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مركز �لقاهرة لدر��س���ات حقوق �لإن�س���ان هو منظمة غري حكومية �إقليمية م�س���تقلة 

تاأ�س�س���ت ع���ام 1993، ته���دف �إىل دع���م �ح���ر�م مب���ادئ حقوق �لإن�س���ان 

و�لدميقر�طية، وحتليل �س���عوبات تطبيق �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�س���ان، ون�رش 

ثقافة حقوق �لإن�س���ان يف �لع���امل �لعربي، وتعزيز �حلو�ر ب���ن �لثقافات يف �إطار 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإن�سان. ومن �أجل حتقيق هذه �لأهد�ف يعمل 

�ملركز على �قر�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�ستورية تعزز من 

�ملعايري �لدولية حلقوق �لإن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب توظيف 

خمتلف �لآلي���ات �لوطنية و�لإقليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإن�س���ان مع �لركيز 

ب�س���كل خا�ص على �ل�سباب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق �لإن�سان. 

ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�سكل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�سايا حقوق 

�لإن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي.

ي�سع���ى مركز �لقاهرة �إىل �مل�ساهمة يف �إلقاء �ل�س���وء على �أبرز �مل�سكالت و�لق�سايا 

�حلقوقي���ة �مللحة يف �ل���دول �لعربية، و�لتن�سي���ق مع خمتلف �لأط���ر�ف �ملعنية 

و�ملنظمات غ���ري �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

به���ذه �لق�ساي���ا وحماولة �لتو�سل �إىل حل���ول وبد�ئل تتو�فق م���ع �لقانون �لدويل 

حلقوق �لإن�سان.  

 يتمت���ع �ملركز بو�سع ��ست�س���اري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�س���ادي و�لجتماعي 

بالأمم �ملتحدة، و�سف���ة �ملر�قب يف �للجنة �لأفريقية حلق���وق �لإن�سان و�ل�سعوب. 

�ملرك���ز ع�سو يف �ل�سبكة �لأوروبي���ة �ملتو�سطية حلقوق �لإن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية 

لتبادل �ملعلومات حول حرية �لر�أي و�لتعبري )�يفك�ص(.          

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

نائب �ملدير

زياد عبد التواب

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد
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* رو�ئي وباحث م�رشي يف علم �لجتماع �ل�سيا�سي.

 جمال البنا

م�ضار وم�ضري جمدد اإ�ضالمي

د. عمار علي ح�سن *

كان ب�سيطًا، وهكذا كانت جنازته. نفر قليلون جاءوا يجاهدون زحام ال�سوارع والغربة 

واخلوف من املجهول ليجدوه م�سجى يف قلب �سندوق، ل ينتظر �سيئا من اأحد. عا�س غريبا 

ومات غريبا، فطوبي للغرباء. 

قليلة ت�سرت ج�سده، ولقيمات معدودات يقمن �سلبه،  بالقليل، فجالبيب  كان زاهدا مكتفيا 

موزعات بال عناية يف ثالجة قدمية ت�سكنها العتمة، وراأ�سه كان مدفونا طيلة الوقت بني اأكدا�س 

من الورق واجلرائد ، بينما ترمي مكتبته العامرة بع�س ظلها على نحافته، وهو جال�س اإىل 

مكتبه يدون ما جال بخاطره، اأو اختمر بذهنه يف داأب واإ�رصار ون�شاط غريب، وكاأنه �شاب 

يف مقتبل حياته، ي�سعى اإىل اأن يتحقق، ويجد لقدميه الغ�ستني مكانا يف الزحام.

خلفه نافذة �شغرية، تطل على مدر�شة خليل اأغا، تلك التي ذكرها جنيب حمفوظ يف ثالثيته 

مقاعد  ب�سعة  واأمامه  اجلواد«،  عبد  »كمال  ُين�سى  ل  الذي  بطله  تلميذا  بها  وحل  امل�سهورة، 

بورتريه
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ال�شقف  من  تتدىل   ، واهنة  م�شابيح  وبع�ض  اأرجلها،  واهتزت  ح�شوها،  انخف�ض  متاآكلة، 

ينيخان  الكتب املوزعة على معارف �شتى،  الراقدة بني رفني متوازيني من  العتمة  لتحارب 

على مكتب اآخر، و�شع فوقه جمال عبد النا�رص يده ليقراأ الفاحتة مع قادة الإخوان امل�شلمني، 

قبل اأن يتنازعا، وياأتي اخل�شام التاريخي والهجر والنبذ والحرتاب.

ي�شتيقظ عند الفجر، ي�شلي ويجل�ض على مقعده، يقراأ ويكتب، ويوا�شل ع�رصا بعد �شاعتني 

ب�شيط، غارق هو الآخر  فيها على �رصير قدمي  قيلولة منتظمة، يحل  الزمن يف  يخطفهما من 

و�شط الكتب، ويطل هناك تلفاز كان يتابع فيه احللقات التي �شجلتها معه حول التجديد يف الفكر 

والفقه الإ�سالمي، والتي و�سلت اإىل ت�سعني حلقة.

كان �شجاعا ج�شورا، ل يهاب اأحدا، ول يخ�شى يف احلق لومة لئم. يتلقى التهديد والوعيد 

فكيف  اأنف�شهم،  حتى  ينفعوا  اأن  ي�شتطيعون  ل  الذين  باأولئك  هازئا  مبت�شما،  خ�شومه  من 

على  مر  وحيد  ولد.  ول  ثروة،  ول  من�شب،  فال  يخ�رصه.  �شىء  لديه  يكن  ومل  ي�رصونه؟ 

الدنيا، وذهب عنها على حاله.

كثريا ما كان يقول اإن بع�ض الذين يختلفون معه، ويقدحون فيه، ويهاجمونه حني ي�شاألهم 

اآرائهم فيما يقول، يت�شلون به �رصا معتذرين، ويقولون له: ل توؤاخذنا فلدينا ما  النا�ض عن 

اأحدا، طاردوا حممد  يرحمون  الطويلة ل  الأنياب  واأ�شحاب  والأموال،  املنا�شب  نخ�رصه؛ 

عبده وعبد املتعال ال�سعيدي، واحلبل على اجلرار.

كتب  بطون  يف  موجود  فهو  اأخرتعه،  مل  اإيلَّ  ين�شبونه  ما  ويقول:  يبت�شم  كان  ما  وكثريا 

بقول  ي�ستعني  ثم  النا�س كما هي،  اأ�سماع  �سفراء ، يحفظونها عن ظهر قلب، ويتلونها على 

زكي جنيب حممود لي�شفهم بـ »احلفظة املتعاملني«. وكنت اأقول له: مَل تنزلق اإىل فخ ين�شبونه 

اأن  ُيِرْد  ثقة: من  يجيب يف  فكان  ؟  كتبت  ما  الرتاب على كل  يهيلون  فيه  تقع  اأن  وبعد  لك، 

بعيدا  وينظر  هامته  يرفع  ثم  األفتها.  كتاب  مائة  من  اأكرث  يقراأ  اأن  فعليه  حقيقتي  على  يعرفني 

اأنا كاتب«. ويقراأ  ويقول: »�شيعرفونني بعد خم�شني �شنة«، ويردف: »ل�شت فقيهًا ول مفتيا 

عن الق�سور والن�ساء وال�سيارات الفارهة التي ميلكها جتار الدين في�سحك ويت�ساءل: اأين زهد 

كالببغاوات؟  الغابرين  اآراء  ترديد  ولي�ض  هم  راأيهم  التي حتوي  كتبهم  واأين  والتقاة؟  العلماء 

ويقراأ عن تخبط احلركة الإ�شالمية يف عوامل ال�شيا�شة والقت�شاد والجتماع فيقول: ن�شحتهم 

وقدمت لهم درا�شات وت�شورات لكن عقولهم جامدة، وم�شاحلهم ال�شخ�شية تطم�ض عقولهم 

وقلوبهم. ثم يتوه قليال ويعود: »لو امتد الأجل بح�شن البنا لغري الكثري من الأفكار، لكنه رحل 

جمال البنا: م�ضار وم�ضري جمدد اإ�ضالمي
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مبكرا وتركهم يتخبطون«.

واأندوني�شيا،  ماليزيا  باحثون كثريون من  بها  بالإ�شكندرية ، وكان  ندوة  يوم ح�رص  يف 

واأمامنا وجدناهم يقبلون عليه بحفاوة �سديدة، ويذكرون عناوين كتبه التي طالعوها وراقت 

 يف مرارة وقلت: »زامر احلي ل يطرب«. 
َّ

لهم، وراأيتهم فم�شم�شت �شفتي

قبل اأن يداهمه املر�ض الأخري زرته يف �شقته الفقرية ومكتبته الرثية، فوجدته ملهوفا يبحث 

عن اأحد ، يوفر له مكانا يحوي كل هذه الكتب، حتى تنفع النا�ض. ات�شل ببع�ض اأهل املال، 

لكن اأحدا مل يغثه، وها هو قد ذهب اإىل ربه وتركها لنا، يريد منا اأن نحميها من اأن تنتحر على 

م�شانق اجلهل والإهمال والالمبالة والتواطوؤ. 

دي�سمرب 1920،   15 دلتا م�رص( يف   ( البحرية   اأعمال  املحمودية من  البنا يف  ولد جمال 

اأحمد بن حنبل يف احلديث. وعكف  الإمام  اإذ �سنف م�سند  الدين،  بعلوم  لأب كان م�سغول 

امل�شلمني،  البنا موؤ�ش�ض جماعة الإخوان  ال�شقيق الأ�شغر لالإمام ح�شن  الذي هو  البنا،  جمال 

منذ طفولته على الإطالع، وبعد اأن اأمت درا�شته البتدائية، التحق باملدر�شة اخلديوية الثانوية، 

لكنه ترك الدرا�شة اإثر �شجار بينه وبني مدر�ض اللغة الإجنليزية، وراح ي�شتكمل تعليمه بو�شائله 

اخلا�شة، راف�شا يف الوقت نف�شه اأن يعي�ض يف جلباب اأخيه.

عني البنا بق�سايا العمل النقابي، فاأ�س�س عام 1981 الحتاد الإ�شالمي الدويل للعمل، بعد 

اأن ا�شتعانت به منظمة العمل الدولية يف عدد من الرتجمات، ومنظمة العمل العربية كخبري 

ا�ست�ساري. ويف �سنة 1997 اأ�ش�ض مع �شقيقته ال�شيدة فوزية موؤ�ش�شة “فوزية وجمال البنا للثقافة 

والإعالم الإ�سالمي”، وهي دار ن�رص ومكتبة اإ�شالمية عامرة، حتوى اأكرث من ع�رصة اآلف 

كتاب بالعربية، وثالثة اآلف بالإجنليزية. 

وال�شيا�شي  الإ�شالمي  فكره  خال�شة  �شمنها  التي  الإ�سالمي”  “الإحياء  دعوة  البنا  واأطلق 

اأن  تلبث  فاإنها مل  بتعتيم وجتاهل كاملني،  البداية  الدعوة قوبلت يف  اأن هذه  والثقايف. ورغم 

�شقت طريقها يف م�رص والبلدان العربية والإ�شالمية، ولقت اهتماما من هيئات دولية.

وهو ُيعرف دعوة الإحياء يف بيان ي�سبه املانف�ستو باأنها : “لي�ست هيئة، اأو تنظيمًا اأو جمعية 

والأحزاب واجلمعيات.  الهيئات  ال�ساأن يف  هو  كما  اأ�سا�سي  ونظام  اإداري ولئحة  كيان  لها 

اإنها بب�شاطة دعوة، اأو حركة، اأو تيار فكرى و�شل اإىل درجة البلورة والتنظري التي جتعل 

له كينونة خا�شة متميزة تربئه من ال�شطحية اأو التلفيق اأو النتقائية اأو التباعية” ثم ينتهي اإىل 

د. عمار علي ح�ضن
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القول: “ملا كانت دعوة الإحياء الإ�سالمي تيارًا فكريا ونظرية يف فهم الإ�سالم. فاإنها ت�سبح 

ملكا لكل من يوؤمن بها، فالأفكار ل تكون مو�شوعًا لحتكار، وما اأن ين�رصها �شاحبها الأول 

حتى ت�شبح ملكا للجميع. ومع اأننا حر�شنا قدر الطاقة على الكمال فاإن هذا ل مينع من ظهور 

من يقدم لهذه الدعوة اإ�شافة ترثيها، اأو يك�شف ماأخذا فيها”.

ويلخ�ض البنا م�شاره باأنه يرمي اإىل اإعادة تاأ�شي�ض منظومة املعرفة الإ�شالمية على اأ�شا�ض 

“اإ�سالم الإن�سان ولي�س اإ�سالم ال�سلطان”، واألف يف خدمة هذه الفكرة نحو ثالثني كتابا تعالج 
الر�شيد،  الفكر والعتقاد، والفقه والتف�شري، والتنمية واحلكم  ال�شيا�شة واملراأة وحرية  ق�شايا 

واحلركات والدعوات الإ�شالمية املعا�رصة. وب�شكل عام تقوم “دعوة الإحياء” على املبادئ 

العامة الآتية:

1 ـ الإن�شان امل�شتخلف يف الأر�ض هو الغاية، والإ�شالم هو الو�شيلة.

املجتمع  اأ�شا�ض  هي  ا�شتثناء  وبال  جميعا،  النا�ض  بني  والواجبات  احلقوق  يف  امل�شاواة  ـ   2

الإن�ساين.

3 ـ العقل وما ين�شاأ عنه من علم ومعرفة هو ما مييز الإن�شان، وهو ما جعل املالئكة ت�شجد 

له، ولذا فهو اأ�شا�ض النظر الديني، ول �شيء ي�شتع�شي عليه �شوى ذات الله وطبيعته والعامل 

الآخر، وي�شتتبع ذلك �رصورة ن�رص العلم واملعرفة والحتفاء بهما.

4 ـ العودة اإىل القراآن الكرمي واعتباره “كتاب هداية” وا�شتبعاد كل التفا�شري ، وكل ما جاء 

به املف�رصون، ل�شيما ما يتعلق بالن�شخ واأ�شباب النزول، لأنهم بتفا�شريهم تلك �شوهوا روعة 

بالنطباع،  اأثره  يوؤتي  والقراآن  م�شاره،  عليه وحرفه عن  بالتقول  القراآين ومق�شده  الن�ض 

وهو روح الإ�شالم واأداة التحرير والثورية فيه، واإهماله كان من اأ�شباب تاأخر امل�شلمني.

5 ـ يجب �شبط ال�شنة النبوية ب�شوابط القراآن الكرمي، وهي لي�ض تاأبيد القراآن، وهي اأحد 

اإىل  الأحاديث ون�شبوها  اآلف  الإ�شالم ، ومتكنوا من و�شع  اأعداء  منه  الذي دخل  الأبواب 

الر�شول الكرمي �شلى الله عليه و�شلم والتي تطعن يف القراآن، وت�شوه العقيدة، وبل وت�شوه 

�سورة الر�سول، وانطلى هذا كله على املحدثني، الذين اكتفوا باعتبار الإ�سناد دليل �سحة. وقد 

تع�سب بع�س املحدثني لالأحاديث ، واأرهبوا النا�س ؛ حتى ل يعملوا عقولهم فيها اأو ي�ساهوها 

بالن�ض القراآين، بل اإن بع�شهم فر�ض ال�شنة على القراآن وف�شلها عليه.

6 ـ اعتبار احلكمة اأ�شال من اأ�شول الإ�شالم، وهي كل ما انتهت اإليه الب�رصية من اأحكام 

جمال البنا: م�ضار وم�ضري جمدد اإ�ضالمي
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ومبادئ واأ�سول ثبتت �سالحيتها على مر الأجيال.

الجتماعي  “ال�سمان  حتقيق  اإىل  يوؤدي  مبا  ع�رصية  بطريقة  الزكاة  تنظيم  يجب  ـ   7

والتاأمني”، ويتم هذا عرب و�شع قوام �شعبي تطوعي منظم وممنهج ، اأو تقوم الدولة به عن 

طريق جهاز م�شتقل عنها، وتكون ميزانيتها م�شتقلة عن ميزانية الدولة، وي�رصف منها على 

حمدودي الدخل والعاطلني واملر�شي وكل من يحتاج اإىل العون.

8 ـ كل ما جاءت به ال�رصيعة من اأحكام عن الدنيويات، و�شواء كانت يف القراآن اأو ال�شنة، 

اإمنا اأنزلت لعلة العدل وامل�شلحة، فاإن حدث تطور جعل احلكم ال�رصعي ل يحقق العلة، يجب 

اأن نعدل يف احلكم مبا يحقق الغاية. كما يحدث اأن يق�شي التطور على العلة نف�شها لنتفي احلكم 

كما يف اأحكام الرق واجلزية والغنيمة، فالإ�شالم مل يخلق هذه النظم اإمنا وجدها و�شعى اإىل 

اإ�سالحها حتى يتمكن من الق�ساء عليها.

نعي�ض  اأن  ن�شتطيع  املا�شوية، ول  فال�شلفية هي  بها،  العتداد  ال�شلفية وعدم  ـ جماوزة   9

حا�رصنا يف ما�شينا .

عالقة  هي  الثالثة  ال�شماوية  الأديان  بني  والعالقة  مطلقة،  والعتقاد  الفكر  حرية  ـ   10

تعاي�س.

11ـ  حترير املراأة من الدونية التي جاءت بها ب�شعة اأحاديث �شعيفة اأو مو�شوعة، وتقرير 

م�ساواتها بالرجل.

12 ـ ا�شتبعاد فكرة اأن الإ�شالم ي�شيطر على كل �شيء، فهو رغم اأهميته الق�شوى، لي�ض اإل 

بعدا واحدا من اأبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفل�شفة، التي تطلق كل منها 

من منطلقها اخلا�ض، وتقدم عطاءها الذي واإن اختلف عن عطاء الدين، فاإنه ل يزاحمه، ول 

ي�ستبعده.

وقد تفرغ البنا منذ �شبابه للتاأليف فاأ�شدر اأكرث من مائة كتاب، ترجمت ع�رصة منها اإىل اللغات 

اأتبعه يف العام  الأجنبية. واأول كتاب له ظهر عام 1945 عن »الإ�سالح الجتماعي«، ثم 

التايل بكتاب و�شمه بـ »دميقراطية جديدة«. ومن اأهم كتب البنا : »نحو فقه جديد«، »الإ�شالم 

ف�سل  الإ�سالم« و»الإ�سالم والعقالنية« و»م�سئولية  دين واأمة ولي�س دينا ودولة«،و»جتديد 

تقدمه دعوة  كما  الفكر« و»الإ�سالم  ثم كال« و»الإ�سالم وحرية  الإ�سالمية« و» كال  الدولة 

الإحياء«، و»روح الإ�شالم« ، و»تف�شري القراآن الكرمي بني القدامى واملحدثني«، و »الإ�شالم 

د. عمار علي ح�ضن



رواق عربي

10

العدد 64

واحلركة النقابية«، و»تفنيد دعوى الن�شخ يف القراآن«، و»اجلهاد«، و»احلجاب«، و»املراأة 

امل�شلمة بني حترير القراآن وتقييد الفقهاء«، و»اإخواين الأقباط«.

وما مييز الأ�ستاذ جمال البنا هو نزعته العالية اإىل التجديد، ورف�شه المتثال لكل ما اأنتجه 

الأولون من فقه، وذهابه مبا�رصة اإىل “الن�ض املوؤ�ش�ض” وهو القراآن الكرمي، واجلزم باأن كل 

ما يقع خارج الثوابت الإميانية يحتمل، بل يفرت�ض، اإعمال العقل نقدا واجتهادا، والبحث عن 

امل�سلحة العامة لالأمة.

والعودة  ال�شلفية،  الأطر  هو  »جتاوز  املوؤ�ش�ض  بيانها  الإحياء وفق  فم�شمون دعوة  ولذا 

اإىل القراآن واعتباره �شيحة اإنقاذ، ودعوة هداية واإرادة تغيري ور�شالة، اأي باخت�شار تـثوير 

القراآن ولي�ض تف�شري القراآن«.  وقد �شعى البنا اإىل اأن تنزل هذه الدعوة من عامل التنظري اإىل 

�شيا�شية واقت�شادية واجتماعية  املجتمع،  يثريها  التي  التحديات  بقوة و�رصامة  فعالج  الواقع، 

وثقافية.

احتفائه  يف  جليا  نراه  الذي  الأمر  خ�شومه،  يزعم  كما  تغريبيا  البنا  جمال  يكن  ومل 

باخل�شو�شية احل�شارية، ونقده للعوملة. وقد احتلت ق�شية العوملة حيزا وا�شحا يف فكره؛ اإذ 

الغزو  هو  الأول  ف�شلها  كان  الراأ�شمايل،  النظام  اإليه  و�شل  مدى  اأو  �شيحة  اآخر  فيها  يرى 

الع�شكري لنهب موارد امل�شتعمرات، وف�شلها الثاين هو ال�رصاكة يف اإقامة املوؤ�ش�شات ال�شناعية 

والتجارية بني الطرفني، اأما الثالث فهو العوملة، التي يقول عنها يف كتابه »ا�شرتاتيجية الدعوة 

الإ�سالمية يف القرن 21«، اإنها »جندت ثالثة فيالق ل ميكن لأي دولة اأن تقف اأمامها، وهي 

اأ�شواق  واملنتجات  ال�شلع  وغزو  الأموال،  لرءو�ض  املفتوح  والنتقال  البور�شات  اخرتاق 

العامل يف ظل اجلات وبنود منظمة التجارة العاملية، والإعالم املعتمد على الأقمار ال�شناعية، 

والذي يقوم بالغزو الفكري والنف�شي لفل�شفة العوملة، بحيث ميكن يف النهاية اأن ياأكل العامل كله 

الهامبورجر، وي�رصب الكوكاكول، ويلب�ض اجلينز، وي�شاهد الأفالم الأمريكية«.

لكن البنا مل يقع يف فخ الت�شاوؤم حيال العوملة، ومل يخف منها بالقدر الذي يخيف القر�شاوي، 

اإمنا يوؤكد اأن »اأن كل الأديان والنظم عجزت عن توحيد العامل كله، واأن قوى الدين واللغة 

الإن�شان  ال�شتحواذ على  بحيث ل ميكن  العوملة،  اأمام طوفان  �شتقف  والرتاث واخل�شائ�ض 

الأفريقي اأو الأ�شيوي، وبوجه خا�ض الإن�شان امل�شلم، الذي يقدم له الإ�شالم اأكرب ح�شانة من 

الإذابة«.

من  كثري  البنا مع  اأطلقها جمال  التي  الإ�شالمي  الإحياء  لدعوة  الفكري  اخلطاب  ويتفاعل 
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الأفكار التي اأنتجها الغرب، فيوؤكد اأن الدور الذي قامت به ال�شرتاكية يف التاريخ الإن�شاين ل 

ميكن اإغفاله، ويتوقع اأن يكون لها جولة اأخرى، لأن وجودها اأمر جديل بالن�شبة للراأ�شمالية. 

وينطبق امل�شار نف�شه ـ يف نظره ـ على القومية التي رزقت عوامل مواتية جعلتها ت�شغل ال�شاحة، 

وتظفر يف بع�ض احلالت بال�شدارة. اأما العلمانية فيدعو البنا اإىل الت�شالح معها، ول يرى اأي 

اإن اختلفت مع الإ�شالم يف  اأنها  العلمانية والإ�شالم يف بع�ض اجلوانب، ويوؤكد  تعار�ض بني 

اأمور، لكن تظل لها اأهمية حتى ل يطغى التدين الأخروي على التدين الدنيوي.

لكن البنا ل يرى يف اأي من املذاهب الثالثة بديال عن الإ�شالم، ففي نظره فاإن »الأديان اأغنى 

اأ�شلها الأوروبي،  اإىل  القومية وال�شرتاكية والعلمانية  اإن�شاين«، ويرد  اأي فكر  واأثرى من 

ويرى فيها نبتا لأر�ض غري اأر�شنا، لكنه يدعو اإىل اأن »ن�شتوعب بع�ض درو�شها التي تتالءم 

معنا، ونعكف عليها لتعريبها«.

ويتعمق البنا يف تفاعله مع العطاء الفكري والثقايف لالآخرين فيقول يف كتابه »كال ثم كال«: 

هناك  ولكن  الأوروبية،  الثقافة  على  والطالع  الأجنبية،  اللغات  اإحكام  دعاة  من  »نحن 

ثقافتنا اخلا�سة.  نحكمها على ح�ساب  اأن  ثقافتنا اخلا�سة، وبني  نحكمها حل�ساب  اأن  فرقا بني 

والتي  هدفنا،  هي  التي  احلكمة  من  جزء  لأنها  واملعارف،  الثقافات  بكل  نلم  اأن  واملفرو�ض 

تدخل يف مكونات الإ�شالم«.

ويجعل البنا من »احلكمة« التي تقوم يف جزء منها على اقتبا�ض املفيد من ثقافة الغري، م�شدرا 

من م�سادر الفقه، عالوة على اأنها يف نظره »اأ�سال من اأ�سول الإ�سالم«، ويعيب على الفقهاء 

اإهمالهم لها قائال يف كتابه »اأ�شول ال�رصيعة«: »اأغلب الظن اأنهم عزفوا عن العرتاف باأ�شل 

وم�شدر مفتوح، غري حمدد اأو من�شبط، ي�شمح بالنفتاح والتعددية، وهي �شفات ي�شيق بها 

الفقهاء عادة، لأنها تفتح عليهم بابا ل ميكنهم التحكم فيه«.

ويتبنى البنا تعريفا للحكمة مفاده اأنها »العقل والعلم والفهم واإدراك روح الإ�شالم ومقا�شده 

وقيمه«، ليدعونا اإىل اأن »ننهل من كل معني حلكمة، من علوم وفل�شفة واآداب وفنون دون 

حرج ... فال يكون هناك احتكار للمعارف ول �شدود قائمة حتول دون الإفادة من ذخائر 

اأركان  اأربعة  الع�رص احلديث وتدفقها من  املعرفة يف  الإن�شانية«، ويقول: »ثورة  احل�شارة 

العامل، وو�شولها عرب املطابع والقنوات الف�شائية والإنرتنت وخدمات الت�شنيف، و�شع حتت 

اأيدي البحاث كل كنوز العامل القدمي، وكل م�شتجدات الع�رص احلديث، بحيث اأ�شبح )الكتاب( 

اأي القراآن ميثل دليل العمل والإطار العري�ض للخطوط الرئي�شية، اأما ما ميالأ احلياة فهي هذه 
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الفي�سان من كل الدول املتقدمة، واأ�سبحت  العلوم والفنون واملعارف التي تتدفق فيما ي�سبه 

رمز ثروة وقوة الع�رص احلديث«، الذي يدعو البنا اإىل النخراط فيه والتفاعل معه.

لقد رحل البنا وهو يتوقع اأن ينفتح الباب عري�شا لفكره، واأن يعاد اكت�شافه حتى ولو بعد 

ن�شف قرن، كما كان يتوقع دوما، ولذا �رصخ يف اآخر حياته قائال: »اإىل كل الذين يوؤمنون 

باأن الإ�شالم ر�شالة، والذين يوؤرقهم الت�شاوؤل، نقول ل تياأ�شوا. لقد ر�شمنا الطريق، وبداأنا 

امل�شرية، وندعوكم للم�شاركة«. والأيام القادمة كفيلة بالربهان على اأن ما نادى به كان نبوءة 

�شتقف على قدميها ذات يوم، اأو جمرد اأ�شغاث اأحالم، جعلها الزمن ن�شيا من�شيا.

جمال البنا: م�ضار وم�ضري جمدد اإ�ضالمي
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*عمل تور�ن كيا �أوغلو كزميل ز�ئر م�سرك �سابق مبركز بروكنجز �لدوحة وجامعة قطر خالل �لفرة ما بن يناير، يونيو 
2012. خالل فرة عمله كزميل، �خت�ص كيا �أوغلو يف مو��سيع حقوق �لإن�سان �لدولية و�لدين و�ل�سيا�سات �لدولية 

و�أي�ساً يف ق�سايا �ملجتمعات �لأمريكية �مل�سلمة. يعمل كيا �أوغلو حالياً كاأ�ستاذ م�ساعد يف �لعالقات �لدولية يف برنامج 

�ل�سيا�سات و�لفل�سفة و�لقت�ساد بجامعة و��سنطن – تاكوما.

