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رئي�س التحرير

ع�صام الدين حممد ح�سن

يف هذا العدد

3

ال للطوارئ ولقانون مكافحة ا إلرهاب أ�ي�ضا
ال ينبغ��ي حتول الطوارئ االس��تثنائية إلى حالة أبدية باس��م «مكافحة اإلرهاب» ،ذلك
ما تؤكده  14منظمة حقوقية مصرية ،أعلنت اس��تهجانها الش��ديد ملد العمل بقانون
الطوارئ لس��نتني إضافيتني ،وأكدت رفضها لس��ن قانون جديد ملكافح��ة اإلرهاب ،يحول حالة
االستثناء التي تعيشها مصر إلى حالة أبدية.

5

املدافعون عن نظام الب�شري عليهم االعتذار لقتلة امل�سلمني يف البو�سنة وكو�سوفا
املذكرة التي تق��دم بها املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ،مطالبا فيها بتوقيف
الرئي��س الس��وداني ومثوله أمام احملكمة باعتباره مس��ئوال ع��ن جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنس��انية في دارفور ،تعد خطوة بالغة األهمية من اجل وضع حد لسياس��ات اإلفالت من
العقاب في العالم العربي ،حسبما أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

9

املدافعون عن حقوق ا إلن�سان يف ال�سعودية هدف لال�ضطهاد
تواصل السلطات السعودية سياساتها في االعتقال التعسفي لدعاة اإلصالح واملدافعني
عن حقوق اإلنسان ،وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية عربية يشكل استخفافا صارخا
بالتعهدات التي قطعتها السعودية على نفسها عند انتخابها لعضوية املجلس األممي حلقوق
اإلنسان.

املراجعة اللغوية

عثمان الدلنجاوي

غالف و�إخراج فني

ه�شــام ال�سـيد

املدير

بهي الدين ح�سن

امل�ست�شار أ
الكادميي

د .حممد ال�سيد �سعيد
املدير التنفيذي
معتز الفجريي

12

مقاومون ..أ�م جالدون؟ ح�صاد عام من االقتتال بني فتح وحما�س
على مدى عام من انقالب حماس على السلطة الوطنية الفلسطينية تبارت حركتا
فت��ح وحماس –كل في دويلته -ف��ي التنكيل باخلصوم عبر االعتقال التعس��في
والتعذيب والتصفيات اجلس��دية وحتصني مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنس��ان من احملاسبة ،ذلك
ما يؤكده تقرير موثق أعدته منظمة مراقبة حقوق اإلنسان.

14

 ..وما زالت �شعوب العامل �ضحية التالعب الدويل بحقوق ا إلن�سان
وجه��ت العف��و الدولية انتقادات ج��ادة إلى القوى الكبرى ف��ي املجتمع الدولي
وطالبته��م باالعتذار ع��ن التقاعس عن الوفاء باحترام حقوق اإلنس��ان ،مبا حول
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي صدر قبل ستني عاما إلى مجرد وعود على الورق.

16

زيارة �سريعة �إىل دولة ا إلخوان امل�سلمني
ه��ل ميكن التوفيق بني مقتضيات نظام حكم ش��مولي دين��ي وبني احترام حقوق
اإلنسان األساسية؟ سؤال يفرضه البرنامج احلزبي الذي طرحه اإلخوان املسلمني
ف��ي مص��ر ،وإلى أي م��دى ميكن القول أن ه��ذا البرنامج قد أضر باإلخوان ،ووس��ع من القاعدة
السياسية للحزب احلاكم؟ .بهي الدين حسن يحاول اإلجابة على هذه التساؤالت.
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انتكا�سة جديدة
والعالم فى م�صر
حلريات التعبري إ
أعرب��ت  15منظمة حقوقية مصرية عن قلقها
العمي��ق إزاء احلكم ال��ذي أصدرته محكمة اجلنح
باخلليفة في أوائل أغسطس  2008بحق د .سعد
الدين إبراهيم أستاذ علم االجتماع ورئيس مركز
ب��ن خل��دون للدراس��ات اإلمنائي��ة .حيث قضت
احملكم��ة مبعاقبت��ه باحلب��س ملدة عامني مع الش��غل
وبكفال��ة قدرها عش��رة آالف جنيه إليقاف تنفيذ
العقوبة ،وذلك بعد إدانته بتهمة اإلس��اءة لسمعة
مص��ر وهيبته��ا ،واإلض��رار باملصلح��ة القومية.
واس��تندت حيثيات احلكم إلى تقرير أعدته وزارة
اخلارجية املصرية يشير إلى أن الكتابات املنشورة
لس��عد الدي��ن إبراهي��م ف��ي كبري��ات الصح��ف
األمريكي��ة والعاملي��ة برب��ط برام��ج املعون��ة التي
تتحصل عليها احلكومة املصرية ،بإحراز تقدم في
مسار اإلصالح الدميقراطي في مصر.
وشددت املنظمات في بيان مشترك بثته للرأي
العام في الثامن من أغس��طس على أن معاقبة سعد
الدي��ن إبراهي��م على آرائه تش��كل ملمح��ا بارزا
للتوجهات الرامي��ة إلى تقويض هامش احلريات،
ووأد مظاه��ر احلراك السياس��ي واالجتماعي التي
عرفته��ا مص��ر قبل عامني ،مش��يرة ف��ي ذلك إلى
الن��زوع مجددا إل��ى إحالة املدني�ين للمحاكمات
العس��كرية ،ومحاص��رة الصحفي�ين بعقوب��ات
احلبس التي تتهدد عددا من رؤساء حترير الصحف
املستقلة واحلزبية ،فضال على التحرش مبنظمات
حقوق اإلنس��ان وإغ�لاق وحل اثنت�ين من كبرى
هذه املنظمات وتوظيف الصالحيات االستثنائية
مبوج��ب قان��ون الط��وارئ ف��ي مالحق��ة واعتقال
نش��طاء اإلنترنت والداعني لإلضراب العام في 6
أبريل ،و 4ماي��و املاضيني .يضاف إلى ذلك بروز
توجهات أكثر تش��ددا ف��ي مواجه��ة حرية البث
الفضائي وجدت تعبيرها في القيود الصارمة التي
تبنته��ا وثيقة اجلامع��ة العربية ف��ي فبراير املاضي
حول مب��ادئ وأخالقيات الب��ث الفضائي ،والتي
ج��اءت مبب��ادرة م��ن احلكوم��ة املصري��ة ووجدت
بعضا م��ن جتلياتها في س��حب تراخيص عدد من
الفضائي��ات ،فيما تتجه النية إلى مترير مش��روع
قان��ون تبنت��ه وزارة اإلع�لام املصرية ،يس��تهدف
إح��كام الس��يطرة مج��ددا عل��ى وس��ائط الب��ث
الس��معي واملرئي ،مبا في ذل��ك البث اإللكتروني
عبر شبكة اإلنترنت.
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عصام الدين محمد حسن
ولفت��ت املنظمات املصرية املوقع��ة على البيان
النظ��ر إل��ى أن إدانة د .س��عد الدي��ن إبراهيم قد
اس��تندت إلى نص��وص قانوني��ة مجافي��ة حلقوق
اإلنس��ان ،وعل��ى وجه اخلص��وص امل��ادة  80من
قانون العقوبات التي تعاقب باحلبس كل من أذاع
عمدا باخلارج أخبارا أو بيانات أو إش��اعات كاذبة
حول األوضاع الداخلية في البالد ،وكان من شأن
ذلك إضع��اف الثقة املالية بالدول��ة ،أو هيبتها أو
اعتبارها أو باش��ر ب��أي طريقة كانت نش��اطا من
ش��أنه اإلضرار باملصلحة القومي��ة للبالد .وقالت
املنظم��ات املصرية إن اس��تدعاء مثل هذه املواد ال
ينطوي وحس��ب على انتهاك حري��ة التعبير ،بل
يحمل في طيات��ه تهديدا خطيرا لكل املش��تغلني
بال��رأي واإلع�لام ،مبا ف��ي ذلك وس��ائط اإلعالم
اإللكتروني��ة ومؤسس��ات حق��وق اإلنس��ان،
ويتجاه��ل أن الطف��رة الهائل��ة ف��ي تكنولوجي��ا
املعلوم��ات واالتصاالت قد أنه��ت عمليا القيود
املصطنعة على ما يبث من أفكار وآراء ومعلومات
داخ��ل األوطان أو خارجه��ا ،مثلما يتجاهل أيضا
أن تطور القانون الدولي حلقوق اإلنس��ان قد كفل
عملي��ا لألفراد واملنظم��ات غي��ر احلكومية احلق
في انتقاد ممارس��ات حكوماتها في احملافل الدولية
املتخلفة.
وأعرب��ت املنظم��ات املوقعة ع��ن تضامنها مع
د .س��عد الدي��ن إبراهيم في مواجه��ة اإلجراءات
التعس��فية التي تستهدف النيل منه بسبب آرائه،
وأدان��ت في الوقت ذاته إقدام البعض –طواعية أو
بتحري��ض من احلكومة أو حزبه��ا -على توظيف
احل��ق املش��روع في التقاض��ي في حتري��ك دعاوى
احلس��بة السياس��ية التي راجت مؤخ��را للتنكيل
باخلصوم وترويعهم.
املنظم��ات املوقع��ة على ه��ذا البيان املش��ترك
ش��ملت كال من مركز القاهرة لدراس��ات حقوق
اإلنس��ان ،مرك��ز األرض حلقوق اإلنس��ان ،مركز
الندمي للعالج والتأهيل النفس��ي لضحايا العنف،
مرك��ز أندل��س لدراس��ات التس��امح ومناهض��ة
العن��ف ،مركز هش��ام مب��ارك للقان��ون ،املنظمة

العربية لإلصالح اجلنائي ،املنظمة املصرية حلقوق
اإلنس��ان ،جماع��ة تنمي��ة الدميقراطي��ة ،جمعية
املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان ،جمعية حقوق
اإلنسان ملساعدة السجناء ،دار اخلدمات النقابية
والعمالي��ة ،الش��بكة العربي��ة ملعلوم��ات حقوق
اإلنسان ،املبادرة املصرية للحقوق الشخصية.
وجتدر اإلش��ارة في هذا الس��ياق إل��ى أن احلكم
الصادر بحق س��عد الدين إبراهيم يأتي في الوقت
الذي ال ت��زال فيه محكمة االس��تئناف بالعجوزة
تواص��ل النظ��ر ف��ي الطعن املق��دم م��ن أربعة من
رؤساء حترير الصحف املس��تقلة واحلزبية والذين
تتهددهم عقوبات بالسجن ،إذا ما أيدت محكمة
االس��تئناف األح��كام االبتدائي��ة الت��ي ص��درت
بحبس��هم مل��دة ع��ام .وقد طال��ت ه��ذه األحكام
كال م��ن :إبراهيم عيس��ى رئيس حتري��ر صحيفة
الدس��تور ،ووائل اإلبراش��ي رئيس حترير صحيفة
صوت األمة ،وعادل حمودة رئيس حترير صحيفة
الفج��ر ،وعبد احللي��م قنديل الرئي��س التنفيذي
الس��ابق لصحيف��ة الكرام��ة لس��ان ح��ال حزب
الكرامة حتت التأسيس.
وقد متت إدانة رؤساء التحرير األربعة ،مبوجب
امل��ادة  88م��ن قان��ون العقوب��ات الت��ي تعاق��ب
بالس��جن كل من “نش��ر بس��وء قصد أخب��ارا أو
بيانات أو إش��اعات كاذبة ،إذا كان من شأن ذلك
تكدير السلم العام” ،وهى واحدة من املواد سيئة
الس��معة بقان��ون العقوب��ات والتي عمد املش��رع
إل��ى صياغته��ا بطريقة غي��ر منضبطة ،مم��ا يتيح
توظيفها عند اللزوم للتنكيل باخلصوم ومنتقدي
احلكومة.
وج��رى حتريك ه��ذه القضية من قب��ل محامني
ينتمون للحزب احلاكم اتهموا من خاللها رؤساء
التحري��ر األربعة بالتش��هير برئي��س اجلمهورية،
وكب��ار معاوني��ه ،مبا ف��ي ذلك جنله جم��ال مبارك
رئيس جلنة السياسات باحلزب احلاكم.
واعتب��رت املنظم��ات العضوة والش��ريكة في
الش��بكة الدولية لتب��ادل املعلومات ح��ول حرية
التعبير “إيفكس” وبينها مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان في بيان بثته في السادس من مايو
 2008أن ه��ذه القضي��ة وغيره��ا م��ن القضاي��ا
التي تس��تهدف الصحفيني املصريني ،ليس��ت إال
محاولة إلس��كاتهم عن توجي��ه انتقادات لرئيس

اجلمهوري��ة ،ورم��وز احلكوم��ة واحل��زب احلاكم.
وحث��ت املنظم��ات املوقع��ة على البي��ان احلكومة
املصري��ة على إس��قاط جميع الته��م املوجهة ضد
الصحفي�ين وإلغاء حكم احلب��س الصادر بحقهم،
واالمتن��اع عن توظيف قان��ون العقوبات في جترمي
حرية التعبير وحرية الصحافة.
وق��د أعادت املنظمات املوقع��ة على هذا البيان
جتدي��د دعمه��ا لرؤس��اء التحرير األربع��ة بصفة
عام��ة ،وإبراهي��م عيس��ى بصف��ة خاص��ة ،الذي
ميث��ل في قضية منفصلة أمام محكمة االس��تئناف
للنظر في احلكم الصادر بحقه في مارس ،2008
واملتضم��ن معاقبته باحلبس ملدة س��تة أش��هر بعد
اتهامه بإذاعة أخبار وش��ائعات كاذبة فيما يخص
صحة رئيس اجلمهورية ،وذلك من خالل املقاالت
الت��ي مت نش��رها بجريدة الدس��تور ف��ي الفترة بني
 30 -28أغسطس .2007
وتش��مل قائم��ة املنظم��ات املوقع��ة ع��ددا
م��ن املنظم��ات املصري��ة إل��ى جان��ب العديد من
املنظم��ات العربي��ة ف��ي األردن وتون��س ولبن��ان
وس��وريا والس��ودان وفلس��طني ،باإلضاف��ة إل��ى
منظمات دولية ووطنية ،تعمل في أنحاء مختلفة
من العالم ،وتشمل الواليات املتحدة األمريكية،
وفرنس��ا وبريطاني��ا وكندا وتركيا وأندونيس��يا
وسيريالنكا وتايالند واليونان وأذربيجان ونيبال
وفنزويال وكينيا ونيجيريا.

..وهجوم وا�سع على ن�شطاء ا إلنرتنت

وفي السياق املعادي ذاته حلرية التعبير شهدت
اآلون��ة األخي��رة نزوع��ا متزاي��دا نح��و توظي��ف
قان��ون الط��وارئ ف��ي مالحق��ة واعتقال نش��طاء
اإلنترن��ت ،دون تهم��ة أو محاكم��ة ،حيث طال
االعتقال اإلداري مبوجب قانون الطوارئ الناش��ط
الس��يناوي مس��عد أبو فجر صاحب مدونة “ودنا
نعي��ش” ،واملدون كرمي البحي��ري صاحب مدونة
“عمال مصر” واملدونة إس��راء عبد الفتاح ،التي
نسب إليها تأسيس مجموعة “ 6أبريل” الداعية
لإلض��راب العام عل��ى موقع الفيس ب��وك ،فضال
على امل��دون أحمد ماه��ر إبراهيم أحد مؤسس��ي
مجموع��ة  6أبري��ل ،ومجموعة  4ماي��و الداعني
إلضراب عام مبناسبة بلوغ رئيس اجلمهورية عامه
الثمانني.
امت��دت الهجم��ة على حرية التعبي��ر واإلعالم
إلى وسائط البث الفضائي ،حيث تعرضت ثالث
قن��وات فضائي��ة ،هى احل��وار واحلكم��ة والبركة
لق��رارات آل��ت إل��ى إيق��اف بثها .وف��ي غضون
تزاي��د التوت��ر في العالق��ات املصري��ة /اإليرانية
عل��ى خلفية بث إي��ران الفيلم الوثائق��ي “إعدام
فرع��ون” ،والذي يتناول ح��ادث اغتيال الرئيس
السابق محمد أنور السادات ،قامت أجهزة األمن
ف��ي يوليو  2008بإغالق مكت��ب قناة “العالم”
اإليرانية احلكومية.

احلكومة املصرية تسعى حلصار دور املنظمات
غير احلكومية داخل مجلس حقوق اإلنسان
بات من الواضح أن أداء احلكومات العربية داخل
مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة يستهدف بشكل
متزايد تقويض عمل املجلس ،وإضعاف آلياته ،واحلد من
دور املنظمات غير احلكومية داخله.
ذلك ما حذر منه مركز القاهرة في واحدة من
مداخالته أمام املجلس األممي في يوليو  ،2008والتي
دعا فيها أعضاء املجلس لبذل جهود حثيثة وفعالة،
إلقناع احلكومات العربية العضوة باملجلس باحترام
أدوار املجتمع املدني ومنظماته غير احلكومية داخل
املجلس ،والتخلي عن سياسة املعايير املزدوجة عند
فحص ملفات حقوق اإلنسان في الدول العربية ،من
خالل عملية االستعراض الدوري الشامل ،وهى العملية
التي تستهدف نوعا من املراجعة الدورية لسجالت
حقوق اإلنسان في مختلف الدول ،ويفترض مبوجبها
منح كل من الدول واملنظمات غير احلكومية الفرصة
لتحليل وضعية حقوق اإلنسان في البلدان التي تخضع
ملفاتها للمراجعة ،بهدف اخلروج بحزمة من التوصيات
العملية ،التي تستهدف حتسني حالة حقوق اإلنسان على
مستوى السياسات والتشريعات واملمارسات في الدولة
قيد الفحص.
وفي إطار هذه اآللية املستحدثة مع إنشاء مجلس
حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،فقد شملت عملية
االستعراض الدوري خالل النصف األول من هذا العام
أربع بلدان عربية ،هى اجلزائر والبحرين وتونس
واملغرب.
وقد قدم مركز القاهرة إحدى عشرة مداخلة شفهية
ومكتوبة باسمه أو باملشاركة مع منظمات أخرى في إطار
التعليق على نتائج عملية االستعراض الدوري للبلدان
العربية األربع.

نقطة نظام

وكان الفتا للنظر أن دول اجلامعة العربية في مجلس
حقوق اإلنسان حتت قيادة مصر حاولت بصورة فجة منع
مركز القاهرة واملنظمات العربية الشريكة واملنظمات
غير احلكومية األخرى من تقدمي أي مالحظات نقدية
حول أوضاع حقوق اإلنسان في هذه البلدان.
واستخدم ممثل احلكومة املصرية بشكل متكرر
ومتواتر أسلوب طلب “نقطة نظام” من رئيس املجلس
ملقاطعة املتحدثني باسم املنظمات غير احلكومية،
ومنعهم من اإلدالء ببياناتهم ،ودعمت اجلزائر على
وجه اخلصوص محاوالت ممثل احلكومة املصرية إلسكات
أصوات املجتمع املدني.
وقد بدا ذلك على وجه اخلصوص أثناء مناقشة تقييم
عملية االستعراض الدوري مللف البحرين .حيث انتقد
بيان مركز القاهرة ،الذي ألقاه عبد الهادي اخلواجة
رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان إخفاق عملية
املراجعة في رصد وتقييم املشكالت التي تعوق التمتع
باحلقوق املدنية والسياسية في اململكة ،مشيرا إلى أن
التقرير جتاهل طبيعة البنية االستبدادية لنظام احلكم
وطابعه غير الدميقراطي وممارساته القمعية بحق منظمات

املجتمع املدني ونشطاء حقوق اإلنسان.
وقد توالت مقاطعات ممثل احلكومة املصرية بدعوى أنه
ال يجوز للمنظمات غير احلكومية تناول أمر ال يتضمنه
تقرير املراجعة الدوري ،وال حتى أن تقدم أية توصيات
للدولة محل الفحص .وهو األمر الذي اعتبره مركز
القاهرة يفضي عمليا لقطع الطريق على أية انتقادات أو
مالحظات أو توصيات إضافية تقدم للحكومة التي يتم
النظر في تقرير املراجعة اخلاص بها.
كما الحظ املركز أن هذه القيود التحكمية التي سعى
ممثل احلكومة املصرية إلى فرضها مبساندة حكومات
اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي جرى التمسك
بها واللجوء إليها فقط عندما تناول التقارير اخلاصة
باحلكومات العربية ،أو حلفائها املقربني مثل باكستان.
وهو األمر الذي يعكس تبني مصر ودول اجلامعة العربية
معايير مزدوجة؛ بهدف حتصني احلكومات العربية
والدول احلليفة لها من النقد خالل مداوالت املجلس
األممي.
وقد تقدم املركز أيضا عبر مداخالته ببيان تناول
حدود التحسن النسبي في أداء احلكومة املغربية ،أدلى
به –نيابة عن املركز -عبد السالم صديقي عضو املنظمة
املغربية حلقوق اإلنسان.

جمامالت �سيا�سية

ويذكر في هذا السياق أن منظمة الووتش وجهت
بدورها انتقادات شديدة ألداء احلكومات داخل املجلس
بصفة عامة ،خالل عملية االستعراض الدوري الشامل،
مشيرة إلى أن بعض أعضاء املجلس قاموا بتسييس
الطريقة التي تعاملوا بها واتبعوا معايير مختلفة في
مراجعة كل دولة على حدة.
والحظت الووتش في هذا اإلطار أن جمهورية
التشيك -على سبيل املثال -خضعت الستجواب دقيق
بشأن مشكالت األقليات فيها ،في حني لم يتطرق إال
عدد قليل من الدول لسجل كل من اجلزائر وتونس في
مضمار حقوق اإلنسان ،وجتنبت دول أفريقية عديدة
احلديث عن مشاكل حقوق اإلنسان في كل من البلدين،
بل على العكس من ذلك قامت بتهنئتهما على ما مت
الزعم به من إجنازات!!
وبدا واضحا إفراط ممثلي بعض احلكومات في البحث
عن أي نقاط إيجابية ميكن امتداحها في ظل أوضاع
كارثية ،إلى احلد الذي وصل مبمثل اليابان في امتداحه
لتونس إلى القول“ :إن تونس تظهر التزاما كبيرا
بحقوق اإلنسان ،وهى واحدة من أكثر الدول دميقراطية
في العالم العربي”!!
وشددت الووتش في هذا السياق على أنه ال ميكن
آللية االستعراض الدوري أن تساعد في وضع حد
لالنتهاكات ،ما لم تضطلع الدول مبسئولياتها اجلدية،
بدال من االختباء وراء املجامالت .مشيرة إلى أنه ينبغي
إمعان التركيز في كيفية جعل مثل هذه االجتماعات
واملداوالت تساعد الضحايا في مختلف أرجاء العالم،
وليس مساعدة احلكومات في تفادي االنتقادات.
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ال للطوارئ

ولقانون مكافحة اإلرهاب أيضا
طالبت  14منظمة حقوقية مصرية احلكومة
وأعضاء البرملان في مصر بوضع حد حلقبة
الطوارئ االستثنائية ،التي تعيشها مصر على
مدى سبعة وعشرين عاما متصلة ،واالمتناع
عن جتديد حالة الطوارئ التي ينتهي العمل
بها في  31مايو  ،2008حتى لو كانت
احلكومة لم تنته بعد من إعداد تشريع إضافي
حملاربة اإلرهاب ،سوف يتأسس على الدمج
بني الصالحيات االستثنائية التي تتمتع بها
السلطة التنفيذية في ظل قانون الطوارئ،
والتعديالت سيئة السمعة التي أدخلت على
قانون العقوبات واإلجراءات اجلنائية ،بدعوى
مكافحة اإلرهاب ،مبوجب القانون رقم 97
لسنة .1992
جاء ذلك في بيان مشترك بثته هذه املنظمات
في الرابع عشر من مايو ،وقبيل أيام قليلة من
موافقة البرملان املتوقعة على الطلب الذي
تقدمت به احلكومة لتمديد حالة الطوارئ
سنتني إضافيتني .وأكدت املنظمات املصرية
فزاعة اإلرهاب ،سواء
رفضها املطلق الستخدام ّ
إلضفاء نوع من املشروعية على جتديد العمل
بقانون الطوارئ مرة أخرى ،أو سن تشريع
جديد ملكافحة اإلرهاب ،يحول حالة الطوارئ
املؤقتة –نظريا على األقل -إلى حالة أبدية.
وشددت املنظمات املصرية في بيانها على
أن استمرار حالة الطوارئ طيلة هذه احلقبة
يتعارض مع قواعد القانون الدولي ،التي
أجازت فرض حالة االستثناء ملواجهة خطر داهم
حتددت عناصره في حالة احلرب أو التهديد
بها ،أو حاالت الكوارث الطبيعية ،وأضافت
أن اإلبقاء على حالة االستثناء بدعوى مكافحة
اإلرهاب ،تفتقر منذ سنوات طويلة إلى أي سند
موضوعي ،وخاصة بعدما تراجعت -إلى حد
بعيد -مخاطر النشاط اإلرهابي ،وبعدما قطعت
اجلماعات الضالعة في هذه اجلرائم أشواطا
مهمة في مراجعة ونقد األسانيد الفقهية التي
استظلت بها جرائمها.
أكدت املنظمات املصرية أن مقتضيات
التصدي لظواهر اإلرهاب ،أو حتى العنف
السياسي واالجتماعي ال ينبغي أن توضع في
تعارض مع مقتضيات حماية حقوق اإلنسان،
وأن مواجهة هذه الظواهر لن يتأتى عبر معاجلات
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أمنية متشددة ال تقيم اعتبارا حلقوق اإلنسان.
بل يتطلب بالدرجة األولى معاجلات سياسية
تنطلق من تشخيص موضوعي للمشكالت
ذات الطابع السياسي والثقافي واالقتصادي
واالجتماعي ،التي تفرز مثل هذه الظواهر.
ومن ثم يظل درء مخاطر اإلرهاب وأعمال
العنف مرهونا بتوافر مناخ دميقراطي ،يؤمن
فرصا حقيقية للتعبير وتبادل اآلراء واألفكار
بحرية تامة ويفسح مجاال ملشاركة مجتمعية
فعلية في صنع السياسات.

