد الأمني العام امل�ساعد رئي�س قطاع املوارد الب�رشية واملالية واخلدمات
العامة ،من امل�ست�شار القانوين للأمني العام مدير �إدارة ال�شئون القانونية ،ب�ش�أن جلنة حقوق الإن�سان» يف باب «وثائق»
يف هذا العدد من رواق.
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 -1ميزان القوى داخل جلنة حقوق الإن�سان العربية بني الأع�ضاءغري امل�ستقلني وامل�ستقلني ن�سبيا،
ومدى ا�ستعداد الأخريين لل�صمود �أمام �ضغوط عاتية؟
 -2حجم ال�ضغوط التي �ستمار�سها احلكومات على الأع�ضاء الذين ر�شحتهم لع�ضوية اللجنة؛ وذلك

لإجبارهم على اخل�ضوع لو�صاية الأمانة العامة للجامعة العربية.

 -3ا�ستعداد املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،ومنظمات حقوق الإن�سان الدولية والعربية ،للقيام

بدور ديناميكي فاعل لدعم التوجه نحو ا�ستقاللية اللجنة.

 -4مدى �إمكانية م�ساهمة الإعالم يف العامل العربي ،وذلك بنقل امل�شكلة �إىل الر�أي العام ،وعدم

ح�رصها ب�أروقة اجلامعة واملفو�ضية ومنظمات حقوق الإن�سان.

حتما �إىل تبني تكتيكات وا�سرتاتيجيات
�أخريا� ،أود القول �إن ب�ؤ�س احلال ال يجب �أن ي�ؤدي بنا ً
و�أ�ساليب عمل بائ�سة ،بل هو �أدعى البتكار �أفكار خالقة لتحقيق الهدف ذاته .وهذا ما قامت به منظمة
العفو والزميلة مريفت ر�شماوي التي �أعدت هذه التو�صيات.

رواق عربي العدد 52

83

تو�صيات منظمة العفو الدولية
فعالة على احرتام
ت�ضمن رقابة ّ
حقوق الإن�سان فى الدول العربية
دخل امليثاق العربى حلقوق الإن�سان حيز النفاذ فى 15
مار�س  .2008وقد ن�ص امليثاق العربى على �إن�شاء جلنة
حقوق الإن�سان العربية ،وخولها مهمة و�ضع “�ضوابط
عملها و�أ�سلوب ودورية اجتماعاتها”( .)1وقد مت بالفعل انتخاب �أع�ضاء اللجنة فى مار�س ،2009
ونظرا لأن اللجنة مازالت ب�صدد و�ضع
ومن ثم ينبغي ال�رشوع يف و�ضع النظام الداخلى للجنة،
ً
نظامها الداخلى الدائم؛ ف�إن منظمة العفو الدولية اهتمت بتقدمي تو�صياتها من �أجل و�ضع النظام الداخلي
و�أ�ساليب عمل اللجنة .وخالل املقال �س�أقوم بالتعقيب على ما �أراه �أبرز النقاط التي وردت فى هذه
التو�صيات ،لكني �أف�ضل �أن �أقدم يف البداية نبذة عن جلنة حقوق الإن�سان العربية لتكون مبثابة متهيد.
د .وائل أحمد عالم*

خلفية عامة عن جلنة حقوق الإن�سان العربية:
ال عن الدول الأطراف ،يقوم مبراقبة تنفيذ الدول لتعهداتها الواردة يف
ُتعد اللجنة جهاز ًا م�ستق ً
امليثاق العربى )2(.ووظيفة اللجنة هى النظر يف التقارير ،فلم يرد بامليثاق �أية وظيفة �أخرى للجنة.
وعلى ذلك فلي�ست هناك �إمكانية حالي ًا لأن ُيقدم الأفراد �أو اجلماعات �شكاوى ر�سمية �إىل اللجنة.
وتلتزم الدول الأطراف بتقدمي تقارير للجنة على النحو التاىل:
 تقدم الدول الأطراف التقرير الأول اىل اللجنة خالل �سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز التنفيذ؛�أى �أنه من املفرو�ض �أن تنظر اللجنة فى تقارير الدول ال�سبع التى �صدقت -بادئ الأمر -على امليثاق

*أستاذ بكلية القانون  -جامعة الشارقة باإلمارات العربية ،خبير قانونى باللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان خالل الفترة (.)2007 -2003
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(الأردن ،اجلزائر ،البحرين ،ليبيا� ،سوريا ،فل�سطني ،الإمارات) ،حيث �إنه فى  15مار�س 2009
تكون قد مرت �سنة على دخول امليثاق حيز التنفيذ بالن�سبة لهذه الدول ،ثم تنظر كذلك فى تقارير
الدول التى �صدقت يف وقت الحق (اليمن ،قطر ،ال�سعودية).
 تقدم الدول الأطراف تقريرا دوريا كل ثالثة �أعوام.وت�سري الإجراءات على النحو التايل:
�أُ -تقدم الدول الأطراف التقارير ب�ش�أن التدابري التي اتخذتها لإعمال احلقوق واحلريات املن�صو�ص
عليها يف هذا امليثاق ،وبيان التقدم املحرز للتمتع بها �إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية.
بُ -يحيل الأمني العام جلامعة الدول العربية التقارير �إىل اللجنة للنظر فيها.
ج -تدر�س اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف ،بح�ضور ممثل للدولة املعنية التي يخ�ضع
تقريرها للمناق�شة.
د -تناق�ش اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها ،وتقدم التو�صيات الواجب اتخاذها طبق ًا لأهداف

امليثاق.

هـ -حتيل اللجنة تقرير ًا �سنوي ًا يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها �إىل الأمني العام.
و -يقوم الأمني العام ب�إحالة التقرير ال�سنوى للجنة �إىل جمل�س اجلامعة.

تو�صيات منظمة العفو الدولية:
 .1جاء فى تو�صيات منظمة العفو �أنه «ال يحدد امليثاق املعدل اللغة (اللغات) الر�سمية ولغة (لغات)
العمل اخلا�صة باللجنة العربية .ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن تكفل متكُّ ن املعنيني من
خماطبتها بلغة (لغات) غري ر�سمية ،و�أن تراعي احتياجات الأ�شخا�ص املعوقني» ،حيث تعترب منظمة
العفو �أن هذا الأمر «وثيق ال�صلة بدول اجلامعة العربية التي لديها العديد من الأقليات الإثنية التي قد
()3
ال عن الأعداد الكبرية من العمال املهاجرين الأجانب».
تفتقر �إىل �إجادة اللغة العربية ،ف�ض ً
وفى حقيقة الأمر ،ف�إن اللغة الر�سمية الوحيدة فى جامعة الدول العربية هى اللغة العربية ،وهى
اللغة الر�سمية فى االتفاقات العربية وفى جميع جلان اجلامعة؛ ومن ثم فلي�ست هناك حاجة لتحديد لغة
ر�سمية للجنة� .أما بخ�صو�ص احلقوق اللغوية ،فقد �أكد عليها امليثاق العربى فن�ص على ما يلى:
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 -يجب �إبالغ كل �شخ�ص يتم توقيفه ،بلغة يفهمها ،ب�أ�سباب ذلك التوقيف لدى وقوعه.

()4

فورا،
 يتمتع كل متهم خالل �إجراءات التحقيق واملحاكمة بال�ضمانات الدنيا التالية� :إخطاره ًبالتف�صيل وبلغة يفهمها ،بالتهم املوجهة �إليه ،ولدى املتهم احلق؛ �إذا كان ال يفهم �أو ال يتكلم لغة املحكمة،
يف اال�ستعانة مبرتجم بدون مقابل.

()5

 «ال يجوز حرمان الأ�شخا�ص املنتمني للأقليات من التمتع بثقافاتها وا�ستخدام لغتها».وهذه احلقوق اللغوية يتمتع بها جميع الأ�شخا�ص �أمام اللجنة .كذلك ف�إن امليثاق العربى مينع التمييز
على �أ�سا�س الإعاقة( ،)6ومن ثم ف�إن اللجنة ملزمة مبراعاة احتياجات الأ�شخا�ص املعوقني؛ ولذلك ف�إن
هذه التو�صية ت�ؤكد على �أمور م�سلم بها وفق ًا للميثاق العربى املُلزم للجنة.
 .2جاء فى تو�صيات منظمة العفو �أنه «ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن حتدد دورية

جل�ساتها ومدتها .وينبغي �أن ت�شكل التقارير ال�سنوية للجنة وثائق عامة ،و�أن ت�سمح للجنة بعر�ض
()7
عملها بطريقة �شاملة ومتنوعة».
وقد حدد النظام امل�ؤقت لعمل اللجنة دورية اجلل�سات ،غري �أنه مل ُيحدد مدة اجلل�سة (مثالً ،ت�ستمر
ملدة �أ�سبوع �أو �أكرث) .وال�شك �أن حتديد مدة اجلل�سة هو �أمر مرغوب فيه النتظام عمل اللجنة� .أما
بالن�سبة للت�أكيد على «�أن ت�شكل التقارير ال�سنوية للجنة وثائق عامة» فهو �أمر ملزم وفق ًا للميثاق العربى
الذى ين�ص على �أن «تعترب تقارير اللجنة ومالحظاتها اخلتامية وتو�صياتها وثائق علنية تعمل اللجنة

على ن�رشها على نطاق وا�سع»(.)8

 .3جاء فى تو�صيات منظمة العفو �أنه «ال يحدد امليثاق املعدل من الذي ي�ستحق �شغل منا�صب

الع�ضوية يف اللجنة حاملا ت�صبح �شاغرة .عند �شغور من�صب ع�ضو ،يجب على اللجنة العربية حلقوق
الإن�سان �أن تكفل �إتاحته �أمام �أي دولة طرف ،و�أال يقت�رص على �أ�شخا�ص من الدولة التي اختري منها
الع�ضو الذي كان يحتل املن�صب ال�شاغر»(.)9
لكننا جند �أن امليثاق العربى قد بني بو�ضوح كيفية ملء املن�صب ال�شاغر؛ حيث تتم بنف�س الكيفية التى
يتم وفق ًا لها اختيار �أع�ضاء اللجنة .فن�ص امليثاق على �أنه�“ :إذا �أعلن �شغر مقعد ما  ...يقوم الأمني
العام جلامعة الدول العربية ب�إبالغ ذلك �إيل الدول الأطراف يف هذا امليثاق التي يجوز لها خالل مهلة
�شهرين تقدمي مر�شحني وفقا للمادة  45من �أجل ملء املقعد ال�شاغر؛ ي�ضع الأمني العام جلامعة الدول
العربية قائمة ب�أ�سماء جميع املر�شحني على هذا النحو بالرتتيب الأبجدي ،ويبلغ هذه القائمة �إيل الدول
الأطراف يف هذا امليثاق ،و�إذ ذاك يجري االنتخاب الالزم مللء املقعد ال�شاغر طبقا للأحكام اخلا�صة
رواق عربي العدد 52

86

تو�صيات منظمة العفو الدولية ت�ضمن رقابة فعّالة على احرتام حقوق الإن�سان فى الدول العربية

بذلك”( .)10ومن ثم ،وفق ًا للميثاق ،ف�إن للدول الأطراف احلق يف �أن تنتخب من ت�شاء؛ حيث مل
ُيقيدها امليثاق ب�رضورة �أن يكون ال�شخ�ص املُنتخب من نف�س جن�سية ال�شخ�ص الذى كان يحتل املن�صب
ال�شاغر.
 .4ورد فى تو�صيات منظمة العفو �أنه «ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �إن�شاء موقع

�شبكي وقاعدة بيانات خا�صني بها )11(».وال�شك �أن هذا �أمر مهم فى �ضوء التزام اللجنة ب�أن «تعمل

على ن�رش [تقاريرها] على نطاق وا�سع».

()12

 .5جاء فى تو�صيات منظمة العفو �أن «هناك حاجة �إىل �ضمان تقدمي تقارير الدول بطريقة موحدة

و�شاملة» )13(.ونرى �أن هذا �أمر مهم و�رضوري ،كما نرى �أنه يتعني على اللجنة �أن ت�أخذ بعني
االعتبار ،عند تقدميها لتقاريرها ،جميع مواد امليثاق العربى.
 .6بخ�صو�ص تخلف الدولة الطرف عن تقدمي تقريرها فى املوعد املحدد �أو تخلف ممثل الدول عن

احل�ضور ،اقرتحت تو�صيات منظمة العفو ما يلى:

“ -ينبغي على اللجنة العربية حلقوق الإن�سان �أن تر�سل تذكري ًا ر�سمي ًا للدول التي حان موعد تقدمي

تقاريرها ،و�أن ت�شري �إىل تقاع�سها يف تقدمي تقاريرها يف التقرير ال�سنوي للجنة”.

 -يجوز للجنة “النظر يف تنفيذ الدولة للميثاق املعدل يف غياب تقرير الدولة”.

()14

�« -إذا غاب ممثل الدولة ،ينبغي على اللجنة �أن توا�صل عملها حتى يف غياب الدولة الطرف �أو

عدم تعاونها».

()15

التزاما على الدول الأطراف
وهذه الإجراءات �سليمة ،وتتفق مع امليثاق العربى الذى ي�ضع
ً
ب�أن ُتقدم تقارير دورية للجنة .وال�شك �أنه بدون هذه الإجراءات ،يمُ كن للدولة الطرف التن�صل
من التزامها بتقدمي تقارير عن طريق عدم �إر�سال التقرير �أو تغيب ممثلها عن ح�ضور جل�سة مناق�شة
التقرير.

 .7ورد فى تو�صيات منظمة العفو« :ال ي�شري امليثاق املعدل حتديد ًا �إىل التعليقات العامة املو�ضوعية،

برغم �أنه ي�شري �إىل التعليقات )16(».وحقيقة الأمر �أنه مل يذكر امليثاق العربى «التعليقات» و�إن كان قد
�أ�شار �إىل «التو�صيات واملالحظات» .و�أي ًا كانت الت�سمية ،ف�إنه من الأهمية مبكان �أن تعول اللجنة على
هذه التو�صيات لتو�ضيح املق�صود بالن�صو�ص وحدود تطبيقها؛ فعلى �سبيل املثال ،ما جاء فى املادة 24
من امليثاق العربى من �أنه «لكل مواطن احلق يف :حرية تكوين اجلمعيات مع الآخرين واالن�ضمام
�إليها .حرية االجتماع وحرية التجمع ب�صورة �سلمية» .ونرى �أنه ينبغي �أال ُيفهم من هذه املادة �أن
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امليثاق ي�ستبعد الأجانب من ممار�سة هذا احلق ،وذلك لأن املادة  43تن�ص على �أنه «ال يجوز تف�سري
هذا امليثاق �أو ت�أويله على نحو ينتق�ص من احلقوق واحلريات التي حتميها القوانني الداخلية للدول
الأطراف �أو القوانني املن�صو�ص عليها يف املواثيق الدولية والإقليمية حلقوق الإن�سان التي �صدقت
عليها �أو �أقرتها» .ووفق ًا ملواثيق حقوق الإن�سان ،ف�إن حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع
وحرية التجمع يتمتع بها كل �شخ�ص (ولي�س فقط كل مواطن).
�	.8أو�صت منظمة العفو ب�أن «تطلب اللجنة من الدولة الطرف �إبالغها يف تقريرها الدوري

التايل باخلطوات التي اتخذتها لو�ضع التو�صيات الواردة يف املالحظات اخلتامية مو�ضع التنفيذ».
و ُت�شكل هذه التو�صية �ضمانة �رضورية ملتابعة تنفيذ الدول لتعهداتها الواردة فى امليثاق.

()17

�ضرورة اال�ستفادة من جتارب اللجان الدولية املماثلة:
�أو�صت منظمة العفو الدولية «ب�أن تعتمد اللجنة العربية حلقوق الإن�سان عند حتديد نظامها الداخلي
و�أ�ساليب عملها معايري ت�أخذ بعني االعتبار املعايري اخلا�صة بالهيئات امل�رشفة على املعاهدات الدولية
الأخرى حلقوق الإن�سان والت�أ�سي�س عليها ب�صورة تدريجية» )18(.وال�شك �أنه من الأهمية مبكان،
�أن ت�ستفيد اللجنة من اخلربات املرتاكمة لدى اللجان الدولية فى الإ�رشاف ومراقبة احرتام حقوق
الإن�سان.
يتكون من خرباء م�ستقلني فى منظمة تقوم على التمثيل
غري �أنه بالنظر لأن اللجنة هى جهاز وليد َّ

احلكومى فى �أجهزتها وجلانها ،ف�سيكون من املفيد اتخاذ اللجنة – فى �أقرب وقت – خطوات تدريجية،
للأخذ بتو�صيات منظمة العفو التالية:
 -البث ال�شبكي �أو على الأقل عر�ض ت�سجيالت �صوتية جلل�ساتها يف املوقع ال�شبكي.

()19

� -أن ت�صدر مالحظاتها اخلتامية ب�صيغة وثائق عامة ب�أ�رسع وقت ممكن عقب انتهاء اجلل�سة التي

ُنظر خاللها يف تقرير الدولة.

()20

� -أن ُتعد الأمانة ملخ�صات حما�رض االجتماعات اخلا�صة والعامة للجنة .وينبغي و�ضع ال�سجالت

العامة يف املتناول وتوزيعها على نطاق وا�سع ب�أ�رسع ما ميكن.

()21

 -يف الأو�ضاع التي ترى فيها اللجنة �أنها غري قادرة على احل�صول على املعلومات التي حتتاجها قد

تطلب اللجنة من الدولة الطرف املعنية القبول بزيارة ع�ضو �أو ع�ضوين من اللجنة.

()22
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 عقد اجتماعات ملجموعات العمل قبل اجلل�سات لإعداد قائمة بالق�ضايا ،و�ضمان طرح �أ�سئلةمنهجية ،وال ُي�سمح لأي ع�ضو يف اللجنة بامل�شاركة يف اال�ستعداد للنظر يف تقارير الدولة الطرف �أو
يف املناق�شات واعتماد املالحظات اخلتامية� ،إذا كانت له عالقة بالدولة الطرف التي انتخب ع�ضو ًا يف
اللجنة ب�ش�أنها.

()23

 �أن تخ�ص�ص �أيام ًا للمناق�شات العامة ت�شارك فيها الدول الأطراف ،والهيئات التابعة للأممال عن املجتمع املدين
املتحدة ،وغريها من الهيئات املتخ�ص�صة ،والهيئات التابعة للجامعة العربية ،ف�ض ً
واخلرباء الأفراد يف مناق�شة الق�ضايا التي تختارها اللجنة.

()24

 �أن تعد �آليات للتعامل مع احلاالت الطارئة .عندما ترى �أن هناك خطر ًا يف تفاقم امل�شاكل التيتعاين منها دولة طرف ،ينبغي عليها �أن تدعو وفد ًا من حكومة الدولة الطرف املعنية �إىل احل�ضور
ملناق�شة بواعث قلق اللجنة .كذلك ينبغي على اللجنة �أن تتمتع بخيار الطلب من الدول تقدمي تقارير

حول الو�ضع ،و�أن ت�صدر بيانات علنية من حني لآخر.

()25

�« -أن تتمتع ب�سلطة عقد دورات خا�صة يدعو �إليها الرئي�س مببادرة منه ،كذلك بناء على طلب

�أغلبية الأع�ضاء �أو دولة طرف.

()26

 �أن ت�شجع اللجنة ب�صورة منهجية وقوية املنظمات غري احلكومية على تقدمي تقارير �أو وثائق �أوغريها من املعلومات من �أجل تزويدها ب�صورة ومعرفة �شاملتني عن كيفية تطبيق املعاهدة [امليثاق] يف
دولة معينة.

()27

تو�صيات مقرتحة:
انطالقًا مما ذكرته منظمة العفو من �أنها ال ت�ستهدف بتو�صياتها تقدمي «قائمة �شاملة للق�ضايا الواجب
على اللجنة معاجلتها عند حتديد نظامها الداخلي و�أ�ساليب عملها»( )28؛ ف�إنني �أقرتح بع�ض التو�صيات
التي �أرى �أنها �ست�ساهم يف حت�سني عمل اللجنة:
مبا�رشة :فوفق ًا للمادة  5/48من امليثاق العربى «تحُ يل
 .1رفع تقرير اللجنة �إىل جمل�س اجلامعة
ً
اللجنة تقرير ًا �سنوي ًا يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها �إىل جمل�س اجلامعة عن طريق الأمني العام».
وهكذا ف�إنه ال يجوز للأمني العام �إحالة تقرير اللجنة �إىل �إدارة �أو جلنة فنية (كاللجنة العربية الدائمة
حلقوق الإن�سان) لدرا�سة التقرير قبل عر�ضه على املجل�س.
«يوفر الأمني العام �ضمن ميزانية
 .2ا�ستقالل ميزانية اللجنة :فوفق ًا للمادة  5/46من امليثاق العربى ُ
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جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفني ومرافق لقيام اللجنة بعملها ب�صورة فعالة
ويعامل خرباء اللجنة فيما يتعلق باملكاف�أة وتغطية امل�صاريف معاملة خرباء الأمانة العامة» .وهكذا ف�إن
ميزانية اللجنة و�سكرتاريتها يجب �أن تكون م�ستقلة ،ومن الأهمية مبكان �أن تكون هناك موارد ثابتة
للجنة (من �ضمنها قبول الهبات والتربعات) حتى ال تت�أثر ب�ضعف وم�شاكل ميزانية اجلامعة نف�سها.
 .3ح�صانات وامتيازات �أع�ضاء اللجنة :فوفق ًا للمادة  5/48من امليثاق العربى “تتعهد الدول
الأطراف ب�أن ت�ضمن لأع�ضاء اللجنة احل�صانات الالزمة وال�رضورية حلمايتهم �ضد �أي �شكل من
�أ�شكال امل�ضايقات �أو ال�ضغوط املعنوية �أو املادية �أو �أي تبعات ق�ضائية؛ ب�سبب مواقفهم �أو ت�رصيحاتهم
يف �إطار قيامهم مبهامهم ك�أع�ضاء يف اللجنة” .ونرى �أنه من ال�رضوري حتديد ماهية هذه احل�صانات
�رضوريا ال�ستقالل �أع�ضاء اللجنة.
أمرا
ًّ
التى ُتعد � ً
 .4م�شاركة الن�ساء فى ع�ضوية اللجنة :وفق ًا للمادة  3/45من امليثاق العربى «ال يجوز �أن ت�ضم

اللجنة �أكرث من �شخ�ص واحد من مواطني الدولة الطرف .ويجوز �إعادة انتخابه مرة واحدة فقط
ويراعى مبد�أ التداول»� .أى �أنه ال يجوز �أن ت�ضم اللجنة �أكرث من �شخ�ص واحد من دولة طرف،
وكذلك ال يجوز �أن ُينتخب ال�شخ�ص مرتني (�أى بحد �أق�صى � 8سنوات) ،واحلكمة من وراء ذلك �أن
ُتعرب اللجنة عن �آراء العديد من املناطق والفئات .ويف هذا ال�سياق من املهم �أن يهتم القائمون على
ين�ص على �أنه« :عند اختيار �أع�ضاء اللجنةُ ،تراعى الدول الأطراف
و�ضع النظام الداخلى للجنة ب�أن ّ
احلاجة �إىل متثيل عادل للإناث والذكور» )29( .وهذه التو�صية ال ُتعد تقييد ًا للميثاق حيث �إنها على
�سبيل التوجيه والإر�شاد ولي�س الإلزام ،كما �أنها تتفق مع �أهداف امليثاق الرامية �إىل �إيجاد م�ساواة
فعلية بني اجلن�سني.

خال�صة:
مع دخول امليثاق العربى حيز النفاذ وت�أ�سي�س اللجنة ،من الأهمية مبكان �أن تتوافر منذ البداية
حركة فكرية حقوقية تتابع جميع التطورات ذات ال�صلة؛ فتقرتح الو�سائل ،وتحُ لل التقارير ،وتدعو
لآليات جديدة .ولذلك ف�إنه ح�سن ًا فعلت منظمة العفو الدولية ب�إ�صدارها لهذه الورقة حول”تو�صيات من
�أجل و�ضع النظام الداخلي و�أ�ساليب عمل جلنة حقوق الإن�سان العربية»؛ ف�إنها بذلك نقلت احلديث عن
امليثاق العربى �إىل اجلانب التطبيقى العملى املتعلق بتنفيذ امليثاق .وال�شك �أن تو�صيات منظمة العفو هى
مقرتحات جيدة لآلية فعالة للرقابة على احرتام حقوق الإن�سان؛ ومن ثم ينبغي على اللجنة �أن ُت ِ
�ضمنها
فى نظامها الداخلى (الدائم) املزمع و�ضعه.
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الهوام�ش
 .1املادة  7/45من امليثاق العربى.
� .2أ�شارت تو�صيات منظمة العفو �إىل امليثاق العربي حلقوق الإن�سان بـ
«امليثاق املعدل» .وفى حقيقة الأمر ،هذه الت�سمية غري دقيقة و ُتثري نوع ًا
من اللب�س .ففى �إطار املعاهدات الدولية ،يمُ كن تعديل املعاهدة بعد دخولها
حيز النفاذ ،وحينئذ نكون ب�صدد معاهدتني؛ الأ�صلية واملعدلة ،فعلى �سبيل
املثال ،فى �إطار جامعة الدول العربية ،توجد اتفاقية تنقل الأيدى العاملة
التى دخلت حيز النفاذ فى عام  ،1970واتفاقية تنقل الأيدى العاملة
(معدلة) التى دخلت حيز النفاذ فى عام  .1976وبالنظر للميثاق العربي
حلقوق الإن�سان ( )2004ال جند �أى تعديل قد �أُدخل عليه حتى الآن (مع
الأخذ بعني االعتبار �أن امليثاق ي�سمح ب�إدخال تعديالت عليه وفق ًا للمادة
ال للميثاق ال�صادر عام ،1994
 .)50كذلك ال ُيعد امليثاق احلاىل تعدي ً
فهذا الأخري مل يدخل حيز النفاذ حيث مل ُت�صدق عليه �أية دولة.
 .3تو�صيات منظمة العفو ،البند .1 .3
 .4املادة /14ج من امليثاق العربى.
 .5املادة�/ 16أ ،د من امليثاق العربى.
 .6تن�ص املادة  1/3من امليثاق العربى على �أن «تتعهد كل دولة طرف
فى هذا امليثاق ب�أن تكفل لكل �شخ�ص خا�ضع لواليتها حق التمتع باحلقوق
واحلريات املن�صو�ص عليها فى هذا امليثاق ،دون متييز ب�سبب العرق �أو
اللون �أو اجلن�س� ،أو اللغة �أو املعتقد الديني� ،أو الر�أى� ،أو الفكر� ،أو
الأ�صل الوطني� ،أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو امليالد �أو الإعاقة البدنية
�أو العقلية».
 .7تو�صيات منظمة العفو ،البند .2 .3
 .8املادة  6/48من امليثاق العربى.
 .9تو�صيات منظمة العفو ،البند .3.3
 .10املادة  3 ،2/46من امليثاق العربى.
 .11تو�صيات منظمة العفو ،البند .4 .3
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 .12املادة  6/48من امليثاق العربى.
 .13تو�صيات منظمة العفو ،البند .1 .4
 .14تو�صيات منظمة العفو ،البند .2 .4
 .15تو�صيات منظمة العفو ،البند .5 .4
 .16تو�صيات منظمة العفو ،البند .5
 .17تو�صيات منظمة العفو ،البند .8 .4
 .18تو�صيات منظمة العفو ،البند .1
 .19تو�صيات منظمة العفو ،البند .3.4
 .20تو�صيات منظمة العفو ،البند .6 .4
 .21تو�صيات منظمة العفو ،البند .7 .4
 .22تو�صيات منظمة العفو ،البند .8 .4
 .23تو�صيات منظمة العفو ،البند .3 .4
 .24تو�صيات منظمة العفو ،البند .6
 .25تو�صيات منظمة العفو ،البند .7
 .26تو�صيات منظمة العفو ،البند .8
 .27تو�صيات منظمة العفو ،البند .4 .4
 .28تو�صيات منظمة العفو ،البند .1
 .29تن�ص املادة  6/36من نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية على �أنه
“عند اختيار الق�ضاة ُتراعى الدول الأطراف فى �إطار ع�ضوية املحكمة،
احلاجة �إىل  ...متثيل عادل للإناث والذكور من الق�ضاة”.
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ر�ؤية

اخلروج من امل�أزق ال�سيا�سى
*
فى الكويت
مقدمة

ناثان ج .براون **

ت�ستحوذ على الكويت حالة من ال�شلل ال�سيا�سى .فاملواجهة
بني الأ�رسة احلاكمة وجمل�س الأمة املنتخب تتفاقم ب�سبب االنق�سامات العميقة داخل كال اجلانبني ،ما
يجعل �أى نوع من احلراك ال�سيا�سى �صعبا �إن مل يكن م�ستحيال .وفى حني يتحدث الكويتيون �أنف�سهم
يف كثري من الأحيان عن وجود خلل يف القيادة ،ويعزون اجلمود �إىل �أوجه الق�صور لدى �أفراد
بعينهم� ،إال �أن امل�شاكل ناجمة فى الواقع عن �أوجه ق�صور هيكلية وم�ؤ�س�سية� ،أكرث من كونها �شوائب
�شخ�صية .ثمة العديد من احللول املمكنة ،لكن تنفيذ معظمها قد يتطلب بالتحديد نوعا من الإجراءات
احلا�سمة املفقودة هى نف�سها ب�شكل مريع .ومن ثم ،ف�إن امل�سار الأرجح يتمثل فى تعليق التجربة
الدميقراطية الأكرث حيوية ودميومة يف العامل العربى .يف ال�سنوات الأخرية ،مل يفتقر امل�شهد ال�سيا�سى
يف الكويت �إىل الإثارة؛ فقد �أجريت ثالثة انتخابات على مدار ال�سنوات الثالث املا�ضية نتيجة ل�سل�سلة
من املواجهات بني جمل�س الأمة (الربملان) وبني احلكومة ،و�أنتج كل منها جمل�سا ب�أع�ضاء م�ستعدين
ال�ستئناف املعركة .وهكذا� ،أ�صبحت ا�ستقاالت وزراء رئي�سيني والتهديد بحل املجل�س ،وان�سحاب
النواب الغا�ضبني ،واملناق�شات العا�صفة �أكرث �رسعة وكثافة ؛ و�ساد جو الأزمة ،ما �أدى �إىل �شعور
الكثريين ب�أن النظام مهدد ،فيما �شعر �آخرون بالي�أ�س لأن النظام ،بب�ساطة ،ال ي�ستحق املحافظة عليه.
لكن هذه املخاوف مل تدفع ال�سا�سة الكويتيني �إىل خف�ض �أ�صواتهم :فالأ�سابيع املا�ضية التى تلت انتخابات
تن�رش «رواق عربي» هذا املقال ب�إذن خا�ص من م�ؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل يف وا�شنطن ،وبت�رصيح من امل�ؤلف.

