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مركز القاهرة لدرا�صات حقوق الإن�صان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�صتقلة تاأ�ص�صت 

عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�صان والدميقراطية، وحتليل 

�ص���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�ص���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�صان يف 

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�ص���ان. ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة 

اإىل �صيا�ص���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ص���تورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

الإن�ص���ان، والقيام باأن�ص���طة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�ص���ان مع الرتكيز ب�صكل خا�س على ال�صباب، 

وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�ص���ان. ومنذ تاأ�صي�ص���ه يقوم املركز 

ب�ص���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ص���ايا حقوق الإن�صان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�ص���عى مركز القاهرة اإىل امل�ص���اهمة يف اإلقاء ال�ص���وء على اأبرز امل�صكالت والق�صايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�صيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �ص���وياً من اأجل رفع الوعي العام بهذه الق�ص���ايا 

وحماولة التو�صل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�صان.  

 يتمتع املركز بو�صع ا�صت�صاري خا�س يف املجل�س القت�صادي والجتماعي بالأمم 

املتحدة، و�ص���فة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�صان وال�صعوب. املركز ع�صو 

يف ال�صبكة الأوروبية املتو�صطية حلقوق الإن�صان، وال�صبكة الدولية لتبادل املعلومات 

ح���ول حرية الراأي والتعبري )ايفك�س(. املركز م�ص���جل يف القاه���رة وباري�س وجنيف. 

وحا�صل على جائزة اجلمهورية الفرن�صية حلقوق الإن�صان لعام 2007.         
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تقدمي

خالل  عر�ضها  مت  التي  البحثية  الأوراق  الكتاب  هذا  ي�ضم 

يومي  القاهرة  يف  امل�ضتقبل”  “ملنتدى  املوازي  املدين  املجتمع  اجتماع 

ال�ضيا�ضي يف  الإ�ضالح  “اآفاق  عنوان  2010، حتت  يوليو  و 28   27

العربي،  العامل  يف  املدين  املجتمع  ممثلو  وح�رضه  العربي”،  العامل 

وخرباء  واأكادمييون،  املتحدة،  والوليات  اأوروبا  من  ونظراوؤهم 

اإعالم و�ضحفيون. وقد جاء ذلك الجتماع يف اإطار التح�ضري “ملنتدى 

امل�ضتقبل” ال�ضابع الذي يعقد يف يناير 2011 بدولة قطر1..

احلكومات  اإىل  تو�ضيات  عدة  توجيه  اإىل  الجتماع  خل�ص  وقد 

املكونة “ملنتدى امل�ضتقبل”، لعر�ضها خالل جل�ضات “منتدى امل�ضتقبل”.

1(  مت التخطيط لعقد القمة يف نوفمرب 2010، ولكن مت اإرجاوؤها بعد ذلك اإىل يناير 

.2011
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الكتاب بدعم من  مبادرة  املوازي وهذا  وياأتي كل من الجتماع 

معاجلة  اإىل  ي�ضعي  م�رضوع  اإطار  يف  الأو�ضط  ال�رضق  مع  ال�رضاكة 

العربي،  العامل  يف  الإن�ضان  حقوق  لو�ضع  وامل�ضتمر  اخلطري  التدهور 

تتم  الذي  وال�ضغط  الدولية  واجلهود  الداخلي  الن�ضال  اإخفاق  وكذا 

اأهداف  اأهم  من  وكان  مغزى.  ذي  �ضيا�ضي  تغيري  لإحداث  ممار�ضته 

البارزة  واملعوقات  التحديات  امل�ضاركون  يتناول  اأن  هو  الجتماع 

التي تعرت�ص �ضبيل الإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف العامل العربي. وبالفعل قام 

امل�ضاركون مبناق�ضة �ضبل تدعيم دور املجتمع املدين يف عملية الإ�ضالح، 

بالوليات  اخلا�ضة  وال�ضيا�ضات  املنطقة،  يف  الإن�ضان  حقوق  وو�ضع 

يف  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  لتدعيم  الأوروبي  والحتاد  املتحدة 

العامل العربي. وقد ات�ضح من املناق�ضات والأوراق التي مت عر�ضها اأن 

التفاوؤل املحيط باإن�ضاء املنتدى يف عام 2004 قد انتهى اأمره. وقد حمل 

الثمانية،  دول  الف�ضل على جمموعة  لهذا  الأكرب  امل�ضئولية  امل�ضاركون 

التي بدا اأنها –على نحو �ضمني اأو �رضيح– �ضمحت للحكومات العربية 

وممثليها بعرقلة وظائف املنتدى. 

الإن�ضان  حقوق  حالة  يف  �ضديدا  تدهورا   2010 عام  �ضهد  وقد 

الدويل،  املجتمع  ا�ضتمر  حني  يف  العربي،  العامل  يف  والدميقراطية 

ول�ضيما جمموعة دول الثمانية يف غ�ص الطرف عن الإ�ضالح ال�ضيا�ضي 

لل�ضيا�ضات  املوجهة  النتقادات  كانت  وقد  املنطقة.  يف  ب�ضدة  املطلوب 

بل  وفاترة  نادرة  املنطقة  اأنحاء  يف  املت�ضاعدة  القمعية  والإجراءات 

�ضكلية لدرجة جتعلها بال اأثر. ويف بع�ص الأحيان، متت منا�رضة هذه 

الثمانية.  دول  جمموعة  قبل  من  ودعمها  عالنيًة،  القمعية  ال�ضيا�ضات 

وقد ات�ضح خالل الأعوام ال�ضتة الأخرية، خا�ضًة خالل 2010 – وهو 

العام الذي �ضهد اإجراء النتخابات العامة يف العديد من دول املنطقة – 

اأن الوليات املتحدة والدول الأوروبية قد فقدت الهتمام بالإ�ضالح 

الدميقراطي يف املنطقة. ويف الوقت نف�ضه، ازدادت املطالبة بالتغيري، 
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املجتمع  ا�ضتمرار  مع  الإن�ضان،  ال�ضيا�ضي واحرتام حقوق  والإ�ضالح 

املدين واحلركات واملجموعات ال�ضيا�ضية يف املطالبة بالإ�ضالح وف�ضح 

انتهاكات حقوق الإن�ضان يف بلدانهم، بيد اأنها مل تلق اإل القب�ضة احلديدية 

على نحو متزايد – اأحيانًا دموية وقاتلة – دون حما�ضبة.

العنف  ت�ضعيد  على  اليمنية  احلكومة  عملت  املثال،  �ضبيل  فعلى 

خا�ضًة  الجتماعية،  واحلركات  املعار�ضة  �ضد  الدولة  ترعاه  الذي 

للخطف،  الإن�ضان  حقوق  عن  مدافعون  تعر�ص  كما  اجلنوب.  يف 

اأحد  على  احلكم  مت  وقد  واملحاكمة.  والتعذيب  التع�ضفي،  والعتقال 

الدميقراطية  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  اليمنية  املنظمة  اأع�ضاء 

الدولة  اأمن  حماكم  اإحدى  اأدانته  اأن  بعد  �ضنوات  ثماين  ملدة  بال�ضجن 

وترية  ت�ضاعدت  تون�ص،  ويف  م�ضلحة.  جماعة  اإىل  بالنت�ضاب 

بع�ص  الإن�ضان، ويف  املدافعني عن حقوق  والرتهيب �ضد  امل�ضايقات 

الأحيان، و�ضل الأمر اإىل حد خطف النا�ضطني وال�ضحفيني، والتعدي 

املنظمات احلقوقية حتت احل�ضار، ول يزال  عليهم بدنيًا. وما زالت 

يحد من حتركاتهم يف  �ضديدة، مما  اأمنية  لرقابة  النا�ضطون يخ�ضعون 

اإن  اإىل مكاتبهم.  الدولة ويحول دون دخولهم  الأحيان داخل  بع�ص 

يتعمدون  الذين  “الأ�ضخا�ص  ُيجرم  والذي  الذي �ضدر حديثًا  القانون 

الت�ضال بوكالء لدولة اأجنبية اأو موؤ�ض�ضة اأو منظمة اأجنبية للتحري�ص 

على الإ�رضار بامل�ضالح احليوية لتون�ص وباأمنها القت�ضادي” ي�ضتهدف 

الفاعلة على  التون�ضية  الإن�ضان  النا�ضطني من جمموعات حقوق  اأ�ضا�ضًا 

امل�ضتويني الدويل والإقليمي. ويف املغرب، طاملا مت ا�ضتهداف املدافعني 

كما  حقوقية.  باأن�ضطة  قيامهم  ب�ضبب  وحماكمتهم؛  الإن�ضان  حقوق  عن 

الغربية على نحو خا�ص. ومت  ال�ضحراء  النا�ضطني من  ا�ضتهداف  يتم 

ا�ضتهداف الأفراد املنتمني للجمعية املغربية حلقوق الإن�ضان من خالل 

الجتماعية  الحتجاجات  يف  مل�ضاركتهم  وحماكمتهم  عليهم  القب�ص 

باحلب�ص  موؤخرًا حكمًا  ال�ضتئناف  اإحدى حماكم  اأيدت  وقد  والعمالية. 
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ملدة ثالث �ضنوات على رئي�ص جمعية حقوق الإن�ضان مبنطقة الريف، 

وهي جمعية ن�ضطة يف الدوائر الأمازيغية.

�ضهدت   ،2010 يوليو  يف  انعقد  الذي  املوازي  الجتماع  ومنذ 

ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  من  بكل  يتعلق  فيما  التدهور  من  مزيدا  املنطقة 

التدهور احلادث  اإىل  النظر  الإن�ضان. ويكفي  واحرتام معايري حقوق 

كاأمثلة  العامة  النتخابات  من  باقرتابهما  وم�رض  البحرين  من  كل  يف 

جماعات  �ضد  املوجهة  حلمالتها  الدولة  تكثيف  كيفية  على  وا�ضحة 

الثمانية،  دول  جمموعة  ظلت  بينما  العامة،  واحلريات  املعار�ضة 

ول�ضيما الوليات املتحدة �ضامتة اإزاء ما يحدث.

يف  بالبحرين  والبلدية  الربملانية  لالنتخابات  ال�ضتعداد  اأثناء  ويف 

البحرينية على تكثيف حمالتها على  ال�ضلطات  اأكتوبر 2010، عملت 

ال�ضلطات  �ضنت   ،2010 اأغ�ضط�ص  فمنذ  املدين1.  واملجتمع  املعار�ضة 

حقوق  عن  للمدافعني  اجلماعية  العتقالت  من  النطاق  وا�ضعة  حملة 

ال�ضيعة.  الدين  ورجال  ال�ضيا�ضيني  والنا�ضطني  البارزين،  الإن�ضان 

1( ملزيد من املعلومات عن احلملة املوجهة �ضد الأ�ضوات املعار�ضة يف البحرين منذ 

اأغ�ضط�ص وحتى اليوم، يرجى قراءة:

8 اأغ�ضط�ص 2010، البحرين: باقرتاب النتخابات، بلغت احلمالت �ضد املعار�ضة 

واملنا�رضين احلقوقيني ذروتها،مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان 

http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2668.

ورجال  النا�ضطني  �ضد  حمالتها  تكثف  البحرين   ،2010 اأغ�ضط�ص   17  ،aspx
http://www.amnesty.org/en/news-and- الدولية  العفو  منظمة  الدين، 

updates/bahrain-intensifies-crackdown-activists-and-cle -

اأغ�ضط�ص 2010، العقوبات امللكية بتوجيه حمالت �ضد   19 ،ics-2010-08-18
املعار�ضة ال�ضيا�ضية ومنا�رضي حقوق الإن�ضان يف البحرين، مركز القاهرة لدرا�ضات 

http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/ الإن�ضان  حقوق 

Articles/2662.aspx، 20 اأكتوبر 2010، البحرين: النتخابات تتم اأثناء احلملة، 
http://www.hrw.org/en/news/2010/10/20/ ووت�ص  رايت�ص  هيومن 

 bahrain-elections-take-place-amid-crackdown
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باعتقال   2010 �ضبتمرب  �ضهر  خالل  العتقالت  حملة  ا�ضتمرت  وقد 

املدون علي عبد الإمام يوم 24 �ضبتمرب 2010، كما مت القب�ص خالل 

ال�ضهر نف�ضه على عدد كبري من الأفراد الآخرين الأقل �ضهرة. ووجه 

للمعتقلني تهمة التحري�ص �ضد احلكومة والإ�ضاءة للوطن يف اخلارج، 

لعام  الإرهاب  ملناه�ضة  البحريني  بالقانون  تتعلق  اتهامات  جانب  اإىل 

حقوق  عن  املدافعني  اإدانة  متت  قد  اأنه  يبدو  الأقل،  وعلى   .2006

حقوق  وو�ضعية  للحكومة  الناقدة  وكتاباتهم  اآرائهم  على  الإن�ضان 

الإن�ضان يف البحرين، مما يثري القلق باأن البحرين تبدو وكاأنها تعطي 

منوذجًا للمنطقة يف توظيف ت�رضيعات مكافحة الإرهاب �ضد املدافعني 

الدفاع  جمموعات  ظلت  اأعوام،  مدى  وعلى  الإن�ضان.  حقوق  عن 

عن حقوق الإن�ضان تنتقد هذا الت�رضيع وتعريفه وا�ضع النطاق مل�ضطلح 

املدنية  احلريات  لتقييد  قانونيًا  غطاًء  يوفر  اأنه  بدا  حيث  “الإرهاب”، 
وال�ضيا�ضية.

حظر  اإىل  امتدت  بل  فقط،  العتقالت  على  احلملة  تقت�رض  ومل 

املجتمع  على  قيود  وفر�ص  الإلكرتونية،  املواقع  واإغالق  املطبوعات 

املدين وم�ضايقة املدافعني عن حقوق الإن�ضان. ففي بداية �ضهر �ضبتمرب 

جمعية  اإدارة  جمل�ص  بحل  الجتماعية  التنمية  وزارة  قامت   ،2010

لإدارة  الوزارة  من  م�ضئول  تعيني  وكذا  الإن�ضان،  حلقوق  البحرين 

اجلمعية. ومما يثري الهتمام اأن جمعية حقوق الإن�ضان البحرينية كان 

من املتوقع اأن تكون من املنظمات الرائدة يف عملية مراقبة النتخابات 

العامة بالبحرين. 

واأواخر �ضهر �ضبتمرب، عقد مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان 

ومنظمة هيومان رايت�ص ووت�ص لقاء على هام�ص اجتماع جمل�ص حقوق 

الإن�ضان يف جنيف، وكان من املفرت�ص اأن يح�رضه عدد من املدافعني 

عن حقوق الإن�ضان البحرينيني. ولكن مت منع نا�ضطة حقوقية بحرينية، 

“�ضكايب  برنامج  خالل  من  اللقاء  يف  امل�ضاركة  ا�ضتطاعت  اأنها  اإل 
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كما كان من املفرت�ص اأن يح�رض ال�ضيد نبيل رجب رئي�ص   .”skype
دون  العقاب  خماطر  حالت  ولكن  الإن�ضان،  حلقوق  البحرين  مركز 

مغادرته للدولة1.  

وقد اأدانت منظمات حقوق الإن�ضان يف خمتلف اأنحاء العامل احلملة 

القمعية وا�ضعة النطاق يف البحرين، وحذرت من اأنها تنذر باملزيد من 

الأ�ضوات  جميع  واتفقت  الإن�ضان.  حقوق  لو�ضعية  والتدهور  القمع 

لالإ�ضالح  انتكا�ضة  مبثابة  لهو  البحرين  يف  يحدث  ما  اأن  على  امل�ضتقلة 

ال�ضيا�ضي احلادث هناك. اإل اأن تلك الأ�ضوات لقت جتاهاًل من جانب 

املتحدة. ول  الوليات  راأ�ضهم  ال�ضرتاتيجيني، وعلى  البحرين  حلفاء 

املتحدة   الوليات  خارجية  وزيرة  م�ضاعد  نائبة  ت�رضيحات  من  ُيفهم 

ل�ضئون ال�رضق الأدنى ال�ضيدة جانيت �ضاندر�ضون، خالل زيارتها اإىل 

اتخذتها  التي  القمعية  الإجراءات  ت�ضجع  اأنها  اإل  اأكتوبر،  البحرين يف 

ال�ضلطات البحرينية. فقد قالت “�رضاحًة، نحن ل�ضنا هنا لفر�ص وجهات 

نظرنا على الآخرين، بل لت�ضجيع دول املنطقة على حتقيق اأولوياتها يف 

هذا املجال”2.  

اأثناء  العامة  احلريات  املوجهة �ضد  احلملة  فاإن  وباملثل يف م�رض، 

ال�ضتعداد لالنتخابات الربملانية التي عقدت يف نوفمرب/دي�ضمرب 2010، 

اإن وجد، من جانب  الهتمام،  من  بقليل  �ضوى  لها  ال�ضتجابة  يتم  مل 

الوليات املتحدة واأوروبا. وت�ضمنت حملة قمع احلريات العامة على 

نحو خا�ص حرية الإعالم، وحرية التنظيم، والتجمع، والتعبري. وقد 

احلكومة  انتهاكات  يف�ضحون  الإن�ضان  حقوق  منا�رضو  �ضبتمرب2010،   22  )1

البحرينية اأثناء احلدث الذي اأقيم على هام�ص الأمم املتحدة، مركز القاهرة لدرا�ضات 

http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/A - الإن�ضان،  حقوق 

ticles/2686.aspx
 2( 13 اأكتوبر 2010، البحرين تدين 23 من ال�ضيعة بالإرهاب، �ضحيفة جارديان

The Guardian  :http://www.guardian.co.uk/world/2010/

oct/13/bahrain-shias-terrorism-conspiracy-charges 
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كان اأمرًا جليًا لأي مراقب قبل �ضهور من انعقاد النتخابات الربملانية 

يف م�رض اأنها �ضوف ت�ضهد تزويرًا. وقد حذرت املنظمات غري احلكومية 

احلقوقية من القيود املتزايدة على احلريات العامة املحدودة اأ�ضا�ضًا. وقد 

و�ضف بيان �ضحفي مللتقى حقوق الإن�ضان امل�ضتقلة – وهو ائتالف مكون 

من 16 منظمة اأهلية م�رضية حقوقية – كيفية اإحكام احلكومة لقب�ضتها 

على املجتمع املدين، واحلركات ال�ضيا�ضية املطالبة بالإ�ضالح، وو�ضائل 

الإعالم املرئي واملطبوع1. ويبدو اأن تلك التحذيرات قد وقعت على 

اآذان �ضماء. وخالل الأ�ضابيع ال�ضابقة لالنتخابات، اأ�ضدرت احلكومة 

تعد  ومل  للمعلومات.  التدفق  من  حتد  التي  القرارات  من  جمموعة 

القنوات التليفزيونية ت�ضتطيع اأن تبث على الهواء مبا�رضة من ال�ضوارع 

اإل باإ�ضدار ت�رضيحات جديدة، كما مت حجب 17 قناة ف�ضائية عن البث، 

بع�ص  منع  مت  ذلك،  جانب  اإىل  اأخرى،  لقنوات  حتذيرات  واإ�ضدار 

الربامج احلوارية ال�ضاخنة اأو �رضف مذيعيها عن العمل. ويف الوقت 

�رضطة  جانب  من  مت�ضاعدًا  عنفًا  الحتجاجية  احلركات  لقت  نف�ضه، 

وتعذيبهم،  النا�ضطني  اعتقال  مت  حيث  الدولة،  واأمن  ال�ضغب  مكافحة 

والإلقاء بهم على اأطراف املدن لياًل بعد م�ضادرة ما يحملونه من اأموال 

وهواتف وبطاقات �ضخ�ضية. وقد �ضهدت جماعة الإخوان امل�ضلمني اأكرب 

حملة اعتقالت يف تاريخهم خالل الأعوام الأخرية. كما مت الت�ضدي 

بالعنف والذخرية احلية لأقباط م�رصيني خالل احتجاجهم على حظر 

م�ضادمات  وقوع  اإىل  اأدى  مما  بالقاهرة،  كني�ضة  بناء  يف  ال�ضتمرار 

اأخذت منظمات  فقد  اإىل جانب ذلك،  املتظاهرين والأمن.  عنيفة بني 

حقوق الإن�ضان ن�ضيبها من امل�ضايقات؛ فقد مت ا�ضتدعاء املنظمات الدولية 

التي لها مكاتب يف القاهرة، وحتذيرها برف�ص طلبات ت�ضجيلها للعمل 

يف م�رض اإن مل تخفف نربة انتقادها للحكومة. وفيما يخ�ص املنظمات 

مركز  مب�رض،   2010 لعام  الربملانية  النتخابات  تزوير   ،2010 نوفمرب   9  )1

القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان

 http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2715.aspx 
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امل�رضية فقد تلقت اجلمعية امل�رضية للنهو�ص بامل�ضاركة املجتمعية خطابًا 

باحل�ضول  الت�رضيح  برف�ضها  يفيد  الجتماعي  الت�ضامن  وزارة  من 

على متويل مل�رضوع وا�ضع النطاق ملراقبة النتخابات. كما حرمت من 

لها،  التابعني  النتخابات  ملراقبي  ت�رضيحات  اأي  على  احل�ضول  حق 

من  امل�رضية  املنظمات  حذرت  كما  مراقب.   1000 عددهم  والبالغ 

اأ�ضلوب اإدارة النتخابات، واألقت بال�ضوء على عدم كفاءة اللجنة العليا 

لالنتخابات والتدخل املتزايد لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة 

لها يف العملية النتخابية.

بالإ�ضافة اإىل ذلك، مت جتاهل املئات من الأحكام الق�ضائية لإلغاء 

باإلغاء  خا�ضة  واأخرى  النتخابية،  الدوائر  من  عدد  يف  النتخابات 

وكنتيجة  النتخابات.  بخو�ص  للمر�ضحني  وال�ضماح  النتخابات  نتائج 

لذلك، اأ�ضدرت املحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا قبل جولة الإعادة 

لالنتخابات يلقي بظله على عدم �رضعية الربملان اإذا ما مت تكوينه على 

الرغم من هذه الأحكام الق�ضائية. وبغ�ص النظر عن هذا الو�ضع، اإل 

اأنه قد مت امل�ضي قدمًا يف ت�ضكيل املجل�ص على الرغم من املطالب املقدمة 

لرئي�ص اجلمهورية با�ضتخدام �ضالحياته الد�ضتورية حلل الربملان1.

اأجل  من  النتخابي  نظامها  لإ�ضالح  �ضغوطًا  م�رض  تواجه  ومل 

اأن ت�ضمن حتول دميقراطيا  �ضاأنها  انتخابات حرة ونزيهة من  �ضمان 

يف البالد. بالإ�ضافة اإىل ذلك، مل توجه انتقادات للقيود املتزايدة التي 

ال�ضادر  الت�رضيح  كان  العامة. وقد  تفر�ضها احلكومة على احلريات 

عن م�ضاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�ضيد فيليب ج. كرويل خالل 

اليوم التايل للجولة الأوىل للت�ضويت حمدودا للغاية، حيث اقت�رض على 

اأحداث اليوم ولي�ص البيئة العامة املوؤثرة على العملية النتخابية. وعقب 

بحل  الرئي�ص  النتخابات  ملراقبة  امل�ضتقل  الئتالف  نا�ضد   ،2010 دي�ضمرب   6  )1

 http://www.cihrs.org/،الربملان، مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان

English/NewsSystem/Articles/2731.aspx
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اجلولة الثانية، اأخفقت الوليات املتحدة يف تقدمي اأي ت�رضيحات، حتى 

قام م�ضاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية للدميقراطية وحقوق الإن�ضان 

والعمل ال�ضيد مايكل بوزنر بن�رض مقال يف �ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت يوم 

18 دي�ضمرب1 “يبارك” الربملان املكون حديثًا، ويحث م�رض على النظر 

اإىل املخالفات التي اأحاطت بالنتخابات ال�ضالفة. ومل يعرب بوزنر ول 

اأي م�ضئول اأمريكي اآخر عن خماوفهم اإزاء انعدام التقدم الدميقراطي 

يف م�رض. وباملثل، مت جتاهل ت�رضيح املمثل ال�ضامي لالإحتاد الأوروبي 

ل�ضئون ال�ضيا�ضة اخلارجية والأمن ال�ضيدة كاثرين اأ�ضتون باأ�ضلوب مياثل 

الأ�ضلوب اخلا�ص بالأمريكيني اإىل حد كبري2.

ويف �ضوء الغياب الوا�ضح لالإرادة ال�ضيا�ضية لدى الوليات املتحدة 

واأوروبا بالدفع اإىل اإحداث اإ�ضالح �ضيا�ضي حقيقي يف العامل العربي، 

التي  اأن يف�ضل منتدى امل�ضتقبل يف حتقيق الأهداف  فاإنه لي�ضت باملفاجاأة 

يف  املنتدى  عن  الإعالن  مت  وقد   .2004 يف  اأجلها  من  اإن�ضاوؤه  مت 

يونيو 2004 اأثناء قمة جمموعة دول الثمانية كالتزام بدعم الإ�ضالح 

الأو�ضط  ال�رضق  منطقة  يف  والجتماعي  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي، 

املو�ضع. وكان من �ضاأن املنتدى اأن ياأتي مبمثلي جمموعة دول الثمانية 

ونظرائهم من املنطقة مع ممثلي املجتمع املدين للم�ضاركة يف حوارات 

موازية. 

وقد كان الق�ضد من وراء املنتدى اأن يكون من�ضة لإجراء مناق�ضات 

بو�ضرن،  مايكل  بال�ضفافية،  لاللتزام  مل�رض  اأخرى  فر�ضة   ،2010 دي�ضمرب   18  )1

وا�ضنطن بو�ضت

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/art -

cle/2010/12/16/AR2010121604409.html 
ب�ضاأن  اأ�ضتون  الأوروبي  لالحتاد  ال�ضامي  املمثل  ت�رضيح   ،2010 6دب�ضمرب   )2

http://www.eu-un.europa.eu/ ،النتخابات اأمام جمل�ص ال�ضعب امل�رضي

 articles/en/article_10458_en.htm
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وقد  املبتغاة.  الإ�ضالحات  لتي�ضري  برامج  وو�ضع  الإ�ضالح  ب�ضاأن 

املطالبة  للقوى  الأمل  من  جرعة  اإعطاء  اإىل  ال�ضكل  بهذا  اإن�ضاوؤه  اأدى 

يتم  نوعه  من  اإطار  اأول  كان  حيث  العربي،  العامل  يف  بالإ�ضالح 

الدول  حكومات  بني  احلوار  من  نوع  بوجود  ي�ضمح  باأ�ضلوب  اإن�ضاوؤه 

العربية ومنظمات املجتمع املدين. 

ولالأ�ضف، كانت تلك الن�ضمة املفعمة بالتفاوؤل عابرة، و�رضعان ما 

مرت. فمنذ القمة الأوىل لها يف الرباط عام 2004، كانت الجتماعات 

ال�ضنوية بال ثمار. وقد حتول هذا املنتدى من حمرك حمتمل للتغيري اإىل 

اإليه  واحلاجة  الإ�ضالح  اأهمية  ملناق�ضة  احلكومات  ممثلي  لتجمع  مكان 

دون النخراط فيه بالفعل. ومع انعقاد املنتدى الثاين لقمة امل�ستقبل يف 

ملمثلي  ت�ضمح  لن  العربية  احلكومات  اأن  ات�ضح  البحرين عام 2005، 

املجتمع املدين امل�ضتقلني بامل�ضاركة على نحو كامل يف املنتدى عندما مت 

ال�ضماح للحكومات بالعرتا�ص على م�ضاركة منظمات ومدافعني عن 

حقوق الإن�ضان بعينهم.

ومنذ ذلك احلني، اأ�ضبح املنتدى “ناديا للمناق�ضة” بال نتائج ملمو�ضة 

اأو فعالة. وخالل اأعوامه ال�ضتة، ف�ضل املنتدى يف تقدمي خطط جمدولة 

املنطقة.  يف  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  اأجل  من  ملمو�ضة  لإ�ضالحات  زمنيا 

انتكا�ضات يف جمال احلريات  املنطقة ككل  �ضهدت  فقد  العك�ص،  وعلى 

املدنية وال�ضيا�ضية. 

حقيقية  �ضيا�ضية  اإرادة  تتوافر  اأن  لبد  املنتدى،  جناح  اأجل  ومن 

الثمانية  دول  جمموعة  من  كل  جانب  من  الإ�ضالح،  لتحقيق 

اجتماع  عن  ال�ضادرة  التو�ضيات  وت�ضتهدف  العربية.  واحلكومات 

يوليو املوازي بالقاهرة يف الأ�ضا�ص احلاجة اإىل اإن�ضاء املنتدى من اأجل 

اإ�ضدار خطط عمل واقعية وجمدولة زمنيًا يف �ضبيل حتقيق الإ�ضالح. 

كما اأنها ت�ضتهدف الأ�ضلوب الذي يعمل به املنتدى منذ اإن�ضائه. وينبغي 
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اأخذ هذه التو�ضيات بجدية حتى ينجح املنتدى يف حتقيق الأهداف التي 

تاأ�ض�ص من اأجلها، واإل ا�ضتمر “ناديا اآخر للمناق�ضات”.

وتوفر الأوراق يف هذا الكتاب حتلياًل متعمقًا للم�ضهد ال�ضيا�ضي احلايل 

يف العامل العربي، مبا يف ذلك �ضيا�ضات الوليات املتحدة واأوروبا جتاه 

املنطقة، مما اأ�ضهم يف تدهور و�ضع حقوق الإن�ضان. كما يوفر الكتاب 

حتلياًل للم�ضهد ال�ضيا�ضي يف م�رض، واملغرب واليمن، مع الرتكيز ب�ضكل 

خا�ص على احلركات املدنية وال�ضيا�ضية يف تلك الدول الثالثة املطالبة 

التغيري  لتحقيق  والتو�ضيات  املتاحة  والفر�ص  ال�ضيا�ضي،  بالإ�ضالح 

الذي يتطلع اإليه �ضعوب املنطقة ويطالبون به. وتوفر تلك الأوراق، 

يوليو  يف  عقد  الذي  املوازي  لالجتماع  اخلتامي  التقرير  جانب  اإىل 

2010 وتو�ضياته، ال�ضياق والإطار الالزمني ملراجعة املنتدى الر�ضمي 

وامل�ضاركني فيه ل�ضرتاتيجياتهم جتاه الإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف املنطقة. 
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 الف�ضل االأول

اآفاق االإ�ضالح ال�ضيا�ضي فى العامل العربي
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ماذا بقى من قوة الدفع ملبادرات االإ�ضالح؟ 

اإطاللة على و�ضعية حقوق االإن�ضان 

خالل العام احلايل 

عصام الدين محمد حسن*

بعد نحو �ضتة اأعوام من انطالق مبادرات داخلية وخارجية تدعو 

للتحول نحو الدميقراطية يف العامل العربي، يظل امل�ضهد الراهن يعك�ص 

ال�سغوط  خمتلف  على  اللتفاف  يف  جمملها  يف  العربية  النظم  جناح 

الداخلية والدولية الداعية لالإ�ضالح.

ول �سك اأن ال�سغوط واملبادرات الدولية يف هذا ال�سدد قد اأ�سهمت 

–ولو ب�ضفة موؤقتة- يف تخفيف حدة القمع يف عدد حمدود من البلدان، 
ال�ضنوات  امليدانية يف  املكت�ضبات  بع�ص  اأتاحت جمال لنتزاع  ثم  ومن 

وجه  على  تعبريه  وجد  ما  وهو  ال�سغوط،  هذه  تنامي  من  الأوىل 

اخل�ضو�ص يف تنامي مظاهر احلراك ال�ضيا�ضي والجتماعي يف عدد من 

الدول، وتزايد حدة اخلطاب النقدي لل�ضيا�ضات واملمار�ضات احلكومية، 

* مدير وحدة البحوث مبركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان- م�رض.
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وبروز منط من ال�ضحف امل�ضتقلة وو�ضائط الإعالم الإلكرتوين وحتى 

الف�ضائي، باتت قادرة ن�ضبيا على اخلو�ص يف ق�ضايا مل يكن مقبول باأي 

حال القرتاب منها. 

بلد  اأكرث من  والدميقراطية يف  لالإ�ضالح  الداعية  القوى  باتت  كما 

اأ�ضكال  ابتداع  الواقع حقها يف  اأر�ص  تنتزع على  اأن  اأكرث قدرة على 

القانونية  الن�ضو�ص  من  وا�ضعة  �ضبكة  عن  رغما  العلني،  التنظيم  من 

التي كانت ول تزال حتا�رض وتقمع حق املواطنني يف التنظيم مبختلف 

�ضوره.

حت�ضينها  اأو  تعزيزها  يتم  مل  امليدانية،  املكت�ضبات  هذه  اأن  غري 

امليدانية  املكت�ضبات  فاإن  ثم  ومن  ت�رضيعية.  اأو  د�ضتورية  مبكت�ضبات 

الأخرية-  الثالث  ال�ضنوات  يف  –وخا�ضة  باتت  حمدوديتها  على 

تراجع  وطاأة  حتت  وخا�ضة  وامل�ضادرة.  والتقوي�ص  للتاآكل  عر�ضة 

اأن  ب�ضهولة  اأن نلحظ  ن�ضتطيع  الدولية، ومن ثم  للمبادرات  الدفع  قوة 

دعاة الإ�ضالح واملدافعني عن حقوق الإن�ضان ومنتقدي النظم احلاكمة 

وال�ضحفيني واملدونني والن�ضطاء ال�ضيا�ضيني، باتوا ب�ضكل متزايد اأهدافا 

مك�ضوفة لقمع حكوماتهم.

تنطلق  اأن  غريبا  يبدو  ل  املت�ضارع  الرتاجعي  امل�ضهد  هذا  اإطار  يف 

اأ�ضوات من داخل احلزب احلاكم يف م�رض حتت قبة الربملان، تطالب 

القانون،  اأو حتى خارجني على  الر�ضا�ص على متظاهرين  باإطالق 

حالة  باإنهاء  للمطالبة  ال�ضلمي  التظاهر  يف  حقهم  ميار�ضون  اأنهم  ملجرد 

الطوارئ اأو اإجراء اإ�ضالحات د�ضتورية جادة.

ويف اإطار هذا امل�ضهد الرتاجعي ل يبدو غريبا اأي�ضا اأن املغرب الذي 

الداخل،  من  الدميقراطي  للتحول  منوذج  تقدمي  يف  عليه  يعول  كان 

اإىل  مدنيني  مواطنني  اإحالة  عاما  ع�رض  اأربعة  منذ  مرة  ولأول  يقرر 

الق�ضاء الع�ضكري.
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امل�رضوع  انتكا�ضة  ا�ضتمرار  غريبا  يبدو  ل  امل�ضهد  هذا  وداخل 

�ضد  املتزايد  للتحري�ص  مظاهر  وتنامي  البحرين،  مللك  الإ�ضالحي 

حريات التعبري و�ضد منظمات حقوق الإن�ضان.

ويف ظل هذا امل�ضهد تزداد املخاوف من دخول بلدان عدة اإىل �ضاحة 

الحرتاب الأهلي يف ظل ت�ضبث النظم الت�ضلطية ب�ضيا�ضات تعزز احتكار 

ال�ضلطة والرثوة والتمييز الطبقي اأو الجتماعي اأو التمييز على اأ�ضا�ص 

الدين اأو املذهب اأو العرق.

بحق  تكري�ضه  اجلاري  املنهجي  التمييز  ظل  يف  وا�ضحا  ذلك  يبدو 

ال�ضعودية،  يف  ال�ضيعية  الأقلية  وبحق  البحرين،  يف  ال�ضيعية  الأغلبية 

وبحق الأكراد يف �ضوريا.

الجتماعي  الحتقان  حدة  تفاقم  من  املخاوف  تتزايد  م�رض  ويف 

وعجز  جهة،  من  الرثوة  تركيز  منط  ظل  يف  الطائفي،  والعنف 

عن  ف�ضال  املتزايد،  والإفقار  البطالة  م�ضكالت  معاجلة  عن  ال�ضلطات 

التمييز  ومظاهر  �ضيناء  بدو  مثل  املجتمع  داخل  بكاملها  اأق�ضام  تهمي�ص 

التي يواجهها الأقباط يف ظل نظام بات يوظف الدين ب�سورة متزايدة 

لقيم  تنت�رض  حازمة  مواقف  يتخذ  اأن  وياأبى  متاآكلة،  �رضعية  لتعزيز 

امل�ساواة واملواطنة، الأمر الذي يفاقم من �سعور الأقباط بعجز الدولة 

الواجبة  القانونية  احلماية  م�ضئولياتها، وتوفري  متزايد يف حتمل  ب�ضكل 

لهم جتاه مظاهر الت�ضدد والتع�ضب الديني.

وداخل اجلزائر ل يبدو الأمر خمتلفا، حيث ت�ضجل التقارير تعنتا 

متزايدا جتاه حرية املعتقد الديني، واحلق يف ممار�ضة ال�ضعائر الدينية 

للعنف  موؤ�رضات  تنامي  عن  تك�ضف  وقائع  معه  بدت  امل�ضلمني،  لغري 

الطائفي وجدت بع�ص مظاهرها على غرار احلالة امل�رضية يف مداهمة 

من  فيها،  للم�ضيحيني  جماعية  �ضلوات  باإجراء  يعتقد  منازل،  وحرق 

دون ترخي�ص، يقابلها هجمات من جمهولني على دور عبادة تخ�ص 

امل�ضلمني.



24

النتهاكات  تزايد  اأي�ضا  نلحظ  اأن  ن�ضتطيع  ذلك  مع  وبالتوازي 

امل�ضاءلة  من  الإفالت  يعزز  مناخ  ظل  يف  الإن�ضان  حلقوق  اجل�ضيمة 

)فل�ضطني/ الحتالل  من  تعاين  بلدان  داخل  فقط  لي�ص  والعقاب، 

العراق( اأو من ازدواجية ال�ضلطة )لبنان( اأو من حدة ال�رضاع امل�ضلح 

العربية  البلدان  جممل  يف  بل  )اليمن/ال�ضودان(،  الأهلي  والحرتاب 

بدرجات متفاوتة من بلد لآخر.

ناجما  يكن  مل  الدولية  للمبادرات  الدفع  قوة  تراجع  اأن  والواقع 

ل�ضيا�ضات  املبادرات  هذه  يف  الدوليني  الفاعلني  تبني  عن  وح�ضب 

وممار�ضات، تتناق�ص مع دعاوى الإ�ضالح واملقرطة واحرتام حقوق 

الإن�ضان من قبيل غزو العراق وارتكاب �ضل�ضلة من الفظائع، التي ل 

الطاغية �ضدام ح�ضني، وممار�ضة  نظام  ارتكبه  تقل يف وح�ضيتها عما 

التعذيب يف جوانتانامو، بل وتنظيم ممار�ضته بالوكالة عرب دول عربية 

ذائعة ال�ضيت يف جرائم التعذيب، ف�ضال عن اإطالق يد اإ�رضائيل يف قمع 

ال�ضعب الفل�ضطيني، وحت�ضينها من املحا�ضبة والعقاب على جرائمها.

الأطراف  اإقناع  يف  العربية  الأنظمة  جناح  ذلك  مع  ت�ضافر  فقد 

الأوروبية والأمريكية باأن النظم الت�ضلطية القائمة ت�ضكل �ضمام الأمان 

ما  اإزاء  الفزع  من  حالة  واإثارة  الأطراف،  لهذه  الكونية  للم�ضالح 

�ضاكلة  على  لقوى  جناحات  من  الدميقراطية  التحولت  اإليه  توؤدي  قد 

»حما�ص« و«الإخوان امل�ضلمني« و«حزب الله«.

يف  اأي�ضا  جنحت  قد  العربية  النظم  من  العديد  اإن  القول  ميكن  كما 

توظيف التهديدات الإرهابية ل�ضتمالة الأطراف الأوربية والأمريكية 

عما  طرفها  غ�ص  الأقل  على  اأو  املطلقة،  م�ضاندتها  اإىل  والو�ضول 

ترتكبه من انتهاكات حتت مظلة مكافحة الإرهاب.

اليمني،  الله �ضالح يف  اأدل على ذلك من حالة نظام على عبد  ل 

الأهلي،  الحرتاب  من  دائمة  حالة  يف  بالده  توريط  اأدمن  الذي 

ال�ضمال  يف  اليمن  ال�ضعب  من  وا�ضعة  اأق�ضام  �ضد  م�ضتعرة  حربا  ويقود 
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�ضد  العربية  املنطقة  يف  انتهاكات  اأو�ضع  ظلها  يف  ترتكب  واجلنوب، 

حرية التعبري وحرية ال�ضحافة و�ضد املدافعني عن حقوق الإن�ضان. هذا 

القاعدة  بتنظيم  ي�ضمى  ما  لتمركز  خ�ضبة  بيئة  بفعالية  هياأ  الذي  النظام 

يف اجلزيرة العربية، ينجح با�ضم احلرب على الإرهاب يف احل�ضول 

اأوروبية واأمريكية، وي�ضل  اأطراف  يكاد يكون كامال من  على دعم 

الأمر حد اأن تعلن الإدارة الأمريكية التزامها بعدم التدخل يف �ضئونه 

الداخلية، واأن تعترب القمع ال�رض�ص للحراك اجلنوبي �ضاأنا داخليا لليمن 

اأن غارات جوية، �ضنت مب�ضاعدة  فيه. والأدهى  اأن يت�رضف  وحده 

اأمريكية يف مناطق جنوبية، بدعوى مالحقة تنظيم القاعدة قد حظيت 

بتهنئة الرئي�س اأوباما، رغم ما خلفته من �سقوط ع�رصات من ال�سحايا 

املدنيني معظمهم من الن�ضاء والأطفال.

الت�ضلطية  النظم  ل�ضالح  القوى  ملوازين  الفادح  الختالل  ظل  ويف 

يبدو امل�ضهد العربي بالغ القتامة، ل يخف من وطاأته �ضوى اأن قطاعات 

وا�ضتعادة  للحرية  التطلع  �رضيبة  لدفع  ا�ضتعدادا  اأكرث  باتوا  متزايدة 

تراجع  عن  رغما  والرتويع،  القمع  اآليات  وحتدي  املهانة،  الكرامة 

ال�سغوط الدولية، والبوؤ�س الذي تعانيه اآليات احلماية الأممية حلقوق 

الإن�ضان، وتالقي امل�ضالح العربية مع م�ضالح اأطراف دولية واإقليمية 

الدولية  اجلنائية  املحكمة  تقوي�ص دور  يكن  اإن مل  اإ�ضعاف،  اأجل  من 

وتكري�ص نهج الإفالت من العقاب.

املالمح العامة للو�ضعية الراهنة حلقوق االإن�ضان 

فى العامل العربي

اأوال: على م�ضتوى االأطر الد�ضتورية والقانونية

–رغما  العراق  يف  احلكومية  غري  املنظمات  قانون  �ضكل  رمبا 

الت�رضيعية  الأطر  الوحيد يف  الإيجابي  امللمح  ب�ضاأنه-  انتقادات  اأي  عن 

يكن  مل  واإن  القانون،  اأن  وباعتقادي  العام.  هذا  خالل  امل�ضتحدثة 
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عربيا  الأف�ضل  يعد  اأنه  اإل  الدولية،  املعايري  مع  كلية  ب�ضورة  متطابقا 

على الأقل اإذا ما اأخذ يف العتبار ت�ضاوؤل �ضالحيات ال�ضلطة التنفيذية 

املنظمات  الأهلي، واإقراره بحق  العمل  �ضئون  التدخل مبوجبه يف  يف 

يف  وحقها  اخلارجية،  املنح  وتلقي  التربعات  جمع  يف  احلكومية  غري 

قيود  دون  من  ائتالفات،  يف  والدخول  والحتادات  ال�ضبكات  اإن�ضاء 

واحلق يف الن�ضمام اأو النت�ضاب لع�ضوية �ضبكات دولية اأو اإقليمية.

وقد ظلت النظم الت�ضلطية مت�ضبثة مبجمل الن�ضو�ص الت�رضيعية التي 

جرائم  يف  للحرية  ال�ضالبة  العقوبات  وتكر�ص  التعبري،  حريات  توؤثم 

الراأي والن�رض، وت�ضادر جممل احلريات العامة وعلى الأخ�ص احلق 

يف التنظيم احلزبي اأو النقابي اأو الأهلي.

وظلت حالة ال�ضتثناء �ضارية، يف �ضوريا منذ اإعالن الطوارئ يف 

العام 1963، مثلما بقيت يف اجلزائر منذ اإعالنها يف العام 1992. كما 

ظلت حالة الطوارئ مفرو�ضة يف بع�ص اأقاليم ال�ضودان منذ اإعالنها يف 

اأعقاب النقالب عام 1989.

ويف م�رض، كما كان متوقعا، جرى متديد العمل بقانون الطوارئ 

اإل  تطبيقه،  بعدم  باللتزام  متكررة  تعهدات  و�ضط  اإ�ضافيني  لعامني 

هذه  امل�رضية  احلكومة  حاولت  وقد  واملخدرات،  الإرهاب  ق�ضايا  يف 

املرة اأن تربهن على جدية هذا اللتزام بتاأكيد عزمها على الإفراج عن 

اأو  بالإرهاب  ال�ضلة  وثيقة  ق�ضايا  يف  تورطهم  يثبت  مل  ممن  املعتقلني 

املخدرات، غري اأن الأمر مل يتعد حتى الآن �ضوى الإفراج عن ب�ضعة 

مئات من املعتقلني، الذين تقدر اأعدادهم يف اأكرث التقديرات تفاوؤل ما بني 

5 و10 اآلف معتقل. ومل تف�ضح ال�ضلطات ر�ضميا عن اأعداد املعتقلني 

ول طبيعة التهم املوجهة اإليهم مثلما مل تف�ضح عن الأ�ضباب التي حتول 

دون تقدميهم للمحاكمة-حتى ولو كان اأمام املحاكم ال�ضتثنائية!- برغم 

مرور �ضنوات طويلة على اعتقال اأعداد غري قليلة منهم. 
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وقد جاء جممل التطورات على ال�ضعيد القانوين باجتاه املزيد من 

تقييد حقوق الإن�ضان وتي�ضري انتهاكها.

ففي ال�ضودان منح قانون الأمن الوطني ال�ضادر يف دي�ضمرب 2009 

والحتجاز  القب�ص  يف  واملخابرات  الأمن  جلهاز  وا�ضعة  �ضالحيات 

القانون  ويجيز  حما�ضبة.  اأو  م�ضاءلة  دون  من  الأ�ضخا�ص،  وتفتي�ص 

�ضلطة  ومينحه  يوما،   30 ملدة  الأ�ضخا�ص  اعتقال  الأمن  جهاز  ملدير 

تقديرية يف مدها اإىل 45 يوما.

وهياأت التعديالت التي ا�ضتحدثت على النظام النتخابي يف ال�ضودان 

ال�ضبيل لهيمنة نظام الب�ضري على �ضبط م�ضار العملية النتخابية والتحكم 

مفو�ضية  وت�ضكيل  اختيار  طريقة  خالل  من  �ضواء  م�ضبقا،  نتائجها  يف 

النتخابية  الدوائر  تق�ضيم  بنظام  التالعب  اأو  ال�ضودان  يف  النتخابات 

اإجراءات  التعقيد يف  الناخبة، ف�ضال عن تبني نظام بالغ  الهيئة  وقوام 

الفو�ضى  ولإ�ضاعة  بالنتائج  للتالعب  وا�ضعا  جمال  تفتح  الت�ضويت، 

نوعا  والتالعب  التزوير  اللجان، وي�ضبح يف ظلها  داخل  والرتباك 

من امل�ضكالت اللوج�ضتية التي واجهت النتخابات الرئا�ضية والربملانية 

يف اأبريل 2010 على حد قول الرئي�ص الأمريكي الأ�ضبق جيمي كارتر!

ويف تون�ص جاء التطور القانوين الأبرز م�ضتهدفا بالدرجة الأوىل 

جترمي الدفاع عن حقوق الإن�ضان  من خالل تعديل م�ضتحدث بقانون 

العقوبات يجرم ويعاقب بال�ضجن ملدد ترتاوح بني 5 �ضنوات و20 �ضنة 

»الأ�ضخا�ص الذين يتعمدون الت�ضال بوكالء لدولة اأجنبية اأو موؤ�ض�ضة 

لتون�ص  احليوية  بامل�ضالح  الإ�رضار  على  للتحري�ص  اأجنبية  منظمة  اأو 

احلقوقية  املنظمات  م�ضتهدفا  الن�ص  هذا  ويبدو  القت�ضادي«،  وباأمنها 

وجه  وعلى  والإقليمي،  الدويل  امل�ضتويني  على  النا�ضطة  التون�ضية 

من  تدعو  ملطالب  املنظمات  هذه  بتبني  الأمر  يتعلق  عندما  اخل�ضو�ص 

خاللها اأطراف الحتاد الأوروبي للربط بني احرتام حقوق الإن�ضان 
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يف تون�ص ومنح الأف�ضلية لتون�ص على م�ضتوى التبادلت القت�ضادية يف 

اإطار ال�رضاكة الأورومتو�ضطية.

