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جتديد اخلطاب الديني.. اأم جتديد النظم ال�سيا�سية العربية؟

س��ؤال فرضته مداوالت وأوراق عمل املشاركني في الندوة التي تنظمها مركز القاهرة 
بالعاصمة الفرنس��ية ح��ول »الدين وحرية التعبير في العال��م العربي«، والتي الحظوا 
فيها طبيعة التحالفات بني النظم التس��لطية من جهة، واملؤسس��ات الدينية وجماعات اإلس��ام 
السياس��ي م��ن جهة أخرى، ف��ي قمع حرية التعبير. وتخصص »سواس��ية« ع��ددا من صفحاتها 
ألهم األفكار التي طرحتها املداوالت وأوراق العمل، والتي دارت حول طبيعة إش��كاليات حرية 
التعبي��ر ف��ي املنطقة العربية، وأدوار املؤسس��ات الدينية، ومواقف مدارس الفكر اإلس��امي من 

حرية التعبير، وازدراء األديان الذي يشيع استخدامه للنيل من حرية التعبير.

 13
ن�سان  ر�سالة �سجن عدرا: �سوريا ما�سية وممعنة يف انتهاك حقوق الإ

تنش��ر »سواس��ية« نص الرس��الة التي بعث بها من داخل محبس��ه بسجن عدرا، 
احملام��ي والناش��ط البارز أنور البني رئيس املركز الس��وري لألبحاث والدراس��ات 

القانونية.

 14
اأكاذيب نظام الب�سري لن متنع حماكمته

محاوالت النظام السوداني للهرب من استحقاقات العدالة واحملاسبة على اجلرائم 
املرتكب��ة في دارف��ور –عبر التصريح��ات الدعائية التي تزعم اس��تقرار األوضاع 
داخ��ل اإلقليم- ال تقوى على الصمود أمام الواقع الفعلي، الذي ترصده تقارير البعثات الدولية 
ومنظمات اإلغاثة وحقوق اإلنس��ان. وأحدث هذه التقارير الذي ش��ارك في إعداده 15 منظمة 
دولي��ة وإقليمية »الكام والواقع.. الوضع في دارفور« يكش��ف ويفضح االدعاءات الس��ودانية 

الرسمية. 

 12
ن�سان؟ عالن العاملي حلقوق الإ كيف احتفلت احلكومات العربية بالذكرى ال�ستني ل�سدور الإ

أوضاع  العزم على حتسني  تظهر  العربية خطوات  املنطقة  أن تشهد  مأموال  كان 
حقوق اإلنسان، بيد أن االحتفاالت العاملية اقترنت بتزايد املؤشرات التي تظهر 
ازدراًء بالغًا لقيم حقوق اإلنسان في هذه املنطقة من العالم، ذلك ما يؤكده بيان خاص أصدره 

مركز القاهرة في ذلك الوقت.

 16
رهاب اإىل ت�سدير القمع )ملف العدد( من ت�سدير الإ

مل��ف خاص يتن��اول أهم النتائج واملس��تخلصات الت��ي انتهى إليه��ا أول تقرير 
س��نوي يصدره مركز القاهرة حول حقوق اإلنسان في العالم العربي، وذلك من 
خال دراسة تطور وضعية حقوق اإلنسان في 12 بلد عربي، وتقييم األداء العربي الرسمي عبر 

جامعة الدول العربية، واألمم املتحدة، ومؤسسات الشراكة األورومتوسطية.

�صورة الغالف نقال عن

www.alsafahat.net 
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حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  عقد 
الدراسات  مركز  مع  بالتعاون  اإلنسان 
عمل«  »ورشة  بفرنسا،  الدولية  واألبحاث 
حتت عنوان »الدين وحرية التعبير في العالم 
 .2008 نوفمبر   21 يوم  وذلك  العربي«، 
تربو  نخبة  بحضور  بباريس  الورشة  انعقدت 
وهم  وناشطا  ومختصا  باحثا  ثاثني  على 
أكادمييون وإساميون وعلمانيون  من  لفيف 
اإلنسان،  حقوق  عن  ومدافعون  وصحفيون 
من العديد من الدول العربية )العراق، لبنان، 
املغرب، مصر، سوريا، السودان، السعودية، 
فلسطني، تونس( وأوروبا )فرنسا، السويد، 

ايطاليا، بريطانيا(.
من  كل  الورشة  أعمال  افتتاح  في  شارك 
الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، والشبكة 

األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان.
توجهات  أحد  عن  تعبيرا  الورشة  وتعد 
حوار  تعزيز  إلى  الهادف  القاهرة  مركز 
الثقافات حول حقوق اإلنسان، ودعم حرية 
معوقات  وتفكيك  واالعتقاد  والرأي  التعبير 
هذه احلرية وتقييم سبل توفير املناخ األفضل 
سواء  تكبلها،  التي  القيود  مواجهة  في  لها 
أو  دينية  أو  سياسية  القيود  هذه  كانت 

اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
أساسية  عمل  أوراق  أربع  الورشة  ناقشت 
حسن،  محمد  الدين  عصام  من  كل  قدمها 
سالم،  حلمي  زيادة،  رضوان  نسيرة،  هاني 
املنطقة  في  التعبير  إشكاليات حرية  تناولت 
العربية، وموقف املؤسسات الدينية من حرية 
وممارسة  برامج  في  التعبير  وحرية  التعبير، 

جماعات اإلسام السياسي، وازدراء األديان 
وحرية التعبير.

اجتاها  الورشة  مداوالت  أظهرت  وقد 
الدين  استخدام  رفض  على  يشدد  رئيسيا 
عن  الدين  “فصل  وضرورة  السياسة،  في 
املدنية. هذا االجتاه  للدولة  الدولة”، تدعيما 
ينتقد تبعية املؤسسة الدينية الرسمية في كل 
دولة للنظام السياسي في دولتها، كما ينتقد 
التحالف الدائم املشئوم بني املؤسسة الدينية 
اإلسام  وجماعات  السياسية  والسلطة 
االجتاه  هذا  يتحفظ  كما  املتطرفة.  السياسي 
“فكر  إلى  اإلسامي  الفكر  تقسيم  على 
معتدل” و”فكر متطرف”، موضحا أن األمر 
واحد  إطار  في  أدوار  توزيع  كونه  يعدو  ال 
املعتدل”  “الفكر  أن  البعض  واعتبر  كابح. 
املتطرف.  للفعل  النظري”  “املهاد  شكل 
وإن  متناغمان،  مترابطان  متكامان  فهما 
متمايزان  متنافران  الظاهر-  –في  أنهما  بدا 

مختلفان.

اآلراء  بعض  هناك  كانت  فقد  املقابل  في 
حقوق  مع  يتعارض  ال  اإلسام  أن  ترى  التي 
كانت  وإن  التعبير.  حرية  مع  وال  اإلنسان 
بالثوابت  املساس  بعدم  مشروطة  األخيرة 

واملقدسات.
وقال بعضهم بضرورة )وإمكانية( التوفيق 

ينب املرجعيتني الدينية واملدنية.
وشددت بعض املداخات على أن مشكات 
مشكلة  جوهرها  في  هى  التعبير  حرية 
السياسية  النظم  الستبداد  ترجع  سياسية، 
العربية، التي تعنينِّ املؤسسة الدينية الرسمية 
السلفية، وتستفيد من تقليديتها وجمودها، 
)باالستبداد(  السياسي  املناخ  توفر  والتي 
واالجتماعي )بالفقر( والوجداني )بانسداد 
اإلسامي  العنف  وتفاقم  لتفشي  املستقبل( 
السياسي. والتي متنع دخول التجديد الديني 
والوعي  واإلعام  التعليم  عملية  صلب  في 
العام. ومن ثم، فإن التوجه الفاعل ينبغي أال 
يكون “جتديد اخلطاب الديني”، بل أن يكون 

“جتديد النظام السياسي”.
إلى  “بنداء  الورشة  أعمال  توجت  وقد 
املشاركني  من  عديد  وقعه  العرب”  املثقفني 
رموز  من   96 بالتوقيع  إليه  وانضم  بها، 
الفكر واإلبداع والعمل السياسي واحلقوقي. 
سبعة  من  حقوقية  منظمة   22 وقعته  كما 
والسودان  وتونس  مصر  هى  عربية  بلدان 

والسعودية والبحرين ولبنان وفلسطني.
وتفرد سواسية جانبا من صفحاتها لعرض 
ونص  املشاركني  ناقشها  التي  العمل  أوراق 

النداء الصادر باسم املثقفني العرب.

جتديد اخلطاب الديني اأم جتديد النظم ال�صيا�صية العربية؟

جانب من امل�صاركني يف ور�صة العمل

من اليمني:  د. حيدر اإبراهيم علي )ال�صودان(، د. ر�صوان زيادة )�صوريا(
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تبدو  استثنائية  منطقة  العربي  العالم  يشكل 
عصية على موجات التغيير والتحوالت الدميقراطية، 
العالم عبر عدة عقود  التي عرفتها مناطق أخرى من 
التعبير  ووسائط  أدوات  ظلت  فقد  ثم  ومن  مضت. 
كثيرا  منها  يحد  ال  هائلة،  لضغوط  هدفا  املختلفة 
تكنولوجيا  في  الهائلة  والطفرة  املعلومات  ثورة 

االتصاالت.
احلكم  لنظم  السياسية  الشرعية  تآكل  ظل  وفي 
العربية بفعل إخفاقاتها املزمنة في التحديث والتنمية 
فقد  اخلارجية،  والضغوط  التحديات  ومواجهة 
باستمرار  النظم  هذه  تتشبث  أن  الطبيعي  من  كان 
سيطرتها على الفضاء السياسي، وأن حتكم حصارها 
هيمنتها  تواصل  وأن  التنظيم،  أشكال  على مختلف 
في  أساسي  كمدخل  واإلعام؛  التعبير  وسائط  على 
أو عزل اخلصوم  العام، وتشويه  الرأي  تعبئة وتوجيه 
السياسيني. ولم يكن غريبا في هذا السياق أن حتافظ 
أنظمة احلكم العربية على مختلف أدواتها التشريعية 
املعادية جلميع أشكال التعبير -مبا في ذلك االستثنائي 
منها- أو تضيف إليها حتى من بعد انطاق املبادرات 
الداعية لإلصاح والدميقراطية من خارج أو من داخل 

البلدان العربية.
اضطرت  قد  العربية  النظم  بعض  كانت  وإذا 
من  الدولية  الضغوط  وطأة  –حتت  مؤقت  بشكل 
مع  التسامح  من  قدرا  تبدي  أن  إلى  اإلصاح-  أجل 
االحتجاج  أو  احلراك  أشكال  بعض  ومع  منتقديها، 
تراجع  أن  واضحا  بدا  فقد  واالجتماعي،  السياسي 
–لسبب أو آلخر- قد أعطى ضوءًا  الضغوط الدولية 
أخضر للحكومات خال العامني األخيرين على وجه 
اخلصوص الستئناف أو تصعيد الهجوم على احلريات، 

وفي القلب منها حرية التعبير مبختلف صورها.
الضغوط  عند  تقف  ال  التعبير  حرية  إشكالية  إن 
مظلة  حتت  احلكومات  متارسها  التي  والتهديدات 
أضحت  فقد  القانون.  من  سند  دون  وحتى  القانون 
عدة  أطراف  قبل  من  مستباحا  هدفا  التعبير  حرية 

يصعب حصرها بدقة.

توظيف الدين
حرية  على  الواقعة  الضغوط  من  مهما  جانبا  إن 
تنامي  في  يتمثل  املختلفة،  اإلعام  ووسائط  التعبير 
سمات  بفعل  للحرية  املناوئة  املجتمعية  الضغوط 
العربية،  املجتمعات  في  السائدة  السياسية  الثقافة 
اإلسام  تيارات  وتأثيرات  نفوذ  تصاعد  وبفعل 
والتقاليد  الدين  توظيف  في  غالت  التي  السياسي 
التعبير  حلرية  مناوئة  حمات  إثارة  في  االجتماعية 
وحرية الفكر وحرية البحث العلمي واإلبداع األدبي 

والفني.
وقد فاقم من الضغوط ذات الطابع الديني احملافظ، 
وجد  قد  احلكم  لنظم  السياسية  الشرعية  تآكل  أن 
ومغازلة  للدين  السياسي  التوظيف  في  اآلخر  وجهه 
املؤسسات  ومنح  وتدعيم  للعامة،  الدينية  املشاعر 
ضبط  إلعادة  أوسع  وصاحيات  مساحات  الدينية 
اإلسام  ضغوط  مواجهة  في  السياسية  املعادلة 

السياسي.

وال يب��دو غريبا ف��ي هذا الس��ياق أن يتبنى فضيلة 
ش��يخ األزهر –املؤسس��ة املعروفة باعتدالها- الدعوة 

إلى جلد الصحفيني، في حني 
يتبنى ش��يخ آخر يت��رأس في 
الوق��ت ذاته مجل��س القضاء 
األعل��ى باململكة الس��عودية 
الدع��وة إلى إعدام املس��ئولني 
اإلعامي��ة،  الوس��ائط  ع��ن 
التي تبث برامج خليعة، وأن 
يطلق ثالث فتواه من اململكة 
السعودية محرضا على فصل 
الكتاب الذين ينتقدون رجال 
الدين من وظائفهم وجلدهم 

ومعاقبتهم بالسجن.
ويتبدى رافد آخر للضغوط على حرية التعبير من 
الرسمية،  السياسية  املعارضة  تيارات  نخب  داخل 
التي باتت أكثر استئناسا من قبل نظم احلكم، وليس 
من العسير أن تضبط هذه النخب في مناسبات عديدة 
على  والتحريض  التعبير  حرية  من  بالتنصل  متلبسة 
يطلق  أن  ميكن  ما  مع  تعارضت  ما  إذا  بها،  التنكيل 
السياسية  توجهاتها  مع  أو  الوطنية،  بالثوابت  عليه 
ذات الطابع القومي أو اليساري، وهو ما يظهر بشكل 
خاص في انخراط بعض صحف املعارضة وكتابها في 
حمات للتخوين والتحريض على اخلصوم، تتلحف 
باسم  أو  باخلارج،  االستقواء  لدعاوى  التصدي  باسم 
للدولة.  العليا  واملصالح  الباد  سمعة  على  احلفاظ 
وغالبا فإن بعض التيارات احملسوبة على الليبرالية جتد 
نفسها –حتت وطأة الشعور بالعزلة والرغبة في كسب 
الضغوط  ملسايرة  بدورها  مدفوعة  الشعبية-  من  قدر 

الدينية على حرية التعبير والفكر واإلبداع.
شهدت  األخيرة  السنوات  فإن  ذلك  على  وفضا 
بدورها طفرة نوعية في مصادر التهديد حلرية التعبير 
حاالت  في  اخلصوص  وجه  وعلى  العربي.  عاملنا  في 
تعيش  أو  االحتال  وطأة  من  تعاني  التي  البلدان 
معاجلة  عن  العجز  بفعل  الداخلي،  االقتتال  من  حالة 
أزماتها السياسية الطاحنة، وهو ما يتبدى على وجه 
اخلصوص في احلالة العراقية والفلسطينية واللبنانية، 
أو  القتل  لعمليات  الكبرى  الساحة  العراق  ظل  فقد 
أو  الصحفيون  لها  يتعرض  التي  اخلطف  أو  االعتداء 
اإلعاميون على أيدي جماعات إرهابية أو مليشيات 
مذهبية، عاوة على القوات احلكومية أو األمريكية، 
عشر  ثمانية  مدى  على  العمليات  هذه  أفضت  وقد 
شهرا فقط منذ بداية 2007 إلى قتل ما ال يقل عن 

56 صحفيا بينهم نقيب الصحفيني العراقيني.
فإن  اإلسرائيلي  االحتال  ضغوط  مع  وبالتوازي 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  على  حماس  انقاب 
وحماس  فتح  ميليشيات  بني  قتال  من  استتبعه  وما 
على  إعامية  مؤسسة   17 إجبار  إلى  عمليا  أفضى 
األقل في الضفة وقطاع غزة إلى التوقف عن أنشطتها 
منذ اندالع القتال في يونيو 2007، فيما استهدف 

أو  باالعتقال  واإلعاميني  الصحفيني  عشرات 
االعتداء بسبب تعاونهم مع مؤسسات إعامية تابعة 

للخصم.
وفي ظل األزمة السياسية املستحكمة في لبنان منذ 

اغتيال رفيق احلريري، والتي توجت باالنقاب الذي 
قاده حزب اهلل في مايو 2008، مستبيحا من خاله 
توجيه ساح “املقاومة” إلى صدور اللبنانيني لتعديل 
موازين القوى لصاحله في مواجهة األغلبية الرسمية. 
واقترنت احلرب اخلاطفة التي شنها حزب اهلل والقوى 
املعبرة  اإلعامية  املؤسسات  باستباحة  له  املساندة 
والتخريب  للنهب  تعرضت  التي  املستقبل،  تيار  عن 
اهلل  حزب  أن  واضحا  بدا  وقد  فيها.  النار  وإشعال 
اللبنانية،  الدولة  كيان  داخل  دولة  فعا  أصبح  الذي 
قد دانت له الكلمة العليا –بديا عن وزارة اإلعام- 
األجانب،  املراسلني  أو  للصحفيني  الترخيص  في 
وعلى وجه اخلصوص حال دخولهم الضاحية اجلنوبية 

لبيروت.

من�سة اجلامعة
قد شهد  احلالي  العام  أن  إلى  هنا  نشير  أن  ويبقى 
للهجوم  منصة  إلى  العربية  الدول  جامعة  أيضا حتول 
فقد  اإلقليمي،  املستوى  على  التعبير  حرية  على 
بها  دفعت  التي  املبادرة  العربية  احلكومات  تلقفت 
احلكومة املصرية –ودعمتها اململكة السعودية- عبر 
منح  تستهدف  إقليمية  وثيقة  لتبني  اجلامعة  أروقة 
حرية  على  للضغوط  زائف  وأخاقي  قومي  غطاء 
التعبير، ولتقليص هامش احلرية الذي متتعت به بعض 
البلدان  من  محدود  عدد  في  اإلعامي  البث  وسائط 

العربية. 
عنوان  حتت  صدرت  –التي  الوثيقة  هذه  وتطلق 
“مبادئ تنظيم البث واالستقبال اإلذاعي والتليفزيوني 
في  احلكومات  يد  العربية”-  املنطقة  في  الفضائي 
املبادئ  استصدار ما تراه من تشريعات إلعمال تلك 
مبا  البث،  وسائط  بحق  تدابير  من  تراه  ما  واتخاذ 
أو  أو وقف  أو سحب  البث  أجهزة  في ذلك مصادرة 
لهذه  األسمى  الهدف  ويتبدى  البث.  تراخيص  إلغاء 
الوثيقة في حتصني النظم العربية وسياساتها ورموزها 
من النقد. ومن ثم فقد حرصت الوثيقة على التأكيد 
على أن حرية التعبير ينبغي أن تعزز “املصالح العليا 
العربية”، وأنه يتعني على وسائط البث االمتناع عن 
بث كل ما يتعارض مع “توجهات التضامن العربي” 
و”احترام كرامة الدول العربية وسيادتها الوطنية”، 

اإ�صكاليات حرية التعبري فى عاملنا العربي

عصام الدين محمد حسن

من اليمني: اإبراهيم املقيطب)ال�سعودية(، راندة �سنيورة)فل�سطني(، ع�سام ح�سن)م�سر(، �سالح الدين اجلور�سي)تون�س(
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الدينية  أو  الوطنية  رموزها  أو  قادتها  تناول  و”عدم 
بالتجريح”.

اأمناط النتهاكات والفئات امل�ستهدفة
تظهر متابعة أوضاع حقوق اإلنسان في السنوات 
الثاث األخيرة على وجه اخلصوص، أن انتهاك حرية 
التعبير مبعناها الواسع بات يستهدف أقساما متزايدة 
االتساع  بحكم  سواء  العربية،  املجتمعات  داخل 
أو  االنتهاكات،  هذه  في  الضالعة  لألطراف  الهائل 
بحكم تبدل مصادر التهديد للنظم العربية بعد انزواء 
املعارضات السياسية التقليدية، وجناح هذه النظم إلى 
السياسي،  اإلسام  تيارات  حراك  جلم  في  بعيد  حد 
عبر حقبة ممتدة من القمع وبخاصة في مصر وتونس 
االجتماعية  احلركات  صعود  مقابل  في  واجلزائر، 
واالحتجاجات  واالعتصامات  اإلضرابات  وتزايد 
العمالية، وبروز دور نشطاء حقوق اإلنسان واملجتمع 
أو  العرقية واإلثنية  األقليات  انخراط  املدني، وتزايد 
والتصدي  هويتهم  عن  الدفاع  في  واملذهبية  الدينية 
ليس  ثم  ومن  ضدهم.  التمييز  من  مختلفة  ألشكال 
لتطال  التعبير  حرية  قمع  أشكال  تتسع  أن  غريبا 
غير  واليساريني  الليبراليني  من  متزايدة  أعدادا 
املقاومني  تقليدية، والعلمانيني  املنضويني في أحزاب 
للموجة الظامية -التي تكرسها نظم احلكم، وبعض 
اإلنسان  حقوق  ونشطاء  السياسي-  اإلسام  تيارات 
واملجتمع املدني والعمال وأكراد وشيعة ومسيحيني، 
وأدباء  شعراء  من  واملبدعني  الصحفيني  على  فضا 

ورسامي كاريكاتير وفنانني.
وبالطبع فإن بروز وسائط حديثة للتعبير واإلعام 
قد اقترن بامتداد دائرة االنتهاكات إليها. حيث باتت 
محدوديتها-  –على  املستقل  الفضائي  البث  وسائط 
املتزايدة، في حني اختصت  هدفا للحصار والضغوط 
من  واسعة  بدائرة  واملدونون  اإللكترونية  املواقع 

االنتهاكات.
وميكن القول إن أبرز أمناط االنتهاكات احلكومية 

حلرية التعبير تتبدى فيما يلي: 
للحرية في قضايا  السالبة  العقوبات  اأول: ظلت 

الرأي والنشر سيفا مسلطا على الكتاب والصحفيني 
سوريا  في  وبخاصة  اإلنترنت،  ونشطاء  واحلقوقيني 
ومصر واليمن واملغرب وتونس واجلزائر والبحرين. 
دائرة  اتساع  العقوبات  هذه  خطر  من  ويفاقم 
ونزوع  العربية،  العقابية  التشريعات  في  التجرمي 
تستعصي  تعبيرات  استخدام  إلى  التشريعات  هذه 
لتأويلها  واسعا  بابا  يفتح  مبا  القانوني،  الضبط  على 
واملعلومات  اآلراء  وتداول  التعبير،  حرية  خنق  في 
واألفكار بحرية حتت دعاوى تهديد األمن القومي، أو 
بدعاوى  أو  للدولة،  العليا  املصالح  أو  العام  الصالح 
االنقياد  عدم  أو  احلكم  نظام  كراهية  على  احلض 
للقوانني، أو بدعاوى اإلضرار بسمعة الباد أو التأثير 
أو  الفنت  إثارة  بدعاوى  أو  االقتصادي،  مركزها  على 
اإلضرار الوحدة الوطنية، أو تأليب الطبقات. ناهيك 
عن النصوص التي تضفي حصانة على رموز احلكم في 
الدول العربية والدولة الصديقة، وحتظر ما من شأنه 
أن يؤدي إلى تعكير صفو العاقات مع هذه الدول. 
فضا عما تضفيه هذه التشريعات من قيود على نقد 
املوظفني العموميني والهيئات النظامية بالدولة، كما 
تعمد هذه التشريعات إلى اخللط بني حق النقد، وبني 

حرية التعبير ظلوا هدفا ملزيد من االنتهاكات التي ال 
تستند إلى أي قانون، في ظل ما تتمتع به أجهزة األمن 
من صاحيات مطلقة، وتكريس سياسة اإلفات من 

العقاب على انتهاك حقوق املواطنني بصفة عامة.
ومن ثم فإن أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا هدفا 
في غالبية الدول العربية ملمارسات التعذيب واملعاملة 
أو االعتداءات اجلنسية.  البدنية  املهينة واالعتداءات 
كما كان بعضهم هدفا لقضايا ملفقة –في تونس على 
وجه اخلصوص- بزعم مخالفات مرورية أو التعدي على 
موظفني عموميني. وتعرض بعضهم لاختفاء لشهور 
طويلة –في اليمن على وجه اخلصوص- بسبب رفض 
أماكن  اإلفصاح عن  أو  باعتقالهم،  اإلقرار  السلطات 
احتجازهم. كما تعرض بعضهم لضغوط وتهديدات 
وصلت حد التهديد بالقتل لبعض الصحفيني ونشطاء 
حقوق اإلنسان في اليمن والسودان، إذا ما استمروا 
في انتقاد رموز احلكم، أو فضح االنتهاكات في صعدة 

أو دارفور.

خامتــة
التعبير  تبدو الصورة قامتة للغاية بالنسبة حلريات 
ومختلف احلريات العامة في العالم العربي، وال يحد 
من قتامة هذه الصورة، سوى انخراط أعداد متزايدة 
عن  رغما  احلريات،  هذه  ممارسة  في  األشخاص  من 

الثمن الباهظ الذي قد يضطرون إلى دفعه.
املخاطر  ودرء  التعبير  حرية  تعزيز  فرص  وستظل 
والتهديدات احملدقة بها، رهنا بنضاالت طويلة وممتدة 
تنتصر لبرنامج شامل لإلصاح السياسي والدميقراطي 

والثقافي والديني، ويندرج في إطاره:
أ-إصاحات دستورية وتشريعية تضع حدا لهيمنة 
التشريعية  السلطتني  مقاليد  على  التنفيذية  السلطة 
الستقال  األساسية  الدعائم  وترسي  والقضائية، 
القضاء، وتقر باحلق في التعددية الفكرية والسياسية 
وفي  التنظيم  في  املواطنني  حق  وتكفل  واحلزبية، 

التجمع السلمي.
مدنية  ثقافة  إرساء  أجل  من  اجلهود  ب-تعزيز 
حد  ووضع  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  ونشر  دميقراطية 
ألشكال التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية 

أو العرقية.
التشريعات  جلميع  شاملة  مراجعة  ج--إجراء 
حالة  وإنهاء  اإلرهاب،  مكافحة  وتشريعات  العقابية 
البلدان،  بعض  تعيشها  التي  االستثنائية،  الطوارئ 
الرأي  قضايا  في  للحرية  السالبة  العقوبات  وإلغاء 
إلى  الوصول  في  اإلعاميني  حق  وضمان  والنشر، 

مصادر املعلومات.
في  للمشتغلني  النقابي  التنظيم  حرية  إطاق  د- 

مختلف الوسائط اإلعامية.
والشفافية،  بالنزاهة  تتسم  معايير  وضع  ه�- 
والتسهيات  املالي،  الدعم  خضوع  عدم  لضمان 
والتمييز  لانتقائية  الصحفية  للمؤسسات  احلكومية 

على أساس سياسي.
احلاكمة  األحزاب  أو  الدولة  احتكار  إنهاء  و- 
للمجال السمعي والبصري، وإعادة تنظيم هذا املجال 
من قبل هيئات مستقلة عن السلطة التنفيذية، بصورة 

تعزز التعددية والتنافسية والتعبير الدميقراطي احلر.

جرائم السب واإلهانة التي حتاصر الصحفيني.
التعبير  التجرمي حلرية  اتساع دائرة  ثانيا: أفضى 

والقضاء  االستثنائي  القضاء  وتوظيف  جانب،  من 
إلى  العربية  البلدان  من  واسع  عدد  في  املستقل  غير 
تعريض عدد واسع من الصحفيني واملدونني واملدافعني 
عن حقوق اإلنسان ودعاة اإلصاح والدميقراطية إلى 
محاكمات جائرة تفتقر إلى معايير العدالة في اليمن 
القضاء  فإن  سوريا  وفي  واملغرب.  واجلزائر  وتونس 
أمن  ومحاكم  العسكرية  احملاكم  في  ممثا  االستثنائي 
الدولة، مثل وجها إضافيا لقمع املنخرطني في التعبير 
عن آرائهم و احتجاجاتهم ذات الطابع السلمي. وفي 
العسكرية  واحملاكم  “الطوارئ”  محاكم  كانت  مصر 
تلعب دورا مماثا، سواء في كبح اإلخوان املسلمني، 
في  انخرطوا  الذين  واملدونني  العمال  كبح  في  أو 

الدعوة إلى اإلضراب أو التظاهر.
الطوارئ  لقوانني  الواسع  التوظيف  ثالثا: 

وتشريعات مكافحة اإلرهاب للنيل من حرية التعبير، 
وحرمان ممارسيها من العديد من الضمانات القانونية 
التعسفي،  واحلبس  االحتجاز  التي حتظر  واإلجرائية، 
من  قليل  غير  عددا  أن  إلى  اإلطار  هذا  في  ويشار 
املدونني في مصر قد تعرض لاعتقال اإلداري مبوجب 

قانون الطوارئ.
أشكال  قمع  في  املفرطة  القوة  استخدام  رابعا: 

مصر  في  وبخاصة  واجلماعي،  السلمي  التعبير 
أفضى  ما  وهو  والبحرين،  واملغرب  وسوريا  وتونس 
دائرة  باتساع  واقترنت  األشخاص  بعض  مصرع  إلى 

املاحقة واالحتجاز التعسفي.
املعلومات  تداول  على  الضغط  تكثيف  خام�صا: 

واآلراء عبر تشديد الرقابة املسبقة على الصحف قبل 
إعاقة  أو  اخلصوص(،  وجه  على  )السودان  طبعها 
السيطرة احلكومية على مؤسسات  طبعها من خال 
الطباعة، أو إصدار أوامر بحظر النشر في موضوعات 
بعينها، فضا على التوسع الهائل في حجب أو تدمير 
وسوريا  تونس  في  وبخاصة  اإللكترونية،  املواقع 
وتتضافر  والسودان.  السعودية  واململكة  والبحرين 
مع ذلك القيود الصارمة على حرية إصدار الصحف، 
وصاحيات السلطة التنفيذية في تعليق الصحف أو 

في إلغاء تراخيصها.
وعاوة على ذلك فإن حتكم مؤسسات الدولة في 
دور الطباعة من ناحية، وفي إدارة مؤسسات اإلعان، 
املؤسسات  العربي، يضع  املغرب  بلدان  وبخاصة في 
الصحفية حتت وطأة ضغوط تدفعها إلى ممارسة الرقابة 
الذاتية خشية التعرض ملزيد من الضغوط. كما يفاقم 
ال  العربية  التشريعات  غالبية  أن  الذاتية  الرقابة  من 
جرائم  في  والعقوبات  اجلرائم  شخصية  مببدأ  تعتد 
النشر، وتأخذ بنظام املسئولية التضامنية واملشتركة 

للمسئولني عن الصحف.
مجمل  في  الدولة  احتكار  استمرار  �صاد�صا: 

األرضي  واملرئي  السمعي  للمجال  العربية  البلدان 
في  حتى  البث  تراخيص  في  وحتكمها  والفضائي 
لقطاع  الهيكلة  إعادة  من  نوعا  التي شهدت  البلدان 
اإلعام السمعي واملرئي، مثل املغرب وتونس واجلزائر 
واألردن –وفي الطريق مصر أيضا- فإن إعادة الهيكلة 
هذه تبقي للسلطة التنفيذية ذات السطوة التي تتمتع 

بها على تلك الوسائط.
�صابعا: يتضافر مع ذلك كله أن ضحايا انتهاكات 
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رغم حداثة تعبير املؤسسة الدينية في العالم 
املؤسسة  هذه  بنية  فإن  واإلس��ام��ي،  العربي 
امتداد  س��وى  ليست  أنها  ي��ؤك��دان  ودوره���ا 
والفكري  واملذهبي  الطائفي  للصراع  تاريخي 
في التاريخ اإلسامي. وهي إن كانت مؤسسة 
البنيوية  الناحية  م��ن  فهي  ظاهرًيا  حديثة 

والعملية مؤسسة تقليدية.
ونقصد في ورقتنا تلك” دور املؤسسة الدينية 
واحلق في التعبير” بها حتديدا املؤسسة الدينية 
والتي  القانون،  إطار  تعمل في  التي  الرسمية، 
السياسي واعتراف سائر  النظام  اعتراف  تنال 
فيه.  األخرى  والدينية  االجتماعية  املؤسسات 
مؤسسات  عن  مييزها  املفهومي  الضبط  وهذا 
مدنية- غير رسمية - تقوم من خال دعوات 
وحركات وشخصيات إسامية، قد تفوقها في 
متلك  ال  لكنها  واجلماهيري،  الفكري  التأثير 
متلكها  التي  واإللزامية  القانونية  اإلمكانية 

األولى.  
حسب  تختلف  الدينية  املؤسسات 
عنها  املعبر  الطائفة  وحسب  الدولة  طبيعة 
الدينية  والقيادة  إليه،  تنتمي  الذي  واملجتمع 
املناهج  حسب  تختلف  كما  عليها،  القائمة 
تظل  لكن  منها.  لكل  اخلاصة  واأليديولوجية 
العامل  هي  السياسي  والنظام  الدولة  طبيعة 
الدينية،  املؤسسة  دور  في  تأثيرا  األكثر 
في  احلديثة  الدولة  فكرة  تكرست  وكلما 
تراجع  ما  لدولة  السياسي  واخلطاب  البنية 

ظرف أسبوع.
أن  على  ينص  املطبوعات  نظام  أن  ومع 
والتحقيق  والتفتيش  املطبوعات  على  الرقابة 
من  هو  منها  املمنوع  ومصادرة  مخالفاتها  في 
العام   الرئيس  أن  إال  اإلعام،  وزارة  اختصاص 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  لهيئات 
الهيئة  إن  الرياض  جريدة  مع  حوار  في  قال 
قامت مبصادرة مجموعة من الكتب من معرض 
قبل  العام  أقيم  الذي  بالرياض  الدولي  الكتاب 

املاضي سنة 2006. 
إليه  أشار  الهيئة  هذه  دور  عن  آخر  مثال 
مقال  في  سعود،  آل  الفيصل  عمرو  األمير 
اعتراض  فيه  ذكر  صليبية”  بعنوان”حرب 
بجدة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  هيئة 
شركاته،  إلحدى  جتارية  عامة  تسجيل  على 
وكان مبرر الهيئة لدى ديوان املظالم بأن حرف 
فقد  الصليب.  يشابه  بارز  بشكل  كتب   )x(
املظالم،  ديوان  في  القضاة  أحد  قيام  ل  شكَّ
بقبول النظر في اعتراض قدمه أحد فروع هيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر على إحدى 
املجال  فتحت  سابقة  التجارية،  العامات 
قبل  من  االعتراضات  عشرات  بعدها  لتنهال 

الهيئة على عامات أخرى!
وف��ي مع��رض الرياض الدولي للكتاب س��نة 
2008، كان��ت للرقاب��ة قص��ة حتكيها جريدة 
“أمس��ك أح��د  يل��ي:  اللندني��ة كم��ا  احلي��اة 
ال��زوار في مع��رض الري��اض الدول��ي للكتاب 
برواي��ة لعبده خ��ال وبينما هو 
يتصفحها انقض عليه الرقيب 
بصاف��ة، وأخذها من��ه قائًا: 
هذه الكتب ممنوعة، فاستشاط 
الزائ��ر غضبًا وه��و يقول نحن 
وأن��ت  اإلنترن��ت  عص��ر  ف��ي 
واق��ف ت��ردد ممن��وع ومج��از، 
فتدخ��ل بع��ض املرتادي��ن إل��ى 
جان��ب الزائ��ر قائل��ني: عب��ده 
مؤلفات��ه  يقتن��ي  ال��ذي  خ��ال 
اجلمه��ور العرب��ي، تقفون أيها 
املراقب��ون حائ��ًا بينن��ا وبينه، 
أفيق��وا من س��باتكم ولس��وف 
نش��تريه ونقتنيه، وهنا تدخل 

أو  االجتماع  توجيه  في  الدينية  املؤسسة  دور 
السياسة. 

