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يف هذا العدد

3

بحثا عن ر�ؤية جديدة حلقوق ا إلن�سان تتجه �إىل �شئ من ا إللزام
رغ��م مرور ثمانية وخمس��ون عاما على ص��دور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس��ان تظل
عاملي��ة حقوق اإلنس��ان تواج��ه إش��كاليات وحتديات عدي��دة وبخاصة حت��ت دعاوى
اخلصوصية الثقافية أو بفعل إساءة توظيف تلك املبادئ العاملية من قبل دول الغرب الكبرى في
حتقيق مصاحلها الكونية على حس��اب حقوق الش��عوب واملجتمعات .حول هذه القضايا ،وفي
الذكرى الثامنة واخلمس�ين لصدور اإلعالن ،تأتي أهمية البحث عن رؤى جديدة لالش��تباك مع
هذه التحديات ،يعبر عنها إسهام جماعي ألربعة من املنخرطني في حركة حقوق اإلنسان ،سواء
داخل النطاق اإلقليمي أو على املستوى الدولي.

6

�إ�شكاليات دعم حرية التعبري واحلوار بني الثقافات
ش��كلت أزم��ة الرس��وم الدامناركية الش��هيرة واحدة م��ن األزمات املقترنة بح��دود حرية
التعبير ،وأظهرت في الوقت ذاته الهوة الهائلة في أنساق التفكير بني املجتمعات العربية
واإلس�لامية من جان��ب ،واملجتمعات الغربية من جانب آخر .داخل ه��ذا اإلطار نظم مركز القاهرة
ع��ددا من الفعاليات ف��ي القاهرة وكوبنهاجن في إطار برنامج طموح يس��عى لتعزيز حرية التعبير،
وفي الوقت نفسه العمل على ترسيخ عالقات احلوار والتواصل والتعايش الثقافي فيما بني حضارات
ضفتي املتوسط .وتفرد «سواسية» جانبا من صفحاتها إللقاء الضوء على هذه الفعاليات.

12

خلف احلجاب :دولة دينية على جثة ا إلخوان امل�سلمني
احملاكمة التي جرت لوزير الثقافة –من خالل جلسة استثنائية للبرملان املصري-
مبناسبة تصريحاته حول احلجاب تشكل نقطة حتول في مسار مصر صوب الدولة
الدينية؛ حيث شهدت هذه اجللسة انتزاع احلزب احلاكم للواء الكفاح من اجل الدولة الدينية
من اإلخوان املسلمني .ذلك ما يؤكده بهي الدين حسن في حتليله لهذا املشهد وتداعيات األزمة
التي فرجتها تصريحات الوزير.
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ماذا بعد حماقة ا�ستعرا�ض القوة بجامعة أ
الزهر؟!
رمبا جاز القول إن دعاوى إدماج اإلخوان املس��لمني في النظام السياس��ي واإلقرار
بحقهم في التواجد الرسمي من خالل حزب سياسي قد منيت بخيبة أمل كبيرة
وبخاصة بعد أن أقدم ش��باب اإلخوان على اس��تعراض قوتهم داخل جامعة األزهر بصورة أثارت
مج��ددا مزيدا من املخ��اوف جتاه جماعة اإلخوان وحدود اس��تعدادها للعمل في إطار س��لمي..
حول تداعيات هذا التطور دارت مداوالت صالون بن رش��د التي حملت انتقادات حادة لس��لوك
ومواقف جماعة اإلخوان املسلمني.

23

بعد انك�شاف ف�ضيحة البندر :ارتفاع وترية القمع يف البحرين
حج��ب مواقع الكترونية عديدة ،ومالحقات تطال النش��طاء واحلقوقيني وس��ط
حمالت دعائية تستهدف تشويه سمعتهم ،تكشف عن موجة جديدة من القمع
في البحرين تفجرت بعد افتضاح تورط األس��رة احلكومة في متويل ش��بكة واس��عة من املسئولني
احلكوميني وبعض اجلهات احملس��وبة على املجتمع املدني –وهو ما عرف بفضيحة تقرير البندر-
بهدف التخطيط لالنتخابات والتجسس على املعارضة الشيعية والسياسية ،وإقصاء الشيعة من
الوصول إلى مقاعد مجلس النواب.

24

عندما يكون اغت�صاب الن�ساء �سالحا يف دارفور
أوض��اع النس��اء واالنته��اكات الصارخة التي يتع��رض لها وبخاص��ة مع تصاعد
العمليات العس��كرية في إقليم دارفور منذ عام  ،2003ش��كلت محورا رئيسيا
ملداوالت األمس��ية الثقافية التي نظمها مركز القاهرة في إطار االحتفاالت باليوم العاملي حلقوق
اإلنسان وتضامنا مع سكان دارفور في محنتهم.
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وتبخرت أ�وهام حتديث الد�ستور
فى م�صر
ال يزال النظام احلاكم في مصر ميلك في جعبته
الكثير من أساليب املراوغة والتحايل ،إلحباط
كل التطلعات نحو اإلصالح والديقراطية .فعلها
في التعديل املشني للمادة  76من الدستور،
التي حرمت املستقلني من حق الترشيح لرئاسة
اجلمهورية ،وجعلت من االنتخابات الرئاسية
"التنافسية" مسرحية هزلية .وفعلها عبر
تعديالت قانونية شكلية ،ال تلبي احلد األدنى
من الطموحات ،سواء فيما يتعلق بضمانات
استقالل السلطة القضائية ،أو فيما يتعلق بحرية
تكوين األحزاب ،أو فيما يتعلق بإلغاء العقوبات
السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر.
ويفعلها اآلن فيما يسمى بعملية "حتديث
الدستور املصري" بعد أن تقدم رئيس اجلمهورية
بخطابه إلى مجلسي الشعب والشورى ،مطالبا
بتعديل  34مادة من الدستور.
وقد يكون من السابق ألوانه إعطاء تقييم
موضوعي دقيق ملا ستؤول إليه هذه التعديالت،
وخاصة مع ما اعتدناه من قدرات جبارة خلبراء
احلكومة في ترجمة أي توجه قد يبعث على األمل
في اإلصالح إلى نصوص ال تغير من األمر شيئا،
إن لم تزده سوءا.
ومع ذلك ،وفي حدود ما تفصح عنه
التوجهات الرسمية املعلنة ،نستطيع القول
وبثقة إن النظام ال يزال يراوح مكانه ،إن لم
يكن ينحو بالبلد وبحريات املواطنني إلى األسوأ،
ويأبى أن يخطو خطوة جادة للتخلي عن الطابع
التسلطي ،وإفساح املجال لصياغة دستور
عصري ،يستجيب الستحقاقات الدميقراطية
واحلكم الرشيد ،ويتالفى أوجه التشوه والتناقض
التي تعتري الدستور احلالي.
التعديالت املقترحة في جانب منها تتماشى
مع الواقع الفعلي ،فيما تذهب إليه من إلغاء
العديد من النصوص التي كانت تصلح في حقبة
ولت ،مثل املكاسب االشتراكية ،وحتالف قوى
الشعب العامل ،وملكية الدولة للقطاع العام،
والنظام االشتراكي الدميقراطي ...الخ.

أ�ية مواطنة ؟!

غير أن التعديالت ال تخلو من التناقض مع
بنية الدستور ،فهى وإن كانت تضع في صدارتها
تكريس مبدأ املواطنة في محاولة ملغازلة بعض
الفئات املهمشة ،فإن إعمال هذا املبدأ يصطدم
على التو برفض املساس باملادة الثانية من
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عصام الدين محمد حسن
الدستور ،التي تنص على أن اإلسالم دين الدولة
الرسمي ،وأن مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر
الرئيسي للتشريع ،والتي حتمل في طياتها أن
الدولة ليست محايدة جتاه األديان واملعتقدات،
وأن األديان األخرى ومعتنقيها في مرتبة أدنى،
كما يصطدم التكريس املزعوم للمواطنة برفض
املساس بنسبة الـ  %50من العمال والفالحني
في تشكيل املجالس التمثيلية ،بل وفي تأسيس
األحزاب السياسية مبقتضى القانون ،في حني
تتالفى التعديالت املقترحة اإلفصاح بشكل
واضح عن السبل التي سيتم من خاللها تعزيز
متثيل املرأة ،أو األقباط في املجالس التمثيلية.
وفضال عن ذلك فإن التمسك بنص املادة
الثانية دومنا تعديل ،يجعل من استدعاء أكثر
امليول الفقهية تزمتا وتشددا في تأويل مبادئ
الشريعة ،مصدرا ال ينضب في استالب حقوق
األقليات وحقوق النساء ،واالصطدام املستمر
مع العديد من الضمانات الدستورية للمواطنة،
وبخاصة تلك املتعلقة بحرية الرأي والتعبير،
وحرية اإلبداع األدبي والفني ،وحرية املعتقد،
وحرية البحث العلمي.

جوهر اال�ستبداد

التعديالت املقترحة تلتف برشاقة حول جوهر
االستبداد في النظام السياسي املصري ،واملتمثل
في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتني
التشريعية والقضائية ،واحتفاظ رئيس اجلمهورية
بسلطات واسعة ال يقابلها خضوع الرئيس –أي
رئيس -للمساءلة السياسية.
فهى تبقي على صالحيات رئيس اجلمهورية
ذات الطابع التشريعي في إصدار قرارات لها قوة
القانون ،وفي إصدار اللوائح التنفيذية للقوانني
ولوائح الضبط ،وفي إبرام املعاهدات واالتفاقيات
الدولية ،أو في إعالن حالة الطوارئ ،وال يخفف
من هذه الصالحيات القول إن التعديالت تتجه
إلى النص على أن ميارس رئيس اجلمهورية هذه
االختصاصات بعد موافقة مجلس الوزراء ،في
بعضها ،أو بعد أخذ رأي املجلس في بعضها
اآلخر ،طاملا أن رئيس اجلمهورية ال يزال محتفظا
بدوره املنصوص عليه في تولي السلطة التنفيذية،
وبحقه في تعيني رئيس مجلس الوزراء ،ونوابه،

والوزراء ،ونوابهم ،مثلما له احلق أيضا في أن
يعفيهم من مناصبهم ،وكل ما في األمر طبقا
للتعديالت هو أن يشارك رئيس مجلس الوزراء
بالرأي في هذه التعيينات.
وفوق ذلك فإن رئيس اجلمهورية يظل محتفظا
طبقا للمادة  74من الدستور بالصالحيات
اخلطيرة التي تتيح له أن يتخذ ما يراه من
إجراءات في مواجهة أية أخطار تهدد سالمة
الوطن ،وجل ما تضيفه التعديالت هنا لضبط
استخدام هذه الصالحيات ال يتعدى تعبيرات
إنشائية؛ من قبيل أن يكون "اخلطر جسيما
وحاال" ،وأن يتم التشاور حول هذه اإلجراءات
مع رئيس مجلس الوزراء –املعني من قبل الرئيس-
ورئيسي مجلسي الشعب والشورى .ويالحظ في
هذا السياق أن رئيس اجلمهورية ميلك مبقتضى
الدستور حل مجلس الشورى عند الضرورة!،
وأن النية تتجه في التعديالت ألن يتمتع رئيس
اجلمهورية بحقه في حل مجلس الشعب عند
الضرورة ،وهو احلق الذي يكفله الدستور احلالي،
لكن اجلديد في التعديالت ،هو أن استخدام هذا
احلق بات متحررا من االستفتاء الصوري للشعب،
وإن كان القيد الذي تتجه إليه التعديالت قد حتدد
في أنه إذا مت حل املجلس لسبب ما ال يجوز حله
مرة أخرى للسبب ذاته.
وإذا ما جاز القول إن واحدا من اإليجابيات
احملدودة في التعديالت املطروحة يتمثل في
منح مجلس الشورى بعضا من االختصاصات
التشريعية ،فإن ما يقلل من قيمتها هو اإلبقاء
على نظام تشكيل مجلس الشورى ،الذي يتيح
لرئيس اجلمهورية طبقا للدستور تعيني ثلث
أعضائه ،عالوة على ما سبق اإلشارة إليه من
حق رئيس اجلمهورية في حل هذا املجلس عند
الضرورة.

وداعا إل�شراف الق�ضاء !

وقد يكون أمرا طيبا االجتاه إلى تعديل مواد
الدستور املتعلقة بالنظام االنتخابي بصورة تتيح
للمشرع اختيار النظام االنتخابي املالئم ،من
دون االصطدام بالتعارض مع الدستور ،غير أن
اخلطورة احلقيقية تكمن في اجتاه التعديالت
للعصف باإلشراف القضائي بصورة فعلية على
االنتخابات ،وضرب عرض احلائط مبا انتهت
إليه احملكمة الدستورية العليا من إشراف القضاء
على مجمل العملية االنتخابية ،وعلى األخص

عمليات االقتراع والفرز ،مبا يضمن قاض لكل
صندوق انتخابي.
وفي السياق ذاته فإن النية املتجهة لتعديل
املادة  76من الدستور سيئة السمعة ال ترقى بأي
حال إلى القبول بإجراء انتخابات رئاسية على
أسس تنافسية ،ووفقا ملعايير النزاهة واحليدة؛
حيث يقتصر التعديل املقترح على حدود إفساح
املجال –استثنائيا -لألحزاب التي حتظى بتمثيل
داخل مجلسي الشعب أو الشورى ،وهو ما يعني
استمرار إغالق الباب فعليا أمام حق الشخصيات
املستقلة في الترشيح ،وحصر املنافسة –إذا
جاز التعبير -بني مرشح احلزب احلاكم ،واثنني
أو ثالثة على أكثر تقدير من مرشحي أحزاب
املعارضة ،التي حتظى مبقعد أو بضعة مقاعد رمبا
ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة في املجلسني .وال
تضع التعديالت أي اعتبار ألوجه العوار التي حتيط
بتشكيل جلنة االنتخابات الرئاسية وصالحياتها
الهائلة ،وحتصني قراراتها من أية صورة من صور
الطعن.
عالوة على ذلك تغلق التعديالت الدستورية
املطروحة باب األمل أمام التطلع لفرص التداول
السلمي للسلطة الذي تعرفه النظم الدميقراطية،
طاملا ترفض االقتراب بأي حال من املادة  77من
الدستور ،والتي متنح من يتبوأ منصب رئيس
اجلمهورية احلق في البقاء في موقعه أبديا،
طاملا جتيز هذه املادة إعادة انتخابه ملدد أخرى
مفتوحة.
وقد يكون مبعثا لالرتياح القول إن التعديالت

تتجه في املادة  173إلى التأكيد على استقالل
كل هيئة من الهيئات القضائية مبباشرة شئونها،
وأن يلغي املجلس األعلى للهيئات القضائية
الذي كان دوما مثيرا حلفيظة اجلماعة القضائية
في مصر ،بيد أن التوجه عمليا يبدو متجها ليس
فقط عند استبداله مبسمى آخر "مجلس رؤساء
الهيئات القضائية" ،الذي يظل رئيس اجلمهورية
محتفظا برئاسته ،بل إن هناك مخاوف حقيقية
من اجتاه التعديالت في هذا الصدد ألن يضفي
الدستور صفة الهيئة القضائية –التي يكفل
الدستور ألعضائها ضمانات االستقالل بحكم
أنها تتولى الفصل في املنازعات -على جهات
يفترض أنها ملحقة بالسلطة التنفيذية ،وال
تفصل في أي منازعات قضائية ،مثل هيئة قضايا
الدولة التي تتكون من محامي احلكومة ،أوهيئة
النيابة اإلدارية التي تختص بالتحقيق مع موظفي
احلكومة ،وبأوامر منها .ومن ثم فإن ضم رؤساء
هاتني الهيئتني إلى املجلس املستحدث يحمل في
طياته نزوعا نحومزيد من الهيمنة على السلطة
القضائية ،ال تعزيز استقاللها.

د�سرتة الدولة البولي�سية

وإذا جاز القول أيضا إن اجتاه التعديالت
إلى إلغاء منصب املدعي العام االشتراكي،
وبالتبعية محكمة القيم ،أمر يبعث على
االبتهاج ،باعتباره كان ميثل واحدا من املظاهر
الشاذة للقضاء االستثنائي في مصر ،فمن
الواضح أن صناع هذه التعديالت يستكثرون

على املصريني أن يبتهجوا ولو قليال!! وقرروا
أال يتركوا الفصل السادس من الدستور خاويا
بعد إلغاء نظام املدعي االشتراكي ،ليصبح هذا
الفصل نقطة االنطالق لضرب احلريات العامة
املكفولة –نظريا على األقل -في الباب الثالث
من الدستور .فقد خصصت التعديالت الفصل
السادس لإلجراءات ،والقواعد االستثنائية التي
سيتضمنها قانون إضافي ملكافحة اإلرهاب،
مبا يقطع الطريق على الطعن في دستورية هذا
القانون ،ومبا يتيح ألجهزة األمن –بدعوى
مكافحة اإلرهاب حسبما هو واضح حتى اآلن-
التحلل من االلتزام بالضمانات الدستورية
للحرية الشخصية ،والتي تضع ضوابط خاصة
على احتجاز املواطنني أو تفتيشهم أو تقييد
حرياتهم ،في غير حاالت التلبس (املادة 41
من الدستور) ،والتحلل كذلك من الضمانات
الدستورية للمواطنني مبقتضى املادتني 45 ،44
اللتني تكفالن حرمة املساكن ،بحيث ال يجوز
تفتيشها أو دخولها ،من دون إذن قضائي ،وحرمة
احلياة اخلاصة للمواطنني ،والتي تتضمن حظر
التنصت أو املراقبة ،أو االطالع على املراسالت
البريدية واحملادثات الهاتفية ،وغيرها من وسائل
االتصال من دون إذن قضائي.
هكذا تفتح التعديالت باسم مكافحة اإلرهاب
بابا واسعا لدسترة الدولة البوليسية ،في مقابل
الوعد بإنهاء حالة الطوارئ االستثنائية ،التي ال
مينع الدستور احلالي وال التعديالت إعادة فرضها
مجددا بالسالسة ذاتها التي فرضت بها على نحو
متواصل ،ودون انقطاع منذ عام .1981

احملاكمات العسكرية لتأديب املعارضني
استهجنت منظمات حقوق اإلنسان تقدمي طلعت السادات عضو مجلس الشعب املصري –بعد صدور قرار برفع احلصانة عنه -إلى احملاكم العسكرية التي
انتهت إلى معاقبته بالسجن ملدة عام بتهمة نشر إشاعات كاذبة ،وإهانة القوات املسلحة ،بسبب تشكيكه في صحة الوقائع املعلنة ذات الصلة بحادث اغتيال
الرئيس السابق محمد أنور السادات ،ومطالبته بإعادة فتح التحقيق في حادث االغتيال.
ودعا عدد من املنظمات ،من بينها مركز الندمي ومركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،إلى اإلفراج الفوري عن طلعت
السادات ،مشيرة الى أن ما طرحه من تساؤالت لم يكن جديدا ،وقد سبق لعدد من الصحف أن نشرت أكثر من حتقيق تضمن العديد من عالمات االستفهام
حول حيادية التحقيقات ،ومالبسات حادث االغتيال.
واعتبرت هذه املنظمات قرار إحالته للقضاء العسكري ،والذي حرمه من حقه في املثول أمام قاضيه الطبيعي ،ليس له ما يبرره وخاصة أن تصريحاته لم
تتناول أية أسرار عسكرية ،كما أنه ليس واحدا ممن يعملون باملؤسسة العسكرية .واعتبرت هذه املنظات أن اإلجراءات التي طالت طلعت السادات ،وثيقة
الصلة بدوره كمعارض للسلطة ،بسبب تصديه ملمارسات وزارة الداخلية في التعذيب ،وخاصة من خالل قضية جرمية بني مزار الشهيرة التي أجبر فيها املتهم
على االعتراف على نفسه حتت وطأة تعذيبه ،وتعذيب أفراد أسرته ،وهى القضية التي انتهت بتبرئة املتهم.
من جانبها اعتبرت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان احلكم الصادر بحق البرملاني املعارض طلعت السادات ،حلقة جديدة في قمع
حرية التعبير ،ويعد مبثابة رسالة مفزعة لكل من يتجرأ على إثارة قضايا حساسة في مصر.
وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،قد أعلن عن انزعاجه بشأن إسقاط احلصانة البرملانية عن طلعت السادات،
وإحالته للقضاء العسكري ،وأكد املركز في بيان مشترك لسبع منظمات حقوقية في مصر أن التكهنات التي أعلنها طلعت
السادات بشأن املسئولني عن اغتيال عمه –الرئيس الراحل -تدخل في نطاق من احلماية املكفولة حلرية التعبير مبقتضى الدستور،
واملواثيق الدولية امللزمة للحكومة املصرية.
ودعت املنظمات املوقعة على البيان كل املطالبني ،بإلغاء عقوبة احلبس في قضايا الرأي إلى إعالن مساندتهم لعضو البرملان،
والتزامهم غير املشروط بالدفاع عن حرية التعبير عن الرأي ،بصرف النظر عن االتفاق أو االختالف مع هذه اآلراء -بوصفها
طلعت السادات
ضمانة أساسية لصحة املجتمعات الدميقراطية ،وقوة الدولة املدنية.
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الن�سان..
العالن العاملي حلقوق إ
يف ذكرى إ

الن�سان
بحثا عن ر ؤ�ية جديدة حلقوق إ
اللزام
تتجه �إىل �شيء من إ
موجز ملقال سبق نشره في جريدة احلياة اللندنية
بتاريخ  9ديسمبر ،وشارك في كتابته كل من:

شكل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في
العاشر من ديسمبر  1948منذ صدوره َح َدثاً،
لذلك كان مثار جدل بني التيارات واالجتاهات
الفكرية واأليديولوجية املختلفة ،إذ ألول مرة
نص كوني أو عاملي يجعل اإلنسان
يتم وضع ٍ
مرجعي ًة مطلقة له ،بغض النظر عن جنسه
وإقليمه ودينه وعرقه .وعلى رغم غياب الصفة
اإللزامية لهذا اإلعالن فإنه استمدَّ قوته من
صبغته األخالقية ،وهو ما ترك أثره على الكثير
من الدساتير الوطنية والقوانني الداخلية .واع ُتبر
اإلعالن ومنذ صدوره مبثابة األساس وليس كل
البناء ،وهو ما دعا اجلمعية العامة لألمم املتحدة
الى الطلب بأن يعقب هذا اإلعالن ميثاق أو
اتفاقية حتدد تفصي ً
ال وبصورةٍ ملزمة احلدود التي
يجب على الدول أن تتقيد بها في مجال تطبيق
نوع من اإلشراف
احلقوق واحلريات ،وإنشاء ٍ
الدولي أو الرقابة الدولية على هذا التطبيق،
لكن هذا لألسف لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ.
وجرى اإلعداد الحق ًا الستصدار العهدين
الدوليني ومتت جتزئتهما في شكل ميثاقني انطالق ًا
من االختالف في طبيعة احلقوق ،فاحلقوق املدنية
والسياسية لصيق ٌة باإلنسان ،بينما احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ظهرت
بعد ذلك استجاب ًة ملطالب احلركات العمالية
والتيارات االجتماعية ،ودخل العهدان حيز
التنفيذ عام .1976

أ�جيال ثالثة

وإذا كان اإلعالن العاملي الذي ميثل اجليل األول
من حقوق اإلنسان يرتكز في مجمله على مبدأ
احلرية ،فإن حقوق اجليل الثاني تستند إلى مبدأ
بجيل ثالث من
املساواة ،لذلك جاءت املناداة
ٍ
احلقوق يرتكز على احلق في التنمية ،ويعتمد
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إدريس اليازمي
األمني العام للفيدرالية الدولية
حلقوق اإلنسان -باريس
بهي الدين حسن
مدير مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان
رضوان زيادة
مدير مركز دمشق
لدراسات حقوق اإلنسان
كمال اجلندوبي
رئيس الشبكة األورومتوسطية
حلقوق اإلنسان

على العالقات بني الشعوب والدول ،بحيث
يكون مبدأ التضامن هو املرتكز الرئيسي.
وتستند املبررات احلقوقية والقانونية في ذلك إلى
ظروف
أن حقوق اإلنسان ال ميكن حتقيقها في ظل
ٍ
من التخلف والفقر وغياب أدنى مقومات العيش
واحلياة الكرمية .لذلك جرى التفكير في احلق في
التنمية ،بحيث جرى الربط بني التنمية وحقوق
اإلنسان ،فالدميوقراطية والتنمية واحترام حقوق
اإلنسان أمو ٌر مترابطة يعزز بعضها بعضاً ،وهو ما
تبلور فيما بعد في مؤمتر فيينا عام  1993الذي
دعا صراح ًة إلى دعم البلدان األقل منو ًا وامللتزمة
بعملية إقامة الدميوقراطية وتنفيذ اإلصالحات
االقتصادية ،لكنه أكد أيض ًا أن انعدام التنمية ال
يجوز اتخاذه ذريع ًة لتبرير االنتقاص من حقوق
اإلنسان املعترف بها دولياً .وبذلك انتهى املؤمتر
إلى تعريف التنمية على أنها عملية اقتصادية
واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف
التحسني املستمر لرفاهية السكان ،والتوزيع
العادل للفوائد الناجمة عن التنمية ،وبالتالي
أصبحت حقوق اإلنسان هي احلقوق واملطالب

التي ال ميكن حتقيقها إال في مجتمع يعيش مخاض
عملية تنموية شاملة ،وهكذا انتهى التصور
خالصة مؤداها أن التنمية في عمقها
الدولي إلى
ٍ
هي حتقيق حقوق اإلنسان ،وأن هذه األخيرة ال
ميكن حتقيقها إال في مجتمع مندرج في سياق
عملية تنموية شاملة.

