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من الواضح أن الفجوة ما تزال هائلة بني اخلطاب الرســمي لإلصالح واحلقائق املعاشة التي 
يدفع ثمنها املعارضون السياســيون سجنًا وتعذيبًا وتغيبًا في دائرة املصير املجهول، ذلك 

ما تكشف عنه أحدث التقارير الدولية عن تطور أوضاع حقوق اإلنسان في ليبيا.
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ال يســعى البهائيون إلى اعتراف رســمي بالبهائية كديانة، وأقصى ما يطمحون إليه أال 
تنتقــص حقوقهــم كمواطنني ملجرد متســكهم بعقيدتهم في دولة يقر دســتورها بحرية 
االعتقاد .. بيد أن األجهزة الرســمية تدفعهم دفعًا ألن يكونوا مواطنون بال هوية يتعذر عليهم 
احلصول على األوراق الثبوتية بكل ما يرتبه ذلك من مشكالت حياتية، أو تكرههم على إنكار 

عقيدتهم وإظهار ديانة رسمية معترف بها على خالف ما يعتنقونه في أوراقهم الثبوتية.
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أكــد املنتــدى املدنــي املــوازي الجتماعــات القمــة العربيــة باخلرطــوم أن أغلبية 
احلكومات العربية لم ترتق ملســتوى الوعود التي قطعتها على نفســها حول اإلصالح قبل عامني 
فــي قمة تونس ودعــا املنتدى الذي عقد بالعاصمــة املغربية احلكومات لتقييــم ما مت إجنازه على 
طريق اإلصالح وتقدمي كشــف حساب لشعوبها تفسر من خالله الفشل الذريع في حتويل إعالن 

تونس إلى حقيقة معاشة.
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الســلطات اليمنية يبدو أنها قد ضاقت ذرعًا بالدور الذي تلعبه الصحافة املستقلة 
واملعارضة والتي بدت أكثر شــجاعة في التصدي لظواهر الفساد وتخطى اخلطوط 
احلمراء. ويبدو أيضًا أن النظام اليمني قد جنح في كسب ود اإلدارة األمريكية عبر دعمه رسميًا 
حربها على اإلرهاب ومن ثم يراهن على امتصاص الضغوط اخلارجية بدعاوي اإلصالح. ذلك ما 

يفسر حملة القمع والترهيب على الصحافة والصحفيني في اآلونة األخيرة..

 16
!?É¡dÓ≤à°SG ≥«≤– πÑb á©eÉ÷G ìÓ°UEG øµÁ πg

ســؤال طرحه مركز القاهرة عبر صالون بن رشــد يشــارك في اإلجابة عليه املفكر 
املعروف د. نصر حامد أبو زيد، د. محمد أبو الغار األســتاذ بكلية الطب بجامعة 
القاهــرة، د. محمــد الســيد ســعيد نائــب مدير مركز الدراســات السياســية واالســتراتيجية 

باألهرام..
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التطورات التي شــهدتها مصر خالل العامني األخيرين ال تعدو كونها محاولة للتجميل 
تســتهدف احلفاظ على جوهر النظام التســلطي في مصر ومع ذلك تبدو هذه التطورات 
األكثر أهمية خالل العقود اخلمســة األخيرة مبا أتاحته من حراك وما وفرته من مساحات واسعة 
النتقاد النظام ذلك ما تؤكده الباحثة األمريكية ميشــيل ذن في حتليلها ملســار اإلصالح في مصر 
والعقبــات والتحديات التــي تواجهه، وترى مــن خاللها طريقا يبدو مســدودًا لضغوط اإلدارة 

األمريكية جتعل مستقبل اإلصالح محفوفًا باملخاطر..
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ورغم  واالقتصادية،  االجتماعية  احلواجز  بكسر  يقمن  العالم  أنحاء  في سائر  النساء 
ما يحققونه من إجنازات رائعة فإن النساء والفتيات ما زلن يتعرضن ملستويات مرعبة من 
العنف إلى احلد الذي تعتبر معه أيرين خان األمني العام ملنظمة العفو الدولية أن احلرب على النساء باتت 

تشكل أكبر فضيحة مستترة حلقوق اإلنسان في هذا العصر.
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إجراء  على  أشهر  ثالثة  نحو  مضي  بعد 
أية  تبدو  ال  املصرية،  البرملانية  االنتخابات 
السلطات  عزم  إلى  تشير  جدية  مؤشرات 
فيما صاحب  ومستقلة  نزيهة  حتقيقات  إلجراء 
االنتخابات األخيرة من خروقات متهيدا حملاسبة 
بحاالت  يتعلق  فيما  وبخاصة  عنها،  املسئولني 
نتيجة  الدوائر  من  عدد  في  وقعت  التي  القتل 
الشرطة،  جانب  من  املفرطة  القوة  الستخدام 
باالعتداءات  املتصلة  بالوقائع  يتعلق  فيما  أو 
مقار  داخل  بعضهم  واحتجاز  القضاة  على 
التي  االعتداءات  وكذلك  االنتخابية  اللجان 
القنوات  وطواقم  الصحفيني  من  عددا  طالت 
بعض  احتجاز  أو  االعتداء  وحاالت  الفضائية، 
واملجتمع  اإلنسان  حقوق  منظمات  مراقبي 
باحلصار  الصلة  ذات  الوقائع  املدني، فضال عن 
الدوائر  من  عشرات  في  فرضه  مت  الذي  األمني 
للحيلولة دون إدالء الناخبني بأصواتهم وبخاصة 
اإلخوان  مرشحو  فيها  يتمتع  التي  املواقع  في 
املسلمني وبعض رموز املعارضة بكتل تصويتية 

مؤيدة لهم.
أجرى  قد  جديا  حتقيقا  أن  أيضا  يبدو  وال 
للكشف عن احلقيقة فيما ذاع من شبهات قوية 

في  التالعب  حول 
األصوات  فرز  أعمال 
والنتائج النهائية املعلنة 
في عدد غير قليل من 

الدوائر.

في  التحقيق  عن  املتقاعسة  السلطات  لكن 
االنتخابات  شهدتها  التي  اجلرائم  مختلف 
األخيرة، وظفت في ذات الوقت مجلس القضاء 
من  أعضائه  تعيني  في  تتحكم  الذي  األعلى 
جتاسروا  الذين  القضاة  صوت  إسكات  أجل 
على الكشف علنا عن اخلروقات التي أحاطت 
نواب  أحيل  حيث  االنتخابية،  بالعملية 
مقدمتهم  في  النقض  محكمة  لرئيس  بارزون 
ومحمود  مكي،  وأحمد  البسطاويسي،  هشام 
احلصانة  بعد سحب  معهم  للتحقيق  اخلضيري 
التي  التصريحات  بسبب  عنهم،  القضائية 
من  العديد  بشأن  اإلعالم  لوسائل  بها  أدلوا 
األخيرة،  االنتخابات  شهدتها  التي  اخلروقات 
في ذات الوقت الذي تصاعدت فيه االنتقادات 
الرسمية-  اإلعالم  وسائل  –عبر  واالتهامات 
والتي تستهدف ترهيب القضاة وناديهم بزعم 
أن القضاة قد انزلقوا إلى دائرة العمل بالسياسة 
وتسييس دور القضاء، األمر الذي يثير شكوك 
ملذبحة  التهيئة  في  احلكومة  نوايا  عميقة حول 
الذين  بالقضاة  التنكيل  تستهدف  جديدة 
حدود  األخيرة  اآلونة  في  فعاليتهم  تتعدى  لم 
حقيقيا  استقالال  يؤمن  جديد  بقانون  املطالبة 
للقضاء ويغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل 
في شئونه، وإدانة سلوك احلكومة التي تتحايل 
باإلصرار على رفض  املشروع  املطلب  على هذا 
احلكومة  تسعى  الذي  القانون  مشروع  عرض 
لتمريره من خالله البرملان، على نادي القضاة، 
القضائية بصفة عامة  فضال عن إصرار اجلماعة 
على رفض أن جترى عمليات التزوير أو التالعب 
الفتة  حتت  أو  القضاة  باسم  الناخبني  بإرادة 
اإلشراف القضائي الصوري، إلضفاء املشروعية 
على االنتخابات في الوقت الذي ما تزال السلطة 
التنفيذية –ممثلة في وزارتي العدل والداخلية- 
في  اخليوط  بكافة  املمسك  الرئيسي  الالعب 

إدارة االنتخابات.
وال شك أن ما قام به القضاة وناديهم يندرج 
في إطار حقهم األصيل في حرية الرأي والتعبير 
وجه  وعلى  الدولية،  املواثيق  لهم  تكفله  الذي 

استقالل  بشأن  املتحدة  األمم  مبادئ  اخلصوص 
تكفل  أن  ضرورة  على  شددت  التي  القضاء، 
خالل  من  القضائية  السلطة  استقالل  الدولة 
خالل  ومن  والقانونية،  الدستورية  النصوص 
باحترام  الدولة  وأجهزة  املؤسسات  كافة  التزام 
وأكدت  القضائية.  السلطة  استقالل  ومراعاة 
ذلك  في  مثلهم  القضاة  على حق  املبادئ  هذه 
بحرية  التمتع  في  املواطنني  من  غيرهم  مثل 
اجلمعيات  تكوين  في  واحلق  واالعتقاد  التعبير 
والتجمع السلمي، طاملا يسلك القضاة مسلكا 
يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقالل القضاة، 
اجلمعيات  تأسيس  في  القضاة  عالوة على حق 
مصاحلهم  متثيل  تستهدف  التي  املنظمات  أو 
وحماية  املهني  األداء  وترقية  عنها  والتعبير 

استقالل مهنة القضاء.
إن املطالبة باستقالل القضاء ماليا وإداريا عن 
التنفيذية  السلطة  يد  التنفيذية، ورفع  السلطة 
عن تشكيل املجلس األعلى للقضاء، واملطالبة 
بإلغاء احملاكم االستثنائية التي جتور على استقالل 
ضمانة  هو  بل  سياسيا  عمال  ليس  القضاء، 
القضاء  لتسييس  حد  وضع  أجل  من  أساسية 
صالحياتها  تستخدم  التي  احلكومة  قبل  من 
وفقا ألهوائها  القضاء وتسييره  التأثير على  في 
عبر سياسات الترغيب أحيانا والترهيب أحيانا 

أخرى.
ال  القضائية  اجلماعة  تفعله  ما  فإن  ثم  ومن 
أمام  الوقوف الشجاع  يعدو أن يكون نوعا من 
السلطة  قبل  من  للقضاء  املنهجي  التسييس 
لها  التهيئة  يجري  التي  واملذبحة  التنفيذية، 
التنفيذية تسييس  السلطة  تنطلق من رفض  ال 
القضاء، بل على العكس من ذلك فإن إجراءاتها 
تستهدف بالذات طليعة القضاة الذين يرفضون 

التسييس ويصرون على 
أن تكون منصة القضاء 
ضغوط  عن  مبنأى 
التنفيذية  السلطة 

وأهوائها السياسية.
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عصام الدين محمد حسن

املستشار محمود مكياملستشار هشام البسطاويسي
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استغرق األمر نصف قرن كامل من عمر الشعب 
إلى  االلتفات  في  احلاكم  النظام  يبدأ  الليبي؛كي 
احتياج قانون العقوبات –الذي بدأ سريان مفعوله 
قانوًنا  منه  جتعل  تعديالت  إلى   –١٩٥٣ عام  في 
صاًحلا حلكم شعب من البشر، وليس مجرد الئحة 
حتوطه  الغنم،  من  قطيع  وترويض  إرهابية؛لردع 
الوثائق  كل  تصلح  لن  التي  اجلماهيرية،  سياج 
إقناع  في  العقيد،  األخ  ابتكرها  التي  اخلضراء 
العالم بأنها قد أضحت في ظل عهده الزاهر منوذًجا 
التي  التي ساعدت أجواء احلرية  الفاضلة،  للمدينة 
تسودها في إنضاج الدميقراطية؛ لتغدو كائنا بالغا 

مكتمال! 
بل إن القذافي ذاته صّدق كتابه األخضر؛ فها هو 
يدعو العالم بأكمله، إلى أن "يأتي ليتعلم من ليبيا 
نزاهة  في  ا  مشكّكً نفسه"،  الشعب  يحكم  كيف 
وصدق نتائج االنتخابات التي جتري في أية بقعة من 
العالم، ومعتبًرا في الوقت ذاته أن األحزاب خيانة؛ 

ألنها –على حد زعمه– أقلية حتكم الشعوب!
أوضاع  ر  تطوُّ عن  تقريرها،  من  األّول  اجلزء  في 
بعنوان  صدر  والذي  ليبيا،  في  اإلنسان  حقوق 
مجال  في  اإلصالح  ضرورة  أفعال:  إلى  أقوال  "من 
رايتس  هيومان  منظمة  طالبت  اإلنسان"؛  حقوق 
إصالحاته  في  يراعي  بأن  الليبي،  ع  املشرِّ ووتش، 
مع  متفقة  تكون  أن  العقوبات،  لقانون  املزمعة 
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان التي وقعتها ليبيا، 
املثيرة للقلق حيُث يقضي  القانون  ل مواد  وأن تعدَّ
قانون العقوبات الليبي بالسجن لـ "كل ليبي قام في 
اخلارج بنشر أو تبليغ أخبار أو نشر إشاعات كاذبة 
أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول احلالة الداخلية 
إلى  يسيء  بشكل  الليبية  العربية  اجلماهيرية  في 
ويعاقب  اخلارج"،  في  بها  الثقة  يزعزع  أو  سمعتها 
في  أدار  أو  نّظم  أو  أّسس  أو  أنشأ  من  "كل  باحلبس 
بترخيص  أو  احلكومة  من  ترخيص  دون  البالد 
جمعيات  ناقصة  أو  كاذبة  بيانات  على  بناًء  صدر 
دولية غير سياسية  أنظمة ذات صفة  أو  هيئات  أو 
دعا  من  "كل  باإلعدام على  لها"، ويحكم  فرًعا  أو 
محظور  تشكيل  أو  تنظيم  أو  جتمع  أي  إقامة  إلى 
مساعدة"  أية  له  قّدم  أو  إليه  انضم  من  قانوًنا وكل 
ج في البالد بأية طريقة من الطرق  وعلى "كل من روَّ
أو  األساسية  الدستور  مبادئ  لتغيير  ترمي  مبادئ 
نظم  لقلب  أو  االجتماعية  للهيئة  األساسية  النظم 
الدولة السياسية واالجتماعية واالقتصادية أو لهدم 
االجتماعية  للهيئة  األساسية  النظم  من  نظام  أي 

أخرى  وسيلة  أية  أو  واإلرهاب  العنف  باستعمال 
غير مشروعة"!

وكما طالعنا في النصوص السابقة –وهي مجّرد 
احلرية  في  احلق  تصادر  اجلماهيرية  فإن  أمثلة- 
فضفاضة  قانونية  –بنصوص  وتنزعهما  واحلياة، 
يختلف  ليبي  مواطن  كل  من  غامضة–  وتعبيرات 
ا مع النظام احلاكم، ويسعى ملعارضته بطرق  سياسّيً

ووسائل سلمية !
من  طلبت  قد  ووتش  رايتس  هيومان  كانت 
العقوبات  قانون  مبسودة  تزويدها  الليبية  احلكومة 
احلكومة  أن  إال  الطلب،  تكرار  وبرغم  اجلديد، 
دت وفًدا من منظمة العفو  جتاهلتها متاًما، في حني زوَّ
مبسودة   –٢٠٠٤ فبراير  في  ليبيا  –زار  الدولية 

القانون !
مسودة  على  الدولية  العفو  منظمة  علَّقت  وقد 
مبوجب  ليبيا  التزامات  مع  تتفق  ال  بأنها  القانون، 
الضوء  مسلِّطة  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  القانون 
القانون  مسودة  في  الواردة  املواد  من  عدد  على 
والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات قاسية، من بينها 
اإلعدام، بسبب أنشطة سياسية سلمية. ولم تنس 
منظمة العفو أن تشير إلى املادة ٢٦٠ في املسودة، 
بالغموض،  يتسم  لإلرهاب  تعريًفا  تتضّمن  والتي 
ويفتح الباب حملاكمة املواطنني الذين يعبرون سلمًيا 

عن آرائهم السياسية.

Öjò©àdG
لكل  امليالد  بحكم  مكفول  حق  التعذيب  إن 
سوى  احلال  بطبيعة  منه  ُيحرم  وال  عربي،  مواطن 
يشأ  لم  قاعدة  هذه  أمن.  رجل  أو  فاسد  أو  حاكم 
النظام الليبي –كنظرائه– أن يكون االستثناء منها؛ 
فرغم كل الضمانات القانونية، لعدم إحلاق الضرر 
املادي واملعنوي ألي سجني أو محتجز، ورغم تأكيد 
احلكومة الليبية، على أنها اتخذت كل اإلجراءات 
أنه  إال  احلدود،  أضيق  في  التعذيب  املمكنة؛حلصر 
– اعترف ١٥ من ٣٢ شخًصا  أن  لم يكن مفاجًئا 
قابلتهم هيومان رايتس ووتش في السجون– بأنهم 
األمنية  السلطات  أيدي  على  للتعذيب  تعرضوا 

الليبية خالل التحقيق معهم. 
بالكهرباء،  وصعقه  عينيه،  تعصيب  مت  أن  بعد 
وإرغامه على اجللوس فوق زجاج محّطم ومسامير، 
على  إلجباره  هذا  ويركلونه؛كل  يلكمونه  ظّلوا 
االعتراف، إال أنه لم يرضخ لهم؛ فجاءوا له بزوجته 
على  ر  أصَّ إن  بتعذيبهما  وهّددوه  الرضيع،  وابنه 
أشهر،   ١٠ العمر  من  البالغ  ابنه  أخذوا  موقفه. 
ر  واحمَّ الطفل  صرخ  يده؛  على  سلًكا  ووضعوا 
ذلك  بعد  يتنفس،  ال  وهو  يسقط  أن  قبل  وجهه، 

الشهادة من رجل  اعترافه. هذه  الرجل  بقليل وّقع 
مجّرد منوذج  اسمه،  الكشف عن  ليبي طلب عدم 
ملا بلغته قسوة األجهزة األمنية في ليبيا، التي تتخذ 
من الغاية مبرًرا لكل وسيلة؛ حتى لو كانت ستبلغ 

غايتها فوق جثة طفل رضيع !
القبض  الليبية  السلطات  ألقت  عام ١٩٩٩  في 
على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، 
بتهمة نقل العدوى بفيروس اإليدز عمًدا إلى ٤٢٦ 
بنغازي،  في  لألطفال  الفاحت  مستشفى  في  طفًال، 
 ،٢٠٠٤ عام  في  باإلعدام  عليهم  ُحِكَم  أن  وبعد 
ألغت احملكمة أحكام اإلعدام؛ لتأمر بإجراء محاكمة 
جديدة، بسبب وجود خروقات في عملية االعتقال 

والتحقيق مع املمرضات والطبيب.
إن  قالوا  قد  األجانب  الطبيون  العاملون  وكان 
الصحية  الشروط  تدني  إلى  يعود  العدوى  انتقال 
"لوك  احملاكمة  في  بذلك  شهد  وقد  باملستشفى، 
اكتشاف  في  شارك  قد  كان  الذي  مونتانييه"، 
للممرضات  يشفع  لم  هذا  ولكن  الفيروس، 
لم يدخروا  الذين  التحقيق،  والطبيب، لدى رجال 
املمزوجة  االعترافات  انتزاع  في  لهم،  خبرة  أية 
فالسيفا"  "كريستينا  وقعت  فقد  والدم؛  بالصراخ 
على اعتراف مكتوب باللغة العربية – دون ترجمة 
– بعد أن مت صعقها بالكهرباء في أماكن متعددة من 
أنهم ضربوها بعصا كهربائية على  جسدها، حتى 
د الطبيب  صدرها ومنطقة أعضائها التناسلية، وعدَّ
صنوف  ووتش،  رايتس  هيومان  مع  مقابلة  في 
احملققني  إن  وقال  وزميالته،  ذاقها  التي  التعذيب 

أرغموهم على أن يصعق كل منهم اآلخر!

áaÉë°üdG ájôM
مصلحة  حدود  في  مكفولة  الصحافة  "حرية 
باحلرف  ورد  ما  هذا  الثورة"،  ومبادئ  الشعب 
الصادر  الليبي،  الدستوري  اإلعالن  في  الواحد، 
في ١١ ديسمبر ١٩٦٩، وبناء عليه، فإن جميع 
وسائل اإلعالم مملوكة للدولة، التي حتكم السيطرة 
عليها؛مبراقبة دءوبة لكل ما ُيذاع أو ُينشر، غير 
متسامحة مع أي انتقاد يَوّجه لعملها، وغني عن 
غير  اإلعالم  لوسائل  اخلاصة  امللكية  أن  الذكر 

مسموح بها على اإلطالق.
في تبرير ساذج، لعدم السماح بامللكية اخلاصة 
لوسائل اإلعالم؛يقول املسئولون في احلكومة، إن 
أفكارهم  عن  التعبير  ميكنهم  الليبيني  املواطنني 
حيث  الشعبية،  املؤمترات  في  بحرية  وآرائهم 
يضع نظام اجلماهيرية احلكم في أيدي الشعب، 
بأّن  قضائي  مسئول  ح  فيصرِّ التحايل  ويستمر 
"حرية صنع القرار خطوة تتجاوز حرية التعبير، 
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تتجاوزها  بل  التعبير  حرية  على  تقتصر  ال  فهي 
إلى احلق في صنع القرارات والقوانني"!!

ويبلغ األمر ذروته في تصريح لرئيس صحيفة 
التعبير  حرية  وجود  فيه  ينكر  "اجلماهيرية"، 
ا أن تأميم وسائل اإلعالم  بالدول األخرى، مدعّيً
يعطيهم  الشعبية  املؤمترات  من خالل  للمواطنني 
حرية التعبير، التي ال تسمح بها وسائل اإلعالم 

اململوكة لشركات وأفراد لهم مآربهم اخلاصة !
املزاعم  تلك  ووتش  رايتس  هيومان  ُتفنِّد 
الرسمية، وتؤكد أن الصحافة الليبية "تابعة إلى 
د  ومتجِّ النقدية،  النظرة  إلى  وتفتقر  بعيد،  حد 
افي"، وأّن وسائل اإلعالم "ال  ر القذَّ احلكومة وُمَعمَّ
تتصدى ملوضوعات حساسة، مثل التعرض لسوء 
العالقات  ن  حتسُّ أو  الشرطة،  أيدي  على  املعاملة 
أن  إلى  اإلشارة  بعد  إال  املتحدة،  الواليات  مع 
مناقشتها أمر مقبول، وكثيًرا ما تأتي هذه اإلشارة 
اجلماهيرية  نظام  انتقاد  أما  نفسه.  افي  القذَّ من 

فأمر غير وارد بالنسبة لوسائل اإلعالم الليبية".
َحرج؛  وال  فحّدث  الصحفيني،  سجن  عن  أما 
فاعتقال "اجلهمي"، بعد أن أدلى بأحاديث تنتقد 
ليس  الدولية،  اإلعالم  وسائل  لبعض  افي،  القذَّ
على  القبض  آخرها  يكون  ولن  القائمة،  أّول 
"عبد الرازق املنصوري"؛ بسبب كتاباته املزعجة 
للسلطات والتي تتسم باالنتقاد، وكان قد اعتاد 
اململكة  في  اإلنترنت  على  موقع  إلى  إرسالها 
املتحدة. كما ال يزال دور احلكومة غير واضح، 
الذي  الصحفي "ضيف غزال"،  مقتل  في حادث 
أن  قبل  الثورية،  اللجان  حركة  نشطاء  من  كان 
كتابة  ويبدأ  احلركة،  في  األمل  بخيبة  يشعر 
في  رّكز  قد  وكان  باالنتقاد،  تتمّيز  مقاالت 
في حركة  الفساد  موضوع  على  األخيرة  كتاباته 

اللجان الثورية ! 
فحسب  وسيلتان  الليبي،  للمواطن  يتبقى 
البث  الدولة،  لسيطرة  تخضعان  ال  اللتان  هما 
اجلهود  ورغم  واإلنترنت،  الفضائي  التليفزيوني 
احلثيثة من ِقَبل احلكومة، حلجب عدد من املواقع 
أصبحوا  الليبيني  أن  إال  واملعارضة؛  املستقلة 
واسع  نطاق  إلى  الوصول  بإمكانية  يتمتعون 
انتشار  مع  للرقابة،  اخلاضعة  غير  األخبار  من 

اإلنترنت في أواخر التسعينات.
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وأخيًرا، فإنه على الرغم من عدم إنكار هيومان 
رايتس ووتش، أن ليبيا قد شهدت بعض التغييرات 
الليبية،  احلكومة  إدعاء  تنتقد  فإنها  مؤخًرا، 
نظامها  ظل  في  لإلصالح،  وقت  إلى  بحاجة  بأنها 
السياسي الفريد، املعروف باسم اجلماهيرية، حيث 
تشير هيومان رايتس ووتش إلى أن اإلصالح يفتقر 
ر  إلى اإلرادة السياسية الالزمة؛ فالزعيم الليبي ُمَعمَّ
مستعدين،  غير  إليه،  املقربني  ودائرة  افي،  القذَّ
في  سّيما  وال  حقيقي،  إصالح  لتنفيذ  يبدو،  فيما 
مجاالت حرية التعبير وتكوين اجلمعيات. في حني 
ال يزال انتهاك القانونني الليبي والدولي، هو السمة 
الذي ال يزال مصير  الليبي،  املجتمع  السائدة، في 
كثير من سجنائه السياسيني في طّي املجهول، وفي 
يلقى  أن  دون  التعذيب،  ُميارس  األحيان  من  كثير 

مرتكبوه أي عقاب.