تهديدا  ي�ضكل  قانون  م�رضوع  لإقرار  الربملان  يتجه  لبنان  ويف 

ميثل  كما  الإنرتنت،  �ضبكة  عرب  املعلومات  وتداول  التعبري،  حلرية 

املعلومات  لتكنولوجيا  املنظمة  الهيئة  مينح  حيث  للخ�ضو�ضية،  انتهاكا 

الإلكرتونية ومراقبة ح�ضن  املواقع  اإدارة  تنظيم  �ضالحيات وا�ضعة يف 

الإلكرتونية،  البيانات  م�ضت�ضيفي  اأعمال  ومراقبة  وتنظيم  اإدارتها، 

ويكفل لها اإجراء عمليات تفتي�ص اإداري ومايل واإلكرتوين، والو�ضول 

معاجلة  يف  ت�ضتخدم  اأدوات  اأو  كومبيوتر  اأنظمة  اأو  معلومات  اإىل 

الأجهزة  بتزويد  الت�ضال  خدمة  مقدمي  القانون  ويلزم  البيانات. 

ات�ضال جترى  عملية  لأي  البيانات  بحركة  املتعلقة  باملعلومات  الأمنية 

عرب ال�ضبكات.

ويف م�رض تتجه النية لإدخال مزيد من القيود على قانون اجلمعيات 

فقد  ثالث جهات،  لهيمنة ورقابة  اجلمعيات  تخ�ضع مبوجبه  الأهلية، 

بها  تتمتع  التي  ذاتها  الوا�ضعة  ال�ضالحيات  على  املقرتح  التعديل  اأبقى 

وزارة الت�ضامن الجتماعي يف التدخل التع�ضفي يف جميع مناحي العمل 

الأهلي.

للقانون-  –وباملخالفة  الفعلية  الناحية  من  ال�ضالحيات  هذه  وبات 

غطاء تفر�ص من خالله اأجهزة الأمن كلمتها العليا، �ضواء يف رف�ص 

لهيئاتها  مر�ضحني  اأو  موؤ�ض�ضني  ا�ضتبعاد  يف  اأو  للجمعيات  الرتخي�ص 

اإلخ.  تربعات..  اأو  اأموال  تلقيها  على  العرتا�ص  يف  اأو  القيادية، 

ومع ذلك فاإن م�رضوع القانون املقرتح ي�ضيف اإىل ذلك رقابة الحتاد 

التابعة له، بل ويجعل ع�ضوية  الإقليمية  للجمعيات والحتادات  العام 

اإىل  املقرتح  اإجبارية. ويرمي امل�رضوع  اجلمعيات يف هذه الحتادات 

حتويل هذه الحتادات التي ن�ضاأت بطريقة فوقية، ولي�ص باإرادة طوعية 
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من املجتمع الأهلي اإىل »واجهة �ضعبية زائفة« متار�ص با�ضمها خمتلف 

فيه  يذهب  الذي  الوقت  يف  اجلمعياتي،  العمل  يف  التع�ضفية  التدخالت 

خالل  من  الواجهة،  تلك  على  احلكومية  ال�ضيطرة  تاأمني  اإىل  القانون 

العام  الحتاد  تعيني رئي�ص  اجلمهورية  لرئي�ص  تتيح  التي  ال�ضالحيات 

الجتماعي  الت�ضامن  لوزارة  وتتيح  اإدارته،  جمل�ص  اأع�ضاء  وثلث 

تعيني ثلث اأع�ضاء جمال�ص اإدارات الحتادات الإقليمية.

ثانيا: القمع املفرط للمدافعني عن حقوق الإن�سان واملطالبني 

باالإ�ضالح

يف �ضوريا وبعد حماكمات تفتقر لأدنى معايري العدالة، �ضواء اأمام 

ال�ضورية  املنظمة  تلقي كل من رئي�ص  اأو ال�ضتثنائي،  الطبيعي  الق�ضاء 

حلقوق الإن�ضان »�ضوا�ضية« وموؤ�ض�ص اجلمعية ال�ضورية حلقوق الإن�ضان 

ن�ضاطهما  ب�ضبب  منهما  لكل  �ضنوات  ثالث  ملدة  بال�ضجن  جائرة  اأحكاما 

احلقوقي، و�ضدرت اأحكام جائرة بال�ضجن لفرتات قد ت�ضل اإىل 5 اأو 6 

�ضنوات بحق املدافعني عن حقوق الأقلية الكردية، ووا�ضلت ال�ضلطات 

تعنتها يف رف�ص الرتخي�ص للمنظمات احلقوقية، ويف املنع من ال�ضفر 

لع�رضات من املنخرطني يف �ضفوفها

احلقوقية  املنظمات  �ضد  والتحري�ص  الت�ضهري  حمالت  وازدادت 

ورموزها يف تون�ص وم�رض والبحرين، وامتدت موؤخرا اإىل املغرب، 

املغربية  اجلمعية  ا�ضتهدفت  التي  والتحري�ضية  العدائية  احلمالت  عرب 

حلقوق الإن�ضان، التي تعد اأكرث اجلمعيات انخراطا يف اأ�ضكال �ضتى من 

احلراك الجتماعي والنقابي يف املغرب.

فعاليات  ملواجهة  التع�ضفية  الإدارية  التدخالت  تزداد   م�رض  ويف 

جهة  رف�ضت  فقد  عموما،  الأهلية  واملنظمات  احلقوقية  املنظمات 

الإدارة ب�ضورة حتكمية عقد جمعيات عمومية لكل من جمعية حقوق 
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الإن�ضان مل�ضاعدة ال�ضجناء، وجمعية امل�ضاعدة القانونية حلقوق الإن�ضان، 

لتمويل  الأوروبي  الحتاد  من  مقدمة  منحة  على  املوافقة  وحجبت 

م�رضوع م�ضرتك بني املنظمة امل�رضية حلقوق الإن�ضان ومركز القاهرة 

لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، يت�ضمن برامج تدريبية ومطبوعات تتعلق 

مل�رضوعات  خارجية  منح  �ضت  اأي�ضا  رف�ضت  كما  التعذيب.  مبناه�ضة 

تتبناها موؤ�ض�ضة ق�ضايا املراأة امل�رضية. 

البنك  رئي�ص  من  الت�ضامن  وزير  يطلب  اأن  حد  الأمر  وو�ضل 

البنوك  اإىل  تعليماته  ي�ضدر  اأن  القانون-  من  �ضند  –دون  املركزي 

اجلمعيات  حل�ضابات  �ضيكات  �ضحب  اأو  اإيداع  قبول  عن  بالمتناع 

الأهلية، ما مل يرفق معها مذكرة معتمدة من وزارة الت�ضامن.

كما اأقدمت الوزارة –باملخالفة لالأ�ضول املرعية مبوجب القانون- 

على اإجراء تفتي�ص مفاجئ على دار اخلدمات النقابية والعمالية، على 

يطالب  م�رض،  عمال  لنقابات  العام  الحتاد  رئي�ص  من  �ضكوى  خلفية 

خلفية  على  وذلك  الدار،  بها  تقوم  التي  للتجاوزات  حد  بو�ضع  فيه 

النتقادات ال�ضديدة التي وجهتها الدار لقانون النقابات العمالية، والتي 

و�ضعت احلكومة يف حرج اأمام منظمة العمل الدولية.

ويف تون�ص يتوا�ضل احل�ضار املطبق على عدد وا�ضع من املنظمات 

على  ل�ضيقة  اأمنية  رقابة  فر�ص  البولي�ضية  الدولة  وتوا�ضل  احلقوقية، 

مثلما  الإن�ضان،  حقوق  عن  املدافعني  وحتركات  ومنازل  مكاتب 

واللفظية  البدنية  والعتداءات  التحر�ص  من  خمتلفة  اأ�ضكال  تتوا�ضل 

عليهم، عالوة على الزج ببع�ضهم يف حماكمات بتهم مفربكة.

املطالبني  من  الع�رضات  اعتقال  يتوا�ضل  ال�ضعودية  اململكة  ويف 

بالإ�ضالح اأو من النا�ضطني الذين ير�ضدون انتهاكات حقوق الإن�ضان 

باململكة ال�ضعودية عرب مواقع الإنرتنت. وتظل ال�ضلطات على موقفها 

املتعنت جتاه الرتخي�ص للمنظمات احلقوقية امل�ضتقلة.
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ويف املغرب الذي كان ينظر اإليه قبل �ضنوات باعتباره الأكرث تاأهال 

متزايدة  اعتداءات  بدوره  ي�سهد  الدميقراطية،  العملية  يف  لالنخراط 

على املدافعني عن حقوق الإن�ضان، وخا�ضة يف الإقليم ال�ضحراوي، 

ت�ضمل الختطاف والعتقال التع�ضفي واملحاكمات التي تقود اإىل اأحكام 

مغلظة بال�ضجن والقيود على النقل وال�ضفر، كما تفر�ص قيودا �ضارمة 

للحيلولة دون دخول وفود اأجنبية لالإقليم.

حلقوق  املغربية  اجلمعية  يف  منخرطون  ظل  فقد  لذلك،  وخالفا 

خلفية  على  عدة  منا�ضبات  يف  للمحاكمة  اأو  للتوقيف  هدفا  الإن�ضان 

انخراطهم يف اأعمال الحتجاج الجتماعي اأو النقابي، كما تاأيد ا�ضتئنافيا 

حكم ق�ضائي بال�ضجن لثالث �ضنوات بحق رئي�ص جمعية الريف حلقوق 

الإن�سان، التي تن�سط يف اأو�ساط الأمازيغ.

الإن�ضان  حقوق  عن  املدافعني  من  الع�رضات  ظل  اليمن  ويف 

انتهاكات  ف�ضح  يف  املنخرطني  ال�ضيا�ضيني  والنا�ضطني  وال�ضحفيني 

حقوق الإن�ضان هدفا ملمار�ضات منهجية لالختطاف والختفاء الق�رضي 

والعتقال التع�ضفي والتعذيب، قبل اأن يتم تقدمي بع�ضهم للمحاكمة بتهم 

تلقى  العمالء لإيران. وقد  اأو يف عداد  ت�ضعهم يف عداد الإرهابيني، 

اأحد كوادر املنظمة اليمنية للدفاع عن احلقوق واحلريات الدميقراطية 

اأمام حمكمة اأمن الدولة،  حكما بال�ضجن ملدة 8 �ضنوات، بعد حماكمته 

واإدانته بتهمة الن�ضمام اإىل ع�ضابة م�ضلحة.

يف  و�ضلت  والتي  والرتهيب  والتهديد  التحر�ص  اأ�ضكال  وتتزايد 

اأحدها حد اقتحام مقر منتدى ال�ضقائق، واعتداء جمهولني على رئي�ضته 

واإتالف جهاز الفرامل ب�ضيارتها.

ويف اجلزائر تظل الن�ضو�ص الت�رضيعية التي جترم وتعاقب بال�ضجن 

واجلماعات  الدولة  بني  الدامية  املواجهة  �ضنوات  جراح  يتناول  من 

الإٍ�ضالمية م�ضدرا ملحا�رضة املدافعني عن حقوق الإن�ضان، واملنظمات 
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التي ت�ضعى اإىل اإجالء م�ضري املختفني اأو تت�ضامن مع عائالتهم اأو تطالب 

بالتعوي�ص واملحا�ضبة عن اجلرائم، التي جرت خالل تلك احلقبة.

ثالثا: و�ضعية مزرية حلريات التعبري

املعلومات،  لتداول  والأفكار  لالآراء  التجرمي  نطاق  ات�ضاع  ظل 

للزج  م�ضدرا  واملطبوعات  وال�ضحافة  العقوبات  قوانني  خالل  من 

املحاكم.  اأمام  املغرب  يف  واملدونني  وال�ضحفيني  بالراأي  بامل�ضتغلني 

ال�ضحفيني  من  قليل  غري  عددا  للحرية  ال�ضالبة  العقوبات  وحا�رضت 

واملدونني، واأغلقت اأكرث من �ضحيفة على خلفية ق�ضايا للن�رض، �ضكلت 

م�ضا�ضا بامللك اأو بع�ص اأع�ضاء الأٍ�رضة امللكية.

منتقديها،  نهجها يف حماكمة و�ضجن  ال�ضورية  ال�ضلطات  ووا�ضلت 

املواقع  حجب  يف  واأمعنت  الن�رضات،  من  العديد  �ضادرت  كما 

الإلكرتونية.

ملمحا  الإلكرتونية  املواقع  حجب  يف  الهائل  التو�ضع  �ضكل  كما 

ال�ضعودية  واململكة  تون�ص  من  كل  يف  التعبري  حرية  انتهاك  يف  بارزا 

والبحرين، وطالت اأحكام بال�ضجن عددا من ال�ضحفيني يف م�رض، فيما 

كان العتقال التع�ضفي مبوجب قانون الطوارئ ملمحا بارزا يف تعقب 

عدد من املدونني والإبقاء عليهم داخل ال�ضجون لفرتات طويلة.

وحتى يف لبنان الذي يعد من اأكرث بلدان املنطقة العربية ت�ضاحما مع 

التعبري، فاإن عقوبات بال�ضجن قد ت�ضل لعامني تتهدد عددا من  حرية 

بع�ص  عرب  اللبناين  الرئي�ص  لنتقادات  ن�رضهم  خلفية  على  الأ�ضخا�ص 

املواقع الإلكرتونية.

وتلقي  امل�ضتقلني،  لل�ضحفيني  الق�ضايا  تلفيق  يتوا�ضل  تون�ص  ويف 

�ضحفي حكما بال�ضجن ملدة اأربع �ضنوات، ب�ضبب ت�ضامنه مع �ضحايا قمع 
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احلراك الجتماعي يف احلو�ص املنجمي، و�ضودرت اإحدى ال�ضحف 

احلزبية مرتني خالل العام احلايل.

ويف ال�ضودان تراجعت ال�ضلطات عن وعودها باإنهاء الرقابة الأمنية 

تقرير  يف  م�سئولياتهم  ليمار�سوا  الأمن  �سباط  وعاد  ال�سحف،  على 

عن  لالمتناع  ال�ضحف  بع�ص  وا�ضطرت  حذفه،  يجب  وما  ين�رض  ما 

والتوزيع،  التداول  من  للمنع  اأخرى  تعر�ضت �ضحف  فيما  ال�ضدور 

عددا  الأخرية  ال�ضودانية  النتخابات  بعد  من  العتقالت  وطالت 

حزبية  �ضحيفة  واأغلقت  للتعذيب،  بع�ضهم  وتعر�ص  ال�ضحفيني  من 

و�ضودرت ممتلكاتها، يف اإطار اإجراءات مت�ضاعدة ت�ضتهدف اإ�ضكات 

املعار�ضني ال�ضيا�ضيني.

على اأن اأكرث النتهاكات خطورة وترويعا وقعت يف اليمن، الذي 

الأعداد  وم�ضادرة  �ضحفية  موؤ�ض�ضات  ملقار  متكررة  اقتحامات  �ضهد 

ال�ضحفيني،  اغتيال عدد من  للتوزيع، واعتداءات وحماولت  املعدة 

وحماكمات ملا ل يقل عن 40 �ضحفيا انتهى بع�ضها، لي�ص فقط بعقوبات 

نافذة بال�ضجن، بل اأي�ضا باحلرمان املوؤقت اأو النهائي من ممار�ضة املهنة 

والكتابة.

وتعر�ص بع�ص ال�ضحفيني اليمنيني لالختطاف والختفاء الق�رضي 

والتعذيب املروع الذي و�ضل اإىل حد تعري�ص احدهم لعمليات اإعدام 

وهمية لأكرث من مرة.

قوات  توا�ضل  الغربية  ال�ضفة  يف  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  وداخل 

الحتالل الإ�رضائيلية اعتداءاتها الروتينية على ال�ضحفيني وامل�ضورين 

الحتجاجية.  امل�ضريات  لبع�ص  تغطيتهم  خالل  الف�ضائية،  والطواقم 

ال�ضحفيني  فاإن  وحما�ص،  فتح  بني  ال�رضاع  ل�ضتمرار  وكنتيجة 

ل�ضتدعاءات  عر�ضة  يظلون  حما�ص  على  املح�ضوبني  والإعالميني 

على  املح�ضوبون  اأقرانهم  ويتعر�ص  الغربية،  ال�ضفة  يف  واعتقالت 



34

حما�ص  �ضلطات  منعت  وقد  غزة.  يف  مماثلة  لإجراءات  فتح  حركة 

لدخول  وا�ضرتطت  غزة،  اإىل  لفتح  املوالية  ال�ضحف  من  عدد  دخول 

كما  حما�ص.  ل�ضلطة  انتقادات  اأي  توجيه  عن  تكف  اأن  ال�ضحف  هذه 

ال�ضفة  دخول  من  للمنع  تخ�ضع  بدورها  حلما�ص  املوالية  ال�ضحف  اأن 

الغربية منذ اندلع القتال بني فتح وحما�ص يف 2007.

رابعا: حقوق الن�ضاء

وقد ظلت اأو�ضاع الن�ضاء تتجاذبها ح�ضابات واعتبارات متعار�ضة 

يطول  الر�ضمي  القمع  فقد ظل  العربي.  العامل  احلكم يف  نظم  قبل  من 

ذاته  الوقت  ويف  امل�ضاواة!.  على  تاأكيدا  الرجال،  يطول  مثلما  الن�ضاء 

تلجاأ  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  لتحدي  مواجهتها  اإطار  يف  احلكومات  فاإن 

الأكرث  التيارات  اإىل مهادنة  الدين ب�ضورة متزايدة، ومتيل  لتوظيف 

تزمتا، واإىل مغازلة الثقافة ال�ضائدة، ومن ثم ت�ضحى احلقوق النوعية 

للن�ضاء هدفا للم�ضاومة والت�ضويف، ونتيجة لذلك يظل التقدم بطيئا للغاية 

يف جمال رفع التحفظات على اتفاقية مناه�ضة التمييز �ضد املراأة، مبا يف 

ذلك يف املغرب، الذي اأعلن ر�ضميا اأكرث من مرة عزمه �ضحب جميع 

حتفظاته، اإل اأن هذا الإعالن مل يتم ترجمته فعليا باإجراءات ملمو�ضة 

على اأر�ص الوقع.

معظم  يف  ال�ضخ�ضية  الأحوال  وقوانني  اجلن�ضية  قوانني  وبقيت 

الن�ضاء،  �ضالح  غري  يف  �ضارخا  ت�رضيعيا  متييزا  جت�ضد  العربة  البلدان 

ومنيت خطوات تعزيز الت�ضلل التدريجي للن�ضاء يف م�رض ومتكينهن من 

اعتالء من�ضة الق�ضاء بانتكا�ضة، عرب عنها موؤخرا موقف ق�ضاة جمل�ص 

الدولة الذي رف�ص تعيني الن�ضاء كقا�ضيات.

ورغم الو�ضعية ملوؤملة للن�ضاء يف اأنحاء �ضتى من العامل العربي حتت 

ذكورية  ثقافة  على  التواطوؤ  وطاأة  حتت  اأو  متييزية  ت�رضيعات  وطاأة 
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لتجميل  الن�ضاء مداخل  فاإن احلكومات جتد يف ملف حقوق  جمتمعية، 

طابع  على  ذلك  يوؤثر  اأن  دون  من  الدويل،  املجتمع  اأمام  �ضورتها 

عالقات القوى ال�ضيا�ضية ال�ضائدة، اأو يغل من اأن�ضاق التمييز ال�ضارخ 

�ضد الن�ضاء.

احلكومات على  بع�ص  يقدم  اأن  مده�ضا  يبدو  الإطار ل  هذا  داخل 

خطوات تزيد من حظوظ الن�ضاء يف امل�ضاركة ال�ضيا�ضية، حتى يف بلدان 

ل متانع من جلد الن�ضاء، مثل ال�ضودان الذي اأتاح عرب نظامه النتخابي 

احلايل »كوتا« ن�ضائية ت�ضمن 25% من املقاعد الربملانية للن�ضاء!

�ضواء،  حد  على  ون�ضاءها  رجالها  الياأ�ص  اأ�ضاب  التي  م�رض  ويف 

وخا�ضة  املنتخبة،  الديكورية  واملوؤ�ض�ضات  النتخابات  جدوى  من 

يف  �ضالتها  احلكومة  وجدت  عليها،  الق�ضائي  الإ�رضاف  ا�ضتبعاد  بعد 

حت�ضني �ضورتها عرب الإقرار بكوتا ن�ضائية ت�ضمن للن�ضاء 64 مقعدا يف 

النتخابات الربملانية املفرت�ص اإجراوؤها قبل نهاية العام احلايل. وهى 

اأخذا يف العتبار  اأن تكون الأ�ضواأ يف م�رض،  النتخابات التي يرجح 

رغبة احلكومة يف اإق�ضاء املناف�ضني املحتملني »الإخوان امل�ضلمني«، يف 

اأن  العتبار  يف  واأخذا  الرئا�ضية.  لالنتخابات  متهد  التي  النتخابات 

انتخابات جمل�ص ال�ضورى التي جرت هذا العام، حتمل من املوؤ�رضات 

دون  للحيلولة  فر�ضت  التي  بالقيود  يتعلق  فيما  �ضواء  ذلك،  يعزز  ما 

مراقبة هذه النتخابات من قبل منظمات حقوق الإن�ضان، رغم غياب 

احلد  اإىل  التزوير  نطاق  وات�ضاع  احلاكم،  احلزب  مع  الفعلية  املناف�ضة 

الإيجابي«  »التزوير  املحللني وجود منط من  بع�ص  معه  الذي ر�ضد 

ل�ضالح بع�ص اأحزاب املعار�ضة، يف اإطار حر�ص النظام على وجود 

�ضوري لأحزاب املعار�ضة يف النتخابات الرئا�ضية املقبلة.
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خام�ضا: �ضيا�ضات التح�ضني واالإفالت من العقاب

ظل الإفالت من العقاب عن النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الإن�ضان 

وملعايري القانون الدويل الإن�ضاين ملمحا بارزا يف هذه املنطقة من العامل.

التي  الكربى  النتهاكات  على  تواطوؤه  الدويل  املجتمع  وا�ضل  فقد 

متار�ضها اإ�رضائيل داخل ما ي�ضمى باأرا�ضي ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، 

مليون   1.5 لنحو  اجلماعي  والعقاب  احل�ضار  ا�ضتمرار  ذلك  يف  مبا 

على  اإ�رضائيل  م�ضاءلة  عن  التقاع�ص  وا�ضتمر  غزة.  يف  ال�ضكان  من 

جرائمها، واأ�ضهمت الأطراف الكربى داخل املجتمع الدويل يف الإبقاء 

يتعلق  فيما  على تو�ضيات تقرير جولد�ضتون حربا على ورق، �ضواء 

التقرير  اأو فيما يتعلق بالنتهاكات التي ن�ضبها  بالنتهاكات الإ�رضائيلية 

اإىل طريف ال�رضاع داخل ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية.

ق�ضايا  يف  العدالة  معايري  تطبيق  احتمالت  تت�ضاءل  لبنان  ويف 

قبل  احلريري  اغتيال  منذ  لبنان  �ضهدها  التي  والتفجريات  الغتيالت 

ب�ضع �ضنوات يف ظل حالة ازدواج ال�ضلطة وح�ضابات موازين القوى 

الدولية والإقليمية.

مع  التقت  قد  العربي  الإقليمي  النظام  م�ضالح  اأن  وا�ضحا  ويبدو 

الب�ضري على  م�ضالح الأطراف الدولية يف غ�ص الطرف عن حما�ضبة 

اأ�ضيفت  جرائمه يف دارفور، رغم التطورات الأخرية التي مبوجبها 

الإبادة  اإىل  ترقى  جرائم  بارتكاب  ومعاونيه  الب�ضري  اإىل  اتهامات 

اجلماعية.

النظم  فاإن  الدويل،  التواطوؤ  اأو  والتقاع�ص  العجز  هذا  ظل  ويف 

العربية ت�ضت�ضعر باأنها يف جمملها مبناأى عن املحا�ضبة، وهو ما يفاقم من 

اأو  اأو اختطاف،  ات�ضاع رفعة النتهاكات اجل�ضيمة من اعتقال تع�ضفي 

ذلك  ي�ضتوي  تعذيب،  اأو  القانون  نطاق  قتل خارج  اأو  ق�رضي  اختفاء 

وم�رض  وال�ضعودية  والبحرين  و�ضوريا  اليمن  يف  باأخرى  اأو  بدرجة 
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�ضوطا  اأجنز  الذي  املغرب  يف  وحتى  والعراق.  واجلزائر  وتون�ص 

الت�ضاحلية عرب ت�ضوية ملف  العدالة  مهما على طريق حتقيق نوع من 

التقاع�ص  الوا�ضح يف ظل  بات من  فقد  الر�ضا�ص،  �ضنوات  انتهاكات 

يتعلق  فيما  وبخا�ضة  والإن�ضاف،  احلقيقة  هيئة  تو�ضيات  تنفيذ  عن 

العدالة  مرفق  لإ�ضالح  املطلوبة  والقانونية  املوؤ�ض�ضية  بالإ�ضالحات 

اأمناطا من النتهاكات  فاإن  العقابية،  والأمن واملوؤ�ض�ضات وال�ضيا�ضات 

ال�ضنوات  يف  املغربية  ال�ضاحة  داخل  نف�ضها  تفر�ص  باتت  اجل�ضيمة 

الأخرية.

خامتـــة:

غياب  تعك�ص  العامل  يف  الإن�ضان  حلقوق  الراهنة  الو�ضعية  تظل 

والدميقراطية وتعزيز  الإ�ضالح  نحو  لتوجه حقيقي  ال�ضيا�ضية  الإرادة 

حقوق الإن�ضان، لي�ص فقط لدى النظم العربية، بل اأي�ضا لدى الفاعلني 

حقوق  يف  املخت�ضة  واأجهزتها  املتحدة  الأمم  عرب  –�ضواء  الدوليني 

تبنتها  التي  واملقرطة  لالإ�ضالح  الر�ضمية  املبادرات  عرب  اأو  الإن�ضان- 

بع�ص الأطراف الدولية.

الورقة،  اإليها  تنحاز  التي  وال�ضتنتاجات  الو�ضعية  هذه  ظل  ويف 

فاإن خيال الباحث ل ي�ضعفه يف التقدم مبقرتحات اأو تو�ضيات جديدة، 

عرب ما ي�ضمى مبنتدى امل�ضتقبل.

ملنتدى  مواٍز  املدين  للمجتمع  حت�ضريي  موؤمتر  اأول  عقد  ولقد 

امل�ضتقبل يف دي�ضمرب 2004 بالعا�سمة املغربية الرباط. واأظن اأن الكم 

الهائل من التو�سيات التي قدمها »اإعالن الرباط«، ال�سادر عن هذا 

املوؤمتر قبل نحو �ضت �ضنوات هي يف حد ذاتها كا�ضفة عن غياب الإرادة 

ال�ضيا�ضية، �ضواء لدى احلكومات العربية اأو جامعتها العربية، اأو لدى 

جمموعة الدول الثمانية الكربى الراعية ملنتدى امل�ضتقبل. 
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اأو  ال�ضيا�ضي  بالإ�ضالح  ال�ضلة  –وثيقة  التو�ضيات  هذه  اأن  واأعتقد 

بتفعيل دور منتدى امل�ضتقبل- تظل �ضاحلة للتبني اأو البناء عليها، بيد اأنه 

املطلوب  لالأطراف  �ضيا�ضية  اإرادة  هناك  هل  مطروحا،  ال�ضوؤال  يبقى 

خماطبتها بهذه التو�ضيات؟ 

التح�ضريي  املوؤمتر  يف  امل�ضارك  الكرمي  للجمع  الإجابة  اأترك 

احلايل.
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اأي م�ضتقبل ملنتدى امل�ضتقبل؟ 

بهي الدين حسن*

ن�ضاأ منتدى امل�ضتقبل مببادرة من جمموعة دول الثمانية يف عام 2004، 

بق�ضية  بكثافة  مهموما  الدويل  املجتمع  فيها  كان  التي  الفرتة  خالل 

الإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف العامل العربي، وذلك كرد فعل على هجمات 11 

�سبتمرب، وكو�سيلة لحتواء منو الن�ساط الإرهابي يف املنطقة. يف ذلك 

الوقت تعددت املبادرات الدولية. الأوىل جاءت من الوليات املتحدة 

املو�ضع،  الأو�ضط  ال�رضق  يف  ال�رضاكة  مبادرة  يف  متمثلة  الأمريكية، 

ب�ضيا�ضة اجلوار اجلديدة.  اأنتجها الحتاد الأوروبي، و�ضميت  والثانية 

ثم بادرت الوليات املتحدة باقرتاح مبادرة ثالثة على جمموعة دول 

الثمانية، لت�ضكل اإطارا م�ضرتكا ي�ضم معها الحتاد الأوروبي، ودول 

اأخرى مثل كندا ورو�ضيا وغريهما.

* مدير مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان- م�رض.
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اإن�ضاء منتدى  متثلت القيمة امل�ضافة ملبادرة جمموعة دول الثمانية، يف 

امل�ضتقبل، كاإطار موؤ�ض�ضي مثلث الأ�ضالع، يجتمع ب�ضكل �ضنوي ملناق�ضة 

الدول  خارجية  وزراء  وي�ضم  العربي،  العامل  يف  الإ�ضالح  ق�ضايا 

اإىل جانب وزراء خارجية دول ال�رضق الأو�ضط الأو�ضع،  الثمانية، 

منتدى  لي�ضري  املدين،  املجتمع  ممثلي  من  فيت�ضكل  الثالث  ال�ضلع  اأما 

امل�ضتقبل بذلك هو الإطار الوحيد الذي يتيح فر�ضة حوار اأو �ضبه حوار 

بني احلكومات العربية ومنظمات حقوق الإن�ضان.

لكي  لينجزه،  الكثري  املنتدى  اأمام  زال  وما  كان  اأنه  من  الرغم  على 

– وهو  اأن�ضئ من اأجلها، فاإن عام 2004  ميكنه حتقيق الأهداف التي 

اجتماعا  العام  ذلك  �ضهد  اأعوامه!  اأف�ضل  هو  للمنتدى-  الأول  العام 

تاأ�سي�سيا يف نيويورك، ثم اجتماعه الأول يف دي�سمرب بالرباط، حيث 

كان التدخل احلكومي يف اأعماله حمدودا وغري موؤثر. 

خالل الجتماع الأول حذرت منظمات املجتمع املدين، من اأن املنتدى 

يو�ضك اأن يتحول اإىل »ناٍد للمناق�ضة«1 حول اأهمية و�رضورة الإ�ضالح 

يف العامل العربي »كبديل عن ال�رضوع الفعلي بالإ�ضالح«.

ولكن ما حدث خالل 6 �ضنوات منذ 8 دي�ضمرب 2004، حني مت تقدمي 

تو�سيات املجتمع املدين اإىل اجتماع منتدى امل�ستقبل يف الرباط، هو اأن 

�ضنوات، حول  ل�ضبع  املتوا�ضلة  للمناق�ضة«  »ناديا  بالفعل  املنتدى �ضار 

الفعلية،  قيمته  بذلك  لترتاجع  الإ�ضالح،  وجدوى  و�رضورة  اأهمية 

بالتوازي مع تعاظم القمع يف العامل العربي.

جاء هذا الرتاجع، نتيجة للتدخل احلكومي العربي الكثيف الذي جرى 

املجتمع  ملنظمات  التح�ضريية  الجتماعات  يف  الالحقة  ال�ضنوات  يف 

با�ضم  حكومية  و�ضبه  حكومية  منظمات  م�ضاركة  ذلك  يف  مبا  املدين، 

1( انظر: “اإعالن الرباط: نحو �رصاكة متكافئة من اأجل الدميقراطية وحقوق الإن�سان 

املجتمع  اجتماع  عن  ال�ضادر  والجتماعية”،  القت�ضادية  والتنمية  العادل  وال�ضالم 

املدين املوازي ملنتدى الدول الثمانية من اأجل امل�ضتقبل، الذي عقد يف املغرب يف الفرتة 

من 8-9 دي�ضمرب 2004، النا�رض: مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان.
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املجتمع املدين، بل وم�ضاركة هذه املنظمات يف انتخاب ممثلي املجتمع 

بالفعل،  متثيله  يف  ال�ضرتاك  ويف  بل  ال�ضنوي،  الجتماع  يف  املدين 

–اأحيانا- ممثلي املنظمات غري احلكومية  ويف منع احلكومات العربية 

املنتخبني من امل�ضاركة يف اجتماع املنتدى. وامتد هذا التاأثري التخريبي 

املدين،  للمجتمع  التح�ضريية  الجتماعات  اأعمال  جدول  اإىل  اأي�ضا 

والتو�ضيات املنبثقة عنها.

هذا التدهور املتوا�ضل على مدار 6 �ضنوات، مل يكن ممكنا لول:

اأن - 1 خا�ضة  املنتدى،  دور  حول  الثمانية  دول  بني  توافق  غياب 

اإن�ضاءه جاء يف وقت كان اخلالف فيه حادا بني الإدارة الأمريكية 

برئا�ضة جورج بو�ص، وعدد من كربيات الدول الأوروبية.

توافق - 2 ترتكز على  هناك جبهة عربية موحدة،  كانت  املقابل  يف 

عميق ورا�ضخ بني احلكومات العربية فيما يتعلق مبوقفها العدائي 

من الإ�ضالح ال�ضيا�ضي واحرتام حقوق الإن�ضان.

تهمي�ص دور - 3 متفاوتة على  بدرجات  الثمانية  بع�ص دول  تواطوؤ 

املنتدى  اإدارة  قبول  خالل  من  الثالث(  )ال�ضلع  املدين  املجتمع 

لتدخل احلكومات العربية يف اجتماعات املجتمع املدين التح�ضريية 

للمنتدى، ويف متثيله فيها.

نقل اإدارة املنتدى برنامج حوار الدميقراطية ذا ال�ضبغة احلكومية - 4

املنظمات  ممثلو  لي�ضري  املدين،  املجتمع  اأي  الثالث،  ال�ضلع  اإىل 

هذه  ب�ضقف  واملحكومة  الثالث،  الدول  حكومات  من  -املوكلة 

احلكومات- ممثلني دائمني للمجتمع املدين.

عليه  ت�رضف  الدميقراطية  حوار  برنامج  اأن  بالذكر  جدير 

حكومات تركيا واإيطاليا واليمن، وهى من الدول الأقل تعاطفا 

اإن اليمن لها �ضجل حافل  مع الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، بل 

يف القمع الدموي ملعار�ضيها.

جدير باملالحظة اأنه فيما يتعلق بالعامل الأول فقد رحلت اإدارة بو�ص يف 

يناير 2009، وذهب معها ق�ضط كبري من اجلفوة بني اأوروبا واأمريكا. 
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الإ�ضالح  بق�ضايا  ال�ضابقة  الإدارة  اهتمام  اأن ترحل، كان  قبل  ولكنها 

ال�ضيا�ضي واحرتام حقوق الإن�ضان يف العامل العربي، قد تراجع كثريا. 

وزيرة  كلينتون  هيالري  ال�ضيدة  خطاب  اأن  مغزى  من  يخلو  ل  فيما 

ال�ضنوي  الجتماع  افتتاحها  خالل  اجلديدة،  الإدارة  يف  اخلارجية 

كلمة  واحدة  مرة  يذكر  مل  املا�ضي،  دي�ضمرب  يف  املغرب  يف  للمنتدى 

للمنتدى  الأ�ضيلة  الوظيفة  فاإن  للتذكرة  اإن�ضان.  حقوق  اأو  دميقراطية 

التي اأن�ضئ من اأجلها هى ال�ضتغال بق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�ضان!

اإذا كان هناك م�ضتقبل ملنتدى امل�ضتقبل، فاإن هذا يتطلب القيام بتقييم جاد 

اإىل تو�ضيات  ال�ضياق  اإن�ضائه، والعودة يف هذا  حل�ضيلة 7 �ضنوات منذ 

يتعلق  فيما   ،2004 الرباط  يف  املدين  للمجتمع  املوازي  الجتماع 

بتحويله اإىل كيان فعال من خالل:

• ماأ�ض�ضة املنتدى، وذلك باإن�ضاء �ضكرتارية دائمة له ملتابعة اأعماله 	

فيما بني اجتماعاته ال�ضنوية، بحيث ل يظل اأ�ضريا للتاأثري ال�ضلبي 

للتغيري الدوري يف رئا�ضته من دولة اإىل اأخرى كل عام1.

• �رضورة اأن ي�ضبح املنتدى منربا لتقدمي تو�ضيات واعتماد خطط 	

للخربات  جمدولة زمنيا لإ�ضالحات ملمو�ضة، وتقييما وتبادل 

التو�ضيات  تنفيذ  ملراقبة  واآلية  الإ�ضالحات،  هذه  تنفيذ  حول 

والإ�ضالحات التي يتفق عليها.

• امل�ضاواة 	 قدم  على  متكافئ  ك�رضيك  املدين  املجتمع  مع  التعامل 

وخالل  املنتدى،  لجتماعات  التح�ضري  مراحل  جميع  يف 

املقومات الالزمة ملناق�ضة معمقة  اجتماعاته، مبا يف ذلك توفري 

الجتماع  قبل  املدين  املجتمع  وتو�ضيات  ومقرتحات  لروؤى 

ال�ضنوي وخالل انعقاده2.

1( مرا�ضيم الدفن �ضتجري يف مو�ضكو!هل هناك »م�ضتقبل« ملنتدى امل�ضتقبل؟، انظر: 

موقع مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان على الرابط التايل: 

http://cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/1011.aspx
2( »اإعالن الرباط«، مرجع �سابق.
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الإطار  اأنه  امل�ضتقبل، هو  ي�ضكلها منتدى  التي  الن�ضبية  القيمة  اإن  اأخريا: 

العامل  يف  املدين  املجتمع  ملنظمات  فر�ضة  يتيح  الذي  الوحيد  الإقليمي 

وجها  الإ�ضالح  ق�ضايا  ب�ضاأن  نظرها  وجهات  حول  للحوار  العربي 

لوجه، يف وجود ممثلي حكوماتها، وعلى م�ضتوى وزراء اخلارجية. 

بتغييب  مبا�رضة  �ضواء  املنتدى،  اأعمال  البعد من  هذا  تال�ضى  اإذا  ولكن 

باأ�ضخا�ص  متثيله  خالل  من  مبا�رض  غري  ب�ضكل  اأو  املدين،  املجتمع 

ومنظمات حكومية اأو �سبه حكومية، اأو بفر�س خطوط حمراء خانقة 

واملوازية  التح�ضريية  املدين  املجتمع  اجتماعات  اأعمال  جدول  على 

وجهات  عن  التعبري  يف  ممثليه  حق  على  اأو  وتو�ضياتها،  للمنتدى 

بـ  له  اأي �ضلة  ويتخلى طواعية عن  قيمته،  املنتدى كل  يفقد  نظرهم، 

للحياة؛  تفتقر  اأخرى  اإقليمية  منتديات  مع  بذلك  ليت�ضاوى  “امل�ضتقبل”، 
كاجلامعة العربية والجتماعات ال�ضنوية لل�رضاكة الأورومتو�ضطية1.

1( مرا�ضيم الدفن �ضتجري يف مو�ضكو!هل هناك »م�ضتقبل« ملنتدى امل�ضتقبل؟، مرجع 

�ضابق.
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التحالفات ال�ضيا�ضية-املدنية وفر�ش التغيري 

التغيري الدميقراطي فى م�ضر ودور قوى املجتمع املدين 

)حالة م�ضر (

 * د.مجدي عبد احلميد

مقدمة: 

عند  التوقف  ب�ضهولة  ي�ضتطيع  م�رض  يف  ال�ضيا�ضي  للحراك  املتتبع 

اأحداث بالغة الدللة، كان لها عظيم الأثر على ذلك احلراك، بحيث 

ذلك  وطبيعة  واقع  وحتليل  ر�ضد  حماولة  عند  جتاهلها  ميكن  ل  اإنه 

الع�رض  ال�ضنوات  يف  الأحداث  تلك  اأهم  ومن  و�ضريورته،  احلراك 

الأخرية والتي �سهدت حيوية ملحوظة يف ن�ساط وفعالية القوي املدنية– 

ال�ضيا�ضية امل�رضية ن�ضتطيع التوقف عند ثالث منها:

اأوال: انتفا�ضة ال�ضعب الفل�ضطيني يف اأواخر عام 2000، وما اأحدثته 

املعادية  امل�رضية  الوطنية  امل�ضاعر  تاأجيج  م�ضتوي  على  �ضحوة  من 

*رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية امل�رضية للنهو�ص بامل�ضاركة املجتمعية- م�رض. 
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لل�ضهيونية، ولعدوان دولة اإ�رضائيل العن�رضية على ال�ضعب الفل�ضطيني 

الأعزل وبداية احلراك يف ال�ضارع ال�ضيا�ضي امل�رضي يف اأو�ضع عملية 

دورا  امل�رضي  ال�ضيا�ضي  املدين–  املجتمع  فيها  لعب  �ضعبي،  ت�ضامن 

مميزا كان مبثابة بداية حقيقية للتعاون بينهما.

الربجني  وتدمري  امل�ضهورة،   2001 �ضبتمرب   11 اأحداث  ثانيا: 

التجاريني يف عملية انتحارية ن�ضبت اإىل اإرهاب تنظيم القاعدة املتاأ�ضلم، 

حتديدا،  العربية  واملنطقة  الإ�ضالمي  العامل  على  اأحدثته  الذي  والأثر 

والدميقراطي يف م�رض،  ال�ضيا�ضي  احلراك  واقع  ذلك على  وانعكا�ص 

واملوؤيدة  للعرب  املعادية  املتحدة  الوليات  مواقف  �ضد  وال�ضتنفار 

للعدوان الإ�رضائيلي على ح�ضاب ال�ضعب الفل�ضطيني وانطالقة الن�ضجام 

ال�ضيا�ضي-املدين.

للعراق يف مار�ص من 2003  الربيطاين  الأمريكي  الغزو  ثالثا:   

بالدميقراطية  املطالبة  امل�رضية  النخبة  حركة  يف  النهو�ص  وبداية 

حتول  اأول  يف  امل�رضي  لل�ضعب  املعي�ضية  الأحوال  وحت�ضني  واحلرية 

التحول  اإىل  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ن�ضال  مع  الت�ضامن  جمرد  من  حقيقي 

نحو املطالبة بالتغيري ال�ضيا�ضي ال�ضامل. كذلك ميكن لأي حملل ومتابع 

جيد لالأحداث ال�ضيا�ضية التي �ضهدتها ال�ضنوات الع�رض املا�ضية اأن ير�ضد 

حقيقتني كبريتني: 

ميالأ  لكي  جاء  املدين–ال�ضيا�ضي  احلراك  انتعا�ص  اأن  هي  االأوىل: 

الفراغ الذي اأحدثه غياب دور الأحزاب ال�ضيا�ضية الر�ضمية، اأو على 

اأف�ضل الأحوال �ضعف ذلك الدور، والثانية هي اأن �ضعار التغيري الذي 

الر�ضمية على  ال�ضيا�ضية  املدنية والأحزاب  ال�ضيا�ضية–  املعار�ضة  رفعته 

ال�ضواء، جاء منذ اللحظة الأوىل وحتي كتابة تلك الورقة ملتب�ضا وغري 

وا�ضح، وذلك من حيث طبيعة ذلك التغيري والغر�ص منه. 

وللمزيد من التفا�ضيل ميكننا متابعة الأ�ضطر القليلة التالية:  
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ما الذي نق�ضده بالقوي املدنية؟

اذا كان تعريف القوي ال�ضيا�ضية وا�ضحا ومفهوما بالن�ضبة لنا جميعا، 

حيث يعني به الأحزاب ال�ضيا�ضية –�ضواء الر�ضمي منها اأو من مل يكت�ضب 

ال�رضعية بعد– اأو اأي جماعة �ضيا�ضية ت�ضعي اإىل الو�ضول اإىل �ضدة احلكم 

يف البالد اأو حتي جمرد اأن ت�ضبح �رضيكا –�ضغريا كان اأو كبريا– يف 

العملية ال�ضيا�ضية الرامية اإىل اإدارة ال�ضاأن ال�ضيا�ضي بالبالد. فاإن القوي 

اأو قوي املجتمع املدين، وهو امل�ضطلح الذي بات متداول على  املدنية 

نطاق وا�ضع يف الآونة الأخرية، يت�ضع لي�ضمل املنظمات غري احلكومية، 

النقابات، الحتادات والروابط، اجلمعيات الأهلية )علي اختالفها(، 

املختلفة  بتكويناته  الإعالم  وال�ضيا�ضية،  الجتماعية  حركات الحتجاج 

 ... اإلكرتوين  اإعالم  اإىل  مقروء  اإىل  م�ضموع  اإىل  مرئي  اإعالم  من 

اإلخ من تكوينات وجتمعات وحتي ن�ضطاء اأفراد ي�ضاركون يف احلراك 

فيه،  يوؤثرون  البالد،  يف  اجلاري  والجتماعي  ال�ضيا�ضي  وال�رضاع 

ال�ضيا�ضية  الأو�ضاع  يف  تغيري  اإحداث  اإىل  ويهدفون  به،  ويتاأثرون 

اأهدافهم  اأن يكون من بني  والقت�ضادية والجتماعية والثقافية، دون 

الو�ضول اإىل احلكم اأو حتي امل�ضاركة فيه ب�ضكل مبا�رض.

اأهميته من كونه �ضي�ضاعدنا كثريا ونحن  هذا ويكت�ضب ذلك التحديد 

نر�ضد ونحلل الأدوار التي تلعبها جميع الفعاليات امل�ضتبكة مع الأحداث 

ال�ضيا�ضية  الأو�ضاع  تغيري يف  اإحداث  اإىل  الرامية  اليومية  والتحركات 

لها  املحركة  والدوافع  الفاعليات  تلك  من  كل  وموقع  والدميقراطية، 

والأهداف التي ترمي اإىل حتقيقها.

حالة القوي ال�ضيا�ضية التقليدية خالل ال�ضنوات الع�ضر االأخرية:

التقليدية هي الأحزاب الر�ضمية وكذلك الأحزاب  ال�ضيا�ضية  القوي 

اأنها  املفرت�ص  من  والتي  ال�رضعية  املحجوبة عن  ال�ضيا�ضية  والتجمعات 

مع  بامل�ضاركة  اأو  منفرد  ب�ضكل  البالد،  حكم  يف  امل�ضاركة  اإىل  ت�ضعي 
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قوي اأخرى، مبا يف ذلك اجلماعات ال�ضيا�ضية على اأ�ضا�ص ديني، مثل 

جماعة الإخوان امل�ضلمني اأو اجلماعات الإ�ضالمية الأخرى مثل اجلهاد 

اأ�ض�ص  على  ال�ضيا�ضية  اجلماعات  من  وغريهما  الإ�ضالمية  واجلماعة 

دينية.

هذا وقد تفاوت اأداء تلك القوى يف ال�ضنوات الع�رض الأخرية وحتديدا 

تراجع  فبينما  الآن،  وحتي   2000 عام  يف  الفل�ضطينية  النتفا�ضة  منذ 

اأداء ودور جماعات العنف ال�ضيا�ضي الدينية يف الت�ضعينيات لينح�رض منذ 

ال�ضجون  اإىل  اجلماعات  تلك  واأع�ضاء  قيادات  معظم  بدخول   2000

ثم  ال�ضيا�ضي،  العنف  با�ضتخدام  الإ�ضالمية  الدولة  اإقامة  فكرة  وانهيار 

قيام قيادات تلك اجلماعات مبراجعاتها الفكرية، وتراجعها بل وتخليها 

الدولة  �ضد  العنف  ل�ضتخدام  املربرة  الفكرية  الأ�ض�ص  من  الكثري  عن 

جماعات  واأن  �ضيما  ذاته،  وجودها  اأ�ضباب  حتلل  وبالتايل  واملجتمع، 

العنف ال�ضيا�ضي القائم على اأ�ض�ص دينية اأخذت يف النح�ضار بعد اأحداث 

التي  املوجعة  وال�رضبات  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  �ضبتمرب   11

تلقتها تلك احلركات ماديا وفكريا على امل�ضتوي العاملي.