ال�سيا�سات الغربية

وأصبح مفهوم حقوق اإلنسان ضمن املقاييس
اإلنسانية ،يؤشر على تقدم املجتمعات وتأخرها،
أن أصبحت التنمية في عمقها سبي ً
ال الى حتقيق
حقوق اإلنسان ،مما جعل هذا املفهوم يأخذ شكل
هيمنة أخالقية عاملية خاصة بعد انهيار دول
املنظومة االشتراكية ،وسقوط االحتاد السوفياتي،
مفهوم
أي
ويأخذ بعد ًا إجماعي ًا كوني ًا لم يحظ ُّ
ٍ
آخر مبثله ،على رغم اإلساءات املتكررة التي
حلقت به من قبل بعض مدعيه ،أو من بعض
السياسات الغربية التي تتبناه قو ًال وتخالفه في
الكثير من ممارساتها ،عندما تصر على التعامل
مبكيالني وفق ًا ملصاحلها التي ما زالت لها أولوية
على حساب حقوق الشعوب واملجتمعات .لكن
هذا االستثمار السيئ ال ُيلحق الضرر باملفهوم
وال ُينقص من نبله وقيمته العليا ،بل إنّه ُيشكل
رادع ًا أخالقي ًا مهم ًا من أجل نقد هذه السياسات
وتعريتها.

اهتزاز املفهوم

قي جزئي ًا وغير
وإذا كان االستثمار السيئ َب َ
مبرر ،فإنه حتول بعد أحداث احلادي عشر من
منهج متكامل
أيلول (سبتمبر)  2001إلى
ٍ
تتبعه السياسة األمريكية في عالقاتها اخلارجية
والدولية ،فقد مثلت الهجمات اإلرهابية التي
تعرضت لها واشنطن ونيويورك ،مبرر ًا إلعادة

صياغة األولويات املفاهيمية على مستوى العالم،
فبعد أن كانت الدميوقراطية وحقوق اإلنسان
هم املجتمعات وغايتها،
والفقر واملرض متثل َّ
فإن هذه املفاهيم اختفت أو كادت تختفي بعد
 11أيلول حلساب مفاهيم القضاء على اإلرهاب
وجتفيف منابعه أو التضييق عليه.
ولألسف فإن الكثير من السياسات القطرية
في البلدان العربية وجدت في ذلك فرصة دولية
لتعميق انتهاكاتها حلقوق مواطنيها ،وذلك رغبة
في حتقيق مكاسب سياسية واقتصادية ،وبذلك
فالعالم بعد  11أيلول كان مختلف ًا ليس جلهة
التحالفات والتكتالت الدولية اجلديدة وإمنا
جلهة التغ ّير في املفاهيم الكونية التي عملت
الواليات املتحدة على تظهيرها وإبرازها ،إذ
وجدنا استهزا ًء ،أو على األقل ِخ ّفةً ،مبعاني اجلوع
والفقر واملرض وسوء التنمية املنتشرة واملتكاثرة
عاملياً ،وهي بحد ذاتها تعتبر بيئة خصبة لنمو
اكتراث مبفاهيم
اإلرهاب .والحظنا أيض ًا ق ّل َة
ٍ
الدميوقراطية وحقوق اإلنسان وعدم وضعها
في االعتبار ،لكن ،مقابلَ ذلك ،وجدنا اهتمام ًا
ووجد العا َلم نفسه
مضاعف ًا مبفهوم اإلرهاب،
َ
مشغو ًال ومهموم ًا فجأةً ،مبكافحته ومحاربته ،مما
جعل مفهوم حقوق اإلنسان يتعرض لالهتزاز بل
بأزمة على مستوى حضوره ووجوده .فإذا كنا
مير ٍ
ّ
تعايشنا سلب ًا  -والتعايش هنا من باب التوصيف
ال التقومي ـ مع استمرار أزمة حقوق اإلنسان على
مستوى الواقع والتطبيق خصوص ًا في املنطقة
العربية ،فإن املفهوم نفسه تعرض بعد  11أيلول
أزمة متس بنيته ووجوده .ففي سبيل القضاء
إلى ٍ
على اإلرهاب تبرر الواليات املتحدة احتجاز
املئات من معتقلي جوانتانامو من دون تقدميهم
أمام محاكمة عادلة سواء في سجن أبو غريب
وجوانتانامو أو في السجون السرية املنتشرة في
أكثر من بلد أوروبي وعربي.
وبدا تصديق الكوجنرس على مشروع القانون
األخير الذي يبيح انتهاك اتفاقيات جنيف بحجة
القضاء على اإلرهاب صادم ًا للكثيرين ،خصوص ًا
أن إعالن احلقوق األمريكي في  4متوز (يوليو)
 1776كان ملهم ًا للحريات في الكثير من
أنحاء العالم ،ال سيما في تأكيده في مقدمته على
“أن الناس جميعا ًخلقوا متساوين ،وأن اخلالق
وهبهم حقوق ًا ال تبديل فيها وال متويه ،ومن بينها
احلياة واحلرية».
وال تبدو السياسة األوروبية –على رغم أنها
تبدو أكثر تقدم ًا بكثير من نظيرتها األميركية-
راغبة في حسم خياراتها النهائية فيما يتعلق
باحترام حقوق اإلنسان ،خصوص ًا سياستها
جتاه املهاجرين أو في عالقاتها مع غيرها من

دول اجلوار املتوسطي .وحتى لدى التوقيع على
اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية في برشلونة
غالب ًا ما جرى جتاهل البند اخلاص باحترام حقوق
اإلنسان أو جتاوزه ،إن لم يقل البعض صراحة ،إنه
ال يتعدى األغراض التجميلية.

امللف أ
الكرث �سوادا

أما حقوق اإلنسان في العالم العربي فيبدو
ملفها األكثر سواد ًا على اإلطالق ،إذ من
الطبيعي أن ترتقي حقوق اإلنسان كلما كان
النظام دميوقراطي ًا ويزداد انتهاكها مع حتول
النظام إلى منط من أمناط التسلطية أو الشمولية
الدكتاتورية ،وهو حال معظم الدول العربية.

هناك تالزم بني التنمية
والدميقراطية وحقوق اإلنسان..
وانعدام التنمية ال يجوز اتخاذه
ذريعة لالنتقاص من حقوق
اإلنسان ،واألخيرة ال تتحقق إال
في مجتمع منخرط في عملية
تنموية شاملة
وتبرهن التجربة التاريخية للعالم العربي بجالء
على أن عدم متتع اإلنسان والشعوب باحلقوق
املدنية والسياسية كان مدخ ً
ال رئيسي ًا حلجب
احلد األدنى من ضمانات احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .فاحلرمان من احلقوق
املدنية والسياسية سلب من الشعوب القدرة
على الدفاع املنهجي عن احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،أو حتى القدرة على الدعوة
لها .كما أن غياب احلقوق املدنية والسياسية مثّل
املدخل والشرط اجلوهري لالعتداء املتواصل على
احلقوق اجلماعية لألقليات العرقية والدينية.
وأخيراً ،فإن هذا احلرمان القاسي من هذه
احلقوق ،واالعتداء الوحشي املتواصل لفترة
طويلة عليها ،كان سبب ًا مباشر ًا في استمرار
وتفاقم األوضاع الوحشية التي عاشها أكثر من
شعب عربي وخصوص ًا الشعب العراقي .وفى
مثل تلك األوضاع يشعر كثيرون باليأس من
إمكانية النضال من أجل التغيير من الداخل،
وهو ما يدفعهم بكل أسف لطلب أو تأييد التغيير
من اخلارج ،وإن تطلب ذلك الغزو واالحتالل
لقطاع من العراقيني!
األجنبي مثلما حدث
ٍ

عاملية حقوق ا إلن�سان

وإذ نقر مببدأ عاملية حقوق اإلنسان ،نعني
بذلك أن تبلور هذه احلقوق أو تضمينها في

مواثيق محددة هو ثمرة لكفاح اإلنسانية عبر
التاريخ في مواجهة كل أشكال الظلم ،ونتاج
لتالقح وتفاعل احلضارات والثقافات الكبرى عبر
الزمان ،مبا في ذلك احلضارة العربية -اإلسالمية.
و”عاملية حقوق اإلنسان” تعنى أيض ًا أنه ال يجوز
استثناء أحد في أي منطقة في العالم أو في أي
نظام ثقافي من التمتع بهذه احلقوق .فهي عاملية
ألنها ترتبط مبعنى اإلنسان ذاته بالتجريد وبغض
النظر عن أي اعتبار .وال تعني العاملية بهذه
املعاني إلغاء اخلصوصيات الثقافية ،مثلما ال
يعني احترام اخلصوصية الثقافية ،االحتفاء بكل
ما هو سلبي فيها ،فال توجد ثقافة بذاتها حتتكر
لنفسها القيم اإليجابية ،أو السلبية من منظور
حقوق اإلنسان أو غيره.
رمبا تكون أسوأ إهانة ألصقت بالدين
اإلسالمي هي تقدمي بعض األوساط له كمبرر
لعدم تساوي املؤمنني به مع بقية البشر في
التمتع باحلقوق اإلنسانية .وشارك ويشارك في
ارتكاب هذه اإلهانة غالبية عدد من احلكومات
العربية واإلسالمية غير العربية ،فض ً
ال عن
بعض جماعات اإلسالم السياسي ومنظريها.
واإلقرار بعاملية حقوق اإلنسان ،يعني بالتأكيد أنه
ليست هناك شعوب مؤهلة للتمتع بهذه احلقوق
بسبب لون بشرتها أو دمها! ،أو تعاظم ثرواتها
املادية أو قدراتها العسكرية ،وأن هناك شعوب ًا
درجة أدنى ليست مؤهلة لذلك ،ألحد
أخرى من ٍ
هذه األسباب أو غيره.

فل�سفة ا�ستعمارية بل�سان وطني !

هذا هو بالطبع جوهر العنصرية وعلة
األيديولوجية االستعمارية القدمية ،والتي
حاولت أن متارس تأثيرها عند وضع أول وثيقة
دولية جامعة حلقوق اإلنسان .إذ سعت كبريات
الدول االستعمارية ،إلى تضمني اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان نص ًا يستثني الشعوب
اخلاضعة لالستعمار من التمتع باحلقوق التي
ينص عليها اإلعالن ،لكن دول العالم الثالث
أجهضت هذا املسعى.ولكن ،ما ال يالحظه
كثيرون أن تلك هي أيض ًا جوهر فلسفة عدد من
القياديني العرب مع اختالف فقط في ملمحني:
األول هو اللسان “الوطني”! الناطق بها واملروج
لها ،والثاني هو أن املستعمرين األجانب كانوا
يقولون إن تلك الشعوب حتتاج إلى فترة انتقالية
غير محددة املدة “لتأهيلها للتحضر والتمدين،
وحكم أنفسهم بأنفسهم” .وكان هذا التأهيل
يتم حتت سلطة قوات االحتالل ،وينطوي على
قمع هذه الشعوب ونهب ثرواتها واستغاللها
حلساب املصالح األجنبية وحلفائها “احملليني”.
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أما احلكام “الوطنيون” الذين تولوا مقاليد
حكم الشعوب نفسها بعد رحيل االحتالل
األجنبي ،فيقولون إن تلك الشعوب “حتتاج
إلى فترة انتقالية غير محددة املدة”“ ،لتأهيلها
ملجابهة حتديات النمو وكي يستطيعوا حكم
أنفسهم بأنفسهم” ،ثم التمتع بالتالي باحلقوق
التي تتمتع بها الشعوب “املتمدنة” في أوروبا
وأمريكا ،األمر الذي يتطلب إبقاء تلك الشعوب
حتت سيطرة قوات “وطنية” غير محتلة من
الشرطة واجليش واحلرس ،وأحيان ًا ميليشيات
عسكرية خاصة ،وعشرات من أجهزة األمن
واالستخبارات العلنية والسرية .وفي غضون هذه
الفترة االنتقالية -غير احملددة املدة -يجري أيض ًا
قمع هذه الشعوب ،ونهب ثرواتها واستغاللها
ملصلحة فئة محدودة من االستغالليني “الوطنيني”
وحلفائهم من الشركات واحلكومات األجنبية.
الفكرة األيديولوجية واحدة في احلالني ،وهي
أن هناك شعوب ًا بعينها قاصرة بطبيعتها عن أن
حتكم نفسها بنفسها ،إما بسبب لون بشرتها
القامت ،أو أصلها العرقي ،أو “تخلف” العقيدة
التي تؤمن بها غالبيتها (من منظور أجنبي) ،أو
“اخلصوصية الثقافية واحلضارية” (من منظور
“وطني”) أو غيرها من الذرائع املتماثلة.
ذلك ينم عن نظرة ازدرائية عنصرية جتاه تلك
الشعوب ،واإلنسان الفرد فيها.

أسوأ إهانة لإلسالم هى تقدمي
بعض األوساط له بصورة تعزز
أن شعوبنا غير مؤهلة للتمتع
بذات احلقوق التي يتمتع بها
غيرهم من البشر
هناك رفض لالعتراف بحق الشعوب في تقرير
مصيرها بنفسها –وهو املبدأ األول في كال
العهدين الدوليني -أو تفسيره بطريقة مبتسرة
يحول دون تطبيقه فعلياً ،طاملا كانت مقاليد
األمور بأيدي احلاكم األجنبي أو االستبدادي
“الوطني” ،اللذين يتجاهالن أن حق التصرف
هو للشعوب وليس للحكام .إن غياب االحتالل
األجنبي ووجود حاكم “وطني” لدولة ما ،ال
يعنيان متتع هذا الشعب أوتوماتيكي ًا بحقه في
تقرير مصيره بنفسه ،طاملا ظل مقصي ًا عن إدارة
شئون حياته اليومية في كل املجاالت مباشرة أو
من خالل ممثليه املنتخبني اخلاضعني ملبدأ احملاسبة
والعزل وسحب التفويض.
كما أنه ال يعني تأمني حق هذه الشعوب
في مراقبة التصرف في مواردها والتخطيط
ملستقبل أجيالها الالحقة .ومن البديهي أن
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متكني الشعوب من مباشرة هذه احلقوق يتطلب
إتاحة املعلومات واآلراء الضرورية للبت في كل
األمور الكبرى ،مبا في ذلك ما يتعلق بالعالقات
الدولية ،خصوص ًا مع الدول الكبرى التي
تقوض بعض أركان احلق في تقرير
ميكن أن ّ
املصير ،من دون إرسال جندي أجنبي واحد.
من الناحية النظرية والرسمية تتمتع غالبية الدول
العربية باالستقالل والسيادة ،لكن االستبداد
بصوره املختلفة وعوامل أخرى ،جعل بعض هذه
النظم غير خاضعة ألدنى أشكال احملاسبة واملراقبة
وأوقعها في أشكال متنوعة ودرجات مختلفة من
التبعية ،ووظفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
خلدمة مصالح أنانية خاصة ،تتصل بدول أو
مجموعات دولية على حساب مصالح شعوبها
لتفقد بذلك استقاللها تدريجياً.
كما يدلنا منوذج العراق على أن قمع
واستبداد احلكام “الوطنيني” عندما يبلغ أعلى
مستويات القسوة والتوحش ،يفقد الشعوب
كل وسائل التصرف مبصيرها بنفسها ،وكل
أمل في إمكانية التغيير املمنوع “بالقوة من
الداخل” .وقد يدعو ذلك بعض أهلها الى قبول
التغيير “بالقوة من اخلارج” ،وإن كان ذلك
بأيدي بريطانيا الدولة االستعمارية القدمية،
وحليفتها أمريكا :القوة االستعمارية اجلديدة!.
إنها مفارقة هائلة وجديرة مبزيد من التأمل.
كما أظهرت احلرب األخيرة بني حزب اهلل
وإسرائيل عن حضور مخيف لنمط هذا اخلطاب،
إذ ال يحتل اإلنسان صاحب املصلحة األولى في
األرض وأحيائها منزلة ما حتتله األرض من قدسية
في الوعي العربي يفوق قيمة اإلنسان ذاته.
فاألرض تستمد قدسيتها من كرامة اإلنسان الذي
يقطنها ،وال معنى ألرض “يباب” من دون إنسان
حر كرمي يقطنها ،وقد حقنت األنظمة العربية
على مدى عقود طويلة املجتمعات العربية بأمناط
مختلفة من اخلطابات التحريضية من “أجل حترير
األرض واإلنسان” والعبارة بهذه التراتبية تعكس
كيف أن الثاني (اإلنسان) ال وجود له إال كقربان
من أجل استمالك األولى (األرض).
وبقدر ما صدرت أصوات خالل هذه احلرب
األخيرة محاولة إبراز فداحتها على اإلنسان
وحقه في احلياة الكرمية فإنها غالب ًا ما ينظر إليها
نظرة ال مباالة أو رمبا ازدراء ،باعتبار أنها ال تعبر
سوى عن رؤية محدودة تنطلق من زاوية ضيقة.
وال تدرك املشهد السياسي بأكمله.
الرؤية احلقوقية لإلنسان يجب أن تكون أقرب
إلى رؤية كلية ملوقع اإلنسان لذاته ودوره في احلياة
العامة ،ذلك أن احترام حقه في احلياة وحقه في
العيش الكرمي ال يتجزأ في زمن احلرب أو السلم،

رمبا كان على قرار احلرب ذاته أن يعيد اعتبار
تبريراته بناء على مدى حتقيقه الحترام اإلنسان
وحقوقه .فاحلقوق اإلنسانية ومنذ إقرارها
كتشريعات دولية أتت لبناء رؤية إنسانية كونية
مختلفة ،وكان اإلسهام العربي فيها كبيراً.

حمنة حقيقية

ميكن القول إذ ًا إن فكرة حقوق اإلنسان
في العالم اليوم متر مبحنة حقيقية ،وعلى قدر
ما كان اكتشافها معاد ًال البتكار صيغة كونية
مالئمة للصيغة اجلوهرية الكونية ملفهوم حق
اإلنسان منذ بزوغه ،عندما تضمنت أهم لفظني
يشكالن جوهر الكينونة اإلنسانية هما “احلق”
و”اإلنسان” ،فإن هذه الفكرة اليوم تشهد
خفوت ًا إن لم نقل تراجعاً.

حكامنا «الوطنيون» أخذوا
بذات الفلسفة االستعمارية
التي تقول إن هناك شعوبا
قاصرة بطبيعتها عن أن حتكم
نفسها بنفسها !

وكان مفهوم حقوق اإلنسان تعرض منذ اإلعالن
العاملي في عام  1948لنقد اتخذ من غياب الصفة
اإللزامية مبرر ًا له ،فقد كان املنتقدون يؤكدون
باستمرار أن فقدان الصفة اإللزامية لهذه احلقوق
قيمة قانونية وال يجعل منها سوى
أي ٍ
يجردها من ّ
مذهب فلسفي أو حقوقي ،وبذلك ينحصر دورها
في إطار التوجيه األخالقي العام النابع من الذات،
وال يتعداه إلى اإلطار التنفيذي امللزم ،وهذا ما
يحتم التوجه بالبحث في آليات التطبيق الوجوبي
واإللزامي حلقوق اإلنسان على املستوى الدولي،
وعلى مستوى احلكومات القطرية ،بحيث ال
تبقى أو ًال شعار ًا لالبتزاز ،وثاني ًا كي ال يصبح
هذا املفهوم نهب ًا للتأويل بحسب احلاجة إليه.
واألمم املتحدة بوصفها اإلطار األوسع دولي ًا
املعني األول بالتفكير في آليات
يجب أن تكون
ّ
اإللزام القانوني في مستوى العالقات الدولية،
والتعامل بني الدول وفي مستوى السياسات
احلكومية الداخلية التي تعتبر أن انتهاك حقوق
ألحد أن
املواطنني لديها هو شأن داخلي ال يجوز ٍ
يسائلها فيه ،وهو ما يجعل الكثير من الشعوب
واملجتمعات تتردد في تبني مفهوم حقوق اإلنسان
طاملا أنه ال يؤ ّمن حماي ًة لها ،وال ترى فيه سوى
لسياسة خارجية تتعامل معه وفق ًا ملصاحلها.
أداة
ٍ
االجتاه نحو اإللزام يعني إعطاء الصدقية
مفهوم عانت اإلنسانية كثير ًا
وإجالء الصدأ عن
ٍ
كي تبلوره وتنجزه مفاهيمياً .ألم يحن الوقت
كي تنجزه وحتققه واقع ًا وممارسة؟

إ��شكاليات دعم حرية
التعبري واحلوار بني الثقافات
أزمة الرسوم الدامناركية التي اعتبرت في عاملنا
العربي واإلسالمي مبثابة إساءة لإلسالم .وأكثر
رموزه تقديسا ،هى واحدة من األزمات املقترنة
بإشكاليات ،وحدود حرية الرأي والتعبير ،وهى
أيضا متثل إحدى جتليات الهوة الهائلة في أنساق
التفكير بني املجتمعات العربية واإلسالمية من
جانب ،واملجتمعات الغربية من جانب آخر
بحكم اختالف الثقافات.
وقد تبنى مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان بالتعاون مع املعهد الدولي لدعم
اإلعالم بالدامنارك ،وبالتنسيق مع الشبكة
األورومتوسطية حلقوق اإلنسان ،واملنظمة
املغربية حلقوق اإلنسان ،ومركز دمشق لدراسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ومنظمة املادة ،19
برنامجا لدعم حرية التعبير عبر الثقافات.
واستهدف البرنامج تدعيم احلوار بني
الصحفيني املصريني والدامناركيني حول
اإلشكاليات املرتبطة بحرية الرأي والتعبير في
السياقات األوروبية والعربية وتداعيات أزمة
الرسوم الدامناركية على حرية التعبير ،والوقوف
على اخلبرات والدروس املستفادة لدى كل من
الطرفني ،مبا يساعد في دعم حرية التعبير من
جانب وترسيخ عالقات التواصل واحلوار بني
حضارات ضفتي البحر املتوسط.
وفي إطار هذا البرنامج شهدت العاصمة
كوبنهاجن اجلولة األولى من فعالياته في الفترة
من  5 -1نوفمبر  ،2006حيث مت تنظيم
سلسلة من اللقاءات بني عدد من الصحفيني
املصريني والدمناركيني .كما شملت الفعاليات
خالل هذه الفترة لقاءات مع السفيرة املصرية
بالدمنارك السيدة عفاف املرازيقي ،ومع رئيس
حترير جريدة بوليتكن الدامناركية ،وممثلني عن
منظمة اإلسالميني الدميقراطيني بالدامنارك،
ومدير منظمة الوقف اإلسالمي.
وشكلت فرق عمل جتمع بني صحفيني مصريني
ودامناركيني أتيح من خاللها للصحفيني املصريني،
االلتقاء بعدد من املسئولني الدامناركيني ونشطاء
املجتمع املدني هناك وبعض أعضاء اجلاليات
اإلسالمية ،كما أتيح للصحفيني املصريني نشر
عدد من املقاالت التي تتناول وجهات نظرهم جتاه
األزمة وتداعياتها ،واألبعاد السياسية والثقافية

التي أحاطت بردود األفعال حولها .كما شهدت
فعاليات البرنامج عقد ورشة عمل ناقش فيها
املشاركون السبل العملية لتعزيز أجواء التفاهم
عبر الثقافات.
وقد أثارت املناقشات خالل الورشة عددا من
القضايا من أبرزها ما يتعلق بازدواجية املعايير،
سواء في أوروبا ،أو في العالم العربي ،التي
تتبدى في مظاهر عديدة ،فبينما تبدي أوروبا
تسامحا كبيرا مع ما ميس املقدس الديني عموما
لصالح حرية التعبير ،فإن األمريكيني مختلفون
متاما فيما يتعلق حتى بالتدقيق في املعلومات
ذات الصلة بجرائم النازية بحق اليهود ،وفي
املقابل فإن غضبة املسلمني ملا يعتبرونه مساسا
بدينهم أو مساسا بحقوق األقليات اإلسالمية،
يقابله الصمت أو الال مباالة جتاه حقوق األقليات
الدينية في العالم العربي.
كما أشارت املناقشات كذلك إلى مشكالت
دمج األقليات في املجتمعات الغريبة ،ومدى
استعداد هذه األقليات للتوافق مع مقتضيات
الدولة العلمانية في هذه املجتمعات.
وحذرت بعض املداخالت من النزوع إلى
مزيد من تقييد حرية التعبير بدعوى منع ازدراء
األديان ،مؤكدة أن احلوار وليس قانون منع ازدراء
األديان ،هو املدخل األنسب ملعاجلة األزمات
اخلاصة بنشر أفكار أو معلومات تتعلق باألديان،
وأن حرية التعبير تتضمن حرية تقدمي املعلومات،
أو األفكار املرغوب فيها وغير املرغوب فيها على
حد سواء ،وأن الدعوة للتوسع في استخدام قوانني
منع ازدراء األديان من شأنها تعريض احلريات
األكادميية واإلبداعية للمزيد من الضغط ،وأن

