


1 دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

دليل املطبوعات

�أبريل 1994 /  يناير 2006



دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان2

مرك��ز القاهرة لدرا�س��ات حقوق الإن�س��ان ه��و هيئة علمية 
وبحثي��ة وفكرية ت�س��تهدف تعزيز حقوق الإن�س��ان يف 
الع��امل العربي، ويلتزم املركز يف ذلك بكافة املواثيق 
والعهود والإعالنات العاملية حلقوق الإن�س��ان. وي�سعى 
املركز لتحقيق هذا الهدف عن طريق الأن�س��طة والأعمال 
البحثي��ة والعلمي��ة والفكري��ة، مب��ا يف ذل��ك البح��وث 

التجريبية والأن�سطة التعليمية.
كما يتبنى املركز له��ذا الغر�ض برامج علمية وتعليمية، 
ت�س��مل القي��ام بالبح��وث النظري��ة والتطبيقي��ة، وعقد 
املوؤمت��رات والن��دوات واملناظ��رات واحللقات الدرا�س��ية. 

ويقدم خدماته للدار�سني يف جمال حقوق الإن�سان .
ول ينخ��رط املرك��ز يف اأن�س��طة �سيا�س��ية ول ين�سم لأية 
هيئة �سيا�س��ية عربية اأو دولية توؤثر على نزاهة اأن�سطته، 

ويتعاون مع اجلميع من هذا املنطلق.

من�سق الربامج
معتز الفجريي

امل�ست�سار الأكادميي
حممد ال�سيد �سعيد

مدير املركز
بهي  الدين ح�سن
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تقديــم

أن  اإلنسان  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  يسعد 
أجنزها  التي  إصداراته  بدليل  األعزاء،  لقرائه  يتقدم 
منذ إنشائه في أبريل 1994 حتى يناير 2006. ويشرف 
املركز أن يكون هذا الدليل من التنوع، بحيث يشمل 
أكثر من سلسلة كتب، متعددة املداخل إلى قضايا 
بني  يجمع  الذي  الشامل  باملنظور  اإلنسان،  حقوق 
السياسة والثقافة والفكر واالجتماع، كما يشمل 
عن  فضال  ومترجمة،  مؤلفة  بني  مختلفة،  دوريات 

كشاف كامل جمللة "رواق عربي".
وإذ نأمل أن يجد القارئ العزيز في هذه اإلصدارات ما 
يساعده في التعرف على طبيعة دور مركز القاهرة، 
بال  تشغل  التي  الفكرية  القضايا  نوعية  وعلى 
املهمومني بحاضر ومستقبل اإلنسان العربي، فإننا 
الشكل  –في  مالحظات  بأية  علينا  يبخل  أال  نرجو 
وتعميقه  عملنا  تطوير  على  تعيننا  املضمون-  أو 
ليصير ملبيا لشوق اإلنسان في العالم العربي إلى 

مستقبل أكرم.

مركز القاهرة
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ق�سايا الإ�سالح

سلسلة تستهدف دعم 

التحول الدميقراطي في 

العالم العربي

نحو قانون دميقر�طي لإنهاء نظام �حلزب �لو�حد1  
إعداد وحترير: عصام الدين محمد حسن )2005(

يعــد هذا الكتــاب مبثابة صرخة إلنهــاء كافة القيــود على تكوين 
ونشــوء األحزاب و ممارستها ألنشــطتها؛ ألن األحزاب كانت وما تزال 
حجــر الزاوية لبرنامــج متكامل من أجل إصالح دميقراطي شــامل 
تتطلع إليه قوى اإلصالح والتيارات الدميقراطية. ويسعى هذا الكتاب 
لصياغة قانون دميقراطي بديل يكفــل بصورة حقيقية حرية تكوين 
أحزاب وميكنها من أداء وظائفها السياسية. ويعرض الكتاب ملداوالت 
احللقة النقاشــية التي عقدها مركز القاهرة ملناقشة ورقة العمل، 
كما يشتمل على النص الكامل لقانون األحزاب السياسية و رقم 40 
لســنة 1977والتعديالت التي أدخلت عليه مبوجب القانون رقم 177 

لسنة 2005. 

نحو د�صتور م�صري جديد2  
إشراف وتقدمي: صالح عيسى

 حترير: معتز الفجيري )2005(

يتصدى هذا الكتاب  لعدة أســئلة تفرض نفســها على الســاحة 
السياســية املصريــة، منها: هل اإلصــالح الدســتوري هو املدخل 
املناســب لإلصالح السياســي؟ هل اجلمهورية البرملانية هي احلل؟ 
إلى متى تستمر إشــكالية الدين والدولة في الدستور املصري؟ هل 
يصلح مشروع دستور 1954كأساس لإلصالح السياسي والدستوري؟ 
ويشــمل هذا الكتاب باإلضافة ملشروع دســتور اجلمهورية البرملانية 
املصرية الذي أعده صالح عيسى، عددا من مبادرات اإلصالح السياسي 
والدســتوري التي أطلقتها األحزاب والقوى السياسية املصرية في 

اآلونة األخيرة.
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�لو�صطاء 3   جتديد  م�صر..  يف  �ل�صيا�صية  و�لزبائنية  �لنتخابات 
وعودة �لناخب

د. سارة بن نفيسة،عالء الدين عرفات
تقدمي: السيد ياسني، نبيل عبد الفتاح)2005(

هــل اختلفت انتخابات برملــان 2005 عن انتخابــات 2000؟ هل غاب 
التزوير والتزييف والتســويد والتقفيل؟ هل يحرج املســتقلون احلزب 
الوطني؟ هل يلبي املســتقلون الناجحون نداء احلزب الوطني بالعودة 
إلى حظيرة احلزب؟ هل هناك جديد في أســاليب اإلخوان املســلمني 
في لعبة االنتخابات البرملانية لزيادة عدد كراسيهم في برملان 2005؟ 
هل يســتعيد النائب دوره السياسي إلى جانب  دوره كعمدة للدائرة؟ 
إلى أي مدى غّير اإلشــراف القضائي املنقوص علــى االنتخابات من 
مظاهــر الزبائنية االنتخابية في مصر،وســاعد علــى عودة الناخب 
الفرد؟ وملاذا ال يختار الناخبون الكبار املســتقلني العائدين حتما إلى 
احلــزب، ويتعاطفون فقط مع املعارضة؟ هل يســتطيع اإلصالحيون 
أن ينافســوا احلزب الوطني في انتخابات تسود فيها  لغة العصبية 

واخلدمات وشراء األصوات نقداً؟!
 هذه األســئلة وغيرهــا الكثير تتصدى لها هذه الدراســة املعمقة 
للمؤشــرات  السياســية واالجتماعية واالنثربولوجية للممارســة 

االنتخابية املصرية من احلقبة الليبرالية إلى عهد مبارك.

نز�هة �لنتخابات و��صتقالل �لق�صاء4  
تقدمي: املستشار يحيي الرفاعي

        إعداد وحترير: سيد ضيف اهلل )2005(

في هذا الكتاب أسئلة رئيســية: هل ميكن أن تكون هناك انتخابات 
نزيهة في ظل إشــراف قضائي من قضاة  لم يحققوا اســتقاللهم 
حتى اآلن؟ وهل جتري االنتخابات حتت إشراف قضائي حقاً؟ هل ميكن أن 
يســتقل القضاة في مناخ غير دميقراطي؟ ما دور القضاة في التحول 

الدميقراطي في مصر؟
يشــتمل الكتاب على مداوالت احللقة النقاشية التي نظمها مركز 
القاهــرة ملناقشــة هذا املوضــوع، وحضرها نخبة من نــواب رئيس 
محكمة النقض وعدد مــن املفكرين املصريني،باإلضافة إلى عدد من 
الوثائق الهامة منها قانون الســلطة القضائيــة املعمول به حاليا 
ومشروع القانون الذي ينادي القضاة بإقراره، ومبادئ استقالل القضاة 
التي أقرتهــا األمم املتحدة في هذا الصدد، ومذكــرات القضاة الذين 
رفضوا مكافآت اإلشــراف على االنتخابات باعتبارها رشوة عن عمل 

لم يقوموا به.
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مبادرات فكرية

تســتهدف  سلسلة 

تثري اجلوانب  رؤى  طرح 

الفكريــة فــي مجال 

حقوق اإلنسان 

�لطائفية.. وحقوق �لإن�صان1  
فيوليت داغر

يتنــاول هذا الكتاب إحدى القضايا الهامــة في املنطقة العربية، أال 
وهــى الطائفية وذلك بالطبــع في عالقتها بحقوق اإلنســان وكان 
النموذج لذلك هو "لبنان" فهو مثال صارخ ملا ميكن أن يجنيه اجملتمع 
من كوارث نتيجة سيادة املناخ الطائفي، حيث دفعت لبنان ثمن ذلك 
16 عاما من احلروب التي دمرت أساسيات البنية التحتية االقتصادية، 
وهجرت 750 ألف مواطن داخل لبنــان وتركت قرابة مائة ألف معاق 
باإلضافــة لفقدان 170 ألف قتيل وهدم أحيــاء وقرى وإحداث كوارث 
بيئية وتوضح الكاتبــة أنه وإن كان التقنني الرســمي في لبنان قد 
أعطى الطائفية شــكلها القانوني، ولكن إلــى اآلن لم تدخل ألية 
مؤسســة لبنانية املفاهيم اجلمهورية األساسية حيث مازال الفرد 
أســير اجلماعة العائلية واحلجة الرمزية، حتــى إنه ميكننا القول بأن 
نظام العالقة بني أركان النظام اللبناني هو نظام ديكتاتورية مقنعة، 
وإن الكاتبــة كانت قد حصرت تناولها علــى الطائفية الدينية وقد 
أشــارت إلى أنها تدخل حيز التعارض مع الشــرعية الدولية حلقوق 
اإلنســان عندما تصبح مرجعا حقوقياً يحــرر دور األفراد واجلماعات 
بشكل كلي أو جزئي، وقد أشــارت الكاتبة إلى أن اتفاق الطائف قد 
ورد فيه إلغاء الطائفية السياسية ولكنه لم يوضع موضع التطبيق، 
كمــا أن االتفاق قد أغفل التعــرض للبعدين االجتماعــي والتربوي 
للطائفية واللذين ميثل البحث عن سبل جتاوزهما مسألة ملحة، ذلك 
أن إلغاء الطائفية بشــكل كامل هو وحــده الكفيل بضمان حقوق 

املواطن باختالف الدين والطائفة.
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�ل�صحية و�جلالد2  
د. هيثم مناع )1995(

يناقش هذا الكتاب حاالت خطيرة من انتهاكات حقوق اإلنسان على 
مستوى العالم خاصة في أيام احلروب، وهذه االنتهاكات رغم فداحتها 
فقد أصبحت جزءا من روتني احلياة اليومية للقارئ والسياسي والعامل 
في حقل حقوق اإلنســان، ويذكر الكتاب إن من الصعب حصر تناول 
انتهاكات حقوق اإلنســان في نطاق نصوص الشرعة الدولية حلقوق 
اإلنســان وهنا ال ميكن مطالبة منظمات حقوق اإلنسان بأن تتصدى 
وحدها لهــذه االنتهاكات وتقف في وجهها بــل هى مهمة اجملتمع 
املدنــي مبكوناته اخملتلفــة، وقد مت بالفعل في هــذا الكتاب التعرض 
لبعض القضايا مثل االختفاء، التعذيب، االغتصاب، والرهن، وكذلك 
تناول مفاهيم ذات انعكاس مباشر على حقوق اإلنسان كاالستبداد 
واحلريــة، وهنا يكون الضحية هو  اإلنســان صاحب احلقوق املنتهكة 

واجلالد هو اإلنسان الذي يسلب ضحيته ويجردها من كل حق لها.

�صمانات �حلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية يف �لد�صاتري �لعربية3  
فاحت عزام، بالعربية واإلجنليزية )1995(

تعد دســاتير الدول العربية ظاهرة حديثة نسبيا مثلها مثل مفهوم 
الدولة القومية العصرية، ومفهوم حقوق اإلنســان للمواطن الفرد، 
تلك املفاهيم التي من مســئولية الدولة حمايتهــا، وما زالت تلك 
املفاهيم حتاول أن جتد لنفسها تفسيرا في العالم العربي واإلسالمي، 
من حيث التوازن بني سيادة قانون اهلل على األرض، وتفسيرات احلاكم 
البشــر الفردية لهذا القانون، مقابل قانون الدولة القومية احلديثة، 
وعلــى الرغم مــن أن الدول العربيــة قد قبلت باحلقــوق الواردة في 
الشــرعية الدولية حلقوق اإلنسان مبدئيا واعترفت مبعظمها، وظهر 
ذلك في وضعها في دســاتير تلك الدول، لكن مستوى ودرجة حماية 
الدســاتير العربية للحقــوق هو أقل بكثير مما ينبغــي. وتضم هذه 
الدراســة ثالثة أجزاء ،اجلزء األول فيها: يستعرض بإيجاز شديد اإلطار 

التاريخي القانوني للعالم العربي.
أما اجلزء الثاني: فهو نظرة مقارنة عامة على الضمانات التي توفرها 
الدســاتير العربيــة لبعض احلقــوق واحلريات املدنية والسياســية 
األساسية، وقد اســتبعدت هذه املناقشة بضعة حقوق هامة، مثل 
حق املشــاركة في إدارة الشــئون العامة، واحلق فــي االقتراع، وفي 

االنتخاب.
في حني ينظــر اجلزء الثالث في مشــكالت التنفيذ والتي تشــمل 
اإلشــراف القضائي وما ينتج عــن التنظيم التشــريعي للحقوق، 
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ويشــمل ذلك اجلزء مراجعة عوامل هامة أخــرى لها أثر خطير على 
إمكانيــة التمتع باحلقوق مثل فرض حاالت الطوارئ بشــكل متواتر 
ومتواصل، وقوة الســلطة التنفيذية في معظم النظم السياسية 
فــي املنطقة، وأخيــراً يضيف اجلــزء الرابع بعــض التعليقات على 

التزامات الدول العربية بوثائق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية. 

حقوق �لإن�صان يف �لثقافة �لعربية �لإ�صالمية4  
هيثم مناع، تقدمي: أحمد عبد املعطي حجازي، 

)بالعربية واإلجنليزية 1995(

ناقش الكتاب قضية حقوق اإلنســان باحثا في الثقافة العربية عن 
أصول لهذه احلقــوق، وعلى ذلك يرد في الكتــاب أن أصول الثقافات 
اإلسالمية والعربية على اختالفها فيها ما يدعم حقوق اإلنسان فمثال 
مبدأ املســاواة يرتكز على أعمدة عدة في ثقافة العرب واملســلمني 
فالرسول يقول أن الناس سواســية كأسنان املشط ال فضل لعربي 
علــى أعجمي إال بالتقوى، وبالنســبة حلق احلياة فيقــول الكاتب إن 
الثقافة العربية وحتى قبل اإلســالم لم تخل من محاوالت لتقديس 
حياة اإلنســان ومحاولــة احلفاظ على األرواح، وجاء اإلســالم ليحرم 
القتل ويجرمه ويقدس الروح اإلنســانية ويكرمها، ورغم كون الظلم 
والقهــر والتعذيب التي قد تبدو للوهلة األولى من مظاهر احلكم في 
اخلالفة اإلسالمية إال أنها ال تعد أصال في ثقافة اإلسالم، وحق القوت 
الــذي نصت عليه املواثيق الدولية له أصــل في ثقافة العرب لكونه 
ضامناً لســالمة اجملتمع وأمنه، وجاء اإلسالم ليحض املسلمني على 
املؤاخاة وضمان أن ال يجوع بينهم رجل أو امرأة أو طفل حتى ولو كان 
من غير املســلمني، كما أن التســامح من املبادئ التي لها ما يؤيدها 
في الثقافة العربية واإلسالمية، أما بالنسبة لقضية املرأة فقد أورد 
بعض الفالسفة اإلسالميني في كتاباتهم مقاالت تنفي تفوق الرجل 
على املرأة بالطبيعة وحدها وهكذا وإن كان التاريخ العربي واإلسالمي 
مليئاً بصفحات الظلم واالســتبداد فإنــه ال يخلو أبدا من صفحات 
مضيئة وهى ليســت بقليلة من احلرية والتعدديــة الفكرية وحرية 

الرأي واحلفاظ على كرامة اإلنسان.
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حقوق �لإن�صان: حق �مل�صاركة.. وو�جب �حلو�ر5  
د. أحمد عبد اهلل )1999(

يساهم هذا الكتاب في توضيح بعض جوانب قضية حقوق اإلنسان 
من حيث تعريف أوليــات تلك القضية ثم توضيــح بعض جوانبها 
اإلشــكالية ثم تعقيداتها، ويعرض الكتــاب أوالً خلفية عن حقوق 
اإلنســان بدءا من نشأتها مارا مبســارها عبر األزمة وانتهاء بوضعها 
احلالي وما آلــت إليه حركة حقوق اإلنســان في العالــم اليوم، ثم 
يتعرض الكتــاب بعد ذلك إلــى زوايا تفصيلية ملناقشــة القضية 
منهــا التعقيدات املوجودة فــي النظرية والتطبيــق، وما هو اإلطار 
الدولي واحمللي لفكرة حقوق اإلنســان، وما هى تلك الدول التي يطلق 
عليها الدميقراطيــات املراوغة، وهو يقدم عالجا أيضا لفكرة العاملية 
واخلصوصيــة، أما اجلزء الثالــث من الكتاب فيتعــرض ملفهوم حق 
املشــاركة والعالقة بينه وبني الدميقراطيــة، ويعرض اجلزء األخير من 
الكتاب إلى ما يسمى بواجب اجلوار، وهو يؤكد عليه خاصة بني القوى 
السياســية املتصارعة، وذلك ملعاجلة مشاكلها وصراعاتها وكذلك 
يحرص أيضا علــى أن يكون هناك حوار على املســتوى القاعدي في 

اجملتمع.

حقوق �لإن�صان- �لروؤية �جلديدة 6  
منصف املرزوقي، تقدمي: بهي الدين حسن )1996(

يبدأ الكتاب برســم صورة إنســان حقوق اإلنسان مؤكدا إن اإلنسان 
هو الصورة التي يحملها في نفســه وإن تاريخ اإلنســانية هو بلورة 
صورة واســتبدال صورة. فقد مت في الكتاب بلورة صورة إنسان حقوق 
اإلنســان كما بينها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان وإحاللها محل 
صورة اإلنســان "الذئب" الذي يرفض حقوق اإلنســان بقــوة، ويبدأ 
الكتاب بعرض إشــكالية مغلوطة بــدأ اجلدال حولهــا منذ زمان؛ 
وهى إشــكالية العاملية واخلصوصية ويصل إلى أن الصراع ليس بني 
العامليــة واخلصوصية لكنه داخل كل خصوصية بجوانبها التحررية 
واالســتبدادية وبدال من هذه اإلشــكالية املغلوطــة يطرح الكاتب 
إشــكالية أكثر عملية وهى كيف ندمج األرقى واألنضج في ثقافتنا 
التي نريدها تواصال وجتدداً؟ وهنا يبدأ الكتاب في مناقشة لإلشكاليات 
العملية حلركة حقوق اإلنســان ويناقش الكتاب فكرة تعليم حقوق 
اإلنســان ولكنه يؤكد مع ضروريتها إنها غير كافية، ويرفض الفصل 
بني حقوق اإلنسان والسياسة ويجب على مناضل حقوق اإلنسان أن 
يتعامل مع السياسة ويكون دافعه في ذلك الوطنية وحب مصلحة 

الشعب والوطن.
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حتديات �حلركة �لعربية حلقوق �لإن�صان 7  
تقدمي وحترير: بهي الدين حسن 

)بالعربية واإلجنليزية 1997(

ويتنــاول هذا الكتاب واقع حركة حقوق اإلنســان في العالم العربي 
والتحديات التي تواجه هذه احلركة ككل واستشــراف سبل تطوير 
فاعليتها، ويتناول الكتاب إشــكاليات احلركة في مصر ويشــير إلى 
جتربة املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان والتي يجب أن متيز نفسها عن 
جميع احلركات السياسية املعاصرة ويتبني طبيعة دورها. وماهى املهام 
امللقاة على عاتقها ويجب مالحظة إن احلركة حققت تقدماً ملحوظاً 
خالل السنوات األخيرة ولكن هذا ال يعني استتباب األمور بل إن هناك 
عدة مشــاكل تواجهها املنظمة ممثلة في عــدم االعتراف القانوني، 
وصعود تيار اإلسالم السياسي، وتدني قيم الدميقراطية في الثقافة 
الســائدة والقصور الفــادح في املوارد املادية الالزمــة للحركة، كما 
يتناول الكتاب إشكاليات احلركة في املغرب العربي فتعرض الرابطة 
التونســية للدفاع عن حقوق اإلنســان حملاوالت السلطة املستمرة 
لتدجني الرابطة؛ وهى تتعرض لعدة ضربات من الســلطة تســببت 
في إخفــاق الرابطة. وتتعرض كذلك احلركة فــي اجلزائر واملغرب من 
الســلطات الضطهادات في محاولة منهم الستيعاب تلك احلركات، 
كما أن هناك حتديات تواجهها حركة حقوق اإلنســان الفلسطينية 
وخاصة بعد اتفاق أوسلو ودخول السلطة الفلسطينية إلى الضفة 
الغربية وغزة، كما تعرض الكتاب إلشــكالية حركة حقوق اإلنسان 
في الســودان وهى اخللط بني مفهوم العمل السياســي ونشــاط 
حقوق اإلنسان وسعي األحزاب السياسية للهيمنة على إدارة وقيادة 
املنظمة، وفي النهاية يالحظ أن هناك عدة اســتراتيجيات مفقودة 
في عمل تلك املنظمات في الدول العربية ويالحظ أيضا وجود إجماع 
على التأثير العام للبيئة السياســية واالجتماعيــة والثقافية في 
العالم العربي على مســار الدفاع عن حقوق اإلنســان، رمبا أكثر من 

تأثير احلكومات ذاته.
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نقد د�صتور 1971 ودعوة لد�صتور جديد8  
أحمد عبد احلفيظ )1997(

لم تترك مناقشات اللجنة التحضيرية لدستور مصر عام 1971 أثرا 
في نصوص الدســتور. بل أدخلت نصوصا هامة وخطيرة لم يرد لها 
ذكر في مناقشــات اللجان. ميكن مالحظة انسياب طبائع االستبداد 
في النصوص نفســها من خالل تركيزها علــى الدور املركزي لرئيس 
اجلمهورية في نظام احلكم وتفرده بالســلطة. فالدســتور يعطيه 
كامل الســلطات كما مينحه حق املشــاركة في التشــريع بشكل 
واســع. وعلى الرغم من أن الدستور قد حشد بالنصوص التي تكفل 
عددا ضخما من احلريات واحلقوق األساســية إال أنها لم يتحقق منها 
شــئ في الواقع. عالوة على ذلك امتأل الدستور بالنصوص الغامضة 
التي ال تسهل االســتدالل على نوع احلكم الذي تقرره، وهناك بعض 
اجلهود املبذولة لتغيير الدســتور، حيث توجد ثالثة مشــاريع لتغيير 

الدستور ولكن لكل منهما عيوبه الواضحة.

