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مرك���ز �لقاهرة لدر��سات حق���وق �لإن�سان هو منظمة غري حكومي���ة �إقليمية م�ستقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حق���وق �لإن�سان 

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

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

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان. ومن �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف يعمل 

�ملرك���ز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�سات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلق���وق �لإن�سان، و�لقيام باأن�سطة بحثي���ة، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حق���وق �لإن�سان مع �لركيز 

ب�س���كل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�سان. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق 

�لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

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

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

و�ملنظمات غ���ري �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

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

حلقوق �لإن�سان.  

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

�ملتح���دة، و�سفة �ملر�ق���ب يف �للجنة �لأفريقية حلقوق �لإن�س���ان و�ل�سعوب. �ملركز 

ع�س���و يف �ل�سبكة �لأوروبية �ملتو�سطية حلقوق �لإن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية لتبادل 

�ملعلومات حول حرية �لر�أي و�لتعب���ري )�يفك�ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاهرة وباري�ص 

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

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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*  رئي�ص حترير جملة “�أدب ونقد”- م�رش.

من »قحافة« مبحافظة الغربية بداأ القو�ُس الوا�سُع، وفى القو�س ونهايته لقطاٌت من الدراما 

الإن�سانية اخل�سبة: فيها مقاومة �سظف الن�ساأة بال�سعى اجلاد وفيها توقد العقل بالوعى والدر�س 

والفح�س، وفيها ال�سطالء بنار اجلمود ال�سلفى، وفيها حكم بالردة عن العقيدة وبالفرتاق 

عن الزوجة، وفيها كر�سى الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة ليدن بهولندا، وفيها ثمن احلرية، ثم 

العودة اإىل تراب »قحافة« مبحافظة الغربية. هذا القو�س الدرامى الوا�سع ا�سمه: ن�رص حامد 

اأبو زيد.

اأ�سهر ق�سية تفريق بني الزوجني فى الع�رص احلديث،  اأبو زيد هو �ساحب  ون�رص حامد 

رمبا مل ت�سبقها �سوى تفريق ال�سيخ على يو�سف عن زوجته فى الع�رصينات من القرن الع�رصين 

»لعدم التكافوؤ الجتماعى«، فقد كانت زوجته �سفية ال�سادات، التى تزوجها عن ر�سا منها 

وقبول، ذات ح�سب ون�سب، وهو جمرد �سيخ �سحافى وكاتب ب�سيط، مما يختل معه التكافوؤ 

الجتماعى، فى راأى رافعى الق�سية من اأهلها ذوى احل�سب والن�سب والطبقة الراقية.

بورتريه

ن�ضر حامد اأبو زيد.. 

حدوتة م�ضرية

حلمي �سامل*
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لكن ق�سية ن�رص حامد اأبو زيد التى تفجرت فى منت�سف الت�سعينيات املا�سية كانت الزلزال 

الأكرب الذى هز احلياة الفكرية امل�رصية والعربية، وج�سدت حلقة م�ستعلة من حلقات ال�رصاع 

امللتهب بني التيارين املتناق�سني فى ثقافتنا العربية: تيار اجلمود والنقل والقمع، وتيار التجديد 

والعقل واحلرية.

ونحن نعرف اأن هذا ال�رصاع امل�ستعل قدمي، واأن حلقاته امل�ستعلة قدمية، واأن �سحاياه من 

اأهل التجديد والعقل واحلرية عديدون متتابعون: بدءا من احلالج واملعتزلة وال�سهر وردى، 

مرورا بابن ر�سد، ولي�س انتهاء بعلى عبد الرازق وطه ح�سني و�سادق جالل العظم وجنيب 

حمفوظ وحيدر حيدر ونوال ال�سعداوى.

وكان اأبو زيد يدرك منذ البداية اأن التجديد تلزمه اإرادة �سيا�سية حتميه وتنفذه، اأى تلزمه 

�سلطة حتول التجديد اإىل اإجراءات عملية فى الواقع اليومى واحلياة ال�سيارة.

فى درا�سة بعنوان »حممد عبده: م�رصوع الإ�سالح الدينى بني التحدى الأوربى والتخلف 

الداخلى« يورد اأبو زيد الأ�سول الثمانية لالإ�سالم عند حممد عبده، وهى: �سلطان العقل، تقدمي 

العقل على ظاهر ال�رصع عند التعار�س، البعد عن التكفري، العتبار ب�سنن الله فى اخللق، قلب 

ال�سلطة الدينية، حماية الدعوة ملنع الفتنة، مودة املخالفني فى العقيدة، اجلمع بني م�سالح الدنيا 

والآخرة. لكن مفكرنا ينهى درا�سته معلقا على هذه الأ�سول الثمانية بالتاأكيد على اأنها حتتاج 

اإىل جمتمع قادر على حتقيقها فى الواقع، وحتتاج اإىل حكومة قادرة على تنزيل »الأ�سول« 

على الأر�س.

ولد اأبو زيد فى اأ�رصة قروية ب�سيطة من دلتا م�رص عام 1943، ولذا مل يتمكن فى البداية 

من احل�سول على �سهادة الثانوية العامة، فاكتفى بدبلوم الثانوية ال�سناعية، وا�ستغل موظف 

ل�سلكى فى هيئة املوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية، فى طنطا ثم فى القاهرة. لكن طموح العقل 

لي�سان�س  على  يح�سل  ثم  بالال�سلكى،  عمله  اأثناء  العامة  الثانوية  على  يح�سل  جعله  والروح 

الآداب من ق�سم اللغة العربية بتفوق. لي�سبح معيدا بالكلية نف�سها )اآداب القاهرة( عام 1972، 

ثم مدر�سا م�ساعدا، ثم اأ�ستاذا م�ساعدا عام 1987، ثم اأ�ستاذا عام 1995.

البارزين  العقالنيني  املفكرين  من  واحدا  الال�سلكى  موظف  �سار  ذهنه  وكدح  يده  بعرق 

 1976( بالقاهرة  الأمريكية  باجلامعة  للدرا�سة  فورد  موؤ�س�سة  منحة من  املعا�رصة:  ثقافتنا  فى 

– 1977(، منحة من مركز درا�سات ال�رصق الأو�سط فى جامعة بن�سلفانيا بالوليات املتحدة 
 ،)1982( القاهرة  جامعة  من  الأهوانى  العزيز  عبد  جائزة   ،)1980  –  1978( الأمريكية 

ن�ضر حامد اأبو زيد: حدوتة م�ضرية
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اأ�ستاذ زائر بجامعة اأوزاكا باليابان )1985 – 1989(، و�سام ال�ستحقاق الثقافى من رئي�س 

جمهورية تون�س )1993(، اأ�ستاذ زائر بجامعة ليدن بهولندا من 1995، جائزة احتاد الكتاب 

من  بهولندا  ليدن  بجامعة  الإن�سانية  الدرا�سات  كر�سى   ،)1996( الإن�سان  حلقوق  الأردنى 

2000، ميدالية »حرية العبادة« من موؤ�س�سة روزفلت )2002(، كر�سى ابن ر�سد لدرا�سة 

الإ�سالم باأوترخت بهولندا )2002(، جائزة موؤ�س�سة ابن ر�سد للفكر احلر بربلني )2005(.

موظف الال�سلكى، الذى �سار مفكرا تتخاطفه جامعات العامل املتقدم هو واحدًا من »�سلة 

الغربية« املباركة، التى اأعطت حياتنا الثقافية رهطا مميزا من اأبناء جيل واحد تقريب، مثل: 

جابر ع�سفور وحممد �سالح واأحمد احلوتى وفريد اأبو �سعدة وحممد املن�سى قنديل وجار النبى 

ح�سن  الدين  و�سعد  �سلبى  وفوزى  جميل  ورم�سان  املخزجنى  وحممد  خلف  وفاروق  احللو 

وغريهم.

منحته جامعات العامل وموؤ�س�ساته الفكرية التكرميات واجلوائز والأو�سمة، فماذا منحه بلده 

م�رص؟. م�رص منحته التكفري والنبذ والتفريق بينه وبني زوجته، ومنحته حكما ق�سائيا بالردة 

عن الإ�سالم ورف�س ترقيته اإىل درجة الأ�ستاذ، ومنحته النفى والغرتاب!

كان ن�رص حامد اأبو زيد قد تقدم فى عام 1993 ببحوثه اإىل جلنة الرتقيات بجامعة القاهرة 

بالكفر  واأبحاثه  ن�رص  يتهم  تقريرا  الرتقيات  فاأ�سدرت جلنة  »اأ�ستاذ«،  على درجة  للح�سول 

ثقافية ومعركة  امل�ساألة ق�سية  الإ�سالم. و�رصعان ما �سارت  والإحلاد واخلروج عن ثوابت 

فكرية، طرفها الأول دعاة الكبت والظالم، وطرفها الثانى دعاة احلرية وال�سوء. ا�ستند اأهل 

الكبت والظالم اإىل قانون »احل�سبة« ليفلحوا فى اأن ت�سدر املحكمة، التى ا�ستندت هى الأخرى 

اإىل مرجعية دينية، حكما بالتفريق بني املفكر »املرتد« وزوجته د. ابتهال يون�س وهى اأ�ستاذة 

جامعية. وحينما ترك املفكر املجتهد وطنه غري املجتهد، ليعي�س فى املنفى بهولندا، يدر�س فى 

جامعاتها، ويوا�سل بحوثه اجلادة فى مناخ يحرتم الإن�سان والعقل )قبل حكم املحكمة بوقت 

ق�سري كانت جماعة »اجلهاد«، الإ�سالمية امل�سلحة قد اأ�سدرت فتوى باإهدار دم الرجل(.

وقد حفلت هذه الواقعة بغرائب عديدة، �سنختار منها الآن خم�س غرائب:

الأوىل: اأن قانون »احل�سبة« نف�سه م�سكوك فى وجوده وفى �رصعيته. فكثري من الباحثني 

العثمانية  الع�سور  اإبان  ن�ساأ  مد�سو�س،  قانون  اأنه  يرون  العقالنيني  الإ�سالميني  والدار�سني 

واململوكية خمت�سا بالأ�سواق وال�سلع والتجارة، ومل يخت�س بالأفكار والعقائد والآراء.

حلمي �ضامل
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الثانية: اأن حكم »الردة« نف�سه خمتلف عليه، ويوؤكد كثري من الفقهاء املعتدلني اأنه ل وجود 

حلد الردة فى القراآن الكرمي. ويوؤكد الباحث الدكتور/ اأحمد �سبحى من�سور فى كتابه »احل�سبة: 

درا�سة اأ�سولية تاريخية« اأن هناك فجوة بني ت�رصيع القراآن وت�رصيع الفقهاء. فت�رصيع القراآن 

يوؤكد على حرية العقيدة وعلى األ اإكراه فى الدين، ويوؤكد على الإعرا�س عن اخل�سوم وعلى 

باأنهم  ويق�سى  حماكمة  للخ�سوم  ويقيم  املرتد  بقتل  فيحكم  الفقهاء  ت�رصيع  اأما  اجلميل.  ال�سفح 

زنادقة. الله رحب والفقهاء �سيقون. الله عفو رحيم والفقهاء غالظ ق�ساة �سافكو دم.

كفره  يف�سد  ل  حتى  زوجها  عن  تفرتق  اأن  املحكمة  لها  قررت  التى  الزوجة  اأن  الثالث: 

اإ�سالمها، هى الدكتورة/ ابتهال يون�س الأ�ستاذة اجلامعية التى اختارت زوجها مبح�س اإرادتها 

وحم�س قلبها وحم�س عقلها، وهى قادرة على اختيار �رصيك حياتها بدون و�ساية.

ثانية( حكمت برباءة  دائرة  )فى  ثانية  باإدانة ن�رص، وحمكمة  اإن حمكمة حكمت  الرابعة: 

ن�رص. وهو ما يعنى اأن الق�ساء امل�رصى يعانى )�سيزوفرانيا( قا�سمة، اأو انف�ساما جذريا بني 

املرجعية الدينية واملرجعية القانونية:

فى  اخلو�س  اأ�سا�س  على  املفكر،  بارتداد  فق�سى  الدينية  املرجعية  اإىل  ا�ستند  الأول  احلكم 

ثوابت الدين.

واحلكم الثانى ا�ستند على املرجعية املدنية، فق�سى برباءة املفكر، على اأ�سا�س حرية الجتهاد 

والبحث.

الإ�سالمية  البحوث  جممع  )ع�سو  �ساهني  ال�سبور  عبد  الدكتور  ال�سيخ  اأن  هى  اخلام�سة: 

اأع�ساء جلنة  اأحد  الوطنى احلاكم( كان  ال�سعب عن احلزب  الدينية فى جمل�س  اللجنة  وع�سو 

�سيف  عليه  دار  ما  �رصعان  والرتداد،  بالكفر  زيد  اأبو  اتهام  حملة  قادة  واأبرز  الرتقيات، 

»احل�سبة« الذى رفعه على رقبة اأبو زيد. فلم تكد متر ثالث �سنوات حتى مت تكفري عبد ال�سبور 

�ساهني نف�سه، من رفاق الظالم ال�سابقني، واتهامه بالرتداد، بعد اإ�سداره كتابه »اأبى اآدم«، 

وكاأننا جند م�سداقا لقول الر�سول الكرمي »من كفر اأخاه فقد باء بها«، اأى عادت فعلة التكفري 

ُكّفر ولو  َكّفر  املاأثور بت�رصف: »من  للقول  اأو كاأننا جند م�سداقا  اإليه وانقلبت عليه.  ال�سنعاء 

بعد حني«. ومل يدافع عنه �سوى العقالنيني امل�ستنريين، الذين كان يكفرهم بالأم�س فقد دعموا 

عن  وبعيدا  الفكر،  هذا  فى  والختالف  التفاق  عن  النظر  ب�رصف  فكره،  اإبداء  فى  حريته 

ال�سجال  هو  وال�سواب  اخلطاأ  لت�ساح  الطبيعى  املجال  اأن  من  انطالقا  وال�سواب،  اخلطاأ 

الفكرى اجلاد، ولي�س التكفري اأو امل�سادرة اأو الإق�ساء.

ن�ضر حامد اأبو زيد: حدوتة م�ضرية
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تاأييد لن�رص وحلرية الفكر  اأ�سدرت منظمات حقوق الإن�سان بيانات  اأثناء ا�ستعال الق�سية 

الثغرات  على  بالق�ساء  القانونية  امل�ساعدة  مركز  فطالب  الفكر.  ومبعاداة  بالتطرف  تنديدًا 

الت�رصيعية التى ت�سمح ب�سدور الأحكام �سد حرية الفكر، والن�س �رصاحة على اإلغاء دعاوى 

احل�سبة، وتنقية الت�رصيعات امل�رصية مبا يتواءم مع املعايري الدولية حلقوق الإن�سان، واإ�سفاء 

كرامتها  للمراأة  حتفظ  التى  ال�سمانات  وتاأكيد  العلمى،  البحث  اأعمال  على  ت�رصيعية  ح�سانة 

وحمايتها من اأى تدخل فى خ�سو�سياتها، والق�ساء على كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

فى الطبعة الثانية من كتابه »نقد اخلطاب الدينى« ين�رص ن�رص حامد اأبو زيد التقارير التى 

قدمها بع�س اأع�ساء اللجنة العلمية للرتقيات، ثم تقرير ق�سم اللغة العربية باآداب القاهرة. فى 

تقرير د. حممود على مكى ينتهى الفاح�س اإىل اأن درا�سات ن�رص فى جمملها تدل على فكر 

تقدمى م�ستنريا ي�ستند اإىل قراءة الرتاث قراءة واعية م�ستوعبة، يربط فيها املا�سى باحلا�رص، 

ويجتهد فى اأن ي�ستخل�س من تراثنا ما يعني على حترر الفكر، بحيث ي�سبح عامال من عوامل 

تقدم الأمة ومواكبة الرقى احل�سارى.

ن�رص،  اأبحاث  على  ال�رص�س  هجومه  الفاح�س  ي�سن  �ساهني  ال�سبور  عبد  د.  تقرير  وفى 

متهما اإياه باأنه ينكر املعلوم من الدين بال�رصورة، واأنه يدافع بحرارة عن املارك�سية، وباأنه 

و�سع نف�سه مر�سادا لكل مقولت اخلطاب الدينى، واأن اأبحاثه »جدلية ت�رصب فى جدلية، 

لتخرج بجدلية تلد جدلية، حتمل فى اأح�سائها جنينًا جدليا، متجادل بذاته مع ذاته«!

اأن�سف  فقد  يراأ�سه حينئذ د. جابر ع�سفور(  القاهرة )وكان  باآداب  العربية  اللغة  ق�سم  اأما 

ن�رص فى تقريره، كما فعل د. مكى، اإذ حيا اجلهد املنهجى لدى الباحث، وما حتويه درا�ساته 

من مناق�سة لالجتاهات احلديثة فى الفكر الدينى الذى ينطقه اأكرث من خطاب، مبا فى ذلك من 

حتليل مكوناته ومنطلقاته الفكرية. واأن عمل الباحث بذلك هو تقدمي م�رصوع لقراءة الن�سو�س 

الدينية قراءة تركز على ا�شتك�شاف اأمناط الداللة الفكرية.

فند  �سافيا  جديدا  ف�سال  زيد  اأبو  حامد  ن�رص  كتب  حدث«  ما  على  »تعليق  عنوان  وحتت 

الدينى،  �سمات اخلطاب  اأ�سا�سية من  �سمة  »التكفري«  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سلفية عليه،  احلملة  فيه 

يف�سى  النقل  منهج  اأن  بالتطرف ومو�سحا  اأم و�سفناه  بالعتدال  اخلطاب  هذا  �سواء و�سفنا 

اإىل التباع، وكالهما يناه�س الإبداع ويعاديه، وي�سعى للق�ساء عليه، بالتكفري الذى يف�سى 

بدوره اإىل الت�سفية البدنية.
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اأ�سا�سية، اتهمه بها اأهل اخلطاب  اأبو زيد ثالثة افرتاءات  فى هذا الف�سل ال�سافى يدح�س 

ال�سلفى التكفريى:

بني  الفارق  باإبرازه  والدين«،  الفكر  بني  »التوحيد  فى  ال�سلفيني  اآلية  يف�سح  حني  الأول: 

امل�سافة  باإلغاء  اخلطاب  يقوم  الآلية  هذه  فى  ذاتها.  فى  الدينية  الن�سو�س  وبني  الدينى  الفكر 

املعرفية بني الذات )الفكر( واملو�سوع )الن�سو�س الدينية( حتى ي�سبح هذا هو ذات ويكت�سى 

الفكر بقدا�سة الن�سو�س. هذه التفرقة ال�رصورية بني فهم الن�سو�س وتاأويلها وبني الن�سو�س 

نزاع  اإىل  الن�سو�س، وت�سعى  اإلغاء  اإىل  للن�سو�س ل  فهم مو�سوعى  اإىل  ت�سعى  ذاتها،  فى 

قناع القدا�سة عن فكر ب�رصى وخطاب اإن�سانى يحاول قمعنا وا�ستغاللنا وال�سيطرة على عقولنا 

وم�ستقبلنا با�سم الإ�سالم.

الثاين: حني ينفد اتهام ال�سلفيني له باأنه يدعو اإىل »التحرر من �سلطة الن�سو�س«، �سارحا 

اأن املق�سود هو التحرر من مفاهيم الهيمنة وال�سمول التى ي�سفيها البع�س على الن�سو�س، مبا 

يعنى اأن دعوته هى �رصورة التاأويل بح�سب روؤية تاريخية مو�سوعية للن�س، وفى �سوء ما 

يتحقق من تطور وتغري فى الأزمنة والأحوال ومناهج التفكري.

هذه هى »القراءة التاريخية« للن�سو�س التى يدعو اإليها مفكرنا املجتهد، والتى اأ�ساء اإدراكها 

ال�سلفيون –ب�سوء فهم اأو ب�سوء نية– حتى اأن اأحدهم مل يرتك اأربعني يوما متر على وفاة ن�رص، 

ون�رص بالأهرام مقال يزعم فيه اأن اأبو زيد يدعو اإىل اأن�سنة القراآن«. فهذا د. حممد عبد الف�سيل 

القراآن( دعوة  تاأن�سن  �سماها  )التى  اأن هذه  الإ�سالمية( يرى  البحوث  القو�سى )ع�سو جممع 

منكرة زائفة تنكر قدا�سة القراآن.

منوذج من القراءة التى يدح�شها اأبو زيد ويبني )خطرها( وما حتفل به من هوى وغر�ض.

احلماية  هى  العلمانية  اأن  مبينا  »العلمانية«،  م�سطلح  حول  اللب�س  يف�س  حني  الثالث: 

احلقيقية حلرية الدين والعقيدة والفكر والإبداع، وهى احلامية احلقة للمجتمع املدنى ول قيام 

له بدونها. كما اأن الذين يتحدثون با�سم الإ�سالم عن املجتمع املدنى ويرف�سون العلمانية يقعون 

فى تناق�س مبدئى. ذلك اأن العلمانية ل تعادى الدين، ولكن مبا اأنها تعتمد على مبادئ مهمة، 

فهى التى حترر الإن�سان حتى من ال�سطهاد الدينى. اإن من اأبرز مبادئ الفكر العلمانى اأنه ل 

�شلطان على العقل اإال العقل، ونق�شد بذلك العقل كفعالية ون�شاط م�شتمر، ولي�ض العقل مبا هو 

معقولت ثابتة كما يتوهم الإ�سالميون.

ن�ضر حامد اأبو زيد: حدوتة م�ضرية
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بالتمييز  طالب  لأنه  زيد؛  اأبو  حامد  ن�رص  على  اجلمود  واأهل  ال�سلفيني  ثائرة  ثارت  هكذا 

بني الدين وبني اخلطاب الدينى، وهو متييز يتعار�س مع م�سالح هوؤلء ال�سلفيني، ويقو�س 

�سطوتهم الالهوتية كو�سطاء حتميني بني العبد وبني الرب.

دعوة مفكرنا هى اأن القراآن مقد�س، لكن طرائق فهم القراآن غري مقد�سة، لأن فهم الن�س 

والنتماءات  املعرفية  والدرجة  الذهنية  وللكفاءة  وللم�سالح  لالأهواء  تخ�سع  ب�رصية،  م�ساألة 

ال�سيا�سية اأو الجتماعية. واإذا كان فهم الن�س املقد�س عملية ب�رصية، فهو من ثم يخ�سع للمناق�سة 

والفح�س وامل�ساءلة والنقد والنق�س، اأى لكل ما يخ�سع له كل جهد ب�رصى يخطئ وي�سيب.

اأو  مغلقة  قراءة  واعتربها  املقد�س،  للن�س  �سيقة  حرفية  قراءة  كل  زيد  اأبو  هاجم  لذلك، 

ناق�سة اأو مغر�سة اأو معطلة للتقدم الب�رصى، وف�سح الأغرا�س ال�سيا�سية اأو الطبقية اأو الذاتية 

للن�سو�س  الب�رصية  القراءات  ال�سيقة، كما عار�س حتول  القراءات احلرفية  وراء مثل هذه 

املقد�سة اإىل ن�سو�س مقد�سة هى الأخرى.

وهى  والتنوع،  التعدد  على  واملنفتحة  املفتوحة  التاأويلية  القراءة  اإىل  هى  اإذن،  دعوته، 

تنه�س  ول  التاأويالت،  وتكاثر  املجاز  وعلى  العقالنية  الجتاهات  على  تنه�س  التى  القراءة 

على الع�سف الأحادى املوؤدى اإىل الت�سلط واجلفاف والإرهاب.

الأمثلة على اندماج الفكر الدينى الب�رصى بالن�س املقد�س )لكى يكت�سب الب�رصى �سفة القدا�سة( 

وتاأ�شي�ض  ال�شافعى  »االإمام  كتابه  فى  ال�شافعى،  منوذج  على  منها  يركز  ن�رص  لكن  عديدة، 

اإىل  الفقهى(  الفكرى  )الجتهاد  »الالن�س«  حتويل  اآلية  اأن  مو�سحا  الو�سطية«  الأيديولوجية 

»ن�س«، وما توؤدى اإليه من ت�سييق م�ساحة التفكري العقلى، بربطه بالن�س ربطا حمكما، هى 

الدينى  فكرنا  ال�سافعى وفى  لفكر  التاريخى  ال�سياق  فى  اأيديولوجى،  تخلو من مغزى  اآلية ل 

الراهن على ال�سواء«.

الثقافة  فى  التاأويل  رائد  طالب،  اأبى  بن  على  ورثة  اأحد  هو  بذلك  زيد،  اأبو  حامد  ن�رص 

وجهة  بح�سب  وجوهه  تتعدد  اأوجه«،  حمال  »القراآن  اأن  اإىل  �سحبه  نبه  حينما  الإ�سالمية، 

مف�رصه اأو �شارحه اأو قارئه، اإذ هو »�شطور م�شطورة، اإمنا ينطق به رجال«. وهو اأحد ورثة 

املعتزلة فى الروؤى العقالنية التى جتعل العينى ال�سيق جمازيا مت�سعا. وهو اأحد ورثة املت�سوفة 

امل�سلمني حينما ا�ستقل »مركبة ابن عربى«. وهو اأحد ورثة ابن ر�سد حني دعا اإىل الحتكام اإىل 

تاأويل العقل اإذا تعار�س ظاهر الن�س مع خربة الإدراك ال�سليم، موائما بني احلكمة وال�رصيعة 

على اأ�سا�س اأن كليهما حق، »واحلق ل ي�ساد احلق«. وهو اأحد ورثة حممد عبده الذى دعا 
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اإىل »تقدمي العقل على ظاهر ال�رصع عند التعار�س.

كل هذا املركب اجلدىل العميق )على بن اأبى طالب واملعتزلة واملت�سوفة وابن ر�سد وحممد 

عبده( عند ن�رص اأبو زيد م�سبوك فى بوتقة ع�رصية، تعي�س زماننا احلا�رص وم�سلحة تقدم نا�سه 

املعا�رصين، انطالقا من اأن »�رصع الله« يوجد حيث توجد »م�سلحة« الإن�سان.

للتفريق بني »الدين«  اأوجه« هى جذر قدمي  اأبى طالب »القراآن حمال  اإن جملة على بن 

وبني »الفكر الدينى«. فالقراآن هو الدين اأو الن�س املقد�س، اأما طرائق قراءته اأو تف�سريه فهى 

اأو )اأيديولوجيا( مف�رصيه من الب�رص. وهذا اجلذر هو  ب�رصية، تتوجه ح�سب اجتاهات م�سالح 

اأحد الأ�س�س التى بنى عليها ن�رص بنيانه الفكرى املنهجى املعا�رص.

العبد  بني  الدين(  )رجل  الو�شيط  لوظيفة  االإ�شالميني  املت�شوفة  )اأو اإلغاء(  واإن اإ�شقاط 

والرب، وتاأ�سي�س ال�سلة اأو العالقة املبا�رصة بني العابد واملعبود )حتى يحل العابد فى املعبود اأو 

املعبود فى العابد( هو جذر قدمي ل�سعى ن�رص اإىل نق�س دور وكالء الله على الأر�س، املتحدثني 

با�سمه، والذين يفر�سون اأنف�سهم »كبوابة« اإىل الله لبد اأن مير بها العباد. وهى بوابة يلزم 

لعبورها دفع »ر�سوم« مادية اأو معنوية: املال النقدى اأو العينى من ناحية، واخل�سوع ل�سلطة 

و�سطوة ال�سيخ )�ساحب البوابة( من ناحية اأخرى. كان هذا اجلذر ال�سوفى اأحد الأ�س�س التى 

بنى عليها ن�رص بنيانه الفكرى املنهجى املعا�رص.

لتاأويل  �سالحا  املجاز  واعتماد  النقل،  على  العقل  اأولوية  املعتزلة  من  زيد  اأبو  ورث  وقد 

املجاز  لي�سبح  والزمان،  املكان  متغريات  اأو  امل�سلحة  اأو  العقل  مع  تتفق  ل  التى  الن�سو�س 

اأداة لرفع التناق�س الظاهرى بني الوحى وبني العقل، والإميان باأن اللغة ا�سطالح ب�رصى ل 

توقيف اإلهى. وقد �رصح ن�رص كل ذلك فى كتابه »اإ�سكاليات القراءة واآليات التاأويل«، وهو ما 

�سكل جذرا قدميا من اجلذور التى بنى عليها ن�رص بنيانه الفكرى املنهجى املعا�رص.

كما اأن املواءمة التى قدمها بن ر�سد بني الدين والعقل فى كتابه »ف�سل املقال فيما بني ال�رصيعة 

واحلكمة من ات�سال«، كا�سفا اأنه ل تناق�س بني ال�رصيعة الدينية وبني الفل�سفة اأو العقل )احلكمة( 

لأن ال�رصيعة قامت على العقل ومل�سلحة الإن�سان روحيا ووجدانيا وج�سديا. واإذا وقع تعار�س 

وامل�سلحة  العقل  مع  تتوافق  حتى  وجوهها  على  ونقلها  ال�رصيعة  تاأويل  نعيد  اأن  فعلينا  بينهما 

وظروف الع�رص. وعلينا فى كل ذلك اأن ن�ستفيد بعلوم الآخرين ومذاهبهم، بدون عقدة نق�س 

اأو عقدة كمال وتفوق. اإن هذه املواءمة الر�سدية وهذا املوقف امل�ستنري ال�سحى من »الآخر« 

كانا جذرا قدميا من جذور الجتهاد املبدع الذى بنى عليه ن�رص بنيانه الفكرى املنهجى املعا�رص.
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اأ�سا�س  هو  العقلى«  »النظر  اأن  بتاأكيده على  القريب،  املبا�رص  الإرث  فهو  اأما حممد عبده 

الإميان ال�سحيح، وبتقدميه للعقل على »ظاهر ال�رصع« عند التعار�س، وبنفيه لل�سلطة الدينية 

فى الإ�سالم، وب�رصحه لالإ�سالم باعتباره »دين العلم واملدنية« وباإعالنه ال�رصيح اأن »�سحة 

الأبدان مقدمة على �سحة الأديان«، وبفتاواه العديدة امل�ستنرية )واأبرزها اأن التماثيل لي�ست 

حراما(. كل ذلك كان جذرا من اجلذور التى بنى عليها ن�رص بنيانه الفكرى املنهجى املعا�رص.

اأبو زيد، اإذن، هو حلقة معا�رصة من حلقات �سل�سلة املجتهدين الإ�سالميني النابهني الذى 

اأعلوا مقام »العقل« والتجدد فى مواجهة اأ�سحاب اإعالء مقام »النقل« والتجمد.

ولذا فاإن الذين عادوه هم كذلك الذين عادوا حممد عبده واملعتزلة وابن ر�سد واملت�سوفة 

وعلى بن اأبى طالب، وهم فى الوقت نف�سه ورثة خ�سوم كل هوؤلء املجددين املجتهدين فى 

الع�سور ال�سابقة؛ اأى اأنهم ورثة معاوية بن اأبى �سفيان، والقا�سى بن �رصيج )الذى حكم ب�سلب 

وحرق احلالج(، وابن تيمية واخلليفة املن�سور والغزاىل واحلجاج بن يو�سف، واأبو الأعلى 

املودودى، و�سيد قطب، وعمر عبد الرحمن.

لقد �ساق ورثة النقل والتجمد بنقد ن�رص حامد اأبو زيد للخطاب الدينى؛ لأنه ك�سف �سلفيتهم 

التى  الأخالقية  هاويتهم  ف�سح  حينما  غ�سبا  ا�ست�ساطوا  لكنهم  الفكرية،  وانتهازيتهم  الفقرية 

�سقطوا فيها با�سرتاكهم فى »�رصكات توظيف الأموال« ووجود الكثري منهم فى قوائم »ك�سوف 

الربكة« حيث يتقا�سون رواتب �سهرية كبرية من هذه ال�رصكات التى نهبت )با�سم الإ�سالم( 

ال�سلفية  جانب  اإىل  الأخالقى  الرتدى  جمعوا  وبذلك  اخلارج.  اإىل  وهربتها  امل�سلمني  اأموال 

الفقرية والنتهازية الفكرية !

فى  وبينه  الع�رصين  القرن  ع�رصينيات  فى  امل�رصى  الثقافى  املناخ  بني  ال�سقة  اأو�سع  ما 

ت�سعينياته. هذه الدللة الثقافية هى ما ير�سدها د. جابر ع�سفور، حني يعر�س ملوقف املثقفني 

اأهمية  التنوير على م�ساندته وحمايته. وتتجلى  اأبو زيد، ولقدرة مثقفى  بوجه عام من حمنة 

هذه الدللة حني جنرى مقارنة: بني زمن حمنة ن�رص، وزمن حمنة كتاب »الإ�سالم واأ�سول 

احلكم« الذى اأ�سدره ال�سيخ على عبد الرازق القا�سى عام 1925 وكتاب »فى ال�سعر اجلاهلى« 

الذى اأ�سدره طه ح�سني عام 1926، اأى قبل عامني من ظهور جماعة »الإخوان امل�سلمني« 

الثقافى لع�رصينيات القرن الع�رصين وت�سعينياته، تلقى  فى الإ�سماعيلية. فاملقارنة بني الو�سع 

وعوامل  دوافع  من  املحنة  هذه  اإىل  اأدى  وما  الثقافية،  وجماعته  زيد  اأبو  حمنة  على  ال�سوء 

ومتغريات ثقافية واجتماعية و�سيا�سية: فى املحنة الأوىل مناخ مدنى ليرباىل تتعدد فيه الروؤى 

حلمي �ضامل
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بال�سطوة وال�سيطرة  الدينية ومرجعيتها  الثانية مناخ ت�ساعدت فيه اجلماعات  والآراء، وفى 

والنفراد.

واحلق اأن املعركة قدمية – كما يقول ن�رص اأبو زيد فى كتابه »نقد اخلطاب الدينى« – وهى 

لي�ست جمرد معركة حول قراءة الن�سو�س الدينية اأو حول تاأويلها، بل هى معركة �ساملة على 

)با�سم  والأ�سطورة  اخلرافة  قوى  بني  وال�سيا�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  امل�ستويات  جميع 

الدين والتم�سك باملعانى احلرفية( وبني قوى التقدم والعقالنية واحلياة.

يقول اأ�سدقاء ن�رص من »�سلة الغربية« اإنه اأعد نف�سه فى بداية �سباه لأن يكون اأحد اأع�ساء 

»الإخوان امل�سلمني«، والتحق بهم بع�س الوقت، لكن عقله النقدى املتفتح  جعله يبتعد عنهم 

�سالح  غرار  على  عاميا  �ساعرا  يكون  لأن  �سباه  بداية  فى  نف�سه  اأعد  اإنه  ويقولون  �رصيعا. 

التى حتفل  برباعيات جاهني،  �سبيهة  اأ�سعارا  �سكال وج�سدا(، وكتب  ي�سبهه  فعال  )هو  جاهني 

وجد  املتفتح  الفل�سفى  النقدى  عقله  لكن  احلزين،  العميق  الفل�سفى  والتاأمل  واملرارة  باحلكمة 

بغيته فى الدر�س الأكادميى والفح�س الواعى للدرا�سات الإ�سالمية، مت�سجعا باملبداأ الإ�سالمى 

– بكدح يده  الرفيع: »من اجتهد فاأ�ساب فله اأجران، ومن اجتهد فاأخطاأ فله اأجر«، لي�سبح 

وذهنه – واحدا من كبار املجتهدين فى تاريخنا احلديث.

املحاكم مب�رص،  اأمام  بال�سهادتني  اأن ينطق  الذى رف�س  الغربية،  ابن »قحافة« مبحافظة 

اأثناء نظر ق�سيته، حتى ل يثبت حق حماكم التفتي�س فى التنقيب داخل �سمائر النا�س، هو نف�سه 

الذى كان يبداأ كل حما�رصة له بهولندا ودول الغرب عامة بنطق ال�سهادتني، وبتاأكيده على 

اأن اجتهاده وجتديده ينطلقان من داخل الإ�سالم، وهو نف�سه الذى امتنع عن اأن ت�ستخدم ق�سيته 

فى حملة العداء الغربية �سد الإ�سالم فى ذاته.

من »قحافة« مبحافظة الغربية بداأ القو�س الوا�سع، وفى »قحافة« مبحافظة الغربية انتهى 

القو�س الوا�سع. وبني بداية القو�س ونهايته دراما اإن�سانية خ�سبة، عنوانها: حرية العقل وعقل 

احلرية، وا�سمها: ن�رص حامد اأبو زيد، وتلخي�سها: موظف الال�سلكى الذى �سار حالج الع�رص 

احلديث.

ن�ضر حامد اأبو زيد: حدوتة م�ضرية
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* �أ�ستاذ �لفل�سفة- جامعة �لقاهرة.

مقال

ن�ضر اأبوزيد.. 

الن�ض وال�ضلطة

د. علي مربوك *

تبلغ مركزية »الن�س« فى بناء احل�سارة العربية الإ�سالمية حد اإمكان ن�سبتها اإليه؛ وعلى 

القدمية هي ح�سارة ما بعد املوت، واأن احل�سارة  ُيقال من »اإن احل�سارة امل�رصية  نحو ما 

اأما احل�سارة العربية الإ�سالمية، فهي ح�سارة الن�س«)1(.  اليونانية هى ح�سارة »العقل«، 

اإذا  ما  حول  تن�ساأ  املجادلة  فاإن  الن�سبة،  تلك  اإمكان  فى  املجادلة  على  يقدر  ل  اأحدًا  كان  واإذا 

قد جرى  اأنه  اأم  تلك احل�سارة،  بناء  »الن�سيَّة« على  تلك  �سيادة  فى  الأ�سل  القراآن هو  كان 

ل فيها. وبعبارة  د الثقافة التى تنزَّ حتويل القراآن نف�سه اإىل »ن�س« ليت�سنى تاأبيد نزعة ن�سيَّة تت�سيَّ

لتلك  الأكرب  ال�سحية  هو  اأنه  اأم  احل�سارة،  ن�سيَّة  فى  الأ�سل  هو  القراآن  يكون  هل  اأخرى: 

الن�سيَّة؟ 

القراآن  فعاًل من و�سع  اأن ما جرى  تنطلق من  ال�سوؤال  البدء فى مقاربة هذا  نقطة  ولعل 

كن�ٍس داخل الثقافة قد م�سى- وللمفارقة- �سدًا على ما اأراده القراآن لنف�سه. فعلى تعدد وتنّوع 

فاإنه مل يطلق  لنف�سه )كالذكر والبيان والفرقان والكتاب والهدى والبالغ(،  القراآن  ت�سميات 
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على نف�سه ت�سمية الن�س اأبدًا. ولعل موازنة بني تلك الت�سميات تك�سف عن اأن القراآن قد اأراد 

لنف�سه اأن يكون كتابًا، ل ن�سًا. اإذ فيما مل ترد كلمة »ن�س« فى اآي التنزيل للدللة على القراآن 

اأو على غريه، فاإن كلمة »الكتاب« قد وردت فى تلك الآيات ملا يقرتب- اأو يكاد- من الثالثمئة 

لت على الأنبياء  مرة تقريبًا، لالإ�سارة اإىل القراآن نف�سه)2( واإىل غريه من �سور الوحي التى تنزَّ

اأي�سًا  وللدللة  الكتاب«)4(،  »اأهل  ال�سابقة من  الأديان  اأ�سحاب  اإىل  لالإ�سارة  اأو  ال�سابقني)3(، 

على الكتاب احلاوي للمعرفة الإلهية الأكمل والأ�سمل؛ اأواللوح املحفوظ)5(.

وهنا يلزم التنويه باأن تقدمي القراآن لنف�سه ككتاب، ولي�س كن�س، يرتبط بحقيقة اأن الن�س- 

بح�سب تعريفه- هو الوا�سح البنينِّ الذى ل يحتاج اإىل تف�سري، والذى ل ميكن بالتايل اأن يكون 

»الكتاب«  من  متامًا  العك�س  على  وذلك  وال�ستظهار،  الرتديد  ملجرد  بل  لقراءة،  مو�سوعًا 

اإل اأن يكون مو�سوعًا للقراءة، ولي�س التكرار. وبالطبع فاإن  الذى ل ميكن بح�سب طبيعته 

�سعوبة اأن يكون القراآن ن�سًا تتاأتى من ا�ستحالة ت�سوره من قبيل الظاهر الذى ل يحتاج اإىل 

الفقر  القراآن ن�سًا مغلقًا وفى غاية  ينطوي عليه ذلك من ت�سور  فف�ساًل عما  قراءة وتف�سري. 

اأن »الن�سو�س- فى القراآن-  اأنف�سهم من  الدليل، فاإنه يتعار�س مع ما اأورده الأ�سوليون 

الندرة، فى  الن�سو�س عزيزة، واإىل حد  ال�سوؤال: كيف تكون  ينبثق  عزيزة نادرة«. وهنا 

القراآن-واإىل حد ما ُيقال من جزء من اآية واحدة فقط من اآياته هى التى حتتمل، لو�سوحها 

وظهور دللتها، اأن تكون ن�سًا)6(- بينما ُي�سار اإىل اأن القراآن باأ�رصه يعد ن�سًا؟. 

واإذ ُي�ساف اإىل ما �سبق ما تبدى من عجز املفاهيم التى بلورها الأ�سوليون وعلماء القراآن، 

كمفاهيم النا�سخ واملن�سوخ وامُلحكم واملت�سابه وغريها عن ا�ستيعاب ما يبدو اأنها التناق�سات بني 

اآيات القراآن، حال مقاربته كن�س، فاإن فى ذلك كله تف�سريًا ملا بدا من اأن ن�رص اأبوزيد قد راح، 

على مدى الأعوام الأخرية، يتحرر من مقاربة القراآن كن�س، ليبداأ فى مقاربته كخطاب. 

وبالرغم من هذا التحول، الذى يحتاج اإىل در�س اأعمق، فاإن املحمولت ال�سلبية التى جرى 

اإل�ساقها مبقاربته للقراآن كن�س، قد ظلت تطارده حتى اإىل ما بعد موته الإ�سيان؛ وذلك بح�سب 

ما اأظهرته كتابات قطاع عري�س من اجلمهور التي اأتاحت له احلداثة اأن يدخل اإىل �ساحات 

الكتابة الإليكرتونية املفتوحة؛ وهى الكتابة التى تك�سف عن اأزمة هذا اجلمهور باأكرث مما تك�سف 

عن ح�سوره الفاعل. هذا اجلمهور الذى راح ي�سع نف�سه فى مقام الله حُما�سبًا لن�رص ومتوعدًا 

تاأليف  ثقايف« من  القراآن حم�س »منتج  اأن  به من  نطق  ما  وفاقًا على  الأليم جزاًء  بالعذاب 

الب�رص، وعلى ما قيل اإنها دعوته للتحرر من الن�سو�س. 

ن�ضر اأبوزيد.. الن�ض وال�ضلطة
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و�سمن هذا ال�سياق، فاإن اأبوزيد مل يكن مو�سوعًا ملجرد �سوء الفهم، بل- والأ�سواأ- ل�سوء 

النية؛ الذى متثَّل فى التالعب مبفردات ن�سه، على النحو الذى ي�سمح للخ�سم بتثبيت دعواه. 

مفهوم  اإنه  القول  فاإنه ميكن  كله،  »اأبوزيد«  ينتظم عمل  مفهومًا  ثمة  اأن  اإذا جاز  فاإنه  وهكذا 

»التحرر من �سلطة الن�سو�س«؛ الذى اإ�ستحال، بكيد خ�سومه وخبثهم، اإىل مبداأ »التحرر من 

الن�سو�س«؛ الذى ل يحتمله ن�سه؛ ناهيك عن اأن ينطق به. ولعله يلزم البدء من بيان التناق�س 

الكامل بني ال�سيغتني؛ واأعنى من حيث اإنه فيما حتيل ال�سيغة الأوىل اإىل التنكر لعالقة ما مع 

الن�س، يح�رص فيها ك�سلطة، فاإن ال�سيغة الثانية تنطوى على التنكر للن�س بذاته. واإذن فاإنه 

ال�سعى اإىل التفكري فى عالقة اأخرى مع الن�س، ل ك�سلطة ل ت�سمح اإل برتديده وتكراره، بل 

كنقطة ابتداء للوعي ينطلق منها م�ستوعبًا ومتجاوزًا اإىل ما بعدها؛ وبكيفية ت�سمح للن�س ذاته باأن 

ف عن ممكناته امل�سمرة التى ي�ستفيد منها حياته احلقة، والتى ل ميكن اأن ي�سمح لها التكرار  يتك�سَّ

بالإنك�ساف والظهور. ولعل ذلك يعنى اأن التحرر، هنا، ل يكون، فح�سب، للوعى من �سلطة 

الن�س، بل ويكون للن�س اأي�سًا؛ واأعنى من حيث ي�سمح ملمكناته الكامنة بالتفتح. وهكذا يبدو 

بالن�س من  النتقال  اإىل  ال�سعى  اأكرث من  ما هو  ينطوى على  الأمر، فى جوهره، ل  وكاأن 

عالقة تكرره، اإىل عالقة حترره.

بل  لها(،  اأو رف�سًا  )قبوًل  الن�سو�س  الأمر، فى جوهره، ل �رصاعًا حول  يبدو  وهكذا 

يتاأكد  ذلك  ولعل  وحواراً(.  وتكراراً اأو اإبداعاً  )ا�شتهالكاً  معها  العالقة  ومنط  طبيعة  حول 

حني يدرك املرء اأن اأحد اأهم اآدوات الن�سق املهيمن- الذى ات�سح اأنه الأ�سل فى كل �رصوب 

الو�ساية ال�سائدة- فى بناء �سلطته، قد متثلت فى املخايلة بتماهيه مع الن�س املقد�س اأنطولوجيًا؛ 

وعلى نحو يخفى فيه �سلطته اخلا�سة وراء �سلطة الن�س؛ فاإن ذلك يعنى اأن ما ُي�سار اإليه من 

الن�سق  �سلطة  هى  وراءها؛  تختفى  اأخرى  ل�سلطة  قناع  جوهره،  فى  هو،  الن�س«  »�سلطة 

املهيمن. فاحلق اأن الن�س ل �سلطة له اإل مبقدار ما ُيراد منه اأن يغطى على �سلطة خارجه، 

ت�سعى اإىل تثبيت نف�سها بف�سل ما لهذا الن�س من احل�سانة والقدا�سة. ومن هنا تلك ال�ستبدادية 

ُيفرت�س  مبا  »الن�س«-  يجعل  حيث  من  واأعنى  الن�س«؛  »�سلطة  مفهوم  عليها  ينطوى  التى 

اأن ينطوى عليه من ال�سعى لتحرير الإن�سان فعاًل ووعيًا، جمرد قناع ل�سلطة م�ستبدة. وهكذا 

تتبدى، وعلى نحو زاعق، الطبيعة الأيديولوجية اخلال�سة ملفهوم »�سلطة الن�س«؛ الأمر الذى 

على  حر�سًا  الأكرث  هم  �سطوته،  من  التحرر  اإىل  والداعني  راف�سيه  اأن  وللمفارقة،  يعنى، 

»الن�س«، من غريهم الذين كانوا، من دون اأن يدركوا، مم�سوكني اإىل اأيديولوجيا عاتية. 

ولي�ض من �شك فى اأن ما انتهى اإليه اأبوزيد من �رصورة »التحرر من �شلطة الن�شو�ض« اإمنا 

د. علي مربوك
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يرتبط مبا ي�سكن املفهوم من حمولة اأيديولوجية متخفية؛ واأعنى من حيث اأدرك فيه قناعًا »لكل 

�سيطرة  املنفلتة من  الأيديولوجية  الأ�سباح  الإن�سان فى عاملنا«. �سد هذه  �سلطة تعوق م�سرية 

الوعى، كان اأبوزيد يحارب معركته، ولي�س اأبدًا �سد الن�س، بح�سب ما راح يلح خ�سومه؛ 

الذين ل ميكن تف�سري معركتهم �سده، اإل بح�سبانها معركة الأيديولوجيا- التى ف�سحها- �سده. 

وبالرغم مما يبدو، هكذا، وكاأنها معركة »احلقيقة« فى مواجهة »الأيديولوجيا«، فاإن اأبوزيد 

ال  قد ظل يو�شم طوال الوقت- وللمفارقة- باأنه اإمنا ي�شدر عن اأيديولوجيا مغر�شة، فيما 

يعرف خ�سومه اإل احلقيقة خال�سًة، ي�سدرون عنها. وهكذا تبدو الو�ساية، فى حقيقتها، ذات 

طبيعة اأيديولوجية، وفقط فاإنها تاأخذ من الدين/الن�س/الرتاث قناعًا لها. وعلى اأى الأحوال، 

فاإن الوعى بالطبيعة الأيديولوجية الكامنة ملفهوم »�سلطة الن�س«؛ التى حارب اأبوزيد من اأجل 

ف�سحها بال هوادة، يبقى فى حاجة اإىل اكتناه احلدود املعرفية للمفهوم ذاته.       

وهنا فاإنه اإذا كان قد بدا اأن الن�شق املهيمن داخل الرتاث اإمنا ي�شع نف�شه مع الن�ض فى هوية 

واحدة، فاإن الك�سف عن طبيعة هذا التماهي بو�سفه جمرد عالقة مع الن�س )حيث الهوية هى 

ل بالن�شق  عالقة ال�شك(، فى مواجهة عالقات اأخرى قائمة اأو ممكنة معه، اإمنا يوؤول اإىل التنزُّ

فر�سية  اإىل  الن�س«،  هو  »الن�سق  �سلطته-  بها  ي�سنع  التى  امل�سمرة-  فر�سيته  من  امليهمن، 

»الن�سق هو غري الن�س، وهو- كغريه- فى عالقة معه«؛ ومبا يعنيه ذلك من انتزاع ما يوؤ�س�س 

به �سلطته. واإذ يبدو، هكذا، اأن ثمة اإمكانية لعالقتني مع الن�س؛ اإحداهما هى عالقة »الهوية«، 

فاإذ  بالثانية.  ُيقا�س  الأفقر مبا ل  الأوىل هى  اأن  يبقى  فاإنه  والأخرى هى عالقة »املغايرة«، 

اإال اأن ال�شئ هو نف�شه، فاإن عالقة املغايرة اإمنا ت�شمح لل�شئ باأن يكون  ال تنتج عالقة الهوية، 

ذاته؛  ينفتح على جمرد  باأن  اإل  لل�سئ  الأوىل  العالقة  ت�سمح  واإذ ل  اآن معًا.  فى  ذاته وغريه 

ومبا يعنيه ذلك من اإنغالقه عليها فى احلقيقة، فاإن عالقة املغايرة ت�سمح لل�سئ باأن ينفتح على 

عه ويت�سع به فى الوقت نف�سه؛ واأعنى من حيث ي�سمح له هذا النفتاح على الغري  غريه، فيو�سنِّ

ف وتظهر فى الوجود  ف عن ممكناته املحايثة لوجوده، والتى ما كان لها اأن تتك�سَّ من اأن يتك�سَّ

اإل عرب هذا النفتاح على الغري. ومن ح�سن احلظ اأن عالقة املغايرة تلك، هى ما يبدو وكاأن 

الله، نف�شه، اإمنا يفعل بح�شبها، وذلك طبقاً للحديث القد�شي؛ الذى ي�شري اإىل دور اخللق )الذين 

هم »غري« ذاته(، فى اإظهار ممكنات ذاته، التى يبدو- بح�سب ت�رصيحه- اأنها كانت خمفية 

عنه هو نف�سه. ولعل ذلك يعنى �رصورة اأن تكون »املغايرة«، هى- ولي�ست الهوية- اأ�سا�س 

يتحقق  التى  ممكناته،  عن  ف  بالتك�سُّ كالله-  له-  ت�سمح  حيث  من  واأعنى  الن�س؛  مع  العالقة 

ال فى العامل من خالل ظهورها، فى �سكل اإنتاج متجدد للدللة.          ح�سوره الفعَّ

ن�ضر اأبوزيد.. الن�ض وال�ضلطة
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اإن ذلك يعنى اأن عالقة الهوية ل توؤول، فح�سب، اإىل اإفقار »الن�س«، وذلك من حيث 

وال�سمحالل؛  اجلمود  اإىل  به  تنتهى  وتكاد  بل  للدللة،  املتجدد  الإنتاج  على  اإمكانيته  تهدر 

واأعنى من حيث ل ت�سمح ملمكناته بالتحقق والظهور. وهكذا فاإنه من الطبيعى اأن يعجز الن�سق 

املهيمن داخل الرتاث- اإذ ي�سع نف�سه فى عالقة هوية مع الن�س- عن اأن يعرف الن�س حقًا، 

اإنه، وفقط، ل ي�ستطيع اإل اأن يكرره، ومن دون  ناهيك عن اأن يفجر دللته الكامنة. بل 

اأن يتجاوز، فى هذا التكرار، دللته ال�سطحية الفقرية؛ وذلك من حيث يرى فى الن�س عاملًا 

مرتبطًا  يكون  للدللة  اإنتاجه  اأن  اإىل  يتاآدى  الذى  الأمر  بنف�سه،  وقائمًا  م�ستقاًل  املعانى،  من 

فقط مبجرد اأبنيته اللغوية، ومن دون اأية اإحالة اإىل اأى �سياقات خارجها. ولي�س من �سك فى 

اإل  اللغة وغناها-  اأن ينتج- مهما يكن ثراء  اللغوية، ل ميكن  لل�سياقات غري  اأن هذا الإهدار 

الدللة الأفقر والأجدب؛ لأنه اإذ مينع تفاعل الن�س مع العامل خارجه، ل ميلك اإل اأن يكرره؛ 

ف احلدود الأيديولوجية واملعرفية  ومبا يعنيه هذا التكرار من اإهدار فاعلية الن�س. وهكذا تتك�سَّ

ملفهوم »�سلطة الن�س« الذى ينبنى طبقًا لعالقة بالن�س، ي�سع فيها الن�سق املهيمن نف�سه فى هوية 

اأ�سباح  �سد  كذلك-  واحلال  تكن-  مل  التى  اأبوزيد؛  ملعركة  الآخر  اجلانب  يتجلى  وهنا  معه. 

الأيديولوجيا املنفلتة فح�سب، بل و�سد الإفقار املعرفى الكامل للن�س، الذى لبد اأن تنتهى اإليه 

اأى اأيديولوجيا تعمل على نحو خفى ومنفلت.     

واإذ يعتقد الكثريون اأن اجتهاد اأبوزيد مقطوع ال�سلة بالكلينِّة عن تراث الإ�سالم الزاخر، 

فاإنه يلزم التاأكيد على اأنه اإذا كان جوهر عمل ن�رص واجتهاده يقوم، فى العمق، على كيفية 

فاإن  حوار،  عالقة  هى  مبا  بل  �سلطة،  عالقة  هى  مبا  ل  الن�سو�س؛  مع  العالقة  تاأ�سي�س  فى 

هذا الت�شور، الذى يقوم عليه اجتهاد الرجل، اإمنا ي�رصب بجذوره فى قلب اللحظة االأكرث 

هذا  فاإن  وفقط  الفتنة.  حلظة  بها  واأعنى  باأ�رصه؛  الإ�سالم  م�سائر  فيها  حتددت  التى  مركزية 

اإخراجه من �ساحة  اإىل  لي�س فقط  انتهت،  اإق�ساء واإزاحة  الت�سور قد راح يتعر�س لعمليات 

الإ�سالم، بل واإىل اعتبار حامله خارجًا عن الدين وامللة. 

اأميَّة  “عمار بن يا�رص”-اإبان وقعة �سفني- بخطابه اإىل بني  فعندما اجته ال�سحابي اجلليل 

عن  يك�سف  كان  فاإنه  تاأويله”،  على  ن�رصبكم  واليوم  تنزيله،  على  �رصبناكم  “نحن  قائاًل: 

ر فى تلك الوقعة الأ�سيفة- التى لعبت الدور الأبرز  وعي لفت بحقيقة اأن ال�رصاع الذى تفجَّ

فى توجيه ما جرى فى الإ�سالم على �سعيد ال�سيا�سة والثقافة- هو �رصاٌع على التاأويل، فى 

اجلوهر. واإذا كان �سوؤال التاأويل هو، على نحو ما، �سوؤاٌل عن الكيفية التى تتاأ�س�س بها العالئق 

مع الن�سو�س، فاإن ذلك يعني اأن ما جرى اآنذاك كان، فى اأحد وجوهه، �رصاعًا على كيفية 

تاأ�سي�س العالقة مع الن�س )الذى هو القراآن بالطبع(. 

د. علي مربوك
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وللمفارقة فاإن التاأمل فى مواقف الفريقني املتقاتلني فى �سفني، يك�سف عن كيفيتني متباينتني 

فى تاأ�سي�س العالقة مع الن�س/القراآن. فاإنه اإذا كانت واقعة رفع امل�ساحف على اأ�سنة الرماح 

متثل ا�ستدعاًء �رصيحًا للن�س ليلعب دورًا فى ال�رصاع ال�سيا�سي املحتدم، فاإن ما تنطوي عليه 

يك�سف عن ت�سور  ال�سيف،  اأو  امل�سحف والرمح  القران والربط بني  الواقعة من دللة  تلك 

“بني اأميَّة” للعالقة مع الن�س مبا هو قوة اإخ�ساع، حتققوا من اأنها اأكرث جناعة من ال�سيف نف�سه؛ 
وذلك من حيث ما تاآدت اإليه من اإيقاف حرب مل يفلح ال�سيف وحده فى و�سع حٍد لها. وهكذا 

فاإن الن�س، ومع بني اأميَّة بالذات، كان لبد اأن يتحول اإىل �سلطة، اأو- بالأحرى- اإىل قناٍع 

ل�سلطة حتتجب خلفه ومتار�س حتت رايته اأق�سى �رصوب الت�سلط والقمع. فاإنه اإذا كان ال�سيف 

الن�س/القراآن عليه، �سوف يجعل  تعليق  فاإن ما حدث من  ال�سلطة وحرا�ستها،  بناء  اأداة  هو 

منه )اأى القراآن( حم�س امتداٍد لل�سيف فى تثبيت نف�س ال�سلطة وحرا�ستها. وبالطبع فاإنه حني 

ال�سلطة �سوف تكون هى الأحر�س-حماية  فاإن تلك  ال�سلطة،  الن�س هو حرا�سة  ي�سبح دور 

لنف�سها- على حتويله، هو نف�سه، اإىل �سلطة؛ ومبا يعنيه ذلك من التعايل به عن اإمكانية اأن يكون 

مو�سوعًا للقراءة وال�سوؤال، حيث �ست�سبح م�ساءلة الن�س م�ساءلة ل�سلطة ال�سيا�سة التى حتتجب 

“�سلطة  وبني  ال�سيا�سة”  “�سلطة  التمييز بني  اإلغاء  ال�سياق-  يتم- �سمن هذا  فاإنه  خلفه. وهكذا 

يزيد،  �سلطته لبنه  توريث  به من  ق�سى  ما  يعترب  معاوية  الذى جعل  النحو  الن�س”؛ وعلى 

ل الن�س اإىل  مبثابة الق�ساء النازل من الله؛ والذى ل راد له اأبدًا. ولي�س من �سك فى اأن حتوُّ

التعاطي معه، مبا هو  التكرار واجلمود، وذلك ل�ستحالة  اإىل دائرة  اأن يدخل به  �سلطة لبد 

�سلطة، على نحو ي�سمح بتفجري دللته الكامنة اخل�سبة. وفقط �سي�سبح الن�س “اأيقونة” يتربك 

بها النا�س ويتم�سحون بها ويتمتمون مبفرداتها، ولكنه �سيفقد كل حياته وديناميته.

وال�سيادة  الهيمنة  لها  حتققت  التى  هى  الن�سو�س  مع  العالقة  فى  الكيفية  تلك  كانت  واإذا 

كاملة فى الإ�سالم، فاإن ما �سار اإليه الإمام علي- فى تعليقه على ما قام به بنو اأميَّة من رفع 

بل�سان،  ينطق  القراآن كتاب م�سطور بني دفتني، ل  “اإن  الرماح- من  اأ�سنة  امل�ساحف على 

مع الن�شو�ض؛  واإمنا ينطق عنه الرجال”، اإمنا يك�شف عن كيفية اأخرى فى تاأ�شي�ض العالقة 

تنبني على الإقرار بدور بالغ املركزية لالإن�سان فى اإنتاج دللة الن�س، ومبا يرتتب على ذلك 

من �رصورة ت�سور الن�س، ل مبا هو قوة اإخ�ساع واإجبار، بل مبا هو �ساحة للتفاعل وال�سوؤال 

واحلوار. ولعل ذلك ينبني على حقيقة اأنه اإذا كان الإن�سان يدخل )وعيًا وواقعًا( فى تركيب 

وحي التنزيل )وهو ما ُي�ستفاد، من جهة، من تعدد وتباين حلظات هذا التنزيل بح�سب حاجات 

الواقع وم�ستوى تطور الوعى، كما ُي�ستفاد، من جهة اأخرى، من حقيقة اأن القراآن نف�سه قد 

ظل يتنزل وحيًا على مدى يقرتب من ربع القرن متجاوبًا مع اأ�سئلة الوعى والواقع( ، فاإنه 

ي�ستحيل ت�سور هذا الإن�ساين معزوًل عن فعل التاأويل.

ن�ضر اأبوزيد.. الن�ض وال�ضلطة
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للحوار  ك�ساحة  بل  ك�سلطة،  ل  الن�س-  مقاربة  فى  ن�رص  طريقة  ت�رصب  حتديدًا  وهنا 

القرون من  اإنتاجه على مدى  ُم�سلحًا بكل ما مت  اإنه يتوا�سل،  العميقة.  وال�سوؤال- بجذورها 

مقاربة  فى  علي  الإمام  طريقة  اإنها  القول  ميكن  ما  مع  ومعرفية،  منهجية  وروؤى  اأدوات 

 عن البيان اأنه اإذا كانت الهزمية ال�سيا�سية لالإمام علي قد انتهت اإىل الإق�ساء 
ٌّ

الن�سو�س. وغني

والتهمي�س الكامل لطريقته، فاإن اأى �سعى ل�ستعادتها من ركام امُلهَم�س وامل�سكوت عنه كان 

لبد اأن يجد نف�سه، ل فى مواجهة �سلطة ال�سيا�سة فقط، بل وفى مواجهة �سلطة ال�سائد وامل�ستقر؛ 

وهى الأعنف والأعتى.

اأميَّة  بني  اأمام  طريقته،  واإق�ساء  علي  الإمام  هزمية  مع  وا�سعًا  انفتح  قد  الباب  كان  واإذا 

وذلك  واإخ�ساع-  �سلطة  عالقة  هى  مبا  الن�سو�س  مع  العالقة  تاأ�سي�س  فى  طريقتهم  لتثبيت 

كجزء من �سعيهم اإىل حت�سني �سلطتهم وحرا�ستها- فاإنهم قد راحوا يراوغون معتربين التنكر 

لطريقتهم تلك، مبثابة نوع من الإنكار للن�س نف�سه. ولقد كانت تلك املراوغة- وتظل لالآن- 

هى ال�سالح الذى يجرى النتقام به من ن�رص اأبوزيد؛ حيث جرى التعامل مع دعوته للتحرر 

كان  اإذا  فاإنه  وبالطبع  الن�سو�س.  من  للتحرر  دعوة  باعتبارها  الن�سو�س،  “�سلطة”  من 

باإنكاره  فقط  يتعلق  الأمر  حيث  للن�س،  علي  الإمام  باإنكار  يقول  اأن  األبتة،  لأحٍد،  ميكن  ل 

بل  للن�سو�س،  اأبوزيد  ن�رص  باإنكار  القول  باملثل،  ل ميكن،  فاإنه  معه؛  العالقة  من  ل�رصٍب 

اإل  باإزائها  �سبيل  ل  “�سلطة”  فيها  تكون  العالقة معها  باإنكاره ل�رصب من  اأي�سًا  يتعلق  الأمر 

للرتديد والتكرار، ولي�ست “نقطة بدٍء” ينطلق منها الإن�سان، عرب ال�سوؤال واحلوار، اإىل بناء 

وعي مطابق بعامله. وللمفارقة فاإن ت�سور الن�س ك�سلطة ل يوؤول فقط اإىل اإهدار الوعي الذى 

لن يكون م�سموحًا له، باإزاء تلك ال�سلطة، اإل اأن يكرر ويردد، بل وينتهى اإىل الإفقار املعريف 

الكامل للن�س نف�سه؛ وذلك من حيث ي�ستحيل عرب الرتديد والتكرار الك�سف عن كل ما يكتنزه 

قة هى اأ�سا�س حياته احلقة. واإذن فاإنه التباين بني موقفني من الن�س؛  الن�س من ممكنات خالَّ

اأحدهما يجعله قوة اإبداع، والآخر يجعل منه قوة اإخ�ساع. ولقد اإنحاز ن�رص للموقف الأول، 

وراح ي�سعى فى �سبيل بلورة اإطار موؤ�س�سي، ي�ستوعب اجتهاده ويقوم عليه؛ وهو الإطار الذى 

بداأ يتفتح فى الف�ساء الإندوني�سي من خالل املعهد الدويل للدرا�سات القراآنية الذى كان حمط 

اهتمام عديد من ال�سخ�سيات املوؤثرة فى عامل الإ�سالم كان على راأ�سهم الرئي�س الإندوني�سي 

الراحل عبدالرحمن واحد وغريه من الذين يدركون اأزمة املجتمعات الإ�سالمية مع نف�سها ومع 

ال فى اإغناء عاملنا الراهن. غريها، ويوؤمنون بقدرة الإ�سالم على الإ�سهام الفعَّ
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*  باحث يف معهد در��سات �ل�رشق �لأو�سط – جامعة جورج و��سنطن.

مقال

ن�ضر اأبو زيد 

ونقد الفكر الديني

د. ر�سو�ن زيادة *

ميكن القول اإن ن�رص حامد اأبو زيد ينت�سب اإىل املدر�سة الثقافوية يف الفكر العربي املعا�رص 

والتي تهدف اإىل تف�سري اأزمة املجتمع العربي من خالل العودة اإىل تراثه الثقايف ومرجعياته 

الفكرية، فممار�سة النقد لهذا الرتاث الذي ت�سكل مبجمله حول الن�س الديني )وهو لذلك ي�سف 

التاريخية  روا�سبه  من  حتررنا  �سوف  الن�س«(  »ح�سارة  باأنها  الإ�سالمية  العربية  احل�سارة 

واملعيقة لتقدمنا يف الوقت احلا�رص .

م�ستوى  على  اأو  الفكرية  نخبته  خطاب  يف  ظهر  كما  العربي  املجتمع  اإىل  ينظر  زيد  فاأبو 

»الثقافة العامِلة« خالل القرون التاأ�سي�سية الأوىل يف الثقافة العربية بعني الناقد اإىل هذا الإنتاج 

فكريًا وفل�سفيًا واأدبيًا وعلميًا لك�سف حتولته واختالف م�ساراته، وليقراأ من خالل هذا  اخلطاب 

التي يرتكز عليها، ورمبا  الذهنية  اأو  العقلية  تفكريه، وبنيته  العربي، وطبيعة  املجتمع  حقيقة 

الذي  الديني  الفكر  نقد  اأو  الديني  الن�س  اإىل  لي�سل  ذلك  اأبعد من  اأحيانًا خطوة  النقد  ي�ستدعي 

ي�ستثمر هذا الن�س وي�ستدعيه با�ستمرار .
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من  فرع  اأي  �ساأن  �ساأنه  ب�رصي  اإن�ساين  خطاب  هو  زيد  لأبو  بالن�سبة  الديني«  »فاخلطاب 

للتقدم  يكون خطابًا حافزًا  قد  ثم  »الدين«، وهو من  اإنه خطاب عن  العام.  فروع اخلطاب 

اأن »لي�س يف  اعتبار  املاثل، على  الواقع  لتاأبيد  ي�سعى  والزدهار، وقد يكون خطابًا حمافظًا 

الإمكان اأبدع مما كان«. بل اإنه قد يكون خطابًا يقوم على افرتا�س اإمكانية التماثل التام مع 

جتربة املا�سي التاريخية الجتماعية ال�سيا�سية، في�سعى لنزع �سفة التاريخية عنها للتحول اإىل 

»يوتوبيا« يجب حتقيق منوذجها وفر�شه على الواقع الراهن ولو با�شتخدام القوة.

ولتحقيق جتديد اخلطاب الديني ل بد من �سمان حرية »البحث« يف الرتاث الديني بو�سفها 

�رصطًا اأوليًا للتجديد. وهذه احلرية ل �سمان لها اإل برفع احل�سار عن »العقل« يف ممار�سته 

وجود  �رصورة  عن  فاحلديث  �سفاف،  بال  تكون  اأن  يجب  التجديد  اآفاق  اأن  كما  للحرية. 

على  »احلجر«  مقدمة  هو  احلر  والنقا�س  والنقد  الت�ساوؤل  عن  مبعزل  اآمنة«  فكرية  »مناطق 

العقول، وممار�سة �سلطة رقابية ل وجود لها يف تاريخ الفكر الإ�سالمي. وحني وجدت هذه 

جمال  ال�شلطة كان هذا اإيذانا ببداية النهاية، ودخول ع�رص »اجلمود« و«االنحطاط«، ال يف 

اخلطاب الديني وحده واإمنا يف كل املجاالت. 

يجب اإذن اأن تت�سع دعوة التجديد لت�سمل كل جمالت الفكر والإبداع، واأن تت�سم بقدر هائل 

اأنه �سذوذ وخروج  النتوءات، بل ومع بع�س ما ميكن ت�سوره على  الت�سامح مع بع�س  من 

على الإجماع. اإن »احلرية« هي وحدها التي حتمي نف�سها، وحتمي املجتمع من »التاآكل« ومن 

الت�سرت على اأي ف�ساد يحتمي مبقولت زائفة عن »احلفاظ على الهوية« و«حماية القيم«... 

اإلخ، ذلك اأن جمتمعات الثقة -وعمادها احلرية الفكرية- قادرة على التح�سن �سد »التجمد« 

و«التحلل« يف اآن واحد. اإن خرق الإجماع -يف اأي جمال- يكون عادًة بداية لتاأ�سي�س اإجماع 

جديد.

كما اأنه يطمح ومن خالل قراءة عالقة املثقف مع ال�سلطة يف بعدها اخلطابي)1( اإىل اإبراز 

مدى عالقة خطاب املثقف املتكىء اإىل تراثه التنويري مع ال�سلطة املرتكزة اإىل الرتاث نف�سه، 

ولكن لإنتاج خطاب �سلطوي احتكاري على ما انتهى يف كتابه )مفهوم الن�س()2( الذي اأثار 

عليه اإ�سكالٍت فكرية كبرية انتهت بتكفريه وتطليق زوجته منه، اإذ طرح فيه روؤيته للتطور 

الفكري خالل التاريخ العربي، واعتمادًا ب�سكٍل رئي�سي على ثنائية العقل والنقل، اإذ يرى اأن 

ال�سببية ويف  ملفهوم  الغزايل يف رف�سه  ر�ّسخه  الذي  الإرث  �سليُل  هو  املعا�رص  العربي  العقل 

التاريخ بقي هام�سيًا  فاإن ح�سوره خالل هذا  ابن ر�سد  اأما  النقل،  للعقل على ح�ساب  تهمي�سه 

ومعزوًل، فابن ر�سد مُيثنِّل وفقًا لذلك ثقافة الهام�س بعد اأن احتل الغزايل يف القرن اخلام�س 

ن�ضر اأبو زيد ونقد الفكر الديني
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الهجري مركز هذه الثقافة على كلنِّ امل�ستويات، بدءًا من الالهوت والفل�سفة وعلم اأ�سول الفقه 

والت�سوف، وبني »املركز« و»الهام�س« دار �رصاٌع انتهى بطرد الهام�س خارج احلدود، 

 )averroes( حيث وجَد مناخًا قاباًل له اإيجابًا و�سلبًا، ويف ذلك املناخ �سار ابن ر�سد يعرف بـ

اأي �سار غربيًا.

الفقهي والفل�سفي  الديني  العربي يف احلقل  الفكري  فاأبو زيد واأثناء قراءته لالإنتاج  ولذلك 

واملنطقي، نلحظ اأنه ير�سد حلظات ال�سعود مع ن�ساأة التفكري العقلي لدى الفال�سفة والبالغيني 

ي�ستطع  مل  التي  اللحظة  الفال�سفة(  )تهافت  كتابه  يف  الغزايل  حلظة  ويعترب  الأوائل،  العرب 

الرف�س  اآليات  العربي  العقل  التي كر�ست يف  اللحظة  الآن اخلروج منها، وهي  اإىل  العرب 

اأنها ترمز اإىل طغيان الديني والفقهي على العقلي والفل�سفي، وهي ف�ساًل عن  والتكفري، كما 

باحلقل  الديني  احلقل  عالقة  حول  اجلدل  من  دوامة  يف  يدور  العربي  الفكر  جعلت  كله  ذلك 

الفل�سفي مبا يعنيه ذلك من �سيادة النظرة التوفيقية بني حقلني، اآليات التفكري يف كل منهما خمتلفٌة 

يعقبها  بداأ  التي  النك�سار والنحدار  الغزايل كلحظة  تكري�س حلظة  يتم  الآخر)3(، وهكذا  عن 

التقهقر العربي حتى و�سل اإىل »تخلفه« الراهن، ومل تفد معها كل وم�سات الإ�ساءة بعده من 

ابن ر�سد اإىل ابن خلدون وغريهما، اإذ  اإن الغزايل قد حقق القطيعة املعرفية الإب�ستمولوجية 

النقل والأخرى ترف�س  العقلي يف  اإدراج  اإىل  ت�سعى  الأوىل  العربي،  الفكر  بني حلظتني يف 

ال�سويف  البعد  اآليات  لدخول  انعكا�سًا  ذاتها  بحد  مُتثنِّل  التي  لل�سببية  رف�سها  طريق  عن  العقلي 

والروحاين يف الفكر العربي .  

ول يكتفي اأبو زيد بذلك، بل يك�سف من خالل قراءة ال�ستبداد املرتامي الأطراف يف البالد 

العربية على اعتبار اأن الثقافة العربية تكر�س ال�ستبداد وحت�س عليه، واأن اخلطاب العربي 

وخا�سة كما جتلى يف الأدب ال�سلطاين هو خطاب ال�سلطة، ومن خالل قراءته وت�رصيح اأ�سوله 

والإجابة عن اأ�سباب ال�ستبداد يف بالدنا)4(.

الجتماعية  التحولت  م�سبقًا  ت�ستبعد  العربي  العقل  لأزمة  الثقافوية  زيد  اأبو  قراءة  اإن 

وال�سيا�سية التي خ�سع لها املجتمع العربي خالل تطوره التاريخي، وت�رصُّ على قراءته وفقًا 

حلقله الثقايف، وبالأ�سح ح�سور الثقافة العامِلة يف الن�سق الفكري، يف حني اأن الغزايل وابن 

ر�سد وغريهما ل مُيثنِّالن �سوى حلظاٍت فكرية مهما يكن تاأثريها، وا�ستمرار هذه اللحظة اأو 

انقطاعها ال يتعلق فقط مبدى والء الثقافة البعدية له اأو اإخال�شها اإليه، واإمنا يرتبط بال�شغوطات 

والإكراهات ال�سيا�سية والجتماعية التي ُتفر�س على املجتمع؛ مما يتطلب منطقًا اأو فكرًا من 

يف  الفرد  يلعبه  الذي  الإبداعي  الدور  اإنكار  دون  الظرفية،  املناخات  مع  يتالءم  جديد  نوٍع 

د. ر�ضوان زيادة
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التعبري عن تلك الظروف كما ح�سل مع ابن خلدون .

فيت�ساءل اأبو زيد َمْن بال�سبط الذي ن�ستدعيه لُيحدث التنوير الذي نتوق لتحقيقه؟ هل هو ابن 

اأم ابن ر�سد الالتيني بكلنِّ الإ�سافات  ر�سد هام�س الثقافة العربية الإ�سالمية يف ُبعدها الرتاثي 

وال�رصوح الالحقة؟ لكنه يقطع �سلفًا باأن ذلك لن يفيدنا اأكرث من الدخول يف �رصاٍع اأيديولوجي 

ممار�سة  حلقات  من  اأخرى  حلقٌة  م�سبقًا  معروفٌة  والنتيجة  الرتاث،  هذا  مركز  ممثلي  �سد 

املركز  وثنائية  الهام�س،  اإزاحة  من  فيها  املركز  يتمكن  الرتاث،  »اأر�س«  على  ال�رصاع 

العربي والإ�سالمي جعلته ُيخ�سع هذا  اأبو زيد يف قراءته للرتاث  التي حتكم تفكري  والهام�س 

امُلنحاز  الأيديولوجي  الت�سنيف  وهذا  جديد،  نوع  من  تفا�سلي  اأيديولوجي  لت�سنيف  الرتاث 

ُيعيق القراءة املنتجة للرتاث بقدر ما يكّبلها مب�سّبقاٍت اأيديولوجية تتحدد يف املفيد وغري املفيد اأو 

النافع وال�سار الذي يتحكم مبنطق ال�ستدعاء ب�سيغٍة �سبيهة بقراءة زكي جنيب حممود يف كتابه 

)جتديد الفكر العربي()5(، ورغم وعي اأبو زيد بذلك اإل اأنه ُي�رصُّ على منطق ال�ستدعاء بحيث 

ابن ر�سد،  بحاجٍة ل�سرتداد  اأننا  اإىل  ينتهي  اإذ  الرتاث،  قراءة  الوحيد يف  هاج�سه  يكون  يكاد 

لي�س على طريقة )هذه ب�ساعتنا ردت اإلينا( بل مبنطق ا�سرتداده مع ما اكت�سبه يف �سريورته 

التاريخية وحتولته، ومبنهٍج مغاير للمنهج الذي اأدى اإىل تهمي�سه اأوًل ثم طرده.

ومقابل هذا المتنان لبن ر�سد والرغبة يف بعثه من جديد، يغدو الغزايل ـ املركز موؤ�س�سًا 

لثقافة العرفان ال�سويف مبا تعنيه من ُبعد عن امل�ساركة الجتماعية الفاعلة، وتنتهي يف النهاية 

اإىل خ�سوع ملنطق ال�سلطة وقبوٍل برغباتها، وهذا ما قراأه اأبو زيد يف كتاب الغزايل )ف�سائح 

النبوية  املقد�سة  ال�رصيفة  لالأوامر  ا�ستجابًة  الغزايل  كتبه  الذي  امل�ستظهرية(  وف�سائل  الباطنية 

ال�سلطان  خلدمة  »توقًا«  الكتاب،  مقدمة  يف  يرد  وكما  الغزايل،  لدى  جند  اإذ  امل�ستظهرية، 

الذي  »ال�سيعي«  توق  ي�ساير  ب�سكل  بالنبوة،  و�سفه  حد  اإىل  التقدي�س  اأو�ساف  بكل  املقرتن 

على  الغزايل  ي�سفيها  التي  الأو�ساف  وهذه  و�سيلة،  بكل  اإمامه  خدمة  اإىل  الغزايل  ُيهاجمه 

اخلليفة العبا�سي لي�ست اأقل من الأو�ساف التي ُي�سفيها ال�سيعة على اإمامهم، رغم تاأليفه الكتاب 

من اأجل نق�س اأفكارهم واآرائهم.

بالأمر،  القائم  اخلليفة  يختاره  ملن  ال�سكلية  املبايعة  باآليات  يتمُّ  اخلليفة �سار  اختيار  اأن  كما 

والعبا�سية  الأموية  الدولتني  يف  الأئمة  تن�سيب  تقاليد  كانت  وهكذا  »ال�سوكة«،  ميتلك  والذي 

وراثة، وهي تقاليد ل تختلف كثريًا عن وراثة الإمامة يف البيت النبوي عند ال�سيعة، ويبقى 

الفارق بني ال�سيعة وال�سنة هو حر�س ال�سيعة على ربط ق�سية الإمامة ب�سلطٍة اأعلى هي ال�سلطة 

كانت  ما  هي  العليا  ال�سلطة  وهذه  بالن�س،  هي  الإمامة  اإن  القول  خالل  من  وذلك  الإلهية، 

ن�ضر اأبو زيد ونقد الفكر الديني
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حتتاجه دولة ال�سنة يف �رصاعها ال�سيا�سي �سد خ�سومها الإ�سماعيليني؛ لذلك َحِر�َس الغزايل 

املطلقة، ولو كانت من طرف �سخ�ٍس واحد، ما دام  الإلهية  بامل�سيئة  على ربط »الختيار« 

ميتلك »ال�سوكة« التي توؤدي اإىل طاعة النا�س له، وهذا الربط اإىل جانب ات�ساقه التام مع نهج 

التفكري الأ�سعري الذي يرهن كاًل من الإن�سان والطبيعة يف اأ�رص »جربيٍة« �سارمة تهدف اإىل 

تاأبيد الواقع التاريخي وال�سيا�سي وذلك عن طريق ارتهانه بدوره داخل �سياج تلك »اجلربية«. 