طوارئ أ
للبد

حذرت املنظمات املوقعة على البيان من أن
التشبث بحالة االستثناء ،سواء عبر قانون
الطوارئ أو قانون مكافحة اإلرهاب ،يهيئ بيئة
مواتية لتنامي ظواهر العنف واإلرهاب ،وخاصة
إذا ما أخذ في االعتبار أن املادة  179التي جرى
إقحامها في الدستور في العام املاضي قد مهدت
الطريق لتوطيد أركان الدولة البوليسية ،من
خالل ما تتيحه للسلطة التنفيذية وأجهزتها
األمنية من صالحيات استثنائية تبطل مبوجبها
الضمانات الدستورية ،مبقتضى املواد ،41
 45 ،44من الدستور التي حتمي حق املواطنني
في احلرية واألمان الشخصي ،وحتظر مداهمة
وتفتيش منازلهم أو مراقبة رسائلهم أو التنصت
على هواتفهم ،من دون إذن قضائي مسبق،
فضال عما منحته املادة  179من صالحيات
جتيز لرئيس اجلمهورية بوصفه رئيسا للسلطة
التنفيذية ،حرمان املشتبه بهم واملتهمني
في قضايا اإلرهاب من املثول أمام قاضيهم
الطبيعي ،وإحالتهم إلى القضاء االستثنائي،
مبا في ذلك القضاء العسكري ،الذي يفتقر
املاثلون أمامه للعديد من الضمانات القانونية
واإلجرائية ،التي يشكل غيابها إخالال فادحا
مبعايير احملاكمة العادلة ،وهو األمر الذي
يكتسي مزيدا من اخلطورة إذا ما أخذ في عني
االعتبار طبيعة العقوبات املغلظة التي قد تطال
املتهمني في هذه القضايا ،والتي تصل إلى
حد اإلعدام .وإذا ما أخذ في االعتبار أيضا أن
التعريف املعتمد لإلرهاب مبوجب تعديالت
مكافحة اإلرهاب بالقانون  97لسنة ،1992
تعريف ميكن تأويله في أي وقت ،للتنكيل
باخلصوم السياسيني واملخالفني في الرأي.

وأضاف البيان أن هذه التعديالت حظيت
بانتقادات عديدة من قبل الهيئات التعاهدية
باألمم املتحدة ،التي عبرت في مناسبات
عدة عن قلقها إزاء توظيف هذه التعديالت
في مواجهة أشكال التعبير ،وكذلك إزاء ما
انطوت عليه هذه التعديالت من حرمان املشتبه
بهم في قضايا اإلرهاب من الضمانات القانونية
واإلجرائية ذاتها ،التي يتمتع بها غيرهم خالل
إجراءات القبض والتحقيق ،األمر الذي اقترن
بشكل خاص بتزايد الشكوى من التعذيب في
غياب هذه الضمانات.
كما أشارت إلى أن املادة  179من الدستور
التي تشكل أساسا لتحصني قانون اإلرهاب من
الطعن في دستوريته ،قد حظيت بانتقادات
شديدة من مقرر األمم املتحدة املعني باإلرهاب
وحقوق اإلنسان ،بالنظر ملا تنطوي عليه من
مخالفات لاللتزامات الدولية الواقعة على عاتق
احلكومة مبقتضى تصديقها على العهد الدولي
للحقوق املدنية والسياسية.
كما أن الصالحيات االستثنائية التي تتمتع
بها السلطة التنفيذية مبوجب قانون الطوارئ،
وتعتزم التشبث بها في قانونها اإلضافي ملكافحة
اإلرهاب كانت بدورها محال النتقادات واسعة
النطاق من قبل مختلف الهيئات التعاهدية
باألمم املتحدة ،وعلى األخص اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب.

ت�آكل الدولة القانونية

وحذرت املنظمات املصرية في بيانها ،من أن
اإلبقاء على هذه الصالحيات ،سواء عبر جتديد
حالة الطوارئ ،أو عبر قانون جديد ملكافحة
اإلرهاب من شأنه اإلجهاز بصورة نهائية على
ما تبقى من مقومات الدولة القانونية ،حيث
أفضت سبعة وعشرون عاما متصلة من حالة
االستثناء إلى التآكل التدريجي ألسس الدولة
القانونية ،بفعل ما استحوذت عليه السلطة
التنفيذية من صالحيات استثنائية ،ال تخضع
للمراقبة البرملانية والقضائية ،وبفعل اللجوء
املتزايد الغتصاب والية القضاء الطبيعي،
وسلب اختصاصاته لصالح القضاء االستثنائي،
وإهدار حجية األحكام القضائية ،مبا في ذلك
تلك التي تصدرها محاكم الطوارئ االستثنائية؛
وهو األمر الذي أطلق يد أجهزة األمن في

ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان،
مبا في ذلك احلقوق التي يحظر القانون الدولي
واتفاقيات حقوق اإلنسان املساس بها ،حتى في
ظل حاالت الطوارئ االستثنائية ،وعلى األخص
احلق في احلياة واحلق في سالمة اجلسد واحلماية
من التعذيب.
كما حتذر املنظمات املوقعة من أن إصرار
الدولة على اإلبقاء على مشروع قانون مكافحة
اإلرهاب اجلديد طي الكتمان ،رغم تأكيد جلنة
الصياغة احلكومية على االنتهاء منه منذ بضعة
أشهر ورغم الوعود احلكومية املتكررة بشأن
طرح املشروع على مؤسسات املجتمع املدني
ملناقشته والتعقيب عليه ،كلها شواهد تؤكد
على صدق مخاوف املنظمات احلقوقية من
أن املشروع اجلديد ال يتضمن احلد األدنى من
ضمانات حماية احلقوق واحلريات األساسية،
وهو ما يدعم موقف املنظمات املوقعة الرافض
للقانون اجلديد ويزيد من عزمهم على التصدي
له بجميع السبل السلمية.
ودعا البيان إلى تضافر وتناغم جهود
مختلف القوى والتيارات املتطلعة للدميقراطية
ولتعزيز حقوق اإلنسان ،من أجل وضع حد
نهائي حلقبة الطوارئ واحليلولة دون حتويل
الطوارئ االستثنائية إلى حالة أبدية باسم
مكافحة اإلرهاب.
كما دعا أجهزة األمم املتحدة املعنية بحقوق
اإلنسان واملنظمات الدولية ،للبحث في
التدابير املناسبة حلفز السلطات املصرية على
إحداث قطيعة نهائية مع حقبة الطوارئ ،وعلى
إجراء مراجعة جادة ملختلف التشريعات املعادية
حلقوق اإلنسان ،مبا في ذلك القانون  97لسنة
 1992اخلاص مبكافحة اإلرهاب.
وقد وقع على البيان املنظمات التالية:
.1جماعة تنمية الدميقراطية
.2جمعية املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان
.3اجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة
املجتمعية
.4جمعية حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء
.5دار اخلدمات النقابية والعمالية
.6الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
.7مؤسسة املرأة اجلديدة
.8املبادرة املصرية للحقوق الشخصية
.9مركز األرض حلقوق اإلنسان
.10مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
.11مركز الندمي للعالج والتأهيل النفسي
لضحايا العنف
.12مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة
العنف
.13مركز هشام مبارك للقانون
.14املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي.

العالم العربي
م�سئولية إ
جتاه ال�صراع فى دارفور
شهدت العاصمة األردنية عمان يومي 28-27
أغسطس  ،2008فعاليات املائدة املستديرة
التي استهدفت تقييم األداء اإلعالمي العربي
جتاه أزمة دارفور ،وتُعد هذه املائدة واحدة من
فعاليات مشروع يتبناه مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان ،مبشاركة كل من مركز اخلرطوم
حلقوق اإلنسان وتنمية البيئة ،شبكة اإلعالم
املجتمعي في األردن ،منظمة ابزيرفاتوريو دي
بافيا اإليطالية ومنظمة دعم اإلعالم الدولي.
وقد شارك في فعاليات املائدة مجموعة من
الصحفيات والصحفيني العرب من صحف
(األهرام – املصري اليوم – الشرق األوسط
– الصحافة – النهار) وقنوات فضائية هي
(العربية – أبو ظبي) باإلضافة إلى إذاعة (أم
درمان) السودانية .وتركز النقاش في املائدة
املستديرة على النتائج األساسية لدراسة التغطية
الكمية والكيفية لوسائل اإلعالم العربية للنزاع
في دارفور ،والتي قام بها فريق العمل في مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان .وهى دراسة
تناولت بالرصد تغطية  21مطبوعة ومحطة
تلفزيونية وإذاعية عربية وسودانية ،كما أجرى
(عمان نت) مقابالت مع 13
فريق العمل في َّ
صحفيا ومسئوال من بعض وسائل اإلعالم التي
تناولها البحث بالرصد والتحليل.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
 وسائل اإلعالم السودانية خصصت مساحةووقتا أكبر بشكل ملحوظ لألزمة.
 أظهرت الدراسة أن املوضوع الرئيسي للتغطيةكان أكثر ميال للتركيز على النشاط الدبلوماسي
 ،%33.7فيما كانت تغطية أوضاع مخيمات
الالجئني .%4.7
 البعد الداخلي لألزمة حظي بقدر أقل منالتغطية ،وكانت النتائج متشابهة في وسائل
اإلعالم املطبوعة.
 اجلانب األساسي في التغطية كان أكثر ميالللتركيز على البعد السياسي في وسائل اإلعالم
السودانية وغير السودانية.
ومن خالل استعراض نتائج الدراسة واصلت
املائدة املستديرة أعمالها ،إذ الحظ املشاركون
في املائدة املستديرة أن هناك قصور ًا في التغطية
اإلعالمية العربية لألزمة في دارفور متثل في:
 .1عدم إيالء النزاع في دارفور االهتمام الكافي
من وسائل اإلعالم العربية.
 .2ضعف التغطية امليدانية للنزاع.
.3التركيز على اجلانب السياسي وإهمال

القضايا اإلنسانية.
 .4عدم مواكبة األحداث في دارفور وتقدمي
تغطية شاملة للنزاع وتعريف املتلقي العربي
جوانب النزاع كافة.
 .5افتقار التغطية اإلعالمية للموضوعية والدقة
والتوازن.
ويعود هذا األمر إلى أسباب عدة ،أبرزها:
 .1صعوبة احلصول على املعلومات ،والوصول
إلى منطقة النزاع بسبب القيود التي تفرضها
أطراف النزاع على الصحفيني.
 .2افتقار بعض الوسائل اإلعالمية للسياسات
التحريرية ،واالنحياز لدى أخرى.
 .3القيود والرقابة التي تفرضها أطراف النزاع.
 .4الرقابة الذاتية.
 .5عدم توفر موارد مالية كافية لدى بعض
وسائل اإلعالم العربية ،وعدم تخصيص البعض
اآلخر ملوارد مالية لتغطية النزاع ألسباب تتعلق
بالسياسات التحريرية.
 .6ضعف املهنية والتدريب فيما يتعلق بتغطية
مناطق النزاع واحلروب والتحقيقات االستقصائية
وثقافة حقوق اإلنسان وأنسنة اإلعالم.
وفي إطار التطلع إلى تطوير األداء اإلعالمي جتاه
أزمة دارفور ،فقد خلص املشاركون في مداوالتهم
إلى عدد من املداخل األساسية من أبرزها:
 .1دعوة احلكومة السودانية واحلركات املسلحة
وجميع أطراف النزاع إلى تسهيل وصول
الصحفيني إلى إقليم دارفور وضمان سالمتهم،
وجميع القيود املفروضة عليهم.
 .2دعوة احلكومات العربية إلى الكف عن
التدخل في عمل املؤسسات اإلعالمية ورفع
جميع القيود املفروضة على حرية الصحفيني
واإلعالميني ،وسن تشريعات دميقراطية تكفل
حرية الصحافة واإلعالم.
 .3احترام حق الصحفيني واإلعالميني في
احلصول على املعلومات مبا ميكنهم من أداء
واجبهم املهني.
 .4دعوة وسائل اإلعالم العربية إلى االلتزام
باملوضوعية واملصداقية والدقة والتوازن في
التغطية اإلعالمية ألزمة دارفور والتمسك
بأخالقيات املهنة .وإيالء االهتمام املناسب
بتدريب الصحفيني على تغطية النزاعات ونشر
ثقافة السالم وحقوق اإلنسان ،وإعطاء اهتمام
أكبر للمنظور احلقوقي واإلنساني في املعاجلات
اإلعالمية للنزاع.

العدد� 83/82أغ�سط�س 2008



خطوة مهمة نحو العدالة لل�شعوب فى العامل العربي
املدافعون عن نظام الب�شري عليهم االعتذار لقتلة امل�سلمني
فى البو�سنة وكو�سوفا
رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
بالطلب الذي تقدم به املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية ،إلى قضاة احملكمة بتوقيف
وضبط الرئيس السوداني عمر البشير ،استنادا
إلى األدلة التي توفرت لدى املدعي العام ،والتي
يرى أنها كافية لتوجيه االتهام للرئيس البشير
وآخرين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية بحق الشعب السوداني في إقليم
دارفور.
وأكد مركز القاهرة في بيان بثه في  15يوليو
 ،2008أن هذا التطور البارز يشكل خطوة
مهمة من أجل وضع حد لسياسات اإلفالت من
العقاب في العالم العربي ،والقصاص العادل

الوزير أحمد هارون

لضحايا األعمال الوحشية التي ارتكبها اجليش
السوداني ،وميليشيات اجلنجويد التي حظيت
بحصانة ودعم السلطات السودانية ،والتي
أدت إلى سقوط نحو  300ألف قتيل ،وتشريد
نحو  3ماليني مواطن داخل السودان وفي الدول
املجاورة ،واغتصاب آالف النساء واألطفال،
وحرق مئات القرى.
وأضاف مركز القاهرة أن مالحقة مرتكبي
تلك اجلرائم أيا كانت مواقعهم ،وإنزال حكم
العدالة بحقهم يشكل خطوة أساسية من أجل
بناء السالم في السودان ،ومن أجل وضع حد
لتنامي النزعات االنتقامية والثأرية من قبل
اجلماعات املسلحة املختلفة في دارفور .وأعرب
عن ثقته في أن احملكمة اجلنائية الدولية تتوافر
فيها معايير العدالة والنزاهة -خالفا لواقع احلال
في النظم القضائية العربية -األمر الذي يعني أن
الرئيس البشير ميكن أن يبرئ نفسه أمامها إذا ما
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توافرت لديه مقومات البراءة.
وحمل مركز القاهرة السلطات السودانية
املسئولية عن املأزق الذي تواجهه ،إذا ما أيد قضاة
الدائرة التمهيدية باحملكمة اجلنائية الدولية طلب
املدعي العام .مشيرا في ذلك إلى رفض النظام
السوداني االستجابة ملختلف القرارات والنداءات
الدولية التي طالبته بالتعاون مع احملكمة اجلنائية
الدولية ،واالستجابة لطلب احملكمة في أبريل
 2007بتسلم اثنني من املتهمني ،وهما أحمد
هارون وزير الدولة للشئون اإلنسانية!! وعلي
كوشيب القائد األسبق مليليشيات اجلنجويد،
ولم يبادر حتى بإحالتهما للمحاكمة أمام القضاء
الوطني .وعلى مدار السنوات اخلمس رفضت
احلكومة السودانية تقرير اجلامعة العربية عن
دارفور ،وقامت مبراوغة االحتاد األفريقي ،ثم
مجلس األمن ،وساهمت في عرقلة وتعطيل
انتشار قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
واالحتاد األفريقي ،وفاقمت من املعاناة اإلنسانية
لسكان دارفور مبنع دخول املساعدات اإلنسانية
تارة ،أو التواطؤ تارة أخرى على الهجمات التي
تتعرض لها قوافل اإلغاثة والعاملون مبؤسسات
اإلغاثة.
تواط� ؤ عربي
كما أكد املركز أن قدرا من املسئولية يقع على
عاتق أطراف النظام العربي ،وبعض األطراف
الدولية وفي مقدمتها الصني وروسيا ،عبر
أشكال الدعم السياسي واملادي والعسكري
التي تقدمها هذه األطراف للنظام السوداني على
حساب مصالح شعبه ،والتواطؤ على االنتهاكات
اجلسيمة ،ودعم سياسات املراوغة واملماطلة
التي ينتهجها النظام السوداني ،للتهرب من
استحقاقات السالم والعدالة.
وحذر مركز القاهرة في بيانه من احتماالت
إقدام قادة السودان على تنظيم ردود أفعال انتقامية
وغير مسئولة ،قد تقود إلى تصعيد العمليات
العسكرية ،وتفاقم من املأساة اإلنسانية املتواصلة
خلمس سنوات في إقليم دارفور .ودعا املركز في
هذا اإلطار جامعة الدول العربية ،وأطراف النظام
العربي حلث قادة السودان ولو ملرة واحدة ،على
أن يضعوا مصالح الشعب السوداني فوق أي
اعتبار آخر .كما طالب املجتمع الدولي بتحمل
مسئولياته واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بقطع

الرئيس عمر البشير

الطريق على أية أعمال انتقامية وتأمني احلماية
الدولية لسكان دارفور ،من جراء تلك األعمال
احملتملة.
اعتذار واجب!
وشدد مركز القاهرة على أن املطاعن العديدة
التي تطال مظلة العدالة الدولية ،بفعل سياسة
املعايير املزدوجة املتفشية في مجلس األمن،
والتي أضفت نوعا من احلصانة على مرتكبي
جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية ،وبخاصة
في فلسطني والعراق ،ال ينبغي أن تكون مسوغا
لنبذ العدالة إذا ما طالت بعضا من مجرمي
احلرب .مشيرا في هذا اإلطار إلى أن استدعاء
مثل هذه املطاعن من قبل بعض األطراف التي
تنشد احلماية للمسئولني السودانيني املتهمني
بارتكاب جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية،
يتعني معها أن يتقدموا باعتذارهم ملجرم احلرب
الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش ،الذي حوكم
أمام احملكمة الدولية جلرائم احلرب على املذابح
وأعمال االغتصاب اجلماعي ،التي ارتكبها
بحق املسلمني وغيرهم في كوسوفا والبوسنة
والهرسك وكرواتيا ،وهى اجلرائم نفسها التي
ارتكبها النظام السوداني في دارفور.
وأضاف البيان أن الذين ينشدون بحق إعماال
منسجما ملعايير العدالة ،يتعني عليهم أن يدعموا
كل بادرة من شأنها أن حتد من إفالت مرتكبي
االنتهاكات اجلسيمة من العقاب ،وأن يعتبروا
مثل هذه املبادرة منطلقا لتضافر النضاالت
اإلنسانية في التصدي للمعايير املزدوجة ،ومن
أجل أن تطول يد العدالة وتردع مرتكبي تلك
اجلرائم في جميع بقاع العالم.

العرب وكارثة دارفور..

«املجرم» أوكامبو و«الصامد» البشري
د .عمرو حمزاوي
كبير الباحثني مبؤسسة
كارنيجي للسالم الدولي

لويس مارينو اوكامبو  -املدعي العام للمحكمة اجلنائية

كما هو متوقع ،قوبل طلب املدعي العام
للمحكمة اجلنائية الدولية لويس مارينو أوكامبو
إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني
عمر البشير ،بتهم ارتكاب جرمية اإلبادة
اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب
في دارفور بعاصفة الرفض العربي املعهودة .مبزيج
من خطابات الوعيد والثبور والصمود في وجه
الهجمة الغربية اجلديدة ،خرج علينا الرسميون
السودانيون منددين بـ «تلفيق» ادعاءات أوكامبو
ونياته «اإلجرامية» و«عمالته للواليات املتحدة
األميركية» ،ومهددين بوقف التعامل مع املنظمة
األممية  -ولوالياتها تتبع احملكمة اجلنائية الدولية
 بشأن دارفور.وسريع ًا ما تضامن معهم رسميو بعض الدول
العربية وموظفو أمانة جامعتهم بالقاهرة،
منشدين محفوظات املاضي البعيد والقريب
املعروفة عن أجندات الغرب اخلفية وخططه
الالنهائية لتقسيم األمة ،واضطهاده للعرب
وامتهانه لرؤسائهم ووجوب التضامن درء ًا
للخطر احملدق.
وكعادتهم أيضاً ،لم يخيب الكتاب واملعلقون
الراصدون دوم ًا الزدواجية معايير الغرب
واملدفوعون فقط بهواجس احلقوق العربية
والسيادة الوطنية الظن بهم وسعوا إلى إضفاء
مسحة زائفة من العقالنية واإلنسانية على
الرفض السوداني الرسمي بشروح مطولة ،رامت
تفنيد كيل الغرب مبكيالني في مجال انتهاكات
حقوق اإلنسان ،وتسييسه املستمر ألدوات
العدالة الدولية .ورأت في مذكرة توقيف البشير
منوذج ًا جلي ًا ملمارسة ساقطة لعدالة القوي ضد
الضعيف.
أما البرهان والدليل فأقامه هؤالء من خالل
إشارات صاخبة إلى فظائع احملتل اإلسرائيلي في
األراضي الفلسطينية ،وانتهاكات األمريكيني
املنظمة حلقوق اإلنسان في العراق وأفغانستان
وجوانتانامو ،وتشديد متواتر على أن الرسميني

اإلسرائيليني واألميركيني لم ولن يحاسبوا على
جرائمهم.
ال عجب إذ ًا في أن يرتب صخب عاصفة
الرفض العربي ملذكرة أوكامبو جتاه ً
ال شبه تام
للجوهر اإلنساني والسياسي والقانوني لكارثة
دارفور ومسؤولية نظام الرئيس البشير عنها.
وفق ًا ألقل التقديرات الدولية (حكومية وغير
حكومية) مبالغ ًة تعرض سكان دارفور من قبائل
الفور واملساليت والزغاوة في الفترة ما بني عام
 2002وعام  2007إلى:
 -1قتل ما ال يقل عن  30ألف ًا منهم في
هجمات لقوات اجليش السوداني وقوات
امليليشيات (اجلنجويد) املتحالفة معه.
 -2تهجير وتشريد ما يزيد عن مليوني
حتولوا إلى الجئني إن في داخل دارفور أو
شخص ّ
في تشاد املجاورة.
 -2انتهاكات منظمة حلقوق اإلنسان في
معسكرات الالجئني بدارفور تتحمل مسؤوليتها
امليليشيات املدعومة حكومي ًا تسببت في وفاة ما
يقرب من  200ألف شخص وسقوط عدد كبير
من النساء والبنات ضحايا جلرائم االغتصاب
واالعتداءات اجلنسية.
 -4تدهور حاد في الظروف املعيشية أسفر عن
ارتفاع معدالت الوفيات وسوء التغذية ،بخاصة
بني األطفال لتصل اليوم إلى  20في املائة و41
في املائة على التوالي ،وفق ًا لبيانات منظمة
اليونيسيف.
في كل هذا تورط نظام البشير بصورة
مباشرة في سياق صراعه مع حركات مترد
مسلحة ،وماطل اجلماعة الدولية والرأي العام
العاملي طويالً ،قبل أن يقبل أخير ًا نشر قوات
أممية/أفريقية في دارفور ،ويلتزم بتسهيل تقدمي
املساعدات اإلنسانية للسكان ويشرع في عملية
تفاوضية مع املتمردين.
نحن بالفعل أمام جرائم إبادة وجرائم ضد
اإلنسانية يتحمل النظام السوداني أوزارها

