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مظاهــر الهيمنــة علــى الســلطة القضائية في ســوريا تكشــف بجالء كيــف مت تقويض 
اســتقالل القضاء في البالد واملداخل األساســية والضرورية من أجل وضع ســوريا على 
طريق دولة احلق والقانون واملؤسســات. ذلك ما يناقشــه مهند احلســني رئيس املنظمة السورية 

حلقوق اإلنسان.
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قد يكون السهل على أي مراقب أن يصل إلى استنتاج مفاده أن احلرب على اإلرهاب بعد 
خمس ســنوات من تفجيرات ١١ ســبتمبر قد قادت عمليا إلى تأجيج اإلرهاب، بيد أن 
هذه التفجيرات وتداعياتها عبر ٥ ســنوات قد تركت بصماتها الســلبية على ما يسمى بالعالم 

املتمدن، وهو ما يرصده الباحث أحمد زكي عثمان..
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ما يزال النظام التونسي يحكم حصاره على فعاليات ومقار الرابطة التونسية حلقوق 
اإلنســان. ومــع ذلــك فقد أضحى ملف الرابطة يشــكل كابوســا لدى الســلطات، 

وخاصة فيما يتعلق بعالقاتها مع دول االحتاد األوروبي.
احلبيــب احلمدوني العضو الســابق بالهيئة املديــرة للرابطة يناقش أبعاد املواجهــة مع الرابطة، 

والفعاليات التضامنية لتجاوز األزمة.

17
IôeGDƒŸG ájô¶fh äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤M QÉµfEG ÚH ô°üe

كالعــادة تواصــل احلكومة املصرية عبــر منبر األمم املتحــدة التملص مــن التزاماتها 
الدولية جتاه حقوق األقليات، إما بإنكار وجود أقليات أصال، أو باعتبار إثارة مشاكل 
األقليــات جــزءا من مؤامرة دوليــة. ذلك ما يرصده الباحــث عبد العزيز عبــد العزيز باملنظمة 

الكندية املصرية حلقوق اإلنسان عبر مساهمته التي اختص بها "سواسية".

 21
ìÓ°UE’G ‘ πeC’G ≈∏Y å©ÑJ IójóL á«é«JGÎ°SG Üƒ∏£e

هل أصبحت النخب السياسية واملثقفة في مصر تلعب في الوقت الضائع بعد أن بدا 
واضحا أن احلكومة وحزبها بصدد االنفراد بعملية "اإلصالح الدستوري"، وتوجيهها 
كيفمــا يرتأي لهما، وألي مدى ميكن حتميل تلك النخب املســئولية عــن تبديد التطلعات نحو 
اإلصالح، وهل لدى قوى املعارضة ما ميكن أن تقدمه من أجل التأثير على خريطة عالقات القوى 

وتغييرها.. ذلك ما يطرحه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة.
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احلكومة  تواصل  بالسودان  دارفور  إقليم  في  اإلنسانية  األوضاع  تدهور  يستمر  فيما 
عنادها، رافضة القبول بتواجد قوات األمم املتحدة في اإلقليم، األمر الذي قد ينذر باتخاذ 
إجراءات عقابية ضد حكومة اخلرطوم يدفع تبعاتها الشعب السوداني بالطبع. وعلى اجلانب 
اآلخر ال ميكن إغفال تداعيات استمرار التواطؤ والصمت العربي على محنة دارفور التي ما تزال 
حتتل ذيل االهتمامات في اخلطابات السياسية واإلعالمية في العالم العربي. حول هذه القضايا 

تفرد "سواسية" ملفا خاصا إللقاء الضوء عليها.
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عصام الدين محمد حسن أن  يفترض  التي  العمالية  النقابات  انتخابات 
تشكل   ،٢٠٠٦ نوفمبر  من  اخلامس  في  تبدأ 
اختبارا جديدا لوعود اإلصالح في مصر، وملدى 
الدولة  قبل  من  حقيقية  سياسية  إرادة  توافر 
للنزول على استحقاقات اإلصالح والدميقراطية، 
في  ممثليهم  اختيار  في  الناخبني  إرادة  واحترام 
اللجان النقابية، وفي تشكيل احتاد عمال مصر.

وإذا كانت السلطات املصرية قد أخفقت إلى 
التي  البرملانية،  االنتخابات  اختبار  في  كبير  حد 
النطاق،  واسعة  وتدخالت  انتهاكات  شهدت 
سجلتها التقارير احلقوقية، وشهادات عدد كبير 
النقض،  محكمة  توثقها  تزال  وما  القضاة،  من 
بطالن  مؤكدة  حتقيقاتها،  نتائج  تتوالى  التي 
الدوائر؛  من  كبير  عدد  في  الرسمية  النتائج 
عدد  عنها  تكشف  التي  األولية  املؤشرات  فإن 
"سواسية"  تلقتها  التي  احلقوقية،  التقارير  من 
اللجنة  من  وبخاصة  للطبع-  مثولها  –خالل 
التنسيقية للحقوق واحلريات النقابية والعمالية، 
حلقوق  األرض  ومركز  النقابية،  اخلدمات  ودار 
أن  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  تظهر  اإلنسان- 
من  ستشهد  األرجح  على  العمالية،  االنتخابات 
املهازل واخلروقات ما يفوق ما شهدته االنتخابات 
واضحا  بات  وقد  مخزية.  فضائح  من  البرملانية 
احلاكم  الوطني  احلزب  متكني  إلى  تتجه  النية  أن 
ومرشحيه من الهيمنة الكاملة على مسار العملية 

االنتخابية برمتها.
القوى  وزيرة  بإعالن  بدأت  الكبرى  الطامة 
انتخابات  على  قضائي  إشراف  أي  رفض  العاملة 
استقالل  على  احملافظة  بزعم  النقابية،  املنظمات 
ملعايير  صارخ  انتهاك  في  العمالية!!  النقابات 
العمالية  النقابات  قانون  وألحكام  بل  النزاهة، 
القضاة  رئاسة   ٤١ املادة  في  أوجب  الذي  ذاته، 
للعديد  وباملخالفة  والفرعية،  العامة  للجان 
اإلدارية  واحملكمة  اإلداري  القضاء  أحكام  من 
الوزارية  القرارات  ببطالن  قضت  التي  العليا، 
انتخابات  القضائي في  التي استبعدت اإلشراف 

سابقة.

وبديال عن اإلشراف القضائي صدرت القرارات 
لالنتخابات  العليا  اللجنة  بتشكيل  الوزارية 
مصر،  عمال  احتاد  رئيس  برئاسة  العمالية، 
العضو القيادي باحلزب الوطني، وعضوية بعض 
أعضاء احلزب املرشحني خلوض هذه االنتخابات، 
للحيدة  أية ضمانات  األولى  اللحظة  منذ  لتنتفي 
اللجنة مناط بها  املتنافسني، وخاصة أن هذه  بني 
بداية  بكاملها،  االنتخابية  العملية  مسار  تنظيم 
من تلقي وفحص طلبات الترشيح وتلقي الطعون 
االقتراع  عمليات  على  واإلشراف  فيها،  والبت 

وفرز األصوات، وصوال إلى إعالن النتائج.
وإمعانا في تهميش دور القضاء حتى في نظر 
احملايدة،  غير  اللجنة  تلك  قرارات  على  الطعون 
في  ممثلة  اإلدارية،  اجلهة  قرارات  عمدت  فقد 
وزارة القوى العاملة إلى تقليص املساحة الزمنية 
ينظر  أن  املرشحني  أو  الناخبة  للهيئة  تتيح  التي 
القضاء في طعونهم، سواء تلك املتعلقة بجداول 
الترشيح، فضال عن  أو بسالمة شروط  الناخبني 
بدعوى  املرشحني،  استبعاد  من  الهائلة  احلاالت 
الترشيح؛  شروط  أو  أوراق  استكمال  عدم 
حيث لم تترك هذه القرارات املتعنتة سوى مهلة 
بني  ما  األحوال-  أحسن  –في  يومني  تتعدى  ال 
إعالن الكشوف النهائية للمرشحني وبدء عملية 

االقتراع.
القرارات  عمدت  فقد  ذلك  على  وعالوة 
الدعاية  في  املرشحني  حق  إهدار  إلى  املنظمة 
عبر  االنتخابية  للبرامج  والترويج  االنتخابية، 
واحدا  يوما  بالكاد  يتيح  الذي  الزمني،  اجلدول 

للمرشح لتنظيم حملته االنتخابية.
ومن املؤسف أن جهات اإلدارة والقابعني على 
مصر،  لعمال  العام  لالحتاد  الهرمي  التنظيم  قمة 
في  عليها  دأبت  التي  ذاتها  األساليب  استدعت 
وإزاحة  املرشحني  الستبعاد  سابقة،  انتخابات 
منهم  الكثير  ينتمي  –الذين  املستقلني  املرشحني 
املرشحني  عن  فضال  املسلمني-  اإلخوان  جلماعة 

الكاملة  السيطرة  لتأمني  وذلك  املعارضني، 
ملرشحي احلزب احلاكم.

وكاملعتاد في انتخابات سابقة فقد كان املدخل 
املنافسني،  أو  األكثر شيوعا في استبعاد اخلصوم 
املرشح  على  يتعني  التي  العضوية  شهادة  هو 
يتبعها،  التي  العامة  النقابة  من  عليها  احلصول 
ماضية،  سنة  منذ  بها  مقيد  أنه  تفيد  والتي 
وقد  منتظمة.  بصورة  بها  الشتراكاته  ومسددا 
أو  بصورة  احليلولة  على  دوما  املمارسة  جرت 
بأخرى بني املرشحني، واحلصول على هذا املستند 
من النقابة العامة، وخاصة إذا ما أخذ في االعتبار 
ييسروا  أن  املفترض  العامة،  النقابة  مسئولي  أن 
للمرشحني احلصول على تلك الشهادة، هم على 
مرشحني  باعتبارهم  املنافسني،  موقع  في  األرجح 

في هذه االنتخابات.
ومن خالل أساليب التحايل املعتادة في املماطلة 
التقارير  رصدت  فقد  الشهادة،  هذه  تسليم  في 
قبل أيام قليلة من بدء انتخابات املرحلة األولى، 
في  طعن   ٥٠٠ عن  يقل  ال  مبا  املرشحني  تقدم 
القاهرة وحدها، بسبب التعنت في تسليم تلك 
متسك  لألسف  مدعاة  األكثر  أن  على  الشهادة، 
اجلهة اإلدارية واللجنة العليا لالنتخابات العمالية 
بهذه الشهادة، الستيفاء أوراق الترشيح، بالرغم 
وأن  لها  سبق  العليا  الدستورية  احملكمة  أن  من 
قضت ببطالن دستورية األساس القانوني لطلب 
النقابات  قانون  أحكام  في  سواء  الشهادة،  هذه 
عن  الصادرة  الوزارية  القرارات  في  أو  العمالية 

وزارة القوى العاملة.
القضاء  إليه  انتهى  ما  احترام  عن  وبديال 
الدستوري، فقد متسكت الوزارة وقيادات االحتاد، 
الذي يسيطر عليه احلزب الوطني بهذه الشهادة، 
رئيس  من  موقعة  تكون  أن  أيضا  واشترطت  بل 
النقابة العامة وأمينها العام وأمني صندوقها، بعد 
أن كانت توقع في السابق من رئيس النقابة فقط، 
خالية  صورية  النتخابات  الطريق  تفتح  لكي 
االنتخابات  هذه  نتائج  ولتصبح  املنافسني،  من 
على  إضافيا  ودليال  تبدأ،  أن  قبل  من  محسومة 

غياب اإلرادة السياسية نحو اإلصالح.

 ¿ƒfÉ≤dÉH ñQÉ°U ±ÉØîà°SG
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"الدولة  بوالن  رميون  الفرنسي  الفقيه  يقول 
حضارة بأسرها استجمعت قواها وأفصحت عن 
معلوم  هو  والدولة كما  مؤسـسات".  في  نفسها 

مؤلفة من عناصر ثالثة "أرض وشعب وسلطة" 
تنفيذية   " أقسام  ثالثة  عن  عبارة  والسلطة 
وتشريعية وقضائية". ومبدأ استقالل القضاء هو 
االبن الشرعي ملبدأ الفصل ما بني السلطات الذي 
القرن  أعقاب  -في  املقاصل  على  الدماء  سالت 

التاسع عشر- لتقنينه وإخراجه إلى النور. 
القضاء هو  استقالل  ملبدأ  املميز  الطابع  وكان 
إخراج القضاء من يد احلكام املتسلطني في ذلك 
السياسي  االستبداد  أدوات  من  كأداة  الوقت؛ 
لهم  ينظر  يعد  لم  الذين  معارضيهم  مواجهة  في 
بالكاد  هم  وإمنا  والوطن،  هللا  أعداء  بوصفهم 
خصوم للحكام، بعد أن ّمت الفصل ما بني مفهومي 
السلطة املتغيرة، والوطن الثابت، فزادت احلاجة 
للحفاظ  ومستقلة  نزيهة  قضائية  لسلطة  أكثر 
على التوازن ما بني السلطات الثالث، ملنع إحداها 
دون طمس  وللحول  األخرى،  على  الطغيان  من 

املسافات فيما بينها.
والسلطة القضائية عامة تعمل من خالل جهاز 
كامل، يكون على رأسه في األعم األغلب (كما 
مجلس  يسمى  مجلس  سوريا)  في  احلال  هو 
وميلك  القضاء،  على  يشرف  األعلى،  القضاء 
يتعلق  ما  كل  في  للبت  الكاملة  الصالحيات 

بالشـئون احلياتية، واملعيشية للقاضي.

»∏µ°T ∫Ó≤à°SG
في  القضائية  السلطة  استقالل  لدراسة  والبد 
القضاء  مجلس  استقالل  مدى  حتري  من  سوريا 
ن هذا املجلس  األعلى في ممارسته لعمله، وهل يؤمِّ
كي  للقاضي  الكافية  الضمانة  احلالية  بتركيبته 
يؤدي واجبه بوحي من ضميره، ووجدانه وهو ال 
يخشى في احلق لومة الئم ، أم أنه وسيلة لتوجيهه 

واألمني  الثالثة،  نوابه  وعضوية  النقض  محكمة 
استئناف  محكمة  ورئيس  العدل،  لوزارة  العام 
النقض،  محكمة  مستشاري  وأقدم  دمشق، 
ميارس سلطاته في كل ما يتعلق بشئونهم احلياتية 

واملهنية.
بأن  يشعر  الذي  القاضي  أن  فيه  غرو  ال  ومما 
ومعاقبته  مبحاسبته،  املخولة  الوحيدة  اجلهة 
وتعيينه، وترفيعه، وصرفه، هي جهة قضائية ال 
أكثر،  بحياد  ينعم  بها  التنفيذية  للسلطة  عالقة 
واجبه  ألداء  ينطلق  يجعالنه  أكبر،  وباستقالل 
نفسه  يجد  الضمير،  مرتاح  البال،  وهو مطمئن 

مضطرًا حملاباة أحد أو اإلذعان ألحد.

áæª«¡dG
املقترح  بتاريخ ١٩٦٦/١/٢٩ صدر  ٢- ثم 
محمد  املرحوم  العدل  وزير  السيد  عن  التالي، 
والذي صدر مبوجبه  اجلمهورية،  لرئاسة  الفاضل 
 ١٩٦٦/٢/١٤ بتاريخ   (٢٣) رقم  املرسوم 
العدل (رئيس مجلس  والذي مبوجبه خول وزير 
النيابات العامة) ملدة ستة أشهر فقط اختصاصات 
باالنتقاء،  العامة  والنيابة  احلكم  قضاة  تعيني 
قضاة  ونقل  والدرجات،  الفئات،  ومبختلف 
احلكم والنيابة من مختلف الفئات، والدرجات، 
وتعيني األعضاء الفنيني في إدارة قضايا احلكومة 
باالنتقاء مبختلف الدرجات والفئات وذلك خالفًا 
للمادة (٧٠) فقرتي (هـ ، و) واملواد  ٧٢ و٩٣ 

و٩٤ من قانون السلطة القضائية النافذ.
وبهذا يتضح توجه السلطة التنفيذية إلحكام 
األعلى عن طريق  القضاء  السيطرة على مجلس 
أن  إال   ( العدل  وزير   ) التنفيذية  السلطة  عضو 

ذلك كان محدودًا مبدة ستة أشهر فقط.
٣- وما لبث أن صدر املرسوم رقم (٢٤) تاريخ 
١٩٦٦/٢/١٤ عن مجلس الرئاسة ألغى مجلس 
القضاء  مجلس  بتركيبة  وعّدل  العامة  النيابات 

وفقًا للسياسات التي متلى عليه؟!
سوريا  على  املتعاقبة  الدساتير  أكدت  لقد 
رقم  السابق  القضائية  السلطة  قانون  وكذلك 
القضاء  استقالل  مبدأ  على  لعام ١٩٥٩   (٥٦)
في سوريا، وعلى مجلس قضاء أعلى مؤلف من 
بالشئون  يتعلق  ما  بكل  القرار  ميلكون  قضاة 
وعزل،  وترفيع،  تعيني،  من  للقاضي  احلياتية 
وندب، ونقل و... ثم يبلغون وزير العدل ( عضو 

السلطة التنفيذية ) قرارهم لتنفيذ مضمونه.
قانون  ١٩٦١/١١/١٥صدر  وبتاريخ 
السلطة القضائية رقم (٩٨) والذي ألغى جميع 
األحكام املخالفة له، والواردة في القانون القدمي، 
ثم توالت التعديالت على بعض نصوصه، والتي 
سنستعرض بعضها، السيما ما يتعلق منها ببنية 
مجلس القضاء األعلى لصلتها مبوضوع استقالل 

القضاء في سوريا كما سلف وأوردنا.
مبدأ  تلقى   ١٩٦٢/٩/١١ بتاريخ   -١
بصدور  هزة  أول  سوريا  في  القضاء  استقالل 
من  وسـّع  الذي   (١٢٠) التشريعي  املرسوم 
فأحدث  العدل؛  وزير  وسلطات  صالحيات، 
مجلسًا خاصًا للنيابات العامة برئاسة وزير العدل 
(عضو السلطة التنفيذية) وعضوية األمني العام 
واحملامي  اجلمهورية،  في  العام  والنائب  للوزارة، 
العام األول، ومدير إدارة التشريع القضائي (مع 
يخضعون  املجلس  أعضاء  جميع  أن  مالحظة 
وظيفيًا لوزير العدل )  وقد أخذ مجلس النيابات 
األعلى؛  القضاء  مجلس  سلطات  جميع  العامة 
فيما يتعلق بترفيع القضاة، وعزلهم، وتأديبهم، 
قبول  أو  االستيداع  أو  التقاعد،  على  وإحالتهم 
استقاالتهم، وذلك بالنسبة لقضاة النيابة فقط. 
القضاء األعلى  أما قضاة احلكم فقد ظّل مجلس 
رئيس  برئاسة  القضاة  كبار  من  من سبعة  املؤلف 

مهند احلسني 
محام- رئيس املنظمة السورية 

حلقوق اإلنسان
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الرئاسة  مجلس  رئيس  من  مؤلفًا  فأصبح  األعلى 
ينوب عنه وزير العدل، ورئيس محكمة النقض، 
والنائبني األقدمني لرئيس محكمة النقض، واألمني 
العام لوزارة العدل، والنائب العام في اجلمهورية، 
التفتيش القضائي ويختص مجلس  إدارة  ورئيس 
القضاء األعلى بتركيبته اجلديدة، بكل ما يتعلق 
وعزلهم،  وتأديبهم،  وترفيعهم،  القضاة  بتعيني 
وقبول  االستيداع،  أو  التقاعد،  على  وإحالتهم 
القضاء،  استقالل  على  وباإلشراف  استقاالتهم 
بالقضاة، وحصانتهم،  املتعلقة  القوانني  واقتراح 
وأصول تعيينهم، وترفيعهم، ونقلهم، وتأديبهم، 

وعزلهم، وحتديد أقدميتهم، وحتى إجازاتهم.
األعلى  القضاء  مجلس  أضحى  فقد  وعليه 
مكونًا من سبعة أعضاء ثالثة منهم وهم ( األمني 
العام لوزارة العدل، والنائب العام في اجلمهورية، 
وزير  يتبعون   ( القضائي  التفتيش  إدارة  ورئيس 

العدل بحكم القانون.
السلطة  (عضو  العدل  وزير  أضحى  وبذلك 
التنفيذية) مالكًا لألغلبية املريحة داخل املجلس 
غدت  فقد  وعليه  أعضاء)،   ٧ أصل  من   ٤)

األغلبية مضمونة له.
املسيطر  العدل  هو  أمسى وزير  فقد  وبالتالي 
استتبع سيطرة  مما  األعلى،  القضاء  مجلس  على 
أكبر للسلطة التنفيذية على مؤسـسة القضاء عن 
طريق أحد أعضائها، األمر الذي أصاب استقالل 
في  التنفيذية  السلطة  ومّكن  القضائية،  السلطة 
القضاء،  على  السيطرة  إحكام  من  كثيرة  أحيان 
وحرم  القضاة من الشعور باالستقاللية الالزمة، 

والضرورية ألداء الواجب.
املتعلقة  املصيرية  القرارات  جميع  أن  باعتبار 
وندبهم،  ونقلهم،  وترفيعهم،  بتعيينهم 
وتأديبهم، وصرفهم، وتثبيتهم أضحت (عمليًا) 
بيد وزير العدل الذي ميلك األغلبية املريحة داخل 
مجلس القضاء األعلى، وقراراته مبثل هذه األمور 
املصيرية ال تخضع للطعن بها أمام الهيئة العامة 

حملكمة النقض.  

OÉ©Ñà°S’Gh ∫õ©dG
٤- ثم بتاريخ ١٩٦٦/٥/٢٩ صدر املرسوم 
التشريعي رقم (٤٠) والذي أجاز ملجلس الوزراء 
-ملدة أربع وعشرين ساعة وألسباب يعود تقديرها 
إليه- أن يقرر صرف القضاة من اخلدمة، أو نقلهم 

من مالكهم إلى مالك آخر. 
معلال،  يكون  أن  القرار  هذا  في  يشترط  وال 
من  للصرف  دعت  التي  األسباب  يتضمن  أن  أو 
أو  اخلدمة  من  الصرف  وقرار  النقل،  أو  اخلدمة، 
النقل غير قابل ألي طريق من طرق املراجعة وال 

حملكمة  العامة  الهيئة  أو  الدولة  مجلس  يختص 
النقض أو أي مرجع قضائي أو إداري آخر بالنظر 

في االعتراض أو الطعن باملرسوم املذكور.
 (٦١٢) رقم  املرسوم  التاريخ  بذات  صدر  ثم 
ذاكرًا أسماء اثنى عشر قاضيًا مت صرفهم من قبل 

السلطة التنفيذية دون بيان األسباب.
٥- ومؤخرًا صدر املرسوم رقم (٩٥) بتاريخ 
العزل  حصانة  برفع  والقاضي   ٢٠٠٥/١٠/٣
وإعطاء  ساعة،  وعشرين  أربع  ملدة  القضاة  عن 
مجلس الوزراء صالحية عزل أي قاض دون بيان 

األسباب املوجبة لذلك.

