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يف هذا العدد

4

امل�شهد الدموي يف العراق م�سئولية االحتالل واحلكومة العراقية واجلماعات امل�سلحة
يوم��ا بعد ي��وم تزداد أوضاع حقوق اإلنس��ان في العراق قتامة وتكتس��ي طابعا دمويا
مقيتا ،متتزج من خالله أعمال القتل واإلرهاب مع االعتقاالت التعس��فية والتعذيب،
وحص��ار املدن والعقاب اجلماعي للس��كان والنزوح املتزايد للس��كان الذي��ن يواجهون أوضاعا
مأس��اوية في محاوالتهم لإلفالت من جحيم الداخل العراقي .وهنالك أيضا حوادث االختطاف
واالغتصاب وتصاعد العنف املوجه خصيصا للنساء..الخ .حول احلالة االستثنائية التي يكابدها
الش��عب العراقي ،ومس��ئولية األطراف املختلفة الضالعة في انتهاك حقوق اإلنسان ،وبحثا عن
مخ��ارج لوقف حالة التردي ،تأتي ورقة املوقف التي أعدها للمركز د .محمد حلمي مدير حترير
«رواق عربي».

7

خماوف على حقوق ا إلن�سان يف املغرب
رغم ما ش��هده املغرب من حتسن وتطور ملحوظ في وضعية حقوق اإلنسان عبر السنوات
العش��ر األخيرة ،فإن مس��ار هذا التطور لم يخل بدوره من خروقات عديدة ،وخاصة تلك
الت��ي تلحفت بدع��اوى مكافحة اإلره��اب منذ ع��ام  ،2000أو التي تلحفت في الش��هور األخيرة
–بدعاوى املس��اس باملقدس��ات -وأفضت إلى مالحقة ومحاكمة وسجن عدد من نشطاء منظمات
حقوق اإلنسان ،التي ال ميكن إنكار دورها النضالي في تعزيز حقوق اإلنسان باملغرب.

8

أ�ي م�ستقبل حلركات التغيري الدميقراطي يف العامل العربي؟!
عرفت السنوات األخيرة عددا من حركات التغيير الدميقراطي في بلدان مثل مصر
وسوريا وتونس ،وقد جتمعت لدى هذه احلركات أسباب مشتركة دفعت بصعودها
النسبي ،وأسباب مشتركة أيضا أدت خلفوت دورها في العامني األخيرين .حول مستقبل هذه
احلركات يستعرض الباحث املصري سامح فوزي ما انتهت إليه النقاشات املعمقة لورشة العمل
التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان خصيصا حول هذا املوضوع.

12

آ�ليات التزوير و�إق�صاء املناف�سني يف انتخابات جمل�س ال�شورى
ه��ل أدمنت احلكومة وحزبه��ا تزوير االنتخابات والتالع��ب بها حتى في غياب
املنافس��ة؟ س��ؤال يفرضه مس��ار انتخابات مجلس الش��ورى التي شهدتها مصر
مؤخ��را وقاطعته��ا بعض أح��زاب املعارض��ة ،وتكفل��ت خاللها نص��وص القان��ون واملالحقات
األمنية مبحاصرة «اإلخوان املس��لمني» ومرش��حيهم ،الذين لم يحصلوا على مقعد واحد في هذه
االنتخاب��ات ،رغم حصولهم على  88معقدا في مجلس الش��عب .ح��ول آليات التزوير وإقصاء
املنافسني ،يكتب رجب سعد طه الباحث مبركز القاهرة.

16

«املواطنة» حرب على ورق يف أ�ول اختبار للتعديالت الد�ستورية
بعد ش��هر واحد فقط من صدور التعديالت الدس��تورية األخيرة ،بات واضحا أن
إضافة املواطنة للمادة األولى من الدستور لم يكن سوى عبارة إنشائية استهدفت
جتمي��ل وجه النظ��ام ،دون أن ترتب التزام��ات قانونية أو قضائية .ذلك م��ا أظهره بجالء حكم
القضاء اإلداري برفض  45دعوى من مسيحيني دخلوا اإلسالم ،ثم عادوا للمسيحية ،ويطالبون
فيها بإلزام وزارة الداخلية بتعديل بياناتهم في خانة الديانة في بطاقة الهوية وشهادات امليالد.

18

أ�ي م�ستقبل للم�صريني يف ظل �سيادة ثقافة الكراهية؟
متر مصر اليوم بأزمة أخالقية وثقافية وسياسية ،غاب فيها العقل وولدت اخلرافة
وانبعث التطرف الديني وعمت الرغبة في العنف ،في غياب دولة القانون .وفي
ظل تواصل القمع السياسي تتآكل الشرعية الدستورية للحكم ،لصالح تيارات غير دميقراطية،
وهو ما يخش��ى معه انزالق البالد إلى املجهول والفوضى ،التي تتبدى بعض ش��واهدها .ذلك ما
يحذر منه د .نبيل عبد امللك رئيس املنظمة الكندية املصرية حلقوق اإلنس��ان في مس��اهمته التي
اختص بها «سواسية».
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حممود عبا�س

�إ�سماعيل هنية

عصام الدين محمد حسن

هل ميكن أ�ن يرتقي الفل�سطينيون
مل�ستوى حتديات النكبة اجلديدة؟
بعد  59عاما من نكب��ة  ،1948وأربعني عاما
م��ن الهزمية العربي��ة في ع��ام  ،1967واإلخفاق
املستمر في اس��تعادة حقوق الشعب الفلسطيني
ف��ي تقري��ر مصي��ره وبن��اء دولت��ه وع��ودة أبنائه
م��ن الش��تات ،ب��ات م��ن الواض��ح أن القضي��ة
الفلس��طينية قد دخلت –بكل أس��ف على أيدي
بع��ض م��ن أبنائها -نفق��ا مظلما يصع��ب تخيل
ٍ
أن هن��اك فرص��ة للخروج منه عل��ى أرض الواقع.
فاالنقالب على الش��رعية من جانب ميليش��يات
حم��اس –كما يصف��ه الرئي��س الفلس��طيني أبو
م��ازن وقي��ادات فت��ح -واختطاف غ��زة احملاصرة
م��ن قبل جي��ش االحتالل اإلس��رائيلي على أيدي
ميليش��يات حماس ،التي اعتبرته التحرير الثاني
له��ا بع��د تطهيرها م��ن “الفتحاوي�ين” ووصفها
بع��ض أمراء ه��ذه امليلش��يات –رض��ى اهلل عنهم
وأرضاه��م!! -حدث��ا تاريخيا يعيد إل��ى األذهان
وقائ��ع فتح مكة في عهد الرس��ول ،فإن الش��عب
الفلس��طيني الذي قدم تضحي��ات هائلة من أجل
إقامة دولته املس��تقلة حتى ف��ي حدود ما تبقى من
أرض فلس��طني التاريخي��ة ،يجد نفس��ه اآلن أمام
خطر تقس��يم جديد يؤول إل��ى “إمارة” لفتح في
الضف��ة الغربية وأخرى حلماس ف��ي غزة ،بعد أن
اس��تحالت الش��راكة بينهما .وتغلب��ت لدى كل
منهما حس��ابات ومصالح ال تقيم اعتبارا ملصالح
الشعب الفلسطيني وحتدياته الهائلة.

عن أ�ية �شرعية يتحدثون؟!

وقد يكون صحيحا أن اإلجراءات التي اتخذها
رئي��س الس��لطة الوطنية الفلس��طينية ،ورفضتها
حكومة حماس ،وخاصة تشكيل حكومة طوارئ،
دون طرحها للثقة أمام املجلس التشريعي تتعارض
مع أحكام القانون األساس��ي الفلس��طيني ،إال أن
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حماس التي اعتب��رت -عن حق -هذه اإلجراءات
غير ش��رعية تدرك جيدا أن ذلك ال يعدو أكثر من
مماحكة تتمس��ح باألغلبية البرملاني��ة ،وبالقانون
والشرعية التي داست عليها ميليشيات وكتائب
عز الدين القسام ،والقوة التنفيذية التي شكلتها
حكوم��ة حم��اس م��ن عناصرها ،وداهم��ت مقار
ق��وى األم��ن الداخل��ي التابع��ة لرئي��س الس��لطة
الوطني��ة ،بل احتلت مبنى الرئاس��ة بغزة وقامت
في خطوة جس��ورة –حتس��د عليها -بإنزال العلم
الفلس��طيني –ال��ذي رفعته ش��عوب األرض كلها
تضامن��ا مع الش��عب الفلس��طيني ،لتح��ل محله
عل��م حماس ،في إش��ارة ال تخطئه��ا العني لذلك
املنحى االنقالبي ،الذي ش��رعت فيه حماس لبناء
دولتها وحتقيق مش��روعها السياسي ،دون اعتبار
ملقتضي��ات الوف��اق حول برنام��ج للعمل الوطني
ينطلق من مصالح وخيارات الشعب الفلسطيني،
الذي اختار بإرادته أبو مازن ليتولى رئاسة السلطة
الوطنية الفلس��طينية ،مثلما اخت��ار أيضا بإرادته
أن يعطي دعمه حلماس في االنتخابات التشريعية
األخيرة.
ورمب��ا ج��از القول أيض��ا إن فتح التي خس��رت
االنتخاب��ات التش��ريعية ،وتآكلت ش��عبيتها إلى
ح��د كبير على مدى الس��نوات األخي��رة –بفعل
الفس��اد الذي ينخر داخل صفوفها ومؤسس��اتها
باعت��راف قي��ادات من فتح ذاته��ا -كانت تراهن
على عجز حماس عن مواجهة التحديات واملخاطر
التي تتهدد الشعب الفلسطيني ،وبخاصة في ظل
احلص��ار احملكم الذي فرضته إس��رائيل والواليات
املتح��دة وأوروبا على الس��لطة الفلس��طينية ،من
بعد وصول حماس للحكم ،بل رمبا كانت تخطط
بدوره��ا لالنقضاض على الس��لطة عب��ر ما تتمتع
ب��ه من نفوذ طاغ على ق��وى األمن الداخلي ،ومن

خالل إش��اعة الفوض��ى والفلت��ان األمني ،عوضا
ع��ن تعزيز س��يادة القان��ون واالحت��كام لقواعده
وخضوع اجلميع ألحكامه.

أ�فعال �إجرامية

بي��د أن ضلوع أي م��ن الفصيلني إلقصاء اآلخر
أو إضعاف��ه ال ينبغ��ي أن يضف��ي املش��روعية على
األفع��ال اإلجرامي��ة الت��ي ارتكبته��ا عناص��ر من
“حماس” أو “فتح” في إطار املواجهات الدموية
الت��ي اندلع��ت مؤخرا بعد نحو أربعة أش��هر فقط
من التوقيع على اتف��اق مكة ،الذي أقرت أطرافه
التأكي��د على حرمة الدم الفلس��طيني! وتعهدت
باتخاذ جميع الترتيب��ات واإلجراءات التي حتول
دون إراقت��ه .وأك��دت التزامها بالوح��دة الوطنية
كأس��اس للصمود الوطن��ي ،واعتم��اد لغة احلوار
كأس��اس وحي��د حل��ل اخلالف��ات السياس��ية ف��ي
الساحة الفلسطينية.
لقد كان اتفاق مكة في الثامن من فبراير املاضي
مح�لا للترحي��ب ،باعتب��اره خطوة أول��ى لوقف
نزي��ف ال��دم الفلس��طيني ،ووقف أعم��ال القتل
املتب��ادل من��ذ مطلع هذا العام ب�ين فتح وحماس،
والذي أفضى حتى إبرام االتفاق إلى سقوط 128
قتيال فلس��طينيا ،وما يزيد على سبعمائة جريح،
وأحلق أضرارا فادحة باملمتلكات العامة واخلاصة.
غي��ر أن ه��ذا االتف��اق ل��م يصمد ول��و لبضعة
أشهر ،وقد اضطر هاني القواسمي وزير الداخلية
في حكوم��ة الوح��دة الوطنية املنبثقة ع��ن اتفاق
مك��ة ،إلى أن يتقدم باس��تقالته ف��ي  14مايو إزاء
اس��تمرار أعم��ال العنف ف��ي قطاع غ��زة ،وعدم
منح��ه صالحي��ات كافي��ة تتي��ح دم��ج األجه��زة
العس��كرية املتنافسة في قوة موحدة ،تكون قادرة
على استعادة األمن والنظام داخل القطاع ،وهو ما

يكشف غياب إرادة جادة من قبل السلطة الوطنية
الفلس��طينية برأسيها أبو مازن وهنية ،نحو إعادة
بناء أجهزة األمن على أس��س مهنية تنأى بها عن
اعتب��ارات التقاس��م وال��والءات الفصائلية ،التي
ش��كلت مدخال أساسيا لتقويض سيادة القانون،
وإشاعة الفوضى والفلتان األمني.
ورمب��ا جاز القول إن األوض��اع املزرية واخلطيرة
التي شهدتها األراضي احملتلة ،سواء في قطاع غزة
أو الضفة الغربية نتيج��ة االقتتال األخير بني فتح
وحماس ،هى محصلة لل��دور الذي لعبته أطراف
إقليمية أو دولية ،يستوي في ذلك الدور اإليراني
أو الس��وري في دعم حماس ،أو الدور اإلسرائيلي
واألمريكي الذي كان يس��تهدف إقصاء حماس،
أو على األقل إجبارها على تقدمي تنازالت سياسية
لم تتهيأ لها بعد.

جرائم حرب

بي��د أن ذلك ال يعفي الطرفني –حماس وفتح-
من مس��ئولياتهما في تأجيج الصراع الذي أفضى
خالل بضعة أيام إلى سقوط ما يناهز  160قتيال؛
بينهم عش��رات من املدنيني ،وهو رقم يفوق بكل
أس��ف حصاد أعم��ال القم��ع اإلس��رائيلي خالل
الش��هر األول م��ن ان��دالع انتفاض��ة األقصى عام
.2000
كم��ا ال يعف��ي الطرفني مم��ا اقترفاه م��ن جرائم
مش��ينة تش��كل جرائ��م ح��رب مبوج��ب القانون
الدول��ي اإلنس��اني ،س��وءا فيم��ا يتعلق بش��يوع
حاالت اإلعدام خ��ارج نطاق القانون والقتل على
الهوية ،وإلق��اء اخلصوم من فوق أس��طح األبراج
والبناي��ات ،بع��د تقييده��م وتعصي��ب أعينهم،
فضال على أعمال االختطاف واألسر التي اقترنت
بالتعذي��ب واملعاملة احلاطة بالكرامة ،عالوة على
حتويل املستشفيات إلى ساحات للقتال واالعتداء
عل��ى س��يارات اإلس��عاف ملنعها م��ن الوصل إلى
اجلرحى ،كما يندرج في هذا السياق االعتداءات
املتبادل��ة عل��ى املراس��لني الصحفي�ين أو عل��ى
مؤسسات وفضائيات إعالمية ،سواء كانت تتبع
السلطة الوطنية الفلسطينية ،أو تبث لصالح فتح
أو حماس ،وكذا قصف وتدمير املنازل الس��كنية
واحتجاز الس��كان بالقوة كرهائ��ن –مبا في ذلك
األطفال والنساء -وإفساح املجال ألعمال السلب
والنهب ،سواء للممتلكات اخلاصة أو ملؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويفاق��م م��ن خطورة الوض��ع الكارث��ي الناجم
عن اش��تعال احلرب بني فتح وحم��اس ،إجراءات
تش��ديد احلصار على الس��كان الفلس��طينيني في
غ��زة البالغ عدده��م نحو مليون ونص��ف املليون
نس��مة ،وإغ�لاق املعاب��ر احلدودي��ة ،وكأن على
سكان غزة أن يدفعوا ثمن االنقالب الذي أقدمت
علي��ه حماس في غزة ،حتى لو كان هذا االنقالب
كما يفس��ره البعض -عمال استباقيا ،استهدفقطع الطري��ق على انقالب كان يج��ري التجهيز
ل��ه من قبل أجه��زة األمن الوقائ��ي التابعة لرئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي الوقت ذاته فإن إسرائيل وبعض األطراف
الدولية التي تس��عى للخ�لاص من حماس ،تغازل
س��كان الضفة الغربية ،وتبش��ر برفع احلصار عن
حكومة الطوارئ ،التي ش��كلها أب��و مازن ،وتعد
بانتع��اش اقتص��ادي ف��ي الضفة ،األم��ر الذي من
ش��أنه أن يعمق الفجوة بني الضفة والقطاع ويعزز
مخططات الفصل السياسي واجلغرافي بينهما.

�إعمال العقل

وال شك أن فرص اخلروج من هذا املأزق الراهن
الذي دخلت فيه القضية الفلس��طينية والش��عب
الفلس��طيني ،تب��دو ضئيل��ة للغاية ،ما ل��م تؤ ِثر
األط��راف الضالعة ف��ي صنع هذا امل��أزق املصالح
العليا للش��عب الفلس��طيني على أي اعتبار آخر،
مبا ف��ي ذلك نزع��ات التنافس على س��لطة رهينة
حتت قبضة االحتالل ،أو نزعات الثأر واالنتقام.
إن األزمة الراهنة التي تعيشها السلطة الوطنية
الفلسطينية ،ويدفع ثمنها الشعب الفلسطيني،
تقتض��ي إعم��ال العقل وتغليب مصالح الش��عب
الفلس��طيني على املصالح احلزبي��ة أو الفصائيلية
الضيق��ة ،وتتطل��ب حت��ركا فوري��ا للع��ودة إل��ى
احل��وار ،ال��ذي ينبغ��ي أن يتس��ع جلمي��ع الق��وى
السياس��ية ورموز املجتم��ع املدني الفلس��طيني،
لدراس��ة املداخل املناسبة للخروج من هذه األزمة،
وتوس��يع دائرة الشراكة السياس��ية التي ميكن أن
تس��هم في تخفيف حدة االستقطاب احلالي الذي
أف��رزه تكريس الثنائية داخل الس��لطة والس��احة
الفلس��طينية .ونعتق��د أن مختلف الق��وى احلية
داخل املجتمع الفلس��طيني مدع��وة للبحث عبر
هذا احلوار فيما يلي:
 -1إع��ادة النظ��ر ف��ي قانون النظام األساس��ي
الفلس��طيني ،وبش��كل خاص فيما يتعلق بثنائية
الس��لطة الت��ي برهن��ت التجرب��ة املعاش��ة أنه��ا
ق��د أض��رت كثي��را مبش��روع الس��لطة الوطني��ة
الفلس��طينية ،وأثارت ش��كوكا عميقة على قدرة
الفصائ��ل السياس��ية عل��ى إدارة ش��ئون احلكم،
والبحث في إمكانية إجراء انتخابات فلس��طينية
مبكرة على ضوء تعديل قانون النظام األساسي.
-2سبل إعادة بناء املؤسسة األمنية على أساس

املهنية والكفاءة واالستقالل ،الذي يجعلها مبنأى
عن احلسابات والصراعات ذات الطابع احلزبي أو
الفصائلي.
-3النظر في إنش��اء هيئة حتقيق مس��تقلة ذات
طابع محايد؛ إلجراء حتقيق��ات وافية في اجلرائم
املرتكبة وحصر اخلسائر واألضرار الناجمة عنها،
وحتديد اجلهات املس��ئولة عن هذه اجلرائم وتقدمي
كل من يثبت تورطه ف��ي هذه اجلرائم إلى القضاء
املختص ،كش��رط أساسي لتحقيق العدالة وإعادة
االعتبار لس��يادة القانون واملس��اواة أمام القانون،
واحليلول��ة دون إفالت مرتكبي تل��ك اجلرائم من
العقاب .كما ينبغي أن تضع هذه الهيئة األس��س
والقواعد العادلة لتعوي��ض الضحايا عن األضرار
املادية واملعنوية التي حلقت بهم.
وينبغ��ي التأكيد عل��ى أن التقدم نح��و معاجلة
حازمة لهذه األزمة يقتضي من طرفي النزاع تقدمي
االعتذار الواجب للشعب الفلسطيني عن اجلرائم
املرتكبة من قبل كل طرف ،حيث يلفت النظر أن
كال الطرفني قد أدان جرائم الطرف اآلخر ،وغض
الطرف متاما عن اجلرائم املرتكبة من قبل أنصاره،
في ح�ين أن ما أقدم عليه الطرفان -عالوة على ما
يش��كله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي
اإلنس��اني ومبادئ حقوق اإلنسان -يشكل إهانة
بالغ��ة لقيم وتقالي��د املجتمع الفلس��طيني .كما
يقتض��ي األم��ر كذلك وق��ف احلم�لات املتبادلة
للتشهير والتحريض إعالميا ،والتي تنطوي على
تخوين أو تكفير اخلصوم.
كما يتعني على حكومة هنية في غزة وحكومة
الط��وارئ التي متارس مهامها ف��ي الضفة الغربية،
اتخ��اذ العديد من اإلج��راءات التي تضمن حماية
أم��ن املواطن�ين ،بص��رف النظ��ر ع��ن انتمائه��م
السياس��ي أو الفصائل��ي واحليلول��ة دون تفش��ي
أعمال االنتقام.
وأخي��را ،ف��إن املجتم��ع الدول��ي واملنظم��ات
اإلنس��انية مدع��وة للتدخ��ل الف��وري لوضع حد
للحص��ار املضروب على املعاب��ر احلدودية لقطاع
غزة ،والذي ينذر بتجويع سكانه وحرمان املئات
منه��م من حقه��م ف��ي الرعاية الصحي��ة .واتخاذ
اإلج��راءات والتدابي��ر الكفيل��ة بضم��ان تأم�ين
املس��اعدات واحتياج��ات
اإلغاثة اإلنس��انية لسكان
القط��اع ،واحليلول��ة دون
حتميل الس��كان مزيدا من
املعان��اة حتت أي دعاوى أو
اعتبارات سياسية.
* اعتمد هذا املقال كورقة
موقف

ملركز

القاهرة

لدراسات حقوق اإلنسان
إزاء التطورات الكارثية
التي شهدتها األراضي
الفلسطينية احملتلة.
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هل بات ال�سالح

الفل�سطيني الأ كرث فتكا؟!