�لأطفال و�حلرب: حالة �ليمن9  
عــالء قاعود- نــادرة عبد القــدوس- عبــد الرحمن عبد 

اخلالق)1997(

بينمــا تتعالى األصوات مــن كل صوب حتكي عن تطور اإلنســانية 
ومتدينها، ميكــن االدعاء بأن احلــرب ضد األطفال هــى اختراع القرن 
العشــرين، فبعد أن كان األطفال يشــاركون في احلــروب كقارعني 
لطبول احلرب، أصبحوا يشتركون كجنود، وبالطبع ال يسلم األطفال 
غيــر اجلنود من انتهــاك حقوقهن، وذلك ملا توفره احلــروب من مناخ 
مواٍت النتهاك أبســط احلقوق، ويتعرض األطفال غير اجلنود في احلرب 
إلى جتارب قاســية وخبرات مؤملة. هذه جتــارب وحكايات عن 27 طفال 
في مأســاتهم مع احلرب اليمنية وأدق ما تعرضوا له من اســتغالل 
اقتصادي واجتماعي وجنسي ونفسي، فهم اجلماعة الضعيفة التي 

ال حول لها وال قوة.
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�ملو�طنة يف �لتاريخ �لعربي �لإ�صالمي10  
هيثم مناع، بالعربية واإلجنليزية )1997(

يتناول الكتاب مفهوم املواطنة كمفهوم حديث مرتبط بنشوء الدولة 
القوميــة والعلمانية، ولكنه يحلل هذا املفهــوم من خالل التجربة 
التاريخية للدولة اإلســالمية من عهد الرســول )ص( وحتى العصر 
احلديث، ويركز الكتاب على تطور املفهوم في ظل التجربة اإلسالمية، 
ويطالبنــا املؤلف مقدما قبل الولوج في هذه الدراســة باســتبعاد 
الداللة اجلغرافية واملكانية وأنه ســوف يتنــاول فقط املصطلح من 
زاويته احلقوقية والسياسية، ويدلف بعد ذلك إلى تتبع املصطلحات 
عبر احلضارات السابقة على اإلسالم مثل احلضارات القدمية "الفرس، 
البابليون، والفينيقيون" أو ما يطلق عليهم احلضارات الشــرقية، وأن 
مثل هذه احلضارات أعطت للرجل تقريبا كل شئ ونزعت من املرأة حق 
املواطنة، كما أن احلقوق فــي هذه اجملتمعات كانت قاصرة على فئات 
معينــة من املواطنني دون فئات أخرى، وينتقــل بعد ذلك الكتاب إلى 
احلديث عن مفهوم املواطنة في اإلسالم، ويرى د. هيثم مناع أن مرحلة 
هجرة الرســول وإرساء معالم الدولة في املدينة مرحلة حاسمة في 
تاريــخ تطور مفهوم املواطنة وذلك لظهور أول وثيقة مكتوبة تتناول 
أســس املواطنة في التاريخ العربي اإلســالمي، وتعتبر فترة الدولة 
األمويــة 661-750م، وهى الفترة التي أحلقــت أعظم الضرر مبفهوم 
املواطنة في التجربة اإلسالمية ويســمي الكاتب هذه الفترة بفترة 
التحول من اجلماعــة إلى اإلمبراطورية، وهناك أيضا إشــكالية في 
وضع املراة كمواطنة فهى أساساً متعلقة مبفهوم اإلسالم في وضع 
املرأة من الناحية املدنية مثال مسألة الشهادة والوالية ومن الناحية 
السياســية باحلث على أن تلتزم بيتها، وهنا يربط مناع املشــاركة 

السياسية مبفهوم املواطنة.

�لالجئون �لفل�صطينيون وعملية �ل�صالم "بيان �صد �لأبارتيد"11  
محمد حافظ يعقوب )1999(

ترتبط قضية الالجئني الفلســطينيني بثالث قضايــا وتتداخل معا 
جدليا: األولى القضية الفلســطينية، ووجهها اآلخر دولة إسرائيل 
والثانيــة هى قضيــة الصراع العربــي اإلســرائيلي، ووجهها اآلخر 
قضية السالم، والثالثة هى قضية استقرار املنطقة العربية ومنائها 
وخصوصــا قضية الدميقراطيــة فيها، ووجهها اآلخــر املأزق العربي 
اليــوم. وال حتتوي احللــول املطروحة حاليا على تغييــر في الطبيعة 
العنصرية لدولة إسرائيل ، وال تقترح ال امتصاصا مندرجا لشحنتها، 
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وال تفكيــكا لعنصريتها التي تتفاقم، لــم يبق من املمكنات غير أن 
تعيد الضحية ترتيب نفســها وتعريفها لهويتهــا، وأن تتغير. إنها 
الضحية التي يتوجب عليها في هذا السياق أن تتراجع في كل جولة 
تفاوضية خطوة إضافيــة أخرى إلى اخللف لكي تصبح قادرة على أن 
تلتقي بجالدها الذي ميعن في االبتعاد وفي التحصن في داخل موقعه 

كجالد.

�لأ�صوليات �لإ�صالمية وحقوق �لإن�صان12  
هيثم مناع )1999(

األصوليات اإلسالمية قوة موجودة أوال ألن السلطات غير الدميقراطية 
متنح أطروحاتها بداهة حق الوجود. فهذه الســلطات هى أكبر منتج 
للعنف، وأول مدنس لدولة القانون، وأهم عدو للحريات األساســية، 
وهى لم حتترم يوما سالمة النفس واجلســد لرعاياها. ازرع استبدادا 
حتصــد أصوليات: هذه القاعدة وإن لم تكن عاملية فهى صحيحة في 
قراءتها العربية، إذ أن الســلطات احملرومة من أية مشروعية تاريخية 
أو شــعبية والتي تعالج بالســيف قضايا املواطن تعطي مشروعية 
للحركات املتطرفة الســتخدام العنف. غيــر أن األمر يتطلب قراءة 
مستفيضة في املداخل اخملتلفة ملعاجلة وتناول هذه احلركات ملوضوع 

حقوق اإلنسان في اإلسالم.

�لتكفري بني �لدين و�ل�صيا�صة13  
محمد يونس، تقدمي: د. عبد املعطي بيومي )1999(

تعرض الفكر في مجتمعنا لالضطهاد الشــديد عبر العصور، وكان 
وراء هذا االضطهاد العديد من الدوافع، وقد طال االضطهاد مفكرين 
كبارا، كما أنه شــمل أيضا بعضا من أهم الفقهاء في تاريخنا ومن 
بينهم اإلمامان ابن حنبل والطبري، كما أدى االضطهاد في كثير من 
األحيان إلى حجب التعامل مع بعض العلوم ومن بينها الفلســفة 
التي كانت تشــمل معظم العلوم في تلك العصــور باإلضافة إلى 

تكفير الفالسفة ومنهم ابن رشد.
ولم نكــن وحدنا في هذا االضطهاد للفكر في العصور الوســطى، 
فقد كانت هذه سمة غالبة على تلك العصور، وال يختلف غيرنا عنا 
في ذلك ســوى في أنهم كان لديهم القدرة على االستفادة من قراءة 

التاريخ أما نحن فإن استفادتنا كانت أبطأ إيقاعا.
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�أزمة نقابة �ملحامني .. �أزمة دميقر�طية.. �أم �أزمة مهنة؟14  
عبد اهلل خليل، تقدمي: عبد الغفار شكر )1999(

هل األزمة الراهنة في نقابة احملامني في حقيقتها أزمة دميقراطية في 
مصر أم أزمة مهنة؟ إذ أن هناك مسئولية كبيرة تقع على احملامني ملا 
حدث لنقابتهم في  بعض املراحل واألثر الســلبي لتسييس العمل 
النقابي أو مبعنى أدق ســعى بعض القوى السياســية الســتخدام 
النقابة كواجهة سياســية لهــا، واتخاذها منبرا بديــال للتنظيم 
السياســي. إال أن األزمة أيضا هى جزء من املمارسة الدميقراطية في 
مصر كما أن جتاوز النقابة ألزمتها رهن بقدرة مصر على حتقيق تطور 

دميقراطي ملموس.

مز�عم دولة �لقانون يف تون�س15  
هيثم مناع )1999(

تعاملت السلطات التونسية بعنف شديد مع املعارضني السياسيني 
املدافعني عن حقوق اإلنسان، هذا فضال عن ضرب استقالل السلطة 
القضائيــة، واغتيال حريــة الصحافة، وكبت العمــل النقابي، على 
الرغم من أن تونس لم تعرف منذ االستقالل شكال منظما للمعارضة 
املسلحة، إذ رفضت املعارضة اإلسالمية التونسية ممارسة أي شكل 
من أشكال العنف السياســي، ركزت املعارضة اليسارية باستمرار 
على أشكال النضال السلمي من أجل التغيير، وباستثناء "هبة اخلبز" 
وأحــداث عفوية متفرقة، لم يكن لدى أية حكومة منذ االســتقالل 
هاجس مواجهة أشكال عنيفة للرفض كتلك التي عاشتها سورية 

أو مصر أو اجلزائر.

�لإ�صالميون �لتقدميون يف تون�س16  
صالح الدين اجلورشي، 

تقدمي إحميدة النيفر ورضوان السيد)2000(

بالنظر إلى اإلطار التاريخي لبدايات نشأة احلركة اإلسالمية في تونس 
جندها قد استمدت مرجعياتها من املشرق، يضع كتاب "اإلسالميون 
التقدميــون" احلركــة اإلســالمية، وخاصة في تونــس، حتت اجملهر، 
ويرصد املواجهة األولى مع ســيد قطــب، واأليديولوجية الدينية بني 
جدل الواقــع والفكر في الباب األول. ويأتي البــاب الثاني حتت عنوان 
"االنفصــال والتنظيم املســتقل" الذي يتناول عالقة اإلســالميني 
التقدميني بالفكر املاركســي، والرهان على الثقافي قبل السياسي 
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والدعوة إلى تثوير التراث والعقائد، والعالقة بني الديني والسياسي.
والكتاب هو رؤية عميقة للحركة اإلسالمية في تونس يرصدها واحد 
من الكتاب واملفكريــن الذين مثلوا تيارا تنويريــا داخل هذه احلركة. 
إضافة إلى أن الكتاب ميارس نوعا مــن أنواع النقد الذاتي قل أن جنده 

اآلن في داخل الثقافة العربية واإلسالمية.

�لإ�صالم وحقوق �ملر�أة17  
هيثم مناع )2001(

"املرأة هى هذه املدرسة، مدرسة احلياة. وإن كانت الكتابة عنصرا هاما 
في فكفكة هالة القدســية والبطريركية وإعــادة بناء وعي العالم، 
فإن احلياة هى املدرســة الكبرى إلدراك معنى العطاء النسوي ولنيل 
احلقوق. ورغم كل النكسات واللحظات الصعبة في الوجود النسائي، 
يبقــى التغيير في مناهج احلياة كعقارب الزمن، نشــعر بها بطيئة 
أحيانا، ومنســية أحيانا أخرى، ولكن ليس بوسع أحد وقفها". هكذا 
حتدث هيثم مناع في مقدمته للكتاب، الذي دلف من مدخل التكوين 
االقتصادي واالجتماعي للحجاز، إلى اإلصالح اإلســالمي واملرأة، مرورا 
ببناء األيديولوجية اإلسالمية، والتصور اإلسالمي حول اجلنسني. وقد 
ختم الكاتــب جولته بإيراد ملحق من الوثائــق حول حقوق املرأة في 

الدين والشريعة والفقه.

د�صتور يف �صندوق �لقمامة18  
صالح عيسى، تقدمي: د. عوض املر )2001(

في عام 1953 تشــكلت جلنة من خمســني عضــوا ميثلون كل ألوان 
الطيف السياسي الذي كان – وال يزال- قائما مبصر وغيرها من الدول 
العربية، لوضع مشروع دستور جديد، يصوغ نظاما سياسيا يليق مبصر 
الثورة. وأنهت اللجنة صياغة مشــروعها، وقدمته في 15 أغسطس 
1954، إلى مجلس قيادة الثورة. الذي وجده أكثر دميقراطية وليبرالية 
مما يطيق، في ظروف عالم كان يتصــور آنذاك أن الطريق إلى التقدم 
يتم من خالل إقامة نظام سياسي تقوده سلطة تنفيذية مسيطرة، 
حتى تقفز به فجوة التخلف فألقى به في صندوق القمامة. وقد وجد 
املؤرخ صالح عيسى الدستور، الذي كان يحمل حلما دميقراطيا يقوم 
على جمهورية برملانية تفصل بني ســلطة الســيادة ليتوالها رئيس 
اجلمهورية، وســلطة احلكم لتتوالها وزارة يشكلها احلزب أو األحزاب 

التي تفوز باألغلبية في االنتخابات العامة.
ويتســاءل املــؤرخ الكاتب الذي ختــم حتليله بإيراد النــص الكامل 
للدســتور املغدور: كيف كان ميكن أن تكون حال مصر، وحال الوطن 
العربي كلــه، لو أن هذا احلكم كان قد وضــع موضع التطبيق خالل 

النصف الثاني من القرن العشرين؟.
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فل�صطني/ �إ�صر�ئيل: �صالم �أم نظام عن�صري 19   
مروان بشارة، تقدمي: محمد حسنني هيكل )2001(

خيارات أوسلو، وتوابعها كان من احملتم أن تسقط، وانتفاضة األقصى 
الثانية شكلت رسالة سياســية واضحة الداللة في رفض الشعب 
الفلســطيني لذلك "الســالم" الذي يجري التســويق له لتكريس 
االحتالل وتعزيز نظام األبارتيد. ذلك ما تؤكده الفصول املتالحقة من 
الدراســة التي أعدها الكاتب الفلسطيني، مروان بشارة حتت عنوان 
"فلسطني/ إســرائيل: ســالم أم نظام عنصري"، وقام بالتقدمي لها 
الكاتب املعروف محمد حسنني هيكل، وتبني مركز القاهرة لدراسات 
حقوق اإلنســان إصدارها لتشكل أحد اإلســهامات الهامة في إطار 

فضح نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي.
ويناقش مروان بشارة عبر فصول الكتاب سياسة إسرائيل العنصرية 
والتي ال تقل عن سياسة األبارتيد التي كان متارس في جنوب أفريقيا.

كما يناقش أثر عملية الســالم على االقتصاد الفلسطيني وقضايا 
الالجئني والقدس واملستوطنات وغيرها من املوضوعات الهامة.

دفاعا عن �حلقوق �مل�صروعة �ل�صعب �لفل�صطيني20  
انتفاضة األقصى .. دروس العام األول 

د. أحمد يوسف القرعي )2002(

إنها بالفعــل فرصة ذهبيــة لتعظيم حجم الغضــب العاملي من 
انتهاكات إســرائيل الصارخة. وفي هذا الســياق تأتي صفحات هذا 
الكتاب لتتابع أحــداث االنتفاضة في عامهــا األول ومؤثراتها وردود 
أفعالها ودروســها املستفادة. من هذا املنطلق حرص املؤلف أن يضع 
مقاالته التي نشــرها في األهرام )ســبتمبر -2000 سبتمبر 2001( 
في كتاب حتى ميكن النظر إلــى االنتفاضة من زوايا مختلفة، منها 
موقع االنتفاضة في األجندة العربية، ودورها في مســاندة  املفاوض 
الفلســطيني، ومواقف الكوجنرس األمريكي املنحاز بشــكل صريح 

إلسرائيل، ال سيما في أعقاب االنتفاضة.
وفي هذا اإلطار يقدم املؤلف قراءة للكتب واألنشطة الثقافية األخرى 
التــي واكبت االنتفاضة بغرض التعرف على شــكل خطابنا العربي 
وكيفية تصحيح مساره، كما يلقي الضوء على تداعيات االنتفاضة 
في مؤمتــر دربان، ليوضــح أبعاد التحــرك العربــي الدولي لفضح 
العنصرية اإلسرائيلية، ال شك أن دروس العام األول لالنتفاضة عديدة 

وحتتاج ألن نستفيد منها في تعبئة الرأي العام الدولي.
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ثمن �حلرية21   
على هامش املعارك الفكرية واالجتماعية 

في التاريخ املصري احلديث

محمود الورداني )2002(

من املؤكد أن احلرية ضرورة من ضرورات احلياة اإلنســانية، لكن املؤكد 
أيضــا أنه على قدر حاجــات اجملتمعات ووعيها بقيمــة احلرية تكون 
املعارك الفكرية والسياسية بني االجتاهات الفكرية بعضها البعض، 

الناصر منها للحريات واملقيد لها.
فــي هذا اإلطار يعيد املؤلف قراءة املعارك الفكرية واالجتماعية التي 
عاشــتها مصر والعالم العربي واإلســالمي خالل القرن العشرين، 
فيلقــي الضوء على أربع معارك كبرى هى: معركة قاســم أمني من 
أجل حترير املرأة، ومعركة الشــيخ علي يوسف من أجل تغيير النظرة 
الدونية للصحفيني في عصره، وأخيرا معركة طه حســني من أجل 

احترام قيمة العقل وحرية البحث العلمي.
إن الرســالة التي يحرص املؤلف على توصيلها من خالل تلك املعارك 

هى أن للحرية ثمنا ينبغي أن يدفع.

�لأيديولوجيا و�لق�صبان22  
نحو أنسنة الفكر القومي العربي

هاني نسيرة، تقدمي: د. جمال عبد اجلواد )2002(

يناقــش هذا الكتــاب اخلطاب القومــي من خالل دراســة تصوراته 
األيديولوجية الرئيســية )تصور األمة- تصــور الوحدة- تصور اآلخر(. 
وقراءة بعض محاوالت جتديده ومقاربة جدل النظرية واملمارســة عبر 
قراءة بعض جتارب احلكم القومي الثوري )في مصر وســوريا والعراق( 
وأزماته وموقــف األيديولوجية القومية منهن والذي كان في الغالب 
دورا تبريريــا ألزماتهــا، دون قدرة حقيقية على النفاذ للكشــف عن 
مسبباتها احلقيقية في شرعنة االستبداد واملمارسة الال دميقراطية 

واملضادة حلقوق اإلنسان وكرامته واغتيال اجملتمع املدني.

ثقافة كامت �ل�صوت23  
حلمي سالم )2003(

إن حرية التعبير عن الرأي فضال عــن حرية االعتقاد من أهم احلريات 
التي تكفلهــا املواثيق الدولية حلقوق اإلنســان. لكن نظرة ملا مت من 



19 دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

مصادرات لهذه احلريات على مدى القرن العشرين في الثقافة العربية 
تؤكد أن القرن العشــرين كان بحق قرن املصــادرات، على الرغم من 
الدعوى القائلة بــأن بداياته كانت ليبرالية. من هذا املنطلق يتصدى 
املؤلف باحلجة العقلية والنقاش اجلاد للمرجعية الفكرية التي انطلق 
منها كل من صادروا حرية الرأي واإلبداع واالعتقاد، ســواء كانت هذه 
املرجعية أصولية إســالمية أو سلطوية أو نخبوية معادية للحداثة. 
في هذا الكتاب نقاش فكري جاد لعــدد من محطات املصادرة منها 
عالقة ثورة يوليو بالشــعر، وفقه اللغة العربية، للراحل لويس عوض، 
وقضايا عالء حامد وسعيد العشماوي، وناجي العلي، وفرج فودة، إنها 

دعوة ملصادرة املصادرة.

�لع�صكر يف جبة �ل�صيوخ24  
طلعت رضوان )2003(

كانت قضية "الهوية" -وما زالت- من القضايا  التي تتباين األصوات 
حولها تباينا شــديدا في الثقافة املصرية والعربية. في هذا الكتاب 
يقدم املؤلف قراءته اخلاصة ملفهوم الهوية وأهم إشــكالياتها، وذلك 
من خالل حتليله ملفهوم الثقافة الدينية السائدة في مصر قبل وبعد 
ثورة يوليو 1952، وتأثير تلك الثقافة الســائدة على الشعور القومي. 
وفــي هذا اإلطار يقدم املؤلف نقدا ألهم الرموز القومية اإلســالمية 
مثل جمــال الدين األفغاني، كما ينتقد في نفس الوقت دور قادة ثورة 

يوليو في دعم ونشر األصولية.

م�صروع لالإ�صالح �لد�صتوري يف م�صر25   
عبد اخلالق فاروق، تقدمي: د. محمد السيد سعيد)2004(

يتعرض هــذا الكتاب لقضيــة اإلصالح الدســتوري، وهي القضية 
التي ال تزال موضع منازعة شــديدة في احلياة السياســية املصرية. 
ويعتبر الباحث أن نقطة البداية الصحيحة في اإلصالح السياســي 
والدســتوري الشــامل هى التركيز على ما أســماه" عنق الزجاجة 
الدميقراطي"، واملتمثل في تعديل مادتني وحيدتني في الدستور الراهن 
هما املادة 76واملادة 77 من دستور 1971)املعدل 1980(، كمرحلة أولى 
نقبلهــا جميعا ونرتضيها كقوى سياســية وفكريــة من مختلف 
االجتاهات، لفتح الباب إلى إصالح أكبر في املستقبل املنظور يشمل 

موادا خالفية عديدة فيما بعد.
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�لثقافة لي�صت بخري26  
أحمد عبد املعطي حجازي )2005(

أن نراجع أنفســنا أصبحت مســألة حيــاة أو موت. وهــذا الكتاب 
اســتجابة فكرية من الشــاعر أحمد عبد املعطي حجازي لألسباب 
التي حتثنا علــى مراجعة تاريخنا القريب وحاضرنــا. يتطرق الكاتب 
ملوضوعات شتى تصّب في جعبة الشأن الثقافي وتنطلق منه، فيقدم 
من خاللها " كشــف حساب " خلمسني عاما رفعنا خاللها شعارات 
أبدلناها بشعارات أخرى مرات عدة، وأقمنا نظما مكان نظم أخرى في 
السياســة واإلدارة واالقتصاد والثقافة واالجتماع، ودخلنا في حروب 
متصلة خســرنا معظمها ضد الغزاة والطغاة، أو ضد مغول الداخل 
ومغول اخلارج، وخرجنــا منها مثخنني باجلراح ومكبلني باألغالل. إنها 
دعوة للمراجعة النقدية لعالقة املثقفني بالدولة على مدى النصف 

الثاني من القرن العشرين.