       
ø°ùM øjódG »¡H       

يبدو السياق الذي جري فيه غرق العبارة " السالم ٩٨" و ما تاله من أحداث، لقطة مكثفة حلالة مصر 
ذاتها، التي تغرق تدريجيا منذ زمن طويل، و ال جتد من ينقذها من مصيرها احملتوم.

في  إغراقها  يتم  أو  البلح  وكالة  لسوق  أن حتال  الدولية، كانت يجب  للمعايير  وفقا  ·سفينة خردة 
بحر عميق بدون ركاب، ونظام سياسي متهالك ينتمي إلي القرون  الوسطي، يأبى أن يقوم حتى بعملية 
صيانة و جتديد رمبا فات أوانها، و يصر علي أال يغادر مسرح التاريخ قبل أن يأخذ الشعب معه حتى قاع 

القاع.
·سفينة محظور إبحارها للشواطئ األوروبية التي تلتزم باملعايير الدولية، بيمنا تسمح " اخلصوصية 
الثقافية و السياسية " لسفن متهالكة باإلبحار بني الشواطئ العربية، مثلها في ذلك مثل أغلبية النظم  

السياسية في العالم العربي. 
شهادة  و   " بنما  من   " مشبوه  دولي  ترخيص  لوال  احلياة  قيد  علي  تستمر  أن  لها  كان  ما  ·سفينة 
سالمة إيطالية، و نظام ما كان ليستمر و يتجاوز عمره االفتراضي املنتهي منذ هزمية ١٩٦٧ لوال الدعم 

السياسي و املادي الدولي له من االحتاد السوفيتي ثم من الواليات املتحدة 
·شركة ما كانت تستمر في تسيير سفنها لوال تفشي الفساد في الدولة، و نظام ما كان ليعيش بدون 

حتول الفساد آللية مجتمعية يرتزق بفضلها املاليني حتى في فترة االنتخابات.
·إدارة املوانئ املصرية  لم تصدق أو تسمع نداءات السفينة باالستغاثة قبل أن تغرق، و لم تسمعها 
إال بعد أن أعادت بثها قاعدة بحرية في شمال بريطانيا !وفقا ملقال سالمة احمد سالمة.و نظام سياسي 
سد أذنيه في وجه نداءات الشعب باإلصالح منذ هزمية ١٩٦٧ ، و لم يسمعها إال بعد أن تبنت بعضها 
أوربا و أمريكا في مبادرات دولية منذ عامني.  و في كلتا احلالتني كانت االستجابة واحدة بادعاء اإلنقاذ 

و اإلصالح ،كما لم يحدث حترك عملي النقاذ السفينة ، و ال الشروع في االصالح.
إلي  ينتمون  أنهم  استنتاج  ميكننا  الضحايا  ألهالي  التليفزيون  و  الصحف  في  املنشورة  الصور  ·من 
أغلبية املصريني الفقراء، و الذين تلخص مطالبهم الصحف الرسمية و اخلطاب احلكومي، بأنها فقط 
الغذاء و املسكن و امللبس، و لكنهم لم يطالبوا بذلك في سفاجا.أن تأمل فيما هتفوا و ما طالبوا به 
هؤالء البسطاء، هو في واقع  األمر  يلخص ابرز مطالب اإلصالح السياسي في مصر املرفوعة منذ عدة  

عقود:
١.محاربة الفساد، األمر الذي يستلزم الفصل بني السلطات و استقاللها، و وضع حد لهيمنة السلطة 
التنفيذية علي البرملان و األحزاب السياسية و النقابات املهنية و العمالية و اجلمعيات األهلية ووسائل 

اإلعالم الرئيسية ، مبا يحول دون محاسبة املتورطني في الفساد.
٢.استقالل القضاء، بحيث ال يوظف لتصفية احلساب مع أطراف سياسية حلساب السلطة التنفيذية، 

أو حتجب عنه  دعاوى و ملفات يجب  ان يفصل فيها .
أو غير  معلنة  بذرائع  املعلومات  أو تشويه  الضحايا، و عدم حجب  املعلومات عن  ٣.احلصول علي 
معلنة، بحيث صارت  وسائل األعالم غير املصرية هي املصدر الرئيسي للمعلومات الدقيقة، حتى في 

كوارث  إنسانية ال صلة لها بالذرائع األمنية املتكررة.
يبقي السؤال: هل ما زال ممكنا إنقاذ مصر من الغرق، خاصة و أن شعبها حتى اآلن لم يستطع أن 
أهالي  فعل  مثلما    ، يبني  ال  و  احيانا  يدمر  الذي  الغضب  بتنفيس   مكتفيا  إلنقاذها،  أدوات  ميتلك 
أم أن هذا احلريق هو مصير  الشركة و حرق مكاتبها..  املغلوبون  علي أمرهم بتحطيم مقر  الضحايا 

مصر ايضا ؟
.
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البهائيون في مصر الذين يقدر عددهم ببضعة 
املصرية،  احملافظات  من  عدد  في  منتشرين  آالف 
متسكهم  ثمن  يدفعوا  أن  عليهم  يتعني  أنه  يبدو 
حلقوقهم  الصارخ  االنتقاص  عبر  بعقيدتهم 
أن  يفترض  التي  املواطنة  ولقواعد  كمواطنني 
تشكل أساسا لتعامل الدولة مع مواطنيها والتي 
تقوم على قاعدة املساواة بني جميع املواطنني في 
احلقوق والواجبات وتضمن متتع جميع املواطنني 
سواء  متييز،  دون  الدستورية،  احلقوق  مبختلف 

على أساس النوع أو اللون أو الدين واملعتقد.
إلى  بشكوى  البهائيني  من  عدد  تقدم  وقد 
مركز  بينها  ومن  اإلنسان  حقوق  منظمات 

القاهرة جاء فيها:
مواطنني  أصبحنا  بأننا  علما  سيادتكم  نحيط 
بال هوية بعد أن رفض السجل املدني إصدار بطاقة 

الرقم القومي لنا.
العزيز  وطننا  في  بأمان  التحرك  ميكننا  -فال 

مصر.
-وال ميكننا توثيق عقود زواجنا.

أبنائنا  ميالد  شهادات  استخراج  ميكننا  -وال 
وحتى شهادات الوفاة أصبحت مشكلة.

-وال ميكننا احلصول على جوازات السفر.
-وال ميكننا التعامل مع البنوك.

-وال ميكننا التعامل مع إدارات املرور.
-وال ميكننا إحلاق أبنائنا باملدارس واجلامعات.
-وال ميكن ألبنائنا إثبات موقفهم من التجنيد 

(وما يترتب على ذلك من مشاكل).
أو  وظيفة  على  للحصول  التقدم  ميكننا  -وال 

حتى احلصول على تصاريح العمل.
-وال ميكننا العالج باملستشفيات.

-وال ميكن ألراملنا احلصول على املعاش.
أو  الشراء  أو  البيع  ميكننا  وال   -

التملك.. وغير ذلك مما يتعذر  حصره.
سنة  يوليو   ١٩ في  أنه  الشكوى  أوضحت 
١٩٦٠ وبناء على مشرع بقرار رقم ٢٦٣ لسنة 
مبصر.  البهائية  الروحانية  احملافل  حلت   ١٩٦٠
يتعرض حلرية  لم  القرار  أن مشروع  وبالرغم من 
نص  ألن  الشخصية  وحقوقه  واعتقاده  الفرد 
لم  إدارية  كهيئة  البهائية  احملافل  بإلغاء  القرار 
يتعرض للعقيدة التي تتعلق بالوجدان والتي أسئ 
فهمها عند تطبيق نصوص القانون على العقيدة 
الوجدانية ألتباع البهائية إال أن البهائيني املصريني 
وسائل  في  بهم  التشهير  من  سلسلة  في  دخلوا 
من  وحرموا  كتبهم  وصودرت  املختلفة  اإلعالم 
السجون  في  واحتجزوا  عليهم  وقبض  وظائفهم 

واملعتقالت عدة مرات وعلى فترات ولم تثبت في 
أي منها إدانة لهم في أي جرم يضر بأمن الدولة أو 

اخلروج على النظام العام.
الثمانينيات  بداية  في  أنه  الشكوى  وتضيف 
امتنع السجل املدني عن إصدار بطاقات شخصية 
وجاء  العليا  اإلدارية  للمحكمة  فلجأنا  للبهائيني 
أن  على  مؤكدا  في ٢٩/ ١/ ١٩٨٣م  حكمها 
بطاقة شخصية  إعطاء  عن  املدني  السجل  امتناع 
مخالف  إداري  قرار  هو  بالبهائية  يدين  ملن 
للقانون"، و"ال يكون للسجل املدني أن ميتنع عن 
أن  بالبهائية وال  يدين  ملن  بطاقة شخصية  إعطاء 

يغفل ذكر هذا الدين في بطاقة من يعتنقه".
ومع ذلك لم يلتزم السجل املدني بنص احلكم 
البطاقات  إصدار  في  استمر  ولكنه  بالضبط 
 "--------" ووضعت  للبهائيني  الشخصية 
احلل  بهذا  البهائيون  وارتضى  الديانة.  خانة  في 
وفي  احلكومة"  "طاعة  مبادئهم  أحد  منطلق  من 
املطلع  اهللا  أمام  دينهم  إنكار  عدم  نفسه  الوقت 
يطالبون  ال  البهائيني  أن  وباعتبار  البصير. 
باالعتراف بالبهائية وإمنا يطلبون فقط حقوقهم 

كمواطنني..
وعندما بدأ العمل مبشروع بطاقة الرقم القومي 
وجدنا نافذة ميكننا من خاللها عدم إنكار هويتنا 
مشاكل  تسبب  ال  نفسه  الوقت  وفي  الدينية 
خانة  في  "أخرى"  بند  وجود  وهو  للحكومة 
البطاقات  بعض  وفعال صدرت  بالبطاقة،  الديانة 
القليلة جدا على هذا املنوال وسرعان ما أغلقت 

هذه النافذة وال نعرف من أغلقها وملاذا.؟
بعد  ٢٠٠٤م  سنة  في  التعسف  هذا  وازداد 
 ٤٦ رقم  اإلداري  القرار  املدني  السجل  أصدر  أن 
إصدار  عدم  على  ينص  والذي  ٢٠٠٤م  لسنة 
الديانات  أصحاب  لغير  الشخصية  البطاقات 
ولذا  اإلسالم)،  املسيحية-  (اليهودية-  الثالثة 
هذه  إحدى  يختاروا  أن  البهائيني  على  يجب 
الثمانينيات  بداية  إلى  عدنا  وكأننا  الديانات؟؟ 
الدستور  تناسوا  املدني  بالسجل  املسئولني  وكأن 
أكده  الدين والعقيدة، والذي  الذي يكفل حرية 
اإلشارة  السالف  العليا  اإلدارية  احملكمة  حكم 

إليه.
ومتضي الشكوى موضحة أن البهائيني ملتزمون 
إجحاف  من  يعانونه  ما  رغم  القانون  باحترام 
الذي  اإلدارية  الهيئات  قبل  من  وإكراه  وتعنت 
معتقداتهم  عليهم إلنكار  الضغط  إلى حد  يصل 
اإلسالم  بكل صراحة  يحرمه  الذي  اإلنكار  ذلك 

احلنيف بقوله تعالى "ال إكراه في الدين".

والقول بصحة أو عدم صحة العقيدة وأحقيتها 
أمر ال يتطلب وجود جهة تقرها فحتى اآلن ملاذا 
نرى أرباب وأصحاب الديانات السابقة ال يقرون 
بصحة العقائد والديانات الالحقة. نحن نعلم أن 
مطلقًا ولكن  االعتقاد  ينص على حرية  الدستور 
بسبب  للخطر  الفرد  مصلحة  تعرضت  عندما 
اإلطالق  قيد  بالدستور  االحتماء  وأراد  عقيدته 
اإلطالق  واعتبر  النص  أبعده عن صراحة  بتأويل 
مصر  في  املعروفة  الثالثة  األديان  على  مقصورا 
األديان  أخرى غير هذه   أديان  توجد  أنه  واحلال 
بكامل  أتباعها  يتمتع  والعالم،  مصر  في  الثالثة 

حرية االعتقاد.
لقد كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت 
على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. وتنص املادة 

الثامنة عشرة منه على:
"لكل شخص احلق في حرية التفكير والضمير 
ديانته  تغيير  حرية  احلق  هذا  ويشمل  والدين 
بالتعليم  عنهما  اإلعراب  وحرية  عقيدته،  أو 
أكان  سواء  ومراعاتها  الشعائر  وإقامة  واملمارسة 

ذلك سرا أم مع اجلماعة"
املصرية  اإلدارية  الهيئات  استثنت  ولألسف 
واعتبرت  املادة  هذه  تطبيق  عند  البهائيني 
البهائيني خارجني على النظام العام. والنظام العام 
اصطالح يحمل ظاهره أجل املعاني، ولكنه عندما 
يتعرض  إنه  القوي،  السياج  من  محروما  يكون 
عن  تخرجه  التي  اخلاصة  بالصبغات  لالصبطاغ 
معانيه ومقاصده النبيلة. والسياج القوي حلماية 
النظام العام، هو إعالن وتثبيت احلقوق األساسية 
التفريق  أشكال  من  شكل  أي  دون  لإلنسان، 

والتمييز.
لإلقرار  يتطلعون  الذين  املصريني  البهائيني  إن 
حياتهم  ومزاولة  عقيدتهم  اعتناق  في  بحقهم 
حلقوق  الدولية  للمواثيق  طبقا  صنوفها  بكل 
املسئولني  أن يصل صوتهم لدى  يأملون  اإلنسان 
مبصلحة السجل املدني وخاصة مع املضي قدما في 
تعميم بطاقة الرقم القومي وقرب االنتهاء بالعمل 
بالبطاقات القدمية، مبا يضمن االستجابة ملطلبهم 
بطاقات  على  يحصلوا  أن  في  واملشروع  العادل 
الرقم القومي اجلديدة كمواطنني مصريني على أن 

يكتب في خانة الديانة بالنسبة لهم إما: 
"بهائي" أو "أخرى" أو "-------" أو "تترك 

فارغا".
احملكمة  حكم  مع  يتسق  الذي  املطلب  وهو 
تبادر  أن  واملأمول  الذكر  السالف  العليا  اإلدارية 
يرتبه ذلك  مبا  الطلب  لهذا  باالستجابة  احلكومة 
استخراج  تعوق  التي  اإلدارية  القرارات  إلغاء  من 
إلى  وتفضي  للبهائيني،  الثبوتية  األوراق 
مبختلف  التمتع  في  هائلة  لصعوبات  تعريضهم 
جلميع  بها  اإلقرار  ينبغي  التي  املواطنة  حقوق 

املواطنني دون متييز.

مصر  في  البهائيون 
هوية بال  مواطنون 
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 إن ثمة مؤشرات ظهرت في املجتمع املصري في 
اآلونة األخيرة توضح أن حالة من االحتقان الطائفي 
ال ميكن جتاهلها، وأنها ال تقل خطورة عما أصاب 
(أنفلونزا  طبيعية  كوارث  من  املصري  املجتمع 
السالم٩٨)،  (عّبارة  بشرية  كوارث  أو  الطيور)، 

إن لم تكن هي األخطر.
من  عدد  في  األمن  تورط  املؤشرات  هذه  ومن 
خريف  خالل  جرت  التي  الطائفية  احلوادث 
العام، مثلما حدث في أحداث  ٢٠٠٥ وشتاء هذا 
على  احتجاجًا  باإلسكندرية  بك  مبحرم  العنف 
إنها أساءت  قيل  الكنائس  بإحدى  عرض مسرحية 
الفتيات  اختفاء  ملف  فتح  إعادة  ثم  للمسلمني، 
مبارك  الرئيس  اهتمام  عقب  بقوة  املسيحيات  
عرضت  اللتني  وماريان  كريستني  الفتاتني  بحالتي 
برنامج  في  منذ سنوات  غيابهما  والدتهما حكاية 
"احلقيقة" الذي يقدمه "وائل اإلبراشي"، ثم الكشف 
عن حكاية كفر سالمة التابعة ملنيا القمح مبحافظة 
قتل  قضية  في  القانون  تنحية  مت  حيث  الشرقية؛ 
مسيحي ملسلم ومت عقد مجلس صلح كشفت بنوده 
يعد جرمية  يكاد  فيما  التنفيذية  السلطة  تورط  عن 
تطهير عرقي مورست ضد عائلة القاتل املسيحي، 
ثم أخيرا حادثة قرية العديسات حيث جتمهر املئات 
بناء.  ترخيص   على  احلصول  لعدم  كنيسة  لهدم 
وال نود أن نعرض تلك األحداث بروايتني مختلفني 
لتأكيد وترجيح رواية على أخري، فالغرض هنا أن 
االحتقان  حالة  تختلف  هل  التالي:  السؤال  نطرح 
الطائفي هذه األيام عن  أزمة العنف الطائفي، التي 
عانت منها مصر في منتصف  الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات؟ و إذا كان املجتمع املصري قد جنح في 
ذلك الوقت  في التصدي ملوجة العنف الطائفي التي 
صاحبت صعود موجة اإلرهاب في مصر، فما الذي 
تعود  مصر   في  الطائفي"  "االحتقان  حالة  يجعل 

لتدق ناقوس اخلطر ؟
أعمال  تقويض  في  جنحت  مصر  أن  الشك 
وأوائل  الثمانينيات  في  شهدتها  التي  اإلرهاب 
في  ساعدها  األمني،  املستوى  على  التسعينيات 
ذلك مخزون ثقافي كاره للعنف، وقرنان من الزمان 
للمجتمع  تنويرية  مشاريع  لتحقيق  محاوالت  في 
يوهم  مخّدر  مبثابة  كان  النجاح  هذا  لكن  املصري. 
املريض بزوال أعراض املرض من وجهة نظري، لكنه 
ال ميكنه أن يعالج املرض العضال، ألنه -ببساطة- 

مسكنات  تعاطى  أن  فكان  تشخيصه،  يحسن  لم 
بل  الطائفي،  االحتقان  تعالج  لم  عشوائية  بطريقة 

العكس هو ما حدث.
الطائفي  االحتقان  حلالة  احلالي  الوضع  يختلف 
الثمانينيات والتسعينيات  في مصر عن نظيره في 
في أمر مهم، وهو أن النظام املصري ليس في حالة 
فكرة  على  تقوم  عنفية  دينية  جماعة  مع  صدام 
على  للخروج  تسعى   وبالتالي  املجتمع،  تكفير 
النظام  أن  احلال،  واقع  وإمنا  احلكم،...إلخ،  نظام 
املصري في حالة تقاسم للبرملان مع جماعة اإلخوان 

املسلمني "احملظورة"قانونا!! 
الثمانينيات  في  يكن  لم  أنه  الثاني:  األمر 
والتسعينيات أي حديث يذكر عن إصالح سياسي 
عن  فضال  ذلك،  حتقيق  أجل  من  دولية  ضغوط  أو 
في  اإلسالميني  إلدماج  ناجحة  جتارب  وجود  عدم 

السلطة. 
األمر الثالث: أن النظام الدولي احلالي فض بكارة 
"سيادة الدول"، ولم تعد هناك دولة مبنأى عن تعرية 

عورتها أمام العالم، عن حق كان أو عن باطل.  
االحتقان  مع  التعامل  أن  نتصور  يجعلنا  وهذا 
يختلف  أن  ينبغي  األيام  هذه  مصر  في  الطائفي 
وال  العورة،و  لستر  مجال  فال  املاضي،  عن  جذريًا 
مجال لهيمنة املنطق األمني على مسألة وطنية بهذه 
الوطنية  بالشعارات  للمزايدة  مجال  وال  اخلطورة. 

على منطق العقل. 
يحاول النظام املصري احلالي أن يتعامل مع املسألة 
مبارك  الرئيس  أصدر  أن  فكان  مختلفة،  بطريقة 
فعله  رد  كان  بينما  الكنائس،  بناء  بتيسير  قراراه 
على طلب املرحوم فرج فودة بإلغاء اخلط الهمايوني 
في اجتماعه مع الكّتاب في افتتاح معرض القاهرة 
مما يسمع،  املفاجأة  يناير ١٩٩٠، هو  للكتاب في 
وال  وقته،  هذا  الرد:"ليس  ثم  األمر،  استيضاح  ثم 
ضرورة له؛ألنه من جهة يهّيج املتطرفني، وألنه من 
وال  املطلوبة،  الكنائس  بناء  يتم  العملية  الناحية 
نتأخر في إصدار الترخيص بذلك". (غالي شكري، 

األقباط في وطن متغير, ص١٨٨).
أحاديث  ينشروا  أن  املسلمون  اإلخوان  ويحاول 
االستعداد  إعالنهم  لدرجة  األقباط،  بني  الطمأنينة 
لترشيح ألف قبطي في االنتخابات احمللية القادمة، 
في  ينشرون  التسعينيات  بزوغ  مع  كانوا  بينما 
مجلتهم"الدعوة"، إجابة على سؤال قارئ عن حكم 

بناء الكنائس في ديار اإلسالم ما نصه: "حكم بناء 
الكنائس في ديار اإلسالم على ثالثة أقسام. األول: 
بالد أحدثها املسلمون وأقاموها كاملعادي والعاشر 
من رمضان وحلوان.. وهذه البالد وأمثالها ال يجوز 
فتحه  ما  والثاني-  بيعة-  وال  كنيسة  إحداث  فيها 
مبصر.  كاإلسكندرية  بالقوة  البالد  من  املسلمون 
بناء  يجوز  ال  أيضا  فهذه  بتركيا.  والقسطنطينية 
بوجوب  قال  العلماء  فيها.وبعض  األشياء  هذه 
والقسم  للمسلمني..  مملوكة  بالد  ألنها  الهدم 
سكانه،  وبني  املسلمني  بني  صلًحا  فتح  ما  الثالث: 
واملختار هو إبقاء ما وجد بها من كنائس وبيع على 
هدم  ما  وإعادة  ومنع  الفتح  وقت  في  عليه  هي  ما 
منها. وهو رأي الشافعي وأحمد إال إذا اشترطوا في 
عقد الصلح مع اإلمام إقامتها فعهدهم إلى أن يكثر 
أنه ال يجوز إحداث  البلد. وواضح  املسلمون على 
كنيسة في دار اإلسالم. يقول صلي اهللا عليه وسلم 
خرب  ما  يجدد  وال  اإلسالم  في  الكنيسة  تبنى  "ال 
ديسمبر  عدد  الدعوة-  (مجلة  ج٨.  "املغني  منها 

١٩٨٠-ص٤٠).
في  التشكيك  الصدد،  هذا  في  املهم  من  ليس 
ميكن  ذلك  كان  إذا  املواقف،  في  التحوالت  جدية 
أن يعد من باب سوء الظن، والتفتيش في الصدور، 
واستنطاق املسكوت عنه، سواء كان هذا املسكوت 
النظام  لها  يتعرض  دولية  ضغوط  شكل  في  عنه 
تكتيك  أو  القبطي،  بامللف  يتعلق  فيما  املصري 

إخواني مرحلي.
ناحية  من  يرجع  التشكيك  هذا  أهمية  وعدم 
املعاجلة  التحوالت في  املاسة لتصديق تلك  للحاجة 
املهمومني  املصريني  املواطنني  من  واسع  طيف  عند 
ناحية  ومن  طائفي،  احتقان  من   وطنهم  يعانيه  مبا 
في  التشكيك   هذا  من  أهم  هو  ما  هناك  بأن  ثانية 
هذه  مرود  أن  على  التأكيد  وهو  التحوالت، 
التحوالت سواء لدى اإلخوان أو عند النظام املصري 
املصري  املجتمع  في  الطائفي  االحتقان  حالة  على 
بكثير  يفوق  املطلوب  أن  يعني  مبا  صفرًا.  يساوي 

ما مت تقدميه في الصدد. 
على  القفز  عن  الكف  هو  املطلوب  إن 
عليه  قفزنا  الذي  األساسي  والتناقض  املتناقضات، 
هو  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  مر  على 
سواء  (نا)  فتوهم  القاعدة).  (النخبة/  تناقض 
أن  املعارضة  مثقفي  من  أو  السلطة  مثقفي  من  كنا 
واملشاركة،  والدميقراطية،  املواطنة  عن  أحاديثنا 
وجدان  في  رسخت  قد  واحلداثة..إلخ  والتسامح، 
القدمي  عاملهم  أركان  قلوبهم  من  وأزاحت  الناس، 
املتمثلة في العصبية والتعصب الديني، واخلرافة...
على  سباته  من  بعضنا  استيقظ  لألسف  لكن  إلخ. 
كارثة؛ وهي أن التعليم واإلعالم، بل وجل األحزاب 
السياسية، كًال كان في خدمة األصولية والطائفية 
على مر خمسني سنة أجهضت خاللها أية محاولة 

حقيقية لالستنارة. 