** باحث أول غير مقيم فى مؤسسة كارنيجى ،وأستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية ومدير برنامج دراسات
الشرق األوسط فى جامعة جورج واشنطن.
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جمل�س الأمة يف �أيار/مايو � 2009شهدت خروج نواب من جل�سة املجل�س عندما جرى تقدمي الت�شكيلة
احلكومية ،كما �شهدت خطوة ال�ستجواب وزير الداخلية (يعد وزير الداخلية يف معظم الدول العربية
�شخ�صية نافذة بقوة ،وهو يف حالة الكويت ع�ضو بارز يف الأ�رسة احلاكمة) ،ون�شوب م�شاجرة بالأيدى

بني نائب يف جمل�س الأمة وم�سئول حكومى.
بيد �أن اخلالفات مل تقت�رص على املواجهات بني احلكومة وبني جمل�س الأمة؛ فقد تفاقمت الإ�شاعات
عن انق�سامات داخل الأ�رسة احلاكمة .وت�شاجر �أع�ضاء املجل�س علنا يف �ش�أن مهام اللجان ،وفى ندوة
عامة عقدت م�ؤخرا ،دفع ع�ضو يف املجل�س �إحدى زميالته �إىل االن�سحاب عندما رف�ض بازدراء
ت�رصيحاتها وا�صفا �إياها �أنها بال معنى (كالم فا�ضى) .و�أدى تال�سن بني ع�ضو �شيعى و�آخر �سنى
يف جمل�س الأمة �إىل �أن ي�صف الأول احلكومة ال�سابقة (�شارك فيها عدد من الإ�سالميني ال�سنة) ب�أنها
«حكومة تورة بورة» (*).هذا يف حني انتقد ع�ضو �سنى بارز الأع�ضاء ال�شيعة يف املجل�س النحيازهم
�إىل «الليرباليني» �ضد «الإ�سالميني» ؛ وهو مل يكتف بالتحري�ض على من كان يق�صدهم على نحو فعلى
فقط ،بل �أملح �إىل �أن من هم لي�سوا يف مع�سكر الإ�سالميني خارج الدين.
بيد �أن كل هذه الدراما هى �أ�شبه ب�ضجيج من دون طحني؛ فالنظام ال�سيا�سى الكويتى قادر على
�إثارة الكثري من النقا�ش ،لكنه فقد قدرته على توليد القرارات .والأزمة احلقيقية للبالد ال تكمن يف
حيوية املناق�شات ،بل يف كونها غري حا�سمة.

ما امل�شكلة ؟
من غري املرجح الآن �أن ُيطل الكويتيون على حياتهم العامة ،التى كانوا يفخرون �سابقا بحيويتها،
على �أنها تربعم دميقراطى ،بدل ذلك ،هم يرون م�أزقا نا�زشا وم�شاك�سا ي�ضع البلد يف مو�ضع حرج،
و�أدى �إىل حالة من الركود ،يف وقت �أظهرت فيه الدول املجاورة للكويت قدرا كبريا من الدينامية
االقت�صادية.
�أن�شئ جمل�س الأمة الكويتى مبوجب د�ستور العام  ،1962ومنح جمموعة من الأدوات التى ت�سمح
له بالإ�رشاف على عمل احلكومة .لكن تلك الأدوات مفيدة ب�شكل �سلبى �أكرث منه �إيجابيا� .إذ يتم ت�شكيل
جمل�س الوزراء ،على �سبيل املثال ،من دون احلاجة �إىل الت�صويت على نيل الثقة من جمل�س الأمة.
لكن بعد ت�شكيله ،ي�صبح يف مقدور الربملان �أن ي�س�أل وي�ستجوب(�إجراء ر�سمى ينبغى مبوجبه على
الوزير �أن يمَ ْ ثُل �شخ�صيا ويجيب عن الأ�سئلة حول �أوجه الق�صور واملخالفات) ،وي�سحب الثقة من �أى
(*)تورة بورة تعنى «الغبار الأ�سود» .وهى منطقة جبلية تقع يف �رشق �أفغان�ستان يعتقد �أنها كانت �أحد خمابئ �أ�سامة بن
الدن .وقد �شهدت املنطقة يف كانون الأول /دي�سمرب  2001معركة �أطلق عليها ا�سم :معركة تورة بورة.
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وزير( .رئي�س الوزراء وحده م�ستثنى من هذه اخلطوة الأخرية ،لكن جمل�س الأمة ميكنه الإعالن
�أنه غري قادر على التعاون معه ،ما ي�ؤدى �إما �إىل تعيني رئي�س جديد للوزراء� ،أو �إجراء انتخابات
جديدة) .كما ميتلك املجل�س �أدوات ت�رشيعية عادية �أي�ضا.
على مدى تاريخ الكويت ،تفاوتت املجال�س املنتخبة يف مدى قدرتها وا�ستعدادها ال�ستخدام هذه
الأدوات .وقد متت عرقلة عمل هذه الهيئة يف بع�ض الأحيان عرب ا�ستلحاق الأ�رسة احلاكمة للكثري من
النواب ،وعرب انق�ساماتها واخلوف من جتاوز «اخلطوط احلمراء» الغام�ضة التى و�ضعت �شخ�صيات
مهمة يف الأ�رسة فوق النقد .فقد مت تخ�صي�ص �أعلى املنا�صب الوزارية ،على �سبيل املثال ،لأع�ضاء
بارزين من الأ�رسة احلاكمة ،ما جعل تقدمي ا�ستجواب قا�س مبثابة خطوة مواجهة بالفعل .هذا �إ�ضافة
�إىل �أن رئا�سة الوزراء منحت تقليديا لوىل العهد ،ما مينع النواب عمليا من ا�ستجواب �أمريهم امل�ستقبلى
(�أو حتى انتقاده علنا) .و�إذا ما بدا الربملان على ا�ستعداد بالفعل ال�ستخدام الأدوات التى ميتلك ،كان
الأمري يعلقه م�ؤقتا.
لكن منذ �إعادة النظام الد�ستورى الكويتى يف العام ( 1992بعد مرور عام على حترير البالد من
االحتالل العراقى) ،بد�أت اخلطوط احلمراء تت�آكل تدريجيا� ،أو �إذا ما �أردنا �أن نكون �أكرث دقة،
معنى عبارة «اخلطوط احلمراء» قد حتول تدريجيا ؛ حيث �أ�صبحت احلدود التى مل يكن ليتم جتاوزها
�أبدا ،تخوفا ميكن ا�ستك�شافها (بعناية) )1(.وفى العقد احلاىل� ،آلت رئا�سة الوزراء �إىل �أفراد من الأ�رسة
احلاكمة غري وىل العهد ،وخ�ضع �أع�ضاء احلكومة من الأ�رسة احلاكمة نف�سها �إىل اال�ستجواب ،حيث
�أ�سقط جمل�س الأمة جمموعة من الوزراء (عادة من خالل التو�ضيح �أنهم يفتقرون �إىل ت�أييد الأغلبية
من دون ال�رشوع ر�سميا فى طرح الثقة).
ومما هو �أكرث �إثارة �أن جمل�س الأمة فر�ض يف عامى � 2006 ،2005إ�صالحات رئي�سية يف النظام
االنتخابى؛ ففى العام  ،2005ت�شكلت �أغلبية يف املجل�س �أ�رصت -رغم اعرتا�ضات احلكومة -على
جمع املناطق االنتخابية الـ  25ال�صغرية يف البالد يف خم�س دوائر ،وتخ�صي�ص �أربعة �أ�صوات لكل
ناخب (بحيث يح�صل الأ�شخا�ص الع�رشة الذين جمعوا �أكرب عدد من الأ�صوات فى كل دائرة انتخابية
على مقاعد يف املجل�س) .وزعم النواب �أن هذا من �ش�أنه �أن ي�ؤدى �إىل ظهور جمل�س �أكرث ان�سجاما مع
االحتياجات الوطنية منه مع مطالب الأحياء ،كما �ستحل احلمالت امل�ستندة �إىل برامج حمل الأ�ساليب
ال�سيا�سية التجزيئية التى �سادت انتخابات جمل�س الأمة .وقد و�صل احلال بالأمري ،ورمبا بدافع من
اخلوف من وجود �سلطة ت�رشيعية �أكرث متا�سكا� .إىل حد حل املجل�س ،و�ألح على �إ�صالح العملية
االنتخابية والدعوة �إىل انتخابات جديدة .لكنه ا�ضطر �إىل الرتاجع عندما فاز الإ�صالحيون بغالبية
مطلقة يف املجل�س اجلديد .وقد مت �إقرار قانون االنتخابات اجلديد حني الت�أم املجل�س يف العام ،2006
وت�شكلت كتل برملانية ذات توجهات �أيديولوجية غام�ضة .ومع ذلك ،فقد تداعى االئتالف املعار�ض
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بعد ذلك االنت�صار ،ما �أدى �إىل حالة ي�ستخدم فيها �أع�ضاء جمل�س الأمة ،ممن هم على درجة عالية من
التحزب� ،أدواتهم بكثافة دون ال�سعى �إىل �إجناز برامج �أعمال متما�سكة.
الكويت لي�ست الدولة الأوىل التى تعانى م�أزقا �سيا�سيا ؛ �إذ �أن هذا امل�شهد يتكرر يف �أماكن عدة.
فالعديد من النظم ال�سيا�سية الأوروبية الدميقراطية يف الوقت احلاىل ،تطورت يف خ�ضم �رصاعات
ممتدة بني ملكية تقاوم �أى قيود ،وبرملان حري�ص على ت�أكيد �صالحياته الرقابية ،وعلى �إرغام
احلكومة على �أن تكون م�سئولة �سيا�سيا �أمام الربملان بدال من التاج .يف هذه البلدان ،اتخذ حيز كبري
من الن�ضال من �أجل الدميقراطية �شكال م�ؤ�س�سيا متثل يف النزاع حول ال�سلطة الد�ستورية للربملانات
املنتخبة .وبهذا املعنى ،تذكر احلالة الكويتية بال�رصاعات ال�سيا�سية الأوروبية الكال�سيكية يف القرن
التا�سع ع�رش.
بيد �أن هذه القراءة املتفائلة لي�ست �سائدة يف الكويت هذه الأيام ،وهذا لي�س فقط لأنها تتطلب ر�ؤية
بعيدة الأفق� ،إذ ثمة �سوابق �أقرب ت�شري �إىل �أن م�ستقبل الكويت قد ال يحمل �رصاعا مديدا بل تقييدا
مفاجئا .فالربملانات يف العامل العربى التى تعلمت كيفية ا�ستخدام �أدواتها� ،أُغلقت �أو ُعطلت �أو �أُخ�ضعت
يف �أماكن خمتلفة مثل املغرب وم�رص والبحرين والكويت نف�سها (مرة واحدة يف ال�سبعينيات من القرن
املا�ضى ،ومرة يف الثمانينيات).
الكويتيون يتحدثون الآن عن «احلل غري الد�ستورى» (حل جمل�س الأمة من دون الدعوة �إىل
�إجراء انتخابات جديدة ،وممار�سة احلكم باملرا�سيم) كما لو بات خيارا �سيا�سيا طبيعيا .فقد جتاوز
الأمري التلميحات غري املبا�رشة �إىل �أع�ضاء جمل�س الأمة ليوجه �إليهم حتذيرات �أقل دبلوما�سية ،ومن
الوا�ضح �أنه قرر فى وقت �سابق من العام احلاىل ،ولو لفرتة ق�صرية ،تعليق املجل�س �إىل �أجل غري
م�سمى ،قبل �أن يغري ر�أيه.
تفر�ض املواجهة �أي�ضا م�شكلة بالن�سبة �إىل الكويت لأنها تعرقل القيام بخطوات وا�ضحة يف ال�سيا�سة
فى �أى اجتاه .فقد ت�أخرت م�شاريع مهمة ،ومت جتنب قرارات اقت�صادية �أ�سا�سية �أو �ألغيت بعد اتخاذها.
ف�أع�ضاء جمل�س الأمة على ا�ستعداد لتمحي�ص العقود احلكومية وامل�شاريع (بدافع من ال�شكوك بالف�ساد
واملح�سوبية – �إذا ما �صدقنا املنتقدين – واال�ستياء �أي�ضا� ،إذا ما مت ا�ستبعاد الأ�صدقاء �أو الأقارب �أو
الأتباع من ال�صفقات املربحة) .كما غرقت حزمة احلوافز االقت�صادية يف اخلالفات ال�سيا�سية حتى مت
حل املجل�س يف انتظار انتخابات هذا العام (ا�ستخدم الأمري �سلطته لإ�صدار مرا�سيم الطوارئ عندما مل
يكن يعقد الربملان جل�ساته) .ومت �إلغاء م�رشوع �إن�شاء م�صفاة رابعة ل�صناعة النفط و�صفقة كبرية مع
�رشكة داوكيميكال ،وفى كلتا احلالتني مت القفز فوق االعتبارات التجارية ل�صالح �أو �ضد امل�رشوعني
ب�سبب امل�شاحنات ال�سيا�سية .والتعديالت امل�ستمرة يف املنا�صب العليا جتعل من ال�صعب اتباع �أى �سيا�سة
ثابتة ،ثم �إن البنية التحتية للبالد متوا�ضعة جدا ،قيا�سا مب�ستوى العائدات النفطية الذى تتمتع به احلكومة
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؛ وي�شكو رجال الأعمال من وجود بيئة تنظيمية متكل�سة وهم يائ�سون �أ�صال منها .هكذا ،وباملقارنة مع
الدينامية الوا�ضحة يف جنوب منطقة اخلليج ،تبدو الكويت راكدة.
فرق لكن ال حتكم
ال�سبب الرئي�سىِّ :
غالبا ما يرتبط ال�شلل يف احلياة ال�سيا�سية الكويتية بحدوث تغيري يف الأجيال يف الأ�رسة احلاكمة؛
فالأمري ووىل العهد /رئي�س الوزراء الذى حكم الكويت على مدى جيل كامل ،غاب عن امل�شهد يف
وقت �سابق من العقد احلاىل ،و�سلم مقاليد احلكم �إىل جمموعة من القيادات ال�شابة املنق�سمة ب�سبب
التناف�سات وال�شللية .والواقع �أنه من ال�صعب �أن ننكر �أن الأ�رسة احلاكمة تعانى الآن من انق�سامات
�شديدة ب�سبب اخل�صومات وال�شللية ؛ �إذ يناور �أفرادها �أحيانا �ضد بع�ضهم البع�ض من خالل ال�سعى �إىل
احل�صول على دعم الأفراد واجلماعات يف املجتمع الأو�سع ،حتى �أنهم ي�شكلون حتالفات تكتيكية مع
�أع�ضاء بارزين يف جمل�س الأمة؛ ولذا كثريا ما يتحدث الكويتيون عن ف�شل القيادة ،حتى �أن ال�سا�سة
الذين اعتادوا مواجهة الأ�رسة احلاكمة يو�ضحون عدم ارتياحهم �إزاء عدم وجود توجيه من الأعلى،
ف�ضال على امليل �إىل اجتذاب العامة �إىل اخلالفات داخل الأ�رسة احلاكمة نف�سها.
بيد �أن �إلقاء تبعة الأزمة ال�سيا�سية يف الكويت على �ضعف القادة يعنى الوقوع يف خط�أ اعتبار
الأغرا�ض �أ�سبابا� ،إذ بعد كل �شىء� ،أول حماولة برملانية ال�ستجواب رئي�س الوزراء مل تكن �ضد
ال�شخ�ص الذى ي�شغل املن�صب يف الوقت احلاىل بل متت يف حقبة وىل العهد الذى �أم�ضى وقتا طويال
يف املن�صب ،ويتم تذكره الآن باعتباره �شخ�صية قوية ومهيمنة (مل يتم اال�ستجواب �أبدا ،ولكن اعتالل
�صحته جعله يف النهاية ي�ست�سلم �إىل مطالب طويلة الأمد بقبول ف�صل رئا�سة الوزراء ووالية العهد).
و�صحيح �أن اخلالفات العميقة يف داخل الأ�رسة احلاكمة ،حتى بني الأ�شقاء ،لي�ست جديدة ،لكن امل�ستجد
هو �أن الكويتيني الآن يعرفون املزيد عنها .يف ال�سابق ،كانت جمال�س الأ�رسة احلاكمة �ش�أنا خا�صا
جدا ،وحتى الكويتيون الذين يفخرون برباعتهم يف القيل والقال ال�سيا�سى ،يعرتفون ب�أنهم كانوا غري
مت�أكدين من الطريقة التى تعمل من خاللها �سيا�سة الأ�رسة احلاكمة .وعلى النقي�ض من ذلك ،يف هذا
العام مل يعقب ال�صمت اجلليل انعقاد جمل�س الأ�رسة يف �ش�أن املواجهة مع جمل�س الأمة ،بل �أعقبته بدال
من ذلك العناوين الرئي�سية لل�صحف بعد �أن هرع بع�ض �أفراد الأ�رسة �إىل ت�رسيب التفا�صيل ل�صحفيني
مف�ضلني.
واحلال �أنه يف ت�ضاعيف الأزمة التى تو�صف غالبا ب�أنها �أزمة قيادية ،تكمن احلقيقة ب�أن املجتمع
باتت تزداد قيادته �صعوبة .وال�سبب ال يقت�رص فقط على �أن االت�صاالت الدولية واالزدهار االقت�صادى
جعل املجتمع �أكرث تعقيدا ،بل �أي�ضا لأن اجليل ال�سابق من القادة الكويتيني جعل النظام ال�سيا�سى �أكرث
فرق ت�سد .وفى حني جنحوا يف ذلك على املدى
�شموال وب�شكل مق�صود .وقد فعلوا ذلك من �أجل مبد�أ ِّ
الق�صري� ،إال �أن هذه ال�صيغة جنحت ب�شكل جزئى فقط ،بالن�سبة �إىل من جاءوا بعدهم .وهكذا ،ال�سيا�سة
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الكويتية اليوم تفرق على نحو فعال جدا ،لكنها يف احلقيقة جتعل احلكم �صعبا (.)2
قبل ن�صف قرن م�ضى ،كانت ال�سيا�سة الكويتية حكرا على �أبناء الأ�رسة احلاكمة ،والتجار
البارزين ،وحفنة من املهنيني املتعلمني .وحتى يف ذلك احلني ،كانت هذه ال�سيا�سة مثرية للنزاع،
ومتثل رد فعل الأ�رسة احلاكمة جزئيا يف �إدخال جماعات جديدة �إىل امليدان ال�سيا�سى لإ�ضعاف نفوذ
جماعات املعار�ضة املختلفة والنقاد .وقد جرى يف كثري من الأحيان ت�شجيع ال�شيعة والبدو والإ�سالميني
بهدوء على تنظيم �أنف�سهم كى ي�صبحوا نا�شطني �سيا�سيا ،لتحقيق التوازن يف مواجهة جماعات �أخرى،
ومت منح حقوق املواطنة (اجلن�سية) �إىل �أعداد كبرية من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون على م�شارف مدينة
الكويت ،لتخفيف ت�أثري �أولئك الأقرب �إىل املركز .كما مت توزيع املنافع واحل�صول على اخلدمات
احلكومية يف هذه املناطق على �أ�سا�س قبلى ،من �أجل الت�شجيع على انتخاب «نواب اخلدمات» الذين
قدموا الدعم ال�سيا�سى �إىل جمل�س الوزراء يف مقابل املكا�سب للناخبني يف دوائرهم.
هذه املجموعات املختلفة جتل�س الآن �سوية على نحو مرتبك يف جمل�س الأمة املنق�سم ،وهى مل تعد
را�ضية ب�أن تبقى خا�ضعة على ال�صعيد ال�سيا�سى؛ �إذ يثري النواب ال�شيعة وبانتظام ق�ضايا ح�سا�سة (مثل
بناء امل�ساجد ال�شيعية) .وعلى اجلانب ال�سنى ،مت االلتفاف على احلركة الد�ستورية الإ�سالمية الأكرث
تروي�ضا عرب جمموعة من ال�سلفيني والإ�سالميني امل�ستقلني( .)3و�أمتت القبائل عملية االنتقال من كونها
موالية وتابعة للدولة� ،إىل متثيل جمهور من الأن�صار امل�شاك�سني كثريي املطالب ،وبنت �أجهزة
�سيا�سية فعالة جدا .فهى تنظم علنا انتخابات فرعية يف انتهاك مبا�رش للقانون؛ ل�ضمان �أال يق�سم �أبنا�ؤها
ت�صويتهم .وقد كان اال�ستياء من حماوالت وزير الداخلية ملنع االنتخابات الفرعية القبلية ،عندما كان
ع�ضوا يف احلكومة ال�سابقة ،ال�سبب يف االندفاع احلاىل ال�ستجوابه خالل �أ�سبوعني من توىل احلكومة
مهامها ،وهى �أكرب خطوة من هذا القبيل يف �أى دورة برملانية.
عالوة على ذلك ،رمبا �أدى �إ�رشاك املر�أة يف جمل�س الأمة �إىل تعقيد الأمور �أكرث .فمن جهة،
منح انتخاب �أربع ن�سوة نوابا الكويت قدرا كبريا من االهتمام الدوىل الإيجابى ،وبالتاىل زاد بالت�أكيد
من الأكالف ال�سيا�سية لتعطيل املجل�س .لكن من جهة �أخرى ،من ال�صعب �أن تنجح الن�سوة النواب
يف ت�شكيل كتلة موحدة ،كما �أن وجودهن �أدى �إىل خالف حول ق�ضايا مثل مالب�سهن ومهامهن يف
جلان املجل�س( .واحدة من الن�سوة النواب اجلدد ،روال د�شتى ،ح�صلت على مقعد يف جلنة تركز
على الظواهر ال�سلبية يف املجتمع ،وهذا تقليديا حكر على النواب الإ�سالميني واملحافظني الذين ميكنهم
ا�ستخدام هذه الظواهر لردع ممار�سات ثقافية واجتماعية ال تروق لهم .وعندما انتخبتها اللجنة مقررا
لها ا�ستقال اثنان من الأع�ضاء الإ�سالميني احتجاجا ،قائلني �أال مكان لها للتحدث نيابة عن جلنة ال ت�ؤيد
هى وجودها).
لكن لي�س جمرد وجود قدر �أكرب من امل�شاركة ،هو بب�ساطة ما يجعل النظام ال�سيا�سى يف الكويت
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مت�شابكا .على كل حال ثمة العديد من الدميقراطيات الفاعلة �أكرث تنوعا من الدميقراطية الكويتية.
ال�سبب يف �شلل النظام ناجم عن تف�ضيل قوى للإجماع وعدم وجود �أحزاب .وهذه التوليفة تعطى كل
جمموعة �صغرية يف الكويت لي�س جمرد �صوت ولكن �أي�ضا حق االعرتا�ض (الفيتو) .فالنظام يحتاج
�إىل حد ما �إىل الإجماع لكنه يجعل حتقيق ذلك �صعبا يف الوقت نف�سه.
الإجماع مطلوب �سواء ب�صورة ر�سمية (ميكن لعدد �صغري من النواب ال�رشوع يف ا�ستجواب حاد
و�سحب الثقة)� ،أو غري ر�سمية (جمل�س الوزراء يعك�س ب�صفة عامة تعددية كبرية يف التوجهات ال�سيا�سية
والدوائر االنتخابية �أكرث من ائتالف �أغلبية �ضئيلة) .وعلى نحو مماثل� ،ضعف النظام احلزبى له
جذر قانونى (القانون الكويتى ال يعرتف بب�ساطة بالأحزاب ،ال بل تبني �أن النظام االنتخابى �أكرث
�إذعانا �إىل مر�شحى القبائل والأثرياء منه �إىل الأحزاب ال�سيا�سية) .لكن ثمة نزعة غري ر�سمية حا�سمة
حتظى بالقدر نف�سه من الأهمية :الأ�رسة احلاكمة تتعامل مع املواطنني باعتبارهم جمموعة من الأفراد
واجلماعات والدوائر االنتخابية واملطالب ،وقد قاومت �أى حماولة للتعامل مع املجل�س بو�صفه
جمموعة من الكتل ال�سيا�سية ،واحل�صيلة هى �أن االنتخابات تعيد ترتيب الكثري من الأمور ،لكنها ال
حتل �سوى القليل.
والوا�ضح �أن الكويت خطت خطوة خجولة نحو النظام احلزبى يف العام � ،2006إذ ت�شكلت حينذاك
ثالث كتل قوية يف جمل�س الأمة ،م�ستفيدة من جناحها يف ت�شكيل ائتالف للإ�صالح االنتخابى (التكتل
الإ�سالمى والتكتل ال�شعبى والتكتل الليرباىل) .وعملت على �صياغة �أجندة ت�رشيعية م�شرتكة .مثل هذه
الكتل لها تاريخ طويل يف الكويت ،لكن قدرتها على العمل ب�شكل متما�سك تفاوتت ب�شكل كبري .فحتى
حني كانت هذه تظهر �شيئا من الوحدة الداخلية ،غالبا ما كانت تتجنب �أى جهود للعمل معا .ولربهة يف
العام  ،2006بد وك�أن �أغلبية برملانية متما�سكة قد ت�شكلت (�أخذت ا�سمها من �أع�ضائها �أى «كتلة الكتل»)
–كان وا�ضحا �أنها مزعجة للحكومة ،نظرا �إىل كونها معار�ضة بتكوينها .ومل تكن الأ�رسة احلاكمة يف
وارد ال�سماح الئتالف الأغلبية اجلديد بت�شكيل احلكومة– فهذا كان �سريمى م�سئولية ت�شكيل احلكومة
كليا يف ح�ضن املجل�س املنتخب .لكنها مل ت�سع حتى �إىل تقريب �إحدى الكتل وا�ستبعاد �أخرى ،وهو
�إجراء �أ�سهم يف تعزيز النظام احلزبى النا�شئ ،يف حني حافظ على دور الأ�رسة احلاكمة القوى.
بدال عن ذلك ف�ضلت الأ�رسة احلاكمة العودة �إىل توجه فرق ت�سد التجزيئى ،فمدت يدها �إىل �أع�ضاء
معينني وا�ستلحقت بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة من كل جمموعة وا�ستخدمت كتال �ضد �أخرى كيفما
اتفق .وبعد انتخابات  ،2009على �سبيل املثال ،ت�شكلت حكومة مكونة من جمموعة متنوعة من
القبليني ،وممثلى تيارات �أيديولوجية خمتلفة ،ومن �أبناء الأ�رسة الذين ميثلون اجتاهات خمتلفة ،وقلة
من اخلرباء التقنيني.
مل تختلف الكتل يف ما بينها وح�سب كما هو متوقع ،و�إمنا �أخذت تتفكك �أي�ضا( .تفاقمت الأمور يف
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العام � 2009إىل درجة �أنه حني طلبت من �أحد الإ�سالميني �أن ي�صف ىل عالقته بالإ�سالميني الآخرين،
قال ب�شكل يائ�س« :بيننا هدنة»� ،شاكيا من احلاجة �إىل التن�سيق مع الإ�سالميني كل على حدة ،واختتم
�شاكيا «�أجد التعامل مع الليرباليني �أ�سهل من التعامل مع الإ�سالميني») .مل يكن �أداء الكتل فعاال يف
انتخابات جمل�س  ،2008وباتت غري ذى �أهمية تقريبا يف انتخابات جمل�س .2009