 على سبيل املثال تكون املؤسسة ذات األصول 

في  السلفية  املؤسسة  شأن  والتمييزية  الثورية 
السعودية أكثر ضراوة من مؤسسة ذات أصول 
كامية أشعرية شأن مؤسسة األزهر. فنجد أن 
املؤسسة الدينية في السعودية قوية معتبرة في 
أحد  من  الدائمة  الشكاوى  ورغم  ممارساتها، 
فروعها وهي هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
وزير  في  متمثا  السعودي  النظام  فإن  املنكر، 
يؤكد   العزيز  عبد  بن  نايف  األمير  الداخلية 
جتاوز  وال  واملجتمع  الدولة  نظام  من  جزء  أنها 

عنها. 
داهمت   2004 ديسمبر  في  أنه  يذكر 
هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مكتبة 
التراثية في حي الروضة شرق الرياض، وقامت 
روايات  منها  كان  الكتب،  عشرات  مبصادرة 
ولم  الشيعية،  للطائفة  وكتب  فلسفية  وكتب 
قام  حتى  املكتبة  صاحب  سراح  الهيئة  تطلق 
بالتوقيع على إقرار منه بعدم تكرار بيع ونشر 
كتب اإلحلاد، قامت بعدها إدارة املطبوعات في 
في  صاحبها  إلى  الكتب  بإعادة  اإلعام  وزارة 

التكفري .. امل�صادرة.. الرتويج للحاكم

فى فقه املوؤ�ص�صات الدينية الر�صمية

هاني نسيرة
مدير وحدة البحوث مبركز 

املسبار للدراسات والبحوث-دبي

من اليمني: هاني نسيرة )مصر(، بسمة قدماني )سوريا(، جان نوبل فيرييه )فرنسا(
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البع��ض وفضوا الن��زاع بني املراق��ب وعدد من 
ال��زوار، فذهب املراقب وهو يدف��ع أمامه عربة 
مليئة بالكتب املمنوعة، يتقدمها رواية »املوت 
مير م��ن هنا« ل� عبده خال، و »اخليمة« ل� محمد 

شكري«.
املؤسسة  بحماية  السعودية  في  الدولة  تقوم 
القائمني  فإن  ناحيتهم  الدينية ومتكينها. ومن 
على هذه املؤسسة يستغلون نفوذهم في خنق 
حريات الرأي والتعبير، مثل قيام أحد أعضاء 
صالح  الشيخ  السعودية  علماء  كبار  هيئة 
السعودية  الدينية  املؤسسة  عضو  الفوزان 

بتكفير الليبرالية والليبراليني في الدولة.
وقد أشرف املفتى احلالي الشيخ عبد العزيز 
طبعت  للدكتوراه  رسالة  وأجاز  الشيخ،  آل 
في  العقدي  “االنحراف  بعنوان  بعد  فيما 
احلداثة  أدب  ر  تكفنِّ وفكرها”  احلداثة  أدب 
العقيدة  عن  عقديا  انحرافا  ميثل  وتعتبره 
الرسالة عن سبب  الصحيحة. ويقول صاحب 
اختيار موضوعه: “أخطر وأشنع ما فعله أعداء 
اإلسام لتحصيل تلك املطالب اخلبيثة، وحتقيق 
تلك املقاصد الضالة، ما اتخذ في زمننا هذا من 
أساليب ثقافية ظاهرها األدب والشعر والثقافة 

والنقد وباطنها الكفر والشك والنفاق”. 
الدينية  املؤسسة  أن  نرى  أخرى،  ومن جهة 
التي تعبر عن طائفة أو أقلية معينة، في مجتمع 
تعددي وتوافقي، يكون دورها ثقافيا باألساس، 
التقييد على  أو  للرقابة على احلريات  ال يصل 
على  حفاظا  حاضنة  إلى  وتتحول  املخالفني، 
هوية الطائفة وتراثها وتنظيم أمورها أو املطالبة 
األعلى  الشيعي  املجلس  شأن  أحيانا  بحقوقها 
العقل  مشيخة  شأن  أقل  بشكل  أو  لبنان،  في 

الدرزية في كل من سوريا ولبنان. 
عليها  تغلب  التي  املركزية  الدول  في  أما 
الدينية  املؤسسة  دور  فيكون  غالبة  مذهبية 
كحماية  سواء  احلريات  من  املوقف  في  باديا 
السياسية  للمؤسسة  أو حماية  أليديولوجيتها 

املتصاحلة معها. 
العلمانيني  معاداة  إن  قلنا  إذا  نبالغ  وال 
أكثر  هي  والتعبير  الرأي  حرية  ومصادرة 
املشتركات عمقا بني املؤسسة الدينية الرسمية 
وبني سائر حركات اإلسام السياسي السلمية 
السعودي  املفتى  كان  هنا  من  السلمية.  وغير 
الشيخ  آل  إبراهيم  بن  محمد  السابق  قبل 
بتكفير  القاعدة  فكر  في  رئيسية  مرجعية 
كان  كما  الوضعية،  والتشريعات  العلمانية 
كبار  هيئة  أعضاء  أحد  شاكر  محمد  الشيخ 
العلماء في األزهر سنة 1925 أعتى املواجهني 
وكتابه”  الرازق  عبد  على  للشيخ  واملكفرين 

فوق  كفره  واعتبر  احلكم”،  وأصول  اإلسام 
كفر اخلوارج واملعتزلة وسائر الفرق اإلسامية! 
وليس بعيدا أن نذكر أن الشيخ الراحل محمد 
الغزالي كان أول من طالب مبصادرة رواية أوالد 

حارتنا لألديب الراحل جنيب محفوظ.
العربي  العالم  في  الدينية  املؤسسة  إن 
تعقب حرية  في  إال  تنشط  تعد  لم  واإلسامي 
اإلبداع  على  احلرب  وفي  والتعبير،  الرأي 
في  الدينية  املؤسسة  قناعة  ورغم  والتفكير. 
السياسية،  للسلطة  التابع  بدور  السني  العالم 
في املجال السياسي، فإنها لم ترض بغير دور 
الرقيب املتسلط في املجال الفكري والثقافي، 
متحدة في ذلك بتوجهات كثير من احلركات 
التابعة له، أو  اإلسامية املعادية أحيانا للنظام 
متحدة مع توجهات النظام في قمع معارضيه، 

السوداني  املفكر  مع  حدث  كما 
محمود محمد طه الذي أعدم 

في 1985.
وناحظ أن خطابات 
ه��ذه املؤسس��ات متثل 
ف��ي كثير م��ن األحيان 
الس��ام  عل��ى  خط��را 

واالجتماع��ي،  األهل��ي 
حي��ث تغ��ذي ن��ار الطائفية 

الوطني��ة،  الوح��دات  وته��دد 
س��واء احت��وت املجتمعات على أقلي��ات دينية 
أخرى، أو طوائف إس��امية أخرى. وذلك عبر 
مواقف املؤسس��ة م��ن أهل األدي��ان األخرى أو 
الطوائ��ف املختلفة، عب��ر إصداراتها أو فتاواها 
أو تصريح��ات أعضائها، الت��ي تضرب بقيمة 
املواطنة وثقافتها عرض احلائط، كما يتبدى في 
فتوى األزهر بالنس��بة للبهائي��ني حيث ذكرت 
أنهم “فرقة مرتدة عن اإلسام، ال يجوز اإلميان 
به��ا، وال االش��تراك فيه��ا، وال الس��ماح له��ا 
بإنش��اء جمعي��ات أو مؤسس��ات، وذلك ألنها 
تقوم على عقيدة احللول، وتشريع غير ما أنزل 
اهلل، وادعاء النبوة، بل واأللوهية، وهذا ما أفتى 
به مجمع البحوث اإلس��امية في عهد الش��يخ 

جاد احلق ، وأقره املجمع احلالي”. 
يت��م انتهاك حرية التعبير ف��ي العالم العربي 
واإلسامي من خال مرجعية دينية أو سياسية 
عب��ر حظ��ر النش��ر، أو املص��ادرة ف��ي املعارض 
واملط��ارات واملكتب��ات العامة، وق��د يتم ذلك 
بق��رار من مؤسس��ة ديني��ة كمجم��ع البحوث 
اإلس��امية التابع لألزه��ر، أو اللجن��ة العلمية 
للبحوث واإلفتاء التابعة لدار اإلفتاء السعودية، 
أو عب��ر حكم قضائي، أو ضغ��ط برملاني، كما 
كان في حال��ة الروايات الثاث التي س��حبتها 

وزارة الثقاف��ة املصرية  عام 2001 بعدما ش��ن 
نواب في البرملان حملة على الروايات الثاث؛ 
حي��ث قال��وا إنها حتتوي على م��ا يخدش احلياء 
الع��ام. وتق��دم 13 نائبا من اإلخوان املس��لمني 
واملس��تقلني واحل��زب الوطن��ي احلاك��م بطلب 
عاجل الس��تجواب وزير الثقافة املصري فاروق 

حسني . 
كما ق��د يأت��ي التقييد عل��ى حري��ة التعبير 
أو  امل��روق  أو  اخل��روج  أو  بالتكفي��ر  حكم��ا 
التفري��ق كما حدث مع الكاتبة بس��نت رش��اد 
في مارس س��نة 2008، أو ح��دث مع الدكتور 
نص��ر حامد أبو زيد منذ س��نوات، وكذلك مع 
رواية وليمة ألعش��اب البح��ر حليدر حيدر ومن 
قبلها رواية أوالد حارتنا لنجيب محفوظ. كما 
صادر األزهر أكثر من عمل للمفكر اإلس��امي 
جمال البنا، ومن قبله للدكتور أحمد 
صبحي منصور، وكذلك بعض 
القصائ��د الش��عرية لعب��د 
املنع��م رمض��ان وحلمي 

سالم وغيرهما. 
وم��ن امله��م التأكيد 
املؤسس��ة  أن  عل��ى 
الدينية املعاصرة في دول 
ومؤث��رة،  كبي��رة  إس��امية 
كمصر والسعودية، تقوم بوظيفة 
أيديولوجية خاصة بج��وار وظيفتها في التبرير 
للس��لطة والدف��اع عنه��ا، فف��ي مصر تترس��خ 
فيها صورة س��لبية لآلخر الفكري والفلس��في 
باألس��اس، نظرا لتعرفها املبكر لتراث التنوير 
واحلداثة الغربية، بينما في الس��عودية تترسخ 
ص��ورة س��لبية لآلخ��ر الطائف��ي واملذهب��ي بل 

والفقهي فضا على الفكري والفلسفي.
وتن��ال الس��لطة الديني��ة- ف��ي كل منهما- 
القب��ول والس��ماح بالقي��ام به��ذه الوظيفة من 
قبل السلطات السياس��ية، بينما تنال السلطة 
والتبري��ر  البرك��ة  كذل��ك  منه��ا  السياس��ية 
ملمارس��اتها، وتتفق الس��لطتان عل��ى مواجهة 
النخ��ب الثقافي��ة واملدنية، ويعط��ي كٌل منهما 
الش��رعية ملمارس��ات اآلخر وميده بسند القرآن 

والسلطان الذي يطلبه!
هك��ذا تتش��كل بني��ة الس��لطة املهيمنة في 
العالم العربي واإلس��امي، عب��ر عناق الديني 
والسياس��ي، وجت��اوز النهض��وي واحلداث��ي بل 
ومقاومته، فتخ��رج الفتاوى السياس��ية متفقة 
مع السياس��ي دائما، وموجهة س��اح التكفير 
والتخوي��ن السياس��ي إلى الثقاف��ي والتحديثي 
واملدن��ي، وهو م��ا ميكن ض��رب أمثل��ة عديدة 

عليه.

مــــــعــــــاداة 

وم�صادرة  العلمانيني 

اأكرث  هي  والتعبري  الراأي  حرية 

امل�صرتكات عمقا بني املوؤ�ص�صة الدينية 

�صالم  الر�صمية وبني �صائر حركات الإ

ال�صيا�صي
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حلقوق  العاملية  اإلع��ان��ات  اعتبرت  لطاملا 
عن  اإلسامية  احلركات  قبل  من  معبرة  االنسان 
ثوابت الثقافة الغربية وخصوصيتها، وهي ثوابت 
تختلف كثيرًا أو قليًا عن ثوابت وخصوصيات 

الثقافات األخرى، من هنا بدأ الطعن في »عاملية« 
حقوق اإلنسان كما تبشر بها تلك الصيغ من قبل 
الكثير من الثقافات واحلضارات، ومتثَّل جانب ردنِّ 
املبادرات  من  بعدد  العربي  العالم  في  هذا  الفعل 
اإلنسان  حلقوق  لوائح  صياغة  على  عملت  التي 

في اإلسام أو من وجهة النظر اإلسامية مثل:
- إعان حقوق اإلنسان وواجباته في اإلسام 

الصادر عن رابطة العالم اإلسامي عام 1979.
- البيان اإلسامي العاملي الصادر عن املجلس 

اإلسامي األوروبي في لندن عام 1980.
اإلسام  في  اإلنسان  حقوق  وثيقة  مشروع   -
الذي ُقدم إلى مؤمتر القمة ملنظمة املؤمتر اإلسامي 

في الطائف في كانون الثاني-يناير 1989.
الذي  اإلسام  في  اإلنسان  حقوق  مشروع   -
ُقدم إلى املؤمتر اخلامس حلقوق اإلنسان في طهران 
إلى  هذا   ،1989 ديسمبر  األول/  كانون  في 

جانب مبادراٍت أخرى مماثلة.
وملا كان حق ممارسة حرية الرأي والتعبير يعد 
احلق املركزي في مواثيق حقوق اإلنسان الدولية 
اإلسامية  للحركات  بالنسبة  منه  املوقف  فإن 
اتسم دائمًا بالغموض، ففي الوقت الذي تتصدر 
حرية  احترام  مبدأ  اإلسامية  واملواثيق  البيانات 
املمارسة  مستوى  وعلى  فإنها  والتعبير  ال��رأي 
العملية غالبًا ما يكون هذا احلق أول ضحايا هذه 

ضروراٍت ال حقوقًا، فيقول »إننا جند اإلسام قد 
حدًا  حقوقه  وتقديس  باإلنسان  اإلمي��ان  في  بلغ 
جتاوز به مرتبة »حقوق« عندما اعتبرها ضروراٍت 

ومن ثم أدخلها في إطار الواجبات«.
في  اإلنسان  »أن حقوق  الغنوشي  راشد  ويرى 
اإلسام تنطلق من مبدأ اعتقادي أساسي، اإلنسان 
يحمل في ذاته تكرميًا إلهيًا، وهو مستخلٌف عن 
اهلل عما في الكون، األمر الذي يخوله حقوقًا ال 

سلطان ألحٍد عليها«.
أما يوسف القرضاوي فيرى »أن اإلسام ُعنَي 
بحقوق اإلنسان قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان، 
كل إنسان من أي جنٍس كان، ومن أي ديٍن كان، 
ومن أي إقليٍم كان، وذلك بناًء على فلسفته في 

تكرمي اإلنسان من حيث هو إنسان«.
وكان أحمد كمال أبو املجد قد كتب مع بداية 
التسعينيات »إعان مبادئ« سماه »رؤية إسامية 
تيار  تشكيل  ُتعلن  وثيًقة  منها  ليجعل  معاصرة« 
متفٍق على عدد من األسس جعل  إسامٍي جديد 
إال  وحرياتهم  األفراد  حقوق  احترام  »مبدأ  منها 
مصالح  على  احلقوق  تلك  ممارسة  جت��ور  حيث 
»من  أن  وي��رى  للخطر«.  تعرضها  أو  الكافة 
املؤسف له أن قضية الشورى وحقوق اإلنسان ال 
حتتل في أكثر مناذج الفكر اإلسامي املنتشر بني 

الشباب الغاضب مكانها الصحيح«.
وبشكل عام يتفق اإلساميون على أن العقيدة 
اإلنسان  وأن حقوق  اإلنسان،  أساس حقوق  هي 
وكما  لإلنسان،  اإللهي  االستخاف  ضمن  تقع 
اإلنسان في اإلسام مستخلٌف  »إن  ُيعبر أحدهم 
جملة  تنزل  االستخاف  عهد  وضمن  اهلل  عن 
بني  وال��ت��ازم  التوفيق  ويتم  وواجباته  حقوقه 
تضمن  قد  إذ  العامة،  واملصلحة  الفردية  احلقوق 
مع  للجماعة،  حقًا  أي  هلل،  حقًا  للفرد  حق  كل 
و»تدخل  التصادم«،  اجلماعة كلما حدث  أولوية 
ضمن تلك احلقوق الضروريات الشرعية اخلمس: 
وامل��ال،  والنسل  والنفس  والعقل  الدين  حفظ 
وتوسع العلماء املسلمون فجعلوا حقوق اإلنسان 
تشمل التوسعة في احلياة، وتوسعوا فيما يضمن 
حلياته أن تكون آمنة مطمئنة سعيدة حلق التعليم 

وحق املساواة وحق التنقل والتصرف وغيرها.
تختلف  ال  فمواقفها  اإلسامية  احلركات  أما 
اإلخ��وان  حركة  أك��دت  فقد  ذل��ك،  عن  كثيرًا 
 20 في  الصادر  بيانها  في  مصر  في  املسلمني 

احلركات، 
ول����ذل����ك 
وج�������دت 
ه�������������ذه 
احل��رك��ات 
في  نفسها 
م���ج���االت 
ت  شا نقا و
وم����ع����ارك 
ف���ك���ري���ة 
سية  سيا و
حتديد  بغية 
رؤي��ت��ه��ا، 
ثم موقفها من مسألة حرية الرأي والتعبير بشكل 
عام،  بشكل  اإلنسان  حقوق  مفهوم  ومن  خاص 
املرأة  من  املوقف  موضوعات  أيضًا  تندرج  وهنا 
واألقليات والردة، وميكن القول إن هذه احلركات 
والتعبير، ولكنها  الرأي  مفهوم حرية  ترفض  لم 
مداه  يختلف  أن  وض��رورة  نسبيته  على  أك��دت 
بحسب كل ثقافٍة على حدة، وأنه ال يوجد معنى 
تربطه  ما كانت  ثم غالبًا  للمفهوم،  إنساني عام 

بسامة املجتمع واستقراره.
في  اإلنسان  حقوق  »أن  الغزالي  محمد  يعتبر 
والتعبير-  الرأي  حرية  منها  -وباملركز  اإلسام 
ليست منحة من ملك أو حاكم، أو قرارًا صادرًا 
عن سلطة محلية أو منظمة دولية، وإمنا هي حقوق 
ملزمة بحكم مصدرها اإللهي، ال تقبل احلذف وال 
عليها  باالعتداء  ُيسمح  وال  التعطيل  وال  النسخ 

وال يجوز التنازل عنها«.
أما علي عبد الواحد وافي فيؤكد »أن اإلسام 
اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  املبادئ  قرر  من  أول  هو 
في أكمل صورة وأوسع نطاق، وأن اأُلمم اإلسامية 
في عهد الرسول عليه السام واخللفاء الراشدين 
من بعده كانت أسبق األمم في السير عليها، وإن 
هذا  في  متخلفة  تزال  ال  احلديثة  الدميقراطيات 
اإلسامي«،  النظام  عن  كبيرًا  تخلفًا  السبيل 
ويعتبر محمد عمارة حقوق اإلنسان في اإلسام 

�صالميني  مواقف الإ

من حرية الراأي والتعبري

د. رضوان زيادة
مدير مركز دمشق لدراسات حقوق 

اإلنسان وباحث زائر في جامعة هارفارد

من اليمني:  د. حيدر اإبراهيم علي )ال�سودان(، د. ر�سوان زيادة )�سوريا(، �سدر الدين البيانوين )�سوريا(
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نيسان/ أبريل 1995 »أن العدوان على احلقوق 
اإلسام  ولو كان شعار  أي شعار  واحلريات حتت 
نفسه ميتهن إنسانية اإلنسان ويرده إلى مقاٍم دون 
طاقاته  دون  ويحول  اهلل  فيه  وضعه  الذي  املقام 

ومواهبه وبني النضج واالزدهار«.
في  ذك��رت  فقد  اجلزائرية  اإلنقاذ  جبهة  أما 
نص الوثيقة التي قدمها عباس مدني زعيم اجلبهة 
وقادة اإلنقاذ إلى السلطة يوم 19 حزيران/ يونيو 
احترام  بينها  من  كان  املبادئ  من  جملًة   1995

حقوق اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعية.
بيانه  فيذكر  التونسي  النهضة  ح��زب  أم��ا 
التأسيسي أن من بني أهدافه في املجال السياسي 
جتسد  محورية  قيمًة  باعتبارها  احلرية  »حتقيق 
احلريات  بدعم  وذلك  للخلق،  اهلل  تكرمي  معنى 
مبدأ  وتأكيد  اإلنسان  وحقوق  الفردية  العامة 
ويذكر  بل  اإلدارة«،  وحياد  القضاء  استقال 
أحد اإلساميني الذين ساهموا في حركة النهضة 
بشيٍء من الفخر: »رمبا على عكس ما كان يشتهي 
البعض لم يدخل اإلسام السياسي الساحة مطالبًا 
بتطبيق الشريعة اإلسامية وتنفيذ احلدود وتعديل 
قانون األحوال الشخصية حتى تنهال عليه سهام 
الدعاية العلمانية التقليدية املمجوجة، وإمنا حدد 
منذ  األساسية  معركتهم  اإلسامية  احلركة  قادة 

البداية، إنها معركة احلرية«.
حقوق  مب��وض��وع  احل��رك��ات  ه��ذه  اهتمام  إن 
اإلنسان وفي صلبها حرية الرأي والتعبير ال يعود 
برأيي ألسباٍب فكرية تأصيلية رغم بعض اجلهود 
أو  اإلساميني  املفكرين  بعض  قبل  من  املبذولة 
إمكانية  رأت  فقد  اإلسامية،  احلركات  بعض 
حقوق  باحترام  العاملية  املطالبة  من  االستفادة 
اإلنسان، ومنها حرية التعبير،  وتنامي احلمات 
واملنظمات املهتمة بعدم انتهاك هذه احلقوق، مما 
يعني عمليًا دعم احلركات اإلسامية ومساندتها 
بلدانها«،  في  والقمع  لاضطهاد  تتعرض  حني 
اإلنسان  حقوق  مبسألة  معنيًة  »أصبحت  لذلك 

ألسباب عملية نفعية«.
اإلسامية  احل��رك��ات  معظم  استمدت  لقد 
األعلى  أبو  الباكستاني  املفكر  من  مرجعيتها 
“الدولة  ملفهوم  تنظيرها  في  املودودي،خاصة 
اإلسامية”، الذي سيطر على خطابات احلركات 
على  املاضي  القرن  نصف  مدى  على  اإلسامية 

األقل .
احلركات  لهذه  الروحي  األب  ميثل  فاملودودي 
وعلى  مصر  في  املسلمون  فاإلخوان  جميعها، 
يجد  قطب  لسيد  متايزًا  األكثر  اخلطاب  رأسهم 
كثيرًا  اعتمد  ال��ذي  امل���ودودي  ل��دى  له  ج��ذورًا 
TRANS-( التاريخي  عبر  االستخدام  على 
فعل  كما  للمصطلحات   )HISTORICAL

معنى  لها  كان  التي  و»احلاكمية«  »اجلاهلية«  مع 
القرآني،  النص  ن��زول  فترة  أثناء  متامًا  مغاير 
فاملودودي مؤسس »اجلماعة اإلسامية« في الهند 
ثم في باكستان بعد استقالها عن الهند، أضفى 
تعني  أصبحت  إذ  جديدًا،  معنًى  الكلمة  على 
السيادة  مفهوم  مبوازاة  هلل  املطلقة  السيادة  لديه 
السياسة،  علم  في   )SOVREIGNTY(
عندها تصبح احلاكمية )حكم اهلل وحده، وليس 
ألحٍد -وإن كان نبيًا- أن يأمر وينهي من غير أن 
يكون له سلطان من اهلل(، وهو وفقًا لذلك يعيد 
عليها  أطلق  كما  األرب��ع  املصطلحات  تعريف 
بشكٍل  والدين(  والعبادة  وال��رب  )اإلل��ه  وهي 
الكلي  إطارها  متكاملة  منظومة  ضمن  يضعها 
هو مفهوم »احلاكمية«، وهذا دفع سيد قطب إلى 
الطريق(  في  )معالم  كتابه  إنتاجها ضمن  إعادة 
انتهت  بحيث  »اجلاهلية«  مصطلح  مع  بالتوازي 
نظرية احلاكمية لدى قطب إلى أحكاٍم »تكفيرية« 
عليه،  ال��رد  إلى  أواًل  اجلماعة  مرشد  استدعت 
مجتمعاٌت  هي  واملسلمة  العربية  فاملجتمعات 
اهلل،  غير  أحد  بألوهية  تعتقد  ألنها  ال  »جاهلية« 
أيضًا،  اهلل  لغير  التعبدية  الشعائر  تقدم  ألنها  أو 
نظام  في  بالعبودية هلل وحده  تدين  ال  ألنها  وإمنا 
وتتلقى  اهلل،  غير  بحاكمية  تدين  فهي  حياتها، 
وقيمها،  وشرائعها  نظامها  احلاكمية  هذه  من 
مقومات  وكل  وتقاليدها،  وعاداتها  وموازينها 

حياتها تقريبًا.
لقد اتكأ قطب إذًا في مفهومه عن »احلاكمية« 
على أبو األعلى املودودي غاّضًا النظر عن الظرف 
املفهوم  الذي استولد هذا  التاريخي واالجتماعي 
مع  جديدة  أبعادًا  ليعطيه  ولكن  امل��ودودي،  مع 
له،  خضع  ال��ذي  والسياسي  التاريخي  الظرف 
لها  تعرضت  التي  والتعذيب  االعتقال  فسنوات 
»الطليعة اإلسامية« كما يسميها قطب استدعت 
منه إعادة إنتاج خطاب حتريضي وتعبوي يقطع مع 
مفاهيم العدالة االجتماعية التي بدأ بالكتابة فيها 
توفيقيًا  ُبعدًا  تعكس  التي  املفاهيم  من  وغيرها 
املوجود  السياسي  الواقع واخلطاب  وتصاحليًا مع 
من  ع��دد  على  يستند  خطابًا  ويؤسس  آن��ذاك، 
الكلمات املفاتيح )key word( »كاجلاهلية« 
وال  و»االس��ت��ع��اء«  و»املفاصلة«  و»احلاكمية« 
إال  و»االستعاء«  »املفاصلة«  مفهومي  يحضر 
متتلكها  التي  الراهنة  التنفيذ  آليات  بوصفهما 
»الطليعة« في الوقت احلالي لتحقيق »احلاكمية«، 
وعلى وضع هذا التصور الشمولي أو التوليتاري  
وبشكل  سيغيب  اإلسامية،  الدولة  ملفهموم 
أكثر  وبشكل  اإلنسانية  احلقوق  مفهوم  نهائي 

تأكيدًا مفهوم حرية الرأي والتعبير .
فالدولة اإلسامية دولٌة تقوم على احلاكمية هلل 

مقيدة  بحاكميٍة  يتمتع  الذي  لإلنسان  واخلافة 
أو قطب  فاملودودي  حتت سلطة اهلل، وعلى ذلك 
في مصر وسعيد حوى من سورية، ومن بعدهما 
على  ضمانات  أية  تقدم  ال  اإلسامية   احلركات 
واملدنية  السياسية  واحل��ق��وق  احل��ري��ات  صعيد 

والثقافية.
مفهوم  صلبه  وفي  اإلنسان  حقوق  مفهوم  إن 
فرض  الكونية  بصبغته  والتعبير  ال��رأي  حرية 
نفسه على احلضارات كافة؛ وملا كانت التيارات 
اإلسامية تطرح أو تقدم نفسها على أساس أنها 
فإنه  احلضارية  واخلصوصية  الهوية  عن  املعبر 
ينبغي تفّهم موقفها احملاذر من التبني الكامل لهذا 
املفهوم، إال أن هذا ال يبرر لها رفضها له أو عدم 
وجود  بحجة  بعضهم  يدعي  كما  إليه،  حاجتها 
والتثاقف  التواصل  إن  بل  اإلسام،  في  له  بديل 
احلالي  الوقت  في  نفسه  فرض  قد  احلضارات  بني 
وأصبح سمة العصر مما يفرض على هذه التيارات 
التفاعل مع هذا املفاهيم وتقدمي أطروحاتها دون 
نصل  حتى  مسبقة،  مبواقف  التحجج  أو  التذّرع 
إلى صيغة متوافقة يتم اعتبارها مبثابة احلد األدنى 
أن  نستطيع  حتى  املفهوم،  هذا  على  االتفاق  من 
نتفاعل مع العصر دون أن ننزوي دائمًا بعيدًا عنه 

بحجة اخلصوصية وما إلى ذلك.
خطاب  إلى  الوصول  ض��رورة  أرى  ــرياً  واأخ

يبني  ال��ذي  القطيعة   خطاب  ورف��ض  التوفيق 
أو  اإلنسان  أن مفهوم حقوق  اعتبار  تصوره على 
مفهوم حرية الرأي والتعبير مفهوٌم غربي بامتياز 
وال قدرة له على االنسجام مع املنظومة اإلسامية 
حيث إن املفهوم قد تطّور في سياق ظرف تاريخي 
خاص به، فمن الصعب قبوله دون فلسفته اخلاصة 
القائم بها وعليها، إن هذا اخلطاب رغم وجاهتهه 
املعرفية ال يدرك مدى األبعاد الكارثية التي ينتهي 
الفكرية  املنظومة  بناء  إع��ادة  ض��رورة  في  اليها 
واالن��ح��ال  الغربي  للتصور  وف��ق��ًا  اإلسامية 
والتماهي باخلطاب الغربي، وكأنه خطاٌب انتهى 
واحلداثة،  التقدم  مستوى  على  تاريخيًا  وُأجن��ز 
وهذا ما يخّلف ردات فعل سلبية ليس أقّلها هذه 

األصوات املتطرفة املتناثرة هنا وهناك.
إن سؤال حرية التعبير في املجتمعات العربية 
ما  بقدر  إذ  احلكم،  أنظمة  إلى  باألساس  متوجٌه 
دميقراطي  حتول  عملية  في  األنظمة  هذه  تدخل 
األط���راف  غالبية  استجابة  ت��ك��ون  حقيقية 
قدر  على  اإلسامية  احلركات  ومنها  السياسية، 
القانوني،  اإلط��ار  داخ��ل  من  العمل  في  رغبتها 
رغبة  في  التشكيك  دائمًا  علينا  ف��إن  ثم  وم��ن 
مما  أكثر  اخلطوات  هذه  مبثل  للقيام  األنظمة  هذه 
للمفهوم  اإلسامية  احلركات  تبني  في  نشكك 
احلداثي ملفهوم حرية الرأي والتعبير  في تعاملها 

مع اآلخرين ومع شركاء النظام السياسي.
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ازدراء األديان  السجال بني  أن  ال يوجد شك في 
هو  ثانية،  جهة  من  التعبير  حرية  وبني  جهة  من 
كلما  ب��ال��زوال  حضورها  يأخذ  ق��دمي��ة،  مشكلة 
تقدمت احلضارات والثقافات واألطوار االجتماعية 
في  ثقلها  فيتضاءل  للمجتمعات:  والفكرية 
كبيرا  شوطا  التقدم  في  قطعت  التي  املجتمعات 
في  رازح��ا  ثقلها  ويظل  األوروب��ي��ة،  كاملجتمعات 

املجتمعات التي ما تزال تعيش في أطوارها املتأخرة 
كاملجتمعات العربية.