…ô°üª∏d …ô°üŸG 
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أشار بهي في استهالله ملداوالت الصالون إلى 
فض  في  املفرط  العنف  استخدام  أعقاب  في  انه 
توالت  السودانيني،  لالجئني  السلمي  االعتصام 
والراصدة  األمر  لذلك  املستنكرة  األفعال  ردود 
ملا أحاط به من ردود أفعال املواطنني الذين كانوا 
في  مستشهدا  األحداث  وقوع  وقت  موجودين 
ذكرت  النجا  أبو  شيرين  للدكتورة  مبقال  ذلك 
الشوارع  في  الشباب  لتصفيق  صدمت  أنها  فيه 
لقوات األمن وظهور خطاب عنصري في أوساط 
هؤالء الشباب ظهرت جتلياته في وصفهم لهؤالء 
الرائحة  وأصحاب  واملجوس  بالكفرة  الالجئني 

الكريهة.
أنه في نفس الشهر نشر األديب  أضاف بهي 
النوبي حجاج أدول حوارا بجريدة الدستور أشار 
ميارس  اضطهاد  بوجود  النوبيني  شعور  إلى  فيه 
إلى قضية أخرى  ضدهم. واستطرد بهي مشيرا 
تتعلق باملسألة القبطية وقال إن تناول هذه املسألة 
ولكن  الدولة،  مع  العالقة  إطار  في  دائما  يجري 
اجلانب املسكوت عنه هو السلوك املجتمعي جتاه 
احلديث  السهل  من  إنه  بهي  وقال  املسألة.  هذه 
يبررها  ال  مسئولية  -وهى  الدولة  مسئولية  عن 
أحد- ولكن املهم تناول هذه القضايا فيما يتعلق 

مبوقف املجتمع جتاهها.

QGòàYG
مبركز  اخلبير  الفتاح  عبد  نبيل  وتناول 
باألهرام  واالستراتيجية  السياسية  الدراسات 
للشعب  االعتذار  بتوجيه  فبدا  احلديث  أطراف 
السوداني عما حدث في ميدان مصطفى محمود 
الفتاح إن ما حدث ميثل خروجا على  وقال عبد 
الرأسمال التاريخي للشعبني املصري والسوداني 
أو  سياسيا  سواء  تبريره  ميكن  ال  عمل  وأنه 
في  الدولة  حق  إلى  استند  وإن  حتى  أخالقيا 
إقرار األمن الداخلي بها، لكن عبد الفتاح أبدى 
من  نشرت  التي  الكتابات  على  شديدا  حتفظا 
أصبح  فيما  السوداني  أو  املصري  سواء  اجلانبني 
موضوعات  حول  الثائرة"  "اخلطاب  مظاهر  أحد 
شتى في مصر وامليل دائما إلى التعميم واملبالغة 

واستخدام النعوت الصاخبة إيجابا أو سلبا.
وصف عبد الفتاح ذلك األمر بأنه ميثل مشكلة 

في النزعة االختزالية للعالقات املصرية السودانية 
في إطار ملفي املياه واألمن مع استبعاد الرأسمال 

الثقافي والشعبي املشترك.
ردود  إلى  النظر  ينبغي  ال  أنه  إلى  وأشار 
األفعال هذه باعتبار الشعب املصري كتلة واحدة 
املوحدات  إطار  في  التنوعات  وجتاهل  متجانسة 

القومية لألمة املصرية.
سابقة  دراسة  أجريت  هل  أيضا  وتساءل 
على  –االعتداء  احلدث  هذا  وقائع  على  والحقة 
الالجئني- والذي هو موضع غضب ورفض اجلميع 
واالجتاه الغالب في الصفوة الثقافية املصرية. كما 
بعض  من  والتظاهر  والتصريح  الكتابة  في  جتلى 
الدامي؟ وأجاب عبد  النشطاء في مكان احلدث 
الفتاح على تساؤالته بالتأكيد على أنه بالطبع لم 
يحدث كل ذلك وأن قصارى ما مت هو االستعانة 
بعض  قبل  من  قيلت  سريعة  شهادات  ببعض 
تعرضوا  أو  شهوده  بعض  أو  األحداث  ضحايا 
لبعض آثاره وقال إنه ال ميكن لبضع شهادات أن 

تؤسسس للقول إن املصريني عنصريون.

Ö°†¨dG ÜÉ£N
وأكد عبد الفتاح أن نقد ما مت من وقائع عنف 
القائمون  أمر مطلوب وواجب ويؤثم  مفرط هو 
بعض  أن  إلى  مشيرا  األخالقية  الناحية  من  عليه 
الكتابات السودانية يثير العتاب أيضا خاصة أن 
البعض لم يدلل حتى اآلن تدليال علميا على أن 
ما مت هو تعبير عن عنصرية لدى الشعب املصري 
واستشهد عبد الفتاح ببعض الكتابات السودانية 
ما جاء  يأخذ  لن  أنه  إلى  املؤيدة لكالمه، مشيرا 
عنصرية  عن  تعبير  أنه  على  أوصاف  من  فيها 
مضادة، وإمنا سيعتبرها ردودًا طبيعة على حادث 

رفضه اجلميع في مصر.
ودعا إلى الفصل بني اجتاهات الشعب املصري 
جتاه شقيقه السوداني والسياسة الرسمية، مشيرا 
البلدين  في  متقلبة  الرسمية  السياسة  أن  إلى 
كليهما  في  احلاكمة  النخبة  توجهات  وتعكس 
وتغيرها من مرحلة ألخرى، وقال إنه إذا جتاوزنا 
االعتصام  من  فالبد  النمطي  الغضب  خطاب 
باملوضوعية في تناول الوقائع السلبية في اإلطار 
الثنائي، وأكد أنه البد من التنبيه للدور السلبي 

حقيقية  أزمة  في  باتت  وسياسية  ثقافية  نخبة 
كيف  هو  أولها  جديدة  ملهارات  تفتقر  حيث 
ليس  أسئلتها؟  تصيغ  وكيف  مفرداتها  تضبط 
فقط في هذا املوضوع وإمنا في موضوعات شتى 
أعراض مرض  أن ذلك يشكل عرضا من  معتبرا 
لدى  السائد  التفكير  تركيب  في  بنائيا  بات 

النخب احلاكمة والثقافية في البالد.
مشكالت  هناك  نعم  الفتاح  عبد  أضاف 
ناجت  منها  رئيسي  وجزء  بل  عديدة،  اجتماعية 
عن تنشئة لنخب باتت معتلة منذ ما ال يقل عن 
هذه  جتديد  مستويات  في  وتدهور  عقود  ثالثة 
وتدهور  واإلعالمية،  والثقافية  السياسية  النخبة 

للمهارات وتآكل للكفاءات إلى حد كارثي.
موضوع  بني  الربط  من  الفتاح  عبد  وحذر 
أخرى  وموضوعات  السودانيني  الالجئني 
كموضوع النوبيني واألقباط مشيرا إلى أن بعض 
في  النوبيون  واجهها  التي  التاريخية  املمارسات 
أو  عرقي  طابع  ذات  بجوانب  يتعلق  ال  مصر 
ذات  ملشكالت  يرجع  منها  جزء  وإمنا  عنصري 
معاجلة  بكيفية  تتعلق  وأخرى  اجتماعي  طابع 
التي  املشكالت  لبعض  سابقة  مصرية  حكومات 
تعرض لها املصريون النوبيون من قبل ومن بعد 

بناء السد العالي. 
أضاف عبد الفتاح أن أي محاولة للتعميمات 
والنوبيني  كاألقباط  موضوعات  وإدخال  السهلة 
لن تؤدي إلى صياغة استراتيجيات ملعاجلة بعض 
أو  املجتمعية  العالقات  تعتور  التي  االختالفات 

عالقات الدولة باملجتمع.
سوى  ميلك  ال  املوضوعي  الباحث  إن  وقال 
بعض  إزاء  شديدين  وتعجب  بدهشة  التوقف 
ردود األفعال احلاملة للعنف الرمزي التي تستمد 
العنف  وقائع  أولها  املصادر  من  عدد  من  مادتها 
العالقات  تاريخ  وثانيها  الالجئني  إزاء  األمني 
املصري  احلكم  أيام  سواء  السودانية،  املصرية 
السودان  في  مصري  األجنلو  الثنائي  احلكم  أو 
استراتيجية  أنها  إلى  مشيرا  االستقالل،  قبل 
تستخدمها الصفوة السياسية السودانية الشمالية 
في اللعبة السياسية الداخلية أساسا عندما تشتد 

األزمة الداخلية داخل التركيبة السودانية.
فيتمثل  الفتاح  املصادر في رأي عبد  ثالث  أما 
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للخطابات والكتابات التي تخلط بني السياسات 
احلكومية املتبادلة والعالقات الشعبية حيث هناك 
فوارق بني املستويني، مرجعا وجود هذه الفوارق 
إزاء نظم دميقراطية كاملة تتأسس  أننا لسنا  إلى 
شرعيتها السياسية على اإلرادة العامة لألمة في 

مصر أو في السودان.
والعنصرية  العرقية  النزعات  أن  أضاف 
إلى  وتشير  الثامن  القرن  ثالثينيات  في  ظهرت 
عقائد التفوق العرقي وال سيما الفرضية القائلة 
استعمالها  واستمر  الثقافة  يحدد  العرق  إن 
املاضي،  القرن  ستينيات  حتى  املعنى  بهذا 
في  أننا  موضحا  أوسع  إيحاًء  اكتسبت  حيث 
االجتماعي  االستخدام  بعض  إزاء  احلالية  الفترة 
للمعتقدات الشعبية حول طبيعة العرق أكثر من 

قيام ذلك على معرفة علمية.
التفوق  أسطورة  بني  التفرقة  إلى  ودعا كذلك 
القومية  العرقي وبني بروز بعض أشكال احلماية 
في بعض املجتمعات كما يحدث في مصر أثناء 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  األزمات 
املصري  املجتمع  إن  الفتاح  عبد  الكبرى.وقال 
من  ويزيد  عقود  خمسة  ميراث  ولديه  مأزوم 
وغياب  التعبوي  والنظام  السياسي  االستبداد 
املبادرات اخلاصة وتآكل القيم الدميقراطية، مشيرا 
إلى أن بعض أبناء الشعب املصري يحاولون حاليا 
من خالل عمليات احلراك السياسي -التي تأزمت 
مناقشة  أخرى إلعادة  أبواب  فتح  أيضا-  مؤخرا 

مشكالت مجتمع في حالة أزمة.

…ô°üæY ™ªà›
ذهب  فقد  أدول  حجاج  النوبي  الروائي  أما 
املجتمع  يشهدها  شديدة  عنصرية  وجود  إلى 
املصري بكل فئاته وطبقاته مدلال على ذلك بعدم 
وجود مذيع من ذوي البشرة السوداء في اإلعالم 
املصري. واتهم أدول املجتمع املصري بأنه منهار 
في  نقصه  يعوض  كي  وأنه  األبيض  الغرب  أمام 

هذا اجلانب فإنه يتعالى على السود.
أكد أدول أن الداخل املصري يتعامل مع ذوي 
البشرة السوداء على أنهم عبيد أو أوالد وأحفاد 
عبيد رغم أن العبيد كانوا من كل األجناس ولم 
يكونوا من السود فقط. وقال إن في مصر استعالء 
ذلك  على  مدلال  ومستورد  موروث  وهو  لونيا 
برواج سيرة عنترة ابن شداد وأبو زيد الهاللي بني 
املصريني. وقال نحن كدول استعمرها األوربيون 
اجلمالية  الصفات  في  جتاههم  بالدونية  نشعر 
ونرى أن اجلمال هو فيما يشابه هؤالء األوربيني، 
وذهب أدول إلى أن العقل املصري يرفض متاما أن 
تكون مصر ضمن بالد أفريقيا وأنه يلعن الغرب 

ليل نهار ثم يهاجر اليه.
ومدنه  عنصري  املصري  املجتمع  إن  وقال 
تتعالى على ريفه وأن هناك سخرية من "الصعايدة 
في  متجذرة  العنصرية  أن  مؤكدا  والفالحني"، 
تضامن  البعض  أن  إلى  وأشار  املصري.  املجتمع 

بالفعل مع الالجئني السودانيني وأن األغلبية من 
املصريني تعاملت معهم "بقرف شديد".

قامت  بأنها  املصرية  احلكومات  أدول  واتهم 
قامت  وعندما  مرات  خمس  النوبيني  بإغراق 
النوبيني  بغير  إليها  أتت  نوبية  أراض  باستصالح 
تطهيرا  األمر ميثل  أن ذلك  معتبرا  فيها  ليقيموا 

عرقيا ضد النوبيني.
وحذر أدول من أن استمرار اضطهاد النوبيني 
القومي  األمن  في  سلبيا"  "عامال  منهم  سيجعل 
النوبة  أن  الوقت نفسه  أدول في  املصري. وأكد 
للنوبيني  االتهامات  عكس  على  مصر  من  جزء 
اجلنوب  أن  إلى  مشيرا  انفصال،  دعاة  بأنهم 
"حروب  وأن  خاصة  األهم  هو  ملصر  بالنسبة 
املياه" قد بدأت مبا يستوجب التواصل مع شعوب 
اجلنوب ثقافيا واقتصاديا ليكونوا حريصني على 

تدفق النيل إلى مصر.

íeÉ°ùJ áeRCG
تنمية  جماعة  مدير  البرعي  جناد  وبدأ 
في  وقع  ما  أن  بالتأكيد على  الدميقراطية حديثه 
عالقة  ال  الالجئني  ضد  محمود  مصطفى  ميدان 
له بفكرة العنصرية، مشيرا إلى أن هذا التعامل 
املتظاهرين  ضد  حدث  أن  سبق  العنيف  األمني 
عرف  فيما  الدستور  تعديل  ضد  واملتظاهرات 
أن  البرعي  واعتبر  االستفتاء.  يوم  بأحداث 
محمود  مصطفى  ميدان  في  حدث  ما  دالالت 
تؤكد أن قوات األمن بدأت تخرج عن السيطرة 
بالنسبة لقياداتها وهو أمر بالغ اخلطورة بالنسبة 

للشعب املصري وليس للسودانيني.
أقل  أصبح  املصري  املجتمع  أن  البرعي  وأكد 
تسامحا وهو أمر ليس له عالقة بالبيض والسود، 
أقل  عموما  العربية  املجتمعات  أن  إلى  مشيرا 
العنصرية  فكرة  إلى  تصل  لم  لكنها  تسامحا 
التعريف  بنفس  تعد  لم  ذاتها  العنصرية  وأن 
إزاء  بالتفوق  جنس  يشعر  بأن  الكالسيكي 
أجناس أخرى وأصبحت هناك أنواع أخرى تقوم 
على فكرة أن اآلخر رمبا يكون أقل مني قليال أو 
وليس  أنه عدو  له على   فأنظر  "يهدد مصاحلي" 

شرطا أن أرى أنني "متفوق عليه".
أزماته  في  املصري  املجتمع  إن  البرعي  قال 
إزاء  توجسا  وأكثر  تسامحا  أقل  أصبح  املتعددة 
من  أعداد  هناك  فإن  ذلك  ظل  في  وأنه  اآلخرين 
أصبحوا  عالية  بطالة  أزمة  ظل  وفي  املصريني 
أخرى  أجناس  وأية  السودانيني  من  يتوجسون 
األساس  في  القليلة  العمل  فرص  تشاركهم  قد 
الكفاءة  مبيزتي  يتمتعون  السودانيني  أن  خاصة 
يجري  ما  أن  البرعي  واعتبر  املنخفضة  واألجور 
في املجتمع املصري ميثل بوادر للعنصرية مبعناها 
اجلديد واملتمثلة في كراهية مجتمع لألغراب عنه 
نتيجة مرور هذا املجتمع بأزمات متعددة وقال إن 
واجتاه  عدوانية  أكثر  اجتاه  في  يتطور  األمر  هذا 

للتشدد الديني.

وأكد أن حل هذه األزمة لن يتم إال إذا تغيرت 
هناك  تكون  وأن  املتسلطة  الشمولية  األنظمة 
األمور  دراسة  جانب  إلى  دميقراطية  حكومات 
دون انفعال واإلقرار بوجود مسئولية يجب على 
اجلميع التصدي لها جتاه حتقيق ذلك احلل، وشدد 
على ضرورة رد األمور إلى عناصرها الصحيحة، 
عدة  بوجود  إال  يتحقق  ال  ذلك  أن  إلى  مشيرا 
التي  هى  املتبادلة  املصالح  أن  إدراك  أولها  أمور 
والشعوب  الدول  بني  العالقات  في  األولوية  لها 
"الشعب  أو  "األخوي"  اسمه  شئ  يوجد  ال  وأنه 
األمور  كل  مناقشة  تتم  أن  جانب  إلى  الواحد" 

مبصداقية وشفافية.
امليول  تشجيع  عدم  إلى  البرعي  ودعا 
املصالح  فكرة  على  التأكيد  وضرورة  العنصرية 
وليس العواطف وأهمية أن تنظر مصر ملصاحلها 
في اجلنوب حيث األمن القومي احلقيقي لها يبدأ 

من اجلنوب.

»≤ÑW çGôJ
والناشطة  احملامية  الدين  بهي  أميرة  وأكدت 
بوجود  للقول  رفضها  اإلنسان  في مجال حقوق 
عنصرية في مصر، وقالت إن قوات األمن ضربت 
احملتجزين  وتضرب  واملتظاهرين  الصحفيات 
القوات  الالجئني ليس لكون هذه  واعتدت على 
ولكن  عنصري،  شعب  عن  تعبر  أو  عنصرية 
التنكيل  –قوات األمن- تربت في مدرسة  ألنها 
بالشعوب ورفضت فكرة قيام الشباب بالتصفيق 
لقوات األمن وهى تعتدي على  الالجئني مشيرة 
املصري  الشعب  لدى  املوجود  التراث  أن  إلى 
يضرب  وهو  األمن  ليشجع  يقف  يجعله  ال 

اآلخرين.
املجتمع  في  طبقي  تراث  وجود  إلى  ولفتت 
الرائحة  عن  تتحدث  فئاته  بعض  يجعل  املصري 
أمر  وهو  املثال  سبيل  على  للفالحني  الكريهة 
منطقة  سكان  أن  إلى  مشيرة  عنصري،  غير 
املهندسني التي وقعت فيها أحداث الالجئني هم 
بالقرف  يشعرون  الذين  النعمة"  "محدثي  من 
إنه  وقالت  الفالحني  ومن  املصريني  فقراء  من 
ليشمل  املنحط  السكان  هؤالء  حديث  امتد  إذا 
تعبير  ذلك  إن  القول  ميكن  ال  فإنه  أخرى  فئات 
في  الناس  جهل  إن  وقالت  عنصري،  عن شعب 
مصر دفعهم من قبل للسخرية من الفن الياباني 

واألوبرا اإليطالية وكذلك الفن األفريقي.
ترتبط  األقباط  مشكالت  أن  إلى  وأشارت 
املجتمع  في  الطائفي  التوتر  من  درجات  بوجود 
وأن هناك من يذكي هذا التوتر مدللة على ذلك 
األقباط  من  فقط  الثنني  الوطني  احلزب  بترشيح 
األخيرة  البرملانية  االنتخابات  في  قوائمه  على 
وأنصارها  املسلمني  اإلخوان  جماعة  وطرح 
من  حالة  هناك  أن  معتبرة  األقباط  ضد  شعارات 
في  يرسخ  األخالقي  وغير  العاقل  غير  "احلشد" 

عقول املصريني وينتظر حلظة االنفجار.
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التي   " كارنيجي  أوراق   " سلسلة  أخرجت 
تصدر عن مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي ورقة 
بحثية بعنوان " تقييم اإلصالح املصري " كتبتها 
ميشيل َدن، محررة  نشرة اإلصالح العربي التي 
بالتحليل  تناول  وقد  املؤسسة.  نفس  عن  تصدر 
مجموعة اإلجراءات اخلاصة باإلصالح السياسي 

التي متت في مصر في العامني املاضيني.
أن  إلى  تشير  الباحثة  أن  من  الرغم  وعلى 
املتغيرات التي شهدتها مصر قد ال تتعدى كونها 
على  احلفاظ  هو  منها  الغرض  جتميلية  عمليات 
منها  أكثر  مصر  في  السلطوي  النظام  جوهر 
النظام السياسي  عملية تغيير حقيقي في جوهر 
املصري، فإنها تذهب إلى أن هذه املتغيرات رمبا 
تكون هي األهم في نصف القرن املنصرم، وتدلل 
خالل  من  اإلجراءات  هذه  استثنائية  على  "دن" 

نتائجها احلاسمة التي أفضت إلى:
عقد أول انتخابات رئاسية في التاريخ املصري، 
ونزاهة وشفافية االنتخابات البرملانية في ٢٠٠٥ 
هذه  ملراقبة  مستقلة  منظمات  أمام  الباب  وفتح 
من  االنتخابات  هذه  شاب  ما  رغم  االنتخابات 
في  التنفيذية  السلطة  وتدخل  العنف  أحداث 
مساحة  اتساع  عن  فضال  االنتخابية.  العملية 
نصف  في  مثيل  له  يسبق  لم  بشكل  النظام  نقد 
القرن املنصرم، بحيث شمل النقد رئيس النظام، 
وحصول اإلخوان املسلمني على عدد ٨٨ مقعدا 
أكبر  وهي  األخيرة  البرملانية  االنتخابات  في 
احلياة  تاريخ  في  املسلمني  لإلخوان  متثيل  نسبة 

السياسية.
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وحتلل "دن"  بشكل تفصيلي مجموعة املتغيرات 
في  السياسيني  الفاعلني  بعض  على  طرأت  التي 
النظام السياسي املصري، وتركز بشكل مفصلي 
هنا على األحزاب السياسية سواء الرسمية منها، 
أو  (الكرامة)  الترخيص  على  حتصل  لم  التي  أو 

احملجوبة عن الشرعية مثل اإلخوان املسلمني.
املؤسسة  (وهو  احلاكم  احلزب  صعيد  على 
الرئيسية للتعبئة وحشد التأييد للنظام احلاكم)، 
في  للحزب  السيئ  األداء  أن  الباحثة  ترى 
فرصة  مثل   ٢٠٠٠ لعام  البرملانية  االنتخابات 

ليحتل  الرئيس)  (جنل  مبارك  جلمال  كبيرة 
إصالح  دعوى  حتت  احلزب  في  كبيرة  مساحة 
احلزب، قام جمال  (متأثرا بشكل كبير بنموذج 
حزب العمال البريطاني) بإنشاء ما عرف بلجنة 
التكنوقراط  من  دائرة  والتي ضمت   السياسات 
وهي  اإلصالحية،  امليول  ذوي  األعمال  ورجال 
اللجنة التي اتسع نفوذها بشكل ضخم على احلياة 
التشكيالت  في  خصوصا  مصر  في  السياسية 

الوزارية التي تلت انتخابات ٢٠٠٠.
أخيرا  استيقظت  التي  املعارضة  صعيد  على 
مبتغيرات جديدة مثل متغير األجيال الشابة التي 
في عدد من  السياسي  املشهد  إلى صدارة  قفزت 
فصائل املعارضة، مثل الوجوه الشابة التي حملها 
العام لإلخوان املسلمني)   مهدي عاكف (املرشد 
الناصري  الصعيد  وعلي  اإلرشاد،  مكتب  إلى 
فقد  ترك حمدين صباحي احلزب الناصري وقام 
أما  الكرامة،  حزب  هو  جديد  حزب  بتأسيس 
الشابة  األجيال  ناحية  من  بروزا  األشد  التطور 
فتمثل في الصعود الكبير ألمين نور والذي متكن 
ذي   " الغد   " حلزبه  ترخيص  على  احلصول  من 
الصبغة العلمانية الليبرالية، لكن نور سرعان ما 
دخل في مواجهة عنيفة مع نظام مبارك من خالل 
مطالبته باإلصالح اجلوهري ودخوله االنتخابات 
الرئاسية والتي حصل فيها على حوالي ٨ ٪ من 
لكن  متوقعة.  غير  مفاجأة  في  الناخبني  أصوات 
ملقعده  إلى خسارته  أدت  النظام  مع  نور  مواجهة 
بإدانته في قضية  نهاية  البرملانية  االنتخابات  في 
في  األمر  به  لينتهي  احلزب  توكيالت  تزوير 

السجن.
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بسلطات  خاصة  متغيرات  إلى  دن  وتشير 
من  القضاة  على  خاص  بشكل  وتركز  الدولة 
بنادي  اخلاصة  املتغيرات  لتلك  حتليل  خالل 
للحركة  جديدا  زخما  منحت  التي  القضاة، 
املنادية باإلصالح، وبدا أن القضاة غير معزولني 
عن األحداث السياسية املتالحقة، وغلب الطابع 
الصراعي على عالقة القضاة بالسلطة التنفيذية. 
فأصدر نادي القضاة قرارا في مايو ٢٠٠٥ والذي 
حمل تهديدا واضحا بأن القضاة لن يشاركوا في 
اإلشراف على أي انتخابات مقبلة إال إذا توافرت 
جوهري  بشكل  يضمن  بقانون  خاصة  ضمانات 
منح  جانب  إلى  القضائية  السلطة  استقالل 

على  اإلشراف  عملية  في  أكبر  سلطات  القضاة 
الشديدة  االنتقادات  على  عالوة  االنتخابات، 
إجراء  طريقة  بشأن  القضاة  نادي  وجهها  التي 

االستفتاء على تعديل املادة ٧٦ من الدستور.
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ألداء  الناقدة  الداخلية  األجواء  هذه  ظل  في 
من  املوجه  النقد  إليها  (مضافا  احلاكم  النظام 
مجموعة  بإجراء  احلاكم  النظام  قام  اخلارج) 
إنها  على  دن  تراها  والتي  اإلصالحات  من 
درجة  إحداث  منها  النهائي  الهدف  إجراءات 
سياسي  نظام  على  واالنفتاح  اللبرلة  من  أكبر 
لكن  العقدين،  على  تزيد  فترة  طوال  مغلقا  ظل 
البداية  منذ  حكمت  اإلصالحية  اإلجراءات  هذه 
خالله  من  ويحتكر  النظام  فيه  يتحكم  بسقف 

جميع خيوط اللعبة. 
التعديل  بالتحليل  الورقة  تناولت  وقد 
من  مجموعة  وتشكيل   ،٧٦ للمادة  الدستوري 
هامشا  حتمل  التي  اجلديدة  السياسية  األجهزة 

نسبيا من االستقاللية.
أن  احملتمل  من  اإلجراءات  هذه  أن  واعتبرت 
املصرية   السياسية  احلياة  في  كبير  بشكل  تؤثر 
في املستقبل البعيد، وعلي الرغم من االنتقادات 
غير  طبيعتها  بسبب  اإلجراءات   لهذه  الواسعة 
جديدة  آلية  مستقبال  ستعزز  أنها  إال  الواضحة 
لم  املادة (٧٦)  تعديل  فمثال  السياسي،  للعمل 
تكن خطوة جوهرية في اجتاه التغيير، حيث قيد 
الرئاسية  التعديل الدستوري وقانون االنتخابات 
حقوق  األفراد في الترشيح، كما فرض شروطا 
صارمة على حق الترشيح لألحزاب املرخص لها.