ال يخالج املرء أدنى شك حول اجلرائم الوحشية التى كانت ،وال تزال ترتكب من جانب جيش االحتالل
اإلسرائيلى ،ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطينى فى األراضى احملتلة .وقد كان وال يزال مطلوبا من
املجتمع الدولى أن يتخلى عن نهجه فى التواطؤ على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،املرتكبة من
جانب إسرائيل ،وأن يتحمل مسئولياته األخالقية والقانونية سواء فى محاسبة إسرائيل على جرائمها
أو فى توفير احلماية الدولية
الفلسطينيني،
للمدنيني
ووضع حد الرتكاب مزيد من
جرائم احلرب واالنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان فى
األراضى احملتلة .بيد أنه من
املؤسف أن فوضى السالح
وحالة الفلتان األمنى التى
تعيشها األراضى احملتلة،
والتى عجزت أو تقاعست
السلطة الوطنية الفلسطينية
عن معاجلتها بل توجتها باالقتتال املزرى بني ميلشيات فتح وحماس سواء من قبل اتفاق مكة أو من
بعده وقد أحلقت فى ظل الشراسة التى أبداها الطرفان أضرارا بالشعب الفلسطينى فاقت ما أحدثته
االعتداءات الهمجية اإلسرائيلية على مدى ستة أشهر ،إلى احلد الذى دعا منظمة العفو الدولية ألن
تطالب -ضمن توصياتها فى معاجلة حالة التدهور الراهن فى األراضى احملتلة– املجتمع الدولى وبخاصة
دول اجلوار باتخاذ التدابير الالزمة لوقف تدفق األسلحة التى تؤدى إلى تأجيج أعمال العنف ،وتفاقم
حالة انعدام القانون سواء فى قطاع غزة أو فى باقى األراضى الفلسطينية احملتلة.قد ينبري البعض باتهام
العفو الدولية بأنها تعمد إلى إضعاف حق الشعب الفلسطينى فى مقاومة االحتالل ،بيد أنه تبقى احلقيقة
أن السالح الفلسطينى ،فى غياب االحتكام للقانون وفى غياب آليات دميقراطية وشفافة ملعاجلة القضايا
اخلالفية بني الفصائل الفلسطينية ،وفى ظل ضعف قيم الشراكة السياسية ،قد قتل من الفلسطينيني ما
يفوق كثيرا ما قتله من اإلسرائيليني.
وخالل إعداد هذه النشرة للطبع أصدر مركز غزة للحقوق والقانون تقريرا نصف سنوى حول حالة
حقوق اإلنسان فى األراضى الفلسطينية منذ مطلع يناير حتى نهاية يونيو  .2007التقرير يشير إلى أن
االعتداءات واملمارسات الهمجية اإلسرائيلية قد أفضت خالل الشهور الستة إلى سقوط  180شهيدا
فلسطينيا بينهم ثالثة معتقلني استشهدوا داخل املعتقالت اإلسرائيلية ،كما أفضت هذه االعتداءات إلى
جرح نحو  960مواطنا فلسطينيا ،كما اعتقلت قوات االحتالل فى هذه الفترة قرابة  1400مواطن فى
الضفة الغربية .وخالل الشهور الستة يرصد التقرير نحو  120اعتداء من قبل املستوطنني اإلسرائيليني
ضد املدنيني الفلسطينيني فى الضفة الغربية.
أما على الصعيد الفلسطينى فإن التقرير يشير إلى أنه خالل النصف األول من عام  2007قتل 332
مواطنا فلسطينيا وأصيب  1948آخرون جراء االستخدام السيئ للسالح وأخذ القانون باليد ،كما مت
تنفيذ  341عملية اختطاف ملواطنني فلسطينيني وأفراد من قوى األمن الفلسطينيني عالوة على ثالثة
أجانب .كما رصد التقرير فى هذا السياق ما ال يقل عن  450حالة اعتداء على مؤسسات أهلية215 ،
حالة اعتداء على ممتلكات خاصة ،و 79اعتداء على مؤسسات ودوائر حكومية ،وثالثة اعتداءات على
مؤسسات دولية.
ويشير التقرير إلى أنه خالل ثالثة أيام من القتال الدامى األخير بني فتح وحماس فقد طالت
االعتداءات من قبل عناصر ميلشيات حماس والقوة التنفيذية  215منزال فى غزة دمر بعضها تدميرا
يكاد يكون كامال ،كما بلغت حصيلة القتل خالل األيام الثالثة  102قتيل ،ويشير التقرير كذلك إلى
مسئولية مقرات األمن الفلسطينية التابعة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وكذا عناصر فتح فى
الضفة الغربية عن ما ال يقل عن  120اعتداء على منازل وجمعيات تربوية وصحية ومراكز حتفيظ قرآن
يرجح أنها مناصرة حلماس وذلك فى أعقاب إحكام حماس سيطرتها على قطاع غزة.
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كارثة �إن�سانية غري م�سبوقة
تهدد ال�سكان يف قطاع غزة
فى واح��دة من التداعي��ات الكارثي��ة الناجمة
ع��ن االقتتال األخير بني فت��ح وحماس والذى آل
إلى أن حتكم ميليشيات حماس سيطرتها بصورة
مطلقة على قطاع غزة ،شددت سلطات االحتالل
اإلسرائيلى إجراءات احلصار الشامل الذى تفرضه
على قطاع غزة واستمرت قى إغالق جميع املعابر
املؤدي��ة إليه فى الوقت ذات��ه الذى يتواصل إغالق
معبر رفح احلدودى مع مصر.
وقد حذر املركز الفلس��طينى حلقوق اإلنس��ان
–ومقره غزة– من اس��تمرار ه��ذا احلصار ،ودعا
املجتم��ع الدول��ى إل��ى التح��رك الف��ورى العاجل
إلجبار س��لطات االحتالل على الس��ماح بالتدفق
الطبيعى لإلمدادات األساس��ية الالزمة للس��كان
املدني�ين س��واء م��ن امل��واد الغذائي��ة أو األدوي��ة
واملهم��ات الطبية؛ لوقف التده��ور اخلطير الذى
بات يهدد حياة الس��كان فى القطاع الذى يعيش
 %73من سكانه حتت خط الفقر.
وأش��ار املرك��ز ف��ى بي��ان أص��دره فى الس��ابع
والعش��رين من يوني��و إلى أن س��لطات االحتالل
قد ش��رعت بالفعل ف��ى منع امل��رور اآلمن للمواد
الغذائية واألدوية واالحتياج��ات احلياتية اليومية
للس��كان ،مضيفا أن األوضاع اإلنسانية بالقطاع
كان��ت كارثية م��ن قبل إجراءات تش��ديد احلصار
التى اتخذتها إسرائيل فى أعقاب سيطرة حماس
وذراعها العس��كرية –كتائب عز الدين القسام–
فى اخلامس عش��ر من يوني��و على قطاع غزة ،بيد
أن قي��ام إس��رائيل بإغ�لاق املعاب��ر احلدودية التى
كان��ت تعمل بص��ورة جزئية ،ومن��ع التدفق احلر
واآلمن لإلمدادات احليوية للسكان ،ومنع خروج
أى مدنى فلس��طينى من داخل القطاع حتى الذين
يحتاجون عالج��ا باخلارج ،قد أفض��ى إلى ازدياد
املعان��اة وبلوغها حدا كارثيا غي��ر معهود ،وأكد
املركز الفلسطينى بش��كل خاص على أن القطاع
الصح��ى يتعرض خلط��ر االنهيار نتيج��ة ألحكام
احلص��ار ،وإج��راءات اخلن��ق غي��ر املس��بوقة التى
يتعرض لها قطاع غزة.
ودع��ا املرك��ز الفلس��طينى حلق��وق اإلنس��ان
املجتم��ع الدولى للعمل من أج��ل إعادة فتح معبر
رفح احلدودى ،والضغط على س��لطات االحتالل
من أجل رفع احلصار االقتصادى على القطاع ،وفتح
املعابر التجارية واإلقالع عن اس��تخدام سياسات
العق��اب اجلماعى والتى ت��ؤدى إلى تدهور خطير
ف��ى متتع الس��كان املدنيني بحقوقه��م االقتصادية
واالجتماعية ،وش��دد عل��ى دور املجتمع الدولى
من أجل أن تتحمل إس��رائيل مس��ئوليات مبوجب
أح��كام القانون الدولى اإلنس��انى التى تلزم دولة
االحتالل بأن تعمل بأقصى ما تس��مح به وسائلها
على تزويد الس��كان باملواد الغذائية واإلمدادات
الطبية ،وأن تراعى احتياجات السكان املدنيني.

امل�شهد الدموي يف العراق
م�سئولية االحتالل

واحلكومة العراقية واجلماعات امل�سلحة

ال تزال حالة حقوق اإلنس��ان ف��ي العراق تثير
قلقا شديدا في األوس��اط احلقوقية .فعلى خالف
باق��ي الدول العربي��ة ،يبقى الع��راق حالة خاصة
فيم��ا يتعل��ق بوض��ع حق��وق اإلنس��ان في��ه؛ إذ
تتضاف��ر ،إلى جانب االحت�لال ،مجموعة أخرى
من األس��باب التي جتعل من حالة حقوق اإلنس��ان
هناك س��يئة للغاية ،وعلى رأس��ها الفتنة الطائفية
ب�ين قطب��ي املعادل��ة املذهبية :الش��يعة والس��نة.
وتفيد تقارير املنظم��ات احلقوقية أن حالة حقوق
االنس��ان ف��ي الع��راق لم تش��هد حتس��نا ملحوظا
بعد زوال نظام البعث الس��ابق ،وخضوع العراق
الحت�لال الق��وى املتع��ددة اجلنس��يات ،ووصول
ق��وى املعارضة إلى س��دة احلك��م ،والتي لم تكف
في السابق عن التأكيد في بياناتها السياسية على
ضرورة احترام حقوق اإلنسان والدميقراطية.

انتهاكات ج�سيمة وخمالفات د�ستورية

عل��ى الرغ��م من أن الدس��تور العراق��ي اجلديد
يحتوي بالفع��ل على الكثير من املواد التي تكفل
وتصون حقوق اإلنس��ان ،وتأكيده التزام العراق
بالقوانني واملواثيق الدولية املتعلقة بهذا الش��أن،
فإن تل��ك النصوص قد بقيت على الورق دون أي
تطبيق فعلي أو آلية إلزام واقعية.
ذل��ك أن القوى التي وقعت عل��ى هذا القانون
ه��ي ذاتها من مت��ارس االنته��اكات ،وتعمل على
ف��رض سياس��ة األمر الواق��ع ،واعتم��اد اإلرهاب
والنف��وذ املس��لح .فم��ن امل��واد الت��ي تكفل حق
املس��اواة امل��ادة  14م��ن الب��اب األول املتعل��ق
باحلق��وق املدنية والسياس��ة ونصها « :العراقيون
متس��اوون أمام القانون دون متييز بس��بب اجلنس
أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو
املذه��ب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي
أو االجتماع��ي» .وف��ي الفص��ل الثان��ي اخل��اص
باحلريات تن��ص مواده على أن« :حرية اإلنس��ان
وكرامته مصون��ة» و»يحرم جميع أنواع التعذيب
النفس��ي واجلس��دي واملعاملة غير اإلنسانية ،وال
عبرة ب��أي اعتراف انتزع باإلك��راه أو التهديد أو
التعذيب» وأيضا « تكفل الدولة حماية الفرد من
()1
اإلكراه الفكري والسياسي والديني».
وف��ي اجلزء اخل��اص بحالة حقوق اإلنس��ان في
التقري��ر الصادر عن األمم املتحدة ،يش��ير التقرير
إلى التردي امللحوظ في حالة حقوق اإلنس��ان في
الع��راق عامة ،وإلى تصاع��د الهجمات اإلرهابية

د .محمد حلمي عبد الوهاب
مدير حترير رواق عربي
ضد املدنيني ،حيث ورد بالتقرير الصادر عن مفوضية
حق���وق اإلنس���ان التابعة لألمـم املتح���دة بتاريخ 22
نوفمب���ر  2006أن حصيلة القتل���ى العراقيني بلغت
ال
ف���ي أكتوبر املاضي  3709قتلى .مبعدل  120قتي ً
ال في شهر
في اليوم .فيما بلغت احلصيلة  3345قتي ً
أغسطس الذي سبقه ،سقط أكثر من  %70منهم في
بغداد وحدها .ووفقا للدراسة امليدانية التي أعدتها
جامع��ة John Hopkins- Baltimore-
 ،USAونش��رت ف��ي املجلة الطبي��ة البريطانية
 Lancetفي أكتوبر من العام املاضي ،يقدر عدد
القتل��ى املدني�ين بحدود  650ألفاً ،وفي دراس��ة
مكملة قام بها  Gideon Polyaتصاعد العدد
حتى مارس  2007إل��ى مليون عراقي )2(.ووإلى
جان��ب املس��تهدفني من ضب��اط الش��رطة وأفراد
األم��ن العراق��ي ،دفع��ت الفئات املهني��ة األخرى
كالصحفيني ثمنا باهظ��ا حيث قتل أكثر من 80
صحفيا وعامال منذ مارس  2003حتى ديس��مبر
 )3(.2005كم��ا مت اس��تهداف بع��ض املدافع�ين
عن حقوق اإلنس��ان في الع��راق؛ إذ تعرض بعض
القض��اة واحملامني للتهديد بالقت��ل ،كما تزايدت
باملث��ل ح��وادث العن��ف ض��د امل��رأة مبا ف��ي ذلك
ح��وادث االختطاف واالغتص��اب ،والقتل بدافع
الش��رف م��ن قبل األقارب حس��بما يش��ير تقرير
منظم��ة العف��و الدولية عن حالة حقوق اإلنس��ان
ف��ي الع��راق )4(.2007-إضافة إلى املمارس��ات
اإلرهابية التي متارسها مثل هذه اجلماعات ،وعلى
رأس��ها إعدام اجلنود األسرى،وهو ما ميثل انتهاكا
صارخا للقانون اإلنساني الدولي ،حسبما ذكرت
()5
منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها.
وإضاف��ة إل��ى العملي��ات اإلرهابي��ة التي تطال
املدني�ين ،هن��اك االحتقان الطائف��ي ،والهجمات
املتبادل��ة م��ا بني الس��نة والش��يعة ،وأخيرا وليس
آخرا ،حمالت االعتقاالت املنظمة واالحتجازات
التعسفية من قبل القوى متعددة اجلنسيات آلالف
العراقيني ،والتي ال تتماش��ى مع أح��كام القانون
الدول��ي ،ورمب��ا ال تتس��ق أيضا مع بن��ود القانون
العراقي نفسه.

وتتن��وع انتهاكات حقوق اإلنس��ان في العراق
ما بني االنته��اكات التي ترتكبها قوات االحتالل
وتراف��ق حصارها مل��دن كاملة كنوع م��ن العقاب
اجلماعي ،والذي يشمل هدم املنازل واالعتقاالت
التعس��فية ،وأخذ بعض أفراد العائالت كأسرى،
إل��ى جان��ب االنتهاكات التي جتري في الس��جون
والت��ي وثقته��ا العدي��د م��ن تقاري��ر املنظم��ات
الدولية.
إضاف��ة إل��ى آالف الس��جناء املعتقل�ين دون أن
جتري محاكمتهم أو توجيه تهم محددة لهم؛ إذ ما
زالت األجهزة التنفيذية للحكومة العراقية املؤقتة
متارس أس��اليب التعذي��ب املختلفة في الس��جون
العراقية وحمالت االعتقاالت واملداهمات والتي
()6
تتعارض مع نصوص قانون إدارة الدولة املؤقت.
وعادة م��ا يرافق العمليات العس��كرية التي تقوم
بها القوى املتعددة اجلنس��يات ف��ي العراق فرض
قيود على حرية احلركة ،واالس��تخدام املفرط في
القوة وسوء املعاملة.
يواص��ل الع��راق انح��داره ب�لا ه��وادة في هوة
احلرب األهلية بس��بب زيادة انكش��اف الصدوع
السياسية والعرقية والدينية التي طال أمدها ،في
غمار أحداث عنف طائفي��ة ال ترحم األبرياء(،)7
فف��ي إط��ار التميي��ز بس��بب الدي��ن أو االنتم��اء
املذهبي ،تتزايد مع��دالت القمع واإلرهاب ،كما
تتزايد عمليات الن��زوح لألقليات املضطهدة إلى
أماكن أكثر أمنا داخل العراق أو إلى خارج العراق
بأكمله.

جحيم الداخل ورف�ض اخلارج

وفي ظ��ل االنتهاكات املتك��ررة ،لم يكن أمام
مليوني عراقي س��وى الفرار واللج��وء إلى الدول
املج��اورة ،وقد اس��توعبت س��وريا ،م��ع األردن،
معظ��م الالجئني العراقيني ،إذ تش��ير التقارير إلى
اس��تيعاب س��وريا مبفردها أكثر من نصف مليون
عراق��ي نزحوا إليها خالل الع��ام املاضي )8(.كما
اس��توعب األردن  800.000عراق��ي لم يعترف
إال بج��زء قليل منهم كالجئ ،خاصة بعد أحداث
نوفمب��ر  2005والتي راح بس��ببها  60ش��خصا
بس��بب التفجي��رات الثالث��ة بفنادق عم��ان .في
الوقت الذي أغلقت فيه باقي دول اجلوار حدودها
تارك��ة مليونني آخري��ن وأعدادا ال حص��ر لها من
العراقي�ين محروم�ين من احلق ف��ي اللجوء وطلب
ملجأ آمن في بالد أخرى .فالسعودية ،على سبيل

* موجز لورقة املوقف التي أعدها الكاتب لتصدر باسم مركز القاهرة ،وميكن االطالع على النص الكامل من خالل املوقع اإللكتروني للمركز .www.cihrs.org
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املث��ال ،تبني حاجزا عال��ي التقني��ة بتكلفة يبلغ
قدرها  7مليارات من الدوالرات على حدودها مع
الع��راق إلبقاء العراقيني داخ��ل حدودهم ،واألمر
()9
ذاته بالنسبة للكويت.
كم��ا عج��زت اإلدارة األمريكي��ة ع��ن توفي��ر
املكان املناس��ب جلموع النازح�ين ،وفيما أعلنت
عن مشروعها إلعادة توطني ما يقرب من 7000
الج��ئ عراق��ي ه��ذا الع��ام ،إال أن��ه مت التخطي��ط
فعليا إلعادة توطني  3500فقط والس��يما الذين
اس��تهدفوا الرتباطهم بالعمل م��ع القوى متعددة
()10
اجلنسيات بصورة خاصة منهم.
أم��ا مصر فبها حوال��ي 150.000عراقي وقد
اتخ��ذت إجراءات حتول دون تدف��ق املزيد منهم،
ول��م تعد جتدد تأش��يرات العراقي�ين روتينيا كما
كانت تفعل إلى ما قبل أكتوبر  ،2006مشترطة
عل��ى العراقي�ين الذين يرغبون ف��ي اإلقامة بها أن
يكونوا مس��جلني لدى املفوضية الس��امية لشئون
الالجئني في القاهرة واستكمال املوافقات اخلاصة
()11
بكل من وزارتي اخلارجية والداخلية.

حتى أ�طفال املالجئ!

وق��د ثارت مؤخرا فضيحة األطفال اليتامى من
املعاقني في أح��د مالجئ الع��راق (دار احلنان!!)
وه��م يبدون ع��راة بال مالبس في انتهاك جس��يم
حلقوق الطفولة ،واألدهى من ذلك أن وزير العمل
والش��ئون االجتماعية العراقي :محمود الش��يخ
راضي ،ل��م يكتف في تصريحات��ه بتبرير املناظر
املريع��ة له��ؤالء األطف��ال والتي تناقلتها وس��ائل
اإلع�لام ،وإمن��ا ألق��ى بالالئمة عل��ى اإلعالم ألنه
بالغ ،على حد قوله ،في تصوير احلادثة وروايتها.
مؤكدا أنه صور القضية على أنها مـأساة ،بدل أن
يصحح ما جرى ويحاس��ب املنتهكني على جرمية
بشعة ال ميكن التنصل منها .مكتفيا أيضا بنفي أن
تك��ون الدار تابعة لوزارته!! فضال عن عدم حتويل
احلادثة إل��ى قضية حقوقية ،إذ تتوافر فيها جميع
شروط املهانة اإلنسانية :بدء ًا من تعذيب أضعف
فئات املجتمع ،أطفال أيتام من ذوي االحتياجات
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اخلاص��ة ،مرورا بالفس��اد والقس��وة غي��ر املبررة
وليس انتهاء بطبيعة احلال مبنع الطعام والش��راب
واملالب��س عن أولئ��ك األطف��ال وتصويرهم على
مث��ل هذا النحو املزري .إضاف��ة إلى أن العديد من
االنته��اكات املتعلق��ة بحقوق اإلنس��ان ،وخاصة
م��ا يتعلق منه��ا بحقوق املرأة وحري��ة الرأي ،يتم
التكت��م عليه��ا إعالميا ومن ث��م يصعب الوقوف
عل��ى حجم مثل هذه االنتهاكات من جهة وحتديد
املسئول عنها من جهة أخرى.

تو�صيات

في ظل االنتهاكات اجلارية واألوضاع املتدهورة
بالعراق ،يتوجب عل��ى كل من احلكومة العراقية
والقوى متعددة اجلنسيات ودول اجلوار واملجتمع
الدولي العمل على:
 تأس��يس نظام قضائي كفء ومس��تقل يطبقأح��كام القان��ون العراق��ي ،ويعاق��ب مرتكب��ي
االنته��اكات في اس��تقالل ت��ام ع��ن إرادة النظام
السياس��ي ،وإصدار املزيد من التشريعات اخلاصة
بصيان��ة حق��وق اإلنس��ان مبا ف��ي ذلك تأس��يس
مفوضية وطنية حلقوق اإلنس��ان ف��ي العراق وفقا
ألح��كام الدس��تور العراق��ي ،ومب��ا يتماش��ى مع
املعايير الدولية ،وضرورة أن يعزز قانون املنظمات
غي��ر احلكومية من دوره��ا الفاعل ف��ي املجتمع،
واحلرص على اس��تقاللها .واتباع ممارس��ات تأخذ
في احلسبان مبادئ حقوق اإلنسان ،وإقامة املزيد
من املؤسسات احلقوقية مع مراقبة التقيد باملعايير
الدولية في إنشائها واستقاللها.
 توفي��ر الظروف املناس��بة واحلماي��ة ملوظفياإلغاثة للقيام مبهامه��م ،خاصة توصيل املعونات
الغذائي��ة والصحي��ة للمناط��ق الت��ي به��ا أعمال
عنف ،ونشر مراقبني دوليني تابعني لألمم املتحدة،
ودع��وة احلكوم��ة للس��ماح لهم بدخ��ول جميع
املناط��ق واملؤسس��ات العراقي��ة ،وباملث��ل تفعيل
أدوار كل م��ن :مكت��ب حق��وق اإلنس��ان التاب��ع
لنائب رئي��س الوزراء العراقي ،ومستش��ار رئيس
مجلس النواب للعناية بش��ئون حقوق اإلنس��ان،

ومركز حقوق اإلنس��ان التابع ل��وزارة الداخلية،
لنش��ر املزي��د م��ن التوعي��ة احلقوقي��ة للعامل�ين
مبؤسس��ات الدول��ة ،وخاص��ة العامل�ين باجلهات
األمني��ة .وم��ن ناحية أخ��رى يجب عل��ى القوى
متع��ددة اجلنس��يات واحلكوم��ة العراقي��ة حتديدا
من��ح مراقبي حقوق اإلنس��ان صالحيات ش��املة
وقوي��ة تكفل له��م مراقبة االنته��اكات وإذاعتها
وتوفي��ر جميع الضمانات التي متنحهم بيئة عمل
مناسبة ،وتزويدهم بالوثائق املطلوبة وفتح أبواب
الس��جون أمامهم مع ضمان س��رية اللقاءات التي
يعقدونها مع املعتقلني.
 ينبغ��ي أن حتتل ثقافة حقوق اإلنس��ان مكاناب��ارزا في املق��ررات التعليمية وامل��واد اإلعالمية،
وأن ينه��ض رج��ال الدين ب��دور بارز ف��ي التوعية
وحق��ن الدم��اء واالبتع��اد ع��ن مس��ببات الفتن��ة
الطائفي��ة .وعل��ى املجتمع الدول��ي أن يضع حدا
قاطع��ا لالنته��اكات الصارخ��ة واملنهجية حلقوق
اإلنس��ان ،وخاص��ة م��ا يتعل��ق منها بقم��ع حرية
ال��رأي والتعبي��ر ،وعمليات القتل خ��ارج نطاق
القانون ،وحوادث االختفاء والتعذيب والتوقيف
التعس��في ووق��ف عملي��ات اإلع��دام الت��ي تت��م
بإجراءات مقتضبة.
 وفيم��ا يتعلق مبس��ألة الالجئني يجب مراعاةاملب��دأ األساس��ي بعدم ج��واز إبع��اد الالجئني ،مبا
ف��ي ذل��ك عدم ج��واز الرف��ض على احل��دود وفي
موان��ي الدخ��ول .وعلى الدول غي��ر املوقعة على
اتفاقي��ة الالجئني ،كس��وريا واألردن والس��عودية
والكوي��ت ،س��رعة التوقيع عليه��ا وااللتزام بها
إضافة إلى س��ن بعض التش��ريعات احمللية املتعلقة
باللجوء وتأمني احلماية لالجئني العراقيني .وعلى
الوالي��ات املتح��دة األمريكية واململك��ة املتحدة،
بص��ورة خاص��ة ،ضرورة حتمل الع��بء األكبر في
حل مشكلة الالجئني العراقيني ،وحتسني أوضاعهم
وتوفير األماكن املناس��بة الس��تيعابهم س��واء في
دول اجل��وار العراق��ي أو من خالل اس��تقبالهم في
أراضيهما.
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معاناة إنسانية استثنائية..

النساء يدفعن ضريبة احلرب
والعنف الطائفى

ف��ى مجتمعات تعانى من الصراعات املس��لحة
واحلرب األهلية والعنف الطائفى تختص النس��اء
بقدر أكبر م��ن االنتهاكات .وهو ما يبدو واضحا
بش��كل صارخ ف��ى احلالة العراقي��ة التى اختصت
فيها النس��اء بق��در هائل من التمييز على أس��اس
النوع االجتماعى حس��بما تش��ير تقارير ش��بكة
األنب��اء اإلنس��انية «ايري��ن» التابع��ة ملكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية.
س��هى عبد العظي��م ( 38عام��ا) التى عملت
كمهندسة بإحدى الش��ركات ملدة ثالث سنوات
تق��ول “لق��د �صدم��ت عندم��ا أ�خربونى أ�ن��ه قد مت

ت�سريحى ...لقد كنت ممتازة فى عملى ونفذت العديد
م��ن امل�شاري��ع الرائعة واملربح��ة – ولكنه��م ال يريدون
امر أ�ة معهم بعد آ
الن ...حاولوا أ�ن ي�شرحوا أ�ن توظيف
امر أ�ة ميثل خطرا كبريا على ال�شركة حيث تلقت ال�شركة
تهديدات بهذا ال�صدد ...حاولت �إقناعهم ب أ�نه ميكننى
العم��ل م��ن املن��زل ...فلدى طف�لان أ�ق��وم برتبيتهما
و أ��سك��ن لوحدى منذ مقتل زوجى على يد املتمردين عام
 2004ألن��ه كان يعمل ل�صالح �شرك��ة أ�جنبية ...ولكن
دون جدوى”.