ومسؤولية قانونية وسياسية ،مؤكدة للمسئولني
فيه وعلى رأسهم البشير ،واستحالة كاملة في
ظل الظروف الراهنة ملالحقتهم قضائي ًا داخل
السودان .هذا هو جوهر كارثة دارفور كما يدرك
عاملي ًا وكما ينبغي لنا أن نقرأه عربياً ،وكل ما
عداه من حديث -بعضه صواب -عن مصالح
وأدوار الغرب وانتهاكات حركات التمرد حلقوق
اإلنسان ،وتعقد اخللفيات القبلية والطبيعية
للصراع بدارفور ،هو مبثابة أمر عارض محدود
األهمية ال يفسر ما حدث خالل األعوام املاضية
وال يقدم مفتاح احلل والتغيير.
لم تخلق واشنطن أو غيرها من العواصم الغربية
كارثة دارفور من العدم ،متام ًا كما لم يختلقوا في
املاضي القريب من فراغ قبور العراق اجلماعية،
وإجرام صدام وعنف نظامه ضد الشيعة واألكراد
مشني وفارغ املضمون حديث بعض الرسميني
السودانيني عن إجرام مدعي احملكمة اجلنائية
الدولية أوكامبو ،صاحب السجل املهني الرفيع
واخلبرة املتميزة في تعقب كبار وصغار منتهكي
حقوق اإلنسان في أميركا الالتينية وخارجها،
وصمتهم املطبق عن مسؤولية مجرمي دارفور
احلقيقيني وهم في صفوفهم وبني ظهرانيهم .إال
أنها عادة أنظمة القمع العربية املقيتة في توظيف
خطابها املصاغ سلف ًا عن مؤامرات اخلارج
وأجنداته اخلفية لتحميل اآلخر (من أوكامبو إلى
بوش) وزر كوارثها بل وجترميه ومن ثم االمتناع
عن ممارسة النقد الذاتي.
هل سأل نفسه -ال أؤنث عمداً ،فجل املعنيني
هنا هم بالفعل من الرجال ولغتهم هي لغة
ذكورية بامتياز -من انبرى ليفند تسييس أدوات
وإجراءات العدالة الدولية ،وكيل الغرب مبكيالني
عن ماهية الضرر املترتب على كون املالحقة
القضائية ملنتهكي حقوق اإلنسان بنظام البشير،
تترافق مع استمرار جتاهل انتهاكات اإلسرائيليني
واألميركيني وغيرهم من املستعصني على العدالة
الدولية بحكم حسابات القوة الراهنة؟ وإن كان
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هناك من ضرر ،فهل تدبروا في هوية املتضررين
احملتملني وفرقوا في هذا الصدد بني احلكام
واملواطنني احملكومني؟
هل فكر منتجو خطاب الرفض غير الرسمي
في مصائر من انتهكت حقوقهم ،ومن اغتصنب،
ومن شردوا ،وفي ما تعنيه ثنائية العدالة  -احلق
لهم وما تستثيره من مضامني في أذهانهم؟
هل استثمروا بعض الوقت واجلهد في البحث
عن وسائل بديلة للضغط على نظام البشير،
لتغيير ممارساته في دارفور غير املساءلة القضائية
الدولية ،والتلويح بعقوبات أممية وهل تفتق
بحثهم عن شيء أم أن مصير دارفور ال يعنيهم؟
ال ينتقص من العدالة الدولية أن تالحق
اليوم مجرمي دارفور ،في حني تستمر هيئتها
العليا ممثلة في احملكمة اجلنائية في اإلعراض عن
النظر في ملفات تراكمت النتهاكات إسرائيل
والواليات املتحدة .نعم يشكل ذلك وبال ريب
تعبير ًا مباشر ًا عن اختالل توزيع القوة عاملي ًا
ودلي ً
ال بين ًا على احلدود الواقعية الواردة على
تطبيق العدالة دولياً .بيد أن كليهما ال يعنيان
أننا أمام ممارسة ساقطة لعدالة األقوياء طاملا توفرت
األدلة وضمنت نزاهة إجراءات التقاضي.
أما اخلوف الذي عبر عنه نفر قليل من الكتاب
العرب من أن تدفع املساءلة القضائية نظام
البشير إلى النكوص عن تعهداته األخيرة بشأن
دارفور والقيام بردود أفعال عنيفة قد تزيد من
كارثية األوضاع هناك ومن ثم مطالبة احملكمة
اجلنائية الدولية برفض مذكرة أوكامبو فيخلط
من دون بوصلة قيمية بني مقتضيات العدالة
واعتبارات السياسة وفي التحليل األخير يضرهم
مجتمعني.
من السذاجة توقع أن متتنع نظم احلكم القمعية،
وهي باملجمل ال تسا َءل أو ترا َقب داخلياً ،عن
ممارساتها اإلجرامية ،إن غابت الضغوط الدولية
الرادعة قضائي ًة كانت أو سياسي ًة واقتصاديةً.
إذاً ،أليس من مصلحة الشعوب التي تتسلط
عليها نظم قمعية ،ومن بينها معظم الشعوب
العربية ،أن تتبلور تدريجي ًا هيئة دولية تستطيع
مساءلة احلكام قضائي ًا عن انتهاكات حقوق
اإلنسان؟ أو ال تشفع إمكانية الردع هذه حلمل
من يرصد صباح مساء كيل الغرب مبكيالني على
التدبر مبوضوعية في ما تؤسس له احملكمة اجلنائية
الدولية ،من مبادئ على محدوديتها الراهنة؟
ال يصدمني الرفض الرسمي العربي ملذكرة
أوكامبو إن جاء من اخلرطوم أو صدر عن القاهرة
ودمشق ،ولم أتوقع سواه .إال أن زيف خطاب
الرفض غير الرسمي ،وتهافت أحاديث مروجيه
من الكتاب واملعلقني عن العدالة املنقوصة،
وجتاهلهم جلوهر ما حدث ويحدث في دارفور
من إبادة وجرائم ضد اإلنسانية ،يؤملني ويصيبني
كعربي مهموم بحقوق اإلنسان وكرامته بخزي
شديد.
نقال عن جريدة «احلياة» في  17يوليو .2008
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محاكمة واجبة
مبعيار القانون..
والسياسة أيضا
د .محمد السيد سعيد
املستشار اآلكادميي
ملركز القاهرة
يثير قرار املدعي العام للمحكمة اجلنائية
الدولية ،بشأن محاكمة الرئيس السوداني
عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية في دارفور أسئلة ومناقشات
شتي.
سؤال :القانون يعاقب من يسلب روحا
واحدة فهل ميكن إعفاء من يسلب مئات
اآلالف من األرواح من العقوبة؟ يجيب
البعض بسؤال:
ملاذا ال يقبضون علي رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بتهم مشابهة وهو الذي قتل
آالفا من املدنيني في فلسطني ولبنان؟
واإلجابة عن هذا السؤال تصاغ بدورها
في سؤال:
وهل يعني فشل النظام القانوني في
محاكمة وعقاب مجرم واحد أو أكثر ،إعفاء
مجرم آخر أو أكثر من العقاب؟
تستمر املناظرة بسؤال:
أليس من األفضل أن نتوقف عن تطبيق
القانون ،طاملا أننا ال نستطيع فرضه علي
اجلميع بصورة متساوية؟
وعند هذه النقطة نعود إلي إجابات
متعارضة تكشف عن األمزجة الثقافية
والتحيزات األيديولوجية.
املوقف النمطي للعرب ينفي عن الرئيس
البشير وضباطه الكبار شبهة اجلرمية
الدولية .يقولون إن العرب مستهدفون
وحدهم .وكل زعيم عربي يقول ويردد
وراءه أتباعه والغاضبون من الغرب عن حق:
بلدنا مستهدف.
وسوف يبرز ألف خبير صحفي وشعبي
وثيقة صهيونية تقول إن إسرائيل تريد
تفكيك الدول العربية وجعلها شظايا من

عشرات الدول لو أمكن.
ويقول العرب كذلك ،إن الغرب يبالغ
كثيرا في تصوير ما حدث في دارفور وإن
رقم  2مليون أو حتي رقم  200ألف من
القتلي مبالغ فيه كثيرا .وسيقول العرب
أيضا إن األمر ال يزيد علي صراع بني القبائل
في دارفور ،وهو صراع حول الكأل واملاء،
كان يقع منذ مئات وآالف السنني في املناطق
الصحراوية اجلافة.
وقد تكون هناك بالفعل مبالغات في
الرقم .قد يكون الرقم أقل من  200ألف
ضحية .ولكن هل قتل ألف شخص من
القرويني الغالبة جرمية أم مجد؟ هل متت
املذابح في دارفور بتوجيه من رئيس الدولة
وأجهزته أم ال؟ ،وهل قتل ماليني أو مئات
اآلالف أو آالف من الناس ينقذ وحدة الدولة
أم ينسفها من األساس؟
إجابتان.
األولي :ال ميكن إزهاق روح القانون ملجرد
أن بعضهم يفلت من عقابه .ولو أن هناك
دفاعات مقبولة فلتكن أمام محكمة نزيهة.
الثانية :عدم تطبيق القانون أصال أفضل
من تطبيقه على العرب وحدهم أو الكيل
مبكيالني.
املشكلة في اإلجابة الثانية أن نكبتنا مع
نظم استبدادية وعنيفة سوف تطول ،وأنها
ستكون نكبتنا نحن العرب أكثر كثيرا من
نكبة الغرب أو العالم كله .املشكلة هي أنهم
من يعطون تبريرات وأسلحة للصهيونية
وإسرائيل!
نقال عن جريدة
.2008

«البديل» في  13يوليو

حول موقف الغا�ضبني من �أوكامبو
واملت�ضامنني مع الب�شري

ساهم القرار الذي أصدره لويس أوكامبو
املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بإلقاء
القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير،
في خلق جداالت سياسية عميقة في املجتمعات
العربية ،ما بني معارض ومؤيد في العلن أو علي
استحياء ،كما شهد السجال إصرار ًا من فريق
املعارضني للقرار علي كيل االتهامات إلي الفريق
املؤيد ،وذلك باستخدام أدوات الهجوم التي
اقتصر استخدامها لسنوات طويلة علي األنظمة
واحلكومات املستبدة ،واملعادية للمجتمع املدني،
كالسعي وراء املال ،وتبني أجندة سياسية تخدم
مصالح احلكومات الغربية .هيمن التسييس علي
البعد احلقوقي إلي
خطاب العداء ،بينما غاب ُ
حد بعيد ،وراء االنهماك في تدبيج االتهامات
والتنكيل بالسمعة واحلرص علي اعتالء منصة
الهجوم.
أتفهم أن يعارض البعض توقيت قرار أوكامبو،
ملا قد يكون له من آثار محتملة في املستقبل علي
معاجلة أزمة إقليم دارفور املنكوب ،سواء باملعوقات
التي قد تزداد أمام قوافل املساعدات والعرقلة
املتوقعة لعمل منظمات اإلغاثة ،أو بحالة هياج
تنتاب النظام السوداني يذهب املزيد من سكان
اإلقليم ضحية لها .أما أن يغيب البعد احلقوقي
عن اخلطاب فهذا ما ال ميكن أن منر عليه مرور ًا
عابراً ،فأضعف اإلميان أن تتضمن ثنايا اخلطاب
تأكيد ًا علي وجود أزمة حقوق إنسان خطيرة في
دارفور ،وهي أزمة واضحة كالشمس ،وال يدنو
منها في درجة الوضوح إال الفشل الذريع للنظام
السوداني في التعامل معها علي مدار سنوات،
عاند فيها بإرادة كاملة االستجابة ،وبأي قدر،
لنداءات املنظمات احلقوقية الدولية واإلقليمية
والعربية ،مبا فيها املنظمات السودانية.
تتباين اإلحصاءات التي تتناول عدد ضحايا
دارفور ،وأدناها رقم ضخم ال يحتمل أي ضمير
حي جتاوزه ،لكن كل هؤالء الضحايا واملنكوبني
لم يحركوا مشاعر الذين سكتوا طوال السنوات
املاضية متجاهلني ما يدور في غرب السودان ،لكن
فقط الذي دفعهم للحركة والنشاط واالنفعال
والكتابة ،هو توجيه املدعي العام للمحكمة
اجلنائية الدولية االتهام لرئيس السودان بالتورط
في جرائم حرب ارتكبت في دارفور ،وطلب
اعتقاله ومحاكمته ،بينما وصف أحدهم ،في
منت مرافعته للدفاع عن البشير ،أزمة دارفور
بالتافهة وأنها ال تستأهل كل هذا الضجيج!
املعايير املزدوجة حتكم كوكبنا بأكمله ،هذا أمر
نشر هذا املقال بجريدة «البديل» في  23يوليو .2008

رجب سعد طه
باحث مبركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان
ال مراء فيه وال جدال .فقط يفوتنا أننا جزء من
هذا الكوكب ،وأن مجتمعاتنا كذلك ال ميكن
االدعاء بأنها تتمتع بالنزاهة والعدالة والشفافية،
حيث يفشل كثير من النظم القضائية الوطنية
في حماية حقوق اإلنسان ،وهو ما يدفع إلي
اللجوء إلي استخدام اآلليات الدولية حلماية
حقوق اإلنسان بعد اليأس من احلصول علي
احلماية الوطنية .لعلنا نذكر أنه عقب توجيه
احملكمة اجلنائية الدولية اتهاماتها خالل العام
املنصرم إلي أحمد هارون وعلي كوشيب ،لم نر
فع ً
ال إيجابي ًا من النظام السوداني يستدل به علي
رغبته في حتقيق العدالة وإنصاف الضحايا؛ فمث ً
ال
لم يقدِّ م هارون وكوشيب للمحاكمة أمام القضاء
السوداني ،رغم أنه ال ميكن خلع صفة االستقالل
عليه ،بل إن أحدهما ،ويا للمفارقة السوداء ،ال
يزال ميارس عمله كوزير للشئون اإلنسانية!
من املفارقات الكامنة في خطاب املناهضني
للمحكمة اجلنائية الدولية ،أنهم في حني
يرفضون محاكمة املسئولني العرب أمامها،
يطالبون مبحاكمات عاجلة ملجرمي احلرب
اإلسرائيليني واألمريكيني ،ويزعمون أنهم بدأوا
اإلعداد حلملة قوية لتحويل مرتكبي هذه اجلرائم
إلي احملكمة اجلنائية الدولية .يرفضون قرارات
احملكمة وينعتونها باملسيسة ومنعدمة النزاهة،
ويطالبون بتحويل مجرمي احلرب في إسرائيل
وأمريكا إليها ،أي منطق يحكم هذا اخلطاب؟!
إن محاربتنا املعايير املزدوجة التي تؤثر علي عمل
املنظمات الدولية في سبيل إصالحها ،ال بد أن

تتضمن كذلك محاوالت جادة لعالج أنفسنا
من أعراضها ،وإثبات أننا نسعي لتحقيق العدالة
وبسطها علي جميع سكان الكوكب بال متييز
يحمي أبناء جلدتنا من أصحاب سوابق انتهاكات
حقوق اإلنسان ،خاصة إن طالت هذه االنتهاكات
من يشاركوننا االنتماء ذاته .ولعلنا نتابع في هذا
السياق ،ومبزيد من األسي ،التراجع الدرامي
الذي نرصده في مواقف املتشدقني بحرية التعبير
ومواجهة االستبداد إذا ما واجهوا مواقف مخالفة
لهم في املنهج ،وال تتفق مع رؤاهم السياسية
أو احلزبية ،خاصة إذا ما ثار احلديث عن حقوق
األقليات الدينية أو العرقية في البلدان العربية،
وكأمنا منح هذه األقليات حقوقها كفر صريح
بالوطن.
وأخيراً؛ فإن هذا املقال ليس دفاع ًا عن احملكمة
اجلنائية الدولية ،التي أدرك جيد ًا أنها بحاجة
املوجه
لإلصالح ،كما أنه ليس إثبات ًا لالتهام
ّ
للبشير .إنها كلمات تسعي إلي إزالة االلتباس
احلاصل في صفوف الذين تعاطوا مع قرار
أوكامبو ،ووقع بعضهم فريسة لرؤاه السياسية
واأليديولوجية ،ولم يستطع منها فكاكاً،
وتنحيتهم للبعد احلقوقي في خطابهم الذي
متاهي مع خطابات حكومات عربية مستبدة
تفتقر إلي الشرعية وتكفر بحقوق مواطنيها
التعساء .كما ال بد من التأكيد علي أن جرائم
احلرب التي ترتكب بحق العرب واملسلمني
ليست أمر ًا مستجداً ،وإمنا هي سلسلة من
اجلرائم املتواصلة ضدهم منذ عقود؛ وقد شهدنا
خالل السنوات املاضية مساعي جادة ،لم يكتب
لها النجاح ،لتحويل مجرمي احلرب اإلسرائيليني
إلي احملاكمات ،وأزعم أن التحرك إلدانة املجرمني
الذين ارتكبوا جرائم احلرب ضد العرب
واملسلمني ،سيشهد اصطفاف ًا من الذين أيدوا
قرار أوكامبو بجوار من أثار القرار غضبه!

تصوير :زياد عبد التواب
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املدافعون عن حقوق ا إلن�سان هدف لال�ضطهاد فى اململكة ال�سعودية
السلطات السعودية تستخف بتعهداتها أمام مجلس حقوق اإلنسان
وجهت ثالثون من
احلقوقية
املنظمات
ومؤسسات
العربية
املجتمع املدني ندا ًء إلى
السلطات السعودية،
متروك الفالح دعت من خالله إلى وضع
حد نهائى للممارسات
التعسفية ،التى تستهدف النشطاء السعوديني
املتطلعني لإلصالح الدميقراطى فى اململكة.
وطالبت املنظمات العربية السلطات السعودية
على وجه اخلصوص -باتخاذ التدابيرالالزمة لإلفراج الفورى ،غير املشروط ،عن
الدكتورمتروك الفالح الناشط السعودى البارز
فى مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان ،واملعروف
بانخراطه فى أبرز الفعاليات املطالبة باإلصالح
الدستورى فى اململكة السعودية.
جاء ذلك من خالل النداء املشترك الذي
وقعته هذه املنظمات ،وفي مقدمتها مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في احلادي
عشر من يونيو .2008
وكان د .متروك الفالح قد ألقى القبض عليه
فى التاسع عشر من مايو من مكتبه بجامعة
امللك سعود بالرياض ،حيث يعمل أستاذ ًا
للعلوم السياسية .ورجحت املنظمات املوقعة
على النداء أن اعتقاله على صلة وثيقة برسالة
كان قد وجهها قبل يومني من اعتقاله عبر
البريد اإللكترونى وأحد املواقع على شبكة
اإلنترنت ،حول األوضاع املعيشية والصحية
املتردية داخل سجن بريدة العام ،والتى عاينها
بنفسه إثر زيارته الثنني من زمالئه من النشطاء
احلقوقيني ،وهما الدكتور عبداهلل احلامد،
وعيسى احلامد ،اللذان يقبعان داخل سجن
بريدة ،منذ أواخر نوفمبر املاضى ،بعد أن أدينا
مبوجب حكم قضائى بسبب تضامنهما العلنى
مع أسر معتقلني سعوديني كانوا قد تظاهروا
أمام سجن بريدة فى العام املاضى ،احتجاج ًا
على استمرار االعتقال طويل األمد لذويهم
دون تهمة أو محاكمة.
وبد ًال من أن تبادر السلطات السعودية باتخاذ
إجراءات ملموسة ملعاجلة األوضاع املتردية داخل
سجن بريدة ،والتى عززتها شهادتا عبداهلل
وعيسى احلامد ،فقد قررت معاقبة د .متروك
الفالح على انتقاده العلنى لظروف االحتجاز،
وتعريضه ملزيد من اإلجراءات التعسفية ،التى
شملت مصادرة احلاسوب احملمول اخلاص به،
وهاتفه النقال فور القبض عليه ،فض ً
ال على
تعريضه ملزيد من الضغوط والتعذيب النفسى
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داخل محبسه بسجن احلائر بالرياض ،حيث
أفادت زوجته بأن سلطات السجن عمدت إلى
إيقاظه من نومه من بعد منتصف الليل بدعوى
التحقيق معه ،فض ً
ال على تكبيل يديه وقدميه،
كما حاولت إدارة السجن إجباره على تناول
الطعام ،بعد إعالنه اإلضراب عن الطعام،
احتجاجا على احتجازه وعدم إحاطته بالتهم
املوجهة إليه.
وأعربت املنظمات املوقعة على النداء عن
مخاوفها من أن استمرار االعتقال التعسفى
ملتروك الفالح ،من شأنه أن يعرض سالمته
وحياته للخطر ،خاصة أنه يعانى من أمراض
السكر والضغط املرتفع ،واعتبرت أن
اإلجراءات التى طالت متروك الفالح وزميليه
عبداهلل احلامد وعيسى احلامد ،مؤشر إضافي
على املكانة بالغة التدنى حلقوق اإلنسان،
فى بلد ال يقيم اعتبار ًا حلرية التعبير ،وحلق
املواطنني فى الشكوى ،أو االحتجاج أو التجمع
السلمى ،وتنتهك فيه على نطاق واسع
إجراءات التقاضى ومعايير احملاكمة العادلة.
ويذكر فى هذا السياق أن متروك الفالح
وعبداهلل احلامد ،سبق أن تعرضا لالعتقال مع
عدد من الداعني إلى اإلصالح فى عام ،2004
على إثر تقدمهم بعريضة للعاهل السعودى
تطالب باإلصالح الدستورى وسن تشريعات
حتمى حقوق اإلنسان واحلريات العامة،
وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بني
6و 9سنوات ،وقد أخلى سبيلهم فى أغسطس
 2005مبوجب عفو ملكى فى ذلك الوقت.
كما يذكر أيض ًا أن السلطات السعودية
كانت قد اعتقلت أيض ًا املدون السعودى
فؤاد الفرحان فى أواخر ديسمبر  ،2007فى
أعقاب مطالبته باإلفراج عن عدد من النشطاء
اإلصالحيني ،وقد ظل رهن احلبس االنفرادى
دون تهمة أو محاكمة إلى أن أفرج عنه مؤخر ًا
فى أبريل .2008
وشددت املنظمات املوقعة على هذا البيان
على ضرورة تضافر جهود احلركة العاملية
حلقوق اإلنسان ،من أجل اإلفراج الفورى عن
متروك الفالح وعبداهلل احلامد وعيسى احلامد،
ووضع نهاية إلجراءات
التنكيل باملدافعني عن
حقوق اإلنسان ودعاة
اإلصالح فى اململكة.
كما طالبت بشكل
خاص الدول األعضاء
فؤاد الفرحان مبجلس حقوق اإلنسان

باألمم املتحدة ،بأن تدرس
بصورة جدية التدابير
املناسبة التى يتعني أن
يتخذها املجلس األممى،
حلفز السلطات السعودية
على الوفاء بالتعهدات عبد اهلل احلامد
التى قطعتها على نفسها
عند انتخابها لعضوية املجلس فى عام ،2006
وتضمنت التعهد بااللتزام الكامل بالدفاع عن
حقوق اإلنسان وتعزيزها باململكة .واعتبرت
املنظمات العربية أن املمارسات الفعلية
للسلطات السعودية فى هذا السياق تشكل
استخفاف ًا صارخ ًا بتلك التعهدات.
ضمت قائمة املنظمات التي تبنت هذا النداء
كال من:

 .1مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
 .2احتاد الشباب الليبرالي املصري
 .3برنامج العدالة واحلرية حلقوق اإلنسان  -مصر
 .4جماعة تنمية الدميقراطية -مصر
 .5جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات (عدل) -لبنان
 .6اجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة املجتمعية
 .7جمعية حقوق اإلنسان أوال بالسعودية
 .8دار اخلدمات النقابية والعمالية  -مصر
 .9الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
 .10الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان  -مصر
 .11جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان في سوريا
 .12جلنة احترام احلريات وحقوق اإلنسان في تونس
 .13املبادرة املصرية للحقوق الشخصية
.14مجموعة املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان  -مصر
 .15مركز األرض حلقوق االنسان  -مصر
 .16مركز البحرين حلقوق اإلنسان
 .17املركز السعودي حلقوق اإلنسان
 .18املركز العربي الستقالل القضاء  -مصر
 .19املركز الفلسطيني حلقوق االنسان
 .20املركز املصري حلقوق املرأة
 .21مركز الندمي لتأهيل ضحايا العنف  -مصر
 .22مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة
العنف  -مصر
.23مركز دراسات التنمية البديلة  -مصر
.24مؤسسة املرأة اجلديدة -مصر
 .25مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان
.26مركز شعاع للدراسات الليبرالية  -مصر
.27مركز ماعت للدراسات احلقوقية والدستورية  -مصر
.28مركز هشام مبارك للقانون -مصر
.29منظمة السودان للتنمية االجتماعية
.30املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان.