ومما ال يخفى على أحد أن إعطاء صالحية عزل 
مجلس  برئاسة  ممثلة  التنفيذية  للسلطة  القضاة 
الوزراء، وخالل مدة أربع وعشرين ساعة، ودون 
بيان األسباب املوجبة للعزل، ودومنا أي ضوابط 
تضمن عدم إساءة استخدام  مجلس الوزراء لهذه 
أمام  فرصة  أي  إتاحة  ودون  املطلقة،  السلطة 
معرفة  أو  أنفسهم،  عن  للدفاع  املعزولني  القضاة 
سبب عزلهم، أو حتى اللجوء إلى أي طريقة من 
طرق الطعن بالقرار في مخالفة واضحة للدستور 
سبل  سلوك  للمواطنني  ضمن  الذي  السوري 
الذي  القضائية  السلطة  لقانون  وكذلك  الطعن، 
دّرج العقوبات بالنسبة للقاضي بدءُا من اللوم، ثم 
قطع الراتب، ثم تأخير الترفيع  ونهاية بالعزل،  
ويجب  استئصالية،  جراحية  عملية  أمام  وكأننا 
أن تتم  خالل أربع وعشرين ساعة، وبعدها حتل 

جميع مشاكل القضاء في سوريا.
السلطة  أن  املفترض  من  أنه  عن  عدا  هذا 
التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية وال يجوز 
لها  أن تتدخل في عمل القضاء فكيف بنا ونحن 
أمام صالحية العزل مما حمل في طياته مزيدًا من 

اخلطر على استقالل السلطة القضائية...!!
املراسيم  هذه  أمثال  من  الغرض  يكن  ومهما 
فرض  (على  املشروعة  الغايات  فإن  مشـروعًا؛ 
بطرق  حتقيقها  املفترض  من  كان  وجودها) 
ووسائل مشروعة، ال سيما ونحن بصدد احلديث 
عن كيان سلطة قضائية ينبغي احلفاظ على وقارها 

وهيبتها.
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ثم إن احلق بالطعن بدستورية مثل هذه املراسيم 
الدستور  من   (١٤٥) املادة  مبوجب  ينحصر 
أعضاء  ربع  من  بطلب  أو  اجلمهورية،  برئيس 
مجلس الشعب فقط ، فكيف ميكن تصور أن من 
يّسـن القوانني سـواء رئيس اجلمهورية أو أعضاء 
مجلس الشعب هو من سيطعن بدستوريتها بعد 

سـنها..!!
هذا الواقع حجب صالحية احملكمة الدستورية 
القوانني وّعطل جزءًا مهمًا  الطعن بدستورية  في 
األهمية  الشديدة  الرقابية  اجلهة  هذه  عمل  من 

على دستورية القوانني.
-من  يبدأ  القضاء  إصالح  فإن  بيانه  سلف  مما 
املبدأ  بتطبيق  النظر  إعادة  من  نظرنا-  وجهة 
السلطات  فصل  أساس  على  القائم  الدستوري 
التغول  ملنع  والقضائية)  والتشريعية  (التنفيذية 
بإعادة  وذلك  أخرى؛  جتاه  سلطة  من  والهيمنة 
التنفيذية،  الفاصلة ما بني السلطة  رسم اخلطوط 
هيئة  أعلى  بوصفه  األعلى  القضاء  ومجلس 
من  ملنعها  القضاة  شئون  على  مشرفة  قضائية 
للتنكيل  تسعى  ثقيلة  هراوة  إلى  القضاء  حتويل 
بد  ال  ذلك  أجل  ومن  السياسيني،  باملعارضني 
إلى سابق عهده كجهاز  العدل  بوزير  العودة  من 
تنفيذي يترجم قرارات مجلس القضاء األعلى ( 
املنتخب في كثير من النظم العصرية ) إلى واقع 

عملي ملموس.
هامش  توسيع  في  التفكير  من  بد  ال  كما 
الدستورية  (بالطرق  العليا  الدستورية  احملكمة 
على  الرقابة  في  دورها  لتمارس   ( املشروعة 

دستورية القوانني.
 (٨١) للمادة  الفعلي  التطبيق  من  بد  وال 
على  حظرت  التي  القضائية  السلطة  قانون  من 
اآلراء  إبداء  أو  بالسياسة،  االشتغال  القضاة 
التام،  للحياد  ضمانًا  وذلك  السياسية،  وامليول 
وتوفيقًا ليمني احترام القانون واحلكم بني الناس 
باحلق، وخشية أال يتمكن القاضي من كبح جماح 
الوالء احلزبي  السيما في مواجهة معارض سياسي 

ساقته األقدار ليمثل أمام قاض حزبي.
نهائي  حلل  أكثر  بجدية  التفكير  من  والبد 
الناحية  من  القضاة  استقالل  ملشكلة  وعملي 
للحياة  وقابل  متكامل،  مبشروع  وذلك  املادية، 
يضمن إخراج موازنة السلطة القضائية من حتكم 

السلطة التنفيذية بها.
إن ذلك كله هو املقدمة التي ال بد منها للولوج 
احلق  دولة  طريق  على  أفضل  ملسـتقبل  بسوريا 

والقانون واملؤسسات.
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التئام  باريس  الفرنسية  العاصمة  شهدت 
التغيير  أجل  من  التنسيق  للجنة  األول  املؤمتر 
من  أكثر  مبشاركة  سوريا،  في  الدميقراطي 
السوريني  والسياسيني  املثقفني  من  أربعني 
قادمني  الفرنسية  العاصمة  على  توافدوا  الذين 
العربية واألوروبية.  البلدان  إليها من عدد من 
أكتوبر  في  تأسست  قد  التنسيق  جلنة  وكانت 
هيئة  مبثابة  لتكون   ،٢٠٠٥ املاضي  العام  من 
نظام  بناء  إلى  تدعو  سوريا  خارج  من  معارضة 
من  بدعم  اللجنة  البالد. وحتظى  في  دميقراطي 
بعض الهيئات والتيارات الدميقراطية املعارضة 
القمع  آلة  تنشط داخل سوريا، رغما عن  التي 
والتي  السوري،  النظام  تصم  التي  واالستبداد 
التفوق عليها،  أو  مباراتها  قادرا على  لم يكن 
سوى نظام الطاغية السابق صدام حسني، الذي 
البريطاني  األمريكي  الغزو  نيران  تهاوى حتت 

للعراق قبل ثالث سنوات.
التغيير  أجل  من  التنسيق  جلنة  وتصم 
الدميقراطي في سوريا -حسب ما جاء بنظامها 
األساسي- شخصيات دميقراطية سورية مستقلة 
وحزبية جتمعها القناعة بضرورة التغيير الوطني 
التي  والقانون  احلق،  دولة  إلقامة  الدميقراطي 
املدني،  املجتمع  استقالل  احترام  على  تعمل  
التعليم  وضمان  اإلنسان،  حقوق  واحترام 

والعمل، والعيش الكرمي جلميع املواطنني.
ويشير النظام األساسي للجنة إلى أن اللجنة 
الدميقراطي  والعمل  للتفكير،  إطارا  تشكل 
املهتمني  والسياسيني  املثقفني  من  ملجموعة 
إلى  ينظرون  والذين  والشعب  الوطن  بقضايا 
املواطنني،  جلميع  عام  شأن  أنها  على  السياسة 
تسعى  وهى  الفكرية،  والتيارات  واألحزاب، 
وقد  االستبداد.  كوامن  من  املجتمع  إلى حترير 
مناهضتها  عن  تأسيسها  منذ  اللجنة  أعلنت 
األوسط  الشرق  ومشروع  األمريكية  للهيمنة 
الدميقراطي  الوطني  بالتغيير  الكبير. وطالبت 
أن  والواقع  باخلارج.  االستقواء  عن  بعيدا 
تطلعات اللجنة -مثلها في ذلك مثل تطلعات 
واحلقوقية،  السياسية  الفعاليات  من  العديد 
دوما  تصطدم  سوريا-  داخل  من  تنشط  التي 
وقمع  كبح  على  السورية  السلطات  بإصرار 
القوى املتطلعة للحرية، واإلصالح الدميقراطي 
التشبث  وطأة  حتت  وخاصة  سوريا،  في 
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اإلماراتية  السلطات  أصدرت  خطير  تطور  في 
الدكتور محمد املنصوري  القبض على  بإلقاء  األمر 
حيث  السفر،  من  ومنعه  احلقوقيني  جمعية  رئيس 
األمن  لشئون  العامة  اإلدارة  طريق  عن  القرار  وزع 
أيًضا  يتعرض  كما  ظبي.  أبو  شرطة  في  واملنافذ 
الدستوري،  القانون  أستاذ  الركن  محمد  الدكتور 
والذي شغل سابقا منصب رئيس جمعية احلقوقيني 
بسبب  أمنية  مضايقات  إلى  اإلمارات  دولة  في 

مطالبته باإلصالح وحتسني أوضاع حقوق اإلنسان.
احلاصل  املنصوري  الدكتور  أن  بالذكر  جدير   
العام،  الدولي  القانون  في  دكتوراة  درجة  على 
في  نشط  اإلمارات"،  في  "اإلصالح  كتاب  ومؤلف 
الفترة األخيرة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بدولة 
في  باالشتباك  املرأة  حقوق  عن  والدفاع  اإلمارات، 
الشخصية،  األحوال  قانون  حول  قانوني  جدل 
بحيث  الفقهية؛  االختيارات  دائرة  بتوسيع  مطالًبا 
العنف  وجترمي  لألسرة،  العام  الصالح  في  تكون 
أبناء  بأحقية  مطالبته  إلى  باإلضافة  الزوجني،  بني 
التي  الدولة  جنسية  على  احلصول  في  املواطنات 
مواطنيها.  املساواة بني جميع  ينص دستورها على 
اإلمارات  دولة  انتهاكات  إلى  املنصوري  نّبه  كما 
حلقوق العمال، مشيًرا إلى قدم قانون العمل، وعدم 
تفعيل جلان التحكيم، وعدم وجود محاكم عمالية، 
الشركات واملؤسسات  التزام أصحاب  كذلك عدم 
واملواصالت،  السكن،  بتوفير  العمل  وأرباب 
بتطوير  مطالًبا  للعمال،  املناسبة  الصحية  والعناية 
حتدث  كما  الدولية.  املعايير  وفق  القانون  وتعديل 
والدميقراطية،  باإلصالح  مطالًبا  اإلعالم  لوسائل 
إفراج  وفضح  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات  مندًدا 
تعود  وأختام  وثائق  بتزوير  متهم  عن  العام  النائب 
هاتفي  اتصال  على  بناء  والهجرة  اجلنسية  لدائرة 
من أحد املوظفني في ديوان الرئاسة، ثم هرب املتهم 
احلاكمة حملة  السلطات  شنَّت  وقد  البالد.  خارج 
عن  التوقف  على  وحمله  ردعه،  استهدفت  أمنية 

ممارسة عمله في الدفاع عن حقوق اإلنسان. 
الركن  محمد  الدكتور  أن  أيضا  بالذكر  جدير 
واحلقوق  احلريات  مجال  في  الناشطني  احملامني  من 
ذات  القضايا  من  عدد  في  ترافع  حيث  املدنية، 
الطابع احلقوقي، وهو ممنوع من الظهور في وسائل 
اإلعالم اإلماراتية، كما أن الدكتور الركن والدكتور 
املنصوري من الشخصيات املرشحة خلوض انتخابات 
املجلس الوطني املزمع إجراؤها نهاية العام احلالي. 

وقد أعلنت ٣٣ منظمة حقوقية ومدنية في ١٢ 
لدراسات  القاهرة  مركز  بينها  –من  عريبة  دولية 
للسلطات  الشديدة  إدانتها  اإلنسان-  حقوق 
اإلماراتية إزاء حملتها ضد مدافعي حقوق اإلنسان؛ 
بثته  مشترك  بيان  في  املنظمات  هذه  وطالبت 
على  القبض  قرار  بإلغاء  أكتوبر  من  اخلامس  في 
وضمان  السفر  من  منعه  قرار  وإلغاء  املنصوري، 
حريته في االنتقال، واحترام املواثيق الدولية حلقوق 
محمد  بالدكتور  التحرش  عن  والتوقف  اإلنسان، 
الركن. كما طالبت بتعويض املنصوري والركن عن 
التي شنتها  اء احلملة  التي حلقت بهما جرَّ األضرار 

السلطات اإلماراتية ضدهما.

سوريا  في  النافذة  الطوارئ  حالة  باستمرار 
والهيمنة  عاما،   ٤٣ من  ألكثر  متصلة  بصورة 
املطلقة على جميع وسائل اإلعالم، مبا في ذلك 
واحملاكم  القوانني  واستخدام  اإلنترنت،  شبكة 
ودعاة  معارضيها  مالحقة  في  االستثنائية 
والتنكيل  اإلنسان  حقوق  ونشطاء  اإلصالح 

بهم.
في هذا السياق تتواصل سلسلة من احملاكمات 
السياسيني،  النشطاء  من  العديد  بحق  اجلائرة 
عيسى  ومحمود  كيللو،  ميشيل  مقدمتهم  في 
مبوجب  مؤثمة  اتهامات  يواجهان  اللذان 
من  النيل  تتضمن  السوري،  العقوبات  قانون 
وإثارة  القومي،  الشعور  وإضعاف  الدولة  هيبة 
النعرات الطائفية والقومية واملذهبية، وتعريض 
دأبت  اتهامات  وهى  عدائية،  ألعمال  سوريا 
السلطات دوما على التلويح بها، واستخدامها 
دخل  وقد  ومعارضيها.  منتقديها  مواجهة  في 
عن  إضرابا  السياسيني  املعتقلني  من  العديد 
وأنور  كيللو،  ميشيل  مقدمتهم  وفي  الطعام 
والعشرين  الثامن  في  اللبواني  وكمال  البني، 
اعتقالهم،  استمرار  على  احتجاجا  أكتوبر  من 
أبرزهم  من  آخرين  عشرات  اعتقال  واستمرار 
ورياض  ستناوي،  ونزار  دليلة،  عارف  د. 
درار، وعمر العبد اهللا، واحتجاجا كذلك على 
استمرار ممارسات التعذيب والتنكيل باملعتقلني 
عائالتهم  بحق  الضغوط  وممارسة  السياسيني، 
واحتجاجا كذلك على توظيف القضاء العادي، 
املضربون  ويدعو  القمع.  في  واالستثنائي 
واملنظمات  واجلمعيات  الهيئات  الطعام  عن 
معهم  للتضامن  والدولية  السورية  احلقوقية 
السلطات  على  للضغط  واسعة  بحملة  والبدء 
سجني  آخر  بإطالق  إال  تتوقف  ال  السورية 
في  السوري  الشعب  سياسي، ومساندة ودعم 
فيه حقوق  إلى مجتمع دميقراطي حتترم  تطلعه 

اإلنسان.
املنظمات  من  العديد  فإن  جهتها  ومن 
بإغالق  تطالب  تزال  ال  داخل سوريا  احلقوقية 
ملف احملاكمات اجلائرة، وإسقاط التهم املنسوبة 
إليهم  ملن هم قيد احملاكمة باعتبار أن ما نسب 
يندرج في صميم حقهم في التعبير عن آرائهم. 
كما تطالب هذه املنظمات بإطالق سراح جميع 

معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

التحدي الصعب في سوريا
التغيير الوطني الدميقراطي 
بني قمع الداخل واالستقواء باخلارج!
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شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
في مؤمتر "حوار الشعوب والثقافات" الذي عقد 
في الفترة من ١٣- ١٥ سبتمبر ٢٠٠٦ مببادرة 
من احلكومة الفرنسية في العاصمة باريس بدعم 
من إسبانيا ومصر، وافتتح الرئيس شيراك أعمال 
إدارة  ت  زكَّ وقد  هذا  اإلليزيه.  بقصر  املؤمتر 
املؤمتر إعالنني صادرين عن مركز القاهرة، وهما 
"إعالن باريس حول سبل جتديد اخلطاب الديني"، 
حقوق  ثقافة  ونشر  لتعليم  القاهرة  و"إعالن 
وأتاحتهما  للمناقشات،  كمصادر  اإلنسان" 
على  واإلجنليزية  والفرنسية  العربية  باللغات 
وهما  باملؤمتر،  اخلاص  اإلليكتروني  املوقع 
اإلعالنان الوحيدان اللذان مت اعتمادهما من إدارة 
من  مقدمة  عمل  ورقة  املؤمتر  ناقش  كما  املؤمتر. 
"انعكاس  حول  املركز،  مدير  حسن  الدين  بهي 
على  واملجتمعات  األديان  بني  العالقة  إشكالية 

التوتر بني املسلمني والغرب".
إذا كانت حدة  أنه  إلى  وقد أشارت ورقة بهي 
التوتر الديني في مجتمعات جنوب املتوسط ميكن 
تفسيرها بعجز هذه املجتمعات عن حل إشكالية 
التوتر  أمناط  فإن  والدولة،  الدين  بني  العالقة 
وفيما  املتوسط،  شمال  مجتمعات  في  اجلديدة 
الصلة  وثيقة  تبدو  املتوسط  وجنوب  شمال  بني 
ومبوقف  املسلمني،  املهاجرين  إدماج  في  بالفشل 
قضايا  بعض  جتاه  األوروبية  اخلارجية  السياسة 
ديناميكيات  تأثير  عن  فضال  األوسط،  الشرق 
يؤدي  أن  في  نتائجها  بعض  وجدت  التي  العوملة 
إلى  أوروبا  شمال  أقصى  في  الرسوم  بعض  نشر 

إحراق سفارات أوروبية في جنوب املتوسط.
بني  التماس  خط  أن  إلى  النظر  بهي  ولفت 
–وكذا  والفني  األدبي  اإلبداع  وحرية  األديان 
أشد  ميثل  العلمي-  والبحث  األكادميية  احلريات 
نقاط التوتر في العالقة بني األديان واملجتمعات، 
املتوسط  عبر  املشكلة  هذه  يفاقم  ما  أن  مضيفا 
اجلنوب  من  الشائع  االتهام  مع  تقاطعها  هو 
للشمال بازدواجية املعايير، فإذا كانت قيم حرية 
الرسوم  عن  للدفاع  مدخال  الشمال  في  التعبير 
فإن  املسلمني،  لرسول  املسيئة  الكاريكاتورية 
هو  والعنصرية  الدينية  الكراهية  على  التحريض 
االتهام املوجه حيال رسم كاريكاتوري يسخر من 
االزدواجية  أن  بهي  وأضاف  اليهودي.  شخصية 
ليست حكرا على مجتمعات الشمال، بل تطال 
التي  املتوسط،  وشرق  جنوب  مجتمعات  أيضا 
أو  لإلساءة،  األخرى  الديانات  فيها  تتعرض 
لفرض تصورات معتقدية خاصة، مبا في ذلك في 

ترزح  التي  الثقيلة  بالقيود  تصطدم  املتوسط، 
حتتها حرية التعبير في هذه املنطقة من العالم. 

الورقة  نص  "القاهرة"  جريدة  نشرت  وقد 
باإلجنليزية،  ويكلي"  و"األهرام  بالعربية، 

و"األهرام إبدو" بالفرنسية.

الفنون واآلداب.
وجاد  معمق  حوار  إلى  احلاجة  بهي  وأكد 
ومسئول أمام الرأي العام حول هذه القضايا، بيد 
أنه أملح إلى أن إدارة مثل هذا احلوار دون ضفاف 
وشرق  جنوب  مجتمعات  داخل  تابوهات  أو 
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من  والعشرين  اخلامس  في  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  سلم 
منظمة   ٣٨ من  موقعة  بالقاهرة  الفاتيكان  دولة  سفير  إلى  مذكرة  سبتمبر 
بنديكت   / األب  قداسة  إلى  موجهة  عربية،  دولة   ١٣ في  اإلنسان  حلقوق 
السادس عشر بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، وفيما يلي 

نص الرسالة:
يوم  قداستكم  ألقاها  التي  احملاضرة  اخلطاب  هذا  على  املوقعون  تابع  "لقد 
في  بأملانيا،  ريتبسون  جامعة  في   ،٢٠٠٦ سبتمبر  من  عشر  الثاني  الثالثاء، 
الذكرى اخلامسة ألحداث احلادي عشر من سبتمبر، والتي جاءت حتت عنوان 
من  به  حتظون  ملا  ونظرًا  وانعكاسات"،  ذكريات  واجلامعة...  والعقل  "اإلميان 
مكانة روحية هائلة لدى مئات املاليني من املسيحيني الكاثوليك، وغيرهم في شتى أرجاء األرض، فقد 
شّكلت بعض العبارات في هذه احملاضرة صدمة قاسية للموقعني على هذا اخلطاب؛ ألنها وجهت لطمة 
جلهود تراكمت عبر نحو ثالثة عقود من جهود احلوار بني األديان، وتعزيز قيم التسامح وثقافة السالم، 
والتي أسهم فيها ممثلون عن الفاتيكان إلى جانب ممثلني ألديان أخرى، وعشرات اآلالف من منظمات 
املجتمع املدني في شتى أرجاء األرض. وكان آخر هذه اجلهود املؤمتر الدولي الذي بدأ أعماله في باريس في 
اليوم التالي حملاضرتكم، حول"حوار الثقافات والشعوب" برعاية رئيس اجلمهورية الفرنسية، ومشاركة 
ممثلني رفيعي املستوى لدول أوروبية وعربية وعشرات من املفكرين، ورجال الدين، ومنظمات املجتمع 

املدني في جنوب وشمال املتوسط. 
إن املوقعني على هذا اخلطاب يخشون أن ُتسهم تلك التصريحات في تأجيج نيران الكراهية الدينية 
والعنصرية التي أشعلتها فاجعة احلادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١، والتي  يعاني من ويالتها املواطنون 
بعض  أن  يالحظوا  أن  اخلطاب  هذا  على  املوقعون  ويأسف  األديان.  مختلف  من  واجلنوب  الشمال  في 
تصريحاتكم تسير في عكس اجتاه جهود أغلبية دول العالم في الشمال واجلنوب، ومنظماتها املدنية 

الستئصال التطرف الديني، وحتاشي خطر اندالع صراع حضارات. 
انطالقًا من اإلميان الراسخ بعاملية قيم ومبادئ حقوق اإلنسان، فقد دأبت منظمات حقوق اإلنسان 
العاملة في العالم العربي على الدفاع عن حرية االعتقاد، والدفاع عن حقوق األقليات الدينية. وفي نفس 
الوقت التصدي بالنقد، واإلدانة ألي محاولة الستخدام العنف كوسيلة لفرض أية معتقدات، وطالبت 
دائمًا بأن تعكس وسائل اإلعالم، ومناهج التعليم بأمانة التعددية الدينية، واملذهبية في العالم العربي، 

وأن تقوم بتعزيز قيم التسامح واحترام اآلخر.
إن منظمات حقوق اإلنسان العاملة في العالم العربي تأمل أن يكون لرجال الدين في مختلف األديان 
املتبادل  التسامح بني الشعوب، واالحترام  واملذاهب دور إيجابي في دعم ثقافة حقوق اإلنسان، وقيم 
في هذا  السامي دور مركزي  الروحي  لقداستكم بحكم موقعكم  وأن يكون  بني احلضارات واألديان، 
بياناته  شكلت  والتي  الثاني،  بولس  يوحنا  األب  قداسة  الراحل  سلفكم  خطى  على  سيرًا  السياق، 
ومحاضراته وأحاديثه في مناسبات عديدة مشاعل إلضاءة الطريق لثقافة حقوق اإلنسان، وتعزيز قيم 

التسامح بني البشر، مبا يكفل استعادة تلك القيم اإلنسانية قبل أن تذروها رياح التعصب الديني. 