يواكبه  لم  الدستوري  التعديل  أن  وتضيف 
تعديل آخر طرحته املعارضة وهو التعديل اخلاص 
باملادة ٧٧ حيث تدعو قوى املعارضة إلى تقليص 
سنوات  عدد  وتقليص  مدتني  إلى  الرئاسة  مدد 

شغل املقعد الرئاسي إلى أربع سنوات.
لتعديل  الضخمة  السلبيات  هذه  رغم  لكن 
املادة (٧٦) فإن هناك تأثيرا ذا صبغة إيجابية ال 
يقل عن هذه السلبيات أهمية، أال وهو أنه ألول 
يحظى  سوف   ١٩٥٢ يوليو  ثورة  قيام  منذ  مرة 
الرئاسة، حيث  املصريون بشكل مدني مبؤسسة 
مبوجب التعديل وقانون االنتخابات سوف يذعن 
ترشيح  بضرورة  اخلاص  للقيد  الوطني  احلزب 

مصـر..  في  اإلصــالح  مســار 

رؤية من اخلارج
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شخص من قيادات احلزب وهو شرط مينع بشكل 
الترشيح  من  العسكرية  املؤسسة  أفراد  نهائي 
العمل  القانون ممنوعون من ممارسة  (وهم بحكم 

السياسي إذا شغلوا منصبا عسكريا).
كأحد  مستقلة  شبه  أجهزة  تشكيل  وحول 
اإلجراءات اإلصالحية، ترى "دن" أنه على املدى 
البعيد ستلعب هذه األجهزة مثل املجلس القومي 
لالنتخابات  املستقلة  واللجنة  اإلنسان  حلقوق 
قطاعات  تواجد   شرعية  توسيع  في  كبيرا  دورا 
خالل  من  املدني  املجتمع  منظمات  من  واسعة 
بقدرة  مرهون  التطور  وهذا  االنتخابات،  مراقبة 
واسع  شعبي  تأييد  كسب  على  املنظمات  هذه 
اخلبرة  من  متراكم  شكل  وتطوير  لقضاياها، 
سياسي.         إصالح  إلحداث  الدفاعي  والنمط 
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حتلل "دن" الحقا معضالت اإلصالح السياسي 
في مصر من خالل ضرورة توافر احلد األدنى من 
لإلصالح  املؤيدة  العناصر  بني  السياسي  التوافق 

السياسي.
ومن أجل بناء توافق ناجح فإنه يلزم التوصل 
القضايا  وضع  حول   التوافق  من  أدنى  حد  إلى 
(مثل  جديدة  دستورية  بتعديالت  اخلاصة 
استقالل  وضمان  اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
القضاء وتعزيز دور  املؤسسة التشريعية) كذلك 
القوانني  إلغاء  القانونية من خالل  البنية   إصالح 
هذا  وفي  الطوارئ.  قانون  مثل  للحريات  املقيدة 
السياسي   اإلصالح  أمام  العقبات  تظهر  اإلطار 

والتي  تشمل أربعة أبعاد رئيسية:
التنفيذية  السلطة  بعالقة  خاص  األول:  البعد 

بكل من السلطة التشريعية والقضائية.
األحزاب  مبتغير  خاص  الثاني:  البعد 

السياسية.
البعد الثالث: خاص مبتغير األجهزة األمنية.
البعد الرابع: خاص مبتغير احلريات العامة.

السلطة  هيمنة  نالحظ  األول  البعد  ففي 
التشريعية  السلطتني  من  كل  على  التنفيذية 
اجلمهورية  رئيس  أن  إلى  وتشير  والقضائية، 
يخضع  وال  واسعة  بصالحيات  يتمتع  يزال  ال 
حدود  في  (إال  تصرفاته  على  برملانية  رقابة  ألي 
نصوص دستورية شكلية)، ولذلك فليس غريبا 
شأنه  من  والذي  الدستوري  اإلصالح  يعد  أن 
التشريعية  السلطة  وصالحيات  موقع  تعزيز 
للمعارضة،  الرئيسية  املطالب  أحد  البرملان  في 
التنفيذية  السلطة  بني  فالعالقة  أخرى  ناحية  من 
لصالح  واضح  خلل  من  تعاني  والقضائية 
جوهري  استقالل  حتقيق  يجعل  ما  وهو  األولى 
استقاللية  تشمل  بحيث  القضائية  للمؤسسة 
مالية واستقاللية نظامها الداخلي إحدى املسائل 
"دن"   تشير  وكذلك  اإلصالح.  عملية  في  امللحة 

قيام  السلطتني من خالل  العالقة بني  إلى اختالل 
السلطة التنفيذية بتشكيل نظام قضائي استثنائي 
بهدف  وذلك  الطبيعي  القضائي  للنظام  مواز 
مالحقة املعارضني السياسيني. أما  الوجه األخير 
القضائية هو عدم  التنفيذية على  السلطة  لتغول 
اعتداد األجهزة األمنية بتنفيذ األحكام القضائية 
(خصوصا أحكام اإلفراج عن املعتقلني السياسيني 

الذين ميضون عقوبة احلبس دون أي اتهام).
وتشير "دن"  إلى أن اإلصالح القانوني وحده 
على  مؤكدة  اإلصالح  مطالب  إلجناز  كاف  غير 
بعدين آخرين مكملني لإلصالح القانوني وهما: 
في  األمنية  األجهزة  دور  تقليص  ضرورة   -١
احلياة السياسية املصرية، فهذه األجهزة وفقا لدن 
شكلت أداة مهمة للنظام من أجل مالحقة وقمع 

املعارضني السياسيني. 
خضوع   من  أكبر  درجة  حتقيق  ضرورة   -٢

املؤسسات األمنية والعسكرية ملساءلة البرملان. 
العقبة الثانية في عملية اإلصالح تشمل موقع 
احلياة  على  والعسكرية  األمنية  األجهزة  وتأثير 
هما  اجليش)  (الشرطة،  فمؤسستا  السياسية، 
التطور  عملية  في  حاسم  تأثير  ذواتا  مؤسستان 
األجهزة  بأن  "دن"  تقر  هذا  وفي  الدميقراطي. 
االمنية هي األكثر تأثيرا على عملية التطور (في 
املستقبل القريب) فاملوقع احلالي  للجهاز األمني 
في مصر يشكل عائقا ألي حتول نحو الدميقراطية، 
األجهزة  مبوافقة  مشروطة  املعارضة  فنشاطات 
تورط  يثور  أخرى  ناحية  ناحية، ومن  األمنية من 
والتفتت  التشرذم  عملية  بث  في  األمن  أجهزة 
العمل  في  األمني  اجلهاز  (دور  األحزاب  داخل 
على انهيار حزب العمل في ٢٠٠٠ أو في مأزق 
حزب الغد في ٢٠٠٥) كذلك الدور األمني في 
مالحقة املعارضني السياسيني مثلما حدث مع أمين 
خسارة  في  األمني  اجلهاز  لعبه  الذي  والدور  نور 
وتلفيق  البرملانية  االنتخابات  في  ملقعده  "نور" 

تهمة التزوير له على حد حتليل "دن".
املؤسسة  فإن  األمني  اجلهاز  عكس  على 
من  واضح  بشكل  انسحبت  قد  العسكرية 
التدخل في السياسة على مدى العقدين السابقني 
ولم تتكرر جتربة املشير (عبد احلليم أبو غزالة) 
وقف  قائد عسكري  آخر  بأنه  "دن"  تصفه  الذي 
لن  القريب  املنظور  وفي  سياسية.  خلفية  على 
أي مرشح يحظى  أمام  العسكرية  املؤسسة  تقف 
بشرعية، لكن هناك مالحظة مهمة تقدمها "دن" 
وهي أن املؤسسة العسكرية معفاة من أي محاسبة 
القضائية.  السلطة  أو  التشريعية  السلطة  أمام 
تطور  لتحقيق  املهمة  الشروط  أحد  فإن  ثم  ومن 
اختصاص  نطاق  مد  هي  مصر  في  دميقراطي 
السلطتني التشريعية والقضائية لتشمل املؤسسة 

األمنية واملؤسسة العسكرية.
العقبة الثالثة التي تطرحها "دن" هي األحزاب 

السياسية فاملالحظ أن األحزاب السياسية 
الوطني  احلزب  حول  أساسي  بشكل  تدور 
والقمع  أحيانا  الزبائنية  آليات  يستخدم  والذي 

أحيانًا أخرى حلشد التأييد.
وبني احلزب الوطني وجماعة اإلخوان احملظورة 

تدور  أحزاب املعارضة في ثالثة مسارات:
بأحزاب  متعلق   مسار  وهو  األول:  املسار 
املعارضة الرئيسية والتي فقدت التأثير علي احلياة 
هذا  وفقد  كامل  شبه  بشكل  املصرية  السياسية 
هذه  مصداقية  عدم  من  حادا  شكال  أنتج  التأثير 
التجمع  الوفد،  أحزاب  تقع  وبالطبع  األحزاب 

والناصري على رأس املمثلني األهم لهذه الفئة.
الشابة  باألحزاب  املتعلق  وهو  الثاني:  املسار 
خطابها  مع  النظام  يتسامح  لم  والتي  اجلديدة 
نسبيا  والناجحة  اجلديدة  آلياتها  ومع  النقدي 
الشباب ضد مشروع  من  واسعة  فئات  تعبئة  في 
الغد  حلزب  املريرة  التجربة  ولعل  احلاكم  النظام 

هي أصدق مثال علي هذه الفئة.
املسار الثالث وهو اخلاص مبجموعة التكوينات 
التي يرفض النظام السماح لها بحقها في العمل 

السياسي مثل حزبي الكرامة والوسط.
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وتأثيراته  اخلارجي  العامل  لدور  تناولها  وفي 
علي اإلصالح، ترى "دن" أن قضايا اإلصالح في 
مصر قد شهدت مدا كبيرا في السنوات األخيرة، 
إال أن هذا املد لم يكن ليصل إلى هذه الدرجة ما لم 
يكن مدعوما بشكل حقيقي من القوي اخلارجية. 
في  اخلارجية  األطراف  استراتيجية  عند  وتتوقف 
التعاطي مع قضية اإلصالح، وهنا تبدو الواليات 
إن  حيث  كبير  مأزق  في  األمريكية  املتحدة 
سياستها املستقبلية لن تخرج عن استراتيجيتني 
نتائجهما  في  تتشابهان  لكنهما  مختلفتني 
والتي  األولي  االستراتيجية  فمثال  السلبية، 
أقل  (وبدرجة  املتحدة  الواليات  تتبعها  أن  ميكن 
االحتاد األوربي) هي تبني أجندة صارمة للتعامل 
عزل  بإجراءات  القيام  بل  املصرية  احلكومة  مع  
بجدية  التعاطي  علي  يجبرها  بشكل  للحكومة 
مع ملف اإلصالح السياسي،لكن النتيجة احملتملة 
لهذه السياسة قد تكون الدفع بالنظام السياسي 
القوي  تنتهز  الفوضى وقد  إلى حالة من  املصري 
غير الليبرالية الفرصة خللق مناخ من الفوضى مما 

يهدد مصالح األطراف اخلارجية بشكل مباشر. 
التعامل  في  وتتمثل  الثانية  االستراتيجية 
بدرجة كبيرة من الصبر مع النظام املصري وعدم 
املنطقية  النتيجة  تصبح  ثم  ومن  عليه،  الضغط 
يتحرش  سوف  النظام  أن  هي  االقتراب  لهذا 
املطالبني  السياسيني  بالنشطاء  متزايد  بشكل 
سنوات  في  مصر  ستدور  ثم  ومن  باإلصالح، 

جديدة من الركود واحلكم األوتوقراطي. 
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شهدت العاصمة املغربية (الرباط) في الفترة 
من ١٧- ١٩ فبراير أعمال املنتدى املدني الثاني 
اخلرطوم  في  عقدها  املقرر  العربية  للقمة  املوازي 
املنتدى بدعوة  في ٢٨ مارس ٢٠٠٥، جاء عقد 
اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  من 
اإلنسان،  حلقوق  املغربية  املنظمة  مع  وبالتعاون 
حلقوق  األورومتوسطية  الشبكة  مع   وبالتنسيق 
اإلنسان،  حلقوق  الدولية  والفيدرالية  اإلنسان 
نحو  ومبشاركة  األوروبية،  املفوضية  من  وبدعم 
١٠٠ مشارك ومشاركة من نحو ٥٠ من منظمات 
املجتمع املدني في ١٥ دولة هي: مصر واملغرب 
وسوريا  وموريتانيا  واجلزائر  وتونس  والسودان 
والسعودية  واليمن  والعراق  وفلسطني  ولبنان 
لعدد  باإلضافة  واألردن,  والبحرين  واإلمارات 
من الكتاب واألكادمييني والبرملانيني, كما شارك 

أيضا ممثلون عن ٧ منظمات دولية.
 وقد أعرب املنتدى في ختام أعماله عن أسفه 
ألن أغلبية حكومات العالم العربي لم ترتق إلى 
مستوى الوعود التي قطعتها على نفسها في قضية 
اإلصالح السياسي، والتي عبرت عنها من خالل 
"إعالن تونس من أجل تعزيز احلوار الدميقراطي: 
واإلصالح"،  والتحديث  التطوير  مسيرة  وثيقة 
الذي صدر عن القمة العربية في تونس في مايو 
عن  صدرت  التي  والوثائق  واإلعالنات   ،٢٠٠٤
خالل  احلكومات  هذه  برعاية  عقدت  مؤمترات 

العامني املاضيني.
حتول  التي  الرئيسية  العقبة  أن  املنتدى  وأكد 
دون اإلصالح في العالم العربي، هى افتقار أغلب 
الالزمة  السياسية  لإلرادة  العربية  احلكومات 
املنتدى  يالحظ  بل  اإلصالح،  بذلك  للشروع 
املدني أن هذه احلكومات قد انتقلت خالل العام 
األخير إلى الهجوم املضاد على فعاليات املجتمع 
البلدان،  من  عدد  في  الدميقراطية  ودعاة  املدني 
عن  فضال  والبحرين،  وسوريا  تونس  وخاصة 

مبظلة  الهجوم  هذا  لتعزيز  مصر  بقيادة  السعي 
دول  منتدى  شهده  الذي  النحو  على  دولية، 
الثمانية للمستقبل في البحرين نوفمبر ٢٠٠٥، 
الشهر  نفس  في  األورومتوسطية  الشراكة  وقمة 

في برشلونة.
بعض  مبادرات  أن  كذلك  املنتدى  والحظ 
والتعديالت  اإلجراءات  من  بعدد  احلكومات 
تقدميها  جرى  التي  والدستورية،  التشريعية 
دليال  باعتبارها  والدولي،  الوطني  العام  للرأي 
إما  جاءت  لإلصالح،  حقيقية  إرادة  وجود  على 
تستهدف  أو  التأثير،  ومحدودة  للغاية  جزئية 
شكلت  أخرى  أحيان  وفي  التغيير،  ال  التجميل 

تراجعا وإضافة ملزيد من القيود.
املزمن  املرض  جتذر  بأسى  املنتدى  الحظ  كما 
أغلبية  في  العامة  االنتخابات  منه  تعاني  الذي 
الدول العربية -التي جتري بها انتخابات- والذي 
والنزاهة،  والشفافية  التنافسية  بانعدام  يصمها 
فيها،  املشاركة  عن  الناخبني  أغلبية  وانصراف 
اجتاه  على  كمؤشر  بنتائجها،  االعتداد  وعدم 
أنها  خاصة  للشعوب،  احلرة  السياسية  اإلرادة 
التعبير  من حريات  األدنى  احلد  غياب  في  جتري 
والتجمع واالجتماع. وقد لوحظ أن االنتخابات 
كانت  والعراق  وفلسطني  لبنان  في  جرت  التي 
األفضل، من حيث عدم تدخل الدولة في اإلرادة 
السياسية للناخبني، ولكنها لم تخل من سلبيات 

أخرى محدودة.
النظم  فعالية  ضعف  استمرار  أن  املنتدى  أكد 
االعتداء  نتيجة  العربي،  العالم  في  القضائية 
على  املنهجي  واألمني  واإلداري  التشريعي 
استقالل القضاء، يخلق فراغا بدأ ميلؤه تدريجيا 
النظام القضائي الدولي، على النحو الذي يشهده 
فعاليات  نداءات  لبنان ودارفور مؤخرا، وتؤكده 
الرأي العام في عدد من الدول العربية لالستعانة 
بالقضاء الدولي لتحقيق العدل واإلنصاف املفتقد 

في عدد كبير من الدول العربية.    
في  اإلعالم  أوضاع  بالقلق من  املنتدى  ويشعر 

العالم العربي، والذي ما زال محكوما بالعديد من 
العديد  ومتنع ظهور  أنشطته  تكبل  التي  القوانني 
من األصوات املستقلة فيه، فضال عن إعاقة تداول 
املسئولني،  انتقاد كبار  بحرية، وجترمي  املعلومات 
البلدان  من  عدد  في  الصحفيني  حبس  واستمرار 
إدانته  عن  املدني  املنتدى  أعرب  وقد  العربية. 
على  الدينية،  واملعتقدات  الرموز  من  للسخرية 
النحو الذي قامت به إحدى الصحف الدامناركية، 
باعتبار ذلك تخليا عن الشعور باملسئولية -وهو 
شرط مالزم حلرية التعبير- ولكن املنتدى أعرب 
في الوقت نفسه عن مخاوفه من توظيف التهاب 
قضايا  عن  االنتباه  لصرف  الدينية  املشاعر 
الدول  أغلبية  أن  خاصة  السياسي،  اإلصالح 
العربية تعاني أصال من االفتقار للحد األدنى من 
االحترام للعقائد الدينية، وذلك في إطار اإلسالم 
ذاته، دون أن يجد ذلك ردا مناسبا من املجتمعات 

أو احلكومات.
اجلهود  رغم  أنه  املدني  املنتدى  الحظ  وقد 
العالم  في  والسياسية  املدنية  للفعاليات  الهائلة 
في  جديدة  سياسية  ديناميكية  وميالد  العربي، 
تونس ومصر وسوريا  البلدان، وخاصة  من  عدد 
ولبنان، إال أن التقدم ما زال محدودا، بل إن بعض 
املكاسب احملدودة التي حتققت في بعض البلدان ما 
زالت في خطر، نظرا للخلل الهائل في عالقات 
لدى  ذاتها  إرادة اإلصالح  احمللية، وغياب  القوى 
ناعم  بخطاب  تستبدلها  والتي  احلاكمة،  النظم 
الضغوط  لتخفيف  اإلصالح،  مبفردات  يفيض 

الداخلية واخلارجية عليها.
املجتمع  سلوك  أن  املدني  املنتدى  والحظ 
السياسي، قد اتسم  الدولي جتاه قضايا اإلصالح 
بالتناقض احلاد فيما بني ما هو معلن وما هو مطبق 
على األرض، ويتمثل ذلك بشكل خاص في تفشي 
سجون  في  املعاملة  وإساءة  التعذيب  أساليب 
السرية  السجون  وظاهرة  والعراق،  جوانتنامو 
الدول  بعض  في  بالوكالة  والتعذيب  أوروبا،  في 
وعقد  األمريكية،  املخابرات  حلساب  العربية 
الواليات املتحدة األمريكية اتفاقيات ثنائية معلنة 
وسرية مع عدد من دول املنطقة، حلماية جنودها 
عن  فضال  الدولية،  اجلنائية  احملكمة  مالحقة  من 

قبيل انطالق قمة اخلرطوم
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واملصاحلة،  اإلنصاف  لهيئة  املغربية  التجربة 
اجلسيمة  اجلرائم  ضحايا  إلنصاف  وتطويرها 
ومحاسبة  العربي،  العالم  في  اإلنسان  حلقوق 
املسئولني عنها.  وطالب بإجالء مصير املفقودين 
العربية،  البلدان  من  عدد  في  قسريًا  واملختفني 
وبذل  وسوريا،  اجلزائر  في  أخص  وجه  وعلى 
املساعي املمكنة إلطالق سراح املعتقلني اللبنانيني 

في السجون السورية.
وطالب املنتدى حكومة اليمن وجماعة احلوثي 
صعده  محافظة  في  املسلح  للنزاع  حد  بوضع 
االنتهاكات  ووقف  للمدنيني،  احلماية  وتوفير 
وقانون  اإلنساني،  الدولي  للقانون  املتواصلة 
املنظمات اإلنسانية من  حقوق اإلنسان. ومتكني 

القيام مبهامها وتوفير احلماية الالزمة لها.  
التصديق  على  العربية  احلكومات  حث  كما 
الفساد،  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  على 
جانب  من  العملي  النفاذ  موضع  ووضعها 

احلكومات التي صدقت عليها.
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السودان  في  السالم  مبستقبل  يتعلق  وفيما 
باتفاقية  املدني  املنتدى  رحب  دارفور  وأزمة 
االنتقالي،  الدستور  وصياغة  الشامل  السالم 
كل  بتنفيذ  السودانية  احلكومة  املنتدى  وطالب 
ودون  ونزيه  كامل  بشكل  االتفاقية  هذه  بنود 
السياسي  الطيف  أطراف  كافة  وإشراك  جتزئة. 
ومؤسسات املجتمع املدني، خاصة في املفوضيات 
املنصوص عليها في اتفاقية السالم. ودعا املنتدى 
أطراف النزاع في شرق السودان إلى بذل كل ما 
في وسعهم لتجنب املواجهة املسلحة، والبدء فورًا 

في املفاوضات السياسية حلل النزاع. 
املنتدى حكومة السودان وجماعات  كما دعا 
دارفور،  في  للنزاع  حد  لوضع  املسلحة  املعارضة 
احتياجات  يراعي  التفاق  التوصل  خالل  من 
الفوري  وااللتزام  دارفور،  أهل  كل  ومصالح 
االنتهاكات  ووقف  النار،  إطالق  وقف  باتفاق 
ألفراد  الالزمة  احلماية  وتوفير  املتواصلة، 
العاملة  والدولية  اإلقليمية  اإلنسانية  املنظمات 
في اإلقليم وتسهيل مهامهم. وشدد على مطالبة 
حكومة السودان بنزع سالح املليشيات املسلحة 
احملكمة  مع  والتعاون  "باجلنجويد",  املسماة 
اجلنائية الدولية، وتقدمي املتهمني بارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية للعدالة الدولية.
واجلامعة  العربية  الدول  حكومات  ودعا 
العالم  في  املدني  املجتمع  ومنظمات  العربية 
والبشرية  السياسية  املوارد  تعبئة  إلى  العربي 
واملادية العربية من أجل املساهمة في حل جذري 
للنزاع في دارفور، واملشاركة في اجلهود اإلقليمية 
والدولية إلنهاء الصراع في هذه املنطقة، وتقدمي 

العون اإلنساني للمتضررين.