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ 

تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان*

تور�ن كيا �أوغلو **

ملخ�ض تنفيذي

رائدة  ُتعد  اإذ  فريدًا،  موقعًا  تتبواأ  فاإنها  ونفوذها،  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  ملوقع  نظًرا 

حقوق الإن�شان يف العامل الإ�شالمي. ومع ذلك، فمنذ اإن�شائها عام 1969، كانت املنظمة تف�سل 

با�شتمرار يف حتقيق هدفها كرائدة يف جمال حقوق الإن�شان، والن�شمام اإىل الهيئات الإقليمية 

منظمة  اأن  الف�شل  هذا  اأ�شباب  واأحد  الإن�شان.  حقوق  جمال  يف  فعالة  اآليات  لإن�شاء  الأخرى 

الدولية  املعايري  التوافق بني  التعامل مع ق�شايا  اإطار وا�شح يف  اإىل  تفتقر  الإ�شالمي  التعاون 

*تن�رص )رواق عربي( هذه الدرا�شة بت�رصيح من مركز بروكينجز – الدوحة. 
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حلقوق الإن�شان والنمط الإ�شالمي املحافظ ال�شائد يف اأو�شاط اأبرز دولها الأع�شاء.ومع ذلك، 

هناك عقبة اأخرى اأكرث اأهمية لفتت انتباهًا اأقل، فلقد منع تركيز املنظمة على ال�شيادة الوطنية 

يف نقل ال�شلطة اإىل ما ميكن اأن ُيطلق عليه بطريقة اأخرى اآليات دولية لتكون فعالة يف جمال 

حقوق الإن�سان. 

يف ظل قيادة الأمني العام اأكمل الدين اإح�سان اأوغلو الإ�سالحية، اأ�سبح ملف حقوق الإن�سان 

من اأهم املوا�شيع يف جدول اأعمال منظمة التعاون الإ�شالمي. وقد مّت هذا التحول ر�شميًا يف 

م�شتقلة  دائمة  جلنة  اإن�شاء  مت  مهم،  تطور  ففي   .2008 عام  املنظمة  ميثاق  مراجعات  اإحدى 

والقت�سادية  والجتماعية  املدنية  احلقوق  لتعزيز   2011 عام   )IPHRC( الإن�شان  حلقوق 

املن�شو�ض عليها يف وثائق املنظمة يف جمال حقوق الإن�شان. من خالل حتليل اللجنة الدائمة 

امل�شتقلة حلقوق الإن�شان واأدوات املنظمة الأخرى يف جمال حقوق الإن�شان )مبا يف ذلك اإعالن 

لعام  الإ�سالم  الطفل يف  لعام 1990 وعهد حقوق  الإ�سالم  الإن�سان يف  القاهرة حول حقوق 

ُتقّيم جهود منظمة التعاون الإ�شالمي يف الآونة الأخرية لتعزيز  2005(، فاإن هذه الدرا�شة 

دورها ب�شفتها اإحدى اجلهات الفعالة يف جمال حقوق الإن�شان. 

على مدى ال�شنوات الع�رصين منذ �شدور اإعالن القاهرة، حدث حتول ملحوظ يف منهج 

الإن�شان  حقوق  جمال  يف  اآلياتها  فتطور  ؛  الإن�شان  حقوق  حول  الإ�شالمي  التعاون  منظمة 

يك�شف حتوًل تدريجيًا بعيدًا عن التاأكيد على مركزية ال�رصيعة. بينما اأ�شار اإعالن القاهرة اإىل 

ذكر   2005 لعام  الطفل  حقوق  عهد  فاإن  للمرجعية”،  الوحيد  “امل�سدر  باعتبارها  ال�رصيعة 

ال�رصيعة يف �شياق الإطار الأو�شع للقيم الإ�شالمية، يف حني اأن اللجنة الدائمة امل�شتقلة حلقوق 

الإن�شان ولئحتها تخلت عن الرجوع اإىل ال�رصيعة متامًا. هذا التطور يدل على ا�شتعداد منظمة 

التعاون الإ�شالمي ملناق�شة احلقوق يف اإطار قانون حقوق الإن�شان الدويل بدًل من ح�رصها يف 

اإطار ال�رصيعة الإ�شالمية والتقاليد. 

فقد عززا وجهة  ال�رصيعة،  الطفل على  القاهرة وعهد حقوق  اإعالن  تاأكيد  اإىل  بالإ�شافة 

نظر تقليدية لل�شيادة التي مُتّكن دوًل معينة و�شناع قرارها ال�شتبداديني يف كثري من الأحيان. 

وبينما ت�شاءل الرتكيز على ال�رصيعة، فاإن العقبات التي ت�شّبب فيها مترُكز املنظمة حول الدول 

ظلت ثابتة. يف الآونة الأخرية، اإحجام الدول الأع�شاء عن نقل اأي �شلطة حقيقية اإىل منظمة 

مت  التي  الإن�شان  حلقوق  امل�شتقلة  الدائمة  اللجنة  فعالية  تقوي�ض  على  عمل  الإ�شالمي  التعاون 

اإن�شاوؤها حديثًا. 
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متتلك اللجنة الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان القدرة على ت�شكيل جزء من نظام دويل فعال 

يف جمال حقوق الإن�شان، تلعب من خالله دورًا يعادل دور اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�شان 

التزام جديد يف ق�سايا حقوق الإن�سان  اللجنة مييز وجود  اإن و�سول  النظام الأوروبي.  يف 

الدول الأع�شاء املحافظة املرتددة يف  اأن قبول بع�ض  التعاون الإ�شالمي، كما  داخل منظمة 

الأ�شل مبثابة عالمة مب�رصة. وميكن مالحظة اأ�شباب اأخرى للتفاوؤل يف تنوع ع�شوية اللجنة، 

والإ�رصار على كون اأع�شائها خرباء “م�ستقلني” يف جمال حقوق الإن�شان دون اأي معايري 

تتعلق مبعرفة الإ�شالم. 

اللجنة، وما زال  �شلطة  للحد من  مهمة  تدابري  الأع�شاء  الدول  اتخذت  نف�شه،  الوقت  يف 

بالع�شوية،  يتعلق  وفيما  الوطنية.  باحلكومات  مرتبطًا  الإن�شان  حقوق  ق�شايا  مع  التعامل 

على �شبيل املثال، ل توجد اأي قيود على احلكومات بخ�شو�ض انتخاب موظفيها للهيئة. وهنا 

تكمن م�شاألة خطرية يف اأن اللجنة الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان لي�ض لديها �شوى اآليات قليلة 

التعاون  منظمة  موافقة  اأو  طلب  على  متوقفة  تقريبًا  اأن�شطتها  جميع  اأن  ويف  ن�شبيًا،  و�شعيفة 

بدًل من  تقارير مو�شوعية  بن�رص  القرار  اأما  ال�شاأن.  بهذا  املعنية  الع�شو  الدولة  اأو  الإ�شالمي 

تقارير خا�شة بكل دولة بخ�شو�ض انتهاكات حقوق الإن�شان فيقلل من قدرتها على ممار�شة 

“الدفاع عن حقوق  فبدًل من الرتكيز على  الإن�شان.  ال�شغط على منتهكي حقوق  مزيد من 

الإن�سان”، كما تفعل غريها من الأنظمة الدولية، فاإن اللجنة جمهزة لتباع منهج “دبلوما�سية 

حقوق الإن�سان”. التي تهدف لتعزيز احلقوق عن طريق احلوار املنطقي مع احلكومات، بدًل 

من ممار�شة ال�شغط املعنوي. ولذلك �شوف تكون وظيفتها ا�شت�شارية اأكرث منها وقائية. 

تعد القرارات ال�شيا�شية، ولي�شت اخلالفات الدينية اأو الثقافية اخلا�شة بالدول ذات الغالبية 

امل�شلمة، هي ال�شبب وراء اأوجه ق�شور اللجنة. ومع ذلك، هناك ما يدعو اإىل الأمل يف اأن 

ت�شتطيع  اأخرى،  مناطق  الإن�شان يف  تطور جلان حقوق  ي�شري  كما  فعالة. ولكن  اآلية  ت�شبح 

وتوفر  الت�سيي�س،  من  احلكومات  خماوف  وتهدئ  مال  راأ�س  تبني  اأن  اإن�سائها  عند  الهيئات 

ال�شتقالل، ومتتلك  بدرجة من  اللجنة حاليًا  تتمتع  تدريجًيا.  وال�شلطة  ال�شتقاللية  مزيدًا من 

�شلطة التف�شري بخ�شو�ض وثائق حقوق الإن�شان يف منظمة التعاون الإ�شالمي، مما ي�شمح لها 

باحتمالية اتباع منهج النا�شط. ومن املمكن اأن تك�شب املزيد من النفوذ اأي�شًا من خالل تعبئة 

الدولية الأخرى، ول�شيما الأمم  التعاون الإ�شالمي واملنظمات  القائمة بني منظمة  العالقات 

املتحدة. ب�سكل حا�سم، فموظفو منظمة التعاون الإ�سالمي اأنف�سهم - اأوعلي الأقل بع�س الدول 

الأع�شاء - يتوقون لأن تلعب الهيئة دورًا اأقوى. 

توران كيا اأوغلو
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يجب على جمتمع حقوق الإن�شان الدويل التعامل مع منظمة التعاون الإ�شالمي بطرق تزيد 

من قدرة املنظمة على اأن ت�شبح �رصيكًا فعاًل، ُيعتمد عليه يف النهو�ض بحقوق الإن�شان. هذه 

بع�ض اخلطوات املحددة التي ميكن اتخاذها: 

املطالبة ب�شفافية اللجنة الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان. وبهدف الو�شول اإىل م�شتوى اأعلى . 1

اللجنة، وجدول الأعمال، والقواعد  اأع�ساء  املعلومات عن  اإعالن  ينبغي  امل�ساءلة،  من 

والإجراءات الداخلية.

الإن�شان وغريها من هيئات . 2 امل�شتقلة حلقوق  الدائمة  اللجنة  املوؤ�ش�شية بني  الروابط  تعزيز 

وجمل�ض  الإن�شان،  حلقوق  الأوروبية  واملحكمة  اأوروبا،  جمل�ض  مثل  الإن�شان  حقوق 

حقوق الإن�شان يف الأمم املتحدة، ومكتب الأمم املتحدة للمفو�ض ال�شامي حلقوق الإن�شان، 

فهيئات حقوق الإن�شان هذه، الأكرث ر�شوخًا، ميكنها تنظيم جل�شات عمل م�شرتكة للم�شاعدة 

يف بناء قدرة اللجنة. 

ت�شجيع منظمة التعاون الإ�شالمي على تر�شيح وانتخاب خرباء يتمتعون ب�شجل قوي يف . 3

الدفاع عن حقوق الإن�شان. عند انتخاب هوؤلء اخلرباء فاإنهم ي�شتفيدون من الطاّلع على 

م�شادر املجتمع الدويل يف جمال حقوق الإن�شان. على �شبيل املثال، ميكن اأن تتاح لهم 

منا�شب موظفني زائرين يف منظمات حقوق الإن�شان، ومراكز البحوث، واجلامعات.

يف . 4 الإ�شالمي  التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  يف  احلكومية  غري  املنظمات  م�شاعدة 

ال�شغط على احلكومات لالمتثال ملعايري حقوق الإن�شان. حتى الآن هناك تكامل �شعيف 

ملنظمات املجتمع املدين يف اللجنة الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان، وبع�ض الدول الأع�شاء 

م�شاعدة  يف  احلكومية  غري  املنظمات  به  تقوم  الذي  الدور  من  احلد  اإىل  �رصاحًة  �شعت 

عمل اللجنة. ومع ذلك، ل تزال هناك فر�شة للتعاون املحدود بني اللجنة الدائمة امل�شتقلة 

الإن�شان  حلقوق  الدويل  جمتمع  على  يجب  احلكومية.  غري  واملنظمات  الإن�شان  حلقوق 

الإ�شالمية  املجتمعات  يف  ال�شلة  ذات  احلكومية  غري  للمنظمات  والتدريب  اخلربة  تقدمي 

الدائمة  واللجنة  الإ�شالمي،  التعاون  ومنظمة  الأع�شاء  الدول  على  �شعبي  �شغط  خللق 

امل�ستقلة حلقوق الإن�سان. 

يجب على املجتمع الدويل حلقوق الإن�شان اأن يكون حذرًا من احللول ال�رصيعة عند ت�شجيعه 

ملنظمة التعاون الإ�شالمي من خالل ا�شتغالل اإمكاناته كجهة فعالة يف جمال حقوق الإن�شان. 

فبناء اأنظمة اإقليمية حلقوق الإن�سان ُيعترب عملية بطيئة و�سعبة. وبتاأ�سي�س اللجنة الدائمة امل�ستقلة 
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الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  اأعمالها  جدول  على  الر�شمي  الطابع  اإ�شفاء  مت  الإن�شان  حلقوق 

وعليه تكون منظمة التعاون الإ�شالمي قد اتخذت خطوة مهمة يف الجتاه ال�شحيح. 

مقدمــة: 

والتعاون  الت�سامن  لتعزيز   1969 عام   )OIC( الإ�شالمي  التعاون  منظمة  تاأ�ش�شت 

الإ�شالمي. وب�شفتها هيئة حكومية دولية، فاإنها حتتل املرتبة الثانية بعد الأمم املتحدة من حيث 

الع�سوية ونطاق العمل. فعدد اأع�ساء اللجنة 57 ع�سوًا- معظمهم، ولي�س كلهم، دول ذات 

اأغلبية م�شلمة- وهي تتعامل مع جمموعة من الق�شايا: ال�شالم وت�شوية ال�رصاعات، واملجتمعات 

ذات الأقلية امل�سلمة، وحقوق املراأة والطفل، وامل�ساعدات الإن�سانية، ومكافحة ظاهرة كراهية 

الإ�شالم )الإ�شالموفوبيا(، وتعزيز التجارة وال�شتثمار يف �شياق منظمة التعاون الإ�شالمي، 

والتبادل الثقايف، والتعليم.)1( ومع ذلك، فاإن منظمة التعاون الإ�شالمي متوا�شعة من حيث 

املوارد، حيث يعمل بها نحو 160 موظفًا يف مقرها يف جدة)2( وميزانيتها لعام 2008 كانت 

22 مليون دولر)3(. تتمتع منظمة التعاون الإ�شالمي ب�شجل حافل يف توحيد الدول الإ�شالمية 

معًا- على الأقل ب�شكل رمزي- رغم اختالفاتها الأيديولوجية والقومية والقت�شادية العميقة. 

كما اأ�شبحت ظاهرة ب�شكل ملحوظ ب�شفتها فاعاًل يف املجال العام الدويل، ول�شيما من خالل 

عملها يف الأمم املتحدة على ق�شايا مثل حقوق الفل�شطينيني، والأقليات امل�شلمة، واحلوار بني 

احل�سارات.

على مدار العقد املا�شي، كانت منظمة التعاون الإ�شالمي �رصيكًا ن�شطًا يف املناق�شات الدولية 

املتعلقة بحقوق الإن�سان. يف عام 2008، مت تعديل ميثاق املنظمة لي�شمل تعزيز وحماية “حقوق 

جلنة  لظهور  الطريق  املعدل  امليثاق  مهد  وقد  اأهدافها)4(.  بني  الأ�سا�سية”  واحلريات  الإن�سان 

والقت�سادية  والجتماعية  املدنية  احلقوق  لتعزيز   )IPHRC( الإن�شان  حلقوق  م�شتقلة  دائمة 

املن�سو�س عليها يف وثائق املنظمة يف جمال حقوق الإن�سان. وهذه الوثائق يف الأ�سا�س هي 

اإعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان يف الإ�سالم لعام 1990 )اإعالن القاهرة( وعهد حقوق 

 2011 عام  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  اأن�سئت   .2005 لعام  الإ�سالم  يف  الطفل 

وانعقدت جل�ستها الأوىل يف جاكرتا يف فرباير 2012.

الإن�سان.  حقوق  جمال  يف  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  لأدوات  تقييمًا  الدرا�سة  هذه  تقدم 

وتوؤكد على اأن تاأثري هذه الأدوات ظّل حمدودًا ل�شببني ؛ ال�شبب الأول ديني: فمنظمة التعاون 
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حلقوق  الدولية  املعايري  بني  التوافق  ق�شايا  مع  التعامل  يف  وا�شح  اإطار  اإىل  تفتقر  الإ�شالمي 

الإن�شان والنمط الإ�شالمي املحافظ ال�شائد يف اأو�شاط اأبرز الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون 

الإ�شالمي مثل اململكة العربية ال�شعودية، واإيران، وباك�شتان. ال�شبب الثاين هيكلي: فالطبيعة 

اآلياتها يف جمال حقوق الإن�شان. يف  املتمركزة حول الدولة التي تت�شم بها املنظمة تعقد عمل 

كهيئة  املنظمة  �سلطة  تقلل من  للدول  املمنوحة  الهيمنة  فاإن  الإ�سالمي،  التعاون  منظمة  نطاق 

دولية ؛ وت�شل قدرتها على العمل مع املنظمات غري احلكومية على تعزيز حقوق الإن�شان. 

رغم اأوجه ق�شور منظمة التعاون الإ�شالمي، فاإن لديها اإمكانية حقيقية كمدافع عن حقوق 

الإن�شان يف العامل الإ�شالمي. ول�شوء احلظ، مت التغا�شي عن هذه الإمكانية من جانب املجتمع 

الدويل حلقوق الإن�سان الذي ميلك معرفة قليلة عن منظمة التعاون الإ�سالمي وجدول اأعمالها 

يف جمال حقوق الإن�سان. فكانت املناق�سات الدولية حول منظمة التعاون الإ�سالمي وحقوق 

الإن�شان تتم ب�شورة انتقائية، مع الرتكيز على ق�شايا مثل ازدراء الأديان، والنوع، وحقوق 

مثليي اجلن�ض.

عند مناق�شة منظمة التعاون الإ�شالمي كجهة فعالة يف حقوق الإن�شان والعوامل التي متنعها 

من اأداء هذا الدور، حتاول هذه الدرا�شة حتويل النقا�ض حول الإ�شالم وحقوق الإن�شان من 

اإطار ثقايف وديني اإىل اإطار موؤ�ش�شاتي. على هذا النحو، ل يكون تركيزها على توافق ال�رصيعة 

مع حقوق الإن�شان العاملية، ولكن على العقبات الهيكلية التي متنع منظمة التعاون الإ�شالمي 

ودولها الأع�شاء من تر�شيخ اآليات فعالة يف جمال حقوق الإن�شان. 

تقدم الدرا�شة ثالث حجج رئي�شية؛ احلجة الأوىل هي اأن التزام الدول الإ�شالمية بفهم تقليدي 

لل�شيادة كان عقبة اأمام النهو�ض بحقوق الإن�شان يف العامل الإ�شالمي. احلجة الثانية توؤكد اأن 

مرور  مع  حتوًل  يك�شف  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  اأدوات  تطور 

الوقت، من الرتكيز على ال�رصيعة اإىل الرتكيز على ال�شيادة. وتخل�ض الدرا�شة اإيل افرتا�ض 

اأنه لو كانت منظمة التعاون الإ�سالمي لديها �سلطة اأكرب على دول معينة ب�ساأن ق�سايا حقوق 

الإن�شان، فمن املمكن اأن تكون قوة اأكرث فعالية لتعزيز حقوق الإن�شان يف العامل الإ�شالمي. 

ولكن  الإ�شالمية  وال�رصيعة  الإن�شان  حقوق  بني  التوفيق  �شعوبة  على  يركز  ل  الذي  فاملنهج 

على �رصورة “م�ساركة ال�سيادة”، ميكنه متكني موؤ�ش�شات منظمة التعاون الإ�شالمي وتعزيز 

املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال حقوق الإن�شان.

هذا  حول  الدرا�شية  والأبحاث  املن�شورة،  واملقابالت  الأولية،  الوثائق  حتليل  جانب  اإىل 
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املو�شوع، ت�شتخدم هذه الورقة املعلومات التي مت جمعها من خالل املقابالت.فقد زار املوؤلف 

مقر منظمة التعاون الإ�سالمي يف جدة يف اأبريل 2012 واأجرى مقابالت مع نحو 10 موظفو، 

ف�شاًل  الإن�شان،  حلقوق  امل�شتقلة  الدائمة  اللجنة  يف  املوؤقتة  العامة  الأمانة  موظفي  ذلك  يف  مبا 

عن الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�شالمي اأكمل الدين اإح�شان اأوغلو. كما اأُجريت مقابلة مع 

زوهتو اأر�سالن الع�سو ال�سابق يف اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان يف اأنقرة يف اأغ�سط�س 

 .2012

الأنظمة  ال�شيادة يف  م�شاألة  يدر�ض  الأول  الق�شم  اأق�شام،  الدرا�شة على خم�شة  هذه  حتتوي 

الإقليمية املعنية بحقوق الإن�شان. اأما الأق�شام الثالثة الالحقة فرتكز على كل اأداة من اأدوات 

حقوق  وعهد  القاهرة،  اإعالن  وهي  الإن�سان-  حقوق  جمال  يف  الإ�سالمي  التعاون  منظمة 

الطفل، واللجنة الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان. ويناق�ض الق�شم اخلام�ض الطرق التي ت�شتطيع 

بها اللجنة حديثة الإن�شاء اأن تناق�ض به القيود التي ت�شبطها ال�رصيعة يف وثائق منظمة التعاون 

الإ�شالمي ب�شاأن حقوق الإن�شان. اأما اخلامتة فتقدم تو�شيات للمجتمع الدويل حلقوق الإن�شان 

بخ�شو�ض م�شاعدة منظمة التعاون الإ�شالمي كي ت�شبح �رصيكًا فعاًل يف تعزيز حقوق الإن�شان.

ال�ضيادة وحقوق االإن�ضان

مع  توافقها  -اإىل حد كبري- على  الإ�شالمي  العامل  الإن�شان يف  النقا�ض حول حقوق  ركز 

يف  ات�شاًقا  واأكرثها  ال�شمات  اأبرز  من  “واحدة  ماير  اإليزابيث  اآن  كتبت  الإ�شالمية.  ال�رصيعة 

جميع وثائق حقوق الإن�شان الإ�شالمية هي ا�شتخدام املعايري الإ�شالمية لتقييد حقوق الإن�شان”.

)5( هذه القيود القائمة على ال�رصيعة تهيئ “الطريق لي�ض فقط لالنتقا�ض من هذه احلقوق ولكن 

لإلغائها متاًما.”)6( على اجلانب الآخر من النقا�ض، جادل الكثريون �شد وجود تعار�ض بني 

ال�رصيعة وحقوق الإن�شان. ويوؤكد املجدد الإ�شالمي اأبو الأعلى املودودي يف القرن الع�رصين 

هذا  على  للق�ساء  ككل”.)7(  للب�رصية  الأ�شا�شية  العاملية  احلقوق  بع�ض  و�شع  قد  “الإ�شالم  اأن 

لل�رصيعة،  التقليدية  املت�شددة  التف�شريات  “نقلة نوعية... من  باديرن  اخلالف، يقول م�سعود 

ا من تف�شريات ال�شتبعاد من القانون الدويل حلقوق الإن�شان”، مقدًما ت�سوًرا يف توافق  واأي�شً

ال�رصيعة مع حقوق الإن�شان الدولية.) 8( 

العامل  يف  الإن�شان  حقوق  ثقافة  ن�رص  اأمام  الأهمية  من  نف�شها  الدرجة  على  اأخرى  عقبة 

الإ�شالمي، وهي ق�شية ال�شيادة. بينما جنحت املنظمات الإقليمية الأخرى يف اإن�شاء اآليات من 
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بالف�شل.  الآن  الإ�شالمي حتى  التعاون  باءت جهود منظمة  الإن�شان،  النهو�ض بحقوق  اأجل 

وعلى الرغم من اأن املنظمة لديها العديد من اأدوات حقوق الإن�سان، يبني التحليل الدقيق لهذه 

ن الدول ال�شتبدادية الفردية و�شناع  الآليات اأنها تعزز وجهة النظر التقليدية لل�شيادة التي مُتكِّ

القرار بها يف كثري من الأحيان. 

متتلئ الوثائق التاأ�شي�شية ملنظمة التعاون الإ�شالمي باإ�شارات اإىل قد�شية �شيادة الدولة. مقدمة 

ميثاق منظمة التعاون الإ�شالمي، على �شبيل املثال، تعزي تعزيز حقوق الإن�شان اإىل “النظم 

ا يف موقف  اأي�سً ينعك�س  الدولة  الرتكيز على  للدول الأع�ساء)9(. هذا  الد�ستورية والقانونية” 

منظمة التعاون الإ�شالمي جتاه الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان )UDHR(. وقد دعا قرار 

لإ�شدار  اخلم�شني  ال�شنوية  الذكرى  مبنا�شبة   1998 عام  ال�سادر  الإ�سالمي  التعاون  منظمة 

وا�شتقاللها  الدول  �شيادة  حرمة  مببادئ  “العرتاف  اإىل  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإعالن 

والحرتام الكامل لها، وعدم التدخل يف �شئونها الداخلية”.)10(

اجلهاز  هي  فالدولة  حدين.  ذو  �سيف  اأنها  على  ال�سيادة  اإىل  الإن�سان  حقوق  دعاة  ينظر 

ا م�شدر تهديد رئي�شي لهذه احلقوق.  اأي�شً الإن�شان، ومع ذلك فهي  لتعزيز حقوق  الرئي�شي 

فمن ناحية، احلق املعرتف به دولًيا يف تقرير امل�شري هو اأمر حيوي لإعمال حقوق الإن�شان 

ال�شئون  التدخل يف  لل�شلطة الإقليمية ومبداأ عدم  اأخرى، يخلق الإذعان  العاملية. ومن ناحية 

الداخلية للدول الأخرى يف كثري من الأحيان م�شاحة لنتهاك احلقوق داخل الدول اأو حتى من 

قبلها.)11( العديد من الدول تفتقر اإىل اآليات ملنع هذه النتهاكات على امل�شتوى الوطني؛ وحتى 

يف ظل وجودها، فاإنها غالًبا ما تكون غري فعالة. وملعاجلة نقاط ال�شعف هذه وجعلها “خا�شعة 

للم�ساءلة املتبادلة من اأجل احرتام حقوق الإن�سان”،)12( فقد حتولت الدول الأوروبية، على 

�شبيل املثال، ب�شكل متزايد اإىل اأدوات دولية. منذ احلرب العاملية الثانية، اأ�شبح هذا هو م�شار 

الختيار، مع دول تتخلى عن وجهات النظر الوي�شتفيلية التقليدية لل�شيادة، ومتكني املنظمات 

الدولية ذات الخت�شا�ض ب�شاأن ق�شايا حقوق الإن�شان. )13( يف كثري من الأحيان يتم اأخذ هذه 

اخلطوات من خالل اإن�شاء نظام اإقليمي حلقوق الإن�شان.)14( 

اأنظمة حقوق االإن�ضان االإقليمية ونقل ال�ضلطة ال�ضيادية: 

يتم تعريف النظام الدويل حلقوق الإن�شان على اأنه جمموعة من املعايري واإجراءات ل�شنع 

املتحدة  الأمم  نظام  اإىل  النظر  ميكن  ملزمة.)15(  اأنها  على  الدول  من  جمموعة  تقبلها  القرار 

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان
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متنوعة  جمموعة  النظام  هذا  ل  وُيكمِّ الإن�سان،  حلقوق  دوليَا  نظامًا  بو�سفه  الإن�سان  حلقوق 

من الأنظمة الإقليمية. ت�سمل اأنظمة حقوق الإن�سان عادة اأربعة اأنواع من الأدوات: اإعالن 

ملزم،  غري  اإطار  يف  الوا�شعة  النظام  مبادئ  علي  الإعالن  ين�ض  وحمكمة.  وجلنة  وميثاق 

ويتحدث امليثاق )اأو العهد( بالتف�شيل عن هذه املبادئ يف معاهدة ملزمة، وتراقب اللجنة تنفيذ 

هذه احلقوق، وتف�شل املحكمة يف املنازعات على هذه احلقوق. وكما يت�شح من اجلدول )1(

يف امللحق يتفاوت تطور الأنظمة الإقليمية حلقوق الإن�شان عرب الأقاليم، ول متتلك الأنظمة 

جميع الأدوات الأربع املذكورة اأعاله.