ما ميكن قبوله لتقييد حرية التعبير ،هو ما يتعلق
بالدعوات التي تشكل حتريضا على الكراهية
الدينية باعتبار أن تقييد مثل هذه الدعوات
يعزيز حرية االعقتاد الديني ،ويساعد على
حتقيق املساواة ويحمي األقليات من املمارسات
العنصرية.
وفي القاهرة جرت فعاليات اجلولة الثانية من
البرنامج في الفترة من  8-6ديسمبر ،وشملت
تنظيم عدد من الزيارات لوفد من املشاركني
الدامناركيني والعرب تضمنت لقاءات مع
مسئولني في دار اإلفتاء املصرية وكنيسة ماري
جرجس ونقابة الصحفيني وجريدة املصري اليوم
«املستقلة» بهدف تبادل اخلبرات واآلراء حول
املعوقات التي تواجه حرية الرأي والتعبير في
مصر.
واختتمت بورشة عمل نظمها مركز القاهرة
على مدار يومني ناقشت عددا من األوراق
األساسية ،التي تناولت أزمة الرسوم الدامناركية،
وحدود الرأي والتعبيرن وفقه احملكمة األوروبية
من جانب ،ومحكمة النقض املصرية من جانب
آخر جتاه حرية التعبير وحرية الصحافة ،وأشكال
الوصاية ،والضغوط الدينية على حرية النشر
وحرية اإلبداع األدبي والفني ،وحرية البحث
العلمي وحدود الدور الذي تلعبه برامج اإلعالم،
ومناهج التعليم في تعزيز االحترام املتبادل
ين األديان ،وتكريس ثقافة التسامح واحترام
التنوع الفكري والسياسي والثقافي والديني،
ونبذ التعصب والتمييز .وتعرض «سواسية»
جانبا من اجتاهات النقاش ،وما انتهت إليه ورشتا
كوبنهاجن والقاهرة من توصيات.
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«التطبيع مع الدامنارك»..
تهمة جديدة فى م�صــر!
في الذكرى السنوية األولى ألزمة الرسوم الدامناركية
ما زالت األسئلة مثارة ،ملاذا الصمت أربعة أشهر كاملة من
سبتمبر  2005وقت نشر الرسوم ألول مرة وحتى يناير
2006؛ حيث خروج املظاهرات املنظمة والعفوية وحرق
السفارات؟ ملاذا الصدمة والغضب االنفعالي هنا ،والصمت
املطبق هناك حيث متزيق املصحف في جوانتنامو وهدم
املساجد وضربها بالقنابل في العراق واحتالل املسجد
األقصى؟ من املستفيد من أن تعلن مصر أنها قد اكتسبت
عدو ًا جديد ًا يقاطعها سياحي ًا ويعاديها سياسي ًا ؟ هل هناك
أقليات مسلمة مسيسة في الدامنارك تقف وراء األزمة؟ هل
هناك لوبي صهيوني يقف وراء إشعال األزمة؟ هل املجتمع
الدامناركي على قلب رجل واحد أم هناك من يرفض محتوى
الرسوم؟ ما الذي فعلته مصر ،خالف استطالع الرأي
الذي ُأعلن فيه أن الدامنارك العدو رقم  2بعد إسرائيل،
لتذيب جبال اجلليد وتعيد احلوار مع الدامنارك بغية التفهم
لالختالفات الثقافية والتعريف بثقافاتها املختلفة ورموزها
حتى ال تكون عرضة لإلساءة نتيجة جهل أو تشويه ؟ وما
الذي فعلته الدول العربية واإلسالمية األخرى التي أحرقت
فيها السفارات غضب ًا من أجل الرسول ،لتقدم للمجتمع
الدامناركي وللغرب احلقيقة ،وهي أن هناك مسلمني غير
إرهابيني ،ميكنهم أن يتحاوروا بدون قنابل أو أحزمة ناسفة
أو ذبح لألسرى من املدنيني والصحفيني وموظفي منظمات
املساعدات اإلنسانية .احلقيقة هي أنه مازال هناك عرب
ومسلمون قادرون على التفريق بني العدو الذي يحتل
األرض ويسلب العرض ويدعم املستبد ،والصديق الذي
كان نصير ًا للقضايا العربية واإلسالمية على الساحة
الدولية وخاصة القضية الفلسطينية .هذه أسئلة كثيرة
جتول بخاطر من يتابع األزمة عن بعد أو عبر وسائل اإلعالم
املختلفة  ،لكن حلسن احلظ أن رؤيتي قد تختلف قليالً ،فهي
رؤية شخص أتيح له مع مجموعة من الصحفيني املصريني
بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ومعهد
دعم اإلعالم الدولي فرصة إجراء حوارات مع عدد من
الصحفيني واملسئولني الدامناركيني ،وعدد من أفراد اجلالية
املسلمة في الدامنارك .وكان الهدف من املبادرة واضح ًا
وهو التعايش الثقافي الذي يقوم على احترام االختالف،
وتغيير الصورة النمطية التي صدّ رها بعض املسلمني إلى
العالم منذ أحداث احلادي عشر من سبتمبر ،وليس انتهاء
بقتل املخرج الهولندي فان جوخ في  ،2004أو أحداث
مدريد ولندن..إلخ .وألن الصحافة قد لعبت الدور األكبر
في األزمة فكان عليها الدور األعظم في إذابة اجلليد رغم
أنها ليست املسئولة عن صناعة الصورة النمطية للمسلم
اإلرهابي ،وإمنا املسئول عنها أولئك اإلرهابيون الذين
سلبوا بقية املسلمني هويتهم فتحدثوا وقتلوا باسمهم .بل
باسم اإلسالم وادعوا أنهم يطيعون اهلل والرسول!!

م�شهد أ�ول

في لقاء مع السفيرة عفاف املزاريقي –التي تسلمت
مهام منصبها بعد األزمة -بدا اللقاء ودي ًا للغاية لوال
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سيد ضيف اهلل
مفاجأة من العيار الثقيل وهي تزامن نتائج استطالع الرأي
الذي أعلنته إحدى املؤسسات احلكومية والذي احتلت فيه
الدامنارك املرتبة الثانية ضمن الدول املعادية ملصر ،مع زيارة
السيد أحمد اخلادم رئيس هيئة تنشيط السياحة في محاولة
الستعادة السائحني االسكندافيني!!

م�شهد ثان

في لقاء مع السيد أحمد أبو لنب مدير الوقف
االسكندنافي في كوبنهاجن حتدث كثير ُا عما حتقق
لألقليات املسلمة في الدامنارك  ،حيث بنيت لهم مقبرة
إسالمية وفي طريقهم لبناء مسجد كبير ،لكنه يطالب
الدولة الدامناركية باملزيد للجالية املسلمة ،وباملناسبة أن
السيد أبو لني ال يجيد اللغة الدامناركية ،وهو ليس مواطن ًا
وإمنا مهاجر ،ويتمتع بحقوق ال يتمتع بها الكثير من
املسلمني في أوطانهم األم.
الغريب أن اخلالفات بني املسلمني في العالم العربي
واإلسالمي سواء على املستوى املذهبي أو على املستوى
السياسي منقولة نقل مسطرة كما يقولون إلى املجتمع
الدامناركي  ،فتجدهم على خالفهم ،كل منهم يسعى إلى
الزعامة والتحدث باسم اجلميع رغم أنه ال ميثل إال نفسه.
فتجد اإلخوان ،وجتد اجلهاديني ،وجتد احملاربني القدامي من
العرب األفغان ،وجتد الشيعة ،وجتد السنة ،وجتد األكراد،
وجتد احلماسيني وجتد املسلمني الدميقراطيني...إلخ.
أما املسئولون الدامناركيون فيشكون من صعوبة إرضاء
اجلميع ،حتى أنه إذا زار أحد املسئولني في مناسبة إسالمية
إحدى اجلماعات للتهنئة تغضب عليه بقية اجلماعات.

م�شهد ثالث

في لقاء مع ممثلي منظمة املسلمني الدميقراطيني ،عرفنا
أن السيد ناصر خضير رئيس املنظمة وهو مسلم ،وعضو
في البرملان الدامناركي قد جاء في أحد استطالعات الرأي
الذي أعلن في اليوم نفسه ،في املرتبة األولى من حيث
الشعبية بني الدامناركيني متقدم ًا على رئيس احلزب الذي
ينتمي إليه هو نفسه.
الفارق بني املشهدين الثاني والثالث من وجهة نظري
هو فارق بني مسلم دمناركي يريد أن يندمج في املجتمع
الدامناركي كمواطن ،ومهاجر مسلم ،أو الجئ سياسي
مسلم يريد أن يقيم دولة اخلالفة في الدامنارك !!

م�شهد 4

ميكن أن تتخيل وجود مدارس إسالمية خاصة ال ت َُد ِّرس
سوى القرآن واحلديث في املجتمع الدامناركي على الطريقة
الوهابية ،وهذه املدارس بتمويل من خارج الدامنارك
بالطبع ،أعني من بعض دول اخلليج ،وهي موجودة منذ
عدة سنوات ،وبدأت ثمارها تخرج للمجتمع الدامناركي؛
فظهرت الفجوة املعرفية والثقافية والسلوكية بني ما ينتجه

نظام التعليم الدامناركي وبني ما تنتجه تلك املدارس ،األمر
الذي ميثل مشكلة اندماج بالنسبة ألناس يحملون اجلنسية
الدامناركية ،ويرفضون املجتمع الدامناركي ،بل يرفضون
التعايش معه بوصفهم أقلية ،ويأبون إال تغييره.

م�شهد 5

في لقاء مع  ،Tøger Seidenfadenرئيس حترير
جريدة بوليتكني اليومية ،وقد أشار إلى أن السبب
الرئيسي في التفكير في هذه الرسوم لدى اجلريدة التي
نشرتها وهي  jylands postenهو توجيه رسالة
إلى املسلمني الدامناركيني الرافضني للمجتمع املدني
الدامناركي ،واملمتنعني عن االندماج فيه  .نتيجة لتزايد
اخلوف لدى الدامناركيني والغرب بشكل عام من تغير
الطبيعة السكانية واخلريطة الثقافية واالجتماعية لتلك
البلدان من احلضور املتزايد للجاليات اإلسالمية هناك،
ورفض الكثيرين منهم االندماج في املجتمع الدامناركي
على أسس املواطنة .
وقد أبدى دهشته من أن نشر الرسوم ألول مرة كان
في شهر سبتمبر ،2005بينما لم تظهر ردود الفعل
الغاضبة عليها في العالم اإلسالمي إال بعد أربعة أشهر
كاملة ،وهو ما دفعه لتحليل ما حدث خالل هذه األشهر
األربعة على الساحتني العربية والدولية؛ ليتم توظيف
هذه الرسوم سياسيا من قبل األنظمة العربية ،ومن قبل
اجلماعات اإلسالمية توظيف ًا يخدم مصاحلها السياسية
الضيقة بالدرجة األولى دون النظر ملا سيترتب على ذلك
من تدهور احلوار بني الثقافات ،وتقييد هامش احلريات
السيما حرية التعبير .بل ويتم توظيفها أيض ًا من قبل قوى
دولية أخرى ذات مصالح في الشرق األوسط ،وتبحث عن
نصيبا من الكراهية التي تتمتع بها في
شريك يحمل معها ً
الشرق الوسط  ،يعني الواليات املتحدة.
وفي املقابل ،انتقد رئيس حترير جريدة بوليتيكن
املوقف غير املسئول الذي اتخذته احلكومة الدامناركية
جتاه األزمة األولى برفضها احلوار مع السفراء العرب ؛
لدرجة أنه وصفه بالغباوة السياسية.وهو ما تداركته في
األزمة الثانية اخلاصة بفيلم الفيديو الذي صوره شباب
حزب الشعب الدامناركي ،لكنه أكد على أمرين؛ األول
أن موقف جريدته يتمثل في رفض املساس بحرية التعبير،
والثاني هو ،في الوقت نفسه ،عدم االتفاق مع مضمون
تلك الصور واملادة التحريرية املصاحبة لها .فضال عن
تأييده حلقوق املسلمني في الدامنارك على أسس املواطنة
دون أي متييز عرقي أو ديني أو لغوي.
هذه هي مبرراتي العيانية إلعادة التفكير في جدوى
استراتيجية توسيع دائرة األعداء السيما أننا أحوج ما
نكون للداعمني لقضايانا املصيرية على املستوى الدولي.
السيما أن األعداء التقليديني للعرب قد أصبحوا أصدقاء
من الدرجة األولى املمتازة التي تكفل لهم شن احلمالت
العسكرية الفتاكة على الشعبني العراقي والفلسطيني،
دون أن يصدروا لرعاياهم في بقية دول العالم العربي
واإلسالمي أي إنذارات تدعوهم التخاذ االحتياطات
الالزمة حفاظ ًا على حياتهم أو مغادرة تلك البلدان بني
عشية وضحاها!!
*نشر هذا املقال بجريدة القاهرة في
 14نوفمبر 2006

حرية الفكر واإلبداع
بني االستبداد السياسي والتعصب الديني
متابعة :عصام الدين محمد حسن
محمود سعد
في حضور لفيف من اإلعالميني ،والفنانني،
واألدباء ،واحلقوقيني ،واألكادمييني ،من مصر
ولبنان وسوريا واملغرب والدامنارك وفرنسا ،نظم
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان يومي 8 ،7
ديسمبر ورشة عمل حول حرية الرأي والتعبير عبر
الثقافات .تناولت فعاليات الورشة بالنقاش تداعيات
أزمة الرسوم الدامناركية ،وتفاعل اإلعالم املصري
معها ،وموقف القضاء من إشكاليات حرية التعبير.
تناولت فعاليات الورشة بالنقاش عدد ًا من القضايا
الشائكة ،أهمها كيف تفاعل االعالم املصرى مع
أزمة الرسوم الدامناركية وإشكاليات القضاء وحرية
الرأى والتعبير في مصر وأوروبا ،وقدسية األديان في
وسائل اإلعالم ومناهج التعليم ،وإشكالية الرقابة
على النشر ،والوصاية الدينية على حرية اإلبداع
األدبي والفني وحرية البحث العلمى .كما تطرقت
إلى ما انتهت إليه مستخلصات الورشة التي سبق أن
نظمها املركز في العاصمة الدامناركية بالتعاون مع
املعهد الدولي لدعم اإلعالم ،ضمن فعاليات البرنامج
املشترك لدعم حرية التعبير عبر حوار الثقافات.

أ��سرار أ�زمة الر�سوم

واعتبر خالد صالح الصحفي بجريدة األهرام في
ورقته حول الصحافة املصرية وأزمة الرسوم الدامناركية
أن رأس املال كان الالعب األول فى األزمة ومحركها،
مؤكدا أن حرية التعبير أو حرية الصحافة لم تكن
تشكل أولوية لدى الذين قرروا نشر الرسوم ،بل
كانت احلسابات التسويقية والتوزيعية هى هدفهم،
مشيرا إلى أن احلرية كانت هى القناع الذى تستر
به أصحاب رأس املال الذين حققوا أرباحا كبيرة من
وراء نشر هذه الرسوم ،الفتا إلى أن االنظمة العربية
وجدت فى نشر هذه الرسوم فرصة للهجوم على كل
ما هو دميقراطى أو إصالحي ،باإلضافة إلى تعبئة
اجلمهور ضد الضغوط اخلارجية لإلصالح.
والحظ قصورا في أداء الصحف املصرية التي
لم ترسل أى مراسل صحفي إلى الدامنارك ملتابعة
األحداث من موقعها الرئيسى ،أو إجراء حوارات مع
أطراف األزمة مباشرة في كوبنهاجن.
كما لم تبذل الصحف املصرية جهدا لكي توضح
لقرائها صورة حقيقية لطابع ومدى حرية الصحافة
فى أوروبا ،ومستويات اختالفها مع واقع حرية
الصحافة فى العالم اإلسالمي.
واتفق معه إبراهيم منصور عضو مجلس نقابة

من اليمني :سامح فوزي ،د .كمال مغيث ،د .رضوان زيادة د .عمرو الورداني ،محمود بسيوني
الصحفيني الذي أشار إلى أن الشعوب العربية تعانى
من ثقافة القطيع ،وضعف احلوار بني الشرق والغرب،
مشيرا إلى أن الصحافة املصرية تعانى من عجز فى
املعلومات ،وتعمد إلى عدم نشر اآلراء املختلفة،
وأضاف أن النظام املصرى زايد كثيرا فى أزمة الرسوم
على جماعات اإلسالم السياسى ،وباع الوهم للراى
العام .
وكشف أحمد حسو اإلعالمي السوري واملذيع
باإلذاعة األملانية بعدا آخر لألزمة بقوله إن الغرب ال
يستطيع االطالع على أفكار الشرق؛ ألنه ال توجد
صحف عربية مطبوعة تصل إليه سوى األهرام،
وهى ال تعبر عن كل االجتاهات فى الصحافة املصرية،
وأضاف أن اليمني املتطرف فى أوروبا يسيطر على
عدد من الصحف ،ويبحث عن أى مكسب عبر مثل
هذه األزمات ،مؤكدا فى الوقت نفسه أن االعالم
العربى كان يعرف أن االعالم الغربى يتعامل مع
الرموز الدينية بطريقة مختلفة ،الفتا إلى أن ما حدث
فى هذة األزمة ليس سوى اصطياد ألزمة تثير املشاعر
اإلسالمية.

حرية التعبري هى ال�ضحية

أكد الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق
لدراسات حقوق اإلنسان فى ورقته حول حدود حرية
الرأى والتعبير فى أزمة الرسوم الدامناركية أن حرية
التعبير غالبا ما يتم التضحية بها خالل الصراعات
السياسية .ومع إقراره بأن حرية التعبير ليست
مطلقة ،إال أنه شدد على احلاجة لتحصينها عبر
ضمانات قانونية وليست سياسية.
وانتقدت الورقة املقدمة من حافظ أبو سعدة
األمني العام للمنظمة املصرية حلقوق اإلنسان حول
“الوصاية الدينية على النشر” ،منح الضبطية
القضائية لألزهر ،والتى أدت إلى مصادرة العديد
من الكتب واألعمال األدبية خالل الفترة املاضية،
ورصدت الورقة كذلك قيام األجهزة األمنية مبصادرة
العديد من الكتب واألعمال الفكرية ،إما ألنها متس
نظام احلكم ،وإما إرضاء للتيارات اإلسالمية املتعصبة؛
حيث متت مصادرة  81كتابا منذ بداية التسعينيات

وحتى اآلن .
وطالب أبو سعدة بإطالق حملة من أجل الدفاع
عن حرية الرأي والتعبير والفكر واإلبداع تشارك فيها
جميع مؤسسات املجتمع املدني ،وتتضمن إصدار
سلسلة من الكتيبات واملطبوعات حتمل اسم “دفاع ًا
عن احلرية “ ،بهدف تعميق معنى احلرية وجتذيرها في
املجتمع املصري ،وتنظيم الندوات واللقاءات حول
احلرية الفكرية في جميع محافظات مصر ،وإنشاء
شبكة عمل مشتركة ملواصلة الدفاع عن مفهوم الدولة
املدنية .وإصدار دورية شهرية بعنوان “مرصد الدولة
املدنية” ،ورفع الوصاية الدينية على حرية الفكر.
وانتقد الباحث سامح فوزى فى ورقته حول
“احترام التعليم واإلعالم في مصر للعقيدة املسيحية”
احتواء الصحف واملجالت مواد إعالمية تشكل إساءة
للعقيدة املسيحية ،مشيرا في ذلك إلى مناذج من
كتابات د.زغلول النجار ،ود .محمد عمارة وعدد
من املواقع اإلسالمية على شبكة اإلنترنت ،عالوة
على النزوع في الكتب املدرسية إلي املفاضلة واملقارنة
بني األديان على نحو يعلي من شأن اإلسالم علي بقية
األديان األخرى ،مشيرا إلى أن الكتب املدرسية في
مصر تكاد تكون موجهة ملخاطبة املسلمني وحدهم.
وأضاف أن العالقة بني التعليم واملواطنة متر بأزمة
يجب حلها فى إطار إصالح منظومة التعليم فى مصر
بشكل متكامل ،والتأكيد على مبادىء املواطنة التى
تنطلق من أن لكل شخص احلق في حرية االعتقاد
والتعبير ،واختيار املعتقد الديني الذي يروق له” ،وأن
كل األفراد سواء أمام القانون ،وكذلك ربط املدرسة-
كمؤسسة تعليمية -بالسياق املجتمعي الذي تباشر
فيه نشاطها ،من خالل شراكة مع أصحاب املصلحة
من اآلباء والقيادات املدنية ،واملنظمات األهلية،
بحيث تسهم املدرسة في تطوير جودة احلياة في
املجتمع الذي توجد فيه.
وفي تعقيبه أكد الشيخ عمرو الوردانى أمني
التدريب بدار اإلفتاء املصرية حدوث تطور فقهى
كبير في رؤية اإلسالم ألصحاب الديانات األخرى،
مشيرا إلى تراجع األزهر ودار اإلفتاء عن العديد
من اآلراء الفقهية املتشددة معهم .وأضاف أن النقد
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والتطاول عبر بعض وسائل اإلعالم يطول الدين
اإلسالمى واملسيحى فى مصر ،مشيرا إلى أن الدراما
التليفزيونية تظهر الشيوخ فى بعض األحيان بشكل
غير الئق .وأعرب عن مخاوفه من استخدام بعض
األطراف للقضايا الساخنة من أجل حتقيق مصالح
معينة وخاصة اللعب باألزمات الطائفية ،محذرا من
خطورة ذلك على النسيج الوطنى .

الب�سطاوي�سي:
�ضمانات احلريات حرب على ورق
مامل يحر�سها ق�ضاء م�ستقل
الدين وال�سيا�سة

وقال حلمى سالم فى ورقته“ :الشعر خصيم
القفص” .إن التربص بالشعر قدمي قدم الشعر نفسه،
مشيرا إلى أنه غالب ًا ما تتالقى مصلحة االستبداد
السياسي مع مصلحة السلفية الدينية ،في حاالت
كثيرة من حاالت املصادرة فى مشاهد جتسد التحالف
السياسي الديني ،وهو حلف شهير وقدمي ،جتلت
مناذجه البعيدة عند حلف معاوية وأبي هريرة،
والوسيطة عند اخلليفة املنصور والشيخ رضوان في
مواجهة ابن رشد أيام األندلس ،وحديث ًا عند النظام
السياسي ومشيخة األزهر ،وهو احللف الذي فكك
عبد الرحمن الكواكبي ظواهره وخصائصه في كتابه
األشهر “طبائع االستبداد”.
أضاف أن احلياة العربية تضيق بفكرة “التعدد”
لشدة وطول عهود االستبداد والواحدية (سياسي ًا
وديني ًا وفكرياً) حتى ضعف ميراث العرب من فلسفة
التعدد ونعمة التنوع ،وفضيلة قبول اآلخر.
وأشار إلى أن مصر تشهد بروز التحالف غير
املقدس املكون من مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر،
واإلدارات السياسية املنفذة ،ومجلس الشعب ،وهو
مثلث تتناغم أدواره في مصادرة اإلبداع والفكر.
مضيفا أنه قد يكون مفهوما أن تؤدي اإلدارات
السياسية السلطوية دورا في مصادرة اإلبداع
والفكر ،حفاظا على دوام سلطتها ،وأن يؤدي مجمع
البحوث اإلسالمية دورا في املصادرة حفاظا على دوام
وضعه ،بوصفه “وكيل اهلل على األرض” ،لكن إحدى
غرائب احلال العربي –حسب تعبير حلمي سالم -هو
انقالب البرملانات من مهمة تشريع احلرية إلى مهمة
تشريع القمع.
وقال الفنان التشكيلى عز الدين جنيب إن هناك
اجتاهني فى اإلسالم عند النظر للفنون التشكيلية
األول؛ هو االجتاه األصولى املعادى لهذا الفن،
ويستند إلى تراث من الفتاوى القدمية التى ترى
فى التصوير والنحت وغيرهما من الفنون البصرية
وسيلة إلثارة الغرائز احلسية ،ولصرف املسلمني
عن العبادة ،أما االجتاه اآلخر فهو االجتاه املستنير،
الذى يعتبر التصوير والنحت جزءا من منظومة
ثقافية مترابطة ،ويرى الفن بتجلياته ضرورة فى
مسار النهضة والتقدم وتعبيرا عن قيم احلق واخلير
واجلمال ،موضحا أن التعادل الظاهرى بني االجتاهني
معلق فوق حافة هشة جتعل وضعه ينذر باخلطر دائما،
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مشيرا إلى وجود ارتباط بني حاالت التحرمي واإلباحة
للفنون اجلميلة بفترات الضعف والقوة فى بنية أى
دولة ،ففى حاالت الضعف تقل ثقة الدولة فى نفسها
أمام دوافع التطرف الدينى فتميل إلى مهادنتها ،وفى
حاالت القوة واالزدهار يحدث العكس من جانب
الدولة ،حيث تستطيع وقتها أن تفرض قيمها ،وتتيح
للمواطنني قدرا من حرية االختيار واملمارسة.

الدولة املدنية

وفى ورقته حول «حرية الصحافة في قضاء محكمة
النقض املصرية» ،أكد املستشارهشام البسطاويسى
نائب رئيس محكمة النقض أنه ال ميكن بناء نظام
دميقراطي إال على أساس من احلريات العامة ،مضيفا
أن استقالل القضاء وحرية الصحافة يشكالن دعامتني
أساسيتني النتعاش احلريات العامة.
وأرجع حماية قضاء النقض املصري حلرية الصحافة
إلى ارتباط القضاء بثوابت األمة التى ظلت متارس
حريتها ،وحقها املشروع فى النقد بكل الوسائل وفى
كل العصور التى مرت على مصر ،وأضاف أن حرية
الصحافة ال ميكن أن تزدهر إال من خالل وعي شعبي
وبيئة اجتماعية وسياسية حترص على قيم التسامح
مع املعارضني ،وقضاء مستقل يحفظ له الشعب
بكل طوائفه استقالله ،مشيرا إلى أن النصوص
مهما انطوت على ضمانات للحريات ،فإنها تظل
مجرد حبر على ورق ما لم يقم على حراستها قضاء
مستقل.
وقال الكاتب الصحفى محمود الوردانى إن الدولة
املدنية في مصر خسرت في السنوات األخيرة جوالت
عديدة لصالح الدولة الدينية .وملا كان العقد املبرم بني
املواطنني والدولة هو عقد ًا مدنياً ،فإن الدولة ذاتها هي
التي تخل بشروط العقد وليس املواطنني.
وأضاف أننا فى دولة مدنية يحكمها قانون

الورداين:
الدولة املدنية خ�سرت جوالت عديدة
ل�صالح الدولة الدينية
مدنى؛ وبالتالى يجب علينا جميعا أن نعمل من أجل
إسقاط أي وصاية دينية –أو سياسية -على اإلبداع
واملبدعني.