طرق للتقدم �إىل الأمام:
حني نطل على الكويت من هذه الزاوية ،نرى �أنها تواجه حالة ال�شلل مبعطيات �إيجابية.
�أوال :فم�شاكلها تنبع بفعل انفتاحها :النظام ال�سيا�سى الكويتى ي�شمل ال�سنة وال�شيعة ،والإ�سالميني
والليرباليني والن�ساء والرجال ،والقبائل والتجار ،ومواطنني حديثى اجلن�سية و�أولئك الذين �أ�سهم �آبا�ؤهم
فى ت�أ�سي�س الكويت قبل ثالثة قرون .ولي�س بالطبع اجلميع مت�ساوين .فهناك �أ�رسة حاكمة وجمموعة
�صغرية من عائالت جتار تزداد �أهمية �أبنائها بقدر ما يت�سلقون ال�سلم االجتماعى واالقت�صادى .وحدود
الدوائر االنتخابية مر�سومة ب�شكل يجعل عدد �أ�صوات املناطق اخلارجية ي�ساوى ن�صف عدد �أ�صوات
�سكان مركز الكويت( .و�أولئك الذين ال يحملون اجلن�سية م�ستبعدون �سيا�سيا -مع �أن �سجل الكويت قد
يكون �أف�ضل من �سجل جريانها اخلليجيني– فقد �أبدى بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة رغبة فى ال�ضغط من
�أجل معاملة �أف�ضل للـ «بدون»� ،أى الذين مل يح�صلوا على اجلن�سية ،باعتبار �أن كثريا منهم ينتمون
�إىل القبائل نف�سها التى ينتمى �إليها بع�ض الكويتيني) .لكن على الرغم مما لال م�ساواة فيه ،يبقى النظام
الكويتى نظاما يف�سح املجال �أمام نقا�ش منفتح لق�ضايا توزيع احلقوق ،ويتيح للمواطنني الذين �أبعدوا
عن ال�سيا�سة �أن يطرحوا مطالبهم.
ثانيا� :إ�ضافة �إىل �شمول جميع الأطراف (ورمبا ب�سببه) تتمتع الكويت بح�س ٍ
عال بالهوية الوطنية
يحول دون حتول اجلدل ال�ساخن �إىل عنف .والواقع �أنه مع بع�ض اال�ستثناءات العابرة ،كان اجلدل
ال�سيا�سى الكويتى �صاخبا لكنه لطيف ب�شكل ملحوظ..
و�أخريا :تتمتع الكويت بوجود جمموعة من امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية امل�ستقرة .فد�ستورها ،الذى يعتز
به الكويتيون ،مل يطر�أ عليه �أى تعديل منذ كتابته قبل نحو خم�سة عقود .وحتى املحاوالت القوية من
قبل الأ�رسة احلاكمة لإجراء تعديالت عليه فى فرتات تعليقه ،فهى مل تنجح فى تغيري حرف واحد من
هذه الوثيقة.
يت�ضمن الد�ستور �رشطا غريبا للتعديل ميكن �أن يكون مفتاحا لكيفية التحرك �إىل الأمام« :الأحكام
اخلا�صة بالنظام الأمريى للكويت ومببادئ احلرية وامل�ساواة املن�صو�ص عليها فى هذا الد�ستور ال يجوز
اقرتاح تنقيحها ،ما مل يكن التنقيح خا�صا بلقب الإمارة �أو باملزيد من �ضمانات احلرية وامل�ساواة».
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هذا ال�رشط – رمبا و�ضع م�سودته م�رصى بعيد النظر( –)4يوحى ب�أن جمموعة من احللول متوافرة
كو�سائل لتعميق الدميقراطية من دون تهديد الأ�رسة احلاكمة.
ثالث من هذه الو�سائل تطرح نف�سها حاال :الأوىل �ستكون �إ�صالحا انتخابيا �أف�ضل ت�صميما؛ فقد
كان مفرت�ضا ب�إجراء � 2006أن يق�ضى على �رشاء الأ�صوات والت�صويت القبلى وي�شجع االنتخابات
الرباجماتية ب�شكل وا�سع .لكن ما حدث كان العك�س متاما؛ ففى انتخابات  2009 ،2008تراجع دور
الكتل وما ميكن اعتبارها �أحزابا ،وجنحت القبائل الكبرية من دون جهد (كانت القبائل الأ�صغر اخلا�رس
الأكرب) ،وا�ستمر �رشاء الأ�صوات على ما يبدو ،وكان الف�ضل فى جناح املر�شحني الذين و�صلوا �إىل
جمل�س الأمة ملجموعة عوامل منفردة (�أهمها اجليوب املنتفخة) .كانت القبائل متخندقة بعمق �إىل درجة
ال ميكن معها طرحها ب�سهولة جانبا ب�شكل كامل ،كما �أن ت�أثريها مل يكن غري �صحى متاما (ميكنها
من فر�ض اال�ستجابة ملطالب التجمعات اخلارجية) ،لكن النظام االنتخابى الذى وفر حمفزات حقيقية
لت�شكيل كتل �سيا�سية متما�سكة ،عمل على ت�شكيل برملان خمتلف جدا .لقد حتدث بع�ض الكويتيني حتى
عن حتويل البلد �إىل دائرة انتخابية واحدة ليحتار الكويتيون قوائم حزبية ،بيد �أن مثل هذا النظام رمبا
كان عليه �أن يقرتن بتخوم عالية ملنع القوائم من التحول �إىل �أداة ملزيد من تعميق التمثيل القبلى� .إن
نظاما من الكتل والأحزاب �أكرث حيوية كان �سيغري طريقة عمل الأ�رسة احلاكمة ،لكنه لن يهدد مكانتها
ب�شكل جوهرى.
الو�سيلة الثانية ميكن �أن تكون �إ�صالح الد�ستور .فبدال من وجود وزراء معينني من دون حق
الت�صويت فى جمل�س الأمة (وغالبا ال يتمتعون ب�أكرث من تقدمي ا�ست�شارات برملانية �أولية) ،ميكن �أن
يكون الت�صويت على الثقة مطلوبا .وبدال من جعل كل وزير م�سئوال عن �سيا�سته و�سلوكه ب�شكل
منفرد ،يجب اعتماد مبد�أ امل�سئولية اجلماعية .ميكن لهذا الإ�صالح �أن مينح جمل�س الأمة �صوتا �أقوى
فى ت�شكيل الوزارة ،لكن بعد ذلك تكون الوزارة املت�شكلة �أكرث ثقة بوجود �أغلبية داعمة ملبادراتها.
وحينها ،على الوزراء �أن يدافعوا عن �سيا�ساتهم موحدين ،ما يجربهم على التن�سيق �سيا�سيا بدال من
ال�سري فى اجتاهات خمتلفة كما يفعلون الآن .و�سيكون حدثا �سعيدا للأ�رسة احلاكمة �أال يكون املجل�س
قادرا على �إزعاج احلكومة عرب ت�صيد وزراء منفردين فى اال�ستجوابات .بالطبع ،اال�ستجوابات
الربملانية نف�سها �ست�ستمر ،لكن دراما اال�ستجوابات –وهى �إجراء ي�شبه املحاكمة �أكرث مما هو ا�ستف�سار
برملانى توجيهى– لن تظل احلدث الذى يحتل واجهة امل�رسح؛ لأنها مل تعد تعترب مقدمة للت�صويت على
الثقة بوزير منفرد .فى الوقت احلاىل ،تعترب عمليات اال�ستجواب �صدامية �إىل احلد الذى يجعل احلياة
ال�سيا�سية الكويتية تبدو وك�أنها ال تهتم ب�شىء �آخر عند ح�صولها .فهى حتظى باالهتمام اال�ستحواذى
نف�سه الذى حتتفظ به معظم املجتمعات للأحداث الريا�ضية الكربى .و�أفراد الأ�رسة احلاكمة غالبا ما
يعتربون وجودهم فى مثل هذا امل�شهد م�سا بكرامتهم� .صحيح �أن حكم الأغلبية احلقيقية ذات امل�سئولية
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اجلماعية قد يكون ممال� ،إال �أنه �سيكون من الأرجح �أكرث �إنتاجية.
التعديل الثالث الأكرث اعتداال ينبغى �أن يكون ب�إعادة ما ي�شري �إليه الكويتيون بالـ «ت�أزمي» �إىل حيز
املناورات الربملانية التى كان يجب �أن تكون عليها اال�ستجوابات �أ�صال .وهذا غالبا ميكن حتقيقه بب�ساطة
عن طريق تغيري موقف الأ�رسة احلاكمة واحلكومة( .)5فالت�أزمي ،فى خامتة املطاف ،هو بب�ساطة ت�سمية
دراماتيكية تطلق على عملية اال�ستجواب الربملانية التى يطالب الوزير من خاللها بتو�ضيح �سيا�سة ما
فى جمل�س الأمة .ولو �أن الوزراء مل يتعاملوا معها على �أنها حماكمة ،و�إمنا كا�ستف�سار عادى ،لكان
كثري من امل�شهد الدرامى املحيط بهذا الإجراء قد تبدد .مثل هذا التغيري فى املوقف لن يجعل جمل�س
الأمة �أكرث متا�سكا ؛ لكنه �سيكون خطوة �أكرث اعتداال من الإ�صالح الد�ستورى املذكور �سابقا والذى
يتطلب م�سئولية جماعية وموافقة برملانية على كامل احلكومة .بيد �أن هذه اخلطوة املتوا�ضعة القائمة
على اعتبار الت�أزمي �أمرا روتينيا� ،ستعمل على الأقل على احلد من قدرة عدد �صغري من النواب على
ربط البالد بروابط �سيا�سية م�ستدامة.
بالطبع� ،سريتطم العمل من �أجل هذه الإ�صالحات فورا بعقبة جوهرية :العبور نحو �أى �إ�صالح
�سيا�سى ،ي�صطدم عموما بامل�شكالت نف�سها التى جتعله ملحا؛ وبالتاىل �أى حترك �إىل الأمام يجب �أن
يكون نتاج النظام ال�سيا�سى نف�سه الذى يجد �أى عمل حا�سم �صعبا.
وعلى �سبيل املثال ،الإ�صالح االنتخابى �سوف يتطلب انتخاب النواب مبوجب نظام واحد من
�أجل التخل�ص من هذا النظام – و هذا نادر احلدوث .ثم �إن التفكري بالإ�صالح الد�ستورى �أكرث �صعوبة
حتى ،لي�س من الناحية الإجرائية بل لأنه يحتاج �إىل �إجماع �سيا�سى وا�سع .ففى منا�سبتني �سابقتني،
قرن الأمري ال�سابق تعليق جمل�س الأمة بالدعوة �إىل تعديل الد�ستور ،وفى املنا�سبتني �شعر فى النهاية
�أنه م�ضطر �إىل �إعادة املجل�س من دون �ضمان حدوث تغيري يتيم واحد .على مدى �سنوات ،تزعم
النواب الإ�سالميون احلملة لتعديل مقرتح يعمل على زيادة التزام الد�ستور بال�رشيعة الإ�سالمية،
وهى فكرة وا�سعة ال�شعبية ،لكنها واجهت مقاومة ناجحة من كل من الأ�رسة احلاكمة والليرباليني.
باخت�صار ،يحتاج تعديل الد�ستور �إىل �إجماع وطنى قوي وا�ستعداد من جانب كل الأطراف للمقاي�ضة
بني اعرتا�ضاتهم فى نظام م�شلول من �أجل الت�صويت بطريقة �أكرث فاعلية.
وحتى الإ�صالح الأكرث اعتداال املقرتح �أعاله –�أى قرار الأ�رسة احلاكمة بالتعامل مع اال�ستجواب
احلاد ك�إجراء برملانى اعتيادى– يحتاج �إىل �إعادة ت�صور حكام الكويت ملوقعهم فى املجتمع .ففى
حني ميكن ملعظم الوزراء �أن يك�سبوا غالبية عمليات الت�صويت على الثقة ،يظل ثمة خطر �أن يعمد
وزراء الأ�رسة احلاكمة �إىل االعرتا�ض .ومن املمكن �سحب الثقة من بع�ض الأفراد البارزين ،كما
لي�س م�ستغربا �أن ي�أتى يوم يطرد فيه وزير الدفاع �أو حتى رئي�س الوزراء ،مما يحول موقعهما من
م�رشفني على العملية ال�سيا�سية �إىل م�شاركني فيها.
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بيد �أن الف�شل فى �إجراء �أى تعديل� ،سي�ؤدى �إىل واحد من حلني مت�أخرين (�أو ال حل) .الأول،
ورمبا يكون الأرجح على املدى الق�صري� ،سيكون على �شكل مترير م�ؤقت للأمور :انتخابات متكررة،
ٍ
كرا�س مو�سيقية على املواقع الوزارية ،وم�رسح ا�ستجوابات متوا�صلة �أ�صبح الآن يثري امتعا�ض
ولعبة
الكويتيني بقدر ما يثري اهتمامهم .وهذا الو�ضع قد ي�ستمر �إىل ما النهاية فى بلد �أمنه م�ضمون بوجود
مظلة �أمريكية وم�ستوى معي�شى جيد ت�ضمنه العائدات النفطية.
لكن اخليار الثانى املت�أخر والذى يحظى بنقا�ش م�ستفي�ض هو احلل غري الد�ستورى ملجل�س الأمة،
ف�إذا ما ا�ستمر هذا الطريق امل�سدود ومل تعالج امل�شكالت القائمة وراءه� ،سيكون هذا امل�سار هو الأكرث
ترجيحا .ومع ذلك ،فهو ال يقدم حال .و�إذا ما مت جتريبه لفرتة ق�صرية ،فمن املحتمل �أنه �سوف ي�شهد،
بب�ساطة ،انبعاث الأمناط القدمية بعد عودة العمل بالد�ستور� .إن التهديد امل�ستمر باحلل مل ي�ؤد �إىل
ان�ضباط �أع�ضاء املجل�س ،كما ال يوجد �أى �سبب يدعو �إىل االعتقاد �أن تنفيذ التهديد �سي�ؤدى �إىل نتيجة
�أف�ضل .فتعليق جمل�س الأمة فى املرتني ال�سابقتني مل يتبعه جمل�س �أكرث ليونة .ولن يوفر تعليق املجل�س
ظروفا �أف�ضل لإ�صالح د�ستورى جوهرى �أكرث من تلك املوجودة حاليا (وكما ذكرنا �سابقا ،مل ي�ؤد
التعليقان ال�سابقان �إال �إىل حماوالت فا�شلة لتعديل الد�ستور)� .إن تعليقا �أطول �سيوفر –بالطبع -فرتة
ا�سرتاحة �أطول من جمل�س مزعج .لكنه �سي�ؤدى فى النهاية �إىل النوع نف�سه من ال�سيا�سات الإق�صائية،
وخلط �أمالك الأ�رسة احلاكمة بالأموال العامة ،و�أنظمة �سيا�سية غري خا�ضعة �إىل املحا�سبة وغام�ضة
عموما ،كتلك املوجودة فى كثري من البلدان املجاورة للكويت .وفى مثل هذه الظروف ،ميكن تذكر
ال�شلل بحما�سة.

هل من مكان للواليات املتحدة ؟
�إن الدميقراطية الكويتية مدينة بقوة لدعم الرئي�س بو�ش ،واملفارقة �أن جورج بو�ش الأب -ولي�س
ابنه -هو الذى يتحمل م�سئولية �شد �أزر امل�ؤ�س�سات الدميقراطية الكويتية .فقد ربط بو�ش الأب ا�ستعادة
الكويت بعد االختالل العراقى با�ستعادة د�ستورها وبرملانها .وفى العام  ،1991مت دفع حكام الكويت
كى يدركوا �أن ال�ضمانة الأمنية الأمريكية رهن بقبول نظام �سيا�سى ي�سمح بامل�شاركة ال�سيا�سية(.)6
ومما يثري ال�سخرية �أن بو�ش االبن ،كان �أكرث متاهيا باخلطاب غري املحدود عن الدميقراطية
واحلرية ،هو الذى قو�ض الدعم الأمريكى للدميقراطية الكويتية .فقد اعتمد االحتالل الأمريكى
للعراق بقوة على التعاون الكويتى ،وهكذا تال�شى �رسيعا االهتمام الأمريكى بالق�ضايا ال�سيا�سية الكويتية
الداخلية.
لكن الواليات املتحدة تظل ركيزة ال�سيا�سة الأمنية الكويتية ،وثمة �إ�شارات حمدودة لكنها وا�ضحة
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على �أن الواليات املتحدة عملت خالل ال�سنة املا�ضية على �إحياء �سيا�سة بو�ش الأب .وعلى �سبيل املثال،
�رصحت ال�سفرية الأمريكية احلالية فى الكويت علنا «�إننا ن�أمل �أن جتد الكويت طرقا للتقدم �إىل الأمام
من خالل د�ستورها»( ،)7معرتفة بحالة اجلمود ،وم�شرية فى الوقت نف�سه �إىل �أن احلل غري الد�ستورى
ملجل�س الأمة لن يلقى ترحيبا �أمريكيا حارا.
لي�ست الواليات املتحدة فى حاجة �إىل �إ�شغال نف�سها فى �أى من تفا�صيل الهند�سة الد�ستورية الكويتية.
لكن �إذا ما عاد االهتمام الأمريكى العام بامل�شهد الداخلى ،ف�إن النتائج ميكن �أن تكون مرحبا بها لق�ضية
الإ�صالح ال�سيا�سى فى الكويت .فمن خالل عدم الت�شجيع املهذب خليار احلل غري الد�ستورى امل�ؤجل،
ت�ستطيع الواليات املتحدة حفز القوى ال�سيا�سية فى الكويت على التو�صل �إىل �إ�صالح �سيا�سى حقيقى،
وثنى الأ�رسة احلاكمة عن فر�ض حل وهمى �أو ق�صري الأمد .وخالفا ملا هو احلال فى معظم الدول
الأخرى فى املنطقة ،البنى واملمار�سات الدميقراطية الأ�سا�سية موجودة ،واملطلوب هو فقط بع�ض
اللم�سات البارعة وبع�ض احلماية.
ت�ستطيع الواليات املتحدة �أن تلعب مثل هذا الدور ،لكن هل تريد القيام به؟ ما هى الفوائد؟ هنا علينا
�أن نتعاطى مع تركة بو�ش االبن .فمن خالل احلديث ال�شجاع عن «�أجندة احلرية» و�إمنا االقت�صار
فقط على خلق مروحة من التحديات الإقليمية ،خلقت �إدارة بو�ش ال�سابقة ب�شكل متناق�ض م�شكلتني
فى �آن :رفعت التوقعات بدرجة عالية جدا ،لكنها �أي�ضا �أجه�ضت �أى جهد ممكن لت�شجيع الإ�صالح
ال�سيا�سى� .إن الكويت توفر فر�صة للواليات املتحدة كى ت�صلح نف�سها .ومن �ش�أن التزام متوا�ضع لكن
حقيقى بالإ�صالح �أن يكون ذا مردود متوا�ضع لكن حقيقى بطريقتني:
الأوىل� :أن توفر الكويت فر�صة للواليات املتحدة للتعامل مبا�رشة وبكلفة منخف�ضة مع القوى
ال�سيا�سية التى تقلقها بدرجة كبرية فى �أماكن �أخرى من املنطقة .مثل هذه االت�صاالت ح�صلت فى
املا�ضى فى الكويت وا�ست�ؤنفت ال�سنة املا�ضية بعد جمود طويل .وفى ما يخ�ص الطيف الإ�سالمى ب�شكل
خا�ص ،ثمة ن�شاط فى الكويت لكل من احلركات ال�سلفية والإخوان امل�سلمني واحلركات ال�شيعية من
خمتلف الألوان ،لكنها جميعا ال تعرت�ض على عالقة البلد بالواليات املتحدة .والليرباليون والقوميون
لن يجنوا فائدة �إذا ما و�ضعوا �أنف�سهم فى موقع املعار�ضة للواليات املتحدة ،حتى ولو رغبوا فى ذلك
(ولن يرغبوا) .ال ت�ستطيع الواليات املتحدة حل م�س�ألة عالقتها مع الإ�سالم ال�سيا�سى وخمتلف مواريث
القومية العربية من خالل �أعمالها فى الكويت ؛ فهذا هدف بعيد املنال .لكن ميكنها تدريب كادر من
الدبلوما�سيني واملحللني كى تتعامل مع هذه القوى وتنمى فيها ما هو �أكرث من املعرفة النظرية املوجودة
لدى القوى التى تواجه الواليات املتحدة فى �أماكن �أخرى .فحني قامت �سفارة الواليات املتحدة فى
م�رص بدعوة �أحد نواب الإخوان امل�سلمني فى الربملان �إىل حفل ع�شاء ،دار نقا�ش �سيا�سى معمق عرب
الأطل�سى .وحني يقوم ال�سفري الأمريكى �أو �أحد �أع�ضاء ال�سفارة بزيارة �أحد ال�سلفيني الكويتيني ،ال
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يكاد هذا يكفى للح�صول على النزر الي�سري مما تثريه ال�شائعات اليومية املحلية.
الثانية� :إن املحاولة الناجحة للمحافظة على التجربة الدميقراطية الكويتية �سيكون لها �آثارها
الإقليمية الإيجابية املتوا�ضعة على ق�ضية الإ�صالح ال�سيا�سى .ففى العقود املا�ضية ،قامت الكويت بدور
النموذج الإيجابى لبع�ض دول اخلليج وقد �صيغ الد�ستور البحرينى للعام  ،1973مثال على منط الن�ص
الكويتى .لكن يبدو �أن الكويت مل تعد متثل ذلك النموذج الإيجابى ،والواقع �أن اجلمود ال�سيا�سى فى
هذا البلد يقدم حاليا منوذجا �سلبيا .وبالتاىل لن ت�ؤدى عودة الدميقراطية الكويتية �إىل «ربيع خليجى»،
وبدرجة �أقل ربيع عربى .لكنها على الأقل �ستمنع االنتخابات والربملانات من �أن ت�صبح رموزا لل�شلل
واجلمود.
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ربيع دم�شق..
جتربة منتدى جمال الأتا�سي للحوار الوطني
من ال�رضوري يف البداية تقدمي ر�ؤية مو�ضوعية نقدية
موجزة حول واقع املجتمع املدين يف �سوريا مت�ضمنة بع�ض
�إ�شكالياته املو�ضوعية والذاتية ،وذلك منذ �أن تربعمت �أزهار
ربيع دم�شق وحتى اعتقال هذا الربيع :منتدى جمال الأتا�سي للحوار الدميقراطي منوذجاً...