السنوات  في  العربي،  مجتمعنا  إلى  نظرنا  إذا 
التي  احلاالت  من  العديد  سنجد  املاضية،  القليلة 
بحجة  وفنية،  أدبية  أعمال  مصادرة  فيها  متت 
ازدراء األديان. فتمت مصادرة العديد من الروايات 
والكويت،  والبحرين  واألردن  مصر  في  والكتب 
ض كتاب للمفكر اإلسامي  وبلغت املفارقة أن تعرَّ
صاحب التقرير الذي حوكم بسببه د. نصر حامد 
أبو زيد للمصادرة هو اآلخر. ولم يسلم كاتب هذه 
“إبداع”،  مجلة  صودرت  إذ  الرقابة؛  من  السطور 
التي تصدرها هيئة الكتاب املصرية الحتوائها على 
النيابة  معه  مراد”، وحققت  ليلى  “شرفة  قصيدته 

بسببها!
اإلسامية  العربية  الثقافة  تاريخ  أن  والواقع 
حافل بحاالت عديدة من الصدام العنيف )الدموي 
أحيانا( بني القمع )السياسي/ الديني( وبني حرية 
ابن  عمر  عصر  فمنذ  واإلبداع؛  والفكر  التعبير 
اخلطاب لم تخلو مرحلة من مراحل هذا التاريخ من 
واقعة، أو أكثر، فادحة مدوية تتعلق بانتهاك حرية 

التعبير.

جتاذب املرجعيات

العربية  النهضة  بدء  منذ  رئيسية  مشكلة  ثمة 
احلديثة، قبل قرنني، تتمثل في ازدواج مرجعية هذه 
الدينية.  واملرجعية  املدنية  املرجعية  بني  النهضة، 
والنضال  التعليم  )ف��ي  االزدواج��ي��ة  ه��ذه  وظلت 
رجال  معظم  رؤى  تسم  والفكر(  والتربية  الوطني 
مرورا  الطهطاوي،  رفاعة  من  بدءا  النهضة:  هذه 

املرجعية الدينية- مع مجمع البحوث اإلسامية في 
منع فئات اجتماعية كاملة من حق املواطنة. )املثال: 
البهائيون الذين يرفض القضاء إعطاءهم هويات أو 
مواطنة(!.  با  مواطنني  ليصبحوا  ثبوتية.  أوراقا 
موقفه  –في  اإلسامية  البحوث  مجمع  أن  والواقع 
املترصد ذاك- مدعوم من السلطة السياسية خمس 

مرات:
وىل: أنها تستشيره في كل أمر تقريبا )أو  الأ

فيما تريد أن تستشيره فيه(.
)التي  الدستور  من  الثانية  املادة  أن  الثانية: 

تنص على أن الشريعة اإلسامية هي املصدر الرئيسي 
للتشريع( تعطيه سندا مكينا وحماية أصلية.

والقوانني  الدستورية  املواد  كل  أن  الثالثة: 

–دائما-  ختامها  في  تذيل  للحريات  الكافلة 
وثوابت  املجتمع  مبادئ  إطار  “في  يقول  باستدراك 
الرأي  حلرية  كافلة  مادة  كل  يفرغ  مما  األمة”، 

والتعبير واالعتقاد من معناها!
)عام  فتوى  أصدر  الدولة  مجلس  أن  الرابعة: 

“حق  اإلسامية  البحوث  مجمع  متنح   )1993
واملصنفات  الكتب  على  القضائية”  الضبطية 

الثقافية والفنية.
الدول  )ومعظم  مصر  توقيع  أن  اخلام�صة: 

العربية( على مواثيق حقوق اإلنسان الدولية مذيل 
يقول:  التذييل  التوقيع.  بجدوى  يطيح  باستدراك 

“في إطار الشريعة اإلسامية”!
البحوث  مجمع  صار  اخلمسة  التدعيمات  بهذه 
غير  كان  لو  حتى  شأن  كل  في  يفتي  اإلسامية 
الفن  في  وتدخات  توصيات  ويصدر  ديني، 
الفنون!.  وسائر  والسينما  واملوسيقى  والشعر 
واكتسب –بذلك- قداسة ليست له، ملجرد ارتباطه 
الشيوخ غير  –مع  الشريف. فصار يشكل  باألزهر 
األزهريني- “كهنوتا” دينيا يفرض رأيه على الباد 
الضيق،  السلفي  ملنظوره  الدين  ويحتكر  والعباد، 
كهنوت  “ال  بأنه  املتواصل  زعمهم  من  الرغم  على 

في اإلسام”!

املقاي�صة

ثقافتنا  تاريخ  في  القاتلة  اجلذرية  الثغرات  من 
اإلسامي  العربي  الوعي  أن  واإلسامية  العربية 
)عند املواطنني، والنخبة، والسلطة السياسية على 
مقايضة  “املقايضة”:  ميراث  على  تربى  السواء( 
بحرية  الوطن  حترير  مقايضة  أو  باحلرية،  العدل 

املواطن.
لم يترب هذا الوعي على إدراك أن هذه الغايات 
املواطن(،  حرية  الوطن،  حترير  )العدل،  الثاث 
بدون  فيها  الواحدة  تصلح  ال  واحدة  “حزمة”  هى 

األخريني.
شعوبها  تقايض  احلاكمة  السلطات  كانت  لقد 
تقبل(:  والشعوب  تقبل  النخبة  )وكانت  دائما 
أو أحقق  العدل االجتماعي وآخذ احلرية،  أعطيكم 

باألفغاني وابن باديس ومحمد عبده، وسعد زغلول 
ولطفي السيد، وصوال إلى املفكرين القريبني.

قبل هذه 
ال��ن��ه��ض��ة، 
ك�����ان م��ن 
لطبيعي  ا
في العصور 
ال��س��اب��ق��ة 
ال��ق��دمي��ة، 
تكون  أن 
امل��رج��ع��ي��ة 
دي���ن���ي���ة، 
فيها  يلجأ 
ال�����ن�����اس 
ف������ي ح��ل 
تكن  فلم  الدين،  ورج��ال  الفتوى  إلى  مشاكلهم 
ولكن  بعد.  وضعت  قد  القوانني  وال  الدساتير 
وهيئاتها  –مبؤسساتها  احلديثة  الدولة  نشوء  بعد 
أن  املفترض  من  ك��ان  وقوانينها-  وتشريعاتها 
أي  املدنية،  املرجعية  هي  الوحيدة  املرجعية  تصبح 
املدنية  الدول  في كل  القانون، كما جرى  مرجعية 
نهضتنا  حالة  في  يحدث  لم  ذلك  لكن  احلديثة. 
العربية. ولذلك ظل املجتمع منقسما ومشروخا بني 
املرجعيتني: هذه تشده إلى األمام، وهذه تشده إلى 
احلاصل  الرهيب  “التفسخ”  ذلك  أنتج  مما  اخللف، 
التفسخ  هذا  الراهنة.  العربية  الكيانات  جسم  في 
فيها  تتضارب  مشكلة  كل  وراء  يكمن  ال��ذي  هو 
طرفا  فيها  ويتعارض  واملدنية،  الدينية  الرؤيتان: 

املقص: االّتباع، واإلبداع.
توسعت اختصاصات مجمع البحوث اإلسامية 
السنوات  في  الشريف(  األزهر  مؤسسات  )إحدى 
األخيرة، حيث منحته السلطات السياسية احلق في 
في  حتى  بل  ومدني،  فكري  شأن  كل  في  التدخل 
مواجهة السلطة السياسية نفسها: فبعد أن عينت 
الدولة قاضيات، ودعت إلى حتديد النسل، وأيدت 
زرع األعضاء؛ أوقف املجمع دون كل ذلك معتبرا أن 

هذه التوجهات هى “ضد الشريعة اإلسامية”.

كهنوت

هكذا يتربص مجمع البحوث اإلسامية باألزهر 
الدين  خارج  من  سواء  له:  مخالف  رأي  بكل 
اإلسامي، أو من داخل الدين اإلسامي )كما يفعل 
املجددين(.  اإلساميني  واملفكرين  الشيعة،  مع 
وكثيرا ما يتحالف القضاء –الذي يقوم على نفس 

ديان وحرية التعبري ازدراء الأ

م�صكلة عربية اأم اأوروبية؟

حلمي سالم
شاعر ورئيس حترير مجلة

 »أدب ونقد«- مصر

من اليمني: الباقر العفيف)السودان(، حلمي سالم)مصر(، هاني نسيرة)مصر(، حازم صاغية )مصر(
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حترير الوطن وأخذ حرية املواطن.
العدل  أقيم  اخلطاب:  بن  عمر  مقايضة  كانت 
مقايضة  وكانت  احلرية.  وآخذ  اإلسامية  والدولة 
حرية  وآخذ  الوطن  أحرر  األيوبي:  الدين  صاح 

املواطنني.
الدولة  أقيم  علي:  محمد  مقايضة  وكانت 
ورفاعة  مكرم،  عمر  )نفي  احلرية  وآخذ  احلديثة 

الطهطاوي(.
الوطن  أحرر  الناصر:  عبد  مقايضة  وكانت 
املواطنني  حرية  وآخذ  االجتماعية  العدالة  وأقيم 
)حبس الشيوعيني واإلخوان املسلمني( )وقد وافقه 

مفكرون عديدون على ذلك(.
وكانت مقايضة السادات: أعطيكم احلرية وآخذ 
وأدباء  مفكرون  وافقه  )وقد  االجتماعية  العدالة 

عديدون على ذلك(.
الدولة  أعطيكم  حسني:  صدام  مقايضة  وكانت 

القوية وآخذ احلرية.
يوافقان  كانا  والشعب  املثقفة  النخبة  أن  املثير 
ألسباب  املقايضة،  هذه  على  يتواطآن(  )وأحيانا 

عدة من بينها:
النخبة  - أن السلطة احلاكمة كانت دائما تضع 
هذه  ألن  الصعب”،  “اخليار  هذا  في  والشعب 
راغبة- على  لم تكن  –أو  قادرة  لم تكن  السلطات 
واحلرية(  العدل،  )التحرير،  املثلث  هذا  إجناز 

باعتباره مثلثا مترابط األضاع عضويا.
- أن وعي النخبة والشعب كان في معظم فترات 
التاريخ وعيا جتزيئيا ينظر إلى كل ضلع من أضاع 
املثلث بوصفه هدفا منفردا ميكن حتقيقه في غياب 

الضلعني اآلخرين. 
هذه  سريان  من  الطويل  التراث  أن  واحلال، 
أن  العربي  الوعي  لدى  رّسخ  الشائنة،  “املقايضة” 
الضلع  هى  واالعتقاد  الفكر  حرية  أو  الدميقراطية 
الغاية  هى  أو  الثاثة،  األضاع  من  أهمية  األقل 
إذا  سيما  ال  أهم،  غايات  تسبقها  التي  “املترفة” 
رافق ذلك خطاب ديني )تروجه السلطة وحلفاؤها 
من رجال الدين(، يطلب من الناس أن “أطيعوا اهلل 

ورسوله وأولي األمر منكم”!
النخبة  تدرك  مريرة  وأثمان  طويلة  عصور  وبعد 
)والشعب( –مؤخرا- أن الدميقراطية وحرية الفكر 
هى الضلع الذي إذا غاب ينهار الضلعان اآلخران. 
الوطن،  حترير  جميعا:  الغايات  بذلك  فنخسر 

والعدل االجتماعي، وحرية املواطنني!
العربية  فالثقافة  أخرى،  إشكالية  وتتبدى 
اإلسامية، على طول تاريخها، تعاني انقساما حادا 
بني منظورين متباعدين في قراءة النصوص املقدسة 

واألدبية على السواء:
الضيق،  املنغلق  املنظور  هو  ول:  الأ املنظور 

األلفاظ،  وبظاهر  النصوص،  بحرفية  يأخذ  الذي 
الشرح  في  وب�”النقل”  “األولى”،  وباملعاني 

والتفسير والفهم.
الواسع،  املنفتح  املنظور  هو  الثاين:  املنظور 

ظاهر  عند  وال  النص  حرفية  عند  يتوقف  ال  الذي 
منهج  ويعتمد  باملعاني،  يأخذ  بل  فيه،  األلفاظ 
من  منطلقا  والداللة،  الرمز  وتعدد  “التأويل” 
“العقل” ال “النقل” ومن أن النص “حّمال أوجه”، 

حسب علي بن أبي طالب.

البرملان الكويتي هو الذي رفض مرسوم  ثم كان 
أمير الكويت بالسماح للسيدات بالعمل السياسي. 
الهجوم على  قاد  الذي  البحريني هو  البرملان  وكان 
عرض  بخصوص  حداد،  وقاسم  خليفة  مارسيل 
املتدين  البرملان  فيه  رأى  الذي  ليلى”  “مجنون 

“خدشا للحياء وتعارضا مع الدين احلنيف”!
أما املجتمعات األوروبية، فقد عصمها من تفاقم 

هذه املشكلة وسطوتها عدة عوامل، منها:
يكون  ال  بحيث  واملدني،  الديني  بني  الفصل   -
في  الكنيسة  من  تدخل  األغلب-  –في  هناك 

السياسة.
تدعم  قوانني  أو  دستورية  لنصوص  وجود  ال   -
هيمنة  تدعم  أو  الدنيوّي،  على  الدينّي  تسلط 
املنظور الديني على املنظور اإلبداعي في قراءة النص 

وتفسيره!
بدور  تقوم  التي  السياسية  األحزاب  تعدد   -
“ضابط إيقاع” ورقابة على التداخل بني السلطات.
املواطنني،  عند  العام  اجلمعي  الوعي  تطور   -
احلرية:  وتراث  السياسية،  املشاركة  تراث  بسبب 

االجتماعية والسياسية واإلبداعية!
بسبب  أوروبية،  ال  إذن،  عربية،  مشكلة  هذه 
غلبة الديني على املدني في الدول العربية، وبسبب 
محاصرة القراءة التأويلية احلرة للنصوص، وهيمنة 
وبسبب  البعد.  أحادية  املغلقة  الضيقة  القراءة 
احللف غير املرئي حينا –واملرئي أحيانا- بني “ُمّاك 
السياسية  السلطة  الوحيدة”:  املطلقة  احلقيقة 

والسلطة الدينية.
مقدسة.  كذلك،  واحلرية،  مقدس.  الدين 
الفكري  السجال  هى  بينهما  املشتركة  واملساحة 
وكلنا  والقذف.  السب  من  اخلالي  احملترم،  الناضج 
يعرف أن “املجادلة بالتي هى أحسن” مبدأ إسامي 
أن تخضع  فإن األديان ميكن  أساسي. وعلى ذلك، 
املعرفة  أنواع  من  نوعا  باعتبارها  العملي،  للبحث 

البشرية لسبر الكون!
إلى:  العصور-  –عبر  بالعالم  املرء  معرفة  تتوزع 
فلسفية،  ومعرفة  علمية،  ومعرفة  دينية،  معرفة 
تاريخية، ومعرفة جمالية )الفنون(. وكل  ومعرفة 
حيث  من  للبحث،  قابلة  املعارف  هذه  من  معرفة 
متيزها  التي  والفروق  وماهيتها  وتاريخها  طبيعتها 
البحث  هذا  شرط  املثيلة.  األخرى  املعارف  عن 
–فقط- هو اجلدية واملوضوعية واخللو من “إهانة” 
البحث  صار  الشروط  هذه  توافرت  فإذا  اآلخر. 
أو  بالفحص  معرفة  أي  يتناول  أن  في  حرا  العلمي 
الدرس، بدون أن يعني ذلك حضا على الكراهية أو 

العداء بني األديان!
جتربة  واإلبداع  رمزية،  مجازية  جتربة  الدين 
قراءة  التجربتان  ُتقرأ  أن  وينبغي  رمزية.  مجازية 
تأويلية واسعة تنأى عن الضيق واحلرفية والترصد. 
م”  “تقزنِّ للدين  املترصدة  احلرفية  الضيقة  فالقراءة 
املترصدة  احلرفية  الضيقة  والقراءة  نفسه.  الدين 
قاضيا(  الديني  املنظور  من  ب  تنصنِّ )التي  لإلبداع 

“تضر” اإلبداع والدين على السواء.
ينبغي أن تكون القراءتان مفتوحتني. وتقومي أي 
شطط أو جتاوز في القراءتني املفتوحتني هو “احملاورة” 

ال “املصادرة”:
العني بالعني .. والرأي بالرأي!

رشد  ابن  مع  العليا  ذروته  املنظور  هذا  بلغ  وقد 
“احلكمة  للتوفيق بني  “التأويل” سبيا  الذي اسنت 
والشريعة”. منطلقا من أن الشريعة حق والفلسفة 

)العقل( حق، و”احلق ال يضاد احلق”.
وعندي أن ذلك املنظور الضيق املغلق هو املسئول 
األكبر )بجانب تواطؤ األنظمة السياسية املستبدة( 
“الفكرة  بني  واملصادمات  املصادرات  معظم  عن 

الدينية” و”الفكرة اإلبداعية”.

الدولة الدينية قائمة

واقع احلال –إذن- أننا ال نعيش في دولة مدنية، 
كما نظن منذ عقود، بل نعيش في دولة دينية، بها 
بعض أشكال الهيئات واملؤسسات املدنية. ومن ثم، 
فنحن –من حيث الشكل- دولة مدنية. ونحن –من 

حيث املضمون- دولة دينية.
لها،  العميق  املعنى  في  الدينية،  الدولة  أن  ذلك 
الشيوخ  فيها  يجلس  التي  الدولة  فقط  هى  ليست 
أو  السياسية  السلطة  عرش  على  الدين  ورجال 
التبرير  إلى  تلجأ  التي  الدولة  هى  إمنا  العسكرية، 
الديني لكل إجراء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 
يتحرك  ال  التي  وهى  إجراءاتهما.  من  ثقافي  أو 
مواطنوها إال بفتوى من شيخ: سواء كان هذا الشيخ 
هو املفتي الرسمي، أو شيخا من شيوخ الصحف، أو 
شيخا من شيوخ الفضائيات، أو شيخا من “شيوخ 

بير السلم”.
حرية  تواجه  التي  األديان  ازدراء  تهمة  إن  قلت 
تقدم  لكن  جديدة،  ليست  قدمية  تهمة  التعبير 
أو  تتاشى  يجعلها  الذي  هو  تخلفه،  أو  املجتمع 
يجعلها تتفاقم. وقد تفاقمت في مجتمعاتنا العربية 
في العقود األخيرة، حتى أنها صارت مشكلة عربية 

ال مشكلة أوروبية.
صحيح أن بعض املجتمعات األوروبية قد شهدت 
لكن  املشكلة،  هذه  من  النادرة  احلاالت  بعض 
تعددا  السياسية  تياراته  وتعدد  املجتمع  دميقراطية 
في  املشكلة  تظل  أن  دائما  كفل  وشرعيا،  صحيا 

أضيق احلدود.
لكنها في املجتمعات العربية هيمنت وتفاقمت 
ألسباب عديدة: منها وجود تنظيمات دينية أصولية 
الدولة منذ السبعينيات  منذ عقود. ومنها مساندة 
لهذه التيارات الدينية وإضافة نص دستوري يضفي 
األصولية )حالة مصر(.  التوجهات  على  الشرعية 
الفقر  بسبب  العام  اجلمعي  الوعي  تدني  ومنها 
البرملانات  تخلي  ومنها  السياسي.  واالستبداد 
الدفاع عن  )التي هى  األصلية  مهمتها  العربية عن 
نقيض  إلى  وحتولها  واحلرية(  والتعدد  الدميقراطية 
وقمع  االستبدادية  السلطات  عن  )الدفاع  مهمتها 
احلرية والفكر والتنوع(، كما حدث –كأمثلة- في 

البرملان املصري والكويتي والبحريني! 
“وليمة ألعشاب  الهجوم على  فالذي قاد حملة 
هاشم  عمر  أحمد  د.  هو  البرملان  قبة  حتت  البحر” 
رئيس اللجنة الدينية مبجلس الشعب املصري ورئيس 
جامعة األزهر حينذاك. كما أن هذا البرملان املصري 
هو الذي هاج على وزير الثقافة فاروق حسني –بعد 
احلزب  ونواب  املسلمني  اإلخوان  نواب  بني  حتالف 
الوطني احلاكم )حزب الوزير(، بسبب تصريحات 

الوزير حول “احلجاب”.
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اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعان  على  استنادا 
–الذي يحتفل العالم كله هذه األيام مبرور ستني 
الرأي  حرية  أن  يقرر  والذي  صدوره-  على  عاما 
البشرية،  احلريات  أم  هى  واالعتقاد  والتعبير 
ثقافة  ونشر  لتعليم  القاهرة  “إلعان  واستلهاما 
أكد  الذي   )2000 )أكتوبر  اإلنسان”  حقوق 
ُترّسخ  التي  هى  احلقة  الثقافية”  “اخلصوصية  أن 
ومشاركته  واملساواة  بالكرامة  اإلنسان  شعور 
تتخذ  التي  تلك  وليست  باده،  شئون  إدارة  في 
ثقافية  أو  ذريعة إلقصاء اآلخر، العتبارات دينية 
أو سياسية، أو تتخذ ذريعة للتملص من االلتزام 
باريس:  “إلعان  وتطويرا  الدولية،  باملواثيق 
)أغسطس  الديني”  اخلطاب  جتديد  سبل  حول 
اخلطاب  جتديد  أن  إلى  أشار  الذي   ،)2003
والدميقراطي  الثقافي  باإلصاح  يرتبط  الديني 
أمام  املعوقات  أبرز  أن  على  مؤكدا  واملجتمعي، 
هو  العربي،  العالم  في  الديني  اخلطاب  جتديد 
احلكومات  بواسطة  للدين،  السياسي  التوظيف 
األحزاب  وبعض  املتطرفة  واجلماعات  العربية 

السياسية، كل خلدمة أغراضه اخلاصة.
في  التعبير  حرية  قمع  حاالت  ألن  ونظرا 

الدينية  احملاكمة  بسبب  العربية،  الباد 
تفشت  قد  واإلبداع،  والتعبير  للرأي 

الفترات  في  مسبوقة  غير  بدرجة 
كل  من  أسماء  وطالت  األخيرة، 
املجاالت في أغلب البلدان العربية، 
على  املوقعني  العرب  املثقفني  فإن 
املؤسسات  يطالبون  النداء  هذا 
والتيارات الدينية –الرسمية وغير 
العربية،  بادنا  في  الرسمية- 

بتنحية املنظور الديني في النظر إلى 
واألدبي  واألكادميي  الفكري  التعبير 

الدين  الوصاية باسم  والفني، ألن هذه 
إلى  تسئ  واألدب،  الفكر  “حرية”  على 

تسئ  فهى  معا.  “الدين”  وإلى  “احلرية” 
إلى احلرية ألنها تقمع اجتهاد املفكرين وتكبح 

الساعية  األمة  طاقات  فتتعطل  املبدعني،  خيال 
تظهر  ألنها  الدين؛  إلى  تسئ  وهى  التقدم.  إلى 
املتسلط،  الكابح  القامع  مظهر  في  الدين  هذا 
وتعطي لآلخرين صورة كريهة متخلفة قبيحة عن 

مجتمعاتنا العربية.
وغير  رسمية  املؤسسات،  هذه  ندعو  إننا 
رسمية، إلى التركيز على عملها األصلي )حماية 
القرآن واألحاديث النبوية من التحريف والدس( 
قضاة”،  ال  “دعاة  الدين  أهل  أن  من  انطاقا 
ال  احلسنة”،  “املوعظة  هو  ذلك  في  وسبيلهم 

احلرق واحلبس والقتل.
على  املوقعون  العرب  املثقفون  يطالب  كما 
العالم  في  احلاكمة  السياسية  النظم  النداء،  هذا 

الشعراء في مقدمتهم: �سميح القا�سم )فل�سطني(، 
)العراق(،  يو�سف  �سعدي  )�سوريا(،  اأدوني�س 

اجلزويل  كمال  )لبنان(،  الدين  �سم�س  علي  حممد 

ح�سن  حجازي،  املعطي  عبد  اأحمد  )ال�سودان(، 

حجاب،  �سيد  �سامل،  حلمي  جنم،  فوؤاد  اأحمد  طلب، 

حممود ال�ساذيل )م�سر(. ومن الروائيني كل من: 

�سواين، بهاء طاهر، حممود الورداين،  د. عالء الأ

ومن املخرجني السينمائيني  اإبراهيم عبد املجيد. 

املصريني: حممد القليوبي، جمدي اأحمد علي. ومن 
الكتاب والصحفيني: جابر ع�سفور، ال�سيد يا�سني، 
النقا�س،  فريدة  ال�سوبا�سي،  �سريف  �سالح عي�سى، 

و�سالح الدين اجلور�سي، ح�سني عبدالرازق، حازم 

�ساغية د. حممد ال�سيد �سعيد، اأمينة النقا�س. ومن 

األكادمييني والباحثني: د. عمرو حمزاوي، د. علي 
مربوك، د. �سالح ال�سروي، د. عبد املنعم تليمة، 

د. كمال مغيث، د. جمال عبد اجلواد، د. خديجة 

ال�سريف.

املنظمات  النداء  على  بالتوقيع  انضم  كما 
التالية:

1.جماعة مصريون ضد التمييز الديني.
2.جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات “عدل” )لبنان(

اإلنسان  حلقوق  القانونية  امل��س��اع��دة  3.جمعية 
)مصر(.

باملشاركة  للنهوض  امل��ص��ري��ة  4.اجل��م��ع��ي��ة 
املجتمعية 

اإلنسان  حلقوق  العدالة  أنصار  5.جمعية 
)مصر(.

أوال  اإلن����س����ان  ح���ق���وق  6.ج��م��ع��ي��ة 
)السعودية(.

والعمالية  النقابية  اخل��دم��ات  7.دار 
)القاهرة(.

8.الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان 
)مصر(.

9.جلنة احترام احلريات وحقوق اإلنسان بتونس.
10.مركز األرض حلقوق اإلنسان )مصر(

11.مركز البحرين حلقوق اإلنسان
12.مركز اخلامت عدالن لاستنارة )السودان(.

13.مركز اخلرطوم حلقوق اإلنسان وتنمية البيئة 
14.املركز العربي الستقال القضاة واحملاماة )مصر(.

15.مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 
العنف  ومناهضة  التسامح  لدراسات  أندلس  16.مركز 

)مصر(.
17.مركز دمشق لدراسات حلقوق اإلنسان .

18.منظمة “احلق” )رام اهلل-فلسطني(.
19.املنظمة السورية حلقوق اإلنسان.

20.املنظمة العربية لإلصاح اجلنائي )مصر(.
“ح��ق��وق”  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  الفلسطينية  21.امل��ن��ظ��م��ة 

)لبنان(.
22.املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان.

و حزب الشعب الدميقراطي السوري .

إجناز  طريق  عن  شرعيتها  بتحقيق  العربي 
واملساواة  واحلرية  والعدل  والتنمية  الدميقراطية 
الديني  بالرداء  التقنع  طريق  عن  ال  لشعوبها، 
جلبا لشرعية مفقودة، ألن الشرعية املستقاة من 
األصيلة  الشرعية  هى  واملساواة  والعدل  التنمية 
املستمرة احلامية، بينما شرعية الرداء الديني هى 
النظم  شرعية مؤقتة وخادعة. ويطلبون من هذه 
تنقية الدساتير والتشريعات والقوانني في العالم 
العربي، من كل ما يكبح حرية الرأي واالعتقاد 
واإلبداع. ويدعون هذه السلطات -كذلك- إلى 
إسقاط حتفظاتها املخبأة خلف “الثوابت القومية 
أو الدينية”، للتهرب من االلتزام باملواثيق الدولية 

اخلاصة بحرية الفكر واإلبداع واالعتقاد.
إن وض��ع الدين ف��ي تناقض مع حري��ة التعبير 
–كما تفعل الس��لطات السياس��ية والدينية- ال 
يعني س��وى جم��ود الدين واحلرية على الس��واء، 
ومن ثم جم��ود حركة املجتمع بأس��ره. ولذا فإن 

قع��ني  ملو أن ا يوقن��ون 

فك االش��تباك، ب��ني الدي��ن وحري��ة التعبير، هو 
إح��دى احللق��ات املفقودة األساس��ية ف��ي نهوض 
مجتمعاتنا العربية، ومواكبة التاريخ قبل اخلروج 
النهائ��ي منه. ويوقنون أن أي تعارض بني الطرفني 
ينبغي أن ُيحّل باملس��اجلة ال باملساجنة، وباحملاورة 
ال املص��ادرة. فه��ذا أنف��ع للدين وحلري��ة التعبير 

وملستقبلنا املرجتى!
واملقال  بالكلمة..  والكلمة  بالرأي..  الرأي 

باملقال.
وما ينفع الناس ميكث في األرض.