الوفد  اأحزاب  مقدمتها  ويف  الر�ضمية  العلنية  الأحزاب  عن   اأما 

ف�ضلت  حيث  وهزيال،  �ضعيفا  اأداوؤها  جاء  فقد  والنا�رضي  والتجمع 

حتقيق  يف  فر�ضها  اأن  رغم  حقيقية  جماهريية  اأحزابا  ت�ضبح  اأن  يف 

احلاكم  ال�ضيا�ضي  النظام  �ضعف  حيث  من  كبرية،  كانت  الهدف  هذا 

الدولة  حالة  من  بها  والعبور  البالد،  قيادة  يف  وف�ضله  اأزماته  وتعدد 

الأحزاب  ف�ضل  وقد جاء  املتقدم.  بالعامل  واللحاق  املتخلفة  ثالثية  العامل 

من  اأكرث  والقرتاب  النظام  اأزمات  ا�ضتغالل  يف  الر�ضمية  ال�ضيا�ضية 

اجلماهري وقيادتها نحو تغيري دميقراطي حقيقي يف البالد نتيجة غياب 

روؤية ا�ضرتاتيجية وا�ضحة للتغيري، وعدم امتالك اأدوات التوا�ضل مع 

النا�ص، مع اخل�ضوع لالإرادة الأمنية للنظام التي جعلت من الأحزاب 

ال�ضيا�ضية يف م�رض جمرد مقر وجريدة حمدودة التوزيع والتاأثري معا. 
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وانف�ضا�ص  التنظيمي  وترهلها  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  �ضعف  تزامن  وقد 

الفل�ضطيني/ كوادرها من حولها يف وقت ت�ضاعدت فيه حدة ال�رضاع 

الإ�رضائيلي بانطالق انتفا�ضة ال�ضعب الفل�ضطيني عام 2000 وما اأحدثته 

من تاأجيج للم�ضاعر الوطنية العربية وعلي وجه اخل�ضو�ص يف م�رض 

الق�سية  �سعبا وحكومة وبني  الع�سوي بني م�رص  �سبه  بحكم الرتباط 

الفل�ضطينية، حيث اأ�ض�ضت جمموعة من ن�ضطاء املجتمع املدين والن�ضطاء 

ال�ضيا�ضيني اأول جتمع مدين �ضيا�ضي قاد ن�ضال ال�ضعب امل�رضي وت�ضامنه 

امتدت من عام 2000، وحتي  لفرتة  الفل�ضطيني  ال�ضعب  انتفا�ضة  مع 

وطباعة  املوؤمترات  وعقد  امل�ضريات  ت�ضيري  �ضملت  تقريبا   2004 عام 

وتوزيع جميع اأ�ضكال واألوان املن�ضورات واملطبوعات املنا�رضة للحق 

العمل  يف  انخرط  التي  الدعم  قوافل  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  الفل�سطيني، 

بها ع�رضات بل مئات الألوف من اأبناء ال�ضعب امل�رضي.كل هذا مت يف 

غيبة الأحزاب ال�ضيا�ضية اأو ان�ضمامها الذيلي للحركة التي فجرتها اللجنة 

من  النتقال  ومع  الفل�ضطيني.  ال�ضعب  انتفا�ضة  مع  للت�ضامن  ال�ضعبية 

الن�ضال على امل�ضتوي الوطني اإىل املطالبة بالتغيري الدميقراطي بالداخل 

جنب  اإىل  جنبا  احلقوقية  املدين  املجتمع  منظمات  فيه  انخرطت  والذي 

مع حركات التغيري اجلديدة مثل حركة كفاية واحلملة ال�ضعبية من اأجل 

التغيري اللتني مت تاأ�ضي�ضهما خالل عام 2005، مل تنجح الأحزاب العلنية 

تدرك  ومل  بالتغيري،  املطالبة  احلركات  تلك  مع  اللتحام  يف  الر�ضمية 

اللحظة التاريخية املواتية لها لكي تتحول اإىل اأحزاب جماهريية حقيقية؛ 

احلزبي،  العمل  تهجر  كوادرها  من  كبرية  اأعدادًا  جعل  الذي  الأمر 

وتنخرط يف العمل يف �سفوف الت�سكيالت والتكوينات اجلديدة املطالبة 

لها  يكون  اأن  دون  احلالية  النظام  �ضيا�ضات  ملجمل  والراف�ضة  بالتغيري 

لذلك  بدائلها  اأن تطرح  املن�ضود ودون  للتغيري  اآفاق حمددة ووا�ضحة 

النظام احلايل الذي تريد تغيريه.

اأما عن جماعة الإخوان امل�ضلمني فقد جاءت جممل الأحداث مواتية 
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تكن  فراغا مل  ترك  الدينية  ال�ضيا�ضي  العنف  جماعات  فان�ضحاب  لها، 

لتمالأه �ضوي جماعة الإخوان امل�ضلمني الأقرب فكريا واأيديولوجيا من 

تلك اجلماعات ولكن يف ثوب اأكرث اعتدال من حيث الأداء ال�ضيا�ضي، 

املعار�ضة،  املدنية  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  وان�ضحاب  �ضعف  ترك  كما 

وكراهية اجلماهري العري�ضة للحزب احلاكم نتيجة ل�ضيا�ضاته التي جلبت 

عليها اخلراب والرتدي القت�ضادي والجتماعي، ترك فراغا كبريا 

مل تقو جتمعات املجتمع املدين يف �ضورها وجتلياتها املختلفة اأن متالأه؛ 

وذلك ل�ضببني اأ�ضا�ضيني: 

�ضكل  اأخذت  �ضواء  التجمعات،  لتلك  التنظيمي  ال�ضعف  اأولهما: 

هو  والثاين:  �ضيا�ضية،  مدنية  حركات  �ضكل  اأو  حكومية  غري  منظمات 

من  �ضكل  باأي  احلكم  اإىل  الو�ضول  املدنية  القوي  تلك  ا�ضتهداف  عدم 

الأ�ضكال، وبالتايل عدم امتالكها اأو ال�ضعي اإىل امتالك حقيقي لأدوات 

النظام  لأداء  والراف�ص  املعار�ص  اجلمهور  نظم  من  متكنها  تنظيمية 

ال�ضيا�ضي احلايل وح�ضده يف اجتاه تغيري النظام والإحالل حمله. الأمر 

الذي جعل من حزب الإخوان امل�ضلمني الأكرث تنظيما والذي ي�ضتهدف 

بجدية الو�ضول اإىل احلكم هو القوة الوحيدة تقريبا املهياأة لجتذاب تلك 

اجلماهري وتنظيمها، �ضيما واأن �ضعارات اجلماعة الدينية العامة واخللط 

�ضامال  اأ�ضبح  الذي  احلكم  نظام  وف�ضاد  وال�ضيا�ضة،  الدين  بني  املتعمد 

اأمام  بديال حمتمال  احلياة، كل ذلك جعل من اجلماعة  جلميع جوانب 

اجلمهور العري�ص وخا�ضة من الب�ضطاء من اأبناء ال�ضعب امل�رضي. 

تتغلغل  اأن  ال�ضيا�ضية  امل�ضلمني  الإخوان  جماعة  ا�ضتطاعت  وهكذا 

وتطبيق  والطهارة  الإ�ضالح  ب�ضعارات  امل�رضي  املجتمع  اأعماق  يف 

وذلك  احلايل،  ال�ضلطة  ف�ضاد  مواجهة  يف  الله  �رضع  عليه  يطلقون  ما 

على امل�ضتوي الفكري قبل امل�ضتوي التنظيمي. وقد كان من نتيجة ذلك 

اأغلبهم مغمورين وغري معروفني يف  كله ح�ضول اجلماعة مبر�ضحني 

انتخابات الربملان عام 2005 على 88 مقعدا رغم تزوير النتخابات 
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يف مرحلتها الثالثة والذي كان من املمكن اأن ي�ضيف حوايل 20 مقعدا 

اآخر اإىل الـ88 ال�ضابقة. 

ومع قمع النظام واأجهزته الأمنية للجماعة وت�ضييق اخلناق عليها، 

بالإ�ضافة اإىل –وذلك هو الأهم– عدم قدرة اجلماعة على تقدمي نف�ضها 

لروؤية  داخليا  افتقادها  حيث  وخارجيا،  داخليا  مقبول  للنظام  كبديل 

واحلكم  احلل،  هو  الإ�ضالم  �ضعار  �ضوي  للتغيري  وا�ضحني  وبرنامج 

والأقباط  املراأة  ق�سايا  من  الرجعية  واآرائها  الله، ومواقفها  اأنزل  مبا 

قبل  اخلارج  جعل  الذي  الأمر  احلقيقية،  ومدنيتها  الدولة  وعلمانية 

و�ضول  حال  باأ�رضها  واملنطقة  م�رض  م�ضتقبل  من  حذره  ياأخذ  الداخل 

الدميقراطية  عن  الرتاجع  واحتمال  م�رض،  يف  احلكم  اإىل  الإخوان 

والتم�ضك بالدولة الدينية. كل ذلك اأدى اإىل حالة من الرتاجع الن�ضبي 

منذ  للجماعة  حدث  الذي  الوا�ضع  والنت�ضار  التمدد  وتوقف  لالإخوان 

التالية  الع�رض  ال�ضنوات  من  الأخري  الربع  وحتى  الت�ضعينيات  نهاية 

.)2010- 2001(

عن  املحجوبة  ال�ضيا�ضية  القوي  بع�ص  عند  التوقف  هنا  يفوتنا  ول 

حتت  الكرامة  وحزب  امل�رضي  ال�ضيوعي  احلزب  مثل  ال�رضعية 

الدميقراطي  الي�ضار  وجتمع  التاأ�ضي�ص  حتت  الو�ضط  وحزب  التاأ�ضي�ص 

وتنظيم ال�ضرتاكيني الثوريني.....اإلخ من جتمعات �ضيا�ضية �ضغرية 

لعبت جميعها اأدوارا متباينة يف عملية ال�رضاع الدائر يف م�رض الآن، 

ويف معظم الأحيان يف اأعمال م�ضرتكة مع قوي املجتمع املدين وحركاته 

املختلفة من اأجل التغيري ب�ضكل عام  والتغيري الدميقراطي ب�ضكل خا�ص.

اأثر ظهور الربادعي على امل�ضهد ال�ضيا�ضي منذ نهاية 2009:

الدكتور حممد الربادعي �ضخ�ضية م�رضية دولية مرموقة، ينتمي 

اإىل اأ�رضة ليربالية لها باع يف العمل ال�ضيا�ضي، وهو نف�ضه عمل مبواقع 

الدبلوما�ضية امل�رضية عددا من ال�ضنوات قبل اأن ين�ضم اإىل فريق العاملني 
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باملوؤ�ض�ضات الدولية، حيث �ضغل ولفرتة طويلة من عمره مواقع دولية 

على  ح�ضل  كما  كمدير،  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  مرموقة 

جائزة نوبل لل�ضالم. 

من  كواحد  نف�ضه  ويطرح  الربادعي  الدكتور  يظهر  اأن  وقبل 

وامل�ضتعدة  حقيقي،  دميقراطي  بتغيري  املطالبة  امل�رضية  ال�ضخ�ضيات 

خلو�ص معركة النتخابات الرئا�ضية امل�رضية القادمة )2011( �رصط 

من  ذلك  ي�ضتتبع  وما  اإجرائها،  قبل  الدميقراطي  التغيري  ذلك  حدوث 

تعديالت د�ضتورية وكذلك تغيريات جذرية يف القوانني، كانت احلياة 

امل�رضية ال�ضيا�ضية قد و�ضلت اإىل حالة من الركود، ورمبا ميكن القول 

للبع�ص  بالرتهيب  النظام  ا�ضتطاع  حيث  الواقع،  لالأمر  ال�ضت�ضالم 

والرتغيب للبع�ص الآخر من القوى واحلركات ال�ضيا�ضية والقمع العام 

من  والقانونية  الد�ضتورية  الأو�ضاع  غطاء  وحتت  كافة،  للمواطنني 

اأعوام  رئا�ضية )خالل  ثم  برملانية  انتخابات  اإجراء  اأهدافه، يف  حتقيق 

ومر�ضحه  احلاكم  الوطني  احلزب  “مقا�ص”  على  و2011(   2010

جنله  اأو  مبارك  ح�ضني  احلايل  الرئي�ص  كان  �ضواء  القادمة،  للرئا�ضة 

رئي�ص جلنة ال�ضيا�ضات باحلزب اأو اأي �ضخ�ضية اأخرى، ع�ضكرية كانت 

اأم مدنية تتوافق عليها الطغمة احلاكمة. فا�ضت�ضلمت الأحزاب الر�ضمية 

وكان جل مطالبها توفري بع�ص ال�ضمانات لنزاهة النتخابات الربملانية 

القادمة، واأخذت جماعة الإخوان امل�ضلمني يف ممار�ضة هوايتها التقليدية 

وهي البحث عن حليف من قلب النظام تقدم له الدعم يف املرحلة املقبلة 

على اأن يحفظ لها ن�ضيبا ما من �رضعية الوجود وال�ضتمرار اإىل حني 

ال�ضيا�ضية  املعار�ضة  اأطراف  جلميع  �ضالتها  قطع  عدم  مع  مي�رضة! 

واملدنية  ال�ضيا�ضية  احلركات  وراوحت  ذلك،  اأمكنها  كلما  واملدنية 

ومعها الأحزاب حتت التاأ�ضي�ص وكذلك القوي ال�ضيا�ضية املحجوبة عن 

ذلك  كل  خارجهم،  من  تاأتي  معجزة  انتظار  يف  مكانها  فى  ال�رضعية 

و�ضاق،  قدم  على  جتري  الجتماعية  الحتجاج  وحالت  وحركات 
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اأو وقفة احتجاجية  اأو اعت�ضام  حيث ل مير يوم تقريبا دون اإ�رضاب 

اإىل  برملان  من  وال�ضعبية  ال�ضيا�ضية  الدولة  موؤ�ض�ضات  من  موؤ�ض�ضة  اأمام 

نقابة اإىل جمل�ص وزراء....اإلخ، وطبعا ل يفوتنا هنا التاأكيد على عدة 

اأمور: اأولها انطالق تلك التحركات وا�ضتمرارها بعيدًا عن اأي حركة 

اأنها جميعها حركات مطلبية �رضفة تهدف اإىل  �ضيا�ضية منظمة، وثانيا 

حت�ضني الأحوال املعي�ضية للمواطنني وكثريا ما يعلن قادتها �رضاحة اأنهم 

اجلماعة  قيام  ثالثا  نظرهم طبعا(،  )من وجهة  بال�ضيا�ضة  لهم  ل عالقة 

احلقوقية امل�رضية بتقدمي الدعم القانوين واأحيانا امل�ضاندة ال�ضيا�ضية لتلك 

التي  املنظمة  ال�ضيا�ضية  القوي  غياب  فراغ  مللء  حماولة  يف  احلركات 

ولكن  الجتماعية  احلركات  تلك  من  القرتاب  ا�ضتحياء  على  حتاول 

دون وجود روؤية �ضيا�ضية ا�ضرتاتيجية وا�ضحة، تهدف اإىل متكني تلك 

�ضيا�ضي  املطلوبة بني ما هو اجتماعي وما هو  اللحمة  احلركات وعمل 

القت�ضادي  الرتدي  لذلك  امل�ضببة  لالأو�ضاع  املطلوب  التغيري  لإحداث 

والجتماعي.

التقليدي والذى  ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  الربادعي من خارج  جاء ظهور 

والدميقراطية  ال�ضيا�ضية  احلركة  تبنتها  مطالب  طرح  واأعاد  بلور 

الو�ضوح  هو  الربادعي  قدمه  الذي  اجلديد  ولكن  قبل،  من  امل�رضية 

املطالب  على  الإ�رضار  خالل  من  الربادعي  اأكد  حيث  الروؤية؛  يف 

حدوث  ا�ضتحالة  على  للتغيري،  الأوىل  وثيقته  يف  طرحها  التي  ال�ضبعة 

والتحول  البالد  يف  ال�ضيا�ضية  لالأو�ضاع  تطوير  اأي  على  الرهان  اأو 

احلقيقي نحو الدميقراطية دون تنفيذ تلك املطالب، ومبعني اآخر بلور 

وطرح مطالب التغيري الدميقراطي احلقيقي ب�ضكل ب�ضيط، ولكنه حا�ضم 

جهود  جميع  تعبئة  �رضورة  وبالتايل  املطالب  تلك  لتنفيذ  ا�ضرتاطه  يف 

املعار�سة ال�سيا�سية واملدنية من اجل حتقيقها ك�رصط للتغيري. كما ميكننا 

الإ�ضارة هنا اإىل الأهمية الكبرية التي يوليها الربادعي مل�ضاركة النا�ص يف 

اإحداث التغيري املطلوب، فهو ل يراهن على حركة النخب يف ال�ضارع 
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والتي ل تتجاوز املئات ولكنه يوؤمن ب�ضدة  اأن التغيري لن يتحقق دون 

بالتغيري،  الب�رض  من  املاليني  ورمبا  الألوف  مئات  ومطالبة  حركة 

وي�ضع ذلك كهدف ا�ضرتاتيجي ي�ضعي اإىل الو�ضول اإليه.  

 2001 )من  ال�ضنوات  فى  احلكومية  غري  املنظمات  اأداء  تطور 

ايل2010(:

ل�ضنا هنا ب�ضدد القيام بتقييم املنظمات غري احلكومية، ولكننا ن�ضعي 

اإىل ر�ضد التغريات يف اأداء تلك املنظمات يف عالقة ذلك مبوقفها ودورها 

يف عملية الإ�ضالح والتغيري الدميقراطي املرجوة يف م�رض. فاملنظمات 

الن�ضاأة  منذ  دافعت  احلقوقية يف م�رض  غري احلكومية وحتديدا اجلماعة 

عن حقوق الإن�ضان، ومن بينها حقه يف التعبري واإبداء الراأي، وحقه 

يف ممار�ضة حرية الفكر والإبداع، وحقه يف تاأ�ضي�ص تنظيماته امل�ضتقلة، 

واحلريات  احلقوق  من  وغريها  ال�ضلمي  والتظاهر  التجمع  يف  وحقه 

ال�ضيا�ضية واملدنية العامة. اإن جميع ممار�ضات واأن�ضطة املنظمات غري 

الدميقراطي يف م�رض منذ  التغيري  احلكومية مل تكن بعيدة عن مطالب 

منذ  اأدائها  يف  التغيري  من  قدرًا  نر�ضد  اأن  ن�ضتطيع  ذلك  ومع  الن�ضاأة، 

2001 تقريبا وحتي الآن متثل يف الآتي: الرتكيز يف الأن�ضطة واأ�ضاليب 

املجالت  واختيار  الدميقراطي  التغيري  ق�ضايا  يخدم  ما  على  العمل 

واملو�ضوعات التي تخدم ذلك الهدف، مثل مراقبة النتخابات، ق�ضايا 

الراأي،  ق�ضايا  يف  امل�ضجونني  وخا�ضة  امل�ضجونني  واأو�ضاع  التعذيب 

العمل يف جمال املراأة مع الرتكيز على امل�ضاركة ال�ضيا�ضية لها، الدفاع 

حرية  تخ�ص  ق�ضايا  يف  املتهمني  واملبدعني  وال�ضحفيني  الكتاب  عن 

النقابيني املدافعني عن  الراأي والتعبري، تبني ق�ضايا املواطنني والقادة 

احلقوق القت�ضادية والجتماعية للعاملني. اأما عن الأ�ضاليب فقد جاء 

ملناق�ضة  العمل  وور�ص  امل�ضتديرة  واملوائد  والندوات  املوؤمترات  تنظيم 
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اأن�ضطة املنظمات غري احلكومية  ق�ضايا الدميقراطية والتغيري يف مقدمة 

يف تلك الفرتة. كما تنامي دور تلك املنظمات وات�ضع لي�ضتوعب طاقات 

وم�ضاهمات العديد من الن�ضطاء ال�ضيا�ضيني -املنظم منهم وغري املنظم– يف 

جمالت عمله واأن�ضطته املختلفة ووفقا لأجندة املجتمع املدين ومنظماته 

غري احلكومية ولي�ص وفقا لأجندة الأحزاب والقوي ال�ضيا�ضية، اأي اأن 

الوزن الن�ضبي لدور تلك املنظمات تنامي وتعاظم على ح�ضاب تراجع 

ال�ضائدة  الثقافة احلقوقية  اإن  املنظمة.  ال�ضيا�ضية  الأحزاب والقوي  اأداء 

لدي معظم املنظمات غري احلكومية جعل تلك املنظمات اأقرب اإىل فهم 

وا�ضتيعاب اأهمية و�رضورة التغيري الدميقراطي، وجعلها اأكرث واقعية 

الإمكانيات  توافر  اأن  كما  النا�ص،  ق�ضايا  من  القرتاب  على  وقدرة 

املادية والب�رضية لدي منظمات املجتمع املدين غري احلكومية �ضاعدها يف 

ممار�ضة وتنفيذ براجمها الداعمة للتغيري الدميقراطي بحيث اإننا ن�ضتطيع 

القول اإن تلك املنظمات تعد يف مقدمة املطالبني والداعمني يف اآن واحد 

لقوى التغيري الدميقراطي يف م�رض يف ال�ضنوات الأخرية.  

دور القوى املدنية فى احلراك ال�ضيا�ضي والدميقراطي فى 

ال�ضنوات )من 2001 اإىل 2010(:

هذه  بداية  يف  اأ�رضنا  كما  يت�ضع  م�ضطلح  م�رض  يف  املدنية  القوي 

النقابات  احلكومية،  غري  املنظمات  اإىل  بالإ�ضافة  لي�ضمل  الورقة 

والجتماعية  ال�ضيا�ضية  الحتجاج  وحركات  والروابط  والحتادات 

اإىل  اأ�رضنا  واجلمعيات الأهلية والإعالم جلميع ت�ضنيفاته. واإذا كنا قد 

من  وال�ضغط  املطالبة  اإطار  يف  احلكومية  غري  للمنظمات  متميز  دور 

فاإن  املن�رضمة،  القليلة  ال�ضنوات  يف  الدميقراطي  التغيري  اإحداث  اأجل 

ال�ضئ نف�ضه ينطبق على القوي املدنية يف م�رض بتالوينها املختلفة وعلي 

وجه اخل�ضو�ص حركات الحتجاج ال�ضيا�ضية والجتماعية التي ن�ضطت 
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على �ضاحة الن�ضال ال�ضيا�ضي والدميقراطي منذ عام 2000 حتي حلظة 

اإعداد تلك الورقة.

اإن اأهم ما مييز تلك احلركات هو �ضمها اأعدادًا كبرية من الن�ضطاء 

امل�ضاركة  الراغبني يف  ال�ضيا�ضيني واملثقفني من كتاب واأدباء وفنانني، 

يف عملية تغيري املجتمع امل�رضي تغيريا دميقراطيا يف اأغلب الأحيان، 

الر�ضمية  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  قدرة  اأو  بجدوى  مقتنعني  غري  ولكنهم 

اأكرث  اأ�ضكال  يوؤ�ض�ضوا  اأن  قرروا  وبالتايل  الدور،  بذلك  القيام  على 

مرونة من الناحية التنظيمية، ومتحررة من اأعباء احل�ضابات ال�ضيا�ضية 

لالأحزاب ال�رضعية وتهتم بق�ضية واحدة يف الغالب؛ اأي لي�ص لها برامج 

�ضيا�ضية معقدة، كاأن تعمل على دعم الق�ضية الفل�ضطينية )اللجنة ال�ضعبية 

لق�ضية توريث احلكم يف  الت�ضدي  الفل�ضطيني(،  ال�ضعب  انتفا�ضة  لدعم 

والتنفيذية  الإدارية  الأجهزة  لف�ضاد  الت�ضدي  كفاية(،  )حركة  م�رض 

)�ضايفينكوا(، الدفاع عن احلقوق ال�ضيا�ضية والجتماعية للعاملني )اللجنة 

التن�ضيقية للحقوق العمالية والنقابية (، وغريها العديد من الأ�ضكال التي 

اأفرزها واقع الن�ضال الدميقراطي منذ 2000 حتي الآن، وهي اأي�ضا 

حركات معنية بعملية التغيري دون اأن يكون لديها طموح يف الو�ضول 

بالأ�ضالة عن نف�ضها للحكم، وبالتايل مل تطرح نف�ضها بديال عن النظام 

اأنها ل متلك يف الغالب ت�ضورات وا�ضحة عما  القائم حتي الآن، كما 

التغيري؟  بعد  ماذا  �ضوؤال:  عن  حمددة  اإجابة  اأو  املن�ضود  التغيري  بعد 

املطالبة  ال�ضيا�ضية  احلركة  فعليا  تقود  اأن  املدنية  القوي  ا�ضتطاعت  لقد 

وفر�ضت  الدميقراطي(  وغري  منها  )الدميقراطي  م�رض  يف  بالتغيري 

اأجنداتها وجعلت من �ضائر القوى والأحزاب ال�ضيا�ضية تابعا من الناحية 

املو�ضوعية لها، فالقول اإن الأحزاب والقوي ال�ضيا�ضية املنظمة مل يكن 

بالتغيري  الدائر واملطالب  ال�ضيا�ضي والجتماعي  لها وجود يف احلراك 

يكن  مل  القوي  تلك  وجود  اأن  هو  دقة  الأكرث  ولكن  دقيق،  غري  قول 

التنظيمي  امل�ضتوي  على  ول  الربامج  م�ضتوي  على  ل  قياديا،  وجودا 
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حركة  تبنتها  التي  التغيري  مل�ضاريع  مناوئ  واأحيانا  تابع  وجود  واإمنا 

القوي املدنية خالل ال�ضنوات الع�رض املا�ضية. 

تطور العالقة ال�ضيا�ضية- املدنية فى ال�ضنوات الع�ضر االأخرية:

من العر�ص ال�ضابق ن�ضتطيع التوقف عند عدد من املالحظات املهمة 

املحددة ل�ضكل وطبيعة العالقة بني ال�ضيا�ضي واملدين يف م�رض ب�ضكل عام 

وعلي م�ضتوي احلراك من اجل التغيري ال�ضيا�ضي والدميقراطي ب�ضكل 

خا�ص:

واملدين  ال�ضيا�ضي  بني  الفيزيقي  التداخل  هو  املالحظات  هذه  اأوىل 

يف م�رض، حيث ميكننا ر�ضد العديد من ال�ضخ�ضيات التي تلعب دورا 

اأخرى  واأحيانا  �ضيا�ضية،  �ضخ�ضيات  فاأحيانا هي  الآن،  مزدوجا حتي 

مدنية الهوية.

التكوين،  حيث  من  مدنية  هي  وموؤ�ض�ضات  اأ�ضكال  وجود  ثانيا: 

ولكنها �سيا�سية من حيث الن�ساط والأهداف. 

ثالثا: ا�ضتيعاب الأ�ضكال املدنية ل�ضخ�ضيات وقيادات حزبية منظمة 

وروؤاها  وبراجمها  اأهدافها  و�ضمن  املدين–ال�ضيا�ضي،  عملها  اإطار  يف 

رغم الطبيعة القيادية لهوؤلء الأ�ضخا�ص يف تنظيماتهم احلزبية. 

رابعا: �ضم عدد من الت�ضكيالت املدنية– ال�ضيا�ضية للعديد من الن�ضطاء 

ال�ضيا�ضيني والأدباء والكتاب واملفكرين امل�ضتقلني اأو الال منتمني لأي من 

الأحزاب والقوي ال�ضيا�ضية القائمة رغم اهتمامهم بالعمل ال�ضيا�ضي.

وهكذا جند اأن هناك تداخال كبريا بني ال�ضيا�ضي واملدين مع الفارق 

باأن املدين ل يطمح يف الو�ضول اإىل احلكم حتي الآن، عك�ص ال�ضيا�ضي 

الذي من املفرت�ص اأن يكون ذلك الهدف اإحدى غاياته الرئي�ضية، واأن 

املدين هو الأكرث ن�ضاطا وفعالية يف جمال احلراك ال�ضيا�ضي الهادف اإىل 
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التغيري وهو الذي يقود ال�ضيا�ضي ولي�ص العك�ص.

التغيري والتغيري الدميقراطي فى م�ضر:

اإن كلمة التغيري التى انت�رضت ب�ضكل وا�ضع مازالت اأكرث عمومية؛ 

ومن ثم اأكرث التبا�ضا. فقد يكون مفهوما ب�ضكل �ضمني اأن التغيري يجب اأن 

يكون باجتاه الدميقراطية ورمبا العدالة الجتماعية، ولكن هذا ل يحل 

امل�ضكلة، لأن الدميقراطية والعدالة الجتماعية هى اأي�ضا م�ضائل ن�ضبية 

وخا�سة فى ظل تعدد الأمناط الأيديولوجية واملرجعيات الفكرية.  

ورمبا علينا اأن نطرح �ضوؤال اأوليا ب�ضاأن مدى الت�ضاق بني م�ضطلحى 

ففى حني اأن بناء الدميقراطية ل ميكن اأن  والدميقراطية”.  “التغيري” 
فاإن  ال�ضيا�ضية والثقافية  اإحداث تغيريات هيكلية فى املجالت  يتم دون 

“التغيري” كما هو متداول ل يعنى بال�رضورة بناء الدميقراطية. وهكذا 
ميكن الزعم باأن الرغبة فى “التغيري”، ولي�ص بناء الدميقراطية، هى 

حلد كبري ركيزة املطالبة ال�ضيا�ضية ملعظم القوى ال�ضيا�ضية والجتماعية 

يف الآونة الأخرية فيما عدا ن�ضبة قليلة من العلمانيني املطالبني بالتغيري 

احلياة  على م�رضح  الربادعي  كما جاء ظهور  اجلذري.  الدميقراطي 

ال�ضيا�ضية منذ اأواخر 2009 ليجعل من التغيري الدميقراطي مطلبا ملحا 

ميكن اللتفاف حوله والن�ضال من اأجله. 

التغيري  لغة  تبنت  جماعات  ثمة  اإن  القول  ميكن   حال  اأى  وعلى 

املطالبة  الدولية  ال�ضياقات  عن  عو�ضا  حملى  �ضياق  �ضمن  والإ�ضالح 

املطالبة  عمليات  عنه  عربت  متغري  وهو  دميقراطية،  بتغيريات 

بالتغيري والإ�ضالح �ضواء فيما يتعلق بالإ�ضالح ال�ضيا�ضى ب�ضكل عام اأو 

مهنية ودينية. وهنا جتدر  موؤ�ض�ضات حملية  داخل  باإ�ضالحات جزئية 

الف�ضاء  بزوغ  اإىل  قادت  والتى  التحولت  هذه  طبيعة  اإىل  الإ�ضارة 

املحلى كحيز للفعل ال�ضيا�ضى. ولكن هذا احلراك يرتكز بالأ�ضا�ص على 
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رف�ص ماهو قائم باملعنى ال�ضيا�ضى، وهذا الرف�ص ل يعنى بال�رضورة 

البنى  ت�ضمل  دميقراطي  بناء  عمليات  ب�ضاأن  وا�ضحة  روؤى  وجود 

ال�ضيا�ضية والجتماعية والثقافية.

اأثر �ضيا�ضات االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة على التطور 

الدميقراطي فى م�ضر :

�ضيا�ضات  كانت   2001 �ضبتمرب  من  ع�رض  احلادي  اأحداث  حتي 

م�رض،  يف  احلاكم  النظام  جتاه  الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات 

من  فهو  �ضديق،  نظام  على  الناعم  ال�ضغط  ب�ضيا�ضات  و�ضفها  ميكن 

ومن  املنطقة،  يف  �ضيا�ضاتهم  وتنفيذ  لتطبيق  ا�ضرتاتيجي  حليف  ناحية 

ناحية اأخرى نظام ا�ضتبدادي �ضلطوي قائم على اأ�ضا�ص ا�ضتخدام جهاز 

امني كبري ومهيمن على جمريات اإدارة �ضئون النا�ص بجميع تفا�ضيلها 

الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  مطالب  كانت  وهكذا  اليومية. 

للنظام احلاكم يف م�رض باإعمال مبادئ وقيم حقوق الإن�ضان، وتطبيق 

الدميقراطية، وتخفيف القب�ضة الأمنية يف اإدارة �ضئون البالد ل تتجاوز 

املالحظات والنقد يف املنا�ضبات املختلفة واأحيانا عند وجود انتهاك فج من 

قبل النظام حلق من حقوق الإن�ضان، يلوحان باإمكانية ممار�ضة بع�ص 

ال�سغوط القت�سادية مثل التهديد بتقلي�س املعونة الأمريكية ال�سنوية، 

يف  ال�ضيا�ضات  تلك  جنحت  ما  وقليال  اإلغائها.  باإمكانية  التلميح  واأحيانا 

جعل النظام امل�رضي يرتاجع عن �ضيا�ضاته الال دميقراطية اأو انتهاكات 

اأجهزته الأمنية امل�ضتمرة حلقوق الإن�ضان. 

املتحدة  الوليات  انتهجت  �ضبتمرب  من  ع�رض  احلادي  اأحداث  وبعد 

�ضيا�ضة جديدة جتاه املنطقة العربية ت�ضتعيد بها هيبتها ال�ضائعة، وتفر�ص 

من خاللها نفوذها، وتعيد اإحكام �ضيطرتها على العامل، وذلك بفر�ص 

ما �ضمته التغيري الدميقراطي للمنطقة با�ضتخدام القوة الع�ضكرية واختيار 
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عراق �ضدام ح�ضني كنموذج اإي�ضاح للمنطقة وللعامل اأجمع، باعتباره 

واحدا من اأ�ضد النظم ا�ضتبدادية وقمعا وانتهاكا حلقوق الإن�ضان بالعراق. 

احلكم  على  اجلمهوريني  هيمنة  ظل  ويف  احلقبة  هذه  وخالل 

بالوليات املتحدة بقيادة بو�ص البن مار�ضت الإدارة الأمريكية ومعها 

الحتاد الأوروبي �ضيا�ضة اأكرث ت�ضددا يف ال�ضغط على حكومات النظم 

ال�ضلطوية، ومن بينها م�رض؛ بهدف اإحراز تقدم على طريق التحول 

�ضد  احلكومة  متار�ضها  التي  لالنتهاكات  والت�ضدي  الدميقراطية  نحو 

احلراك  مع  ال�سغوط  تلك  تواكبت  وقد  م�رص،  يف  الإن�سان  حقوق 

ال�ضيا�ضي الداخلي املطالب بالتغيري، الأمر الذي جنح بالفعل يف اإجبار 

كان  ال�ضياق،  ذلك  التنازلت يف  بع�ص  تقدمي  امل�رضية على  احلكومة 

تعددية  انتخابات رئا�ضية  باإقامة  وال�ضماح  الد�ضتور  تعديل  اأبرزها  من 

يف م�رض لأول مرة منذ 1952، وال�ضماح حلركات النخب ال�ضيا�ضية 

املطالبة بالتغيري، والراف�ضة ملا اأ�ضمته بتوريث احلكم يف م�رض ملبارك 

املوؤمترات  واإقامة  بالتحرك  �ضوريا  يف  حدث  ما  غرار  على  البن، 

يف  مرة  لأول  م�رض  ق�ضاة  نادي  ا�ضرتاك  الحتجاجية،  والوقفات 

على  واملوافقة  لالإعالم  اأو�ضع  حرية  م�ضاحة  اإتاحة  بالتغيري،  املطالبة 

احلراك  اإنعا�ص  يف  اأ�ضهمت  جديدة  خا�ضة  م�رضية  �ضحف  اإ�ضدار 

ال�ضيا�ضي والدميقراطي بالبالد. 

اإنه �ضارع باإ�ضهار  هذا وقد كان النظام امل�رضي من الذكاء بحيث 

�ضالح تيار الإ�ضالم ال�ضيا�ضي ممثال يف الإخوان امل�ضلمني يف وجه الغرب 

كبديل وحيد وغري ماأمون العواقب يف حال و�ضوله اإىل احلكم، خا�ضة 

دورها  وتقزمي  املدنية  املعار�ضة  قوي  حما�رضة  ا�ضتطاع  النظام  اأن 

�ضلفيا مت�ضددا، ولي�ص  تنظيما  بدا  الإخوان  تنظيم  الفرتة، واأن  تلك  يف 

انفتاحا وقدرة على  العدالة والتنمية الرتكي الأكرث  على غرار حزب 

ال�ضغط  عملية  ت�ضتغرق  مل  وهكذا  والعلمانيني.  العلمانية  مع  التعاي�ص 

املكثف على النظام امل�رضي من اأجل عمل اإ�ضالح دميقراطي حقيقي 
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الأوروبي  والحتاد  املتحدة  الوليات  عادت  �ضنوات  ثالث  من  اأكرث 

فرتة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  وهنا  الناعم.  ال�ضغط  �ضيا�ضة  اإىل  بعدها 

الفرتات  اأكرث  بالفعل من  امل�رضي هي  النظام  ال�ضغط اخلارجي على 

ال�ضيا�ضي  والإ�ضالح  بالتغيري  املطالبة  احلركات  فيها  انتع�ضت  التي 

بتخفيف  ما  ارتبط مبعني  احلركات  تلك  انح�ضار  واأن  والدميقراطي، 

الغرب من �ضغوطه على النظام احلاكم يف م�رض، مما ي�ضري اإىل اأهمية 

تلك ال�سغوط ودورها الفعال يف تقدمي العون للقوي الداخلية املطالبة 

بالتغيري وخا�ضة قوي التغيري الدميقراطي. 

   

�ضيناريوهات التغيري واحتماالت التغيري الدميقراطي: 

من  حالة  الراهن  الوقت  يف  امل�رضي  ال�ضيا�ضي  الواقع  ي�ضهد 

ال�ضطراب والتوتر وعدم ال�ضتقرار، الذي عادة ما ي�ضبق التغيريات 

الكربى، وهذه احلالة لي�ضت ابنة الأم�ص القريب، ولكن هناك مقدمات 

والربيطانية  الأمريكية  القوات  اقتحام  اأحداث  بعد  مالحمها  بداأت 

للعراق منذ منت�ضف عام 2003 تقريبا، حيث بداأت القوي واحلركات 

والتجمعات املدنية وال�ضيا�ضية حديثة التكوين يف بلورة مطالبها للتغيري 

رغباتها  عن  للتعبري  املختلفة  الحتجاج  اأ�ضكال  وممار�ضة  ال�ضيا�ضي 

كفاية واحلملة  التغيري، مثل حركة 20 مار�ص وحركة  لإحداث ذلك 

وائتالفات  وحتالفات  مار�ص   20 وحركة  التغيري  اأجل  من  ال�ضعبية 

وائتالفات  الق�ضاء  ا�ضتقالل  وحركة  املختلفة  احلكومية  غري  املنظمات 

وحتالفات الأحزاب والقوي ال�ضيا�ضية املختلفة، واأخريا اجلمعية الوطنية 

للتغيري واحلمالت املوؤيدة للربادعي حديثة التكوين، هذا بالإ�ضافة اإىل 

والتي  منها  يوم  يخلو  ل  اأ�ضبح  التي  الجتماعية  الحتجاج  حركات 

بالتغيري وعلي  املطالبة  ال�ضيا�ضية  واإن كانت تتم مبعزل عن احلركات 

التوازي معها، اإل اأنها تعد مقدمات مو�ضوعية للتغيري املتوقع.
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 هذا وقد جاءت ال�ضمة الأ�ضا�ضية املالزمة لأغلب احلركات املطالبة 

بال�ضلب،  نف�ضها  عرفت  اأنها  هي  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات  يف  بالتغيري 

اأي رف�ص �ضيا�ضات قائمة اأو مقرتحات حمتملة للتغيري بوا�ضطة النظام 

اأن  القائم   كما يراها النظام  من وجهة نظره، وذلك دون  ال�ضيا�ضي 

املنتظر  الدولة  طبيعة  ول  التغيري،  بعد  تبغيه  ملا  حمددا  �ضكال  تطرح 

فتبنت  تت�ضورها،  اأو  بها  تطالب  التي  التغيريات  حدوث  بعد  اإقامتها 

�ضعارات مثل: ل للتمديد للرئي�ص احلايل، ل لتوريث احلكم بعد رحيل 

لنفراد  ل  الرحيل(،  �ضكل  كان  )اأّيا  مبارك  ح�ضني  احلايل  الرئي�ص 

ل�ضيطرة  ل  ال�ضيا�ضية،  ال�ضلطة  على  بالهيمنة  احلاكم  الوطني  احلزب 

اأجهزة الأمن ومتدد نفوذها لي�ضمل جميع جوانب احلياة يف م�رض، ل 

للف�ضاد امل�ضت�رضي بالبالد.....اإلخ.

ترف�ضها  التي  الأ�ضياء  على  وال�ضيا�ضية  املدنية  املعار�ضة  اتفاق  اإن   

التغيري يو�ضح  اتفاق وا�ضح على ما بعد  الق�ضاء عليها، دومنا  وتريد 

املطلوب  التغيري  طبيعة  على  املعار�ضة  اأطراف  اتفاق  عدم  بب�ضاطة 

املعار�ضة،  هذه  اأطراف  بني  اخلالفات  عمق  يبني  كما  وجوهره، 

الذي  املجهول  من  واخلوف  البع�ص،  بع�ضها  من  توج�ضها  واأحيانا 

ينتظرها بعد زوال النظام احلايل.

من  اأنواع  ثالثة  اإىل  روؤيتنا-  -ح�ضب  املعار�ضة  وتنق�ضم  هذا 

باملعار�ضة  واملعروف  املعتاد  التقليدي  التق�ضيم  يحكمها  ل  املعار�ضة 

الإ�ضالمية، املعار�ضة الليربالية، املعار�ضة القومية، واأخريا املعار�ضة 

الي�ضارية، واإمنا يحكمها تق�ضيم اآخر وهو: 

اأوال: معار�ضة م�ضتعدة للتحالف مع النظام القائم مع اإجرائه لبع�ص 

املنت�رض  الف�ضاد  قليال  ولو  حتجم  احلالية  �ضيا�ضاته  يف  الطفيفة  التغيريات 

على  الأمنية  القب�ضة  من  بقدر  ولو  وتخفف  وعر�ضها،  البالد  بطول 

اإدارة  يف  ال�ضافر  تدخلها  اخل�ضو�ص  وجه  وعلي  الأمور  جمريات 
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بالوجود وب�ضكل من  لها  ت�ضمح  ال�ضيا�ضية، والأهم من ذلك كله  احلياة 

اأ�ضكال امل�ضاركة يف احلكم )حتي لو كان جمرد تبني بع�ص من نقاطها 

الربناجمية اأو روؤاها(.

ثانيا: معار�ضة و�ضلت اإىل حد القطيعة مع النظام القائم ورموزه 

ال�ضيا�ضية والجتماعية احلالية وتتمني زواله متاما واإحالل بديل رمبا 

الدولة  حلم  ال�ضدد  هذا  يف  ويراودها  الع�ضكرية،  املوؤ�ض�ضة  داخل  من 

القومية القوية، واحلنني اإىل احلقبة النا�رضية، دون تقدمي اأي نقد لها.

نظام  نحو  بالبالد  التحول  يف  ترغب  دميقراطية  معار�ضة  ثالثا: 

هو  الأ�ضل  حيث  والقانون،  احلق  دولة  وتاأ�ضي�ص  حقيقي  دميقراطي 

املوؤ�ض�ضات ولي�ص الأ�ضخا�ص، وهذا البديل الثالث كان حمدودا وخافت 

وتبنيه  ال�ضيا�ضي  العمل  �ضاحة  على  الربادعي  ظهر  اأن  اإىل  ال�ضوت 

ورمبا  الآخر  هو  حمتمال  بديال  منه  جعل  الذي  الأمر  الطرح،  لذلك 

ي�ضبح البديل الأقوى، اإذا ما جنحت القوي اجلنينية ال�ضابة املتبنية ذلك 

الطرح يف توحيد �ضفوفها وتنقية ذاتها من بقايا الطرح الأول والثاين 

لعدم  اأو  انتهازية،  �ضيا�ضية  لأ�ضباب  اإما  معها؛  واملتداخلة  بها  العالقة 

قدرة اأ�ضحاب الطرح الثالث اأنف�ضهم، وعلي راأ�ضهم الربادعي ذاته، 

واملعطلة  بحركتهم  العالقة  والفكرية  ال�ضيا�ضية  الأمور  بع�ص  ح�ضم  من 

اأن ي�ضتمر  اأنه ميكن  البديل الدميقراطي اجلذري الذي نعتقد  لنطالقة 

يف التواجد وجتميع اأن�ضار، حتي لو مل ي�ضتطع حتقيق فوز يف اجلولة 

الأوىل اأو حتي الثانية من جولت التغيري، ذلك اأنه بب�ضاطة بديل اأقرب 

اإىل طموحات واأماين جماهري كثرية، اأكرث مبا ل يقا�ص من املنا�رضين 

الفعليني للبديل الأول اأو حتي البديل الثاين، كما اأنه البديل الذي ميكن 

اأن ت�ضنعه النا�ص باأنف�ضهم ولأنف�ضهم.

ول يفوتنا هنا التذكري باأنه يوجد بديل اآخر وهو واقعي اأي�ضا ورمبا 

يكون له احلظ الأوفر حتي الآن، وهو بديل )يبقي احلال على ما هو 
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عليه(، رمبا مع املزيد من القمع البولي�ضي لإحكام قب�ضة �ضلطة احلزب 

الرثوة  مقاليد  على  �رضيك  دون  املطلقة  و�ضيطرته  احلاكم  الوطني 

من  الأ�ضخا�ص  يف  تغيري  حدوث  عن  النظر  بغ�ص  بالبالد،  وال�ضلطة 

عدمه.

فر�ش التغيري الدميقراطي )التغيري من اأ�ضفل( ودور املجتمع 

املدين فيه:

وهو  باأنف�ضهم،  النا�ص  ي�ضنعه  الذي  التغيري  هو  اأ�ضفل  من  التغيري 

بديل ل يعتمد على اأ�ضلوب ال�رضبة القا�ضية الفنية، اأي اأنه معني بتغيري 

لالأن�ضاق  الكربي  التغيريات  اأن  ويري  بالأ�ضا�ص،  اجلزئية  الأن�ضاق 

ف�ضاءات  خلق  دومنا  وجذري  حقيقي  ب�ضكل  حدوثها  ميكن  ل  الكلية 

باأنف�ضهم  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  �ضياغتها  يف  ي�ضارك  حقيقية،  دميقراطية 

مثل النقابات امل�ضتقلة لأ�ضحاب املهن املختلفة، والحتادات والروابط 

املعربة تعبريا حقيقيا وحرا عن اأ�ضحاب امل�ضالح امل�ضرتكة، وع�رضات 

النا�ص  مع  العاملة  املحلية  باملجتمعات  الأهلية  املوؤ�ض�ضات  من  الآلف 

واإدارية، وغريها  اأمنية  �ضلطات  تدخل من  احتياجاتهم دومنا  ولتلبية 

والثقافية  ال�ضيا�ضية  واحلركات  واملوؤ�ض�ضات  والتنظيمات  الأ�ضكال  من 

والجتماعية التي ت�ضم ع�رضات بل مئات الآلف من النا�ص. فالتغيري 

الدميقراطي ل ميكن اأن يحدث بدون دميقراطيني، واإذا حدث يكون 

تغيريا من اأعلى، ول مي�ص يف هذه احلالة جذور املجتمع ول موؤ�ض�ضاته، 

حيث يبقي احلال على ما هو عليه فيما عدا القمم التي ل يعني تغيريها 

التغيري الدميقراطي  اأما  البعيد،  ال�ضئ الكثري على املدى  يف هذه احلالة 

احلقيقي فهو التغيري الذي ي�ضارك يف �ضناعته دميقراطيون حقيقيون، 

وهوؤلء هم من تفرزهم ن�ضالت يومية يف جمالت عديدة وعلي كافة 

امل�ضتويات، الأمر الذي يخلق املناخ املواتي للتغريات الكربي. 
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ويف اعتقادنا اأن الواقع امل�رضي ي�ضهد يف الآونة الأخرية اإرها�ضات 

عديدة  جزئية  دميقراطية  ان�ضاق  خلق  طريق  على  وجادة  حقيقية 

لها  التمهيد  بدور كبري يف  الوا�ضع  املدين مبعناه  املجتمع  ي�ضهم  ومتباينة 

واأحيانا كثرية يف خلقها بالأ�ضالة عن نف�ضه مثل نقابات العاملني امل�ضتقلة 

اأ�ضحاب  عن  تدافع  التي  والتجمعات  التكوين،  يف  بالفعل  بداأت  التي 

املهن املختلفة وحركات الحتجاج ال�ضيا�ضية التي ت�ضم اأعدادًا كبرية من 

اأبناء النخبة امل�رضية ال�ضيا�ضية واملدنية واحلركات الجتماعية التي تعد 

خطوة اأوىل على طريق املطالبة بالتغيريات الكربى.