سهير األتاسي *

بعد �أن فر�ضت امل�ستجدات الداخلية نف�سها بقوة على الواقع ال�سوري منذ �سنوات ،و�أوجدت واقع ًا
ي�ستمر يف احلكم عرب الآليات ذاتها التي ك�شفتها ثورة
جديد ًا مل يعد معه النظام ال�سائد قادر ًا على �أن
ّ
الإعالم وانفتاحه ،كان ال ب ّد من ظهور بع�ض مناخات االنفتاح واالنفراج التي مل تع ُد كونها جمرد
متيزت تلك الفرتة بالإقبال على
�إجراءات حت�سينية �شكلية حمدودة بو�صفها لوازم تغيرّ العهد يف البلدّ .
العمل العام ،وت�شكّ لت �أطر جديدة للحوار والتوا�صل بني النا�س بعد طول �إحباط وانكما�ش ،كما
�شهدت �سوريا بدء والدة هيئات املجتمع املدين التي ترافقت مع حراك مدين دميقراطي علني ُعرف
با�سم ربيع دم�شق.
ت�أ�س�ست املنتديات املختلفة التي �سعت �إىل خلق فر�ص احلوار الذي من �ش�أنه �إذا بد�أ �أن ي�ؤدي �إىل
ال �إىل زعزعة القناعات ال�سائدة وطرح الأ�سئلة
يحر�ض على التفكري والتحليل ،و�صو ً
التفاعل ،و�أن ّ
اجلديرة بالإجابة .ومثّلت تلك الف�ضاءات ،حيث احلوار واالعرتاف بالآخر وحرية الر�أي والتعبري
والنقد ،مثّلت عالمة املدنية؛ حيث �أعادت �إلينا �إح�سا�سنا باجلماعة ،و�أتاحت لنا �إمكانية اخلروج من
القوقعة الفردية .وجاء منتدى جمال الأتا�سي للحوار الدميقراطي(� )1إ�ضافة �إىل تلك املنتديات ليتفاعل
معها ويتكامل ..عمل املنتدى على االهتمام بق�ضايا ال�سيا�سة والفكر والثقافة ،وتعزيز قيم احلوار
الدميقراطي واحرتام الر�أي الآخر؛ حماولةً منه يف الو�صول �إىل �إعادة بناء اخلطاب الثقايف وال�سيا�سي
* رئيسة منتدى جمال األتاسي للحوار الدميقراطي فى سوريا.
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على �أ�س�س دميقراطية .ومار�س ن�شاطه من خالل الندوات واملوائد امل�ستديرة ،واعتمد الفعل احلواري
العلني كفعل لتطوير احلراك املجتمعي من خالل التفاعل والتوا�صل لتعزيز �إميان الإن�سان بقدرته على
الت�أثري يف الواقع والتغيري فيه.
كل تلك الن�شاطات املدنية كانت تعمل يف �إطار ال�رشعية الد�ستورية؛ حيث ي�ضمنها الد�ستور ال�سوري
كفاعلية جمتمعية م�صونة وم�رشوعة� ،إال �أن قانون الطوارئ والأحكام العرفية بقيا �سيف ًا م�سلط ًا على
رقاب املواطنني.
تقدم العديد من تلك الفعاليات بطلب �إىل الوزارة املخت�صة ،وهي وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل بق�صد �إ�شهارها ،فرف�ضت تلك الوزارة الإ�شهار بحجة عدم االخت�صا�ص .وتقدمنا يف منتدى
املحتمل للرف�ض
جمال الأتا�سي للحوار الدميقراطي بتظلّم من هذا القرار معلّقني ،على �أن ال�سبب
َ
هو اهتمام املنتدى بال�ش�أن ال�سيا�سي حيث �إن نظام اجلمعيات مينعها من التدخل يف الأمور ال�سيا�سية،
وطلبنا تعديل الن�ص القانوين لت�صبح �صيغته القانونية العملية :ال يجوز �أن تتحول اجلمعية �إىل م�ؤ�س�سة
حزبية لها تراتبيتها التنظيمية والقيادية ،بل يجب عليها �أن ترتقي باملفاهيم الثقافية والفكرية لإنتاج
حياة �سيا�سية ،تعتمد على �أ�س�س دميقراطية .ودعونا الوزارة �إىل العودة للقيام بدور �إيجابي يف
تفعيل م�ؤ�س�سات وجمعيات ومنتديات املجتمع املدين ،و�إىل تطوير القوانني والأنظمة مبا يتما�شى مع
مت رف�ض هذا الطعن من ِق َبل الوزارة.
�رضورات التاريخ ،و ّ

وما كان هذا الرف�ض �إال جزء ًا من بوادر املرحلة التي ات�سمت بانح�سار املناخ االنفتاحي والن�شاط
�ضت القيود على ا�ستمرار ن�شاط
الدميقراطي ،والت�ضييق على اللجان واجلمعيات واملنتديات .ف ُفرِ َ
املنتديات و ُق ِّي َدت حريتها (تقدمي قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني واحل�ضور وجدول الأعمال ،)...ثم ُم ِن َعت
جه�ضت منتديات وليدة ..تزامن ذلك مع بدء هجمة �إعالمية على ن�شطاء املجتمع املدين ودعاة
و�أُ َ
الدميقراطية ،وا ُّتهموا باالنتهازية وب�أنهم عمالء لل�سفارات .ثم قامت ال�سلطات ال�سورية باعتقال
ع�رشة من الن�شطاء والدميقراطيني ،و�أُ�صدر قانون جديد للمطبوعات لتمكني القيود املفرو�ضة على
«ت�رض ب�أمن الدولة ووحدة املجتمع،»...
حرية الإعالم وال�صحافة ،يحظر طبع �أي معلومات قد
ّ
وه ّدد من ينتهكه بال�سجن ثالث �سنوات.
على الرغم من هذه ال�ضغوط ،فقد ا�ستمر بع�ض هيئات املجتمع املدين يف ن�شاطها العلني ،وبقيت
مت ا�ستثناء منتدى جمال الأتا�سي للحوار الدميقراطي من القيود
تن�شط مببادرات �شخ�صية وجماعية .و ّ
�ستثن من ال�ضغوط وامل�ضايقات والتي و�صلت �إىل ح ّد
التنظيمية التي فُر�ضت على غريه ،ولكنه مل ُي َ
اعتقال الناطق الر�سمي با�سمه وا�ستدعاءات لأع�ضاء �آخرين ،وح�ضور مكثّف لعنا�رص �أجهزة الأمن
خالل انعقاد ندواته .وكان يف الإبقاء على هذا املنتدى ا�سرتاتيجية متكّ ن النظام من الإ�شارة �إىل وجود
متت مواجهته بالت�ضييق على احلريات العامة ،ويف بقائه وحيد ًا
حرية ر�أي وتعبري يف بلدنا ،كلما ّ
ا�سرتاتيجية �أخرى تتمثّل يف عزله وحما�رصته .و�أ�صبح املناخ املزعوم «املفعم باحلرية» حم�صور ًا يف
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ال لهذا املناخ رغم بقائه داخل جدران منزل ي�ضيق بكرثة متعط�شي
منتدى واحد ،اعتربه النظام ممث ً
احلوار يف ظل احتكار ال�سلطة لكل املنابر بعد �أن رف�ضوا طلبنا �إقامة حما�رضاتنا يف مركز ثقايف.
ا�ستمر منتدى جمال الأتا�سي ليكون منرب ًا
وبالرغم من كل تلك احلواجز واملوانع والعقليات ،فقد
ّ
للكلمة اجلريئة ال�صادقة التي ميكن �أن حتفر عميق ًا يف النفو�س ،وترتك �آثار ًا كثرية .وكان له دور
مهم يف االرتقاء باحلوار امل�شوب ببع�ض االندفاعات ال�ساخنة �إىل درجة من الفعل االجتماعي الأكرث
حتول �سخونة هذه االندفاعات �إىل عقالنية الفعل احلواري .واعتربنا هذه املرحلة
مو�ضوعية ،ويف ّ
وتفهمه
مرحلة �إعادة ت�أهيل �أنف�سنا ملمار�سة �سلوك �إن�ساين ح�ضاري :احلوار ،ولقبول الر�أي املخالف لنا ّ
دون ت�شنج �أو انفعال.
ا�ستمر املنتدى يف حماولة منه ليكون م�ساحة للحوار الدميقراطي ،و�أحد خيوط �شم�س قد تبد�أ
ّ
بالإ�رشاق.
يتحملها منتدى جمال الأتا�سي للحوار
ويف هذه املرحلة� ،أدركنا عمق و�أهمية امل�سئولية التي
ّ
الدميقراطي؛ كونه �ساحة احلوار الوحيدة املتبقية والفاعلة يف املجتمع ال�سوري .ورف�ضنا االكتفاء
باال�ست�سالم للظروف ال�سلبية املحيطة بنا ،معتربين �أن حر�صنا على ا�ستمرار املنتدى يجب �أن ميت ّد
ليكون �أي�ض ًا حر�ص ًا على ا�سمه وتفعيل �آليات عمله ،وليكون حر�ص ًا على تو�سيع دائرة ن�شاطه وجذب
فئات جديدة ُتخرجنا من الدائرة ال�ضيقة املتمثّلة باملعار�ضة وال�سلطة فقط ...وكانت الأولوية لل�شباب
يف هذه املرحلة ،بر�ؤاهم املتجددة وقدراتهم على ابتكار الأدوات املنا�سبة وا�ستنباط احللول املمكنة
للهموم التي يعي�شها املجتمع ال�سوري ب�شكل عام؛ �إذ هم ي�شكّ لون ال�رشيحة الكربى فيه...
وبد�أنا العمل على ت�أ�سي�س جلنة �شباب منتدى الأتا�سي ،معتربين �أن جتاوز الو�ضع ال�سلبي العام
متيز ال�شباب يف نظرتهم اجلديدة ملعاجلة
الذي ن�ضعه دائم ًا مربر ًا لرتاجع ن�شاطنا ،هو الأ�سا�س .وكان ّ
ال من الطريقة التقليدية التي
الأزمة ،نظرة تركّ ز على احللول بعد اال�ستعرا�ض ال�رسيع للأزمة بد ً
تعطي الأهمية الأكرب لعر�ض الأزمة ،ثم ي�أتي ذكر احللول خمت�رص ًا �رسيع ًا فيطغى بذلك االنطباع
ال�سلبي على التفكري الإيجابي الذي نحتاجه ،ونحتاج �إىل حتفيزه لتجاوز واقعنا ومتكني خطواتنا.
وبذلك يكون املنتدى قد خرق �أحد جدران العزلة واحل�صار التي �أحاطته بها ال�سلطات الأمنية
أ�رصت على وجود خط �أحمر يف االت�صال بني ال�شباب
ال�سورية التي اتبعت «�سيا�سة العزل اجليلي» حيث � ّ
واجليل الأقدم من النا�شطني .ومازالت تلك الأجهزة حتاول �ضمان هدفَني :الأول« :حرا�سة القطيعة
اجليلية» ،والثاين :الإجهاز على �أية مبادرة تنذر بعودة احلياة �إىل احلركة الطالبية ال�سورية �أو عودة
ال�شباب �إىل االهتمام بال�ش�أن العام.
ال لتطوير احلراك
من جهة �أخرى ،ويف نطاق �سعينا ليكون فعلُنا احلواري الفكري يف املنتدى ،فع ً
االجتماعي وتر�سيخ م�شاركة اجلميع يف بناء الوطن� ،أعطينا الأولوية يف ندواتنا ملناق�شة امل�شاكل احلياتية
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فع ِملْنا بذلك على
اليومية التي يعي�شها املواطن ،وللق�ضايا الراهنة التي ّ
مت�س بلدنا على وجه اخل�صو�صَ ،
متفرج �إىل م�شارك ،ورمينا كرة النار يف ح�ضن كلّ واحد منهم
حتويل �أغلب جمهور املنتدى من
ّ
يحر�ضه على التفكري والتحليل ،ويدفعه �إىل �رضورة امل�شاركة يف
لترتك �أثر ًا يحمله معه �إىل اخلارجّ ،
م�ساحة التفاعل واحلوار.
وكما َحلُم املفكر واملثقف الراحل جمال الأتا�سي ،رجل احلوار الدميقراطي ،بجزيرة �صغرية
نلتقي عليها خروج ًا ب�أفكارنا وحماوراتنا من الغرف ال�ضيقة والأطر املحدودة واخلا�صة ،نحميها
بفتحها ملختلف التيارات الوطنية الدميقراطية� ،أراد و�أردنا �أن يكون احلوار الدميقراطي مفتوح ًا
ال �إىل القناعة ب�أن مبد�أ هذا احلوار وطريقه هو حرية التعبري واملعتقد
لكل من يريد امل�ساهمة فيه و�صو ً
وال َقبول بالتنوع والتعدد يف �إطار التوجه الوطني الدميقراطي العام ،وه َدفه الأ�سا�سي العمل على
ا�سرتداد دور املواطن وم�سئوليته يف الفعل الوطني .على هذا الأ�سا�س ،عقد منتدى جمال الأتا�سي
للحوار الدميقراطي يف ال�سابع من �أيار (مايو) املا�ضي عام  ،2005ندوة مفتوحة حول «الإ�صالح يف
�سوريا ..كيف تراه القوى والهيئات الوطنية» ،وقام بدعوة الطيف ال�سيا�سي واحلقوقي واملجتمعي
الوا�سع مبكوناته الأ�سا�سية ،للعمل على بلورة ر�ؤية �شاملة غري منقو�صة للتغيري املطلوب يف �سوريا.
ويف حماولة جديدة �ضمن �سل�سلة ال�ضغوط على ن�شاط املنتدى ،قامت ال�سلطات الأمنية باعتقال
الأ�ستاذ علي العبد الله ،ومل يكن �آخر هذه املحاوالت اعتقال جمل�س �إدارة املنتدى ملدة �أ�سبوع ،بذريعة
ِ
عر�ض وجهة نظر جماعة الإخوان امل�سلمني من �ضمن وجهات النظر املتعددة التي ُطرِ حت يف تلك
الندوة .ويف هذه املنا�سبة ،كان ال ب ّد من تن�شيط الذاكرة عرب التو�ضيح ب�أن املنتدى هيئة مدنية ،تعنى
باحلوار الدميقراطي بني خمتلف االجتاهات الفكرية والنظريات ال�سيا�سية ،من دون �أن تتب ّنى �أي ًا منها
�أو تنحاز �إليه ،وب�أن املنتدى ،الذي قام على مبد�أ احلوار الدميقراطي واحرتام حق الآخر يف التعبري
احلر فيما بينها،
عن ر�أيه بحرية ،كان و�سيظلّ
ف�ضاء مفتوح ًا جلميع الأفكار والر�ؤى و�ساحة للتفاعل ّ
ً
بغ�ض النظر عن انتمائه
ومل يجز لنف�سه يف �أي وقت �أن مينع �أحد ًا من حقّه يف التعبري عن ر�أيه،
ّ
ال�سيا�سي الذي ال يعني املنتدى ال من قريب وال من بعيد.
�ضمت �شخ�صيات وهيئات ومنظمات حملية وعربية ودولية دفاع ًا عن
وبعد حملة ت�ضامن وا�سعة ّ
مت �إطالق �رساح �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإبقاء على علي العبد الله
حرية جمل�س �إدارة املنتدىّ ،
ال لأ�شهر تلت.
معتق ً
�أتت تلك االعتقاالت يف �سياق ت�صعيدي مار�سته ال�سلطات لقمع احلراك ال�سيا�سي واملدين ،ولقطع
الطريق على احلوار الوطني والتحول الدميقراطي يف البالد .فكانت املطالبة الأمنية بتعليق ن�شاط
املنتدى نهائياً ..و�أ�صبحت الدعوة للحوار �أ�شبه ب�إعالن حالة حرب �أو عمل �إرهابي يف نظر النظام
مقر املنتدى ح�صار ًا حمكم ًا ِّ
متذرعاً؛ بحجة عدم احل�صول
ال ندواته
معط ً
ّ
الأمني الذي بات يحا�رص ّ
ِ
�رص عليها دفاع ًا عن بقائه
وي ّ
على ترخي�ص ،وذلك يف موعد كل جل�سة يعلن املنتدى عن َع ْقدهاُ ،
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�ساحة للحوار الوطني والدميقراطي ،معترب ًا �أنه امتلك �رشعية الأمر الواقع مع غياب قانون ينظم
رد طلب الرتخي�ص من طرف وزارة ال�ش�ؤون
ن�شاط املنتديات واجلمعيات والأحزاب ،خ�صو�ص ًا بعد ّ
بحجة عدم االخت�صا�ص ،معلن ًا بذلك بقاءه �إىل �أن ينجح يف ا�سرتداد حقه الطبيعي دون
االجتماعية ّ
�ضغوط �أو و�صاية �أو ا�شرتاطات.
ِ
يكتف النظام الأمني ال�سيا�سي يف �سوريا مبنع الأن�شطة احلوارية لكل منظمات املجتمع املدين
ومل
وتعطيل احلراك املجتمعي وال�سيا�سي للمواطنني ال�سوريني ،بل وا�ستبدله يف بع�ض الأحيان بن�شاطات
وموجهة من ِق َبل ال�سلطات الأمنية على طريقة «خيمات الوطن» وبعثات احل�شود التي تعرت�ض
معلّبة
ّ
ِ
والتع�سف اعت�صامات املعار�ضة ال�سلمية حتت �ستار املواجهة العفوية من ق َبل
بجميع �أ�شكال العنف
ّ
تتم يف �إطار ين�سجم
طالب �شبيبة الثورة ملن يطلقون عليهم« :خونة ومت�آمرون» ،كل تلك البدائل ّ
و�سيا�سة النظام.
والتوغل يف الأخطاء
ي�ستمر النظام حتى اللحظة الراهنة يف اعتماد نهج الدولة الأمنية،
وبذلك
ّ
ّ
وتعر�ض البالد حلالة عزلة وح�صار ومواجهة مع املجتمع الدويل .الأمر الذي ي�ضع
عر�ضت
ّ
التي ّ
على عاتقنا م�سئولية م�ضاعفة يف الدفاع عن حقّنا يف ا�ستمرار احلوار والتوا�صل والتفاعل واحلق يف
الوجود.
ي�ستمر املنتدى يف �إ�رصاره على عقد ندواته احلوارية العلنية املفتوحة رغم اليقني ب�أن املنع
لهذا،
ّ
حي ًا يف الذاكرة
ي�ستمر املنتدى دفاع ًا عن حق احلوار والتعبري عن الر�أي،
� ٍآت...
َ
«ليبق ذلك احلق ّ
ّ
والأذهان ،وحيث تقت�ضي الأمانة الروحية والأخالقية قبل ال�سيا�سية عدم التفريط به».
من خالل هذه اللمحة املوجزة جد ًا عن ن�شاط منتدى جمال الأتا�سي للحوار الدميقراطي كنموذج،
ن�ستطيع �أن ن�ستك�شف بع�ض الإ�شكاليات املو�ضوعية للمجتمع املدين يف �سوريا ...فبعد �أن �أخمد النظام
وهم�شه ومنعه من ممار�سة حقه يف �صنع م�صريه ،كانت النتيجة الطبيعية لذلك
طاقة املجتمع ال�سيا�سيةّ ،
عزوف ال�سوريني عن االهتمام بال�ش�أن العام ،وتنامي ال�شعور املرير بالالجدوى ،وانتفاء مفهوم
رعية دون فاعلية.
«املواطنة»
وحتول اجلميع �إىل ّ
ّ

وعندما ظهرت مناخات االنفراج منذ �أربع �سنوات مل ي�ش�أ النظام �أن ي�ضفي طابع ًا م�ؤ�س�ساتي ًا عليها،
ورف�ض مراجعة املادة الثامنة من الد�ستور الناظم للعالقة بني الدولة واملجتمع والتي ُت ْعتبرَ �أ�سا�س
تن�صب حزب البعث قائد ًا للدولة واملجتمع ،فتمنع بذلك �سائر املواطنني ال�سوريني
ال�شمولية حيث �إنها ّ
من حقهم يف املمار�سة ال�سيا�سية والرت�شيح لأدوار قيادية وملنا�صب �إدارية ولغالبية فر�ص العمل.
يكر�س ذلك التمييز ال�سيا�سي ال�سلوك االجتماعي القائم على املكا�سب واملنافع على ح�ساب الكفاءة
ّ
واجلدارة ،ويزيد ال�شعور بالتمييز هذا من ابتعاد املجتمع عن احلياة العامة واعتزالها.
وبعد �أن بد�أ النظام اجلديد عهده باحلديث عن الإ�صالح مبا فيه االنفتاح ال�سيا�سي ،والذي ي�ستدعي
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�إحياء الطبقة الو�سطى يف املجتمع و�إ�رشاكها يف احلياة العامة الفكرية وال�سيا�سية وحتريرها من قب�ضة
أولوية الإ�صالح االقت�صادي و�أنكر على
بحجة � ّ
الأجهزة الأمنيةّ ،
برر ت�أجيل الإ�صالح ال�سيا�سي ّ
ال�سوريني حقوقهم ال�سيا�سية بذريعة �رضورة حلّ م�شكالتهم املعي�شية �أوالً ،والتي ال ميكن يف احلقيقة
حلّها �إال بك�رس حلقة الف�ساد والعجز� ،أي بالقيام ب�إ�صالح �سيا�سي حقيقي يت�أ�س�س على امل�سئولية وال�شفافية
احلر .ثم وجد يف احلديث عن الإ�صالح الإداري قناع ًا يخفي افتقار النظام
وامل�شاركة ال�شعبية والإعالم ّ
�إىل �أية ر�ؤية �أو خطة �إ�صالحية .وبدا ذلك الرتاجع يف م�سرية الإ�صالح وا�ضح ًا من خالل الت�سميات
مت تكري�س �شعار
املختلفة له ،حيث حلّ مفهوم «التطوير والتحديث» حملّ «الإ�صالح والتغيري» .ثم ّ
«اال�ستمرار واال�ستقرار» للحفاظ على الو�ضع القائم الذي �أ�صبح الهدف الأول للنظام ،فهو يرى يف
التغيري تهديد ًا المتيازاته ول�سيطرته ال�شاملة على الدولة ومواردها .ف�أثبت النظام بذلك عجزه عن
الإ�صالح والتغيري اجلوهري؛ لأنه ي�ستم ّد �أ�سباب بقائه من العوامل ذاتها التي تقف على نقي�ض فكرة
الإ�صالح والدميقراطية واحرتام احلريات وحقوق الإن�سان.
ومن الذرائع التي ي�ستخدمها النظام يف ت�أجيل ا�ستحقاقات االنفتاح ال�سيا�سي :اخلطر الإ�سالمي
ال حقيقة �أن �صعود هذا التيار يتغذّى من انغالق النظام ال�سيا�سي وغياب التمثيل الدميقراطي(،)2
متجاه ً
ال التطورات الإيجابية يف موقف التيار الإ�سالمي وفكره ال�سيا�سي الذي تب ّنى املبادئ الدميقراطية
ومغف ً
ورف�ض العنف ال�سيا�سي.
ومن الذرائع الأخرى القلق من اال�ضطراب ال�سيا�سي ،و�رضورة احلفاظ على الأمن
واال�ستقرار� ..إال �أن ال�سلطة ،بفر�ضها الطاعة على املواطنني عرب �سيا�سة التطويع والتدجني دون �أن
تهتم مب�شاكلهم وهمومهم� ،إمنا تفر�ض «ا�ستقرار ًا �شكلياً» فقط يخفي وراءه براكني من الغ�ضب والي�أ�س
والإح�سا�س بالظلم ..وهذا ما دلّت عليه �أحداث القام�شلي( ،)3والإ�رصار على حماولة حلّ الأزمة
�أمنياً؛ مما يعني الإطاحة مرة �أخرى ب�رضورة معاجلة اجلوهر ال�سيا�سي للأزمة واحلل الدميقراطي
واالعرتاف باحلق .فاحلل ال�سيا�سي الدميقراطي هو الطريق الرئي�سي حلل امل�شكلة الكردية ولت�أمني
حقوق املواطنة املت�ساوية ولتعميق حال التالحم بني قوى املجتمع ال�سوري الذي �ساهم يف �صياغة
تاريخه قوميات خمتلفة :عرب و�أكراد و�أرمن و�رشاك�س و�آ�شور وغريهم.
يتذرع النظام ب�رضورة احلفاظ على هذا اال�ستقرار (والذي و�صفناه باال�ستقرار ال�شكلي)
كذلك ّ
ملواجهة التحديات اخلارجية ،بل وي�ستثمر النخوة الوطنية؛ بهدف تربير امل�صادرة امل�ستمرة للدميقراطية
وحقوق الإن�سان ،ويتهم املدافعني عن حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ب�أنهم عمالء للغرب
وللواليات املتحدة الأمريكية.
ثم يلج�أ النظام �إىل خطاب «اخل�صو�صية» يف املنطقة ،وينظر �إىل املجتمع املدين وحقوق الإن�سان
ال �رضورة حتاور وتالقح الثقافات واحل�ضارات
بو�صفهم نتاج ًا لثقافة الغرب ،وتعبري ًا عن هيمنته متجاه ً
والأ�سا�س امل�شرتك لتلك احلقوق بني جميع الب�رش :مبادئ احلرية والعدل والكرامة الإن�سانية ،وك�أن
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جمتمعنا ال ينتمي �إىل جمتمعات الب�رش.
يخيم على اجلميع ،وعاد ال�شعب �إىل مو�ضع
يف ظلّ كلّ ما �سبق ،عاد
اجلو النف�سي ال�ضاغط ّ
ّ
ي�ضم مواطنني بحاجة �إىل و�صاية كاملة يف واقع نلم�س فيه تدين م�ستوى املعي�شة
الق�صور الدائم بو�صفه
ّ
وتزايد البطالة وتدهور التعليم يف جميع مراحله .وذلك بعد �أن عاود النظام ممار�سة احللّ الأمني
تكون نواة
كو�سيلة وحيدة للحفاظ على «الأمن واال�ستقرار» ..وبد�أت االعتقاالت لقطع الطريق على ّ
مت ا�ستئناف العمل بقانون الطوارئ �إمعان ًا يف احلفاظ على
ن�شطة لتجديد احلياة ال�سيا�سية يف �سوريا ،و ّ
�أجواء اخلوف وال�صمت .ويف ظلّ حال الطوارئ يتولىّ حماكمة معتقلي الر�أي واملعتقلني ال�سيا�سيني
الق�ضاء اال�ستثنائي الذي يتع ّدى على اخت�صا�ص الق�ضاء العادي ،وي�سلب املواطن حقه يف حماكمة
ويتم
عادلة علنية ونزيهة .ويجري احتجاز املواطنني من ِق َبل الأجهزة الأمنية بدون مذكرة ق�ضائيةّ ،
حتويلهم �إىل حمكمة ا�ستثنائية كمحكمة �أمن الدولة العليا( .)4كما ُيعترب احلب�س االنفرادي ملعتقلي الر�أي
وال�ضمري �أمر ًا �شائعاً.
ن�ستنتج من اللجوء �إىل احللول الأمنية �إفال�س النظام ال�سيا�سي الذي ي� ّؤجل ا�ستحقاقات التغيري ،مما
ي�ضعف الدولة واملجتمع يف �سوريا .واملخرج الوحيد من هذه الأزمة هو االنتقال ال�سلمي واجلاد نحو
نظام دميقراطي حقيقي يبنيه املجتمع ،ويتخلّ�ص فيه من حالة «الق�صور» ليعلن نف�سه را�شد ًا يواجه
م�شاكله ،ويعمل على �إيجاد احللول لها ..نظام يت�أ�س�س على احلرية وامل�سئولية املرتابط َتني يف جت�سيد
للمواطنة ول�سيادة القانون الذي ي�ضعه املواطنون الأحرار �أنف�سهم… ولكن �أين هي القوى املجتمعية
التي �ستحمل هذا امل�رشوع؟ وما هي الإ�شكاليات الذاتية للمجتمع املدين يف �سوريا؟
كان ال ب ّد ملفهوم املجتمع املدين يف �سوريا من اكت�ساب م�ضمون �سيا�سي مبا�رش حيث ال�سيا�سة
ال من �أ�شكال الفعل الإن�ساين ،وذلك يف مواجهة احتكار
تتعلّق مبمار�سة ال�ش�أن العام بو�صفها �شك ً
التدخل يف ال�ش�أن العام ،مبا يف ذلك حق التفكري والتعبري
النظام لل�سيا�سة ،وجتريد املجتمع من حقّه يف
ّ
واالحتجاج ،ومنعه كذلك من حقه يف �إبداع احللول املنا�سبة مل�شاكله� ..إال �أن هذا املفهوم قد اختلف
عن الأحزاب ال�سيا�سية؛ حيث و�ضع نف�سه خارج �إطار ال�سعي �إىل امل�شاركة يف ال�سلطة ال�سيا�سية .كما
أدق� :إعادة بناء الدولة
اكت�سب م�ضمون ًا دميقراطياً� :إعادة املجتمع �إىل االهتمام بال�ش�أن العام ،ومبعنى � ّ
واملجتمع ومفهوم املواطنة ،وتر�سيخ مبادئ احلرية والكرامة .وا�ستناد ًا �إىل تالقي الأهداف وتقاطعها،
ن�ش�أت العالقة بني حركة املجتمع املدين واملعار�ضة ال�سورية .وب�سبب �ضعف العمل املدين يف املجتمع،
املكون من منابت �أيديولوجية
ت�شكّ لت هذه احلركة
ً
معتمدة يف �أغلبها على الطيف ال�سيا�سي املعار�ض َّ
خمتلفة ،والعاجز عن التحرر من تلك الثوابت الأيديولوجية التي ت�ضعف �إمكانياته ،وتتناق�ض مع
جوهر وروح الفكر الدميقراطي .وهكذا كان التكوين الالمدين للج�سم الأكرب من النا�شطني يف احلركة
املدنية �سبب ًا يف التنافر بني الهدف املدين الأ�سا�سي والنزعات احلزبوية التي تهدد ب�إفراغ العمل من
جدواه .بالإ�ضافة �إىل �إ�شكالية العقلية والذهنية التقليدية التي تتغذى من طبيعة الثقافة ال�سائدة طوال
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متيز املجتمع املدين
ال�سنني املا�ضية ،ومن �سماتها« :االنغالق والفردية» مما يتعار�ض مع ال�سمات التي ّ
الفعلي« :االنفتاح والعمل اجلماعي وامل�ؤ�س�ساتي».
من ناحية �أخرى ،حكمت ممار�سات العديد من ن�شطاء املجتمع املدين «روح املهادنة» نتيجة
اخلوف على هذه الظاهرة من قمع النظام ،مما � ّأدى �إىل عجز هذا احلراك عن التطور وك�سب ثقة
النا�س ،وانح�صار ن�شاطه �ضمن �سيا�سة �إ�صدار البيانات وتوقيع العرائ�ض يف تكري�س لالكتفاء مبمار�سة
بطولة اال�ستنكار وك�شف �سلبيات الواقع ،تلك ال�سيا�سة التي � ّأدت دورها يف زحزحة حاجز اخلوف
وعزز تلك ال�سيا�سة مبجاراة
داخل املجتمع ،ولكنه مل ينتقل من هذه ال�سيا�سة �إىل ميدان الفعل احلقيقي.
ّ
النظام يف طروحاته حول ا�ستحقاقات اخلطر اخلارجي ،وا�ستخدامها ذريعة لتربير امل�صادرة امل�ستمرة
للحريات والدميقراطية وحقوق الإن�سان ،ف�صار ينطلق مبطالبته لتلك احلقوق واحلريات من مبد�أ
ال من الت�أكيد عليها ك�أ�س�س ننطلق منها بو�صفنا ب�رش ًا ن�ستحق
�رضورة مواجهة اخلطر اخلارجي فقط ،بد ً
�إعادة الثقة بذواتنا وب�إن�سانيتنا.
ال يف �إعادة املجتمع �إىل االهتمام بال�ش�أن
يحمل هذا احلراك املدين الدميقراطي هدف ًا �أ�سا�سي ًا متمث ً
ال عن املجتمع ،ومفتقر ًا �إىل �آليات
العام� ،إال �أنه يفتقد احلامل االجتماعي ،فهو ال يزال حما�رص ًا معزو ً
عمل جديدة ،متكّ نه من الو�صول �إليه والتفاعل معه .يحتاج هذا احلراك اليوم �إىل ف�سحة �أو�سع من
احلرية تعطيه الفر�صة اجلدية يف النمو والتطور ،ويف �صياغة ح�ضور مميز يتوا�صل مع املجتمع،
ويعيد �إليه الثقة يف قدرته على تغيري الواقع.
ولكن املهمة احليوية والأكرث �إحلاح ًا تتحدد يف تعزيز �آليات التعاون بني جمعيات وجلان وهيئات
املجتمع املدين يف �سوريا وخارجها ،وتنظيم عدة لقاءات للتداول واحلوار حول تطوير �أدوات
التفكري ،و�أمناط الن�شاط و�أ�ساليب العمل لتو�سيع قاعدة امل�شاركة وخلق املبادرات الفاعلة لتعميق
الوعي مبهام التغيري الدميقراطي ،بالإ�ضافة �إىل التقاط �أية �إمكانية لإدماج ال�شباب يف ال�ش�أن العام
امللحة للأدوات
الإن�ساين ،وااللتحام باملجتمع لن�رش ثقافة املواطنة .من جهة �أخرى ،هناك احلاجة ّ
الإعالمية ،و�رضورة توفريها يف ظلّ وجود حاجز كتيم مينع احلراك املدين الدميقراطي من التوا�صل
مع ال�رشيحة الوا�سعة من املجتمع.
على املجتمع املدين اليوم التزام مبد�أ الفعل احلقيقي؛ كالإ�رصار على الدعوة �إىل اعت�صامات �سلمية،
تطالب ب�إحياء �شعور الإن�سان بقيمته وكرامته واحرتامه لذاته وبجدوى عمله وتفكريه و�إبداعه..
دون ذلك لن يكت�سب االهتمام مب�س�ألة املجتمع املدين �أي معنى �أو مغزى.
ال للحوار حول
ن�شري يف النهاية �إىل �أننا نعترب هذا العر�ض لواقع املجتمع املدين يف �سوريا مدخ ً
�إمكانيات التعاون الدويل بني املجتمعات والهيئات واجلمعيات واللجان يف �سبيل تطوير �آليات عمل
املجتمع املدين ودعمه ،وتفعيل منظمات الر�أي العام الدويل لطرح م�شاريع عمل م�شرتكة بني الهيئات
ال �إىل قيم و�أهداف الإن�سانية.
املدنية ال�سورية والأوروبية للبحث يف احللول املمكنة و�صو ً
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الهوام�ش
 .1موقع منتدى جمال الأتا�سي للحوار الدميقراطي على �شبكة الإنرتنت:
 .www.atassiforum.orgوهو منتدى موازٍ على الأثري �أهدافه
فن حلّ
ب�سيطة ووا�ضحة ،هي �أن نتحاور ونظل نتحاور ،و�أن نتعلّم ّ
اخلالفات باحلوار .ومعايريه :اجلدية واحرتام الآخر .هي م�ساحة
افرتا�ضية تفاعلية نحاول من خاللها اال�ستمرار والتعوي�ض جزئي ًا عما
ت�سعى الأ�ساليب الأمنية واملخابراتية �إىل تعطيله.
 .2حيث يندفع البع�ض يف البحث عن التعبري عن �أنف�سهم باللجوء �إىل
التطرف يتغذى من انعدام
التطرف يف الدين .وبذلك جند �أن هذا
ّ
ّ
امل�شاركة ال�سيا�سية.
التفجر الذي ح�صل يف القام�شلي يتجاوز احلدث املبا�رش املتعلّق
� .3إن
ّ
م�شجعي فريقَني ريا�ضيينَ .
بني
بال�صدام
ّ
دورين منف�صلَني
 .4النيابة العامة يف حمكمة �أمن الدولة العليا جتمع بني َ
يف الق�ضاء العادي ،هما دور قا�ضي التحقيق ودور امل ّدعي العام� ،أي
دوري «اخل�صم وا َ
حلكَم» ،ومن املعروف �أن قرارات هذه املحكمة غري
َ
قابلة لال�ستئناف.
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�إ�شكالية الإميان بالقيم الدميقراطية
فى العامل الإ�سالمي
الدميقراطية ،الأيقونة التي برزت خالل الثلث الأخري
من القرن الع�رشين ،والق�ضية التي تت�صدر امل�شهد ال�سيا�سي،
�سواء يف الدول الدميقراطية �أو يف الدول التي تعاين من
�أمرا�ض اال�ستبداد والت�سلط ،ولكن كلٌ على طريقته .ت�صبو �إليها ال�شعوب وتختلف يف طريقة التعاطي
أي�ضا هي تلك الفري�ضة ،التي
معها ويف درجة اال�ستعداد للن�ضال من �أجل التمتع بها .الدميقراطية � ً
مازالت ،غائبة عن مفردات احلكم يف كثري من دول العامل ،ويف املنطقة العربية والإ�سالمية ب�شكل
خا�ص.
عرض :محمد عبد العاطي *