�ملثقف �صد �ل�صلطة27  
حوارات اجملتمع املدني في سوريا

د. رضوان زيادة )2005(

بقدر ما رأي املثقفون الســوريون أنفســهم أنهم صائغو السياسة 
ومنشــئو مجالها عبر تأسيسهم لألحزاب بقدر ما وجدوا أنفسهم 
في نهاية التســعينيات ضحايا السياسة وعلى هامشها متاماً. هذا 
هو التحول الدرامي الذي يكشــف عنه هذا الكتاب برصده للعالقة 
التاريخية بني املثقف والســلطة في ســورية مثيرًا تساؤالت عديدة 
حول النشــأة االجتماعية للمثقفني السوريني،واألشكال التي مرت 
بها هذه العالقة عبر تاريخها الطويل بــدءا من العقد الثاني للقرن 
العشرين وحتى اللحظة الرهنة. كما يناقش الكتاب رهانات املثقفني 
الســوريني على اجملتمع املدني، مستعرضا للتحوالت الداللية ملفهوم 
اجملتمع املدني لدى املثقفني الســويني. وإلى جانب ذلك يضم الكتاب 
عددا مــن الوثائق التي ترصد حلوارات اجملتمــع املدني  بدءا من وثيقة 
مشروع تأسيســي جمعية أصدقاء اجملتمع املدني في سوريا وصوال 

إلى إعالن دمشق للتغيير الوطني الدميقراطي.
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كرا�سات ابن ر�سد

حرية �ل�صحافة من منظور حقوق �لإن�صان1  
تقدمي: محمد السيد سعيد

حترير: بهي الدين حسن )1995(

يــرى البعض أن الصحافة اجلديدة بالذات قــد جتاوزت احلدود املقبولة 
فيما يتعلق بتناول احلياة الشــخصية للمواطنــني، إذ يجب التمييز 
بني حرية الصحافة ومســئوليتها في احترام اخلصوصية، بينما يرى 
آخرون أن النقد املوجه للصحافة وخاصة الصحافة اجلديدة استهدف 
تقييد حرية الصحافة والعصف بها، وأنه كلما اتســع تعريف احلياة 
اخلاصة ضاقت مســاحة حرية الصحافة، كمــا ميكن أن يؤدي تقييد 
النظر فــي القضايا التي تهم الرأي العام إلــى ما بعد صدور حكم 
نهائي إلى شــيوع االتهامات وتفشي الشائعات في اجملتمع؛ ومن ثم 
فالبد من دور أكبــر فعالية للنقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيني 
والتقاليد النقابيــة، وذلك حلاجة الصحفيني لقــوة ضغط مهنية 
حقيقية، باإلضافة إلى أنه ال بد من التخفيف من ترســانة القوانني 
التي حتكم الصحافة مقارنة بالعديد من القوانني والتشريعات التي 

حتكم مهنة الصحافة في مختلف دول العالم.

جتديد �لفكر �ل�صيا�صــي يف �إطار �لدميقر�طية وحقوق �لإن�صان: 2  
�لتيار �لإ�صالمي، �ملارك�صي و�لقومي

تقدمي: محمد ســيد أحمد- حترير: عصام الدين محمد حسن، 
صدر باللغتني العربية واإلجنليزية )1997(.

هل تؤمن التيارات الفكرية العربية مببدأ الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 
أم أن الدميقراطية ما هى إال تكتيك، تتشــدق به اجتاهات سياســية 
تتســم بطابع شــمولي، ذلك أن مرجعية هذه التيــارات هى حتى 
اآلن، مرجعية شــمولية ال مكان فيها للرأي اآلخر.. وإن كان ذلك من 

جتمع هذه السلسلة في 

كل كتاب منها عددا من 

الندوات وحلقات النقاش 

التي يعقدها املركز.
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منطلقات مختلفة لكل منها على حدة.. مبعنى أن كال منها يطالب 
بضرورة حتقيق الدميقراطية، وذلك ألنه فقط ال ميلك القدرة املادية، وال 
السياسية على أن يهيمن وحده على السلطة.. وتعد تركيبة أحزاب 
املعارضة فــي مصر صورة مكررة خلط البناء الهرمي املســتقر على 
رأس السلطة.. فهى مبثابة دويالت تتبع دولة مركزية.. بحيث أصبحت 
املعارضة، بدال من أن تكون نقيضا للســلطة، هى صورة مكررة لها 

على نحو مصغر.

�لت�صوية �ل�صيا�صية: �لدميقر�طية وحقوق �لإن�صان3  
تقدمي: عبد املنعم سعيد، حترير: جمال عبد اجلواد، 

صدر باللغتني العربية واإلجنليزية )1997(.

هل أدت عملية التســوية إلى حتول دميقراطــي أم ال؟ هناك من يقول 
أن خيار التحول نحو منط التعددية السياســية واحلزبية املقيدة في 
مصر كان خيارا ينطوي على دوافع تتعلق بتغيير النظام السياســي 
من مرحلة ألخرى، وبتصور خاص لتحالفات مصر مع اخلارج، وقد تلته 
قيود متزايدة على حرية الرأي والتعبير واحلد من النشاط النقابي، ولم 
يقترن دخول سوريا في مسار التسوية بانفراجة دميقراطية، بل إن ما 
حدث هو تعليق شعار السالم وحقوق اإلنسان فقط. وما يجري على 
أرض الواقع هــو حالة طوارئ قائمة منذ 33 عاما. في حني اعتبرت أن 
الدميقراطية في األردن خطوة الزمة لالنخراط في التســوية ومتريرها 
بأقل قدر من املعارضة، ولكن من الواضح عمليا أن هناك تناقضا بني 
الدميقراطية وبني مترير عملية التسوية لدى القوى املعارضة، ومن ثم 
يكون من اخلطأ توقع أن التسوية قد تساهم في توسيع احلريات لدى 
النخب املثقفة، إنها ستضيق على حرية التعبير الشعبي، مبعنى أنه 

سيحدث التطوير الليبرالي ألعلى وليس ألسفل.

�أزمة حقوق �لإن�صان يف �جلز�ئر4  
مجدي النعيم وآخرون )1999(

لم يعد صمت الضمير اإلنساني عما يحدث في اجلزائر مبررا، فهناك 
مزاعم قوية تذهب إلى أن اجلماعة اإلســالمية املســلحة مسئولة 
عن بعض هــذه املذابح، وتلمح عــدد من التقارير إلــى تورط بعض 
أقســام أجهزة األمن واملليشــيات التي تتمتع بدعم السلطات في 
مذابح أخرى. فقد ارتكبت بعض هــذه املذابح في مناطق قريبة من 
معســكرات اجليش ومراكز األمن، وفي بعض احلاالت لم تبال أجهزة 
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األمن باســتغاثة الناجني وأقارب الضحايا، ومن ثم كان على املثقفني 
العرب املبادرة إلى طرح رؤى وأفكار حول اخلروج من هذه املأســاة التي 

ميكن أن تدمر مجتمعا بأكمله.

�أزمة "�لك�صح" بني حرمة �لوطن وكر�مة �ملو�طن5  
تقدمي وحترير: عصام الدين حسن )1999(

تثير أزمة قرية "الكشــح" في محافظة سوهاج السؤال حول مدى 
التعــارض بني كرامة املواطن وحرمة الوطن، وهل هو تعارض حقيقي 
أم مفتعل؟ وإذا كان حقيقيــا، فكيف ميكن تخيل نهضة وطن تقوم 
علــى أنقاض حرية مواطنني، وهل ميكــن أن ينهض العبيد دفاعا عن 
وطــن ال يصون كرامتهــم؟ خاصة في ضوء انهيار عــدد من النظم 
الشــمولية ثم تفككها إلى دويالت بعد أن افتقد مواطنوها الدافع 

للدفاع عنها أو عن الرابطة التي جتمع بينهم.
وإذا كان هذا التعارض مفتعال، فما هــى مصلحة الدولة في التذرع 
"باألمن القومــي" لقهر مواطنيهــا؟ وهل يتطابق أمن واســتقرار 
حكومــة ما مع "األمــن القومــي" للوطن؟ هذه األســئلة وغيرها 
يتناولها كتاب أزمة الكشح، الذي مت إعداده بعد األزمة األولى، وصدر 
قبل اندالع الثانية، ولكنه يقدم إجابة عن أسباب جتددها رغم اختالف 

مظاهرها.

دفاعا عن حق تقرير �مل�صري لل�صعب �لفل�صطيني6  
يوميات انتفاضة األقصى

عصام الدين محمد حسن )2000(

يوّثق هذا الكتاب لكافة اجلرائم اليومية التي مارســتها ســلطات 
االحتالل اإلسرائيلي وقطعان املستوطنني بحق الشعب الفلسطيني 
األعزل منذ اندالع انتفاضة األقصى في 28 ســبتمبر 2000، وال شك 
أن التوثيق ضرورة لتشــكيل رأي عام عاملي يتســم باإليجابية، وذلك 
بتوفير مناســبة هامة لغرز مواقف املنظمات الدولية غير احلكومية 
وتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع املنظمات التي تنسجم مواقفها 
مع مبادئ حقوق اإلنســان، وتدعيم حق الشــعب الفلسطيني في 

استرداد حقوقه وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.
 دراسات حقوق اإلنسان 

سلســلة لنشر الدراســات والبحوث ذات الطابع الفكري في مجال 
حقوق اإلنسان
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حقوق �لإن�صان يف ليبيا : حدود �لتغيري1  
أحمد املسلماني )1999(

في حني لم تبخل ليبيا بالتوقيع على العهود واملواثيق الدولية حلقوق 
اإلنســان، ورغم إصدارها للوثيقة اخلضراء حلقوق اإلنسان والتي تعد 
من الوثائق التي ســاهمت في تطوير وتعزيز مفهوم حقوق اإلنسان، 
ورغــم رصد القذافــي جائزة دولية حلقــوق اإلنســان.. إال أن حقوق 
اإلنســان في ليبيا تعرضت للعديد من االنتهاكات سواء في احلقوق 
االقتصادية واالجتماعية أو السياســية واملدنية، حتى أصبحت ليبيا 
منوذجا صارخا لســوء أحوال حقوق اإلنسان، فالواضح أننا أمام نظام 
ســلطوي قوي، أمكنه االســتمرار ألكثر من ربع قــرن برغم تراكم 
األخطاء وتقلص مســاحة التأييد العام، ومن ثم فإذا قبلنا بإمكانية 
التحسني التدريجي في أوضاع حقوق اإلنسان، فإن الثقة في الوصول 
إلى املستوى العاملي حلقوق اإلنســان تبدو مستحيلة في ظل وجود 

األيديولوجيا اخلضراء.

�لتكلفة �لإن�صانية لل�صر�عات �لعربية - �لعربية2  
أحمد تهامي )1999(

ميوج اجملتمع العربي بالعديد من الصراعات بجميع أشــكالها سواء 
الصراعات اخلاصة أو احلروب األهلية.. الــخ، وكثيرا ما تطرح التقارير 
الدولية حلقوق اإلنسان أن حجم اخلسائر خاصة في األرواح تكون أكثر 

في حالة احلروب األهلية.
كما تشــهد املنطقة اتســاعا مطردا لظاهرة الصراع السياســي 
واالجتماعي ويرتبــط بذلك حدة التناقضات في الــرؤى والتصورات 
وتصاعد اخلالفات حول الوســائل واألهداف، وســرعان ما يتطور إلى 
صراع ونزاع داخلي أو خارجي يتكفل بتدمير كل العالقات االجتماعية 
واألواصر اإلنسانية فضال عن ما يخلفه من ضحايا خاصة من النساء 
واألطفال والشــيوخ. يرصد الكتــاب التكلفة اإلنســانية الهائلة 

للصراعات العربية - العربية، التي ال تأخذ حقها في االهتمام.

�لنزعة �لإن�صانية يف �لفكر �لعربي �لو�صيط3  
د. أنور مغيث، حسنني كشك، د.على مبروك، د. منى طلبة، 

حترير: د. عاطف أحمد )1999(

إن تاريخنــا الفكري حافل بتيارات وتوجهــات عديدة، منها اإليجابي 
ومنها الســلبي. والالفت للنظر هو أن التوجهات والنتائج اإليجابية 

تكاد تكون منسية أو رمبا مبعدة عن مجال الفاعلية.
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والنزعة اإلنسانية تشكل واحدا من تلك التيارات املستنيرة في ذلك 
الفكر. وقد تناولتها عدة دراســات عربية وأوروبية بالبحث والتوثيق، 
وتكاد تتفق تلك الدراســات على أن القرن العاشر امليالدي بالذات، قد 
شــهد بالفعل تيارا إنســانيا متميزا وإن لم يقدر له االستمرار في 

النمو بحيث يدخلنا فكريا إلى عالم احلداثة.

حكمة �مل�صريني4  
أحمد أبو زيد، أحمد زايد، إسحق عبيد، حامد عبد الرحيم، 
حســن طلب، حلمي ســالم، عبد املنعم تليمة، قاسم 
عبده قاســم، رؤوف عباس، تقدمي وحترير: محمد الســيد 

سعيد )1999(

يتناول هذا الكتاب حياة املصريني الدينية واملدنية واإلبداعية وقيمهم 
األخالقيــة وإســهاماتهم العلميــة وأمناط عالقاتهــم بحكامهم 
وبالعالم عبــر التاريخ. ويؤكد الكتاب، الذي حــاز على جائزة أفضل 
كتاب لعام 2000، التي متنحها سنويا الهيئة املصرية العامة للكتاب، 
أن مســتقبل مصر سيتوقف على مدى قدرتها على حتقيق التكامل 
بني مســارين، األول هو تعميق االندماج القومي عبر نبذ كل الدواعي 
واملمارسات التي كانت وراء الفنت الطائفية عبر التاريخ بني املسلمني 
واملســيحيني، والثاني هو متتع املصريني جميعا بحقوقهم اإلنسانية 
وصيانة حرياتهم العامة، الشــخصية في التشريع واملمارسة على 
الســواء، بهذا املعنى، يســهم الكتاب، الذي اســتغرق إعداده أكثر 
مــن عامني، وقامت بتأليفه نخبة من أبــرز املؤرخني ورجال الفكر في 
مصر، في سد الفجوات التي تشوب التاريخ الرسمي التقليدي الذي 
وجهته أغراض استعمارية تارة، أو أغراض سياسية/ دينية تارة أخرى، 
أو أغراض شــخصية تارة أخيرة، ومن ثم يكشــف بعض "املسكوت 
عنه" الذي حجبته هذه األغــراض جميعا. وقد مت تأليف هذا الكتاب 

ليكون أيضا مرجعا في التاريخ للطالب واملدرسني.

�أحو�ل �لأمن يف م�صر �ملعا�صرة5  
د. عبد الوهاب بكر )2000(

في دراســة وثائقية إحصائية يتناول الدارس أحــوال األمن قبل ثورة 
يوليو 1952 وحتى تســعينيات القرن العشرين راصدا حركة اجلرمية 
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ومصداقيــة تقاريــر األمن ومعاييــر التقييم والظواهــر اإلجرامية 
والعنف املسلح في مصر وتقييم األداء األمني، وصوال إلى مجموعة 
من النتائج والتوصيات املهمة. وإذا عرفنا أن مؤلف الكتاب كان يعمل 
إلى وقت قريب ضابط شرطة، وأنه صار أستاذا جامعيا، وحصل كتاب 
سابق له عن "الشــرطة في مصر" على جائزة الدولة، أدركنا حجم 
املبادرة األخالقيــة واملغامرة الفكرية التي ينطــوي عليها إجناز هذا 

الكتاب الذي حتمل إحصائياته الكثير من الدالالت.

مو�صوعة ت�صريعات �ل�صحافة �لعربية 6  
إعداد وتقدمي: عبد اهلل خليل )2000(

تخضــع حرية الــرأي والتعبير لقوانني صارمة تضمنتها الدســاتير 
العربية منــذ ظهور صحافــة عربيــة، يوثق الكتاب التشــريعات 
الصحفية للصحافــة والقوانني املنظمة ملهنــة الصحافة وحرية 
الطباعة وتبادل املعلومات والقيود القانونية على مضمون الرســالة 
اإلعالمية استنادا على مجموعة من الوثائق في 19 دولة عربية، يقدم 
الكتاب الوثائق التي اســتندت إليها الدراســة، مع مقدمة حتليلية 
للباحث يجيب فيها على سؤال: إلى أي مدى تعكس هذه التشريعات 

احلالة الدميقراطية )أو الال دميقراطية( في الدول العربية؟

نحو �إ�صالح علوم �لدين 7  
)التعليم األزهري منوذجا(

عالء قاعود، تقدمي: نبيل عبد الفتاح )2000( 

الدور الهام الذي تلعبه مؤسســة األزهر في توجيه مســتقبل هذه 
األمة، خاصة بالنظر إلى الدور الكبير الذي تقوم به في اجملال التعليمي 
من خالل مؤسســاتها التعليمية املنتشرة في طول البالد وعرضها، 
كان الدافــع إلى االهتمام مبضمون املقررات التعليمية التي تقدم في 
هذه املؤسسات، ملا لهذا املضمون من أثر على توجهات وقيم الطالب 

الذين يتلقون تعليمهم في األزهر.
وقــد ركز الباحث، من بني هذه املقررات، عند مادة "الفقه" ملا لها من 
دور محوري في منظومــة التعليم األزهري من ناحيــة، ولدورها في 
تنشــئة الطالب وتكوين رؤاهم ونظرتهم جتــاه مختلف املوضوعات 
والقضايــا ومنها عالقتهم مع العالم واجملتمع من حولهم من ناحية 
أخرى. كل ذلــك بغرض خلق املناخ املواتي ملراجعــة وحتديث مقررات 
التعليــم األزهري، وذلك عبر حتفيز الرأي العام واملؤسســات اخملتلفة 
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وعلى رأسها املؤسسة األزهرية ملناقشة مالءمة تلك املؤمترات، وما إذا 
كان من املطلوب إدخال بعض التعديالت عليها.

رجال �لأعمال: �لدميقر�طية وحقوق �لإن�صان8  
د. محمد السيد سعيد )2001(

إن صــورة رجال األعمال في وســائل اإلعــالم واآلداب والفنون، وحتى 
البحوث االجتماعية اجلادة سلبية للغاية. فهم اخلصوم األيديولوجيون 
لتيارات سياســية مؤثرة في السياســة املصرية وخاصــة التيارين 
)املاركســي والناصري(، فهم يبدون كفئة بعيــدة عن األخالق، وعلى 
اجلانب اآلخر، يسعى كثيرون من رجال األعمال لتحسني صورتهم لدى 
الرأي العام ســواء بامتالك الصحف أو بالتبرع حلمالت قومية معينة 

إلثبات النزعة اخليرية.
إذن، ثمة نزاع علــى بناء الصورة وطبعها في أذهــان اجلمهور العام، 
ومــن هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي حتــرر من قبضة األيديولوجيا 
باالستناد إلى آلية "اســتطالع الرأي" فتمكن من الكشف عن فئة 

"رجال األعمال" فكريا وسياسيا بصورة علمية.

عن �لإمامة و�ل�صيا�صة .. �خلطاب �لتاريخي يف علم �لعقائد9  
د. علي مبروك )2002(

إن أزمة اخلطاب العربي املعاصر على مستوى كافة التيارات الفكرية 
تكمن في "ال تاريخيته"، والتي تعني غياب التاريخ بوصفه إطارا لفعل 
اإلنسان وتقدمه وشكال من أشــكال وعيه بالعالم، ليبقى التصور 
املهيمن على اخلطاب، سواء الليبرالي أو اإلصالحي أو العلماني أنه ال 
ميكن تصور جتاوز انهيار الواقع العربي إال عبر القفز إلى حلظة خارجه 

ينقلها ويستعيرها من آخر.
وفي هذا اإلطار يفتش املؤلف عما يؤسس لال تاريخية اخلطاب العربي 
املعاصــر ليجده ماثال فــي "تراث اخلطاب"، وحتديــدا في علم أصول 
الديــن الذي يعد أكثر مركزية في التأســيس للوعي املعاصر وبنائه، 
فنتصور خطاب النهضة مؤسســا على التصور األشــعري للتاريخ. 
ومن هــذا املنطلق يقرأ املؤلف اخلطاب األشــعري واخلطاب املعتزلي 
ليحدد األسس املعرفية لكل منهما بهدف جتاوز أزمة اخلطاب العربي 

املعاصر.
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�حلد�ثة بني �لبا�صا و�جلرن�ل 10  
د. علي مبروك )2003(

يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات التي كتبها د. على مبروك 
على مدى عقد من الزمان دون أن يغيب عنه االنشغال بسؤال احلداثة 
اجملهضة في العالم العربي بعد دورة القرنني من الزمان. لقد ســادت 
جتربتا احلداثة املعســكرة واحلداثة املسيسة فضاء املمارسة العربية 
علــى مدى القرنني الفائتني، وإلى حد ما بدا أن "احلداثة" خاللهما قد 
استحالت إلى مجرد لعبة "الباشا" و"اجلنرال". ولذلك يالحق الكاتب 
مظاهر تلك اللعبة/ احلداثة ليس برصدها فحســب، وإمنا بالســؤال 
والنقد والتفكيك. إنه كتاب يسعى إلى فتح أفق للتفكير في احلداثة 

مبعزل عن اجلنرال أو الباشا. 
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�لقمع يف �خلطاب �لرو�ئي �لعربي1  
عبد الرحمن أبو عوف )1999(

تعتبــر الرواية إحــدى أهم الوســائل التي ميكن مــن خاللها قراءة 
مجتمع ما.. ففيها نشــاهد اجملتمع بتفاصيله وهمومه، وقد تناولت 
الدراســة ظاهرة القمع ومدى ما يعانيه الشــعب من خالل التعبير 
الرمزي، ويقــود تصدي الرواية العربية لظاهرة القمع إلى اســتعادة 
عزم اإلنســان العربي، ودفعه السترداد وعيه، لتثبت بذلك أنها سجل 
واسع لألصداء النفسية واالجتماعية والسياسية، وقد جاءت روايات 
عديدة مثل احلب في املنفى لبهاء طاهر، وال أحد ينام في اإلسكندرية 
إلبراهيــم عبد اجمليــد، وليل ونهار لســلوى بكر، واخلــرز امللون حملمد 
سلماوي.. باإلضافة إلى العديد من الروايات لنجيب محفوظ جتسيدا 
لتناول ظاهرة العنف. وبهذا املعنى متأل دراســة "القمع في اخلطاب 
الروائي العربي" الفراغ في حقل الدراســات النظرية والسياســية 

واالجتماعية التي تتناول ظاهرة القمع وتأثيراتها اخملتلفة.

�حلد�ثة �أخت �لت�صامح: �ل�صعر �لعربي �ملعا�صر وحقوق �لإن�صان2  
حلمي سالم )2000(

حقوق اإلنســان وجتلياتها في النصوص الشعرية العربية هو محور 
كتاب "احلداثة أخت التسامح"الذي يرصد فيه كاتبه اشتباك املبدع 
العربــي –بتياراته اخملتلفة  وأجياله املتتاليــة- بقضايا احلرية والقمع 
والعدل واألمن، وذلك عبر حتليل –مضموني وفني- لنصوص نخبة من 
الشــعراء العرب مثل محمود درويش ونزار قباني وأدونيس والســياب 
والبياتي وتوفيق زياد وصالح عبد الصبور وغيرهم من الشعراء الذين 
برزت فــي أعمالهم آمال وآالم اإلنســان العربــي احلديث. ويتضمن 
الكتاب مجموعة كبيرة من القصائد التي اعتمد عليها في دراسته، 

واملتصلة مبوضوع حقوق اإلنسان.

حقوق الإن�سان يف الفنون والآداب
سلسلة تستهدف 

تتبع حقوق اإلنسان 

في الفنون واآلداب
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فنانون و�صهد�ء: �لفن �لت�صكيلي وحقوق �لإن�صان3  
عز الدين جنيب )2000(

لم تتوقف مسيرة اإلبداع العبقري املصري عبر العصور املتتالية ولم 
تتوقف أيضا عمليــة جتهيله، وهناك في حياتنا الفنية من يعتبرهم 
دارســو الفن قمما إبداعية شامخة يعيشــون في ظل النسيان أو 
اإلهمــال. عبر "فنانون وشــهداء" يرصد عز الديــن جنيب التهميش 
واالستبعاد ألجيال املبدعني واملبدعات، من الفنانني التشكيليني منذ 
جيل الرواد وحتى اآلن، عبر ما يزيد عن ثالثني فنانا وفنانة، محلال القيم 
الفنية والفكرية في أعمالهم، راصدا أللوان االضطهاد التي مورست 
عليهم، في أسلوب إنساني مؤثر يجعل الكتاب –بحق- أنشودة حارة 
للمهمشني  واملغبونني في تاريخ وحاضر احلياة التشكيلية املصرية.