االجت��اه إل��ى تس��ريح النس��اء وإجباره��ن على
التخل��ى ع��ن وظائفهن يحم��ل فى طيات��ه نتائج
اجتماعي��ة واقتصادي��ة خطي��رة .فكم��ا تش��ير
متحدثة باسم جمعية حقوق املرأة فى بغداد ،فإن
 %14من العائالت العراقية تعيلها النساء بشكل
رئيس��ى؛ ومن ث��م فإن زيادة البطال��ة بينهن تعنى
زيادة عدد األس��ر واألطفال الذي��ن ال يجدون من
يعيله��م .وتضيف أن التمييز ضد النس��اء وصل
حدا لم يس��بق له مثي��ل؛ حيث يتم طرد النس��اء
من العمل بس��بب جنسهن .وهناك إفادات عديد
من النساء الالئى أكدن أنهن يتلقني تهديدات إذا
قم��ن بالعمل خارج املنزل وف��ى أماكن يعمل بها
الرجال.
وتضي��ف متحدثة أخرى باس��م “منظمة حرية
النس��اء” ومقره��ا بغ��داد أيضا “يري��د املتمردون
ورج��ال امليل�شي��ات أ�ن يخرجون��ا من بيئ��ة العمل بعدة
أ��سب��اب ،فالبع�ض منهم يعتق��د أ�ن الن�ساء ول��دن للبقاء
فى املن��زل ألغرا�ض الطبخ والتنظي��ف والبع�ض آ
الخر

يرى أ�نه ال يجوز أ�ن تعمل املر أ�ة
مع الرج��ل وت�شارك��ه يف املكان
نف�سه� .إن مل يكن هنالك حمرم
�شرعى”.

ا إلجبار على الطالق

م��ع تصاع��د العن��ف
الطائفى بالع��راق فإن األمر
ال يق��ف عن��د ح��د البطالة
وإغالق س��وق العم��ل أمام
النس��اء ،حي��ث يت��م إجبار
النس��اء عل��ى ال��زواج م��ن
رجال من الطائفة نفس��ها حتى ولو كن مرتبطات
من قبل بعالقة مع رجال ينتمون لطائفة أخرى.
وطبق��ا لش��هادة ن��ور عب��د األمي��ر“ :كن��ت
أح��ب أح��د زمالئى ف��ى اجلامعة ألكث��ر من ثالث
س��نوات وكانت العائلة على وش��ك املوافقة على
زواجن��ا ...ولكن قتل ابن عم��ى العام املاضى من
قبل امليلش��يات الشيعية فمنعنى أهلى من الزواج
م��ن زميل��ى” وتضيف ن��ور “لقد مضى ش��هران
عل��ى إجب��ارى على ال��زواج من رج��ل ينتمى إلى
طائفت��ى ...ولكنن��ى ال أحبه وه��و ال يحبنى...
ولكن ليس لدينا خيار آخر ...لو رفضت الزواج
لت��م قتل��ى ...لذا على أن أعي��ش بقية حياتى مع
رجل ال أستطيع تخيل العيش معه.
املفارقة كما تشير “منظمة حرية النساء” أن ما
يحدث فى العراق اآلن يختلف متاما عن أيام نظام
صدام حس�ين عندما كان��ت االعتب��ارات املتصلة
باألمن حتبذ التزاوج بني الطوائف املختلفة !
وتؤكد املنظمة أنها س��جلت حاالت لنس��اء مت
إجبارهن على توقيع أوراق طالقهن بعد تهديدهن
من عائ�لات أزواجه��ن ألنهن ينتمني إل��ى طائفة
مختلف��ة .وليس مهما فى هذا الس��ياق أنهن كن
يعيش��ن بتوافق وهن��اء أو أن هنالك أطفاال أبرياء
نتيجة لهذه الزيجات.

� ..إال التعليم!!

ملمح أخرى النتهاك حقوق النس��اء يتبدى فى

التهدي��دات التى تتعرض لها املنظمات النس��ائية
التى تتع��رض لها املنظمات النس��ائية التى تتبنى
برامج للتعليم ومحو أمية النساء.
فقد مت منع النس��اء من تعليم النساء األخريات
وذلك م��ن قب��ل امليلش��يات الش��يعية وواجهت
النش��طات النس��ائيات ف��ى هذا املجال إحساس��ا
عاليا بجس��امة املخاطر التى قد يتكبدنها فى أداء
رس��التهن ،وخاصة بعد مقت��ل معلمتني إحداهما
ف��ى مدينة الصدر ذات األغلبية الش��عبية والثانية
فى ح��ى الكاظمي��ة .وتق��ول إحدى الناش��طات
مبنظمة حرية النس��اء لقد قتلت املعلمتان ألنهما
أرادت��ا مس��اعدة النس��اء األخريات عل��ى القراءة
والكتابة .وتنقل التقارير عن أحد مسلحى جيش
امله��دى فى محافظ��ة املثنى قوله “ال حتت��اج البنات
والن�س��اء �إىل القراءة ...عليهن أ�ن يكن أ�مهات جيدات
وربات منزل ...املدار�س ت�شبعهن أ
بالفكار ...اجلديدة
واحلديثة التى تتناق���ض مع واجبات الن�ساء امل�سلمات”!
وي�ضي��ف “لق��د قمنا بتهدي��د كل املدر�سني ق��رب قرانا
و أ�خربناه��م أ�ن عليهم أ�ن يوقف��وا التعليم وخا�صة تعليم
الن�ساء والبنات” !

وبحس��ب املتحدثة باس��م جمعية حقوق املرأة
ف��إن العديد من املنظمات النس��ائية الناش��طة فى
الع��راق تقوم بتطوير برامج ومش��روعات لتوفير
التعلي��م املجان��ى للنس��اء ،ولك��ن معظ��م ه��ذه
املنظمات مت تهديدها مؤخرا ،ومن احملتمل أن جتبر
على التوقف عن العمل ألسباب أمنية !
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خماوف على حقوق الإ ن�سان

فى املغرب

م��ن املؤك��د أن املغ��رب ق��د عرف��ت خ�لال
الس��نوات العش��ر األخيرة على وج��ه اخلصوص،
حتس��نا وتطورا نس��بيا ملحوظا فى وضعية حقوق
اإلنس��ان ،وخاصة إذا ما قورنت بالوضعية املزرية
التى س��ادت لنحو أربعة عقود س��ابقة فيما عرف
بس��نوات الرص��اص الت��ى ش��اع فيه��ا االختف��اء
القسري والقتل البطىء داخل املعتقالت السرية.
وخالل السنوات العش��ر األخيرة بات الكثيرون
ينظرون للمغرب باعتباره يقدم منوذجا مشجعا،
سواء فيما يتعلق ببناء دولة احلق والقانون أو فيما
يتعلق مبس��ار االنتق��ال الدميقراط��ى ،وفتح األفق
ول��و بصورة جزئية أمام تداول س��لمى للس��لطة،
أو فيم��ا يتعل��ق بالتوص��ل إلى مقارب��ة لطى ملف
ماض��ى االنتهاكات اجلس��يمة حلقوق اإلنس��ان،
على أس��س حاولت االقتراب م��ن معايير العدالة
واإلنص��اف ورد االعتب��ار للضحاي��ا ،وإن لم ترق
إلى الوصول إلى املساءلة واحملاسبة للمسئولني عن
تلك االنتهاكات.
بي��د أن التط��ورات اإليجابي��ة الت��ى ش��هدتها
املغ��رب ال تنفى وق��وع خروقات عدي��دة حلقوق
اإلنس��ان ،وخاصة تلك اخلروق��ات التى تلحفت
بدعاوى مكافحة اإلره��اب ،منذ تفجيرات الدار
البيضاء عام  ،2002واقترنت بتزايد الش��كوى
من التعذي��ب وجتدد ممارس��ات االختطاف ،األمر
ال��ذى يب��دو مع��ه أن التحس��ينات الت��ى أدخلت
ف��ى مج��ال تعزيز حق��وق اإلنس��ان ال تقف على
أرض صلب��ة ،وبخاصة إذا ما أخذ ف��ى االعتبار أن
القض��اء املغربى -كان وال ي��زال -مفتقرا للكثير
من الضمانات التى تؤمن اس��تقالله عن الس��لطة
التنفيذية ،وجتعله مبنأى عن ضغوطها.
وف��ى ه��ذا اإلطار ف��إن املخ��اوف عل��ى حقوق
اإلنس��ان فى املغ��رب تتعاظم فى اآلون��ة األخيرة
الت��ى امت��دت فيه��ا اخلروق��ات لتطال ع��ددا من
املنخرط�ين فى منظمات حقوق اإلنس��ان املغربية
والت��ى ال ميكن إن��كار دورها النضال��ى على مدى
س��نوات طويل��ة ف��ى العمل عل��ى تعزي��ز حقوق
اإلنسان فى هذا البلد.
وم��ن ث��م الب��د أن يستش��عر احلقوقي��ون قلقا
عميق��ا إزاء املمارس��ات القمعي��ة التى ش��هدتها
املغرب مؤخرا مبناس��بة التظاه��رات التى نظمت
فى إط��ار االحتف��االت العاملي��ة بعي��د العمال فى
األول من مايو.
فقد اعتقلت الس��لطات  5من أعضاء اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان مبقر االحتاد املغربى للشغل
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بأغادير بعد مشاركتهم فى تظاهرة عيد العمال،
وبحسب ما أعلنته اجلمعية املغربية ،فإن الشرطة
السرية التى داهمت مقر احتاد الشغل قد أشبعت
املعتقل�ين ضرب��ا وتنكيال قب��ل أن يت��م اقتيادهم
معصوب��ي األعني ومكبل�ين باألغ�لال إلى إحدى
أقبية مراكز الش��رطة بأغادير ،حيث أجبروا على
الرق��اد عل��ى بطونهم لتب��دأ عملي��ة تعذيبهم من
طرف ما يقارب من  30من عناصر الشرطة.
وق��د أحيل اثنان م��ن أعضاء اجلمعي��ة املغربية
املعتقلني إلى احملاكمة بتهمة املس��اس باملقدس��ات
أم��ام احملكم��ة االبتدائي��ة بأغادي��ر الت��ى قض��ت
مبعاقبتهم��ا بالس��جن الناف��ذ ملدة س��نتني وغرامة
مالية لكل منهما قدرها عشرة آالف درهم.
كما ش��هدت مدينة القص��ر الكبير بعد انتهاء
مس��يرات الفاحت من مايو حمل��ة اعتقاالت طالت
مجموع��ة م��ن املناضل�ين النقابي�ين ،وجميعه��م
من أعض��اء اجلمعي��ة املغربي��ة حلقوق اإلنس��ان،
وق��د مت اس��تنطاقهم مبق��ر مفوضية الش��رطة قبل
أن يطلق س��راحهم فجر اليوم التال��ى .وقد أعيد
اس��تدعاء  5ممن أطلق سراحهم ليمثلوا أما النيابة
بتهم��ة املس��اس باملقدس��ات ،ليت��م إحالتهم إلى
محاكمة عاجل��ة بالتهمة ذاتها انتهت فى احلادى
والعشرين من مايو مبعاقبتهم بالسجن النافذ ملدة
ثالث س��نوات فضال عن الغرامة  10000درهم
لكل منهم.
واجلدي��ر بالذك��ر أن اته��ام مناضل��ى اجلمعية
املغربي��ة باملس��اس باملقدس��ات ،اس��تند إل��ى أن
الش��عارات التى مت ترديدها فى املس��يرات تشكل
مساس��ا بش��خص امللك أو بالنظ��ام امللكى ،وهو
ما أنك��ره املتهمون الذين أك��دوا أن ما رددوه من
س��ب أو قذف فى شخص
ش��عارات ال يتضمن أى ٍ
املل��ك أو األم��راء ،وأن الش��عارات الت��ى رفع��ت
كانت باألساس تعبيرا عن أراء ومطالب مما يجعل
من هذه احملاكمات محاكمة للرأى.
ومما يؤس��ف له أن الس��لطات املغربية – بديال
عن التج��اوب مع احلم�لات التضامنية من داخل
وخ��ارج املغ��رب م��ن أجل اإلف��راج ع��ن مناضلى
اجلمعية املغربية فقد أقدمت على استخدام العنف
بشراس��ة فى اخلامس عشر من يونيو لقمع الوقفة
االحتجاجية أمام البرملان املغربى التى دعت إليها
الهيئ��ة الوطني��ة للتضامن مع معتقل��ى الفاحت من
ماي��و ،حيث أفضى اس��تخدام الهراوات وس��حل
املتظاهري��ن على األرض إلى إصاب��ة ما ال يقل عن
 30ش��خصا بينه��م قي��ادات ب��ارزة ف��ى اجلمعية

املغربي��ة حلق��وق اإلنس��ان ف��ى مقدمتهم رئيس��ة
اجلمعي��ة ونائباه��ا والرئي��س الس��ابق للجمعية.
وفى الس��ياق ذات��ه فقد ألقى القبض على عش��رة
أش��خاص مبدينة بنى حالل ملجرد مش��اركتهم فى
تظاه��رة س��لمية للتضامن مع معتقل��ى الفاحت من
مايو وق��د أدين أربعة منهم بتهمة “زعزعة احلكم
امللك��ى” وحكم عل��ى أحدهم –محم��د بوكرين
البالغ م��ن العمر  72عاما– بالس��جن النافذ ملدة
ع��ام فيما صدرت بح��ق الثالثة اآلخري��ن أحكام
بالسجن مع وقف التنفيذ.
واملؤكد أن هذه الهجمة األخيرة التى تستوجب
اإلدانة تش��كل انته��اكا صارخا حلري��ات التعبير
واحلق فى التجمع السلمى فضال عما تنطوى عليه
من حترش خطير مبنظمات املجتمع املدنى وحقوق
اإلنس��ان والتنكيل بنش��طائها ،وهى عالوة على
ذل��ك تعيد إلى األذهان مخ��اوف املاضى البغيض
للخروقات اجلسيمة حلقوق اإلنسان باملغرب.
والشك أن السلطات املغربية التى أقدمت على
خطوات ملموسة فى مجال القطيعة مع انتهاكات
املاضى مدعوة ملراجعة عميقة للممارسات املنافية
حلق��وق اإلنس��ان ،وأن تتخ��ذ إج��راءات عملي��ة
تس��تجيب لتطلعات احلرك��ة احلقوقية فى املغرب
وتدخالت املنظم��ات اإلقليمية والدولية من أجل
اإلفراج عن احملاكمني ف��ى أغادير والقصر الكبير
وبنى مالل وإجراء حتقيق مستقل ونزيه فى وقائع
اس��تخدام الق��وة املفرطة من جان��ب أجهزة األمن
فى قمع التظاهرات الس��لمية ،وكذلك التحقيق
ف��ى وقائ��ع التعذيب الت��ى طالت معتقل��ى الفاحت
م��ن مايو ،وينبغى على الس��لطات أن حتيط الرأى
العام بنتائج ه��ذه التحقيقات واإلج��راءات التى
اتخذته��ا ضد من يثبت تورطهم من أجهزة األمن
فى ممارسات منافية للقانون وحلقوق اإلنسان.

أ�ي م�ستقبل حلركات التغيري الدميقراطي
يف العامل العريب ؟
إعداد :سامح فوزي
باحث مصري
عرف��ت املنطق��ة العربي��ة عددا م��ن حركات
التغيي��ر الدميقراط��ي ،ظهرت في غض��ون عامي
 2004و2005م ،وهي الفترة التي ارتفعت فيها
اآلم��ال بإمكانية حتقي��ق حتول دميقراط��ي في ظل
وجود حراك سياسي داخلي ،ومتغيرات خارجية
صبت جميعا في اجتاه دمقرطة املجتمعات العربية.
وقد جتمعت لدى هذه احلركات أس��باب مشتركة
للصعود النس��بي ،وأسباب مشتركة كذلك حلالة
اخلف��وت التي بدأت متر بها بدءا من عام 2006م
وإلي الوقت الراهن .وال ش��ك أن اخلبرة القصيرة
حل��ركات التغيي��ر الدميقراط��ي العربي��ة ،وم��ا
حملته من مظاهر للتعبير واالحتجاج السياس��ي
حتتاج إلى حتليل وقراءة معمقة ،تس��تقرئ حالتي
الصع��ود والهب��وط في مس��يرة هذه احل��ركات،
وتضع اقتراح��ات لتفعيل هذا الش��كل القاعدي
من التنظيم السياسي.
ورمب��ا كان ذل��ك ما س��عت إليه ورش��ة العمل
الت��ي عقده��ا مرك��ز القاه��رة لدراس��ات حقوق
اإلنس��ان بعنوان «أي مس��تقبل حل��ركات التغيير
الدميقراط��ي في العالم العرب��ي؟» ،في الفترة من
 19إل��ي  20مايو/أي��ار  ،2007ش��ارك فيه��ا
 60مش��اركا من احلقوقيني والفاعلني السياسيني
والقض��اة واألكادميي�ين والكت��اب واملفكري��ن
والصحفيني واملدونني ،من  8دول عربية (مصر–
س��وريا– تونس– املغرب– السودان– البحرين-
السعودية -العراق) ،و 4دول أوروبية (فرنسا–
أوكرانيا– صربيا – س��لوفاكيا) ،قدموا في عدد
م��ن األوراق البحثية واملداخالت الش��فهية خبرة
ح��ركات التغيير الدميقراطي ف��ي العالم العربي،
ومقارنتها مب��ا عرفته حركات التغيير الدميقراطي
في أوروبا الشرقية.
وق��د توقف��ت م��داوالت الورش��ة أم��ام أنظمة
مهجنة لتجارب التحول الدميقراطي التي عرفتها
دول أوروب��ا الش��رقية ،واخلصائ��ص العام��ة التي
فتحت الباب أمام هذا التحول.
بيد أن ح��ركات التغيير الدميقراطي في أوروبا
الش��رقية ق��د نش��أت ف��ي ظ��ل أنظم��ة سياس��ية
«مهجن��ة» ،م��ن أب��رز خصائصه��ا ت�لازم مالمح
الديكتاتوري��ة والدميقراطي��ة مع��ا .فه��ي أنظمة
تع��رف دس��اتير دميقراطي��ة ،وتعددي��ة حزبي��ة،
وإعالما خاصا وقضاء مستقال جنبا إلي جنب مع
إعالم حكومي ،وقوات أمنية باطش��ة ،وحتالفات
سياس��ية واقتصادي��ة لتمدي��د اس��تبداد األنظمة
احلاكمة .ه��ذه األنظمة -رغم م��ا اتصفت به من
تغلغ��ل س��لطوي أمن��ي -إال أنها لم حَ ُت��لْ دون أن
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تكون هناك فعاليات سياس��ية مستقلة عن تسلط
الدول��ة وهيمنته��ا .م��ن هن��ا كان هن��اك هامش
دميقراط��ي متاح حل��ركات التغيير السياس��ي من
خالل بناء التحالفات ،وتعبئة اجلماهير ،واإلفادة
من قواعد اللعبة القائم��ة ،وفي مقدمتها إمكانية
عق��د انتخابات حرة ،ومواجهة محاوالت س��رقة
الص��وت االنتخاب��ي لصال��ح متدي��د االس��تبداد،
وس��د أب��واب التغيير ف��ي وج��ه الق��وي املطالبة
بالدميقراطية.
ولم يكن ممكنا حتقي��ق حتول دميقراطي في هذه
البل��دان دون ائتالف قوي املعارض��ة ،وانخراطها
ف��ي حتالف��ات تقوي من ش��وكتها ،وتف��وت على
النظ��م القائم��ة فرص��ة التالع��ب بانقس��امها،
وف��رض التغيي��ر الدميقراطي الس��لمي .وقد كان
أح��د عوامل حتقيق هذا التحال��ف هو إيجاد قيادة
واحدة كاريزمية تتسم بالنزاهة السياسية ،ميكن
من خالل التجمع خلفها ترجيح كفة املعارضة في
مواجهة النظام القائم من خالل االحتكام إلي آلية
التصويت في انتخابات حرة نزيهة.
وع�لاوة على ذلك فقد ش��هد النضال من أجل
حتقيق الدميقراطية في دول أوروبا الش��رقية نشوء
حركات ش��بابية أعطت ق��وة دفع لعملية التحول
الدميقراطي.
واألهم من ذلك أن حركات التغيير الدميقراطي
في أوروبا الش��رقية نش��أت بحثا عن «السلطة»،
ولي��س للتعبي��ر فقط ع��ن أش��واق دميقراطية ،أو
رغبة في التغيير ،ولكنها سعت إلي تقدمي «بديل»
لألنظم��ة القائم��ة في ه��ذه املجتمع��ات .هدفها
واضح ،ووس��يلتها لتحقيق ذلك هو الركون إلي
االنتخابات ،والسعي إلي ضمان نزاهتها ،وتعبئة
اجلماهي��ر للمش��اركة أوال ،ثم إل��ي التصدي ألية
محاوالت لسرقة صوتهم االنتخابي ثانيا.

الدميقراطية والوطنية

وتوقف��ت م��داوالت الورش��ة أم��ام ع��دد م��ن
االعتبارات التي يظهر فيها التباين واضحا ،فيما
بني حركات التغيير في أوروبا الشرقية ومثيالتها
ف��ي العالم العرب��ي .فاألول��ى كان هدفها واضحا
في اللح��اق بأوروبا الغربية الدميقراطية .لم يكن

هناك عداء للغرب الدميقراطي ،ولم حتمل حركات
التغيير وجدانا منقسما جتاه الغرب كما هو احلال
في اخلبرة العربية ،التي ما فتئت تنظر إلي الغرب
مبش��اعر مختلطة يس��ودها احل��ب والكراهية في
آن واح��د .حتب فيه تقدم��ه ودميقراطيته ،وتكره
النوازع االس��تعمارية الكامنة في بنية سياس��اته.
م��ن هن��ا ال ت��زال احل��ركات السياس��ية املطالب��ة
بالدميقراطية في العالم العربي تخاجلها تساؤالت
ملتبس��ة حول اآلخر الغرب��ي ،تطلب منه الدعم،
وفي الوقت ذاته متيل إلي هجائه.
ول��م يكن لدي ح��ركات التغيي��ر الدميقراطي
في أوروبا الش��رقية عش��ية التح��ول الدميقراطي
تساؤالت هاجس��ية حول العالقة بني الدميقراطية
والوطني��ة مثلم��ا هو احلال ف��ي اخلب��رة العربية.
وعلى حني أن حركات التغيير في أوروبا الشرقية
بذلت جهدا كبيرا على املس��توى القاعدي لنشر
ثقاف��ة دميقراطي��ة مدنية ،ف��إن ح��ركات التغيير
العربي��ة بدت وكأنها تعان��ي من فقر في اإلبداع،
وعدم قدرة على اس��تنطاق اجلماهير املنسحبة من
السياس��ة عبر حزمة من الوس��ائل اإلبداعية .وال
يوجه اللوم إلي هذه احلركات فقط ،فقد عاش��ت
اجلماهي��ر العربي��ة لع��دة عق��ود ف��ي ظ��ل نخب
سياس��ية استبدادية حالت بينها وبني أبسط صور
املشاركة في الشأن العام.