ويف هذا ال�سياق نالحظ �أن احلديث عن تعزيز وتكري�س الثقافة الدميقراطية يف الدول العربية
والإ�سالمية ،افتقد يف كثري من الأحيان جهود البحث امليداين ،وا�ستطالعات الر�أي املنهجية ،التي
متكّ ن من ر�صد م�ؤ�رشات وا�ضحة للممار�سة الدميقراطية يف هذه البلدان ،رغم �أن دعم الدميقراطية
اهتماما فائقًا من املجتمع الدويل ،ال �سيما بعد �أحداث احلادي ع�رش من
وحقوق الإن�سان فيها نال
ً
�سبتمرب.2001
من هنا ت�أتي �أهمية كتاب معتز بالله عبد الفتاح «امل�سلمون والدميقراطية» ال�صادر عن دار ال�رشوق
يف عام  ،2008والذي حاول امل�ؤلف من خالله �أن يق ّدم �إجابات حا�سمة لأ�سئلة حائرة ،وهي :هل
هناك عداء حقيقي بني امل�سلمني والقيم الدميقراطية؟ هل قيم وتوجهات امل�سلمني متثل عائقا يف �سبيل
عملية التحول الدميقراطي يف الدول ذات الأغلبية امل�سلمة؟ و�إذا كانت الإجابة بنعم؛ فلأي مدي ترتبط
النظرة ال�سلبية للدميقراطية بالإ�سالم كدين يعتنقه وميار�س �شعائره امل�سلمون؟ و�إذا كانت الإجابة بال؛
فما هي العوامل الأخرى التي تقف حجر عرثة يف مواجهة حتول دميقراطي حقيقي و�أ�صيل يف العامل
* كاتب وباحث مصري.
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الإ�سالمي؟ و�إذا كانت ال�شعوب تنا�ضل من �أجل الدميقراطية على النحو الذي �شهدناه يف رومانيا
و�أوكرانيا وجورجيا وت�شيلي وجنوب �أفريقيا وفنزويال وغريها ،فلماذا ال يفعل امل�سلمون مثلهم؟ �أم
�أنهم يفعلون؟!
يف البداية يعر�ض امل�ؤلف لإح�صائية ذات داللة ،حيث مثلت الدول الإ�سالمية (�أي الدول التي
ت�سكنها �أغلبية م�سلمة) يف عام  1975حوايل  %25من �إجمايل الأنظمة غري الدميقراطية يف العامل،
و بحلول عام  2007ارتفعت هذه الن�سبة لت�صل �إيل  .%55وهو ما يعني �أن امل�سلمني قد فاتهم قطار
بدءا من �سبعينيات القرن الفائت ،ف�ضال عن �أنه ال توجد
الدميقراطية الذي انطلق يف موجته الثالثة ً
اليوم دولة �إ�سالمية ترقي لأن تكون يف م�صاف الدول التي تر�سخت فيها الدميقراطية ،باملقايي�س
املتعارف عليها عامليا.
وحتى بالن�سبة للدول ال�ست ذات الأغلبية امل�سلمة التي ُتعد الأقرب �إيل الدميقراطية ،وهي تركيا،
مايل ،ماليزيا ،ال�سنغال� ،ألبانيا� ،إندوني�سيا؛ ف�إن البع�ض يف�رس ذلك االقرتاب بتخليها عن الفهم
التقليدي للإ�سالم منذ �أن تويل �إدارة �شئونها نخب علمانية .وهو التف�سري الذي �صاغه �أحد املعلقني
بقوله «�إن الدميقراطية الإ�سالمية كنظام �سيا�سي لي�س لها مالمح على �أر�ض الواقع؛ فهي حتى الآن
حيا» ،والأ�سو�أ من ذلك �أنه يف الوقت الذي �شهد فيه العديد من الدول حتوال
تنظري ال نعرف له مثاال ًّ
دميقراطيا ،ونالت مزي ًدا من احلرية على مدار الع�رشين �سنة الأخرية ،كان العامل الإ�سالمي يعاين
ًّ
من تزايد عدد الأنظمة القمعية.
و من ثم هناك ما ي�شبه االتفاق بني املحللني ،وخا�صة الغربيني منهم� ،إيل اعتبار �أن الإ�سالم
م�سئول �رصاحة� ،أو �ضم ًنا ،عن عدم قبول الكثري من املجتمعات امل�سلمة للقيم الدميقراطية؛ فهو يف
نظرهم منظومة قائمة بذاتها تبد�أ من الت�سليم لله بكل ما ميلكه املرء ،والله ذاته ي�أمر امل�سلمني ب�أن يطيعوا
ويل الأمر ،و�أن يتجنبوا املعار�ضة ال�سيا�سية للحاكم لأنها تف�ضي للفتنة ،فويل الأمر يف الإ�سالم ،كما
يقول ه�ؤالء ،لي�س جمرد موظف عام يعني و يقال ،و�إمنا هو �صاحب وظيفة دينية م�شفوعة ب�أمر �إلهي
وبناء على هذا فقد ذهب ه�ؤالء املحللون �إىل ا�ستخدام
له بطاعة الله ،و�أمر �إلهي �آخر لرعيته بطاعته.
ً
�شخ�صا �إيل مطعم وطلب كل منهم �أكلته
منهج جون �ستيوارت ميل يف اال�ستدالل ،فلو ذهب ع�رشون
ً
جميعا م�صابون بتلبك معوي،
جميعا �آي�س كرمي ،وبعد االنتهاء من الطعام تبني �أنهم
املف�ضلة ،ثم طلبوا
ً
ً
ف�إن العقل �سيذهب �أوال للبحث عن الوجبة امل�شرتكة (ولي�س �إيل الوجبات املتمايزة) فيما بينهم كي يتهمها
وعدما.
وجودا
ب�أنها امل�سئولة عما �أ�صابهم من مر�ض؛ �أال يقول املناطقة �إن العلة تدور مع معلولها
ً
ً

وكذا الأمر يف عالقة الإ�سالم بالدميقراطية ،فامل�سلمون ك�أغلبية منت�رشون يف �أكرث من  50دولة،
ال يجمع بينها تاريخ م�شرتك �أو لغة م�شرتكة �أو بنية طبقية م�شرتكة �أو تركيبة �سكانية م�شرتكة (�إذن هذه
عنا�رص متايز ال ميكن �أن تف�رس اخلا�صية امل�شرتكة وهي غياب الدميقراطية �أو ندرتها) .فهذه املجتمعات
متفاوتة ،لكنها جتتمع يف �صفتني :الإ�سالم و ندرة الدميقراطية ،فالبد �أنها لي�ست عالقة تزامن �أو
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م�صادفة و�إمنا هي عالقة �سبب بنتيجة ،وعلة مبعلول ،ومن ثم يحاول الكتاب الإجابة عن الت�سا�ؤالت
التي ذكرناها �آن ًفا.
الكتاب درا�سة ميدانية عن مدي توافق وان�سجام العقلية امل�سلمة املعا�رصة مع قيم م�ؤ�س�سات احلكم
متعلما (يجيد القراءة والكتابة) يف 32
م�سلما
الدميقراطي .وقامت الدرا�سة با�ستطالع ر�أي 31380
ً
ً
دولة �إ�سالمية (�أي ذات �أغلبية م�سلمة عرب ال�رشق الأو�سط ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأقليات امل�سلمة يف
الواليات املتحدة و�أوربا والهند).
�أظهرت الدرا�سة �أن هناك ثالثة �أمناط عري�ضة لتوجهات امل�سلمني نحو الإ�سالم والدميقراطية:
• الإ�سالميون التقليديون ،وهم ال�سلفيون و�أهل ال�سنة واجلماعة.
• الإ�سالميون التحديثيون ،وهم الو�سطيون وال�سلفية املجددة.
معيارا للحكم على الآيات ،وال يرون
• العلمانيون ،وهم يغلبون العقل الب�رشي ويعتربون العقل
ً
كبريا بني الإ�سالميني التقليديني والإ�سالميني التحديثيني؛ في�صفون التيارين ب�أنهم تيارات جمود
فرقا
ً
وتخلف وعادة ما ي�صفون �أنف�سهم ب�أنهم تنويريون وتقدميون ،ويو�صفون من ِقبل الآخرين ب�أنهم
خارجون على الإ�سالم.
�أما ب�ش�أن موقف الأمناط الثالثة من الدميقراطية فريى التحديثيون �أن الدميقراطية ما هي �إال
تطبيق مبا�رش ملبد�أ ال�شورى يف الإ�سالم ،وهي و�إن كانت غري �إ�سالمية الن�ش�أة فهي مقبولة بحكم عدم
تعار�ضها مع الإ�سالم و ثوابته الأ�صيلة ،ويقبل العلمانيون هذا املنطق ،ولكن لي�س من منظور ديني،
فيما يرى التقليديون �أن الدميقراطية �ضد الإ�سالم و تتعار�ض مع قيمه ومبادئه ،ومن ثم فهى لي�ست
فقط دخيلة على الإ�سالم ولكنها �ضده.
وت�شري اال�ستطالعات �إىل �أن هناك م�ساحة كبرية من عدم الثقة بني �أن�صار املدار�س الثالثة ،وهو
ما ي�شري بالتايل �إىل وجود م�ساحة كبرية من اال�ستقطاب العلماين الإ�سالمي ،ي�صل يف بع�ض املجتمعات
«حربا �أهلية ثقافية» ،وقد ثبت �أن نظرة �أتباع كل مدر�سة
�إىل ما �أ�سماه املفكر الإ�سالمي طارق الب�رشي
ً
فكرية حتمل م�ساحة كبرية من الت�شكك والرغبة يف نفي الآخر.
وبناء علي املناق�شات واملقابالت ير�صد امل�ؤلف حجج كل فريق ،بحيث ميكن القول �إن الإ�سالميني
التقليديني بنوا رف�ضهم للدميقراطية على ثالث حجج:
 -1الدميقراطية تتعار�ض مع العقيدة الإ�سالمية.

 -2الدميقراطية م�ؤ�رش على نق�ص ال�رشيعة الإ�سالمية.
 -3الدميقراطية �آثمة الرتباطها بغري امل�سلمني.
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فيما بنى الإ�سالميون التحديثيون قبولهم للآلية الدميقراطية على �أ�سا�سني:
 -1تبني امل�سلمني الأوائل البتكارات غري �إ�سالمية.
�	-2إمكانية �أ�سلمة الدميقراطية.

�أما العلمانيون فهم على النقي�ض من التقليديني والتحديثيني ،فهم ينطلقون من افرتا�ضني خمتلفني
ال
لكنهما متوافقان؛ الأول �أن الإ�سالم ال يوفر خارطة طريق حمددة املعامل لل�سيا�سة واحلكم؛ فمث ً
يرف�ض دكتور رفعت ال�سعيد قول الإ�سالميني� :إن الإ�سالم لديه �إجابة لكل الأ�سئلة فيذكر �أن الر�سول
�أخرب امل�سلمني �أن ي�سوكوا �أ�سنانهم قبل ال�صالة ،لكنه مل يخربهم عن كيفية اختيار خليفته حني ميوت،
الأمر الذي يعني �أن �سكوت ال�رشيعة عن الكثري من املوا�ضيع ال�سيا�سية ،ي�شري �إىل �أن الله يريد امل�سلم
املفكر والقادر على �أن يبتكر حلوال جديدة مل�شاكله ،دون �ضوابط من الن�صو�ص التي هي بطبيعتها
تاريخية� ،أي نزلت ملعاجلة ق�ضايا وم�شكالت بذاتها يف زمن الر�سول.
جناحا حتى يتفوقوا
�أما االفرتا�ض الآخر ،فهو �أن امل�سلمني بحاجة التباع طرق املجتمعات الأكرث
ً
عليها وهو ما فعله الغرب بال�ضبط من التعلم من امل�سلمني القدامى ومن الآخرين ،في�ست�شهد �أحد
العلمانيني مبعلومة وردت يف تقرير التنمية الب�رشية عام  2003تقول «�إن عدد الكتب التي ترجمها
العرب �إيل اللغة العربية منذ وفاة اخلليفة امل�أمون ( 1000عام م�ضى) حتى الآن حوايل  10000كتاب
يف حني �أن الأ�سبان ترجموا العدد نف�سه �إىل الإ�سبانية يف عام واحد».
و ي�شري امل�ؤلف ،من واقع ا�ستطالعات الر�أي واملناق�شات� ،إىل �أن الإ�سالميني التقليديني يجمعون
بني ثالث خ�صائ�ص ،مت ر�صدها مبا�رشة من �إجاباتهم ،وهي -1 :يعتقدون �أن الإ�سالم دين ودولة؛
 -2لهم تعريف �سلبي للدميقراطية؛ � -3إن الإ�سالم يتناق�ض مع فكرة احلكومة املنتخبة من ال�شعب
و امل�سئولة �أمامه� .أما الإ�سالميون التحديثيون فهم يجمعون بني ثالث خ�صائ�ص -1 :يعتقدون �أن
الإ�سالم دين ودولة؛  -2لهم تعريف �إيجابي للدميقراطية؛ � -3أن الإ�سالم يتقبل فكرة احلكومة
املنتخبة وامل�سئولة �أمام ال�شعب .و يقول التحديثيون ب�صفة عامة �إن للدميقراطية �أولوية علي ال�رشيعة،
لي�ست �أولوية تفوق وتف�ضيل ،بل �أولوية تقدمي و ترتيب؛ فال بد �أن يمُ نح النا�س احلق يف اختيار من
يحكمونهم ،وحينئذ ميكن لهم �أن يختاروا ال�رشيعة �أو غريها .ومن هنا فهم يعار�ضون �إجبار النا�س
على ال�رشيعة؛ لأنك بهذا ال تخلق �أمة من امل�ؤمنني ولكن �أمة من املنافقني على حد تعبري �أحدهم.
�أما الف�صل الثالث املعنون «الر�أي العام و قبول الدميقراطية :الأ�سباب و الدوافع» فهو يبحث يف
العوامل املحتملة التي تعمل يف �صالح �أو �ضد تبني املبحوثني للمبادئ و القيم الدميقراطية من ناحية،
وامل�ؤ�س�سات والإجراءات الدميقراطية من ناحية �أخرى ،ال �سيما اخل�صائ�ص الدميوجرافية للأفراد
مثل الدخل والتعليم والنوع والعمر ،حيث ن�سبت بع�ض الدرا�سات عداء امل�سلمني للغرب �إيل جوانب
دميوجرافية ،مثل الفقر والأو�ضاع ال�صحية ال�سيئة والف�شل يف التنمية واالفتقار �إيل التعليم ،وهو ما
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جعل الكثري من الباحثني يجعلون اختبار ت�أثري هذه املتغريات واحدة من �أهم الق�ضايا مو�ضع التحليل.
وقيا�سا علي اخلربة الغربية ،ف�إنه كلما ارتفع الو�ضع االقت�صادي االجتماعي (مقا�سا مب�ستوي التعليم
والدخل) ف�إنهم مييلون �إىل دعم الدميقراطية واحلر�ص عليها ،ومع ذلك �أظهر فح�ص للإ�سالميني
الراديكاليني امل�رصيني امل�سجونني يف � ،1980أن الع�ضو النموذجي هو �شاب (�أوائل الع�رشينيات) من
خلفية ريفية ومن الطبقة الو�سطى �أو حتت الو�سطى ،ولديه رغبة يف الإجناز والطموح يف االنتقال
�إىل قمة الهرم الطبقي.
تعليما عايل امل�ستوى ،خا�صة يف الطب والهند�سة ،ومن عائالت مرتابطة،
وكان معظمهم قد نال
ً
�أي �أنهم ب�شكل ملحوظ يف م�ستوى �أف�ضل من كثري من �أبناء جيلهم ،يف حني �أنهم الأكرث تطرفًا ،حيث
ينتمون �إىل فئة الإ�سالميني التقليديني من دعاة العنف بل وممار�سيه .وهكذا ف�إن اخلربة القادمة من
متاما عن املجتمعات
املجتمعات امل�سلمة ت�ؤكد على �أن ت�أثري العوامل الدميوجرافية فيها قد يكون خمتل ًفا ً
الغربية.
ويخل�ص امل�ؤلف من حتليل هذه العوامل �إىل نتيجتني ب�ش�أن ر�ؤية امل�سلمني ك�أفراد لق�ضية
الدميقراطية:
ن�سبيا ومتعلما ،وقد
غنيا ً
� .1إن امل�سلم النموذجي الذي يقبل الدميقراطية هو امر�أة �أكرث منه رجالً ،
�سبق له ممار�سة الدميقراطية من خالل ت�صويت �سابق يف انتخابات مل تكن نتيجتها معروفة �سلفا� ،أو
من خالل العي�ش يف دولة دميقراطية لعام �أو �أكرث ،و يعتقد هذا امل�سلم �أن الدميقراطية هي امتداد �أو
تطبيق ملبد�أ ال�شورى الإ�سالمي.
� .2إن امل�سلمني الذين يعي�شون يف املجتمع نف�سه ،ومع ذلك يتبنون مواقف خمتلفة جتاه الدميقراطية؛
رغما
يفعلون ذلك ب�سبب التباين يف العوامل ال�شخ�صية التي ت�ؤثر فيهم ،مثل الدخل وال�سن والتدين،
ً
عن وجود العوامل املجتمعية امل�شرتكة .وهكذا ف�إنه حتى لو كان للمتغريات املجتمعية ت�أثريها ،ف�إن
هذا الت�أثري يتباين بني �أفراد املجتمع الواحد وفقًا للمتغريات ال�شخ�صية ،لذا ف�إن �أي تف�سري كلي ال
ي�ضع يف اعتباره �أن امل�سلمني متفاوتون يف املتغريات امل�ستقلة التي حتكم �سلوكهم ،و يف ر�ؤاهم ب�ش�أن
تف�سريا بعي ًدا عن
الدميقراطية ،ويركز فقط علي العوامل امل�شرتكة بحكم انتمائهم للمجتمع نف�سه �سيكون
ً
جادة ال�صواب.
�أما الف�صل الرابع فجاء حتت عنوان «امل�سلمون والتعاي�ش مع اال�ستبداد :الأ�سباب والدوافع»،
وا�ضحا �أن العقود التي قدمت فيها الأعذار والتكيف
وت�صدرته العبارة التالية «منذ الآن يجب �أن يكون
ً
مع اال�ستبداد يف ال�رشق الأو�سط حتى ت�صل لال�ستقرار مل ت�ؤد �إال �إىل الظلم ،وعدم اال�ستقرار ،و�إىل
م�أ�ساة .الرئي�س الأمريكي جورج دبليو بو�ش  8مار�س  .»2005وير�صد امل�ؤلف يف هذا الف�صل،
الفاعلني ال�سيا�سيني امل�سئولني عن �شح الدميقراطية يف العامل الإ�سالمي من وجهة نظر املبحوثني ،وهل
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من املمكن �أن يتحول ه�ؤالء �إىل وكالء �أو و�سطاء �أو عوامل م�ساعدة للتحول الدميقراطي يف بالدنا؟.
ك�شفت �إجابات املبحوثني عن ثالثة فاعلني �سيا�سيني باعتبارهم امل�سئولني عن اال�ستبداد يف املجتمعات
امل�سلمة ،وهم احلكام والغرب وعلماء الدين ،بيد �أن تعامل املبحوثني مع كل فئة من ه�ؤالء الفاعلني
متمايزا .وقد ك�شفت �إجابات املبحوثني عن وجود درجة عالية من عدم الر�ضا عن النخب
كان
ً
احلاكمة ،فمن بني  32دولة يعي�ش فيها امل�سلمون ،كان املجيبون يف  24منها يف�ضلون �أن يتوىل �شئون
دميقراطيا� ،أكرث من بقاء الأو�ضاع على ما هي عليه ،كما دلت تعليقاتهم علي
احلكم حكام منتخبون
ً
م�صدرا حلل م�شاكلهم ال�سيا�سية .كما �أنهم مييلون �إىل لوم الغرب بحكم دعمه
�أنهم ال يرون يف الغرب
ً
نوعا من
للحكام الت�سلطيني يف بالدهم ويرون �إدعاء الغرب مب�ساندة الدميقراطية يف املجتمعات امل�سلمة ً
الهراء ،وهم حذرون نتيجة لذلك من �أي نوع من الت�أثري الغربي يف بالدهم ،كما �أنهم يقفون موقف
احلذر من تطبيق النماذج الغربية للحكم .بالإ�ضافة �إىل �أن العديد من امل�سلمني يعتقدون �أن الدميقراطية
الغربية حتتاج �أن تتكيف مع الواقع امل�سلم ،بحيث ت�أخذ يف اعتبارها م�ساحات احلالل واحلرام التي
ا�ستقرت يف الإ�سالم ،ولكن من املهم كذلك �أن يعاد طرح الدميقراطية باعتبارها �رضورة �إ�سالمية
أي�ضا الدور املهم الذي يلعبه علماء الدين امل�ستقلون عن الدولة
ملواجهة الت�سلط .كما �أو�ضح ذلك الف�صل � ً
يف ت�شكيل العقل امل�سلم؛ فقد �أظهر املجيبون يف  26دولة مت اال�ستطالع فيها� ،أن ثقتهم يف العلماء �أكرث
من املفكرين واملثقفني وامل�سئولني احلكوميني ،ف�ضال عن علماء الدين الذين تعينهم احلكومة ،لأنهم
يعتربونهم موظفني ر�سميني.
و حتت عنوان «م�ستقبل التحول الدميقراطي» ي�شري امل�ؤلف �إيل �أن معطيات حالة الدميقراطية يف
العامل العربي ،ترجح �أن الت�سلطية التقليدية ترتاجع عن مكانها التقليدي� ،إال �أن هذا ال يعني بال�رضورة
االنتقال �إىل م�صاف الدول الدميقراطية .و�إذا كانت للدميقراطية عنا�رصها ومكوناتها الأ�سا�سية ،ف�إن
هناك نزعة عند الكثري من احلكام العرب لإدخال تعديالت �شكلية ال تغري من حقيقة بنية اال�ستبداد
ال�سيا�سي الكثري؛ وهو ما يعني �أن انح�سار ال�ضغوط الدولية ،بالإ�ضافة �إىل ت�شبث النظم احلاكمة
ال عن ال�ضعف ال�شديد لقوى املعار�ضة ،هي كلها عوامل �ست�ؤدي يف �أف�ضل
ب�سيطرتها علي احلكم ،ف�ض ً
التقديرات �إىل انفتاح �سيا�سي حمدود ،ميكن �أن يف�ضي �إىل نوع من «الت�سلطية التناف�سية»على النمط
الرو�سي.
ويف اخلتام ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن واحدة من �أمناط التحول الدميقراطي تكون عرب االنفتاح ال�سيا�سي
املحدود ،الذي ي�أتي كا�ستجابة تكتيكية ل�ضغوط خارجية �أو داخلية ،بيد �أنه قد يف�ضي �إيل حتول
دميقراطي حقيقي؛ �إذا ما جنحت قوى الطلب على القيم الدميقراطية من توحيد �صفوفها وممار�سة
�ضغط �شعبي قوي على نخبها� .إال �أنه مع توافر درجة عالية من عدم التزام النخب العربية بالقيم
الدميقراطية ،يغدو الت�سا�ؤل امللح هو عن مدى قابلية ال�شعوب العربية للتعبئة من �أجل ممار�سة ال�ضغوط
على حكامها للقيام مبزيد من الإ�صالحات ال�سيا�سية.
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هل ف�شل الإعالم العربي فى تقدمي
تغطية متوازنة للأزمة الإن�سانية فى دارفور؟
مهما يف �أوقات الأزمات
تلعب و�سائل الإعالم
ً
دورا ً
وال�رصاعات� ،إذ �أنها تعترب م�صدر ًا رئي�سي ًا للمعلومات
بالن�سبة للأطراف املنخرطة يف ال�رصاع وللأطراف
اخلارجية املتورطة فيه ،ومن هذا املنطلق ر�أت جمموعة من املنظمات احلقوقية واملعنية بر�صد و�سائل
الإعالم يف م�رص وال�سودان و�أوروبا� ،رضورة مراقبة ومراجعة التغطية التي تقدمها و�سائل الإعالم
ال�سودانية وو�سائل الإعالم يف عدد من الدول العربية لأزمة دارفور؛ بهدف الوقوف على نوعية
وكم الأخبار واملعلومات املتاحة يف الإعالم العربي بخ�صو�ص ال�رصاع هناك من ناحية ،وتقدمي
ر�ؤية حول �أ�سباب مراوغة هذا ال�رصاع للحل من ناحية �أخرى.
عرض :أشرف راضي *