الدول  على  ميتلكها  التي  ال�شلطة  م�شتوى  على  الإقليمي  الإن�شان  حقوق  نظام  قوة  تعتمد 

الأع�شاء من حيث و�شع املعايري والر�شد والتنفيذ. يف تقييم اأُجري عام 2012 لأنظمة حقوق 

الإن�شان الإقليمية، و�شف جاك دونيلي اأوروبا باأنها “نظام دويل قوي من حيث التطبيق”، 

الأمريكية  الدول  منظومة  اعتبار  ميكن  القرار.  ل�شنع  وملزمة  �شلطوية  اإقليمية  معايري  مع 

اأنها “ترويجية دولية”، حيث توجد جمموعة من املعايري الإقليمية ال�شلطوية، ولكن ل تزال 

“اإعالين دويل،” حيث توجد  باأنه  الأفريقي  النظام  الأقليمية �شعيفة. و�شف دونلي  املراقبة 

معايري �شعيفة مليئة بالإعفاءات مع قليل من التعزيز. ويقول دونيلي اإن اآ�شيا والعامل العربي 

ينق�شهما وجود اأي اأنظمة فعالة حلقوق الإن�شان، رغم اأن هناك بوادر للتغيري مع مبادرات 

حقوق الإن�شان جلامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب �رصق اأ�شيا. )16(

فاإنها تتطور يف كثري من الأحيان تدريجًيا من خالل  اأنظمة حقوق الإن�شان،  اإن�شاء  فور 

احل�سول على مزيد من ال�سلطة من الدول الأع�ساء فيها. وقد تطور النظام الأفريقي اإىل حد 

اإىل ظهور  ال�شنوات الع�رصين املا�شية؛ واأدى وجود مبادئ توجيهية وا�شعة  كبري على مدى 

قواعد اأقوى وحتى “نظام تعزيزي” ت�شجع عن طريقه الهيئة الدولية احلكومات يف تنفيذ هذه 

اأو ت�شاعدها. حيثما تلتزم الدول الرائدة يف املنظمة، حتى ولو خطابًيا، بقيم حقوق  القواعد 

الإن�شان، ي�شبح من الأ�شهل ن�رص هذه القيم واإن�شاء اآلية لتنفيذها. ومع ذلك، يتم اإحباط هذه 

اخلطوات يف الغالب عن طريق املقاومة القوية من قبل بع�س الدول الأع�ساء على الأقل. )17(

ذلك  يف  مبا  املعقدة،  العوامل  من  ملجموعة  يخ�شع  الإقليمية  الإن�شان  حقوق  اأنظمة  اإن�شاء 

الأع�شاء، وتاأثري  الدول  الدميقراطية يف  الإن�شان، وم�شتوى  الدول بحقوق  التزام  م�شتوى 

اأنظمة حقوق الإن�سان هي  التي تت�سكل حولها  اجلهات اخلارجية. وتكون املنظمات الإقليمية 

والذي  اأوروبا،  جمل�س  حالة  من  ذلك  ويت�سح  العملية.  هذه  يف  ومهمة  فعالة  جهات  ا  اأي�سً
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فر�ض �شلطته تدريجًيا على الدول الأع�شاء. وكانت �رصوط الع�شوية يف الحتاد الأوروبي 

واملطالب وعملية التحول الدميقراطي عموًما يف اأوروبا هي الأ�سباب الرئي�سية لنجاح جمل�س 

اأوروبا يف بناء نظام �شارم حلقوق الإن�شان. ولكن النهج التدريجي الذي اتخذته موؤ�ش�شات 

ا  مثل جمل�ض اأوروبا واملفو�شية الأوروبية، )18( واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان كان اأي�سً

يف غاية الأهمية. �سمح النهج املتعلق بالنمو املتزايد للنظام الأوروبي يف التطور من مرحلته 

الأويل لتعزيز حقوق الإن�شان )يف ت�شعينيات القرن املا�شي( اإىل مرحلة ر�شد حقوق الإن�شان 

)يف �شتينيات القرن املا�شي(، ومن ثم اإىل مرحلة تنفيذ حقوق الإن�شان )يف �شبعينيات القرن 

املا�شي(. )19(

يف العامل الإ�شالمي، ل يطبق �شوى القليل من مكونات نظام حقوق الإن�شان الدويل. يقدم 

اإعالن القاهرة وعهد حقوق الطفل يف الإ�سالم واللجنة امل�ستقلة الدائمة حلقوق الإن�سان ملنظمة 

التعاون الإ�شالمي من حيث املبداأ اأ�شا�شًا مهمًا ميكن من خالله مطالبة الدول الأع�شاء بتح�شني 

ممار�شات حقوق الإن�شان. ميكن للجنة امل�شتقلة الدائمة حلقوق الإن�شان والتي اأن�شئت موؤخًرا 

ت�سهيل اإن�ساء نظام دويل قوي حلقوق الإن�سان للدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي. 

ولكن يعتمد ذلك على رغبة هذه الدول ملنحها قدرات لإر�شاء املعايري والر�شد، وكذلك قدرة 

منظمة التعاون الإ�شالمي علي و�شع حد لل�شلطة على الدول الأع�شاء.

اإعالن القاهرة عن حقوق االإن�ضان فى االإ�ضالم )1990(

وافقت منظمة التعاون الإ�سالمي عام 1990 على اإعالن القاهرة عن حقوق الإن�سان يف 

الإ�شالم )1990(.فيما اتهم بع�س مْن ينتقدون منظمة التعاون الإ�سالمي اأن اإعالن القاهرة 

لتقوي�س  حماولة  كان   –1993 عام  املنعقد  الإن�شان  حلقوق  العاملي  املوؤمتر  قبل  اأُعد  –الذي 
للتوفيق  حماولة  اأنه  على  اآخرون  له  نظر  ذلك،  الإن�سان.)20( ومع  العاملي حلقوق  الإعالن 

بني مفهوم حقوق الإن�سان والإ�سالم. )21( وو�سفت منظمة التعاون الإ�سالمي اإعالن القاهرة 

باأنه »مكمل لالإعالن العاملي،لأنه يعالج اخل�شو�شية الدينية والثقافية للبلدان الإ�شالمية«.)22( 

يقنن الإعالن يف الواقع العديد من احلقوق املوجودة يف ال�رصعة الدولية حلقوق الإن�شان، مع 

 )10 )املادة  م�شلًما  البقاء  التحديد: احلق يف  اثنني من احلقوق »الإ�شالمية« على وجه  اإ�شافة 

وحترمي الربا )املادة 14(. ول يقول الإعالن �سيًئا عن حرية تكوين اجلمعيات، ويقل�س حرية 

الدين وحرية التعبري، وذلك مبنع التب�شري بني امل�شلمني )املادة 10(. 
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مركزية ال�ضريعة فى اإعالن القاهرة:

من وجهة نظر حقوق الإن�سان الدولية، تكمن الطبيعة املثرية للجدل يف اإعالن القاهرة يف 

اإدعائه باأنه يلتزم بال�رصيعة الإ�سالمية. توؤكد مقدمة الوثيقة اأن “احلقوق الأ�سا�سية واحلريات 

العاملية جزء ل يتجزاأ من ]الإ�سالم[” واأن هذه احلقوق واحلريات هي “و�سايا اإلهية ملزمة” 

بطرق  الإعالن  ال�رصيعة يف  احلديث عن  يتم  هذا  ومع  القراآن.  النبي حممد يف  اأُنزلت على 

يف�رصها الكثريون على اأنها تقييد للحقوق العاملية. املادة 22 تن�س على اأن “لكل اإن�سان احلق يف 

التعبري عن راأيه بحرية بالطريقة التي من �ساأنها األ تكون خمالفة ملبادئ ال�رصيعة”، بينما توؤكد 

وتر�سخ املادتان  اإن�سان له احلق للتحرك بحرية يف اإطار ال�رصيعة”.  املادة 12 على اأن “كل 

24 و 25 مزيدًا من �سيادة ال�رصيعة عن طريق التاأكيد على اأن مبادئ ال�رصيعة الإ�سالمية هي 

“املرجع الوحيد” لالإعالن. 

املفرو�شة  ال�ساملة  القيود  لتربير  لل�رصيعة  ال�سطحي  ال�شتخدام  اأن  الإعالن  منتقدو  اعترب 

اأنه  اأوًل،  املهمة)23(.  الق�سور  اأوجه  اأربعة من  اإىل وجود  ي�شري  العاملية  الإن�سان  على حقوق 

–رمبا  الإعالن  ف�سل  ثانًيا،  ويقو�شها.  ي�سفها  التي  احلقوق  لعاملية  جًدا  مقيدة  الوثيقة  يجعل 

ن ال�رصيعة بال�شبط، وهذا يعني اأن القيود التي تفر�شها  من ناحية املفهوم– يف حتديد ما يكوِّ

على احلقوق املذكورة غري وا�شحة. بالإ�شافة اإىل ذلك، يعني دور الدولة يف حتديد وتطبيق 

اأن اإعالن القاهرة يعطي احلكومات �سلطة على الأفراد.)24( يف معظم  ال�رصيعة والذي يعني 

احلالت، اإدخال ال�رصيعة يف النظم القانونية الداخلية للدول ذات الأغلبية امل�سلمة يعطي للدولة 

درجة من ال�سيطرة على تعريف ال�رصيعة وتطبيقها.)25(على �سبيل املثال، املحكمة الد�ستورية 

جميعها  هي  الباك�ستانية  العليا  واملحكمة  الإيراين،  الد�ستور  �سيانة  وجمل�س  م�رص،  يف  العليا 

اململكة  يف  حتى  الإ�سالمية.  ال�رصيعة  وتعاليم  مبادئ  عن  اأحكامًا  ت�سدر  التي  الدولة  �سلطات 

الذين  العلماء  ال�رصيعة عن طريق جمموعة من  حتديد  يتم  ال�سعودية، حيث »مازال  العربية 

هائاًل على  تاأثريًا  الدولة  بريوقراطيات  متار�ض  م�ستقلة«)26(،  تعليمية  موؤ�ش�شات  يتدربون يف 

النظام القانوين.)27( ويف ظل غياب �سلطة دولية لتعريف ال�رصيعة، يقلل اإعالن القاهرة فعلًيا 

من عاملية حقوق الإن�سان عن طريق ح�رصها يف تف�شريات احلكومات الوطنية.

واأخرًيا، يقول العديد من العلماء يف جمال حقوق الإن�سان اأن اإعالن القاهرة – نظًرا لتفاقه 

الكبري مع ال�رصيعة – يتناق�س ب�سورة مبا�رصة مع بع�س حقوق الإن�سان الدولية. وكما يو�شح 

ومتنح مكانة  الرق،  �رصعية  تقبل  لل�رصيعة  التقليدية  التف�شريات  اأكرث  اأن  النعيم  اأحمد  الله  عبد 
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اأدنى لالأقليات الدينية، وتقيد حقوق املراأة، وحتظر ترك الديانة الإ�سالمية.)28( هذا ل يعني 

اأفكار حقوق الإن�سان الدولية؛ فالعديد من العلماء ذوي  مع  بال�رصورة  ال�رصيعة تتناق�س  اأن 

امليول الإ�سالحية قدموا تف�شريات جديدة لل�رصيعة الإ�سالمية ت�سعى اإىل التوفيق بني الثنني.

– حتولوا على  الإ�سالمية  – وكذلك بع�س اجلماعات  التقليدي  التوجه  العلماء ذوو  )29( حتى 

تقلل  التي  ال�رصيعة  تف�شريات  لتاأييد  وامل�سلحة  ال�رصيعة  مقا�سد  مثل  مفاهيم،  اإىل  متزايد  نحو 

هو  القاهرة  اإعالن  فاإن  ذلك،  ومع  الإن�سان.)30(  الدولية حلقوق  املعايري  مع  التناق�سات  من 

لل�رصيعة  تف�شريات مركزية حمافظة  مع  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  الأع�ساء يف  الدول  نتاج 

الإ�سالمية والتي ت�سمل اإيران واململكة العربية ال�سعودية. على هذا النحو، ف�سل الإعالن يف 

حد ذاته يف التوفيق بني ال�رصيعة واأفكار حقوق الإن�سان. )31(

جتعل هذه العيوب من اإعالن القاهرة غري فعال كاآلية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان. يف 

الواقع، تتجاهل جماعات التاأييد الإ�سالمية، والعلماء امل�سلمون يف جمال حقوق الإن�سان، مبا 

فيهم الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�سالمي اأكمل الدين اإح�سان اأوغلو، الإعالن يف مناق�ساتهم 

حلقوق الإن�سان والإ�سالم.)32( يرى م�سعود باديرين يف كتاباته عام 2003 اأن “عدم وجود 

هيئة تف�شريية اأو هيئة تنفيذ ُيظهر اإعالن القاهرة عن حقوق الإن�سان يف الإ�سالم ال�سادر عن 

منظمة التعاون الإ�سالمي على اأنه وثيقة غري فعالة، والتي ل ت�شري لها الدول الإ�سالمية ول 

حلقوق  الأحيان  بع�س  يف  وا�شحة  انتهاكات  مواجهة  يف  ر�سمًيا  الإ�سالمي  التعاون  منظمة 

الإن�سان الأ�سا�سية يف بع�س الدول الإ�سالمية”.)33( هذه هي امل�سكلة التي ت�سعى منظمة التعاون 

مناق�ستها  �سيتم  والتي  الإن�سان،  حلقوق  الدائمة  امل�ستقلة  اللجنة  باإن�ساء  معاجلتها  اإىل  الإ�سالمي 

لحقا يف هذه الورقة. 

العهد اخلا�ض بحقوق الطفل فى االإ�ضالم )2005(

والأ�رصة.  واملراأة  بالطفل  املتعلقة  الق�شايا  الإ�شالمي طوياًل على  التعاون  منظمة  ركزت 

العام  الأمني  جهود  من  الرغم  –على  املراأة  حقوق  جمال  يف  املعايري  و�شع  يرتاجع  بينما 

اأوغلو)34( – فقد و�شعت منظمة التعاون الإ�شالمي معايري ب�شاأن حقوق الطفل، وقدمت العديد 

من الإعالنات والقرارات التي توؤكد على حق الطفل يف الرفاه وال�شحة واحلماية.)35( جاء 

البيان الأكرث قوة من هذه البيانات يف يونيو 2005 مع تاأ�شي�ض العهد اخلا�ض بحقوق الطفل يف 

الإ�سالم – وهي الوثيقة الوحيدة امللزمة يف جمال حقوق الإن�سان التي اأ�سدرتها منظمة التعاون 

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان
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الإ�شالمي حتى الآن. الهدفان الرئي�شان لهذه الوثيقة هما: رعاية الأ�رص وتعزيزها، مثل اأن 

يتمكن الزوج والزوجة من تربية اأطفال اأ�سحاء ج�سدًيا وروحًيا، وتهيئة الظروف التي ي�سعر 

فيها الأطفال امل�شلمون بالفخر من اأمتهم وبلدانهم ودينهم. واأي�شًا التاأكيد على حق الطفل يف 

التعليم والرعاية ال�شحية والبيئة الآمنة. 

من حيث التطبيق، يدعو العهد اإىل اإن�ساء “جلنة اإ�سالمية حلقوق الطفل” تنعقد كل عامني 

اأع�شاء منظمة  ف�شل  24(. حتى الآن،  )املادة  العهد”  تنفيذ  التقدم املحرز يف عملية  “لدرا�سة 
التعاون الإ�شالمي يف اإن�شاء مثل هذه اللجنة، والتي اإذا مت اإن�شاوؤها، �شيكون لها �شلطة الرقابة 

اللجنة  �ستقوم  اللجنة،  هذه  غياب  يف  الإ�سالمي.  التعاون  منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  على 

الدائمة امل�شتقلة حلقوق الإن�شان بالرقابة على تنفيذ العهد، نظًرا لتفوي�شها العام يف تف�شري وتقدمي 

“حت�شينات” على جميع وثائق حقوق الإن�شان اخلا�شة مبنظمة التعاون الإ�شالمي. 

لتقييد احلقوق يف  اإن الرتكيز على ق�سية حقوق الطفل هو جزء من حماولة  القول  ميكن 

جمالت اأخرى. يوفر الرتكيز على حقوق الطفل الو�شائل ملواجهة احلجج الليربالية عن حقوق 

املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني، والتوجهات اجلن�شية. وي�شدد العهد على دور الأ�رصة التقليدي 

والقيم الإ�شالمية يف حماية حقوق الطفل، مف�شاًل دور الهيئات اجلماعية )الأ�رصة التقليدية، 

والأمة(، ويوؤكد م�شئولياتها يف �شمان حقوق الطفل. تر�شخ هذه املرجعيات بقوة الوثيقة يف 

اإطار اإ�شالمي حمافظ، ومييز نهجها عن وجهة النظر الليربالية التي تركز على الأفراد )بدًل 

من اجلماعات( وحقوقهم )بدًل من امل�شئوليات(.)36(

 

عدم الرتكيز على ال�ضريعة فى العهد: 

القاهرة  واإعالن  الإ�سالم،  يف  الطفل  حقوق  عهد  يف  ال�رصيعة  و�شع  بني  املقارنة  تك�سف 

عن بع�س الختالفات امللحوظة. فبينما ي�ستمل كال الن�سني على عدة اإ�سارات اإىل ال�رصيعة، 

مع  وا�شح  تناق�س  ويف  الوثيقة.  تف�شري  يف  الدافعة  القوة  اأنها  على  ال�رصيعة  العهد  ير�سخ  ل 

الإعالن، ل يقيد العهد حقوق الأطفال مع تلك املحددة يف ن�س ال�رصيعة الإ�سالمية.

التي  للممار�سات  حتٍد  اأنها  ُتف�رص على  اأن  لغة ميكن  العهد على  عالوة على ذلك، يحتوي 

تربرها ال�رصيعة يف بع�س الأحيان. على �سبيل املثال، حتث املادة 4 الدول الأع�ساء على بذل 

اجلهود “لإنهاء العمل القائم على العادات اأو التقاليد اأو املمار�سات التي تتعار�ض مع احلقوق 
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على  الأمثلة  اأحد  الإناث  ختان  يكون  اأن  العهد”.ميكن  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  والواجبات 

ممار�سة ثقافية –والتي يتم ربطها عن طريق اخلطاأ بال�رصيعة– يحث العهد الدول للحد منه.)37(

بينما يقلل العهد من اأهمية ال�رصيعة اإىل حد ما، فاإنه ل يفعل ال�سيء نف�سه مع ال�سيادة. بعبارة 

ال�رصيعة كقانون  يقوي ويدعم  فاإنه  ال�رصيعة كقانون ديني،  العهد من  يقلل  اأخرى، يف حني 

المتيازات  من  ال�رصيعة  اإىل  الإ�سارات  تعزز  القاهرة،  اإعالن  مع  احلال  هو  وكما  حملي. 

ال�سيادية للدول الأع�ساء، بدًل من الرتويج لقانون ديني موحد. 

اللجنة الدائمة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان )2011(

الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة   2011 عام  يف  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  اأطلقت 

املعلنة هي تعزيز حقوق  امل�ستقلة حلقوق الإن�سان  الدائمة  اللجنة  اأهداف  )IPHRC(. وكانت 

اللجنة  وعقدت  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  امل�سلمة  الأقليات  حلماية  الأع�ساء  الدول  يف  الإن�سان 

اجتماعها الأول يف جدة يف دي�سمرب 2011، مع دورتيها العاديتني الأوىل والثانية يف جاكرتا 

واأنقرة يف �سهري فرباير واأغ�سط�س 2012 على التوايل. والالفت للنظر هو غياب الإ�سارات 

اإىل الإ�سالم اأو ال�رصيعة من ا�سم اللجنة ولئحتها على حد �سواء. كما هو مبني اأدناه، تركزت 

املناق�سات الرئي�سية املحيطة باإن�ساء جلنة – حول ق�سايا مثل ع�سويتها وا�ستقالليتها – ب�سكل كبري 

على م�ساألة ال�سيادة ودرجة �سلطتها على اأع�ساء منظمة التعاون الإ�سالمي. 

الطريق اإىل اللجنة الدائمة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان:

التعاون  منظمة  اأ�سدرت  جديدة.وحينما  لي�ست  اإ�سالمية  اإن�سان  حقوق  جلنة  اإن�ساء  فكرة 

ميثاق حقوق  اإعداد  الإ�سالمي اإعالن القاهرة عام 1990، اأعربت املنظمة عن عزمها على 

اإن�سان ُملزم بالإ�شافة اإىل اإن�ساء مثل هذه اللجنة.مع اعتماد “برنامج عمل” ملدة ع�رص �سنوات 

التعاون  منظمة  اأعمال  جدول  على  اأكرب  اأهمية  الإن�سان  حقوق  2005،اكت�سبت  عام  يف 

الإ�سالمي. ومع احلث على زيادة امل�ساركة ال�سيا�سية وامل�ساءلة وال�سفافية،)38( دعا الربنامج 

لو�شع  وكذلك  الأع�ساء«،  الدول  يف  الإن�سان  حقوق  لتعزيز  دائمة  م�ستقلة  »هيئة  لإن�ساء 

»ميثاق منظمة التعاون الإ�سالمي حلقوق الإن�سان«. كذلك يطلب الربنامج من منظمة التعاون 

�شمان احرتام حقوق  تغيريات على القوانني والأنظمة الوطنية من اأجل  الإ�سالمي »اإدخال 

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان
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الإن�سان يف الدول الأع�ساء«.)39( واأعد فريق من خم�شة خرباء يف املنظمات الدولية والوطنية 

التعاون  منظمة  خارجية  وزراء  جمل�س  عليه  وافق  الذي  الالئحة  م�رصوع  الإن�سان  حلقوق 

الإ�سالمي يف عام 2011.)40(

كان هناك عدة اأ�سباب وراء دفع منظمة التعاون الإ�سالمي باإن�ساء جلنة حلقوق الإن�سان. 

كان ال�سبب الأول هو ت�سورها كجزء من الإ�سالحات التنظيمية املقرتحة حتت قيادة اأوغلو، 

الإ�سالحات  هذه  فعالية.)41( و�سملت  اأكرث  هيئة  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  جلعل  وامل�سممة 

تغيريًا رمزيًا يف ال�سم )من منظمة املوؤمتر الإ�سالمي اإىل منظمة التعاون الإ�سالمي(، وكذلك 

تغيريات اأكرث جوهرية لوجهة نظر املنظمة.ومت تنقيح ميثاقها، واعتماد وتعزيز حقوق الإن�سان 

وحوار احل�سارات، ومكافحة ظاهرة كراهية الإ�سالم كاأهداف رئي�سية.)42( كما كان زيادة 

الرتكيز على معاجلة م�ساكل الأقليات امل�سلمة)43( -ول�سيما ب�سبب منو ظاهرة كراهية الإ�سالم 

بعد هجمات 11 �سبتمرب– عاماًل يف اجتاه اإن�ساء اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان)44(

ت�شليط  مت  والتي  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  اإن�ساء  وراء  الدوافع  �شمن  من 

التعاون  منظمة  و�شوح  زيادة  يف  الرغبة  هي  امل�سئولني،  مع  املقابالت  يف  عليها  ال�سوء 

اللجنة،  اإن�ساء  اإىل  النظر  ومت  العاملي.  اجلمهور  وعامة  امل�سلمني  بني  وم�سداقيتها  الإ�سالمي 

اأمام  الإ�سالمي  التعاون  ]يف[ م�سداقية منظمة  “دفعة  اأنه  العام، على  الأمني  تعبري  على حد 

العامل اخلارجي”.)45( كما ميكن اأن ينظر اإليها على اأنها امتداد جلدول اأعمال اإن�ساين جديد يوؤكد 

على امل�ساعدات والإغاثة من الكوارث والتعاون مع منظمات املجتمع املدين.)46(

ا الديناميات الداخلية يف منظمة التعاون الإ�سالمي نف�سها دوًرا حا�سًما يف اإن�ساء  لعبت اأي�سً

اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان. فقد مت الت�سدي للهيمنة التقليدية للمملكة العربية ال�سعودية 

املتزايد  الن�سمام  طريق  عن  املا�شية  القليلة  ال�سنوات  يف  املنظمة  داخل  واإيران  وباك�ستان 

املذكورة  الدول  جمموعة  اأرادت  وبينما  واإندوني�سيا.  واملغرب  وماليزيا  تركيا  مثل  لبلدان 

ت�سورت الدول الأخرية  اأوًل “جدول اأعمال �سيا�سيًا اأكرب مبا يف ذلك ن�رص التاأثري الديني”، 

“]منظمة التعاون الإ�سالمي[ على اأنها منتدى جلدول اأعمال ثقايف يدفع نحو العتدال”.)47( 
اإن�ساء جلنة  ت�شجيع  الدول، والتي »لعبت دوًرا مهمًا يف  الأخرية من  املجموعة  ومت تفوي�س 

عك�س  وعلى  اإ�سالحًيا.  فكًرا  يحمل  الذي  اأوغلو  انتخاب  خالل  من  الإن�سان«،)48(  حقوق 

اأ�سالفه الذين مت تعيينهم بعد مفاو�شات خلف الكوالي�س، مت انتخاب اأوغلو بت�سويت بني الدول 

الأع�ساء. واحتل تعزيز حقوق الإن�سان مكاًنا بارًزا يف جدول اأعمال »العتدال واحلداثة« 
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حتت قيادة اإح�سان اأوغلو.)49( جنح هذا الف�سيل الإ�سالحي يف دفع اإن�ساء اللجنة الدائمة امل�ستقلة 

ا�شتخدام  اإنه ميكن  التي قالت  التقليدية  القوى  املخاوف من  حلقوق الإن�سان، على الرغم من 

اللجنة يف اأغرا�ض �سيا�سية، وحتى طائفية. 

خال�شة القول، اإن اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ت�شري اإىل اللتزام املكت�سف حديًثا 

بق�سايا حقوق الإن�سان داخل منظمة التعاون الإ�سالمي. وهو ما ميثل حتوًل بعيًدا عن �شخرية 

التعاون  منظمة  بريوقراطية  من  كل  تدفع  والآن  الإن�سان.  حقوق  من  املا�شي  يف  املنظمة 

الإ�سالمي والدول الأع�ساء ذات التوجه الدميقراطي، مثل تركيا واندوني�سيا، املنظمة للقيام 

ومنظمة  الدول  هذه  اأن  يبدو  الإ�سالمي.  العامل  يف  الإن�سان  حقوق  تعزيز  يف  قيادي  بدور 

التعاون الإ�سالمي قد قامت بتحييد الدول الأع�ساء املحافظة جلدول الأعمال هذا بفعالية. ما 

زال من املبكر جًدا معرفة هذا، ولكن الدعم ال�سيا�سي املوحد للجنة يعطيها درجة من ال�رصعية 

التي ميكن اأن جتعل منها فاعاًل موؤثرًا يف تعزيز حقوق الإن�سان، وت�شجيع الإ�سالح ال�سيا�سي 

والقانوين بني الدول الأع�ساء.  

اأع�ضاء اللجنة: اخلرباء امل�ضتقلون

وفًقا  وم�ستقلة.  فعالة  كجهة  قدرتها  ب�ساأن  التفاوؤل  من  درجة  على  اللجنة  تكوين  ي�شجع 

لالئحة اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، ينتخب جمل�س وزراء خارجية منظمة التعاون 

الثمانية  الأع�ساء  يعمل  الأع�ساء.  الدول  املقرتحني من  املر�سحني  الإ�سالمي 18 ع�سًوا من 

اأن  ي�شرتط  بينما  يتم جتديدها مرة واحدة )املادة 3(.)50(  ثالث �سنوات،  ع�رص لفرتات مدتها 

يكون هوؤلء الأع�ساء خرباء يف جمال حقوق الإن�سان، ل ُتفر�ض معايري خا�شة عن املعرفة 

املراأة بني اخلرباء  ومتثيل  الإقليمي،  التوازن  الالئحة  ت�شجع  اإىل ذلك،  بالإ�شافة  بالإ�سالم. 

ا�ستقالل  يفر�ض  �رصيح  حكم  لوجود  الالئحة  تفتقر  ذلك،  ومع  6و7(.  )املادتان  املنتخبني 

 – اللجنة  لجتماع  امل�سيفة  الدولة  فاإن  ذلك،  على  عالوة  حتيزهم.)51(  اللجنة وعدم  اأع�ساء 

الالئحة  لأن  اإ�شافية،  ب�سالحيات  حتظى   – النعقاد  مكان  الأع�ساء  الدول  تتناوب  حيث 

تتطلب من اأع�ساء اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان واحل�سور احل�سول على تاأ�شريات 

الدولة امل�سيفة.

قبل اإن�ساء اللجنة، كان هناك جدل كبري على ما ميكن اأن يكون عليه “خبري حقوق الإن�سان”. 