اإن حلظة الغزايل يف الرتاث العربي الإ�سالمي اأف�ست اإىل تربير ال�سيا�سي بالفكري، وجعلت 

اإىل  اأدى  �سامل  اجتماعي و�سيا�سي  انهيار  �سياق  لل�سيا�سي، وحدث ذلك كّله يف  تابعًا  املعريف 

نكو�س العقل الإ�سالمي وحت�سنه وراء متاري�س »ال�سلفية«؛ دفاعًا عن وجوده �سد هجمات 

املغول والتتار وحماولتهم تخريب الذاكرة اجلمعية بتخريب املكتبات وحرق الكتب وامل�ساجد.

ع�رص  يف  التنوير  خطاب  منعت  التي  الف�سل  اأ�سباب  يف  للبحث  ذلك  بعد  زيد  اأبو  وينتقل 

اأثٍر يف احلياة الثقافية والجتماعية العربية، ويعزو ذلك  النه�سة منذ الطهطاوي من اإحداث 

الديني خ�سو�سًا،  بالرتاث  اإحداث وعٍي علمي حقيقٍي  التنويري عن  اإىل عجز هذا اخلطاب 

وعي ينقل الثقافة، كما ينقل املواطن الفرد، من حالٍة اإىل اأخرى، اإ�سافة اإىل »الُهزال« الذي 

العربية-الأوروبية من  ال�سيا�سية  العالقات  تدريجيًا بحكم تطور  النه�سوي  امل�رصوع  اأ�ساب 

جهة، وبحكم تطور عالقة املثقف العربي مب�رصوعات التحديث والنهو�س التي تبنتها ال�سلطات 

ال�سيا�سية من جهة اأخرى.

علي  من  كٌل  لها  خ�سع  التي  الفكرية  املحاكمة  عمليات  خالل  من  ذلك  زيد  اأبو  ويدر�س 

املواقع  باجتاه  وا�سحًا  ارتدادًا  تعك�س  والتي  حممود  جنيب  وزكي  ح�سني  وطه  الرازق  عبد 

اخللفية من خالل تراجع علي عبد الرازق وخوفه من اإعادة طبع كتابه، وتغيري زكي جنيب 

حممود لعنوان كتابه من )خرافة امليتافيزيقا()6( اإىل )موقف من امليتافيزيقا()7( وغري ذلك مما 

يعك�س تراجعًا للخطاب التنويري، وغلبًة لتيار الإ�سالم ال�سيا�سي الأيديولوجي، لكن اأبو زيد 

ال�سيا�سية،  ال�سلطة  الفكر وعينه على  اإنتاج  مار�س  ما  غالبًا  اإنه  اإذ  النقد،  املثقف من  ل يربئ 

و�سواًء اأكان موقفه منها الرف�س اأو القبول فاإنه ل ي�ستطيع الفكاك من اأ�رص طابعها الأيديولوجي 

ذي التوجه الديني الظاهر اأحيانًا والباطن اأحيانًا اأخرى، وهو ما يدعوه اإىل التوجه نحو حتقيق 

ال�سلمي  التداول  مبداأ  وتر�سيخ  والفكرية،  ال�سيا�سية  التعددية  كاإقرار  �سيا�سية  غالبيتها  مطالب 

�شلطتي  من  العربي  العقل  حترير  باإجناز  ذلك  حتقيق  ي�شرتط  اإال اأنه  لل�شلطة،  والدميقراطي 

الن�سو�س الدينية وال�سلطة ال�سيا�سية، واإذا كان اأبو زيد قد ابتداأ بال�رصاع على اجلبهة الدينية 

وبالتف�سري الثقايف للتطور الفكري فاإنه انتهى بالن�سال على اجلبهة ال�سيا�سية، اإذ اأن حتالفهما كما 

يرى اأكرُب عقبٍة اأمام حتقيق عملية النهو�س والتنمية يف املجتمعات العربية.

د. ر�ضوان زيادة
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*  كاتب وباحث يف علم �لجتماع �ل�سيا�سي.

درا�ضة

الن�ضال املدين 

من الغمغمة اإىل الع�ضيان

د. عّمار علي ح�سن *

تركيع  مثل  العامل،  من  عدة  يف اأماكن  ناجحة  مناذج  قدمت  قد  املدنية  املقاومة  رغم اأن 

تنتقل  اأن  قبل  اأفريقيا  جنوب  يف  العن�رصية  ال�سلطة  واإرهاق  الهند،  يف  الإجنليزي  الحتالل 

املقاومة ال�سوداء هناك اإىل العمل امل�سلح فاإن هذا النوع من املقاومة ل يلقي اعرتافا عري�سا من 

قبل الأغلبية الكا�سحة من املوؤرخني، الذين ي�سبون جل اهتمامهم على الكفاح امل�سلح يف تاريخ 

ال�سعوب.

 ولذا فمن النادر جدا اأن جند قادة املقاومة املدنية ينظر اإليهم باعتبارهم اأبطال؛ لأن اأغلب 

اأعمالهم تخلو من الطريقة الدرامية التي تك�سو ت�رصفات املحاربني والإرهابيني، وتفتقد اإىل 

الطابع الأ�سطوري والغرائبي الذي ي�ستقر يف نفو�س الأجيال املقبلة واأذهانها حني تنظر وراءها 

اأيام املقاومة. كما اأن املقاومة املدنية تفتقد اإمكانية النظر اإليها باعتبارها نظاما فكريا  وت�ستعيد 

تبدو  املقاومة  من  اللون  لهذا  املوؤرخون  ير�سدها  التي  والوقائع  والنماذج  الأمثلة  متما�سكا، 

متفرقة ومعزولة مقارنة بالأعمال التي ميار�س فيها العنف، وت�سفك خاللها الدماء. واأكرث من 
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الن�ضال املدين من الغمغمة اإىل الع�ضيان

ذلك فاإن املقاومة املدنية تبدو يف نظر كثريين هي »طريق العاجزين« الذين لي�س بو�سعهم اأن 

يحملوا ال�سالح، اأو هي اخليار املتاح حني تدرك اجلماهري اأن كلفة العمل امل�سلح باهظة ونتائجه 

غري م�سمونة. وحني تف�سل املقاومة املدنية فاإن النا�س يدينونها يف حد ذاتها، اأما حني تخفق 

املقاومة امل�سلحة فاإن الالئمة تذهب دوما اإىل ال�سرتاتيجية اأو التكتيكات املتبعة، ولي�س اإىل هذا 

النهج يف الكفاح. 

تزكي  ما  دائما  والتي  املتغلبة  النظر  وجهة  اإىل  املطاف  خامتة  يف  املوؤرخون  وين�ساع   

روؤية  مع  يتماهون  اأنهم  كما  واملواجهة،  للن�سال  اأ�سا�سيا  طريقا  وتعتمدها  العنيفة،  الأعمال 

الطبقة امل�سيطرة، والتي يهمها دوما اأن تهيل الرتاب على اأي �سيء يجعل النا�س يدركون اأن 

لديهم مقومات ملواجهة اأي جور عليهم اأو تع�سف يلحق بهم ل حتتاج اأبدا اإىل امتالك الر�سا�س 

وال�سالح والقنابل التي حتوزها ال�سلطة. كما ين�ساق املوؤرخون يف الغرب اإىل حتيز ح�سارة 

بالدهم اإىل »العنف«، ويحذو موؤرخونا حذوهم يف هذا ال�ساأن. 

لكن يف ظل عدم توازن القوى الع�سكرية بني اأي جمتمع وبني الطامعني يف اأر�سه وخرياتها 

اأو الراغبني يف النيل من معتقداته، ومع احتماء ال�سلطة امل�ستبدة ونظم احلكم الطغمائية باجلي�س 

اأ�سا�سي يف �سنع التحرير  واإفراطها يف ا�ستعمال الطاقة الأمنية، ي�سبح للمقاومة املدنية دور 

ونيل احلقوق. ويف بع�س الأحيان قد متهد تلك املقاومة ملرحلة حمل ال�سالح، لكن بلوغ تلك 

الدرجة احلادة من املواجهة ل يعني ال�ستغناء عن �سيا�سة الالعنف، بل الأف�سل اأن ترافق هذه 

تلك، �سواء داخل اجلماعة اأو التنظيم الواحد، اأو يف ظل توزيع الأدوار بني خمتلف جماعات 

املقاومة.

اأوال: اأ�ضاليب املقاومة املدنية: طرق متنوعة وهدف واحد

تعني املقاومة املدنية الحتجاج ال�سلمي املبا�رص �سد اأفعال و�سيا�سات اخل�سوم، ترمي اإىل 

اأو ردع  ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية للدولة،  ال�سيطرة على املوؤ�س�سات  حرمانهم من 

من بيدهم الأمر فال يقدمون على اتخاذ قرارات اأو الإتيان ب�سلوكيات واأفعال ت�رص م�سلحة 

اجلماهري الغفرية. ويف العالقات الدولية فاإن هذا النوع من املقاومة ينطوي على الحتجاج 

اإليهم ر�سائل �سيا�سية  اأن ير�سل  �ساأنه  املناف�سني واخل�سوم والأعداء، والذي من  ال�سلمي �سد 

بليغة تت�سمن حتذيرا وتهديدا لهم، بغية التاأثري على �سلوكياتهم واأفعالهم حيال الطرف املحتج.
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د. عّمار علي ح�ضن

يتمثل يف  الأول  »الالعنف«  لـ  اأ�سكال رئي�سية  ثالثة  املقاومة على  النوع من  هذا   ويعتمد 

�سور رمزية، قول وفعال، ملعار�سة اخل�سم اأو اإقناعه من قبيل الإ�رصابات والعت�سامات 

واحلداد  امل�سريات  وتنظيم  والقت�سادية  ال�سيا�سية  واملقاطعة  املدين  والع�سيان  واملظاهرات 

يف  واملكتوب  واملرئي  امل�سموع  الإعالم  وا�ستخدام  ال�سغط،  جماعات  وتكوين  ال�سيا�سي، 

الحتجاج اللفظي وال�سفاهي، �سواء كان و�سائل ات�سال حديثة مثل املذياع والتلفاز والإنرتنت، 

والأغاين  والأمثال  والنوادر  والنكات  كاملوال  ال�سعبي  الفنون  األوان  خمتلف  مثل  تقليدية  اأو 

ال�سكاوى  وتقدمي  الرف�س،  بيانات  تدبيج  على  ال�سكل  هذا  ينطوي  كما  وال�سري.  واملالحم 

واإر�سال  الوطنية  والإعالم  املقاومة  قوى  اإىل  ترمز  التي  ال�سارات  ورفع  واللتما�سات 

اخلطابات اإىل اخل�سم اأو مناوئيه، وتنظيم الندوات واحللقات النقا�سية، وعر�س امل�رصحيات 

التي تنت�رص للق�سايا الوطنية، وعقد املحاكمات ال�سعبية. 

والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املقاطعة  اأو  التعاون«  »عدم  على  ينطوي  والثاين 

وذلك من قبيل رف�س التحالف مع اخل�سم، والمتناع عن تاأييده، وتبني مواقف �سفهية للدفاع 

الر�سمية، ورف�س  املوؤ�س�سات  التعاون مع  يقاومه، ومقاطعة النتخابات وعدم  عن كل من 

التعليمية  الهيئات  من  والن�سحاب  ال�سلطة،  تعر�سها  التي  البريوقراطية  واملواقع  الوظائف 

والرتبوية التابعة للحكومة، واإعالن حال عام من �سق ع�سا الطاعة. وحني يكون »اخل�سم« 

قبيل  من  نطاقا  اأو�سع  اأخرى  �سورا  تاأخذ  املدنية  املقاومة  فاإن  اأجنبية  دولة  اأو  خارجيا  طرفا 

الن�سحاب من منظمات دولية، وتعليق العرتاف، وتخفي�س م�ستوى التمثيل الدبلوما�سي، 

بع�س  ع�سوية  ورف�س  الفعاليات،  بع�س  اإلغاء  اأو  وتاأجيل  الدبلوما�سية،  العالقات  وقطع 

املوؤ�س�سات والهيئات الدولية.

اأما الثالث فيقوم على »التدخل غري العنيف« نف�سيا من خالل ت�رصفات عدة، مثل التعري�س 

باالأعداء وف�شحهم وال�شيام وال�شالة وممار�شة ال�شغوط االأخالقية، واالإ�رصاب عن الطعام 

وامل�سايقات غري العنيفة لهم، وج�سديا مثل اجللو�س خارج املكاتب رف�سا للعمل، واملزاحمة 

مغاير  حياتي  منوذج  كتاأ�شي�ض  واجتماعيا  والغا�شب،  الظامل  وجه  يف  والتجهم  والغمغمة 

وتد�سني موؤ�س�سات بديلة ونظم ات�سال خمتلفة، والتهديد بتكوين ع�سابات اأو منظمات م�سلحة، 

وموؤ�س�سات  ونظم  بديلة  اأ�سواق  واإقامة  بها  التهديد  اأو  العنيفة،  الإ�رصابات  مثل  واقت�ساديا 

اقت�سادية مغايرة، وحتدي خمتلف اأنواع احل�سار والمتناع عن ال�رصاء من ب�سائع اخل�سوم، 

اجلهاز  على  وم�ساعفة  جديدة  اأعباء  حتميل  مثل  و�سيا�سيا  �سدهم،  الإغراق  �سيا�سة  تنفيذ  اأو 

الإداري للدولة، واإبداء عدم اخلوف من ال�سجن وممار�سة الأعمال اليومية من دون التعاون 
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مع اخل�سوم اأو املحتلني، وعدم طاعة القوانني املعمول بها وت�سكيل حكومة موازية.

واجلدول التايل ير�سم مالمح اأ�سكال واأ�ساليب الن�سال املدين كافة)1( 

1- طرق االحتجاج واالإقناع منزوعة العنف

االأ�ضاليب امل�ضتخدمة
 اخلطوط العري�ضة لالحتجاج

واالإقناع ال�ضلمي
 م

وغري ر�سمية  مل�ؤ�س�سات  تاأييد  اأو  معار�سة  ر�سائل   - عامة  خطابات    

اإ�سادة اأو  اإدانة   ر�سمية ومل�ظفني عم�ميني و�سخ�سيات عامة - بيانات 

امل�سدر -  �سادرة عن م�ؤ�س�سات ومنظمات - ت�رصيحات علنية معل�مة 

مذكرات ت�ستمل على املظامل واملطالب -  تقدمي عرائ�ض للجمه�ر العام.

خطاب �سفاهي مدين عام 1

اجلدران على  الكتابة   - ورم�ز  و�سعارات  و�س�ر  كاريكات�رية   ر�س�م 

واإعالنات ولفتات  مل�سقات   - ولفتة  منظمة  بطريقة  الأر�ض   وعلى 

 ظاهرة - ا�ستخدام الألعاب النارية-  جتهيز مطب�عات من كتب وكتيبات

الإذاعة ا�ستعمال   - النا�ض  وال�سحف يف خماطبة  الدوريات  ا�ستخدام    - 

اأو اإجراء مكاملات ع�س�ائية   والتلفزي�ن - ا�ستخدام الهاتف الأر�سي يف 

�إىل ن�ساط ما -�إر�سال ر�سائل �لدعوة  �أو   مق�سودة للرتويج لأفكار معينة 

 ق�سرية و�س�ر ونغمات معربة عن م�اقف معينة عن طريق الهاتف النقال-

و�ساحات واملدونات  امل�اقع  اإن�ساء  عرب  العنكب�تية  ال�سبكة   ا�ستغالل 

�حلو�ر وبث �لر�سائل �لإلكرتونية.

خماطبة الراأي العام 2

�س�رية انتخابات  اإجراء  للم�سئ�لني/  و�س�رية  �سعبية  حماكمات   عقد 

 لف�سح ع�ار النتخابات الر�سمية وال�سخرية منها/ تك�ين جماعات �سغط

داخلية/ تنظيم اعت�سامات.

3 تنظيم احتجاجات جماعية

الن�ضال املدين من الغمغمة اإىل الع�ضيان
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ال�سارات -تعليق  دللة  ذي  م�حد  زي  ارتداء  والبيارق/  الأعالم   رفع 

الطالء ا�ستخدام   - املعربة  الفنية  الل�حات  عر�ض   - اخلا�سة   والرم�ز 

 تعبريا عن الرف�ض - ا�ستعمال اأ�س�اء بغية اإي�سال ر�سالة اأو معنى معني -

 اإقامة ال�سالة والدعاء على الظاملني واملعتدين - ت�زيع م�اد تنط�ي على

�ل�سو�رع و�سيانة �حلد�ئق  رموز خا�سة - تنظيم حمالت رمزية لتنظيف 

 العامة للفت النتباه - اإتالف الفرد لأي متعلقات خا�سة ترتبط بالنظام، مثل

�سور �ل�سا�سة و�سعار�ت �حلزب �حلاكم ومطبوعاته.

4 اأعمال رمزية

 مالحقة امل�سئ�لني يف حتركاتهم الي�مية - ل�م امل�سئ�لني وانتقادهم اأينما

 حل�ا �س�اء بطريقة مبا�رصة اأو غري مبا�رصة - جتميع ق�ى املعار�سة يف

جبهة م�حدة - العتكاف يف دور العبادة اأو ال�ساحات العامة.

5 ال�سغط على امل�سئ�لني

 متثيل م�ساهد م�رصحيات �ساخرة اأو ما ي�سبهها من الفن�ن ال�سعبية وعر�سها

ال�سدح  - معينة  م�اقف  عن  تعرب  م��سيقى  عزف   - العامة  الأماكن   يف 

باأنا�سيد واأغنيات تنط�ي كلماتها على احتجاج.

 ا�ستخدام األ�ان معينة من

الفن�ن
6

�ل�ستعر��سات - �أنو�ع خمتلفة من  تنظيم  �لحتجاجية -   تنظيم �مل�سري�ت 

 تنظيم م�اكب يف املنا�سبات الدينية خلدمة م�اقف حمددة - تنظيم م�اكب

بال�سيارات.

7 تنظيم امل�اكب

جماعية زيارات  تنظيم   - الغائب  �سالة  اإقامة   - رمزية  جنازات   تنظيم 

 للمقابر - �إعالن �حلد�د �ل�سيا�سي يف منا�سبات معينة.

 تاأبني امل�تى وتكرمي

ال�سحايا
8

 التجمع من اأجل الحتجاج اأو التاأييد يف اأماكن متفق عليها - عقد لقاءات

تنظيم  - رمزية  احتجاجية  لقاءات  عقد   - عنها �رصاحة  معلن   احتجاجية 

الندوات وامل�ؤمترات الفكرية.

9 تنظيم جتمعات �سعبية

بال�سمت اللتحاف  احتجاجية -  لت��سيل ر�سالة   اخلروج من مكان معني 

- �مل�سئولني  ت�رشيفات  �مل�ساركة يف  عن  �لمتناع   - �لرف�ض  عن   تعبري� 

م�سئ�لني ح�س�ر  يف  معني  م�قف  على  احتجاجا  الظهر  واإدارة   التجاهل 

- البقاء يف البي�ت.

الن�سحاب والتن�سل

د. عّمار علي ح�ضن
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2- اأ�ضاليب الالتعاون

 الالتعاون االجتماعي 

) النبذ(

 الالتعاون االقت�ضادي 

)املقاطعة (

 الالتعاون ال�ضيا�ضي

)الع�ضيان(

مقاطعة الأن�سطة العامة 

�ملرتبطة بالنظام �حلاكم- 

مقاطعة اأحداث حمددة لها 

عالقة بالنظام- �إبد�ء نوع 

من تبلد امل�ساعر حيال ما 

يتعر�ض له �لنظام- �لمتناع 

عن التعاون مع النظام حني 

يحتاج اإىل هذا- قيام رجال 

الدين بتحرمي التعاون مع 

النظام- تعليق الأن�سطة 

الجتماعية والريا�سية- 

مقاطعة هذه الأن�سطة حال 

تنظيم النظام لها- الإ�رصاب 

الطالبي- الع�سيان 

الجتماعي- الن�سحاب من 

امل�ؤ�س�سات الجتماعية- 

�ملكوث يف �لبيوت- �لمتناع 

عن �مل�ساركة يف �أي ن�ساط 

ينط�ي على تاأييد للنظام- 

العتكاف واخلل�ة- تنظيم 

هجرات احتجاجية اإىل اأماكن 

 حمددة ذات مغزى.

مقاطعة منتجات ال�رصكات التي 

يرتبط �أ�سحابها بالنظام �حلاكم- 

مقاطعة منتجات الدول التي 

تدعم �لنظام �حلاكم- �نتهاج 

�سيا�سة التق�سف للفت انتباه 

التجار اإىل مطالب املعار�سة- 

تنظيم الإ�رصابات العمالية- 

مقاطعة املنتجني للنظام وال�سن 

مبنتجاتهم عليه- مقاطعة 

املزودين وال�كالء لإمداد 

النظام مبا يحتاجه- مقاطعة 

التجار لالأن�سطة القت�سادية 

�ملتعلقة بالنظام- �لمتناع عن 

تاأجري اأو بيع املمتلكات لأع�ان 

النظام- تنظيم التجار لإ�رصابات 

عامة متقطعة- �سحب ال�دائع 

من البن�ك التي يعتمد النظام 

عليها- اإ�رصاب الفالحني وعمال 

�ملز�رع- تنظيم �إ�رش�بات يف 

املن�ساآت ال�سناعية- الت�سامن 

مع �أي قطاع �أو من�ساأة تنظم 

اإ�رصابا- اإ�رصاب املهنيني- 

�إ�رش�ب �أحد �لفروع �ل�سناعية- 

الإ�رصاب الت�ساعدي- 

الإ�رصابات املفاجئة- الإ�رصاب 

عرب التباط�ؤ- الإ�رصاب من 

خالل عدم التقيد بالل�ائح- 

تقدمي ا�ستقالت جماعية من 

�ملوؤ�س�سات �حلكومية �أو 

املتعاونة مع النظام- تنظيم 

اإ�رصاب م�ؤقت- الإ�رصاب 

 العام. 

�سحب ال�لء- رف�ض التاأييد- كتابات ور�سائل 

تدع� اإىل املقاومة- مقاطعة الهيئات 

الت�رصيعية- مقاطعة النتخابات- مقاطعة 

�لوظائف و�ملنا�سب �حلكومية - مقاطعة 

�مل�سالح و�لهيئات �حلكومية- �لن�سحاب من 

�ملوؤ�س�سات �حلكومية- مقاطعة �ملنظمات �لتي 

يدعمها �لنظام �حلاكم- رف�ض م�ساعدة �جلهات 

التنفيذية - اإزالة اإ�سارات وعالمات ولفتات 

مرتبطة بالنظام- املزاوجة بني املعار�سة 

و�لمتثال �لطفيف يف مو�جهة �ل�سغوط- 

�لع�سيان غري �ملبا�رش- رف�ض ف�ض �حل�سود- 

العت�سام- تنظيم ع�سيان مدين �سد الق�انني 

غري �ل�رشعية- �متناع موظفو �حلكومة عن 

م�ساعدة �أركان �حلكومة- قطع خط �ملعلومات 

ال�ساعد من امل�ست�ى الأدنى اإىل الأعلى- قطع 

خط الأوامر ال�سادر من امل�ست�ى الأعلى اإىل 

الأدنى- املماطلة والإعاقة لإرباك الهيئات 

�حلكومية- �لالتعاون �لإد�ري مع �حلكومة- 

تراخي متعمد وانتقائي حيال م�ؤ�س�سات 

ال�سلطة التنفيذية - نقل امل�اجهة مع النظام 

�إىل �مل�ستوى �لدويل-  �سحب �لعرت�ف 

�لدبلوما�سي بالنظام �حلاكم- قطع �لعالقات 

الدبل�ما�سية نهائيا مع النظام- الن�سحاب 

من املنظمات الدولية التي بها متثيل للنظام 

�حلاكم- رف�ض ع�سوية �لنظام يف �لهيئات 

الدولية- طرد ممثلي النظام من املنظمات 

الدولية.

الن�ضال املدين من الغمغمة اإىل الع�ضيان
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3- اأ�ضاليب التدخل الفعال

التدخل النف�ضي
 التدخل

اجل�ضدي

 التدخل

االقت�ضادي
التدخل ال�ضيا�ضي

 الإ�رصاب عن الطعام

 - ال�سيام اجلماعي -

 املحاكمات الرمزية

 واملقل�بة لرم�ز النظام -

 �سن حمالت الت�س�يه ون�رص

ال�سائعات - العت�سام.

 القتحام -

 �لعرت��ض

 الهادئ - اإقامة

 ح�اجز - احتالل

 امل�ؤ�س�سات

 واملباين املرتبطة

 بالنظام من دون

عنف.

 الإ�رصابات -

 الإ�رصاب يف

 ث�ب اعت�سام

 - ال�ستغناء عن

 و�سائل امل�ا�سالت

 �حلكومية - �إن�ساء

 م�ؤ�س�سات اقت�سادية

بديلة.

 اإرهاق امل�ؤ�س�سات البريوقراطية

 بالأعباء - ف�سح العمالء ال�رصيني

 للنظام - اإظهار الالمبالة يف

 م�اجهة عق�بة ال�سجن - الع�سيان

 املدين للق�انني التي ي�ستفيد منها

 �لنظام - تعطيل مو�قع �لإنرتنت

�حلكومية - ت�سكيل حكومة ظل.

الأزمنة  خمتلف  يف  ال�سعوب  خربات  من  م�ستخل�سة  املدنية  للمقاومة  الأ�ساليب  وهذه   

والأمكنة، ولذا فهي مفتوحة دوما اأمام اإبداع طرق جديدة ت�ساف اإليها، وكذلك اإعادة اإنتاج 

الأ�ساليب القدمية يف �سياقات مغايرة، طاملا احتفظت بفعالية ملمو�سة يف حتقيق الأهداف التي 

يحددها املقاومون. 

واملقاومة املدنية ترمي بالأ�سا�س اإىل التغلب على العنا�رص التي توؤدي اإىل خ�سوع النا�س 

اإما  بغاة،  كانوا طغاة  واإن  الأمر  لأويل  وم�ستبدة، وطاعتهم  فا�سدة  كانت  ولو  لل�سلطة حتى 

من  نوع  وجود  اأو  والعقاب،  امل�ساءلة  من  للخوف  اأو  وا�ستمرائه،  الر�سوخ  اعتياد  بحكم 

اللتزام الأخالقي اأو القيمي اأو فهم خاطيء للدين يفر�س طاعة ال�سلطان مهما بغى وجترب، 

اأو مراعاة امل�سالح ال�سخ�سية التي �ست�رص بل قد تن�سف من جذورها حال خروج اأ�سحابها على 

احلكم، اأو اإبدائهم اأي درجة من التذمر �سده، عالوة على وجود األوان من الروابط النف�سية 

والعاطفية حيال حاكم بعينه اأو اإزاء فرتة حكم بعينها، اأو توافر م�ساحة من الن�سجام مع بع�س 

رجال ال�سلطة، ف�سال عن غياب الثقة بالنف�س والتي توؤهل �ساحبها ليجهر براأيه وموقفه. فمثل 

هذه الأ�سباب للطاعة العمياء والتي يبدو اأن البعد النف�سي حاكم وحا�سم فيها، ي�سعب معها انتقال 

اأفكار وتقاليد متخلفة،  اأو  النا�س اإىل املقاومة ال�سافرة اأو امل�سلحة ملحتل غا�سب اأو حاكم ظامل 

وت�سبح املقاومة املدنية هي اخليار الأن�سب والأف�سل.

د. عّمار علي ح�ضن
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ثانيا: مناذج للمقاومة املدنية: غاندي وكينج ومانديال)2( 

حكم  �سد  كان  الأول  احلديثة،  املدنية”  “املقاومة  تاريخ  يف  نا�شعة  مناذج  ثالثة  هناك 

اأ�سا�س  على  متييز  �سد  كان  والثالث  بغي�س،  اأجنبي  احتالل  �سد  والثاين  م�ستبد،  عن�رصي 

الثالث  النماذج  هذه  العامل. وجنح كل من  الأ�سا�سية يف  الدميقراطيات  من  واحدة  اللون يف 

يف لفت اأنظار العامل باأ�رصه اإىل الق�سية الوطنية، والتاأثري البالغ يف اخل�سم، اإما باإجباره على 

يفارق  الغايات والو�سائل، بحيث ل  اأمام الإ�رصار على حتقيق امل�ساحلة بني  التام  الركوع 

اأي منهما النبل واخلريية، واإما بتمهيد ال�ساحة للكفاح امل�سلح، اأو بحرث الأر�س اأمام اإعالء 

مبادئ املواطنة الكاملة.

اأفريقيا حيث ركزت حركات التحرر الوطني يف جنوب  التجربة الأوىل �سهدتها جنوب 

اأفريقيا منذ بداية القرن الع�رصين على الن�سال املدين، الذي اأخذ عدة اأ�سكال متنوعة اأدناها تقدمي 

اأعوام 1913 و1914  اأبواب بريطانيا يف  التي حملتها وفود طرقت  ال�سكاوى واللتما�سات 

و1919، وكذلك برملان جنوب اأفريقيا، لعر�س وجهة النظر الوطنية ب�ساأن الأ�ساليب املتع�سفة 

واجلائرة للحكم العن�رصي. ونظم العمال هناك مظاهرات واإ�رصابات، كاإ�رصاب الرائد عام 

اأجورهم، واإ�رصاب  برفع  املناجم، مطالبني  األفا من عمال  ثمانون  فيه  �سارك  الذي   1920

الذي دعا  الكبري  الإ�رصاب  نف�سه. وهناك  الغر�س  لتحقيق  اأي�سا  العمال  نظمه  الذي   1946

اإليه املوؤمتر الوطني الأفريقي يف مايو من عام 1950 احتجاجا على انتهاك احلريات العامة، 

ال�رصطة  قيام  على  احتجاجا  اأي�سا  املوؤمتر  اإليه  دعا  الذي  ال�سامل  الوطني  الإ�رصاب  ويوجد 

اأ�سلوب  اأي�سا  ال�سود  اأفريقيا  العن�رصية. و�سلك مواطنو جنوب  القوانني  املتظاهرين �سد  بقتل 

اأع�ساء جمل�س  اأمثلته ما جرى عام 1935، حيث رف�س  العن�رصي، ومن  خما�سمة احلكم 

متثيل الأهايل التعاون مع احلكومة يف تطبيق القوانني العن�رصية حتى اأوائل اخلم�سينيات من 

القرن الع�رصين. 

ومار�س مقاومو احلكم العن�رصي يف جنوب اأفريقيا اأي�سا الع�سيان املدين، ونظموا حملة 

قوية يف هذا الجتاه �سد القوانني العن�رصية ابتداء من عام 1952، �سارك فيها ثمانية اآلف 

عام  ال�سود  على  ت�ساريح مرور  ال�سلطة  فر�ست  البالد. وحني  اأرجاء  متطوع من خمتلف 

1957 ردوا بحرق هذه الت�ساريح، وتظاهروا �سدها مظاهرات عارمة انتهت مبذبحة �سار 

بفيل يف 21 من مار�س 1960، التي كانت نقطة حتول مهمة يف تاريخ احلركة الوطنية يف 

طريقا  امل�سلحة  املقاومة  وانتهجت  العنف،  اإىل  اللجوء  اإىل  ا�سطرت  حيث  اأفريقيا،  جنوب 

الن�ضال املدين من الغمغمة اإىل الع�ضيان



37

العدد 57/56رواق عربي

حمالت  من  العديد  الأفريقي  الوطني  املوؤمتر  نظم  كما  الظلم.  ومقاومة  احلقوق  لنتزاع 

وحملة  بجوهان�سربج،  �سوفياتون  �ساحية  من  الأفريقيني  طرد  مقاومة  حملة  منها  املقاومة، 

وحملة   ،1952 لعام  البانتو  تعليم  قانون  تطبيق  على  احتجاجا  احلكومية  املدار�س  مقاطعة 

مقاطعة و�سائل املوا�سالت يف احل�رص احتجاجا على رفع الأجرة عام 1957.  

 )1948  -  1869  ( غاندي  املهامتا  اخلالد  الهندي  الزعيم  ر�سم  فقد  الثانية  التجربة  اأما 

مالحمها ومعاملها وحدد لها مقا�سدها واأ�ساليبها، م�ستفيدا مما قراأه من اأعمال ملفكرين اإن�سانيني 

انطلق غاندي يف طريقته  اأمثال تول�ستوي وثوربو واإمر�سون ورا�سكني وغريهم. وقد  من 

هذه املعروفة با�سم ال�ساتياجراها Satigraha من اأن اأي عنف ل يلغي الظلم، فالعنف يوؤدي 

دوما اإىل ال�ستغالل والطغيان، واأن الن�سال من اأجل احلقيقة ل بد اأن يالزمه احلب، واأن 

اجلور  �شد اإرادة  الروح  باإفناء  �رصيرة، اإمنا  بو�شائل  الو�شول اإليها  ميكن  ال  الطيبة  الغاية 

وال�ستبداد، ومكابدة املعاناة الذاتية لتحقيق اأق�سى درجة من ال�سجاعة والتحرر من اخلوف، 

تدمري  يف  ي�ساعد  خالق”  “توتر  اإىل  ال�رصاع  وحتويل  اخل�سم،  مع  ظاهرة  بندية  والتعامل 

ال�سلطة الباط�سة اأو املحتلة وا�ستبدالها باأخرى وطنية. 

وتنفيذا لفل�سفته اأو فكرته هذه دعا غاندي الهنود اإىل رف�س اإطاعة قوانني معينة مع ممار�سة 

�سلوك مغاير من دون النزلق اإىل اأي عنف. وقد جلاأ غاندي اإىل هذه الطريقة اأثناء اإقامته يف 

جنوب اأفريقيا، لالحتجاج على اأو�ساع العمال الآ�سيويني هناك، ونقل التجربة اإىل الهند يف 

ثالثينيات واأربعينيات القرن الع�رصين، وا�ستخدمها يف تعبئة النا�س لالعرتا�س على �رصيبة 

امللح املغاىل فيها، ثم توظيفها يف رف�س الحتالل الربيطاين برمته.

وتقوم هذه الطريقة اأي�سا على عدم التعاون مع الحتالل، والمتناع عن تزويد �سلطاته 

باأي مدد  ي�سخ يف اأو�ساله قوة دائمة ت�ساعده على ال�ستمرار، �سواء كان هذا املدد رجال اأم 

مال، ولذا طلب من املوظفني الهنود األ يعملوا، وطلب من نواب املجال�س املحلية اأن يقدموا 

ا�ستقالتهم، واأن يخرجوا اأولدهم من املدار�س واجلامعات التي تديرها احلكومة، وي�سهموا 

يف اإقامة مدار�س وطنية بديلة تقوم على التطوع. كما قامت هذه الطريقة على مقاطعة املحاكم 

على  والعتماد  الأجنبية،  الب�سائع  ومقاطعة  منها،  بدل  وطنية  حماكم  واإقامة  الربيطانية 

املبتكرة يف  الطريقة  هذه  وامتدت  الطعام.  وال�سوم عن  ب�سيطة،  تكن  مهما  املحلية  املنتجات 

الع�سيان ال�سيا�سي اإىل جلو�س الهنود على قارعة الطريق لإعاقة مرور املحتلني، اأو خارج 

املكاتب احلكومية يف حالة اعت�سام مزمن، فاإذا قامت ال�رصطة باعتقالهم ذهبوا معها طائعني 
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اإىل ال�سجون، وهم يبدون لها قدرا هائال من الالمبالة والتجا�رص. 

اإقامة دروع ب�رصية �سخمة من الرجال والن�ساء والأطفال ملواجهة  ويبلغ الأمر مداه مع 

الغازية  القوات  ل�سد  احلدود  على  العزل  النا�س  احت�ساد  يف  راأي  فغاندي  اخلارجي.  الغزو 

طريقة مثلى يف هزمية املعتدين، اإذ اإنهم لو كانوا م�ستعدين يف البداية لل�سري بدباباتهم ومدافعهم 

وعرباتهم امل�سفحة فوق اأج�ساد املاليني فاإنه لي�س بو�سعهم اأن ي�ستمروا يف اأ�سلوبهم الدموي هذا 

اإىل النهاية. وكما يقول غاندي: “لو ظهر نريون جديد فاإن جوانحه لن تخلو من قلب، ل بد 

اأن يتاأثر بقتل وجرح هذه الطوابري الب�رصية الالنهائية التي ل تفعل �سوى الحتجاج ال�سلمي، 

اأو مقتول، لكن  اإما قاتل  �ساأن احلرب هكذا،  اإن�سانا يف ميدان املعركة، لأن  اإن�سان  يقتل  فقد 

لي�س بو�سع اأحد اأن ي�ستمر يف قتل من ل يتوقع منه اأن يقتله، واإذا حدث اأن ارتكب جي�س هذا 

العمل الفظيع، فلن يقدر على اأن يكرره مرة اأخرى”. وقد عر�س غاندى اإقامة هذا الدرع 

الب�رصية ال�سخم عام 1931 اأثناء حمادثات له يف �سوي�رصا، ون�سح بالد احلب�سة باأن تفعل هذا 

حني اجتاحها اجلي�س الإيطايل عام 1935، وطلب الأمر نف�سه من اليهود يف مواجهة اأدولف 

هتلر عام 1938. ويف العام نف�سه قدم الن�سيحة ذاتها اإىل ال�سينيني يف مواجهة اليابانيني، واإىل 

الت�سيك والبولنديني يف الت�سدي لالأملان. 

 ولإعطاء الع�سيان ال�سيا�سي دفعة قوية وحقيقية قام غاندي باإن�ساء منظمة عام 1930 �سمت 

�سخ�سيات بارزة من خمتلف وليات الهند، وفريقا متطوعا اأخذ على عاتقه تدريب النا�س على 

ال�رصوط الدقيقة لالحتجاج الالعنيف. وكان غاندي يتدخل دوما يف الوقت املنا�شب لتعديل اأو 

تغيري بع�ض االأ�شاليب يف اإطار الروؤية العامة واخلطوط العري�شة لل�شياتياجراها حني ي�شعر 

ب�رصورة ذلك، من دون اأن يفقد اإميانه بفعالية هذا الأ�سلوب يف اأي حلظة من اللحظات، فها 

هو يت�سدى لعرتا�س ال�ساعر الهندي ال�سهري طاغور على م�ساألة عدم �رصاء املالب�س الأجنبية 

وحرقها بدعوى اأنها اإجراء �سلبي، ويقول لطاغور يف ثبات اإن الحتالل الربيطاين نف�سه هو 

الذي يقوم على طريقة �سلبية يف التعامل مع الهند .

ح�ساب  على  “ال�سالم”  مكانة  اإعالء  على  جوهرها  يف  وتعاليمه  غاندي  روؤية  وتنطوي 

“احلرب” وا�ستخدامه و�سيلة قوية لنيل احلقوق. وميكن تلخي�س هذه الروؤية يف)3( :

1 - ال�سالم احلقيقي هو �سالم الأحرار ل �سالم العبيد، واطمئنان هذا ال�سالم داخل حدود 

الدولة الواحدة، يكفل ال�سالم يف عالقات الدول بع�سها ببع�س.

2 - احلرية احلقيقية هي حرية الروح يف اإميانها باحلق الذي تقتنع به وتطمئن اإليه، ولي�ست 
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حرية املتاع املادي الذي ي�سل الروح عن طريق احلق.

3 - قوة الروح امل�ستمدة من احلق اأم�سى من كل �سالح؛ لأن �ساحبها ل يعباأ مبا ي�سيبه يف 

�سبيل هذا احلق، ولو كان ما ي�سيبه هو املوت.

4 - الأديان كلها متثل احلق الذي يلهمه الله ملن اختارهم من عباده امل�سطفني، وكلها تدعو 

اإىل املحبة وال�سالم، فال ميكن اأن تقوم حرب لن�رص دين على دين، لأن احلرب تتنافى بطبعها 

مع املحبة والت�سامح وال�سالم.

5 - كل عمل �رصيف ما دام نزيها، والعمل هو الذي يجعل ل�ساحبه احلق يف العي�س ويف 

احلياة، وكل من يعي�س بغري عمل ي�سلب العامل عرق جبينه، وي�سلبه لذلك حريته، وميهد من 

ثم ل�سطراب ال�سالم.

6 - ال�ستعمار هو ا�ستغالل �سعب ل�سعب بغري حق، وهو لذلك من اأ�سباب احلرب، ما بقي 

يف العامل، ولذا يجب الق�ساء عليه ق�ساء مربما.

التعاون  عدم  طريق  عن  حقد  غري  ومن  عنف  بغري  ال�ستعمار  ن�سال  الي�سري  من   -  7

والإ�رصاب واملقاطعة والع�سيان املدين، وكل و�سائل الن�سال البعيدة عن العنف، وامل�ستندة 

اإىل احلق وحده.

8 - الرتبية والتعليم من احلقوق الأولية للجميع، وهما لذلك من اأ�س�س ال�سالم ما قاما على 

قواعد �سليمة.

9 - يجب اأن يكون الكتفاء الذاتي اأ�سا�س القت�ساد القومي يف الزراعة وال�سناعة، واأن 

يكون التبادل التجاري موؤيدا لهذا الجتاه، فال يجني عليه بحال.

10 - التعاون دعامة القت�ساد القومي، كما اأن عدم التعاون يف غري عنف �سالح الن�سال 

القومي يف �سبيل احلرية ال�سيا�سية والكرامة الإن�سانية، والنا�س اأحرار ما تعاونوا متحابني. 

11 - واجب الدولة اأن ترعى هذه املبادئ دون اأن تتدخل بالعنف يف ال�سئون العامة، بل 

يجب اأن ينظم النا�س فيما بينهم هذه ال�سئون على عقيدة واقتناع واإميان.

 والتجربة الثالثة هي للزنوج الأمريكيني بقيادة مارتن لوثر كينج، الذي عاين يف طفولته 

من نبذ البي�س له، وا�ستمرت معاناته حتى �سب على الطوق و�سار �سابا ملء ال�سمع والب�رص. 

ويف مدينة مونتجمري بداأ لوثر دعوته اإىل املقاومة الالعنيفة، متلم�سا تعاليم الإجنيل، التي كان 
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يحفظها عن ظهر قلب من اأبيه راعي الكني�سة، وكان دوما يكرر على اأ�سماع تابعيه: “اأحبوا 

اأعداءكم، باركوا لعنيكم، اأح�سنوا اإىل الذين يحقدون عليكم، و�سلوا من اأجل الذين ينالونكم 

بالأذى وي�سطهدونكم”.

ي�ستكينوا  باأن  للزنوج  وا�سنجتون  بووكرت  اأطلقها  التي  ال�ست�سالم  دعوة  كينج  ورف�س 

ويدعوا الزمن ي�سلح ما ف�سد، وكذلك دعوة دي بوا للع�رص املوهوب من ال�سود باأن ينه�سوا 

اأنها جمرد تخطيط يفتح الطريق  اإىل العمل بكل همة، وي�سدوا وراءهم بني جلدتهم، وراأى 

املائة من غري  الت�سعون يف  خلفهم  يتعرث  بينما  الأ�سد،  بن�سيب  تفوز  كي  اأر�ستقراطية  ل�سفوة 

ينت�رصوا على �سعورهم  باأن  للزنوج  لكينج دعوة ماركو�س جاريف  املوهوبني. كما مل ترق 

بالنق�س، ويحزموا حقائبهم عائدين اإىل اأفريقيا، موطنهم الأ�سلي، برءو�س مرفوعة واعتداد 

بجن�سهم.)4(

واملواقع  الكربى  العامة  الوظائف  يف  للزنوج  الرمزي  التمثيل  بفكرة  كينج  يكتف  ومل 

واملنا�سب الأمامية يف اجلهاز البريوقراطي، كدليل اأو اإ�سارة اإىل التقدم نحو ح�سولهم على 

اأن هذا الأ�سلوب ينحرف بالزنوج عن غايتهم الرئي�سة، وهنا  حقوق املواطنة، وراأى كينج 

يقول: “ميكن اإر�ساء امللونني باأن يعني من بينهم قا�س هنا، ومدير اأعمال هناك، واآخر يف 

مركز يوؤهله ملن�سب وزير، وطالب يلحق باإحدى اجلامعات - ولو احتاج الأمر لأن يحر�سه 

الثانوية يف مدينة كربى ...اإلخ  ال�سود باملدار�س  اأطفال من  رجال اجلي�س - واإحلاق ثالثة 

كل تلك النماذج كانت تقدم ت�سليال للزنوج باعتبارها رمزا على م�ساواتهم بالبي�س وللت�سرت 

على التمييز العن�رصي القائم فعال ... اإن الن�سال املرير الذي ظل قائما لع�رصات من ال�سنني، 

عندما بلغ الذروة مل ي�سفر اإل عن قدر حمدود من النجاح، ومل يتقدم اإل و�سيكا”)5(. 

الرئي�س  به  اأدىل  الذي  الت�رصيح  م�ستفيدا من  لل�سود،  الكامل  التحرير  كينج مببداأ  ومت�سك 

“تواجه  املتحدة  الوليات  اأن  من  �سهور،  بب�سعة  اغتياله  قبل   ،1963 يونيو   11 يف  كيندي 

م�سكلة اأخالقية، قدمية قدم الكتاب املقد�س، ووا�سحة و�سوح الد�ستور الأمريكي، األ وهي 

نف�سها..  وباحلقوق  نف�سها  بالفر�س  يتمتعوا  اأن  الأمريكيني  جميع  حق  من  باأن  العرتاف 

والذين ل يعرتفون بهذا احلق ل يرجى لهم اإل املتاعب والعار، اأما الذين يعملون ب�سجاعة، 

فاإمنا يعرتفون بحقيقة وا�شحة ال منا�ض منها”)6(.

وبنى كينج على بع�س الإيجابيات التي حققها “الحتاد الوطني لتقدم امللونني”،التي احتلت 

�سدارة امل�سهد الن�سايل للزنوج قرابة ثالثني عاما. فهذه احلركة تعتمد على تطبيق ن�سو�س 
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الد�ستور والقانون الفيدرايل، مبا يخول املحاكم الفيدرالية من اأن تكون اأداة ملكافحة ال�سطهاد 

العن�رصي، ومنع ا�ستغالل القانون يف ه�سم حقوق الزنوج. لكن كينج اأراد ما هو فوق ذلك، 

باإقرار حق الزنوج يف مبا�رصة الت�سويت لنتخاب  فرغم اأن تلك احلركة قد حققت انت�سارا 

�سن  باأن  موؤمنني  ال�سود  جعل  القرار،  هذا  تطبيق  يف  الدولة  ف�سل  فاإن  اجلمهورية،  رئي�س 

الت�رصيعات لي�س اأداة كافية لتحريرهم.)7(   

وما �سهل على كينج طريقه اأن طريق ال�سود اإىل الن�سال ال�سلمي كان مير بالكني�سة، التي 

اإىل  الزنوج  اندفاع  الدين  رجال  اأوقف  وقد  العدل.  تر�سيخ  يعني  الدين  تطبيق  باأن  اآمنت 

العنف، ونادوا باإعالء مبداأ العمل ال�سلمي، واملطالبة بتغيري الأو�ساع بدل من الأخذ بالثاأر. 

وقاد موقف اآخر اإىل تبلور روؤية كينج وو�سوح مالحمها، فقد تبدد رهان ال�سود على اإمكانية 

الحتاد مع ماليني البي�س يف اجلنوب الأمريكي، ممن يعي�سون اأو�ساعا اإن�سانية بائ�سة، وباتوا 

موؤمنني متاما باأن عليهم اأن يكافحوا مبفردهم. 

اإىل الأبد، والتعط�س  اأن يبقى م�سطهدا  “ال�سعب امل�سطهد ل ميكن  اأن  وانطلق كينج من 

قائال:  ال�سطهاد،  هذا  لرفع  ال�سلمي  الن�سال  واختار  يثبت وجوده”)8(،  اأن  يلبث  للحرية ل 

هذه  قيام  ولول   .. ال�سلمي  والحتجاج  املحبة  طريقة  بها  واأعني  الف�سلى،  الطريقة  “اأمامنا 
الفل�سفة - اأي فل�سفة العمل ال�سلبي املبا�رص، لكان كثري من ال�سوارع يف اأر�س اجلنوب غارقة 

يف الدماء”)9(. فـ “اجلندي النظامي عليه اأن يفح�س بندقيته، واأن يحر�س على نظافتها، بينما 

موؤمنا  �سجاعا  يكون  واأن  �سمريه،  ونقاء  قلبه  طهارة  على  يحر�س  اأن  امل�سامل  اجلندي  على 

بالعدالة”)10(.  

واأمعن كينج النظر يف الأمور التي جتري حوله، فوجد اأن الذين نادوا بحمل ال�سالح يف 

وجه الرجل الأبي�س مل ينجحوا يف حل م�ساكلهم، لأنهم اكتفوا بالتهليل، وا�ست�سلموا ل�سجيج 

احلما�س الأجوف، من دون اأن تكون لديهم رغبة فعلية يف اأن يلقوا باأنف�سهم اإىل التهلكة، اأو اأن 

يخو�سوا غمار معركة خا�رصة، ومن دون اأن يقوموا مبا عليهم من واجب �سوب الت�سال 

ال�سعب.  غالبية  انتباه  تلفت  بحيث  العمل،  اإىل  ليدفعوها  مبا�رص،  بطريق  اجلماهريية  بالكتل 

وهنا يقول كينج: “علينا اأن نالحظ اأن املحافظني الذين ين�سحون بالرتيث، واملتطرفني الذين 

يطلبون منا اأن نهاجم العامل بال�شوط، يقفان على طريف نقي�ض، ولو اأن بينهما نقطة ت�شابه 

عجيبة، فكالهما فا�سل، لأنهما مل ي�سال اإىل قلوب اجلماهري املتعط�سة للحرية”)11(. 

وبذلك حقنت دعوة كينج اأنهارا من الدماء كان ميكن اأن ت�سيل يف �سوارع املدن الأمريكية، 
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عدم  ف�سيا�سة  الأرواح،  يف  اخل�سائر  من  ممكن  قدر  باأقل  النبيلة  اأهدافه  حتقيق  من  واقرتب 

العتداء “اأثارت الرتباك بني ال�سلطات التي هاجمتها، و�سلت كيانها، وبدل من اأن تقوم تلك 

ال�سلطات بقمع حركة التمرد بوح�سيتها املعتادة، اأ�سبحت �سلبية القوة اإل يف الظروف التي يتاح 

لها العمل فيها يف اخلفاء بعيدا عن الرقابة.. وبدا اأن ال�سلطات اأ�سبه ما تكون بال�سجني الهارب 

الذي وقع حتت �سعاع النور الكا�سف”)12(.  

الحتجاج  حركة  خالل  احلدود  اأ�سيق  على  الر�سا�س  ال�رصطة  ا�ستعملت  فقد  ثم  ومن 

الزنوج عام 1963، واأم�شكت عن االإفراط يف �رصبهم بالهراوات والع�شي،  التي نظمها 

لأن اأنظار العامل كانت متجهة اإىل حيث تدور املواجهات اأيامها، وراأي اجلميع كيف خا�س 

ال�سلمي  العمل  باأن  موؤمنون  املواجهة وهم  العتداء  مبداأ عدم  تطبيق  على  املدربون  الزنوج 

الزنوج جتراأوا لأول  بال�سالح، ولأن مئات الآلف من  قادر على هزمية خ�سمهم املدجج 

مرة يف التاريخ على اأن ي�سعوا عيونهم يف عيون الرجل الأبي�س من دون اأن يطرف لهم 

جفن.

ولول �سيا�سة عدم العتداء ملات ع�رصات الآلف يف الهبَّة الأوىل التي حدثت حني اعرت�س 

ترك  على  واإجبارهم  العامة،)13(  الأتوبي�سات  يف  لهم  اخللفية  املقاعد  تخ�سي�س  على  ال�سود 

املقاعد الأمامية اإن جل�سوا فيها، مع �سعودهم من الباب اخللفي للحافالت. ففي يوم اخلمي�س 

لرجل  مقعدها  اإخالء  روزابارك�س  تدعى  زجنية  خياطة  رف�ست   1955 دي�سمرب  من  الأول 

اأبي�س، فا�ستدعى ال�سائق ال�رصطة، فاألقت القب�س عليها بتهمة خمالفة القوانني. وتناهى اخلرب 

اإىل م�سامع ال�سود، فخرجوا عازمني على الثاأر، فما كان من لوثر اإل اأن وجههم اإىل طريق 

على  بالغا  تاأثريا  اأثر  اإجراء  كامل، وهو  عام  ملدة  الأتوبي�سات  مقاطعة �رصكة  خمتلف، وهو 

الركاب، واإثر ذلك مت  املائة من  الزنوج كانوا ميثلون نحو �سبعني يف  اإيراداتها، نظرا لأن 

اإليه بتهمة اإعاقة العمل. فلما حكمت اإحدى املحاكم بعدم  اعتقال كينج وجمموعة من املقربني 

هذه  اإىل ركوب  املقاطعة، ويرجعوا  ينهوا  اأن  الزنوج  من  كينج  التفرقة، طلب  هذه  قانونية 

احلافالت بتوا�سع واأدب جم. 

ور�سخ كينج مبداأه هذا مرة ثانية حني األقيت قنبلة على منزله يف 30 يناير 1956 بينما هو 

ال�سود عند منزله  يت�سبب يف مقتل زوجته وابنه. فيومها جتمع  اأن�ساره، مما كاد  يخطب يف 

وهم مدججون بال�سالح وعلى اأهبة ال�ستعداد لالنتقام، واأ�سبحت مدينة مونتجمري على حافة 

خاطبهم:  حني  الغا�سبني،  روع  هداأ  اأن  اإل  لوثر  من  كان  فما  اأهلية،  حرب  اإىل  النزلق 
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“دعوا الذعر جانبا، ول تفعلوا �سيئا ميليه عليكم ال�سعور بالرعب، اإننا ل ندعو اإىل العنف”.  

ونا�سل كينج من اأجل احلقوق ال�سيا�سية للزنوج، فخطب خطبة �سهرية اأمام ن�سب الرئي�س 

وردد  والدميقراطي،  اجلمهوري  احلزبني  فيها  هاجم  لينكولن  اإبراهام  الراحل  الأمريكي 

�سيحته اخلالدة: “اأعطونا حق النتخاب”، وا�ستجابت ال�سلطات له، فتم ت�سجيل خم�سة ماليني 

زجني بجنوب الوليات املتحدة يف جداول النتخابات. ويف اأواخر عام 1962 �رصع كينج 

يف قيادة �سل�سلة من املظاهرات ال�سلمية يف برمنجهام واجهتها ال�سلطة بعنف وبقرار مينع كل 

الإجراءات  فتحدى كينج هذه  اأنواع الحتجاج وامل�سريات اجلماعية واملقاطعة والعت�سام، 

فما  “احلرية حلت بربمنجهام”،  األف متظاهر وهم يرددون:  بتنظيم مظاهرة �سار خلفه فيها 

كان من احلكومة اإل اأن اعتقلته واأودعته زنزانة انفرادية، ليحرر خطابا ينطوي على فل�سفته 

يف الن�سال الالعنيف، اأ�سبح فيما بعد من اأهم امل�سادر الأ�سا�سية حلركة احلقوق املدنية. 

وكان هذا العام فارقا يف حركة احلقوق املدنية للزنوج، وكما يقول كينج نف�سه: “مل يحدث 

اإطالق يف تاريخ اأمريكا اأن جلاأت اجلماهري اإىل ال�سوارع وامليادين، واقتحمت قد�س اأقدا�س 

بيوت املال، واأبهاء مباين احلكومة ذات اجلدران الرخامية، ليعربوا عن احتجاجهم و�سيقهم 

بالظلم الذي يرزحون حتته”)14(. ثم يبني كيف كان الحتجاج عارما و�سامال: “قام الزنوج 

عن بكرة اأبيهم مرة واحدة، فاأغلقت الطاهية مطبخها وخرجت اإىل الطريق، ودفع جون باب 

م�سعده والتحق باملتظاهرين. و�سد بيل فرامل اللوري وانطلق نحو بني جن�سه، وقام الق�س 

اآرثر بامل�سلني عرب الطريق، عندما قب�س عليه اأقام ال�سالة يف ال�سجن”)15(.

وارتاأت لكينج فكرة اإتاحة الفر�سة لالأطفال للم�ساركة يف الن�سال �سد التمييز العن�رصي، 

فدفع الآلف منهم اإىل مقدمة املظاهرات، يف مواجهة رجال ال�رصطة وخراطيم املياه والكالب 

امل�سعورة، و”كان الأطفال ال�سود يرك�سون �ساخرين خلف رجال الأمن مطالبينهم باأن يقب�سوا 

عليهم، ومع اأن هوؤلء ال�سبية كانوا على ا�ستعداد لأن ي�سجنوا مثل الكبار متاما، اإل اأنهم كانوا 

يعلمون كذلك اأن ال�سجون اكتظت بال�سود، بحيث مل يعد بها مكان لنزيل من النزلء”)16(. وملا 

تعاملت ال�رصطة بوح�سية معهم ومل تراع حداثة اأعمارهم، خلفت وراءها �سورا تعج بالعار، 

وا�سماأزت املاليني وهي ترى �سور الكالب التي تنه�س اأج�ساد ال�سغار، فوقعت �سلطات املدينة 

يف اأزمة �سديدة، وباتت اأكرث مرونة حيال التفاو�س حول حقوق ال�سود. والتقط كينج اخليط 

فاأعلن اأن بني جلدته لن يكفوا عن الحتجاج، لكنهم على ا�ستعداد للتفاو�س من موقع قوة، 

فلم جتد ال�سلطات بدا من ت�سكيل جلنة للتفاو�س مع زعماء الزنوج، وانتهت املفاو�سات ال�ساقة 
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باملوافقة على برنامج تدريجي لإلغاء العن�رصية، اإىل جانب الإفراج عن املتظاهرين املعتقلني. 

اإف�سال هذا التفاق باإلقاء قنابل على زعماء الزنوج،  وملا حاول بع�س املتع�سبني البي�س 

انفتح باب وا�سع للعنف، فانفجر ال�سبان الزنوج يف غ�سب �سديد، وواجهوا ال�رصطة بقوة، 

جون  الرئي�س  ا�سطر  مما  املتاجر،  بع�س  يف  النار  واأ�سعلوا  ال�سيارات،  ع�رصات  وحطموا 

امل�سلحة. وهنا جاء دور كينج ليهدئ من  القوات  كيندي لإعالن حال الطوارئ يف �سفوف 

فيما  الزنوج  نظر  وجهة  على  ليقف  مدن،  عدة  على  ناجحة  بجولة  فقام  الغ�سب،  �سورة 

يجري، ويطلب منهم �سبط النف�س، والرتكيز على الن�سال املدين.

بينهم  �سخ�س، من  مليون  فيها ربع  �سارك  احتجاج وا�سعة   ومهدت هذه اجلولة حلركة 

الذي  لينكولن،  اإبراهام  للرئي�س  التذكاري  الن�سب  البي�س، واجتهت �سوب  األفا من  �ستون 

اأعلن حترير الزنوج يف الوليات املتحدة عام 1865، وهناك األقى كينج خطبة مفعمة باحلما�س 

واحلكمة والبالغة قال فيها: “اأحلم اليوم باأن اأطفايل الأربعة �سيعي�سون يوما يف �سعب ل يكون 

فيه احلكم على النا�س باألوان جلودهم، ولكن مبا تنطوي عليه اأعمالهم”. 

تغيري  يف  ت�سبب  لأنه  ثورة  كان   1963 عام  �سيف  يف  جرى  ما  اأن  نف�سه  كينج  ويعترب 

مدينة،  األف  من  يقرب  ما  اإىل  األ�سنتها  فامتدت  احلرية،  حرارة  درجة  ارتفعت  اإذ  اأمريكا، 

وعندما و�سلت اإىل الذروة اأ�سابت املطاعم والفنادق واحلدائق العامة، فعرف الأمريكيون 

كيف ميكن لل�سود اأن ياأكلوا وي�سكنوا ويتنزهوا مع البي�س يف مكان واحد. وبداأت فر�س العمل 

يف جمالت جديدة تتفتح ببطء اأما الزنوج، ووجدت �رصكات كربى يف املدن نف�سها يف حاجة 

الزنوج مل  اأن كثريا من  التمييز، ورغم  اأنها �سد  اإثبات  باب  العمل ولو من  اإىل  اإىل �سمهم 

يوؤمنوا باأن العرو�س املقدمة اإليهم للتوظيف جدية، ومع اأنها كانت مغر�سة، ولتحقيق هدف 

�سيا�سي معني، فاإن الزجني بداأ ي�سعر ب�سعادة غامرة وهو يرى التمييز العن�رصي ين�سحب اإىل 

الوراء، حتى ولو كان هذا الن�سحاب بطيئا.)17(

ويف هذا العام اأطلقت جملة “تامي” على كينج لقب “رجل العام” فكان اأول زجني مينح هذا 

اللقب، ثم ح�سل عام 1964 على جائزة نوبل لل�سالم، فكان اأ�سغر رجل يف التاريخ يح�سل 

على  ال�سود  ح�سول  طريق  على  تقدم  من  ينجز  ومبا  بجائزته  طويال  كينج  يهناأ  ومل  عليها. 

حقوقهم اإذ اأطلق رجل متع�سب يدعى جيم�س اإرل راي النار عليه يف الرابع ع�رص من فرباير 

عام 1968 فاأرداه قتيال، بينما كان ي�ستعد لقيادة م�سرية زجنية توؤيد اإ�رصاب جامعي القمامة. 
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ثالثا: التجربة العربية فى املقاومة املدنية 

جتارب عربية نا�سعة ول ميكن نكرانها، اأبدعها اأجدادنا، وجنحوا بها يف مقاومة امل�ستعمر 

الغا�سم، وقيادة العديد من البالد العربية نحو ال�ستقالل والد�ستور. ولحت يل جتربة �سعد 

زغلول ورفاقه يف ثورة 1919 امل�رصية، بعد اأن فو�سهم ال�سعب عرب مليوين توقيع ليتحدثوا 

با�سمه يف املطالبة با�ستقالل البالد، وقد كانت و�سيلة امل�رصيني للمقاومة تنبني يف الأ�سا�س على 

اأ�ساليب �سلمية غلبت على امل�سهد العام، وظهر اإيل جانبها الكفاح امل�سلح قليال �سئيال ومتقطعا. 

واعتمد امل�رصيون على ثالث و�سائل اأ�سا�سية يف مقاومتهم املدنية تلك: الأوىل هي املقاطعة 

مثل  مقاطعة طلبة “مدر�سة احلقوق” لزيارة ال�سلطان العثماين املوايل لربيطانيا مل�رص يف عام 

الن�سال �سد الحتالل  يقود  الذي كان  الوفد،  التي نظمها حزب  ال�سعبية  1915، واملقاطعة 

اأيامها، للجنة ميلرن التي جاءت اإىل القاهرة يف دي�سمرب من عام 1919 ومكثت حتى اإبريل من 

العام الذي يليه للوقوف على الو�سع املتفجر يف البالد. ورف�س امل�رصيون التعاون مع هذه 

اللجنة اأو م�ساعدتها على اأداء مهمتها، مما حدا بها يف النهاية اإىل املغادرة وهي مطمئنة اإىل اأن 

الأحكام العرفية مل تعد مقبولة لل�سعب امل�رصي.

بريطانيا  قيام  على  احتجاجا   1916 عام  مطلع  حتديدا  بداأ  والذي  التظاهر  هي  والثانية 

مليون   1.5 من  اأكرث  وجتنيد  العرفية،  الأحكام  وفر�س  بريطانية،  حممية  م�رص  باإعالن 

م�رصي عنوة لي�سندوها يف احلرب العاملية الأوىل، وفر�ست رقابة �سارمة على الت�سالت، 

و�سادرت الطعام واحليوانات خلدمة املجهود احلربي. لكن التظاهر جتلى يف اأقوى �سوره 

اإىل  ونفيهم   1919 عام  مار�س  من  الثامن  يف  زمالئه  من  واثنني  زغلول  اعتقال  على  ردا 

القاهرة والإ�سكندرية،  بعدة مدن م�رصية يف مطلعها  املظاهرات  اندلعت  اإذ  جزيرة مالطة، 

وا�ستبك املتظاهرون مع الإجنليز، ف�سقط عدد كبري منهم �سهداء، فا�سطر املحتلون يف النهاية 

اإىل اإطالق �رصاح زغلول وزميليه.  

اأما الثالثة فهي الإ�رصاب الذي اأ�سبح مكونا اأ�سا�سيا من مكونات الن�سال امل�رصي اآنذاك، 

اإليها �سلفا، عمت الإ�رصابات العديد من املدن امل�رصية،  فبعد واقعة اعتقال زغلول، امل�سار 

وتبعهم  احلديدية،  وال�سكك  والرتام  الربيد  عمال  بهم  حلق  ثم  واملحامني،  بالطالب  بادئة 

يف  الوفد  بتفوي�س  بالعرتاف  طالبت  خا�سة  جلنة  بدورهم  �سكلوا  الذين  احلكومة،  موظفو 

مطالبة الإجنليز باجلالء.

والتجربة العربية الثانية النا�سعة يف املقاومة املدنية هي النتفا�سة العراقية التي وقعت عام 

د. عّمار علي ح�ضن



رواق عربي

46

العدد 57/56

�سالح  الوزراء  رئي�س  وقعها  معاهدة  على  العراقيون  احتج  اأي�سا حني  الإجنليز  1948 �سد 

واإقامة  العراق  يف  الربيطاين  النفوذ  با�ستمرار  تق�سي  بربيطانيا  بورت�سموت  يف  �رصا  جرب 

قواعد ع�سكرية دائمة على اأر�س الرافدين. فوقتها خرج طالب كليتي احلقوق والهند�سة يف 

مظاهرة عارمة، وعمت الإ�رصابات بقية الكليات، وان�سم العمال اإىل الطالب، وتوا�سلت 

املظاهرات يوميا للمطالبة برحيل جرب، الذي عاد اإىل بغداد متخفيا، بعد اأن هبطت طائرته يف 

قاعدة ع�سكرية بريطانية باحلبانية. 

وبعد اجتماع مع فريق حكومته قرر جرب مواجهة املتظاهرين بالقوة فاأمر قوات ال�رصطة 

باإطالق النار عليهم، ف�سقط اأكرث من مائة �سهيد اإ�سافة اإىل مئات اجلرحى، لكن هذا الثمن مل 

يفت يف ع�سد ال�سعب، فتدفق املتظاهرون اإىل ال�سوارع، وواجهوا ال�رصطة بب�سالة واإ�رصار، 

فما كان منها اإل اأن اأقلعت عن اإحلاق الأذى بهم، وانهارت معنوياتها، ورف�ست تنفيذ اأوامر 

جرب، الذي مل يجد بدا من ال�ستقالة. لكن رحيله مل يكن كافيا للنا�س، الذين وا�سلوا الحتجاج 

ال�سلمي بعد اأن األهبت ق�سائد حممد مهدي اجلواهري وبحر العلوم حما�سهم، ومل يربح النا�س 

ال�سوارع ملدة ع�رصة اأيام؛ بغية اإلغاء املعاهدة حتى نالوا ما يق�سدون. 

على  احتجاجا   1936 عام  فل�سطني  �سهدته  الذي  العام  الإ�رصاب  الذاكرة  ت�ستعيد  كما   

النتداب الربيطاين والهجرة املنظمة لليهود اإىل فل�سطني لإقامة دولة لهم على اأرا�سيها. وقد 

مهد هذا الإ�رصاب لثورة ا�ستمرت ثالث �سنوات، كان الكفاح امل�سلح فيها حا�رصا ب�سدة، لكنه 

ترافق مع حالت ن�سال غري عنيف، كانت بذرته الأوىل قد و�سعت يف ع�رصينيات القرن 

لتقدمي  لندن  اإىل  الوفود  واإر�سال  اليهود،  لتوطني  املناه�سة  الكتابات  يف  ومتثلت  املن�رصم، 

و�رصح  ال�سهيونية،  الع�سابات  اأيدي  على  وتدمري  قتل  من  الأر�س  على  يجري  ملا  �سورة 

املطالب الفل�سطينية العادلة، اإىل جانب التظاهرات والحتجاجات املتفرقة. 

احلكومية،  والجتماعات  للحفالت  اجتماعية  مقاطعة  الفل�سطينيون  نظم  عام 1933  ويف 

وكذلك ال�سلع الربيطانية وال�سهيونية، ثم دعوا اإىل اإ�رصاب ليوم واحد يف 13 �سبتمرب 1933، 

ومظاهرة يف 13 اأكتوبر من العام نف�سه. لكن هذه املمار�سات املتفرقة جتمعت وانتظمت بعد 

وت�سارع  القت�سادي  الركود  حيث  لهذا،  مهياأ  كان  ال�سياق  اأن  ل�سيما  اأعوام،  بثالثة  ذلك 

الفل�سطينيني،  اأرا�سي  على  ال�سهاينة  ا�ستيالء  عمليات  وا�ست�رصاء  اليهودية،  الهجرة  وترية 

وزيادة معدل البطالة بعد رف�س اأرباب الأعمال اليهود ت�سغيل العرب، ثم وقوع م�سادمات 

ت�سكيل جلان  اإبريل 1936 مت  الع�رصين من  ال�سهيونية. ويف  العرب والع�سابات  دامية بني 
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وطنية لتنظيم الإ�رصاب يف نابل�س ويافا اأول، ثم امتد الأمر اإىل بقية املدن الفل�سطينية. وبعدها 

بخم�سة اأيام ت�سكلت اللجنة العربية العليا امل�رصفة على الإ�رصاب، التي دعت بدورها يف 7 مايو 

من خالل موؤمتر للجان الوطنية اإىل ع�سيان مدين، ل�سل عمل اجلهاز البريوقراطي. واإثر 

ذلك توقف العمل يف جميع امل�سالح والهيئات، وانقطعت و�سائل الت�سال العربية، واأ�رصب 

معظم العمد، بينما اكتفى موظفو احلكومة بتقدمي تربع بع�رصة يف املائة من رواتبهم ل�سندوق 

الإ�رصاب، ومل ي�ساركوا يف الإ�رصاب تخوفا من اأن ي�ستويل اليهود على وظائفهم. 

اإحلاق  اإىل  املقاطعة  اأدت  اإذ  اليهودية،  امل�سالح  يف  ملمو�سا  تاأثريا  الإ�رصاب  اأثر  وقد   

�رصر باحلياة القت�سادية لليهود، متثل يف تراجع حركة الت�سنيع بن�سبة ع�رصة يف املائة، كما 

دفعة  الإ�رصاب  اأعطى  املقابل  التجارة. ويف  امل�ستوطنات، وت�رصرت  بناء  تراجعت حركة 

لكفاح الفل�سطينيني من اأجل ق�سيتهم العادلة، واأجرب الإجنليز على العرتاف مبطالبهم، وعلى 

التخلي عن النتداب وخطة التق�سيم، واإن كان مل يفلح يف وقف حركة الهجرة اليهودية اإىل 

فل�سطني.

وجتربة املقاومة املدنية هذه تركت للفل�سطينيني خربة ملمو�سة يف ممار�سة هذا ال�سنف من 

اأبناء ال�سعب الفل�سطيني ال�سامد، والتي  الن�سال، ظهرت يف النتفا�سات ال�سبع التي قام بها 

وقعت اأعوام 1967 و1974 و1976 و1982 و1985 و1987 ثم اأخريا انتفا�سة الأق�سى 

املدنية،  املقاومة  جدوى  يف  الثقة  الطويل  تاريخهم  طيلة  الفل�سطينيون  يفقد  ومل   .2000 عام 

ل�سيما يف ظل ات�سال الظروف التي حتيط بهم، والتجربة القا�سية التي ميرون بها. فالأ�سباب 

التي اأدت اإىل انفجار ثورة 1936 تتقاطع وتلك التي اأدت اإىل اندلع انتفا�سة 1987 اخلالدة، 

ونيل  باحلرية  الظفر  يف  الفل�سطيني  لل�سعب  التاريخية  املطالب  اأر�سية  على  احلدثان  جاء  اإذ 

ال�ستقالل وتقرير امل�سري، ووقف اخلطر الزاحف على اأر�س فل�سطني، والت�سدي للهجمة 

ال�ستعمارية يف �سيغتها الربيطانية - ال�سهيونية يف ثالثينيات القرن الع�رصين، وال�سهيونية - 

الإ�رصائيلية يف الثمانينيات منه. 

د. عّمار علي ح�ضن
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* * مدير مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

درا�ضة

م�ضكلة حقوق االإن�ضان فى م�ضر.. 

اإرادة �ضيا�ضية اأم االإ�ضالم؟ *

بهي �لدين ح�سن**

مقدمـة:

تعي�س م�رص يف اإطار نظام �سيا�سي ت�سلطي منذ عدة عقود، تعود جذور هذا النظام اإىل ثورة 

23 يوليو 1952، التي قام خاللها جمموعة من �شباط اجلي�ض بانقالب على النظام امللكي �شبه 

الليربايل الذي كان يحكم م�رص منذ ثورة 1919. حتت �سعارات وطنية ذات �سعبية كبرية، 

ال�سوي�س، وا�ستعادة  قناة  الكامل، وجالء قوات الحتالل الربيطاين عن  تطالب بال�ستقالل 

اإ�رصائيل دولتها يف مايو 1948، قام »ال�شباط االأحرار« بت�شييد  اأقامت عليها  التي  فل�سطني 

الليربايل الذي اعتمد  اأطاح بالد�ستور  اأركان نظام �سيا�سي ا�ستبدادي يقوم على حكم الفرد، 

�شباط  �شكلها  هيئة  و�شعته  الذي  الليربايل  د�ستور 1954  م�رصوع  ورف�سوا   ،1923 عام 

اجلديد.  النظام  على  ال�رصعية  لإ�سفاء   1956 عام  يف  د�ستورا  وو�سعوا  باأنف�سهم)1(،  يوليو 

* هذه الدراسة منشورة في:
Hatem Elliesie (Editor), Islam und Menschenrechte (Islam and human rights), Peter Lang Verlag: Frankfurt a.M. 
2010, S. 281-298.
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واألغوا الأحزاب ال�سيا�سية، وقيدوا النقابات املهنية، وا�ستولوا متاما على النقابات العمالية، بعد 

اأن قاموا باإعدام اثنني من القيادات العمالية يف العام الأول للثورة. كما �سيطروا على و�سائل 

اأن  اإىل  ال�سحافة عام 1961. وحا�رصوا اجلمعيات الأهلية،  بتاأميم  اأن قاموا  اإىل  الإعالم، 

اأ�سدروا عام 1964 قانونا يقنن خ�سوعها لل�سيطرة احلكومية. وخالل ذلك مار�سوا �سغوطا 

القانوين  الفكر  الق�سائي والق�ساة -الذين ي�ستلهمون تراثا ليرباليا ممتدا يف  النظام  عنيفة على 

امل�رصي- جتلى ذلك ب�سكل خا�س من خالل اإجراء تعديالت تع�سفية على النظام الق�سائي، 

واإن�ساء حماكم موازية ا�ستثنائية ع�سكرية و�سبه ع�سكرية ملحاكمة خ�سومهم ال�سيا�سيني، وبلغ 

الق�ساة« يف عامي 1954و 1968، حيث جرى  الأمر ذروته مبا عرف تاريخيا بـ«مذابح 

ف�سل عدد كبري من الق�ساة الذين رف�سوا التدخل ال�سيا�سي يف �سئون الق�ساء.

بف�سل عدد كبري  قام  الذي  يوليو،  نظام  اأبرز �سحايا  اأحد  اأي�سا  الأكادميية كانت  احلرية 

من اأ�ساتذة اجلامعة الذين اعتربهم خ�سوما فكريني له. وفر�س رقابة بولي�سية على م�سامني 

التعليم اجلامعي.

وخا�سة  الي�ساريون  وكذلك  امل�سلمون(  )الإخوان  اليمني  اأق�سى  يف  ال�سيا�سية  اجلماعات 

ال�سيوعيني منهم، كان لهم ن�سيب خا�س من القمع، حيث طالتهم حمالت اعتقال جماعية، 

مكثوا بعدها �سنوات طويلة يف ال�سجون الع�سكرية وغري الع�سكرية –دون حماكمة- وتعر�سوا 

خاللها لأق�سى و�سائل التعذيب –الذي مل يكن �سائدا قبل يوليو 1952- ولقي عدد منهم م�رصعه 

بع�سهم  عوقب  منهم،  حوكم  ومن  الق�ساء،  على  ال�ساحقة  اأغلبيتهم  يعر�س  مل  ذلك.  ب�سبب 

بالإعدام بعد حماكمات مبت�رصة مل تتوافر فيها اأدنى معايري العدالة.

كانت للهزمية الع�سكرية الكبرية التي تعر�ست لها م�رص على اأيدي اجلي�س الإ�رصائيلي يف 

يونيو 1967، اأثٌر مدوٍو على متا�سك نظام اأقام م�رصوعيته ال�سيا�سية على املواجهة مع الغرب 

اأعمال  فبداأت  قمعه.  وجهاز  �سلطته  ركيزة  كان  املهزوم  اجلي�س  اأن  وخا�سة  واإ�رصائيل، 

الحتجاج جتد طريقها لل�سارع لأول مرة منذ 1954، بعد اأن كانت متوارية خلف �سخ�سيات 

رمزية يف بع�س الأعمال الأدبية. 

نحو  والتطلع  الحتجاج  حلركات  القاطرة  دور   1975  -1968 الطالبية  احلركة  لعبت 

الدميقراطية، التي اأ�سهمت يف هز اأركان النظام ال�ستبدادي، وخا�سة من خالل مظاهراتها 

اأعوام 68و 72و 75 والتي لقت جتاوبا �سعبيا وا�سع النطاق. بوفاة جمال عبد النا�رص  يف 

ال�سخ�سية املركزية يف نظام يوليو –قائد الثورة ورئي�س اجلمهورية- يف �سبتمرب 1970، بداأ 

م�ضكلة حقوق االإن�ضان فى م�ضر.. اإرادة �ضيا�ضية اأم االإ�ضالم؟
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نظام يوليو مرحلة اأخرى على طريق الوهن، وخا�سة مع اندلع �رصاع مراكز القوى داخل 

نخبة احلكم بعد اأ�سهر قالئل من غياب الديكتاتور القوي. رغم اأن نظام ال�سادات قاد البالد يف 

حرب اأكتوبر 1973 لنت�سار اأعاد العتبار للم�رصيني اأمام اإ�رصائيل بعد هزمية 67 املدوية، 

اإل اأنه ات�سح فيما بعد اأن ان�سحاب قوات الحتالل الإ�رصائيلي –اأي اإزالة اآثار العدوان وفقا 

مل�سطلحات اخلطاب ال�سيا�سي النا�رصي- ل يعني ب�سكل اآيل اإزالة اآثار ال�سدمة ال�سيا�سية الهائلة 

باإتاحة  املبادرة  اإىل  ال�سادات«  »اأنور  اجلديد  احلاكم  دفع  الذي  الأمر  الهزمية.  عن  الناجمة 

احلزب  اأحدها  اأحزاب،  ثالثة  باإن�ساء  ال�سماح  خالل  من  احلزبية،  للتعددية  حمدود  هام�س 

احلاكم، بينما يقت�رص دور احلزبني الآخرين )ميني وي�سار( على دور »الو�سيف«. ثم جرى 

ال�سماح بحزب رابع يف وقت لحق، وح�سل اخلام�س على الرتخي�س من خالل الق�ساء، 

وهو حزب الوفد الذي كان قائما قبل 1952.

بداأ كل حزب معار�س باإ�سدار �سحيفته اخلا�سة، وبداأت تن�سط بع�س النقابات وخا�سة 

حلقوق  م�رصية  منظمات  وتاأ�س�ست  للمعار�سة،  اإ�سافيا  منربا  �سارت  التي  املحامني،  نقابة 

وتراجعت  يوليو.  د�ستور  من  لال�ستبداد  تكري�سا  اأقل  جديد  د�ستور  و�سع  وجرى  الإن�سان، 

كثريا –كما وكيفا- ممار�سة التعذيب �سد ال�سيا�سيني املعار�سني –حتى �سارت اأقرب لإ�ساءة 

املعاملة منها للتعذيب- بعد اأن كان التعذيب ممار�سة منهجية روتينية يف عهد عبد النا�رص.

الثغرات  ولكن   ،67 يف  انهارت  التي  ال�سيا�سي  النظام  �رصعية  ترميم  هو  الهدف  كان 

املحدودة التي جرى فتحها اندفعت من خاللها عوا�سف كبت �سيا�سي تراكم لأكرث من عقدين 

من الزمان، وزاد من عنفوان اندفاع العوا�سف، قوة جذب الفراغ الهائل املتولد عن تهاوي 

امل�رصوعية ال�سيا�سية لنظام يوليو على اأيدي اجلي�س الإ�رصائيلي خالل ب�سعة اأيام.

