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بعد ف�سلها فى فل�سطني والعراق ودارفور..اجلامعة العربية منربًا للهجوم على حرية التعبري!

جامع��ة الدول العربية التي فش��لت في إحراز اجناز واحد ف��ي قضايا العرب املصيرية، 
ج��رى اس��تخدامها كمنصة لهجمة »وحدوية« على حري��ة التعبير واإلعالم من خالل 
الوثيق��ة املخزي��ة، الت��ي اعتمدها مجل��س وزراء اإلع��الم العرب بعن��وان »مب��ادئ تنظيم البث 

واالستقبال اإلذاعي والتليفزيوني الفضائي في املنطقة العربية«!

 5
ن�سان فى ليبيا؟ هل تغ�سل �سفقات النفط جرائم حقوق الإ

االختفاء القسري.. اإلعدام التعسفي.. التعذيب.. القمع املفرط ألية بادرة لالحتجاج.. 
حظر التعددية السياس��ية واحلزبية والفكرية.. معالم بارزة لس��جل حقوق اإلنس��ان في 
اجلماهيرية الليبية.. ومع ذلك فإن اخلطاب احلكومي يعتبر ليبيا تعيش أسطورة لم تعرفها البشرية 
م��ن قبل في احت��رام حقوق اإلنس��ان. واإلدارة األمريكية التي تخطب ود النظ��ام الليبي يبدو أنها 

قررت أن عقود النفط ومكافحة اإلرهاب لها األولوية على حساب حقوق الشعب الليبي.

 10
ن�سان ال�سيادة الوطنية ل ت�سلح م�سوغا للتواطوؤ على انتهاكات حقوق الإ

ردود األفعال الرس��مية املتش��نجة من جانب احلكومة والبرملان في مصر جتاه قرار 
البرمل��ان األوروب��ي، ال��ذي أدان أوضاع حقوق اإلنس��ان في مص��ر، كانت محال 
ملداوالت األمس��ية الثقافية التي نظمها مركز القاهرة حول »حقوق اإلنسان بني التدخل الدولي 

والسيادة الوطنية، وشارك فيها لفيف من السياسيني واحلقوقيني.

12
رهاب؟! مراجعات اجلهاد: منارة اأم قطيعة حقيقية مع الإ

س��ؤال طرح��ه مرك��ز القاهرة عل��ى كل من د. عم��رو حمزاوي كبي��ر الباحثني 
مبؤسس��ة كارنيجي للسالم، واخلبيرين في ش��ئون احلركات اإلسالمية، د. ضياء 

رشوان، عبد الرحيم علي، إلى جانب الباحث سامح فوزي.

 16
وروبية حتظر الرتحيل ل�سلخانات التعذيب العربية! بيدي عمرو.. ل بيدي! املحكمة الأ

أع��ادت احملكم��ة األوروبية حلقوق اإلنس��ان، االعتبار حلقوق اإلنس��ان وس��يادة 
القانون من خالل حكمها في قضية »س��عدي ضد إيطاليا«، والتي ش��ددت فيها 
عل��ى احلظ��ر املطلق على ترحيل األش��خاص ألي بلدان يواجهون فيها حظ��ر التعذيب واملعاملة 

السيئة، حتى لو تعلق األمر بتهديد إرهابي، أو دعاوى األمن القومي.

 8
ن�سان؟! هل هناك فر�سة لتفعيل امليثاق العربي حلقوق الإ

سبعة  تصديق  بعد  الفعلي  النفاذ  حيز  اإلنسان  حلقوق  العربي  امليثاق  دخل  أخيرا 
االنتقادات  بالعديد من  منذ صدوره  امليثاق حظى  أن هذا  بلدان عربية عليه. ورغم 
املوضوعية، فإن دخوله حيز النفاذ ال مينع من محاولة البحث في سبل تفعيله أو تطويره، عمال 

بالقاعدة الفقهية املعروفة أن »ما ال يدرك كله ال يترك كله«.
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عصام الدين محمد حسن
عاما  وأربعني  واحد  مرور  العام  هذا  يصادف 
على االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، 
قبضتها  وأحكمت  إسرائيل  اجتاحتها  التي 

في  الست  الساعات  حرب  خالل  عليها، 
اخلامس في يونيو 1967. ومع أن املجتمع 
الدولي قد أقر منذ وقت مبكر بحق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره عبر القرارات 
ذات الصلة، التي أصدرها مجلس األمن أو 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو محكمة العدل 
عن  الدولي  املجتمع  تقاعس  فقد  الدولية، 
التقدم بخطى حقيقية نحو إنهاء االحتالل، 
ممارسة  من  الفلسطيني  الشعب  ومتكني 
حقه في تقرير مصيره حتت تأثير االنحياز 
وجه  على  األمريكية  اإلدارة  من  التاريخي 

اخلصوص ودعمها املطلق إلسرائيل.
الضربات  من  مزيدا  احلق  هذا  تلقى 
املوجعة على أيدي الفلسطينيني أنفسهم في 

غضون االنقالب، الذي قادته حماس واستيالئها 
على السلطة في غزة في يونيو 2007، قبل أن 
على  قبضتها  بإحكام  بدورها  فتح  منظمة  تبادر 

السلطة في الضفة الغربية.
ناحية،  من  الفادح  العربي  العجز  ظل  وفي 
واستحكام  أخرى،  ناحية  من  الدولي  والتواطؤ 
الشعب  بات  الفلسطيني-الفلسطيني،  الصراع 
االنتهاكات  من  للمزيد  هدفا  الفلسطيني 
والتي  بحقه،  إسرائيل  متارسها  التي  اإلجرامية 
األولى  بالدرجة  تستهدف  أنها  الواضح  من  بات 
لضمان  األساسية  املقومات  أبسط  من  حرمانه 
غزة،  قطاع  في  وبخاصة  احلياة،  قيد  على  بقائه 
في ظل التصعيد غير املسبوق إلجراءات احلصار 
على سكان  إسرائيل  فرضتهما  اللذين  والعقاب 
القطاع في مطلع العام؛ إذ بلغا حد قطع إمدادات 
الوقود والكهرباء، مما أصاب بالشلل املؤسسات 
الذي  الوقت  في  اخلصوص،  وجه  على  الصحية 
تناقصت فيه بشكل حاد إمدادات الدواء واملواد 
الفلسطينيني  دفع  ما  وهو  األساسية،  الغذائية 
إلى  في وقت الحق الجتياح معبر رفح احلدودي 
مصر، والزحف إلى أسواق مدينة العريش؛ جللب 

أبسط ضرورات العيش.
دعا  أن  الوقت  ذلك  في  القاهرة  ملركز  سبق 
للكارثة  نهائي  حد  لوضع  الدولي  املجتمع 
الفلسطينيون،  لها  يتعرض  التي  اإلنسانية، 
وأكد رفضه القاطع ألي دعاوى تعتبر املمارسات 

الوحشية اإلسرائيلية نوعًا من الدفاع عن النفس، 
متليه مسئولية إسرائيل عن حماية مواطنيها من 
عليها  تنطوي  التي  والترويع  التهديد  أشكال 
الهجمات الصاروخية التي تقوم بها حماس على 

بعض القرى اإلسرائيلية.
اإلنسان  حقوق  مجلس  القاهرة  مركز  حث 
دولية  حتقيق  جلنة  تشكيل  على  املتحدة  باألمم 
وفي  املتواصلة،  اإلسرائيلية  احلرب  جرائم  في 
سياسات احلصار والعقاب اجلماعي، التي تقوض 
مختلف احلقوق االقتصادية واالجتماعية لسكان 

قطاع غزة.
لضرورة  األوروبي  االحتاد  حكومات  دعا  كما 
مع  الشراكة  اتفاقية  من  الثانية  املادة  تفعيل 
التعاون  استمرار  تربط  والتي  إسرائيل، 
حقوق  معايير  باحترام  الطرفني  بني  االقتصادي 
اإلنسان، وعضد املركز حق الشعب الفلسطيني 
ذاته  الوقت  في  دعا  لكنه  االحتالل،  مقاومة  في 
تلتزم بدورها  املسلحة ألن  الفلسطينية  الفصائل 
جتيز  ال  التي  اإلنساني،  الدولي  القانون  بقواعد 

حتت أي اعتبار تعريض حياة املدنيني للخطر.
الفلسطيني  الشعب  محنة  تتزايد  وفيما 
الدولي  والتواطؤ  اإلسرائيلي  االحتالل  ظل  في 
تقدم  الذي  التقرير  يأتي  جرائمه،  على  املستمر 
به مقرر األمم املتحدة املعني بحالة حقوق اإلنسان 
ليس  كاشفا،  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  في 
فقط عن االنتهاكات اليومية بحق الفلسطينيني، 
إلى  تسعى  التي  لالنتقادات  بل تصدى بشجاعة 

صرفه عن مهمته األساسية، ومنددًا أيضا باملسار 
دومنا  الفلسطينية،  القضية  ملعاجلة  السياسي 
وقانون  اإلنساني،  الدولي  القانون  ملعايير  اعتبار 

حقوق اإلنسان.

رهاب: فّزاعة الإ
لألمم  العامة  اجلمعية  إلى  املقدم  التقرير 
على  بالرد  اخلاص  املقرر  استهله  املتحدة 
االنتقادات التي أثارتها على وجه اخلصوص 
املقرر  متهمة  املتحدة،  والواليات  إسرائيل 
ولم  اإلرهاب،  مسألة  يعالج  لم  بأنه  اخلاص 
ينظر في انتهاكات حقوق اإلنسان املتركبة 
وفي  أنفسهم،  الفلسطينيني  جانب  من 
واليته  أن  اخلاص  املقرر  يؤكد  السياق  هذا 
االحتالل  عن  الناجمة  باالنتهاكات  معنية 
تتطلب  واليته  فإن  ثم  ومن  العسكري، 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  اإلبالغ  منه 
التي  التي ترتكبها سلطة االحتالل، وليس تلك 
املقرر  الشعب اخلاضع لالحتالل. ويقر  يرتكبها 
فلسطينيون  ارتكبها  انتهاكات  بوقوع  اخلاص 
انتهاكات  بوقوع  إسرائيليني، ويقر كذلك  بحق 
وإن  وهو  وحماس،  فتح  بني  الصراع  في  كبيرة 
مهمته  أن  إال  االنتهاكات،  هذه  مثل  يدين  كان 
واليته  مبوجب  الصادرة  والتقارير  األساسية 
اإلسرائيلي  االحتالل  آثار  بحث  في  النظر  هى 
املقرر  ويستهجن  احملتلة.  الفلسطينية  لألراضي 
االنتقادات  تركيز  من  إسرائيل  شكاوى  اخلاص 
بشكل مفرط على االحتالل، مؤكدا أن االحتالل 
حقيقة واقعة، وهو مصدر انتهاك حقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساني الدولي.

التمييز مطلوب:
ويضيف املقرر اخلاص أن الفلسطينيني مدانون 
التفجيرات  عبر  اإلسرائيليني  املدنيني  بإرهاب 
جيش  لكن  القسام.  وصواريخ  االنتحارية 
املدنيني  بإرهاب  أيضا  مدان  اإلسرائيلي  الدفاع 
العسكرية  التوغالت  خالل  من  الفلسطينيني، 
“إن  يضيف  ولكنه  وغيرها،  القتل  وعمليات 
أعمال  بني  منيز  أن  علينا  ميلي  السليم  احلس 
القاعدة،  ترتكبها  كالتي  احلمقاء  اإلرهاب 
حترير  حرب  ساحة  في  ترتكب  التي  واألعمال 
العنصري،  الفصل  أو  االستعمار،  ضد  وطني 
تبرير  يتعذر  كان  وإذا  العسكري،  االحتالل  أو 

41 عاما من الحتالل والتواطوؤ الدويل
على �سحق ال�سعب الفل�سطيني

www.aljazeera.net : نقال عن
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أنها  على  تفهمها  من  فالبد  األعمال،  هذه 
أو  لالستعمار،  حتمية  ولكنها  مؤملة،  نتيجة 
يعج  والتاريخ  االحتالل.  أو  العنصري،  الفصل 
مقاومة  العسكري  االحتالل  مقاومة  على  بأمثلة 
اإلرهاب، ومن  أعمال  أي  العنف،  فيها  استخدم 
اإلرهاب  “أعمال  أن  يؤكد  اخلاص  املقرر  فإن  ثم 
ضد االحتالل العسكري يجب أن ينظر إليها في 
السياق التاريخي، ولذلك ينبغي بذل كل ما في 
الوسع إلنهاء االحتالل بسرعة، وإلى أن يتحقق 
ذلك ال ميكن توقع إحالل السالم وتوقف العنف، 
ففي أوضاع أخرى كناميبيا حتقق السالم بانتهاء 
كشرط  املقاومة  وقف  طلب  دون  االحتالل، 
مسبق، وال ميكن إلسرائيل أن تتوقع سالما تاما 
ونهاية العنف؛ كشرط مسبق إلنهاء االحتالل”، 
وشدد املقرر اخلاص على أنه يتعني على إسرائيل 
من  عنه  ينجم  وما  االحتالل،  مسألة  تعالج  أن 
انتهاكات وليس استخدام “اإلرهاب” كأسلوب 
للسبب  التصدي  لعدم  وكذريعة  األنظار  لصرف 

الدفني للعنف الفلسطيني، أال وهو االحتالل.

غزة ل تزال حمتلة:
وعلى خالف ما حاولت أن توحي به إسرائيل 
من أن انسحاب قواتها من مواقعها الدائمة في غزة 
عام 2005، يعني انتهاء مسئولياتها جتاه القطاع 
وسكانه فإن املقرر اخلاص، يؤكد أن غزة ال تزال 
العسكري  الوجود  انتفى  لو  حتى  محتلة،  أرضا 
أن  إلى  مشيرا  فيها،  اإلسرائيلية  للقوات  الدائم 
القطاع  على  االحتالل  لدولة  الفعلية  السيطرة 
املعابر  على  السيطرة  خالل  من  قائمة  تزال  ال 
التوغل  عمليات  خالل  ومن  لغزة،  الستة  البرية 
على  فضال  الصاروخية،  والهجمات  العسكري 
لغزة وعلى  املجال اجلوي  الكاملة على  السيطرة 
على  السيطرة  عن  ناهيك  اإلقليمية،  مياهها 
يتيح  والذي  الفلسطيني،  السكاني  السجل 
جليش الدفاع التحكم فيمن ميكنه دخول غزة أو 

اخلروج منها من الفلسطينيني.
األخيرين  العامني  أنه خالل  اخلاص  املقرر  أكد 
غزة  في  فلسطينيا   866 إسرائيل  قتلت  فقط 
أكثر من نصفهم لم يكونوا مشاركني في أعمال 
منهم   29 وأن  مصرعهم،  لقوا  عندما  قتالية 
وفي  مباشرة،  اغتيال  عمليات  استهدفتهم 
املقابل فإن 2800 صاروخ من صواريخ القّسام، 
اجتاه  في  غزة  قطاع  من  أطلقت  التي  والقذائف 
إلى  نفسها  الفترة  خالل  أفضت  قد  إسرائيل، 
املقرر  وأضاف  إسرائيليني.  مدنيني  أربعة  مقتل 
للسكان  اجلماعي  العقاب  تداعيات  أن  اخلاص: 
عبر إغالق املعابر والتوغل العسكري، وتقليص 
إمدادات الوقود والغذاء قد أدى إلى توقف %95 
من العمليات الصناعية في غزة، وبات 80% من 

السكان يعيشون حتت خط الفقر الرسمي.
من  التملص  حتاول  إسرائيل  كانت  وإذا 
“إقليما  اعتبرتها  أن  بعد  غزة  في  جرائمها 

وبلدة  قرية   42 في  يقيمون  الغربية  الضفة  في 
وحصارهم بني اجلدار واخلط األخضر.

اأنا بولي�س.. 
خطوة يف الجتاه املعاك�س:

السالم  محادثات  أن  من  اخلاص  املقرر  ويحذر 
نوفمبر  أواخر  في  بوليس”  “أنا  في  جرت  التي 
إلى  أدى  الذي  ذاته  النهج  على  تسير  املاضي، 
إخفاق اتفاقات أوسلو؛ إذ يجري إهمال القواعد 
وحقوق  الدولي  القانون  ومعايير  القانونية 
األخيرة  احملادثات  في  جتسد  ما  وهو  اإلنسان، 
التي  الطريق  إلى خارطة  أخرى  مرة  االستناد  من 
 ،2003 عام  في  الرباعية  املجموعة  وضعتها 
فتوى  أرستها  التي  القانونية  القواعد  إلى  وليس 
حق  إلى  تستند  والتي  الدولية،  العدل  محكمة 
وقواعد  مصيره،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب 
حقوق  واتفاقيات  اإلنساني،  الدولي  القانون 
أن  من  اخلاص  املقرر  ويحذر  الدولية.  اإلنسان 
القواعد  بهذه  كثيرا  تبالي  ال  الطريق  خارجة 
التطورات  أبرز  احلسبان  في  تأخذ  وال  املعيارية، 
األخيرة،  اخلمس  السنوات  في  السياسية 
الدميقراطية  االنتخابات  نتائج  األخص  وعلى 
الغربية،  الضفة  عن  غزة  وفصل  الفلسطينية، 
فضال على أن إسرائيل ذاتها تقدمت بأربعة عشر 

حتفظا على خارطة الطريق.
يشدد املقرر اخلاص على أن مفاوضات السالم 
الدولي  القانون  مبعايير  تسترشد  أن  ينبغي 
وقرارات  اإلنسان،  حقوق  وقانون  اإلنساني 
الدولية؛  العدل  محكمة  وفتوى  األمن  مجلس 
ومن ثم فإن املفاوضات املتعلقة مبسائل من قبيل 
وعودة  الشرقية  والقدس  واملستوطنات  احلدود 
الالجئني، يتعني أن تستند إلى تلك املعايير وليس 
إلى  حتما  تقود  التي  السياسية،  املقايضة  إلى 

خرق هذه املعايير.

معاديا”، فإن املقرر اخلاص يعيد تذكير املجتمع 
الدولي بأن غزة ليست دولة عادية، ميكن للدول 
أو  اقتصادية،  أن تفرض عليها عقوبات  األخرى 
للخطر  سكانها  تعرض  مفرطة  عسكرية  تدابير 
محتلة  أرض  إنها  النفس..  عن  الدفاع  باسم 
وجلميع الدول مصلحة في رفاهها، كما أن جميع 
الدول مطالبة بتحسني أوضاعها املعيشية مبقتضى 

القانون الدولي اإلنساني.