رغم اأن اإيران دعت اإيل اأن “اخلرباء” يجب اأن يكونوا م�سئولني حكوميني ميكن حما�سبتهم 

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان
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مبا�رصًة من دولهم )على غرار اللجنة احلكومية الدولية حلقوق الإن�سان لرابطة دول جنوب 

�رصق اآ�شيا( اأ�رصت الدول الأكرث ميوًل لليربالية اأن يكون اخلرباء م�ستقلني. تو�سلت الت�سوية 

الدول  قبل  من  تر�سيحهم  ميكن  ولكن  م�ستقلون”  “خرباء  يكونوا  اأن  يجب  الأع�ساء  اأن  اإىل 

الأع�ساء، مع عدم و�شع قيود على تقدم امل�سئولني احلكوميني.)52( هذا الهيكل يجعل الأع�ساء 

اأقل  مع نظرائهم الأفارقة، ولكنهم  الآ�شيويني. وميكن مقارنتهم  ا�ستقالًل من نظرائهم  اأكرث 

ا�ستقاللية بكثري من نظرائهم الأوروبيني والأمريكيني. )53(

عام 2011،  الإن�سان يف  امل�ستقلة حلقوق  الدائمة  اللجنة  لع�سوية  منتخبني  خبرًيا   18 من 

جاءت اأعداد مت�ساوية من الدول العربية والآ�شيوية والأفريقية، واأربعة من اإجمايل الأع�ساء 

معظم  ال�سيدات.)54(  من  هم  واأفغان�ستان،  وال�سودان  وماليزيا  اأندوني�سيا  من  ع�رص،  الثمانية 

الأع�ساء من الدبلوما�سيني واملوظفني احلكوميني والأكادمييني. وبينما يحظى البع�س باحرتام 

يف املجتمع الدويل حلقوق الإن�سان، البع�س منهم »معروفون مبعار�شتهم القوية لأجزاء من 

جدول اأعمال حقوق الإن�سان العاملية«.)55( 

اإىل  ي�شري  ممثاًل، مما  ع�رص  ثمانية  من  املكونة  اللجنة  هذه  الدين يف  لعلماء  متثيل  يوجد  ل 

اأن  اأو عليها. حتى  اللجنة  داخل  بنفوذ  الإ�سالمي يف الحتفاظ  التعاون  اأع�ساء منظمة  رغبة 

بع�سهم “معينون ب�سكل ر�سمي اأو غري ر�سمي من قبل حكومات دولهم الأع�ساء”.)56( فر�ض 

هوؤلء اخلرباء مرتددين  ق�شرية ن�سبًيا ملدة ثالث �سنوات )مع اإمكانية التجديد( قد يجعل  فرتة 

يف الدخول يف حتٍد مبا�رص للدول الأع�ساء.)57( ومن الوا�شح اأن الدول الأع�ساء يف منظمة 

التعاون الإ�سالمي غالًبا ل تزال مرتددة يف التخلي عن ال�سيادة التي ت�سمح لها ب�سيطرة كبرية 

على تطبيق حقوق الإن�سان. 

حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  يف  احلاليني  الأع�ساء  اأن  يف  العام  الأمني  يثق  جانبه،  من 

خلفياتهم املتنوعة هي بال �سك م�سدر قوة  بالنهو�ض بحقوق الإن�سان.)58(  الإن�سان ملتزمون 

بال�رصورة  جتعلهم  ل  ولكن  الإن�سان«  حقوق  »دبلوما�سية  يف  فعالية  اأكرث  اللجنة  جعل  يف 

تعرتف  الإن�سان.)59(  حقوق  ن�سطاء  معظم  عليه  يعتاد  الذي  الإطار  يف  اأقوياء  »مدافعون« 

مع  العمل  الدولية  الفاعلة  اجلهات  من  وتطلب  ال�سيادة،  باأولوية  الإن�سان  حقوق  دبلوما�سية 

من  النقي�س  على  الإن�سان.  حقوق  حت�شني  يف  احلكومات  وتاأييد  خماوفهم،  الدولة،وفهم 

ذلك، تهدف الدعوة حلقوق الإن�سان اإىل تعبئة اجلهات الفعالة الدولية وغري احلكومية ملمار�سة 

ال�شغط املعنوي حلث الدول على الت�سدي لنتهاكات حقوق الإن�سان. يتمتع العديد من اخلرباء 

توران كيا اأوغلو
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بخربة يف منظمات حقوق الإن�سان الوطنية والإقليمية والدولية. وقد يقول متفائل اإن هذا هو 

ي�شتخدم املت�سائمون املالحظة نف�سها لالإ�سارة اإىل  اأحد اأوجه القوة يف عملهم يف اللجنة. ولكن 

ال�ستقالل املحدود للخرباء »امل�ستقلني« من الدول الأع�ساء. 

�ضلطة الت�ضريع فى اللجنة الدائمة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان:

حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  من  كِل  بريوقراطية  تطالب  اأن  املرجح  من  امل�ستقبل،  يف 

ومثل  ال�ستقالل وال�سلطة على دول معينة.  مبزيد من  الإ�سالمي  التعاون  الإن�سان ومنظمة 

هذا النقل لل�سلطة �سيكون �رصوريًا لو كانت اللجنة تهدف لتحقيق روؤية موؤيديها. هذه الروؤية، 

الإ�سالمية  القيم  على  واحلفاظ  الإن�سان  بحقوق  النهو�ض  هي  اأوغلو،  العام  الأمني  قال  كما 

“احلكم الر�سيد، والدميقراطية، وحقوق الإن�سان، واحلريات الأ�سا�سية،  ت�شجيع  خالل  من 

واملثرية  الطموح  الأهداف  هي  والدويل.”)60( هذه  القومي  ال�سعيدين  على  القانون  و�سيادة 

جمموعة  وهي  الإ�سالمي-  املوؤمتر  منظمة  يف  الأع�ساء  للدول  بالن�سبة  �سيما  ول  لالإعجاب، 

ت�سم القليل من الدول الدميقراطية وعدة دول معروفة باأنها من اأكرب منتهكي حقوق الإن�سان.

الدول  على  ت�رصيعية  ب�سلطة  اللجنة  وتزود  الروؤية،  هذه  تعك�س  اللجنة  لئحة  م�سودة 

الأع�ساء. ومع ذلك، فاإن العديد من هذه القوى متت اإزالتها اأو اإ�شعافها لحقًا. على �سبيل 

وحماية  تعزيز  ل�سمان  ت�سعى  “اللجنة  اأن  على  تن�س  مادة  الأولية  امل�سودة  ت�سمنت  املثال، 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية يف الدول الأع�ساء”. لكن هذه 

املادة مت تعديلها من جانب الدول الأع�ساء التي اأدرجت اللغة التي حتمي �سيادتها: “تدعم اللجنة 

جهود الدول الأع�ساء يف تعزيز احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية” 

)املادة 9(.)61( وهناك مادة مقرتحة اأخرى كان من �ساأنها اأن ت�سمح للجنة بـ “التحقيق يف اأي 

انتهاكات حمتملة حلقوق الإن�سان من جانب الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي” مت 

حذفها كليًا. )62(

اأكرث منها وقائية. فواجباتها ت�سمل ك�سب  الآن مهمتها ا�ست�سارية   نتيجة ذلك، فاإن اللجنة 

دعم املنظمات احلكومية وغري احلكومية حلقوق الإن�سان. عالوة على ذلك، من املتوقع اأن 

تقوم اللجنة بـ “اإجراء درا�سات وبحوث” يف جمال حقوق الإن�سان )املادتان 15و16( وتوفري 

هذه  الإن�سان.)63(  حقوق  اآليات  تقارير  متطلبات  تلبية  يف  كما  القدرات”  لبناء  التقني  “الدعم 
الوظائف تتيح لدور حمدود وم�ساند للجنة؛ فاأعمالها تعتمد اإىل حٍد كبري على منظمة التعاون 

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان
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الإ�سالمي اأو على طلبات الدول الأع�ساء.

الأداة الرئي�سية يف تر�سانة املنظمات الدولية حلقوق الإن�سان هي القدرة على ن�رص تقارير 

وقرارات الدول التي تعد مبثابة “قوائم العار”، وبالتايل ممار�سة ال�شغوط املعنوية للحد من 

مقابلتهم يف  متت  الذين  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  الإن�سان.)64( اأ�سار موظفو  انتهاك حلقوق 

�سياق هذه الدرا�سة اإىل اجلانب ال�سلبي لهذه الإ�سرتاتيجية: فمن املمكن اأن تاأتي بنتائج عك�سية 

يف بع�س الأحيان مما يرتتب عليها ا�ستجابات دفاعية اأو حالت نفي �رصيح. قال واحد من 

كبار املوظفني من �شمن الدول الأع�ساء اإن منظمة التعاون الإ�سالمي تريد اتباع اإ�سرتاتيجية 

دولة. بكل  خا�شة  تقارير  من  بدًل  مو�شوعية  وقرارات  تقارير  تن�رص  �سوف  فهي  خمتلفة. 

)65( هذه ال�سرتاتيجية تتفق مع مواقف منظمة التعاون الإ�سالمي يف جلنة الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�سان وجمل�س حقوق الإن�سان؛ حيث اأكد اأحد ممثلي منظمة التعاون الإ�سالمي يف جلنة الأمم 

املتحدة قائاًل اإن هذه القرارات “كانت ذات دوافع �سيا�سية غالبًا، ومل ت�ساعد يف تعزيز وحماية 

املحوري  الرتكيز  اأن  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  موظفي  اأحد  اأكد  كما  الإن�سان”.)66(  حقوق 

التي  املو�شوعية من �ساأنه جتريد م�سكالت حقوق الإن�سان  التقارير  حول ق�سية حمددة على 

ومتكني الدول من العمل يف جمال حقوق الإن�سان دون فقدان ماء  يتناولونها من ال�سيا�سة، 

الوجه. وهذا معناه اأنه بدًل من “الدفاع عن حقوق الإن�سان” من خالل ال�شغوط املعنوية، 

حقوق  “دبلوما�سية  يف  العاملة  اللجنة  تلك  تكون  اأن  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  على  ينبغي 

الإن�سان” من خالل الإقناع.)67(

من  احلد  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  بها  ت�شتطيع  و�سائل  هناك  ذلك،  ومع 

�سيطرة الدولة وتو�شيع وليتها. فاملادة 17 من الالئحة تزود الهيئة بدرجة من ال�ستقالل، 

الإن�سان  وثائق حقوق  تف�شري  �سلطة  الهيئة  متنح  املادة  نا�شط حمتمل.)68(  بدور  ت�سمح  وبذلك 

مثل  ]الدول الأع�ساء[«.وحتى دون  مبنظمة التعاون الإ�سالمي- »بناًء على طلب  اخلا�سة 

اإعالنات ومواثيق حقوق  تنقيح  ب�ساأن  تقدم تو�سيات  اأن  لها  “يجوز  الهيئة  فاإن  الطلب،  هذا 

الإن�سان اخلا�سة مبنظمة التعاون الإ�سالمي”. وهذا معناه اأنه كما اأن هيئات حقوق الإن�سان 

التابعة لالأمم املتحدة تطالب بتف�شري ر�سمي لوثائق حقوق الإن�سان اخلا�سة بالأمم املتحدة، من 

املمكن اأن تطالب اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بتف�شري ر�سمي لوثائق حقوق الإن�سان 

اخلا�سة مبنظمة التعاون الإ�سالمي. يف حالة عدم وجود ميثاق حلقوق الإن�سان خا�ض منظمة 

التعاون الإ�سالمي، �ستكون الهيئة م�سئولة عن تطوير املبادئ العامة لإعالن القاهرة. 

توران كيا اأوغلو
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ت�شتطيع الهيئة اأي�سًا احل�سول على النفوذ على الدول الأع�ساء عن طريق ح�سد عالقات 

املنظمات  من  وغريها  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  بني  الأحيان،  من  كثري  يف  وقوية  قائمة، 

املراقب.  مبركز  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  فيها  تتمتع  التي  املتحدة  الأمم  ول�سيما  الدولية- 

كانت عالقة منظمة التعاون الإ�سالمي الوثيقة مع الأمم املتحدة وا�شحة يف اإن�ساء اللجنة الدائمة 

امل�ستقلة حلقوق الإن�سان IPHRC، فكان ثالثة من الأع�ساء اخلم�سة يف الفريق ال�ست�ساري 

خربة عمل �سابقة يف اإطار منظومة حقوق الإن�سان  من الذين اأعدوا م�سودة الالئحة ميلكون 

لالأمم  ال�سامي  املفو�ض  فيهم  مبن  املتحدة،  الأمم  م�سئويل  كبار  �شارك  املتحدة.)69(  الأمم  يف 

املتحدة حلقوق الإن�سان، يف الجتماعات الرئي�سية على ت�سكيل اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق 

الدولية والإقليمية  “املنظمات  مع  للتعاون  �رصاحًة  الهيئة  تفو�ض  الالئحة  اأن  الإن�سان)70( كما 

حلقوق الإن�سان )املادة 15( “.

�سبيل  على  الإ�سالمي.  التعاون  منظمة  يف  القيادة  روؤية  مع  يتما�سى  الوثيق  التعاون  هذا 

التعاون  منظمة  الإن�سان يف  ]منظومة حقوق  “دمج  املنظمة يف  برغبة  اأوغلو  �رصح  املثال، 

الإ�سالمي[ مع منظومة الأمم املتحدة.” واأ�سار اإىل اأن الهيئة �سوف تكون و�سيلة لتحقيق هذه 

تلعب  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  اأن  قابلتهم  الذين  الأع�ساء  املوظفني  اأحد  اعترب  الغاية.)71( 

دورًا يف حت�شني عالقات اأع�سائها مع جمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة حول ق�سايا مثل 

تقدمي الدعم التقني، واإعداد تقارير الدول للمراجعات الدورية.)72( اأما قيادة منظمة التعاون 

حقوق  منظومة  لتقريب  و�سيلة  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  اأن  فتعترب  الإ�سالمي 

الإن�سان يف الأمم املتحدة والدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي؛ وقد مت تقدميها لي�س 

كـ »منظومة بديلة حلقوق الإن�سان... بل كمحاولة للـ... عمل يف اإطار النظام القائم.« )73( 

وهذا النوع من التعاون من �ساأنه اأن يعزز قدرات الهيئة كرائدة وحامية حلقوق الإن�سان يف 

العامل الإ�سالمي. 

قواعدها  حتديد  م�ساألة  الن�سبية  الهيئة  قوة  حتديد  يف  حا�سمة  �ستكون  التي  امل�سائل  من 

واإجراءاتها. اأعد اأع�ساء اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان موؤخرًا م�رصوع وثيقة للقواعد 

والإجراءات، ولكن وقت كتابة هذا التقرير مل تتم املوافقة عليها بعد من جانب جمل�س وزراء 

اخلارجية الذي من املرجح اأن ي�سعى لتقليل �سلطة اللجنة بدرجة اأكرب. قال يل اأحد املوظفني 

الأع�ساء اإن الهيئة تطالب اأي�سًا بحق مراجعة قواعد واإجراءات الهيئة. يف حالة املوافقة عليها، 

فمن املمكن اأن يعزز هذا موقف الهيئة جتاه الدول الأع�ساء وجها لوجه. )74(
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اأ�سار اأحد امل�سئولني يف منظمة التعاون الإ�سالمي اإىل اأن َفهم اأع�ساء اللجنة الدائمة امل�ستقلة 

حلقوق الإن�سان عن الالئحة قد يكون اأهم من َفهم احلكومات املختلفة. واأو�شح امل�سئول نف�سه 

اأن هناك دلئل على اأن الهيئة ت�شتخدم بالفعل ا�سرتاتيجيات مبتكرة يف حماولة لتو�شيع وليتها. 

على �سبيل املثال، رغم اأن الالئحة ل ت�سمح “بالزيارات الر�سمية ال�ستق�سائية،” اإل اأن الهيئة 

تتطلع لت�سمل احلق يف “الزيارات الر�سمية التثقيفية” بني اأدواتها.)75(

منها  ت�ستفيد  اأن  ميكن  كبرية  ثغرات  هناك  ولكن  حمدودة  ُتعّد  الهيئة  يف  الت�رصيع  �سلطة 

بريوقراطيي منظمة التعاون  اأن  اإىل  ت�شري املناق�سات اجلارية حول الالئحة  الهيئة لتو�سيعها. 

الإ�سالمي -وعلى الأقل بع�س اأع�ساء الهيئة اأنف�سهم- يتوقون لأن متثل الهيئة دورًا اأقوى. 

اإن اأع�ساء الهيئة على دراية بقوتهم املحدودة، والبع�س انتقد الالئحة ملنحها تفوي�سًا لتعزيز-

ولي�س حلماية- حقوق الإن�سان.)76( يبدو اأنه رغم حماولة بع�س الدول ال�سيطرة على الهيئة 

عن طريق تثبيت بريوقراطيني منا�رصين، اإل اأن اأع�ساء اللجنة الرائدين ينتقدون �سجالت 

الدول  يف  يطعنوا  لن  الأع�ساء  هوؤلء  اأن  املرجح  من  الأع�ساء.  الدول  يف  الإن�سان  حقوق 

الأع�ساء ب�سكل مبا�رص، ولكن من املمكن اأن ي�سعوا ل�شتخدام قوة الهيئة اإىل اأق�سى حد ممكن 

من اأجل بناء م�سداقيتها مع احلكومات، والراأي العام، واملجتمع املدين. اإن ال�سلطة املعنوية 

اأن  خالله  اأقوى، ميكنها من  اأ�سا�سًا  يعطيها  الوقت، مما  مع مرور  تنمو  قد  للهيئة  وال�سيا�سية 

تطالب مبزيد من ال�ستقالل وال�سلطة من الدول الأع�ساء. 

اجلل�ضة االأوىل للجنة الدائمة امل�ضتقلة :

يف  جاكرتا  يف  املنعقدة  الأوىل  جل�ستها  يف  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اجلنة  عر�شت 

فرباير 2012 موؤ�رصات مهمة لالجتاه الذي تنوي اإتباعه. وحدد الأمني العام خم�شة مبادئ يف 

اجلل�سة. اأوًل، ت�ستكمل اللجنة الآليات الوطنية والدولية الأخرى حلقوق الإن�سان بدًل من اأن 

وتتبع نهًجا »عالجًيا«، وت�ساعد الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي يف  ت�ستبدلها. 

حت�شني ممار�سات حقوق الإن�سان دون افرتا�ض موقف ُحكمي على امل�ساكل احلادثة فيهم يف 

جمال حقوق الإن�سان. وقال الأمني العام اإن اللجنة �سوف تقوم بوظيفة »التوجيه«، وتوفري 

اخلدمات للدول الأع�ساء، مثل اإعطاء دورات تدريبية عن حقوق الإن�سان لل�رصطة. واأكد اأن 

الأمر �سيتطلب اتباع نهج تدريجي لبناء م�سداقيتها مع مرور الوقت. واأخرًيا، قال اإن اللجنة 

�ستعطي اأولوية مل�ساكل حقوق الإن�سان الأكرث اإحلاًحا.)77(
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قررت اللجنة اإبقاء ثالثة بنود على جدول اأعمالها: احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية 

على  املوجودة  الأخرى  الإن�سان  حقوق  وق�سايا  الأع�ساء؛  الدول  يف  والثقافية  والجتماعية 

جدول اأعمال منظمة التعاون الإ�سالمي )مثل حمنة الأقليات امل�سلمة(، وحالة حقوق الإن�سان 

يف الأرا�شي الفل�سطينية اأو غريها من الأرا�شي الأخرى التي احتلتها اإ�رصائيل عام 1967. 

– كاأولويات  اأو اجتماعية  – جميعها تتعلق بحقوق اقت�سادية  حتديد ثالثة جمالت معينة  ومت 

الجتماع  اأعرب  كما  التعليم.  يف  واحلق  التنمية،  يف  واحلق  والطفل،  املراأة  حقوق  للجنة: 

منذ 2011، وحرق  امل�ستمرة  �سوريا،  الإن�سان يف  انتهاكات حقوق  ب�ساأن  القلق  الأول عن 

القراآن، والحتجاجات التي تلت ذلك يف اأفغان�ستان عام 2012.)78(

جاءت نتيجة اجلل�سة الأوىل خمتلطة. فمن ناحية، مل ت�رص للتو�سل لآلية قوية حلماية حقوق 

وتوجيه  الق�سايا،  ملختلف  الن�سبية  الأولويات  وحتديد  التدرج،  على  التاأكيد  ي�شري  الإن�سان. 

الدول الأع�ساء اإىل بداية �شعيفة ن�سبًيا لعمل اللجنة. ومن ناحية اأخرى، ت�شري قدرة اخلرباء 

يف الرتكيز على املدى الطويل على املخاوف واملناق�سات املتعلقة بق�سايا وا�سعة )اأبعد من جمرد 

الرتكيز التاريخي على اإ�رصائيل وفل�سطني وحقوق الأقليات امل�سلمة( اإىل اأن اللجنة تعمل على 

بناء راأ�س مالها الأخالقي وال�سيا�سي كفاعل يف جمال حقوق الإن�سان.

اأوجه الق�ضور الهيكلي فى اللجنة الدائمة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان:

حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  فاللجنة  اللجنة.  فعالية  من  احلد  يف  هيكلية  م�ساكل  ثالث  ت�سهم  قد 

الإن�سان لديها عدد قليل من الآليات ال�سعيفة ن�سبًيا. هذا ال�سعف ي�سبح وا�شًحا ب�سكل خا�ض 

جميع الأنظمة  الأخرى.  الإقليمية  اأو  الدولية  الإن�سان  عند مقارنته ب�سالحيات جلان حقوق 

الأخرى لديها اآليات ر�سد، مثل املراجعة الدورية لتقارير الدول، وزيارات الدول، واآليات 

اللجنة  اأن�سطة  جميع  تتوقف  الفردية.  ال�شكاوى  اأو  الدول  بني  امل�ساكل  ب�ساأن  ال�شكاوى  تقدمي 

الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان تقريًبا على طلب اأو موافقة من منظمة التعاون الإ�سالمي اأو 

اإحدى الدول الأع�ساء ذات ال�سلة. وبعبارة اأخرى، حافظ اأع�ساء منظمة التعاون الإ�سالمي 

بعناية على �سيادتهم، وحرموا جلنتهم من اأية �سلطة كبرية م�ستقلة.

حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  يف  املدين  املجتمع  ملنظمات  اإدماج  اأي  هناك  يكن  مل  ثانًيا، 

الإ�سالمية  “املنظمات  مع  بالتعاون  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  ميثاق  ي�سمح  بينما  الإن�سان. 

وغريها” )املادة 26(، فاإنها تفتقر اإىل اآلية وا�شحة و�ساملة لعتماد املنظمات غري احلكومية، 
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وا�ستبعدت املجتمع املدين من اأعمالها الر�سمية. كان يف عام  2007عندما مت ال�سماح املنظمة 

للمنظمات الغري حكومية بتقدمي طلبتها لالن�سمام كع�سو ا�ست�ساري، ولكن حتى ذلك احلني مل 

تكن القواعد التي حتكم هذه الطلبات بالوا�شحة.)79( كما جتاهلت املنظمة اإىل حد كبري املنظمات 

غري احلكومية حلقوق اإن�سان يف تنمية اللجنة، وحرمانها من اأي م�ساهمة يف �سياغة لئحتها. 

وبينما حتدد الالئحة اأن »اللجنة �ستقوم بتعزيز ودعم املنظمات غري احلكومية املعتمدة يف الدول 

احلكومية  غري  منظمات  لدعوة  اإ�شافية  احتياجات  ا  اأي�سً تعدد  فاإنها   ،)15 )املادة  الأع�ساء« 

امل�ستقلة حلقوق  الدائمة  اللجنة  اجتماعات  للم�ساركة يف  الإ�سالمي  التعاون  معتمدة من منظمة 

جميع  وموافقة  امل�سيف  البلد  »موافقة  اإىل  ت�سعى  اأن  اللجنة  على  يجب  اأنه  وحتدد  الإن�سان. 

اأع�ساء اللجنة« )املادة 21(.)80( هذه هي املتطلبات ال�سارمة مل�ساركة املنظمات غري احلكومية، 

وهي ت�سكل تهديًدا لنجاح عمل اللجنة على املدى الطويل. التعبئة الفعالة جلماعات املجتمع املدين 

له اأهمية رئي�سية يف اجلهود الرامية اإىل زيادة �رصعية اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بني 

�سكان الدول الأع�ساء، واإن�ساء قنوات غري حكومية من املعلومات، وتعزيز حقوق الإن�سان 

من خالل ال�شغط ال�سعبي.

غري  املنظمات  جمتمع  ح�سد  اإىل  بالفعل  اأدى  الإن�سان  امل�ستقلة حلقوق  الدائمة  اللجنة  اإن�ساء 

احلكومية يف العامل الإ�سالمي، وحاولت هذه اجلهات اأن تكون جزءًا ل يتجزاأ من عمل اللجنة. 

MAZLUMDER، وهي منظمة تركية غري حكومية حلقوق الإن�سان،  حتت قيادة منظمة 

نا�سدت اأكرث من 230 منظمة غري حكومية من 24 دولة يف منظمة التعاون الإ�سالمي املنظمة 

املجتمع  مع  ت�ساورية و�ساملة  اللجنة واتباع عملية  املدين يف  املجتمع  مل�ساركة  “بتوفري م�ساحة 
“احلماية  على  اللجنة  احلكومية  غري  املنظمات  هذه  وحثت  امل�ستويات”.  جميع  على  املدين 

ال�ستباقية حلقوق الإن�سان، وحقوق املراأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأقليات امل�سلمة وغري 

واأ�سارت  امل�سلمة... يف الدول اخلم�س وال�سبعني الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي”، 

اإىل اأنها “ي�رصها اأن تكون �رصيكة يف هذه اجلهود”.)81( 

اإذا مت منح هذه املنظمات غري احلكومية قدًرا اأكرب من النفوذ داخل اللجنة، ميكنها اأن تلعب 

دوًرا بارًزا يف تعزيز حقوق الإن�سان يف الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي. ي�سكل 

ن�شاط املنظمات غري احلكومية اأهمية يف النظم الإقليمية الأخرى حلقوق الإن�سان مثل منظمة 

بتح�سني  اأ�سهمت  اأنها  وخ�شو�شُا   ،)EC( الأوروبية  واملفو�شية   )OAS( الأمريكية  الدول 

اأنظمة حقوق الإن�سان اخلا�سة بها. على الرغم من اأن قيادة منظمة التعاون الإ�سالمي تدرك 

ميثاق  فاإن  الإن�سان،  امل�ستقلة حلقوق  الدائمة  اللجنة  غري احلكومية يف  املنظمات  اإدماج  اأهمية 
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منظمة التعاون الإ�سالمي والالئحة احلالية للجنة يتيحان لهذه املنظمات م�ساركة حمدودة. 

قال اأحد امل�سئولني يف منظمة التعاون الإ�سالمي اإن الهيئة ال�ست�سارية التي اأعدت م�رصوع 

الالئحة وبع�س الدول مثل تركيا دفعت اللجنة لت�ستوعب وجود قوي للمنظمات غري احلكومية، 

هوؤلء  يرى  هذا.  قاومت  قد  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ذلك  يف  مبا  اأخرى،  دوًل  اأن  غري 

هو  الو�شط  احلل  وكان  اللجنة.)82(  عمل  ت�سي�س  قد  احلكومية  غري  املنظمات  اأن  املعار�شون 

الإدماج املحدود، مما ي�سمح بان�سمام اأكرب تدريجًيا. كان من املتحمل اأن تكون اأوىل املنظمات 

العاملة يف جمال احلقوق القت�سادية  البحوث واملنظمات  امل�ساركة هي معاهد  غري احلكومية 

ال�سيا�سية واملدنية. وكما يتبني  التي تركز على احلقوق  والثقافية، بدًل من تلك  والجتماعية 

غري  املنظمات  جمتمع  بَح�َسد  �ساهم  اللجنة  فوجود   ،MAZLUMDER منظمة  حالة  من 

احلكومية. وعن طريق م�ساعدة بع�س الدول الرئي�سية يف منظمة التعاون الإ�سالمي ونظامها 

البريوقراطي، ميكن للجنة يف امل�ستقبل اأن توفر املن�سة املطلوبة التي حتتاج لها منظمات املجتمع 

املدين.