إجراءات  اتخاذ  على  الدولي  املجتمع  وحث 
صارمة حلظر دخول السالح إلى إقليم دارفور،من 
املتحدة،  خالل تفعيل توصيات جلنة خبراء األمم 
رقم  األمن  مجلس  قرار  مبوجب  بذلك  املكلفة 
 ٣٠ في  الصادر  تقريرها  في  الواردة   ،١٥٩١
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جدد  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق  وفيما 
من  الفوري  التحرك  بضرورة  املطالبة  املنتدى 
حتى  اإلسرائيلي  االنسحاب  استكمال  أجل 
االقتصادي  اخلنق  وإنهاء  يونيو١٩٦٧،  حدود 
السلطة  ومتكني  غزة،  لقطاع  واالجتماعي 
املعابر  على  الكاملة  السيطرة  من  الفلسطينية 
احلق  وإعمال  واجلوية،  والبحرية  البرية  واملنافذ 
الفلسطينية،  الدولة  وإقامة  املصير  تقرير  في 
الشعب  إرادة  في  التدخل  عدم  على  وشدد 
البرملانية  الفلسطيني املعبر عنها في االنتخابات 
األخيرة، وتطبيق الرأي االستشاري حملكمة العدل 
الدولية بشأن جدار الفصل العنصري، كما طالب 
بالعمل على توفير احلماية للمدنيني الفلسطينيني 
عمليات  ووقف  الرابعة،  جنيف  اتفاقة  إطار  في 
وقتل  واستهداف  القانون،  نطاق  خارج  اإلعدام 
وترويع املدنيني في كال اجلانبني، وتوفير احلماية 

الالزمة لالجئني الفلسطينيني.
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الشعب  مع  تضامنه  عن  املنتدى  أعرب  وقد 
العراقي بكل مكوناته وأطيافه السياسية والفكرية 
والدينية والعرقية إلجناز التحول الدميقراطي وبناء 
وأدان كافة  واملواطنة،  واملؤسسات  القانون  دولة 
األعمال اإلرهابية التي تصيب املدنيني واألبرياء. 
املتعددة  والقوات  املنتخبة  احلكومة  ودعا 
انتهاكات  في  فوري  إجراء حتقيق  إلى  اجلنسيات 
التقارير  أثبتتها  التي  العراق  في  اإلنسان  حقوق 
الدولية،  واملنظمات  املتحدة  األمم  عن  الصادرة 
ويدين بشدة  كل تلك اخلروقات، وطالب مبعاقبة 
مرتكبي تلك اجلرائم. كما حث جميع األطراف 
على دعم مساعي جامعة الدول العربية لتحقيق 

التوافق الوطني في العراق.
وطالب السلطة العراقية بالعمل اجلدي والسعي 
احلثيث حلماية األقليات, وضمان كافة حقوقها، 
ونزع سالح امليليشيات واجليوش اخلاصة، ووضع 
السياسات الالزمة لتجنيب البالد مخاطر احلرب 

األهلية.
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التحول  قضية  أولوية  على  املنتدى  أكد  وقد 
املدني,  املجتمع  أعمال  جدول  على  الدميقراطي 
على  تترتب  التي  النتائج  قبول  على  وحثه 

التعامل مع عدد من قضايا  املعايير في  ازدواجية 
النظام  مع  والتواطؤ  فلسطني،  وخاصة  املنطقة، 
العامة  للحريات  املنهجي  قمعه  في  التونسي 
التطورات  تقييم  وحقوق اإلنسان، والتخبط في 
العربية  احلكومات  مبطالب  والتسليم  مصر،  في 
برشلونة،  في  األورومتوسطية  الشراكة  قمة  في 
املدني،  باملجتمع  العالقة  بطبيعة  يتعلق  فيما 
هذه  بها  تعترف  التي  باملنظمات  وحصرها 
العربية  للحكومات  والسماح  فقط،  احلكومات 
للمجتمع  التحضيرية  األعمال  في  بالتدخل 
أجل  من  الثمانية  دول  منتدى  الجتماع  املدني، 

املستقبل في البحرين في نوفمبر املاضي.
بالبدء  باخلرطوم  العربية  القمة  املؤمتر  وطالب 
واإلدارية  التشريعية  القيود  كافة  بإزالة  الفوري 
غير  املنظمات  وإدارة  إنشاء  على  واألمنية 
احلكومية والنقابات املهنية والعمالية واألحزاب 
السياسية، ووسائل اإلعالم واالتصال، وحريات 
واملعتقد  والتعبير  والرأي  املعلومات  تدفق 
الوسائل،  من  وسيلة  بأي  واالجتماع  والتجمع 
وفقا  الصلة  ذات  التشريعات  مواءمة  وإعادة 
للمعايير الدولية، ووقف العمل بقوانني الطوارئ 
أينما تكون سارية وإلغاء كافة احملاكم االستثنائية، 
املدنيني  إحالة  ووقف  القضاء،  استقالل  وضمان 
إلى محاكم عسكرية، واإلفراج الفوري عن دعاة 
اإلنسان وسجناء  واملدافعني عن حقوق  اإلصالح 
صور  كل  وإنهاء  النساء  حقوق  وضمان  الرأي، 
الالمساواة والتمييز ضد املرأة في الدول العربية. 
إلغاء  اتفاقية  على  العربية  الدول  حتفظات  ورفع 
واالنضمام  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع 

للبروتوكول االختياري لالتفاقية.  
كما دعا القمة العربية لتقييم ما مت إجنازه على 
طريق اإلصالح السياسي وتعزيز حقوق اإلنسان 
منذ قمة تونس، وتقدمي كشف حساب لشعوبها 
إعالن  في حتويل  الذريع  الفشل  من خالله  تفسر 
تونس إلى حقيقة معاشة، بل التراجع الذي حدث 
حقوق  احترام  مجال  في  البلدان  من  عدد  في 
اإلنسان واحلريات العامة، وخاصة في الدولة التي 

استضافت القمة وصدر اإلعالن باسمها.
العربية على  اجلامعة  املدني  املنتدى  كما حث 
مراجعة امليثاق العربي حلقوق اإلنسان وتعديله مبا 

يتسق مع املعايير العاملية حلقوق اإلنسان .
بفتح  العربية  اجلامعة  مطالبة  على  وشدد 
أبوابها املغلقة أمام منظمات املجتمع املدني، وأال 
حكومات  توافق  التي  املنظمات  على  تقصرها 
اجلامعة،  في  املراقب  بوضع  متتعها  على  دولها 
ممثلني  نظر  وأن تسمح بحضور وسماع وجهات 
عن املنتدى املدني في اجتماعها املقرر في أبريل 
القادم بخصوص عالقة اجلامعة مبنظمات املجتمع 

املدني.
من  لالستفادة  العربية  احلكومات  دعا  كما 
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االنتخابات العامة، باعتبارها إحدى آليات عملية 
إرادة  تزوير  يجر  لم  طاملا  الدميقراطي؛  التحول 
الناخبني. والعمل على استخالص وتعميم دروس 
في  برزت  التي  اجلديدة  السياسية  الديناميكية 
عدة بلدان عربية - وخاصة مصر وسوريا وتونس 
متنوعة،  ومدنية  سياسية  قوى  مببادرة  ولبنان- 
املتصلة  اخلبرات  وتعميم  الدروس  الستخالص 
الدميقراطي  التحول  أجل  من  الكفاح  بتطوير 
األخرى.  العربية  الدول  وفي  البلدان،  هذه  في 
التشبيك  وهياكل  أواصر  تعزيز  إلى  دعا  كما 
املدني  املجتمع  من  كل  إطار  في  والتنسيق 
الوطني  الصعيد  وعلى  وبينهما،  والسياسي 
على  قدرة  الهياكل  أكثر  وابتكار  واإلقليمي، 
عناية  وإيالء  التطور.  ومرونة  باألهداف  الوفاء 
خاصة لدمج الشباب في منظمات املجتمع املدني 
القيادية،  هياكلها  وفي  السياسية،  واألحزاب 
وتوجيه برامج توعية خاصة للشباب في مختلف 
التحالفات  نطاق  توسيع  على  والعمل  الفئات، 
املدنية ومدها إلى أوساط الفنانني واألدباء، وإيالء 
التنسيق والتضامن  لتعزيز عالقات  عناية خاصة 
واألدباء  الفنانني  وحث  لها.  املمثلة  الروابط  مع 
التطور  قضايا  من  علنية  مواقف  اتخاذ  على 

الدميقراطي وجرائم حقوق اإلنسان.
وجه  وعلى  الدولي:  املجتمع  املنتدى  وناشد 
دول  ومجموعة  األوروبي  االحتاد  اخلصوص 
الثمانية االلتزام باتباع معيار واحد جتاه كل قضايا 
العالم العربي، مبا في ذلك القضية الفلسطينية، 
والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  مبادئ  وانتهاكات 
القيود  رفع  أجل  من  والضغط  دولة.  كل  في 
والقوى  املدني  املجتمع  منظمات  حركة  على 
التعاون  عالقات  مستوى  وربط  السياسية، 
السير  مبعدل  والتجاري  واالقتصادي  السياسي 
عن  التوقف  على  وشدد  اإلصالح.  طريق  في 
دعم األنظمة السلطوية في العالم العربي للقيام 
بدور الشرطي احلارس من الهجرة ومن اإلرهاب، 
الشعوب، بل تغذي  وبأساليب ال تخدم مصالح 
مع  العالقة  مأسسة  بضرورة  وطالب  اإلرهاب. 
دائمة  قنوات  وإنشاء  املدني،  املجتمع  منظمات 
التي  الصلة  ذات  االجتماعات  بخصوص  للحوار 
واحلرص  واإلقليمية،  الدولية  األطر  في  جتري 
في  املدني  املجتمع  منظمات  رأي  استطالع  على 
التفاوض  مراحل  خالل  الصلة،  ذات  القضايا 
اتفاقيات  مثل  إقليمية،  أو  ثنائية  اتفاقيات  على 
الشراكة األورومتوسطية، وخطط العمل في إطار 
سياسة اجلوار األوروبية، واتفاقيات املناطق احلرة 
مذكرات،  بتقدمي  والسماح  وغيرها،  املشتركة 
وتسهيل  الضرورية،  املعلومات  على  واحلصول 

مهمة املجتمع املدني في مراقبة آليات التنفيذ. 

أعرب املنتدى املدني الثاني املوازي للقمة العربية عن قلقه إزاء التدهور املستمر في أوضاع حقوق أعرب املنتدى املدني الثاني املوازي للقمة العربية عن قلقه إزاء التدهور املستمر في أوضاع حقوق 
اإلنسان واحلريات العامة في سوريا، ويؤكد أن مسار اإلصالح والتغيير في سوريا يقتضي إعطاء اإلنسان واحلريات العامة في سوريا، ويؤكد أن مسار اإلصالح والتغيير في سوريا يقتضي إعطاء 

أولوية خاصة من أجل:
إطالق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير ووقف كافة أشكال االعتقال التعسفي، وإنهاء حالة إطالق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير ووقف كافة أشكال االعتقال التعسفي، وإنهاء حالة 
الطوارئ السارية منذ ٤٣ عاما وإلغاء كافة القوانني والتشريعات االستثنائية واحملاكم املنبثقة عنها،  عاما وإلغاء كافة القوانني والتشريعات االستثنائية واحملاكم املنبثقة عنها، 
كمحكمة أمن الدولة واحملاكم العسكرية وامليد انية. كما دعا إلى حترير اإلعالم من سيطرة الدولة، كمحكمة أمن الدولة واحملاكم العسكرية وامليد انية. كما دعا إلى حترير اإلعالم من سيطرة الدولة، 
اخلاص  اخلاص    ٤٩ رقم  القانون  وإلغاء  ومستقلة،  حرة  صحافة  قيام  يكفل  مبا  املطبوعات  قانون  وتعديل 
باحلكم باإلعدام على كل منتسب إلى جماعة اإلخوان املسلمني، وتصفية ملف املفقودين واحملرومني باحلكم باإلعدام على كل منتسب إلى جماعة اإلخوان املسلمني، وتصفية ملف املفقودين واحملرومني 
من اجلنسية، واملنفيني واملجردين من احلقوق املدنية والسياسية. وشدد على ضرورة إطالق احلريات من اجلنسية، واملنفيني واملجردين من احلقوق املدنية والسياسية. وشدد على ضرورة إطالق احلريات 
العامة وإصدار قوانني عصرية لألحزاب السياسية واجلمعيات األهلية والنقابات املهنية والعمالية، العامة وإصدار قوانني عصرية لألحزاب السياسية واجلمعيات األهلية والنقابات املهنية والعمالية، 
تتيح املشاركة لكافة أطياف املجتمع السوري، وتعديل الدستور مبا يكفل التعددية احلقيقية والتداول تتيح املشاركة لكافة أطياف املجتمع السوري، وتعديل الدستور مبا يكفل التعددية احلقيقية والتداول 

السلمي للسلطة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرملانية حرة ونزيهة وشفافة.
كما أعرب املنتدى عن انزعاجه إزاء ما تشنه احلكومة التونسية من هجمات منظمة يومية وأمنية كما أعرب املنتدى عن انزعاجه إزاء ما تشنه احلكومة التونسية من هجمات منظمة يومية وأمنية 
وإدارية وقضائية على منظمات املجتمع املدني وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، وإدارية وقضائية على منظمات املجتمع املدني وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
وطالب  النشاط،  من  فروعها  ومنع  ذلك،  أجل  من  القضاء  وتوظيفها  مؤمترها،  عقد  من  وطالب ومنعها  النشاط،  من  فروعها  ومنع  ذلك،  أجل  من  القضاء  وتوظيفها  مؤمترها،  عقد  من  ومنعها 
التونسية حلقوق  الرابطة  ومتكني  املدني،  املجتمع  استقاللية جمعيات  باحترام  التونسية  التونسية حلقوق احلكومة  الرابطة  ومتكني  املدني،  املجتمع  استقاللية جمعيات  باحترام  التونسية  احلكومة 
اإلنسان من حرية النشاط وعقد مؤمترها العام، ورفع احلصار عن مقارها في املدن التونسية، واحترام اإلنسان من حرية النشاط وعقد مؤمترها العام، ورفع احلصار عن مقارها في املدن التونسية، واحترام 

استقالل القضاة والتوقف عن توظيفه ضد نشطاء ومنظمات املجتمع املدني.
باجتاه  اإلصالحية  في خطواتها  تسرع  بأن  السعودية  العربية  اململكة  املدني  املنتدى  طالب  باجتاه كما  اإلصالحية  في خطواتها  تسرع  بأن  السعودية  العربية  اململكة  املدني  املنتدى  طالب  كما 
الفساد  ومحاربة  والتشريعي،  االقتصادي  واإلصالح  واملواطنات،  للمواطنني  السياسية  الفساد املشاركة  ومحاربة  والتشريعي،  االقتصادي  واإلصالح  واملواطنات،  للمواطنني  السياسية  املشاركة 
حرية  وممارسة  والتجمع  التعبير  حرية  باب  وفتح  املدنية،  حقوقها  املرأة  إعطاء  وضمان  حرية املالي،  وممارسة  والتجمع  التعبير  حرية  باب  وفتح  املدنية،  حقوقها  املرأة  إعطاء  وضمان  املالي، 
االعتقاد. كما طالبها بتطبيق االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وعلى رأسها "اتفاقية مكافحة االعتقاد. كما طالبها بتطبيق االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وعلى رأسها "اتفاقية مكافحة 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة".
البحرين،   ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الشيخ  إلى  رسالة  املنتدى  في  املشاركون  وجه  البحرين،  كما  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الشيخ  إلى  رسالة  املنتدى  في  املشاركون  وجه  كما 
مركز  في  الناشطني  بحق  واحملاكمات  واالعتقاالت  االعتداءات  سلسلة  لوقف  التدخل  مركز تناشده  في  الناشطني  بحق  واحملاكمات  واالعتقاالت  االعتداءات  سلسلة  لوقف  التدخل  تناشده 
البحرين حلقوق اإلنسان واللجان الشعبية التي تتحرك سلميا في ملفات حقوق اإلنسان وخصوصا البحرين حلقوق اإلنسان واللجان الشعبية التي تتحرك سلميا في ملفات حقوق اإلنسان وخصوصا 
املتعلقة بالعاطلني ومتدني األجور واملتضررين في احلقبة السابقة من ضحايا التعذيب والعائدين من املتعلقة بالعاطلني ومتدني األجور واملتضررين في احلقبة السابقة من ضحايا التعذيب والعائدين من 
املنفى واحملرومني من اجلنسية. وأن يتم إطالق سراح املعتقلني، وأن تتعامل السلطات مع املدافعني املنفى واحملرومني من اجلنسية. وأن يتم إطالق سراح املعتقلني، وأن تتعامل السلطات مع املدافعني 
عن حقوق اإلنسان ومؤسسات املجتمع املدني بأسلوب احلوار والتعاون وتوفير احلماية والدعم بدال عن حقوق اإلنسان ومؤسسات املجتمع املدني بأسلوب احلوار والتعاون وتوفير احلماية والدعم بدال 
من أساليب القهر والقمع واستخدام قوانني احلقبة املاضية املقيدة حلريات التجمع والتنظيم وحرية من أساليب القهر والقمع واستخدام قوانني احلقبة املاضية املقيدة حلريات التجمع والتنظيم وحرية 
إطار  اململكة في  الذي شهدته  االنفتاح واإلصالح  بوادر  تتناسب مع  والتي ال  والتعبير،  إطار الصحافة  اململكة في  الذي شهدته  االنفتاح واإلصالح  بوادر  تتناسب مع  والتي ال  والتعبير،  الصحافة 

املشروع اإلصالحي الذي أعلن عنه عاهل البحرين عند توليه السلطة،.
اإلصالح  بشأن  املختلفة  املجتمع  قوى  مع  بالتوافق  املشروع  هذا  تفعيل  أن  الرسالة  اإلصالح وأكدت  بشأن  املختلفة  املجتمع  قوى  مع  بالتوافق  املشروع  هذا  تفعيل  أن  الرسالة  وأكدت 
السلطات  وفصل  السلطة  وتداول  السياسية  التعددية  يضمن  دميقراطي  نظام  لتحقيق  السلطات الدستوري  وفصل  السلطة  وتداول  السياسية  التعددية  يضمن  دميقراطي  نظام  لتحقيق  الدستوري 
العربية  الدول  مقدمة  في  البحرين  يضع  أن  ميكن  العامة،  احلريات  وإطالق  القضاء،  العربية واستقاللية  الدول  مقدمة  في  البحرين  يضع  أن  ميكن  العامة،  احلريات  وإطالق  القضاء،  واستقاللية 

ويجعلها منوذجا يحتذى به لإلصالحات في املنطقة.
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الهجمات  تصاعدت  األخيرين  العامني  خالل 
احلكومية على الصحافة املستقلة واملعارضة باليمن، 
وتعرض ما ال يقل عن ٢٤ صحفيا مينيا العتداءات 
باتهامات  جنائية  مالحقات  أو  بالسجن  وعقوبات 
أية  استنكار  عن  احلكومة  مسئولو  وامتنع  ملفقة. 
مرتكبو  وظل  الصحفيني،  استهدفت  اعتداءات 
لم  حيث  العدالة  وجه  من  فارين  االعتداءات  هذه 
أنها  إلى  تشير  إشارة  أية  اليمنية  السلطات  تظهر 
اجلناة.  عن  للكشف  جدية  حتقيقات  بإجراء  تقوم 
قبل  من  للترهيب  آخرون  صحفيون  وتعرض 
أجهزة األمن وإلى حمالت تشويه من قبل الصحف 
اخلاضعة لسيطرة احلكومة. وفضال عن ذلك فقد مت 
املاضي  العام  األقل خالل  على  سبع صحف  إغالق 
وحده، وقام أشخاص يشتبه بأنهم عمالء للحكومة 
وتكون  إلضعافها  الصحف  بعض  باستنساخ 
الصحف اجلديدة املستنسخة متقاربة جدا من حيث 
ولكنها  األصلية،  الصحف  مع  والتصميم  الشكل 

تتبنى مواقف مختلفة متاما ومؤيدة للحكومة.
ذلك ما أكدته اللجنة الدولية حلماية الصحفيني، 
في أحدث تقاريرها حول تدهور أوضاع الصحافة في 
اليمن في التاسع من مارس حتت عنوان "اعتداءات 

ورقابة وخدع قذرة".
تشنها  التي  القمع  حملة  "إن  التقرير:  يقول 
واملعارضة  املستقلة  الصحافة  اليمنية على  احلكومة 
تلك  أن  واضحا  فيه  بدا  الذي  الوقت  في  جاءت 
فساد  عن  الكشف  في  جرأة  أكثر  باتت  الصحف 
خطوط  الجتياز  استعدادا  وأكثر  املسئولني  كبار 
حمراء وبشكل خاص فيما يتعلق بتناول موضوعات 
متس اجليش، أو الرئيس وأسرته واحتماالت توريث 

احلكم إلى جنل رئيس اجلمهورية.
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اليمنية  للصحافة  القمع  أن حملة  الواضح  ومن 
الذي  احلرية  هامش  لتضييق  املتزايدة  واحملاوالت 
اكتسبت  قد  التسعينيات،  منذ  الصحافة  عرفته 
بدرجة  اليمني  النظام   جناح  في  لها  الدافعة  القوة 
أو بأخرى في امتصاص الضغوط اخلارجية بدعاوى 
بشكل  األمريكية  اإلدارة  ود  وكسب  اإلصالح 
نيويورك  في  اإلرهابية  التفجيرات  بعد  من  خاص 
فقد  التقرير  يشير  وكما   .٢٠٠١ عام  وواشنطن 
لإلدارة  مهم  كحليف  اليمنية  احلكومة  برزت 
املنطقة،  في  اإلرهاب  على  احلرب  في  األمريكية 
لليمن  األمريكية  املساعدات  بتزايد  اقترن  ما  وهو 
منذ ذلك الوقت فضال عن حصول اليمن أيضا على 

قدر كبير من املساعدات من بعض الدول األوروبية، 
ومن مانحني متعددي اجلنسية مثل االحتاد األوروبي 

والبنك الدولي.
جنح  اليمن  في  احلكم  نظام  أن  التقرير  ويرجح 
نظامه  لترسيخ  الدولية  املساعدات  استغالل  في 
وتبني من الناحية الرسمية خطابا واعدا باإلصالح 
والدميقراطية، دون أن يترجم ذلك عمليا بإجراءات 
اإلنسان  حقوق  مجال  في  اليمن  سجل  لتحسني 
رغما عن االنتقادات املستمرة لهذا السجل من قبل 
باالعتقال  يتعلق  فيما  الدولية، وبخاصة  املنظمات 
حرية  وانتهاكات  التعذيب  وحاالت  محاكمة  دون 
اخلدمات  توفير  عن  العجز  عن  فضًال  الصحافة، 
األساسية ووضع حد للفساد احلكومي، األمر الذي 
الثامنة في "مؤشر الدول  احتلت معه اليمن املرتبة 
املنهارة" الذي أعدته منظمة صندوق السالم، والذي 
واالقتصادية  السياسية  العوامل  قياس  على  يعتمد 

التي تهدد السلطة املركزية.
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في  الصحافة  لقمع  عديدة  مناذج  التقرير  رصد 
مقدمتها صدور حكم قضائي بالسجن ملدة عام على 
عبد الكرمي اخليواني رئيس حترير صحيفة الشورى 
رئيس  وإهانة  بالتحريض  باتهامات  إدانته  بعد 
من  وذلك  الطائفية،  النزعات  وتأليب  اجلمهورية 
االستخدام  بشدة  انتقدت  مقاالته  من  عدد  خالل 
املفرط للقوة في قمع حركة التمرد التي قامت بها 
اختطاف  عام ٢٠٠٤. وكذلك  في  احلوثي  جماعة 
أغسطس  في  منزله  أمام  من  عامر  جمال  الصحفي 
اجلبال  وسط  منعزلة  منطقة  إلى  واقتياده   ،٢٠٠٥
احمليطة بالعاصمة، حيث قام مختطفوه بضربه على 
عيان  شهود  أفاد  وقد  ساعات.  ست  نحو  مدى 
لواقعة االختطاف أن السيارة التي استقلها اخلاطفون 
كانت حتمل أرقاما يستدل منها أنها تابعة للحرس 
الرئيس  جنل  لسيطرة  يخضع  الذي  اجلمهوري 
بالصحيفة  عامر  جمال  الصحفي  ويعمل  اليمني. 
التي  الوحيدة  الصحيفة  وهى  "الوسط"  األسبوعية 
كما  احلوثي،  مع  صحفية  مقابلة  أجرت  قد  كانت 
أنها نشرت تقارير عديدة حول محاباة األقارب من 
في  املسئولني احلكوميني وعلى وجه اخلصوص  قبل 

مجال ايفاد الطالب لبعثات دراسية باخلارج.
مماثلة  اعتداءات  كذلك  التقرير  رصد  كما 
سبيع  نبيل  بينهم  من  الصحفيني  من  عدد  على 
احلجافي  هاجع  األسبوعية،  "الثوري"  صحيفة  من 
محرر صحيفة "النهار" األسبوعية، مجيب صويلح 

ويعمل مصورا في القناة الفضائية "العربية"، جنيب 
وقد  "اإلخبارية"  الفضائية  القناة  مراسل  الشرعبي 
امتدت االعتداءات إلى محمد صادق العيني رئيس 
مركز التأهيل واحلريات الصحفية الذي أعرب عن 
السنوي  التقرير  بسبب  مستهدف  بأنه  اعتقاده 
الصادر عن املؤسسة التي يعمل بها واملتضمن اتهاما 
االعتداءات  في  التحقيق  في  بالتقصير  للسلطات 

على الصحافة.
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للصحفيني  اجلنائية  املالحقة  أن  التقرير  والحظ 
خالل عام ٢٠٠٥ قد زادت بنسبة ٦٠٪ عنها في 
عام ٢٠٠٤، مشيرا إلى أن رئيس اجلمهورية باعتباره 
أيضا رئيس السلطة القضائية من شأنه أن يؤدي إلى 
مسيسة.  محاكمات  رحمة  حتت  الصحفيني  ترك 
وحتى أواخر عام ٢٠٠٥ كانت قد صدرت أوامر من 
أبرزها  الصحف من  بتعليق إصدار عدد من  احملاكم 

"التجمع" و"الشورى" و"الراصد" و"األسبوع". 
عن  ومدافعون  مينيون  صحفيون  رجح  كما 
مسئولة  اليمنية  األمن  أجهزة  أن  اإلنسان  حقوق 
عن عمليات استيالء على الصحف اليمنية اجلريئة 
أو استنساخها. وأشاروا في هذا اإلطار إلى أنه قبل 
أن يتم إغالق صحيفة الشورى خالل العام املاضي، 
إدارة  بتشكيل  وقاموا  مكاتبها  مسلحون  داهم 
جديدة للصحيفة، وصدرت الصحيفة بذات الشكل 
منبر  اجلديد  اسمها  وكان  الشعار  وذات  املعروف، 
الشورى، وقد كتبت كلمة منبر بخط صغير جدا، 
مؤيدة  األغلب  في  كانت  الصحفية  املواد  ولكن 
نهاية  في  األصلية  الصحيفة  واضطرت  للحكومة! 