تو�صيات

وقد خصصت اجللسة األخيرة للتداول حول
ما انتهت إليه املناقشات في ورشتي كوبنهاجن،
والقاهرة من توجهات ،وتوصيات لتعزيز حرية
التعبير والتواصل بني الثقافات ،وقد متثل أبرزها فيما
يلي:
 -1التأكيد على أهمية القيم العاملية املشتركة
بني الثقافات ،واالستفادة من التراث املشترك جلميع
احلضارات ،والوقوف ضد التيارات املعادية لتلك
القيم اإلنسانية.
 -2ضرورة معاجلة الفقر في املعلومات وفي
تنوعها ،بني جنوب املتوسط وبني شماله ،والذي كان
له دور رئيسي في إشعال األزمات الثقافية بني ضفتي

املتوسط.
 -3التأكيد على أهمية إصالح املؤسسات

حلمي �سامل:
الربملانات العربية ت�شرع للقمع
ولي�س للحرية
التعليمية في مصر ،والعاملني العربي واإلسالمي،
باعتبار أن سياسات ومناهج التعليم ال تشجع على
القبول بتنوع اآلراء واألفكار ،وال حتفز ملكات
التفكير املستقل واإلبداع ،مبا يكرس الثقافة
النصوصية التي تنتج متطرفني ليسوا على استعداد
حملاولة فهم اآلخر.
 -4دعم استقالل القضاء ،وحصانته يشكل
ضمانة أساسية ألن تنحو التطبيقات القضائية
للتعامل مبرونة أكبر في تفسير القيود القانونية
لصالح حرية الرأي والتعبير.
 -5إيالء اهتمام أكبر ببناء القدرات واملهارات
لدى شباب الصحفيني ،خاصة في استخدام احلاسب
اآللي ،واكتساب اللغات األجنبية ،مبا يعزز من
قدرتهم على التواصل مع أقرانهم في الغرب.
 -6االنخراط في مشروعات بحثية ،وبرامج
تدريبية للصحفيني والقضاة ،ومحققي النيابة
الشبان ،حول التراث القضائي األوروبي املتعلق
بحرية الرأي والتعبير؛ لالستفادة من هذا التراث
في معاجلة القضايا املتعلقة بحرية التعبير ،باإلضافة
إلى حتليل اخلطاب القانوني والديني ودراسة مواقف
القضاء واملؤسسات الدينية في العالم العربي
واإلسالمي في قضايا حرية الرأي والتعبير.
 -7بحث إمكانات تنظيم منتدى للفنانني
الدامناركيني واملصريني في مجال الكاريكاتير،
بعنوان “حرية التعبير واخلصوصيات الثقافية”؛
بهدف تبديد مناطق االلتباس في معرفة احلدود التي
ينبغي أن يدافع فيها عن حرية التعبير ،دون املساس
باخلصوصيات الثقافية؛ وحريات اآلخرين.
 -8التفكير في إنشاء موقع إلكتروني على شبكة
اإلنترنت؛ لتبادل وجهات النظر ،والتعبير عن الرؤى
املختلفة ،حول القضايا واألزمات املشتركة بني العرب
والغرب.
 -9دعوة املجتمع الدامناركي حكومة ومنظمات
مدنية وقوى سياسية أن تترجم مواقعها اإللكترونية
إلى اللغة العربية واإلجنليزية للتيسير على اإلعالميني
واملهتمني بشكل عام للتعرف على ثقافة الدامنارك،
وخريطته السياسية واالجتماعية وطبيعته.
 -10العمل على إنتاج فيلم وثائقي بعدة لغات
منها العربية والدامناركية ،إلبراز كيف ينظر
املسلمون البسطاء والنساء واألطفال في العالم
العربي واإلسالمي واملسلمني في أوروبا لشخص
النبي محمد بوصفه رمزا للدين اإلسالمي ،على أن
يتم عرض هذا الفيلم.
 -11العمل على تنشيط حركة الترجمة املتبادلة
بني الدامنارك ،والعالم العربي في جميع املجاالت
الثقافية والسياسية واالجتماعية ،وتبادل معارض
الكتب ،واآلثار ،واملهرجانات الفنية والثقافية.

استمرار حبس كرمي عامر

انتهاك فظ للحق فى اعتناق آ
الراء بحرية

يشكل استمرار حبس املدون املصري عبد
الكرمي سليمان -املعروف باسم كرمي عامر-
منذ أوائل نوفمبر  ،2006مؤشرا خطيرا
للعداء املستحكم جتاه حرية اعتناق اآلراء
واألفكار واملعتقدات ،وبخاصة بعد إحالته
للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة بتهم جائرة شاع
استخدامها ،للنيل من حق النشطاء السياسيني
واحلقوقيني والك ّتاب في التعبير عن آرائهم،
حيث شملت هذه االتهامات إذاعة بيانات
وإشاعات مغرضة من شأنها تكدير األمن العام،
وإهانة رئيس اجلمهورية ،والتحريض على قلب
نظام احلكم وكراهيته ،والتحريض على بغض
طائفة «اإلسالم» وتكدير الصفو العام ،وإبراز
مظاهر غير الئقة بسمعة مصر.
وال تعد هذه الواقعة السابقة األولى في
مالحقة كرمي عامر بسبب آرائه ،فقد اعتقل
كرمي عامر قبل ذلك في أكتوبر  2005بصورة
غير قانونية ،ورفضت أجهزة األمن وقتها
اإلفصاح عن مكان اعتقاله الذي جاء على
خلفية املوضوعات التي نشرها في مدونته
اخلاصة والتي تناول فيها أحداث الفتنة
الطائفية باإلسكندرية .وفي أعقاب اإلفراج
عنه أصدرت جامعة األزهر التي كان يدرس

بها قرارا بفصله من الدراسة ،بسبب أفكاره
العلمانية ،بل وتقدمت اجلامعة ببالغ ضده
للنيابة العامة ،بسبب إصراره على التمسك
بحقه في التعبير عن آرائه العلمانية.
وقالت الشبكة العربية حلقوق اإلنسان إن
التحقيق الذي أجرته النيابة مع كرمي عامر كان
بعيدا كل البعد عن النزاهة والشفافية ،ليصبح
تفتيشا في الضمائر بدال من حتقيق قانوني مع
كاتب يعبرعن أفكاره ،حيث مال احملققون
للسخرية من كرمي عامر أثناء التحقيق،
ومالحقته بأسئلة من قبل هل تصلي؟ هل
تصوم؟
ورغم الدفوع التي تقدم بها محامون من
الشبكة العربية حلقوق اإلنسان بانتفاء مبررات
احلبس االحتياطي لكرمي؛ فقد توالت قررات
جتديد حبسه احتياطيا ،ليظل رهن االحتجاز
حتى نهاية العام.
وقد أعلنت منظمات حقوق اإلنسان إدانتها
لإلجراءات التي استهدفت كرمي عامر ،وأكدت
 13منظمة حقوقية مصرية –من بينها مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان -في بيان
أصدرته في  11نوفمبر املاضي ،أن االتهامات
اجلائرة بحق كرمي عامر تعد مؤشرا مهما الجتاه

نية السلطات احلكومية معاقبته وحبسه ،ملجرد
أنه يعتنق أفكارا مختلفة ،ال سيما وأن جهات
التحقيق ذكرت أن آراء كرمي حتى لو كانت آراء
شخصية فإنها سوف تؤدي إلى سجنه ما لم
يتخل عنها.
واعتبرت هذه املنظمات أن قضية كرمي عامر
تشكل اختبارا حقيقيا ملدى احترام احلكومة
املصرية للدستور ،واملواثيق الدولية التي تكفل
حرية الرأي والتعبير .وأكد البيان أن كرمي
عامر الذي جازف بحريته دفاعا عن حقه في
اعتناق أفكار علمانية ،بعد أن جازف مبستقبله
الدراسي في جامعة األزهر ،يستحق التشجيع
والدعم حتى لو اختلف البعض معه ،ألنه ال حق
يعلو فوق حق اإلنسان في اعتناق ما يشاء من
آراء.
كما أعربت منظمة العفو الولية في الثالث
عشر من نوفمبر عن قلقها الشديد إزاء
االجراءات التي طالت كرمي عامر ،مشيرة إلى
أن مالبسات احتجازه والتهم املوجهة ضده،
تدفع العتباره سجينا للرأي ،ورمبا يكون
عرضة لالضطهاد ،بسبب تعبيره السلمي عن
آرائه بخصوص اإلسالم ،والسلطات الدينية
لألزهر.

آخر ما كتب كرمي عامر قبيل اعتقاله:

بركاتك يا ازهر!
قد يجبر اإلنسان على االرتباط بشىء ما،
ويجد نفسه عاجزا عن التخلص منه ،على
الرغم من رفضه له وكراهيته إياه ،ولكن قد
تأتى اللحظة الفاصلة التى مينح فيها الفرصة
للتخلص هذا االرتباط الثقيل وإلى األبد،
ودون أن يتبع ذلك أى نتائج أو آثار جانبية .
ونادرا ما يقترن االنفصال عن هذا الشىء
بنتائج شبه قاسية أو غير مرغوبة ،ولكنه أمر
وارد احلدوث ،ومثاله ما يحدث معى وأواجهه

هذه األيام .
فعندما التحقت للدراسة باألزهر بناء على
والدى ،وعلى الرغم من رفضى التام
رغبة
َّ
لألزهر وللفكر الدينى -فى وقت الحق-
وكتاباتى التى تنقد وبشدة تغلغل الدين فى
احلياة العامة وحتكمه فى سلوكيات البشر،
وتعامالتهم مع غيرهم ،وتوجيهه لهم فى
السلوكيات احلياتية ،إال أن التخلص من ربقة
القيد املتمثل فى كونى طالبا -سابقا -فى

جامعة األزهر لم يكن -كما كنت أتصور-
بالشىء السهل أو الهني.
فعندما حصلت على حريتى املتمثلة فى
وثيقة فصلى النهائى من اجلامعة فى مارس
املاضى ،كنت أتصور أن األمور قد انتهت
عند هذا احلد ،وأن حصولى على هذه الوثيقة
هو مبثابة عقد حترير لرقبتى من أسر األزهر،
وجامعته املتسلطة على رقاب طالبه فى املقام
األول ،وعلى أفراد املجتمع واحلياة فى بالدنا
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بدرجات متفاوتة ،وجتاهلت ما نشرته صحيفة
اجلمهورية من أن أوراق التحقيق معى فى مجلس
التأديب -والتى لم أوقع عليها ألسباب خاصة
بى -قد أرسلت نسخة منها إلى النيابة العامة،
وجتاهلت أيضا الرفض غير املعلن من إدارة
اجلامعة لتسليم ملفى إلى ،وتركت احلياة تسير
كما هى دون أن أنغص على نفسى بالتفكير
فيما ميكن أن يحدث بعد ذلك على اعتبار أنهم
فصلونى وريحونى واستريحوا.
كنت أظن أن هذه هى نهاية عالقتى بهم،
وقلت فليحتفظوا مبلفى لديهم ،وقمت بالفعل
باستخراج مستخرجات رسمية أخرى من هذه
األوراق التى كنت فى أشد احلاجة إليها .
إال أنه فيما يبدو أن “بركات” األزهر على
طالبه ال ميكن أن متحى بسهولة ،فهى تظل
تالحق الطالب كما يالحقه ظله ،فمن ناحية،
ال ميكن للطالب احلاصل على الثانوية األزهرية
تقدمي أوراقه للدراسة فى أى جامعة حكومية،
وقد حاولت مرارا هذا العام وأعواما سابقة قبل
فصلى ،إال أن محاوالتى جميعا باءت بالفشل،
فمجرد كونك حاصال على هذه الشهادة
سيئة الصيت يجعلك غير أهل للدراسة ،مثل
اآلخرين الذين يشاطرونك مواطنة هذه البالد،
ويختلفون عنك فى أنهم يحملون الشهادة
الثانوية العامة !!! .
ويبدو أيضا أن “بركات” األزهر بحق
طالبه ال تقتصر على حرمانهم من استكمال
دراستهم بعيدا عنه ،فما حدث وما سيحدث
معى فى األيام القادمة يثبت لى بصورة جدية أن
هذه “البركات” األزهرية ال تترك الطالب الذى
يحاول التمرد على اجلامعة ،ويحاول رفض ما
يجبر على دراسته فيها من أشياء تتنافى مع
املنطق ،وحترض على العنف ضد املختلفني فى
العقيدة ،إال إلى عند ولوجه عتبات القبر ،كما
كان سيحدث معى من قبل طالب كلية الشريعة
والقانون األشاوس الذين كادوا يردوننى قتيال
بأسلحتهم البيضاء ،غيرة على دين اهلل كما برر
لى ذلك فى وقت الحق أحد طالب الدراسات
العليا بها فى شهر مايو املاضى أمام الكلية،
لوال أن القدر الذى ال أؤمن به قد كتب لى عمرا
جديدا ،ومتكنت من الفرار من بني أيديهم  ،أو
اجتيازه لبوابات السجن ،ويبدو أن هذا هو ما
سأواجهه فى األيام املقبلة ،وإن كنت ال أحب
استباق األحداث والرجم بالغيب ولكنى أتوقع
دائما كل ماهو سيىء حتى ال تصدمنى احلقيقة
مرة واحدة.
فمنذ ساعات معدودة وصلنى إلى املنزل
خطاب استدعاء من النيابة العامة يطلب
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حضورى للمثول للتحقيق يوم االثنني القادم
بنيابة محرم بك ،مبناسبة التحقيقات التى
تباشرها النيابة فى القضية التى أشعلتها
جامعة األزهر معى بتدخلها فيما أكتب،
وأنشر خارج أسوارها على الفضاء اإللكترونى
احلر ،الذى ال يعترف بأى سلطة على ما ينشره
مستخدموه عليه ،وكما يبدو فإن “بركات”
األزهر التى كنت أتوهم أننى تخلصت منها،
عندما حصلت على وثيقة حتررى منه ال تزال
تالحقنى حتى هذا اليوم ،وما استدعاء النيابة
لى للتحقيق معى حول هذا األمر إ َّال أحد مظاهر
هذه “البركات” التى ال تترك صاحبها إال وهو
فى وضع مماثل لوضع الدكتور نصر حامد أبو
زيد التى أسفرت بركات األزهر عن احلكم
بالتفريق بينه وبني زوجته ،أو فى وضع مماثل
لوضع الدكتور أحمد صبحى منصور ،التى
أسفرت بركاته معه أيضا عن دخوله السجن،
واضطراره للهجرة نهائيا من البالد ،أو فى
أفضل األحوال تتركه فى وضع مماثل لوضع
الدكتورة نوال السعداوى وأحمد الشهاوى،
وغيرهم ممن أوصى ويوصى األزهر دائما
مبصادرة مؤلفاتهم ومنع توزيعها فى األسواق .
لست خائفا على اإلطالق ،فسعادتى بأن
أعداء الفكر احلر يتعاملون معى بهذه األساليب
التى ال يجيدها سوى املفلسني فكريا ،جتعلنى
أشد ثقة فى نفسى وأكثر ثباتا على مبادئى،
وعلى أمت استعداد ملواجهة أى شىء فى سبيل
التعبير عن رأيي احلر ،دون أى قيود تفرض
على من حكومات أو مؤسسات دينية أو حتى
ّ
من املجتمع الشمولى ،الذى تخدم استمراره
هذه األساليب املنحطة التى ال يجيدها إال أعداء
التفكير وهواة تغييب العقول سواء بالدين أو
باملخدرات .
إن مجرد وجود نصوص قانونية جترم حرية
التفكير ،وتعاقب من يوجه النقد إلى الدين بأى
صورة من الصور بالسجن ،يعد عيبا خطيرا فى
القانون الذى يفترض أنه وجد لتنظيم عالقات
األفراد فى املجتمع ،وليس لقمع حريتهم
لصالح الدين أو القانون -ذاته -أو التنظيم
االجتماعى ،فالكائن البشرى -الفرد -هو
األول ووجوده سبق كل شىء ،وعليه فإن
جترمي اإلنسان ألجل نقده للتنظيم االجتماعى،
أو للدين أو للسلطة -وهى األشياء التى أتت
تابعة لظهور اإلنسان األول -يعد عيبا خطيرا
فى هذه القوانني التى تتجاوز صالحياتها بكثير
لتتدخل فى أمور تتعلق بحرية الفرد الشخصية،
وهى املنطقة املقدسة ،التى اليحق ألى إنسان
مهما كان جتاوزها .

إننى من هنا أعلن بكل صراحة ووضوح رفضى
واستنكارى ألى قانون وألى تشريع وألى نظام
ال يحترم حقوق الفرد وحريته الشخصية،
وال يعترف بحرية الفرد املطلقة فى فعل أى
شىء ،طاملا لم ميس من حوله بصورة مادية ،وال
تعترف بحرية األفراد املطلقة فى التعبير عن
آرائهم مهما كانت ،ومهما تناولت ،طاملا كان
هذا الرأى مجرد رأى أو كالم صادر عن شخص
ولم يقترن بأى فعل مادى يضر باآلخرين،
وفى ذات الوقت فإننى أعلن بكل وضوح أن
هذه القوانني ال تلزمنى بحال من األحوال ،وال
أعترف بها ،وال بوجودها وأمقت من أعماقى
كل من يعمل على تنفيذها وكل من يحتكم
إليها ،وكل من يرضى عن وجودها أو يستفيد
منه ،وإنه إن كانت هذه القوانني مفروضة علينا
وال حول وال قوة لنا فى تغييرها ،كون ذلك بيد
أصحاب املصالح العليا الذين هم راضون أشد
الرضى عن وجودها ،ومستفيدون منه ،إال أن
كل هذا لن يدفعنى إلى االستسالم أو انتظار
الفرج واملهادنة .
إننى أعلن من هنا أننى ال أعترف بشرعية
طلبى للتحقيق ألمر كهذا يدخل فى نطاق
حريتى فى التعبير عن رأيي ،والتى نص عليها
اإلعالن العاملى حلقوق اإلنسان ،والتى يفترض
أن تكون مصر قد وقعت عليه ،وبصرف النظر
عن هذا اإلعالن وحتى إن لم يكن موجودا وإن لم
تكن مصر قد وقعت عليه ،فإن حقوق اإلنسان
هى أمور بديهية جدا ال حتتاج لتشريعات أو
قوانني لتنظمها أو لتحديد ماهيتها .
وإلى كل شامت وحاقد ممن يتصورون أن مثل
هذه اإلجراءات الساذجة قد تغير من مواقفى
وتؤثر على وجتبرنى على العدول عن السير
فى الطريق الذى رسمته لنفسى أقول :موتوا
بغيظكم واختبئوا فى جحوركم فلن أتراجع
ولو طرفة عني عن أى كلمة كتبتها ،ولن يحول
القيد بينى وبني أن أحلم باحلصول على حريتى،
فهى أمنيتى منذ أن كنت طفال وستظل تداعب
خيالى حتى الالنهاية .
وإلى األزهر وجامعته وأساتذته ومشايخه
الذين وقفوا وال يزالون واقفني ضد كل من
يفكر بأسلوب حر ،بعيدا كل البعد عن
غيبياتهم وخرافاتهم أقول :سينتهى مآلكم فى
مزبلة التاريخ ولن جتدوا وقتها من يبكى عليكم
وتأكدوا أن دولتكم إلى زوال كما حدث مع
غيركم ،والسعيد من اتعظ بغيره !.
*نقال عن مد ِّونة كرمي عامر

/http://karam903.blogspot.com

انطالقا من تداعيات أ�زمة احلجاب :

مثقفون يحذرون من �سعى جماعة
الخوان امل�سلمني إلقامة دولة دينية يف م�صر
إ
محيي الدين سعيد

على الرغم من إسدال مجلس الشعب املصري
الستار على األزمة التي أثارتها تصريحات وزير
الثقافة فاروق حسنى ضد احلجاب ،فإن تداعيات
األزمة ظلت تلقى بظاللها على الساحتني الثقافية
والسياسية املصرية ،حيث أطلق مثقفون حتذيرات
مما وصفوه بسعي جماعة اإلخوان املسلمني إلى
إقامة “ دولة دينية “ في مصر على خلفية هذه
األزمة .وقال صالح عيسى رئيس حترير جريدة
القاهرة في ندوة نظمها مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان في  5ديسمبر في إطار صالون
ابن رشد حتت عنوان  ”:أزمة احلجاب أم الدولة
املدنية  ..هل حتتاج مصر اإلخوان املسلمني لكي
تصبح دولة دينية “؟ أن جماعة اإلخوان املسلمني
تلعب دورا لتشكيل قوة ضغط اجتماعية،
وشعبية في مصر إلقامة الدولة الدينية ،مشيرا
إلى أن الدولة الدينية هي تلك التي تنحاز في
تشريعاتها ووظائفها وتنظيماتها ألتباع دين
معني من رعاياها ،وأن جماعة اإلخوان ليست
وحدها املناصرة إلقامة هذه الدولة في مصر؛
ولكن أيضا كل التيارات اإلسالمية املتشددة،
متهما اجلماعة ،وهذه التيارات بأنهم يقومون
بابتزاز من حولهم في املجتمع.
ودعا عيسى بسخرية نواب جماعة اإلخوان
ومن وصفهم بأنصارهم من نواب احلزب الوطني
احلاكم إلى التقدم مبشروعات قوانني إلى البرملان
تدعو لفرض احلجاب على كل املصريات وتطبيق
احلدود الواردة في الشريعة اإلسالمية .وقال إن
اجلميع من اإلخوان ونواب احلكومة واملعارضة
واملستقلني ووسائل اإلعالم ،قاموا باملتاجرة
بالدين في أزمة احلجاب لكسب املزيد من
األصوات في الدوائر االنتخابية.
اتهم عيسى جماعة اإلخوان بتقدمي برامج
وشعارات غامضة ،وحملهم مسئولية عدم فتح
باب االجتهاد املغلق منذ القرن الرابع الهجري،
وقال إن على اجلماعة تقدمي اجتهاد يسمح لهم

من اليمني :صالح عيسى  ،د .جعفر عبد السالم ،بهي الدين حسن ،د .مصطفى الفقي ،صبحي صالح

بالتواجد على خريطة دولة مدنية عصرية ،وأعلن
عيسى رفضه الدعوة النتخاب شيخ األزهر ،وقال
إن هذا األمر إن مت سيحول األزهر إلى سلطة دينية
في حني أن مهمته هي الدعوة والبحث العلمي
واالجتهاد.
أكد عيسى أن وزير الثقافة نفى ما نسب إليه
من أنه سيجعل من وزارته حائط صد ضد انتشار
احلجاب ،مدلال على ذلك بوجود موظفات
يرتدين احلجاب بالوزارة دون التعرض ألي إجراء
أو اضطهاد لهن وقال عيسى إن املتاجرة بالدين
أمر البد أن يقلق منه املسلمون ،الفتا إلى إثارة
البعض ملوضوع منع املذيعات احملجبات من العمل
بالتليفزيون املصري دون اإلشارة إلى أن هذه
مهنة ال تليق باحملجبات.
تساءل عيسى عن فكرة املرجعية في الدولة
التي يتحدث عنها اإلخوان املسلمون وقال:
هل ستكون هذه املرجعية هي مكتب اإلرشاد
باجلماعة أم األزهر ؟

بني ال�شريعة ومواثيق حقوق ا إلن�سان

وفى حديثه تناول الدكتور جعفر عبد السالم
نائب رئيس جامعة األزهر السابق ظروف إقرار
املادة الثانية من الدستور ،واخلاصة بالشريعة
اإلسالمية ،وقال إن بعض القضاة حاول تطبيق
نص هذه املادة مباشرة في بعض الدعاوى
القضائية ،لكن احملكمة الدستورية العليا رأت أن
هذا النص ليس ملزما للقاضي ،وأنه موجه فقط
للمشرع ،وأن املشرع يجب أن يتقيد باملبادئ
واألصول العامة للشريعة حني التشريع .
استطرد عبد السالم مشيرا إلى اإلجماع في
اإلسالم على أن احلجاب أحد الشعائر املتصلة

بالعقيدة ،وأن ممارسته جزء منها ،وربط بني ذلك
ومواثيق حقوق اإلنسان التي تؤكد على حرية
العقيدة ،وحرية ممارسة طقوسها .
وقال إنه لم يحدث في التاريخ اإلسالمى أن مت
فرض احلجاب على أحد مشيرا إلى االختالف بني
السنة والشيعة بشأن الدولة الدينية؛ حيث يؤمن
الشيعة بوالية الفقيه ،وهو األمر غير املوجود
لدى السنة.
أكد الدكتور عبد السالم أنه ال وجود للدولة
الدينية في اإلسالم ،وأنه –اإلسالم– يجعل
للشعب واألمة احلق في اختيار من ميثله ،معبرا
عن اعتقاده بأنه ليس من مبادئ جماعة اإلخوان
املسلمني إقامة دولة دينية ،وقال الدكتور عبد
السالم إن ما أثار الزوبعة في موضوع احلجاب هو
وصف وزير الثقافة له – أي احلجاب -بأنه تخلف
وارتداد للوراء ،معتبرا أن جماعة اإلخوان رأت
في األمر فرصة لـ “اصطياد” الوزير باعتبارها
اجتاها سياسيا معارضا للحزب الذي ميثله الوزير،
ووصف عبد السالم ما حدث بأنه أمر تافه ولم
يكن يستحق املزايدة فيه.