ثالثا، نطاق �سلطة الت�رصيع يف اللجنة طموح ومعقد. ال�سماح ب�سلطة ت�رصيع عاملية حمتملة، 

)املادة  امل�سلمة«  والأقليات  للمجتمعات  الإن�سان  حقوق  احرتام  »مراقبة  اللجنة  لئحة  تتطلب 

مكان.  كل  يف  امل�سلمة  الأقليات  حقوق  حماية  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  على  يتعني   .)10

العديد من ق�سايا حقوق الإن�سان الدولية، مثل مكافحة ظاهرة اخلوف من الإ�سالم والت�سدي 

الإ�سالمي يف جمال  التعاون  اأعمال منظمة  لها مكانة بارزة على جدول  الأديان،  لزدراء 

حقوق الإن�سان. انخرطت منظمة التعاون الإ�سالمي بدرجة كبرية يف اخلالفات التي اأعقبت 

فيلدرز  غريت  فيلم  اأو  حممد  النبي  عن  بو�سنت  يولند�س  بها  قام  التي  ال�ستفزازية  الر�سوم 

»فتنة« املعادي لالإ�سالم.)83( يف هذه احلالت، قدمت منظمة التعاون الإ�سالمي نف�سها كمدافع 

التعاون  منظمة  ادعاء  عليه  قام  الذي  الأ�سا�س  ظل  ذلك  ومع  امل�سلمة.  الأقليات  حقوق  عن 

الإ�سالمي باحلديث نيابة عن امل�سلمني يف الدول غري الأع�ساء غري وا�شح، خا�شة اأن التنظيم 

املتمركز على الدول ملنظمة التعاون الإ�سالمي ل ي�سمح بتمثيل هذه الأقليات امل�سلمة. واأخرًيا، 

هناك معيار مزدوج ملحوظ يف الأداء: فبينما تطالب الالئحة بر�سد حقوق الإن�سان لالأقليات 

امل�سلمة يف الدول غري الأع�ساء، فاإنها متنع اللجنة من اأداء الدور نف�سه يف ق�سايا حقوق الإن�سان 

يف الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي.

تعد القرارات ال�سيا�سية، ولي�ست اخلالفات الدينية اأو الثقافية اخلا�سة بالدول ذات الغالبية 

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان



37

العدد 64رواق عربي

امل�سلمة، هي ال�سبب وراء اأوجه ق�سور اللجنة. فم�ساكلها هي م�ساكل موؤ�ش�شية، وتنبع من عدم 

قدرتها على نقل ال�سلطة من الدول الأع�ساء اإىل اللجنة. ولكن كما ي�شري تطور جلان حقوق 

الإن�سان يف مناطق اأخرى، ت�شتطيع الهيئات عند اإن�سائها اأن تبني راأ�س مال، وتهدئ خماوف 

هذه  كانت  اإذا  تدريجًيا.  وال�سلطة  ال�ستقاللية  من  مزيدًا  الت�سيي�س،وتوفر  من  احلكومات 

احلالت الأخرى تقدم در�ًسا، فهو اأن اللجنة �ستحتاج اإىل اأن تعمل وفق ا�سرتاتيجية ل�ستيعاب 

اأنه من ال�سابق لأوانه  تف�سيالت الدولة الأع�ساء دون اأن تفقد مكانتها الأخالقية. ويف حني 

الدقيق،  التوازن  هذا  يحققون  �سوف  واأن�سطتها  وهيكلها،  اللجنة،  خرباء  كان  اإذا  ما  معرفة 

فاإنهم يقدمون حتى الآن ما يدعو اإىل التفاوؤل. 

 

ال�ضريعة واإعالن القاهرة واللجنة الدائمة امل�ضتقلة حلقوق االإن�ضان

 منذ اإعالن القاهرة، ابتعدت منظمة التعاون الإ�سالمي عن الرتكيز على ال�رصيعة، لكنها 

لذلك ظلت  الإن�سان.  املتعلقة بحقوق  اأدواتها  لل�سيادة يف  التقليدي  املفهوم  اأبقت على مركزية 

الإن�سان.  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  حول  الدائر  اجلدل  هام�س  على  الإ�سالمية  ال�رصيعة 

ول  الإ�سالمي،  العامل  يف  الإن�سان  بحقوق  �سلة  ذات  غري  لي�ست  ال�رصيعة  فاإن  ذلك  ومع 

اإعالن  اأهمية  لو كانت  لتعزيز وحماية هذه احلقوق. حتى  الإ�سالمي  التعاون  خلطط منظمة 

القاهرة قد ت�ساءلت، تظل الق�سايا املت�سلة بال�رصعية التي يثريها – مثل حرية التعبري وحقوق 

املراأة وحرية الدين – حمورية يف اأي حماولت جادة لتح�سني حالة حقوق الإن�سان يف العامل 

القانونية  النظم  امل�سلمني ومكانتها يف  لل�رصيعة بني  التقليدية  النظر  �سعبية وجهات  الإ�سالمي. 

مع حقوق  ال�رصيعة  توافق  يطفو  تو�شح ذلك.)84(  الإ�سالمي  التعاون  لكثري من دول منظمة 

الإن�سان على ال�سطح بالتاأكيد يف �سياق عمل اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، وخا�شة 

يف اإعداد الفتاوى اأو تف�شري وثائق منظمة التعاون الإ�سالمي. 

التوفيق  يف  جديد  منوذج  عن  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  ببحث  ا  اأي�سً اجلدل  هذا  يتعلق 

اأن  التعاون الإ�سالمي  الدولية حلقوق الإن�سان والقيم الإ�سالمية.وتنتظر منظمة  املعايري  بني 

تقود اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان هذا اجلدل.يعلن تقرير ن�رصه ق�سم ال�سئون الثقافية 

والجتماعية يف منظمة التعاون الإ�سالمي، وهو الوحدة امل�سئولة عن اإن�ساء اللجنة، اأن »تقدم 

اللجنة نقلة نوعية يف منظمة التعاون الإ�سالمي يف الطريق التي تتما�سى فيها حقوق الإن�سان 

تي�شري  اإىل  لتوفري نظام حماية متما�سك وقوي، يرمي  القيم الإ�سالمية  مع  العاملية واحلريات 

توران كيا اأوغلو
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يف  –مبا  البع�س  �سكك  فيما  الأع�ساء«.)85(  الدول  يف  الإن�سان  حقوق  بجميع  الكامل  التمتع 

ذلك املقرر اخلا�س ال�سابق لالأمم املتحدة دودو ديني– يف قدرة املوظفني الأع�ساء يف منظمة 

التعاون الإ�سالمي وخربائها امل�ستقلني على جتاوز الفخ الأيديولوجي »لثنائية حقوق الإن�سان 

ال�سادر عام  القاهرة  اإعالن  حت�شني  نف�سه »�رصورة  اأوغلو  لحظ  الإ�سالم.«)86( وقد  مقابل 

الإن�سان«.)87(  حلقوق  احلايل  العاملي  اخلطاب  مع  ليتم�سى  الإن�سان  حقوق  ب�ساأن   1990

الإن�سان  تتخذها منظمات حقوق  التي  الإن�سان والُنُهج  ا�ستنتاجات علماء حقوق  اإىل  وا�ستناًدا 

الأخرى، فمن املمكن التو�سل اإىل �سبعة �سيناريوهات، بع�سها اأكرث قبوًل من غريها، لكيفية 

تعامل اللجنة مع اأ�سئلة حول مدى توافق ال�رصيعة الإ�سالمية مع املعاهدات واملمار�سات الدولية 

حلقوق الإن�سان.

اأواًل، هناك مثال املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان )ECTHR(، التي اأيدت قرار املحكمة 

الد�ستورية الرتكية لإغالق حزب الرفاه يف تركيا. يف حكمها، عرفت املحكمة ال�رصيعة على 

اأنها “العقيدة والقواعد التي و�شعها الإ�سالم “ وق�ست اأنها غري متوافقة مع الدميقراطية وحقوق 

ا فيما يتعلق بقانونها اجلنائي واإجراءاتها اجلنائية، ونظامها على الو�شع  الإن�سان، “ وخ�شو�شً

القانوين للمراأة والطريقة التي تتدخل يف جميع جمالت احلياة اخلا�سة والعامة وفًقا للمبادئ 

الدينية.”)88( من غري املرجح اأن حتذو اللجنة حذو املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان، والتي 

و�شعي يدعم نظامًا قانونيًا �سارمًا وقمعيًا  “ قانون  اأنها  لل�رصيعة على  تف�شريها ال�سيق  يعترب 

يختلف مع اأ�سكال الفهم الأخرى لل�رصيعة الإ�سالمية، ونظًرا للتاأييد وا�شع النطاق لل�رصيعة بني 

ال�سكان امل�سلمني،)89( فاتخاذ خطوة حا�سمة بعيًدا عن ال�رصيعة هي بب�ساطة اأمر لي�س واقعيًا. 

ت�شتطيع  اأن  �سي�سما�س  اإيوانا  تاأمل  لل�رصيعة.  تف�شريها اخلا�س  تقدم  اأن  للجنة  ثانًيا، ميكن 

الدول  قبل  من  القائمة  الدولية  اللتزامات  ودعم  الإن�سان  حقوق  »تعزيز  التف�شريات  هذه 

قد  اأنه  فبما  بنائيًا »  نهجًا »  يفرت�ض  الإ�سالمي«.)90( هذا اخليار  التعاون  الأع�ساء يف منظمة 

الأ�سا�سيني،)91(  الإ�سالم  م�سدري  من  الأوائل  امل�سلمني  الفقهاء  طريق  عن  ال�رصيعة  بناء  مت 

الإن�سان  وخرباء حقوق  فقهاء  قبل  بنائها من  اإعادة  املمكن  وال�سنة، ولذلك من  القراآن  وهما 

التعاون  اأع�ساء منظمة  العديد من  اأن يقاوم  الع�رص احلديث.ومع ذلك)92( فعلى الأرجح  يف 

النهج. عالوة على ذلك،  هذا  والعلماء  الدينية  الإ�سالمية واجلماعات  الإ�سالمي والأحزاب 

قد يكون تف�شرٌي مثل هذا معقًدا باخلالفات بني املذاهب )مدار�س الفكر الإ�سالمي( عن اأ�ساليب 

وخ�شائ�ض ال�رصيعة، ف�ساًل عن اختالف مكانة ال�رصيعة يف الأنظمة القانونية للدول الأع�ساء 

التف�شريات  اإذا كانت هذه  ما  الوا�شح  لي�س من  فاإنه  واأخرًيا،  الإ�سالمي.  التعاون  يف منظمة 
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�شتوؤدي بال�رصورة اإىل فهم لل�رصيعة يتفق مع حقوق الإن�سان. 

ثمة خيار اآخر يرى اللجنة تتبع “هام�س ا�ستح�سان” املذهب.)93( هذا النهج الذي مت و�شعه 

داخل املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يتيح الأخذ يف العتبار الختالفات الثقافية والتاريخية 

عندما تطبق املحكمة التفاقية الأوروبية.)94( بطريقة مماثلة، قد ت�سعى اللجنة الدائمة امل�ستقلة 

املوؤمتر الإ�سالمي يف جمال  تف�شريات تعتمد على �سياق وثائق منظمة  لتقدمي  الإن�سان  حلقوق 

حقوق الإن�سان. هذا النهج قد يوفر املرونة يف التعامل مع الق�سايا احل�سا�سة �سيا�سًيا مع احلفاظ 

على مكانة اأخالقية قوية حلقوق الإن�سان. كما ميكن اأن ي�سمح للجنة بتقدمي امل�سورة والتف�شريات 

ال�رصيعة على  والثقافية والطائفية؛ وميكن النظر اإىل  التاريخية  الختالفات  املتباينة ل�ستيعاب 

اأنها واحدة من العوامل التي تنتج مثل هذه الختالفات.

رابًعا، ميكن للجنة اإتباع املادة 17 من لئحة اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان، وتقدمي 

الإن�سان«.  الإ�سالمي عن حقوق  التعاون  اإعالنات ومواثيق منظمة  تنقيح  ب�ساأن  »تو�سيات 

ميكن اأن توفر هذه التو�سيات بيانات عامة ب�ساأن كيفية التوفيق بني ال�رصيعة والهتمام بحقوق 

الإن�سان. ومع مرور الوقت، ميكن تطورها تدريجًيا اإىل جمموعة من الأعمال حول كيفية 

التفاو�ض على الختالفات بني التف�شريات التقليدية لل�رصيعة والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.

خام�ًسا، ميكن للجنة اأن تختار اإعداد ميثاق منظمة التعاون الإ�سالمي حلقوق الإن�سان. كان 

هذا امليثاق على جدول اأعمال منظمة التعاون الإ�سالمي منذ تبنيها اإعالن القاهرة عام 1990. 

وحتدد املكان  اأن تبني على مبادئ اإعالن القاهرة،  امليثاق، ميكن للجنة  اإعداد هذا  يف عملية 

ال�رصيعة  امليثاق املقرتح توافقًا بني  امللزمة. وبينما ل ي�سمن  امليثاق  لل�رصيعة يف مواد  الدقيق 

وحقوق الإن�سان الدولية، فقد يحدد نقاط التفاق والختالف اأف�سل من اإعالن القاهرة. ومع 

لأكرث من  التعاون الإ�سالمي  اأرجاأتها منظمة  ميثاق جديد عملية �سعبة  اإعداد  ذلك فقد يكون 

20 عاًما. 

ا جتنب مناق�سة ال�رصيعة، وجتاهل املرجعيات اأو املربرات القائمة  ا، ميكن للجنة اأي�سً �ساد�سً

على القانون الإ�سالمي. هذا هو النهج الذي اتخذته اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وحقوق 

تنف�سل  �سيا�ساتها. من هنا  ال�رصيعة يف  القائمة على  البلدان املربرات  ت�ست�سهد  ال�سعوب عندما 

ما  �سيا�سة  تعلق على  لن  اأنها  اإيل  �رصاحة  وت�شري  ال�رصيعة،  ق�سايا  فعلًيا عن  الأفريقية  اللجنة 

تتطلبها اأو ت�ستوجبها ال�رصيعة الإ�سالمية. كما تن�س على اأنها لن تنظر احلجج التي ت�ستند اإىل 

ال�رصيعة، وتطور بدًل من ذلك احلجج منف�سلة قائمة على حقوق الإن�سان لتحديد ما اإذا كانت 

توران كيا اأوغلو
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ال�سيا�سة مو�شع الدرا�سة تنتهك امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وحقوق ال�سعوب.)95(

مع  متوافقة  بطريقة  ال�رصيعة  تف�شري  اأنه ميكن  لإظهار  تطوير طريقة  للجنة  اأخرًيا، ميكن 

حقوق الإن�سان الدولية. وهذا يتطلب بع�س التعديل يف نهج منظمة التعاون الإ�سالمي، ورمبا 

ي�سل لإ�شقاط لغة ال�رصيعة متاًما. اأ�سار العديد من املوظفني الذين متت مقابلتهم لغر�ض هذه 

الدرا�سة اإىل اأن التف�سيل الغالب داخل منظمة التعاون الإ�سالمي هو ا�ستبدال املرجعيات ذات 

الإ�سالمي  التعاون  ملنظمة  املقرتحة  الو�سفة  الإن�سان.  بالرتكيز على حقوق  بال�رصيعة  ال�سلة 

لرتويج حقوق الإن�سان هو “اأن تكون وفًقا حلقوق الإن�سان الدولية... ]مع[ القيمة امل�سافة 

حلقوق  الدولية  ال�رصعة  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  وال�ستفادة  الإ�سالمية”،)96(  ال�رصيعة  ملبادئ 

الإن�سان، والبتعاد عن ال�رصيعة كقانون. هذا النهج يتفق مع تفوي�س ميثاق منظمة التعاون 

الإ�سالمي: “تعزز اللجنة امل�ستقلة الدائمة حلقوق الإن�سان احلقوق املدنية وال�سيا�سية والجتماعية 

املتفق  الإن�سان  و�شكوك حقوق  املنظمة  املن�سو�س عليها يف مواثيق واإعالنات  والقت�سادية 

عليها عاملًيا، وفًقا للقيم الإ�سالمية” )املادة 15(. هذه اخلطوة نحو قيم الإ�سالمية اأو�شع ت�سعى 

اإىل التوفيق بني حقوق الإن�سان مع مقا�سد ال�رصيعة وامل�سلحة.)97(

النتائج والتو�ضيات:

يواجه املجتمع الدويل حلقوق الإن�سان حتديات هائلة يف النهو�ض بحقوق الإن�سان يف العامل 

الإ�سالمي. على الرغم من و�شعها اجليد للت�سدي لتلك التحديات، فاإن اأهم منظمة يف الدول 

الإ�سالمية، وهي منظمة التعاون الإ�سالمي، مل تفعل ذلك حتى الآن. ت�شري نتائج هذه الدرا�سة 

اإىل �سببني رئي�سيني ؛ ال�سبب الأول هو عدم وجود اإطار وا�شح ل�رصح كيف اأن منط الإ�سالم 

املحافظ ال�سائد بني الدول الأع�ساء يف منظمة التعاون الإ�سالمي متوافق مع حقوق الإن�سان 

الإ�سالمي  التعاون  متركز منظمة  اأن  ُيغفل عنه هو  ما  كثرًيا  الثاين والذي  الدولية. وال�سبب 

يف  احلكومية  غري  املنظمات  قدرة  من  ويحد  دولية،  هيئة  اإىل  ال�سلطة  نقل  مينع  الدول  حول 

اإحداث تاأثري داخل منظمة التعاون الإ�سالمي. وكما اأو�شح النقا�س �سابًقا فاإن اإن�ساء هيئة دولية 

غري  املنظمات  دور  وتعزيز  الإن�سان،  حقوق  معايري  تنفيذ  ور�سد  لو�شع  �سلطة  وجود  مع 

احلكومية هما الآليتان الرئي�سيتان لتعزيز حقوق الإن�سان على ال�ساحة الدولية. اأوجه الق�سور 

ا حا�سمة يف تف�شري اأخفاق حقوق الإن�سان يف املجتمعات الإ�سالمية.  يف هذا ال�سدد هي اأي�سً

حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  اإن�ساء  اإىل   1990 عام  يف  القاهرة  اإعالن  منذ  العقدين  يف 
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الإن�سان يف عام 2011، قل�ست منظمة التعاون الإ�سالمي تدريجًيا لغة ال�رصيعة. اأ�سار اإعالن 

القاهرة اإىل ال�رصيعة باعتبارها م�سدره، وذكرها ميثاق حقوق الطفل يف �سياق القيم الإ�سالمية 

)2005(، وجتاهلت اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ولئحتها )2011( الإ�سارات اإىل 

ال�رصيعة كلية. هذا التحول يدل على ا�ستعداد منظمة التعاون الإ�سالمي ملناق�سة احلقوق يف اإطار 

قانون حقوق الإن�سان الدويل، بدل من ح�رصها �شمن ال�رصيعة الإ�سالمية والتقاليد. 

نظًرا لطموح منظمة التعاون الإ�سالمي كجهة فعالة يف جمال حقوق الإن�سان، يجب اأن 

ي�شع املجتمع الدويل حلقوق الإن�سان �شمن اأولوياته م�ساركة منظمة التعاون الإ�سالمي. هذا 

من �ساأنه اأن يوفر للمنظمة الهيبة التي حتتاج اإليها، واملعرفة التي ميكن اأن ت�ساعد يف اجلهود 

الرامية اإىل ا�ستقاللها واإن�ساء �سلطة على ق�سايا حقوق الإن�سان يف الدول الأع�ساء. مثل هذه 

قدرة  وزيادة  الإن�سان،  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة  اللجنة  لعمل  اًء  بنَّ نقًدا  ا  اأي�سً جتلب  امل�ساركة 

منظمة التعاون الإ�سالمي على املدى الطويل ملحا�سبة اأع�سائها عن انتهاكات حقوق الإن�سان. 

لنف�سها  و�شعتها  التي  الإن�سان  معايري حقوق  اأ�سا�س  الإ�سالمية على  الدول  ميثل حما�سبة  وقد 

خطوة كبرية اإىل الأمام.

غري احلكومية  –الدول الغربية واملنظمات  ملجتمع حقوق الإن�سان  هناك عدة طرق ميكن 

�رصيًكا  لت�سبح  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  م�ساعدة  خاللها  من  الدولية–  احلكومية  والهيئات 

املجتمع الدويل حلقوق  اأواًل، ينبغي اأن يطالب  النهو�ض بحقوق الإن�سان.  موثوقًا وفعاًل يف 

الإن�سان اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان بال�سفافية. يف وقت كتابة هذه الورقة، مل يكن 

لدى اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان اأمانة دائمة اأو حتى موقع على �سبكة الإنرتنت. ول 

يعرف �شوى القليل جًدا عن خلفية بع�س اأع�ساء اللجنة، وجدول اأعمال جل�ساتها،وحما�رص 

جل�سات النقا�س، و ن�سو�س قراراتها، و قواعد واإجراءات الهيئة. ينبغي طرح هذه املعلومات 

العامة لتوفري قدر اأكرب من امل�ساءلة. 

اللجنة  بني  املوؤ�ش�شية  الروابط  تعزيز  الإن�سان  حلقوق  الدويل  املجتمع  على  يتعني  ثانًيا، 

اأوروبا،  جمل�س  مثل  الإن�سان  حقوق  هيئات  من  وغريها  الإن�سان  حلقوق  امل�ستقلة  الدائمة 

واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، وجمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة، ومكتب الأمم 

املتحدة للمفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان. عند القيام بذلك، ينبغي اأن ت�شجع اجلهات الفعالة 

الدولية اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان التعاون مع منظمات اأخرى حلقوق الإن�سان. 

امل�ساعدة  وتقدمي  تنظيم جل�سات عمل م�سرتكة،  ر�شوًخا  الأكرث  الإن�سان  لهيئات حقوق  ميكن 
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للتنمية املهنية ملوظفي اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان.

ت�شجيع منظمة التعاون الإ�سالمي  ا  اأي�سً املجتمع الدويل حلقوق الإن�سان  ثالًثا، يجب على 

الإن�سان. وفور  الدفاع عن حقوق  ب�سجل قوي يف  يتمتعون  خرباء،  وانتخاب  تر�سيح  على 

حلقوق  الدويل  املجتمع  موارد  على  احل�سول  من  ي�ستفيدون  فاإنهم  اخلرباء  هوؤلء  انتخاب 

الإن�سان ومراكز  منا�سب يف منظمات حقوق  منحهم  خالل  املثال من  �سبيل  الإن�سان، على 

البحوث واجلامعات.

منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  يف  العاملة  احلكومية  غري  املنظمات  تلعب  اأن  ميكن  اأخرًيا، 

التعاون الإ�سالمي دوًرا مهمًا يف تعبئة ال�سكان وال�شغط على احلكومات لالمتثال ملعايري حقوق 

بالتعاون - واإن كان  امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ت�سمح  الدائمة  اللجنة  اأن لئحة  ومبا  الإن�سان. 

حمدوًدا - مع املنظمات غري احلكومية، ميكن للمجتمع الدويل حلقوق الإن�سان تقدمي اخلربة 

غري احلكومية ذات ال�سلة يف املجتمعات الإ�سالمية. وميكن للمنظمات  والتدريب للمنظمات 

غري احلكومية بدورها تكوين �شغوط �سعبية على الدول الأع�ساء ومنظمة التعاون الإ�سالمي 

واللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان. 

ملنظمة  احلايل  بالنهج  الرتحيب  الإ�سالمي  العامل  يف  الإن�سان  بحقوق  املعنيني  على  ينبغي 

كبرية  اإمكانات  حتمل  فاإنها  املنظمة  يف  الق�سور  اأوجه  من  الرغم  وعلى  الإ�سالمي.  التعاون 

غريها من منظمات  اأكرث من  الإ�سالمي  التعاون  تتمتع منظمة  الإن�سان.  كمدافع عن حقوق 

الرباهني  لتج�سيد  والتقاليد  الإ�سالمية  القيم  من  ال�ستفادة  من  متكنها  مبكانة  الإن�سان  حقوق 

للنقد  بيئة  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  توفر  فقط،  اإ�سالمي  وكمنتدى  الإن�سان.  لتعزيز حقوق 

الداخلي ملمار�سات حقوق الإن�سان. 

يجب على املجتمع الدويل حلقوق الإن�سان عند ت�سجيعه ملنظمة التعاون الإ�سالمي ل�ستغالل 

بناء  ال�رصيعة.  احللول  من  حذًرا  يكون  اأن  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  فعالة  كجهة  اإمكاناتها 

اأنظمة اإقليمية حلقوق الإن�سان هو عملية بطيئة و�سعبة. وبتاأ�سي�س اللجنة الدائمة امل�ستقلة حلقوق 

الطابع الر�سمي على  اإ�شفاء  الإن�سان بدعم قوي وموحد من الدول الأع�ساء فيها ؛ وبالتايل 

جدول اأعمالها يف جمال حقوق الإن�سان، اتخذت منظمة التعاون الإ�سالمي خطوة مهمة يف 

الجتاه ال�سحيح. 

اأجندة للحقوق فى العامل االإ�ضالمي؟ تطور اإطار عمل منظمة التعاون االإ�ضالمي حلقوق االإن�ضان
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�سدر كتاب »حقوق الإن�سان الدولية والقانون الإ�سالمي« عام 2003 باللغة الجنليزية 

الغربية  الأدبيات  يف  املحورية  الإ�شهامات  من  واحدًا  الكتاب  هذا  للن�رص.يعد  اأك�شفورد  عن 

يف  القانون  اأ�شتاذ  بادرين،  م�شعود  هو  الكتاب  موؤلف  الإن�سان.)1(  وحقوق  الإ�سالم  حول 

كتابات  الأ�شل،وله  نيجريي  وهو  لندن  جامعة  يف  والأفريقية  ال�رصقية  الدرا�شات  كلية 

العامل  يف  الإن�شان  حقوق  احرتام  على  الإ�شالمية  ال�رصيعة  تطبيق  اآثار  جمال  يف  عديدة 

القانونية امل�شتمدة  القانون الإ�شالمي هو امل�شطلح امل�شتخدم يف الكتاب لالأحكام  الإ�سالمي)2(. 

الفقه الإ�شالمي وهي  القراآن وال�شنة، ومناهج  ال�رصيعة الإ�شالمية، واملتمثلة يف  من م�شادر 

وال�شت�شحاب،  وامل�شلحة  العرف،وال�شتح�شان،  مثل  الفقهية  والقيا�ض،واملبادئ  الإجماع 

وال�رصورة. يقدم الكتاب درا�شة مقارنة تف�شيلية بني احلقوق الواردة يف العهدين الدوليني 

واأحكام  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  واحلقوق  وال�شيا�شية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�شني 

الفقه الإ�شالمي الكال�شيكي واملعا�رص. ال�شوؤال املحوري للدرا�شة هو: اإىل اأي حد ميكن التوفيق 

حقوق االإن�ضان والقانون االإ�ضالمي.. 

تعار�ض اأم توافق؟

معتز �لفجريي *

*  باحث دكتور�ة يف �لقانون، كلية �لدر��سات �ل�رشقية و�لأفريقية يف جامعة لندن.
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بني اأن تكون ال�رصيعة الإ�شالمية مرجعية قانونية لدول العامل الإ�شالمي وبني التزامات هذه 

الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�شان. يرى الكاتب اأن التوفيق ممكن ومن خالل 

م�سادر ومناهج ومبادئ الفقه الإ�سالمي، ودون احلاجة اإىل اإعادة بناء الفقه الإ�سالمي، كما 

�شحرور،  وحممد  النعيم  الله  وعبد  الرحمن،  ف�شل  مثل  الأكادمييني  من  اآخر  عدد  يطرحه 

ون�رص حامد اأبوزيد وحممد �شعيد الع�شماوي)3(. يقر الكاتب يف بداية الكتاب اأن عمله الفكري 

الإ�شالمي  الفقه  يف  التنوع  اأن  بادرين  يوؤكد  حيث  الباحثني،  هوؤلء  عن  خمتلفًا  م�شارًا  ياأخذ 

اأن ميثل مدخاًل  امل�شلحة ميكن  ال�رصيعة ومبداأ  اأخ�ض نظرية مقا�شد  ومرونة مبادئه وب�شكل 

واقعيًا وقاباًل للتطبيق يف بلدان العامل الإ�شالمي لالنفتاح على قيم حقوق الإن�شان العاملية، مع 

الحتفاظ مبرجعية ال�رصيعة كاإطار حاكم لهذه البلدان. اإل اأن بادرين يف الوقت ذاته يطالب 

املجتمع الدويل باحرتام قدر من اخل�شو�شية الثقافية للبلدان الإ�شالمية، مما يقت�شي الت�شامح 

ميكن  ولكن  الإن�شان،  حلقوق  الدويل  للقانون  مناق�شة  تبدو  قد  التي  املمار�شات  بع�ض  مع 

التعاي�س معها، نظرًا لعدم وجود توافق دويل حول تاأويل كل بنود اتفاقيات حقوق الإن�سان. 

كما يرى بادرين اأن العاملية لبد اأن حتتوي علي خمتلف التف�شريات والروؤى حلقوق الإن�شان 

دون فر�ض روؤية واحدة على جميع �شعوب العامل. 