حمتمل  اأمرا  باتت  حقيقي  دميقراطي  تغيري  حدوث  اإمكانية  اإن 

احلدوث يف م�رض؛ �رضيطة اأن تتوفر الإرادة ال�ضيا�ضية للقوي املدنية- 

النف�ص الطويل على الأن�ضاق  ال�ضيا�ضية، واأن ت�ضتمر يف العمل ب�ضيا�ضة 

اجلزئية للتغيري جنبا اإىل جنب مع ال�ضعي والتح�ضري اجليد للتغيري الكلي 

لتحول  التح�ضري  اأي  املجتمعات  اأن دمقرطة جمتمع من  اإدراك  ومع 

وم�ضاحة  �ضخمة  جهود  اإىل  حتتاج  عملية  الدميقراطية،  نحو  املجتمع 

اأر�ص  على  تتحقق  اأن  قبل  اأكرث من جولة  ن�ضبيا ورمبا  زمنية طويلة 

الواقع.
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التحالفات ال�ضيا�ضية – املدنية 

وفر�ش التغيري 

)حالة املغرب(

د.عبد العزيز النويضي* 

مقدمة: 

يهدف التغيري ال�ضلمي نحو الدميقراطية، اإىل طرح م�ضاألة ا�ضتقالل 

الدميقراطية،  الدول غري  باإحلاح يف  الدولة  املدين عن جهاز  املجتمع 

ذلك اأنه يف الأنظمة الدميقراطية يت�ضكل جهاز الدولة نف�ضه من ممثلني 

للمجتمع وتنظيماته ال�ضيا�ضية واملدنية )رئي�ص الدولة املنتخب، الربملان، 

اأو م�ضاورات وا�ضعة منظمة مع  الدولة حوارا  احلكومة( كما متار�ص 

تعبريات املجتمع )نقابات، جمعيات( وحتظى اأجهزة الإدارة والق�ضاء 

والأمن والإعالم العمومي بحياد منظم بالقانون، بل اإنها تتوفر على 

تنظيمات ونقابات متكنها من الدفاع عن ا�ضتقاللها اإزاء جهاز الدولة. 

*اأ�ضتاذ القانون الدويل، ورئي�ص موؤ�ض�ضة عدالة -املغرب.
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اأما يف الدول غري الدميقراطية اأو التي مازالت مل تبلغ كل �رضوطها 

مثل املغرب. فاإن هناك انف�ضال بني جهاز الدولة و�ضلطتها من جهة، 

واملجتمع املدين من جهة اأخرى. وحتى الأجهزة التي يفرت�ص اأن متثل 

املجتمع املدين كالربملان واحلكومة يتم التحكم يف ن�ضوئها، ول متار�ص 

�ضلطة الدولة كاملة، وذلك عرب التحكم يف اإن�ضاء الأحزاب ويف و�ضائل 

عملها ويف ولوجها اإىل مراكز القرار عرب النتخابات، ويف �ضلطاتها 

عرب الد�ضتور والقوانني التي تفر�ضها ال�ضلطة املركزية. كما اأن اأجهزة 

الدولة )الق�ضاء والإدارة( ل تعمل بحياد يف ال�رضاع ال�ضيا�ضي.

املجتمع  ا�ضتقاللية  للتحكم يف مدى  املركزية و�ضائل  ال�ضلطة  ومتلك 

املدين، اأهمها و�ضائل القانون والإكراه، اإ�ضافة اإىل و�ضائل التمويل، 

منظمات  وخلق  املنظمات،  داخل  الأ�ضخا�ص  يف  بالتحكم  مرورا 

موالية، ورعاية التناق�ضات بني التنظيمات وداخلها.

ح�ضب  ن�ضبيا  ا�ضتقالل  املغرب  يف  املدين  للمجتمع  فاإن  ذلك  ومع 

خمتلف مكونات هذا املجتمع وظروف ن�ضاأتها وقوة تنظيمها ومالءمة 

املحيط الداخلي والدويل.

ال�ضتعمار  هيمنة  �ضد  الن�ضال  قلب  يف  مدين  جمتمع  تكون  لقد 

امل�ضتقلة  العنا�رض  نقابات، جمعيات و�ضحافة(، وا�ضتمرت  )اأحزاب، 

يف املجتمع املدين رغم التدخالت التي قامت بها الدولة لتحييدها.

اأحزاب  من  عدد  يف  امل�ضتقلة  العنا�رض  نح�رض  اأن  اليوم  وميكن 

مهم  جزء  اإىل  اإ�ضافة  الي�ضار،  اأحزاب  ول�ضيما  الوطنية  احلركة 

ومن  النقابات  ومن  احلقوقية  احلركة  ومن  الإ�ضالمية،  احلركة  من 

ال�ضحافة امل�ضتقلة.

ولئن ا�ضتطاع النظام اأن يوازن قوة هذه املنظمات با�ضتعمال جهاز 

الدولة مبا فيه اجلي�ص والق�ضاء والإدارة العليا والإعالم خلدمة تفوقه، 

ونقابات  )اأحزاب  املدين  املجتمع  من  جزءا  ذلك  يف  يوظف  واأن  بل 
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وجمعيات و�ضحافة(، فاإن مهمته تبقى �ضعبة.

ب�ضفة  )الي�ضار  الأحزاب  من  عددا  الدميقراطية  املبادئ  وتخرتق 

وبع�ص  الأمازيغية  واحلركة  والن�ضائية  احلقوقية  واملنظمات  خا�ضة 

النقابات وق�ضما مهما من ال�ضحافة(. كما اأن مطلب تقييد �ضلطات امللك 

قد ياأتي من اأطراف متناق�ضة يف م�رضوعها ال�ضيا�ضي كالي�ضار الراديكايل 

والإ�ضالميني الراف�ضني لالندماج )جماعة العدل والإح�ضان(، وتلتقي 

النقابات العمالية مع الي�ضار والإ�ضالميني واحلركة احلقوقية يف مطلب 

العدالة الجتماعية.

1- التحالفات املمكنة 

اإن ا�ضتقاللية املجتمع املدين ت�ضبح قيمة اإيجابية اأكرث اإذا كانت حاملة 

مل�رضوع دميقراطي، وقادرة على اإقامة حتالفات للدفع به، ومن هذا 

املنظور فاإن التحالفات التي تبدو ممكنة اليوم على ال�ضاحة تتمثل يف:

احلقوقية  احلركة  من  الأهم  والق�ضم  الي�ضار  اأحزاب  حتالف   -1

النقابية وبع�ص تنظيمات احلركة الإ�ضالمية وق�ضم  وجزء من احلركة 

احلركة  من  وجزء  الليرباليني،  من  وجزء  امل�ضتقلة،  ال�ضحافة  من 

حتالف  وهو  الوطنية،  احلركة  اأحزاب  داخل  وتيارات  الأمازيغية 

م�رضوع  لإقامة  وي�ضعى  للتطوير،  قابل  ب�ضكل  وموجود  ممكن 

دميقراطي قائم على اإ�ضالحات عميقة على م�ضتوى الد�ضتور والدولة 

والقت�ضاد واملجتمع والثقافة.

2- حتالف ال�ضلطة املركزية مع اأحزابها الإدارية وق�ضم من اأحزاب 

بالتحالف  واأطرها  زعاماتها  م�ضالح  ارتبطت  التي  الوطنية  احلركة 

احلركة  اأحزاب  من  جزء  جانب  اإىل  التبعية،  موقع  من  ال�ضلطة  مع 

الإ�ضالمية املندجمة التي متار�ص التقية مع ال�ضلطة لال�ضتقواء �ضد اخليار 

وهذا  القرار،  مراكز  يف  اأف�ضل  موقع  احتالل  ق�ضد  وذلك  الأمني، 
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التحالف هو املوجود اليوم يف امل�ضهد ال�ضيا�ضي. وم�رضوع هذا التحالف 

على  املحافظة  على  م�رضوعها  يقوم  قوية  ملكية  اإىل  ي�ضتند  اأنه  يبدو 

امل�ضتوى ال�ضيا�ضي مع اإ�ضالحات اقت�ضادية واجتماعية حمدودة �ضمن 

ترتيبات وم�ضالح الو�ضع القائم داخليا ودوليا، وتعهد اأن يظل جميع 

وخا�ضة  الراديكاليني(  الأ�ضوليني  )خا�ضة  ال�ضيطرة  حتت  الفاعلني 

عرب احلر�ص على توازن ال�ضعف وا�ضتمرار التناق�ضات بني خمتلف 

مكونات التحالف واملكونات خارجه؛ 

والإح�ضان  العدل  )جماعة  الراديكايل  الإ�ضالم  تطور   -3

ال�ضاخطني  كل  ا�ضتقطاب  يف  بال�ضتمرار  وذلك  ال�ضلفية(  واجلماعات 

ولئن  واجتماعيا.  �ضيا�ضيا  واملهم�ضني  احلايل،  الواقع  من  واملتذمرين 

رف�ص  يف  الي�ضار  مكونات  بع�ص  مع  تلتقي  الإ�ضالمية  احلركة  كانت 

الثقايف  امل�رضوع  اختالف  فاإن  الجتماعي  والإق�ضاء  ال�ضيا�ضية  الهيمنة 

يف  خا�ضة  تقارب،  اأي  املنظور  الأمد  يف  مينع  بينهما  واحل�ضاري 

موا�ضيع من قبيل حرية العقيدة وعالقة الدين بالدولة وق�ضية حقوق 

مع  الراديكالية  القوى  هذه  حتالف  ت�ضور  ي�ضعب  اأنه  كما  املراأة. 

الأحزاب الإ�ضالمية املندجمة يف الوقت الراهن بالنظر للمكا�ضب احلالية 

واملنتظرة التي يتطلع اإليها اأ�ضحاب الندماج، وب�ضبب موقف الإ�ضالم 

الراديكايل من »الندماجيني« الذين يعتربهم خ�رضوا اأنف�ضهم بتحالفهم 

مع الف�ضاد. 

2- االآفاق واملتطلبات

التحول  جهود  تعزيز  يف  دورا  الدميقراطية  القوى  تلعب  حتى 

اإىل عمل فكري و�ضيا�ضي، يهدف من جهة  الدميقراطي يحتاج الأمر 

امل�ضرتكة  القوا�ضم  اأو  املجتمعي  امل�رضوع  من  الأدنى  احلد  تو�ضيح  اإىل 

الدميقراطية  بينها  ومن  ال�ضيا�ضية،  القوى  كل  بها  تقبل  اأن  يجب  التي 
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حقوق  وحماية  للكافة  احلقوق  من  اأدنى  حدا  تت�ضمن  وقيمة،  كمنهج 

الأقلية.

ومن جهة اأخرى، ومبا اأن النتقال اإىل الدميقراطية هو عملية تغيري 

تطال م�ضالح اجلميع اإيجابا اأو �ضلبا يف الو�ضع الراهن، فاإن العمل من 

اأجلها يتطلب، اإىل جانب التو�ضيح الفكري والإقناع ال�ضيا�ضي، تعبئة 

كل الفئات ذات امل�ضلحة يف الدميقراطية، وهي الأغلبية؛ بهدف خلق 

ميزان قوة ل�ضالح الدميقراطية. 

اأ- املتطلبات الفكرية – ال�ضيا�ضية: 

 اإنها تعني اأن تبذل القوى الدميقراطية )اأحزابا ومنظمات ومثقفني 

البيئة  يف  للدميقراطية  الثقايف  التاأ�ضيل  بق�ضد  جمهودا؛  وغريهم( 

الوطنية، يف ال�ضلوك ال�ضخ�ضي وداخل العائلة ويف املدر�ضة واجلامعة، 

املطالبة  والقوى  الأحزاب  تكتل  ولدى  والنقابة،  احلزب  وداخل 

بالدميقراطية.

فاإن  املغرب  يف  املطروحة  وال�ضيا�ضية  الفكرية  للتحديات  وبالنظر 

الأولوية يف هذا املجال تطال جمالني �سديدي الرتباط، وهما العالقة 

بني الإ�ضالم والدميقراطية، والعالقة بني امللكية والدميقراطية.

1- العالقة بني االإ�ضالم والدميقراطية

لكليهما،  الإيجابية  احلمولت  بني  التوفيق  هو  هنا  املطلوب  اإن   

بالعمل على اأن تنبني كل القوى ال�ضيا�ضية منظورا يزاوج بينهما ب�ضكل 

مثمر. وعلى امل�ضتوى ال�ضيا�ضي فهذا يعني من جهة اأن تقبل القوى ذات 

املرجعية الإ�ضالمية بالدميقراطية كمنهج وقيمة دون حتفظ، ومن جهة 

تكون  باأن  الأخرى  الوطنية  املرجعيات  ذات  القوى  تقبل  اأن  اأخرى 

ال�رضيعة الإ�ضالمية، كقيم كونية  وكن�ضو�ص حية قابلة لتاأويل من�ضجم 
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مع متطلبات احرتام الكرامة الإن�ضانية، م�ضدرا من م�ضادر الت�رضيع 

يف  الإن�ضان  حقوق  قواعد  يكر�ص  دميقراطي  د�ضتور  �ضوابط  وفق 

مفهومها الكوين.

 فعلى الإ�ضالميني قبول العمل ال�ضيا�ضي على قاعدة الدميقراطية مع 

جميع القوى الأخرى. وعلى القوى ال�ضيا�ضية الأخرى اأن تقبل بالعمل 

ال�ضيا�ضي املنظم للقوى الإ�ضالمية التي تقبل بالدميقراطية، واأن تتفادى 

التحامل املجاين وغري املنتج �ضد الإ�ضالميني اأو الإ�ضالم.وعليها دعوة 

الدميقراطية  القيم  ترف�ص  ل  والتي  للحوار  امل�ضتعدة  الإ�ضالمية  القوى 

ولو يف حدها الأدنى.

وما من �ضك اأن الدميقراطية والإ�ضالم معا يتالءمان مع امل�ضاريع 

املجتمعية املرتبطة بواقع جمتمعنا الذي ينت�رض فيه الفقر والأمية والف�ضاد 

جمال  فهناك  وبالتايل  الوطنية،  الراأ�ضمالية  و�ضعف  وال�ضتغالل 

بالقت�ضاد  والنهو�ص  الجتماعية  العدالة  لإقرار  الدولة  لتدخل  وا�ضع 

يحث  قيم  وهي  وال�ضتغالل.  والف�ضاد  الر�ضوة  وحماربة  الوطني، 

الدميقراطيون  عليها  ويلتقي  معا،  الإن�ضان  وحقوق  الإ�ضالم  عليها 

ال�ضرتاكيون والإ�ضالميون واأهم القوى ال�ضيا�ضية يف البالد.

وتو�ضيح  الجتاهني  وقيادات  مثقفي  بني  امل�ضتمر  احلوار  ولعل 

املواقف املتبادلة من الأمور التي قد تكون خالفية يعد �رضورة ملحة، 

املتبادل  واجلهل  الفهم  �ضوء  ب�ضبب  فيها،  اخلالف  هوة  تتو�ضع  فقد 

ومفهوم  املراأة  حقوق  مثل  اأمور  يف  وخا�ضة  طرف،  كل  مبقاربات 

هذا  اإن  الإن�ضان.  حقوق  من  واملوقف  العقيدة  وحرية  الدميقراطية 

الحرتام  وقيم  املواطنة  لأخالقيات  وفقا  يتم  اأن  يجب  الذي  احلوار 

الأطراف،  بني  اخلالف  هوة  ي�ضيق  اأن  �ضاأنه  من  الذي  هو  املتبادل 

اإن�ضانية، وت�ضيق دائرة الأحقاد. على اأنه يجب  وتن�ضاأ نتيجة عالقات 

اإعالمهم  و�ضائل  اأطرافه  ي�ضتعمل  واأن  النقا�ص  هذا  دائرة  تتو�ضع  اأن 
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اأن  بنزاهة لعر�ص جمراه ووقائعه ومواقف اأطرافه. و�ضيكون مفيدا 

جترى حوارات موازية بني �ضبيبة هذه القوى وبني قطاعاتها الن�ضائية 

للخروج بحد اأدنى م�ضرتك يف ق�ضايا ملمو�ضة يعاين فيها اجلميع مظامل 

ت�ضخي�ص  ب�ضاأن  م�ضرتكة  قوا�ضم  اإىل  التو�ضل  عليهم  ويتعني  مت�ضابهة، 

الأ�ضباب والتفاق على مداخل للحلول ولو يف حدها الأدنى.

لالأ�رضة  اجلديدة  للمدونة  والدميقراطيني  الإ�ضالميني  قبول  ولعل 

الإمكانيات  تبني  هاما  دورا  ال�ضاد�ص  حممد  امللك  فيها  لعب  التي 

واملواجهة  التحدي  موقف  غاب  متى  الطرفني  بني  للتقارب  الكامنة 

للتحول  املقاومة  القوى  ت�ضجعه  موقف  وهو  والتحري�ص.  والتبخي�ص 

الدميقراطي،بل جندت له مرتزقة فكريني خدمة ملخططاتها يف التفرقة 

وتغذية الفتنة .

الدميقراطية والقوى  الوطنية  القوى  التقارب بني   و�ضوف يزداد 

الإ�سالمية هذا مبعاجلة حكيمة لإ�سكالية اأخرى �سديدة الرتباط بالأوىل 

وهي عالقة امللكية بالدميقراطية.

2- اإ�ضكالية العالقة بني امللكية والدميقراطية

ُيعطى  الذي  التاأويل  ب�ضبب  املغرب؛  يف  معقدة  الإ�ضكالية  هذه  تعد 

ال�ضيا�ضي،  احلقل  يف  تفوقه  ل�ضمان  للموؤمنني-  -كاأمري  امللك  ل�ضفة 

حتديد  يف  والربملان  احلكومة  مواقف  على  تتفوق  تدخالت  وتاأمني 

الختيارات الكربى وال�ضيا�ضات العامة والقطاعية على ال�ضواء، وذلك 

دون اأن يكون امللك حما�ضبا عن عواقب هذه ال�ضيا�ضات والختيارات. 

منه  يت�رضر  كما  الو�ضع،  هذا  من  الدميقراطيون  ويت�رضر 

ل  والإح�ضان  العدل  فاأن�ضار  فئاتهم.  اختالف  على  الإ�ضالميون 

ا�ضتعمال  باحتكار  للملك  ي�ضمح  الذي  باملعنى  املوؤمنني  اإمارة  يقبلون 
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الإ�ضالم للتفوق يف احلقل ال�ضيا�ضي واإق�ضائهم من املناف�ضة. بينما يتطلع 

اأكرب،  ودور  م�ضاركة  اإىل  اللعبة  بقواعد  يقبلون  الذين  الإ�ضالميون 

وهي م�ضاركة �ضوف ت�ضطدم بدون �ضك بالأدوار احلا�ضمة للملك، كما 

عانت من ذلك اأحزاب احلركة الوطنية مند ال�ضتقالل.

بني  الرتا�ضي  يف  يكمن  الأمثل  احلل  فاإن  الإ�ضكالية  هذه  وملعاجلة 

والقوى  الوطنية،  ال�ضيا�ضية  القوى  امللكية،  الثالثة:  املعادلة  اأطراف 

مبداأ  يكر�ص  د�ضتور  دميقراطي،  د�ضتور  على  فئاتها،  بكل  الإ�ضالمية 

امل�ضاواة على  ال�ضلطات، ويكر�ص مبداأ  ال�ضعب ويعتربه م�ضدر  �ضيادة 

حرية  ومبداأ  والواجبات،  للحقوق  كم�ضدر  املواطنة  قاعدة  اأ�ضا�ص 

الدولية  اللتزامات  مع  تالوؤم  يف  القانون  و�ضيادة  والتعبري،  التنظيم 

للمغرب يف جمال حقوق الإن�ضان. ويكر�ص ا�ضتقالل الق�ضاء ب�ضمانات 

حتظى بحماية د�ضتورية فعالة. هذا الد�ضتور الدميقراطي يجب اأن ميكن 

واحلكومة،  الربملان  �ضلطة  اأي  ال�ضعبية،  الإرادة  عن  املنبثقة  ال�ضلطة 

واملراقبة  للمحا�ضبة  باملقابل  التوفر على و�ضائل عملها، ويخ�ضعها  من 

احرتام  مع  والق�ضائية(  وال�ضعبية  والإعالمية  وال�ضيا�ضية  )الد�ضتورية 

تام حلقوق الأقلية.

اإن الرتا�ضي على د�ضتور دميقراطي هو وحده الكفيل باأن يكر�ص 

وفقا  اللعبة  قواعد  وتو�ضيح  املخاوف،  وتبديد  املتبادل،  العرتاف 

ال�ضتقرار  عوامل  ا�ضتتباب  فر�ص  تقوية  اإمكانية  وفتح  �رضيفة  ملناف�ضة 

وتعزيز  والجتماعية،  القت�ضادية  التنمية  فر�ص  وتقوية  ال�ضيا�ضي 

ال�ضيا�ضية  الثقافة  الوطنية وجتديدها، وتطوير  للثقافة  امل�ضرتكة  القوا�ضم 

الدميقراطية.

من  وحتويلها  لإجناحها  حتتاج  الفكرية  املتطلبات  هذه  اأن  غري 

م�ضاريع ومواثيق اإىل واقع وممار�ضة اإىل متطلبات تنظيمية.
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ب- املتطلبات التنظيمية:

لعل اأهم املتطلبات التنظيمية يكمن يف العمل على خلق ميزان قوى 

اإن�ضاء  اإىل  وتوؤدى  ال�ضيا�ضية؛  القوى  عمل  توحد  وتفاهمات  وحتالفات 

تيار عارم يف املجتمع دافع يف اجتاه اإر�ضاء جمتمع ودولة دميقراطيني.

ولأجل ذلك ينبغي العمل على عدة م�ضتويات:

احلزبية واملدنية مرجعية  للتنظيمات  الدميقراطي  الطابع  تقوية   -1

الأ�ضا�ضية  اأنظمتها  يف  الدميقراطية  تبني  عرب  ذلك  ويتم  و�سلوكا. 

وترجمتها يف اأجهزتها واأنظمتها الداخلية وممار�ضاتها اليومية، وتبني 

ال�ضفافية واإ�رضاك القواعد يف املعلومات واتخاذ القرارات، وال�رضامة 

اأو  العامة  امل�ضئوليات  اأو يف  �ضواء يف احلزب  املايل  التدبري  م�ضائل  يف 

والقبول  للمنا�ضلني  والنقد  التعبري  حرية  باب  وفتح  املدين،  العمل 

وعدم  الأجهزة،  وجتديد  املوؤمترات،  دورية  واحرتام  باملحا�ضبة، 

واإخ�ضاع  خارجه،  اأو  احلزب  داخل  املتعددة  امل�ضئوليات  بني  اجلمع 

مالية احلزب لتدقيق م�ضتقل.

كما اأن ور�ص الإ�ضالح احلزبي يجب اأن تذهب يف اأربعة اجتاهات 

هي: التجديد – الت�ضبيب – التاأنيث- التخليق.

حزب  بناء  يف  يكمن  اليوم،  منطقية  الأكرث  املطلب  اأن  ويبدو 

الي�ضارية. ويفتح �ضدره  جديد، ت�ضب فيه كل الأحزاب الدميقراطية 

للتحالف مع القوى الإ�ضالمية التي تقبل بالدميقراطية ومع كل التيارات 

الدميقراطية املحا�رضة داخل الأحزاب، كما يفتح اأبوابه للدميقراطيني 

يف  لهم  تبدو  ل  اأو  وجوههم  يف  مغلقة  الأحزاب  تعد  الذي  املخل�ضني 

م�ضتوى اأحزاب ع�رضية ت�ضتحق الن�ضمام اإليها.

2- تعميق العمل الوحدوي وامل�سرتك بني القوى الدميقراطية 

دت القوى الدميقراطية الوطنية  اأثبت التاريخ ال�ضيا�ضي اأنه كلما وحَّ
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كما  الإ�ضالحات  يف  تقدم  وح�ضل  وجهودها،  ومطالبها  منظورها 

جتربة  فاإن  وحاليا  الت�ضعينيات.  بداية  يف  الكثلة  اأحزاب  جتربة  اأثبتت 

جتمع الي�ضار الدميقراطي تبث بارقة اأمل بعد اأن وقعت اأحزابه اخلم�ص 

الدميقراطي،  النهج  الي�ضار ال�ضرتاكي املوحد،  للدميقراطية،  )الوفاء 

الحتادي(  الوطني  املوؤمتر  ال�ضرتاكي،  الدميقراطي  الطليعة  حزب 

يف يوينو 2004 على ميثاق، تعلن فيه التزامها بالعمل اجلماعي على 

بينها من  التعاون والتن�ضيق  برنامج ن�ضايل م�ضرتك، وتكثيف  اأ�ضا�ص 

اأجل ترجيح ميزان القوى ل�ضالح خيار الدميقراطية والتقدم.

اإنه يتعني على هذه الأحزاب وعلى اأحزاب الكتلة الدميقراطية اأن 

متد يدها لبع�ضها على اأ�ضا�ص ميثاق وطني مو�ضع ومفتوح لكل القوى 

الوطنية التي تقبل بالعمل على اأ�ضا�ضه.

الدولة،  القوى املنظمة امل�ستقلة عن  لي�سمل كل  3- تو�سيع احلوار 

وتراكميا  منظما  احلوار  هذا  وجعل  االإ�سالمية،  التيارات  وخا�سة 

م�ضرتكة،  قوا�ضم  على  واتفاق  �رضف  مواثيق  اإبرام  اإىل  و�ضول 

ا�ضتعداء جهاز  القدحية واأ�ضلوب  اأ�ضلوب الإق�ضاء والنعوت  ومناه�ضة 

الدولة وتربير قمعه وخرقه للحقوق واحلريات.

ومن الأف�ضل ماأ�ض�ضة احلوار ليكون منظما وم�ضتمرا وذلك بخلق 

ويعمل  والتيارات  القوى  خمتلف  ميثلون  اأع�ضاء  عليه  ي�ضهر  منتدى 

على تقريب وجهات النظر ومعاجلة اخلالفات وتنظيم ملتقيات دورية 

النوع  من  التعاون  تقوية  اجتاه  يف  وتو�ضيات  بخال�ضات  للخروج 

الوارد يف النقطة 2 �ضالفة الذكر؛ اأي العمل امل�ضرتك ولو بالن�ضبة مللفات 

حمددة.

العام  الراأي  واإ�رضاك  مكتوبة،  مواثيق  وفق  العمل  املحبذ  ومن 

حلل  حكماء  من  م�ضكلة  حتكيم  اأجهزة  اإىل  والحتكام  واإ�ضهاده، 

اخلالفات.
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4- العمل على الو�سول اإىل ترا�ٍض حول امل�ساألة الد�ستورية بني القوى 

الدميقراطية واالإ�سالمية واملوؤ�س�سة امللكية؛ لأن حل امل�ضاألة الد�ضتورية 

ي�ضكل مفتاحا ي�ضهل التوافقات يف جميع احلقول الأخرى للعمل ال�ضيا�ضي 

واملدين، كما ي�ضهل مبا�رضة الإ�ضالحات الكربى يف املجتمع والدولة.

الإ�ضالمية  القوى  يدفع  اأن  �ضاأنه  من  الد�ضتوري  الإ�ضالح  ولعل 

املنعزلة اإىل النخراط يف العمل ال�سيا�سي ال�سيء الذي يطور مواقفها 

يدفعها لالنغالق  واإق�ضاءها  ويدخل الجتهاد يف ح�ضبانها لأن عزلتها 

والت�ضدد.

ال�سيا�سية  القوى  لهذه  التابعة  اجلماهريية  املنظمات  ت�سجيع   -5

العمل  على  وغريها  والنقابات  ال�ضبابية  والتنظيمات  الطلبة  كاحتادات 

بتعاون فيما بينها، والتوحد اإن اأمكن، والنفتاح على خمتلف املكونات 

والتنابز،  التنافر  بدل  التعاون  منها، وعلى  اأي  اإق�ضاء  داخلها وعدم 

التنظيمات  بني  ال�ضارية  العمل  واأخالقيات  باملواثيق  وال�ضرت�ضاد 

ال�ضيا�ضية.

اجليد  والتكوين  العالية،  والأخالق  احل�ضنة  القدوة  فاإن  وختاما: 

على  الوطنية  امل�ضلحة  وتف�ضيل  الإن�ضانية،  والعالقات  للمنا�ضلني، 

امل�ضالح احلزبية اأو الفئوية اأو ال�ضخ�ضية. كل ذلك من �ضاأنه اأن ي�ضهل 

التنمية  وحتقيق  وال�ضلم  الدميقراطية  انت�ضار  اإىل  ال�ضاعية  القوى  عمل 

باأبعادها ال�ضاملة.
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التحالفات ال�ضيا�ضية – املدنية وفر�ش التغيري 

)حالة اليمن(

د.محمد أحمد علي اخملالفي *

مقدمة:

اإعاقة  فاإن  وطنية،   �رضورة  اليمن  يف  الدميقراطي  التحول  لأن 

�ضيا�ضي،  جهوي،  انق�ضام  حالة  اإىل  البالد  اأو�ضل  قد  التحول  هذا 

اليمن  وو�ضع  الف�ضل،  اإىل  الدولة  اأو�ضل  حاد  واجتماعي  مذهبي، 

اأمام خطر النهيار، ومنع حدوث هذا اخلطر ي�ضتوجب �رضعة التغيري 

على  وطني  ووفاق  وطنية  م�ضاحلة  عرب  الدميقراطي  والإ�ضالح 

اأ�سا�س عقد اجتماعي جديد يوفر �رصوط النتقال الدميقراطي، واإقامة 

دولة القانون كاأ�ضا�ص ل غنى عنه ل�ضتقرار اليمن وحتقيق تنمية �ضاملة 

اأمن وا�ضتقرار اليمن  وعادلة، و به يرفع اخلطر الذي �ضار ل يهدد 

العاملي،  وال�ضالم  املجاورة  الإقليم  دول  وا�ضتقرار  واأمن  بل  فقط، 

* اأ�ضتاذ اأول- باحث يف مركز الدرا�ضات والبحوث اليمني،ورئي�ص جلنة احلقوق 
واحلريات يف جلنة احلوار الوطني- اليمن.  
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مما يجعل مهمة التغيري والإ�ضالح لي�ص مهمة اليمنيني وحدهم، واإمنا 

مهمة دول الإقليم، ويف املقدمة دول اجلوار وجمموعة الثماين املتبنية 

مل  التي  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رضق  يف  الدميقراطي  لالإ�ضالح 

التحول  ومتويل  الدميقراطية  لدعم  لها  حقيقيًا  دورًا  الآن  حتى  تلم�ص 

الدميقراطي، وتراجع جمرد ال�ضغط على حكومات بلدان املنطقة من 

وثيقة  �ضدور  بعد  مور�ص  قد  كان  الذي  الدميقراطي  الإ�ضالح  اأجل 

ال�رضاكة وخطة جمموعة الثماين لدعم الإ�ضالح عام 2004م، ومن 

ت�ضكل  ال�ضيا�ضي  والن�ضداد  اجلهوي  النق�ضام  خماطر  مواجهة  اأجل 

الأمل  وهو  اليمن،  يف  التغيري  فر�ص  اأجل  من  �ضيا�ضي-مدين  حتالف 

املتبقي والوحيد لإنقاذ اليمن من خطر النهيار، لكنه بحاجة ما�ضة اإىل 

دعم وطني ودويل لتحقيق مهمته..    

وت�ضتهدف هذه الورقة اإبراز اأمور ثالثة: 

االأول: ف�ضل ال�ضلطة يف حتقيق ال�رضاكة الوطنية والدولية. 

اأجل  من  تعمل  التي  والجتماعية  ال�ضيا�ضية  القوى  حتديد  الثاين: 

ال�ضيا�ضية  والقوى  امل�ضرتك  اللقاء  باأحزاب  واملتمثلة  اليمن،  يف  التغيري 

والجتماعية املتحالفة معها يف اإطار اللجنة التح�ضريية للحوار الوطني 

الفاعلني  كل  ي�ضمل  �ضامل،  حوار  اإجراء  اأجل  من  الآن  تعمل  التي 

ال�ضيا�ضيني والجتماعيني لإقامة كتلة تاريخية للتغيري، والو�ضول اإىل 

توافق عام على عقد اجتماعي جديد.

الوثائق  خالل  ومن  التغيري  اأجل  من  القوى  هذه  روؤى  الثالث: 

اللقاء امل�ضرتك لالإ�ضالح  اأ�ضا�ضية، م�رضوع  اأ�ضدرتها، وبدرجة  التي 

ال�ضيا�ضي والوطني، وم�رضوع روؤية لالإنقاذ الوطني املقدم من اللجنة 

التح�ضريية للحوار الوطني.

ب�ضاأن  فيهما  ورد  وما  الوثيقتني  ملناق�ضة  يت�ضع  ل  املقام  هذا  ولأن 

هذه  فاإن  والثقايف،  والجتماعي  والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح 
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بالإ�ضالح  املتمثل  لالإ�ضالح  املدخل  على  تقت�رض  �ضوف  الورقة 

النظام  واإ�ضالح  الدولة  �ضكل  يف  بتغيري  يتعلق  ما  وحتديدًا  ال�ضيا�ضي، 

ال�ضيا�ضي، كون هذا التغيري يعول عليه خلق وفاق وطني مينع انزلق 

اليمن اإىل الفو�ضى اأو احلرب الأهلية ال�ضاملة، ويحافظ على بقاء اليمن 

موحدًا، ويجعل ال�رضاع يف اإطار تداول ال�ضلطة، اأي يف اإطار ل يهدد 

وجود الدولة نف�ضها.

خلفية:

خالل ال�ضنوات ال�ضت املن�رضمة، وب�ضبب اأن الإ�ضالح الدميقراطي 

يف  الأمل  فقدان  اإىل  املجتمع  وو�ضول  ال�ضلطة  مناورات  رهن  ظل 

التغيري الدميقراطي، واإظهار القائمني على ال�ضلطة باأنهم غري م�ضتعدين 

لدفع كلفة الدميقراطية بتداول ال�ضلطة، حدثت تطورات خطرية ل�ضيما 

بتاآكل �رضعية احلكومة وبروز رف�ص  املن�رضمة  ال�ضنوات  الثالث  يف 

النف�ضال  اإىل  اأبناء اجلنوب، والدعوة  قبل  القائمة من  لل�ضلطة  مطلق 

اجلغرافية  وات�ضاع رقعتها  منذ عام 2004م  وا�ضتمرار حرب �ضعدة 

تداول  اأجل  من  ال�رضاع  انتقل  اإذ  والجتماعية،  القت�ضادية  وكلفتها 

ال�ضلطة اإىل اإطار يهدد وجود الدولة املوحدة ووحدة الرتاب الوطني، 

تعمل على  امل�ضرتك  اللقاء  باأحزاب  املعار�ضة ممثلة  الذي جعل  الأمر 

هذه  اأف�ضت  الدميقراطي،  والإ�ضالح  للتغيري  تاريخية  كتلة  اإيجاد 

-20 الفرتة  خالل  �ضنعاء  يف  وطني  ت�ضاور  ملتقى  عقد  اإىل  اجلهود 

الوطني  احلوار  وثيقة  خالل  من  امللتقى  وخرج  2009م،  21مايو 

والإ�ضالح  للتغيري  لروؤية  باأ�ض�ص  عنه  ال�ضادرين  اخلتامي  والبيان 

اأحزاب  جانب  اإىل  �ضمت  الوطني،  للحوار  حت�ضريية  جلنة  وت�ضكيل 

اللقاء امل�ضرتك وحزب التجمع الوحدوي اليمني وحزب جبهة التحرير 

وجماعة احلوثيني وغريها من القوى، ممثلني عن موؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين غري ال�ضيا�ضية وعن خمتلف الفئات الجتماعية: املراأة، ال�ضباب، 
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التجار، رجال الدين، �ضيوخ القبائل، وغريهم، وكان اأول ما اأجنزته 

من مهام اإ�ضدارها يف 7�ضبتمرب2009م م�رضوع روؤية لالإنقاذ الوطني 

اإىل توافق ب�ضاأنها.  ال�ضلطة واملجتمع للحوار والتو�ضل  مطروحا على 

ال�ضيا�ضي  الدميقراطي  الإ�ضالح  وم�ضامني  اأ�ض�ص  الروؤية  هذه  ت�ضمل 

ال�ضيا�ضي،  والقت�ضادي والجتماعي والثقايف، ويف جمال الإ�ضالح 

�ضكل  تغيري  وثيقة  باقرتاح  يتمثل  التطورات  ا�ضتدعته  جديد  اأهم  فاإن 

الدولة اإىل دولة احتادية فيدرالية.

اإقرار ال�ضلطة واملعار�ضة ب�رضورة التغيري، فاإن  على الرغم من 

قبول القائمني على ال�ضلطة ب�ضعار الدميقراطية والإ�ضالح الدميقراطي 

اإ�ضالح  بتحقيق  تبعاته  وحتمل  ذلك  تكلفة  بدفع  ال�ضتعداد  يقابله  ل 

دميقراطي ونقل ال�ضلطة، اإذ يجري فقط ا�ضتخدام اخلطاب الدميقراطي 

لكي يبدو القائمون على احلكم دميقراطيني اأمام اخلارج مع الحتفاظ 

اإذ جرى خالل ال�ضت ال�ضنوات املا�ضية ت�ضديد  بال�ضلطة، بل ومتلكها، 

العام  واملال  والأمن  اجلي�ص  وعلى  ال�ضلطة  على  الرئي�ص  عائلة  قب�ضة 

العوامل  من  وكان  ال�ضلطة  توريث  نهج  اأظهر  ما  وهذا  والتجارة، 

الرئي�ضية حلرب �ضعدة وفقدان الأمل يف التغيري الدميقراطي وو�ضول 

اجلنوب،وبفعل  دولة  وا�ستعادة  الرتباط  بفك  املطالبة  اإىل  اجلنوبيني 

اإ�ضرتاتيجية  عند  ال�ضلطة  قدرة  توقفت  بال�ضلطة  الحتفاظ  يف  الرغبة 

ا�ضرتاتيجية  الوطني وللم�رضوعية معًا، وهي  للم�رضوع  فاقدة  فا�ضلة، 

القائمة، وا�ضتخدام تكتيك املراوغة ل�ضتهالك  احلفاظ على الأو�ضاع 

الوقت، وو�ضائل جتعل خماطر النهيار اأكرث حتققًا: العنف، الف�ضاد، 

وال�ضيا�ضية،  املناطقية  القبلية،  الثارات  ا�ضتدعاء  الزبائنية،  اعتماد 

ال�ضتعانة باخلارج.

اأزمة  تعميق  وو�ضائلها  وتكتيكها  الإ�ضرتاتيجية  هذه  نتائج  من  كان 

اتفاق23  بعد  ال�ضيا�ضية  العملية  توقف  اإىل  و�ضوًل  الوطنية  ال�رضاكة 

وهو  احلاكم،  واحلزب  امل�ضرتك  اللقاء  اأحزاب  بني  فرباير2009م 
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يف27  اإقامتها  املفرت�ص  النيابية  النتخابات  تاأجيل  مبوجبه  مت  اتفاق 

مالئمة  �ضيا�ضية  مناخات  توفري  اأجل  من  عامني  ملدة  اأبريل2009م 

يتعلق  فيما  خا�ضة  د�ضتورية  تعديالت  واإحداث  الدميقراطية  للعملية 

�ضار  اتفاق  وهو  النتخابي،  النظام  وتغيري  ال�ضيا�ضي  النظام  بتطوير 

من حلظة التوقيع عليه م�ضدرًا ل�رضعية جمل�ص النواب واحلكومة، غري 

اأن هذا التفاق مت تعطيله وترتب على ذلك توقف العملية ال�ضيا�ضية يف 

البالد. وكان من نتائج ف�ضل ال�رضاكة الوطنية ف�ضل، ال�رضاكة الدولية 

الثماين  جمموعة  و�ضاركت  وال�ضيا�ضي،  الدميقراطي  ال�ضعيدين  على 

اإذ كررت املعاجلات الفا�ضلة  ومعها دول اجلوار يف تعميق هذا الف�ضل 

بعقد موؤمتر لندن يف27يناير2010م دون النظر اإىل �رضورة ال�رضاكة 

عام  الأول  لندن  موؤمتر  نتائج  حتقيق  يف  ال�ضلطة  ف�ضل  وبعد  الوطنية 

ذلك  الدميقراطية والقت�ضادية، مبا يف  ال�رضاكة  2006م على �ضعيد 

املوؤمتر  يف  اإقراره  جرى  الذي  املايل  الدعم  على  احل�ضول  يف  الف�ضل 

املطلق  الرف�ص  على  لل�ضلطة  ت�ضجيعًا  الفا�ضلة  التجربة  وكانت  الأول، 

لل�رضاكة الوطنية وا�ضتخدام الدعم الدويل لدعم نف�ضها ل لإنقاذ اليمن.

حتالف اللقاء امل�ضرتك:

عام  اليمن  يف  الأهلية  احلرب  بعد  امل�ضرتك  اللقاء  نواة  ت�ضكلت 

والذي  املعار�ضة  لأحزاب  الأعلى  التن�ضيق  جمل�ص  باإقامة  1994م، 

الوحدوي  التنظيم  اليمني،  ال�ضرتاكي  احلزب  من  يتكون  كان 

حزب  العراق(،  )جناح  القومي  العربي  البعث  حزب  النا�رضي، 

زيدية(.  اإ�ضالمية-  )مرجعية  احلق  وحزب  ال�ضعبية،  القوى  احتاد 

وكان هذا التن�ضيق ا�ضتجابة للتحدي الذي ولدته نتائج احلرب والناجم 

عن اختالل التوازن ال�ضيا�ضي والجتماعي واجلهوي واختالل ميزان 

ال�ضلطة  من  اليمني  ال�ضرتاكي  احلزب  خروج  بعد  وذلك  القوى، 
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باحلرب وا�ضتمرار فر�ص اإجراءاتها ال�ضتثنائية ونتائجها عليه، وهو 

الذي كان ميثل اأحد طريف املعادلة وميزان القوة.

يف هذا الظرف ويف ظل حتقيق القيادة ال�ضمالية يف ال�ضلطة لنت�ضار 

الهدف  كان  القيادة،  هذه  ذلك  يف  مبا  اأحد،  يتوقعه  يكن  مل  ع�ضكري 

من هذا التعاون ل ي�ضتهدف حينئذ التغيري، واإمنا ي�ضتهدف التخفيف من 

جموح املنت�رض بال�ضعي للق�ضاء على وجود الآخر، وبدرجة رئي�ضية، 

اأحزاب املعار�ضة، وفيما بعد ا�ضتهدف هذا اجلموح احلليف يف احلرب 

وال�ضلطة- حزب التجمع اليمني لالإ�ضالح.

انتقل هذا التن�ضيق اإىل طور جديد عام 1996م، وذلك بتوقيعه مع 

حزب التجمع اليمني لالإ�ضالح على وثيقة الربنامج التنفيذي ل�ضمان 

انتخابات حرة ونزيهة، وكان من هذه ال�ضمانات وفقًا للوثيقة توفري 

بع�ص  باإزالة  املتمثلة  النتخابات،  لإجراء  املالئمة  ال�ضيا�ضية  املناخات 

احلزب  واأر�ضيف  ومقرات  اأموال  كاإعادة  1994م  حرب  نتائج 

ال�ضرتاكي، واإعادة املبعدين من املدنيني والع�ضكريني اإىل اأعمالهم.

يف عام 2001م، وقع جمل�ص التن�ضيق الأعلى لأحزاب املعار�ضة 

العملية  لإ�ضالح  م�ضرتكة  روؤية  على  لالإ�ضالح  اليمني  التجمع  مع 

التفاق  هذا  �ضوء  وعلى  الدميقراطي،  التحول  وتعزيز  النتخابية 

ال�ضعبي  –املوؤمتر  احلكومة  حزب  مع  احلوار  معًا  الطرفان  خا�ص 

العام- ويف غمار هذا العمل امل�ضرتك ت�ضكل اإطارا جديدا للتن�ضيق بني 

الأحزاب املتمثل بـ )اللقاء امل�ضرتك(1. وبهذا التكوين ولد فاعل �ضيا�ضي 

جديد احدث نقلة نوعية يف �ضياق تطور الأحزاب الدينية وانتقالها اإىل 

من  وخرج  املعار�ضة  �ضفوف  القومي  البعث  حزب  غادر  العراق  غزو  بعد   )1

حزب  امل�ضرتك  اللقاء  يف  حمله  وحل  ال�ضلطة،  جانب  اإىل  وانتقل  امل�ضرتك  اللقاء 

البعث العربي ال�ضرتاكي، ويتكون الآن اللقاء امل�ضرتك من اأحزاب التجمع اليمني 

البعث  النا�رضي،حزب  الوحدوي  اليمني،التنظيم  ال�ضرتاكي  احلزب  لالإ�ضالح، 

العربي ال�ضرتاكي،احتاد القوى ال�ضعبية،حزب احلق.
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الفاعلني  امل�ضرتك  اللقاء  اأحزاب  من  وجعل  حتديثية،  �ضيا�ضية  اأحزاب 

والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  اإىل  الداعني  الرئي�ضيني  ال�ضيا�ضيني 

حتالفيه  �ضيغة  اإىل  امل�ضرتك  اللقاء  انتقل  اأن  بعد  خا�ضة  والجتماعي، 

ومتتلك  امل�ضرتك،  العمل  يتم  خاللها  من  موحدة  تنظيمية  اأطر  متتلك 

برناجمًا �ضيا�ضيًا م�ضرتكًا: )م�رضوع اللقاء امل�ضرتك لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي 

والوطني( ال�ضادر اأواخر عام 2005م.

اإىل م�ضتوى  اللقاء امل�ضرتك  اأحزاب  انتقل حتالف  يف عام 2009م 

عقد  اإيجاد  على  بالعمل  للتحالف  الإ�ضرتاتيجية  الروؤية  من  اأعلى 

املنطلق  هذا  ومن  للتغيري،  تاريخية  كتلة  خالل  من  جديد  اجتماعي 

ملتقى  2009م،  20-21مايو  بتاريخ  امل�ضرتك  اللقاء  اأحزاب  عقدت 

حزب  امل�ضرتك  اللقاء  اأحزاب  جانب  اإىل  �ضم  الذي  الوطني  الت�ضاور 

هذا  انبثق عن  املختلفة،  املجتمع  فئات  الوحدوي وممثلني عن  التجمع 

امللتقى: “اللجنة التح�ضريية للحوار الوطني” التي اأ�ضدرت يف7 �ضبتمرب 

�ضار  الوثيقة  وبهذه  الوطني”.  لالإنقاذ  روؤية  “م�رضوع  2009م: 

التغيري، و�ضار  اأجل  ال�ضيا�ضية من  القوى  الإطار اجلديد ميثل حتالف 

التحالف ا�ضرتاتيجيًا يعول عليه اإحداث تغيري يف اليمن ينقذه من خماطر 

النهيار.

على  التغيري  اأجل  من  ال�ضيا�ضية  القوى  لتحالف  الإطار  هذا  يقوم 

اأو  الأيديولوجية  العتبارات  جانبًا  و�ضعت  حمددة،  برامج  اأ�ضا�ص 

موا�ضيع  حول  البدء  يف  ال�ضيا�ضي،  التالقي  مغلبة  عمومًا،  الفكرية 

حرية  �ضمانات  ثم  والنزيهة،  احلرة  النتخابات  �ضمان  اإجرائية: 

ثم مناه�ضة تعطيل وقمع احلقوق  املدين،  املجتمع  وا�ضتقالل منظمات 

واحلريات، لكنها اليوم انتقلت اإىل العمل من اأجل التغيري: اإقامة دولة 

القانون، حتقيق النتقال الدميقراطي.

اأن  ا�ضرتاتيجية منطلقها،  اإىل روؤية  اليوم  التحالف  لقد تو�ضل هذا 
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مفتاح التغيري والإ�ضالح الدميقراطي- هو اإحداث تغيري جوهري يف 

�ضكل الدولة والنظام ال�ضيا�ضي، لبناء الدولة الدميقراطية احلديثة التي 

التنمية،  وحتقيق  والجتماعي  القت�ضادي  لالإ�ضالح  الأداة  �ضتمثل 

وق�ضية  اجلنوبية  الق�ضية  حل  هو  التغيري،  هذا  اإىل  العملي  واملدخل 

تتمثل  الوثيقة،  الأوىل، ح�ضب  الأولوية  فان  ثم  حرب �ضعدة، ومن 

ببناء الدولة الدميقراطية احلديثة على اأ�ضا�ص عهد اجتماعي جديد، بعد 

اإنهاء التحديات املهددة لوحدة الرتاب الوطني.

وهكذا، فاإن القوام الرئي�ضي لعمل اللقاء امل�ضرتك قبل عام 2005م 

ال�سيا�سية  ال�رصوط  توفري  هما:  رئي�سيتني  نقطتني  حول  يتمحور  كان 

حرة  انتخابات  واإجراء  النتخابات  تزوير  متنع  التي  والقانونية 

ونزيهة، ومناه�ضة القمع، لكن هذه الأحزاب بعد اأن متكنت اإىل حد 

كبري من الف�ضل بني العقائدي وال�ضيا�ضي ت�ضنى لها النتقال اإىل حتالف 

ا�ضرتاتيجي من خالل امل�رضوعني، امل�ضار اإليهما اآنفًا. 