فن �ملطالبة باحلق: �مل�صرح �مل�صري وحقوق �لإن�صان4  
نورا أمني )2000(

عن التجارب التجريبية في املســرح ومعوقــات حريتها في التعبير 
واحلركة )طوال الثمانينيات والتســعينيات(، مع ربط جدلي بني حرية 
املســرح وحرية اجملتمع من ناحية وحرية املتفــرج وحرية املواطن من 
ناحية. اجملتمع باعتباره مســرحا، واملسرح باعتباره مجتمعا: هذا هو 
مدار دراسة الكاتبة التي رصدت تلك العالقة من خالل إقامة وشائج 
وثيقة بني تطور املسرح وتطور قيم حقوق اإلنسان في العصر احلديث.

�ل�صينما وحقوق �لنا�س5  
إعداد وتقدمي: هاشم النحاس )2001(

كيف تناولت الســينما املصرية حقوق الناس؟ هذا هو السؤال الذي 
يجيب عنه هذا الكتاب عبر ســبع مقاالت للكّتاب: هاشم النحاس، 
أحمد يوسف، عصام زكريا، محسن ويفي، رفيق الصبان، فريدة مرعي، 
محمد عبــد الفتاح، يتناولون فيها أفالم: إســكندرية كمان وكمان 
ليوسف شــاهني، املومياء لشادي عبد السالم، املطلقات إلسماعيل 
القاضي، وامرأة مطلقة ألشرف فهمي، اجلوع لعلي بدرخان، املتمردون 

لتوفيق صالح، البرئ لعاطف الطيب.
هذه األفالم، وغيرها، توضح أن الســينما املصرية مبا قدمته من أفالم 
دفاعا عن كرامة اإلنســان أو إدانة إلهدار حقوقه، كان له دوره الفعال 
في التنوير بحقوق اإلنســان ودفع اجملتمع إلى متثل قيمها مما يسهم 
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في ازدهار اجملتمع على أساس من احلرية والعدل والسالم.

�لآخر يف �لثقافة �ل�صعبية 6  
)الفلولكلور وحقوق اإلنسان(

سيد إسماعيل ضيف اهلل، تقدمي: د. أحمد مرسي )2001(

تأتي أهمية النظر في املأثورات الشــعبية من كونها حاملة لنســق 
معرفي وقيمي أنتجته جماعتنا الشعبية وأخذت تعيد إنتاجه كلما 
دعتها احلاجة التاريخية واجملتمعية لذلك. وقد اختار الكاتب “السيرة 
الهاللية” لتكون نقطة ارتكاز للنظرة إلى صورة “اآلخر” عند اجلماعة 
الشــعبية، ألن هذه الســيرة –في نظر الباحث- حتمل نسقا معرفيا 
وقيميا مازالت تتبناه اجلماعة الشــعبية، وحترص على استمراره فنيا 
وقيميا. وتهدف الدراسة إلى التعرف على هوية “اجلماعة الشعبية” 
بالكشف عمن تعتبره “آخر” بالنســبة لها. ومن ثم تعالج الدراسة 
مفاهيــم “اآلخر الســلطوي- اآلخــر الديني- اآلخــر النوعي- اآلخر 

االستعماري )الغربي(”.

�أكرث من �صماء7  
تنوع املصادر الدينية في شعر محمود درويش 

سحر سامي )2001(

من الســمات الواضحــة في شــعر “محمود درويــش” خصوصية 
اســتخدامه للخطاب الدينــي الذي نلحظه كإحــدى الدعائم في 
شــخصية درويش الفكريــة والشــعرية منذ دواوينــه األولى وإلى 
اآلن، واســتمرار تفاعــل اخلطاب الدينــي مع مفــردات كل مرحلة، 
وقدرة الشــاعر علــى توظيف هذا اخلطاب جماليــا خلدمة القضية 
الفلســطينية، وعلى ذلك فيتمثل موضوع هذه الدراســة في إعادة 
قراءة شعر “محمود درويش” ابتداء من النص الشعري ذاته في عالقته 
بالنصوص الدينية “التوراة- اإلجنيل- القرآن” واالنطالق منها إلى فضاء 
النص وما يتشــكل به من عالقات وجتسيد رؤية الشاعر وكشف عن 
مصادر نسيجه الفكري، على نحو ينطلق من مفهوم “وحدة األديان”، 
واعتبارها جميعا رســالة رفيعة من أجل تقدم اإلنســان ورقيه من 
ناحية، ونبعا ال يغيض من اإللهام للشــعراء والفنانني واملبدعني، من 

ناحية ثانية.
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�ملقد�س و�جلميل8  
االختالف والتماثل بني الدين والفن

 د. حسن طلب )2001(

تعالج هذه الدراسة قضية هامة من قضايا الدرس الفلسفي الديني 
علــى إطالقه، أال وهى قضية )لغة التجربة الدينية(. إال أن الدراســة 
قــد تناولت أيضا الكثير من قضايا فلســفة الدين األخرى. فتناولت 
في الفصل األول مفهوم القداسة ومفهوم اجلمال والعالقة اجلدلية 
للرمز في الديــن والفن. أما الفصل الثانــي فيناقش رمزية التجربة 
الدينيــة فيحلل بداية معنى التجربة الدينية وبنيتها، ويســتعرض 
الفصل الثالث اللغــة الرمزية في التجربتني الدينية والفلســفية 
مــن خالل عرضه للغة اإلحســاس، لغة االنفعــال، ورمزية اللحظة 
الصوفية، والبعــد الرمزي للصوفية، وأخيرا رمزيــة املعرفة الدينية 
بوجه عام، أما الفصل الرابع فيناقش من خالله الكاتب مســتويات 
الترميــز في النصــوص الصوفيــة، وذلك من خالل رؤيــة الصوفية 

املسلمني للرمز، واحلرف.

�أحز�ن حمور�بي9  
قصائد من أجل حرية العراق

إعداد: حلمي سالم ، تقدمي : د. فريال جبوري غزول)2003(

هذا الكتاب هو مختارات من القصائــد املصرية والعراقية والعربية 
عموما، التي تناولت “املســألة العراقية”، أثناء الهجمة االستعمارية 
األمريكيــة البريطانية على العراق وقبلها، إنها صرخة الشــعر عبر 
أجياله وعبر أشــكاله اخملتلفة في بالد العرب البائســة ضد احتالل 
الروح بالنظم السياســية القاهرة، وضد احتالل األرض برسل احلرية 
الزائفة؛ إن ما يجمع هذه القصائد – املكتوبة منذ عام الوثبة العراقية 
1948، حتى ســقوط بغداد في أيدي احملتلني -2003 على تفاوتها في 
املقاربة واألغــراض وتنوعها في تناول موضوعهــا وصياغته حضور 
العراق تضمينا أو تصريحا. إنه العراق، وطن الشعر، املنذور للمآسي. 
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دو�ئر مل تكتمل10  
كتابات حول الدراما السودانية 

تأليف: السر السيد )2003( 

يضم هذا الكتاب خمســة عشــر مقاال للناقد املسرحي السوداني 
السر السيد، ينتقل فيها من الثقافي إلى السياسي إلى االجتماعي 
ويضفــر كل ذلك ليقدم رؤيته النقدية اخلاصة ســواء كانت ألعمال 
فنية أو لقضايــا ثقافية، يحتاج القارئ العربي لهذا الكتاب ليتعرف 
من خالله على حكاية عنف الدولة في الســودان، وعالقة املســرح 
الســوداني بالتراث، والعنف ضد املرأة في الدراما السودانية، وعالقة 
الســلطة باملثقف، إنه ببساطة كتاب يحيطنا علما بالكيفية التي 
حتول بها املسرح في السودان إلى مكان لعرض األفالم الهندية وأفالم 
الكاراتيه مبا يحمله ذلك من دالالت على املســتوى الثقافي واملستوى 

السياسي.
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موقف �لأطباء من ختان �لإناث1  
آمال عبد الهادي- سهام عبد السالم 

)بالعربية واإلجنليزية 1998(

يبحث في مواقف 500 طبيب وطبيبة مــن ختان اإلناث عامة وعلى 
املستوى الشخصي بالنســبة لهم، وقد توصل البحث في النهاية 
إلى أن حوالي نصف العينة )%49( لهم موقف رافض من اخلتان عامة، 
وإنهم على املستوى الشخصي لم يختنوا بناتهم ولن يختنوهن في 
املســتقبل، أما النصف الباقي من العينة فقد أيدوا اخلتان بدرجات 
متفاوتة عامة، وعلى مســتواهم الشــخصي منهم من لم يختنوا 
بناتهم ومنهم من مت تختني بناتهــن بالفعل مع مراعاة احلرص على 
تختني بناتهم في املستقبل. كما توصل البحث للعوامل املؤثرة على 
موقف األطباء وأهمها ضعــف تأثير التعليم الطبي على مواقفهم 

وتراجعه، لتلعب األسرة واملناخ الثقافي العام دوراً أكثر تأثيراً.

ل تر�جع: كفاح قرية م�صرية للق�صاء على ختان �لإناث2  
د. آمال عبد الهادي )بالعربية واإلجنليزية 1998(

قام هذا الكتاب مبســح ميداني شــمل عينة ممثلة من سكان قرية 
“دير البرشا” )500 أسرة(، وعينة محدودة من قرية البرشا )100 أسرة( 
وخلص البحث إلى أن هناك تغيرا فعليا في موقف قرية “دير البرشا” 
من ختان اإلناث مقارنة بقرية “البرشــا”، ومقارنة بنتائج الدراســات 
الســابقة عن انتشــار ختان اإلناث في ريف الصعيد، وأن هذا التغير 
سيســتمر في املستقبل، وأن ذلك املوقف وثيق الصلة بنمط العمل 
التنموي املوجود في دير البرشا وبدور القيادات اجملتمعية فيها، خاصة 

القيادات الدينية.

مبادرات ن�سائية

سلسلة تهدف تشجيع 

االهتمام بقضايا املرأة
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جرمية �صرف �لعائلة يف جمتمع عرب 1948 يف فل�صطني3  
جنان عبده )1999(

تعكس عدة حاالت لنســاء قتلن بحجة ما يســمى بشرف العائلة 
أن هــذا املفهوم يتغيــر وفقا للحاجيــات االقتصاديــة للمجتمع، 
ويخدم أوضاعا معينة ليســت اجتماعية أو دينية، وإمنا في األساس 
اقتصادية ويتعلق بالقوة املادية ومن يحددها في اجملتمع، وهم األقوياء 
منه واملســيطرون على مصادر املال وهم الرجــال في مجتمع أبوي 

كمجتمعنا.
وهناك خصوصية تتعلق بتمحور الذات العربية لفلسطيني 48 حول 
منظومــة القيم التقليدية فيما يخص األســرة مبا فيها من جوانب 
إيجابية وسلبية، في مواجهة التغير الثقافي الذي يحاول أن يفرضه 
احملتل اإلسرائيلي من خالل فرض منظومة جديدة من العادات والقيم 

الثقافية.

حد�ئق �لن�صاء .. يف نقد �لأ�صولية4  
فريدة النقاش )2002(

إن تاريخ املرأة العربية في القرن العشرين وجتربتها هما تاريخ احلداثة 
وجتربتها في الوطــن العربي، فقضية حترير املرأة تدخل في صلب كل 

القضايا الكبرى التي عرفها القرن في كل بلد عربي.
وهــذا الكتاب هو ثمرة صــراع ممتد مع أفكار شــائعة وقوية لكتاب 
ومفكرين وشيوخ نساًء ورجاالً قاوموا –وما يزالون- العملية التاريخية 
املوضوعية لتحرير املرأة.وهؤالء ليسوا مجرد أفراد، بل قوى اجتماعية 
وسياســية فعالة لها مشــروعاتها وبرامجها. وحتــدد املؤلفة هذه 
القوى بقوتني ســائدتني هما: اإلسالم السياسي والليبرالية اجلديدة، 
فرغم ما بينهما من تناقض ظاهري إال أنهما يلتقيان في اسغاللهما 
للمرأة واحلط من شأنها ومكانتها، بالرغم من خطاب املديح العالي 

للنساء الذي تنتجه كل منهما بطريقتها.
لقد بدا واضحا أن التحرير الشــامل للنســاء مرتبط بتجاوز العوملة 
الرأسمالية إلى عوملة جديدة تقوم على التضامن واملساواة والعدالة 
من ناحية، والعمل اجلدي من أجل فصل الدين كلية عن السياســة 

من ناحية ثانية.
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مناظرات حقوق الإن�سان

سلسلة تهدف إلى إثراء 

الفكر النقدي في مجال 

حقوق اإلنسان 

�صمانات حقوق �لإن�صان يف ظل �صلطة �حلكم �لذ�تي �لفل�صطيني1  
منال لطفي. تعقيب: خضر شــقيرات، راجي الصوراني، 
فــاحت عزام، تقــدمي وحترير: محمد الســيد ســعيد )بالعربية 

واإلجنليزية 1994(

يفتح االنتقال إلى ســلطة احلكم الذاتي الفلسطيني فرصا جديدة 
لوضــع ضمانات معقولة حلقوق اإلنســان، وبخاصة إذا ما طبق بروح 
العدالــة والنزاهة وقاد إلى بلورة هذه احلقــوق في نصوص مكتوبة، 
وإقامة احلياة املؤسســية املناســبة لصيانتها والدفــاع عنها من 
جانب الســلطات حتى وإن كانت األخيرة مقيدة السيادة. إال أن هذه 
التجربة تثير بعض اخملاوف إذ إنها قد تؤثر ســلبيا على مقاييس األداء 
الوطني مثل حجب حق تقرير املصير في الفترة االنتقالية، واحتفاظ 
إسرائيل مبظاهر ورموز الســيادة ووجود اجليش واملستوطنني مما ينذر 
باستمرار االنتهاكات التي عانى منها الفلسطينيون. وعلى مستوى 
احلكم الذاتي فــإن هناك عددا من الضمانات يجب توافرها لنشــأة 
الدولة الدميقراطية منها الضمانات القانونية من خالل تقنني شامل 
للعالقات املدنية والسياسية عبر التأكيد على حماية حقوق اإلنسان. 
وهناك أيضا الضمانات الواقعيــة، منها اجلمع بني التعددية والوفاق 
الوطني في اجملتمع السياســي الفلســطيني، والبناء الدميقراطي 

النزيه ملؤسسات احلكم الذاتي والتسوية العادلة ملعضالت األمن.
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�لثقافة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية 2  
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

محمد خالد األزعــر. تعقيب: أحمد صدقي الدجاني، عبد 
القادر ياسني، عزمي بشارة، محمود شقيرات )1995(

الثقافة السياسية هى منظومة معنوية من املعارف والقيم والرؤى 
واألفــكار واالجتاهات األساســية التــي تتصل بالنظام السياســي 
واملمارسة السياســية وتؤثر فعليا في توجيه ســلوك أفراد اجملتمع 
حكاما ومحكومني، تتكون هذه املنظومة عبر فترة زمنية ممتدة. ومع 
هذا فقد خضعت الثقافة السياســية للمجتمع ملؤثرات مضاعفة 
منها: تأثير الصراع املمتد مع اآلخر، محاولة الفكاك من أســر ظروف 
الشتات في الواقع العربي وغير العربي ومحاولة إثبات الوجود القومي 
املســتقل نســبيا، ورمبا تطوير جانب املواطنة بني عرب 1948 يبقى 
التســاؤل الهام حول مدى تأثير الثقافة السياســية الفلسطينية 
التي تتميز بالزخم الفكري والعمل الكفاحي على مســار التسوية 
السياســية وضمان حماية واحترام الدميقراطية وحقوق اإلنسان في 

اجملتمع الفلسطيني الوليد.

�ل�صمولية �لدينية وحقوق �لإن�صان: 3  
حالة السودان )1994-1989(

عالء قاعود. حترير وتقدمي محمد الســيد سعيد: تعقيب: 
أحمد األمني البشير، أمني مكي مدني، حيدر إبراهيم علي، 

عبد اهلل النعيم، مجدي أحمد حسني )1999(

كثيرا ما يجري التساؤل حول مدى قناعة جماعة اإلسالم السياسي 
مببادئ الدميقراطية وحقوق اإلنســان، ولعل النموذج السوداني ميكن 
أن يقدم إجابة على هذا التســاؤل، إذ قامت ثورة اإلنقاذ في عام 1989 
لترفع شعار إقامة دولة اإلسالم غير أن هذا احلكم كان أبعد ما يكون 
عن الدميقراطية وحقوق اإلنســان إذ صادر مؤسسات اجملتمع املدني، 
واحلريــات العامة، وفرغ جهــاز الدولة من املعارضــني، هذا باإلضافة 
إلى اإلبعاد القســري. وتشــكل رأي عام دولي معارض للسياســات 
الســودانية، خاصة فيما يتعلق بسياسات حســن اجلوار، ولكن هل 
هناك أية إيجابيات لهذا احلكم، وكيف تعامل مع مشــكلة اجلنوب؟ 
وهل ميكن اخلروج من هذه التجربة برأي فاصل في منط حكم جماعات 
اإلسالم السياســي؟ وهل قادت ســلبيات هذا النظام إلى االنقالب 

األخير وإبعاد الترابي عن احلكم؟
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�صمانــات حقــوق �لالجئني �لفل�صــطينيني و�لت�صــوية �ل�صيا�صــية 4  
�لر�هنة

محمد خالد األزعر. تعقيب عبد القادر ياســني، ســليم 
متاري، صــالح الدين عامر، عباس شــبالق، عبــد العليم 

محمد)1998(

تعد حماية الالجئني من اجلوانب التي حققت تقدما نظريا مذهال في 
القانون الدولي حلقوق اإلنسان، ولكن وضع الالجئني الفلسطينيني في 
املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية اجلارية منذ مطلع التسعينيات 
شبه غامض وأقرب إلى الال حسم. إذ أن هناك تصورات مختلفة لكل 
طرف من أطراف التســوية في حل مشــاكل الالجئني، وباستعراض 
أوضاعهم اإلنســانية جند اخلاســر األكبر هم الالجئون أنفســهم، 
والســؤال اآلن ماذا سوف تسفر عنه مباحثات السالم: هل العودة أم 
التوطني في مجتمعات الشــتات واإلدماج خارج الوطن أم التعويض؟ 
وعلى الرغم مــن أن مهمة احلفاظ على ضمانــات وحقوق الالجئني 
الفلســطينيني في ضوء التسوية الراهنة ليســت مهمة سهلة، 
وتواجهها معضالت وأن مأساة الالجئني الفلسطينيني تتفاقم يوما 
بعد يــوم. نتيجة للعديد من الظروف، فإن املعضلة األساســية هى 
كيف ميكن أن يكفل لالجئني الفلســطينيني أوضاعا أكثر إنسانية 
واتســاقا مع القانون الدولي واللجوء إلى الضمانات التي تقرها لهم 

مواثيق حقوق اإلنسان مع احتفاظهم بحق العودة؟

�لتحول �لدميقر�طي �ملتعرث يف م�صر وتون�س5  
جمــال عبد اجلواد. تعقيــب: وحيد عبد اجمليــد، أبو العال 

ماضي،عبد الغفار شكر، منصف املرزوقي )1998(

هناك العديد من القواســم املشتركة في موضوع التحول الليبرالي 
بني مصر وتونس سواء على صعيد شكل ومراحل التطور الدميقراطي 
في كال البلدين أو العوامل احلاكمة لتلك العملية بشقيها اإليجابي 
والســلبي. إذ أن صعود وهبوط اإلصالح السياسي في كل من مصر 
وتونس كان انعكاســا لرؤيــة النخب احلاكمة ألفضــل الطرق التي 
ميكنها بها مواجهة التهديد املوجه لبقائها، وفي الوقت الذي أدخلت 
فيه النخب احلاكمة قدرا مــن اإلصالح الليبرالي احملدود على نظمها 
السياســية، فإنها أيضا تقوم بسلوك نقيض وهو احلد من تسييس 
اجملتمع وأن تالزم مثل هاتني االستراتيجيتني يحمل خطوة كبيرة ألنه 
يترتب عليه إضعاف أسس احلياة السياسية. وإضعاف ثقة املواطنني 
في السياســة والسياسيني، كما أن املعارضة في احلالتني عاجزة عن 
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انتــزاع مزيد من احلريات أو حتى احلفاظ على املســتوى القائم منها، 
ويتراوح سلوك املعارضة بني األسلوب الصدامي الذي اعتبرته النخب 
احلاكمة تهديدا لها مــن ناحية، وبني اخلضوع للنخب احلكمة وقبول 

عطاياها من ناحية أخرى.

حقوق �ملر�أة بني �ملو�ثيق �لدولية و�لإ�صالم �ل�صيا�صي6  
عمــر القــراي. تعقيب: أحمــد صحبي منصــور، الباقر 
العفيف، غامن جــواد، فريدة النقاش، محمد اجلبار، محمد 
عبد امللك املتوكل، ندى مصطفى، هبة رءوف عزت )1999(

يؤثر مدى توافق حقوق املرأة املنصوص عليها في املواثيق الدولية، مع 
حقوقها في فكر احلركات اإلســالمية املعاصــرة في العالم العربي، 
وتراوحت الدراســات التي تناولت هذا املوضوع بني تأكيد االنســجام 
التام بني حقوق اإلنســان وتلك األفكار، أو أنها اكتفت بتأكيد اخلالف 
العام والدائم بني حقوق اإلنســان وفكر هذه احلركات بسبب اختالف 
املرجعيــة الدينية عن املرجعية العلمية املاديــة احلديثة، التي يقوم 
عليها فكــر حقوق اإلنســان. وميكن باســتعراض املواقف الفكرية 
للحركات اإلســالمية اخملتلفة التعرف على مدى توافقها مع حماية 

حقوق املرأة واستشراف طرق وأفكار للتوفيق بينهما.

حقوق �لإن�صان يف فكر �لإ�صالميني7  
الباقر العفيف. تعقيبات: أحمد صبحي منصور، ســيف 
الدين عبد الفتاح، صالح الدين اجلورشي، غامن جواد، غيث 

نايس، هاني نسيرة، هيثم مناع، وحيد عبد اجمليد، )2000(

يكتنــف خطاب حقوق اإلنســان الكثير من التشــويش واخللط في 
املنطقة العربية واإلســالمية خصوصا عندمــا يتعلق األمر بوجهة 
النظر اإلســالمية ويصعب على القارئ لهذا اخلطاب إدراك ما يرمي 
إليه املتحدث أو الكاتب، وذلك من فرط عمومية الطرح أو نزوعه إلى 
التجربة واالنتخاب، ووسط كل ذلك يندر أن يجد املرء موقفا يحكمه 
فكر أصيل يناقش القضايا الثقافية والفلسفية واألخالقية الكبرى 
التي تواجه إنسان هذه املنطقة، ويحاول التوفيق والبحث عن مداخل 
لتأصيل مبادئ ومفاهيم حماية حقوق اإلنسان وكرامته في الثقافة 
السائدة في املنطقة والتي يغلب عليها الطابع الديني، ولكن اخلطوة 
الهامة التي تســبق ذلك هى اســتعراض املواقف اخملتلفة للتيارات 

اإلسالمية من قضية حقوق اإلنسان.
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�حلق قدمي8  
وثائق حقوق اإلنسان في الثقافة اإلسالمية

د. غامن جواد. تعقيب: الباقر العفيف، صالح الدين اجلورشي، 
نصر حامد أبو زيد، )2000(

من ســمات كل حضارة أن توفر متســعا لاللتقاء والتداخل املعرفي 
مع احلضارات األخرى، عبر التبادل والتواصل الثقافي بينها وبشــكل 
مســتمر، لتتفاعل وتتالقح وتندمج فيما بينهــا، فيحصل التدافع 
احلضاري، من هذا املنطلق يقرأ غامن جواد عددا من الوثائق اإلســالمية 
قراءة تكشــف عن وجود األسس املعرفية ملبادئ وقيم حقوق اإلنسان 
كالتســامح واملســاواة وإقامة العدل وأدب االختالف ونبذ التعصب 

وحرية العقيدة والتعبير.. الخ.
إن جتذير ثقافة حقوق اإلنســان في العالم اإلســالمي هدف ينبغي 
الولــوج إليه عبر بوابة الكشــف عن اخملزون اإلنســاني في الثقافة 
اإلسالمية والكشف كذلك عن إجنازات الثقافات األخرى التي سعت 

لتحقيق احلياة الكرمية لإلنسان.