التخري بني اآراء الفقهاء وم�ضكالته:

يرى بادرين اأن توظيف نظرية مقا�شد ال�رصيعة ومبداأ امل�شلحة ي�شاعد البلدان الإ�شالمية 

الفقهية  الآراء  النتقاء بني  اآلية  يقدم  الإن�شان. كما  ات�شاقًا مع حقوق  اأكرث  قوانينها  على جعل 

امل�رصع  يجعل  مما  الإ�شالمي،  الفقه  وتنوع  مرونة  على  تدل  اأداة  اأي�شًا  باعتبارها  املتنوعة؛ 

قادرًا، يف حال توافر الإرادة ال�شيا�شية، علي اأن ي�شدر ت�رصيعات تعرب عن اأكرث الجتاهات 

الفقهي توظف  اأو النتقاء  التخري  اآلية  اأن  انفتاحًا وات�شاقًا مع حقوق الإن�شان)4(. يذكر  الفقهية 

املرتبطة  احلديث  التقنني  فكرة  ا�شترياد  بداية  منذ  الإ�شالمي  العامل  بلدان  من  كثري  يف  بالفعل 

بالدولة احلديثة. ففي م�رص يف الن�شف الأول من القرن الع�رصين عمد امل�رصع امل�رصي اإىل 

التخري بني اآراء الفقهاء من مذاهب فقهية خمتلفة لتاأ�شي�ض ت�رصيعات حديثة يف جمالت القانون 

ال�شيعي  املذهب  من  فقهية  اآراء  اختيار  اإىل  و�شل  الأمر  اإن  بل  ال�شخ�شية.  والأحوال  املدين 

اجلعفري مثلما هو احلال يف مواد قانونية مرتبطة بالإرث والو�شية. يرى بادرين اأن تطبيق 

التخري ل بد واأن يرتبط اأي�شًا مببداأ امل�شلحة لتبني الآراء الفقهية الأكرث حتقيقًا ملقا�شد ال�رصيعة 

والتي تعد حماية حقوق الإن�شان اأحد اأهم مكوناتها على حد تعبري بادرين. على �شبيل املثال 
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يطبق بادرين ذلك على حرية العقيدة، حيث ي�شري اإىل اأن جترمي الردة وفر�ض عقوبة عليها 

للدول  الكال�شيكي. وعليه ميكن  الفقه  اأي�شًا يف  املعا�رص ولكن  الفقه  فقط يف  لي�ض  اأمر خاليف 

بالن�شبة  نف�شه  الأمر  العقيدة.  حرية  مع  تتوافق  التي  لالجتاهات  تنحاز  اأن  اليوم  الإ�شالمية 

حلقوق املراأة فيمكن ال�شتفادة من تنوع الروؤى الفقهية لتح�شني و�شع املراأة يف الأ�رصة، مثل 

منحها حقوقًا م�شاوية للرجل يف الزواج والطالق دون اإخالل بال�رصيعة الإ�شالمية. وميكن 

الإ�شارة هنا اإىل جتربة مدونة الأ�رصة يف املغرب، والتي اأعطت للمراأة حقوقًا متميزة باملقارنة 

ب�سائر البلدان العربية. 

التخري الفقهي يعد منهجًا حديثًا جلاأ اإليه امل�شلمون منذ القرن الثامن ع�رص مع ا�شترياد الدولة 

احلديثة من الغرب وفكرة التقنني. يف اإطار التطبيق التاريخي لل�رصيعة الإ�شالمية فاإن هذا املنهج 

كان نادر التباع؛ لأن كل مذهب فقهي كان يطور اأحكامه يف اإطار التقاليد الفقهية والأ�سولية 

للمذهب، بل واأي�سا يف اإطار ال�سياق الجتماعي الذي يتطور املذهب يف اإطاره. على العك�س 

الفقهية عن �شياقها  الدولة والتقنني احلديث يعزل الآراء  اإطار  التخري يف  فاإن منهج  من ذلك 

الفقهي والجتماعي التي تبلورت يف اإطاره فيفتقد يف نهاية الأمر الت�شاق والتما�شك. فامل�رصع 

ل يكون مدفوعًا بتطوير نوعي للفكر الديني اأكرث مما يكون معنيًا بعوامل واقعية تفر�ض عليه 

النتقاء من اآراء متنوعة من اأجل حتقيق هدف �شيا�شي حمدد للت�رصيع الذي يتم اإعداده.)5( اإذن 

اإطار فقهي  تنبثق عن  اأكرث من كونها  للم�رصع  ال�شيا�شي  باملزاج  الفقهي مرتبطة  التخري  فاإداة 

م�ستقل كما كان الأمر يف اإطار الفقه الإ�سالمي الكال�سيكي. 

اأقلية وهام�شية يف  اآراء  تبدو  التي  الآراء  الكثري من  بادرين على  يعتمد  اأخرى  ناحية  من 

اإطار الفقه الإ�شالمي من اأجل تعزيز وجهة نظره حول اإمكانية التوفيق بني ال�رصيعة وحقوق 

يكون  قد  الفقهاء  جمهور  بوا�شطة  عليها  املتفق  الآراء  تطبيق  فاإن  احلقيقة  يف  لكن  الإن�شان. 

البلدان الإ�شالمية، على تبني وجهة نظر  العملية لكثري من  ال�شبق والأولوية يف املمار�شة  له 

اأقلية من الفقهاء. ففي م�رص عندما جلاأ امل�رصع عام 2000 اإىل تطبيق نظام اخللع وفقًا لإرادة 

ذلك  الإ�شالمية  الفقهاء يف م�رص واحلركات  الزوج عار�ض كثري من  موافقة  الزوجة دون 

املنحى الفقهي؛ لأنه يتناق�ض مع راأي جمهور الفقهاء. من ناحية اأخرى ي�شدد كثري من الفقهاء 

املعا�رصين على اأن الجتهاد النتقائي بني املذاهب الفقهية ل بد اأن ينطلق من متحي�ض دقيق 

للبحث  الفقهي و�شيلة  التخري  اأداة  تكون  بحيث ل  الفقهية  الآراء  بلورة  اإليها يف  امل�شتند  لالأدلة 

اإىل مقا�شد ال�رصيعة  عن الرخ�شة على ح�شاب قوة الدليل ال�رصعي)6(. واأخريًا فاإن الركون 

ومبداأ امل�شلحة يف الجتهاد يتوقف ب�شكل كلي على قيم وتوجهات املجتهد، حيث تختلف روؤية 
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ناحية  القراآين. من  الن�ض  مقا�شد  يعلي من  للم�شلمني، وما  بالن�شبة  امل�شلحة  يحقق  ملا  الفقهاء 

اأخرى اتفق الفقهاء علي اأن اإعمال امل�شلحة ومقا�شد ال�رصيعة يكون يف الق�شايا غري املحكومة 

بن�شو�ض قطعية الثبوت والدللة مما يعني اإن كثري ما يدخل يف اإطار الثوابث مثل العالقة بني 

الرجل واملراأة، وتطبيق احلدود الإ�شالمية وغريهما �شيكون خارج دائرة الجتهاد. اإذن ل 

اآلية م�شتقرة ومتما�شكة لإ�شالح الفكر الديني، بل اأن تطبيق روؤيته   يقدم بادرين يف احلقيقة 

يفتح اآفاقًا غري حمدودة لل�رصاع الفقهي والفكري الذي قد يكون يف اإطاره الراأي الأكرث ات�شاقًا 

مع الن�ض ومع منطق جمهور الفقهاء هو الراأي الأوقع من الناحية ال�شيا�شية، والأكرث اإقناعًا 

جلموع امل�شلمني وهو ما نراه يف كثري من املمار�شات الت�رصيعية يف معظم البلدان الإ�شالمية.

التناق�ض بني حقوق الإن�شان وال�رصيعة الإ�شالمية ي�شتمر حتى بعد تطبيق روؤية بادرين. 

 Doctrine of التقدير  هام�س  مبداأ  نقل  يف  ولكن  الفقه  اإ�سالح  يف  لي�س  لبادرين  وفقًا  احلل 

الإن�سان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة  اإطار  به يف  املعمول   ،Margin of Appreciation
عاملية  بني  للتوفيق  جيدًا  حاًل  ذلك  يف  يرى  بادرين  الإن�شان.  حلقوق  الدولية  الآليات  اإىل 

حقوق الإن�شان، وحق خمتلف املجتمعات يف الحتفاظ بقدر من خ�شو�شيتها الثقافية. املحكمة 

الأوروبية حلقوق الإن�شان تطبق هذا املبداأ عندما تكون امل�شاألة القانونية املعرو�شة عليها لي�شت 

حماًل للتوافق بعد بني الدول الأطرف يف التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�شان. على �شبيل املثال 

اإذا كان منع ارتداء احلجاب يف املوؤ�ش�شات العامة �رصورة للحفاظ على حيادية  يف حتديد ما 

مرتوك  الأمر  هذا  اأن  الأوروبية  املحكمة  راأت  الآخرين،  وحريات  حقوق  وحماية  الدولة 

لكن  اخل�سو�س،  هذا  اأوروبية موحدة يف  الأوروبية يف ظل غياب مرجعية  البلدان  لتنظيم 

املحكمة تراقب ب�رصامة ممار�شة البلدان لهذا املبداأ للتاأكد من توافقه مع مواد التفاقية، وعدم 

املبداأ  هذا  تطبق  املتحدة ل  الأمم  الإن�سان يف  لكن جلنة حقوق  بها.  امل�سموح  للحدود  جتاوزه 

الأطراف  الدول  وال�شيا�شية حيث متنح  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  لبنود  تف�شريها  اإطار  يف 

هام�سًا حمدودًا للغاية لتقدير ال�سياق املحلي، وتبقى اللجنة هي الفي�سل يف احلكم، اإذا ما كانت 

ممار�شات الدول الأطراف متوافقة اأم متعار�شة مع بنود العهد. 

اإليه بادرين يتناق�ض  التقدير على العامل الإ�شالمي بال�شكل الذي يدعو  تطبيق مبداأ هام�ض 

املثال،  �شبيل  فعلى  الإن�شان.  الأوروبية حلقوق  املحكمة  اإطار  ذاته يف  املبداأ  تطبيق  مع  كلية 

ح�شب بادرين، فاإن ال�شماح بتعدد الزوجات اأو التمييز �شد املراأة يف املرياث اأو تقييد حرية 

لكن يف  التقدير،  مبداأ هام�ض  اإعمال  اإطار  املقد�شات ميكن تربيره يف  الراأي والتعبري حلماية 

اأ�شا�شية مكفولة يف  تتناق�ض مع حمتوى حقوق  الإ�شالمية  البلدان  فاإن ممار�شة  هذه احلالت 
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التمييز.  ومنع  امل�شاواة  يف  احلق  راأ�شها  على  ياأتي  وال�شيا�شية،  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 

اأحد احلقوق، لكنه  اإذن ل يتعلق باختالف حمدود بني بلدان العامل يف تف�شري ممار�شة  الأمر 

يتعلق يف احلقيقة مبحتوى حقوق اأ�شيلة، يوجد عليها توافق يف جلان حقوق الإن�شان بالأمم 

املتحدة وبني معظم الدول الأطراف يف اتفاقات حقوق الإن�سان الدولية. الدعوة اإىل تطبيق 

هذا املبداأ يف اإطار الأمم املتحدة حتمل خماطر ج�شيمة ل يبدو اأن بادرين ملتفت اإليها يف كتابه، 

حيث اأن عاملية حقوق الإن�شان �شتتعر�ض خلطر التفتيت، و�شيغدو املجال مفتوحًا اأمام بلدان 

العاملية؟ احلل  اإذن من  �شيبقى  ماذا  الدولية.  التزاماتها  للتحايل على  املبداأ  بهذا  للتحجج  العامل 

كتابه،  يف  ت�شديره  بادرين  يحاول  كما  الإ�شالمي  الفقه  داخل  يكمن  ل  تقديري  يف  احلقيقي 

بل يكمن اإما يف اإعادة تاأ�سي�س هذا الفقه على اأ�س�س تاأويلية ومنهجية جديدة. كما يقرتح النعيم 

والع�شماوي، واإما يف جتاوز فكرة ال�رصيعة كلية كم�شدر للمعرفة وتاأ�شي�ض م�رصوعية اإ�شالمية 

عقالنية متحررة من الن�ض كما يقرتح ن�رص حامد اأبو زيد وب�شام طيبي. 

ال�ضريعة االإ�ضالمية والتفكري فى حقوق االإن�ضان :

البلدان  من  كثري  يف  العامة  ال�شيا�شات  يف  الإ�شالمية  ال�رصيعة  تاأثري  من  التقليل  ميكن  ل 

د�شاتري  يف  الإ�شالمية  وال�رصيعة  الإ�شالم  مكان  حول  موؤخرًا  النقا�ض  جتدد  الإ�شالمية.وقد 

بلدان مثل م�رص وتون�ض وليبيا. تواكب ذلك مع �شعود �شيا�شي غري م�شبوق حلركات الإ�شالم 

�شيا�شية  ال�شيا�شي، والتي تت�شدر الآن �شدة احلكم يف كٍل من م�رص وتون�ض. هناك م�شببات 

ولكن  عام،  ب�شكل  الإ�شالمي  العامل  يف  الإن�شان  حقوق  لنتهاكات  عميقة  وثقافية  واجتماعية 

هناك العديد من انتهاكات حقوق الإن�شان التي تربر اأي�شًا على اأ�شا�ض الدين، مثل التمييز �شد 

تطبيق  واأي�شا يف دعاوي  والعقيدة،  التعبري  الدينية وحرية  الأقليات  والت�شييق على  املراأة، 

القانون اجلنائي الإ�سالمي يف عدد من البلدان الإ�سالمية. كما اأن الدين يوظف �سيا�سيًا ب�سكل 

وا�شع يف خطاب الإ�شالم ال�شيا�شي، ويكون اأداة للتعبئة والتجنيد ال�شيا�شي حتت ذريعة اإقامة 

ما ي�سمى بالدولة الإ�سالمية. 

ف�شله عن  الإ�شالمي ل ميكن  العامل  وال�شيا�شي يف  الثقايف  الإ�شالح  فاإن  املنطلق  هذا  من 

لكنها مل  التا�شع ع�رص؛  القرن  بالفعل منذ  بداأت  ال�شائد، وهي حماولت  الديني  الفكر  اإ�شالح 

تنتج بعد تغيريًا ملمو�شًا يف اأ�شا�ض العالقة بني الدين والدولة والقانون يف الدول امل�شلمة. فما 

من  كثري  على  امل�شيطرة  الفكرة  هي  للدولة  قانونًا  الإ�شالمية  ال�رصيعة  تكون  اأن  فكرة  زالت 

ينف�شل  الإن�شان ل  الإ�شالمي حول حقوق  التفكري  الإ�شالمي، وما زال  العامل  بلدان  د�شاتري 
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حلقوق  القاهرة  اإعالن  ووثيقة  للم�شلمني.  قيم  كل  م�شدر  باعتبارها  الإ�شالمية  ال�رصيعة  عن 

على  مثال  اأكرب   1990 عام  الإ�سالمي  التعاون  منظمة  عن  ال�سادرة  الإ�سالم،  يف  الإن�سان 

ق�شور فكرة حقوق الإن�شان يف الفكر الإ�شالمي املعا�رص. فالوثيقة بدًل من اأن توؤ�ش�ض اأ�شا�شًا 

عامليًا حلقوق الإن�شان، يخاطب الب�رص اأينما كانوا، باعدت بني امل�شلمني وبني املنظومة العاملية 

حلقوق الإن�شان حتت ذريعة اللتزام باأحكام ال�رصيعة الإ�شالمية. حقوق الإن�شان من منظور 

مبوجب  حمتواها  يحدد  دينية،  وواجبات  فرائ�ض  هى  ال�شيا�شي  الإ�شالم  مفكري  من  العديد 

تنف�شل عن  ل  والتي  العاملية،  الإن�شان  فل�شفة حقوق  مع  يتناق�ض  الذي  الديني،الأمر  الن�ض 

م�رصوع التنوير القائم على اعتماد العقل كم�شدر للقيم، ي�شتطيع الإن�شان اأن يتو�شل اإليها دون 

احلاجة اإىل وا�شطة مقد�شة ب�رصف النظر عن انتمائه الديني. يتطلب الأمر اإ�شالحًا دينيا عميقًا 

لتجذير هذه الروؤية العقالنية. يف اإعالن القاهرة حلقوق الإن�شان يف الإ�شالم،ويف كتابات كثري 

من املفكرين الإ�شالميني فاإن عقل الإن�شان عاجز عن حتديد م�شارات حياة املجتمع ال�شيا�شية 

الفقه  نظرة  نتاج  �سك هي  بال  النظرة  املقد�س، وهذه  الن�س  اإىل  الرجوع  والجتماعية دون 

للعامل. روؤيتها  يف  الإلهية  الذات  حول  واملتمحورة  الإ�شالمي  العقل  على  املهيمنة  الإ�شالمي 

في�شري امل�شلم باحثًا عن احلكم ال�رصعي لكل مفردات حياته. ومل ت�شلم الدولة احلديثة من هذه 

الروؤية، حيث �شارت ال�رصيعة الإ�شالمية اأ�شا�ض امل�رصوعية الإ�شالمية العليا للدولة والد�شتور 

والقانون. 

ا�شتدعاء ال�رصيعة الإ�شالمية ومناهجها التقليدية يف التفكري حول حقوق الإن�شان حتى ولو 

الدول  اأمام تطبيق حقوق الإن�شان يف  العوائق  اإزالة  اإىل  اأ�شا�ض منفتح، لن يوؤدي  كان على 

ال�رصيعة  مقا�شد  لفكرة  الأمثل  التوظيف  مع  اإنه  كتابه  ختام  يف  يقر  نف�شه  بادرين  امل�شلمة. 

معايري  من  حمدود  وعدد  الإ�شالمية  ال�رصيعة  بني  تعار�ض  هناك  ف�شيظل  والتخري  وامل�شلحة 

حقوق الإن�شان الدولية. اإل اأن هذه النقاط املحدودة التي يتحدث عنها بادرين تبدو جوهرية 

عن  بادرين  منهج  يثمر  مل  الإ�شالمية.  الدول  يف  املقيمني  امل�شلمني  وغري  امل�شلمني  من  لكثري 

امل�ساواة الكاملة بني الرجل واملراأة بل يظل الإطار احلاكم للعالقة بني الرجل واملراأة هى عالقة 

التكامل الوظيفي ل امل�ساواة الكاملة يف احلقوق والواجبات. 

التقليدي؛  الإ�شالمي  الفقه  مناهج  خالل  من  لها  حلول  اإيجاد  ي�شعب  للتمييز  �شور  هناك 

لأنها مرتبطة بن�شو�ض �رصيحة يف القراآن وال�شنة، مثل تعدد الزوجات، والتمييز �شد املراأة 

يف املرياث، ومنع املراأة من تزوج غري امل�شلم. يف جمال حرية العقيدة وحتى واإن مت جتاوز 

فكرة تطبيق حد الردة على املتحول من الإ�شالم فال زالت هناك عقوبات مدنية، تفر�ض على 
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املرتدين عرب حرمانهم من املرياث والزواج وغريهما من م�شكالت توؤدي باملرتد اإىل حالة 

اأ�سبه بالغتيال املدين. 

يف جمال القانون اجلنائي الإ�شالمي فاإن كل ما ا�شتطاع بادرين اأن يوؤكد عليه هو اأن �رصوط 

تطبيق هذه العقوبات، وب�شكل اأخ�ض احلدود الإ�شالمية مثل الزنى وال�رصقة واحلرابة، هي 

اأوجه ق�شور منهج  اأحد  فاإن  لكن يف احلقيقة  لها،  للمجتمع  تهيئة  �رصوط �شارمة، وت�شتلزم 

فيها  التفكري  وجدوى  مبدئي،  ب�شكل  الإ�شالمية  العقوبات  على  نقا�ض  فتح  عدم  هو  بادرين 

كاأ�شا�ض للعقوبة يف ظل قوانني دولية متنع التعذيب والعقوبات القا�شية. ف�شاًل عن اأن بع�ض 

هذه العقوبات يتدخل يف اإطار احلريات ال�شخ�شية، والتي ل جمال لتدخل الدولة احلديثة فيها. 

هناك اأي�شًا عدد من التناق�شات الأخرى يف جمال حرية الراأي والتعبري وحقوق الطفل. ميكن 

اأي�شًا اإ�شافة عامل اآخر ي�شعف من منهج بادرين وهو اأن مفهوم املواطنة يتناق�ض بال�رصورة 

الإ�شالمية  ال�رصيعة  فاعتماد  للقانون.  كاأ�شا�ض  حمددة  دينية  مرجعية  تعتنق  الدولة  كون  مع 

امل�شلمني  اأي�شًا من  يعزل  بل  الدولة،  امل�شلمني يف  بال�رصورة من غري  يهم�ض  للدولة  كقانون 

بال�رصورة  �شتكون  الدولة  هذه  يف  القانون  نتيجة  لل�رصيعة.  اأخرى  تف�شريات  يتبنون  الذين 

معربة عن فهم النخبة احلاكمة لل�رصيعة، ول ميكن باأي حال من الأحوال اعتبار هذا القانون 

اإ�سالميًاً.)7(    

مرجعية االإ�ضالم ال�ضيا�ضي والدولة احلديثة :

مرجعية  على  تقوم  التي  الإ�شالمية  الدولة  فكرة  مب�رصوعية  مقرًا  كتابه  يف  بادرين  يبدو 

ال�رصيعة الإ�شالمية، وهو الأمر الذي يكر�ض ملرجعية الإ�شالم ال�شيا�شي، والتي تبدو بح�شب 

القانونية يف  الظاهرة  لتطور  اأي�شا  بل  احلديثة ومتطلباتها  للدولة  فقط  لي�ض  مناق�شة  الكثريين 

يوؤدي  الذي  الأمر  ال�شيا�شي.  الإ�شالم والإ�شالم  بادرين بني  الإ�شالمية. ل مييز  املجتمعات 

لتاأ�شي�ض ما يعرف  ال�شيا�شي، ويدعو  اإىل العتقاد باأن الإ�شالم بطبعه يوؤ�ش�ض لفكرة الإ�شالم 

بالدولة الإ�شالمية. هذا اخللط يتناق�ض مع تاريخ الإ�شالم وامل�شلمني، ومع الواقع الفكري يف 

العامل الإ�شالمي منذ القرن الثامن ع�رص. اأن�شار الإ�شالم ال�شيا�شي ينتقدون تو�شيف الإ�شالم 

بال�شيا�شي، لأنهم يعتقدون اأن ال�شيا�شة ركن رئي�شي يف الإ�شالم باعتباره دينًا �شاماًل ينظم جميع 

اأي دين ي�شتمل على تقاليد فكرية متنوعة، ويتحمل تاريخه  اأوجه احلياة. الإ�شالم مثله مثل 

تاأويالت متعددة. قد تكون من �شمنها اأفكار الإ�شالم ال�شيا�شي، لكنها ل متثله ح�رصيا؛ فجميع 

ال�رصيعة  اأن  اأو  دين ودولة  الإ�شالم  اإن  موؤمنني مبقولة  بال�رصورة  لي�شوا  العامل  امل�شلمني يف 
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الإ�شالمية لبد اأن تكون القانون احلاكم للدولة الإ�شالمية احلديثة.)8(

الإ�سالم ال�سيا�سي يتبنى تاأوياًل حمددًا للدين الإ�سالمي وتاريخ امل�سلمني يجعل من الإ�سالم 

لل�رصيعة  العليا  املرجعية  على  يقوم  حكم  نظام  تاأ�شي�ض  اإىل  تهدف  �شيا�شية،  دينية  اأيديولوجية 

الإ�شالمية، اأو مبداأ حاكمية الله. كثري من مقولت تيارات الإ�شالم ال�شيا�شي هي اإعادة تاأ�شي�ض 

التي  الإ�سالمية  فالدولة  الرتاث.)9(  لهذا  امتدادًا  اأو  اإحيائيًا  ولي�ض  حديث،  قالب  يف  للرتاث 

حتكمها ال�رصيعة الإ�شالمية كما نظر لها مفكرو الإ�شالم ال�شيا�شي يف القرن الع�رصين تتناق�ض 

كلية مع التطبيقات ال�شيا�شية للم�شلمني طوال تاريخهم قبل احلديث. 

حيث تت�شم الدولة الوطنية احلديثة مبركزية ال�شلطة ال�شيا�شية، واحتكارها للعملية الت�رصيعية، 

وقدرتها على تنظيم خمتلف مناحي احلياة املجتمعية ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية 

والتعليمية. يف حني ات�شم ت�شيري املجتمعات الإ�شالمية التقليدية بقدر كبري من الالمركزية، ومل 

تكن �شلطة اخلليفة منظمة جلميع جمالت احلياة لرعاياه، كما ميكن اأن يكون يف اإطار الدولة 

�شلطة احلاكم.  التي حتتكرها  الخت�شا�شات  يكن من  والت�رصيع مل  الوطنية احلديثة.فالق�شاء 

وكان للحاكم جماله ال�سيا�سي الذي ينظم فيه اأمور احلكم املالية والإدارية والنظام العام عرب 

وعقوبات  مدنية  ومعامالت  �شخ�شية  اأحوال  من  بال�رصيعة  يتعلق  ما  لكن  التقديرية،  �شلطته 

جنائية كان يتم تطويرها من خالل املجهود الفقهي لفقهاء امل�شلمني، وتطبق من خالل الق�شاة. 

رعايا املجتمعات الإ�شالمية التقليدية كان اأمامهم حرية وا�شعة يف اختيار املذاهب الفقهية التي 

يرت�سون اللجوء اإليها لف�س منازعاتهم، وكانت قدرة ال�سلطة احلاكمة على اإنفاذ هذه الأحكام 

حمدودة يف خمتلف الأرا�شي الإ�شالمية.)10( 

منذ القرن الثامن ع�رص بداأت ال�شلطة ال�شيا�شية يف املجتمعات الإ�شالمية، وملواجهة متغريات 

احلداثة، يف تاأميم جمال ال�رصيعة، واإدماجها يف نطاق ال�شلطة التقديرية للحكام، وا�شتمر هذا 

النمط اإىل يومنا هذا. اأ�شبحت ال�رصيعة الإ�شالمية مكون من مكونات قانون الدولة الر�شمي. 

بها  تقوم  فقهية،  اختيارات  خالل  من  ت�رصيعات  يف  الإ�شالمية  ال�رصيعة  اأحكام  تقنني  ويتم 

اأو جميع رجال الدين  النخبة احلاكمة لكنها لي�شت بال�رصورة تلقى القبول من جانب املجتمع 

الدول الإ�شالمية احلديثة  الدولة. يف ظل  ال�شلطة احلاكمة من خالل موؤ�ش�شات  لكن تفر�شها 

واملوؤ�ش�شات  احلاكمة  ال�شلطات  بني  ال�شيا�شي  لل�رصاع  جماًل  الإ�شالمية  ال�رصيعة  اأ�شبحت 

الدينية وحركات املعار�شة ال�شيا�شية الإ�شالمية،واأدجمت ال�رصيعة يف د�شاتري كثري من البلدان 

الإ�شالمية، واأ�شبحت ال�شلطات التنفيذية والت�رصيعية منوطًا بها و�شع ت�رصيعات م�شتمدة من 

ال�رصيعة.
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تقوم اأيديولوجية حركات الإ�سالم ال�سيا�سي على فكرة هند�سة النظام الجتماعي وال�سيا�سي 

والقت�شادي للدول على اأ�شا�ض ال�رصيعة الإ�شالمية، يف اإطار ما يعرف بنظام احلكم الإ�شالمي. 

واملجتمع.)11(  الدولة  مناحي  جميع  حلكم  و�شالحيتها  ال�رصيعة  �شمولية  هي  املركزية  الفكرة 

وعلى حد قول ب�شام طيبي فاإن هذا الطرح هو اإعادة اإنتاج للرتاث، لكنه ل ميثل الرتاث ذاته 

الذي مل يعرف نف�ض منوذج الدولة الإ�شالمية وال�رصيعة كقانون للدولة، كما يطرحه منظرو 

اأخذت يف  النعيم هي فكرة حديثة،  ال�سيا�سي.)12( منوذج الدولة الإ�شالمية كما يوؤكد  الإ�سالم 

التبلور يف فرتات ما بعد ال�شتعمار لكنها ل تت�شق مع تاريخ امل�شلمني الأوائل.)13( 

 يف اخلتام مع الت�شليم بوجود اإمكانات يف الفقه الإ�شالمي للتقريب بني حقوق الإن�شان وتطبيق 

ال�رصيعة الإ�شالمية كما اأو�شح بادرين، اإذا ما توافرت الإرادة ال�شيا�شية لدى حكومات العامل 

الإ�شالمي، اإل اأن العتماد على هذا النهج يف نهاية الأمر ل يحقق الإ�شالح الديني والثقايف 

املطلوب اليوم يف العامل الإ�شالمي بل يجعل امل�شلمني اأ�رصى لدولة ال�رصيعة ومنطق ال�رصيعة. 