ضمت قائمة املوقعني على النداء لفيفا بارزا من 

نداء من املثقفني العرب واملنظمات احلقوقية

نعم للم�صاجلة واملحاورة.. ل للم�صاجنة وامل�صادرة
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وج��ه��ت 
منظمة   23
في  حقوقية 
م��ص��ر ن���داء 
السيد  إل���ى 
رئ������ي������س 
ية،  اجلمهور
فيه  دع����ت 
الت������خ������اذ 
ال���ت���داب���ي���ر 
املناسبة –مبوجب صاحياته الدستورية والقانونية- من 
أجل اإلفراج عن كل سجناء الرأي واخلصوم السياسيني 
حملاكمات  نتيجة  أو  تعسفية  بصورة  حرياتهم  املقيدة 

افتقرت للحد األدنى من معايير العدالة.
هذا  مع  التجاوب  أن  املصرية  املنظمات  وأك��دت 
النداء في هذا الوقت سوف يشكل خطوة لها داللتها 
مبرور  العاملية  باالحتفاالت  القترانها  بالنظر  البالغة 
60 عاما على صدور اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان، 
والذي يشكل مناسبة تتبارى فيها احلكومات من أجل 
تأكيد احترامها ملعايير حقوق اإلنسان وحتسني سجلها 
في هذا املضمار. خاصة أن وضعية حقوق اإلنسان في 
املستويات  جميع  على  كبير  لتدهور  تتعرض  مصر 

الدستورية والتشريعية واألمنية.
عن  باإلفراج  السياق،  هذا  في  املنظمات  وطالبت 

احلاالت التالية:
1- النا�سط ال�سيناوي م�سعد اأبو فجر: صاحب مدونة 

“ودنا نعيش” التي تتناول مشكات تهميش املواطنني 
في سيناء، ورفيقه يحيى أبو نصير املدافعني عن حقوق 
بدو سيناء في املساواة، وهما معتقان إداريان مبوجب 
قانون الطوارئ منذ فبراير املاضي، على الرغم من تعهد 
السلطات بعدم استخدام قانون الطوارئ، إال في تعقب 
ويتعرضان  واملخدرات.  اإلرهاب  قضايا  في  املتهمني 

ملعاملة تعسفية وغير آدمية منذ اعتقالهما.
2- عبود وطارق الزمر: اللذين أدينا في عام 1981 

بتهمة االنتماء إلى تنظيم اجلهاد واملشاركة في جرمية 
ورغم  السادات.  أنور  محمد  السابق  الرئيس  اغتيال 
على  وحتصله   2001 في  الزمر  طارق  عقوبة  انتهاء 
باإلفراج  الداخلية  وزارة  تلزم  الحقة  قضائية  أحكام 
أبريل  في  العليا  اإلداري��ة  احملكمة  من  –وآخرها  عنه 
عنه  اإلفراج  في  الداخلية  أجهزة  تعنت  فإن   -2007
سند  دون  تعسفيا،  اعتقاال  الفعلية  الناحية  من  يعني 
القضاء  بأحكام  صارخا  استخفافا  وميثل  القانون،  من 
املفترض أن يكون عبود  الصادرة بحقه، وقد كان من 
بالعفو في سنوات سابقة،  املشمولني  قائمة  الزمر بني 
لتنظيم  أو  اإلسامية  للجماعة  املنتمني  من  س��واء 
اجلهاد،أو على أقل تقدير أن يطلق سراحه بعد قضائه 

واحمل���ب���وس 
ب���س���ج���ن 
برج العرب 
ت���ن���ف���ي���ذا 
ل��ل��ح��ك��م 
ال����ص����ادر 
منذ  ض���ده 
ف���ب���راي���ر 
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آرائ��ه  بسبب  س��ن��وات؛  أرب��ع  مل��دة  بالسجن  معاقبته 
اإللكترونية،  امل��واق��ع  بعض  ف��ي  عنها  عبر  ال��ت��ي 
ولإلسام. اجلمهورية  لرئيس  إهانة  اعتبرت   والتي 

أنها تدرك  النداء،  املوقعة على هذا  املنظمات  وأكدت 
يتطلب  مصر،  في  اإلنسان  حقوق  أوض��اع  حتسني  أن 
الدستورية  البيئة  مجمل  تطال  شاملة  جذرية  معاجلة 
والتشريعية واملمارسات، إال أنها تعتقد أن االستجابة 
جانب  من  عملية  خطوات  إلى  وترجمته  النداء  لهذا 
السلطات املصرية، سوف يشكل في حد ذاته مؤشرا 

رمزيا على 
مدى توافر إرادة سياسية للدولة، تدفع باجتاه تعزيز 

حقوق اإلنسان واحلريات العامة في مصر.
ضمت قائمة املنظمات املوقعة على النداء كا من:

اإلن��س��ان.  ح��ق��وق  ل���دراس���ات  ال��ق��اه��رة   1. مركز 
2. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

3. جماعه تنمية الدميقراطية. 
4. املركز العربي الستقال القضاء واحملاماة. 

5. املنظمة العربية لإلصاح اجلنائي.
6. جمعية مساعدة السجناء حلقوق اإلنسان.

7. مركز هشام مبارك للقانون.
8. اجلمعية املصرية للمشاركة املجتمعية.

9. املركز املصري االجتماعي الدميقراطي.
10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

11. اجلمعية املصرية للمساندة والدفاع.
العمالية  واحلريات  للحقوق  التنسيقية  12. اللجنة 

والنقابية.
13. مجموعة املساعدة القانونية حلقوق اإلنسان.

14. جمعية أنصار العدالة حلقوق اإلنسان.
15. ملتقي احلوار للتنمية وحقوق اإلنسان.

16. املبادرة املصرية للحقوق الشخصية.
17. جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية.
املجتمع  ورعاية  للتنمية  واح��د  عالم  18. مؤسسة 

املدني.
19. املعهد الدميقراطي املصري.

20. الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان.
21. مركز قضايا املرأة املصرية.

22. مؤسسة املرأة اجلديدة.
23. املركز املصري حلقوق املرأة.

السجن  أكتوبر 2006، وهى  فترة عقوبته كاملة في 
املؤبد. وقد رفضت محكمة اجلنايات في العام املاضي 
متعللة  عنه،  لإلفراج  الزمر  به  تقدم  ال��ذي  الطلب 
عقوبتني  يقضي  أن  الزمر  على  يتعني  بأنه  ذلك  في 
محكمة  من  ذاتها  األولى  القضية  في  ضده  صادرتني 
العسكرية  احملكمة  من  والثانية  العليا،  الدولة  أمن 
أن  الداخلية  وزارة  مصادر  اعتبرت  حني  في  العليا، 
احلياة! مدى  السجن  يعني  الزمر  بحق  املؤبد   احلكم 
ويأتي استمرار حبس عبود الزمر، على الرغم أنه كان 
لتنظيم  الفكرية  املراجعات  في  شاركوا  من  بني  من 
الذي  للعنف. األمر  التكفير واللجوء  اجلهاد، وملنهج 
يرجح أن املواقف املتشددة جتاه اإلفراج عنه على صلة 
املعارضة جتاه  السياسية  وآرائه  مبواقفه  بتمسكه  وثيقة 

نظام احلكم في مصر.
الشريف  باألزهر  امل��درس  الرحمن:  عبد  ر�سا   -3

بتهمة   ،2008 سبتمبر  شهر  ف��ي  اعتقل  ال���ذي 
يفرج  ول��م  معه  يحقق  ول��م  للقرآنيني،  االن��ت��م��اء 
اآلن. إل��ي  احتجازه  مكان  علي  يستدل  ول��م   عنه، 
كما دعت املنظمات املصرية رئيس اجلمهورية التخاذ 

التدابير الازمة للعفو عن كل من:
العام  للمرشد  الثاني  النائب  ال�ساطر:  خريت   -1

جلماعة اإلخوان املسلمني، و24 من قيادات اجلماعة، 
في  بالسجن  العسكري  القضاء  عليهم  حكم  والذين 
أن  رغم  سنوات،   10 إلى  تصل  ملدد   2008 أبريل 
قبل  عنهم،  وأف��رج  برأهم  قد  كان  الطبيعي  القضاء 
احلد  إلى  يفتقر  الذي  العسكري،  للقضاء  إحالتهم 

األدنى من ضمانات االستقال واحليادية.
2- د. اأمين نور: مؤسس حزب الغد، الذي ما زال 

الصادر  للحكم  تنفيذا  طرة  مزرعة  بسجن  محبوسا 
بسجنه ملدة 5 سنوات في قضية تزوير توكيات احلزب 
دوافع  من  تخل  لم  التي  القضية  وهى   .2005 عام 
سياسية، برهنت عليها مظاهر عديدة قبل وأثناء وبعد 
محبسه،  داخل  معاملته  إساءة  على  فضا  محاكمته، 
واستثنائه بشكل الفت للنظر من قرارات العفو –التي 
ممن  جنائيا،  احملكومني  صنوف  مختلف  منها  استفاد 
وأخيرا  بحقهم-  الصادرة  العقوبة  مدة  نصف  أمضوا 

ال��ع��م��ل��ي��ة 
امل��ش��ب��وه��ة 
إلح�������راق 
الغد  حزب 
ال���ش���ه���ر 

املاضي.
ــدون  امل  -3

كرمي عامر: 

س�����ج�����ني 
ال��������رأي، 

ن�صان عالن العاملي حلقوق الإ فى الذكرى ال�صتني لالإ

ثالث وع�صرون منظمة حقوقية م�صرية 
نور  اأمين  عن  والعفو  فراج   بالإ اجلمهورية  رئي�س  تطالب 
وخريت ال�صاطر وعبود وطارق الزمر وكرمي عامر وم�صعد 

اأبو فجر ورفيقه يحيى اأبو ن�صري ور�صا عبد الرحمن

د. أمين نورعبود الزمر

خيرت الشاطر
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العربية  املنطقة  تشهد  أن  مأموال  كان  لقد 
مبناسبة احتفاالت العالم بالذكرى الستني لصدور 
تظهر  خطوات  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعان 
استعدادا حثيثا لتحسني أوضاع حقوق اإلنسان، 
غير أنه من املؤسف أن يتزامن مع هذه االحتفاالت 
لقيم  بالغا  ازدراًء  التي تظهر  املؤشرات  مزيد من 
حلمايتها،  العاملية  واآلليات  اإلنسان  حقوق 

باستثناء املغرب.
ففي تونس أصدرت احملكمة االبتدائية بقفصة 
في  أي  العاملي،  باليوم  لاحتفال  التالي  اليوم 
القسوة  بالغة  أحكاما  ديسمبر  من  عشر  احلادي 
االحتجاج  حركات  خلفية  على  املعتقلني  بحق 
شملت  املنجمي،  احلوض  مبنطقة  االجتماعي 
السجن لسبعة منهم ملدة عشر سنوات، وكان من 
وبشير  احلاجي  عدنان  البارزان  النقابيان  بينهم 
في  القاهرة  مركز  اعتبرهما  واللذين  العبيدي، 
وضحايا  الرأي  سجناء  أبرز  بني  السنوي  تقريره 
احملاكمات غير العادلة في تونس، واملناضل النقابي 
محيي الدين شريب املقيم بفرنسا والذي أدانته 
احملكمة لتضامنه مع حركة االحتجاج. وبحسب 
اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة 
التي  العناصر  جلميع  احملاكمة  هذه  افتقرت  فقد 
على  ُيتل  لم  حيث  محاكمة،  أية  عليها  تتأسس 
ولم  استنطاقهم،  يتم  ولم  االتهام،  قرار  املتهمني 
ورفضت  عنهم،  الدفاع  من  محاٍم  أي  يتمكن 
احملكمة مطالب الدفاع لتأجيل القضية لتمكينهم 
أو  النفي،  شهود  لسماع  أو  دفاعهم،  إعداد  من 
ما  إلثبات  الطبي  الفحص  على  املتهمني  لعرض 

تعرضوا له من تعذيب.
العليا  الدولة  أمن  محكمة  أصدرت  كما 

من  عشر  اخلامس  في  مصر،  في  “طوارئ” 
ديسمبر، أحكاما بالسجن ملدد تتراوح بني 5-3 
سنوات بحق 22 شخصا شاركوا في املظاهرات 
التي صاحبت  الكبرى،  احمللة  العمالية في مدينة 
أبريل،  السادس من  العام في  الدعوى لإلضراب 
وجوبهت بأعمال قمع أدت إلى مقتل شخصني. 
اإلنسان  حلقوق  املصرية  املنظمة  لتقرير  ووفقا 
حقهم  من  القضية  هذه  في  املتهمون  حرم  فقد 
في املثول أمام قاضيهم الطبيعي، ومن حقهم في 
محكمة  أمام  ضدهم  الصادرة  األحكام  استئناف 
تعرض  عن  الطرف  احملكمة  وغضت  أعلى. 
االعترافات  انتزاع  بهدف  للتعذيب،  بعضهم 

التي تدينهم.
وفي سوريا التي حتتل املرتبة األولى في املنطقة 
والدميقراطية  اإلصاح  دعاة  سجن  في  العربية 
حملكمة  العامة  الهيئة  قررت  اإلنسان،  وحقوق 
النقض في 15 ديسمبر إلغاء قرار محكمة النقض 
والناشط  كيلو  ميشيل  الكاتب  عن  باإلفراج 
محمود عيسى، بعد قضائهما في السجون ثاثة 
واملعروف  بحقهما.  الصادرة  العقوبة  مدة  أرباع 

حريات  مركز  رئيس  هو  كيلو  ميشيل  أن 
املدني  املجتمع  إحياء  جلان  وعضو  الصحفيني، 
اعتقا  قد  والناشط محمود عيسى،  في سوريا، 
في عام 2006 على خلفية توقيعهما على إعان 
تصحيح  إلى  يدعو  الذي  “بيروت-دمشق”، 
محكمة  وقضت  السورية/اللبنانية،  العاقات 
بتهمة  سنوات  ثاث  ملدة  بسجنهما  اجلنايات 

إضعاف الشعور القومي!!
تواصلت  أيضا،  ديسمبر  منتصف  وفي 
دارفور  إقليم  في  املدنيني  على  الهجمات 
أودى  مما  لإلقليم،  املتاخمة  واملناطق  بالسودان، 
بحياة 250 شخصا قتلوا على يد جماعات من 

القبائل املوالية للحكومة.
وتكتمل صورة الوضع املزري حلقوق اإلنسان 
بقيام سلطات االحتال اإلسرائيلي  املنطقة،  في 
في الرابع عشر من ديسمبر مبنع ريتشارد فولك 
املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعني بأوضاع حقوق 
من  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلنسان 
الدخول لتقصي حقيقة الوضع، واحتجازه مبطار 
ترحيله؛  قبيل  ساعة  عشرين  قرابة  جوريون  بن 
وهو اإلجراء الذي يأتي في الوقت الذي تواصل 
العقاب  سياسات  فرض  االحتال  سلطات  فيه 
اجلماعي على السكان الفلسطينيني، وحرمانهم 
من أبسط مقومات العيش، كما جرى في الفترة 
نفسها منع الفلسطينيني من مغادرة الباد للحج؛ 
جراء الصراع الداخلي الدامي بني حركتي حماس 
وفتح. جدير بالذكر أن أغلبية احلكومات العربية 
املعنيني  املتحدة  األمم  مقرري  استقبال  ترفض 

بحقوق اإلنسان.
السياق  هذا  في  الوحيد  االستثناء  كان  ورمبا 
املغرب  بإعان  اإليجابية  البادرة  هو  املشني، 
سحب التحفظات على االتفاقية الدولية للقضاء 
ثم  ومن  املرأة؛  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
لتبرير  اإلسامية  الشريعة  بأحكام  التذرع  وقف 
الذي  األمر  العربي.  العالم  في  باملرأة  اإلجحاف 
العالم  في  اإلنسان  حقوق  مشكلة  أن  يؤكد 
اإلرادة  غياب  بسبب  باألساس  هى  العربي، 
الذي  األمر  وهو  العربية.  للحكومات  السياسية 
اإلنسان  السنوي عن حقوق  التقرير  برهن عليه 
في العالم العربي، الذي أصدره مركز القاهرة منذ 
أيام، متزامنا مع االحتفاالت الدولية مبرور ستني 
عاما على صدور اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان.

كيف احتفلت احلكومات العربية 

ن�صان؟!  عالن العاملي حلقوق الإ بالذكرى ال�صتني ل�صدور الإ

www.gaberism.net  :جانب من املعتقلني املشاركني في مظاهرات احمللة الكبرى، نقال عن موقع

ميشيل كيلو
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على  توقيعه  ملجرد  �سنوات،  خم�س  ملدة  ال�سجن  عقوبة  يق�سي  حيث  عدرا،  ب�سجن  حمب�سه  داخل  من 

تخدم  اأ�س�س  على  ال�سورية-اللبنانية  العالقات  �سياغة  اإعادة  اإىل  يدعو  الذي  بريوت،  دم�سق/  اإعالن 

والدرا�سات  بحاث  لالأ ال�سوري  املركز  رئي�س  البني  اأنور  البارز  والنا�سط  املحامي  يقدم  ال�سعبني،  م�سالح 

ن�سـان. الإ حلقوق  العاملي  عالن  لالإ ال�ستني  الذكرى  يف  �سوريا  يف  ن�سان  الإ حقوق  اأو�ساع  حول  القانونية،اإطاللة 

الستون  الذكرى  حتمل 
حلقوق  العاملي  لإلعان 
من  مزيدا   2008 عام  للسوريني  اإلنسان 
خاله؛  سجلت  التي  حلقوقهم  االنتهاكات 
احتفال  خال  دمشق  إعان  قيادة  فاعتقاالت 
وقحا  حتديا  كانت   2007 عام  بذكرى  العالم 
عنه  واملدافعني  اإلنسان  حقوق  قيم  لكل 
واملطالبني بحقوقه واحملاكمات الصورية واألحكام 
مسلسل  واستمرار  بحقهم  صدرت  التي  اجلائرة 
والتخويف  والترهيب  السياسية  االعتقاالت 
واالستدعاءات األمنية ومنع السفر والتسريح من 
الفروع  في  التعذيب  واستمرار  للنشطاء  العمل 
وقمع  وفيات،  إلى  أدت  والتي  واجلنائية  األمنية 
حرية التعبير والصحافة وحجب مواقع اإلنترنت 
واجلمعيات  املدني  املجتمع  منظمات  وقمع 
واستمرار  والعدل  بالقضاء  والتاعب  األهلية، 
عيسى  ومحمود  كيلو  ميشيل  الكاتب  اعتقال 

رغم صدور قرار قضائي بإطاق سراحهما.
ماضية  السورية  السلطات  أن  يؤكد  ذلك  كل 
وممعنة في انتهاك حقوق اإلنسان في سوريا رغم 
التي جاءت من كل  االعتراضات واالحتجاجات 
حدب وصوب مبطالبة السلطات باحترام حقوق 

اإلنسان.
الشديدة  االنتهاكات  اليوم  نتذكر هذا  إذ  إننا 
حلقوق اإلنسان السياسية والثقافية فإننا ال نستطيع 
 أن ننسى االنتهاكات التي تطال حقوقه االقتصادية.
وأصبح  مخيف  بشكل  استشرى  قد  فالفساد 
وما  دماءه  وميتص  املجتمع  يكبل  أخطبوطا 
فساد  فضائح  عن  الرسمية  الصحف  في  ينشر 
اجلليد  جبل  رأس  إال  هو  ما  أموال  وسرقة  وهدر 
الذي يخفي أرقاما هائلة للسرقة والفساد احملمي 
سياسيا وأمنيا والذي ال تطاله محاسبة أو مساءلة 
أصبح  واملواطن  للمجتمع  االقتصادي  والوضع 
والسرقة  النهب  ازدياد  مع  األسفل  الدرك  في 
واجلشع، وأصبحت صور األطفال والرجال وهم 
يبحثون في القمامة عما يقتاتون به، أو يأكلونه 

تنشر في الصحف. 
كما أن انتشار الفساد في القضاء هدم جدران 
واملوقوفون  وتشترى  تباع  فالقضايا  العدالة 

يتكدسون في السجون بظروف ال إنسانية في ظل 
غياب العدالة وكثرة القضايا وفساد القضاء. 

في  تعتبر  التي  سوريا  أن  نؤكد  اليوم  هذا  في 
حقوق  انتهاكات  من  تعاني  التي  الدول  مقدمة 
الواقع،  اإلنسان مطلوب منها الكثير لتغير هذا 

وفي مقدمة هذه املطالب: 
السياسيني ومعتقلي  املعتقلني  - إطاق سراح 

الرأي والضمير فورا دون أي شروط. 
والتخويف  الترهيب  أشكال  كل  وقف   -
املسّرحني  وإعادة  السفر  منع  وإلغاء  الاحقة 
املفصولني ألسباب سياسية إلى عملهم وطي هذه 

الصفحة نهائيا. 
وإصدار  واإلعام  الصحافة  حرية  إطاق   -
قانون إعامي عصري لإلعام املقروء واملسموع 
حرية  ويطلق  االحتكار  مينع  واإلنترنت  واملرئي 
أو  مقاالته  بسبب  الصحفي  سجن  ومينع  الرأي 

أفكاره. 
وتفعيل  أشكاله  بجميع  التعذيب  وقف   -
كل  وإلغاء  به  القيام  على  تعاقب  التي  القوانني 
بحق  دعوة  إقامة  تعرقل  أو  تعيق  التي  القوانني 

مرتكبي التعذيب. 
وحالة  االستثنائية  واحملاكم  القوانني  إلغاء   -

الطوارئ وإعادة احلياة السياسية للباد .
- إصدار قانون أحزاب يسمح جلميع السوريني 
دون  حرية  بكل  السياسي  العمل  مبمارسة 
نتائج  حسب  السلطة  وتداول  متييز  أو  احتكار 

االنتخابات.
التمييز  انتخابات جديد مينع  قانون  - إصدار 
على أساس االنتماء احلزبي أو السياسي، وإنشاء 
االنتخابات،  على  لإلشراف  مستقلة  هيئة 
السوريني  جلميع  يسمح  مبا  باملراقبة  والسماح 

بالترشيح واالنتخاب .
التنفيذية  عن  القضائية  السلطة  فصل   -
القضائية  السلطة  قانون  وتعديل  فعلي،  بشكل 

ر�صالة من �صجن عدرا

ال�صلطات ال�صورية ما�صية وممعنة 

ن�صان  فى انتهاك حقوق الإ

وإصاح  ذلك،  يؤكد  مبا 
الفساد  واجتثاث  القضاء 

وتعديل  القضائية،  الرقابة  وتفعيل  منه، 
قانون  بإصدار  احملامني  والسيما  النقابات  قوانني 
من  النقابات ألنها  يستوعب  األهلية  للجمعيات 

منظمات املجتمع األهلي. 
ورفع  مرتكبيه  بكشف  الفساد  محاربة   -
وربط  الفاسدين،  عن  واألمني  السياسي  الغطاء 
مبجلس  املالية  والرقابة  املركزية  الرقابة  جهازي 

الشعب وليس رئاسة الوزراء. 
املوظفني  بإلغاء  اإلدارية  الهيكلية  تطوير   -
وتعيني  الطفيلية،  املتسلقة  والعمالة  الوهميني 
األكفأ واألجدر دون النظر للموافقات األمنية أو 
الرسمية  للمؤسسات  القرار  وإعادة  السياسية، 

وليس احلزبية واألمنية. 
األساسي  املدخل  هي  املطالب  هذه  إن   -
بسوريا  مجددا  لإلقاع  والضروري  والطبيعي 

ووضعها مجددا على سكة الدول احلضارية. 
إننا إذ نطالب السلطات السورية أوال باملبادرة 
جديدة  مبسيرة  والبدء  اخلطوات  هذه  اتخاذ  إلى 
ملرحلة جديدة ويساهم جميع  في سوريا تؤسس 
جميع  نناشد  فإننا  الوطن  بناء  بإعادة  املواطنني 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  وجمعيات  املهتمني 
واملجتمع املدني في الوطن العربي وسوريا والعالم 
السورية  السلطات  ومطالبة  املطالب  هذه  بدعم 
االتفاقيات  واحترام  اإلنسان  حقوق  باحترام 
يجعل  دولي  جماعي  عمل  إلى  وندعو  الدولية، 
دستور  نواة  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعام  من 
دولي يقر في األمم املتحدة ويدعمه مجلس األمن، 

وتلتزم به جميع الدول دون استثناء. 
وجهان  واإلرهاب  اإلنسان  حقوق  انتهاك  إن 
اإلنسان وحرمانه  فانتهاك حقوق  واحدة،  لعملة 
خصبة  أرضا  يهيئ  السلمي  التعبير  حرية  من 
ملنتهكي  أرضا خصبة  يهيئ  واإلرهاب  لإلرهاب، 
لنعمل  االنتهاك..  هذا  لتبرير  اإلنسان،  حقوق 
احملور  فيه  اإلنسان  بكون  آمن سالم  لعالم  جميعا 

والهدف.

أنور البني
رئيس املركز السوري 

لألبحاث والدراسات القانونية
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في  الوضع  والواقع..  “الكام  تقرير  كشف 
دارفور”، الذي ساهم في إصداره 15 منظمة حقوقية 
السودانيني  املسئولني  تصريحات  بني  الفجوة  دولية، 
السوداني  والسفير  البشير  عمر  الرئيس  من  بدءًا 
املساعدات  جلان  مسئولي  وحتى  املتحدة  باألمم 
السودانية وغيرهم، وبني الواقع الذي ترصده تقارير 
بعثات تقصي احلقائق واملنظمات اإلغاثية واإلنسانية 

الدولية.
تطورات  التقرير  يقيم  املقارنة  هذه  ضوء  وعلى 
بعد  واحملاسبة،  والعدالة  واإلنسانية  األمنية  األوضاع 
لويس  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  العام  املدعي  تقدم 
أوكامبو مبذكرة للمحكمة في يوليو 2008، تطالب 
عن  مسئوال  باعتباره  السوداني،  الرئيس  بتوقيف 
في  اإلنسانية  احلرب واجلرائم ضد  العديد من جرائم 

دارفور.
السودانيون  املسئولون  فيه  زعم  الذي  الوقت  ففي 
فيه  وزعمت  طبيعية،  دارفور  في  الوفاة  معدالت  أن 
للمدنيني،  الرعاية  أوجه  جلميع  توفيرها  احلكومة 
وحملتهم  باملتمردين،  تصفهم  ملن  اللوم  ووجهت 
التقرير  يؤكد  دارفور،  في  االضطرابات  مسئولية 
الدولي  القانون  وخرق  اإلنسانية  األوضاع  تدهور 
اإلنساني من جانب جميع أطراف النزاع في دارفور، 
السودانية  احلكومة  تشنها  التي  الهجمات  واستمرار 
وامليليشيات املوالية لها ضد السكان املدنيني، ويوضح 
من 290  أكثر  اضطر  يناير 2008  منذ  أنه  التقرير 
ألف مدني للنزوح من إقليم دارفور، بينما في سبتمبر 

2008 فقط مت تشريد أكثر 40 ألف شخص.
للحكومة  املوالية  امليليشيات  أكتوبر جتمعت  ففي 
املدنيني  مع  مصادمات  وحدثت  “مهاجرية”  ببلدة 
بني  مصادمات  وقعت  نوفمبر  وفي  قرى،  وأحرقت 
كما  دارفور،  بغرب  تيني  منطقة  وأهالي  امليليشيات 
مت قصف منطقة كتوم شمال دارفور، وأوضح التقرير 
قصف احلكومة 11 قرية من بينها هجمات على قرية 

225 عربة إغاثة، بينما كان عدد العربات املختطفة 
أثناء عام 2007 كله 137 عربة.

كما أكد التقرير أن احلكومة السودانية غير ملتزمة 
بتيسير  اخلاص   2007 في  الصادر  املشترك  بالبيان 
القيود  استمرار  إلى  وأشارت  اإلنسانية،  األنشطة 
مخيم  في  جوا  احلياة  إنقاذ  وسائل  على  املفروضة 
وسبتمبر  أغسطس  في  أسابيع  عدة  للمشردين  كاملا 

.2008
كما تأخرت اإلمدادات الطبية لدارفور ستة أشهر؛ 
بسبب استمرار البيروقراطية املفروضة على شحنات 

العقاقير الطبية.
أشهر  أكثر  بأنه  سبتمبر  شهر  التقرير  ووصف 
سبتمبر  خال  إنه  وقال  لألمان.  انعداما  السنة 
الوصول  على  املتحدة  األمم  قدرة  تراجعت  وأكتوبر 
منذ 2006. وفي  لها  لتصل ألقل معدالت  لدارفور، 
من  اإلنسانية  املنظمات  تتمكن  التقرير  صدور  وقت 

الوصول إلى 65% فقط من املتضررين.
املسئولون  بها  دفع  التي  التصريحات  إلى  وتطرق 
السودانيون ردا على احملكمة اجلنائية الدولية والرفض 
املطلق ألي شكل من أشكال التعاون معها، وشملت 
القضاء  أن  على  البشير  تأكيد  التصريحات  هذه 
السوداني وحده هو املنوط بالنظر في القضايا اخلاصة 

بشئون السودان، خاصة املتعلقة بدارفور.
وأكد التقرير أن تلك الفترة لم تشهد أي محاوالت 
من  اإلفات  سياسة  واستمرت  األزمة،  في  للتحقيق 
العقاب منذ إحالة مجلس األمن قضية دارفور للمحكمة 
التقرير  وقال  التقرير،  الدولية وحتى صدور  اجلنائية 
جدية  جرائم  في  تورطهم  املزعوم  “األشخاص  إن 
بدارفور خضعوا للحماية وليس للماحقة القضائية، 
وما زال املتهم أحمد هارون في منصبه وزيرا للشئون 
اإلنسانية، رغم صدور أمر توقيفه من احملكمة في أبريل 
2007، وأضاف التقرير: إن النصوص القانونية التي 
توفر حصانة لبعض العناصر بحكم وظائفهم تعيق من 
مساءلة بعض عناصر القوات املسلحة والشرطة، كما 
أشار إلى املعوقات القانونية التي تواجه تعقب مرتكبي 
جرائم االغتصاب واالعتداءات اجلنسية، بل إن ضحايا 

هذه اجلرائم تاحقهم اتهامات الزنى.
 290 من  أكثر  تشريد  استمرار  التقرير  وأوضح 
شخص  مايني  أربعة  من  أكثر  وحاجة  شخص،  ألف 
لم  اإلغاثية  املنظمات  ولكن  اإلنسانية،  للمساعدات 

تتمكن من الوصول إلى 250 ألف شخص.   
 وشارك في إعداد هذا التقرير منظمة هيومن رايتس 
ووتش، هيومن رايتس فيرست، التحالف الدولي من 
أجل حقوق اإلنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق 
اإلنسان، املبادرة الدولية حلقوق الاجئني، والبرنامج 
أنقذوا  وحتالف  اإلنسان،  حقوق  لنشطاء  العربي 
توثيق  مركز  دارفور،  العربي ألجل  التحالف  دارفور، 
وإغاثة دارفور، شبكة الاجئني واملشردين داخليا في 
اإلنسان  حقوق  مركز  )السنغال(،  أفريقيا  غرب 
أجل  من  والعمل  الدراسات  مركز  )سيراليون(، 
املساعدة والتنمية والرفاهية في غينيا، العمل من أجل 
حقوق اإلنسان )السنغال(، مركز الدراسات والعمل 

من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية )مالي(.

جوية  هجمة   21 احلكومة  شنت  يوليو  وفي  طويلة، 
على مناطق مختلفة بدارفور ورجحت األمم املتحدة أن 
هذه الهجمات استهدفت مناطق مدنية، ونقل التقرير 
تأكيد مقرر األمم املتحدة اخلاص بالسودان أن احلكومة 
عام  من  األولى  الستة  األشهر  في  هجمة   28 نفذت 
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وذكر التقرير أن شهر سبتمبر شهد مقتل عدد من 
املدنيني بعد نقل احلكومة السودانية لبعض املشردين 
كما  جتاههم،  عشوائيا  النار  وأطلقت  زمزم  ملخيم 
مخيم  في  الطعام  توزيع  أمام  النيران  الشرطة  أطلقت 

أم شااليا.
وأكد التقرير أن حالة حقوق اإلنسان في السودان 
بصفة عامة، ودارفور بصفة خاصة في تدهور شديد، 
خاصة مع استمرار االعتقال التعسفي لألشخاص ذوي 
األصول الدارفورية، وحتويل بعضهم حملاكمات، وقال 
عليهم  القبض  مت  ممن   30 على  احلكم  “مت  التقرير: 
الصحف  على  التضييق  إلى  التقرير  وأشار  باإلعدام. 
اجلنائية  احملكمة  دور  مناقشة  عند  خاصة  السودانية 
الدولية ومت التدخل في 150 مقاال صحفيا؛50 منها 

حول الوضع في دارفور.
السودان نقل  وفيما يخص األوضاع اإلنسانية في 
اإلنسانية  املساعدات  جلنة  رئيس  تصريحات  التقرير 
السودانية الذي قال إن “99 في املائة من الوضع على 
في  الوفيات  ومعدل  املساعدات  قطاع  في  يرام،  ما 
املتمردين  تهاجم  احلكومية  والقوات  طبيعي،  دارفور 
اإلغاثة  بأعمال  القائمني  حماية  أجل  من  دارفور  في 

اإلنسانية في املنطقة الغربية”.
تدهور  في  اإلنسانية  األوضاع  أن  التقرير  وأكد 
العاملني  بأمن  املتعلقة  األوضاع  فيها  مبا  شديد، 
أكثر  تعرض  إلى  التقرير  فأشار  اإلغاثية،  باملنظمات 
اإلنسانية  باإلغاثة  العاملني  من  شخصا   170 من 
التسعة  الشهور  في  منهم   11 قتل  كما  لاختطاف، 
األولى من عام 2008، وفي الفترة نفسها مت اختطاف 

اأكاذيب نظام الب�صري لن متنع حماكمته
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اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  دعا 
حلقوق  املتحدة  األمم  مبجلس  األعضاء  الدول 
تقييم سياسات  في  املوضوعية  لتوخي  اإلنسان، 
حقوق اإلنسان، وذلك خال عملية االستعراض 
الدوري الشامل مللف حقوق اإلنسان في إسرائيل 
بدأت  والتي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  ودولة 

إجراءاتها في الرابع من ديسمبر 2008.
املواءمات  تنحية  ضرورة  على  املركز  وشدد 
مناقشة جادة  والتي حتول دول  السياسية جانبا، 
أن  على  املركز  وشدد  اإلنسان.  حقوق  ألوضاع 
متزامن،  للبلدين بشكل  الدورية  املراجعة  إجراء 
إرادة  توافر  مدى  يظهر  حقيقيا  اختبارا  يشكل 
حقيقية لهذه الهيئة األممية من أجل حتسني أوضاع 

حقوق اإلنسان، دون متييز أو انتقائية.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عن مكتب مركز 
أن  خاله  من  الحظ  والذي  بجنيف،  القاهرة 
ودولة  إسرائيل  من  كل  من  املقدمني  التقريرين 
إلى  متوقع-  هو  –كما  عمدا  العربية،  اإلمارات 
تقدمي صورة إيجابية عن األوضاع في كل منهما، 
التي  واملشكات  التحديات  في  اخلوض  وجتاها 

تواجه حتسني حقوق اإلنسان في كا البلدين.
والحظ البيان أن الصورة التي يسعى التقريران 
املتحدة  األمم  تقارير  مع  تتناقض  ترويجها،  إلى 
آللية  املقدمة  احلكومية  غير  املنظمات  وتقارير 
تلك  تعطي  حيث  الشاملة،  الدورية  املراجعة 
التقارير صورة أكثر دقة وواقعية حول أزمة حقوق 

اإلنسان الفعلية في كلتا الدولتني. 
التقرير  بحسب  فإنه؛  إسرائيل،  حالة  وفي 
الذي أعدته األمم املتحدة، فإن تعاون هذه الدولة 
املتحدة ال يتسم  آليات حقوق اإلنسان باألمم  مع 
بالتواتر وااللتزام؛ ويستطرد بأن هناك انتهاكات 
اإلنسان،  حلقوق  النطاق  وواسعة  مستمرة 
في  ارتكابها  يجرى  حرب  جرائم  هناك  أن  كما 
املناطق الفلسطينية احملتلة، مبا في ذلك التعذيب 
القانون،  نطاق  خارج  والقتل  اجلماعي  والعقاب 

وكلها انتهاكات تتم بشكل متواصل ومنهجي.
تزال  ال  إسرائيل  فإن  ذلك  على  وعاوة 
احلقوق،  وجميع  القانونية،  احلماية  منح  ترفض 
الفلسطينية  املناطق  في  الفلسطينيني  للمواطنني 
احمُلكمة  سيطرتها  استمرار  من  بالرغم  احملتلة 

واملطلقة على هذه املناطق. 
غير  املنظمات  تقارير  فإن  ذلك  إلى  وإضافة 
احلكومة  أن  إلى  تشير  إسرائيل  عن  احلكومية 
ا للتمييز ضد  اإلسرائيلية قد خلقت شكًا قانونّيً
ومنهجي  متواصل  بشكل  وتقوم  الفلسطينيني، 
بانتهاك حقوقهم في كل من املناطق الفلسطينية 

احملتلة وداخل إسرائيل. 