والدافع لإجراء هذه املراجعة ،هو �أنه يف الوقت الذي ت�صف فيه الأمم املتحدة واملنظمات الإن�سانية
ال عن كون ال�رصاع
الأزمة يف �إقليم دارفور ب�أنها واحدة من �أ�سو�أ الأزمات الإن�سانية يف العامل ،ف�ض ً
الذي تفجر يف الإقليم الواقع يف غرب ال�سودان يف فرباير  2003يعد �أي�ضا واحدا من �أكرث ال�رصاعات
تعقيدا يف العامل؛ �إال �أن املراقبني يالحظون تدين م�ستوى تغطية الأزمة يف و�سائل الإعالم العربية
مقارنة ب�رصاعات �أخرى مثل ال�رصاع الإ�رسائيلي -الفل�سطيني وال�رصاع يف العراق .ومن ثم �شملت
عملية الر�صد عدد ًا من و�سائل الإعالم املطبوعة واملرئية وامل�سموعة يف ال�سودان ،بالإ�ضافة �إىل
جمموعة منتقاة من ال�صحف وو�سائل الإعالم العربية التي تخاطب القراء يف العامل العربي ب�أكمله.
والهدف من هذا الر�صد -وهو جزء من م�رشوع �أكرب لتعزيز تغطية �أزمة دارفور يف و�سائل
الإعالم العربية– هو التحقق مما �إذا كانت �أزمة دارفور حتظى بتغطية متدنية بالفعل يف الإعالم

* الباحث الرئيسي في مشروع رصد تغطية وسائل اإلعالم العربية والسودانية للصراع في دارفور.
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العربي وال�سوداين ،وكذلك نوعية هذه التغطية ،من خالل حتليل ملحتوى تغطية و�سائل الإعالم
ال�سودانية وغري ال�سودانية لل�رصاع يف دارفور .ويت�ضمن التقرير ال�صادر باللغتني الإجنليزية
والعربية ،بعنوان «تغطية و�سائل الإعالم وال�سودانية لل�رصاع يف دارفور :حتليال كميا وكيفيا»،
�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة يف مرحلتها الأوىل التي امتدت لأكرث من عام و�أجريت عرب
عمليات ثالث مرتابطة� ،سن�ستعر�ضها بالتف�صيل الحقا.

�أهداف امل�شروع :
الهدف الرئي�سي من امل�رشوع هو حتليل نوعية التغطية الإعالمية لأزمة دارفور يف و�سائل الإعالم
ال�سودانية وغري ال�سودانية من خالل التحليل الكيفي والكمي ملحتوى و�سائل الإعالم املطبوعة واملرئية
وامل�سموعة التي مت اختيارها .وقد اقرتن حتليل املحتوى بتقييمات لل�صحفيني ،وعلى هذا النحو ،يهدف
امل�رشوع �إىل تقدمي لقطة حتليلية للطريقة التي اتبعتها و�سائل الإعالم املختارة ،وخالل فرتة حمددة،
يف تغطية �أزمة دارفور؛ بهدف حت�سني نوعية هذه التغطية.
وميكن لتقييم التغطية الإعالمية �أن يكون مبثابة �أداة قوية قادرة على اال�ستجابة للأزمة الإن�سانية
ال�سودانية وتعزيز احلوار وتنمية وعي و�سائل الإعالم مب�سئولياتها ،يف حتديد الطريقة التي يرى بها
اجلمهور ال�رصاع يف دارفور .ومن امل�أمول �أي�ضا �أال توفر هذه الدرا�سة �أ�سا�سا للحوار مع امل�ؤ�س�سات
أي�ضا برفع الوعي بني املحررين وال�صحفيني يف و�سائل
الإعالمية يف املنطقة وح�سب ،بل �أن تقوم � ً
الإعالم ال�سودانية وغري ال�سودانية ،و�أن ت�سهم يف الإ�صالحات ال�سيا�سية املرتبطة بتوفري املعلومات
اخلا�صة باجلوانب الإن�سانية ل�سكان دارفور.
وهذا التقرير ثمرة للتعاون بني عدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات ،حيث و�ضع معهد (�أوبزرفاتوريو
دي بافيا) يف �إيطاليا منهج البحث لتحليل حمتوى و�سائل الإعالم يف ال�سودان ويف عدد خمتار من
الدول العربية ،و�أ�رشف املعهد على تدريب فريق الر�صد يف م�رص بالتعاون مع مركز القاهرة
أي�ضا مركز القاهرة مب�سئولية تنظيم عملية الر�صد الكمي
لدرا�سات حقوق الإن�سان ،وقد ا�ضطلع � ً
والنوعي ملحتوى و�سائل الإعالم .و�أجرت �شبكة الإعالم املجتمعي يف عمان بالأردن املقابالت مع
�صحفيني وحمررين ومرا�سلني يف و�سائل الإعالم التي �شملتها عملية الر�صد .وتوىل املركز الدويل
لدعم الإعالم يف الدمنارك �إدارة امل�رشوع و�إعداد التقرير مب�شاركة مركز القاهرة و�شبكة الإعالم
املجتمعي ،كما �شاركت كل هذه املنظمات يف حتليل البيانات .وعالوة على ذلك� ،أ�سهم مركز اخلرطوم
حلقوق الإن�سان والتنمية البيئية يف الت�صميم الكلي للم�رشوع.
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منهج البحث:
وت�ضمنت هذه املرحلة من م�رشوع تعزيز التغطية الإعالمية لأزمة دارفور يف و�سائل الإعالم
العربية ثالث عمليات مرتابطة ،يت�ضمن هذا التقرير �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها .العملية الأوىل
متثلت يف ر�صد وحتليل حمتوى و�سائل الإعالم ومتت يف القاهرة ،والثانية مت الرتكيز خاللها على
�إجراء مقابالت مع �صحفيني وحمررين عاملني يف و�سائل الإعالم املختلفة ،والثالثة ت�ضمنت عقد
حلقة نقا�ش يف العا�صمة الأردنية يومي  27و� 28أغ�سط�س  2008مع ممثلني من و�سائل الإعالم التي
�شملتها عملية البحث ملناق�شة النتائج الأولية امل�ستخل�صة من عمليتي الر�صد وحتليل املحتوى واملقابالت،
وكذلك مناق�شة �سبل التغطية الإعالمية لق�ضايا ترتبط بالأزمة يف دارفور.
واعتمد ر�صد حمتوى و�سائل الإعالم املقرتن مبقابالت مع حمررين و�صحفيني ،وحتليل هذا
املحتوى على منهج قلما ي�ستخدم يف املنطقة العربية ،ومن امل�أمول �أن توحي هذه الدرا�سة با�ستخدام
هذا املنهج البحثي ك�أداة لفهم �أف�ضل للإعالم ودوره يف املجتمع ،و�أي�ضا كو�سيلة لتقييم و�سائل الإعالم
وتعزيز عملها.
وقد خ�ضع املنهج يف العمليات الثالث للنقا�ش والتطوير ،خالل اجتماعات مبا�رشة وعرب الإنرتنت
وو�سائل االت�صال الأخرى ،بني القائمني على �إدارة وتنفيذ امل�رشوع من امل�ؤ�س�سات امل�شاركة ،وتعميما
للفائدة �أُحلق بالتقرير املذكور و�صف تف�صيلي للمنهج امل�ستخدم.
و�شملت و�سائل الإعالم التي مت ر�صدها مقطعا منوذجيا من و�سائل الإعالم العربية -غري
ال�سودانية -وال�سودانية ،بلغ عددها الإجمايل  21و�سيلة �إعالم (مطبوعة ومرئية وم�سموعة) من
ال�سودان وعدد من الدول العربية .و مت ر�صد حمتوى هذه الو�سائل اخلا�ص ب�أزمة دارفور يف الفرتة
من  20نوفمرب �إىل  20دي�سمرب .2007
وقيمت الدرا�سة حمتوى التغطية الإعالمية لأزمة دارفور يف عينة من ن�رشات الأخبار وبرامج
التلفزيون والإذاعة ويف ال�صحافة .وا�ستندت �إىل حتليل حمتوى الق�ص�ص الإخبارية املرتبطة بدارفور
يف ال�صحف اليومية والن�رشات الإخبارية يف التلفزيون والربامج الأخرى ذات ال�صلة .وبالن�سبة
م�ساء وحتى منت�صف
للأخبار يف التلفزيون والإذاعة كانت ت�شمل البث يف الفرتة بني ال�ساعة الرابعة
ً
يوميا �أي�ضا ،ومت ت�صنيف املحتوى وفقا ملتغريات كمية
الليل (بالتوقيت املحلي للقاهرة) ور�صد ال�صحف
ًّ
ونوعية.
و�أجريت �أي�ضا مقابالت نوعية مع جمموعة خمتارة من ال�صحفيني واملحررين من و�سائل الإعالم
التي مت ر�صدها� ،شملت ممثلي  11و�سيلة �إعالمية من خالل الهاتف .و�أجريت املقابالت بني �شهري
يناير ومار�س  .2008وا�ستندت املقابالت �إىل �أ�سئلة مفتوحة ،وكانت كل الأ�سئلة تهدف �إىل الو�صول
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للإجابة عن �س�ؤال واحد كبري :ما هي العوامل التي حتدد التغطية اخلا�صة لتلك الو�سيلة الإعالمية
لأزمة دارفور؟
كما نظمت �شبكة الإعالم املجتمعي حلقة نقا�ش يف عمان بالأردن يف �أغ�سط�س  .2008وعر�ضت
�أثناءها النتائج الأولية للدرا�سة على جمموعة من � 11صحفيا وحمررا يعملون ب�صفة رئي�سية يف و�سائل
الإعالم املمثلة يف العينة التي مت ر�صدها .وخرج امل�شاركون مبجموعة من التو�صيات لتعزيز تغطية
�أزمة دارفور ا�ستنادا �إىل نتيجة امل�ؤمتر.

بيئة الإعالم العربي :
لوحظ �أثناء فرتة املراقبة �أن نوعية التغطية الإعالمية م�رشوطة لي�س فقط بالعوامل املرتبطة بالأزمة
نف�سها ،و�إمنا �أي�ضا بالتوجهات العامة لو�سائل الإعالم العربية وما تف�ضله؛ ومن ثم �أفرد التقرير م�ساحة
ال�ستعرا�ض الأزمة يف دارفور وتطوراتها ،ا�ستنادا �إىل وثائق الأمم املتحدة ،كما ا�ستعر�ض البيئة
القانونية وال�سيا�سية التي تعمل يف �إطارها و�سائل الإعالم العربية.
وتت�شكل البيئة الإعالمية يف ال�سودان والعامل العربي بفعل عوامل �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية
وقانونية ت�ؤثر على طريقتها يف تغطية ال�رصاع يف دارفور .وعلى الرغم من �أن و�سائل الإعالم
العربية وال�سودانية �شهدت «ثورة» تكنولوجية وانفجارا يف املنافذ الإعالمية خالل العقد الأخري ،ف�إن
هناك تقاليد وممار�سات مازالت باقية من عهود �سابقة لو�سائل الإعالم اخلا�ضعة لل�سيطرة احلكومية.
وكان باحثون قد تو�صلوا يف حلقة درا�سية �إىل �أن و�سائل الإعالم العربية تتمتع بحرية حمدودة،
و�أنها ت�شهد ظهور �أمناط جديدة من الرقابة الذاتية ،حيث تعمل و�سائل الإعالم العربية ،ال�سيما
القنوات الف�ضائية ،وفقا لنموذج «�أي مكان �إال هنا» ،حيث تنخرط يف التغطية التف�صيلية للأحداث
خارج الدول امل�ضيفة .ومثل تلك الرقابة يتم ت�شجيعها وتطبيقها من قبل كبار امل�سئولني عن التحرير.
وال يتعني �أن نفرت�ض �أن و�سائل الإعالم اململوكة ملكية خا�صة م�ستقلة �أو تنتج �صحافة عالية اجلودة
وملتزمة بالتقاليد املهنية.
وتواجه و�سائل الإعالم ال�سودانية املزيد من التحديات مقارنة بو�سائل الإعالم يف الدول العربية
فيما يتعلق ب�إطار العمل القانوين واملهنية .وميثل ال�صحفيون ال�سودانيون فري�سة �سهلة حلكومة ت�ستخدم
وت�سيء ا�ستخدام ت�رشيعات وح�شية ونزعة قومية ذات �صبغة دينية كما ت�ستغل �رصاعات املنطقة لتربر
القمع� .إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك عدد من حوادث الرتهيب والتهديدات املقنعة التي وجهت للمرا�سلني
الأجانب يف دارفور واخلرطوم.
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و�أدت التكنولوجيا اجلديدة �إىل بروز �أمناط جديدة من و�سائل الإعالم الإقليمية التي تتجاوز ب�صفة
عامة نطاق احلكومات الإقليمية املبا�رش .و�شهدت الت�سعينيات بروز حمطات تلفزيون ف�ضائية العربية
تتحدى احتكار الدولة التقليدي للتلفزيون؛ غري �أن بع�ض الباحثني مازالوا يعتقدون �أن �أهم متغري
ي�ؤثر على الدور ال�سيا�سي للقنوات الإعالمية يف العامل العربي هو النظام ال�سيا�سي القومي الذي تعمل
بداخله.

غياب البعد الإن�ساين للأزمة فى التغطية الإعالمية:
رمبا كانت النتيجة الرئي�سية التي ك�شفت عنها الدرا�سة من جوانبها املختلفة هي �أن تغطية �أزمة
دارفور حمدودة يف و�سائل الإعالم العربية غري ال�سودانية �إذ �أنها ال تعطي �أولوية مهمة للأزمة،
وتتعامل معها ك�أي �أزمة �أخرى يف �أفريقيا .ويف املقابل توفر و�سائل الإعالم ال�سودانية تغطية �أكرث
ثراء للأزمة.
كما يظهر حتليل املحتوى �أنه يجري تقدمي الأزمة �أوال وقبل كل �شيء يف �إطار البعد ال�سيا�سي ،حيث
ت�صور الأزمة على �أنها �رصاع �سيا�سي بني �أطراف �سودانية حملية و�رصاع بني احلكومة ال�سودانية
واملجتمع الدويل ،وهو اجتاه ي�ؤكده تركيز و�سائل الإعالم مرارا على الأبعاد الدولية املت�ضمنة يف
الأزمة يف مقابل النظر للأزمة يف �سياق �سوداين حملي.
وحتى عندما يقدم الإعالم ال�سوداين �أزمة دارفور كق�ضية �إن�سانية ،ف�إنه ي�شدد على �أن الأزمة
ناجمة عن عوامل خارجية مثل املجتمع الدويل ولي�س لأ�سباب حملية .كما يت�ضح من املو�ضوعات التي
يجري تغطيتها حيث تعد املو�ضوعات التي تركز على الالجئني ،على �سبيل املثال ،قليلة للغاية ال�سيما
يف و�سائل الإعالم غري ال�سودانية وو�سائل الإعالم ال�سودانية الإلكرتونية اخلا�ضعة ل�سيطرة الدولة.
ويجري جتاهل الالجئني وال�ضحايا الآخرين يف ال�رصاع يف التغطية الإعالمية �إىل حد كبري
وعندما تتم تغطية الق�ضايا الإن�سانية يكون هناك ميل لت�سيي�سها .وال يكون �ضحايا ال�رصاع م�صدرا
مبا�رشا يف الق�ص�ص الإخبارية� ،إال يف منا�سبات نادرة .وبدال من ذلك ف�إن م�صادر احلكومة ال�سودانية
هي امل�سيطرة على الق�ص�ص الإخبارية .وكذلك ،يربز امل�سئولون احلكوميون باعتبارهم الأطراف
الرئي�سيني يف التغطية الإخبارية.
وكان ا�ستخدام اللغة يف تغطية �أزمة دارفور متوازنا وح�سا�سا ن�سبيا .غري �أن حتليل حمتوى و�سائل
الإعالم ي�شري �إىل �أن بع�ض و�سائل الإعالم ،ال�سيما ال�صحافة ال�سودانية املطبوعة ،ت�ستخدم تعبريات
متيل �إىل تف�سريات خا�صة لل�رصاع با�ستخدام كلمات مثل «الإبادة اجلماعية» و»التطهري العرقي»
و»الكارثة الإن�سانية».
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ويظهر حتليل املحتوى �أن القليل من املنافذ الإعالمية يقدم مناظرة متوازنة بني املواقف املختلفة من
الأزمة .وعلى الرغم من �أنه ال توجد تقاليد للمناظرات يف و�سائل الإعالم العربية وال�سودانية ،ف�إن
ذلك ميثل م�شكلة خا�صة فيما يتعلق بتعقيد الأزمة يف دارفور.

معوقات التغطية الإعالمية للأزمة:
وت�شري املقابالت مع ال�صحفيني واملحررين �إىل �أن االفتقار للموارد مينع العديد من و�سائل الإعالم
العربية من �إر�سال مرا�سلني �إىل دارفور �أو �إبقائهم هناك .وهكذا ،ي�سعى العديد من و�سائل الإعالم يف
ال�سودان والعامل العربي �إىل م�صادر بديلة للمعلومات ،هي يف الأغلب ال�سلطات احلكومية ال�سودانية،
بدال من ا�ستخدام م�صادر مبا�رشة.
عالوة على ذلك ،لعب املوقف الأمني املتدهور دورا يف احلد من قدرة ال�صحفيني على التحرك
يف منطقة دارفور التي تعد واحدة من �أخطر املناطق بالن�سبة لل�صحفيني يف العامل .وتك�شف ممار�سات
فر�ض القيود على ال�صحفيني ومالحقتهم ق�ضائيا عن �أن ال�سلطات واملتمردين �أي�ضا يلعبون دورا مهما
يف ت�شكيل ال�صور الإعالمية التي يريدون ن�رشها يف �أنحاء العامل.
ومتار�س احلكومة ال�سودانية ،من جانبها �سيطرة حمكمة على التغطية الإعالمية� ،سواء كانت
حملية �أو �إقليمية .وهي متنع ال�صحفيني من العمل بدون ترخي�ص �أمني م�سبق وحتدد الأماكن التي
ميكن �أن يتوجه �إليها ال�صحفيون املعتمدون ،كما متنع ال�صحفيني من التوجه �إىل �أماكن �أخرى ،تكون
يف �أغلب احلاالت خميمات الالجئني.
تتحدث و�سائل الإعالم ال�سودانية املحلية عن الرقابة قبل الن�رش ،وقوانني ال�صحافة واملالحقات
لدواع �أمنية بعد الن�رش .يف الوقت نف�سه ،ت�شكو و�سائل الإعالم غري ال�سودانية من �أن
القانونية ا�ستنادا
ٍ
ال�سلطات ال�سودانية حتجب املعلومات وتوظفها .و�أخريا ،يفر�ض املتمردون يف ال�سودان �أي�ضا قيودا
على حرية ال�صحفيني يف املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرتهم.
وت�أثرت التغطية الإعالمية لدارفور �أي�ضا بعنا�رص داخلية .وعلى �سبيل املثال ،ت�سبب غياب �سيا�سة
حترير وا�ضحة بالن�سبة للعديد من و�سائل الإعالم التي تغطي الأو�ضاع يف دارفور ،يف جعل التغطية
أمرا �شاقًا ،كما �أدى �إىل عدم فعالية منتجها الإخباري .ويف ظل غياب �سيا�سة حترير
الدقيقة املهنية � ً
وا�ضحة ،يتم القيام بالعمل بطريقة ميكانيكية وتتداخل التغطية مع عوامل �سيا�سية و�إن�سانية وقومية
و�إقليمية وكل ذلك على ح�ساب املهنية.
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وعالوة على االفتقار للو�ضوح يف مثل تلك ال�سيا�سة التحريرية ،فهناك ندرة يف عدد ال�صحفيني
املدربني لتغطية ال�رصاعات ب�صفة عامة ،والأزمة يف دارفور ب�صفة خا�صة.

تغطية �إعالمية غري مهنية:
�أنتج الت�ضافر بني كل هذه العوامل تغطية �إعالمية لأزمة دارفور تتذبذب يف حجمها ونوعيتها
ومهنيتها ،وقد اعرتفت بع�ض و�سائل الإعالم ال�سودانية وغري ال�سودانية (العربية) ب�أن تغطيتها
للأزمة مل تكن مر�ضية ب�شكل ٍ
كاف ،و�أنها كانت تفتقر يف كثري من الأحيان للمهنية .وهو ما ك�شفته
حلقة النقا�ش مع ممثلي و�سائل الإعالم التي �شملها البحث .وخرج امل�شاركون يف حلقة النقا�ش بعدد من
التو�صيات لتعزيز التغطية الإعالمية لل�رصاع يف دارفور ،ميكن �إيجازها يف:
.1توفري تدريب �صحفي ي�ستجيب الحتياجات تغطية ال�رصاعات لل�صحفيني واملحررين
والإعالميني.
� .2إ�رشاك ال�سلطات ال�سودانية والأطراف ذات ال�صلة يف ال�رصاع يف حوار ،ال�سيما فيما يتعلق
بالو�صول �إىل دارفور و�ضمان �سالمة ال�صحفيني يف دارفور ،والتخلي عن ال�سيطرة على املحتوى
الإعالمي وعن فر�ض الرقابة عليه.
 .3دعوة و�سائل الإعالم ال�سودانية والعربية �إىل التحلي باملو�ضوعية وامل�صداقية والدقة والتوازن
يف تغطية �رصاع دارفور واحرتام الأخالقيات املهنية.
 .4ت�شجيع و�سائل الإعالم ال�سودانية والعربية على توجيه املزيد من االهتمام لل�رصاع يف دارفور
وق�ضايا حقوق الإن�سان مع االهتمام بالتغطية امليدانية.
 .5م�ساعدة و�سائل الإعالم على �أن يكون لديها �سيا�سات حترير وا�ضحة فيما يتعلق بدارفور
وبال�رصاع ب�صفة عامة.
 .6ت�شجيع ال�صحفيني على البحث عن م�صادر بديلة للمعلومات ،وت�شجيع و�سائل الإعالم على
اال�شرتاك يف املوارد وبناء التعاون يف تغطية ال�رصاع يف دارفور.
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وثائق
وثائق

ي�ضم هذا العدد �أربع وثائق .الوثيقتني الأوىل والثانية مبثابة ا�ستكمال
مللف العدد حول جلنة حقوق الإن�سان العربية؛ الأوىل هي ن�ص �إعالن بريوت
للحماية الإقليمية حلقوق الإن�سان يف العامل العربي ،الذي نعيد ن�رشه لأهميته
يف تو�ضيح موقف مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان من امليثاق العربي
حلقوق الإن�سان� ،أما الثانية فهي مذكرة داخلية يف جامعة الدول العربية
تك�شف عن حر�ص امل�سئولني باجلامعة على �إخ�ضاع �سكرتارية جلنة حقوق
الإن�سان العربية ل�سيطرة الأمانة العامة باجلامعة.
اجلزء الثاين من الوثائق ي�ضم بع�ض مواقف مركز القاهرة �أمام الآليات
الدولية حلماية حقوق الإن�سان؛ فالوثيقة الثالثة هي ن�ص بيان م�شرتك ملركز
القاهرة مع منظمة حقوقية �سعودية ،مت تقدميه �أمام جمل�س حقوق الإن�سان
التابع للأمم املتحدة ،خالل اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل لو�ضع حقوق
الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أما الوثيقة الرابعة والأخرية؛ فهي ن�ص
بيان م�شرتك ملركز القاهرة ،مع  13منظمة غري حكومية ،مت تقدميه �أمام
جمل�س حقوق الإن�سان خالل فعاليات اجلل�سة احلادية ع�رشة ،وير�صد تدهور
الو�ضع الإن�ساين يف دارفور ،يف ظل ا�ستمرار ظاهرة الإفالت من العقاب
عن انتهاكات حقوق الإن�سان.
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�إعالن بريوت
للحماية الإقليمية حلقوق الإن�سان فى العامل العربي
بريوت  12-10يونيو/حزيران 2003