بعد ٥ سنوات على ١١ سبتمبر
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بطولة  شعار  هو  هذا  كان  ضيفنا"  "العالم 
جرت  والتي  األخيرة  القدم  لكرة  العالم  كأس 
إلى ٩  يونيو  الفترة من ٩  أملانيا في  أحداثها في 
هذا  في  غريبًا  شيء  ال   .٢٠٠٦ عام  من  يوليو 
كانت  العالم  كأس  بطوالت  فطوال  الشعار، 
الستقبال  رهيبا  استعدادا  تستعد  املنظمة  الدول 
هذا احلدث العاملي من خالل شعارات، وأيقونات 
التطورات  وبعد  املضيف،  ومحبة  كرم،  توضح 
ومنو  واملواصالت  االتصاالت  وسائل  في  املذهلة 
حدث  من  جعلت  والتى  العنكبوتية-  الشبكة 
أنظار  محط  العالم  من  ما  بقعة  في  أحداثه  جتري 
اكتسبت  الكوكب-  هذا  سكان  ثلث  من  أكثر 
كأس العالم أهمية ما بعدها أهمية. لكن الغريب 
واملجموعات  القوات،  أعداد  في  كان  األمر  في 
لقد خصصت  أملانيا.  تأمني ضيوف  املسئولة عن 
الدولة األملانية أكثر من مائة ألف شرطي، وعشرة 
باإلضافة  هذا  اخلاصة،  األملانية  القوات  من  آالف 
إلى أعداد هائلة من العاملني في مؤسسات أمنية 
ذات طابع خاص، ناهيك عن سبعة آالف جندي 
وتختلف  هائلة  استعدادات  األملاني.  اجليش  من 
اجلنوبية  كوريا  استعدادات  عن  االختالف  متام 
ركزت  والتي   ،٢٠٠٢ العالم  كأس  في  واليابان 
فيها كوريا اجلنوبية واليابان علي كيفية مواجهة 
املتعلق  وهو  العالم،  في  بلد  ألي  املزمن  الصداع 
باملشجعني اإلجنليز. كأس العالم ٢٠٠٦ هي كأس 
مختلفة عن سابقاتها، فهى أول كأس عالم تدور 
أحداثها في ظل أتون احلرب علي اإلرهاب، والتي 
تخوف اجلميع من أن تتحول مالعب كرة القدم 
هذا  بفعل  للمعارك. حتولت،  فعلية  إلى ساحات 
الطغيان األمني، أجزاء كاملة من أملانيا إلى نقاط 
وانتشرت  األمنية،  القوات  بواسطة  تدار  حتكم  
ولكن  املالعب،  في  فقط  ليست  املراقبة  أجهزة 
سواء  وامليادين  الرئيسية،  الشوارع  في  أيضا 
اإلجراءات  هذه  حيوية.  غير  أو  حيوية  كانت 
الثقيلة وغير املتعارف عليها لم تكن في النهاية 
في  ١١سبتمبر  بعد  ما  عالم  جتليات  أحد  سوي 

الفضاء الغربي.
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أجواء  اجلديدة،  األجواء  هذه  قصة  بدأت   
الرعب والقلق، عندما حتول مشهد البالد والعباد  

٢٠٠١)، وإمنا كانت في الداخل األمريكي عن 
التعسفي،  االحتجاز  من  حتصى  ال  حاالت  طريق 
عن  ناهيك  األمن،  قوى  قبل  من  واالستيقاف 
االعتداءات اجلسدية واللفظية علي أشخاص بدا 

أنهم ينتمون إلى أصول عربية وإسالمية.
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إلى  املتحدة  الواليات  في  احلياة  حتولت  هكذا 
أفغانستان،  في  للحرب  موازية  أخري  حرب 
ولكنها حرب في الظل. ولم يكد ينقضي سوى 
حتى  اخلارجية،  احلرب  بدء  علي  أشهر  ثالثة  
اخلفية،  احلرب  في  املتحدة  الواليات  توسعت 
عندما قامت -وألول مرة في يناير٢٠٠٢-  بنقل 
تنظيم  إلى  املنتمني  املعتقلني  من  األولى  الدفعة 
القاعدة، وغيرهم من أفغانستان إلى قاعدة بحرية 
بكوبا.  جوانتنامو  خليج  في  املتحدة  للواليات 
من  ومنظمة   منهجية  سلسلة  ظل  في  وذلك 
االعتداءات اجلسدية، والنفسية لهؤالء املعتقلني. 
الواليات  أعلنت  والصلف  الغرور  من  وبدرجة 
املعتقلني  نقل  لعملية  الالحق  الشهر  في  املتحدة 
من  رسمي  بيان  في  وذلك    (٢٠٠٢ (فبراير 
البيت األبيض أن اتفاقيات جنيف ال تنطبق على 
هؤالء املعتقلني، واملشتبه فيهم من أعضاء تنظيم 
أعضاء  املعتقلني  من  (كال  هؤالء  وبأن  القاعدة، 
تنظيم القاعدة واملشتبه فيهم) لن تنطبق عليهم 
املتحدة  الواليات  هي  ها  احلرب.  أسرى  صفة 
األمريكية قد حتولت بفعل ١١ سبتمبر إلى دولة 
أقرب إلى دولة عضو في جامعة الدول العربية، ال 
تعترف بالقانون الدولي حلقوق اإلنسان، وتقدم 
وتخرق  الدولية،  لالتفاقيات  اخلاصة  تفسيراتها 

األعراف الدولية .........الخ. 
ماذا عن القارة األوروبية، أو شركاء الواليات 
باألساس  والتي هي  املشتركة؟  القيم  املتحدة في 
القارة  تخوفت  لقد  والدميقراطية.  احلرية  قيم 
(هم  وأنهم  اإلرهاب،  أمام  املشترك  املصير  من 
والواليات املتحدة)  يحاربون عدوا واحدا يقف 
باملرصاد ضد مجموعة القيم احلداثية التي ناضلت 
من أجلها أجيال وأجيال، هم في النهاية أبناء قيم 
كٌل  ودخلت  الدعم  أوروبا  دول  قدمت  واحدة. 
وكندا  وإيطاليا  وأسبانيا  وفرنسا  بريطانيا  من 
ولكن  القاعدة.  ضد  احلرب  حتالف  في  أيضا 

في الواليات املتحدة األمريكية، وفي ذهن إيريك 
جوفي Eric Gouvin  أستاذ القانون والتجارة 
يكن  لم  املشهد  هذا  فإن  املخضرم،  األمريكي 
جديدا في الغرب، فقد سبقه ب ٦ عقود مشهد 
معا  لنتخيل  لندن.  البريطانية  احلاضرة  في  مماثل 
ماذا حدث في ١٩٤٠، أكبر دولة دميوقراطية في 
اليومية  حياتها  بتفاصيل  منشغلة  وهي  العالم، 
تتوقف  أن  دومنا  واالقتصاد،  التجارة  أعمال  من 
حلظة للتفكير في أمنها الداخلى. ولكن من الذى 
يجرؤ علي مهاجمة هذه اإلمبراطورية ؟ أليست 
املناطق  عن  تفصلها  التي  والبحار  احمليطات  هذه 
املضطربة في أجزاء أخري من العالم كفيلة بصد 

أي هجوم علي أراضيها؟.  
لكن هجم األملان علي املدينة، وكانت النتيجة 
أن توغل فكر احلرب والقتل في عقل اإلمبراطورية 
البريطانية ملدة خمس سنوات تالية. بعد ٦ عقود 
من الصدمة البريطانية كانت الصدمة األمريكية، 
 ،٢٠٠١ عام  من  سبتمبر   ١١ الثالثاء   يوم  في 
األمريكية  اإلمبراطورية  املشهد،  نفس  تكرر 
الداخلية،  شئونها  بتصريف  أيضا  منشغلة 
األرضية  الكرة  حركة  بضبط  أكثر  ومنشغلة 
أن  حدث  لكن  واملال،  واالقتصاد  السياسة  في 
العاملي.  التجارة  مبني  برجي  طائرتان  اخترقت 
حملت الطائرتان مجموعة من األفراد االنتحاريني 
واملدربني تدريبا تقنيا عاليا. سقط برجا التجارة 
العاملى، وسقط معهما ٢٩٧٣ شخصًا من أعراق 
معهما  وسقط  مختلفة،  وجنسيات  وأديان 
الشعور األمريكي باألمان. بعد حوالي شهر من 
من  بالقلق  محفوفة  أيام  وبعد  الهجمات،  هذه 
بوش  جورج  األمريكي  الرئيس  وقع  املستقبل 
في  األمريكي   الوطني  القانون  يسمي  قانونًا 
صالحيات  تضمن  والذي   ،٢٠٠١ أكتوبر   ٢٦
أجل  من  بعينها؛  أمنية  وإدارات  واسعة ألجهزة  
القبض  عمليات  في  أكبر  مرونة  درجة  إحداث 
عن  والكشف  والتنصت  والرقابة  والتحقيق 
مصادر أموال أفراد وجماعات. لقد أعلن جورج 
بوش احلرب علي اإلرهاب، والغريب أن الساحة 
قام  التي  أفغانستان  في  تكن  لم  للحرب  األولي 
بغزوها قبل توقيعه علي القانون (فى ٧ أكتوبر 

احلرية والدميقراطية والعالم
املتمدن بعد ١١ سبتمبر

أحمد زكي عثمان
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السياسية  بفعل  ما تفكك  التحالف سرعان  هذا 
األمريكية ورغبتها في توسيع جبهة املعركة بشن 
حرب جديدة في العراق. انسحبت أملانيا وفرنسا 
القيم،  التحالف، فقد كانتا حتاربان من أجل  من 
املتحدة  الواليات  فإن  العراق  علي  احلرب  وفي 
حتارب ضد القيم، إنها تشن احلرب غير العادلة. 
صبيحة  وفي  التحالف،  في  أسبانيا  ظلت  بينما 
استيقظت   ،٢٠٠٤ مارس   ١١ اخلميس  يوم 
محطات  في  انفجارات  سلسلة  علي  أسبانيا 
القطار، لتسفر عن مقتل أكثر من ١٩٠ شخص 
كانوا يتوجهون لتصريف أعمالهم اليومية. وبعد 
١١ مارس األسبانية، جاءت انفجارات لندن في 
٧ يوليو ٢١ يوليو ٢٠٠٥، وقد جنم عن األولي 
ساحة  أن  بوضوح  لتعلن  شخصًا،   ٥٢ مقتل 
أراضي  لتشمل  امتدت  قد  اإلرهاب  علي  احلرب 
القارة األوروبية. في ساحة احلرب األوروبية بدا 
الواليات  في  مثيله  من  وأعلى  عاليا،  النقاش 
القارة  تتحول  أن  من  البعض  وتخوف  املتحدة. 
األوربية إلى عدو ضد مكتسباتها من قيم احلرية 
قامت  مثال  لندن  انفجارات  في  والدميقراطية. 
الشرطة بإطالق النار علي شاب برازيلي يبلغ من 
العمر ٢٧ عاما يدعي تشارلز دي مينزيس وذلك 
لالشتباه في أنه أحد منفذى الهجمات. ولم يقدم 
كانوا  فهم  محاكمة  أي  إلى  مينزيس  دي  قاتلو 
يؤدون واجبهم في قتل أي مصدر تهديد. القضية 
هنا بالطبع أكبر من شرطي يقدم للمحاكمة أوال، 
األمريكية  سبتمبر   ١١ أن  في  تكمن  القضية 
األسبانية كانت  مارس  إنذار، و١١  مبثابة  كانت 
األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  على  تأكيدًا 
إنذار  جرسى  لكن  الوحيد.  باملستهدف  ليست 
التعامل معهما   يتم  لم  ١١ سبتمبر أو١١ مارس 
القائمة علي احلوار بني  الغرب"  في إطار "حكمة 
قطاعات املجتمع، وبينهم وبني غيرهم، ولم يتم 
يفعل  ملاذا  أسباب  معرفة  ضرورة  علي  التأكيد 
وبالطبع  األعمال؟  هذه  املسلمني  من  البعض 
األعمال  هذه  بأن  التام  اإلقرار  من  الرغم  وعلى 
عالم  في  فإنه  لها،  مسوغ  أي  يوجد  ال  البربرية 
السياسة ينبغي التوقف عندها بكثير من االنتباه. 
اخلاصة  وهي  الشرق"  "حكمة  الغرب  تبني  لقد 
النخب  هي  فها   . مزعوم  تهديد  أي  باستئصال 
الغربية يتملكها خوف وقلق محكم من أي بوادر 
أعمال إرهابية قد تتحقق. ومن ثم فعليها أن تدق 
التي  الكوارث  لتفادي  اإلنذار،  أجراس  جميع 

ميكن أن تقع، والتي وقع ثالثة منها بالفعل.

! Éfóªàe ó©j ⁄ : ¿óªàŸG ⁄É©dG
أوروبا،  سارت  املتحدة  الواليات  خطي  علي 
بسن  أولي  بادرة  في  املتحدة  الواليات  قيام  فبعد 
هذه  أضحت  ما  سرعان  الوطني،  احلماية  قانون 
دول  جميع  عليه  تسير  عامليا  تقليدا  البادرة 

قرون  منذ  مرة  ألول  وأصبحنا  احلر".  "املعسكر 
في  الشرق  دول  خطى  تتبع  الغرب  دول  نري 
القوانني  من  هائلة  ترسانات  وتفصيل  إعداد، 
التفتيش  عمليات  تسهل  التي  واإلجراءات 
واملصادرة، والتدخل في شئون العباد. وهو األمر 
الذى يعد مفارقة تاريخية سيحزن عليها جورجى 
زيدان صاحب الهالل، والذى ما انفك يطلق علي 
دول الشمال لفظة "العالم املتمدن" والذي يتحتم 
والرقى.  التنوير  في  مسلكهم  نسلك  أن  علينا 
هو  الشمال  عالم  وأضحى  السنون  دارت  لقد 
وها  جتاربنا.  ومن  منا  ويستفيد  عنا  يأخذ  الذى 
هو "العالم املتمدن" يتحول إلى مسرح للتفتيش، 
له  يسبق  لم  بشكل  احلريات  وتقييد  والرقابة، 

مثيل. 
في  التي أصدرت  بريطانيا -مثال-  إلى  لننظر 
عام ٢٠٠٠ قانونا يسمي قانون اإلرهاب، صدر 
 ،٢٠٠١ سبتمبر  اعتداءات  قبل  القانون  هذا 
عدد  أعمال  جترمي  إلى  باألساس  موجها  وكان 
الشمالية  أيرلندا  من  تتخذ  التي  املنظمات  من 
ألحداث  واستجابة  بريطانيا  لكن  لها.  مقرا 
١١ سبتمبر قامت بإصدار قانون جديد في سنة 
٢٠٠١ يسمي "قانون مكافحة اإلرهاب واجلرمية 
واألمن"،  والذى أعطي قوات الشرطة البريطانية 
صالحيات هائلة للتعامل مع الظروف االستثنائية 
(وهو ما حدث عندما قام أحد أفراد شرطة لندن 
برازيلي  شخص  رأس  إلى  رصاصات   ٧ بتسديد 
صالحيات  إعطاء  من  أكثر  هو  ما  لكن  برئ)، 
استثنائية لرجال الشرطة، يكمن في أن القانون 
إصدار  في  املطلق  احلق  الداخلية  وزير  منح  قد 
كانت  ما  وهو  تسبيب،  بدون  االعتقال  أوامر 
بريطانيا  وجدت   ٢٠٠٣ عام  في  أنه  نتيجته 
اعتقلت  البريطانية  فالشرطة  فخ،  في  نفسها 
أكثر من ٤٥٦ شخصا فى ظرف أشهر معدودة، 
قدمت منهم ١١ شخصا فقط إلى احملاكمة. لقد 
اخلوف،  من  كاملة  عوالم  سبتمبر   ١١ خلقت 
الدول  وقامت  األوربية،  الدول  بني  والقلق 
األوربية وقطاعات من الشعوب األوربية بالبحث 
والقلق.  اخلوف  حالة  عن  للتنفيس  مخرج  عن 

وكانت الضحية املباشرة  لهذا التنفيس هى حالة 
ثانيا.  املسلمة  اجلاليات  وأوضاع  أوال  احلريات 
تقدمت  سبتمبر  هجمات  وعقب   ٢٠٠١ في 
احلكومة األملانية باقتراح يفضي إلى حتمية وضع 
الدول  من  للمهاجرين  جديدة  بيانات  قواعد 
العربية واإلسالمية. وهو األمر الذى دفع باالحتاد 
بأخذ  يقضى  جديد  إجراء  مناقشة  إلى  األوربي 
الشنجن  منطقة  إلى  ينتمى  ال  فرد  أى  بصمات 
زيارته  حالة  في  دولة)   ١٣ من  تتكون  (التي 
يعنى ضمنا  الذى  اإلجراء  وهو  الدول،  هذه  إلى 
أن هذا الزائر متهم إلى أن يثبت العكس. تشير 
هذه اإلجراءات وعشرات غيرها إلى التضييق في 
متثل  وهي  املشروعة،  والسفر  الهجرة  عمليات 
في جملتها إجراءات تخترق عالم اخلصوصيات 
األوروبية)،  احلداثة  منتجات  (أحد  الفردية 
طالت  قد  اإلجراءات  هذه  أن  هو  األخطر  لكن 
والتعبير،  الفكر  حرية  مثل  أخرى،  حريات 
واعتناق اآلراء.لننظر مثال إلى اإلجراءات املعدلة 
اجلنسية  منح  يتطلب  البريطانية.  اجلنسية  ملنح 
احتفاًال  للتجنس  املرشح  يحضر  أن  البريطانية 
فى  وهو  للملكة،  الوالء  علي  فيه  يقسم  رسميَا 
وليس   ) امللكة  رعايا  أحد  أنه  يتعهد  هذا  قسمه 
مواطنا بريطانيا). ويجب عليه أن يغني النشيد 
الوطني البريطاني "ليحفظ اهللا امللكة". والسؤال 
األولي هنا الذي ميكن أن يثار حول هذه الشروط 
هو: ماذا لو كان هذا املرشح له رأى سياسي يحبذ 
إلغاء  من  قرون  منذ  كرومويل"  "أوليفر  فعله  ما 
امللكية البريطانية وإعالن اجلمهورية؟ بالطبع لن 
يكون له مكان في بريطانيا اجلديدة. هذا ناهيك 
عن أسئلة أخرى تتعلق مبواقف البشر املختلفة من 
اهللا، ومن فكرة املواطنة والتي ينبغي علي اجلميع 
أن يتركوها بفضل الشروط البريطانية للتجنس. 
مظهر آخر وهو حرية املعتقد والدين، لقد قامت 
أوروبا اجلديدة بعد أنهار من الدماء التي مت سفكها 
وظهرت  واملذهبية.  الدينية  االختالفات  بسبب 
القارة األوروبية بعد احلرب العاملية الثانية لتكون 
مثاال للتسامح الديني. بعد ١١ سبتمبر تغيرت 
األوضاع، فتم إخضاع معظم املساجد فى بريطانيا 
وفى  مسبوقة.  غير  رقابة  إلى  وأسبانيا  وفرنسا 
قامت  جوخ   ثيوفان  املخرج  مقتل  وبعد  هولندا 
احلكومة بإغالق مجموعة من املساجد التي تنشر 
قيما معادية للقيم الهولندية حسب زعمها. هذه 
القيم  حيث  اجلديدة،  أوروبا  على  أمثلة  مجرد 
لها مثيل. من  لم يسبق  تتهدد بصورة  األوروبية 
تهم،  دون  واحتجاز  اخلصوصية،  علي  هجمات 
تهديد  إلى  والتعبير،  الرأي  حرية  في  وتقييد 
حلرية املعتقد. وفى النهاية لم يعد العالم املتمدن 
متمدنا، لقد أرهقته تفجيرات ١١ سبتمبر و١١ 

مارس و٧ يوليو، لكن بدرجة أقل مما أرهقتنا. 
*نشر هذا املقال بجريدة القاهرة في

٩/١٢/ ٢٠٠٦ 
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حلقوق  العربي  املعهد  بني  فيما  مشترك  بتعاون 
اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  ومركز  اإلنسان، 
برنامج  تدشني  يجري  اإلنسان،  تعليم حقوق  ورابطة 
"شباب من أجل حقوق اإلنسان" وهو برنامج دراسي 
حقوق  عن  للمدافعني  ومنظما  مكثفا  تدريبا  يقدم 
اإلنسان من الشباب في العالم العربي، وذلك بهدف 
الدفاع،  بقضايا  اخلاصة  واملهارات  القدرات  رفع 

ومراقبة حقوق اإلنسان. كما يهدف البرنامج الي دعم 
وتشجيع تكوين شبكة إقليمية من املدافعني عن حقوق 

اإلنسان في املنطقة العربية.
هم  التدريبي  البرنامج  هذا  في  املستهدفة  الفئة 
والذين  العربية،  املنطقة  في  اإلنسان  حقوق  نشطاء 

تتوافر لديهم الرغبة في :
مع  الشبكي  عملهم  ومجال  نطاق  توسيع   -١

مدافعي حقوق اإلنسان اآلخرين في العالم العربي.
اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع  مهارات  تنمية   -٢

وكذلك مهارات املراقبة في مجال حقوق اإلنسان.
عملهم  مجال  في  وخبرة  دعم  علي  احلصول   -٣
التدريب علي  من خالل االحتكاك  بخبراء في مجال 

حقوق اإلنسان.
٤- زيادة معارفهم اخلاصة باملعايير واآلليات الدولية 

واإلقليمية اخلاصة بحقوق اإلنسان.
بقضايا  اخلاصة  املشروعات  وتعزيز  تطوير   -٥
إليها  ينتمي  التي  املجتمعات  في  اإلنسان  حقوق 

املتدربون.
 ١٠٠ البرنامج  هذا  في  املشاركني  عدد  يبلغ 
في  التدريبي  البرنامج  وسيبدأ  هذا  متدربة،  متدرب/ 

ديسمبر ٢٠٠٦، وينتهي في يناير ٢٠٠٨. 
في  االختيار  عليهم  وقع  الذين  املتدربون  يشارك 

األنشطة التالية :
حول  شهور    ٣ مدتها  بعد  عن  تدريبية  دورة   -١
"قضايا الدفاع عن حقوق اإلنسان" يفترض أن تبدأ في 

ديسمبر ٢٠٠٦. 
٢- ورشة عمل ملدة ٥ أيام علي الدفاع عن حقوق 
أبريل  غضون  في  تونس  في  وستعقد  اإلنسان، 

.٢٠٠٧
علي  شهور   ٣ مدتها  بعد  عن  تدريبية  دورة   -٣

"مراقبة حقوق اإلنسان" تبدأ في أغسطس ٢٠٠٧.
حقوق  مراقبة  علي  أيام   ٥ ملدة  عمل  ورشة   -٤
نوفمبر  أخريات  في  القاهرة  في  وستعقد  اإلنسان، 

.٢٠٠٧
٥- عملية تقييم مستمرة من قبل مشرف متخصص 

في قضايا الدفاع عن حقوق اإلنسان.
املعايير  علي  ذاتي  واستذكار  علمي،  حتصيل   -٦

الدولية واإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان.  
مدة البرنامج هي سنه كاملة، مع مالحظة أنه ينبغي 
الذين وقع عليهم االختيار املشاركة في  املتدربني  علي 
لغة  وستكون  هذا  الدراسي.  البرنامج  مراحل  كل 
اللغة  التعليمات اإلدارية اخلاصة بالبرنامج هي  جميع 

العربية.
حاجة  ليلبي  التدريبي  البرنامج  هذا  تصميم  ومت 
العربي  العالم  في  الشباب  اإلنسان  حقوق  مدافعي 
حكومية،  غير  منظمات  في  العاملني  من  كانوا  سواء 
محامني، أطباء، صحفيني أو مدرسني. علي أن تتراوح 
أعمارهم ما بني ١٨-٣٥ سنة. ويشترط أيضا أن يكون 
هؤالء املشاركون مواطنني من الدول األعضاء في جامعة 

الدول العربية. 
يتمتعون  ممن  يكونوا  أن  املشاركني  في  روعي  وقد 
بدرجة كبيرة من االلتزام جتاه الدفاع عن قضايا حقوق 
بدعم  أيضا  ويتمتعون  مجتمعاتهم،  في  اإلنسان 

ومساندة من املنظمات التي يعملون بها. 
حقوق  مدافعي  الراعية  املنظمات  أولت  وقد 
اإلنسان املشتغلني في الدفاع عن احلقوق االقتصادية، 
واالجتماعية، والثقافية. وكذلك املدافعون عن حقوق 
اهتماما  األقليات  وحقوق  الدينية  واحلريات  املرأة، 

خاصا في التقدمي لهذا البرنامج.

النتيجة  فإن  اإلرهاب"،  ضد  العاملية  "باحلرب  يسمى  ما  شن  على  سنوات   ٥ مرور  من  الرغم  على 
املتحققة حتى اآلن تتراوح بني الفشل .. والفشل الذريع.

:π°ûØdG íeÓe RôHCG
 ١١" بـ  البريطانية  األمنية  الدوائر  وصفته  ما  تنفيذ  في  النجاح  وشك  على  كانوا  اإلرهابيني  إن   -

سبتمبر جديد"، عبر موجة من الطائرات العابرة لألطلنطي من لندن.
- إن القاعدة ما زالت حتتفظ مبقر قيادتها في أفغانستان، وأن حليفتها طالبان بدأت تستعيد املبادرة 

من جديد هناك. 
- إن القاعدة قد أقامت قاعدة انطالق في العراق، الذي لم يكن لها وجود فيه من قبل.

تشير  ما  وهو  مصر،  في  جسر  رأس  بالفعل  أقامت  قد  القاعدة  أن  حول  قوية  شكوكا  هناك  إن   -
إليه األنباء حول موجة االعتقاالت األخيرة التي طالت نحو ١٠٠ شخص في شمال مصر، فضال عن 
الشكوك التي حتيط بنجاح القاعدة في إيجاد نقطة ارتكاز لها في سيناء، مسئولة عن العمليات اإلرهابية 

الثالث التي نفذتها خالل نحو عامني.
- إن هناك الشكوك ذاتها أيضا فيما يتعلق بإقامة رأس جسر آخر في غزة.