ح�سم العالقة بني الدين والدولة

ول��م تع��ان ح��ركات التغيي��ر الدميقراطي في
أوروب��ا الش��رقية من التس��اؤل اإلش��كالي حول
جوه��ر العالقة ب�ين الدي��ن والدولة ،نظ��را حلالة
التط��ور السياس��ي والثقاف��ي واالجتماع��ي التي
عاش��تها قبل وأثناء نش��وء األنظمة االشتراكية.
وعلي العكس من ذلك اس��تطاعت الكنيس��ة في
خبرة ه��ذه املجتمع��ات أن تلع��ب أدوارا متنامية
لدع��م النض��ال املدن��ي ،والتح��ول الدميقراط��ي
الس��لمي كما حدث في خبرة بولندا على س��بيل
املث��ال .الوض��ع مختلف متاما في احلال��ة العربية.
إذ يش��كل عدم االتف��اق على جوه��ر العالقة بني
الدين والدولة تساؤال إشكاليا مستمرا ،ومصدرا
للنزاع السياسي ،وعنوانا لالستقطاب بني القوي
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السياسية املختلفة .وتلعب املؤسسة الدينية دورا
ف��ي متديد االس��تبداد من خ�لال حتالفها العضوي
م��ع األنظمة احلاكمة ،وس��عيها الدائم إلي توفير
غطاء ش��رعي ديني لها ،وصد أوجه النقد املقدمة
لسياساتها.
وفي إط��ار تقييم ح��ركات التغيير ف��ي العالم
العرب��ي  ،ميك��ن اس��تخالص ع��دد من الس��مات
العام��ة لهذه التجربة باخت�لاف جتلياتها في مصر
(حركة كفاية) ،وفي س��وريا (إعالن دمش��ق)،
وفي تونس (هيئة  18أكتوبر).
أبرز هذه السمات:
-1ح��ركات التغيي��ر ف��ي العال��م العرب��ي:
اس��تفادت في نش��أتها من ظرف�ين أحدهما دولي
اس��تثنائي عام��ي 2004م و2005م ،متث��ل ف��ي
ظه��ور منح��ي عاملي ف��ي اجت��اه تش��جيع التحول
الدميقراطي في املنطقة العربي��ة .والظرف الثاني
محل��ي يختل��ف م��ن دول��ة عربي��ة ألخ��رى .في
مصر نش��أت حركة «كفاية» عام 2004م وس��ط
ش��عور عارم بني قوي املعارضة السياسية بانسداد
أف��ق التغيي��ر الدميقراطي ،وع��دم وجود خطوات
ملموس��ة لإلصالح السياس��ي على أرض الواقع،
فضال عن قرب االنتخابات البرملانية واالستحقاق
الرئاس��ي عام 2005م .وفي سوريا ظهر «إعالن
دمش��ق» إلي الوج��ود في  16أكتوب��ر 2005م،
ف��ي وق��ت تبخ��ر فيه م��ا يع��رف بربيع دمش��ق،
وهي حلظ��ة دميقراطية قصيرة عرفتها س��وريا في
بداية حكم الرئيس بش��ار األس��د عامي ،2000
و2001م .وبدت الدولة الس��ورية عشية صدور
إعالن دمش��ق ف��ي حالة مخاض سياس��ي يس��بق
التغيير الش��امل ،فقد اش��تد احلصار الدولي على
النظ��ام الس��وري ،نتيج��ة ص��دور ق��رار مجل��س
األمن رق��م  ،1559زادت عزلته بخروج القوات
السورية من لبنان ،فضال عن أن تداعيات اغتيال
رئي��س الوزراء اللبناني رفيق احلريري ،جعل نظام
بش��ار األس��د يعيش حالة أزمة مركب��ة .وفي هذه
األجواء السياس��ية الضاغطة على النظام السوري
ظهر إعالن دمش��ق يطالب بالتغيير الدميقراطي،
والتحول السياسي السلمي .ولم تختلف ظروف
نش��أة «هيئة  18أكتوبر» ف��ي تونس عن الظرف
الدولي االس��تثنائي املش��جع على الدميقراطية في
العال��م العربي ،وظ��رف اس��تثنائي محلي يتمثل
ف��ي تنظيم اجلزء الثاني م��ن القمة العاملية ملجتمع
املعلوم��ات ف��ي الفت��رة م��ن  18-16نوفمب��ر
2005م ،وقد سعت املعارضة إلي اإلفادة من هذا
احلدث في توجيه دفة االهتمام إلي قضية التحول
الدميقراطي في تونس.

حتالفات ه�شة

-2عل��ى الرغ��م م��ن ن��زوع ح��ركات التغيير
الدميقراط��ي ف��ي املنطق��ة العربي��ة نحو تش��كيل
ائتالف��ات سياس��ية واس��عة ،تض��م ب�ين طياته��ا
أل��وان الطيف السياس��ي واحلزب��ي ،وتبحث عن
مطال��ب إصالحية عريضة جتمع عليها كل القوي
السياسية؛ وهو ما يعد أحد عوامل القوة بالنسبة
لها والتي تتمثل في جتاوز االنقسامات السياسية،
فإنه ميثل في الوقت ذاته عامال من عوامل الضعف
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حني تطفو اخلالفات السياسية واإليديولوجية على
الس��طح ،والس��يما أن هذه احل��ركات تُبني عادة
على حتالفات «هش��ة» ،تتجنب طرح التساؤالت
اإلش��كالية ،والتي تس��هم في متزيق أوصالها في
مرحل��ة الحقة خاصة بعد تراجع البريق اإلعالمي
عنها ،وانخفاض مس��توي االهتم��ام اجلماهيري
به��ا؛ ففي مص��ر لم تس��تطع حرك��ة «كفاية» أن
حتافظ على كيانها املوحد ،إما بسبب التنازع حول
«الزعام��ة» ،إما لرغبة بعض الفصائل السياس��ية
لالستئثار بها .أو بس��بب قلب اجلدل حول هوية
احلركة ورؤيتها للعالقة ب�ين الدين والدولة .وفي
تونس ش��كلت «هيئة  18أكتوبر» ملتقي للحوار
بني اإلس�لاميني والعلمانيني حول األهداف العامة
للحركة ،واحل��وار بني مختلف القوي السياس��ية
والفكرية والهيئات املدنية املعنية بالنضال املدني
من أج��ل الدميقراطية .وعلى الرغ��م من عمومية
األهداف ،فإن الهواجس املعتادة في العالقات بني
القوي السياس��ية املختلفة قد ثارت ،وبخاصة بني
العلمانيني واإلس�لاميني .وفي س��وريا عبر إعالن
دمش��ق عن حجم االختالف بني القوي السياسية
الت��ي أصدرته .فقد كان إعالن اإلخوان املس��لمني
االنضمام إلي ائتالف دمش��ق عامال إلثارة اجلدل،
وج��اءت بعض فق��رات اإلع�لان على نح��و فهم
منه أن��ه يود إرضاء القوي اإلس�لامية ،وباألخص
السنية .وهو األمر الذي لم يلق ارتياحا من بعض
الفاعل�ين السياس��يني الذين رأوا ف��ي ذلك جتاهال
لقاعدة اجتماعية علمانية من نوع ما في املجتمع
السوري.
-3لم تستطع حركات التغيير الدميقراطي في
العالم العربي -بش��كل عام -أن جتتذب قطاعات
واسعة من الش��باب .كل ما فعلته هو إعادة إنتاج
نخب سياس��ية معارض��ة لها حضور في الس��احة
السياس��ية منذ س��نوات طويلة .وميكن القول إن
ذلك يع��ود في جانب كبير منه إل��ي خبرة القمع
السياس��ي الت��ي مارس��تها األنظم��ة العربية على
مدار عق��ود طويلة ،مم��ا أدي إلي إضع��اف الهمم
السياس��ية ،ونش��ر ثقاف��ة اخلوف على املس��توي
اجلماهيري.
وأخيرا فإن ما يصم حركات التغيير في البلدان
الثالث هو تراجعها التدريجي ،ونشوء اخلالفات
بداخلها ،وغياب قدرتها على حتقيق إجناز ملموس
عل��ى أرض الواقع يتجاوز زخ��م الظهور اإلعالمي
ف��ي املرحلة األول��ي ،وحصار األنظمة السياس��ية
له��ا ،وعدم اإلف��ادة من قواعد اللعبة السياس��ية،
وعلى األخص املناسبات االنتخابية.
وإجم��اال فإن حركات التغيير في العالم العربي
ش��كلت جترب��ة جدي��دة ،حقق��ت بع��ض النجاح
وطاردها الفش��ل في النهاية ،وهو ما سبب شعورا
باإلحب��اط في أوس��اط النخب السياس��ية العربية
املطالب��ة باحلري��ة والدميقراطية .أحد أهم أس��باب
ه��ذا اإلحباط ه��و جرعة التف��اؤل الش��ديدة التي
س��ادت إبان عامي  2004و2005م ،بحيث كان
هن��اك ش��عور عام بق��رب حدوث حت��ول دميقراطي
في املنطق��ة العربية .وقد أثبت��ت األحداث أن هذا
الشعور كان مبالغا فيه ،ولم يكن يعتمد على قراءة
واعية للواقع السياسي العربي مبختلف أبعاده.

مداخل لك�سر االحتكار الت�سلطي

في ضوء ما سبق فقد طرحت مداوالت الورشة
عددا من املداخل االستراتيجية للعمل على كسر
االحت��كار التس��لطي ،وإحداث تغيي��ر دميقراطي
حقيقي ،في مقدمة هذه املداخل:
-1التأكي��د على أهمية التربية السياس��ية في
إع��داد قطاعات واس��عة م��ن املجتمع للمش��اركة
في جه��ود التحول الدميقراط��ي ،واإلميان بأهمية
الدميقراطية ليس فقط في توس��يع رقعة املش��اركة
السياس��ية ،ولك��ن ف��ي تطوي��ر نوعي��ة احلي��اة،
اقتصادي��ا واجتماعي��ا وثقافي��ا .م��ن أمثل��ة هذا
اجلهد التوس��ع في برامج التربية املدنية ،تشجيع
قطاعات واسعة من املواطنني على التطوع والعمل
املدن��ي ،وإث��ارة الوع��ي الش��عبي الع��ام بقضاي��ا
التحول الدميقراطي ،ومكافحة الفس��اد من خالل
حزم��ة م��ن البرام��ج املتنوعة في احلض��ر والريف
على السواء.
-2الينبغي الركون إلى صيغ صورية لالئتالف
السياس��ي تعتم��ل ف��ي باطنها مش��اعر االرتياب
والكراهي��ة املتبادلة والرغبة في حصد مكاس��ب
ذاتية آنية .وحتى يؤتي العمل السياسي اجلماعي
بثم��ار ف��ي اخلب��رة العربي��ة ينبغ��ي أن يبني على
أس��اس برنام��ج ممت��د زمني��ا ،يتص��دي للقضايا
اإلش��كالية األساس��ية ،في مقدمته��ا العالقة بني
الدي��ن والدولة ،نظرا ألن اضط��راب هذه العالقة
ال يحول فقط دون التنس��يق والتعاون بني القوي
السياسية املختلفة ،لكنه يوفر أيضا سندا إضافيا
لتمدي��د بقاء األنظمة التس��لطية العربية بدعوي
مواجهة اإلسالميني ،واحلفاظ على احلد األدنى من
مدني��ة الدولة العربية املتآكل��ة .وحتتاج احلركات
السياس��ية العربية إل��ي التخلص م��ن النخبوية،
والك��ف عن مش��اعر االس��تعالء عل��ى اجلماهير
والقوي السياس��ية واملنظمات احلقوقية األخرى،
واالبتع��اد عن طرح ش��عارات غي��ر قابلة للتحقق
عل��ى الصعي��د العمل��ي ،والعمل على اكتش��اف
وسائل جديدة مبتكرة لتعبئة اجلماهير.
-3العم��ل على بناء حتالفات أوس��ع ،ذلك أن
التح��ول الدميقراط��ي ال يحت��اج إلى دع��م القوى
السياسية املؤمنة بالدميقراطية فقط ،ولكن يحتاج
أيضا إلى مساندة من كل شرائح املجتمع.
-4االبت��كار والبح��ث عن وس��ائل جديدة في
التعبئ��ة وف��ي التأثي��ر عل��ى املجتمع واس��تدعاء
الطاقات الكامنة فيه.
-5التأكي��د على ضرورة حتيي��د الدعم الدولي
ال��ذي حتظ��ي ب��ه األنظم��ة التس��لطية ف��ي العالم
العرب��ي ،وه��و الدع��م ال��ذي يعطي له��ا هامش
حرك��ة «معتب��را» ف��ي قم��ع الق��وي السياس��ية
املطالبة بالتغيي��ر الدميقراطي في املنطقة .وهو ما
يقتضي التوجه إل��ي املجتمعات املدنية في الدول
الدميقراطية ،وتعبئتها للعمل من أجل دعم جهود
الدميقراطية في العالم العربي.
* موجز للتقرير اخلتامي الذي أعده سامح فوزي بوصفه
مقررا لورشة العمل التي نظمها مركز القاهرة حتت
عنوان «أي مستقبل حلركات التغيير الدميقراطي في
العالم العربي»

حركات التغيري الدميقراطي...

من النكسة إىل املبادرة!

في ندوة “تقييم ح��ركات التغيير الدميقراطي
ف��ي الب�لاد العربي��ة” ،والت��ي نظمه��ا “مرك��ز
القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان” (20-19
ماي��و  ،)2007لم يكن املوضوع ،كما هو احلال
غالباً ،حتلي��ل عطالة األنظمة العربي��ة ،والعوائق
السياس��ية واالجتماعي��ة واملعنوية الت��ي تضعها
في وجه التغيير ،مما أصبح بدهية بالنسبة لغالبية
الرأي العام العرب��ي واألجنبي ،وإمنا حتليل عطالة
قوى التغيير العربية ،والبحث عن األسباب التي
متنعها من أن تكون أداة فعالة في الضغط من أجل
اإلص�لاح .والواق��ع أن جمي��ع الناش��طني العرب
يش��عرون اليوم بوجود حاجة ملحة ملراجعة ذاتية
تش��مل خطط ق��وى التغيير الدميقراط��ي العربية
وشعاراتها وأساليب عملها ،بعد املرحلة العاصفة
التي شهدتها احلياة السياسية في السنوات القليلة
املاضية .فهناك ش��عور عميق ب��أن اآلمال الكبيرة
الت��ي عقدت على هذه احلقبة من أجل اخلروج من
حالة اجلمود ،وبعث جدلية سياس��ية واجتماعية
تعيد الش��عب إل��ى احلياة العامة ،وتؤس��س حلياة
سياس��ية ومدني��ة صحية وس��ليمة ،بع��د مرحلة
طويل��ة من س��يطرة الس��لطة األبوية والتس��لطية
املفروض��ة من فوق ...قد ضاعت جميعاً ،مخلفة
وراءها إحباط ًا لدى قوى التغيير وقطاعات الرأي
العام الواسعة.
وف��ي س��ياق ه��ذا اإلحب��اط ،تدف��ع املراجع��ة
النظري��ة بالبع��ض إل��ى الع��ودة إل��ى نظري��ات
قدمي��ة متج��اوزة؛ منه��ا نظرية االس��تثناء العربي
واإلس�لامي ،والت��ي تس��عى إل��ى البح��ث ع��ن
مصاع��ب االنتق��ال الدميقراط��ي في بني��ة الثقافة
والبني��ة الثقافي��ة االنثروبولوجي��ة العربي��ة التي
تش��جع على الس��لوك اجلماعوي والشعبوي ضد
فك��رة الفردية .ومنها من يس��تعيد نظرية “األثر
الس��لبي للدين اإلس�لامي” أو باألحرى لسيطرة
الفكر الدين��ي على منظومة القي��م واملبادئ التي
يفترض أن تؤسس للمواطنية .ومنها ما يشير إلى
عمق البنى العصبوية القبلية والطائفية واملذهبية
التي تسمم السياسة العربية .وتقدم هذه السمات
اخلاصة باملجتمعات العربية ،كما يعتقد البعض،
تفس��ير ًا للممانعة التي يظهرها ال��رأي العام جتاه
فك��رة الدميقراطية ،وما يرتبط بها من قيم احلرية
واملس��اواة والعلمانية ،وبالتال��ي إخفاق حركات
التغيير الدميقراطية ف��ي خرق جدران العزلة التي
حتيط بها والتفاعل مع القوى الشعبية.
بالتأكيد ال ينبغي جتاهل هذه العوامل ومفعولها
السلبي في تطور قوى الدميقراطية ،لكنها ليست
وحده��ا؛ مم��ا يفس��ر العطال��ة الت��ي متي��ز احلي��اة
السياسية للشعوب العربية .بل إن تلك السمات

د .برهان غليون
كاتب ومفكر سوري معروف

ليست هي ذاتها إال ثمرة اليأس والقنوط الناجمني
عن الشعور بانحسار فرص التغيير ،أو على األقل
بع��دم جناح القوى الدميقراطية في بلورة مش��روع
واض��ح ومقن��ع ،للتغيي��ر الدميقراطي ف��ي املدى
املنظ��ور .وأخش��ى أن يك��ون اخلط ال��ذي اتبعته
ه��ذه القوى في الس��نوات املاضية ،قد س��اهم في
إضع��اف صدقيتها ،وبالتالي ف��ي تعزيز عزلتها،
أكث��ر مما عم��ل على إب��راز املش��روع الدميقراطي
ال��ذي يتوقف عل��ى بلورته ووضوح��ه والء الرأي
العام أو أغلبه لها.
فقد أوحى تضافر عوامل داخلية مرتبطة بصعود
جي��ل جديد من احل��كام الش��باب احلائزين ثقافة
حديثة ف��ي العديد من البل��دان العربية ،وعوامل
خارجي��ة مرتبط��ة بتغيي��ر البيئ��ة األيديولوجي��ة
الدولية ،مع تنام��ي ظاهرة التواصل بني الثقافات
وصع��ود الليبرالي��ة اجلدي��دة ،وعوام��ل إقليمية
مرتبطة بتب��دل واضح في اس��تراتيجية الواليات
املتحدة في الشرق األوسط ،وتبنيها سياسة كسر
االحتكار املؤبد للس��لطة بهدف اكتساب شعبية
ملش��اريعها اإلقليمية ...أوح��ى ذلك كله بوجود
فرص��ة لالنتق��ال نحو حقبة جديدة م��ن االنفراج
السياسي الداخلي ،إن لم يكن للدخول فعليا في
مرحلة انتقال نحو الدميقراطية.
واحل��ال أن اجليل اجلديد م��ن الزعماء لم يظهر
قدر ًا أكبر من التفهم للمشاكل االجتماعية ،ولم
تس��اعده ثقافته احلديثة ف��ي التعامل بصورة أكثر
عقالني��ة م��ع التحديات اجلدي��دة ،وال حثته على
التفاع��ل باحت��رام أكبر مع قطاعات ال��رأي العام
أو أصح��اب اآلراء املغايرة .ولم تس��اهم الضغوط
األمريكي��ة القوية في دفع النظم التس��لطية التي
عاش��ت عقود ًا طويلة حتت عباءتها إلى فتح فرص
التحول الدميقراطي واالنفراج السياسي .وباملثل
ل��م تق��دم املناخ��ات الليبرالي��ة العاملية الس��ائدة
حواف��ز أكبر لتكيف النخ��ب احلاكمة مع املعايير
الدولي��ة في املش��اركة الش��عبية ،واحت��رام حكم
القانون وحقوق اإلنسان.
ما حص��ل كان العك��س متاماً .فق��د كان جيل
الش��باب بحاج��ة إلى أن يكش��ر ع��ن أنيابه حتى
يضمن إخضاع ش��عبه ويردع النخ��ب املعارضة.
وأعط��ت الضغ��وط األمريكي��ة ف��ي رداء احل��رب
ض��د اإلرهاب مبررات أكبر لتجاوز حكم القانون
وممارس��ة العنف ض��د قوى االحتج��اج .وفي هذه
الظ��روف كان م��ن الطبيع��ي أن تتراف��ق الع��ودة

إل��ى تبني منوذج اقتصاد الس��وق بش��كل واضح
م��ع ب��روز ظاهرة حتالف س��لطة رج��ال الدولة مع
س��لطة رجال املال ،وتكوين شبكات من املصالح
االحتكارية الش��املة ،هي أق��رب إلى منط اقتصاد
املافيا الدولية منها إلى منط اقتصاد الس��وق الذي
تتحكم به طبقات رأسمالية منتجة.
هك��ذا ل��م يكن التف��اؤل الش��ديد ال��ذي ولد
م��ن تضافر ه��ذه العوامل مبرر ًا بالفع��ل .وما بدا
لفترة وكأنه فرصة تاريخية للتحول الدميقراطي،
حت��ول إلى كاب��وس كان أول ضحاياه قوى التغيير
الدميقراطي ذاتها .فقد خل��ق هذا التفاؤل أوهام ًا
كبي��رة لدى النخ��ب الصاع��دة واجلمه��ور معاً.
وعم��ل تضخم التطلع��ات والتوقعات في التغيير
على جتاه��ل احلقائ��ق املوضوعية الصلب��ة لصالح
التأكي��د عل��ى العوام��ل الذاتي��ة .وق��اد االعتقاد
بوجود فرصة للتغيير الس��ريع إلى احللم مبا يشبه
االنقالب��ات املدني��ة ،وهو م��ا عب��رت عنه بعض
القوى بدعوتها إل��ى العصيان العام ،أو مراهنتها
على حتوي��ل االعتصامات احملدودة إلى ثورة مدنية
عل��ى ش��اكلة ما حص��ل في بع��ض بل��دان أوروبا
الش��رقية .وكان ذل��ك عل��ى حس��اب العمل من
أج��ل بلورة اس��تراتيجية حقيقية تأخ��ذ باالعتبار
التش��وهات والنقائص والتحديات احلقيقية التي
تعاني منها مش��اريع الدميقراطي��ة العربية .وأدى
التمس��ك بأجندة التغيير الس��ريع إلى املبالغة في
تقدير أثر الضغ��وط اخلارجية والظروف الطارئة،
عل��ى حس��اب االس��تثمار الطويل في بن��اء قوى
التغيي��ر والتح��ول الدميقراطي الذاتي��ة .وكانت
النتيج��ة درج��ة أكب��ر م��ن االنفصال ب�ين الفكر
والواقع ،وب�ين حركة النخبة اجلديدة الدميقراطية
واجلماهي��ر ،وتقدمي ًا لألحالم والرغب��ات الذاتية
على احلسابات العقالنية واحلقائق املوضوعية.
وفي اعتقادي ،لن تس��تطيع ق��وى الدميقراطية
العربي��ة اخلروج م��ن حالة اإلحباط التي تعيش��ها
الي��وم ،وال اس��تعادة ثق��ة ال��رأي الع��ام والرب��ط
من جديد م��ع قطاعات��ه األكثر وعي ًا واس��تعداد ًا
لالس��تثمار في العمل الوطني ،وبالتالي اس��تعادة
روح املب��ادرة السياس��ية ...م��ن دون النجاح في
معاجل��ة آث��ار ه��ذه النكس��ة ،والعودة إل��ى منطق
العم��ل الطويل القائم على بلورة أجندة مس��تقلة
ع��ن الظ��روف اخلارجي��ة -م��ن دون أن تتجاهلها
بالطب��ع -وتركيز اجلهود على بناء قوى التحويل
الذاتية .وهو ما يشكل حتديات كبيرة ومعادالت
لي��س لدينا في العديد من البل��دان العربية حلو ًال
جاهزة لها بالتأكيد.
*نشر هذا املقال بجريدة االحتاد اإلماراتية
بتاريخ  23مايو 2007
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مواجهات نهر البارد..
هل تقود لبنان �إىل �شفا حرب أ�هلية؟
تثير مواجهات نهر الب��ارد املندلعة حتى اآلن ما
بني اجليش اللبناني وحركة فتح اإلس�لام تساؤالت
عدة ح��ول مس��تقبل هذا البل��د العربي الش��قيق.
ففض�لا عن االحتقان السياس��ي الذي أعقب نهاية
احلرب السادس��ة بني حزب اهلل وإس��رائيل ،والذي
تش��كل على هيئ��ة خصوم��ات حزبي��ة وتكتالت
سياس��ية واعتصام��ات مدني��ة دام��ت لش��هور في
أش��هر ميادين بيروت ،يبدو أن القاعدة ماضية في
طريق تنفيذ تهديداتها التي توعدت بها الشام منذ
فترة ليست طويلة .وفيما تتماسك بعض األنظمة
العربية في املنطقة نفس��ها ضد أي��ة أعمال إرهابية
م��ن مثل ه��ذا النوع ،تبق��ى لبنان حكومة وش��عبا
أشد ضعفا وأوهن من بيت العنكبوت!! إذ تتكون
من طوائف وش��يع وفئ��ات وأح��زاب وملل ونحل
متعددة وتتقاس��مها أيديولوجي��ات مختلفة تتوزع
م��ا بني أقص��ى اليمني وأقص��ى اليس��ار وكل طائفة
لديها القدرة على إثارة البلبلة والنزول إلى الشارع
وتدش�ين حرب عصاب��ات اهلل وحده يعل��م إلى أين
ستقود لبنان.

قراءات مت�ضاربة ومعلومات منقو�صة !!