وقدمت معظم املنظمات غير احلكومية صورة 
وغير  الرسمية  التمييز  ممارسات  عن  واضحة 
الرسمية، التي جترى دون أي رادع أو عقاب، في 
ظل العمليات العسكرية في املناطق الفلسطينية 
من  الفلسطينيني  حرمان  إلى  يؤدي  مما  احملتلة؛ 

حقوقهم األساسية وإنكارها عليهم. 
غير  واملنظمات  املتحدة  األمم  لتقارير  ووفًقا 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  حول  احلكومية 
يتسم  الدولة  هذه  في  اإلنسان  حقوق  وضع  فإن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  أن  خاصة  باخلطورة. 
حقوق  اتفاقيات  معظم  على  بالتصديق  تقم  لم 
اإلنسان، كما جتاوزت املهلة الزمنية املسموح بها 
بسنوات  املعاهدات  هيئات  إلى  تقاريرها  لتقدمي 
اإلمارات  فإن حكومة  طويلة. وعاوة على ذلك 
إليها  املوجهة  النداءات  متواصل  جتاهلت بشكل 
من طرف املقررين اخلواص التابعني ملجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة. ومت طرح تساؤالت 
العربية  اإلمارات  دولة  إلى  توجيهها  مت  عاجلة 
والتجمع  التنظيم  حرية  انتهاكات  بخصوص 
املواطنني  حقوق  بإنكار  يتعلق  وفيما  السلمي 
السياسية.  العامة واحلياة  احلياة  في  املشاركة  في 
املتحدة  األمم  عبرت  فلقد  ذلك  على  وعاوة 
للعمال  القسري  العمل  وضعية  من  قلقها  عن 
قوة  من   %90 نحو  يشكلون  الذين  املهاجرين، 

العمل في القطاع اخلاص باإلمارات.
ولقد وصفت تقارير املنظمات غير احلكومية 
اإلنسان  حقوق  أوضاع  وصريح  واضح  بشكل 
في اإلمارات بأنها تفتقد الدميقراطية، واستقال 
أو  احلياة  في  احلق  حكومتها  حتترم  وال  القضاء، 
حرية  أو  باألشخاص،  اخلاص  األمن  أو  احلريات 
من  غيرها  أو  التعبير  وحرية  والرأي  املعتقد 
التمييز.  عدم  ذلك  في  مبا  األساسية،  احلريات 
األقل  على  هناك  أن  إلى  التقارير  هذه  وتشير 
وضعية  دون  باإلمارات  مقيم  شخص   20000
قانونية، وهم إما أن يكونوا “بدون” جنسية أو 
جنسيتهم  أو  مواطنتهم  على  دليًا  يحملون  ال 

لدى أي دولة.
املراجعة  أن  على  بيانه  في  املركز  وشدد 
فعالة  حلول  تقدم  أن  يجب  الشاملة،  الدورية 
اإلنسان  حقوق  تواجه  التي  التحديات  إزاء 
بشكل عاملي شامل وعادل. وإذا لم تؤد جلسات 
من  بكل  اخلاصة  الشاملة  الدورية  املراجعة 
إصدار  إلى  املتحدة  العربية  واإلمارات  إسرائيل 
توصيات وتقدمي ماحظات جدية وواقعية وذات 
صلة بحقوق اإلنسان، فإن ذلك سيحط من قدر 
الدورية  املراجعة  آلية  وعدالة  وسامة  مصداقية 

الشاملة.

مارات  ن�صان فى اإ�صرائيل والإ تقييم حقوق الإ

ن�صان مم املتحدة حلقوق الإ في نداء مشترك من كل من الفيدرالية الدولية اختبار مهم ملجل�س الأ
اإلنسان  حلقوق  القاهرة  ومركز  اإلنسان  حلقوق 
املنظمات  طالبت  أواًل،  اإلنسان  حقوق  وجمعية 
السريع  بالتدخل  السعودية  السلطات  الثاث 
الصادر  الشمري،  فندي  عبداهلل  السيد  قضية  في 
عليه حكم باإلعدام وكان من املقرر تنفيذه في 9 

ديسمبر 2008.
أن  إلى  ندائها  في  الثاث  املنظمات  وأشارت 
الشمري قد قضى عقوبة حبس ملدة خمس سنوات 
من عام 1983 إلى 1989 بعد اتهامه في جرمية 
قتل، وأن دفاع املتهم في هذا الوقت قد أكد عدم 
وجود ما يثبت أن الضحية قد مات، نتيجة الشجار 

الذي دار بينه وبني السيد عبداهلل.
وأضاف النداء أنه على الرغم من إطاق سراح 
قيمتها  فدية  ودفع   ،1989 عام  في  الشمري 
مرة  عليه  القبض  مت  سعودي،  ريال   12000
عن  صدر  قرار  خال  من   ،1990 عام  في  ثانية 
من  كل  أحكام  بإبطال  للقضاء  األعلى  مجلس 
أمر  وقد  االستئناف،  ومحكمة  االبتدائية  احملكمة 
إعطاء  للشمري دون  بفتح قضية جديدة  املجلس 
تفسير واضح لألمر وفي عام 1992 صدر احلكم 

باإلعدام. 
على  ندائها  في  الثاث  املنظمات  وشددت 
جميع  في  اإلعدام  لعقوبة  الشديدة  إدانتها 
القضايا، وفي جميع األحوال وعلى اعتبار العقوبة 
انتهاكا واضحا للحق في احلياة، واحلظر املفروض 
على العقوبة القاسية والإلنسانية واملهينة، فعقوبة 
بأعمال  تقوم  أن  للدولة  الشرعية  تعطي  اإلعدام 
عنف ضد املواطنني، مع غياب ما يشير أن عقوبة 
عقوبات  أنواع  من  أكثر  رادعا  مثلت  قد  اإلعدام 
أخرى فيما يخص ارتكاب اجلرائم، غير أنها تلغي 
فرص التصالح أو اإلصاح وتنفذ في حق أشخاص 

أبرياء. 
انتهاكا  متثل  اإلعدام  عقوبة  أن  النداء  وأكد 
من  وغيرها  التعذيب،  ملناهضة  الدولية  لاتفاقية 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية 
السعودية  اململكة  إليها  انضمت  التي  املهينة،  أو 

في عام 1997.  
وطالبت املنظمات الثاث السلطات السعودية 

مبا يلي:
- إيقاف تنفيذ احلكم باإلعدام فورا.

الشمري  لعبداهلل  جديدة  محاكمة  إقامة   -
تضمن احلفاظ علي جميع معايير احملاكمة العادلة 
والشفافية، مبا في ذلك حق املتهم في الوصول إلى 

الدفاع.
وجمعية  القاهرة  ومركز  الفيدرالية  وحثت 
خادم  عبداهلل  امللك  جالة  أواًل،  اإلنسان  حقوق 
لضمان  شخصيا  يتدخل  أن  الشريفني  احلرمني 
االلتزام الكامل بالعدالة واملوضوعية في اإلجراءات 
القضائية، والنظر في قضية عبداهلل الشمري بصفة 

خاصة.  

ال�صعودية

ينبغي وقف عقوبة 

عدام بحق ال�صمري الإ
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لعرض  امللف  هذا  صفحات  سواسية  تفرد 
انتهى  التي  واملستخلصات  النتائج  أبرز  وحتليل 
القاهرة  مركز  يصدره  سنوي  تقرير  أول  إليها 
التطورات  أبرز  لدراسات حقوق اإلنسان، حول 
 2008 عام  خال  العربي  العالم  شهدها  التي 
وثيقة الصلة مبؤشرات التقرير الذي جاء صدوره 
الستني  بالذكرى  الدولية  لاحتفاالت  مواكبا 
حتليل  استهدف  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  لليوم 
شملت:  عربيا،  بلدا   12 في  العامة  الوضعية 
والسودان  واملغرب  واجلزائر  وتونس  مصر 
والعراق،  وفلسطني،  ولبنان،  وسوريا، 
والسعودية، والبحرين، واليمن، وقد روعي في 
اختيار هذه البلدان اعتبارات عدة، بعضها يتعلق 
احملوري  ودورها  البلدان  لبعض  السياسي  بالوزن 

داخل ما يسمى بالنظام العربي اإلقليمي.
واملغرب  البحرين  مثل  بعضها  أن  كما 

هذا امللف .. 

وهذا التقرير

على  الدولي  املستوى  على  إليهما  ينظر  كان 
في  لانخراط  تأهيا  األكثر  باعتبارهما  األقل 
مثل مصر  بعضها  أن  الدميقراطية. كما  العملية 
الدول  رأس  على  كانت  وسوريا  والسعودية 
اإلصاح  باسم  دولية  مبادرات  استهدفتها  التي 
فيها  وتنامت  سنوات،  بضع  قبل  الدميقراطي 
وبعض  اإلصاح.  باجتاه  للدفع  داخلية  ضغوط 
بفعل  تعقيدا  أكثر  يواجه مشكات  الدول  هذه 
العراق  مثل  املسلحة،  النزاعات  أو  االحتال 
والسودان  واليمن  احملتلة  الفلسطينية  واألراضي 

ولبنان.
وإلى جانب تناول التقرير للتطورات في كل 
من البلدان املشار إليها، فإنه أفرد فصوال إضافية 
أمام  العربية  احلكومات  أداء  بالتحليل  تناولت 
اإلنسان  حلقوق  واإلقليمية  الدولية  الهيئات 
الشراكة  مؤسسات  إطار  وفي  املتحدة،  األمم  في 

األورومتوسطية، فضا على تقييم األداء العربي 
أفرد  كما  العربية.  الدول  جامعة  عبر  اجلماعي 
التي  القيمة  للدراسة  خاصا  فصا  التقرير 
استهدفت  التي  سعيد  السيد  محمد  د.  أعدها 
على  والدينية  السياسية  الثقافة  تأثير  بالتحليل 
تطور وضعية حقوق اإلنسان في العالم العربي. 
ملعضات  حتليلية  رؤية  حسن  الدين  بهي  وقدم 
حقوق اإلنسان في ضوء املؤشرات والنتائج التي 

يظهرها التقرير السنوي.
قائمة  إلى  السنوي  تقريره  املركز  أهدى  وقد 
من سجناء الرأي وضحايا احملاكمات غير العادلة 
ومصر  وفلسطني  من سوريا  ضمت 60 شخصا 
واملغرب  وتونس  السعودية  واململكة  والبحرين 

واجلزائر.
ويتناول هذا امللف بعضا من مستخلصات هذا 

التقرير.

ن�صان  �صالح واحرتام حقوق الإ دعاة الإ

الهدف الرئي�صي للقمع 

اجلامعة العربية تدعم جمرمي احلرب 

والنقالب على الدميقراطية وتقيد حرية التعبري 

زيادة التطرف الديني 

ب�صبب حتالف النظم احلاكمة مع ال�صلفية 

جالدين  اإىل  “املحررون” يتحولون 
ويحولون �صالح “ املقاومة” ل�صدور ال�صعوب 

مم املتحدة واجلامعة العربية  احلكومات حتول الأ

اإىل منابر لت�صدير القمع 
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في تقريره السنوي أكد مركز القاهرة لدراسات 
حقوق اإلنسان أن وضعية حقوق اإلنسان في العالم 
تدهورا   ،2008 العام  خال  شهدت  العربي، 
متزايدا، بل تصاعد الهجوم املضاد على املساحات 
في  والسياسية  العامة  للحريات  املتاحة  احملدودة 

معظم البلدان.
القمع  وتائر  تزايد  أن  القاهرة  مركز  والحظ 
اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  اإلصاح  دعاة  بحق 
اإللكتروني  اإلعام  ووسائط  املستقلة  والصحافة 
ومختلف  االجتماعي،  االحتجاج  حركات  وقادة 
العربية،  البلدان  داخل  السياسي  احلراك  أشكال 
استهداف اإلساميني.  فيه  تراجع  الذي  الوقت  في 
ومن املاحظ أن ذلك قد اقترن مبساٍع حثيثة لتصدير 
القمع – الذي فاض عن حاجة العالم العربي !- من 
خال منابر األمم املتحدة والشراكة األورومتوسطية، 
التي شهدت ضغوطا متزايدة من احلكومات العربية، 
إقصائها  أو  املنظمات غير احلكومية  للجم أصوات 
آليات  إفراغ  باجتاه  وللدفع  املنابر،  هذه  من  متاما 
مضمونها،  من  اإلنسان  حلقوق  الدولية  احلماية 

ولتبني قرارات منافية ملنظومة حقوق اإلنسان.
جدير بالذكر أن لبنان ومصر -بقيادة شارل مالك 
ومحمود عزمي اللذين كانا على رأس وفديهما إلى 
لهما دور  املتحدة- كان  باألمم  اإلنسان  جلنة حقوق 
حيوي في مياد اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان عام 
آليات حماية حقوق اإلنسان في  1948، وتدشني 
التي  ذاتها  اآلليات  وهي  التالية،  القليلة  السنوات 
مصر  -بقيادة  العربية  اجلامعة  دول  اآلن  حتاول 
عدد  مع  بالتعاون  وتقويضها  إضعافها  وفلسطني- 

من أسوأ احلكومات االستبدادية في العالم. 
العربية صارت  الدول  التقرير أن جامعة  والحظ 
عن  وقت مضى  أي  من  تعبيرا  أكثر  خال 2008 
النظم االستبدادية، فقد انضمت اجلامعة  توجهات 
حلق  إهدارهم  في  العسكري  االنقاب  قادة  إلى 
أسس  على  حكامه  اختيار  في  املوريتاني  الشعب 
في  السوداني  النظام  لدعم  وهبت  دميقراطية. 
مساعيه لإلفات من احملاسبة على املجازر املتواصلة 
أمام  مسئوليه  مثول  دون  واحليلولة  دارفور،  في 
إلى  حتولها  على  فضا  الدولية.  اجلنائية  احملكمة 
منصة للهجوم على حرية التعبير، وبخاصة وسائط 

البث الفضائي واإللكتروني.

هلية الحتالل واحلروب الأ
الفلسطيني كان هدفا  الشعب  أن  التقرير  وأكد 
النتهاكات بالغة اخلطورة، سواء في ظل املمارسات 
االحتال  قوت  جانب  من  املتواصلة  اإلجرامية 
الدموي  الداخلي  النزاع  بسبب  أو  اإلسرائيلي، 
بني حماس وفتح. والحظ التقرير أن أعداد القتلى 
الفلسطينيني من جراء االقتتال الداخلي فاق –ألول 
مرة- أعداد من قتلوا نتيجة للهجمات اإلسرائيلية، 
ممارسة  في  أيضا  منهما  كل  تبارى  الطرفني  وأن 

في  مستخدمني  اآلخر،  الطرف  من  أسراه  تعذيب 
ذلك أبشع وسائل التعذيب في العالم! 

وفي لبنان قام حزب اهلل بتوجيه ساح “املقاومة” 
التي  اخلاطفة  احلرب  خال  اللبنانيني،  صدور  إلى 
مناطق  على  معه  املتحالفة  واألطراف  احلزب  شنها 
بيروت واجلبل في مايو 2008، والتي وضعت الباد 
خطر  وهو  سنية.  شيعية/  أهلية  حرب  حافة  على 
سيظل قائما، طاملا واصل حزب اهلل “مقاومته” مبدأ 
الدعوات  وتنامي  اللبنانية،  الدولة  لسيادة  اخلضوع 
في أوساط السنة، باجتاه التجييش والتسلح إلحداث 

قدر من التوازن مع ساح حزب اهلل.
ألخطر  مسرحا  ظل  العراق  أن  التقرير  وأكد 
انتهاكات حقوق اإلنسان، التي أفضت إلى سقوط 
أيدي قوات  املدنيني، سواء على  القتلى  اآلالف من 
أو  العراقية،  السلطات  أو  األمريكية،  االحتال 
جلرائمها،  اإلرهابية  اجلماعات  ملواصلة  نتيجة 
الطابع  ذات  العنف  وأعمال  االقتتال  واستمرار 
ملزيد  يظل مرشحا  العراق  وأن  املذهبي.  أو  العرقي 
من التدهور، فاملعاجلات السياسية واألمنية ال تقف 
تقاسم  قواعد  بعد  حتسم  ولم  صلبة.  أرض  على 
عدال؛  أكثر  أسس  على  النفطية  والثروة  السلطة 
إضافية،  قتال  جبهات  بفتح  يهدد  قد  الذي  األمر 

تفضي إلى تقسيم العراق. 
أظهر  السوداني  النظام  أن  التقرير  وأكد 
استخفافا صارخا بحياة ومعاناة الشعب السوداني، 
الصلة،  ذات  واإلقليمية  الدولية  وبالقرارات 
ومراكز  القرى  على  الوحشية  اعتداءاته  وواصل 
النزوح لسكان دارفور، حتى بعد أن أصبح الرئيس 
العام  املدعي  قبل  من  للتوقيف  مطلوبا  السوداني 
اإلرهاب  مارس  مثلما  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة 
املجازر  الصمت على  يرفض  ضد كل صوت وطني 

اجلارية في دارفور.
إيقاف  اليمني  الرئيس  إعان  من  الرغم  وعلى 
والتي  “صعدة”،  إقليم  في  نهائية  بصفة  احلرب 
ما  وتشريد  القتلى  من  املئات  سقوط  إلى  أفضت 
يزيد على 100 ألف من السكان، تظل احتماالت 
جتدد القتال قائمة، مثلما جتددت من قبل 4 مرات، 
عدد  عن  باإلفراج  يقترن  لم  القرار  هذا  أن  خاصة 
كبير من املعتقلني واملختفني قسريا على خلفية هذا 

النزاع، أو الكشف عن مصيرهم.

متميز ممنهج
ذات  التوترات  مظاهر  تزايد  التقرير  والحظ 
من  عدد  في  املذهبي  أو  الديني  أو  العرقي  الطابع 
ضد  املمنهج  التمييز  ظل  في  وبخاصة  البلدان، 
وفي  السعودية،  واململكة  البحرين  في  الشيعة 
إلى  النظر  لفت  كما  سوريا.  في  األكراد  مواجهة 
تزايد حدة االحتقان الطائفي في مصر، بسبب تنامي 
توظيف  ظل  في  وخاصة  الديني،  التعصب  مشاعر 
احلكومة وجماعات  من  السياسي  العمل  في  الدين 

�صالح  اأبواب مو�صدة اأمام الإ

ن�صان  وتدهور هائل حلقوق الإ

اإلسام السياسي. فضا على تقاعس احلكومة عن 
تكرس  التي  املزمنة،  املشكات  من  العديد  معاجلة 
التمييز ضد األقباط وغيرهم. كما أشار التقرير إلى 
تعرض احلريات الدينية ملزيد من الضغوط، وبخاصة 

في مصر واململكة السعودية واجلزائر.
وأظهر التقرير أن افتقار النظم القضائية العربية 
ضمانات  وتغييب  االستقال  ملعايير  عامة  بصفة 
قد  االستثنائي،  القضاء  أشكال  وتنوع  العدالة، 
أفضى بدوره إلى تعريض املشتغلني بالرأي واملطالبني 
اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني  بالدميقراطية 
محاكمات  إلى  والصحفيني  واملدونني  واألقليات، 
أن  بجاء  أظهرت  البلدان.كما  معظم  في  جائرة 
ال  اجلسيمة  الشرطية  والتجاوزات  التعذيب  جرائم 

تخضع في الغالب للمحاسبة والعقاب.

اأوهام تداول ال�سلطة
فرص  أمام  مغلقا  يبدو  الطريق  أن  التقرير  وأكد 
البلدان  في  للسلطة  السلمي  للتداول  حقيقية 
إجراء  بفرص  الشك  ظال  حتيط  حيث  العربية؛ 
انتخابات حرة في بلدان تعاني من أزمات سياسية 
استمرار  ظل  في  أو  لبنان،  مثل  مستحكمة، 
دفعت  بينما  السودان.  في  املسلحة  الصراعات 
يفسح  دستوري  بتعديل  اجلزائر  في  السلطات 
اجلزائري؛  للرئيس  أكثر  أو  ثالثة  لوالية  الطريق 
بالدستور،  كاملعتاد  التونسي  النظام  وتاعب 
االنتخابات  عن خوض  بعينها  رموز  إقصاء  لضمان 
في  الرئاسية  االنتخابات  ولتظل  املقبلة،  الرئاسية 
في  احلال  هو  مثلما  االستفتاء،  إلى  أقرب  تونس 

مصر واجلزائر.
السياسية  املشاركة  حقوق  أن  التقرير  وأوضح 
أن  بعد  مصر؛  في  واسع  نطاق  على  امتهنت  قد 
وغير  القانونية  الوسائل  السلطات كل  استخدمت 
القانونية، إلقصاء غالبية مرشحي اإلخوان املسلمني 
بأوراق  التقدم  من  وحرمانهم  املعارضة،  وأحزاب 
ترشيحهم في انتخابات احملليات، التي جرت وسط 

اعتقاالت واسعة في أوساط اإلخوان املسلمني.
وعلى الرغم من أن االنتخابات البرملانية األخيرة 
في املغرب تعتبر األفضل نسبيا، فإنها عكست عدم 
ثقة املواطنني في قدرة األحزاب السياسية أو البرملان 
على معاجلة تردي األوضاع املعيشية للسكان؛ طاملا 

أن القرار الفعلي تهيمن عليه املؤسسة امللكية. 
تتعرض  احلاكمة  النظم  أغلبية  أن  التقرير  وأكد 
نتيجة  السياسية،  شرعيتها  في  تآكل  لعملية 
وتطوير  تنمية  إشكاالت  حل  في  املزمن  لفشلها 
شرعيتها  تأسيس  ولرفضها  العربية،  املجتمعات 
املقابل  في  وأنها   . دميقراطي حر  خيار  أساس  على 
التحالف  أواصر  بتوثيق  شرعيتها  لترميم  تسعى 
يترتب  الذي  األمر  لها،  املعارضة  غير  السلفية  مع 
عليه تعزيز التطرف الديني، وتوقع املزيد من تدهور 

حقوق اإلنسان. 
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شكل سلوك جامعة الدول العربية في مضمار 
حقوق اإلنسان خال عام 2008 تدهورا نوعيا 
جديدا، سواء على املستوى الدولي أو اإلقليمي؛ 
فقد حتولت املنظمة اإلقليمية إلى منصة للهجوم 
على حرية التعبير واحلريات اإلعامية، ونشطت 
محاسبة  دون  واحليلولة  السوداني  النظام  حلماية 
مسئوليه عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد 
عن  فيه  تقاعست  الذي  الوقت  في  اإلنسانية. 
أداء دور مسئول، يضع حدا لهذه اجلرائم ويوفر 
باهظا  ثمنا  دفعوا  الذين  السكان  ملايني  احلماية 

لتلك اجلرائم.
لاستبداد،  انحيازا  العربية  اجلامعة  وأظهرت 
عبر مساندتها االنقاب العسكري في موريتانيا، 
الشعب  انتخبها  مدنية،  بحكومة  أط��اح  ال��ذي 
املوريتاني بإرادته احلرة، في الوقت الذي كان فيه 
هذا االنقاب هدفا لإلدانة من قبل مختلف منابر 

التنظيم الدولي واإلقليمي.
كما ظلت أبواب اجلامعة مغلقة أمام املنظمات 
حلقوق  العربي  امليثاق  وظ��ل  احلكومية،  غير 
الفعلي-  النفاذ  بعد دخوله حيز  –حتى  اإلنسان 
كل  عن  ضماناته  تواضع  رغم  ورق،  على  حبرا 

املواثيق الدولية واإلقليمية األخرى.

م�ساندة جمرمي احلرب 
 2004 عام  في  العربية  الدول  جامعة  قامت 
بإعداد تقرير عن بعثتها لتقصي احلقائق في إقليم 
الناعمة،  الدبلوماسية  الصياغة  ورغم  دارف��ور، 
احلكومة  يدين  نقدي  مبوقف  اتسم  التقرير  فإن 
أدى  الذي  األمر  صريح،  غير  بشكل  السودانية 
يحاكي  بوصفه  وإدانته  للتقرير،  رفضها  إلى 
تبنت  احلني  ذلك  منذ  للغرب.  التآمري  املوقف 
اجلرائم  على  الصمت  موقف  العربية  اجلامعة 
احلكومات  تركت  فيما  دارف��ور.  في  املتزايدة 
النتهاكات  نهبا  دارف��ور،  إقليم  سكان  العربية 
في  املسلح  ال��ن��زاع  تفجر  منذ  النطاق  واسعة 

اإلقليم عام 2003، والذي أفضى على مدى نحو 
خمس سنوات إلى سقوط نحو 300 ألف قتيل، 
ثاثة مايني، واغتصاب آالف من  وتشريد نحو 
وتدمير  القرى  مئات  وحرق  واألطفال،  النساء 

وسائل العيش للمدنيني.
عمر  السوداني  الرئيس  أصبح  عندما  ولكن 
قبل  م��ن  والتوقيف  باملاحقة  م��ه��ددا  البشير 
التي  املذكرة  على  بناء  الدولية،  اجلنائية  احملكمة 
تقدم بها املدعي العام للمحكمة هذا العام، هبت 
دورا  لتلعب  العربية  الدول  العامة جلامعة  األمانة 

نشيطا حلمايته.
السياسي  التحرك  خطة  أن  واض��ح��ا  وب��دا 
العربية،  ال��دول  جامعة  تبنتها  التي  والقانوني 
التي  احملنة  من  الدارفوريني  إنقاذ  تستهدف  ال 
قطع  أو  تعطيل  تستهدف  ما  بقدر  يكابدونها، 
الطريق على اإلجراءات التي يفترض أن تتخذها 
الدولي،  املجتمع  يدعمها  أن  ويفترض  احملكمة، 
مبا في ذلك جامعة الدول العربية؛ حيث تتأسس 
بحق  إج���راءات  أي��ة  إرج��اء  على  التحرك  خطة 
مسئولي النظام السوداني، بدعوى إعطاء األولوية 
أمام  املجال  وإفساح  للنزاع،  السياسية  للتسوية 
اجلرائم  في  نظره  ليواصل  السوداني،  القضاء 
من  مزيدا  السوداني  املشرع  ومنح  املرتكبة، 
الدولي  القانون  في  املؤثمة  األفعال  لدمج  الوقت 

اإلنساني في إطار القانون اجلنائي السوداني.
السوداني  النظام  أن  حقيقة  اخلطة  وتتجاهل 
اإلجراءات  بهذه  القيام  سنوات  لعدة  يقاوم  ظل 
بالصورة  والقانوني،  القضائي  النظام  إلصاح 
محاسبة  في  دورا  يلعب  ألن  مؤها؛  جتعله  التي 
السوداني  الرئيس  واحترف  دارف��ور،  في  اجلناة 
كسب  بهدف  الدولي،  املجتمع  قرارات  مراوغة 
الوقت الازم لفرض أمر واقع جديد على األرض، 
السوداني  الشعب  يدفعه  الذي  الثمن  مهما كان 

في دارفور.

احلالة اللبنانية ا�ستثناء
حد  وضع  في  العربية  الدول  جامعة  أخفقت 
للنزاعات املسلحة، سواء في األراضي الفلسطينية 
احملتلة بني فتح وحماس، أو في اليمن على مدى 
أربع سنوات من احلرب في صعدة، ولكنها لعبت 
أن حتقق  إمارة قطر، في  إطار مبادرة من  دورا في 
قدرا من النجاح في نزع فتيل حرب أهلية كانت 
إقدام حزب  بعد  لبنان،  في  االندالع  على وشك 
أهداف  لتحقيق  للداخل  ساحه  توجيه  على  اهلل 

سياسية. 
بيد أن هذا االتفاق ظل غير قابل للصمود، وهو 
ما أكده الحقا وقوع املزيد من أعمال العنف نتيجة 
لتجاهله أمورا جوهرية فاقمت من األزمة، وعلى 
األخص تلك املتعلقة باملوقف من ساح حزب اهلل، 
الذي ساعد في حتوله عمليا إلى دولة داخل كيان 
بقوة  إرادتها  فرض  على  قادرة  اللبنانية،  الدولة 
مختلف  وعلى  احلكم،  مؤسسات  على  الساح 
األطراف السياسية. وفي ظل االلتفاف على هذه 
لبنان  في  األهلي  السلم  مستقبل  فإن  القضايا، 
دولية  أطراف  بسلوك وحسابات  مرهونا  سيظل 
إيران وسوريا والواليات  وإقليمية، في مقدمتها 
بينها  من  وليس  وإسرائيل،  األمريكية  املتحدة 

جامعة الدول العربية.

دعم النقالب على ال�سرعية
العربية  اجلامعة  موقف  بني  كبير  فارق  هناك 
احلياة  قوض  ال��ذي  العسكري،  االنقاب  من 
بالرئيس  وأط���اح  ال��ب��اد،  ف��ي  الدميقراطية 
اهلل  عبد  الشيخ  ولد  سيدي  املنتخب  املوريتاني 
وأودع��ه   ،2008 أغسطس  من  السادس  في 
الدولي  املجتمع  مؤسسات  ومواقف  السجن، 

جتاه هذا االنقاب.
اللحظة األولى  املتحدة منذ  فقد أعلنت األمم 
االحت��اد  وأعلن  ل��ه،  إدانتها  االن��ق��اب  لوقوع 
األفريقي جتميد عضوية موريتانيا باالحتاد، وربط 

جامعة الدول العربية

ن�صان مظلة للهجوم على حقوق الإ

وم�صاندة جمرمي احلرب والنقالبات الع�صكرية!!

رئي�س موريتانيا املخلوع �سيدي ولدال�سيخ عبداهلل

ال�سيخ ح�سن ن�سر اهلل
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عودتها للمشاركة في اجتماعات االحتاد األفريقي 
االحت��اد  وأدان  الدستوري.  النظام  باستعادة 
األوروبي –بشدة- االنقاب، وهدد في أكتوبر 
2008 بفرض عقوبات على موريتانيا، مانحا 
االنقابيني شهرا واحدا مهلة لتقدمي مقترحات 
ملموسة تكفل عودة النظام الدستوري. وأعلن 
الرئيس  عودة  يتضمن  ال  حل  بأي  يقبل  ال  أنه 

املعزول إلى السلطة.
التي  العربية  الدول  جامعة  فإن  الواقع  وفي 
اجلرائم  من  املتفرج  موقف  تأخذ  أن  اعتادت 
في  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  جتاه  الكبرى 
الدول العربية، قدمت تأييدا ضمنيا لانقاب. 
ففي أعقاب االنقاب، اكتفت اجلامعة بإصدار 
كثب  عن  تراقب  اجلامعة  أن  إلى  يشير  بيان 
من  انطاقا  موريتانيا،  في  األوض��اع  تطورات 
حرصها على إرادة الشعوب!! ثم قام أحمد بن 
حلي األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية 
مخاطبا  االنقاب،  قائد  على  الشرعية  بإضفاء 
إياه بوصفه رئيسا للباد. وبحسب تصريحات 
اجلامعة  فإن  ملوريتانيا،  زيارته  خال  حلي  بن 
على  العراك  يبقى  “أن  األول  املقام  في  يهمها 
يعني  ما  وهو  السياسي”!!.  النقاش  مستوى 
–من  العسكرية  االنقابات  بأن  ضمنيا  إقرارا 
في  أداة  تشكل  باتت  العربية-  اجلامعة  منظور 

النقاش السياسي!!.