- إن القاعدة جنحت في جتنيد عناصر جديدة تنتمي إلى مسلمني ولدوا، وعاشوا في أوروبا، وتشبعوا 
بثقافاتها، وحتدثوا لغاتها، بل إنها جندت أيضا أوروبيني حتولوا إلى اإلسالم.

لقد وجهت عملية غزو أفغانستان ضربة قوية للقاعدة، ولكنها لم تقض عليها داخل أفغانستان، 
فضال عن أنها حولتها إلى تنظيم عاملي متعدد القواعد من إندونيسيا في أقصى الشرق إلى املغرب ولندن 
في أقصى الغرب، مرورا مبصر، والسعودية، واألردن، والعراق، وباكستان.. على األقل، ومن تنظيم 

عماده االنتحاريون العرب إلى تنظيم يتسع للمسلمني في آسيا وأوروبا، وإلى غير العرب أيضا.

:êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG CÉ£N
إن اخلطأ االستراتيجي في تشخيص مشكلة اإلرهاب، هو في إغفال اجلذور األعمق للظاهرة اإلرهابية، 
والتهوين من مصادر الشعور العميق بالظلم واإلهانة لدى العرب واملسلمني جتاه ما يحدث في فلسطني، 
القوية، وقدرتهما  العسكرية  الذراع  األمنية، وسحر  اإلجراءات  بفعالية  اجلانب  املطلق وحيد  واإلميان 
الال محدودة على حتقيق املعجزات. ولم يقتصر أثر هذا الفشل الذريع فقط على الفعالية في مواجهة 
في  دولي  أو  محلي،  جهد  أي  إهدار  في  أيضا  بل  نشاطه،  نطاق  وتوسيع  أخطائه  ومفاقمة  اإلرهاب، 
املهاجرين ألوروبا في  املسلمني  إدماج  تراكم كبير في  إهدار  العربي، وفي  العالم  الدميقراطية في  اجتاه 
مجتمعاتهم، وفي التراجع عن مكتسبات أوروبية، وأمريكية راسخة حلرية التعبير، واحلرية الشخصية، 
والشفافية، ومقومات العدالة، وفي إمداد مقولة صراع احلضارات بحطب جديد ساعد على حتولها إلى 

خطر جدي.
وأخيرا في إهدار مئات مليارات الدوالرات، لو كان قد جرى استثمار قسم منها في العالم العربي 
واإلعالم،  التعليم  مناهج  وتطوير  والفساد،  أفغانستان)  في  (وخاصة  الفقر  مكافحة  في  واإلسالمي 
وتوفير املقومات املادية والسياسية لدولة فلسطني املستقلة، ملا كان العالم اآلن يعود من جديد إلى ما قبل 

املربع رقم واحد في احلرب ضد اإلرهاب.

شباب من أجل حقوق اإلنسان
برنامج دراسي لشباب حقوق اإلنسان في العالم العربي 

بهي الدين  حسن

∫hC’G ™HôŸG πÑb Ée ¤EG IOƒ©dG .. äGƒæ°S 5 ó©H

! ≈g Éªc ÈªàÑ°S 11 πÑb Ée äÉjó–

*نشر هذا التعليق في جريدة نهضة مصر بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٠٦
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"نيكوالس  اقترح  املاضي  يوليو  في 
تاميز"  "نيويورك  صحيفة  في  كريستوف" 
مئات  جثث  بنقل  لتقوم  طائرات  عدة  إرسال 
املتحدة، ودفنهم  إلى األمم  الضحايا من دارفور 
في واحدة من الواليات األمريكية "تذكيًرا بال 
مباالة العالم وللتذكير بأنها أول إبادة جماعية 
وإمعاًنا  والعشرين"!  الواحد  القرن  في  وقعت 
مقاله  في  "كريستوف"  طالب  السخرية  في 
من  اآلالف  مئات  قتل  بأن  العرب  "تذكير  بـ 
املسلمني في دارفور يتطلب االحتجاج أيًضا" !

! ¿ƒª∏°ùe .. ¿ƒª∏°ùe
من  الكثير  أن  "كريستوف"  يعلم  ال  رمبا 

الذين  الضحايا  أن  يجهلون  قد  املسلمني 
بداية  منذ  يتساقطون)  زالوا  (وما  تساقطوا 
بني  سنوات  ثالث  منذ  املستمر  املسلَّح  النزاع 
احلكومة  من  املدعومة  وامليليشيات  املتمردين 
 – دارفور  أهل  إن  املسلمني.  السودانية هم من 
الذين قد يصفهم لك أي سائق تاكسي يعتمد 
اإلخبارية،  املقاهي  نشرات  على  معلوماته  في 
وهو يهز كتفيه في ال مباالة بأسوأ النعوت، قبل 
ر ذلك ببساطة متناهية بأنهم "وثنيون  أن يفسِّ
عمالء" – هم في الواقع من أكثر أهل السودان 
حيث  لـه؛  وحفًظا  ورعاية  بالقرآن  احتفاًء 
املسماة  القرآن  بيوت  دارفور  ربوع  في  تنتشر 

باخلالوي، والتي دأب الدارفوريون على تكرمي 
إغداقه  من  بدًءا  القرآن،  حفظة  من  خريجيها 
باملال وحتى تزويجه بواحدة أو أكثر، بل إنهم 

ال يطلبون مهًرا من حافظ للقرآن  !
العرب  على  نعتب  أن  نستطيع  ال  قد 
اإلنسانية  باألزمات  اكتراثهم  عدم  واملسلمني 
ميتلكون  ال  فهم  غيرهم؛  منها  يعاني  التي 
رفاهية شعوب وحكومات دول االحتاد األوروبي 
وأمريكا الشمالية، فلديهم من املشكالت القدر 
الذي يفيض عن حاجتهم ! األراضي احملتلة في 
تصبغه  العراق  في  غامض  مستقبل  فلسطني، 
املجازر اليومية بلون الدم، املقاومة والدولة في 

لبنان، وَمن قتل َمن في أفغانستان؟!

هل أصابت ازدواجية املعايير العرب أيضًا؟!

رجب سعد طه
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على  املنتثرين  العرب  حكماء  بال  ما  لكن 
بارد مع أهل  شاشة قناة اجلزيرة يتعاملون بدم 
أكثر من ثالث سنوات  منذ  املنكوبني؟  دارفور 
واجلوع  النزوح  دارفور  في  املسلمون  يعاني 
واملرض والقتل. أكثر من مليوني نازح، مئات 
خطفا  النساء،  اغتصاب  القتلى،  من  اآلالف 
صفوف  في  للقتال  جتنيدهم  لألطفال،  وقتال 

اجليش وامليليشيات. 
الستنفار  منا  يحتاجون  دارفور  في  أهلنا  إن 
واملؤمترات،  املظاهرات،  وتنظيم  الطاقات، 
مع  فعلنا  كما  الغائب،  وصالة  الدعاء،  وبذل 
في  بالطبع  لسنا  وفلسطني.  لبنان  في  إخواننا 
مجال املقارنة بني الوضع في دارفور والوضع في 
كأنهما  دارفور  في  واملعاناة  األلم  لكن  لبنان، 
بال نهاية. كم طفًال هناك ُقِتَل في أحضان والده 
ة؟ كم فتاة أبيدت عائلتها أمام  مثل محمد الدرَّ
راح  مجزرة  كم  غزة؟!  في  هدى  مثل  عينيها 

في  حدث  كما  األطفال  عشرات  ضحيتها 
قانا؟ كم عدد املدنيني الذين استهدفوا أثناء 
مروحني؟  حافلة  مع  حدث  كما  فرارهم 
اإلجابة: ال نعرف. أو في حقيقة األمر ال 
يعنينا أن نعرف؛ رمبا يرجع السبب إلى 
يهتموا  لم  اجلزيرة  قناة  في  األصدقاء  أن 

بعد باملوضوع.
هل ستغدو مجازفة منا لو حلمنا مبطالعة 

أوبريت  أو  لدويتو  اإلعداد  عن  صحفي  خبر 
احلظ  سيسعدنا  هل  دارفور؟  أهل  ملساندة 
جرائم  ضحايا  يبكي  كليب  فيديو  مبشاهدة 
الهزيلة  األجساد  أن  أم  السوداني؟  النظام 
ينهشها  التي  الداكنة  البشرة  ذات  املعدمة 
الفقر والتجاهل واملرض، ال تستحق من فنانينا 
والتنديد،  الشعبية،  املؤمترات  إقامة  الكرام 
شاشات  أمام  الدموع  وذرف  الشعر،  وقرض 

اجلزيرة وروتانا؟!

áJƒ≤‡ á«LGhORG
عامني  منذ  هويدي  فهمي  أستاذنا  كتب 
"شكوك وراء تفجير قضية دارفور وتدويلها"، 
األوسط  الشرق  جريدة  في  وكتب  عاد  ثم 
العار:  سنة  مقاله  في   ٢٠٠٦ يوليو   ٥ بتاريخ 
عن  يدافعوا  أن  اآلخرين  من  نتوقع  أال  "ينبغي 
الدفاع  عن  تخاذلنا  التي  كرامتنا  أو  حقوقنا 
العام  الضمير  أن  ينسينا  ال  ذلك  لكن  عنها. 
في  احلاصل  استثاره  الذي  املجتمعات  تلك  في 
أصيب  قد  رواندا.  في  ملا جرى  واهتز  دارفور، 
بالعرب  األمر  تعلق  البريئة حني  بالسكتة غير 

واملسلمني (من فلسطني إلى شيشنيا)". 
أن  أحد  يستطيع  ال  هويدي،  أستاذ  يا  نعم 

منها  يعاني  التي  املعايير  ازدواجية  في  يشكك 
الدولي،  املجتمع  من  األرض  في  املستضعفون 
ذنب  ما  لكن  العرب.  غير  من  أم  كانوا  عرًبا 
دارفور وأهلها؟ هل يؤثمون على االهتمام بهم 
وعلى اجلهود التي تبذل لوقف اإلبادة اجلماعية 

املتصاعدة ضدهم؟!
أصابت  قد  املعايير  ازدواجية  عدوى  إن 
العرب الشك في ذلك، وكما نرى فإن تعليق 
الدولي  املجتمع  اهتمام  على  هويدي  األستاذ 
بكارثة دارفور اإلنسانية صيغ بطريقة قد يفهم 
املسلمني!  زمرة  من  دارفور  أهل  استثناء  منها 
جرائم  إزاء  الدولي  املجتمع  لصمت  إدانتنا  إن 
ولبنان  فلسطني  في  إخواننا  بحق  ترتكب 

والعراق، يجب أال تقل بحاٍل من األحوال، عن 
إدانتنا لصمت األقالم العربية واإلسالمية (غير 

البريء) عما يجري ألهلنا في دارفور.
العربي  االحتفاء  بني  اإلطار  هذا  في  قارنوا 
منذ  ماركيز  أصدره  الذي  املنفرد  بالبيان 
وبغضا  الفلسطيني  بالصمود  إعجابا  سنوات 
للصهيونية، وبني التجاهل الذي حظي به مقال 
حكومة  تخريب  عن  فيه  كتب  الذي  سونيكا 
وحماية  ملساعدة  الدولية  للجهود  السودان 
ضحايا النزاع، كما ميكنكم املقارنة بني االهتمام 
البالغ بتحليل وتفسير ونقد قرار مجلس األمن 
١٧٠١ واجلدل الذي لم ينته بعد حول القرار 
بالقرارت ١٥٥٦  املطبق  ١٥٥٩، وبني اجلهل 
 .١٦٧٩  –  ١٥٩٣  –  ١٥٩١  –  ١٥٦٤  –
األمن  قرارات مجلس  أنها  استنتجتم  بالتأكيد 

املتعلقة بدارفور !

IôeGDƒŸG
الهويات  ترى كيف كان األساتذة أصحاب 

سيفسرون  اإلسالمية   – واألجندات   –
النظام  كان  لو  دارفور  ألهل  اجلماعية  اإلبادة 
كنا  هل  ا؟!  علمانّيً السودان  في  احلاكم 
لها  يتعرض  التي  املؤامرة  عن  صياًحا  سنسمع 
قائد  سنشاهد  كنا  هل  واملسلمون؟  اإلسالم 
(املجاهدين) الدارفوريني في لقاء خاص سجله 
مع مراسل اجلزيرة في مخبئه؟ هل كنا سنرى 
السودان  أرض  من  دارفور  حتتلها  التي  الرقعة 
وتزيَّن  األطفال،  أيدي  في  األعالم  بها  ترفرف 
املتظاهرون  ويرفعها  احلوانيت،  واجهات  بها 
بعد فراغهم من صالة اجلمعة في اجلامع األزهر؟ 
هل كانوا سيوجهون اتهاماتهم باجلنب واخلنوع 
يفتحوا  لم  ألنهم  العرب،  للحكام  والعمالة 
عن  للذود  اجلهاد  في  يرغب  ملن  التطوع  باب 
دارفور؟  في  لإلبادة  يتعرضون  الذين  املسلمني 
هل كان املرشد – من إرشاد اإلخوان املسلمني 
وليس من اإلرشاد عنهم - سيعلن على املأل 
أنه كان سيقتل احلكام املسلمني املتقاعسني 
لوال  دارفور،  أهل  جتاه  واجبهم  أداء  عن 

أنهم نطقوا بالشهادتني؟!
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مع  التعامل  اعتادت  شعوب  نحن 
التاريخ ببالدة، ونستمتع بتكرار اخلطأ، 
واستحمار الذات؛ لذا فقد ال تختلف ردود 
أفعالنا بعد حل النزاع في دارفور وإجناز حتّول 
دميقراطي حقيقي في السودان عنها بعد سقوط 
طالبان في أفغانستان. ساعتها ال تندهشوا إن 
بكى أحدهم على ميليشيات اجلنجاويد (رضي 
البشير عنهم ورضوا عنه) وخط كتاًبا بعنوان 
 ! الغلط"  املعركة  في  اهللا  جند  "اجلنجاويد: 
واجلنجاويد ملن ال يعلم هي ميليشيات تخوض 
حرًبا بالوكالة على املتمردين حلساب احلكومة، 
وميارس رجالها منذ سنوات هوايتهم في اإلبادة 
غير  من  النساء  واغتصاب  وخطف  اجلماعية 

العرب في دارفور.
إنها  د.  اجلالَّ ونبكي  الضحايا  سننسى 
املصالح  أصحاب  بسهولة  عنها  يقلع  لن  عادة 
واملشروع اإلسالمي الذي ال تعدو العالقة بينه 

وبني اإلسالم سوى مجرد تشابه أسماء. 
فيا أيها الذين صمتوا دهًرا ولم ينطقوا بعد، 
هوا أقالمكم جتاه  استقيموا يرحمكم اهللا، ووجِّ
الصحراء  جنبات  –بني  فهناك  قليًال،  اجلنوب 
صرخة  تتردد  السودان–  غرب  في  القاحلة 

واإسالماه.
وما من مجيب.

*نشر هذا املقال بجريدة القاهرة 
في ٩/٥/ ٢٠٠٦
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من املؤسف حقًا أن تركز معظم التحليالت التي 
تنشر في الصحافة املصرية فقط، على اجلدل الدائر 
حول إرسال قوات دولية إلى إقليم دارفور من عدمه، 
املصري،  القومي  األمن  على  ذلك  تداعيات  على 
وانتهاكها  السودان  على  القوات  هذه  وخطورة 
فهم،  عدم  عن  أو  قصد  عن  تناسي  مع  لسيادته، 
أهالي  التي يعيش فيها  األوضاع اإلنسانية اخلطيرة 
دوليًا  وصفت  أزمة  في   ،٢٠٠٣ عام  منذ  دارفور 
 .١٩٩٤ عام  في  رواندا  مذابح  منذ  األسوأ  بأنها 
له  أبدًا  يكن  لم  دارفور  في  اإلنساني  الوضع  إن 
األولوية على مستوى اخلطاب السياسي واإلعالمي 
املصري والعربي، فطبقًا لتقارير األمم املتحدة تعرض 
مليون  الصراع في عام ٢٠٠٣ نحو ٢  اندالع  منذ 
شخص في اإلقليم إلى النزوح واللجوء، وقتل نحو 
أو  للعنف،  مباشر  كسبب  إما  شخص  ألف   ٤٠٠
حذر  وقد  التغذية،  وسوء  األمراض  تفشي  نتيجة 
من  املتحدة  لألمم  العاملي  األغذية  برنامج  مؤخرًا 
في  شخص  ماليني   ٦ لنحو  الغذائي  الوضع  تدهور 
الالزم،  التمويل  توافر  عدم  نتيجة  دارفور،  إقليم 
وجود  وعدم  اإلقليم،  في  العنف  استمرار  أن  كما 
واملنظمات  اإلغاثة  فرق  لعمل  مناسبة  أمنية  بيئة 
 ٣ لنحو  املساعدات  توصيل  دون  حتول  اإلنسانية، 
ماليني شخص في دارفور، وعلى احلدود مع تشاد. 
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من ناحية أخرى لم يوفر اتفاق أبوجا للسالم، 
حكومة  بني  املاضي  مايو  من  اخلامس  في  املوقع 
في  املعارضة  فصائل  كبريات  وإحدى  اخلرطوم 
اإلقليم، األمن والسالم في اإلقليم، بل إن أغلب 
املؤشرات والتحليالت تشير إلى اجتاه األمور إلى 
فشله  بذور  يحمل  توقيعه  منذ  االتفاق  األسوأ. 
املوقوتة،  بالقنبلة  البعض  وصفه  الذي  احلد  إلى 
حيث لم ينص على آليات واضحة لتنفيذ بنوده، 
عملية  في  السودانية  احلكومة  على  واعتماده 
أساسيا  طرفًا  كونها  مع  يتناقض  بشكل  التنفيذ 
تصورات  أية  احلكومة  تقدم  لم  الصراع.  في 
النظامية  غير  امليليشيات  سالح  لنزع  ملموسة 
امليليشيات  تلك  "باجلنجاويد"،  تعرف  والتي 
منذ  احلكومة  عن  بالوكالة  حربا  خاضت  التي 
ميكن  التي  اجلرائم  كل  وارتكبت   ،٢٠٠٣ عام 
فريق  تقرير  بشهادة  إنساني،  عقل  يتصورها  أن 
تقصي احلقائق التابع لألمم املتحدة والذي ضم في 
العام  األمني  فائق  محمد  احملترم  السيد  عضويته 

للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان. 
رئيس بعثة األمم املتحدة باخلرطوم يان برونك 

تقديرات  أن  إلى  املاضي،  أغسطس  في  أشار 
 ١٦٠٠ نحو  مقتل  إلى  تشير  الدولية  املنظمة 
مدني في هجمات متبادلة بني األطراف املتنازعة 
اجلاري،  العام  من  األول  النصف  في  اإلقليم  في 
وطبقا لتقرير صادر عن األمني العام لألمم املتحدة 
ألف   ٢٥٠ نحو  تعرض  فقد  املاضي،  يونيو  في 
العام  من  األول  النصف  في  للنزوح  شخص 
اجلاري، كما ترددت أنباء مؤخرا عن تعرض نحو 
حكومية  هجمات  إثر  للنزوح  آخرين   ١٠٠٠
راح ضحيتها عشرات  والتي  دارفور  على شمال 

املدنيني.
رأسهم  وعلى  البعض،  يغفله  الذي  األمر  إن 
على  يستضيف  السودان  أن  اخلرطوم  حكومة 
أرضه قوات أجنبية تابعة لألمم املتحدة اآلن، حيث 
املتحدة،  لألمم  تابعني  عنصر   ١٠٠٠٠ هناك  إن 
أفريقيًا  بلدًا   ٦٠ من  أكثر  من  مبعظمهم  قادمني 
السودان  وسط  في  اليوم  ينتشرون  وآسيويًا، 
لعام ٢٠٠٥،  السالم  اتفاقية  من  وجنوبه كجزٍء 
والتي وضعت حدًا للحرب األهلية التي استمرت 
٢١ عامًا بني احلكومة وحركة/جيش حترير شعب 

السودان في اجلنوب. 
الدولي  املجتمع  مع  التعاون  إلى  احلاجة  إن 
شاذا،  أمرا  ليست  دارفور  في  السالم  إلحقاق 
للسيادة  منتهكا  أو  الدولي،  للقانون  مخالفا  أو 
الدولي،  املجتمع  واجب  هو  بل  السودانية، 
نشره  الذي  املهم  املقال  من  أقتبس  أن  ويكفي 
الدول  جلامعة  العام  األمني  موسى  عمرو  السيد 
العربية، واملعروف مبواقفه القومية الصلبة بجريدة 
هذا  حول  املاضي  يونيو   ٤ في  األوسط  الشرق 
املوضوع، حيث أكد أن " األجواء االيجابية بعد 
توقيع اتفاق السالم في أبوجا ستساهم في معاجلة 
األسباب املوضوعية وراء التخوفات والتحفظات 
ومع  احلكومة  مع  لتعمل  أممية  بعثة  إنشاء  على 
أهالي دارفور على ضمان تنفيذ االتفاق، وحماية 
على  والالجئني  النازحني  ومساعدة  السكان 
احترام  من  البعثة  وستعزز  ديارهم،  إلى  العودة 
لتحقيق  مواتية  بيئة  وتهيئة  اإلنسان،  حقوق 
املصاحلة الوطنية". األمر اآلخر أن مسألة املوافقة 
من عدمها على إرسال قوات أممية إلى دارفور هو 
أمر مختلف عليه حتى داخل احلكومة السودانية، 
حيث ان بعض املسئولني الكبار مثل النائب األول 

حلكومة  واملمثل  كير  سيلفا  اجلمهورية  لرئيس 
جنوب السودان، أطلق تصريحات مؤيدة لتواجد 
هذه القوات لتحقيق السالم واألمن في اإلقليم، 
نائب الرئيس علي عثمان طه كان قد صرح قبيل 
توقيع اتفاق أبوجا بأنه بعد االتفاق ستكون البيئة 

مواتية الستقبال قوات األمم املتحدة. 
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السودانية  الذي تتخذه احلكومة  املنهج  أن  إال 
في الشهور األخيرة في التجييش ضد قوات األمم 
املجتمع  ضد  الوطنية  النعرات  وإثارة  املتحدة، 
الدولي للدرجة التي أعلن فيها البشير أنه سيقود 
اجلهاد بنفسه ضد أي جندي أممي، يؤكد بال شك 
حكومة  لدى  احلقيقية  السياسية  اإلرادة  غياب 
إن  دارفور.  في  األوضاع  تهدئة  في  اخلرطوم 
املجتمع  وحتدي  التعنت  وراء  من  األكبر  اخلاسر 
الدولي هو الدولة السودانية ككل.قضية دارفور 
لم تكن أبدا منفصلة عن اخللل البنيوي في ملف 
السلطة  يحتكر  سياسي  نظام  بني  العالقة  إدارة 
ومجتمع  املتوازنة،  التنمية  حتقيق  في  ويتخبط 
لقد  والثقافات.  والديانات  األعراق  متعدد 
حصلت احلكومة السودانية على أكثر من فرصة 
لتفتح صفحة جديدة مع أهالي دارفور، واملجتمع 
السوداني ككل، ولكنها أخفقت في ذلك؛ ومن 
ثم كانت نتيجة هذا اإلخفاق مزيدًا من التدويل 
اإلنسان  حقوق  جرائم  فأصبحت  دارفور،  ألزمة 
في  الدولية  اجلنائية  احملكمة  في  تنظر  دارفور  في 
الداخلي  القضائي  النظام  رغبة  بعد عدم  الهاي، 
في التعامل معها. وتدخل االحتاد األفريقي بقواته 
في دارفور، ملراقبة ما قطعته احلكومة على نفسها 
من التزامات حلل األزمة. واآلن وبعد مرور أكثر 
من  يعد  لم  الصراع،  على  سنوات  ثالث  من 
لألبرياء  اليومي  النزيف  استمرار  قبول  املمكن 
سواء  سياسية،  أجندات  لتحقيق  دارفور،  في 
املسلحة  املعارضة  جلماعات  حتى  أو  للحكومة 
أن  املتحدة  األمم  واجب  من  وأصبح  اإلقليم،  في 
عشرات  لدينا  كان  وإن  حتى  دور،  لها  يكون 
في  بالتقصير  الدولي،  للمجتمع  االتهامات  من 
لبنان،  أو  التحرك جتاه قضايا أخرى في فلسطني 
فمع كامل التسليم بازدواجية املعايير املقيتة التي 
يعاني منها النظام الدولي، فليس من األخالقي أن 
جنعل أبرياء وضحايا آخرين في السودان، يدفعون 
مع  مشكلتهم  أن  سوى  فيه،  لهم  ذنب  ال  ثمنا 
إحدى احلكومات العربية، وليس مع إسرائيل!  