البحرين :عضوية املجلس األممي
ينبغي أن تشكل أساس ًا لاللتزام واحملاسبة
من املؤكد أن سجل حقوق اإلنسان في البحرين ال
يصلح مسوغا للقبول بعضويتها في مجلس حقوق
اإلنسان باألمم املتحدة ،بيد أن نظام انتخاب أعضاء
املجلس وفقا لقواعد التوزيع اجلغرافي ،ال يترك
في منطقتنا العربية على وجه اخلصوص مجاال
للمفاضلة بني دولة وأخرى ،فجميع احلكومات
العربية –باستثناءات محدودة للغاية -ضالعة
في انتهاك حقوق مواطنيها على أوسع نطاق؛
ومن ثم فإن عددا واسعا من منظمات حقوق
اإلنسان العربية والدولية –قبيل التصويت
على عضوية البحرين باملجلس األممي في يونيو
 -2008خاطبت البعثات احلكومية باألمم املتحدة
واحلكومة البحرينية ،داعية ألن يقترن التصويت
لصالح البحرين بإعالن رسمي من قبل السلطات
البحرينية يتضمن التعهد بالوفاء بجملة واسعة
من اإلجراءات وااللتزامات التي جتعلها جديرة
بعضوية املجلس األممي.
ويأتي على رأس هذه االلتزامات التي دعت إليها
 39منظمة وطنية وإقليمية ودولية من بينها مركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،ما يلي:
أ�وال :وضع جدول زمني يفي بااللتزامات الطوعية
التي سبق أن أعلنتها حكومة البحرين في تقريرها
وبيانها الرسمي خالل عملية االستعراض الدوري
الشامل ،الذي أجراه املجلس األممي في مطلع العام
مللف حقوق اإلنسان بالبحرين.
ثانيا :رفع التحفظات املعلنة من جانب احلكومة
البحرينية على بنود العديد من االتفاقيات الدولية
التي صادقت عليها اململكة .واتخاذ التدابير
الالزمة التي تسمح مبوجبها للهيئات التعاهدية
النظر في الشكاوى ،التي ميكن أن يتقدم بها
األفراد أو الشكاوى التي قد ترد من دولة طرف
باالتفاقيات الدولية املصادق عليها من قبل
احلكومة البحرينية.
ثالثا :التصديق على البروتوكوالت االختيارية
امللحقة بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية،
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
املرأة ،واتفاقية مناهضة التعذيب ،واتفاقية حقوق
الطفل.
رابعا :التصديق على االتفاقية الدولية حلماية
حقوق العمال املهاجرين ،واتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،واالتفاقية الدولية حلماية
جميع األشخاص من االختفاء القسري ،ونظام
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.
خام�سا :تقدمي التقارير الدورية التي تخلفت
البحرين عن تقدميها في مواعيدها املقررة إلى
الهيئات التعاهدية املختلفة ،وإبداء التعاون الكامل
مع نظام اإلجراءات اخلاصة حلماية حقوق اإلنسان
باألمم املتحدة .ويرد في هذا السياق التنفيذ

الكامل لتوصيات الفريق العامل حول االحتجاز
التعسفي ،وتوصيات املقررة اخلاصة املعنية باالجتار
باألشخاص.
�ساد�سا :تعزيز احلوار مع جميع منظمات
املجتمع املدني ،مبا في ذلك املنظمات التي تنتقد
السياسات الرسمية للمملكة ،والعمل على تبديد
بواعث القلق بشأن أوضاع املدافعني عن حقوق
اإلنسان .وشددت الرسالة في هذا السياق على
ضرورة مراجعة قانون اجلمعيات ،بغية توفير
حماية أفضل حلق األفراد في التنظيم وفي الدفاع
عن حقوق اإلنسان ،مشيرة في ذلك إلى أن حل
مركز البحرين حلقوق اإلنسان يستهدف إسكات
صوت املدافعني عن حقوق اإلنسان.
كما أن توجيه اتهامات جنائية من قبل التشهير
أو التحريض على كراهية الدولة أو نشر إشاعات
كاذبة تظهر خطر قمع حرية التعبير وبخاصة حق
املنخرطني في إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان في
البالد.
�سابعا :التزام السلطات البحرينية بالتفاعل

اإليجابي والبناء مع توصيات وانتقادات الهيئات
التعاهدية ،وعلى وجه اخلصوص فيما يلي:
أ) التجاوب مع توصيات جلنة مناهضة التعذيب،
وبخاصة فيما يتعلق باعتماد التعريف الشامل
جلرمية التعذيب ،وفقا لالتفاقية الدولية ملناهضة
التعذيب في التشريع احمللي ،وضمان االستقاللية
التامة للقضاء ،وإنصاف ضحايا التعذيب ،وتوفير
الضمانات القانونية للمعتقلني ،وتيسير دور
منظمات املجتمع املدني في مراقبة مقار االحتجاز.
ب) التجاوب مع توصيات جلنة القضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري ،وعلى وجه اخلصوص
فيما يتعلق مبظاهر التمييز ضد الشيعة ،وتعديل
القوانني التي تنطوي على التمييز ضد جماعات
بعينها في احلصول على اجلنسية أو التي حتول دون
متكني املرأة البحرينية من نقل جنسيتها ألطفالها،
إذا ما كانت متزوجة من أجنبي.
ج) إعمال توصيات الهيئات التعاهدية التي حتفز
إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملعايير
باريس.

مجزرة في سجن صيدنايا
أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عن قلقه البالغ جتاه وقائع القمع الوحشي التي شهدها
سجن صيدنايا في مطلع يوليو  ،2008والتي أفضت -وفق ًا لتقارير منظمات حقوق اإلنسان في سوريا-
إلى سقوط أعداد من الضحايا تقدر بـ 25قتي ً
ال وعشرات اجلرحى من املساجني على أيدي قوات األمن
السورية في اليوم األول الندالع العنف بني سجناء صيدنايا وحراس السجن .وكانت تلك األحداث قد
اندلعت إثر اعتراض السجناء السياسيني على ضروب املعاملة غير اإلنسانية التي يالقونها داخل السجن
واملستمرة منذ فترات طويلة ،وهو ما ترتب عليه تطويق السجن بأعداد هائلة من قوات األمن التي جرى
تعزيزها بالدبابات واملدرعات.
وحذر مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في بيان أصدره في السابع من يوليو الفائت احلكومة
السورية من مغبة االستخدام املفرط للقوة ضد السجناء بسجن صيدنايا ،على غرار ما اقترفته القوات
نفسها من أفعال في سجن “تدمر” بسوريا في  27يونيو  ،1980وهي احلادثة التي راح ضحيتها املئات
من املساجني السياسيني .وأشار البيان إلى تواتر أنباء حول إصابة العشرات من أقارب املسجونني ،على
يد قوات األمن السورية والشرطة العسكرية املرابطة على مقربة من سجن صيدنايا ،ومستشفى تشيرين
العسكري ،حيث مت نقل املصابني وجثث القتلى من املسجونني ،وذلك ملنع هؤالء من االطمئنان على
ذويهم.
واستنكر مركز القاهرة ،عزوف السلطات الرسمية السورية عن تقدمي تقرير مفصل وواضح حول نتائج
القمع األمني للسجناء ،ومنع النشطاء احلقوقيني من الوجود على مقربة من السجن ملراقبة تدخل األجهزة
األمنية ،ومدى التزامها باملعايير الدولية املقررة في ظل تلك الظروف .والحظ البيان أن قوات األمن
السورية ارتكبت تلك االنتهاكات بال مباالة للنداءات املتكررة للمنظمات احلقوقية السورية واإلقليمية
والدولية للوقف الفوري ألعمال القتل وضروب املعاملة القاسية وغير اإلنسانية للسجناء وذويهم.
وقد ناشد مركز القاهرة السيد فيليب الستون املقرر اخلاص باألمم املتحدة املعني بحاالت اإلعدام بال
محاكمة أو اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة ،والسيد مانفريد نوفاك املقرر اخلاص املعني بالتعذيب
وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو املهينة إلى التدخل الفوري لدى احلكومة
السورية ،وحثها على جتنب وقوع املزيد من الضحايا ،وعلى االلتزام الفوري بتعهداتها الدولية مبوجب
العهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية لعام .1966
كما دعا مركز القاهرة قادة االحتاد من أجل املتوسط –الذين كان من املقرر اجتماعهم بباريس في الثالث
عشر من يوليو  2008مبشاركة الرئيس السوري بشار األسد -إلى اتخاذ موقف حازم من هذه املذبحة،
ووضع حد لها قبل انعقاد القمة.
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إيران تنتهك احلظر الدولي
على عقوبة اإلعدام للمدنيني األحداث

أكثر من  140مذنبا حدثا تتهددهم عقوبة اإلعدام
طالبت  24منظمة دولية وإقليمية حلقوق اإلنسان
السلطات اإليرانية باتخاذ تدابير فورية لوقف تنفيذ
جميع أحكام اإلعدام التي تتهدد مذنبني أحداثا أدينوا
في جرائم قبل بلوغهم الثامنة عشرة من عمرهم،
واستبدال هذه العقوبة بعقوبات أخف وطأة.
جاء ذلك من خالل حترك جماعي مشترك نسقت
له منظمة العفو الدولية ،وقالت املنظمات في بيان
مشترك في الثامن من يوليو  ،2008انه يتعني على
السلطات في إيران احلفاظ على حياة أربعة شبان
يواجهون هذه العقوبة بعد إدانتهم في جرائم ارتكبت
في وقت كانوا فيه دون سن الثامنة عشرة .ودعا البيان
إيران إلى احترام التزاماتها الدولية في تطبيق احلظر
املطلق املفروض على عقوبة اإلعدام بحق األحداث.
وأشار البيان إلى أن إيران قامت بالفعل بإعدام
محمد حسن زادة البالغ من العمر  16عاماً ،وهو
كردي إيراني ،في  10يونيو  ،2008بسبب جرمية
ارتكبها عندما كان عمره  14عاماً .فيما يتعرض
أربعة مذنبني أحداث آخرون خلطر اإلعدام .وقد دعت
املنظمات رئيس السلطة القضائية في إيران إلى وقف
تنفيذ هذه اإلعدامات األربعة فوراً.
وأشار البيان أن قرابة  140مذنب ًا حدث ًا ينتظرون
تنفيذ حكم اإلعدام بهم في إيران ،لكن الرقم احلقيقي
ميكن أن يكون أعلى من ذلك.
وأكد البيان أن استخدام عقوبة اإلعدام ضد أولئك
الذين ارتكبوا جرائمهم عندما كانوا دون سن 18
عام ًا يشكل انتهاك ًا صارخ ًا للقانون الدولي العرفي،
بصرف النظر عن السن التي بلغها الشخص في وقت
إعدامه .وقالت املنظمات إن القلق يساورها من أن
إصرار السلطات على أن عمر محمد حسن زادة كان
يتجاوز  18عام ًا في وقت إعدامه ميكن أن يشكل
مقدمة لعمليات انتقامية ضد املدافعني اإليرانيني عن
حقوق اإلنسان الذين انتقدوا علن ًا عملية اإلعدام هذه
وغيرها من عمليات إعدام املذنبني األحداث ،ألنه ميكن
توجه إليهم تهم ًا غامضة الصياغة مثل “اإلساءة إلى
أن َّ
أمن الدولة” أو “بث دعاية ضد النظام».
وقد تعرض املدافعون اإليرانيون عن حقوق اإلنسان
الذين فضحوا سابق ًا انتهاكات حقوق اإلنسان ملثل
هذه العمليات االنتقامية .فمثالً ،في العام 2007
أدانت إحدى احملاكم عماد الدين باقي ،وهو مناضل
إيراني بارز ضد عقوبة اإلعدام “مبمارسة أنشطة ضد
األمن القومي” و”بث دعاية ملصلحة خصوم النظام”
ألنه أصدر بيانات تنتقد أحكام اإلعدام التي ُفرضت
عقب محاكمات جائرة في حاالت تتعلق براشدين.
و ُنقض هذا احلكم عند االستئناف ،لكن عماد الدين
باقي يظل يقضي عقوبة أخرى تتعلق بعمله من أجل
حقوق اإلنسان .ويقضي محمد صادق كابودوفاند،
وهو مدافع كردي إيراني عن حقوق اإلنسان عقوبة
بالسجن مدتها  11عاماً .وكان قد ُأدين “باملساس
بأمن الدولة عبر تأسيس منظمة حقوق اإلنسان في
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كردستان” و”بث دعاية مناهضة للنظام».
وشدد البيان على ضرورة التزام السلطات اإليرانية
باحترام احلق في حرية التعبير ،مبا في ذلك الدفاع عن
حقوق اإلنسان ،كما ينص عليه العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية وإعالن األمم املتحدة اخلاص
بحق ومسئولية األفراد واجلماعات وهيئات املجتمع
في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
املعترف بها عاملياً.
والحظ البيان أن السلطات اإليرانية تبرر عمليات
قتل املذنبني األحداث باسم “القصاص” وليس
“اإلعدام”.
ويجيز القانون اإليراني حالي ًا فرض عقوبة اإلعدام
– “قصاصا” على القتل وغيره من اجلرائم األخرى
– على الفتيات الالتي ال تتجاوز أعمارهن تسع
سنوات قمرية ،وعلى الفتيان اعتبار ًا من سن  15عام ًا
قمرياً .كما ميكن احلكم على طفل أو طفله أصغر سن ًا
باإلعدام إذا ارتأى القاضي الذي يبت في القضية أنه أو
أنها أدركا سن البلوغ اجلنسي.
وأكد البيان أن هذا التمييز بني “اإلعدام”
و”القصاص” ال معنى له .فالشخص ُيعدم عندما
تُنهي الدولة حياته مبوجب حكم مبرم تصدره محكمة
مختصة ،وهذا ما يحصل في أحكام “القصاص” التي
تصدرها احملاكم اإليرانية.
التالعب أ
باللفاظ
حتاول السلطات اإليرانية طمس حقيقة انتهاك
إيران للقانون الدولي في كل مرة تُعدم فيها مذنب ًا حدث ًا
– سواء بلغ الشخص سن  18عام ًا أم ال عند إعدامه.
ومن واجب السلطات أن توقف فور ًا عمليات اإلعدام

هذه وأن تعدل القانون لضمان عدم إعدام الدولة ألي
شخص بسبب أية جرمية ،مبا فيها القتل ،ارتُكبت
عندما كان دون سن  18عاماً.
وإيران دولة طرف في كل من العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية (بدون إبداء أية حتفظات)
وفي اتفاقية حقوق الطفل ،وكالهما يحظران إعدام
أشخاص تقل أعمارهم عن  18عام ًا في وقت ارتكاب
جرميتهم .وعند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل،
أبدت إيران حتفظ ًا شديد العمومية يقضي “بعدم تطبيق
أية نصوص أو مواد واردة في االتفاقية تتعارض مع
الشريعة اإلسالمية” .وقد أعربت جلنة حقوق الطفل،
وهي اللجنة التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل،
عن قلقها في العام  2000من أن “الطبيعة العامة وغير
الدقيقة للتحفظ العام للدولة الطرف [إيران] يحتمل
أن تُلغي العديد من أحكام االتفاقية وتثير القلق حول
انسجامها مع هدف االتفاقية وغرضها” .ودعا البيان
إيران إلى سحب حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل،
مؤكدا أنه ال ميكن بأية حال االعتداد به كمرجع
قانوني للسماح بإعدام املذنبني األحداث.
شارك في التوقيع على البيان مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان إلى جانب العديد من
املنظمات الدولية واإلقليمية ،من بينها منظمة مراقبة
حقوق اإلنسان ،والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،
واحلملة الدولية حلقوق اإلنسان في إيران ،واملعهد
الدولي حلقوق الطفل ،واملنظمة العاملية ملناهضة
التعذيب ،واالئتالف املغربي ملناهضة عقوبة اإلعدام،
واملنظمة العاملية للدفاع عن األطفال ،والشبكة العربية
ملعلومات حقوق اإلنسان.

 ..وعقوبة اإلعدام تتهدد املذنبني األحداث
في السعودية واليمن والسودان
قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” :إنه على الرغم من احلظر الدولي الشامل على عقوبة اإلعدام بحق املذنبني
األحداث ،فإن هذه العقوبة تظل تتهدد األحداث في خمس دول على مستوى العالم ،ففضال على إيران تبرز باكستان
وثالث دول عربية ،هى السعودية واليمن والسودان .وأضافت الووتش إن هذه املعاقل القليلة املتبقية يجب أن تتخلى
عن هذه املمارسة الوحشية من أجل أال يتعرض أحد مرة أخرى لعقوبة اإلعدام ،جراء جرمية اقترفها وهو طفل.
والحظت الووتش أنه يحق للقضاة في اململكة العربية السعودية فرض عقوبة اإلعدام على األطفال فور ظهور
مالمح البلوغ عليهم ،أو ببلوغ سن اخلامسة عشرة ،أيهما حتقق أوال ،وأشارت في هذا الصدد إلى توقيع هذه العقوبة
خالل  2007بحق اثنني من األحداث باململكة السعودية ،أحدهما نفذت بحقه العقوبة وهو في اخلامسة عشرة من
عمره ،بعد إدانته بجرمية وقعت وهو في الثالثة عشرة.
وفي السودان ،فإن الدستور الوطني املؤقت لعام  2005يجيز معاقبة األحداث في جرائم تشمل القتل والرقة
املسلحة التي تسفر عن وقوع القتل أو االغتصاب .وأضافت إنه مع شيوع ظاهرة عدم تسجيل املواليد في السودان،
فإن هذه العقوبة قد تطال أحداثا أقل ،حتى من سن اخلامسة عشر.
وعلى الرغم من أن التشريعات اليمنية تستعيض عن عقوبة اإلعدام ملن هم أقل من الثامنة عشرة بعقوبات
أقصاها السجن ملدة عشر سنوات ،فإنه في ظل تضاؤل نسبة تسجيل املواليد ،والتي ال تتجاوز  ،%22وفي ظل ضآلة
اإلمكانيات التي تتيح للطب الشرعي حتديد السن ،فإن أطفاال استحال على ذويهم إثبات أعمارهم احلقيقية وقت
ارتكاب اجلرمية ظلوا هدفا لعقوبة اإلعدام.

حصاد عام من االقتتال بني فتح وحماس

“إذا لم ترغب بأن تتكلم ،فإن جسدك
سيتكلم” ،هذه العبارة التهديدية وجهها
أحد احملققني بالضفة الغربية لواحد ممن
يشتبه في عضويتهم أو مناصرتهم حلركة
حماس.
وامللفت أن هذا التهديد تكرر في
مناسبات عدة ،سواء من خالل رجال األمن
التابعني للسلطة الوطنية الفلسطينية في
الضفة الغربية ،أو حلماس من بعد إحكام
سيطرتها على غزة في يونيو  ،2007ذلك
ما أكدته منظمة هيومان رايتس ووتش في
تقريرها الصادر في يوليو  ،2008مؤكدة
وقوع انتهاكات جسيمة على يد فتح
وحماس ،في إطار الصراع فيما بينهما.
بعدما استولت األجهزة األمنية التابعة
حلماس على مقار األمن واملباني احلكومية
في غزة ،واستمر القتال على مدار ثمانية
أيام ،نتج عنها وفاة  161فلسطينيا
بينهم  41مدنيا ،منهم  7أطفال و 11
امرأة ،وأصيب على األقل  700شخص.
ومن املفارقات التي يسجلها التقرير
مقتل  490فلسطينيا نتيجة الصراع

الداخلي بني فتح وحماس خالل عام
 ،2007في مقابل  396قتيال نتيجة
الهجمات اإلسرائيلية ،وهو ما لم يحدث
على األراضي الفلسطينية منذ احتالل
الضفة والقطاع عام .1967
وانتقد التقرير اعتماد حماس في
تشكيل جهاز األمن الداخلي على عناصر
من كتائب عز الدين القسام ،مؤكدا
أنه وفقا للقانون الفلسطيني ،فإن هذه
الكتائب ليست مخولة بصالحيات إلنفاذ
القانون.

انتهاكات متبادلة

وقال التقرير إن حماس مارست سياسة
االعتقال التعسفي بحق اخلصوم السياسيني
وأغلبهم من حركة فتح وتعذيب احملتجزين
وقامت بتقييد حرية التعبير والتجمع
وانتهاك حق احملاكمة العادلة املنصوص
عليه في القانون الفلسطيني.
وعلى اجلانب اآلخر في الضفة الغربية
قال التقرير إن حركة فتح مارست
انتهاكات مماثلة بحق مناصري حركة

حماس واملؤسسات التابعة لها ،شملت
اعتقاال تعسفيا ووقائع تعذيب وإغالق
مؤسسات إعالمية تابعة حلركة حماس أو
حتى متضامنة معها.
وانتقد التقرير تراخي السلطات في
غزة أو الضفة الغربية في الغالب األعم
عن محاسبة مرتكبي االنتهاكات وخاصة
مسئولي أجهزة األمن التابعة لكل طرف
والتي كانت تضطلع بارتكاب هذه
اجلرائم ،سواء التعذيب أو االحتجاز
وحتى اإلعدام دون محاكمة ،وقال التقرير
إن “عددا قليال جدا من أفراد وقيادات
أجهزة األمن اقتيدوا للمحاكمة على
خلفية استخدام القوة املفرطة أو التعذيب
أو إساءة املعاملة بحق احملتجزين”.
وأضاف التقرير أن حالة حقوق اإلنسان
في غزة مازالت تشهد انتهاكات خطيرة
خاصة حاالت الوفاة أثناء فترة االحتجاز،
مما يستدعي االهتمام الفوري مبعاجلة هذه
االنتهاكات من جانب سلطة حماس.
وفي الضفة الغربية أيضا قال التقرير
إن االنتهاكات اخلطيرة مازلت ترتكب
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وخاصة التعذيب ،وطالبت الووتش
بالتفات الرئيس محمود عباس ورئيس
الوزراء سالم فياض إلى هذه االنتهاكات،
ولفتت أيضا إلى دور الدول املانحة
والداعمة للسلطة الفلسطينية في الضغط
عليها وعلى األجهزة األمنية التابعة لها
التي تتلقى ماليني الدوالرات.

دوافع االنتقام

وأكد التقرير أن ممارسات األجهزة
األمنية ،سوءا في الضفة ،أو في قطاع غزة
تنطوي على جعل الفلسطينيني من كافة
توجهاتهم ضحايا ،كما تضعف بشكل
خطير من سيادة القانون.
وأشار التقرير إلى أن أعمال االنتقام
املتبادل ال تزال متواصلة ،مشيرا في ذلك
إلى انه في أعقاب وقوع عدة تفجيرات
في غزة في  25يوليو  ،2008أقدمت
شرطة حماس وكتائب القسام –اجلناح
العسكري حلماس -على حملة اعتقاالت
واسعة بحق أعضاء في فتح أو مؤيديها،
طالت في حينها نحو مائتي شخص.
وفي حترك انتقامي على ما يبدو،
فقد قامت أجهزة األمن بالضفة الغربية
باحتجاز ما يقدر مبائة شخص يشتبه في
صلتهم بحركة حماس.
وأكدت الووتش أن التفجيرات التي
وقعت في غزة هى أعمال إجرامية ،بيد
أنه بعض قادة احلماس يبدو أنهم يفضلون
استخدام هذه اجلرائم كذريعة للقضاء على
حركة فتح ،وتوطيد سيطرة حماس على
قطاع غزة .كما أن االعتقاالت االنتقامية
في الضفة الغربية هى باملثل غير قانونية.
واستندت الووتش في تقريرها إلى
التقرير السنوي للهيئة الفلسطينية
املستقلة حلقوق اإلنسان الذي أوضح
ارتفاع حاالت التعذيب في عام 2007
إلى  274حالة منهم  154في غزة ،بينما
كانت  52حالة فقط في عام 2006
بالضفة والقطاع.
وحمل التقرير األجهزة األمنية
التابعة للطرفني القيام بالدور الرئيسي
في انتهاكات حقوق اإلنسان ،ففي
غزة يتحمل سعيد صيام وزير الداخلية
املسئولية عن ممارسات احلركة جتاه أعضاء
منظمة فتح ،هذا بخالف الدور الذي
قامت به كتائب عز الدين القسام املسلحة
التابعة حلماس.
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وفي الضفة الغربية حمل التقرير
جهاز األمن الوقائي واملخابرات العامة،
مسئوليتهما فضال عن كتائب شهداء
األقصى عن االنتهاكات التي حلقت
بأعضاء حركة حماس أو املشتبه بانتمائهم
لها .وانتقد قرار الرئيس الفلسطيني
الصادر في نوفمبر  2007بأحقية جهاز
األمن الوقائي في تنفيذ اعتقاالت وإدارة
أماكن احتجاز بشكل سري وعدم جواز
التصريح بأنشطته أو االطالع على وثائقه،
واعتبر التقرير هذا القرار حدا من مبدأ
الشفافية رغم نصه على احترام احلقوق
املنصوص عليها في القوانني الفلسطينية
واملواثيق واملعاهدات الدولية .كما سجل
التقرير شهادات ضحايا يوضحون وجود
تعاون بني األجهزة التابعة لفتح وأجهزة
األمن اإلسرائيلي في حتجيم وإنهاء حركة
حماس.

دوافع �سيا�سية

وذكر التقرير نفي املسئولني في كل من
غزة والضفة الغربية استخدام االعتقال
ألسباب سياسية واقتصاره على األشخاص
الذين يخططون الستخدام العنف ،إال أن
احلاالت التي وثقها التقرير أوضحت
أن أغلبية حاالت االعتقال التعسفي
والتعذيب وقعت ضد ناشطني سياسيني
ومناصرين لطرف من اإلطراف.
واعتبرت الووتش أكثر األحداث عنفا
في غزة ما شهده يوم  12نوفمبر 2007
من مظاهرات شارك فيها نحو 52000
شخص من مؤيدي فتح ،إلحياء الذكرى
الثالثة لوفاة الرئيس ياسر عرفات مؤسس
احلركة.
وقال التقرير إن “قوات األمن التابعة
حلركة حماس التي تعرضت للرمي
باحلجارة من قبل املتظاهرين فتحت
النيران بشكل عشوائي على احلشد
فتسببت في مقتل سبعة وإصابة أكثر من
 90شخصاً”.
وتعرض التقرير للوضع املعقد لنظام
احملاسبة القضائية في غزة ،فعقب
استيالء حماس على القطاع أمر الرئيس
الفلسطيني القضاة مبقاطعة الهيئات
القضائية بغزة ،ونتج عن ذلك قيام حركة
حماس بتشكيل هيئات قضائية بالقطاع
دون رخصة قانونية متكنها من ذلك،
وصفته الووتش بالتدخل السياسي في

السلطة القضائية.
وعرضت الووتش عددا من االنتهاكات
التي رصدتها من قبل فتح ضد حماس في
الضفة الغربية واستعانتها بكتائب شهداء
األقصى ،حني خشيت فتح من تعرضها
للمصير نفسه الذي شهدته غزة ،ونقل
التقرير إقرار زياد هب الريح رئيس جهاز
األمن الوقائي “كنا قلقني من أن شيئا ما قد
يحدث هنا على غرار ما جرى في غزة..
االعتقاالت واإلجراءات التي قمنا بها
ضد حركة حماس ناجتة عن حالة التهديد
لوجودنا هنا وملصاحلنا السياسية”.