عالمية هجوم على احلريات الإ
اعتمد   2008 فبراير  من  عشر  الثاني  في 
“مبادئ  وثيقة  العرب  اإلع��ام  وزراء  مجلس 
البث واالستقبال اإلذاعي والتليفزيوني  تنظيم 
الفضائي في املنطقة العربية”، وتظهر نصوص 
هذه الوثيقة أن هدفها األسمى منح غطاء قومي 
الذي  احلرية،  هامش  لتقليص  زائف  وأخاقي 
من  محدود  عدد  في  البث  وسائط  به  متتعت 
البلدان العربية، وقد صدرت الوثيقة مببادرة من 
العربية  اململكة  من  وبدعم  املصرية،  احلكومة 
بينما  العربية،  الدول  سائر  وموافقة  السعودية 

حتفظت عليها لبنان وقطر.

ما  اعتماد  في  احلكومات  يد  الوثيقة  وتطلق 
تدابير  من  تراه  ما  وتبني  تشريعات،  من  تراه 
ذلك  ف��ي  مب��ا  اإلع��ام��ي،  البث  وس��ائ��ط  بحق 
إلغاء  أو  أو وقف  البث وسحب  مصادرة أجهزة 
على  تؤكد  الوثيقة  أن  ورغم  البث.  تراخيص 
تستدعي  فإنها  التعبير،  باحترام حرية  االلتزام 
املنضبطة،  غير  اإلنشائية  التعبيرات  جميع 
بهدف  العربية،  التشريعات  بها  حتفل  والتي 
القول  قبيل ذلك  التعبير، ومن  محاصرة حرية 
من  مبسئولية  متارس  أن  ينبغي  التعبير  حرية  إن 
أجل “تعزيز املصالح العليا العربية”، واالمتناع 
عن بث كل ما يتعارض مع “توجهات التضامن 
وسيادتها  ال��دول  كرامة  و”احترام  العربي”، 
رموزها  أو  قادتها  تناول  و”ع��دم  الوطنية”، 

الوطنية والدينية بالتجريح”.
وه����و 
األم�������ر 
ال�������ذي 
يكشف 
ع����������ن 
م��س��ع��ى 
ثيقة  لو ا
ف����������ي 
حت���ص���ني 
ن����ظ����م 

وممارساتها  وسياساتها  ورموزها  العربية  احلكم 
حق  على  إضافية  قيودا  ويضفي  النقد،  من 
الكبرى  املشكات  مناقشة  في  اإلعام  وسائل 

التي تعانيها املجتمعات العربية.
الوثيقة فقد قرر وزراء اإلعام  ومبوجب هذه 
يونيو   19 في  ال��وزاري  اجتماعهم  في  العرب 
بتقدمي  للجامعة  العام  األمني  تكليف   ،2008
يأتي  لإلعام،  عامة  مفوضية  إلنشاء  مشروع 
باحترام  االل��ت��زام  ضمان  مهامها  رأس  على 
ودع��ا  الوثيقة،  تضمنتها  التي  “امل��ب��ادئ” 
وضع  في  بها  لاسترشاد  العربية  احلكومات 

تشريعاتها الوطنية ذات الصلة.
غطاء  منح  إلى  الوثيقة  هذه  اعتماد  ويؤدي 
البث،  وسائط  بعض  حظر  في  للحكومات 
لتنظيم  خاص  قانون  مشروع  لطرح  والتهيئة 
البث اإلعامي –مت الكشف عن مشروع القانون 
القيود  من  مزيد  لفرض  يتجه  الحقا-  املصري 
على اإلعام السمعي واملرئي، بل واإللكتروني 

أيضا.

قليمية  اأوهام احلماية الإ
احلكم  لنظم  السلبية  التوجهات  ضوء  في 
العربية ومنظمتها اإلقليمية جتاه احترام حقوق 

حلقوق  العربي  امليثاق  دخ��ول  ف��إن  اإلن��س��ان، 
اإلنسان حيز النفاذ رسميا في 15 مارس 2008 
–بعد أن صادقت سبع دول عربية، هى األردن 
وليبيا  وفلسطني  وسوريا  والبحرين  واجلزائر 
محدود  تطورا  يظل  العربية-  اإلم��ارات  ودولة 

القيمة والفاعلية.
امليثاق  ه��ذا  لقيام  إمكانية  ثمة  تبدو  وال 
في  اإلنسان  حلقوق  احلماية  من  ن��وع  بتوفير 
إلى  يفتقر  امليثاق  ألن  بالنظر  العربي،  العالم 
دوليا  عليها  املتعارف  اآلليات  من  األدنى  احلد 
وإقليميا حلماية حقوق اإلنسان. كما أن القيمة 
اإللزامية واألدبية للميثاق تتضاءل في عدد من 
مرتبة  في  الوطني  التشريع  تضع  التي  م��واده، 
أعلى من الوثيقة اإلقليمية، وعلى األخص فيما 
يتعلق باحلق في التنقل وحرية الفكر واالعتقاد 
العمال  وحقوق  السياسية،  واملشاركة  والدين 
والوافدين واحلق في اإلضراب واحلق في إنشاء 
السياسية.  واألح��زاب  والنقابات  اجلمعيات 
عقوبة  تطبيق  يجيز  فإنه  ذل��ك  على  ع��اوة 
القانون  يسمح  طاملا  األح��داث،  بحق  اإلع��دام 
امل��رأة،  حقوق  انتهاك  ويبرر  بذلك،  الوطني 
التعذيب  لتجرمي  حازمة  ضمانات  إلى  ويفتقر 
املستشري في العالم العربي، كما ال تتمتع جلنة 
امليثاق،  بها  يعد  التي  العربية  اإلنسان  حقوق 
تسمح  مؤثرة  صاحيات  بأية  أو  باالستقالية 
لها بالقيام بدور في العمل على احترام حقوق 

اإلنسان.
امليثاق،  لتفعيل  فرصة  ثمة  هناك  كان  وإذا 
مبنح  سترتهن  فإنها  البعيد،  امل���دى  على 
اجلامعة  داخل  دورا  املدني،  املجتمع  مؤسسات 
األمم  في  بها  املعمول  التقاليد  وتبني  العربية، 
واإلقليمية  ال��دول��ي��ة  والتنظيمات  املتحدة 
املدني  املجتمع  منظمات  مبنح  سواء  األخ��رى، 
أو  االستشارية،  العضوية  أو  امل��راق��ب  صفة 
وفي  للمعلومات،  كمصدر  تقاريرها  اعتماد 
الذي ال  األمر  احلكومية، وهو  التقارير  مناقشة 

يسمح به امليثاق.
احلديث  رغم  عمليا،  مغلق  الطريق  أن  بيد 
املجتمع  على  االنفتاح  عن  املتكرر  اإلنشائي 
والتقاليد  واللوائح  القواعد  ترهن  إذ  املدني؛ 
املعمول بها في جامعة الدول العربية، منح صفة 
أن  بشرط  احلكومية،  غير  للمنظمات  املراقب 
تكون مسجلة قانونا في إحدى الدول العربية، 
صفة  منح  على  للمنظمة  املقر  دول��ة  وموافقة 
عمليًا  يفضي  الذي  الشرط  وهو  لها.  املراقب 
غير  احلقوقية  املنظمات  غالبية  استبعاد  إلى 
بلدانها من  في  تعاني  التي  املستقلة،  احلكومية 
بصورة  العمل  من  واحلرمان  واإلغاق  املاحقة 

قانونية. مري حمد بن خليفة الأ

اأن�س الفقي وزير العالم امل�سري
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مجلس  إنشاء  من  سنوات  ثاث  مدى  على 
الواضح  من  بات  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  األمم 
داخل  وجودها  تستثمر  العربية  احلكومات  أن 
أو  تقويض  أجل  من  للعمل  األممي،  املنبر  هذا 
إضعاف اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان، 
وإسكات أصوات املنظمات غير احلكومية، للحد 
احلكومات  لسلوك  توجه  التي  االنتقادات  من 
ويعضد  معها.  املتحالفة  احلكومات  أو  العربية، 
احلكومات  تلعبه  الذي  السلبي  الدور  هذا 
عالي  التنسيق  األممي،  املجلس  داخل  العربية 
دول  ومجموعة  العربية  املجموعة  بني  املستوى 
وجودا  واألكثر  صوتا  األعلى  اإلسامي،  املؤمتر 
مجلس  داخل  واآلسيوية  األفريقية  الكتلتني  في 

حقوق اإلنسان.
ومع هذا فإن عضوية ومشاركة الدول العربية 
في  اإلسامي  املؤمتر  مبنظمة  األعضاء  والدول 
أظهرت  إذ  الوقت؛  طول  سلبية  ليست  املجلس 
بناءة  بطريقة  العمل  على  القدرة  العربية  الدول 
الفلسطيني،  الشعب  حقوق  حماية  لصالح 
املستمرة  اإلسرائيلية  االنتهاكات  وفضح 
نفسها  الدول  أعربت  كما  احملتلة،  باألراضي 
مؤخرا عن استعدادها للبدء في انتقاد انتهاكات 
الفلسطينية  اجلماعات  قبل  من  اإلنسان  حقوق 

املسلحة. 
وخال الدورة التاسعة ملجلس حقوق اإلنسان 
جيدا  قرارا  مصر  اقترحت   ،2008 سبتمبر  في 
املسلحة  الصراعات  في  املدنيني  بحماية  يتعلق 
احلكومة  سلوك  أن  برغم   ،)9/9 )القرار 
املصرية قبل تقدمي مشروع القرار وبعد اعتماده، 
واصل التركيز على حماية الرئيس السوداني من 

املساءلة، وليس حماية املدنيني في دارفور.
هناك أيضا الدور اإليجابي الذي لعبه السفير 
املراجعة  آلية  تطوير  في  املجلس  لدى  املغربي 
الدورية الشاملة. ولكن على الرغم من ذلك، فإن 
باملجلس  الدول  تلك  ملساهمات  الكلية  احملصلة 
التحليل  من  يتضح  إذ  بالسلبي؛  تقييمها  ميكن 
تلك  أن  باملجلس  العربية  الدول  ملواقف  الشامل 
املجلس،  أمام  أعمالها  جدول  على  حتمل  الدول 
امتدادًا  متثل  التي  األهداف  من  معينة  مجموعة 
على  اإلنسان  حقوق  جتاه  القمعية  لسياستها 
على ضمان  الدول  تلك  فتعمل  احمللي؛  املستوى 
كأداة  العمل  عن  اإلنسان  حقوق  مجلس  عجز 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  للمساءلة  فعالة 
حكومات  أو  حكوماتها،  قبل  من  ارتكبت  التي 

حلفائها املقربني، وذلك من خال العمل على: 

1( احلد من استقالية وحرية العمل للمقررين 
اخلاصني باملجلس؛ 

2( احلد من قدرة املنظمات غير احلكومية على 
املشاركة بفّعالية في املجلس؛ 

اخلاصة  اآلليات  إضعاف  على  العمل   )3
بالدفاع عن حقوق اإلنسان باملجلس؛ 

4( تعزيز الدور الرقابي للدول األعضاء على 
بعمل  اخلاصة  الوظائف  في  التعيني  إجراءات 

املجلس.
دائمًا  تقدميهما  يتم  واملغرب  األردن  أن  ورغم 
واحترامًا  انفتاحًا  األكثر  الدول  من  أنهما  على 
املنطقة  في  اإلنسان  وحقوق  العامة  للحريات 
باملجلس  تنتهجان  الدولتني  هاتني  فإن  العربية، 
النهج ذاته الذي تنهجه مصر وباكستان وفلسطني 
منظمة  ومجموعة  اإلفريقية  املجموعة  عن  نيابًة 
ثم  ومن  العربية؛  واملجموعة  اإلسامي  املؤمتر 
ميكننا التأكيد على أن املغرب واألردن لم يعارضا 
أيًا من األعمال الهدامة التي تقوم بها التكتات 
اإلقليمية السالف ذكرها. وفي هذا اإلطار صوتت 
معظم الدول العربية في 2007 – 2008، ضد 
تسمح  الشاملة،  الدورية  للمراجعة  آلية  إنشاء 
املستقلني  واخلبراء  احلكومية  غير  للمنظمات 
بالدولة  اإلنسان  حقوق  حالة  على  بالتعليق 
مرارًا  نفسها  الدول  وقد صوتت  املراجعة.  محل 
إلضعاف نظام الوالية القطرية للمقررين اخلاصني 

واستقاليتهم.

ابتذال املراجعة الدورية ال�ساملة
الدورية  للمراجعة  األولى  اجللسة  ُعقدت 
 ،2008 نيسان  إبريل/   8  –  7 في  الشاملة 
املنطقة  من  دول  أربع  اجللسة  تلك  وشملت 
املغرب  البحرين-  اجلزائر-  هي:  العربية، 
– تونس. وبداًل من أن تتكاتف تلك الدول لكي 
تكون منوذجًا يحتذي به عن طريق تدعيم عملية 
املراجعة، اختارت تلك الدول أن تصب جهودها 
العمل  إرساء منظومة من اإلجراءات وقواعد  في 
ألي  تعريضها  عدم  هو  منها  الهدف  اجلديدة، 
التي  االنتهاكات  طبيعة  حول  حقيقية  مساءلة 
تقوم بها. فقد قامت مصر بالنيابة عن املجموعة 
عن  نيابة  باكستان  من  ودعم  بتأييد  اإلفريقية؛ 
وفلسطني  اإلسامي،  املؤمتر  منظمة  مجموعة 
عمل  ورقة  بتقدمي  العربية،  املجموعة  عن  نيابة 
لرئيس مجلس حقوق اإلنسان، تطالبه مبجموعة 
غير  املنظمات  قدرة  من  حتد  التي  التدابير  من 
احلكومية على التدخل في مجريات عمل اآللية؛ 

من  املقدمة  املعلومات  جميع  مع  التعامل  مثل 
املختلفة  الهيئات  ومن  احلكومية  غير  املنظمات 
باعتبارها  اخلاصني،  املقررين  ومن  املتحدة،  لألمم 
معلومات سرية، حتجب عن التداول خارج املجلس 
وعلى موقع األمم املتحدة على اإلنترنت)!( كما 
التقارير  الورقة نفسها، باعتبار  طالبت مصر في 
النهائية ومستخلصات فريق العمل اخلاص بآلية 
املراجعة، وثائق سرية يحظر تداولها خارج نطاق 
فرض  على  فضا  باملجلس)!(،  األعضاء  الدول 
املراجعة على شبكة  حظر تام على بث جلسات 
بإدراج  املصرية  الورقة  طالبت  كما  اإلنترنت. 
الدولة  عليها  توافق  التي  التوصيات  –فقط- 
اخلاضعة للمراجعة في التقرير النهائي الذي تعده 
من  بداًل  املراجعة،  بآلية  اخلاصة  العمل  مجموعة 
ومن  اقتراحها.  مت  التي  التوصيات  جميع  إدراج 
من  العربية  للدول  األساسي  الهدف  أن  الواضح 
الدول  في  العام  الرأي  متكني  عدم  هو  الورقة، 
مجال  في  حكوماتها  أداء  مراجعة  يجري  التي 
حقوق اإلنسان، من متابعة ما يجري من نقد لها 
داخل املجلس. وأيضا عرقلة أي محاولة للحوار 
احلكومية  غير  املنظمات  بني  والبّناء  اجلدي 
جتري  التي  االنتهاكات  حول  العربية  والدول 
برمتها،  العملية  شفافية  وتقليص  بلدانهم،  في 
املستوى  على  نفسها  الدول  تفعله  ملا  استمرارا 
جانب  من  رفضها  مت  الورقة  أن  ورغم  احمللي. 
من  حتمله  ملا  باملجلس،  األعضاء  الدول  غالبية 
ذاتها،  لآللية  الرئيسي  بالهدف  كبير  إخال 
دهشة  أثارت  الورقة  لتلك  فلسطني  مساندة  فإن 
هائلة، حيث إن الورقة تفرض قيودا مشددة على 
عمل منظمات غير حكومية، طاملا دافعت بثبات 
من خال املجلس، واحلرية املكفولة لها به، عن 
تلك  وبخاف  الفلسطيني!!.  الشعب  حقوق 
عملية  متت  فقد  مصر،  بها  تقدمت  التي  الورقة 
الدول  بني  منسق  شبه  إطار  في  نفسها  املراجعة 
سعيًا  باملجلس؛  لها  احلليفة  والدول  العربية 
الداخلية  للسياسات  حقيقية  مراجعة  لتجنب 
حلكوماتها املتعلقة بحقوق اإلنسان. ففي عملية 
املراجعة لدولتي البحرين وتونس، قام عدد كبير 
العربية  واحلليفة  “الصديقة”،  احلكومات  من 
واجلهود  اإلجنازات  على  بالثناء  العربية  وغير 
التي قامت بها الدولتان في مجال حماية وتدعيم 
إعطاء  نفسها،  الدول  وجتنبت  اإلنسان.  حقوق 
حتى  أو  أسئلة  طرح  أو  نقدية  ماحظات  أي 
جعل  ما  وهو  مداخاتها؛  في  عملية  توصيات 
معايير  ألدنى  تفتقر  للدولتني  املراجعة  عملية 

ت�صدير القمع

ن�صان! مم املتحدة حلقوق الإ مهمة احلكومات العربية فى جمل�س الأ
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املوضوعية.
-قيد  العربية  البلدان  فإن  لذلك،  باإلضافة 
املنظمات  مشاركة  تقييد  على  املراجعة- عملت 
غير احلكومية في عملية املراجعة، بدءًا من منع 
مع  رسمية  غير  اجتماعات  عقد  من  املنظمات 
أعضاء اللجنة املعنية مبراجعة كل دولة، وانتهاء 
التي  احلكومية  غير  املنظمات  إسكات  مبحاولة 
حصيلة  واعتماد  مراجعة  جلسة  في  شاركت 
والبحرين  اجلزائر  من  بكل  اخلاصة  التقارير 
كانت  يونيو2008،  في  وتونس  واملغرب 
تتبع  خصوصًا،  ومصر  عمومًا،  العربية  الدول 
منظم  باستخدام  املقاطعة  على  يقوم  تكيكا 
وتشتيت  إلرباك  نظام”  “نقطة  لعبارة:  ومتواتر 
تركيز املتحدثني باسم املنظمات غير احلكومية، 
متكرر  املجلس بشكل  رئيس  مطالبة  فضا على 
عن  احلديث  تتعمد  التي  املنظمات  بإسكات 
حالة حقوق اإلنسان في البلدان التي يتم مناقشة 
من  املتوالية  للضغوط  ونتيجة  تقريرها)!(. 
املنظمات  املجلس  رئيس  طالب  العربية،  الدول 
الرسمي  التقرير  مبضمون  تعليقها  حتصر  بأن 
أعرض  التي  املوضوعات  إلى  التطرق  فقط، دون 

عنها التقرير. 

اآليات  فّعالية  تقو�س  العربية  احلكومات 
ن�سان  حماية حقوق الإ

اخلاص  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  نص 
مسئولية  على  اإلنسان  حقوق  مجلس  بإنشاء 
والتعزيز  املراجعة   “ عن  األعضاء  الدول 
اخلاصة  اإلجراءات  لوالية  الدوري  والترشيد” 
 2007 في  مصر  استغلت  وقد  باملجلس. 
– 2008، مدعومة من الدول العربية األخرى، 
نظام  بإلغاء  مطالبة  حملة  لشن  املناسبة  تلك 
الوالية القطرية للمقررين اخلاصني. جدير بالذكر 
أن إضعاف أو إلغاء نظام الوالية القطرية للمقررين 
اخلاصني باملجلس كان دومًا مطلبًا للدول العربية. 
الوالية  بأن  علمًا  بالغريب،  ليس  املوقف  وهذا 
القطرية بشكل خاص واملقررين اخلاصني بشكل 
التي  أهمية  األكثر  األدوات  من  يعتبرون  عام 
للتحقيق بشكل مستقل وفعال  املجلس  ميتلكها 
بلد  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  قضايا  في 
معني. وقد فشلت املساعي املصرية عدة مرات في 
لتعزيز وحماية حقوق  الضامن  النظام  هذا  إلغاء 
املنتدبون  اخلاصون  املقررون  بات  وقد  اإلنسان. 
النوعية، هدفًا لهجمات  لقضايا حقوق اإلنسان 
والشخصي،  املهني  الصعيدين  على  متصاعدة 
موضوعية  تقارير  إصدار  من  احلد  تستهدف 
ومحايدة يرصدون فيها حالة حقوق اإلنسان في 

املنطقة العربية.
العربية  احلكومات  لعبت  نفسه  اإلطار  وفي 
السيطرة  لضمان  اخلطورة،  شديد  دورًا  مؤخرًا 
اإلنسان،  حلقوق  السامي  املفوض  مكتب  على 

حقوق  مجلس  والية  حتت  إلدراجه  محاولة  في 
العمل  ورقة  تضمنته  ما  وهو  مباشرة.  اإلنسان 
التي تقدم بها سفير املغرب لدى مجلس حقوق 

اإلنسان في 30 يوليو/متوز 2008.

ال�سراع يف دارفور
نتيجة لتفاقم النزاع في إقليم دارفور بالسودان 
املجلس  وجد  هناك،  اإلنساني  الوضع  وتدهور 
نفسه في حتٍد مهم  وفي مواجهة تهديد مباشر قد 
يؤثر على مكانته األدبية، إذا لم يستطع التحرك 
مجلس  قرر  ولذلك  األزمة؛  حيال  بإيجابية 
حول  استثنائية  جلسة  عقد  اإلنسان  حقوق 
بعثة  تشكيل  مت  اجللسة  هذه  في  دارفور.  قضية 
حقوق  انتهاكات  في  للتحقيق  املستوى  رفيعة 
السودانية رفضت  اإلنسان هناك. لكن احلكومة 
عندما  البعثة  ألعضاء  الدخول  تأشيرات  منح 
أقدمت على زيارة السودان، ورغمًا من ذلك فقد 
قدمت البعثة تقريرها في 2007، وتضمن هذا 
التقرير انتقادات الذعة للحكومة السودانية عن 
مسئوليتها عن تردي األوضاع باإلقليم. وفي هذا 
مصر  خصوصًا  العربية،  الدول  نددت  السياق 
ودول منظمة املؤمتر اإلسامي بالتقرير، وطالبت 
سماح  عدم  وهي  إجرائية،  ألسباب  بحذفه 
السودان بدخول البعثة إلى أراضيها)!(؛ أي أن 
استقبال  السودان على عدم  املتحدة  األمم  تكافئ 
قامت  التي  للجهود  نتيجة  ولكن  بعثتها)!( 
في  املدني  املجتمع  ومنظمات  أخرى،  دول  بها 
هذا الصدد مت التوصل لنتيجة وسط مت مبقتضاها 

االعتراف بتقرير البعثة دون دعم نتائجه.
-مدعومة  مصر  عارضت  نفسه  السياق  وفي 
بدول منظمة املؤمتر اإلسامي- بقوة فكرة إنشاء 
مزيد  إلجراء  املجلس؛  كونه  الذي  اخلبراء  فريق 
من التحقيقات حول األحداث بدارفور. ورغم أن 
التقارير التي قدمها هذا الفريق للمجلس أفادت 
بأن األوضاع في دارفور لم تشهد أي تقدم؛ فقد 
وأيضا  العمل،  فريق  والية  بإنهاء  مصر  طالبت 
والية املقرر اخلاص املعني بالسودان! مما استدعى 
تدخل منظمات حقوق اإلنسان مرة أخرى حلشد 
الدول وحثها على رفض املقترح املصري؛ وهو ما 
أخرى، مت مبقتضاها  إيجاد صيغة وسط  إلى  أدى 
املقرر  بوالية  واليته  وإدماج  اخلبراء  فريق  حل 
استمرت  ذلك  ومع  بالسودان.  املعني  اخلاص 
املؤمتر  منظمة  ودول  العربية  الدول  مساعي 

اإلسامي إلنهاء هذه الوالية متاًما.

ديان وحرية التعبري ازدراء الأ
املؤمتر  منظمة  ودول  العربية  الدول  حتاول   
املتحدة  األمم  حث   ،1999 عام  منذ  اإلسامي 
تشجب  قرارات  اتخاذ  على  هيئاتها  مبختلف 
وتلك  األديان”.  صورة  تشويه  ب�”  تسميه  ما 

على  ملزمة  صيغة  لها  يكن  لم  وإن  القرارات، 
الدول واألفراد، لكنها تخلق إطار عمل من شأنه 
أو  إنشاء  على  الشرعية  إضفاء  ومحاولة  تبرير 
احلفاظ على قوانني كانت وال تزال تستخدم من 
قبل األنظمة القمعية في الكثير من بلدان العالم،  
بدعوى  والتعبير  الرأي  في حرية  احلق  من  للحد 
معظم  في  شائعة  ظاهرة  وهي  األديان،  حماية 
القرارات  هذه  وتذهب  العربية.  املنطقة  بلدان 
حلماية  التعبير؛  حرية  على  قيود  وضع  إلى 
األديان  احترام  على  واحلفاظ  األديان”،  “سمعة 
واملعتقدات وهو ما يتعدى احلدود املتعارف عليها 
بحرية  املتعلقة  املقبولة  القيود  بخصوص  دوليًا 

التعبير وانتهاكات حقوق األفراد.   
الدول  قدمت  املاضيني  العامني  خال  في   
مجلس  أمام  اإلسامي  املؤمتر  ومنظمة  العربية 
حقوق اإلنسان 13 مشروع قرار خاصا “بتشويه 
أن  من  وبداًل  الديني.  والتمييز  األديان”  صورة 
لعاج  قرارات  مشروعات  العربية  الدول  تقدم 
املشكلة، اختارت تلك الدول تقييد حرية التعبير 
بغير حق، ودون توفير أية ضمانات حلماية حقيقية 
ألنصار كل الديانات املختلفة ضد التمييز، مبا في 
ذلك داخل الدول العربية ذاتها. اجلدير بالذكر، 
الداعمة  واإلسامية  العربية  الدول  معظم  أن 
تقوم  ذكرها،  السالف  القرارات  ملشروعات 
واملعتقد  الدين  حرية  وانتهاك  بتقويض  بنفسها 
لألقليات الدينية واملعتقدات األخرى، عبر جترمي 
معتقدات وآراء دينية معينة أو جترمي التعبير عنها، 
مسلمة  دينية  ألقليات  املنتمني  بعض  ماحقة  أو 

وغير مسلمة.
لقد صيغت لغة وفحوى القرارات التي قدمتها 
الدول العربية واإلسامية، على نحو يفتح املجال 
إلساءة استخدامها، للحيلولة دون التقييم النقدي 
والنقاش احلر حول األديان واملؤسسات الدينية. 
ومثال ذلك ما حدث في مجلس حقوق اإلنسان 
مندوب  قاطع  حني  2008؛  يونيو/حزيران  في 
بيانًا للمنظمات غير  –مرارًا-  مصر في املجلس 
البلدان  في  املرأة  ضد  العنف  بشأن  احلكومية 
إدانة  في  املسلمني  القادة  فشل  انتقد  اإلسامية، 
الشريعة  حكم  إلى  وأشار  العنف،  هذا  مثل 
برجم الزاني والزانية وزواج األطفال. وقال ممثل 
احلكومة املصرية إن مناقشة أحكام الشريعة “لن 
“لن يضطهد في هذا  أبدًا”، وإن اإلسام  حتدث 
املجلس”! مما قاد رئيس املجلس إلى رفع اجللسة، 
وإعطاء تعليمات للمتحدث باسم املنظمات غير 
قالت  وقد  للشريعة.  اإلشارة  بعدم  احلكومية 
السيدة لويز أربور، املندوبة السامية السابقة لألمم 
املتحدة لشئون حقوق اإلنسان فيما يتعلق بتلك 
البالغ في مجلس  “إنه ألمر مثير للقلق  الواقعة: 
يفترض أنه حارسًا حلرية التعبير أن يشهد تقييدًا 

أو موضوعات أصبح من احملرم مناقشتها”. 
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يسعى هذا التقرير لتوضيح مدى حجم وطبيعة 
العربي، وهى  العالم  مشكلة حقوق اإلنسان في 
منطقة ال تصنف املؤسسات الدولية أي دولة فيها 

باعتبارها حرة أو دميقراطية.
لكفالة  الازمة  السياسية  اإلرادة  غياب  يعتبر 
احترام حقوق اإلنسان، هو املفتاح الرئيسي لفهم 
الحترام  األدنى  احلد  توافر  لعدم  املزمنة  املعضلة 
في  دميقراطي  نظام  ومقومات  اإلنسان  حقوق 

العالم العربي.
يتعلق  فيما  العربية  ال��دول  تصنيف  ميكن 
مبشكلة اإلرادة السياسية إلى خمس مجموعات:
اأول: دول ال متلك إرادتها السياسية، نتيجة 

جزئي،  أو  كلي  بشكل  باالستقال  متتعها  لعدم 
مسار  حتديد  في  اإلرادة  متلك  ال  فهى  وبالتالي 
حقوق  احترام  ذلك  في  مبا  عام،  بشكل  الباد 
متلك  حيث  منوذجي،  مثال  العراق  اإلن��س��ان. 
فيه  وينازعها  اجلنسيات،  متعددة  القوة  القرار 
إرهابية  وجماعات  احلاكم  الطائفي  االئتاف 
ودموية  مريرة  انعكاسات  له  أمر  وهو  متعددة. 

على وضعية حقوق اإلنسان.
لاحتال  تخضع  حيث  آخر،  مثال  فلسطني 

خالها  تعرض  عقود،  ع��دة  منذ  اإلسرائيلي 
حقوق  انتهاك  أمناط  جلميع  الفلسطيني  الشعب 
في  حقه  من  حرمانه  رأسها  وعلى  اإلن��س��ان، 
الشعب  معاناة  ولكن  بنفسه.  مصيره  تقرير 
األخيرين،  العامني  خال  تفاقمت  الفلسطيني 
حماس  حركتي  بني  املسلح  ال��ن��زاع  تفاقم  مع 
الذي  املسلح  باالنقاب  ذروتها  وبلغت  وفتح، 
تواكب  والذي  غزة،  على  حماس  فيه  استولت 
القطاع.  على  إنساني  الا  احلصار  آثار  تفاقم  مع 
ولكن مفاقمة جناحي السلطة الفلسطينية )فتح 
وحماس( ملعاناة الشعب الفلسطيني، هو مؤشر 
سلبي على اجتاه بوصلة اإلرادة السياسية، فيما لو 
الذي  متتعت باحلق في تقرير املصير. وهو األمر 
الوفد  الدائم الذي يتخذه  يؤكده املوقف السلبي 
الفلسطيني من قضايا حقوق اإلنسان في مجلس 
دعم  ذلك  في  مبا  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  األمم 
محاوالت تقييد دور املنظمات غير احلكومية في 
املجلس، وهى التي تعد الداعم واملساند الرئيسي 

لقضية حقوق الشعب الفلسطيني!!