 ∫ó÷G ≈a ÖFÉ¨dG ó©ÑdG
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معتز الفجيري

*نشر هذا املقال بجريدة القاهرة 
في ٩/٢١/ ٢٠٠٦
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في اخلامس من مايو ٢٠٠٦ توصلت حكومة 
حترير  حركة  من  األكبر  الفصيل  مع  اخلرطوم 
السودان إلى اتفاق سالم لوقف النزاع في دارفور. 
اختلفت الرؤى حول هذا االتفاق، ومدى قدرته 
على إحقاق السالم، والعدالة إلى أهالي دارفور. 
من  ومعارضة  عديدة  حتفظات  االتفاق  واجه  بل 
في  السياسية  واملعارضة  دارفور،  أهالي  جانب 
على  قادر  غير  هشا  اتفاقا  باعتباره  السودان، 
حل جذور الصراع في اإلقليم، ويتسم بالغموض 
والضعف في آليات مراقبة تنفيذه، كما أن  الوضع 
حيث  من  مترديًا  مازال  اإلقليم  في  اإلنساني 
تواصل االعتداءات من حني آلخر على املدنيني من 
جانب امليليشيات املسلحة املدعومة من احلكومة، 
وبقاء أكثر من مليون ونصف املليون سوداني في 
أوضاع  وفي  الداخلي،  النزوح  أو  اللجوء،  وضع 

إنسانية مقلقة للغاية وبالغة السوء. 
 ١٧٠٦ رقم  األمن  مجلس  قرار  جاء  ثم 
التابعة  السالم  حفظ  قوات  بنشر  يقضي  الذي 
احلكومة  موافقة  بعد  دارفور  في  املتحدة  لألمم 
السودانية، ليفتح باًبا واسًعا للنقاش حول دوافع 
بشدة  الرافض  احلكومة  وموقف  القرار،  إصدار 
حظي  الذي   - القرار  جاء  هل  القرار.و  لتنفيذ 
بتأييد واسع من املجتمع الدولي - لتهديد سيادة 
السودان أم إلنهاء الكارثة اإلنسانية املتفاقمة في 
دارفور؟ وما مصلحة احلكومة السودانية في رفض 
العربية  الدول  القرار؟ وما هو دور جامعة  تنفيذ 

واحلكومات العربية في حل األزمة؟ 
هذه التساؤالت وغيرها كانت محل نقاش فى 
حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  إليها  دعا  ندوة 
منتصف  في  رشد  ابن  صالون  إطار  فى  االنسان 
فى  اإلنسان  حقوق  "أزمة  عنوان  حتت  سبتمبر 
األمن  مجلس  قرار  وتداعيات  دارفور  إقليم 
معتز  أدارها  -التي  الندوة  هذه  "وفى   ١٧٠٦
خبراء  دعا  باملركز-  البرامج  مدير  الفجيري 
ومحللون احلكومة السودانية إلى القبول بوجود 
عما  والتوقف  دارفور،  إقليم  فى  دولية  قوات 

وصفوه بسياسة العناد فى مواجهة القرار ١٧٠٦ 
اخلاص بدارفور، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن 
التكلفة املادية والبشرية واملعنوية لدخول قوات 
دولية إلى اإلقليم السوداني دون موافقة اخلرطوم 
ستكون باهظة جدا للطرفني الدولى والسودانى.

حل  فى  العربى  الدور  عن  الفجيرى  تساءل 
نشاة  منذ  الدور  هذا  غياب  إلى  الفتا  املشكلة 
تساءل  كما   ،٢٠٠٣ عام  اإلقليم  فى  الصراع 
هذه  حلل  الدولية  العدالة  تطبيق  إمكانية  عن 

املشكلة؟

¬LƒdG AÉe ßØM
وحذر الدكتور جمال عبد اجلواد رئيس وحدة 
للدراسات  األهرام  مبركز  الدولية  العالقات 
قد  السودان  أن  من  واالستراتيجية  السياسية 
ورمبا  اقتصادية،  وعقوبات  دولية  عزلة  يواجه 
مواجهة عسكرية فى حال استمرار رفضه دخول 
قوات دولية إلى دارفور، مشيرا فى الوقت نفسه 
إلى أن تكلفة التدخل الدولى دون موافقة اخلرطوم 
تصل  وقد  الدولى،  للطرف  جدا  عالية  ستكون 
الدولية،  القوات  بني  عسكرية  اشتباكات  إلى 

ومدنيني يقاومون هذه القوات.
السودان  فى  املوقف  أن  اجلواد  عبد  أضاف 
أكثر  االزمة  بتصاعد  وينذر  الصعوبة،  شديد 
املختلفة  األطراف  تنجح  لم  ما  انفراجها  من 
منهم.  كل  وجه  ماء  حتفظ  لتسوية  التوصل  فى 
ودعا عبد اجلواد اخلرطوم إلى التعامل بجدية مع 
العرض البريطانى، وعدم االستخفاف به، وذهب 
إلى أن املجتمع الدولى اآلن يحترم حق اجلماعات 
عدالة"،  "عدم  تعتبره  ما  ضد  التمرد  فى  اإلثنية 
هذه  مترد  قمع  فى  الدول  بحق  اعترافه  من  أكثر 

اجلماعات.

وقال  السودانية،  احلكومة  اجلواد  عبد  هاجم 
إنها ألزمت نفسها باختيارات خاطئة، ولم تنجح 
فى تنفيذ اتفاق السالم اخلاص بدارفور، وأساءت 
توظيفه إلى حد بعيد، رافضا املقارنة بني املوقفني 
املجتمع  مع  املواجهة  فى  والسودانى  اإليراني 
الدولى. وقال إن إيران تقف على أرضية أخالقية 
–فى  بها قدر من الصالبة، أما املوقف السودانى 
رأى عبد اجلواد- فهو موقف هش، ويضعفه وجود 
عمليات  فى  تتمثل  دارفور،  فى  إنسانية  قضية 

القتل، والتهجير، واالضطهاد املستمر.
وأشار عبد اجلواد إلى أنه ال خوف على األمن 
القومى املصرى من وجود قوات دولية فى دارفور. 
وقال: "إن خبرة السنوات األخيرة برهنت على أن 
القومى املصرى يأتي من فشل  اخلطر على األمن 
دول اجلوار في معاجلة أزماتها، أكثر منه فى وجود 
قوات دولية هنا أو هناك. واعتبر أن إخفاق هذه 
كبير،  إقليمى  صراع  إلى  يقود  أن  ميكن  الدول 
يفاقم من أعمال اإلرهاب. وأشاد عبد اجلواد  أو 
املجتمع  مع  املصرية  احلكومة  بتعاون  وصفه  مبا 
هنا  األهلى  السلم  تدخالته، إلحالل  فى  الدولى 
املخاوف  أسقط  قد  ذلك  أن  معتبرا  هناك،  أو 
التقليدية املوروثة من "حقبة الراديكالية القومية" 

من التعاون مع املجتمع الدولى.

á∏ªàfi ájƒeO á¡LGƒe
العلوم  أستاذ  رأفت  إجالل  الدكتورة  واتفقت 
دون  الدولى  التدخل  إن  القول  مع  السياسية 
بني  مواجهة  إلى  يؤدى  سوف  اخلرطوم،  موافقة 
احلاملني  السودانيني،  واملدنيني  الدولية  القوات 
للسالح وألفكار اجلهاد، وقالت إن هذه املواجهة 
فوضى  عنها  وستنتج  خطيرة،  دموية،  ستكون 
عارمة قد تصل بالسودان إلى مرحلة "الصوملة". 
تأثيرات  إلى  ستؤدى  الفوضى  هذه  أن  ورأت 
خطيرة على األمن القومى املصرى. وأشارت إلى 
أن اتفاقية أبوجا لسلم دارفور كان محكوما عليها 
وال  جزئية  اتفاقية  لكونها  البداية؛  منذ  بالفشل 

á«dhódG äGƒ≤dG ∫ƒÑ≤H ΩƒWôÿG ¿ƒÑdÉ£j AGÈNh ¿ƒ∏∏fi
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مع  تعقد سوى  ولم  اإلقليم،  أهل  مطالب  تغطى 
حاملى السالح من أهل دارفور، وطالبت اخلرطوم 
العربى  املوقف  واصفة  الدولية  بالقوات  بالقبول 

جتاه األزمة بأنه كان دون املستوى.
منا  أحد  ال  إنه  إجالل  الدكتورة  وقالت 
لكن  السودان،  إلى  أجنبية  قوات  دخول  يحبذ 
أزمة  وجود  فرصة  تستثمر  الدولية  التدخالت 
بالفعل فى داخل دولة ما، مشيرة إلى أن  املسئول 
فى النهاية عن هذا التدخل هو السلطات احمللية.

الدولي  التدخل  إن  إجالل  الدكتورة  وقالت 
أقرته اتفاقية أبوجا، وأنه ال مبرر لرفض اخلرطوم 
الفصل  حتت  يأتي  التدخل  أن  حجة  حتت  إياه 
املتحدة.  األمم  ميثاق  من  السابع  أو  السادس 
وأوضحت أن الداعي األكبر للتدخل هو القبض 
قائمة  فى  أسماؤهم  الواردة  الـ٥١  املتهمني  على 
ضد  وجرائم  حرب،  جرائم  بارتكاب  املتهمني، 

اإلنسانية فى دارفور.

∫ƒÑbh ¢†aQ
الرافضة  القوى  أن  رأفت  إجالل  د.  أوضحت 
للتدخل الدولى فى دارفور، تتمثل فى التنظيمات 
اإلسالمية املتبناة من جانب احلكومة، والتى تعتمد 
على الشباب املتحمس للجهاد من أجل العقيدة، 
معتبرة أن ذلك يدلل على خطورة استخدام الدين 
فى السياسة. وأضافت أن القوى األخرى تتمثل 
إن  وقالت  نفسها.  دارفور  فى  القوى  بعض  فى 
رفض هذه القوى للتدخل الدولى يرجع ألسباب 
ذلك  على  مدللة  قومية،  وليس ألسباب  خاصة، 
برفض حركة العدل واملساواة للتدخل، خوفا من 
أن  تكون مهمة القوات الدولية هى فرض تطبيق 
من  احلركة  أن  كما  بالقوة.  أبوجا  سالم  اتفاق 
االتفاق  هذا  على  التوقيع  رفضت  التى  الفصائل 

ألنه ال يغطى كل مطالب أهل دارفور.
أضافت د. إجالل أن القبائل العربية فى دارفور 
دائما  تعتقد  الدولى، ألنها  التدخل  أيضا ترفض 
القبائل  مصلحة  فى  سيكون   التدخل   هذا  أن 
مبا  العربية،  القبائل  حساب  وعلى  اإلفريقية، 
اإلقليم.  فى  القوى  موازين  تغيير  إلى  يؤدى 
موضحة أن هذه القبائل –العربية– رمبا لم تعلن 
–وهم  أفرادها  بعض  لكن  للحكومة،  مناصرتها 

اجلنجويد– كانوا دائما فى جانب احلكومة.
القرار١٧٠٦  على  املوافقني  أن  إلى  وأشارت 
غير  ثالث  طرف  دخول  ضرورة  من  ينطلقون 
أن  بعد  األزمة،  فى  التمرد  وفصائل  احلكومة 
فى  سنوات  ثالث  مدى  على  احلكومة  فشلت 
الوحيد هو فى  حماية مواطنيها، مبا يجعل احلل 
أن حركة حترير  إلى  املتحدة، مشيرة  األمم  تدخل 
السودان تقبل بالقرار ألنها ترى أن احلل الوحيد 
أن  كما  الدولى.  التدخل  فى  هو  للمشكلة، 
دولية  قوات  على وجود  وافقت  أن  احلركة سبق 
فى اجلنوب، وليس من املنطقي أن تقبل بها هنا، 
حتفظا  يبدى  البعض  إن  وقالت  هناك.  وترفضها 

يقضي  الذي  رقم ١٧٠٦  األمن  مجلس  قرار  مع  التجاوب  رفض  في  اخلرطوم  استمرار حكومة  إزاء 
بنشر قوة دولية تابعة لألمم املتحدة حلفظ السالم في دارفور، ومنحها والية على أساس الفصل السابع من 
امليثاق، تسمح باستخدام القوة لتوفير احلماية للسكان، فقد دعت "املجموعة الدولية ملعاجلة األزمات" 
املجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية وقانونية، إلى جانب تدابير عسكرية أخرى لدفع 
الراهنة  األوضاع  أن  املتحدة، وخاصة  األمم  مع  التعاون  ملراجعة حساباته، وحثه على  السوداني  النظام 

تشير إلى أن قوة االحتاد األفريقي باتت محملة مبهام، ومسئوليات تفوق قدراتها وطاقاتها احملدودة.
ودعت املجموعة الدولية لألزمات في هذا اإلطار، إلى ضرورة أن تشمل هذه اإلجراءات الضغط على 
حزب املؤمتر الوطني احلاكم، عبر فرض جزاءات محددة األهداف على الشخصيات الرئيسية في النظام، 
وإجراء حتقيق في حسابات أعماله التجارية باخلارج، وتشجيع احلمالت الداعية إلى سحب االستثمار، 
واتخاذ بعض اإلجراءات ضد قطاع النفط، واإلبقاء على التهديد باحملاكمة عن طريق احملكمة اجلنائية 

الدولية على اجلرائم الوحشية املرتكبة في دارفور.
وقالت "املجموعة الدولية لألزمات" إن احلصول على موافقة اخلرطوم على نشر القوة الدولية حلفظ 
الرئيسيني  القادة  السالم يقتضي اتخاذ إجراءات عقابية من قبيل جتميد األرصدة، وحظر السفر على 
للحزب احلاكم، والذي انتهت التحقيقات التي ُأجريت برعاية األمم املتحدة إلى مسئوليتهم عن الفظائع 

املرتكبة في دارفور. 
كما دعت املجموعة مجلس األمن ألن يسند لفريق من اخلبراء أو لشركة محاسبة جنائية التحقيق في 
احلسابات اخلارجية للحزب احلاكم، واألعمال التجارية التابعة له، متهيدا لفرض عقوبات على الكيانات 
التجارية التابعة للنظام، واقترحت كذلك بحث إمكانية فرض جزاءات على بعض جوانب قطاع النفط 
السوداني لتشمل على األقل حظر االستثمار، وحظر اإلمداد باملعدات التقنية واخلبرة، وكذا التخطيط 
حلظر الطيران فوق إقليم دارفور حتت إشراف فرنسي أمريكي، واحلصول على موافقة السلطات التشادية 

على وجود قوة للرد السريع على حدودها مع السودان.
ونبهت "املجموعة الدولية لألزمات"، إلى أنه ما لم تفلح مثل هذه اإلجراءات في تغيير موقف احلكومة 
السودانية، فإن األمر يتطلب التخطيط احتياطيا لنشر ما بني ٤٠- ٥٠ ألفا من قوات حفظ السالم في 

دارفور، دون موافقة حكومة اخلرطوم.

املشكلة  حل  يجعل  إنه  حيث  من  القرار  على 
اجلانب  عن  ويتغاضى  أمنى،  بشكل  دارفور  فى 

السياسى فيها رغم أنه األهم.

  ≈Hô©dG ∞bƒŸG
أحمد  السودانى  الباحث  أكد  جانبه،  من 
الـ  تعدوا  دارفور  فى  الصراع  ضحايا  أن  ضحية 
٤٠٠ ألف شخص. ودعا ضحية إلى عدم الرهان 
على أى موقف عربى، حلل أزمة دارفور مشيرا إلى 
الكبرى،  الدول  من  السودان  أصدقاء  حتى  أنه 
ضد  التصويت  عن  امتنعوا  والصني  روسيا  مثل 

القرار١٧٠٦.
السودانية  احلكومة  تقبل  أن  ضحية  وتوقع 
بالقرار فى النهاية، مشيرا فى ذلك إلى االنقسام 
هذا  مع  التعامل  حول  نفسها  احلكومة  داخل 

القرار.
الصغيرة  األحزاب  بعض  مواقف  أن  واعتبر 
أهمية  ذات  ليست  الدولى،  للتدخل  الرافضة 

بجوار موقف حزب كبير كحزب األمة املعارض، 
املؤيد للتدخل ملا ميلكه -هذا احلزب- من قاعدة 

شعبية كبيرة فى دارفور.
يحاول  السوداني  النظام  أن  ضحية  واعتبر 
الدولي،  املجتمع  مع  تعاملها  في  إيران  محاكاة 
مشيرا إلى أن  واقع احلال في السودان يظهر أن 
نظام احلكم في السودان ال ميلك فعليا من أوراق 
الضغط ما يتيح له اللجوء للمناورات مع املجتمع 

الدولي.
  

رقم  األمن  مجلس  قرار  مع  التجاوب  رفض  في  اخلرطوم  استمرار حكومة  إزاء 

هل يدفع الشعب السوداني ضريبة سياسة حكومته؟
 á«HÉ≤Y äGAGôLEÉH á«dhO äÉÑdÉ£e
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للتضامن  العاملي  اليوم  فعاليات  مع  تزامنا 
في ١١  منظمة حقوقية  طالبت ٣١  دارفور،  مع 
إرسال  بقبول  السودانية  احلكومة  عربية  دولة 
قوات األمم املتحدة إلى إقليم دارفور ملراقبة تنفيذ 
للمدنيني.  حماية  وتوفير  للسالم،  أبوجا  اتفاق 
وأكدت أن استمرار تدهور حالة حقوق اإلنسان، 
جتاهل  إلى  يعود  اإلقليم  في  اإلنساني  والوضع 
سلسلة  احلكومة،  رأسهم  وعلى  النزاع،  أطراف 
من االتفاقات التي سبق وأن مت التوصل إليها منذ 
عام ٢٠٠٤ لوقف إطالق النار، وحماية املدنيني، 
النظامية  غير  احلكومية  امليليشات  سالح  ونزع 
"اجلنجاويد"، وحماية جهود اإلغاثة اإلنسانية، و 
وصوًال إلى اتفاق أبوجا للسالم املوقع في اخلامس 
املجتمع  املنظمات  وطالبت  املاضي.  مايو  من 
ممارسة  بتكثيف  العربية  الدول  وجامعة  الدولي، 
لقبول  اخلرطوم  حكومة  على  الضغوط  جميع 

قوات األمم املتحدة. 
مركز  مقدمتها  –وفي  املنظمات  وأضافت 
بيان  في  اإلنسان-  حقوق  لدراسات  القاهرة 
في  أنه  سبتمبر  من  عشر  السابع  في  أصدرته 
الشهور الثالثة التي تلت اتفاق السالم لم يحدث 
رصد  مت  حيث  األمنية؛  احلالة  صعيد  على  حتسن 
أطراف  جانب  من  النار  إطالق  لوقف  خروقات 
ضحيتها  راح  التي  الهجمات  وتوالت  النزاع، 
مدنيون على أيدي ميليشات اجلنجاويد والقوات 
احلكومية، وأطراف املعارضة املسلحة. واستندت 
املنظمات املوقعة في بيانها إلى ما أعلنه رئيس بعثة 
أغسطس  في  برونك  يان  باخلرطوم  املتحدة  األمم 
تشير  الدولية  املنظمة  تقديرات  أن  من  املاضي 
إلى مقتل نحو ١٦٠٠ مدني في هجمات متبادلة 
تضمنه  وما  اإلقليم،  في  املتنازعة  األطراف  بني 
املتحدة في  العام لألمم  التقرير الصادر عن األمني 
يونيو املاضي، من تعرض نحو ٢٥٠ ألف شخص 
للنزوح في النصف األول من العام اجلاري، كما 
 ١٠٠٠ نحو  تعرض  عن  مؤخًرا  أنباء  ترددت 
آخرين للنزوح إثر هجمات حكومية على شمال 
دارفور والتي راح ضحيتها عشرات املدنيني. وقد 
حذر مؤخرًا برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة 
من تدهور الوضع الغذائي لنحو ٦ ماليني شخص 
في إقليم دارفور، نتيجة عدم توافر التمويل الالزم، 
كما أن استمرار العنف في اإلقليم، وعدم وجود 
أمنية مناسبة لعمل فرق اإلغاثة واملنظمات  بيئة 
اإلنسانية؛ يحوالن دون توصيل املساعدات لنحو 
مع  احلدود  وعلى  دارفور،  في  شخص  ماليني   ٣

التالية:
١.  مطالبة جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم 
أية  عن  الفوري  بالتوقف  السودانية  احلكومة 
أعمال عسكرية من شأنها تهديد حياة املدنيني، 
في  مسئولياتهم  األطراف  جميع  يتحمل  وأن 
تنفيذ اتفاق أبوجا للسالم، واحترام اتفاق وقف 
في  األمني  االنفالت  حالة  إلنهاء  النار،  إطالق 

اإلقليم.
بدعم  اخلرطوم  حكومة  على  التشديد   .٢
ترتيبات نقل مهام حفظ السالم، وحماية املدنيني 
إلى األمم املتحدة، تنفيًذا لقرار مجلس األمن رقم  
واحلكومات  الدولي  املجتمع  ومطالبة   ،١٧٠٦
العربية مبمارسة ضغوط على احلكومة السودانية 
القرار، مع ضرورة دعم ومساندة  للموافقة على 
يتم  أن  إلى  اإلقليم  في  األفريقي  االحتاد  قوات 

حتويل مهمتها الى األمم املتحدة.  
جميع  بحشد  الدولي  املجتمع  مطالبة   .٣
الضرورية  اإلنسانية  املساعدات  لتوفير  املوارد 
حلياة النازحني والالجئني، والضغط من أجل خلق 
اإلنسانية  املنظمات  لعمل  ومستقر  آمن  مناخ 

وفرق اإلغاثة في اإلقليم. 
٤. التأكيد على أن أى اتفاق يقتضى بالضرورة 
رضاء جميع األطراف املعنية، وال يجوز فرضه على 
املنظمات  اإلطار حتث  في هذا  الرافضة.  اجلهات 
السالم على عدم  في عملية  الرئيسيني  الوسطاء 
الرافضة  املسلحة  احلركات  مع  احلوار  إغالق 
لالتفاق بشكله الراهن، ومحاولة التوصل حللول 
املؤمتر  عقد  وضرورة  األطراف،  جلميع  مرضية 
االتفاق،  مبوجب  املقترح  الدارفوري،  الدارفوري 
الرافضة  الفصائل  يشمل  مبا  اجلميع  مبشاركة 
العربي  املدني  املجتمع  إشراك  وضمان  لالتفاق، 
املؤمتر  مينح  أن  على  مراقب،  بصفة  واألفريقي 
يقبلها  مقررات  إلى  للوصول  أوسع  صالحيات 

اجلميع. 
٥. مطالبة حكومة السودان وسائر حكومات 
الدول املعنية بالتعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية 
املكلف  العام  املدعي  عمل  وتسهيل  الدولية، 
اإلقليم،  في  املرتكبة  الفظائع  في  بالتحقيق 
وتقدمي املتهمني بارتكاب جرائم حرب، وجرائم 

ضد اإلنسانية للعدالة الدولية. 
النظام  بتعزيز  السودانية  احلكومة  مطالبة   .٦
استقالله  يضمن  مبا  السودان  في  القضائي 
من  اإلفالت  لسياسة  حد  لوضع  ونزاهته، 
لضحايا  واإلنصاف  العدالة  وحتقيق  العقاب، 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
٧.التشديد على حكومة اخلرطوم، واحلكومات 
العنف ضد  اإلقليمية في دارفور ملواجهة أشكال 
املنتشرة  اجلنسي  العنف  حاالت  وخاصة  املرأة، 
في دارفور، و ذلك من خالل التحقيق في حاالت 
الشكاوى،  إجراءات  وتسهيل  االغتصاب، 
املعنية  احلكومية  غير  املنظمات  عمل  وتسهيل 

بإعادة التأهيل النفسي للضحايا.