إن الق��راءات املتضاربة الت��ي تقاذفتها الصحف
اللبناني��ة فور بداي��ة املواجهات ب�ين الطرفني تكاد
توح��ي ب��أن احل��دث حدث��ان ،وب��أن كل صحيف��ة
تتح��دث ع��ن ش��يء مختل��ف متام��ا عم��ا تتناوله
األخ��رى .وت��كاد تك��ون احلقيق��ة الوحي��دة التي
يتفق عليها اجلميع أن :لبنان ش��هد معركة طاحنة
ب�ين اجليش اللبنان��ي من جهة ومقاتل�ين في تنظيم
إس�لامي يعرف بـ”فتح اإلس�لام” من جهة أخرى،
أدت إل��ى وقوع عش��رات القتلى م��ن اجلانبني .أما
فيم��ا ع��دا ذلك ،فظ��ل ب��اب االجتهاد السياس��ي
واألمني مفتوحا على مصراعيه!!.
ومن يتابع ما يقال وينش��ر حول «فتح اإلسالم»
يكتش��ف للوهل��ة األول��ى تض��ارب املعلوم��ات
والبيان��ات ،ب��دءا من الكيفي��ة التي ول��د بها هذا
التنظي��م اإلرهاب��ي ،واجله��ات التي تق��ف وراءه،
واألف��كار التي تختمر في أذهان أتباعه ،واألهداف
واملقاصد التي يرومونها ،والعالقات التي تربطهم
بالداخل اللبناني ،والس��ياق اإلقليمي
األوس��ع ال��ذي يلف��ه عل��ى املس��تويني
الرسمي وغير الرسمي...إلخ .فمثل
ه��ذه املعلوم��ات يغلب عليه��ا التحيز
الش��ديد في املعاجلة؛ ألنه��ا صادرة في
األس��اس عن فرقاء يريد كل منهما أن
ينال من اآلخر قدر املس��تطاع ،ويسعى
إلى أن يبرر ،ما أمكنه ،كل ما يبدر عنه
من س��لوك وأفعال .فس��يل املعلومات
املتواف��رة ع��ن بع��ض فصائ��ل احلركة
اإلس�لامية الراديكالية وف��ي مقدمتها
«تنظي��م القاعدة» يعود أغلب��ه إما إلى
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د .محمد حلمي عبد الوهاب
مدير حترير رواق عربي
األجه��زة األمني��ة واالس��خباراتية أو إل��ى احلرك��ة
نفسها .ورواية كل من اجلانبني لألحداث والوقائع
حتم��ل الكثير م��ن «الذاتية» ،وال تخل��و في الوقت
نفس��ه من «متويه» أو «تضلي��ل» ،توجبه اعتبارات
املصلح��ة ،أو مقتضيات أداء امله��ام كما يراها كل
طرف.

انتهاكات ج�سيمة حلقوق ا إلن�سان
يف ال�شمال!!

م��ا إن ب��دأت املواجه��ات حت��ى هب��ت ق��وى
املعارض��ة اللبناني��ة لتص��ب ج��ام غضبه��ا عل��ى
احلكوم��ة متهم��ة إياه��ا بانتق��اص أهل صي��دا من
أبس��ط حقوقهم اإلنس��انية ،مبررة ظهور مثل هذا
التنظي��م بارتباطه بالفقر واجله��ل واإلهمال املزمن
ألبناء منطقة الش��مال ،السنة حتديدا ،الذين باتت
الس��لطة بالنسبة لهم «تس��اوي القمع» .وأنه كان
ميك��ن ببس��اطة التكهن بحدوث ذلك ل��و ألقى أي
إنس��ان نظ��رة متفحصة عل��ى طرابل��س وحرمانها
وأوضاعه��ا السياس��ية املتش��نجة .حي��ث ال توجد
خدمات اجتماعية ،ال مياه وال كهرباء ،وال أعمال
وال وظائ��ف وال ضمان��ات بس��يطة حلي��اة مئ��ات
اآلالف من الس��نة في طرابل��س وعكار واملخيمات
الفلسطينية.
إن أخطر م��ا تنطوي عليه مواجهات الش��مال،
هو الزج باملخيمات الفلس��طينية في هذا املعترك،
صحي��ح أن املخي��م لي��س بريئ��ا مما يج��ري وليس
قصي��ا عن جتاذبات اللحظة السياس��ية وطوفان املد
األصول��ي ،لكن الصحيح كذل��ك أن الزج باملخيم
كان يخف��ي عل��ى ال��دوام نوايا تنتق��ص من حقوق
اإلنس��ان ،لعل أهمها التلويح بورقة احلرب األهلية
وإنع��اش ذاكرة اللبنانيني عن مرحلة يجهدون على
اخت�لاف مش��اربهم ف��ي نس��يانها ،فلمصلحة من
يزج بالفلس��طينيني في أتون احلرب الدائرة هناك؟
وإلى متى س��يظل السالح الفلس��طيني وطنيا كان

أم إس�لاميا ،إخوانيا كان أم سلفيا ،ورقة ت ّلوح بها
األطراف اللبنانية كلما اقتضت الضرورة ذلك ،أو
كلم��ا أوجبت حس��ابات اللحظة الراهن��ة أو اآلتية
فتح هذا امللف أو ذاك؟ .يبدو أن اإلرادة السياس��ية
اللبنانية ،ش��أنها في ذلك ش��أن مختل��ف األنظمة
العربي��ة ،ال تض��ع حقوق اإلنس��ان عل��ى أجندتها
السياس��ية وال تعت��رف بها ،وما بني وق��وع القتلى
هنا وهناك وتش��ريد املئات ون��زوح اآلالف ،تبقى
اإلدارة السياسية عاجزة عن النهوض بأشد مهامها
بس��اطة :حفظ األم��ن على املواطن ك��ي ال تنتهك
إنس��انيته ،إذ ال جتيد سوى االس��تجداء العسكري
من أمريكا كلما نزل بها نازلة ،خرجت من األرض
أم هبطت عليها من السماء!!.
وقد دعت منظمات حقوق اإلنس��ان الس��لطات
اللبناني��ة لوق��ف قص��ف قواته��ا ملخي��م الالجئ�ين
الفلس��طينيني ف��ي نه��ر الب��ارد .مؤك��دة أن أبري��ا ًء
كثيرين ق��د دفعوا حياتهم بال ذن��ب وأن آخرين قد
جرح��وا نتيج��ة للقصف العش��وائي ال��ذي يقوم به
اجليش اللبناني مستهدفا املخيم بكل قاطنيه والذي
يض��م نحو ثالثني ألف الجئ فلس��طيني !! موضحة
أن ه��ذا القصف أدى إلى انقطاع املي��اه واإلمدادات
الغذائية والصحية عن السكان.
كما استنكرت املنظمات احلقوقية قيام السلطات
اللبناني��ة بالقص��ف واإلج��راءات املصاحب��ة الت��ي
اتخذتها ،خاصة عدم الس��ماح لس��يارات اإلسعاف
بالدخول إلى املخي��م بهدف إخالء اجلرحى والقتلى
الذين سقطوا نتيجة املداهمات العسكرية ،وكذلك
عدم السماح للس��كان باخلروج من املخيم .ودعت
املنظمات احلقوقية الس��لطات اللبنانية إلى السماح
الفوري لدخول س��يارات اإلسعاف وإعادة إمدادات
املياه واملواد الغذائية والطبية إلى أهالي املخيم.
وف��ي تقريره��ا ح��ول االش��تباكات ف��ي مخي��م
نه��ر الب��ارد وتداعياتها اإلنس��انية ،أعلنت املنظمة
الفلس��طينية حلقوق اإلنس��ان (حقوق) ،أن املخيم
يضم  30.803الجئني فلسطينيني يعيشون في ظل
أوضاع صحية واجتماعية سيئة للغاية ،حيث تنعدم
البنية التحتية من صرف صحي ومياه وكهرباء ،وال
يوجد سوى مركز صحي واحد تابع لوكالة االونروا
يخدم حوال��ي  494مريضا يومي��ا!! .كما أعربت
املنظمة عن قلقه��ا إزاء األوضاع هنالك والتي تصل
حل��د الكارثة اإلنس��انية التي يعيش��ها أهالي املخيم
والتردي املس��تمر الذي أصاب جميع مناحي احلياة
في��ه .وفي ظ��ل التعتي��م اإلعالمي تتض��ارب األنباء
ح��ول حصيل��ة القتلى م��ن الطرفني حتى
اآلن .واس��تنادا إلى جلن��ة تقصي احلقائق
الت��ي أرس��لتها املنظم��ة إل��ى هن��اك ،فإن
ما مي��ارس ضد س��كان املخي��م هو ضرب
م��ن العقاب اجلماعي مي��ارس على مدنيني
أبري��اء دون وج��ه ح��ق ،داعي��ة احلكومة
اللبناني��ة ومنظمة التحرير الفلس��طينية
إلى التعاون والتحقيق فيما حدث وتقدمي
يد العون جلموع النازحني بال متييز ،إضافة
إلى ضمان تعويضهم عن اخلس��ائر املادية
والبش��رية الت��ي جنمت عن االش��تباكات
ووض��ع اآلليات التي تكف��ل عودتهم إلى
منازلهم باملخيم بعد إعادة إعمارها.

�آليات التزوير و�إق�صاء املناف�سني
فى انتخابات جمل�س ال�شورى
عق��ب االنته��اء م��ن اعتم��اد التعدي�لات
الدس��تورية ،التي طالت  34مادة دفعة واحدة في
الدستور املصري؛ دعا الرئيس مبارك ،في التاسع
من ماي��و  ،2007الناخبني لإلدالء بأصواتهم في
انتخاب��ات التجدي��د النصفي ملجلس الش��ورى،
في احلادي عش��ر من يونيو  ،2007لش��غل 88
مقعدا مبجلس الش��ورى ،موزع�ين على  67دائرة
ً
عامة بش��تى محافظات اجلمهورية .حيث تنافس
مقع��دا بع��د ف��وز 12
مرش��حا عل��ى 76
574
ً
ً
مرش��حا بالتزكية ،والتي أس��فرت ع��ن فوز 59
ً
مرشحا خالل املرحلة األولى ،إضافة إلى الفائزين
ً
بالتزكي��ة .وف��ي  18يوني��و  2007جرت جولة
مقعدا في 13
اإلعادة بني 34
مرش��حا عل��ى ً 17
ً
جلنة عام��ة و  12محافظة ،والتي أعلنت نتائجها
في  19يونيو .2007
وق��د أص��در رئي��س اجلمهورية حس��نى مبارك
ق��رارا جمهوري��ا بتعي�ين  44عضوا يس��تمرون
م��ع املنتخبني ملدة س��ت س��نوات تنتهي في س��نة
 .2013كما فاز صفوت الشريف مبنصب رئيس
مجل��س الش��ورى باإلجم��اع ،بالرغم م��ن أنه لم
يتقدم أحد للترش��يح أمام��ه ،حيث تنص الالئحة
على إجراء االنتخابات حتى ولو لم يتقدم س��وى
عضو واحد.
وتؤك��د الهيئ��ة العام��ة لالس��تعالمات ،عب��ر
موقعه��ا اإلليكتروني على ش��بكة اإلنترنت ،أن
النواب اجلدد ملجلس الشورى أكدوا في تعليقهم
على االنتخابات أنها اتس��مت بالش��فافية واجلو
الدميقراطي، الذي دعمته التعديالت الدس��تورية
األخيرة .كما حرصت الهيئة على أن تؤكد «إقبال
الش��باب على املش��اركة في مس��اندة املرشحني،
خاصة مرشحي احلزب الوطني الدميقراطي، الذي
جنح في توس��يع قواعده الش��عبية م��ن خالل دعم
الثق��ة عند املواطنني من خالل برامجه العملية في
حل مش��كالت املواطن�ين»! .ونقل��ت الهيئة عن
النواب قوله��م «إن اإليجابية األهم في انتخابات
الشورى هذه املرة هي تراجع تأثير املال على إرادة
الناخبني بس��بب زيادة الوعي السياس��ي، خاصة
عن��د الش��باب ورغبتهم في حتقيق حياة سياس��ية
نظيفة»!.

عند youtube.com
اخلرب اليقني !

عل��ى عك��س م��ا حرص��ت الهيئ��ة العام��ة
لالس��تعالمات ،ون��واب احل��زب الوطن��ي ،على
تأكي��ده ،من أن العملي��ة االنتخابية ،كانت غاية
ف��ي الش��فافية ،وفي مثالي��ة األداء ،جاءت جهود

رجب سعد طه
باحث مبركز القاهرة
الناش��طني عبر ش��بكة اإلنترن��ت ،لتدحض هذه
املزاع��م ،وتف ّن��د االدع��اءات الت��ي ال تصمد أمام
أدلة تتس��م بالوضوح ،مثل ملف��ات الفيديو التي
ق��ام بتصويرها ع��دد من الناش��طني على ش��بكة
اإلنترنت ،وقام��وا ببثها عبر موقع youtube.
 ،comاململوك لش��ركة  ،Googleوقد قدَّ مت
صورا بالغة الوضوح لعمليات تزوير
هذه امللفات ً
نتائج االنتخابات في أكثر من دائرة.
جدي��ر بالذك��ر أن موق��ع youtube.com
ق��د دأب عل��ى اس��تخدامه العدي��د من النش��طاء
واملدون�ين ،من��ذ الع��ام املاضي ،ف��ي تفجير عدد
م��ن القضاي��ا املتعلق��ة بانته��اكات مجموعة من
رج��ال الش��رطة حلق��وق اإلنس��ان ،وممارس��تهم
تعذيب عدد من املواطنني ،وقد مت االستعانة بتلك
امللف��ات املرئية في تقدمي عدد من ضباط الش��رطة
للمحاكمة.

جدل داخل ا إلخوان
حول �شعار اجلماعة!

كان لتعديل املادة اخلامس��ة في الدس��تور ،أثره
الواضح داخل صفوف اإلخوان املسلمني؛ والذي
رأى في��ه أعضاء اجلماعة ،وغيره��م من املراقبني،
محاول��ة من النظام ملنع اإلخوان من إنش��اء حزب
سياس��ي لهم ،حيث إن��ه مبقتضى التعديل ال جتوز
مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية
على أي مرجعية أو أس��اس دين��ي .مما دفع ببعض
أعضاء اإلخوان من الشباب إلى طرح فكرة تغيير
الش��عار ،طاملا أصبح ش��عار (اإلس�لام هو احلل)
عائ ًقا أم��ام مصلحة اجلماعة .ف��ي حني قام قيادي
إخوان��ي وبرملان��ي س��ابق ،هو جمال حش��مت،
بالدع��وة ،ف��ي س��خرية بالغ��ة ،إلى تغيير ش��عار
جتنبا
اجلماع��ة إلى (الل��ي بالي بالك هو احل��ل)ً ،
للص��دام املتوقع مع الس��لطة احلاكم��ة وأجهزتها
األمنية!.
وق��د نقلت الصحف ع��ن مصادر م��ن جماعة
اإلخوان املس��لمني ،أن بعض مرشحي اجلماعة قد
رفع��وا بالفعل في بعض الدوائ��ر خالل انتخابات
مجل��س الش��ورى األخي��رة ش��عار (اإلصالح هو
احلل)ليك��ون بديال لـ (اإلس�لام ه��و احلل) حتى
يقلل��وا من حجم املش��كالت التي م��ن املمكن أن
حتدث خالل االنتخابات .كما أكد بعض اإلخوان
عل��ى أن بع��ض األحزاب السياس��ية املنافس��ة قد

رفع��ت ش��عار (اإلس�لام هو احل��ل) حت��ى يتأكد
اجلميع أن اإلخوان مازالوا يرفعونه.
كانت س��مية العريان ،ابنة القيادي اإلخواني
البارز عصام العريان ،واحدة ممن تبنوا الدعوة إلى
تغيي��ر ش��عار اجلماعة إلى (اإلص�لاح هو احلل)،
داعي��ة إلى أن يتبنى قادة اإلخوان املس��لمني نوعا
من املرون��ة في التعام��ل مع احلكوم��ة واألحزاب
األخ��رى ،وفي الوق��ت ذاته نفت س��مية حدوث
انش��قاق داخ��ل اجلماع��ة ،مؤك��دة عل��ى أن هذا
اجل��دل أح��د دالئ��ل التجدي��د املتواص��ل داخ��ل
اجلماع��ة ،مبرهنة على ذلك مبا حققه اإلخوان من
جناح عل��ى مدار  ٨٠عاما عبر األجي��ال املتعاقبة،
حدث خاللها تغيير وجتديد في العديد من األفكار
واألساليب لكنها لم تكن واضحة ،نظرا ألن هذا
العصر يتمتع بالوس��ائل اإلعالمية املتطورة والتي
أبرزت هذا التجديد.
لكن في النهاية لم يستطع اإلخوان املسلمون،
مقع��دا ف��ي انتخابات
الذي��ن حصل��وا عل��ى 88
ً
مجل��س الش��عب  ،2005أن يف��وزوا ولو مبقعد
واحد في انتخابات مجلس الشورى .!2007

منظمات املجتمع املدين تراقب وحتلل

جنحت أغلب تقارير منظمات املجتمع املدني،
التي راقبت عملية التصويت في انتخابات مجلس
الش��ورى ،إلى االهتمام بنقل وإحصاء مشاهدات
مراقبيه��ا لالنتهاكات التي ش��ابت االنتخابات،
في حني اهتم تقرير أصدره املركز املصري للتنمية
والدراس��ات الدميقراطية واجلمعية املصرية لدعم
التط��ور الدميقراط��ي ،بالتص��دي مل��ا غ��اب ف��ي
التقارير األخرى ،وهو الق��راءة والتحليل حملصلة
االنتهاكات والنتائج.
فتحت عنوان دال “الفتات س��وداء على شرفة
الوط��ن” ،قام التقرير بتقدمي قراءة ملا مت رصده من
انتهاكات ش��ابت العملي��ة االنتخابي��ة ،وتناول
العديد م��ن املؤش��رات التي ألق��ت بظاللها على
الواقع املصري في مختلف شئونه ،ومن أهمها:
 .1تعاظ��م ال��دور األمن��ي ،كنتيج��ة مباش��رة
لعج��ز النظ��ام عن مواجه��ة العديد من املش��اكل
فض�لا عن تراكمه��ا؛ إذ بات احل��ل األمني األقل
تكلف��ة ،بداي��ة من قم��ع ومص��ادرة احلريات في
املجتمع ،وص��وال إلى حتديد نتائ��ج االنتخابات،
فقد ش��هدت انتخابات التجديد النصفي ملجلس
الش��ورى تدخالت أمنية أعادت لألذهان الصورة
التي ما كادت تنس��ي في املرحلتني الثانية والثالثة
النتخاب��ات مجلس الش��عب  2005رغم الفارق
الشاس��ع ب�ين املجلس�ين ،ودون س��بب واض��ح
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يصلح كمبرر لس��يل االنته��اكات التي ارتكبتها
األجه��زة األمني��ة طوال الي��وم االنتخاب��ي ،على
أن تعاظ��م ال��دور األمني إلى ه��ذه الدرجة يعكس
حقيق��ة ضعف الدولة وقدرته��ا على التواصل مع
املواطن�ين ،ويؤك��د فق��دان املصداقية ب�ين طرفي
الدولة األهم الشعب  -السلطة.
 .2التماه��ي ب�ين الدول��ة واحل��زب الوطن��ي،
حيث ميس��ك احلزب الوطني مبقاليد الس��لطة في
مصر منذ عودة األحزاب للحياة السياسية وحتى
اآلن وبأغلبية كاسحة في جميع املجالس املنتخبة
واملعينة أيضا على اختالف أهميتها ،وهو ما ألقى
بظالل��ه عل��ى التجربة احلزبية ف��ي مصر؛ بحيث
صارت بقي��ة األحزاب والتي يق��ارب عددها 24
حزب��ا غاية أمنيتها التمثيل املش��رف في املجالس
املنتخب��ة ،وكنتيجة لع��دم اختب��ار برامجها على
أرض الواق��ع جتم��دت هذه األح��زاب ،وأصبحت
عاج��زة ع��ن التطور ،فض�لا على ضع��ف قدرتها
عل��ى اجت��ذاب جماهي��ر جديدة؛ حي��ث إن هذه
األخي��رة أصبحت لديه��ا قناعة تام��ة أن إمكانية
الصع��ود السياس��ي واالجتماع��ي ال تت��م إال عبر
قناة احلزب الوطن��ي ،فصار هذا األخير في العقل
اجلمع��ي لألمة هو احلكومة ،ومت تدش�ين مصطلح
حزب احلكوم��ة بديال عن حكوم��ة احلزب ،وهو
األم��ر البديه��ي طاملا تص��ر الدولة على تس��خير
كافة إمكانياتها املادية والبشرية في سبيل خدمة
مرشحي احلزب الوطني.
 .3تراج��ع الهام��ش الدميقراط��ي ،إذ ينطل��ق
التقري��ر من أن إش��كالية الصعود املتنامي جلماعة
اإلخوان املسلمني ،هو أمر تتحمل الدولة ضريبته
باألس��اس كنتيج��ة ملنظوم��ة القوان�ين واألداءات
األمني��ة املقيدة لعمل األحزاب السياس��ية .إال أن
التقرير يؤكد أن املصريني جميعا يتش��اركون في
دفع الثمن .فالتعديل الدستوري الذي أدى في عام
 2005إلى عقد أول انتخابات رئاسية في مصر،
والذي كان مبثابة الش��رارة التي ،ظنها البعض قد

ا�شتباكات بني ال�رشطة و�أن�صار املر�شحني
نقال عن مدونة www. lsanul-arab.maktoobblog.com
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أخيرا ،لتدش�ين عق��د اجتماعي جديد
انطلقتً ،
في مصر بني الس��لطة والشعب ،قد خبت بعد ما
أعلنت نتائج املرحلة األولى من انتخابات مجلس
الش��عب عام  ،2005والتي ج��رت في ظل حياد
أمني وإداري ملحوظ ،كانت نتيجته املباشرة فوز
نس��بيا من
جماعه اإلخوان املس��لمني بعدد كبير
ً
املقاعد في املرحل��ة األولي ،وهو ما أصاب النظام
بحالة من التوجس ،وعلي إثر ذلك شهدنا واحدة
من أس��وأ االنتخابات في تاريخ مصر احلديث في
املرحل��ة الثانية والثالثة م��ن االنتخابات البرملانية
 ،2005مورس��ت فيه��ا كل أن��واع التج��اوزات
والقي��ود والقبض املنظم والعش��وائي والبلطجة،
وراح ضحيته��ا  11مواطنا س��الت دماؤهم على
مذبح الصراع بني الدولة واإلخوان ،وهو الصراع
ال��ذي انعكس عل��ى نتائ��ج انتخابات الش��ورى
.2007
 .4مس��توى املش��اركة في انتخابات الش��ورى
 ،2007حي��ث يرص��د التقرير انخفاض نس��ب
املشاركة الشعبية على املس��توى العام ،ويعتبرها
أزم��ة سياس��ية واجتماعي��ة واقتصادي��ة كب��رى.
فنجد أن املش��اركة في آخر انتخابات للمحليات
بلغ��ت نحو  %2.4فق��ط ع��ام  2002من جملة
الناخب�ين املقيدي��ن ف��ي مص��ر ،أما املش��اركة في
انتخابات مجلس الش��عب عام 2005 ،2000
فل��م تتج��اوز  %5.27 ،%24.1عل��ى التوال��ي
وميكن إرجاع ذلك االرتفاع في نس��ب املش��اركة
إلى كون انتخابات مجلس الشعب حتظى باهتمام
املواطن�ين في ظل أجواء س��اخنة ،وكذلك صدور
حك��م احملكم��ة الدس��تورية القاض��ي بوجوب أن
يكون اإلشراف القضائي كام ً
ال في اللجان العامة
والفرعية عند مباش��رة حق االقتراع .وقد عادت
تلك النس��ب للتدهور مرة ثانية ،ففي االس��تفتاء
اخل��اص بتعدي��ل  34مادة م��ن الدس��تور في 26
مارس  2007س��جلت تقاري��ر منظمات املجتمع
املدني تدنى نس��ب املش��اركة والتي ل��م تتعد %4

في أحس��ن حاالتها .ووصلت في بعض املدن إلى
%1؛ فعلى س��بيل املثال لم تتعد نس��بة املش��اركة
في محافظة ش��مال س��يناء وجنوب س��يناء ،%2
وارتفع��ت في بعض املناط��ق الريفية إلى  %4على
الرغ��م من عمليات التصوي��ت اجلماعي .ويؤكد
التقرير على أن س��لبية املواطن�ين وعدم حرصهم
على املش��اركة ف��ي التصوي��ت ف��ي االنتخابات،
يرجع إلى عدم توافر الثقة في نزاهة االنتخابات،
وعدم تعرض نتائجها للتزوير ،استنا ًدا إلى تاريخ
معروف من االنتخابات املزورة.
 .5امل��رأة واألقب��اط ف��ي مصر وغي��اب مفهوم
املواطنة ،فيرص��د التقرير أنه رغم التعديل الذي
ط��ال ن��ص امل��ادة  62من الدس��تور بالن��ص على
إمكاني��ة تخصي��ص مقاع��د للمرأة ف��ي املجالس
املنتخبة دعما ملش��اركتها السياس��ية ،وقبل ذلك
تأكيد رئي��س اجلمهورية في برنامج��ه االنتخابي
ف��ي االنتخابات الرئاس��ية س��بتمبر  2005دعم
املش��اركة السياس��ية للم��رأة ،ل��م يق��دم احلزب
الوطني ف��ي انتخابات التجدي��د النصفي ملجلس
الشورى سوى مرشحة واحدة وعدد من املستقلني
من الس��يدات بلغ نحو  10مرشحات فقط ،وهو
ما يساهم في إحجام املرأة عن املشاركة في العمل
السياسي .أما فيما يتعلق باألقباط ،فقد ترشح 7
أقباط فقط في انتخابات التجديد النصفي ملجلس
الشورى مبا ال يتناسب والوجود القبطي في مصر؛
األمر الذي يكشف مدى عجز منظومة االنتخابات
ع��ن اعتماد مفاهيم الكف��اءة واملوضوعية ،فضال
عن إحجام األقباط أنفس��هم عن محاولة الدخول
بق��وة إلى معترك بعيد عن االنتم��اءات التقليدية
(الدينية–القبلي��ة) .فتمك�ين األقباط في مصر،
كما يقول التقرير ،يرتبط ارتباطا وثيقا بترسيخ
مفه��وم املواطن��ة ،الذي يبدو أنه م��ازال غائبا عن
مجريات احلياة السياس��ية املصرية ،رغم التأكيد
عليه دستوريا.