ورغم أن لبنان ميتلك كثيرا من املقومات التي 
في  األول��ى  الدميقراطية  الدولة  ليكون  تؤهله 
العالم العربي، إال أن لبنان يندرج حتت التصنيف 
وإيران  )سوريا  أخرى  دول  متلك  حيث  نفسه، 
الشئون  في  للقرار  رئيسية  مفاتيح  وإسرائيل( 

الداخلية اللبنانية.
ال  ل��دول  هى  الثانية،  املجموعة  ثانيا: 

للخروج  السياسية  اإلرادة  من  كافيا  قدرا  متلك 
مع  نهائية  بقطيعة  والقيام  التذبذب،  مرحلة  من 
حلقوق  الوحشية  االنتهاكات  من  تاريخي  تراث 
الوحيد  النموذج  هو  املغرب  كان  رمبا  اإلنسان. 
لذلك، حيث يحتل مكانة أفضل نسبيا في مجال 
البلدان  من  غيره  مع  مقارنة  اإلنسان،  حقوق 
العربية. فعلى مدى السنوات املاضية قطع املغرب 
انتهاكات  حقيقة  كشف  في  كبيرة  خطوات 
ضحاياها،  وإنصاف  بها،  واالع��ت��راف  املاضي 
اتسع  الهامة، كما  التشريعات  وتطوير عدد من 
السلطات  تتيحه  ال��ذي  النسبية  احلرية  هامش 
ومؤسسات  والصحافة  اإلنسان  حقوق  ملنظمات 
املقابل  في  يشهد  املغرب  ولكن  املدني.  املجتمع 
اإلنسان،  حقوق  انتهاك  ممارسات  بعض  ع��ودة 
التعسفي،  واالح��ت��ج��از  كالتعذيب 
غير  ال��ق��ض��اء  توظيف  على  فضا 
املستقل في إرهاب الصحافة املستقلة 
من خال إصدار أحكام جائرة؛ األمر 
الذي يثير قلقا مشروعا حول احتمال 
إلى  وحتولها  املمارسات  هذه  ترسخ 

أمناط ثابتة مرة أخرى.
السعودية  إدراج  املمكن  من  كان 
بعد تولي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز 
احلكم في هذه املجموعة، حيث راهن 
وبعض  السياسيني  احملللني  من  بعض 
تقدمًا  سيحقق  أنه  على  احلقوقيني، 
في  اإلنسان  حقوق  احترام  في  نوعي 
نظرا  احلكم،  توليه  إثر  السعودية، 
يتسم  كان  التي  اإلصاحية  للطبيعة 
للعهد،  وليا  كان  عندما  خطابه  بها 

ول ملركز  ن�صان يف معظم البلدان العربية، والذي ك�صف عنه التقرير ال�صنوي الأ و�صاع حقوق الإ التدهور الهائل لأ

ن�صان، وخا�صة يف ظل  القاهرة، ل ميكن فهمه مبعزل عن مدى ا�صتعداد نظم احلكم العربية لتعزيز واحرتام حقوق الإ

بروز موؤ�صرات عديدة تك�صف عن تنامي اأ�صكال جديدة للمقاومة املجتمعية للنظم الت�صلطية يف املنطقة العربية. ذلك ما 

تناق�صه الروؤية التحليلية مل�صتخل�صات التقرير ال�صنوي، والتي قدمها بهي الدين ح�صن من خالل تقدميه لهذا التقرير.

ن�صان فى العامل العربي مع�صلة حقوق الإ

رادة ال�صيا�صية للنظم احلاكمة بني غياب الإ

وبروز اأ�صكال جديدة ملقاومة الت�صلطية

بهي الدين حسن

شرطة حماس يعتدون على منتمني إلي فتح في غزة، نقال عن جريدة الشرق األوسط



�� العددان85/84 دي�سمرب  2008

وإقدامه عند توليه احلكم عام 2005 على إصدار 
اإلصاح  حركة  رموز  من  ثاثة  عن  ملكي  عفو 
في عهد  اعتقالهم  قد جرى  كان  السعودية،  في 
اإلصاح  أفق  اآلن  يبدو  ولكن  الراحل.  امللك 
مسدودا، فقد عادت أجهزة األمن واعتقلت اثنني 
من الرموز الثاثة في نوفمبر 2007، فضا على  
اإلصاح،  دعاة  من  آخر  عدد  واعتقال  ماحقة 
واعتقال  اإللكترونية  املواقع  الكثير من  وحجب 
من  ال��ه��واء  على  برامج  بث  وحظر  امل��دون��ني، 
القنوات السعودية، واالستمرار في رفض تأسيس 

منظمات مستقلة حلقوق اإلنسان.
ضمن  األردن  إدراج  املمكن  من  كان  كذلك 
هذا التصنيف، إال أن األردن قد بدأ بالفعل طريق 
فيه  قطع  قد  كان  –الذي  اإلصاح  عن  النكوص 
العودة  مع  وخاصة  للغاية-  محدودة  خطوات 
التعذيب بشكل روتيني، وتبنيه مؤخرا  ملمارسة 
في  األهلية  اجلمعيات  قوانني  أس��وأ  من  لواحد 
العالم العربي، فضا على  عودته في االنتخابات 
املفضوح  التاعب  لنمط  األخ��ي��رة  البرملانية 
باالنتخابات، التي يعتبرها بعض املراقبني األسوأ 

في تاريخ األردن.
املسار  على  األخ���رى  ه��ى  تسير  البحرين 
التراجع  ب��دأت  ولكنها  األردن���ي،  االنتكاسي 
حيث  كثيرا،  أس��رع  وبخطوات  عنه،  مبكرا 
تسجل عاما بعد عام تراجعا أكبر مما كان يعتبر 
بن  حمد  الشيخ  للملك  إصاحيا  مشروعا 
تدريجيا من  لاقتراب  آل خليفة، وتعود  عيسى 
جعل  قد  كان  والذي  الراحل،  والده  حكم  منط 
حلقوق  احتراما  األدنى  الدولة  حينذاك  البحرين 

اإلنسان في منطقة اخلليج لعدة عقود. 
اإلصاحي  امل��ش��روع  اع��ت��راف  ع��دم  يشكل 
الدينية  بالتعددية  عيسى  ب��ن  حمد  للشيخ 
تشكل  -التي  البحرين  في  للمجتمع  والطائفية 
املدخل  السكانية-  أغلبيته  الشيعية  الطائفة 
والعودة  اإلصاحي،  املشروع  لنكوص  األوسع 
وحماية  لتكريس  األمن،  أجهزة  على  لاعتماد 
السياسية  للسلطة  السنية  األقلية  احتكار 
عاما  شهد  وقد  للباد.  االقتصادية  والثروات 
على  الرقابة  في  كبيرا  توسعا   2008-2007
مواقعه،  من  عدد  وإغاق  اإللكتروني،  اإلعام 
والقمع  الصحفيني،  من  كبير  عدد  ومحاكمة 
التي أدت إحداها  السلمية،  للتظاهرات  العنيف 
ملقتل أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان، والقبض 
دون  واحلقوقيني،  السياسيني  النشطاء  على 
ُمسوغ قانوني، وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء 
املعاملة، ورفض تسجيل عدد من منظمات حقوق 
منها.  إغاقه  ما جرى  إشهار  إعادة  أو  اإلنسان، 
ولذا رمبا تصنف األردن والبحرين في جمموعة 
احملدود  الشوط  عن  التراجع  بدأت  لدول  ثالثة 

الذي قطعته في طريق اإلصاح.
�صالح، وتشن  رابعا: دول ترف�س طريق الإ

إرادتها  أن  أي  لإلصاح.  يسعون  من  على  حربا 

وق��راره��ا  السياسية 
االجتاه  في  السياسي 
امل��ض��اد ل��إلص��اح. 
الدول  على رأس هذه 
س���وري���ا وت���ون���س. 
متثل  م��ص��ر  أن  غ��ي��ر 
حيث  فريدا،  منوذجا 
احلكومة  تقصر  ال 
على  حربها  املصرية 
واملصلحني  اإلص��اح 
بل  الوطني،  بالنطاق 
لتشمل  حربها  متتد 
ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة 

واإلقليمية. فهى تشن هجوما متعدد املستويات 
واألدوات ضد األطراف النشطة في حركة املطالبة 
بالدميقراطية وحقوق اإلنسان، التي بدأت تنشط 
 ،2005  -2004 عامي  خ��ال  خ��اص  بشكل 
واملد”  “اجلزر  من  متعاقبة  ملوجات  تعرضت  ثم 
النطاق،  واسع  املنظم  املضاد  الهجوم  جراء  من 
الذي قاده النظام احلاكم منذ أواخر عام 2005، 
واستخدم فيه أدوات الدستور والتشريع واإلعام 
وأجهزة األمن وقانون الطوارئ واحملاكم العسكرية 
املعنوي في وسائل  وغير االستثنائية، واالغتيال 
وقمع  السياسي  احلراك  حملاصرة  وذلك  اإلعام، 
أنشطة الفاعلني فيه، وخاصة الصحافة املستقلة، 
واإلع����ام اإلل��ك��ت��رون��ي وامل���دون���ني، واحل��رك��ة 
ونادي  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  العمالية، 

القضاة ورموز القضاة املستقلني.
لتطال  املضاد  الهجوم  هذا  موجات  امتدت  وقد 
استخدمت  حيث  والدولية،  اإلقليمية  الساحة 
تقدمي  في  العربية  ال��دول  جامعة  املصرية  احلكومة 
ضد  لها  التحضير  يجري  عربية  لتشريعات  مظلة 
واإللكتروني.  الفضائي  وخاصة  اإلع��ام،  حرية 
“لاحتاد  املشاركة  الرئاسة  توظيف  مبحاولة  ودوليا 
م��ن أج��ل امل��ت��وس��ط”، م��ن أج��ل إزاح���ة منظمات 
األورومتوسطية.  الشراكة  إطار  من  املدني  املجتمع 
تقود  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  مجلس  وف��ي 
للمجموعة  رئاستها  خال  –من  املصرية  احلكومة 
األفريقية، ودورها القيادي داخل املجموعة العربية 
آخر  مضادا  هجوما  اإلس��ام��ي-  املؤمتر  ومنظمة 
األمم  في  اإلنسان  حقوق  حماية  آليات  إلضعاف 
املتحدة، وتهميش مشاركة املنظمات غير احلكومية 
في  قيامها  مع  يتسق  الذي  األمر  وهو  أعماله.  في 
الداخل بإغاق منظمتني حلقوق اإلنسان ألول مرة 
منذ نشأة منظمات حلقوق اإلنسان في مصر منذ ربع 
حلقوق  دولية  منظمة  ألية  التصريح  ورفضها  قرن، 
في ذلك  مبا  في مصر،  لها  بفتح مكاتب  اإلنسان، 
السامية  املتحدة  األمم  ملفوضية  اإلقليمي  املكتب 

حلقوق اإلنسان في شمال أفريقيا.
خـــــرية: هى  املــجــمــوعــة اخلــامــ�ــصــة والأ

وقمع  اإلص���اح  برفض  تكتفي  ال  حلكومات 
على  مسلحة  أهلية  حربا  تشن  بل  املصلحني، 

شعوبها في صعدة باليمن، والسودان في دارفور، 
في  غدًا  ورمبا  السودان،  جنوب  في  ذلك  وقبل 
احلروب  هذه  مع  وبالتوازي  النوبة.  أو  كردفان 
أخرى  حربًا  احلكومتان  هاتان  تشن  املسلحة، 
ينتقد  إرهاب كل صوت وطني مستقل  أو  لقمع 
يسعى  أو  احلكومتني،  لهاتني  الوحشي  السلوك 
مع  يتعاون  أو  يجري،  ما  بشاعة  عن  للكشف 

الهيئات الدولية املعنية.
عدم وجود إرادة سياسية جلامعة الدول العربية 
هو أيضا وراء عجزها عن القيام بدور إيجابي في 
أو  السلم  زمن  في  اإلنسان، سواء  إعمال حقوق 
احلرب، وفشلها في االضطاع بدور في النزاعات 
السودان  في  سواء  العربية/العربية،  املسلحة 
حماس/  نزاع  أو  السودان(،  وجنوب  )دارفور 
فتح أو اليمن. امليثاق العربي حلقوق اإلنسان هو 
ذاته تعبير عن غياب هذه اإلرادة. فرغم أنه أحدث 
املواثيق اإلقليمية حلقوق اإلنسان في العالم –بعد 
األفريقي بنحو ربع قرن- إال أنه جاء متخلفا عنها 
جميعا، وقاومت احلكومات العربية كل محاولة 
االلتزامات  مستوى  إلى  امليثاق  بهذا  لارتقاء 
األعلى بكثير التي قبلتها هذه احلكومات ذاتها، 
من خال انضمامها للعهود واالتفاقيات الدولية 

حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة واالحتاد األفريقي.
غير أن األمر بالنسبة للجامعة العربية يتجاوز 
حتت  العربية  فالدول  السياسية؛  اإلرادة  غياب 
حلقوق  املتحدة  األمم  مجلس  في  تعمل  مظلتها 
حقوق  حماية  آليات  تقويض  على  اإلن��س��ان، 
هذه  حلكومات  احلماية  توفير  بهدف  اإلنسان؛ 

الدول وحلفائها من النقد. 
غير  بشراسة  قاومت  التي  املنطقة  ه��ذه  إن 
أو  الداخل  من  دمقرطتها  مشاريع  كل  مسبوقة 
الداخل  في  املضاد  الهجوم  إلى  تتحول  اخلارج، 
–مصر-  نفسها  الدولة  وبقيادة  أيضا،  واخلارج 
التي كانت قد رشحتها املبادرة الساذجة للرئيس 
األمريكي جورج بوش لقيادة التحويل الدميقراطي 

لبقية الدول العربية!
إن املنطقة العربية تتحول من تصدير اإلرهاب 
دور  العربية  اجلامعة  وتلعب  القمع.  تصدير  إلى 
عملية  “إنضاج”  فيه  يجري  ال��ذي  “املطبخ” 
وأوراق  القرارات  مشاريع  إعداد  أي  التصدير، 
املجموعة  باسم  املتحدة  لألمم  تقدم  التي  العمل، 

www.factjo.com أطفال من دارفور، نقال عن
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العربية بالتنسيق مع مجموعة الدول اإلسامية.
اإلنسان  الوطنية حلقوق  املجالس  تساهم  كما 
من  العملية،  هذه  في  العربية  الدول  أغلبية  في 
العربية  خال مشاركتها ضمن وفود احلكومات 

إلى األمم املتحدة.

مقاومة الت�صلطية:

إن هيمنة التسلطية على العالم العربي، ال يجب 
أهمية، وهى  تقل  ال  األنظار حقيقة  يخفي عن  أن 
أن هذه التسلطية تواجه اآلن أشكاال ومستوى من 
املقاومة لم تعهدها من قبل، أو لم تكن على هذه 
الدرجة من التنوع والتزامن في الوقت نفسه على 
املغرب  باستثناء  رمبا  السابق.  القرن  نصف  مدار 
والبحرين والسودان، التي سبق أن شهدت موجات 
متاحقة من املقاومة الضارية في تلك الفترة. وال 
يقلل من أهمية هذه احلقيقة أن املقاومة احلالية غير 
كافية، أو أنها لن تؤدي إلى تغيير نحو الدميقراطية 
في املدى املنظور ورمبا املتوسط، ما لم تتوافر عوامل 

ذاتية ودولية، ليس هناك مؤشر عليها.
اأبرز مالمح هذه املقاومة:

1- اتساع وتواتر أعمال االحتجاج االجتماعي 
مصر  في  وخاصة  العمالية(،  وغير  )العمالية 

وتونس واملغرب واليمن.
2- ات��س��اع ن��ط��اق ت����داول وت��أث��ي��ر اإلع���ام 
تتمكن  أن  درج���ة  إل��ى  املستقل،  اإلل��ك��ت��رون��ي 
ناجح  إض��راب  تنظيم  من  الشباب  من  مجموعة 
جزئيا في دولة مثل مصر )80 مليون نسمة( في 
عام عبر  نداء  توجيه  أبريل 2008، من خال   6
اإلنترنت!. هناك عاقة ارتباط وثيق ومنطقي بني 
إلى  التغيير  ملطلب  جديدة  أجيال  انضمام  ظاهرة 
بروز  وبني  اإلنسان،  حقوق  حتترم  دميقراطية  نظم 

تأثير اإلعام اإللكتروني املستقل.
لإلعام  تنظر  العربية  النظم  أغلبية  باتت  لقد 
ميثلون  باعتبارهم  املدونني-  –خاصة  اإللكتروني 
السعودية،  سوريا،  في  )خاصة  جسيما  خطرا 
ت��ون��س، م��ص��ر(، بحيث  ال��ي��م��ن،  ال��ب��ح��ري��ن، 
األمنية،  األجهزة  أعمال  جدول  رأس  إلى  انتقل 
العتماد  البلدان  هذه  في  التشريعية  واملؤسسات 
بل  اإللكتروني.  اإلعام  لقمع  قانونية  تعديات 
أيضا على رأس جدول أعمال جامعة الدول العربية 
ذاتها. وبالتوازي مع ذلك صار الفضاء االفتراضي 
األمنية  األجهزة  بني  عصابات”  “حل��رب  مجاال 
ضيوف  أحدث  ص��اروا  الذين  واملدونني،  العربية 
في  اجلديدة  الظواهر  من  وهى  العربية،  السجون 

العالم العربي.
املستقلة،  الصحافة  وتأثير  تداول  اتساع   -3
مثال  أهم  مصر  تعتبر  ولكن  مهم.  مثال  املغرب 
للصحافة  املتاح  الهامش  اتسع  فقد  ذل��ك.  على 
في مصر منذ نحو خمسة أعوام، وبدرجة ال ميكن 
ناحية  ومن  أخرى،  عربية  دولة  أية  بها  تقارن  أن 
متزايد  وعدد  املستقلة  الصحافة  كافحت  أخرى 
محدود  غير  واستعداد  بشجاعة  الصحفيني  من 
مكنهم  الذي  األمر  “الثمن”.  ولدفع  للتضحية 
صار  بحيث  احلمراء،  اخلطوط  أغلب  اختراق  من 

رئيس الدولة موضعا للنقد احلاد بشكل لم تعرفه 
بدأت  املقابل  في  يوليو 1952. ولكن  منذ  مصر 
السلطات في استخدام القوانني اجلاهزة، وتوظيف 

القضاء لتحجيم هذا الهامش.
رواف��د  وانضمام  األعمال  ج��دول  اتساع   -4
قضايا  انتقال  بلدان  عدة  شهدت  فقد  جديدة؛ 
من  مناطقية(  ع��رق��ي��ة/  )دي��ن��ي��ة/  األق��ل��ي��ات 
أوساط  في  اجلدل  مركز  إلى  املغلقة  الصالونات 
الرأي العام. لقد كانت املناقشة العامة لهذا النوع 
نوعا  العربية،  البلدان  من  كثير  في  القضايا  من 
باعتبار  أحيانا،  الوطنية  اخليانة  أو  احملرمات  من 
سوى  يفيد  ال  القضايا  هذه  حول  العام  اجلدل  أن 

“العدو”.
“إعان  طالب  عندما  فإنه  املثال،  سبيل  وعلى 
الدار البيضاء للحركة العربية حلقوق اإلنسان” في 
أبريل 1999 بحق تقرير املصير للشعب الكردي 
ولشعب جنوب السودان، تعرض املطالبون بذلك 
مكفول  املصير  تقرير  حق  اآلن  قاسية.  التهامات 
ولم  السودان،  جلنوب  نيفاشا-  اتفاقية  –مبوجب 
وطنية  في  يطعن  أو  في جدارته،  يجادل  أحد  يعد 

املدافعني عنه.
املصرية  املنظمة  عقدت  عندما   1992 عام  في 
لها حينذاك-  عاما  أمينا  –وكنت  اإلنسان  حلقوق 
األقليات،  ووضع  االعتقاد  حرية  يناقش  مؤمترا 
بدأ  الذي  القاسي  والهجوم  للنقد  تعرضت  فإنها 
واحد  شهر  وبعد  ذاتها.  املؤمتر  قاعة  داخ��ل  من 
جرى اغتيال أبرز املتحدثني فيه، وهو د. فرج فودة 
الذي كان قد قدم بحثا فريدا في ذلك الزمان عن 

األقليات في مصر.
بعد  يعقد  أن  خلدون  بن  مركز  حاول  وعندما 
عامني مؤمترا حول األقليات، اضطر لتأجيله ونقله 
ال  اآلن  نفسها.  لألسباب  ذلك  بعد  قبرص  إلى 
يخلو يوم واحد في مصر من تناول قضايا األقليات 
تأسست  بل  والصحافة،  واملؤمترات  الندوات  في 
بهذه  أعمالها  جدول  ينحصر  حقوقية  منظمات 
األقليات  ضد  التمييز  قضايا  وص��ارت  القضايا. 
والشيعة والبهائيني، بل والُسّنة “القرآنيني” -ممن 
والنوبيني  للدولة-  السني  املذهب  مع  يختلفون 
ال  ما  ولكن  بامتياز.  عام  رأي  قضايا  سيناء  وبدو 
يقل أهمية ماحظة أن املدخل احلقوقي في تناولها 
اجلدل  في  نفوذا  األكثر  هو  لها  احللول  وط��رح 

العام. 
يحدث ذلك أيضا في البحرين. حتول مماثل آخر 
سوريا،  في  األك��راد  بقضية  يتعلق  فيما  يحدث 
بسبب  نفسها،  بالصورة  محسوس  غير  ولكنه 
يحدث  أقل  وبدرجة  التسلطية،  القبضة  إحكام 
يتعلق  فيما  السعودية،  في  املنتديات  في  ذلك 

بوضعية الشيعة.
خاص،  ن��وع  من  من��وذج��ان  وال��س��ودان  اليمن 
حيث جتري أعمال قمع وحشي واسعة النطاق ضد 
الزيديني “الشيعة” في صعدة باليمن واألفارقة في 
دارفور. وفي مثل هذا السياق فإن اإلرهاب بدعوى 
القومي” تكون أكثر  “باألمن  اعتبارات ما يسمى 
اليمن  في  املدني  املجتمع  فإن  ذلك  ومع  حضورا. 

يخضع  ول��م  شجاعة  م��واق��ف  اتخذ  وال��س��ودان 
للتخويف، ودفع بعض الصحفيني واحلقوقيني ثمنا 

باهظا مقابل ذلك.
5- بروز منابر من منط جديد ملقاومة التسلطية. 
ذات  اأولــهــا  التنظيم؛  أشكال  من  نوعان  هناك 
معني،  بحدث  مرتبطة  وه��ى  الشعبية،  اجل��ذور 
تكوينها.  مبررات  بتافي  دورها  ينتهي  وبالتالي 
حوار  وليدة  ليست  أنها  هنا  بالتلقائية  واملقصود 
سياسي مكثف وممتد لتقريب وجهات النظر، بل 
هذا  ويبدو  امليداني.  النشاط  متطلبات  فرضتها 
)أحداث  املغرب  في   ،2008 عام  خال  واضحا 
سيدي إفني( وتونس )احلوض املنجمي( ، ومصر 
“شركة أجريوم” و”جزيرة قرصايا”. وهناك أمثلة 

أخرى كثيرة.
اجلماعات  ه��و  امل��ن��اب��ر،  م��ن  ــاين  ــث ال ــوع  ــن ال

السياسية اجلديدة التي قد ترتكز على ائتاف بني 
رموز سياسية وأكادميية وحقوقية من منابر املجتمع 
سياسية.  أحزابًا  أيضا  معها  تضم  قد  أو  املدني، 
أكتوبر”  و”18  مصر،  في  “كفاية”  أبرزها  ومن 

في تونس، و”إعان دمشق” في سوريا.
السابقة  املؤشرات  تشير  جديدة:  حتالفات   -6
األح��زاب  أغلبية  مكانة  في  التراجع  حقيقة  إلى 
مصر  في  وخاصة  العربي،  العالم  في  الشرعية 
وتونس وسوريا وبدرجة أقل في السودان واجلزائر، 
املغربية  االنتخابات  عنه  كشفت  ما  على   فضا 
لها  كان  أحزاب  عن  كبير  انفضاض  من  األخيرة 
احلقيقة،  لهذه  اآلخر  الوجه  تاريخي.  ودور  وزن 
بني  متزايد  تقارب  على  م��ؤش��رات  وج��ود  وه��و 
العربي،  العالم  في  واليساري  الليبرالي  التيارين 
في إطار جدول أعمال تشكل الدميقراطية واحترام 
هذا  ويتبدى  فيه.  الثقل  مركز  اإلنسان  حقوق 
دمشق”  “إع��ان  مجموعة  برنامج  في  بوضوح 
و”جماعة 18 أكتوبر” في تونس. وفي مصر في 
جريدة “البديل”، التي تعد منبرا يساريا جديدا، 
تبلور  بداية  فيها تكشف عن  الرأي  ولكن صفحة 
يسار من منط جديد. وهذا أمر ليس مفاجئا. فإن 
حوارا وحتوال من هذا النوع وفي هذا االجتاه يجري 
بداية  هو  اجلديد  سنوات.  منذ  العربي  العالم  في 
تشكل منابر تعبر عنه، حتى لو كانت متر بأوقات 
عصيبة بدرجات متفاوتة وألسباب مختلفة، مثلما 

هو احلال في تونس وسوريا.
العربي  العالم  في  كبير  تراجع  هناك  باملقابل 
القومي  التيار  في  احملافظ  اجلناح  وتأثير  مكانة  في 
املناوئ للدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، مقابل 
تزايد تأثير هذه القيم على توجهات أجنحة أخرى 
بداية  على  مؤشر  هناك  كذلك  ذاته،  التيار  داخل 
تراجع نسبي في املكانة األخاقية للتيار اإلسامي 
في أعقاب حتول احملررين أي “حركة حماس”، إلى 
إلى  اهلل  “جادين” في غزة، وحتويل ساح حزب 
في  املسلمني  اإلخ��وان  وإع��ان  اللبنانيني،  صدور 
مصر عن مشروع برنامجهم احلزبي، والذي ليس 
ثيوقراطية شمولية. ورغم  لبناء دولة  إال مشروعا 
البرنامج كان محل نقد أيضا من اإلخوان  أن هذا 
املسلمني في دول أخرى، إال أن حجم ووزن اجلماعة 
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الدولي  التنظيم  داخل  القيادي  ودورها  مصر  في 
لإلخوان املسلمني، يجعل من الصعب حصر اآلثار 

السلبية لبرنامج اإلخوان مبصر فقط.
بشكل مواٍز يتبلور حتالف آخر جديد بني النظم 
و”السلفية  العربية  ال��دول  بعض  في  احلاكمة 
السلفية اجلهادية  الثقافية”، على حساب كل من 
املسلحة.  غير  السياسي  اإلس���ام  وج��م��اع��ات 
وتستهدف النظم من هذا التحالف ترميم شرعيتها 
لتأسيس  االضطرار  من  -بدال  املتهاوية  السياسية 
وتوسيع  دمي��ق��راط��ي-  نظام  على  تقوم  شرعية 
واإلسام  املعارضة  جماعات  مواجهة  في  قاعدتها 
السياسي، والتحالفات السياسية واملدنية اجلديدة، 
وتستند  السياسة،  في  الدين  توظيف  ترفض  التي 
إلى خطاب ليبرالي أو يساري أو حقوقي، أو مزيج 

من اخلطابات الثاثة.
تعزيز  هو  اجلديد  التحالف  لهذا  اآلخر  الوجه 
واحد  اجتاه  في  سياسيا  وتوظيفه  الديني  التطرف 
أو  املعارضة  ذلك  كان  سواء  اآلخر”،  “أي  فقط، 
األقليات أو الغرب. وبذلك يخدم التطرف الديني 
أغلبية  إبقاء  على  القائمة  األمنية  االستراتيجيات 
الداخل  في  “اآلخ��ر”  من  اخلوف  أسرى  املواطنني 
استمرار  لقبول  بالتالي  استعدادا  وأكثر  واخلارج، 
هذه  من  ثمن-  –ب��أي  “يحميهم”  ال��ذي  النظام 
أو  مصطنعة،  أو  وهمية  كانت  لو  حتى  األخطار، 
يجري تسخينها من حني آلخر إلبقاء جذوة اخلوف 

متقدة.
غير أن ذلك التطرف قد يؤدي إلى إعادة إنتاج 
مع  حدث  ال��ذي  النحو  على  مستقبا،  اإلره��اب 
القرن  في  السادات  أنور  الراحل  املصري  الرئيس 
ملواجهة  اإلساميني  مع  حتالف  حينما  امل��اض��ي، 
 1981 في  مصرعه  فلقى  الدينية،  غير  املعارضة 

على أيديهم.

السعودية  في  التحالف  ه��ذا  ماحظة  ميكن 
وهناك  وم��ص��ر،  واجل��زائ��ر  واليمن  وال��س��ودان 
مؤشرات حديثة على التوجه نحوه في دول تعتبر 

علمانية مثل سوريا وتونس!

ن�صان : دور منظمات حقوق الإ

أبرز  التسعينيات  منتصف  في  وصف  عندما 
في  اإلنسان  حقوق  ملنظمات  األكادمييني  احملللني 
بالنسبة  القاطرة  دور  تلعب  بأنها  العربي،  العالم 

للمجتمع املدني، اعتبره البعض نوعا من “النبوءة” 
أكثر منه تشخيصا علميا لدورها. ولكن صار من 

الصعب اآلن دحض هذا التوصيف. 
لبرامج  ومحلل  م��دق��ق  متابع  أي  ميلك  ف��ا 
أن  إال  للتسلطية،  املقاومة  حركات  وتوجهات 
ياحظ مدى انتشار ونفوذ اخلطاب احلقوقي متعدد 
أيديولوجي  أو  سياسي  خطاب  أي  على  املصادر، 
في  الواضح  التراكمي  تأثيره  على   فضا  آخر، 
اإللكتروني-  ذل��ك  في  –مب��ا  اإلعامي  اخلطاب 
واملعارضة  احلاكمة  لألحزاب  السياسي  واخلطاب 
الدور  على   فضا  اإلساميون-  ذلك  في  –مبا 
القيادي املباشر الذي لعبته شخصيات حقوقية في 

إنشاء وتطوير اجلماعات السياسية اجلديدة.
ال��دور  نتيجة  ه��و  التراكمي  التأثير  ه��ذا  إن 
احلقوقية   املنظمات  لعبته  ال���ذي  االستثنائي 
األعلى  النقدي  الصوت  فهى  طويلة،  لسنوات 
يتعلق  فيما  حتى  صراحة  واألكثر  املجتمع،  في 
املجتمعات  ف��ي  خاصة  حساسية  ذات  بقضايا 
األقليات،  أو  اجلنس  أو  بالدين  تتصل  العربية، 
أو  املسلحة،  الصراعات  املدنيني خال  بحماية  أو 
الدينية  بنقد مؤسسات تتمتع مبهابة كاملؤسسات 
منذ  بادرت  كما  والبوليسية.  العسكرية  واألمنية 
الدولي  املجتمع  إلى  النقد  هذا  بنقل  عملها  بداية 
من خال استخدامها آلليات األمم املتحدة مبساعدة 
املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان، ومخاطبة اإلعام 
الدولي، والتواصل مع الدبلوماسيني األجانب، مع 
كل  في  الفلسطيني  الشعب  حقوق  قضية  تبنيها 

األوقات.
أو  السياسية  األح���زاب  غياب  خلفية  على 
فاعليتها، فإن بعض هذه املنظمات صارت في بعض 
أو  عنها-  -رغما  األول  السياسي  الفاعل  البلدان 
صارت مبثابة املطبخ الذي يجري من خاله إعداد 
مشاريع ائتافات سياسية غير حزبية، أو التوصل 
بدائل  بلورة  أو  سياسية،  برامجية  توافقات  إلى 
منبر  هى  األحوال  كل  وفي  ودستورية.  تشريعية 
من  بداية  املجتمع،  في  تهميشا  األص��وات  أكثر 
بسطاء املواطنني البائسني وغير املسيسني، وكذلك 

األقليات الدينية والعرقية.
توسعا  احلقوقية  املنظمات  شهدت  ذلك  خال 
من  مزيد  إل��ى  وانتقلت  كبيرا،  وكيفيا  عدديا 
جانب  إل��ى  ج��دي��دة،  آف��اق  وارت��ي��اد  التخصص 
التي  وتوثيقها،  االنتهاكات  مراقبة  مهمات 
منظمات  وتكونت  األولى.  املنظمات  بها  بدأت 
واملساعدة  والبيئة  والطفل  امل��رأة  حلقوق  جديدة 
ثقافة  ونشر  والتعليم  الضحايا  وتأهيل  القانونية 
االقتصادية  احلقوق  عن  والدفاع  اإلنسان،  حقوق 
امليداني  والبحث  األقليات،  واالجتماعية وحقوق 

واألكادميي في مجال حقوق اإلنسان.
فهناك  واحد،  اجتاه  في  يسير  ال  التطور  ولكن 
مظاهر سلبية أخرى في السنوات األخيرة في عدة 
بلدان -مهما كان نطاقها مازال محدودا- وتتمثل 

في:
منظمات  في  واألمني  السياسي  التجنيد   )1
منظمات  إنشاء  ذلك  ويشمل  اإلنسان.  حقوق 

منظمات  واختراق  أهلية،  كجمعيات  حكومية 
بشكل  مؤثرة  عناصر  وجتنيد  وظائفها،  وحتوير 
السياسي  التجنيد  ينحصر  وال  سياسي.  أو  أمني 
منظماته  اإلسامي  التيار  أنشأ  فقد  باحلكومات، 

اخلاصة أيضا.
“ارتزاقية”،  طبيعة  ذات  منظمات  إنشاء   )2
على  عملها  يرتكز  أخاقية.  رسالة  ألية  تفتقر 
من  املال،  لكسب  احلقوقية  “الرطانة”  استخدام 
تتوافق  وأنشطة  برامج  بلورة  على  العمل  خال 
مؤسسات  أع��م��ال  ج���داول  م��ع  متزامن  بشكل 
مؤسسات  تخصيص  بعد  وخ��اص��ة  التمويل، 
موارد  واألمريكية  األوروبية  احلكومية  التمويل 

مالية أكبر لتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
أنه ال توجد أحيانا حدودا فاصلة  ومن املاحظ 
بعض  وفي  املنظمات،  من   )2  ،1( النوعني  بني 
أي  معا،  السمتني  حتمل  منظمات  يوجد  البلدان 
ذاته على  الوقت  أنها مجندة سياسيا، وتركز في 
من  وغالبا  أخاقية-  رسالة  -دون  األم��وال  جمع 
املنظمات  هذه  أن  باعتبار  الدولية،  املصادر  ذات 

قادرة على التأثير على جدول أعمال احلكومات!
املنظمات  بعض  أداء  في  الكبير  التراجع   )3
احلقوقية املهمة، نتيجة الضغوط األمنية الكبيرة، 
في  العمل  متحور  أو  املؤسسي،  البنيان  ضعف  أو 
بتضافر  أو  واح��د،  شخص  حول  األحيان  أغلب 

عاملني أو أكثر معا.
4( ما زالت قضية العمل املشترك هى واحدة من 
التحديات صعوبة، ولكنها في كل األحوال  أكثر 
األحزاب  تشمل  كبرى،  مجتمعية  مشكلة  تظل 
والنقابات واجلماعات السياسية اجلديدة والقدمية؛ 
أي أنها ال تنحصر مبنظمات حقوق اإلنسان، بل قد 
تكون جتربة العمل املشترك أفضل عندها من غيرها. 
إنها مشكلة وثيقة الصلة باالفتقار لثقافة التفاوض، 
وأهمية إدراك تكوين رؤية شاملة للمجتمع وآفاق 
لتحقيق  متنوعة  حتالفات  بناء  وض��رورة  تطوره، 
في  والبعيد  القصير  املدى  على  املشتركة  املصالح 
بيئة حافلة باألخطار والتحديات، وخاصة باملقارنة 

مع سائر مناطق العالم األخرى.
اأخريا... ال شك أن عدم توافر القدر الكافي 

هو  احلاكمة،  غير  للنخب  السياسية  اإلرادة  من 
في  اإلن��س��ان  حقوق  اح��ت��رام  أم��ام  إض��اف��ي  عائق 
األخيرة  األرب��ع  السنوات  ولكن  العربي.  العالم 
األمر  وهو  املجال؛  هذا  في  متناميا  تطورا  شهدت 
العربية  النظم  بعض  عدوانية  تفاقم  يفسر  الذي 
وتزايد  اإلنسان،  وحقوق  العامة  احلريات  على 
عدد الضحايا. غير أنه من املهم في هذا السياق، 
للضحايا  السياسية  اخلريطة  ت��ط��ور  ماحظة 
تتراجع  حيث  العربي،  العالم  في  القمع  وأهداف 
ارتفاع  لصالح  فيها  اإلساميني  نسبة  تدريجيا 
من  والعلمانيني  واليساريني  الليبراليني  لنسبة 
ومدونني  وعمال  مدني  مجتمع  ومنظمات  مثقفني 
القول  ميكن  لذا  وشيعة.  ومسيحيني  وصحفيني 
لألنظمة  الوحيد  البديل  يعودوا  لم  اإلساميني  إن 
العربية  احلكومات  بعض  خطاب  في  إال  احلالية، 
املناداة  عن  يكف  لكي  الدولي،  للمجتمع  املوجه 
العالم  في  اإلنسان  حقوق  واحترام  بالدميقراطية 

العربي.