األمر الى تغيير اسمها.
صاحبها  االنتهاكات  هذه  أن  إلى  التقرير  ونبه 
على  القانونية  القيود  من  مزيد  لفرض  االجتاه 
قانون  مبشروع  احلكومة  تقدمت  حيث  الصحافة، 
باعتباره  رسميا  له  الترويج  جرى  للصحافة  جديد 
إلى  استنادا  الصحافة  حرية  لصالح  ايجابيا  تطورا 
احلالي  القانون  نصوص  بعض  إلغاء  إلى  يتجه  أنه 
التي تتضمن عقوبات بالسجن ملرتكبي املخالفات 
ال  األمر  أن  عن  التقرير يكشف  أن  على  الصحفية 
يتعدى نوعا من التحايل، حيث سيظل الصحفيون 
يواجهون عقوبات بالسجن، من خالل مواد القانون 
اجلنائي. كما أن القانون املزمع متريره ال يزال يحظر 
ويلزم  الدولة،  مبصالح  اإلضرار  أو  الرئيس  انتقاد 
الصحفيني باحترام "أهداف وغايات الثورة اليمنية"، 
ويجيز منع الصحفيني من ممارسة املهنة كما هو احلال 
في القانون احلالي. وعالوة على ذلك فإن مشروع 
القانون اجلديد يتطلب شروطا أكثر صرامة ملمارسة 
العمل بالصحافة، مبا في ذلك العضوية اإللزامية في 
نقابة الصحفيني، ويفتح املجال ملنع غير الصحفيني 
كبير  مال  رأس  ويتطلب  بالصحافة،  العمل  من 

إلطالق املطبوعات اجلديدة.

األالعيب القذرة في قمع 
الصحافة اليمنية
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الطوارئ  إعالن  على  عاما   ٤٣ مرور  مع  بالتزامن 
 ،١٩٦٣ مارس  من  الثامن  منذ  سوريا  في  السارية 
وجهت جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان في سوريا بيانا للرأي العام شددت فيه على 
أجل  من  املشترك  النضال  في  اجلهود  تضافر  ضرورة 

إلغاء حالة الطوارئ واألحكام العرفية في البالد.
وأكد البيان الصادر باسم مجلس األمناء أن استمرار 
العمل بأحكام قانون الطوارئ يعصف مبجمل منظومة 
اإلجراءات  عبر  العامة  واحلريات  اإلنسان  حقوق 
وحقهم  األشخاص  حريات  تقيد  التي  االستثنائية 
للدستور  باملخالفة  واإلقامة  والتنقل  االجتماع  في 

السوري، بل لقانون الطوارئ ذاته.
تصريحات  من  الرغم  على  أنه  البيان  أوضح 
املسئولني السوريني عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم 
استخدامها، إال أنها ال تزال سيفا مسلطًا على رقاب 
تغطي  واسعة  أمنية  مظلة  حتت  يعمل  املجتمع  أفراد 
مساحة الوطن وجتعل من انتهاك حقوق اإلنسان عمال 

مبررا.
وأضاف البيان أن العمل ال يزال مستمرا بالقضاء 
االستثنائي الذي يسلب حق املواطن في محاكمة عادلة 
وعلنية ونزيهة ومنصفة، والقانون يعفي محكمة أمن 
الدولة االستثنائية من التقيد بأصول احملاكمات وتظل 
قراراتها غير قابلة للطعن أو النقض، كما تظل احملاكم 
النظر  في  االستثنائية  اختصاصاتها  متارس  العسكرية 

بقضايا املدنيني في عديد من اجلرائم.
الدستور  إقرار  من  الرغم  على  أنه  البيان  وأوضح 
منه   ١٥٣ املادة  أن  إال   ،١٩٧٣ عام  للبالد  الدائم 
خالل  من  اجلديد  الدستور  مواد  نفاذ  عمليا  عطلت 
الحقا  استتبع  ما  وهو  الطوارئ،  حالة  على   إبقائها 
واإلجراءات  االستثنائية  القوانني  من  العديد  صدور 

التعسفية واحملاكم امليدانية واحملاكم االستثنائية.
للحريات  املذرية  الوضعية  البيان  وأوضح 
ما  إلى  ذلك  في  مشيرا  املدني،  املجتمع  وملؤسسات 
أعقب إعالن حالة الطوارئ عام ١٩٦٣ من صدور أمر 
ومصادرة  السورية  الصحف  جميع  بإغالق  عسكري 
العمل  وإيقاف  النشر  دور  وإغالق  الطباعة  آالت 
ترتب  ما  وهو  املطبوعات،  إلصدار  املنظم  بالقانون 
البعث  حزب  وهيمنة  الصحفية  احلياة  جمود  عليه 
سياسة  وسيادة  اإلعالم  على  التنفيذية  والسلطة 
املنظمة  القوانني  آلت  كما  املوجه.  الوحيد  اإلعالم 

البعث وخدمة  بحزب  النقابة  دور  ربط  إلى  للنقابات 
للفساد  النقابات منوذجا  وأضحت  السياسي.  النظام 
ركيزة  تكون  أن  عن  بديال  واحملسوبيات،  والقمع 
أعضائها  مصالح  وحماية  الدميقراطية،  للممارسات 

وحتسني ظروفهم.
العمل  استمرار  أن  إلى  بيانها  في  اللجان  وأكدت 
بقانون الطوارئ واألحكام العرفية أطلق أيدي أجهزة 
كافة  وإهدار  العشوائي  االعتقال  ممارسة  في  األمن 
وفاقم  للمعتقلني،  والقضائية  القانونية  الضمانات 
التي  املعاملة  وإساءة  وتنوعها  التعذيب  ممارسات  من 
عن  فضال  املعتقلني،  من  العديد  وفاقة  إلى  أفضت 
بآالف  ضحاياها  قدر  التي  القسري  االختفاء  حاالت 

األشخاص.
الدميقراطية  احلريات  عن  الدفاع  جلان  وطالبت 
وحقوق اإلنسان احلكومة السورية باالستجابة للعديد 

من املطالب في مقدمتها:
١-رفع حالة الطوارئ واألحكام العرفية.

السياسي وإطالق سراح  ٢-إغالق ملف االعتقال 
كافة املعتقلني السياسيني، ومعتقلي الرأي والضمير.

٣-إلغاء احملاكم االستثنائية، وإلغاء جميع األحكام 
على  ترتبت  التي  السلبية  واآلثار  عنها  الصادرة 

أحكامها.
املعتقلني  لكافة  واحلقوق  االعتبار  ٤-إعادة 
السياسيني، وإلغاء عقوبة التجريد املدني عن اجلميع.

اجلنسية،  من  احملرومني  ملف  إلغاء  على  ٥-العمل 
من املواطنني األكراد السوريني.

للمواطنني  فعالة  حماية  الدولة  تضمن  ٦-أن 
قانون  من   ٣٩١ املادة  وتفعيل  التعذيب.  جرمية  من 
على  السوري  املشرع  فيها  يعاقب  التي  العقوبات 
تعرض  الذي  املوقوف  حق  فمن  التعذيب.  ممارسة 
أو  الشرطة  رجال  قبل  من  استجوابه  أثناء  للتعذيب 
ومعاقبة  القضاء  أمام  عليهم  االدعاء  األمن،  رجال 
يتحمله  عادل  بتعويض  واحلكم  التعذيب  مارس  من 
على  ذلك  حتميل  من  بدال  التعذيب  عن  املسئولون 

ميزانية الدولة.
الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  سمو  مبدأ  ٧-إقرار 
املصادق عليها على التشريعات الوطنية مع التنصيص 

على هذا املبدأ في الدستور.
·إعمال مبدأ املالءمة عبر إلغاء القوانني واملقتضيات 
القانونية املنافية حلقوق اإلنسان عبر إدماج مقتضيات 

التشريع  في  عليها  املصادق  واالتفاقيات  املواثيق 
السوري.

كافة  على  املمارسة  في  القانون  سيادة  ·احترام 
من  اإلفالت  وعدم  املساءلة  أسلوب  ونهج  املستويات 
للمنتهكني كيفما كان مركزهم ومبرراتهم،  العقاب 
وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد االنتهاكات 

اجلسيمة حلقوق اإلنسان.
التدابير الدستورية والتشريعية واإلجرائية  ·اتخاذ 
الفساد  القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من  إلقرار 

وضمان استقالليته ونزاهته وكفاءته.
٨-تعديل قانون العقوبات السوري مبا يتناسب مع 

االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب.
فيما  وإدارية  قانونية  حلول  إيجاد  على  ٩-العمل 
السياسية  املعتقالت  في  واختفوا  فقدوا  الذين  يخص 
والتعويض  اإلدارية  أمورهم  وتصفية  واألمنية، 

لعائالتهم.
والسماح  املنفيني  قضية  إنهاء  باجتاه  ١٠-السعي 
إعالن  مع  شرط،  أو  قيد  أي  دون  بالعودة  لهم 
االعتداء  أو  لهم  التعرض  بعدم  القانونية  الضمانات 

على حياتهم.
األهلية،  املدنية  للجمعيات  قانون  ١١-إطالق 
باب  وفتح  السياسي.  احلزبي  العمل  حلرية  وقانون 
والسماح  والدستور،  القانون  وفق  الواسع  املشاركة 

بالتعددية احلزبية واملدنية.
حرة،  طالبية  احتادات  بتشكيل  ١٢-السماح 
ومحامني  وطبية  وعمالية  نسائية  حرة  ونقابات 
أمام  املجال  يتيح  مبا  الشرائح  وملختلف  وهندسية 
اجلميع لتحمل املسئولية واملشاركة في صنع القرارات 

املناسبة.
مختلف  ومبشاركة  وقانوني،  قضائي  ١٣-إصالح 
وغير  احلكومية  والقانونية،  القضائية  اخلبرات 
وقانون  لقضاء  حضارية  صياغة  أجل  من  احلكومية، 

مستقلني.
وقانون  للمطبوعات،  جديد  قانون  ١٤-إطالق 
املشاركة  مجاالت  واتساع  يتناسب  مبا  لإلعالم 

وحريات التعبير.
١٥-البحث عن حلول فعلية ملعاجلة ظاهرة الفقر، 
هذين  في  ملسئولياتها  الدولة  وحتمل  البطالة  وظاهرة 
امللفني، اللذين يشكالن تهديدين خطيرين على وحدة 
املجتمع وكينونته. ووضع حلول واضحة ملعاجلة قضية 

الفساد، ومحاسبة كل من تطاول على املال العام.
١٦-إلغاء كافة اللوائح األمنية واخلاصة باملمنوعني 

من السفر خارج القطر أو الراغبني بالعودة إليه.
١٧-إلغاء املادة ١٦ من املرسوم التشريعي رقم ١٤ 
عام ١٩٦٩، وإلغاء املراسيم والبالغات العديدة التي 
متنع إحالة رجال األمن والشرطة إلى القضاء، وحصر 
للرقابة والتفتيش  التوقيف األمنية وإخضاعها  أماكن 
حكومية،  وغير  حكومية  هيئات  قبل  من  املنتظم 
باالتصال  األسرة  وأفراد  واحملامني  لألطباء  والسماح 
مبصلحة  اإلضرار  دون  ومن  املوقوفني،  باألشخاص 

التحقيق. 
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شارك مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان، في 
السامية لألمم  التي عقدتها املفوضية  املائدة املستديرة 
األمم  برنامج  مع  بالتعاون  اإلنسان  حلقوق  املتحدة 
بتاريخ ١٣ شباط/فبراير   املتحدة اإلمنائي في دمشق 
في  اإلنسانية  والتنمية  اإلنسان  حقوق  حول   ٢٠٠٦
بها  قام  التي  الرسمية  الزيارة  سوريا، وذلك مبناسبة  
العربية  الدول  منسق  فنيش  فرج  األستاذ  سوريا  إلى 
اإلنسان.  حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية 
وقد التقى فنيش مبجموعة من نشطاء حقوق اإلنسان 
املنظمات واجلمعيات  إلى مختلف  في سوريا ينتمون 
حقوق  أوضاع  تناول  نقاش  في  سوريا  في  احلقوقية 

اإلنسان في سوريا مبختلف جوانبها.
قدم د. رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات 
حقوق اإلنسان ورقة النقاش حول واقع حقوق اإلنسان 
رئيسية   ثالثة محاور  فيها عن  وقد حتدث  في سوريا، 

تضمنت:
١-االتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة بحقوق 
احلكومة  عليها سوريا،وعالقة  التي صادقت  اإلنسان 
السورية مع املنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق 

اإلنسان.
سوريا: في  اإلنسان  حقوق  ٢-جمعيات 

اإلشكاليات القانونية والتنظيمية.
اإلنسان في سوريا وعالقتها مع  ٣- وضع حقوق 
حقوق  انتهاكات  بأهم  مرورا  احلكومية،  السلطات 
املقترحة  التوصيات  من  بعدد  ورقته  منهيًا  اإلنسان، 

لالرتقاء بأوضاع حقوق اإلنسان شملت:
-استقالل السلطة القضائية استقالًال كامًال.

الرسمي للجمعيات كي متارس  الترخيص  -إعطاء 
نشاطها في اإلطار القانوني العام.

يضم  اإلنسان  حلقوق  وطني  مركز  -تأسيس 
املنظمات غير احلكومية ويحاول إيجاد آلية لتعويض 

املتضررين أو أهاليهم.
الطرق  عبر  واملساءلة  احملاسبة  مبدأ  -ترسيخ 

القضائية.
االلتزام  على  السورية  السلطات  -تشجيع 
عليها،  وقعت  التي  الدولية  واملعاهدات  باالتفاقيات 

وتكييف قوانينها الداخلية مبا يتناسب مع ذلك.
وقد تناوب املشاركون على استعراض االنتهاكات 
املختلفة حلقوق اإلنسان في سوريا، مع التركيز على 

احلقوق املدنية والسياسية، وحقوق املرأة.
بكلمة  الندوة  فنيش  فرج  السيد  اختتم  وقد 
الذي ميكن  الدور  اللقاء و  حتدث فيها عن أهمية هذا 
املنظمات  بني  ما  احلوار  في  املتحدة  األمم  تلعبه  أن 
احلقوقية واحلكومة. معتبرا بأنه "ليس سرا أن مستوى 
بأن  ".مضيفا  جدا  سييء  سوريا  في  اإلنسان  حقوق 
التي  اإلنسان  حقوق  جلان  توصيات  بني  ما  "املشترك 
من  جملة  هو  لها،  تقاريرها  السورية  احلكومة  تقدم 

السجون،  حالة  املعاملة،  وإساءة  التعذيب  عادلة،  محاكمة  في  احلق  التعسفي،  االعتقال  في  تتمثل  االنتهاكات 
االختفاء القسري وموضوع اللبنانيني املختفني في السجون السورية، حرية التعبير والفكر، حرية التجمع وإنشاء 
اجلمعيات، قانون الطوارئ وما ينتج عنه من حد من احلريات". واعتبر فنيش أن من واجب احلكومة السورية نشر 
هذه التقارير والتوصيات التي تقدمها اللجان املتخصصة في األمم املتحدة على أوسع نطاق. كما اعتبر توزيع هذه 

املواد من واجب املنظمات احلقوقية أيضا. 
وحول ما قيل عن نية احلكومة السورية تشكيل مجلس وطني حلقوق اإلنسان، صرح السيد فنيش بأن وزير 
اخلارجية أكد لهم بأن هناك قرارا إلنشاء مثل هذا املجلس، وقد قام وفد األمم املتحدة بتسليم السيد وزير اخلارجية 
"مبادئ باريس" املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، مؤكدا أن إنشاء مثل هذه املؤسسات يجب أن يكون 
وفقا لقواعد معينة منها أن تتلقى الشكاوى من املواطنني دون خوف وأن تبحث وحتقق في مزاعم االنتهاكات وأن 
تزور السجون وأن تكون مكونة من شخصيات مستقلة معروفة بنزاهتها واستقاللها وكفاءتها في مجال حقوق 

اإلنسان. 
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يرصد تقرير بيت احلرية " freedom house"  أوضاع احلريات املدنية والسياسية في ١٩٢ دولة من دول 
العالم. وتبعا لهذا التقرير تقسم الدول إلي ثالث فئات تتراوح بني حرة، وحرة جزئيا وغير حرة. وطبقا   لتقرير 
هذا العام توجد٨٩ دولة حرة أي حوالي ٤٦ باملئة من إجمالي دول العالم و٥٨ دولة حرة جزئيا بنسبة تقدر بثالثني 

في املئة و٤٥ غير حرة بنسبة ٢٤ في املئة. 
كالبرازيل  والسياسية  املدنية  احلريات  في مجال  تقدما  أحرزت  قد  العالم  دول  من  العديد  أن  التقرير  ويؤكد 
وجمهورية وسط أفريقيا واندونيسيا، وأن الدميقراطية تعد التيار الغالب في أوربا الغربية علي عكس الوضع في 
القارة األفريقية حيث مازالت الدميوقراطيات األفريقية تشكل أقلية. كما األوضاع لم تستقر بعد في دول االحتاد 
السوفيتي السابق، فعلي الرغم من التقدم الذي أحرزته كال من أوكرانيا وكازاخستان إال إن الوضع في روسيا ما 

زال يبعث علي القلق.
ولعل أهم ما جاء بهذا التقرير تأكيده علي وجود تباشير(إرهاصات ) حتسن في األوضاع في الدول العربية، إذ 
أكد التقرير علي ان وضعية الدول العربية في هذا التقرير تعد األفضل علي اإلطالق منذ تدشني هذا التقرير في 
عام ١٩٧٢. ومع ذلك فإن العالم العربي ما زال يحتل مرتبة متأخرة في مضمار احلريات إلى احلد الذي تصنف 
فيه إسرائيل باعتبارها الدولة الوحيدة احلرة في منطقة الشرق األوسط. كما أن التقرير أشار إلي الظروف السائدة 
في العالم العربي والتي تؤثر سلبا علي احلريات ولعل أهمها هي احلرب علي اإلرهاب وما تلقيه من ظالل سوداء 
علي احلريات السياسية واملدنية إلي جانب االحتالل في كال من العراق وفلسطني باإلضافة إلي الفقر والبطالة التي 

تعاني منها دول الوطن العربي. 
ويستعرض التقرير مناذج من التطورات التي شهدتها دول املنطقة، ومنها لبنان والتي انتقلت من خانة الدول 
السلمية  التظاهرات  إلي  التقرير  معدي  نظر  وجهة  من  ذلك  ويرجع  جزئيا  احلرة  الدول  خانة  إلي  احلرة  غير 
نزيهة،  انتخابات تشريعية  أعقب ذلك من  لبنان وما  السوري من  إلي االنسحاب  أدت  التي  الشعبية  والضغوط 
وكذلك انتقلت األراضي الفلسطينية "حسبما ورد في التقرير من خانة الدول الغير حرة إلي الدول احلرة جزئيا 
وذلك راجع إلي اإلصالحات الواسعة املدى التي شهدتها األراضي الفلسطينية عقب تنصيب محمود عباس رئيسا 
للسلطة الفلسطينية، هذا إلي جانب االنتقال السلمي للسيادة للسلطة الفلسطينية عقب االنسحاب اإلسرائيلي 
من قطاع غزة. كما عرض التقرير موجز لألوضاع السياسية في مصر وأكد أن مصر شهدت انتخابات "نزيهة" 
علي الرغم من أعمال القمع والعنف التي قامت بها احلكومة وأنصارها، إال أن هذه االنتخابات تعد األكثر تنافسية 
في تاريخها. ويرجع هذا التطور إلى الضغوط التي تعرض لها النظام املصري من قبل االحتاد األوربي والواليات 
إلي  التقرير  أشار  كما  التقرير.  لهذا  وفقا  حرة  غير  دولة  تعد  مصر  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  األمريكية  املتحدة 
حتسينات طفيفة في كال من الكويت والسعودية إال أنها لم حتدث أثرا يذكر. وقد مت رصد التقدم الذي أحرز في 
موريتانيا والذي نقلها من فئة الدول الغير حرة إلى فئة الدول احلرة جزئيا، وذلك أثر سقوط الرئيس معاوية ولد 

طايع وما أعقب ذلك من تعزيز للحريات املدنية.
وقد صنف التقرير ١٣ دولة عربية بني مجموعة البلدان غير احلرة، فيما اعتبرت ثماني بلدان عربية فقط بأنها 
حرة جزئيا، وتشمل هذه البلدان كل من األردن- الكويت- لبنان- موريتانيا- املغرب- اليمن- جيبوتي- جزر 

القمر.
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التطلعات  بني  الفصل  مبكان  الصعوبة  من 
الرامية لتحقيق استقالل اجلامعات وصيانة حرية 
يد  ورفع  األكادميية  واحلريات  العلمي  البحث 
من  اجلامعات،  داخل  األمنية  وأجهزتها  الدولة 
في  لإلصالح  شامل  برنامج  تبني  وبني  ناحية، 

مصر.
ذلك ما أكدته مداوالت األمسية الثقافية التي 
رشد  بن  صالون  إطار  في  القاهرة  مركز  نظمها 
حتت عنوان: "هل ميكن إصالح اجلامعة قبل حتقيق 
املفكر  مداوالتها  في  شارك  وقد  استقاللها؟!. 
أبو  محمد  د.  زيد،  أبو  حامد  نصر  د.  املعروف 
بحركة  والقيادي  القاهرة  بطب  األستاذ  الغار 
السيد  محمد  ود.  اجلامعة،  الستقالل  مارس   ٩
السياسية  الدراسات  مركز  مدير  نائب  سعيد 
سيد  املداوالت  وأدار  باألهرام.  واالستراتيجية 

ضيف اهللا الباحث مبركز القاهرة.
إلى  باإلشارة  النقاش  زيد  أبو  نصر  د.  استهل 
"اخلصاء  من  حلالة  تعرضت  املصرية  اجلامعة  أن 
األساتذة  من  فريق  إلى  انتهت  الفكري"، 
"املخصيني فكريا" رغم كونهم خبراء في مختلف 
أمرا  اجلامعة  استقالل  حتقيق  يجعل  مبا  املجاالت 

بعيد املنال.
أضاف أبو زيد أن مؤسسة اجلامعة كان مطلوبا 
دون  احلديث  بالعلم  تأتي  أن  الوقت  طوال  منها 
العلم  لهذا  أسس  الذي  الفكر  إطار  في  الدخول 
مشيرا إلى أن هذه كانت هى الصيغة التي أحدثها 
عصر اإلصالح الديني في نهاية القرن التاسع عشر 
أننا نستطيع  في  العشرين ومتثلت  القرن  وبداية 

وأن  احلديثة  التكنولوجيا  أوروبا  من  نستورد  أن 
نستورد منها العلم وليس الفلسفة وال األخالق أو 
األفكار واعتبر أبو زيد أن أفضل من عبر عن هذه 
األفكار هو سيد قطب لكنها متجذرة في خطاب 
اإلصالح الديني، وبالتالي مشكلة اجلامعة املصرية 
مليالدها  األولى  اللحظة  منذ  زيد-  أبو  رأي  –في 
إليها  احتاج  ودينيا  سياسيا  املجتمع  أن  في  هى 
لكن حاجته إليها كانت مشروطة بأال تدخل في 
الفكر وكل محاولة لالقتراب من احلدود الفكرية 