�لإ�صالم و�لدميقر�طية9  
مجموعة مشاركني، حترير: سيد إسماعيل  ضيف اهلل، 

تقدمي: حلمي سالم )2003(
 

 يسجل هذا احلوار حلظة من حلظات االشتباك الفكري  التي شهدتها 
ورشة اإلسالم والدميقراطية) 27،28أكتوبر 2002 ( التي عقدها مركز 
القاهــرة. وقد طرح هــذا اللقاء عددا من األســئلة الهامة منها، ما 
نقاط االئتــالف واالختالف بني اإلســالم والدميقراطية؟ ما مواصفات 
النظام الدميقراطي، وكيف ميكن أن يكفل حقوق اإلنسان؟ هل هناك 
مواصفات دينية خاصة للدميقراطية؟ كيف ميكن تطبيق الدميقراطية 
في مجتمع تدين أغلبيته باإلسالم؟ فضال عن عدد من احلقوق واحلريات 
التي تتباين أشــكالها في ضــوء ثنائية )الثقافة الدينية الســائدة 
ومتطلبات الدولــة احلديثة( ومن أهمها حقوق األقليات، حقوق املرأة، 
حرية اإلبــداع والتفكير، وقد طرحت هذه القضايــا بهدف الوصول 
إلى أرضية مشــتركة بني التيارات السياســية اإلسالمية والتيارات 
السياسية األخرى في الكفاح من أجل الدميقراطية وفي ضوء جتارب 

مصر والسودان واجلزائر وإيران.

تعليم حقوق الإن�سان
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تعليم حقوق الإن�سان

سلسلة تهدف إلى نشر 

ثقافة حقوق اإلنسان بني 

األجيال الشابة 

كيف يفكر طالب �جلامعات يف حقوق �لإن�صان 1  
)1994(

ملف يضم البحوث التي أعدها الدارســون، حتت إشــراف املركز في 
النــدوة التدريبية األولى للتعليــم على البحث فــي مجال حقوق 

اإلنسان 1994.

�أور�ق �ملوؤمتــر �لأول ل�صــباب �لباحثني يف �ملجــال �ملعريف حلقوق 2  
�لإن�صان
)1995(

أوراق املؤمتر األول لشــباب الباحثني في اجملال املعرفي حلقوق اإلنسان 
)مجموعة بحوث 1995( وفيه يتم تأصيل حقوق اإلنسان في الثقافة 
العربيــة، ومخاوف علــى حقوق اإلنســان في ظل احلكــم الذاتي، 
وضمانات إجراء االنتخابات النزيهة، االنتهاك اإلجرامي البدني لصغار 
اإلناث، ومواثيق الشرف الصحفية بني آليات التطبيق وااللتزام، البث 

املباشر وحقوق اإلنسان.

مقدمة لفهم منظومة حقوق �لإن�صان3  
د. محمد السيد سعيد )1997(

إن نشــر ثقافة حقوق اإلنســان هو الضمانة األولى حلماية اإلنسان. 
من هذا املنطلق يوضح محمد الســيد ســعيد اخللفيــة املعرفية 
ملنظومة حقوق اإلنسان مصنفا هذه احلقوق لثالث فئات “شخصية-

فئات خاصة مستضعفة- جماعية”، ثم يناقش آليات التطبيق على 
املســتوى العاملي واإلقليمي، واضعا كل ذلك على “منصة أخالقية” 
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تتمحور بــني طرفي “القوة واحلق” بدءا من إجابة ســؤال “ملاذا حقوق 
اإلنسان”، ,انتهاًء “بعاملية حقوق اإلنسان” مرورا بالتحديات املطروحة 
على مناضلي حقوق اإلنســان: إعادة كتابــة وفهم التاريخ احلقيقي 
للمنظومة العاملية الراهنة حلقوق اإلنسان، وإعادة كتابة وفهم تاريخ 

كل ثقافة على حدة من وجهة نظر حقوق اإلنسان.

�للجان �لدولية و�لإقليمية حلماية حقوق �لإن�صان  4  
محمد أمني امليداني )2000( 

إذا عدنا إلى االتفاقيات الدوليــة التي مت اعتمادها في رحاب منظمة 
األمم املتحدة، والى االتفاقيات اإلقليميــة التي اعتمدتها العديد من 
املنظمات اإلقليمية، جندها خصصت بعــض موادها للبحث في دور 
اللجان الدولية واإلقليمية، وواجبها بالسهر على تطبيق آليات هذه 
االتفاقيات وتنفيذ أحكامها. من هنا نشأت ضرورة وضع كتاب تعليمي 
يســمح لكل املهتمني والباحثــني بالتعرف على آليــات االتفاقيات 
الدولية واإلقليمية حلماية حقوق اإلنســان، واالطالع على دور اللجان 

التي تطبق هذه االتفاقيات، وتضع نصوصها موضع التنفيذ.

�لإن�صان هو �لأ�صل5  
مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان 

محمد أمني امليداني )2002( 

إذا كان القانون الدولي اإلنســاني يتميز ببعده اإلنساني ويضع الفرد 
في دائرة اهتمامه األساسي، ويســتهدف تخفيف آالم الضحايا ملن 
يقعون حتت ســيطرة “العدو” مبن فيهم اجلرحــى واملرضى والغرقى 
واألسرى املدنيني بشــكل عام، فإن له بعدا أخالقيا أيضا إضافة إلى 

صفته القانونية اآلمرة الوثيقة االرتباط باإلنسان.
ولهــذا داللته وهى أن اإلنســان هو هدف القانون الدولي اإلنســاني 
وقانون حقوق اإلنسان. ومن هذا املنطلق يعرض املؤلف لنشأة وتطور 
القانون الدولي اإلنساني وللشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، ويناقشون 
مــن خالل هذا الربط قضايا رئيســية منها التمييــز العنصري ضد 
املرأة واألقليات، وإبادة اجلنس البشــري والتعذيب واالختفاء القسري 

واإلرهاب.
ويلقــي املؤلف الضــوء أيضا على احلق في التنميــة بوصفه القلب 
النابض لكل احلقوق، وال شــك أن استقالل القضاء الدولي وفعاليته 

هو الضمانة األولى لكل احلقوق.
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�لرهان على �ملعرفة6  
حول قضايا تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان

حترير: د. الباقر العفيف وعصام الدين محمد حسن )2002( 
)باإلجنليزية والعربية(

يحتوي هــذا الكتاب على أعمال املؤمتر الدولــي الثاني حلركة حقوق 
اإلنســان في العالم العربي والذي نظمه مركــز القاهرة في أكتوبر 
2000 حتــت عنوان “قضايا تعليم ونشــر ثقافة حقوق اإلنســان في 

العالم العربي وقد توزعت املساهمات على ثمانية محاور وهى:
-1 التحديات التي تواجه تعليم ونشــر ثقافة حقوق اإلنسان وجتارب 

وخبرات عاملية.
-2 أثــر الثقافة الدينية الســائدة على تعليم ونشــر ثقافة حقوق 

اإلنسان.
-3 إلى أي مدى تقوم الثقافة السياسية السائدة مبهمة تعليم ونشر 

ثقافة حقوق اإلنسان.
-4 تقييم مساهمة احلكومات العربية في تعليم حقوق اإلنسان.

-5 مساهمة املنظمات غير احلكومية في تعليم ونشر ثقافة حقوق 
اإلنسان.

-6 دور الفنون واآلداب في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
-7 دور اإلعالم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.

-8 فرص اإلعالم اإلقليمي العربي املستقل حلقوق اإلنسان.
كما اشــتمل الكتاب على النداء الذي توجه به املشاركون في املؤمتر 

للقمة العربية التي عقدت بالقاهرة في أكتوبر 2001.

�لأ�صيل و�ملكت�صب7  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

عالء قاعود، تقدمي إبراهيم عوض)2002(

هذا الكتاب جتميع لوثائق رئيسية عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية لإلنســان صدرت عن اجملتمع الدولي، ممثال في منظمة األمم 
املتحدة، فيما بني الســتينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وال 
شــك في أنه يعد أداة ممتازة تعني الباحث في مجموعة هذه احلقوق 
على اخلــوض فيها وتبني أبعادها، مما سيســاعد علــى تفعيل هذه 
احلقوق ومتتع مســتحقيها بها. والوثيقة األساسية في هذا الكتاب 
هى العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
الصادر ســنة 1966، والــذي دخل حيز التنفيذ في ســنة 1976. أما 
الوثائــق األخرى فهى التعليقات العامة، التــي اعتمدتها تباعا جلنة 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بغية التفصيل في احلقوق 
املنصوص عليها في العهد واإلرشاد إلى طرق حتقيقها. كما يشتمل 
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الكتاب على وثيقتني بشأن إعداد تقارير الدول األطراف في العهد عن 
احترامها ألحكامها وتنفيذها لها.

حقوقنا �لآن ولي�س غدً�8  
املواثيق األساسية حلقوق اإلنسان 

تقدمي بهي الدين حسن، ومحمد السيد سعيد )2003(

يحتاج الطالب والباحثون املهتمون بحقوق اإلنســان إلى كتاب واحد 
يضم املواثيق الدولية الهامة، ومن هذه املواثيق: اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنســان، العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، العهد الدولي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إعالن احلق في التنمية، 
احلق فــي الثقافة والتنميــة والتعاون الثقافــي، اتفاقية مناهضة 
التعذيب، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، إعالن 

بشأن القضاء على كل أشكال التعصب.
كما يضم الكتاب توصيات املنظمات غير احلكومية إلى املؤمتر العاملي 

الثاني حلقوق اإلنسان.

حقوق �لن�صاء.. من �لعمل �ملحلي �إىل �لتغيري �لعاملي9  
د. آمال عبد الهادي )2004(

يجمع الكتــاب كماً من املعلومات حول املوضوعات األساســية في 
مجال احلقوق اإلنسانية للنساء، وبني التدريبات التي تيسر فهم هذه 
احلقوق، واالستراتيجيات التي ميكن اتخاذها لتطبيق هذه احلقوق في 
الواقع. ويستهدف كتاب “من العمل احمللى إلى التغيير العاملي”الرجال 
والنساء ســواء كأفراد أو مجموعات، املتعلمني والذين حصلوا على 
قدر ضئيل من التعليم الرســمي أو لم يحصلوا عليه على اإلطالق، 

كما يستهدف أيضاً على سبيل املثال ال احلصر:
- املنظمات احلكومية وغير احلكومية التــي تهتم بتدريب العاملني 

فيها حول القضايا التي تؤثر على النساء بشكل خاص؛
- املنظمات اجملتمعية التي تقوم بتنظيم ورش عمل للنشــطاء في 

مجال احلقوق اإلنسانية للنساء والفتيات؛
- الباحثني االجتماعيني، واملهنيني فــي اجملال الصحي، والعاملني مع 

الشباب املهتمني بتثقيف اجملتمعات التي يخدمونها؛
- طــالب اجلامعات واملدارس العليا في مجال الدراســات النســوية 

والعلوم السياسية واالجتماعية، أو حقوق اإلنسان؛
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ق�سايا حركية

سلسلة تعني برصد 

النشاط العملي حلركة 

حقوق اإلنسان وحتليل 

أبعاده النظرية

�لعرب بني قمع �لد�خل وظلم �خلارج1  
تقدمي وحترير: بهي الدين حسن )2000( 

الكتــاب مؤلف جماعي يضــم أعمال املؤمتر الدولــي األول للحركة 
العربية حلقوق اإلنســان الذي عقد في الــدار البيضاء في الفترة من 
23 إلى 25 أبريل 1990 أجنز املؤمتر وثيقة برنامجية شــاملة اشتملت 
على حتديد أولويات حتســني حالة حقوق اإلنســان في العالم العربي 
ومهمات وأولويات النضال بالنســبة للحركــة. ودافع املؤمتر عن حق 
جماعات اإلســالم السياســي في الوجود طاملا ال تستخدم العنف 
لتحقيق أهدافها. كما أولى املؤمتر عناية خاصة حلقوق املرأة واألقليات 
ولقضايــا احلقوق اجلماعية للشــعوب العربية )وخاصة الشــعبني 
الفلسطيني والعراقي(، متخذا موقفا نقديا وشامال من التالعب في 

اجملتمع الدولي بقضايا حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب.

متكني �مل�صت�صعف2  
نحو منظور عربي لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 

إعداد : مجدي النعيم )2000(

تسعى الدراسات املتضمنة بالكتاب إلى بلورة منظور عربي لتعليم 
ونشر ثقافة حقوق اإلنســان، حيث ينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء 
يعالج القسم األول القضايا النظرية مثل فلسفة التعليم والتمكني 
واخلصوصية الثقافية والترويج لقيم حقوق اإلنســان والتســامح 
الديني، ويتناول القســم الثاني استراتيجيات تعليم حقوق اإلنسان، 
بينما يعالج القسم الثالث بعض قضايا تدريس حقوق اإلنسان. وقد 
خصص القسم األخير من الكتاب لدراسة حقوق اإلنسان في اآلداب 
والفنون، وتضمن الكتــاب أيضا التقرير الذي أعده املركز في تقييمه 
للنســخة التمهيدية “دليل اليونســكو لتعليم حقوق اإلنسان في 

التعليم األساسي والثانوي”.
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�إعالن �لد�ر �لبي�صاء للحركة �لعربية حلقوق �لإن�صان:3  
صادر عن املؤمتر الدولي األول للحركة العربية حلقوق اإلنســان، 

الدار البيضاء 23 – 25 أبريل 1999

�إعالن �لقاهرة لتعليم ون�صر ثقافة حقوق �لإن�صان:4  
صادر عن مؤمتر قضايا تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان: جدول 

أعمال للقرن احلادي والعشرين، القاهرة -13 16 أكتوبر 2000.

�إعالن �لرباط حلقوق �لالجئني �لفل�صطينيني: 5  
صادر عن املؤمتر الدولي الثالث حلركة حقوق اإلنسان في العالم 

العربي، الرباط -10 12 فبراير 2001.

�لكيل مبكيالني مذكرة حول حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني: 6  
مقدمة إلــى جلنة حقوق اإلنســان باألمم املتحــدة )باللغتني 

العربية واإلجنليزية(.

�عرت�فات �إ�صر�ئيلية- نحن �صفاحون وعن�صريون7  
إعداد: محمد سيد سلطان، ترجمة: سالف طه)2002(.

إن التمييز العنصري تهمة يحاول أي شعب أو حكومة توجه إليهما 
هذه التهمة أن يدافع عن نفســه بشــتى الوســائل إلثبات أنه برئ 
من أية عنصرية على مســتوى الفكر أو املمارســة. لكن العنصرية 
اإلســرائيلية ويا للعجب موضع فخر القادة اإلسرائيليني وكثير من 

كتابها ومثقفيها.
لهذا كانت أهمية توثيق اعترافاتهم على أنفسهم بأنهم عنصريون 
وســفاحون. يشــتمل هذا الكتيب على تلك االعترافــات باللغتني 
العربيــة واإلجنليزية، ليكون خطوة في الطريــق الصحيح ملكافحة 

العنصرية حني يكون اخلطاب موجها للمجتمع الدولي اإلنساني.

�إعالن �لقاهرة ملناه�صة �لعن�صرية 8  
)باللغتني العربية واإلجنليزية( )2001(.

فــي إطار التحضير للمؤمتر العاملي ضــد العنصرية املزمع عقده في 
دربان بجنوب أفريقيا من 28/ 8 إلى 7/ 9/ 2001، انعقد بالقاهرة املؤمتر 
العربي اإلقليمي ملكافحة العنصرية، وذلك بدعوة من مركز القاهرة 
لدراســات حقوق اإلنســان ملمثلي 65 من املنظمــات غير احلكومية 
العربية والدولية واألفريقية واآلســيوية في الفترة من -19 22 يوليو 
2001. وقــد صدر هذا اإلعــالن عن املؤمتر، مؤكدا علــى تضافر جهد 
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املشــاركني باملؤمتر للعمــل “معا من أجل القضــاء على آخر النظم 
العنصرية”، وهو الشــعار الذي رفعه املشاركون. وقد اشتمل اإلعالن 

على ثالثة أقسام هى:
-1 مصادر العنصرية وأسبابها ومظاهرها.

-2 العالم العربي وقضايا العنصرية والتمييز العنصري.
-3 العنصرية اإلسرائيلية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ق�صايا �لتحول �لدميقر�طي يف �ملغرب مع مقارنة مب�صر و�لأردن9  
أحمد شــوقي بنيوب، عبد الرحمن بن عمرو، عبد العزيز 
بناني، عبد الغفار شكر، محمد الصديقي، محمد املدني، 

هاني احلوراني، تقدمي: د. محمد السيد سعيد )2002(

تشكل قضية التحول الدميقراطي في العالم العربي إحدى القضايا 
املركزية في جدول أعمال مركز القاهرة لدراســات حقوق اإلنســان. 
والســؤال املركزي الذي ســعى املركــز دائما إلى اإلجابــة عليه هو، 
ملاذا يشــكل العالم العربي، دون بقية مناطق العالم اســتثناء أمام 
موجــات التحول نحو الدميقراطية التي بدأت جتتاح العالم منذ أواخر 
الثمانينيات؟ ولكن الســؤال الذي يحاول هــذا الكتاب اإلجابة عليه 
هو، ملاذا املغرب وحــده دون غيره من بلدان الدول العربية يقدم منوذجا 
وممارســة واعدة بالتحول إلى دولة دميقراطية من بلدان الدول العربية 
يقدم منوذجا وممارســة واعدة بالتحول إلــى دولة دميقراطية عصرية؟ 
واحلق أنه ثمة أســئلة كثيرة تفجرها إجابة هذا السؤال، خصوصا إذا 
وضعت في موضع املقارنة مع بــالد أخرى، مثال، كيف جنحت امللكية 
في األردن في حتطيم املعارضة السياســية منذ عدة عقود، ولم تقم 
لهــا قائمة حتى اآلن، دون أن تنزل أركان احلكــم في األردن، بل ازدادت 
ثباتا ورســوخا؟ وملاذا كان كافيا أن يصدر ثوار يوليو 52 مرسوما بحل 
األحزاب، ليذهب قادتها إلى فراشــهم، دون أي رد فعل ذي شــأن، وال 
يســتيقظون إال بعد ربع قرن، بناء على مرســوم آخــر بإعادة العمل 

بالنظام احلزبي؟

�لإرهاب وحقوق �لإن�صان بعد 11 �صبتمرب 10  
حترير وتقدمي: بهي الدين حسن )2002( التحرير للطبعة 

باللغة اإلجنليزية: أُصل كجوك

يضم أوراق مؤمتر “اإلرهاب وحقوق اإلنســان” بعد 11 سبتمبر، املنبثق 
عــن امللتقى الدولي حول مكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنســان، 
شارك فيه نخبة من الباحثني العرب واألجانب: عزمي بشارة، كيرتس 
دوبلر، دياب أو بجهجه، هيلني دوفي، جبر وشــاح، مروان بشــارة، نيل 
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هيكس، بريان فولــي إدريس اليازمي، جمال عبد اجلواد، إيرين خان، جو 
ستورك، محمد السيد سعيد، توبي مندل.

يد على يد11  
دور املنظمات األهلية في مؤمترات األمم املتحدة

د. يسري مصطفى )2002(

يهدف هــذا الكتيب إلى التعريف مبؤمتــرات األمم املتحدة، نظرا لعدم 
وجــود كتابات تعريفيــة باملؤمترات التي عقدتهــا األمم املتحدة خالل 
عقد التسعينيات باللغة العربية. كما يشتمل الكتاب على حتليالت 
مضيئة للســياقات التي متت فيها هذه املؤمترات. ومن هذه املؤمترات”: 
القمة العاملية للطفل، مؤمتــر األمم املتحدة العاملي للبيئة والتنمية، 
مؤمتر األمم املتحدة حلقوق اإلنســان، املؤمتر الدولي الرابع للمرأة، واملؤمتر 

العاملي ملناهضة العنصرية.
واشتمل الكتيب كذلك على توصيات املؤمترات العاملية ودور املنظمات 

غير احلكومية في هذه املؤمترات.

عن�صرية حتت �حل�صار12  
)أعمال املؤمتر الدولي الرابع حلركة حقوق اإلنســان في العالم 

العربي( حترير: د. صالح أبو نار )2002(

يحتــوي هذا الكتاب على وقائــع أعمال مؤمتر القاهــرة التحضيري 
للمؤمتــر العاملي ضــد العنصرية فــي يوليو 2001، وقــد جنح مركز 
القاهرة تنظيمه لهذا املؤمتر في بناء شــكل تنظيمي جامع جملموعة 
من منظمات حقوق اإلنسان في العالم العربي، املشاركة في عملية 
دربــان، تضامنت مع أهداف اجملموعة العربيــة في دربان، نظرا للدعم 

الذي قدمته اجملموعة العربية لقضاياهم احلقوقية.

�إعالن بــريوت للحمايــة �لإقليمية حلقــوق �لإن�صــان يف �لعامل 13  
�لعربي  )عربي وإجنليزي وفرنسي( )2003(

صدر هذا اإلعالن عن املؤمتر اإلقليمي “من أجل حماية إقليمية فعالة 
حلقوق اإلنسان: أي ميثاق عربي حلقوق اإلنسان ؟” والذي كان قد عقده 
مركز القاهرة بالتعاون مع جمعية الدفاع عن احلقوق واحلريات “عدل” 
10-12/ يونيــو / حزيران 2003. ويؤكد اإلعالن علــى أن امليثاق العربي 
حلقوق اإلنســان  قد جــاء منتقصا للكثير من الضمانــات واملعايير 
الدولية املعترف بها لضمان حقوق اإلنســان. وأعلن عن حتفظه على 
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املســاعي الهادفة إلى اعتمــاده بصورته احلاليــة أو حتديثه بصورة 
شكلية أو جزئية.

�إعالن كمبال: حول م�صتقبل �لرتتيبات �لد�صتورية يف �ل�صود�ن،14  
 نحو استقرار دستوري في السودان)2004(

هذا الكراس يضــم املالحظات والتوصيات التــي كانت ثمرة جهود 
كوكبة من اخلبــراء ذوي الرغبة اخمللصة في جتاوز األزمة الســودانية 
املزمنة.فقــد اجتمع في كمباال بيوغندا في يومي 26 و27 يناير 2004 
بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان وباستضافة حركة 
عموم أفريقيا تســعة عشر من اخلبراء السودانيني وعدد من املراقبني 
املصريــني واليوغنديني، وبعض اخلبراء الدوليني ملناقشــة املعضالت 
الدســتورية التي واجهت وتواجه الســودان. وقــد ناقش اجملتمعون، 
على الرغم من تباين خلفياتهم الفكرية واملهنية واألكادميية، بصبر 
القضايا اخلالفية من أجل محاولة الوصول إلى صيغ تساهم في خلق 

إجماع دستوري بني اجملموعات السودانية اخملتلفة. 