العا�سفة، وذلك على  ثنايا  امل�سلح يجد طريقه ومكانه يف  العنف  بداأ منطق  ثم �رصعان ما 

اأيدي جماعات اإ�سالمية. دفع اأنور ال�سادات الثمن باغتياله يف 6 اأكتوبر 1981، حينما كان 

التي قتلته ر�سائل متنوعة، كان  اإ�رصائيل. حملت الر�سا�سات  يحتفل بذكرى انت�ساره على 

النظام  واأن   ،1967 لهزمية  ال�سيا�سية  الآثار  حمو  يعني  ل   73 ن�رص  اأن  هو  دللة،  اأكرثها 

الذي ُهزم يف 67، ل ميكن ا�ستعادة م�رصوعيته ال�سيا�سية بانت�سار يف حرب اأخرى، اأو بعملية 

ترقيع حمدودة ل�رصعيته املتهاوية. كان املطلوب تاأ�سي�س نظام جديد مب�رصوعية �سيا�سية جديدة 

متاما، هذا ما مل يدركه ال�سادات، وهذا ما قاومه بكل �رصا�سة الرئي�س ح�سني مبارك، الذي 

توىل احلكم بعد اغتياله.

بهي الدين ح�ضن
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بداأت  بل  مبارك،  الرئي�س  بعهد  دميقراطي  نظام  نحو  للتحول  ال�رص�سة  املقاومة  تبداأ  مل   

ال�سيا�سي  النفتاح  عن  تدريجيا  يرتاجع  بداأ  الذي  ال�سادات،  اغتيال  من  �سنوات  اأربع  قبيل 

اأ�سهم يف  التي  القوى  ب�سن هجوم ت�رصيعي واأمني واإداري واإعالمي �ساٍر على  بداأه،  الذي 

ال�ستثنائية،  الت�رصيعات   -1977 يناير  يف  الطعام  انتفا�سة  -منذ  فتوالت  �رصاحها،  اإطالق 

�سحف  اأن�سط  الي�سارية  »الأهايل«  وم�سادرة  ال�سيا�سيني،  الن�سطاء  على  القب�س  وحمالت 

للعنا�رص  املبا�رص  الدعم  وتقدمي  الربملان،  من  املعار�سني  النواب  وف�سل  املعار�سة،  اأحزاب 

الإ�سالمية الن�سطة �سيا�سيا؛ ل�ستخدامها يف مواجهة املعار�سة ذات الوجه الي�ساري، مبا يف ذلك 

دعم اأعمال العتداء البدين على اأن�سار املعار�سة الي�سارية داخل اجلامعات. ثم قام ال�سادات 

باإجراء تعديل د�ستوري يقدم من ناحية تنازل كبريا لالإ�سالميني، وذلك مبنح مبادئ ال�رصيعة 

اأحد م�سادره  اأن تكون  للت�رصيع، بدل  الرئي�سي  اأعلى، لكي ت�سبح امل�سدر  الإ�سالمية مكانة 

فقط. ومن ناحية اأخرى باإزالة العائق الد�ستوري اأمام تويل رئا�سة الدولة اأكرث من فرتتني. 

�سفقة تبدو متكافئة، منح ال�سادات م�رصوعية �سيا�سية ا�سرتاتيجية للم�رصوع الإ�سالمي، مقابل 

ال�سماح له بتويل احلكم مدى احلياة. ولكن الإ�سالميني ف�سخوا العقد بعد نحو عام، واغتالوا 

ال�سادات، وتعززت فر�س امل�رصوع ال�سرتاتيجي الإ�سالمي.

مل يبداأ الرئي�س مبارك بالقمع، بل يف واقع الأمر، بداأه ب�سل�سلة اإجراءات اأدت اإىل تنفي�س 

الحتقان ال�سيا�سي الذي كان قد تراكم يف ال�سنوات الأخرية لعهد ال�سادات. فاأفرج عن مئات 

املعار�سني الذين اعتقلهم ال�سادات قبل �سهر من اغتياله، وو�سع من الهام�س املتاح اأمام اأحزاب 

املعار�شة، و�شحفها من خالل تخفيف ال�شغوط ال�شيا�شية عليها، وخالل ذلك تاأ�ش�شت املنظمة 

امل�رصية حلقوق الإن�سان يف عام 1985 –بعد اأن ماتت اأو توارت املنظمات الثالث التي ن�ساأت 

خالل حكم ال�سادات- ثم تواىل ميالد منظمات اأخرى.

ون�سطت من جديد النقابات املهنية، ولكن بداأ يتزايد نفوذ الإخوان امل�سلمني داخلها، حتى 

�شيطروا على اأغلبها قبل نهاية الثمانينيات، بالتوازي مع منو ظاهرة العنف االإرهابي الذي بداأ 

باغتيال ال�سادات، ولكنه تو�سع يف مواجهة املجتمع، وخا�سة مع اإزالة كل ال�سوابط للمواجهة 

الأمنية مع الإرهاب، مبا يف ذلك ال�سماح بعمليات الغتيال، والتعذيب حتى املوت.

املنا�سبة الثانية التي �سهدت انفتاحا �سيا�سيا يف عهد مبارك هى عامي 2005/2004، ا�ستجابة 

لل�شغوط الدولية املكثفة يف ذلك الوقت من اأجل االإ�شالح ال�شيا�شي. خالل ذلك جرى ال�شماح 

بالتوازي  وت�سكلت  بالفعل.  م�ستقلة  �سيا�سية  �سحف  وتاأ�سي�س  مرات،  عدة  التظاهر  بحرية 
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اأبرزها جماعة »كفاية«، كما جرى  جماعات �سيا�سية ن�سطة ل تتمتع برتخي�س قانوين، من 

تعديل د�ستوري �سمح با�ستبدال نظام اختيار رئي�س اجلمهورية بال�ستفتاء العام على �سخ�س 

العديدة  للقيود  نظرا  �سكليا  كان  التعديل  هذا  ولكن  مر�سحني.  عدة  بني  انتخابات  اإىل  واحد، 

املت�سمنة فيه، والتي توؤدي اإىل حتكم احلزب احلاكم يف اختيار املناف�سني ملر�سحه للرئا�سة، على 

النحو املطبق يف تون�س منذ فرتة طويلة.

با�ستثناء هاتني الفرتتني، فاإن حكم مبارك ات�سم باللجوء لأ�ساليب القمع على نطاق وا�سع، 

واملحاكم  الر�سمية  الدينية  واملوؤ�س�سة  والإعالم  والأمن  والقانون  الد�ستور  اأدوات  وبا�ستخدام 

الطوارئ طوال فرتة احلكم )28  الع�سكرية وال�ستثنائية وغري ال�ستثنائية، مع فر�س حالة 

عاما(، والتو�سع يف ا�ستخدام التعذيب �سد ال�سيا�سيني وغري ال�سيا�سيني، والعنف الوح�سي يف 

لت�سري  الداخلي  الأمن  اأجهزة  دور  وت�سعيد  وال�سيا�سي،  الجتماعي  الحتجاج  اأعمال  قمع 

الركيزة الرئي�سية يف اإدارة ال�سئون اليومية يف البالد، بعد اأن كانت اأجهزة املخابرات التابعة 

للجي�س هى اأداة القمع الرئي�سية يف عهد عبد النا�رص.

م�ضادر انتهاك حقوق االإن�ضان:

ثورة  نتائج  اأبرز  اأحد  هو  احلكم  اإدارة  يف  الأمن  لأجهزة  ال�ستثنائي  الدور  هذا  �سعود 

اندلع هذه  اأعقاب  اإىل نظام جمهوري يف  يوليو، فقد �ساحب حتول م�رص من نظام ملكي 

الثورة، حتول اأكرث اأهمية، وهو الق�ساء على ال�ستقاللية الن�سبية التي كانت تتمتع بها ال�سلطتان 

الت�رصيعية والق�شائية، حل�شاب هيمنة ال�شلطة التنفيذية عليهما، والتحول اإىل منط حكم الفرد/

الرئي�س. اإن رئي�س اجلمهورية يف ظل نظام يوليو اجلمهوري، كان وما زال يتمتع ب�سلطات 

ثورة  »اأ�سقطته«  الذي  امللكي  العهد  امللك يف  بها  يتمتع  كان  التي  ال�سلطات  من  »ملكية«  اأكرث 

يوليو. ومن ثم قد ل يبدو غريبا اأن ي�سعى رئي�س اجلمهورية احلايل لتوريث ابنه. قد يكون ذلك 

متناق�سا مع  �سكل النظام اجلمهوري، ولكنه يبدو مت�سقا مع اجلوهر امللكي للنظام اجلمهوري 

املطبق يف م�رص.

مل تكتف ثورة يوليو باإلغاء الد�ستور الليربايل الذي و�سع عام 1923، بل كر�ست الد�ساتري 

الت�رصيعية  ال�سلطتني  على  التنفيذية  ال�سلطة  هيمنة  الآن  حتى  بها  العمل  جرى  التي  املتوالية 

اأية جهة. ومل  والق�سائية ومتتع رئي�س اجلمهورية ب�سلطات مطلقة، ل تخ�سع للمحا�سبة من 

وتعر�س  يوليو،  د�ساتري  تعدد  رغم  جوهري،  تعديل  اأي  املركزية  احلقيقة  هذه  على  يطراأ 

بهي الدين ح�ضن
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بع�سها للتعديل عدة مرات.

الرئي�سي  اأعقاب يوليو 52، امل�سدر  بنيان نظام احلكم يف  الهيكلي يف  لقد �سكل هذا اخللل 

لي�س فقط ل�سيوع وت�سهيل العتداء على حقوق الإن�سان، بل اأي�سا ل�سعوبة حما�سبة مرتكبي 

هذه العتداءات، نتيجة تهمي�س دور ال�سلطتني الت�رصيعية والق�سائية.

لفرتات  الطوارئ  حالة  �رصيان  هو  م�رص،  يف  الإن�سان  حقوق  لنتهاك  الثاين  امل�سدر 

مينح  الطوارئ  فقانون  الأخرية)2(.  عاما   28 الـ  بينها  يوليو،  نظام  خالل  مت�سلة  طويلة 

اأجهزة الأمن �سلطات ا�ستثنائية اإ�سافية –فوق ما حتظى به يف الظروف العادية- يف القب�س 

يف  احلق  ذلك  يف  مبا  التعبري،  حرية  وخا�سة  العامة،  احلريات  وتقييد  والتفتي�س  والعتقال 

للحاكم  الطوارئ(. كما يحق  ا�ستثنائية )حماكم  التجمع والجتماع وقمعها، والإحالة ملحاكم 

الع�سكري –اأي رئي�س اجلمهورية اأو من يفو�سه- اإحالة املدنيني اإىل حماكم ع�سكرية. وهى 

حماكم ا�شتثنائية ال ت�شتويف احلد االأدنى من معايري العدالة، ويتوىل منا�شب الق�شاة فيها �شباط 

ل يتمتعون باأي ا�ستقاللية، بل يخ�سعون للرتاتبية الهرمية يف املوؤ�س�سة الع�سكرية.

لقد اأدى التوظيف املتوا�سل حلالة الطوارئ يف م�رص اإىل اأن اعترب خرباء الأمم املتحدة اأن 

قانون الطوارئ �سار مبثابة الد�ستور الثاين مل�رص)3(. وخالل ذلك �سعد دور اأجهزة الأمن 

يف النظام ال�سيا�سي، وعلى ح�ساب اإهدار مبادئ �سيادة القانون)4( وا�ستقالل الق�ساء، مبا يف 

لهذا اجلهاز)ال�رصطة( م�سئوليات ووظائف تتجاوز بكثري  لقد«�سار  الق�سائية.  ذلك الأحكام 

الوظيفة الأمنية يف تعريفها التقليدي، ولقد �ساعفت هذه الوظائف والأدوار فى �ستى جمالت 

اإىل  منطقيًا  وقادته  قوته/  من  والنقابية..الخ(  القت�سادية،  )ال�سيا�سية،  الجتماعية  احلياة 

التغول على املجتمع....اإن هذا التطور قد منح جلهاز ال�رصطة �سلطات واأدوارًا غري م�سبوقة 

يف تاريخ م�رص احلديث«)5(.

الثالث: هو العالقة املعكو�سة بني الد�ستور والت�رصيع. فبينما ينظر الفقه القانوين  امل�سدر 

للد�ستور باعتباره »اأبو القوانني«، اأي اأن القوانني ت�ستنبط من الد�ستور، ول حتيد عنه، فاإن 

نقي�س ذلك يجري يف م�رص، وخا�سة فيما يتعلق بق�سايا احلريات العامة وحقوق الإن�سان. 

حيث تعلو �سطوة القانون فوق املبداأ الد�ستوري!

بني  الأف�سل  ال�سادات،  اأنور  الرئي�س  عهد  بداية  َع يف  ُو�سِ الذي   1971 د�ستور  جاء  لقد 

د�ساتري يوليو، وخا�سة يف بابه الثالث املخ�س�س للحقوق واحلريات العامة، ولكن كثريا من 

مواد هذا الباب التي تت�سمن مبادئ طيبة، تبيح التمتع باحلق، تنتهي عادة بالإحالة للقانون ذي 

م�ضكلة حقوق االإن�ضان فى م�ضر.. اإرادة �ضيا�ضية اأم االإ�ضالم؟
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اأغلبية القوانني  اأو تقييد ممار�سة احلق املباح د�ستوريا. ولذا فاإن  ال�سلة، الذي يتكفل باإهدار 

الد�ستوري، ف�سال عن  الن�س  تنتهك بدرجات متفاوتة روح  ال�سلة بق�سايا احلريات،  ذات 

معايري حقوق الإن�سان، وحتى عندما يجري تعديلها، فاإنها يف اأغلب الأحوال ت�سري اأكرث تقييدا 

مما كانت عليه.

امل�سدر الرابع لنتهاك حقوق الإن�سان، هو العتداء املنهجي املنظم الذي متار�سه ال�سلطة 

التنفيذية –ومازال م�ستمرا- على ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، منذ الأ�سابيع الأوىل لقيام ثورة 

يوليو، وذلك من خالل اإن�ساء نظم ق�سائية ا�ستثنائية موازية للق�ساء الطبيعي، وال�سيطرة على 

الت�سيي�س،  ذلك  يف  مبا  الق�ساء،  �سئون  يف  اليومي  احلكومي  والتدخل  العام،  النائب  مكتب 

وعدم احرتام اأحكام الق�ساء -وخا�سة فيما يخالف رغبة ال�سلطة التنفيذية- وذلك من خالل 

عدم تنفيذها، اأو التحايل عليها بو�سائل �سبه ق�سائية، اأو اأمنية)6(. الأمر الذي اأدى ويوؤدي اإىل 

�سعف املحا�سبة الق�سائية لنتهاكات حقوق الإن�سان، وبالتايل ت�سجيع غري مبا�رص على انتهاكها 

دون خ�سية الرادع الق�سائي.

امل�سدر اخلام�ض: تقزمي الدور الرقابي للربملان. فهو ممنوع عليه حما�سبة راأ�س ال�سلطة 

اإ�سافية له من حني لآخر،  اأداة ملنح تفوي�سات مطلقة  التنفيذية )رئي�س اجلمهورية(، بل هو 

القيام  ي�ستطيع  املمنوح. وهو ل  التفوي�س  الرئي�س يف  لكيفية ت�رصف  ودون مراجعة لحقة 

بينما  الوزراء.  اأو رئي�س ملجل�س  باأي حما�سبة جادة مل�ساعدي رئي�س اجلمهورية من وزراء 

ي�ستطيع رئي�س اجلمهورية حل الربملان، ومتلك ال�سلطة التنفيذية من الأدوات –القانونية وغري 

القانونية والإدارية والأمنية- ما ميكنها من التحكم يف م�سار عملية انتخاب اأع�ساء الربملان، 

اأما على �سعيد  الثلث املعطل.  ن�سبة  اأي حلظة من  املعار�سة داخله يف  ن�سبة  بحيث ل تقرتب 

عملية الت�رصيع، فالربملان هو جمرد نافذة ملحقة بال�سلطة التنفيذية، يجري من خاللها مترير 

الت�رصيعات التي جرى اإعدادها �سلفا يف املطبخ احلكومي للراأي العام.

ال�ساد�ض: �سعف املجتمع املدين. وذلك باإقدام ثورة يوليو منذ �سهورها الأوىل  امل�سدر 

على جتريد املجتمع امل�رصي من كل اأ�سلحته، اأي بحظر الأحزاب ال�سيا�سية، وتقييد النقابات 

املهنية واجلمعيات الأهلية وحرية التعبري ب�سكل عام، وال�سحافة ب�سكل خا�س، اإىل اأن جرى 

تاأميمها يف عام 1960. ورغم التطور الذي بداأ يف عهد ال�سادات، فاإنه مثلما اأ�رصنا من قبل، 

تطور حمدود، ويتعر�س لعتداءات د�ستورية وت�رصيعية واأمنية من وقت لآخر، مبا ل ي�سمح 

بالنمو ال�سحي للمجتمع املدين وحترير طاقاته.

بهي الدين ح�ضن
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امل�سدر ال�سابع: تبني نظام يوليو عقيدة اأمنية تقوم على ال�سك والريبة يف ولء الآخر، 

ال�سني،  الديني امل�سيحي واليهودي والبهائي وامل�سلم غري  ال�سيا�سي املخالف فح�سب، بل  لي�س 

والعرقي/النوبي، واملواطنون القاطنون على احلدود، حتى لو كانوا عربا م�سلمني �سنة، مثل 

اإىل  الأمنية  العقيدة  تبني هذه  اإ�رصائيل. ويوؤدي  �سيناء على احلدود مع  �سبه جزيرة  مواطني 

اإهدار بع�س احلقوق املرتتبة على املواطنة، بدرجات واأ�ساليب خمتلفة.

منافية  طبيعة  ذات  لالإ�سالم  تف�سريات  يكر�س  ديني  خطاب  هيمنة  هو  الثامن:  امل�سدر 

حلقوق الإن�سان، مبا يف ذلك احل�س على الطاعة املطلقة للحاكم. ويتبنى هذا اخلطاب املوؤ�س�سة 

الدينية الر�سمية للدولة، اأي الأزهر ودار الإفتاء. وتدعم احلكومة هذا اخلطاب يف مواجهة 

اأي خطابات اأو تف�سريات اأخرى، اأو اجتهادات اأكادميية منفتحة على مبادئ حقوق الإن�سان، 

التف�سريات مناق�سة لالإ�سالم. كما يلقى هذا اخلطاب دعما من جماعات  بل تعترب بع�س هذه 

الإ�سالم ال�سلفي وال�سيا�سي. 

الأوىل  ال�سبعة  امل�سادر  خلف  تكمن  احلكم  لنظام  ال�سيا�سية  الإرادة  كانت  اإذا  واأخريا، 

الفتقار  ينعك�س  الثامن. كما  امل�سدر  تعترب �رصيكا رئي�سيا يف  فاإنها  الإن�سان،  لنتهاك حقوق 

اأي  الإن�سان،  حقوق  لتعزيز  الدولة  اأن�ساأتها  التي  املوؤ�س�سة  على  لالإ�سالح  �سيا�سية  لإرادة 

»املجل�س القومي حلقوق الإن�سان«. فبا�ستثناء التقرير ال�سنوي الأول للمجل�س، جاءت التقارير 

التالية اأبعد ما تكون عن ر�سد الو�سعية املتدهورة حلقوق الإن�سان يف م�رص، و�سارت املهمة 

الإن�سان  �سجل حقوق  تنتقد  التي  الدولية  التقارير  على  الرد  هى  تدريجيا،  للمجل�س  الرئي�سية 

يف م�رص، وال�سعي لتجميل �سورة احلكومة اأمام الدبلوما�سيني الأجانب والهيئات واملنظمات 

الدولية)7(.

الأمناط الرئي�ضية لنتهاك حقوق الإن�ضان املدنية وال�ضيا�ضية:

تقوم �سيا�سات انتهاك حقوق الإن�سان يف م�رص بتلبية وظائف احلفاظ على ا�ستمرارية نظام 

يوليو، اأي تكري�س حكم الفرد، وهيمنة ال�سلطة التنفيذية، وعدم ا�ستقالل ال�سلطات الت�رصيعية 

والق�سائية، واإبقاء املجتمع املدين �سعيفا غري قادر على تغيري هذه املعادلت اأو التاأثري الفعال 

لهذه  القانونية  ال�رصعية  لتجديد  الد�ستوري  والتعديل  الت�رصيع  اأدوات  ا�ستخدام  مع  فيها. 

املعادلت املركزية يف ظل ظروف متغرية، ولتقييد حركة اخل�سوم واملعار�سني الطاحمني 

لتبديل اأو تطوير هذه املعادلت، ولإبقاء النقد ال�سيا�سي داخل الربملان وخارجه حتت �سقف ل 
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ي�سمح بتحري�س جماهري وا�سعة لالن�سمام. وعندما ل تفلح اأدوات الت�رصيع والإعالم، يرتك 

الأمر لأجهزة الأمن لقمع حتركات اخل�سوم، وتقييد حريتهم خلف اأ�سوار ال�سجون، وتاأديبهم 

اأو  الطبيعي  الق�ساء  ي�ستخدم  وقد  �سقفا.  يعرف  ل  الذي  التعذيب  فيها  مبا  الو�سائل،  مبختلف 

ال�ستثنائي لعقاب اخل�سوم، وذلك من خالل التحكم يف م�سار العملية الق�سائية من املنبع –اإذا 

كان امل�سار ع�سكريا- اأو بتلفيق الق�سايا، اأو التدخل لنتداب ق�ساة »موثوقني«. »اإن ال�سلطات 

تنوى احرتام حقوق االإن�شان ب�رصط واحد، هو اأال يهدد ذلك ا�شتقرار هذه ال�شلطات ذاتها. 

وال يعنى ذلك بال�رصورة اال�شتقرار ال�شيا�شي، واإمنا يعنى ا�شتقرار ال�شلطة يف اأيدي جماعة 

معينة من املواطنني هم هوؤلء الذين ارتبطت م�ساحلهم  بطريقة اأو باأخرى باحلكم القائم املتمثل 

يف احلزب الوطني الدميقراطي، ولذلك يرتكون املواطنني ميار�سون تلك احلقوق عندما ل 

ينطوي ذلك على تهديد حقيقي ل�ستمرار هذه اجلماعة يف ال�سلطة، وحتى ت�سمن هذه اجلماعة 

ا�ستقرار ال�سلطة يف اأيديها، فاإنها جتدد العمل بقانون الطوارئ«)8(.

هذا ل يعني اأن �سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان يقت�رصون على اخل�سوم ال�سيا�سيني الفعليني 

وا�سع. وعلى  نطاق  العاديني على  املواطنني  ت�سمل  ال�سحايا  اإن خريطة  بل  املفرت�سني،  اأو 

�سبيل املثال فاإن ممار�سة التعذيب تطال اأي�سا الأ�سخا�س امل�ستبه فيهم واملحتجزين اأو املطلوبني 

لأ�سباب غري �سيا�سية –واأحيانا اأ�رصهم-، وذلك بهدف اإجبارهم على العرتاف مبعلومات. 

بل اأحيانا يجري التعذيب دون وجود اأي مربر وا�سح)9(، نتيجة لل�سطوة الال حمدودة التي 

تكوين  ال�سيا�سي، ون�سيبها يف  ي�سعد دورها  بل  للمحا�سبة،  تخ�سع  اأمن ل  اأجهزة  بها  تتمتع 

النخبة احلاكمة.

ت�سهد م�رص منذ دي�سمرب 2005 هجوما م�سادا وا�سع النطاق على احلريات العامة، ت�ستخدم 

الأمني،  والقمع  الإداري  والتدخل  والت�رصيعي،  الد�ستوري  التعديل  اأ�سلحة  الهجوم  هذا  يف 

و�سائل  خالل  من  الإن�سان،  حقوق  واحرتام  ال�سيا�سي  الإ�سالح  لدعاة  املعنوي  والغتيال 

الإعالم اململوكة للدولة)10(.

ياأتي هذا الهجوم امل�ساد كرد على احلراك ال�سيا�سي غري امل�سبوق الذي جرى خالل عامي 

على م�رص  والأوروبي  الأمريكي  الدويل  ال�سغط  ت�ساعد  من  بال�ستفادة   ،2005 -2004

يف  والثقايف،  ال�سيا�سي  بالإ�سالح  ال�رصوع  اأجل  من  الأخرى،  العربية  احلكومات  وبع�س 

اإطار احلرب العاملية التي اأعلنت على الإرهاب بعد هجمات 11/ 9.)11(

بعد  الإ�سالح،  اأجل  من  الدويل  ال�سغط  تراجع  بداية  مع  امل�ساد  الهجوم  توقيت  جرى 
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امل�سلمني يف م�رص على  الإخوان  العراق، وح�سول جماعة  الأمريكي يف  امل�رصوع  انتكا�س 

20% من مقاعد الربملان يف دي�سمرب 2005، وح�سول حركة حما�س يف فل�سطني على الأغلبية 

يف الربملان يف يناير 2006، وهيمنتها على ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

ت�سعى  حيث  والدولية،  الإقليمية  املنظمات  لي�سمل  امل�ساد،  الهجوم  هذا  ميدان  امتد  وقد 

احلكومة امل�رصية اإىل تطبيق مبداأ اأن الهجوم هو اأف�سل و�سيلة للدفاع، وبالتايل فاإنها قامت بنقل 

خطوط دفاعها اإىل بروك�شل وجنيف، حيث تقوم بعمل منهجي منظم الإ�شعاف االآليات الدولية 

والإقليمية التي ت�ساعد يف تعزيز دور املجتمع املدين يف حماية حقوق الإن�سان على ال�سعيدين 

الوطني والدويل، وت�ستفيد احلكومة امل�رصية يف ذلك من مواقعها القيادية التي ت�سغلها، فهى 

يف  الأفريقية  املجموعة  كتلة  رئي�س  اأي�سا  وهى  املتو�سط،  اأجل  من  لالحتاد  امل�سارك  الرئي�س 

جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة، وتتمتع بو�سع قيادي موؤثر داخل جمموعتي اجلامعة 

العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي. وهى بذلك تلعب دورا قياديا يف ن�سج اأوا�رص حتالف دويل 

»الت�سلطية الكونية«، يكاد يهيمن على عملية �سنع القرار يف جمل�س حقوق الإن�سان، وقد اأدى 

ذلك اإىل نتائج وخيمة بالفعل تثري الت�ساوؤم حول م�ستقبل هذه الهيئة.)12(

تدهور  والدولية على  املحلية  الإن�سان  منظمات حقوق  تقارير  اإجماعا يف  هناك  فاإن  ولذا 

اخلارجية  لوزارة  تقرير  اأحدث  ي�سري  نف�سه  الجتاه  الإن�سان يف م�رص. ويف  و�سعية حقوق 

الأمريكية عن حقوق الإن�سان.)13(

اأبرز موؤ�رصات التدهور: 

الد�ضتور وحقوق االإن�ضان:

نك�سة  اأكرب   )2007 مار�س  )يف  الأخرية  الد�ستورية  التعديالت  تعترب  التاريخ،  مبيزان 

د�ستورية يف تاريخ م�رص احلديث، اأو على الأقل منذ انقالب ثورة يوليو على د�ستور احلقبة 

الليربالية. فقد ترتب على تلك التعديالت جتميد عدد من اأف�سل املواد املت�سلة باحلريات وحقوق 

الإن�سان التي جاء بها د�ستور 1971، وذلك حتت دعوى مكافحة الإرهاب)14(.

وبناء على هذه التعديالت، فاإن احلكومة تتجه لتمرير مزيد من الت�رصيعات املقيدة حلقوق 

الإن�سان ب�سفة عامة، يف مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون لتنظيم البث الإعالمي، 

وتعديالت لقانون اجلمعيات تعزز من الهيمنة على موؤ�س�سات املجتمع املدين وخا�سة املوؤ�س�سات 

احلقوقية)15(. 

م�ضكلة حقوق االإن�ضان فى م�ضر.. اإرادة �ضيا�ضية اأم االإ�ضالم؟
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حالة الطوارئ واحلق فى املحاكمة العادلة:

تبخرت الوعود احلكومية الر�سمية باإلغاء حالة الطوارئ املعمول بها منذ 1981 رغم انتفاء 

املربر لفر�سها، حتى اأ�سبحت �سيا�سة متديد الطوارئ اأمرًا روتينيا تقبل عليها احلكومة فور 

انتهاء املدة املحددة لها. فقد ا�ستجاب الربملان لطلب احلكومة يف مايو 2008 مبد العمل بقانون 

الطوارئ ملدة عامني اإ�سافيني، بدعوى اأنها مل تنته بعد من اإعداد م�رصوع القانون اخلا�س 

مبكافحة الإرهاب. اإن حالة الطوارئ باملعنى الت�رصيعي قد جتاوزت حدود قانون الطوارئ، 

بل اأثرت �سلبًا على روح البنية الت�رصيعية امل�رصية التي مالت ب�سدة نحو الإطاحة بالعديد من 

احلقوق واحلريات التى كفلها الد�ستور امل�رصي ومواثيق حقوق الإن�سان الدولية، وذلك لأنه 

يتيح �سالحيات وا�سعة لالأجهزة الأمنية)16(. ولذا فما زال هناك نحو 4-5 اآلف معتقل �سيا�سي 

مبقت�سى قانون الطوارئ حمتجزين بدون تهم وا�سحة، من بينهم نحو 250 معتقال من جماعة 

الإخوان امل�سلمني)17(.     

اإ�سداره �سيبقى على معظم ال�سالحيات  وفى الواقع فاإن قانون مكافحة الإرهاب املزمع 

ال�ستثنائية، التى يتمتع بها رئي�س اجلمهورية واأجهزة الأمن. وتقول احلكومة دائما اإنها لن 

ت�ستخدمه اإل يف مواجهة الإرهاب فقط، مثلما تقول دائما حول ا�ستخدامها لقانون الطوارئ. 

ا�ستخدام  على  فيها  احلكومة  التى درجت  الق�سايا  من  العديد  العك�س، مبراجعة  يت�سح  ولكن 

ا�ستمرار  وكذلك   ،2008 اأبريل   7 اإ�رصاب  يف  امل�ساركني  ق�سية  بينها  ومن  القانون،  هذا 

اإحالة املدنيني اإىل املحاكم الع�سكرية، منه موؤخرا 40 من قيادات جماعة الإخوان امل�سلمني، 

اأي�سا اأمر رئي�س اجلمهورية باإعادة حماكمة 26 فالحا من قرية   ومبوجب قانون الطوارئ 

�رصاندو الذين مار�سوا حقهم يف الحتجاج ال�سلمي، وذلك بعد حتفظه على اأحكام الرباءة التي 

�سدرت بحقهم من اإحدى دوائر اأمن الدولة العليا طوارئ. جدير بالذكر اأن قانون الطوارئ 

النا�سطني يف حركات  الأعوام 2005- 2008 �سد  ب�سكل مو�سع خالل  ا�ستخدامه  قد جرى 

الحتجاج الجتماعي والبلوجرز، مبا يف ذلك اإحالة بع�سهم ملحاكم اأمن الدولة )طوارئ(، 

برغم اأنه مل توجه اإليهم اتهامات تت�سل بالإرهاب.

جدير بالذكر اأن م�رص لديها بالفعل قانون ملكافحة الإرهاب، وهو القانون رقم 97 ل�سنة 

اأن�سطة  بارتكابهم  امل�ستبه  غري  مواجهة  يف  اأي�سا  ا�ستخدمت  التي  القوانني  اأحد  وهو   .1992

اإرهابية. وقد ر�سدت املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان خالل عام 2007 اإحالة 194 مواطنًا 

للتحقيق اأمام نيابة اأمن الدولة، مت توزيعهم على 30 ق�سية، منها 16 ق�سية متت اإحالتها من 

نيابات جزئية اإىل نيابة اأمن الدولة)18(.  
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التعذيب ممار�ضة منهجية:

ت�سف تقارير الأمم املتحدة ممار�سة التعذيب يف م�رص باأنها جتري ب�سكل روتيني ومنهجي، 

التعذيب  الدولية وامل�رصية. وممار�سة  الإن�سان  تقارير منظمات حقوق  اأي�سا  توؤكده  وهو ما 

اأعدادا  ولكن  اإرهابية.  اأن�سطة  يف  انخراطهم  يف  وامل�ستبه  املعار�سني  خا�س  ب�سكل  ت�ستهدف 

متزايدة من املواطنني )غري امل�سي�سني( تتعر�س للتعذيب لأ�سباب خمتلفة، العامل امل�سرتك فيها 

هو عدم وجود حما�شبة جادة ملرتكبي التعذيب، وانعدامها يف حالة ارتكابها بوا�شطة �شباط 

اأمن الدولة يف الق�سايا ال�سيا�سية، اأو ذات ال�سلة باحلريات الدينية.

التعذيب  و�سائل  اأب�سع  اأن  على  والدولية  املحلية  الإن�سان  حقوق  منظمات  تقارير  وجتمع 

اأو دائم يف  اإىل �سلل موؤقت  اأو�ساع معقدة توؤدي  التعليق يف  ت�ستخدم يف م�رص، مبا يف ذلك 

بع�س اأع�ساء اجل�سم، وال�سعق بالكهرباء والإيذاء اجلن�سي والتهديد بالغت�ساب.

– 2007 حوايل  الفرتة من 2000  الإن�سان خالل  املنظمة امل�رصية حلقوق  وقد ر�سدت 

266 حالة تعذيب، كان ن�سيب عام 2007، 40 حالة تعذيب بارتفاع 10 حالت عن 2006، 

وقد �سملت ممار�سات التعذيب اأ�رص املتهمني)19(. هذه لي�ست بالطبع كل حالت التعذيب التي 

جرت يف م�رص، ولكنها احلالت التي ا�ستطاعت املنظمة اأن جتمع وتوثق معلومات ب�ساأنها. 

وفيما تقول املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان اإنها وثقت 167 حالة وفاة ب�سبب التعذيب خالل 

الفرتة 93- 2008،)20( اأي مبتو�سط اأكرث من 10 وفيات كل عام. يذكر تقرير ملركز الندمي 

اأنه وثق خالل الفرتة من يونيو 2007 اإىل مار�س 2008 نحو 32 حالة وفاة ب�سبب التعذيب. 

ويذكر تقرير مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان اأن ممار�سات التعذيب واملعاملة القا�سية 

قد طالت اأ�سخا�سا م�ستبها يف اإ�سابتهم بالإيدز، لإجبارهم على التوقيع على حما�رص يقرون 

فيها مبمار�سة ال�سلوك اجلن�سي املثلى. وقد ا�سطرت ال�سلطات اإىل تقدمي بع�س مرتكبي جرائم 

التعذيب �سد مواطنني عاديني اإىل املحاكمة ، وخا�سة يف اجلرائم التي افت�سح اأمرها اإعالميا 

م�سورة  وثائق  على  حت�سل  اأن  ا�ستطاعت  التى  املدونات  بع�س  بف�سل  وا�سع   على نطاق  

لبع�س هذه اجلرائم)21(.

با�سم  يعرف  فيما  الأمريكية،  املركزية  املخابرات  مع  تعاونت  م�رص  اأن  بالذكر  جدير 

“ال�سجون ال�رصية”، حيث ا�ستقبلت باعرتاف رئي�س الوزراء امل�رصي 70 من املنقولني �رصا 
على طائرات CIA، للتحقيق معهم وانتزاع اعرتافات منهم حتت التعذيب.

م�ضكلة حقوق االإن�ضان فى م�ضر.. اإرادة �ضيا�ضية اأم االإ�ضالم؟
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حرية التعبري واالإعالم: 

وحرية  والتعبري  الراأي  حرية  ت�سهد  مل  جديدة،  خا�سة  �سحف  باإ�سدار  ال�سماح  با�ستثناء 

ال�سحافة فى م�رص تطورًا ملحوظًا خالل عامي2007، 2008 بل ازدادت ال�سورة قتامة)22(، 

فوفقًا لتقرير املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان فاإن النيابة العامة اأخطرت نقابة ال�سحفيني بنحو 

معاملة  �سوء  حالت  ر�سدت  كما  التحقيق،   1000ا�ستدعاء لل�سحفيني للمثول اأمام جهات 

ما   2007  – الفرتة من 2000  احلالت خالل  هذه  وبلغ عدد  عليهم،  والعتداء  ال�سحفيني 

يقرب من 27 حالة)23(.

فى  تنظر  امل�رصية  املحاكم  كانت   2008 اأغ�سط�س  فى  اأنه  القاهرة  مركز  تقرير  وذكر   

حترير  روؤ�ساء  من  بع�سهم  �سحفيًا   40 اإىل  فيها  التهام  وجه  بال�سحفيني  خا�سة  ق�سية   47

ال�سحف، ومتثلت اأبرز هذه الق�سايا يف �سدور حكم نهائي يق�سي بحب�س اإبراهيم عي�سى رئي�س 

اأخبار كاذبة عن �سحة رئي�س  باإذاعة  اإدانته  امل�ستقلة ملدة �سهرين بعد  الد�ستور  حترير جريدة 

عفو  �سدر  ولكن  العامة.  بامل�سلحة  والإ�رصار  العام  الأمن  من �ساأنها تكدير  اجلمهورية، 

رئا�سى عن عي�سى بعد �سدور حكم نهائي بحب�سه. وكذلك احلكم غيابيًا على عامل الجتماع 

اآلف  قدرها ع�رصة  وبكفالة  ال�سغل  مع  ملدة عامني  باحلب�س  اإبراهيم  الدين  �سعد  د.  املعروف 

جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد اإدانته بتهمة الإ�ساءة ل�سمعة م�رص وهيبتها والإ�رصار 

بامل�سلحة القومية. كما اأ�سدر النائب العام حظًرا للن�رص يف بع�س الق�سايا ومت التحقيق مع7  

�سحفيني خالفوا احلظر املفرو�س.

حد  بلغ  الذي  ال�سيا�سي،  للقمع  رئي�سيا  هدفا   2008-2007 عامي  خالل  املدونون  �سار 

العتقال مبوجب قانون الطوارئ والتعذيب. وقد �سنفت منظمة “�سحفيني بال حدود” م�رص 

باعتبارها �سمن قائمة ت�سم 12 دولة تعترب الأكرث عداًء لالإنرتنت يف العامل)24(.

وقد تعر�ست و�سائط البث الف�سائي اإىل جملة من النتهاكات غري املاألوفة، وذلك باإيقاف 

بث ثالث قنوات ف�سائية هي :احلوار واحلكمة والربكة، واقتحمت اأجهزة الأمن مقر �رصكة 

القاهرة –اإحدى ال�رصكات املعاونة يف البث الف�سائي- و�سادرت بع�س اأجهزتها. ويف يناير 

وفريق العمل  األقت ال�سلطات القب�س على هويدا طه املعدة واملخرجة بقناة اجلزيرة   2008

املرافق لها، وذلك خالل ت�سويرها فيلما ت�سجيليا عن عمال الرتاحيل والفالحني واملهم�سني، 

وذلك على الرغم من ح�سولها على الرتاخي�س الالزمة من قبل اجلهات املعنية. كما ق�ست 

حمكمة الق�ساء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة مبنح ال�ساعر حلمي �سامل جائزة 
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التفوق يف الآداب، وذلك بناء على الدعوى التي رفعها اأحد اأع�ساء املجل�س الأعلى  لل�سئون 

الإ�سالمية، والذي اعترب اأن ال�ساعر اأ�ساء للذات الإلهية عرب اإحدى ق�سائده التي ن�رصتها جملة“ 

اإبداع” يف �ستاء2007 ، ومت �سحبها من الأ�سواق فور �سدورها)25(.

املجتمع املدين ومنظمات حقوق االإن�ضان:

نظرا  العتداء؛  من  متعددة  لألوان  الإن�سان  وحقوق  ال�سيا�سي  الإ�سالح  دعاة  يتعر�س 

و�سائل  وت�سمل  الأخرية.  الأعوام  خالل  وخا�سة  امل�ستهدفني،  قائمة  راأ�س  على  لكونهم 

ومنع  البولي�سية،  واملراقبة  والإلكرتونية،  التليفونية  الت�سالت  على  التن�ست  العتداء)26( 

والت�سهري  اخلارج،  يف  دولية  موؤمترات  ح�سور  من  واملنع  والندوات،  الجتماعات  بع�س 

والغتيال املعنوي من خالل و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية التي ت�سيطر عليها احلكومة، 

وحتريك الدعاوى الق�سائية )بتهم »الإ�ساءة اإىل �سمعة البالد«، اأو تقدمي معلومات ت�رص بالدولة 

اأو  العنيف.  البدين  العتداء  اأو  الطوارئ،  قانون  العتقال مبقت�سى  اأو  لأطراف دولية«(، 

احلل الإداري جلمعيات ن�سطة مثلما حدث جلمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان، ولدار 

اخلدمات النقابية والعمالية. ورغم اأن الق�ساء قد حكم ل�سالح الأوىل، فاإن احلكومة ما زالت 

اأكتوبر 2008. بينما ماطلت وزارة الت�سامن نحو  ترف�س تنفيذ احلكم الق�سائي ال�سادر يف 

ثالثة اأ�سهر يف المتثال لقرار حمكمة الق�ساء الإداري ال�سادر فى 30 مار�س 2008،  والذي 

يلزم الوزارة باتخاذ اإجراءات  اإ�سهار دار اخلدمات النقابية والعمالية ) احلائزة على جائزة 

اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان(، ومل متنح الدار رقم الإ�سهار اإل يف 30 يونيو2008 ، 

وبعد تدخل فرن�سي لدى ال�سلطات امل�رصية. وكانت الوزارة قد اأ�سدرت قرارا باإغالقها يف 

اأغ�سط�س2007 ، ا�ستنادا اإىل اعرتا�س جهات اأمنية، وهو ما �سكل يف حد ذاته اعرتافا ر�سميا 

القانون  خالل  من  غطاء  حتى  يجد  ل  الذي  الأهلي،  يف �سئون العمل  بتدخل اأجهزة الأمن 

ال�ساري)27(.

حرية املعتقد وحقوق االأقليات:

ل تقت�رص ال�شغوط على احلريات الدينية على املنتمني لأديان اأو معتقدات غري معرتف 

فالواقع اأن هذه ال�شغوط تطال اأحيانا منتمني لالإ�سالم، الذي ي�سكل الدين الر�سمي  بها. 

للدولة .ففى مايو 2007 األقت مباحث اأمن الدولة القب�س على خم�سة اأ�سخا�س من القراآنيني، 
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الأديان، حتى  باعتبارهم من منكري ال�سنة، وظلوا رهن احلب�س الحتياطي بتهمة ازدراء 

اأمن الدولة العليا يف اأواخر �سبتمرب باإخالء �سبيلهم ب�سمان حمل اإقامتهم متهيدا  اأمرت نيابة 

ملحاكمتهم . كما ر�سدت تقارير حقوقية يف نوفمرب2007 ، اأكرث من مائتي حالة  جلاأ اأ�سحابها 

للق�ساء للطعن على �سيا�سة م�سلحة الأحوال املدنية بوزارة الداخلية، التي ت�رص على اعتبارهم 

م�سلمني يف ال�سجالت الر�سمية، رغم اأنهم يعتنقون فعليا ديانة اأخرى . وقد  اأ�سدرت املحكمة 

الإدارية العليا يف التا�سع من فرباير2008 ، حكما ل�سالح 12 مواطنا ممن عادوا اإىل امل�سيحية 

بعد حتولهم اإىل الإ�سالم، يلزم ال�سلطات املخت�سة با�ستخراج بطاقة هوية لهم مثبت بها اعتناقهم 

امل�سيحية. وت�سمن احلكم الق�سائي التاأكيد على اأن البطاقات اجلديدة للعائدين للم�سيحية، يجب 

اأن يعر�س العائدين اإىل  اأن ي�سار فيها اإىل حتولهم �سابقا اإىل الإ�سالم، الأمر الذي من �ساأنه 

اأن  اأ�سدرت حمكمة  بعد  البهائيون يواجهون م�ساكل كبرية حتى  للتمييز. ومازال  امل�سيحية 

الق�ساء الإداري يف  يناير2008 ، حكمها الذي اأقر بحق امل�رصيني البهائيني يف احل�سول على 

�سهادات امليالد وبطاقات الهوية، من دون اإدراج ديانة بعينها يف هذه الوثائق الثبوتية، اإل اأن 

ذ)28(. ا من هذه الأحكام مل ُينقَّ اأيًّ

تت�سع تدريجيا،  قتامتها، هو وجود مقاومة  يقلل من  اإنها ل �سك �سورة قامتة، ولكن ما 

مغزاه  يجد  ال�سيا�سي  القمع  نطاق  ات�ساع  اإن  بل  الثمن.  لدفع  ا�ستعداد  الذين على  بتزايد عدد 

اأ�ساليب جديدة  اإىل  والتو�سل  اإليها،  ان�سمام عنا�رص جديدة  مقاومته، ويف  نطاق  ات�ساع  يف 

للمقاومة.

مقاومة  منابر  اأبرز  املحامني  ونقابة  املعار�سة  اأحزاب  كانت  والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف 

تراجع دور  مقابل  املقدمة يف  الإن�سان يف  منظمات حقوق  كانت  الت�سعينيات  الت�سلطية. ويف 

الحتجاج  حركات  دور  �سعد  الأخرية  ال�سنوات  يف  املحامني.  ونقابة  املعار�سة  اأحزاب 

الجتماعي وال�سباب وال�سحافة اخلا�سة والإعالم الإلكرتوين وخا�سة املدونني، واجلماعات 

بحقوق  اأكرب  واهتمام  الإن�سان،  حقوق  منظمات  دور  ا�ستمرار  مع  اجلديدة،  ال�سيا�سية 

الأقليات)29(.

ويلوح يف الأفق موؤ�رصات مليالد اأحزاب جديدة على اأنقا�س اأحزاب املعار�سة التي جرى 

امل�سلمون فهم مل يكونوا عن�رصا رئي�سيا يف املقاومة  اأما الإخوان  احتواوؤها بدرجات خمتلفة. 

يلعبون  اأخرى  ناحية  من  ولكنهم  ال�سلطة.  على  مناف�سة  قوة  كونهم  اإل من خالل  الت�سلطية، 

الت�سلطي، حيث ل ي�ستهدف برناجمهم التحول  دورا داعما ب�سكل غري مبا�رص لأ�س�س النظام 
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اإىل نظام دميقراطي، بل اإىل دولة دينية �سمولية)30(.

يجري ب�سكل متزايد توظيف الدين يف �سياق العتداء على حقوق الإن�سان، وب�سكل خا�س 

حرية التعبري والإبداع الأدبي والفني، ف�سال عن احلرية الدينية.

لقد اأدى اإلغاء الأحزاب ال�سيا�سية يف م�رص بعد ثورة يوليو 1952، ثم العمل املنهجي من 

اأجل ا�ستئ�سال ال�سيا�سة من الن�شاط العام، واختزالها يف م�سكالت اإدارة “املواجهة” مع الغرب 

واإ�رصائيل، اإىل تزايد نزوع امل�رصيني للتمحور حول هويتهم الدينية. ولعبت الهزمية املدوية 

يف يونيو 1967 اأمام اإ�رصائيل دورا حا�سما يف تعميق هذا التمحور، وتطويره فيما بعد ليتخذ 

تعبريات �سيا�سية. واأ�سهمت هذه التطورات يف تعزيز دور املوؤ�س�سة الدينية الر�سمية “الأزهر”، 

وخا�سة بعد اأن �سار نظام يوليو يحتاج اإىل “مباركتها” لتعزيز م�رصوعيته املنهارة. ومن ثم 

بداأ �سعود الدور ال�سيا�سي للموؤ�س�سة الدينية)31(، وبالتايل تعزيز دورها “الرقابي” على حرية 

الت�رصيعات اجلديدة  الراأي يف  اإبداء  الدور يقت�رص على  الفكر والإبداع الأدبي. ومل يعد هذا 

والكتب وم�سل�سالت التليفزيون والأفالم التي حتول اإليها، بل �سارت املوؤ�س�سة الدينية تتمتع 

بحق ال�سبطية الق�سائية، من خالل حمالت تفتي�سية تقوم بها على املكتبات واملعار�س.

وقد اأ�سهم التمحور حول الهوية الدينية و�سعود دور املوؤ�س�سة الدينية يف زيادة ال�شغوط 

على احلرية الدينية. كما لعب التعديل الد�ستوري الذي جرى يف مايو 1980 –والذي مبقت�ساه 

�سارت مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية هى امل�سدر الرئي�سي للت�رصيع يف م�رص- دورا حيويا يف 

ا�سرتاتيجية، لإعادة �سياغة  الديني ذريعة  التمييز  تعزيز هذه ال�شغوط، حيث منحت دعاة 

لالأديان  ازدرائية  لنظرة  تدريجي  تكري�س  اإىل  اأدى  مما  الإعالم،  وبرامج  التعليم  مناهج 

عن�رصا  �سكلت  وبالتايل  امل�رصيني)32(.  املواطنني  من  اإليها  ينتمون  وملن  الأخرى،  والعقائد 

التمييز  العبادة- يف تفاقم م�سكلة  اإن�ساء مقار  التمتع بحق  –اإىل جانب عدم امل�ساواة يف  اإ�سافيا 

الديني يف م�رص، وحتولها اإىل ممار�سة جمتمعية من اأ�سفل اأي�سا، ل تخلو من عنف مت�ساعد 

ينذر مبخاطر ج�سيمة)33(.
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بهي الدين ح�ضن
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وطرح احللول لها هو الأكرث نفوذا يف اجلدل العام. انظر يف ذلك 

العربي بني  العامل  الإن�سان يف  “مع�سلة حقوق  الدين ح�سن يف  بهي 

غياب الإرادة ال�سيا�سية للنظم احلاكمة وبروز اأ�سكال جديدة ملقاومة 

القمع: حقوق  ت�سدير  اإىل  الإرهاب  ت�سدير  “من  تقدمي  الت�سلطية”، 

الإن�سان يف العامل العربي- التقرير ال�سنوي ملركز القاهرة لدرا�سات 

حقوق الإن�سان 2008.

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/548

انظر يف ذلك بهي الدين ح�سن “برنامج حزب الإخوان امل�سلمني يف . 30

م�رص من منظور حقوق الإن�سان”، 

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1452

انظر يف ذلك بهي الدين ح�سن “خلف احلجاب: دولة دينية على جثة . 31

الإخوان امل�سلمني”.

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1128

املرجع ال�سابق.. 32

م�رص . 33 يف  الديني”  التمييز  “�سناعة  ح�سن  الدين  بهي  انظر 

للم�رصيني”، حممد منري جماهد )حمررا(- دار املحرو�سة 2009.

م�ضكلة حقوق االإن�ضان فى م�ضر.. اإرادة �ضيا�ضية اأم االإ�ضالم؟
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** باحث ماج�ستري يف �لقانون �ملقارن، كلية �لدر��سات �ل�رشقية و�لأفريقية- جامعة لندن.

درا�ضة

حقوق االإن�ضان وال�ضريعة االإ�ضالمية 

فى فكر عبد اهلل النعيم*

معتز �لفجريي**

1- مقدمة

التنامي  ظل  يف  الدولية،  ال�سيا�سة  من  يتجزاأ  ل  اليوم  عامل  يف  الإن�سان  حقوق  اأ�سبحت 

املت�سارع للمنظومة القانونية واملوؤ�س�سية حلقوق الإن�سان الدولية منذ اإقرار ميثاق الأمم املتحدة. 

ويف حني تن�س جميع الد�ساتري الوطنية اليوم على حقوق بعينها يتعني �سمانها لكل املواطنني 

تر�سد  التي  والدولية  املحلية  احلكومية  غري  املنظمات  دور  تعاظم  نلحظ  فاإننا  متييز؛  دون 

ذاته.  الدويل  القانون  الدولية وت�سهم يف تطوير  الإن�سان  الدول مبعاهدات حقوق  التزامات 

من ناحية اأخرى ومنذ ال�سنوات الأوىل لن�ساأة حركة حقوق الإن�سان الدولية يف الأربعينيات 

من القرن املا�سي، يحتل امل�سلمون والدول الإ�سالمية م�ساحة وا�سعة من اجلدل الدائر حول 

حقوق الإن�سان بني العاملية واخل�سو�سية. وعلى الرغم من اأن معظم الدول الإ�سالمية هي 

تقر  والتي  الإن�سان،  بحقوق  املعنية  والدولية  الإقليمية  التفاقات  من  العديد  يف  طرف  الآن 

  الن�س مرتجم عن الإجنليزية.
*
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مببداأ عاملية حقوق الإن�سان، فاإن التوتر بني حقوق الإن�سان كمفهوم عاملي بني تطبيق ال�رصيعة 

الإ�سالمية ا�ستمر على النحو الذي يتبدى يف ال�سلوك القانوين وال�سيا�سي للدول الإ�سالمية يف 

الآليات الدولية والإقليمة حلقوق الإن�سان، اأو يف املمار�سات الد�ستورية والت�رصيعية الوطنية 

ال�سائدة يف العامل الإ�سالمي والتي تتعار�س مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان. عالوة على 

تفعيل حقوق  اإمكانية  اجلدل حول  احتدام  اإىل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  اأدى �سعود حركات  ذلك، 

الإن�سان وتر�سيخ الدميقراطية العلمانية يف ال�سياق الإ�سالمي.

يف هذا الإطار تهدف هذه الدرا�سة اإىل ا�ستعرا�س هذا النقا�س واجلدل بالتفاعل مع كتابات 

مفكر اإ�سالمي مرموق له اإ�سهامات بارزة يف هذا املجال، حيث �ست�ستعر�س الدرا�سة العنا�رص 

الإ�سالم  جمال  يف  النعيم  اأحمد  الله  عبد  ال�سوداين  لالأكادميي  الفكري  امل�رصوع  يف  الأ�سا�سية 

الإ�سالمي  الفقه  اأن  يدرك  النعيم  اأن  مفادها  مقولة  من  الدرا�سة  وتنطلق  الإن�سان.  وحقوق 

بعملية  العاملية ما مل مير  الإن�سان  املعا�رصين من تطبيق حقوق  امل�سلمني  مُيّكن  الكال�سيكي لن 

الفقه يف الع�سور الأوىل من الإ�سالم، حيث  املوؤ�س�سة لهذا  اإ�سالح جذرية تتجاوز املقولت 

الإ�سالمي.  ال�سياق  يف  الإن�سان  حلقوق  الثقافية  امل�رصوعية  لتحقيق  حتمي  الإ�سالح  هذا  اإن 

الأ�ستاذ حممود حممد طه حول  النعيم قراءة منهجية معلمه  اأعاد  الهدف،  لتحقيق هذا  و�سعيًا 

تطور ال�رصيعة الإ�سالمية، واأ�س�س اأي�سا من خالل كتاباته يف ال�سنوات الأخرية لفكرة الدولة 

العلمانية يف �سياق املجتمعات الإ�سالمية، والتي يربهن على م�رصوعيتها من واقع حتليل ال�سياق 

التاريخي للمجتعمات الإ�سالمية. 

والقانون  الإ�سالمية  ال�رصيعة  بني  التفاعل  درا�سة  اأهمية  اأ�سباب  با�ستعرا�س  الدرا�سة  تبداأ 

الدويل حلقوق الإن�سان، ثم تر�سد املقاربات الفكرية املختلفة التي قدمها املفكرون الإ�سالميون 

الثاين،  اجلزء  ويف  الإن�سان.  وحقوق  الإ�سالمية  القانونية  التقاليد  بني  العالقة  بحث  يف 

ت�ستعر�س الدرا�سة احلجج الرئي�سة التي �ساقها عبد الله النعيم للتوفيق بني ال�رصيعة الإ�سالمية 

وحقوق الإن�سان.       

2- اأهمية درا�ضة مو�ضوع االإ�ضالم وحقوق االإن�ضان 

اإن ال�سجال الفكري الدائر حول حقوق الإن�سان بني العاملية والن�سبية الثقافية هو جدل عاملي، 

موؤيدين  كانوا  �سواء  الأكادمييني،  من  فالعديد  معني.  دين  اأو  بعينها  مبنطقة  فقط  يتعلق  ول 

الفكرية  �ساقوا حججًا متنوعة ترتبط بخلفياتهم  له  اأو معار�سني  الإن�سان  ملفهوم عاملية حقوق 

حقوق االإن�ضان وال�ضريعة االإ�ضالمية فى فكر عبد اهلل النعيم
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الدولية،  العاملي حلقوق الإن�سان، ومعاهدات حقوق الإن�سان  والدينية.)1( يفرت�س الإعالن 

اأن حقوق الإن�سان عاملية، ويجب اأن يتمتع بها الب�رص جميعًا دون النظر اإىل خلفياتهم الدينية اأو 

اجلن�سية اأو الوطنية اأو اللغوية. بالإ�سافة اإىل اأن الكثري من املعاهدات الدولية والإقليمية املعنية 

بحقوق الإن�سان طاملا اأكدت على مفهوم عاملية حقوق الإن�سان يف ديباجاتها. كما اأكد املوؤمتر 

لي�ست  الإن�سان  اأن عاملية حقوق  فيينا عام 1993 على  الذي عقد يف  الإن�سان  العاملي حلقوق 

حمل ت�ساوؤل. اإل اأن الو�سول ملوقف موحد ب�ساأن الطبيعة العاملية حلقوق الإن�سان ليزال غري 

متحقق اإىل الآن. ولتو�سيح الأمر فاإن اخلالف ل يتعلق بنق�س فكرة وجود حقوق الإن�سان 

احلقوق،  هذه  وحمتوى  ماهية  على  حمتدمًا  مازال  اخلالف  لكن  بالب�رص،  ل�سيقة  كحقوق 

وتاأويلها يف اإطار �سياقات ثقافية واجتماعية متباينة.  

ففي اإطار الدفاع عن الطبيعة العاملية حلقوق الإن�سان، ذكر هايرن بيلفيلد اأنه على الرغم من 

اأن املفهوم املعا�رص حلقوق الإن�سان قد تطور يف املجتمعات الغربية،)2( فاإن منظومة حقوق 

ال�سيا�سية  العدالة  وحتقيق  الختالفات  اإدارة  يف  ا�ستخدامها  ميكن  اأداة  مبثابة  تظل  الإن�سان، 

يف اأي جمتمع. حيث اإن »حقوق الإن�سان مرتبطة تاريخيًا بتجربة التعددية الراديكالية التي 

العامل...فيبدو  اأنحاء  كل  يف  املجتمعات  من  الكثري  يف  منه  منا�س  ل  واقعًا  اليوم  اأ�سبحت 

اأن فكرة حقوق الإن�سان توفر فر�سة للو�سول اإىل توافق معياري )عريف( يتجاوز احلدود 

العرقية، والثقافية والدينية«)3(. 

وبالنتقال اإىل العامل الإ�سالمي، جند اأن ال�سجال الدائر حول الإ�سالم وحقوق الإن�سان قدمي 

وم�ستمر اإىل اليوم. فقبل ت�سكيل املفهوم الدويل حلقوق الإن�سان على النحو املبني يف الإعالن 

تباينت  الغربية  واحلداثة  التنوير  قيم  اإزاء  امل�سلمني  فعل  فاإن ردود  الإن�سان،  العاملي حلقوق 

لتجديد  اإليها  ينتمون  التي  املجتمعات  دعوا  امل�سلمني  املفكرين  فبع�س  التا�سع ع�رص.  القرن  يف 

الرتاث واإ�سالحه؛ بهدف ا�ستيعاب منجزات احلداثة دون فقد الهوية الثقافية لالأمة الإ�سالمية. 

التاريخية  بالتجربة  لالإلتزام  ودعوا  الغربية،  احلداثة  نبذوا  اآخرين   م�سلمون  علماء  وهناك 

لالأمة الإ�سالمية كما كانت يف عهد النبي حممد واخللفاء الرا�سدين. واأخريًا، فاإن جمموعة ثالثة 

تقليد احلداثة  بالكامل، واأعربت عن حما�سة كبرية يف  امل�سلمني رف�ست الرتاث  املفكرين  من 

الغربية يف جميع جوانب احلياة. ويف الن�سف الثاين من القرن الع�رصين وبعد ظهور منظومة 

حقوق الإن�سان العاملية، احتدم اجلدل مرة اأخرى حول حقوق الإن�سان والدميقراطية واإمكانية 

تطبيقهما يف العامل الإ�سالمي. 

الإ�سالم هو ثاين اأكرب دين يف العامل )من حيث عدد املنتمني له(، ويتنامى ب�رصعة كبرية، 

معتز الفجريي



رواق عربي

72

العدد 57/56

اإذ ميثل ال�سكان امل�سلمون  حيث اأ�سبح امل�سلمون ي�سكلون كربى اجلاليات يف الدول الغربية. 

تعرتف  دولة   15 وهناك  دولة؛   46 يف  امل�سلمني  غالبية  ويتواجد  العامل،  �سكان  من   %23

بالإ�سالم يف د�ستورها على اأنه دين الدولة، وخم�س دول تعترب جمهوريات اإ�سالمية.)4( ويف 

الدولية الأ�سا�سية،  الكثري من معاهدات حقوق الإن�سان  الدول الإ�سالمية على  حني �سادقت 

فاإن الكثري من هذه البلدان قدمت حتفظات على بع�س املواد يف هذه املعاهدات بالإ�سارة ب�سكل 

مبا�رص اأو غري مبا�رص اإىل عدم توافق وان�سجام هذه املواد مع ال�رصيعة الإ�سالمية. تعد منظمة 

واملوؤ�س�سات  والهيئات  الفّعالة  الأطراف  من  الإ�سالمية  الدول  وجمموعة  الإ�سالمي  املوؤمتر 

ال�سياق  هذا  يف  املتحدة.)5(  لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق  جمل�س  مثل  الإن�سان  حلقوق  الدولية 

املتحدة عن  لالأمم  التابعة  الإن�سان  هيئات حقوق  الإ�سالمية يف  الدول  الكثري من  �سلوك  ينبئ 

مت�سك هذه البلدان بحجج الن�سبية الثقافية، خا�سة عندما يتعلق الأمر بحقوق املراأة، والعقوبات 

الوقت  طوال  �سداميًا  لي�س  الأمر  اأن  اإل  واملعتقد.  الدين  وحرية  الطفل،  وحقوق  اجلنائية، 

الإن�سان  اآليات حقوق  الإ�سالمية يف  الدول  ل�سلوك  الدين  التحليلية مل�سعود بدر  للدرا�سة  فوفقًا 

فاإن ثمة حماولت يقوم بها الآن بع�س الدول الإ�سالمية لتج�سري الهوة بني  بالأمم املتحدة، 

حقوق الإن�سان الدولية وال�رصيعة الإ�سالمية.)6(

بالن�سبة لكثري من امل�سلمني ي�سكل اللتزام بال�رصيعة الإ�سالمية م�ساألة عقيدية واإميانية، كما 

متثل ال�رصيعة معيارًا لتقييم �سحة و�سالمة اأي نظم �سيا�سية واجتماعية. ومنذ ال�سبعينيات من 

الكثري من  اأ�سبح  الإ�سالمي؛ حيث  العامل  الد�ساتري يف  اأ�سلمة  موجة  ارتفعت  املا�سي،  القرن 

اأ�سبحت  الإ�سالمية. كما  ال�رصيعة  الد�ستور عن تطبيق  احلكومات والربملانات م�سئولة بحكم 

املطالبات بتطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية �سعارات تنادي بها دومًا احلركات الإ�سالمية ال�سيا�سية 

الإ�سالمية  الدول  كانت  ذلك،  على  عالوة  الإ�سالمية.  البلدان  من  العديد  يف  ن�سطت  التي 

اإقليميًا حلقوق الإن�سان ي�ستقي مبادئه ب�سكل  هي الدول الوحيدة يف العامل التي و�سعت اإعالنًا 

ح�رصي من الدين، وهو اإعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم. وهو يعد اأحد مواثيق 

اإليه من جانب  اأ�سدرتها منظمة املوؤمتر الإ�سالمي عام 1990، وينظر  حقوق الإن�سان التي 

قطاع كبري من املراقبني واملنظمات احلقوقية باعتباره ي�سكل تهديدًا خطري للحقوق الأ�سا�سية 

بني  العميق  التوتر  الإعالن  هذا  عك�س  فلقد  الإن�سان؛  حلقوق  الدولية  املعاهدات  كفلتها  التي 

حقوق الإن�سان العاملية والتف�سري التقليدي لل�رصيعة الإ�سالمية.)7( كما اأن امليثاق العربي حلقوق 

اأ�سار ب�سكل مبا�رص اإىل ال�رصيعة  الإن�سان الذي اعتمدته جامعة الدول العربية يف عام 2004 

الإ�سالمية، باعتبارها حمددًا رئي�سًا يف حقوق املراأة وامل�ساواة بني اجلن�سني. كما ذكرت ديباجة 

امليثاق اإعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم، وهناك العديد من املواد التي تاأثرت بواقع 

حقوق االإن�ضان وال�ضريعة االإ�ضالمية فى فكر عبد اهلل النعيم
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تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية يف البلدان العربية، وذلك يف جمالت العقوبات اجل�سدية، وحقوق 

الطفل، وحرية الدين واملعتقد. وهى كلها اأمور تدعو اإىل الهتمام بالبحث يف م�ساألة الإ�سالم 

وحقوق الإن�سان، مبا ت�سغله من حيز كبري يف املجال العام يف املجتمعات الإ�سالمية ويف العامل 

اأي�سًا.    

 

3- االجتاهات الفكرية لدرا�ضة االإ�ضالم وحقوق االإن�ضان

حقوق  بني  العالقة  اإدارة  يف  فكرية  واجتاهات  مقاربات  ثالث  امل�سلمون  املفكرون  اتبع 

العاملية وال�رصيعة الإ�سالمية، وهى تتحدد يف الجتاه املحافظ والعلماين والتوفيقي.  الإن�سان 

واعتقد  والإ�سالم،  الإن�سان  حقوق  بني  عدائيًا  منظورًا  والثانية  الأوىل  املقاربتان  اعتمدت 

اأن�سار هذين الجتاهني باأن كال النظامني على النقي�س من بع�سهما البع�س. وعلى اجلانب 

الآخر، بذل اأ�سحاب املقاربة التوفيقية جهدا كبريا لتحقيق نوع من التناغم بني عاملية حقوق 

�سواء  الإ�سالمية  الن�سو�س  تف�سري  يف  متباينة  مناهج  اتباع  طريق  عن  والإ�سالم،  الإن�سان 

القراآن اأو ال�سنة. ومن املوؤ�سف حقًا اأن هذه املقاربة التوفيقية مل ت�سبح بعد هي ال�سائدة يف املجال 

العام يف العامل الإ�سالمي اليوم.

يعد العامل الباك�ستاين اأبو الأعلى املودودي اأحد رواد املقاربة املحافظة. ففي كتابه حقوق 

الإن�سان يف الإ�سالم، وجه نقدًا لذعًا ملفهوم حقوق الإن�سان املعا�رص، ودافع عن مفهوم اآخر 

حلقوق الإن�سان ا�ستقاه من الفهم التقليدي لل�رصيعة الإ�سالمية.)8( و�سكلت هذه املقاربة املحافظة 

الذي  الإ�سالم  الإن�سان يف  القاهرة حلقوق  اإعالن  الدافعة عند �سياغة  القوة  الإن�سان  حلقوق 

اأ�رصنا اإليه. 

يف حني اتبع املثقفون امل�سلمون الذين نا�رصوا التوفيق بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان مناهج 

بتطبيق  ملزمني  لي�سوا  امل�سلمني  اأن  على  التاأكيد  هو  املناهج  هذه  بني  امل�سرتك  اأن  اإل  متباينة؛ 

الفقه الإ�سالمي التقليدي ب�سكل حريف، ونادوا ب�رصورة ال�سماح بالجتهاد الفقهي. واقرتحت 

جمموعة من هوؤلء الباحثني اإجراء اإ�سالح جذري على املناهج القانونية التي يطبقها الفقهاء 

العاملية  واملبادئ  القانون  هذا  بني  التوتر  ولإنهاء  الإ�سالمي  العام  القانون  لتطوير  التقليديون 

حلقوق الإن�سان. فهم ينادون بتف�سري للقراآن وال�سنة يف �سياقهما  الثقايف وال�سيا�سي والجتماعي 

والقت�سادي اآخذًا يف العتبار عن�رصي املكان والزمان. ومن اأهم الذين اتبعوا هذه املقاربة 

عبد الله اأحمد النعيم، ون�رص حامد اأبو زيد، وحممد اأركون، ورفعت ح�سن، وحممد طالبي، 

وخالد اأبو الف�سل، و�سعيد الع�سماوي وحممد �سحرور وف�سل الرحمن.)9(
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وثمة باحثون اآخرون دعوا يف ظل هذه املقاربة التوفيقية اإىل تطبيق منهج و�سطي براجماتي 

بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان دون الدعوة لإجراء اإ�سالح جذري لالأ�ساليب الكال�سيكية املتبعة 

يف الفقه الإ�سالمي. ويعتقد اأ�سحاب هذا الجتاه اأن الأ�ساليب التي تنادي بها املجموعة الأوىل 

يقر  الإ�سالمية«،  وال�رصيعة  الإن�سان  »حقوق  كتابه  ففي  للم�سلمني.  تروق  ول  عملية  غري 

باأنه يف حني  نيجريية،  اأ�سول  لندن ومن  للقانون يف جامعة  اأ�ستاذ  وهو  بدرالدين،  م�سعود 

هذا  فاإن  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  والقانون  الإ�سالمية  ال�رصيعة  بني  الختالف  بع�س  يوجد 

ل ينفي اإمكانية التوفيق بني الثنني)10(. واإدراكًا لهذه الغاية، فاملطلوب من العامل الإ�سالمي 

الدويل  املجتمع  اأن  حني  يف  الإ�سالمية،  لل�رصيعة  اجلامد  التقليدي  التف�سري  من  التخل�س  هو 

مطالب هو اأي�سًا بعدم العتماد على التف�سريات احل�رصية والإق�سائية للقانون الدويل حلقوق 

الإن�سان)11(. وي�سدد بدرالدين على اأن مبداأ امل�سلحة باعتباره اأحد مبادئ الفقه الإ�سالمي ميكن 

اأن ي�ساعد امل�سلمني على تطوير تف�سريات اأكرث تقدمية لل�رصيعة الإ�سالمية، ويقرتح اأي�سًا اأن يتم 

اعتماد مبداأ هام�س التقدير Margin of Appreciation الذي ت�ستخدمه املحكمة الأوروبية 

بع�س  مع  الت�سامح  من  الإن�سان  بحقوق  املخت�سة  الدولية  الهيئات  لتمكني  الإن�سان،  حلقوق 

التقاليد اخلا�سة بامل�سلمني التي قد تتعار�س مع بع�س التاأويالت لبنود اتفاقات حقوق الإن�سان 

الدولية)12(. اإن تطبيق املقاربتني من �ساأنه اأن مُيّكن امل�سلمني والقانون الدويل حلقوق الإن�سان 

من الوقوف على اأر�سيات م�سرتكة. اإل اأن الأ�سلوب الذي ابتدعه م�سعود بدر الدين قوبل بنقد 

لذع وجهته له اآن ماير اليزابيث وهي اإحدى املتخ�س�سات يف هذا املجال والتي اعتقدت اأن 

طريقة بدرالدين �ستقدم للدول الإ�سالمية الأعذار التي تربر لها التن�سل من التزاماتها الدولية 

يف جمال حقوق الإن�سان، كما �سيقو�س اأي�سًا من اعتماد احلقوق العاملية يف العامل الإ�سالمي 

حتت م�سمى ال�ستيعاب والتوفيق)13(.

واأخريًا، تدعو املقاربة العلمانية اإىل اإعمال قانون حقوق الإن�سان الدويل بغ�س النظر عن 

التوترات املحتملة بينه وبني ال�رصيعة الإ�سالمية. ويف حني تتم�سك هذه املقاربة بالطبيعة العاملية 

حلقوق الإن�سان، فاإنها مل تتمكن من اأن توفر لها امل�رصوعية الثقافية و�سط التقاليد واملعتقدات 

اإليها  ال�سعبية ال�سائدة يف العامل الإ�سالمي. ول تروق هذه املقاربة جلمهور امل�سلمني، وينظر 

كل من امل�سلمني الليرباليني والعلماء الغربيني، الذين يعتقدون اأنه يتعني على منا�رصي حقوق 

الإن�سان التعامل بجدية مع ال�رصيعة الإ�سالمية، على اأنها مقاربة لي�ست عملية. 

حقوق االإن�ضان وال�ضريعة االإ�ضالمية فى فكر عبد اهلل النعيم
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4-عبد اهلل اأحمد النعيم: مقاربة توفيقية بني االإ�ضالم وحقوق االإن�ضان

لقد تاأثر تطور الفكر الديني وال�سيا�سي لدى عبد الله النعيم تاأثرًا كبريًا بن�ساطه ال�سيا�سي ال�سابق 

اإقامته يف ال�سودان، كان ع�سوًا بارزًا يف حزب الإخوان اجلمهوريني  يف ال�سودان. فاأثناء 

وكانت تربطه عالقة وثيقة مبحمود حممد طه، موؤ�س�س احلزب، وامل�سلح الجتماعي والديني 

ال�سوداين البارز. �سكلت اأفكار طه الأ�سا�س الفكري للنعيم فيما يتعلق بق�سية اإ�سالح ال�رصيعة 

ال�رصيعة  تطبيق  النعيم  عاي�س  كما  الدرا�سة.  هذه  من  تاٍل  جزٍء  يف  �سرنى  كما  الإ�سالمية 

اأ�ستاذه  اإعدام  النمريي. وعا�رص  نظام  يد  على  عام 1983  منذ  ال�سودان  بلده  الإ�سالمية يف 

حممود حممد طه يف يناير 1985، بعد اتهامه بالإحلاد ب�سبب اأفكاره الإ�سالحية)14(. ويف العام 

نف�سه، تولت جبهة اخلال�س الإ�سالمية ال�سلطة يف ال�سودان بعد النقالب الع�سكري الذي اأدى 

حتويل ال�شودان اإىل منوذج لدولة اإ�شالمية. ونتيجة لال�شطراب ال�شيا�شي يف ال�شودان،  اإىل 

ا�سطر النعيم اإىل مغادرة البالد وال�ستقرار يف الغرب، ملوا�سلة ن�ساطه الأكادميي. وما من 

�سك اأن هذه التطورات اأثرت على امل�رصوع الفكري للنعيم. فلقد كر�س كتاباته لق�سية الإ�سالم 

وحقوق الإن�سان، وقدم منهجية �ساملة لإجراء اإ�سالح جذري يف التف�سريات التقليدية لل�رصيعة 

الإ�سالمية. كما خ�س�س كتابه الأخري لتقدمي مرافعة علمية واأخالقية ر�سينة للدولة العلمانية 

والد�ستورية يف ال�سياق الإ�سالمي، وكيف اأنها النموذج الأمثل حلماية احلريات الدينية جلميع 

امل�سلمني وغري امل�سلمني، ول�سمان ا�ستناد ال�سيا�سة العامة اإىل املنطق املدين احلر واجلدل العام 

املفتوح اأمام امل�شلمني وغري امل�شلمني. ونبذ النعيم يف كتاباته منوذج الدولة االإ�شالمية التي متيل 

اإىل فر�س �سورة حمددة لل�رصيعة الإ�سالمية على جميع املواطنني وا�ستبعاد اأي اآراء اأخرى 

تناف�سها.                   

اأ- �ضرورة اإ�ضفاء امل�ضروعية على حقوق االإن�ضان فى ال�ضياق االإ�ضالمي

ينا�سلوا  اأن  اأي جمتمع  الإن�سان يف  يتعني على منا�رصي حقوق  اأنه  النعيم  الله  يعتقد عبد 

فتحقيق  املحلية.  ثقافاتهم  يف  العاملية  الإن�سان  حقوق  مبادئ  على  امل�رصوعية  اإ�سفاء  اأجل  من 

ويرى  وا�ستنارة”.)15(  بتدبر  الدين  مع  “ال�ستباك  يعني  الإن�سان  حلقوق  الثقافية  امل�رصوعية 

اأن الأديان ل تتنافر وحقوق الإن�سان طوال الوقت، كما اأنها ل تتوافق معها على الفور)16(. 

وكما اأورد هايرن بيلفيلدت: »نظرًا لأن كل الثقافات والأديان قابلة لتف�سريات عديدة وللمرور 

مبرحلة من التطور، فما يدرك على اأنه عاملية بني حقوق الإن�سان والهوية الثقافية يبدو على 
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الأقل اأنه حمل �سوؤال وت�سكك)17(.«

اأن هناك م�سطلحني حلقوق الإن�سان هما عادة ما ي�ستخدمان يف اخلطابات  اأو�سح النعيم 

العامة يف هذا املجال: الأول هو امل�سطلح العام الذي ي�سري اإىل �رصاع الإن�سان عرب التاريخ من 

اأجل تعزيز احلرية والعدالة الجتماعية)18(. ووفقًا ملا اأورده النعيم، فاإن هذا امل�سطلح العام 

ل يفيد يف حل التوترات القائمة بني عاملية حقوق الإن�سان والن�سبية الثقافية؛ حيث �ستتحيز كل 

ثقافة اأو نظام قيمي اإىل اإدراكه الذاتي حلقوق الإن�سان)19(. وبالتايل، فم�سطلح حقوق الإن�سان 

الذي اأ�سهب يف و�سفه الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، وما حلقته من اتفاقيات دولية حلقوق 

الإن�سان اأكرث دقة يف حتديد جمموعة احلقوق العاملية املن�سو�س على �رصيانها على جميع الب�رص 

بحكم اإن�سانيتهم والواردة باإ�سهاب يف الد�ساتري الوطنية يف جميع اأنحاء العامل.)20(

اإن النعيم من منا�رصي عاملية حقوق الإن�سان، ويعترب مبداأ املعاملة باملثل هو املنطق الرئي�س 

الذي ت�ستند له هذه العاملية، والذي يتعني على كل فرد مبوجبه معاملة الآخرين كما يحب اأن 

امل�سلمني  لغري  بالن�سبة  يطبقه  التقليدي ل  الفقه  اإ�سالمي، ولكن  مبداأ  هذا  اأن  يعامل، كما يرى 

اآلية  “اإيجاد  والن�ساء على النحو الذي يطبقه به على الرجال امل�سلمني. وبالتايل، من احلتمي 

التحيز  اأ�سا�س  اإزالة  من  مُيّكننا  نحو  على  وال�سنة،  القراآن  الأ�سا�سية،  امل�سادر  تف�سري  لإعادة 

�سد الن�ساء وغري امل�سلمني.”)21( فلقد ُو�سع بنيان حقوق الإن�سان؛ بغية اإعطاء الب�رص اأجمعني 

»الإرادة يف احلياة والإرادة يف احلرية«.)22( و�سعت كل ثقافة ودين اإىل تزويد املنتمني اإليها 

بالثنني، ووفقًا ملبداأ املعاملة باملثل، يتعني تاأمني هاتني القوتني ملن ينتمون للثقافات والأديان 

الأخرى على قدم امل�ساواة.)23(

اإىل امتالك الأدوات املنا�سبة لإنفاذ املعايري  تفتقر منظومة حقوق الإن�سان الدولية احلالية 

الدولية حلقوق الإن�سان على ال�سعيد الوطني، فاملنظومة باأكملها بنيت على فر�سية اأن اللتزام 

تنبع  اأن  الدول، ويجب  لدى  املنا�سبة  ال�سيا�سية  الإرادة  توفر  ي�ستلزم  الإن�سان  بقانون حقوق 

هذه الإرادة من داخل الدول ذات ال�سيادة. ويف هذا ال�سدد، يوؤكد النعيم اأن القناعة ال�سعبية 

بحقوق الإن�سان العاملية �رصورية ل�سمان تطبيقها وا�ستدامتها. ولإر�ساء هذه القناعة ال�سعبية، 

ينبغي اأن تتقبل الثقافات املحلية واملعتقدات الدينية حقوق الإن�سان. وطبقًا ملا اأورده النعيم، ل 

تعد امل�رصوعية الثقافية هي العامل الأوحد لتعزيز حقوق الإن�سان يف اأي جمتمع. اإل اأنه »ينبغى 

بغية  �سعفها  اأو  الإن�سان،  حقوق  معايري  م�رصوعية  غياب  وراء  الكامن  ال�سبب  مع  التعاطي 

النهو�س بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها يف املجتمع.«)24(

حقوق االإن�ضان وال�ضريعة االإ�ضالمية فى فكر عبد اهلل النعيم



77

العدد 57/56رواق عربي

وعلى الرغم من اأن الأ�س�س الأخالقية لعاملية حقوق الإن�سان على النحو املبني يف الإعالن 

ما  عادة  فاإنه  الأخرى،  الأديان  من  والكثري  الإ�سالم،  يف  متجذرة  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

ين�ساأ التوتر بني الأديان والتطبيق التف�سيلي حلقوق الإن�سان. وطبقًا ملا اأورده النعيم “يتطلب 

اتباع  التي متليها هذه الأديان.”)25( وبناًء عليه، اقرتح  اإعادة تف�سري بع�س الأحكام  التوفيق 

ال�سيا�سي  ال�سياق  النظر يف  الدينية  الن�سو�س  لفهم  يتوجب  للدين حيث  اأنرثوبولوجية  مقاربة 

اأ�سار اإىل اأن  والجتماعي والقت�سادي اخلا�س بجمهور املوؤمنني بهذا الدين.  اإل اأن النعيم 

وا�ستعان  الدينية.«)26(  الأحكام  تف�سري  يف  الثيولوجي  »البعد  على  اأي�سًا  �ستبقي  الطريقة  هذه 

اأن الله دعا امل�سلمني يف الكثري من الآيات اإىل  النعيم بالقراآن للدفاع عن هذه املقاربة، واأكد 

التدبر والتعقل. عالوة على ذلك، اأثبت تنوع وجهات النظر ب�ساأن ال�سيا�سات الإ�سالمية عرب 

الإن�سان على  وال�سنة من جانب، وقدرة  القراآن  بني  الديناميكية  »العالقة  متمثاًل يف  التاريخ 

الفهم والتخيل وخربته من جانب اآخر.«)27(

اأن التف�سري  موؤداه  النعيم  مثل  امل�سلحني،  �سائد بني  اإميان قوي  ثمة  الإ�سالم،  �سياق  ويف 

امل�سلمني  على  اإجباريًا  يكون  األ  يجب  املقد�سة  الإ�سالمية  للن�سو�س  الكال�سيكي  الب�رصي 

اأن امل�سلمني  املعا�رصين. ووفقًا لهوؤلء امل�سلحني، جتاهل العلماء امل�سلمون املحافظون حقيقة 

املعا�رصين يعي�سون يف جمتمعات تتباين تباينًا كبريًا عن املجتمعات التي عا�س فيها امل�سلمون يف 

�سدر الإ�سالم. حيث اإن تطبيق الفقه الإ�سالمي التقليدي دون نقد جوهري ملحتواه يعني اأن 

امل�سلمني املعا�رصين لن يتمكنوا من الرتقاء مل�ستوى احلداثة والقيم العاملية حلقوق الإن�سان. كما 

�سيوؤدي هذا اأي�سًا اإىل عزل املجتمعات الإ�سالمية يف عامل اليوم.