احلداثية كنت تقابل بهذا احلسم.
وأضاف أبو زيد بعد عام ١٩٢٥ أمكن ضرب 
أي محاولة للفكر في اجلامعة وشهدت تلك الفترة 
استقالة أحمد لطفي السيد وحتويل طه حسني إلى 
وزارة املعارف الفتا إلى أن مؤسسة اجلامعة ورغم 
أنها ولدت عليلة إال أنها لم تكن مريضة مرضا 
كامال وكانت تقاوم واستمرت مقاومتها، ولكن 
عام  بعد  فكر  كل  وتأميم  السياسي  الضغط  مع 
إلى  مشيرا  وسقطت،  اجلامعة  انتهت   ١٩٥٢
 ١٩٥٤ عام  في  اجلامعة  في  التطهير  حركة  أن 
حتى  الشيوعي  اليسار  أقصى  من  أسماء  شملت 

اليمني اإلسالمي.
وقال إن عملية اإلخصاء الفكري هذه مستمرة 
املاجستير  على  اإلشراف  عمليات  في  وتتزايد 
هذه  بحكم  األساتذة  حتول  حيث  والدكتوراة 

إلى  الوقت  طوال  نفسها  إنتاج  تعيد  التي  البيئة 
"مستبدين" ال يقبلون من الطالب سوى التسليم 
الكامل ملا يريدونه منهم، مضيفا أن هذه العملية 
ما زالت تتم أيضا حتى في جلان "الترقية العلمية" 
هذه  اقتحام  حاولوا  لشباب  حاالت  إلى  مشيرا 
األسوار فحرموا من الترقية حيث التفكير ممنوع 

واملطلوب فقط هو أن تكون تكنوقراط. 
قوانني  تغيير  في  ليست  املشكلة  أن  وأكد 
إعادة  كيفية  في  ولكن  ذلك  أهمية  رغم  اجلامعة 
احلل  أن  وأكد  والفكري  السياسي  بني  الفصل 
للجامعة  التام"  "االستقالل  هو  لذلك  الوحيد 
إلى أن ذلك لن يتحقق بني يوم وليلة  لكنه أشار 
لوجود أجيال من األساتذة هم أبناء هذه العملية 
املستمرة من "اإلخصاء الفكري"، والتي وصلت 
نعيشها  التي  اللحظة  في  القصوى  غايتها  إلى 

حاليا.
حقيقي  الستقالل  دعوته  إن  زيد:  أبو  أضاف 
كامل للجامعات ال يستثنى منها األزهر وقال إن 
مؤسسة  إلى  يتحول  أن  له  ميكن  مستقل"  "أزهر 
فكرية وأن اخلطوة األولى لتحقيق إصالح األزهر 
يكون  أن  يجب  ال  الديني  التعليم  أن  في  تتمثل 
سوى في مرحلة اجلامعة والدراسات العليا حيث 
في  املدني  والتعليم  الديني  التعليم  بني  االنقسام 
مصر منذ عصر احلداثة يقسم املجتمع ويشقه إلى 
املراحل  أن  إلى  مشيرا  الوقت،  طوال  مجتمعني 
االبتدائية وحتى الثانوية يجب أن يكون التعليم 
الدراسات  تبدأ  ثم  املصريني  لكل  موحدا  فيها 

الدينية في مرحلة اجلامعة باألزهر.
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وأكد أبو زيد أن اجلامعات املصرية أصبحت في 
يد السلطة بشكل كامل حتى أن جامعة القاهرة 
تقبل  بها كلية ال  أنشئت كجامعة علمانية  التي 
الطالب املسيحيني وهو أمر يخالف الدستور ألن 
الضرائب  دافع  جيوب  من  متول  اجلامعات  كل 
املصري، وقال إنه يجب أن نبحث كيف نستعيد 
احلسابات  عن  بعيدا  للجامعة  احلقيقي  الدور 
الدين  ورجال  السياسيني  رءوس  في  املوجودة 
والفيلق الكبير من األساتذة الذين أصبحوا جزءا 

من هذه املنظومة الفاسدة.

∞FÉXh
أطراف  الغار  أبو  محمد  الدكتور  وتناول 
احلديث، مؤكدا بداية أنه ال ميكن إصالح اجلامعة 
قبل استقاللها وقال إن اجلامعة احلقيقية لها عدة 
بالثقافة  الطالب  تعريف  مقدمتها  في  وظائف 
بالدنيا حوله  ما يدور  العامة واملعلومات ومعرفة 
افتقاد  إلى  مشيرا  الطالب،  شخصية  بناء  ثم 
لتعرضه  املستقلة  للشخصية   املصري  الطالب 
املدرسة  في  ثم  البيت  في  واالضطهاد  للضرب 
واجلامعة مبا ال يوجد معه ما يشعر الطالب بكيانه 
وتنفيذ  اتخاذ  على  والقدرة  لإلبداع  يدفعه  أو 

القرارات.
أضاف الدكتور أبو الغار أن واحدة من وظائف 
أو  مهنة  منها  اخلريج  تعليم  في  تتمثل  اجلامعة 
لهذه  اجلامعة  أداء  ورغم  عليها  يتعيش  حرفة 
–هذه  أنها  إال  حاليا  سيئة  بطريقة  الوظيفة 
الوظيفة- لم تعد لها أهمية حاليا بعد أن صارت 
الدرجة العلمية ال تؤهل أي فرد ملمارسة ما تعلمه 

في اجلامعة بالشهادة التي حصل عليها.
وأشار إلى أنه بالنسبة لوظيفة التثقيف وإعطاء 
املعلومات العامة للطالب فإنها ال تتم أبدا داخل 
قاعة احملاضرات لوجود ظروف مختلفة منها سوء 

هذه القاعات وانشغال األساتذة.
ولفت الدكتور أبو الغار إلى أن صحافة احلائط 
بها  السماح  مت  وإذا  اجلامعة  في  ممنوعة  أصبحت 
الكلية  وكيل  على  موادها  تعرض  وأن  فالبد 
أن اجلامعة في  إلى  وعميدها واألمن بها، مشيرا 
اخلمسينيات كانت بها مسابقات فنية ومسرحية 
وموسيقية ورياضية وهو ما تفتقده اجلامعة حاليا، 
وقال إنه رغم أن الكالم في السياسة كان ممنوعا 
كان  الثقافة  في  الكالم  أن  إال  الوقت  ذلك  في 
مسموحا به وبشكل موسع في ظل تأييد الناس 

للمد الثوري في ذلك الوقت.
وأكد أبو الغار أن وظيفة "التعليم" في اجلامعة 
مت تدميرها متاما بعد أن صار االعتماد كلية على 
فاختفى  مادة  كل  في  أستاذ  لكل  "املذكرات" 
اهتمامات  من  املكتبة  في  واالطالع  البحث 
الطالب، وباتت اجلامعة أقرب إلى مدرسة ثانوي 

متطورة قليال.
أكد أبو الغار أنه بدون حرية اجلامعة واستقاللها 
يدير  األمن  أن  إلى  أمل في اإلصالح، مشيرا  فال 

اجلامعة بالكامل حاليا رغم أنه يفترض فيه حراسة 
املنشآت فقط، ولكن وظيفته امتدت إلى حراسة 
العقول ومنع الكالم والتفكير واالجتماعات بل 
والهيمنة على  الطالب واعتقالهم  االعتداء على 
نظام األسر اجلامعية حتى امتد األمر إلى التدخل 
في تعيني املعيدين وسفر األساتذة للخارج. وأكد 
أمل  فال  األمنية،  الهيمنة  هذه  إلغاء  بدون  أنه 
أيضا  مشددا  إصالحها،  أو  اجلامعة  استقالل  في 
املتمثلة  احلكومية  الهيمنة  إنهاء  ضرورة  على 
التحكم في اختيار رؤساء اجلامعات وعمداء  في 
أبو  وقال  بها  األقسام  رؤساء  وأحيانا  الكليات 
جلنة  يد  في  حاليا  أصبحت  األمور  هذه  إن  الغار 

السياسات باحلزب الوطني احلاكم.
يتحقق  لن  اجلامعة  استقالل  حتقيق  أن  وأكد 
موسعة  بحركة  وإمنا  واخلطابات  باملقاالت 
لألساتذة تشمل االعتصامات واإلضرابات حتى 

يتم حتقيق استقالل اجلامعة وحريتها.

QGógEG
وأكد الدكتور محمد السيد سعيد أن اجلامعة 
يفترض فيها أنها كائن اجتماعي متميز، ولذلك 
ال  كما  االستبداد  مع  اجلامعة  معنى  يستقيم  ال 

يستقيم اجلمع بني االستبداد والفكر.
وأشار إلى أن بداية نشأة اجلامعة املصرية كانت 
والتعليم  اجلامعات  عالم  مصر  لدخول  مشروعا 
اجلامعي واألكادميي "حيث كانت لديها في ذلك 
باحلضارة  خاصة  بديلة  مؤسسة  بنيات  الوقت 
عند  وجمدت  وتوقفت  واإلسالمية  العربية 
في  متثلت  التي  وهى  الوسطى  القرون  مستوى 
أن  إلى  سعيد  وأشار  الديني  والتعليم  الكتاتيب 
مشروع اجلامعة املصرية ولد ناقصا ولم يكتمل، 
مؤكدا أن ما حدث بعد ١٩٥٢ ال ميكن مساواته مبا 
حدث قبلها بأي قدر من راحة الضمير واالستقامة 
من  احلقبة  هذه  شهدته  ما  إلى  مشيرا  الفكرية، 
األكادميية  احلريات  ومصادرة  االستقالل  إهدار 
حكم  وإهدار  العامة  احلريات  ملصادرة  كامتداد 
في   ١٩٥٢ عام  بعد  الوطن  عاش  حيث  القانون 
العامة وإهدار  علمية مصادرة مستمرة للحريات 
حلكم القانون وهو ما طبق على اجلامعة مثلما طبق 
على  املجتمع بكل مستوياته وكان هناك إصدار 
قوانني ليتم اختراقها وصدرت معظم التشريعات 
والقوانني في أوضاع مؤقتة أو ألشخاص معينني أو 
ملعاجلة حالة خاصة كتشريعات البرملان والنقابات 

واحلياة السياسية.
ورأى سعيد أن إنقاذ اجلامعة مفتاحه ليس ضمان 
ضمان  هو  األهم  وإمنا  فحسب  اجلامعة  استقالل 
حتول دميقراطي حاسم في البالد يقوم على سيادة 
احلريات  وحماية  القانون  وحكم  واملواطنة  األمة 
بالقانون وانصياع صاحب السلطة العامة للقانون 

مثله في ذلك مثل غيره من املواطنني.
أن هناك عمليات أخرى حديثه  أضاف سعيد 

أقل جذبا لالهتمام وفي مقدمتها تشغيل اجلامعة 
لسلطة  للتجنيد  احتياطي  كحقل  أو  كرديف 
الدولة حيث جرت صياغة وبناء النخبة الوزارية 
لفترة طويلة جدا حتى عام  والسياسية في مصر 
أن  إلى  مشيرا  وأساتذتها  اجلامعة  على   ١٩٧٤
 ،١٩٥٢ عام  قبل  بدأ  اجلامعة  أساتذة  استوزار 
السياسي واألكادميي ومت  بني  اخللط  حيث حدث 
ألساتذة  الرئيس  الطموح  وصار  األخير  إهدار 
الوظيفة  أو  الوزارة  تولي  هو  وقتها  اجلامعة 
إطار  في  أنه  إلى  سعيد  د.  وأشار  البيروقراطية، 
أن  شعار  ابتكار  مت  الناصري  النهضوي  املشروع 
فتم بذلك ضرب  املجتمع  أن تخدم  اجلامعة البد 
الركائز  إحدى  وهو  األكادميي  املعرفي  العقد 
فيها  يفترض  التي  اجلامعة  الستقالل  األساسية 
حول  للنقاش  ببيئة  والسماح  الناس  تعليم 
الناس  وتعلم  احلديثة  واملعارف  االكتشافات 
في شتى  اإلنسانية  املعارف  إليه  توصلت  ما  آخر 

املجاالت.
أنه إلصالح اجلامعة فالبد من  وأكد د. سعيد 
كشرط  دميقراطية  دولة  وإعادتها  مصر  إصالح 
وهو  املوضوع  في  أساسي  جانب  حل  لضمان 
اجلامعة  ومتكني  األكادميية  احلريات  ضمان 
الوضع  أن  إلى  وأشار  اخلاصة  نظمها  وضع  من 
األكادميي ال يقوم بالضرورة على املساواة، سواء 
أن  يعني  مبا  القدرات  أو  املعرفة  أو  التحصيل  في 
تطبيق فكرة املساواتية واملفهوم الشعبوي إلدارة 
التعليم اجلامعي يقود إلى كارثة. وقال إن النزعة 

الشعبوية جتعل عالقات التوزيع أهم من اإلنتاج.
إلى  اجلامعية  الشهادة  حتويل  أن  سعيد  وأكد 
الشعبوية  العقلية  في  عيب  هو  مقدس  معيار 
باملكانة  التعلق  لفكرة  وتكريس  والبيروقراطية 
إن  وقال  حقيقية.  بكرامة  التمتع  عن  كبديل 
مصادرة  على   يقتصر  لم  بالدنا  في  االستبداد 
احلريات العامة، ولكنه فرض أيضا مستويات من 

انعدام الكفاءة في كل القطاعات.
من  بدءا  مصر  في  العام  الفضاء  أن  أضاف 
به  كان  عشر  التاسع  القرن  من  األخير  الربع 
ثم  ومقاه  سياسية  وإضرابات  وسينما  مسرح 
العملية  هذه  صدارة  في  وكان  ومجالت  صحف 
املثقفون واملبدعون ثم حدث أن شغل هذا الفضاء 
إهدار  إلى  أدى  مما  شرطة،  ورجال  عسكريون 

منظم للتعليم وضرب للجامعات بشكل حاد.
احلريات  استرداد  ضرورة  على  سعيد  وأكد 
األكادميية واستقالل اجلامعات وأن يضع أساتذة 
ملشروع  والسعي  بأنفسهم  قوانينهم  اجلامعات 
التراكم  تسريع  على  يقوم  املصرية  للنهضة 
املال  رأس  من  أكثر  الرمزي  املال  راس  مجال  في 
السلعي ومتكني اجلامعة من أن تتفاعل بحرية مع 
في  املتطورة  األكادميية  النظم  وتطبيق  الطالب 

العالم.
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إلني  أصبحت  الثاني،  كانون  يناير/  في 
ترأس  امرأة  أول  ليبيريا  من  سيرليف-جونسون 
باشليت  ميشيل  كانت  كما  أفريقيا،  في  دولة 
أول امرأة ُتنتخب رئيسة جلمهورية شيلي. وقبل 
بضعة أشهر فقط اختيرت إجنيال ميركل مستشارة 

ألملانيا االحتادية كأول امرأة تتبوأ هذا املنصب.
سنتني  في  للسالم  نوبل  جائزة  وُمنحت 
امرأتني هما:  إلى  و ٢٠٠٤،  متتاليتني، ٢٠٠٣ 
شيرين عبادي، وهي محامية من إيران، وونغاري 
مثاي من كينيا، وهي إحدى الناشطات في مجال 
السوق  رئاسة كل من  امرأة حاليًا  وتتبوأ  البيئة. 
املالي في نيويورك وكلية إدارة األعمال في لندن، 

وكذلك احلال بالنسبة ملنظمة العفو الدولية.
إن النساء في سائر أنحاء العالم يقمن بكسر 
ذلك،  ومع  واالقتصادية.  االجتماعية  احلواجز 
فإن  الرائعة،  اإلجنازات  هذه  من  الرغم  وعلى 
النساء والفتيات مازلن يتعرضن ملستويات مرعبة 

من العنف.
وخالفًا "للحرب على اإلرهاب"، فإن "احلرب 
جدول  على  ليست  والفتيات"  النساء  على 
األخيرة  فاحلرب  العاملي.  السياسي  األعمال 
حتصد ضحاياها في ساحات الوغى وغرف النوم 
مستترة  فضيحة  أكبر  إنها  اخللفية-  والشوارع 
حلقوق اإلنسان في عصرنا، وإن وقوعها في كل 
مكان في العالم وفي كل مجال من مجاالت احلياة 

تقريبًا، إمنا يزيد من دويِّ هذه الفضيحة.
وذلك  الوالدة،  قبل  حتى  احلرب  هذه  وتبدأ 
جنس  بحسب  االنتقائية  اإلجهاض  بعمليات 
بلدان  في  مقلقة  مستويات  بلغت  التي  اجلنني، 
كالهند. ثم تقع بعد الوالدة، وذلك بوأد البنات 
واجلسدية  والعاطفية  اجلنسية  املعاملة  وإساءة 
األطفال  بغاء  خالل  من  ذلك  في  مبا  للفتيات، 
التناسلية  األعضاء  وتشويه  القسري  والزواج 

األنثوية.
العنف أشكال املخاتلة  وفي سن الرشد يتخذ 
احلميم  الشريك  يدي  والعنف على  واالغتصاب 
أيدي  على  واملضايقة  اجلنسية  املعاملة  وإساءة 
الزمالء واألقارب، وجرائم الشرف واالنتهاكات 
املرتبطة باملهور وأسعار العرائس. إن النساء لسَن 

في أمان، سواء في املنـزل أو في العمل.
وفي بعض املجتمعات ُينظر إلى "شرف" املرأة 

على أنه سلعة ُتستخدم لتسوية ديون العائلة، أو 
مثًال،  أفغانستان،  ففي  العائلة.  ملعاقبة  كوسيلة 
والزيجات  االغتصاب  جرائم  ُتستخدم  ما  كثيرًا 
القسرية كوسائل لتسوية النـزاعات بني العائالت 

أو القبائل.
تقليديًا،  اإلنسان،  حقوق  خطاب  ز  ركَّ وقد 
غير  االستخدام  من  املواطنني  حماية  كيفية  على 
قبل  من  واإلكراه  للعنف  القانوني  املعقول وغير 
الدولة، وليس على ما ينبغي أن تفعله الدولة ملنع 
التابعني  غير  الفاعلني  أيدي  على  العنف  وقوع 
لها. وقد جرى استثناء املجال اخلاص، وال سيما 
العائلة، من التزامات الدولة واعُتبر خارج نطاق 

عملها.
وفي احلقيقة، إن أنواع احلبس وأنظمة الرعب 
البيوت  لبعض  املوصدة  األبواب  تقع خلف  التي 
شأن  شأنها  وهدامة،  مخيفة  تكون  أن  ميكن 
التعذيب وإساءة املعاملة في السجون التي تديرها 

األنظمة القمعية.
بلدان  بلد من  العائلي على كل  العنف  ويؤثر 
ففي  تطورًا.  األكثر  البلدان  فيها  مبا  العالم، 
النساء  على  االعتداء  حوادث  ازدادت  السويد، 
ُأبلغ عن  السنوات األخيرة، حيث  والفتيات في 
وفي   .٢٠٠٣ العام  في  حالة   ٢٢٫٤٠٠ نحو 
على  ُقتلن  اللواتي  النساء  عدد  استمر  أسبانيا 
أيدي شركائهن احلاليني أو السابقني في االزدياد 
منذ العام ٢٠٠١. وفي فرنسا ُتقتل امرأة واحدة 
من  ولعل  أيام.  أربعة  كل  شريكها  يدي  على 
إلى  ينتمني  الالئي  النساء  أن  السخرية  بواعث 
طبقات املجتمع األكثر غنى واألكثر فقرًا يجدن 
صعوبة أكبر من غيرهن في الهروب من العنف- 
نهن  التي متكِّ الفقيرات ألنهن ال ميلكن الوسائل 
من الهروب، والغنيات ألنهن يخسرن الكثير إذا 

هربَن.
ومع ذلك، فإنه ال يزال ُينظر إلى العائلة على 
أنها مكان آمن ومالذ للخصوصية- وبالتالي فإنها 
تولى مكانة مميـزة في القوانني الوطنية والدولية- 
من  للعديد  بالنسبة  العائلة،  أن  من  الرغم  على 
مكانًا خطيرًا  تكون  أن  والفتيات، ميكن  النساء 
عن  واملجتمعات  الدول  عجزت  إذا  للغاية 

حمايتهن من العنف على أيدي أفراد عائالتهن.

هذا  ي  تغذِّ الدولية  اإلعالنات  تزال  وال 
العنف  بأن  تعترف  ناحية  من  فهي  التناقض. 
أشكال  من  شكًال  يعتبر  العائلة  في  املرأة  ضد 
وانتهاكًا  االجتماعي  النوع  أساس  على  التمييز 
وثائق  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  اإلنسان.  حلقوق 
إلى متكني  الدعوة  تكرر  املتحدة  األمم  ومعاهدات 

األسرة باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع.
املجتمعات  تعمد  أن  احلل  احلل؟  هو  فما 
والدول إلى خلق بيئة يتم في ظلها احترام احلقوق 
اإلنسانية للمرأة وصونها؛ والقضاء على التمييز 
ضد املرأة واالعتراف باملساواة بني املرأة والرجل. 

وهذا هو الرد النهائي على العنف ضد املرأة.
ثمة  ذلك،  من  بدًال  أنه  املؤسف  من  ولكن 
القوى  للمرأة تغذيها  ردة ضد احلقوق اإلنسانية 
العراق،  ففي  العالم.  أنحاء  سائر  في  احملافظة 
أعادت احلكومة إلى الوراء املكتسبات املهمة التي 
حققتها املرأة العراقية على مدى العقود املاضية. 
األجنبي  التمويل  ُحظر  املتحدة  الواليات  وفي 
ض للخطر  لبرامج تنظيم األسرة، األمر الذي عرَّ
تفشي  مكافحة  إلى  باإلضافة   ، املرأة  حقوق 

فيروس نقص املناعة املكتسبة/ مرض اإليدز.
وال يجوز للحكومات أن تتنصل من مسئولياتها 
ملجرد أن العنف ضد املرأة غالبًا ما يقع على أيدي 
الشركاء  قبيل  -من  للدولة  تابعني  غير  فاعلني 
الرسميني  املوظفني  أيدي  على  وليس  احلميمني- 
احلقوق  بحماية  الدولة  التـزام  إن  لها.  التابعني 
إلى  املرأة  فور وصول  يتبخر  ال  للمرأة  اإلنسانية 

عتبة بيتها.
احلكومة مسئولة عن جميع  أن  هذا  يعني  وال 
أفعال العنف ضد املرأة، بل يعني أن على الدولة 
التدابير املعقولة، من خالل  واجب اتخاذ جميع 
عدم  لضمان  واملمارسات،  والسياسات  القوانني 
املرأة احلصول  بإمكان  للعنف، وأن  املرأة  تعرض 
واحلصول  مخاطر،  أي  واجهت  إذا  احلماية  على 

على اإلنصاف إذا تعرضت للعنف.
أو  الثقافة  استخدام  جواز  عدم  يعني  أنه  كما 
األعراف أو الدين ذريعة للتغاضي عن انتهاكات 
احلقوق اإلنسانية للمرأة أو للتقاعس عن حمايتها. 
ففي اململكة العربية السعودية، لقيت أربع عشرة 
بجروح  أخريات  وُأصيبت عشرات  فتاة حتفهن 

من جراء حريق نشب في مدرستهن. 
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مغادرة  من  الدينية  الشرطة  منعتهن  وقد 
لم  النيران ألنهن  فيه  تشتعل  كانت  الذي  املبنى 
ُمحرمون  معهن  يكن  ولم  احلجاب  يرتدين  يكنَّ 

ملرافقتهن.
ويعني أيضًا حتميل الشرطة والقضاء مسئولية 
التصدي للعنف العائلي، بدًال من النظر إليه على 
في  وحتى  وشريكها.  املرأة  بني  خاص  شأن  أنه 
البلدان الغربية، فإن العديد من املسئولني احملليني 
وقوع  ملنع  يكفي  ما  يفعلون  ال  الشرطة  وأفراد 

حوادث العنف العائلي ومتابعة حاالته.
االغتصاب  بوجود  االعتراف  يعني  إنه 
لديها  التي  الدول  عدد  أن  إذ  وجترميه.  الزوجي 
العام  بحلول  الزوجي  االغتصاب  ضد  قوانني 
أكثر من  أقل من ٣٠ دولة. وهناك  ٢٠٠٠ كان 
العائلي  العنف  قوانني ضد  لديها  ليس  دولة   ٧٠
قوانني  لديها  ليس  دولة   ١٢٠ من  وأكثر  أصًال، 
دولة   ٥٠ من  وأكثر  اجلنسية،  املضايقة  ضد 
املرأة. ضد  متييز  على  تنطوي  قوانني  لديها 
من  وغيرهما  واملساعدة  املأوى  توفير  ويعني 
العنف  للناجيات من  واملناسبة  الكافية  اخلدمات 

ضد املرأة.
نصيبه  يتحمل  أن  املجتمع  على  يتعني  كما 
التواطؤ مع العنف  من املسئولية وأن يتوقف عن 
ضد املرأة من خالل المباالته وتسامحه وصمته. 
االجتاه  وإن  بقوتها،  حتتفظ  تزال  ال  احملرمات  إن 
واجليران  واألصدقاء  العائلة  أوساط  في  السائد 

والزعماء الدينيني هو التسامح والتغاضي وغض 
الطرف عن العنف ضد املرأة.