العنف  و  االغتصاب  حاالت  تتكرر  كما  تشاد. 
ضد املرأة وسط النازحني دون اتخاذ أية إجراءات 
هوية  لتحديد  السودانية  الشرطة  جانب  من 

مرتكبي هذه اجلرائم. 
وشدد البيان على أن احلكومة لم تف بالتزاماتها 
في نزع سالح ميليشات اجلنجاويد املدعومة من 
جانبها، واملشتبه في تورطها املباشر في ارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم حرب منذ اندالع 
النزاع في عام ٢٠٠٣، كما لم تتخذ احلكومة أية 
إجراءات للمحاسبة عن هذه اجلرائم، في الوقت 
الذي تستمر في بث دعاية مضادة لتواجد قوات 
اجلنائية  احملكمة  وضد  اإلقليم،  في  املتحدة  األمم 
األمن  مجلس  لقرار  طبًقا  لها  ل  املخوَّ الدولية، 
ارتكبت  التي  اجلرائم  في  التحقيق   ١٥٩٣ رقم 

في اإلقليم. 
أنه منذ عام ٢٠٠٣ تعرض أكثر من ٢  يذكر 
مليون شخص في دارفور للنزوح واللجوء، كما 
توفي مئات األالف من املدنيني بفعل االعتداءات 
املسلحة، وتفشي األمراض وسوء التغذية، وجدير 
في  وقعت  للسالم  أبوجا  اتفاقية  فإن  بالذكر 
اخلامس من مايو ٢٠٠٦ بني احلكومة السودانية 
السودان،  وجناح ميني منياوي في حركة حترير 
لكن عارضتها الفصائل األخرى لعدم رضاها عن 
آليات تقاسم السلطة والثروة الواردة في االتفاق، 
لتنفيذ بنوده، كما  وعدم وجود ضمانات كافية 
ضحايا  وتعويض  العدالة،  قضايا  االتفاق  أغفل 
الصراع، وقد نص االتفاق على العديد من املبادئ 
املتعلقة بحقوق اإلنسان، إال أنه ال يوجد تطبيق 
وعلى  عليه.  التوقيع  منذ  املبادئ  لهذه  عملي 
الرغم من أن االحتاد األفريقي كان قد رفع تعداد 
أكثر من ٧٠٠٠  إلى  دارفور من ٣٠٠  في  قواته 
شخص، مع حتويل مهام هذه القوة من مراقبة وقف 
إطالق النار إلى حماية املدنيني املعرضني للخطر، 
فإن بعثة االحتاد األفريقي تعاني نقص القدرات، 
وقلة الدعم الفني، واملعوقات التي تضعها أمامها 
حكومة السودان باستمرار، مما يعيق أداء دورها 
بنهاية  تنتهي  واليتها  أن  عن  فضًال  بفعالية، 
القرار  األمن  مجلس  أصدر  وقد  اجلاري.  الشهر 
والذي  املاضي،  أغسطس   ٣١ في   ١٧٠٦ رقم 
ينص على توسيع نطاق عمل قوات األمم املتحدة 
في السودان ليشمل دارفور، ولكن ذلك مشروط 

مبوافقة احلكومة السودانية وفقًا للقرار.            
أكدت  دارفور،  أهالي  مع  التضامن  إطار  وفي 
التوصيات  على  البيان  على  املوقعة  املنظمات 

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉª¶æe

 QƒaQGO ≈a ÊÉ°ùfE’G ™°VƒdG QƒgóJ QGôªà°SG øjóJ
ô¡°TCG áKÓK ‘ º¡Yô°üe Gƒ≤d Êóe 1600h ,§≤a ô¡°TCG áà°S ‘ ìRÉf ∞dCG 250

´ƒ÷G ôWÉfl ¿ƒ¡LGƒj ÚjÓe áà°S



162006 ôHƒàcCG 73 Oó©dG

ملعاجلة  األخيرة  األشهر  في  املبادرات  تعددت 
وضع الرابطة، وبحث السبل الكفيلة بإخراجها 
وخلقت  سنوات.   منذ  تعيشها  التي  أزمتها  من 
الرابطيني  صفوف  في  دينامكية  املبادرات  هذه 
أضحى  حّتى  واإلعالميني،  السياسيني  وداخل 
موضوع الرابطة شغلهم الشاغل، بحيث ال تكاد 
حلقة جدل تخلو منه؛ األمر الذي يكشف الثقل 
في  الرابطة  به  تتمتع  الذي  واملعنوي  احلقوقي 

املشهد السياسي العام في تونس. 
الدفاع  منظمات  أعرق  من  تعّد  فالرابطة 
إذ  العربية؛  املنطقة  في  اإلنسان  حقوق  عن 
من  مببادرة   ١٩٧٧ سنة  إلى  تأسيسها  يرجع 
الليبيراليني الذين شقوا عصا الطاعة على احلزب 
منذ  احلاكم)  (احلزب  الدستوري  االشتراكي 
الدميقراطي.   باالنفتاح  منادين  السبعينات  بداية 
في  انخرط  أن  إلى  محدودا  نخبويا  عملها  وظل 
الذين  اليساريني  املناضلني  من  أفواج  صفوفها 
كانوا  أن  بعد  القانوني  احلقوقي  بالعمل  آمنوا 
فتدعم  إصالحية.  بورجوازية  منظمة  فيها  يرون 
لها  وأصبح  البالد  جهات  مختلف  في  حضورها 
فرع في كل والية وأكثر من فرع في املدن الكبرى 

والعاصمة. 
وفي اآلن نفسه انتبه احلزب احلاكم إلى الدور 
فأوعز  املنظمة؛  هذه  مثل  تلعبه  الذي  اخلطير 
في  االنخراط  على  اإلقبال  بضرورة  أعضائه  إلى 
صلبها، واحتالل مواقع داخلها.  من هنا انطلقت 
أولى املشاحنات بني الرابطة وبني السلطة القائمة 
احتكار  بدعوى  بها  تتحرش  شرعت  التي 
االنخراطات،  لبطاقات  املوجودين  الرابطيني 

وإقصاء املوالني للحزب احلاكم. 
وأخذ اجلو يتوتر، وباتت تتلبد الغيوم في سماء 
العالقة بني الرابطة ونظام احلكم. لكن الرابطيني 
أن  استطاعوا  وصمودهم  وواقعيتهم  بحكمتهم 
يحبطوا كل احملاوالت لتدجني منظمتهم، إلى أن 
أفرز هيئة  الذي  املؤمتر اخلامس سنة ٢٠٠٠  جاء 
مديرة (الهيئة القيادية) لم ترق للسلطة. فبادر 
بعض املقربني منها إلى الطعن في شرعية املؤمتر، 

وسارعوا إلى التقاضي. 
الرابطة  ومتسكت  أكلها،  العملية  تؤت  ولم 
وضعت  التي  اجلمة  العراقيل  رغم  دورها  بأداء 
أمامها.  واستشاطت السلطة غضبا حني أبرمت 
أمر  وهو  األوروبي  االحتاد  مع  اتفاقا  الرابطة 
التونسية  الشراكة  اتفاقية  في  عليه  منصوص 
مقرها  إيجار  ودفع  أنشطتها،  لتمويل  األوروبية 
الذريعة  ووجدت  فروعها،  ومقرات  املركزي، 
الكافية في قرار املجلس الوطني بناء على توصية 
الفروع  بعض  بدمج  والقاضي  املذكور  املؤمتر  من 

فيما بينها. 
فحفزت الفروع املوالية لها والتي ميسها الدمج 
إلى  شكاوى  تقدمي  عبر  القرار  في  الطعن  إلى 

املؤمتر  بإبطال  استعجالي  حكم  وصدر  القضاء. 
سبتمبر  في  عقده  مزمعا  كان  الذي  السادس 
املؤمترين  ملنع  األمن  جحافل  حتركت  و   .٢٠٠٥
من الوصول إلى مقر الرابطة إلجناز هذا املؤمتر في 
الوسائل في  شهر مايو ٢٠٠٦ واستخدمت كل 

سبيل حتقبق  هدفها. وجنحت فعال في ذلك. 
القسط  جتميد  فتم  املضايقات،  تكثفت  ثم 
املنظمة  جعل  مما  األوروبي  التمويل  من  الثاني 
حاصرت  ثّم  متفاقم.   مالي  عجز  في  تتخبط 
على  اخلناق  تضيق  وراحت  الفروع،  السلطات 
إلى  األمر  بها  ووصل  وحتركاتهم.  املناضلني 
الدخول  ومنع  للرابطة  املركزي  املقر  محاصرة 

إليه. 
لكن السلطة، في الواقع، لم حتكم اخلناق على 
الرابطة وحدها، إمنا انقلب السحر على الساحر، 
املزعج  الكابوس  مبثابة  الرابطة  ملف  وأضحى 
بالنسبة إليها هي نفسها في عالقاتها مع اإلحتاد 
ذلك  عالقة  في  الغربية  الدول  وسائر  األوروبي 
ومنها مفصلها  البالد،  في  عامة  احلريات  مبسألة 

احليوي: الرابطة. 
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وفي غضون ذلك تبادر مجموعة من الرابطيني 
إصدار  إلى  املديرة  الهيئة  في  سابقان  وعضوان 
فيه  يدعون  ال١٠٨)  نداء  يسمى  (صار  نداء 
يلق  لم  والذي  الدمج  قرار  في  النظر  إعادة  إلى 
وباعتباره  الرابطيني،  داخل  إجماعا  نظرهم  في 
السبب املباشر في األزمة.  وطالبت بأن يسحب 
الهيئة  تراجع  أن  املتقاضون شكاواهم في مقابل 
املديرة قرار الدمج. و طالبوا اجلميع بإيجاد حل 
اإليجابي  التعامل  إلى  السلطة  ودعوا  وفاقي.  
مع النداء دون أن حتملها أية مسئولية؛ إذ األزمة 

عندهم داخلية صرفة. 
وتشكك معظم الرابطيني في خلفية هذا النداء 
ونواياه، من حيث التوقيت، ومن حيث تسويته 

بني الضحية واجلالد. 
واتضح أن املبادرة ما هي في نهاية املطاف إال 
مناورة من مناورات السلطة؛ للخروج من األزمة 

التي عادت عليها بالضرر أكثر من غيرها. 
احلاكم،  احلزب  أبناء  من  هم  املوقعني  فمعظم 
أو املوالني له بشكل من األشكال. واتضح األمر 
أو  حتملوا  قدامى  رابطيون  النداء  ساند  ملا  أكثر 
ثم  الدولة،  في  مختلفة  مسئوليات  يتحملون 
أو شبه  الرسمية  الصحافة  ملا فتحت  فأكثر  أكثر 
الرسمية أمامهم، وأغلقت دون اآلخرين، مبا في 

الصحافة  هذه  رفضت  التي  املديرة  الهيئة  ذلك 
نشر ردها على النداء. وبذلك ظل نداء الـ ١٠٨ 

غير حاسم وغير مؤثر في  حل أزمة الرابطة. 
للمساعي  جلنة  تشكلت  ذاته  الوقت  وفي 
للرابطة  سابقني  رؤساء  ثالثة  تضم  احلميدة؛ 
مبقترحات  وتقدمت  سابقني.  وسفيرا  ووزيرا 
ملموسة من أبرزها سحب القضايا املرفوعة ضد 
لها،  تتعرض  التي  املضايقات  وإنهاء  الرابطة، 
إجناز مؤمترها، وضمان حق  لتمكينها من  وذلك 
اجللسة  أثناء  مواقفهم  عن  يعبروا  بأن  املتقاضني 
هذه  املديرة  الهيئة  وقبلت  حرية.  بكل  العامة 

املقترحات ورفضها املتقاضون. 
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الرؤساء  شكل  حني  األهم  املبادرة  جاءت  ثم 
احلميدة  املساعي  جلنة  أعضاء  السابقون  الثالثة 
املديرة  للهيئة  السابقني  األعضاء  من  و١٥ 
أعضاء  وأحد  والرابع  الثالث  املؤمترين  ورئيس 
رئيسات ورؤساء سابقني ألهم  املساعي و٩  جلنة 
باللجنة  أسموها  جلنة  املدني،  املجتمع  منظمات 
الوطنية ملساندة الرابطة، استجابة للمبادرة التي 
قامت بها اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات 
الوطني  التضامني  اليوم  ٢٠٠٦مبناسبة  مايو  في 
مع الرابطة، وتعبيرا منهم عن الغضب إزاء حالة 
من  واستيائهم  الرابطة،  تعيشها  التي  الشلل 
التي  والضغوطات  اإلعالمي،  التشويه  حمالت 
تتعرض لها. وطالبت هذه اللجنة بوضع حد لكل 
العراقيل التي حتول دون النشاط الطبيعي للرابطة 
السلطات  ودعت  وفروعا).  مديرة  (هيئة 
كمدخل  الرابطة  مع  حوار  فتح  إلى  العمومية 
البيان  وزع  وقد  األزمة.  لتجاوز  وحيد  ضروري 
احلقوقية  النخب  على  اللجنة  لهذه  التأسيسي 
يوم  كل  وفي  عليه.   للتوقيع  واملهنية  والثقافية 

تزداد كتلة امللتفني حول البيان وحول اللجنة. 
يعيشها  التي  النشيطة  احلركية  فهذه  وهكذا 
في  شك  ال  ومصيرها،  بالرابطة  املعنيون  حاليا 
مبا  املتشددة  مواقعها  من  السلطة  ستزحزح  أنها 
يجمع  حيوي  وطني   ملطلب  تستجيب  يجعلها 
عليه كل الشرفاء مبختلف حساسياتهم الفكرية 
جدي  حوار  في  الدخول  أجل  من  والسياسية 
شخص  تفويض  خالل  من  كان  لو  حتى  مباشر 
بصالحيات  تتمتع  جلنة  أو  قرار  مسئول صاحب 

اتخاذ القرار. 
املرتقب  احلوار  هذا  لنجاح  ضروري  وكشرط 
ضغوطها،  كل  السلطة  ترفع  أن  من  مناص  ال 
الداخلية  الشئون  في  القضاء  إقحام  عن  وتكف 
فيما  يفتحوا  بان  للرابطيني  وتسمح  للرابطة، 
القضايا  كل  ملعاجلة  احلاسمة   النقاشات  بينهم 
املسئول؛  النزيه  احلر  احلوار  قاعدة  على  اخلالفية 
اعتصر  الذي  الزجاجة  عنق  من  اخلروج  أجل  من 
النضالية  مسيرتها  الرابطة  تواصل  وكي  اجلميع 
في الدفاع عن احلقوق الفردية، واجلماعية، ونشر 
اإلنسان  ثقافة حقوق  إليها هي  ما أحوجنا  ثقافة 
التنمية  في  قدما  واملضي  الدميقراطية،  لتعزيز 

اإلنسانية. 

احلبيب احلمدوني
عضو سابق بالهيئة املديرة للرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

ملعاجلة  األخيرة  األشهر  في  املبادرات  تعددت 
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إلى  شكاوى  تقدمي  عبر  القرار  في  الطعن  إلى 
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املؤشرات  أحد  األقليات  حقوق  احترام  يعتبر 
وتقدمها  الشعوب  حتضر  مدى  على  املهمة 
األقليات  حقوق  مفهوم  ويرجع  اإلنسانى.  
عام  وستفاليا"  "اتفاقية  إلى  الدولى  القانون  فى 
١٦٤٨. وفى منتصف القرن املاضى اكتسب هذا 
الثانية؛  العاملية  بعد احلرب  املفهوم  دفعة كبيرة 
منظمة  مظلة  -حتت  العالم  دول  تبنت  حيث 
واإلعالنات  القرارات   من  العديد  املتحدة-  األمم 
اإلعالن  من  بداية  احلقوقية  الدولية  واالتفاقيات 
الدولى  بالعهد  مرورا  اإلنسان,  حلقوق  العاملى 
وأخيرا  والسياسية,  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
وهناك   .١٩٩٢ عام  األقليات  حقوق  بإعالن 
التى  اإلقليمية  االتفاقيات  من  أيضا  العديد 
لتلزم  اإلنسان،  حلقوق  الدولى  بالقانون  إهتدت 
الدول األطراف إقليميا، باحترام وحماية حقوق 
األقليات. وعلى الرغم من جناح العديد من دول 
العالم فى حتقيق طفرات كبيرة على طريق إدراك 
حتقيقها  على  والعمل  بها،  باإلقرار  احلقوق  هذه 
للمواد  القومى  املستوى  على  التطبيق  من خالل 
هذه  مثل  فإن  بها,  املتعلقة  الدولية  القانونية 
الطفرات تكاد تنعدم فى بالد أخرى، مثل مصر 
التى تصر حكومتها على عدم وجود أقليات بها 
على أساس أن الشعب املصرى شعب واحد يتمتع 

أفراده باملساواة أمام القانون. 
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مفهوم  جتاه  ملصر  الرسمي  املوقف  ويتلخص 
إنكار  هو  األول  جزءين:  فى  األقليات  حقوق 
اعتبار  والثانى  البالد,  فى  أقليات  لوجود  الدولة 
احلقوق  هذه  إدراك  أجل  من  احلقوقية  اجلهود 
ليست  سوى حلقة من مسلسل املؤامرة الدولية 
التى تستهدف مصر واستقرارها ووحدة شعبها.

–مؤخرا-  هذا  مصر  موقف  عن  عبر  وقد 
األمم  لدى  املصرية  الديبلوماسية  البعثة  أعضاء 
املتحدة بجنيف (سويسرا) فى مداخلة مصر ردا 
على أربع ورقات قدمتها املنظمة املصرية الكندية 
حلقوق اإلنسان عن وضع األقليات فى مصر أثناء 
الثانية عشرة من مجموعة العمل  انعقاد اجللسة 
اخلاصة باألقليات، والتابعة ملفوضية األمم املتحدة 
السامية حلقوق اإلنسان في الفترة من ٨- ١١ من 

أغسطس املاضى.

األعضاء اآلخرين في جماعتهم".
الرسمية,  املصرية  املداخلة  ذكرت  وكما 
 ٢٧ باملادة  التزامها  عدم  فى  احلكومة  تستند 
أقليات  بوجود  "مشروطة  املادة  أحكام  أن  على 
فى الدول املعنية," وحيث إن احلكومة ال تعترف 
فى  املادة  هذه  فإن  أرضها،  على  أقليات  بوجود 
وتعزز  مصر.  على  تنطبق  ال  احلكومة  تصور 
احلكومة هذا املوقف باإلدعاء بأن جميع املواطنني 
فى مصر يتساوون أمام القانون طبقا للمادة ٤٠ 

من الدستور املصرى.
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يكون  ما  أقرب  هو  الفرنسى  النموذج  ولعل 
بوجود  االعتراف  رفض  جتاه  املصرى  للمنهج 
األقليات, حيث تعتبر الدولة الفرنسية أنه حيث 
إنها ال متارس أى متييز ضد أى مواطن وحيث إن 
اجلميع متساوون أمام القانون إذعانا للمادة ٢ من 
العهد  من   ٢ باملادة  والتزاما  الفرنسى،  الدستور 
وقد  فرنسا.   فى  أقليات  توجد  ال  فإنه  الدولى؛ 
على  تصديقها  عند  موقفها  عن  فرنسا  أعلنت 
العهد الدولى عندما أحلقت حتفظا على املادة ٢٧ 
مبا يفيد بأن هذه املادة ال تنطبق على فرنسا, وهو 
شئ لم تقدم عليه احلكومة املصرية عند توقيعها 

على العهد نفسه.
النموذجني  بني  التشابه  من  الرغم  على  ولكن 
ملفهوم  الدولتني  معارضة  فى  والفرنسى  املصرى 
بينهما,  جوهريا  اختالفا  هناك  فإن  األقليات، 
فى  علمانية  دولة  فى  يطبق  األخير  أن  وهو  أال 
أساسها ومؤسساتها حيث من املفروض أن يتمتع 
فيها جميع األفراد باملواطنة الكاملة حتت الشعار 
واإلخاء".  واملساواة  "احلرية  لفرنسا:  الرسمى 
يتعلق  فيما  ويتضح هذا االختالف بشكل كبير 
التحديد.  وجه  على  الدينية  األقليات  بحقوق 
ففى حني ال ينص دستور فرنسا على ديانة رسمية 
الدستور املصرى على أن  "اإلسالم  للدولة ينص 
هو ديانة الدولة". وفى حني أن الدستور الفرنسى 
ال ينص على أن القانون الفرنسي يستمد مبادئه 
أن  على  املصرى  الدستور  ينص  ديانة،  أى  من  
الرئيسى  املصدر  اإلسالمية هى  الشريعة  "مبادئ 
عن  الدين  فصل  ملبدأ  واحتراما  للتشريع"..  
بني  أن يخلط  الفرنسى  للرئيس  الدولة فال يحق 

وجاء فى مداخلة احلكومة أن "املجتمع املصرى 
وحضارته  الطويل،  تاريخه  مدار  على  يعرف  لم 
العريقة مفهوم األقليات," وأن مصر تعد "بوتقة, 
مختلف  العصور  مر  على  بداخلها  انصهرت 
الديانات، والثقافات، واألعراق, لتشكل نسيجا 
واحدا لشعب متجانس". وأشار مندوب احلكومة 
مصر,  تتبناها  التى  املؤامرة  نظرية  إلى  املصرية 
حيث ادعى فى مداخلته هذه أنه "لم يضع القانون 
الدولى تعريفا ملفهوم األقلية, مما سهل من استغالل 
الشعوب, وتفتيت  استقرار  لزعزعة  املفهوم  هذا 
واستراتيجية  سياسية  ألسباب  الوطنية  وحدتها 
بحتة". وترسيخا لنظرية املؤامرة هذه جاء بورقة 
الفتعال  املغرضة  احملاوالت  "أن  احلكومة  مندوب 
إبراز  فى  املتعمدة  واملبالغة  األقليات,  قضايا 
اخلالفات، واالختالفات بني الشعب الواحد, وما 
يواكب هذا من تسييس لهذه القضية, لهو مدعاة 

للقلق حول أهداف من يقومون بذلك". 
وهكذا فاحلكومة املصرية تؤمن بأن االعتراف 
الوطنية،  الوحدة  مع  يتعارض  األقليات  بحقوق 
وأن الوحدة الوطنية واملواطنة واملساواة بني جميع 
فى  حتقيقها  احلكومة  تزعم  والتى  املواطنني، 
وجود  حقيقة  احلكومة-  تصور  -فى  تلغى  مصر 
أنه  بالتنويه  اجلدير  ومن  البالد.   فى  األقليات 
فى إطار مناقشة حقوق األقلية القبطية املسيحية 
بتصور  بقوة  تستشهد  احلكومة  فإن  مصر  فى 
الكنيسة القبطية بعدم صالحية انطباق مصطلح 
ال  جزءا  باعتبارهم  مصر  مسيحيي  على  "أقلية" 

يتجزأ من نسيج املجتمع املصرى.
أكبر  من  املصري  الرسمي  املوقف  وُيعد 
القانونية  احلقوق  إدراك  أمام  تقف  التى  العقبات 
لألقليات, ويعتبر مخالفا اللتزامات مصر الدولية 
القانونية جتاه حماية األقليات, وخاصة فى ضوء 
املادة ٢٧ من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
األشخاص  حرمان  جتيز  ال  والتي  والسياسية، 
بثقافتهم  التمتع  حق  من  األقليات  إلى  املنتسبني 
اخلاصة؛ أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائرهم، أو 
استخدام لغتهم بشكل شخصى أو باالشتراك مع 

مصر بني إنكار حقوق األقليات 
ونظرية املؤامرة

عبد العزيز عبد العزيز
املنظمة الكندية املصرية

حلقوق اإلنسان
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ما هو سياسى وما هو ديني.
فرنسا  اعتراف  عدم  من  الرغم  فعلى  وهكذا 
املبادئ  حتمى  فالدولة   بها؛  أقليات  بوجود 
واإلخاء  واملساواة  احلرية  تكفل  التى  الدستورية 
لكل فرنسى, وإن كان فضل كبير فى هذا يرجع 
على  تعمل  التى  املدنى  املجتمع  منظمات  إلى 
تصحيح مسار الدولة، ودفع احلركة احلقوقية فى 