امل�ضرتك  اللقاء  اأحزاب  اأن  بو�ضوح،  يظهر  الوثيقتني  خالل  من 

�ضارت تفرق بو�ضوح بني النظام- ال�ضلطة القائمة التي ت�ضعى لتغيريها 

وتداولها، وبني الدولة- كموؤ�ض�ضة عامة ومو�ضوعية يجب اأن ين�ضبط 

الدولة ووحدة الرتاب  اإطار ل يهدد وجود  ال�ضلطة يف  ال�رضاع على 

الوطني، وحتر�ص على التم�ضك مببداأ التغيري ال�ضلمي، غري النقالبي، 

باعتبار هذا النهج اأ�ضا�ص مقاربتها لبنية النظام الدميقراطي الذي ت�ضعى 

اإليه لبناء دولة القانون التي توفر �رصوط حياد الدولة يف ال�رصاع على 

ال�ضلطة.

للتحول  �ضانحة  الفر�ضة  كانت  عندما  اأنه  املوؤ�ضفة،  املفارقات  من 

وازدهار  ال�ضيا�ضي  النفتاح  ظل  يف  القانون  دولة  وبناء  الدميقراطي 

العمل الدميقراطي وتوازن القوى كانت املواجهة بني التيار الإ�ضالمي 

ممثاُل  الي�ضاري  والتيار  لالإ�ضالح،  اليمني  التجمع  بحزب  ممثاًل 
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احلرب  �ضن  على  �ضجع  الذي  الأمر  اليمني،  ال�ضرتاكي  باحلزب 

من  اليمن  جنوب  ومعه  واأخرجه  اليمني،  ال�ضرتاكي  احلزب  �ضد 

الهام�ص  و�ضاق  ال�ضيا�ضي  الن�ضداد  حدث  اأن  وبعد  واليوم  ال�رضاكة، 

الدميقراطي، وهو الأمر الذي كان ميكن اأن يجعل من حزب التجمع 

اليمني لالإ�ضالح لعبًا ا�ضتثنائيًا بدعم جموح ال�ضلطة بالعودة اإىل ما قبل 

وقبل  ال�ضرتاكي  املقدمة  ويف  الآخر  على  انفتح  الدميقراطية،  اإعالن 

اإىل  وانتقل  الإن�ضان،  حقوق  حماية  اأجل  من  والعمل  بالدميقراطية 

العمل ال�ضيا�ضي الوا�ضح، و�ضار له قيادات �ضيا�ضية اأبرز من القيادات 

الدعوية وهو اليوم يف طور التحول التام اإىل حزب �ضيا�ضي مدين.

بهذه التحولت التي �ضنعت بف�ضل اللقاء امل�ضرتك، وحتقيق اأحزابه 

م�ضاحلة �ضيا�ضية بينية وتخليها عن الثاأرات التاريخية، والإقرار باأن 

التغيري الدميقراطي لن يتحقق اإل بكتلة تاريخية من اأجل التغيري ال�ضلمي 

من  جعل  قد  امل�ضرتك  اللقاء  يكون  جديد،  اجتماعي  عقد  اأ�ضا�ص  على 

قادرة  فعالة  �ضيا�ضية  قوى  والجتماعيني  ال�ضيا�ضيني  وحلفائهم  اأحزابه 

على التغيري.

م�ضروع التحالف من اأجل التغيري:

يف  التغيري  اأجل  من  ال�ضيا�ضية  القوى  حتالف  م�رضوع  تبلور 

وي�ضمل هذا  “م�رضوع اللقاء امل�ضرتك لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي والوطني”، 
امل�رضوع روؤية للتغيري عرب اإ�ضالحات �ضيا�ضية واقت�ضادية واجتماعية 

وثقافية، اإذ يتكون هذا امل�رضوع من: 

اأوًل:الإ�ضالح ال�ضيا�ضي والد�ضتوري، ثانيًا: تعزيز الوحدة اليمنية 

والوحدة الوطنية، ثالثًا: الإ�ضالح الإداري ومكافحة الف�ضاد، رابعًا: 

الثقافية  ال�ضيا�ضات  اإ�ضالح  خام�ضًا:  واملايل،  القت�ضادي  الإ�ضالح 

الوثيقة  واأكدت  اخلارجية.  ال�ضيا�ضات  اإ�ضالح  �ضاد�ضًا:  والجتماعية، 
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على اأمرين:

االأول: حتقيق الروؤية بالو�ضائل ال�ضيا�ضية وال�ضلمية.

الثاين: اإن الإ�ضالح ال�ضيا�ضي- هو الأولوية الأوىل، واملدخل اإىل 

وحتقيق  القانون  دولة  اإقامة  وجوهره  املختلفة،  الإ�ضالحات  حتقيق 

التحول الدميقراطي.

من التحليل الكلي لوثيقة م�رضوع اللقاء امل�ضرتك لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي 

والوطني تتحدد مظاهر الأزمة ال�ضيا�ضية من حيث اجلوهر، يف غياب 

دولة القانون، وبالتايل غياب املواطنة املت�ضاوية، ووجود اأزمة بنيوية 

الد�ضتور بعد حرب 1994م  د�ضتورية كان من عوامل تعميقها تغيري 

باجتاه النتقا�ص من احلقوق وتركيز ال�ضلطة بيد رئي�ص الدولة الفرد.

عمقًا  اأكرث  الأزمة  جعلت  التي  اجلديدة  التطورات  ظل  يف 

عام  ال�ضادرة  الوثائق  يف  الأزمة  مظاهر  حتددت  خطورة،  واأكرث 

اجلنوبية  الق�ضية  الوطني:  النق�ضام  رئي�ضية:  مظاهر  2009بثالثة 

وحرب �ضعدة، ان�ضداد الأفق ال�ضيا�ضي، الأزمة القت�ضادية، لكن يظل 

جوهر الأزمة- هو غياب دولة القانون، واأ�ضافت اإىل جانب معوق 

ال�ضلطة  وتوريث  العائلة  حكم  م�ضاألة  الفرد،  وحكم  النظام  �ضخ�ضنة 

كعامل جديد يهدد الكيان الوطني بالنهيار، واأمام هذه املخاطر �ضار 

احلل لي�ص جمرد الإ�ضالحات ال�ضيا�ضية، بل اإحداث تغيري دميقراطي 

ول �ضبيل لتحقيق هذا الهدف اإل باإقامة حتالف تاريخي وتوحيد جهود 

التغيري  اأجل  تاريخية من  باإيجاد كتلة  املجتمع،  للتغري يف  ال�ضاعني  كل 

املواطنة  باأ�ض�ص  يقر  جديد  اجتماعي  عقد  تاأ�ضي�ص  على  والعمل  ال�ضلمي 

املت�ضاوية، اإذ جاء يف الوثائق اجلديدة:)الدعوة اإىل تكوين كتلة تاريخية 

خماطر  من  اليمن  تخرج  تاريخية  ت�ضوية  لتحقيق  فاعلة  اأداة  تكون 

النهيار وجر الأزمات املتوالية، على طريق بناء دولة مدنية حديثة 

لكل  الوا�ضعة  الوطنية  ال�رضاكة  وتوؤمن  املت�ضاوية،  املواطنة  حق  تكفل 
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�رضورة  اإىل  �رضاحة  الوثائق  واأ�ضارت  �ضئونه(1،  اإدارة  يف  املجتمع 

اإيجاد عقد اجتماعي جديد بالن�ص على: )اإننا مطالبون اليوم بال�رضوع 

يف اإعادة �ضياغة عقد اجتماعي جديد... لبناء الدولة على اأ�ض�ص... 

وفق  تعمل  حقيقية  موؤ�ض�ضية  دولة  لإقامة  كافية  �ضمانات  فيها  تتوافر 

م�رضوعية د�ضتورية وقانونية ووفق مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات وي�ضمح 

اأو  انفراد فرد  لل�ضلطة، ويحول دون  الفعلي  ال�ضلمي  بالتداول  نظامها 

ال�رضاكة  ويج�ضد  ممكنًا  امراأ  احلكام  حما�ضبة  ويجعل  بال�ضلطة،  اأ�رضة 

والرثوة  ال�ضلطة  يف  العادلة  ال�رضاكة  فيها  مبا  حقيقية  ب�ضورة  الوطنية 

ويوفر اأ�ض�ص واقعية لإقامة حكم ل مركزي يج�ضد ال�رضاكة... ومبداأ 

املواطنة املت�ضاوية وي�ضمن احلقوق واحلريات(2. 

يف  وحلفائهم  امل�ضرتك  اللقاء  لأحزاب  امل�ضرتكة  الإرادة  جت�ضدت 

واملجتمع  الدولة  عليه  تكون  اأن  يجب  ملا  بديلة  روؤية  باإيجاد  التغيري 

لتحقيق  امل�ضرتك  امليداين  العمل  الوطني( ويف  لالإنقاذ  روؤية  )م�رضوع 

هذه الروؤية.

روؤية  الأو�ضاع،  ت�ضخي�ص  اأجزاء:  ثالثة  من  الوثيقة  تتكون 

للحلول، واآليات العمل.

يتكون اجلزء اخلا�ص بحل الأزمة من:

اأواًل:املهام واملعاجلات االإنقاذية العاجلة )وقف االنهيار(:

1- تهيئة الأجواء واملناخات ال�ضيا�ضية؛ 2- اإزالة اآثار حرب 94م 

واإجراء م�ضاحلة وطنية �ضاملة؛ 3- معاجلة اآثار احلروب وال�رضاعات 

ال�ضابقة؛ 4- معاجلة احلرب يف �ضعدة واآثارها؛ 5- معاجلة  ال�ضيا�ضية 

ق�ضايا الثار والعنف املحلي.

املنعقد يف  الوطني  الت�ضاور  اإىل ملتقى  املقدم  الوطني  للت�ضاور  العليا  اللجنة  تقرير   )1

�ضنعاء يف الفرتة من 21-22 مايو 2009م، �ضنعاء2009م �ص16.

الوطني  الت�ضاور  ملتقى  عن  ال�ضادران  اخلتامي  والبيان  الوطني  احلوار  وثيقة   )2

املنعقد يف �ضنعاء يف الفرتة 20-21 مايو 2009م.
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ثانيًا: بناء الدولة الوطنية احلديثة:

قاعدة  الدولة على  �ضكل  تطوير  العامة؛ 2-  واملبادئ  الأ�ض�ص   -1

والأجهزة  الهيئات  الربملاين؛ 4-  احلكم  نظام  اإقامة   -3 الالمركزية؛ 

الطابع  اإعادة   -6 النتخابية؛  املنظومة  اإ�ضالح   -5 الالمركزية؛ 

الوطني للقوات امل�ضلحة والأمن؛ 7- اإ�ضالح الإدارة ومكافحة الف�ضاد.

ثالثًا: االإ�ضالحات االقت�ضادية

رابعًا: اإ�ضالح ال�ضيا�ضات الثقافية واالجتماعية:

اإذ  �رضيحة،  وبن�ضو�ص  التغيري  اإرادة  لتج�ضد  الوثيقة  هذه  اأتت 

ورد فيها: “وما من �ضبيل للت�ضدي لالأزمة، واإنقاذ الوطن واإخراجه 

واجلهود  الطاقات  وح�ضد  وتعبئة  بح�ضد  اإل  امل�ضتحكمة،  دوامتها  من 

الوطنية، لي�ضكل اجلميع رافعة تغيري �ضلمي، واإنقاذ وطني يخرج البالد 

يوؤ�ض�ص  جديد  اجتماعي  عقد  اإىل  و�ضوًل  الراهن،  الو�ضع  براثن  من 

لقيام دولة مينية حديثة، موؤ�ض�ضية تتفق مع معايري الدولة الع�رضية”.

لقد اأتى م�رضوع الإنقاذ الوطني مبنيًا على م�رضوع اللقاء امل�ضرتك 

لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي والوطني ومنطلقاته، واأول هذه املنطلقات اأن دولة 

الدولة  معايري  على  تقوم  التي  الدولة  هي  لبنائها  ي�ضعى  التي  القانون 

اليومية  املمار�ضة  يف  القانون  باإعمال  املتمثلة  احلديثة،  الدميقراطية 

وحمكومني،  حكامًا  املواطنني  جميع  قبل  من  به  واللتزام  واحرتامه 

تطبيق  فر�ص  الدولة  موؤ�ض�ضات  وتتوىل  تطبيقه،  يف  وامل�ضاواة 

دولة  بال�رضورة  هي  القانون،  ودولة  ل�ضيادته،  واخل�ضوع  القانون 

الد�ضتورية  وامل�رضوعية  ال�رضعية  احرتام  �ضماتها  ومن  املوؤ�ض�ضات، 

والقانونية وعدم ا�ضتخدام القانون و�ضيلة للت�ضلط والتع�ضف، واللتزام 

الدولة وموؤ�ض�ضاتها؛ مبا  اأعمال هيئات  كافة  بال�رضعية وامل�رضوعية يف 

يف ذلك الأعمال والت�رضفات اليومية والفردية للم�ضئولني؛ وهي دولة 

تغيري  يوؤدي  ل  اأي  الدولة،  موؤ�ض�ضات  ودوام  احلياد  مبداأ  على  تقوم 
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موؤ�ض�ضات احلكام وتداول ال�ضلطة اإىل تغيري الدولة اأو �ضاغلي الوظيفة 

اإىل تغيري احلكم مبمار�ضة  العامة، وعدم وجود �ضعور بتملكها يوؤدي 

كنتيجة  وال�ضالحيات  ال�ضلطة  لنتقال  والقانونية  الد�ضتورية  الطرق 

لالنتخابات احلرة والنزيهة، وبهذا جتعل الوثيقة التغيري حقا للمواطنني 

اإطار  يف  ال�ضلطة  وانتقال  التغيري  اأجل  من  ال�ضيا�ضي  ال�رضاع  وت�ضع 

�ضلمي ل يهدد وجود الدولة ووحدة الرتاب الوطني.

القانون، وهي  لبناء دولة  الإنقاذ على مبادئ رئي�ضية  تقوم وثيقة 

لالإ�ضالح  امل�ضرتك  اللقاء  مل�رضوع  نوعيًا  تطويرًا  تعد  جديدة  مبادئ 

قاعدة  على  الدولة  بناء  املبادئ:  هذه  واأهم  والوطني،  ال�ضيا�ضي 

التغيري  حظر  ال�ضلمي،  التغيري  يف  املواطنني  حق  احلكم،  لمركزية 

بالعنف، وهناك بع�ص املبادئ والأ�ض�ص لي�ضت مرتبطة بالتغيري، وقد 

تظهر ا�ضتح�ضار جانب اإيديولوجي، لكن هذا ال�ضتح�ضار قد ل يكون 

لل�ضعارات  لل�ضلطة  املوايل  التيار  ا�ضتخدام  جتنب  من  اأكرث  به  املق�ضود 

يتبني  كما  ال�ضعارات،  هذه  �ضابقًا  ا�ضتخدم  الذي  بحزبهم  لالإ�رضار 

لحقًا.

من حيث م�ضمون وثيقة الإنقاذ، فيما يتعلق ببناء دولة القانون- 

الدولة الدميقراطية احلديثة، فاإن اأهم جديد فيها، باملقارنة، مع م�رضوع 

اأما  الإ�ضالح، يتمثل بتغيري �ضكل الدولة والأخذ بال مركزية احلكم، 

فقد  ال�ضيا�ضي،  النظام  يف  التغيري  اأو  الدولة  بنية  م�ضمون  حيث  من 

فيها  الواردة  الأفكار  وطورت  الأوىل،  الوثيقة  يف  ورد  مبا  اأخذت 

باقرتاح م�ضامني الإ�ضالح الد�ضتوري لإ�ضالح النظام ال�ضيا�ضي.

تطوير �ضكل الدولة على قاعدة الالمركزية:

احلكم  لمركزية  يحقق  مبا  الدولة  �ضكل  تغيري  الوثيقة  اعتربت 

�رضورة: “لبد منها ل�ضمان التوزيع العادل لل�ضلطة والرثوة، ومنع 
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ي�ضتهدف  كما  وتوريثه،  باحلكم  التفرد  اأو  ال�ضلطة  واحتكار  ال�ضتبداد 

تلبية... احلاجات اجلماهريية املطلبية التي ك�ضفت عنها مظاهر الأزمة 

الوطنية، وتو�ضيع  الوحدة  البالد، مبا يكفل تعزيز  العامة يف  الوطنية 

التداول  و�ضمان  الدميقراطي  التحول  وحتقيق  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة 

الوثيقة  و�ضعت  التي  التح�ضريية  اللجنة  وتو�ضلت  لل�ضلطة”.  ال�ضلمي 

اإىل اأن: ”قيام وبناء الدولة الوطنية الالمركزية على النحو الذي يحقق 

املثلى  ال�ضيغة  هي  اليمنيني  لكل  والرثوة  احلكم  يف  الوطنية  ال�رضاكة 

لو�ضع اليمن موحدًا على طريق ال�ضتقرار والتطور مبا ي�ضاحبها من 

وامل�ضاركة  وامل�ضاواة  العدالة  يحقق  تعددي  دميقراطي  �ضيا�ضي  نظام 

ال�ضعبية والتداول ال�ضلمي لل�ضلطة”.

ح�ضمت الوثيقة الأخذ بخيار لمركزية احلكم، لإنهاء حالة متركز 

ال�ضلطة والرثوة، لكن الوثيقة مل حت�ضم خيار �ضكل الدولة الذي يحقق 

اإذ  احلكم،  لمركزية  فعاًل  ويحقق  والرثوة،  ال�ضلطة  توزيع  عدالة 

طرحت الوثيقة حتقيق لمركزية احلكم من خالل الأخذ ب�ضكل الدولة 

خالل  من  الب�ضيطة  الدولة  اإطار  يف  اأو  الفيدرايل(  )الحتاد  الحتادية 

حكم حملي كامل ال�ضالحيات ويقوم على اأ�ضا�ص اأقاليم كبرية،اأو على 

اأ�ضا�ص التق�ضيم الإداري احلايل.

الوطنية  والأطراف  ال�ضعبي  للحوار  مطروحة  الوثيقة  ولأن 

جميعًا، بدون ا�ضتثناء، من الالعبني ال�ضيا�ضيني، وي�ضمل ذلك ال�ضلطة، 

يف  واحلوثيني  اخلارج،  يف  واملعار�ضة  اجلنوبي،  احلراك  وقيادة 

ال�ضلطة،  ماعدا  املختلفة،  الأطراف  اأن  الأرجح،  من  يكون  �ضعدة، 

�ضوف يف�ضلون خيار الدولة الفيدرالية لالعتبارات التالية:

واآثار - 1 نتائج  اإىل  الراهنة  البنيوية  الوطنية  الأزمة  جوهر  يرجع 

احلكم،  مركزية  عرب  والرثوة  ال�ضلطة  واحتكار  1994م  حرب 

اليمنية  الوحدة  م�رضوع  بتعطيل  التغيري  ومنع  ال�ضلطة،  وتركيز 
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يف بناء دولة القانون واملوؤ�ض�ضات، واملواطنة املت�ضاوية على قاعدة 

ال�رضاكة الوطنية، مما جعل الدولة الب�ضيطة رمزًا اأو حا�ضنة لهذه 

الأزمة ومكوناتها وا�ضتمرارها قد يجعل تقاليد احلكم التي اأو�ضلت 

اليمن اإىل هذه الأزمة ت�ضتمر. 

ك�ضفت التجربة العملية خالل ما يقرب من عقدين من عمر الوحدة - 2

بيد  ال�ضلطة  تركيز  تكري�ص  على  �ضاعدت  قد  الب�ضيطة  الدولة  اأن 

عجز  عليه  ترتب  مما  العا�ضمة،  ويف  التنفيذية  ال�ضلطة  رئي�ص 

املتعددة:  لالنتماءات  املختلفة  امل�ضالح  ومتثيل  تلبية  عن  الدولة 

اجلهوية، املذهبية، ال�ضيا�ضية، والجتماعية، ومت ا�ضتخدام اأجهزة 

الدولة واإمكاناتها للحيلولة دون اإقامة دولة القانون وحتقيق التنمية 

نفوذها  الدولة وب�ضط  قبل  بناء ما  اإنتاج  وال�ضتقرار، بل واإعادة 

باإحالل القبيلة حمل الدولة، والعرف القبلي حمل القانون.

ارتبطت الدولة الب�ضيطة منذ حرب 1994م على وجه اخل�ضو�ص - 3

مبمار�ضة الإق�ضاء اجلهوي، ال�ضيا�ضي، الجتماعي، وتفاقم الف�ضاد 

وا�ضتفحل نفوذه، والنتيجة املاثلة اليوم اأمامنا ول جدال فيها، لي�ص 

للدولة  رف�ص  بل  فح�ضب،  واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات  لتلك  الرف�ص 

املوحدة والدعوة لفك الرتباط)النف�سال(.

ممكنًا، - 4 يعد  مل  اليوم  امل�ضتفحلة  الوطنية  الأزمة  من  اخلروج  اإن 

كما كان بعد حرب 1994م، باإحداث حلول جزئية كاإزالة نتائج 

اخلروج  يتطلب  �ضار  واإمنا  حملي،  حكم  واإقامة  احلرب  واآثار 

التغيري، ويف  البنيوية تقدمي حلول جذرية حتقق  من هذه الأزمة 

ال�ضلطة  وانتقال  فيدرايل  احتاد  اإىل  الدولة  �ضكل  تغيري  املقدمة 

�ضلميًا، مبا يكفل التغلب على حالة النق�ضام اجلهوي واملجتمعي، 

بتوزيع  الدميقراطي،  التغيري  البالد ويحقق  ويحافظ على وحدة 

ال�ضلطة بني الهيئات الحتادية وهيئات الأقاليم والوحدات املحلية 
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وعدالة توزيع الرثوة را�ضيًا واأفقيًا، ومبا يحقق م�ضالح اليمنيني 

جميعًا مبختلف انتماءاتهم اجلهوية والجتماعية طبقًا ملبداأ املواطنة 

املت�ضاوية.

الدولة  �ضكل  تغيري  القائم عرب  الوطني  النق�ضام  م�ضاألة  اأن حل  بيد 

يتم  اأن  ميكن  واإمنا  الأوحد،  اخليار  اأنه  يعني  ل  فيدرايل،  احتاد  اإىل 

ال�ضيا�ضي  النظام  على  جوهرية  تغيريات  اإحداث  خالل  من  احلل  هذا 

الدولة  التوازن بني هيئات  اإ�ضالحات د�ضتورية موؤ�ض�ضية،حتقق  عرب 

وجود  اأو  فرد  اأو  هيئة  بيد  ال�ضلطة  تركيز  ومتنع  الثالثة،  مب�ضتوياتها 

املواطنة  مبداأ  وحتقيق  وحما�ضبة،  وم�ضاءلة  م�ضئولية  بدون  �ضلطة 

عرب  التغيري  هذا  يتم  واأن  والرثوة،  ال�ضلطة  توزيع  وعدالة  املت�ضاوية 

توافق وطني، ينطوي على قبول وتاأييد وا�ضعني لإيقاف حالة النق�ضام 

النهيار،  وخماطر  الف�ضل  اإىل  الدولة  انزلق  من  واملزيد  الوطني 

�سمان  وتعزيز  التعددي  الدميقراطي  النظام  اإقامة  �رصوط  وتوفري 

حقوق الإن�ضان وحرياته. 

      

اإ�ضالح النظام ال�ضيا�ضي: 

روؤية  لتف�ضل  اأتت  قد  الإنقاذ  وثيقة  فاإن  اأو�ضحنا،  اأن  �ضبق  وكما 

اأ�ضا�ضية،  بدرجة  ال�ضيا�ضي والوطني،  النظام  امل�ضرتك لإ�ضالح  اللقاء 

يزال  ل  الدولة  �ضكل  ولأن  د�ضتورية،  م�ضامني  ب�ضيغة  وو�ضعها 

ال�ضيا�ضي  النظام  يف  التغيري  �ضيغ  فاإن  خيار،  من  اأكرث  يف  مطروحًا 

النهائي  اخليار  بناًء على  للتغيري  العام و�ضتخ�ضع  الإطار  ما زالت يف 

الذي �ضتاأخذ به الوثيقة فيما يتعلق ب�ضكل الدولة، اأي الأخذ ب�ضكل الدولة 

الفيدرالية اأو الإبقاء على �ضكل الدولة الب�ضيطة، فقد ترك ح�ضم اخليار 

ل�رضكاء احلوار الآخرين، وللراأي العام الوطني.

والوطني،  ال�ضيا�ضي  لالإ�ضالح  امل�ضرتك  اللقاء  م�رضوع  تبنى 
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وم�رضوع روؤية لالإنقاذ الوطني اإحداث تغيريات جوهرية على النظام 

ال�ضيا�ضي باإحداث اإ�ضالح موؤ�ض�ضي- د�ضتوري ي�ضمل ال�ضلطة التنفيذية، 

واأهم تغيري لبنية هذه ال�ضلطة، يتمثل بالأخذ ب�ضكل نظام احلكم الربملاين، 

وال�ضلطة الت�رضيعية، بالأخذ بثنائية ال�ضلطة الت�رضيعية املنتخبة مبجل�ضيها: 

الرقابية،  �ضالحيتها  وتعزيز  ال�ضورى،  وجمل�ص  النواب  جمل�ص 

التنفيذية،  ال�ضلطة  عن  التام  ا�ضتقاللها  يحقق  مبا  الق�ضائية  وال�ضلطة 

ي�ضمل  كما  التكوين والإدارة والأداء،  اإىل حتديثها من حيث  ويوؤدي 

الف�ضاد،  فاعليتها ومكافحة  الدولة مبا يحقق  اإدارة  اإ�ضالح  التغيري  هذا 

ويتم هذا التغيري عرب اإ�ضالح د�ضتوري وقانوين، ينهي حالة النق�ضام 

ي�ضمن  برملانيًا،  تعدديًا  دميقراطيًا  �ضيا�ضيًا  نظامًا  ويحقق  الوطني، 

ومينع  الدولة،  هيئات  بني  وتكاملها  وتوازنها  ال�ضلطات  بني  الف�ضل 

وجود  اأو  ال�ضلطة  توريث  اأو  احتكارهما  اأو  والرثوة  ال�ضلطة  تركيز 

�ضلطة دون م�ضئولية وم�ضاءلة، ويحقق الف�ضل بني اأجهزة الدولة املدنية 

مبا  حزبه،  اأو  باحلاكم  اخلا�ضة  والإمكانات  العام  واملال  والع�ضكرية 

يحقق حياد الدولة والوظيفة العامة املدنية والع�ضكرية وو�ضائل الإعالم 

واملال العام يف التناف�ص بني الأحزاب للو�ضول اإىل ال�ضلطة اأو الحتفاظ 

بها، وتغيري النظام النتخابي بالأخذ بالنظام الن�ضبي واإ�ضالح الإدارة 

النتخابية مبا يحقق ا�ضتقاللها وي�ضمن حيادها.

وبتعزيز ال�ضلطة الرقابية للهيئة الربملانية واإحداث توازن بينها وبني 

للرقابة  املركزي  اجلهاز  اإخ�ضاع  على  الروؤية  تن�ص  التنفيذية  ال�ضلطة 

له، ون�ضت على  وتبعيته  النواب  ملجل�ص  الكامل  لالإ�رضاف  واملحا�ضبة 

منح جمل�ص ال�ضورى �ضالحية اختيار اأع�ضاء الهيئات: املجل�ص الأعلى 

البنك  لالنتخابات،حمافظ  العليا  اللجنة  الد�ضتورية،  املحكمة  للق�ضاء، 

لالإعالم،املجل�ص  الوطني  املجل�ص  واأع�ضاء  ونوابه،رئي�ص  املركزي 

الأعلى  املدين،املجل�ص  املجتمع  منظمات  لرعاية  الوطني 

لالأوقاف،املوافقة على تعيني القيادات املدنية والع�ضكرية: رئي�ص هيئة 
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الأركان العامة للقوات امل�ضلحة ونوابه وم�ضاعديه،رئي�ص الهيئة العامة 

للخدمة املدنية، النائب العام.  

ثنائية  على  يقوم  الذي  الربملاين  احلكم  نظام  ب�ضكل  الوثيقة  اأخذت 

تعط  مل  اأنها  غري  احلكومة،  ورئي�ص  الدولة  رئي�ص  التنفيذية:  ال�ضلطة 

رئي�ص الدولة �ضلطات تنفيذية فعلية، واإمنا اأوكلت اإليه �ضلطات �ضيادية 

الداخلي  ال�ضاأن  اإدارة  الدولية، ومتنحه يف  العالقات  متثيلية يف جمال 

اإىل جانب رئي�ص  التوقيع  قبيل الحرتام مثل:  �ضالحيات رمزية من 

احلكومة  وتتوىل  املوظفني،  كبار  تعيني  قرارات  على  الوزراء 

اأداء  على  الدولة  رئي�ص  ي�ضاءل  ل  ثم  التنفيذية، ومن  الإدارة  وحدها 

ومبوجب  احلكومة،  على  وامل�ضاءلة  امل�ضئولية  وتقع  التنفيذية،  ال�ضلطة 

ال�ضالحيات املمنوحة لرئي�ص الدولة، وطبقًا “مل�رضوع روؤية الإنقاذ”، 

يكون رئي�ص الدولة حكمًا بني الهيئات ورمزًا لل�ضيادة، ول يتعر�ص 

للنقد على اأداء ال�ضلطة التنفيذية، لأنه ل ميار�ضها ولي�ضت لديه اأية و�ضائل 

�ضغط على احلكومة وهيئات الدولة الأخرى، وينطلق الأخذ بالنظام 

رئي�ص  بيد  ال�ضلطة  تركيز  يف  �ضادت  التي  التقاليد  اعتبار  من  الربملاين 

الدولة الذي ل يخ�ضع للم�ضاءلة واملحا�ضبة، وتخ�ضع له د�ضتوريًا اأو يف 

املمار�ضة جميع هيئات الدولة التي ترى املعار�ضة �رضورة اإيجاد قطيعة 

معها، اإذ اأنها من العوامل الرئي�ضية التي جمدت العملية الدميقراطية عند 

دميقراطية الواجهة، وعندها توقف التحول الدميقراطي، واأدت اإىل 

اإ�ضعاف فعالية جميع هيئات الدولة، عدا الرئي�ص، ول ميكن يف ظلها 

الو�ضول اإىل تداول �ضلمي لل�ضلطة، مما جعل تكرار العملية النتخابية 

عرب  التغيري  اإمكانية  من  والياأ�س  لالإحباط  مدعاة  الأحزاب  ووجود 

الآليات الدميقراطية، وبهذا اأنتفت ميزة الدميقراطية لتحقيق ال�ضتقرار 

والرثوة،  ال�ضلطة  على  وال�ضتحواذ  العنف  دورات  واإنهاء  والتنمية 

ا�ضتمرار  تهدد  نتائج  بروز  الدميقراطية  العملية  ف�ضل  على  وترتب 

الدولة املوحدة، ومن اأبرز هذه النتائج الق�ضية اجلنوبية وحرب �ضعدة 
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وتف�ضي الفقر.   

احلايل  احلكم  نظام  �ضكل  ا�ضتبدال  الوثيقة  تبنت  املنطلق  هذا  من 

بالنظام الربملاين، وا�ضتحداث ثنائية ال�ضلطة الت�رضيعية وتعزيز �ضلطتها 

املالية  الرقابة  اأجهزة  تبعية  ال�ضالحيات ومن حيث  الرقابية من حيث 

مثل  حيادها:  يجب  التي  الدولة  موؤ�ض�ضات  تبعية  وكذا  لها  والإدارية 

ورعاية  العامة  الإعالم  وو�ضائل  املركزي  والبنك  املدنية  اخلدمة 

الدولة،  موؤ�ض�ضات  حياد  ول�ضمان  وغريها،  املدين  املجتمع  منظمات 

وبالن�ضبة  بينها  واملناف�ضة  لالأحزاب  بالن�ضبة  والع�ضكرية  املالية  خا�ضة 

للحياة ال�ضيا�ضية، ن�ضت الوثيقة على حظر اأن يكون اأحد اأقارب رئي�ص 

املنا�ضب  اأحد  يف  الرابعة  الدرجة  اإىل  الوزراء  رئي�ص  اأو  اجلمهورية 

املتمثلة باأن يكون رئي�ضًا للمجل�ص الأعلى للق�ضاء، رئي�ضًا لهيئة الأركان 

القوات  فروع  قيادة  تويل  ونوابه وم�ضاعديه،  امل�ضلحة  للقوات  العامة 

الربية والبحرية واجلوية ونوابهم وم�ضاعديهم، يكون رئي�ضًا  امل�ضلحة 

للجهاز املركزي للرقابة واملحا�ضبة ونوابه وم�ضاعديه، اأن يكون رئي�ضًا 

ومديري  روؤ�ضاء  من  يكون  اأن  لالنتخابات،  العليا  للجنة  ع�ضوًا  اأو 

الأجهزة الأمنية املركزية ونوابهم وم�ضاعديهم.  

الق�ضاء  ل�ضتقالل  �ضمانات  ت�ضكل  واإجراءات  معايري  و�ضعت 

والقا�ضي عن ال�ضلطة التنفيذية، ومن ذلك اإقامة البنية املوؤ�ض�ضية امل�ضتقلة 

للق�ساء باإنهاء اختالط تكوينات الق�ساء باأجهزة ال�سلطة التنفيذية املتمثلة 

بت�ضكيل  يخت�ص  الذي  الأعلى  الق�ضاء  الق�ضائي وجمل�ص  التفتي�ص  بهيئة 

املحاكم والنيابة العامة، وتعيني وترقية ونقل الق�ضاة وحتديد رواتبهم 

وميزانية الق�ضاء امل�ضتقلة، وذلك باختيار اأع�ضاء املجل�ص من قبل الهيئة 

الأعلى،  الق�ضاء  مبجل�ص  الق�ضائي  التفتي�ص  هيئة  وربط  الت�رضيعية، 

املحكمة  امل�ضتقلة عن  الد�ضتورية  املحكمة  باإيجاد  الق�ضاء  بنية  وا�ضتكمال 

ال�ضتثنائية،  املحاكم  واإلغاء  متخ�ض�ص،  اإداري  ق�ضاء  واإيجاد  العليا، 

وتوفري �ضمانات ا�ضتقالل القا�ضي وتنفيذ اأحكام الق�ضاء.
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الهيئات  الوثيقة  حتدد  فلم  بعد،  يح�ضم  مل  الدولة  �ضكل  خيار  ولأن 

والأجهزة الاّلمركزية و�ضالحياتها، ومل يتم الف�ضل بني ال�ضالحيات 

واملهام املركزية والاّلمركزية. 

تطرقت الوثيقة للعملية النتخابية من زاويتني:

الن�ضبي،  التمثيل  بنظام  الأخذ  واأقرت  النتخابي-  االأوىل:النظام   

مبا يحقق، التمثيل العادل لكل فئات املجتمع، فعالية ال�ضلطة الت�رضيعية، 

تعزيز الوحدة الوطنية والتعددية، وتر�ضيح ن�ضبة من الن�ضاء ل تقل عن 

.%15

وذلك  النتخابية،  الإدارة  وحيادية  ا�ضتقاللية  �ضمان  الثانية: 

بناء اجلهاز  اإعادة  ت�ضكيلها،  املتوازن لالأحزاب يف  التمثيل  من خالل 

اخلدمة  و�رصوط  معايري  وفق  النتخابية  لالإدارة  والفني  الإداري 

بتحقيق  الكفيلة  والفنية  وال�ضيا�ضية  القانونية  ال�ضمانات  املدنية، وتوفري 

العامة  والوظيفة  العام  واملال  العامة  الإعالم  لو�ضائل  الفعلي  احلياد 

واجلي�ص والأمن يف املناف�ضة ال�ضيا�ضية.  

    

خامتة:

وفقدان  الدولة  ف�ضل  موؤ�رضات  ظهور  اأن  اإىل  نخل�ص  تقدم   مما 

العدالة الراأ�ضية والأفقية، دليل كاٍف على عدم حدوث اأي م�ضتوى من 

اإعاقة التحول الدميقراطي  والإ�ضالحات  التحول الدميقراطي، واإن 

القت�ضادية املتحيزة �ضد الفقراء قد اأ�ضهمت يف و�ضع البالد اأمام خطر 

الرتاب  ووحدة  الدولة  انهيار  وخطر  اأهلية  حروب  اإىل  النزلق 

�ضاملة  اأزمة  اأمام  اليمن  يو�ضع  اأن  اإىل  ذلك  كل  واأدى  الوطني، 

مظاهرها احلادة اأربعة:

االأول: الق�ضية اجلنوبية التي يهدد ا�ضتمرارها وعدم وجود احللول 

املر�ضية والناجعة لها وحدة الرتاب الوطني.
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حل  وجود  وعدم  ا�ضتمرارها  يهدد  التي  �ضعدة  حرب  الثاين: 

لالأ�ضباب التي اأدت اإليها وات�ضاعها، اليمن بالنزلق اإىل حرب اأهلية 

التنمية  يف  اأمل  كل  والجتماعية  القت�ضادية  كلفتها  وتهدد  �ضاملة، 

وال�ضالم الجتماعي.

الثالث: ان�ضداد الأفق ال�ضيا�ضي وتوقف العملية الدميقراطية، مما قد 

اإىل موعد النتخابات، دون م�ضاحلة وطنية وتغيري  الو�ضول  يجعل 

�ضكل الدولة واإ�ضالح النظام ال�ضيا�ضي، منا�ضبة لإعالن وفاة ال�رضعية 

يف البالد.

ظل  يف  البالد  تقود  قد  التي  اخلانقة  القت�ضادية  الأزمة  الرابع: 

العوامل ال�ضابقة اإىل النزلق اإىل الثورات والعنف ال�ضامل.

لقد مت يف هذا املقام الإ�ضارة ابتداًء اإىل اأن الف�ضل يف جناح حتالف 

اإىل  يرجع  التغيري  اأجل  من  ال�ضيا�ضية  القوى  حتالف  ثم  امل�ضرتك  اللقاء 

اأمرين:

مهمة  وهي  الدميقراطي،  والإ�ضالح  التغيري  �رضورة  االأول: 

تعول على اإجنازها اإزالة انزلق اليمن اإىل الفو�ضى واحلرب الأهلية 

ال�ضاملة.

التحالف ال�رضاعات  اللقاء امل�ضرتك يف هذا  اأحزاب  الثاين: طرح 

والعتبارات الإيديولوجية جانبًا.غري اأن العودة اإىل الأ�ض�ص واملبادئ 

التي يجب اأن يقوم عليها بناء الدولة الوطنية احلديثة يف م�رضوع روؤية 

ا�ضتعادت  اإذ  دقيقًا؛  لي�ص  ال�ضتخال�ص  هذا  اأن  تظهر  الوطني،  لالإنقاذ 

لها  ولي�ص  احلايل  الد�ضتور  يف  عليها  من�ضو�ضا  واأ�ض�ضا  مبادئ  الوثيقة 

�ضلة بالتغيري املن�ضود والإ�ضالح الدميقراطي، اإذ مت نقل ما هو وارد يف 

املواد )1،2،3( من الد�ضتور يف تاأكيد اإ�ضالمية الدولة، وهذه العودة 

اإىل الد�ضتور مل يكن لها موجب �ضوى العتبار الأيدلوجي، ويتاأكد هذا 

الأمر اأكرث من خالل واقعتني:
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االأوىل: اإن جلنة ال�ضياغة قد اأبقت على هذه الأ�ض�ص واملبادئ على 

الرغم من اأن مناق�ضات اللجنة التح�ضريية كادت تف�ضي اإىل عدم وجود 

موجب لإيرادها يف الوثيقة، فكان جتاهل هذا الراأي كليًا.

النا�ص  التمييز بني  “على حظر  الن�ص  الوثيقة  ا�ضتبعاد من  الثانية: 

يف  ورد  ن�ص  وهو  ال�ضور”،  من  �ضورة  وباأي  كان  �ضبب  لأي 

اقرتاحات اللقاء امل�ضرتك املقرة من قبل الفريق القانوين والهيئة التنفيذية 

للقاء امل�ضرتك، وكذلك ا�ضتبعاد جلنة ال�ضياغة مقرتح: “حظر امل�ضا�ص 

�ضمان  الدولة  وعلى  والعقائدي  الديني  والنتماء  ال�ضمري  بحرية 

الدعوة  “حظر  ومقرتح:  الدينية”،  ال�ضعائر  التعر�ص ملمار�ضات  عدم 

للحروب والكراهية الوطنية والدينية”.

ومع هذا فاإننا نوؤكد �ضحة ال�ضتخال�ص، اإذ اأن معرفتنا مبجريات 

الأمور تظهر لنا اأن اإيراد الن�ضو�ص امل�ضار اإليها اأو عدم اإيراد ن�ضو�ص 

اليمني  للتجمع  الإيديولوجي  العتبار  اإثبات  قبيل  من  يكن  مل  اأخرى 

لالإ�ضالح وفر�ضه على الآخرين، واإمنا كان من قبل جتنب ا�ضتخدام 

ال�ضلطة لهذا العتبار وعرب املوالني لها من التيار الأ�ضويل الذي كان 

اليمني  التجمع  يف  لالنقالب  يح�رض  2001م  11�ضبتمرب  اأحداث  قبل 

ال�ضهيد  باغتيال  وقام  امل�ضرتك،  اللقاء  حتالف  يقوم  ل  لكي  لالإ�ضالح 

اأثناء موؤمتر حزبهم يف28 دي�ضمرب 2002م وبالتن�ضيق  الله عمر  جار 

مع الأجهزة الأمنية من اأجل الق�ضاء على اللقاء امل�ضرتك وعلى حتالف 

قوى خمتلفة اإيديولوجيًا من اأجل التغيري والإ�ضالح الدميقراطي. 

امل�ضرتك وحتالفاته  اللقاء  اأن  واأيًا كان الأمر، فانه مما تقدم يتبني 

للتغيري  وفاعلية  روؤى  لديها  قوى  ميثل  �ضار  والجتماعية  ال�ضيا�ضية 

اإيديولوجية  �ضيا�ضية ذات مرجعيات  اأحزابا  ال�ضلمي، وهي قوى متثل 

خمتلفة  وطبقات  �رضائح  اإىل  تنتمي  متعددة،  اجتماعية  وقوى  خمتلفة 

ال�ضيا�ضي،  الإ�ضالح  عرب  للتغيري  ا�ضرتاتيجية  منطلقات  حول  تلتقي 
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تواجهه  التي  البالد  واإنقاذ  والثقايف،  والجتماعي،  والقت�ضادي، 

حتديات كربى تهدد الكيان الوطني بالنهيار، واملتمثلة بحالة الن�ضداد 

�ضعدة،  وحرب  اجلنوبية،  الوطني:الق�ضية  ال�ضيا�ضي،والنق�ضام 

والأزمة القت�ضادية.

لالإنقاذ  روؤى  اإىل  التغيري  اأجل  من  العاملة  القوى  تو�ضلت  لقد 

ومدخله اإقامة دولة القانون- الدولة الدميقراطية املدنية، وحل الق�ضية 

اأطراف  قبول  تتطلب  احللول  هذه  لكن  �ضعدة،  وحرب  اجلنوبية 

اأن  يتمثل يف  رئي�ضي  ثمة عائق  الدميقراطي.  باحلل  املختلفة  ال�رضاع 

ال�ضلطة، ورغم كل هذه املخاطر، وقبولها ب�ضعار الدميقراطية، غري 

م�ضتعدة لدفع كلفة الدميقراطية وحتمل تبعاتها بتداول ال�ضلطة، بل ت�ضري 

بال�ضلطة،  الحتفاظ  مكنها  طاملا  بالدميقراطية  القبول  معاك�ص-  باجتاه 

العائلة  �ضيطرة  الفردية وتوريثها بخطوات متدرجة:  ال�ضلطة  وتركيز 

على اجلي�ص والأمن واملال العام والتجارة.

اإىل  اليمن  انزلق  ملنع  ال�ضلمي  التغيري  عن  بديال  خيار  ل  اأنه  بيد 

املجهول، ول بديل عن العمل حل�ضد القوى ال�ضيا�ضية والجتماعية حول 

م�رضوع التغيري ال�ضلمي وجعله خيارًا للجميع، واإن تطلب هذا الأمر 

لل�ضغط  مكلفة  خيارات  اإىل  ال�ضلمية  الفعاليات  وعرب  املعار�ضة  جلوء 

ومعها  الوطني،  لالإنقاذ  م�رصوع  يف  بالنخراط  للقبول  ال�سلطة  على 

جماعة احلوثي يف �ضعدة التي اأعلنت قبولها باحلوار على اأ�ضا�ص الوثيقة 

والقيادات اجلنوبية يف اخلارج وبع�ص قيادات احلراك اجلنوبي التي 

ت�ضعى عرب التنظيمات اجلهادية، ومنها القاعدة لالنف�ضال عرب ا�ضتخدام 

العنف، واحلراك امل�ضلح، غن هي تخلت عن القاعدة، وقبلت اأن تكون 

�ضمن م�رضوع الإنقاذ الوطني كجماعة �ضيا�ضية.

الوثيقة حتتاج اإىل ح�ضم خيار �ضكل الدولة لكي يكتمل ت�ضور مهام 

و�ضالحيات هيئات الدولة املركزية واملحلية، كما اأنها حتتاج اإىل تغطية 
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بع�ص النواق�ص اأو اإجالء بع�ص الغمو�ص، مثل النق�ص يف الن�ص على 

بع�ص حقوق الإن�ضان، وعدم و�ضوح الن�ص اخلا�ص بامل�ضاواة وعدم 

قوائم  اإطار  يف  الن�ضائية  الكوتة  على  بو�ضوح  الن�ص  وعدم  التمييز، 

الأحزاب النتخابية وغريها. 

لهذا  العظيم  ال�ضاأن  يثبت  �ضوف  امل�ضتقبل  فاإن  الأمر،  كان  واأيًا 

التحالف التاريخي وروؤاه من اأجل التغيري والإ�ضالح الدميقراطي. 
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الف�ضل الثاين

اأي دور للمجتمع الدويل 
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امل�ضالح االأوروبية واالإ�ضالح ال�ضيا�ضي

فى ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا 

كريستينا كوتش* 

الن�ضط  الدعم  عن  اأوروبيًا  تراجعًا  الأخرية  ال�ضنوات  �ضهدت 

للدميقراطية. ول ي�ضري ذلك اإىل تخفي�ص امليزانيات اأو اإلغاء امل�رضوعات 

ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  املخ�ض�ضات وبرامج دعم  تزال  فال  ب�ضكل كبري. 

الحتاد  خم�ض�ضات  اإجمايل  زاد  وقد  عام.  ب�ضكل  م�ضتقرة  املنطقة  يف 

الأوروبي من خالل الأداة الأوروبية للدميقراطية وحقوق الإن�ضان 

متثيل  تراجع  من  الرغم  على  الأخرية،  ال�ضنوات  خالل   )EIDHR(

منطقة ال�رضق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا. 

وعلى الرغم من ذلك، فاإن ت�ضارب امل�ضالح بني خمتلف اجتاهات 

الأوروبي  الدعم  تراجع  ي�ضهد  واقع  اإىل  يوؤدي  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 

معدلت  وتعلو  اأفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رضق  يف  للدميقراطية 

*باحثة مبركز FRIDE لالأبحاث، مدريد- اأملانيا. 
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الإحباط بني الأطراف املحلية املوؤيدة لالإ�سالح يف املنطقة؛ نظرًا لغياب 

املعلنة  الأهداف  مع  يتناق�ص  –بدوره–  الذي  واللتزام،  الت�ضاق 

لل�ضيا�ضة اخلارجية لالحتاد الأوروبي. 