وثائق

مببادرة من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ،وبالتعاون مع جمعية
الدفاع عن احلقوق واحلريات «عدل» �شهدت العا�صمة اللبنانية بريوت يف الفرتة
من  12-10يونيو/حزيران � 2003أعمال امل�ؤمتر الإقليمي« :من �أجل حماية �إقليمية
فعالة حلقوق الإن�سان�:أي ميثاق عربي حلقوق الإن�سان؟».
جاء انعقاد امل�ؤمتر يف �إطار دعوة جامعة الدول العربية اللجنة العربية الدائمة
حلقوق الإن�سان الجتماع خا�ص يف الفرتة من  26-18يونيو/حزيران 2003
للنظر يف «حتديث امليثاق العربي حلقوق الإن�سان».
وقد عقد امل�ؤمتر بدعم من االحتاد الأوروبي وبالتن�سيق مع ال�شبكة الأورومتو�سطية
حلقوق الإن�سان والفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان ،وبح�ضور ممثلني عن جامعة
الدول العربية ومكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان بالأمم املتحدة .و�شارك يف
�أعمال امل�ؤمتر نحو  80م�شارك ًا ميثلون  36منظمة غري حكومية يف العامل العربي،
و�إحدى ع�رشة منظمة دولية ،ف�ضال عن  15خبريا م�ستقال من الأو�ساط القانونية
والأكادميية والإعالمية ،و 7من اخلرباء احلكوميني والربملانيني.
و�إذ ي�ؤكد امل�ؤمتر �أن امليثاق العربي حلقوق الإن�سان قد جاء منتق�صا للكثري من
ال�ضمانات واملعايري الدولية املعرتف بها ل�ضمان حقوق الإن�سان ،ومفتقرا لأية
�آليات ملراقبة �إعماله وتنفيذه؛ ف�إنه يعلن عن حتفظه على امل�ساعي الهادفة �إىل اعتماده
ب�صورته احلالية �أو حتديثه ب�صورة �شكلية �أو جزئية .و�إذ ي�شدد امل�ؤمتر على �رضورة
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كفالة واحرتام املنظومة الكلية حلقوق الإن�سان كما �أر�ستها الأمم املتحدة ف�إنه ي�ؤكد �أن �إقامة نظام متكامل وفعال
حلماية حقوق الإن�سان يف العامل العربي يقت�ضي على وجه اخل�صو�ص العمل وفق الأ�س�س واملعايري التالية:

املبادئ واملعايري:
-1جلميع ال�شعوب العربية احلق يف تقرير م�صريها بنف�سها ،وال�سعي لتحقيق منائها االقت�صادي واالجتماعي
والثقايف ،والت�رصف احلر برثواتها ومواردها الطبيعية ،الأمر الذي ي�ستلزم التمتع باحلريات واحلقوق التي
تف�صلها املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.
� -2إن كل وثيقة �إقليمية يجب �أن تعك�س ب�شكل �أمني حقيقة التعددية العرقية والدينية والثقافية واللغوية يف
املنطقة ،فالعامل العربي لي�س عربا فقط� ،أو م�سلمني فقط ،وم�سلموه لي�سوا �سنة فقط .بل هو متعدد الأعراق
والطوائف والعقائد والثقافات واللغات التي ينبغي �أن تتمتع كلها باالحرتام وامل�ساواة ،و�أن يتكر�س ذلك يف
كل مواد الوثيقة الإقليمية مبا يف ذلك ا�سمها .ونقرتح بناء على ذلك �أن يكون «ميثاق  /اتفاقية حقوق الإن�سان
يف العامل العربي».
 -3رف�ض التذرع باخل�صو�صية احل�ضارية �أو الدينية للطعن �أو االنتقا�ص من عاملية مبادئ حقوق الإن�سان
�أو تربير انتهاكها .والت�أكيد على �أن اخل�صو�صية التي ينبغي االحتفاء بها هى تلك التي تر�سخ �شعور املواطن
بالكرامة وامل�ساواة وترثي ثقافته وحياته وتعزز م�شاركته يف �إدارة �شئون بالده .والت�أكيد على �أن املبادئ
ال�سمحة للإ�سالم والأديان عامة ال ينبغي �أن تو�ضع يف تعار�ض م�صطنع مع مبادئ حقوق الإن�سان ،والتحذير
من التذرع بالتف�سريات ال�سلفية التي جتاوزها الع�رص ،والتي ي�شكل الت�شبث بها و�إ�ضفاء القدا�سة عليها –برغم
كونها اجتهاد ًا ب�رشي ًا� -إ�ساءة للإ�سالم وامل�سلمني و�إهدارا حلقوق الإن�سان ،وبخا�صة فيما يتعلق ب�إق�صاء الن�ساء
وم�صادرة حريات ال�ضمري والفكر واالعتقاد والبحث العلمي والإبداع الفني والأدبي.
 -4ات�ساقا مع ذلك ،ف�إن اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان مدعوة لأن ت�ؤ�س�س مراجعتها للميثاق العربي
حلقوق الإن�سان على املعايري العاملية حلقوق الإن�سان ،التي ينبغي �أن ت�شكل حد ًا �أدنى لاللتزامات مبوجب
ت�صديق �أغلب احلكومات العربية على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،و�أن ت�أخذ بعني االعتبار �أن عاملية
حقوق الإن�سان هى ثمرة تفاعل احل�ضارات والثقافات الكربى عرب التاريخ ،مبا يف ذلك الثقافة العربية
والإ�سالمية.
� -5إن الأ�صل يف �أي ت�رشيع يتعلق باحلقوق واحلريات هو الإباحة ،واال�ستثناء هو التقييد ،ومن ثم ف�إن
�أية وثيقة �إقليمية حلماية حقوق الإن�سان ،ينبغي �أال تطلق يد احلكومات يف ا�ستخدام القانون لتقييد تلك احلقوق.
مع �إعادة النظر يف الت�رشيعات القائمة يف البالد العربية لتتوافق مع ن�صو�ص امليثاق ،والتعهد بعدم �إ�صدار �أي
ت�رشيع يناق�ض احلقوق الواردة يف امليثاق �أو ينظم هذه احلقوق مبا ي�ؤدي �إىل �إهدار �أ�صل احلق.وال تفر�ض
من القيود �إال تلك التي تقت�ضيها حماية مقومات املجتمع الدميقراطي وم�ؤ�س�ساته الد�ستورية ،وحماية حقوق
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الآخرين يف التمتع باحلقوق املعرتف بها عرب هذه الوثيقة.
ويف كل احلاالت ،يجب �أن ين�ص «امليثاق» على حظر �أي قيد �أو �أي ت�ضييق على �أي من حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية املعرتف بها� ،أو النافذة يف �أي بلد ،تطبيقا لقوانني �أو اتفاقيات �أو �أنظمة �أو �أعراف ،بذريعة كون �أن
هذا «امليثاق» ال يعرتف بها� ،أو كون اعرتافه بها �أ�ضيق مدى.
 -6ال يجوز �إعالن حالة الطوارئ �إال يف حالة وقوع حرب فعلية� ،أو يف حاالت الكوارث ،وبحيث يتم
رفعها مبجرد زوال احلالة التي �أعلنت ب�سببها .وميتنع على �سلطات الطوارئ ا�ستخدام �صالحياتها �إال فيما
يتعلق بالوقائع املت�صلة بهذه الأ�سباب .وال يجوز توقيف �أحد �أو اعتقاله تع�سفا ،ولكل �شخ�ص حق الرجوع
�إىل القا�ضي الطبيعي لكي يف�صل دون �إبطاء يف قانونية اعتقاله وي�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري
قانوين.
� -7إن احرتام حقوق الإن�سان واحلريات العامة ،وعلى ر�أ�سها امل�ساواة التامة يف الكرامة واملواطنة
ويف التمتع بجميع احلقوق ،ينبغي �أن ي�شكل املدخل ال�سليم للتعامل مع م�شاكل اجلماعات القومية والدينية
والثقافية واللغوية يف العامل العربي .لقد �أف�ضى جتاهل هذه احلقيقة عرب �سنوات طويلة �إىل �إهدار الطاقات
الب�رشية ،وا�ستنزاف املوارد العربية يف حروب داخلية طاحنة �أحلقت �أ�رضارا فادحة بال�شعوب ،وغذت
نزعات االنف�صال وفتحت الباب لأ�شكال متنوعة من �أعمال الث�أر والتدخل اخلارجي.
 -8نبذ ا�ستخدام العنف يف احلياة ال�سيا�سية ،وكل �أ�شكال التحري�ض على الكراهية الطائفية �أو العرقية من
كل الأطراف �سواء حكومية �أو غري تابعة للدولة .ونبذ كل �أ�شكال التمييز العن�رصي �ضد اجلماعات القومية
والدينية يف العامل العربي ،و�إدانة ال�صهيونية باعتبارها �أيديولوجية عن�رصية.
 -9حق كل ال�شعوب العربية يف التمتع ب�أنظمة حكم متثيلية مدنية ،تقر بحق الأمة �أن ت�رشع لنف�سها وبنف�سها
ما يوافق زمانها .و�أن ي�شارك املواطن يف �إدارة ال�شئون العامة ،و�أن تتاح له على قدم امل�ساواة – �أيا كان
انتما�ؤه القومي �أو الديني �أو لغته – فر�ص تقلد الوظائف العامة وال�سيا�سية يف بلده.
� -10إطالق حريات التنظيم والتجمع والتظاهر ال�سلمي واال�رضاب وتوزيع البيانات و�إ�صدار ال�صحف
وملكية و�سائل الإعالم ملواطني البلد املعني.
 -11الإقرار بحق تكوين الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات غري احلكومية بالإخطار .والإقرار بدور
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وا�ستقالليتها و�ضمان حرية العمل ملنظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية يف �أداء
دورها يف جميع جماالت حقوق الإن�سان يف �إطار �إعالن الأمم املتحدة حلماية املدافعني عن حقوق الإن�سان
ال�صادر يف دي�سمرب .1998
� -12ضمان حرية االعتقاد وحريات التعبري والإبداع الأدبي والفني ،واحلق يف تداول املعلومات
والأفكار .وال يجوز فر�ض عقوبات �سالبة للحرية يف ق�ضايا الن�رش.
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� -13رضورة الإقرار مببد�أ ا�ستقالل الق�ضاء وح�صانته وحق الأفراد يف املثول �أمام قا�ضيهم الطبيعي،
وتوفري �سبل فعالة للتظلم واالنت�صاف من �أية �إجراءات تع�سفية تطال حق املواطنني يف التمتع باحلقوق املعرتف
بها مبوجب الوثيقة الإقليمية.
 -14ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية والال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة .وال
يجوز التذرع ب�أية ظروف ا�ستثنائية� ،أيا كانت� ،سواء كانت هذه الظروف حالة حرب� ،أوتهديد باحلرب،
�أو عدم ا�ستقرار �سيا�سي داخلي �أو � ٍأي من حاالت الطوارئ العامة الأخرى كمربر للتعذيب .وال يجوز
التذرع بالأوامر ال�صادرة عن موظفني �أعلى مرتبة ،وعن �سلطة عامة كمربر للتعذيب.
 -15الإقرار ب�أن حقوق الإن�سان يف جميع املجاالت ت�شكل حزمة مرتابطة ال تتجز�أ .كما �أن حقوق
الن�ساء جزء ال يتجز�أ من حقوق الإن�سان .وينبغي الإقرار بحقوق الن�ساء يف الكرامة ويف الأهلية القانونية التي
جتعلهن قادرات على التحكم يف م�صريهن ،وحقهن يف امل�ساواة مع الرجال يف احلقوق والواجبات� ،سواء يف
العالقات الأ�رسية �أو يف الف�ضاء العام .والعمل على توفري حماية خا�صة للن�ساء �ضد كل �أ�شكال العنف الأ�رسي
واملجتمعي وامل�ؤ�س�سي.
 -16الإقرار بحقوق للطفل املتعلقة بالبقاء والنمو واحلماية وامل�شاركة وفق مبادئ عدم التمييز وامل�صلحة
الف�ضلى للأطفال ،على النحو الذي �أكدت عليه اتفاقية حقوق الطفل  -التي �صدقت عليها كل الدول العربية
تقريبا – والربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية .و�إلزام الدول الأطراف يف الوثيقة الإقليمية ب�أن حتظر مبوجب
وجترم جميع �صور اال�ستغالل اجلن�سي للن�ساء والأطفال.
القانون جميع �أ�شكال الرق والعبودية،
ّ
 -17تلتزم احلكومات العربية ب�ضمان التمتع باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف �إطار
اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة للدولة ،وال يعفى نق�ص املوارد الدولة من كفالة احلد الأدنى من هذه
احلقوق ،وعلى وجه اخل�صو�ص بالن�سبة للمجموعات الأكرث �ضعفا من ال�سكان وللمناطق املحرومة من
اخلدمات .وينبغي كذلك �أن ت�ضمن الوثيقة احلق يف ال�صحة ويف ال�سكن ويف ال�ضمان االجتماعي.وهي حقوق
ال يعرتف بها امليثاق العربي حلقوق الإن�سان.
 -18التعاون بني الدول العربية من �أجل �أف�ضل ا�ستغالل ملواردها يحقق التنمية للمنطقة برمتها ول�شعوبها،
مع الأخذ بعني االعتبار �أن هناك التزامات �سابقة قبلتها على نف�سها الدول العربية الرثية مب�ساعدة الدول
العربية الفقرية وال�شعوب العربية حتت االحتالل.
 -19الإقرار باحلق يف تكوين النقابات واالن�ضمام �إليها ،وكفالة احلقوق واحلريات النقابية ،مبا يف ذلك
احلق يف تكوين االحتادات� ،سواء على امل�ستوى النوعي �أو اجلغرايف جهوي ًا ووطني ًا و�إقليمي ًا ،ويف �إطار من
االلتزام باالتفاقيات الدولية للحرية النقابية.
-20كفالة حرية التنقل للأفراد بني الدول العربية وداخل كل دولة على حدة.
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 -21الإقرار مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص وعدم التمييز يف التمتع بحق العمل ويف تقلد الوظائف العامة؛ ب�سبب
العرق �أو اجلن�س �أو الدين �أو املعتقد �أو االنتماء ال�سيا�سي.
 -22حماية حقوق العمال املهاجرين داخل العامل العربي ،و�ضمان حقوق الالجئني �إليه .وينبغي على
احلكومات العربية �أن ت�ضمن متتع الالجئني الفل�سطينيني يف الدول العربية امل�ضيفة بجميع احلقوق املدنية
واالقت�صادية واالجتماعية �إىل حني �إعمال حق العودة.

�آليات املراقبة واحلماية:
 -23ينبغي �أن تتيح �آلية احلماية الإقليمية ت�شكيل جلنة خرباء منتخبة م�ستقلة من مر�شحني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف جمال حقوق الإن�سان والقانون الدويل ،وممن ي�شهد لهم بالنزاهة واال�ستقاللية .و�أن تتمتع
هذه اللجنة ب�صالحيات تلقي ال�شكاوى والتقارير عن انتهاكات حقوق الإن�سان� ،سواء من الأفراد �أو املنظمات
غري احلكومية العربية والدولية� ،أو من دولة عربية طرف .و�أن يتاح لها النظر يف تقارير الدول الأع�ضاء،
عما �أحرزته من تقدم �أو ما تواجهه من م�شكالت يف جمال حقوق الإن�سان ،و�أن يتاح كذلك ملمثلي املنظمات
غري احلكومية مناق�شة هذه التقارير �أمام اللجنة والتقدم بتقارير موازية لها .ويحق لهذه اللجنة كذلك �أن تتقدم
بتقاريرها و�آرائها وتو�صياتها مبا�رشة �إىل جمل�س اجلامعة ،و�إحاطة الر�أي العام بها.
� -24إن�شاء حمكمة عربية حلقوق الإن�سان ،وتعيني مفو�ض حلقوق الإن�سان يف العامل العربي يف �إطار
جامعة الدول العربية يتوىل تن�سيق عمل اجلامعة يف جمال حماية حقوق الإن�سان ،بالتعاون الوثيق مع
املنظمات غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان.

مداخل �أ�سا�سية لتطوير �آلية �إقليمية فعالة:
ت�أ�سي�سا على ذلك يدعو امل�ؤمتر :
 -1جامعة الدول العربية جمدد ًا �إىل اال�ستجابة لتو�صيات منظمات حقوق الإن�سان ،والتي تت�ضمن ت�شكيل
جلنة م�شرتكة ت�ضم خرباء احلكومات ومنظمات حقوق الإن�سان يف العامل العربي لإعداد م�رشوع وثيقة �إقليمية
لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،تنطلق يف حدها الأدنى من االلتزامات الدولية للحكومات
العربية مبوجب ت�صديق �أغلبها على مواثيق حقوق الإن�سان الرئي�سية الدولية .وي�ؤكد امل�ؤمتر �أن �أية جهود
جادة لتد�شني �آلية �إقليمية عربية للدفاع عن حقوق الإن�سان ،ينبغي �أن تت�أ�س�س على الأ�س�س واملعايري املبدئية
املو�ضحة يف هذا الإعالن.
 -2مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق الإن�سان لتقدمي امل�شورة الالزمة لعملية �إن�شاء �آلية �إقليمية حلماية
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حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،وعلى الـت�أكد من مدى ا�سرت�شاد هذه العملية باملعايري العاملية حلقوق الإن�سان،
وعدم مباركة النكو�ص عنها.
ويقرتح امل�ؤمتر على جامعة الدول العربية اال�ستعانة مبا توفره برامج امل�ساعدة الفنية يف مكتب املفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،للم�ساعدة على �إن�شاء �آلية �إقليمية فعالة حلماية حقوق الإن�سان يف
العامل العربي.
� -3إعادة هيكلة اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان بجامعة الدول العربية ،بحيث ت�ستطيع القيام بدورها ب�شكل
فعال ،ومبا يتطلبه ذلك من �رضورة االنفتاح على منظمات حقوق الإن�سان غري احلكومية العربية والدولية،
مثلما هو احلال يف الهيئات املماثلة والتابعة للأمم املتحدة والهيئات الإقليمية الأخرى .ويدعو امل�ؤمتر �إىل
�رضورة �أن تكون اجتماعات اللجنة الدائمة حلقوق الإن�سان منا�سبة مهمة حلفز الدول العربية التي مل ت�صدق
على االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان� ،إىل الت�صديق الفوري عليها دون حتفظ ،ولدعوة الدول امل�صدقة
على هذه االتفاقيات �إىل �إ�سقاط �أية حتفظات �سابقة عليها.

�آليات متابعة لعملية تطوير امليثاق :
ي�ؤكد امل�ؤمتر على �رضورة متابعة ما انتهى �إليه من تو�صيات وتعزيز اجلهود الرامية لإن�شاء �آلية �إقليمية
فعالة حلماية حقوق الإن�سان ،ويقرر يف هذا الإطار :
� -1إن�شاء موقع على �شبكة الإنرتنت  Web siteليكون نقطة التقاء جلميع املهتمني مبو�ضوع احلماية
الإقليمية حلقوق الإن�سان يف العامل العربي.
 -2دعوة منظمات حقوق الإن�سان يف العامل العربي ،وفعاليات الر�أي العام وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
الأخرى �إىل العمل على تكوين ر�أي عام �شعبي �ضاغط ي�سعى �إىل تطوير امليثاق على نحو يحقق هدف �إن�شاء
�آلية �إقليمية فعالة حلماية حقوق الإن�سان.
 -3العمل على �إن�شاء جماعة �ضغط  Lobbyمتكامل �إعالميا و�سيا�سيا يتوجه �إىل جميع الهيئات
وامل�ؤ�س�سات التي ميكن �أن تفيد يف حتقيق الأهداف املرجوة ،مبا يف ذلك املجال�س النيابية واالحتاد الربملاين
العربي ووزارات العدل والإعالم العربي وو�سائل الإعالم ومنظمات وهيئات الأمم املتحدة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين العربي والدويل.
-4عقد م�ؤمتر �سنوي ملنظمات حقوق الإن�سان يدعى �إليه ممثلون عن احلكومات وامل�ؤ�س�سات الوطنية
حلقوق الإن�سان يف العامل العربي ،ملناق�شة تقارير بخ�صو�ص حالة حقوق الإن�سان ،ويقدم امل�ؤمتر تو�صياته �إىل
جامعة الدول العربية والر�أي العام ،ويكون مبثابة حمكمة �ضمري دائمة حلقوق الإن�سان يف العامل العربي.
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جامعة الدول العربية
الأمانة العامة
�إدارة ال�شئون القانونية

الرقم/074 :
التاريخ2009 /11 /1 :

مذكرة داخلية
�إلـــى :ال�سيد الأمني العام امل�ساعد رئي�س قطاع املوارد الب�شرية
واملالية واخلدمات العامة
مـــــن :امل�ست�شار القانوين للأمني العام مدير �إدارة ال�شئون القانونية
ب�ش�أن :جلنة حقوق الإن�سان

وثائق

حتية طيبة وبعد؛
بالإ�شارة �إىل مذكرتكم رقم  371امل�ؤرخة يف  ،2009 /10 /29ب�ش�أن
طلب الإفادة بالر�أي نحو �إ�رشاف الأمانة العامة (القطاع املعني والإدارة
املعنية) على الأمانة الفنية للجنة حقوق الإن�سان العربية.
نت�رشف بالإفادة ب�أن الفقرة ( )1من املادة الثالثة من النظام الداخلي للأمانة
العامة ،قد ن�صت على �أن «الأمانة العامة هى الهيئة الفنية والإدارية الرئي�سية
للجامعة تتوىل ال�شئون املنوط بها ،وفق �أحكام امليثاق وهذا النظام» .كما
ن�صت الفقرة (د) من املادة ( )4من هذا النظام على �أن «تتوىل الأمانة العامة
اال�شرتاك يف �أعمال املجال�س واللجان وغريها من االجتماعات والتح�ضري
لها».
وبناء على ن�ص الفقرتني ال�سابقتني تقوم الأمانة العامة ب�أعمال ال�سكرتارية
الفنية لكافة اللجان ،وهو ما جرى عليه العمل يف الأمانة العامة ،ووفقا لنظام
العمل بها تخ�ضع هذه ال�سكرتارية للإ�رشاف الإداري والفني للأمانة العامة
(القطاع املعني) ،وال ينفي ذلك الطبيعة امل�ستقلة لعمل جلنة حقوق الإن�سان
العربية ،حيث �إن ما ي�صدر عنها من تقارير ال يخ�ضع لإ�رشاف الأمانة العامة،
وتعر�ض هذه اللجنة تقريرا �سنويا يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها على
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حتية طيبة وبعد؛
بالإ�شارة �إىل مذكرتكم رقم  371امل�ؤرخة يف  ،2009 /10 /29ب�ش�أن طلب الإفادة بالر�أي
نحو �إ�رشاف الأمانة العامة (القطاع املعني والإدارة املعنية) على الأمانة الفنية للجنة حقوق الإن�سان
العربية.
نت�رشف بالإفادة ب�أن الفقرة ( )1من املادة الثالثة من النظام الداخلي للأمانة العامة ،قد ن�صت على
�أن «الأمانة العامة هى الهيئة الفنية والإدارية الرئي�سية للجامعة تتوىل ال�شئون املنوط بها ،وفق �أحكام
امليثاق وهذا النظام» .كما ن�صت الفقرة (د) من املادة ( )4من هذا النظام على �أن «تتوىل الأمانة العامة
اال�شرتاك يف �أعمال املجال�س واللجان وغريها من االجتماعات والتح�ضري لها».
وبناء على ن�ص الفقرتني ال�سابقتني تقوم الأمانة العامة ب�أعمال ال�سكرتارية الفنية لكافة اللجان،
وهو ما جرى عليه العمل يف الأمانة العامة ،ووفقا لنظام العمل بها تخ�ضع هذه ال�سكرتارية للإ�رشاف
الإداري والفني للأمانة العامة (القطاع املعني) ،وال ينفي ذلك الطبيعة امل�ستقلة لعمل جلنة حقوق
الإن�سان العربية ،حيث �إن ما ي�صدر عنها من تقارير ال يخ�ضع لإ�رشاف الأمانة العامة ،وتعر�ض
هذه اللجنة تقريرا �سنويا يت�ضمن مالحظاتها وتو�صياتها على جمل�س اجلامعة عن طريق الأمني العام،
�إعماال للفقرة ( )5من املادة ( )48من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان.
وتن�ص الفقرة ( )5من املادة ( )46من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على ما يلي:
«يوفر الأمني العام �ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفني
ومرافق لقيام اللجنة بعملها ب�صورة فعالة ،ويعامل خرباء اللجنة فيما يتعلق باملكاف�أة وتغطية امل�صاريف
معاملة خرباء الأمانة العامة».
وت�شري هذه الفقرة �إىل �أن ميزانية اللجنة �ستكون �ضمن ميزانية اجلامعة ،ويعامل خرباء اللجنة ماليا
معاملة خرباء الأمانة العامة.
وت�ؤكد هذه الفقرة على الر�أي ال�سابق من �أن �سكرتارية اللجنة تتكون من موظفي الأمانة العامة،
الذين يخ�ضعون وفقا لنظام العمل بها للإ�رشاف الإداري والفني للقطاع املعني.
بناء على ما تقدم تقرتح �إدارة ال�شئون القانونية �إ�صدار قرار من ال�سيد الأمني العام ،ب�إن�شاء
�سكرتارية للجنة حتت �إ�رشاف القطاع املعني بالأمانة العامة ،وت�سمية موظفيها وتوفري االعتمادات
املالية الالزمة لعملها �ضمن ميزانية اجلامعة ،مع الأخذ يف االعتبار �أن يكون املوظفون من ذوي
اخلربة والكفاءة ،و�أن تكون املوارد املالية واملرافق (املكاتب وم�ستلزماتها) منا�سبة لقيام اللجنة بعملها
ب�صورة فعالة ،وفقا ملا ن�صت عليه املادة امل�شار �إليها �أعاله.
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جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة –
اجلل�سة احلادية ع�شرة

بيان م�شرتك حول تدهور حالة حقوق الإن�سان
باململكة العربية ال�سعودية
 10يونيو 2009