فرنسا لألمام.  
ومع ذلك فإن موقف كل من الدولتني فى رفض 
االعتراف بوجود األقليات  يتساوى فى املخالفة 
العهد نفسه. وفى هذا  للمادة ٢٧ من  القانونية 
بحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  جلنة  تقول  الشأن 
 ١٩٩٤ عام   ٢٣ رقم  العام  تعلقيها  في  اإلنسان 

أن:
"بعض الدول األطراف التى تزعم أنها ال متارس 
التمييز على أساس إثنى أو لغوى أو دينى تدعى 
بناء على هذا  األساس فقط ال توجد  أنه  باخلطأ 

بها  أقليات".
الدولي  اخلبير  تعريف  على  اللجنة  وتعتمد 
"ال  إنه  فتقول  األقليات  ملصطلح  كابوتورتى 
وأن  األقليات"  من  تخلو  العالم  فى  دولة  توجد 
حتديد وجود األقليات ال يعتمد على رأى الدولة، 
االختالف  مثل  موضوعية؛  مواصفات  على  بل 
اعتراف  على  يعتمد  و"ال  والنوعى  العددى 
ال  األقليات  وجود  حتديد  فإن  وهكذا  الدولة". 
ناحية  ومن  الكنيسة.  أو  احلكومة  رأى  يتطلب 
األقليات  وجود  أن  من  الرغم  فعلى  أخرى, 
طبقا  فردية"  "حقوق  بحماية  الدولة  التزام  يعنى 
للمادة ٢٧ من العهد الدولى؛ إال أنه إيضا يضع 
اجلماعية  احلقوق  العبء حلماية  احلكومات  على 

لألقليات.  
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وجود  إنكار  منطق  فى  األساسية  واملشكلة 
أساس  على  حقوقهم  إنكار  هو  األقليات، 
تعارض  وجود  حق   بغير  يفترض  مغلوط  منطق 
املواطنة  ومفهوم  األقليات  حقوق  مفهوم  بني 
املساواة  فى  احلق  على  يرتكز  الذى  الكاملة 
وعدم التمييز,فمفهوم األقليات ومفهوم املواطنة 
ولكن  البعض,  لبعضهما  بديلني  ليسا  الكاملة 

يكمل كل منهما اآلخر, وذلك لسببني مهمني:
أساسه  فى  يعتمد  األقليات  منظور  ألن  أوال: 
على تواجد األقليات فى مجتمع متكامل؛ حيث 
أو  منفرد  بشكل  -سواء  أقلية  كل  أفراد  يتمتع 
أفراد  كل  أن  حني  فى  بخصوصيتهم  جماعى- 
املجتمع وبغض النظر عن اخلصوصيات والفروق، 
يرون الوطن كشيئ أكبر ينتمى إليه اجلميع. أى 
أن مفهوم  األقليات يقوم على تكامل املجتمع ال 

تفكيكه.
ثانيا: فى حني أنه يجب أن يتمتع جميع األفراد 
باملواطنة الكاملة، فإنه يلزم على الدولة أن تقوم 
بتدابير للتأكد من أن املساواة لن تنقص من حق 

التمتع   من  معينة  خصوصية  لهم  الذين  األفراد 
بهذه املواطنة الكاملة.  فعلى سبيل املثال يجب 
على الدولة أن توفر الظروف املالئمة التى تسمح 
ألفراد األقليات باملشاركة فى احلياة العامة، مثل 
النيابية، وغيرها من النشاطات العامة,  املجالس 
حق  وهو  اإليجابى،  التمييز  طريق  عن  وذلك  

مشروع طبقا للقانون الدولى. 
وهكذا فإنه بنظرة عابرة إلى النموذج الفرنسى 
فإن املواطنة الكاملة التى تتمتع بها األغلبية فى 
فرنسا تعتبر حلد ما منقوصة فيما يخص األقليات 
فى هذا البلد.  أما فيما يتعلق بالنموذج املصرى 
الكاملة  فاملواطنة  يذكر،  شيئا  يقدم  ال  فهو 
كبديل  وحمايتها  توفيرها  احلكومة  تدعى  التى 
كثيرة  والدالئل  لها.  وجود  ال  األقليات  حلقوق 
بالدستور  القانونى  التناسق  وعدم  قصور،  على 
املصرى.  فعلى سبيل املثال ال احلصر، فإن املادة 
٤٠ من الدستور املصرى  تنص على املساواة بني 
الدستور  من   ٢ املادة  أن  جند  أننا  بيد  املواطنني، 
وأن  بذاته،  دين  لها  الدولة  أن  على  تنص  نفسه 
مبادئ هذا الدين هى املصدر الرئيسى للتشريع، 
وهكذا يضع الدستور أى مواطن غير مسلم  فى 
ينتمى  التى  دولته  ألن  منقوص؛  حقوقى  وضع 
إليها لها ديانة غير ديانته, أو مبعنى أدق أن دولته 
الدستور  ومن  إليه.  تنتمى  ال  إليها  ينتمى  التى 
املصرى احلالى تنحدر ممارسات تخالف املادة ٤٠ 
فيما يتعلق بقضايا مهمة كثيرة لألقليات. فعلى 
سبيل املثال، وفى إطار حقوق األقليات  الدينية 
البهائية،  بالديانة  الدولة  تعترف  ال  مصر  فى 
لدينهم. وال  العلنية  ممارستهم  فى  وتنكر حقهم 
العبادة,  دور  لبناء  موحد  قانون  مصر  فى  يوجد 
فاحلكومة متنع رسميا البهائيني من بناء معابدهم، 
ببناء  املسيحيني  قيام  أمام  كثيرة  عراقيل  وتقيم 
كنائس جديدة لهم، أو ترميم القدمي منها. ومن 
كثيرة  حكومية  لوائح   أن  جند  القبيل  هذا  مثل 
فى  املسلمني  غير  ضد  التمييز  ممارسة   حتمى 
التعليم،  مثل  العامة،  احلياة  فى  عديدة  مجاالت 
فى  واملشاركة  واإلعالم،  احلكومية،  والوظائف 
التمييز  عن  وبعيدا  وغيرها.  السياسية  احلياة 
على أساس دينى فهناك أقليات أخرى لغوية مثل 
النوبيني، وإثنية مثل البدو لهم حقوق ال مبكن أن 
تدرك إال من خالل املفهوم احلقوقى لألقليات.     
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أما عن اجلزء الثانى من موقف احلكومة املصرية 
لتفكيك وحدة   الدولية  املؤامرة  بنظرية  واملتعلق 
يتملك  الذى  العام  القلق  يعكس  أنه  فإما  مصر, 
اإلنسان بشكل  احلكومة بسبب تسييس حقوق 
عن  يعبر  أنه  أو  خاص,  بشكل  واألقليات  عام  
احلركة  جتاه  للحكومة  العدائى  العام   املوقف 
الرسمية،  مواقفها  تظهره  والذى  احلقوقية 
للمجتمع  رفضها  فى  املستمر  احلكومة  وتعنت 
بالنشطاء  للتشهير  الدائمة  ومحاوالتها  املدنى، 

احلقوقيني أمام الرأى العام املصرى.
يعود  حيث  احلكومة  مخاوف  املرء  يتفهم  قد 
واستخدامها  اإلنسان،  حقوق  تسييس  تاريخ 
حركة  تاريخ   إلى  السياسى  للضغط  كوسيلة 
حقوق اإلنسان نفسها.  فعبر عقود احلرب الباردة 
الكتلة  نقطة ضعف  (الرأسمالي)  الغرب  سيس 
للضغط  والسياسية)  املدنية  (احلقوق  الشرقية 
االشتراكية  الدول  ردت  بينما  عليها،  السياسى 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  بتسييس 
والثقافية للضغط على الغرب.  وحتى بعد انتهاء 
ميارس  الدول  من  العديد  زال  فما  الباردة  احلرب 
الدول  بعض  أن  فنجد  اإلنسان،  حقوق  تسييس 
املانحة للمعونات االقتصادية أو العسكرية متارس 
تسييس حقوق اإلنسان من أجل خدمة أغراضها 
السياسية. وهناك العديد من األمثلة الصارخة على 
مثل هذه املمارسات اليوم، حيث تظهر ازدواجية 
هذه الدول فى منهجها االنتقائي، وإصرارها على 
بالد  دون  بالد  فى  اإلنسان"  حقوق  "أجندة  دفع 
أخرى, حتى أن هذه االنتقائية تصل إلى محاولة 
دفع األجندة احلقوقية فى بلد معني، وفى أوقات 
سياستها  تواصل  ثم  مآربها  تنال  حتى  معينة 
املعتادة بإعطاء ظهرها ملخالفات حقوق اإلنسان 

فى البلد نفسه. 
هو  ما  املصرية:  للحكومة  السؤال  ولكن 
واالحتاد  املتحدة،  األمم  دور  حتترم  أن  األجدى: 
األفريقي واللذين تلتزم أمامهما باتفاقيات حماية 
أم  عليها,  وصدقت  وقعت  التى  اإلنسان  حقوق 
إلى  ترقى  ال  دول  من  سياسية  ضغوطًا  تصارع 
أرضية أخالقية للضغط على مصر بدعوى حماية 
املتحضرة  للبالد  املنطقى  احلل  اإلنسان؟  حقوق 
اإلنسان،  حقوق  مبادئ  من  التنصل  فى  ليس 
عليها,  املوقع  الدولية  بالتعهدات  االلتزام  بل 
لتسييس  اخلارجية  احملاوالت  حدة  من  سيقلل  مما 

حقوق اإلنسان. 
عليه  –املتعارف  األقليات  مفهوم  أن  ويبقى 
حقوق  وأن  مصر،  على  ينطبق  دوليا-  اليوم 
األقليات هى حقوق مشروعة، لم يعد من املمكن 
أية حكومة  االلتفاف حولها، وليس من مصلحة 
ألى  القانونية  احلالة  وأن  لها.  التنكر  مسئولة 
أقلية ال ميكن أن تختزل إلى صفة تنقص من قيمة 
التي متيزهم عن  اخلصائص  بسبب  إليها  املنتمني 
األشخاص املنتمني إلى األغلبية، فكلتا اجلماعتني 
منسجم  بشكل  املجتمع  نسيج  معا  تشكالن 
هذا  أوصال  فى  واملساواة  العدالة  تسود  عندما 
التعددية على إطالقها. هذا هو  املجتمع فى ظل 
واقع اليوم فى املجتمع احلديث الدميوقراطي، إذ 
الميكن أن  يقوم مثل هذا املجتمع  إال على أساس 
احترام احلريات الشخصية، وكرامة الفرد، كما 
والتنوع.  التعددية  من  ووحدته  قوته  يستمد  أنه 
ووحدته  استقراره  ويهدد  املجتمع  يفكك  ما  أما 
فهو أن يعانى بعض أفراده، أو أي من جماعاته من 

التهميش أو االستبعاد بسبب خصوصيتهم.

ثالث سنوات من احلصاد املر 
للمجلس القومي حلقوق اإلنسان
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تتكشف في كل يوم حجم األزمة التي تعيشها 
محاوالت  وتفضح  مصر،  في  اإلنسان  حقوق 
من  حتى  دوليا،  لتجميلها  املصرية  احلكومة 
الذي  اإلنسان،  حلقوق  القومي  املجلس  خالل 
أنشأته الدولة قبل نحو ثالث سنوات، واعتبرته 
التحول  قاطرة  احلاكم  باحلزب  السياسات  أمانة 
جتميل  في  ينجح  لم  أنه  واحلقيقة  الدميقراطي، 
حقوق  وضعية  حتسني  عن  وعجز  الصورة، 
والسجون  املعتقلني  ملف  من  بداية  اإلنسان، 
املتظاهرين،  بقمع  مرورا  املقيدة،  واحلريات 
ملمارسات  وصوال  بهم،  اجلنسي  والتحرش 
التعذيب املزرية. وتفجر دم املصريني على قضبان 
بفضائح  وانتهاء  احلكومية،  املوت  قطارات 
الطبيعي  من  كان  ولذلك  البرملانية،  االنتخابات 
بعد مرور ثالث سنوات كاملة أن يجلس نشطاء 
حقوق اإلنسان مرة أخرى لبحث كيفية إصالحه 
النية  توفرت  إذا  الصحيح،  مساره  إلى  وإعادته 

احلقيقية لذلك أو إعالن وفاته رسميا.
كان هذا هو هدف الندوة التي عقدها "التحالف 
من أجل اإلصالح والدميقراطية"، والتي وضع لها 
ذلك  يعيشها  التي  املشكلة  عمق  يعكس  عنوانا 
من  سنوات  لثالث  املر  "احلصاد  وهو  املجلس، 
والتي  اإلنسان"،  حلقوق  القومي  املجلس  عمر 
حقوق  ونشطاء  الصحفيني،  من  عدد  حضرها 
اإلنسان، وأدارها جناد البرعي األمني العام السابق 

جلماعة تنمية الدميقراطية.
أنه من الصعب  الندوة  افتتاح  البرعي في  أكد 
ألنه  املاضية،  الفترة  خالل  املجلس  عمل  تقييم 
يعرف  أحد  وال  نفسها،  على  منغلقة  مؤسسة 
غير  أعضاء  ويضم  بداخلها،  يدور  ما  حقيقة 

متجانسني.
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املجلس،  انشاء  جتربة  أن  البرعي  وأوضح 
الدستور  من   ٧٦ املادة  تعديل  جتربة  وكذلك 
تظهران أن النظام السياسي املصري أصبح قادرا 
على تبني مبادرات املجتمع واقتراحاته وإفراغها 
مضيفا  إليه،  تصديرها  وإعادة  مضمونها،  من 

بذلك عقبات جديدة في طريق الدميقراطية.
وقال إن املجلس كان أوضح من أن يداري عليه 

املؤسسية  القدرات  لدعم  الالزمة  املقترحات 
والفنية في مجاالت حقوق اإلنسان".

ميكن  كان  األهداف  تلك  أن  البرعي  وأكد 
توسيعها وتطويرها عبر املمارسة، فيما لو أحسن 
اختيار قيادات املجلس وأعضاؤه، فضال عن أمينه 
العام الذي ال يتمتع بأية خلفية حول ملف حقوق 

اإلنسان تؤهله لهذا الدور.
اليوم  منذ  سعى  املجلس  أن  البرعي  أضاف 
إدارة  طريقة  في  املشكالت  ظهور  ومع  األول، 
الفاعلني  النشطاء  املجلس في حصار وإبعاد أحد 
دور  وتقليص  حسن-  الدين  –بهي  العمل  عن 
بشكل  سعدة-  أبو  –حافظ  اآلخر  الناشط 
أن  عن  فضال  مؤثرا،  يكون  بأن  له  يسمح  لم 
خصومات  خلق  إلى  وقياداته  املجلس  اندفاع 
تشكيله،  على  اعترضت  التي  املؤسسات  مع 
الوسط  إدارته، جعله كيانا مرفوضا من  وطريقة 
بفاعلية  العمل  من  وبدال  عام.  بشكل  احلقوقي 
مع منظمات حقوق اإلنسان، ذات الوزن والتأثير 
أو  هشة  صغيرة  كيانات  خلق  محاولة  إلى  سعى 
لها  عالقة  ال  أهلية  جمعيات  اجتاه  في  االندفاع 
املجلس  إن  بل  عام.  بشكل  احلقوقي  بامليدان 
على  الهيمنة  إلى  سعى  البرعي-  جناد  –حسب 
العمل احلقوقي، وشكلت محاولته تأميم مراقبة 
معه  املتعاونة  غير  املؤسسات  ومنع  االنتخابات، 
ال  جهة  فمن  استفهام،  عالمة  أكبر  العمل  عن 
جهة  ومن  للمراقبة،  حقيقية  آلية  املجلس  ميلك 
أخرى يسعى إلى منع اآلخرين من املراقبة، ولوال 
حصول املنظمات املستقلة على حكم من مجلس 
الدولة بأحقيتها في املراقبة، دون وصاية املجلس، 
ما استطاع العالم كشف االنتهاكات التي أصابت 

االنتخابات البرملانية األخيرة.
جتاربهم  الصحفيني عن  من  عدد  وبعده حتدث 
في تغطية نشاط املجلس، ومالحظاتهم على أداء 

العمل احلقوقي واإلعالمي بداخله. 
قال محمود بسيوني الصحفي بجريدة "نهضة 
مصر" اليومية إنه منذ إنشاء املجلس وهو يحمل 
للحكومة،  والئه  بني  كبيرة  داخلية  تناقضات 
اإلنسان،  حقوق  مببادئ  األسمى  ارتباطه  وبني 
املصرية  البيروقراطية  تقاليد  كل  انتقلت  فلقد 
اتباع  من  بداية  املجلس،  داخل  إلى  العتيدة 

العام  األمني  غالي  بطرس  مثل  شخصية،  رئاسة 
النشطاء  بعض  اختيار  أو  املتحدة،  لألمم  السابق 
أعضاء  غالبية  أن  مؤكدا  فيه،  أعضاء  احلقوقيني 
املجلس غامروا بسمعتهم من أجل حتسني صورة 
لم  اإلنسان  حقوق  حالة  أن  موضحا  احلكم، 
اتخاذ  إلى  يحتاج  حتسينها  ألن  كثيرا  تتحسن 
إنشاء مجلس ضعيف،  من  أكثر عمقا  إجراءات 
مضيفا أن أهداف املجلس طبقا لقانون إنشائه لم 
تكن تتيح له أن يشارك بفاعلية في حماية حقوق 
اإلنسان املصري، فقد انحصرت أهداف املجلس، 
إصدار  في  قانونه  من  الثالثة  املادة  لنص  وفقا 
الفتاوى، والتوصيات، وإبداء اآلراء واملقترحات، 
السلطات  من  إليه  يحال  أو  عليه  يعرض  فيما 
واجلهات املختصة بشأن املسائل املتعلقة بحماية 
مقترحات  وتقدمي  وتعزيزها،  اإلنسان  حقوق 
من  ما  كل  في  املختصة  اجلهات  إلى  وتوصيات 
شأنه حماية حقوق اإلنسان، وإصدار تقارير عن 
في  مصر  وتطوير جهد  اإلنسان،  أوضاع حقوق 
احلكومي  املستويني  على  اإلنسان  حقوق  مجال 
مستشار  مجرد  أنه  يعني  ما  وهو  واألهلي. 

للحكومة واجلهات املختصة.
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أوضح البرعي أن القانون قد حظر على املجلس 
وتقدميها  املوازية،  الدورية  التقارير  إعداد  فعليا 
إلى هيئات وجلان األمم املتحدة، واكتفى بأن أسند 
إليه العمل كمستشار للحكومة املصرية في الرد 
على انتقادات املؤسسات الدولية ألوضاع حقوق 
اإلنسان في مصر، وهو ما يعني أن دور املجلس 
كان في احلقيقة دور "محامي الشيطان" الذي يبرر 
يقنع  أن  يحاول  أسبابا  لها  ويجد  االنتهاكات، 
لم  القانون  أن  إلى  الفتا  الدولية؛  املنظمات  بها 
يعط للمجلس أيضا أي دور في إعداد أية برامج 
متعلقة بتدريس قوانني حقوق اإلنسان، واكتفى 
في البندين التاسع والثاني عشر من املادة الثالثة 
مع  "بالتنسيق   ٢٠٠٣ لسنة   ٩٤ القانون  في 
مؤسسات الدولة املعنية بحقوق اإلنسان، وتقدمي 

ثالث سنوات من احلصاد املر 
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والعاملني  الباحثني  تعيني  في  "الواسطة"  أسلوب 
في املجلس، إلى غياب التخطيط واملؤسساتية في 
أمام  املجال  الداخلي، وهو ما فتح  العمل  تسيير 
التامة  والهيمنة  السلطة  احتكار  إلى  العام  أمينه 
احلقوقي  بالعمل  خبرته  عدم  رغم  املجلس،  على 

وآلياته.
التعتيم  فرض  مت  قد  أنه  إلى  بسيوني  وأشار 
واملناقشات  املجلس،  جلسات  على  الكامل 
في  املجلس  قدرة  غياب  إلى  باإلضافة  الداخلية، 
انتهاكات  جتاه   وسريعة  واضحة  مواقف  اتخاذ 
حقوق اإلنسان، وهو ما يضع اإلعالميني في حيرة 
دائمة عند احلاجة لرأي املجلس في أي قضية متس 
حقوق اإلنسان، أو حتى إبالغهم بانتهاك جديد 

ضد هذه احلقوق.
إذا  الذي  العادي  املواطن  يواجه  األمر  نفس 
فهو يجد  للمجلس،  أي شكوى  تقدمي  في  رغب 
أحد  ويقوم  احلاكم،  احلزب  مقر  يدخل  نفسه 
زيارته  طوال  مبصاحبته  الداخلية  وزارة  جنود 
خريجات  باحثاته  إحدى  يقابل  ثم  للمجلس، 
سابق  ميتلكون  ال  والذين  اخلاصة،  اجلامعات 
بتأفف،  ويقابلون شكواه  العمل،  هذا  في  خبرة 
ونفور شديد إلى أن ينتهي من عرض شكواه، ثم 
يصحبه جندي آخر إلى أن يخرج من املبنى، فهل 
ميكنه وسط كل ذلك أن يشكو من وزارة الداخلية 
جدوى  في  الشكوك  يضاعف  ما  وهو  مثال!، 
في  للمجلس  للشكاوى  مكاتب  إنشاء  مشروع 

احملافظات.
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احلياة  بجريدة  الصحفي  مصطفى  أحمد  أما 
لتعامل  األول  اليوم  منذ  أنه  فأكد  اللندنية، 
مشكلة  هناك  كانت  املجلس،  مع  اإلعالميني 
وإدارات  الصحفيني  جانب  فمن  مشتركة، 
باملجلس  كبير  اهتمام  هناك  كان  التحرير 
ومطالبات متكررة مبزيد من املعلومات عنهم في 
الوقت الذي أغلق فيه املجلس كل نافذة الستقاء 
تصنيف  في  العامة  أمانته  وبدأت  األخبار، 
للمجلس،  ومناوئني  أصدقاء  بني  ما  الصحفيني 
فاألول يحصل على األخبار، ويشارك في رحالت 
املجلس الداخلية واخلارجية، والثاني يتم تشويهه 
بدا  اآلخر  اجلانب  وعلى  املجلس،  أعضاء  أمام 
واضحا أن هناك قبضة أمنية حتكم السيطرة على 
املجلس، ممثلة في اللجنة اخلماسية التي جتتمع في 

املجلس، ويغلب على أعضائها الطابع األمني.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة عضو املجلس 
للمنظمة  العام  واألمني  اإلنسان،  حلقوق  القومي 
أوجه قصور  اإلنسان على وجود  املصرية حلقوق 
أدائه،  في  أو  املجلس  تشكيل  في  سواء  عديدة، 
وربط ذلك بغياب إرادة سياسية من قبل الدولة، 
عدد  محدودية  عن  فضال  املجلس،  دور  لتفعيل 

إعالن  في  املجلس،  داخل  أقلية  ميثلون  الذين 
مواقفهم للرأي العام حفاظا على سمعتهم داخل 
التي  األغلبية  على  التأثير  أجل  ومن  املجلس، 
احلكومية  السياسات  بآخر  أو  بشكل  تساير 

املناوئة حلقوق اإلنسان.
العربية  املنظمة  رئيس  زارع  محمد  حدد  فيما 
لتطوير  املطلوبة  اآلليات  اجلنائي،  لإلصالح 
حقيقي  كيان  إلى  يتحول  حتى  املجلس، 
اجليد  االختيار  وهى  اإلنسان،  حقوق  يحمي 
على  احلقوقية  التركيبة  وتغليب  للشخصيات، 
ضرورة  إلى  باإلضافة  أعضائه،  في  السياسية 
املجتمع  مبؤسسات  الكامل  االلتصاق  إلى  اجتاهه 

املدني املصري.
التوصيات  من  عدد  إلى  املناقشات  وانتهت 
أزمته  من  املجلس  خروج  أجل  من  املهمة 
للمجلس  رئيس  اختيار  مقدمتها  في  احلالية، 
إدارة  على  القادرة  الوزن،  ذات  الشخصيات  من 
حوار يتسم بالندية مع احلكومة من ناحية، والتي 
من  املصري  احلقوقي  املجتمع  باحترام  حتظى 
الشخصية  تلك  تكون  أن  ويتعني  أخرى.  ناحية 
العام  األمني  واختيار  واضح.  حقوقي  توجه  ذات 
للمجلس عن طريق املسابقة، بحيث يكون دوره 
االختيار،  معايير  بني  من  احلقوقية  احلركة  في 
العامة  املوازنة  ضمن  املجلس  موازنة  وإدراج 
مجلس  من  للمراقبة  ميزانيته  وإخضاع  للدولة، 
الشعب، والبدء في فتح حوار حول قانون املجلس 
على  التفتيش  حق  للمجلس  يكفل  مبا  لتعديله، 
احلصول  في  واحلق  االحتجاز،  ومراكز  السجون 
يتعلق  فيما  وافية،  ردود  على  الدولة  أجهزة  من 
يتخلف  عام  موظف  أي  عقاب  مع  بالشكاوى 
والعزل،  باحلبس  بيانات  أية  املجلس  تسليم  عن 
ونقل تبعية املجلس القومي إلى مجلس الشعب، 
وإلزامه بتقدمي تقاريره إلى هذا املجلس. وأن يقوم 
ونائبه  املجلس،  رئيس  باختيار  الشعب  مجلس 
اختيار  تعديل  وكذلك  مرشح،  من  أكثر  بني  من 
أي  بينهم  من  يكون  ال  بحيث  املجلس،  أعضاء 
شخص ينتمي إلى أي حزب سياسي أو على األقل 
يشغل فيه موقعا قياديا، مع زيادة املكون احلقوقي 

في عضوية املجلس.