الرئيس انور السادات
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ملظاهر  هدفا  بنت  املصريات  النساء  من   %83
تؤكده  ما  ذلك  اجلنسي،  التحرش  من  مختلفة 
حلقوق  املصري  املركز  أصدرها  حديثة  دراسة 
تشهده  ما  هو  خطورة  األكثر  أن  بيد  املرأة. 
ظواهر  تنامي  من  الكبرى  القاهرة  شوارع 
التحرش اجلنسي اجلماعي، والتي وجدت واحدة 
مبحاصرة  شابا  نحو 150  قيام  في  جتلياتها  من 
العربية،  الدول  جامعة  شارع  في  فتيات  ثاث 

ومحاولة هتك أعراضهن ومتزيق مابسهن.
حكم  في  بدأ  الظاهرة  لهذه  القانوني  الردع 
قضائي غير مسبوق أفضى إلى معاقبة املتحرش 
التحرش  واقعة  في  سنوات  ثاث  ملدة  بالسجن 
التي  الوثائقية،  األفام  مخرجة  رشدي  بنهى 
محضر  وحترير  باجلاني  اإلمساك  من  متكنت 

بالواقعة.
وحده  يكفي  ال  القانوني  الردع  أن  بيد 
مصر،  في  اجلنسي  التحرش  لظاهرة  حد  لوضع 
)اقتصادية  عديدة  أسباب  فيها  تتداخل  والتي 
فيها  ميكن  واألخيرة  وثقافية(،  واجتماعية 
للخطاب الديني أن ميارس تأثيره سلبا أو إيجابا، 
للمرأة،  اخلطاب  هذا  يقدمها  التي  للنظرة  وفقا 
النساء أنفسهن عن  والتي قد تسهم في إحجام 
لم يكن حتويلهن  إن  املمارسات،  التصدي لهذه 

من ضحايا إلى مذنبات.
وفي هذا اإلطار جاءت ندوة »التحرش اجلنسي 
القاهرة  مركز  عقدها  التي  الديني«،  واخلطاب 
ابن  صالون  إطار  في  اإلنسان  حقوق  لدراسات 
معتز  للمركز  التنفيذي  املدير  وأدارها  رشد، 

الفجيري. 
قضايا  أن  الفجيري  أكد  الندوة  بداية  وفي 
وعدم  املواطنة  قضايا  من  مهما  جزءا  تعد  املرأة 
مثار  أصبحت  مصر  أن  إلى  مشيرا  التمييز، 
بسبب  املختلفة  الدولية  احملافل  في  حديث 
شركات  بعض  أن  كما  التحرش،  موضوع 
للسائحات  حتذيرات  مؤخرا  أصدرت  السياحة 
في  اجلنسي  للتحرش  تعرضهن  إمكانية  من 
مصر، وقال الفجيري إن النقاشات التي تناولت 
القانونية  األبعاد  على  تركز  كانت  املوضوع 
واألمنية والسياسية، فيما أغفلت التركيز على 

اخلطاب الديني والثقافي. 

تاأويالت مزاجية

اعتبرت  الصحفية كرمية كمال  الكاتبة  لكن 
في بداية حديثها أن ربط قضية التحرش باملعتقد 

الديني وحده كعامل مؤثر يحمل فصا تعسفيا 
للمعتقدات عن األعراف والتقاليد لدي الشعب 
كالظروف  أخري  عوامل  إلى  إضافة  املصري، 
االجتماعية واالقتصادية، الفتة في الوقت نفسه 
القضايا  من  العديد  في  الدين  استغال  أن  إلى 

االجتماعية صار أمرا زائدا عن احلد. 
املصري  املجتمع  أن  إلى  مشيرة  واستطردت 
الشكلي  التدين  مظاهر  أن  إال  بطبعه،  متدين 
اخلطاب  أن  مؤكدة  األخيرة،  الفترة  في  زادت 
الديني فيما يخص قضية التحرش اجلنسي يأخذ 
لها  يقدم  أو  هي،  كما  باملرأة  اخلاصة  النصوص 
أن  إلى  مشيرة  والهوى،  املزاج  حسب  تفسيرا 
اخلطاب الديني السائد في مصر ينظر إلى املرأة 
على أنها مخلوقة إلمتاع الرجل، ويسجنها في 
تلك النظرة، وأن الشباب يتعامل مع املرأة أيضا 

متأثرا بتلك النظرة. 
غيابا  هناك  أن  إلى  كمال  كرمية  وذهبت 
التحرش  حوادث  جتاه  الديني  اخلطاب  فعل  لرد 
اجلنسي األخيرة ، مرجعة ذلك –في رأيها– إلى 
املرأة  على  اللوم  إلقاء  في  املستمرة  الرغبة 
واعتبارها مسئولة عن تلك احلوادث، الفتة إلى 
لتحرش  تعرضن  الاتي  احملجبات  نسبة  ارتفاع 
جنسي، ومعتبرة أن التحرش بالنساء ميثل نوعا 
نظرة  من  وينطلق  املرأة،  ضد  العنف  أنواع  من 
دونية ومنطية لها، وانتقلت كمال إلى احلديث 
بالفتاة نهي  التحرش األخيرة اخلاصة  عن واقعة 
بها  املتحرش  محاكمة  إلى  قادت  والتي  رشدي 
واحلكم بسجنه ثاث سنوات، وقالت إن ردود 
األفعال جتاه احلادثة كانت متباينة ، وأن الغالبية 
عن  باإلباغ  أخطأت  نهي  أن  اعتبرت  العظمي 
الشرطة  أن ضباط  إلى  ولفتت كمال  املتحرش، 

التحرش  قضايا  في  الباغات  تلقي  بهم  املنوط 
ألنهم  التحرش،  من  أكثر  هو  مبا  يقومون  قد 
أن  بهم، مضيفة  احمليط  املجتمع  لثقافة  انعكاس 
اإلباغ  العيب  من  أن  يعتبرن  أنفسهن  النساء 
يؤدي  ما  لها،  تعرضن  إذا  التحرش  وقائع  عن 
وحتى  منها،  كثيرة  حاالت  عن  السكوت  إلى 
السكوت والتستر على حاالت اغتصاب نتيجة 

اخلوف من اإلدانة املجتمعية. 
وخلصت كمال إلى أن املرأة هي التي تستطيع 
التغيير، وأنها لو ظلت راضية باألوضاع احلالية 

وصامتة إزاءها فلن يحدث أي تغيير. 

ثقافة الو�صم

الفتوى  أمني  الورداني  عمرو  الدكتور  وبدأ 
مستعينا  حديثه  اإلفتاء  بدار  التدريب  ومدير 
تناولت  التي  الدراسات  من  العديد  بنتائج 
النتائج  هذه  كشفت  حيث  التحرش،  موضوع 
إحدى  في  النفسيني  املرضي  من   %9 أن  عن 
الدراسات تعرضوا النتهاكات جنسية في بعض 
في  الفتيات  من  و%60  حياتهم،  مراحل  من 
دراسة أخري تعرضن للتحرش، وكشفت دراسة 
أخري أن موال جتاريا سعوديا جرت به 89 حالة 
الفاعل معلوما في 83 حالة  حترش جنسي كان 
منها، فيما أشارت دراسة أخري إلى وقوع 20 
ألف حالة اغتصاب سنويا في مصر، وأن %57 
تعرضن  األردن  في  اجلامعيات  الطالبات  من 

ملضايقات من أساتذتهن. 
اعتبر الورداني أن تلك اإلحصائيات وغيرها 
تؤكد أن هناك حالة من حاالت “شيوع الفوضى”، 
ومشروعات  جديا  تفاعا  معها  يستوجب  ما 
فعالة، وليس فقط مجرد كلمات، وأورد خمسة 

اخلطاب الديني 

وظاهرة التحر�س اجلن�صي

من اليمني : كرمية كمال، د. عمرو الورداني، معتز الفجيري، د. قدري حنفي، أميرة بهي الدين



�� العددان85/84 دي�سمرب  2008

بينها  من  اجلنسي،  التحرش  لقضية  سببا  عشر 
يجعل  مما  “الوصم”  لثقافة  املجتمعي  التبني 
العبء ملقى بشكل دائم على املرأة، إضافة إلى 
تبني ثقافة التكتم والتعتيم وغياب الوعي العام 
بعناصر اجلسد، وكيفية التعامل معها أو غياب 

التربية اجلنسية.
االزدحام  حالة  األسباب  بني  من  أن  وتابع 
اآلخرين،  خصوصيات  باختراق  يسمح  مبا 
احملسوب  غير  االقتراب  حاالت  انتشار  وكذلك 
غير  والوجود  العامة  األماكن  في  اجلنسني  بني 
إلى  املنضبط في بعض منها كاجلامعات، إضافة 
العشوائيات التي متثل بيئة أساسية النتشار مثل 
هذه الظاهرة، وضغط املثيرات اجلنسية وانتشار 
االجتماعي،  والتدعيم  األمن  وغياب  البطالة 
ديني  خطاب  ووجود  احملارم،  وزنى  واملخدرات 
وقال  فقط،  للجنس  أنها  على  املرأة  يصور 
الورداني إن هذا األخير ال ميثل اخلطاب الديني، 
التفاعل  املرأة وضرورة  ويتغافل عن حقيقة دور 

معها.
الورداني إلى وجود برنامج بدار اإلفتاء  أشار 
إلعداد وتأهيل الدعاة للقيام مبا يسمي باإلرشاد 
والدعم االجتماعي، وذلك في شكل جديد من 
أشكال الدعوة، حيث يتضمن البرنامج إكساب 
الداعية مهارات جديدة تشمل التعريف بالظاهرة 
وأسبابها ودور الواعظ في التعامل معها وكيفية 
تقدمي الدعم للضحية، مضيفا أن هناك مشروعا 
باملوضوع  املتعلقة  الفتاوى واألحكام  آخر جلمع 
متهيدا إلصدارها في كتاب بهدف توعية الدعاة 

أنفسهم.

التحر�س التاريخي 

من جانبه أوضح أستاذ علم االجتماع السياسي 
أن  حفني  قدري  الدكتور  شمس  عني  بجامعة 
متعددة  أسباب  وجود  على  أجمعت  الدراسات 
أسباب  بينها  ومن  اجلنسي،  التحرش  لظاهرة 
وانتشار  الدينية  القيم  وتدهور  بالفقر  تتعلق 
وعدم  الفاضحة  واملابس  اإلباحية  القنوات 

باخلطاب  األمر  ربط  أن  معتبرا  العقوبة،  كفاية 
للموضوع،  تضييقا  يحمل  وحده  الديني 
حيث  يحتمل،  ال  مبا  الديني  للخطاب  وحتميا 
الدكتور  للتأويل، وطرح  قابل  الديني  النص  إن 
تقتصر  ومنها هل  التساؤالت،  من  حفني عددا 
فترة  أو  بعينه  مجتمع  على  التحرش  ظاهرة 
غير  التفسير  يكون  وملاذا  بعينها؟  تاريخية 
في  انتشارا  األكثر  دائما  هو  للدين  الصحيح 
فلماذا  للظاهرة  الفقر سببا  كان  وإذا  املجتمع؟ 
حترش الرئيس األمريكي كلينتون مبوظفة البيت 
في  التحرش  يحدث  وملاذا  مونيكا؟  األبيض 

بريطانيا وفرنسا وباد اخلليج وإسرائيل؟ 
ولفت الدكتور حفني إلى أن التاريخ شهد في 
النساء  على  للتحرش  قصرا  مراحله  من  بعض 
اإلماء، بل وكان التحرش بهن مطلوبا في مناطق 
جسد  “تقليب”  يتم  حيث  النخاسة؛  كأسواق 
أنها  على  احلالة  هذه  في  إليها  ينظر  التي  املرأة 
“بضاعة للبيع”، وأكد الدكتور حفني أن بقايا 
وذيول فترة الرق ال تزال موجودة، وأن املتحرش 
“بضاعة” هو  أنها  للمرأة حتى اآلن على  ينظر 
موجود  التحرش  أن  على  مشددا  منها،  محروم 
عبر مختلف الثقافات والطبقات، مشيرا إلى أن 
اإلنسان في عاقاته االجتماعية تختلط لديه قيم 

التملك مع قيم العواطف. 

تشديد  ضرورة  على  حفني  الدكتور  وأكد 
والدفع  اجلنسي،  التحرش  حوادث  في  العقوبة 
في اجتاه “أنسنة” العاقات بني الناس، ومتييزها 
عن عاقات امللكية، مشيرا إلى أن هناك خطابا 
للمرأة  ويعطي  التحرر  غاية  في  إساميا  دينيا 

حقها. 

لي�صت م�صكلة ت�صريع

أميرة  احلقوقية  والناشطة  احملامية  واستهلت 
االهتمام  عن  بالتساؤل  مداخلتها  الدين  بهي 
هناك  يكن  لم  وكأنه  التحرش،  بقضية  املفاجئ 
قضية  في  احلكم  أن  إلى  الفتة  قبل،  من  حترش 
نهي رشدي استند إلى قانون العقوبات الصادر 
في عام 1937، والذي كان يعاقب على جرمية 
هتك العرض والتحرش بأنثى ومضايقتها بالفعل 
أو القول، مؤكدة أننا ال نحتاج قانونا جديدا في 
بالفعل،  موجود  القانون  إن  حيث  الشأن،  هذا 
الشارع  في  موجود  أيضا  فالتحرش  ذلك  ومع 
حترش  بني  وغيرها،  واحملاكم  العمل  وجهات 

لفظي وبدني. 
اخلطيئة،  هي  األنوثة  يعتبر  البعض  أن  ورأت 
ظاهرة  ميثل  اجلماعي  التحرش  أن  إلى  مشيرة 
العنف  من  ونوعا  إجرامي،  سلوكي  انحراف 
للجسد  النظرة  أن  إلى  ولفتت  االجتماعي، 
بطريقة حتط منه هي نظرة موجودة في التراث، 
وقالت إن الشعب املصري متدين بالفعل، ولكن 
هناك انتشارا لظاهرة التدين الشكلي والطقوسي 

وغياب التقوى الفعلية. 
واعتبرت أن اخلوف من الفضيحة االجتماعية 
عن  اإلحجام  وراء  للضحية  املسبقة  واإلدانة 
اإلباغ عن العديد من حوادث التحرش، مشيرة 
يلتمسون  أنفسهم  واألمهات  اآلباء  أن  إلى 
األعذار للجاني، كما أن رجال الشرطة يحملون 

ثقافة التماس األعذار للجاني وإدانة الضحية. 

متابعة: محيي الدين سعيد
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رئيس  قرار  من صدور  العام  عام ونصف  بعد 
مجلس الوزراء بإنشاء شركة قابضة تؤول إليها 
التابعة  والعيادات  املستشفيات  أصول  جميع 
اعتبره  والذي  الصحي،  للتأمني  العامة  للهيئة 
التأمني  خلصخصة  حكوميا  مخططا  كثيرون 
للمواطنني  الصحية  الرعاية  وحتول  الصحي، 
من حق يتعني على الدولة االلتزام به، إلى سلعة 

تخضع حلسابات الربح واخلسارة. 

الرابع  في  اإلداري  القضاء  محكمة  أصدرت 
من سبتمبر 2008 حكما يقضي بإيقاف تنفيذ 
احلماية  يهدر  القرار  أن  معتبرة  املذكور،  القرار 
الدستورية للحق في الصحة، والذي يلزم الدول 
األطراف بضمان حق كل فرد في التمتع بأعلى 

مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
للمخطط  مناهضة  تتويجا حلملة  جاء  احلكم 
للدفاع  جلنة  غصونها  في  تأسست  احلكومي 
من   20 من  أكثر  ضمت  الصحة،  في  احلق  عن 
مؤسسات املجتمع املدني وحقوق اإلنسان، في 

مقدمتها:
مركز هشام مبارك للقانون، وجمعية التنمية 
للحقوق  املصرية  واملبادرة  والبيئية،  الصحية 
الشخصية. واألخيرة كانت قد بادرت بتحريك 
املذكور،  القرار  مواجهة  في  القضائية  الدعوى 

وحصلت على احلكم لصاحلها. 
احلملة  هذه  من  املستفادة  الدروس  حول 
وحماية احلق في الصحة في ظل استمرار تدهور 
من  للدولة  املتزايد  والنسحاب  احلكومي  األداء 
مسئولياتها في رعاية مواطنيها، دارت مداوالت 
لدراسات  القاهرة  مركز  نظمها  التي  األمسية 
حتت  رشد  بن  صالون  إطار  في  اإلنسان  حقوق 
أفضل  أيهما  في مصر:  الصحي  »التأمني  عنوان 

للناس اخلصخصة أم إدارة الدولة؟«.
التنفيذي  املدير  الفجيري  معتز  األمسية  أدار 
الكبير  التردي  إلي  بدايتها  في  وأشار  للمركز، 
في  مصر،  في  الصحي  القطاع  يشهده  الذي 
والعاملني  املستشفيات  أوضاع  تدهور  ظل 
وسرقات  الطبي  اإلهمال  وقائع  وانتشار  فيها، 

األعضاء.
وفي بداية تعليقه أشار الدكتور محمد حسن 
العام  واملنسق  القلب  أمراض  استشاري  خليل 
للجنة احلق في الصحة إلي ما وصفه باالنعطافتني 
مصر،  في  الصحية  السياسة  في  املتقابلتني 
مفسرا ذلك ببدء وزير الصحة احلالي الدكتور/ 
الوضع  على  السخط  بإبداء  عهده  اجلبلي  حامت 
متفقا  كان  لو  كما  الوزير  وبدا  العام،  الصحي 
في  تغيير  إحداث  ضرورة  على  املعارضة  مع 
الوضع القائم، فيما نبهت املعارضة إلي أن هناك 
القطاع وبني  القائمة في ذلك  العيوب  فارقا بني 

للسير  استغالها  بهدف  عنها  احلكومة  حديث 
بها في اجتاه معني، هو اجتاه خصخصة اخلدمات 
أن  مضيفا  الصحي،  التأمني  قطاع  في  املقدمة 
حملة املعارضة انطلقت منذ ثاث سنوات ضد 
مشروع قانون التأمني الصحي، وجنحت “مؤقتا” 

في فضح املشروع احلكومي السري وإجهاضه.
املشروع  جوهر  أن  خليل  الدكتور  أوضح 
وزيادة  اخلدمات  تقليل  على  يقوم  احلكومي 
نسبة  حتميلهم  جانب  إلى  املواطنني  اشتراكات 
من  واالنتقال  لهم،  املقدمة  اخلدمات  ثمن  من 
تقدمي حزمة خدمات شاملة إلي حزمة منتقصة، 
القانون  مفهوم  حطمت  بأنها  احلكومة  متهما 
التأمني  بشأن  به  تقدمت  الذي  مشروعها  في 
الصحي، واستهدفت منه بيع هذا القطاع وليس 
حتسينه أو تغيير اخلدمات املقدمة عبره، موضحا 
بإصدار   2007 مارس  في  قامت  احلكومة  أن 
للرعاية  القابضة  “الشركة املصرية  بإنشاء  قرار 
الصحية  اخلدمة  جهة  حتويل  بهدف  الصحية«، 
من التأمني الصحي إلي شركة قابضة، مبا يسلب 
على  إدارتها  لتتم  املستشفيات  ملكية  املنتفعني 
في  اخلاصة  االحتكارات  ولتكون  ربحية،  أسس 
حاليا،  القائم  احلكومي  للهيكل  بديا  الصحة 
حاولت  احلكومة  إن  خليل  الدكتور  وقال 
الترويج ملشروعها عبر التركيز على أن القطاع 
اجلودة  هذه  حتقيق  وأن  اجلودة،  يفتقد  الصحي 
لن يتم إال عبر املنافسة بني القطاعات احلكومية 
تسعي  وأنها  واألهلية،  اخلاصة  والقطاعات 
على  تشغيله  لضمان  احلكومي  القطاع  لتطوير 
أسس ربحية جتارية، إضافة إلي االدعاء بالسعي 

إلي تخفيف األعباء عن الدولة الفقيرة، الفتا إلي 
على  الدولة  تنفق  ال  حيث  االدعاء،  هذا  كذب 
التأمني الصحي، ولكن يتم متويله من اشتراكات 

املواطنني.

خطة 

وكشف الدكتور خليل عن أن خطة خصخصة 
التأمني الصحي بدأت في الظهور منذ عام 1998، 
مؤكدا أن البنك الدولي وهيئة املعونة األمريكية 
أن  وموضحا  اخلطة،  لتلك  الداعمني  من  كانا 
البنك الدولي أصدر في العام 2003 كتابا تناول 

فيه اجتاهات جديدة في إدارة املستشفيات العامة 
مراحل  على  وخصخصتها  لشركات  وحتويلها 
الهياكل  وحتويل  اإلدارة،  سلطات  بإطاق  تبدأ 
شكل  وحتويل  ربحية،  أخري  إلي  الربحية  غير 
الدكتور  وانتقد  اخلاص،  الشكل  إلي  امللكية 
خليل تقدمي البنك الدولي تشخيصا موحدا لكل 
البلدان رغم اختاف األوضاع في كل منها عن 

األخرى.

درو�س م�صتفادة 

فيما أوضح املدير التنفيذي للمبادرة املصرية 
حملة  أن  بهجت  حسام  الشخصية  للحقوق 
احلق  على  ركزت  الصحة  في  احلق  عن  الدفاع 
السياسات  وحتليل  الصحية،  اخلدمة  إتاحة  في 
محاربة  إلي  إضافة  إصاحها،  بهدف  احلكومية 
التمييز على أساس احلالة الصحية، موضحا أن 
احلملة جنحت في تعطيل إصدار قانون خصخصة 
أقامتها ضد  التأمني الصحي عبر دعوى قضائية 
القرار احلكومي بإنشاء الشركة القابضة للرعاية 
أصول  كل  نقل  استهدف  والذي  الصحية، 
دون  جديدة،  شركة  إلي  واملعاهد  املستشفيات 
أن يتضمن القانون حظرا على بيع هذه األصول 

أو التصرف فيها. 
منوذجا  تقدم  القضية  هذه  أن  بهجت  وقال 
خلاف ليس فقط على أمر تقني أو سياسي، وإمنا 
خاف على مسألة إصاح القطاع الصحي بشكل 
في  وأخاقي وخاف  فلسفي  عام، وهو خاف 
القطاع  في  يري  أحدهما  طرفني،  بني  الرؤية 
الصحي مجرد خدمة مثل الكباري ومشروعات 

�صحة امل�صريني

دارة احلكومية!! بني نار اخل�صخ�صة وجحيم الإ

متابعة: محيي الدين سعيد
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الصحة وأنه ال تهم وسيلة توصيلها للمواطنني، 
حق  الصحية  اخلدمات  أن  يري  آخر  وطرف 
أن  إلي  مشيرا  الدولة،  على  قانوني  والتزام 
احملكمة كانت حريصة في حيثيات حكمها ضد 
القرار احلكومي على أن تظهر أنها منحازة لرؤية 

أخاقية معينة ضد رؤية أخري معاكسة. 
ورأى بهجت أن قرار إنشاء الشركة القابضة 
يصل  أن  ميكن  ملا  كاشفا  كان  الصحية  للرعاية 
إليه صانعو السياسات من استعاء على املواطنني 
ونشره  القرار  إصدار  مت  حيث  احتقارهم،  ورمبا 
في اجلريدة الرسمية ليس فقط دون العرض على 
متاما،  العام  الرأي  بتجاهل  أيضا  ولكن  البرملان 
حيث لم يصدر بيان حكومي واحد بشأنه، رغم 
احلكومية  القطاعات  أكثر  من  الصحة  وزارة  أن 
الهيئات  كل  أن  مضيفا  للبيانات،  إصدارا 
فيها  مبا  القرار  صياغة  جلنة  في  ممثلة  كانت 
“ماكينزي”،  األمريكية  االستشارات  شركة 
املنتفع  املواطن  لم يكن ممثا هو  الذي  والوحيد 

من اخلدمة.
واعتبر بهجت أن من أهم فوائد ودروس احلكم 
االستراتيجية  األهمية  على  التأكيد  القضائي 
للتقاضي كوسيلة حقوقية في مختلف القضايا، 
كما قطع احلكم خطوة مهمة في ترسيخ حماية 
في  مادة  وجود  عدم  الصحة، رغم  في  احلق 
احلق،  هذا  على  مباشرة  تنص  املصري  الدستور 
للعهد  صريح  بشكل  استند  احلكم  أن  موضحا 
أن  مضيفا  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدولي 
احلكم ساند احملاوالت احلقوقية العتماد التفسير 
كما  الصحة  في  للحق  املتحدة  األمم  من  الصادر 

ورد في العهد الدولي. 
احلكم  أن  إلي  مشيرا  بهجت  واستطرد 
القضائي حمل عدة رسائل للجهات احلكومية، 
في مقدمتها التأكيد على أن القطاع الصحي جزء 
من النظام العام وقواعده فوق الدستور، وال يجوز 
بأغلبية احلزب احلاكم، وأن أي تعديل  تغييرها 
املجتمعية  للمصلحة  باملخالفة  يصدر  تشريعي 
سوف يرفضه القضاء، إضافة إلي الرسالة املهمة 
املدني،  للمجتمع  املهم  الدور  على  واملؤكدة 
الشأن  الدرس اآلخر املستفاد في هذا  مؤكدا أن 
اللجوء  مت  األدوات حيث  تعدد  أهمية  هو  أيضا 
للمؤمتر والبيانات والوقفات االحتجاجية مؤكدا 
املعارضة  القوي  العمل على حتويل  على ضرورة 
والعمل  للحكومة،  معارضة  إلي حركة  للقانون 
وفضحها  احلكومية  السياسات  “هلهلة”  على 

أمام الرأي العام. 

اإنفاق عام

رئيس  اجلبالي  الفتاح  عبد  الدكتور  وبدأ 

الدراسات  مبركز  االقتصادية  الدراسات  وحدة 
وعضو  باألهرام  واالستراتيجية  السياسية 
حديثه  الوطني  باحلزب  االقتصادية  اللجنة 
بالتأكيد على أهمية طرح وتقدمي البديل ملا يتم 
نقده من سياسات حكومية، والعمل على بلورة 
احلوار املجتمعي حول أية قضية في إطاره السليم 
واملوضوعي، مؤكدا أن التأمني الصحي جزء من 
املنظومة العامة للصحة، وأن اإلنفاق العام على 
جميع  إلي  اخلدمة  توصيل  يستهدف  الصحة 
أطراف املجتمع وفئاته، ورفع العبء عن الفقراء 
واحملتاجني، مشددا على أن العبرة ليست بحجم 
اإلنفاق ولكن بكيفيته، موضحا أن االستثمارات 
مليارات جنيه  تبلغ 5  الصحة  قطاع  في  املنفذة 
العام في  مبا ميثل 4.2 % من إجمالي االستثمار 

مصر. 
املخصص  اإلنفاق  زيادة  رغم  أنه  أجلبالي  أكد 
لقطاع الصحة من 6مليار جنيه في عام 2001 

انتخاب املدير التنفيذي ملركز القاهرة 

وروبية  فى اللجنة التنفيذية لل�صبكة الأ

ن�صان املتو�صطية حلقوق الإ

أعيد انتخاب معتز الفجيري املدير التنفيذي ملركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عضوًا في 
اجلديدة  التنفيذية  اللجنة  وتضم  اإلنسان،  حلقوق  املتوسطية  األوروبية  للشبكة  التنفيذية  اللجنة 
مصر  لبنان،  فلسطني،  فرنسا،  سوريا،  الدمنارك،  تونس،  تركيا،  إسبانيا،  من  أعضاء  عشرة 

واليونان. 
العمومية  اجلمعية  انعقدت  وقد 
الثامنة للشبكة األوروبية املتوسطية 
إلى  الفترة من 12  في برشلونة في 
مبشاركة   ،2008 ديسمبر   14
ن��ح��و م��ائ��ة م��داف��ع وم��داف��ع��ة عن 
واملنطقة  أوروبا  من  اإلنسان  حقوق 

العربية.

إلي 13 مليار جنيه في املوازنة احلالية، فإن هناك 
أن  موضحا  اجلانب،  بهذا  االهتمام  في  تراجعا 
لألجور،  تذهب  اإلنفاق  هذا  من  الغالبة  النسبة 
تدني  أن  موضحا  فيها،  تدٍن  فهناك  ذلك  ومع 
العمل  عن  التغيب  مشكلة  خلق  هذا  األجور 
مشكات  إلي  إضافة  الصحي،  القطاع  داخل 
للحصول  والرشوة  الفساد  انتشار  مثل  أخرى 
الطبية  املستلزمات  الطبية، ونقص  اخلدمة  على 
االعتمادات  أن  إلي  مشيرا  املستشفيات،  في 
احليوية  القطاعات  لبعض  املخصصة  السنوية 
وال  للغاية،  محدودة  الدم  ونقل  كالطوارئ 
للمجتمع،  الفعلية  االحتياجات  مع  تتناسب 
منتقدا اختال توزيع اإلنفاق العام على الصحة 
بني قطاعات الريف واحلضر، ومطالبا بالتركيز 
قطاعات،  على  العام  اإلنفاق  قضية  إثارة  على 
أهميتها  مع  يتناسب  مبا  والتعليم  كالصحة 

الكبيرة في أي مجتمع.