ويوؤكد النعيم اأن ال�رصيعة الإ�سالمية لي�ست هي ال�سبب الوحيد وراء تدهور اأو�ساع حقوق 

ال�سيا�سة  حترك  التي  الوحيدة  الدافعة  بالقوة  لي�ست  اأنها  كما  الإ�سالمية،  الدول  يف  الإن�سان 

العامة يف هذه الدول. اإل اأن ال�رصيعة تتمتع ب�سلطة اأخالقية ودينية متفردة يف العامل الإ�سالمي 

بو�سفها جمموعة من القواعد والأخالقيات التي يجب على امل�سلمني طاعتها. وبح�سب النعيم 

“فاإن ال�رصيعة توؤثر على ال�سلوك الفردي واجلماعي يف البلدان الإ�سالمية بالدور الذي تلعبه 
يف عملية التوا�سل الجتماعي يف هذه البلدان رغم و�سعيته يف النظم القانونية الر�سمية املعمول 

بها فيها.”)28( وبالتبعية، ينبغي اأن تعتمد اجلهود الرامية اإىل جتذير قيم حقوق الإن�سان يف العامل 

الإ�سالمي اأ�ساليب مبتكرة للتوفيق بني القواعد الإ�سالمية وحقوق الإن�سان. ويجب اأن ي�ستقي 

هذا التوفيق اأ�سا�سه من الإ�سالم كي يكون ناجعًا وفعاًل ومقبوًل. وبالن�سبة للنعيم، فاإن تطبيق 

الفقه الإ�سالمي التقليدي يف الدول الإ�سالمية املعا�رصة �سينتهك احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان التي 
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يفهمها عامل اليوم. ويف اإطار الفقه التقليدي، »ل ي�ستطيع امل�سلمون ممار�سة حقهم يف تقرير 

امل�سري دون انتهاك حقوق الآخرين.«)29( 

ب- االإ�ضالح اجلذري لرتاث الفقه االإ�ضالمي 

احلجة الرئي�سة التي دفع بها النعيم هي اأنه ما دام امل�سلمون يتم�سكون باملناهج التقليدية التي 

و�سعها الفقه الإ�سالمي، فلن يحل التوتر بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان ب�سكل واٍف. فغالبية 

الإ�سكالية.  هذه  جتاوز  يف  توفق  مل  ع�رص  التا�سع  القرن  منذ  ظهرت  التي  الإ�سالح  م�ساعي 

وبالن�سبة للنعيم، فاإعادة فتح باب الجتهاد ميثل اأهمية بالغة لإيجاد حلول للجوانب املختلفة يف 

حياة امل�سلمني. اإل اأن هذا الجتهاد لن ياأتي باأي نتائج ناجعة طاملا اأنه ميار�س يف اإطار املناهج 

التقليدية للفقه الإ�سالمي.)30(

وبالن�سبة للنعيم، ل يكفي الدفاع عن فكرة الدولة العلمانية يف ال�سياق الإ�سالمي، ولكن من 

ال�رصوري اأي�سًا و�سع منهجية ناجعة لإ�سالح ال�رصيعة الإ�سالمية. واأ�ساد باجلهود الفكرية 

التي بذلها امل�سلحون يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رص، والن�سف الأول من القرن 

الع�رصين للدفاع عن فكرة اأن الإ�سالم مل ين�س على �سكل حمدد لل�سلطة اأو الدولة، واأنه “ل 

توجد �سلطة اإ�سالمية بالن�سبة ملفهوم اخلالفة باملعني الكال�سيكي والتاريخي.”)31( اإل اأنه ذكر اأن 

هذا املوقف الإ�سالحي مل يبني اأن الطريقة التي �سيطبق بها امل�سلمون بع�س القواعد الواردة 

يف القراآن وال�سنة تتعار�س وحقوق املواطنة وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية، خا�سة بالن�سبة لغري 

امل�سلمني وو�سع املراأة.)32(

وكان كثري من الدول الإ�سالمية منذ القرن التا�سع ع�رص اعتمد النظم القانونية الغربية يف 

ال�رصيعة  تطبيق  من  ت  وحدَّ والد�ستوري،  واملدين  والتجاري،  اجلنائي،  القانون  جمالت 

متعددة،  اأ�ساليب  با�ستخدام  عليه  جرت  اإ�سالح،  عملية  بعد  الأ�رصة  قانون  على  الإ�سالمية 

يعتقد  النعيم  الفقهية. ولكن  املذاهب  املنا�سبة من خمتلف  القواعد  اختيار  مكنت احلكومات من 

اأن هذا الإ�سالح مل يوؤد اإيل اأي اإ�سالحات تذكر يف الفقه الإ�سالمي التقليدي ككل. وطبقًا ملا 

اأورده “هذا التخفيف املوؤقت وغري الكايف الذي طرحته هذه الأدوات قابل لل�سياع حال اإعادة 

تر�سيخ ال�رصيعة بالإكراه.”)33(

وقد �سدد النعيم، مثل العديد من امل�سلحني الليرباليني، على حقيقة اأنه يتعني على النموذج 

اجلديد من املنطق الفقهي اأن يرف�س القاعدة التقليدية التي ت�ستبعد الجتهاد الب�رصي يف الن�سو�س 
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الكتابية ب�سكل وا�سح. وي�سعى هذا املنحى لتحرير التدبر الفقهي من ال�سلطة املطلقة للن�سو�س 

والتي ت�سمو فوق الزمان واملكان كما يورد العلماء امل�سلمون التقليديون. ووفقًا للنعيم، ي�سمح 

املقا�سد  الإن�سان والتفاعالت الجتماعية طاملا حوفظ على  يتعامل مع  اأي ن�س  بالجتهاد يف 

العامة لل�رصيعة والر�سالة اجلوهرية لالإ�سالم. وهذه املقاربة توجه دعوة قوية للعلماء امل�سلمني 

لعتماد التحليل ال�سياقي لالآيات القراآنية وال�سنة للمحافظة على ا�ستيعابهما للمتغريات الجتماعية 

وال�سيا�سية والقت�سادية املت�سارعة. ومن الناحية التاريخية، وقبل اإر�ساء كيان الفقه الإ�سالمي 

التقليدي، مل متنع الن�سو�س الوا�سحة والقاطعة للقراآن وال�سنة امل�سلمني من ممار�سة الجتهاد 

الفقهي. فعلى �سبيل املثال، جند اأن عمر ابن اخلطاب، ثاين اخللفاء الرا�سدين، اأوقف تطبيق 

حكمني نابعني من ن�سو�س وا�سحة وقطعية يف القراآن عندما ارتاأى اأن اإيقافهما اأف�سل خلدمة 

م�سالح امل�سلمني.)34(  

وي�سم امل�رصوع الفكري للنعيم ثالثة عنا�رص يف الإ�سالح والتجديد. وبح�سب جون فول، 

فاإن هذه العنا�رص الثالثة هي »التطبيق ال�سارم للقراآن وال�سنة، وممار�سة الجتهاد، واإعادة 

تاأكيد الأ�سالة الإ�سالمية.«)35( وبالن�سبة للتطبيق ال�سارم للقراآن وال�سنة، �سدد النعيم على الفهم 

الب�رصي للن�سو�س كما يبني ن�س الآية 49 من �سورة العنكبوت :«بل هو اآيات بينات يف �سدور 

الذين اأوتوا العلم.« وقد اأيد اخلليفة على ابن اأبي طالب، رابع اخللفاء الرا�سدين، املعنى اأي�سًا 

ال ينطق، واإمنا يتكلم به الرجال.«)36( والعن�رص الثاين  اإالّ اأنه  عندما قال »اإمنا حكمنا القراآن 

من الإ�سالح والتجديد يف الإ�سالم هو ممار�سة الجتهاد. وبالن�سبة للنعيم، لن يوؤدي الجتهاد 

اإىل �سيء يف عملية الإ�سالح اإذا طبق وفقًا للمناهج التقليدية التي يتبعها الفقه الإ�سالمي. واأغلب 

بالقانون اجلنائي، وحقوق الإن�سان، والقانون  القواعد الإ�سالمية املثرية للجدل ذات ال�سلة 

وال�سنة.   للقراآن  والقطعية   الوا�سحة  الن�سو�س  من  نابعة  الد�ستوري  والقانون  الدويل، 

الوا�سحة  بالن�سو�س  يتقيد  الذي ل  النعيم على تطوير منهج جديد لالجتهاد  اأ�رص  وبالتايل، 

والقطعية)37(. 

اأما عن اأ�سالة الإ�سالم، فيعتقد النعيم اأن املعيار احلا�سم لدرا�سة اأ�سالة اإ�سالمية اأي معيار اأو 

قاعدة هو ات�ساقها وجممل ر�سالة الإ�سالم؛ اإل اأن بع�س القواعد يف القراآن وال�سنة ل تت�سق مع 

بع�سها البع�س. وحلل هذه امل�سكلة، طور الفقهاء املوؤ�س�سون ما يعرف بن�سخ ن�سو�س بعينها يف 

القراآن وال�سنة لتطوير نظام مت�سق ومتما�سك من ال�رصيعة. ويف هذا ال�سياق يقول النعيم اإنه: 

“لتربير الإجبار يف مقابل حرية الختيار يف الدين ولإعطاء الكفاءة القانونية لآيات تعاقب 
على ا�ستخدام القوة �سد غري امل�سلمني وامل�سلمني املارقني، اعترب الفقهاء املوؤ�س�سون اأن الآيات 
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التي ت�سمح بالإجبار وا�ستخدام القوة نق�ست الآيات التي ت�سمح بالتمتع بحرية الختيار والإقناع 

ال�سلمي. واأطروحتى هي اأنه مبا اأن الفقهاء ال�سابقني ا�ستخدموا اأ�سلوب الن�سخ لتطوير ال�رصيعة 

التي ُقبلت على اأنها منوذج اإ�شالمي اأ�شيل، ميكن ا�شتخدام ذات االأ�شلوب اليوم الإنتاج قانون 

اإ�سالمي حديث يت�سم اأي�سًا بالأ�سالة.”)38(

املقاربة  من  ا�ستلهم  وال�سنة،  القراآن  قواعد  فهم  يف  لأ�سلوبه  النعيم  تطوير  اإطار  ويف 

التطورية التي اتبعها اأ�ستاذه حممود حممد طه عن الفرق ال�سا�سع بني ر�سالة القراآن وال�سنة يف 

مكة واملدينة. فالر�سالة يف مكة كانت عاملية، ونظرت يف امل�ساواة الكاملة بني الب�رص اأجمعني 

وعززت الختيار الفردي احلر، ولكن الر�سالة يف املدينة جاءت مبجموعة من القواعد لتنظيم 

املجتمع امل�سلم الذي اأخذ يتكون يف املدينة. قام طه وتلميذه النعيم بتحليل القواعد اخلا�سة باملدينة 

وفقًا للظروف ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية التي كان يعي�س فيها امل�سلمون يف ذلك الوقت. 

املرحلة.  تلك  يف  و�سعت  العقوبات  وقانون  امل�سلمني  وغري  الن�ساء  تخ�س  التي  القواعد  فكل 

لتطوير  املدينة  يف  الإ�سالم  ر�سالة  اإىل  ال�ستناد  املعا�رصون  امل�سلمون  ي�ستطيع  للنعيم،  ووفقًا 

قانون عام اإ�سالمي وجعله مت�سقًا والظروف احلالية لع�رصهم وجمتمعاتهم.)39(

ودفع النعيم يف كتابه الإ�سالم والدولة العلمانية بحجة م�سادة لفكرة الدولة الإ�سالمية.)40( 

حيث اأكد اأن ال�رصيعة الإ�سالمية تخاطب وجدان امل�سلمني، وتطبيق ال�رصيعة يعد اأمرًا خا�سًا بني 

امل�سلم وربه. ومل تكن هناك اإ�سارة وا�سحة يف القراآن اأو ال�سنة ملجموعة بعينها من املوؤ�س�سات 

اإن�ساوؤها للمعاقبة على انتهاك ال�رصيعة. اإل اأن املمار�سة الإ�سالمية بعد  ال�سيا�سية التي يتوجب 

وفاة النبي حممد والفقه التقليدي اأوكال �سلطة �سيا�سية مركزية بدرجات متفاوتة ملراقبة تطبيق 

املتفاوتة واملذاهب  النظر  تت�سبب وجهات  الإ�سالمي. عالوة على ذلك،  املجتمع  ال�رصيعة يف 

املتباينة ب�ساأن اأحكام ال�رصيعة يف اإيجاد �سعوبات عند تطبيقها يف الدولة القومية، حيث تكلف 

اإنفاذ  موؤ�س�سة بعينها اأو جمموعة من الأ�سخا�س باحلكم وفقًا لل�رصيعة. و�ستكون املح�سلة هي 

تف�سري هذه املجموعة لل�رصيعة ب�سكل تع�سفي، والذي قد يختلف عن التفا�سري الأخري التي يعتقد 

فيها م�سلمون اآخرون يف الدولة نف�سها.

ودافع النعيم عن الدولة العلمانية بو�سفها و�سيلة ناجعة ل�سمان حيادية الدولة جتاه الأديان 

العامل  يف  تطبيقها  ميكن  ود�شتورية  علمانية  لدولة  منوذجاً  واقرتح  ما.  جمتمع  يف  املختلفة 

يتم  ال  اقرتحه،  الذي  العلماين  النموذج  ويف  االإ�شالمية.  الدولة  منوذج  من  بدالً  االإ�شالمي 

ف�سل الدين عن املجال العام، ويبقى له تاأثريه على �سياغة ال�سيا�سة العامة والت�رصيع، ولكن 

اإثارة جدل عام حول  “ميكن  Civic Reason حيث  اها باملنطق املدين  عن طريق عملية �سمَّ
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اأو يف جماعة مع  ب�سكل فردي  �سواء  املواطنون،  ب�ساأنه  يتنازع  اأن  العامة، وميكن  ال�سيا�سة 

اآخرين، وذلك وفقًا لقواعد التمدين والحرتام املتبادل.«)41(  لقد تاأثر النعيم يف �سياغته لهذه 

ال�سيا�سية«، الذي طور  الفيل�سوف الأمريكي جون رولز يف كتابه »الليربالية  باأفكار  الروؤية 

فيه نظرية خا�سة يف الدميقراطية الد�ستورية تقوم على التوفيق بني املذاهب الدينية والفكرية 

املتعار�سة Overlapping Consensus من خالل التداول احلر بني الأفراد؛ للو�سول اإىل 

مفهوم متفق عليه للعدالة يحكم عالقاتهم ببع�سهم البع�س يف املجال ال�سيا�سي العام. والغر�س 

معينة  دينية  اآراء  اأو  روؤية  فر�س  من  احلد  هو  النعيم  اقرتحه  الذي  املدين  املنطق  اإعمال  من 

اأو  م�سلمني  كانوا  �سواء  املواطنني  كل  بتمكني  وذلك  ح�رصي،  ب�سكل  املواطنني  جميع  على 

غري م�شلمني من اال�شرتاك يف اجلدل العام. وهذا املنطق املدين ال يوجد يف منوذج الدولة 

الإ�سالمية، حيث »لن ي�سمح خ�سوم ما يطلق عليها الدولة الإ�سالمية لبع�سهم البع�س بحرية 

الختالف حول ما تعنيه هذه الدولة يف التطبيق العملي.«)42(

الذي  امل�شلمني  ميُّكن  �شاأنه اأن  من  يطرحه  الذي  العلمانية  الدولة  منوذج  النعيم اأن  يرى 

يريدون تطبيق ال�رصيعة الإ�سالمية من امل�ساركة يف املنطق املدين، ولكن يف هذه النموذج، لن 

يتمكنوا من فر�س وجهة النظر اخلا�سة بهم على الآخرين دون موافقتهم. ويف هذا النموذج، 

ت�ستطيع اأي جمموعة من الأ�سخا�س اأن تلتزم طوعًا بقناعاتها طاملا اأن هذا اللتزام ل يوؤثر 

على اجلمهور خارج هذا املنطق املدين املتاح اأمام اجلميع، وذلك عن طريق اجلمعيات املدنية 

الطوعيه«)43(. يف اأغلب كتاباته، �سدد النعيم على حقيقة اأن حرية التعبري واحلرية الأكادميية 

هي �رصوط اأ�شا�شية لتمكني امل�شلمني املعا�رصين من تطوير القانون االإ�شالمي. ولكن يف ظل 

غياب املنطق املدين احلر يف الكثري من البلدان يف العامل الإ�سالمي، يرتدد املفكرون يف احلديث 

علنًا عن اأفكارهم الإ�سالحية؛ ب�سبب مناخ الرتهيب وتخوفهم من اأن تنهال عليهم التهامات؛ 

اإذ ميكن ب�سهولة اتهام امل�سلمني الذي يطرحون تقييمًا نقديًا للتف�سري التقليدي لل�رصيعة الإ�سالمية 

بالكفر اأو الردة، اأو قد يتعر�شون ل�شغوط هائلة يف ممار�شة ن�شاطهم الفكري. وثمة اأمثلة 

كثرية على ذلك يف م�رص وال�سودان واململكة العربية ال�سعودية وباك�ستان واإيران. وهذا املناخ 

يجعل من ال�سعب مبكان الطعن يف التف�سري ال�سائد لل�رصيعة الإ�سالمية يف اأي جمتمع اإ�سالمي.

الإ�سالمي  الفقه  لأ�س�س  حتديه  يف  بال�سجاعة  النعيم  الله  لعبد  الفكري  امل�رصوع  ات�سم  لقد 

جذري  مبنهج  امل�سلمني  اأمد  هذا  واإ�سهامه  الإ�سالمية.  للدولة  الأ�سطورية  والفكرة  التقليدي، 

من �شاأنه اأن يطور منوذجاً معرفياً جديداً متاماً لل�رصيعة االإ�شالمية؛ حيث تتمتع حقوق االإن�شان 

والدميقراطية والعلمانية بامل�رصوعية، وت�رصب بجذورها يف قلب املنطق الإ�سالمي. وخالفًا 

للمفكرين العلمانيني، اأ�رص النعيم على اإيجاد حل من داخل الإ�سالم. ومثله مثل باقي امل�سلمني 
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الليرباليني، اآمن النعيم باأنه يتوجب فهم ال�رصيعة الإ�سالمية يف ال�سياق التاريخي والجتماعي 

ا�سالمي جديد  فقه  يتمتعو باحلرية يف تطوير  املعا�رصين لبد واأن  امل�سلمني  وال�سيا�سي، واأن 

يتوافق مع التحديات املتزايدة التي تواجهها املجتمعات الإ�سالمية.

اإل اأنه من غري املرجح اأن حتظى هذه املقاربة اجلريئة التي اعتمدها النعيم بالدعم املجتمعي 

على املدى الق�سري، وذلك لأ�سباب عدة. فاملجال العام كله يف العامل الإ�سالمي يحكمه ويتحكم 

فيه الفقهاء امل�سلمون التقليديون الذين �سيوا�سلون عداءهم لأي م�رصوع فكري، يفكك اأ�س�س 

التف�سري التقليدي لل�رصيعة الإ�سالمية. وهوؤلء الفقهاء التقليديون والعلماء اأقاموا حتالفات وثيقة 

مع النخب ال�سيا�سية احلاكمة، ولديهم قدرات وا�سعة على الو�سول لو�سائل الإعالم املختلفة. 

توؤيد  ل  القليلة،  ال�ستثناءات  بع�س  وجود  مع  الإ�سالمي،  العامل  يف  احلكومات  من  والكثري 

الفكر الإ�سالمي امل�ستنري لعتبارات تتعلق ب�سعف م�رصوعيتها ال�سيا�سية القائمة على ال�ستبداد 

التي  الأخطار  ومواجهة  ال�سعبي،  التاأييد  ل�سمان  انتهازي  ب�سكل  للدين  وتوظيفها  والت�سلط، 

متثلها احلركات ال�سيا�سية الإ�سالمية.  

5- خال�ضات

وحلقوق  الإ�سالم  يف  القانوين  النظام  بني  العالقة  لإدارة  متباينة  مقاربات  ُطرحت  لقد 

الإن�سان الدولية. اإل اأن بع�س ردود الأفعال اأنكرت اإمكانية التوفيق بني الثنني يف حني اأن 

بع�س امل�سلمني الذين يوؤمنون بعاملية حقوق الإن�سان دافعوا عن التوفيق بني حقوق الإن�سان 

وال�رصيعة الإ�سالمية. ويعد عبد الله اأحمد النعيم اأحد رواد املقاربة التوفيقية؛ فقد روج ملنهج 

جذري ل�سياغة فقه اإ�سالمي جديد، ي�ستجيب ب�سكل مرن لالأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية التي 

يعي�سها امل�سلمون اليوم. ونبذ التف�سري التقليدي لل�رصيعة الإ�سالمية والذي يف اعتقاده لن مُيّكن 

امل�سلمني من احرتام املفهوم احلديث حلقوق الإن�سان والدولة الد�ستورية. ويعتقد النعيم اأن اأية 

حماولة لإعادة التوفيق بني حقوق الإن�سان والإ�سالم لبد اأن تولد من رحم الثقافة الإ�سالمية، 

كي حتظى بالدعم اجلماهريي املنا�سب. واأن حرية التعبري واحلرية الأكادميية ل بد واأن متثل 

الأولوية الق�سوى يف العامل الإ�سالمي كي يتمكن امل�سلحون من اإنتاج املعرفة ون�رص اأفكارهم 

دون تخويف اأو ترهيب، وهو هدف ا�سرتاتيجي لت�سجيع اجلهود احلميدة الرامية اإىل التوفيق 

الإ�سالح،  مناهج  من  منهج  لأي  التحيز  ودون  الإ�سالمية.  وال�رصيعة  الإن�سان  حقوق  بني 

اأفكار وتف�سريات خمتلفة حول ال�رصيعة  فاإن امل�سلمني املعا�رصين يف اأم�س احلاجة اإىل وجود  

الإ�سالمية يتداولون ب�ساأنها بحرية. والختيار يبقى يف اإطار املجال العام احلر الذي ي�سمح باأي 

مذهب اأو معتقد دون متييز. 

حقوق االإن�ضان وال�ضريعة االإ�ضالمية فى فكر عبد اهلل النعيم
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** م�ست�سار برنامج �حلماية �لدولية مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

درا�ضة

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟*

زياد عبد �لتو�ب **

: مقدمة

يف العا�سمة النيجريية اأبوجا انعقدت املحادثات التي قادت اإىل توقيع اتفاق دارفور لل�سالم 

عام 2006. وذلك بو�شاطة منظمة االحتاد االأفريقي وت�شاد، وهي دولة تنخرط ب�شكل مبا�رص 

ونيجرييا  ليبيا  من  كل  ومب�ساركة  املتمردين،  ف�سائل  ملختلف  دعمها  خالل  من  ال�رصاع  يف 

املتحدة والحتاد  املتحدة والأمم  املتحدة واململكة  الوليات  فيها كل من  كمي�رصين، و�ساركت 

انتهت  التي  املحادثات  لهذه  ع�رص  ال�ستة  املراقبني  �سمن  العربية  الدول  وجامعة  الوروبي 

فقط، يف حني رف�ست  واحد  متمرد  وف�سيل  احلكومة  بني  دارفور  ال�سالم يف  اتفاق  بتوقيع 

الف�سائل الأخرى التي كانت موجودة يف حمادثات ال�سالم اأن توقع على التفاقية. واأدى ذلك 

لحقا اإىل ف�سل -ا�ستمر �سداه حتى الآن- للوثيقة الوحيدة ال�ساملة التي و�سعت ت�سوًرا لل�سالم 

يف دارفور.

مت اإىل كلية احلقوق، جامعة نوتردام يف دي�سمرب عام 2009، والن�س مرتجم عن الإجنليزية.  موجز ورقة بحثية ُقدنِّ
*
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الطريق اإىل اأبوجا بدت طويلة، وكانت مر�سوفة بالعديد من عالمات الف�سل. فقد بداأت 

اأول املحادثات بني الأطراف ال�سودانية ب�ساأن ال�رصاع يف دارفور مع الو�ساطة الت�سادية يف 

جنامينا يف اأبريل 2004. اأدى ذلك اإىل اإبرام اتفاق وقف اإطالق النار الأول الذي مل يحرتمه 

برعاية  حظيت  التي  اخلم�سة  ال�سالم  حمادثات  �سل�سلة  ذلك  بعد  واأعقبته   . الأطراف  من  اأى 

الحتاد الأفريقي يف اأثيوبيا ويف العا�سمة النيجريية اأبوجا، وهي مباحثات مل يكتب لها النجاح، 

ومل يكن لها نتائج موؤّثرة)1(. وبداأت اجلولة ال�سابعة يف 29 نوفمرب 2005، وا�ستمرت حتى 

اجتماع اأبوجا يف 25 اأبريل 2006. وقد جرت جولت خمتلفة من املفاو�سات بني احلكومة 

ال�سودانية وثالث من حركات التمرد الرئي�سية يف دارفور، وهي حركة/جي�س حترير ال�سودان 

ف�سيل عبد الواحد )SLM/AAW(، وحركة العدل وامل�ساواة )JEM(، وحركة/جي�س حترير 

ال�سودان ف�سيل ميني ميناوي )SLM/A MM(. وقد قبل الف�سيل الأخري بالتوقيع على الن�س 

النهائي لتفاق دارفور لل�سالم، وهو ما اأدى لحقا اإىل ف�سلها. هناك عوامل متعددة اأ�سهمت يف 

هذا الو�سع؛ وتن�سب بع�س هذه العوامل مل�سمون اتفاق ال�سالم يف حد ذاته، يف حني ميكن اأن 

ين�سب بع�س العوامل الأخرى اإىل عملية التفاق التي كانت جتري على طاولة املفاو�سات.

الهتمام  تتطلب  �ساملة  وثيقة  ما  ب�سكل  ميثل  دارفور  يف  ال�سالم  اتفاق  فاإن  ذلك،  ومع 

جديرة  تدابري  على  ا�ستمل  لدارفور  ال�سالم  اتفاق  فاإن  ف�سله  من  الرغم  وعلى  الأكادميي. 

باملالحظة واإدراجها يف اأي اتفاقية �سالم لحقة من اأجل دارفور.

اأوال: االأمن واأحكام التعوي�ضات

خطوة جتاه �ضمانات عدم التكرار

اأحد اجلوانب الرئي�سية لتفاق �سالم دارفور، هو حتقيق خطوة ملمو�سة نحو حل �سيا�سي 

عادل و�سلمي ودائم لل�رصاع يف دارفور”، وهذا يتطلب تعوي�سا عادل، وتوافر اآليات تقا�سم 

املتحاربة،  الأطراف  النار بني  اإطالق  تنظيم وقف  اإىل ذلك،  الرثوة وال�سلطة. وبالإ�سافة 

و�سمان  الأ�سلية،  مدنهم  اإىل  والالجئني  داخليا  للنازحني  والفورية  الآمنة  العودة  و�سمان 

حماية حياة املدنيني من خالل نزع �سالح جميع امليلي�سيات وف�سائل املتمردين املختلفة.

ويت�سمن اتفاق ال�سالم يف دارفور عدة اأحكام ب�ساأن التعوي�سات، فقد اهتم بت�سليط ال�سوء 

على “حق الأ�سخا�س امل�رصدين داخليًا يف ا�ستعادة ممتلكاتهم، �سواء اختاروا العودة اإىل اأماكنهم 

الأ�سلية اأم ل، اأو احل�سول على تعوي�س كاٍف عن فقدان ممتلكاتهم، وفقا للمعايري الدولية “. 

وقد اأن�سئت موؤ�س�سة خا�سة لتنفيذ هذه املهمة، واإعادة اإعمار دارفور وجلنة اإعادة التوطني. 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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1- اآليات التعوي�ض فى اتفاقية دارفور لل�ضالم

�أ( �تفاقية �سالم د�رفور ومفاهيم �إعادة �لإعمار و�مل�ساحلة

ذكر مرات عديدة  الذي  الإعمار  اإعادة  مفهوم  دارفور يف  �سالم  اتفاق  ن�س  تو�سع  وقد 

يف املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ساأن احلق يف الإن�ساف واجلرب ل�سحايا النتهاكات 

الدويل.  الإن�ساين  للقانون  اخلطرية  والنتهاكات  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  للقانون  اجل�سيمة 

حيث ت�سري الفقرة 21 من التفاقية اإىل اأن اإعادة الإعمار ت�سمل الرعاية الطبية والنف�سية ف�سال 

عن اخلدمات القانونية والجتماعية.

ال�سالم ن�س  اتفاق  فاإن  اإىل املعطيات واحلقائق الجتماعية والتاريخية لدارفور  وبالنظر 

على اتخاذ تدابري اأخرى ل�سمان تنفيذ اأحكام اإعادة  الإعمار. ومن اأبرز بواعث القلق التي مت 

التعبري عنها اأثناء عملية التفاو�س -ل�سيما من جانب حركات التمرد-  ف�سل احلكومات املتعاقبة 

املركزية يف توفري ما يكفي من برامج التنمية لوليات دارفور الثالث. وقد هدف التو�سع يف 

مفهوم اإعادة الإعمار املن�سو�س عليه فى اتفاقية �سالم دافور اإىل توفري ال�سمان الفعلي لعدم 

دارفور،  التنمية يف  اإجناز مهمة حتقيق  ال�سودانية يف  تراخت احلكومات  الفعل،  هذا  تكرار 

ولطاملا كان ذلك �سبًبا جذرًيا يف تدهور الأو�ساع. ووفقا لن�س اتفاقية �سالم دارفور، فاإن 

التحول اإىل ال�سالم  لن يكون ممكنا اإل اإذا مت تنفيذ املعاجلة  القت�سادية املالئمة واحتلت ق�سية 

التنمية مكانها املنا�سب)2( كاأولوية.

لهذا الغر�س، اأن�ساأت اإدارة ال�سئون ال�سيا�سية موؤ�س�ستني لتقوما مبهمة اإعادة اإعمار دارفور، 

وهما �سندوق تنمية واإعادة اإعمار دارفور، والت�ساور واحلوار الدارفوري-الدارفوري. 

عالوة على ذلك، فاإن الف�سل اخلا�س باقت�سام الرثوة يت�سمن عدة اأحكام من �ساأنها اأن تكفل 

اإعادة التاأهيل ال�سخ�سي ل�سكان دارفور.

ب( �إعادة �لإعمار من خالل موؤ�س�سات متخ�س�سة

عمل �سندوق تنمية واإعادة اإعمار دارفور )DRDF( على حتديد الأ�سباب التي اأدت اإىل 

للتجاهل يف  دارفور  اإعمار  اإعادة  تعر�س م�رصوع  ال�رصاع يف عام 2003. حيث  اندلع 

جداول اأعمال احلكومات املتعاقبة يف ال�سودان منذ ا�ستقالله يف عام )3(1956. وعلى امل�ستوى 

والنظم  املحلية  الإدارة  مثل  املوؤ�س�سات،  اإ�سعاف  يف  دارفور  واإهمال  تهمي�س  اأ�سهم  املحلي 

زياد عبد التواب
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الق�سائية، وكذلك موؤ�س�سات ال�رصطة النظامية. بالإ�سافة اإىل ذلك، اأثر تهمي�س دارفور على 

عدة قطاعات للتنمية، مبا يف ذلك التعليم والرعاية ال�سحية والنقل، والتي كان لها بالتايل  اأثر 

بالغ على جميع �سكان دارفور)4(.

وعالوة على ذلك، فاإن ال�ستباكات القبلية، بني قبائل البدو العربية وقبائل الفور والزغاوة 

وامل�ساليت، والقبائل الأفريقية الأخرى يف دارفور، تعر�ست للتجاهل منذ فرتة طويلة ومل تتم 

معاجلتها من قبل موؤ�س�سات الدولة. 

وعلى الرغم من اأن التدابري الأخرى يف اتفاقية �سالم دارفور، مثل اأحكام تقا�سم ال�سلطة، 

لها  اخلرطوم،  يف  املركزية  واحلكومة  دارفور  يف  الوليات  بني  العالقة  على  توؤكد  والتي 

اأهمية رئي�سية يف �سياق معاجلة الأ�سباب اجلذرية لل�رصاع، ولكن هذه الدرا�سة �سوف تركز 

فقط على تقييم الإ�سالحات القت�سادية والجتماعية التي مت الوعد باإجنازها من خالل تقا�سم 

الرثوات وتدابري الأمن يف التفاقية.

اإيراداتها  من  خا�سة  موارد  بتخ�سي�س  ال�سودان  حكومة  تلزم  دارفور  �سالم  اتفاقية  اإن 

احلكومة  اأن  دارفور  يف  ال�سالم  اتفاقية  وقدرت  دارفور،  اإعمار  اإعادة  ل�سندوق  الوطنية 

بـ  يقدر  ما  التفاق  على  التوقيع  اأعقبت  التي  الثالث  ال�سنوات  خالل  يف  تدفع  اأن  ينبغي 

املبلغ من املال حتت ت�رصف �سندوق  700.000.000 دولر لهذا الغر�س. ويرتك هذا 

التنمية  مل�رصوع  الحتياجات  تقييم  يتم  اأن  )DRDF(.على  دارفور  اإعمار  واإعادة  تنمية 

اأن  لها  مانحة()5(. وميكن  دولية وجهات  ت�سم وكالت  )التي  امل�سرتكة  التقييم  بعثة  بو�ساطة 

تقدم للحكومة التما�ًسا لت�سهم باملزيد من املال، اإذا تو�سلت اإىل اأن هناك حاجة اإىل املزيد من 

امل�ساريع التنموية لإعادة اإعمار دارفور. واأي�سا جتدر الإ�سارة اإىل اأنه وفقا لتفاق ال�سالم يف 

دارفور فاإن اأيا من وليات دارفور ميكنها املبادرة يف اإقامة دعوى اأمام املحكمة الد�ستورية 

باأنها ل تتلقى التمويل امل�ستحق لها)6(.

“التما�سات  تقدمي  دارفور من  اإعمار  واإعادة  تنمية  ذلك مت متكني �سندوق  وعالوة على 

اأغرا�سها  خلدمة  والدولية  والإقليمية  املحلية  املانحة  اجلهات  من  الأموال”)7(  جمع  وزيادة 

معاجلة  على  امل�ساعدة  تقدمي  هي  الأموال  جمع  من  لل�سندوق  الرئي�سية  الأولوية  التنموية. 

التحتية.  البنية  �سيما من حيث  الإقليم، ول  يعاين منها  التي  التنمية  التاريخية يف  الختاللت 

وميتد نطاق الأولويات اأي�سا اإىل جمع الأموال ل�سمان اإعادة اإدماج واإعادة توطني النازحني 

والالجئني، ومتكينهم من ا�ستئناف معي�ستهم وحياتهم الطبيعية. ول�سمان فر�س ال�ستثمار، 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟



89

العدد 57/56رواق عربي

وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفري مدخالت الإنتاج، ومتكني الن�ساء)8(. من ناحية اأخرى، 

فاإن �سندوق تنمية واإعادة اإعمار دارفور يعد مبثابة اآلية لإعادة التاأهيل ال�سخ�سي واجلماعي 

ل�سحايا ال�رصاع بالإقليم.

وت�سمل املنح املقدمة لعملية اإعادة الإعمار اإن�ساء املدار�س واملرافق ال�سحية، وتوفري املياه 

زراعة  اإعادة  يف  الفالحني  مل�ساعدة  الالزمة  الأدوات  وكذلك  ال�رصورية،  الإيواء  ومواد 

اأرا�سيهم.)9(

وعالوة على ذلك، فاإن م�ساألة اإعادة توطني، واإعادة تاأهيل النازحني داخليا ذات اأهمية 

ق�سوى. حيث يوجد اأكرث من 2.5 مليون نازح يف خميمات النازحني والالجئني يف دارفور، 

وكذلك يف خميمات الالجئني يف البلدان املجاورة، وهناك حاجة اإىل موارد هائلة لتنفيذ منهج 

�سامل وكلي لعملية اإعادة التاأهيل. وتقع امل�سئولية الرئي�سية فى حتقيق ذلك، وفقا لتفاق �سالم 

اتفاق  من   104 الفقرة  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  ال�سودان.  حكومة  عاتق  على  دارفور، 

ال�سالم تو�سع نطاق م�سئوليات الأطراف املتحاربة عن طريق منح الأولوية لتحقيق الأهداف 

اإىل بناء اأو اإعادة  االإمنائية لالألفية يف دارفور ب�شكل عام، وبخا�شة تلك املناطق التي حتتاج 

الإعمار. املادة 153 )ج( حتدد عام 2015 موعدا نهائيا لإجناز هذه الأهداف املذكورة.

)DDDC( 2- الت�ضاور واحلوار الدارفوري-الدارفوري

املبادئ”  “اإعالن  يف  اأ�سله  يجد   )DDDC( الدارفوري-الدارفوري  واحلوار  الت�ساور 

املوقع بني حكومة ال�سودان وحركات التمرد املختلفة يف يوليو 2005. وهو مبثابة اآلية تعمل 

اخت�سا�ساتها  وكذلك  والتقليدية،  الجتماعية  اخت�سا�ساتها  �سعيد  على  اخلدمات  تقدمي  على 

يراأ�سها ممثل  التي  التح�سريية  اللجنة  تاأ�سي�س  �سالم دارفور على  اتفاق  ين�س  ال�سيا�سية. كما 

عن الحتاد الأفريقي، وت�سم ممثلني عن احلكومة وحركات التمرد واملجتمع املدين واملجتمع 

الدويل. ويجب اأن تاأخذ اللجنة التح�سريية على عاتقها القيام مب�ساورات وا�سعة النطاق.

�سودانيني  خرباء  من  التح�سريية  اللجنة  تتاألف  اأن  اإىل  اخلرباء  من  جلنة  ا  اأي�سً دعت  كما 

اأوراق خلفية ومذكرات  اإعداد  نها من  مُيكنِّ الدارفوري، مبا  ال�ساأن  ودوليني متخ�س�سني يف 

لهذه  الرئي�سية  ال�سيا�سية  الوظائف  الدارفوري-الدارفوري. ومن  لرئي�س احلوار  ا�ست�سارية 

ذلك  دارفور، مبا يف  اجلماعات يف  دارفور بني خمتلف  �سالم  اتفاق  تعميم ون�رص)10(  الآلية 
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اأولئك الذين ا�ستبعدوا من مفاو�سات �سالم دارفور يف اأبوجا. وعالوة على ذلك، ينبغي اأن 

يقوم احلوار الدارفوري-الدارفوري بت�سكيل جمل�س ال�سلم وامل�ساحلة)11(، وهى اجلهة املنوطة 

الفقرة 484 على  وتن�س  الأعراق.  متعدد  كمجتمع  دارفور  اإعمار  لإعادة  امل�سئولية  بتحمل 

بع�س الق�سايا التي يتعني معاجلتها من قبل احلوار الدارفوري-الدارفوري. حيث اإن الغالبية 

ي�ساورها قلق بالغ اإزاء و�سعية �سكان دارفور وم�ستقبل الإقليم، وت�سمل هذه الق�سايا العودة 

الآمنة لالجئني والنازحني داخليا؛ الأرا�سي واملياه واملوارد الطبيعية ومواقع وتنظيم طرق 

الأ�سلحة  يف  التحكم  والقت�سادية؛  الجتماعية  والق�سايا  الإن�ساين  الأمن  والرتحل؛  النتقال 

؛ �سمان  النهائي  ال�سالح  بنزع  القيام  بعد  املحلية  الدفاع  موؤقت ملجموعات  ال�سغرية وتنظيم 

�سالحيات  و�سع  ؛  واحلواراملدين  ال�سيا�سية  العمليات  خالل  من  ال�سيا�سية  اخلالفات  معاجلة 

الإدارة املحلية؛ اتخاذ تدابريملمو�سة للحفاظ على الطابع املتعدد الأعراق يف دارفور؛ واتخاذ 

تدابري ملعاجلة الق�سايا وبواعث القلق املتعلقة باملراأة.

بني  ترتاوح  اأطروحات  الدارفوري-الدارفوري  احلوار  موؤمتر  يف  ي�سارك  اأن  على 

800 و1000 مندوب، يتم اختيارهم على اأ�سا�س التمثيل املجتمعي والقبلي. لكنَّ اتفاق �سالم 

دارفور يف حتديد توقيت ومكان انعقاد املوؤمتر بني الدارفوريني. ومع ذلك ميكن اأن يف�رص هذا 

الف�سل ب�سبب احلاجة اإىل توافر الدعم اللوجي�ستي الوا�سع وال�ستعدادات الالزمة لتنظيم موؤمتر 

بهذا احلجم. 

الدارفوري- احلوار  هي  الأوىل  هيئتني،  بو�ساطة  امل�ساحلة  تد�سني  يتم  اأن  ويفرت�س   

الدارفوري امللزم باإن�ساء اآلية لل�سالم وامل�ساحلة)12(، والأخرى هي جمل�س ال�سلم وامل�ساحلة، 

اأن�سئت  تكون  اأن  ينبغي  التي  لدارفور،  النتقالية  الإقليمية  لل�سلطة  تابعة  فرعية  هيئة  وهي 

بو�ساطة احلوار الدارفوري-الدارفوري.)13(

احلاجة ملحة لو�سع جدول زمني لتحقيق عملية امل�ساحلة، كما يجب اأن تكون عملية تنفيذ 

امل�ساحلة وا�سحة وحمددة جيدا بل ومرغوبا فيها، على الأقل ل�سمان التزام جميع اأطراف 

الأعمال  وقف  فقط  تتطلب  ل  امل�ساحلة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ذلك،  غ�سون  يف  النزاع. 

العدائية )والتي كانت هناك ت�سورات نظرية باأنها �ستندلع بعد فرتة وجيزة من توقيع اتفاقية 

�سالم دارفور(، لكنها حتتاج اأي�سا لوقت كاف حتى تنمحي ذكرى العنف وال�سدمات النف�سية. 

يف  املوؤملة  الذكريات  تاأخذ  قد  الوقت  “مبرور  اأنه  يزعم   ،)14(Andrew R. Chapman
وبالتايل  العدائية،  الأعمال  يف  مبا�رصة  خربة  دون  من  اجلديد،  اجليل  و�سيبزغ  النح�سار، 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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ويو�سح هذا با�ستخدام اأمثلة عدة من  �سيغدو اأكرث انفتاحا على اأنواع جديدة من العالقات”، 

اأجيال  اإىل عدة  ي�سل  ما  ي�ستغرق  قد  ذلك  اأن  الأبحاث  اأثبتت  اأفريقيا، حيث  اإ�سبانيا وجنوب 

ملعاجلة الذكريات التاريخية للحرب الأهلية، اأو على الأقل )كما يف حالة جنوب اأفريقيا( نحو 

ع�رص �سنوات)15(.

3- التعوي�ض وجرب ال�ضرر فى اتفاقية �ضالم دافور

يف  خ�سائر  على  ا�ستملت  والتي  املدنيني  ال�سكان  على  دارفور  يف  لل�رصاع  املدمرة  الآثار 

الرثوة  تقا�سم  اأحكام  من  جعلت  الأر�س  وفقدان  واللجوء،  والنزوح  والت�رصيد  الأرواح، 

والتعوي�س، اأثناء عملية التفاو�س، امل�ساألة الكرث اإثارة للجدل)16(. بب�ساطة كان حتديد امل�سطلح 

بالغ ال�سعوبة. حيث ن�ست املادة 10 من اإعالن املبادئ، الذي اتفقت عليه الأطراف يف 6 

ال�سكاوى  اأهل دارفور ومعاجلة  “يجب اتخاذ خطوات لتعوي�س   : يوليو 2005 على ما يلي 

ت�سببت  التي  واملعاناة  �رصقت،  اأو  دمرت  التي  والأ�سول  ال�سعبة،  احلياة  باأو�ساع  اخلا�سة 

فيها”)17(. وخالل املفاو�سات، اعتربت احلكومة ال�سودانية اأن متويل اإعادة الإعمار هو يف 

حد ذاته التعوي�س املالئم، يف حني ظل قادة املتمردين مييزون بني)18( متويل اإعادة الإعمار 

وبني التعوي�س، واأكدوا اأنه ينبغي تخ�سي�س عملية متويل م�ستقلة للتعوي�س. وقد ات�سم موقف 

الذي  ال�سامل  ال�سالم  اتفاق  باأحكام  يتعلق  الأول  اإىل عاملني رئي�سيني،  ارتكز  باأنه  احلكومة 

اأي بنود تتعلق  ال�سودان، حيث مل يت�سمن  ال�سمال واجلنوب يف  القتال بني  اأنهى عقدين من 

يتعلق  الثاين  الإن�سان. والعامل  املبا�رص ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق  التعوي�س  بتقدمي 

بوجهة نظر احلكومة لل�رصاع يف دارفور، حيث اإنها اعتربت دائما اأنه اأحد ال�رصاعات القبلية 

املعتادة؛ وهي حجة من �ساأنها اأن تفقدها كل م�سداقية بالتاأكيد مبجرد قبول احلكومة اأنها تتحمل 

وافقت حكومة  فقد  املجادلت،  هذه  الرغم من  تعوي�س �سحايا احلرب. على  امل�سئولية عن 

لالأ�سخا�س  تعوي�س  اآلية  و�سع  على  ين�س  الذي  التفاق  من   21 املادة  ن�س  على  ال�سودان 

وهى  التعوي�سات.  �سندوق  ويتبعها  التعوي�سات،  جلنة  وهي  احلرب)19(؛  من  املت�رصرين 

موؤ�س�سات تعمل دون اإجحاف بالولية العادية/الطبيعية للمحاكم ال�سودانية التي ميكن لها اأي�سا 

اأن حتدد تعوي�سات ل�سحايا الفظائع التي ارتكبت يف دارفور)20(. هذا احلق، وفقا للفقرة 199 

من اتفاق �سالم دارفور غري قابل لالنتقا�س، وهو ما يعني اأن الأطراف يف التفاقية يجب اأن 

حت�سد مواردها لتجعل هذه الآلية فعالة.
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�أ( جلنة �لتعوي�سات

تن�س اتفاقية �سالم دارفور على اإن�ساء جلنة التعوي�سات مبوجب مر�سوم رئا�سي، وقراراتها 

ملزمة بالتعوي�س. وميكن اللجوء اإىل القانون التقليدي اأو العريف ف�سال عن القوانني الوطنية 

واملبادئ، وكذلك املمار�سات الدولية. و�سيتم تعيني اأع�ساء اللجنة من بني الأطراف املوقعة 

التفاق  فاإن  املت�رصرة. وعالوة على ذلك،  للمجتمعات  �سالم دارفور وممثلني  اتفاق  على 

ين�س على اأن يكون هناك متثيل فعلي للمراأة يف اللجنة. غري اأن هذه التفاقية تعترب غام�سة 

للغاية من حيث عدد املفو�سني الذين �سيختارهم كل طرف يف هذه التفاقية، واأي�سا فيما يتعلق 

بتمثيل املراأة، فاإن التفاقية غام�سة حول ما اذا كان ينبغي اللتزام بتعيني ح�سة/كوتة معّينة.

يف غ�سون ذلك، وبينما اتفقت الأطراف على اأن اللجنة لن تقبل اأي طلبات تعوي�س �ستقدم 

لها بعد اأكرث من ع�رص �سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه التفاقية)21(، فاإن هذه التفاقية ل تعتني 

بتحديد مدة ولية الأع�ساء، ول الأ�سباب التي توؤدي اإىل اإلغاء الع�سوية.

وقد ارتكب وا�سعو م�سودة التفاقية واملفاو�سون خطاأ من خالل ترك كل هذه الأحكام 

الإدارية ليتم تنظيمها مبوجب املر�سوم الرئا�سي الذي ين�سئ اللجنة. وهذا قد يت�سبب يف اإثارة 

خالفات فيما يتعلق با�ستقالل وحياد غالبية اأع�ساء اللجنة. ف�سال عن اأن هذا اأي�سا قد يعترب مبثابة 

اإ�سافة لالخت�سا�سات احل�رصية للرئي�س من خالل حتديد �سبل وو�سائل عمل اللجنة  بالإ�سافة 

اإىل حتديد مهام خا�سة باآليات املراجعة يف م�سائل قانونية خا�سة بقرارات اللجنة كاآليات تنفيذ 

قرارات اللجنة اخلا�سة بالتعوي�سات النقدية اأو ت�سديد اأنواع اأخرى من التعوي�سات.

من   8 للفقرة  وفقا  �سياغته  متت  فقد  التعوي�س.  فقرة  يف  ال�سحايا  بتعريف  يتعلق  وفيما 

مبا  دارفور”  يف  “النا�س  تعوي�س  على  التفاقية  تن�س  حيث    Bassiouni دليل  اإر�سادات 

اأو  البدين  ال�رصر  ذلك  يف  مبا  ب�رصر،  اأ�سيبوا  الذين  اجلماعيني،  ال�سحايا  اأو  الأفراد  يعني 

هنا  يت�سح  بالنزاع.  يت�سل  فيما  والقت�سادية  الب�رصية  اخل�سائر  اأو  النف�سية  املعاناة  اأو  العقلي 

الأ�رصة  اأفراد  اأي�سا  ي�سمل  ال�سحية  اإذا كان م�سطلح  ما  لي�س وا�سحا متاًما حول  التفاق  اأن 

املبا�رصين اأو الأ�سخا�س الذين يعتمدون يف اإعالتهم على ال�سحايا. ومن املرجح اأن يكون هذا 

هو التف�سري الذي �ستعتمده اللجنة. من ناحية اأخرى فاإنه لي�س وا�سحا متاًما كيف ميكن للجنة 

دفع التعوي�سات من نوعية تعوي�س عن ال�رصقات اأو الأ�سياء املفقودة اأو املدمرة؛ والتعوي�س 

النقدي وتوفري املدخالت )املحا�سيل والرثوة احليوانية وغريهما(.

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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ب( �سندوق �لتعوي�سات

وفقا للفقرة 210 من اتفاقية �سالم دارفور، فاإن �سندوق التعوي�سات هو فرع يتبع جلنة 

التعوي�سات، واملهمة الرئي�سية املوكولة اإليه هي تاأمني اآلية التعوي�س الفوري لل�سحايا حتى متنح 

اللجنة ال�سحية التعوي�س املادي الكامل امل�ستحق له. ووفقا لن�س التفاق فاإن التعوي�س يجب 

اأن يتم من دون عقد جل�سة ا�ستماع كاملة للمطالبة. وعلى النقي�س من اللجنة، ين�س التفاق 

لل�سندوق.  اأمريكى  مليون دولر  الفور 30  تقدم على  اأن  يجب  ال�سودان  اأن حكومة  على 

اأن  وفيما يخ�س هذه النقطة الأخرية، اختلف املتمردون مع احلكومة على املبلغ الذى يجب 

يتم اإيداعه فورا يف ال�سندوق. وبالن�سبة للمتمردين فاإن املبلغ الذي تعهدت به احلكومة مل يكن 

كافًيا.)22(

4- تنفيذ اتفاق �ضالم دارفور من خالل التدابري االأمنية

جتري  وكانت  دافور)23(.  �سالم  اتفاق  يف  املركزي  املو�سوع  الأمنية  التدابري  كانت 

فاإن هذه  ب�ساأن هذا التفاق، يف حني كان ال�رصاع ل يزال م�ستمرا. وبالتايل،  املفاو�سات 

التدابري كانت ل�سمان وقف الأعمال العدائية من خالل ال�سغط  للتوقف عن اإطالق النار، 

وتوفري �سمانة لعدم تكرار النتهاكات من خالل نزع �سالح اجلنجويد وغريها من امللي�سيات 

للنازحني  الأمن  توفري  واأخريا  التمرد،  املقاتلني يف حركات  م�ستقبل  امل�سلحة، وكذلك حتديد 

والالجئني على حد �سواء يف املخيمات ولدى عودتهم اإىل اأرا�سيهم، ف�سال عن �سمان حرية 

مرور املنظمات غري احلكومية الإن�سانية ومتكينها من الو�سول اإىل املناطق البعيدة املت�رصرة 

من ال�رصاع)24(.

التدابري الأمنية هي نتيجة ل�سل�سلة من املفاو�سات والتفاقات التي بداأت يف اأبريل 2004 يف 

ت�ساد على وقف اإطالق النار الإن�ساين )اتفاق اأجنامينا يف 2004(، يليه اتفاق اأدي�س اأبابا ب�ساأن 

)مايو 2004(،  الأفريقي يف دارفور  النار ون�رص مراقبني لالحتاد  اإطالق  اإن�ساء جلنة وقف 

وبروتوكول اأبوجا ب�ساأن تعزيز الأمن يف دارفور )نوفمرب 2004(، ف�سال عن اإعالن اأبوجا 

)يوليو 2005 ( حول مبادئ ت�سوية ال�رصاع ال�سوداين يف دارفور)25(. ومن نافلة القول اإن 

جميع هذه التفاقات ف�سلت يف املا�سي يف وقف العنف واإعادة اإحالل ال�سالم يف دارفور. وهذا 

ميكن اأن يف�رص، اهتمام وا�سعي اتفاق �سالم دارفور بالن�س املتعلق باأن تكون التدابري الأمنية 

�ساملة قدر الإمكان.

زياد عبد التواب
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اجلنجويد)26(.  ميلي�سيات  �سالح  كانت نزع  الرئي�سية  الق�سية  فاإن  للمتمردين،  بالن�سبة  اأما 

اتفاق جنامينا لوقف  ال�سودانية يف  التاأكيد عليه يف وقت مبكر من جانب احلكومة  وهو ما مت 

اإطالق النار الإن�ساين)27(. وجرى التاأكيد على هذا املبداأ يف قرار جمل�س الأمن 1556 الذي 

ن�سب امل�سئولية الرئي�سية يف نزع �سالح اجلنجويد حلكومة ال�سودان)28(. وهو التزام منطقي؛ 

فاحلكومة هي التي قامت بت�سليح اجلنجويد يف املقام الأول)29(.

وعلى الرغم من اأهمية تدابريه الأمنية، وبع�س النجاحات الراديكالية التي اأجنزت؛ فاإن 

تدابري اتفاقية �سالم دارفور تعاين من عيوب عديدة.

�أ( خطة تنفيذ �لتد�بري �لأمنية

النازحني  خميمات  حول  ال�سالح  منزوعة  مناطق  نظريا  اأن�ساأ  دارفور  �سالم  اتفاق  اإن 

داخليا)30(، مل ي�سع حدودا لهذه املناطق يف التفاق؛ ولكنها تركت لرئي�س جلنة وقف اإطالق 

النار لتحديدها. يف غ�سون ذلك، كان الأمن داخل خميمات النازحني داخليا يقوم على حفظه 

قوات ال�رصطة املدنية)31( التابعة لبعثة الحتاد الأفريقي)32( يف ال�سودان. 

واأن�ساأت اتفاقية �سالم دارفور كذلك ممرات)33( للم�ساعدة الإن�سانية ل�سمان الإمداد الفعال 

للم�ساعدة الإن�سانية اإىل املناطق املت�رصرة من النزاع. وكان من املفرت�س اأن يتم ر�سم الطرق 

على اخلريطة بو�ساطة جلنة وقف اإطالق النار. وكان لهذه الأخرية احلق يف اإن�ساء املناطق 

املنزوعة من ال�سالح كلما راأت ذلك �رصوريا)34(.

حيث  الرحل)35(.  البدو  طرق  م�ساألة  دارفور  �سالم  اتفاقية  حددت  ذلك،  على  وعالوة 

اإذن  الرئي�سية لل�رصاع)36(.  البدو واحدا من الأ�سباب  امل�ستمر يف ممرات هجرة  التغيري  كان 

فاإن و�سع خرائط وا�سحة لطرق الهجرة وتنظيم هذه الطرق، يعد جناحا كبريا يف الت�سدي 

لالأ�سباب اجلذرية لل�رصاع، ف�سال عن توفري �سمانات جديدة لعدم التكرار.)37(

وعالوة على ذلك، وكما ذكرنا من قبل، فاإن تنفيذ اتفاق �سالم دارفور يتطلب اأن تقوم 

احلكومة ال�سودانية بنزع �سالح وت�رصيح ميلي�سيات اجلنجويد)38(. ووفقا للجداول الزمنية لتنفيذ 

ال�سودان  حكومة  تقدم  اأن  يجب  النهائية)39(،  الأمنية  والرتتيبات  ال�سامل  النار  اإطالق  وقف 

خطة �ساملة لنزع �سالح اجلنجويد يف فرتة ل تتجاوز 37 يوما بعد بدء نفاذ هذا التفاق)40(، 

على اأن يتم اإجناز نزع ال�سالح الكامل بحد اأق�سى بعد 122 يوما منذ تقدمي هذه اخلطة)41(. هذا 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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وت�ستمل التفاقية على بنود من �ساأنها فر�س القيود على اجلنجويد يف تكوين حاميات ومواقع 

اأن ت�سكل تهديدا  اأنها ل ميكن  الثقيلة، والتاأكد من  ع�سكرية، ونزع ما ميتلكونه من الأ�سلحة 

ملواقع جتمع احلركات)42(.

ولكن مبا اأن م�سطلح اجلنجويد لي�س م�سطلًحا قانونًيا، ول يعني الكثري يف حقيقة الأمر، فقد 

اتفقت اجلماعات الأخرى، مثل املتمردين وموؤ�س�سات دولية عديدة، على املطالبة باأن يتم دمج 

امليلي�سيات الع�سكرية)43(، وتخفي�س حجمها اإىل ما قبل م�ستويات ال�رصاع اأو اأقل. و�ستتم اإعادة 

بالثقة)44(.  يتمتعون  الذين  املحلية من  املجتمعات  اأع�ساء من جميع  لت�سمل  الهيئات  هذه  هيكلة 

وخمابرات  احلدود  وحر�س  ال�سعبي  الدفاع  قوات  الع�سكرية،  الهيئات  هذه  ت�سمل  اأن  على 

احلدود، وال�رصطة مبا يف ذلك �رصطة البدو)45( ب�سكل خا�س. ومع ذلك مل تكن هناك التزامات 

وا�سحة جترب حكومة ال�سودان على نزع �سالح هذه املجموعات. وفقًا لالتفاقية، كانت على 

بعثة الحتاد الأفريقي امل�سادقة على نزع �سالح اجلنجويد قبل اأن يتم جتميع القوات املتمردة 

والإعداد لنزع �سالحها وت�رصيحها حتت اإ�رصاف الحتاد الأفريقي)46(.

يتم  اأن  ت على  ن�سّ دارفور  �سالم  اتفاقية  فاإن  املتمردين)47(،  املقاتلني  يتعلق مب�ساألة  وفيما 

دمج 4000 متمرد �سابق يف القوات امل�سلحة ال�سودانية)48( واأن يتم كذلك دمج 1000 مقاتل 

يف قوة ال�رصطة)49(، يف الوقت الذي يتلقى فيه 3000 مقاتل الدعم  من خالل برامج التعليم 

والتدريب، ليتم يف نهاية املطاف اإحلاقهم بوظائف مدنية للم�ساعدة يف اإعادة الإعمار والتاأهيل 

يف دارفور)50(.

ومع ذلك، جتدر الإ�سارة اإىل اأن بع�س املراقبني يعربون عن �سكوكهم العارمة اإزاء هذه 

التدابري. ووفقا ملجموعة الأزمات الدولية International Crises Group، فاإن احلكومة 

ال�سودانية ربطت خالل املفاو�سات بني م�ساألة نزع ال�سالح وتفكيك احلركات املتمردة وبني 

نزع �سالح اجلنجويد. ب�سكل غري مبا�رص فاإن هذا كان حماولة، “لت�سوير ال�رصاع يف دارفور 

اأهلية بني املتمردين واحلكومة املركزية”)51(  القبائل ولي�س حربا  اأنه �رصاع داخلي بني  على 

ولكن األيك�س دي وال يدح�س هذه احلجة موؤكدا اأن احلل الو�سط ب�ساأن هذه امل�ساألة ين�سب اإىل 

اأن احلكومة قد قبلت بقاء القوات التابعة للحركات حتت قيادتها احلالية وهياكل املراقبة خالل 

اأ�سهر اخلا�سني بتنفيذ وقف اإطالق النار، يف اأعقاب التوقيع على التفاق. وعالوة  اخلم�سة 

على ذلك، فاإن عملية اندماجها ونزع ال�سالح يعتمد اإىل حد كبري على نزع �سالح اجلنجويد 

وعندما ي�سحب اجلي�س ال�سوداين قواته الع�سكرية من املواقع الرئي�سية)52(.

زياد عبد التوابزياد عبد التواب
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الذي  وال،  لليك�س دي  وفقا  عام؛  ب�سكل  ناجحة  تعترب  الأمنية  التدابري  فاإن  ذلك،  ومع 

التقى العديد من الوفود خالل مفاو�سات التوقيع:

“احلركات كانت ت�سعر ب�رصور بالغ - وهو الأمر الذي مل يكن مفاجئا، كانت 
مفاو�ساتهم �سعبة للغاية ب�ساأن هذه الق�سايا. واأعرب ميني ميناوي عن ر�ساه 

عام”،  ب�سكل  جيدة  الأمنية  “الرتتيبات  باأن  اإبراهيم  خليل  الدكتور  قول  عن 

وب�ساأن الرتتيبات الأمنية فاإن عبد الواحد نور قال يف ذلك ال�سباح “اإن الوثائق 

التي مت تقدميها حتظى بالقبول”.)53(

ومع ذلك فاإن بع�س املعلقني الآخرين، اختلفوا مع وجهة النظر هذه، وراأوا اأن التدابري 

الأمنية ت�سكل خلاًل كاماًل.

ب( معوقات تنفيذ �لتد�بري �لأمنية

احلجة الرئي�سية التي اأعرب عنها العديد من املعلقني �سد التدابري الأمنية تتعلق بالإفتقار اإىل 

لاللتزام  ال�سودان  احلالية يف  ال�سيا�سية من جانب احلكومة  الإرادة  بالأحرى عدم وجود  اأو 

بهذه التدابري. واأ�ساروا اإىل اأن عدم توافر الإرادة ال�سيا�سية ل يزال يوؤثر على جميع اأحكام 

التفاقية ولي�س فقط التدابري الأمنية. 

�سالح  لنزع  الزمني  اجلدول  واقعية  عدم  م�ساألة  طرحت  وجاهة  اأكرث  اآراء  برزت  كما 

اجلنجويد)54(. حيث اإن حكومة ال�سودان لي�ست لديها خربة يف جمال نزع ال�سالح، كما اأنه من 

غري املرجح اأن تنجح يف نزع ال�سالح خالل ثالثة اأ�سهر تقريبا)55(. ويف هذا الإطار، جتدر 

الإ�سارة اإىل اأنه يف حني متلك احلكومة �سيطرة فعلية على املجموعات �سبه الع�سكرية اخلا�سعة 

لديها  لي�س  واحلكومة  متما�سكة  جمموعة  لي�ست  نف�سها  اجلنجويد  فاإن  اجلنجويد)56(،  مليلي�سيات 

ميلي�سيا  ت�سنها  التي  الهجمات  اأن  ينكر حقيقة  القول بطبيعة احلال ل  فعلية عليها، هذا  �سيطرة 

اجلنجويد على املدنيني يف دارفور متت باأوامر وتخطيط من قبل احلكومة ال�سودانية)57(.

ميلي�سيات  اأعداد  عن  متاح  حكومي  �سجل  يوجد  ل  الآن  حتى  فاإنه  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

اجلنجويد، كاملواقع ونوعية الأ�سلحة التي بحوزتهم . وبناء على ذلك فاإن منح احلكومة ثالثة 

اأ�سهر فقط لتنفيذ هذه املهمة يعني اأن وا�سعي الأحكام حكموا على اتفاقية �سالم دارفور باملوت.

وعالوة على ذلك، فاإنه فى التفاقيات امل�سابهة عادة ما يتم ترك مهمة نزع ال�سالح لقوات 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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باأن  الأفريقي  الحتاد  لبعثة  فقط  ي�سمح  فاإنه  دارفور،  �سالم  اتفاقية  يف  اأما  ال�سالم)58(.  حفظ 

تقوم مبهام مراقبة عمليات اإعادة النت�سار والتجمع  ونزع ال�سالح. وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه 

يف الوقت الذي اأبرم فيه اتفاق �سالم دارفورفاإن بعثة الحتاد الأفريقي كانت �سعيفة ن�سبيا)59( 

من حيث العدد والولية والكفاءة الفنية)60(. واأفادتInternational Crises Group  اأن 

اأبوجا  يف  الأفريقي  الحتاد  بعثة  وم�سئويل  الأفريقي  لالحتاد  التابع  الو�ساطة  فريق  “اأع�ساء 
هذه  اإجناز  ميكنها  ل  احلايل  ت�سكيلها  يف  الأفريقي  الحتاد  بعثة  باأن  �رصيح  ب�سكل  اعرتفوا 

املهام”)61(، ولكن ميكن تدارك هذا الو�سع يف الوقت الراهن مع ن�رص قوات البعثة املختلطة 

اأكرث  القوات  هذه  وتعد  الأفريقي.  والحتاد  املتحدة  الأمم  قوات  من  وامل�سكلة   UNAMID
جتهيزا وتطورًا ومتلك من اخلربة الدولية ما يكفي ل�سمان نزع ال�سالح.

اأن ت�سهم يف ف�سل اتفاقية �سالم دارفور،  اأ�سباب اأخرى كان من �ساأنها  ول تزال، هناك 

التي كان من املتوقع لها اأن ت�سبح  اتفاقية �سالم �سامل؛ نتيجة لعدم تدارك التفاقية للحق يف 

العدالة واحلقيقة، وعوامل اأخرى فيما يتعلق بعملية التفاو�س  نف�سها مبا اأدى فى النهاية اإىل 

ف�سل التفاقية.

ثانيا: بعد اتفاقية ال�ضالم فى دارفور

عنا�ضر الف�ضل

1-  احلقوق املن�ضية: الو�ضول للعدالة واحلقيقة والر�ضا

احلقيقة والعدالة تعدان من الأ�س�س الرئي�سية للعدالة النتقالية، ومفهوم العدالة النتقالية يف 

حد ذاته حديث ن�سبيا. معظم الأمثلة التي ميكن النظر اإليها من خالل منظور العدالة النتقالية 

اأن  الثانية ترتبط مبحاكمات طوكيو ونورمربج. غري  العاملية  التالية على احلرب  الفرتة  يف 

خلق جلان تق�سي احلقائق يف العديد من دول اأمريكا الالتينية يف ثمانينات وت�سعينات القرن 

الع�رصين للتحقيق يف النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، جنحت يف حث دول اأخرى على 

تطبيق اأدوات مماثلة للتحقيق يف النتهاكات التي وقعت لديها. التعوي�س من خالل اعتذارات 

لتحقيق  لي�سبح و�سيلة  الوقت،  املتمردة تطور كذلك عرب  امل�سئولني يف احلكومة واجلماعات 

الر�سا. غري اأن اتفاقية �سالم دارفور، جتاهلت متاما هذا املفهوم.

زياد عبد التواب
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�أ( �حلقيقة

وفقا لفيكتور كيوفا�س وماريا لوي�س روجا�س، فاإن خربات العدالة النتقالية يف ال�رصاعات 

عرب الإقليمية اأثبتت اأن وجود وتاأ�سي�س جلان تق�سي احلقائق يلعب دورا حيويا يف ال�ستجابة 

يف  الدولية  للعفو  تقرير  الإن�سان)62(.يف  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  تعقب  التي  للفو�سى 

2007، ك�سف اأنه بني 1974 و2007، مت تاأ�سي�س 33 جلنة لتق�سي احلقائق على الأقل يف 28 

دولة خمتلفة، وهو ما يجعلها “ظاهرة عاملية” )63(.

 اتفاقية �سالم يف دارفور توؤ�س�س ملجل�س احلوار الدارفوري-الدارفوري والذي يجب اأن 

يوؤ�س�س بدوره جمل�س ال�سالم وامل�ساحلة )64( كاآلية دائمة يف عملية ال�سالم وال�سلح يف دارفور. 

ذلك  من  الرغم  على  �سالحياته.  اأو  املجل�س  لتكوين  اإ�سارة  اأي  تت�سمن  مل  التفاقية  اأن  غري 

ومبا اأن اتفاقية ال�سالم اأ�سارت اإىل اأن املجل�س �سيتاأ�س�س من خالل احلوار، فاإنه �سيكون من 

املنطقى اأن يتمتع جمل�س ال�سالم وامل�ساحلة بنف�س �سالحيات جمل�س احلوار،  وهو ما يبني اأن 

للحقيقة لغري  الو�سول  الت�سالح. احلق يف  لف�سل احلق فى احلقيقة عن  التفاقية  نية وا�سعي 

مت�سمن يف ن�س التفاقية.

اإن غر�س جلان تق�سي احلقائق هو الك�سف عن ون�رص احلقائق، التي اإما تكون خمفية اأو 

ممثلة ب�سورة �سيئة؟ ويف حني اأن عملية الت�سالح تركز اأكرث على اجلذور التاريخية والفل�سفية 

واجلماعية،  الفردية  احلقوق  من  كال  مع  تتعامل  احلقائق  تق�سي  جلان  فاإن  لل�رصاع،)65( 

وبالتايل فاإن وجودها يعد حقا ل�سحايا النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان وعائالتهم )البعد 

الفردي للعملية( وكذا اأع�ساء املجتمع الذي تاأثروا بال�رصاع )البعد اجلماعي للعملية( )66( ول 

اإنكار حقوقهم. اخلربات ال�سابقة بينت اأن عمليات ك�سف احلقيقة ت�ساعد يف التحقيق يف  ميكن 

انتهاكات حقوق الإن�سان وت�سمن حما�سبة امل�سئولني. عالوة على ذلك، فاإنها ت�سمن و�سع 

�سجل تاريخي للما�سي، يك�سف عن املذابح وي�ساعد يف حتقيق الت�سالح القومي. )67(

فاإن  العدالة. وفقا جلون كران،  بال�رصورة مع دور  تتعار�س  جلان تق�سي احلقائق ل 

تتعاي�سا.  اأن  اأن جلان تق�سي احلقائق وحماكم جرائم احلرب ميكن  املا�سية ك�سفت  اخلربات 

م�سافة  قيمة  ذات  كانت  �سرياليون(  يف  قامت  التي  )كتلك  احلقائق  تق�سي  جلان  الواقع،  يف 

تروى  اأن  فى  الرغبة  لديهم  كانت  ولكن   ، املحاكم  اأمام  املثول  ي�ستطيعوا  مل  الذين  لل�سحايا 

ق�ستهم كاملة)68(. 

عندما اندلع ال�رصاع يف دارفور، مل تتمكن و�سائل الإعالم من الو�سول للمنطقة. عدد 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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فلم  لل�رصاع،  الأول  العام  كانت حا�رصة خالل  احلكومية  املنظمات غري  للغاية من  حمدود 

يكن هناك اأي �ساهد على ما يجري. ومل تعلن احلكومة ال�سوادنية م�سئوليتها عن النتهاكات 

التي جرت يف الإقليم، بل وتنكر وقوعها من الأ�سا�س اأن ال�سحايا يف دارفور، لديهم احلق 

يف اإبالغ باقي مواطنيهم مبعاناتهم، وهو ما قد ي�ساعد على تخفيف التوتر الذي خلقته احلكومة 

ال�شودانية عندما ادعت ان االنتهاكات يف دارفور اإمنا هي من خلق و�شائل االإعالم الغربية)69(.

ب( �حلق فى �لعد�لة �جلز�ئية

�سياق  يف  ب�سدة  وا�سح  والت�سحيحية  اجلزائية  العدالة  مفهومي  بني  الأيديولوجى  التوتر 

التفاقية. فمن ناحية، خلقت التفاقية جمموعة متجان�سة من اآليات التعوي�س، والتي تعرف 

واملجتمع  بال�سحية  الذي حلق  الأذى  التعوي�س عن  اأو  كو�سيلة ل�ستعادة  الت�سحيحية  العدالة 

ككل من خالل عملية اإدماجية)70(.

ومن ناحية اأخرى، فاإن العدالة اجلزائية تنا�سها وا�سعوا التفاقية متاما. والعدالة اجلزائية 

تفهم على اأنها و�سيلة ملعاقبة مرتكب انتهاكات حقوق الإن�سان من قبل الدولة اأو املحاكم الدولية 

املوؤهلة؛ من خالل فر�س عقوبات تتوائم مع طبيعة اجلرمية املرتكبة. )71( وهي عملية اإدماجية 

تكفل الو�سول للحقيقة والر�سا والتعوي�س. 

راما ماين، تتعامل مع م�ساألة اجلدل حول العدالة اجلزائية والت�سحيحية، وترى انه يف 

حالت معينة )كرواندا( حيث ارتكبت انتهاكات ج�سيمة، فاإن العدالة يجب ان تاأخذ جمراها 

من  النتقال  حالت  يف  )كما  اأخرى،  مواقف  يف  تاأجيلها.  ميكن  ول  ال�رصاع  اأعقاب  يف 

اأنها،  غري  عقود.)72(  عدة  بعد  جرى  العدالة  حتري  فاإن  الالتينية(  اأمريكا  يف  الديكتاتورية 

حني  املواجهة  من  قدرا  حتتوي  اأن  ميكن  اجلزائية  العدالة  اأن  ترى  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

بالعدالة  البدء  فعالية  اأكرث  قد يكون  تلك احلالت،  اأنه يف مثل  بالتايل  تطبق مبا�رصة وتقرتح 

الت�سحيحية لتفادي تقوي�س عملية ال�سالم برمتها. )73( غري اأن القا�سي ريت�سارد جولد�ستون، 

لديه راأي خمتلف، ذلك اأن تداعيات عدم تطبيق العدال اجلزائية كبرية لي�س فقط على امل�ستوى 

الوطنى واإمنا كذلك ال�شعيد الدويل. وي�رصح اأن »ف�شل املجتمع الدويل يف حماكمة بلوت بلوت 

وعيدي اأمني و�سدام ح�سني وحممد عيديد وغريهم �سجع ال�رصب على تنفيذ �سيا�ستهم للتطهري 

العرقى يف يوغو�سالفيا ال�سابقة مع توقع عدم حتميلهم اأي م�سئولية جتاه جرائمهم الدولية«.)74(
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يف �سياق اتفاقية ال�سالم يف دارفور، فاإنه قد مت �سوغها بعد حوايل �سنة من عر�س الو�سع 

املحكمة اجلنائية اخلا�سة  تاأ�سي�س  �سنة من  )75( وبعد  الدولية  املحكمة اجلنائية  ال�سودان على  يف 

رئا�سي  بقرار  ال�سودانية  احلكومة  �سكلتها  التي  اجلنائية  املحكمة  وهي  دارفور،  يف  بالو�سع 

بعد يوم واحد من فتح املحكمة اجلنائية الدولية التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف دارفور )76(.  

وبالتايل، فاإن غياب الإ�سارة للعدالة اجلزائية يف الوثيقة النهائية لتفاقية ال�سالم ل ميكن القبول 

التفاو�س.  املرحلة الأوىل من عملية  بداية  قبل  امل�ساألة حمليا ودوليا  للتعاطي مع  بالنظر  به، 

اإذن وا�سعوا التفاقية واملفاو�سني قو�سوا اتفاقية ال�سالم من خالل عدم ت�سمينها طرق تنفيذ 

النظام  متكني  وكيفية  الدولية،  اجلنائية  املحكمة  مع  التعاون  كيفية  فيها  مبا  اجلزائية  العدالة 

الق�سائي الوطني لتنفيذ هذه املهمة. كما تنبغي اإ�سافة اأن ال�سالم والعدالة ل يعدان متعار�سني 

اأو مت�شادين، واإمنا هما »مت�شلني ب�شورة جذرية ويعتمدان على بع�شهما ويكمالن ويقويان 

بع�سهما  البع�س وميكن ويجب اأن يتم العمل لبلوغهما واحدا بعد الآخر.« )77(

اتفاقية ال�سالم يف دارفور هي وثيقة تفاهم بني احلكومة واملتمردين. كال الطرفني ين�سب 

اأن  يخ�سى  ال�رصاع وكليهما  الإن�سانية خالل فرتة  ارتكاب جرائم حرب وجرائم �سد  اإليهما 

عدالة ت�سحيحية وطنية اأو دولية ميكن اأن توؤدي فيما يلي اإىل اإدانة اأو حماكمة.

ثالثا: اتفاقية ال�ضالم فى دارفور

 الهدف املن�ضي.. الفاعلون املن�ضيون

للو�سول  اأمرهم  من  عجلة  على  كانوا  دارفور  يف  ال�سالم  لتفاقية  والرعاة  املفاو�سون 

اأن دبلوما�سية حرق املراحل هذه �ساهمت ب�سكل  لتفاق ي�سع حدا لل�رصاع يف الإقليم، غري 

غري مبا�رص يف اإ�سعاف التفاقية وقللت من فر�س جناحها.

1- هدف اتفاقية ال�ضالم فى دارفور.. 

البحث عن ال�ضالم اأم اإر�ضاء الفاعلني الدوليني

دبلوما�سية حرق املراحل  �ساهمت ب�سكل غري مبا�رص يف غياب املفاو�سات بني الأطراف. 

اإىل عدم وجود حاجة   2006 فرباير  نهاية  تو�سلت يف  قد  الأفريقي  الحتاد  و�ساطة  وكانت 

للمزيد من اجلل�سات العامة، وبالتايل فقد مت تقرير اإنتاج وثيقة جممعة ليقوم الأطراف بالتوقيع 

عليها. وبالنظر لعدم وجود مفاو�سات ر�سمية، فاإن ن�س التفاقية، الذي و�سعه الو�سطاء مت 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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عر�سه على احلركات حال و�سولها اإىل اأبوجا ومت منحها 5 اأيام فقط للرد عليها والتوقيع. 

والن�س يبلغ 87 �سفحة مع عدد من امللحقات التنفيذية يف 19 �سفحة. هذا الن�س املقدم للحركات 

اأو اأي من اللغات القبلية التي قد ت�ستخدمها القبائل. وقد مت  �سيغ بالإجنليزية ولي�س بالعربية 

تقدمي الن�س الإجنليزي يف 25 اأبريل يف حني اأعدت الرتجمة العربية بعد 3 اأيام لحقة.)78( وقد 

مت متديد احلد الأق�سى للتوقيع عليها ملدة 48 �ساعة مرتني. )79(

 مواعيد التوقيع ال�سيقة جعلت من امل�ستحيل للمتمردين درا�سة الوثيقة. حيث ترك لهم  فى 

النهاية 5 اأيام فقط لتحديد م�سري التفاقية اعتمادا على الرتجمة العربية الفقرية للن�س الأ�سلي. 