�إعالن باري�س حول �صبل جتديد �خلطاب �لديني15  
)عربي وإجنليزي( )2003(

صدر هذا اإلعالن عن اللقاء التشاوري حول “السبل العملية لتجديد 
اخلطاب الديني”، والذي كان قد نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق 
اإلنســان في باريس يومي 12-13 أغســطس، وقد أكد اإلعالن على 
أن جتديد اخلطاب  ضرورة ملحة، وأنــه لن يكون هناك جتديد حقيقي 
للخطاب الديني ما لم يحدث إصالح سياســي حقيقي. وقد أوصى 
اإلعــالن بعدد من التوصيــات منها املوجهة إلــى احلكومات، ومنها 
املوجهة إلى اجملتمع املدني وخاصة احلــركات الثقافية واالجتماعية 

واحلقوقية في العالم العربي .
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�ل�صــتقالل �لثاين: نحو مبــادرة لالإ�صالح �ل�صيا�صــي يف �لدول 16  
�لعربية 

)عربي وإجنليزي وفرنسي( )2004(

يضم هذا الكراس الوثائقي توصيات املنتدى املدني األول املوازي للقمة 
العربية، والبيانات الالحقــة ذات الصلة. وقد بعث املنتدى بتوصياته 
في رســالة موجزة موجهة إلى امللوك والرؤساء واألمراء العرب. ومتت 
صياغة الرســالة من خالل وثيقة شاملة موسعة مفصلة اعتمدها 
املنتدى، وتشكل إطارا شــامال ملبادرة لإلصالح السياسي في العالم 
العربي. وترجع تسمية الوثيقة بـ “ االستقالل الثاني” إلى أنها مبثابة 
اســتكمال ملهمات حيازة احلق في تقرير املصير للشــعوب، وحكم 

نفسها بنفسها في إطار حكم دميقراطي يحترم حقوق اإلنسان.

�أولويات و�آليات �لإ�صالح يف �لعامل �لعربي17  
)عربي وإجنليزي وفرنسي(، )2004(

هذا الكراس هــو التقرير اخلتامي الصادر عن مؤمتــر “أولويات وآليات 
اإلصالح في العالــم العربي” الذي عقد في القاهــرة في الفتة من 
-5 7 يوليو 2004 بدعوة من مركز القاهرة لدراســات حقوق اإلنسان 
واملنظمة املصرية حلقوق اإلنســان ومجلة السياســة الدولية.وقد 
ناقش املؤمتــر املبادرات الدولية لإلصالح في العالم العربي،كما ناقش 
وثيقة اإلســكندرية ومبادرة االســتقالل الثاني لإلصالح السياسي 
في العالم العربي، وما توصلت إليه قمة ملوك ورؤســاء دول اجلامعة 

العربية بخصوص قضية اإلصالح، وذرائع احلكومات العربية لرفضه.

�إعالن �لرباط18  
نحو شــراكة متكافئة من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

والسالم العادل والتنمية االقتصادية واالجتماعية)2004(

يضــم هذا الكراس بيان مؤمتر اجملتمع املدنــي املوازي إلى “املنتدى من 
أجل املســتقبل” الذي عقد في الرباط في الفترة من 8-9 ديســمبر 
2004وقد عقد املؤمتر املوازي مببادرة من مركز القاهرة لدراسات حقوق 
اإلنســان واملنظمة املغربية حلقوق اإلنســان والفيدراليــة الدولية 
حلقوق اإلنسان والشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان، ومبشاركة 
منظمــات وفاعليات اجملتمع املدني في 13 دولة عربية، ومبشــاركة 9 
منظمات دولية، بهدف التفاعل اإليجابــي مع مبادرة مجموعة دول 

الثماني بخصوص اإلصالح في العالم العربي.
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اأطروحات جامعية

سلسلة لتشجيع 

إعداد رسائل املاجستير 

والدكتوراه في مجال 

حقوق اإلنسان 

رقابة د�صتورية �لقو�نني .. در��صة مقارنة بني �أمريكا وم�صر1  
هشام محمد فوزي، تقدمي محمد ميرغني خيري )1999(

إن الرقابة على دســتورية القوانني هى الوســيلة األساسية لضمان 
نفاذ القاعدة الدســتورية. ما من شك في أن التجربة األمريكية هى 
التجربة الرائدة في هذا اجملال، من ثم فإن فهم رقابة الدســتورية في 
أمريكا وجتلياتها وفهم رقابة الدستورية في مصر وجتلياتها واملوازنة 
واملقارنة بني النظامني ســوف يساهم في إثراء الفكر القانوني. صدر 

من الكتاب طبعتان تلبية حلاجة رجال القضاء والنيابة.

�لت�صامح �ل�صيا�صي : �ملقومات �لثقافية للمجتمع �ملدين يف م�صر2  
هويدا عدلي رومان )2000(

تسعى الدراســة لإلجابة عن عدد من التســاؤالت تتركز حول مدى 
حضور قيمة التسامح السياســي على خريطة اخلطاب السياسي 
للنخبــة في تاريخنــا املعاصر من خــالل عقد مقارنــة بني فترتني 
ليبراليتــني -1923 1930 و -1982 1996 وتكشــف الدراســة عن ما 
يعانيه اجملتمع املدني من أزمات تتفاقم بسبب تقلص قيمة التسامح 
السياسي واغتصاب احلق في االختالف، وذلك من خالل حتليل خطاب 
عينة عمدية من نخب بعض منظمات اجملتمع املدني التي شــاركت 
فــي اجلدل حول قضايا معينة مثل قضية )نصر أبو زيد( وقضية املرأة 
)املؤمتــر الدولي الرابع املنعقد في بكني( والقضية القبطية في مصر 

وقضية )تقييم ثورة 23 يوليو 1952(.
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�صمانات حقوق �لإن�صان على �مل�صتوى �لإقليمي3  
د. مصطفى عبد الغفار )2003( 

لقد كانت نشــأة حقوق اإلنسان وطنية ثم انتقلت إلى اجملال العاملي 
ثم اإلقليمي، لكن انتقال حقوق اإلنسان إلى اجملال العاملي لم يتضمن 
ســوى مجرد االعتراف بهذه احلقوق واإلقــرار بوجودها دون تنظيم أي 
ضمانــات تكفل التمتع بها أو وضعها موضع التنفيذ، بل إن الوثيقة 
التــي تضمنت االعتراف بهــذه احلقوق وهى اإلعــالن العاملي حلقوق 

اإلنسان كانت موضع خالف بشن قوتها القانونية امللزمة.
أما على املســتوى اإلقليمي فقد كان هناك إقــرار لضمانات احلقوق 
وتنظيــم لآلليات التي تكفــل نفاذها، ولهذا تنصب هذه الدراســة 
على الضمانات اإلقليمية حلقوق اإلنســان، وذلك من خالل استعراض 
مختلف هــذه الضمانات ووضعها في العمل من خالل أربعة إطارات 

إقليمية وهى اإلطار األوروبي واألمريكي واألفريقي والعربي.

�ل�صحفيون و�لدميقر�طية يف �لت�صعينيات4  
طاقة دميقراطية مهدرة

فون كورف يورك
مراجعة وحترير الترجمة: مجدي النعيم، تقدمي د. محمد 

السيد سعيد )2005(

هــذا الكتاب هو أول دراســة تفصيلية تغطي إســهام الصحفيني 
املصريني في الدمقرطة في التســعينيات. ويكشــف الكتاب عن أن 
الصحفيني ال يجب إغفالهم كقوة في عملية الدمقرطة في مصر، 
على الرغــم من أنهم ليســوا أقوى اجملموعات التي حتدد النســيج 
السياســي ملصر مثل مؤيدي اجملموعــات االســتراتيجية أو القوى 
املعارضة العنيفة األخرى. وبالتالي لم يكن إســهامهم في عملية 
الدمقرطة على النحو املطلوب ألســباب مختلفة، وكان ميكنهم أن 
يكونــوا أكثر دعما للدميقراطية وحقوق اإلنســان. وهو ما يجعل من 
هذا الكتاب مناســبة الســتنفار اجلماعة الصحفية واجملتمع املدني 
عمومــا من أجل تصعيد النضال لتحرير الصحافة املصرية من غابة 

االرتهانات التاريخية واملستحدثة على خير وجه. 
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مطبوعات غري دورية

ن�صرة �صو��صية )بالعربية و�لإجنليزية(

نشرة “سواسية”: تصدر كل شهرين وتنشر املعلومات حول أنشطة 
املركز ومشــروعاته، بجانب املعلومات املتعلقة بالنقاشــات اجلارية 
حول قضايا حقوق اإلنســان. وهى تســهم في رفــع الوعي بحقوق 
اإلنســان وســط طيف واســع من القراء. ويركز مركز القاهرة على 
منظمات حقوق اإلنسان العربية واألكادمييني والصحفيني والفنانني 
واملثقفــني بوصفهم الدائرة الرئيســية لقراء سواســية. وهى تنور 
الطالب والنشطاء مبواقف حقوق اإلنسان إزاء مختلف القضايا التي 
تهم اجملتمع املدني.وهى تنقل حــوارات دولية وموضوعات وأفكار في 
الساحة الدولية تتعلق بحقوق اإلنسان عموما مع تركيز على القضايا 
الراهنــة في جدول األعمال العربي. وهى توزع بني أســاتذة اجلامعات 
والصحفيني والشخصيات العامة واملنظمات غير احلكومية و مراكز 
البحوث في العالم العربي. وتوزع النسخ اإلجنليزية أيضا على مراكز 
البحوث ومنظمات حقوق اإلنسان في العالم العالم، وقد صدر منها 

65 عددا.

جملة رو�ق عربي

وهى دورية ربع ســنوية فكرية تعني بقضايا حقوق اإلنســان. وهى 
تعتبر مساهمة في حركة متنامية حلقوق اإلنسان في العالم العربي 
واســتجابة للحاجة لبحوث وســجاالت أكثر نشــاطا حول حقوق 
اإلنســان عموما وفي العالم العربي على وجه اخلصوص. وهى تهدف 

إلى:
-1 املساهمة في تعزيز قيم حقوق اإلنسان في العالم العربي.

-2 تطور تفســير عقالني للتراث العربي اإلسالمي من منظور حقوق 
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اإلنسان.
-3 تطور منظور عربي نحو فلســفة ومبادئ حقوق اإلنسان للتمكن 
من املساهمة في هذا اجملال، مبا يعكس اإلشكاليات احمللية واألولويات 

الثقافية.
-4 اكتشاف املشــكالت التي تواجه نشر وتوطيد مبادئ وقيم حقوق 

اإلنسان في العالم العربي.
-5 دراســة اإلشــكالية التي يطرحها تطبيق حقوق اإلنســان في 

اجملتمعات العربية.
وتتكون اجمللة من خمسة أبواب ثابتة:

1( دراسات.
2( تقارير حول أوضاع حقوق اإلنسان في العالم العربي.

3( مناظرات أو رؤى تغطي قضايا خالفية.
4( مراجعات الكتب.

5( وثائق.
وقد صدر منها ســبعة وثالثون عددا، وننشــر في آخــر هذا الدليل 

كشافا شامال حملتويات جميع ما صدر منها من أعداد.

روؤى مغايرة

رؤى مغايرة: دورية تعني بشئون الشرق األوسط من منظور دميقراطي 
وتقدمي وحتظى باحترام عــال. ورؤى مغايرة هى مختارات من ميريب 
)التي تصدر عن مشــروع الشــرق األوســط للبحــوث واملعلومات( 
بالعربية. تقدم للقراء العرب مقاالت حول موضوع معني نشــرت في 

ميريب. وصدر منها عشرة أعداد.

ق�صايا �ل�صحة �لإجنابية

دورية خاصة بصحة النســاء اإلجنابية، في احلمــل والوالدة واجلنس، 
تشــرف عليها د. نادية عبد الوهاب، وهــى إصدار فصلي مترجم عن 
مجلة Reproductive Health Matters. صــدر منها ثالثة أعداد. ثم 

انتقلت مسئولية إصدارها إلى مركز دراسات املرأة اجلديدة.
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اإ�سدارات م�سرتكة

بالتعاون مع �للجنة �لقومية للمنظمات غري �حلكومية�أ   

1  موقف �لأطباء من ختان �لإناث
د. آمال عبد الهادي، د. سهام عبد السالم )1995(

ما الذي يجعل بعض أفراد املهنــة الطبية يتبنون موقف الدفاع عن 
عــادة ختان اإلناث رغم أنهم أكثر الناس معرفة بأضرارها اجلســدية 
والنســبية على املرأة؟ هذا السؤال يجيب عنه هذا الكتاب من خالل 
دراسة استهدفت بحث اجتاهات ومواقف 500 طبيب وطبيبة ملعرفة 
العوامل اخملتلفــة التي يعتقد في تأثيرها علــى مواقف األطباء من 

ختان اإلناث.

2  �لت�صويه �جلن�صي لالإناث )�خلتان(.. �أوهام وحقائق
د. سهام عبد السالم )1996(

االنتهاك البدني عن طريق اخلتان عادة لها جذور عميقة في التقاليد 
والعادات املصرية قبل انتشار املسيحية واإلسالم. وهى متارس اآلن في 
مصر بشكل واسع بني املســلمني واملسيحيني  على السواء. يعالج 
هذا الكتيب قضيــة اخلتان على تعدد أبعادها: الطبية والنفســية 
واالجتماعية، موضحا أضرارا ومضاعفاتها الفسيولوجية والنفسية 

على الفتاة واملرأة، ومفندا احلجج املتوارثة للمدافعني عنه.
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بالتعــاون مــع �ملوؤ�ص�صــة �لفل�صــطينية لدر��صــة �لدميقر�طيــة ب  
)مو�طن( وجملة �ل�صيا�صة �لدولية )�لقاهرة(

�إ�صــكاليات �لتعــرث �لدميقر�طــي يف �لوطن �لعربــي. حترير د. حممد 
�ل�صيد �صعيد، د. عزمي ب�صارة )فل�صطني( )1997(

إن موضوع هذا الكتاب ليس اإلجابة عن الســؤال الكبير واملهم: ملاذا 
الدميقراطية؟ وإمنا السؤال اخلاص بكيفية التحول املتواصل واملتنامي 
للدميقراطية. ويطرح املشــاركون في املؤمتر/ الكتاب هذا السؤال من 
زاويــة اخلبرة التاريخية للعرب حيث تهتــز وتنكمش قاعدة  التحول 
الذي كان يؤمل أن يطرق طريق الدميقراطية املتواصلة. والســؤال هو: 

ملاذا تعثرت وتتعثر عملية االنتقال هذه؟

بالتعاون مع جماعة تنمية �لدميقر�طية و�ملنظمة �مل�صرية حلقوق ج  
�لإن�صان 

من �أجل حترير �ملجتمع �ملدين: م�صروع قانون ب�صاأن �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات 
�خلا�صة

جناد البرعي- عالء قاعود- ناصر أمني )1998(

يشــتمل هذا الكتيب على مشروع القانون الذي تقدم به أربعة نواب 
مبجلس الشعب في 28 فبراير 1998، وكانت منظمات حقوق اإلنسان 
قد أعدتــه لتنظيم العمل األهلي في مصــر، بينما كانت احلكومة 
املصرية تسرع إلصدار تشريع جديد يحل محل القانون 32 لسنة 64 

سيئ السمعة، ولكن في أجواء يخيم عليها التكتم واإلقصاء.

بالتعاون مع �ليون�صكود  

دليــل تعليم حقوق �لإن�صــان للمد�ر�ــس �لبتد�ئية و�لثانوية )ن�صــخة 
متهيدية( )1997(

إن مجرد إعــداد دليل عاملي لتعليم حقوق اإلنســان في املدارس في 
كافــة أرجاء العالم في نفس الوقت،هو بال شــك خطوة إلى األمام. 
يوضح هذا الدليل عالقة حقوق اإلنســان مبســألة القيم والســالم 
والدميقراطية، مع شــرح مبســط ألنواع احلقوق؛ مدنية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية. كما يشتمل الدليل على تطبيقات 

ألسلوب تدريس حقوق اإلنسان.
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بالتعاون مع �ل�صبكة �لأورومتو�صطية حلقوق �لإن�صان هـ          

دليل حقوق �لإن�صان يف �ل�صر�كة �لأوروبية �ملتو�صطية
خميس شماري، كارولني ستايني، ترجمة إميان شكيب، د.شهرت 

العالم، حترير ومراجعة د. صالح أبو نار )2000(

يقدم هذا الدليل صورة شاملة ملؤسسات وآليات وأنشطة الشراكة 
األوروبية- املتوســطية مــن خالل منظور موقع حقوق اإلنســان في 
مشــروع الشراكة. يرصد القسم األول مؤسسات االحتاد األوروبي من 
حيث اختصاصاتها ومنط عالقتها بالشــراكة األوروبية املتوسطية. 
في حني يقدم القسم الثاني عالقة حقوق اإلنسان مبشروع الشراكة 
في بعديه اإلقليمي والثنائي. ويشــتمل القسم الثالث واألخير على 
قائمة بعناوين اجلهات املعنية بحقوق اإلنســان في إطار الشــراكة 

وأهم الوثائق املعبرة عن الشراكة.

بالتعاون مع منظمة �أفريقيا / �لعد�لة و  

عندما يحل �ل�صــالم.. موعد مع ثالوث �لدميقر�طية و�لتنمية و�ل�صلم 
يف �ل�صود�ن

حتريــر: يوانس أجاوين وأليكس دوفال، ترجمة ســيد أحمد بالل، 
عبد الســالم حســن، د. محجوب التجانــي، د. عبد العظيم 

احلسن، تاج السر كندورة، محمد خلف اهلل عبد اهلل )2001(

هــذا الكتاب هــو خالصة بحث ومشــاورات في أوســاط منظمات 
اجملتمع املدني الســوداني حول مســتقبل الســودان. ويشتمل على 
أوراق ومداوالت مؤمتر كمباال الثاني حول حقوق اإلنسان والدميقراطية 
والتنمية خالل مرحلة االنتقال في الســودان. وتتناول فصول الكتاب 
قضايا متعددة منها: أبعاد األزمة االقتصادية ومكافحة الفقر واألمن 

الغذائي وقضايا النازحني واملغتربني والالجئني.
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�فتتاحيات
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- ضــرورة احلوار مع احلركات ذات اإلســناد الديني – محمد الســيد 
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- مدرســتان في بناء الدولة الفلسطينية – محمد السيد سعيد – 
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ك�صاف رو�ق عربي
 -1996 يناير 2006
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والثالثون- ربيع 2004.

- الدميقراطية بني خطابات متهافتة)2(/ محمد الســيد ســعيد- 
العدد الرابع والثالثون- صيف 2004.

- نحو فلســفة جديدة للتعليم في العالم العربي/ محمد السيد 
سعيد- العدد اخلامس والثالثون- خريف 2004.

- إشكاليات التلقي.. حتوالت اجملتمع والثقافة/ محمد السيد سعيد- 
العدد السادس والثالثون- شتاء 2004.

- االستراتيجيات الدولية وحقوق اإلنســان/ محمد السيد سعيد- 
العدد السابع والثالثون- ربيع 2005.



دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان60

در��صات
العدد 1 –يناير 1996

- اإلسالم وحقوق اإلنسان: محمد السيد سعيد 
- حقوق اإلنسان في الفكر اإلســالمي مناقشة أولية: كمال حامد 

مغيث 
- حقوق اإلنســان بني العقل واملســاواة عنــد األفغاني:مجدي عبد 

احلافظ 

العدد2 – أبريل 1996
- حقوق الطفل في الثقافة العربية اإلسالمية: هيثم مناع 

- األداء التشريعي للمرأة املصرية: عمرو هاشم ربيع 

العدد -3 يوليو 1996
- املشاكل الداخلية للحركة العربية حلقوق اإلنسان”: محمد السيد 

سعيد 
- “العالقات الدولية للحركة العربية حلقوق اإلنسان”: إبراهيم عوض

العدد -4 أكتوبر 1996 
- احلرية في الفكر التنويري العربي”: هيثم مناع 

- “محمود محمد طه والتجديد في الفكر اإلسالمي”: عبد اهلل بوال

العدد -5 يناير 1997
- احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية طبيعتها واملراقبة على 

أعمالها”: إبراهيم عوض 
- “حقوق اإلنســان في التنظيم الدولي العاملــي تطور الدور وحدود 

فاعليته”: حسن نافعة 
- “إخفــاق احلداثة في املنطقة العربية بني االســتلهام والتحليل”: 

مجدي عبد احلافظ

العدد -6 أبريل 1997
- “خطاب حقوق اإلنسان في العالم العربي”: نيل هيكس 

- “نحو حماية فعالة للمدافعني عن حقوق اإلنسان”: منى رشماوي 

العدد -7 يوليو 1997
- القضاء وحقوق اإلنسان في السودان”: أمني مكي مدني 

- “تدريــس اتفاقيتي حقــوق الطفل والقضاء على جميع أشــكال 
التمييز ضد املرأة في كليات احلقوق”: آمال عبد الهادي 

- “حريــة التعبير وتــداول املعلومات وضوابط األمــن القومي”: جناد 
البرعي

العدد 8 – 1997



61 دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

- احلقوق الثقافية لألفراد والشــعوب:قضية للمســتقبل”: صالح 
اجلورشي 

- “فاعلية دورات تعليم حقوق اإلنسان”: جمال عبد اجلواد-عالء قاعود

العدد 1998-9
- العوملة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية”: ياشي كاي 

- “قراءة في كتاب طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، لعبد الرحمن 
الكواكبي”: علياء سرايا

العدد 10 –1998
- مأزق التحول الدميقراطي في العالم العربي : قايد دياب 

العدد -11 1998
- دور العرب في صياغة الشــرعة الدولية حلقوق اإلنســان”: محمد 

أمني امليداني 
- “مســتقبل الدميقراطية وحقوق اإلنســان في مصر”: محمد عبد 

املنعم شلبي 
- “اجتاهات املثقفني العرب نحو الدميقراطية”: جمال عبد اجلواد 

- “الوالدة العســيرة: حركة حقوق اإلنسان حتت احلصار”: بهي الدين 
حسن 

- “القدس والقانون الدولي اإلنساني”: عبد احلسني شعبان

العدد 1998-12
- النمــوذج املقاصدي وتنظير حقوق اإلنســان”: ســيف الدين عبد 

الفتاح 
- “اإلنسان في فكر الراغب األصفهاني”: أبو اليزيد العجمي 

- “املساواة في فكر إخوان الصفا”: عبير خطاب

العدد -13يناير 1999
- “حق االختالف بني الثقافة األوربية والثقافة العربية”: هويدا عدلي 
- “التكفير بني الدين والسياســة: دراســة حالة”: محمد عبد اهلل 