�إرهاب فكرى

واعتبر الدكتور مصطفى الفقى رئيس جلنة
العالقات اخلارجية مبجلس الشعب أن أزمة
احلجاب األخيرة تعبير عن أزمة احلرية في مصر؛
مؤكدا أن وزير الثقافة فنان تشكيلي تعلو قيمة
اجلمال عنده على قيمة احلق ،لكنه كان متجاوزا
حلرية اآلخرين في تصريحاته بشأن احلجاب،
مشيرا في نفس الوقت إلى أن الوزير تعرض من
قبل معارضي تصريحاته لهجمة شرسة كانت
أقرب لإلرهاب الفكري ،وقال الفقى إن نواب
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احلزب احلاكم الذي ينتمي إليه الوزير كانوا
أسبق من اجلميع في هذه الهجمة ،معتبرا أن
اخلطورة في ذلك األمر تكمن في سعى هؤالء
النواب ملماألة الشارع االنتخابي على حساب
قضية ترتبط بتطور املجتمع ،وهى قضية احلرية.
وانتقد محاولة إقامة مقصلة ومحاكم التفتيش
للوزير بشكل مبالغ فيه ،بسبب ما أدلى به من
تصريحات .الفتا إلى ما وصفه باختناق احلريات
في العالم العربي ،وغياب التسامح ومساحات
احلوار الطبيعي.
وقال الفقى إنه يجب االعتراف بان موجة
التدين بدأت تكتسح العالم العربي واإلسالمى،
مرجعا ذلك في رأيه إلى تنامي اإلحساس لدى
املسلمني بضرورة البحث عن هويتهم ،ورفضهم
ملا يجرى حولهم من أحداث تستهدف العالم
اإلسالمى ،وجتعل  %80من الجئي العالم من
املسلمني ،وحمل الفقى على اجلانب اإلسالمى
ما وصفه بالتشنج إزاء أي أمر ميس العقيدة،
كما حمل على شيخ األزهر احلالي الدكتور سيد
طنطاوي معتبرا أنه قدم تصريحات غير موفقة
في كثير من املواقف ،ومن بينها أزمة احلجاب في
فرنسا ،وأزمة الرسوم املسيئة للنبي الكرمي ،وقال
الفقى إن املؤسسة الدينية ممثلة في األزهر ضعيفة
وردود أفعالها متأخرة  ،وإذا جاءت تكون مبهمة،
مرجعا ذلك إلى أن هذه املؤسسة مكبلة وظيفيا
باختيار شيخها بالتعيني ،إلى جانب توقفها عن
إرسال البعثات لتلقى العلوم في اخلارج.

أ�زمة “�سباب”

من جانبه وصف صبحي صالح القيادي
بجماعة اإلخوان املسلمني وعضو مجلس الشعب
أزمة احلجاب بأنها أزمة “سباب” بعد قيام وزير
الثقافة بسب احلجاب ،مشيرا إلى أن احلجاب
مسألة مقررة في الشريعة ،وغير مطروحة
للجدل والنقاش ،كما أنه سلوك اجتماعي.
وقال صالح إن من نقل األزمة للبرملان ليس
جماعة اإلخوان املسلمني ،ولكنه الوزير نفسه
الذي أعلن أن وزارته يجب أن تكون حائط
صد ضد احلجاب ،متجاوزا بذلك –الوزير-
صالحياته الوظيفية ومحوال وزارته إلى حام آلرائه
الشخصية ،وأشار صالح إلى أن رئيس مجلس
الشعب تلقى  150بيانا عاجال بشأن تصريحات
الوزير مبا يعنى أن األمر لم يكن يخص نواب
اإلخوان وحدهم ،وإمنا شارك فيه عدد من رموز
احلزب الوطني احلاكم ،وأوضح أن نواب اإلخوان
تناولوا مخالفة تصريحات الوزير للدستور،
واستخدامه ألفاظا تتجاوز حدود اللياقة واألدب
ضد احملجبات .
وقال صالح إن قوة رد الفعل جتاه تصريحات
الوزير ترجع إلى حجم الكراهية غير املسبوق
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للحزب احلاكم ووزرائه ،إلى جانب شخصية
وزير الثقافة املثيرة للجدل ،مشيرا إلى أن جزءا
من الناس انفعل بالقضية ،وجزء ًا أخر يكره
احلزب احلاكم ،وجزء ًا ثالث ًا استدعى رفض وزير
اإلعالم تعيني املذيعات احملجبات رغم حصولهن
على أحكام قضائية لصاحلهن.
أكد صالح أن اإلخوان يدعون لدولة مدنية
ذات مرجعية إسالمية وفق مبادئ الشريعة وليس
الفقه اإلسالمى ،وال يدعون إلى دولة دينية؛
مدلال على ذلك بأدبيات ،وإصدارات اجلماعة
التي تؤكد على إن األمة هي مصدر السلطات.
وقال صالح إن املرجعية في اإلسالم ال حتددها
جماعة اإلخوان أو أي أحد من الناس ،وأن هناك
مبادئ في الدين ال حتتاج حتديدا من أحد ،وهناك
ثوابت ومقاصد عامة ،وأن املسألة سابقة على
وجود اإلخوان ،وستبقى بعدهم ،ولفت إلى خطأ
القياس على الدولة الشيعية لكون املسلمني السنة
ال يؤمنون بعصمة اإلمام أو والية الفقيه.
ورفض صالح اتهام اجلماعة باالْبتزاز ،و
اإلرهاب ،وقال إن جماعته تقوم على الفكر
التربوي ،واملوضوعية وعدم التشنج.
واستنكر بهي الدين حسني مدير مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان حتول تصريحات عارضة
لوزير في قضية تتعلق باحلرية الشخصية إلي قضية
عامة في املجتمع فرضت نفسها ،واقتحمت
جدول أعمال مجلس الشعب ،ولفت النظر إلى
أن الشأن الديني أصبح هو املرجع ملناقشة جميع
القضايا تقريباً ،وتساءل :ما عالقة تصريحات
الوزير بإعالنه عن تشكيل جلنة للشئون الدينية
بالوزارة عقب األزمة؟
عبر بهي عن خشيته من أن يكون لتناول
موضوع احلجاب بالشكل الذي مت به تأثيرات
فيما يتعلق بقضية احلرية ،وقال إن احلجاب قضية
شخصية ترجع للقناعات الشخصية ،مشيرا
إلى أن بعض العبارات التي ذكرت في مجلس
الشعب ضد وزير الثقافة ال يصح أن تقال حتى
في غرفة مغلقة ،حيث طالت الوزير اتهامات
بالتكفير والتخوين في مجتمع يعرف اجلميع فيه
أن مثل هذه االتهامات قد تودي مبن توجه إليه،
وقال بهي إن الدولة الدينية هي تلك التي يعتقد
حكامها أنه يتم إدارة األمور فيها بتوجيه إلهي
مبا يعني أنه ليس بالضرورة أن يحكمها علماء
الدين ،وأشار إلى أن بعض الدراسات تعرف مصر
بأنها دولة دينية دستورية.
قال بهي إن املشكلة ليست في نوايا أو أقوال
جماعة اإلخوان حني تتحدث عن أنها ال تطالب
بدولة دينية ،ولكن املشكلة في الواقع الفعلي
الذي يقول إن دور املؤسسة الدينية في الواقع
السياسي املصري هو في صعود وأن كلمة رجال
الدين هي املرجع واألعلى.

ال

ملحاكم
التفتي�ش الربملانية...
أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،عن قلقه البالغ إزاء أسلوب تعاطي
عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب املصري من
احلزب احلاكم ،واإلخوان املسلمني ،واملستقلني،
مع تصريحات فاروق حسني وزير الثقافة
حول ارتداء النساء املسلمات للحجاب ،والتي
انطوت على توجه قمعي مخيف جتاه حرية الرأي
والتعبير ،ومحاولة لتوظيف الدين كأداة في
هذا املجال ،وإحياء حملاكم التفتيش في الضمائر
التي عرفتها أوروبا في القرون الوسطى والعالم
اإلسالمي في عهود أخرى.
أشار املركز في بيان أصدره في  23نوفمبر
إلى أنه مما يستلفت النظر مدى حماس النواب
في االندفاع في هذا االجتاه ،وهي حماسة لم
نشهدها من قبل في قضايا أكثر خطورة وأهمية،
كالتعديالت الدستورية ،وتفشي الفساد الذي
أودى بحياة ألوف املصريني في قطار الصعيد،
ومحرقة بني سويف ،وع َّبارة السالم ،98
وقطار دمنهور وغيرها ،وأخيرا وليس آخرا ذلك
االعتداء اجلماعي املنظم منذ أسابيع معدودة على
كرامة النساء املصريات –مبا فيهن احملجبات -من
خالل جرائم التحرش اجلنسي اجلماعي في يوم
العيد "األسود" !
أكد مركز القاهرة على إميانه املطلق بأن
اعتناق األفكار والتعبير عنها حق لكل مواطن،
لكنه يرفض بشدة تشكيل محاكم للتفتيش
في الضمائر ،وإصدار أحكام التكفير ،وإرهاب
صاحب الرأي املخالف أيا كان موقعه الوظيفي أو
رأيه أو دينه أو جنسه .كما أكد املركز من ناحية
أخرى على أن حق النساء في ارتداء احلجاب أو
النقاب ،أو غيره مسألة شخصية ترجع لقناعات
كل إنسان الدينية واالجتماعية والثقافية.
وطالب املركز البرملان املصري بضرورة فتح
حوار معمق ومسئول حول ما حدث في يوم العيد
"األسود" ،ودالالته ،ومناقشة نقدية لدور أجهزة
الدولة في حماية املواطن –نساء ورجال -من
أي انتهاكات قد تؤثر على متتعه بكرامته ،مبا
في ذلك العنف اجلسدي ضد النساء ،وأعمال
ّ
تشكل مقدمة منطقية
اإلرهاب الفكري ،التي
لإلرهاب الدموي ،على النحو الذي عرفته مصر
باغتيال املفكر فرج فودة ،ومحاولة اغتيال
األديب جنيب محفوظ ،ووضع عدد من املفكرين
والكتاب حتت احلراسة األمنية حتى اآلن.

خلف احلجاب
دولة دينية على جثة ا إلخوان امل�سلمني !
لنتذكر جميعا تاريخ  20نوفمبر ،2006
فهو سيدخل التاريخ باعتباره يوم بدء حتويل مسار
مصر صوب الدولة الدينية.
ال تخطئوا القراءة ،إنه ليس اليوم الذي شهد
«زوبعة» برملانية حول تصريحات وزير الثقافة
فاروق حسني حول احلجاب ...،ال إنه اليوم
الذي شهد إعالن عدد من أبرز رءوس احلزب
احلاكم ،أن الدين هو املرجع في مناقشة الشأن
العام واخلاص ،هؤالء ليسوا فقط رئيس البرملان،
ورئيس ديوان رئيس اجلمهورية ،واملسئول
الفعلي عن التنظيم داخل احلزب احلاكم ،إن
القائمة تشمل أيضا الرءوس الكبيرة التي لم
تتحدث –بعضها لم يحضر -ولكنها أعطت
الضوء األخضر جللسة استثنائية سبق إعدادها
على هذا النحو غير التلقائي .لم يعرف أحد بعد
كيف أمكن لتصريحات صحفية عارضة لوزير
في شأن غير عام ،ليس للحكومة وجهة نظرمعلنة فيه ،وال يتصل مبلفات وزارته التي يراقبها
البرملان -أن تقلب جدول أعمال مجلس الشعب
وتقتحمه ،بحيث تفرد له جلسة بكاملها؟!
ال تخطئوا القراءة ،إنه ليس اليوم الذي شهد
انضمام نواب احلزب احلاكم لإلخوان املسلمني
–فهذا موقف تكرر عدة مرات من قبل في
مناسبات تتصل أيضا مبصادرة حرية الرأي
والتعبير -ولكنه اليوم الذي شهد انتزاع احلزب
احلاكم للواء الكفاح من أجل الدولة الدينية من
اإلخوان املسلمني ،حتى أن املانشيت الرئيسي
إلحدى الصحف احلكومية في اليوم التالي كان
يزهو بفخر مستحق «الوطني يسحب السجادة
من اإلخوان»!

االحتفال مبئوية البنا يف الربملان!

في املناسبات البرملانية السابقة كان األمر
ينحصر في إدانة ومصادرة مطبوعات اعتبروها
مسيئة لإلسالم ،ولكن في  20نوفمبر كانت
مناسبة لتكفير فردي (وزير الثقافة) ،فهو «أنكر
املعلوم من الدين بالضرورة» ،بل هو «خان العقيدة
والوطن والشعب» و»مبادئ اإلسالم» .نعرف من
سوابق اغتيال املفكر فرج فودة ،ومحاولة اغتيال
جنيب محفوظ ،ما هو مصير من تطلق عليه هذه
النعوت .لقد لقى هؤالء مصيرهم نتيجة اتهامات
مماثلة من أفراد وجماعات إرهابية ،فما بالنا عندما
يكون البرملان منبرا التهامات من نفس الصنف،
وعلى لسان نوابه مبختلف اجتاهاتهم السياسية،
مبا فيهم احلكوميني؟!
ومما يثير الذهول ،املوقف الذي اتخذه رئيس

بهي الدين حسن
مجلس الشعب ،فهو لم يتدخل مرة واحدة
ليوقف اتهامات التخوين والتكفير ،أو أقذع
السباب (مثل وصف الوزير بأنه زائدة دودية! أو
التلميح الصريح بشذوذه وفساده الشخصي!)،
ولم يتدخل مرة واحدة لتصحيح من يقولون إن
كل املصريني مسلمون! ،أو أن اإلسالم هو دين
كل املصريني! ،وأن الشريعة اإلسالمية هى
املصدر «الوحيد» –وليس الرئيسي -للتشريع!
(قالها عضو من احلزب احلاكم!) لم يتدخل مرة
واحدة لينبه النواب إلى أن هناك أيضا مواطنني
مصريني آخرين ينتمون لديانات أخرى ،أو
يرفض التشكيك في إميان وإسالم غير احملجبات
من املسلمني! من املنطقي أن يثار في هذا السياق
السؤال عن :ملاذا صمت لعشرات السنني برملان
«األمة» املفعم باإلميان واألخالق واملشاعر الدينية
عن اإلهانات التي تضخها وسائل اإلعالم
وشرائط الكاسيت كل يوم ضد املسيحية
واملصريني األقباط؟
ومن املفارقات أيضا أن أغلب مناقشات النواب
كانت تنطلق من إدانة تدخل الوزير في مناقشة
أمر ديني ،ألنه غير متخصص في الدين ،رغم أن
أغلب من حتدثوا من النواب ليسوا متخصصني
بالدين ،ومع هذا فإن مداخالتهم غلب عليها
اإلفتاء في الدين! أما االختصاصي الوحيد
في الدين بني من حتدثوا ،فقد حتدث عن عالقة
احلجاب باألمن القومي!!! (انظر نص املضبطة
في روزاليوسف  25نوفمبر).
تعليقا على هذه اجللسة كتب د .جابر
عصفور في األهرام مرتني حتت عنوان «ليست
هذه مصر»! ،ال يا دكتور إنها مصر احلقيقية
التي ال يريد كثيرون أن يعترفوا بأنها تدهورت،
وانزلقت إلى هذا الدرك من الغوغائية ،وانتقل
فيها اإلرهاب من أشرطة الكاسيت ،وزوايا
املساجد إلى ساحة البرملان .إنكار ذلك ال يفيد
سوى في تركها لتهوي لدرك سحيق يصعب
انتشالها منه ،ذلك إذا كان ما زال ممكنا؟
بينما سخر صالح عيسى من مناقشات
البرملان باعتبارها «جلسة زار» ،وهذا أيضا تهوين
آخر ،ألنه إذا كان ضاربو الدفوف في هذا «الزار»
شخصيات من نوع سرور وعزمي والشاذلي ،فإن
على كل «ديوك» البلد التي مازالت لديها قدرة
على «الصياح» أن تتهيأ للذبح!

�صعود امل�ؤ�س�سة الدينية يف النظام ال�سيا�سي

ال شك أنه إذا كان يوم  20نوفمبر هو يوم
حتويل مسار مصر إلى طريق الدولة الدينية ،فإن
رئيس البرملان لعب في ذلك اليوم دور «احملوجلي»
ببراعة لن يحسده عليها كثيرون .ولكن 20
نوفمبر  2006لم يسقط علينا «بالبراشوت»،
إنه حصيلة مسار تراكمي ،محطاته الرئيسية
يوليو  ،52يونيو  ،67ومايو .1980
بدأ صعود املؤسسة الدينية في النظام السياسي
في مصر في أعقاب هزمية يونيو  ،1967التي
قوضت مشروعية نظام يوليو ،وأرخت لنهاية
عمره االفتراضي .منذ ذلك التاريخ بدأ النظام
احلاكم في اللجوء للمؤسسة الدينية إلسناده واملد
في أجله ،خاصة أن دور هذه املؤسسة كان قد بدأ
يتعزز بالفعل منذ أكثر من عقد ،مللء الفراغ الهائل
الناجم عن قيام ثورة يوليو باستئصال أو إخضاع
كل أشكال التعبير السياسي والتنظيمي املستقل
من أحزاب سياسية ،ونقابات مهنية وعمالية،
وجمعيات أهلية ،ومنابر إعالم ،لتصير تدريجيا
املؤسسة الدينية( ،إسالمية أو مسيحية) –بداية
بخليتها األولى املسجد والكنيسة -املنبر الوحيد
للتعبير عن الهموم السياسية ،وأكبر معمل خللق
توليفة الدين والسياسة.
عندما واجه الرئيس الراحل أنور السادات في
السبعينيات حتديا سياسيا كبيرا ملشروعية نظامه
من املعارضة الناصرية واليسارية ،كان ملجأه
الرئيسي هو الدين ،من خالل توظيف جماعات
اإلسالم السياسي في مواجهتها من ناحية،
وتعديل املادة الثانية من الدستور ،لهيكلة الدور
الصاعد للمؤسسة الدينية في النظام السياسي.
لعب هذا التعديل –الذي يقضي بأن «مبادئ
الشريعة اإلسالمية هى املصدر الرئيسي للتشريع»
دور القاطرة ملصر صوب الدولة الدينية! وقد
حاول د .صوفي أبو طالب الرئيس األسبق ملجلس
الشعب لعب دور «احملوجلي» ،وذلك بوضعه
خطة عملية ملراجعة التشريعات السارية فعال
وأسلمتها ،ولكن هذا كان أحد أسباب إقصائه
من موقعه ،ومن ثم وضع ملفات أسلمة التشريع
في الثالجة.
د .رفعت احملجوب –الذي تولى رئاسة البرملان
فيما بعد -رفض لعب دور «احملوجلي» ،بل قاوم
كل احملاوالت ملنح املؤسسة الدينية دور ًا خاص ًا في
عملية التشريع يعلو البرملان ،وكان موقفه املعلن
في مضابط مجلس الشعب أن رأي املؤسسة
الدينية استشاري ،وأن التشريع حتسمه قناعات
األغلبية البرملانية ،والتي قد ال تكون بالضرورة
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متطابقة مع وجهة نظر املؤسسة الدينية .ولكن
جرى اغتيال احملجوب فيما بعد.
غير أن سرور تصرف بطريقة مختلفة ،فقد
مت خالل جلسة  20نوفمبر «التاريخية» إرساء
عدة مبادئ انقالبية ،وهى أن االعتبارات الدينية
تكون لها األولوية عند حدوث متاس بني الشأن
العام والديني في أي موضوع (خاصة أن البرملان
محروم فعليا وعمليا من مراقبة الشأن العام!).
وأن الشأن الديني هو أمر يخص رجال الدين
وحدهم دون منازع ،وأن البرملان ليس رقيبا
فحسب على الشأن العام ،ولكن أيضا على اآلراء
الشخصية للوزراء ،وخاصة لو كانت ذات صلة
بالدين! هل يذكرنا ذلك بالبرملان اإليراني؟
أظن أنه في املرة القادمة ستكون لوحات
فاروق حسني هى موضوع املناقشة في املجلس،
خاصة وأن بعضها ميكن «اتهامها» ،فهى في
النهاية «وجهة نظر شخصية في أمور عامة»!
وهو ما يسمح به املجلس ورئيسه .إن ذلك ال
ينطوي على أي مبالغة أو سخرية ،خاصة أن بيان
املتحدث باسم كتلة اإلخوان املسلمني ،قد تناول
أيضا بالنقد لوحات الوزير! بل رمبا تكون هى
املهمة األولى للجنة «النهي عن املنكر» التي تقرر
إنشاؤها بوزارة الثقافة.
في سياق تعزيز املسار ذاته أيضا حتدث شيخ
األزهر بعد أيام ،فقال إن «حجاب املرأة ليس
مجاال لالجتهاد» ،وال يجب أن يتعرض له أحد
بالرأي والتفاسير (أهرام  25نوفمبر) ،بينما
رفع رئيس جامعة األزهر احلجاب إلى مرتبة
«األوامر اإللهية الثابتة» ،وأنه محل إجماع
املسلمني على مدى  14قرنا»!
حمدا هلل ،على األقل عرفنا أن هناك أمر ًا واحد ًا
يجمع عليه املسلمون ،بعد أن مزقتهم اخلالفات
داخل فلسطني ولبنان ودارفور ،وانقسموا إلى
شيعة وسنة يذبحون بعضهم كل يوم في العراق،
ولكنهم مع ذلك يجمعون حول احلجاب على
مدار  14قرنا! هل مازال أحد يتساءل عن موقع
جامعة األزهر من جامعات العالم؟
وأخيرا فقد جرى اعتماد «احلجاب باعتباره
زي املرأة الشرعي» ،وانتقلت مصر إلى مرحلة
الكفاح من أجل «اخلمار» ،حيث يؤكد األساتذة
(أيضا في جامعة األزهر) أن «اخلمار واجب
شرعا» وأن «املسلمني قد أجمعوا (أيضا)
سلفا وخلفا على مشروعية اخلمار»! (أهرام 3
ديسمبر).

دولة دينية د�ستورية

تعرف الدولة الدينية بأنها تلك التي
تديرها حكومة تعتقد –أو يعتقد الناس -بأن
اهلل هو الذي يوجهها .في هذه الدول يتولى
احلكم فيها رجال الدين ،و/أو يقومون بدور
مركزي في إدارة شئونها ،ويشكل التشريع
الديني ركيزة نظامها القانوني ،مثال إيران
والفاتيكان .بينما تصنف مصر –منذ جرى
تعديل املادة الثانية من الدستور ،بحيث صارت
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مبادئ الشريعة اإلسالمية هى املصدر الرئيسي
للتشريع -باعتبارها «دولة دينية دستورية» .في
عام  1985قضت احملكمة الدستورية العليا بأن
املعني بتطبيق املادة الثانية من الدستور هو فقط
املشرع (أي مجلس الشعب) ،وذلك يقتضي
التأكد دائما من أن التشريعات التي تصدر عن
البرملان ال تكون متناقضة مع مبادئ الشريعة،
وهو األمر الذي استلزم في عدة مناسبات الرجوع
إلى املؤسسة الدينية الستيضاح رأيها في وجود
تناقض أو عدم وجوده ،في مشاريع القوانني ذات
الصلة ،وخاصة فيما يتعلق باألحوال الشخصية.
ولكنه جرى أحيانا استدعاء املؤسسة الدينية
للمباركة السياسية ،مثلما حدث في قانون
اإليجارات الزراعية .ومع ذلك التطور بدأ الدور
السياسي للمؤسسة الدينية يتعزز ،وبدأت
التنازالت (الثمن) تقدم لها في مجاالت أخرى
خارج البرملان ،مثل تعزيز دورها الرقابي على
أعمال النشر واإلبداع األدبي والفني ،حتى
بلغ األمر منحها سلطة الضبطية القضائية!
غير أنه جدير باملالحظة أيضا ،أنه بالتوازي قد
تراجع دور املؤسسة الدينية في مواجهة التطرف
الديني! إال من خالل تعليقات تلغرافية ذات
طابع سياسي مبتسر ،أكثر منها دينيا وفقهيا،
كما فشلت في وقف طبع مصاحف غير مدققة
وهى مهمتها الرئيسية في مجال النشر– حتىبات املصحف يصدر بألوف النسخ بصورة غير
سليمة –ومعتمدا منها -مثلما كشفت «املصري
اليوم» منذ أيام.
وفي األزمة األخيرة (احلجاب) ،بدال من أن
تقدم املؤسسة الدينية مذكرة وافية للرأي العام
أو للبرملان ،تناقش فيها بعمق طبيعة املشكلة،
وتاريخها ،واجلدل املثار حولها منذ قدمي األزل،
وتقف عند طبيعة العصر احلالي ومتطلباته،
وحتلل مضامني اآلراء املتعارضة فيها ،استنادا إلى
املراجع الفقهية الدينية الرئيسية ،فإنها اكتفت
باحلكم املبتسر الذي يغلق أي مناقشة ،ويغذي
النزوع نحو ازدراء احلوار في املجتمع ،ويرسخ
دورا كهنوتيا لم يعترف به يوما اإلسالم لعلماء
الدين ،وهو إطالق األحكام النهائية غير القابلة
للنقاش- ،على النحو الذي عرفته املسيحية
في العصور الوسطى -والذي يعتبر املختلف
معها صراحة أو ضمنيا خارجا على اإلسالم،
ومنكرا ألحد فروضه األساسية .ومبا يكرس في
النهاية مزيدا من التعزيز للتطرف ،واالنغالق
في املجتمع ،وأيضا للدور السياسي التسلطي
الصاعد للمؤسسة الدينية!

الوطني ينفذ برنامج ا إلخوان امل�سلمني !