وال�سفة لي�ست اأح�سن حاًل:
انقالب  أن  من  البعض  توقعه  ما  وعلى خالف 
أوضاع  في  كبير  حتسن  إلى  يؤدي  قد  حماس 
بعض  فإن  والقدس،  الغربية  الضفة  في  السكان 
التي  واحلكومة  إسرائيل  بني  التقارب  مظاهر 
شكلها أبو مازن، لم مينع وقوع انتهاكات خطيرة 
حلقوق اإلنسان، أبرزها كما خلصها املقرر اخلاص 
استمرار التوغالت العسكرية في الضفة الغربية، 
واملدنية  العسكرية  األهداف  بني  التمييز  وعدم 
وفرض  واخلاصة  العامة  باملمتلكات  واإلضرار 
االستيطاني،  التوسع  واستمرار  التجول،  حظر 
الطرق  عبر  العنصري  الفصل  نظام  وتطبيق 
االستيطانية، التي تربط املستوطنات فيما بينها 
من ناحية، وبإسرائيل من ناحية أخرى، ويحظر 
هذه  عبر  املرور  الفلسطينية  املركبات  على 
إسرائيل  متادي  اخلاص  املقرر  ويسجل  الطرق. 
في االستخفاف بالقانون لدولي بإعالنها من بعد 
اجتماع أنا بوليس عن خطط لبناء أكثر من 300 
مسكن في مستوطنة هارحوما، وإعالنها من قبل 
تستوعب  لالستيطان،  جديدة  خطط  عن  ذلك 
نحو 15 ألف مستوطن، وفي الوقت ذاته تواصل 
لفتوى  اعتبار  دومنا  العازل،  اجلار  بناء  إسرائيل 
البناء  أعمال  وبانتهاء  الدولية،  العدل  محكمة 
نحو  عمليا  صادرت  قد  إسرائيل  تكون  للجدار 
13% من أخصب األراضي الفلسطينية، وتكون 
فلسطيني  ألف   60 نحو  عزل  في  جنحت  قد 
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ف  ضا أ و
بيان املركز أنه 
وزراء  أراد  لو 
اإلعالم العرب 
إعادة  –بحق- 
هيكلة وتنظيم 
البث  وسائط 
داعم  إطار  في 
التعبير  حلرية 

إلى  العودة  إلى  ندعوهم  فإننا  اإلعالم،  وحرية 
حكوماتهم، وإقناعها بتبني حزمة من التوصيات 
الدراسة، والتي تشكل أساسا  إليها  انتهت  التي 
وفي  اإلعالمية،  احلريات  لتعزيز  مشتركا 

مقدمتها:
غير  التشريعية  النصوص  جميع  مراجعة   -
الرأي  لتجرمي  واسعا  بابا  تفتح  التي  املنضبطة 
أو  النشر  طريق  عن  املعلومات  وتداول  والنشر، 

البث.
التشريعية  القيود  مختلف  في  النظر  إعادة   -
املعلومات  تداول  حرية  أمام  عائًقا  تقف  التي 
في  املواطنني  حق  تصادر  والتي  إليها،  والنفاذ 

املعرفة.
- تعزيز حق اإلعالميني في التمتع مبظلة احلماية 
النقابية، ومنح اإلعالميني الدور األكبر في إعداد 

ومراقبة االلتزام مبواثيق الشرف األخالقية.
ملجال  واحتكارها  احلكومات  سيطرة  إنهاء   -
البث العام، مبا يضمن حتول هذا القطاع ملؤسسات 
على  باالستقاللية  تتمتع  للجمهور،  عامة  خدمة 
والبرامج، ومبا يضمن  والتمويل  اإلدارة  مستوى 
إدارة هذا القطاع وفقا العتبارات املصلحة العامة 
واالحتياجات  ميول،  يلبي  ومبا  للمجتمع، 

املتنوعة للجمهور في مجتمع تعددي.
-  إخضاع إدارة وتنظيم قطاع البث السمعي 
والبصري إلى مجالس أو هيئات تنظيمية تتمتع 
اختيار  ويخضع  واإلداري،  املالي  باالستقالل 
أعضائها لألسس الدميقراطية، واعتبارات الكفاءة 
واخلبرة. وتؤول إلى هذه الهيئات صالحيات منح 
تراخيص البث، وفقا ملعايير الشفافية والعلنية؛ 
الهيئات  هذه  وقرارات  عمل  يخضع  أن  على 

ملراقبة الشعب، فضال على مراقبة القضاء.
من جهة أخرى أعلنت 34 منظمة حقوقية في 
والصومال  والسعودية  والبحرين  وسوريا  مصر 

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
عن إدانته الشديدة للوثيقة التي اعتمدها مجلس 
وزراء اإلعالم العرب بعنوان “مبادئ تنظيم البث 
في  الفضائي  والتليفزيوني  اإلذاعي  واالستقبال 
التي  الوثيقة  أن  املركز  وأكد  العربية”.  املنطقة 
اإلعالمي  العمل  أخالقيات  الفتات  وراء  تتستر 
قومي  غطاء  منح  األولى  بالدرجة  تستهدف 
وأخالقي زائف لتقليص هامش احلرية الذي متتعت 
العربية،  البلدان  من  عدد  في  البث  وسائط  به 
حتت تأثير ثورة االتصاالت واملعلومات، أو نتيجة 
للضغوط اخلارجية وأشكال احلراك املجتمعي من 

أجل الدميقراطية.
وأضاف املركز في بيان أصدره في الثامن عشر 
جامعة  أن  للسخرية  املثير  من  أنه  فبراير،  من 
الدول العربية، التي فشلت في إحراز إجناز واحد 
للعراق  فلسطني  من  املصيرية  العرب  قضايا  في 
والصحراء املغربية وجزر اإلمارات احملتلة، وصوال 
يجري  ودارفور،  السودان  وجنوب  لبنان  إلى 
“الوحدوية  الهجمة  لهذه  كمنصة  استخدامها 

العربية” على حرية التعبير.
تأتي  أن  الصدد  هذا  في  داللة  من  يخلو  وال 
التي  املصرية  احلكومة  من  مببادرة  الوثيقة  هذه 
خطيرا،  تدهورا  اإلعالمية  احلريات  فيها  تشهد 
التي  السجن  أحكام  في  مظاهره  أبرز  متثلت 
الصحف احلزبية  تتهدد خمسة من رؤساء حترير 
الدعاوى  مئات  بخالف  واحدة،  دفعة  واملستقلة 
القضائية بحق الصحفيني التي ال تزال محل نظر 
على  فضال  التحقيق،  جهات  أو  احملاكم  قبل  من 
والفضائيات،  الصحافة  على  التحريض  حمالت 
إعالم  ووسائل  مسئولون  فيها  يشارك  التي 
أخالقيات  على  اخلروج  دعوى  حتت  حكومية، 
إلى سمعة مصر، من خالل نشر  املهنة واإلساءة 
جتاوزات الشرطة بحق املواطنني ووقائع التعذيب. 
كما ال يخلو من داللة أيضا أن ينضم لهذه املبادرة 
اململكة السعودية، التي متارس سطوتها ونفوذها 
ليس فقط على الوسائط اإلعالمية داخل اململكة، 
املنطقة  في  اإلعالم  وسائط  من  العديد  على  بل 

العربية.
وأكد املركز في هذا اإلطار أن أي قواعد وثيقة 
واإلعالمي  الصحفي  العمل  بأخالقيات  الصلة 
ينبغي أن تستمد من املشتغلني باملهنة ومؤسساتهم 

النقابية، كما ينبغي أن توكل مهمة تقييم األداء 
املهنية  الشرف  مبواثيق  التزامه  ومدى  اإلعالمي 
وال  والنزاهة،  باالستقالل  تتمتع  هيئات  إلى 

تخضع لنفوذ احلكومات.
احلكومات  يد  تطلق  الوثيقة  أن  املركز  الحظ 
إلعمال  تشريعات  من  لها  يعن  ما  استصدار  في 
املبادئ والقواعد التي تضمنتها الوثيقة، واعتماد 
ما تراه من تدابير بحق الوسائط اإلعالمية، التي 
تخرق هذه القواعد، مبا في ذلك مصادرة أجهزة 

البث وسحب أو وقف أو إلغاء تراخيص البث.
إلى  املبادرة  هذه  أصحاب  يروج  حني  وعلى 
أنها تستهدف االرتقاء باألداء اإلعالمي، وحماية 
القيم األخالقية والتصدي لدعاوى اجلهل وإشاعة 
في  يتبدى  األسمى  هدفها  فإن  والدجل،  اخلرافة 
وممارساتها  وسياساتها  العربية  النظم  حتصني 
مناقشة  دون  واحليلولة  النقد  من  ورموزها 
املجتمعات  تعانيها  التي  الكبرى  املشكالت 
العربية، والتي جتعلها أكثر مناطق العالم تخلفا.

ومن ثم لم يكن غريبا أن الوثيقة رغم ادعائها 
ركيزة  بوصفها  التعبير،  حرية  باحترام  االلتزام 
أساسية من ركائز العمل اإلعالمي العربي، فإنها 
االلتزام  هذا  من  التملص  إلى  تبادر  ما  سرعان 
مبسئولية  احلرية  هذه  “متارس  أن  على  بالتأكيد 
للدول  العليا  املصالح  تعزيز  شأنه  من  مبا 
الوثيقة جميع  استدعت  فقد  ثم  العربية”؛ ومن 
حتفل  التي  املنضبطة،  غير  اإلنشائية  التعبيرات 
بها التشريعات العربية والتي اعتادت احلكومات 
توظيفها دوما ملصادرة احلريات اإلعالمية وحرية 
يتعارض  ما  بث كل  “االمتناع عن  مثل  التعبير؛ 
كرامة  واحترام  العربي،  التضامن  توجهات  مع 
الدول وسيادتها الوطنية، وعدم تناول قادتها أو 
رموزها الوطنية والدينية بالتجريح”، وغيرها من 

العبارات املطاطة املماثلة.
أحدث  أكدته  ما  إلى  القاهرة  مركز  وأشار 
في  اإلعالم  حترير  فرص  حول  املركز  دراسات 
عنوان  حتت  صدرت  والتي  العربي،  العالم 
وإعادة  التحرير  بني  العربي  العالم  في  »اإلعالم 
إنتاج الهيمنة«، والتي انتهت إلى  أن الطريق ال 
يزال طويال أمام االنتقال ألن يجسد قطاع اإلعالم 
في  عليها  املتعارف  املعايير  واملرئي  السمعي 
وتعددية  حرية  لضمان  الدميقراطية،  املجتمعات 

واستقاللية البث اإلعالمي.

بعد ف�سلها فى فل�سطني والعراق ودارفور.. 

اجلامعة العربية منربًا للهجوم 

على حرية التعبري ! 
مني العام جلامعة الدول العربية عمرو مو�سى الأ

عالم امل�سري اأن�س الفقي وزير الإ
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ولبنان واليمن، رفضها املطلق للوثيقة التي حتفل 
على  القيود  من  مزيدا  تفرض  مبهمة،  بنصوص 
وقالت  العربية.  الفضائيات  في  التعبير  حرية 
في  القاهرة-  مركز  بينها  –ومن  املنظمات  هذه 
بيان بثته في اخلامس من مارس 2008: إن بنود 
السيطرة  إحكام  إلى  باألساس  تهدف  الوثيقة 
تسلط  التي  والوثائقية،  احلوارية  البرامج  على 
الفساد  وقضايا  القمعية  املمارسات  على  الضوء 
جاء  كحكومات  العربي،  العالم  في  املستشري 
أغلبها للحكم عبر طرق بعيدة عن الدميقراطية، 
الوثيقة  أن  مضيفة  شعوبها،  إرادة  عن  تعبر  وال 
مختصة  للجنة  البرامج  محتويات  تخضع 
بالرقابة، مبا يتيح التدخل الرقابي في محتوى ما 

يبث من برامج ال ترضى عنها احلكومات.
ونبه البيان إلى أن الوثيقة تفتقر إلى املشروعية 
اتفاقية  أو  وثيقة  أي  إقرار  أن  باعتبار  القانونية، 
وإعطاءها طابعا ملزما، يقتضي موافقة البرملانات 
أخذ  ما  إذا  خاصة  عليها،  التشريعية  واملجالس 
اعتماد  حدود  عند  تقف  لم  أنها  االعتبار  بعني 
املبادئ، بل تعدت ذلك إلى فرض عقوبات على 

املخالفني.
حقوق  مراقبة  منظمة  أعلنت  جانبها،  من 
اإلنسان “هيومان رايتس ووتش”، أنه يتعني على 
تضمنته  ما  علنا  ترفض  أن  العربية  احلكومات 
كثيرة  قيود  من  الفضائي،  البث  تنظيم  وثيقة 
املعلومات.  تداول  في  واحلق  التعبير  حرية  على 
الشرق  لقسم  التفنيذي  املدير  ستورك  جو  وقال 
“الووتش”:  مبنظمة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
رعاية  أن تخجال من  والسعودية  “على مصر  إنه 
مشروع كهذا، كفيل مبد القيد على حرية التعبير 
اإلذاعي  البث  حتمل  التي  األثير،  موجات  إلى 

والتليفزيوني باملنطقة”.
أكدت “الووتش” أن تنفيذ بنود هذه الوثيقة، 
التعبير  في  احلق  معايير  ينتهك  أن  شأنه  من 
بأي  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار  األنباء  واستقاء 
وأضافت  اجلغرافية.  باحلدود  تقيد  دون  وسيلة، 
“الووتش”: إنه ال ميكن تقييد ممارسة هذه احلقوق 
بناء على قيود فضفاضة، حتى وإن استندت إلى 
أو  العام،  والنظام  القومي  األمن  مثل  اعتبارات 
على  وشددت  اآلخرين.  وسمعة  حقوق  احترام 
التعبير،  حرية  بشأن  جوهانسبرج،  مبادئ  أن 
التعبير  حرية  على  القيود  هذه  مثل  أن  توضح 
الدولة  وجود  “حتمي  حني  إال  مشروعة  تكون  ال 
وسالمة أراضيها من استخدام التهديد بالقوة، أو 
قدرتها على الرد على استخدام القوة أو التهديد 
“حلماية مصالح ال عالقة لها باألمن  بها، وليس 
اإلحراج،  من  احلكومة  قبيل حماية  من  القومي، 
أداء  معلومات عن  إخفاء  أو  األخطاء،  أو كشف 
أيديولوجية  لتعزيز  أو  احلكومية،  املؤسسات 

معينة، أو لقمع اضطرابات”.

نحو ف�ساء �سيا�سي �أو�سع 

ي�سع حدا خلنق احلياة ال�سيا�سية واحلزبية

العربي،  العالم  في  البرملانية  للتنمية  مبادرته  إطار  في 
بالدار  اجتماعا  املتحدة  باألمم  اإلمنائي  البرنامج  نظم 
فبراير   24-22 من  الفترة  في  باملغرب  البيضاء 
األساسية  املبادئ  حول  التوافق  بناء  بهدف   ،2008
في  السياسية  األحزاب  لقوانني  األدنى  احلد  ومعايير 
برملانيا   41 االجتماع  في  شارك  وقد  العربي.  العالم 
واجلزائر  والكويت  ومصر  األردن  من  كل  من  وخبيرا 

واليمن واملغرب ولبنان وفلسطني.
سلسلة  في  واألخير  الرابع  هو  االجتماع  هذا  ويعد 
مجموعة  إطار  في  البرنامج  نظمها  التي  االجتماعات 
األحزاب  قوانني  وإصالح  البرملانات  حول  العمل 
التي  االجتماعات  وهى  العربي،  العالم  في  السياسية 
انعقدت خالل عام 2006، 2007 في الرباط وعمان 
وبيروت، وانتهت إلى صياغة مشروع مقترح للمعايير 
السياسية  قوانني األحزاب  منها  تنطلق  أن  ينبغي  التي 
في الدول العربية، وهو املشروع الذي مت التوافق عليه 
بني اخلبراء والبرملانيني العرب األعضاء في املبادرة في 

اجتماعهم األخيرة بالدار البيضاء.
حترير  رئيس  حسن  محمد  الدين  عصام  شارك  وقد 
سواسية والباحث مبركز القاهرة في اجتماعي بيروت 
مداخلة  األخير  االجتماع  في  وقدم  البيضاء،  والدار 
حول القيود القانونية على تأسيس األحزاب في مصر 
التي  القانون وجلنة شئون األحزاب  لعبه  الذي  والدور 
يسيطر عليها احلزب احلاكم في تشويه وجه التعددية 

احلزبية في مصر.
في  عليها  التوافق  مت  التي  املعايير  إن  القول  وميكن 
مع  كبيرة  بدرجة  تتماشى  البيضاء  الدار  اجتماع 
تأسيس  تشجع  أن  يفترض  التي  الدميقراطية  القواعد 

األحزاب السياسية بحرية.
املشروع  شدد  التأسيس  بشروط  يتعلق  ففيما 
باسم  للحزب  حقوقا  القانون  مينح  أن  ضرورة  على 
الدميقراطية، ويطلب منه في الوقت ذاته التقيد باملبادئ 
الدميقراطية في تعاطيه مع الدولة ومع املواطنني، ومع 
سائر القوى السياسية األخرى. وانحاز املشروع إلى أن 
يكون الترخيص آليا طاملا توفرت املستندات املطلوبة. 
اإلخطار،  أو  التصريح  طريق  عن  التأسيس  حالة  وفي 
القانونية  الصفة  اكتساب  يربط  أن  القانون ميكن  فإن 
اجلريدة  في  احلزب  تأسيس  خبر  نشر  بتاريخ  للحزب 
الرسمية خالل مهلة ال تتجاوز شهرا من تاريخ اإلعالن 
أو العلم واخلبر. وقد أثارت بعض املداخالت جدال حول 
حق األحزاب في البلدان اخلاضعة لالحتالل في تشكيل 
تنظيمات مسلحة، على اعتبار أن املشروع يحظر على 
األحزاب إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية، 
بيد أن حدة هذا اجلدل تراجعت إذا ما أخذ في االعتبار 
أن حظوظ املشروع في التبني واالعتماد رهن مبستقبل 
تتوافر فيه إرادات سياسية لدعم الدميقراطية، وهو ما 
ليس متاحا على املدى املنظور، حتى في البلدان التي ال 

تعاني من االحتالل.
تأسيسها  عند  األحزاب  تلتزم  أن  ضرورة  على  عالوة 
بصياغة ميثاقها التأسيسي ونظامها األساسي ونظامها 

تتحدد  مالي  نظام  وضع  أيضا  عليها  يتعني  الداخلي، 
هذه  إدارة  وكيفية  احلزب،  متويل  مصادر  مبوجبه 
وفيما  واحملاسبية.  الشفافية  لقواعد  وفقا  األموال، 
لألحزاب،  الدولة  جانب  من  املالية  باملساعدة  يتعلق 
في  واضحة  معايير  وضع  ضرورة  على  املشروع  شدد 
أدنى  حد  إلى  تقسيمه  واقترح  املالي،  الدعم  توزيع 
يوزع على جميع األحزاب، دون متييز، على حني يوزع 
قسم آخر وفقا لألصوات أو املقاعد التي نالها احلزب 
في االنتخابات العامة، ويخصص قسم ثالث من الدعم 
يجري توزيعه بناء على حتقيق احلزب لبعض متطلبات 
القانون، ومنه ما يتعلق بالتسيير الداخلي الدميقراطي 
احلياة  في  والشباب  النساء  مبشاركة  أو  للحزب، 
احلزبية أو االنتخابية. وتشجيع املشروع كذلك تقدمي 
عبر  سواء  لألحزاب،  مباشرة  غير  مساعدات  الدولة 
للمباني  املجاني  االستخدام  أو  الضريبية  اإلعفاءات 

العامة ولإلعالم الرسمي.
وانحاز املشروع كذلك إلى أن يكون القضاء الطبيعي 
هو جهة االختصاص في أي منازعات أو دعاوى تتعلق 