امل�ست�شار أ�حمد مكي :التزوير �صار عقيدة للحكومة حتى يف غياب املناف�سة.
د .حممد البلتاجي :ممار�سات احلزب احلاكم تدفع املجتمع � إىل العنف.
ع�صام �شيحة :احلزب الوطني ال يرغب فى الإ �صالح
ح�سني عبد الرازق :مطلوب حترك فعال للمعار�ضة ال�ستنها�ض ال�شارع ال�سيا�سي.
د .جمدي عبد احلميد� :سلوك احلكومة يدفع للع�صيان املدين أ�و الفكر اجلهادي امل�سلح.

على هام�ش انتخابات ال�شورى
عقد مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان
ن��دوة بعن��وان «دالالت
انتخابات الشورى” ،في
 26يونيو  .2007شارك
في الندوة كل من املستشار
أحمد مك��ي نائب رئيس
محكمة النقض ،األستاذ
امل�ست�شار �أحمد مكيحس�ين عبد الرازق األمني
العام حلزب التجمع ،األس��تاذ عصام شيحة عضو
الهيئ��ة العليا حلزب الوف��د ،الدكتور مجدي عبد
احلميد رئيس اجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة
املجتمعي��ة ،الدكتور محم��د البلتاج��ي أمني عام
الكتلة البرملانية لإلخوان املس��لمني ،وتولى إدارة
الندوة معتز الفجيري مدير البرامج باملركز.
ش��ن املستشار أحمد مكي هجوما حادا على ما
وصف��ه بالتزوير الذي ش��هدته انتخابات مجلس
الش��ورى ،وقال س��اخرا إن االنتخابات أثبتت أن
التزوي��ر صار عقيدة ل��دي احلكومة ،حيث جلأت
إل��ى التزوي��ر حتى في تل��ك الدوائ��ر التي كانت
فيه��ا املنافس��ة محص��ورة ب�ين مرش��حي احلزب
الوطني وحدهم ،مؤكدا أن احلزب الوطني يسعي
إل��ى إجراء انتخابات دون ناخبني ،وحذر مكي مما
وصفه باندفاع احلكومة في االجتاه املعادي ملصالح
الشعب ،مشيرا إلى خطورة هذا املسلك احلكومي
عل��ى إضع��اف انتماء الش��باب املص��ري لبالده،
مطالبا أحزاب املعارضة في الوقت نفسه بالتوقف
عن خطابها االستفزازي للحكومة ،وقال مكي إن
القضاة ال ميانعون مطلقا في الدخول في حوار مع
احلكومة ،وأنهم على العك��س من ذلك يطالبون
بهذا احل��وار ،منتقدا تزايد وس��ائل احلصار املالي
واإلداري التي تضربها احلكومة حول النادي ملنعه
م��ن أداء دوره ف��ي خدمة
أعضائه.
وداف��ع حس�ين عب��د
ال��رازق عن خ��وض حزبه
انتخاب��ات الش��ورى
األخي��رة ،رغ��م إدراك��ه
ح�سني عبد الرازق

متابعة :محيي الدين سعيد
مس��بقا لنية احلزب الوطني في تزويرها بالكامل
لصال��ح مرش��حيه ،اس��تنادا إل��ى التعدي�لات
الدستورية األخيرة التي غ ّي َبت اإلشراف القضائي
عل��ى االنتخاب��ات ،وق��ال إن التجم��ع تبني مبدأ
املشاركة وفضح التزوير بد ًال من االنسحاب.
وتس��اءل عبد الرازق عما إذا كان وقف حزبي
الوفد والناصري اللذين قاطعا االنتخابات سوف
ينس��حب عل��ى أي��ة انتخاب��ات أخ��ري قادمة في
البالد أم ال ؟
ورغ��م ما أب��داه عبد ال��رازق من تعاط��ف إزاء
م��ا وصف��ه بالعراقي��ل الكبي��رة الت��ي وضعته��ا
احلكومة أمام مرش��حي جماعة اإلخوان املسلمني
ف��ي انتخاب��ات الش��ورى ،إال أنه حم��ل اجلماعة
مسئولية الترويج لشائعة حصول مرشح التجمع
باإلس��كندرية عل��ى مقعده بالتزوي��ر .وقال عبد
الرازق إن اجلماعة هي التي أطلقت هذه الش��ائعة
على مواقعها االلكترونية وروجت لها على نطاق
واسع ،نافيا بشدة صحة ما تردد في هذا الشأن.
ودع��ا عب��د الرازق إل��ى جتمع ألح��زاب وقوي
املعارضة الدميقراطية يستهدف العمل على حتريك
الشارع السياس��ي “اخلامل» والضغط من أجل أال
تشهد مصر مزيدا من التدهور والتراجع.
وانتقد عصام ش��يحة عضو الهيئة العليا حلزب
الوفد تغ��ول األجهزة احلكومي��ة على صالحيات
اللجن��ة العلي��ا لالنتخاب��ات بالكام��ل ،الفتا إلى
ممارس��ات مرش��حي احلزب احلاكم التي متثلت في
ممارس��ة انته��اكات وجت��اوزات قال إن من ش��أنها
أن تفق��د املواط��ن الثقة ف��ي االنتخاب��ات ،وتزيد
م��ن تراجع��ه ع��ن املش��اركة فيها ،واتهم ش��يحة
احل��زب الوطن��ي بافتقاد أية ني��ة لإلصالح ،وقال
إن تش��كيل اللجان داخل مجلس الشورى كشف
عن أن املطالب اإلصالحية تحَُ ارب في داخل احلزب

نفسه.
فيم��ا اتفق ش��يحة والدكتور محم��د البلتاجي
عضو الكتلة البرملانية جلماعة اإلخوان املس��لمني
على أن انتخابات الش��ورى هي “بروفة مصغرة”
وس��يناريو قابل للتكرار في أي��ة انتخابات قادمة
بالب�لاد ،وذه��ب البلتاج��ي إل��ى أن م��ا ش��هدته
انتخاب��ات مجل��س الش��ورى من ش��أنه أن يرتب
تداعي��ات خطي��رة عل��ى احلي��اة في مص��ر حتمل
تهديدا لألمن القوم��ي الداخلي في مصر ،محذرا
من أن ممارس��ات احلزب احلاكم حتمل تعمدا لدفع
املجتمع إلى العنف.
ووص��ف البلتاج��ي
الف��ارق الكبي��ر ف��ي
األص��وات الت��ي أعلن��ت
لصال��ح مرش��حي احلزب
الوطن��ي باملهزل��ة ،وقالد .حممد البلتاجي
إنه��ا تعب��ر ع��ن التزوير
الفاضح الذي س��يظل وصمة عار في جبني احلزب
احلاكم.
دع��ا البلتاج��ي احلزب الوطني إلى االس��تجابة
للدعوات العاقلة بإعمال قيمة احلوار وإعالء إرادة
الناخبني احلقيقية دون تدخالت خارجية.
وقال الدكت��ور مجدي عبد احلميد إن احلكومة
أعلنت مبمارس��اتها عدم االحتياج إلى الشعب في
اجلميع
أي عملي��ة تفاعلي��ة إصالحي��ة ،مما أفق��د
َ
الثق�� َة في العملية الدميقراطية مبا يفتح الباب أمام
فكرتني رئيس��يتني؛ أوالهم��ا :العصيان املدني أو
الثورة الش��عبية ،والفكرة الثانية :هي العودة إلى
الفكر اجلهادي املسلح ضد احلكومة التي أغلقت
ق��رار فيما
الب��اب أمام أي ط��رف فاعل في اتخاذ ٍ
يخص��ه من قضايا الوطن أو مش��اركته في صناعة
كبيرا
القرار في بلده ،مشيرا إلى أن هناك
ً
تراجعا ً
عن تنفيذ وعود حتقي��ق الدميقراطية .وانتقد عبد
احلميد املوقف احلكومي املعادي للمراقبني احملليني
لالنتخاب��ات والتابعني ملنظم��ات املجتمع املدني،
ودعا إلى األخذ بالرقابة الدولية على االنتخابات
التي يجري العمل بها في مختلف دول العالم.

العدد  77يونية 2007

15

ماذا تبقى من الدولة املدنية في مصر؟
ّ
نظ��م مركز القاه��رة ندوة
فكري��ة ،ف��ي  12يوني��و
 ،2007حت��ت عن��وان “ف��ي
ذك��رى اغتيال ف��رج فودة..
م��اذا تبقى من الدول��ة املدنية
د .فرج فودة في مصر؟” ،وقد شارك فيها
األستاذ سامح فوزي الكاتب والباحث ،واألستاذ
صبحي صالح عضو مجلس الش��عب عن اإلخوان
املسلمني ،واألس��تاذ حلمي سالم الشاعر ورئيس
حتري��ر مجل��ة أدب ونقد ،وقد تول��ى إدارة الندوة
بهي الدين حسن مدير املركز.
اس��تعرض بهي الدين حسن انش��غال الدكتور
ف��ودة بض��رورة قي��ام الدول��ة املدني��ة ،وتقدمي��ه
مس��اهمات نقدية تتس��م بالش��جاعة فيما يتعلق
بأوض��اع األقباط والش��يعة والبهائي�ين في مصر،
واس��تنكر بهي غياب االحتفاء الرس��مي بفودة،
وتراج��ع احلكوم��ة ع��ن وعده��ا الس��ابق بإعادة
طب��ع مؤلفات��ه ،ورب��ط بهي ب�ين دفاع ف��ودة عن
الدولة املدنية والس��جال الذي صحب التعديالت
الدستورية األخيرة بشأن املواطنة ،وتعزيز الدولة
املدنية في مواجهة خطر الدولة الدينية.
مش��يرا إل��ى أن الفت��رة التالي��ة إلق��رار ه��ذه
ً
التعديالت ش��هدت ممارسات ال عالقة لها بالدولة
املدني��ة ،مث��ل وق��وع ع��دد م��ن أح��داث الفتن��ة
الطائفية ،إضافة إلى املالحق��ة األمنية للقرآنيني،
واس��تمرار مص��ادرة بح��وث ال تتف��ق م��ع آراء
املؤسس��ة الدينية الرس��مية  ،عالوة علي ش��يوع
اس��تخدام مصطلح��ات مث��ل الطائفة املس��يحية
واألخوة األقباط ،ألول مرة في اخلطاب الرسمي،
باإلضاف��ة إلى مصادرة عدد من األعمال اإلبداعية
والتحقي��ق مع أصحابها ،واتخاذ موقف معلن من
قبل املؤسسة الدينية الرس��مية ضد اشتغال املرأة
بالقضاء.
من ناحيته انتقد س��امح فوزي أس��لوب معاجلة
مس��تنكرا التجاه��ل الرس��مي
املل��ف الطائف��ي،
ً
لتوصي��ات “جلنة العطيفي” الصادرة عام 1972
رغ��م أهميته��ا ،كم��ا انتق��د م��ا وصف��ه بكثافة
الس��جاالت الدينية ف��ي حياة املصري�ين؛ مرجعا
ذلك إل��ى الفضائيات واملواق��ع االلكترونية التي
تفرغت لهذه الس��جاالت والتش��كيك في عقائد
اآلخرين ،إل��ى جانب غي��اب دور اللجنة الدينية
بالبرملان ،وغياب الرقابة الرس��مية علي “أشرطة
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الكاس��يت الدينية” ،وتضمني املناهج الدراس��ية
العدي��د من املغالطات في هذا الش��أن ،وقد أش��ار
ف��وزي إل��ى تزاي��د حال��ة التقوقع ل��دي األقباط،
وانس��حابهم م��ن الفض��اء االجتماع��ي األوس��ع
ليتحولوا إلى رعايا للدولة واملؤسسة الدينية.
م��ن جانبه أك��د الش��اعر حلمي س��الم أن كل
عقود القرن العش��رين ش��هدت حوادث ش��هيرة
وصارخة تتناقض مع مبادئ الدولة املدنية ،مدلال
علي ذلك بحوادث املصادرة الفكرية والسياسية
الت��ي تعرض لها كبار الكتاب كطه حس�ين وعلي
عب��د الرازق وخالد محمد خالد وجنيب محفوظ؛
مشيرا إلى أن غالبية هذه املصادرات كانت بسبب
املرجعية الدينية ،وقال س��الم إن املجتمع املصري
يش��هد منذ السبعينات حالة انشطار وانقسام بني
الفتوى الديني��ة والقانون ،مؤكدا أن احلديث عن
حماية الدس��تور حلرية الفكر واالعتقاد هو أيضا
وهم يجب التخلص منه.
انتقد س��الم تكرار احلديث عن جتديد اخلطاب
الدين��ي وقال إن هذا اخلطاب جت��دد طوال القرون
اخلمسة عش��ر املاضية عشرات املرات ،معتبرا أن
املش��كلة هي في عدم وضع ه��ذا التجديد موضع
التنفي��ذ ،وغي��اب الس��لطة واإلرادة السياس��ية
الت��ي ميكنه��ا تنفي��ذ التجديد وحتقيقه؛ بس��بب
قوة وشراس��ة الفكر الرجعي وحتالفه مع الس��لطة
السياس��ية القائمة ،وذهب س��الم إلى عدم وجود
ف��رق جوهري بني املتط��رف واملعتدل ف��ي الفكر
اإلس�لامي ،لوج��ود س��قف نظ��ري وفلس��في ال
ميك��ن لكليهم��ا جت��اوزه ،مدلال علي ذل��ك بقيام
الدكت��ور محم��د الغزال��ي نفس��ه بكتاب��ة تقرير
مصادرة رواي��ة “أوالد حارتنا” لنجيب محفوظ،

إضاف��ة إلى ش��هادته الش��هيرة في قضي��ة اغتيال
فرج ف��ودة ،وقال س��الم إن في اإلس�لام ش��قني،
أحدهما يعطي للمستنير ما يريد ،واآلخر يعطي
املستبد ما يرغب ،معتبرا أن مصر حتمل مفردات
الدول��ة املدني��ة لكنه��ا “ممل��وءة بدول��ة دينية”،
ومطالب��ا بإلغ��اء الفتوى نهائي��ا .واالعتماد فقط
عل��ي القان��ون ،وإلغاء والية األزه��ر علي اإلبداع
والفك��ر ،وإلغاء احلس��بة نهائيا س��واء لألفراد أو
للنيابة العامة ،وتعديل املادة الثانية في الدستور،
ع�لاوة عل��ي مجابه��ة الفك��ر وال��رأي واملق��ال
مبثيالتهم وليس باملسدس أو السجن.
م��ن جانبه أكد صبحي صال��ح أن الدكتور فرج
ف��ودة راح ضحي��ة فكره ،واغتيل ف��ي جرمية غدر
غير مبررة ،مش��يرا في الوقت نفسه إلى أن فودة
دخل في مساجالت مع جماعات منحرفة فكريا،
ونذر نفس��ه لنظرة جزئي��ة دون النظرة الش��املة
للدولة املدنية ،وقال إن أفكار فودة س��بق طرحها
بالشجاعة نفسها في فترات سابقة كالعشرينات
من القرن املاضي.
واعتب��ر صال��ح أن م��ا متر ب��ه مص��ر حاليا هو
جملة أعراض حلالة دولة فقدت معاملها وفلسفتها
ومش��روعها السياس��ي ،وال يع��رف ش��كل
وتوصيف النظام السياس��ي فيه��ا ،وأكد علي أن
التيار اإلسالمي يري أن احلكم النيابي هو األقرب
للفكر اإلس�لامي ،الذي يرف��ض الدولة الدينية؛
ألنه��ا تقوم عل��ي التفويض اإللهي ،مش��ددا علي
أنه ال يوجد مجتمع إنساني دون مرجعية وفلسفة
حاكم��ة ومش��يرا ،إل��ى أن الفك��ر اإلس�لامي ال
يوجد به متطرف ومعتدل ولكن يوجد به معتدل
ومنحرف.

من اليمني :حلمي سالم ،بهي الدين حسن ،صبحي صالح ،سامح فوزي

متابعة :رجب سعد طه

من اليمني :محمد منير مجاهد ،بهي الدين حسن ،إكرام ملعي

«املواطنة» حرب على ورق
يف �أول اختبار للتعديالت الد�ستورية

بهي الدين ح�سن � :إ�ضافة املواطنة يف الد�ستور كان جمرد ديكور لتجميل وجه النظام.

د � .إكرام ملعي :رف�ض دعاوى امل�سيحيني العودة لدياناتهم بعد � إ�سالمهم تعبري عن املناخ الظالمي احلايل.
الديان
حممد منري جماهد :م�شكالت حرية االعتقاد لن جتد حال � إال يف مدنية الدولة وحيادها جتاه أ
عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،
ندوة بعنوان «احلكم مبنع عودة املس��يحي لديانته
بع��د إس�لامه..تخبط قضائ��ي أم تب��دد ألوه��ام
املواطن��ة ؟” ،وذل��ك ي��وم الثالث��اء املواف��ق 29
ماي��و  .2007وق��د ش��ارك فيها كل م��ن إكـرام
ملعي -أس��ـتاذ مقارن��ة األديان بكلي��ة الالهوت،
واملهندس محمد منير مجاهـد -عضو مؤسس في
“مصريون ضد التمييز الديني” ،وقد تولى إدارة
الندوة بهي الدين حسن مدير املركز.
ب��دأ به��ي الدي��ن حس��ن حديث��ه بتوضي��ح
التناق��ض ف��ي ع��دد من أح��كام القض��اء ،والذي
ظه��ر في حك��م محكمة القض��اء اإلداري برفض
 45دع��وى م��ن مس��يحيني دخلوا اإلس�لام ،ثم
ع��ادوا للمس��يحية ،يطالب��ون فيها بإل��زام وزارة
الداخلي��ة بتغيي��ر خان��ة الديان��ة ف��ي البطاق��ات
الش��خصية وشهادات امليالد ،وقد أثار ذلك ردود
فع��ل متباين��ة ،خاص��ة أن احملكمة اإلداري��ة العليا
س��بق أن أصدرت حكم��ا مناقضا لذل��ك بأحقية
املس��يحي ال��ذي أس��لم في الع��ودة للمس��يحية!
وتس��اءل «هل هي أزمة تناقض في أحكام القضاء
فحس��ب؟ أم أن األم��ر أخط��ر من ذل��ك ،ويتعلق
بقضية املواطنة واملساواة بني املواطنني؟”.
وأك��د بهي أن الندوة لم تعقد ملناقش��ة منطوق
احلك��م ،إال أن هذا احلكم يطرح عدة إش��كاليات
فكري��ة وثقافي��ة ،تس��توجب فت��ح ب��اب النقاش
حوله��ا ،وبصف��ة خاص��ة أن احلك��م ج��اء عق��ب
ش��هر واح��د من إق��رار التعدي�لات الدس��تورية،

الت��ي صاحبتها حملة ضخم��ة تروج للتعديالت،
باعتباره��ا ته��دف لترس��يخ مفه��وم املواطن��ة،
بتعديل املادة األولى الذي أكد على أن مصر دولة
دميقراطي��ة تقوم على أس��اس املواطنة .في حني لم
ير كثيرون أن تعديل املادة األولى على هذا النحو
س��يضيف جدي��دا ،في ظل اس��تمرار وجود املادة
الثاني��ة ،الت��ي تقول إن الش��ريعة اإلس�لامية هي
املصدر الرئيسي للتشريع.
واس��تعرض حس��ن ع��ددا من ال��دالالت ،التي
قام باس��تقائها ،خالل متابعة اجلدل والتفاعل مع
احلكم ،ومنها:
 -1إن إضاف��ة املواطن��ة للم��ادة األول��ى ،ل��م
تكن س��وى إضافة إنش��ائية ،ال يترتب عليها أية
التزامات قضائية أو قانونية.
 -2إن امل��ادة الثاني��ة ،بحك��م وضعه��ا ،ه��ي
امل��ادة احلاكمة في الدس��تور ،ليس فقط بالنس��بة
أيضا.
للمسلمني ،وإمنا ألتباع الديانات األخرى ً
 -3خالفً��ا للتفس��يرات الت��ي قال��ت إن املادة
املش��رع فق��ط ،أي البرملان ،وال
الثانية ،تخاطب
ّ
تخاط��ب جه��ات أخ��رى ،ومنه��ا القض��اء؛ فإن
احلك��م األخي��ر يتض��ح من خالل��ه م��دى التأثير
احلاكم للمادة الثانية على القضاء.
 -4في إطار اجلدل حول التعديالت الدستورية،
كان التركيز يدور ح��ول أن املخاوف التي تنتاب
الكثيرين إزاء تفعيل مب��دأ املواطنة ،متحورت في
مواقف اجلماعات املتشددة ،كاإلخوان املسلمني،
أحدا يخش��ى األمر ذات��ه وبالقدر
ول��م يتضح أن ً

نفس��ه من احلكومة؛ لكن ما يؤكد خطأ التحليل
الس��ابق ،هو أن احلكم أصدره القضاء ،إضافة إلى
قضاي��ا أخرى ،مث��ل قضية البهائي�ين ،يظهر من
خاللها موقف الس��لطة التنفيذية غير املتسامح،
والذي متثله دو ًما وزارة الداخلية.
 -5إن اإلخ��وان املس��لمني صمت��وا متا ًما ،ولم
يتضح موقفهم ،خالل هذه األزمة ،رغم إصرارهم
دو ًما على رفع ش��عارات دعم املواطنة ،ونبذهم ملا
يروجه البعض عن التفرقة بني املسلمني وغيرهم،
وتأكيده��م أن لغي��ر املس��لمني م��ا للمس��لمني،
وعليه��م م��ا عليهم .وال يس��تقيم ه��ذا الصمت
م��ع الضجة التي أثاروه��ا ،بعد تصريحات الوزير
فاروق حسني السلبية جتاه احلجاب.
 -6إن��ه منذ تعدي��ل الدس��تور ،وإضافة كلمة
املواطنة إليه ،ف��إن األحداث قد توالت في عكس
االجتاه الذي ساد خالل الترويج للتعديالت ،ولم
يتغير ش��يء في سلوك الس��لطة التنفيذية ،الذي
يتراوح ما بني الصم��ت والتواطؤ ،أو الوقوف في
صف اجلناة ضد الضحايا.
وأش��ار حس��ن إل��ى أن��ه ف��ي ظ��ل تأكي��د كل
املؤش��رات واألح��داث األخي��رة عل��ى أن تعديل
امل��ادة األول��ى كان مجرد ديك��ور ،لتجميل وجه
النظ��ام ،ال يترت��ب علي��ه أي نتائج تش��ريعية أو
قانوني��ة أو قضائي��ة؛ فإن الس��ؤال الرئيس الذي
ط��رح قب��ل إق��رار التعديالت ،م��ا زال��ت إجابته
تؤرق الكثيري��ن ،خاصة في عدم تغيير الس��لطة
التنفيذي��ة لسياس��اتها ،وهو “هل نح��ن بالفعل
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في دول��ة مدنية ،يحكمها دس��تور مدني ،أم أننا
عل��ى أعتاب دولة دينية ،يتعرض خاللها عدد من
املواطنني ألحكام قضائية تس��تند إلى تفس��يرات
خاصة لدين ال ينتمون إليه؟!”.