اجلهات املانحة

وأشار التقرير إلى دور اجلهات الدولية
املانحة والتي اتسع دورها بعد سيطرة
حماس على قطاع غزة ،حيث قدمت
الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد
األوروبي وبعض الدول العربية دعما
كبيرا لألجهزة األمنية التابعة لفتح
لتمكينها من حتجيم دور حماس.
ودعت الووتش الواليات املتحدة
واالحتاد األوربي وغيرهما من الدول
الداعمة واملمولة للسلطة الفلسطينية
في الضفة ،باستخدام نفوذها املالي
والسياسي لدى اجلانب الفلسطيني ملعاجلة
انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتوجيه النقد
العلني لألجهزة األمنية التي ترتكب هذه
االنتهاكات ،فضال على دعم منظمات
حقوق اإلنسان املستقلة وتعزيز قدرات
السلطة القضائية واستقاللها.
كما وجهت مناشدات مماثلة لألطراف
الداعمة لسلطة حماس ،مؤكدة أن
احلكومات التي تساند حماس ينبغي
أن تربط مساعداتها بإجراء إصالحات
في األجهزة األمنية وتعزيز اإلشراف
القضائي عليها ،والتزام حماس مبعايير
حقوق اإلنسان .مضيفة أن من يساندون
حركة حماس سياسيا يتعني عليهم أن
يضغطوا من أجل وضع حد لالنتهاكات
التي متارسها حماس.
وطالب التقرير املسئولني بفتح وحماس
بالوقف الفوري للتعذيب وإصدار تعليمات
عامة لكل أفراد األجهزة األمنية تؤكد
على معاقبة مرتكبيها ،واتخاذ إجراءات
بشان التقارير املوثقة عن حاالت التعذيب
من قبل الطرفني .ودعت الووتش لإلفراج
الفوري عن جميع املعتقلني السياسيني.

�شعوب العامل
الن�سان
�ضحية التالعب الدويل بحقوق إ
أعلنت منظمة العفو الدولية أن أوضاع
حقوق اإلنسان في العالم ال تبعث على
التفاؤل وخاصة في ظل املمارسات التي
ينتهجها املجتمع الدولي والسيما القوى
املؤثرة فيه .جاء ذلك في صدارة تقريرها
السنوي الذي يصادف صدوره هذا العام
مرور  60عام ًا على اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ،وأكدت العفو الدولية في هذا
السياق أن زعماء العالم مدينون باالعتذار
عن تقاعسهم عن الوفاء مبا وعدوا به،
من حتقيق العدل واملساواة ،فعلى امتداد
العقود الستة األخيرة كان اهتمام عدد
كبير من احلكومات باالنحراف بالسلطة
أو بتحقيق مصاحلها السياسية اخلاصة أكبر
من اهتمامها باحترام حقوق الذين يعيشون
في كنفها .وال يعنى هذا إنكار التقدم الذي
حتقق في وضع معايير حقوق اإلنسان،
وإنشاء نظمها ومؤسساتها على املستويات
الدولية واإلقليمية والوطنية.
إال أنه مع دخول العالم إلى مشارف
القرن احلادي والعشرين ،أدت الهجمات
اإلرهابية التي وقعت في  11سبتمبر/
أيلول  2001إلى حتويل النقاش عن
حقوق اإلنسان من جديد إلى جدل يثير
الفُرقة واالنقسام والهدم ،بني «الغربيني»
و»غير الغربيني» ،ويحد من احلريات،
و ُيذكي مشاعر االرتياب واخلوف والتمييز
والتعصب ،فيما بني احلكومات وبني
الشعوب على حد سواء  .وأتت قوى
العوملة االقتصادية بوعود جديدة ،ولكنها
أتت بتحديات جديدة أيضاً ،فعلى الرغم
من ادعاء زعماء العالم أنهم ملتزمون
باستئصال شأفة الفقر ،فقد جتاهلوا في
الغالب األعم انتهاكات حقوق اإلنسان
التي تنتج الفقر وتزيده عمقاً .وهكذا ظل
«اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان» مجرد
وعود على الورق  .فال توجد رؤية مشتركة
بني زعماء العالم بشأن التصدي للتحديات
املعاصرة في مجال حقوق اإلنسان املعاصرة

عفاف حنا
وسط عالم يزداد تعرضه لألخطار وافتقاره
إلى السالمة واملساواة.

جرائم �إدارة بو�ش

ووجه التقرير انتقادات حادة لإلدارة
األمريكية مشير ًا إلى أنها واصلت
جهودها إلضعاف احلظر املطلق على
التعذيب .وأجاز الرئيس األمريكي لوكالة
«االستخبارات املركزية األمريكية» مواصلة
االعتقاالت والتحقيقات السرية ،رغم أنها
تُعد مبثابة جرمية دولية هي جرمية اإلخفاء
القسرى .وما زال مئات من السجناء في
غوانتنامو وبغرام ،فض ً
ال على آالف في
العراق ،محتجزين دون تهمة أو محاكمة،
ومضى على كثيرين منهم ما يزيد على
ستة أعوام  .ولم تكتف احلكومة األمريكية
بالتقاعس عن محاسبة قواتها في العراق
بشكل كامل عما تقترفه من انتهاكات،
بل ساعدت في وضع مزيد من العقبات
أمام احملاسبة ،إذ أصدرت «سلطة التحالف
املؤقتة» ،في يونيو/حزيران  ،2004أمر ًا
مينح شركات أجنبية خاصة للخدمات
العسكرية واألمنية ،تعمل في العراق،
حصانةً من املقاضاة أمام احملاكم العراقية.
وأضاف التقرير أن دعوات الدميقراطية
التي تتبناها اإلدارة األمريكية في مواصلة
شرف
تأييدها للرئيس الباكستاني برويز ُم َّ
عندما اعتقل آالف احملامني والصحفيني
واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنشطاء
السياسيني بسبب مطالبتهم بالدميقراطية
وسيادة القانون واستقالل القضاء في
شرف،
باكستان .وعندما قام الرئيس ُم َّ
بفرض حالة الطوارئ ،وعزل كبير
القضاة ،وملء احملاكم العليا بقضاة أقرب

إلى اإلذعان له ،بررت اإلدارة األمريكية
تأييدها له باعتباره حليفا «ال غنى عنه» في
«احلرب على اإلرهاب».
وشدد التقرير على أنه لن يتأتى
للواليات املتحدة أن تتمتع بالسلطة املعنوية
باعتبارها نصير ًة حلقوق اإلنسان ،إال إذا
أغلقت اإلدارة املقبلة معتقل جوانتانامو،
وقدمت املعتقلني فيه للمحاكمة أمام احملاكم
االحتادية العادية أو أطلقت سراحهم.
وعليها أن تلغى «قانون اللجان العسكرية»
وتكفل احترام القانون اإلنساني الدولي
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان في جميع
العمليات العسكرية واألمنية .وعليها
أن حتظر األخذ باألدلة املنتزعة حتت وطأة
التعذيب  .وعليها أن تقلع عن تأييدها
للقادة املتسلطني ،وتستثمر دعمها في
املؤسسات الدميقراطية وسيادة القانون
وحقوق اإلنسان ،كما يجب أن تكون على
استعداد إلنهاء عزلة الواليات املتحدة في
املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان وأن تشارك
مشاركة بناء ًة في «مجلس حقوق اإلنسان»
التابع لألمم املتحدة.

تواط� ؤ أ�وروبي

وبدوره فإن اإلحتاد األوروبي لم يسلم
من االنتقادات ،فقد أظهرت احلكومات
األوروبية مي ً
ال إلى املعايير املزدوجة ،برغم
أن االحتاد األوروبي يعتبر نفسه «احتادا
وحده احترام سيادة القانون واتفاق
للقيمُ ،ي ِّ
اآلراء ،واإللتزم بالتسامح والدميقراطية
وحقوق اإلنسان» .ولكن عام - 2007
كما يشير تقرير العفو الدولية -يثبت أن
بعض الدول األعضاء في االحتاد األوروبي
قد تغاضت عما تفعله وكالة «االستخبارات
املركزية األمريكية» أو تواطأت معها في
اختطاف بعض السجناء واحتجازهم سر ًا
ونقلهم بصورة غير مشروعة إلى بلدان
تعرضوا فيها للتعذيب  .وعلى الرغم مما
طالب به مجلس أوروبا مراراً ،فلم تقم
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أي من احلكومات األوروبية بإجراء حتقيق
شامل في األخطاء املرتكبة واإلعالن عنها
واتخاذ التدابير الالزمة لتحاشى استخدام
األراضي األوروبية في املستقبل الحتجاز
السجناء ونقلهم أو لالعتقاالت السرية.
وعلى العكس من ذلك ،فقد حاولت بعض
احلكومات األوروبية التحايل على أحكام
«احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان» ،التي
حتظر إعادة املشتبه فيهم إلى بلدان ُيحتمل
أن يواجهوا التعذيب فيها.
وإذا كان االحتاد األوروبي يضع معايير
صارمة بشأن حقوق اإلنسان في حالة
البلدان املرشحة التي تسعى إلى االنضمام
إليه ،وهو محق في ذلك ،فإن هذه البلدان
ما إن تنضم إليه حتى يصبح بوسعها أن
تنتهك تلك املعايير دون أن يسائلها االحتاد
األوروبي مساءلة تذكر أو دون أن يسائلها
على اإلطالق.

دور مناوئ لل�صني

ومع تعثر خطى الواليات املتحدة واالحتاد
األوروبي في حتسني سجل حقوق اإلنسان
لديهما ،تتراجع قدرتهما على التأثير في
اآلخرين ،وكان أسطع مثال على انعدام
هذا التأثير فيما يتعلق بحقوق اإلنسان
حالة ميامنار في  ،2007ولم يكن احلال في
دارفور أفضل من مثيله ميامنار ،إذ عجزت
احلكومات الغربية عن إحداث تغيير ُيذكر
في وضع حقوق اإلنسان ،وسواء كان
األمر يتعلق بحالة ميامنار أو دارفور ،لم
يتطلع العالم إلى الواليات املتحدة بل إلى
الصني باعتبارها البلد الذي يتمتع بالقوة
االقتصادية والسياسية الالزمة لتحريك
القضية .وقد بينت البحوث التي أجرتها
منظمة العفو الدولية أن الصني أرسلت
شحنات أسلحة إلى دارفور ،منتهكةً بذلك
احلظر الذي فرضته األمم املتحدة على توريد
السالح .ولطاملا بررت الصني تأييدها
للحكومات التي ترتكب االنتهاكات ،مثل
حكومات السودان وميامنار وزمبابوي،
استناد ًا إلى تعريفها حلقوق اإلنسان
باعتبارها من الشئون الداخلية للدول ذات
السيادة ،ال باعتبارها من قضايا سياستها
اخلارجية ،ما دام ذلك يالئم املصالح
السياسية والتجارية للصني .وتظل الصني
أكبر من ميد السودان باألسلحة منذ عام
 ،2004كما استخدمت حق النقض ،في
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يناير  ،2007للحيلولة دون إصدار قرار
من مجلس األمن الدولي يدين ممارسات
ميامنار في مجال حقوق اإلنسان ،ولم
تبدأ الوفاء مبا وعدت به فيما يتعلق
بحقوق اإلنسان في فترة اإلعداد لدورة
األلعاب األوليمبية في بكني .وإذا كانت
قد أجرت بعض اإلصالحات فيما يتعلق
بتطبيق عقوبة اإلعدام وتخفيف القواعد
اخلاصة بعمل أجهزة اإلعالم األجنبية في
عام  ،2007فقد تضاءلت قيمة هذا كله
بسبب االنقضاض على نشطاء حقوق
اإلنسان في الصني ،وعلى أجهزة اإلعالم
احمللية.
أما روسيا فال تزال تقوم بقمع املعارضة
السياسية ،والضغط على الصحفيني
املستقلني ،ووضع ضوابط تشريعية حتى
يسلس لها زمام املنظمات غير احلكومية.
وقد أقدمت في عام  2007على تفريق
مظاهرات سلمية بالقوة ،وتوجيه
تهديدات إلى احملامني واملدافعني عن حقوق
اإلنسان والصحفيني ،واالعتداء عليهم.
وال يزال النظام القضائي خاضع ًا لضغوط
السلطة التنفيذية .كما أدى انتشار الفساد
إلى تقويض سيادة القانون وزعزعة الثقة
في النظام القانوني .

الرهاب
العرب وفزاعة إ

وفيما يتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان في
العالم العربي فقد كان بوسع احلكومات
الغربية في املاضي أن تتحدث ،علن ًا على
األقل ،عن االنتهاكات وتدعو إلى إجراء
التغييرات ،إال أن هذه الدول بدأت متيل،
منذ  11سبتمبر/أيلول  ،2001إلى
التزام الصمت حتى عن النقد ،فقد ظلت
انتهاكات حقوق اإلنسان في العراق واسعة
االنتشار وشاركت في ارتكابها عناصر
شتى من اجلماعات املسلحة وامليليشيات
والس ِّنية ،إلى جانب قوات احلكومة
الشيعية ُ
العراقية و»القوة متعددة اجلنسيات» بقيادة
الواليات املتحدة .
وأعلنت العفو الدولية أن مصطلح
«احلرب على اإلرهاب» استخدمته السعودية
وغيرها من الدول ،لتبرير التدابير القمعية
التي سبقت ظهور تنظيم «القاعدة» بزمن
طويل .ولم يقتصر استخدام السلطات
الواسعة ،مثل سلطة االعتقال التعسفي
واالحتجاز السري مبعزل عن العالم

اخلارجي والتفتيش واملصادرة ،على من
ُيشتبه في أنهم إرهابيون ،بل اس ُتخدمت
على نطاق أكبر لقمع املعارضة .ففي
مصرُ ،وجهت تهم إلى عدد من قيادات
جماعة «اإلخوان املسلمني» ،ثم ُأحيلوا إلى
محكمة عسكرية مبوجب أمر من رئيس
اجلمهورية ،رغم أنهم مدنيون ،وذلك بعد
أن برأت إحدى احملاكم املدنية بعضهم من
جميع التهم املنسوبة إليهم .كما اعتقل ما
يزيد على  100شخص في املغرب لالشتباه
في أنهم إسالميون متشددون.
كما شهد عدد من الدول العربية فرض
املزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير
واستهداف الصحفيني إذا رأت أن أقوالهم
أو كتاباتهم أو مدوناتهم على اإلنترنت
تتضمن انتقادات أشد مما ينبغي ،أو ميو ًال
تخريبية .فقد وجهت السلطات احلكومية
تهم ًا جنائية بالقذف والتشهير إلى عدد من
الصحفيني وأصحاب املدونات في اإلمارات
العربية املتحدة وتونس واجلزائر واملغرب
ومصر واليمن.

ن�شطاء رهن احل�صار

ويواجه املدافعون عن حقوق اإلنسان،
الذين ميثلون طليعة النضال في سبيل
حقوق اإلنسان ،حتديات وأخطار ًا شتى
في مختلف أرجاء املنطقة ،وكثير ًا ما
تعرضوا للقمع .وفي بعض البلدان ،مثل
ليبيا والسعودية ،لم يكن بوسع أولئك
املدافعني عن حقوق اإلنسان أن يظهروا
على اإلطالق بسبب تهديد الدولة لهم وفي
بعض البلدان األخرى ،مثل تونس ومصر،
كانوا ُيحاصرون بأوامر رسمية تقضي
بتسجيل املنظمات غير احلكومية التي
ينتمون لها حتى ميكنهم العمل بصورة
قانونية ،دون أن يكون لهم حق االعتراض
إذا رفضت السلطات هذا التسجيل وفي
سوريا ،كان مصير دعاة اإلصالح ،الذين
واتتهم الشجاعة على وضع أسمائهم على
«إعالن دمشق» ،هو االعتقال ،واحلكم
عليهم بالسجن بعد محاكمات بالغة اجلور،
والتعرض لسوء املعاملة في السجن .ومع
ذلك ،واصل املدافعون عن حقوق اإلنسان
على امتداد املنطقة بأسرها ،وعلى الرغم
من هذه الصعاب جميعها ،حمل الشعلة
جلميع من يتمسكون باملبادئ التي ُوضعت
بصورة بالغة اإلقناع منذ  60عاماً.

الخوان امل�سلمني
زيارة �سريعة �إىل دولة إ
بهي الدين حسن
عام ،واإلخوان املسلمني في مصر بشكل خاص.
كما يالحظ أيضا في هذا السياق أنه لم يتم إيراد
التحفظ التقليدي “بشرط عدم التعارض مع
الشريعة اإلسالمية” ،أو اعتبار أي من اإلعالنات
اإلسالمية حلقوق اإلنسان مرجعا للبرنامج.

دولة دينية بامتياز

في خريف العام املاضي بعثت جماعة اإلخوان
املسلمني في مصر مبشروع برنامج حزبها السياسي
“برنامج احلزب-القراءة األولى” ،إلى مجموعة
من السياسيني واملثقفني واألكادمييني بهدف
التشاور واالطالع على رأيهم في البرنامج.
وال شك أن إقدام اجلماعة على هذه اخلطوة
يحمل في طياته داللة إيجابية كبيرة ،خاصة إذا
ما أخذ في االعتبار ما يعرفه اجلميع من أن جماعة
اإلخوان املسلمني هى جماعة دينية مغلقة،
ومحظورة قانونا -وبالدستور منذ العام املاضي-
ومتارس نشاطا سياسيا ،الشطر األكبر منه بطريقة
سرية .وهى تتعرض بشكل دائم لتحرشات أمنية
وضغوط سياسية وإعالمية ،ومحاكمات تفتقر
إلى أدنى معايير العدالة.
وقد بدا الفتا أن لغة البرنامج سارت باجتاه تبني
أبرز مفردات لغة اخلطاب الدميقراطي واحلقوقي
العصري ،بدرجة تفوق برامج بعض األحزاب
السياسية “غير الدينية”.
فالبرنامج يعتبر “احلرية والعدالة واملساواة
حقوقا أصيلة لكل مواطن بغير متييز بسبب املعتقد
أو اجلنس أو اللون” ،وأن “حتقيق العدل واملساواة
هو الهدف النهائي للدميقراطية .ويدعو إلى
“حتقيق اإلصالح السياسي والدستوري وإطالق
احلريات العامة ،وخاصة حرية تكوين األحزاب
ومؤسسات املجتمع املدني ،واعتبار األمة مصدر
السلطات ،وأن الشورى “ تعني إرساء مبدأ تداول
السلطة وحق الشعب في تقرير شئونه واختيار
نوابه وحكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم.
كما يؤكد البرنامج أن احترام العهود واملواثيق
اخلاصة بحقوق اإلنسان في القانون الدولي،
ضمانة مهمة لرعاية حقوق اإلنسان وحمايته من
التعذيب والتمييز ،فيجب االلتزام باالتفاقيات
املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية ،واالقتصادية
والثقافية واالجتماعية ،والعمل على وضعها في
حيز التطبيق” .ويلفت النظر هنا أن برنامج
اجلماعة لم يضع أي حتفظ من أي نوع على مبدأ
مرجعية املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،وهذا في
حد ذاته يعتبر طفرة في موقف اإلسالميني بشكل

ورغم هذه املؤشرات اإليجابية التي حملها
خطاب اإلخوان في برنامجهم ،فإن االنتقال إلى
املضامني التطبيقية واملفاصل الرئيسية للبرنامج
يشير بكل أسف إلى أن تلك العبارات اجلميلة ال
تقف على أرضية صلبة .بل سنجد أنفسنا أمام
بنيان وتصور راسخ لنظام حكم ديني شمولي
يستحيل معه أن تتحول تلك العبارات اجلميلة
إلى واقع حي.
املقصود بدولة دينية شمولية أنها الدولة التي
يستمد نظام احلكم فيها مشروعيته من الدين،
وميارس احلكم فيها من خالل ممثلي املؤسسة
الدينية ،ومن خالل قوانني مستنبطة من دين معني،
يشكل املرجع الوحيد لألخالقيات والقيم في
املجتمع .وتقوم هذه الدولة على نظام ذي طبيعة
تدخلية مفرطة في املجالني العام والفردي ،يسعى
لتنظيم كل مفردات السلوك الفردي والعام،
وهيمنة أيديولوجية الدولة على املجتمع ،بحيث
تصبح العامل املوجه لسلوك أغلبية املواطنني.
يرسم البرنامج املالمح األساسية للدولة التي
تسعى جماعة اإلخوان املسلمني إلى تشييد
أواصرها بوصفها دولة شمولية دينية ،ولكن
البرنامج ال يقول ذلك على اإلطالق ،بل يسميها
“دولة مدنية”!.
عرف
فتحت عنوان فرعي“ :دولة مدنية”ُ ،ي ِّ
البرنامج الدولة التي يحلم بها اإلخوان املسلمون
بأنها“ :دولة إسالمية” ذات “وظائف دينية
أساسية”! “مسئولة عن حماية وحراسة الدين”
اإلسالمي بالطبع ،-ولذا من حتصيل احلاصلأن يقطع البرنامج بأن “رئيس الدولة أو رئيس
الوزراء” يجب أن يكونا مسلمني “طبقا للشريعة
اإلسالمية” .بنفس املنطق من الطبيعي توقع أن
يكون وزير الدفاع وعلى األرجح رئيس األركان
وكبار قادة األسلحة واأللوية والكتائب وغيرها
من املسلمني فقط؟! بل إنه في هذا السياق ،لن
يكون كافيا أن يشترط في رئيس الدولة ووزير
الدفاع وكبار القادة العسكريني أن يكونوا من
املسلمني ،بل يجب أيضا أن يكونوا متفقهني في
الشريعة اإلسالمية ،حتى يكون بإمكانهم اتخاذ
قرارات مصيرية ترتكز عليها.
ومع ذلك يعد البرنامج قراءه “بدولة مدنية”!
ومع أن البرنامج في بعض مواضعه ينظر إلى
أحكام الشريعة اإلسالمية باعتبارها منتوجا

بشريا ،إال أنه يعود ويرفعها إلى مستوى النصوص
اإللهية املقدسة ،فقد صاغها العليم اخلبير .على
نحو يكفل لها الصالحية واالستدامة على امتداد
الزمان واملكان وتعدد البيئات واحلضارات”.
وبعد أن يضفي البرنامج هذه القداسة اإللهية
على الشريعة ،تصير إطارا أيديولوجيا قدسيا
للحكم ،فـ “مقاصد الشريعة اإلسالمية متثل
السياسة احلاكمة في حتديد أولويات األهداف
والسياسات واالستراتيجيات”.
ومن ثم فإن موقع الشريعة اإلسالمية في دولة
اإلخوان املسلمني يتجاوز ما تنص عليه املادة الثانية
للدستور في مصر -والقائلة إن “مبادئ الشريعة
اإلسالمية تشكل املصدر الرئيسي للتشريع”-
لتصبح هى الدستور ذاته .فالشريعة اإلسالمية
في البرنامج هى أقرب للمرجع األيديولوجي
“الشمولي” للدولة وللنظام السياسي ككل،
وال يقتصر تأثيرها على التشريع ،مثلما ينص
الدستور املصري بالفعل ،بل ميتد أثرها لتصير
“مرجعية لكل ما يصدر عن رئيس الدولة من
قرارات أو سياسات داخلية وخارجية”!.
وفي هذا السياق يتطور دور احملكمة الدستورية
العليا في دولة اإلخوان املسلمني ،ليصبح من حق
“كل ذي مصلحة” –املقصود بالطبع املواطن
املسلم“ -الطعن أمام احملكمة الدستورية” ،ليس
على دستورية القوانني املخالفة ملبادئ الشريعة
فحسب –كما هو احلال اآلن ،بل أيضا حق الطعن
على “القرارات والسياسات املخالفة ألحكام
الشريعة اإلسالمية” .وهو حتوير جوهري في
دور احملكمة الدستورية العليا ،مير عليه البرنامج
ببساطة ،كما لو أنه استطراد مكمل لدورها
التقليدي ،في حني أنه يؤدي في واقع األمر
إلى تقويض دورها ،من خالل عملية التسييس
والتديني املزدوجة التي ستتعرض لها ،بتكليفها
بهذه األمور اليومية السياسية والدينية .فضال
على أن ذلك سيؤدي إلى تعديل جوهري في
تكوينها وقوامها ،ليهيمن عليها القضاة
“املشايخ” (املسلمون فقط بالطبع) املتفقهون
في أمور الشريعة.
ومع ذلك ما زال البرنامج يعدنا “بدولة
مدنية”!.

هياكل احلكم

ويقوم البرنامج –اتساقا مع الطابع الشمولي
الديني لدولة اإلخوان املسلمني -بإضافة عدة
هياكل للحكم جتسد خصوصية دولتهم ،على
رأسها مؤسسة جديدة ،تلعب دور املؤسسة
احلارسة على اتساق املمارسة اليومية للدولة مع
األيديولوجية الشمولية الدينية املهيمنة ،وهى
“هيئة كبار علماء الدين” .وهى “هيئة مستقلة
استقالال تاما عن السلطة التنفيذية” .ولها
هياكلها اخلاصة وجهازها الوظيفي والفني اخلاص.
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حيث “يعاونها جلان ومستشارون من ذوي اخلبرة
والعلم األكفاء في سائر التخصصات العلمية
الدنيوية” .أي أنها على الرغم من تشكيلها من
علماء الدين ،فإن دورها سيكون توجيه مجاالت
احلياة غير الدينية .وسوف تقوم بدور مركزي
حاكم يضعها فوق كل سلطات الدولة ،مبا فيها
السلطتان التنفيذية والتشريعية.
وعلى الرغم من أن البرملان ملزم –وفقا
للبرنامج“ -بتطبيق مرجعية الشريعة اإلسالمية”
 ،فإن هذا ال يبدو كافيا بنظر واضعي البرنامج،
ولذا فإن البرملان ملزم أيضا بطلب رأي هذه
الهيئة فيما يتصل بسالمة تطبيقه لهذه املرجعية.
وكذلك احلال بالنسبة لرئيس الدولة .والذي
يلزمه البرنامج بطلب الرأي من هذه الهيئة،
بحاالت “إصداره قرارات بقوة القانون”.