بخرق احلزب للدستور أو القوانني املرعية.
املكلفة  الهيئة  أو  اجلهة  تكون  ألن  املشروع  ومال 
الصالحيات،  محدودة  السياسية  األحزاب  مبلف 
من  نوعا  تصبح  أن  في  منحصرا  دورها  يصبح  بحيث 
الذاكرة املؤسسية للحياة احلزبية، يقتصر اختصاصها 
وتتابع  التأسيس،  عند  األحزاب  ملفات  تلقي  على 
وتضع  مراسالتها  وتتلقى  السياسية،  األحزاب  عمل 
أرشيفا خاصا بكل املستجدات املتعلقة بعمل األحزاب 
أن  مينع  ما  يوجد  ال  ثم  ومن  وأنشطتها؛  السياسية 
تكون هذه اجلهة تابعة لوزارة الداخلية أو وزارة العدل 
اللجنة  مثل  مستقلة،  عامة  هيئة  أو  قضائية  لهيئة  أو 

العليا لالنتخابات.
في  والشباب  النساء  مشاركة  بتشجيع  يتعلق  وفيما 
احلياة احلزبية، فقد مال املشروع ألن ينص القانون على 
تخصيص “كوتا” للنساء والشباب في املواقع القيادية 
للحزب، أو أن يدخل مبدأ الكوتا النسائية والشبابية 
تعتمدها  أن  ميكن  التي  والقواعد،  املعايير  إطار  في 

احلكومة في توزيع الدعم املالي على األحزاب.
وقد أكد املشاركون في توصياتهم أن دفع مسار التعددية 
احلزبية يقتضي إلى جانب قانون دميقراطي لألحزاب، 
التشريعات، بهدف  للعديد من  القيام مبراجعة شاملة 
إطار تشريعي متجانس ومتكامل، وفضاء أوسع  خلق 
للعمل احلزبي الدميقراطي، وهو ما يتطلب إعادة النظر 
النفقات  وقانون حتديد سقف  االنتخابات،  قوانني  في 
واجلمعيات،  واملطبوعات  اإلعالم  وقوانني  االنتخابية 

وقوانني التجمع... إلخ.
كما شددوا على ضرورة إجراء حوارات موسعة مع قوى 
مشروع  أي  وإخضاع  اختالفها،  على  املدني  املجتمع 
وسياسي  شعبي  لتداول  احلزبية  احلياة  لتنظيم  قانون 
حتقيق  أجل  ومن  البعض،  هواجس  يستوعب  واسع، 
التوازن بني حرية العمل السياسي واحلزبي ومقتضيات 

احلفاظ على مقومات الدميقراطية.
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في بيان أصدرته مبناس��بة زي��ارة وزير اخلارجية 
الليبي عب��د الرحمن ش��لجم للوالي��ات املتحدة 
ف��ي يناي��ر 2008، وقبيل اجتماعه م��ع نظيرته 
األمريكي��ة كوندالي��زا راي��س، انتق��دت منظمة 
حتس��ني  اس��تراتيجية  ووت��ش  رايت��س  هيوم��ن 
العالقات بني الواليات املتحدة وليبيا على حساب 
»السجناء السياسيني وضحايا التعذيب وغيرهم 
م��ن الليبيني الذين يكاب��دون االنتهاكات«، وقد 
استنتجت املنظمة أن الدافع وراء إعادة احلياة إلى 
العالقات بني البلدي��ن هو »عقود النفط واجلهود 
اخلاص��ة مبكافح��ة اإلره��اب«؛ لكنه��ا طالب��ت 
بأن تش��مل النقاش��ات ب��ني اجلانب��ني »محادثات 
جادة حول حتس��ني حالة حقوق اإلنس��ان وحكم 

القانون«. 
كان��ت العالقات بني الوالي��ات املتحدة وليبيا 
الغني��ة بالثروة النفطية، ق��د تركزت على مجال 
األعم��ال والتج��ارة ومكافح��ة اإلره��اب، وهذا 
منذ إعالن ليبيا توقفها عن االس��تمرارفي برامج 
التسلح بأسلحة الدمار الشامل. واستأنفت كلتا 
الدولتني العالقات الدبلوماس��ية الكاملة في عام 

2006 إثر انقطاع للعالقات دام 27 عامًا. 
أك��دت »الووت��ش« أن احلدي��ث حول حتس��ني 
أوض��اع حق��وق اإلنس��ان ف��ي ليبي��ا والفس��اد 
واالنته��اكات املتواصل��ة، ينبغ��ي أن تك��ون ل��ه 
األولوي��ة عل��ى عق��د صفق��ات النف��ط، وعل��ى 
مساندة املس��ؤولني الليبني على حساب املواطنني 

في ليبيا.
عل��ى صعي��د آخر وف��ي رس��التها املوجهة إلى 
وزير العدل الليبي في 18 فبراير 2008، قامت 
الرابطة الليبية حلقوق اإلنسان ب� »حث« احلكومة 
الليبية ووزارة العدل على االنس��حاب من اتفاقية 
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياس��ية؛ طاملا 
أنها ليس��ت مس��تعدة لتنفيذ بنوده��ا. وطالبت 
احلكوم��ة بأن تك��ون أكث��ر وضوًح��ا ونزاهة مع 
مواطنيه��ا، باإلع��الن صراحة عن أنه��ا لن تقبل 
ول��ن تس��مح للمواط��ن الليبي، بأن مي��ارس حقه 
ف��ي حرية ال��رأي والتعبي��ر املنص��وص عليها في 

اإلتفاقية!
واس��تنكرت الرابطة في رس��التها بق��اء ليبيا 
كدول��ة طرف في العهد الدول��ي للحقوق املدنية 
والسياس��ية، بينما تستمر في التغرير باملواطنني 
الليبيني وس��جنهم أو تصفيتهم جس��دًيا، ملجرد 
محاوالتهم التمت��ع باحلقوق املنصوص عليها في 

ليبي��ا«، والذي نش��رت فيه الرابط��ة مالحظات 
اللجن��ة املعني��ة بحق��وق اإلنس��ان التابع��ة لألمم 
املتح��دة، حول تقرير قدمت��ه احلكومة الليبية في 
أكتوبر 2007، وذلك مبوجب عضويتها بالعهد 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حيث 
أكدت الرابطة قناعتها بأن تركيبة الدولة الليبية 
احلالية مبنية على فلس��فة »الرأي الواحد«  والتي 
ال ترقى، من منطلق احترام حقوق اإلنس��ان وفًقا 
للرابط��ة، إل��ى مرتب��ة »احل��زب الواح��د«. وهي 
تركيبة لن تس��اعد احلكوم��ة الليبية على أن تفي 

باحلد األدنى ملتطلبات العهد.
كانت منظمة العف��و الدولية قد أصدرت بياًنا 
في فبراير 2008 حول محاكمة 12 ليبًيا بتهمة 
التخطيط ملظاهرة س��لمية واختفاء اثنني آخرين، 
وكان��ت الس��لطات الليبية قد ألق��ت القبض في 
فبراي��ر 2007 عل��ى 14 ناش��ًطا ليبًيا ووجهت 
إليهم التهمة سابقة الذكر، وقالت منظمة العفو 
الدولي��ة أن 12 رج��اًل منهم يواجه��ون محاكمة 
جائ��رة أمام محكمة أم��ن الدولة، بينما ال يعرف 

مصير بوفايد والقطيوي.
لتنظي��م  خطط��ت  ق��د  املجموع��ة  وكان��ت 
مظاه��رة في 17 فبراي��ر 2007 »إلحياء ذكرى 
مس��يرة احتج��اج خرج��ت في مدين��ة بني غازي 
ف��ي 2006، وتوف��ي خاللها م��ا ال يقل عن 12 
ش��خًصا وجرح فيها عديدون، نتيجة لتعرضهم 
للهج��وم من ِقَبل الش��رطة«. ويواج��ه احملتجزون 
تهًم��ا غريب��ة وغامض��ة مث��ل »محاول��ة اإلطاحة 
بالنظام السياسي«، و«حيازة أسلحة ومتفجرات 
بقصد القيام بأنش��طة تخريبي��ة« و«االتصال مع 

قوى معادية«!!
مالحظ��ات  وج��دارة  أهمي��ة  ن��رى  وألنن��ا 
وتوصيات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة 
ل��ألمم املتح��دة، والت��ي أعلنته��ا الرابط��ة الليبية 
حلقوق اإلنس��ان ف��ي بيانها، فإنن��ا نوجزها فيما 

يلي:
اأوًل: أعرب��ت اللجن��ة ع��ن قلقه��ا م��ن عدم 
وض��وح مكان��ة العه��د الدولي اخل��اص باحلقوق 
املدنية والسياس��ية في النظ��ام القانوني الليبي، 
والذي كان ينبغي عل��ى احلكومة الليبية أن تقوم 
بتكييف��ه وإع��ادة ضبطه وهيكلت��ه؛ ليتوافق مع 
بن��ود العه��د الدولي. وحرص��ت اللجنة على أن 
تش��ير التفاقية فيين��ا لقانون املعاه��دات، والتي 
أبرم��ت ع��ام 1969، وكثي��ًرا ما تس��تخدم في 

اإلتفاقي��ة، ومبا توفره من حماي��ة ملواطني الدول 
األعضاء فيها.

السياس��ة  تل��ك  الليبي��ة  الرابط��ة  اتهم��ت 
مبعارض��ة القان��ون وتضلي��ل املواطن��ني واالفتقار 
إل��ى احل��د األدنى م��ن األخالقي��ات الت��ي يجب 
أن ت��دار بها السياس��ة. لذا ف��إن الرابطة رأت أنه 
م��ن األج��دى للمواط��ن أن تنس��حب احلكوم��ة 
باحلكومت��ني  والتش��به  االتفاقي��ة،  م��ن  الليبي��ة 
الس��عودية والكورية الش��مالية اللتني لم تنضما 
إلى االتفاقية؛ لكونهما غير مس��تعدتني لتطبيق 

جميع بنودها.

جمهويل امل�سري:
يذك��ر أن املناس��بة الت��ي انتهزته��ا الرابط��ة 
لكتاب��ة رس��التها إل��ى وزي��ر الع��دل الليبي، هي 
جتدي��د املطالب��ة بإج��الء الغم��وض ع��ن املصي��ر 
املجهول الذي آل إليه كٌل من جمعة بوفايد وعبد 
الرحم��ن القطي��وي اللذي��ن انقطع��ت أخبارهما 
من��ذ اعتقالهما يوم 15 فبراي��ر 2007؛ بتهمة 
محاول��ة ممارس��ة احل��ق ف��ي التعبير الس��لمي عن 
ال��رأي. وهي –في ليبيا– جرمية يخش��ى البعض 
من أن تك��ون عاقبتها التصفية اجلس��دية والقتل 
خارج نطاق القانون، باش��تراك جهات رسمية أو 
شبه رسمية أو ممن يعملون باسمها أو بدعم منها 
أو بقبوله��ا أو برضاها، حس��ب الرابط��ة الليبية 

حلقوق اإلنسان.
ويذك��ر أيًضا أن الرابطة قد أش��ارت في نهاية 
رسالتها إلى أنها املرة الثالثة التي توجه فيها رسالة 
إلى وزير العدل مباش��رة، رغم عدم استالمها أي 

رد منه على املراسالت السابقة!!
وقد كررت الرابطة الليبية مطالبتها للحكومة 
بس��حب عضويته��ا م��ن العه��د الدول��ي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياس��ية في مناس��بة أخرى، 
وبع��د أي��ام قليلة من رس��التها إلى وزي��ر العدل، 
حي��ث كررت مطلبها في نهاي��ة تقريرها املعنون 
»األمم املتح��دة وانته��اكات حق��وق اإلنس��ان في 

هل تغسل صفقات النفط 
جرائم حقوق اإلنسان 

في ليبيا ؟

رجب سعد طه
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تفسير االتفاقيات الدولية ونصوصها؛ حيث إن 
اللجنة أك��دت أن احلكومة الليبي��ة »ال ميكن لها 
أن تستش��هد بأحكام قانونه��ا الداخلي؛ كمبرر 
لعدم الوفاء بالتزاماتها مبوجب معاهدة هي طرف 

فيها«.
ثانًيا: أبدت اللجنة اهتماًما خاًصا بتعس��ف 
القانون الليبي جتاه النساء والذي يجيز »االحتجاز 
القس��ري لنس��اء لم توجه إليهن اتهامات، فيما 
يس��مى مبراف��ق التأهي��ل اإلجتماع��ي«، وذل��ك 
بزع��م حمايتهن دون »أن يتمك��ن من الطعن في 
أمر اعتقالهن أمام احملكمة«، وأوصت اللجنة بأن 
تعم��ل احلكومة على إع��ادة النظر ف��ي أحكامها 
القانوني��ة التي جتيز »اعتقال النس��اء رغًما عنهن 
فيما يسمى مرافق التأهيل االجتماعي«. وأعربت 
اللجنة عن قلقها من أن الدولة الليبية »لم تعتمد 
بعد تشريًعا يتعلق بحماية النساء الالئي يتعرضن 

للعنف، وال سيما العنف املنزلي«.
ثالًثا: إن عدم احتواء مشروع القانون اجلنائي 
لتعريف واضح لإلرهاب وعدم انسجام العناصر 
املتعلقة باإلرهاب الواردة في مشروع القانون مع 
العهد، كان��ت من دوافع ش��عور اللجنة بالقلق. 
وف��ي توصياتها طالب��ت احلكومة ب��� »أن تضمن 
توافق مش��روع القان��ون اجلنائي م��ع العهد عند 
تطبيقه على مس��ألة اإلرهاب، وانس��جام تدابير 
مكافح��ة اإلره��اب املنطبق��ة في الوق��ت الراهن 
انس��جاًما كامال مع العه��د«، كما طالبت اللجنة 
ب��أن متده��ا احلكومة ب��� »معلومات بش��أن مكان 
وج��ود املواطنني الليبيني الذين جرى تس��ليمهم 
لليبي��ا«؛ حيث ال تتوافر معلومات كافية بش��أن 
»االدع��اء ب��أن دوال أخرى تس��لم ليبي��ا مواطنني 

ليبيني متهمني بجرائم إرهابية«.
رابًع��ا: طالب��ت اللجنة ب��أن تق��وم احلكومة 
الليبي��ة بالتحقي��ق »بص��ورة عاجل��ة ف��ي جميع 
خ��ارج  واإلع��دام  القس��ري  االختف��اء  ح��االت 
نط��اق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعس��ًفا، 
وأن تقاض��ي مرتكب��ي ه��ذه األعم��ال وتعاقبهم 
وتضم��ن جب��ر األض��رار على نحو فع��ال، مبا في 

س��يما القيود املفروضة على االعتراض الس��لمي 
على احلكوم��ة والنظام السياس��ي أو انتقادهما. 
وع��الوة عل��ى ذلك، تأس��ف اللجن��ة ألن الدولة 
الط��رف لم ُتش��ر إل��ى املوعد الذي س��تنتهي فيه 
من القيام مبراجعة، طال انتظارها، لقانون النشر 
الصادر في ع��ام 1972 وتعتمده، فهذا القانون 
يفرض، في شكله احلالي، قيودًا صارمة على حرية 
ال��رأي والتعبي��ر«، وكانت توصيته��ا للحكومة 
الليبي��ة »أن تراجع بصورة عاجلة تش��ريعها، مبا 
في ذلك قانون النش��ر الصادر ف��ي عام 1972، 
لكي تضم��ن التوافق الت��ام مع العه��د ألي قيود 
تف��رض على احلق ف��ي حرية ال��رأي والتعبير، مبا 

فيها القيود املفروضة على اإلعالم«. 

و�سفة فريدة:
وق��د ظهر تخوف اللجنة ف��ي مالحظتها حول 
استمرار العمل بالقانون 71 الصادر عام 1972 
وامل��ادة 206 من قانون العقوب��ات، حيث ميكن 
مبوجبهما »االستمرار في فرض عقوبة اإلعدام في 
حالة تكوين مجموعات أو منظمات أو مؤسسات 
تق��وم عل��ى أيديولوجية سياس��ية مخالفة ملبادئ 
ثورة ع��ام 1969، أو تدعو إلى تكوين مثل هذه 

املجموعات«!
إن مالحظات اللجنة السابق ذكرها، تؤكد أن 
ادعاءات الوفد الليبي الرسمي، الذي قّدم تقرير 
احلكوم��ة في أكتوبر املاضي، ع��ن أن اجلماهيرية 
الليبية تعيش أسطورة فى احترام حقوق اإلنسان 
لم يعرفها تاريخ البشرية من قبل، وأن على العالم 
أن ينه��ل من وصفتها الفري��دة، هو مجرد تكرار 
س��قيم لألداء الهزل��ي الذي دأبت على ممارس��ته 
الوف��ود احلكومية العربية ف��ي احملافل الدولية، مبا 
يش��ي بوهن اخلبرة الدبلوماسية، وحرص مدهش 
من احلكومات على توقيع املعاهدات واالتفاقيات 
الدولية حلقوق اإلنس��ان، بينم��ا تضمر اإلصرار 
عل��ى خرقه��ا وع��دم الوف��اء بالتزاماته��ا بتوفير 

احلماية ملواطنيها.