في املقابل قامت احلكومة بشخص وزير الثقافة
مببادرة موازية في االجتاه نفسه  ،وهو تشكيل جلنة
للرقابة الدينية على أنشطة وزارة الثقافة ،البعض
اعتبرها جتسيدا «لصفقة املرشد والوزير» ،ولكن
الفحوى اخلطير للمبادرة ،وتوقيت اإلعالن عنها
عقب اجتماع الوزير مع الهيئة البرملانية للحزب

احلاكم ،يفصحان بأنها ترتيب مت على مستوى
أعلى من الوزير ،وهو ما كشف عنه فاروق
حسني في تصريح صحفي للوفد بأنه «مكلف»
باإلعالن عن ذلك؟!
إن مترير جلسة «احملاكمة البرملانية» يوم األحد
 3ديسمبر دون محاكمة! وبسلوك مهذب من
نواب اإلخوان املسلمني! يقطع أيضا بذلك،
لتقطع مصر خطوة على طريق االنتقال من
«دولة دينية دستورية» إلى «دولة دينية» يلعب
فيها رجال الدين دورا سياسيا مهيكال ،ومن ثم
تقترب خطوات ملموسة أخرى باجتاه النموذج
اإليراني ،وتبتعد بخطوات أوسع عن طراز
الدولة املدنية .اليوم وزارة الثقافة وغدا وزارتي
اإلعالم والتعليم ،ورمبا بعد ذلك يأتي الدور على
الداخلية والدفاع!
عندما سئل املرشد العام لإلخوان املسلمني
منذ شهور عن اإلجراءات التي سيتخذها عند
الوصول للحكم؟ قال سننشئ جلنة إرشاد ديني
في كل وزارة تقدم النصح واإلرشاد لوزيرها.
وعندما سئل نائب املرشد؟ قال سننشئ جلنة
من علماء الدين تنظر فيما يخرج عن البرملان
من تشريعات .مصر تسير اآلن بخطوات كبيرة
صوب هذا املصير ،دون أن يتولى اإلخوان
املسلمون احلكم! فهناك جلنة ستتلوها جلان بدءا
بوزارة الثقافة ،واملؤسسة الدينية تقوم بالفعل
مبراجعة ما يصدر عن البرملان من تشريعات ،بل
وتقدم فتاوى «تكنولوجية» أحيانا ،مثلما فعلت
مؤخرا بخصوص استعمال اإلنترنت في املعامالت
االقتصادية! وفي كل األحوال لن يكون مفاجئا،
تكوين جلنة «مركزية» من علماء الدين ،تضم
أعضاء من كل جلنة دينية في كل وزارة ،وذلك
لتقدمي النصح واإلرشاد الديني للحكومة ككل
ومراقبة أدائها!
منذ أيام قالئل سئل محمد حبيب نائب
املرشد العام عن الفرق بني خطاب احلزب الوطني
واإلخوان؟ ،قال «ال فرق» !
في يونيو  67سقطت مشروعية نظام يوليو
وانتهى عمره االفتراضي ،وجاء انتصار أكتوبر
 73ليدفق دماء جديدة في شرايني يوليو،
ولكن ألجل ،وليس خللق مشروعية جديدة .إن
تأسيس أركان نظام دميقراطي حقيقي هو وحده
الكفيل بتجديد مشروعية النظام احلالي ،ولكن
يبدو أن ثمن/مهر هذا الزواج أكبر من أن يقدر
عليه النظام احلالي ،لذلك فإنه يعود لينزح من
نفس املعني الذي بدأ يغرف منه نظام يوليو في
أعقاب هزميته التاريخية ،أي االستعانة باملؤسسة
الدينية لتعزيز مشروعيته ،غير أنه في واقع األمر
يتحول منذ السبعينيات بشكل تدريجي ،ثقافي
واجتماعي ودستوري وتشريعي ثم سياسي إلى
نظام مختلفا متاما ،أي إلى «دولة دينية».
*نُشر هذا املقال بجريدة املصري اليوم
بتاريخ  9ديسمبر 2006

من اليمني :حافظ أبو سعدة ،جناد البرعي ،،بهي الدين حسن ،د .محمد البلتاجي ،اللواء فؤاد عالم

حقوقيون وخرباء يطالبون
باعتذار مرشد اإلخوان
وإعالن برنامج سياسي
محيي الدين سعيد
احلماقة التي ارتكبها طالب ينتمون جلماعة
اإلخوان املسلمني بجامعة األزهر ،التي متثلت
في تقدمي عرض شبه عسكري ،وتدريبات على
استخدام فنون الكاراتيه داخل أسوار اجلامعة،
أو حتى املدينة اجلامعية احتجاجا على ما
شهدته انتخابات االحتادات الطالبية من مهازل
استهدفت استبعادهم من الترشيح ،وردا على
ما شهدته جامعة عني شمس من اقتحام بعض
فرق البلطجة للحرم اجلامعي ،واالشتباك مع ما
سمي بأعضاء احتاد الطالب احلر ،الذي شكله
طالب اإلخوان ،أثارت ردود أفعال هائلة من
جانب العديد من التيارات السياسية واملثقفني،
وضاعفت من حجم املخاوف ،والهواجس جتاه
جماعة اإلخوان املسلمني ،وحدود استعدادها
للعمل في إطار سلمي.
في هذا اإلطار نظم مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان في  20ديسمبر 2006
أمسية ثقافية في إطار صالون ابن رشد بعنوان:
“امليليشيات ..الدولة وسيادة القانون” ،شارك
في مداوالتها كلٌ من حافظ أبو سعدة األمني العام
للمنظمة املصرية حلقوق اإلنسان ،واللواء فؤاد
عالم نائب مدير مباحث أمن الدولة األسبق،
د .محمد البلتاجي األمني العام للكتلة البرملانية
لإلخوان املسلمني ،وجناد البرعي مدير جمعية

تنمية الدميقراطية ،وأدار األمسية بهي الدين
حسن مدير املركز.
دعا نشطاء مبنظمات حقوق اإلنسان وخبراء..
املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني إلى تقدمي
اعتذار واضح وصريح عن األحداث التي شهدتها
جامعة األزهر مؤخرا ،والتقدم إلى جلنة شئون
األحزاب بطلب إلنشاء حزب سياسي للجماعة،
وإعالن البرنامج السياسي لهذا احلزب .قال جناد
البرعي إن القضية في أحداث األزهر تتجاوز
االستعراض العسكري الذي قام به طالب
اإلخوان إلى جتديد إثارة الهواجس والشكوك
احلقيقية جتاه نوايا جماعة اإلخوان ،مشيرا إلى
أن تصريحات مرشد اجلماعة طوال العام األخير
لم تكن مشجعة ،وأن أداء نواب اجلماعة بالبرملان
كان منهارا وضعيفا ،وال يسمح بالثقة فيهم إذا
ماوصلوا للسلطة في البالد.
وقد دعا البرعي املرشد العام للجماعة إلى
االعتذار عن أحداث األزهر ،وقال إن ما حدث
من طالب اإلخوان أعطي انطباعا سلبيا عن
تطور احلياة السياسية في مصر ،وأن ما جاء
من اعتذارات على لسان قادة باجلماعة في هذا
الشأن كان أقبح من الذنب الذي ارتكبوه ،منتقدا
محاولة اجلماعة توصيل رسالة إرهاب للدولة من
خالل العرض العسكري للطالب ،ومشددا على

أنه حتي لو كانت الدولة مستبدة وظاملة ،فإنه
من غير املالئم محاولة إرهابها ،حيث إن قوام
أي دولة هو أن يظل احتكار القوة لها حتي وإن
ظلمت ،الفتا إلى إجماع علماء اإلسالم على أن
أضرار الفتنة أشد وأخطر من ضرر بقاء حاكم
فاسد أو فاسق.
ودعا البرعي جماعة اإلخوان املسلمني إلى
مراجعة جملة مواقفها ،والتقدم للحصول على
رخصة إنشاء حزب سياسي مدني ببرنامج ميكن
غيرها من محاكمتها –اجلماعة -على أساسه.
وأكد أن مواقف الكتلة البرملانية جلماعة
اإلخوان أحلقت ضررا بالغا بحرية الرأي والتعبير،
مشيرا إلى مواقف أعضائها من مواد إذاعية
وتليفزيونية وسينمائية وإبداعية كموقفهم من
فيلمي “عمارة يعقوبيان” ،و”شفرة دافينشي”،
ومطالبة أحد نوابها بجلد الصحفيني بدال من
حبسهم ،وذلك في مناقشات قانون الصحافة،
وقال إن هذه املواقف تثير التساؤالت مجددا
حول موقف اإلخوان من األقباط ومن حريات
الفكر واالعتقاد.
وأكد البرعي أنه في الوقت نفسه فإن الوضع
املعلق للجماعة حاليا يجب إنهاؤه سواء من
جانبها أو من جانب احلكومة ،مطالبا اجلماعة
باإلسراع للدخول في حوارات مع كل القوي
السياسية ،مبا فيها “العقالء” باحلزب الوطني
من أجل إزالة سوء الفهم حول ما جرى مؤخرا
باألزهر.
أشار البرعي إلى قيام حركة حماس عند
تشكيلها احلكومة الفلسطينية بتشكيل “القوة
التنفيذية” مبا أوجد سلطة موازية لقوة الشرطة
املوجودة بالفعل ،ووجه البرعي حديثه للجماعة
قائال :إن من يهاجمون اجلماعة ليسوا ضدها،
ولكنهم يرون أنها تقود سيارة في اجتاه الهاوية،
مطالبا اجلماعة بإقناع شبابها بأن هناك تغييرا
حقيقيا في تفكير وأجندة اجلماعة ،وليس على
طريقة “إن احلرب خدعة”.

مفارقة واغتياالت

فيما أشار حافظ أبو سعدة أمني عام املنظمة
املصرية حلقوق اإلنسان إلى أن استخدام العنف
في العمل السياسي كان أحد مكونات جماعة
اإلخوان منذ إنشائها عام  ،1928مدلال على
ذلك بحوادث االغتياالت قبل الثورة ،ومحاولة
اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،ثم
خروج تنظيمات العنف من رحم اجلماعة ،ولفت
إلى املفارقة في أنه في الوقت الذي بدأت فيه هذه
التنظيمات مراجعات فكرية اعترفت فيها بخطأ
انتهاج العنف طوال السنوات املاضية ،تظهر
بوادر موجة عنف جديدة في املجتمع على أيدي
جماعة اإلخوان.
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وحذر أبو سعدة من خطورة خلق كيانات
وميليشيات موازية على استقرار الدولة
ومتاسكها ،وقال إن ما فعله اإلخوان باألزهر
يعطي الفرصة للدولة لضرب احلقوق واحلريات،
مستشهدا في ذلك بأحداث العنف في اجلزائر،
ودعا إلى حوار بني اإلخوان والقوي الوطنية حول
موقف اإلخوان واحلركة اإلسالمية من موضوعات
الدولة املدنية ،وحريات الفكر واالعتقاد ،ونبذ
العنف ،والقبول باآلخر ،واملوقف من املرأة
واألقباط.
دافع أبو سعدة عن موقف منظمات حقوق
اإلنسان ،وقال إنها كما أدانت أحداث األزهر
فإنها أدانت من قبل االعتداءات احلكومية على
الصحفيات واملعارضني فيما عرف بأحداث يوم
االستفتاء ،مشيرا إلى أن تلك املنظمات أصدرت
تقارير عديدة ضد االعتقاالت واملمارسات التي
تعرض لها أعضاء باجلماعة.
قال أبو سعدة إن جماعة اإلخوان ليست
مقدسة حتي تعتبر نفسها فوق النقد ،وأنها ليس
من حقها احتكار احلديث باسم اإلسالم ،أو اعتبار
منتقديها خارجني على الدين ،وأكد أن قوي
املجتمع املدني لن تسمح باستبدال االستبداد
السياسي القائم باستبداد آخر ديني ،مشيرا إلى
أنه إذا كان فكر اإلخوان هو القهر واإلقصاء؛
فإن استمرار االستبداد القائم أفضل وقال إن
طلبة اإلخوان املقبوض عليهم في أحداث األزهر
ضحايا ويجب اإلفراج عنهم ووضع من أعطي
لهم األوامر بهذا الفعل بدال منهم.
وذهب أبوسعدة إلى أن ما حدث بجامعة
األزهر ،وردود أفعال اجلماعة جتاه منتقديها
يطرح التساؤل حول املطالبة بحقها -اجلماعة–
في احلصول على رخصة حزب سياسي إذا كان
هذا هو تفكيرها ،مطالبا اإلخوان في الوقت
نفسه بالقبول بشروط التنظيم السياسي
املشروع ..وفي مقدمتها القبول بالدولة املدنية،
ورفض اللجوء للعنف .وقال إن خلق كيانات
وميليشيات موازية يهدد بانهيار الدولة مدلال
مبا يجري في العراق ،والصومال ،مشددا على
أن النضال يجب أن يكون في اجتاه العمل على
ترشيد استخدام الدولة للقوة.

ا�ستعرا�ض القوة

ورفض بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة
اتهام املنظمات احلقوقية باالنتقائية في عملها،
وقال إن تلك املنظمات أدانت وتدين كل
االنتهاكات احلكومية حلقوق اإلنسان ،مؤكدا
على أن العرض العسكري الذي قام به طالب
اإلخوان بجامعة األزهر كشف عن أن اإلخوان
املسلمني قرروا العودة إلى الطريقة نفسها التي
مارسوا بها العمل السياسي في بداياتهم وهي
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استعراض القوة ،وهي الطريقة التي توقفوا عن
العمل بها منذ منتصف السبعينيات .وأشار
إلى أن العرض أصاب الرأي العام بصدمة ،ألنه
شاهد للمرة األولي طرف ًا سياسي ًا يقوم بأداء
عرض عسكري بهذه الصورة على الرغم من قيام
اإلخوان باستدعاء ملشهد بلطجة احلزب الوطني
في االستفتاء ،أو في االنتخابات ،أو في أحداث
جامعة عني شمس فإن هذا االستدعاء مجرد مبرر
الستخدام القوة والعنف.
وطالب بهي الدين حسن الدولة بتجنب الصدام
مع اإلخوان ،واإلفراج الفوري عن الطالب الذين
هم ضحايا ألخطاء قياداتهم ،مطالبا في الوقت
نفسه اإلخوان بالقراءة العميقة لردود األفعال
املختلفة جتاه أحداث األزهر ،مشيرا إلى أن
قطاعا كبيرا من املثقفني الذين ناصروا لسنوات
حق اإلخوان في التواجد الرسمي والشرعي بدأ
يراجع موقفه جتاه هذا األمر ،وعبر عن خشيته
من أن يؤدي عدم إدراك اإلخوان خلطورة ما فعلوه
إلى إعادتهم للمربع رقم صفر أو «أن يجدوا
أنفسهم مجرد طرف في مواجهة النظام احلاكم
دون مساندة من أي طرف آخر».

ا�ستغالل

من جانبه شبه الدكتور محمد البلتاجي أمني
عام الكتلة البرملانية جلماعة اإلخوان املسلمني
الهجوم على اجلماعة بظاهرة «االسالموفوبيا».
وقال إن هناك محاوالت جتري الستغالل أحداث
األزهر في إحداث حالة فزع في املجتمع جتاه
اإلخوان ،وقال إن اجلماعة مع طرح كل املخاوف
احلقيقية واملنطقية؛ ولكن ليس بطريقة استدعاء
العدو ،وجتييش املناخ السياسي كله ليأخذ موقفا
ضد اإلخوان ،متسائال عن مصير التحقيقات في
أحداث االعتداء على الصحفيات واملتظاهرين
في يوم االستفتاء على تعديل الدستور ،وأحداث
االعتداءات باألسلحة البيضاء وقنابل املولوتوف
التي تعرض لها الطالب واألساتذة بجامعة عني
شمس حتت سمع وبصر ومشاركة أجهزة األمن.
وأكد أن قيادة اجلماعة ممثلة في نائب مرشدها
العام محمد حبيب أعلنت منذ اللحظة األولي
رفضها التام ملا جري في جامعة األزهر ،كما
أصدر طالبها اعتذارا عما صدر منهم ،الفتا إلى
أنه كان هناك تعمد في جتاهل هذا االعتذار،
وتسليط الضوء على اخلطأ الذي حدث ،وأعلن
أن جماعته ترفض متاما العنف والقوة والتلويح
بها أو استعراضها.
وأوضح أن اإلخوان لم يطالبوا بجلد
الصحفيني ،وإمنا قارنوا بني عقوبة حبس الصحفي
الذي يخوض في الذمة املالية ،وعقوبة جلد من
يخوض في األعراض في اإلسالم ،وأن من أثار
قضية يعقوبيان حتت القبة كان النائب مصطفي

بكري.
وأكد البلتاجي أن جماعة اإلخوان ترفض متاما
حالة الفوضى ،ألنها تعلم أنه لن يستفيد من هذه
احلالة سوي أصحاب دعاوي «الفوضى اخلالقة»،
واملتعاملني معهم ،وأشار إلى إميان اجلماعة بحرية
الفكر والعقيدة ،وحقوق األقباط ،متهما الدولة
بأنها فشلت في حسم خصومتها مع اإلخوان
سياسيا داخل اجلامعات ،فلجأت إلى فرض
السيطرة األمنية على مقاليد األمور ،واستغالل
الهياكل اإلدارية للجامعات في محاولة حسم
هذه اخلصومة.
برر البلتاجي رفض اجلماعة التقدم بطلب
تأسيس حزب سياسي إلى وجود قانون األحزاب
السياسية الذي يجعل من احلزب احلاكم ،الذي
يعرف أن اإلخوان هم اخلصم الرئيسي له -علي
حد وصفه -متحكما في إنشاء األحزاب أو
رفضها.
وأكد أن اإلخوان ال يحتكرون احلديث باسم
اإلسالم ،وأنهم لو أرادوا رسالة من وراء استعراض
األزهر -كما تردد -ملا قدموا استعراضا بهذا
الهزل والضعف العددي خاصة مع ما هو معروف
من ضخامة اجلماعة !!

وجود غري �شرعي

فيما أكد اللواء فؤاد عالم نائب مدير مباحث
أمن الدولة السابق أن وجود جماعة اإلخوان غير
شرعي حتي هذه اللحظة ،متهما اجلماعة بافتقاد
الدميقراطية .وقال إن اجلماعة ترفض أي انتقاد
لها وتتهم منتقديها بالكذب ،كما تسعي لفرض
نفسها بالقوة ،واإلرهاب الفكري املرفوض
متاما.
كما أكد عالم على وجود صراع داخل اجلماعة
بني املؤمنني بضرورة استمرار التنظيم السري،
واملطالبني بالعمل العلني ،ودعا عالم اإلخوان
إلى نبذ أسلوب السرية ،والعنف ،وامليليشيات،
وانتهاج الطريق السليم للحصول على
املشروعية بالتقدم بطلب احلصول على رخصة
حزب سياسي ،وعدم التحجج بوجود جلنة شئون
األحزاب .وقال إنه حني يصل اإلخوان للحكم
بالطرق املشروعة فسوف يصفق لهم اجلميع.

في صالون ابن رشد:
“الكيانات املوازية”

من اليمني :د .حممد ال�سيد �سعيد ،كمال عبا�س ،بهي الدين ح�سن ،د .حممد البلتاجي

تثري جدال بني مثقفني ون�شطاء وبرملانيني
املهازل التي شهدتها انتخابات النقابات
العمالية ،ومن بعدها انتخابات االحتادات
الطالبية ،والتي كرست هيمنة العناصر املوالية
للحكومة ،واحلزب الوطني على األطر النقابية
العمالية والطالبية ،عبر األساليب املعتادة
لشطب واستبعاد املرشحني اخلصوم ممن ينتمون
إلى جماعة اإلخوان املسلمني ،وبعض فصائل
املعارضة ،والتالعب والتزوير في العملية
االنتخابية ،طرحت على بساط البحث قضية
التعددية النقابية ،وحرية الفئات املختلفة في
تكوين منظماتها املستقلة ،خاصة بعد أن أعلنت
جماعة اإلخوان املسلمني عن تشكيل ما يسمى
باحتاد الطالب احلر في مواجهة التنظيم الرسمي
للطالب ،ولوحت بإنشاء كيان مواز الحتاد
العمال الذي تسيطر عليه احلكومة.
وإذا كانت التعددية النقابية تشكل حقا أصيال
للفئات املختلفة ،مبعايير حرية التنظيم النقابي
وحق اجلمهور في إنشاء منظماته املستقلة ،فإن
طرح شعارات الكيانات املوازية في اللحظة
الراهنة ،يثير بدوره حتفظات مشروعة؛ يتصل
بعضها بتحويل ساحة العمل النقابي إلى ساحة
للصراع السياسي بني تكتالت سياسية تتخفى
وراء الفتات نقابية ،ويتصل بعضها كذلك بأن
األطر النقابية البديلة ،إمنا تنشأ في إطار التنافس
مع األطر النقابية األصلية على تعظيم املكاسب
النقابية لألعضاء املنضوين في هذه األطر ،وهو
ما يثير بدوره التساؤل املشروع :وهل لدينا
نقابات أصلية حتى نطرح إقامة كيانات موازية
في مواجهتها ،وهل ميكن القول إن إقامة مثل هذه
الكيانات تعد جتسيدا إلرادة اجلمهور املنخرط في
العمل النقابي؟!
تساؤالت عديدة ،طرحها مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان حول هذه القضية ،عبر
أمسية ثقافية في إطار صالون بن رشد وأدارها
بهي الدين حسن مدير املركز.
في البداية أكد د.محمد البلتاجي عضو مجلس
الشعب عن جماعة اإلخوان املسلمني أن اجلماعة
ضد حالة الفوضى ،وتقدر مؤسسات الدولة
القائمة ،وحترص على تقويتها إلى جانب تقوية
كل آليات الدميقراطية التي اعتمدتها اجلماعة

حسب تأكيده -في مفهوم الدولة املدنية دونحساسية من أنها صاحبة مشروع إسالمي.
استطرد البلتاجي موضحا أن ساحة العمل
الطالبي والعمالي خالل اخلمسة عشر عاما
املاضية شهدت شل كل آليات احلراك داخلهما،
حيث أصبح لدى النظام احلاكم “ارتكاريا “ جتاه
أية حالة انتخابية ،ويعتبرها كشفا إلفالس آلياته
ويتعامل معها إما بالتأجيل كما في االنتخابات
احمللية ،وإما بالتزوير واللجوء ألساليب البلطجة؛
كما في االنتخابات العامة والطالبية والعمالية،
وقال البلتاجي :نحن ندعم كل آليات ووسائل
الدميقراطية؛ ونرضي بها حكما من خالل تفعيل
حقيقي ،وإصرار علي نيل احلقوق ،وليس الرضا
باألمر الواقع.
ولفت إلي وجود فوارق بني العمل الطالبي
وغيره من مجاالت العمل النقابي األخرى ،مشيرا
إلى أن ساحة العمل الطالبي أصبحت تصيب
النظام بحساسية شديدة ،فلجأ إلي املصادرة
وشطب الطالب املرشحني ،واعتقال بعضهم،
متهما مدير مباحث العاصمة باإلشراف بنفسه
على أعمال البلطجة التي شهدتها جامعة عني
شمس ضد الطالب الذين شكلوا احتاد الطالب
احلر.
وقال البلتاجي إن نتائج االنتخابات الطالبية
في اجلامعات أعلنها رؤساء هذه اجلامعات في
وقت واحد ،وقام البعض بحجب النتائج وتعيني
طالب في االحتاد الرسمي؛ رغم أنهم لم يرشحوا
أنفسهم من األساس في االنتخابات ،في حني كان
اآلالف يتظاهرون احتجاجا على استبعادهم من
الترشيح.
أكد البلتاجي أن رؤساء اجلامعات يتحركون
بتعليمات من أجهزة األمن؛ حيث يعتبر احلزب
الوطني اجلامعة جزءا من منظومته احلزبية ،متهما
احلزب احلاكم بأنه يسعي إلي تغييب املشاركة،
وإخراج أجيال ضعيفة االنتماء ،وتخشي من
املشاركة في الشأن العام ،موضحا أن هناك فارقا
بني وجود تنظيمات وكيانات حزبية وسياسية
داخل اجلامعة ،وبني إتاحة الفرصة للطالب
للمشاركة وحرية التعبير والفكر.
وقال البلتاجي إن اجلامعة حتت االحتالل

البريطاني كانت تضم حتت سقفها طالبا ينتمون
ملختلف التيارات السياسية املوجودة في املجتمع،
وكان هناك فرصة للنقاش والتنافس احلر وتداول
اآلراء ،وانتقد البلتاجي اإلنفاق احلكومي املبالغ
فيه علي أنشطة غير مهمة في بعض اجلامعات،
في الوقت الذي ال جتد فيه جامعات أخرى أمواال
لتسيير العملية التعليمية .وقال إن وزير التعليم
احلالي يحقق ما سبق أن صرح به من أنه سوف
يسحب البساط من قوى سياسية داخل اجلامعة
من خالل آخرين ،ولم يكن هؤالء اآلخرون سوى
عناصر البلطجية الذين اقتحموا جامعة عني
شمس واعتدوا على طالبها ،ردا على تكوين
احتاد الطالب احلر.
وأنهى البلتاجي حديثه بإعادة التأكيد على
أن حالة االحتاد احلر في اجلامعات تختلف عن
الكيانات املوازية في النقابات وإنها -احلالة
الطالبية -متتلك مقومات تسمح لها بالبقاء
واالستمرار إلسقاط شرعية من مت فرضهم
ليتحدثوا باسم الطالب وهم غير منتخبني
منهم.