وثائق

يعرب كل من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وجمعية حقوق
ال (ال�سعودية) عن بالغ قلقهما �إزاء القيود امل�ستمرة املفرو�ضة على
الإن�سان �أو ً
احلريات يف اململكة ،مبا يف ذلك االنتهاك ال�صارخ للحريات الدينية وحرية
التعبري.
 .1اململكة العربية ال�سعودية متثل منوذجا فريدا الزدراء مبادئ حقوق
الإن�سان و�آفاق التحول الدميقراطي .ففي فرباير  ،2009ويف ذروة املراجعة
الدورية ال�شاملة من قبل جمل�س حقوق الإن�سان ،قام امللك عبد الله بن عبد
العزيز –ملك ال�سعودية– ب�أكرب تعديل يف احلكومة والقوات امل�سلحة والق�ضاء
وامل�ؤ�س�سة الدينية منذ توليه ال�سلطة يف  .2005من بني هذه الإ�صالحات جاء
تغيري رئي�س ال�رشطة الدينية ،عزل رئي�س املجل�س الق�ضائي الأعلى املحافظ،
تو�سيع جمل�س العلماء (جمل�س الزعماء الدينيني) ل�ضم �أع�ضاء من كل الفرق
الإ�سالمية ال�سنية .كما ت�ضمنت هذه التغيريات كذلك تعيني �أول امر�أة كنائب
وزير .عالوة على ذلك ،متت ت�سمية ر�ؤ�ساء جدد للمحكمة الإدارية وجمل�س
الق�ضاء الأعلى واملحكمة العليا .وعلى الرغم من ترحيبنا مبثل هذه التغيريات،
ف�إنها مل ت�أت ب�أثر �إيجابي على حالة حقوق الإن�سان على �أر�ض الواقع؛ كما �أنها
تظل حمدودة باملقارنة بال�سيا�سات القمعية �ضد القطاعات املهم�شة والأقليات يف
املجتمع ال�سعودي.
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 .2تتبدى هذه ال�سيا�سات ب�شكل خا�ص من خالل التمييز املتوا�صل �ضد الطائفة ال�شيعية .الذي بات �أكرث
قبوال على م�ستوى املمار�سات االجتماعية والقانونية يف ال�سعودية .وي�شار يف هذا ال�سياق �إىل الأحداث
التي اندلعت يف  20فرباير  ،2009حيث منع عدد من رجال ال�رشطة الدينية يف ال�سعودية جمموعة
من الن�ساء ال�شيعة احلجاج من الدخول ملقابر البقيع وعر�ضوهن للتحر�ش اللفظي واجل�سدي مع التقاط
ت�سجيالت فيديو لهن دون ر�ضاهن .مما �أدى �إىل قيام ال�شيعة من الرجال بالتظاهر خارج مقر ال�رشطة
الدينية ب�سبب �سوء معاملة احلجاج من ال�شيعة ،وطالبوا باملزيد من احلريات لأبناء املجتمع ال�شيعي .بعد
ثالثة �أيام� ،ألقت ال�رشطة الدينية و�رشطة مكافحة ال�شغب القب�ض على � 9أ�شخا�ص بعد مواجهات عنيفة مع
ال�شيعة يف البقيع .كما �أوردت تقارير �إ�صابة الع�رشات من ال�شيعة .ويف ال�شهر ذاته� ،صدر �أمر اعتقال
بحق ال�شيخ منر باقر النمر –�أحد رجال الدين ال�شيعة– النتقاده الهجوم على احلجاج ال�شيعة .ف�ضال عن
ذلك� ،ألقت ال�سلطات يف مار�س  2009القب�ض على  10من �أبناء الأقلية ال�شيعية من بينهم �سبعة من
الأحداث ترتاوح �أعمارهم بني الرابعة ع�رش وال�ساد�سة ع�رشة ،حتت دعوى امل�شاركة يف احتجاجات
فرباير يف ال�صفوة.
 .3غياب الإرادة ال�سيا�سية للقيام بتحول فعال نحو الدميقراطية ميكن بيانه يف �ضوء عدم اعرتاف
قرار اململكة بحق مواطنيها يف ت�شكيل �أحزاب �سيا�سية �أو تكوين جمعيات �أو التجمع ال�سلمي .كما �أن
ال�سعودية تعد بيئة خطرة لعمل املدافعني احلقوقيني ودعاة الإ�صالح .وعلى الرغم من الإعالنات احلكومية
الر�سمية م�ؤخرا التي تعد ب�إ�صالح حالة حقوق الإن�سان وت�أ�سي�س منظمتني حقوقيتني بدعم حكومي ،فقد
جتاهلت ال�سلطات عدة طلبات لت�سجيل منظمات �أخرى حلقوق الإن�سان كجمعية حقوق الإن�سان �أوال،
واللجنة ال�سعودية الوطنية حلقوق الإن�سان ،وجمعية الدفاع عن حقوق املر�أة .بع�ض من هذه الطلبات
املعلقة قدمت يف  .2002كما ت�ستمر ال�سلطات ال�سعودية يف تقييدها لعدد من املواقع واملدونات الإلكرتونية
يف انتهاك للحق يف حرية التعبري وحرية تداول املعلومات .وقد ت�صاعدت املمار�سات يف ال�سنوات اخلم�سة
الأخرية ال �سيما فيما يتعلق باملواقع واملدونات ال�شيعية .وفر�ضت ال�سلطات قواعد �صارمة للغاية على
مقاهي الإنرتنت حيث �ألزمت مالكيها بو�ضع كامريات مراقبة خفية ،ف�ضال عن وجوب تقدمي امل�ستخدمني
لبيانات �شخ�صية مف�صلة .هذا ف�ضال عن عدم ال�سماح ملن هم دون الثامنة ع�رشة بارتياد هذه املقاهي.
 .4وت�شمل انتهاكات حقوق الإن�سان يف ال�سعودية تطبيق العقوبات البدنية املهينة وغري الإن�سانية يف
�شكل برت الأطراف �أو اجللد العلني كعقوبة ق�ضائية .ففي دي�سمرب  ،2008قررت حمكمة �سعودية زيادة
عقوبة طبيبني م�رصيني من � 15إىل  20عاما �سجنا وجلد كل منهما  1500و 1700جلدة .ويالحظ
�أن املخالفات التي ي�ستخدم فيها اجللد ت�شمل جرمية التواجد ب�صحبة �شخ�ص من النوع الآخر من غري
الأقارب .مثال �آخر حديث هو لفتاة تبلغ الع�رشين تعرف بـ»فتاة القطيف» ومرافقها الذكر ،مت احلكم
على كل منهما مبائتي جلدة لوجودهما معاً ،على الرغم من حقيقة �أنهما كانا �ضحية هجوم �سبعة رجال
اختطفوهما حتت تهديد ال�سالح الأبي�ض وقاموا باغت�صاب الفتاة .وبعد حملة دولية قوية ،مت �إ�سقاط التهم
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املوجهة للفتاة ومرافقها يف  2008بعفو ملكي .عالوة على ذلك ،يف يوليو  ،2008قررت حمكمة معاقبة
مدر�س ب�ستمائة جلدة واحلب�س ثمانية �أعوام ،كما ق�ضت على �إحدى طالباته بثالثمائة جلدة و�أربعة �أ�شهر
من احلب�س بعد اتهامهما ب�إقامة عالقة فيما بينها.
ويلفت مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وجمعية حقوق الإن�سان �أوال انتباه املجل�س للو�ضع
املتدهور للجماعات املهم�شة واملعر�ضة للمخاطر ،مبا فيها الن�ساء والأطفال والعمال داخل اململكة.
 .1ال تزال الن�ساء تعاين من متييز وا�ضح ،كما يحظر عليهن التمتع بعدد من احلقوق الأ�سا�سية .يف
ظل القانون الأ�سا�سي لل�سعودية ،الذي يفتقر لأية �ضمانات للم�ساواة على �أ�سا�س النوع .بل �إن الواقع
يبني �أن الف�صل بني اجلن�سني مكر�س يف البناء االجتماعي والقانوين لل�سعودية .وال تزال احلكومة تعامل
املر�أة كقا�رص من الناحية القانونية ،وهو ما مينح �أولياء �أمرها من الذكور �سلطة قانونية مطلقة عليها؛
وبالتايل فالن�ساء بحاجة لت�رصيح من �أوليائهن للعمل وال�سفر والدرا�سة والزواج وتلقي الرعاية ال�صحية
وغريها من اخلدمات العامة ،كما �أنهن غري م�سموح لهن بقيادة ال�سيارات .ويف �أوج املناق�شات حول
التقييم الدوري ال�شامل لل�سعودية ،يف فرباير ،2009مت احلكم على �سيدة تبلغ من العمر  23عاما ،والتي
كانت قد اغت�صبت على يد ع�صابة ب�سنة �سجن ًا ومائة جلدة بتهمة «الزنى» .يف  8مار�س  ،2009مت احلكم
على امر�أة يف اخلام�سة وال�سبعني ب�أربعني جلدة و�أربعة �أ�شهر �سجنا بتهمة االختالط برجال لي�سوا من
�أقربائها املبا�رشين .هذا ف�ضال على �أن الن�ساء تكون مهددة بالتوقيف من قبل ال�رشطة الدينية ،ال�ستقالل
مركبة يقودها ذكر لي�س موظفا �أو من الأقارب .ووفقا للتقرير املقدم ملجل�س حقوق الإن�سان من قبل
املقرر اخلا�ص حول العنف �ضد املر�أة يف ال�سعودية بعد زيارتها للمملكة يف  13فرباير � ،2008أكدت د.
ياكيم افتقار الن�ساء لال�ستقالل االقت�صادي ،وهو ما يتبني من خالل املمار�سات املرتبطة بالطالق ورعاية
الأطفال .غياب قانون يجرم العنف �ضد املر�أة وعدم االت�ساق يف تطبيق القانون مينع الن�ساء من الفرار
من البيئات امل�ستغلة .كما �أن و�ضع الن�ساء يزداد تدهورا يف ظل االفتقار لن�صو�ص قانونية حتمي حرمة
احلياة اخلا�صة؛ وهو ما ميثل عقبة كربى �أمام قدرة الن�ساء على اللجوء للق�ضاء.
 .2وباملخالفة لقواعد القانون الدويل تبني التقارير �أن الأطفال حتت �سن الثامنة ع�رشة ،تتم حماكمتهم
�أمام الق�ضاء ال�سعودي طاملا �أنهم بلغوا �سن الر�شد .ووفقا للقوانني واملمار�سات ال�سعودية ،مبا فيها قرار
ملجل�س كبار العلماء يف  ،2002ف�إن الر�شد يتحقق عند توافر �أي من ال�رشوط الأربعة لدي الذكور �أو
الإناث )1 :بلوغ اخلام�سة ع�رشة )2 ،وقوع الأحالم اجلن�سية (االحتالم) )3 ،ظهور �شعر العانة)4 ،
احلي�ض للإناث .وقد وقعت على الأقل  13حالة مت احلكم فيها على �أفراد بالإعدام ،ب�سبب جرائم ارتكبوها
ُ� ًا قانونا .يف �أبريل  ،2009وللمرة الثانية ،ق�ضت حمكمة يف مدينة العنيزة بال�سعودية
حينما كانوا ق صرَّ
بت�أييد زواج طفلة عمرها ثماين �سنوات من رجل عمره  58عاما� ،رشط �أال يجامعها حتى تبلغ .وال �شك
�أن هذا الزواج ميكن �أن ي�صنف باعتباره �شكال من �أ�شكال االجتار بالب�رش ،نظرا لأن حاجة �أبو الطفلة
للمال كانت وراء ترتيبه للزواج وفاء لديونه لدى زوجها.
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� .3أما فيما يتعلق بالعمال الوافدين ،والذين يقدر عددهم بنحو  8ماليني عامل �أجنبي من �إندوني�سيا
والهند والفلبني و�رسيالنكا بالأ�سا�س ،ف�إنهم ال يزالون يعانون من عدد كبري من االنتهاكات من قبل
ال�سلطات والتعر�ض لأمناط من اال�ستغالل من قبل �أ�صحاب العمل اخلا�ص  ترقى يف بع�ض احلاالت
لأمناط �أقرب للعبودية .قانون العمل يف ال�سعودية ال يدخل عمال اخلدمة املنزلية يف نطاقه؛ حيث �إنهم
حمرومون من الإجازات الأ�سبوعية �أو حتديد �ساعات العمل �أو الأجر مقابل العمل ل�ساعات �إ�ضافية.
ويوجد ما يرتاوح بني مليون ومليون ون�صف املليون من عمال اخلدمة املنزلية من الن�ساء .وعادة ما
تتلقى ال�سلطات ال�سعودية وال�سفارات الأجنبية املختلفة �شكاوى من ه�ؤالء العمال ال�سيما بخ�صو�ص العمل
بدون �أجر .وعلى الرغم من الت�رصيحات املعلنة جمددا يف يوليو  ،2008فقد ف�شلت وزارة العمل يف تنفيذ
التزامها ب�إنهاء نظام الكفالة الذي مينح �صاحب العمل �أو الكفيل احلق يف التحكم يف ت�صاريح �إقامة العمال
الوافدين؛ وهو ما ي�سمح بوقوع انتهاكات من قبيل م�صادرة جوازات �سفر العمال ،وجتميد م�ستحقاتهم
و�إجبارهم على العمل ل�شهور و�سنوات على غري �إرادتهم .كما تتعر�ض العمالة الوافدة النتهاكات من قبل
الدولة ت�شمل االحتجاز دون توجيه تهم �أو حماكمة� ،سوء املعاملة وتوفري احل�صانة للقائمني على الت�شغيل
وا�ستغالل هذه العمالة.
يرغب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان وجمعية حقوق الإن�سان �أو ًال بال�سعودية �أن ت�أخذ
احلكومة ال�سعودية ،خالل التقييم النهائي لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ،التو�صيات التالية:
 .1الت�صديق على ال�صكوك الدولية الأ�سا�سية يف حقوق الإن�سان ،ويف مقدمتها العهد الدويل للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية والربوتوكوالن االختيارين
امللحقان به والعهد الدويل حلماية حقوق العمال املهاجرين و�أ�رسهم ونظام روما للمحكمة اجلنائية
الدولية.
 .2تدعيم و�ضع املر�أة من خالل ت�شجيع متكني املر�أة وم�ساهمتها يف املجال العام والعمل على �إزالة
جميع �أ�شكال التمييز والعنف املنزيل �ضد الن�ساء.
 .3وقف جميع �أ�شكال التمييز �ضد الأقليات الدينية ،مبا فيها الأقلية ال�شيعية ،وت�أكيد اندماجهم يف
الهياكل ال�سيا�سية والقانونية للمملكة.
 .4تعديل الت�رشيعات الوطنية وخ�صو�صا قوانني العمل لتتوافق مع االلتزامات التي تعليها االتفاقيات
الدولية.
 .5الوقف الفوري ملمار�سة التعذيب و�أ�شكال العقاب واملعاملة القا�سية واملهينة وغري الإن�سانية
الأخرى.
� .6إنهاء خمتلف القيود على حرية التجمع واحرتام امل�شاركة ال�سيا�سية لكل املواطنني.
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جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة –
اجلل�سة احلادية ع�شرة

بيان م�شرتك حول تدهور الو�ضع الإن�ساين فى
دارفور وا�ستمرار ظاهرة الإفالت من العقاب
عن انتهاكات حقوق الإن�سان
 16يونيو 2009

وثائق

يود مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بالتعاون مع  13منظمة عربية
غري حكومية �أن يعرب عن قلقه ال�شديد �إزاء تدهور الو�ضع الأمني والإن�ساين يف
دارفور مبا يهدد حياة املدنيني غري امل�سلحني.
� .1إن ال�رصاع يف دارفور يزداد ت�أزما؛ كنتيجة ل�سيا�سة الإفالت من
العقاب التي تتبعها احلكومة ال�سودانية والتى حتظى بدعم احلكومات العربية
والأفريقية .فاحلكومة ال�سودانية مل تف�شل فقط يف احرتام وحماية وتوفري حقوق
مواطنيها وتوفري احلماية املالئمة لل�سكان املدنيني ،و�إمنا هي �أي�ضا �أحد الأطراف
امل�سئولة عن ارتكاب جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية .املواجهات امل�سلحة
بني القوات امل�سلحة احلكومية ال�سودانية وامللي�شيات التابعة لها وجماعات التمرد
امل�سلحة ،وكذا احلروب القبلية ،كلها تهدد حياة املدنيني .وبعد �ست �سنوات
من القتال الوح�شي الذي �أ�سفر عن �آالف القتلى وت�رشيد املاليني ،ف�إنه يبدو �أن
ال�سالم قد �أ�ضحى بعيد املنال .منذ � ،2003أ�صبح ال�رصاع �أكرث تعقيدا مع ت�رشذم
جماعات التمرد وامللي�شيات املوالية للحكومة جلماعات م�سلحة �أ�صغر .يف الواقع،
لقد و�صف رئي�س العملية امل�شرتكة بني االحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور
( )UNAMIDال�رصاع على �أنه �رصاع “الكل �ضد الكل” ،وهو ما ي�ضع م�ستقبل
ال�سالم الدائم على املحك .الإجراءات االنتقامية ،والتي ت�ضمنت طرد امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية من دارفور ،من قبل احلكومة ال�سودانية كرد فعل على اجلهود الدولية
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لو�ضع حد للح�صانة يف دارفور والتعامل مع الأ�سباب اجلذرية لل�رصاع ،تك�شف عن التفات كامل عن
احلقوق الأ�سا�سية التي ن�ص عليها كلٌ من القانونني الدويل حلقوق الإن�سان والإن�ساين .املوقف احلايل كما
مت تو�صيفه �سالفا ،وعلى الرغم من االعتقاد املتزايد ب�أن املوقف �آخذ يف التح�سن� ،إمنا ي�ؤكد على �أن �أمن
املدنيني الأ�سا�سي يف دارفور قد يكون حمل تهديد الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى.
 .2ولقد �شهد الربع الأول من العام  2009م�ستويات مرتفعة من العنف �أ�سفرت عن تراجع �رسيع
وم�ستمر فيما يتعلق بالقدرات العملية للمنظمات الإن�سانية يف دارفور ،الأمر الذي �أدى �إىل ه�شا�شة الو�ضع
الأمني وجعله غري متوقع .يف الفرتة من الأول من يناير  2008وحتى  31مار�س  ،2009ت�سبب العنف
الدائر يف دارفور ،يف مقتل � 2000شخ�ص ،حوايل ثلثهم من املدنيني   .بحلول الأول من يناير ،2009
يكون ال�رصاع امل�ستمر منذ �ست �سنوات قد ت�سبب يف ت�رشيد نحو  2.7مليون �شخ�ص يف دارفور هذا عالوة
على مليوين �شخ�ص معر�ضون للت�أثريات املبا�رشة لل�رصاع .ووفقا لتقرير مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�شئون الإن�سانية ( ،)OCHAفقد �شهد �شهر يناير  2009مواجهة ع�سكرية مكثفة يف منطقتي املهاجرية
وال�شاعرية بجنوب دارفور ويف الوداعة ب�شمال الإقليم بني القوات احلكومية وجماعات التمرد واملعار�ضة،
وهو ما �أ�سفر عن مقتل  30مدنيا على الأقل وت�رشيد � 30000آخرين ،معظمهم من قبيلة الزغاوة.
 .3وبالإ�ضافة للعديد من حوادث العنف بني القوات امل�سلحة احلكومية وامللي�شيات املوالية لها وجماعات
التمرد امل�سلحة ،ف�إن ال�رصاعات القبلية ال تزال ت�ؤثر على ال�سكان املدنيني .ففي  8فرباير � ،2009شنت
ملي�شيا م�سلحة تنتمي لقبيلة امليما هجوما على مدينة وداعة التي تهمني عليها قبيلة الزغاوة ،وهو ما تاله هجوم
م�ضاد بعد يومني .و�أوردت العملية امل�شرتكة بني الإحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور �أن �أربع
حوادث “مقلقة” �أخرى وقعت يف يومي  29و 30مار�س بني قبيلتي احلبانية والفالتة وبني قبيلتي احلبانية
والرزيقات يف جنوب دارفور خملفة ما يقرب من  200قتيل وفق ما هو معلن.
 .4يف الوقت ذاته ،ف�إن احلكومة ال�سودانية مل تبد �أدنى اهتمام بتوفري احلماية لل�سكان املدنيني ،كما ف�شلت
يف توفري �أماكن كافية لتلقي النازحني وهو ما ت�سبب يف بقاء الآالف بدون غذاء �أو رعاية �صحية �أو م�أوى.
وكانت العملية امل�شرتكة بني االحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور و�أجهزة الأمم املتحدة واملنظمات
غري احلكومية تكمل دور احلكومة يف حماية وتوفري امل�ساعدات الإن�سانية للآالف من املدنيني يف مناطق
ال�رصاع .غري �أن احلكومة د�أبت على تقييد قدرة بع�ض منظمات الإغاثة على الو�صول لبع�ض املناطق
يف دارفور املت�أثرة ب�شدة من جراء القتال ،كما ف�شلت يف توفري احلماية من الهجمات التي ت�ستهدف موظفي
الإغاثة وقوات العملية امل�شرتكة بني االحتاد الأفريقي والأمم املتحدة يف دارفور .م�ستوى الأمن بالن�سبة
للأمم املتحدة ال يزال عند املرحلة الرابعة ،كما �أن حاالت الهجوم الع�شوائي على ال�سيارات واختطافها
وكمائن الهجوم على الأفراد ال تزال متثل تهديدا م�ستمرا حلياة موظفي الأمم املتحدة العاملني يف الإقليم.
يرغب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان واملنظمات ال�رشيكة له يف التعبري عن بالغ قلقها �إزاء
الإجراءات امل�شددة التي جل�أت �إليها احلكومة ال�سودانية كرد على قرار املحكمة اجلنائية الدولية ب�إ�صدار �أمر
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اعتقال بحق الرئي�س ال�سوداين يف  4مار�س .2009
 .1يف �أعقاب قرار املحكمة اجلنائية الدولية با�ست�صدار �أمر اعتقال بحق الرئي�س عمر الب�شري الرتكابه
جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�سانية يف  4مار�س  ،2009فقد قامت جلنة الإغاثة الإن�سانية ال�سودانية ب�إلغاء
ت�سجيل وطرد  13من املنظمات الدولية غري احلكومية .كما حلت احلكومة  3منظمات غري حكومية حملية
تعمل يف �شمال ال�سودان حتت دعوى امل�ساهمة يف حتقيقات املحكمة اجلنائية الدولية   .وعلى الرغم من
قيام هذه امل�ؤ�س�سات بتوفري �سبل العي�ش لأكرث من  4.7مليون �شخ�ص يف دارفور وحدها ومليونني �آخرين
يف مناطق �أخرى من �شمال ال�سودان ،وبالتايل فقد كان قرار احلكومة ال�سودانية االنتقامي� ،أن “ت�ضع
كامل ال�سكان املدنيني يف دارفور حتت احل�صار”   وهكذا ،فقد طردت احلكومة نحو  6500من موظفي
الإغاثة� ،أي نحو  40باملائة من �إجمايل العاملني ،وهو ما يحرم مئات الآالف من املدنيني والنازحني
املعر�ضني للمخاطر من م�ساعدات �إن�سانية هم يف �أم�س احلاجة �إليها .وقد حذرت منظمات الإغاثة ،وال
�سيما منظمة ال�صحة العاملية ،من �أن ما يعترب �أكرب عملية �إن�سانية يف العامل “�ستكون عر�ضة للتدمري” كنتيجة
لطرد املنظمات وهو ما يرتك �أكرث من � 800000شخ�ص دون م�ساعدات وحوايل � 650000آخرين من
دون قدرة كاملة على الو�صول للخدمات الطبية ال�رضورية ،وهو املوقف الذي ينذر باحتمال مواجهة �أكرب
�أزمة �إن�سانية يف العامل.
 .2ووفقا جلون هوملز رئي�س الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية ،فقد خلف الطرد “تناق�صا هائال يف
قدرات املنظمات غري احلكومية على مواجهة الأو�ضاع املرتدية” ،نظرا لأن املنظمات غري احلكومية التي
مت طردها كانت تقوم على توفري �أكرث من ن�صف االحتياجات املطلوبة لعمليات الإغاثة يف دارفور ،كما
كانت تقدم خدمات �إن�سانية ومتخ�ص�صة متنوعة ترتاوح ما بني التعليم وتقدمي الغذاء واملاء وتوفري امل�أوى.
على الرغم من �إعالن احلكومة ال�سودانية م�ؤخرا عن ا�ستعدادها لل�سماح ملنظمات جديدة للعمل ل�سد الفجوة
التي خلفها رحيل امل�ؤ�س�سات ال�ست ع�رشة ،ف�إن ذلك لن يغطي اخل�سارة التي ت�سبب بها قرار الطرد ،القرار
الذي ميكن �أن يرقى لكونه جرمية حرب �إ�ضافية �ضد ال�سكان املدنيني .والأهم من ذلك� ،أن القرار ال�سابق
ال يغري من حقيقة �أن طرد وقمع وتخويف منظمات الإغاثة وحقوق الإن�سان من قبل احلكومة ال�سودانية
يعد حالة من العقاب اجلماعي ،ونكو�صا عن التزام احلكومة ال�سودانية بت�أمني امل�ساعدات الإن�سانية ملاليني
املدنيني .وقد �أف�ضت �أعمال التخويف والقمع �إىل مغادرة معظم املدافعني عن حقوق الإن�سان للبالد ،وهو
ما ال ميثل فقط انتهاكا �صارخا و�إمنا يرتك البالد كذلك من دون نظام ملراقبة �أو�ضاع حقوق الإن�سان التي
تنتهك على نطاق وا�سع.
 .3وال �شك �أن مثل هذا الإجراء االنتقامي الذي ي�ستهدف املدنيني يف الإقليم ،وكذا عمليات التحر�ش
والتخويف وا�سعة النطاق للمنظمات غري احلكومية للإغاثة وحقوق الإن�سان والعاملني بها ،تعك�س ا�ستهتارا
كبريا بحماية حقوق ال�سكان املدنيني ،وا�ستخفافا بكل املعايري الإن�سانية الأ�سا�سية الدولية املت�ضمنة يف اتفاقيات
جنيف الأربع وبروتوكوالتها االختيارية .والواقع �أن ال�سلطات ال�سودانية م�ستمرة يف التحر�ش  وتخويف
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�أولئك الذين تتهمهم بـ”التج�س�س” �أو “الت�آمر” مع املحكمة اجلنائية الدولية ،مبا يف ذلك النازحون واملدافعون
عن حقوق الإن�سان واملدنيون الأبرياء يف دارفور .وما ت�سجله التقارير عن امل�ضايقات املنتظمة و�إعاقة
العمل الإن�ساين واحلقوقي يف البالد تعك�س نهجا ثابتا من جانب احلكومة ال�سودانية لتكري�س الإفالت من
العقاب عن جرائم احلرب وجرائم �ضد الإن�سانية املرتكبة يف دارفور ،وهو ما تدعمه �أي�ضا جامعة الدول
العربية من �أجل احليلولة دون م�ساءلة النظام ال�سوداين عن تلك اجلرائم.
 .4وعلى امل�ستوى الإقليمي ف�إن �سيا�سة الإفالت من العقاب ال يتم ت�شجيعها فقط من قبل جامعة الدول
العربية ،و�إمنا كذلك داخل م�ؤ�س�سات االحتاد الأفريقي .فبعد توجيه االتهام للب�شري بارتكاب جرائم حرب
وجرائم �ضد الإن�سانية يف دارفور ،فقد و�صف الزعيم الليبي معمر القذايف ،الرئي�س احلايل لالحتاد
الأفريقي ،قرار االتهام ب�أنه “�إرهاب العامل الأول” و�أنه “حماولة من قبل (الغرب) لإعادة احتالل
م�ستعمراته ال�سابقة” .ويف غ�ضون �أ�سابيع قليلة من �صدور قرار االتهام ،فقد زار الب�شري م�رص و�إريرتيا
وليبيا و�إثيوبيا .يف حني جاء �أكرث مواقفه حتديا للعدالة الدولية بح�ضوره القمة العربية يف الدوحة والتي
عربت عن دعمها للنظام ال�سوداين ورف�ضها ملا �أ�سمته “حماوالت التعدي على �سيادة ووحدة و�أمان
وا�ستقرار ورموز الدولة الوطنية” ،وهو ما ي�شكل ا�ستخفاف �صارخا باملبادئ الأ�سا�سية للإن�سانية والعدالة
الدولية.
يرغب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان واملنظمات ال�رشيكة له يف لفت انتباه احلكومة ال�سودانية
واملجتمع الدويل للتو�صيات التالية:
 دعوة كل �أطراف النزاع القائم لتحريك عملية ال�سالم قدما على �أ�سا�س من امل�ساءلة والعدالة وخماطبةحركات التمرد املختلفة يف دارفور للتفاو�ض بخ�صو�ص حل �سيا�سي م�ستدمي ي�ضع حدا لل�رصاع الدائر منذ
�ست �سنوات مبا ي�ضمن �سالمة وا�ستقرار البالد.
 منا�شدة احلكومة ال�سودانية الرتاجع عن قرارها بطرد و�إغالق  16من منظمات الإغاثة الإن�سانيةوال�سماح لهذه املنظمات با�ستئناف عملها داخل البالد.
 مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان واملنظمات ال�رشيكة له يدعو املجتمع الدويل لبذل املزيدمن اجلهود لو�ضع حد ل�سيا�سة الإفالت من العقاب على امل�ستويني املحلي والإقليمي ،ال �سيما فيما يتعلق
بالتعاون مع املحكمة اجلنائية الدولية .ويرحب مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يف هذا ال�سياق
بالتقدم الطوعي الذي بادر به بحر �إدري�س �أبو قردة� ،أحد قادة التمرد يف دارفور واملتهم بارتكاب جرائم
حرب ،للمحكمة كما يدعو للمزيد من التعاون لتحقيق العدالة لل�ضحايا.
 دعوة احلكومة ال�سودانية �إىل مراعاة التزاماتها القانونية الدولية والت�أكد من مراعاة املبادئ الأ�سا�سيةحلقوق الإن�سان.
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