ازدواجية معيبة

امل�شيخة الكربى

بر نا مج
ا إلخوان يجمع فى آ�ن واحد بني
االعرتاف قوال مببادئ حقوق ا إلن�سان واخلجل من
التنكر لها علنا ،وبني عدم االلتزام بها فعليا
فىاملمار�سة

وفي سياق مثل هذا البرنامج يصبح من
املستحيل احلديث عن استقالل السلطات الثالث!
بل سنكون إزاء هياكل لسلطات منفصلة شكال،
ولكنها منصهرة فعال في بوتقة أيديولوجية
واحدة ،تشكل املرجع املقدس للبرملان ولرئيس
الدولة واحلكومة اإلسالمية واملؤسسة العسكرية
واحملكمة الدستورية واملصلحة العامة لألمة.
واملناصب الرئيسية في هذه الهيئات هى –بنص
البرنامج أو مبنطقه -محجوزة سلفا للمسلمني
فقط ،بل بالضرورة ملتفقهني في الدين اإلسالمي،
حتى يكونوا مؤهلني لسن التشريعات والتخاذ
القرارات -مبا في ذلك قرار احلرب أو السلم-
ولوضع األهداف واالستراتيجيات والسياسات
الداخلية واخلارجية ،مبا يكفل اتساقها جميعا مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ،والستبعاد ما ال يتسق
معها بوصفه غير دستوري.
في هذا السياق تصبح الدولة بسلطاتها الثالث
وهياكل احلكم والتشريع والقضاء فيها أقرب إلى
“املشيخة الكبرى” ،حتى بدون تنصيب ما يسمى
بـ”هيئة كبار علماء الدين” فوق هذه الهياكل.
فعلى رأس هذه الهياكل سيقف “رجال” أبرز
مؤهالتهم أنهم “مسلمون مؤدون للفرائض”
ومتفقهون في الشريعة اإلسالمية .ومع ذلك
فإن البرنامج يضيف هذه الهيئة ،ويكلفها مبهمة
السهر على مراقبة التزام هذه املؤسسات وغيرها
بأحكام الشريعة ،ومدى اتساق تصرفاتها مع
املصلحة العامة .ويضع حتت تصرف الهيئة شبكة
ال نهائية من جلان ومجالس للضبط القيمي في
مجاالت احلياة اليومية غير الدينية ،وللسهر
على تكريس الطابع الشمولي الديني للدولة.
مثل مراجعة وإصالح املواد اإلعالمية في جميع
وسائل اإلعالم ،بحيث “تنطلق من املبادئ
والقيم اإلسالمية”“ ،ومجلس أعلى لإلعالم
اإللكتروني .....لرسم وتنفيذ خطة إعالم
إلكتروني بروح إسالمية” ،والتأكد من أن “حرية
اإلبداع مضبوطة
بر نا مج
بأ خال قيا ت
ا إلخوان أ�فاد النظام احلاكم
املجتمع وقيمه
أ�كرث مما أ�فاد ا إلخوان
وآدابه”.
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إننا إزاء ازدواجية صارخة ،ال تنحصر فقط
باجلمع بني برنامج يحلم بدولة شمولية دينية،
والوعد في الوقت نفسه بدولة “مدنية” ،ولكنها
تشكل القاسم األعظم في فلسفة البرنامج
ومضامينه .إن البرنامج يسير على نفس خطى
اخلطاب املراوغ ،لكثير من مفكري وقيادات
جماعات اإلسالم السياسي في العالم العربي،
فيما يتعلق بحقوق اإلنسان ،أي باجلمع املزدوج
بني االعتراف قوال باملواثيق الدولية حلقوق
اإلنسان ومبادئها وقيمها العاملية ،واخلجل من
التنكر لها علنا ،وبني عدم االلتزام بها فعليا في
املمارسة والتطبيق.
على سبيل املثال ،فإن البرنامج يعد بتطبيق
احلدود في دولة اإلخوان املسلمني ،باعتبارها أكثر

األدوات فاعلية في السيطرة على اجلرمية وردعها،
رغم أن ذلك يتعارض بشكل جوهري مع نصوص
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،التي يحتفي بها
البرنامج دون حتفظ.
والواقع أن املسكوت عنه في برنامج حزب
اإلخوان املسلمني ،ال يقل أهمية عن املصرح به.
وعلى رأسها األسئلة الكبرى امللموسة املطروحة
في املجتمع املصري فيما يتعلق مبوقف اإلخوان
املسلمني من قضايا حقوق املرأة ،وغير املسلمني،
وخاصة غير املؤمنني منهم باألديان السماوية.
وحرية االعتقاد في نطاق اإلسالم ذاته بشكل عام
واملذهب السني بشكل خاص.
وتعتبر عبارة “القيم األساسية للمجتمع” أو
بصياغة أخرى “القيم اإلسالمية” ،هى “كلمة
السر” في برنامج حزب اإلخوان املسلمني ،وهى
املفتاح الذي ميكن من خالله إزاحة الستار عن
الكثير من األمور اجلوهرية املسكوت عنها في
البرنامج .ولكن اجلماعة ال تقدم في البرنامج
تعريفا واضحا لتلك العبارة السحرية الناعمة،
والتي تضعها سقفا لكل احلقوق واحلريات
األساسية التي مينحها البرنامج في مقدماته
بسخاء وكرم شديدين.
ال يفرد البرنامج قسما خاصا بحقوق املرأة،
وعندما يتناولها ،فهو يدرجها في إطار عنوان
أوسع ذي داللة “األسرة واملرأة” .ورغم أن
القضية املركزية بالنسبة حلقوق املرأة عامليا
ومحليا وفي املواثيق الدولية التي ينطلق منها
البرنامج ،هى التمتع باحلق في املساواة ،إال أن
البرنامج ال يستخدم هذه الكلمة “املساواة” فيما
يتعلق بحقوق املرأة .وعندما يطالب بحقوقها
القيم“ :متكني املرأة من
فهو يضعها حتت سقف
ْ
جميع حقوقها ،وتكون ممارسة هذه احلقوق مبا
ال يتعارض مع القيم األساسية للمجتمع” .من
ذلك قد يحق لنا أن نستنتج أن مفهوم واضعي

البرنامج للقيم األساسية ،يستبعد بالضرورة متتع
املرأة باحلق في املساواة .ويرجح هذا االستنتاج،
أنه عندما يستخدم البرنامج كلمة املساواة مرة
واحدة ،فإنه ال يربطها بحقوق املرأة ،بل يذكرها
في سياق إطالق حملة توعية “لنشر ثقافة املساواة
بني اجلنسني” ،ولكن –مرة أخرى -شريطة أن
“تستند تلك احلملة إلى املبادئ والقيم األخالقية
املستمدة من التعاليم اإلسالمية”.

�شرعنة التمييز

عدم التمتع باملساواة أمر ال يقتصر على حرمان
املرأة من الترشح ملنصب رئاسة الدولة التي “اتفق
الفقهاء على عدم جواز توليها لها” ،وفق ما ذهب
إليه البرنامج .من هنا قد ميكن لنا أن نستنتج أن
الفقهاء هم الذين يحددون “القيم األساسية
للمجتمع” وهذا بحد ذاته مؤشر على مدى عمق
الهوة التي تفصل البرنامج ليس فقط عن حقوق
اإلنسان ،بل عن طبيعة العصر ذاته.
لقد ركز بعض نقاد برنامج اإلخوان املسلمني
نقدهم فيما يتعلق مبوقف البرنامج من التمييز
الديني ،في حصر البرنامج احلق في الترشح أو
تولي منصب رئاسة الدولة باملسلمني .غير أن
مشكلة شرعنة التمييز على أساس الدين أعمق
وأوسع نطاقا من مشكلة منصب رئيس الدولة،
أو حتى مناصب الوزراء “في حكومة إسالمية”
وخاصة وزير الدفاع وكبار القادة العسكريني
مبقتضى فلسفة البرنامج ومنطقه.
وعندما يتناول البرنامج مسألة عدم التمييز،
فإنه يتجنب أن يقول صراحة إنه ال يلتزم في
هذا املجال احليوي من حقوق اإلنسان باملواثيق
الدولية ،ولكنه مرة أخرى يضعه حتت سقف
احلفاظ على القيم األساسية للمجتمع.
وحتى عندما يتناول البرنامج بإسهاب دور
الكنائس حتت عنوان ذي داللة وال يتصل بالدين:
“الكنيسة املصرية ركيزة اجتماعية” ،فإنه يقصره
على واجبات الكنيسة ،وال يشير بكلمة واحدة
إلى حقوقها ،وخاصة فيما يتصل بتلك املشكلة
املزمنة واملتفجرة ،أي التمييز بالقانون واملمارسة
ضد غير املسلمني ،في متتعهم باحلق في املساواة
في إنشاء مقار العبادة وصيانتها.
كما ال يحدد البرنامج موقفا من مشكلة أخرى
ال تقل سخونة ،وتتصل بالتمييز ضد املواطنني
املصريني غير املنتمني للديانات السماوية،
وحرمانهم من احلصول على الوثائق القانونية
الالزمة ،باملخالفة للحق املنصوص عليه في
املواثيق الدولية -التي يحتفي بها البرنامج -أي
احلق في التمتع بشخصية قانونية.

أ��سلمة ا إلبداع والثقافة

ووفقا للبرنامج ،فإن حرية اإلبداع يجب أن
تكون “مضبوطة بأخالقيات املجتمع وقيمه”،
و”املواد اإلعالمية في الصحافة واإلذاعة
والتليفزيون يجب أن تنطلق من املبادئ والقيم
اإلسالمية” .جدير بالذكر أن األخذ بعني االعتبار

هذه التوجهات في ظل نظام احلكم احلالي في
مصر ،قد أدى فعليا إلى مصادرة عدد هائل من
األعمال الفكرية واألدبية والفنية ،على رأسها
رواية جنيب محفوظ الفائزة بجائزة نوبل لآلداب،
وصدور أحكام بالسجن لبعض املؤلفني ،أو
انتقالهم خلارج البالد.
وعندما يتعرض البرنامج للشريك احلكومي
احلالي في الهجوم على حرية الفكر واإلبداع،
أي مجمع البحوث اإلسالمية ،فإنه ال يتوجه له
بالطبع بكلمة نقد واحدة ،بل على النقيض،
يطالب باملزيد من تفعيل دوره وتنفيذ توصياته
اخلاصة مبصادرة األعمال اإلبداعية ،وذلك من
خالل مطالبة البرنامج بضرورة “التزام كافة
املؤسسات الرسمية واألهلية بآرائه” .وحتى
احلرية األكادميية فهى أيضا تخضع لسقف القيم،
فالبحث العلمي يجب أن يجري “في ضوء القيم
اإلسالمية أبرز عناصر تكوين الباحثني”.
غير أن أهداف اجلماعة –في حال تولي
السلطة -يبدو أنها ال تنحصر مبمارسة أعمال
الضبط والرقابة واملصادرة ،بل ستتطور إلى
مرحلة التدخل في األعمال اإلبداعية ذاتها.
“فالقيم يجب غرسها في النصوص املسرحية”،
مثلما هو احلال أيضا مع األغنية املصرية التي
ستطغى عليها “األغنية الدينية” ،و”الثقافة
املصرية تتشكل في الهوية اإلسالمية والثقافة
اإلسالمية” ،واملثقف بشكل عام يجب أن يكون
ملتزما “بأن يعبر عن شمولية الفكرة وعمقها
وإسالميتها” .أما اإلنترنت ،فسيجري “خلق
شبكة من املواقع تدعم الثقافة البناءة والقيم
املجتمعية والدينية” .وذلك في إطار “خطة إعالم
إلكتروني بروح إسالمية”.
أخيرا ،وبصرف النظر عن أية تفاصيل تتعلق
بطبيعة توجهات برنامج حزب اإلخوان املسلمني
من هذا احلق أو ذاك ،فإنه لم يحدث في التاريخ أن
أمكن التوفيق بني مقتضيات نظام حكم شمولي
فضال أن يكون دينيا -وبني احترام احلقوقاألساسية لإلنسان.
وميكن القول إن إعداد البرنامج على هذا النحو،
قد أفاد النظام احلاكم أكثر مما أفاد اإلخوان ،وأسهم
بالتالي بشكل غير مباشر في تقدمي غطاء أفضل
لتكثيف الضربات األمنية املتوالية لهم ،على
أرضية تراجع التعاطف معهم ،الذي أخذ دفعته
األولى بعد العرض “امليليشياوي” في جامعة
األزهر ،ثم أسهم البرنامج في منحه دفعة إضافية.
بل من املثير للدهشة أن البرنامج ،قد ساعد على
توسيع القاعدة السياسية للنظام احلاكم! فإذا
اضطر الناس لالختيار بني نظام شمولي ديني،
وبني نظام تسلطي شبه ديني ،فإنهم سيختارون
األقل مرارة ،أي الثاني.
* موجز مكثف لدراسة قدمها الكاتب بعنوان «برنامج
اإلخوان املسلمني في مصر من منظور حقوق اإلنسان»،
إلى مؤمتر «اإلسالم السياسي والدميقراطية-ماذا يريد
اإلسالميون واحلركات اإلسالمية؟» ،الذي نظمه في
واشنطن مركز دراسات اإلسالم والدميقراطية.

ال�صالحيني
هزمية إ
الخوان امل�سلمني
داخل إ
عقد مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان بالتعاون مع مؤسسة
كارنيجي للسالم الدولي (واشنطن)
مائدة مستديرة خاصة ملناقشة
الورقة البحثية الصادرة عن مؤسسة
كارنيجي حول البرنامج احلزبي
املعلن من جماعة اإلخوان املسلمني،
والتي أعدها كبيرا الباحثني باملؤسسة
الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور
ناثان براون .وقد عقدت فعاليات
من اليمني د .عمرو حمزاوي ،بهي الدين حسن ،د .ناثان براون ،د .عمرو الشوبكي
املائدة مبقر مركز القاهرة في 18
يونيو .2008
البرنامج وقضية تطبيق الشريعة اإلسالمية في
تولى كل من الباحثني عمرو حمزاوي وناثان
البرنامج .يرى براون أن حرص اجلماعة على
براون عرض األفكار والطروحات الرئيسية التي
إصدار برنامجها حلزب سياسي في الوقت الذي
قدماها في ورقتهما ،بينما قام بالتعقيب عليهما
ال تسمح فيه احلكومة لها بإنشاء هذا احلزب،
الدكتور عمرو الشوبكي
باإلضافة إلى حرمان اجلماعة
متابعة :رجب سعد طه
اخلبير مبركز الدراسات
من الوجود القانوني ،يعود
السياسية واالستراتيجية
إلى أن اجلماعة اعتبرت أن
باألهرام ،وقام بهي الدين حسن مدير مركز
البرنامج سيغدو خطوة بالغة األهمية في توضيح
القاهرة بإدارة احلوار ،وذلك بحضور ومشاركة
مواقفها ،وفرصتها للدفاع عن خطابها السياسي
عدد من اخلبراء واألكادمييني ورجال السياسة
أمام االنتقادات التي توجهها أطراف مختلفة،
ُ
والك ّتاب الصحفيني.
فالشعار التاريخي للجماعة “اإلسالم هو احلل”
حول
مبالحظة
كلمته
حسن
الدين
بهي
استهل
لم يشرح موقف اجلماعة من القضايا السياسية
الورقة البحثية محل النقاش ،وهي أن الباحثني لم
املطروحة في مصر اليوم ،وفي حني تتشكك قوى
يركزا على برنامج اإلخوان املسلمني ،بل انطلقا
سياسية عدة في نوايا اجلماعة ،تستمر حمالت
من البرنامج مبضامينه وإشكالياته ليقوما بتحليل
احلكومة املصرية لتشويه صورتها واتهامها
طبيعة اجلدل واخلالفات داخل جماعة اإلخوان،
املتواصل بالتطرف ،فضال على استمرار احلكومات
وليلقيا الضوء على ما ميكن اعتباره مبثابة صراع
الغربية في وضع اجلماعة مع التنظيمات اإلرهابية
داخل اجلماعة .وفي هذا السياق أشار حسن إلى
في سلة واحدة .كما حاولت اجلماعة من خالل
أن انتخابات مكتب اإلرشاد األخيرة تفصح بقدر
برنامجها اإلجابة عن األسئلة التي توجه إليها
كبير عن طبيعة الصراعات وعالقات القوى داخل
باستمرار حول مواقفها من اللجوء إلى العنف
اجلماعة ،كما تعلن عن حجم الهيمنة التي يتمتع
وحقوق املرأة واخلصخصة وحرية الفكر واإلبداع
بها ما يوصف بجناح احملافظني داخل اجلماعة.
والكثير من القضايا األخرى.
أكد براون على أن محاولة اجلماعة لإلجابة
اعتذار ا إلخوان
على كل هذه األسئلة واملخاوف ،في مسودة
وقد اهتم بهي بالتأكيد على أنه منذ اللحظات
برنامجهم قد باءت بالفشل؛ حيث لم جتب
األولى لتنظيم فعاليات املائدة املستديرة ،كانت
عمق
اجلماعة بالفعل على كل التساؤالت ،كما َّ
هناك اتصاالت ومخاطبات رسمية مع عدد من
البرنامج اخلالفات داخلها.
قيادات جماعة اإلخوان املسلمني ممن لديهم
مواقف معلنة ومتباينة حول البرنامج بالتأييد
والية الفقيه
أو بالنقد ،وذلك للمشاركة في فعاليات املائدة،
في قضية تطبيق الشريعة يقول براون إن
ورغم استمرار املراسالت لنحو شهر كامل إال أنهم
سائدا
احلركات اإلسالمية حال ًّيا ،بعكس ما كان
ً
اختاروا في النهاية االعتذار عن عدم احلضور.
خالل السبعينيات والثمانينيات ،تركز على
يؤسس
وأوضح بهي أن برنامج حزب اإلخوان
املبادئ أكثر من التفاصيل ،على مقاصد الشريعة
لدولة دينية رغم تصريحات اإلخوان حول أنهم
بد ًال من أحكامها ،وعلى املرجعية اإلسالمية أكثر
يسعون لدولة مدنية.
من الدولة اإلسالمية .ويعتبر براون أن اجلماعة
قضيتني
اعتبرهما
عما
براون
حتدث ناثان
حاليا أن احلياة الدستورية واألدوات
تدرك
ً
رئيسيتني ،وهما أهداف اجلماعة من إصدار
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الدميقراطية هما أفضل السبل لتحقيق املجتمع
سرا أن بعض رموز
الذي تصبو إليه .وليس ً
اإلخوان كعبد املنعم أبو الفتوح وجمال حشمت
يرون أن هذا التحول في تفكير اجلماعة شيء
إيجابي.
وفيما يخص هيئة كبار العلماء قال براون
إن البعض اعتبرها خطوة في اجتاه والية الفقيه
في إيران ،بينما توضح ردود اإلخوان على هذه
اجلزئية ،والتعقيبات املتباينة ،أن هذا املقترح لم
يأخذ حقه في الدراسة بشكل عميق.
ويعتقد براون أن الدرس الذي تعلمته اجلماعة
من هذه التجربة هو أن أفضل السبل للرد على
االنتقادات التي توجه إليها ،هو التراجع النسبي
إلى املناطق الرمادية ،أي التراجع من السياسة
بشكل عام ،ويرى براون أن قضية االنسحاب من
السياسة تشكل واحدة من أكثر القضايا التي يدور
النقاش حولها داخل احلركات اإلسالمية .واعتبر
براون أن انسحاب حركات اإلسالم السياسي من
العملية السياسية ،حتى لو كان انسحا ًبا جزئ ًّيا،
تهديدا للتحول الدميقراطي في املنطقة
يشكل
ً
العربية ،مبا يعني أن التراجع السياسي لإلخوان
خطر على احلياة السياسية في مصر.

بيئة �سيا�سية �ضاغطة

بدأ عمرو حمزاوي مداخلته بالتأكيد على
أن األصل في احلركات السياسية هو االختالف،
وقال إنه حتدث أحيا ًنا مبالغات في تقييم اخلالفات
داخل جماعة اإلخوان املسلمني ،وكأن املفترض
في احلركات السياسية التوافق دو ًما على كل
املواقف وعدم وجود تنازع .وهي املشكلة التي
عانى منها كثير من التعليقات املنشورة حول
مسودة البرنامج واجلدل الدائر حولها داخل
اجلماعة ،وكأن تنوع اآلراء داخلها بعيد عن
الروح الدميقراطية.
جزئيا في موقف
ا
تراجع
حمزاوي
ويسجل
ً
ً
اجلماعة من املشاركة السياسية للمرأة واألقباط،
وذلك مقارنة مبواقفها في عامي  2004و2005
سياسيا ألقى بظالله على
اللذين شهدا حراكً ا
ً
حسما جتاه قضايا جوهرية
اجلماعة ،فبدت أكثر
ً
كعالقة الشريعة اإلسالمية والنظام القانوني
املصري ،بامليل جتاه مركزية أحكام احملكمة
ونوه إلى أنه مبراجعة املوقف من
الدستورية العلياّ .
املرأة واألقباط في البرنامج االنتخابي للجماعة،
سيالحظ اختالف نسبي عن الوضوح احلاسم
املوجود مبسودة برنامج احلزب التي يظهر من
خاللها رفض منح احلقوق السياسية الكاملة
لألقباط وللمرأة.
وانتقل حمزاوي إلى محاولة تفسير الرابط
بني اجلدل الدائر داخل اجلماعة وبني البيئة
السياسية احمليطة باجلماعة .إذ يرى حمزاوي أن
البيئة السياسية التي تعمل من خالل اجلماعة منذ
نهاية االنتخابات البرملانية عام  2005هي بيئة
ضاغطة ،حتاول النخبة احلاكمة أن تستخدمها
في إقصاء اجلماعة ،أو أن تعيد مساحة املشاركة
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السياسية للجماعة إلى سابق عهدها قبل القفزة
النوعية التي شهدتها اجلماعة خالل عامي احلراك
السياسي .فيرى حمزاوي أن البرنامج يعبر
عن هذه البيئة الضاغطة ،وهو ما يفسر تراجع
اجلماعة من املواقف الوسطية إلى املواقف التي
تتوافق مع رغبات القواعد الشعبية الرئيسية
لإلخوان املسلمني ،التي تتساءل عن اجلدوى
من االستمرار في املشاركة السياسية في ظل
محدودية النتائج التي حتصدها اجلماعة ،إذ لم
حتميها املشاركة من القمع واإلقصاء أو ساعدتها
في حتقيق خطوات جتاه اإلصالح .وهي األسباب
التي تدفع اجلماعة إلى التخلي عن مواقفها
الداعمة للمشاركة ولإلصالح السياسيني ،لصالح
حذرا ،وفي هذا السياق يفسر
مواقف أكثر
ً
حمزاوي التراجع عن مركزية احملكمة الدستورية
العليا وابتكار البرنامج لهيئة كبار العلماء،
والتراجع في مستوى النظر إلى احلقوق السياسية
للمرأة واألقباط.
كما أشار حمزاوي إلى االجتاه الذي ميكن وصفه
داخل اجلماعة باجلناح احملافظ ،خشي تفاقم قمع
النظام وتفكك القواعد الشعبية ،ويتحكم هذا
اجلناح في عالقات القوى داخل اجلماعة ،أي أن له
اليد العليا داخلها ،وهو ما عبرت عنه االنتخابات
األخيرة ملكتب اإلرشاد التي مت فيها استبعاد
العناصر التي تنضوي حتت ما يطلق عليه جناح
اإلصالحيني داخل اجلماعة ،ويؤكد حمزاوي أنه
كلما تأزمت املشاركة السياسية ألي حركة من
حركات اإلسالم السياسي ازدادت قوة ونفوذ
اجلناح األكثر محافظة ،والتي ال تريد أن تندفع
في مشاركة سياسية حصادها محدود للغاية.