هذا النهج املقرتح من بادرين يعوق توطيد عاملية حقوق الإن�شان واملواطنة احلديثة والدولة 

ال�رصيعة  تكون  باأن  ال�شيا�شي  الإ�شالم  مرجعية  من  ويكر�ض  الإ�شالمية،  الثقافة  يف  العلمانية 

الإ�شالمية مرجعية حاكمة للدول الإ�شالمية مما يناق�ض لي�ض فقط اأ�شا�ض دولة املواطنة احلديثة، 

بل التاريخ الإ�شالمي الذي مل يعرف فكرة الدولة الإ�شالمية كما يتم الرتويج لها منذ الن�شف 

الأول من القرن الع�رصين. من ناحية اأخرى يقرتح بادرين مناهج ومبادئ الفقه الإ�شالمي 

اإ�شالح، لكن هذا الأمر غري حم�شوم على  اأي  اإليه  اأن يرتكن  الذي لبد  باعتبارها الأ�شا�ض 

ب�رصي  نتاج  اإل  ما هو  الإ�شالمي  الفقه  اأن  اأخرى ترى  اأطروحات  فهناك  الفكري؛  امل�شتوى 

التجاوزات  من  قدر  مع  بالت�شامح  الدويل  املجتمع  مطالبة  واأن  كلي.  ب�شكل  مراجعته  ميكن 

حلقوق الإن�سان تقود يف نهاية الأمر اإىل الق�ساء على فكرة حقوق الإن�سان، باعتبارها منظومة 

قيمية، تخاطب الإن�شان اأينما كان ب�رصف النظر عن دينه وموطنه. 
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حكم  نظام  على  ال�شتار  خاللها  من  اأ�شدل  كربى،  �شيا�شية  تطورات   2012 العام  �سهد 

للحظر  حمال  عاما   60 مدى  على  ظلت  التي  امل�شلمني  الإخوان  جماعة  واأ�شبحت  مبارك. 

مبارك، وترك من  تركه  الذي  ال�شلطة  فراغ  ت�شغل ر�شميا  والق�شائية،  الأمنية  واملالحقات 

بعده اأحزابا تقليدية مل تكن قادرة على اخلروج من اأ�رص نظامه و�شغوطه اخلانقة على احلياة 

احلزبية ال�سورية التي كر�ست فعليا نظام احلزب الواحد املهيمن على مدي 35 عاما.

فعاليات  يف  انخرطت  التي  ال�شيا�شية  واحلركات  ال�شبابية  القوى  فاإن  ذاته  الوقت  ويف 

النتفا�شة ال�شعبية التي اأطاحت بنظام مبارك مل تكن بدورها مهياأة للدخول يف حلبة التناف�ض 

ا�شتنزاف جانب كبري من طاقاتها يف معارك مل تنقطع من  ال�شلطة، �شواء بفعل  على تداول 

اأجل الق�سا�س لل�سهداء، ومالحقة رموز النظام ال�سابق، اأو بف�سل احلداثة التنظيمية، وغياب 

مع  متكافئة  غري  انتخابية  معارك  يف  و�شعتها  التي  الإمكانيات  و�شاآلة  بينها،  فيما  التن�شيق 

التنظيمية واملالية  التي جنحت -عرب قواعدها الجتماعية وطاقاتها  ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيارات 

حقوق االإن�ضان فى م�ضر

بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني

ع�سام �لدين حممد ح�سن*

* مدير �لبحوث مبركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.
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وتوظيفها ال�شيا�شي للدين - يف ك�شب اأ�شوات الناخبني.

 والواقع اأن اإم�شاك الإخوان امل�شلمني ر�شميا مبقاليد ال�شلطة يف 30 يونيو 2012، بعد فوز 

ات�شمت بقدر كبري من احلرية، واإن مل تخل من  انتخابات رئا�شية تناف�شية  اأول  مر�شحهم يف 

اإل بف�شل الدماء الزكية التي �شالت عرب جمازر  بع�ض املطاعن على نزاهتها، مل يكن ممكنا 

مروعة للمتظاهرين يف و�شط العا�شمة واأمام جمل�ض الوزراء، تطالب باإنهاء حكم الع�شكر، 

وو�شع جدول زمني لت�شليم ال�شلطة اإىل املوؤ�ش�شات املنتخبة.

ورمبا يح�شب للرئي�ض املنتخب اأنه قد جنح ب�شهولة لفتة بعد �شتة اأ�شابيع فقط من انتخابه، يف 

اإنهاء الدور ال�سيا�سي للمجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة، واإعادة اجلي�س اإىل ثكناته عرب اإعالن 

د�ستوري، اأ�سدره يف 12 اأغ�سط�س 2012 واآلت مبوجبه اإىل رئي�ض اجلمهورية - ب�شورة 

كاملة - مقاليد ال�شلطتني التنفيذية والت�رصيعية)1(.

زمني  جدول  و�شع  يف  الع�شكري  املجل�ض  مماطلة  رغم  اإنه  اأي�شا  القول  يتعني  اأنه  غري 

ما  البالد  ل�سئون  اإدارتها  من  �سهرا   17 طوال  تظهر  مل  قياداته  فاإن  ال�شلطة،  لت�شليم  وا�شح 

يوحى بطموحهم ل�شغل فراغ ال�شلطة ب�شورة مطلقة من بعد اإزاحة مبارك، كما اأن اإخفاقاتهم 

املبكرة يف اإدارة املرحلة النتقالية، وم�شئوليتهم ال�شيا�شية، اإن مل تكن اجلنائية، عن قدر كبري 

من النتهاكات املزرية على مدي 17 �شهرًا عجلت بال�شخط ال�شعبي املتزايد الذي بات اإخراج 

الع�شكر على راأ�ض اأولوياته. والأرجح اأن قيادات املوؤ�ش�شة الع�شكرية كانت تبحث عن خروج 

اآمن لقياداتها يحول دون اإخ�شاعهم للمحا�شبة عن اجلرائم التي وقعت يف ظل اإدارتهم، ويوؤمن 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  بها  تتمتع  ظلت  التي  ال�شتثنائية  المتيازات  على  احلفاظ  ذاته  الوقت  يف 

تاريخيا والتي ت�شنعها مبناأى عن اأي رقابة مدنية.

من هذا املنطلق ا�شتبق الع�شكر اإعالن فوز مر�شح الإخوان امل�شلمني مبقعد الرئا�شة باإ�شدار 

اإعالن د�ستوري مكمل يف 17 يونيو)2(، مل تقف حدوده عند اإعادة ا�شتحواذ املجل�ض الع�شكري 

باعتبار  الد�شتورية  املحكمة  اإىل �شدور حكم  ا�شتنادًا  الت�رصيعية،  ال�شلطة  امل�شلحة على  للقوات 

جمل�ض ال�شعب املنتخب منحال بعد ثبوت العوار الد�شتوري لقانونه النتخابي. بل عمد الإعالن 

اإىل اإ�شباغ و�شع خا�ض على القوات امل�شلحة منح مبوجبه املجل�ض الأعلى للقوات امل�شلحة بت�شكيله 

القائم، �شالحية تقرير كل ما يتعلق ب�شئون القوات امل�شلحة، وتعيني قادتها ومد خدمتهم. وهو 

ما يت�شق مع حماولت �شابقة جرت يف العام 2011 عندما �سعى املجل�س الع�سكري – عرب ما 

عرف بوثيقة املبادئ احلاكمة للد�شتور- للزج ببع�ض الن�شو�ض التي متنح املوؤ�ش�شة الع�شكرية 
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امتيازات اإ�شافية، جتعلها فوق اأي �شلطات د�شتورية للدولة)3(. 

كما منح الإعالن املكمل املجل�ض الع�شكري �شلطات اإ�شافية يف العرتا�ض على ما تنتهي اإليه 

التاأ�شي�شية ل�شياغة الد�شتور. وهو ما اعترب �شمانة متكن املجل�ض الع�شكري من  اأعمال الهيئة 

التدخل –عند اللزوم– لتاأمني امتيازات املوؤ�ش�شة الع�شكرية داخل الد�شتور اجلديد.

ويوحي النقالب ال�شلمي الهادئ من قبل الرئي�ض املنتخب على املجل�ض الع�شكري باأن ثمة 

اإىل تقاعد  الع�شكرية قادت  الرئا�شة واملوؤ�ش�شة  تفاهمات غري معلنة قد وقعت فيما بني موؤ�ش�شة 

عدد من رموز املجل�ض الع�شكري يف مقدمتهم رئي�شه ورئي�ض اأركان القوات امل�شلحة اللذان مت 

تكرميهما مبنحهما اأعلى الأو�شمة. ويف اإطار هذه التفاهمات املحتملة ل يبدو غريبا اأن جماعة 

الإخوان امل�شلمني وغريها من ف�شائل الإ�شالم ال�شيا�شي التي احتكرت -ب�شورة �شبه مطلقة- 

�شناعة الد�شتور قد كر�شت يف �شياغته النهائية المتيازات ال�شتثنائية للموؤ�ش�شة الع�شكرية على 

املوؤ�ش�شة  منح  بدعوى حتفظهم على  للد�شتور؛  احلاكمة  املبادئ  وثيقة  اأنهم رف�شوا  الرغم من 

الع�سكرية تلك المتيازات.

وعلى �شعيد ا�شتحقاقات الدميقراطية وتعزيز حقوق الإن�شان التي تطلع اإليها امل�رصيون من 

بعد اإزاحة مبارك، ثمة تطورات ايجابية �شهدها العام 2012. فقد عرفت م�رص اإجراء اأول 

انتخابات برملانية ات�شمت بقدر كبري من احلرية، وغابت عنها التدخالت الأمنية والإدارية، 

لكنها ظلت تفتقر للعديد من املوؤ�رصات التي ت�شمن نزاهتها، وتوؤمن تكافوؤ الفر�ض للمتناف�شني 

الدوائر  تق�شيم  يف  ال�شارخ  الختالل  اأوجه  يف  اخل�شو�ض  وجه  على  تبدى  ما  وهو  فيها. 

النتخابية، ويف تبني نظام انتخابي اأخل مبعايري امل�شاواة بني مر�شحي الأحزاب واملر�شحني 

امل�شتقلني، وقاد اإىل حل جمل�ض ال�شعب، كما بدت خاللها اللجنة العليا لالنتخابات عاجزة عن 

التعامل بحزم جتاه خمالفات ج�شيمة للتاأثري على الناخبني عرب الر�شاوى النتخابية، وتوظيف 

ال�شمت  وفرتات  النتخابية  الدعاية  قواعد  وخرق  الطائفي،  والتحري�ض  الدينية  ال�شعارات 

النتخابي، كما و�شعت هذه اللجنة مزيدا من العراقيل لإعاقة منظمات حقوق الإن�شان وغريها 

من موؤ�ش�شات املجتمع املدين عن مراقبة النتخابات)4(.

كما اأجريت اأول انتخابات رئا�شية تناف�شية، لكنها مل تخل بدورها من بع�ض املطاعن التي 

حيل بني الق�شاء والنظر فيها، يف ظل حت�شني قرارات اللجنة العليا لالنتخابات الرئا�شية من 

الطعن عليها باأي و�شيلة. وقد لعبت بع�ض قرارات الهيئة املثرية للجدل دورا حا�شما يف حتديد 

الناخبني،  هيئة  قوام  على  طعونا  منفردة  باإرادة  حت�شم  اأن  ويف  للمر�شحني،  النهائية  القائمة 
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و�شكاوى تتعلق بحرمان قرى بعينها، ي�شكنها اأغلبية من الأقباط من الإدلء باأ�شواتهم، ف�شال 

علي اإقرارها ب�شالمة العملية النتخابية رغم ما اقرتن بها من ك�شف اأعداد غري قليلة من بطاقات 

القرتاع كان قد مت ت�شويدها ب�شورة م�شبقة داخل املطابع الأمريية ل�شالح اأي من املر�شحني 

يف  مبهامها  القيام  عن  عاجزة  الإن�شان  حقوق  منظمات  وبدت  الإعادة.  جولة  يف  املتناف�شني 

مراقبة العملية النتخابية بالنظر لفر�ض مزيد من القيود التع�شفية، التي و�شلت اإيل حد منعها 

من اإ�سدار اأي تقارير اأو بيانات من قبل اإعالن النتائج الر�سمية)5(.  

تراجعت  كما  مايو 2012،   31 ال�شتثنائية يف  الطوارئ  اأنهيت حالة  اأخرى،  ناحية  من 

اإىل حد كبري ظاهرة اإحالة املدنيني اإيل املحاكم الع�شكرية، لكنها مل تتوقف ب�شورة نهائية حتى 

يف ظل ولية الرئي�ض املنتخب، بل اإن الرئي�ض منح ال�شوء الأخ�رص لال�شتفتاء على م�رصوع 

الد�شتور الذي ت�شمن ن�شا �رصيحا ي�شمح باإحالة املدنيني للمحاكم الع�شكرية.

الإفراج عن  اإيل  اأف�شت  قرارات رئا�شية،  املنتخب �شدرت عدة  الرئي�ض  وخالل ولية 

مئات من املحتجزين واملعتقلني من بعد انتفا�شة يناير 2011، كما �سدر قرار رئا�سي بالعفو 

ال�سامل ل�سالح مئات من املتهمني واملحكومني اأمام حماكم مدنية وع�سكرية يف جنح اأو جنايات، 

وقعت على �شلة بـ “منا�رصة الثورة”، غري اأن هذا العفو مل ي�شع حلول عادلة لأكرث من األف 

�شخ�ض اأدانتهم املحاكم الع�شكرية ال�شتثنائية يف جرائم ل �شلة لها بالثورة.

هذه التطورات الإيجابية ظلت حمدودة الأثر على ار�ض الواقع، فقد ظلت البالد اأ�شرية 

جماعة  بعده  ومن  الع�شكري،  املجل�ض  اإخفاقات  بفعل  املتزايد  ال�شيا�شي  ال�شتقطاب  من  حلالة 

الإخوان يف اإدارة املرحلة النتقالية. وقد بدت اأهم عناوين الإخفاق يف ا�شتمرار حالة الإفالت 

من العقاب عن النتهاكات اجل�شيمة التي ارتكبت يف ظل نظام مبارك، واإثر اندلع النتفا�شة 

ال�شعبية التي اأطاحت به، وهو ما ي�رصى اأي�شا على النتهاكات واملجازر التي ارتكبت خالل 

17 �شهرًا من حكم الع�شكر. وبينما انتهت اأكرث من 90% من ق�سايا قتل املتظاهرين اإىل تربئة 

املتهمني من رجال ال�رصطة وكبار م�شئويل الأمن، فاإن مذابح راح �شحيتها قرابة 120 �شخ�شًا 

يف ظل حكم الع�سكر، اأفلت مرتكبوها من العقاب.

وقد �سهد عام 2012 ا�شتمرار �شقوط الع�رصات من القتلى، نتيجة لال�شتخدام املفرط للقوة، 

�شواء من جانب قوات اجلي�ض اأو قوات ال�رصطة. كما اأن الإخفاقات املزرية يف اإعادة هيكلة 

وزارة الداخلية والإ�شالحات الأمنية وجدت بع�ض جتلياتها يف توا�شل ممار�شات التعذيب، 

التن�شيق  اأو  التواطوؤ  على  عالوة  ع�شوائية،  ب�شورة  النارية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  يف  والتو�شع 
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للمذبحة التي راح �شحيتها 74 �شخ�شا يف �شتاد بور�شعيد، واتهمت فيها �شلطات التحقيق رجال 

الأمن بالتن�شيق لها بدوافع �شيا�شية وانتقامية.

يذكيه  الذي  الديني  التع�شب  تزايد  ظل  يف  الدينية  احلريات  على  ال�شغوط  توا�شلت  كما 

ال�شيا�شي  الإ�شالم  ف�شائل  على  املح�شوبني  بع�ض  فيها  ينخرط  الدينية،  للكراهية  حمالت 

والف�شائيات الدينية. وقد بلغت هذه ال�شغوط حد تعري�ض عائالت قبطية اإىل التهجري الق�رصى 

ب�سورة متزايدة يف ظل ا�ستمرار اأعمال العنف الطائفي.

ولية  بعد  من  اخل�شو�ض  وجه  وعلى  هائلة،  ل�شغوط  هدفا  التعبري  حريات  واأ�شحت 

فيها  جرى  التي  والإعالميني  لل�شحفيني  الق�شائية  املالحقات  تزايدت  فقد  املنتخب،  الرئي�ض 

توظيف قوانني نظام مبارك للتنكيل باملنتقدين ملوؤ�ش�شة الرئا�شة اأو جلماعة الإخوان امل�شلمني، 

اإدارية و�شيا�شية.  الف�شائيات ل�شغوط  ال�شحف، واأخ�شعت بع�ض  وجرت م�شادرة بع�ض 

اأعداد  ومنع  القومية،  ال�شحف  على  الهيمنة  يف  اأي�شا  مبارك  قوانني  الإخوان  وظف  كما 

من  ومبدعني  �شحفيني  على  اعتداءات  وقعت  كما  مقالتهم،  ن�رص  من  الكتاب  من  قليلة  غري 

الإعالميني  ترهيب  يف  واإمعانا  ال�شلفية،  اجلماعات  وبع�ض  امل�شلمني  الإخوان  اأن�شار  قبل 

وال�شحفيني حو�رصت مدينة الإنتاج الإعالمي لب�شعة اأ�شابيع، وجرت حماولة لإحراق مقر 

الإخوان  ان�شق عن جماعة  اآخر  فيما تعر�ض  الوفد. ولقي �شحفي م�رصعه،  جريدة حزب 

لإطالق النار بدا اأنه حماولة اغتيال. 

اأدارها  تنقطع،  مل  عدائية  هدفا حلمالت  الإن�شان  املدين وحقوق  املجتمع  منظمات  وظلت 

من  وجرى  ال�شيا�شي،  الإ�شالم  ف�شائل  ودعمتها  الع�شكري  املجل�ض  يناير  انتفا�شة  بعد  من 

خاللها توظيف الق�شاء لرتهيب ن�شطاء املجتمع املدين ومدافعي حقوق الإن�شان. ويف الوقت 

ذاته مل تتقدم ال�شلطات خطوة لالأمام باجتاه حترير املجتمع املدين بل م�شت حكومات الع�شكر 

ب�شورة  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  اإحلاق  ت�شتهدف  قوانني،  م�رصوعات  بلورة  يف  والإخوان 

نهائية بالأجهزة احلكومية.

واإذا كان الإخفاق الأكرب للع�شكر متثل منذ وقت مبكر يف العجز عن بناء توافق وطني حول 

م�شار املرحلة النتقالية وبناء املوؤ�ش�شات الد�شتورية، فاإن جماعة الإخوان امل�شلمني وف�شائل 

ت�شييد  ظل  يف  احلاد  ال�شيا�شي  وال�شتقطاب  النق�شام  حالة  عمقت  الأخرى  ال�شيا�شي  الإ�شالم 

منطق املغالبة على امل�ساركة ومقت�سيات التوافق الوطني، وهو ما بدا على وجه اخل�سو�س يف 

احتكار هذه الف�شائل عملية �شناعة الد�شتور والذي بات يف �شورته النهائية تعبريا عن ف�شيل 
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واحد ي�سعى لتكري�س قواعد ال�ستبداد ال�سيا�سي والديني معا.

وقد اقرتن الإ�رصار على مترير م�رصوع الد�شتور يف ظل هذا ال�شتقطاب املتزايد اإىل جر 

البالد اإىل حالة من الحرتاب الأهلي – مر�سحة للت�ساعد يف العام 2013 – �شقط خاللها اأعداد 

من القتلى. وبدا فيها وا�شحا اأن جماعة الإخوان امل�شلمني وموؤ�ش�شة الرئا�شة التي متثلها ما�شية 

يف ت�شييد توجهاتها بالرتهيب والقمع، ودومنا اعتبار لأي قواعد قانونية اأو د�شتورية، وهو ما 

ج�سده - على وجه اخل�سو�س - اإعالن د�ستوري ا�ستبق به رئي�س اجلمهورية اأحكامًا ق�سائية 

ال�شورى، وليوجه من خالله �رصبة قا�شمة  للد�شتور وجمل�ض  التاأ�شي�شية  الهيئة  حمتملة بحل 

اأية و�شيلة للطعن عليها ق�شائيا مثلما  ل�شتقالل الق�شاء، ح�شن مبوجبه قراراته وقوانينه من 

اأوقف اأي�شا نظر اأي دعاوى تتعلق بالتاأ�شي�شية وجمل�ض ال�شورى، وا�شتخدم الرئي�ض اإعالنه 

الد�شتوري غطاًء لعزل نائب عام حم�شوب على نظام مبارك وا�شتبدله باآخر قام هو بتعيينه 

باإرادة منفردة.

واأخريا, فقد �شهدت ال�شهور الأخرية من العام ظهورًا لفتا لبدء الن�شاط امليلي�شاتي جلماعة 

الق�شاء  باأحكام  �شارخ  ا�شتخفاف  واكبها  ال�شيا�شي،  الإ�شالم  ف�شائل  من  وغريها  الإخوان 

وتدخالت فجة يف �شئونه وتعري�ض املوؤ�ش�شات الق�شائية لأو�شع حمالت الرتهيب والت�شهري التي 

تنال من �شمعة الق�شاء، وت�شق �شفوف اجلماعة الق�شائية، وهو ما ينذر بتقوي�ض اآي فر�شة 

القانون والق�شاء،  لبناء مقومات دولة دميقراطية حديثة يخ�شع فيها اجلميع لأحكام  حمتملة 

وميهد لالنزلق بخطى مت�شارعة نحو حرب اأهلية يوؤججها ان�شداد قنوات احلوار ال�شيا�شي بني 

النخبة احلاكمة اجلديدة ومعار�شيها، ويرتافق معها اجتاه اأ�شكال احلراك والحتجاج ال�شلمي 

لأن تكت�سي ب�سورة تدريجية طابعا عنيفا، عربت عنه حماولت اقتحام واإحراق مقار جلماعة 

اأ�شواره  �شهدت  الذي  الرئا�شي  الق�رص  على  متزايدة  وهجمات  وحزبها،  امل�شلمني  الإخوان 

حتي  مرتكبوها  ظل  والتي  موؤيديه،  اأيدي  على  الرئي�ض  مبعار�شي  والتنكيل  التعذيب  وقائع 

ال�رصطة وقوات اجلي�ض  فيه جرائم  الذي ل تزال  النحو  امل�شاءلة على  العام مبناأى عن  نهاية 

تواجه حتدي الإفالت من العقاب.

امل�ضار الد�ضتوري:

 ظل امل�رصيون يدفعون ثمنا فادحا للم�شار النتقايل املتعرث الذي تالقت فيه اإرادة املجل�ض 

على  امل�شلمني  الإخوان  وجماعة  ال�شيا�شي  الإ�شالم  فرق  م�شالح  مع  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
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وجه اخل�شو�ض، واملتمثل يف منح الأولوية لإجراء انتخابات برملانية ورئا�شية، اآلت نتائجها 

املتوقعة اإىل منح الغلبة لف�شائل الإ�شالم ال�شيا�شي يف الفوز مبقاعد الربملان بغرفتيه ؛ ومن ثم 

اأ�شحت لهذه الف�شائل الكلمة العليا يف ت�شكيل الهيئة التاأ�شي�شية ل�شناعة الد�شتور وفقا لن�شو�ض 

التعديالت الد�ستورية املعيبة والتي اأدجمت يف اإعالن د�ستوري من 63 مادة، اأ�سدره املجل�س 

الأعلى للقوات امل�سلحة يف نهاية مار�س 2011، باإرادة منفردة ودون اأدين ت�ساور اأو حوار 

جمتمعي)6(.

املجتمع،  يف  ال�شيا�شية  النق�شامات  مبكر  وقت  منذ  الد�شتورية  الرتتيبات  هذه  عمقت  وقد 

الليرباليني  من  كبرية  اأق�شام  بني  الواجب  التوافق  بناء  فر�ض  متزايد  نحو  على  وباعدت 

دعمت  التي  اأخرى  جهة  من  ال�شيا�شي  الإ�شالم  وجماعات  جهة،  من  والأقباط  والعلمانيني 

الأخرى،  الأق�شام  تبدد خماوف  اأن  �شاأنها  اأي مطالبات من  امل�شار، ورف�شت  قوة هذا  بكل 

تدعو اإىل بلورة وثيقة باملبادئ الد�ستورية احلاكمة التي ميكن اأن تكون حمال للتوافق الوطني، 

وت�سكل اأ�سا�سا لعمل الهيئة التاأ�سي�سية)7(. 

وخالل العام احلايل تزايدت حدة النق�شام بف�شل اإ�رصار الإ�شالميني عمليا على احتكار 

�سناعة الد�ستور و�سياغته ب�سورة جت�سد ميولهم وانحيازاتهم الأيديولوجية، وهو ما اأدي يف 

نهاية املطاف لأن ت�شهد عملية مترير الد�شتور من دون اأدين توافق جمتمعي دخول البالد يف 

حالة من الحرتاب الأهلي املر�شح للت�شاعد مع بدء العام 2013.

دخول الد�شتور املغمو�ض بدماء امل�رصيني حيز النفاذ بعد ال�شتفتاء عليه يف 16 دي�سمرب جاء 

مقرتنا بعدد وا�شع من اجلرائم واملطاعن التي �شتظل حتا�رصه. فقد اعتمد الد�شتور مب�شاركة 

اأدلوا  ممن  فقط   %63 موافقة  على  وح�شل  الناخبني،  هيئة  قوام  من  فقط  باملائة   20 قرابة 

باأ�شواتهم يف جمتمع اعتاد اأن ي�شوت مبا ي�شبه الإجماع يف ال�شتفتاءات على الد�شاتري، فيما 

التوافق  غياب  تعك�ض  كبرية  ن�شبة  وهي  باأ�سواتهم)8(،  اأدلوا  ممن   %36 علي  يزيد  ما  رف�سه 

القرتاع  عمليات  اأن  العتبار  يف  اأخذ  ما  اإذا  اأكرب  مغزى  وحتمل  الد�شتور،  على  املجتمعي 

والفرز قد اأحيطت بقدر كبري من املطاعن على نزاهتها، حيث جرت يف غياب اإ�رصاف ق�شائي 

فعلى عليها بالنظر لإعالن الق�شاة امتناعهم عن الإ�رصاف عليها يف ظل العدوان على ا�شتقالل 

احتكار  ظل  يف  وخا�شة  فعليا،  مراقبتها  من  الإن�شان  حقوق  منظمات  تتمكن  ومل  الق�شاء، 

الت�شاريح ملنظمات املجتمع املدين والتي ذهب  املجل�ض القومي حلقوق الإن�شان �شالحية منح 

معظمها اإىل موؤ�ش�شات واأ�شخا�ض حم�شوبني على جماعة الإخوان امل�شلمني. وتزايدت ال�شكوى 
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من تعمد تعطيل اإجراءات الت�شويت ملنع املواطنني من الإدلء باأ�شواتهم، وخا�شة يف مناطق 

يف  وبداأت  الت�شويت،  عمليات  جلان  واأنهت  بالرف�ض.  ناخبوها  ي�شوت  اأن  يرجح  وجلان 

الفرز دون اعتبار للتوقيتات الزمنية املحددة لذلك)9(.

الق�شائية،  ال�شلطة  كا�شح على  بهجوم  اقرتنت  الد�شتور  اعتماد  اأن عملية  الأكرث خطورة 

وعلى الأخ�ض املحكمة الد�شتورية العليا وق�شاء جمل�ض الدولة، قاده رئي�ض اجلمهورية بنف�شه، 

نزعات  غلبت  التي  الأخرى  ال�شيا�شي  الإ�شالم  وف�شائل  امل�شلمني  الإخوان  جماعة  واأذكته 

الق�ساء  ويف  ال�سعب،  جمل�س  حل  يف  حا�سما  دورا  لعبت  التي  الق�سائية  الهيئات  من  النتقام 

مبقت�شي  بغرفتيه  بالربملان  املنتخبون  الأع�شاء  �شكلها  التي  الأويل  التاأ�شي�شية  الهيئة  ببطالن 

ن�سو�س الإعالن الد�ستوري امل�سار اإليه �سابقا. وهي الهيئة التي احتكر غالبية مقاعدها اأع�ساء 

يف الربملان و�شخ�شيات حم�شوبة على تيارات الإ�شالم ال�شيا�شي. 