الظالمية واال�ستنارة

م��ن جانب��ه أكد إك��رام ملع��ي أن احلك��م الذي
أصدرته محكمة القضاء اإلداري برفض دعوى الـ
 45مسيحيا ،يتناسب واملناخ الثقافي السائد في
مصر ،في حني يعتبر احلكم السابق عليه واملناقض
له ،حكما راقيا ومتحضرا ،وال يتناسب مع املناخ
الثقافي الس��ائد ،والذي تس��يطر عليه الظالمية،
مش��يرا إل��ى أن هذا
ويفتق��د بش��دة االس��تنارة.
ً
يظه��ر بوضوح في رواج فتاوى دينية جتافي العقل
والفطرة اإلنسانية السليمة ،والتي ال يظهر أثرها
في ثقافة الش��ارع فحسب ،وإمنا يتخطاها ملجلس
الش��عب ،الذي يفترض فيه الدفاع عن احلريات،
والذي ظهر في موقفه من تصريحات وزير الثقافة
اخلاصة باحلجاب.
وأوض��ح ملع��ي أن األح��كام القضائي��ة ،ع��ادة
م��ا ترك��ز على املب��ادئ ،ولي��س عل��ى التطبيق؛
ألن التطبي��ق يتس��م بالنس��بية ،وم��ن هنا يتضح
الفارق بني احلكمني القضائيني ،اللذين انتهيا إلى
نتيجتني مختلفتني ،رغم استنادهما إلى احليثيات
ذاته��ا ،إذ رك��زا على س��ماح األديان الس��ماوية
لإلنس��ان باختي��ار دين��ه ،واعتمادهم��ا عل��ى
منظومة حق��وق اإلنس��ان ،والفطرة اإلنس��انية.
فاحلكم األول ،صحيح من الناحية الفنية ،إذ ّ
ركز
على املبدأ ،وهو في حالتنا هذه “حرية العقيدة”.
بينم��ا ّ
ركز احلكم الثاني عل��ى التطبيق ،وقال إن
هؤالء يعبثون باألديان ،واعتنقوا اإلسالم؛ ليتاح
له��م تطلي��ق زوجاته��م ،ثم الع��ودة م��رة أخرى
للمسيحية.
وأك��د ملعي أنه ليس من مه��ام القضاء التركيز
على التطبيق ،في بع��ض احلاالت ،وإصدار حكم
قضائي بشأنها .وإمنا مهمته التركيز على املبادئ
ذاته��ا فحس��ب؛ فاألس��اس أن من حق اإلنس��ان
تغيير أفكاره ،وهذا ما يقوم به الكثيرون بالفعل،
ألن اإلنس��ان حر ،وال يج��ب عند تغييره ألفكاره
تل��ك أن يوص��ف بأن��ه متالع��ب .و ال ينبغي أن
يبرر القاض��ي عدم إقراره حلق اإلنس��ان في حرية
االعتقاد ،بأن البعض يتالعب بهذا املبدأ.
وطال��ب ملعي بأن يك��ون القضاة أكث��ر ثقافة،
وأن يكون��وا عل��ى معرف��ة وإط�لاع واس��عني
بالقوان�ين وفقه القضاء في مختلف أنحاء العالم.
وأك��د ملعي أن ه��ذا احلكم يضرب مفه��وم ومبدأ
مش��يرا إل��ى أن إضافة املواطنة
املواطنة في مقتل،
ً
للم��ادة األولى في الدس��تور ،خ�لال التعديالت
األخيرة ،هى مج��رد جتميل يحرص عليه النظام،
دون وجود نية حقيقية للتغيير.

اختالط الدين بال�سيا�سة

وأك��د محمد مني��ر مجاه��د أن القضي��ة التي
عملي��ا على صحة
تناقش��ها الندوة ،تع��د برها ًنا
ً
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القول إن اختالط الدين بالسياس��ة يفسد كال من
الدي��ن والسياس��ة ،وأن عدم تعديل امل��ادة الثانية
من الدس��تور يحمل تناقضا س��وف ي��ؤدي حتما
إل��ى مزيد م��ن االرتباك واملش��كالت؛ فهذه املادة
متناقضة مع روح الدستور ومع نصه.
وأش��ار مجاه��د إل��ى أن حكم احملكم��ة اعتمد
عل��ى تقرير هيئ��ة مفوضي الدولة ال��ذي جاء به:
“إن الدول��ة عقيدته��ا «اإلس�لام» وفق�� ًا مل��ا نص
عليه الدس��تور في امل��ادة الثانية من��ه ،وأن ارتداد
املس��لم عن دينه ليس أمر ًا فردي ًا ميكن أن تتسامح
في��ه ش��ريعة اإلس�لام ودولت��ه كحق م��ن حقوق
األفراد ،وأن دخول الفرد في اإلسالم يجبره علي
االلتزام بأحكامه ،ومنها أحكام الردة” ،وأضاف
التقرير “أن الش��ريعة اإلس�لامية وضحت جميع
العقوبات ملن يدخل في اإلسالم ثم ينقلب عليه؛
حي��ث جاءت بقتل الرجل املس��لم الذي يرتد عن
اإلس�لام ،وال يرجع إلي��ه ثانية بع��د ردته” وبناء
علي ذلك “فإن الفرد الذي دخل في دين اإلسالم
بكام��ل إرادته وحريت��ه واختي��اره دون أي ضغط
أو إك��راه ،يجب عليه االلت��زام بأحكامه ومبادئه
ويك��ون ل��ه ما للمس��لمني من حق��وق ،وعليه ما
عليهم من واجبات”.
انته��ي التقرير إل��ى أن “الدخول في اإلس�لام
دون إك��راه أو إجب��ار ث��م اخلروج منه م��رة أخري
يعد تالعب ًا باألديان وهو ما يهدد الوحدة الوطنية
بالدخول واخلروج في األديان حسب األهواء”.
كما أش��ار إلى تكرار الس��طر التالي في جميع
هذه األح��كام“ :قبول رجوع اخل��ارج على الدين
اإلس�لامي إل��ى هيئ��ة دينية أخ��رى اعت��داء على
الديانة اإلس�لامية التي دخل فيها” ،وقد شكلت
كلم��ة (التالع��ب) ومش��تقاتها ،الكلم��ات
احلاكم��ة ،ليس فقط ف��ي نص احلك��م القضائي،
أيضا في خط��اب جميع من أي��دوا احلكم،
وإمن��ا ً
وتعبي��ر “التالع��ب باألدي��ان” ال أص��ل ل��ه ف��ي
القانون ومبوجبه اس��تحالت ممارس��ة مواطن حلقه
الدس��توري والقانوني –وقبلهما اإلنس��اني– في
تغيي��ر ديانت��ه ،إلى تالع��ب بالديانتني الس��ابقة
والالحقة.
وأكد مجاهد أن جوهر املشكلة ليس في موقف
الش��ريعة من حرية العقيدة ،وإمنا في كون احلكم
قد ق��رر االلتفاف على الن��ص القانوني الصريح،
وتطبي��ق م��ا يعتق��د أنه حكم الش��ريعة اس��تنادا
للمادة الثانية من الدس��تور واعتمادا على تفسير
هيئ��ة مفوض��ي الدولة ،فجمي��ع من أقام��وا هذه
الدع��اوى لم يطلبوا م��ن الدول��ة أن تقرهم ديني ًا
أو أخالقي�� ًا عل��ى عودتهم إل��ى املس��يحية ،وإمنا
طالبوا باستعادة أس��مائهم وديانتهم األصلية في
ش��هادات املي�لاد والبطاق��ات الش��خصية؛ لكي
يتمكن��وا م��ن التعام��ل كمس��يحيني ف��ي قضايا
األح��وال الش��خصية؛ كال��زواج واملي��راث ومن
تس��جيل أبنائهم كمس��يحيني؛ ألن هذا سيحدد
مادة التعليم الديني اإللزامي الذي س��يتلقونه في
املدارس.
وأضاف مجاهد أن القانون احلاكم لهذه املسألة

ه��و قان��ون األح��وال املدنية ال��ذي يق��رر مبنتهى
الوضوح واملباشرة في املادة  47أن على من يرغب
في تغيير خانة الديان��ة ببطاقته أن يتقدم ملصلحة
األحوال املدنية بوزارة الداخلية مع األوراق الالزمة
إلمت��ام التغيير ،وتقضي املادة « »53بأنه في حالة
ما إذا طرأ تغيير علي أي من بيانات البطاقة يجب
عل��ي صاحبها أن يتقدم خالل  3أش��هر من تاريخ
التغيير إلي السجل املدني لتحديث بياناته.

ت�ضارب يف أ
الحكام

وأوض��ح مجاه��د وجود تض��ارب وعش��وائية
ف��ي األحكام على حس��ب فهم احملكمة للش��ريعة
اإلس�لامية ،وه��ي ف��ي كثير من احلاالت ليس��ت
قطعي��ة ،بل مختل��ف عليها بني امل��دارس الفقهية
املختلفة ،فف��ي أول يناير من عام  ،2005كانت
الدعوى األولي من مسيحي أشهر إسالمه ،ولكنه
عاد ليطالب بعودت��ه لديانته مرة أخرى ،جتمعت
ثالثون دعوى أمام إحدى الدوائر تطالب بصدور
حك��م بإل��زام وزارة الداخلية ومصلح��ة األحوال
املدنية باستخراج شهادات رسمية لهم بديانتهم
املس��يحية ،وفي إبريل  ،2006أصدرت احملكمة
حكم�� ًا ل��م يأخذ بتقري��ر هيئة مفوض��ي الدولة،
وقضى بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادات
الرق��م القوم��ي واملي�لاد للطاعن�ين ،ول��م تطعن
ال��وزارة علي احلكم أم��ام اإلدارية العليا ،وانتهت
مش��كلة  30مس��يحياً ،وأخرج��وا الش��هادات،
وتبقي  395آخرون يبحثون عن حل ملش��اكلهم،
أقاموا الدع��اوي ،وتولت دائرة أخرى الفصل في
الدع��اوي ،وف��ي أبريل  2007أص��درت احملكمة
حكم�� ًا بع��دم إل��زام مصلح��ة األح��وال املدني��ة
باس��تخراج بطاقات لـ« »45من ب�ين الـ «،»395
وف��ي هذه املرة أخذ املستش��ار برأي هيئة مفوضي
الدولة الذي خ��رج صورة طبق األصل من التقرير
األول ،وأوص��ي بع��دم إلزام املصلحة باس��تخراج
البطاقات لهم.
وح��رص مجاهد عل��ى توضيح أن إلغ��اء خانة
الديان��ة ف��ي األوراق الرس��مية ق��د يح��ل كثي��را
من املش��اكل الت��ي أثارتها هذه القضاي��ا ،وقبلها
قضي��ة البهائي�ين ،ولك��ن يبق��ى احل��ل احلقيق��ي
ف��ي مدني��ة الدول��ة وحياده��ا جت��اه األدي��ان،
وتنقي��ة القوان�ين املصري��ة م��ن كل م��ا يقيد حق
املواط��ن املصري ف��ي اختيار الدين ال��ذي يريده،
وف��ي أن مي��ارس ش��عائره وف��ي أن يدع��و إلي��ه.

أي مستقبل للمصريني
في ظل سيادة ثقافة الكراهية؟
يف��رض تس��ارع األح��داث في مص��ر على كل
املثقف�ين املصري�ين الب��دء ف��ى مواجه��ة الواق��ع
البائ��س ،والعمل ب��كل مالديهم م��ن إمكانيات
بشرية للسيطرة على التدهور اجلاري ،إن لم يكن
التغيير الشامل ممكن ًا اآلن.
حقيقة ،أن الش��رق العرب��ي وما يعرف بالعالم
اإلس�لامي ،وف��ى قلب��ه مص��ر ،يئ��ن م��ن الفق��ر
واالس��تبداد السياس��ي والعديد م��ن توابع هذين
الش��رين ،وم��ع ذل��ك ف��إن لدي��ه م��ن الث��روات
الطبيعية الهائلة ما ميكن أن مينح ش��عوبه قس��طا
م��ن الع��دل االجتماع��ي ،إن توف��رت الش��روط
واآلليات احلديثة .ومبعنى آخر ،إن جوهر املشكلة
ال يقتصر على مسألة الفقر فى حد ذاته ،إمنا على
توزيع الثروة القومية بشكل عادل .باإلضافة إلى
ذلك ،فش��عب مصر على س��بيل املثال ،كان عبر
معظم فترات تاريخه يئن من الفقر حتت حكم من
«حلب��وا» بلده من الغزاة ،وم��ع ذلك لم متر مصر
بفت��رات اضط��راب وافتق��اد رؤية ،مثلم��ا متر به
اليوم ،وخصوصا مع تزايد عدد الس��كان وتفاقم
املشاكل.
ويب��دو ل��ي أن أزمة كل ال��دول العربية والبالد
اإلس�لامية هي فى لبها أزم��ة فكرية غيبت العقل
وش��لت اإلرادة البناءة ،ومن هنا ش��اعت اخلرافة
وعمت الرغب��ة فى العنف .ومبعن��ى آخر ،كانت
اليوتوبيا السياسية من جانب اإلسالم السياسي،
وال ت��زال ،ه��ي احمل��رك نح��و تدمي��ر األنظم��ة
االس��تبدادية القائم��ة ،باعتباره��ا طواغي��ت أو
أصنام��ا فى طريق بن��اء «املدين��ة الفاضلة» .على
اجلانب اآلخر ،فإن األنظمة السياسية االستبدادية
اس��تخدمت أيضا سالح الدين فى السيطرة وقهر
شعوبها.

ثقافة الكراهية

واملالح��ظ أن ب�ين م��ا يحدث فى مص��ر اليوم
حتدي��دا ،وم��ن زاوي��ة العالق��ات املجتمعية (بني
املس��لمني واألقباط) ،إن العامل األساسي واحملرك
املباش��ر ألح��داث العن��ف الدين��ي ض��د األقلي��ة
املس��يحية ،عل��ى مدى أكثر من ثالث��ة عقود ،هو
ثقافة الكراهية املس��يطرة عل��ى العامة ،واملوجهة

د .نبيل عبد امللك
رئيس املنظمة الكندية املصرية
حلقوق اإلنسان

من مصادر تعليمية وثقافية رسمية وأهلية ،وعلى
أسس ومرجعيات دستورية وسياسية دينية تتسم
بالعنصرية جت��اه معاملة املواطن�ين األقباط ،األمر
الذي ،أدى إلى تهميش��هم السياس��ي وإقصائهم
اجتماعيا وحتجيمهم ثقافيا.
ومبعنى آخر ،إن مصر اليوم ،متر بأزمة إخالقية
وثقافي��ة وسياس��ية ،فيها غ��اب العق��لُ ،ولدت
اخلراف��ة وانبع��ث التطرف الديني ،لين��زع العامة
إلى العنف املجنون ،فى غياب دولة القانون.
وف��ي ه��ذا املن��اخ ،ينطلق اإلس�لام السياس��ي
واالنتهازي��ون بدعوتهم لقي��ام «الدولة الفاضلة»
ف��ى مواجهة النظ��ام االس��تبدادي القائ��م ،الذي
يس��تخدم هو أيضا األيديولوجية نفسها وأسسها
الديني��ة ،وبأح��كام غريب��ة وممارس��ات تتع��ارض
مع القوان�ين الدولية ،للس��يطرة عل��ى اجلماهير
والتنكيل بأصحاب الرأي من الليبراليني والداعني
إلى احلرية وكرامة املواطن وحقوقه.
م��اذا ن��رى فى املنطق��ة العربية ومعظ��م البالد
اإلس�لامية الي��وم م��ن ج��راء الص��راع امللتح��ف
باإلس�لام؟ أليس االقتتال الداخل��ي ،أو احلروب
األهلية ،التي تدفع فيها الش��عوب الثمن ،وتدفع
كل األقلي��ات الديني��ة والعرقي��ة والثقافية الثمن
مضاعفا؟!.
وه��ا نحن نعي��ش اليوم فى مص��ر “قلب عالم
عربي” خال ،بعد أن إنقس��م على ذاته إلي أعراق
وأديان وطوائف متحاربة  ..فبات البعض يترحم
عل��ى عروبت��ه التي خلع ال��كل رداءها –فى حلظة
تاريخي��ة وإل��ى األب��د -ليبدل��وه برداء اإلس�لام
السياس��ي ،وهنا بدأوا –أو باألحرى اس��تأنفوا-
الصراع عل��ى أرضية “مقدس��ة” يص ُعب اإلتفاق
على أسس��ها ،ولم تخ��ل يوما ما عبر تاريخها من

صراعها الداخلي.
من نلوم فى هذه املأس��اة اإلنس��انية التى ميكن
أن ت��ؤدي إلى مصائب مروع��ة :احلكام العرب أم
مثقفي الس��لطة ،أم أمريكا؟ الكل مدان ،ولكن،
م��ا الفائ��دة؟ فاملس��ألة ال يصلحه��ا الل��وم عل��ى
اإلط�لاق .إمنا ما ميكن أن يصلحها هو تش��خيص
الداء ومحاولة البدء الفعلي فى العالج الناجع.
وم��ع ذل��ك ،فرمبا يكون من املفي��د أن نقر بأن
ما فعلت��ه أمريكا ،لم يك��ن إال توظيفا مكيافيلي ُا
ملاعرف “بالصحوة اإلس�لامية” يوما ما ،لضرب
ُ
االحتاد الس��وفيتي فى أفغانس��تان ،ولكن اجلميع
سقط بعد ذلك فى مستنقع من الدماء اختلط فيه
دم األبريا مع دم اإلرهابيني ،واندفن حلم “املدينة
الفاضل��ة” أو “الدول��ة اإلس�لامية” املزعوم��ة،
وخصوص��ا بع��د احل��ادي عش��ر من س��بتمبر من
ع��ام 2001؛ حي��ث اختل��ط اإلرهاب باإلس�لام
السياسي ،واختفت الصحوة!
وعندم��ا نتح��دث ع��ن الصح��وة اإلس�لامية،
نس��تدعي ماضيا يس��عى البعض إلع��ادة إحيائه.
ماضي��ا يحكي ع��ن تاري��خ إمبراطورية إس�لامية
امت��دت غزوا من هذا الش��رق التعيس إلى ش��رق
آس��يا وجنوب ووسط أوروبا وشمال أفريقيا على
مدى عدة قرون .كما يس��تدعي م��ع أمجاد تلك
اإلمبراطورية أسس الصراع الداخلي املستمر على
زمام احلكم فيها.

جذور ال�صراع ال�سيا�سي ا إل�سالمي

ع��ن بداي��ة ه��ذا الص��راع التاريخ��ي ،يق��ول
البروفيس��ور رفي��ق زكريا ،ف��ى كتاب��ه «الصراع
داخل اإلسالم»:
«لقد أثب��ت أول خليفتني ،بع��د النبي محمد،
مقدرتهم��ا الف��ذة فى توحي��د املؤمنني حت��ت راية
واح��دة لنش��ر اإلس�لام .ولكن س��رعان ما تبدل
الوض��ع بعدهم��ا ،إذ ب��دأت االضطراب��ات ب�ين
اجلماعات املتنافس��ة التي احتكمت إلى السالح،
فقت��ل خلف��اء وغرق��ت اخلالف��ة فى سلس��لة من
احل��روب األهلية .وم��ن تلك اللحظة لم يش��كل
املسلمون مجتمعا متحدا».
وهكذا ،وحسبما يقول املؤلف ،فكما تأسست
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معظ��م النزاع��ات ف��ى املاض��ي عل��ى تفس��يرات
مختلف��ة لنصوص قرآنية ،قام الصراع السياس��ي
احلالي بني األصوليني املس��لمني واألنظمة احلاكمة
املس��تبدة على األرضية نفسها .ويضيف املؤلف،
عن��د حديثه عن األزم��ة احلالي��ة وتوابعها ،قوله:
«وبصرف النظر عن الوسيلة التى جلأ إليها حكام
اليوم للوصول إلي السلطة ،فإنهم ال يعجزون عن
تق��دمي نص قرآني يؤكدون لش��عبهم من خالله أن
عصيان احلاكم أمر غير شرعي .وهكذا اليسمح
بأي معارضة للحاكم .ولذلك ،لم يكن من املمكن
ظهور فكرة املعارضة الدستورية فى اإلسالم».
وامللف��ت للنظ��ر أن اخلالف��ات أو االختالفات
ف��ى تفس��ير النص��وص القرآنية ،ل��م تنحصر في
مجال احلكم والصراع حوله ،إمنا تتعدى إلى أمور
سياسية واجتماعية أخرى ،ومنها وضع ومعاملة
غير املس��لمني فى ظل احلكم اإلس�لامي .ويقول
رفي��ق زكريا« :إنه بينما تتس��م وصايا النبي فيما
يتعلق مبعاملة غير املس��لمني بالتس��امح الواضح،
يستش��هد املس��لمون بآي��ات م��ن الق��رآن حت��ض
املس��لمني على مواصلة اجلهاد ضد غير املس��لمني
حت��ي يقض��وا عليه��م أو يدخل��وا فى اإلس�لام.
واملؤس��ف أن من يستش��هدون مبث��ل تلك اآليات
القرآنية ال يأخذون فى اعتبارهم السياق التاريخي
ملثل تلك اآليات.
وهذا بالفعل ما يحدث فى مصر اليوم ،وكأننا
نعيش التاريخ اإلس�لامي الغابر .فها هو الصراع
على الس��لطة بني جماعات اإلس�لام السياس��ي،
ومنهم م��ن يتخذ اإلرهاب س�لاحا لتحقيق هدفه
منذ ثمانينات القرن املاضي ،ونظام حكم مستبد
وفاس��د .وكالهم��ا يس��تخدما اإلس�لام كأداة
للشرعية.