الشرقاوي 
- “الوفاق الثقافي من منظور حقوق اإلنسان”: هاني نسيرة 

- “أدب االختالف في اإلسالم”: عفت الشرقاوي

العدد 1999-14
- اإلصالح اإلسالمي وحقوق اإلنسان”: هيثم مناع 

- “مكانة اإلنسان في فكر االعتزالية اجلديدة”: أحمد عرفات القاضي
العددان 15/-16 1999

- إشــكاليات اخلطاب احلركــي في موقفه من املــرأة”: صالح الدين 
اجلورشي 
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- “عوائق النهضة في خطاب رائدات النهضة”: عبير خطاب 
- “حق املرأة في رئاسة الدولة اإلسالمية”: أحمد صبحي منصور 

- “األصولية ووضع املرأة: حالة السودان )1985-1983()1995-1989(”: 
ندى مصطفى 

العدد -17 يناير 2000
- قانون اجلمعيات اجلديد: قرن من الزمان إلى الوراء”: عبد اهلل خليل 

- “حرية تأســيس اجلمعيات في قانون لبنان: وضع املشرع الدستوري 
اللبناني”: مروان صقر 

- “التحول الدميقراطي في اجلزائر )الواقع واآلفاق(”: العياش عنصر 
- “التعددية احلزبية والقانون املقارن: حرية تكوين األحزاب السياسية”: 

طارق عبد العال

العدد -18 2000
- تطــور الفكر عند عبد الرحمن بدوي: الرؤية الفلســفية واملذهب 

السياسي: د. أحمد عبد احلليم 
- األســس الفلســفية خلطاب التحرير عند قاســم أمني: يوسف 

سالمة 
- التحول الدميقراطي في الوعي العربي: د. كرمي أبو حالوة

العدد 19 – 2000
- التسامح وثقافة السلم عند عبد احلميد ابن باديس: الزوواي بغورة 

- العقــل واالجتهــاد عند القاضي عبــد اجلبار: محمــد عبد اهلل 
الشرقاوي 

- االســتبداد وحقوق اإلنسان في فكر عبد الرحمن الكواكبي: سالم 
الكواكبي

العدد 20 – 2000
- اإلنسان في الثقافة اإلسالمية”: د. هيثم مناع 

- “اإلنسان في فلسفة العامري”: منى أبو زيد 
- “حقوق اإلنســان والشــريعة اإلسالمية: منوذج الســودان”: الباقر 

العفيف

العدد 21 – 2001
- “احلق في اللجوء للقضاء في االتفاقيات العاملية واإلقليمية حلقوق 

اإلنسان”: د. مصطفى عبد الغفار 
- األمم املتحدة ونظام العقوبات الدولية “ املدى والفاعلية”: خالد عبد 

العزيز اجلوهري 
- “مفهوم اجملتمع الدميقراطي في االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان”: 

د. محمد أمني امليداني 
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العدد -22 2001
- املأزق السياســي وإشكالية التعثر الدميقراطي في سوريا”: رضوان 

زيادة 
- “اجملتمع املدني .. املفهوم والواقع )اجلزائر منوذجا(”: د. العياشي عنصر 

- “العمل الطوعي في السودان”: د. عبد الرحيم بالل

العدد -23 2001
- ثالثية: الدولة- القبيلة- اجملتمع: د. فؤاد عبد اجلليل

العدد 24 – شتاء2001
هشام شرابي.. مفكر من زماننا

- نحــو تأصيل الهويــة النضالية للقضية الفلســطينية: جورج 
املصري

- أبعاد البنية التنظيرية في كتابات هشام شرابي: صالح الدين عبد 
اهلل

- هشام شرابي.. معايشة االلتزام والنقد: عاطف عطية
- اخلطاب النقدي اجلديد.. قراءة في فكر هشــام شرابي: أحمد عبد 

احلليم عطية
- التمرد واالغتراب في فكر هشام شرابي: صامي عبد احلكيم

- النظام األبوي أو هجنة اجملتمعات العربية: إبراهيم اإلبراشي
- تشاؤم العقل.. تفاؤل اإلرادة: هاني نسيرة

- في تكرمي هشام شرابي: علي حّمية

العددان 26/25 – ربيع 2002 
- خيار .. الدولة ثنائية القومية : ندمي روحانا 

- العرب وجتربة التكامل األوروبي : عبد السالم محمد الطويل

العدد 27 – خريف 2002
- تطور الصــراع حول الهوية الوطنية والدينية في الســودان: عبد 

املنعم اجلاك

العدد 28 شتاء 2002
- هوية مصــر والتحول الدميقراطي ..رؤية استشــرافية : د. محمد 

نعمان جالل 
- األقليات في العالم العربي : نادر مصطفى 

العددان 29/-30 ربيع/ صيف 2003
- التحول الدميقراطي في البحرين: د. محمد نعمان جالل

العدد -31 خريف 2003.
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- لويس عوض وخرافة النقاء الساللي واللغوي: د. عبير سالمة
- العوملة والدولة: فداء شحاتة

العدد -32 شتاء 2003.
- خطاب العقل واحلرية: د. مصطفى حنفي

العدد -33 ربيع 2004
- اإلسالم وحقوق اإلنسان: د. محمد نعمان جالل

- احلركة النقابية والدميقراطية )دراســة حالة لنقابة الصحفيني(: 
عبد اخلالق فاروق

العدد -34 صيف 2004
- املثقف العربي والدولة: د. محمد حافظ دياب

العدد -35 خريف 2004
- اخلصوصية والعاملية في مفهومي اجملتمع املدني وحقوق اإلنسان: 

د. فؤاد الصالحي

العدد -36 شتاء 2004
- حدود اإلصالح السوري: د. رضوان زيادة

العدد -37 ربيع 2005
- دولة القانون.. عوائق اإلنتاج وأسباب الغياب: د. علي مبروك

تقارير

العدد 1 - يناير 1996
- االنتخابات التشــريعية املصرية .. تغييب السياســة “ومأسسة” 
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الفوضى: عمرو الشبكي 
- االنتخابــات الفلســطينية .. انســحاب املعارضــة يقلل فرص 

الدميقراطية: منال لطفي 
- املؤمتــر العاملي للمرأة .. وبداية العمل مــن أجل حتويل اخلطب إلى 

التزامات وبرامج: آمال عبد الهادي 
- حتديات حركة حقوق اإلنسان في العالم العربي : بهي الدين حسن 

العدد -2 أبريل 1996
- التحديات املعاصرة التي تواجه كنائس الشــرق األوسط: جبرائيل 

حبيب 
- االنتخابات التشريعية األخيرة في السودان: حيدر طه 

- إشكالية البث املباشر بني الفكر واملمارسة: باسم أحمد حسن 
- االنتهاك اإلجرامي حلقوق الطفلة في مصر: نهى صبحي حسن

العدد 3 يوليو 1996
- منظمات حقوق اإلنسان العربية”.. املهمة الصعبة؟ في خصوص 

التجربة التونسية: منصف املرزوقي 
- املنظمة املصرية حلقوق اإلنســان وآفاق املستقبل.. نقاط للنقاش: 

عالء قاعود 
- “منظمات حقوق اإلنســان في ظل األنظمة التســلطية.. حالة 

سوريا: غيث نايس 
- “تقرير عن املشاركة في الرقابة على االنتخابات السودانية” : مركز 

املساعدة القانونية
- اليمن :”االرتقاء باحلقوق واحلريات”: اخملاطر واملســئوليات: فرجينا ن. 

شيري 
- “التقارير األمريكية عن حقوق اإلنســان والتحول في السياســة 

اخلارجية”: منار الشوربجي

العدد 4 – أكتوبر 1996 
- “الشرط االستعماري في االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان”: محمد 

أمني امليداني 
- “كتابات نقدية من الفكر التنويري”: فيوليت داغر

العدد -5 أكتوبر 1996
- التطور الدستوري باملغرب وآفاق اإلصالح السياسي”: أحمد تركي 

- “حقوق الطفل في ظل قانون األحوال الشــخصية للمسلمني في 
السودان في ضوء شرعة حقوق اإلنسان”: عالء قاعود

العدد -6 أبريل 1997
- “مالمح أولية حول الكنيســة وحركة حقوق اإلنســان في مصر”: 
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جورج عجايبي 
- “الدفاع عن حقوق اإلنسان في املنفى”: هـ.م 

- “استراتيجيات احلركة الفلسطينية حلقوق اإلنسان: عالء قاعود

العدد7 – يوليو 1997
- انتخابات احملليات في مصر: احتكار احلزب الواحد”: أمين السيد عبد 

الوهاب 
- “قضية اإليجارات الزراعية.. هل من مخرج؟”: أحمد السيد النجار 

- “املدافعون عن حقوق اإلنسان”: محمد األنصاري

العدد 8 – 1997 
- االنتخابات البرملانية وظاهرة العنف السياســي في اجلزائر”: أحمد 

تهامي 
- “تقرير حــول الدولة التدريبية العربية األولى على اســتراتيجيات 

حركة حقوق اإلنسان”: رائف زريق وآخرون

العدد 9 / 1998
- “العراق: حقوق اإلنســان واألمم املتحدة بني االستثناء واالنتقائية”: 

عبد احلسني شعبان 
- “صراع العاملية واخلصوصية في تونس”: منصف املرزوقي 

- “إشكاليات حركة حقوق اإلنسان في اليمن”: محمد عبده الزغير 
- “أشكال من التمييز ضد عرب إسرائيل”: رائف زريق

العدد 11 – 1998
- اجلزائر: انتهــاكات احلقوق املدنية والسياســية”: منظمة مراقبة 

حقوق اإلنسان-الشرق األوسط

العدد 12 – 1998
- احلملة األخيرة ضد حركة حقوق اإلنسان : عصام الدين حسن 

العدد -13 1998
- االنتخابــات الرئاســية في اجلزائــر: هل الدميقراطيــة في خطر”: 

العياشي عنصر 
- “الصراع بني احلكومة والرابطة التونســية حلقوق اإلنســان”: جلنة 

احترام حقوق اإلنسان في تونس
العدد 14 – يناير 1999 

- التربية على حقوق اإلنسان”: مجدي النعيم 
- “حقوق اإلنسان في ســوريا”: جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان في سوريا
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العددان 16/15 – 1999
- وضع حقوق اإلنسان في ليبيا” : الرابطة الليبية حلقوق اإلنسان 

- “القهر اإلنساني في السجون التونسية” : اجمللس الوطني من أجل 
احلريات-تونس

العدد 17 – يناير 2000
- قانون اجلمعيات في مصر : بهي الدين حسن 

- العمل املدني لتعزيز قانون اجلمعيات في فلسطني : خضر شقيرات 
- مسار العدل الزائف في قانون اجلمعيات اجلديد: عايدة سيف الدولة

العدد 18 – 2000
- منهج وأساليب تدريس الدميقراطية وحقوق اإلنسان: رجا بهلول 

- أهداف ووســائل اجلماعات املســلحة من منظور حقوق اإلنسان: 
أحمد حجاجي 

العدد 19 – 2000
- املعادلة السياسية الصعبة: وفاء زينهم – شريف هاللي 

- كيف وصل بشار األسد إلى السلطة في سوريا؟:

العدد 20 – 2000
- كيف نواجه الفساد”: منظمة الشفافية العاملية 

- “موقف الشــراكة األوروبية املتوســطية من حــق تقرير املصير 
للشعب الفلسطيني”: دعاء حسني 

- “التغيير ال يقبل التأجيل: قراءة في خطاب القســم للرئيس بشار 
األسد”: التجمع الوطني الدميقراطي في سوريا

العدد -21 2001
- انتهاك إســرائيل حلقوق عرب الداخل : اللجنــة العربية من أجل 

حقوق السكن في إسرائيل
- الرق في السودان – عشاري أحمد

العدد -23 2001
- منط جديد من مشــاركة منظمات حقوق اإلنسان العربية: يسري 

مصطفى 

العدد 24 – شتاء 2001
- انعكاس التطورات السياســية واالقتصادية في املنطقة والعالم 

على واقع حقوق اإلنسان : عبد اخلالق فاروق 
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العدد 25/ 26 – ربيع 2002 
- القضاء املصري وحرية الرأي والتعبير: عبد اخلالق فاروق
- العرب وأزمة العمل اإلنساني : أحمد تهامي عبد احلي

العدد 27 – خريف 2002 
- ســعد الدين إبراهيم : حامل الرسالة الذي لم يبرح سجنه: بهي 

الدين حسن 
- املقاومة املدنية : قضايا ومشــكالت حركة املقاطعة : أحمد بهاء 

الدين شعبان 

العدد 28 – شتاء 2002 
- أوضاع العمالة العربية الوافــدة في الدول النفطية: عبير محمد 

سعد 

العددان 29/-30 ربيع/ صيف 2003
- حقوق اإلنسان في العالم العربي: خطوة لألمام.. خطوتان للخلف: 

عبد اخلالق فاروق
- العدالة االنتقالية في العراق: من عذاب املاضي نصنع املســتقبل: 

غامن جواد

العدد -31 خريف 2003.
- األمم املتحدة بني حتديات التهميش وإمكانيات التفعيل: دعاء حسني

- اغتيال التراث العراقي: د. محمد حافظ دياب

العدد -32 شتاء 2003.
- خطاب العقل واحلرية: د. مصطفى حنفي

- التجربة الدستورية في العراق: د. عبد احلسني شعبان
- مقارنة بني اجمللس االستشــاري حلقوق اإلنســان )املغرب( واجمللس 

القومي حلقوق اإلنسان )مصر( : أحمد شوقي بنيوب

العدد -33 ربيع 2004
- هيئة اإلنصاف واملصاحلة.. التجســيد احلقيقي إلرادة اإلصالح في 

املغرب: دعاء حسني
- االســتيطان الصهيوني.. مشروع إسرائيل النقية من األغيار: كرم 

سعيد

العدد -34 صيف 2004
- طبيعة البيروقراطية في أبيي: د. أبو القاسم قور
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العدد -35 خريف 2004
- االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان: د. محمد أمني امليداني

العدد -36 شتاء 2004
الشفافية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان: مجدي النعيم

العدد -37 ربيع 2005
احملكمة اجلنائية الدولية.. املمارســات األولى وتطورات املوقف الدولي 

منها: د.مصطفى عبد الغفار

مناظر�ت

العدد 1 – يناير 1996 
- انتهاكات حقوق اإلنسان حتت احلكم الشمولي في السودان : عالء 

قاعود 
- حقوق اإلنسان في ظل األوضاع اخلصوصية للسودان: مجدي أحمد 

حسني 
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العدد 2 – أبريل 1996 
- اإلسالم السياسي هل هو حركة دميقراطية؟ 

- اإلشكاليات الفكرية واإلمكانات اإلجرائية : نبيل عبد الفتاح 
- التعارض مبدئي وال ميكن حله : هالة مصطفى 

- سؤال مغلوط معرفيا وإجرائيا : ضياء رشوان

العدد -3 يوليو 1996 
- “نحو استراتيجية منسجمة حلركة حقوق اإلنسان في مصر”: بهي 

الدين حسن 
- “هل لم تكن االستراتيجية منسجمة؟”: جناد البرعي 

- “العاملية تعنــي مخاطبة كل اجملتمعات بنفــس الطريقة”: إريك 
جولدشتاين 

- “أزمة هوية: هل بلغت حركة حقوق اإلنســان سنة الرشد”؟: هاني 
مجلي 

- “معا: من أجل رؤية استراتيجية خالقة”: هيثم مناع 
- “الرأي العام احمللي هو احللقة الرئيسية”: منصف املرزوقي 

- “نحو إعادة تقييم دور العوامل الذاتية”: أسامة الغزالي 
- “حتوالت في العالقة بني املنظمات احمللية والدولية”: فاحت عزام

العدد 4 – أكتوبر 1996
- مأزق الشريعة وحتديات التحديث”: عاطف أحمد 

- “الدين والعلمانية وحتديات التحديث”: طه إسماعيل 
العدد 5 – يناير 1997

- اإلصالح الثقافي شرط اإلدارة السليمة للحوار”: عبد املنعم تليمة 
- حرية ممارسة احلوار شرط لسالمته: عادل حسني

العدد -6 أبريل 1997 
- “التحديات اجلديدة للحركة الفلســطينية حلقوق اإلنسان”: خضر 

شقيرات 
- “غموض األهداف بني السياسة واملبادئ”: فاحت عزام 

- “نحو مفهوم جديد لدور منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية”: 
محمد زيدان 

- “بني ثقافة البندقية وثقافة الدميقراطية”: إياد السراح 
- “املستهدفون”: هيثم مناع 

- “خيار وحيد.. ملاذا؟”: أمني مكي مدني 
- “بني املطرقتني والسندان”: منصف املرزوقي

العدد 7 – يوليو 1997
- مبادرة وقف العنف من منظور حقوق اإلنسان 

- “من اجلماعات الدينية اإلسالمية إلى جماعات اإلسالم السياسي”: 
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ضياء رشوان 
- “املبــادرة ناقصة املصداقية، ولكن بعــض التجاوب معها مفيد”: 

أحمد جالل عز الدين 
- “مرة أخرى.. مأزق الشريعة وحتديات التحديث”: أحمد عبد احلفيظ

العدد -8 1997 
- الدميقراطية ليست شرطا لالزدهار: االستبداد والدميقراطية”: غيث 

نايس 
- “االزدهار ليس مفهوما اقتصاديا”: منصف املرزوقي 

العدد -10 1998
- املواطنة في التاريخ العربي اإلســالمي.. قــراءة في كتاب الدكتور 

هيثم مناع:  منصف املرزوقي 
- محاولة إجابة على تساؤالت مشروعة: هيثم مناع

العدد -23 2001
- اجملتمع املدني ونظرية املؤامرة!! : 

محمد السيد سعيد/ بهاء الدين شعبان/ محمود الورداني.

العدد -32 شتاء 2003.
- جتديد اخلطاب الديني: 

أحمد عبد املعطي حجازي/ حلمي ســالم/ حيــدر إبراهيم/ صالح 
اجلورشي/ صالح عيسى/ عاطف أحمد/ فهمي هويدي.

العدد -34 صيف 2004
- اإلصالح السياسي بني ضغوط الداخل ومبادرات اخلارج: 

أحمد بهاء الدين شــعبان/ رجائي امليرغني/ عمار علي حسن/ عمرو 
حمزاوي/ هبة رؤوف/ وائل خليل.

ق�صايا

العدد 2 – أبريل 1996 
- دور املرأة في صنع السياســة العامة من خالل التشــريع : محمد 

السيد سعيد 
- قراءة في مشروع قانون الطفل املصري :محمد عبده الزغير 

- دور اجملتمع املدني في دعم احلقــوق االقتصادية واالجتماعية: عمر 
القراي
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العدد 5 – يناير 1997 
- تطور التعبير اإلنساني عبر الفنون وحرية الفنان في التعبير”: عادل 

أبو زهرة 

العدد -6 أبريل 1997 
- دعوة حقوق اإلنســان في ســياق احلالة الثقافية الراهنة”: محمد 

السيد سعيد 
- “نحو استعادة زمام املبادرة: نحو استراتيجية جديدة حلركة حقوق 

اإلنسان”: بهي الدين حسن

العدد -7 يوليو 1997
- اخلصوصية الثقافية وترويج قيم حقوق اإلنسان”: عالء قاعود

العدد 8 – يوليو 1997 
- التربية اجلمالية حق من حقوق اإلنسان”: عادل أبو زهرة 

- “حقوق اإلنسان في القرن الواحد والعشرين”: ألبي ساكس

العدد 9 – 1997
- نحو اســتراتيجيات جديدة لتعليم حقوق اإلنســان”: بهي الدين 

حسن

العدد 10 – 1998
- تعــدد النظم القانونية وإضفاء مشــروعية على بعض انتهاكات 

حقوق االنسان: أحمد سيف اإلسالم

العدد -12 1998
- اخلطاب الديني في مصر ودوره في دعم أو إعاقة حقوق اإلنســان”: 

إكرام ملعي 

العدد -13 يناير 1999
- حرية التعبير ومسئولية املثقف املسلم”: محمد الطالبي

العدد 14 – 1999
- آليات تنفيــذ اتفاقية حقوق الطفل في الوطــن العربي”: محمد 

عبده الزغير 
- “هل لألقليات حق في تقرير املصير”: طه إبراهيم 

- “األداء املتوسط في اجلامعة واإلعالم”: شيرين أبو النجا

العددان 15 – 16/ 1999
- “حتية للمقدس الذي لم يكن أبدا حراما”: إيناس طه 
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- من حقوق املرأة إلى اجلهاد– اجتهاد”: هبة رؤوف 
- “حتوالت اخلطاب الروائي للمرأة املصرية”: هاني نسيرة

العدد 18 – 2000
- مفهوم االختالف عند محمد عبده: قراءة أولية: د. علي مبروك 

- اجملتمع املدني واالنتلجنسيا العربية: هاني نسيرة 
- املثقف العربي.. الذات واجملتمع : محمد حسني النجار

العدد 19 - 2000
- حرية الفكر واإلبداع :األزمة واجلماعة الثقافية املصرية: أحمد بهاء 

الدين شعبان 
- ما بعد الوليمة عود على بدء: فريدة النقاش 

- قراءة في وقائع التكفير- تعليق على ما حدث: عاطف أحمد 
- األصولية وآليات إدارة اجملتمع: طلعت رضوان 

- جدلنا الثقافي وحرية الفكر واإلبداع: هاني نسيرة

العدد 20 – 2000
- اخللع بني حترير اإلســالم للمرأة واجلمود الفقهي”: محمد إبراهيم 

املبروك 
- “السماحية وقبول اآلخر في تراثنا الصوفي”: يوسف زيدان 

- “ضرورة إعادة النظر في إجراءات االتهام واحلبس والتشهير”: جمال 
البنا

العدد -21 2001
- إشــكالية حقوق اإلنســان في الفكر الطبــي املعاصر: منصف 

املرزوقي 

العدد -22 2001
- حرية اإلبداع في زمن متغير: قايد دياب

روؤى 

العدد 10 – 1998
- السياسة اخلارجية وحقوق اإلنسان في التسعينيات: مارجو بيكن 
- حقوق اإلنسان بني سيادة القانون واحلاالت االستثنائية: جناد البرعي 
- اإلســالم وحقوق اإلنســان من منظور حركة اإلخوان اجلمهوريني: 

الباقر العفيف 
- اإلصالح الوطني وتطوير الهياكل الدميقراطية: أحمد عبد اهلل
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العدد 23 – 2001 
- حقوق اإلنسان كما طبقها الرسول واخللفاء الراشدون: جمال البنا

العددان 25/ 26 ربيع 2002 
- خطاب فوكوياما.. أطياف هيجل ونيتشة: علي مبروك
- الرأي العام العربي .. واقع أم وهم: عبد الغني األزهري

العدد 27 – خريف 2002 
- تأمالت في أسئلة الهوية: عالء عبد الهادي 

- الدولة العبرية ورفض مبدأ املواطنة: طلعت رضوان 
- مأزق التنوير.. مالحظات أولية: على مبروك 

- جرائم التعذيب ..تتطلب تكييفا مختلفا : جمال البنا 

العدد 28 – شتاء 2002 
- العنف واملقدس في خطاب اإلسالم الراديكالي: محمد حافظ دياب 

- اإلسالم والدميقراطية.. احلوار الصعب: حلمي سالم 

العددان 29/-30 ربيع/ صيف 2003
- من االنتظار إلى الثورة.. الدراما الشــيعية ما بني الغيبة والرجعة: 

د. علي مبروك

العدد -31 خريف 2003.
- املشروع املدني في السودان واحلرب األهلية في دارفور: أحمد محمد 

ضحية

العدد -32 شتاء 2003.
- إبراء الذمة أم رفع الغمة: د. علي مبروك

العدد -33 ربيع 2004
- الغيبيات وحكم االستبداد: طلعت رضوان

- العلمانية عند الشيخ أمني اخلولي: د. أحمد محمد سالم

العدد -34 صيف 2004
 اإلصالح والشرعية والليبرالية: د. ياسر قنصوه

العدد -35 خريف 2004
 الهوية واملواطنة.. إشكالية مصرية متجددة: قايد دياب
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العدد -36 شتاء 2004
نقد الواقع الثقافي العربي: السيد محمد عوض

العدد -37 ربيع 2005
البنيــة األساســية للدميقراطية وإشــكاليات التعددية في مصر: 

محمد فرج

وثيقة / قر�ءة يف وثيقة

العدد 1 – يناير 1996
- بيان اإلخوان املسلمني حول الدميقراطية: جماعة اإلخوان املسلمني

- تصريح صحفي للمستشار مأمون الهضيبي حول موقف اإلخوان 
من ترشيح األقباط في االنتخابات: املستشار مأمون الهضيبي

- حقوق اإلنسان في إعالن برشلونة: وزراء خارجية دول شمال وجنوب 
املتوسط 1995

- الكنيسة وحقوق اإلنسان: مجلس الكنائس العاملي
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العدد -2 أبريل 1996 
- مشروع متهيدي إلعالن احلقوق الثقافية: اليونسكو ديسمبر 1995 

- إعالن مبادئ حول التسامح:  اليونسكو 1995 
- مشروع ميثاق الوفاق الوطني: األحزاب السياسية املصرية 1995

العدد -3 يوليو 1996 
- من وثائق اجلدل الفكري في املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان” 

- “التصورات واخليارات االســتراتيجية أمام املنظمة املصرية”: هاني 
شكر اهلل 

- “من أجل مأسسة حركة حقوق اإلنسان” : بهي الدين حسن 
- “نحو استعادة زمام املبادرة”: مستقبل استراتيجيات حركة حقوق 

اإلنسان
- بيان مشــترك مركز القاهرة لدراســات حقوق اإلنسان والبرنامج 

الدولي للتدريب على حقوق اإلنسان 

العدد 4 – أكتوبر 1996
- “احلرية”: أديب اسحق 

- “حقوق اإلنسان ال يجب أن يدوسها إنسان”: فرح أنطون 
- “الدفاع عن حرية الفكر”: جماعة الفن واحلرية 

العدد -5 يناير 1997
- تقرير جلنة مناهضة التعذيب بشــأن مصر”: مالحظات وإيضاحات 

احلكومة املصرية حول قرار جلنة مناهضة التعذيب

العدد 6 – أبريل 1997
- وقفة مع انطالقة جمعية حقوق اإلنسان واحلريات الدميقراطية في 

الوطن العربي باريس1983. 
- املعتقلون السياســيون في العالم العربي: بيان صادر عن جمعية 

حقوق اإلنسان واحلريات الدميقراطية في الوطن العربي 1985. 
- مبادئ جوهانســبرج حول األمــن القومي وحريــة احلصول على 

املعلومات: أكتوبر 1995. 