االنتخابات أ
ال�سو أ�

وبدأ كمال عباس مدير دار اخلدمات النقابية
والعمالية بحلوان حديثه بالتأكيد علي احلاجة
للكيانات املوازية في مصر ،مختلفا مع البلتاجي
في التأكيد علي أن هذه الكيانات متتلك مقومات
التواجد والنجاح في احلركة النقابية أكثر من أي
مجال آخر.
وأشار عباس إلى أن فكرة التعددية النقابية
ليست جديدة في مصر وليست مطروحة
مبناسبة تزوير االنتخابات األخيرة التي تعد
“أسوأ انتخابات “ عمالية في التاريخ املصري
علي اإلطالق ،حيث التدخل األمني الواضح،
والشطب ،واالستبعاد ،واالعتقال ملئات
املرشحني بصرف النظر عن انتمائهم السياسي،
وقال إن فكرة التعددية النقابية مطروحة دائما
مبناسبة مصادرة التنظيم النقابي ،وسيطرة
احلكومة عليه ،وإخضاعه بالكامل لسلطتها منذ
عام  ،1952مبينا أن التعددية النقابية كانت
موجودة في مصر قبل عام  ،1952وكان هناك
تنافس لصالح حتسني أوضاع العمال ،ثم جرى بعد
ذلك مصادرة كل احلريات في احلقبة الناصرية،
ومت الزج بالقيادات النقابية في السجون.
وأرجع عباس أسباب التفكير في التنظيم
العمالي البديل إلي وجود قيادات يسارية تؤمن
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بأهمية وجود تنظيم دميقراطي ،والتمتع بحقوق
اإلضراب واالعتصام وذلك منذ السبعينات،
في حني كان التنظيم العمالي الرسمي ضد هذه
املطالب والتحركات؛ حيث متت اإلضرابات
واالعتصامات املعروفة منذ تلك الفترة من خارج
التنظيم النقابي ،مثل إضراب سائقي املترو
عام  ،1986والذي قادته رابطة سائقي املترو،
وكذلك إضراب عمال كفر الدوار عام 1994
وإضراب مصنع احلديد والصلب الذي واجهته
الدولة بـ “ 15ألفا” من جنود األمن املركزي،
ولفت عباس إلى أن احتاد العمال هو التنظيم
العمالي الوحيد الذي أيد اخلصخصة وطرد
العمال.
أضاف عباس أنه نتيجة سياسات اخلصخصة
وسياسات السوق احلر أصبح معظم عمال مصر
يعملون في القطاع اخلاص ،وهؤالء ليس لديهم
نقابات مؤكدا علي أن األصل في املنظمات
اجلماهيرية هو التعدد وهو أمر ال يهدد استقرار
البالد ،وموجود في كل دول العالم ،ولم يتم
اختراع الدعوة إليه في مصر ،موضحا أيضا أن
منع التعدد النقابي في مصر يتعارض مع اتفاقيات
دولية وقعت عليها مصر بشأن احلق في التنظيم،
كما أن احملكمة الدستورية العليا أعطت العمال
حق إنشاء التنظيمات النقابية بحرية.

�شروط

أكد عباس أن االحتاد العام لعمال مصر ال يعبر
عن العمال ،ويتصدى لتحركاتهم للحصول على
حقوقهم في اإلضراب واالعتصام.
وأوضح أن الكيان العمالي البديل يظل حقا
مشروعا إذا توافرت له عدة شروط ،أولها :أال
يتم طرحه في “السياق السياسي” ،وإمنا أن ينبع
من العمال؛ وأساسا من عمال القطاع اخلاص،
والنشاط الصناعي الذي يعمل فيه  400ألف
عامل ،هم من تبقوا من سياسات اخلصخصة
واملعاش املبكر ،إلى جانب أن يقوم هذا الكيان
على أسس دميقراطية ،مطالبا بأن يعود التنظيم
النقابي إلي سيرته األولي قبل عام  1952في
الدفاع عن حقوق العمال.

تعبري أ��صيل

وبدا حديث الدكتور محمد السيد سعيد
نائب مدير مركز األهرام للدراسات السياسية
واالستراتيجية مختلفا عن سابقيه ،حيث أكد
بداية علي أن فكرة التعددية السياسية واملنظمات
اجلماهيرية تفترض بداية وجود انتخابات حرة
ونزيهة ،مشيرا إلي أنه وعلي املستوى التاريخي
هناك “اإلحلاق املستمر” ملؤسسات املجتمع في
جهاز الدولة اإلدارى واألمني ،وال يوجد تعبير
أصيل عن إرادات الناس ،إلى جانب أن هناك
تزويرا منهجيا لالنتخابات.
وقال سعيد إن شعار الكيانات املوازية املطروح
ميثل شكال من أشكال االحتجاج ،والبحث عن
بدائل في ظروف تزوير منهجي ،وهو أمر -في
رأيه -يختلف عن التعددية النقابية التي تفترض
وجودا وتعددا في النضال النقابي وخطط
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املساومة اجلماعية ،مؤكدا على أنه ال يوجد في
مصر تعددية نقابية؛ ألنه ال توجد نقابات أصيلة
من األساس.
وقال إنه يجب البحث أوال عن تشكيل
منظمات جماهيرية مستقلة قبل طرح موضوع
التعددية النقابية.
أوضح الدكتور سعيد أن طرح شعار الكيانات
املوازية يأتي في سياق اجتماعي بالغ الصعوبة متر
به مصر ،حيث تعانى البالد من إشكالية فريدة؛
تتمثل في أن جميع املؤسسات التحتية الكبرى
للمجتمع تتحلل ،وتتصدع بشكل هائل ،وفي
سياق ذلك يتم البحث عن صيغة الستعادة
الطابع االجتماعي للحياة من األصل ،وإعادة
املجتمع حلالته املجتمعية حتى ال يكون مجرد
مكون ألناس يعيشون بالصدفة في مكان ما صار
فيه الالاجتماعى أكثر قوة ونفاذا من املجتمع
نفسه.
قال الدكتور سعيد إنه ليس ضد شعار التعددية
النقابية ،وإنه ستأتي حلظة رمبا نكون مضطرين
للدعوة له ،لكنه أشار إلي أن الشعار األساسي
الذي يجب طرحه هو دعوة الشعب للحضور،
وتأكيد هذا احلضور أوال بعد أن صار الشعب
منصرفا أو مت صرفه ،إلي جانب العمل علي حترير
الناس من ثقافة اخلوف ،وبعد ذلك طرح الدعوة
ملنظمات جماهيرية مستقلة ،مشيرا إلي أن
األماكن ذات احلضور الشعبي ،والتاريخ الكامل
من النضاالت يسهل استدعاؤها ،مشددا علي
ضرورة وجود حد أدني من التراضي بني أطراف
املجتمع علي أن الناس هي صاحبة شأنها ،وأال
يدعي أحد أن لديه تفويضا إلهيا.

فكرة عبقرية

وقال عصام سلطان احملامي والقيادي بحزب
الوسط “حتت التأسيس” إن مصر بصدد حتول
شامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،معتبرا أن
املستقبل سيكون أصعب وأخطر ،ما لم نتصور
مستقبال نصنعه بأيدينا ،وال يصنعه اآلخرون،
ووصف سلطان الكيانات البديلة بأنها “فكرة
عبقرية” ،وتدخل في إطار “التفكير خارج
الصندوق” في ظل حالة من اإلغالق السياسي
والقانوني والواقعي والبلطجي في املجتمع.
وأوضح أن اإلغالق القانوني ضد هذه الفكرة
بدأ منذ عام  1992حني وقعت أحداث الزلزال،
وسارعت جلنة اإلغاثة بنقابة األطباء -التي
تسيطر عليها جماعة اإلخوان -بلعب دور
كبير في إغاثة املتضررين من الزلزال ،وبعدها
صدر األمر العسكري بحظر جمع التبرعات،
ثم جرت املالحقات القانونية ،وتأميم النقابات
املهنية بالقانون رقم  100لسنة  ،1992وتزوير
االنتخابات العامة ،أضاف أن املشكلة األعمق
تتمثل في اإلغالق الواقعي ،والبلطجي الذي بدا
واضحا في مواجهة طالب االحتاد احلر بجامعة
عني شمس ،كما وضح من قبل في االنتخابات
العامة.
واعتبر سلطان أن طرح فكرة الكيانات املوازية
جاء متأخر ًا عن املجتمع الذي يعيش بالفعل كيانا

بديال للدولة في مختلف املواقع واألماكن ،حتى
أن اجلهاز االدارى نفسه أصبح له كيان بديل ،بل
إنه يحيل إلي هذا البديل في كثير من األحيان
ليقتسم معه األموال ،كما في املصالح احلكومية
املختلفة .وقال سلطان إن احلكومة معينة بقرار
جمهوري ،لكن من يدير السياسة كيانات أخري
غيرها ،كما أن املجتمع أصبحت حتكمه قوانني
بديلة مختلفة ،وأشار إلي أنه ليس من الالزم
أن تسير املجتمعات وفق مصطلحات العلوم
السياسية ،مشددا علي ضرورة وجود “ حل
مصري “ ملا مير به املجتمع املصري ،واستلهام
التجربة املاليزية في ذلك الشأن.

كيانات أ�خرى

ورأى بهي الدين حسن أن البلطجة من املمكن
أن تكون نوعا آخر من الكيانات املوازية،
وتساءل عما ميكن أن تشهده املرحلة القادمة من
كيانات أخرى موازية وما الذي تفكر فيه جماعة
اإلخوان املسلمني في مستقبل تطور هذا النوع من
الكيانات ؟
وفي تعقيبات احلضور اعترض صابر أبو
الفتوح عضو مجلس الشعب عن جماعة اإلخوان
املسلمني علي تسمية النقابات املوازية ،وقال
إن األصل في النقابات هو االستقاللية في حني
أن التنظيم احلالي –العمالي -يفتقد املصداقية
واالستقاللية ،مشيرا إلى أن جماعة اإلخوان
تقدم منها  1400مرشح في االنتخابات العمالية
األخيرة واستطاع  1200فقط منهم استخراج
أوراق الترشيح فيما مت شطب  850من هؤالء الـ
“ ”1200وأن البعض قام بإرسال أوراق ترشيحه
علي يد محضر فتم القبض علي هذا احملضر !!
وأيد محمد عمر -عامل -إنشاء احتادات
نقابات بديلة بشرط أال يتم ذلك علي أرضية
دينية أو حزبية ،وقالت الناشطة رحمة رفعت إنه
ال يوجد في العالم كله قانون للنقابات العمالية
كما هو احلال في مصر ،فيما أشار عمرو حامد
أمني احتاد الطالب احلر إلي أن دور االحتاد احلر هو
الضغط إلسقاط شرعية الكيان الرسمي املوجود،
موضحا أن االحتاد احلر ال يعرف حتي اآلن كيف
ميكن متويل الدور اخلدمي الذي ينتظره منه
الطالب ،وقال عمرو صالح الدين الطالب بطب
عني شمس إن الدافع لتكوين االحتاد احلر هو
مواجهة التعسف والشطب الذي واجهه الطالب
الراغبون في ترشيح أنفسهم باالنتخابات
الطالبية ،مشيرا إلي أن الطالب جلأوا بالفعل إلي
القضاء لكنهم وجدوا أنه طريق بطيء.

متابعة :محيي الدين سعيد

نهاد �أبو القم�صان  :ظواهر التحر�ش اجلن�سي اجلماعي م ؤ��رش على االنهيار ودخول البلد مرحلة من الفو�ضى
جهــــــاد عــــودة :نحن نعي�ش بالفعل حالة فو�ضى ..والتيار الديني هو ال�سبب !
المن الي�سا�سي أ
نبيـل �شــرف الدين :ينبغي املوازنة بجدية بني أ
والمن االجتماعي

من اليمني :نبيل شرف الدين ،د .جهاد عودة ،معتز الفجيري ،د .دالل البزري ،نهاد أبو القمصان

العيد األسود
على النساء املصريات
متابعة :محيي الدين سعيد

وقائع التحرش اجلماعي بالسيدات والفتيات في بعض شوارع وسط القاهرة خالل احتفاالت
عيد الفطر ،التي سارعت أجهزة األمن بنفي وقوعها ،وأكدت حدوثها بعض املدونات املصريات
على شبكة اإلنترنت ،وشهود عيان أدلوا بشهاداتهم عبر بعض الفضائيات ،وإحدى الصحف
القومية ،بل وكشفت عن وقائع مماثلة للتحرش اجلنسي بشكل جماعي سبق أن شهدتها
العاصمة ،مبناسبة استضافة مصر لبطولة كأس األمم األفريقية في مارس املاضي.
حول داللة هذه احلوادث دارت مداوالت
صالون بن رشد ،الذي نظمه مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان في  15نوفمبر
املاضي حتت عنوان “التحرش اجلنسي في وسط
البلد :مشكلة اجتماعية أم أمنية أم سياسية أم
جنسية أم دينية؟!” ،واستضاف خاللها كال
من د .جهاد عودة أستاذ العالقات الدولية
بجامعة حلوان ،د .دالل البذري الكاتبة
اللبنانية والباحثة في علم االجتماع ،ونهاد أبو

القمصان مديرة املركز املصري حلقوق املرأة،
ونبيل شرف الدين الكاتب الصحفي ،ومدير
حترير موقع إيالف اإلخباري ،وأدارها معتز
الفجيري منسق البرامج باملركز.
وقد اتفق العديد من املتحدثني في الندوة
على أن وقائع احلرش اجلنسي بوسط العاصمة،
ال ميكن رؤيتها مبعزل عن الوقائع املشينة
للتحرش اجلنسي باملتظاهرات والصحفيات،
أمام نقابة الصحفيني في يوم االستفتاء على

تعديل املادة  76من الدستور ،في اخلامس
والعشرين من مايو املاضي ،وهى الوقائع التي
جرت على مشهد من قوات األمن –إن لم يكن
حتت رعايتها وفي وجود قيادات بارزة للحزب
الوطني احلاكم ،وأسدل الستار عليها ،دون
محاسبة أو عقاب.
كما حمل العديد من املشاركني أجهزة األمن
املسئولني عن جرائم التحرش في العيد ،والتي
أظهرت أن األولوية فقط لألمن السياسي ،على
حساب األمن االجتماعي لعموم املواطنني.
أما الالفت فى األمر فكان االتفاق بني
محللني ونشطاء معارضني وآخرين محسوبني
على اجلانب احلكومى ،على التأكيد على
دخول مصر إلى سيناريو من الفوضى ،وفيما
حمل الطرف املعارض احلكومة املسئولية،
ذهب احملللون احلكوميون إلى أن املسئول عن
هذه الفوضى هو التيار الدينى الذى يسعى إلى
إنهاء الدولة املدنية ،وإقامة الدولة الدينية إلى
جانب تيارات املعارضة التى “لم تتعلم بعد
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كيف تنظم اعتراضاتها “.
موضوع التحرش اجلنسى وأسبابه ونتائجه،
كان محورا لنقاش ساخن فى صالون ابن رشد
مبركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان،
وبدأته احملامية نهاد أبو القمصان ،وأوضحت
أنه منذ وقوع أحداث االستفتاء الشهيرة التى
شهدت قيام مجموعات من أنصار احلزب
الوطنى احلاكم ،بالتحرش مبتظاهرات ضد
االستفتاء ،وهتك عرضهن ،منذ ذلك الوقت
تطورت وسائل التحرش بني املواطنني العاديني،
من كلمات الغزل إلى الفعل الفاضح وهتك
العرض ،الفتة إلى أن شكاوى النساء من هذا
األمر امتدت إلى شكاوى من طالبات باملدارس،
وسيدات وفتيات محجبات ومنقبات ،وأحيانا
كبيرات فى السن.
واعتبرت أبو القمصان أن احلزب احلاكم
مسئول بالدرجة األولى ،عن هذا التطور
اخلطير فى مظاهر التحرش بتدريب كوادره
وأنصاره على التحرش باملعارضني ،بدال من
إكسابهم مهارات العمل السياسي املختلفة،
مشيرة إلى أن أحداث العيد لم تكن لتقع لو
كان هناك استتباب أمنى ،ومحذرة من أن هذه
احلوادث تعكس حالة من االنهيار ،ميكن أن
تقود البلد إلى مرحلة من الفوضى ،مبا يؤدى
لتكرار أحداث يناير .77
لفتت أبو القمصان إلى التطور اخلطير فى
ظاهرة التحرش اجلنسى فى املجتمع املصرى،
وقالت إن املركز املصرى حلقوق املرأة يهتم
برصدها منذ نحو  5سنوات .وقالت إن هذا
التطور وصل إلى حد شكوى سيدات وفتيات
منقبات وطالبات مدارس يرتدين مالبس
متحفظة ،إلى جانب سيدات جتاوزن اخلمسني
من أعمارهن من تعرضهن لهذه الظاهرة،
مضيفة أن األمر لم يعد يقتصر على األوقات
املتأخرة من الليل ،بل أصبح يتم فى وضح
النهار ،وفى أماكن مزدحمة بالناس .
وأضافت إلى أسباب الظاهرة
بجانب انشغال أجهزة األمن
باألمن السياسى ،استفحال ظاهرة
البطالة ،وهشاشة دور األحزاب
السياسية املوجودة على الساحة.
وقالت إن استجابة األجهزة
األمنية للشكوى ضد جرائم حترش
سيئة جدا ،وأحيانا يتم التحرش
بالشاكيات داخل أقسام الشرطة
نفسها ،إلى جانب أن درجة
االهتمام مبتابعة هذه الشكوى
معدومة متاما.
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واعتبر الكاتب الصحفى نبيل شرف
الدين أن هناك عدة أسباب وراء حوادث
العيد ،فى مقدمتها اخللل فى أداء أجهزة
األمن ،يتمثل فى غلبة األمن السياسى على
األمن اجلنائى ،مبا يتطلب إرادة سياسية
للموازنة بجدية بني األمن السياسى واألمن
االجتماعى ،معتبرا أن السبب الثانى يتمثل
فى دميوغرافية مدينة القاهرة ،وغلبة أخالق
الزحام عليها ،بعد أن صارت مدينة لألنفاق
والكبارى ،وجتاوزت املتعارف عليه دوليا
فى أعداد السكان والسيارات ومعدالت
التلوث ،مضيفا أن السبب الثالث يتمثل
فى التيار الدينى مبختلف فصائله ،والذى
فشل خطابه فى احلفاظ على احلد األدنى من
األخالق .وقال شرف الدين إن هذا التيار
مشغول طول الوقت بالتبرير ،إما للسلطة
أو لألغنياء ،وإفساد كل خطوة إصالحية.
وعبر شرف الدين عن خشيته من أن
تكون األحداث األخيرة سيناريو مبكرا
حلالة من الفوضى ،مطالبا بعدم حتميل كل
املسئولية ألجهزة األمن أو تسطيح األحداث
بتحميل مسئوليتها إلحدى الراقصات.
وقال إن التيار الدينى أخذ كل الفرص
منذ السبعينيات ،دون أن يحقق جناحا فى
احلفاظ على األخالق.

تفكك

أما الكاتبة والباحثة اللبنانية دالل
البزرى ،فأشارت إلى أن املسألة تتجاوز مصر
بشكل خاص إلى الوطن العربى بشكل عام،
والذى يعانى من حالة الفوضى بالفعل فى
عدد من دوله مثل العراق .وقالت إن العالم
العربى يواجه موجة من التديني السياسى،
بدأت مع ظهور احلركات اإلسالمية ،وزادت
مع انهيار املشروع الناصرى ،وتصاعد
احلركات اإلسالمية ،وحركة إعادة املرأة
للحجاب ،معتبرة أن التدين الذى ساد منذ

تلك الفترة كان تدينا شكليا وال توجد به
روحانية.
اضافت البزرى أن هناك أزمة فى العالقة
بني اجلنسني فى العالم العربى ،فى ظل
افتقاد املنطقة املشروع واحللم أو التصور
للمستقبل ،إلى جانب إحباطات املعارك
الكبرى التى يخوضها العالم العربى مع
أمريكا وإسرائيل .وذهبت إلى خطأ اجلانب
العربى فى خوض هذه املعارك على أساس
الهوية ،مبا جعل كل املفردات واألدبيات
العربية تدور حول “األنا واآلخر” ،وهو ما
انعكس -فى رأيها -على العالقة بني اجلنسني
فى العالم العربى.
وأكدت أن التحرشات نتيجة طبيعية
ألزمة ،ليس فقط ذات طبيعة سياسية أو
دينية ،ولكنها أيضا مجتمعية فى العالقة
بني اجلنسني فى املجتمع الواحد ،واعتبار
الرجل واملرأة كل منهما خصما لآلخر.

أ�زمة تعليم وثقافة:

اعترف الدكتور جهاد عودة أستاذ
العالقات الدولية بجامعة حلوان وعضو جلنة
السياسات باحلزب الوطنى ،أن مصر تواجه
بالفعل أزمة ثقافية ،وأزمة مجتمعية ،تتمثل
فى انهيار القيم ومصادر تعليم هذه القيم،
كاألسرة ومؤسسات التعليم ،مما أدى إلى
انتشار ظواهر سلوكية مرضية .وقال إن
مصر تعيش بالفعل مرحلة من الفوضى،
لكنه أرجع أسباب هذه الفوضى إلى التيار
الدينى ،الذى يسعى إلى إنهاء ،وتدمير
الدولة املدنية لصالح إقامة دولته الدينية ،مبا
يضع البالد فى مأزق كبير ،يتطلب جهدا
حكوميا ،ومجتمعيا مشتركا فى مواجهته،
مشيرا إلى أن تيارات املعارضة األخرى أيضا
لم تتعلم بعد كيفية االعتراض املنظم على
السياسات التى ترفضها ،وذلك فى ظل
ما وصفه باحلرية السلوكية التى سمحت
بتجاوز ونقد كل احلدود والقيم
املرعية فى املجتمع ،متجاهال كل
االنتقادات التى وجهت للحزب
احلاكم فى هذا الشأن.
وأشار عودة إلى انهيار احلياة
املدنية ،معتبرا أن هناك قوى
كثيرة داخل املجتمع تسعى إلى
خلخلة نظامه العام ،الذي أصبح
يواجه مأزقا كبيرا نتيجة ما وصفه
بتغليب املصالح اخلاصة على
املصلحة العامة.

مركز القاهرة ي�ستعر�ض انتهاكات حقوق ا إلن�سان
فى الدول العربية با�سم احلرب على ا إلرهاب
مقرر أ
المم املتحدة ل إلرهاب وحقوق ا إلن�سان ينتقد ال�سيا�سات امل�صرية ويطالب مبحاكمة دولية ملجرمي احلرب
مركز القاهرة
يدين جمزرة بيت حانون

شهدت برلني في احلادي والثالثني من أكتوبر
مؤمترا دوليا حول اإلرهاب وحقوق اإلنسان،
نظمه املعهد األملاني حلقوق اإلنسان مبشاركة
نحو  100مشارك ومشاركة من منظمات حقوق
اإلنسان األملانية والدولية ،وأكادمييني ،ووسائل
اإلعالم األملانية ،واملقرر اخلاص باإلرهاب وحقوق
اإلنسان في األمم املتحدة ،وممثلني عن البرملان
األملاني ،ووزارة اخلارجية األملانية ،ومجموعة من
ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية في
أملانيا.
وقد شارك معتز الفجيري مدير البرامج مبركز
القاهرة مبداخلة في املؤمتر حول سياسات مكافحة
اإلرهاب في مصر والدول العربية ،وىثارها على
حقوق اإلنسان .عبر الفجيري في مداخلته
عن قلق املركز من أن تفشي انتهاكات حقوق
اإلنسان في بعض الدول األوروبية ،والواليات
املتحدة األمريكية ،في إطار مكافحة اإلرهاب قد
يعطي الشرعية لألنظمة العربية في فرض مزيد
من السياسات والقوانني ،التي تعصف باحلقوق
واحلريات بشكل صارخ .وأكد أن انشغال الدول
الغربية باملنهج األمني في مكافحة اإلرهاب
في منطقة الشرق األوسط جعلها تتغاضي عن
معاجلة األسباب احلقيقية لتفشي العنف في
املنطقة ،والتي ترجع إلى التهميش االقتصادي
واالجتماعي واالستبداد السياسي وهيمنة
خطاب ديني متطرف ،والفشل في وضع حلول
عادلة للمسألة الفلسطينية .وانتقدت املداخلة
قوانني مكافحة اإلرهاب التي استحدثت في
بعض الدول العربية عقب أحداث احلادي عشر
من سبتمبر  2001في تونس واألردن واملغرب

والبحرين .واستمرار العمل بقانون الطوارئ
في مصر ،واستخدامه في اعتقال املعارضني
السياسيني ،كما تطرقت إلى انتهاكات احلق
في احملاكمة العادلة في مصر والتي يتسبب فيها
االستخدام املتكرر حملاكم أمن الدولة ،وإحالة
املدنيني إلى احملاكم العسكرية ،كما انتقدت
االستخدام املنهجي للتعذيب في مصر ،وفشل
النظام القضائي في إنصاف ضحاياه  .وحذرت
املداخلة من املساعي الراهنة للحكومة املصرية
في استحداث قانون جديد ملكافحة اإلرهاب يزيد
من القيود على احلقوق املدنية والسياسية؛ على
الرغم من وجود قانون ضد اإلرهاب كان قد أقر
منذ عام  ،1992وكان له تداعيات سلبية على
حقوق اإلنسان.
وقد عبر مقرر األمم املتحدة اخلاص باإلرهاب
وحقوق اإلنسان السيد مارتن شنن في مداخلته عن
أسفه من الرفض املتكرر للحكومة املصرية قبول
زيارته لبحث تأثير سياسات مكافحة اإلرهاب
على حقوق اإلنسان ،وانتقد تبني احلكومات
العربية سواء في تشريعاتها الوطنية ،أو في إطار
االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب ،والتي دخلت
حيز النفاذ عام  ،1999لتعريفات فضفاضة
لإلرهاب تتجاوز مكافحة اإلرهاب إلى التضييق
على حرية الرأي والتعبير ،واحلق في التنظيم،
وتقويض العدالة .وأكد مارتن أن القانون الدولي
ال يبيح للدول التنصل من التزاماتها عند مواجهة
أخطار داخلية أو خارجية دون قيود ،وأنه ال ميكن
بأي حال من األحوال تبرير ممارسات التعذيب،
أو االعتقاالت التعسفية ،واحملاكمات غير العادلة
في إطار مكافحة اإلرهاب.