عالوة على ذلك، فاإن املتمردين اأنف�سهم مل يكونوا مفاو�سني حمرتفني وتنق�سهم اخلربة العملية 

الكافية واملعرفة النظرية حول عملية �سياغة اتفاقية ال�سالم وماأ�س�سة اآليات العدالة النتقالية، 

وهو ما مل يكن عليه احلال مع احلكومة، التي �سبق وتو�سلت اإىل وتفاو�ست حول اتفاقيتني 

لل�سالم يف جنوب و�رصق ال�سوادن خالل العامني ال�سابقني على اتفاقية ال�سالم يف دارفور.)80(

ويف النهاية، وقعت فقط احلكومة ال�سودانية وحركة حترير ال�سودان بقيادة ميني اأركوي 

ميناوي على ن�س التفاقية. لورين ناثان قال اأن ميناوي وقع حينما هددته الوفود الأجنبية 

اأنه يف حال مل يوقع، فاإن ا�سمه �سي�ساف على قائمة عقوبات جمل�س الأمن )81(. فريق الو�ساطة 

حاول دون جدوى اإقناع املجموعات الأخرى بالتوقيع، وقد اأر�سلوا خطابا للحركات ملحاولة 

تلخي�س ميزات التوقيع على التفاقية )82(. وقد اختتم اخلطاب بالتايل:

حترير  حركتي  تدفع  قد  التي  الأ�سباب  من  العديد  وجود  بحزم  نعتقد  نحن  “باخت�سار، 
ال�سودان والعدالة وامل�ساواة لل�سك يف القبول باتفاقية �سالم دارفور، والتي ل ت�ستند لأي قراءة 

دقيقة للن�س الفعلي لالتفاقية. وقد يكون من املفهوم اأن العديد من النا�س مل يكن لديهم الوقت 

لقراءة وحتليل هذه الوثيقة املركبة والطويلة ب�سورة كاملة. وناأمل يف اأن هذا اخلطاب املفتوح 

احلركات  وحتفظات  مبطالب  الواقع  يف  التفاقية  تفي  كيف  اأف�سل  ب�سورة  الفهم  من  ميكنكم 

وميكن اأن تكون الأ�سا�س ل�سالم عادل ودائم يف دارفور.” )83(

دبلوما�سية حرق املراحل كانت مدفوعة بالأ�سا�س من قبل املانحني املاليني لالتفاقية. الدول 

املانحة كانت »غري م�ستعدة على ال�ستمرار يف متويل حمادثات غري مثمرة ل تب�رص بالو�سول 

للتعامل مع طلب  املانحة كان عنيدا، حيث رف�ست  الدول  نتائج مر�سية« )84(. موقف  لأي 

الوثيقة )85(. وعندما رف�س  لدرا�سة والتعليق على  الأقل  اأ�سابيع على  املتمردين ملنحهم ثالثة 

طلب احلركات، رف�ست اتفاقية ال�سالم. )86(
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وكاتفاقية �سالم بني اأطراف متحاربة، ف�سملت اتفاقية دارفور فى اإدراج عددا من الفاعلني 

الآخرين الذين كان يتوقع م�ساهمتهم يف عملية التفاو�س على الن�س.

2- الفاعلون املن�ضيون..

التفاو�ض حول اتفاق ال�ضالم فى دارفور من قبل جمموعة خمتارة

الق�سرية ودبلوما�سية  التفاو�س  اجلزائية وعملية  والعدالة  باحلقيقة  املتعلقة  الأحكام  غياب 

الأخرى ميكن  والعوامل  اجلنجويد  ميل�سيات  ت�سليح  الوفود وعدم جدوى عدم  على  ال�سغط 

تف�سريها من خالل حقيقة ب�سيطة. التفاقية مت النظر اإليها كوثيقة لوقف العمليات امل�سلحة ولي�س 

لتي�سري وتاأ�سي�س عملية للعدالة النتقالية.هذا ال�ستنتاج اإذا ما كان لدى وا�سعي التفاقية النية 

املفاو�سات كان  فاإن  للعدالة اجلزائية،  اآلية حقيقية  تاأ�سي�س  تكفل  �ساملة  لو�سع وثيقة  احلقيقية 

يجب اأن تكون اأكرث �سمولية.

من ناحية حركات التمرد، فاإنه مل يكن من املنطقي تخيل قيام قادة التمرد مبناق�سة التفاقية 

دون وجود ملمثلي املجتمع املدين الدارفوري، مبا فيهم قادة القبائل، والذين مل تتح لهم الفر�سة 

لت�سكيل اأو حتى الإطالع على م�سمون التفاقية. جان برونك لحظ اأن العديد من الدارفورين 

تبنوا منظور اأن التفاقية فر�ست عليهم )87( واأنهم خدعوا ب”التف�سريات اخلاطئة التي حتد من 

فعالية التفاق يف ا�ستعادة الأمن وال�ستقرار يف املنطقة” )88(. كما اأنه يظل �سحيحا اأن ال�سحايا 

يف دارفور الذين يعار�سون بقوة ن�س التفاقية ل يعرفون �سوى القليل عنها حتى الآن )89(.

ال�سحايا  احتياجات  بال�رصورة  تعك�س  ل  التفاقية  اأحكام  اأن  القول  ميكن  فاإنه    وهكذا، 

امل�شكلة  يحل  ال  الدارفوري-دارفوري  احلوار  املتمردين.  مطالب  واإمنا  دارفور،  يف 

غري  التمثيل  يو�سع  ل  كان  واإن  التفاقية،  تنفيذ  خالل  �ساملة  عملية  خلق  على  لعمله  بالنظر 

الكايف للدارفوريني خالل حمادثات اأبوجا. وقد يكون من ال�سعب ت�سور جمموعة من قادة 

اعتقد  ولرمبا  احتياجاتهم.  عن  يعرب  ول  ظاملا  يرونه  ن�سا  ويناق�سون  �سويا  يجل�سون  القبائل 

فاإنهم �سريونها منا�سبة، وهو ما لن يكون  الدافوريني لالتفاقية  اأنه مبجرد قراءة  املفاو�سون 

طموحات  عن  تختلف  طويلة  لفرتة  مقهورة  طانت  جماعات  تطلعات  بال�رصورة.  �سحيحا 

القادة الع�سكريني وامل�سئولني يف العا�سمة اخلرطوم وقطعا عن تطلعات والتفكري املنطقي للدول 

الأفريقية والغربية الراعية لالتفاقية.

اجلنجويد  وميل�سيات  اعتربوها  املفاو�سني  اأن  يبدو  احلكومة  جهة  من  ذلك،  على  عالوة 

ملاذا كل هذا الف�ضل فى دارفور؟
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والبدو العرب املقيمني يف دارفور كلهم �سواء، وهو املوقف الذي يعزز من اعتقاد اأن ال�رصع 

يف دارفور ناجت عن  �رصاع عرقى / اأثنى فقط ولي�س على اأ�سا�س عقود من التهمي�س ال�سيا�سي 

والتنموي ملعظم الإقليم الغربي لل�سودان. اأحد املعلقني  اأ�سار من قبل يف مقابلة »دون �سك، 

يف  ال�رصاع  يف  ال�سحايا  معظم  ميثلون  املزارعة  الأفريقية  القبائل  من  وغريهم  الفور  فاإن 

دارفور، واإن كانت ت�ساوره �سكوك بخ�سو�س عدم اأخذ ال�سكان البدو يف العتبار يف معادلة 

�سنع ال�سالم.« )90(

وعلى الرغم من معقولية متثيل احلكومة للجنجويد بالنظر لتحملها امل�سئولية الأ�سلية لنزع 

والعربية  البدوية  القبائل  غياب  فاإن  الأول،  املقام  يف  �سلحهم  من  كونها  وت�رصيحها  �سالحها 

الأخرى عن املعادلة خالل املفاو�سات ال�سابقة اأو اأي من تلك القادمة قد يكون ذي تداعيات 

خطرية على م�ستقبل ال�ستقرار يف دارفور. العرب املقيمني يف دارفور عانوا ب�سورة كبرية 

من تهمي�س املنطقة من قبل احلكومة املركزية يف اخلرطوم. واإذا ما تعلموا اأنه فقط من خالل 

�رصاع م�سلح ميكن التعامل مع اأ�سباب ال�رصاع والو�سول لت�سوية، فاإنهم �سيحملون ال�سالح 

ويبداأون ف�سال جديدا من التناحر يف دارفور.
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**  باحث ماج�ستري يف �لقانون �ملقارن، كلية �لدر��سات �ل�رشقية و�لأفريقية- جامعة لندن.

درا�ضة

حقوق االإن�ضان فى ظل الطوارئ..

 م�ضر منوذجًا *

معتز �لفجريي**

ملخ�ض:

مبوجبها  التي  املعينة  ال�رصوط  من  عددا  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  قرر  لقد 

ميكن التحلل من التزاماتها القانونية. اأي اإجراءات يتم اتخاذها يف هذا ال�سدد يجب اأن تكون 

مقيدة ب�سدة ووفق مقت�سيات املوقف. وهناك عدد من احلقوق الأ�سا�سية التي ل ميكن التحلل 

منها خالل حالت الطوارئ. ووفقا للتف�سري ال�سائع للفقرة الرابعة من العهد، فاإنه يجب توافر 

عدد من الإجراءات الحرتازية الأ�سا�سية وهي احلق يف املحاكمة العادلة، وحق املعتقلني يف 

حتديد قانونية اعتقالهم حلماية احلقوق غري القابلة للتقييد. 

تطبيق حالة الطوارئ يف م�رص ينتهك الفقرة الرابعة من العهد الدويل، كما اأنها علقت دون 

الأ�سا�سية. حالة الطوارئ مطبقة يف م�رص ب�سورة م�ستمرة  اأي مربرات عددا من احلقوق 

منذ 1981 حتى اأ�سبحت حالة م�ستمرة، يتم فيها تعليق العديد من احلقوق الأ�سا�سية، ل �سيما 

  الن�س مرتجم عن الإجنليزية.
*
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حقوق االإن�ضان فى ظل الطوارئ: م�ضر منوذجًا

تلك املتعلقة بحقوق احلرية ال�سخ�سية والأمن ال�سخ�سي. حماكم اأمن الدولة واملحاكم الع�سكرية 

التي تفتقد ال�سمانات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة ا�ستخدمت يف م�رص �سد املتهمني بالإرهاب اأو 

النغما�س يف اأن�سطة �سيا�سية. كما مت اإعمال العتقالت املمتدة ب�سورة منهاجية ومتع�سفة. وقد 

ف�سلت احلكومة يف تقدمي تف�سري معقول لتطبيق حالة الطوارئ طيلة تلك الفرتة املمتدة، ذلك اأن 

هذا التطبيق امل�ستمر للطوارئ يف م�رص ل ميكن اأن ينظر اإليه فقط يف �سياق �رصاع الدولة مع 

الإرهابيني، بل على العك�س، فقد مت اإعمالها كاأداة منهاجية لقمع املناف�سني ال�سيا�سيني و�سمان 

ا�ستقرار النخبة احلاكمة. يف 2007، عدلت احلكومة الد�ستور لتمهيد الطريق اأمام قانون جديد 

ملكافحة الإرهاب دون تقيد بالكفالت الد�ستورية حلقوق الإن�سان؛ وهو ما يعني بالتايل اأن حالة 

يتوقع  الذي  الإرهاب  ملكافحة  املقرتح  القانون  الطبيعي يف ظل  النمط  �ست�سبح هي  الطوارئ 

متريره قريبا.

اأ( مقدمة

لقد ظل تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�سان خالل حالت الطوارئ واحدة من الق�سايا 

النتقا�س  اأحكام  العامل.  اأنحاء  اأو احلقوقيني يف  املحامني  اأو  لالأكادمييني  �سواء  للجدل  املثرية 

من حقوق الإن�سان يف ظل حالت الطوارئ مت و�سعها يف الوثائق الدولية والإقليمية حلقوق 

مواجهتها  حالة  يف  الد�ستورية  واملوؤ�س�سات  مواطنيها  حماية  على  الدول  مل�ساعدة  الإن�سان 

لتهديدات داخلية اأو خارجية خطرية بطريقة توازن ما بني �سيادة الدولة واحلريات الفردية. 

لتقييد  هذا احلق  ا�ستغالل  اأ�ساءت  اأم ل،  كانت دميقراطية  �سواء  الدول،  العديد من  اأن  غري 

حقوق الإن�سان دون حجج مقنعة، اأو جلعل النتقا�س الداخلي من احلقوق هو الأمر الطبيعي 

هجمات  منذ  كثريًا  زاد  الذي  التوجه  وهو  القانونية،  التزاماتها  تطبيق  يف  ال�ستثنائي  ولي�س 

احلادي ع�رص من �سبتمرب الإرهابية، ويف �سياق احلرب على الإرهاب.

حولت  ممتدة  عقود  طيلة  الإرهاب  حماربة  وت�رصيعات  الطوارئ،  حالة  م�رص  طبقت 

جتميد حقوق الإن�سان الدولية من حالة موؤقتة اإىل دائمة، الأمر الذي جلب تداعيات خطرية 

الذي  الرئي�سي  التربير  كانت  الإرهاب  مكافحة  الإن�سان.  حلقوق  الدويل  القانون  اإنفاذ  على 

لقانون الطوارئ منذ عام 1981، والذي مت متديده  املمتد  للتطبيق  ت�سوقه احلكومة امل�رصية 

�سيما  ل  التنفيذية  لل�سلطة  هائلة  �سالحيات  القانون  مينح   .2010 مايو  يف  اإ�سافيني  لعامني 

رئي�س اجلمهورية الذي ي�ستطيع اإ�سدار قرارات ع�سكرية لها قوة القانون، كما اأنه مبقدوره 

حتويل املدنيني للمحاكمة اأمام حماكم ع�سكرية عند اتهامهم بارتكاب جرائم �سد اأمن الدولة)1(. 
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وقانون الطوارئ يعطي ال�سلطة لالأجهزة الأمنية لعتقال اأفراد اإداريا على اأ�سا�س تهديد الأمن 

القومي)2(. كما ي�سمح القانون بتاأ�سي�س حماكم لأمن الدولة للنظر يف جرائم متعلقة باأمن الدولة 

والتي ل توفر لالأ�سخا�س املتهمني اأدنى معايري املحاكمة العادلة، بل لعلها خلقت نظاما ق�سائيا 

قانونيا موازيا يخ�سع لل�سلطة التنفيذية)3(. 

عالوة على ذلك، فقد مررت ال�سلطات امل�رصية قانونًا ملكافحة الإرهاب عام 1992، الذي 

اأدرج عددا من التعديالت يف قانوين العقوبات والإجراءات اجلنائية اأثارت جدًل وا�سعًا)4(.

التعديالت تعريفًا وا�سعًا وغام�سًا جلرمية الإرهاب، وو�سعت من �سلطات الأمن  تبنت هذه 

والنيابة العامة، وغلظت ب�سورة مبالغ فيها العقوبات على جرائم الإرهاب)5(. هذه ال�سيا�سات 

مبكافحة  خا�سة  مادة  لت�سمينه  الد�ستور  تعديل  بعد  املقلقة  التطورات  من  عدد  موؤخرًا  حلقها 

الإرهاب والتي تقو�س ب�سدة من احلقوق الد�ستورية)6(. هذا التعديل اجلديد ينظر اإليه كثري من 

احلقوقيني على اأنه تطبيع حلالة الطوارئ حتت ا�سم قانون ملكافحة الإرهاب)7(. 

مبوجبها  ميكن  معينة  و�رصوطًا  ظروفًا  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  حدد  لقد 

للدولة النتقا�س من بع�س التزاماتها القانونية، وبالتايل فاإن �سلطات الدولة ل ت�سبح مطلقة 

وقت اإعالن حالت الطوارئ، وهي القاعدة التي يدعمها الفقه القانوين للجان حقوق الإن�سان 

بالأمم املتحدة. ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل التدليل على انتهاك �رصيان حالة الطوارئ يف م�رص 

للمادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية، وتعليقها -دون مربر م�رصوع- 

بع�سا من احلقوق واحلريات الأ�سا�سية الواردة يف العهد.

القانونية  فيما يلي، �ستعر�س الدرا�سة للتف�سري املتداول لأحكام النتقا�س من اللتزامات 

يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية من واقع عمل جلنة حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة، 

الإن�سان،  الدويل حلقوق  القانون  الطوارئ يف م�رص من منظور  تقييم تطبيق حالة  �سيتم  ثم 

مع درا�سة تداعيات قانون الطوارئ والإطار القانوين ملكافحة الإرهاب على احرتام احلقوق 

ال�سخ�سي، واحلق يف  ال�سيا�سية واملدنية يف البالد، وب�سكل خا�س احلق يف احلرية والأمان 

املحاكمة العادلة. 

ب( تف�ضري املادة الرابعة من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية

حقوق  من  التحلل  اأحكام  تف�سري  لتطورات  دقيقًا  حتلياًل  عديدة  اأكادميية  م�سادر  قدمت 

اأو  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  ظل  يف  �سواء  الطوارئ  حالت  وقت  الإن�سان 
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تف�سري  تقدمي  اإىل  متيل  التحليالت  هذه  معظم  الإن�سان.  حلقوق  الأخرى  الإقليمية  ال�سكوك 

هذه  وتوفر  الطوارئ.  اأثناء حالت  الإن�سان  اإىل جانب حماية حقوق  ينحاز  للغاية،  تقدمي 

التحليالت ملحة عامة عن املبادئ القانونية التي حتكم انتقا�س الدولة من التزاماتها يف جمال 

حقوق الإن�سان، واحلالت التي ي�سمح فيها للدول باأن تطبق حكم عدم النتقا�س، واحلقوق 

التي ل يجوز تقييدها اأو النتقا�س منها اأثناء حالت الطوارئ. فعلى �سبيل املثال خل�س جوان 

حقيقيا  حتديا  ميثل  الطوارئ  حالة  خالل  واحلريات  احلقوق  من  النتقا�س  اأن  اإىل  هارمتان 

خلرباء وهيئات حقوق الإن�سان،  والتجارب قد اأظهرت اأن حقوق الإن�سان تكون يف خطر 

لـ »المتياز املحدود للدول  �سديد حيث يتم تطبيق حالت الطوارئ)8(. قدمت ورقته حتلياًل 

للتحلل من احلقوق الواردة يف العهد الدويل طبقًا للمادة 4، واقرتحت حت�سينات لتنفيذ املادة 4 

من جانب ال�سلطات الوطنية والدولية«)9(.

تعريف احلاالت التي ي�ضمح فيها للدول باأن تتحلل من التزاماتها القانونية:

املادة 4 من العهد الدويل تن�س على اأن احلكم ينطبق على »حالت الطوارئ العامة التي 

�رصط  هو  ال�رصط  هذا  التهديدات«)10(.  هذه  عن  ر�سمي  اإعالن  ووجود  الأمة،  حياة  تهدد 

املع�سلة هنا هي يف حتديد  املادة 4.  التي ترغب يف تطبيق  الدول  به  تلتزم  اأن  اأ�سا�سي يجب 

احلاالت التي تتوافق مع هذا ال�رصط يف حال عدم وجود تعريف حمدد و�شارم للمعايري التي 

جلنة  فاإن  امل�ساألة،  هذه  لتو�سيح  الأمة.  حلياة  تهديدا  هناك  اأن  على  احلكم  خاللها  من  ميكن 

اأو كارثة يدخل يف نطاق حالت الطوارئ  اأن »لي�س كل ا�سطراب  اأكدت  بحقوق الإن�سان 

العامة التي تهدد حياة الأمة، على النحو املطلوب يف املادة 4، الفقرة 1«)11(. ويف هذا ال�سدد 

ذكرت جلنة حقوق الإن�سان بع�س احلالت التي ميكن اأن توؤدي اإىل تطبيق حالة الطوارئ. 

ووفقا للجنة، ميكن اأن تت�سمن هذه احلالت »النزاعات الدولية وغري الدولية امل�سلحة، كارثة 

طبيعية، مظاهرة حا�سدة ات�سمت بالفو�سى وتخللتها اأعمال عنف اأو حادث كبري«)12(.

و�سع م�سطلح »تهدد حياة الأمة« يف املادة 4، ل�سمان اأن يكون تطبيق حالة الطوارئ 

حمدودًا جدًا، ولظروف معينة، واأن هناك حاجة حقيقية للتحلل من بع�س اللتزامات الدولية 

يف هذه الدول، لتتمكن من ا�ستعادة احلياة الطبيعية لالأمة. وقد مت تاأكيد هذا التف�سري من قبل 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان التي تعترب اأن احلالت التي تهدد حياة الأمة هي حالة من 

املجتمع  حلياة  تهديدًا  وت�سكل  ال�سكان،  جميع  على  توؤثر  التي  الأزمات  اأو  الطوارئ  حالت 

وملنظومته التي تتاألف منها الدولة)13(.
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 املبادئ احلاكمة للتحلل من حقوق االإن�ضان اأثناء الطوارئ:

يربهن التعليق العام للجنة حقوق الإن�سان على املادة )4( على وجود جمموعة من ال�رصوط 

حاالت الطوارئ. هذه ال�رصوط هي اإعالن  التي ينبغي للدول اأن متتثل لها قبل واأثناء تطبيق 

حلالة  اجلغرايف  النطاق  وحتديد  الطوارئ،  حلالة  الزمني  واملدى  الطوارئ،  حلالة  ر�سمي 

الطوارئ، واحرتام مبادئ ال�رصورة والتنا�سب، وعدم التمييز. والدول ملزمة اأي�سا باأن 

تخطر ر�سميا ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة، وغريها من الدول الأطراف حول طبيعة ونطاق 

حالت الطوارئ)14(.

اأن »يف  املدنية وال�سيا�سية تقرر  العهد الدويل للحقوق  الرابعة -الفقرة الأوىل- من  املادة 

يجوز للدول  ر�سميًا،  قيامها  واملعلن  الأمة،  حياة  تتهدد  التي  الطوارئ ال�ستثنائية  حالت 

ل تتقيد  تدابري  الو�سع،  يتطلبها  التي  احلدود  اأ�سيق  يف  تتخذ،  اأن  العهد  هذا  الأطراف يف 

لتقييد  اأ�سا�سيا  �رصطا  يعد  هذا  الواقع،  يف  العهد”)15(.  هذا  مبقت�سى  عليها  املرتتبة  باللتزامات 

�سلوك �سلطات الدولة خالل حالت الطوارئ. وهذه املادة وا�سحة يف اأن �سلطات الدولة ل 

تعد مطلقة للتحلل من التزاماتها يف العهد، ولكن اأي حتلل يجب اأن ياأتي وفق مبداأي ال�رصورة 

اإعطاء مربرات لأي حتلل من احلقوق الواردة  والتنا�سب. هذه املبادئ �ستتطلب من الدولة 

يف العهد، ف�ساًل عن اأن توظيف الدولة لهذا التحلل لي�س مطلقًا، بل لبد اأن يكون يف اإطار 

املربرات املحددة التي ا�ستدعت فر�س حالة الطوارئ)16(.  

حالة  خالل  العهد  من  الرابعة  املادة  وفق  بها  م�سموح  اإجراءات  اأي  الدول  تطبق  عندما 

الطوارئ، فهي حمكومة مببداأ عدم التمييز على اأ�سا�س العرق اأو النوع اأو اللغة اأو الدين اأو 

اأ�سا�س الأ�سل القومي  التمييز على  اأن  اأو الأ�سل الجتماعي. وقد يكون من املوؤ�سف  اللون 

مل مينع، فالدول رف�ست الإ�سارة له لتربير اأدواتها التمييزية �سد مواطني الأعداء يف اأوقات 

احلرب. غري اأن �سيا�سات مكافحة الإرهاب يف اأعقاب 11 �سبتمرب بينت كيف اأن الدول ميزت 

الأجانب بطريقة جتاوزت التربير الكال�سيكي �سد مواطني الأعداء خالل اأوقات احلرب)17(. 

          

اجلدل القانوين حول احلقوق غري القابلة لالنتقا�ض:

اأن  تعني  ل  الطوارئ  حالة  خالل  لالنتقا�س  القابلة  غري  احلقوق  من  لقائمة  الإ�سارة 

ممار�سة  فاإن  قبل،  من  ذكرنا  كما  ولكن  قيود،  دون  لالنتقا�س  قابلة  الأخرى  احلقوق  كل 
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النتقا�س مقيدة مببادئ معينة لتقلي�س قدرة الدولة على تعليق احلقوق ال�سيا�سية واملدنية خالل 

حالة الطوارئ. غري اأن الإ�سارة الوا�سحة ملجموعة من احلقوق غري قابلة لالنتقا�س يف املادة 

الرابعة –الفقرة الثانية - من العهد توؤكد اأنه يف ظل اأي ظروف فاإن الدول حمظور عليها ب�سكل 

عام انتهاك هذه احلقوق. 

احلقوق غري القابلة لالنتقا�ض كما هي مبينة فى املادة الرابعة-الفقرة الثانية:

ل يجيز هذا الن�س اأي خمالفة لأحكام املواد 6 )احلق يف احلياة( و7 )حظر التعذيب واملعاملة 

اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة؛ وعلى وجه اخل�سو�س، ل يجوز اإجراء 

اأي جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�ساه احلر( و 8)الفقرتني 1 و2: ل يجوز ا�سرتقاق 

اأحد، اأو الجتار بالرقيق ول يجوز اإكراه اأحد على ال�سخرة اأو العمل الإلزامي( و11 )حظر 

القانون  حقل  يف  القانونية  )مبداأ  و15  معني(  بتعاقد  الوفاء  على  القدرة  عدم  ب�سبب  ال�سجن 

اجلنائي – وهي وجوب حتديد امل�سئولية اجلنائية والعقاب وفق اأحكام دقيقة يف القانون القائم 

واملطبق يف وقت ارتكاب اجلرم، فيما عدا يف حالت طبق قانون ل حق عقوبة اأخف( و16 

)العرتاف باأهلية اجلميع و�سوا�سيتهم اأمام القانون( و18)حرية الراأي والعتقاد والدين()18(. 

الفقرة  ذكر  عدم  مع  ملحوظًا  قانونيًا  جدًل  اأثارت  لالنتقا�س،  قابلة  غري  احلقوق  م�ساألة 

الحتجاز  عدم  يف  واحلق  العادلة،  املحاكمة  يف  احلق  خ�سو�سا  احلقوق،  من  لعدد  الرابعة 

التع�سفي. ويف رد فعل لهذا اجلدل، فقد و�سعت جلنة حقوق الإن�سان من نطاق احلقوق غري 

القابلة لالنتقا�س.

وخل�س  الطوارئ،  ظروف  ظل  يف  العادلة  املحاكمة  حق  على  �ستافرو�س  �ستيفن  ركز 

خالل  الإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  وفق  مكفولة  العادلة  للمحاكمة  الدنيا  املعايري  اأن  اإىل 

حالت الطوارئ �سواء اأمام املحاكم العادية اأو ال�ستثنائية. هذه املعايري تت�سمن “اإ�سدار احلكم 

العرتاف  على  الإكراه  عدم  امل�ستقلة،  القانونية  امل�ساعدة  م�ستقل،  جهاز  قبل  من  الق�سائي 

باجلرم، الإف�ساح الكامل عن اأدلة النيابة العامة لال�ستباك معها ب�سورة فعالة من قبل املتهم 

اأمام الإ�رصاف  الفر�سة  اإتاحة  التهم، مع احتمالية  لنفي  الفر�سة كاملة  اأمام املحكمة، واإتاحة 

التابعة  الإن�سان  حقوق  للجنة  القانونية  الدعاوى  على  �سدد  فقد  بويل  كيفني  اأما  الدويل.”)19( 

لت�سمني  الطوارئ  حالت  خالل  لالنتقا�س  القابلة  غري  احلقوق  قائمة  لتو�سيع  املتحدة  لالأمم 

معايري دنيا للتمتع باحلق يف حماكمة عادلة، وحق املعتقلني يف معار�سة قانونية اعتقالهم)20(.  

حقوق االإن�ضان فى ظل الطوارئ: م�ضر منوذجًا



119

العدد 57/56رواق عربي

بحكم  املتعلق  املتحدة  بالأمم  الإن�سان  حقوق  للجنة   29 رقم  العام  التعليق  فاإن  للتف�سيل، 

النتقا�س ركز على وجود عدد من التحوطات الإجرائية التي يجب توفريها حلماية احلقوق 

غري القابلة لالنتقا�س، وهو ما بينته جلنة حقوق الإن�سان على النحو التايل:

اإنه من امل�سلم به حلماية احلقوق املعرتف بها كغري قابلة لالنتقا�س ب�سكل �رصيح يف املادة 4، 

الفقرة الثانية، اأنها يجب اأن حتاط بعدد من الكفاالت االإجرائية، التي غالبا ما تت�شمن �شمانات 

اإجراءات  لأي  تخ�سع  اأن  يجب  ل  الإجرائية  الكفالت  بهذه  املتعلقة  العهد  واأحكام  ق�سائية. 

تقو�س من حماية احلقوق غري القابلة لالنتقا�س. ول يجب اأن يتم اإعمال املادة الرابعة باأي 

طريقة توؤدي اإىل انتهاك احلقوق غري القابلة لالنتقا�س. وبالتايل، وعلى �سبيل املثال، فكما 

اأن املادة ال�ساد�سة من العهد غري قابلة للتخفف يف جمملها، فاإن اأي حماكمة توؤدي لتوقيع عقوبة 

الإعدام خالل حالة الطوارئ يجب اأن تتوافق مع اأحكام العهد، مبا يف ذلك مقت�سى املادتني 

14 و15.)21(

عالوة على ذلك، فقد اعتربت اللجنة اأن هناك عددا من العنا�رص للحق يف املحاكمة العادلة 

غري قابلة لالنتقا�س اأثناء حالت الطوارئ:

وحكم  ال�رصعية،  مبداأي  العنا�رص  هذه  ت�سم  العهد،  من  الرابعة  املادة  يف  وارد  هو  كما   

القانون املتاأ�س�سني يف العهد ب�سكل عام. ومع �سمان عدد من عنا�رص احلق يف حماكمة عادلة 

اللجنة ل جتد مربرا  فاإن  الإن�ساين يف حالت احلروب،  الدويل  القانون  ب�سكل �رصيح وفق 

اإن  القائل  الراأي  تتبنى  فاللجنة  الأخرى.  الطوارئ  اأوقات  الكفالت خالل  للتخفف من هذه 

مبداأي ال�رصعية وحكم القانون ي�ستوجبان احرتام املتطلبات الأ�سا�سية للمحاكمة العادلة خالل 

حالت الطوارئ. فيحق فقط ملحكمة قانونية اأن حتاكم وتدين �سخ�سا لرتكابه جرمية معينة. 

كما يجب احرتام افرتا�س الرباءة. وحلماية احلقوق غري القابلة لالنتقا�س، فاإن حق عر�س 

يتاأثر  األ  يجب  الحتجاز  قانونية  تاأخري  دون  التقرير  من  لتمكينها  املحكمة  اأمام  الإجراءات 

بقرار اأي جهاز للدولة للتخفف من العهد)22(.

 فاخلال�سة اإذن، اأنه وفقا للمادة الرابعة للعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية، فاإنه توجد 

املتداول  للتف�سري  الطوارئ. ووفقا  لالنتقا�س خالل حالت  قابلة  احلقوق غري  جمموعة من 

غري  احلقوق  حلماية  اأ�سا�سية  تعد  معينة  اإجرائية  احتياطات  كذلك  توجد  فاإنه  الرابعة،  للمادة 

القابلة لالنتقا�س، مبا فيها بع�س العنا�رص الأ�سا�سية للحق يف حماكمة عادلة، وحق املعتقلني يف 

معار�سة قانونية اعتقالهم.
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ت( حالة الطوارئ فى م�ضر 

1- �ضالحيات هائلة لل�ضلطة التنفيذية: 

االأ�ض�ض الد�ضتورية والقانونية حلالة الطوارئ فى م�ضر

الد�ستور امل�رصي ال�سادر يف 1971 اأ�س�س نظاما ل�سلطات الطوارئ، والذي وفقا للمادة 

148 منه يعلن رئي�س اجلمهورية حالة الطوارئ ويقرها الربملان، وفق ن�س املادة كما يلي:

عر�س  ويجب  القانون،  فى  املبني  الوجه  على  الطوارئ  حالة  اجلمهورية  رئي�س  يعلن 

واإذا  ب�ساأنه.  يراه  ما  ليقرر  التالية  يوما  ال�سعب خالل خم�سة ع�رص  الإعالن على جمل�س  هذا 

كان جمل�س ال�سعب منحال يعر�س الأمر على املجل�س اجلديد فى اأول اجتماع له. وفى جميع 

الأحوال يكون اإعالن حالة الطوارئ ملدة حمدودة، ول يجوز مدها اإل مبوافقة جمل�س ال�سعب. 

اأم  الدولة  اأمن  حماكم  اأكانت  �سواء  ال�ستثنائية  املحاكم  من  لنظام  الأ�سا�س  الد�ستور  ي�سع 

كيفية  اأو  اخت�سا�سها  املحاكم ونطاق  هذه  هيكل  ب�ساأن  تف�سيل  اأي  يرد  حماكم ع�سكرية، ومل 

النظر يف الق�سايا اأمامها، وترك هذا الأمر للقانون. املادة 171 تن�س على اأنه: “ينظم القانون 

ترتيب حماكم اأمن الدولة ويبني اخت�شا�شاتها وال�رصوط الواجب توافرها فيمن يتولون الق�شاء 

فيها”.)23(

قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 قرره الرئي�س جمال عبد النا�رص، وطبق مبا�رصة 

عقب اندلع احلرب بني م�رص واإ�رصائيل يف 5 يونيو 1967 وا�ستمر حتى 15 مايو 1981. ثم 

مت تطبيقه مرة اأخرى يف اأكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئي�س اأنور ال�سادات على يد متطرفني 

اإ�سالميني، وما زال �ساريا حتى الآن)24(.  

املادة الثالثة من قانون الطوارئ ت�سمح با�سطالع ال�سلطة التنفيذية بقوى هائلة دون التقيد 

باأي من ال�سمانات التي يوفرها الد�ستور والت�رصيعات حول حماية احلق يف احلرية والأمن 

ال�سخ�سيني واحلق يف اخل�سو�سية)25(. ووفقا للقانون، فاإنه يحق للرئي�س تقييد عدد من حقوق 

الإن�سان، من قبيل حرية التجمع والتنظيم والتعبري)26(.

وفقا للمادة الثالثة )فقرة 1( من قانون الطوارئ، فاإن لأجهزة الأمن اعتقال امل�ستبه بهم 

يعار�سوا  اأن  للمعتقلني  وميكن  العام”)27(،  والنظام  الأمن  على  “اخلطرين  من  واأي  جنائيا 

اعتقالهم بعد 30 يوما من اعتقالهم اأمام حمكمة اأمن الدولة العليا والتي ينبغي »اأن تقرر خالل 
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15 يوما ما اإذا كان يجب الإفراج عن اأو اعتقال امل�ستبه به. وزير الداخلية ميكن اأن يعار�س 

قرار الإفراج خالل 15 يوما من �سدور القرار، متنح بعدها املحكمة 15 يوما اأخرى للف�سل 

يف الق�سية.«)28( ومل يحدد القانون فرتة ق�سوى لالعتقال الإداري)29(.

اأ�س�س قانون الطوارئ لنظام ق�سائي ا�ستثنائي يت�سكل من حمكمة اأمن الدولة العليا، والتي 

تخت�س بالنظر يف اجلرائم املتعلقة باأمن الدولة وغريها من اجلرائم كالتجمعات واملظاهرات 

الطوارئ  قانون  الرئي�س)30(. املادة 12 من  قبل  تتم من  املحكمة  لهذه  الق�سايا  اإحالة  العامة. 

تقرر اأنه “يجوز لرئي�س اجلمهورية الأمر باإعادة املحاكمة التي نظرت فيها حمكمة اأمن الدولة 

الع�سكرية،  للمحاكمة  اإحالة مدنيني  الرئي�س  باإمكان  فاإنه  املحكمة  لهذه  العليا.«)31( وبالإ�سافة 

فاإنه  الطوارئ،  “خالل حالة  اأنه  تقرر  الع�سكرية 1966/25  املحاكم  قانون  فاملادة 2/6 من 

اآخر  قانون  اأي  اأو  العقوبات  قانون  عليها  يعاقب  جرمية  اأي  اإحالة  اجلمهورية  لرئي�س  يحق 

للمحاكمة الع�سكرية.”)32(

وبالإ�سافة لل�سلطات ال�ستثنائية الواردة يف قانون الطوارئ، فقد مررت احلكومة قانونًا 

ملكافحة الإرهاب يف 1992 اأ�س�س اإجراءات ق�سائية خا�سة للم�ستبه بقيامهم بجرائم اإرهابية. 

“�سلطات اأكرب لأجهزة الأمن والنائب العام وقل�س ب�سورة اأكرب من حقوق  اأعطى القانون 

لفرتات  ا�ستخدم  اأنه  كما  اجلمعيات.  وتكوين  والتجمع  التعبري  حرية  تقييد  فيها  مبا  الأفراد، 

طويلة كاأ�سا�س قانوين ملحاكمة مدنيني اأمام املحاكم الع�سكرية، وهي املمار�سة التي تتنافى مع 

املعايري الدولية.”)33(

وقد عدل قانون الإرهاب قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية، كما تبنى تعريفًا 

مثريا للجدل جلرمية الإرهاب)34( والذي لطاملا انتقد من قبل جماعات حقوق الإن�سان وخرباء 

ي�سمح  اأنه  يبدو  ما  وهو  والت�ساع،  العمومية  �سديد  اأنه  على  اإليه  ينظر  حيث  املتحدة،  الأمم 

با�ستخدامه �سد اأع�ساء املعار�سة، الأمر الذي يوؤدي اإىل زيادة عدد اجلرائم التي يعاقب عليها 

بعقوبة الإعدام)35(.

وفقا للمادة 206 من قانون الإجراءات اجلنائية، فاإن لدى النائب العام �سلطة اعتقال اأي 

م�ستبه بارتكابه جرائم اإرهابية حتى 6 اأ�سهر، وهو ما ياأتي على خالف اجلرائم العادية التي 

.)36( ميكن للنائب العام فيها اعتقال امل�ستبه به لأربعة اأيام فقط يعر�س بعدها على قا�سٍ
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2- تقييم دعاوى الدولة الإعالن حالة الطوارئ يف �ضوء حقوق االإن�ضان الدولية

ال�رصاع مع اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة كان دومًا التربير لتطبيق قانون الطوارئ منذ 

1981، وحاليا ت�سوق احلكومة عددا من العوامل التي ترى فيها تهديدا لال�ستقرار الداخلي 

الإرهابية  املنظمات  وخطر  غزة،  مع  احلدود  على  التوتر  ذلك  يف  مبا  القومي،  والأمن 

هناك  الأو�سط.)37(  الثورية يف م�رص وال�رصق  الإ�سالمية  الله واجلماعات  كالقاعدة وحزب 

العديد من املنظمات الإ�سالمية امل�سلحة التي ن�سطت للغاية يف القيام بعمليات اإرهابية يف م�رص 

منذ ال�سبعينيات ويف العقدين التاليني كاجلماعة الإ�سالمية واجلهاد. هذه اجلماعات التقليدية مل 

تعد ن�سطة خالل ال�سنوات الع�رص املا�سية)38(. وعدد من قادتها اأعلنوا نبذهم للعنف، وتبنوا ما 

عرف بـ”اإعالن التوبة”)39(. غري اأن عددًا �سغريًا من املجموعات العنيفة اجلديدة برز خالل 

ال�سنوات الع�رص الأخرية مدفوعة بالأهداف الإ�سالمية عرب القومية، واإن كان ل يتوافر الكثري 

من املعلومات حول هيكل وقيادة هذه املجموعات اجلديدة. الهجمات الإرهابية التي وقعت يف 

م�رص بني عامي 2004 و2006 يعزى القيام بها اإىل هذه املجموعات)40(. وعلى الرغم من 

اإقرار احلكومة باأن “جهود الأمن جنحت ب�سورة كبرية يف ا�ستئ�سال ظاهرة الإرهاب رغم 

انت�ساره عرب اأنحاء العامل.”)41( فاإن حالة الطوارئ ما زالت �سارية اإىل الآن. 

وبالتايل فاإن ا�ستخدام قانون الطوارئ مل يعد و�سيلة موؤقتة ملحاربة التهديدات املادية لوجود 

االأمة، واإمنا اأ�شبح موقفا دائما ال ميكن تربيره على االإطالق من وجهة نظر القانون الدويل 

1993.)42( فالتهديدات  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  اأكدته  الذي  املعنى  وهو  الإن�سان،  حلقوق 

التي تدفع احلكومة لتربير ا�ستخدام قانون الطوارئ ميكن التعامل معها وفق النظام القانوين 

الطبيعي امل�رصي، والقيود القانونية التي اأقرها العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية حلماية 

النظام والأمن العام، وقد عربت اللجنة عن قلقها اأن حالة الطوارئ يف م�رص اأ�سبحت “حالة 

�سبه دائمة”، وطالبت احلكومة مبراجعة احلاجة لتطبيق قانون الطوارئ.)43(

املعنى نف�سه اأكد عليه املقرر اخلا�س بحقوق الإن�سان اأثناء حماربة الإرهاب عندما بني اأن 

وجود حالة الطوارئ يف م�رص لأكرث من 50 عاما ال يجعلها حالة ا�شتثنائية؛ واإمنا اأ�شبحت 

الدويل.)44(  القانون  يف  الطوارئ  حالة  اإعالن  اإتاحة  من  الغر�س  لي�س  وهو  القاعدة،  هي 

غري اأنه اأقر اأن م�رص مرت يف املا�سي ببع�س املواقف التي هددت حياة الأمة، وتطلبت حقا 

�سلطات ا�ستثنائية ل�ستعادة احلالة الطبيعية. غري اأن الإجراءات التي مت ا�ستخدامها خالل حالة 

الطوارئ جتاوزت ب�سكل كبري كل املبادئ القانونية املت�سمنة يف املادة الرابعة من العهد الدويل 
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للحقوق املدنية وال�سيا�سية، وقيدت ب�سدة العديد من احلقوق الأ�سا�سية)45(. عالوة على ذلك، 

فلم تبلغ م�رص “الدول الأخرى املوقعة على )العهد(، من خالل ال�سكرتري العام لالأمم املتحدة، 

بالأحكام التي تخففت منها، والأ�سباب التي اأدت لذلك، كما هو متطلب وفق املادة الرابعة، 

الفقرة الثالثة من العهد”.)46(

قرر جمل�س ال�سعب يف 11 مايو 2010 متديد حالة الطوارئ عامني اآخرين، وقد تعهد رئي�س 

الوزراء اأن يكون ا�ستخدام قانون الطوارئ حم�سورًا يف مكافحة الإرهاب واملخدرات، ويف 

التي تعلنها احلكومة يف كل  التعهدات  الد�ستورية والقانونية، وهي  القواعد وال�سوابط  اإطار 

منا�سبة يتم متديد حالة الطوارئ فيها. هذه املرة اأدخلت احلكومة عددًا من التعديالت على قانون 

الطوارئ والتي مبوجبها مت اإلغاء عدد من ال�سالحيات املن�سو�س عليها يف البنود 2 و3 و4 

و6، والتي ت�ستمل على “الأمر مبراقبة الر�سائل اأيا كان نوعها ومراقبة ال�سحف والن�رصات 

ن�رصها  قبل  والدعاية والإعالن  التعبري  و�سائل  وجميع  والر�سوم  واملحررات  واملطبوعات 

العامة  املحال  فتح  مواعيد  وحتديد  طبعها،  اأماكن  واإغالق  وتعطيلها  وم�سادرتها  و�سبطها 

بتاأدية  اأي �سخ�س  اأو بع�سها«، و«تكليف  باإغالق هذه املحال كلها  واإغالقها، وكذلك الأمر 

اأي عمل من الأعمال وال�ستيالء علي اأي منقول اأو عقار، ويتبع يف ذلك الأحكام املن�سو�س 

عليها يف قانون التعبئة فيما يتعلق بالتنظيم وتقدير التعوي�س، اإخالء بع�س املناطق اأو عزلها 

وتنظيم و�سائل النقل وح�رص املوا�سالت وحتديدها بني املناطق املختلفة«. لكن قللت منظمات 

حقوق الإن�سان امل�رصية والدولية من هذا التعديل حيث اإن املواد املعدلة مل تكن ت�ستخدم على اأية 

حال خالل تطبيق حالة الطوارئ يف م�رص، وميكن توظيف مواد اأخرى يف قانون العقوبات  

الأ�سا�سية  يهدد احلريات واحلقوق  ما  اأخطر  اأبقى على  القانون  واأن  نف�سه،  الغر�س  لتحقيق 

ال�ستثنائية  املحاكم  ا�ستخدام  يف  الوا�سعة  وال�سلطات  املدة،  طويل  الإداري  العتقال  وهي 

)حماكم اأمن الدولة واملحاكم الع�سكرية(، و�سالحيات اأجهزة الأمن يف التفتي�س وتقييد احلق يف 

التجمع والتنظيم والتنقل. كما بينت هذه الدرا�سة فاإن ا�ستدعاء مربرات احلرب على الإرهاب 

واملخدرات ل ميكن اأن يكون مربرًا لتمديد الطوارئ ب�سكل مطلق وجمرد؛ حيث اإن القانون 

الدويل يفرت�س �رصوطًا �سارمة ل بد من توافرها لإعالن الطوارئ، كما اأن تقييد اأي حق 

من حقوق الإن�سان يف ظل الطوارئ هو اأمر حمكوم بعدد من املبادئ التي ت�سمن عدم توح�س 

ال�سلطات التنفيذية على هذه احلقوق.       
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ظل  فى  م�ضر  فى  الطوارئ  حالة  تطبيق  عن  الناجمة  العملية  العواقب  ث(  

خا�ضة  ب�ضفة  الرتكيز  مع  وال�ضيا�ضية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  تنفيذ 

على االحتجاز لفرتات طويلة، واحلق فى حماكمة عادلة

من  واحدة  تعد  م�رص  يف  الطوارئ  حلالة  امل�ستمر  التطبيق  اأن  ال�سيا�سة  علماء  اعترب 

الع�سكري  النقالب  بعد  توطيدها  مت  التي  امل�رصي  ال�ستبدادي  للنظام  البقاء  ا�سرتاتيجيات 

لتقوي�س  القانونية  املرونة  احلاكمة  للنخبة  الطوارئ  توفر  حيث   .1952 عام  يف  وقع  الذي 

ال�سيا�سيني، خ�سو�سا الإخوان امل�سلمني وهي جمموعة �سيا�سية �سلمية  النفوذ املتزايد ملناف�سيها 

 “ اأن  اإىل  ت�ستلهم ال�رصيعة الإ�سالمية يف برناجمها. ويف هذا ال�سدد يخل�س ديان �سينجرمان 

“ال�ستخدام املتزايد ملحاكم اأمن الدولة، وقانون الطوارئ، والعتقال دون توجيه تهم؛ يعك�س 
انعدام الأمن املتزايد بني النخبة”)47(. وي�سيف اأي�سا اأن “اللجوء اإىل قانون الطوارئ واملحاكم 

الع�سكرية، بالإ�سافة اإىل اعتياد الدولة ممار�سة العنف �سد املعتقلني والنا�سطني ال�سيا�سيني هي 

ظواهر تدح�س ما تت�سدق به النخبة احلاكمة يف م�رص من التزامها بالدميقراطية)48(.

على  الإرهاب  �سد  العاملية  احلرب  اأثر  الأكادمييني  من  العديد  اخترب  الأخرية  الآونة  يف 

القانون الدويل حلقوق الإن�سان. وجادل فيتزباتريك باأن احلرب �سد الإرهاب رمبا اأعادت 

�سياغة النتقا�س من التدابري ب�سكل خا�س “فيما يتعلق بطول مدة تطبيق التدابري ال�ستثنائية، 

وانتهاك احلظر املفرو�س على العتقال التع�سفي وحقوق املحاكمة العادلة”)49(. واأ�ساف اإن 

�سيا�سات مكافحة الإرهاب مهدت الطريق »لحتمال وجود حالة الطوارئ ب�سكل دائم واأثر 

الأخرى، وعدم  الدولية  اللتزامات  التنا�سب والت�ساق مع  ال�رصعية...  مبادئ  ذلك على 

حقوق  اأو�ساع  على  املرتتبة  الآثار  �سورليمر  در�س  وقد  النتقا�س)50(.  تدابري  يف  التمييز 

الإن�سان جراء احلرب �سد الإرهاب، وذكر اأن »هناك اجتاها خطريا لإ�سفاء ال�رصعية على 

انتهاكات حقوق الإن�سان  بعد اأحداث 11 �سبتمرب؛ بحجة مكافحة الإرهاب«. منتهكو حقوق 

الإن�سان ا�ستغلوا هذا الغطاء للت�سديق على �سحة جتربتهم اخلا�سة فيما اعتربوه »القتال �سد 

الإرهاب« مثل م�رص ورو�سيا واإ�رصائيل.)51(

اأنه يفر�س  ويف هذا ال�سياق؛ فاإن م�سكلة العمل بقانون الطوارئ يف م�رص لي�ست فقط يف 

الد�ستورية  ال�سمانات  ومن  الإن�سان،  حلقوق  الدويل  القانون  قيود  من  تتحلل  التي  التدابري 

التنفيذ  اأي�سا تكمن يف  اإرهابية، ولكنها  اأعمال  للحريات العامة عند تعقب امل�ستبه يف ارتكابهم 

املفرط والتع�شفي لهذا القانون مما ينجم عنه عقاب وتخويف جماعات املعار�شة ال�شيا�شية وتقييد 
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حرية التعبري. واأظهرت �سجالت حقوق الإن�سان يف م�رص اأن قانون الطوارئ يتم العمل به 

على نطاق وا�سع من جانب احلكومة حلماية النخبة احلاكمة بدل من حماية اأمن املواطنني. اإن 

حالة الطوارئ قد اعتربت من ِقبل العديد من املعلقني ال�سيا�سيني مبثابة اأداة للنظام ال�ستبدادي 

ت�ساعده يف تعزيز �سيطرته على املجتمع.)52(

1- االحتجاز لفرتات طويلة، واحلق يف احلرية وال�ضالمة ال�ضخ�ضية

العتقال الإداري هو التحدي الأبرز منذ اأمد طويل حلقوق الإن�سان يف م�رص. لقد ف�سلت 

للمعتقلني. ومع ذلك، ووفقا مل�سادر خمتلفة غري حكومية،  الدقيق  العدد  احلكومة يف حتديد 

الطوارئ.  قانون  مبوجب  حريتهم  من  حرموا  الذين  املعتقلني  من  الآلف  هناك  اأن  يبدو 

مبداأ  مع  يتعار�س  العام«  الأمن  على  »ي�سكلون خطرا  اأنهم  اأ�سا�س  على  الأفراد  احتجاز  اإن 

اأي معايري حمددة  اإىل  الإ�سارة  الو�سوح، وف�سل يف  اإىل  يفتقر  الأ�سا�س  هذا  ال�رصعية، لأن 

لقيا�س اأفعال الأ�سخا�س واحلكم عليها باأنها »خطرية على الأمن والنظام العام«)53(. العتقال 

ا م�سدر رئي�سي للعديد من النتهاكات اخلطرية الأخرى لباقة  الإداري لفرتات طويلة هو اأي�سً

اأو  التعذيب  الظروف، مثل حظر  اأي ظرف من  النتقا�س منها حتت  من احلقوق ل ميكن 

املعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. بل اإنه يقو�س اأي�سا احلق يف حماكمة عادلة، واحلق 

يف احلرية وال�سالمة ال�سخ�سية. ل يكفل قانون الطوارئ �سمانات للحيلولة دون ال�ستخدام 

تنفيذ  الدولة يرف�س عادة  اأمن  التع�سفي لالحتجاز الإداري من قبل الأجهزة الأمنية. جهاز 

اأوامر الإفراج التي وردت بحق املعتقلني من حماكم اأمن الدولة. ومبجرد ح�سول املعتقلني 

احتجاز  قرارات  مبوجب  اعتقالهم  جتديد  ميكنها  الداخلية  وزارة  فاإن  الإفراج؛  اأوامر  على 

اأخرى جديدة.)54(

احلكومة تزعم اأن العتقال الإداري هو اأداة وقائية ملكافحة الإرهابيني. لكن على العك�س 

من  كبريا  عددا  اأن  اأظهرت  قد   1981 عام  منذ  الإداري  العتقال  ممار�سة  فاإن  ذلك؛  من 

النا�سطني ال�سيا�سيني والنا�س العاديني الآخرين الذين مل يرتكبوا اأي جرائم اأو ل ي�سكلون اأي 

العديد منهم رهن  الذي و�سع  الإداري  اأ�سبحوا �سحايا لالحتجاز  قد  القومي،  لالأمن  تهديد 

الإن�سان، مبا يف ذلك مالحظات  لتقارير حقوق  �سنوات)55(. ووفقا  العتقال لأكرث من 10 

هيئات املعاهدات بالأمم املتحدة، فاإن حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب رقم 97 لعام 

ال�سعب  �سد  الأمن  لأجهزة  القانوين  وغري  العدواين  لل�سلوك  قانونًيا  غطاًء  منحا  قد   1992
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ال�سجون واأماكن الحتجاز. وقد  التعذيب يف  ا�ستخدام  �سيما  امل�رصي على مدى عقود، ول 

عن  اأعربت  »التي  التعذيب  ملناه�سة  املتحدة  الأمم  جلنة  قبل  من  امل�ساألة  هذه  على  الت�سديد  مت 

قلقها خ�سو�سا لوجود اأدلة وا�سحة على التعذيب و�سوء املعاملة يف اأماكن الحتجاز الإداري 

الواقعة حتت �سيطرة اإدارة مباحث اأمن الدولة، واأ�سارت التقارير اإىل عدم وجود اأي تفتي�س 

اإلزامي من قبل هيئة م�ستقلة على هذه الأماكن)56(.

نطاق  على  الإداري،  العتقال  متار�س  احلكومة  كانت  املا�سية،  الثالثة  العقود  طوال 

وا�سع، يف اأعقاب العمليات الإرهابية. كان يتم احتجاز املعتقلني يف ال�سجون لفرتات طويلة، 

واأحيانا ل�سنوات، دون توجيه اتهامات لهم. وعالوة على ذلك، مت ا�ستخدام العتقال الإداري 

لتخويف  اأو  اأقاربهم  عن  الأمن  اأجهزة  لري�سدوا  عليهم  وال�سغط  بهم؛  امل�ستبه  عائالت  �سد 

الإرهابيني امل�ستبه بهم وت�سليم اأنف�سهم لالأمن. خالل الت�سعينيات �سنت اأجهزة الأمن حملة مكثفة 

�سد اجلماعات الإ�سالمية امل�سلحة،  وحينها اتهمت منظمات حقوق الإن�سان احلكومة با�ستخدام 

هذه الأ�ساليب بطريقة منهجية يف جميع اأنحاء م�رص. ويف عام 1995 اأ�سدرت هيومن رايت�س 

ووت�س تقريرا بعنوان »م�رص: اأخذ الرهائن وتهديدهم من قبل قوات الأمن. ووفقا للتقرير 

فاإن:

ال�سحايا واملحامني امل�رصيني  التعبري امل�ستخدم من قبل  �سحايا »احتجاز الرهائن«، وه� 

ل��سف اعتقال اأفراد العائلة لغر�ض اإجبار اأقاربهم الهاربني على ت�سليم اأنف�سهم، ومنذ عام 1992 

ب�سكل اأ�سا�سي بداأ اللج�ء لهذا الأ�سل�ب والقب�ض على اأقارب املت�سددين الإ�سالميني، اأو امل�ستبه 

يف اأنهم كذلك، املطل�ب�ن من قبل ال�سلطات، ب�سبب ال�ستباه يف تنفيذ جرائم العنف �سد الدولة. 

ومت ا�ستهداف واعتقال جميع اأفراد الأ�رص من كال اجلن�سني وخمتلف الأعمار.)57(

ا�ستمر على مدى  الإن�سان، يف �سياق مكافحة الإرهاب،  انتهاكات حقوق  النمط من  هذا 

العقد املا�سي. ويف مثال اإ�سايف حدث موؤخًرا، ووفقا ملنظمة هيومن رايت�س ووت�س وغريها 

من جماعات حقوق الإن�سان امل�رصية، فاإن احلكومة امل�رصية اعتقلت نحو 3000 �سخ�س، من 

بينهم اأقارب لبع�س امل�ستبه يف اأنهم اإرهابيون من الذين مت حتديدهم من قبل الأمن، وذلك بعد 

الهجوم الإرهابي الذي وقع يف طابا و�سيناء يف اأكتوبر 2004.)58(

وا�ستخدمت احلكومة اأي�سا قانون الطوارئ لعتقال النا�سطني ال�سيا�سيني الذين �ساركوا يف 

الأن�سطة ال�سلمية التي يحميها القانون الدويل حلقوق الإن�سان. ويف منا�سبات عديدة، كانت هناك 

ممار�سة وا�سعة النطاق لالحتجاز الع�سوائي  للمتظاهرين ال�سلميني اأو امل�رصبني على الأر�س 
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ا�ستخدم  �سد ممار�سات و�سيا�سات احلكومة. على �سبيل املثال، »يف يناير وفرباير 2003، 

اأمن الدولة قانون الطوارئ لعتقال الأ�سخا�س دون تهمة، ويف حماكمة املنخرطني  جهاز 

يف مظاهرات �سلمية معار�سة للتدخل الع�سكري يف العراق ودعما لالنتفا�سة الفل�سطينية �سد 

مدينة  يف  وتظاهروا  العمال  اأ�رصب   ،2008 عام  ويف  الإ�رصائيلي«.  الع�سكري  الحتالل 

وقد  والجتماعية،  القت�سادية  الأ�سا�سية  احلقوق  ب�سمان  احلكومة  وطالبوا  الكربى،  املحلة 

�سنت وزارة الداخلية حملة اأمنية وا�سعة النطاق من العتقال الإداري. ووفقا ملجموعة حقوقية 

م�رصية »مت اعتقال املئات من العمال و�سكان املحلة الكربى، بالإ�سافة اإىل عدد من املدونني 

واملرا�سلني وال�سحفيني الذين �ساركوا يف تغطية هذا احلدث«.)59( ثم متت اإحالة 47 �سخ�سا اإىل 

حماكم اأمن الدولة على اأ�سا�س م�ساركتهم يف الإ�رصابات واملظاهرات.)60(

2- احلق فى حماكمة عادلة: اإن�ضاء نظام ق�ضائي ا�ضتثنائي

لقد خلقت حالة الطوارئ يف م�رص نظاما ق�سائًيا موازيا يفتقر على نحو خطري اإىل املعايري 

الدولية للمحاكمة العادلة. اأركان هذا النظام الق�سائي املوازي هي حماكم اأمن الدولة واملحاكم 

الع�سكرية. وقد اأثبتت التجربة اأن هذا النظام املوازي مت تطبيقه على نطاق وا�سع، لي�س فقط 

على امل�ستبه يف ارتكابهم اأعمال اإرهابية، ولكن على اجلرائم ال�سيا�سية الأخرى. يف بحثه عن 

الق�ساء وال�سيا�سة يف م�رص؛ اأ�سار تامر م�سطفى اإىل اأن »الدولة يف حالت الطوارئ وحماكم 

الع�سكرية، قد �سكلت على نحو فعال نظاما قانونيا موازيا مع  الدولة، وموؤخًرا املحاكم  اأمن 

�سمانات اإجرائية اأقل، بو�سفه نظام اخليار النهائي  ملواجهة التحديات التي تواجه �سلطتها«)61(.

النظام امل�رصي للمحاكم ال�ستثنائية ميثل خرقا خطريا ل�سمانات احلق يف حماكمة عادلة 

يف  الأفراد  »حق  تنكر  املحاكم  هذه  وال�سيا�سية.  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  يف  وامل�سمونة 

حماكمة عادلة وعلنية اأمام حمكمة خمت�سة وم�ستقلة وحيادية، من�ساأة بحكم القانون، واحلق 

املتهم،  الدفاع حمام يختاره  يتوىل  اأن  الدفاع، ويف  الكايف لإعداد  الوقت  يف احل�سول على 

واحلق يف تقدمي ا�ستئناف �سد الإدانة والأحكام اأمام حمكمة اأعلى«.)62( منذ الثمانينيات كانت 

هناك حماولت غري ناجحة للطعن يف د�ستورية حماكم اأمن الدولة واإحالة املدنيني اأمام املحاكم 

اأن املحاكم الع�سكرية د�ستورية،  اأكدت  اأمام املحكمة الد�ستورية العليا التي  الع�سكرية، وذلك 

واأن تاأ�سي�س هذا النظام الق�سائي ال�ستثنائي مت وفقا للد�ستور.)63( وقد حكمت املحاكم الع�سكرية 

وحماكم اأمن الدولة على نحو 140 �سخ�سا بالإعدام منذ عام 1990 بعد خو�سهم اإجراءات 
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حمكمة  اأمام  الأحكام  هذه  على  للطعن  الفر�سة  لهم  تتاح  اأن  ودون  عادلة،  غري  ق�سائية 

اأعلى)64(.

اأكتوبر  يف  بداأت  اإرهابية  اأعمال  ارتكابهم  يف  امل�ستبه  ملحاكمة  الع�سكرية  املحاكم  ا�ستخدام 

1992، ولكن يف ال�سنوات القليلة التالية تعر�س العديد من الن�سطاء ال�سيا�سيني للمحاكمة اأمام 

املحاكم الع�سكرية، ب�سبب ع�سويتهم يف اجلماعات الإ�سالمية املعتدلة وخا�سة جماعة الإخوان 

امل�سلمني.)65( وتذرعت احلكومة باأن الهدف من ا�ستخدام هذه املحاكم هو »تعجيل املحاكمات«، 

واأن ا�ستخدامها مق�سور فقط »على احلالت التي تتطلب اتخاذ تدابري �رصيعة«. واعترب بع�س 

املحللني اأن احلكومة توجهت للعمل باملحاكم الع�سكرية بعد �سدور عدد من الأحكام املحرجة 

حماكم  من  الت�سعينيات«  واأواخر  الثمانينيات  اأواخر  يف  الإرهاب  ق�سايا  من  عدد  يف  للنظام 

اأمن الدولة، حيث اإنه يف اإطار املحاكم الع�سكرية فاإن وزير الدفاع ورئي�س اجلمهورية لديهما 

ال�شالحيات الكاملة لتعيني الق�شاة من �شباط اجلي�ض. وعالوة على ذلك، ال توجد اأي �شمانات 

»املحاكم  فاإن  الإن�سان  حقوق  ملجموعات  ووفقا  �رًصا.)66(  تعقد  واملحاكمات  للمتهمني  قانونية 

حمكمة  اأمام  املثول  لهم  يوفرها  التي  احلقوق  كامل  املدنيني  للمتهمني  توفر  ل  الع�سكرية... 

م�ستقلة. اجلي�س امل�رصي هو جزء من اجلهاز التنفيذي للحكومة، وبالتايل فاإن نظامه الق�سائي 

يفتقر لال�ستقاللية ب�سكل اأكرب من املحاكم املدنية«. لي�س للمتهمني احلق يف الطعن على احلكم 

اأمام حمكمة اأعلى، ولكن ينبغي اأن ي�سادق رئي�س اجلمهورية على الأحكام ال�سادرة)67(.

مت تعديل قانون الق�ساء الع�سكري يف يوليو 2007 اإىل »ال�سماح لالأ�سخا�س الذين اأدينوا 

بارتكاب جرائم اإرهابية من قبل حمكمة ع�سكرية با�ستئناف احلكم اأمام املحكمة العليا للطعون 

فقط«)68(،  الإجرائية  وامل�سائل  القانونية  امل�سائل  على  املراجعة  هذه  تقت�رص  ولكن  الع�سكرية، 

والتعديل ل يعر�س اأي اإجراءات ق�سائية جوهرية لت�سحيح احلكم الع�سكري الأول اإذا مل يكن 

عادًل. النتكا�سات اخلطرية التي تت�سم بها اإجراءات املحاكم ال�ستثنائية عادة ما تثري ال�سكوك 

اأمن الدولة واملحاكم الع�سكرية.  يف �سحة الق�سايا املتعلقة بالإرهاب التي نظرت فيها حماكم 

يف كثري من احلالت اتهمت جمموعات حقوق الإن�سان ال�سلطات بتلفيق ادعاءات كاذبة �سد 

من  يغدو  العادلة؛  للمحاكمة  كافية  �سمانات  وجود  عدم  حالة  يف  فاإنه  الواقع،  يف  املتهمني. 

التي  الق�سائية  والأحكام  القانونية  والإجراءات  التحقيقات  �سالمة  من  التيقن  دائما  ال�سعب 

اتخذت بحق امل�ستبه بارتكابهم جرائم اإرهابية.)69( 

وقد ق�ست املحاكم ال�ستثنائية يف ق�سايا ذات دوافع �سيا�سية لي�ست لها عالقات بالعمليات 

حقوق االإن�ضان فى ظل الطوارئ: م�ضر منوذجًا
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يف  ذلك،  على  الأمثلة  ومن  الطوارئ.  حالة  لتطبيق  الرئي�سي  ال�سبب  كانت  التي  الإرهابية 

عام 2003 حوكم معار�س �سيا�سي اأمام حمكمة امن الدولة بعد اتهامه بـ »اإر�سال معلومات 

كاذبة اإىل هيئات اأجنبية ومنظمات حقوق اإن�سان اأجنبية، والتي ت�سمل، على عك�س احلقيقة، 

 )1( )د(  للمادة 80  انتهاكا  ي�سكل  فيما  البالد«  الإن�سان داخل  انتهاكات حقوق  معلومات عن 

 ،2008 اأبريل   16 ويف   )70(.2004 مار�س  يف  املتهم  تربئة  ومتت  العقوبات«.  قانون  من 

اأدانت حمكمة ع�سكرية 25 من قيادات جماعة الإخوان امل�سلمني بتهمة الن�سمام اإىل جماعة 

حمظورة قانونا وغ�سل الأموال، وقد تلقوا اأحكاما بال�سجن تراوحت بني 3-10 �سنوات.)71( 

وا�ستخدمت املحاكم ال�ستثنائية اأي�سا �سد حركات الحتجاج؛ ففي عام 2008، متت اإحالة 47 

�سخ�سا، ي�ستبه يف اأنهم �ساركوا يف الإ�رصاب عن العمل يف مدينة املحلة الكربى، اإىل حمكمة 

اأمن الدولة التي حكمت على 22 منهم بال�سجن ملدد تراوحت بني 3-5 �سنوات.)72( يف عام 

2005، تدخلت قوات الأمن يف نزاع بني مالك اأرا�س والقرويني يف قرية �رصاندو يف حمافظة 

خالل  ال�سكان  »ترويع  تهم  الأمن  اأجهزة  اإىل  الإن�سان  حقوق  جماعات  ووجهت  البحرية، 

الن�ساء والأطفال ال�سغار  التع�سفية مبا يف ذلك احتجاز  ليلية متوا�سلة، والعتقالت  غارات 

يف اأماكن احتجاز غري قانونية، ف�ساًل عن تعر�س املحتجزين لل�رصب والإهانة واحلب�س يف 

ديارهم«.)73( واأحيل 26 من �سكان القرية، بالإ�سافة اإىل حماميهم، اإىل حمكمة اأمن الدولة 

اأحد مالك الأرا�سي يف  التعدي على ممتلكات الغري، وتدمري املمتلكات يف �رصاع مع  بتهم 

قرية �رصاندو. وبعدها، ووفقا لقانون الطوارئ، اأمر رئي�س اجلمهورية باإعادة حماكمة. . 

. ]القرويني[ الذين براأتهم املحكمة.)74( وعالوة على ذلك، فاإن املحاكم ال�ستثنائية ا�ستخدمت 

عام 2001 ملعاقبة جمموعة من ال�شباب بتهمة االنخراط يف عالقات مثلية. وقد اتهموا  يف 

مبمار�سة »�سلوك فاح�س«. ووفقا لتقارير حقوق الإن�سان فاإن »حمكمة اأمن الدولة طوارئ 

يف القاهرة حكمت على 22 من املتهمني بال�سجن ملدد ترتاوح بني 1-3 �سنوات، اأحد املتهمني 

واجه تهمة اإ�سافية هي« ازدراء الأديان« وحكم عليه بال�سجن خلم�س �سنوات. وبراأت املحكمة 

ت�سعة وع�رصين من املتهمني«.)75(

3- تطبيع قانون الطوارئ بزعم مكافحة االإرهاب: التعديالت الد�ضتورية لعام 2007

القيود  لتجاوز  العامل  دول  من  كثريا  دفعت  الإرهاب  �سد  احلرب  باأن  فيتزباتريك  اأكد 

القانون الدويل حلقوق الإن�سان لتطبيق حالت الطوارئ)76(. واأ�ساف  املن�سو�س عليها يف 

معتز الفجريي
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اإن �سيا�سات مكافحة الإرهاب مهدت الطريق »لحتمال تطبيق حالت الطوارئ ب�سكل دائم، 

وانتهاك مبادئ ال�رصعية. . . التنا�سب والت�ساق مع اللتزامات الدولية الأخرى، واحرتام 

مبداأ عدم التمييز يف تطبيق التدابري ال�ستثنائية)77(.

مادة  احلكومة  واأدخلت  امل�رصي،  الد�ستور  على  كبري  تعديل  اإجراء  مت   2007 عام  يف 

األ  املادة هو �سمان  الرئي�سي من هذه  ب�ساأن مكافحة الإرهاب. والهدف  الد�ستور  جديدة يف 

اإن قانون  العليا، حيث  الد�ستورية  اأمام املحكمة  القانون اجلديد ملكافحة الإرهاب  يطعن على 

مكافحة الإرهاب املزمع �سّنه �سوف يتحلل من �سمان احلقوق الد�ستورية واحلريات العامة، 

جلنة  احلكومة  اأن�ساأت  وقد  الطوارئ.  قانون  باأحكام  ورد  ملا  مماثلة  �سلطات  على  و�سيبقي 

اأي  الآن مل حترز  الإرهاب منذ 22 مار�س 2006. وحتى  القانون اجلديد ملكافحة  ل�سياغة 

تقدم يف اإنهاء م�رصوع القانون)78(.

املادة 179 التي اعتمدت يف التعديالت الد�ستورية الأخرية ت�سمح للحكومة بتمرير قانون 

ملكافحة الإرهاب دون التقيد بال�سمانات الد�ستورية حلقوق الإن�سان. ون�سها كما يلي:

تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام يف مواجهة اأخطار الإرهاب ،  وينظم القانون اأحكاما 

ل  وبحيث  الأخطار  ،   هذه  مواجهة  �رصورة  تقت�سيها  التي  والتحقيق  ال�ستدلل  باإجراءات  خا�سة 

يحول الإجراء املن�سو�س عليه فى كل من الفقرة الأوىل من املادة 41 واملادة 44 والفقرة الثانية من 

املادة 45 من الد�ستور دون تلك املواجهة، وذلك كله حتت رقابة الق�ساء، ولرئي�س اجلمهورية اأن 

يحيل اأية جرمية من جرائم الإرهاب اإيل اأية جهة ق�ساء من�سو�س عليها يف الد�ستور اأو القانون )79(.

املادة 41 و44 و45 يف الد�ستور التي ورد ذكرها يف املادة 179 حتظر العتقال من دون 

اأمر ق�سائي، ومتنع تفتي�س املنازل دون اإذن ق�سائي، واحلق يف اخل�سو�سية. وعالوة على 

ذلك، متنح املادة 179 لرئي�س اجلمهورية �سلطة اإحالة ق�سايا الإرهاب اإىل حماكم خا�سة، وهي 

ذات ال�سلطة التي يتمتع بها يف حالة الطوارئ. ومن املتوقع اأن تكون حقوق الإن�سان عر�سة 

للخطر مبوجب املادة 179 وخ�سو�سا يف حال اعتماد تعريف وا�سع للجرمية الإرهابية، كما 

اأدخلت يف قانون مكافحة الإرهاب رقم 79 لعام 1992. هذا النهج يف اعتماد تعريف غام�س 

وف�سفا�س من املرجح اأن يبقى معمول به يف اإطار القانون اجلديد ملكافحة الإرهاب)80(.

يف الواقع، فاإن املادة 179 متثل تهديًدا خطريا للغاية على م�ستقبل حقوق الإن�سان و�سيادة 

القانون يف م�رص. وعلى الرغم من وعد احلكومة مرارا وتكرارا منذ عام 2005 برفع حالة 

الد�ستورية الأخرية تعد  التعديالت  الطوارئ وا�ستبدالها بقانون جديد ملكافحة الإرهاب؛ فاإن 
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موؤ�رصًا قويًا على الطبيعة ال�سلبية التي �سيت�سم بها القانون املقبل والتي من املتوقع اأن تعمل على 

تطبيع حالة الطوارئ بزعم ملكافحة الإرهاب.املقرر اخلا�س حلقوق الإن�سان يف �سياق مكافحة 

الإرهاب اأعرب عن القلق ذاته وقد ورد يف تقريره الأخري:

املادة 179، حتى اإذا مت رفع حالة الط�ارئ، فاإنها ل ت�ساعد على اإجراء انتقال حقيقي من 

ال�سائد حاليا يف م�رص.  الط�ارئ، ول تغري املناخ  التي �سادت خالل فر�ض حالة  املمار�سات 

ا�سم  حتت  الط�ارئ،  من  دائمة  حالة  مالمح  حتمل  الد�ست�ر  من   179 املادة  فاإن  باخت�سار، 

جديد)81(.

اإن اإطالق قانون جديد ي�ستند اإىل املادة 179، يعني يف الواقع اأن م�رص �ستظل تطبق حالت 

الطوارئ دون اأ�سباب معقولة على النحو الذي ورد يف املادة 4 من العهد، وهي وجود تهديد 

يواجه حياة الأمة. اإن القانون املزمع �سيعمل على تطبيع قانون الطوارئ ليكون حالة دائمة 

يف م�رص؛ وهو ما ميثل تطورا غري م�سبوق يف التقاليد الد�ستورية العاملية)82(.

ج( خال�ضات

حددت املادة 4 من العهد الدويل �رصوطًا معينة يجب احرتامها يف حالت الطوارئ. حكم 

التقيد بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان  النتقا�س يعطي الدول قدرًا من املرونة يف عدم 

ولفرتة  املوقف  �رصورات  تقت�سي  عندما  الأمة  حلياة  تهديدات  اأي  ملواجهة  منها  والنتقا�س 

حالت  اأثناء  منها  النتقا�س  اأو  تقييدها  يجوز  ل  التي  احلقوق  من  جمموعة  هناك  موؤقتة. 

الطوارئ وهي املذكورة يف املادة 4 من العهد. ومع ذلك، فاإن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان 

حالت  يف  احرتامها  يجب  التي  احلقوق  من  غريها  هناك  اإن  قال   29 رقم  العام  تعليقها  يف 

الطوارئ ل�سمان احرتام احلقوق غري القابلة لالنتقا�س، مثل ال�سمانات الأ�سا�سية للمحاكمة 

العادلة، وحق املعتقلني يف اأن يتم عر�سهم اأمام قا�ٍس خمت�س للنظر يف ظروف اعتقالهم.

اأكدت هذه الدرا�سة على اأن تطبيق حالة الطوارئ يف م�رص ينتهك املادة 4 من العهد الدويل، 

ول يربر جتميد احلقوق واحلريات الأ�سا�سية. حالة الطوارئ يف م�رص مفرو�سة با�ستمرار منذ 

عام 1981، حتى اأن اأ�سبح الو�سع الدائم يف م�رص ي�سهد تعليقًا للعديد من احلقوق الأ�سا�سية، 

ول �سيما احلق يف حماكمة عادلة، واحلق يف احلرية وال�سالمة ال�سخ�سية. وقد ف�سلت احلكومة 

اأن  ورغم  الطويلة.  الفرتة  هذه  خالل  الطوارئ  حالة  لتطبيق  معقولة  مربرات  تقدمي  يف 
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الق�ساء على الإرهاب يف م�رص  باأن ا�سرتاتيجيتها الأمنية جنحت يف  احلكومة نف�سها اعرتفت 

مقارنة مع الدول الأخرى يف العامل، فاإنها ل تزال ت�رص على جتديد العمل بقانون الطوارئ. 

اأعلنت احلكومة عن خطتها لتمرير قانون جديد ملكافحة الإرهاب، وعدلت وفقا لذلك الد�ستور 

لإدراج مادة مكافحة الإرهاب يف الد�ستور، وهو الأمر الذي ي�سكل تطورا وتهديًدا خطريا 

للغاية على م�ستقبل حقوق الإن�سان و�سيادة القانون يف م�رص. هذا التعديل الد�ستوري يعطي 

اأن ي�سفي هذا  املتوقع  املقبل، ومن  القانون  بها  �سيت�سم  التي  ال�سلبية  الطبيعة  موؤ�رصًا قويا على 

اإن ممار�سات حقوق  الإرهاب.  الطوارئ بزعم مكافحة  الدائمة على حالة  ال�سبغة  القانون 

الإن�سان يف م�رص اأكدت اأن ا�ستمرار تطبيق حالة الطوارئ يف م�رص ل ي�ستهدف الق�ساء على 

اجلماعات الإ�سالمية العنيفة، بل اأ�سبحت الطوارئ مظلة لقمع املناف�سني ال�سيا�سيني و�سمان 

ال�ستقرار للنخبة احلاكمة.
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* باحثة باملركز �لقومي للبحوث �لجتماعية و�جلنائية- م�رش.

مفاهيم

العدالة االنتقالية.. 

قراءة مفاهيمية ومعرفية

د. مروة نظري *

يعترب مفهوم العدالة النتقالية من املفاهيم التي ل تزال غام�سة بالن�سبة للكثريين، ل�سيما 

املعتاد: هل توجد  الت�ساوؤل  اإذ يثور  اأي »النتقالية«،  الثاين من امل�سطلح؛  فيما يتعلق باملقطع 

عدالة انتقالية؟ وما الذي مييزها عن العدالة التقليدية؟

ُتعنى  كونها  يف  التقليدية  العدالة  عن  تختلف  النتقالية  العدالة  اأن  تو�سيح  من  لبد  وهنا   

النتقال  اأو  ال�سلم،  حالة  اإىل  م�سلح  داخلي  نزاع  حالة  من  النتقال  مثل:  النتقالية  بالفرتات 

من حكم �سيا�سي ت�سلطي اإىل حالة احلكم الدميقراطي، اأو التحرر من احتالل اأجنبي با�ستعادة 

الإ�سالحية  الإجراءات  بع�س  العادة  يف  تواكبها  املراحل  هذه  وكل  حملي،  حكم  تاأ�سي�س  اأو 

ال�رصورية، و�سعي جلرب الأ�رصار ل�سحايا النتهاكات اخلطرية)1(. 

النطاق  الوا�سعة  اأو  املنهجية  لالنتهاكات  ال�ستجابة  يعني  النتقالية  العدالة  مفهوم  اأن  اأي 

حلقوق الإن�سان، بهدف حتقيق العرتاف الواجب مبا كابده ال�سحايا من انتهاكات، وتعزيز 

اإمكانيات حتقيق ال�سالم وامل�ساحلة والدميقراطية. اأي اأنها تكييف للعدالة على النحو الذي يالئم 
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جمتمعات تخو�س مرحلة من التحولت يف اأعقاب حقبة من تف�سي انتهاكات حقوق الإن�سان؛ 

�سواء حدثت هذه التحولت فجاأة اأو على مدى عقود طويلة.)2( بعبارة اأخرى، يربط مفهوم 

العدالة النتقالية بني مفهومني هما العدالة والنتقال، بحيث يعني: حتقيق العدالة اأثناء املرحلة 

النتقالية التي متر بها دولة من الدول.)3( 

وعلى الرغم من اأن املفهوم ظهر يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية، فاإن ح�سوره تكثف 

ب�سكل خا�س منذ �سبعينيات القرن الع�رصين، فمنذ ذلك احلني �سهد العامل اأكرث من 30 جتربة 

للعدالة النتقالية من اأهمها جتربة �سيلي والأرجنتني وبريو وال�سلفادور ورواندا و�سرياليون 

وجنوب اإفريقيا وتيمور ال�رصقية و�رصبيا واليونان.)4(

هيئة  خالل  من  النتقالية  العدالة  جمال  يف  املغرب  جتربة  تربز  العربية،  الدائرة  ويف 

الإن�ساف وامل�ساحلة كمثال ي�ستحق التقدير، ل�سيما واأن هذه التجربة ارتبطت ب�سكل اأ�سا�سي 

ت�شعينيات  منذ  املغرب  فيها  انخرط  التي  لالإ�شالحات  �شكلت اأر�شية  �شيا�شية  بتوفر اإرادة 

القرن املا�سي، ويرى البع�س اأن القيمة الأ�سا�سية التي متيز التجربة املغربية يف جمال العدالة 

النتقالية  العدالة  حتقيق  اإمكانية  اأثبت  ما  وهو  امل�رصوعية«.)5(  »عن�رص  يف  تتمثل  النتقالية 

اليو�سفي  باإ�رصاك املعار�سة التي كان يف مقدمتها عبد الرحمن  ال�سلطة، خ�سو�سًا  من داخل 

الذي مت تعيينه رئي�سًا للوزراء، وفتح ملفات النتهاكات، وفيما بعد مت ت�سكيل هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة وتعوي�س ال�سحايا، والعمل على اإ�سالح وتاأهيل عدد غري قليل من املوؤ�س�سات.)6(

اإطار  يف  ر�سمية  هيئات  قبل  من  مبا�رصة،  ب�سفة  النتقالية  العدالة  مو�سوع  طرح  كما 

ديناميات امل�ساحلة الوطنية يف كل من اجلزائر وال�سودان والعراق. كما بداأ املو�سوع يفر�س 

نف�سه يف �سياقات ذات �سلة بتعزيز الدميقراطية، وتثبيت الوحدة الوطنية يف كل من البحرين 

الت�سدي  �سياقات  يف  للتفكري،  وكدعوات  كاإرها�سات،  املو�سوع  وطرح  وموريتانيا. 