ذلك تق��دمي تعويضات مناس��بة للضحايا أو 
ألس��رهم«. اهتم��ت اللجنة مبطالب��ة الدولة 
الليبي��ة بأن »تضمن اس��تكمال التحقيق في 
األح��داث التي وقعت في س��جن أبو س��ليم 
ف��ي عام 1996 في أق��رب وقت ممكن، وأن 
تقدم تقري��ًرا كاماًل عنه��ا«. ووفًقا للتقرير 
الس��نوي ملنظم��ة »الهيومن رايت��س ووتش« 
أعلن��ت جماع��ات حق��وق اإلنس��ان الليبية 
والس��جناء السابقني في س��جن أبو سليم أن 
»ق��وات األم��ن أعدمت مئات الس��جناء بعد 
السيطرة على الس��جن.. ولم يكشف حتى 
اآلن ع��ن تفاصي��ل احل��ادث أو ع��دد القتلى 

وأسمائهم«.
خام�ًس��ا: أعلن��ت اللجنة ع��ن قلقها من 
»اس��تمرار ورود تقارير عن اللجوء بش��كل 
منهج��ي إل��ى التعذي��ب وغيره م��ن ضروب 

املعامل��ة أو العقوب��ة القاس��ية أو الالإنس��انية أو 
املهينة، ومن عدم تقدمي احلكومة الليبية معلومات 
له��ذه احل��االت«.  القضائي��ة  تتعل��ق باملالحق��ة 
املمرض��ات  بش��هادة  اللجن��ة  واستش��هدت 
البلغاري��ات والطبي��ب الفلس��طيني بأنه��م »قد 
تعرضوا، حس��بما يقولون، إلى املعاملة الس��يئة 
وأجبروا عل��ى توقيع أوراق ُتعف��ي الدولة من أي 
مسؤولية، فيما يتعلق مبا عانوه من تعذيب وسوء 
معاملة«. وق��د أوصت اللجنة بأن تتخذ احلكومة 
الليبي��ة »تدابي��ر عاجل��ة وفعال��ة لوق��ف اللجوء 
إلى جميع أش��كال التعذيب واملعاملة الس��يئة أو 
العقوب��ة القاس��ية أو الالإنس��انية أو املهين��ة وأن 
تكفل قيام آلية مس��تقلة بإجراء حتقيقات سريعة 
وش��املة ومحايدة في جميع ادع��اءات التعذيب 
وس��وء املعاملة، ومقاضاة مرتكب��ي هذه األفعال 
ومعاقبتهم وتوفير س��بل انتصاف فعالة للضحايا 

وإعادة تأهيلهم«.
�ساد�ًس��ا: فيما يخص حرية ال��رأي والتعبير، 
ووضعها بالغ السوء في ليبيا أبدت اللجنة قلقها 
»من القيود العديدة املفروضة، من حيث القانون 
واملمارسة، على احلق في حرية الرأي والتعبير وال 
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في اخلامس من نوفمبر 2007، وقبل يومني من 
بالذكرى  بن علي  العابدين  زين  الرئيس  احتفال 
تونس؛  في  السلطة  مقاليد  لتوّليه  العشرين 
أصدرت منظمة مراسلون بال حدود تقرير حول 

حرية الصحافة في تونس. 
إلى  سارع  قد  علي  بن  أن  إلى  التقرير  يشير 
التسعينّيات  أوائل  في  اإلعالم،  على  السيطرة 
من القرن العشرين، خاصة في فترة حرب اخلليج 
على  احلداد  إعالن  دّشن  الذي  األمر  األولى، 
تونس،  في  التعبير  وحرية  اإلعالمية  التعددية 
حيث جنح بن علي في وضع كل الهيئات املعارضة 
بدءًا بالصحافة والقضاء حتت الوصاية. وتعّرضت 
48 مطبوعة على األقل لالستهداف من مصادرة 
إسكات  في حرص واضح على  وإقفال،  وتعليق 
وفي  الصحفي  الوسط  في  املعارضة  األصوات 

املجتمع املدني على حد سواء.
إضرابًا  علي  بن  لنظام  املعارضون  نظم  وقد 
وتشكيل  التعبير  حرية  عن  للدفاع  الطعام؛  عن 
الوسيلة  هو  اإلجراء  هذا  أن  باعتبار  اجلمعيات، 
الوحيدة للفت انتباه السلطة، ففي 20 سبتمبر 
2007، قامت األمينة العامة للحزب الدميقراطي 
األسبوعية  املجلة  مديرة  جريبي  مايا  التقّدمي 
التابعة للحزب، وكذلك محمد جنيب  »املوقف« 
احتجاجًا  الطعام،  عن  إضرابهما  بإعالن  شّبي 
مقرهما  من  طردهما  في  احلكومة  رغبة  على 
احلكومة  املعارضة  حزب  اتهم  وقد  تونس.  في 
بحجة  اإليجار  لفترة  حد  وضع  إلى  املالك  بدفع 
»االستخدام التعسفي للمقر«. وبعد ثالثني يومًا، 
إلى  توصلهما  بعد  إضرابهما  املعارضان  أنهى 

اتفاق مع املالك إثر تدّخل السلطات!
تابعتان  أخريان  مطبوعتان  واجهت  كما 
ألحزاب معارضة )املجلة األسبوعية “مواطنون”، 
من  مجموعة  اجلديد”(  “الطريق  والشهرية 
للعمل  الدميقراطي  املنتدى  أطلق  فقد  القيود. 
واحلريات املجلة األسبوعية “مواطنون” في يناير 
2007 إثر حصوله على ترخيص، وهو أمر نادر، 
في أقل من ستة أشهر. وقد حصلت مراسلون بال 
املطبوعة مصطفى  مدير  من  تصريح  على  حدود 
بن جعفر بأن املجلة كانت تعاني متييزًا فعليًا على 
القيود  هذه  أن  فيه  شك  ال  ومما  التوزيع.  صعيد 
الصحيفة  تطال  وخيمة  مالية  بعواقب  تقترن 

يخضعون فور أن تطأ أقدامهم األراضي التونسية 
لرقابة مشددة يؤمنها عناصر من الشرطة بلباس 
إلى  يسعون  ولكن  العمل  مينعونهم عن  مدني ال 

إخافة كل من يرغب في محادثتهم!
من  ومصّورها  فلوردوسيه  الصحفية  وكانت  
من  متكنا  قد  الروماني  السويسري  التلفزيون 
التوّجه إلى تونس في 2 نوفمبر 2007 ولكنهما 
منعا من طرح األسئلة على املواطنني. وقد أفادت 
للمتابعة  خاضعني  »كنا  يلي:  مبا  فلوردوسيه 
اإلذن  طلبنا  وقد  للبالد.  زيارتنا  طيلة  املتواصلة 
بالتصوير من الوكالة التونسية لالتصال اخلارجي 
ولكننا لم نحصل عليه، وإمنا رافقنا أحد املوظفني 
رفض  وقد  تنّقالتنا.  كل  في  الوكالة  هذه  من 
في  التونسي  احلوار  حملطة  معاون  وجود  مرافقنا 

أماكن التصوير«.
بالتذكير  التقرير  اهتم  السياق،  هذا  وفي 
بحادثة نادرة وقعت في نوفمبر 2005؛ ففي هذا 
التاريخ، تلّقى املوفد اخلاص لصحيفة ليبراسيون 
بولتانسكي طعنة باخلنجر في ظهره  كريستوف 
يحّركوا  لم  الذين  الشرطة  عناصر  أعني  حتت 
ساكنًا؛ وكان الصحفي يعّد تقريرًا حول أوضاع 
القمة  هامش  على  تونس  في  اإلنسان  حقوق 

العاملية ملجتمع املعلومات في تونس!!
بال  “مراسلون  اعتبرت  تقريرها  نهاية  في 
بن علي  العابدين  زين  التونسي  حدود” الرئيس 
 1987 العام  منذ  السلطة  عرش  على  املترّبع 
أحد صّيادي حرية الصحافة األربعة والثالثني في 
العالم، مع التذكير بأن تونس حتتل املرتبة 142 
الصحافة  العاملي حلرية  التصنيف  من  على 169 

الذي أعدته املنظمة في أكتوبر 2007.

إلى   5000 من  توزيعها  لتقليص  اضطرت  التي 
مبنأى  الصحف  هذه  وليست  نسخة.   3000
عن الرقابة وأحيانًا تتعّرض ملصادرات. وفي هذا 
الصدد، أشار مصطفى بن جعفر إلى أن “عناصر 
الشرطة قد يصادرون عددًا من كل األكشاك دومنا 

تبليغنا أو التقّدم منا بأي تبرير”!!
املستقلة  املطبوعات  من  الكثير  ير  لم  كذلك 
أما  بطلبات إلنشائها.  التقّدم  من  بالرغم  النور؛ 
سائر الصحف اخلاصة فتتبع خط تأييد احلكومة 
الدعم  تشكل  املؤسسات  هذه  باتت  حتى 
النظام.  معارضي  ضد  املوّجه  للهجوم  األساسي 
شأنهم  فيها،  العاملني  الصحفيني  على  فيتعنّي 
شأن العاملني في وسائل اإلعالم الرسمية، معاجلة 
)وكالة  الرسمية  الوكالة  الصادرةعن  املعلومات 
الداخلية  لوزارة  اخلاضعة  لألنباء(  أفريقيا  تونس 
وحسب، وفقًا جلمعية الصحافيني التونسيني، »إن 
املواضيع املسموح بتغطيتها هي تلك امللحوظة في 
بيانات وكالة تونس أفريقيا لألنباء، وهي تندرج 
في معظم األحيان في إطار النشاطات الرسمية. 

وتبقى أي مبادرة إضافية غير مرحب بها«.
قطاع  في  العاملون  الصحفيون  ميلك  ال  أيًضا 
الصحافة الرسمية أي هامش للتصّرف ويلتزمون 
بالتعليمات املوجهة إليهم مؤدين دورهم كجهاز 
للدعاية. ولعل املثل األبرز على هذه اللغة اخلشبية 
الصادرة  األولى  التونسية  الصحيفة  في  ورد  ما 
نوفمبر   4 عدد  في  برس«  »ال  الفرنسية  باللغة 
للتغيير  العشرين  الذكرى  »مبناسبة   :2007
التي يفتخر التونسيون بأطيافهم وأعمارهم كافة 
االقتصادي  املسار  أرباح  تتوالى  بها،  باالحتفال 
والسياسي واالجتماعي الذي بدأه وعززه الرئيس 
بن علي لتؤكد لنا أن التجربة التونسية في مجال 

التنمية تشكل فعاًل مثااًل يحتذى«!!
يتسم القطاع اإلعالمي املرئي واملسموع بقدر 
وفي  النظام.  ِقَبل  من  السيطرة  إحكام  من  أعلى 
على  حدود  بال  مراسلون  حصلت  اإلطار،  هذا 
احلوار  محطة  مدير  حسني،  بن  طاهر  من  إفادة 
على  التام  الغموض  »يخّيم  يلي:  مبا  التونسي، 
املرئية  للمؤسسات  التراخيص  توزيع  معايير 
واملسموعة؛ فال مبرر أبدًا للرفض ويرتبط القرار 

مبوافقة الرئيس بن علي«!!
ال  األجانب  الصحافيني  أن  من  الرغم  وعلى 
يواجهون أي مشاكل في التوجه إلى تونس، فإنهم 

الرئي�س التون�سي يت�سدر قائمة 

�سيادي حرية ال�سحافة فى العامل!

رجب سعد طه
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امليث��اق من أنه “ال يجوز تفس��ير امليثاق أو تأويله 
على نحو ينتقص من الضمانات املنصوص عليها 
في املواثيق الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، مبا 
في ذلك حقوق املرأة والطفل واألشخاص املنتمني 
إلى األقليات”. وقد اعتب��ر العديد من اخلبراء أن 
اعتم��اد هذه امل��ادة يتي��ح الفرصة للجن��ة حقوق 
اإلنس��ان العربية املنوط بها متابع��ة التزام الدول 
العربي��ة األطراف بامليث��اق أن تنحو في تعليقاتها 
وتفس��يراتها لنص��وص امليثاق منح��ى ينحاز إلى 
املعايير العاملية حلقوق اإلنس��ان، ويتفادى الكثير 
م��ن أوجه العوار أو الغم��وض الذي يكتنف بعض 

نصوص امليثاق العربي حلقوق اإلنسان.
كما اعتبرت بعض املداخالت في هذا الس��ياق 
أن جت��اوب جلن��ة الصياغ��ة للميث��اق العربي، مع 
العدي��د من املالحظات واالقتراح��ات التي قدمها 
اخلبراء الع��رب في ذلك الوقت، يعد في حد ذاته 
عامال مش��جعا لكي يواصل اخلبراء العرب وممثلو 
املنظمات احلقوقي��ة جهودهم في املرحلة احلالية، 
من أج��ل مس��اعدة خب��راء جلنة حقوق اإلنس��ان 
العربي��ة، التي س��يتم تش��كيلها من بع��د دخول 
امليث��اق حيز النفاذ، مبا يس��اعد عل��ى تطوير أداء 
هذه اللجنة ويس��هم ف��ي تفعيل اآللي��ات املتاحة 
–على تواضعها- ملراقبة وتقييم أداء احلكومات.

بصرف النظر عن النواقص الش��ديدة   -3
في امليث��اق؛ وعلى األخص فيم��ا يتعلق باالفتقار 
إل��ى احلد األدن��ى م��ن اآللي��ات املتع��ارف عليها 
دولي��ا وإقليميا حلماية حقوق اإلنس��ان، أو حتى 
أوج��ه العوار التي َتِصم الكثير من نصوصه، تظل 
الفرص��ة قائمة لتعدي��ل الوثيقة مس��تقبال، وفقا 
للمادت��ني 51، 52 من��ه، كم��ا أن بع��ض أوج��ه 
القص��ور ميكن معاجلتها مس��تقبال عب��ر ما تتيحه 
امل��ادة 52 للدول األطراف من حق اقتراح مالحق 
إضافي��ة اختيارية للميثاق، وم��ن ثم فإن األبواب 
ليس��ت موصدة متام��ا أمام إدخال آلي��ات محددة 

عبر مثل هذه البروتوكوالت.
ف��ي املقابل فقد نبهت مداخالت عديدة إلى أن 
التطلعات املشروعة لتفعيل امليثاق العربي حلقوق 

اإلنسان تصطدم باحلقائق التالية:
ي��زال  ال  النهائي��ة  بصورت��ه  امليث��اق  إن   -1
متناقض��ا م��ع املعايي��ر العاملية حلقوق اإلنس��ان، 
وال يزال متخلفا عن املواثي��ق الدولية واإلقليمية 
املماثل��ة، برغم مرور ع��دة عقود على صدور هذه 
املواثي��ق. ورغم اإلق��رار باحتوائه على العديد من 

امليثاق العربي حلقوق اإلنس��ان الذي اعتمدته 
القم��ة العربي��ة في تون��س قبل نحو 4 س��نوات، 
دخل حي��ز النف��اذ الفعلي بع��د أن صادقت عليه 
سبع بلدان عربية هى: األردن والبحرين واجلزائر 
وفلس��طني وس��وريا وليبي��ا واإلم��ارات العربي��ة 
املتح��دة. وعلى الرغم م��ن أن امليثاق قد لقي منذ 
صدوره العدي��د من االنتق��ادات املوضوعية، فإن 
ذلك ال مينع محاولة البحث عن إمكانيات تفعيل 
وتطوي��ر ه��ذه الوثيقة، في إطار التطلع املش��روع 
ألن تس��اير بصورة أو بأخرى مس��تويات التطور، 
الذي عرفت��ه اآلليات الدولي��ة واإلقليمية حلماية 

حقوق اإلنسان.
م��ن هذا املنطلق، س��ارت م��داوالت االجتماع 
التش��اوري ال��ذي ش��هدته القاه��رة ف��ي التاس��ع 
والعش��رين م��ن ديس��مبر 2007، ومت تنظيم��ه 
بالتع��اون املش��ترك فيما ب��ني املفوضية الس��امية 
حلقوق اإلنس��ان ومنظم��ة العف��و الدولية ومركز 
القاه��رة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان واس��تهدف 
باألس��اس مناقش��ة س��بل تفعي��ل امليث��اق العربي 

حلقوق اإلنسان.
وقد ش��ارك في االجتماع عدد من اخلبراء لدى 
جامعة الدول العربية، إلى جانب خبراء عرب من 
البل��دان العربي��ة التي صادقت عل��ى امليثاق، إلى 

جانب مصر املضيفة لهذا االجتماع.
اآلم��ال املتواضعة عل��ى تفعيل امليث��اق العربي 
حلقوق اإلنس��ان، انطلقت من عدة اعتبارات عبر 

عنها بعض املشاركني، وفي مقدمتها:
1- إن الوثيق��ة التي اعتمدته��ا قمة تونس في 
ع��ام 2004 بصورة نهائية قد جاءت متقدمة إلى 
حد بعيد، إذا ما قورن��ت بنصوص امليثاق العربي 
حلقوق اإلنس��ان لعام 1994، األمر الذي اعتبره 
البعض مؤش��را على حدوث تب��دل -على األقل- 
في اخلطاب الرس��مي لنظم احلك��م العربية، جتاه 

معايير ومبادئ حقوق اإلنسان.
2- إن عملي��ة حتدي��ث امليث��اق ق��د عرفت في 
مراحله��ا النهائية إقدام اجلامعة، في خطوة فريدة 
من نوعها على القبول باقتراح املفوضية الس��امية 
حلقوق اإلنسان، مبشاركة فريق من اخلبراء العرب 
املس��تقلني ف��ي تطوي��ر الوثيق��ة قب��ل اعتمادها، 
وقد أخذت إس��هامات هذا الفري��ق بعني االعتبار 
ول��و بص��ورة جزئية، وهو ما انعك��س على بعض 
جوان��ب التقدم ف��ي الوثيقة بصورته��ا النهائية، 
وعل��ى األخ��ص فيم��ا ذهب��ت إليه امل��ادة 43 من 

الضمان��ات حلق��وق اإلنس��ان، إال أن ع��ددا غير 
قليل منها يصب��ح منعدم القيمة، ألن امليثاق منح 
التش��ريع احملل��ي مرتبة أعل��ى منه ف��ي العديد من 
النصوص، وعل��ى األخص فيما يتعل��ق باحلق في 
التنقل وحري��ة الفكر والعقي��دة والدين وحقوق 
العم��ال الوافدين واحلق ف��ي اإلضراب. بل وصل 
األم��ر إلى ح��د إجازة تطبيق عقوب��ة اإلعدام بحق 
األح��داث الذي��ن ل��م يبلغ��وا الثامن��ة عش��رة من 
عمرهم، طاملا يس��مح القانون احمللي بذلك. وهو 
فض��ال على ذل��ك يتالعب بحقوق امل��رأة ويفتقر 
إل��ى ضمانات قاطعة لتج��رمي التعذيب، وال يقدم 
ضمانات واضحة أو كافية حلرية تكوين األحزاب 

والنقابات العمالية.
2- إن جن��اح خب��راء حق��وق اإلنس��ان العرب 
ف��ي التأثير -ولو جزئيا- عل��ى الصياغة النهائية 
للميث��اق، ق��د ارته��ن ف��ي ذل��ك الوق��ت بتنامي 
الضغوط الدولية والداخلية، من أجل الدميقراطية 
وحق��وق اإلنس��ان، والت��ي أمل��ت عل��ى أطراف 
النظام العربي تبني بعض مقوالت اإلصالح. غير 
أن ف��رص التأثير في اللحظ��ة الراهنة تتضاءل إلى 
حد بعيد؛ إذا ما أخذ في االعتبار التراجع الشديد 
للضغ��وط الدولي��ة، ون��زوع ال��دول الكبرى إلى 
تغليب اعتبارات املصالح االستراتيجية واألمنية، 
مع النظم االس��تبدادية على حس��اب دعم قضايا 
الدميقراطي��ة وحق��وق اإلنس��ان، وهو م��ا اقترن 
بدوره مبا يش��هده العديد من البل��دان العربية من 
هج��وم مضاد على هامش احلري��ات املتاح في هذا 
البلد أو ذاك. وال يخلو من داللة في هذا الس��ياق 
أن احلكومات العربية الت��ي وافقت باإلجماع في 
قم��ة تونس على امليثاق العربي حلقوق اإلنس��ان، 
يتقاع��س نح��و ثلثيها ع��ن اس��تكمال إجراءات 
التصدي��ق على امليثاق؛ األمر الذي يؤش��ر لغياب 
إرادة سياسية لدى أطراف النظام العربي، لتفعيل 
امليثاق في احلدود الدنيا. كما ال يخلو من داللة أن 
العديد من احلكومات العربية تنشط حاليا داخل 
أروقة األمم املتحدة؛ بهدف الضغط للحيلولة دون 

تطوير اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان.
3- إن ف��رص تفعي��ل امليث��اق العرب��ي حلقوق 
اإلنس��ان س��تتوقف إل��ى حد بعي��د عل��ى طبيعة 
تش��كيل جلنة حقوق اإلنسان العربية، باعتبار أن 
امليثاق يضع على عاتق أعضاء هذه اللجنة، وضع 
قواع��د عمله��ا وأس��لوب ودوري��ة اجتماعاتها، 
وهى التي س��تنزل تفس��يراتها لنصوص امليثاق. 
وقد أعربت بعض املداخالت -في هذا الس��ياق- 
ع��ن قلقها جت��اه التوجهات التي ميك��ن أن يفرزها 
التش��كيل األول لهذه اللجنة، أخ��ذا في االعتبار 
أن الدول املصدقة وحدها هى املنوط بها تش��كيل 
اللجن��ة من مواطني هذه ال��دول، وأن هذه الدول 
في مجملها ليس��ت األكثر انفتاح��ا على معايير 
حقوق اإلنس��ان، بل إن بعضها مثل ليبيا وسوريا 
يع��د األكثر ع��داًء لتلك املعايي��ر. وقد دعا بعض 
املداخالت في هذا الصدد إلى تنش��يط اجلهود من 

بعد دخوله حيز النفاذ:

هل هناك فر�سة لتفعيل 

ن�سان؟ امليثاق العربي حلقوق الإ
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أج��ل حفز مصادقة البل��دان العربية على امليثاق؛ 
لتفادي س��يطرة احلكومات األكث��ر عداء حلقوق 

اإلنسان على مقادير اللجنة.
4- إن ف��رص تفعي��ل امليث��اق العرب��ي حلقوق 
اإلنس��ان تقتض��ي إفس��اح املجال أم��ام منظمات 
املجتم��ع املدن��ي داخل أب��واب اجلامع��ة العربية، 
وتبن��ي التقالي��د املعم��ول به��ا ف��ي األمم املتحدة 
والتنظيم��ات اإلقليمية األخرى، س��واء في منح 
منظمات املجتمع املدني صفة املراقب أو العضوية 
االستش��ارية، أو ف��ي اعتم��اد تقاريره��ا كمصدر 
للمعلوم��ات، وفي مناقش��ة التقاري��ر احلكومية، 
وكله��ا أمور تصط��دم بقواعد العم��ل في اجلامعة 
التي ترهن منح صفة املراقب ملنظمات في أي بلد 
عرب��ي بتحصلها على ترخي��ص قانوني، وتزكية 
من حكومة هذا البلد. وهى قواعد تستبعد بشكل 
مس��بق منظمات املجتمع املدن��ي، التي تعاني من 
املالحقة واملطاردة واحلرمان من الشرعية في عدد 

غير قليل من البلدان العربية.
بني هذه التجاذبات مالت مداوالت املش��اركني 
وعملي��ة  واقعي��ة  توقع��ات  إط��ار  ف��ي  للبح��ث 
ومتواضع��ة، وق��د طرحت ف��ي هذا اإلط��ار أفكار 
وخط��وط عريض��ة للعم��ل، س��واء عل��ى امل��دى 

القصير أو املتوسط أو الطويل.
وق��د متثل��ت أه��م األف��كار الت��ي طرح��ت في 

االجتماع فيما يلي:

اأول: على املدى الق�سري
اعتب��ر املش��اركون أن املهام األكث��ر إحلاحًا في 
اللحظ��ة الراهن��ة هى م��ا يتعلق مبعايي��ر انتخاب 
اخلبراء األعضاء بلجنة حقوق اإلنس��ان العربية، 
التي استحدثها امليثاق واملساهمة في وضع خطوط 
أو قواعد إرشادية تس��اعد أعضاء هذه اللجنة في 
وض��ع القواعد الت��ي تنظم عم��ل اللجنة وتفصل 
صالحياتها، وتفتح بابا ملشاركة منظمات املجتمع 
املدني، وعلى األخص فيما يتعلق باآللية الوحيدة 
التي يتيحها امليثاق لتقييم أداء احلكومات، وهى 

النظر في التقارير احلكومية.
وقد دعا املشاركون في هذا اإلطار إلى ما يلي:

1- فيما يتعلق بقواع��د انتخاب خبراء “جلنة 
حقوق اإلنسان العربية” شدد املشاركون على:

- أهمية أن تتس��م إجراءات الترش��يح من قبل 
ال��دول األطراف بالش��فافية والعالني��ة الكاملة، 
ومب��ا يتيح ملنظم��ات املجتمع املدني إب��داء آرائها 
فيمن ترشحهم احلكومات، وكذا تشجيع الدول 
عل��ى القب��ول ب��دور للمجتمع املدني ف��ي اقتراح 
أس��ماء للخبراء ال��ذي تزكي منظم��ات املجتمع 

املدني ترشيحهم.
- أن يراع��ي ف��ي معايير ترش��يح اخلب��راء إلى 
جانب معايير اخلبرة والكفاءة والتجرد والنزاهة، 
أن يكون��وا مم��ن تتوافر لديه��م اخلب��رة باألنظمة 
القانوني��ة املختلفة، فضال عل��ى مراعاة اعتبارات 

التمثيل على أساس النوع االجتماعي.

- الدفع باجتاه أن تتيح قواعد الترش��يح للدولة 
الط��رف احلق في أن ترش��ح خبراء من دول أخرى 

أطراف في امليثاق.
2- فيم��ا يتعل��ق بنظ��ام عم��ل “جلن��ة حقوق 
اإلنس��ان العربية”، طرح املش��اركون العديد من 
االقتراحات التي ميكن أن تس��اعد اللجنة في هذه 
املهم��ة، وف��ي صياغة دلي��ل إرش��ادي إلجراءات 

عملها، من أهمها:
- اإلق��رار مببدأ امتن��اع اخلبير –عضو اللجنة- 
ع��ن املش��اركة ف��ي املناقش��ات إذا ما تعل��ق األمر 

بالدولة التي ينتمي إليها.
- أن تق��ر قواعد العمل الت��ي تضعها اللجنة، 
وبحقه��ا ف��ي إص��دار تعقيب��ات عام��ة، وحقه��ا 
ف��ي إعالم ال��رأي العام مب��ا تنتهي إلي��ه توصياتها 
ونتائج مناقش��اتها لتقارير احلكومات في أعقاب 
اجللس��ات املخصص��ة لذل��ك، دومنا انتظ��ار ألن 
ن توصياتها ونتائج مناقش��اتها في تقريرها  تضمِّ

السنوي.
- أن يتضمن نظام عمل اللجنة قواعد تس��مح 
لها باحلق في طلب املعلومات التي حتتاجها، سواء 
من أجهزة اجلامعة األخرى، أو من قبل أي هيئات 
أخرى، مبا في ذلك مؤسس��ات املجتمع املدني أو 
املؤسس��ات الوطنية حلقوق اإلنس��ان، التي تعمل 

في إطار معايير باريس.
- أن يت��اح للجن��ة احل��ق ف��ي احلص��ول عل��ى 
املعلومات بصورة مس��تقلة في حالة إذا ما تأخرت 
الدول��ة الط��رف عن تق��دمي تقريرها ف��ي املواعيد 

احملددة لها.
- أن يراع��ى نظ��ام عمل اللجنة تش��كيل جلنة 
متابع��ة م��ن أعضائها، متارس م��ا تقتضيه مهامها 
في متابعة تنفيذ التوصيات التي تنتهي إليها جلنة 
حقوق اإلنس��ان العربية، عند مناقشتها التقارير 
احلكومية، مبا في ذلك ما قد يطلب من احلكومات 
من معلومات، أو إيضاحات إضافية، ومبا في ذلك 
تذكير احلكومات بااللتزامات امللقاة على عاتقها 
بتق��دمي التقارير املطلوبة منه��ا في املواعيد احملددة 

سلفا.
- أن يراع��ى نظ��ام عم��ل اللجنة اإلق��رار بحق 
اللجن��ة ف��ي وضع اخلط��وط اإلرش��ادية أو املبادئ 
التوجيهية الت��ي ينبغي أن تراعيها احلكومات في 
إع��داد تقاريره��ا األولية والدولي��ة، وأن تتضمن 
ه��ذه اخلطوط إل��زام احلكوم��ات بان تنش��ر على 
أوسع نطاق التقرير احلكومي، ونتائج املناقشات 

واملالحظات اخلتامية خلبراء اللجنة عليه.
3- فيما يتعلق بإمكانات تفعيل دور منظمات 
املجتم��ع املدني عبر اآلليات الت��ي يتيحها امليثاق 
العربي حلقوق اإلنسان، فقد أكد املشاركون على 
ضرورة أن يتضمن نظام عمل “جلنة حقوق اإلنسان 
العربي��ة”، قواعد يت��اح من خالله��ا للمنظمات 
احلق في تقدمي تعليقات أو تقارير موازية للتقارير 
احلكومي��ة، ونبه��ت بع��ض املداخ��الت إل��ى أن 
القي��ود التي حتول دون إضف��اء صفة املراقب على 

منظم��ات املجتم��ع املدن��ي، ال متنع م��ن أن تأخذ 
“جلنة حقوق اإلنسان العربية”، في قواعد عملها 
بالتقالي��د املرعية في األمم املتحدة، والتي تس��مح 
مبش��اركة منظم��ات املجتمع املدن��ي –حتى لو لم 
تك��ن حاصلة عل��ى الصفة االستش��ارية باملجلس 
االقتص��ادي واالجتماع��ي ب��األمم املتح��دة- ف��ي 
أعم��ال الهيئات التعاهدية ب��األمم املتحدة، مبا في 
ذلك مناقش��ة التقارير احلكومي��ة، وإعداد تقارير 
الظل، بل واملش��اركة أيضا في صياغة املالحظات 
اخلتامي��ة لهذه الهيئات عل��ى التقارير التي تتقدم 

بها احلكومات.
كم��ا دع��ا املش��اركون في ه��ذا اإلط��ار أجهزة 
اجلامع��ة العربي��ة إلع��ادة النظ��ر في القي��ود غير 
املبررة التي تعوق منح الصفة االستشارية ملنظمات 

املجتمع املدني داخل جامعة الدول العربية.

ثانيا: على املدى املتو�سط والطويل
اعتبر املشاركون أنه من الصعوبة مبكان التطلع 
في املدى القصير إلى تطوير أو اس��تحداث آليات 
للحماية لم يتطرق لها امليثاق. وأشارت املداوالت 
ف��ي هذا اإلطار إل��ى أنه من غي��ر املتوقع في املدى 
القصير أن تقبل احلكوم��ات العربية مثال بإضافة 
بروتوك��ول إضاف��ي يتيح للجنة حقوق اإلنس��ان 
العربي��ة احلق ف��ي النظر في الش��كاوى، آخذا في 
االعتبار أن معظم البلدان العربية لم تنضم بعد إلى 
البروتوك��والت اإلضافية املماثلة، التي اعتمدتها 
األمم املتحدة، ومن ثم يبقى التطلع إلى تدشني آلية 
تلقي الش��كاوي، وكذلك إنش��اء محكمة عربية 
حلقوق اإلنس��ان، باعتبارها أهداف��ا ينبغي التقدم 
صوبه��ا على املدى املتوس��ط والطوي��ل. وأعرب 
بعض املشاركني عن اعتقادهم كذلك بأن األفكار 
املتعلقة باس��تحداث أنظمة إضافي��ة مثل املقررين 
اخلاصني لدراس��ة بعض القضاي��ا أو أوضاع بعض 
البل��دان، وكذل��ك اس��تحداث منص��ب أمني عام 
مس��اعد حلقوق اإلنس��ان بجامعة الدول العربية، 
رمب��ا ميك��ن النظر فيها ف��ي املدى املتوس��ط، كما 
رجح العدي��د من املش��اركني أن أي أفكار لتعديل 
امليث��اق، رمبا لن يكون متاحا إجراء حوارات بناءة 

بشأنها مع احلكومات، إال في املدى الطويل.
وشدد املشاركون على أن تطوير منظومة حقوق 

اإلنسان في جامعة الدول العربية يتطلب:
- مراجع��ة العدي��د م��ن االتفاقي��ات العربي��ة 
احلالي��ة، لضم��ان انس��جامها مع معايي��ر حقوق 
اإلنس��ان، وش��ددوا عل��ى ض��رورة إج��راء ه��ذه 
املراجع��ة على وج��ه اخلصوص لالتفاقي��ة العربية 

ملكافحة اإلرهاب.
-  ض��رورة أن حت��ال أي مش��اريع التفاقي��ات 
عربي��ة ميكن أن تبرم مس��تقبال للدراس��ة من قبل 

اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان.
- أن تفتح اجلامع��ة العربية أبوابها املغلقة أمام 
منظم��ات املجتم��ع املدن��ي، وأال تقصره��ا على 
املنظمات التي توافق حكومات دولها على متتعها 

بصفة املراقب في اجلامعة.
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ال�سيادة الوطنية 

ن�سان  ل ت�سلح م�سوغا للتواطوؤ على انتهاكات حقوق الإ

أجم��ع حقوقي��ون وسياس��يون عل��ى أن ردود 
األفع��ال املصري��ة إزاء تقري��ر البرمل��ان األوروبي 
الص��ادر مؤخ��را، وال��ذي تضمن إدان��ة صريحة 
ألوضاع حقوق اإلنسان في البالد، كانت انفعالية 
وعصبية وخلت من العقالنية واملوضوعية، فضال 
على أنها جتاهلت الرد على ما تضمنه التقرير من 

حقائق بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في مصر.
ج��اء ذلك ف��ي ن��دوة نظمه��ا مرك��ز القاهرة 
لدراس��ات حقوق اإلنس��ان يوم الثالثاء 5 فبراير 
2008، في إطار صالون بن رش��د مبناسبة صدور 
قرار البرملان األوروبي وذلك حتت عنوان: “حقوق 
ن  نس��ا إل ا
ب��ني التدخ��ل 
ل��ي  و لد ا
ة  د لس��يا ا و
 . ” طني��ة لو ا
به��ي  أداره��ا 
حسن،  الدين 
املركز،  مدير 
تناول  والذي 
م��ا  بداي��ة 
تضمن��ه الق��رار األوروب��ي م��ن انتق��ادات تتعلق 
بأوض��اع حري��ة الصحاف��ة واإلع��الم ف��ي مصر، 
وإغ��الق منظمت��ني حلق��وق اإلنس��ان هم��ا: دار 
اخلدمات النقابية والعمالية، وجمعية املس��اعدة 
القانونية حلقوق اإلنس��ان؛ إضاف��ة إلى انتقادات 
ومراك��ز  الس��جون  ف��ي  التعذي��ب  ملمارس��ات 
ه��ذه  ملث��ل  ح��د  بوض��ع  واملطالب��ة  االحتج��از، 

املمارسات. 
أضاف به��ي: إن الق��رار تناول أيض��ا وضعية 
حري��ة املعتق��د الدين��ي في مص��ر، وقضية حبس 
رئيس حزب الغد أمين نور، إلى جانب احملاكمات 
العس��كرية للمدنيني، واستمرار حالة الطوارئ، 
كم��ا طالب الق��رار احلكومة املصري��ة بأن يكون 
متس��قا  اإلره��اب  ملكافح��ة  املرتق��ب  قانونه��ا 
م��ع املعايي��ر الدولية، وأك��د على أهمي��ة تعزيز 

استقالل القضاء.
أش��ار بهي كذلك إلى أن الس��اعات الس��ابقة 
تط��ورات  ش��هدت  األوروب��ي  الق��رار  لص��دور 
مت  حي��ث  املص��ري،  اجلان��ب  م��ن  دراماتيكي��ة 
اس��تدعاء س��فراء االحت��اد األوروب��ي بالقاه��رة، 

مؤك��دا أن ه��ذا التص��رف املصري حم��ل مغزى 
أساسيًا بأن احلكومة املصرية تعتقد أن البرملانات 
األوروبية تدار بواسطة حكوماتها، كما هو احلال 
في املنطق��ة العربية. وأن رد الفعل املصري اعتبر 
أيضا أن القرار األوروبي ميثل “تدخال س��افرا في 
ش��ئون البالد”، و”اس��تعالًء”، و”ميس السيادة 
الوطنية” و”أنه يعب��ر عن اجلهل بوضعية حقوق 

اإلنسان في مصر”!.  
ولف��ت االنتب��اه في هذا الس��ياق إل��ى أن الرد 
الرس��مي املص��ري جتاهل أيض��ا مناقش��ة أي من 
املعلوم��ات الت��ي وردت بالق��رار! كم��ا ج��رت 
اإلش��ارة إلى أن القرار صدر خلدمة إسرائيل، وأن 
وراء صدوره ش��خصية موالية لها بالبرملان! كما 
جتاهل الرد الرس��مي إحاطة الرأي العام الداخلي 
بالتزامات مصر وفقا التفاقية الشراكة مع االحتاد 
األوروب��ي، وما إذا كان هذا الق��رار له صلة بهذه 

االلتزامات أم ال ؟!.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة تنص، في مادتها 
الثانية، على احترام مبادىء الدميقراطية وحقوق 
اإلنس��ان واحلوار السياسي بني الطرفني في جميع 
املوضوع��ات ذات االهتم��ام املش��ترك، وخاص��ة 
الس��الم والدميقراطية والتنمية اإلقليمية وقضايا 
حقوق اإلنس��ان. موضح��ا أن االتفاقيات التالية 
التفاقية الش��راكة –وهي خطة العمل- تضمنت 
أولوي��ات تتمث��ل ف��ي االلت��زام بتعزي��ز وحماية 
حقوق اإلنس��ان ف��ي كل املج��االت، وتعزيز دور 
املجتمع املدني وإش��راكه في العملية السياس��ية 
والدميقراطي��ة، وإدارة ح��وار دائ��م ح��ول قضايا 
حقوق اإلنسان واستقالل القضاء، واألوضاع في 
السجون والتش��ريعات القائمة ومدى مطابقتها 

للمعايير الدولية.
أض��اف أيض��ا: أن التحفظ��ات املصري��ة على 
طريق��ة التصوي��ت داخل البرمل��ان األوروبي على 
القرار اخلاص مبصر في غير محلها، مشيرا إلى أن 
الكتل الرئيس��ة في البرملان لم تبد اعتراضا على 
القرار، مالحظا أن ردود األفعال املصرية تفاوتت 
ب��ني مختلف األطراف ب��ني فريق رفض القرار ولم 
يعت��رف بتدهور حقوق اإلنس��ان واعتبره تدخال 
)احلكوم��ة، البرمل��ان، املجل��س القوم��ي حلقوق 

اإلنس��ان وحزب��ي املعارض��ة الوف��د والتجمع(، 
وآخ��ر رأى أن االنتق��ادات الت��ي حملها ليس��ت 
بجدي��دة، وثالث رأى أن االنته��اكات الواردة به 
حقيقية، وأن االتفاقيات الثنائية متنح املشروعية 
للقرار، ولكن مس��ئولية انتقادها تقع باألس��اس 
عل��ى األطراف املصرية، مثل القضاة اإلصالحيني 

ومنظمات حقوق اإلنسان .
وأوضح بهي أن القرار األوروبي جرى التداول 
حول��ه ع��دة أش��هر، وكان ذل��ك بعل��م ومتابعة 
–وتدخل أحيانا- من اخلارجية املصرية، الفتا إلى 
أن البرمل��ان األوروبي ال يعقد اجتماعات س��رية، 
وأن معلومات��ه متاحة جلمي��ع املنظمات احلقوقية 
الدولي��ة املعنية، وق��ال إن التلميح بوجود دوافع 

إسرائيلية وراء القرار يعطي رسالة غير دقيقة.