العدد -7 يوليو 1997
- نص احلكم بجلد صحفي ميني

- نص املرسوم اجلزائري الذي يقنن حق الدفاع الذاتي ضد اإلرهاب

العدد 8 – 1997
- مشروع إعالن عاملي حول مسئوليات اإلنسان

- نتائج وتوصيات بخصوص املناداة بإعالن عاملي ملسئوليات اإلنسان
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- نحو استراتيجيات للنهوض باحلركة العربية حلقوق اإلنسان

العدد -9 1998
- مذكرة حول الوفاء بضمان احترام دولة االحتالل احلربي اإلسرائيلي 

ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة
- إسهام األديان في ثقافة السالم
- نص قرار مجلس األمن رقم 688

العدد 10 – 1998
نظام إنشاء مجلس الشورى السعودي 

العدد -12 1998 
   رسالة قداسة البابا يوحنا الثاني مبناسبة االحتفال باليوم العاملي 

للسالم. 

العدد 13– يناير 1999
- مطالــب اجلمعية املغربية حلقوق اإلنســان من رئاســة احلكومة 

املغربية 
- احلوار بني احلكومة املغربية واجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان 

العدد 14 – 1999
من أجل احترام صندوق االقتراع وسيادة الشعب 

اجمللس الوطني من أجل احلريات : تونس 

العددان 15/ 16 1999
- النساء في ظل قوانني املسلمني )إعالن باجنول( 

- حركة الدعوة إلى محاكمة مجرمي احلرب لعام 1971 
- إعالن صنعاء حول الطفل العربي: اجناز عام 2000 

- كارثة حقوق اإلنسان في أفغانستان 
- إعالن حتالف النساء األفريقيات ضد احلرب 

- من أجل احلريات في تونس 
- واي بالنتيشن وحقوق اإلنسان 

- إعالن الدار البيضاء 
محمد مواعدة: التغيير احلقيقي بديال عن التغيير املزيف 

العدد 17 – يناير 2000
- إعالن مبــادئ ومعايير بشــأن اإلطار التنظيمــي للجمعيات في 

العالم العربي. 
- إعالن بيروت “توصيات مؤمتر العالم العربي”. 

- اتفاقية مناهضة التعذيب. 
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العدد 18 – 2000
- إعــالن القاهرة: تصفية ميراث احلقبة االســتعمارية مســئولية 

مشتركة ألفريقيا وأوربا 
- نداء لاللتزام مبيثاق الشــرف الصحفي وتطبيقه في مصر: املفكر 

اإلسالمي/ جمال البنا 

العدد 19 – 2000
- بيان احملكمة الدستورية العليا ببطالن قانون اجلمعيات األهلية في 

مصر
- محضر اجتماع جلنة وزارة الثقافة بشــأن رواية “وليمة ألعشــاب 

البحر” 
- بيان منظمات حقوق اإلنســان حول احلملة الفاشــية ضد حرية 

الفكر واإلبداع 
- بيان الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان للرئيس بشار األسد 

- رسالة منظمات حقوق اإلنسان العربية ألعضاء مؤمتر حزب البعث 
السوري 

العدد 20 – 2000
- إعالن ليما ضد الرشوة 

- مبادرة دربان بخصوص الفساد في العالم العربي
- نداء إلى األمة بخصوص املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
- تصريح الرباط بخصوص املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

- بيان بخصوص مشروع تأسيس جمعية أصدقاء اجملتمع املدني في 
سورية 

- “ انطالقة جديدة “ بيان جلان الدفاع عن حقوق اإلنسان في سورية 
- نداء إلى القمة العربية من املنظمات العربية حلقوق اإلنسان 

العدد -21 2001
- تفاقم أزمة حقوق اإلنسان في تونس. 

- إحياء اجملتمع املدني في سوريا.
- مجتمع الدميقراطيات “ إعالن وارسو”.

- إعالن الرباط حلقوق الالجئني الفلسطينيني.
- نداء إلى أوروبا. 

العدد -22 2001
قراءة في وثيقة 

- خطورة نص: طه حسني 
- خطورة نص أم أزمة خطاب: علي مبروك 
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وثائق : 
- عن العنصرية اإلسرائيلية.. ال العنصرية في إسرائيل! 

العدد -23 2001
قراءة في وثيقة: 

- الغرب واالعتراف باآلخر 
وثائق: 

- الندوة األورومتوسطية حول حرية اجلمعيات 
- إعالن الدار البيضاء 

العدد 24 – شتاء 2001
وثيقة: 

- نص القانون العرفي جملتمع “أوالد علي” 
قراءة في وثيقة 

- قراءة أنثروبولوجية للقانون العرفي : سهير حسني الدمنهوري 

العدد 25/ 26 ربيع 2002 
“ عالم آخر ما يزال ممكنا “ : غياث نعيسة 

العدد -27 خريف 2002 
وثيقة : 

- احملكوم عليهم سياســيا ونظام معاملتهم في السجون: محمود 
عزمي 

قراءة في الوثيقة : 
اإلذناب السياسي واإلجرام : هاني نسيرة  

وثيقة : 
  حقوق النســاء في الســودان : كمباال -11 15 مارس 2002، أجندة 

املستقبل .
العدد 28 – شتاء 2002

وثيقة :
رسالة البدع املتقررة في الشيع املتبربرة  : رفاعة الطهطاوي 

قراءة في وثيقة :
انغالق اخلطاب التنويري 

العددان 29/-30 ربيع/ صيف 2003
وثائق:

- مثقفون عرب وأتراك يطالبون صدام باالستقالة
قراءة في وثيقة:

- مركز القاهرة واجمللس القومي حلقوق اإلنســان: تقدمي: بهي الدين 
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حسن
- من أزمة املثقف إلى ثقافة األزمة!!: د. علي مبروك

العدد -31 خريف 2003.
وثائق:

- خطاب وزير اخلارجية الفرنســية )عن األمل.. واحترام 
اآلخر(

- إعالن بيروت للحماية اإلقليمية حلقوق اإلنســان في 
العالم العربي

- إعالن باريس حول سبل جتديد اخلطاب الديني
قراءة في وثيقة:

- اللعنة )أو اتفاقية البقط(: نبيل يحيى منصور

العدد -32 شتاء 2003.
وثائق:

- املنتدى املدني األول املوازي للقمة العربية
- حياة في خطر )بيان صحفي(

العدد -33 ربيع 2004
وثائق:

- خطــاب أمير املؤمنني صاحب اجلاللة امللك محمد الســادس أمام 
اجمللس العلمي األعلى واجملالس اإلقليمية العلمية

- كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
دولة قطر في اجللســة االفتتاحية ملؤمتر الدميقراطية واإلصالح في 

الوطن العربي
- اللجنة الشعبية إلصالح السجون .. شهادة : جمال البنا

العدد -34 صيف 2004
وثائق:

- بيان إلى الرأي العام: جمال البنا
- انتخابات تونس القادمة: “اللجنة” من أجل احلريات حقوق اإلنسان 

في تونس
قراءة في وثيقة:

- الكفاءة في زواج األشراف: د. عبير سالمة

العدد -35 خريف 2004
وثائق:

- إعــالن الرباط )بيان مؤمتر اجملتمع املدني املوازي إلى “املنتدى من أجل 
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املستقبل”(
قراءة في وثيقة:

- “عندي حلم” مارتن لوثر كينج: ترجمة وقراءة د. عبير سالمة

العدد -36 شتاء 2004
وثائق:

ملف خاص.. ربيع القمع في اجلزيرة العربية: إعداد حلمي سالم
- نشيد الصباح.. اإلصالح.. اإلصالح: حلمي سالم

- نــداء إلــى العاملني في مجال حقوق اإلنســان واجملتمــع املدني.. 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان في السعودية قاصرة أم مقصرة

- عريضة الدعوى ضد اإلصالحيني
- دفاع الدميني.. تفنيد التهم الواردة في الئحة الدعوة العامة

- نداء إلى القيادة والشعب معا: اإلصالح الدستوري أوال
- رؤية حلاضر الوطن ومستقبله: دعاة اإلصالح السياسي

- جزء من محضر التحقيق مع الدكتور عبد اهلل احلامد
- بيان “معا في خندق الشرفاء”

العدد -37 ربيع 2005
وثائق:

- مشروع دستور 54
- البيان اخلتامي لورشة “نحو دستور مصري جديد”

عرو�س �لكتب / �ملوؤمتر�ت

العدد -1 يناير 1996
- حروب الردة. عرض: عالء قاعود 

- حول اخليار الدميقراطي. عرض: هشام عبد الغفار 
- النساء واإلسالم والدولة. عرض: سهام عبد السالم 

- الدين الشعبي في مصر. عرض: جمال عبد اجلواد 

العدد -2 أبريل 1996
- األزمة اجلزائرية. عرض: محمد حسني 
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- نحو تطوير التشريع اإلسالمي. عرض: عالء قاعود 
- احلجاب وأيديولوجيا النوع في مصر. عرض: ســهام 

عبد السالم 
- مؤمتر إشكاليات تعثر التحول الدميقراطي في الوطن 

العربي. عرِض: باسم  أحمد حسن

العدد 3 – يوليو 1996
- التأزم السياسي عند العرب وموقف اإلسالم. عرض : محمود قنديل 

- حقوق اإلنسان واخلدمة االجتماعية. عرض: باسم أحمد حسن

العدد -4 أكتوبر 1996
- الدميقراطية في الشرق األوسط. عرض: علياء سرايا 

- الدين والدولة وتطبيق الشريعة. عرض: محمد حسني

العدد -5 يناير 1997
- أوهام النخبة أو نقد املثقف. عرض: محمد حسني 

- مساهمة في نقد اجملتمع املدني. عرض: أبو بكر فيظ اهلل

العدد -6 أبريل 1997
- االســتقالل الثاني: من أجل الدولة العربيــة الدميقراطية احلديثة. 

عرض: شريف هاللي 
- العقل والشريعة: مباحث في االبستمولوجيا العربية اإلسالمية. 

عرض: عالء قاعود

العدد 7 – يوليو 1997
- اإلسالم السياســي وعالقته باخلصوصية التاريخية. عرض: نيفني 

قباح 
- حرية الرأي لدى املوظف العام. عرض: شريف زيفر هاللي

العدد 8 –1997
- اإلسالم وخرافة املواجهة: اإلسالم والسياسة في الشرق األوسط. 

عرض: محمد األنصاري 
- في خضم التناقضات..األسلمة: اإلصالح القانوني وحقوق اإلنسان 

في السودان. عرض: عالء قاعود

العدد 9 – 1998
- التيارات اإلسالمية وقضية الدميقراطية. عرض: محمد عبد اخلالق 

- املعضلة اجلزائرية، األزمة واحلل. عرض: عالء قاعود



83 دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

العدد -11 1998
- اإلنسان احلرام: منصف املرزوقي. عرض: هاني نسيرة 

العدد -12 1998
- تقرير احلالة الدينية في مصر. عرض: هاني نسيرة 

- اإلسالم وحقوق النساء. عرض: منار اخلواص

العدد 13 – يناير 1999
- حقوق اإلنسان والسياسة املقارنة. عرض: أحمد تركي 

- النص والرصاص: اإلســالم السياســي واألقباط وأزمــات الدولة 
احلديثة في مصر. عرض: صالح سالم

العدد 14 – 1999
- التكلفة اإلنسانية للصراعات العربية العربية. عرض: هاني نسيرة 

- الالجئون الفلسطينيون وعملية السالم. عرض: هيثم مناع 
- الطريق الثالث: جتديد الدميقراطية االشتراكية. عرض: احمد تهامي 

- التكفير بني الدين والسياسة. عرض: نادر مصطفى

العددان 15/ 16 – 1999
- كتاب املرأة املسلمة بني حترير القرآن وتقييد الفقهاء. عرض: مختار 

قاسم 
- مؤمتر اجلندرة وأســلوب إدارة شــئون الدولة واجملتمع. عرض: نبيل 

فهمي فايد 
- نحن النساء املصريات. عرض: محمد حسني

العدد -17يناير 2000
- القوانني املقيدة للحريات في التشريع املصري. عرض: عصام الدين 

حسن 
- الوطنية والتكفير السياسي. عرض: هاني نسيرة 

- أزمة العمل اإلنساني في العالم العربي. عرض: أحمد تهامي

العدد 18 – 2000
- األصوليات اإلسالمية وحقوق اإلنسان. عرض : شريف هاللي 

- الفكر العربي بني اخلصوصية والكونية. عرض: عادل فرج 
- القمع في اخلطاب الروائي العربي. عرض: عبد احلميد البرنس 

- تطور الفكر األخالقي في الفلسفة الغربية. عرض: صالح سالم

العدد 19 – 2000
-  جرمية شرف العائلة. عرض: عمرو شعبان الباسل 
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- ندوة “املصريون والسلطة عبر العصور”. عرض: محمود مدحت 
- حلف الفضول. عرض: الباقر العفيف 

- ثقافة السلم فى فكر العالمة بن باديس. عرض: أحمد عبد احلليم 

العدد 20 – 2000
- اجلوانب الدوليــة للحركة العربية حلقوق اإلنســان. عرض: أحمد 

حجاجي 
- حقوق اإلنسان في ليبيا: حدود التغيير. عرض: أسماء إبراهيم 

العدد -21 2001
- أنطوان سعادة وحتديات األلفية الثالثة )عرض ألبحاث 

الندوة (. أحمد عبد احلليم 
- النقد احلضاري )عرض لكتاب : النقد احلضاري لواقع 

اجملتمع العربي(. هاني نسيرة

العدد -23 2001
املشروع املدني في السودان. عرض: عادل القصاص 

العدد 24 – شتاء 2001
اإلسالميون وحقوق اإلنسان. عرض: رضوان زيادة 

العددان 25/ 26 ربيع 2002 
- الشركات متعددة اجلنســيات واملعونة األجنبية وحقوق اإلنسان. 

عرض: مجدي النعيم 
- اليوتوبيا واجلحيم. عرض: عبير سالمة

- األسس الفلسفية لنظرية نهاية األخالق. عرض: سيد ضيف اهلل

العدد 27 – خريف 2002 
- النظام العاملي “اإلمبراطوري” اجلديد. عرض: غياث نعيسة 

- مغامرة الترابي اإلسالموية. عرض: عالء الدين أبو مدين 
- رجال األعمال ...والسياسة. عرض: عبد اخلالق فاروق 

العدد 28 – شتاء 2002
- شــخصيات وقضايــا معاصرة بــني الدرس البحثي والتشــبيب 

العاطفي. عرض : شعبان يوسف 
- اإلمامة والتاريخ. عرض: فريد أبو سعدة 

العددان 29/-30 ربيع/ صيف 2003
- الشيخ واملريد.. النســق الثقافي للسلطة في اجملتمعات العربية. 



85 دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

عرض: عبد الكرمي العبدالوي
- املوازنة العامة للدولة وحقوق اإلنسان. عرض: ناصر زكي

العدد -31 خريف 2003.
- الغرب واآلخرون .. قصة هيمنة. عرض: سيد ضيف اهلل

- رؤى املهمشني. عرض: شعبان يوسف

العدد -32 شتاء 2003.
- الدولة والدين في العراق. عرض: عالء الدين محمود

- إسرائيل 2048!. عرض: إبراهيم النجار

العدد -33 ربيع 2004
- ُمــاّلك احلقيقة.. جتديد اخلطاب الديني عنــد محمود محمد طه. 

عرض: أحمد محمد ضحية
- حدائق النساء.. املرأة بني اإلســالم السياسي والليبرالية اجلديدة. 

عرض: سامح املوجي

العدد -34 صيف 2004
- نشأة البيروقراطية املصرية احلديثة. عرض: بدر الرفاعي

العدد -35 خريف 2004
- نزاع الهويات في السودان. عرض: أحمد محمد ضحية

العدد -36 شتاء 2004
قراءة في خطاب التجديد اإلسالمي: سيد ضيف اهلل

العدد -37 ربيع 2005
ندوة:

- مركزية اإلصالح السياســي في الفكر النهضــوي العربي.. )عبد 
الســالم طويل- تعقيب: السيد ياســني- أنور مغيث(: حترير سيد 

ضيف اهلل
- نحو اســتراتيجية أوروبية-أمريكية مشــتركة للدميقراطية في 
الشــرق األوســط الكبير.. دور مؤسســات اجملتمع املدني. عرض: 

مصطفى قاسم

بورتريه



دليل مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 86

العدد -22 2001
- يا طه : يوجد هنا عميان!: حلمي سالم

العدد 2001-23
- سالمة موسى- ثقافة االختالف: أمين عبد الرسول

العدد -24 شتاء 2001
- درية شفيق: محمود الورداني 

العددان 26/25 ربيع 2002
- جيفارا .. مناضل أم إرهابي: حلمي سالم
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العدد 27 –خريف 2002
جوزيه بوفيه: محمد سيد سلطان 

العدد -28 شتاء 2002
    سهى بشارة : صورة جانبية المرأة تقف خلف قضبان الزنزانة رقم 

7 : محمود الورداني 

العددان 29/-30 ربيع/ صيف 2003
 عمر مكرم.. وأزمة املثقف: سيد ضيف اهلل

العدد -31 خريف 2003.
 صدام حسني أو صناعة الدكتاتور: محمود الورداني

العدد -32 شتاء 2003.
نصر أبو زيد.. لسه األغاني ممكنة: فريد أبو سعدة

العدد -33 ربيع 2004
 إدوارد سعيد.. رأيت اجلبل عن كثب: د. هاني حلمي

العدد -34 صيف 2004
- د. مندور.. من نقد األدب إلى نقد الثورة: شعبان يوسف

العدد -35 خريف 2004
هوشي منه.. وسمكته األرجوانية الصغيرة: د. محمد اخملزجني

العدد -36 شتاء 2004
الدميقراطية.. أو البحث عن سوار الذهب: هشام السيد

العدد -37 ربيع 2005
محمود عزمي.. دميقراطي حتى النخاع: هاني نسيرة

نافذة على �لآخر

العدد -33 ربيع 2004
احلجاب في مرآة الصحافة الفرنسية: عبد السالم طويل

العدد -34 صيف 2004
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العنصرية ومعاداة السامية: عبد السالم طويل

العدد -35 خريف 2004
تركيا.. االحتاد األوروبي والعالم العربي: عبد السالم طويل

العدد -36 شتاء 2004
البابوية اجلديدة وسؤال احلداثة: عبد السالم طويل

�إبد�ع

العدد -22 2001
- قصائد احلجر الكرمي 

- مولد السماء : أحمد دحبور 
- البشارة: محمود نسيم 

- الشهيدة: محمد كشيك 
- رباعية احلجر الكرمي: حلمي سالم 

- املثقف واألنثى.. بني االدعاء والتماهي : أمين عبد الرسول

العدد -23 2001
- احلرية والقهر في الفن التشكيلي: صالح أبو نار 

- غابة بلقيس )قصة قصيرة(: محمد املنسي قنديل 
- أحالم الفارس القدمي : صالح عبد الصبور

العدد -24 2001
- بيت أجاممنون )شعر(: محمد عفيفي مطر

- الرَّجيع )قصة(: جار النبي احللو
- الشــجرة املقطوعة والبداهات اخملتفية في كتــاب “احلداثة أخت 

التسامح”: عبير سالمة

العددان 26/25ربيع 2002
- احلرس الوطنى )قصيدة(: لوركا

- تهاويل )قصة(: ربيعة ريحان
- من املستبد العادل إلى دولة كل املواطنني )قراءة في رواية احلرافيش( 

: قايد دياب

العدد -27 خريف 2002
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- فهدا.. فهدا )شعر(: قاسم حداد 
- خمســون صوتا حتت شــمس الشــتاء الصغيرة )قصة(: محمد 

اخملزجني 
- التمســرح والتحريض السياسي في مســرح سعد الدين وهبة : 

محسن مصيلحي 

العدد 28 – شتاء 2002
- ديوان الرسائل : حسن طلب

- إضراب : سعيد الكفراوي 
- املثقف التقدمي وإشكالية اخلروج من الذات : قايد دياب 

رفاق رو�ق

العدد 9 –1998
- نقد رواق عربي: غيث نايس/ محمد السيد سعيد 

- رسالة إلى احملرر: أمين شوقي 

العددان 29/-30 ربيع/ صيف 2003
ضرورة التمسك “برسالة” رواق: غامن جواد
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