لإ�سكالت التحول الدميقراطي والتفكري ال�سرتاتيجي املرتبط بها، يف كل من لبنان واليمن. 

بل وبداأ املو�سوع يظهر كاإ�سكال للتفكري اأو »كاإغراء اأكادميي« يف اأطروحات بع�س النخب 

ال�سيا�سية واحلقوقية يف كل من م�رص و�سوريا والأردن.)7(

وللتعرف ب�شكل تف�شيلي على مفهوم العدالة االنتقالية؛ قد يكون من املالئم التعر�ض للنقاط 

التالية: 

العدالة االنتقالية: قراءة مفاهيمية ومعرفية
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التطور التاريخي للمفهوم وتطبيقاته:

النتقالية  العدالة  ملفهوم  املختلفة  والتطبيقات  املمار�سات  واقع  ا�ستقراء  خالل  من  ميكن 

احلديث عن مراحل ثالث للعدالة النتقالية، هي:

املرحلة الأوىل، جاءت يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية مبا�رصة، ومتثلت ب�سكل اأ�سا�سي يف 

حماكمات نورمربج، وقد متحورت العدالة النتقالية خالل تلك املرحلة حول فكرة التجرمي 

واملحاكمات الدولية املرتتبة عليها. ومتثلت اأهم ميكانيزمات عملها يف اتفاقية الإبادة اجلماعية 

التي مت اإقرارها، واإر�ساء �سوابق مل يعد من املمكن بعدها تربير انتهاك حقوق الإن�سان با�سم 

ال�ستجابة لالأوامر. يف هذه املرحلة، �سكل مرتكبو انتهاكات حقوق الإن�سان مركز الهتمام 

يف م�ساعي حتقيق العدالة)8(. 

واأثناء احلرب الباردة، ركدت جهود حتقيق العدالة النتقالية وا�ستمر ذلك حتى املرحلة 

الثانية والتي حدثت بعد انهيار الحتاد ال�سوفيتي والتغريات ال�سيا�سية املختلفة يف دول اأوروبا 

ال�رصقية واأملانيا وت�سيكو�سلوفاكيا، ويف هذه املرحلة مت تطبيق مفهوم ُم�سي�س وذي طابع حملي 

فكرة  وهنا حدث جتاوز  للدولة،  الر�سمية  بالهياكل  ارتبط  الجتماعية  العدالة  من  اأو وطني 

املحاكمات، ومت ت�سمني اآليات اأخرى مثل جلان احلقيقة، والتعوي�سات، اأي اأنه خالل هذه 

املرحلة �سارت العدالة النتقالية مبثابة حوار وطني بني اجلناة وال�سحايا، وخالل هذه املرحلة 

برزت جتربة جلان احلقيقة يف الأرجنتني وعدد من دول اأمريكا الالتينية وجنوب اأفريقيا)9(. 

لقد تطور املفهوم خالل الفرتات النتقالية التالية حلكم الدكتاتوريات الع�سكرية يف اأمريكا 

الالتينية، جنوب اأفريقيا بعد نظام الأبارتهايد وبع�س الدول الأفريقية ودول �رصق وو�سط 

العدالة  توافق دويل على احلاجة لإجراءات  الباردة. كان هناك  اأعقاب احلرب  اأوروبا يف 

الدول  اأهداف  مع  تزامن  ما  وهذا  املا�سية،  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  مع  للتعامل  النتقالية 

والهيئات املانحة التي تطلبت وجود تطبيق حلكم القانون مبا ي�سمح بالتنمية القت�سادية.)10(

بعبارة اأخرى، اأعطت املوجة الثالثة للدميقراطية يف اأواخر الثمانينيات واأوائل الت�سعينيات 

زخما وحافزا جديدا للعدالة النتقالية، انتقل به من كونه مفهوما رابطا بني املرحلة النتقالية 

بحيث  اأو�سع،  ف�ساء  اإىل  الأربعينيات(،  اأواخر  يف  ن�ساأ  )كما  والعدالة  الدميقراطي  للتحول 

اأ�سحى هذا املفهوم  يت�سمن منظورا اأو�سع، يقوم على اإعادة تقييم �سامل للو�سول مبجتمع ما 

يف املرحلة النتقالية اإىل موقع اآخر تعد الدميقراطية اأحد اأهدافه الأ�سا�سية.)11(
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مل�سهد  بداية   1993 يف  ال�سابقة  بيوغو�سالفيا  اخلا�سة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإن�ساء  وُيعد 

�سيا�سي جديد �سمل املرحلة الثالثة للعدالة النتقالية، اإذ اأدى تكرر النزاعات اإىل تكرر حالت 

تطبيق العدالة النتقالية، كما ارتفعت الأ�سوات املنادية باحلد من الأخذ مببداأ احل�سانة لي�سبح 

الدولية اخلا�سة برواندا  املحكمة اجلنائية  اإن�ساء  ال�سياق مت  القاعدة، ويف هذا  ال�ستثناء ولي�س 

يف 1994، ثم يف 1998 مت اإقرار النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية. وقد اأثرت هذه 

التطورات يف الكثري من اتفاقيات ال�سالم التي عقدت بعد ذلك، والتي اأ�سارت اإىل املحاكمات 

الدولية باعتبارها جزءا من عملية الت�سوية ال�سلمية؛ من ذلك اتفاقية اأرو�سا املتعلقة ببوروندي، 

واتفاقية لينا�س ماركو�سي�س اخلا�سة ب�ساحل العاج. ويف هذه املرحلة، التي ل تزال م�ستمرة 

اإىل القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان،  حتى الآن تتم الإحالة دائما 

باالإ�شافة اإىل العودة ال�شتلهام منوذج حماكمات نورمربج، ال�شيما مع دخول ميثاق روما 

اخلا�س باملحكمة اجلنائية الدولية حليز التنفيذ يف 2004، واإقرار وجود املحكمة كاآلية دائمة 

ملحا�سبة مرتكبي النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان.)12(

ا�ضرتاتيجيات حتقيق العدالة االنتقالية: 

 ت�سري التطبيقات الفعلية للمفهوم اإىل اأن اأي برنامج لتحقيق العدالة النتقالية عادة ما يهدف 

لتحقيق جمموعة من الأهداف ت�سمل: وقف النتهاكات امل�ستمرة حلقوق الإن�سان، التحقيق يف 

اجلرائم املا�سية؛ حتديد امل�سئولني عن انتهاكات حقوق الإن�سان ومعاقبتهم، تعوي�س ال�سحايا؛ 

الفردية  للم�ساحلة  الرتويج  الدائم،  ال�سالم  على  احلفاظ  م�ستقبلية،  انتهاكات  وقوع  منع 

والوطنية.)13(

�سبغة  ذو  بع�سها  ال�سرتاتيجيات،  من  العديد  تتبع  من  فالبد  الأهداف،  تلك  ولتحقيق 

ق�سائية، وبع�سها ل يحمل هذه ال�سبغة، هي)14(:

	 انتهاكات ارتكاب  عن  امل�سئولني  مع  ق�سائية  حتقيقات  وت�سمل  اجلنائية:  الدعاوى 

القدر  يتحملون  اأنهم  يعتقد  املدعون حتقيقاتهم على من  الإن�سان؛ وكثريًا ما يركز  حقوق 

اإعمال  اأول  اإن  القول  املنهجية. وميكن  اأو  امل�سئولية عن النتهاكات اجل�سيمة  الأكرب من 

لهذه الآلية كان مع حماكمات نورمربج التي اأجريت للنازيني يف اأملانيا بعد احلرب العاملية 

الثانية. وهي قد تتم على امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي اأو الدويل، اأو من قبل بع�س الأجهزة 

اخلا�سة مثل املحكمة اخلا�سة ب�سرياليون. 
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	 التي النتهاكات  ب�ساأن  ق�سائية، جتري حتقيقات  هيئات غري  �حلقيقة: وهي   جلان 

النتهاكات  معاجلة  �سبل  ب�ساأن  وتو�سيات  تقارير  واإ�سدار  القريب،  املا�سي  يف  وقعت 

والرتويج للم�ساحلة، وتعوي�س ال�سحايا واإحياء ذكراهم، وتقدمي مقرتحات ملنع تكرار 

النتهاكات م�ستقبال.

	 أو جرب �ل�رشر: وهذه مبادرات تدعمها الدولة، وت�سهم يف جرب� بر�مج �لتعوي�ض 

خليط  بتوزيع  عادة  وتقوم  املا�سي؛  انتهاكات  على  املرتتبة  واملعنوية  املادية  الأ�رصار 

املالية  التعوي�سات  هذه  ت�سمل  وقد  ال�سحايا،  على  والرمزية  املادية  التعوي�سات  من 

والعتذارات الر�سمية.

	 هذه يف  دورا  لعبت  التي  املوؤ�س�سات  اإ�سالح  وي�ستهدف  امل�ؤ�س�سي:  الإ�سالح 

والق�سائية..  وال�رصطية  الع�سكرية  واملوؤ�س�سات  الأمني  القطاع  )غالبا  النتهاكات 

وغريها(، واإىل جانب تطهري هذه الأجهزة من امل�سئولني غري الأكفاء والفا�سدين، غالبا 

ما ت�سمل هذه اجلهود تعديالت ت�رصيعية، واأحيانا د�ستورية.

كما ي�سري الواقع اإىل وجود اآليات اأخرى من قبيل جهود تخليد الذكرى، وت�سمل اإقامة 

املتاحف والن�سب التذكارية التي حتفظ الذكرى العامة لل�سحايا، وترفع م�ستوى الوعي 

الأخالقي ب�ساأن جرائم املا�سي)15(.

وميكن اأن تتم هذه الآليات على امل�ستوى الوطني ب�سكل كامل، اأو على امل�ستوى الدويل 

ال�رصقية  وتيمور  �سرياليون  يف  اخلا�سة  الرتتيبات  مثل  هجني،  اأو  خمتلط  نحو  على  اأو 

ا�ستجابة  النتقالية  للعدالة  الهجينة  اأو  املختلطة  ال�سرتاتيجيات  اإن�ساء  يعد  اإذ  وكو�سوفا، 

البعد اجلغرايف  التي تواجه ال�سرتاتيجيات ذات الطابع الدويل، مثل  منطقية للم�سكالت 

املتوقع  من  الهجينة  فال�سرتاتيجيات  ثم  ومن  املعنية،  املجتمعات  عن  القيمي  والنف�سال 

اأن تكون اأكرث قدرة على حتقيق امل�ساحلة الوطنية وال�سالم الجتماعي، ل�سيما يف حال 

اعتمادها على جمموعة من القيم الجتماعية والثقافية، قادرة على ا�ستيعاب الختالفات 

يف روايات الأطراف املختلفة لالأعمال العدائية التي تكون هذه املجتمعات قد �سهدتها)16(.

بع�سها  منف�سلة عن  ب�سورة  النتقالية  العدالة  اآليات ومناهج  تعمل  اأخرى، ل  ناحية  من 

البع�ض اإمنا تعمل وفق روؤية تكاملية فيما بينها، وقد تكون مكملة لبع�شها البع�ض؛ فمثال قد 

يعترب البع�س اإن قول احلقيقة دون تعوي�سات خطوة بال معنى، كما اأن منح تعوي�سات مادية 

�سمتهم.  ل�رصاء  حماولة  ال�سحايا  بنظر  �سيكون  واملكا�سفة  احلقيقة  لقول  مكملة  عمليات  دون 
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كما اأن تكامل عملية التعوي�س مع املحاكمات ميكن اأن يوفر جربا لالأ�رصار اأكرث �سمول مما 

توفره كل على انفراد. وقد حتتاج التعوي�سات من جانب اآخر اإيل دعمها بوا�سطة الإ�سالحات 

املوؤ�س�سية لإعالن اللتزام الر�سمي مبراجعة الهياكل التي �ساندت اأو ارتكبت انتهاكات حقوق 

الإن�سان.مع الأخذ يف احل�سبان اأن الن�سب التذكارية غالبًا ما تهدف اإيل التعوي�س الرمزي 

واجلرب املعنوي لالأ�رصار)17(. 

موقع العدالة االنتقالية على اخلريطة املعرفية:

تنتمي درا�سات العدالة النتقالية ب�سكل تقليدي اإىل حقل القانون الدويل حلقوق الإن�سان، 

ومع التطور يف تطبيقات املفهوم مت تو�سيع جمالت درا�سة املفهوم لت�سمل العديد من الآليات 

والأهداف تنتمي للعديد من املجالت العلمية والبحثية.)18( والآن ميتد الهتمام بالعدالة النتقالية 

والجتماع  وال�سيا�سة  القانون  علماء  اإ�سهامات  مع  ل�سيما  العلمية،  املجالت  من  العديد  عرب 

والأنرثوبولوجي واملوؤرخني، ورجال دين، وال�سحفيني ون�سطاء حقوق الإن�سان، وتعك�س 

هذه املمار�سات والأجندات البحثية التطورات امل�ستمرة يف مفهوم العدالة النتقالية، والظواهر 

احلقيقة،  وجلان  احل�سانة،  امل�سوؤولية/  اإ�سكالية  العدالة،  حتقيق  جهود  قبيل  من  به  املرتبطة 

وجهود اإعادة حكم القانون)19(. 

اختالف  )على  النتقالية  بالعدالة  املعنيون  والفال�سفة  املفكرون  ينق�سم  عامة،  وب�سفة 

تخ�س�ساتهم( حول اثنني من الروافد الثقافية؛ الأول الفكر الليربايل حلقوق الإن�سان، اأما الثاين 

فهو الرافد الديني. ورغم تباينهما، ي�سرتك الرافدان يف العديد من الفر�سيات وال�ستنتاجات، 

واإن كان لكل منهما نقاط متيزه بل وتوجد خالفات بينية يف كل رافد.)20(

يقوم النهج الليربايل للعدالة النتقالية على املرياث الفكري لكل من جون لوك واإميانويل 

كانط وجون �ستيوارت ميل الداعي اإىل امل�ساواة واحلرية، ف�سال عن فكر جون رولز الداعي 

لعدالة توزيع املوارد القت�سادية. وفيما يخ�س جرائم املا�سي، مييز رواد الرافد الليربايل ما 

بني نظريتني، اأولهما تركز على معاقبة مرتكبي اجلرائم، يف حني تركز الثانية على اإعادة 

تاأهيل ال�سحايا، والردع، وحت�سني النظام الجتماعي ب�سفة عامة.)21(

اأما الروافد الدينية للعدالة النتقالية، فتعد »حقوق الإن�سان« هدفا لها، ولكنه لي�س املفهوم 

الأ�سا�سي املحرك، ولكن تعد »امل�ساحلة« هي الفكرة التي تتالقى حولها كل الروافد الدينية، 

كانت  النتقالية. واإن  بالعدالة  املتعلق  اخلطاب  يف  املتوقعة  غري  التطورات  اأحد  يعد  ما  وهو 
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للفكر  بالن�سبة  فكرة حمورية  الإن�سان  تعد حقوق  فمثال  اأي�سا،  البينية  اختالفاتها  الروافد  لتلك 

الإ�سالم  يف  يقل  بها  الهتمام  اإن  اإل  واليهودية،  الربوت�ستانتية  الطوائف  وبع�س  الكاثوليكي 

والبوذية والهندو�سية.)22( 

خارطة املفاهيم ال�ضريكة: 

يتناول حقل العدالة النتقالية، عملية اإعادة النظر يف الأو�ساع ال�سيا�سية والقانونية والفل�سفية 

يف بلد ما يف اأعقاب حرب ما. وهو يثري جدليات كثرية، اأهمها التعار�س بني الرغبة يف حتقيق 

الإن�سان، واحلاجة لإر�ساء قواعد  بعد احلرب، والرغبة يف حماكمة منتهكي حقوق  الهدوء 

العقابي واجلنائي  النظام  القيود على عمل  املا�سي يف مقابل  انتهاكات  ذات م�سداقية ملحاكمة 

والقانون الدويل، ف�سال عن اإمكانية حتقيق املغفرة يف احلياة ال�سيا�سية، وعلى ذلك ميكن الدفع 

ت�سكل جزءا  الأقل  اأو على  الإن�سان  الدويل حول حقوق  للخطاب  نتاج  النتقالية  العدالة  باأن 

منه.)23(

ويالحظ من متابعة اخلطاب املتعلق بالعدالة النتقالية اأن هناك خارطة للتفاعالت بني هذا 

املفهوم، وجمموعة من املفاهيم التي تتقاطع معه يف جمالت العمل، ويجدر التعر�س لها على 

النحو التايل: 

يت�سمن  �سامل،  كمفهوم  ال�سالم«  »بناء  ي�ستخدم  ال�سالم:  وبناء  النتقالية  العدالة   -

جمموعة من االأن�شطة اأو االإجراءات املتعلقة بخلق ال�رصوط ال�رصورية لتحقيق ال�شالم امل�شتدام 

يف املجتمعات حمل ال�رصاعات، وحتديد ودعم الهياكل التي ت�سهم يف تقوية، وتر�سيخ ال�سلم 

من اأجل جتنب الرتداد اإىل حالة ال�رصاع. ومن اأهم الإجراءات التي ي�سملها: اإعادة توطني 

الالجئني وامل�رصدين داخليًا، والت�رصيح واإعادة اإدماج املحاربني ال�سابقني، ودعم عملية التطور 

الدميوقراطى، وتعزيز التنمية الجتماعية والقت�سادية، واإعادة تاأ�سي�س حكم القانون.)24(

وعلى هذا الأ�سا�س، ميكن القول اإن امل�ساحات امل�سرتكة بني املفهومني ت�سمل برامج ا�ستعادة 

حكم  الواقع، فاإن عددًا كبريًا من عمليات بناء ال�سالم، تتعامل مع ن�ساطات العدالة النتقالية، 

مثل الإدارات الدولية لبع�س الأقاليم مثل UNMIK يف كو�سوفا، وUNTAET يف تيمور 

ل�سته؛ اإذ تولت تلك البعثات م�سئولية ال�سلطات الق�سائية، واإدارات ال�سجن وال�رصطة. كذلك 

تولت مهام دعم حكم  والتي  ال�سلفادور وجواتيمال وليبرييا وهايتي  املتحدة يف  الأمم  بعثات 

القانون وحقوق الإن�سان)25(. 
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الزعيم  اإىل  الوطنية«  �لوطنية: يرجع تعبري »امل�ساحلة  �لنتقالية و�مل�ساحلة  �لعد�لة   -

حمو  م�سئولية  حتمل  ب�رصورة  اأ�سا�سي  ب�سكل  وارتبط  ديجول،  �سارل  التاريخي  الفرن�سي 

ديون وجرائم املا�سي التي وقعت حتت الحتالل اأو اإبان حرب اجلزائر، كما حتدث الرئي�س 

الفرن�سي الأ�سبق ميرتان عن هذا املفهوم باعتباره �سامن الوحدة الوطنية. بعد ذلك ا�ستخدم 

اأن من  راأى  اإذ  ال�سجن،  قابعًا يف  يزال  كان ل  اأفريقيا عندما  املفهوم يف جنوب  هذا  مانديال 

واجبه اأن ي�سطلع بنف�سه بقرار التفاو�س حول مبداأ اإجراء العفو العام، الذي �سيتبع اأوًل عودة 

منفيي املوؤمتر الوطني الإفريقي، ويطمح اإىل م�ساحلة وطنية، من دونها �سيكون البلد عر�سًة 

امل�ساحلة  تاأكيد. وت�سمل  �سيقف وراءها النتقام بكل  التي  الدماء  ملزيد من الحرتاق واإراقة 

�رصعية  اأ�س�س  على  الأمة  بناء  لإعادة  �رصورية  تكون  التي  والعمليات  الإجراءات  الوطنية 

قانونية وتعددية ودميقراطية يف الوقت ذاته)26(. وبذا ميكن القول اإن امل�ساحلة هي اأحد اأهداف 

العدالة النتقالية، بل هي يف الواقع �سكل من اأ�سكال العدالة النتقالية.

بهدف  املفهومني  هذين  بني  الربط  يتم  �لجتماعي/�جلندر:  و�لنوع  �لنتقالية  �لعد�لة   -

القائمة  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  تخاطب  بحيث  النتقالية،  العدالة  عمليات  وتطوير  ت�سميم 

اأن  خا�سة  ال�ستبدادي،  احلكم  اأو  العنيف  ال�رصاع  فرتات  خالل  الجتماعي  النوع  على 

املراأة عادة ما تكون اأكرث عر�سة لالنتهاكات، كما اأن الإ�ساءات املوجهة للمراأة اأكرث عر�سة 

للتجاهل، وال�ستهانة بها يف اإطار املوؤ�س�سات ال�سائدة. فغالبا ما يتم انتقاد العديد من اآليات العدالة 

النتقالية؛ لأنها مل تاأخذ بالنوع الجتماعي خا�سة يف بداياتها، ل�سيما مع م�ساهمة بع�س التقاليد 

الجتماعية والبنى الفكرية املحافظة والت�رصيعات اخل�سو�سية يف مزيد عرقلة مبادرات العدالة 

النتقالية املرتبطة بالنوع يف املجتمعات املعنية، ل�سيما الدول العربية)27(.

ويف هذا ال�سياق غالبا ما تدعو موؤ�س�سات املجتمع املدين اإىل اإعطاء املزيد من النتباه لو�سعية 

الن�ساء يف عمليات العدالة النتقالية، وي�سبح ال�سوؤال هو: كيف ميكن لإجراءات العدالة النتقالية 

الإ�سارة  تتم  التمييزية �سدهن يف جمتمع ما؟، وهنا  الن�ساء، واأن ت�سحح الأو�ساع  اأن متكن 

بحيث  النتقالية؛  العدالة  ا�سرتاتيجيات  ت�سميم  يتم  اأن  املمكن  باأنه من  للتذكري  �سرياليون  حلالة 

تتعامل مع امل�سكالت الجتماعية املختلفة ومنها عدم امل�ساواة بني الرجل واملراأة ب�سكل ناجح)28(.

العدالة االنتقالية: قراءة مفاهيمية ومعرفية
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* كاتب وباحث م�رشي.

تقرير

اإ�ضكالية ازدراء االأديان وحرية التعبري.. 

دول اخلليج العربي منوذجا

هاين ن�سرية*

رمبا يكون تعبري” ازدراء الأديان” وجترميه جديدا يف الت�رصيع العربي ب�سكل عام، بل 

الكاريكاتورية  الر�سوم  �ساحبت  التي  الإعالمية،  احلمالت  ببع�س  ارتبط  اإنه  القول  ميكن 

االإ�شاءة للقراآن، والتي متاهت  الدمناركية اأو كتابات �شلمان ر�شدي اأو حماولة تريي جونز 

على امل�ستوى الداخلي العربي والإ�سالمي بال�ستقطاب الديني والعلماين باخل�سو�س، قبل اأن 

الواحد غوايتها يف  الوطن  داخل  الطوائف  فيه كل  ديني طائفي، متار�س  يتحول ل�ستقطاب 

ت�سويه اآخريها. 

كانت مل�رص ريادتها عام 2006 بعد اأزمة الر�سوم الكاريكاتورية والإ�سالموفوبيا ال�سائدة 

يف الغرب،  يف املطالبة الدولية وال�سغط من اأجل اتفاقية ملزمة اأو قانون دويل يعاقب على 

ازدراء الأديان، وحماولتها ح�سد الدول العربية والإ�سالمية يف هذا الجتاه، وهو ما مل يتحقق 

هذا  يف  الأ�سا�سية  وحرياته  الإن�سان  حلقوق  العاملي  النظام  مع  يتعار�س  حيث  الآن،  حتى 

التعبري: بل ويتناق�س مع ممار�سات خطابية اإ�سالمية يف الجتاه الآخر �سد الأديان الأخرى. 
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اإ�ضكالية ازدراء االأديان وحرية التعبري.. دول اخلليج العربي منوذجا

ف�سال عن اأن مثل هذا القانون ميكن اأن يوؤخذ مطية وتربيرا لتقييد حريات التعبري داخل 

املجالني العربي والإ�سالمي، ورغم اأن الريادة مل�رص واجلزائر يف هذا الجتاه، تتجه دول 

متثل  جمتمعاتها  �سنية  رغم  واأنه  خا�سة  داخلها،  الطائفي  التعبري  م�ساألة  على  للرتكيز  اخلليج 

واليمن  والكويت  البحرين  �ساأن  بع�سها،  داخل  واأغلبية  بل  كبريا  حجما  ال�سيعية  الأقليات 

باخل�سو�س. 

ورغم جتاوب دول اخلليج مع م�رص يف اتخاذ اجتاه جترمي ما تراه” ازدراًء لالأديان” اإل 

“ الإ�ساءة  اأن قامو�سها الت�رصيعي والقانوين يكاد يخلو من هذا التعبري، م�ستعي�سة عنه بتعبري 

للدين” اأحيانا ومماهاته بتغيري الديانة حينا  اآخر. 

ففي الباب اخلام�س، اخلا�س باجلرائم املا�سة بالعقائد وال�سعائر الدينية، من قانون العقوبات 

هاتني  باإحدى  اأو  وبالغرامة  باحلب�س  “يعاقب  اأنه:  على   312 املادة  يف  ين�س  الإماراتي)1(. 

العقوبتني كل من ارتكب جرمية من اجلرائم الآتية:

1- الإ�ساءة اإىل اأحد املقد�سات اأو ال�سعائر الإ�سالمية.

2- �سب اأحد الأديان ال�سماوية املعرتف بها.

اإتيان اأي اأمر من �ساأنه الإغراء  3- حت�سني املع�سية اأو احل�س عليها اأو الرتويج لها، اأو 

على ارتكابها. 

4- اأكل امل�سلم حلم اخلنزير مع علمه بذلك.

فاإن وقعت اإحدى هذه اجلرائم علنا كانت العقوبة احلب�س الذي ل يقل عن �سنة اأو الغرامة”. 

اإعالن  اأو حتى  هذا وميتد مفهوم الإ�ساءة للدين مل�ساحات حت�سني املع�سية واأكل حلم اخلنزير 

الإفطار يف رم�سان، حيث تن�س املادة 313 على اأنه” يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سهر 

اأو بالغرامة التي ل جتاوز األفي درهم :

اأ- كل من جاهر يف مكان عام بتناول الأطعمة اأو الأ�رصبة اأو غري ذلك من املواد املفطرة 

يف نهار رم�سان. 

ب- كل من اأجرب اأو حر�س اأو �ساعد على تلك املجاهرة، ويجوز اأي�سا اإغالق املحل العام 

اإ�سالم القائم  الذي ي�ستخدم لهذا الغر�س مدة ل جتاوز �سهرا.”)2( ويالحظ عدم الن�س على 

بهذا الفعل، بل يجوز تطبيق هذه املادة وفق هذا املنظور على غري امل�سلمني يف الآن نف�سه. 
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هاين ن�ضرية

البلديات  و�سلطات  الداخلية  لوزير  �سلطات  باإعطاء  الإفطار  فعل  ملكافحة  القانون  وميتد 

ح�سب املادة 314 باإ�سدار قرارات” باإغالق ما يرى اإغالقه من املحال العامة يف نهار رم�سان 

اإذا  اإدارة املحل العام  اإليها يف املادة ال�سابقة، ويعاقب امل�سئول عن  حتقيقا ملنع املجاهرة امل�سار 

خالف قرار الإغالق بالعقوبة املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة”)3(.

ويف املادة 315 يقرتب القانون اأكرث من تهمة ازدراء الأديان حيث تن�س هذه املادة على” 

اأو  املقد�سات  اإحدى  اإىل  اأ�ساء  من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  وبالغرامة  باحلب�س  يعاقب 

ال�سعائر املقررة يف الأديان الأخرى متى كانت هذه املقد�سات وال�سعائر م�سونة وفقا لأحكام 

يوحي  مما  الإ�سالمية!  ال�رصيعة  وفق  امل�سونة  تعبري  هنا  ويالحظ  الإ�سالمية”)4(.  ال�رصيعة 

باختالف احلكم اإذا وافق ما يعد اإ�ساءة اأو ازدراء ال�رصيعة واملنظور الإ�سالمي، وهو ما يحمل 

يف باطنه ا�ستثناء للدعاة والكتاب امل�سلمني دون �سواهم! 

تن�س على  التي  املادة 317  اأكرث يف  الأديان  ازدراء  تهمة  املذكور من  القانون  ويقرتب 

اأو فرعا لإحداها تهدف  اأو منظمة  اأو هيئة  اأدار جمعية  اأو  اأو نظم  اأ�س�س  اأو  اأن�ساأ  “كل من  اأن 

منه  علم  ما  اأو  الإ�سالمي  الدين  عليها  يقوم  التي  التعاليم  اأو  الأ�س�س  جتريح  اأو  مناه�سة  اإىل 

بال�رصورة اأو اإىل التب�سري بغري هذا الدين اأو تدعو اإىل مذهب اأو فكرة تنطوي على �سيء مما 

تقدم اأو اإىل حتبيذ ذلك اأو الرتويج له يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن خم�س �سنوات ول تزيد 

على ع�رص �سنوات” فالتب�سري الديني واإن مل يحمل اإ�ساءة لالإ�سالم عقوبته ال�سجن ما بني خم�س 

وع�رص �سنوات.

ويزداد مفهوم ازدراء الأديان عمقا واإن مل يوجد تعبريه يف املادة 319 من هذا القانون 

حيث تعاقب “ كل من ناه�س اأو جرح الأ�س�س اأو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإ�سالمي اأو 

ما علم منه بال�رصورة اأو نال من هذا الدين اأو ب�رص بغريه اأو دعا اإىل مذهب اأو فكرة تنطوي 

على �سيء مما تقدم اأو حبذ ذلك اأو روج له يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على خم�س �سنوات”)5(. 

وتلتقي م�ساألة ازدراء الأديان بتقييد حرية التعبري والجتماع يف املادة 320 من القانون 

املذكور حيث تن�س على اأنه “ يحظر عقد اأي موؤمتر اأو اجتماع يف اأي مكان بالدولة من اأي 

جماعة اأو هيئة اأو منظمة اإذا كانت هذه اجلماعة اأو الهيئة اأو املنظمة تهدف من هذا الجتماع 

يقوم  التي  التعاليم  اأو  الأ�س�س  اأو جتريح  اإىل مناه�سة  اأو غري مبا�رصة  �سواء ب�سورة مبا�رصة 

عليها الدين الإ�سالمي اأو ما علم منه بال�رصورة اأو اإىل التب�سري بغري هذا الدين” وت�سيف اأن 

“لل�سلطة العامة ف�س مثل هذا املوؤمتر اأو الجتماع مع ا�ستعمال القوة عند القت�ساء.
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ويعاقب كل من �سارك يف الإعداد ملثل هذا املوؤمتر اأو الجتماع اأو ا�سرتك فيه بال�سجن مدة 

ل تقل عن خم�س �سنوات ول تزيد على ع�رص �سنوات”)6(.

ويف املادة 322 جند العقوبة متتد لإحراز مطبوعات اأو ت�سجيالت تت�سمن �سيئا من الإ�ساءة 

للدين الإ�سالمي، اأو ما ن�ست عليه املادة 320 حيث تعاقب هذه املادة من اأحرز اأيا من ذلك 

بعقوبة ل تقل عن �سنة وبالغرامة، وح�سب ن�سها تقول” كل من اأحرز حمررات اأو مطبوعات 

تلك  وكانت   )320( املادة  يف  عليه  ن�س  مما  ل�سيء  ترويجا  اأو  حتبيذا  تت�سمن  ت�سجيالت  اأو 

املحررات اأو املطبوعات اأو الت�سجيالت معدة للتوزيع اأو لطالع الغري عليها، يعاقب باحلب�س 

مدة ل تقل عن �سنة وبالغرامة التي ل تقل عن خم�سة اآلف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني” 

وت�سيف املادة نف�سها، و”يعاقب بالعقوبة املن�سو�س عليها يف الفقرة ال�سابقة كل �سخ�س حاز 

اأي و�سيلة من و�سائل الطبع اأو الت�سجيل اأو العالنية تكون قد ا�ستعملت لطبع اأو ت�سجيل اأو اإذاعة 

نداءات اأو اأنا�سيد اأو دعاية ملذهب اأو جمعية اأو هيئة اأو منظمة ترمى اإىل غر�س من الأغرا�س 

املن�سو�س عليها يف املادة )320(”. كما تن�س املواد التالية على جترمي التمويل من اأجل اأي 

من الأغرا�س اأو الأهداف ال�سابقة، وكذلك جمرد ال�رصوع فيها، حيث تن�س املادة 324 على 

اأنه” تكون العقوبة على ال�رصوع يف اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا الف�سل يف حدود ن�سف 

احلدين الأدنى والأق�سى للعقوبة املقررة لكل منها” كما تن�س املادة 325 على اإغالق وحل 

العقوبة،  من  يعفى  املواطنني، ول  واإبعاد غري  الأعمال  بهذه  القائمة  والتنظيمات  اجلمعيات 

ح�سب املادة 326 غري من بادر من اجلناة بالإبالغ عن اجلرمية قبل الك�سف عنها. 

ويف اأبريل �سنة 2010 اأيدت حمكمة ال�ستئناف يف دبي تنفيذ عقوبة احلب�س بحق بريطاين 

وبريطانية تبادل القبل علنا يف اأحد املطاعم، مما �سوغته املحكمة بالإ�ساءة لالآداب العامة، كما 

اأيدت حمكمة التمييز تخفي�س العقوبة بحب�س مواطن اإماراتي بتهمة الإ�ساءة لل�سعائر الإ�سالمية 

ملدة عام بعد اأن كانت ثالث �سنوات يف اأبريل من العام نف�سه. 

بني ازدراء االأديان وتغيري الديانة:

متاهي دول اخلليج ذات الأغلبية امل�سلمة بني ازدراء الأديان وبني تغيري الديانة، وهي تهمة 

اليمنية،  ال�سعودية واجلمهورية  العربية  اململكة  �ساأن  الدول  لالإعدام يف بع�س  ت�سل عقوبتها 

ففي ال�سعودية جند مادة د�ستورية تن�س على اأن:” القتل هو عقاب اعتناق امل�سلمني لدين اآخر” 

ويف اليمن جند م�ساواة بني حتول امل�سلم اإىل دين اآخر وبني اخليانة العظمى، فين�س القانون 
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اليمني على اأن” حتول امل�سلم اإىل دين اآخر ردة، وتف�رصه احلكومة على اأنه جرمية عقوبتها 

الإعدام” وهو نف�س ما جنده يف بلدان عربية غري خليجية �ساأن ال�سودان حيث ين�س الد�ستور 

الوطني ل�سمال ال�سودان، والذي مت اعتماده بعد توقيع ال�سالم ال�سامل بني ال�سمال واجلنوب 

عام 2005، على عقوبة الإعدام لتغيري الديانة، بينما ل تطبق هذه العقوبة يف اجلنوب كما ل 

تطبق اأي عقوبة اأخرى. 

الد�ساتري  اأقدم  ين�س  حيث  ال�سجن،  اإىل  ت�سل  الديانة  تغيري  عقوبة  اأن  جند  الكويت  ويف 

اخلليجية واأقدم بلدان اخلليج دميقراطية، على اأن هناك حرية مطلقة يف اختيار العقيدة، ولكن 

يوجد العديد من القوانني التي حتظر الردة. 

ورغم ذلك قد تعاقب احلكومة يف الكويت ما تراه ازدراء بالأديان بعقوبات اأخرى غري 

املوؤمنني  اأم  اتهم بقذف  الذي  يا�رص احلبيب  ال�ساب  ال�سيعي  الداعية  حمددة كما حدث يف حالة 

بكر وعمر  اأبو  ال�سديق، وكذلك  بكر  اأبي  بنت  الله عليه و�سلم( عائ�سة  )�سلى  النبي  وزوج 

وحف�سه بنت عمر، والإ�ساءة اإليهم، وهو ما اعتربته احلكومة الكويتية نذيرا بتفجري الوحدة 

الوطنية وخلخلة ال�سلم الأهلى، فانتزعت منه اجلن�سية يف 20 �سبتمرب عام 2010 بحجة مدنية 

ولي�ست دينية، وهى اأنه يحمل جواز �سفر دولة اأخرى، كما طالبت احلكومة الكويتية الإنرتبول 

الدويل مبتابعة وت�سليم هذا ال�سيخ ال�سيعي ال�ساب لل�سلطات الكويتية ملحاكمته بالتهم املوجهة اإليه 

بازدراء الدين الإ�سالمي- ال�سني)7(.  

ولعل ما قامت به احلكومة الكويتية مع يا�رص احلبيب ي�سبه بدرجة ما ما قامت به احلكومة 

امل�رصية يف 22 يونيو �سنة 2009 مع ال�سيخ املت�سيع ح�سن �سحاتة، ومعه عدد من اأتباعه، حيث 

اقتيدوا اإىل اجلهات الأمنية بتهمة ازدراء الأديان. 

هل نحن بحاجة ملزيد من العقوبات: 

بعد هذا ال�رصد لنموذج قليل من العقوبات التي تتعلق باأدنى اأو �سبهة اإ�ساءة للدين الإ�سالمي، 

هل يحق لنا احلديث عن �رصورة و�سع عقوبة جديدة ملا ميكن اعتباره اإ�ساءة لالإ�سالم!

ازدراء  لتجرمي  دعوته  اإطار  يف  القطرية  الراية  جريدة  يف  الكتاب  اأحد  م�سوغ  هو  وما 

الأديان للدعوة لإقرار اتفاقية دولية لتجرمي ازدراء الأديان، وهو ينطلق يف ذلك من حماولة 

الق�س الأمريكي تريي جونز اإحراق امل�سحف ال�رصيف التي تراجع عنها، وحماولت بع�س 
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الدعاة ال�سيعة �سب وت�سويه الرموز ال�سنية، كما كان يف حالة الكويتي يا�رص احليبيب قائال: 

“ول اأدري متى يقوم امل�سلمون باإجبار املجتمع الدويل مثلما فعل اليهود يف اإجبار العامل بُرّمته 
باحثي  اأن  لدرجة  ال�سامي،  العن�رص  ومعاداة  )الهولوك�ست(  ب�ساأن  قرروه  ما  احرتام  على 

يف  ذلك  وي�ستح�رصون  ال�سامية،  فوبيا  عليهم  جتثم  اليهود؛  غري  من  باأ�رصه  العامل  ومثقفي 

عن  ف�سال  تنتظرهم،  التي  الإعالمية  امل�سانق  اأعينهم  ن�سب  وا�سعني  موؤلفاتهم،  اأو  بحوثهم 

تقدميهم للمحاكمات ومقا�ساتهم، كما حدث للمفكر الفرن�سي روجيه غارودي ملجرد ت�سكيكه 

يف روايات الهولوك�ست اليهودي!!.. وتّوج اليهود جناحاتهم باإ�سدار الكوجنر�س الأمريكي 

بو�س  ال�سابق جورج  الرئي�س  اأقّره  الذي  ا(  لل�سامية عامليًّ املعادية  الأعمال  )تعقب  با�سم  قانونًا 

العاملية كي يحرتم  الأقلية  تلكم  فعلته  الذي  فما  التهم..  تثبت عليهم هذه  2004، يالحق من 

العامل روؤيتهم ورموزهم؟.”)8(

ولكن ين�سى هذا الكاتب اأنه يف بلد كال�سعودية يكون جزاء التب�سري  الديني غري الإ�سالمي 

باملعروف والنهي  الأمر  تنطلق هيئة  بل  لالإ�سالم،  اأو غري م�سئ  �سواء كان م�سيئا  الإعدام، 

عن املنكر، حلرق وم�سادرة ن�سخ من الكتب املقد�سة لالأقلية الفيلبينية والبوذية والهندية ملجرد 

اللحظة، ورمبا تكون قطر  �سعائرهم حتى  باإقامة  لهم  ت�سمح  بها، ول  يتعبدون  اأ�سحابها  اأن 

والإمارات والبحرين رغم الت�ساحن الطائفي يف الأخرية الأكرث ت�ساحما مع الأقليات الدينية 

بني دول اخلليج، فقد اأقيمت يف الدولتني الأوليني كنائ�س للتعبد، كما حتتوى الإمارات على 

اأماكن عبادة لالأقليات الهندية وغريها، ول ت�سع البحرين عقوبة على م�ساألة التب�سري اأو تغيري 

الديانة، كما عينت �سيدة يهودية الديانة يف من�سب دبلوما�سي رفيع. 

ويف كل الأحوال يالحظ اأن اجلهات الأمنية والتنفيذية متتلك طالقة اإدارة املوقف ومعاقبة 

ما تراه م�سيئا �سواء ح�سب القانون اأو بدونه، فلي�س �رصطا وجود قوانني لتقييد حرية التعبري، 

م�سلحتها  ح�سب  املوقف  تقدير  ت�ستطيع  اجلهات  هذه  اأن  طاملا  الأديان،  ازدراء  جترمي  اأو 

تفعل هيئة  اأخرى، كما  اأو حقوقية  اعتبار ملعايري �رصعية  اأي  القائمني عليها، ودون  وروؤى 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ال�سعودية، اأو تفعل ال�سلطات البحرينية يف اإطار �رصاعها 

مع املعار�سة ال�سيعية الراديكالية يف كثري من الأحيان. 

وتظل القوى الدينية والأيديولوجية العربية يقظة لتتبع ما تراه جرمية ازدراء الأديان، يف 

هذا الجتاه �سواء داخل حدود الدولة املعنية اأو خارجها، فقد طالب عدد من النواب الكويتيني 

العربية  الدول  مع  والتن�سيق  ر�سمية  اإجراءات  باتخاذ  الكويتية”  احلكومة  �سبتمرب   10 يف 
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والإ�سالمية ملواجهة حملة كني�سة احلمائم التي ت�ستهدف حرق ن�سخ من القراآن الكرمي يف ذكرى 

اإىل ت�سافر اجلهود والعمل  املقبلة حتتاج  الفرتة  اأن  احلادي ع�رص من �سبتمرب، م�سددين على 

احلقيقي املكثف ملواجهة الفكر امل�سيحي املتطرف”)9(.

واعترب اأحد النواب هذه املحاولة جرمية وحملة ت�سويه �رص�سة وعن�رصية، مطالبا اخلارجية 

الكويتية بتحمل م�سئوليتها جتاه بع�س من تعتربهم دول �سديقة، من خالل املبادرة اإىل التحرك 

والإ�سالمية،  العربية  الدول  يف  الدبلوما�سية  للقنوات  واملطالب  التوجه  وتوحيد  حل�سد  الفعلي 

والت�سدي ملا ي�رص بالإ�سالم وما ي�سيء اإىل �رصيعتنا ال�سمحة، لفتًا اإىل خطورة ما تدعو اإليه 

حاليًا كني�سة احلمائم للتوا�سل العاملي بولية فلوريدا الأمريكية حلرق ن�سخ من القراآن الكرمي يف 

ذكرى 11 �سبتمرب، خا�سة اأن هذه الدعوة املت�سنجة واملوتورة مل تكن هي الأوىل، ولن تكون 

اأو دولة بحد ذاتها بل خطرها يعم جميع طوائف و�رصائح  اأنها ل مت�س طائفة  الأخرية، كما 

ودول العامل الإ�سالمي، ويف مقدمتهم الدول العربية و�سعوبها ووفق ذرائع واأفكار كاذبة ل 

متت اإىل الواقع وحقيقة الإ�سالم ب�سلة.”)10(

 

و�ضيلة الإ�ضكات االنتقاد احلكومي: 

يف اململكة العربية ال�سعودية تبدو جرمية الإ�ساءة لالإ�سالم تهمة يواجه بها كثري من دعاة 

الإ�سالح احلقيقيني، وكثري من منتقدي نظام الدولة، فح�سب هيومن رايت�س ووت�س ت�ستخدم 

احلكومة ال�سعودية هذه القوانني قبل كل �سيء لإ�سكات منتقديها.  

اإىل  جدة  مدينة  يف  ال�سعودية  املحاكم  احلقوقية  املنظمات  طالبت   –  2008 مايو   13 ففي 

اإ�شقاط الدعاوى الق�شائية بحق ناقد �شعودي على �شبكة االإنرتنت وحالق تركي مت اتهامهما 

بـ “الإ�ساءة” لالإ�سالم، واعتربت اأن املحاكمات متثل انتهاكا ل لب�س فيه حلرية التعبري املحمية 

ال�رصطة  لنتقاد  الإلكرتوين  موقعه  ا�ستخدم  قد  ال�سعودي  الرجل  وكان  الدويل،  القانون  يف 

الدينية )هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر( فيما ُن�سب التهام اإىل احلالق الرتكي ب�سب 

الذات الإلهية، رغم اأن هذه التهمة جاءت يف جدل عابر وعراك �سفاهي بني احلالق الرتكي 

واملواطن ال�سعودي. 

ي�سئ  اإلكرتوين  موقع  “اإن�ساء  تهمة  بدوي  رائف  اإىل  وجه  قد  ال�سعودي  الدعاء  وكان 

لالإ�سالم” واأحال الق�سية اإىل املحكمة وطالب مبعاقبته بال�سجن خم�س �سنوات وغرامة قدرها 
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3 ماليني ريال �سعودي )حوايل 800 األف دولر اأمريكي(. وكان موقع بدوي قد تعر�س 

عدة مرات اإىل قر�سنة من قبل اأ�سخا�س غري معروفني، وقاموا بن�رص اأرقام هواتفه وعنوان 

عمله اإىل جانب ن�رصهم تهديدات على املوقع املقر�سن يقولون يف ن�سها: “يا متخلف اأنت يف 

اأر�س حممد �سلى الله عليه و�سلم وحط حتت “حممد” األف خط قبل ينحط فوق رقبتك األف 

�سيف”، اإل اأن الدعاء العام مل يقم بالتحقيق يف عملية القر�سنة وتهديدات القتل التي ُوجهت 

اإىل بدوي.  

 واحتجز الدعاء العام بدوي يف مار�س 2008 ملدة يوم واحد للتحقيق معه حول موقعه 

الإلكرتوين الذي ي�ستخدمه لن�رص تفا�سيل النتهاكات التي ترتكبها هيئة الأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، والت�سكيك يف التف�سري ال�سائد للدين الإ�سالمي، وبعد تهديده واعتقاله ب�سبب ن�ساطاته 

الإلكرتونية وتلقيه تهديدات �سخ�سية بالإيذاء اجل�سدي ا�سطر بدوي اإىل مغادرة ال�سعودية.  

اأيدت حمكمة التمييز يف مكة حكم الإعدام بحق �سربي بوغداي الذي  ويف ق�سية ثانية، 

اتهم  وقد  الإلهية”،  الذات  بـ”�ستم  اتهامه  �سدر بحقه يف 31 مار�س/اآذار 2008 على خلفية 

بوغداي وهو تركي اجلن�سية وعمل كحالق يف جدة ملدة 11 عامًا، باأنه اأ�ساء اإىل الذات الإلهية 

خالل جدال دار مع زبون �سعودي وجاره امل�رصي. وبوغداي الذي مل يحظ مبحام للدفاع 

عنه يف املحكمة اأنكر اإقدامه على �ستم الذات الإلهية، اإل اأن الق�ساة الثالثة يف املحكمة البتدائية 

اعتربوا �سهادة ال�ساهدين ال�سعودي وامل�رصي دليال كافيا على اأن بوغداي قد ارتكب جرمية 

الردة اأو الرتداد عن الدين الإ�سالمي.  

“التهم،  اأن:  ووت�س  رايت�س  هيومن  ملنظمة  التنفيذية  املديرة  ويت�سن  ليا  �سارة  واعتربت   

يثري  قد  الذي  التعبري  بوغداي تظهر خطورة جترمي  التي �سدرت بحق  والإدانة، والعقوبة 

غ�سب البع�س”. واأ�سافت: “ل يوجد �سبب وجيه لالعتقاد باأن العقوبات اجلنائية على الإ�ساءة 

للذات الإلهية اأو الدين ميكن اأن متنع هذه الإ�ساءات اأو اأن تعو�س عن ال�رصر املزعوم الذي 

يلحق ب�سمعة الذات الإلهية اأو الدين”)11(.  

للدين،  اإ�ساءتهم  بزعم  اأ�سخا�سًا  متكرر  ب�سكل  تدين   ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  يذكر   

ال�سيعية  الأقليات  من  وهو  الإ�سماعيلي  املذهب  اإىل  ينتمي  الذي  املطيف  هادي  يزال  ل  حيث 

اإىل النبي حممد بكلمتني يف العام 1993،  اأ�ساء  اأنه  يف الإ�سالم حمكومًا عليه بالإعدام بزعم 

واأدانت حمكمة اأخرى معلمًا يدعى حممد ال�سهيمي يف العام 2004 بتهمة الإ�ساءة للدين ب�سبب 

حممد  املعلم  اإدانة  اأي�سا  ومتت  املدر�سية،  احل�سة  داخل  عنها  عرب  التي  التقليدية  غري  اآرائه 
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احلربي بتهمة الردة يف العام 2005، كما اأدانت حمكمة اأخرى رباح القويعي بتهمة الردة يف 

العام 2005 على خلفية كتابات ن�رصها على الإنرتنت.  

“الإ�ساءة  جرائم  اأن  كما  عقوبات،  قانون  ال�سعودية  العربية  اململكة  متلك  ل  اأنه  ويذكر 

ال�سعودي، واملدعون  الت�رصيع  غري معرفة ب�سكل دقيق يف  الإلهية”  الذات  و”�ستم  لالإ�سالم” 

ال�سعودية كثريًا ما يل�سقون تهما جنائية لأفعال يعتربونها جرائم دون  العامون والق�ساة يف 

ال�ستناد اإىل اأ�س�س قانونية يف توجيه تلك التهم، ويتطلب القانون الدويل حلقوق الإن�سان اأن 

يكون القانون دقيقًا ب�سكل كاف خ�سو�سًا عند تكييف اجلرائم اجلنائية وذلك حتى يتمكن الفرد 

من تنظيم �سلوكه بال�سكل املنا�سب.  

هذه بع�س نتف عن جرمية الإ�ساءة لالإ�سالم يف احلكومات اخلليجية، التي ل نظنها يف ظل 

حتدي الطائفية اأحيانا، ويف ظل هيبة )الدولة- القبيلة- ال�سيغة الدينية للحكم( حتتاج اإىل املزيد 

من العقوبات يف جمال ازدراء الأديان. 

هاين ن�ضرية
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** باحث مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

تقرير

حقوق االإن�ضان فى �ضوريا.. 

ع�ضر �ضنوات بني خمالب االأ�ضد *

عمرو �سالح**

ت�ستمتع بحريتك  لي�ض هناك مكان  �لأكرب يرت�سد كل حركاتك، همز�تك وملز�تك.  “�لأخ 
فيه �إل تلك �ل�سنتيمرت�ت �ملربعة د�خل ر�أ�سك، وحتى تلك ميكنهم �أن يرت�سدوها من خالل 

تعابري وجهك”.

من رواية )1984( جلورج �أورويل      

مقدمة:

ع�رص �سنوات م�ست على ت�سلم الرئي�س ب�سار الأ�سد احلكم يف �سوريا خلفا لوالده الرئي�س 

التي  الأب  �سيا�سات وممار�سات  ذات  البن  فيها  �سنوات كر�س  الأ�سد. ع�رص  الراحل حافظ 

مقاليد  علي  القابع  ال�سوري  البعث  حلزب  ال�سيطرة  ودوام  ال�سلطة  احتكار  تاأمني  يف  جنحت 

 تقرير قدمه مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، خالل انعقاد اأعمال اجلل�سة اخلام�سة ع�رصة ملجل�س حقوق الإن�سان 
*

بالأمم املتحدة يف �سبتمرب 2010.
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املطالبة  الأ�سوات  كل  قمع  يف  قدراته  علي  البن  خاللها  وبرهن  عاما،   47 منذ  ال�سلطة 

بالإ�سالح الدميقراطي التي انطلقت من داخل �سوريا، وكذلك قدراته علي امت�سا�س خمتلف 

ال�شغوط الدولية التي انطلقت قبل �شبع �شنوات بدعاوى دمقرطة النظم العربية.

مل يرث ب�سار الأ�سد مقاليد ال�سلطة وح�سب مبوجب تعديل د�ستورى جرى تف�سيله خ�سي�سا، 

بل ورث، وطور اأي�سا، نظاما قانونيا للقمع ولواأد خمتلف اأ�سكال احلراك ال�سيا�سي، وعززه 

املواطنني  بحق  جرائمها  علي  امل�ساءلة  من  وحت�سينها  الأمنية  الأجهزة  �سالحيات  بتو�سيع 

ال�سوريني.

دفع  ما  وهو  ال�سيا�سي؛  الإ�سالح  لوعود  الرتويج  مت  لل�سلطة  ب�سار  تويل  مع  وبالتزامن 

باملواطنني ال�سوريني اإىل التم�سك بالأمل يف اأنهم �سيتمتعون باحلرية عما قريب. وقد عزز هذا 

اآنذاك بالإفراج عن ب�سعة مئات من املعتقلني ال�سيا�سيني واإغالق �سجن  الأمل قيام ال�سلطات 

الوطنية،  اجلبهة  باأحزاب  ي�سمي  فيما  البعث،  حزب  مع  املوؤتلفة  لالأحزاب  وال�سماح  املزة، 

باإ�سدار �سحف علنية ناطقة با�سمها، وغ�س الطرف ولو ب�سيغة موؤقتة عن بع�س الأن�سطة 

احلقوقية، والنداءات التي اأطلقها مثقفون و�سيا�سيون من اأجل الإ�سالح ال�سيا�سي، واملنتديات 

التي بداأت يف اإدارة حوارات ذات طابع ثقايف و�سيا�سي.

بيد اأن ال�سوريني مل ينعموا باأحالمهم �سوى لفرتة وجيزة مل ت�ستغرق �سوي ب�سعة اأ�سهر، 

قبل اأن ي�ستحيل ما عرف حينها بربيع دم�سق اإيل جحيم مطبق. فقد ا�ستعادت الدولة البولي�سية 

�سطوتها، ودارت مرة اأخرى ماكينة القمع لتطال خمتلف الن�سطاء ال�سيا�سيني، والداعيني اإىل 

القانونية وغري  اأدواتها  الدولة خمتلف  الإن�سان، وا�ستدعت  الإ�سالح واملدافعني عن حقوق 

القانونية لإحكام قب�ستها على املجتمع ومنظماته غري احلكومية وعلى خمتلف و�سائط التعبري 

والإعالم التقليدي وكذلك الإعالم اجلديد.

مقاليد  البن  الأ�سد  لتويل  العا�رصة  بال�سنة  الر�سمية  �سوريا  فيه  حتتفل  الذي  الوقت  ويف 

اأمام  وحتى  الع�سكرية،  واملحاكم  الدولة  اأمن  حماكم  اأمام  اجلائرة  املحاكمات  فاإن  ال�سلطة، 

اأ�سخا�سا  يومية  ب�سفة  حتا�رص  تكاد  التنفيذية،  ال�سلطة  عليه  ت�سيطر  الذي  الطبيعي  الق�ساء 

ميار�سون حقهم يف التعبري اأو التنظيم اأو التجمع والجتماع ال�سلمي، اأو يك�سفون عن انتهاكات 

متييزا  ويناه�سون  وامل�ساواة،  الكرامة  قيم  لإعمال  يتطلعون  اأو  بالدهم  يف  الإن�سان  حقوق 

منهجيا جري تكري�سه علي الأر�س عرب عدة عقود بحق ال�سكان الأكراد، واأ�سبحت ال�سجون 

حقوق االإن�ضان فى �ضوريا.. ع�ضر �ضنوات بني خمالب االأ�ضد
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تغ�ّس بقائمة وا�سعة من ال�سجناء واملعتقلني من خمتلف األوان الطيف ال�سيا�سي، واملدافعني عن 

حقوق الأقلية الكردية، والداعيني اإيل الدميقراطية واحرتام حقوق الإن�سان.

وحتت وطاأة حالة الطوارئ ال�ستثنائية ال�سارية منذ عام 1963 ونظام احل�سانات الأمنية 

التعذيب  ويظل  الق�رصي  الختفاء  ظواهر  عودة  من  ال�سكوى  جمددا  تت�ساعد  املحا�سبة  من 

ممار�سة معتمدة داخل مراكز الحتجاز ال�سورية، وتت�سع دائرة �سحاياه رغما عن الإدانات 

الدولية.

لقد حتولت �سوريا بعد ع�رص �سنوات من و�سول الأ�سد ال�سغري اإىل ال�سلطة، واإثر 47 عاما 

من هيمنة حزب البعث، اإيل �سجن كبري ي�سادر بداخله حق ال�سوريني يف التنف�س، ول نقول 

حقهم يف امل�ساركة ال�سيا�سية اأو يف اختيار من يحكمهم.

اإن �سحايا النظام القمعي يف �سوريا، من املنا�سلني الذين دفعوا ول يزالوا اأثماًنا باهظة من 

اأجل تاأمني احرتام كرامة وحقوق وحريات املواطنني ال�سوريني، يف اأم�ّس احلاجة اإىل ت�سامن 

كل املدافعني عن حقوق الإن�سان يف اأي مكان، وكذلك فاإن على خمتلف اأطراف املجتمع الدويل 

الت�سامن  لتعزيز  متناغمة  ب�سورة  والعمل  م�سئولياتهم  الإن�سان حتمل  بحقوق  املعنية  وهيئاته 

التزاماتها  ال�سورية لحرتام  ال�سلطات  دفع  اأجل  اجلهود من  ال�سوري، وتع�سيد  ال�سعب  مع 

املالئم  املناخ  تهيئ  التي  ال�رصورية  التدابري  الإن�سان واتخاذ  بتعزيز واحرتام حقوق  الدولية 

لتبني اإ�سالحات د�ستورية وت�رصيعية ذات طابع موؤ�س�سي، ت�ساعد على اإحداث القطيعة املطلوبة 

مع النهج القمعي ال�سائد وتعيد العتبار للحقوق واحلريات العامة وامل�ساركة ال�سيا�سية.

التي  ال�ستبدادية،  القوانني  تر�سانة  على  ال�سوء  ي�سلط  التقرير  هذا  فاإن  الإطار  هذا  ويف 

باملزيد من  تعزيزها  اإىل  والده، وعمد   الأ�سد عن فرتة حكم  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  ورثها 

قمع  اأجل  وا�ستغاللها من  وا�سع  نطاق  توظيفها على  ليتمكن من  القمعية،  والقوانني  املرا�سيم 

ولقد  لالأفراد.  الأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق  جميع  وتقييد  ال�سلمية،  املعار�سة  الأ�سوات  كل 

بالن�سطاء  التنكيل  �سبيل  يف  دائما  امل�سهر  ال�سوري  الرئي�س  �سالح  مبثابة  القوانني  هذه  كانت 

اإ�سالحية، وا�ستكمال م�سل�سل  اأي دعوات  الإن�سان، وقمع  ال�سيا�سيني واملدافعني عن حقوق 

قمع وا�سطهاد الأقلية الكردية، وتعزيز نهج الإفالت من العقاب وتوفري احل�سانات الدائمة 

حلماية املتورطني يف مثل تلك النتهاكات من املحا�سبة وامل�ساءلة.

عمرو �ضالح
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اأوال: قانون الطوارئ

القوانني  تر�سانة  راأ�س  علي  عقود  منذ  �سوريا  يف  به  واملعمول  الطوارئ  قانون  ياأتي 

هيمنته  تر�سيخ  اأجل  من  حكمه  �سنوات  مدي  علي  البعث  حزب  ا�ستخدمها  التي  ال�ستبدادية 

و�سيطرته املطلقة علي احلياة ال�سيا�سية يف �سوريا، وهو الأمر الذي دفع الرئي�س ب�سار الأ�سد 

الدعوات الإ�سالحية  اإيل الحتفاظ به ك�سالح م�سهر دوًما يف وجه املعار�سة، متجاهال كل 

والتي طالبت باإلغائه؛ فلم يدخر و�سًعا يف توظيف هذا القانون على نطاق وا�سع من اأجل قمع 

خ�سومه الداخليني، والتنكيل بالن�سطاء واملدافعني عن حقوق الإن�سان، وا�ستخدام العنف �سد 

املواطنني ال�شوريني، واإحالة املدنيني منهم اإىل حماكمات جائرة تفتقد احلد الأدين من �رصوط 

العدالة.

لقد اأعلنت �سوريا حالة الطوارئ اأكرث من مرة، اآخرها كانت مبوجب الأمر الع�سكري رقم 

الثورة، والذي ن�س على  لقيادة  الوطني  املجل�س  ال�سادر عن  بتاريخ 8 مار�س 1963،   2

اإعالن حالة الطوارئ يف جميع اأنحاء اجلمهورية العربية ال�سورية ابتداًء من 8 مار�س 1963 

وحتى اإ�سعار اآخر”! وهكذا ل تزال حالة الطوارئ قائمة حتى اليوم)1( يف ظل جتاهل النظام 

لكل املبادرات املطالبة باإلغائها)2(.

الداخلية(  )وزير  نائبه  اأو  الوزراء()3(  )رئي�س  العريف  احلاكم  الطوارئ  قانون  ومينح 

�سالحيات مطلقة، تتيح م�سادرة احلقوق واحلريات الأ�سا�سية جلميع املواطنني ال�سوريني بال 

الدولية  املواثيق  تكفلها  والتي  الأ�سا�سية  احلقوق  جميع  وتقييد  احلرية  �سلب  وي�سبح  ا�ستثناء، 

حتت ت�رصف هذا احلاكم دون اأي رقابة من اأي �سلطة اأخري.

اأحد،  اأي رقابة من  العريف، وبدون  للحاكم  للمادة )4( من قانون الطوارئ يحق  فطبقا 

اتخاذ تدابري تتعلق بو�سع قيود على حرية الأ�سخا�س يف الجتماع والإقامة والتنقل واملرور 

يف اأوقات معينة، وتوقيف امل�ستبه فيهم اأو اخلطرين على الأمن والنظام العام توقيفًا احتياطيًا، 

والإجازة يف حتري الأ�سخا�س والأماكن يف اأي وقت، وتكليف اأي �سخ�س بتاأدية اأي عمل 

من الأعمال!.

اأو  العريف  احلاكم  يف  حم�سورة  التوقيف  جتعل اأوامر  املادة  هذه  اأن  من  الرغم  وعلي 

نائبه، اإل اأن  التطبيق العملي يختلف عن ذلك، فكل جهاز من اأجهزة الأمن ال�سورية خمّول 

الأجهزة لديه  هذه  من  وكل  الأ�سباب،  بيان  دون  مواطن  اأي  الأوامر باعتقال  باإ�سدار 

حقوق االإن�ضان فى �ضوريا.. ع�ضر �ضنوات بني خمالب االأ�ضد
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اأوراق مطبوعة بالأوامر العرفية حتتوي على مكان فارغ لال�سم املطلوب اعتقاله، ومكان 

 لتاريخ العتقال، وموقعة على بيا�س من قبل وزير الداخلية ب�سفته نائبًا للحاكم العريف)4(. 

كما تتيح املادة نف�سها للحاكم العريف اأو نائبه، وذلك طبقا للبندين )ج( و)و(، حتديد مواعيد فتح 

الأماكن العامة واإغالقها، بالإ�سافة اإيل احلق يف ال�ستيالء على اأي منقول اأو عقار وفر�س 

احلرا�سة املوؤقتة على ال�رصكات واملوؤ�س�سات، كما تكفل اأي�سا احلق لل�سلطات يف مراقبة الر�سائل 

والت�سالت اأًيا كان نوعها،  وهو ما يوفر لأجهزة الأمن ال�سالحيات املطلقة للتن�ست واملراقبة 

الدائمة للن�سطاء. كذلك فاإن اأي حماولة لتوجيه النقد للنظام ال�سوري من خالل اأي مطبوعة 

اأو �سحيفة يكون جزاوؤها الأدنى امل�سادرة اأو التعطيل اأو الإلغاء؛ فبموجب هذا القانون يحق 

للحاكم العريف مراقبة ال�سحف، والن�رصات، واملوؤلفات، والر�سوم واملطبوعات والإذاعات 

وجميع و�سائل التعبري والدعاية والإعالن قبل ن�رصها و �سبطها وم�سادرتها وتعطيلها واإلغاء 

امتيازها واإغالق اأماكن طبعها.

الأوامر  مبخالفة  يقوم  من  الع�سكري كل  الق�ساء  اإىل  يحال  الطوارئ  قانون  ومبوجب 

العقوبات  قانون  ي�سملها  والتي  اجلرائم  من  عدد  اإيل  بالإ�سافة  العريف  احلاكم  عن  ال�سادرة 

فيها  بالنظر  املنوطة  هي  الق�سائية  ال�سلطة  تكون  جرائم  اأنها  املفرت�س  من  والتي  ال�سوري، 

وت�سمل:

• املادة 293 من 	 املادة 260 حتى  العامة )من  الدولة وال�سالمة  اأمن  الواقعة على  اجلرائم 

قانون العقوبات(.

• اجلرائم الواقعة على ال�سلطة العامة )من املادة 369 حتى املادة 873(.	

• اجلرائم املخلة بالثقة العامة )من املادة 427 حتى املادة 459(.	

• اجلرائم التي ت�سكل خطرًا �ساماًل )من املادة 573 حتى املادة 586()5(.	

ودعاة  ال�سيا�سيني  الن�سطاء  من  العديد  اإحالة  متت  ال�سابقة،  الع�رص  ال�سنوات  مدار  وعلي 

الإ�سالح واملدافعني عن حقوق الإن�سان اإيل الق�ساء الع�سكري مبوجب قانون الطوارئ، وقد 

بال�سجن  قا�سية  اأحكاما  التنفيذية،  لل�سلطة  املطلقة  بتبعيته  يت�سم  الذي  الع�سكري،  الق�ساء  اأ�سدر 

ما  على هوؤالء عرب حماكمات جائرة افتقدت احلد االأدنى من �رصوط املحاكمات العادلة، وهو 

�سن�سري اإليه تف�سيال يف ال�سطور التالية.
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ثانيا: قوانني املحاكم اال�ضتثنائية

1. الق�ساء الع�سكري

لعب الق�ساء الع�سكري دورا بارزا خالل العقد املا�سي يف التنكيل بالن�سطاء ومدافعي حقوق 

االإن�شان، من خالل حماكمات جائرة افتقدت احلد االأدنى من �رصوط العدالة واال�شتقاللية، 

تعر�س خاللها املتهمون للحرمان من التمتع باحلد الأدنى من احلقوق املكفولة مبوجب املواثيق 

الدولية ذات ال�سلة، مثل احلق يف توكيل من ينوب عنهم للدفاع، اأو احلق يف اللتقاء مبحاميهم، 

اأو احلق يف �سماع ال�سهود، اأو احلق يف الطعن يف القرارات التي ت�سدرها تلك املحاكم والتي 

تبدو يف اأغلب الأحوال اأنها معدة �سلفا، واأن اإجراءاتها ل تعدو اإل اأن تكون جمرد اإجراءات 

�سكلية من اأجل اإقرار اأحكام م�سبقة. هذا وينظر الق�ساء الع�سكري، مبوجب قانون الطوارئ، 

اأحكاما  عنه  ال�سادرة  الأحكام  وتعد  مدنيا،  اأو  ع�سكريا  اأطرافها  اأحد  يكون  التي  اجلرائم  يف 

قطعية ل تقبل الطعن بطريق النق�س اإل بعد احل�سول علي موافقة وزير الدفاع.

 كذلك فاإن حماكم امليدان الع�سكرية تنظر هي الأخرى يف اجلرائم ال�سيا�سية والعادية �سواء 

كان الأطراف جميعهم مدنيني اأو اأحدهم ع�سكريا، وقد ا�ستحدثت هذه املحاكم مبوجب املر�سوم 

الت�رصيعي رقم )109( بتاريخ 17 اأغ�سط�س ل�سنة 1968، وتتوىل النظر يف اجلرائم املدرجة 

يف اخت�سا�س املحاكم الع�سكرية التي يقررها وزير الدفاع يف زمن احلرب اأو خالل العمليات 

باتباع  تلتزم  ول  تعقدها،  التي  املحاكمات  يف  بالعلنية  يلزمها  ن�س  يوجد  ول  الع�سكرية، 

الأ�سول والإجراءات املن�سو�س عليها يف الت�رصيعات النافذة، كما ل يحق للمتهم ال�ستعانة 

مبحام للدفاع واأحكامها هي الأخرى غري قابلة للطعن)6(.

2. حمكمة اأمن الدولة العليا

تاأ�س�ست هذه املحكمة خارج �سلطة الق�ساء الطبيعي؛ واأ�سهمت يف متكني ال�سلطة احلاكمة من 

اإ�سدار اأحكام ق�سائية ذات �سبغة �سيا�سية. فال�سلطة تدرك �سعوبة اإ�سدار مثل تلك الأحكام 

اأقل تع�سًفا لقانوين العقوبات واأ�سول املحاكمات  عرب الق�ساء الطبيعي، والذي ي�سمن تطبيقا 

اجلزائية، هذا وتنظر  حمكمة اأمن الدولة العليا يف اجلرائم التالية: 

• اجلرائم التي ت�رص باأمن الدولة واملعاقب عليها يف املواد من 263 اإىل .311	

• اأم 	 اأم بالقول  بالفعل  وقعت  �سواء  ال�سرتاكي  النظام  لتطبيق  خمالفة  تعترب  التي  الأفعال 
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بالكتابة اأم باأي و�سيلة من و�سائل التعبري اأو الن�رص.

• اجلرائم الواقعة خالفا لأحكام املرا�سيم الت�رصيعية التي �سدرت اأو �ست�سدر، و لها عالقة 	

بالتحويل ال�سرتاكي. خمالفة اأوامر احلاكم العريف. 

• مناه�سة حتقيق الوحدة بني الأقطار العربية اأو مناه�سة اأي هدف من اأهداف الثورة، اأو 	

عرقلتها �سواء اأكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات، اأم التجمعات، اأم اأعمال ال�سغب، 

اأم التحري�س عليها، اأم ن�رص الأخبار الكاذبة بق�سد البلبلة وزعزعة ثقة اجلماهري باأهداف 

الثورة.

• اأخرى من دولة 	 اأي منفعة  اأو  اأي وعد  اأو احل�سول على  اآخر  اأي عطاء  اأو  اأموال  تلقي 

اأجنبية اأو هيئة اأو اأفراد �سوريني اأو اأي ات�سال بجهة اأجنبية بق�سد القيام باأي ت�رصف قويل 

اأو فعلي معاٍد لأهداف الثورة.

• اأو 	 الطقو�س الدينية  ملمار�سة  اأو  للعبادة  املخ�س�سة  الأماكن  على  العتداء  اأو  الهجوم 

الأخرى،  واملوؤ�س�سات احلكومية  والدوائر  الع�سكرية،  واملوؤ�س�سات  القيادة  مراكز  على 

ودور  التجارية  وامل�سانع واملحالت  املعامل  فيها  مبا  واخلا�سة  العامة،  واملوؤ�س�سات 

ا�ستغالل  وكذلك  العن�رصية،  اأو  اأو الطائفية  الدينية  الفنت  اأو  النعرات  اإثارة  اأو  ال�سكن، 

هياج اجلماهري واملظاهرات لالإحراق والنهب وال�سلب.

وقد تو�سع اخت�سا�س حمكمة اأمن الدولة بعد �سدور قانون النت�ساب اإىل تنظيم الإخوان 

امل�سلمني وكذلك قانون اأمن حزب البعث العربي ال�سرتاكي رقم  53تاريخ 8 اأبريل 1979، 

مع اأن هذا القانون مل يحدد املحكمة �ساحبة الخت�سا�س للنظر يف الأفعال املن�سو�س عليها. 

ولهذه املحكمة اخت�سا�س مطلق؛ حيث لها حق البت يف اأي ق�سية يحيلها اإليها احلاكم العريف 

)املادة 5(، كما ت�سمل جميع الأ�سخا�س من مدنيني وع�سكريني مهما تكن �سفتهم اأو ح�سانتهم 

)املادة 6 (. ول تتقيد هذه املحكمة بالإجراءات املن�سو�س عنها يف الت�رصيعات النافذة، وذلك يف 

جميع اأدوار واإجراءات املالحقة والتحقيق واملحاكمة، فالنيابة العامة تتمتع بجميع �سالحيات 

الأحكام  تقبل  ول  ب(،  الفقرة   7 )املادة  النافذة  القوانني  يف  وقا�سي الإحالة  التحقيق  قا�سي 

الت�سديق عليها  بعد  اإل  نافذة  لكنها ل ت�سبح  الطرق،  باأي طريق من  الطعن  ال�سادرة عنها 

اإلغاء  اإلغاء احلكم مع الأمر باإعادة املحاكمة، وله حق  بقرار من رئي�س الدولة الذي له حق 

احلكم مع حفظ الدعوى اأو تخفي�س العقوبة اأو تبديلها باأقل منها، وقراره يف هذا ال�ساأن مربم 

ل يقبل اأي طريق من طرق املراجعة، اإذ يعترب من اأعمال ال�سيادة التي ل تقبل الطعن اأمام اأي 

مرجع ق�سائي اأو اإداري، لأنه من متعلقات اأمن الدولة.)7(
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ثالثا: قانون اجلمعيات

ولئحته   - اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  باجلمعيات  اخلا�س   1958 ل�سنة   93 رقم  القانون  ميثل 

التنفيذية وتعديالته- قب�سة الدولة احلديدية التي تتحكم يف تاأ�سي�س اأي نوع من اأنواع اجلمعيات 

الوحدة ق�سرية الأجل بني م�رص و�سوريا يف  اأثناء  القانون  اإقرار هذا  املنظمات، و قد مت  اأو 

الهيمنة  اأفكار  القانون  انعك�س علي هذا  قد  – 1961(، و  املتحدة )1958  العربية  اجلمهورية 

اأ�سكال  جميع  علي  وال�سيطرة  وتوجيهه  املجتمع  يف  التحكم  للدولة  تكفل  التي  وال�ستبداد 

التنظيمات املوجودة فيه، فالقانون وتعديالته ولئحته التنفيذية يتيح للجهة الإدارية املمثلة يف 

وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل �سالحيات وا�سعة يف رف�س اإ�سهار اجلمعيات دون اأ�سباب 

منطقية، كما مينح ال�سلطات �سالحيات وا�سعة يف التدخل الفج يف اأن�سطة اجلمعيات والأحقية 

يف حلها ودجمها طبقا لأهواء اجلهة الإدارية نظريا، واجلهات الأمنية علي ال�سعيد العملي.

وقد ا�ستخدم هذا القانون علي مدى عقود يف فر�س و�ساية الدولة و�سيطرتها علي جميع 

اأ�سكال اجلمعيات واملوؤ�س�سات املوجودة يف �سوريا، وجعلها خا�سعة ب�سورة مطلقة للدولة التي 

متلك �سلطة رف�س اإ�سهار وتاأ�سي�س اأي جمعية قد تتبنى نهجا يخالف �سيا�سات النظام ال�سوري 

خا�سة علي �سعيد احلماية والدفاع عن حقوق الإن�سان، وبالتايل فهو ي�سع كل من يرف�س 

طبقا  وحماكمتهم  عقابهم  ي�ستوجب  الذين  املجرمني  خانة  يف  الدولة  �سيطرة  اإيل  الن�سياع 

للقوانني ال�سورية.

فالقانون يتيح للجهة الإدارية ممثلة يف وزارة ال�سئون الجتماعية والعمل احلق يف رف�س 

اأو  للرعاية«  حاجة  الأكرث  لي�س  املوؤ�س�سة  من  الغر�س  »اأن  دعاوي  حتت  اجلمعيات  اإ�سهار 

التذرع بفكرة عدم احلاجة الأكرث من جمعية لكي تقوم بنف�ض الن�شاط، وهو االأمر الذي اعتمدت 

عليه ال�سلطات مرارا وتكرارا يف رف�س اإ�سهارها للجمعيات.

ويف املمار�سة العملية تلعب وزارة ال�سئون الجتماعية دورا حمدودا جدا باملقارنة باجلهات 

رقابة  بعملية  الطلبات  تلك  لتمر  اجلهات،  تلك  اإيل  ال�سهر  طلبات  اإر�سال  يتم  حيث  الأمنية، 

تت�سمن الفح�س الدقيق والتحقيق والتق�سي حول املوؤ�س�سني والأع�ساء، وكان لتلك الأجهزة 

الإدارية  اجلهة  تتويل  بينما  الإن�سان،  اإ�سهار كل جمعيات حقوق  الأ�سا�سي يف رف�س  الدور 

ا�ستخدام اإحدى املواد الف�سفا�سة يف القانون من اجل تربير ذلك الرف�س.

كما يتيح القانون نف�سه للجهة الإدارية �سبال خمتلفة لتدخل امل�سئولني احلكوميني يف الإدارة 

تخ�سع  اجلمعيات  تلك  فاجتماعات  مطلقة،  ب�سورة  للجمعيات  اليومية  والعمليات  الداخلية 
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لرقابة م�سددة، فطبقا لهذا القانون يفر�س علي اجلمعيات اأن تبلغ وزارة ال�سئون الجتماعية 

لوزارة  ال�سالحية  يتيح  كما  انعقاده،  من  يوما   15 قبل  اجلمعية  لأع�ساء  عام  اجتماع  باأي 

اأحد العاملني فيها حل�سور املقابالت التي جتريها اجلمعية )املادة  ال�سئون الجتماعية لإر�سال 

23(، كما يلزم اجلمعية باأن تر�سل حم�رص الجتماع اإيل الوزارة خالل 15 يوما، كما ميكن 

تعني  اأن  الجتماعية  ال�سئون  ولوزارة  اجلمعية.  اجتماعات  ح�سور  الأمنية  الأجهزة  ملمثلي 

بقرار منها ع�سوا اأو اأكرث يف جمل�س اإدارة اأي جمعية يف اأي وقت، بالإ�سافة اإيل اأحقية اجلهة 

الإدارية يف حتديد �سالحياته)املادة26(!.

كما يحق لوزارة ال�سئون الجتماعية احلق يف دمج اجلمعيات حتت دعاوي »ت�سابهها يف 

�سلطة منع متويل اجلمعية، حيث ل يجوز لأي  اإيل منحها  بالإ�سافة  الأهداف« )مادة24(، 

جمعية اأن تت�سلم اأو حت�سل على اأموال اأو مبالغ من اأي �سخ�س اأو جمعية خارج �سوريا دون 

ت�رصيح من الوزارة، وكذلك احلال بالن�سبة للح�سول على متويل من داخل �سوريا،  حيث 

املوافقة علي احل�سول علي هذا  قبل  الجتماعية  ال�سئون  تبلغ اجلمعية وزارة  اأن  يجب اأي�سًا 

التمويل!!!

اأما عن �سلطة حل اجلمعية فهي مكفولة للجهة الإدارية مبوجب القانون، اإذ يحق لها حل 

اأو عن�رصيا او �سيا�سيا مي�س ب�سالمة  “ممار�سة اجلمعية ن�ساطا طائفيا  اجلمعيات حتت دعاوي 

الدولة” اأو اإذا راأت الدولة” عدم احلاجة اإيل خدمات اجلمعية”. ويعترب قرار احلل قطعيا، ول 

يقبل اأي طريق من طرق املراجعة لهذا القرار.)8( وبذلك تتمكن اجلهة الإدارية من التحكم يف 

م�سائر اجلمعيات واملوؤ�س�سات منذ حلظة اإ�سهارها مرورا بالرقابة الدائمة على اأن�سطتها والتدخل 

يف قراراتها، انتهاء بحلها او دجمها مع كيان اآخر اإذا ارتاأت الدولة ذلك طبقا لأهوائها.

 رابعا: تقييد احلقوق واحلريات االأ�ضا�ضية

مل يكتف النظام ال�سوري بقانون الطوارئ كقانون ا�ستثنائي يكفل اإلغاء اأي اأثر لوجود عقد 

ال�سلطة  على  الرقابة  ي�سمن  قانون،  اأي  وجود  من  ويجعل  وال�سعب،  الدولة  بني  اجتماعي 

واأجهزتها وم�ساءلتها اأو يوؤكد على ف�سل ال�سلطات الثالث، عدمي اجلدوى!

اإذ جلاأت الدولة البولي�سية اإىل �سخ املزيد من الت�رصيعات واملرا�سيم يف تر�سانتها القانونية 

املواثيق  تكفلها  التي  احلقوق  من  الأدنى  باحلد  التمتع  من  املواطنني  حرمان  على  تعمل  التي 
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والتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان، بل واأ�سبحت ممار�سة تلك احلقوق فعال جمرما عقوبته 

امل�سددة قد ت�سل اإيل الإعدام!!