تطور ملحوظ
الدكت��ور نبيل حلمي، أس��تاذ القانون الدولي 
وعض��و املجلس القوم��ي حلقوق اإلنس��ان وجلنة 
السياسات باحلزب الوطني، بدأ حديثه باإلشارة 
إل��ى التط��ور الذي حل��ق عل��ى مب��دأ التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن هذا األمر 
بدأ يتغير منذ انهيار االحتاد الس��وفيتي، وانفراد 
ق��وة وحيدة مبقالي��د األمور في العال��م، مضيفا: 
أن األم��ر تط��ور بعد ذلك بش��كل كبير، وأصبح 
هناك مبررات للتدخل سواء العسكري أو اخلاص 

بقضايا حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية.
اعت��رف حلمي بأن مبدأ الس��يادة املطلقة ضد 
ع��دم التدخ��ل اخلارجي ب��دأ يذوب، مش��يرا إلى 
أهمي��ة أن تعي احلكومة املصرية ه��ذا األمر، وأن 
تتعامل معه بشكل حضاري يتناسب مع املبادىء 
األساس��ية للمجتم��ع الدولي، مرجع��ا حتفظات 
لدي��ه عل��ى ق��رار البرمل��ان األوروبي إل��ى توقيت 
صدور القرار بعد قرار الكوجنرس اخلاص باقتطاع 
جزء من املعونة األمريكية السنوية ملصر، معتبرا 
أن اجلانب األمريكي يكيل مبكيالني في النظر إلى 
كل م��ن مصر وإس��رائيل حيث تنته��ك األخيرة 
حق��وق اإلنس��ان بش��كل دائ��م دون أن تتعرض 

املعونات املقررة لها ألي مساس.
أض��اف حلم��ي أن هن��اك أيض��ا م��ا يس��مي 
باخلصوصية –حس��ب تعبيره– مدلال على ذلك 
بالتعام��ل املص��ري م��ع قضي��ة األوراق الثبوتي��ة 

بهي الدين حسن

متابعة: محيي الدين سعيد
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ووض��ع خانة الديانة بها، مح��ذرا من أن التمييز 
س��واء عل��ى أس��اس الدي��ن أو اجلن��س من ش��أنه 
تقس��يم املجتمع، لك��ن الدكتور حلم��ي رأى أن 
رد الفع��ل املص��ري على الق��رار األوروبي اتس��م 
بالعصبية، وقال إنه لم تكن هناك سياس��ة عاقلة 
للتعام��ل مع��ه، مرجعا ذل��ك إل��ى أن القرار مس 
“أوتارا حساس��ة”، مثل قضية الطوارىء ووضع 
قانون جديد ملكافحة اإلرهاب واستقالل القضاء 
وتس��اءل  الدكتور حلمي: إذا كان رئيس مجلس 
الش��عب الدكت��ور فتحي س��رور ي��رى أن القرار 
اس��تند إلى معلوم��ات غير صحيح��ة، فلماذا لم 

يقدم هو –سرور– املعلومات الصحيحة؟!.

ح�سا�سية مفتعلة
اس��تهل منير فخري عبد النور، سكرتير عام 
ح��زب الوفد، حديثه بالتأكي��د على وجود تأثير 
كبي��ر للعومل��ة والتق��دم التكنولوجي ف��ي حتويل 
املواط��ن ف��ي أي دولة ليصبح “مواط��ن العالم”، 
حي��ث التضام��ن العاملي م��ع أي مواط��ن يتعرض 
النتهاك، بغض النظر عن جنس��يته ولونه ودينه، 
مش��يرا إلى ضرورة التفرق��ة بني التدخل اخلارجي 
ألس��باب وأهداف إنس��انية و ب��ني التدخل الذي 
يستغل الظروف اإلنس��انية كتكئة للضغط على 
بع��ض ال��دول،  الفت��ا إل��ى أن هن��اك دوال كثيرة 
أبرم��ت اتفاقيات فيما بينها متنح بعضها البعض 
ح��ق املتابع��ة  املتبادلة ألوضاع حقوق اإلنس��ان، 
موضح��ا أن اتفاقية الش��راكة املصري��ة األوروبية 

واتفاق برشلونة كانا من بني هذه االتفاقيات.
أب��دى عبد النور حتفظه عل��ى ما تضمنه القرار 
األوروب��ي بش��أن موض��وع األنفاق عل��ى احلدود 
ب��ني مصر وغ��زة، فيما اعتبره “أم��را خارجا عن 
الس��ياق متاما”، إضاف��ة إلى توقي��ت صدوره في 
أعقاب ق��رار الكوجنرس بتعليق ج��زء من املعونة 
ملصر، مس��تطردا: أن القرار األوروبي صدر أيضا 
دون س��ابق إن��ذار ملص��ر؛ لك��ن عبد الن��ور لفت 
النظر إل��ى أن هذا ه��و القرار الس��ادس للجانب 
األوروبي بش��أن مصر منذ عام 2001، مش��يرا 
إلى أن ردود األفعال املصرية في الس��ابق اتسمت 
بالعقالني��ة واملوضوعية، وس��عت إلى إدارة حوار 
برملان��ي مع اجلانب األوروبي، رغ��م أن القرارات 
الس��ابقة تضمنت أيض��ا انتقادات قاس��ية ملصر 
أوضاع  بشأن 
املرأة واألقباط 

وأمين نور.
أك��د عب��د 
أن  الن��ور 
الفع��ل  رد 
هذه  املص��ري 
افتق��د  امل��رة 
للحكم��ة 

واالنفعالي��ة واخللط ما ب��ني دور احلكومات ودور 
البرملان��ات، إضافة إل��ى “احلساس��ية املفتعلة”، 
مؤك��دا عل��ى ض��رورة إعم��ال العق��ل واحل��وار 
واالعتراف بوجود مشكالت فيما يتعلق بأوضاع 
حقوق اإلنس��ان في مصر، معتب��را في النهاية أن 
ق��رار البرمل��ان األوروبي ه��و إقرار لواق��ع موجود 
ويج��ب االنتباه إلي��ه، والتعامل مع��ه مبوضوعية 
وأمان��ة مع النف��س، بدال من االنفع��ال الزائد في 

مواجهته.

ردود اأفعال متدنية
ج��ورج إس��حاق، عض��و اللجن��ة التنس��يقية 
للحركة املصرية من أج��ل التغيير “كفاية”، بدأ 
باإلش��ارة إلى أن توقيت انعقاد البرملان األوروبي 
تزامن مع مظاهرة 
إليه��ا  دع��ت 
ض��د  “كفاي��ة” 
األس��عار،  ارتفاع 
معه��ا  وتعام��ل 
املص��ري  النظ��ام 
بعنف وتعس��ف، 
إل��ى  مش��يرا 
ت  كا نته��ا ال ا
السابقة واملستمرة بحق الصحفيني والصحفيات 
والنشطاء، ووصف إسحاق أداء احلكومة املصرية 
ف��ي مواجهة التقري��ر األوروبي ب��األداء املتدني، 
مؤك��دا أن ه��ذا األداء أض��اع الت��راث العظي��م 

للخارجية املصرية .
شدد إسحاق على أن أوضاع حقوق اإلنسان في 
مصر متردية، وتتع��رض في كل حلظة لالنتهاك، 
لكنه أبدي اعتراضا على قرار البرملان األوروبي؛ 
مرجعا اعتراض��ه إلى ما وصفه بازدواجية املوقف 
األوروب��ي جتاه االنته��اكات اإلس��رائيلية حلقوق 
اإلنس��ان، وقال إن السياس��ة اإلس��رائيلية تعمل 
حالي��ا للضغ��ط والتأثير ف��ي اخلط��اب األوروبي 
املوج��ه لل��رأي العام، لك��ي تدفعه لتبن��ي وجهة 
النظ��ر اإلس��رائيلية والدفاع عن سياس��اتها جتاه 
الع��رب والفلس��طينيني، منتقدا ع��دم توجيه أي 
نق��د أوروب��ي –حس��ب وصفه–جلرائ��م احلرب 

اإلسرائيلية اليومية.
عق��ب بهي بالقول: إن النقد املوجه بخصوص 
ازدواجي��ة املعايي��ر ق��د ينطبق عل��ى احلكومات 
األوربي��ة، لكنه ال ينطبق عل��ى البرملان األوربي، 
الذي أصدر عددا من القرارات املماثلة بخصوص 
إس��رائيل، ص��در آخرها قبل ش��هرين م��ن قراره 

اخلاص مبصر.

حقائق ثابتة
رأى حافظ أبو سعدة، أمني عام املنظمة املصرية 
حلقوق اإلنسان، بداية أن محاولة احلكومة املصرية 

م��ا  تصدي��ر 
ورد بالتقري��ر 
بشأن موضوع 
أنف��اق غ��زة، 
تصرف��ا  كان 
غي��ر  ف��ي 
محله، مؤكدا 
الق��رار  أن 
في  األوروب��ي 
النقط��ة  ه��ذه 
تبني وجهة النظر املصرية، ودعا س��ائر األطراف 

للتعاون مع مصر لوقف التهريب على احلدود.
أكد أبوسعدة أن البيان األوروبي متت صياغته 
بلغ��ة “مهذب��ة للغاي��ة”، راع��ت العالق��ات بني 
اجلانبني، وقال إن البيان بدأ بالتأكيد على تعزيز 
الس��الم واالس��تقرار الدميقراطي في دول اجلوار، 
مشيرا الى أن اخلارجية املصرية لعبت دورا كبيرا 
في تخفي��ف لهجة البيان، مدل��ال على ذلك بأن 
الق��رار لم يتضمن اإلش��ارة حملاكم��ات اإلخوان، 
واعتبر أبو سعدة أن هذا األمر يؤكد أن العالقات 
السياس��ية بني الدول دائما ما تأتي على حس��اب 
قضايا حقوق اإلنس��ان، مش��يرا إل��ى أن احلديث 
عن التعذيب في القرار جاء بشكل مهذب أيضا، 
كما طالب القرارب���� “اإلفراج الصحي” عن أمين 

نور. 
أك��د أبو س��عدة عدم وج��ود تآمر أوع��داء من 
االحت��اد األوروب��ي ملص��ر، معتبرا أن ما يحس��ب 
للنظ��ام املصري ه��و حفاظه عل��ى عالقات جيدة 
بالعالم الغرب��ي، ورأي عدم صح��ة القول بتطور 
مب��دأ التدخل بش��أن قضايا حقوق اإلنس��ان بعد 
انهيار االحتاد السوفيتي، مشيرا إلى أن اتفاقيات 
ومعاه��دات حقوق اإلنس��ان، ومن��ذ اليوم األول 
لها، تس��مح بالتدخل الدولي ف��ي قضايا حقوق 
اإلنس��ان، كم��ا أن العه��د الدول��ي يل��زم الدول 
بتقدمي تقارير دورية كل 4 سنوات عن التزاماتها 
بنصوصه، ويعطي احلق للدول األخرى في بحث 
م��ا تتضمنه هذه التقارير وانتق��اد أوضاع حقوق 

اإلنسان.
أش��ار إل��ى إن النق��اط الت��ي تناوله��ا الق��رار 
األوروب��ي صحيح��ة، وأنه��ا أق��ل م��ن احلقائ��ق 
املوج��ودة في الواقع املص��ري، وأن هناك أحكامًا 
قضائي��ة تثب��ت التعذي��ب، كم��ا أن املعلوم��ات 
اخلاص��ة باالنتهاكات متوافرة بالصحف وفي كل 
م��كان، مؤك��دا أن التعام��ل مع الق��رار يجب أن 
يب��دأ باالعتراف بصحة ما ورد فيه، واإلعالن عن 
خطة مصرية ملواجهة االنتهاكات، وتوافر اإلرادة 
لتحقيق هذه املواجهة بالفعل، مطالبا ب� “مشروع 

قومي” لتغيير وضعية حقوق اإلنسان.

جورج إسحق

حافظ أبو سعدة

د. منير فخري عبدالنور
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حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  عقد 
اإلنسان أمسية ثقافية في إطار صالون ابن 
رشد، حتت عنوان »مراجعات اجلهاد هل هي 
مناورة أم قطيعة حقيقية مع اإلرهاب؟!” 
شارك فيها كل من: د. عمرو حمزاوي، 
كبير الباحثني مبؤسسة كارنيجي للسالم، 
ود. ضياء رشوان، اخلبير بشؤون احلركات 
للدراسات  األهرام  مبركز  اإلسالمية 
الرحيم  وعبد  واالستراتيجية،  السياسية 
علي، اخلبير بشؤون احلركات اإلسالمية، 

وسامح فوزي، الكاتب والباحث.
في البداية أكد حمزاوي أن ما أثير من جدل 
حول املراجعات وأسبابها وطبيعتها، يعبر 
عن حالة صحية في املجال العام، ليس فقط 

في مصر، وإمنا في العالم اإلسالمي بشكل عام. 
وقال في سياق التعليق على مجمل الشكوك التي 
أثارها البعض حول املراجعات: “على املشككني 
النص  خالل  من  الفكرة  إلى  النظر  يعيدوا  أن 
أي  وأن  العامة  سياقاته  خارج  يحاكم  ال  والذي 

طرح بعيد عن هذه السياقات سيكون خاطئا«. 
وما  املراجعات  حول  التساؤل  أن  على  أكد  كما 
تساؤل  ذاته  حد  في  هو  ال  أم  مناورة  كانت  إذا 
نظرة،  من  ينطلق  للنوايا  واختبار  منهجي  غير 
للجماعة واملجتمع، ال تأخذ في االعتبار أن الواقع 
متغير دائما وأن ثمة جماعات بدأت بنبذ العنف 
ورمبا  مبدئيا  به  باإلقرار  انتهت  ثم  تكتيكيا، 
املراجعات  يضع  أيضا  التساؤل  أن  كما  لألبد. 
وأنه يجب  املجتمعي،  وليس  الفردي  إطارها  في 
والفكرية  السياسية  تداعياتها  في  بداية  البحث 
وتفعيلها؛ من أجل االستفادة منها بدال من كثرة 

اجلدل حول طبيعتها والهدف منها. 

�سياق املراجعة
تساؤالت  ثالثة  ذلك، طرح حمزاوي  مقابل  في 
أربعة  عوامل  أيضا  طرح  كما  السياقات،  حول 
األسئلة  أما  املراجعات.  سياقات  فهم  في  رئيسة 
اإلطار حول سياقات  هذا  في  تطرح  التي  الثالثة 

املراجعات فهي: 
جميع  فيه  تتراجع  الذي  العام  السياق  ما   -1
تتبنى  التي  األيديولوجية  واحلركات  اجلماعات 
العنف حني تتحول إلى حركات مساملة أو تباشر 

العمل السياسي؟.
بالفعل  متثل  وهل  املراجعات  جدية  مدى  ما   -2
قطيعة معرفية مع جذور العنف أم أنها ليست إال 

فعال وخطوة تكتيكية؟.
املراجعات،  بعد  مبا  يتعلق  الثالث  التساؤل   -3
حول مستقبل اجلهاديني بعد ترشيد اجلهاد، هل 
العمل  مع  ويشتبكون  فعليا  التنظيم  سينتهي 

السياسي أم سينتهي األمر عند هذا احلد؟.
منها  بد  ال  والتي  األربعة  الرئيسية  العوامل  أما 

لفهم سياق املراجعات فهي:
من  املتوقع  للمردود  العقالني  احلساب  عامل  أ( 
استخدام العنف، مبعنى مدى اقتناع اجلهاديني بأن 
االستعمال املطلق للعنف ال يحقق أهدافهم؛ ومن 

ثم ال بد من ترشيد العمل اجلهادي.
ب( عامل املناخ أو الفضاء املصري العام والذي 
العنف  واستنكار  برفض  اآلخر  هو  مقتنعا  بات 
السياسي، وهو ما لم يكن موجودا بصورة واضحة 

على األقل من قبل خالل عقد التسعينيات.
على  تطرأ  التي  الداخلية  التغيرات  عامل  ج( 
للعنف  األجيال  نظرة  اختالف  ثم  ومن  احلركة؛ 

واإلرهاب.
أي  احلاكم:  بالنظام  احلركة  عالقة  منظومة  د( 
باستخدام  يتعلق  فيما  الربح واخلسارة  حسابات 

العنف أو عدمه مع النظام احلاكم. 
وفيما يخص التساؤل حول “مابعد املراجعات؟” 
احلركات  من  منطني  وجود  إلى  حمزاوي  أشار 
للوصول  العنف  استعملت  التي  األيديولوجية 

ألهدافها، وهما: 
األوروبية،  اخلبرة  في  اليسارية  احلركات   )1
احلاكمة،  األنظمة  ضد  العنف  استعملت  والتي 

باقية  ظلت  وإن  التنظيمي،  باملعنى  اختفت  ثم 
واندمجت  الحقا،  تطورت  ثم  الفكري،  باملعنى 
في  اخلضر  “حزب  احلزبية  التجربة  سياق  في 

أملانيا على سبيل املثال«. 
بني  تربط  والتي  الوطني  التحرر  حركات    )2
وهي  االستقالل،  حتقيق  وبني  العنف  استعمال 
أسبق تاريخيا، كحركة املؤمتر الوطني في جنوب 
األيرلندي وحركات  اجلمهوري  واجليش  أفريقيا 
عن  حتولت  والتي  الالتينية،  أمريكا  في  مشابهة 
متارس  وأصبحت  أهدافها  أن حققت  بعد  العنف 

العمل السياسي من خالل األحزاب السياسية.
يختفي  أن  حمزاوي  يتوقع  التنظيم  مصير  وعن 
املستوى  على  سيستمر  فيما  تنظيميا  اجلهاد 
مسارين:  أحد  احملتمل  دوره  وسيكون  الفكري، 
األول، إما أن يتيح لها النظام السياسي مساحة من 
حرية احلركة فتصبح جزءا من السياق السياسي 
املجتمع وقواه  أن يضغط  إما  والثاني،  الرسمي؛ 
احلية من أجل أن تعود اجلماعة للبدايات كجماعة 

دعوية.
وعن تقييمه للمراجعات وصف حمزاوي جماعة 
املجتمع  قوام  من  يتجزأ  ال  جزء  بأنها  اجلهاد 
عن  يبتعد  إمام  سيد  يكن  لم  ثم  ومن  املصري، 
الوثيقة  يكتب  هو  فيما  السياسيني  تنظيرات 
اآلن عما كان  احلال  تغير  اعتباره  في  يأخذ  وإمنا 
قائما آنذاك. كما أعرب عن اعتقاده أن املخاطب 
عامة،  اجلهادية  التيارات  هو  الوثيقة  في  األول 
ُيتبع  أن  وبالتحديد قلب احلركة نفسها، متوقعا 
الوثيقة بخطابات تشمل دوائر أخرى أكثر  إمام 

اتساعا. 
تساؤالت  علي  الرحيم  عبد  أثار  جانبه،  ومن 
متعلقة بالتشكيك في قيمة املراجعات ومضمونها 

مراجعات اجلهاد:

رهاب؟  مناورة اأم قطيعة حقيقية مع الإ

متابعة د. محمد حلمي عبد الوهاب

من اليمني: سامح فوزي، عبد الرحيم علي، معتز الفجيري، د. عمرو حمزاوي، د. ضياء رشوان
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وتوقيتها، خاصة وأن املناخ املصري السائد اآلن 
قبل،  من  سادت  التي  العنف  موجات  من  يخلو 
وأن  األوراق،  وإمنا  النوايا  يحاكم  ال  أنه  مؤكدا 
استمرار  أن  اعتبار  على  تشكيًكا  ليس  االنتقاد 
الصراع يضر بكل القوى السياسية واملجتمعية، 
ويتيح العمل بالقوانني االستثنائية بدعوى فزاعة 
بالثمن«ادفع  التعامل  يجوز  ال  وأنه  اإلسالميني، 
مراجعات.. ندفع إفراجات!” مطالبا بنزع ملف 
املراجعات من القبضة األمنية وإتاحته للرأي العام 

ليثير بدوره عديدا من احلراك.