أهمية  على  أكد  أنه  غير  عضويته،  في  النشطاء 
إنشائه  باعتبار  املجلس  دور  تطوير  على  العمل 

ثمرة لنضال منظمات حقوق اإلنسان.

Üô¨ŸG áHôŒ
وحتدث عصام الدين محمد حسن رئيس حترير 
أعضاء  تركيبة  أن  إلى  مشيرا  "سواسية"،  مجلة 
املجلس بالتأكيد قد أثرت على محدودية دوره، 
غير أن األهم هو غياب إرادة سياسية حقيقية من 
حقوق  تعزيز  باجتاه  قدما  للمضي  الدولة،  قبل 

اإلنسان.
املغربية، مشيرا  بالتجربة  بذلك  وضرب مثال 
اإلنسان  حلقوق  االستشاري  املجلس  أن  إلى 
باملغرب ظل لنحو ست أو سبع سنوات من إنشائه 
املدني،  املجتمع  ضغوط  أن  هزيال،غير  كيانا 
مع  تالقى  ناحية،  من  الفاعلة  السياسية  والقوى 
بروز إرادة سياسية لالنتقال الدميقراطي، ومعاجلة 
اإلنسان،  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ملفات 
وفعالية  دور  تعزيز  إلى  النهاية  في  أدى  ما  وهو 

املجلس االستشاري في السنوات الالحقة.
أضاف عصام حسن أنه من الواضح أن املجلس 
غياب  من  أيضا  يعاني  اإلنسان  حلقوق  القومي 
الصحفيني  مع  التعامل  في  فقط  ليس  الشفافية، 
من  أنه  مؤكدا  أعضائه،  مع  بل  العام،  والرأي 
الواضح أن املجلس يدار بطريقة أمنية بحتة، تكاد 
جتعله ملحقا بوزارة الداخلية، وأشار عصام حسن 
كذلك إلى أن فرص حتسني أداء املجلس مرهون، 
مشيرا  املدني،  املجتمع  منظمات  بأداء  كذلك 
اإلنسان  أداء منظمات حقوق  تقييم  إلى ضرورة 
في عالقتها باملجلس، والحظ في هذا الصدد أن 
آليات وأدوات  تتنب  لم  منظمات حقوق اإلنسان 
أو مقاطعته، أو  فعالة، سواء باجتاه عزل املجلس 
مشيرا  ايجابية.  أكثر  أدوار  للعب  حفزه  باجتاه 
في ذلك إلى أن املنظمات لم تتقدم خطوة باجتاه 

إنشاء مرصد خاص لتقييم أداء املجلس.
وأضاف عصام حسن أن اختيار بعض قيادات 
ال  املجلس،  لعضوية  اإلنسان  حقوق  منظمات 
في  املنظمات  هذه  حق  يقيِّد  أو  يغّل  أن  ينبغي 
مشيرا  للمجلس،  وانتقاداتها  مواقفها  إعالن 
لدراسات حقوق  القاهرة  مركز  أن  إلى  ذلك  في 
انتقادات  وجه  مناسبة-  من  أكثر  -في  اإلنسان 
باملجلس،  مديره  عضوية  رغم  للمجلس،  علنية 
بينما كان املالحظ غياب صوت املنظمة املصرية 
على  ينبغي  كان  أنه  مؤكدا  اإلنسان،  حلقوق 
موقف  لها  يكون  أن  أمنائها  ومجلس  املنظمة 
املجلس  أوجه قصور عمل  مستقل، وواضح جتاه 
القومي حلقوق اإلنسان، ال يتأثر بعضوية أمينها 

العام داخل املجلس.
تضمن  أن  ضرورة  على  حسن  عصام  وشدد 
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إحدى عشرة  في  منظمة حقوقية  أعربت ٣٠ 
دولة عربية عن انزعاجها البالغ إزاء قيام السلطات 
بتوقيف   ٢٠٠٦ أكتوبر  من  التاسع  في  اليمنية 
احلقوقي  الناشط  الديلمي  علي  السيد  واعتقال 
عن  للدفاع  اليمنية  للمنظمة  التنفيذي  واملدير 
احلقوق واحلريات الدميقراطية، وعضو سكرتارية 
ائتالف منظمات املجتمع املدني ملناصرة احلقوق 
العاصمة  إلى  طريقه  في  كان  والذي  واحلريات، 
ملمثلي  وفد  ضمن  كوبنهاجن؛  الدامناركية 
املنظمات غير احلكومية في اليمن للمشاركة في 

اجتماع شراكة حلقوق اإلنسان.
مركز  بينها  –ومن  املنظمات  هذه  وأضافت 
بيان  في  اإلنسان-  حقوق  لدراسات  القاهرة 
اعتقال  أن  أكتوبر   ١٥ في  أصدرته  مشترك 
الديلمي الذي مت دون وجود سبب قانوني معلن، 
ألقاها  وعوًدا  اليمن  فيها  شهد  فترة  في  جاء 
البرملان،  قبة  حتت  صالح  اهللا  عبد  علي  الرئيس 
أكد  حيث  األخيرة،  باالنتخابات  فوزه  عقب 
وتعزيز  الدميقراطية،  ترسيخ  على  سيعمل  أنه 
لتكشف   ! اإلنسان  حقوق  واحترام  احلريات، 

مدى صدقية هذه التعهدات االنتخابية.
العتقال  إدانتها  املوقعة  املنظمات  وأكدت 
باإلفراج  اليمنية  السلطات  مطالبة  الديلمي، 
الفوري عنه، وضمان حريته في االنتقال طبًقا ملا 
املدنية والسياسية،  للحقوق  الدولي  بالعهد  ورد 
حلقوق  الدولية  والعهود  املواثيق  واحترام 
اليمنية،  احلكومة  عليها  قت  صدَّ التي  اإلنسان، 
وكذلك إعالن األمم املتحدة الصادر في ديسـمبر 
عام ١٩٩٨، اخلاص بحماية املدافعني عن حقوق 
عن  الديلمي  بتعويض  طالبت  كما  اإلنسان، 
اء  جرَّ به  حلقت  التي  واملادية  املعنوية  األضرار 
السلطات  اتخذتها  التي  التعسفية  اإلجراءات 

اليمنية ضده.
رفضت  اليمنية  السلطات  أن  بالذكر    جدير 
الديلمي،  فيه  اعتقل  الذي  املكان  عن  اإلفصاح 
العام بأسباب  الرأي  أو إحاطته هو أو ذوويه، أو 
املجتمع  ائتالف منظمات  احتجازه، وهو ما دعا 
قضية  الديلمي  قضية  اعتبار  إلى  باليمن  املدني 
اختفاء قسري -الذي يعد بحسب القانون الدولي 

حلقوق اإلنسان- جرمية ضد اإلنسانية.
عن  اليمنية  املنظمات  من  العديد  وأعرب 
مخاوفها العميقة إزاء احتماالت تعرض الديلمي 
للتعذيب، وبخاصة مع إصرار السلطات اليمنية 

داخل  محتجزا  ظل  الذي  البرملانية،  حلصانته 
اجلهاز ملدة ساعة ملجرد تضامنه مع املعتصمني.

الدولية كانت  العفو  أن منظمة  بالذكر  جدير 
الديلمي  اعتقال  بأن  اعتقادها  عن  أعربت  قد 
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  بعمله  الصلة  وثيق 
للتعذيب  تعرضه  من  الشديدة  مخاوفها  وأبدت 
وسوء املعاملة، في ظل احتجازه مبعزل عن العالم 
العفو  ونبهت  معلوم.  غير  مكان  وفي  اخلارجي 
الدولية إلى أن عمليات التوقيف واالعتقال التي 
عن  تنم  باليمن،  السياسي  األمن  جهاز  يجريها 
استهتار تام بسيادة القانون، وبالواجبات الدولية 
اإلنسان؛ مشيرة  اليمن جتاه حقوق  املترتبة على 
على وجه اخلصوص إلى أن االعتقاالت ال تخضع 
مقابلة  من  املعتقلون  ومينع  قضائي،  إلشراف 
الطعن في قانونية  محاميهم، وكذلك من فرصة 

اعتقالهم أمام احملكمة.
وقد حذرت املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق 
واحلريات من مغبة االستغالل غير املسئول مللف 
لتصفية  استخدامه،  اإلرهاب، وخطورة  مكافحة 
في  والناشطني  السياسيني  اخلصوم  مع  احلساب 
مجال حقوق اإلنسان، وهو التوجه الذي ظهر من 

خالل تلفيق تهمة اإلرهاب ملديرها التنفيذي.
تلفيق  محاولة  أن  اليمنية  املنظمة  واعتبرت 
أجل  من  جاءت  قد  للديلمي،  اإلرهاب  تهمة 
القانوني،  غير  القبض  جرمية  على  التستر 
واإلخفاء القسري عليه، مؤكدة أن ما يتعرض له 
الديلمي نوع من أعمال االنتقام ملمارسته نشاطه 
كمدافع عن حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى نشاطه 
أحزاب  ضمن  قيادي  كعضو  االنتخابات  في 
املعارضة (أحزاب اللقاء املشترك)، التي توافقت 
الرئيس  مواجهة  في  واحد  مبرشح  التقدم  على 
علي عبد اهللا صالح في االنتخابات الرئاسية التي 

شهدتها اليمن مؤخرا.

على عدم اإلفصاح عن مكان احتجازه، واملماطلة 
في التصريح بزيارته.

املجتمع  منظمات  ائتالف  استهجن  كما 
املدني، وكذا املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق 
واحلريات، التصريحات الصحفية املنسوبة ملصدر 
الديلمي  ارتباط  تزعم  والتي  معلوم،  غير  أمني 
اليمن،  داخل  القاعدة  لتنظيم  إرهابية  بخلية 
مستغلة في ذلك تشابه لقب الناشط احلقوقي مع 

أحد أفراد هذه اخللية.
اجلهات  مع  باملتابعة  قام  قد  االئتالف  وكان 
والنائب  الداخلية  وزارة  في  ممثلة  الرسمية، 
جهاز  إلى  رسالة  بتوجيه  بدوره  قام  الذي  العام، 
توقيف  عن  مسئوليته  –املرجح  السياسي  األمن 
باإلفراج  صنعاء-  مطار  من  الديلمي  واعتقال 
عنه، أو إحالته إلى النيابة املختصة في حال وجود 

تهم جنائية بحقه.
وفي الوقت ذاته فقد اعتصم أعضاء االئتالف 
الديلمي، ولفيف  املدني، ومجموعات من أسرة 
من الشخصيات النيابية واالجتماعية البارزة أمام 
بوابة جهاز األمن السياسي في السادس عشر من 
أكتوبر ٢٠٠٦ من أجل املطالبة باالطمئنان على 
زيارته،  من  أهله  متكني  خالل  من  الديلمي  حالة 
ومتكينهم من إيصال املالبس والطعام له. بيد أن 
جهاز األمن السياسي قام باعتقال األستاذ أحمد 
سيف حاشد عضو مجلس النواب، دومنا اعتبار 
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أدانت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان اعتقال الكتبة السعودية "وجيهة احلويدر" أثناء سيرها 

على اجلسر الذي يربط بني السعودية والبحرين وهى ترفع الفتة مدون عليها "أعطوا املرأة حقوقها".
القبض على وجيهة احلويدر  أن  السادس من أغسطس  العربية في  الشبكة  الصادر عن  البيان  وأشار 
كحلقة ضمن سلسلة من االنتهاكات اجلائرة التي تعرضت لها، بدأت بحرمانها من الكتابة في وسائل 
اإلعالم السعودية بناء على قرار وزارة اإلعالم في عام ٢٠٠٣،ثم حجب املواقع االلكترونية التي تكتب 
بها مثل احلوار املتمدن وشفاف الشرق األوسط، وأخيرا القبض عليها في الرابع من أغسطس، بسبب 

إصرارها على ممارسة  حقها في التعبير عن رأيها.
وفضال عن انتهاك حرية الرأي والتعبير التي تعرضت له احلويدر، فإن إلقاء القبض عليها ميثل خرقا 

واضحا التفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة" التي صدقت عليها السعودية.
في عام ٢٠٠٤ في  العاملية ومت تكرميها  الكتاب  رابطة  بجائزة  فازت  قد  احلويدر  أن  بالذكر  وجدير 
هولندا نظرا لكتابتها التنويرية ال سيما الناقدة للتيارات الدينية املتشددة ودفاعها عن حقوق املرأة في 

السعودية واخلليج.
وقد طالبت الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان احلكومة السعودية باإلفراج الفوري عن وجيهة 
احلويدر وإلغاء قرار حرمانها من الكتابة في وسائل اإلعالم السعودية الذي ينافي مبادئ حقوق اإلنسان 

وحرية الرأي والتعبير.
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السياسية  للنخب  اليوم"  "املصري  نداء  يبدو 
واملثقفة حلوار حول التعديالت الدستورية املزمعة، 
أن  بعد  قطار  لركوب  مسافرين  على  بنداء  أشبه 
غادر احملطة بالفعل. إنها بالطبع ليست مسئولية 
أو  ندائها،  في  وأنها  خاصة  اليوم"،  "املصري 
الصفحة  في  املنشورة  استغاثتها  أصح  مبعنى 
األولى في ٣٠ أغسطس املاضي، تقول بالفعل إن 
التعديالت التي سيقوم بها احلزب الوطني سوف 
إنها  بالطبع  مفروض.  واقع  إلى  حتما"  "تتحول 
مشكلة النخب السياسية واملثقفة، احلزبية وغير 
بشكل  تقوم  أن  الضروري  من  والتي  احلزبية، 
أجل  من  ليس  مراجعة،  بعملية  وفردي  جماعي 
ميكن  لكي  األقل  على  ولكن  بالقطار،  اللحاق 
على  سيترتب  الذي  الكارثي  الوضع  مواجهة 

التعديالت التي ستمر "حتما".
هناك عدد من املالحظات في هذا السياق:

الدستورية  التعديالت  مشكلة  أن   :’hCG

األرجح  (على  تتضمنه  لن  فيما  ليست  القادمة 
االنتخابات  بتنظيم  اخلاصتان  ٧٦و٧٧  املادتان 
التقدم  مرات  عدد  حتديد  وعدم  الرئاسية، 
فيما  هى  األكبر  املشكلة  ولكن  لها)  للترشيح 
تتضمنه هذه التعديالت، وفق ما أعلنت قيادات 
إن  بالغة  "بصراحة"  تقول  والتي  احلاكم،  احلزب 
دستور  على  دستوري  انقالب  على  مقدمة  مصر 
فجوهر  الكثيرين.  طموح  يرضي  ال  الذي   ،٧١
املقترح املعلن هو االعتداء على الباب الثالث من 
العامة)  الدستور (احلريات واحلقوق والواجبات 
ليالئم حتويل قانون الطوارئ إلى قانون دائم باسم 
في  الطعن  دون  يحول  ومبا  اإلرهاب،  مكافحة 
دستوريته، وتصفية اإلشراف القضائي (اجلزئي) 
على االنتخابات العامة عبر تعديل املادة ٨٨. أي 
أن املشكلة ليست في خلو مقترحات احلكومة من 
تعديالت تدفع بالدستور خطوات لألمام، فذلك 
رمبا ميكن للمعارضة إعادة طرحه مستقبال، ولكن 
ستعود  تعديالت  -بالفعل-  اقتراح  في  املشكلة 

مبصر خطوات هائلة للخلف.
É«fÉK: إن النخب السياسية واملدنية لم تستهلك 

في  جدا  جدا  جدا  محدودة  هى  –التي  قواها 
مواجهة نظام راسخ جدا- في حرب لبنان وفواجع 
قد  كانت  النخب  طاقة  أن  األمر  واقع  القطارات، 
تبخرت حتى قبل أن تبدأ طلقات املدافع في لبنان. 
احلزبية،  املدنية  السياسية  اجلماعات  بددت  لقد 
وغير احلزبية طاقتها احملدودة، والوقت الثمني املتاح 
"التظاهر  هو  وحيد  منط  من  احتجاجية  أعمال  في 
طاقات  يستهلك  منط  بطبيعته  وهو  االحتجاجي"، 

من  ويغترف  هائلة،  وحركية  وسياسية  بشرية 
إمكانيات محدودة للغاية، بحيث إنه عندما قررت 
مع  تتسامح  لن  أنها  املاضي  ديسمبر  في  احلكومة 
في  تدريجيا  جنحت  فإنها  ذلك،  بعد  املظاهرات 
فرضه، إلى درجة أن "كفاية" لم جتد متظاهرا واحدا 
في مظاهرتها األخيرة منذ أيام! (انظر اخلبر املصور 
في جريدة الوفد أول سبتمبر). ذلك اإلفراط كان 
(انظر  نفسها:  "كفاية"  داخل  من  حتى  نقد  محل 
على سبيل املثال مقاالت متعددة حملمد السيد سعيد 

أحد قيادات "كفاية").
ÉãdÉK: إن استنفاد الطاقة احملدودة ال يكفي فقط 

لفهمه ذلك اإلفراط في التظاهر، فإلى جانبه كان 
هناك دائما الفشل املزمن في إدارة احلوار الداخلي 
داخل عدة جماعات وأحزاب، وسهولة االنزالق 
في  تفتيش  ومحاكم  عنيفة،  حادة  الشتباكات 
أنها  غير  اإلنترنت،  وعلى  الصحافة،  في  اآلراء 
أحيانا أخرى بلغت حد املعارك الدموية وساحات 

القضاء (حزب الوفد مثاال).
احملدودة  الطاقة  استنفاد  مصادر  أحد   :É©HGQ

السياسية  الطاقات  استنزاف  هو  املتاحة، 
جرى  واحد،  هدف  على  التركيز  في  والفكرية 
في  السياسية  الكوارث  كارثة  باعتباره  تقدميه 
للسيد  الرئاسة  توريث  احتمال  –وهو  مصر 
جمال مبارك- على حساب بقية كوارث ال تقل 
فداحة، وفي كل األحوال فإن املوقف من التوريث 
السياسي  التوريث  أشكال  كل  ليشمل  ميتد  لم 
في  هالل  الدين  علي  د.  حق  عن  الحظ  –مثلما 
أحد برامج قناة "درمي"-، مثل التوريث السياسي 
مواقف  بدت  بل   ،١٩٥٢ منذ  مصر  في  اجلاري 
بعض أطراف املعارضة، كما لو كانت تفضل منطا 
من التوريث على منط آخر، أو تبحث عن جنرال 

يفضل أن يكون من النوع "املوريتاني"!
É°ùeÉN: مصدر آخر إلهدار الطاقات والقوى، 

نفسها  مع  تتعامل  مصر  في  املعارضة  أن  هو 
"بنفسية املعارضة"، ويبدو أنها لم تنظر لنفسها، 
أنها ميكن أن تصبح في احلكم يوما –رمبا باستثناء 
اإلخوان املسلمني- ولهذا فإن التأثير على خريطة 
هدفا  يوما  يكن  لم  وتغييرها  القوى  عالقات 
متحور  نشاطها  جوهر  فإن  ثم  ومن  لها،  مركزيا 
واملقترحات  السياسية  املشاريع  تقدمي  على 
التشريعية والدستورية، حتى بدت في كثير من 

للتفكير إلعداد  مكتبا  كانت  لو  املناسبات كما 
احلاكم  للحزب  بتقدميها  دوره  ينتهي  املقترحات 
أن احلزب  أنها تتخيل  أو  أو حكومته،  برملانه  أو 
سلطاته  عن  طوعا  يتخلى  أن  ميكن  الوطني 
واملقترحات  األفكار  لوجاهة  نظرا  االحتكارية 

التي تقدمها.
متعددة  فرصا  املعارضة  قوى  أهدرت  لقد 
أبرزها  القوى،  عالقات  خريطة  على  للتأثير 
التي كان خوضها  الرئاسية،  مناسبة االنتخابات 
مهمة  مناسبة  للمعارضة  واحد  رئيسي  مبرشح 
آخر  قطب  إلى  اخلامل  العام  الرأي  انتباه  جلذب 
ثانية  مناسبة  البرملانية كانت  االنتخابات  بديل. 
بأن هناك طريقًا آخر، وليس  الناس  إقناع  حملاولة 
قبل  البعض  بعضهم  مع  املتنافسني  من  مجموعة 
االئتالفية  األشكال  احلاكم،  احلزب  منافسة 
أن  قبل  وماتت  املعارضة،  أنشأتها  التي  املتعددة 

تولد كانت فرصة ثالثة ورابعة و.......
املفيد تأمل ما يحدث في  السياق من  في هذا 
املعارضة  أحزاب  استطاعت  وكيف  اآلن،  اليمن 
من أقصى اليمني إلى اليسار أن توحد قواها خلف 
مرشح واحد، ال ينتمي إلى أي منها، ولكن رمبا 
تنافسية  معركة  خلوض  األقل  على  فرصة  لديه 
حقيقية، وإلحداث هزة في نظام سلطوي عتيد، 
عالقات  في  محدود  ولو  لتغيير  الباب  تفتح  قد 
لتفكيك  تاريخية  عملية  في  والبدء  القوى، 
الذي  األمر  وهو  الراسخ،  االحتكاري  الوضع 
أطراف  كل  على  النهاية  في  بالفائدة  سيعود 

املعارضة، واليمن نفسه.
احلاكم  احلزب  يحكم  حيث  مصر،  في  أما 
سيطرته على البرملان، واإلعالم املرئي، واملسموع 
التحقيق،  وجهات  واألمن،  املقروء،  وأغلبية 
واالدعاء، وغيرها من أدوات التحكم والسيطرة، 
فإن ما ينقصه فقط هو مسرح لعرض التعديالت 
الدستورية والتشريعية اجلديدة، في صورة "حوار 
دميقراطي" مع املعارضة واملجتمع املدني. صحيح 
أن املسرحية قدمية، ولكنها ستجد من يروج لها، 
ستتوالى،  االحتجاج  أصوات  أن  أيضا  صحيح 

ولكن "القافلة ستسير".
ليس  املعارضة  من  املطلوب  إن   :GÒNCG
اقتراحات بتعديالت دستورية، فذلك قد قيل من 
قبل  عشرات، بل مئات املرات، حتى مّل الرأي 
العام متابعة املوضوع، املطلوب هو التقدم للرأي 
التغيير  بأن  تقنعه  جديدة  باستراتيجية  العام 
ممكن، وأن هناك أمًال ما، حتى بعد أن "متر حتما" 

تعديالت احلزب احلاكم.

بدال من اللعب في الوقت الضائع !
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بهي الدين حسن
مدير مركز القاهرة

 لدراسات حلقوق اإلنسان

*نشر هذا املقال بجريدة القاهرة 
في ٩/٥/ ٢٠٠٦