لل�ضيا�ضات  احلالية  الجتاهات  على  عادًل  حكمًا  ذلك  يعد  فهل 

التي  الديناميكيات  اإىل  بالنظر  ذلك  دللة  ما  املنطقة؟  يف  الأوروبية 

ت�ضيطر على ال�ضيا�ضة اخلارجية الأوروبية بوجه عام؟ ما هي اآفاق دعم 

الحتاد الأوروبي لالإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف العامل العربي؟ 

اجتاهات �ضيا�ضات االحتاد االأوروبي فى اإقليم املتو�ضط 

الدميقراطية وحقوق  دعم  الأوروبي على �ضعيد  الرتاجع  يرتبط 

الإن�ضان –ب�ضدة– بالبيئة الدولية املتغرية على مدار العقد املا�ضي. اأدت 

الأزمة القت�ضادية اإىل تركيز �ضنع ال�ضيا�ضات على الداخل، وتعزيز 

احلماية كما اأ�ضقطت عبء اجلانب ال�رضطي من اأي اتفاقات جتارية. اإن 

الظهور القوي لقادة اإقليميني جدد، وغريهم من العنا�رض الدولية غري 

الدميقراطية، والتي متثل �رضكاء بدلء وجاذبني للحكومات ال�ضلطوية 

مبنطقة ال�رضق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا لتحقيق م�ضاحلها القت�ضادية، 

يوؤدي اإىل تراجع وزن وتاأثري الحتاد الأوروبي يف املنطقة. كما اأن 

التحديات الأمنية البارزة واملتعددة اأكرث من ذي قبل يف منطقة ال�رضق 

من  وغريه  النووي،  النت�ضار  ذلك  يف  مبا  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط 

تغيري  ت�ضهم يف  الأخرى،  الإقليمية  الإقليمية ودون  الأمنية  الكوارث 

قدرة  فاإن  نف�ضه،  الوقت  ويف  الأوروبية.  والهتمامات  الأولويات 

الحتاد الأوروبي على مواجهة هذه التحديات املجتمعة ل�ضنع ال�ضيا�ضة 

اجلاري يف  الداخلي  النتقال  موؤقت–  ب�ضكل  –ولو  ي�ضعفها  اخلارجية 

الحتاد الأوروبي لتطبيق معاهدة ل�ضبونة. وبعبارة اأخرى، ففي عامل 

وقدراته،  الأوروبي،  الحتاد  قوة  ت�ضعف  اأمانًا،  واأقل  تعقيدًا  اأكرث 

ووحدته. 
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ومن ثم، فاإن �ضيا�ضات الحتاد الأوروبي يف منطقة ال�رضق الأو�ضط 

و�ضمال اأفريقيا يف ال�ضنوات الأخرية ات�ضمت بعدد من الجتاهات. 

اأواًل، لقد اأ�ضبحت ال�ضيا�ضة اخلارجية لالحتاد الأوروبي يف املنطقة 

ب�ضكل ملحوظ. فمن مكافحة الإرهاب اإىل الهجرة  “بالأمن”  مرتبطة 

اإىل الطاقة والتجارة، فاإن خمتلف اخلطوات اخلا�ضة بالعمل اخلارجي 

لالحتاد الأوروبي ينظر اإليها من خالل منظور اأمني �ضيق. وباملنحى 

نف�ضه، يربز املوقف الدفاعي والإق�ضائي يف جميع خطواتها ال�ضيا�ضية. 

منطقة  يف  احلافزة  وقوته  الأوروبي  الحتاد  قوة  ترتاجع  ثانيًا، 

ال�رضق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، مع التداعيات ال�ضلبية جلاذبية وجدوى 

اإن  الأوروبية.  اجلوار  �ضيا�ضة  مثل  ال�رضطية  على  القائمة  ال�ضيا�ضات 

لتنفيذ  ال�ضعي  خالل  من  الأوروبية  احلافزة  القوة  اإحياء  حماولت 

معادلت جديدة جلعل –�ضيا�ضة الحتاد الأوروبي املميزة – “الإ�ضالح 

من  ل�رضكائه  جاذبية  اأكرث  الدمج”  طريق  عن  والتحديث  ال�ضيا�ضي 

اجلريان من خالل �ضل�ضلة من “التحديثات” )الو�ضع املتقدم، وال�رضاكة 

املتميزة( مل توؤت اأي ثمار فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإن�ضان والإ�ضالح 

املحدودة  الأوروبي  الحتاد  جهود  فاإن  نف�ضه،  وباملنطق  ال�ضيا�ضي. 

منطقة  يف  الأطراف  متعدد  امل�ضار  واإحياء  ال�ضيا�ضية  ال�ضبغة  لنزع 

املتو�ضط من خالل اإعادة تفعيل اإطار عمل بر�ضلونة لتحويلها اإىل “احتاد 

من اأجل املتو�ضط” يبدو اأنها قد بنيت على اأر�ص غري �ضلبة. 

ثالثًا، اإن التحديات املتزايدة قد اأدت اإىل تركيز اأقوى على امل�ضار 

هذا  وي�رض  الأع�ضاء.  والدول  املجتمع  �ضيا�ضات  من  كل  يف  الثنائي 

مف�ضاًل  املتو�ضط،  ملنطقة  الأطراف  متعددة  الأ�ضمل  بالروؤية  التطور 

�ضيا�ضات  مع  الغالب  يف  تتعار�ص  والتي  الثنائية،  التفاقات  ذلك  يف 

الحتاد. 

لالحتاد  اخلارجي  العمل  فراغ  يزداد  �ضبق،  ملا  ونتيجة  رابعًا، 
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وثائق  املعلنة من خالل  التطبيعية  الأهداف  املنطقة من  الأوروبي يف 

الإجمالية  القيمة  وتتعر�ص  الأوروبية.  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  وبيانات 

واحلكم  الإن�ضان،  حقوق  دعم  اإىل  الهادفة  الإمنائية  امل�ضاعدة  لربامج 

غياب  ب�ضبب  للخطر  املنطقة  يف  ال�ضيا�ضي  والإ�ضالح  الدميقراطي، 

ن�ضطاء  وي�ضكو  الأوروبية.  العوا�ضم  من  املنهجي  ال�ضيا�ضي  التعزيز 

ل�ضنع  املزدوجة  الطبيعة  من  �ضوريا  اإىل  املغرب  من  الإن�ضان  حقوق 

ال�ضيا�ضات اخلا�ضة بالحتاد الأوروبي. 

منطقة  يف  الأوروبية  اخلارجية  لل�ضيا�ضة  بالن�ضبة  ذلك  يعني  ماذا 

هل  ال�ضيا�ضي؟  بالإ�ضالح  يتعلق  فيما  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رضق 

الحتاد  دعم  هل  املتو�ضط؟  منطقة  يف  الأطراف  متعدد  امل�ضار  انتهى 

و�ضمال  الأو�ضط  ال�رضق  منطقة  يف  ال�ضيا�ضي  لالإ�ضالح  الأوروبي 

اأفريقيا يف طريقه اإىل الزوال؟ 

تراجع “القوة التطبيعية” لالحتاد االأوروبي:

الأوروبي  الحتاد  اأن دعم  اإىل  الواقع  اأر�ص  احلقائق على  ت�ضري 

املرتاجع للدميقراطية، يوؤكد على “القوة التطبيعية لالحتاد الأوروبي” 

مل  الأوروبي  لالحتاد  اخلارجية  لل�ضيا�ضة  الأ�ضا�ضي  املحرك  باعتبارها 

تكن �ضوى �رضب من اخليال؛ ففي الو�ضع احلايل، هل ميكن لالحتاد 

و�ضعها  التي  التطبيعية”  “القوة  معايري  بالفعل  يحقق  اأن  الأوروبي 

لنف�ضه؟ 

تعد القيم الليربالية للدميقراطية، وحقوق الإن�ضان، والتعددية من 

من  الأقل  على  كانت  وقد  الأوروبي،  لالحتاد  املوؤ�ض�ضة  املبادئ  بني 

اخلارجية  لل�ضيا�ضة  الأ�ضا�ضية  الأطر  جميع  قلب  يف  ال�ضمية،  الناحية 

ال�ضالم  تعزيز  ظل  لقد  اجلوار.  منطقة  جتاه  الأوروبي  لالحتاد 

والدميقراطية والرخاء يف �رضق وجنوب اأوروبا من الأفكار املر�ضدة 
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اأجل  من  والحتاد  الأوروبية،  اجلوار  و�ضيا�ضة  بر�ضلونة،  لعملية 

املتو�ضط )واإن كان ب�ضورة اأكرث هام�ضية(. وطاملا كانت العالمة املميزة 

لهوية الحتاد الأوروبي، فقد عمل الحتاد الأوروبي على الدفاع عن 

“قوته التطبيعية” على �ضاحة ال�ضئون الدولية. 

اإل اأن الجتاهات احلالية يف الأعمال اخلارجية لالحتاد الأوروبي 

القوة  فكرة  اأن  ترجح  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رضق  منطقة  يف 

مل  الأوروبي  لالحتاد  اخلارجية  لل�ضيا�ضة  اأ�ضا�ضي  كمحرك  التطبيعية 

تكن �ضوى حم�ص خيال؛ فعودة الحتاد الأوروبي اإىل بناء التحالفات 

الروؤية  اأن  اإىل  ت�ضري  ال�ضلطوية  ال�ضتقرار مع احلكومات  القائمة على 

ال�ضاملة لالحتاد فيما يخ�ص منطقة املتو�ضط، والتي كانت وراء عملية 

بر�ضلونة، مل تكن �ضوى دفعة موؤقتة من احلما�ص املثايل ل�ضنوات ما بعد 

احلرب الباردة، والتي تعود الآن “اإىل طبيعتها”. 

من الأقوال ال�ضهرية لرئي�ص الوزراء الربيطاين ووزير اخلارجية 

اأن  )1784-1865م(  “باملر�ضتون”  اللورد  ع�رض  التا�ضع  القرن  يف 

“الأمم ل يوجد لديها اأ�ضدقاء اأو حلفاء دائمون، بل لديها فقط م�ضالح 
“القوة  مفهوم  اإحياء  من  الأوروبي  الحتاد  يتمكن  ولكى  دائمة”. 

التطبيعية”، �ضيكون من ال�رضوري وجود اإجماع اأ�ضا�ضي بني الدول 

الدميقراطية  مثل  الأ�ضا�ضية  الليربالية  املبادئ  حماية  على  الأع�ضاء 

وحقوق الإن�ضان يف منطقة ال�رضق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا حتى على 

وت�ضري  املهمة.  ال�ضرتاتيجية  والأمنية  القت�ضادية  امل�ضالح  ح�ضاب 

الأدلة بقوة اإىل غياب ذلك الإجماع يف الوقت احلايل. 

اإ�ضالح ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وهوية االحتاد االأوروبي:

و�ضواء اأكان الحتاد الأوروبي �ضيحل هذه امل�ضاألة اأو غريها قريبًا 

يف  اأنه  الوا�ضح  فمن  الداخلية،  الإدارة  وترتيبات  بهويته  يتعلق  فيما 
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البيئة التي �ضهدت تغريًا كبريًا على مدار العقد املا�ضي، ل ميكن التعامل 

مع دعم الدميقراطية اخلارجية بالطريقة نف�ضها. ويف حني توفر معاهدة 

ل�ضبونة عددًا من الفر�ص لتعزيز الفعالية والت�ضاق يف �ضنع ال�ضيا�ضات 

بالحتاد الأوروبي، فلن تتناول جمموعة الأ�ضئلة الأكرب ال�ضرتاتيجية 

واقعية  الأكرث  الأوروبي  الحتاد  �ضيا�ضات  اإليها  ترجع  التي  التطبيعية 

القرار  �ضنع  املعاهدة  تغري  مل  اخلارجية،  ال�ضيا�ضة  ويف  املنطقة.  يف 

�ضيا�ضية  مناٍح  يف  مت  كما  الأوروبي،  بالحتاد  اخلا�ص  الأ�ضا�ضي 

اأخرى. و�ضيتم اتخاذ قرار ب�ضاأن الجتاه الإجمايل لل�ضيا�ضة اخلارجية 

لالحتاد الأوروبي يف مرحلة ما بعد ل�ضبونة من قبل الدول الأع�ضاء 

بالإجماع و�ضتظل ال�ضيا�ضة اخلارجية �ضاأنًا ما بني احلكومات، ومن ثم 

تف�ضل امل�ضالح الوطنية الأ�ضيق للدول الأع�ضاء. 

اإن غياب ات�ضاق ال�ضيا�ضات يف العمل اخلارجي لالحتاد الأوروبي 

اإفريقيا، ولكنها  الأو�ضط و�ضمال  ال�رضق  م�ضكلة خا�ضة مبنطقة  لي�ضت 

الأوروبي  لالحتاد  ال�ضامل  الدور  ب�ضاأن  الدائرة  املناق�ضات  قلب  يف 

البيئة  وتتطلب  العاملية.  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف  فاعل  ككيان  ووجوده 

الدولية املتغرية على مدار العقد املا�ضي اإعادة تفكري اأ�ضا�ضية يف العالقة 

الداخلي  ال�ضيا�ضي  التغري  ودعم  ال�ضرتاتيجية  الذاتية  الهتمامات  بني 

العمل اخلارجي لالحتاد الأوروبي. ويعد ذلك طموحًا لن يتمكن  يف 

التجديد احلايل لرتتيبات الإدارة الداخلية من تلبيته. 
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�ضيا�ضات الواليات املتحدة االأمريكية 

جتاه تعزيز الدميقراطية وحقوق االإن�ضان 

فى العامل العربي 

أندرو ألبرتسون*

اإن النهج الذي تنتهجه اإدارة اأوباما يف تعاملها مع الق�ضايا التي تتعلق 

بحقوق الإن�ضان والإ�ضالح ال�ضيا�ضي يجمع بني مزيج مركب من عدة 

كان  والذي  بو�ص،  اإدارة  تتبناه  كانت  الذي  النهج  فبخالف  عوامل. 

يوؤيد بدوره مبداأ الإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف الفرتة ما بني 2002 و2006، 

اإىل  اآنذاك  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  ت�ضبو  كانت  الذي  الهدف  باعتباره 

حتقيقه، يعترب النهج احلايل الذي تتبناه اإدارة اأوباما، فيما يتعلق بق�ضايا 

عوامل  وجود  نتيجة  ذلك  تفاعليًا:  نهجًا  والإ�ضالح،  الإن�ضان  حقوق 

اأخرى تعتربها الإدارة اأكرث اأهمية بالن�ضبة لفكرها؛ اأما الآن، فقد اأ�ضبح 

حتقيق اأي جناح يف هذه الق�ضايا هدفًا ثانويًا، ت�ضارعه موجات الق�ضايا 

اأخرى،  ناحية  من  ولكن  الأخرى.  ال�ضيا�ضات  وبع�ص  ال�ضيا�ضية 

 Project on Middle املدير التنفيذي مل�رضوع الدميقراطية يف ال�رضق الأو�ضط*
)East Democracy )POMED - الوليات املتحدة  
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طرحت الإدارة الأمريكية اأفكارًا را�ضخة وموجهة نحو اإحراز تقدم، 

وذلك فيما يتعلق ب�ضيا�ضات الوليات املتحدة اخلارجية ب�ضفة عامة. اأما 

من الناحية العملية، فقد اأدركت الإدارة عواقب تهاونها بق�ضايا حقوق 

من  اأكرب  وبقدر  ف�ضيئا،  �ضيئًا  تدرجها  فبداأت  والإ�ضالح،  الإن�ضان 

العناية، يف نهجها العام يف ال�رضق الأو�ضط، حتى اأن بع�ص احلالت 

قد �ضهدت مبادرات اإيجابية جديدة نتيجة لذلك. ول تخلو اأي من هذه 

النقاط من الأهمية، كما ينبغي األ تخلو اأي�سًا من عنايتنا الواجبة بها.

تتبناها  التي  لل�ضيا�ضة  املحركة  الأ�ضا�ضية  بالعوامل  نبداأ  ودعونا 

الإدارة الأمريكية. اإن اإدارة اأوباما ت�ضتمد نهجها يف امل�ضائل التي تتعلق 

ثالثة عوامل  والدميقراطية، واحلوكمة من  الإن�ضان،  بق�ضايا حقوق 

رئي�ضية. اأوًل، حكمت الأو�ضاع على الإدارة اأن تتبنى جدول اأعمال 

يت�ضم بالتفاعل ب�ضكل كبري، فهو يركز يف بنوده على »جمع �ضتات« ما 

خلفته الإدارة ال�ضابقة من اأو�ضاع يف اإيران، واأفغان�ضتان وباك�ضتان، 

مع  وفل�ضطني،  اإ�رضائيل  بني  القائم  ال�رضاع  عن  ف�ضاًل  والعراق، 

يعاين  الذي  املحلي  بالقت�ضاد  النهو�ص  على  نف�ضه  الوقت  يف  الرتكيز 

خارجية  �ضيا�ضات  بو�ضع  تبادر  اأن  من  بدًل  وهذا  ركود؛  حالة  من 

الفعل  ثانيًا، تتغذى الإدارة ن�ضبيًا على رد  جديدة ومهمة خا�ضة بها. 

لفكرة  مقاوم  فعل  رد  وهو  ال�ضابقة،  بو�ص  اإدارة  جتاه  الأيديولوجي 

اأن الوليات املتحدة ميكن لها، اأو ينبغي عليها، اأن تدعم الدميقراطية 

يف ال�رضق الأو�ضط. ثالثًا، اإن الإدارة تواجه انتقادات حمدودة ن�ضبيًا 

بالن�ضبة ل�ضجلها يف جمال حقوق الإن�ضان.

ويعترب العامل الأول الذي يحدد النهج الذي �ضتنتهجه الإدارة يف 

تعاملها مع هذه الق�ضايا هو اإملامها بال�ضيا�ضة العاملية ومب�ضالح الوليات 

يف  الكثري  ت�ضاور  بداأت  احلكم،  بو�ص  اإدارة  تويل  فاأثناء  املتحدة. 

اأمام  الأمريكية  القيادة  اهتزاز �ضورة  متزايدة من  وا�ضنطن خماوف 

وفتح  القدمية،  التحالفات  �ضفوف  ت�ضتت  عليه  ترتب  ما  وهذا  العامل، 
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الأُحادية  ال�ضيا�ضة  اإن  املناف�ضة.  والقوى  املارقة  الدول  اأمام  الأبواب 

التي كانت تتبناها اإدارة بو�ص كان لها اليد يف اإثارة خماوف دبلوما�ضية 

خطرية. ومن الناحية الأيديولوجية، تركت قرارات الإدارة املتفاوتة 

احللفاء القدامى يف حالة من الت�ضو�ص وعدم ال�ضتقرار. كما اأثار و�ضع 

اأما  امل�ضتقبل.  ب�ضاأن  الت�ضاوؤلت  من  املزيد  ومديونيته  اله�ص  القت�ضاد 

فقد زاد اخلوف من عجزه عن  فوق طاقته  الأمريكي  اجلي�ص  حتميل 

ال�ضتمرار يف اللتزام مب�ضئولياته. ومنذ  األقى الرئي�ص اأوباما خطابه 

املخاوف  هذه  من  تتخذ  �ضوف  اإدارته  اأن  وا�ضح  ب�ضكل  اأكد  الأول، 

ركيزة تبني عليها �ضيا�ضتها اخلارجية؛ وعليه، �ضعت الإدارة اأوًل وقبل 

بو�ص.  اإدارة  التي راأتها يف  الأو�ضاع اخلاطئة  اإىل معاجلة  �ضيء  كل 

وقد �ضملت �ضبل املعاجلة اتخاذ قرارات تتعلق بال�ضيا�ضات املتبعة، منها: 

اأفغان�ضتان  مع  املتبعة  الإ�ضرتاتيجيات  وتغيري  اإيران،  مع  التفاو�ص 

الفل�سطيني  ال�رصاع  يف  والنخراط  لها،  املوارد  من  املزيد  وتكري�س 

ركزت  اأنها  اإل  العراقية.  الأرا�ضي  من  والن�ضحاب  الإ�رضائيلي، 

الإدارة  قطعت  وقد  العمليات.  تغيري  على  الأهمية  من  نف�ضه  بالقدر 

عهدًا على نف�ضها اأن ت�ضارك مب�ضئولية وا�ضتمرارية يف ال�ضيا�ضة العاملية، 

متجنبة يف ذلك الأحادية، والأيديولوجية، والنزعة الع�ضكرية، وهو 

وتوجيه  الدبلوما�ضية،  على  بعناية  الرتكاز  منها  تطلب  الذي  الأمر 

انتباه م�ضاحب اإىل اهتمامات ومطالب حماوريها من الدول.

جدول  يحرك  اآخر  بيئي  عامل  ياأتي  العوامل،  هذه  جانب  واإىل 

القت�ضادي  النح�ضار  وهو  األ  املتفاعل،  الإدارة  �ضيا�ضات  اأعمال 

اأ�ضباب  اإىل  املتحدة. وا�ضتنادًا  الوليات  الذي تعاين من جرائه  ال�ضديد 

ا�ضرتاتيجية، ف�ضاًل عن اأخرى �ضيا�ضية، قررت الإدارة تكري�ص القدر 

الأعظم من جهدها حتى الآن اإىل معاجلة القت�ضاد الأمريكي املتعرث، 

املدى  على  عمل  فر�ص  وخلق  القت�ضاد  حتفيز  من  ذلك  ي�ضمله  مبا 

القريب، ومن اإ�ضالح الو�ضع املايل الأمريكي على املدى البعيد، حتى 
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واإن تعار�ص ذلك يف بع�ص الأحيان مع ال�ضيا�ضة اخلارجية للوليات 

املتحدة. ويف اأوقات تتزايد فيها امل�ضاعب القت�ضادية وت�ضتمر، يتطلع 

الناخبون الأمريكيون اإىل وجود رئي�ص دولة يبذل ق�ضارى جهده من 

اأجل رفعتهم، ل م�ضافرًا اإىل دول اأخرى ليعمل على رفعة �ضعبها وحل 

م�ضاكلهم؛ فقد �ضح تعاطفهم، وزادت قدرتهم على التناف�ص، وت�ضاعف 

اخلوف بداخلهم. وبو�ضفي �ضخ�ضا اهتم بال�ضيا�ضة اخلارجية، اأ�ضتطيع 

ل  الأمريكي  ال�ضعب  اأعمال  جدول  اإن  هذا  موقعي  من  لكم  اأقول  اأن 

اأو  بالعراق،  تتعلق  كانت  �ضواء  دولية،  ق�ضايا  اأي  اليوم  يت�ضدره 

الأ�ضلحة  انت�ضار  بعدم  حتى  اأو  بالدميقراطية،  تتعلق  اأو  املك�ضيك، 

من  انتخبه  َمن  يو�ضي  ذلك  من  بدل  الأمريكي  ال�ضعب  لكن  النووية؛ 

م�ضئولني بالرتكيز على الوظائف، ثم الوظائف، ثم الوظائف. وهذا 

من العوامل الأخرى التي تكبح جماح الإدارة الأمريكية يف �ضعيها نحو 

حتقيق �ضيا�ضتها اخلارجية الإيجابية.

هذا  يف  الإدارة  تتبعها  التي  ال�ضيا�ضة  يحرك  الذي  الثاين  والعامل 

املجال هو عامل الأيديولوجية، فكثريًا ما يت�ضور على اأر�ص وا�ضنطن 

م�ضهد البندول: اإذ ينتج عن احلمالت املكونة من حزبني مواقف تكون 

يتبعها  التي  لل�ضيا�ضات  نتيجة  وذلك  بع�ضها،  من  النقي�ص  طريف  على 

كل حزب منها. ومبجرد فوز حزب على الآخر، يبداأ املعينون اجلدد 

يف و�ضع �ضيا�ضات، وهم ل يزالون اأ�رضى الروح الأيديولوجية التي 

كانت ت�ضود احلملة النتخابية، فيكون النتاج �ضيا�ضات تبعد كل البعد عن 

تلك التي كانت تتبناها الإدارة التي كانت ت�ضبقها. وعندما تولَّت اإدارة 

جورج بو�ص احلكم عقب اإدارة كلينتون، التي كانت تركز ثقلها على 

الذي رفعته  ال�ضعار  الأخرية، كان  اأعوامها  ال�ضالم يف  تر�ضيخ عملية 

 )Anything But كلينتون«  يفعله  كان  ما  �ضوى  مباح  �ضيء  »اأي 

اأي عالقة من  لها  يكون  األ  كما عزمت على   ،Clinton – ABC(

قرب اأو من بعد بال�رضاع الفل�ضطيني/الإ�رضائيلي القائم؛ ويف النهاية، 
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من  امل�ضت�ضارين  دائرة  اأما  به.  اخلا�ضة  احلرية”  “اأجندة  بو�ص  اأ�ضدر 

فكما كانت  اأوباما،  بالرئي�ص  التي حتيط  الي�ضارية  التوجهات  اأ�ضحاب 

ل�ضنوات عديدة من قبل ت�ضن حمالت �ضد ال�ضيا�ضات التي كانت تتبعها 

من  تهرب  نف�ضه  الوقت  يف  كانت  الأو�ضط،  ال�رضق  يف  بو�ص  اإدارة 

اللتزام ب�ضيا�ضة الدميقراطية. وبخالف ق�ضية جوانتانامو التي ورثتها 

التي  اأفغان�ضتان  ق�ضية  وكذا  لإنهائها،  �ضبياًل  جتد  ومل  اأوباما  اإدارة 

تواجه  مل  التمرد،  ملكافحة  النطاق  وا�ضعة  حملة  يف  الإدارة  ورطت 

“اأجندة احلرية” �ضوى بع�ص العقبات واللتزامات القليلة، كما مل تقع 
التخلي  اأو  الأ�ضهم واملمتلكات  ب�ضاأن حماية  اتخاذ قرارات  حتت عبء 

عنها.

ومن الناحية التحليلية، تكمن م�ضكلة الي�ضار ال�ضيا�ضي – �ضواًء بالن�ضبة 

لأن�ضاره من داخل اإدارة اأوباما اأو من خارجها على وجه اخل�ضو�ص 

اخلارجية.  ال�ضيا�ضات  تطبيق  يف  “الواقعية”  م�ضطلح  تف�ضري  يف   –
ويف نقده، خلط الي�ضار ال�ضيا�ضي بني مبداأ اللتزام بالواقعية يف عملية 

التحليل – اأي روؤية العامل على ما هو عليه، ل على ما نتمنى اأن يكون 

ميكن  اأنه  تخيل  اأي   – لل�ضيا�ضات  ال�ضيا�ضية  الواقعية  نهج  وبني   – عليه 

بالتعامل  واإمنا  الإن�ضان،  تطلعات  اإىل  التطرق  دون  امل�ضكالت  حل 

والإمكانية،  بالعقالنية،  تتحلى  اأطراف  اأنها  ُيفرت�ص  التي  الدول  مع 

“تقدميني”  عليهم  ُيطَلق  كان  من  ل  حتوَّ الطريقة،  بهذه  والوحدوية. 

الدول،  الراهن داخل  الو�ضع  فاأ�ضبحوا مدافعني عن  اإىل حمافظني، 

وعن �ضالحيات نظم احلكم العربية؛ ولكن مع كل اأ�ضف، كان رد فعل 

هوؤلء لأوجه الق�ضور التي اعرت�ضت اإدارة بو�ص هو فقد الثقة يف اأن 

الوليات املتحدة ميكن لها، اأو ينبغي عليها، اأن تدعم ن�ضاأة جمتمعات 

مفتوحة، ودميقراطية، وقائمة على �ضيادة القانون داخل منطقة ال�رضق 

التقليدية  الدوائر  �ضفوف  اإىل  ان�ضموا  املنطلق،  هذا  ومن  الأو�ضط. 

التي ت�ضعي اإىل حتقيق ال�ضتقرار، واإىل �رضكات النفط، واحلكومات 
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العربية، اإذ اأطلقوا على النهج الذي اأ�ضبحوا يتبعونه النهج “العملي”. 

وقد اأدى مزيج ال�ضخرية وتربير ال�ضلوك ال�ضتبدادي اإىل حالة من الال 

الوليات  تتبعها  التي  ال�ضيا�ضة  جتاه  ال�ضيا�ضي  الي�ضار  جانب  من  مبالة 

اإيران  البالد مثل  الإن�ضان داخل بع�ص  ق�ضايا حقوق  املتحدة يف دعم 

وم�رض. وعلى نقي�ص احلال مع الأجيال ال�ضابقة، مل يعرت�ص الي�ضار 

لبع�ص  معونات  تقدمي  �ضملت  التي  املتحدة  الوليات  ممار�ضات  على 

تورط  اإىل  املمار�سات  هذه  اأدت  وهكذا،  ال�ستبدادية؛  احلكومات 

الدميقراطية. واأنا  انتهاكات، واإىل عرقلة عملية  املتحدة يف  الوليات 

املتحدة  الوليات  اأن  نوؤمن  اأن  “عمليا”  اأمرا  يكون  األ  يكاد  اأنه  اأزعم 

يف اإمكانها اأن تقو�ص الراديكالية املعادية للغرب دون الت�ضدي لبع�ص 

منو  تغذي  التي  وال�ضيا�ضية  والقت�ضادية،  الجتماعية،  الإحباطات 

الراديكالية، وكذا جذورها ال�ضيا�ضية. ومع هذا، اأدت هذه الجتاهات 

قبل  ما  ل�ضيا�ضات  املحلي  ال�ضيا�ضي  الدعم  من  احلد  اإىل  الأيديولوجية 

الإ�ضالح، ل�ضيما فيما بني كبار موؤيدي الرئي�ص اأوباما.

عامل  هو  بالفعل  اإليه  تطرقت  واإن  �ضبق  الذي  الثالث  والعامل 

الإدارة  اإهمال  حول  وا�ضنطن  يف  القلق  بع�ص  اأثري  فقد  ال�ضيا�ضة. 

النتقادات  بع�ص  هذا  وي�ضمل  مبكر.  امل�ضاألة يف وقت  لهذه  الأمريكية 

على  الإدارة  جتاهلتها  والتي  ال�ضيا�ضي،  اليمني  جانب  من  احلادة 

اعتبار اأنها حماولت اأخرية من قبل نهج املحافظني اجلدد يلفظ اأنفا�ضه 

النربة، ولكنها يف  اأي�ضًا بع�ص النتقادات هادئة  ي�ضمل  الأخرية، كما 

نظر البع�ص اأكرث فعالية، من جانب جمتمع املمار�ضني الذين يهتمون 

فبعد  بالنفع،  ال�سغوط  عادت  وقد  واحلوكمة.  الدميقراطية  بق�سايا 

النتقادات العديدة التي متت اإثارتها، األقت وزيرة اخلارجية كلينتون 

خطابًا اأ�ضهبت فيه عن �ضيا�ضة دعم الوليات املتحدة لق�ضايا الدميقراطية 

موؤخرًا  الإدارة  اأطلقت  نف�ضه،  النهج  وعلى  الإن�ضان.  وحقوق 

مبادرات �ضغرية يف حماولة منها لدعم احلرية على �ضبكة الإنرتنت، 
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يحمل  مل  اأنه  يبدو  املخفف  ال�ضغط  اأن  اإل  املدين؛  املجتمع  دعم  وكذا 

على  بالعمل  الإدارة  اإقناع  يف  الدور  له  كان  فقد  �ضئيل،  اأثر  �ضوى 

الهام�ص، واإلقاء اخلطب، والإ�ضهام مب�ضاهمات رمزية، لكنه مل يقنعها 

باأن تفكريها ال�ضابق كان تفكريًا خاطئا، ول باأن ال�ضتمرار يف اإهمال 

الأهم  النتخابات. ورمبا  اأثناء عملية  بعواقبه  �ضيلقي  الإ�ضالح  ق�ضايا 

من  يعترب  الذي  للكوجنر�س،  �سمحت  اخلارجية  ال�سغوط  قلة  اأن  هو 

اأن يظل �ضلبيًا اإىل حد كبري بخ�ضو�ص  كبار موؤيدي حقوق الإن�ضان، 

هذه الق�سايا. وباخت�سار، فاإن قلة ال�سغوط من اخلارج على الإدارة 

الأمريكية فيما يتعلق بق�ضايا حقوق الإن�ضان يف منطقة ال�رضق الأو�ضط 

كان لها تاأثري �ضلبي حاد مقارنة بحقب تاريخية اأخرى ومناطق خمتلفة.

الأعمال  جدول  يف  املتمثلة  الرئي�ضية  املحركات  هذه  جانب  واإىل 

التفاعلي لإدارة اأوباما، والتوترات الأيديولوجية، وال�ضغط ال�ضيا�ضي 

ال�ضاملة  الإدارة  نظرة  وهو:  األ  رابع،  عامل  اأي�ضًا  يظهر  املحدود، 

من  العديد  معلنة  احلكومة  اأوباما  اإدارة  تولت  الواقع،  ويف  للعامل. 

املبادئ اجلوهرية التي كانت مب�رضة بوجود جدول اأعمال اأكرث ن�ضاطًا 

املحافظني،  من  الكثري  عك�ص  وعلى  الإن�ضان.  حقوق  لق�ضايا  بالن�ضبة 

توؤمن الإدارة ب�ضدة باأن تطور العامل اخلارجي من �ضاأنه اأن يعود بالنفع 

اإىل  وبالإ�ضافة  املرتابط.  اليوم  عامل  ظل  يف  الأمريكية  امل�ضالح  على 

الأمريكية  الإدارة  دفعت  ال�ضمعة،  وت�ضويه  النق�ضام  �ضيا�ضات  رف�ص 

اأي�ضًا اإىل جتديد العالقات مع امل�ضلمني ومع الدول ذات الأغلبية امل�ضلمة، 

واإىل جعل ذلك اأولوية جوهرية بالن�ضبة ملعامالت الوليات املتحدة مع 

العامل اخلارجي. ولكن مع كل اأ�ضف، تال�ضت هذه املبادرات –امل�ضي 

قدمًا نحو الرتقاء بعملية التطور، وكذا نحو اإطالق بداية جديدة مع 

املجتمعات امل�ضلمة– على يد قوى ال�ضد واملعار�ضة التي ذكرتها �ضبقا. 

كما اأن هذه املبادرات قد مت تقوي�ضها ب�ضبب التناف�ص امل�ضتمر بني البيت 

ذات  البريوقراطية  التحديات  وب�ضبب  اخلارجية،  ووزارة  الأبي�ص 
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ال�ضلة. ومع ذلك، ت�ضتحق كل منها البحث للتعرف على اآثارها على 

الدميقراطي، وعلى عالقتها بكل  الإن�ضان والإ�ضالح  كل من حقوق 

منها.

الأهداف  بني  من  اأنه  اأوباما  الرئي�ص  اأعلن  الأول،  خطابه  ويف 

ال�ضعوب  مع  جديدة”  “بداية  اإطالق  اخلارجية  ل�ضيا�ضته  الرئي�ضية 

الإ�ضالمية يف جميع اأنحاء العامل، وكذا يف الدول ذات الأغلبية امل�ضلمة. 

ويف هذا ال�ضدد، عقد اأوباما لقاًء مبكرًا مع ه�ضام ملحم من قناة العربية، 

وعد فيه باأن الوليات املتحدة �ضوف تتبنى نهجًا جديدًا يف املنطقة يقوم 

الرئي�ص  اأي�ضًا  األقى  كما  املتبادل.  والحرتام  امل�ضرتكة  امل�ضالح  على 

اأوباما خطابًا رئي�ضيًا يف مدينة اأنقرة، اأكد فيه على الهتمامات، والقيم، 

والتاريخ الذي يربط بني البلدين؛ واألقى خطابًا اآخر ل ُين�ضى يف مدينة 

القاهرة، اأبدى فيه احرتامه للم�ضلمني وخماوفهم. والأمر الذي جعل 

اأوباما على مبداأ  تاأكيد  نبع من  اأنه  ُين�ضى هو  القاهرة خطابًا ل  خطاب 

األ يتحدث  اأوباما  احلفاظ على الدبلوما�ضية ما بني البلدان، فقد اختار 

�ضتى  يف  اإليه  ت�ضتمع  التي  ال�ضعوب  اإىل  ولكن  امل�رضية،  احلكومة  اإىل 

نحو  تقدمها  التي ركزت يف  اجلديدة  �ضيا�ضته  كانت  وقد  العامل.  اأنحاء 

الأمام على مبداأ ات�ضاع نطاق امل�ضاركة –امل�ضاركة يف عمليات التطور 

وغريها، بالإ�ضافة اإىل امل�ضاركة يف ق�ضايا الأمن والطاقة، وامل�ضاركة 

الدول  طريق  عن  ولي�ص  الأطراف،  من  اأكرب  جمموعة  طريق  عن 

فح�ضب– مبثابة نقله حقيقية من املا�ضي واأ�ضلوب التفكري القدمي.         

اإل اأننا، لالأ�ضف، ل بد واأن ننظر الآن اإىل هذا اخلطاب على اأنه 

انحراف عن امل�ضار العادى. فال�ضيا�ضة اخلارجية لإدارة اأوباما – ول 

�ضيما فى ال�رضق الأو�ضط – تتاأ�ض�ص على فر�ضني جوهريني: اأولهما اأن 

اإل من خالل  املتحدة ل ميكن حلها  الوليات  تواجهها  التى  التحديات 

حتقيق  يت�ضنى  لن  اأنه  وثانيهما  الدول،  حكومات  مع  الوثيق  التعاون 

متفردة  العالقات  تلك  كانت  اإذا  اإل  احلكومات  مع  الوثيق  التعاون 
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الوليات  انخراط  الدول حق رف�س  اأُعطيت  ما  اإذا   – اأ�ضا�ضى  ب�ضكل 

الروؤى، اتخذت الإدارة  لتلك  الفاعلني الآخرين. ونتيجة  املتحدة مع 

البلدان ذات الأغلبية الإ�ضالمية يتجنب متامًا  اأعمال للعمل مع  جدول 

املدنية  واحلقوق  القانون  وحكم  ال�ضيا�ضية،  والتنمية  ال�ضيا�ضة،  ق�ضايا 

حني  الدول.  رغبات  قوائم  على  ركز  ذلك،  من  وبدًل  وال�ضيا�ضية. 

األقت وزيرة اخلارجية الأمريكية هيالرى كلينتون كلمتها اأمام منتدى 

وزراء  اإىل  موجهة  مالحظاتها  اأن  ات�ضح  املا�ضي،  العام  يف  امل�ضتقبل 

اخلارجية املجتمعني. واأعلنت اأن جدول اأعمال الوليات املتحدة ما بعد 

موؤمتر القاهرة �ضوف يركز على اإدارة امل�رضوعات واإيجاد الوظائف، 

والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم. لقد اأبرز الرئي�ص اأوباما يف  خطابه 

واحلريات  الدميقراطية،  وهي  األ  مهمة،  ق�ضايا  بالقاهرة  األقاه  الذي 

الق�ضايا  تلك  ولكن  املدنى،  املجتمع  وم�ضاركة  املراأة  وحقوق  الدينية، 

اخلطابة  جمرد  من  العملية  انتقلت  حني  الأولويات  قائمة  من  �ضقطت 

اإىل التطبيق العملى. احلقيقة هى اأن الرتكيز املهم لالإدارة ب�ضاأن جتديد 

 – كذلك  اإ�ضكاته  مت  قد  الإ�ضالمية  الأغلبية  ذات  البلدان  مع  العالقات 

وتوجيهه اإىل ذات الأولويات القدمية لذات احلكومات القدمية – وذلك 

النتائج  واأتت  الأيديولوجية.  وافرتا�ضاتها  الإدارة  لأولويات  نتيجة 

من  املزيد  هام�ضى  نحو  على  حققت  قد  الإدارة  تكون  فقد  طيبة:  غري 

التعاون من جانب احلكومات الإقليمية فى جمالت ال�ضيا�ضة الرئي�ضية. 

وكاأن اآراء الوليات املتحدة مل يطراأ عليها حت�ضن، بل على العك�ص، فقد 

�ضاءت منذ بداية تلك الإدارة. ويبدو اأن ا�ضتثماراتها فى التنمية لها اآثار 

الدبلوما�ضية  فاإن  واأخريًا،  الخرى.  الإ�ضالحات  غياب  فى  خمتلطة 

اخلا�ضة بالإدارة قد دعمت مبداأ تفوق الدولة و�ضيادتها فى منطقة هي 

فى اأم�ص احلاجة اإىل تطوير اأفكار املواطنة، و�ضيادة القانون وا�ضتقالل 

املجتمع املدين.

كما ت�ضعى الإدارة اإىل زيادة تطوير �ضيا�ضتها اخلارجية. وحاولت 
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الإدارة فى اإ�ضرتاتيجية الأمن القومى التى اأ�ضدرتها حديثًا اأن تربهن 

اأخرى من  التطوير فى مناطق  اأن م�ضالح الأمريكيني تتفق مع  على 

العامل: “نرغب فى م�ضتقبل اأف�ضل لأبنائنا واأحفادنا، ونعتقد اأن حياتهم 

�ضتكون اأف�ضل اإن ا�ضتطاع اأبناء ال�ضعوب الأخرى واأحفادهم العي�ص فى 

حرية ورخاء.” اإن وزارة اخلارجية تدير �ضيا�ضة التنمية فى الوليات 

املتحدة الأمريكية على نحو تقليدى، ونتج عن ذلك اأن دعم التنمية  مت 

ت�ضميمه خ�ضي�ضًا ب�ضكل يعمل على حتقيق الأهداف الدبلوما�ضية. وقد 

تقلدت الإدارة املن�ضب وهي عازمة على جعل الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية، وكذا �ضيا�ضة التنمية فى الوليات املتحدة بو�ضفها امتدادا لها، 

اأكرث ا�ضتقالًل عن وزارة اخلارجية و�رضورات الدبلوما�ضية. وتبنى 

الكوجنر�ص اأي�ضًا هذا الدور.

الوكالة  رفع  ويعد  للغاية.  الهدف  هذا  حتقيق  �ضعب  ولالأ�ضف، 

الوليات  حكومة  بريوقراطية  م�ضتوى  اإىل  الدولية  للتنمية  الأمريكية 

املتحدة مبثابة توجيه �رضبة اإىل وزارة اخلارجية، وهو اأمر يعار�ضه 

الأمريكية  اخلارجية  وزيرة  اأو�ضحت  وقد  خارجية.  وزير  اأى 

املقابل دمج  اأنها تف�ضل فى  املن�ضب  هيالرى كلينتون منذ بداية توليها 

تتبناه  الذي  العام  التخطيط  مع  عنايًة  اأكرث  نحو  على  التنمية  اأهداف 

وزراة اخلارجية. ولتحقيق ذلك، �رضعت يف عملية مراجعة للتخطيط 

ومت  والتنمية(،  للدبلوما�ضية  الرباعية  )املراجعة  �ضنوات  اأربع  مدتها 

عمل منوذج لها فى اآلية تخطيط ت�ضتخدمها اإدارة الدفاع. وفى الوقت 

للتنمية  الأمريكية  للوكالة  جديد  لرئي�ص  الإدارة  تعيني  فاإن  نف�ضه، 

الدولية، وهو راجيف �ضاه ال�ضغري ال�ضن ن�ضبيًا، قد ا�ضتغرق عامًا كامال 

تقريبًا. ونظرًا للنفوذ ال�ضيا�ضي الذى تتمتع به وزيرة اخلارجية كلينتون 

فى وا�ضنطن، وهو ما يزيد كثريًا عن اأى وزير خارجية تقليدى، متت 

دفع  فى  يرغبون  والذين  الرئي�ص  حول  امللتفني  هوؤلء  حركة  اإعاقة 

“اإ�ضالح �ضيا�ضة امل�ضاعدات”. وقد تقدم الكوجنر�ص بجهوده اخلا�ضة، 
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ولكنه مل يحقق �ضوى القليل من النجاح.

وبالن�ضبة لقيام املنظمة اأ�ضا�ضًا بزيادة تطوير �ضنع القرار فى جمال 

ر�ضم  يوؤيدون  الذين  لهوؤلء  مك�ضبًا  ذلك  �ضيمثل  اخلارجية،  ال�ضيا�ضة 

القائمون  يتفق  ول  والإ�ضالح.  الإن�ضان  حقوق  ب�ضاأن  اأف�ضل  �ضيا�ضة 

منا�رضى  مع  دائمًا  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  تطوير  على 

تلك  التغلب على  الأ�ضهل  الإن�ضان، ولكن من  املدنى وحقوق  املجتمع 

التى  للمناق�ضة  كذلك  قابلية  اأكرث  وهى  النظر،  وجهات  فى  اخلالفات 

مكتب  فى  للمحللني  ال�ضيا�ضية  بالأهداف  مقارنًة  البحث،  على  تتاأ�ض�ص 

بالإ�ضافة  الأمريكية.  اخلارجية  لوزارة  التابع  الأدنى  ال�رضق  �ضئون 

توفر فر�ضا  اأن  امل�ضاعدات  �ضيا�ضة  اإ�ضالح  �ضاأن عملية  اإىل ذلك، من 

الدعم  بني  والربط  الدميقراطية،  امل�ضاعدة  اآليات حتقيق  لتح�ضني  قيمة 

ال�ضامل وحت�ضني الو�ضع فى جمال حقوق الإن�ضان.

وجتدر الإ�ضارة اإىل مبادرتني اأخريتني تتمثالن فى تركيز الإدارة 

وزيرة  األقت  يناير،  وفى  املدنى.  واملجتمع  الإنرتنت  حرية  على 

على  يركز  وا�ضنطن  فى  اأ�ضا�ضيًا  خطابًا  كلينتون  الأمريكية  اخلارجية 

الإنرتنت  على  الدخول  حرية  ل  الإنرتنت؛  حلرية  املتنامية  الق�ضية 

الإنرتنت، وحرية  بالآخرين على  اأي�ضًا حرية الت�ضال  فح�ضب، بل 

فى  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  بداأت  وقد  الإنرتنت.  على  التعبري 

تتبع حرية الإنرتنت فى تقرير حقوق الإن�ضان ال�ضنوى لعام 2006، 

اأن  كما  احلرية.  تلك  تعزيز  جمال  فى  يبذل  ما  اجلهود  من  وهنالك 

مبا  للعمل  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  داخل  م�ضتمرة  جهودا  هنالك 

يتما�ضى مع م�ضالح القطاع اخلا�ص، مبا فى ذلك �رضكات التكنولوجيا 

مثل جوجل، وذلك لل�ضغط على احلكومات على اأ�ضا�ص منطق التجارة 

احلرة. كما خ�ض�ضت الوليات املتحدة قدرا كبريا من التمويل ل�ضالح 

فى  الرقابة  حواجز  تخطي  على  الأ�ضخا�ص  ت�ضاعد  التى  املبادرات 

كاٍف  ب�ضكل  الرتكيز  يتم  مل  ذلك،  ومع  وال�ضني.  اإيران  مثل  بلدان 
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الدبلوما�ضية  وبني  وا�ضنطن  فى  املبادرات  تلك  بني  الربط  كيفية  على 

الثنائية املوجودة على اأر�ص الواقع. فعلى �ضبيل املثال، جند اأنه رغم 

ا�ضتخدامها للهجة �ضديدة مع املدونني، فاإن حكومات ال�رضق الأو�ضط 

اأعظم  بقدر  تركز  املتحدة  الوليات  اأن  ترى  كانت  اإذا  ما  يت�ضح  ل 

على حرية اخلطاب على الإنرتنت، اأم على ق�ضايا الرقابة ال�ضيا�ضية. 

الإدارة  لدى  متزايدة  اأهمية  وذا  م�ضجعا  ذلك جمال  ذلك، ميثل  ومع 

وموؤيديها.

على  قوية  بيانات  كلينتون  اخلارجية  وزيرة  اأ�ضدرت  واأخريًا، 

نحو متزايد ب�ضاأن املجتمع املدنى. وت�ضمن ذلك خطابا األقته فى الآونة 

اجلمعيات  تكوين  حرية  على  ركز  بولندا   – كراكوف  فى  الأخرية 

والدور احليوى للفاعلني املدنيني امل�ضتقلني من اأجل التنمية الجتماعية، 

»جمتمع  اخلارجية  وزيرة  دعت  وقد  والقت�ضادية.  وال�ضيا�ضية 

الدميقراطيات« اإىل التعاون لدعم املجتمع املدنى، واأ�ضدرت العديد من 

البيانات، وقدمت التزامات قوية فى هذا ال�ضاأن. كما وجهت الرتكيز 

اإىل م�رض بو�ضفها منوذجا لالأداء ال�ضيئ ب�ضكل خا�ص فى جمال ق�ضايا 

لالإدارة،  بالن�ضبة  العمل  املدنى. وميثل ذلك جمال جديدا من  املجتمع 

ولكنه اأحد املجالت التى ت�ضتحق منا الهتمام.

التحديات  التى تواجه كال من  الإدارة،  اأن  واإجمال لذلك، نرى 

اأعمال  جدول  تبنت  قد  املحلية،  ال�ضيا�ضية  وكذا  ال�ضيا�ضية  اجلغرافية 

املحددة،  الأيديولوجية  افرتا�ضاتها  اأ�ضا�ص  فعلى  اإىل حد كبري.  تفاعليا 

اأعلنت �ضيا�ضتها اخلارجية من خالل العمل مع خمتلف الدول، متجاهلًة 

و�ضيا�ضية  مدنية  حقوق  من  لالأفراد  امل�رضوعة  الطموحات  ما  حد  اإىل 

اأ�ضا�ضية. ومل ميار�ص الفاعلون اخلارجيون �ضغطا ملحوظا فى جمال 

دعم حقوق الإن�ضان والإ�ضالح ال�ضيا�ضى، وينطبق ذلك ب�ضكل خا�ص 

ال�ضيا�ضى  الي�ضار  امل�ضكالت، ويعترب  يخلق  ال�ضيا�ضى حيث  الي�ضار  على 

اإيجابية  اأطلقت وا�ضنطن مبادرات  لالإدارة. وقد  بالن�ضبة  الدعم  قاعدة 
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ب�ضاأن العمل مع البلدان ذات الأغلبية الإ�ضالمية، والتطوير، ولكن مت 

خمتلفة.  لأ�ضباب  ذلك  كان  واإن  منها،  كل  عن  الناجتة  الآثار  اإخماد 

الإنرتنت  التى ركزت على حرية  املبادرات  املزيد من  هناك  وكانت 

اأثر  لها  كان  وبالتاىل،  اأ�ضغر حجما،  كانت  ولكنها  املدنى،  واملجتمع 

اأقل بكثري على الدبلوما�ضية الأو�ضع نطاقًا.