ما زالوا اأهل ذمة!
نفتقد  أننا ال نزال  املقابل، أكد سامح فوزي  في 
عمال متكامال، وأنه حتى يحني ذلك فمن الصعب 
سواء  وتداعياتها  الوثيقة  ظهور  بدوافع  التكهن 
إلى  مشيرا  اإلسالمي.  أو  املصري  املستوى  على 
أن ثمة مداخل عديدة لتناول موضوع املراجعات، 
وأنه في الوقت الذي تشهد فيه املدارس الفكرية 
مثل  دائًما،  فكرّيًا  تغييًرا  الدينية  واحلركات 
الالتينية  أمريكا  في  التحرير”  “الهوت  حركة 
أبعاًدا  وأخذت  قوية،  مراجعات  شهدت  التي 
إلى  الالتينية  أمريكا  من  انتقالها  بعد  سياسية 
أفريقيا وآسيا فإن املراجعات احلالية متثل تراجًعا 
فيما يتعلق باملوقف من األقباط، على الرغم من 
أكثر من موضع  املواطنة في  تأتي على ذكر  أنها 

منها. 
معتبرة  بالذمية  تقر  تزال  ال  الوثيقة  فإن  وبرأيه 
ما  خالف  على  عقدا،  وليست  وضعا  إياها 
الذمية  أن  من  احلديث  اإلسالمي  الفقه  أوجبه 
املراجعات  عكس  على  “وضعا”،  وليست  عقد 
طيبة  مبعاملة  املسلمني  بتوصية  تكتفي  التي 
لألقباط مع تقدمي النصح للنصارى بعدم استفزاز 
املسلمني! كما تذكر أن “املعامالت التجارية جتوز 
مثل  قبول  ميكن  كيف  متسائال:  الطرفني”؛  بني 
من  األدنى  للحد  ترقى  ال  التي  االجتهادات  هذه 
تعبر  أنها  ملجرد  هل  احلديثة؟  الدولة  متطلبات 
القائمني عليها؟ وهل  عن تغيير طرأ على أفكار 

األولى وقت وقوع  األمر مرتني:  األقباط  يتحمل 
العنف، والثانية عند التراجع عنه؟!.

كان  تصورا  ثمة  أن  ذاته  السياق  في  فوزي  أكد 
لم  األقباط  مع  التعامل  أن  اعتبار  بصدد  سائدا 
للجهاديني،  الفكري  املشروع  من  جزءا  يكن 
لكنهم وفي إطار صراعهم املرير مع الدولة أصبح 
موالني  اعتبروهم  أحد ضحاياهم؛ ألنهم  األقباط 
للحاكم الكافر، قائلني: إن الكافر ال يعصم ماله 
ونفسه إال بعهد وإن اجلزية لم تسقط عنهم وإمنا 

أسقطها اخلديوي سعيد.

مراجعة اأم تراجع؟
أن  رشوان  ضياء  أكد  ذلك،  من  العكس  وعلى 
احلركات  من  يتجزأ  ال  جزء  اجلهادية  احلركة 
ال  وأنها  أوال،  العقيدة  بعلوم  تهتم  التي  الدينية 
في  العقيدة  لتصحيح  يؤدي  مبا  إال  بالفقه  تهتم 
هي:  الرئيسة  فقضيتها  واألخير،  األول  احملل 
تعبيد الناس لربهم، وهو أمر معتمد في أدبيات 
وإفريقيا. وعلى  آسيا وأوروبا  في  هذه احلركات 
اجلهادية  غير  احلركات  تهتم  ذلك،  من  العكس 
بالشريعة وتطبيقاتها فمقصودها تطبيق برنامج 

وليس أسلمة املجتمع.
أم  واحدة  أمام خطوة  نحن  رشوان: هل  وتساءل 
اإلسالمية؟.  اجلماعة  به  قامت  ما  تشبه  عملية 
مؤكدا في إجابته عن هذا التساؤل أن املراجعات 
خطوة عملية وسيتلوها خطوات أخرى، ومن ثم 
وصفها  كما  التراجعات  قبيل  من  ليست  فهي 
مجملها  في  تضم  املراجعات  ألن  البعض؛ 
وهما:  باملاضي  تتعلقان  اثنتان  أربعا:  عمليات 
العتيقة  الفكرية  لألنساق  عميق  نقد  إجراء 
املاضي،  في  الفضاء  هذا  حتكم  كانت  والتي 
ويتواكب مع ذلك نقد جملة املمارسات العملية 
الفكري/ السياق  لذلك  وفقا  تتم  كانت  التي 
األولى،  باملستقبل:  تتعلقان  واثنتان  العقائدي. 
بناء نسق فكري طموح يطرح رؤية جدية ويرسم 
ممارسة  بذلك  ويرتبط  آخر،  مشهدا  املقابل  في 

عملية تتوقف على املسموح واملمنوع في الفضاء 
السياسي العام.

ووفقا للعمليات األربع السابقة، ميكننا احلديث 
ميكننا  وأيضا  تراجعات،  وليس  مراجعات  عن 
القول بتفرد احلركات اإلسالمية املصرية في هذا 
والسعودية  اجلزائر  في  حدث  ما  ألن  السياق، 
يكن  لم  العنف  عن  واملئات  اآلالف  تخلي  من 
مراجعة. وليس  تراجع  سوى  األمر  حقيقة   في 
وعن مدى التطور الذي حدث في فكر سيد إمام 
في  أنه  رشوان  يؤكد  املراجعة،  هذه  قاد  الذي 
العقيدة،  وليس  الفقه،  في  يبحث  هذه  وثيقته 
كما كان شأنه في كتابيه العمدة واجلامع، اللذين 
بدأهما مبباحث في العقيدة، ففي كتابه “العمدة 
داعيا  باالستضعاف  إمام  أقر  العدة”  إعداد  في 
هذا  على  التغلب  أجل  من  للجهاد  اإلعداد  إلى 
النقطة  الوثيقة فينطلق من  االستضعاف، أما في 
إلسقاط  حدا  يجعلها  أن  أجل  من  لكن  نفسها 

فرض اجلهاد.
إلى  يشير  ال  السابقني  كتابيه  في  كان  أيضا 
وهذا  النص،  إلى  النص  من  ينتقل  وإمنا  الواقع، 
املطلق،  في  يتحدثون  الذين  اجلهاديني  شأن  هو 
من  تنطلق  فإنها  أيدينا  بني  التي  الوثيقة  في  أما 
يعود  أنه  أي  للواقع؛  الفقه  ومن  للفقه  الواقع 
 إلى فقه الوقع شأنه في ذلك شأن كبار الفقهاء.
كبيرة  تولد  ال  األفكار  أن  إلى  رشوان  وأشار 
وناصعة، وإمنا تبدأ وتتطور وسيد إمام بدأ مؤلفاته 
اجلهاد  فيه قضية  ويناقش  بالعمدة عام 1988، 
موسوعي  كتاب  وهو   1993 اجلامع  كتب  ثم 
واآلن  اإلسالمية،  العلوم  مجاالت  بكل  يتعلق 
يكتب وثيقة كلية تتناول ترشيد اجلهاد وتقترب 
من قضايا أخرى مما سيأتي دوره في املستقبل مبا 
مما  أكثر  حتميلها  وأن  جامعة  ليست  أنها  يعني 

حتمله هو “تنطع«!.
أكد  املراجعات،  بعد  اجلماعة  مستقبل  وعن 
رشوان أنه ميكن العودة للتاريخ اإلسالمي ملعرفة 
أفكار  ظهرت  حيث  املشابهة،  التيارات  مصير 
الغلو مع غزو التتار للعالم اإلسالمي وقبلها وقت 
الفتنة الكبرى، وأدت إلى مقتل صحابة وخلفاء 
وعلماء قبل أن تختفي تدريجيا. وأن اجلماعات 
د وتيرتها ثم ال تلبث أن تتراجع  اجلهادية إمنا ُتصعِّ
عن أفكارها مرة أخرى وتدخل في عملية تنتهي 
بزوالها، وأن أقصى وقت عاشته من قبل كان 60 
عاما، عندما شكل اخلوارج دولة في جبل “نفوسة” 
في ليبيا! وأنه قبل ظهور هذه اجلماعات في مصر 
مائتي عام، ومن  منها وجود طوال  لم يكن ألي 
اآلن. األخيرة  حلظاتها  تعيش  أنها   الواضح 
متثل  بأنها  املراجعات  رشوان  وصف  اخلتام  وفي 
وأن  اجلهادية،  احلركات  فكر  في  نوعية  نقلة 
علينا عدم استباق أحكام الفشل مقدما في انتظار 

اخلطوات التي ستحدث فيما بعد.
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حلت في ديس��مبر 2007، الذكرى العاش��رة 
ل� »اتفاقية حظر اس��تعمال وتخزي��ن وإنتاج ونقل 
األلغام املضادة لألفراد، وتدمير هذه األلغام«، التي 
تسمى أيضا اتفاقية أوتاوا أو »معاهدة حظر األلغام« 
الت��ي أقرت في أوس��لو ف��ي 18س��بتمبر1997، 
ف��ي   أوت��اوا  ف��ي  للتوقي��ع عليه��ا  الب��اب  وفت��ح 
ديسمبر1997، ثم دخلت االتفاقية حيز التنفيذ 
ف��ي أول م��ارس 1999، بعد وصول ع��دد الدول 

املصدقة عليها إلى أربعني دولة. 
وم��ع حلول ه��ذه الذكرى، قد يك��ون من املهم 
مراجع��ة موقف مص��ر من هذه االتفاقية، الس��يما 
أنها واحدة من بني 38 دولة فقط في العالم ترفض 
التوقي��ع عل��ى معاهدة أوتاوا حت��ى اآلن*. كما أن 
مص��ر من الدول الت��ي يعد وجود األلغ��ام فيها من 
أهم املش��كالت التي تس��بب العديد من الكوارث 
االنس��انية، كان آخرها احلادث الذي أودى بحياة 
مواطن في مدينة العريش في نهايات عام 2007، 
وكان احلادث سببا في طلب اإلحاطة العاجل الذي 
مه أحد نواب البرملان للمش��ير حسني طنطاوي  قدَّ
وزير الدف��اع، مطالبا بتضافر اجلهود إلزالة األلغام 
من الصحراء املصرية؛ وأش��ار النائب في طلبه إلى 
تقرير مرص��د األلغام األرضية الص��ادر عن احلملة 
الدولي��ة حلظ��ر األلغ��ام األرضي��ة للع��ام 2007، 
ال��ذي أكد عدم توقيع مصر عل��ى اتفاقية »أوتاوا« 
عل��ى الرغم مما تش��كله األلغ��ام من أزمة بالنس��بة 

ملواطنيها.
يج��در ف��ي البداية إلق��اء الضوء عل��ى مضمون 
االتفاقي��ة، وما تتضمن��ه من أحكام، ث��م التعرف 
عل��ى موقف مص��ر م��ن االتفاقية، ومب��ررات هذا 

املوقف. 

م�سمون التفاقية:
تفرض هذه االتفاقية حظرا ش��امال على األلغام 

املض��ادة لألف��راد. بحيث حتظر اس��تعمال 
ه��ذه  ونق��ل  وتطوي��ر  وإنت��اج  وتخزي��ن 
األلغام، وتقضي بتدميرها، س��واء أكانت 
مخزنة أم مزروعة في األرض. وهي تشكل 
برنامج عمل ش��امال وض��ع ملواجهة اآلثار 
اإلنس��انية لأللغام املضادة لألفراد؛ وذلك 
بإلزام ال��دول بإزال��ة التهديد ال��ذي متثله 

األلغ��ام املزروع��ة ف��ي األرض، ومس��اعدة ضحايا 
األلغام، وتوعية الس��كان املدني��ني مبخاطر األلغام 

املضادة لألفراد .
واالتفاقية بهذا الش��كل تتمتع بق��در كبير من 

األهمية على مستويني:
 أولهم��ا القانوني؛ فاالتفاقية تع��د املرة األولى 
الت��ي توافق فيه��ا الدول على حظر مطلق لس��الح 
كان يس��تخدم على نطاق واس��ع؛ وذلك اس��تنادًا 
إلى القانون الدولي اإلنساني. كما ميكن القول إن 
اعتماد معاهدة حظر األلغام يعد مبثابة والدة قاعدة 
“مرن��ة” أصبحت راس��خة في “الضمي��ر الدولي 
الع��ام”. وتفي��د ه��ذه القاع��دة أنه ال ميك��ن قبول 
األس��لحة التي تس��تمر في قتل الناس بع��د انتهاء 
القتال”. وجتدر اإلش��ارة إل��ى أن هذه االتفاقية هي 
حجر الزاوية في املنظومة القانونية الدولية الرامية 
إل��ى منع ومواجه��ة املعاناة اإلنس��انية الناجمة عن 
مخّلفات احل��روب القابلة لالنفجار والتى تتضمن 
إل��ى جان��ب اتفاقية أوت��اوا، بروتوك��ول 1996 
لتقييد اس��تخدام األلغ��ام األرضي��ة، وبروتوكول 
2003 لتحدي��د املس��ؤوليات فيما يتعل��ق بإزالة 
مخّلف��ات احل��رب القابل��ة لالنفج��ار بع��د انتهاء 
العملي��ات العدائية. فضال على االتفاقية الناش��ئة 
بش��أن الذخائ��ر العنقودي��ة الت��ي س��تعتمد ع��ام 
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أما املستوى الثاني فيرتبط بعدد الضحايا اجلدد 
الذين يسقطون س��نويا جراء األلغام، ويالحظ أنه 

انخفض بشكل ملحوظ، وأحيانًا سقط إلى الثلثني 
أو أكثر في األماكن التي حتترم فيها، وتنفذ معايير 

االتفاقية ومتطلباتها.

موقف م�سر من التفاقية 
ميك��ن دون مبالغ��ة الق��ول إن مص��ر تع��د أكبر 
دول��ة متضررة ف��ى العالم من مش��كلة أو باألحرى 
كارث��ة األلغام األرضي��ة، إذ تش��ير التقديرات إلى 
أن األراض��ي املصري��ة حتتض��ن قراب��ة 29 ملي��ون 
لغ��م، متثل 26% م��ن األلغام املزروعة ف��ي العالم، 
تت��وزع هذه األلغ��ام بني الصح��راء الغربية )حيث 
مت��ت زراعته��ا من قبل ق��وات احللفاء واحمل��ور إبان 
معارك احلرب العاملية الثانية( والصحراء الش��رقية 
)متت زراعتها خالل اجلوالت املختلفة للصراع مع 

إسرائيل(.
وعلى الرغ��م من ذلك، فإن مص��ر تتخذ موقفا 
معارض��ا ملعاهدة حظ��ر األلغام من��ذ بدايتها، فقد 
رفض��ت التوقي��ع عليه��ا، كما امتنع��ت مصر عن 
التصوي��ت لق��رارات اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة 
الت��ي ته��دف للتعمي��م والتنفي��ذ الش��امل له��ذه 
املعاه��دة، ومن أبرزها الق��رار رقم 61/84 في 6 
ديس��مبر 2006. وتفس��ر مصر موقفه��ا في هذا 

اإلطار مستندة ملجموعة من التبريرات، أهمها:
- االعتبارات اخلاصة باألمن الوطنى، مؤكدة أن 
األلغ��ام أيا ما كان نوعها تس��تخدم حلماية احلدود 
اخلاصة لكل بلد. كما يؤكد املس��ئولون املصريون 
دائم��ا أن األلغ��ام املض��ادة لألف��راد مش��روعة فى 

ملاذا ترف�ض م�صر 

لغام  حظر الأ

القاتلة؟!
مروة نظير

مدرس مساعد باملركز القومي 
للبحوث االجتماعية
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وج��ه 42 من ممثلي ومدي��ري منظمات حقوق 
اإلنسان واملجتمع املدني بأفريقيا نداء إلى رؤساء 
ال��دول األفريقي��ة، قبي��ل انتخاب رئي��س جديد 
للمجلس األممي حلقوق اإلنسان في مايو 2008، 
يفت��رض أن يكون م��ن املجموع��ة األفريقية وفقا 
لنظام التداول الدوري على أساس جغرافي لرئاسة 

مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة.
ح��ث الن��داء ال��ذي ش��ارك ف��ي توقيع��ه مركز 
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان الرؤساء األفارقة 
أن يأخ��ذوا بع��ني االعتب��ار أن الرئاس��ة األفريقية 
للمجل��س األممي، ميكن أن تش��كل فرص��ة فريدة 
ليس فقط ف��ي تعزيز فعالي��ة ومصداقية املجلس، 
بل أيضا في صياغة مس��تقبل حقوق اإلنس��ان في 

أفريقيا.
وم��ن ث��م ف��إن الن��داء يح��ث رؤس��اء ال��دول 
األفريقية على أن يراعوا في اختيار من ميثلهم في 

رئاسة املجلس االعتبارات التالية:
- االمتناع عن تزكية ودعم أي مرشح محتمل 
للرئاس��ة تقاعس عن تبني املعايير الدولية حلقوق 
اإلنس��ان، أو رف��ض التعاون مع املجل��س، أو دفع 
باجتاه منع إقرار، أو تبنى إجراءات ايجابية داعمة 

حلقوق اإلنسان داخل املجلس األممي.
- ح��ث املرش��حني احملتمل��ني الذي��ن يتمتعون 
بس��جالت إيجابي��ة ف��ي حقوق اإلنس��ان على أن 

يتقدموا بأوراق ترشيحهم.
- مس��اندة الدول التي أيدت ودعمت من قبل 
عم��ل املقررين اخلاصني باألمم املتحدة، وعلى وجه 
اخلصوص ال��دول األفريقية، الت��ي طالبت بإبقاء 

مقرريهم اخلاصني.
- ضم��ان أن تتم انتخابات الرئاس��ة من داخل 
املجموع��ة األفريقية بش��فافية كاملة، وأن تكون 
مس��تندة باألس��اس إل��ى تقيي��م موضوع��ي ملدى 
التزام الدولة املرشحة بدعم حقوق اإلنسان، وأال 
تكون نتيجة لسياسات القوة واالتفاقات املتبادلة 

واالجتار باألصوات. 
وش��دد الن��داء عل��ى أن اختي��ار دول��ة أفريقية 
تقوم بدور النصير حلقوق اإلنسان على املستويني 
الوطن��ي والدول��ي، م��ن ش��أنه أن يدف��ع بقضايا 
حقوق اإلنس��ان التي متثل هما حيويا لألفارقة إلى 

موقع الصدارة باملجلس االممي.
أعرب الن��داء عن قلق املوقعني عليه من أن أداء 
املجموع��ة األفريقية داخل املجل��س وتصويتاتها 
عل��ى قرارات��ه يظه��ران التقاع��س ع��ن تش��جيع 
وتطوي��ر آلي��ات حماية حق��وق اإلنس��ان، بل إن 

اأفريقيا اأمام اختيار �سعب..