فحرية الراأي والتعبري م�سادرة ب�سكل كامل، وتعد اأي ممار�سة لها فعال جمرما. فبموجب 

قانون حماية الثورة فاإن اأي عمل خمالف للنظام ال�سرتاكي �سواء بالفعل اأو بالقول اأو بالكتابة 

رم، ويعاقب عليه بالأ�سغال ال�ساقة اأو العقوبة الأ�سد التي قد ت�سل اإيل الإعدام)9(. هو عمل جمَّ

ويف اإطار تعقب اخل�سوم ال�سيا�سيني للنظام، وجترميهم �سدر يف عام 1980 القانون رقم 

49، والذي اأعد خ�سي�سا ك�سالح م�سهر يف وجه الإخوان امل�سلمني، فالقانون يعاقب بالإعدام 

كل منت�سب اإيل جماعة الإخوان امل�سلمني، وذلك علي الرغم من اأن اأع�ساء يف جمل�س ال�سعب 

قد لفتوا النتباه اإىل تعار�س مواد القانون 49 مع الد�ستور، فاملادة )5( من م�رصوع القانون 

تن�س على اأنه “ل ي�ستفيد من التخفي�س والعفو الواردين يف هذا القانون الذين هم قيد التوقيف 

“وهي تخالف املادة ) 30 ( من الد�ستور التي تن�س على اأن اأحكام القوانني ل  اأو املحاكمة”، 

ت�رصي »اإل على ما يقع من تاريخ العمل بها ول يكون لها اأثر رجعي ويجوز يف غري الأمور 

اجلزائية الن�س على خالف ذلك«.

 وقد جرى “الت�سديق على القانون من قبل الرئي�س حافظ الأ�سد 8 يوليو 1980 ب�رصعة 

قيا�سية، اإذ اأن توقيع الرئي�س على القوانني عادة ما ياأخذ وقتًا طوياًل، لأن القوانني عادة ل 

ي�سادق عليها اإل بعد مرور فرتة ل باأ�س بها وبعد عر�سها على املحكمة الد�ستورية، لكن هذا 

القانون ال�ستثنائي الذي يتعار�س مع ن�سو�س قانون العقوبات العام يف �سوريا مل يعر�س 

على املحكمة الد�ستورية من الأ�سا�س)10(.

اما املواد رقم 285،286،287،307 من قانون العقوبات)11(، فاإن ال�سلطات ت�ستخدمها 

علي نطاق وا�سع يف قمع خ�سومها الداخليني؛ فهي تعاقب بال�سجن من قام يف �سوريا يف زمن 

اإيقاظ النعرات  اأو  اإىل اإ�سعاف ال�سعور القومي  اأو عند توقع ن�سوبها بدعاوى ترمي  احلرب 

العن�رصية اأو املذهبية، اأو نقل اأنباء يعرف اأنها كاذبة اأو مبالغ فيها من �ساأنها اأن توهن نف�سية 

تنال  اأن  �ساأنها  اأو مبالغًا فيها من  اأنباء كاذبة  الأمة. كما تعاقب كل �سوري يذيع يف اخلارج 

من هيبة الدولة، اأو كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يق�سد منها اأو ينتج عنها اإثارة النعرات 

وهي  الأمة!.  عنا�رص  وخمتلف  الطوائف  بني  النزاع  على  احل�س  اأو  العن�رصية  اأو  املذهبية 

جملة اتهامات ف�سفا�سة حتتمل تاأويالت عديدة، وداأبت ال�سلطات ال�سورية على ا�ستخدام تلك 

احلزمة من التهامات �سد الن�سطاء ال�سيا�سيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان.
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اأما حرية ال�سحافة، فقد جري حما�رصتها نهائيا مبوجب املر�سوم الت�رصيعي الذي اأ�سدره 

ب�سار الأ�سد يف �سبتمرب2001، ومت توظيفه علي مدار �سنوات حكمه يف تكميم اأفواه ال�سحفيني، 

وقمع كل الأ�سوات التي قد تاأخذ نهجا معار�سا لل�سلطة. فالقانون يحظر ن�رص املقالت والأخبار 

يفر�س  كما  ال�رصية»،  املحاكمات  و”وقائع  املجتمع”  و”وحدة  الوطني”  “الأمن  مت�س  التي 

عقوبات جنائية قا�سية على ما ميكن اأن ت�سنفها ال�سلطات بـ “الأخبار غري ال�سحيحة”. ومينح 

هذا القانون ال�سلطات �سالحيات وا�سعة يف وقف اأي مطبوعة عن ال�سدور موؤقتًا، اأو اإلغاء 

الدولة  اإىل تغيري د�ستور  اإلغاء رخ�سة كل مطبوعة »تدعو  اأو  رخ�ستها يف ظروف معينة، 

القذف والت�سهري  لل�سلطات املالحقة اجلنائية ملرتكبي جرائم  بطرق غري د�ستورية«!، ويكفل 

املطبوعات  من  وغريها  ال�سحف  ملكية  على  مفرطة  قيود  فر�س  لها  ويتيح  والفرتاء، 

اأي تغيري يتعلق  اإجراء  الدورية، وي�شرتاط احل�سول على ت�رصيح من وزارة الإعالم قبل 

ب�ساحب املطبوعة الدورية، اأو كبار العاملني فيها مثل مديرها اأو رئي�س حتريرها)12(.

لهم  يُ�شمح  لكي  ال�شحفيني  احتاد  يف  ال�شحفيون اأع�شاء  يكون  القانون اأن  ا�شرتط  كما 

اأمعنا النظر يف املادة 3 من قانون  اإذا  اإدراك مغزاه  مبمار�سة مهنة ال�سحافة، وهو ما ميكن 

احتاد ال�سحفيني ال�سادر برقم 1 لعام 1990؛ حيث تن�س على اأن احتاد ال�سحفيني هو احتاد 

موؤمن باأهداف الأمة الوحدة واحلرية وال�سرتاكية، ملتزم بالعمل على حتقيقها وفق مقررات 

ع�سو  كل   54 للمادة  وطبقا  الحتاد  ويعاقب  وتوجيهاته  ال�سرتاكي  العربي  البعث  حزب 

يخرج عن اأهداف الحتاد، فاإذا ما عرفنا اأنه ل ميكن العمل بال�سحافة دون اأن يكون منت�سبا 

لالحتاد فاإن هذا وحده ل�سبط العمل ال�سحفي وال�سحفيني وال�سيطرة والهيمنة عليهم. وبهذا 

يجرب ال�سحفيون على اللتزام بتوجهات حزب البعث واأهدافه، بل واأن ي�سع خطوًطا حمراء 

وميار�س الرقابة الذاتية اإزاء اأي كلمات اأو اأفكار قد يفهم منها انتقاد ال�سيا�سات العامة حلزب 

البعث اأو القائمني عليها)13(.

لقانون  فوفقا  ال�سلمي.  والتظاهر والجتماع  التجمع  بالن�سبة حلريات  نف�سه  الأمر  وكذلك 

اأو  التحري�س عليها  اأو  ال�سغب  اأعمال  اأو  التجمعات  اأو  بالتظاهرات  القيام  فاإن  الثورة  حماية 

ن�رص البلبلة وزعزعة ثقة اجلماهري باأهداف الثورة يعاقب مرتكبوها بالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة، 

ويجوز احلكم بالعقوبة الأكرث ت�سدًدا وهي »الإعدام«.

اأما على �سعيد احلق يف التنظيم احلزبي: ففي 12 مار�س 1958 �سدر قانون يق�سي بحل 

قيام  وبعد  ذلك،  بعد  احلزبي  العمل  بتنظيم  خا�س  قانون  ي�سدر  ومل  ال�سيا�سية،  الأحزاب 
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ثورة 8 مار�س مت تاأ�سي�س »اجلبهة الوطنية التقدمية« يف عام 1972 واأكدت املادة الثامنة من 

الد�ستور على اأن »حزب البعث العربي ال�سرتاكي هو احلزب القائد للدولة واملجتمع، ويقود 

جبهة وطنية تقدمية تعمل علي توحيد طاقات جماهري ال�سعب«)14(.

كيان الدولة  تغيري  بق�سد  اأن�سئت  العقوبات »كل جمعية  قانون  من   306 املادة  كما جترم 

القت�سادي اأو الجتماعي اأو اأو�ساع املجتمع” وتق�سى  تلك املادة على املنتمني اإليها بالأ�سغال 

ال�ساقة املوؤقتة، ول تقل عقوبة املوؤ�س�سني واملديرين عن �سبع �سنوات)15(!!

وبذلك فاإن اأي قناة ملمار�سة العمل ال�سيا�سي متت م�سادرتها ب�سكل تام، واقت�رصت امل�ساركة 

على املنتمني حلزب البعث “احلزب القائد للدولة واملجتمع” كما ين�س الد�ستور مكر�سا له بذلك 

الغلبة الأبدية وال�سيطرة املطلقة يف ال�سلطة.

خام�ًضا: قوانني تعزز االإفالت من العقاب فى ق�ضايا التعذيب

ت�سهل  التي  واملرا�سيم  القوانني  من  تر�سانة  علي  الإبقاء  اإىل  ال�سورية  ال�سلطات  عمدت 

من  يفلتوا  اأن  الب�سعة  اجلرائم  هذه  مثل  ملرتكبي  وتتيح  �سوريا،  يف  التعذيب  جرمية  ارتكاب 

امل�ساءلة القانونية والعقاب، ويف عهد ب�سار الأ�سد مت دعم هذه الرت�سانة باملزيد؛ وذلك بهدف 

اأن تتاح له قدرة اأكرب على ال�سيطرة والهيمنة، واإ�سكات كل الأ�سوات املعار�سة والتي قد تاأخذ 

منحي يخالف �سيا�سته. 

اإذ  ين�س املر�سوم الت�رصيعي رقم )14( ل�سنة 1969 الذي اأن�سئت مبوجبه اإدارة املخابرات 

العامة يف املادة 16 منه على اأنه »ل يجوز مالحقة اأي من العاملني يف الإدارة عن اجلرائم 

التي يرتكبونها اأثناء تنفيذ املهام املوكولة اإليهم اأو يف معر�س قيامهم بها اإل مبوجب اأمر مالحقة 

ي�سدر من املدير«. وهو الأمر الذي اأكدته املادة الرابعة من املر�سوم رقم 5409 لعام 1969 

من  اأي  مالحقة  يجوز  »ل  اأنه:  على  ين�سُّ  والذي  العامة  املخابرات  اإدارة  لأعمال  املنظم 

العاملني يف اإدارة املخابرات العامة اأو املنتدبني اأو املعارين اإليها اأو املتعاقدين معها مبا�رصة اأمام 

الق�ساء يف اجلرائم النا�سئة عن الوظيفة اأو يف معر�س قيامه بها قبل اإحالته اإىل جمل�س التاأديب 

يف الإدارة وا�ست�سدار اأمر مالحقة من قبل املدير«. 

يجوز  ل  باأنه    1969 مايو   25 تاريخ   549 الت�رصيعي  املر�سوم  من   74 املادة  ت�سري  كما 

مالحقة اأي من العاملني يف اإدارة اأمن الدولة اأو املنتدبني اأو املعارين اإليها اأو املتعاقدين معها 
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مبا�رصة اأمام الق�ساء، يف اجلرائم النا�سئة عن الوظيفة، اأو يف معر�س قيامه بها قبل اإحالته اإىل 

جمل�س التاأديب يف الإدارة وا�ست�سدار اأمر مالحقة من قبل املدير.

باملزيد، من  تعزيزها  ايل  بل عمد  ال�سابقة  باملرا�سيم  يكتف  ال�سوري مل  النظام  فاإن  كذلك 

اأجل توفري اأكرب قدر من احل�سانة لعنا�رص ال�رصطة والأمن ال�سيا�سي، ففي 30 �سبتمرب 2008 

اأ�سدر رئي�س اجلمهورية املر�سوم الت�رصيعي رقم 69 ومبوجبه جرى تعديل قانون العقوبات 

الع�سكرية يف �سوريا، حيث ن�ست مواد هذا املر�سوم اجلديد على ح�رص قرار مالحقة عنا�رص 

اأنهم  رغم  امل�سلحة،  والقوات  للجي�س  العامة  بالقيادة  واجلمارك  ال�سيا�سي  والأمن  ال�رصطة 

يتبعون اإداريًا لوزارة الداخلية ولي�س للقيادة العامة للجي�س والقوات امل�سلحة.

عنا�رص  على  الطبيعي  الق�ساء  اأمام  الدعاوى  اإقامة  ميكن  ل  اجلديد  املر�سوم  ومبوجب 

بتعذيب  املتعلقة  الدعاوى  طبعًا  بينها  ومن  ال�سيا�سي،  الأمن  وعنا�رص  واجلمارك  ال�رصطة 

املواطنني والعتداء عليهم، لأن اإقامة الدعاوى حتتاج اإىل اإذن م�سبق من القائد العام للجي�س 

والقوات امل�سلحة.

ونتيجة لذلك كان من الطبيعي اأن تتحول عمليات التعذيب يف �سوريا اإيل ممار�سات منهجية 

وروتينية، تتم ب�سورة يومية يف ال�سجون ومقار الحتجاز التابعة لأجهزة الأمن واملخابرات، 

من  كبرية  ب�شقوط اأعداد  ذلك  كل  يقرتن  واأن  الق�رصي،  االختفاء  ظاهرة  نطاق  معها  يت�شع 

الوفيات)16( خا�سة يف ال�سنوات الع�رص الأخرية، بينما يظل مرتكبو تلك اجلرائم والنتهاكات 

اجل�سيمة ينعمون باحلرية و يتمتعون بال�سالحيات املطلقة لرتكاب املزيد من اجلرائم.

�ضاد�ًضا: اأحكام قانون العقوبات التي تطبق بحق النا�ضطني االأكراد

املواطنني  قمع  على  املا�سي  القرن  خم�سينيات  ومنذ  �سوريا  يف  املتعاقبة  احلكومات  داأبت 

الأكراد، فهي تري فيهم تهديدا لوحدة �سوريا  العربية، ومنذ اأن و�سل حزب البعث ال�سوري 

اإيل ال�سلطة يف عام 1963 ركزت حكوماته املتعاقبة علي طم�س الهوية الكردية عرب و�سائل 

العمل مع حظر  اأماكن  اأو يف  املدار�س  اأو يف  علنا  الكردية  اللغة  ا�ستخدام  تقييد  ت�سمل  �ستي، 

املطبوعات باللغة الكردية وحظر الحتفالت بالأعياد الكردية مثل عيد النريوز )راأ�س ال�سنة 

الذي تنتهجه ال�شلطات اإزاء التجمعات ال�شلمية والتي  باالإ�شافة اإيل القمع املفرط  الكردية(، 

ينظمها الأكراد مطالبني فيها بوقف التمييز بحقهم، وقد ا�ستندت ال�سلطات اإىل قانون العقوبات 
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الذي ي�ستمل على مواد يبدو اأنها قد مت تدبيجها خ�سي�سا لقمع الأقلية الكردية. فعلي مدار �سنوات 

�سدرت اأحكاٌم جائرة بحق قطاع كبري من الأكراد ا�ستنادا اإيل تلك املواد والتي من اأ�سهرها 

املادة267 والتي تعاقب كل من يحاول “باأعمال اأو خطب اأو كتابات اأو بغري ذلك اقتطاع جزء 

من الأرا�سي ال�سورية لي�سمه اإىل دولة اأجنبية”. كذلك املادة 288 والتي جترم كل من اأقبل 

على الن�سمام اإىل “جمعية �سيا�سية اأو اجتماعية ذات طابع دويل اأو يف منظمة من  هذا النوع 

 ...دون اإذن احلكومة«. هذا وي�سيع ا�ستخدام هذه املادة �سد اأي ع�سو يف الأحزاب الكردية، 

اأي منها على ترخي�س؛ نظرا لعدم وجود قانون لالأحزاب من الأ�سا�س كما  التي مل يح�سل 

اأ�رصنا يف ال�سابق. كذلك هناك املادتان 307 و 308 واللتان جترمان كل عمل وكل خطاب 

يق�سد منه اأو ينتج عنه اإثارة النعرات الذهبية اأو العن�رصية، كما تعاقب كل من ينتمي اإىل جمعية 

اأن�سئت للغاية امل�سار اإلها يف املادة ال�سابقة)17(. كذلك فاإن ال�سلطات كثريا ما تقوم بتوظيف املواد 

الكردية وهى ذات  الأقلية  285،335،336 علي نطاق وا�سع)18( يف قمع واإلغاء احتفالت 

املواد املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات والتي ت�ستخدمها ال�سلطات ب�سورة عامة يف اإل�ساق 

التهم بخ�سومها من الن�سطاء ال�سيا�سيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان.

تو�ضيات:

 بعد ا�ستعرا�س كل ما �سبق فاإننا نلح يف دعوة خمتلف اأطراف املجتمع الدويل وهيئاته املعنية 

بحقوق الإن�سان اإىل العمل من اأجل دفع ال�سلطات ال�سورية لحرتام التزاماتها الدولية بتعزيز 

واحرتام حقوق الإن�سان والعمل علي �رصعة اإجراء اإ�سالحات ياأتي يف مقدمتها الآتي: 

على �ضعيد االإ�ضالح الد�ضتوري:

اإجراء تعديالت د�ستورية تلتزم بـ:

	 حلقوق العاملي  الإعالن  عليها  ن�س  والتي  لالأفراد  الأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق  كفالة 

الإن�سان والعهدان الدوليان، وو�سع ال�سمانات التي تكفل حماية وتعزيز واحرتام تلك 

احلقوق؛

	 سمان امل�ساواة بني املواطنني اأمام القانون يف التمتع باحلقوق واحلريات العامة دون اأي�

متييز ب�سبب العرق، اأو اللون، اأو اجلن�س، اأو اللغة، اأو الدين؛

	 تعزيز الف�سل بني ال�سلطات الثالثة، الت�رصيعية والتنفيذية والق�سائية، واحلد من ال�سلطات
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الوا�سعة املمنوحة لرئي�س الدولة؛

	 ،تعزيز ا�ستقالل الق�ساء، وكفالة احلق لكل فرد يف التقا�سي اأمام حمكمة عادلة ومن�سفة

وكفالة احلق لكل فرد لدى الف�سل يف اأي تهمة جزائية توجه اإليه اأو يف حقوقه والتزاماته 

يف اأي دعوى مدنية، اأن تكون ق�سيته حمل نظر من�سف وعلني من قبل حمكمة طبيعية 

خمت�سة، م�ستقلة وحيادية؛

	 الأحزاب يف خو�س ملختلف  متكافئة  فر�س  وكفالة  احلزبية  التعددية  باحلق يف  الإقرار 

النتخابات التمثيلية.

على �ضعيد االإ�ضالح الت�ضريعي:

	 اإلغاء جميع القوانني ال�ستثنائية، والوقف الفوري للعمل بقانون الطوارئ والقانون رقم

84 لعام 1980، واإلغاء الأحكام العرفية، ووقف جميع �سور املحاكمات ال�ستثنائية؛

	 اإلغاء العمل بجميع القوانني املقيدة للحريات داخل قانون العقوبات ال�سوري مبا يتما�سي

مع التفاقيات الدولية ذات ال�سلة؛

	 من التعذيب  ق�سايا  يف  املتورطني  اإفالت  تعزز  التي  القوانني  جلميع  الفوري  الإلغاء 

اإليهم اتهامهم بال�سلوع يف ق�سايا  العقاب، و�رصعة فتح حتقيقات فورية مع من وجهت 

من هذا النوع، وك�سف نتائج تلك التحقيقات ب�سورة علنية؛

	 اإزالة جميع القيود املفرو�سة علي حرية ال�سحافة وحرية الراأي والتعبري، واإنهاء احتكار

الدولة لو�سائل الإعالم وكفالة احلق يف اإعالم تعددي وم�ستقل؛

	 والأحزاب والنقابات،  واجلمعيات،  التنظيمات  تكوين  حرية  علي  �رصاحة  الن�س   

ال�سيا�سية؛ مبا ي�سمن كفالة احلق يف التنظيم والتجمع.

خطوات عملية نو�ضي باالإ�ضراع فى تنفيذها: 

	 ،الإن�سان حقوق  عن  واملدافعني  والن�سطاء،  ال�سيا�سيني،  ال�سجناء  جميع  �رصاح  اإطالق 

قبل  من  اختطافهم  جري  من  اأو  ق�رصيا،  املختفيني  اأو  املعتقلني  واملدونني  وال�سحفيني 

ال�سلطات ال�سورية؛
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	عودة جميع املنفيني ق�رصا خارج �سوريا، وتوفري جميع ال�سمانات القانونية الالزمة لذلك؛

	 عن الدولة  وو�ساية  هيمنة  ورفع  ال�سيا�سي،  وال�سطهاد  الت�سييق  اأ�سكال  جميع  وقف 

جميع التنظيمات ال�سيا�سية املوجودة؛

	 وقف اإحالة املدنيني اإيل الق�ساء ال�ستثنائي، وق�رص احلق يف النظر يف الق�سايا اجلنائية التي

توجد فيها اأدلة علي ارتكاب مدنيني لأعمال جنائية علي الق�ساء الطبيعي فقط، وكفالة حق 

املدنيني يف املثول اأمام ق�ساة طبيعيني يف حماكمات عادلة ومن�سفة؛

	 ،الأكراد بحق  ال�سورية  ال�سلطات  متار�سها  والتي  والقمع  التمييز  اأ�سكال  جميع  اإنهاء 

التعبري  الثقافية وحقهم يف  بحقوقهم وحرياتهم مبا يف ذلك حقوقهم  بالتمتع  لهم  وال�سماح 

عن هويتهم؛

	 التوقيع علي الربتوكول الختياري امللحق باتفاقية مناه�سة التعذيب، وت�سكيل هيئة م�ستقلة

وفتح  الحتجاز،  ومرافق  ال�سورية  ال�سجون  بزيارة  تقوم  باري�س  اإعالن  ملبادئ  وفقا 

حتقيقات فورية يف مزاعم تعر�س عدد كبري من املواطنني للتعذيب والوفاة داخل ال�سجون 

ال�سورية وتقدمي مرتكبي تلك النتهاكات للمحاكمة.

حقوق االإن�ضان فى �ضوريا.. ع�ضر �ضنوات بني خمالب االأ�ضد
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مراجعات

وعرو�ض

املجتمع املدين

بني النظرية والتطبيق ال�ضيا�ضي

حممد عبد �لعاطي *

بات املجتمع املدين ميثل اأحد اأهم الثوابت يف اخلطاب ال�سيا�سي، �سواء الر�سمي اأو الأهلي، 

والروؤى  اخلطط  معظم  يف  متقدمة  م�شاحات  يحتل  به  املنوط  الدور  علي  التعويل  و�شار 

وعالقته  املدين  املجتمع  ودور  مفهوم  حول  املناق�سات  من  العديد  يدور  ثم  ومن  امل�ستقبلية، 

التنفيذية  الدولة  اأجهزة  متار�سه  الذي  الوا�سح  الدور  ظل  يف  املجتمع.  يف  والأفراد  بالدولة 

اإداريا،  اأو  قانونيا  اأو  اأمنيا  �سواء  امل�ستمر  والتدخل  املدين  املجتمع  واأن�سطة  وخطط  م�سار  يف 

والإ�سكاليات التي تتعلق �سواء بتمويل اأن�سطته اأو اأهدافها.

وعلى الرغم من اأن املجتمع املدين يف م�رص ترجع ن�ساأته اإيل بدايات القرن التا�سع ع�رص، 

الطابع  اأدائها  علي  يغلب  كان  والتي  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  من  العديد  تاأ�سي�س  جرى  حيث 

يحتل  اخلريي واخلدمي، خا�شة يف جمايل التعليم وال�شحة، االأمر الذي جعل الن�شاط االأهلي 

تلك  مكت�سبات  من  الكثري  تبددت  عام 1952  بعد  اأنه  اإل  امل�رصي.  املجتمع  بارزة يف  مكانة 

املرحلة يف ظل احلكم الأوتوقراطى الذي انتهجه الع�سكريون يف حكم الدولة امل�رصية، ومن ثم  

* كاتب وباحث م�رشي.
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�سهدت تلك الفرتة تاأميما للحياة املدنية وم�سادرة احلريات الفردية واإلغاء الأحزاب، وفر�س 

املواطنني  دور  وتراجع  م�رص،  يف  للحكم  كنمط  ال�سمولية  واعتماد  ال�سحف  على  الرقابة 

 132 رقم  القانون   ( االأهلية  اجلمعيات  ن�شاط  علي  الدولة  قبل  من  املطلقة  ال�شيطرة  وفر�ض 

ل�سنة 1964 ( مما اأدى اإيل تراجع وا�سح يف دور املجتمع املدين يف م�رص، اإل اأنه ومنذ بداية 

الثمانينيات من القرن الفائت عاد م�سطلح املجتمع املدين للظهور مرة اأخري ل �سيما واأنه انتقل 

من مرحلة العمل اخلريي واخلدمي اإيل اآفاق اأرحب يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان 

حتى �سار م�سطلح املجتمع املدين وحقوق الإن�سان م�سطلحا �سائع التداول يف املجتمع، مما 

اأتاح النقا�س وبقوة حول الدور الذي ميكن اأن يلعبه يف ظل رياح التغيري التي تهب بقوة علي 

اإيل  الذي يدعونا وب�سدة  الأمر  ال�سيا�سي واملجتمعي، وهو  الإ�سالح  املجتمع وتنامي خطاب 

مناق�شة عميقة لالإ�شكاليات التي يطرحها مفهوم املجتمع املدين، واأي�شا الدور املنوط به يف ظل 

الختالف حول ماهية املجتمع املدين، وهل يعد بديال عن الدولة يف ظل التقل�س الوا�سح يف 

دور الدولة يف تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني، اأم هو و�سيط بني الدولة والأفراد، وهل 

هو م�ستقل اأم يف خندق املعار�سة؟

ونطرح هنا لواحدة من اأهم الدرا�سات التي تناولت مفهوم املجتمع املدين وتطبيقاته املتعددة 

النظرية  املدين:  »املجتمع  للكتاب حتت عنوان  العامة  امل�رصية  الهيئة  ال�سادر عن  الكتاب  يف 

والتطبيق ال�سيا�سي« للموؤلف فرانك اآدلوف، ترجمة د. عبد ال�سالم حيدر، وياأتي الكتاب يف 

ق�سمني رئي�سيني، يتناول الأول »نظريات املجتمع املدين«؛ بينما يتعر�س يف الق�سم الثاين اإيل 

»املجتمع املدين والتطبيق ال�سيا�سي«.

الجتماع،  علم  يف  الفل�سفة  دكتوراه  علي  حا�سل  اأملاين  اجتماع  عامل  وهو  املوؤلف،  يبداأ 

ال�سمالية بجامعة برلني  اأمريكا  اأ�ستاذا لعلم الجتماع يف معهد جون كيندي لدرا�سات  ويعمل 

احلرة، بعر�س لتطور مفهوم املجتمع املدين، وهو مبثابة تاريخ نقدي لفكرة املجتمع املدين من 

اأر�سطو وحتى فال�سفة الع�سور احلديثة.

�سمد  وقد  ال�سيا�سية،  اجلماعة  عام  ومبعني  قا�سدا  املدين  املجتمع  عن  اأر�سطو  حتدث  فقد 

هذا التحديد الأر�سطي للم�سطلح وقتا طويال، ومنذ عام 1750 ظهرت طريقة قراءة حديثة 

فر�ست نف�سها، وهي التي ارتبطت باأ�سماء مفكرين مثل لوك ومونت�سيكو وفريج�سون وهيجل 

وتوكفيل، وهي طريقة تعزل اأو تف�سل املجتمع املدين بو�سوح عن الدولة، ولكنها ل تف�سله 

م�رصوعا  املدين  باملجتمع  يق�سد  وكان  وت�سكل،  اآنذاك  ن�ساأ  الذي  ال�سوق  اقت�ساد  عن  بحده 

املجتمع املدين..  النظرية والتطبيق ال�ضيا�ضي
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لتعاي�س �سلمي متمدين ملواطنني اأحرار وذلك حتت حكم القانون ولكن دون الولية ال�سلطوية 

للدولة، وقد هداأت ال�سجة حول مفهوم املجتمع املدين بعد اأن اأعاد مارك�س ت�سكيله، وح�رصه 

يف املجتمع الأهلي املنتج للب�سائع، ويف بداية القرن الع�رصين �سهد امل�سطلح رواجا جديدا يف 

التف�سري املارك�سي لأنطونيو جرام�سي ويف النظرية الربجماتية جلون ديوي.

من  املدنية  احلقوق  ودعاة  الثائرين  لدي  كبريا  دورا  املدين  املجتمع  م�سطلح  لعب  وقد 

ال�سيوعية،  النظم  �سمولية  �سد  ن�سالهم  يف  وذلك  والت�سيكو�سلوفاكيني،  واملجريني  البولنديني 

انتقل  الالتينية  اأمريكا  اأوربا ثم يف  القوي املجتمعية يف �رصق وو�سط  وانطالقا من جمادلت 

امل�سطلح يف ثمانينيات القرن الع�رصين اإيل اأبحاث التحول يف العلوم ال�سيا�سية، وهنا مت تطوير 

مفهوم ي�سري اإيل اأن املجتمع املدين يلعب اأدوارا متنوعة يف مرحلة النتقال من الديكتاتورية اإيل 

الدميقراطية، وقد ارتبطت احلركات الجتماعية اجلديدة مع م�سطلح املجتمع املدين بو�سفه 

منوذجا ل�شيا�شة االإ�شالح الدميقراطي اجلذري ويف البالد الغربية الدميقراطية تعلق االأمر 

فيما يخ�س املجتمع املدين باإمكانية بديلة لتدخل الدولة ولقت�ساد ال�سوق املح�س، وقد ارتبط 

به -وباحلركات الجتماعية كذلك- الأمل باإمكانية التوجيه الذاتي للمجتمع، ومن ثم يطرح 

باأن املجتمع  الليرباليون املحافظون  فبينما يعرتف  بالدولة،  ال�سوؤال عن عالقة املجتمع املدين 

املدين قد اأحيا امل�سرية الدميقراطية، ينادون بف�سل وا�سح بني الدولة واملجتمع، فالبد للدولة 

اأن تبقي بعيدة ول تتدخل يف الدوائر الجتماعية؛ وبالتايل فاإن املجتمع املدين يكون تبعا لوجهة 

النظر هذه اقرب اإيل منطقة حماية غري �سيا�سية يف مواجهة الدولة، اأما منظرو املجتمع املدين 

جهة  بو�سفه  املدين  املجتمع  فريون  املارك�سية  بعد  مبا  اأو  باجلمهوريني  املتاأثرون  ومطبقوه 

و�سيطة وتو�سيلية بني الدولة واملجتمع.

اأول من و�سع حدا لإمكانيات احلاكم  وتاريخيا، فاإن جون لوك )1632-1704( كان 

الإن�ساين  بالفعل  املرتبطة  اخلا�سة  فامللكية  الطبيعي،  التملك  حق  فكرة  علي  بالتاأكيد  املطلق 

وحلماية  حمكوميها  لثقة  ما  حكومة  انتهاك  فاإن  لذلك  وتبعا  الدولة،  وجود  قبل  موجودة 

ممتلكاتهم، يجعل ال�سعب يف حل من ا�ستمرار الطاعة لها، وتعد هذه خطوة علي طريق الف�سل 

بني الدولة واملجتمع املدين، اأما الف�سل احلا�سم منهجيا بينهما فيوجد لدي كتاب القرن الثامن 

و1850  بني1750  ما  ال�سنوات  ففي  ال�سكتلنديني،  التنويريني  لدي  خا�سة  وب�سفة  ع�رص؛ 

وفر�س  جذرية،  ملراجعة  املدين«  و«املجتمع  »الدولة«  مل�سطلحي  التبادل  اإمكانية  تعر�ست 

فهمنا احلايل للمجتمع املدين نف�شه تدريجيا، ذلك اأنه مل يعد متطابقا مع الدولة واإمنا اأ�شبح يقف 

اأمامها كمنطقة م�ستقلة ذاتيا اإيل حد ما، ويف اأعقاب لوك مت بداية تقدمي �سيغة ت�ساوي املجتمع 

حممد عبد العاطي
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املدين النا�سئ بالقت�ساد الراأ�سمايل ال�ساعد، حيث ي�سبح القت�ساد اخلا�س باملواطنني حامال 

مل�رصوع املجتمع املدين، وهذا ما مت العمل عليه يف املوؤلف القت�سادي ال�سهري »ثروة الأمم« 

اأهليا للمجتمع املدين وكان اأول من  لأدم �سميث )1723-1790( حيث طور �سميث مفهوما 

و�شع الن�شاط االقت�شادي جلماهري الربجوازية يف املركز من نظريته.

وي�سري اآدلوف اإيل اأن اإحدى �سيغ الفكر ال�سيا�سي املهمة، للمجتمع املدين توجد يف كتابات 

مونت�سكيو )1689- 1755( ففي عمله روح القوانني )1748( �سمم �سياغة للمجتمع املدين 

تقرتب ب�سدة يف بع�س تفا�سيلها من مفهومنا اليوم للمجتمع املدين، رغم اأنه مل يكن دميقراطيا، 

بل متم�سكا بامللكية، فاإن املفهوم املنت�رص اليوم عن املجتمع املدين بو�سفه دائرة تتو�سط بني الدولة 

واملواطنني كاأفراد يرجع اإليه، فمونت�سكيو ي�سع خطا فا�سال بني الدولة وبني املجتمع املتمدين.

اأن يعيد بناء  اأن املرء ميكنه  ويف هذا ال�سياق اظهر فيل�سوف علم الجتماع ت�سارلز تيلور 

مفهوم املجتمع املدين بو�سفه تاريخا لفرعني يف الفكر ال�سيا�سي، اأحدهما يعود اإيل لوك، ويطلق 

عليه »خط لوك« والآخر يعود اإيل مونت�سكيو وهو خط »مونت�سكيو«، فلوك تبعا لتيلور ميهد 

�سيا�سية، واأن له حقوقه  اأن املجتمع ميثل جمال مكونا بطريقة ما قبل  الأر�س ملفهوم موؤداه 

اخلا�سة امل�ستقلة عن ال�سيا�سة، فاملجتمع املدين هو بالدرجة الأويل جمتمع اقت�سادي يتمثل يف 

من  �سديد  وو�سوح  بعناية  ال�سورة  هذه  ر�سمت  وقد  وال�ستهالك.  والتبادل  الإنتاج  اأفعال 

قبل �سميث،و تيلور يثبت هنا اأن الفكرة الثورية احلقيقية يف هذا ال�سياق هي ت�سور اأن دائرة 

القت�ساد تنظم نف�سها وتتبع قوانينها اخلا�سة، فالقت�ساد يحدد املجتمع املدين وهو يحرر نف�سه 

اجتماعيا مدنيا  القت�ساد مكونا  اإيل جانب  ال�سيا�سة ولكن خط لوك يعرف  الطريقة من  بهذه 

اآخر، فاإبان ع�رص التنوير ن�ساأت بو�سوح دائرة العالنية اأو دائرة الراأي العام التي تكونت 

عرب جمعيات املواطنني وعرب انت�سار اجلرائد والكتب، فاملجال العام يحرر نف�سه من القنوات 

اأما بالن�سبة ملونت�سكيو فلي�س احلق يف جمتمع مدين ما  الر�سمية ومن بنيات الدولة والكنائ�س. 

قبل �شيا�شي هو نقطة االنطالق، واإمنا حكومة ملكية ينبغي اأن حتدد قانونيا، مثل هذا التحديد 

ميكن اأن يتي�رص فقط اإذا ما وجدت الهيئات امل�ستقلة التي يتكفل القانون بحمايتها والدفاع عنها.  

يف حني اأن املجتمع املدين لدي هيجل يتكون لي�س فقط من التناف�س القت�سادي والتناق�سات 

واإمنا توجد اأي�شا قنوات للتطهر امل�شلحي وقنوات للم�شاركة ال�شيا�شية، فاملجتمع املدين املميز 

عن الدولة يح�سل لدي هيجل وبالدرجة الأويل علي معني اجتماعي اأكرث منه �سيا�سيا، فمن 

ال�سخ�سية يف توافق كبري  امل�سلحة  اأول ح�سابات  النقابية تتحول  التكتل لأجل الأعمال  خالل 
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ال�سيا�سي من خالل ممثلي الهيئات  اللعبة وبقوة املكون  باجتاه ال�سالح العام، ثانيا يدخل اإيل 

وعرب تكوين الراأي العام وعلي م�ستوي الهيئات النقابية واحلرفية التي ت�سارك يف الت�رصيعات 

ب�سكل ا�ست�ساري، ي�سطلع املواطن بدور �سيا�سي قوي. فيما يذهب الفرن�سي األيك�س دو توكفيل 

ولتاأ�سي�س  ما  لدميقراطية  احلا�سم  الأ�سا�س  متثل  الرتفيهية  وكذلك  ال�سيا�سية  اجلمعيات  اأن  اإيل 

املفرد  الفرد  بني  متو�سطا  اأو  و�سيطا  م�ستوي  بو�سفه  املدين  املجتمع  يفهم  فهو  املدين،  املجتمع 

والدولة.

النقطة  مارك�س  اأقل  وبدرجة  هيجل،  فيمثل   )1937  -1891( جلرام�سي  بالن�سبة  اأما 

املرجعية الثقافية ملفهومه عن املجتمع املدين، وخالفا ملارك�س نوه يف مناق�سته مل�سطلح املجتمع 

االأهلي لهيجل لي�ض مبنظومة االحتياجات واإمنا بالهيئات النقابية، فهو يلحق االأ�رصة والهيئات 

حيث  ومارك�س  هيجل  خالف  علي  وذلك  املدين،  باملجتمع  والإيديولوجية  والثقافية  النقابية 

يلحقان كل هذا بالقت�ساد، ولكن من غري الوا�سح يف اآراء جرام�سي املتناق�سة جزئيا -ح�سب 

تعبري املوؤلف- اأين ي�سع الدولة، اإذ ما عني املرء مكان املجتمع املدين خارج الدولة. ول يعطي 

فنظريته  �سند وجيه،  اأي  له  املعا�رصة  الليربالية  الدميقراطية  املدين  املجتمع  لنظرية  جرام�سي 

امل�سادة  الهيمنة  اكت�ساب  بهدف  العاملة  للطبقة  موؤ�س�سات خا�سة  فتكوين  ثوريا،  اجتاها  تتجه 

هو جمرد اأمر مرحلي ذي �سمة اأداتية، فبعد الثورة لن تعود مثل هذه املوؤ�س�سات �رصورية، 

وذلك لأن املجتمع املنظم ما بعد الثوري هو جمتمع دون دولة ودون موؤ�س�سات و�سيعتمد ب�سكل 

خا�س علي املقبول من الأخالقيات، فهدف جرام�سي هو الو�سول اإيل حالة تذوب فيها الدولة 

داخل املجتمع.

يف حني يذهب الفيل�سوف الأمريكي جون ديوي)1859-1952( والذي يعد اأهم فال�سفة 

اإىل الرتكيز علي ما هو  الع�رصين،  القرن  الن�سف الأول من  املتحدة الأمريكية يف  الوليات 

اجتماعي اأ�سا�سا لنظريته عن الدميقراطية واملجتمع املدين، وهي النظرية التي طورها يف �سيغة 

نا�سجة يف كتابه »الراأي العام وم�ساكله« )1927(، ول ينطلق ديوي يف نظريته للدميقراطية 

القوي  فيه  تتبادل  جماال  متثل  ال  فالدولة  وممار�شاتهم،  النا�شطني  من  واإمنا  الدولة،  من 

للبحث  الو�سيلة  هي  العام(  )الراأي  العالنية  فاإن  ثم  ومن  جماعيا،  امل�ساكل  وحتل  التاأثريات 

اجلماعي والدميقراطي عن حلول للم�ساكل، ثم تاأتي الدولة اأخريا بو�سفها �سكل م�ساركة ثانويا 

ت�سعي مب�ساعدة ف�سائل من الراأي العام حلل امل�ساكل املمتدة لتنظيم الفعل الجتماعي وهنا فاإن 

ديوي يهدف اإيل اإدارة ذاتية توا�سلية جماعية بو�سفها مبداأ للنظام الجتماعي.  
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وي�سري فرانك اآدلوف اإيل الدور املوؤثر حلنه اآرندت من خالل درا�ساتها التي اأحيت الفكر 

عام  راأي  فكرة  اإيل  يحيل  الذي  التنظيمي  الدميقراطية  مبداأ  �سيما  ل  املدنية،  للدولة  ال�سيا�سي 

م�ستقل ميكن اأن يتاأتي بوا�سطة ال�ستقالل الإداري والتفكري اجلمعي املتاأين علي اأ�سا�س م�سطلح 

ين�ساأ عرب  الدميقراطي وهو  الذاتي  احلكم  لها هو حامل  بالن�سبة  املدين  فاملجتمع  العام،  املجال 

�سيا�سيا،  كمت�ساوين  البع�س  ببع�سهم  يعرتفوا  باأن  واملواطنات  املواطنني  بني  املتبادل  التعاهد 

النزاع  ثقافة  عن  يدافعوا  واأن  العنف،  ي�ستخدموا  واأل  املواطنني،  كل  �سالمة  يحرتموا  واأن 

اأزمة و�رصاع،  بو�سفه جمتمع  املدين  املجتمع  عقد  يجتمع  الأ�سا�س  هذا  الدميقراطي، وعلي 

املجتمع  حيوية  علي  تدل  اجلدال  ثقافة  فحيوية  املتنوعة،  والأزمات  امل�سالح  ح�سم  يتم  وهنا 

الدفاع وبطريقة معيارية عن تعددية املجتمع وما يرتبط بذلك من �رصورة  املدين، فهنا يتم 

اأو  حدوث الأزمات �سد الدعاء وا�سع النت�سار يف املذهب اجلمهوري حول وحدة ال�سعب 

املواطنني القادرين علي الفعل اجلماعي. 

ويف الق�سم الثاين من الكتاب واملعنون » املجتمع املدين والتطبيق ال�سيا�سي«ينتقل املوؤلف اإيل 

تطبيق مفهوم املجتمع املدين وارتباط ذلك مبفهوم تطور الدولة، فقد كان امل�شطلح بالن�شبة 

ملنظري القرنني ال�سابع ع�رص والثامن ع�رص حمددا من خالل تعار�سه مع احلالة البدائية. ويف 

ع�رص احلكم املطلق ومرحلة النتقال اإيل الدولة احلديثة،ح�سل امل�سطلح وبازدياد علي مكانة 

�سامية، فمجتمع متمدين يعني جمتمعا يكن الحرتام ل�ستقاللية الأفراد، جمتمع موؤ�س�س علي 

الأمن والثقة بني الغرباء، جمتمع ي�ستلزم تهذيبا لل�سلوك واحرتاما للقانون وحتكما يف العنف 

ومقاومته، فالت�سامح والثقة ت�سبحان �سمتني مميزتني للتمدين. 

عرب  توجيهها  يتم  التي  فقط   « املتمدينة   « العليا  الطبقات  تعد  مل  ع�رص  التا�سع  القرن  ومنذ 

اإجراءات �رصيبية و�شيا�شية تبعا ملركز �شلطة قومي، واإمنا الطبقات الو�شطي والدنيا اأي�شا.

 وقد متيز هذا القرن بالنمو امل�ستمر لواجبات الدولة والتي مل تعتد تقت�رص علي الواجبات 

الع�سكرية، بل امتدت اأي�سا وب�سفة خا�سة اإيل املوا�سالت و�سئون الرتبية، حيث يتم متويلها 

احلكام  من  كل  اأ�سبح  الجتماعي  التفاعل  كثافة  زيادة  وعرب  ال�رصيبية،  بالو�سائل  حكوميا 

وال�سعب جزءا من املجتمع نف�سه اأي مرهونني بالفكرة القومية، فاملجتمع املدين اجلديد انقلب 

علميا وثقافيا �سد ال�ستبداد احلكومي ولكنه كان مرتبطا ب�سدة بقيام الدولة احلديثة.

ويذهب عامل الجتماع الربيطاين/الأمريكي »مي�سيل مان« اإىل اأنه خالل اجلزء الأكرب من 

التاريخ واجهت الطبقات ال�سغرية املتوا�سعة، الدولة اإما بال مبالة اأو مبحاولة الهرب منها 
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وجتنبها، اأما الآن فيتم حجزها مرة واحدة يف قف�س منظمة قومية و�سيا�سية، تقف اأمام القف�س 

جمموعتان من حرا�س احليوانات،وظيفتهما الأ�سا�سية حرا�سة القف�س، وهما جابي ال�رصائب 

و�سابط التجنيد ».

ونتيجة لذلك فاإن الدولة تري نف�سها اليوم يف مواجهة قوي جماعية مثل الطبقات واجلمعيات 

واحلركات والحتادات التي اأنتجتها وتت�سابق معها علي ال�سلطة والتاأثري. 

ويف �سياق احلديث عن املجتمع املدين واحلركات الجتماعية ي�سري املوؤلف اإيل اأن نقا�سا يدور 

فاملجتمع  وروؤيتها،  الجتماعية  للحركات  ال�سيا�سية  التجارب  خالل  من  املدين  املجتمع  حول 

املدين ميثل هنا جزءا مركزيا مكونا خلطاب التفاهم الذي يهدف اإيل اإجناز م�رصوع معياري 

لدمقرطة وا�سعة، بخالف مفهوم للمجتمع املدين متمركز حول املجتمع. وقد ظهر م�سطلح 

احلركات الجتماعية واأ�سكالها احلديثة يف القرن الثامن ع�رص، مع ع�رص التنوير  وكان علي 

عالقة وثيقة بت�سور اأن الب�رص ي�سنعون التاريخ، وي�ستطيعون ت�سكيل م�ستقبل املجتمع، فن�ساأة 

الدميقراطيات الغربية ترتبط منذ ذلك ارتباطا وثيقا باحلركات الجتماعية ومع بداية القرن 

الع�رصين،اأ�سبحت احلركات العمالية – بعد الطبقة الو�سطي- مبثابة احلار�س الأهم لربنامج 

املجتمع املدين. علي اأنه ومنذ ال�ستينيات قد بداأت تظهر قوي جديدة، وهي القوي التي ميكن 

اأهم هذه احلركات حركة الطالب  باأنها حركات اجتماعية جديدة ومن بني  اأن ي�سفها  للمرء 

وحركة الحتجاج املناه�سة لل�سلطة واحلركة الن�سائية وحركتي البيئة وال�سالم. 

الأوربية،  الوحدة  ما يف  عجز دميقراطي  ت�سخي�س  وبازدياد  الأخرية مت  ال�سنوات  ويف 

بتقوية املجتمع الأوروبي،  التعاونية–  املوؤ�س�سات  بناء  –اإيل جانب  الغالب  وكدواء ين�سح يف 

وذلك لأنه فقط يف اإطار جمتمع مدين اأوربي عابر للقوميات، ميكن بناء هوية اأوربية جتعل 

قرار الأغلبية اأمرا مقبول داخل الحتاد الأوروبي.

املجتمع  :اأن  موؤداه  املدين  للمجتمع  تعريف  ا�ستنتاج  ميكن  انه  اإيل  املوؤلف  ي�سري  وكخامتة 

املجال  يعني  املدين  فاملجتمع  واملواطنات،  املواطنني  بني  الجتماعية  العالقات  ي�سف  املدين 

ت�سامني  باأ�سلوب  فيه  ويعملون  كمواطنني،  دورهم  واملواطنات  املواطنون  فيه  يحقق  الذي 

اأو تخا�سمي،حيث ميكنهم فيه الت�سابك اأفقيا والعمل ت�سامنيا وتنظيم اأنف�سهم كجماعة �سكانية، 

التي  للقوانني  كمنتجني  اأنف�سهم  ويروا  يحتجوا،  اأو  ال�سيا�سي  املجال  علي  يوافقوا  اأن  وميكنهم 

حتكمهم، فهم ل يعملون يف هذا النطاق العام املفتوح بو�سفهم اأع�ساء يف عائلة اأو بريوقراطيني 

اأو جتاراً، واإمنا بو�شفهم مواطنني.
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واملجتمع  الإ�سالم  عنوان  حتت  العربية  بالطبعة  خا�سة  للموؤلف  ختامية  كلمة  ويف 

اإن الإ�سالم يختلف  املدين،يطرح املوؤلف وجهة نظر العديد من املراقبني الغربيني من حيث 

ب�سكل اأ�سا�سي ويف عدة اأبعاد عن امل�سيحية، فال توجد يف الإ�سالم موؤ�س�سة كن�سية ميكن متييزها 

الدنيوية  ال�سلطتني  بني  بت�ساد  ذلك  بخالف  مطبوع  امل�سيحي  الغربي  فالعامل  الدولة،  عن 

والدينية.علي عك�س العامل العربي والإ�سالمي – وفقا لربنارد لوي�س - الذي ي�سهد وحدة ما 

بني الدين وال�سيا�سة، هذه الوحدة اأ�سبحت يف العامل العربي وبني املوؤلفني امل�سلمني اأقرب اإيل 

البديهة الأكيدة والثابتة، علي اأن هذا التوافق بني املعلقني الغربيني وامل�سلمني يعتمد علي لون 

من التفكري الذاتي، ويتجاهل اإبان ذلك كرثة وافرة من النظم والأن�ساق املختلفة ب�سدة بني الدين 

الطابع االإ�شالمي علي  والدولة يف العامل االإ�شالمي، واأي�شا تعتمد مناذج الدولة للدول ذات 

تراث ا�ستعماري وعلي ا�سترياد التكوين احلديث للدولة الغربية املكونة بطريقة علمانية والتي 

توؤ�ش�ض نظامها ال�شيا�شي لي�ض دينيا، واإمنا ب�شكل قانوين،هكذا مت علي �شبيل املثال يف م�رص 

ا�سترياد �سكل الدولة احلديثة اإبان حكم حممد علي )1805- 1848(.

ويف التاريخ الإ�سالمي عدد كبري من املنظمات واملوؤ�س�سات غري احلكومية التي تاأخذ مكانا 

املدار�س  تدعم  الأثرياء  قبل  من  توؤ�س�س  التي  الوقفية  فاملوؤ�س�سات  والفرد،  الدولة  بني  و�سطا 

اأو  الزكاة  اإيل  فمرده  للدعم  املحتاج  اأما  الجتماعية،  واملوؤ�س�سات  وامل�ست�سفيات  واجلامعات 

البالغني  ال�سكان  اأكرث من 90% من  اأن  املثال- تبني  اإيل م�رص -علي �سبيل  بالن�سبة  ال�سدقة، 

يخرجون الزكاة، اأما الع�سوية يف جمعيات املجتمع املدين فهي علي العك�س �سعيفة ن�سبيا،حيث 

تبلغ 3.5 % وفقط 6.5% من ال�شكان البالغني يتطوعون بن�شاط يف اإطار ر�شمي، واأغلب 

ال�سئون  يف  الباحثة  لراأي  اأدلوف  وير�سد  املتعلمة.  الطبقات  من  ياأتون  املتطوعني  هوؤلء 

ال�سيا�سية »�سريي بريمن »التي تنظر بت�ساوؤم كبري نحو اإمكانية تقوية جمتمع مدين م�رصي، 

الهزمية  منها  عدة،  لأ�سباب  امل�رصية  الدولة  �سعفت  الع�رصين  القرن  من  الأخري  الربع  ففي 

القت�سادية  الكفاءة  عدم  ذلك  اإيل  ي�ساف  العروبي،  القومي  امل�رصوع  وانهيار  الع�سكرية 

وزيادة ال�سكان، فالدولة مل ت�ستطع اأن توا�سل تاأمني العمل ول تقدمي اخلدمات الجتماعية ول 

اأن تثري الأمل لدي مواطنيها، كما اأنها تظهر نف�سها كغري قادرة اأو راغبة يف مواجهة الكثري 

من امل�ساكل، ويف هذه الهوة ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية قفزت اجلماعات الإ�سالمية 

اإيل مقدمة امل�رصح. 

املجتمع املدين.. النظرية والتطبيق ال�ضيا�ضي
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التذرع باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية 

فى م�ضر

ل حتظى احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية يف م�رص باهتمام كبري مقارنة بالزخم 

الهائل املرتبط باحلقوق املدنية وال�سيا�سية كونها امل�سئولة عن حالة احلراك داخل املجتمع. ويف 

املدنية  احلقوق  بني  الوثيقة  الروابط  عمق  يدركون  ل  الكثريين  اأن  نالحظ  فاإننا  الإطار  هذا 

وال�سيا�سية وبني احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية والنابع من كون حقوق الإن�سان 

منظومة متكاملة وغري قابلة للتجزئة.

تتدرج فيما بينها ليعلو بع�سها على  اإن حقوق الإن�سان وحرياته التي كفلها الد�ستور ل 

بع�س، بل يتعني النظر اإليها بو�سفها قيما عليا تنتظم حقوقا ل تنق�سم، فال يجوز جتزئتها، بل 

يكون �سمانها يف جمموع عنا�رصها ومكوناتها، لزما لتطوير الدول ملجتمعاتها وفق قواعد 

القانون الدويل العام، التي ت�سكل يف التطور الراهن لهذه احلقوق، كثريا من مالحمها. اإن 

ل�سلتها  الإن�سان جميعها، ل يجوز عزلها عن بع�س، ولو كان لبع�سها دور اأكرب  حقوق 

الوثقى بوجوده واآدميته. بل يتعني اأن تتوافق وتتناغم فيما بينها لتتكامل بها ال�سخ�سية الإن�سانية 

مراجعات

وعرو�ض

*  باحثة مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.

عفاف حنا*
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يف اأكرث توجهاتها عمقا ونبال. يوؤيد ذلك اأن اإنهاء التمييز على اأ�سا�س من العن�رص اأو اجلن�س 

اأو العرق اأو العقيدة، ميكن اأن يوؤثر ب�سورة جوهرية يف التدابري القت�سادية والجتماعية، 

ويعيد بناء القوة ال�سيا�سية وتوجيهها، كذلك فاإن حماية حرية التعبري والجتماع للمواطنني، 

ت�سكل عازل �سد جنوح ال�سلطة وانحرافها، و�سمانا لفر�س اأف�سل لتطوير جمتمعهم، ليكون 

مدنيا ناب�سا باحلياة.

التدريجي للحقوق القت�سادية  اأقرت املحكمة الد�ستورية العليا مببداأ الإعمال  وقد 

احلقوق الجتماعية والقت�سادية هي التي تناه�س الفقر واجلوع  اإن  حيث  والجتماعية، 

واملر�س، وي�ستحيل بالنظر اإىل طبيعتها �سونها لكل النا�س يف اآن واحد، بل يكون حتقيقها 

م�سئولياتها قبل مواطنيها،  يف بلد ما مرتبًطا باأو�ساعها وقدراتها ونطاق تقدمها، وعمق 

واإمكان النهو�س مبتطلباتها، فال تنفذ هذه احلقوق نفاًذا فوريا، بل تنمو وتتطور وفق تدابري 

متتد زمًنا، وتت�ساعد تكلفتها بالنظر اإىل م�ستوياتها وتبًعا لنطاقها، ليكون تدخل الدولة اإيجابيا 

يف اأجزاء من اإقليمها اإذا اأعوزتها قدراتها على ب�سط مظلتها على  لإيفائها متتابعا، واقعا 

املواطنني جميًعا.

وفى اإطار العمل على تنمية حق املطالبة باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية قام مركز 

ه�سام مبارك للقانون باإ�سدار تقرير حتت عنوان »احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 

يف2009 ” قام فيه بر�سد وحتليل ال�سيا�سات العامة املتعلقة باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية فى م�رص خالل 2009 متخذا من القانون الدوىل حلقوق الإن�سان واملعاهدات الدولية 

والإقليمية التي وقعت عليها م�رص مثل العهد الدويل للحقوق القت�سادية والجتماعية وامليثاق 

حاكمًا للتمتع باحلقوق القت�سادية والجتماعية وحتديد هذه 
ً
الأفريقي حلقوق الإن�سان معيارا 

احلقوق فى حد ذاتها، وفيما يلي جمموعة من اأبرز الأفكار والتحليالت التي وردت بالتقرير.

احلقوق االقت�ضادية واالجتماعية يف اخلطاب احلكومي:

تاأمني احتياجات املواطنني  ظلت الدولة لفرتة طويلة تتبنى خطاًبا مفاده اأن وظيفتها هي 

من الغذاء وال�سكن والعمل وغريها من مقومات احلياة الأ�سا�سية، حيث كانت تتبني �سيا�سات 

اجتماعية توؤكد هذه الوظيفة، وعادة ما كانت ت�ستخدم هذا اخلطاب وهذه ال�سيا�سات لتربير 

القمع ال�سيا�سي للمعار�سني وم�سادرة احلريات الأ�سا�سية للمواطنني امل�رصيني، فالدولة تلتزم 

بتوفري مقومات احلياة الأ�سا�سية للمواطن مقابل اأن يتنازل املواطن عن حقوقه ال�سيا�سية.

التذرع باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية فى م�ضر
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وقد ظلت هذه املعادلة قائمة حتى بداية التحول القت�سادي، بتبني الدولة ل�سيا�سات اقت�سادية 

اأكرث حترًرا وهو ما �سمي بع�رص النفتاح القت�سادي وقد ترتب على هذا التغيري يف �سيا�سات 

دور الدولة من امل�سغل الرئي�سي اإىل  الدولة اأنها تراجعت عن �سيا�ساتها الجتماعية فتحول 

و�سيط للت�سغيل، وتراجعت الدولة عن �سيا�ستها يف التو�سع يف التعليم، وفى املقابل �سجعت على 

ال�ستثمار يف قطاع التعليم لي�سبح التعليم اجليد يف م�رص يحتاج مل�رصوفات باهظة ل ي�ستطيع 

حتملها اإل فئات وطبقات اجتماعية حمدودة، وكذلك توقفت الدولة عن توفري م�ساكن اقت�سادية 

للمواطنني، و�سجعت القطاع اخلا�س اأي�سا على ال�ستثمار يف بناء امل�ساكن للمواطنني.

م�سادرة  ورغم اأن الدولة قد تراجعت عن �سيا�ساتها الجتماعية فاإنها مل ترتاجع عن 

مواجهة هذا ال�سيا�سات  احلريات الأ�سا�سية للم�رصيني، وهو ما اأفقد امل�رصيني القدرة على 

اجلديدة، واختلت املعادلة القائمة حيث مل تعد الدولة ملتزمة بتوفري مقومات احلياة الأ�سا�سية 

للمواطنني وبقى امل�رصيون غري قادرين على معار�ستها اأو املطالبة بتداول ال�سلطة لتوفري حياة 

اأف�سل لهم.

ورغم هذا الو�سع فقد كافح امل�رصيون من اأجل احل�سول على حياة اأف�سل �سواء يف جمال 

احلقوق القت�سادية والجتماعية اأو احلقوق املدنية وال�سيا�سية، ومنذ نهايات القرن املا�سي بداأت 

اأعداد متزايدة من النخبة ال�سيا�سية يف تنظيم �سفوفهم للمطالبة باحلريات الأ�سا�سية للم�رصيني، 

و�رصعان ما انتقلت هذه املعار�سة لك�سب موؤيدين جدد من فئات اجتماعية والتي ا�ستخدمت نف�س 

اأ�ساليب النخبة ال�سيا�سية للمطالبة بحقوق اجتماعية مثل ما �سهدته م�رص يف الأعوام الأخرية من 

موجات الحتجاجات العمالية فى مواجهة انتهاك حقوق العمال، ومل يقت�رص كفاح امل�رصيني 

عند هذا احلد بل تعداه اإىل مطالبة بع�س الأقليات الثقافية والعرقية بحقوقهم مثل النوبيني، وهو 

الأمر الذي مل يكن مت�سوًرا اأن يحدث فى م�رص قبل عقدين من الآن. 

وعلى م�ستوي اآخر �سهد املجتمع املدين، تطوًرا اإيجابًيا  بوجود منظمات من املجتمع املدين 

التي �سكلت �سنًدا مهمًا للعديد من الفئات الجتماعية، وجنحت مب�ساركه هذه الفئات الجتماعية 

فى حتقيق انت�سارات مهمة من بينها وقف م�رصوع قانون التاأمني ال�سحي، وكذلك وقف خطط 

احلكومة بخ�سخ�سة التاأمني ال�سحي وت�سعري الدواء، وكذلك اإلزام احلكومة امل�رصية بو�سع حد 

اأدين لالأجور، وذلك با�ستخدام التقا�سي وهو ما ميكن اعتباره حتالًفا بني النخب ال�سيا�سية والفئات 

الجتماعية واملنظمات احلقوقية امل�ستقلة، وهو ما ميثل نقطة حتول مهمة وتطوًرا اإيجابًيا يف �سبيل 

متتع امل�رصيني بحياة اأف�سل وبحقوقهم �سواء القت�سادية والجتماعية اأو املدنية وال�سيا�سية.

عفاف حنا
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امل�رصيني  اإن هذه الروؤية مبا فيها من ر�سد للتطورات الإيجابية التى طراأت على متتع 

بحقوقهم القت�سادية والجتماعية توؤكد اأن منظومة احلقوق متكاملة ومرتابطة ببع�سها، فتمتع 

امل�رصيني بحقهم يف العمل اأو ال�سكن املالئم اأو بال�سمان الجتماعي مرتبط بقدرتهم على تنظيم 

�سفوفهم ومتتعهم بحقوقهم املدنية وال�سيا�سية، ومن ثم فاإن مواجهة انتهاكات حقوق امل�رصيني 

القت�سادية والجتماعية يجب اأن يكون مرتبطًا مبواجهة انتهاكات حقوقهم الأخرى وهو ما 

يوؤكد تكامل منظومة حقوق الإن�سان.

اإن القوانني الوطنية يف الدول املختلفة تظهر تنوعا كبريا يف التعامل مع احلقوق القت�سادية 

فالد�ساتري الوطنية تظهر اختالفات جمة بني الدول وبع�سها يف هذا ال�سدد.  والجتماعية. 

يعرتف باأي  من ناحية هناك الد�ساتري الليربالية التقليدية كد�ستور الوليات املتحدة الذي ل 

حقوق اقت�سادية واجتماعية كحقوق د�ستورية .وهناك د�ساتري اعرتفت باحلقوق القت�سادية 

كد�ستور الهند .واأخريا، توجد د�ساتري احدث  والجتماعية واأن و�سعتها يف مرتبة اأدنى 

اعرتفت بفئات احلقوق جميعا على قدم امل�ساواة ومن اأبرزها د�ستور جمهورية جنوب اإفريقيا 

ال�سادر بعد التخل�س من التفرقة العن�رصية .اأما يف م�رص، فالبيئة القانونية الوطنية للحقوق 

القت�سادية والجتماعية يحكمها يف املقام الأول الد�ستور ثم جمموعة كبرية من الت�رصيعات 

املهمة اإىل جانب اأحكام املحكمة الد�ستورية العليا.

البيئة القانونية للحقوق االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية فى م�ضر:

 اأ�سار التقرير اإىل اأن موقف م�رص من احلقوق القت�سادية والجتماعية يعاين من التباين 

فقد �سدقت على العهد الدويل للحقوق القت�سادية والجتماعية عام1982 ، وكذلك اتفاقيات 

منظمة العمل الدولية الثمانية الأ�سا�سية. لكن بعد تبني الربوتوكول الختياري للعهد الدويل 

للحقوق القت�سادية والجتماعية يف دي�سمرب 2008 مل توقع عليه م�رص ومل تبدو اأي بادرة 

من قبل الدوائر الر�سمية امل�رصية على وجود اأي نية لالن�سمام اإليه. مل تكن م�رص معار�سة 

اختياري، لكنها عربت اأثناء مناق�سات جمموعة العمل  �رصاحة لفكرة و�سع بروتوكول 

املعنية بتبني بروتوكول اختياري للعهد عن رغبة اأو توجه لأن يخرج الربوتوكول باأقل قدر 

ممكن من اللتزامات على الدول. وتتمثل اأهم احلقوق التى ا�ستعر�سها التقرير يف: احلق يف 

العمل، واحلق يف ال�سمان الجتماعي، واحلق يف م�ستوى معي�سي مالئم، واحلق يف ال�سحة 

واحلق يف �سكن مالئم، واحلق يف التعليم، وحقوق العمال، واحلق يف بيئة �سليمة، واحلق يف 

ال�ستفادة من املوارد والرثوات الطبيعية واحلقوق الثقافية.

التذرع باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية فى م�ضر
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وي�سري التقرير اإىل اأن هذه احلقوق تعاين تدهوًرا �سديًدا يجعلها بحاجة اإىل التطوير،وفيما 

يلي نظرة عامة على و�سع هذه احلقوق فى م�رص: 

احلق فى العمل:

رقم 181 لعام  الالفت اأن م�رص مل توقع حتى الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 1997والتي تت�سمن – بني عدة اأمور - واجبات الدولة حيال �رصكات التوظيف الذي توظف 

اخلا�سعني لولية الدولة يف الداخل واخلارج. 

دور  انح�سار  ل�سيما  العمل  بحق  تتعلق  التى  امل�سكالت  من  العديد  الآن  م�رص  تعاين  كما 

والتكليف  كبرية،  بن�سبة  البطالة  وانت�سار  الدولة ك�ساحب عمل بعد انتهاج �سيا�سة النفتاح، 

الذي تقوم به الدولة لأ�سحاب مهن معينة كالأطباء وال�سيادلة املمر�سني اأ�سبح ل ي�سمل جميع 

فئاتهم، وذلك بعد اإلغاء تكليف املهن الأخرى مثل املهند�سني واملعلمني.وبالن�سبة لتمتع املراأة 

باحلق يف العمل، ت�سري الإح�ساءات اإىل اأن الدولة نف�سها متار�س اأي�سا متييًزا �سد املراأة فى 

متتعها بحقها فى العمل، فهناك بع�س القطاعات التى ت�رصف عليها الدولة يقت�رص العمل فيها 

الرجال دون الن�ساء ومن اأمثله هذه القطاعات قطاعات الأمن والدفاع وب�سكل  تقريًبا على 

اأقل جهاز العدالة، واجلهاز الأخري كان حمل معركة للمراأة امل�رصية لنتزاع حقها فى العمل 

بجهاز العدالة.اأما بالن�سبة للعمالة امل�رصية فى اخلارج يتمثل الدور املفقود يف واقع الأمر فى 

دور الدولة بعد �سفر العامل للعمل،خا�سة حيث اإن هناك م�سكالت تواجه العاملني باخلارج 

اأهمها جتاهل اجلهات الر�سمية ممثلة يف ال�سفارات ووزارة  واتهامات للدولة بالتق�سري 

حدوث انتهاكات حلقوق العاملني باخلارج مثل عدم توفري دعم قانوين عند  اخلارجية عند 

تعر�سهم للمالحقة القانونية اأو م�سكالت مع اأ�سحاب الأعمال وعدم كفاية اأعداد امل�ست�سارين 

العماليني اأو عدم توافرهم اأ�سال. 

احلق فى ال�ضمان االجتماعي:

الأ�سخا�س، عندما  يعني احلق يف ال�سمان الجتماعي« �سمان الكرامة الإن�سانية جلميع 

يتعر�سون لظروف حترمهم من قدرتهم  على العمل،وذلك عن طريق اأن ي�سبح املرء قادرا 

على ال�ستفادة من مزايا نقدية اأو عينية معينة لتحميه يف احلالت التي جتعل الإن�سان غري قادر 

على ك�سب رزقه«. 
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ال�سمان الجتماعي يف  هذا  تفتقد  فاملجموعات التي  اليومية يف م�رص،  للحياة  ملا  وبالنظر 

م�رص يف تزايد، وتفتقد هذه الفئة اإىل كل مزايا هذا احلق؛ وبالتايل تفتقد الأمان والقدرة على 

الو�سول اإىل م�ستوى معي�سة منا�سب .بالإ�سافة اإىل ذلك، يفقد غياب ال�سمان الجتماعي هذه 

الفئة قدرتها على التفاو�س من اأجل ظروف عمل واأجور اأكرث اإن�سانية، حيث اإنه بال �سمان 

يكون اأي عمل حتت اأي ظرف هو املالذ الأخري لالإن�سان، ومتتد هذه املخاطر اإىل املهم�سني 

من احلق يف ال�سحة.

اإن نظام ال�سمان الجتماعي يف م�رص يف احتياج �سديد اإىل تغيريات جذرية فالدعم العيني 

غري متوفر وغري جيد؛ وبالتايل ل يوفر الأمان الغذائي للمواطنني .كما اأن اأنظمة ال�سمان 

الجتماعي القائمة على ال�سرتاك ت�ستبعد وتهم�س فئات خمتلفة يف املجتمع، بالإ�سافة اإىل عدم 

كفاية الدخول املقدمة من املعا�سات والتاأمينات لتوفري الأمان والكرامة للمعتمدين عليها .واإن 

كانت �سيا�سات احلكومة احلالية تتجه لإحداث تغيريات جذرية يف نظام ال�سمان الجتماعي 

يف م�رص، فاإن هذه التغيريات �ستوؤدي اإىل و�سع اأ�سواأ حيث يتم تهمي�س وحرمان املزيد من 

القطاعات من احلق يف ال�سمان الجتماعي،والتن�سل من م�سئوليات الدولة يف هذا الإطار. 

احلق فى م�ضتوى معي�ضي مالئم:

�سيا�سات احلكومة امل�رصية غري م�سممة باأي درجة ملحاولة حمو الفقر يف م�رص اأو حت�سني 

م�ستوى معي�سة الفقراء، اإن �سيا�سة احلكومة للفقراء ل توفر اإل م�سكنات �سعيفة لو�سع ماليني 

معنية وغري م�سممة مل�ساعدة الفقراء  امل�رصيني الفقراء والذين يف فقر مدقع، وهي غري 

للح�سول على م�ستوى معي�سة منا�سب اأو لتوفري حقوق حقيقية لهم ب�سكل عام .وكبداية ملحاولة 

م�ستويات معي�سة منا�سبة يجب تخطي اخلطاب الر�سمي العام ملواجهة الفقر  الو�سول اإىل 

وحت�سني م�ستوى معي�سة املواطنني يف م�رص والذي يحتوي على عدة عيوب تعيق بال�رصورة 

اخلروج من الفقر ب�سكل م�ستدام.

احلق فى �ضكن مالئم:

ل يزال الق�سور يف احتواء الفقراء يف الروؤية ال�سرتاتيجية والتخطيطية للدولة يف م�رص 

جديدة  اأحياة  اإن�ساء  من  الرغم  لإمكانية متكينهم وحت�سني اأو�ساعهم املعي�سية موجودا.وعلى 

ومتطورة اإل اأنها م�سممة خ�سي�سا للطبقات الغنية.

التذرع باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية فى م�ضر
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ينتهك احلق يف ال�سكن يف الو�سع احلايل من اجتاهني خمتلفني متاما، ًفمن ناحية تتبع الدولة 

هذه ال�سيا�سات خلدمة  �سيا�سات الإزالة ب�رصا�سة متجاوزة ومهدرة حلقوق ال�سكان، وتتم 

اأهداف الفئات الأغنى يف املجتمع ويف الكثري من الأحيان امل�سلحة املبا�رصة لرجال الأعمال، 

وتوؤدي اإىل املزيد من التهمي�س والت�رصيد والإ�رصار مب�سالح الفقراء يف الأحياء املزالة. ومن 

ناحية اأخرى فان و�سع ال�سكن يف الأحياء الفقرية يف م�رص ل يوفر عنا�رص احلق يف ال�سكن 

املنا�سب من ال�سالم والأمان والكرامة واخل�سو�سية والإ�ساءة والتهوية  وتوافر البنية التحتية 

من الأحيان متثل حالة ال�سكن يف  بل اإنه يف الكثري  واخلدمات الأ�سا�سية له بتكلفة معقولة. 

وما  مبا�رصة على �سكانها مثل التلوث ال�سديد.  بع�س الأحياء الفقرية اأخطارًا مبا�رصة وغري 

زال التعامل الأمني العنيف ي�ستخدم يف حالت الإزالة حيث ت�سهد حالت عنف جماعى جتاه 

ال�سكان، ويف الكثري من الأحيان يتم احتجاز ع�رصات من �سكان امل�ساكن التي �سوف يتم اإزالتها 

اإىل اأن تتمم عملية الإزالة.

وعلى اجلانب الآخر فاإن هناك تق�سريًا �سديدًا من الدولة يف اإزالة امل�ساكن الآيلة لل�شقوط 

اأو التي متثل خطرا على �سكانها، ويف الكثري من الأحيان يتم التدخل بعد وقوع الكارثة، مثلما 

حدث بعد كارثة الدويقة.

احلق فى التعليم:

يعترب النظام التعليمي يف م�رص من اأقدم الأنظمة يف املنطقة العربية وال�رصق  الأو�سط، 

وقد لعبت الدولة امل�رصية اأدواًرا رائدة يف تاأ�سي�س اأنظمة تعليمية يف العديد من دول املنطقة يف 

املا�سي، اإل اأن هذا التاريخ امل�رصف مل ي�ستمر طوياًل حيث تاأخرت الدولة امل�رصية كثرًيا يف 

هذا املجال، ومل يعد نظامها التعليمي م�سدًرا لالإلهام، واأ�سحت جامعاتها يف مراتب متاأخرة.

ويف مواجهة الزيادة ال�سكانية والقدرة املتناق�سة للدولة يف توفري التعليم للمواطنني جلاأت 

وذلك باأن قدمت ت�سهيالت  الدولة اإىل ت�سجيع القطاع اخلا�س لال�ستثمار يف جمال التعليم 

وقد انعك�س هذا الت�سجيع اأي�سا على  التعليمية.  للمدار�س اخلا�سة والأجنبية يف تقدمي اخلدمة 

كثافة الف�سول  �سعف جودة اخلدمة التعليمية املقدمة يف املدار�س احلكومية مبا ي�سمل اأي�سا 

الدرا�سية، وهو ما ينعك�س على حجم تاأهيل الطلبة يف املدار�س وهو ما يوؤدي يف النهاية اإىل 

عدم قدرتهم على مناف�سة اأقرانهم خريجي التعليم اخلا�س يف �سوق العمل.

عفاف حنا



رواق عربي

190

العدد 57/56

احلقوق الثقافية فى م�ضر :

يت�سق دائما مع  حقوق الإن�سان وحدة واحدة، فاإن التطبيق ل  كون  من  الرغم  على 

الن�سو�س فنجد بع�س احلقوق يتم الرتكيز عليها اأكرث، ول تنتمي احلقوق الثقافية اإىل جمموعة 

احلقوق املحتفي بها؛ فقليلة هي الدرا�سات والفعاليات احلقوقية التي تهتم باحلقوق الثقافية واإذا 

وجدت فهي غالبا ما تدرجها فقط يف خانة حقوق الأقليات، ول تعتمد على مفهوم التنوع يف 

الهوية، الثقافية للدولة مبختلف مكوناتها الإثنية والدينية.

وكذلك على الرغم من اأن م�رص من الدول امل�سدقة على العهدين الدويل للحقوق القت�سادية 

واملدنية وغريها من اتفاقيات حقوق  والعهد الدويل للحقوق ال�سيا�سية  والثقافية  والجتماعية 

الإن�سان، فاإن �سجل م�رص احلقوقي ما زال غري ُمر�ٍس. وفيما يتعلق باحرتام م�رص ووفائها 

ملواطنيها، يعاين امل�رصيون من انتقا�س من  بتعهداتها بالدفاع عن وحماية احلقوق الثقافية 

وتر�سخ الدولة  خلق مناخ من التنوع الثقايف،  على  الدولة  حقوقهم الثقافية، اإذ ل حتر�س 

�سورة اأحادية اجلانب عن الهوية امل�رصية.

بالن�سبة احلقوق الثقافية لالأقليات يف م�رص، فتوجد عدة اأقليات يف م�رص تتنوع ما بني اأقليات 

لغوية مثل النوبيني والأرمن والأمازيغ واأقليات دينية مثل االأقباط والبهائيني .مع الأ�سف ل 

ينظر اإىل حقوق الأقليات على اأنها وحدة واحدة، وغالبا ما يتم الهتمام مبجموعات معينة من 

احلقوق واإغفال باقي احلقوق. فمثال عند التعامل مع امللف القبطي يربز الهتمام بحرية الفكر 

واملعتقد فح�سب.

اإن التزامات الدول جتاه احلقوق الثقافية تتنوع ما بني التزام اإيجابي والتزام �سلبي بالدفاع 

عن احلقوق الثقافية، ومنع اأي انتهاك لها، يتلخ�س اللتزام الإيجابي يف اإقرار �سيا�سات من 

�ساأنها احلفاظ على احلقوق الثقافية، للجماعات املختلفة يف املجتمع مثل اإدراج لغات الأقليات 

اللغوية يف مناهج التعليم العام ويف و�سائل الإعالم اأو اإن�ساء مراكز ثقافية للحفاظ على الثقافات 

للم�ساركة يف عملية �سنع  املنتميني لالأقليات  املوجودة يف الدولة، واإتاحة الفر�سة لالأفراد 

القرارات املتعلقة مب�ساركتهم يف احلياة الثقافية للدولة. وعلي اجلانب الآخر، ينح�رص اللتزام 

ال�سلبي يف عدم القيام باأفعال توؤدي اإىل انتهاك هذه احلقوق، مثل المتناع عن منع التعامل 

بلغة ما يف احلياة العامة اأو منع تداول اأعمال ومنتجات فنية معينة تنتمي اإىل اإحدى الأقليات. 

كبرية  حاجة  فى  والثقافية  الجتماعية  القت�سادية  الأو�ساع  حالة  اأن  اإىل  التقرير  وي�سري 

اإىل بذل املزيد من اجلهود، واإىل تكاتف جميع الهيئات واملنظمات املهتمة بتفعيل هذه احلقوق 

التذرع باحلقوق االقت�ضادية واالجتماعية فى م�ضر
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و�سمان م�ستوى معي�سي منا�سب للكثري من الأفراد املنتمني اإىل الطبقات الكادحة والتي لجتد 

حتى من ي�ساندها فى دفاعها عن احتياجاتها الأ�سا�سية واملطالبة بها.

مالئم  معي�سي  م�ستوى  ل�سمان  ا�سرتاتيجياتها  لتطوير  ت�سعى  اأن  فعليها  للدولة  بالن�سبة  اأما 

الوطنية،  والت�رصيعات  الد�ستور  لهم  كفلها  التى  الأ�سا�سية  بحقوقهم  ملواطنيها و�سمان متتعهم 

الدولة  التقرير على  املجال، ويقرتح  التى �سدقت عليها م�رص فى هذا  املعاهدات  ناهيك عن 

عددًا من التو�سيات ومن بينها: 

 الهتمام بالعاملني باخلارج �سواء عن طريق اإن�ساء الهيئة امل�ستقلة اأو زيادة ميزانية القوى 

القوى العاملة واخلارجية فيما يتعلق برعاية امل�رصيني  العاملة واإحداث تن�سيق اأف�سل بني 

العاملني باخلارج؛ و�سع حد اأدنى عادل لالأجور؛ تغيري املنظومة القانونية بحيث ت�سمح باحتواء 

قطاعات كبرية من القت�ساد غري الر�سمي؛ الكف عن �سيا�سات الإزالة ب�سكلها احلايل الذي ل 

يراعي احلق يف ال�سكن واملاأوى وم�ستقبل ال�سكان. تطوير التعليم يف املدار�س احلكومية عرب 

خطة حكومية �ساملة والإ�رصاف املتزايد على املدار�س اخلا�سة؛ العمل على تطوير م�ست�سفيات 

وزارة ال�سحة التي تغطي �ستى اأنحاء اجلمهورية وتتعامل مع اجلمهور بغ�س النظر عن متتعه 

بالتاأمني ال�سحي.

عفاف حنا
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ال�ثيقة الأوىل: 

النتخابات  اإجراء  �ساحب  الذي  الزخم  وخالل   ،2005 عام  يف 

الربملانية، انخرط  النتخابات  بعدها  ومن  الأوىل  امل�رصية  الرئا�سية 

تت�سل  ثرية  جتربة  يف  الإن�سان  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز 

يف  املر�سحني  حلمالت  واملطبوع  املرئي  الإعالم  تغطية  وتقييم  بر�سد 

ف علي مدي متتُّع املر�ّسحني بحقهم يف  النتخابات؛ وذلك بهدف التعرُّ

الإعالم  قدرة  من  والتحقق  واملو�سوعية،  املتكافئة  الإعالمية  التغطية 

علي تقدمي معلومات وافية للمواطنني ت�ساعدهم علي اتخاذ قراراتهم يوم 

م�رص،  يف  نوعه  من  الأول  هو  تطبيق،  خالل  من  وذلك  القرتاع، 

ملنهجية علمية يف ر�سد تغطية الإعالم لالنتخابات. 