مركز القاهرة
ي�شارك فى حماكمة حقوقية أ
للمم املتحدة
شارك بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في أعمال الندوة الدولية التي نظمتها
املنظمة الدولية ملراقبة حقوق اإلنسان (هيومان رايتس ووتش) ،بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة ،والتي استهدفت
تقييم التحديات التي تواجه األمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسان ،وتقييم استجابتها في هذا املجال.
وقد عقدت الندوة في الثامن من ديسمبر في إطار االحتفاالت الدولية باليوم العاملي حلقوق اإلنسان ،ومبناسبة
تقاعد كوفي عنان عن منصبه كأمني عام لألمم املتحدة في نهاية ديسمبر.
كانت الهيئات املنظمة للندوة قد اختارت ستة متحدثني من مناطق العالم املختلفة للتعقيب على كلمة كوفي
عنان في بداية الندوة ،ووقع االختيار على بهي متحدثا من العالم العربي ،إلى جانب متحدثني من الهند عن آسيا،
ومن األرجنتني عن أمريكا الالتينية ،ومن جنوب أفريقيا عن أفريقيا ،ومن روسيا عن أوروبا.

وحماية دولية لل�شعب الفل�سطيني

تلقى مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان بصدمة بالغة أنباء املجزرة التي
ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر
األربعاء  8نوفمبر  ،2006في بلدة بيت
حانون بقطاع غزة ،والتي قتلت خاللها
شخصا ،بينهم  17من عائلة واحدة،
18
ً
أغلبهم من النساء واألطفال ،وجرح ،53
أكثر من نصفهم من النساء واألطفال .وقد
اقترف جيش االحتالل هذه اجلرائم بعد
انقضاء يوم واحد على إعادة االنتشار في
بلدة بيت حانون التي ظلت تعاني طوال
أسبوع كامل -خالل اجتياحها -من
ارتكاب العديد من جرائم احلرب.
وطالب مركز القاهرة في بيان بثه في
التاسع من نوفمبر مجلس األمن الدولي،
الذي عقد جلسة طارئة في التاريخ ذاته،
لبحث املجزرة اإلسرائيلية بتشكيل
جلنة حتقيق دولية في جرائم احلرب وضد
اإلنسانية املتواصلة التي ترتكبها إسرائيل،
وتوفير احلماية الدولية للسكان املدنيني في
الضفة والقطاع ،كما دعا إلى إيفاد مقرري
األمم املتحدة اخلاصني بانتهاكات حقوق
اإلنسان إلى األراضي احملتلة ،ولفت مركز
القاهرة النظر إلى قرار مجلس األمم املتحدة
حلقوق اإلنسان ،الذي يقضي مبراجعة
دورية لالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي
احملتلة عند كل اجتماع للمجلس ،ودعا
املجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم وصرامة
أمام االنتهاكات املتواصلة من ِق َبل القوات
اإلسرائيلية للقانون الدولي اإلنساني،
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان ،والعمل
على محاسبة املسئولني اإلسرائيليني عن
هذه اجلرائم ،ومتكني الشعب الفلسطيني
من تقرير مصيره بنفسه ،وإنشاء دولته
املستقلة.
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بعد انك�شاف ف�ضيحة البندر
ارتفاع وترية القمع فى البحرين
أعلنت  26منظمة حقوقية مصرية –من بينها
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان -عن
إدانتها الشديدة إزاء اتساع موجة القمع في
البحرين ،والتي متثل أبرز جتلياتها األخيرة
في إقدام السلطات على حجب عديد من
املواقع اإللكترونية البحرينينة ،وخاصة
تلك املواقع التي كشفت ،أو تناولت فضيحة
متويل األسرة احلاكمة لشبكات واسعة،
تعمد إلى التمييز ضد الشيعة وتهميشهم،
وكذلك محاولة تشويه سمعة املؤسسات
احلقوقية املستقلة.
وكان بعض املؤسسات احلقوقية في البحرين،
وفي مقدمتها مركز البحرين حلقوق اإلنسان،
قد كشفت عن فضيحة واسعة النطاق متثلت
في تورط األسرة احلاكمة في بناء ومتويل
شبكة واسعة من املسئولني احلكوميني
وبعض اجلهات احملسوبة على املجتمع املدني
البحريني ،للعمل من أجل تهميش املواطنني
الشيعة أصحاب األغلبية في البحرين ،ضمن
مخطط للسيطرة على االنتخابات النهائية
التي شهدتها البحرين مؤخرا ،فضال عن
تشويه سمعة النشطاء احلقوقيني املستقلني،
وغير املرتبطني بعالقات مصالح مع أجهزة
الدولة ،وهو ما عرف إعالميا بفضيحة
«تقرير البندر».
وقد عبرت املنظمات احلقوقية املصرية في
بيان بثته في مطلع نوفمبر عن خيبة أملها
إزاء التراجع املستمر الذي تشهده البحرين
في مجال حقوق اإلنسان ،والذي ميثل ردة
حقيقية عن وعود اإلصالح التي دشن به
عاهل البحرين عهده منذ مارس .1999
وأعلنت املنظمات املوقعة على البيان أسفها
إزاء ما تظهره التطورات من زيف هذه الوعود
الرسمية ،مشيرة إلى أن البحرين ترفض إال
أن تنتمي لعداء الدول املستبدة في العالم
العربي.
وأشار البيان إلى أن مالحقة النشطاء احلقوقيني
ومحاوالت تشويه سمعتهم ،وحجب مواقع
اإلنترنت باتت ممارسة منهجية روتينية في
البحرين ،كما أشار إلى استمرار احلظر الذي
تفرضه السلطات على مركز البحرين حلقوق
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اإلنسان.
وطالبت املنظمات املوقعة في بيانها
السلطات البحرينية بوضع حد نهائي
لهذه االنتهاكات ،ورفع احلجب عن املواقع
احملجوبة وإجراء حتقيقات عادلة وشفافة
وعلنية بشأن الفضيحة التي كشف عنها
تقرير البندر.

ف�ضيحة «بندر جيت»

جدير بالذكر أن فضيحة البندر كانت قد
تفجرت قبل بضعة شهور عندما قام الدكتور
صالح البندر مستشار احلكومة البحرينية
سابقا بكتابة تقرير من  214صفحة،
مدعم ًا باألدلة واملستندات التي تكشف
عن خطة حكومية لتهميش الطائفة الشيعية
في البحرين ،بتمويل من أحد أفراد العائلة
احلاكمة متثل في دفع  2.7مليون دوالر
ملوظفني حكوميني ومسئولني مبؤسسات
غير حكومية ،وكلت إليهم مهمة التالعب
باالنتخابات ،والتجسس على املؤسسات
الشيعية واملعارضة السياسية ،وتشكيل
مؤسسات مجتمع مدني مزيفة.
وبدال من قيام السلطات البحرينية بالتحقيق
فيما أورده التقرير أو إعطاء أية تفسيرات ملا
تضمنه من معلومات أو ادعاءات ،أو محاسبة
أو توقيف أي من املسئولني أو األشخاص
الذين شملهم التقرير ،فقد مت اعتقال
الدكتور البندر وطرده من البحرين واتهامه
بحيازة أوراق حكومية .كما أمرت احلكومة
بحظر نشر أية أخبار أو تعليقات حول
هذه الفضيحة ،فضال عن إغالقها للمواقع
اإللكترونية التي تناولت هذا املوضوع ،ومن
بينها موقع مركز البحرين حلقوق اإلنسان،
وتوعدت أصحاب هذه املواقع مبقاضاتهم إذا
ما استمروا في تداول القضية.
ويذكر أيضا أن نتائج االنتخابات قد سجلت
جناح احلكومة عمليا في احليلولة دون وصول
أغلبية أبناء الطائفة الشيعية ،واملعارضة
الليبرالية إلى مجلس النواب ،بعد أن عمدت
السلطات إلى تقسيم الدوائر االنتخابية على
أسس طائفية وغير عادلة.

ومركز القاهرة
يتقدم ببالغ �إىل
نقابة ال�صحفيني
حول ف�ضيحة البندر
يف اململكة البحرينية
تقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ببالغ إلى نقابة الصحفيني
للتحقيق فيما يتردد في مملكة البحرين،
بشأن تورط مجموعة من الصحفيني
املصريني العاملني في مملكة البحرين في
إحدى الفضائح السياسية ،فيما عرف
باسم «فضيحة البندر» ،والتي ذاعت
أخبارها في الشهور القليلة املاضية مع
صدور تقرير كتبه صالح البندر ،وهو
مستشار سابق في مجلس الوزراء بالبحرين
(بريطاني اجلنسية ومن أصل سوداني)،
والذي استقر حاليا في بريطانيا بعد تردد
أنباء حول اتخاذ تدابير ضده ملصادرة
ما بحوزته من وثائق ومعلومات وإبعاده
بشكل فوري من البالد بتاريخ  13سبتمبر
 .2006وقد أرفق مركز القاهرة مع البالغ
النص الكامل لتقرير البندر ،ومجموعة من
املواد الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان
واإلعالم في البحرين حول هذه القضية.
وقد ورد في التقرير أسماء مجموعة من
الصحفيني املصرين املقيمني في البحرين،
واتهمهم باستغالل عملهم الصحفي
واإلعالمي بشكل غير أخالقي خلدمة
مصالح بعض النافذين في النظام احلاكم
واألجهزة األمنية .ويضم التقرير مجموعة
من املستندات املالية إلثبات ما ورد فيه من
اتهامات.
وجدير بالذكر أن مائة من الشخصيات
السياسية واحلقوقية والدينية بالبحرين قد
رفعت عريضة إلى امللك في  11أكتوبر
 2006تطالبه باألمر بالتحقيق فيما ورد
بالتقرير من معلومات واتهامات ،وقد نظم
العديد من املسيرات الشعبية للغرض.

عندما يكون اغتصاب النساء
سالحا ىف دارفور
متابعة :محمود سعد

في العاشر من ديسمبر وفي إطار االحتفاالت
الدولية بالذكرى الثامنة واخلمسني لصدور
اإلعالن العاملى حلقوق االنسان نظم مركز
القاهرة لدراسات حقوق االنسان ،ندوة في إطار
صالون بن رشد بعنوان “عندما يكون اغتصاب
النساء سالحا فى دارفور” ،سلطت األضواء على
أوضاع املرأة واالنتهاكات الصارخة التى تتعرض
إليها منذ بداية احلرب على يد أطراف النزاع فى
اإلقليم.
وشارك فى الندوة السفير أحمد حجاج
أمني عام اجلمعية األفريقية واملفوض الشخصى
للرئيس مبارك فى مفاوضات دارفور ،وعزة
سليمان مديرة مركز قضايا املرأة املصرية،
وطارق خاطر مدير جمعية املساعدة القانونية
حلقوق االنسان ،وعبده حماد من مؤسسة العمل
السودانية ،وأحمد حسو اإلعالمي السورى الذي
يعمل في اإلذاعة األملانية .وأدارها معتز الفجيرى
مدير البرامج باملركز.
فى البداية أكد معتز الفجيرى أن وجود
القوات األممية فى اإلقليم أصبح من أهم مطالب
املنظمات احلقوقية العربية ،من أجل وضع حد
للصراع الدائر هناك ،ووقف اجلرائم املرتكبة
بحق املدنيني فى اإلقليم ،مشيرا إلى أن العديد
من املنظمات احلقوقية تضطر لسحب ممثليها
وموظفيها من العمل باإلقليم ،بعد أن أصبح
أفرادها هدفا للمليشيات املتصارعه .
أعرب الفجيرى عن استنكاره إلصرار احلكومة
السودانية على إنكار وقوع أعمال العنف
واالغتصاب فى اإلقليم التى ترصدها التقارير
الدولية وبعثات تقصى احلقائق ،واستمرارها فى
رفض دخول القوات الدولية ،الفتا إلى ازدواجية
املعاييرالتى يعانى منها العالم العربى ،واستمرار
أجهزة اإلعالم العربية فى مقارنة األوضاع فى
دارفور مبا يجرى فى فلسطني ،وهى مقارنة تظلم

من اليمني :أحمد حسو ،السفير أحمد حجاج ،عبده حماد ،معتز الفجيري ،طارق خاطر ،عزة سليمان
أهالى دارفور.

�سالم بال أ�من

وأضاف أن اتفاق أبوجا للسالم ،املوقع في
اخلامس من مايو املاضي بني حكومة اخلرطوم،
وأحد أكبر فصائل املعارضة في اإلقليم ،لم يحقق
األمن والسالم في اإلقليم ،بل إن أغلب املؤشرات
والتحليالت تشير إلى اجتاه األمور إلى األسوأ،
مؤكدا أن االتفاق منذ توقيعه يحمل بذور فشله
حيث لم ينص على آليات واضحة لتنفيذ بنوده،
واعتماده على احلكومة السودانية في عملية
التنفيذ بشكل يتناقض مع كونها طرف ًا أساسيا
في الصراع .كما لم تقدم احلكومة أية إجراءات
ملموسة لنزع سالح ميليشيات اجلنجاويد.
وأشار الفجيرى إلى أن رئيس بعثة األمم املتحدة
باخلرطوم يان برونك أشار في أغسطس املاضي إلى
مقتل نحو  1600مدني ،في هجمات متبادلة بني
األطراف املتنازعة في اإلقليم في النصف األول من
العام اجلاري ،وطبقا لتقرير صادر عن األمني العام
لألمم املتحدة في يونيو املاضي ،فقد تعرض نحو
 250ألف شخص للنزوح في النصف األول من
العام اجلاري ،كما ترددت أنباء مؤخرا عن تعرض
نحو  1000آخرين للنزوح إثر هجمات حكومية
على شمال دارفور والتي راح ضحيتها عشرات
املدنيني .ولفت الفجيرى إلى أن األمر الذي
يغفله البعض وعلى رأسهم حكومة اخلرطوم أن
السودان يستضيف على أرضه قوات أجنبية تابعة
لألمم املتحدة اآلن ،حيث إن هناك 10000عنصر
تابع لألمم املتحدة ،قادمون مبعظمهم من أكثر
من  60بلد ًا أفريقي ًا وآسيوياً ،ينتشرون اليوم
في وسط السودان وجنوبه كجزءٍ من اتفاقية
السالم لعام  2005والتي وضعت حد ًا للحرب

األهلية ،التي استمرت  21عام ًا بني احلكومة
وحركة جيش حترير شعب السودان في اجلنوب.
وأشارالفجيرى إلى احلاجة إلى وجود دعم حقوقى
عربى قوى للمحكمة اجلنائية الدولية املفترض
أن حتاكم مجرمى احلرب فى اإلقليم ،موضحا أن
املنظمات املصرية مهتمة مبا يدور فى السودان،
وحتاول أن تلعب دورا فى مساعدة السودانيني
وحماية املدنيني ،مؤكدا أنها تقدمت بأكثر من
طلب للسفارة السودانية بالقاهرة للسماح لها
بإيفاد بعثات لتقصي احلقائق في إقليم دارفور،
ولكنها لم تلق أدنى استجابة.

اغت�صاب

تناول عبده حماد ممثل مؤسسة العمل
السودانية االنتهاكات اخلطيرة التى تتعرض
لها املرأة فى دارفور ،واستخدام االغتصاب
كسالح فى الصراع فى دارفور ،مشيرا إلى أن
املرأة السودانية تعرضت لثالث مراحل من
االنتهاكات ،املرحلة األولى :وهى مرحلة املجازر
التى متت فى اإلقليم وكانت حوادث فردية .أما
املرحلة الثانية :فكانت فى التسعينيات عندما
أصبحت قضية دارفور متفجرة وذات أبعاد
اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وسياسية،
وبدأ تهجير املواطنيني من قراهم إلى املدن
الرئيسية ،وهو ما انعكس أيضا على وضع املرأة،
التى ازدادت متاعبها وفقرها ،وجعلها أكثر
تعرضا لالغتصاب ،وانتهاك حقوقها .أما املرحلة
الثالثة :وهى استخدام االغتصاب كسالح ضمن
الصراع السياسى ،وهذا االستخدام بدأ من عام
 2003ومستمر إلى اآلن .وأكد وجود حاالت
اغتصاب جماعية رغم إنكار السلطات احلكومية
ذلك ،الفتا إلى تقرير اللجنة التى شكلتها األمم
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املتحدة وحتدث عن  700حالة اغتصاب وقعت
فى أربعة شهور فقط بوالية غرب دارفور.
وعن أسباب استخدام هذا السالح يقول
حماد إن املرأة فى دارفور لها موقع اجتماعى
مميز ،واالعتداء عليها يعتبر اعتداء على القبيلة
والعشيرة ،لذلك مت استخدام هذا األسلوب حتى
تكون احلرب فى دارفور أكثر شراسة بني القبائل
املتقاتلة .وأشار حماد إلى أن مرتكبى اجلرائم -
بناء على شهادات أهل دارفور -هم من القوات
النظامية ومليشيات اجلنجاويد .وأضاف أن هناك
حاالت لالغتصاب وقعت من قبل جنود ينتمون
لقوات االحتاد االفريقى ،املفترض أنها جاءت
لتحميهم من هذه اجلرائم !!
وركز حماد على أن املرأة الدارفورية تعانى من
اخلوف والفزع والفقر وحتتاج ملساعدات عاجلة،
مؤكدا على أن املطلوب من املنظمات احلقوقية هو
املساعدة على دخول القوات األممية للسودان،
وأن ترسل مجندات محترفات فى مجاالت حماية
املرأة لتحمى السيدات املوجودات فى مخيمات
الالجئني .وإنشاء مراكز للفحص الطبى ملواجهة
انتشار مرض اإليدز ،بسبب عمليات االغتصاب
وتثقيف املجتمع ،ونشر ثقافة السالم والتسامح
وحماية البيئة .وضرب مثاال على ذلك بوصف ما
يجرى داخل معسكر كامورونى بغرب دارفور،
حيث يعيش أكثر من  80ألف الجىء على 40
بئرا للمياه و 13دورة مياه فقط ،وينتشر بينهم
األمراض املعدية حتى أن كثيرا منهم قضى نحبه
بسبب أمراض اإلسهال واملالريا.

ق�ضية تهمي�ش

وقال طارق خاطر مدير جمعية املساعدة
القانونية حلقوق اإلنسان إن األزمة األساسية فى
دارفور ال تنفصل عن قضايا التهميش والفقر،
وانعدام فرص املشاركة فى الشأن العام ،ووجود
العديد من القوانني املكبلة للحريات ،باإلضافة
إلى مشاكل التصحر ،واجلفاف فى دارفور.
وأضاف أن احلكومة املركزية فى شمال السودان
أهملت تنمية واليات دارفور ،وأن تفجر الصراع
واتخاذه طابعا قبليا كان بسبب بحث هذه
القبائل عن حقوقها.
وأضاف أن جرائم االغتصاب تشكل ملمحا
بارزا فى الصراعات األفريقية ،مشيرا إلى
احلروب في سيراليون ورواندا طالت فيهما
جرائم االغتصاب أكثر من  500الف امرأة.
ودعا خاطر إلى تطبيق املعايير الدولية ملعاقبة
مجرمى احلرب ،خاصة أن أركان جرائم اإلبادة
اجلماعية متوفرة .وشدد على ضرورة تدخل
املجتمع الدولى بصورة أكثر حزما ،لوقف هذه
االنتهاكات اإلجرامية بحق أبناء دارفور

ت�آمر أ
النظمة

واتهمت عزة سليمان مديرة مركز قضايا املرأة
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املصرية األنظمة العربية بالتواطؤ على ما يحدث
في دارفور .ولفتت النظر إلى أن صناديق اإلغاثة
اإلسالمية التى جتمع تبرعات باملاليني ،من أجل
املسلمني املشردين فى العالم لم يسمع لها صوت
يطالب مبساعدة املسلمني فى دارفور.
وأضافت أن القانون السودانى مينح حصانة
خاصة ألفراد القوات املسلحة ،وأجهزة األمن
الوطنية والشرطة ،وبالتالى ال ميكن تقدميهم
للمحاكمة فى جرائم االغتصاب التى ترتكبها.
كما أن ميليشيات اجلنجاويد أدمجت أسماء
منها داخل جهاز الشرطة ،وبالتالي فإن اجلرائم
املرتكبة من قبل عناصر هذه امليليشيات ال يتم
التحقيق فيها.
وقالت إن نظرية املؤامرة استغرقت كل العرب
عن االهتمام بقضية دارفور حتى وصل األمر إلى
اعتبار أن دخول قوات األمم املتحدة لدارفور،
تهديد لألمن القومى املصرى .وظهر من يعترض
على ذلك دون أن يفكر أحد فى مصير آالف
الدارفوريني ،الذين تنتهك حقوقهم هناك ،وال
يتحرك أحد إلنقاذهم.

ازدواجية املعايري

واعترف أحمد حسو املذيع باإلذاعة األملانية أن
قضية دارفور تعانى من التعتيم اإلعالمي ونقص
املعلومات ،مشيرا إلى أن اإلعالم العربى شاغله
األكبر هو فلسطني والعراق ولبنان .والحظ حسو
أن اإلعالم العربي حتى عندما تناول قضية دارفور،
فقد ركز على قضية ازدواجية املعايير لدى العالم
الغربى ،الذى بدا مهتما بقضية دارفور أكثر من
باقى القضايا العربية ،وهى النقطة التى استغلها
النظام السودانى بذكاء شديد ،وبدأ يركز عليها
فى خطابه الرسمى ،حتى أن معظم الدول العربية
دعت النظام السودانى إلى عدم إرسال قوات دولية
لدارفور ،وبدأ اإلعالم العربى بعدها فى استخدام
أكليشيهات ثابتة تصف القوات الدولية بالغزو
اجلديد واالستعمار اجلديد ،وهو ما ينم عن عدم
اتباع أجهزة اإلعالم العربية للمعايير املهنية
السليمة عند التعامل مع هذه القضايا.
وأكد السفير أحمد حجاج أن األمن القومى
املصرى يجب أن ينتبه إلى ما يحدث فى اجلنوب،
مشيرا إلى أن اجلميع مشغول فى القضايا احمللية،
واعترف أن مصر أهملت دارفور خالل  25عاما
مضت.
وأشار إلى أن مشكلة دارفور تكمن فى
التهميش الذى يعيشه هذا اإلقليم منذ استقالل
السودان عام 1956؛ حيث كان االهتمام منصبا
فقط على املناطق الشمالية ووسط السودان
والقريبة من العاصمة اخلرطوم .أما األطراف
فال يوجد بها أى اهتمام أو مشاريع تنموية أو
صحية ،وأوضح أنه من خالل املفاوضات التى
شارك فيها حول دارفور ،كان مطالبا مبشاركة
املرأة الدارفورية فى املفاوضات ،وكان رد

املشاركني أن العادات والتقاليد متنع ذلك ،إلى
أن اقتنعوا بذلك ،وبالفعل شاركوا فى اجلولتني
السادسة والسابعة.

تق�صري

واعترف حجاج بتقصير البالد العربية
واإلسالمية فى مساعدة أهل درافور ،رغم
إسهاماتهم فى نشر اإلسالم فى الدول املجاورة
مثل النيجر ومالى ،مشيرا إلى أن االضطهاد فى
دارفور ال يفرق بني رجل وامرأة وطفل أو مسن .
وأكد السفير حجاج أن اتفاقية أبوجا التى
وقعت فى  5مايو املاضى اتفاقية جيدة تراعى
كل األطراف ،مضيفا أن االهتمام بالنواحى
اإلنسانية هو الفيصل فى احلل ،فمعسكرات
النازحني فى تشاد أو داخل دارفور تشكل في
حد ذاتها مأساة بكل املقاييس ،باإلضافة إلى
أن الزراعة توقفت منذ سنوات واالعتماد األكبر
أصبح على املساعدات األجنبية مؤكدا أنه ينبغي
على السودانيني التوقف عن تبادل االتهامات،
والتركيز على ما يجب عمله للمستقبل.

معلومات خاطئة

من جانبه تدخل في التعقيبات السيد/
يوسف سليمان الوزير املفوض بالسفارة
السودانية بالقاهرة ،معتبرا أن املعلومات التي
تتناقلها املنظمات عن دارفور غير دقيقة .وادعى
أن منظمات حقوق اإلنسان املصرية ،ميكنها
الذهاب لدارفور ،والوقوف على احلقائق ،مشيرا
في الوقت ذاته إلى وجود نحو  150منظمة
دولية يعمل بها  14ألف متطوع بالسودان ،ليس
من بينهم سوى احتاد األطباء املصريني والباقى من
الغرب.
وأكد أنه ال يوجد فى دارفور فوارق بني
العرب واألفارقة فأكبر قبيلتني فى دارفور وهما
الفور والزهاوة أصولهما عربية ونفى –كاملعتاد
رسميا -وقوع جرائم اغتصاب جماعية ،مشيرا
إلى أن املرأة الدارفورية مقاتلة ومقاومة شرسة،
تقاتل ،وال ميكن أن تغتصب بسهولة! كما أن
املسلمني ال يستخدمون سالح االغتصاب فى
حروبهم ،ألن دينهم مينعهم من ذلك ،وهى
سابقة ليست موجودة فى تاريخهم ،مشيرا إلى
أن جنود اجليش السودانى املوجودين فى اإلقليم
ينتمون فى األصل إلى قبائل دارفور.