ن�سان؟! اأي رئي�س ملجل�س حقوق الإ
أعضاء املجموعة األفريقية اتخذوا في مناس��بات 
ع��دة مواق��ف تق��وض على نط��اق واس��ع معايير 
حقوق اإلنس��ان املفت��رض أن يتحل��ى بها أعضاء 
املجل��س األممي، وتبن��ى بعض أعض��اء املجموعة 
األفريقي��ة مش��اريع ق��رارات تتناقض م��ع املبادئ 
التأسيس��ية للمجلس، وتنتقص أو تقوض آليات 
نظام اإلجراءات اخلاصة بحماية حقوق اإلنس��ان 

عبر املجلس األممي.
كما الح��ظ الن��داء أن اآللية احلالي��ة لالختيار 
م��ن داخ��ل املجموع��ة األفريقية، س��واء لعضوية 
املجلس أو رئاس��ته تفتقر إلى الشفافية، وتعترض 
هدف املجلس في معاجلة الطبيعة السياسية لنظام 
األمم املتحدة حلقوق اإلنس��ان؛ وهو ما أدى عمليا 
وطبق��ا للمنط��ق الذي يج��ري ب��ه التصويت من 
جان��ب املجموع��ة األفريقية إلى تض��اؤل حظوظ 
بع��ض ال��دول ف��ي ش��غل مقاع��د املجل��س، رغم 
أن س��جلها ف��ي حقوق اإلنس��ان ق��د يكون محال 
للتقدير، ورغم أن عضويتها باملجلس قد تش��كل 

على األرجح إضافة قيمة للمجلس األممي.
اجلدي��ر باإلش��ارة ف��ي ه��ذا اإلط��ار أن تغليب 
االعتبارات السياس��ية في اختيار املرشح للرئاسة 
من قب��ل املجموع��ة األفريقية قد يزي��د من فرص 
وصول مصر إلى رئاس��ة مجلس حقوق اإلنسان، 
عل��ى الرغم من التحفظات الهائل��ة التي أحاطت 
بش��غلها أح��د مقاعد العضوية ف��ي العام املاضي، 
والتي انطلقت من سجلها السيئ في مجال معايير 
حق��وق اإلنس��ان، وعل��ى الرغم م��ن أن احلكومة 
املصري��ة خالل ع��ام م��ن عضويته��ا باملجلس قد 
أقدمت على املزيد من انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
باملخالف��ة للتعه��دات التي قطعتها على نفس��ها 
عندما تقدمت بطلب الترشيح لعضوية املجلس.

واجلدي��ر باإلش��ارة أيض��ا أن ف��رص االختي��ار 
عل��ى نح��و أفضل من قل��ب املجموع��ة األفريقية 
لرئاس��ة املجلس األممي مح��دودة للغاية، أخذا في 
االعتب��ار أن ال��دول األفريقية األعض��اء باملجلس 
ف��ي دورته احلالية إلى جانب مص��ر، الكاميرون، 
وجيبوتي، واجلابون، وغانا، ومدغشقر، ومالي، 
وموريش��يوس، والس��نغال، وجن��وب أفريقي��ا، 
وزامبيا، وه��ى في الغالب األعم م��ن الدول ذات 
الس��جالت األس��وأ في مج��ال حقوق اإلنس��ان، 
طاملا ال يجري االنتخ��اب لعضوية مجلس حقوق 
اإلنس��ان، وفقا للمعايير املوضوعية املستندة إلى 
احترام حقوق اإلنس��ان، والتي يفترض أن تتسق 
مع روح القرار، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة، والذي أنشئ املجلس األممي مبقتضاه.

أغراض الدفاع عن النفس إذا ما استخدمت بشكل 
مس��ئول وفى مناطق يتم حتديدها بش��كل واضح. 
وف��ي ه��ذا اإلطار لم متي��ز املعاهدة بني االس��تخدام 
الش��رعي لأللغ��ام املض��ادة لألف��راد للدف��اع وأمن 
احل��دود، واألن��واع األخ��رى الس��تخدامها، وهذا 
م��ا أكد عليه الوفد املص��ري الذي حضر االجتماع 
الس��ابع للدول األطراف –كمالحظ- في سبتمبر 
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- ترك��ز االتفاقية على حظر األلغام فقط وليس 
إزالته��ا، كم��ا أنه��ا ال حتدد م��ن الذي س��يتحمل 
تكالي��ف عملي��ة اإلزال��ة، فف��ي أكتوب��ر 2006 
أك��د وزي��ر اخلارجية املص��ري أن مصر ل��ن تنضم 
إل��ى معاه��دة حظ��ر األلغ��ام؛ طامل��ا أن املعاهدة ال 
حتمل مس��ئولية تطهير األلغام له��ؤالء الذين قاموا 

بوضعها. 
ويرى كثيرون أن املوق��ف املصري من االتفاقية 
غير مفهوم، فمن ناحية أولى فإن توقيع مصر على 
معاهدة »أوتاوا« س��وف يتيح لها فرصة االستفادة 
من املس��اعدات املالي��ة والفنية الت��ى حتتاجها فعال 
إلزالة حقول األلغام، والتخلص من آثارها، السيما 
في ضوء حقيقة ارتفاع تكلفة إزالة األلغام، فاللغم 
الواحد يحتاج ما بني 300 و 1000 دوالر إلزالته، 
وفي مقابل نزع 5000 لغم، يقتل واحد من خبراء 
األلغام الذين يتولون نزعها، ويصاب اثنان منهم. 
خاص��ة مع ع��دم جن��اح جهود مص��ر لدف��ع الدول 
املتسببة في هذه املشكلة إلى حتمل مسئولياتها في 

هذا السياق.
ومن ناحية ثانية، فإن االعتبارات األمنية تفرض 
عل��ى مصر اتخاذ جميع اإلج��راءات الالزمة للحد 
من هذه املش��كلة، ال س��يما أن بعض س��كان هذه 
املناط��ق أصبح��وا يعرفون طرق عمل ه��ذه األلغام 
وس��بل إزالته��ا وتفكيكها واس��تخراج مكوناتها 
ويقوم��ون ببيعه��ا إل��ى اجلماع��ات املتطرف��ة التى 
ق��د تقوم بدورها باس��تخدمها ف��ى تنفيذ عمليات 

إرهابية. 
وم��ن ناحية ثالثة، ف��إن االتفاقية ال حتظر األلغام 
املض��ادة للمركب��ات واأللغام املض��ادة للدبابات، 
كما ال حتظ��ر األجهزة املتفجرة الت��ي يتم التحكم 
فيه��ا عن بعد؛ ومن ثم فإن االلتزام بها ال يعنى أنه 

الميكن تأمني احلدود باالعتماد عليها. 
إال أنه من الواضح أن قرار مصر في هذا السياق 
ال يتحدد بالعوامل اإلنس��انية واالقتصادية أو حتى 
األمني��ة بقدر ما يتأثر باالعتبارات السياس��ية التي 

قد ال يكون من اليسير فهمها.
* من بني الدول التي تضمها قائمة الدول التي ليست طرفا 
وروسيا  والصني  األميركية  املتحدة  الواليات  املعاهدة:  في 
والكوريتان وبولندا وكوبا وإسرائيل وباكستان وسنغافورة، 
واملغرب  والبحرين  وليبيا  لبنان  هناك  العربية  الدول  ومن 

وُعمان والسعودية وسوريا واإلمارات، فضال على مصر.

بيدي عمرو .. ال بيدي !
احملكمة األوروبية تنتصر حلقوق اإلنسان 
وحتظر الترحيل إلى سلخانات التعذيب العربية!



�� العدد 80 فرباير 2008

ش��ددت احملكم��ة األوروبي��ة حلقوق اإلنس��ان 
عل��ى احلظ��ر املطل��ق -دون قيد أو ش��رط- على 
ترحي��ل األش��خاص إل��ى بل��دان يواجه��ون فيها 
خط��ر التعذيب واملعاملة الس��يئة، حت��ى لو تعلق 
األمر بوجود تهدي��د إرهابي، أو العتبارات األمن 

القومي.
وأعلن��ت إحدى عش��رة من املنظم��ات العاملية 
ترحيبها بق��رار احملكمة األوروبي��ة وفي مقدمتها 
العف��و الدولية، ومراقبة حقوق اإلنس��ان واملركز 
الدول��ي للحماي��ة القانوني��ة حلق��وق اإلنس��ان، 
واملنظم��ة العاملي��ة ملناهضة التعذي��ب. واعتبرت 
هذه املنظم��ات ما انتهت إليه احملكم��ة األوروبية 
بأن��ه يعيد االعتب��ار على نطاق واس��ع إلى أهمية 

سيادة القانون.
جاء ذلك خ��الل نظر احملكمة األوروبية حلقوق 
اإلنس��ان للقضية املعروفة باس��م قضية “س��عدي 
ض��د إيطاليا”، حيث كانت الس��لطات اإليطالية 
ق��د اتخ��ذت ق��رارا بترحي��ل املواط��ن التونس��ي 
نس��يم س��عدي، املقيم بصفة قانونية ف��ي إيطاليا 
إل��ى تون��س. وكان س��عدي ق��د أدي��ن غيابيا من 
قب��ل القض��اء التونس��ي بارتكابه جرائ��م متصلة 
بأعمال إرهابية، وقضى عليه بعقوبة السجن ملدة 
20 عام��ا. وقد أفاد س��عدي احملكمة األوربية بأنه 
م��ن املرج��ح أن يتعرض خلطر التعذي��ب واملعاملة 
الس��يئة، إذا ما مت تسليمه للس��لطات التونسية، 
أخذا في االعتبار أن املعاملة السيئة جراء اتهامات 
باإلرهاب تعد من املمارس��ات املنهجية املوثقة في 

تونس.
ووفقا ملا أعلنته منظمة مراقبة حقوق اإلنس��ان 
“هيومان رايتس ووتش”، فإن احملكمة قد أعادت 
التأكيد على القاعدة املس��تقرة القائلة: إنه بغض 
النظر عن الظروف ومنه��ا وجود تهديد إرهابي، 
أو العتبارات األمن القومي فال ميكن تبرير إرسال 
األش��خاص إل��ى حي��ث يواجهون خط��را حقيقيا 
بانته��اكات حلق��وق اإلنس��ان به��ذا الق��در م��ن 

اجلسامة.

متهمني أو مشتبه بهم في قضايا متصلة باإلرهاب 
الس��تنطاقهم والتحقي��ق معه��م عبر س��لخانات 
التعذيب في عدد من الدول العربية وفي مقدمتها 

مصر.
كما يكتسب احلكم كذلك مزيدا من األهمية 
بالنظ��ر لتصدي��ه ملس��ألة التعه��دات، أو الوعود 
والضمان��ات الدبلوماس��ية التي ميك��ن أن تتقدم 
بها الدولة التي يتم ترحيل مثل هؤالء األش��خاص 
إليها، والت��ي قد تتضمن االلتزام بعدم تعريضهم 
للتعذي��ب؛ حي��ث أك��دت احملكم��ة أن مث��ل هذه 
الضمانات والوعود ال تلغى بش��كل فوري وجود 
خط��ر قائم، وأنه طاملا وجد هذا اخلطر من الناحية 
العملية، فإن مثل هذه الوعود ال تكون قادرة على 
إزالته، وهو ما س��بق أن ذهب إليه من قبل املفوض 
الس��امي حلق��وق اإلنس��ان واملق��رر اخل��اص باألمم 
املتحدة املعني بالتعذي��ب، باعتبار أن الضمانات 
الدبلوماس��ية ض��د التعذي��ب، ه��ى أدوات غي��ر 
موثق��ة أو عملي��ة، م��ن حي��ث املبدأ؛ وم��ن ثم ال 
توفر ضمانة فعلية كافية للحيلولة، دون تعريض 
األش��خاص للتعذيب واملعاملة الس��يئة، حس��بما 

أوضحت منظمة هيومان رايتس ووتش.

أشارت “الووتش” إلى أن احلكومة البريطانية 
ق��د حاول��ت التدخل ف��ي القضية حملاولة إس��قاط 
احلظر املطل��ق على التعذي��ب واملعاملة الس��يئة، 
بدع��وى أن حماي��ة األش��خاص م��ن مث��ل ه��ذه 
املمارس��ات، يجب أن تقارن باحلظر الذي يفرضه 
وجوده��م على الدولة التي تق��رر ترحيلهم، وهو 
األمر الذي سبق أن رفضته احملكمة في قضية مماثلة 
ضد اململكة املتحدة عام 1996؛ حيث ش��ددت 
على أن االتفاقية األوروبية حتظر الطرد إلى بلدان 
ميك��ن أن يواجه فيها األش��خاص خط��ر التعرض 

للتعذيب وسوء العاملة.
األوروبي��ة حلق��وق  ويتس��ق موق��ف احملكم��ة 
اإلنس��ان، ليس فقط مع أحكام االتفاقية األوربية 
حلقوق اإلنس��ان، بل أيض��ا مع أح��كام االتفاقية 
الدولية ملناهض��ة التعذيب الت��ي حظرت بدورها 
تس��ليم أي ش��خص إلى بلد من احملتمل أن يواجه 

فيه خطر التعذيب.
ويكتس��ب حك��م احملكم��ة األوروبي��ة أهمي��ة 
خاصة في هذه اآلونة بالنظر ملا اقترنت به دعاوى 
احل��رب عل��ى اإلرهاب م��ن قي��ام عد م��ن الدول 
األوروبي��ة، فضال على الواليات املتحدة بتس��ليم 

بيدي عمرو .. ال بيدي !
احملكمة األوروبية تنتصر حلقوق اإلنسان 
وحتظر الترحيل إلى سلخانات التعذيب العربية!
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القاهرة  مركز  مدير  حسن  الدين  بهي  أكد 
البرملان  قرار  أن  اإلنسان  حقوق  لدراسات 
لوضعية  شديدة  انتقادات  املتضمن  األوروبي 
مسئوليته  تتحمل  مصر  في  اإلنسان  حقوق 
بالدرجة األولى احلكومة املصرية، نتيجة لتعاملها 
باستهانة مع وفود البرملان األوروبي التي جاءت 
على  اإلنسان  حقوق  أوضاع  ملناقشة  مصر  إلى 
احلكومة  أن  مضيفا  املاضية،  السنوات  مدار 
املصرية ال تبالي بالرد على أي تساؤالت، سواء 
أكانت من البرملان األوروبي، أم األمم املتحدة، أم 
أم حتى املجلس  أم املصرية،  الدولية،  املنظمات 
احلكومة  أنشأته  الذي  اإلنسان،  القومي حلقوق 

بنفسها.
األزمة  على  تعليقه  معرض  في  بهي  أضاف 
التي أثارتها احلكومة، إزاء قرار البرملان األوروبي 
–خالل حديث مفصل مع صحيفة نهضة مصر 
نشر في 27 يناير املاضي- إن رد الفعل املصري 
لم يتعامل مع مضمون القرار على اإلطالق، ولم 
يتضمن ردا أو إيضاحا بشأن أي من االنتقادات 
أن  بهي  وأوضح  احلكومة.  إلى  وجهت  التي 
“كرسي  طريقة  على  جاء  املصري  الفعل  رد 
احلكومي  الرد  أن  إلى  مشيرا  الكلوب”،  في 
استهدف باألساس صرف انتباه الرأي العام عن 
على  ليركز  األوروبي،  البرملان  قرار  مضمون 
مسائل أخرى تغازل الشعور الوطني أو القومي.

يكن  لم  احلكومي  الفعل  رد  أن  بهي  والحظ 

بهي الدين حسن :

عداد املدربني فى ق�سايا حقوق الن�ساء 3 دورات لإ

-9 من  الفترة  في  القاهرة  مركز  نظم 
الثالثة  التدريبية  دورته   2008 يناير   12
برنامج  واستهدف  املرأة.  حقوق  حول 
الدورة العاملني والعامالت في مجال حقوق 

اإلنسان، وبصفة خاصة قضايا النساء.
األولى  دورتيه  عقد  قد  املركز  كان 
 2007 وديسمبر  سبتمبر،  في  والثانية 

مبقر املركز.
 45 الثالث  بالدورات  التحق  وقد 
مشاركا ومشاركة من القاهرة الكبرى، إلى 
جانب تسع محافظات أخرى هى: العريش 
وسيناء وكفر الشيخ وسوهاج وقنا وأسوان 

وأسيوط واملنيا وبني سويف. وأشرف على إعداد وتقدمي البرنامج التدريبي في الدورات الثالث كل من 
د. آمال عبد الهادي، د.نادية عبد الوهاب، سالف طه العضوات مبؤسسة دراسات املرأة اجلديدة.

العاملة في قضايا املرأة،  التدريبي للدورات الثالث توثيق الصالت بني املنظمات  البرنامج  استهدف 
وبناء كوادر مؤهلة لالشتباك مع القضايا املتصلة بحقوق النساء، وحتديث الدليل التدريبي املعتمد في 
إطار البرنامج التدريبي، والذي سبق أن أعدته د. آمال عبد الهادي بتكليف من مركز القاهرة، وصدر 

حتت عنوان “حقوق النساء: من العمل احمللي إلى التغيير العاملي”.

ول  احلكومة امل�سرية هى امل�سئول الأ

وروبي عن انتقادات الربملان الأ
على  التصويت  عملية  على  التأثير  يستهدف 
قرار البرملان األوروبي، مشيرًا إلى أنه لم يكن قد 
بقى سوى عدة ساعات على صدور القرار؛ من 
ثم فإن رد الفعل استهدف -حسب تقدير بهي- 
مواقف  أو  قرارات  مشاريع  على  الطريق  قطع 
البرملان  من  املرجح صدورها، سواء  من  أخرى، 
األوروبي، أو من أطراف دولية أخرى، أخذا في 
لديها  احلكومة  أن  من  بهي  أوضحه  ما  االعتبار 
انتهاك  بها  تواصل  وإجرائية  تشريعية  خطة 
فإن  ثم  ومن  مجاالت؛  عدة  في  اإلنسان  حقوق 
الدولية  األطراف  همة  تثبط  أن  احلكومة  هدف 
حقوق  أوضاع  انتقاد  معاودة  عن  خاص  بشكل 

اإلنسان في مصر.
أضاف بهي: إن قرار البرملان األوروبي له قيمة 
أدبية فقط، ولكن لن يكون له تأثير على املعونات 
األوروبية إلى مصر، باعتبار أن املفوضية األوروبية 
أولوياتها  في  تضع  املعونات،  ملف  تدير  التي 
حتى  مصر،  مع  واألمنية  االستراتيجية  املصالح 
احترام حقوق  اعتبارات  لو كانت على حساب 
تدرك  املصرية  احلكومة  أن  إلى  وأشار  اإلنسان. 
ذلك جيدا، بل إن بعض التصريحات احلكومية 
القرار عبرت عن ذلك ضمنيًا، ومع ذلك  على 
احلكومة  أن  بهي-  لتصريحات  -وفقا  فاملرجح 
حث  بهدف  العنيفة؛  انتقاداتها  ستواصل 
األوروبيني وغيرهم على عدم تكرار ذلك املوقف 

مرة أخرى.

برنامج تدريبي 
لتطوير مهارات ا�ستخدام 
ليات الدولية حلماية  الآ

ن�سان  حقوق الإ

-20 من  الفترة  في  القاهرة  مركز  نظم  كما 
26 فبراير فعاليات الدورة التدريبية األولى حول 
بناء القدرات في مجال استخدام اآلليات الدولية 

واإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان.
من  ومشاركة  مشارك   20 الدورة  في  شارك 
النساء واملدافعني عن حقوق اإلنسان واألكادمييني 
هى  عربية  دول  ثالث  من  والصحفيني،  واحملامني 
البرنامج  واستهدف  واجلزائر.  والسودان  مصر 
املدني،  املجتمع  نشطاء  وقدرات  معارف  تنمية 
على توظيف اآلليات واإلجراءات اخلاصة بحماية 
من  وكذلك  املتحدة،  األمم  عبر  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  حقوق  حلماية  األفريقية  اللجنة  خالل 
البرنامج جانبا تطبيقيا في  والشعوب. وتضمن 
استخدام اآلليات الدولية، سواء من خالل تقدمي 
املداخالت الشفاهية، أو رفع الشكاوى أو كتابة 

تقارير الظل.
ويخطط مركز القاهرة لتنظيم دورته التدريبية 
الثانية حول استخدام اآلليات الدولية في أواخر 
الذي  املشروع  إطار  في  وذلك   ،2008 مارس 
يتبناه املركز، مستهدفا تفعيل دور املنظمات غير 
احلكومية في العالم العربي، في استخدام اآلليات 

الدولية واإلقليمية في حماية حقوق اإلنسان.