واملحايدة،  املهنية  الإعالمية  التغطية  اأن  القاهرة  مركز  اأدرك  وقد 

ل ميكن اأن تتم مبعزل عن التزام الإعالميني بالتقاليد املهنية املتعارف 

الربملانية  ال�ستعداد لالنتخابات  لذا، وقبل  النتخابات؛  عليها يف تغطية 

لعام 2010، فاإنه بادر يف وقت مبكر من عام 2009 بتنظيم جمموعة 

من الجتماعات مع عدد من اأبرز ال�سحفيني امل�رصيني املهتمني بارتقاء 

هذه  متخ�ست  وقد  امل�رصية.  الإعالم  وو�سائل  لل�سحافة  املهني  الأداء 

للتغطية  مهنية  مبادئ  »مدونة  اإ�سدار  عن  وامل�ساورات  الجتماعات 

وثائق

تقدمي

وثيقة
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الإعالمية لالنتخابات العامة« التي قام باإعدادها الكاتب ال�سحفي �سالح عي�سى )�ستطالعونها 

لالعتماد  وال�سحفيني  الإعالميني  من  وا�سع  لقطاع  اإتاحتها  بهدف  وذلك  الوثائق(،  ق�سم  يف 

عليها كمر�سد لهم يف تغطية النتخابات العامة يف م�رص. 

وقد اأجرى املركز نقا�ًسا جاًدا حول م�سودة املدونة واأ�سدر دليل منهجي حول املمار�سات 

املحلية والدولية لدور الإعالم يف تغطية النتخابات العامة، وذلك يف موؤمتر �سهدته العا�سمة 

امل�رصية القاهرة يف يناير 2010، و�سارك فيه عدد كبري من ال�سحفيني والإعالميني ومنظمات 

املجتمع املدين و�سارك يف افتتاحه نقيب ال�سحفيني امل�رصيني. وجدير بالذكر اأن مركز القاهرة 

يقوم خالل النتخابات الربملانية عام 2010 بر�سد اأداء ال�سحف وو�سائل الإعالم امل�رصية 

التي  التقارير  على  الإطالع  وميكن  النتخابية،  احلمالت  تغطية  خالل  واخلا�سة  العامة 

اأ�سدرها املركز عرب موقعه على �سبكة النرتنت.

ال�ثيقة الثانية:

تعديالت وا�سعة على  اإجراء  امل�رصية  اعتزام احلكومة  اأنباء عن  يف عام 2008 ترددت 

تكوين  حرية  خنق  يف  احلكومة  عليه  تعتمد  والذي   ،2002 ل�سنة   84 رقم  اجلمعيات  قانون 

بالغ؛  بحذر  الأنباء  امل�رصية هذه  املدين  املجتمع  تلقفت منظمات  املدين. وقد  املجتمع  منظمات 

اأقدمت يف عام 2007 على  قد  التي كانت  امل�رصية  املريرة مع احلكومة  اإىل جتربتها  ا�ستناًدا 

القانون يف ممار�سة ح�سار وخنق  حل واإغالق منظمتني حقوقيتني، يف حني كانت ت�ستعمل 

العمل الأهلي. وقد فاقم من توج�س املجتمع املدين امل�رصي اأن وزارة الت�سامن الجتماعي مل 

تدعو املجتمع املدين، ل �سيما القطاع احلقوقي، ملناق�سة م�سودة امل�رصوع الذي تقوم الوزارة 

باإعداده، متهيًدا لعر�سه على الربملان واإقراره. وقد تبنى مركز القاهرة بالتعاون مع املنظمة 

امل�رصية حلقوق الإن�سان مبادرة م�سرتكة ل�سياغة م�رصوع قانون بديل، وقد حر�س امل�رصوع 

على التم�سك باملعايري الدولية املنظمة حلرية التنظيم يف الدول الدميقراطية، وقد حظيت هذه 

املبادرة بدعم وتاأييد عدد كبري من منظمات املجتمع املدين، وجدير بالذكر اأن القا�سي البارز 

اإعداد  يف  قيمة  م�ساهمة  له  كانت  الب�سطاوي�سي  ه�سام  امل�ست�سار  النق�س  حمكمة  رئي�س  ونائب 

امل�سودات الأوىل مل�رصوع القانون الذي �ستطالعونه يف هذا العدد.

تقدمي
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ال�ثيقة الثالثة:

رغم مرور اأكرث من عامني على خو�س املنظمات احلقوقية امل�رصية جدًل وا�سع النطاق 

اأن امل�رصوع  اإل  حول م�رصوع قانون اجلمعيات الأهلية املزمع متريره من خالل الربملان، 

احلكومي يف �سيغته النهائية مل يظهر للعلن بعد، ويتوقع اأن يتم متريره خالل الربملان اجلديد 

الذي �سيت�سكل يف نهاية عام 2010. وكانت منظمات املجتمع املدين قد اطلعت يف مار�س 2010 

على ت�رصيبات مل�رصوع قانون اجلمعيات الأهلية الذي تعده وزارة الت�سامن الجتماعي، وقد 

اأكرث  اجلديد  امل�رصوع  اأن  لها  ات�سح  حيث  ال�سديد؛  املنظمات  انزعاج  الت�رصيبات  هذه  اأثارت 

اأ�سدرت  ل�سنة 2002. وقد  القمعي احلايل رقم 84  القانون  الأهلي من  للعمل  قمعية وتقييًدا 

ت فيه عن 

ّ

حملة الدفاع عن حرية التنظيم مب�ساركة 41 منظمة غري حكومة بياًنا �سحفيًّا عرب

القانون  اأن  املدين واعتربت  املجتمع  تكبيل حرية  امل�رصية يف  البالغ من رغبة احلكومة  قلقها 

الإطالع على  املدين، وميكنكم  املجتمع  قانون »فا�سي« خلنق  �سيكون مبثابة  اإ�سداره  املزمع 

ن�سخة من البيان ال�سحفي يف الوثيقة الثالثة.

ال�ثيقة الرابعة:

يف الأ�سبوع الأول من يونيو 2010 اأعلن ال�سيد مفيد �سهاب وزير الدولة لل�سئون القانونية 

عن  جنيف،  يف  الإن�سان  حلقوق  الدويل  املجل�س  واأع�ساء  العامل  حكومات  اأمام  والربملانية، 

رف�س احلكومة امل�رصية القاطع للتوقيع على الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب 

وغريه من �رصوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الال اإن�سانية اأو املهينة، وذلك خالل اعتماد 

احلكومة  اأن  ليوؤكد  الإعالن  جاء  الإن�سان.  حقوق  جمال  يف  امل�رصية  احلكومة  مللف  املجل�س 

وال�سجون  ال�رصطة  اأق�سام  يف  املنهجية  التعذيب  ممار�سات  لوقف  النّية  لديها  لي�ست  امل�رصية 

واأماكن الحتجاز، واأنها على العك�س من ذلك حتر�س على توفري بيئة قانونية معيبة ت�سمح 

باإفالت اجلالدين من العقاب. 

وفيما كانت اأ�سداء رف�س التوقيع على الربوتوكول ل تزال ترتدد يف قاعة جمل�س حقوق 

اثنني من رجال  اأيدي  �سعيد - على  ال�ساب خالد  مقتل  اأخبار حادثة  كانت  بجنيف،  الإن�سان 

ال�ساحلية - تنت�رص يف ربوع م�رص  ال�رصطة يف ال�ساد�س من يونيو 2010 مبدينة الإ�سكندرية 

الرهيبة  ال�سورة  الإن�سان.  حقوق  منظمات  وبيانات  الإنرتنت  و�سبكة  الإعالم  و�سائل  ويف 

بتعذيب  قاموا  الذين  الأمن  رجال  وح�سية  عن  تف�سح  كانت  امل�سوه  خالد  وجه  اأظهرت  التي 

بالن�سبة لكثري من �شباط واأفراد  التعذيب بات ممار�سة اعتيادية  اأن  خالد حتى املوت، وعن 

وثيقة
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ال�رصطة. وقد اأثار مقتل خالد غ�سب جميع القوى ال�سيا�سية املعار�سة واملنظمات احلقوقية، بل 

وكثري من املواطنني الذين ل ينتمون لتيارات �سيا�سية بعينها، حيث تاأجج غ�سبهم لعدم وجود 

�سمانات كافية ملنع تكرار اجلرمية التي متت بحق خالد معهم اأو مع اأحد اأبنائهم. 

قد  اللجنة  وكانت   .2002 عام  يف  التعذيب  مناه�سة  للجنة  م�رص  قدمته  تقرير  اآخر  كان 

وجهت، يف مايو 2010، جمموعة من الأ�سئلة وال�ستف�سارات للحكومة امل�رصية تك�سف اإىل 

الت�رصيعات  تعديل  يتم  مل  حيث  الدولية،  التزاماتها  تنفيذ  على  احلكومة  حتر�س  ل  مدى  اأي 

امل�رصية لتن�سجم مع بنود اتفاقية مناه�سة التعذيب، وهو ما لحظته اللجنة يف اأحد اأ�سئلتها التي 

وجهتها للحكومة مطالبة اإياها بتو�سيح اإىل اأي مدى ميكن لالأفراد اأن يتذرعوا بالتفاقية اأمام 

الهيئات الق�سائية امل�رصية. وميكنكم الإطالع يف الوثيقة الرابعة على ن�سخة كاملة من الأ�سئلة 

التي وجهتها اللجنة للحكومة ومل تتلق رًدا عليها بعد.

ال�ثيقة اخلام�سة: 

�سهدت جنيف املراجعة الأوىل من نوعها مللف احلكومة امل�رصية يف جمال حقوق الإن�سان، 

ا�ستحداثها يف عام 2006،  التي مت  ال�سامل  الدوري  اآلية ال�ستعرا�س  تفعيل  اإطار  وذلك يف 

ال�ستعدادات  ا�ستثناء.  دون  املتحدة  الأمم  ملنظمة  املن�سمة  البلدان  حكومات  كل  لها  وتخ�سع 

للتعاطي مع اآلية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل �سهدت ن�ساًطا مكثًفا للمنظمات احلقوقية امل�رصية 

املن�سوية حتت مظلة »ملتقى منظمات حقوق الإن�سان امل�ستقلة«، والتي بداأت قبل نحو عام تقريبا 

من موعد ا�ستعرا�س ملف احلكومة امل�رصية يف اإعداد تقرير م�سرتك ي�سم بني دفتيه �سهادة 

جماعية حول تقييمها لأو�ساع حقوق الإن�سان يف م�رص خالل الأعوام الأربعة ال�سابقة املتخمة 

بانتهاكات حقوق الإن�سان، و�سعت كذلك لأن ي�سهم التقرير يف تو�سيح واإجالء الغمو�س عن 

اأر�ستها  طبيعة الإ�سكاليات والعقبات الرئي�سية التي حتول دون متتع امل�رصيني باحلقوق التي 

التفاقيات الدولية الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان، والتي �سادقت عليها احلكومة امل�رصية، لكنها 

داأبت، كعادتها، على الإخالل بالتزاماتها الدولية، ومل تتوقف عن ممار�سة النتهاك املنهجي 

حلقوق املواطن امل�رصي طوال الأعوام املا�سية. وقد ا�ستعر�س جمل�س حقوق الإن�سان التابع 

فرباير   17 يف  عقدت  التي  ع�رصة  اخلام�سة  اجلل�سة  يف  امل�رصية  احلكومة  ملف  املتحدة  لالأمم 

2010. وميكنكم الإطالع يف الوثيقة اخلام�سة والأخرية يف هذا العدد من )رواق عربي( على 

ن�سخة من تقرير الفريق العامل املعني بال�ستعرا�س الدوري ال�سامل مل�رص.

مدير التحرير         

تقدمي
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وثيقة

وثائق

مدونة مبادئ مهنية 

للتغطية االإعالمية لالنتخابات العامة 

�إعد�د/ �سالح عي�سى*

اأ�سدرتها  التي  الر�سد  تقارير  العامة، ف�ساًل عن  املالحظة  تك�سف 

املنظمات املعنية، مبا يف ذلك مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 

قد  واملقروءة،  واملرئية  امل�سموعة  امل�رصية،  الإعالم  اأجهزة  اأن  عن 

داأبت على تغطية النتخابات العامة، ب�سكل يفتقد عادة لكثري من التقاليد 

بعينهم، طبًقا  اأو �سد مر�سحني  اأحياًنا مع  ب�سكل يكون  املهنية، وينحاز 

ملوقف الأداة القائمة بالت�سال – �سواء كانت �سحيفة اأو حمطة اإذاعية اأو 

قناة تليفزيونية، و�سواء كانت قومية اأو حزبية اأو خا�سة – من احلزب 

الذي ينتمي اإليه املر�سح، اأو منه هو نف�سه. 

وي�سمل هذا اخلروج عن التقاليد املهنية اأ�سكاًل متعددة من املمار�سة.. 

من بينها اأن معظم ال�سحف القومية، داأبت على جتاهل الن�س الوارد يف 

ال�سحافة،  تنظيم  ب�ساأن   1996 ل�سنة   96 رقم  القانون  من   )55( املادة 

جميع  وعن  التنفيذية  ال�سلطة  عن  م�ستقلة  �سحف  اأنها  على  ين�س  الذي 

ال�سيا�سية،  والجتاهات  الآراء  كل  بني  للحوار  منرب  واأنها  الأحزاب، 

على  حتريرها  عن  امل�سئولون  وحر�س  املجتمع،  يف  الفاعلة  والقوى 

ر�سم �سيا�ساتها التحريرية، على اأ�سا�س اأنها �سحف تنطق بل�سان حزب 

الأغلبية، مما يدفعها لي�س فقط لالنحياز اإىل مر�سحيه، بل ويدفعها اأحياًنا 

.
*رئي�ص حترير جريدة �لقاهرة
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اإىل �سّن حمالت ت�سهري �سد من يناف�سون هوؤلء املر�سحني. 

الإذاعة،  وحمطات  التليفزيون  قنوات  اأن  ال�سدد،  هذا  يف  املهنية  غري  املمار�سات  ومن 

اململوكة لحتاد الإذاعة والتليفزيون، متار�س نف�س النحياز ملر�سحي احلزب احلاكم، ب�سكل 

مبا�رص اأحياًنا وب�سكل غري مبا�رص يف اأحيان اأخرى. 

وخالل ال�سنوات الأخرية، حدثت تطورات اإيجابية يف منظومة الإعالم امل�رصي، �سملت 

اإن�ساء عدد من القنوات التليفزيونية الف�سائية اخلا�سة، واإ�سدار عدد من ال�سحف اخلا�سة، 

وات�ساع هام�س احلرية وال�ستقاللية يف التغطيات الإعالمية لكثري من الظواهر، وانعك�س هذا 

ب�سكل اإيجابي ن�سبى على التغطية الإعالمية لالنتخابات الرئا�سية والعامة التي جرت يف عام 

القانون رقم 174  الرئا�سية هو  لتنظيم النتخابات  2005، ف�ساًل عن �سدور قانون خا�س 

اأو تن�رصه  اأن تبثه  ل�سنة 2005 ت�سمن بع�س ال�سوابط ذات الطبيعة املهنية، تتعلق مبا ميكن 

و�سائل الإعالم عن هذه النتخابات. 

اأو  املكتوبة  ال�سحف  يف  يعملون  الذين  امل�رصيني،  ال�سحفيني  اأن  ينفي  ل  كله،  ذلك  لكن 

املرئية اأو امل�سموعة، ل يزالون يفتقدون للتقاليد املهنية فيما يتعلق بتغطية النتخابات العامة، 

لأ�سباب يعود بع�سها اإىل الإطار الت�رصيعي الذي يحكم العملية النتخابية، اأو الإطار الت�رصيعي 

اأ�سبحت  التي  ال�ساأن،  العرفية يف هذا  املمار�سات  اإىل  يعود  نف�سها، كما  ال�سحافة  الذي يحكم 

لها قوة القانون، وف�ساًل على عدم تراكم اخلربات لدى الذين ميار�سون املهنة، حول التقاليد 

التليفزيون  مثل  موؤثرة،  اإعالمية  و�سائط  فاإن  النتخابية،  احلمالت  تغطية  التي حتكم  املهنية 

والإذاعة و�سبكة الإنرتنت تكاد تفتقد ملدونات اأخالقية مهنية من الأ�سا�س. 

بعد   ،1946 عام  املهنة  لآداب  ملزمة  لئحة  اأول  عرفت  امل�رصية،  ال�سحافة  اأن  ومع 

�سنوات قليلة من �سدور قانون اإن�ساء نقابة ال�سحفيني، وعرفت منذ ذلك احلني خم�س لوائح، 

اأن هذه  اإل  به الآن،  املعمول  اآخرها يف عام 1996، وهو  اأو مواثيق �رصف مهنية، �سدر 

تتعلق  نوعية  �رصف  مواثيق  اإليها  ي�سيف  الذي  بالقدر  تتطور  ومل  بالعمومية  تت�سم  املواثيق 

باأدبيات الن�رص عن املجالت املتخ�س�سة املختلفة: من اأدبيات ن�رص اخلرب، اإىل اأدبيات الن�رص عن 

اأدبيات ن�رص  اأدبيات ن�رص الإعالن، ومن  اإىل  امل�سادر،  التعامل مع  اأدبيات  اجلرمية، ومن 

املحاكمات، اإىل اأدبيات تغطية احلمالت النتخابية. 

واإذا كان ل مفر من الت�سليم باأن التزام ال�سحفيني باأدبيات املهنة ب�سكل كامل يتطلب اإزالة 

اإزالة  كذلك-  يتطلب-  كما  ال�سحافة،  حرية  اأمام  تقف  التي  والعرفية  القانونية  العقبات  كل 

الأو�ساع العرفية والقانونية، التي ت�سمح بالتدخل يف نزاهة العملية النتخابية، اإل اأن وجود 

مدونة مبادئ مهنية للتغطية االإعالمية لالنتخابات العامة
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واأدبياتها،  مهنتهم  بتقاليد  اللتزام  من  ال�سحفيون  يتحلل  لكي  مربًرا  لي�س  الأو�ساع،  هذه 

واإزالتها لي�ست �رصًطا لهذا اللتزام. 

عن  نوعية  مهنية  اأخالقية  ملدونة  م�رصوع  ل�سياغة  املحاولة  هذه  تاأتى  ال�سياق،  هذا  ويف 

اأدبيات التغطية الإعالمية لالنتخابات العامة. 

وهى ت�ستند اإىل ما ورد يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل للحقوق املدنية 

وال�سيا�سية، من ن�سو�س ذات �سلة باملو�سوع، واإىل تطبيق القواعد املهنية العامة التي ت�سمنها 

لالنتخابات  املنظمة  بالقوانني  ورد  ما  واإىل  النتخابية،  احلالة  على  ال�سحفي  ال�رصف  ميثاق 

ولل�سحافة، واإىل التقاليد املهنية املعمول بها يف البالد الدميقراطية، واإىل نتائج ر�سد الأخطاء 

التي وقعت فيها ال�سحف امل�رصية، يف تغطيتها لالنتخابات العامة. 

ومن البديهي اأن مناق�سة حول هذه امل�سودة بني املعنيني بالأمر، من الأكادمييني وامل�سئولني 

عن تخطيط الربامج، واأق�سام الأخبار وال�سحف يف القنوات الف�سائية، والإذاعية ف�ساًل على 

اإىل اإغنائها مبزيد من التفا�شيل، على نحو يجعل منها منوذجًا ملواثيق  نقابة ال�شحفيني، �شيوؤدى 

ال�رصف ال�سحفية النوعية ت�ساهم يف تر�سيخ التقاليد املهنية، ويف اأداء ال�سحافة لر�سالتها يف دعم 

القيم الدميقراطية. 

اأ�سكال اللتزام  و�سوف يتطلب الأمر، بعد ذلك، ال�سعي من اأجل التو�سل اإىل �سكل من 

الطوعي بهذه املدونة، �سواء باعتماد نقابة ال�سحفيني ونقابة الإذاعيني لها، اأو باعتماد بع�س- 

التي  للتقاليد املهنية  التليفزيون والإذاعة، وال�سحف ملا ورد فيها، كاأ�سا�س  اأو كل- حمطات 

تتبعها يف تغطية النتخابات العامة. 

ل�ستثارة  املجال،  هذا  يف  العاملني  لل�سحفيني  تدريبية  دورات  تنظيم  الأمر  يتطلب  وقد 

حما�سهم لاللتزام مبا ورد فيها. 

اأن  – ي�سد حاجة عاجلة، ل  – يف حال اعتمادها  املعايري  اأن اللتزام الطوعي بهذه  ومع 

ال�سيا�سية،  احلقوق  ومبا�رصة  بال�سحافة  اخلا�سة  القوانني  بع�س  تعديل  اأهمية  ينفي  ل  ذلك 

 :* والنتخابات، بحيث تت�سمن ن�سو�سًا قانونية ملزمة، ت�سمن احرتام املعايري التالية

ن�رصت هذه املعايري يف كتاب اأعده مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان حتت عنوان “حرية الإعالم ونزاهة النتخابات” 
*
 

– 2007، ومن �سمن هذه املعايري: 
- معايري الإعالم والنتخابات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام 1999 للمقرر اخلا�س بحرية الراأي والتعبري بالأمم املتحدة. 

- تو�سيات اللجنة الوزارية ملجل�س اأوروبا حول القواعد التي حتكم التغطية الإعالمية لالنتخابات وال�سادرة يف �سبتمرب عام 

  .1999

اإعداد/ �ضالح عي�ضى
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 اأواًل: حيادية االإعالم اململوك للدولة واملمول من املال العام

1. اأن يت�سم الإعالم املقروء واملرئي وامل�سموع، اململوك للدولة بالتوازن وعدم النحياز 

توزيع ح�س�س  املر�سحني يف  اأو  الأحزاب  بني  يفرق  واأل  النتخابية،  احلمالت  تغطية  عند 

البث واأل ينحاز حلزب اأو مر�سح يف نقل الأخبار، واأن تلتزم ال�سحافة اململوكة للدولة بتغطية 

جميع مظاهر احلياة الوطنية، واأن ت�سمن توفري اآراء ومعلومات خمتلفة حول جميع الأحزاب 

ال�سيا�سية واملر�سحني والق�سايا املطروحة يف احلملة النتخابية، وكذلك حول خمتلف اإجراءات 

عملية القرتاع.

اأو اأع�ساء  اأو مهام رئي�س الدولة  2. الف�سل ب�سكل وا�سح بني الأخبار املتعلقة بن�ساطات 

احلكومة وبني تغطيتهم الإخبارية كمر�سحني.

3. اأن حتظر القوانني املنظمة للدعاية النتخابية على احلكومة اتخاذ اأية قرارات اأو �سيا�سات 

اأو افتتاح م�رصوعات عامة، من �ساأنها الرتويج النتخابي لأع�ساء احلكومة اأو لرئي�س الدولة 

اأو للحزب احلاكم طوال فرتة احلملة النتخابية، واأن متتنع و�سائل الإعالم اململوكة للدولة عن 

ن�رص مثل هذه القرارات وقت احلملة النتخابية.  

4. اأن يتم توزيع ح�س�س البث املبا�رص املجانية ب�سكل عادل وغري منحاز وقائم على معايري 

ال�سفافية واملو�سوعية، وبالتن�سيق والت�ساور مع ممثلي الأحزاب والكتل النتخابية املتناف�سة، 

من  الناخبني  ومتكني  براجمهم  لعر�س  واملر�سحني  لالأحزاب  الوقت  من  كافية  مدة  وتوفري 

معرفة الق�سايا املطروحة، ومواقف الأحزاب منها وقدرات املر�سحني على حلها.

5.حظر الرقابة امل�سبقة على بث اأو ن�رص املواد النتخابية املتعلقة بالأحزاب اأو  املر�سحني 

اأو موؤمتراتهم النتخابية. 

 ثانيًا: تنظيم االإعالنات مدفوعة االأجر

م�شاحات اإعالنية متاحة جلميع االأطراف املتناف�شة، وب�رصوط  1. اأن تكون اإمكانية �رصاء 

واأجور مت�ساوية تعلن عنها كل و�سيلة اإعالمية قبل بدء احلملة النتخابية.  

2. اأن يكون اجلمهور على علم باأن ما ين�رص اأو يبث هو اإعالن مدفوع الأجر. 

3.  احرتامًا حلد الإنفاق النتخابي املن�سو�س عليه يف القوانني املنظمة لالنتخابات، يجب 

على  املر�سحني،  مبوافقة  فقط  الإعالم  و�سائل  يف  الأجر  مدفوعة  الإعالنات  ن�رص  يكون  اأن 
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داعمة  جهات  من  ممولة  اإعالنات  اأية  ن�رص  تقبل  واأل  النتخابي،  اإنفاقهم  �سمن  حتت�سب  اأن 

للمر�سحني.   

 ثالثًا: حق الرد

اأو فاإنه يجب �سمان ممار�سة حق الرد لأي مر�سح   نظرًا لق�رص فرتة احلملة النتخابية، 

  حزب �سيا�سي ي�ستحق حقًا يف الرد، اأثناء فرتة احلملة النتخابية ب�سكل �رصيع وعاجل.

 رابعًا: دور اللجان امل�ضرفة على االنتخابات

احرتام  ملراقبة  اآلية  والربملانية  الرئا�سية  النتخابات  على  امل�رصفة  العامة  اللجان  تعتمد  اأن 

هذه  تتدخل  واأن  والربملانية،  الرئا�سية  لالنتخابات  الإعالم  تغطية  ملعايري  الإعالم  و�سائل 

اللجان لت�سحيح اأي خلل اأو جتاوز، مع اإمكانية كفالة حق الطعن على قرارات هذه اللجان 

اأمام الق�ساء. 

مدونة اأخالقية مهنية للتغطية االإعالمية لالنتخابات العامة

اأواًل: مبادئ عامة 

1. يوؤمن الإعالميون باأن التغطية الإعالمية للحمالت النتخابية ت�ستهدف تاأكيد كل احلقوق 

وال�سيا�سية،  املدنية  للحقوق  الدويل  والعهد  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإعالن  يف  الواردة 

وبالذات الن�سو�س ذات ال�سلة املبا�رصة بالنتخابات العامة، ومن بينها الفقرة الأوىل من املادة 

احلادية والع�رصين من امليثاق، التي تكفل لكل فرد احلق يف ال�سرتاك يف اإدارة ال�سئون العامة 

لبلده، اإما مبا�رصة، اأو بوا�سطة ممثلني يختارون اختياًرا حًرا، والفقرة الثالثة من املادة نف�سها 

التي تن�س على اأن اإرادة ال�سعب هي م�سدر �سلطة احلكومة، وعلى اأن ال�سعب يعرب عن هذه 

اأ�سا�س القرتاع ال�رصي، وعلى قدم امل�ساواة  الإرادة بانتخابات نزيهة دورية، جترى على 

الفقرة  بينها كذلك  الت�سويت.. ومن  ي�سمن حرية  اإجراء مماثل  اأي  اأو ح�سب  بني اجلميع، 

الأوىل من املادة 25 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية التي تقر لكل مواطن باحلق يف 

ت�سيري احلياة العامة اإما مبا�رصة اأو عن طريق ممثلني خمتارين بحرية، والفقرة الثانية من املادة 

نف�سها، التي ت�سمن لكل مواطن، اأن َينَتِخْب واأن ُينَتَخْب يف انتخابات دورية اأ�سلية وعامة، 

ت�سمن  واأن  ال�رصي،  القرتاع  بطريق  النتخابات  تتم  اأن  امل�ساواة، على  اأ�سا�س من  وعلى 
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التعبري عن اإرادة الناخبني. 

2. يوؤمن الإعالميون باأن دورهم يف التغطية الإعالمية للحمالت النتخابية، لي�س جمرد 

التزام منهم بالن�س الوارد يف املادة 19 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، ب�ساأن حق كل 

اإثارة  كذلك-  ي�ستهدف-  ولكنه  و�سيلة،  باأية  واإذاعتها  وتلقيها  والأفكار  الأنباء  ا�ستقاء  اإن�سان 

اهتمام الراأي العام بالنتخابات العامة، باعتبارها حقًا وواجبًا، وحفز اهتمام املواطنني على 

امل�ساركة فيها بالت�سويت والرت�سيح، ويوؤمنون ف�ساًل على هذا باأنهم اأداة الراأي العام للرقابة 

على نزاهة و�سفافية العملية النتخابية. 

3. يتم�سك الإعالميون يف تغطيتهم لالنتخابات العامة بكل احلقوق التي تكفلها لهم القوانني 

العامة، وقانون ال�سحافة، وقانون مبا�رصة احلقوق ال�سيا�سية، وقانون النتخابات الرئا�سية، 

القوانني  هذه  عليهم  تفر�سها  التي  الواجبات  بكل  ويلتزمون  ال�سحفي،  ال�رصف  وميثاق 

واملواثيق طبًقا للتف�سيل الوارد يف هذا الإعالن. 

والتحرير وبني  الإعالن  ب�سكل وا�سح بني  اأن متيز  الإعالمية،  الو�سيلة  ينبغي على   .4

اخلرب والراأي، فيما يتعلق بالتغطية للحمالت النتخابية، ول يجوز لها اأن تن�رص مواد اإعالنية 

يجوز  ول  بالنتخابات،  مبا�رصة  �سلة  لها  يكن  مل  لو  حتى  حتريري،  غطاء  حتت  انتخابية 

ملالك ال�سحف وو�سائل الإعالم، اأن يتقا�سوا ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص، اأي دعم مايل من 

الأحزاب وال�سخ�سيات التي تخو�س املعارك النتخابية، اأثناء املدة التي تف�سل بني فتح باب 

الرت�سيح واإعالن النتائج النهائية لالنتخابات، وي�سمل ذلك ن�رص اإعالنات جتارية مل�رصوعات 

اأو �رصكات اقت�سادية، ي�سهم فيها مر�سحون لالنتخابات. 

5. تلتزم ال�سحف، على اختالف اأنواعها، عند ن�رص نتائج ا�ستطالعات للراأي العام حول 

تقاريرها،  منت  ويف  عناوينها  يف  وا�سح،  ب�سكل  تربز  اأن  املر�سحني،  من  الناخبني  موقف 

واأل  اإجرائه،  وتاريخ  اأجرته،  التي  واجلهة  ال�ستطالع  يف  �ساركت  التي  العينة  اأفراد  عدد 

تن�رص اأو تبث هذه النتائج، ب�سورة توحي باأنه اأجرى على جممل الناخبني املدعوين لالإدلء 

اعتبارية  �سخ�سية  ال�ستبيان  اأو  ال�ستطالع  لذلك  املعدة  اجلهة  تكون  اأن  ويجب  باأ�سواتهم، 

متخ�س�سة وم�ستقلة وغري حزبية. 

6. تلتزم ال�سحف القومية واجلهات الإعالمية اخلا�سة وامل�ستقلة، فيما تن�رصه عن املعركة 

النتخابات،  هذه  يف  يتناف�سون  الذين  واملر�سحني  الأحزاب  كل  بني  التام  باحلياد  النتخابية 

وت�ساوى بينهم يف فر�س الإعالم عن اأ�سخا�سهم وبراجمهم، ول متيز بينهم فيما تن�رصه من 

�سور اأو عناوين اأو و�سائل لالإبراز، اأو يف اأ�سعار ما تن�رصه من اإعالنات ول يجوز لها، اأن 
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اأثناء احلملة  اأو  م�سارف  املر�سحني، على  اأحد من  النطاق حوارات مع  هذا  جترى- خارج 

النتخابية حتى لو كانت النتخابات هي مو�سوع تلك احلوارات. 

7. ت�ستثنى ال�سحف احلزبية من اللتزام بن�س املادة ال�سابقة، ويف احلالة التي تقرر فيها 

جهة اإعالمية م�ستقلة النحياز اإىل مر�سح من املر�سحني، اأو اإىل حزب من الأحزاب، عليها 

وقنوات  القومية،  ال�سحف  حق  من  ولي�س  الأمر،  تطلب  كلما  بو�سوح  ذلك  اإىل  ت�سري  اأن 

تتمتع بهذا ال�ستثناء،  اأن  الإذاعة والتليفزيون  اململوكة لحتاد  الإذاعة  التليفزيون وحمطات 

وعليها اأن تلتزم بالن�س الوارد يف املادة 55 من قانون تنظيم ال�سحافة، فتحافظ على ا�ستقاللها 

جتاه ال�سلطة التنفيذية وكل الأحزاب ال�سيا�سية، واأن تلتزم باحلياد بني كل املتناف�سني. 

8. يف احلالة التي تقرر فيها اجلهة الإعالمية امل�ستقلة، النحياز اإىل مر�سح من املر�سحني 

اأو اإىل حزب من الأحزاب املتناف�سة، عليها اأن ت�سري اإىل ذلك بو�سوح كلما تطلب الأمر، ويف 

اأن  اأو مواد حتريرية تدعم بها هذا الرت�سيح، عليها  اأو برامج  حالة ن�رصها لإعالنات جمانية 

ت�سري اإىل نف�سها باعتبارها اجلهة الداعمة. 

9. انحياز اجلهة الإعالمية لأي من املر�سحني، اأو الأحزاب املتناف�سة يف النتخابات، ل 

مناف�سيه، ويف كل  �سيا�سي �سد  اأو  افرتاء �سخ�سي  اأو  ت�سويه  القيام بحمالت  يعطيها احلق يف 

املهنية،  ال�رصف  املقررة يف مواثيق  تلتزم كل اجلهات الإعالمية، ب�سيانة احلقوق  الأحوال 

ويف القانون العام يف التعامل مع املختلف معهم، من حيث احلماية �سد الت�سهري، و�سيانة احلق 

يف اخل�سو�سية، وح�رص اخلالف يف اإطار �سيا�سي مو�سوعي. 

تتوقف كل اجلهات الإعالمية، عن ن�رص اأو بث كل مواد الدعاية النتخابية للمر�سحني   .10

نتائج  ن�رص  اأو  اإجراء  عن  تتوقف  كما  النتخابات،  لإجراء  املقرر  املوعد  من  �ساعة   48 قبل 

املتعلقة  املواد  كل  ذلك  ي�سمل  ول  املر�سحني  من  الناخبني  موقف  حول  الراأي  ا�ستطالعات 

بالنتخابات، التي تخرج عن نطاق الدعاية للمر�سحني.

ثانًيا: احلقوق 

من  ن�سخ  على  يح�سل  اأن  العامة،  النتخابات  بتغطية  يكلف  الذي  ال�سحفي  حق  من   .1

النتخابية  العملية  عن  ال�سادرة  والتقارير  والبيانات  والتعليمات  والقرارات  القوانني  كل 

باب  فتح  منذ  �سدورها،  فور  النتخابية  العملية  تنظم  التي  امل�رصفة  اجلهة  من  وتطوراتها 

الرت�سيح وحتى اإعالن النتيجة، وعلى اجلهة الإدارية املخت�سة، اأو اجلهة الإعالمية التي يعمل 

بها، ح�سب الأحوال، اأن تزوده مبا يي�رص له اأداء مهمته بالكفاءة املهنية املطلوبة ويف التوقيت 
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املالئم لذلك، دون متييز بني �سحيفة اأو اأخرى. 

اأداوؤه  يتطلبها  التي  الثبوتية  بالأوراق  ال�سحفي  تزود  اأن  العمل،  جهة  على  يجب   .2

امل�سورين  من  وملعاونيه  له  املعنية  اجلهات  من  املطلوبة  الرتخي�سات  ت�ست�سدر  واأن  ملهمته، 

وغريهم، واأن تزوده بزى ي�سهل متييزه من بعيد، حتى ل يتعر�س لأية معوقات اأو اأذى، 

اأثناء اأدائه لواجبه املهني، وعلى جهة العمل اأن تن�سق مع اجلهات الإدارية املخت�سة مبا يكفل 

اإدارية  اأمن ال�سحفي.. وعلى اجلهات الإعالمية اأن تت�سامن فيما بينها ل�ست�سدار قرارات 

من اجلهة املخت�سة التي تنظم عمل ال�سحفيني، مبا ي�سمن عدم تعر�سهم لأي تدخل تع�سفي 

يحول دون اأدائهم ملهمتهم. 

واأن  املر�سحون  يعقدها  التي  النتخابية  املوؤمترات  يح�رص  اأن  ال�سحفي  حق  من   .3

العامة  ال�ساحة اخلارجية للجان النتخابية  املقار النتخابية لكل املر�سحني، واأن يدخل  يدخل 

والفرعية، واأن يدخل اإىل داخل اللجنة اأثناء الت�سويت، وله احلق يف ح�سور فرز الأ�سوات 

اأكرث  اأثناء الت�سويت  األ يتواجد داخل اللجنة النتخابية الفرعية  مع مندوبي املر�سحني، على 

من ثالثة �سحفيني يف وقت واحد، بالإ�سافة للعدد الكايف من الفنيني، وذلك بح�سب اعتبارات 

امل�ساحة والتزاحم داخل تلك اللجان. 

4. على جهة العمل اأن تزود ال�سحفي بو�سائل الت�سال والنتقال التي متكنه من متابعة 

النتخابات، ومن اإر�سال تقاريره اإىل الو�سيلة الإعالمية التي يعمل بها يف وقت مالئم. 

5. يتم�سك ال�سحفيون والإعالميون بحقهم الوارد يف املادة 12 من قانون تنظيم ال�سحافة 

رقم 96 ل�سنة 1996، بعقاب كل من اأهان �سحفًيا اأو تعدى عليه ب�سبب عمله بالعقوبات املقررة 

قانون  من  و1/173   136 اأو   133 للمواد  طبًقا  عليه،  التعدي  اأو  العمومي  املوظف  لإهانة 

العقوبات ح�سب الأحوال. وعلى اجلهة الإعالمية، اأن تتوىل الإبالغ عن كل اإهانة اأو تعٍد من 

هذا النوع فور وقوعها. 

ثالًثا: الواجبات 

1. ل يجوز لل�سحفي الذي ير�سح نف�سه يف النتخابات اأن ميار�س مهنته منذ بدء فتح باب 

اأو  املرئية  بال�سحافة  يعمل  ملن  يجوز  النتخابية، ول  املعركة  نتائج  اإعالن  الرت�سيح، وحتى 

امل�سموعة، اأن ميار�س عمله خالل تلك الفرتة، حتى لو مل يكن ملا يكتبه اأو يقدمه من برامج 

�سلة مبا�رصة بالعملية النتخابية، ول ي�سادر ذلك حقوقه الأخرى كمر�سح، وينبغي اأن يعامل 

اإعالمًيا على قدم امل�ساواة مع غريه من املر�سحني من دون انحياز. 
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2. ل يجوز لل�سحفي اأن يغطى املعركة النتخابية يف الدائرة التي يقع بها موطنه النتخابي 

اأو املقيد ا�سمه يف جداولها النتخابية. 

3. ل يجوز لل�سحفي الذي يغطى املعركة النتخابية اأن يعمل يف الفريق الإعالمي لأي 

اأو مر�سح من الذين يخو�سون املعركة النتخابية، وي�ستثنى من ذلك  حزب من الأحزاب، 

ال�سحفيون العاملون يف ال�سحف احلزبية. 

4. ل يجوز لل�سحفي اأن يعمل يف جلب الإعالنات النتخابية ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص. 

5. يلتزم ال�سحفي الذي يغطى النتخابات بالأ�سول املهنية يف �سياغة وحترير تقاريره 

عن العملية النتخابية من حيث دقة وتوثيق املعلومات، ون�سبة الأقوال والأفعال اإىل م�سادر 

معلومة كلما كان ذلك متاًحا وممكًنا، كما يلتزم باأل ين�رص تقارير اأو اأخبارًا ناق�سة اأو مبتورة، 

اأو يتعمد اإخفاء جوانب من احلقيقة عن القارئ. 

6. يلتزم ال�سحفي بالك�سف عن كل اأ�سكال اخلروج على القوانني املنظمة للعملية النتخابية، 

على نحو يوؤثر يف نزاهتها، اأو يوؤدى اإىل عدم دقة تعبريها عن اإرادة الناخبني وي�سمل ذلك: 

ي�سمن  الذي  اللوج�ستي  ال�ستعداد  نق�س  حيث  من  النتخابية،  العملية  تنظيم  �سوء  اأ. 

اإجراءها بي�رص، ومن ذلك: عدم دقة جداول النتخابات، اأو تاأخر فتح اللجان، اأو ف�ساد 

احلرب الف�سفوري، اأو عدم وجود �سناديق زجاجية.. الخ.

ب. ا�ستخدام الر�ساوى العينية اأو املالية ل�رصاء اأ�سوات الناخبني. 

ج. ا�ستخدام ال�سعارات الدينية اأو الطائفية يف الدعاية النتخابية ب�سكل معلن اأو غري معلن، 

جلذب الناخبني اأو تنفريهم. 

د. التعر�س للحياة اخلا�سة، اإل فيما له �سلة بالوظيفة العامة، اأو ال�سب والقذف والطعن 

يف الأعرا�س لأي من املر�سحني. 

هـ. ا�ستخدام املباين احلكومية، اأو اإمكانيات اجلهات الإدارية اأو املحليات يف الدعاية لأحد 

املر�سحني، اأو تقدمي ت�سهيالت لنقل اأن�ساره. 

و. توزيع اخلدمات احلكومية عن طريق اأحد املر�سحني. 

ومراقبي  ومندوبيهم،  واملر�سحني،  الناخبني،  و�سول  دون  حتول  عقبات  و�سع  ز. 

الدخول  النتخابية، ومتنعهم من  اللجان  اإىل  املدين  املجتمع  ملنظمات  التابعني  النتخابات 

اإليها. 

اإعداد/ �ضالح عي�ضى
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ح. قيام بع�س الناخبني بالإدلء باأ�سواتهم جهًرا. 

ط. طرد مندوبي املر�شحني من جلان الت�شويت اأو جلان الفرز، اأو و�شع عراقيل مفتعلة 

للحيلولة بينهم وبني ممار�سة مهمتهم. 

ي. ا�ستخدام اأي �سكل من اأ�سكال العنف البدين اأو اللفظي �سد اأن�سار املر�سح املناف�س، اأو 

مندوبي املر�سحني اأو مراقبي النتخابات التابعني ملنظمات املجتمع املدين. 

ك. املبالغة يف نفقات الدعاية النتخابية على نحو يوحى با�ستخدام املال للتاأثري على اإرادة 

الناخبني، اأو ينطوي على مظاهر خمالفة للقرارات والقوانني املنظمة لالإنفاق على الدعاية 

النتخابية. 
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وثيقة

وثائق

م�ضروع قانون اجلمعيات 

)املنظمات غري احلكومية( واملوؤ�ض�ضات االأهلية

م�ضروع م�ضرتك بني 

مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإن�ضان 
واملنظمة امل�ضرية حلقوق االإن�ضان)1(

با�سم ال�سعب 

رئي�ض اجلمه�رية 

قرر جمل�س ال�سعب القانون الآتي ن�سه، وقد اأ�سدرناه: 

مادة )1( مع عدم الإخالل بنظم اجلمعيات املن�ساأة ا�ستنادا اإىل اتفاقيات 

واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  �ساأن  يف  املرافق  القانون  باأحكام  يعمل  دولية، 

اخلا�سة وي�ستثنى من ذلك: 

)1( يدعم هذا امل�رصوع عدد من املنظمات احلقوقية، وهي: اأع�ساء حملة حرية التنظيم، اأع�ساء 

امل�ساعدة  جمعية  الدميقراطية،  تنمية  جماعة  الأهلية،  اجلمعيات  حلرية  امل�رصي  التحالف 

امل�رصية  اجلمعية  الإن�سان،  حلقوق  القانونية  امل�ساعدة  جمموعة  الإن�سان،  حلقوق  القانونية 

للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية، جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء، دار اخلدمات النقابية 

والعمالية، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان،موؤ�س�سة املراأة اجلديدة، املبادرة امل�رصية 

مركز  املراأة،  حلقوق  امل�رصي  الإن�سان،املركز  حلقوق  الأر�س  ال�سخ�سية،مركز  للحقوق 

اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف، املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي.  
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أ اأو 	- التنفيذية  ال�سلطة  اأو اعتماد نظمها قرارات خا�سة من  بت�سكيلها  التي ي�سدر  اجلمعيات 

تخ�سع لرقابتها اأو اإ�رصافها. 

أ العاملني 	- اأو  لأع�سائها  مادي  احل�سول على ربح  ت�ستهدف  التي  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات   

فيها. 

أ الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات املهنية والعمالية والحتادات الطالبية. 	-

أ ال�رصكات التجارية وال�رصكات املن�ساأة وفقا لأحكام املواد 505 وما بعدها من القانون املدين. 	-

ويجوز الت�رصيح للمنظمات الأجنبية غري احلكومية، باأن متار�س اأن�سطة اجلمعيات   

للقواعد  وفقا  القانون،  هذا  لأحكام  اخلا�سعة  الأهلية  واملوؤ�س�سات  احلكومية(  غري  )املنظمات 

املقررة فيه، وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون الإجراءات املي�رصة لذلك. 

مادة )2( تعترب اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية القائمة وقت نفاذ هذا القانون وامل�سجلة وفقًا 

وطلب  الأ�سا�سي  نظامها  تعديل  عليها  ويجب  ر�سميًا،  م�سجلة   2002 ل�سنة   84 رقم  للقانون 

بال�سخ�سية  التمتع  اأرادت  ما  اإذا  به،  العمل  تاريخ  من  عام  لأحكامه خالل  بالتطبيق  �سهرها 

القانونية. 

مادة )3( يجب على كل جمعية اأو موؤ�س�سة اأهلية اأعيد �سهر نظامها الأ�سا�سي بالتطبيق لأحكام 

هذا القانون اأن تعيد ت�سكيل جمل�س اإدارتها وفقًا لنظامها الأ�سا�سي املعاد �سهره وذلك خالل �ستة 

اأ�سهر من اإمتام �سهرها.  

القائمة وقت  اخلا�سة  وللموؤ�س�سات  للجمعيات  والإدارية  التنفيذية  الهياكل  ت�ستمر  اأن  على 

العمل بهذا القانون يف مبا�رصة اأعمالها اإىل اأن يتم اإعادة ت�سكيلها وفقًا للقواعد املن�سو�س عليها 

يف هذا القانون.  

مادة )4( يق�سد باجلهة الإدارية يف تطبيق اأحكام القانون املرفق وزارة العدل. 

مادة )5( يلغى قانون اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية رقم 84 ل�سنة 2002، كما يلغى كل 

ن�س يخالف اأحكام هذا القانون.  

مادة )6( ين�رص هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�رصه.  

يب�سم هذا القانون بخامت الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

�سدر برئا�سة اجلمه�رية يف      

امل�افق    �سنة        
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الف�ضل االأول: فى �ضاأن اجلمعيات 

مادة )1( يق�سد باجلمعية يف تطبيق اأحكام هذا القانون، كل منظمة غري حكومية ذات �سفة دائمة اأو 

غري دائمة ترغب يف التمتع ب�سخ�سية قانونية، وين�سئها اأ�سخا�س طبيعيون اأو معنويون ل يقل عددهم 

عن �سخ�سني، ول ت�ستهدف حتقيق ربح مادي لها اأو ملوؤ�س�سيها اأو لأع�سائها. 

مادة )2( ت�سع اجلمعية نظام اأ�سا�سي يوقع عليه الأع�ساء املوؤ�س�سني، ي�ستمل على البيانات الآتية: 

1- ا�سم اجلمعية والغر�س منها وعنوان مقرها. 

2- ا�سم كل من الأع�ساء املوؤ�س�سني ولقبه وجن�سيته ومهنته وموطنه. 

3- �رصوط قبول االأع�شاء واأحوال اإ�شقاط ع�شويتهم. 

4- حقوق الأع�ساء وواجباتهم. 

5- الهيئات التي متثل اجلمعية واخت�سا�سات كل منها وطرق اختيار اأع�سائها وطرق عزلهم اأو 

اإ�شقاط اأو اإبطال ع�شويتهم. 

6- �رصوط �شحة انعقاد اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. 

7- موارد اجلمعية وطرق الرقابة املالية. 

8- القواعد التي تتبع يف تعديل النظام الأ�سا�سي. 

9- قواعد حل اجلمعية واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها.

الإن�سان  حلقوق  الدولية  املواثيق  مع  متعار�سًا  اجلمعية  غر�س  يكون  اأن  يجوز  ل   )3( مادة 

والد�ستور. 

خملة  جرائم  يف  نهائية  باأحكام  عليهم  املحكوم  اجلمعية  اإدارة  يف  ي�سارك  اأن  يجوز  ل   )4( مادة 

بال�رصف اأو العتبار، ما مل يكن قد رد اإليهم اعتبارهم. 

مادة )5( تخ�سع اجلمعية يف كل �سئونها جلمعيتها العمومية وحدها دون غريها، ويف احلالت التي 

يقل فيها عدد الأع�ساء العاملني يف اجلمعية عن ع�رصة اأ�سخا�س توؤول �سالحيات اجلمعية العمومية اإىل 

جمل�س الإدارة، ول يجوز فر�س احلرا�سة على اجلمعية اأو على اأموالها من اأي جهة ق�سائية اأو غري 

ق�سائية اإل يف الأحوال املن�سو�س عليها ح�رصا يف هذا القانون اأو يف النظام الأ�سا�سي للجمعية. 

اإىل  احلل  عند  اأموالها  توؤول  اأن  على  للجمعية  الأ�سا�سي  النظام  يف  ين�س  اأن  يجوز  ل   )6( مادة 

وثيقة
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الأع�ساء اأو ورثتهم اأو اأ�رصهم. 

مادة )7( تخطر اجلمعية جهة الإدارة بخطاب م�سجل بعلم الو�سول باإن�ساء اجلمعية مرفق به ن�سخة 

معتمدة من نظامها الأ�سا�سي، وين�ساأ يف مقر كل حمكمة ابتدائية �سجل خا�س ي�سمى »�سجل اجلمعيات  

واملوؤ�س�سات الأهلية«، ت�سجل فيه اجلمعية وتعطى رقما م�سل�سال مبجرد اإيداع ن�سخة من النظام الأ�سا�سي 

للجمعية معتمدة من جمل�س الإدارة، ول يجوز رف�س اإ�سهار اجلمعية حتت اأي اعتبار. 

مادة )8( يتم �سهر اجلمعية بن�رص ا�سمها ورقم ت�سجيلها واملحكمة التي مت ت�سجيل اجلمعية يف �سجلها 

اخلا�س والغر�س من اإن�سائها واأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني وملخ�س واف لنظامها الأ�سا�سي يف اإحدى 

واملوؤ�س�سات  اجلمعيات   »�سجل  موظفي  من  خمت�س  موظف  ال�سهر  باإجراءات  ويقوم  ال�سحف. 

الأهلية« خالل �سهر من تاريخ اإيداع وثائق اجلمعية واإل جاز للممثل القانوين للجمعية القيام بها على 

نفقة ال�سجل. 

نظامها  على  املوؤ�س�سني  الأع�ساء  توقيع  مبجرد  للجمعية،  العتبارية  ال�سخ�سية  تثبت   )9( مادة 

الأ�سا�سي واإخطارها جهة الإدارة واملحكمة البتدائية املخت�سة، ول يحتج بها على الغري اإل من تاريخ 

�سهر النظام الأ�سا�سي للجمعية. 

مادة )10( ي�سدر »�سجل اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية« �سهادة للجمعية تت�سمن ا�سمها والغر�س 

منها ورقم وجهة ت�سجيلها وتاريخ �سهرها. وتلتزم اجلمعية بت�سجيل و�سهر كل تعديل يطراأ على نظامها 

الأ�سا�سي بذات الإجراءات الواردة يف املواد ال�سابقة ، ول ينفذ التعديل بالن�سبة اإىل الغري اإل من تاريخ 

ال�سهر. 

مادة )11( للجهة الإدارية العرتا�س على اإن�ساء اجلمعية بعد اإمتام �سهرها، اأو على تعديل نظامها 

الأ�سا�سي، بعري�سة ت�ستمل على اأ�سباب العرتا�س ترفع اإىل قا�سي الأمور الوقتية يف املحكمة البتدائية 

الكائن يف دائرتها مقر اجلمعية، خالل ثالثني يوما من تاريخ ال�سهر، لياأمر بعد �سماع اأقوال اجلهة 

الإدارية واملمثل القانوين للجمعية بتاأييد اعرتا�س اجلهة الإدارية اأو برف�سه. 

ويجوز الطعن يف الأمر ال�سادر من قا�سي الأمور الوقتية خالل ثالثني يوما وفقا للقواعد املقررة 

يف قانون املرافعات.

مادة )12( تلتزم اجلمعية مبا تعهد به مديروها اأو العاملون حل�سابها منذ تاأ�سي�سها، ويجوز تنفيذ هذه 

التعهدات على مالها، ول يحتج على الغري برتاخي اإجراءات الت�سجيل وال�سهر. 

مادة )13( حق الن�سمام الطوعي اإىل اجلمعية اأو الن�سحاب منها مكفول. 
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مادة )14( ل يجوز اجلمع بني ع�سوية الهيئات املنتخبة للجمعية والعمل باأجر لدى اجلمعية. 

مادة )15( تقوم اجلمعية مبا يلي: 

1- حتتفظ يف مقرها بالوثائق واملكاتبات وال�سجالت. 

2- تقيد يف �سجل خا�س البيانات اخلا�سة بكل ع�سو. 

3- تدون ب�سجالت خا�سة حما�رص جل�سات اجلمعية العمومية والهيئات املنتخبة للجمعية وقراراتها. 

4- تدون ح�ساباتها يف دفاتر يبني فيها الإيرادات وم�سادرها، وامل�رصوفات واأوجه اإنفاقها. 

5- تعني مراقب ح�سابات خارجي اإذا كانت ميزانيتها تتجاوز ربع مليون جنية م�رصي. 

6- ت�سلم اجلمعية اإىل اجلهة الإدارية املخت�سة ن�سخة من ح�سابها اخلتامي ال�سنوي معتمدة من اجلمعية 

العمومية، ومراقب احل�سابات اخلارجي، وكذلك قرارات اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، كما 

تخطرها مب�سادر متويلها. 

يت�شل بن�شاط اجلمعية،  ما  موؤ�ش�شة االإطالع على كل  مادة )16( يجوز لكل �شخ�ض اأو جهة اأو 

وذلك بعد تقدمي طلب بذلك اإىل جهة الإدارة املودع لديها هذه الوثائق، وت�سع جهة الإدارة القواعد 

املنظمة ل�سمان حق الإطالع من خاللها. 

الإدارة، مبا  اإخطار جهة  بعد  لالأموال  املدرة  الأن�سطة  بكل  تقوم  اأن  للجمعية  يجوز   )17( مادة 

يف ذلك جمع التربعات من الهيئات واملوؤ�س�سات واجلمهور وذلك عن طريق كل الو�سائل املتاحة مبا 

يف ذلك احلمالت التليفزيونية واحلفالت اخلريية واملرا�سالت الربيدية، مع اإعفائها من كافة الر�سوم 

وال�رصائب املقررة لالنتفاع بتلك اخلدمات، ويجوز للجهة الإدارية العرتا�س على جمع التربعات 

خالل �سهر من اإخطارها بذلك، من خالل عري�سة ت�ستمل على اأ�سباب العرتا�س، و ترفع اإىل قا�سي 

الأمور الوقتية باملحكمة البتدائية املخت�سة. 

اأن  على  اأهدافها،  حتقيق  على  ت�ساعد  التي  القت�سادية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  للجمعية  يجوز  كما 

تخ�س�س اأرباح تلك الأن�سطة لأغرا�س اجلمعية. 

مادة )18( تعفى اأموال اجلمعية من كافة اأنواع الر�سوم وال�رصائب واجلمارك بكل م�سمياتها.  

مادة )19( تخ�سم املبالغ التي يتربع بها الأفراد واملوؤ�س�سات وال�رصكات اإىل اجلمعيات من الوعاء 

ال�رصيبي للمتربع. 

وثيقة
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مادة )20( 

1- يحق للجمعية عقد الجتماعات العامة �سواء مبقرها اأو يف اأي قاعات خارجية. 

2-يحق للجمعية اإ�سدار ن�رصات اأو جمالت ذات طبيعة دورية من دون اخل�سوع للقيود الواردة 

يف قانون تنظيم ال�سحافة. 

3- يجوز للجمعية النت�ساب اأو ال�سرتاك اأو الن�سمام اإىل اأي جمعية اأو هيئة مقرها خارج م�رص 

وفقًا للقواعد التي يحددها النظام الأ�سا�سي اأو جمل�س الإدارة، ويلتزم جمل�س الإدارة باإخطار اجلهة 

الإدارية بذلك. 

التي  للقواعد  وفقًا  واملدن  اجلمهورية  حمافظات  يف  لها  ومكاتب  فروع  اإن�ساء  للجمعية  يحق   -4

يحددها النظام الأ�سا�سي. 

الف�ضل الثاين: فى �ضاأن املوؤ�ض�ضات االأهلية 

مادة )21( يق�سد باملوؤ�س�سة، يف اأحكام هذا القانون، كل �سخ�س اعتباري ين�ساأ بتخ�سي�س مال ل 

اأحكام هذا  اأو غري حمددة، لغر�س ل يتعار�س مع  األف جنية م�رصي مدة حمددة  يقل عن خم�سني 

القانون، وي�ستثنى من ذلك املوؤ�س�سات املن�ساأة وامل�سهرة قبل �سدور هذه القانون ما مل ترغب يف التحول 

اإىل جمعية. 

مادة )22( يكون اإن�ساء املوؤ�س�سة ب�سند ر�سمي اأو بو�سية، ويعترب هذا ال�سند اأو هذه الو�سية النظام 

الأ�سا�سي للموؤ�س�سة، ويجب اأن ي�ستمل على البيانات الآتية: 

1- ا�سم املوؤ�س�سة وميدان ن�ساطها ونطاق عملها ومركز اإدارتها.  

2- الغر�س الذي اأن�سئت املوؤ�س�سة لتحقيقه.  

3- بيان دقيق لالأموال املخ�س�سة لهذا العمل.  

4- تنظيم اإدارة املوؤ�س�سة وطريقة اختيار اأع�ساء جمل�س اإدارتها وعزلهم وا�ستبدالهم. 

مادة )23( يعترب اإن�ساء املوؤ�س�سة بالن�سبة اإىل دائني املن�سئ وورثته مبثابة هبة اأو و�سية فاإذا كانت 

هذه  مثل  القانون يف  يقررها  التي  الدعاوى  مبا�رصة  لهم  بحقوقهم، جاز  اإ�رصارا  اأن�سئت  قد  املوؤ�س�سة 

احلالة بالن�سبة اإىل الهبات والو�سايا. 

م�ضروع قانون اجلمعيات )املنظمات غري احلكومية( واملوؤ�ض�ضات االأهلية
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مادة )24( متى كان اإن�ساء املوؤ�س�سة ب�سند ر�سمي جاز ملن اأن�ساأها اأن يعدل عنها ب�سند ر�سمي اأخر، 

وذلك اإىل اأن يتم �سهرها وفقا لالأحكام الواردة يف هذا القانون.  

املقررة  لها وفقا لالإجراءات  اأول مدير  اأو  بناء على طلب من�سئها  املوؤ�س�سة  اإ�سهار  يتم  مادة )25( 

ل�سهر اجلمعيات  يف هذا القانون. 

مادة )26( ت�رصي يف �ساأن املوؤ�س�سات اخلا�سعة لأحكام هذا القانون كل ما هو مقرر فيه من اأحكام 

خا�سة باجلمعيات ما مل ين�س على خالف ذلك يف القانون اأو يف �سند اإن�سائها، فيما عدا الأحكام ذات 

الطبيعة اخلا�سة باجلمعيات. 

الف�ضل الثالث: احلق فى تكوين ال�ضبكات والتحالفات

واالحتادات النوعية واالإقليمية 

مادة )27( يحق للجمعيات تاأ�سي�س اأو الن�سمام اإىل ال�سبكات اأو التحالفات املحلية التي ت�ساعد يف 

تن�سيق اأن�سطتها وتدعم غاياتها امل�سرتكة. 

مادة )28( يحق لأي عدد من اجلمعيات اأن تن�سئ فيما بينها احتادا نوعيا اأو اإقليميا ملدة حمددة اأو 

غري حمددة، ويحدد اتفاق الإن�ساء النظام الأ�سا�سي لهذا الحتاد ولوائحه وموؤ�س�ساته وطريقة ممار�سة 

بذات  الحتاد  هذا  باإن�ساء  الإخطار  ويجب  ن�ساطه.  واإنهاء  حله  وطرق  متويله  وطرق  اخت�سا�ساته 

الطريقة املن�سو�س عليها بالن�سبة لالإخطار باجلمعيات يف هذا القانون، اإذا رغب موؤ�س�سوه يف التمتع 

ب�سخ�سية قانونية. 

مادة )29( يجب على جمل�س اإدارة الحتاد اإخطار اجلهة الإدارية بكل تطور يجري على تكوين 

الحتاد اأو اخت�سا�ساته وكذلك بالأع�ساء اجلدد الذين ان�سموا اإليه اأو الأع�ساء القدامى الذين ان�سحبوا 

منه. 

الف�ضل الرابع: اأحكام ختامية 

مادة )30( يجوز جلهة الإدارة ولكل ذي م�سلحة احلق يف اللجوء اإىل الق�ساء لالعرتا�س على اأي 

من قرارات اجلمعية العمومية اأو جمل�س اإدارة اجلمعية اأو اأي من اأن�سطتها، ويكون للمحكمة البتدائية 

الكائن يف دائرتها مقر اجلمعية بعد النظر يف الطلب وال�ستماع اإىل دفاع اجلمعية امل�سفوع مب�ستنداتها 

ت�سمل حكمها  اأن  للمحكمة  اأو قبوله مبا قد يرتبه ذلك من جزاءات. ويجوز  الطلب  تاأمر برف�س  اأن 

نفاذًا معجاًل اإل يف حالة احلكم بحل اجلمعية اأو ت�سفية اأموالها، فال ينفذ احلكم اإل بعد �سريورته نهائيًا. 

وثيقة
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مادة )31( ت�سمل اجلزاءات التي ميكن توقيعها على اجلمعية مبوجب حكم ق�سائي يف حال ثبوت 

خمالفتها للنظام الأ�سا�سي والقواعد املقررة مبوجب هذا القانون: 

1- اإنذار اجلمعية بت�سحيح املخالفة املثبتة. 

2- اإلغاء القرار اأو وقف الن�شاط املعرت�ض عليه. 

3- جتميد ن�شاط الع�شو املخالف اأو جتميد ع�شويته مبجل�ض االإدارة. 

4- العزل الكلي ملجل�س الإدارة اأو لبع�س اأع�سائه. 

5- جتميد ن�شاط اجلمعية ملدة حمددة. 

حل اجلمعية وت�سفية اأموالها. 

ت�سمن  اأن  املنتخب،  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  بحل  احلكم  حالة  يف  املحكمة،  على  يجب   )32( مادة 

حكمها تعيني اأحد اأع�ساء اجلمعية العمومية من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة املنحل كحار�س ق�سائي، 

ويف حالة كانت اجلمعية العمومية هي نف�سها جمل�س الإدارة تعني املحكمة حار�سًا من خارج اجلمعية. 

تكون مهمته اإجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأ�سا�سي للجمعية خالل فرتة ل جتاوز �ستني يوما من 

تاريخ �سريورة احلكم ال�سادر بتعيينه نهائيا، وتكون له �سالحيات رئي�س جمل�س اإدارتها يف احلفاظ 

على حقوقها، على اأن يعر�س تقريرا وافيا باأعماله على اأول جمعية عمومية لإقراره. 

مادة )33( اإذا حلت اجلمعية عني لها م�سف اأو اأكرث، ويقوم بهذا التعيني اجلمعية العمومية اإذ كان 

احلل اختياريا، اأو املحكمة اإذا كان احلل ق�سائيا، ويف جميع الأحوال يجري اإتباع القواعد املن�سو�س 

عليها يف النظام الأ�سا�سي للجمعية فيما يتعلق بناجت الت�سفية، فاإذا تعذر ذلك، وجب اأن يت�سمن قرار 

اإىل  الأقرب  يكون غر�سها هو  التي  اإىل اجلمعية  املنحلة  اأموال اجلمعية  بتحويل  تكليفه  امل�سفي  تعيني 

غر�س هذه اجلمعية. 

مادة )34( يحق للجمعية الطعن على اأي قرار اإداري يف مواجهتها، واأن تعر�س اأ�سباب اعرتا�سها 

على حمكمة الق�ساء الإداري الكائن يف دائرتها مقر اجلمعية، ويكون للمحكمة بعد النظر يف الطعن 

وال�ستماع اإىل دفاع اجلمعية وجهة الإدارة اأن تاأمر باإلغاء القرار الإداري اأو رف�س الطعن املقدم 

من اجلمعية. 

م�ضروع قانون اجلمعيات )املنظمات غري احلكومية( واملوؤ�ض�ضات االأهلية
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وثيقة

وثائق

نحو »ع�ضكرة« اجلمعيات االأهلية.. 

قانون »فا�ضي« خلنق املجتمع املدين 

)بيان �ضحفي(

ال�سديد  انزعاجها  عن  اأدناه  املوقعة  احلكومية  غري  املنظمات  تعرب 

اإزاء املعلومات حول انتهاء وزارة الت�سامن من م�رصوع قانون جديد 

للجمعيات الأهلية. ووفقا للن�سخة الأخرية التي مت ت�رصيبها، فاإن امل�رصوع 

اأكرث قمعية وتقييدا من القانون القمعي احلايل، ومن املتوقع اأن يجري 

متريره بالأغلبية الربملانية احلكومية خالل ال�سهر القادم.

القانون،هو وثيق ال�سلة بهدف تقوي�س  التعجيل بتمرير  اأن  ويبدو 

القادمة،  الربملانية والرئا�سية  املدنى لالنتخابات  املجتمع  اإمكانية مراقبة 

ورف�ست  الق�سائى،  بالإ�رصاف  الد�ستورية  التعديالت  اأطاحت  اأن  بعد 

مهمة  ي�سهل  الذى  الأمر  النتخابات،  على  الدولية  الرقابة  احلكومة 

اإجراء انتخابات غري نظيفة دون اأى رقيب نزيه. كما ت�ستهدف بع�س 

االإن�شان،  حقوق  منظمات  بع�ض  ن�شاط  من  احلد  اجلديد  القانون  مواد 

واإغالق بع�سها الآخر. وكذلك جترمي كل اأ�سكال التنظيم غري امل�سجلة.

الإ�سالح  جماعات  اأبرز  من  عدد  على  ينطبق  قد  التجرمي  هذا 

ال�سيا�سى) كاجلمعية الوطنية للتغيري، وكفاية و�سباب 6اأبريل،وغريها( 

ويعّر�س قادتها ون�سطاءها لعقوبة ال�سجن بن�س القانون اجلديد.
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يقدم امل�رصوع �سورة غري م�سبوقة للغلو يف الت�سلط على موؤ�س�سات املجتمع املدين، تفوق ما 

عرفته م�رص منذ يوليو 1952، من ت�شلط حكومي وتاأميم الن�شاط ال�شيا�شي واحلزبي والنقابي 

اجلمعيات  على  اخلناق  لإحكام  فعليًا  تتجه  النية  اأن  التعديالت  من  وا�سحًا  ويبدو  والأهلي، 

واملوؤ�س�سات الأهلية ب�سورة مطلقة.

الداخلية  تتخفى حتت مظلته وزارة  الت�سامن-والذي  لوزارة  الهائل  الت�سلطي  الدور  اإن 

وخمتلف الأجهزة والدوائر الأمنية- يتعزز يف الت�رصيع املقرتح باإ�سافة اأداة ت�سلطية ورقابية 

جديدة ممثلة ب�سكل خا�س فيما ي�سمى بالحتاد العام للجمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية والحتادات 

القانون  م�رصوع  وي�سند  حكومية.  �سبخ  بريوقراطية  موؤ�س�سات  وهي  للجمعيات،  الإقليمية 

للجمعيات  االأهلي  الن�شاط  جممل  على  وهى االإ�رصاف  مهمة«فا�شية«،  العام  االحتاد  هذا  اإىل 

على  ين�س  اجلديد  القانون  باأن  علمًا  والنوعية.  الإقليمية  والحتادات  الأهلية  واملوؤ�س�سات 

ع�شوية اإجبارية للجمعيات يف االحتادات االإقليمية واالحتاد العام! اأى على نف�ض منط االحتاد 

العام للعمال الذى جرى تاأميمه منذ يوليو 1952 ، وقام باإخ�ساع النقابات العمالية للحكومة 

لأكرث من ن�سف قرن.

اأن رئي�س اجلمهورية يعني ثلث اأع�ساء الحتاد العام ورئي�سه، وقد جرى  جدير بالذكر 

العرف على اأن يكون رئي�ض االحتاد العام من الوزراء اأو �شباط اجلي�ض ال�شابقني، والرئي�ض 

احلايل هو رئي�س �سابق للحكومة !!! وقد �سبق اأن �رصح »بفخر« باأن هذه التعديالت قد ح�سلت 

على موافقة م�سبقة من ال�سفارة الأمريكية فى القاهرة وهيئة املعونة الأمريكية؟!

كما مينح القانون وزير الت�سامن الجتماعي �سالحية تعيني ثلث اأع�ساء جمال�س اإدارات 

انتخابهم  ين�س على  ال�سابق كان  القانون  باأن  النوعية! علما  الإقليمية والحتادات  الحتادت 

جميعا.

ويقدم م�رصوع القانون الحتاد العام والحتادات الإقليمية كواجهة »اأهلية« مزيفة، ُيرتكب 

احلكومية  الإدارة  جهة  متار�سها  التي  والآثام  واجلرائم  التع�سفية،  التدخالت  خمتلف  با�سمها 

بحق الن�شاط االأهلي. فطالبو تاأ�شي�ض اجلمعيات مبوجب هذا  -ومن خلفها االأجهزة االأمنية- 

امل�رصوع بات يتعني عليهم اأن يتقدموا باأوراقهم اإىل الحتاد الإقليمي للبت فيها قبل اأن يحيلها 

للجهة الإدارية التي يحق لها – بعد ا�ستطالع راأي اأجهزة الأمن – رف�س تقييد اجلمعية، يف 

ظل مت�سك امل�رصوع باملحظورات ذاتها التي يت�سمنها القانون احلايل.

الت�سامن  وزارة  خالل  )من  التنفيذية  ال�سلطة  هيمنة  على  املقرتح  القانون  يبقى  كما 

نحو »ع�ضكرة« اجلمعيات االأهلية: قانون »فا�ضي« خلنق املجتمع املدين
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االجتماعي( على مقادير الن�شاط االأهلي ،التي ال تزال لها اليد العليا قانوناً يف منع اأو حجب 

واأع�سائها  اجلمعية  ملوؤ�س�سى  الأ�سيلة  الخت�سا�سات  �سلب  ويف  جمعية،  لأي  الرتخي�س 

اليومي  عملها  اإدارة  طرق  يف  اأو  تعديله،  اأو  الأ�سا�سي  نظامها  و�سع  يف  املنتخبة  وهيئاتها 

ونظام عقد اجتماعاتها، عالوة على الإبقاء على الن�سو�س التي حتكم �سيطرة ال�سلطة التنفيذية 

تقييد حق  اأو احل�سول على منح خارجية، وكذا  التربعات  للجمعيات بجمع  على الرتخي�س 

امل�شتوى  على  �شواء  �شبكات،  احتادات اأو  ائتالفات اأو  يف  الطوعي  االنخراط  يف  اجلمعيات 

اأو  القرارات  الإدارة يف العرتا�س على  الدويل، واإطالق يد جهة  اأو  الإقليمي  اأو  الوطني 

الأن�سطة التي متار�سها اجلمعيات، ويف فر�س عقوبات متنوعة ت�سمل جتميد اأن�سطة بعينها، اأو 

عزل الهيئات املنتخبة، اأو امل�سي يف اإجراءات حل وت�سفية اجلمعية.

بينهما  لي�س من  اثنني فقط،  اأكرث من ميدانني  العمل يف  ويحظر امل�رصوع على اجلمعيات 

حقوق الإن�سان! –بعد اأن كان غري مقيد يف القانون القمعى احلايل– ومبوجب هذا امل�رصوع 

فاإن الحتاد الإقليمي يجوز له، مثلما يجوز جلهة الإدارة، التدخل يف انتخابات الهيئات القيادية 

للجمعية، وا�ستبعاد من تراهم من املر�سحني لع�سوية هذه الهيئات.

وينطوي القانون اجلديد على نزعة ت�سلطية بولي�سية، حيث اإنه ي�سمح للحكومة بعقد جمعيات 

العمومية  اجلمعيات  قوام  حتديد  يف  وبالتدخل  اأع�سائها!،  اأنف  رغم  جمعية  لأى  عمومية 

و�رصوط انعقادها، وحق الع�شو يف اأي جمعية يف االن�شحاب منها!!، وهي اأمور يف جمملها 

ت�سكل عدوانًا على احلق الأ�سيل ملوؤ�س�سي اجلمعية واأع�ساء جمعيتها العمومية يف �سياغة النظم 

واللوائح الأ�سا�سية التي حتكم عالقة اجلمعية باأع�سائها.

وي�سدد م�رصوع القانون احلظر على كل املنظمات غري احلكومية التي تتخذ يف اإن�سائها اأ�سكاًل 

قانونية اأخرى غري اجلمعيات، مبا يف ذلك ال�رصكات املدنية، رغم اأن القانون املدين امل�رصي 

اأن�سطة هذه املنظمات،  باإيقاف  ي�سمح بها. حيث ي�سمح امل�رصوع لوزير الت�سامن الجتماعي 

ويحظر على اجلهات التي متلك قانوناً الرتخي�ض باإن�شائها منح تراخي�ض مزاولة الأي ن�شاط 

من اأن�سطة العمل الأهلي، وي�سدد على اعتبار مثل هذه الرتاخي�س منعدمة منذ �سدورها !

    وتوؤكد املنظمات املوقعة يف هذا ال�سياق اأن الع�سوية الإجبارية يف الحتاد العام للجمعيات، 

�سالحيات  حتديد  يف  امل�رصع  قبل  من  ال�سارخة  التدخالت  وكذلك  الإقليمية  الحتادات  عرب 

ومهام هذه الحتادات ويف ت�سكيل هيئاتها القيادية، ت�سكل انتهاكًا �سارخًا للمعايري الدولية التي 

اأو  �سبكات  اأو  اإن�ساء احتادات  اأو  الطوعي  للمنظمات غري احلكومية احلق يف الن�سمام  تكفل 
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ائتالفات تعرب عن م�ساحلها واأهدافها امل�سرتكة، ويكون لها احلق الأ�سيل يف �سياغة اأنظمتها 

الأ�سا�سية التي حتدد الأدوار وامل�سئوليات الواقعة على خمتلف الأطراف التي تن�سوي حتت 

ع�سوية هذه الحتادات اأو ال�سبكات.

كما ت�سكل هذه التدخالت انتهاكًا �سارخًا اأي�سًا لل�سمانات الد�ستورية التي تقر بحرية اإن�ساء 

الحتادات على اأ�س�س دميقراطية، وتلفت املنظمات النظر اإىل اأن الحتاد العام للجمعيات �سبه 

احلكومي يجري ت�سديره كغطاء تفر�س من خالله جهة الإدارة – اأو مبعنى اأدق اأجهزة الأمن 

التي متلك الكلمة الأوىل والأخرية يف م�سري اجلمعيات الأهلية – قراراتها العقابية والتع�سفية 

التي متكنها من جتميد ن�شاط اأي جمعية اأو وقف بع�ض اأن�شطتها اأو عزل جمل�ض اإدارتها اأو اتخاذ 

الرتتيبات القانونية والإجرائية التي تبيح ا�ست�سدار قرار ق�سائي بحلها.

كما تالحظ هذه املنظمات نزوعًا مفرطًا يف التعديالت املقرتحة لفر�س مزيد من القيود، 

اأن�سطتها، فبموجب هذه  والتدخل يف �سميم عمل اجلمعيات واملوؤ�س�سات الأهلية، وحما�رصة 

التعديالت فاإن اجلمعيات املركزية التي تعمل على نطاق اأكرث من حمافظة يتعني اأن يتم اإ�سهارها 

بقرار من وزير الت�سامن الجتماعي. وبات تاأ�سي�س موؤ�س�سات اأهلية مرتهنًا بتخ�سي�س مال 

100 األف جنيه، يف حني اأن القانون احلايل مل ي�شرتط حداً اأدنى، وهو االأمر الذى  ل يقل عن 

ي�سكل عائقًا اأمام الع�رصات من املوؤ�س�سات الأهلية امل�سجلة، والتي �سيتعني عليها اإذا ما مت مترير 

هذه التعديالت اأن تعيد توفيق اأو�شاعها يف ظله اأو التوقف عن الن�شاط.

اأن  �سبق  خمتلفة،  جغرافية  مناطق  من  وحقوقية  تنموية  منظمات  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

طلبت من رئي�س الربملان ووزير الت�سامن عقد جل�سات ا�ستماع مع املنظمات غري احلكومية، 

والتي اأعدت بالفعل اأكرث من م�رصوع لقانون اجلمعيات الأهلية، ولكنها مل تتلق اأي ا�ستجابة.

يوؤكد م�رصوع القانون الأكرث قمعية للمجتمع املدنى مدى زيف الدعاءات احلكومية ب�ساأن 

اإحداث اإ�سالح دميقراطي،بل اأي�سا ي�سري اإىل عدم اعتزام احلكومة تنفيذ ما تعهدت به اأمام 

الدوري  ال�ستعرا�س  عملية  اإطار  يف  التو�سيات  من  عدد  بتنفيذ  قبلت  عندما  اأجمع،  العامل 

ال�سامل التي اأجراها جمل�س حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة يف فرباير املا�سي، وكان من بينها 

الأهلية بحيث ي�سمن  قانون اجلمعيات  الإن�سان، وتعديل  املدافعني عن حقوق  �سمان حماية 

تي�شري ن�شاط منظمات املجتمع املدين، وقدرتها على العمل بحرية! .

حق  عن  الدفاع  اأجل  من  حملتها  ا�ستمرار  على  جمددا  املوقعة  املنظمات  توؤكد  واأخريا، 

املواطنني الأ�سيل يف تنظيم اأنف�سهم ب�سكل م�ستقل، والت�سدي بجميع الو�سائل ال�سلمية مبا فيها 

نحو »ع�ضكرة« اجلمعيات االأهلية: قانون »فا�ضي« خلنق املجتمع املدين



219

العدد 57/56رواق عربي

اللجوء اإىل االآليات الدولية من اأجل �شمان ا�شتقاللية الن�شاط االأهلي، ومواجهة اأي تدخالت  

تنتق�س من حريته، و�سمان اأن يكون للمنظمات وحدها احلق يف و�سع �سيا�ساتها واأولوياتها 

واآليات عملها وهياكلها التنظيمية،واختيار موؤ�س�سيها واأع�سائها وقياداتها ،واإدارة ن�ساطها. 

�ملنظمات �ملوقعة وفقا للرتتيب �لأبجدى:

الربنامج العربي لن�سطاء حقوق الإن�سان. 1

املركز امل�رصي للتنمية والدرا�سات الدميقراطية. 2

اجلمعية امل�رصية لدعم التطور الدميقراطي. 3

اجلمعية امل�رصية للم�ساركة والتنمية امل�ستدامة. 4

اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية. 5

ال�سبكة العربية  ملعلومات حقوق الإن�سان. 6

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية. 7

املجل�س العربي لدعم املحاكمة العادلة. 8

املوؤ�س�سة العربية »عدالة«. 9

املوؤ�س�سة العربية لدعم املجتمع املدين وحقوق الإن�سان. 10

املوؤ�س�سة امل�رصية لدعم الأ�رصة. 11

املركز امل�رصي حلقوق املراأة. 12

املركز امل�رصي حلقوق الإن�سان  . 13

املركز امل�رصي للتنمية وحقوق الإن�سان. 14

املركز امل�رصى للحقوق القت�سادية والجتماعية. 15

املنظمة العربية لالإ�سالح اجلنائي. 16

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�سان. 17

جماعة تنمية الدميقراطية. 18

جمعية املر�سد املدين حلقوق الإن�سان. 19

جمعية املراأة واملجتمع. 20

جمعية املواطن للتنمية وحقوق الإن�سان. 21

جمعية امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان. 22

جمعية حقوق الإن�سان مل�ساعدة ال�سجناء. 23

جمعية معاكم للم�ساعدات الجتماعية. 24
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جمعية م�ساواة حلقوق الإن�سان »حتت التاأ�سي�س«، بور�سعيد. 25

دار اخلدمات النقابية والعمالية. 26

جمموعة امل�ساعدة القانونية حلقوق الإن�سان. 27

موؤ�س�سة املراأة اجلديدة. 28

موؤ�س�سة اأولد الأر�س حلقوق الإن�سان. 29

موؤ�س�سة حرية الفكر والتعبري. 30

موؤ�س�سة مركز ق�سايا املراأة امل�رصية. 31

موؤ�س�سة ملتقى احلوار للتنمية وحقوق الإن�سان. 32

مركز الأر�س حلقوق الإن�سان. 33

مركز اجلنوب حلقوق الإن�سان. 34

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان. 35

مركز الندمي للعالج والتاأهيل النف�سي ل�سحايا العنف. 36

مركز اأندل�س لدرا�سات الت�سامح ومناه�سة العنف. 37

مركز حابى للحقوق البيئية. 38

مركز حماية لدعم املدافعني عن حقوق الإن�سان. 39

مركز ه�سام مبارك للقانون. 40

مركز و�سائل الت�سال املالئمة من اأجل التنمية »اأكت«. 41
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