الغلبة للجناح املحافظ

من جانبه انتقد عمرو الشوبكي ،في تعقيبه
على الورقة البحثية ،اهتمامها الفائق بالكثير من
التفصيالت الداخلية للجماعة على حساب قراءة
الواقع السياسي العام ،حيث لم يهتم الباحثون
بتناول النقاش العام الذي دار في مصر حول
البرنامج احلزبي الذي أصدرته جماعة اإلخوان
املسلمني .كما أخذ على الورقة عدم التطرق إلى
طبيعة النظام السياسي في مصر ،وموقفه من
سائر القوى السياسية بجانب اإلخوان املسلمني.
وفي سياق تأكيده على ثقل وزن اجلناح احملافظ
داخل اجلماعة ،اعتبر الشوبكي أن الورقة أعطت
حجما أكبر مما هو عليه في
للجناح اإلصالحي
ً
واقع األمر .حيث يرى الشوبكي أن اجلناح احملافظ
هو من ميثل الغالبية داخل اجلماعة ،وبالتالي من
يسيطر على مفاصل اجلماعة وعلى اختياراتها
الفكرية والعقائدية.
وفي إطار استحسانه لكيفية تناول الورقة
لقضيتني رئيسيتني وهما “هيئة كبار
العلماء” و”الوالية العامة” ،أكد
الشوبكي أنه في القضية األولى
يظهر أن احلد األدنى للحس السياسي
باللحظة التاريخية التي منر بها كان
مفتقدا لدى أصحاب املقترح ،حيث
ً
استنكر أن يتم الطلب من املؤسسة

الدينية ،وهي في أسوأ مرحلة متر بها ،أن يكون
لها دور مهيمن على النظام السياسي في مصر،
وذلك في ظل حالة االستهجان التي يشعر بها
الكثيرون من الفتاوى العشوائية التي تخرج عن
تلك املؤسسة ،مثل حادثتي فتوى “بول الرسول”
و”إرضاع الكبير».
كما انتقد الشوبكي الصيغة التي اختار بها
البرنامج تناول مسألة الوالية العامة ،حيث لم
يذكر البرنامج أن مرشح حزب اجلماعة لتولي
مسلما ،بل اختار البرنامج
ذكرا
ً
الرئاسة سيكون ً
أن يقرر فرض رؤيته بأن رفض أن يكون رئيس
قبطيا ،أي ما يحرم نحو  %60من
الدولة امرأة أو ً
الشعب املصري للترشح للمنصب من وجهة نظر
اجلماعة.
في مداخلته ،عبر األستاذ عصام سلطان
احملامي والقيادي بحزب الوسط ،عن دهشته إزاء
التحول اجلذري في موقف اجلماعة ،من فكرة
تأسيس حزب مدني ذي مرجعية إسالمية؛ حيث
كانت تستنكرها متا ًما منذ بضع سنوات ،لكنها
عادت وتبنتها منذ عام  ،2005ومنذ ذلك احلني
تصدرت اخلطاب السياسي للجماعة.
أشار سلطان إلى أن املرجعية الدينية للبرنامج،
تستند إلى اجتهادات قدمية تتجاوز األلف عام،
واستنكر في هذا السياق جتاهل واضعي البرنامج
الجتهادات املفكرين اإلسالميني املعاصرين .كما
انتقد الرأي القائل إن رأي هيئة كبار العلماء
التي يطالب بها البرنامج ستكون استشارية؛ إذ
كيف يطالب بتأسيس هيئة ،عن طريق انتخاب
أعضائها عبر قطر كامل ،دون أن يكون لها سلطة،
و ُيكتفى بوضعها كهيئة استشارية .وأكد سلطان
أن اإلخوان غير جادين في مراجعة أفكارهم أو في
مستنكرا أن
تأسيسهم حلزب سياسي ،وأضاف
ً
البرنامج بلغته وصياغته وأفكاره القدمية يؤكد
أنهم يتمسكون بالقدمي ملجرد أنه قدمي.
بينما اهتم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح
األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،بأن
يؤكد على أن املناخ السياسي ال يسمح بأي
ممارسات سياسية سوية ،وفي إطار احلديث عن
األخطاء التي ارتكبها اإلخوان ،أشار إلى أن القوى
السياسية األخرى ارتكبت أخطاء أفدح.
وقال عبد الفتاح إن اإلخوان يحاولون تأسيس
شرعيتهم االجتماعية بدال من الشرعية القانونية
املفتقدة التي يحتكرها النظام السياسي ،الذي
يعاني في الوقت ذاته من تآكل مشروعيته
ونوه عبد الفتاح إلى أن السؤال
االجتماعيةّ .
الرئيس الذي ينبغي البحث له عن إجابة هو هل
ُيسمح ألي قوة سياسية فاعلة في مصر بأن حتظى
بكيانها السياسي؟.

حرية الفكر وا إلبداع
بني الت�سلط احلكومي و�ضغوط امل�ؤ�س�سة الدينية
أجمع مثقفون ومفكرون على رفض
املمارسات التي من شأنها حجب األفكار
واإلبداعات أو مصادرتها ،مطالبني في اللقاء
الفكري الذي عقده مركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان بتاريخ األحد املوافق  13يوليو
 2008في إطار صالون ابن رشد حتت عنوان
“احلجب واملصادرة ...أزمة حرية الفكر
واإلبداع في مصر” بإنهاء وصاية املؤسسات
املختلفة – خاصة الدينية منها – على حرية
الفكر واإلبداع في البالد.
وقال عصام الدين حسن مدير وحدة
البحوث باملركز أن هناك خطرا على حرية
الرأي والتعبير يستوجب العمل على
مواجهته ،مشير ًا في ذلك إلى الدور املتزايد
ملجمع البحوث اإلسالمية ،والفت ًا إلى أنه في

متابعة :محيي الدين سعيد
الوقت الذي يتخوف فيه البعض من أن تأتي
اجلماعات الدينية – كجماعة اإلخوان املسلمني
– بالدولة الدينية إذا ما وصلت للحكم فإنه من
الواضح أن الدولة الدينية قائمة بفضل ممارسات
احلزب الوطني احلاكم الذي يتجه بشكل متزايد
لتوظيف الدين في العمل السياسي.
وأشار إلى ضغوط مؤسسات الدولة واملؤسسات
الدينية واملجتمعية املختلفة على وسائل اإلعالم
واملثقفني ،الفت ًا إلى استهداف وثيقة البث
الفضائي التضييق على اإلعالم العربي في ظل
ما أحدثته الفضائيات املستقلة من حراك في
املجتمعات العربية ،مضيف ًا أن الدولة تتعامل مع
مؤسسات املجتمع املدني بعقلية السعي والعمل
على إحلاق هذه املؤسسات بأجهزة الدولة
مثلما يحدث مع اجلمعيات األهلية والنقابات
املختلفة.

حرية الفكر مقد�سة

من جانبه أكد املفكر اإلسالمي جمال البنا
أن حرية الفكر والتعبير مقدسة ،وال ميكن
لهيئة دينية أو دستور املساس بها ،مشير ًا إلى
أن احلق في التفكير هو حق أساسي لإلنسان،
وانتقد البنا الرد على أفكار املثقفني وإبداعاتهم
بإقامة الدعاوى لسجنهم أو العمل على مصادرة
كتاباتهم ،مشير ًا إلى أنه من الواجب أن يكون
الرد على الكلمة مبثلها وعلى البرهان بالبرهان

من اليمني  :حلمي سالم ،عصام الدين محمد حسن ،جمال البنا ،د .عمار علي حسن
والدليل بالدليل ،مؤكد ًا أن هؤالء يتركون
القضية الرئيسية التي يطرحها املبدع ليسعوا إلى
تقييده هو شخصي ًا بالسجن أو املصادرة أو احلجر
على أفكاره.
وأوضح البنا أن اإلسالم واضح متام ًا في موقفه
جتاه حرية الفكر واالعتقاد ،مستشهد ًا على ذلك
باآليات القرآنية“ :من شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر» ،و”أفأنت تكره الناس حتى يكونوا
مؤمنني”؛ مؤكد ًا أن الهدى والضالل قضية
شخصية ال يجوز ألحد التدخل فيها ،كما ال يجوز
لقانون أو مؤسسة دينية أو جهاز حكومي التدخل
في حرية الفكر ،وقال البنا إن كرامة اإلنسان هي
في حرية الفكر ،مطالب ًا بلجنة مستقلة تسلك
كل الطرق من أجل مناهضة ممارسات املصادرة
واحلجب.
كما أكد البنا أن الهيئات املجتمعية كالنقابات
واألحزاب واجلمعيات وغيرها متثل جزء ًا ال
يتجزأ من مظاهر حرية الفكر ،وقال إن الفكر إذا
لم يجد سبيله للتعبير عنه فإنه سيكون “سجني
صاحبه” ولن تكون هناك فائدة منه ،مشير ًا إلى
أن احلرية تبني سقفها بنفسها ،وعندما يشتد
امليل واالنحراف يظهر هناك من يعرض وجهة
النظر املناهضة لهذا االنحراف فيما ميثل واحدة
من ميزات احلرية كونها تسمح بإبداء كل اآلراء
وتكشف األخطاء وقت وقوعها حتى ميكن
استدراكها أو ًال بأول.

ازدواجية املعايري

وبدأ الشاعر والناقد حلمي سالم رئيس حترير

مجلة أدب ونقد حديثه بالتأكيد على أن مجمع
البحوث اإلسالمية هو الذي يحكم مصر ،حيث
تتم استشارته في كل أمر سياسي أو اقتصادي أو
اجتماعي أو أخالقي وتعطيه الدولة يوم ًا بعد يوم
صالحيات متناهية ،الفت ًا إلى أن مجلس الدولة
برئاسة املستشار طارق البشري أعطى املجمع منذ
سنوات فتوى تتيح له حرية الضبطية القضائية،
ودعا سالم إلى إعادة النظر بشكل جذري في
وجود هذا املجمع ومهامه مؤكد ًا أن الدين وحده
هو املقدس أما رجال الدين فغير مقدسني.
وأشار سالم إلى أن البالد تواجه منذ بدء
النهضة ازدواج ًا في املرجعية التي يستند إليها
املجتمع بني املرجعية الدينية واألخرى املدنية،
مشير ًا إلى أنه كان ينبغي أن تكون املرجعية مع
بدء الدولة احلديثة هي املرجعية املدنية فقط،
بينما ظل املجتمع يعيش بالساقني معاً ،إحداهما
–الدينية– تشده للخلف ،واألخرى –املدنية–
حتاول شده لألمام ،وقال سالم إن ازدواج املرجعية
كان سمة من سمات مفكري النهضة الكبار
أنفسهم كرفاعة الطهطاوي وسعد زغلول ،كما
كان هناك انفصام وازدواجية أيض ًا في التعليم
وفي النضال الوطني ،معتبر ًا أن هذا األمر ميثل
سبب ًا رئيسي ًا لتعثر املجتمع في السنوات املاضية
والقادمة أيضاً.
وأضاف سالم أن ثمة مسارين في اإلسالم
أحدهما يريد االستنارة واحلرية والتسامح
واحترام املرأة ،واآلخر يريد االستبداد وإنكار
اآلخر أو حتى قتله والوصاية على املرأة وكبت
احلريات ،الفت ًا إلى أن كال من املسارين يجد له
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سندا من القرآن وأحاديث النبي واجتهادات
الفقهاء.

انقاذ الدولة املدنية

ولفت أيض ًا إلى أن املخطئ في النظريات
البشرية يكون مخطئاً ،أما املخطئ في النظريات
اإللهية فيرى البعض أنه كافر ينبغي قتله ،مطالب ًا
بأن يعود املجتمع لرفع شعار “الدين هلل والوطن
للجميع” بشقيه ،مشير ًا إلى أن الدين صار لرجال
الدين ولم يعد الوطن للجميع بفعل أمرين ،هما:
الفكرة الدينية املتطرفة القائمة على أنه ال وطنية
في الدين ،والسلطة السياسية التي جعلت الوطن
لألغنياء فقط.
وقد حذر سالم أن غياب هذا الشعار يفتح
الباب واسع ًا أمام دعاة التمييز والفتنة واخليانة
الوطنية ،مؤكد ًا أن مصر تعيش في دولة دينية
وليست مدنية ،وأن هذه الدولة –الدينية– تتخفي
وراء أشكال مدنية مدل ً
ال على ذلك بأن مؤسسات
الدولة املختلفة ال تسلك أي سلوك قبل أن تستقي
رأي املؤسسة الدينية ،كما أن الدولة تسعى دوم ًا
ألن تستمد شرعيتها من خالل توظيف الدين
ومسايرة املؤسسات الدينية ،وتخضع البتزاز
وضغوط اجلماعات والتيارات الدينية وال
تواجهها إال إذا تعرضت خلطر مباشر منها على
وجودها.
وانتقد سالم ما وصفه بالبرجماتية الظاهرة
لدى املؤسسات الدينية كونها تهتم مبطاردة
املبدعني ،وال تبدي رأي ًا في قضايا مجتمعية
مهمة كاالحتكارات والفساد السياسي ،ودعا
إلى قيام مؤسسات املجتمع املدني بالضغط من
أجل إنقاذ الدولة املدنية وإنهاء األوضاع امللتبسة
احلالية ،مؤكد ًا أن املجتمع ليس في حاجة
لتجديد الفكر الديني كون ذلك يجري بالفعل
منذ أكثر من  1500عام ،ولكنه في حاجة إلى
أن يضع التجديد موضع التنفيذ على أرض الواقع
وأن يستعيد املجتمع شعار “الدين هلل والوطن
للجميع” وأن يؤمن اجلميع أنه حيثما كانت
مصلحة الناس فثمة شرع اهلل.
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قتل معنوي

وبدأ الكاتب واحمللل السياسي الدكتور /عمار
علي حسن بالتأكيد على أن املصادرة متثل قت ً
ال
معنوي ًا وأن مصادرة كتاب ال تقل جرم ًا عن إزهاق
روح بشرية ،الفت ًا إلى وجود فجوة بني حرية
الفكر والتعبير وأخرى بني االثنني مع ًا وحرية
التدبير أو احلركة ،وأن هناك قيودا تعوق حرية
التفكير كالرقابة احلكومية أو الرقابة الذاتية
أو لقيود املعلومات .وذهب الدكتور عمار علي
حسن إلى أنه ال توجد حرية مطلقة في أي زمان أو
مكان ،وأن املطلقات موضوع يحتاج إلعادة نظر
مشير ًا إلى أن الكثيرين انتهكوا مفهوم احلرية
خلدمة أهداف خاصة بهم ،واتفق عمار مع الدعوة
إلى مواجهة الفكر بالفكر مؤكد ًا أن املصادرة ال
ميكن لها أن تكبت فكر ًا مهما طال األمد ،وأن
كل كتاب نال حظ املصادرة أصبح أكثر توزيع ًا
وأعمق تأثيراً.
ووصف عمار سلوك املصادرة بأنه سلوك غبي ال
يستهدف صاحبه من ورائه غير املصلحة الذاتية،
وقال إن القائمني باملصادرة ال يأخذون في االعتبار
حرية الكاتب في التفكير والتعبير ،مشير ًا إلى
أن كل مسار بشري خال من احلرية كان مصيره
الفشل الذريع كون احلرية هي عصب وأساس كل
مشروع إنساني.

خيانة املثقفني

وانتقد د.حسن ما وصفه بتحالف بعض
املثقفني مع السلطة املستبدة حني دخلت األخيرة
في مواجهة مع اجلماعات املتشددة ،حيث تخلى
هؤالء املثقفون عن حلظة تاريخية كان ميكن لهم
فيها أن يفرضوا شروطهم وأن يثيروا قضايا
االستبداد والفقر والفساد السياسي ،لكنهم
وقعوا صك ًا على بياض للدولة التي انتهت
من اجلماعات وطوعتها خلدمتها ثم استدارت
للتنكيل بكل من يطالب باحلرية واإلصالح،
وقال د .عمار إن بعض املدافعني عن احلرية
يخونونها أحياناً ،الفت ًا إلى وجود مؤسسات غير
إسالمية كالكنيسة متارس قيود ًا على حرية الفكر
واإلبداع شأنها في ذلك شأن مجمع البحوث
اإلسالمية.
ورأى د .عمار أن هناك مشكالت تواجه اللجوء
إلى أمور كضمير الكاتب أو اللجان النقابية أو
القضاء أو مواثيق
األدبي
الشرف
والفكري ،حيث
ال توجد ضمانات
لعدم حتول أي من
هذه االختيارات عن
مسارها ،مؤكد ًا أن
احلل الوحيد أمام
ذلك هو إتاحة حرية
التعبير والفكر
ورفض
الكاملة
أي مصادرة أو
حجب لإلبداعات
والكتابات.

دفاعا عن
حرية التنظيم

في مواجهة أشكال الوصاية والهيمنة
احلكومية على اجلمعيات األهلية واملنظمات غير
احلكومية ،التي يفرضها قانون اجلمعيات رقم 84
لسنة  ،2002تبنى مركز القاهرة مبادرة إلعداد
مشروع قانون بديل ينحاز إلى املعايير الدولية
التي حتمي احلق في التنظيم املستقل للمنظمات
غير احلكومية.
ونظم املركز في اخلامس والعشرين من مايو
لقاء موسع شارك فيه لفيف واسع من نشطاء
املنظمات احلقوقية والتنموية في مصر ،فضال عن
خبراء بارزين وأعضاء بالشبكة األورومتوسطية
حلقوق اإلنسان ،وذلك ملناقشة اخلطوط العريضة
ملشروع القانون البديل ،والذي أسندت مهمة
إعداد مسودته إلى املستشار هشام البسطويسي
نائب رئيس محكمة النقض.
وقد بدأ املركز الحقا تطوير مسودة املشروع
البديل أخذا في االعتبار مالحظات املشاركني في
احلوار ،والرغبة في توحيد اجلهود املماثلة لتبني
مشروع مشترك يحظى بالتوافق بني املنظمات
غير احلكومية.
وقدم التقى وفد من الشبكة األورومتوسطية
حلقوق اإلنسان مع كال من الدكتور مفيد شهاب
وزير الدولة للشئون القانونية واملجالس النيابية،
واملستشار محمد الدمرداش مستشار وزير
التضامن االجتماعي ،والسفير مخلص قطب
األمني العام للمجلس القومي حلقوق اإلنسان.
وقد بحث الوفد خالل لقاءاته الثالثة أوضاع
املنظمات غير احلكومية واملدافعني عن حقوق
اإلنسان واألفكار احلكومية جتاه تعديل قانون
اجلمعيات احلالي ،فضال عن توجهات احلكومة
بشأن مشروع قانون مكافحة اإلرهاب .وقد ضم
وفد الشبكة كل من مارك بولش املدير التنفيذي
للشبكة ،ومعتز الفجيري املدير التنفيذي ملركز
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
وشدد الوفد على أهمية دور املنظمات غير
احلكومية في التنمية والنهوض بحقوق اإلنسان،
وطالب بضرورة التزام احلكومة باملعايير الدولية
التي تضمن حرية تكوين اجلمعيات وتكفل لها
العمل بصورة مستقلة عن الضغوط والتدخالت
احلكومية .كما عبر الوفد عن مخاوفه من اآلثار
السلبية التي قد يؤدي إليها قانون مكافحة
اإلرهاب ،مبا يهدد الضمانات الدستورية
للحريات العامة .ودعا الوفد إلى ضرورة إجراء
مشاورات موسعة حول هذا القانون مع منظمات
حقوق اإلنسان.

سياسيون وأكادمييون يحذرون من خطر استمرار
العنف الطائفي علي مستقبل املجتمع املصري
مشيرا إلي أن هناك أيضا متييزا
قانونيا ودستوريا ضد املسيحيني
وقال أن املادة الثانية من الدستور
توفر غطاء دستوريا للتفرقة بني
املواطنني علي أساس الدين،
وحتمل رسالة مباشرة بأن هناك
درجات للمواطنني ،راصدا
تزايد استناد احملكمة اإلدارية
واحملاكم الشخصية إلي هذه
املادة لتقنني انتهاك «حقوق غير
من اليمني  :د .محمد نور فرحات ،د .منير مجاهد ،بهي الدين حسن ،سمير مرقص ،د .جمال حشمت املسلمني» علي حد تعبيره.

عبر عدد من رجال القانون
والسياسة ونشطاء حقوق
اإلنسان في مصر عن قلقهم
إزاء تكرار األحداث الطائفية
في البالد في الفترة األخيرة،
محملني احلكومات املتوالية في
مصر منذ السبعينيات وبعض
اجلماعات السياسية املسئولية
األكبر عن تفاقم تلك الظاهرة
ومحذرين في الوقت نفسه من
محاوالت تستهدف العودة بدول
املنطقة ،وفي مقدمتها مصر إلي
عصر ما قبل الدولة القومية
احلديثة ،وطالبوا في ندوة نظمها مركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان في إطار صالون بن رشد
حتت عنوان “مستقبل األقباط في مصر ..في
ضوء األحداث الطائفية املتوالية” طالبوا بتكاتف
جماعي لتصحيح األوضاع احلالية في مواجهة
اخلطر الذي يتهدد املجتمع املصري.
وانتقد بهي الدين حسن مدير املركز ما وصفه
بتجاهل مؤسسات الدولة للتوصيات الصادرة
عن مؤسسات املجتمع والدولة بشأن سبل
مواجهة األحداث الطائفية ،مشيرا في ذلك إلي
توصيات صدرت عن جلنة تقصي حقائق برملانية
في عام  1972برئاسة جمال العطيفي ،ولقيت
قبوال من مختلف األطراف املجتمعية ،لكنها
لم جتد طريقها للتنفيذ علي أرض الواقع بفعل
التجاهل احلكومي لها ،معتبرا أن ذلك التجاهل
يثير التساؤل بشأن موقف احلكومة من هذه
األحداث ،ومدي رغبتها في مواجهتها بشكل
حقيقي أو تركها لتتفاقم وشغل املجتمع بها عن
مقتضيات اإلصالح السياسي.
أشار بهي إلي أن مسلسل احلوادث الطائفية
التي تشهدها البالد منذ نحو  35عام ًا وحتى
اآلن ،تشير إلي أن هناك خيط ًا رفيع ًا يربط بني
بعضها البعض ،الفتا إلي أن الفترة األخيرة
شهدت ظاهرة جديدة متثلت في أن بعض
املواطنني بدأ يأخذ علي عاتقه مهمة إنفاذ القانون
بعيدا عن أجهزة الدولة.

الهويات الدينية

كذلك رأي الباحث الدكتور سمير مرقص
رئيس مجلس أمناء مؤسسة “املصري للمواطنة
واحلوار” أن فترة السبعينيات والثمانينيات
شهدت مناخا عاما سيئا أفرز تعامال علي أساس
“الهوية الدينية املنفردة” لكل جماعة في
املجتمع ،حتى صار كل طرف يوظف قوته في

مواجهة اآلخر ،كما أن كل طرف يسعى لصياغة
ذاكرة تاريخية منعزلة عن اآلخر ،مشيرا إلي أن
السنوات األخيرة حتولت فيها كل جماعة إلي
أن تطلب لنفسها امتيازا دون اآلخرين ،محمال
جماعة اإلخوان املسلمني املسئولية عما وصفه
بوضع شروط وقيود علي احلياة السياسية ،ومن
بينها القول بقبول احلضور القبطي في الشأن
العام ولكن في غير مناصب الوالية العامة.
ولفت مرقص إلي أن املناخ العام في مصر
مطلع القرن العشرين كان قادرا علي تصحيح
املشكالت ومواجهة االحتقانات فيما شهد ذلك
املناخ في الفترات التالية وخاصة في السبعينيات
النظر إلي اجلماعة القبطية باعتبارها كتلة واحدة
«انتخابية” وقال إن الرئيس الراحل جمال
عبدالناصر تعامل مع املسألة القبطية بذراعني
حيث استوزر عددا من الشخصيات القبطية ،كما
ظهر في عهده مثقفون أقباط كان لهم حضورهم
في املشهد املصري في الستينيات.
حذر مرقص من استمرار مناخ التوتر احلالي في
املجتمع املصري خاصة في ظل عدم قيام الدولة
بواجبها في حماية املجال العام وجعله حقا لكل
مواطنيها ،وقال إن استمرار ذلك الوضع يضر
باستقرار املجتمع املصري ،مؤكدا أنه ليس من
حق أحد وضع شروط أو قيود علي املجال العام
الذي يجب أن يكون حر احلركة ،مؤكدا علي
ضرورة السعي ألن يكون” االختالف “ رصيدا
للوطن واجلماعة الوطنية وليس أداة للتناحر وقال
إنه إذا استمر الوضع علي ما هو عليه فإن البديل
سيكون مرعبا ،وسوف يكون هناك خطر علي
املجتمع وحتول بعض فئاته إلي ما وصفه بـ”العزلة
الناعمة».
فيما أكد الدكتور منير مجاهد أحد مؤسسي
حركة “مصريون ضد التمييز الديني” أن هناك
مظاهر متعددة للتمييز ضد املسيحيني في مصر
فيما يتعلق بالتعليم واإلعالم والوظائف العامة،

اخلط الهمايوين

وانتقد مجاهد عدم وجود تشريع يجرم
التمييز الديني أو أي أنواع التمييز ،وقال إن
إنشاء دور العبادة للمسيحيني مازال يحكمها
اخلط الهمايوني رغم بعض التحسن في الفترة
األخيرة ،مشيرا إلي وجود متييز ضد املسيحيني
في التعليم واإلعالم والتوظيف ،ومعتبرا أن هذا
التمييز ينتج أجياال أكثر تعصبا وتطرفا ،لكن
مجاهد بدا متفائال إزاء ما وصفه ببدايات التغيير
في املجتمع املصري ،مشيرا في ذلك إلي حتركات
الفئات املختلفة في األعوام الثالثة األخيرة
للمطالبة بحقوقها ،وحتقيق بعض هذه الفئات
انتصارات في حركتها املطلبية.
فيما حذر أستاذ القانون العام بجامعة الزقازيق
الدكتور محمد نور فرحات مما وصفه باحملاوالت
التي تواجهها دول املنطقة منذ عقود لالرتداد
بها إلي عصر ما قبل الدولة القومية احلديثة،
محمال الرئيس الراحل أنور السادات املسئولية
عما وصفه بإعادة فكرة “الدولة غير املكترثة
سوي بجباية الضرائب” ،والتي كانت سائدة في
العصر العثماني ،إضافة إلي فرض فكرة الثقافة
الدينية للجماعة االجتماعية في مصر ،ومساندة
سيطرة اجلماعات الدينية علي املؤسسات املدنية
كاجلامعات ،ما أدي إلي سيادة اخلطاب الديني
والبحث في التراث السلفي عما يكرس قيم
التعصب واالستبعاد دون التسامح والتعايش.
اعتبر الدكتور فرحات أن املسألة القانونية
ليست أكثر املسائل أهمية في قضية التوتر
املجتمعي والذي تتمثل إحدى جتلياته في حوادث
العنف الطائفي ،وقال إن املجتمع السوي والقوي
الناضج تكون فيه الدولة قوية ومحايدة بني
مختلف الفئات وقادرة علي فرض هذا احلياد بقوة
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القانون وحتقيق مبدأ املساواة احلقيقية ،وليست
املظهرية (أمام القانون) ،مشيرا إلي أن سياسات
السادات أفرزت تسلطا دينيا علي منظمات هي
بطبيعتها مدنية كاجلامعات ،مضيفا أن هناك
قوي ذات مصلحة في سيادة اخلطاب الديني
استغلت ذلك الوضع وسعت إلي إلباسه طابعا
قانونيا وتكريسه وأن املجتمع املصري شهد
نتيجة لذلك األمر عملية “تديني سلبي” وردا
لكل قضايا املجتمع إلي الدين.
ورغم تأكيد فرحات وجود مشكالت تواجه
األقباط في مصر فإنه دعا مختلف األطراف إلي
االبتعاد عما وصفه مبنهج صب الزيت علي نار
تلك املشكالت ،منعا لتكرار النموذج اللبناني
والعراقي علي أرض مصر ،وقال فرحات إن الفكر
املتشدد موجود لدي الطرفني املسلم واملسيحي في
املجتمع املصري ،مشيرا إلى أن الكنيسة تقاوم
وضع قانون مدني ومتحضر لألحوال الشخصية
بالنسبة لألقباط يحترم حقوق اإلنسان ،مؤكدا
علي ضرورة وضع برنامج عمل تشارك فيه الدولة
واألحزاب والنقابات ومنظمات املجتمع املدني
ملواجهة املشكالت الطائفية.