وبالنظر اإىل الأمام، ميكن اأن يطراأ تغيري على الأمور. فيمكن اأن 

تقل بع�ص العوامل اجلغرافية ال�ضيا�ضية والقت�ضادية املحلية التى فر�ضت 

قيودًا على الإدارة. وقد يزداد ال�ضغط ال�ضيا�ضى لوجود تركيز متجدد 

على حقوق الإن�ضان. كما قد تزداد اأهمية الق�ضايا املدرجة بو�ضفها اأمورا 

ثانوية فى تقديري اخلا�ص، مبا فى ذلك م�ضاركة امل�ضلمني والتطوير. 

وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك ق�ضية الفرتا�ضات الأيديولوجية. 

وقد ل تتمثل امل�ضكلة الرئي�ضية لتلك الإدارة فى منح اأولوية ن�ضبية لق�ضايا 

احلقوق والإ�ضالح – فتلك اأمور ثانوية بالن�ضبة لتحديات اأ�ضا�ضية اأخرى  

اأنها متميزة من حيث التحليل عن تلك التحديات.  - ولكنها تتمثل فى 

وبالرغم من العرتا�ضات وال�ضيغ التى اأ�ضدرتها والتى تتناق�ص مع 

حقوق  باأن  العتقاد  مفادها  بر�ضالة  تبعث  الإدارة   اأفعال  فاإن  ذلك، 

البع�ص،  بع�ضها  عن  الختالف  كل  تختلف  الأمن  وق�ضايا  الإن�ضان 

اأو، كمثال اآخر، اأن الإ�ضالح ال�ضيا�ضى والتطوير القت�ضادى ينبغى 

اأن يتما مبعزل عن بع�ضهما البع�ص. وقد تعتقد اأنه فى عامل مت�ضابك، 

ورخائهم  الأمريكيني  لأمن  مفيدة  اخلارج  فى  الب�رضية  التنمية  تعترب 

اأو  فى الداخل، ولكنها ت�ضعى نحو تلك الأهداف على نحو غري منظم 

اأن هناك مهمة رئي�ضية تقع على عاتق  اأرى  ال�ضبب،  مرتابط. ولهذا 

كل منا، وتتمثل فى اإلقاء ال�ضوء، من خالل البحث واملنا�رضة، على 

الإن�ضان،  وحقوق  الأمن،  الق�ضايا،:  تلك  بني  تربط  التي  ال�ضالت 

والتنمية القت�ضادية، والإ�ضالح ال�ضيا�ضى. 
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اأي دور لالأمم املتحدة 

فى املنطقة العربية؟

زياد عبد التواب*

الورقة هي حتليل  لها هذه  تتعر�ص  التي  املركبة  الق�ضايا  اأكرث  من 

اأنواعًا  تنجز  اأن  ميكنها  املوؤ�ض�ضة  فاإن  عامة  ب�ضفة  “الدور”.  مفهوم 

تتحكم  قد يكون ديناميكيا يف موؤ�ض�ضة  الدور  الأدوار. هذا  خمتلفة من 

املحيطة  الأحداث  على  وتوؤثر  ملعاجلتها،  خلقت  التي  الظروف  يف 

حالة  يف  �ضلبيا،  الدور  ي�ضبح  اأن  ميكن  ذلك؛  من  العك�ص  وعلى  بها. 

اأن تكون املوؤ�ض�ضة رهينة للظروف التي مل تخلقها املوؤ�ض�ضة. الحتمال 

الثالث للدور هو اأن تكون املوؤ�ض�ضة �ضلبية ب�ضكل جزئي، وذلك يف حالة 

القدرة  امتالك  لها دون  تتعر�ص  التي  للظروف  تزال �ضحية  اأنها ل 

على التحكم بها وال�ضيطرة عليها، وتلجاأ اإىل بذل حماولت للتكيف مع 

هذه الظروف. ويف هذا الإطار ميكننا القول اإن منظمة الأمم املتحدة 

)UN( ا�ضتطاعت وب�ضكل فّعال تنفيذ ال�ضيناريوهات/الحتمالت الثالثة 

يف املنطقة العربية. 

*م�ضت�ضار برنامج احلماية الدولية مبركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان- م�رض.
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املتحدة،  الأمم  اأهمية دور  لندرك مدى  هناك حاجة خلبري  لي�ضت 

العامل  عرب  الإن�ضان  حلقوق  وحار�ضة  دولية  ا�ضت�ضارية  كجهة  وذلك 

حقوق  انتهاكات  جممل  اإن  املنطقة.  يف  الدميقراطي  التحول  ولعملية 

واجلرائم  احلرب،  جرائم  مثل  النطاق،  ووا�ضعة  املتنوعة  الإن�ضان 

�ضد الإن�ضانية التي ترتكب، با�ضتثناءات حمدودة للغاية، يف كل بلد يف 

منطقة ال�رضق الأو�ضط، هي اأي�ضا مبثابة موؤ�رض على غياب دور ن�ضط 

وفّعال لآليات الأمم املتحدة املختلفة يف املنطقة. 

ا ل يحتاج الأمر خلبري كي نزعم اأن الأمم املتحدة قد اأعربت  اأي�ضً

عن قلقها العميق، خالل منا�ضبات عديدة، من تدهور اأو�ضاع حقوق 

الإن�ضان يف املنطقة، بالإ�ضافة اإىل نحو �ضبعة اأنواع خمتلفة من بعثات 

حفظ ال�ضالم تنت�رض قواتها يف �ضت دول خمتلفة، وعلى الأقل اأربعة بنود 

من جدول الأعمال العادية يف جمل�ص حقوق الإن�ضان تكون خم�ض�ضة 

لأو�ضاع حقوق الإن�ضان يف الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، وال�ضودان 

وال�ضومال، ف�ضال عن وجود 3 مقررين خا�ضني مت تعيينهم للنظر يف 

اأنه من امل�ضتحيل  حالة حقوق الإن�ضان يف البلدان الثالثة؛ لذا فيبدو لنا 

الزعم باأن املنطقة العربية مت جتاهلها اأو اأنها منطقة »من�ضية« اأو مهم�ضة 

يف جدول اأعمال الهيئات الدولية. 

حول  متوا�ضل  ب�ضكل  يتجادلون  اخلرباء  فمازال  ذلك؛  وبرغم 

على  وقدرتها  الإن�ضان  حقوق  حلماية  الدولية  الآليات  وكفاءة  فعالية 

اإن  البلدان.  هذه  يف  الواقع  اأر�ص  على  املتدهورة  الأو�ضاع  معاجلة 

تركز  بعد،  تنته  ومل  املتحدة،  الأمم  ن�ضاأة  منذ  بداأت  عقيمة  جدالت 

اأن  البع�ص على  اأ�ضباب وتاأثريات عجز املنظمة الدولية. وداأب  على 

ين�ضب ذلك اإىل �ضيطرة الدول املنتمية لن�ضف الكرة الأر�ضية ال�ضمايل 

على جدول اأعمال الأمم املتحدة؛ وهو ما يوؤدي اإىل خلق هيئة دولية 

تابعة، تقوم على تنفيذ املخطط الإمربيايل الطامع لزعزعة ال�ضتقرار 
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يف املنطقة. هذه النظرية توؤيد مبداأ »الغرب �ضد البقية«. ومن ناحية 

اإجراءات  على  العربية  الدول  هيمنة  ين�ضبون  اآخرين  فاإن  اأخرى 

منظومة الأمم املتحدة كاأحد دوافع الف�ضل يف معاجلة الو�ضع. يف وجهة 

النظر هذه؛ فاإن الأمم املتحدة تعد تابعة لن�ضف الكرة اجلنوبي، وهي 

الغرب يف مواجهة »البقية«.  اأن يظل  ينبغي  ملاذا  التي تدعم  النظرية 

جمموعة ثالثة تن�ضب الف�ضل اإىل طبيعة ال�ضعف املوؤ�ض�ضي الذي تعاين منه 

املنظمة الدولية البالغ عمرها 65 عاما واأي�ضا اإىل هيمنة نظرية �ضيادة 

التحري�ص  فاإن  الدويل؛ وهكذا  للنظام  النظريات احلداثية  الدولة على 

امل�ضئولية  وتظل  الدويل  القانوين  الهيكل  هذا  من  ياأتي  ل  التغيري  على 

واملبادرة على الدولة املعنية. 

هذا اجلدل �رضمدي ل نهاية له، ومع ذلك فاإن كل اخلرباء ميكنهم 

التفاق على اأمر واحد: الأمم املتحدة وموؤ�ض�ضاتها املتنوعة عاجزة عن 

طبيعة  عن  النظر  بغ�ص  العربية،  املنطقة  يف  املرجو  التغيري  اإحداث 

الأ�ضباب الكامنة وراء هذا الف�ضل. برغم ذلك، فاإن هذه الورقة حتى لو 

كانت توؤيد غالبية املعلقني الذين يجادلون باأن الو�ضع مظلم وماأ�ضاوي 

وغري واعد، فاإنها تظل تدافع عن اأن �ضلطة هذه املوؤ�ض�ضة وال�ضبب الذي 

اإىل  التغيري  جلب  على  قادرة  يجعالها  لأن  كفيالن  اأجله،  من  خلقت 

املنطقة، كما فعلت يف مناطفق اأخرى خمتلفة يف العامل.

بتحديد  اأول  �ضتقوم  الورقة  فاإن  الفكرة،  هذه  واإجالء  لتف�ضري 

العوامل التي تعوق الدور الذي تلعبه الأمم املتحدة يف املنطقة، وي�ضمل 

التي  التقنيات  وكذلك  ال�ضخ�ضية  والطموحات  املختلفة  الديناميات  هذا 

ت�ضتخدمها املجموعات املختلفة لإ�ضعاف املنظومة قبل مناق�ضة الو�ضائل 

البديلة والأدوات املتاحة للحفاظ على ومتكني الدور الذي تلعبه املوؤ�ض�ضة 

يف عملية حماية حقوق الإن�ضان يف املنطقة.
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عمل  لتقييد  القمعية  احلكومات  قبل  من  املتاحة  الو�ضائل 

االأمم املتحدة :

�ضيكون من ال�ضذاجة املطلقة اأن نعتقد يف اأن كل الدول املوقعة على 

معاهدات حقوق الإن�ضان وامل�ضاركة يف اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات الدولية حترتم 

املبادئ  لهذه  خمل�ضة  واأنها  الدولية،  املوؤ�ض�ضات  و�ضلطة  القانون  دور 

باأن  تخيل  املنطقي  من  فاإنه  ذلك؛  ومع  ح�ضنة،  بنية  وتنفذها  والأفكار 

املوؤ�ض�ضات  واأن�ضاأت  الإن�ضان  حقوق  معاهدات  على  وقعت  احلكومات 

احلالية لتعزيز اأهداف �ضيا�ضية حمددة و/ اأو لأنها تعتقد باأن الن�ضمام 

لتلك املوؤ�ض�ضات ت�ضنع مادة دعائية جيدة. 

بعد املنطق الذي ا�ضتعر�ضناه اأعاله، فمن ال�ضعوبة فهم ملاذا تعترب 

دولة متلك �ضجال داخليا قمعيا يقو�ص موؤ�ض�ضاتها املحلية اأن منح اأية هيئة 

اقليمية/دولية �ضلطة لالإ�رضاف على �ضلوكها الداخلي �ضيحد من �ضيادتها. 

القاهرة  مركز  قام  الدولية،  باحلماية  اخلا�ص  برناجمه  عمل  طوال 

يف  واحلالت  الأمثلة  من  العديد  باإبراز  الإن�ضان  حقوق  لدرا�ضات 

الدول التي متلك �ضجال �ضلبيا يف جمال حقوق الإن�ضان، وبينما تكون يف 

الظاهر داعمة للمنظومة الدولية، فاإنها تلجاأ ل�ضتخدام و�ضائل يف اخلفاء 

حقوق  لدرا�ضات  القاهرة  مركز  وفعاليتها.  املنظومة  قوة  لتقوي�ص 

الإن�ضان اأطلق على هذه العملية ا�ضم »ت�ضدير القمع«. هذه الظاهرة ل 

اآ�ضيا واأفريقيا  اأخرى يف  تقت�رض على املنطقة العربية؛ فحكومات دول 

ا�ضتثنائي  ب�ضكل  �ضيئة  �ضجالت  الأخرى  هي  لديها  اجلنوبية  واأمريكا 

قدرات  من  للحد  مماثلة  تقنيات  وت�ضتخدم  الإن�ضان،  حقوق  جمال  يف 

املوؤ�ض�ضة. برغم ذلك، فاإن هذه الظاهرة ل تقت�رض على دول اجلنوب. 

املتعاقبة جتاه جمل�ص حقوق  الأمريكية  الإدارات  �ضيا�ضات كل  مقاربة 

الإن�ضان واملحكمة اجلنائية الدولية خالل العقد املا�ضي، هي جمرد اأحد 

املوؤ�رضات على ن�ضبية التفاعالت بني ال�ضيا�ضات القمعية الداخلية وخنق 

قوة املنظومة الدولية عن طريق دول ال�ضمال. 
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من يفعل ماذا؟ 

ا�ستعرا�ض موجز ملا يحدث يف االأمم املتحدة وتاأثرياته املبا�رشة/

غري املبا�رشة على اأو�ساع حقوق االإن�سان والدميقراطية يف املنطقة

ت�ضتخدمها  التي  املختلفة  التقنيات  يالحظ  اأن  اإل  املرء  ي�ضتطيع  ل 

احلكومات القمعية يف جميع اأجناء العامل لتقوي�ص املنظومة الدولية حلقوق 

اآنفا، بع�ص هذه التقنيات ت�ضتخدم من ِقبل بع�ص  الإن�ضان. كما اأ�رضنا 

احلكومات الغربية، وت�ضتخدمها اأي�ضا احلكومات العربية وحلفاوؤها يف 

منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي، وحركة عدم النحياز والتجمعات الأخرى 

واملجموعات  تاأثريها  فاإن  الأدوات،  هذه  تختلف  وبينما  الإقليمية. 

تقوي�ص  يف  خطوات  ببطء  حترز  الدول  ذاتها.  هي  تظل  امل�ضتهدفة 

بو�ضاطة  �ضواء  ال�ضيا�ضية،  اأهدافها/مكا�ضبها  لدعم  املنظومة  واإ�ضعاف 

احلفاظ على الو�ضع الراهن يف بع�ص ال�ضئون الدولية اأو �ضمان عدم 

التي  املعينة  اجلرائم  بع�ص  يف  الدويل  العقاب  من  والإفالت  املحا�ضبة 

ارتكبتها هذه احلكومات اأو ارتكبتها حكومات اأخرى حليفة لها.

اأ( جدول االأعمال االأمني واالقت�ضادي للغرب وتاأثريه ال�ضلبي 

على عملية التحول الدميقراطي فى املنطقة:

ب�ضكل  تواطاأت  الغربية  احلكومات  بع�ص  وا�ضح،  مثال  لإعطاء 

ولية  اإلغاء  خالل  من  املتحدة  الأمم  منظومة  تقوي�ص  يف  مبا�رض 

املقررين اخلا�ضني التابعني لالأمم املتحدة املكلفني بر�ضد وتقييم اأو�ضاع 

حقوق الإن�ضان يف كل من العراق واأفغا�ضتان بعد قيام ما يطلق عليه 

وغزو  على  بالعدوان   ”coalition of willing“ الراغبني  حتالف 

كلتا الدولتني. بالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإن الدول نف�ضها “مت�ضابهة التفكري” 

الإقليمية  ال�ضالم  حفظ  لقوات  وفعال  قوي  وجود  تقوي�ص  يف  تتواطاأ 

اأو الدولية يف ال�ضومال، الدولة التي ظلت دون حكومة فعالة حقيقية 
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خالل اخلم�ضة ع�رض عاما املا�ضية. وف�ضال عن ذلك، فحني يتم التفاعل 

معتقل  يف  ارتكبت  التي  اجلرائم  على  املرتتبة  القانونية  الآثار  مع 

ال�ضابقة جنحت يف تقوي�ص �ضلطة  جوانتانامو، فاإن الإدارة الأمريكية 

بالأمم  العامل  والفريق  بالتعذيب  املعني  املتحدة  الأمم  مقرر  و�رضعية 

كوبا يف  تتبعه  الذي  نف�ضه  بالأ�ضلوب  التع�ضفي  بالعتقال  املعني  املتحدة 

حال تلقت �ضكاوى/بالغات ر�ضمية من اجلهات الأممية املذكورة ب�ضاأن 

انتهاكات مماثلة.

الأمم  هيئات  جميع  يف  تعمل  الدول  تلك  فاإن  ذلك،  عن  وف�ضال 

العقاب.  من  قادتها  اإفالت  ودعم  النقد  من  اإ�رضائيل  حلماية  املتحدة 

القانون اجلنائي  اأن احلكومات نف�ضها حتللت من تطوير  اإىل  بالإ�ضافة 

الدويل عرب ت�رضيعاتها الوطنية يف جمالت مثل ال�ضلطة الق�ضائية العاملية 

و/اأو غياب ح�ضانة وظيفية لبع�ص م�ضئويل الدول الذين  تورطوا يف 

جرائم �ضد الإن�ضانية لغر�ص وحيد وهو حماية دولة اإ�رضائيل.  

موؤخًرا، امتد نطاق حماية دول معينة من احللفاء التقليديني للغرب 

من النقد لي�ضمل حتالفات اأمنية و/اأو اقت�ضادية جديدة مع بع�ص الدول 

العربية. اجلرائم التي ارتكبت يف اجلزائر وم�رض والأردن واململكة 

ت�ضتمر دون  �ضوف  اليمن،  والبحرين -وموؤخرا–  ال�ضعودية  العربية 

لإن�ضاء هذه  نتيجة  املتحدة  الأمم  حما�ضبة ودون عقاب خالل منظومة 

التحالفات. وهذا يختلف عن اجلرائم الأخرى املرتكبة يف دول اأخرى 

غري من�ضوية حتت لواء هذه التحالفات مثل ليبيا و�ضوريا وال�ضودان. 

م�ضتوى  اأن  نالحظ  اأن  اإل  ميكن  ل  ال�ضودان،  مثل  دولة  مع  حتى 

املرتكبة يف هذه  الإن�ضانية  اإزاء جرائم احلرب واجلرائم �ضد  الت�ضامح 

الدولة اعتمد على موازنة العالقات الدولية مع الغرب. الت�ضامح غري 

ال�ضودان  و�رضق  جنوب  يف  املرتكبة  اجلرائم  هذه  مثل  مع  امل�ضبوق 

خالل فرتة الت�ضعينيات، من املمكن حماكاته مع م�ضتوى الت�ضامح الذي 

اأبدته فرن�ضا مع الإبادة اجلماعية التي ارتكبت يف رواندا يف وقت مبكر 
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من عام 1993. ومع ذلك، عندما تغريت التوازنات ال�ضيا�ضية؛ فاإن 

ردود اأفعال هذه الدول جتاه هذه اجلرائم تبدلت بالتبعية. ت�ضامح مماثل 

يطفو الآن على ال�ضطح جتاه ال�ضودان، ل نربهن على ذلك فقط اعتمادا 

املزورة  الربملانية والرئا�ضية  ال�ضعيفة على النتخابات  التعليقات  على 

ا ميكننا الربهنة عليه من خالل املقاومة ال�ضعيفة  الأخرية، ولكننا اأي�ضً

ال�ضابق  اخلا�ص  املقرر  ولية  لإ�ضعاف  العربية  احلكومات  مل�ضاعي 

بال�ضودان، بالإ�ضافة اإىل رد الفعل املثري لل�ضفقة جتاه تدهور حال بعثة 

قوات حفظ ال�ضالم امل�ضرتكة بدارفور. 

لإ�ضعاف/تقوي�ص  الغربية  احلكومات  بع�ص  م�ضلحة  فاإن  وهكذا 

جرائم  على  العقاب  من  م�ضئوليها  حماية  على  تقت�رض  ل  املنظومة 

الباردة،  احلرب  نهاية  بعد  العربية  املنطقة  يف  كبري  ب�ضكل  تركزت 

ولكنها اأي�ضا متتد اإىل حماية حلفائها الرئي�ضيني يف املنطقة، �ضواء ب�ضكل 

�رضيح وفج، كما هو احلال مع اإ�رضائيل، اأو ب�ضكل م�ضترت/ �ضمني مع 

اململكة العربية ال�ضعودية وم�رض والدول العربية الأخرى التي اأ�رضنا 

اإليها اآنفا من خالل عدم اإثارة اأو طرح الق�ضايا التي تخ�ضها اأو العمل 

على تاأخري وتاأجيل النقا�ص حول تلك املوا�ضيع. 

االأمم  منظومة  داخل  �ضحية  لي�ضت  العربية  احلكومات  ب( 

املتحدة:

ال�ضحايا  العربية،  الدول  فاإن  الورقة،  هذه  مقدمة  يف  اأ�رضنا  كما 

املنظومة  بداخل  م�ضترتا  فاعال  لي�ضت  الدويل،  للقمع  التاريخيني 

مبكر  قانون وقت  منذ  كبري  ب�ضكل  انخرطت  العربية  املنطقة  الدولية. 

بني  العالقة  املخ�ض�ضة.  واملوؤ�ض�ضات  الدولية  املواثيق  كل  �ضياغة  يف 

من  بدءا  خمتلفة.  اأ�ضكال  عدة  اتخذت  املتحدة  والأمم  العربية  املنطقة 

طموحات وتطلعات الدول امل�ضتقلة يف املنطقة العربية اآنذاك للح�ضول 
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التقليدية،  ال�ضتعمارية  الدول  مثل  ال�ضيادية  امل�ضاواة  يف  احلق  على 

ومرورا بعجز الأمم املتحدة عن معاجلة ال�رضاع العربي-الإ�رضائيلي 

منح  املتحدة يف  الأمم  لعبته  الذي  الدور  اإىل  والعودة جمددا  النا�ضئ، 

الدول العربية املحتلة ل�ضتقاللها.  

وبرغم ذلك، بخالف املناطق الأخرى، ففي خالل فرتة احلرب 

يف  الأ�ضخم  املوؤ�ض�ضة  يف  ن�ضطا  لعبا  العربية  الدول  تكن  مل  البادرة، 

الأ�ضا�ضيني. على  باآخر رغبات حلفائها  اأو  ب�ضكل  تتبع  العامل. وكانت 

التواجد  يف  –اآنذاك-  ال�ضوفيتي  الحتاد  رغبة  عدم  فاإن  املثال،  �ضبيل 

اأول  املتحدة يف  اإىل عدم تدخل الأمم  قاد  الأو�ضط  ال�رضق  الغربي يف 

املتحدة  الأمم  اأهمية  فاإن  ذلك،  ومع  لبنان.  يف  داخلي  وح�ضي  نزاع 

القوة  الأمن ل�ضتخدام  تفوي�ص جمل�ص  اأعقاب  اأخرى يف  برزت مرة 

من  الكويت  عن  للدفاع  النف�ص  عن  اجلماعي  الدفاع  �رضعية  بذريعة 

الغزو العراقي للكويت. 

ومع نهاية احلرب الباردة، نظر العديد من الدول العربية لالأمم 

الدويل  الزخم  من  بع�ضا  حتقيق  خاللها  من  ميكن  كموؤ�ض�ضة  املتحدة 

عقد  خالل  حدث  ما  مثل  اخلا�ص.  اأعمالها  جلدول  وفقا  املرجو 

وكذلك  العاملي  ال�ضكان  موؤمتر  ا�ضت�ضافت  التي  م�رض  يف  الت�ضعينيات 

نف�ضها  الفرتة  وخالل  اجلات.  مفاو�ضات  ا�ضت�ضافت  التي  املغرب 

طرحت م�رض مر�ضحا، مت اختياره يف وقت لحق كاأمني عام لالأمم 

لدبلوما�ضييها  العربية  الدول  العديد من  ت�ضجيع  اإىل  بالإ�ضافة  املتحدة، 

على التقدم ل�ضغل منا�ضب متميزة يف الأمم املتحدة.

الدولية كان له يف الوقت  فاإن النفتاح على املنظومة  ومع ذلك، 

النقد املوجه ل�ضيا�ضات حقوق الإن�ضان يف  اأكرب على  انفتاح  نف�ضه ثمن: 

املنطقة. وترتب على ذلك اأن بداأت الدول العربية يف لعب دور اأكرث 

ن�ضاطا يف الفعاليات الدولية املختلفة والتي �ضملت جلنة حقوق الإن�ضان 
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وجلانا  الإن�ضان(  حقوق  جمل�ص  اإىل  لحق  وقت  يف  حتولت  )التي 

اأخرى، مثل جلنة املنظمات غري احلكومية التابعة للمجل�ص القت�ضادي 

املنظمات  اعتماد  اأ�ضا�ص منتظم  الذي مينح ويراجع على  والجتماعي 

غري احلكومية.

انخراط الدول العربية جمددا يف املنظومة كانت له فوائد عديدة. 

ال�ساحة  يف  ال�سلطة  ا�ستعادة  تعني  كانت  هذه  النخراط  اإعادة  اأوًل، 

عملية  على  تاأثريها  لها  اأ�ضبح  وبالتايل  اإقليمية،  كمجموعة  ال�ضيا�ضية 

�ضنع القرار يف املوؤ�ض�ضة، وهو م�ضعى م�رضوع فقط اإذا ما توافر ح�ضن 

النية. ثانيا، لقد خلقت هذه الدول حملة دعائية عاملية تزعم من خاللها 

اأنها تبذل جهودا من اأجل اإ�ضالح وتعزيز املنظومة. وهكذا فاإن ذلك 

الدول  هذه  تكنه  رمبا  الذي  الحرتام  عدم  عن  مزاعم  اأي  يقو�ص 

للمنظومة الدولية. ثالثا، فاإن اإعادة النخراط تعني اأن ت�سبح قادرة 

جمالت  يف  الدول  بني  للتعاون  ال�ضتدامة  من  م�ضتوى  توفري  على 

والتفاقات  املالية  امل�ضاعدات  ميدان  يف  وبخا�ضة  وعديدة،  متنوعة 

الأمنية.

اإن عملية التحول من جلنة حقوق الإن�ضان ملجل�ص حقوق الإن�ضان 

اإزاء  احلقيقية  وتطلعاتها  العربية  الدول  نوايا  لختبار  فر�ضة  كانت 

منظومة الأمم املتحدة. املفاو�ضات التي جرت يف اجلمعية العامة، وبعد 

ذلك اأثناء ما يعرف با�ضم عملية احلزمة املوؤ�ض�ضية، كانت كارثية. فبدل 

من العمل مع الآخرين بهدف جت�ضيد »مبادرة اإ�ضالحية واعدة« للهيئة 

الرئي�ضية اخلا�ضة بحقوق الإن�ضان يف الأمم املتحدة، فاإن الدول العربية 

اأمام جميع الآفاق الواعدة باإحراز تقدم. قدم مركز  وقفت باملر�ضاد 

القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان حتليال وافيا يف تقريره ال�ضنوي الأول 

حول كلفة انخراط الدول العربية يف عملية البناء املوؤ�س�سي، ومع ذلك 

فمن املثري لالهتمام هنا مالحظة اأن الع�ضوية الن�ضطة للدول العربية يف 

جمل�ص حقوق الإن�ضان �ضاعدتها يف مقاومة تعزيز الآليات املتنوعة التي 
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اأ�ضال لزيادة كلفة النحراف عن اجلهود املبذولة، ونتج عنها  اأن�ضئت 

انتكا�ضات لالإ�ضالحات الدميقراطية. الدول العربية عملت على التيقن 

من اأن الر�ضد والرقابة وتطبيق الدميقراطية لن يتم ا�ضتخدامها من ِقبل 

طرف ثالث ميكنه توجيه النقد والتنديد العلني لف�ضل جهود الإ�ضالح.

1- اأدوات متاحة لو�ضع املنظومة كرهينة الإرادة احلكومات

احلايل، وهو  الوقت  وا�ضحا يف  يكون  اأن  يجب  واحد  اأمر  هناك 

تنتهجها  التي  الدولية  املوؤ�ض�ضات  عمل  لتقييد  الهادفة  ال�ضيا�ضات  اأن 

تطرد  املتحدة  الأمم  منظومة  يف  واجلنوبية  ال�ضمالية  الدول  من  كل 

يجب  اأننا  هي  الوحيدة  الإيجابية  الإ�ضارة  ومتجان�ص.  تدريجي  ب�ضكل 

من  العديد  ففي  البقية«،  �ضد  »الغرب  مقولة  عن  طويال  نتحدث  األ 

جهود  لعرقلة  احتدتا  قد  و)البقية(  )الغرب(  قوى  اأن  جند  املنا�ضبات 

ال�ضوء يف  بالغة  لالأو�ضاع  ال�رضيعة  ال�ضتجابة  كامل يف  ب�ضكل  املنظمة 

املنطقة. عملية التقوي�ص امل�ضتمرة من بع�ص الدول العربية للقرارات 

الفل�ضطينية  الأرا�ضي  الإن�ضان يف  اأو�ضاع حقوق  بخ�ضو�ص  املقرتحة 

املحتلة، جند اأن احلكومات العربية اأجادت ا�ضتخدام التقنيات ذاتها يف 

التقارير التي تت�ضل بالو�ضع الإن�ضاين  النقا�ضات حول  عرقلة وتاأجيل 

املقرر  لولية  العربية  احلكومات  تقوي�ص  طريق  وعن  دارفور،  يف 

اخلا�ص بال�ضودان، فقدت الدول العربية اإمكانية املطالبة مبقرر خا�ص 

بالو�ضع يف العراق. وف�ضال عن ذلك، فاإن بع�ص احلكومات الغربية 

اإزاء اأي مقرتحات تتعلق  ت�ضتخدم ال�ضتياء الذي تبديه الدول العربية 

باحرتام الأقليات الثقافية والدينية يف املنطقة العربية كذريعة ت�ضتخدمها 

امل�ضلمني  مثل  املهاجرة  اجلماعات  من  العديد  حماية  تقوي�ص  يف 

واجلماعات الجتماعية مثل الغجر يف اأوروبا. 
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الأمثلة على التدمري املتبادل لهيكل املنظومة الدولية ل حت�ضى. لذا 

لكي يكون الأمر وا�ضحا، يكفينا تاأمل املناق�ضات التي اأجريت قبل يوم 

ديربان يف جنيف يف عام 2009 لإدراك  واحد من موؤمتر مراجعة 

امل�ضافة التي تف�ضل بني املوؤ�ض�ضات الدولية وبني الق�ضايا التي كان يجب 

اأن ت�ضل حلل لها قبل عقود. )لالطالع على حتليالت للحلول الو�ضط 

التوفيقية واملناق�ضات التي اأجريت خالل موؤمتر مراجعة ديربان، انظر 

التقرير ال�ضنوي ال�ضادر عن مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان 

عن اأو�ضاع حقوق الإن�ضان يف املنطقة العربية خالل عام 2009(. 

2- هل توجد و�ضائل متوافرة للمقاومة؟

بال�رضورة  تعني  ل  �ضلفا،  تقدميها  مت  التي  املت�ضائمة  النظر  وجهة 

املطلق.  اخلري  وجود  تنفي  هي  ذلك،  من  بدل  املطلق.  ال�رض  وجود 

– فمثال فمن خالل النخراط يف جمل�س حقوق الإن�سان، فاإن م�رص 

اإ�ضباغ اأي حماية على املدنيني يف  البلد الذي يعار�ص منذ فرتة طويلة 

دارفور والتي تتمتع ب�ضجل اأ�ضود فيما يتعلق بحماية ال�ضحفيني– قدمت 

النزاعات  يف  املدنيني  بحماية  يتعلق  فيما  مبتكرين  بقرارين  اقرتاحا 

امل�ضلحة ) 2008( وحماية ال�ضحفيني خالل النزاعات امل�ضلحة )2009(. 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، قامت م�رض بلعب دور حموري يف الأمم املتحدة، 

اأولويات  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية  وجود  على  احلفاظ  يف  عام،  وب�ضكل 

جدول اأعمال الأمم املتحدة، برغم كل التحفظات ب�ضاأن املنهجية املثرية 

للجدل التي تلجاأ اإليها م�رض فيما يت�ضل بالأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة، 

الق�ضية  فاإن  التي بذلتها م�رض  اأنه دون اجلهود  اأن ننكر  فمن ال�ضعب 

الدولية.  الأروقة  يف  التجاهل  من  املزيد  �ضتعاين  كانت  الفل�ضطينية 

يف  مذهال  دورا  لعبت  امل�رضية  الدبلوما�ضية  فاإن  ذلك،  عن  وف�ضال 

ن�ضاأت  التي  الدبلوما�ضية  لالأزمة  الأخرية  اللحظات  يف  حلل  الو�ضول 
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قبل واأثناء موؤمتر مراجعة ديربان.

يف الوقت نف�ضه، فاإن الغرب مل يكن متمركًزا حول ذاته اأو انتهازيا 

الغربية  احلكومات  بذلت  كثرية،  حالت  يف  الوقت.  طوال  اأنانيا 

تنازلت حمددة،  لقبول  والإ�رضائيليني  العرب  حلفائها  �ضغوطا على 

لي�ص فقط يف جمال ال�رضاع الفل�ضطيني-الإ�رضائيلي، ولكن كذلك يف 

واحرتام  العربية  املنطقة  يف  الطفيفة  ال�ضيا�ضية  احلريات  بع�ص  قبول 

وحدة و�ضالمة منظومة حقوق الإن�ضان العاملية.

الأمم املتحدة هي موؤ�ض�ضة ديناميكة. والغر�ص والهدف من ميثاق 

يف  املنظمة  من  الغر�ص  عن  يختلف   1945 عام  يف  املتحدة  المم 

العقود  اأعمال موؤ�ض�ضاتها خالل  اأولويات جداول  لقد تغريت   .2010

الفاعلة يف  اجلهات  العديد من  �ضارك  وقد  اإن�ضائها.  منذ  املا�ضية  ال�ضتة 

ال�ضكل الذي تظهر عليه الأمم املتحدة الآن. اأحد هذه الأطراف الفاعلة 

هي املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين. ل ميكن للمرء 

اإل اأن ي�ضتدعي كيف ا�ضتطاع املجتمع املدين يف اأمريكا الالتينية مقاومة 

الفظائع الوح�ضية التي ارتكبها القادة الديكتاتوريون يف اأمريكا الالتينية 

بني ال�ضتينيات والثمانينيات، وذلك عرب ا�ضتخدام املوؤ�ض�ضات الدولية. 

يف تلك الأثناء، كانت الأو�ضاع يف اأمريكا الالتينية اأعقد، اإن مل تكن 

اأكرث تعقيدا، من الو�ضع احلايل حلقوق الإن�ضان يف ال�رضق الأو�ضط. 

بالإ�ضافة اإىل ذلك، ا�ضتطاعت املنظومة الدولية حلقوق الإن�ضان -برغم 

تلك ال�ضعوبات- عرب املنظمات غري احلكومية الأمريكية الالتينية اأن 

حماية  اأق�ضى  ل�ضمان  الدولية  املنظومة  تاأ�ضي�ص  وكذلك  ت�ضكيل،  تعيد 

ممكنة حلقوقهم، وا�ضتطاعت كذلك اإدارة مواجهة مع وهزمية، لي�ص 

ا متكنت من  فقط بع�ضا من اأكرث النظم الديكتاتورية وح�ضية، ولكن اأي�ضً

التاأثري على عملية �ضنع القرارات يف البيت الأبي�ص خالل غالبية فرتة 

التوتر التي �ضهدتها احلرب الباردة.
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الأمريكية  احلكومية  املنظمات غري  لعبته  الذي  احليوي  الدور  اإن 

الالتينية يف وقت مبكر من منت�ضف ال�ضتينيات، قادها اإىل اإن�ضاء –لأول 

  )IACHR(الإن�ضان حلقوق  الأمريكية  اللجنة  من  قرارات  مرة– 

الآثار  اأعقاب  ويف  جواتيمال.  يف  الق�رضي  الختفاء  ق�ضية  ملعاجلة 

اأدت   ،1973 عام  ت�ضيلي  �ضهدته  الذي  الع�ضكري  لالنقالب  الوح�ضية 

الأمم  على  احلكومية  غري  املنظمات  مار�ستها  التي  املكثفة  ال�سغوط 

خا�ص  وب�ضكل  الإن�ضان،  حقوق  حماية  اآليات  تعزيز  اإىل  املتحدة 

الإجراءات  املزيد من  اإىل  بالتايل  اأدى  ما  الإن�ضان؛ وهو  جلنة حقوق 

ال�ضارمة ب�ضاأن حوادث الختفاء الق�رضي. ازدياد م�ضاركات املنظمات 

ا وفق روؤية اأكرث و�ضوحا لو�ضعية  غري احلكومية يف الأمم املتحدة اأي�ضً

املتحدة  الأمم  على  ال�سغوط  من  مزيدا  وخلقت  وعائالتهم،  ال�سحايا 

كي ت�ضتجيب لها. وبالتايل قدم فريق العمل التابع لالأمم املتحدة العامل 

على الختفاء الق�رضي يف ت�ضيلي اإجنازا مل ي�ضبق له مثيل بالقيام باأول 

الدولة  تلك  يف  املرتكبة  النتهاكات  تلك  يف  للنظر  حقائق  تق�ضي  بعثة 

عام 1978، وقد ركز ب�ضكل خا�ص على حالت الختفاء الق�رضي. 

اأن مت حل فريق العمل اخلا�ص بالأو�ضاع يف  ويف عام 1979 وبعد 

اثنني  بتعيني  املتحدة  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  حقوق  جلنة  قامت  ت�ضيلي 

يف  ق�رضيا  واملختفني  املفقودين  م�ضري  »م�ضاألة  لدرا�ضة  اخلرباء  من 

ت�ضيلي«. بالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن احلملة ال�ضخمة �ضد الختفاء الق�رضي 

تتمتع  اإ�ضافية  تدابري  اتخاذ  اإىل  الدويل  املجتمع  دفعت  الأرجنتني  يف 

بدعم  حتظى  كانت  التي  الأرجنتني  حكومة  فاإن  ذلك  برغم  بالثبات، 

اإدارة رونالد ريجان املنتخب حديثا، جتنبت تلقي الإدانة. وبناء على 

ذلك فاإن جلنة حقوق الإن�ضان اأ�ض�ضت فريق عمل جديدا خا�ضا بالختفاء 

الدول  منظمة  اعتمدت  نف�ضه  العام  ويف  الطوعي.  وغري  الق�رضي 

الأمريكية قرارا ب�ضاأن ت�ضيلي، وقد اأعلن القرار اأن »ممار�ضة الختفاء 

الق�رضي متثل اإهانة تتحدى �ضمري قاطني كوكب الأر�ص«. 
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الدول  ملنظمة  العامة  اجلمعية  قررت  و1984   1983 عامي  يف 

الأمريكية اأن ت�ضتجيب للدعوات املتكررة من املنظمات غري احلكومية 

الإن�ضانية.  �ضد  كجرمية  الق�رضي  الختفاء  بو�ضف  وقامت  املتعددة، 

للعثور  الو�ضيلة  الإن�ضان  حلقوق  الأمريكية  املحكمة  منح  القرار  هذا 

الق�رضي يف  الختفاء  امل�ضهور عن  الأول  لقرارها  قانوين  اأ�ضا�ص  على 

احلكومية  غري  املنظمات  من  العديد  اأعد  الثمانينيات،  يف  هندورا�ص. 

الالتينية م�ضودة اإعالنات واتفاقيات عن الختفاء الق�رضي. بالإ�ضافة 

غري  املنظمات  ن�ضطاء  من  املتكررة  والنداءات  الطلبات  فاإن  لذلك، 

حلقوق  الأمريكية  اللجنة  تدخل  اإىل  قادت  الأرجنتني  يف  احلكومية 

احلقائق  لتق�ضي  خا�ضة  بعثة  واإر�ضال   1979 �ضبتمرب  يف  الإن�ضان، 

هناك، وهو ما اأدى اإىل نقطة حتول يف م�ضار املنظمة احلكومية الدولية 

اللجنة  تكتف  مل  الق�رضي.  الختفاء  حالت  حول  احلقائق  تق�ضي  يف 

الدامغة على وجود ممار�ضات  الأدلة  الإن�ضان بجمع  لقوق  الأمريكية 

ا�ضتطاعت  ا  اأي�ضً ولكنها  الق�رضي،  لالختفاء  النطاق  وا�ضعة  منهجية 

العثور على املعتقلني املختفني يف اأحد ال�ضجون الر�ضمية. 

حقوق  اآليات  مع  احلكومية  غري  املنظمات  انخراط  فاإن  وهكذا، 

على  املطاف  نهاية  يف  عملي  ب�ضكل  برهن  تاريخيا  الدولية  الإن�ضان 

وميكن  الإن�ضان.  حلقوق  ق�ضوى  حلماية  ل�ضمانات  التو�ضل  اإمكانية 

اأثناء  العربية  احلكومية  غري  املنظمات  من  العديد  جتربة  اإن  القول 

ال�ضنوات الثالث اأو الأربع الأخرية يف املنا�رضة/الدفاع واحلماية اأمام 

فاإن  املثال،  �ضبيل  ثمارها. وعلي  توؤتي  بداأت  الإن�ضان  جمل�ص حقوق 

منتدى ال�ضقائق العربي حلقوق الإن�ضان - منظمة حقوقية غري حكومية 

مينية - متكنت من الو�ضول اإىل جمل�ص حقوق الإن�ضان وجلنة مناه�ضة 

التعذيب والأمني العام لالأمم املتحدة، وقد انتقدت اأمام كل هذه اجلهات 

انتهاكات حقوق الإن�ضان يف اليمن �ضد منظمات حقوق الإن�ضان غري 

احلكومية، وهذا فقط يف غ�ضون فرتة ب�ضيطة ل تزيد على ن�ضف العام 
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منذ منت�ضف 2009 وحتى م�ضتهل عام 2010.

ب�سكل  اليمن  يف  الو�سع  تغيري  يف  الن�ساط  ذلك  يت�سبب  مل  بالطبع 

القوة والفعالية  املنظمات غري احلكومية مزيدا من  لكنه منح  اأ�ضا�ضي، 

لوقف  اليمنية  احلكومة  دوليا حقيقيا على  احلكومة وخلق �ضغطا  اأمام 

عملية  وبداأت  الإن�ضان  حلقوق  العربي  ال�ضقائق  منتدى  على  الهجوم 

ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  احلكومية.  غري  املنظمات  من  العديد  مع  امل�ضاومة 

قادرة  خا�ص  ب�ضكل   UPR ال�ضامل  الدوري  ال�ضتعرا�ص  اآلية  فاإن 

على تقدمي العديد من حتالفات املنظمات غري احلكومية للح�ضول على 

امتيازات من احلكومة وفر�ص تنازلت عليها، وهذه حقيقة ل مراء 

اليمن  يف   UPR ال�ضامل  الدويل  ال�ضتعرا�ص  اآلية  اآثار  تابعنا  لو  فيها 

وم�رض.   

خال�ضة:

يوا�ضلوا  اأن  يجب  وحلفاوؤها  العربية  احلكومية  غري  املنظمات 

العربية،  املنطقة  يف  الإن�ضان  حقوق  اأو�ضاع  معاجلة  يف  ن�ضاطهم 

العربية  احلكم  اأنظمة  متار�ضها  التي  املعايري  لزدواجية  والت�ضدي 

والدول الأخرى عند التعاطي مع م�ضاألة حماية املدنيني يف النزاعات 

ينبغي  العربية  الإن�ضان  العاملي. منظمات حقوق  امل�رضح  امل�ضلحة على 

ا اأن تاأخذ على عاتقها مهمة تقدمي اقرتاحات قرارات جديدة  عليها اأي�ضً

لإمعان النظر يف منظمة الأمم املتحدة واملحافل الدولية الأخرى. اأي�ضا 

يعملوا يف عوا�ضم  اأن  العربية وحلفائها  املنظمات غري احلكومية  على 

الإن�ضان  حقوق  اأو�ضاع  وك�ضف  ف�ضح  اأجل  من  العامل  من  خمتلفة 

الإن�ضان  حلقوق  املنهجية  النتهاكات  وتاأثري  بلدانهم،  يف  احلقيقية 

اليومية للمواطن العربي. هذه  و�ضيا�ضات املعايري املزدوجة يف احلياة 

اأن  ويجب  الإمكان،  قدر  �ضاملة  تكون  اأن  يجب  )التعليمية(  العملية 

تت�ضمن �رضائح اجتماعية خمتلفة مبا يف ذلك الربملانيني و�ضناع القرار 
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يف بع�ص احلكومات ف�ضال عن الناخبني العاديني.

واحلياد  الدميقراطية  اإىل  ت�ضتند  املدين  للمجتمع  موحدة  روؤية  اإن 

وتعزيز منهج املقاومة ال�ضلمي، ول عنفي ومت�ضامح، والدعوة لتحقيق 

هذه الروؤية من خالل �رضائح وقطاعات خمتلفة يف منظمة الأمم املتحدة 

مواجهة  يف  احلكومية  غري  املنظمات  هذه  �ضوت  دعم  على  �ضي�ضاعد 

ال�ضيا�ضات القمعية حلكوماتها. وبرغم ذلك، فاإن تطوير روؤية موحدة 

عرب اإقليمية لالإ�ضالح والهتمام باحلفاظ على �ضالمة موؤ�ض�ضات الأمم 

املتحدة هو اأمر �رضوري. وتعد ال�ضرتاتيجية طويلة الأجل وامل�ضاركة 

اجلماعية مبثابة ال�ضبيل الوحيد ل�ضمان حماية هذه الآليات وخمرجاتها 

التي متثل دعما قويا للمنظمات غري احلكومية يف ق�ضايا حقوق الإن�ضان 

يف املنطقة.

ملنظمات  ميكن  كنموذج،  الالتينية  اأمريكا  حتركات  با�ضتخدام 

العربية غري احلكومية اأن ت�ضغط ب�ضكل جماعي ومنهجي من اأجل املزيد 

من احلرية يف جمال القانون الدويل وذلك لتحقيق توازن �ضيا�ضي مع 

احلكومات العربية. وبذلك فقط ي�ضبح مبقدور املنظمات غري احلكومية 

العربية امل�ضاعدة يف تطوير واحلفاظ على قوة ومتانة الآليات الدولية، 

ومتكني تلك الآليات من حتقيق اأثر على حالة حقوق الإن�ضان باملنطقة. 

التحركات غري امللتزمة باأي روؤى �ضمولية لن تكون كافية لتحقيق اأي 

تغريات على عمل وفعالية املنظومة الدولية. 

يف  منهجي  وب�ضكل  بفعالية  التواجد  احلكومية  غري  املنظمات  على 

اتخاذ  عملية  يف  املوؤثرة  الدول  وبعوا�ضم  الدولية  الفعاليات  جميع 

القرارات بتلك الفعاليات لتحقيق هذا التوازن اجلديد. وقد حدث هذا 

من قبل و�ضوف يتعني علينا القيام به مرة اأخرى. 
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دور احلكومة االأمريكية فى تعزيز

حقوق االإن�ضان فى االأمم املتحدة

نيل هيكس* 

دور احلكومة االأمريكية فى تعزيز حقوق االإن�ضان فى االأمم املتحدة:

منذ اإن�ضائه يف 2006، اأُ�ضعف جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم 

اإقليمية  املتحدة من خالل الدول الأع�ضاء املدلية ب�ضوتها يف هيئة كتل 

لعرقلة التحقيقات اأو انتقاد النتهاكات. وقد داأبت املجموعات الأفريقية 

املجل�ص  اأع�ضاء  الدول  اأغلبية  متثل  والتي  املجل�ص،  يف  والآ�ضيوية 

واملجموعة  الإ�ضالمي  املوؤمتر  منظمة  ترتاأ�ضها  دولة،   47 وعددها 

اأنحاء  من  النحياز  عدم  حركة  من  اأع�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة  العربية، 

وفعالية  ا�ضتقاللية  لتقوي�ص  بذل جهود حثيثة  العامل، على  اأخرى من 

من  الدول،  من  عدد  لعبت  وقد  املتحدة.  بالأمم  الإن�ضان  حقوق  اآلية 

بينها عدد من حلفاء الوليات املتحدة ذوي ال�ضجالت ال�ضعيفة يف جمال 

*م�ضت�ضار �ضيا�ضات دولية،هيومان رايت�ص فري�ضت- الوليات املتحدة الأمريكية.
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حقوق الإن�ضان، مثل م�رض، واململكة العربية ال�ضعودية، وباك�ضتان، 

دورًا رائدًا يف تعزيز الأطروحات املدمرة، مثل: 

• حماولة عرقلة عمل املكلفني بالإجراءات اخلا�ضة لالأمم املتحدة؛	

• امل�ضتقلة يف اجتماعات 	 املنظمات غري احلكومية  حتديد م�ضاركة 

جمل�ص حقوق الإن�ضان، خا�ضًة يف عملية ال�ضتعرا�ص الدوري 

ال�ضاملة، والتي هي اأهم ابتكارات املجل�ص الواعدة؛

• حماولة تقييد ا�ضتقاللية مكتب املفو�ص ال�ضامي حلقوق الإن�ضان؛	

• با�ضتثناء 	 بالبلدان،  املهام والقرارات اخلا�ضة  حماولة تقوي�ص 

تلك املوجهة �ضد اإ�رضائيل؛

• املثال، من خالل 	 �ضبيل  التعبري، على  تقوي�ص حرية  حماولة 

املطالبة بتدابري ملنع “ازدراء الأديان.” 