التاريخ واحلا�ضر

م��ن املعل��وم أن نقط��ة التحول فى مس��يرة هذا
الصراع فيما يتعلق مبصر ،كانت قد حتددت على
ي��د الرئيس أنور الس��ادات ع��ام  ،1980عندما
غير الدس��تور املص��ري لينص على أن «الش��ريعة
اإلس�لامية املصدر الرئيسي للتشريع ».ولكن لم
يك��ن هذا التغيير الدس��توري ،الذى س��عت إليه
جماعات اإلس�لام السياسي وبعض أركان النظام
نفسه ،بغير ثمن أراده السادات لنفسه ،إذ شفعه
ف��ى الوقت ذاته بتغيير دس��توري آخ��ر يضمن به
إعادة انتخابه رئيسا للبالد مدى احلياة.
وهكذا يتجسد التاريخ فى احلاضر ،ليس فقط
باستخدام الدين للتشبث بالسلطة ،بل باستمرار
«املأس��اة» لتنته��ي بإغتيال «الرئي��س املؤمن» عام
 1981على أيدى خصوم��ه األصوليني .وتتوالى
القالق��ل ،حت��ى مع ف��رض قانون الط��وارئ الذي
بقى يجسم على صدور املصريني حتى بداية العام
علق ممارس��ة احلياة السياسية،
احلالي ،األمر الذي َ
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فأوه��ن مؤسس��اتها ،وأدى إل��ى حالة م��ن العقم
السياسي عند غالبية املصريني.
وم��ع مواصل��ة القم��ع السياس��ي ،خ�لال هذا
الص��راع ،امتدت حركة أس��لمة املجتمع املصري
بش��كل ابتعد كثي��را ع��ن روح الدي��ن ،ليتحول
إلى س��لوك متطرف ومظاهر رافضة لآلخر الديني
قس��م
واملذهب��ي والفكري بوجه عام ،األمر الذي َ
املجتم��ع إل��ى مس��لمني ومس��يحيني ،وليبراليني
وتقليدي�ين .وفى هذا املناخ كان طبيعيا أن تتواتر
موج��ات االعتداءات الطائفية عل��ى أفراد األقلية
القبطية .وكانت بداية هذه االعتداءات تنسب إلى
جماعات اإلسالم السياسي ،أو ما وصفهم النظام
املصري باجلماعات اإلرهابية ،والتى طالت أيضا
بعض رجال احلكم ،ولكن س��رعان ،ما تواصلت
االعت��داءات ض��د األقباط فى وق��ت الحق ،ومع
تصاعد وتيرة أسلمة الثقافة واملجتمع ،على أيدى
جماعات من عامة املس��لمني ،وبشحن صريح من
داخل بعض املساجد.
وال شك أن تواتر العنف الطائفي فى مصر على
م��دى أكثر من ثالث��ة عقود دومن��ا محاولة ما من
الدول��ة لوقفه ،هو أمر لم يعد جتاهله أو تس��ويفه
مقب��وال ،خصوصا أن املنطق��ة احمليطة بنا ،وحيث
حت��اول مصر القي��ام بدور «رج��ل املطافي» ..،فى
جنوب الس��ودان ودارفور ،والعراق ،والصومال،
واألراض��ي الفلس��طينية ،ورمب��ا ش��مال افريقي��ا
أيضا ،ت��زداد اش��تعاال يوما بعد ي��وم ،ولم تفلح
معها مؤمترات أو حكومات وحدة وطنية ،س��واء
مبساع مصرية أو حتى سعودية!!
أضف إل��ى ذلك ،أن مايحدث ف��ى مصر اليوم
من تهرؤ فى النس��يح املجتمع��ي ،واملُعبر عنه مبا
يس��مى خط�� ًأ «بالع��راك الطائف��ي» باإلضافة إلى
ازدياد معدالت اجلرمية وعمليات اخلطف وانتهاك
الع��رض ،وفش��ل مش��روعات الش��باب وارتفاع
األس��عار وانتش��ار الس��لع الغذائي��ة املغشوش��ة،
وتوالى ك��وارث الطرق واملواص�لات العامة...،
وقبل كل شئ ،تعثر عملية التطور الدميوقراطي،
كله��ا عوام��ل ضاغطة ،ت��ؤدى ب��كل تأكيد إلى
الن��زوع نح��و الي��أس والتط��رف واالنضم��ام
جلماعات املعارضة املتأس��لمة .وهذا ما حدث فى
معظ��م البالد احمليطة مبص��ر ،وال يزال يحدث فى
مصر ذاته��ا ،وإن كان بش��كل مختلف وبصوت
مكتوم.
وبالتال��ي ،فلي��س بالقب��ض على ممثل��ى التيار
اإلس�لامي وال��زج به��م ف��ى الس��جون قبي��ل
االنتخاب��ات احمللية أو التش��ريعية ميك��ن أن يصد
النظ��ام املص��ري زح��ف ه��ذه اجلماع��ات عل��ى
الس��لطة .فش��واهد الواقع حولنا تؤكد أن أقصى
ماميكن حتقيقه باستخدام هذا األسلوب «األمني»
هو مجرد إبطاء عملية االنقضاض عليها.
إن أزم��ة األزم��ات ،تتمث��ل في العق��ل اجلمعي

العربي اإلس�لامي املأس��ور بأس��وأ ما ف��ي تراثه.
ويكف��ي أن أذك��ر الق��ارئ ،باجلدل احملت��دم حول
الطق��وس والش��كليات العجيب��ة الت��ي ش��ملت
باإلضاف��ة إلى مس��ألة احلجاب والنقاب ،ش��يوع
موض��وع الفتاوى ..مث��ل رضاع الكبي��ر ،وأمور
أخرى يعف اللس��ان عن ذكرها ،لم ينش��غل بها
العام��ة فق��ط ،بل وصل اجل��دل حولها إل��ى قاعة
مجل��س الش��عب وأروق��ة مؤسس��ات احلك��م فى
مصر.
ه��ذا فى الوق��ت الذي الي��زال النظ��ام احلاكم
يق��اوم أي حركة إيجابية نحو الدميوقراطية ودعم
س��يادة القان��ون ،األمر ال��ذي ال ي��ؤدى فقط إلى
ذيوع املمارس��ات الالقانونية ب�ين أفراد املجتمع،
كاعم��ال البلطجة والغش وانتش��ار الرش��وة ،بل
األهم من ذلك صرف الناس عن ممارس��ة حقوقهم
السياسية ،يأسـا بسبب ما يواجهونه من عراقيل
إدارية وأمنية.
لقد راهن بعض املثقفني فى الس��نوات األخيرة
على االس��تفادة من اخلبرة الوطني��ة املصرية التى
عاش��تها مصر إبان الفت��رة الليبرالية فى النصف
األخي��ر م��ن القرن العش��رين ،أي قبل قي��ام ثورة
يولي��و  ،1952وكان أمله��م أن تُع��اد صياغ��ة
دس��تور  1971منطلقة من تلك اخلبرة ،ومضافا
إليها ما يتناس��ب مع الواقع العاملي ،انطالقا نحو
عملية حتديث ش��املة للدولة ونظامها السياسي.
ولك��ن لألس��ف ال نزال حت��ى اآلن نتن��ازع داخل
حلقة حتكمها الرجعية واالنتهازية السياسية.
وأخش��ى أن أق��ول إزاء كل مايح��دث فى مصر
اليوم ،وما يدور حتت السطح ،فى غيبة من سلطة
القان��ون وإحترام حق��وق املواط��ن املصري ،وهو
«الش��عار» الذى أصبح يتوج الدس��تور اآلن ،ومع
ذل��ك يخلو الش��ارع املصري م��ن أي أث��ر له ،إن
الشرعية الدستورية للحكم تتآكل حلساب التيار
الالدميقراطي الذى أخش��ى ،ومعى الكثيرون من
املصريني ،أن يأخذ مصر إلى املجهول والفوضى،
وهو ما نشاهده حولنا من كل جانب.
نع��م ،مص��ر ،بوضعه��ا احلال��ي ،ليس��ت بأي
حال محصنة ضد احلرائق السياس��ية التى تشتعل
باملنطق��ة الت��ى تعيش مص��ر فى قلبه��ا؛ ولذلك،
فعل��ى كل املثقفني املصري�ين ،ومنظمات املجتمع
املدن��ي التحرك ت��و ًا نحو تكوين حتالف سياس��ي
وطن��ي دميوقراط��ي ق��وى ،ليقط��ع الطري��ق على
أي مغام��رة تود االنقضاض على الس��لطة باس��م
الدين.
تلك ه��ي املهمة األولى الت��ي يجب أن يطالب
بها ،ويش��ارك فيها ،كل مصري اليوم ،مع األخذ
ف��ى االعتب��ار ضرورة إح��داث ث��ورة ثقافية تقطع
صلتن��ا بكل امل��وروث الثقافي الرجع��ي ،واالجتاه
نحو ثقاف��ة العصر ..ثقافة الدميوقراطية وحقوق
اإلنسان واالنفتاح نحو العالم.

انتهاك الرباءة
فى جميع دول العامل
«ال ميك��ن ب أ�ي ح��ال تربير ظواه��ر العنف �ض��د أ
الطفال،
وجميع أ�ن��واع العنف بحق أ�طفالنا ميك��ن منعها ،ومع ذلك ف�إن
العن��ف �ضد أ
الطفال يحدث يف كل أ�نحاء العامل ال يقت�صر على
أ
دول بعينه��ا أ�و نظ��م معينة ،ويحدث ل��كل الطفال يف خمتلف
أ
العم��ار والطبق��ات وم�ستوي��ات التعليم ،وكذل��ك امل�ستويات
االقت�صادي��ة والثقافي��ة واالجتماعي��ة املتباين��ة .ويف أ�غل��ب
أ
الحيان ف�إن العنف �ضد الطفل ي أ�تي من قبل أ�نا�س يثق بهم مثل
والقارب أ
اله��ل أ
أ
وال�صدقاء» .ذل��ك ما تؤكده أحدث

دراس��ة عاملية ح��ول العنف ضد األطف��ال ،والتي
أش��رف على إعداده��ا لألمم املتحدة البروفيس��ور
باولو س��يرجيو بينهيرو .وتؤكد الدراس��ة أن أي
مجتمع مهما تكن خلفيته الثقافية أو االقتصادية
أو االجتماعي��ة يس��تطيع أن يوق��ف العن��ف ضد
األطف��ال ،ليس فقط من خ�لال معاقبة مرتكبيه،
ب��ل رمب��ا كان األكث��ر أهمي��ة تغيي��ر “عقلي��ة”
املجتمع��ات والظروف االقتصادي��ة واالجتماعية
األساسية املرتبطة بالعنف.
وتالحظ الدراس��ة أن القبول املجتمعي للعنف
ض��د الطف��ل يج��د تعبيره ف��ي عدم وج��ود حظر
قانوني واضح للعقوبة البدنية ،وتش��ير الدراس��ة
في هذا الس��ياق إل��ى أن  106دول على األقل ال
حتظر اس��تخدام العقوب��ة البدنية في املدارس ،وأن
 147دول��ة ال حتظ��ر ه��ذه العقوبة داخ��ل أماكن
الرعاي��ة البديل��ة ،وأن الدول الت��ي حتظر العقاب
البدن��ي في املن��زل ال تتج��اوز  16دولة .وترصد
الدراسة في بلدان مختلفة أن ما يتراوح بني -80
 %98م��ن األطفال يتعرض��ون للعقاب البدني في
منازله��م .وف��ي املدارس ف��إن  %65م��ن األطفال
يكونون عرضة للترهيب شفهيا أو بدنيا.
وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من تصديق
معظ��م دول العالم على اتفاقية حقوق الطفل فإن
دوال مح��دودة جدا هي التي راجعت تش��ريعاتها
الوطنية وعدلتها بشكل يتسق مع احلقوق الواردة
به��ذه االتفاقية؛ ولكن بش��كل عام م��ازال هناك
إش��كاليات عدة في تطبيق معظم احلقوق الواردة
باالتفاقية بل هناك استمرار وإصرار من عدة دول
على انتهاك حقوق معينة والسيما ضد اإلناث من
األطفال ،خاصة ظاهرة ختان اإلناث املنتش��رة في
دول عدة بإفريقيا ومن بينها مصر.
وتقدر الدراس��ة تع��رض ما ب�ين 140 -100
ملي��ون فتاة وام��رأة ف��ي العالم إلى ش��كل ما من
تش��ويه أو بتر األعضاء التناس��لية .كما أن هناك
 150ملي��ون فت��اة و 73ملي��ون صب��ي عانوا من

صفاء عصام الدين
باحثة مبركز أندلس لدراسات
التسامح ومناهضة العنف
عالقة جنس��ية قس��رية ،أو أي ش��كل من أشكال
العنف اجلنسي خالل عام  2002وحده.
ولم تغفل الدراس��ة وجود صعوبة في إمكانية
حصر نس��ب وأش��كال العن��ف األس��ري املوجه
للطفل بس��بب إخف��اء هذه املعلوم��ات والوقائع،
واالحتف��اظ بها داخل نطاق األس��رة فقط ،وعدم
اإلفصاح أو اإلبالغ عنها للمسئولني االجتماعيني
أو بس��بب اخلوف من عقاب الش��رطة في العديد
من الدول.
وقد حظيت مؤسسات الرعاية واإلصالحيات
باهتمام الدراسة على اعتبار أن أكثر من  8ماليني
من أطفال العالم يقيمون في دور الرعاية ،وغالبا
م��ا يكون س��بب اإلقامة ه��و اإلعاق��ة أو التفكك
األس��ري أو ت��ردي األوضاع االجتماعية بس��بب
الفقر ،وتطرقت الدراس��ة إلى عدد من األش��كال
العقابية البدنية التي تس��تخدم في هذه الدور مثل
حب��س الطفل أو تقيي��د حركت��ه أو الضرب ،بل
إن بع��ض الدور التي تس��تخدم األدوات العالجية
لألطف��ال م��ن ذوي اإلعاق��ة توجه إليهم أش��كاال
عقابي��ة أكثر عنفا باس��تخدام هذه األدوات؛ مثل
الصعق كهربيا للس��يطرة على س��لوكهم ،بل إن
األسوأ من ذلك أن  77دولة في العالم جتيز قانونا
اس��تخدام العنف كوس��يلة تأديبية ض��د األطفال
احملتجزين
وح��ذرت الدراس��ة أيض��ا م��ن اس��تمرار حجز
األطف��ال مع البالغني في أماكن لالحتجاز ،وهو ما
يحدث في مصر فعال ،ويشكل مجاال النتهاكات
بش��عة ضد األطفال احملتجزين م��ن قبل احملتجزين
البالغني مثل االعتداءات اجلنسية.
وعل��ى الرغم من احلظر الدولي لعمالة األطفال
فإن الدراس��ة لم تغفل عمالة األطفال املنتشرة في
عديد من بل��دان العالم ،ووضع��ت أماكن عمالة
األطف��ال ضم��ن األماكن الت��ي مت��ارس عنفا ضد
األطفال س��واء كان العمل بش��كل قانوني أم ال،
وإن كان العم��ل غير القانوني يتيح مجاال أوس��ع
للعن��ف ض��د الطفل ،وحددت الدراس��ة ممارس��ي
العنف ف��ي أصح��اب العمل والرؤس��اء والزمالء

باإلضاف��ة إلى الزبائن .ولع��ل خادمات املنازل من
أب��رز األمثلة التي ميكن اس��تدعاؤها لالس��تدالل
على ذلك فهن يتعرضن للعنف النفسي واللفظي
واجلسدي ،باإلضافة إلى التحرشات اجلنسية.
ولفتت الدراسة النظر إلى اتساع ظاهرة عمالة
األطفال ،مش��يرة إلى أنه في عام  2004وحده،
ف��إن  218ملي��ون طفل ق��د دخلوا مج��ال عمل
األطفال ،وأن  126مليون طفل يضطرون للعمل
في أعمال ذات طبيعة خطرة .وأضافت الدراس��ة
أن تقدي��رات ع��ام  2000أش��ارت إل��ى أن 5.7
ملي��ون طفل كان��وا يعملون في عمل قس��ري أو
مبوج��ب عقود إذعان ،وأن  1.8مليون عملوا في
البغاء وإنتاج امل��واد اإلباحية ،و 1.2مليون طفل
وقعوا ضحية لالجتار بهم.
وطالبت الدراس��ة ف��ي توصياته��ا دول العالم
بوضع خطط وطنية ش��املة للقض��اء على العنف
ضد الطفل ،وتصاغ هذه اخلطط في استراتيجيات
على م��دى قصير ،وأخرى طويل��ة املدى لتحقيق
حماية أشمل لألطفال من جميع أشكال العنف.
وطالب��ت الدراس��ة أيض��ا باتخ��اذ دول العالم
تدابي��ر جدية ملنع تعرض أي ش��خص دون الثامنة
عشرة إلى عقوبة اإلعدام أو احلكم بالسجن مدى
احلياة ،واس��تبدال تلك العقوبات بأخرى تتس��ق
مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
كما شددت على ضرورة أن حتظر الدول جميع
أش��كال العنف ضد األطف��ال ،مبا في ذلك جميع
أش��كال العقوبة البدني��ة واملمارس��ات التقليدية
الض��ارة ،مثل ال��زواج املبكر واخلت��ان وما يدعى
جرائ��م الش��رف والعن��ف والتعذي��ب اجلنس��ي،
كما أوصت الدراس��ة مبعاجلة األس��باب الرئيسية
التي تكرس للعنف ضد الطفل ،وجتعل منه ش��يئا
مستساغا ومقبوال اجتماعيا.
ولم تغفل الدراس��ة احلث عل��ى تنمية مهارات
وقدرات املتعاملني الرئيس��يني مع األطفال ،سواء
في األس��رة أو املدرس��ة من خالل برام��ج التوعية
والتدريب.
وطالب��ت الدراس��ة بض��رورة وج��ود قن��وات
للتبلي��غ ض��د أي عنف أو انته��اكات يتعرض لها
الطفل تكون س��هلة االس��تخدام والوصول إليها
م��ن قبل الطف��ل ،وضرورة اهتم��ام العاملني بهذه
األماك��ن بش��كاوى الطفل ،ووجود مستش��ارين
مدرب�ين للتعامل مع مش��كالت األطفال بش��كل
مباشر وغير مباشر.
وشددت الدراسة على ضرورة مالحقة مرتكبي
العنف ضد الطفل ومعاقبتهم من خالل إجراءات
وقوان�ين عادل��ة تتف��ق واملواثي��ق الدولي��ة املعنية
بحقوق اإلنسان.
وقدمت الدراس��ة توصيات محددة لألسرة من
بينها ض��رورة وضع برامج لدعم الوالدين وتقدمي
خدمات صحية عالية املس��توى للطفل ،والسيما
في مراحل الطفولة املبكرة ،باإلضافة إلى تدريب
الوالدين ،وكذلك املدارس وهيئات التدريس على
استخدام أس��اليب تأديبية غير عنيفة تتعامل مع
قدرات الطفل بعيدا عن الترهيب واإلذالل.
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لتعزيز دور املجل�س أ
الن�سان
الممي حلقوق إ

دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
ال��دول الدميقراطي��ة ف��ي جمي��ع أنح��اء العالم
للعم��ل معا ،من أجل أن يتبن��ى مجلس حقوق
اإلنس��ان ب��األمم املتح��دة ،آلي��ات وإصالحات
محددة تس��هم في تعزيز قدرت��ه على التصدي
النته��اكات حقوق اإلنس��ان .وأن��ه يتعني على
املجلس أن يظهر اس��تعدادا متزايدا ألن يتحرك
ف��ي ح��االت حقوق اإلنس��ان العاجل��ة بطريقة
متوازنة وإيجابية.
ج��اء ذلك من خ�لال البيان املش��ترك املقدم
من مركز القاهرة ،ومبادرة الكومنولث حلقوق
اإلنس��ان ،وجتمع كونكتاس حلقوق اإلنس��ان،
والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان بهلسنكي،
ومعه��د املجتمع املفت��وح ،وجميعها منظمات
غي��ر حكومية تتمتع بوضع استش��اري ،خالل
جلسات الدورة اخلامسة ملجلس حقوق اإلنسان
باألمم املتحدة في يونيو .2007
وأك��د البيان عل��ى ض��رورة أن يلعب خبراء
حق��وق اإلنس��ان املس��تقلون واملنظم��ات غير
احلكومي��ة دورا رئيس��ا ف��ي املراجعة الش��املة
الدوري��ة مب��ا يضم��ن إخض��اع جمي��ع ال��دول
األعض��اء ف��ي األمم املتح��دة ملعامل��ة وتدقي��ق
متس��اويني .وال بد من إش��راك خبراء مستقلني
ف��ي جميع مراح��ل املراجعة كي تك��ون عملية
فعال��ة وحتظ��ى مبصداقي��ة .كم��ا أك��د ضرورة
مش��اركة املنظمات غي��ر احلكومي��ة ،وكذلك
مؤسس��ات حقوق اإلنسان الوطنية ،في عملية
وض��ع تقري��ر مفصل ع��ن الدولة الت��ي تخضع
للمراجعة.
ويتعني على مكتب املفوض السامي حلقوق
اإلنسان ،في إطار التحضير للمراجعة ،أن يعد
تقديرا وتقييما لوضع الدولة آخذا في االعتبار
املعلومات الواردة من الدولة التي تخضع
للمراجعة ،واإلجراءات اخلاصة واملنظمات
غير احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية
بحقوق اإلنسان والهيئات اإلقليمية وهيئات
األمم املتحدة وهيئات حقوق اإلنسان األخرى
ذات الصفة.
وشدد البيان على ضرورة أن تنتهي املراجعة
بتبني وثيقة بالنتيجة التي مت التوصل إليها
تتضمن توصيات يضعها خبراء بالتشاور مع
الدول التي أجرت املراجعة.
كما أكد على أهمية وضع آلية للمتابعة ،مبا
يستلزم من الدول التي تخضع للمراجعة أن
تقدم تقارير للمجلس بشأن تطبيق توصياته.
وفي حالة عدم اإلذعان ،يتعني على املجلس
اتخاذ إجراءات لضمان شرعية آلية املراجعة
الشاملة الدورية.
كما شدد البيان على أن اإلجراءات اخلاصة
التي يقوم بها خبراء ومقررو األمم املتحدة،
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يجب أن تبقى مستقلة عن أي تأثير سياسي
للحكومة .ويجب وضع عملية فحص مسبقة
للتحقق من اجلدارة لالنتخاب في ضوء معايير
واضحة لتعزيز شفافية عملية التعيني .ويجب
أن يكون سلوك املفوضني ألداء «اإلجراءات
اخلاصة» موجها باملمارسات األفضل .ويجب
أن تظل القواعد اإلرشادية اإلجرائية ومساءلة
املفوضني موجهة بقرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة رقم  280/56اخلاص «بوضع املسئولني
واخلبراء من غير أعضاء األمانة العامة املكلفني
مبهمة وحقوقهم وواجباتهم األساسية» ودليل
اإلجراءات اخلاصة ،والذي جتري مراجعته في
الوقت الراهن بالتشاور مع الدول واألطراف
املعنية .ويجب أن تظل أساليب عمل املفوضني
مرنة لكي تكون فعالة.
ميكنكم االطالع على النص الكامل للبيان
املشترك على موقع املركز اإللكتروني:
www.cihrs.ogr

أه��دى مرك��ز القاه��رة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان
نس��خة كاملة من إصدارات املركز إلى املجلس القومى
للم��رأة .وكان املرك��ز قد تلقى طلبا م��ن املجلس بهذا
الشأن لدعم مكتبة املجلس ،مشيرا فى ذلك إن اإلسهام
البارز الذى تلعبه إصدارات املركز فى نشر ثقافة حقوق
اإلنس��ان ،كما أهدى املركز نس��خا مماثلة من إصداراته
إل��ى كل من مطرانية األقب��اط الكاثوليك فى املنيا وفى
أس��يوط حيث أوضحت الرسالة التى تلقاها املركز من
مطرانية األقباط الكاثولي��ك باملنيا أنهم بصدد تطوير
مكتب��ات الكنائ��س ومراك��ز التنمي��ة بامل��دن والقرى
التابعة للمطرانية التى يتجاوز عددها .45
كما أوضحت رس��الة مطرانية أس��يوط أنهم بصدد
تطوير مكتباتهم امللحقة بأربعني كنيسة تتبع املطرانية
مبحافظة أسيوط.
كما أهدى املركز كذلك نس��خا م��ن مطبوعاته إلى
مكتبة كلية العلوم اإلنسانية والالهوتية ،وكلية العلوم
الديني��ة .واجلدي��ر بالذك��ر أن كلية العلوم اإلنس��انية
والالهوتي��ة ت��درس منهج��ا خاص��ا بحق��وق اإلنس��ان
لطالب قس��مي الفلس��فة والالهوت ،كما تتبنى كلية
العل��وم الدينية تدريس منهج مماثل فى حقوق اإلنس��ان
لطلبة قس��م التمهي��دى .كما تنظ��م الكليتان حلقات
دراسية خاصة مبوضوعات حقوق اإلنسان.

مركز القاهرة

يرحب باحملاكمة الدولية جملرمي احلرب يف دارفور
قام وفد ميثِّل مركز القاهرة لدراس��ات حقوق اإلنس��ان ومركز البحرين حلقوق اإلنسان ،باملشاركة في
فعاليات اجللسة اخلامسة ملجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،في جنيف في الفترة من  11إلى  18يونيو
 .2007وفي خالل ذلك قدّ م الوفد مداخلة تناول فيها أزمة حقوق اإلنسان في دارفور ،وحاجة الضحايا
إلى السالم واحلماية ومحاسبة اجلناة.
حمل الوفد احلكومة الس��ودانية مسئولية استمرار احتدام العنف وانعدام األمن في دارفور ،إذ تواصل
َّ
احلكومة سياستها في التحرش وقمع وعرقلة عمل املنظمات الدولية العاملة في اإلقليم؛ األمر الذي كان
له بالغ األثر على تقدمي املس��اعدات ألكثر من  2.1مليون نازح .كما أدت الهجمات اجلوية التي تش��نها
الطائرات احلكومية ،وهجمات امليليش��يات على املدنيني ،إلى تش��ريد أكثر من  110آالف ش��خص في
دارفور ،خالل األشهر الثالثة األولى من العام احلالي.
وأكد الوفد في مداخلته أن إجراءات العدالة في املنظومة القانونية السودانية ،تتمتع بعيوب جسيمة؛
إذ متنح ملجرمي احلرب من العس��كريني حصان ًة ضد محاكمتهم ،كما تتقاعس احلكومة عن التحقيق في
ه��ذه اجلرائم .األمر الذي ال ميكن معه احلديث عن محاكمات محلية عادلة للمجرمني في الس��ودان .في
الواقع ،إن احلكومة السودانية دأبت على مواصلة سياسة التنصل من املسئولية عن أي انتهاكات حلقوق
اإلنس��ان في دارفور ،س��ع ًّيا لإلفالت من العقاب بسبب األعمال غير القانونية التي ترتكبها احلكومة أو
العناصر التي تدعمها في هذا اإلقليم.
مؤخرا ،وأفادت أن حكومة السودان وافقت على نشر
وردت
التي
لذا فإن الوفد رغم ترحيبه بالتقارير
ً
ق��وة مختلط��ة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في إقليم دارفور ،فإنه في الوقت ذاته ،يؤكد على أهمية
أن يصدر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قرارا يعيد تأكيد االلتزام القانوني حلكومة السودان
بالتعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ،واإلقرار مبس��ئولية احلكومة الس��ودانية وجماعات التمرد
عن انتهاكات حقوق اإلنسان في دارفور.
وقد انتقد الوفد بش��دة الدعم الدبلوماس��ي والسياس��ي ،الذي تقدمه الصني والدول العربية ومنظمة
املؤمتر اإلس�لامي حلكومة الس��ودان ،والذي يساعد مرتكبي جرائم احلرب وضد اإلنسانية في دارفور في
اإلفالت من العقاب!
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مركز القاهرة يتقدم بتو�صيات
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للمجل�س القومى أ
للمر�ة وهيئات قبطية وتعليمية