حكومات رخوة

من جانبه اعتبر القيادي بجماعة اإلخوان
املسلمني وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور
جمال حشمت أن قضايا األقباط متثل جزءا من
قضايا املجتمع املصري ككل محذرا من استخدام
املعيار الطائفي في احلديث عن تلك القضايا،
نافيا عن جماعته املسئولية عن أي أحداث طائفية
جرت بالبالد ومحمال كامل املسئولية ملا وصفه
باحلكومات الرخوة التي تدير البالد وقال أن هذه
املمارسات دفعت املسيحيني إلي االنغالق علي
أنفسهم واعتبار الكنيسة متحدثا رسميا وحيدا
باسمهم ،مضيفا أن الفقه املعمول به في مصر
كان متقدما عن غيره من البالد املجاورة دائما
فيما يخص التعامل مع دور العبادة ،منتقدا دعوة
البعض إللغاء املادة الثانية من الدستور والتي
تنص علي اعتبار الشريعة اإلسالمية املصدر
الرئيسي للتشريع في البالد و مؤكدا أن عقالء
املسيحيني أنفسهم يتمسكون باستمرار هذه
املادة في الدستور.

متابعة :محيي الدين سعيد

امل�سيحيون فى اجلزائر:
طريق الرب...درب أ
ال�شواك

على ما يبدو أن عدد البروتستانتيني في االزدياد بالفعل،
حتاول احلكومة اجلزائرية فرض “ثقافة معيارية”
وهذا مما ُيعد أحد ثمار “احلماس
عربية إسالمية بحكم القانون
التبشيري القوي” الذي يقوم به
واحملاكمات ،حيث وضعت
برنهارد شميد
اإلجنيليون وبروتستانتيون آخرون
ملتنصرين ا ُجلدد والطوائف
ا ّ
تنتمي غالبية كنائسهم وطوائفهم إلى أمريكيا الشمالية .إن
البروتستانتية احملافظة حتت مجهر املراقبة واملتابعة القضائية.
املتنصرين اجلدد يرغبون في االبتعاد عن الغالبية العربية في
برنهارد شميد يسلط الضوء على الواقع املسيحي في
البالد .ويرون أن تغيير “الهوية” الدينية من الوسائل املفيدة
اجلزائر.
في ذلك ،ألنهم من خاللها ي َتحدّ ون “الثقافة املعيارية”
ترى السلطات اجلزائرية في االعتقاالت حماية البالد من
العربية اإلسالمية التي تناشدها الدوائر اإلسالمية احملافظة.
حمالت التنصير عندما يتكلم وزير الشئون الدينية اجلزائري
ومصطلح “الثقافة املعيارية” من مفردات اللغة األملانية ،أما
يكاد املرء يعتقد أنه يستمع إلى أقوال بعض ساسة “الضبط
في اجلزائر فيقابله مصطلح “الهوية اجلزائرية».
والربط” الشرقيني الذين يحرصون على أمن واستقرار
بلدهم .إال أن الوضع هنا يتعلق باألقلية املسيحية التي تُتهم
بتقويض دعائم الدولة والهروب من رقابتها والتشكيك و�سائل مالية مغرية
ظلت العالقة جيدة بني الكنائس الكاثوليكية
في قيم وآداب املجتمع التعددي .تدور أحداث القضية في
والبروتستانتية التقليدية في البالد وبني املسلمني
اجلزائر ،حينما كثفت السلطات في األسابيع واألشهر املاضية
مدة طويلة ،وكانوا يتخلون عن شتى أنواع “الطموح
تنديدها باألنشطة “غير املرخصة” للجماعات املسيحية.
التبشيري» .لكن هذه العالقة عكرتها سلوكيات الطوائف
وحتى وقت قصير كان في اجلزائر  32كنيسة بروتستانتية،
البروتستانتية املتطرفة الذين يتصرفون بهمجية بسبب
وفي الوقت احلالي قامت السلطات بإغالق  12منها.
طموحاتهم التبشيرية اإلجنيلية .كما ازداد عدد مسيحيي
أوروبا وأمريكا الشمالية الذين يقومون برحالت تبشيرية
ال�صالة عمل غري قانوين
إلى اجلزائر .وهم في ذلك يستخدمون بعض الطرق املريبة،
تقوم احلكومة أيضا بقمع األفراد ،ففي العشرين من
وي ِعدون َمن يحاولون استقطابهم باحلصول على تأشيرة
مايو  /أيار عقدت محكمة جنايات تيارت (جنوب
للسفر إلى إحدى بالد الغرب الغنية.
غرب) محاكمة ضد املد ّرسة حبيبة قويدر ،وكانت التهمة
موجة من انتهاك احلريات العامة تسود اجلزائر..إدانة
املوجهة إليها أنها اعتنقت املسيحية عام  2004وأصبحت
ديلم بالسخرية من الرئيس في رسم كاريكاتوري تستند
عضوا نشطا داخل إحدى الطوائف البروتستانتية احملافظة.
احلكومة في تصرفاتها ضد الطوائف املسيحية على قانون
والسيدة البالغة من العمر  37عاما مهددة اآلن باحلبس ثالث
صدر في  28فبراير  /شباط  2006يهدد من يقوم “بجبر
سنوات ،بحسب طلب املدعي العام ،ألنها ُضبطت أثناء
املسلم أو استمالته أو إغرائه بأي وسيلة العتناق ديانة
التفتيش في حافلة عامة ،وفي حوزتها عشر ُنسخ من اإلجنيل
أخرى” باحلبس مدة تتراوح بني سنتني إلى خمس سنوات أو
وبعض الكتيبات الدينية.
غرامة مالية تتراوح بني خمسة آالف إلى عشرة آالف يورو.
وفي الثالث من يونيو /حزيران ُحكم على أربعة أشخاص
فيما يصل احلد األدنى الرسمي لألجور في اجلزائر إلى ما
في املدينة نفسها ألنهم قاموا بالتنظيم إلقامة صالة مسيحية
يعادل مائة يورو في الشهر.
في بيت خاص ،وهي تهمة “ممارسة شعائر دينية غير مرخص
بها” .وقد صدرت ضدهم أحكام تتراوح بني شهرين وستة
أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تعادل ما بني ألف أو حملة �ضد التع�صب
يسود اختالف بني الرأي العام حول الضغوط التي متارسها
ألفني يورو.
احلكومة .ففي السابع عشر من مارس  /آذار هذا العام قام
اجلزائر ترفض التهم املوجهة لها بانتهاك حرية األديان،
بعض مشاهير املثقفني في العاصمة اجلزائر بـ”حملة ضد
وخاصة جتاه أبناء األقلية املسيحية وصدر حكم البراءة بحق
التعصب” وطالبوا بتوقيعاتهم بحرية الفكر والعقيدة .وكان
اثنني آخرين؛ ألنهم أنكروا اعتناقهم املسيحية .وقامت
من بني هؤالء املشاهير والشخصيات احملبوبة الكاريكاتوري
خلوجة خلفون محامية احملكوم عليهم باالستئناف ضد
املشهور علي ديلم (الذي يرسم أيضا في الصحيفة الفرنسية
احلكم ،وقالت في دعوى االستئناف إن احملكمة أصدرت
ليبرتي  Libertéاليومية) ،والناقد املؤرخ حلرب التحرير
احلكم ضد األربعة رغم انعدام األدلة ،وبرأت االثنني
اجلزائرية محمد حربي والرئيس السابق لرابطة حقوق
إلنكارهما اعتناق املسيحية .وفي الثالث من يوليو  /متوز
اإلنسان اجلزائرية علي يحيى عبد النور ،حيث كان للحملة
هذا العام صدر مرة أخرى حكم من محكمة تيسمسيلت
صدى واسع في األوساط العامة.
(تقع على بعد  200كم جنوب العاصمة اجلزائر) باحلبس
إن نقاد موجة التقاضي ال ينكرون على احلكومة
ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية تعادل 1600
حقها في مراقبة دور العبادات ،ليقطعوا كل السبل
يورو ضد جزائريني تابعني للكنيسة اإلجنيلية.
أمام االسالمويني املسلحني ،على سبيل املثال .إال أنهم
يطالبون فقط بالفصل بني مراقبة دور العبادة من ناحية
ثمار “احلما�س التب�شريي القوي»
وتقنني حرية العقيدة الشخصية من ناحية أخرى .وحسب
يعيش اآلن في اجلزائر نحو عشرة آالف مسيحي
هؤالء فإن حمل األناجيل أو الكتيبات الدينية وأيضا عقد
بروتستانتي وحوالي ألف وخمسمائة مسيحي كاثوليكي،
الصلوات في البيوت يندرج حتت حرية العقيدة الشخصية.
بحسب اإلحصائيات الرسمية .أما الواقع ُفيفترض أنه أعلى
من ذلك بكثير .وحسب التقديرات يعيش حاليا في هذا
نقال عن موقع «قنطرة» ،.حوار مع العالم اإلسالمي:
البلد املغاربي نحو ثالثني ألف مسيحي من مختلف الطوائف.
http://www.qantara.de/webcom/show_softlink.php?wc_c=339
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برلني” في قلب أوروبا وفي أعماق البحر
املتوسط ،الذي سرعان ما ينهار أمام احلقائق
االجتماعية والسياسية والثقافية مثلما تهاوى
سور برلني من قبل.
لقد كان شعار عملية برشلونة هو حتويل
البحر املتوسط إلى بحيرة مفتوحة حلوار وتفاعل

بهي الدين حسن
عقدت دوائر اليسار األوروبي في اآلونة
األخيرة عددا من املنتديات ملناقشة مشروع
“االحتاد من أجل املتوسط” ،الذي ترتابها إزاءه
شكوك عميقة ،وهو األمر الذي جسدته ثالثة
منتديات جرت مؤخرا في نابولي وفلورنسا
بإيطاليا ،وفي باريس بفرنسا ،وقام بتنظيمها
أحزاب اشتراكية في البلدين ،أو مراكز
أكادميية ذات صلة وثيقة بها .كما لوحظ
االهتمام بإشراك برملانيني وأكادمييني يساريني
من دول أوروبية أخرى ومن الواليات املتحدة
األمريكية ،ومشاركة منظمات حقوق اإلنسان
األوروبية ،التي تهتم بجنوب املتوسط كالشبكة
األورومتوسطية حلقوق اإلنسان ،أو منظمات
تختص بالعالم العربي كمركز القاهرة لدراسات
حقوق اإلنسان.
تتلخص حتفظات عناصر قيادية يسارية
أوروبية على االحتاد من أجل املتوسط ،في أنه
على خالف ما يذكره قادة االحتاد األوروبي من
أنه يشكل امتدادا للشراكة األوروبية املتوسطية
وفقا إلعالن برشلونة ،فإنه في جوهر األمر
يشكل خطوة في االجتاه املعاكس لها ،وذلك
من خالل دعم التوجه اليميني ضد املهاجرين
ألوروبا ،والتركيز املفرط على عالقات التبادل
االقتصادي القائمة على عالقات غير متكافئة
بني الشمال واجلنوب ،مع تهميش كلي لدور
الشعوب والكيانات املعبرة عنها من أحزاب
ونقابات ومنظمات أهلية ،لصالح عالقات
علوية على مستوى رؤساء الدول وامللوك ،وهو
باختصار يكاد يكون نسخة من برنامج عمل
أحزاب اليمني األوروبي جتاه قضايا الهجرة
في داخل أوروبا ،وجتاه إطار العالقة بجنوب
املتوسط.
في املقابل تعتقد بعض الشخصيات
االشتراكية األوروبية أنه آن األوان ألوروبا أن
تتعامل مع جنوب وشرق املتوسط ليس باعتباره
مسألة عالقات خارجية ،بل باعتباره مسألة وثيقة
الصلة بالشئون الداخلية األوروبية .وينطلق هذا
التوجه من حقيقة أن املهاجرين العرب واملسلمني
صاروا يشكلون األقلية األكبر في أوروبا ،كما
أن اإلسالم صار يشكل الديانة الثانية ،وأن
تطور وسائل االتصال اليومية ،جعل الهجرة

مجرد انتقال فقط في املكان ،مع استمرار
نفس التأثيرات االجتماعية والثقافية والدينية
والسياسية للبلد الذي خرج منه املهاجر وأسرته،
وذلك من خالل التواصل على مدار الساعة مع
فضائيات الوطن األصلي ،وعبر املوبايل مع
األسرة واألصدقاء في الوطن األصلي ،وبامتداد
كل ذلك مع دوائر تطور الثقافة السياسية
والدينية السائدة في الوطن األصلي .وبالتالي
فإن االنفتاح التنموي السياسي واالقتصادي
واالجتماعي والثقافي والديني على املجتمعات
العربية ،هو توجه ال غنى عنه للمساعدة على
اندماج األقلية العربية املهاجرة في املجتمعات
األوروبية ،والعكس صحيح .أي أن إهمال
قضايا التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي في العالم العربي ،أو حصر التعامل مع
هذه املنطقة باعتبارها قضية أمن ومكافحة إرهاب
وهجرة غير شرعية ،ستدفع ثمنه أوروبا أيضا،
وليس الشعوب العربية وحدها أو املهاجرين
العرب وحدهم.
في هذا السياق يسخر بعض قادة اليسار
األوروبي من املنظور األمني اليميني السائد ،الذي
يتصور إمكانية وجود حلول أمنية لواقع سياسي
اجتماعي وثقافي معقد وجديد في أوروبا ،بل
يسخر البعض قائال :إن اليمني األوروبي لم يتعلم
من خيبات الشيوعية السوفيتية واألوروبية التي
حاولت أن حتل مشكلتها مع صعود الرأسمالية
األوروبية وجاذبية مجتمعاتها ببناء سور برلني!
ويقولون إن ما تسعى إليه األحزاب العنصرية
واليمينية في أوروبا هو محاولة بناء “سور

الثقافات واملجتمعات ،بينما يبدو أن الشعار
غير املعلن لالحتاد من أجل املتوسط ،هو حتويل
البحر املتوسط إلى سور حديدي عازل.
في هذا السياق يبدو “االحتاد من أجل
املتوسط” في نظر بعض دوائر اليسار األوروبي،
كإطار للتحالف بني األحزاب اليمينية احلاكمة
في عدد متزايد من دول أوروبا واحلكومات
العربية على األرضية ذاتها ،وتتعهد من خالله
احلكومات العربية ببناء سور حديدي آخر
على شواطئها حلماية أوروبا من موجات هجرة
شعوبها العربية املهرولة هربا من ويالت الفقر
والفساد واالضطهاد السياسي والديني والثقافي
والعنف الطائفي واإلرهابي والبوليسي.
ومما ال يخلو من داللة ،صمت احلكومات
العربية املطبق إزاء قرار البرملان األوروبي الذي
صدر مؤخرا بإباحة اعتقال املهاجرين غير
الشرعيني ألربع سنوات ،في الوقت الذي
وصفته منظمات أوروبية حلقوق اإلنسان بـ
“قانون العار”!
ويتفق عدد من منظمات حقوق اإلنسان الدولية
واألوروبية والعربية مع مضامني هذا التحليل إلى
حد بعيد .كما تالحظ أن مشروع “االحتاد من
أجل املتوسط” ينطوي على إسقاط من جدول
األعمال األوروبي/العربي قضايا حقوق اإلنسان
بشكل عام ،وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل
خاص ،وكذلك دور منظمات املجتمع املدني في
الشمال واجلنوب في الشراكة األورومتوسطية
في إطار املشروع اجلديد .في الوقت نفسه،
الذي يناقش فيه االحتاد األوروبي تصعيد مستوى
العالقة الشراكية الثنائية بينه وبني إسرائيل إلى
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مستوى جديد وغير مسبوق.
لقد كانت عملية برشلونة تنظر للمجتمع
املدني في الشمال واجلنوب باعتباره الشريك
الثالث ،ولو على الصعيد الرمزي والسياسي،
دون أن تنجح في حتويله لواقع مادي بسبب
املقاومة الشرسة من جانب أغلبية احلكومات
العربية .في حني يبادر مشروع االحتاد من أجل
املتوسط ،بإزالة هذا املوقع الرمزي للمجتمع
املدني ،مبا يهيئ املناخ املناسب لعقد الصفقات
التجارية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية (أي
ضد املهاجرين) مع احلكومات العربية دون
رقيب.
جدير أيضا باملالحظة أنه يجري الترويج ملشروع
“االحتاد من أجل املتوسط” ،بوصفه خطوة لألمام
لتعزيز الدور العربي في الشراكة األورومتوسطية،
وذلك من خالل إنشاء مؤسسة للقمة تضم الرؤساء
وامللوك في الشمال واجلنوب ،فضال على الرئاسة
الدورية الثنائية املشتركة لرئيسني من شمال
وجنوب املتوسط ،وسكرتارية مشتركة دائمة.
وهو تطور في جوهره ال يشكل خطوة لألمام،
ألنه من ناحية أقصى متاما دور املجتمع املدني في
الشمال واجلنوب عن املشاركة ،وألنه يرتكز في
األساس –فيما يتعلق باجلنوب -على الشراكة مع
حكومات ال يتمتع أغلبها بأية مشروعية قانونية
أو سياسية ،ولذا فهى مستعدة لتقدمي أية تنازالت
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية لالحتاد
األوروبي ،طاملا أن ذلك يساعد على استبعاد ما
يسمى “القضايا السياسية الشائكة” ،أي قضايا
حقوق اإلنسان والدميقراطية من جدول األعمال
املشترك .وهذا ما يعد به مشروع االحتاد من أجل
املتوسط ،وهو ما يشكل قوة جذب ال تقاوم لدى
أغلبية حكومات جنوب وشرقي املتوسط.

االحتاد من أ�جل املتو�سط
بدايات ال تبعث على التفا�ؤل
بالتوازي مع اإلطالق الرسمي ملبادرة تأسيس “االحتاد من أجل املتوسط” ،والتي مت تدشينها في
االجتماع رفيع املستوى،
الذي عقد في باريس في 13
يوليو  2008بحضور عدد من
رؤساء دول االحتاد األوروبي
وجنوب شرق البحر املتوسط،
وجهت الفيدرالية الدولية
حلقوق اإلنسان والشبكة
األورومتوسطية حلقوق اإلنسان،
ومركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ندا ًء مشتركا إلى رؤساء دول االحتاد األوروبي ،وقد شدد النداء على ضرورة جعل احترام حقوق
اإلنسان والدميقراطية أولوية أساسية في السياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي .ودعا للمساهمة بشكل
نشط في حتقيق السالم في اإلقليم األورومتوسطي ،وعلى وجه اخلصوص العمل على تنفيذ القرارات
الدولية الرامية إلى حتقيق سالم عادل ودائم واالعتراف باحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،واحترام
حقوق املهاجرين والالجئني ،واالعتراف بفاعلي املجتمع املدني ،وخاصة املنظمات غير احلكومية املعنية
بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،باعتبارهم شركاء بشكل كامل في الشراكة األورومتوسطية.
وقد أعرب النداء عن حفيظة املنظمات الثالث جتاه بعض ما تنطوي عليه مبادرة “االحتاد من أجل
املتوسط” من مؤشرات وتوجهات تظهر إعطاء املشاريع االقتصادية األولوية على حساب أي طموح
سياسي ،مبا يعرض للخطر فرص التنمية االقتصادي ،إذا ما مت فصلها عن التطور الدميقراطي.
وأكدت املنظمات الثالث أن شعوب جنوب وشرق البحر املتوسط يتطلعون إلى التنمية ،مثلما
يتطلعون أيضا للتمتع باحلريات األساسية احملرومني منها فعليا ،وانتقد النداء حضور رؤساء دول
–وخاصة من جنوب وشرق املتوسط -معروفني بسجلهم املخزي في مجال حقوق اإلنسان.
وحذر النداء من أن الرغبة في تعزيز االستحواذ املشترك على التعاون األوروبي املتوسطي ،والتي جتد
تعبيرها على وجه اخلصوص عبر تبني رئاسة دورية ثنائية جتمع بني رئيسني من شمال وجنوب املتوسط،
وتنصيب سكرتارية في بلد شريك في االحتاد من أجل املتوسط ،يعني أن اختيار الدول التي تشارك في
رئاسة االحتاد أو التي ستستضيف سكرتارية ال تقيم اعتبار ًا للحالة السياسية السائدة في البلدان التي
سيقع عليها االختيار ،وهو ما يعني القبول بأنظمة استبدادية ،تسهم في تعزيز تهميش ممثلي املجتمع
املدني ومنظماتهم املستقلة التي تناضل من أجل احلقوق األساسية للشعوب التي تهدرها حكوماتهم.
وشدد النداء الذي وجهته املنظمات الثالث على أن قمة االحتاد من أجل املتوسط يتعني عليها أن تعيد
التأكيد على احترام القيم العاملية حلقوق اإلنسان واملبادئ الدميقراطية ،وترجمتها إلى أفعال ملموسة.

ال ينبغي للحكومة امل�رصية
الريرتيني ملخاطر التعذيب
�أن ت�شارك فى تعري�ض مئات إ

أعلنت  18منظمة حقوقية مصرية عن احتجاجها الشديد وقلقها العميق إزاء ما اتخذته السلطات املصرية من إجراءات استهدفت الترحيل اجلماعي للمئات من
طالبي اللجوء اإلريتريني وإعادتهم إلى إريتريا.
وحذرت املنظمات املصرية في رسالة مشتركة بعثت بها إلى وزير الداخلية املصري في يونيو  2008من أن استمرار عمليات اإلعادة القسرية لإلريتريني من شأنه
أن يعرضهم ملخاطر التعذيب ،وسوء املعاملة حال عودتهم إلريتريا.
ولفتت الرسالة النظر إلى أن االنتهاكات اجلسيمة التي يتعرض لها اإلريتريون على يد حكومتهم سبق أن و ّثقها على نطاق واسع عدد كبير من التقارير احلقوقية،
التي أكدت تعرض أعداد كبيرة من املواطنني اإلريتريني إلى االحتجاز التعسفي والتعذيب ،سواء بسبب تهربهم من اخلدمة العسكرية ،أو بدعوى االنخراط في أنشطة
معارضة للنظام احلاكم .وهو ما استدعى صدور توجيهات من مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني تطالب جميع دول العالم باالمتناع عن إعادة أي من طالبي اللجوء
اإلريتريني قسرا إلى بلدهم ،حتى في احلاالت التي يرفض فيها طلب اللجوء املقدم منهم.
وشددت املنظمات املصرية في رسالتها على أن احلكومة املصرية يتعني عليها االلتزام باحترام مبدأ حظر اإلعادة القسرية لطالبي اللجوء في حال وجود خطر يتهدد
حياتهم أو حريتهم ،وذلك مبوجب انضمام مصر لالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب ،وباعتبارها أيضا إحدى الدول األطراف في االتفاقية الدولية بشأن الالجئني
واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية بشأن اجلوانب املرتبطة مبشكلة الالجئني في أفريقيا ،واألخيرة تنص في مادتها الثانية على أنه “ال يجوز لدولة عضو أن تخضع أي
شخص إلجراءات من قبيل املنع من عبور احلدود أو اإلبعاد أو الطرد على نحو يضطره إلى العودة أو البقاء في بلد تتعرض فيه حياته أو سالمته أو حريته للخطر.
وناشدت املنظمات الثماني عشرة السلطات املصرية أن حتترم التزاماتها القانونية الدولية واإلقليمية ،وأن توقف على نحو فوري عمليات الترحيل اجلماعي لطالبي
اللجوء اإلريتريني كما حثتها على املزيد من التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشئون الالجئني ،والسماح لها بالتحقيق الدقيق في كل حالة على حدة من
طلبات اللجوء املقدمة من اإلريتريني.
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