تعد هذه اجلهود جزءًا من ا�ضرتاتيجية مكثفة من قبل منتهكي حقوق 

الإن�ضان حلماية بع�ضهم البع�ص من النتقاد اأو الإفالت من ممار�ضاتهم. 

وقد خطت احلكومة الأمريكية يف هذه البيئة غري الواعدة يف 2009 

اإدارة  وكانت  الإن�ضان.  حقوق  جمل�ص  يف  مقعد  على  ح�ضلت  عندما 

اأوباما قد تعهدت بتعزيز “العاملية، وال�ضفافية، واملو�ضوعية” يف جميع 

اأعمال املجل�ص. وتعد هذه من املثاليات، ولكن اأود اأن اأو�ضح اأن اثنتني 

منها على الأقل تعترب غاية يف الطموح، ورمبا ل ميكن حتقيقها، نظرًا 

للطبيعة احلالية للمجل�ص. فهناك حدود على ما ميكن اأن تاأمل احلكومة 

اأعمال حقوق الإن�ضان  الأمريكية يف حتقيقه فيما يتعلق بتعزيز جدول 

باملجل�ص؛ ب�ضبب الطريقة التي ي�ضتعمل بها املجل�ص من قبل الدول كمجال 

خلو�ص املعارك ال�ضيا�ضية داخل املجل�ص. 

حكومات  من  مكون  �ضيا�ضي،  كيان  هو  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص 

قوة  نقاط  ذلك  وميثل  واهتماماتها.  مل�ساحلها  وفقًا  وت�سوت  تعمل 
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يف  لأنه  نظرًا  �ضعف  نقطة  فهي  نف�ضه.  الوقت  يف  للمجل�ص  و�ضعف 

القائم  اللتزام  اإىل  نتطلع  فاإننا  الإن�ضان،  بحقوق  اخلا�ضة  الق�ضايا 

املجل�ص ذلك؛  يقدم  ب�ضكل عام. ول  املتفق عليها  للمعايري  املبادئ  على 

التي  النتهاكات  على  وتغطي  اأهمية  من  الدول  تقلل  ذلك،  من  فبدًل 

الإن�ضان  حقوق  ا�ضتخدام  مع  لها  واحلليفة  ال�ضديقة  الدول  ترتكبها 

الزائد  التاأكيد  لنقد وتعنيف اخل�ضوم والأعداء. ولعل  �ضيا�ضي  ك�ضالح 

انتقاد املجل�ص امل�ضتمر لالنتهاكات الإ�رضائيلية مثال جيد على هذا  على 

املجل�ص،  يعمل  ل  ال�ضبب،  ولهذا  الإن�ضان.  حقوق  ملخاوف  الت�ضيي�ص 

ورمبا لن يعمل، باملو�ضوعية كمحكمة م�ضتقلة. وباملثل، ففي حني ل 

املعايري  جميع  باأن  الفكرة  –وهي  الإن�ضان  حقوق  معايري  عاملية  تزال 

اأ�ضا�ضيًا وحموريًا  مبداأً  الأماكن–  الأوقات ويف جميع  تطبق يف جميع 

يف القانون الدويل حلقوق الإن�ضان، فاإن املعايري تطبق يف املجل�ص وفق 

ال�ضياق، واللتما�ص اخلا�ص، �ضواء كانت بطلب مكافحة الإرهاب اأو 

اخل�ضو�ضية الثقافية، وغالبًا ما تنفذ ويلتزم بها. ومن هنا، فاإن اإدارة 

اأوباما على �ضواب يف ا�ضتهداف املو�ضوعية والعاملية، ولكنها ل ميكنها 

توقع حتقيق تلك الأهداف. 

نقطة قوة؛  اأي�ضًا  للمجل�ص كانت  ال�ضيا�ضية  الطبيعة  اأن  اآنفًا  وذكرت 

وما اأعنيه اأن متثيل احلكومات يف املجل�ص يجعل منه منتدى للتناف�ص بني 

الدول، ويكون الثقل القومي على املحك، وميكن ك�سب نقاط �سيا�سية 

الإن�ضان  بحقوق  التزامًا  البلدان  اأقل  حتى  فاإن  ال�ضبب،  ولهذا  اأي�ضًا. 

القمعية  الدول  وحتاول  املجل�ص.  يف  يحدث  وما  عنها  يقال  مبا  تهتم 

تذهب  كما  اأقرانها.  قبل  من  علنية  ب�ضورة  لالنتقاد  التعر�ص  جتنب 

ب�ضكل  الإدانة  لتجنب  حما�ضنها  يف  ال�ضتفا�ضة  حد  اإىل  القمعية  الدول 

احلكام  وحتى  اجلميع  من  حتى  توافق  وهناك  نظرائها.  من  �رضيح 

الأكرث ا�ضتبدادًا، اأن التخل�ص من الوليات املحددة والقرارات اخلا�ضة 

بالدول �ضيكون اأمرًا جيدًا، لأنه من املفرت�ص بذلك اخلال�ص اأن يزيل 
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اأي خماوف من �ضاأنها اأن تعر�ص تلك الدول لأي اإدانة، ويعزى ذلك 

اأهمية املجل�ص وقوته الإقناعية. ومن هنا، ففي حني يقدم املجل�ص  اإىل 

عد�ضة م�ضوهة ينظر من خاللها لأو�ضاع وخماوف حقوق الإن�ضان، 

يعطي اأي�ضًا لق�ضايا حقوق الإن�ضان وزنًا �ضيا�ضيًا قد ل تتمتع به يف مكان 

اآخر. 

ومنذ الن�ضمام اإىل املجل�ص العام املا�ضي، حققت الوليات املتحدة 

بع�ص النجاحات املتوا�ضعة ولكنها مهمة. ففي �ضبتمرب 2009، �ضاركت 

بالإجماع.  التعبري مت متريره  ب�ضاأن حرية  مع م�رض يف رعاية قرار 

وقد كان ذلك مهمًا على عدة م�ضتويات: فقد اأو�ضح اأنه من املمكن ك�رض 

اأ�سبحت معتادة  قد  التي كانت  البقية(  الت�سويت )الغرب مقابل  اأمناط 

الذي عززته  “ازدراء الأديان”،  يف املجل�ص، و�ضكلت حتوًل ملفهوم 

وحرية  التعبري  حلرية  تهديدًا  ميثل  والذي  الإ�ضالمي،  املوؤمتر  منظمة 

اعتناق الأديان. ول تزال اجلهود م�ضتمرة لتعزيز معيار دويل جديد 

ينكر مفهوم “ازدراء الأديان”، ولكن هذا القرار مت متريره دون اأي 

اإ�ضارة اإىل املفهوم. 

ومن النجاحات ال�ضغرية اأي�ضًا قرار اإيران بعدم الرت�ضح لع�ضوية 

 .2010 انتخابات  يف  الآ�ضيوية  املجموعة  من  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص 

للتقدم  اإقناع مر�ضح رابع  ا�ضتطاعت  الكوالي�ص  املبذولة خلف  فاجلهود 

وقد اختارت اإيران عدم  على ح�ضاب اإيران وهي “جزر املالديف”. 

تناف�ضية،  انتخابات  متاأخرة يف  تاأتي يف مرتبة  اأن  املخاطرة خوفًا من 

الوليات  تفعيل دور  يتم  الدبلوما�ضية. ولكي  يوؤكد من عزلتها  قد  مبا 

ملا  ت�ضل  اأ�ضمل  دبلوما�ضية  جهود  بذل  يجب  املجل�ص،  داخل  املتحدة 

وراء “جينيف” اإىل العوا�ضم املختلفة حول العامل. ومع كل انتخابات 

للع�ضوية، وكل قرار وكل ا�ضتعرا�ص ملوقف الدول من خالل عملية 

مع  لتعزيز عالقاتها  املتحدة  للوليات  فر�ضة  تتاح  ال�ضاملة،  املراجعة 

احلكومات يف كل مكان. 
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فعلى  دفاعية،  جناحات  هي  الأخرى  املتحدة  الوليات  وجناحات 

املقرر  ول�ضيما  اخلا�ضة،  بالإجراءات  املكلفون  جنا  فقد  املثال،  �ضبيل 

فقد  اإق�ضائهم.  حماولت  من  لرو”  “فرانك  التعبري  بحرية  اخلا�ص 

املوؤمتر  “منظمة  بقيادة  من�ضبه  عن  لإق�ضائه  حملة  “لرو”  واجه 

مع  يتنافى  واأنه  الأديان”  “ازدراء  م�ضطلح  من  ملوقفه  الإ�ضالمي” 

فكرة و�ضع قواعد حلقوق الإن�ضان. وعلى الرغم من التهديدات التي 

تتعر�ص لها القواعد واملعايري، فاإن الأ�ضواأ مل يحدق، فمازالت املبادئ 

والآليات الأ�ضا�ضية �ضارية. ويف الظروف الراهنة، فاحلد من ال�رضر 

يف حد ذاته يعد اإجنازًا. 

وقد مثلت الدورة الأخرية الرابعة ع�رضة للمجل�ص مثاًل اآخر لدولة 

دفعت  وقد  لها.  اللوم  توجيه  لتجنب  ا�ضتثنائية  خطوات  تتخذ  قمعية 

اإيران، ولكن  اآلية متابعة تركز على  منظمات حقوق الإن�ضان لإقامة 

ات�ضح عدم توافر الأ�ضوات الالزمة لتبني ذلك امل�ضار. اإل اأن ما يزيد 

املتزايدة  النتهاكات  ب�ضاأن  خماوف  بيان  على  وقعت  دولة   50 على 

النتخابات  تلت  التي  القمع  اأعمال  يف  اإيران  يف  الإن�ضان  حلقوق 

املثرية للجدل يف يونيو 2009. وقد حاولت عدة دول منها باك�ضتان، 

وماليزيا،  ونيكاراجوا،  وكوبا،  وال�ضودان،  وم�رض،  ونيجرييا، 

واإيران نف�ضها احليلولة دون قراءة البيان، ولكنها مل تنجح يف ذلك. 

وبالتطلع لالأمام، يوجد لدى احلكومة الأمريكية العديد من الفر�ص 

لتحقيق التقدم املرجو والذي ت�ضمح به املوؤ�ض�ضة. واأود اإلقاء ال�ضوء على 

اثنتني منها.

يف  ال�ضاملة  املراجعة  لعملية  املتحدة  الوليات  �ضتخ�ضع  اأواًل، 

اأن  يجب  الأمريكية  احلكومة  اأن  ذلك  ويعني  العام.  هذا  لحق  وقت 

الإن�ضان  بحقوق  اخلا�ضة  بتعهداتها  بالتزامها  للمجل�ص  تقريرًا  تقدم 

ذات  املعنية  “الأطراف  جميع  مع  الت�ضاور  على  تقوم  اأن  يجب  التي 
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غري  وللمنظمات  الأخرى  للحكومات  الفر�ضة  و�ضتتاح  ال�ضلة“. 

احلكومية الأمريكية والدولية لنقد املمار�ضات الأمريكية والإ�ضارة اإىل 

النتهاكات. ومما ل �ضك فيه، �ضتكون عملية املراجعة فر�ضة لبع�ص 

تقدمي  خالل  من  اأنه  اإل  الدرجات.  حتديد  عملية  يف  للم�ضاركة  الدول 

املثالب  باإ�ضالح  اللتزام  خالل  ومن  للمجل�ص،  ونقدي  �ضامل  تقرير 

التي تلقي عليها عملية املراجعة ال�ضوء، ميكن للوليات املتحدة �رضب 

تعد  والتي  املراجعة،  عملية  م�ضداقية  وتعزيز  للعامل،  اإيجابي  مثال 

اأوباما  اإدارة  تنتهز  اأن  ويجب  الإن�ضان.  حقوق  جمل�ص  هيكل  اأ�ضا�ص 

يعد  النقدي  الذاتي  الفح�ص  اأن  الداخل  يف  ملنتقديها  لتو�ضح  الفر�ضة 

عالمة على القوة ولي�ص ال�ضعف، وللتو�ضيح للعامل قدرات الوليات 

املتحدة على الإف�ضاح عن اأخطائها وت�ضحيحها. 

للعام  املراجعة  مع   2011 يف  الثانية  الكربى  الفر�ضة  وتتمثل 

لالأمم  العامة  اجلمعية  �ضتنفذها  التي  الإن�ضان  حقوق  ملجل�ص  اخلام�ص 

اأعمال  اإىل و�ضع جدول  املتحدة. فحكومة الوليات املتحدة يف حاجة 

لإ�ضالحات ميكن حتقيقها يف اأعمال املجل�ص، ولبناء دعم دويل وا�ضع 

النطاق لتمريرها وتنفيذها. ويت�ضمن ذلك:

• حماية وتعزيز حقوق املنظمات غري احلكومية امل�ضتقلة، املتمثلة يف 	

كلٍّ من املنظمات الدولية والن�ضطاء املحليني، لُت�ضمع خالل النظر 

املجل�ص.  اأمام  املتحدة  بالوليات  اخلا�ضة  املراجعة  تقارير  يف 

للمنظمات غري احلكومية  الوقت واحل�ضور  املزيد من  و�ضي�ضاعد 

التقليل من قدرة الدول للتغطية على انتهاكاتها، فيما يطلق عليه 

يف  “املماطلة  م�ضطلح  الإن�ضان  حقوق  لدرا�ضات  القاهرة  مركز 

للتعامل مع  الوقت  املزيد من  اإنفاق  املجل�ص على  واإجبار  املدح” 

هذه النتهاكات. 
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• خلق متطلبات جلميع املجموعات الإقليمية لعقد انتخابات تناف�ضية 	

ملقاعد املجل�ص مما �ضي�ضعب على منتهكي حقوق الإن�ضان بطريقة 

منهجية النتخاب يف املجل�ص دون اعرتا�ص.

• مرحلة 	 خالل  للدول  املتوازنة  املداخالت  ل�ضمان  قواعد  خلق 

الدول من  ملنع  بلد  لكل  ال�ضاملة  املراجعة  لعملية  التفاعلي  احلوار 

ملء قائمة املتحدثني بحلفائها ممن يحولون دفة النقا�ص بعيدًا عن 

انتهاكات حقوق الإن�ضان. 

اإىل  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص  حتول  لن  وغريها  الإ�ضالحات  هذه 

جهة حتكيم مو�ضوعية لأداء الدول يف جمال حقوق الإن�ضان، ولكنها 

يف  تقدمًا  ومتثل  ه�ضة،  تزال  ل  ملوؤ�ض�ضة  والفعالية  امل�ضداقية  �ضتعزز 

اجلهود متعددة الأطراف لتعزيز حقوق الإن�ضان حول العامل. 

املتحدة مع  الأمم  الإن�ضان يف  يجب عدم اخللط بني تعزيز حقوق 

فال�ضابق  العامل.  حول  الدول  يف  الإن�ضان  حلقوق  قيا�ضي  تقدم  حتقيق 

من  عدد  الأمريكية  احلكومة  اأمام  ويوجد  الالحق.  من  كثريًا  اأ�ضهل 

املجل�ص  الإن�ضان يف  انتهاكات حقوق  بو�ضوح عن  التحدث  القيود يف 

ويف غريه من املنتديات متعددة الأطراف، فلي�ص لها القدرة نف�ضها مثلما 

يتعلق الأمر بتعزيز وم�ضاعدة عملية حقوق الإن�ضان يف دول بعينها. 

وما ميكن للحكومة الأمريكية تنفيذه من خالل جمل�ص حقوق الإن�ضان 

يجب اأن يعترب جزءًا من ال�ضرتاتيجية متعددة اجلوانب حلقوق الإن�ضان 

الالزمة لتحقيق التقدم يف معظم البلدان. 
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الف�ضل الثالث

 التقرير اخلتامي والتو�ضيات 
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من اأجل دفع االإ�ضالح ال�ضيا�ضي فى العامل العربي

)تقرير ختامي(

اجتماع مواٍز ملنتدى امل�ضتقبل

القاهرة )27 – 28 يوليو 2010(

إعداد:رجب سعد طه*

نّظم  العربي(  العامل  يف  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  )اآفاق  عنوان  حتت 

املوازي  الجتماع  اأعمال  الإن�ضان  حقوق  لدرا�ضات  القاهرة  مركز 

نوفمرب  يف  قطر  يف  انعقادها  واملقرر  امل�ضتقبل  ملنتدى  ال�ضابعة  للدورة 

يف  املدين  املجتمع  ممثلي  من  عدد  بالجتماع  �ضارك  وقد   ،2010

الدول العربية، بالإ�ضافة اإىل عدد من ممثلي منظمات املجتمع املدين 

يف اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية، ف�ضال عن م�ضاركة عدد من 

الأكادمييني وخرباء الإعالم والكّتاب ال�ضحفيني. وذلك خالل يومي 

)27-28( يوليو 2010 بالعا�ضمة امل�رضية القاهرة، بدعم من مبادرة 

.)MEPI( ال�رضاكة مع ال�رضق الأو�ضط

* مدير حترير جملة »رواق عربي«- م�رض.



152

تركزت حماور جدول اأعمال الجتماع التح�ضريي على عدد من 

اأبرز التحديات التي تواجه دعاة الإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف املنطقة العربية. 

حيث ناق�ص امل�ضاركون تعزيز دور املجتمع املدين يف عملية الإ�ضالح 

ال�ضيا�ضي يف العامل العربي؛ وم�ضئولية احلكومات واأنظمة احلكم العربية 

نقدية  العربي؛ وقدموا حتليالت  العامل  الإن�ضان يف  تدهور حقوق  عن 

املتحدة  الأوروبي والوليات  ينتهجها كل من الحتاد  التي  لل�ضيا�ضات 

الأمريكية جتاه تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�ضان يف الدول العربية؛ 

وعملوا على درا�ضة ال�ضعوبات ال�ضرتاتيجية والهيكلية والعقبات التي 

تواجه املنطقة العربية، والتي حتول دون متكني املجتمعات من حتقيق 

فر�ضة  انتهاز  على  امل�ضاركون  حر�ص  وقد  الإن�ضان؛  حقوق  احرتام 

انعقاد الجتماع، وخا�ضوا مناق�ضات جادة حول تقييم دور وم�ضاهمة 

)منتدى امل�ضتقبل(، الذي جتاوز عمره ال�ضنوات ال�ضت، يف حتقيق اأحد 

اأهدافه يف دعم الإ�ضالح ال�ضيا�ضي بالعامل العربي.

***
)منتدى  تاريخ  يف   7 رقم  املوؤمتر  انعقاد  من  وجيزة  فرتة  قبل 

امل�ضتقبل(، اأبدى عدد من امل�ضاركني يف الجتماع التح�ضريي بالقاهرة 

بعملية  الدفع  يف  للمنتدى  جوهري  دور  على  التعويل  اإزاء  حتفظاتهم 

املخاوف  اأن  اأكدوا  حيث  العربية؛  الدول  يف  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح 

مدى  حول   ،2004 العام  يف  املدين  املجتمع  راودت  التي  وال�ضكوك 

اأعماله،  يف  املدين  للمجتمع  املتوقع  والدور  املنتدى  وفعالية  م�ضداقية 

تاأ�ضي�ص  على  واحد  عام  مير  اأن  قبل  وذلك  واقعة،  حقيقة  اأ�ضحت  قد 

جمموعة الدول الثمانية ملنتدى امل�ضتقبل. 

ففي اأعقاب الجتماع الأول للمنتدى يف الرباط يف دي�سمرب 2004، 

هاجمت احلكومات العربية املحاكمة العلنية التي عقدتها اآنذاك املنظمات 

وحقوق  الدميقراطية  جمال  يف  احلكومات  هذه  ل�ضجل  احلكومية  غري 

املبا�رض  غري  الدعم  يف  بعد  فيما  اأ�ضداءه  وجد  الذي  الأمر  الإن�ضان؛ 
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الذي قدمته بع�ص دول “جمموعة الثمانية” لهذه احلكومات على �ضبيل 

الرت�ضية خالل التح�ضري لالجتماع الثاين بالبحرين يف نوفمرب 2005؛ 

املنظمات غري احلكومية يف ترتيب  املبادرة من  حيث مت �ضحب زمام 

الجتماعات التح�ضريية للمنتدى، واأ�ضندت هذه املهام ملوؤ�ض�ضات عربية 

حكومية وكذلك لأطراف اأوروبية واأمريكية لي�ضت كلها موؤهلة لها. 

واأكد امل�ضاركون اأن اإف�ضاح املجال اأمام احلكومات العربية وممثليها 

لتعطيل املنتدى عن اأداء املهمة التي اأن�ضئ من اأجلها: اأي اأن يكون منرًبا 

لتعزيز الإ�ضالح ال�ضيا�ضي يف الدول العربية؛ هو اأمر مل يكن ليتم دون 

موافقة – �رضيحة اأو �ضمنية – من بع�ص الدول الثمانية التي قد متلك 

رغبة يف دعم مطالب الإ�ضالح ال�ضيا�ضي وتعزيز الدميقراطية بالعامل 

على  للحفاظ  موائمات  اإجراء  اإىل  ناحية  من  ت�ضطر  اأنها  اإل  العربي؛ 

م�ضاحلها القت�ضادية وال�ضيا�ضية، التي ل حتتاج لإثارة غ�ضب الأنظمة 

احلاكمة العربية، ومن ناحية اأخرى تر�ضخ لالبتزاز الذي ت�ضوقه هذه 

الأنظمة، عرب الزعم املتكرر باأن اأي اإ�ضالح �ضيا�ضي جاد كفيل بت�ضليم 

اأو  اأبرز الدول العربية للجماعات الإ�ضالمية املتطرفة،  دفة احلكم يف 

لقوى مناه�ضة للم�ضالح الغربية.

عجلة  بدفع  الدويل،  املجتمع  اهتمام  تراجع  امل�ضاركون  ور�ضد 

القيام  على  حكوماتها  وحث  العربية  الدول  يف  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح 

مببادرات جادة تلبية لرغبة ال�ضعوب ومنظمات املجتمع املدين العربية 

الرتاجع  هذا  ظهر  وقد  الإن�ضان.  وحقوق  الدميقراطية  تعزيز  يف 

يف  امل�ضتقبل  ملنتدى  )ال�ضاد�ص(  الأخري  الجتماع  فعاليات  يف  بو�ضوح 

الدار البي�ضاء يف نوفمرب 2009، ومن اأبرز موؤ�رضاته تركيز اخلطاب 

كلينتون  الأمريكية هيالري  اخلارجية  األقته وزيرة  الذي  الفتتاحي، 

على ق�ضايا التنمية القت�ضادية الجتماعية، وتهمي�ص ق�ضايا الدميقراطية 

الدميقراطية  مفردات  يذكر  مل  اخلطاب  اأن  حتى  الإن�ضان؛  وحقوق 

وحقوق الإن�ضان يف افتتاح منتدى اأعمال يفرت�ص اأن مهمته الرئي�ضية 
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هي دفع وت�ضجيع ودعم الإ�ضالح ال�ضيا�ضي والدميقراطي يف املنطقة!

***
اأطلقت باملنطقة يف  التي  اأن مبادرات الإ�ضالح  لحظ امل�ضاركون 

الثمانية  مبادرة دول  مقدمتها  الإرهابية، ويف  اأعقاب هجمات 9/11 

)منتدى امل�ضتقبل(، قد اأ�ضهمت يف تخفيف القب�ضة الأمنية على الن�ضطاء 

ال�ضيا�ضيني، واملدافعني عن حقوق الإن�ضان واملراأة والأقليات، وهو ما 

انتعا�ص ن�ضبي يف حرية ال�ضحافة  البلدان يف �ضورة  انعك�ص يف بع�ص 

والإعالم اجلديد وحرية الجتماع والتنظيم.

اتفق امل�ضاركون على اأن هذه املكت�ضبات – على اأهميتها – مل تف�ص 

اإىل انتزاع مكت�ضبات اأخرى ذات طابع موؤ�ض�ضي، وهي الإ�ضالحات 

ميزان  على  اإيجابيا  ينعك�ص  مبا  واملوؤ�ض�ضاتية،  والت�رضيعية  الد�ضتورية 

الإ�ضالح.  وقوى  احلاكم  النظام  بني  دولة،  اأي  يف  القوى  عالقات 

ويالحظ اأن تقارير وبيانات منظمات حقوق الإن�ضان العربية والدولية 

اإجناز  اأبعد عن  العربية �ضارت الآن  املنطقة  اأن  تك�ضف بو�ضوح عن 

حتول دميقراطي حقيقي وعن تعزيز حقوق الإن�ضان. 

واإذا كانت حكومات الدول العربية “الفقرية” تزعم اأن الإ�ضالح 

اأن  فيالحظ  ال�ضيا�ضي؛  لالإ�ضالح  وتاأجياًل  وقًتا  يتطلب  القت�ضادي 

بالتمتع  كذلك  ل�ضعوبها  ت�ضمح  مل  “الرثية”،  العربية  الدول  حكومات 

التي  العربية  وغري  العربية  احلكومات  مزاعم  يفّند  ما  وهو  باحلرية. 

الجتماعية،  القت�ضادية  التنمية  ق�ضايا  على  الرتكيز  لفكرة  ترّوج 

الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  لتعزيز  تلقائًيا  �ضتقود  باعتبارها 

تتمكن  لكي  ال�ضعوب  اأن  املزاعم  هذه  وتتجاهل  ال�ضيا�ضي،  والإ�ضالح 

الفادح يف توزيع الرثوة، وتتمتع  الفقر، ومعاجلة اخللل  من مكافحة 

باحلق يف التنمية واحلقوق القت�ضادية والجتماعية؛ فاإن هذا يتطلب اأن 

يكون لدى هذه ال�ضعوب اأدوات هذا الكفاح، اأي حرية التعبري واحلق 
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اأمور  كلها  واأحزاب وغريها، وهي  نقابات وجمعيات  التنظيم يف  يف 

وثيقة ال�ضلة باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.

ور�ضد امل�ضاركون بقلق بالغ م�ضاهد الرتاجع يف التجربة املغربية يف 

جمال تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، وكذلك الرتاجع ال�رضيع 

دم�ضق  لربيع  املبكر  الواأد  عن  ف�ضاًل  البحرين،  يف  الإ�ضالح  لتجربة 

والقاهرة يف منت�ضف العقد احلايل.

واملحا�ضبة،  العدالة  لقيم  العربية  النظم  احرتام  عدم  لحظوا  كما 

ول  مور�ضت  التي  الإن�ضان  حلقوق  اجل�ضيمة  بالنتهاكات  ولمبالتها 

تزال بحق املواطنني ال�ضودانيني يف اإقليم دارفور املنكوب؛ حيث تدعم 

اأكرث الأنظمة العربية  ال�ضودان الذي يعد واحًدا من  النظام احلاكم يف 

بارتكاب  حافال  �ضجاًل  وميلك  الإن�ضان،  وحقوق  للدميقراطية  عداء 

عمر  الرئي�ص  �ضار  حتى  ال�ضودان،  اأبناء  بحق  الفظائع  من  العديد 

الب�ضري اأول رئي�ص عربي تتهمه املحكمة اجلنائية الدولية، وهو ل يزال 

معتلًيا كر�ضي احلكم، بارتكاب جرائم حرب وجرائم �ضد الإن�ضانية – 

الآلف  – بحق مئات  الإبادة اجلماعية  اإليهما موؤخًرا جرمية  اأ�ضيفت 

من مواطنيه يف دارفور.

تبايل  ول  ال�ضوداين،  ال�ضعب  اآلم  العربية  الدول  تتجاهل  وفيما 

بالنتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الإن�ضان التي متار�ضها احلكومة اليمنية يف 

�ضعدة التي تنذر باأن تكون دارفور عربية جديدة؛ فاإن بع�ص الدول 

�ضاركت يف احل�ضار الذي تفر�ضه اإ�رضائيل منذ اأكرث من 3 �ضنوات – يف 

ظل �ضمت املجتمع الدويل – على قطاع غزة لتجويع اأهله واإذللهم.

التحايل  اأن احلكومات العربية جنحت يف  اإىل  وَخَلُ�ص امل�ضاركون 

�ضيًئا  منها  تنفذ  ومل  الإ�ضالح،  وموؤمترات  مبادرات  تو�ضيات  على 

ذا بال، بل اإنها ا�ضتطاعت تقليم اأظفار منتدى امل�ضتقبل وت�ضدير اأبرز 

اإ�ضالح  لإجناز  ال�ضيا�ضية  الإرادة  غياب  اأي  اإليه،  الهيكلية  اأمرا�ضها 
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املنهجي  والتهمي�ص  العربية  املنطقة  يف  ودميقراطي  �ضامل  �ضيا�ضي 

للمجتمع املدين.

الن�ساط  على  املفرو�سة  القيود  رغم  اأنه  على  امل�ساركون  واأكد 

ال�ضيا�ضي واحلقوقي يف الدول العربية؛ فاإنه من الأهمية مبكان مالحظة 

ملمو�ضة  و�ضور  اأ�ضكال  ت�ضاعد  يف  املتمثلة  الإيجابية  البوادر  ور�ضد 

ملقاومة الأمر الواقع يف بع�ص البلدان العربية، وا�ضتعداد الإ�ضالحيني 

يف  موؤخًرا  جتلى  الذي  الأمر  وهو  املقاومة.  هذه  ثمن  ولدفع  للكفاح 

م�رض،  يف  التعذيب  ق�ضايا  اإحدى  به  حظيت  الذي  ال�ضعبي  الت�ضامن 

اأعداد  فيه  ي�ضارك  يوميا  حدثا  الحتجاجية  الوقفات  خالله  و�ضارت 

غفرية من املواطنني الذين اأعلنوا اأنهم لن يتوقفوا قبل اأن يتم تقدمي اجلناة 

للعدالة.

***
مداولت  من  ا�ضتخال�ضها  اأمكن  التي  التو�ضيات  يلي  وفيما 

الجتماع:

تو�ضيات اإىل الدول الثمانية راعية منتدى امل�ضتقبل:

دور  وتفعيل  امل�ضتقبل،  منتدى  دور  تفعيل  اأن  امل�ضاركون  اأكد 

اإجنازهما  املنتدى هما مهمتان مرتابطتان، ويتطلب  املدين يف  املجتمع 

اللتزام مبا يلي:

كناٍد - 1 املنتدى  اإدارة  لعدم  امل�ضتقبل  منتدى  اأطراف  كل  ي�ضعى  اأن 

العربي،  العامل  يف  الإ�ضالح  و�رضورة  اأهمية  حول  للمناق�ضات 

اأن  الأوان  حان  ذاته.  بالإ�ضالح  ال�رضوع  عن  كبديل  وذلك 

لإ�ضالحات  زمنيا  جمدولة  خطط  لتقدمي  منربا  املنتدى  ي�ضري 

الإ�ضالحات،  هذه  تنفيذ  حول  للخربات  وتبادل  وتقييم  ملمو�ضة 

واآلية فعالة لها �ضالحيات املراقبة للتو�ضيات املعتمدة. 
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التزام حكومات دول الثمانية باتباع معيار واحد جتاه كل ق�ضايا - 2

العامل العربي، مبا يف ذلك حقوق ال�ضعب والإن�ضان الفل�ضطيني، 

دولة،  كل  يف  والدميقراطية  الإن�ضان  حقوق  مبادئ  وانتهاكات 

امل�ضاهمة يف  واتخاذ مواقف معلنة جماعية وفردية، مبا يف ذلك 

م�ضتوى  وربط  الراأي،  حماكمات  و  العامة  النتخابات  مراقبة 

ال�ضري يف طريق  ال�ضيا�ضي والقت�ضادي مبعدل  التعاون  عالقات 

الإ�ضالح، ومدى وفاء كل حكومة باللتزامات التي قطعتها على 

نف�ضها، والمتناع عن تقدمي الدعم الأمني وال�ضيا�ضي لقمع حقوق 

الإن�ضان.

اإن التعامل مع املجتمع املدين يف العامل العربي ك�رضيك يجب األ - 3

ينح�رض فقط يف منا�ضبة اجتماعات املنتدى من اأجل امل�ضتقبل، بل 

يجب اأن ي�ضري حقيقة يومية؛ ولذلك:

اأ- ينبغي التعامل مع املجتمع املدين ك�رضيك متكافئ على قدم امل�ضاواة 

اجتماعاته،  املنتدى، وخالل  التح�ضري لجتماعات  يف جميع مراحل 

مبا يف ذلك توفري املقومات الالزمة ملناق�ضة معمقة لروؤى ومقرتحات 

وتو�ضيات املجتمع املدين.

ب- من ال�رضوري اأن تدير احلكومات العربية يف كل دولة على 

تنفيذ خطط  �ضبل  املدين حول  املجتمع  حدة، حوارا جديا ومتكافئا مع 

األ  يجب  احلوار  هذا  مثل  اإن  املنا�ضبة.  الزمنية  واجلداول  الإ�ضالح 

ي�سرتط وجود و�سيط من دول الثمانية لكي يدور. 

اأن يحر�ص روؤ�ضاء الدول الثمانية ووفودها  ج- من ال�رضوري 

الفاعلني  مع  الجتماعات  عقد  على  العربية،  للدول  زيارتهم  عند 

ال�ضيا�ضيني ومنظمات املجتمع املدين يف هذه البلدان لتبادل الراأي حول 

عملية الإ�ضالح ال�ضيا�ضي.

الإ�ضالح  عملية  لتطور  دوريا  تقييما  امل�ضتقبل  منتدى  اإجراء  د- 
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واإ�رضاك  العربية،  الدول  يف  انتكا�ضها  او  الإن�ضان  حقوق  وتعزيز 

لت�ضجيع  حوافز  وو�ضع  التقييم،  اإجراء  يف  املدين  املجتمع  منظمات 

الدول التي حترز تقدًما.

كما يدعو امل�ساركون احلكومات العربية اإىل االلتزام باالآتي:

عدم التحر�ص الأمني مبنظمات ووفود املجتمع املدين امل�ضاركة يف . 1

منتدى امل�ضتقبل.

الراأي . 2 و�ضجناء  الإن�ضان  حقوق  عن  املدافعني  كل  �رضاح  اإطالق 

املحتجزين يف ال�ضجون واملعتقالت العربية، والك�ضف عن م�ضري 

املعتقلني،  اأعداد  عن  والإف�ضاح  بينهم،  من  ق�رضًيا  املختفني 

املالحقة  عن  العربية  احلكومات  جانب  من  الفوري  والتوقف 

الأمنية والق�ضائية للمدافعني عن حقوق الإن�ضان ودعاة الإ�ضالح 

تفتقر  ملحاكمات  تقدميهم  اأو  �ضجنهم  اأو  اعتقالهم  اأو  واملدونني، 

للمعايري الدولية للعدالة.

تعزيز احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واإطالق حرية تكوين الأحزاب . 3

ال�ضيا�ضية  القوى  اأمام  الرت�ضح  يف  احلق  تقييد  وعدم  ال�ضيا�ضية، 

باإجراء  ذلك  �ضبيل  يف  العربية  احلكومات  تقوم  واأن  املختلفة، 

ال�ضلة،  الد�ضتورية والقانونية ذات  القيود  واإزالة كل  التعديالت 

التي تطالب بها القوى ال�ضيا�ضية واملنظمات احلقوقية.

باملعايري . 4 لاللتزام  ت�ضعى  وقانونية،  د�ضتورية  تعديالت  اإجراء 

املدين  املجتمع  اإ�رضاك  يتم  واأن  الإن�ضان،  حلقوق  الدولية 

مبختلف  العام  والراأي  ال�ضيا�ضية  والقوى  والنقابات  والأحزاب 

اأطيافه يف النقا�ضات التي �ضت�ضبق الت�ضويت على التعديالت. ول بد 

اأن تتمتع عمليات الت�ضويت بالنزاهة، وحترتم حق املجتمع املدين 

املحلي والدويل يف مراقبة كل النتخابات العامة وال�ضتفتاءات، 

واأن يتمتع املواطن باحلق يف اإدارة ال�ضئون العامة عرب انتخابات 
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جن�ضه  كان  اأيا   – امل�ضاواة  قدم  على  له  تتاح  واأن  ونزيهة،  حرة 

تقلد  فر�ص   – لغته  اأو  الديني  اأو  ال�ضيا�ضي  اأو  القومي  انتماوؤه  اأو 

الوظائف العامة وال�ضيا�ضية يف بلده.

الإعالم . 5 لو�ضائل  اخلا�ضة  امللكية  يف  التو�ضع  اأمام  املجال  اإف�ضاح 

بالهيمنة  احلكومات  ت�ضتاأثر  واأل  واملطبوعة،  وامل�ضموعة  املرئية 

�ضجن  عن  والتوقف  ال�ضحافة  حرية  احرتام  ينبغي  كما  عليها. 

ال�ضحفيني والإعالميني يف ق�ضايا الراأي، واإعادة تنظيم الإعالم 

الفكرية  التيارات  فيها  متثل  م�ضتقلة  جمال�ص  خالل  من  احلكومي 

الأ�ضا�ضية يف املجتمع والقوى ال�ضيا�ضية ومنظمات املجتمع املدين، 

بحيث تعرب  عن كل التوجهات الفكرية وال�ضيا�ضية يف املجتمع.

التخلى عن العمل بقوانني الطوارئ، واأن تنقح مدوناتها القانونية . 6

املتحدة،  الأمم  معايري  �ضوء  يف  الإرهاب،  مبكافحة  اخلا�ضة 

املعار�ضني  اإرهاب  يف  ا�ضتعمالها  ميكن  التي  املواد  كل  واإلغاء 

الإن�ضان  املدين واملدافعني عن حقوق  املجتمع  ال�ضيا�ضيني ون�ضطاء 

وال�ضحفيني.

 �رضورة حتلي اأجهزة الدولة باحلياد جتاه اأتباع الديانات واملذاهب 

املختلفة داخل الدين الواحد، مع اللتزام ب�ضمان حق اجلميع يف اأداء 

�ضعائرهم الدينية دون متييز بينهم يف احلقوق العامة.

على الدول العربية التي تعاين �رضاعات م�ضلحة داخلية اأن توقف . 7

جميع احلروب التي ت�ضنها �ضد الأقليات اأو فئات �ضكانية بعينها، 

وبخا�ضة اأعمال التهجري الق�رضي والعتداء اجلن�ضي على الن�ضاء، 

قيام مظمات  ت�ضّهل  واأن  الإن�ضانية،  ت�ضكل جرائم �ضد  باعتبارها 

احلكومات  جميع  تقوم  واأن  الإن�ضانية.  مبهمتها  الدولية  الإغاثة 

العربية بامل�ضادقة على النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية.

املجتمع  منظمات  اأداء  تقييم  جرى  امل�ضاركني  بني  احلوار  خالل 
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املدين يف بع�ص البلدان العربية؛ ومن ثم فاإنهم يتوجهون بالتو�ضيات 

التالية اإىل املجتمع املدين يف العامل العربي:

اأن ي�رضع الفاعلون الرئي�ضيون يف الإ�ضالح ال�ضيا�ضي )الأحزاب . 1

ال�ضيا�ضية اجلديدة  ال�رضعية واجلماعات  ال�رضعية وغري  ال�ضيا�ضية 

امل�ضتقلة  الإعالم  وو�ضائل  اجلديدة  النقابية  واملبادرات  والنقابات 

ومنظمات حقوق الإن�ضان واملدونون وال�ضحفيون والإعالميون 

املتوا�ضل  والتقييم  احلوار  يف  بالنخراط  وغريهم(  امل�ضتقلون 

لهذا  اأطر  اإن�ضاء  والتن�ضيق وتبادل اخلربات والدرو�ص. وكذلك 

وعلى  العربي(،  )العامل  والإقليم  الدولة  م�ضتوى  على  احلوار 

ال�ضعيد الفئوي والثنائي واجلماعي.

تد�ضني . 2 املحلي، يف  امل�ضتوى  على  الت�ضبيك  ال�ضتفادة من خربات 

امل�ضتوى الإقليمي؛  العربي على  العامل  �ضبكات للمجتمع املدين يف 

ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  بعملية  للدفع  اأعمال  جدول  تطوير  بهدف 

وتعزيز الدميقراطية وحماية حقوق الإن�ضان يف البلدان العربية.

احلكومات . 3 عن  با�ضتقاللها،  املدين  املجتمع  منظمات  تت�ضبث  اأن 

والأحزاب واجلماعات ال�ضيا�ضية باختالف توجهاتها.

اآليات . 4 من  املتاح  بتقييم  العربية  املدين  املجتمع  منظمات  تقوم  اأن 

حماية حقوق الإن�ضان الدولية والإقليمية، وحتديد الأ�ضاليب امُلثلى 

الآليات؛ بهدف  ال�ضعف يف هذه  اأوجه  للتعاطي معها، ودرا�ضة 

هذه  الهيكلية يف  العيوب  ت�ضعى لإ�ضالح  منهجية  بحمالت  القيام 

الآليات، وتعزيز دور املجتمع املدين يف فعالياتها.

تكثيف دور املجتمع املدين يف ن�رض ثقافة حقوق الإن�ضان يف الدول . 5

وكذلك  والتقارير،  والدوريات  املطبوعات  خالل  من  العربية؛ 

ب�ضكل عام  ال�ضباب  ت�ضتهدف  التي  التدريبية  الدورات  من خالل 

وطالب املدار�ص واجلامعات ب�ضكل خا�ص.
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تو�ضيات اإىل املجتمع الدويل:

ينبغي للمجتمع الدويل األ يقدم الت�ضهيالت للحكومات العربية يف . 1

قمعها للحريات العامة وحقوق الإن�ضان وواأد حركات الحتجاج 

ال�ضلمية. على املجتمع الدويل اأن يراقب التزام احلكومات العربية 

وكذلك  عليها،  �ضادقت  التي  الإن�ضان  حلقوق  الدولية  باملواثيق 

للح�ضول  قدمتها  التي  بالتعهدات  التزام احلكومات  مراقبة مدى 

على ع�ضوية جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، وكذلك 

جمال  يف  احلكومة  ملف  مراجعة  خالل  املجل�ص  تو�ضيات  تنفيذ 

حقوق الإن�ضان اأمام اآلية ال�ضتعرا�ص الدوري ال�ضامل.

التي . 2 احلوارات  خالل  اأولوياته  على  الدويل  املجتمع  ي�ضع  اأن 

ودعم  الإن�ضان  حقوق  ق�ضايا  العربية،  احلكومات  مع  يجريها 

الدميقراطية ب�ضكل عام، وحرية التنظيم واأو�ضاع املدافعني عن 

حقوق الإن�ضان ونزاهة النتخابات العامة ب�ضكل خا�ص.

ال�رضوع باإطالق املبادرات اجلادة لإ�ضالح منظمة الأمم املتحدة . 3

املجتمع  دور  تعزيز  على  ي�ضاعد  مبا  الدويل،  الأمن  وجمل�ص 

الدويل يف دعم وب�ضط ال�ضالم والعدالة يف املناطق التي تعاين من 

ال�رضاعات امل�ضلحة.
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مالحـــق
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القاهرة يف 12 يناير 2011 

فى دورته ال�ضابعة

على »منتدي امل�ضتقبل« اأن يتحول من »ناٍد للمناق�ضة«

اإىل دفع االإ�ضالح ال�ضيا�ضي فى العامل العربي

بيان �سحفي

يرتقب مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان باهتمام النتائج التي 

يف  غًدا  امل�ضتقبل”  اأجل  من  “للمنتدى  ال�ضابعة  الدورة  انعقاد  عنها  �ضي�ضفر 

املنتدى، ظل  تاأ�ضي�ص  اأعوام على  �ضتة  بعد  )الدوحة(،  القطرية  العا�ضمة 

دون اأن يقرتب من مهمته الرئي�ضية؛  “ناٍد للمناق�ضة”،  خاللها اأقرب اإىل 

يف  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  وتعزيز  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالح  دفع  اأي 

ال�ضت،  ال�ضنوات  خالل  املنطقة  يف  يتدهور  الو�ضع  بينما  العربي؛  العامل 

باملنتدى.  العربي  العامل  العام يف  الراأي  اهتمام  اإىل تراجع  اأدى  وهو ما 

تعد  مل  العربية  الدول  بع�ص  فاإن  للمنتدى،  املعنوية  القيمة  تراجع  ومع 

تكرتث به، اأو حتر�ص على احل�ضور بوزراء خارجيتها، بينما ت�ضارك 

الوليات املتحدة الأمريكية والدول الثمانية بوزراء خارجيتها!

يذكر اأن املنتدى من اأجل امل�ضتقبل قد مت تد�ضينه يف عام 2004 مببادرة 

يف  العربية  الدول  حكومات  اأي�ضا  وي�ضم  الثمانية،  دول  جمموعة  من 

املجتمع  عن  ممثلون  وكذلك  املو�ّضع،  الأو�ضط  بال�رضق  ي�ضمى  ما  اإطار 

املدين يف ال�ضمال واجلنوب. ويفرت�ص اأن يقوم املنتدى بتعزيز الإ�ضالح 
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ال�ضيا�ضي والتحول الدميقراطي يف املنطقة العربية. اإل اأنه بعد العام الأول 

بداأ املنتدى يتخلى عن هدفه الرئي�ضي، وحتول اإىل منتدى ملناق�ضات عامة 

حول اأهمية الإ�ضالح؛ بدل من دفعه عمليا لالأمام، واقت�رض اهتمامه على 

اإثارة ق�ضايا تنموية واقت�ضادية حمدودة. وتزامن ذلك مع تدّخل حكومي 

متزايد يف دور املجتمع املدين والعمل على تهمي�ضه يف اأعمال املنتدى، ويف 

للحكومة  تابعة  اأو  عربية  حكومية  موؤ�ض�ضات  تفوي�ص  مت  الأحيان  بع�ص 

للتحدث با�ضمه، ومنع حقوقيني من امل�ضاركة يف اأعماله. وهو ما ر�ضدته 

املوازي  الجتماع  يف  �ضاركت  التي  العربية  املدين  املجتمع  منظمات 

للدورة ال�ضابعة للمنتدى من اأجل امل�ضتقبل، الذي نّظمه مركز القاهرة يف 

يوليو 2010، وقدمت عددا  الفرتة )28-27(  امل�رضية خالل  العا�ضمة 

من التو�ضيات من اأجل اإحياء املنتدى وتفعيله. 

يف هذا الإطار فاإن مركز القاهرة يحث “منتدى امل�ضتقبل” على ما يلي:

العمل على حتويل املنتدى من ناٍد للمناق�ضات العمومية املتكررة 	•

اأهمية و�رضورة الإ�ضالح يف العامل العربي اإىل منرب ملناق�ضة  حول 

وتبادل  وتقييم  ملمو�ضة،  �ضيا�ضية  لإ�ضالحات  زمنيا  خطط جمدولة 

لها  فعالة  انتكا�ضها، واآلية  اأو  الإ�ضالحات  تنفيذ هذه  للخربات حول 

املجتمع  منظمات  واإ�رضاك  املعتمدة.  للتو�ضيات  املراقبة  �ضالحيات 

التي حترز  الدول  لت�ضجيع  التقييم، وو�ضع حوافز  اإجراء  املدين يف 

تقدًما حقيقًيا.

امل�ضاواة 	• قدم  على  متكافئ  ك�رضيك  املدين  املجتمع  مع  التعامل 

وخالل  للمنتدى،  الر�ضمي  لالجتماع  التح�ضري  مراحل  جميع  يف 

جدول  وو�ضع  التح�ضريية  الأعمال  تنح�رض  واأل  ذاته،  الجتماع 

الأعمال بني دول الثمانية واحلكومات العربية خلف اأبواب مغلقة. 

اأن يكون املجتمع املدين م�ضئول ب�ضكل كامل عن تنظيم اجتماعاته 	•

الهيئات  تفوي�ص  ووقف  املنتدى،  لجتماع  وم�ضاهماته  التح�ضريية 

احلكومية العربية للتحدث نيابة عن املجتمع املدين، والإ�رضاف على 

اجتماعاته التح�ضريية. 
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