في  وتعيش  العنف  من  امرأة جنت  عبَّرت  وقد 
قتلي  زوجي  بالقول:"حاول  ذلك  عن  أسبانيا 
مرتني، ومع ذلك فإن عائلتي لم تستوعب األمر. 
رجل  إنه  إهدائي،  قبيل:  من  أشياء  لي  وقالوا 
مع  تتكيَّفني  كيف  تتعلمي  أن  ويجب  طيب، 

الوضع".
وقد أبدت النساء الناجيات من العنف شجاعة 
مدهشة في اجلهر بأصواتهن في مواجهة مثل هذا 
التسامح جتاه العنف. ففي أبريل/نيسان، هزت 
رانيا الباز، املذيعة في التلفزيون السعودي بالدها 
عندما نشرت صورًا لنفسها بعد تعرضها لضرب 
تلك  استطاعت  لقد  زوجها.  يدي  على  وحشي 
املرأة أن تضع قضية العنف ضد املرأة في الفضاء 

العام أكثر من أي شخص آخر.
وأصبحت مختاران ماي رمزًا للشجاعة واألمل 
بأسره.  العالم  في  العنف  من  للناجيات  بالنسبة 
فقد قدمت شكوى وأدلت بشهادتها في احملكمة 
في  جماعي  بشكل  اغتصبوها  رجال  ستة  ضد 
باكستان في العام ٢٠٠٢. وكان مجلس القرية 
على  كعقوبة  باغتصابها  الستة  الرجال  أمر  قد 
التهمة التي ُوجهت إلى شقيقها بإقامة عالقة مع 

امرأة من قبيلة ذات منـزلة اجتماعية أرفع.
سيوداد  أمهات  لفتت  املكسيك،  وفي 
النساء  مئات  مقتل  إلى  االنتباه  خواريز 

العدالة  والفتيات في منطقتهن، وطالنب بتحقيق 
الرسميني. والتقاعس  الالمباالة  مواجهة  في 
دعوات  مبثابة  هي  كهؤالء  نساء  أصوات  إن 
من  واملجتمعات  الدول  ل  حتوُّ أجل  من  صاخبة 
حالة الالمباالة إلى حالة الوعي- لكسر احلواجز 
السياسية  اإلرادة  وخلق  والثقافية  االجتماعية 

إلحداث تغيير ملموس.
قطعتها  التي  الكبرى  اخلطوات  هذه  أن  بيد 
املرأة إلى األمام في الفضاء العام يجب أال جتعلنا 
نشعر بالرضا واالكتفاء فيما يتعلق بنضال املرأة 
أال  يجب  كما  وكرامة.  بأمان  العيش  سبيل  في 
"احلرب على  احتلته  الذي  الكبير  للحيز  ُيسمح 
الدولي  السياسي  األعمال  جدول  في  اإلرهاب" 
الذي  املرأة  ضد  العنف  عن  انتباهنا  يصرف  بأن 

يقع يوميًا قي بيوتنا ومجتمعاتنا.
لألمن  تهديدًا  يعتبر  املرأة  ضد  العنف  إن 
ُيعطى  أن  يجب  شأفته  استئصال  وإن  اإلنساني، 
زعماء  كنا  أكبر من جانبنا جميعًا-سواء  أولوية 
سياسيني أو أفرادا في الشرطة أو قضاة أو زعماء 
دينيني أو زعماء للمجتمع احمللي أو أفراد عائلة أو 

أصدقاء أو جيرانًا.

هذا املقال نقال عن موقع: العفو الدولية
http://www.amnesty.org

يحمل إلينا شهر مارس ذكرى اليوم العاملي للمرأة املوافق للثامن من مارس، و يعقبه يوم املرأة املصرية في السادس عشر من مارس من كل عام ليحيي ذكرى 
سقوط أول شهيدة في ثورة ١٩١٩. و قد شهدنا منذ أيام قالئل اليوم العاملي للمرأة، و يؤرخ لهذا اليوم في ذكرى املظاهرات التي خرجت فيها العامالت 
األمريكيات في مصانع النسيج مطالبات بحقوق متساوية مع نظرائهن من الذكور، و يتم االحتفال بهذا اليوم في كافة أرجاء العالم علي صعيد واسع، وقد 

أضحى مبثابة مناسبة؛ لتقدمي كشف حساب ملا حققته املرأة من إجنازات ، وما واجهته من إخفاقات وما تصبو إلى حتقيقه من أهداف في املستقبل. 
ة السلطة في كال من ليبريا و شيلي، و طفقُت أقارن بني  إال أن صور عديدة طافت بذهني و أنا أتابع التغطية اإلعالمية لهذا اليوم التي أبرزت تولي سيدتني ُسَدّ
مراسم تنصيب "ميشيل باشيليت" رئيسة لشيلي، و بني الصورة الشهيرة للسيدات املصريات الالئي تسلقن الدرج في محاولة مستميتة؛ النتزاع حقهن في 
املشاركة السياسية، ثم أخذت الصور في التتابع، صورة تظهر بها الصحفيات املصريات و الناشطات الالئي استبيحت أعراضهن يوم استفتاء ٢٥ مايو علي 
مرأى و مسمع من اجلميع، ال لشئ إال أنهم حلموا بوطن أفضل يحترم آدمية مواطنيه، وترتبط بهذه الصورة صورة ضبابية مشوشة، لسيدات املجلس القومي 
حلقوق املرأة، الالتي لم يتفاعلن بكفاءة تذكر مع هذا احلادث اجللل، وهناك صورة أخرى ال تقل قتامة، و هي صورة حلفظ التحقيق في هذه اجلرمية النكراء؛ مبا 

يؤدي إلي إفالت املجرمني من العقاب و ذلك للشيوع املتعمد للجرمية.
و لم تقتصر الصور على تلك املتعلقة مبأساة ٢٥ مايو، بل جتاوزتها لتخلد مهزلة االنتخابات البرملانية التي أكدت علي تهميش املرأة املصرية على الصعيد 
السياسي ، و ذلك بعد الترشيحات الهزيلة للنساء التي قدمتها األحزاب و القوي السياسية املختلفة، وعلى رأسها احلزب الوطني، الذي لم يرشح سوى ست 
سيدات فقط، هذا إلى جانب تسليع النساء الفقيرات و شراء أصواتهن بقروش زهيدة، ال تكاد تكفي لشراء كسرة خبز ممزوجة باملهانة، لقد شهدنا كل هذا 
على الرغم من نعيق األبواق اإلعالمية التي ال تكف عن التأكيد على السعي احلثيث واجلهد اجلهيد الذي تبذله كافة األطراف املعنية والغير معنية للنهوض 

وتنمية املرأة املصرية، إال أن كل ذلك ال يلبث أن يكون موجة تتكسر عند أول صخرة.
و تختتم الصور بصورة هند احلناوي، و طفلتها لينا اللتان ألقتا حجر في بركة راكدة آسنة و أزاحتا الستار عن جدار من صمت ، قبع خلفه آالف من أبناء 

هذا الوطن، يتجرعون يوميا كأس املهانة ال لشئ؛ إال لعدم قدرتنا على الدفاع عنهم و تنصلنا من مشكلتهم.
أدرك أنني لم أر غير صور كئيبة متألني باألسى، إال أن الواقع غير مبّشر، فإننا نتذّيل قائمة الدول فيما يتعلق بوضع املرأة كما ورد في التقرير األخير للتنمية 

البشرية في مصر؛ لذا ال أجد أفضل من بيت الشعر القائل فبأي حال عدت يا عيد؛ ليعبر عما يعتمل بصدري من هموم

في ذكرى يوم املرأة املصرية 

بأي حال عدت يا عيد؟!:
ΩÉeEG áªWÉa
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طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
 - تأخير  –دومنا  تعلق  بأن  املصرية  احلكومة 
العمل بقانون الطوارئ وعدم جتديد العمل به بعد 
بقانون جديد ملكافحة  استبداله  أو  القادم،  مايو 
اإلرهاب، مشيرا إلى أن مشروع القانون اجلاري 
إعداده يعيد استنساخ قانون الطوارئ مرة أخرى. 
كما طالب املركز بإدخال التعديالت الواجبة على 
قانوني اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوبات، من 
أجل وضع حد لتفشي التعذيب في مصر وضمان 
حماية  وعدم  لضحاياه  القضائي  االنتصاف  حق 
مرتكبيه، وإتالف أي معدات تستخدم للتعذيب 
داخل السجون أو مقار االحتجاز املختلفة وإعالن 

ذلك للرأي العام.
جاء ذلك من خالل املذكرة التي أعدها مركز 
اإلنسان  حقوق  قضايا  أولويات  حول  القاهرة 
من  كل  إلى  بها  وتقدم  السياسي  واإلصالح 
األوروبية  واملفوضية  املصرية  اخلارجية  وزارة 
االعتبار خالل  بعني  فبراير، لكي تؤخذ  في ١٢ 
املشتركة  العمل  خطة  حول  الطرفني  مفاوضات 
جولتها  انتهت  والتي   اجلوار،  سياسة  إطار  في 
في  فبراير  من  والعشرين  احلادي  في  الثالثة 

القاهرة في تكتم شديد. 
كذلك  القاهرة  مركز  مذكرة  طالبت  وقد 
بضرورة إصدار إعالن رسمي من وزارة الداخلية 
الذي  الزمني  املدى  فيه  يحددان  العام  والنائب 
شكاوي  على  بالرد  منهما  كل  فيه  يلتزم 
أبيض   كتابًا  العام  النائب  وإصدار  التعذيب. 
آالف  في  التصرف  جرى  كيف  فيه  يفصل 
اخلمسة  خالل  بالتعذيب  اخلاصة  الشكاوى 
الوفاة بسبب  املاضية، خاصة حاالت  عشر عامًا 
حقوق  منظمات  بزيارة  والسماح  التعذيب. 
اإلنسان للسجون وأماكن االحتجاز للتحقيق في 

أحوال السجناء واحملتجزين. 
وشددت املذكرة كذلك على ضرورة أن تصادق 
احلكومة املصرية على اإلعالنني املشار إليهما في 
املادتني ٢١، ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
باألمم  التعذيب  مناهضة  للجنة  يحق  ومبوجبها 
املتحدة أن تبت في الشكاوى املقدمة من دول أو 
أشخاص تتعلق بانتهاك مصر اللتزاماتها مبوجب 
هذه االتفاقية. كما دعت املذكرة أيضا للتصديق 
واخلاص  باالتفاقية  امللحق  البروتوكول  على 

بالسماح بزيارة وتفتيش أماكن االحتجاز.
وطالبت املذكرة كذلك بوضع ضوابط محكمة 

االحتياطي  احلبس  إجراء  في  التوسع  دون  حتول 
وإساءة توظيف الصالحيات القانونية في احلبس 
االحتياطي، والتأكيد على حق املتهمني احملبوسني 
ثبتت  ما  إذا  بالتعويض  املطالبة  في  احتياطيا 

براءتهم مبوجب أحكام قضائية نهائية.

á«FÉæãà°S’G ºcÉëŸG 
االستثنائية،  احملاكم  بإلغاء  املذكرة  وأوصت 
"طوارئ"،  الدولة  أمن  محاكم  مقدمتها  وفي 
وكذلك  األحزاب،  ومحكمة  القيم  ومحكمة 
ووقف  االشتراكي،  العام  املدعي  نظام  إلغاء 
إحالة املدنيني للمحاكم العسكرية التي ينبغي أن 
يقتصر دورها على محاكمة العسكريني املتهمني 
في جرائم عسكرية فقط، أو في اجلرائم الواقعة 
ودعت  العسكرية.  والثكنات  الوحدات  داخل 
املذكرة إلى إصدار قانون جديد للسلطة القضائية 
باستقالل  اخلاصة  الدولية  املعايير  مع  يتفق 
للقضاء  حقيقيا  استقالال  يضمن  ومبا  القضاء، 

عن السلطة التنفيذية.
األحزاب  قانون  بإلغاء  املذكرة  أوصت  كما 
لعام  وتعديالته  لعام ١٩٧٧  رقم ٤٠  السياسية 
لعام   ٨٤ األهلية  اجلمعيات  وقانون   ،٢٠٠٥
لعام   ١٠٠ املهنية  النقابات  وقانون   ،٢٠٠٢
لعام ١٩٧٦،  العمالية ٣٥  والنقابات   ،١٩٩٣
والئحة االحتادات الطالبية عام ١٩٧٩، وإسقاط 
واألمنية  واإلدارية  التشريعية  األخرى  القيود 
واألحزاب  اجلمعيات  إنشاء  في  احلق  على 
السياسية والنقابات املهنية والعمالية واالحتادات 
واملسموعة  املرئية  اإلعالم  ووسائل  الطالبية 
تتوافق  جديدة  تشريعات  ووضع  واملقروءة، 
وتوفير  اإلنسان.  حلقوق  الدولية  املعايير  مع 
الوصاية  عن  اجلامعات  استقالل  ضمانات 
في  احلبس  عقوبة  وإلغاء  واحلكومية،  األمنية 
تعريف  عدم حصر  على  وأكدت  النشر.  قضايا 
وفقًا  املسجلة  بتلك  املدني  املجتمع  منظمات 
تشريع  إصدار  يتم  أن  إلى  اجلمعيات  لقانون 
احلكومية  غير  املنظمات  عمل  ينظم  جديد 
أن  املذكرة  وأوضحت  الدولية.  للمعايير  وفقًا 
املنظمات  على  املدني  املجتمع  مع  التعامل  قصر 
خطأ  احلالي  االستبدادي  للقانون  وفقا  املسجلة 
جسيم، ويشكل تراجعا عن األعراف والتقاليد 
وشددت  املتحدة.  األمم  هيئات  في  بها  املعمول 
االستناد  أو  اإلحالة  جتنب  يتم  أن  على  املذكرة 

خطة  في  السياسي  باإلصالح  اخلاص  القسم  في 
العمل، إلى التشريعات املصرية، واالستناد دائمًا 
إلى املعايير واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، 
وذلك لتجنب أي خلل أو انتقاص تتسم به هذه 
حلقوق  الدولي  بالقانون  باملقارنة  التشريعات 
االتفاقيات  مينح  الدستور  أن  خاصة  اإلنسان، 
الدولية التي تصدق عليها مصر وضعية التشريع 

الوطني.
املذكرة توصيات حول تضييق  كما تضمنت 
إللغائها،  متهيدا  اإلعدام  عقوبة  تطبيق  نطاق 
والطفل  املرأة،  وحقوق  واملعتقد  الفكر  وحرية 
واملعوقني والالجئني. وإصالح النظام االنتخابي، 
على  الكامل  القضائي  اإلشراف  وكفالة 
االنتخابات، وتقنني حق منظمات املجتمع املدني 
املصرية والدولية في مراقبة االنتخابات، وكذلك 
األوروبي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بخبرة  االستعانة 

في تنظيم االنتخابات.   

»æeR ∫hóL
التي  املشتركة  العمل  خطة  أن  بالذكر  جدير 
املصرية  احلكومة  بني  بشأنها  التفاوض  يجري 
واملفوضية األوروبية، تتضمن بابا خاصا باحلوار 
مذكرة  من  انطلقت  وقد  السياسي.  واإلصالح 
مركز القاهرة من أن أي توصيات تتضمنها اخلطة 
ال يوضع جدول زمني لتنفيذها، لن تكون ذات 
األول  العام  خالل  يجري  أن  واقترحت  جدوى، 
التالي لتوقيع خطة العمل، تنفيذ البنود اخلاصة 
مبكافحة التعذيب وإنهاء حالة الطوارئ، وحتسني 
حرية  وإطالق  والسجناء،  احملتجزين  أوضاع 
والطالبي  واألهلي  والنقابي  احلزبي  التنظيم 
واستقالل القضاء، نظرا ألن أغلب هذه املطالب 
ومشاريع التعديالت التشريعية اخلاصة بها، سبق 
أن طالب بها وعلى مدار أكثر من ١٥ عاما مضت 
خبراء جلنتي حقوق اإلنسان ومناهضة التعذيب 
باألمم املتحدة، ومنظمات حقوق اإلنسان املصرية 
القومي  املجلس  وأخيرا  القضاة  ونادي  والدولية 

حلقوق اإلنسان. 
بوجود  املذكرة  طالبت  فقد  ذلك  مع  واتساقا 
نظام مراقبة ومتابعة فعال ومعايير محددة بشأن 
قياس مدى التقدم في الوفاء ببنود اخلطة، وإشراك 
املجتمع املدني في متابعة تنفيذها. كما أوصت 
ملف  مبتابعة  تعنى  مشتركة  فرعية  جلنة  بإنشاء 
منظمات  أمام  مفتوحة  تكون  اإلنسان،  حقوق 
حقوق اإلنسان غير احلكومية في مصر وأوروبا. 
بدأت  قد  اجلوار  سياسة  مفاوضات  أن  يذكر 
في القاهرة في سبتمبر ٢٠٠٥، وعقدت اجلولة 
أن  رغم  وأنه  بروكسل،  في  ديسمبر  في  الثانية 
احلكومة املصرية وافقت على أن يكون اإلصالح 
العمل  خطة  حول  املفاوضات  ضمن  السياسي 
املشتركة، إال أنها تتحفظ على االلتزام بخطوات 
ملموسة، بذريعة أن ذلك يندرج في إطار السيادة 

الوطنية!
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لالنتخابات  واحدة  فضيلة  هناك  كانت  إذا 
بددت  أنها  فهى  مصر،  في  األخيرة  البرملانية 
مًا  ها و أ

اإلصالح  قضية  حول  باجلدال  ودفعت  كثيرة، 
كان  ما  لألمام،  كبيرة  خطوات  مصر  ومستقبل 
ممكنا إحرازها بدون هذه االنتخابات، وما انطوت 
والشفافية،  بالنزاهة  تتعلق  كوارث  من  عليه 
إرادة  وجود  الكبير حول  السؤال  طرح  وبالتالي 

سياسية لإلصالح أم ال.
إحدى القضايا الكبرى التي أعادتها االنتخابات 
األخيرة إلى بؤرة االهتمام، هو مستقبل األحزاب 
السياسية احلالية، غير أن تفاعالت هذه القضية 
على  السابق-  في  –كما  حصرها  ممكنا  يعد  لم 
موائد املناقشة، سواء في الغرف املغلقة أو املقاهي 
أي  من  أكثر  عملية  قضية  صارت  بل  املفتوحة، 

وقت مضى.
التي ينطبق  يتعلق باألحزاب  بالطبع املوضوع 
عليها تعريف علم السياسة، وهى عددها محدود، 
أغلبية  أما  الواحدة،  اليد  أصابع  من  أقل  رمبا  بل 
ال  فهى  املصرية،  الرسمية  امللفات  به  تعترف  ما 
الواقعي،  العلمي وال  باملعنى  صلة لها باألحزاب 
وأغلبها لم يشارك في االنتخابات البرملانية، رغم 
أنها لم تعلن مقاطعتها(!) ورغم أنها هى نفس 
األحزاب التي خاضت االنتخابات الرئاسية (!) 

التي سبقت البرملانية بأقل من شهرين.
احلزب الوطني احلاكم استثناء فهو ينتمي إلى 
فئة ثالثة، فهو ال يتأثر بجدل الواقع، ألنه يستمر 
دائم،  اصطناعي  تنفس  عملية  بفضل  احلياة  في 
متده باألكسجني الالزم، بصرف النظر عن فعاليته 

وصلته بالواقع.
األحزاب  وجدت  الذي  األكبر  التحدي 
أن عليها  فيه، هو  نفسها  احملدودة جدًا  احلقيقية 
أن تقوم بوظائف سياسية في بيئة جرى استئصال 
مدار  على  منظم  منهجي  بشكل  منها  السياسة 
االنتخابات  تكن  ولم  قرن.  نصف  من  أكثر 
البرملانية األخيرة سوى لقطة أخيرة مكثفة لهذه 
من  عقود  عدة  تراكم  وحصاد  املرة،  احلقيقة 

"التصحير" السياسي ملصر.

إدارة  إلى  مصر-  في  السياسية  باحلياة  صلة  له 
عملية إصالح عميقة، قد تنطوي على تغييرات 
العمل  وأساليب  والبرامج  القيادات  في  جذرية 
احلاكم.  احلزب  مع  العالقة  وإدارة  والتحالفات 
انشقاقات  حدوث  مخاطر  على  تنطوي  قد  كما 
متعددة، أو سقوط بعض هذه األحزاب في حالة 
شلل كامل، في حالة عدم قدرتها على إدارة هذه 

العملية في أطر أو بطريقة مؤسسية. 
غير أنه من املؤكد أن هذه األحزاب لن تستطيع 
كثيرا،  العملية  هذه  تأجيل  األحوال-  كل  -في 
بسبب ضغوط الفشل الكبير في االنتخابات في 
مقابل الصعود الكبير جلماعة اإلخوان املسلمني، 
احلراك  إخماد  في  احلكومة  جناح  حالة  في  إال 

السياسي الذي بدأ في مصر منذ نحو عامني.
من املؤكد أنه خالل األعوام القليلة القادمة فإن 
تغيرات  احلزبية في مصر ستطرأ عليها  اخلريطة 

كبيرة، أبرز مالمحها:
وقيادات  وتوجهات  برامج  في  كبير  ١)تغير 
مبا  الرئيسية،  املعارضة  أحزاب  بعض  وحتالفات 
به  عرفت  الذي  دورها  طبيعة  من  متاما  يغير  قد 

لسنوات طويلة.
٢)حدوث انشقاقات كبيرة في بعض األحزاب 
املعارضة التي ستفشل في إدارة الصراع الفكري 

والبرنامجي بطريقة مؤسسية.
جماعات  رحم  من  جديدة  أحزاب  ٣)ميالد 
في  مصر  في  نشأت  التي  السياسي  االحتجاج 

العامني املاضيني.
حزب  إلى  املسلمني  اإلخوان  جماعة  ٤)حتول 
سياسي على صعيد املمارسة، حتى لو لم حتصل 

على ترخيص قانوني.
٥)التقنني احملتمل حلزب الوسط.

تطور  حدوث  بدون  فإنه  األحوال  كل  وفي 
ونشاط  مليالد  املنظم  القانون  في  تشريعي 
سيحتاج  التحول  هذا  فإن  السياسية،  األحزاب 

مدى زمنيًا أطول.

وشعارات  برامج  وجود  من  الرغم  فعلى 
سياسية لهذه األحزاب ومرشحيها وغيرهم، فإن 
هذه البرامج والشعارات لم جتد طريقها للحمالت 
االنتخابية، وظلت حبيسة أرفف املقار احلزبية، أو 
صحفها، ومن حاول أن يخرجها للشارع، كانت 

فاجعته مؤملة، حيث لم يجد من يستمع إليه!
فالناس فقدوا الثقة متاما في السياسة والعملية 
اإلصالح  وزفة  دعاوى  تفلح  ولم  االنتخابية، 
تكرار  لعدم  صادقة  نية  هناك  بأن  إقناعهم  في 
انتخابات  خالل  الثمالة  حتى  منه  شربوا  ما 

واستفتاءات نصف قرن.
نسبة  فإن  الرسمية،  التقديرات  صدقت  إذا 
والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات  في  املشاركة 
املشاركة  نسبة  نفسها  وهى   ،٪٢٥ نحو  كانت 
في انتخابات عام ٢٠٠٠، قبل أن تتوالى وعود 
اإلصالح. فإذا أضفنا إليهم نحو عشرة ماليني في 
سن االنتخاب لم يسجلوا أنفسهم، فإن احلقيقة 

تكون أكثر إيالمًا.
يبحثون عن  يكونوا  لم  الذين شاركوا،  بعض 
البرامج والشعارات، بل عن النتيجة "امللموسة"، 
سواء كانت وعدا ماديا، أو ماال سائال، أو وعدًا 

باجلنة على جناح "اإلسالم هو احلل".
البرامج  فإن  سياسية،  الال  البيئة  هذه  في 
وجاذبيتها-  مالءمتها  مدى  عن  النظر  –بصرف 
لوصمه  وأداة  صاحبها،  على  عبئا  تصبح 
أدواته  صارت  الذي  "ملجتمعه"،  االنتماء  بعدم 
العشيرة  االنتخابات هى  التي حتسم  "السياسية" 
امللموسة  واملنافع  املناطقية،  والعصبية  والعائلة 

واملال، والعاطفة الدينية.
بني  عميقا  التشابك  يبدو  السياق  هذا  في 
فقبول  احلزب.  وإصالح  املجتمع  إصالح  قضية 
الواقع  هذه  مع  التهادن  أو  التعايش  ما  حزب 
هذه  ألن  باالنتحار،  قرار  هو  البائس،  املجتمعي 
البيئة تنبذ األحزاب السياسية، فهى بالنسبة لها 
بهذه  إصالح  ملهمة  التصدي  أن  كما  شاذ،  نبت 
ديناميكية  أحزاب  وجود  يستوجب  اجلسامة، 
بالقطع  وهو  والفعالية،  البرامج  صعيد  على 
مصر،  في  اآلن  القائمة  األحزاب  في  يتوافر  ال 
زال  ما  -الذي  منها  جدا  احملدود  العدد  ويحتاج 
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