وكانت حمكمة الق�ساء الإداري قد ق�ست يف مايو 2012 ببطالن ت�سكيل الهيئة التاأ�سي�سية 

التنفيذية  ال�شلطتني  عن  متاما  م�شتقلة  تكون  اأن  يفرت�ض  التاأ�شي�شية  الهيئة  اأن  موؤكدة  الأويل، 

اأن  ينبغي  الذي  الربملان  اأع�شاء  من  اأيًا  ع�شويتها  يف  ت�شم  األ  يتعني  ثم  ومن  والت�رصيعية، 

الهيئة  لع�شوية  الرت�شح  اأ�شا�شها  على  يتم  التي  واملعايري  القواعد  و�شع  يف  دورهم  ينح�رص 

التاأ�شي�شية. وي�شحى معها اأع�شاء الربملان مبثابة هيئة ناخبة، يقع على عاتقها اختيار اأع�شاء 

الهيئة التاأ�شي�شية من مر�شحني تنطبق عليهم تلك القواعد واملعايري)10(.

التي  العوار  اأوجه  تفلت من  اأخرى مل  التاأ�شي�شية مرة  الهيئة  ت�شكيل  اإعادة  فاإن  ذلك  ومع 

اأحاطت بالت�شكيل الأول، بل بدا اأي�شا ت�شكيال يعك�ض نوعا من املحا�ش�شة الطائفية ما بني ممثلي 

اإىل  بدوره  افتقر  الت�شكيل  فاإن هذا  املدنية، وبالتبعية  القوى  الإ�شالمية وغريهم من  التيارات 

املجتمع  اأطياف  متوازنة عن  ب�شورة  التعبري  واإىل  الد�شاتري،  املتخ�ش�شة يف �شنع  الكفاءات 

على تنوعها ؛ ومن ثم فقد حو�رص الت�شكيل الأخري للهيئة التاأ�شي�شية بثالثة واأربعني من الطعون 

الق�شائية، كما اأعلنت رموز عديدة حم�شوبة على ما عرف بالقوى املدنية ان�شحابها منها.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الأع�شاء املنتخبني مبجل�ض ال�شعب وال�شورى قاموا بعد اعتمادهم 

قبيل  التاأ�شي�شية  الهيئة  انتخاب  قانون مبعايري  بو�شع م�رصوع  التاأ�شي�شية  للهيئة  الثاين  للت�شكيل 

�شدور حكم املحكمة الد�شتورية ببطالن جمل�ض ال�شعب لكن امل�رصوع مل يتم امل�شادقة عليه من 

قبل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة امل�سئول عن اإدارة �سئون البالد يف ذلك الوقت. 

الد�شتورية على دعوة جمل�ض  باملخالفة حلكم  اأقدم  انتخابه  بعد  اأن رئي�ض اجلمهورية  غري 
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ال�شعب املنحل لالنعقاد، ويف غ�شون ذلك اأعلن ت�شديقه على م�رصوع القانون اخلا�ض مبعايري 

اختيار الهيئة التاأ�شي�شية وهو القانون رقم 79 ل�سنة 2012)11(.

وقد قررت حمكمة الق�ساء الإداري يف 23 اأكتوبر 2012 وقف نظر الدعاوى املنظورة 

اأمامها ب�ساأن بطالن الهيئة التاأ�سي�سية انتظارًا لأن تبت املحكمة الد�ستورية العليا يف القانون 79 

ل�سنة 2012 الذي ت�شمن ن�شا يح�شنه من رقابة الق�شاء مبا يجعله م�شوبا بالبطالن د�شتوريا)12(.

وبالنظر لتزايد التوقعات ب�شدور اأحكام ق�شائية توؤول اإىل بطالن الهيئة التاأ�شي�شية، وكذلك 

التي بنت عليها املحكمة  الفقهية  القواعد والأ�ش�ض  ال�شورى وفقا لذات  ترجيحات بحل جمل�ض 

الد�شتورية العليا قرارها بحل جمل�ض ال�شعب، ا�شتنادًا ملجافاة قانونه النتخابي لقواعد امل�شاواة 

وتكافوؤ الفر�ض فيما بني مر�شحي الأحزاب، واملر�شحني امل�شتقلني)13(، فاإن رئي�س اجلمهورية 

اأ�سدر اإعالنا د�ستوريا يف 21 نوفمرب هو يف جوهره مبثابة اإعالن حرب على ال�شلطة الق�شائية 

و�شيادة القانون ومفاهيم الدولة احلديثة)14(.

فقد ت�سمن الإعالن يف مادته اخلام�سة حظرًا على اأي جهة ق�سائية اأن تقوم بحل جمل�س 

ال�شورى اأو اجلمعية التاأ�شي�شية للد�شتور. وجاءت املادة الثانية لتح�شن ب�شورة مطلقة الإعالنات 

الد�ستورية والقوانني والقرارات ال�سابقة لرئي�س اجلمهورية منذ توليه ال�سلطة والالحقة حتى 

نفاذ الد�شتور وانتخاب جمل�ض �شعب جديد، من كافة �شور الطعن عليها باأي طريقة واأمام اأي 

جهة ؛ ومن ثم ل يجوز التعر�ض لكل ما �شدر –اأو �سي�سدر عن الرئي�س– من قرارات بوقف 

التنفيذ اأو الإلغاء، بل اأ�شاف لذلك انق�شاء جميع الدعاوى املتعلقة بها واملنظورة اأمام اأي جهة 

ق�سائية.

وعالوة على ذلك فقد منح الرئي�ض لنف�شه عرب هذا الإعالن �شالحيات باتخاذ ما يراه من 

تدابري بدعوى درء اأي “خطر يهدد الثورة اأو الوحدة الوطنية اأو يعيق موؤ�ش�شات الدولة عن 

اأداء دورها”، وكلها تعبريات من ال�شهولة توظيفها لإطالق يد الرئي�ض يف تبني تدابري ا�شتثنائية 

لقمع اخل�شوم، وواأد احلراك ال�شيا�شي املتزايد �شد �شيا�شات وممار�شات الإخوان امل�شلمني. 

كما اأ�شبغ هذا الإعالن م�رصوعية د�شتورية على قانون ا�شتثنائي �شدر يف ذات الوقت، ي�شمح 

مب�شادرة احلريات العامة با�شم “حماية الثورة”*)15(. 

اأمام  دامية  �سوارع  بحرب  اقرتنت  الأهلي  الحرتاب  حالة من  اإىل  الإعالن  هذا  قاد  لقد 

حميط  حول  اعت�شموا  قد  كانوا  الذين  ومعار�شيه  الرئي�ض  اأن�شار  بني  فيما  الرئا�شي  املقر 

الق�رص)16(، كما واكبه حتري�ض ر�شمي من رئي�ض اجلمهورية وقيادات اإخوانية بحق املحكمة 
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الد�شتورية العليا التي اتهمت بالتاآمر على موؤ�ش�شات الدولة وال�شعي اإىل تقوي�شها، وذلك على 

الرغم من اأن حيثيات احلكم التي اأ�شدرتها املحكمة وق�شت ببطالن جمل�ض ال�شعب، ورجحت 

اأي�شا التوقعات اأن يطال البطالن جمل�ض ال�شورى، هي ذاتها نف�ض احليثيات التي انطلقت منها 

وال�شورى  ال�شعب  ت�شكيالت جمل�شي  من  مبارك عددًا  اأكرث من مرة يف عهد  لتبطل  املحكمة 

واملجال�س ال�سعبية واملحلية.

ويف ظل هذا التحري�ض، خ�شعت املحكمة حل�شار من قبل اأن�شار الإخوان امل�شلمني، حت�شبا 

لحتمالت اأن تتحدى املحكمة الإعالن الد�شتوري، وتبا�رص الدعاوى املنظورة اأمامها ب�شاأن 

بطالن جمل�ض ال�شورى والهيئة التاأ�شي�شية وا�شطرت املحكمة اإىل التوقف عن عملها قرابة �شتة 

اأ�شابيع و�شط تواطوؤ جميع موؤ�ش�شات الدولة، مبا يف ذلك رئا�شة اجلمهورية ووزارتا الداخلية 

والعدل.

يف  الد�ستورية”  “جرميتها  من  بالنتهاء  التاأ�شي�شية  الهيئة  �شارعت  احل�شار  فرتة  وخالل 

يف  الد�ستور  ن�سو�س  على  بال�ستفتاء  اجلمهورية  رئي�س  قرار  التو  يف  و�سدر  نوفمرب،   30

15 دي�سمرب، على الرغم من اأن الرئي�س كان قد منح يف اإعالنه الد�ستوري الهيئة التاأ�سي�سية 

املزعوم حول  التوافق  اإىل  للو�شول  الفر�شة  اأعمالها ولإتاحة  اإ�شافيني لالنتهاء من  �شهرين 

ن�سو�سه)17(.  

ومع اأن موؤ�ش�شة الرئا�شة حاولت احتواء الأزمة الد�شتورية وما اقرتن بها من ا�شتباكات 

حول ق�رص الحتادية عرب الدعوة حلوار وطني فقد قاطعت ابرز التيارات املدنية هذه الدعوة 

الإعالن  جوهر  على  والإبقاء  الد�شتور،  ومترير  الواقع  الأمر  فر�ض  على  الإ�رصار  اأمام 

 8 يف  �سدر  بديل،  د�ستوري  اإعالن  عرب  ر�سميا  اإلغائه  اإعالن  من  الرغم  على  الد�ستوري 

نوفمرب من  اإعالن  ترتب على  ما  يظل �سحيحا  اأنه  الأوىل على  مادته  �سدد يف  لكنه  دي�سمرب 

اآثار)18(. 

عمليا، فقد جاء الد�ستور يف �سياغته النهائية يعرب عن ف�سيل واحد، احتكر �سياغته، وهو 

ما بدا يف الكثري من ن�شو�شه، والتي توؤ�ش�ض لال�شتبداد ال�شيا�شي والديني، وتفتح الطريق اإىل 

دولة دينية على منط نظام ولية الفقيه الإيراين ولكن مب�شطلحات �شنية، حيث يحيل اإىل الفقيه 

الد�شتور  من  الثالثة  املادة  مبوجب  الأزهر–  علماء  كبار  بهيئة  يعرف  فيما  -ممثال  “ال�سني” 
�شلطة الو�شاية على العملية الت�رصيعية يف كل ما يتعلق بال�رصيعة الإ�شالمية. التي ت�شكل مبادئها 

امل�شدر الرئي�شي للت�رصيع. وعمد �شناع الد�شتور اإىل غل يد الق�شاء واملحكمة الد�شتورية العليا 
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 219 املادة  يف  جاء  كما  ي�شمل  ال�رصيعة،  ملبادئ  مت�شع  اإطار  بو�شع  املبادئ،  هذه  حتديد  يف 

اأدلتها الكلية وقواعدها الأ�سولية والفقهية وم�سادرها املعتربة يف مذاهب اأهل ال�سنة واجلماعة. 

جماعات  منط  على  بعينها،  جماعات  يد  لإطالق  جمال  الد�شتور  ن�شو�ض  بع�ض  تفتح  كما 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر – لفر�ض و�شايتها على املجتمع بدعاوى من قبيل اللتزام 

بالطابع الأ�شيل لالأ�رصة امل�رصية، وحماية وتر�شيخ القيم الأخالقية )مادة 10( وجاءت املادة 

واإن  فهي  التمييز،  وعدم  امل�شاواة  قيم  جتاه  التحفظ  �شديدة  الإ�شالميني  ملواقف  جت�شيدا   )33(

كانت تن�ض على اأن املواطنني لدى القانون �شواء، ول متييز بينهم فاإنها عمدت اإىل اأن ت�شتبعد 

الجتماعي...  النوع  اأو  اجلن�ض  اأو  الدين  اأ�شا�ض  على  التمييز  حتظر  فقرات  اأي  الن�ض  من 

الخ. وقد اأدي ت�شدد املح�شوبني على الإ�شالم ال�شيا�شي داخل الهيئة التاأ�شي�شية اإىل ا�شتبعاد مادة 

ت�شمنت اإ�شارات للم�شاواة بني الن�شاء والرجال، حيث اأ�رص الإ�شالميون على تفريغها من اأي 

م�شمون با�شرتاط األ تخل هذه امل�شاواة باأحكام ال�رصيعة الإ�شالمية. 

واإمعانا يف تاأكيد طابع الدولة الدينية الإ�شالمية فاإن املادة )43( تقر بحرية العتقاد، لكنها 

ت�شمت عن الإقرار بحرية الدين، وحت�رص حق ممار�شة ال�شعائر الدينية واإقامة دور العبادة 

للمنتمني فقط اإىل الأديان املعرتف بها يف الإ�شالم. 

وقد يباهى �شانعو هذا الد�شتور مبا قدموه من ن�شو�ض يغلب عليها الطابع الإن�شائي، �شواء 

اأن  بيد  والجتماعية.  القت�سادية  احلقوق  ب�ساأن  اأو  العامة  واحلريات  الإن�سان  حقوق  ب�ساأن 

املتاأمل لن�شو�ض الد�شتور ب�شورة متكاملة يدرك اأن هذه ال�شمانات النظرية قد اأفرغت من 

“متار�ض احلقوق واحلريات مبا ل يتعار�ض  اأن  التي �سددت على  املادة )81(  حمتواها عرب 

مع املقومات الواردة يف باب الدولة واملجتمع”، وهي املواد وثيقة ال�سلة بهوية الدولة الدينية 

والنظام  والآداب  والوطنية  الدينية  والقيم  الأخالقية  القيم  بحماية  الد�شتورية  وباللتزامات 

ال�شديدة،  بالعمومية  تت�شم  تعبريات  وكلها  للمجتمع،  واحل�شارية  الثقافية  واملقومات  العام 

وت�شكل مظلة ل�شن املزيد من القوانني التي تقيد خمتلف احلقوق واحلريات. ويفاقم من خطورة 

القوانني باتت يف و�شع  الد�شتورية على  العليا املنوط بها الرقابة  الد�شتورية  اأن املحكمة  ذلك 

اأ�شعف واأقل ا�شتقالل من ذي قبل �شواء بفعل حمالت الت�شهري والرتهيب لق�شائها، اأو يف ظل 

النزعة النتقامية التي �رصت داخل الهيئة التاأ�شي�شية، وقادت اإىل ا�شتخدام ن�شو�ض الد�شتور 

التنفيذية  ال�شلطة  لتدخل  اأرحب  جمال  واإف�شاح  املحكمة،  اأع�شاء  من  بعدد  الإطاحة  يف  ذاتها 

ممثلة يف رئي�ض اجلمهورية وجهات اأخرى مل يتم حتديدها ح�رصًا يف ت�شكيل الهيئة الق�شائية 

الت�رصيعية  لل�شلطة  اجلديد  الد�شتور  املجال عرب  اإف�شاح  ناهيك عن  الد�شتورية لحقا،  للمحكمة 
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لإدخال تعديالت يف قانون املحكمة، حتدد طبيعة الأثر املرتتب على اأحكامها ببطالن ن�شو�ض 

ال�شعب قبيل  لتنفيذ خمططات كانت مطروحة على جمل�ض  ت�رصيعية، وهو ما قد يف�شح جمال 

حله، وتذهب اإىل اأن تكون الرقابة الد�شتورية م�شبقة ولي�شت لحقة، وت�شبح املحكمة مبثابة 

جمل�ض ا�شت�شاري ل تكون اآراوؤه اأو قراراته ملزمة ملجل�ض ال�شعب. وجتدر الإ�شارة هنا اإىل 

تخ�شع  اأن  على  وا�شعوه  اأ�رص  عندما  التوجه  هذا  دعم  اجلديد م�شى جزئيا يف  الد�شتور  اأن 

بعد  من  الالحقة  للرقابة  اإخ�شاعها  يجوز  ول  للمحكمة،  امل�شبقة  للرقابة  النتخابية  القوانني 

�سدور القانون.

التفاقيات  اإيل  مرجعية  اإ�شارة  اأي  من  الد�شتور  ن�شو�ض  خلت  فقد  ذلك  على  وعالوة 

وال�شكوك الدولية حلقوق الإن�شان، كما مل ياأخذ مببداأ التعددية النقابية. كما يعد الد�شتور اجلديد 

هو الأول من نوعه الذي ي�شبغ امل�رصوعية الد�شتورية على اإحالة املدنيني للمحاكم الع�شكرية، 

وعلى عمالة الأطفال.

ومل ي�شتجب الد�شتور اجلديد ملطالب اجلماعة ال�شحفية وامل�شتغلني بالراأي الداعية اإيل حظر 

اإن الن�شو�ض الد�شتورية انحازت  العقوبات ال�شالبة للحرية يف جرائم ال�شحافة والن�رص، بل 

لإجها�ض مكت�شبات �شابقة حت�شل عليه ال�شحفيون بن�شالهم واألغيت مبوجبها ن�شو�ض قانونية 

ت�شمنت  حيث  الق�شائي.  بالطريق  �شحفية  موؤ�ش�شات  اإغالق  اأو  ال�شحف  تعليق  جتيز  كانت 

املادة )48( من الد�ستور فقرة جتيز وقف اأو اإغالق اأو م�سادرة اأي من و�سائل الإعالم بحكم 

ق�سائي.

ومل يت�شد وا�شعو الد�شتور للحد من ال�شالحيات الهائلة التي كان يتمتع بها رئي�ض اجلمهورية 

يف ظل الد�شاتري ال�شابقة بل رمبا اأ�شيف اإليها املزيد من خالل منح رئي�ض اجلمهورية �شالحية 

تعيني روؤ�شاء الهيئات امل�شتقلة والأجهزة الرقابية التي يفرت�ض اأن تراقب ال�شلطة التنفيذية مبا 

يف ذلك موؤ�ش�شة الرئا�شة ذاتها.

ومالت الهيئة التاأ�شي�شية اإىل التجاوب مع امل�شالح الآنية لف�شائل الإ�شالم ال�شيا�شي، فاأبقت 

على جمل�ض ال�شورى الذي تهيمن هذه الف�شائل على غالبية مقاعده، ومنحته �شلطات ت�رصيعية 

50% من  اأبقت لعتبارات انتخابية على ح�شة  موؤقتة حلني انتخاب جمل�ض �شعب جديد، كما 

جمل�ض  انتخابات  لإجراء  انتخابي  بنظام  واأقرت  والفالحني،  للعمال  اجلديد  املجل�ض  مقاعد 

ال�شعب من دون اأي ت�شاور مع القوى ال�شيا�شية اأو حوار جمتمعي، والأدهى اأنها قد اأ�شبغت 

م�رصوعية د�شتورية على هذا النظام النتخابي برغم اأنه يقوم على الأ�ش�ض ذاتها يف التمييز بني 
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الذي جرى  ال�شعب  اإىل بطالن جمل�ض  امل�شتقلني والتي قادت  الأحزاب واملر�شحني  مر�شحي 

انتخابه بعد الثورة.

ويف اإطار احلفاظ على امتيازات املوؤ�ش�شة الع�شكرية واإ�رصار القائمني عليها على األ تخ�شع 

للرقابة املدنية، فقد جاءت املادة )195( لتحول دون توىل �شخ�شية مدنية من�شب وزير الدفاع 

الذي اأكدت على اأن يكون من �شباط القوات امل�شلحة. كما اأناطت املادة )197( مبجل�ض الدفاع 

البالد  تاأمني  بو�سائل  يتعلق  ما  كل  يف  النظر  رئا�سته  اجلمهورية  رئي�س  يتوىل  الذي  الوطني 

و�شالمتها، وهو اجلهة الوحيدة التي تطرح اأمامها موازنة القوات امل�شلحة، والتي يوؤخذ راأيها 

اأي�شا فيما يتعلق باأي م�رصوعات قوانني مت�شلة بالقوات امل�شلحة)19(.

التطورات على ال�ضعيد الت�ضريعي: 

�شهدت البالد على ال�شعيد الت�رصيعي عددًا من التطورات الإيجابية املحدودة الأثر يف تلبية 

تطلعات امل�رصيني للتحول الدميقراطي من بعد الإطاحة بنظام مبارك.

مايو   3 يف  ر�سميًا  الطوارئ  حالة  اأنهيت  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اإدارة  ظل  ففي 

بعد امتناع املجل�ض عن التقدم بطلب لتمديدها. كما ادخل جمل�ض ال�شعب تعديالت على قانون 

الق�شاء الع�شكري الغى مبوجبه ال�شالحيات التي كانت جتيز لرئي�ض اجلمهورية اإحالة املتهمني 

يف اأي ق�شية اإىل الق�شاء الع�شكري، غري اأن هذا التعديل مل يكن كافيًا لو�شع حد نهائي لإحالة 

املدنيني للمحاكم الع�شكرية طاملا ظل الق�شاء الع�شكري مبقت�شى املادة 48 من هذا القانون هو 

الذي يحدد اخت�شا�شه بنظر ق�شايا بعينها.

لالنتخابات  املنظم  القانون  على  حمدودة  تعديالت  اإدخال  يف  ال�شعب  جمل�ض  جنح  وقد 

الرئا�سية، تركزت بالدرجة الأوىل على احلد من فر�س التالعب يف عمليات فرز الأ�سوات 

اللجان  داخل  والنتائج  الفرز  عمليات  اإجراء  التعديالت  اأقرت  حيث  النهائية  النتائج  واإعالن 

الفرعية واألزمت روؤ�شاء اللجان الفرعية بت�شليم ن�شخ معتمدة من النتائج اإىل املر�شحني ووكالئهم 

واأن جتري عمليات الفرز يف ح�شور و�شائل الإعالم وممثلني عن منظمات املجتمع املدين.)20(

لكن جمل�س ال�سعب–كما هو متوقع- عجز عن معاجلة اأخطر اأوجه العوار يف القانون الذي 

التي  قراراتها  على  للطعن  و�شيلة  اأي  من  الرئا�شية  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قرارات  ح�شن 

ل تعدو كونها قرارات اإدارية، وذلك باعتبار اأن هذه احل�سانة قد ن�س عليها يف التعديالت 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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الد�شتورية التي مت متريرها عرب ا�شتفتاء مار�ض 2011 بدعم من جماعة الإخوان وال�شلفيني 

الذين حازوا الأكرثية يف مقاعد الربملان.

وبف�شل هذه احل�شانة، جاز للجنة اأن حتيل بقرار معيب اإىل املحكمة الد�شتورية طعنًا على 

قانون للعزل ال�شيا�شي جرى تف�شيله خ�شي�شًا من جانب الأكرثية الربملانية لقطع الطريق على 

تقدم مر�شحني حم�شوبني على نظام مبارك خلو�ض النتخابات الرئا�شية.)21( 

والواقع اأن اإنهاء حالة الطوارئ ر�شميًا مل مينع مطالبات من وزارة الداخلية بعودتها مرة 

الت�شدي  ؛ بدعاوى  اأول رئي�ض منتخب  اإىل  ال�شلطة ر�شميًا  ت�شليم  بعد  اأو من  قبل  اأخرى من 

اإنهاء  الناجم عن  الفراغ  ل�شد  الأمني والبلطجة، كما جرت حماولت عديدة  حلالة النفالت 

�شلطة  مبوجبه  منح  يونيو   13 يف  قرارًا  العدل  وزير  ا�سدر  عندما  اأبرزها  كان  الطوارئ 

باملخابرات  ال�شف  و�شباط  لل�شباط  مدنيني،  من  تقع  التي  اجلرائم  يف  الق�شائية،  ال�شبطية 

احلربية وال�رصطة الع�شكرية. وقد �شملت �شالحيات ال�شبط الق�شائي طائفة وا�شعة من اجلرائم 

التي يوؤثمها قانون العقوبات، واإن كان العديد منها يندرج يف اإطار حق امل�رصيني يف التعبري 

الد�شتورية.  الن�شو�ض  حتى  اأو  القوانني  بتغيري  واملطالبة  والإ�رصاب  والتظاهر  اآرائهم  عن 

واعتربت املنظمات احلقوقية اأن قرار وزير العدل يوفر بدياًل اأ�سواأ لقانون الطوارئ، ويوفر 

غطاء قانونيًا للمزيد من اجلرائم التي ارتكبت يف ظل حكم الع�شكر وبخا�شة تلك وثيقة ال�شلة 

بالعتقال التع�سفي والتعذيب والإحالة للق�ساء الع�سكري.)22(

الذي طعنت عليه  القرار  باإلغاء ذلك  اأ�شدر حكمًا م�شتعجاًل  قد  الإداري  الق�شاء  اأن  ومع 

املنظمات احلقوقية. فقد اأعيد اإحياء القرار مرة اأخرى، ولكن عرب قرار من رئي�ض اجلمهورية 

مبنا�شبة تكليفه القوات امل�شلحة بتاأمني ترتيبات ال�شتفتاء على الد�شتور يف 15 دي�سمرب.

انتخاب رئي�ض اجلمهورية يف حزمة من  بعد  اأروقة احلكومة من  التداول يف  كما يجري 

للقوات  الأعلى  املجل�ض  اإدارة  ظل  يف  الداخلية  وزارة  اأن  يرتدد  التي  القوانني  م�رصوعات 

امل�شلحة كانت تنوي التقدم بها اإىل جمل�ض ال�شعب لتكون بديال عن اللجوء للطوارئ، غري اأن 

الوقت. هذه احلزمة من امل�رصوعات من  اإمكانية مناق�شتها يف ذلك  ال�شعب عطل  حل جمل�ض 

الأمني ومكافحة  النفالت  اإنهاء  با�سم  املنا�سبة–  اللحظة  توفرت  ما  –اإذا  تفعيلها  امل�شتبعد  غري 

البلطجة وحماية املن�شاآت ووقف اأعمال من قبيل قطع الطرق وتعطيل املرور اأو تعطيل العمل. 

لكن اأهدافها احلقيقية تعك�س من ناحية اأن العقيدة الأمنية القائمة على البط�س وم�سادرة حقوق 
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اإنهاء  ترهن  فهي  مبارك،  بنظام  الإطاحة  من  عامني  نحو  بعد  تتغري  مل  املواطنني  وحريات 

حالة النفالت الأمني، بفر�ض مزيد من القيود على حق التظاهر ال�شلمي، وتفر�ض عقوبات 

اأكرث غلظة للمخالفني لهذه القيود مقارنة بالعقوبات التي كانت تفر�شها قوانني النظام ال�شابق، 

اأنها  والأهم  الحتجاج.  الإ�رصابات ووقفات  تنظيم  فيها على  العقوبات  تغليظ  نهج  وي�رصي 

تفتح بابًا لتخاذ تدابري ا�شتثنائية ل تختلف كثريًا عن العتقال التحفظى ؛ بدعوى حماية املجتمع 

من اخلطرين ومعتادي الإجرام، حيث ت�شمل هذه التدابري حتديد الإقامة يف »مكان اآمن« اأو 

اإجبار امل�شتبه بخطورتهم على املجتمع على الإقامة يف مكان معني اأو حظر ارتيادهم لأماكن 

بعينها. كما ت�شمل اأي�شًا الو�شع حتت املراقبة ال�رصطية اأو الإيداع يف اإحدى موؤ�ش�شات العمل 

التي ي�شدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. )23(

يف ال�شياق ذاته، فاإن النظام اجلديد اأقدم با�شم حماية الثورة والق�شا�ض ل�شهدائها على �شن 

وال�شحفيني  واملنتقدين  اخل�شوم  مالحقة  لتوؤمن  مظلته  تت�شع  نوفمرب   21 يف  ا�شتثنائي  قانون 

اأمن  جرائم  يف  التحقيق  يف  متخ�ش�شة  نيابات  عرب  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  يف  واملنخرطني 

الدولة من الداخل لديها �شالحية حب�شهم احتياطيًا ملدد ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر. )24(

ول ينفي ذلك اأن ثمة تدابري ت�رصيعية اإيجابية اتخذها رئي�ض اجلمهورية مبقت�شى احتفاظه 

ب�شلطة الت�رصيع رمبا كان من اأبرزها اإلغاء احلب�ض الحتياطي لل�شحفيني يف جرمية اإهانة رئي�ض 

ملراجعة  جلنة  بت�سكيل  قرارًا  يوليو   4 يف  الرئي�س  اأ�سدر  فقد  ذلك  على  وعالوة  اجلمهورية. 

اإطالق  اللجنة  اأعمال هذه  املعتقلني وال�شجناء واملحاكمني ع�شكريًا، وقد متخ�ض عن  اأو�شاع 

�رصاح نحو 700 من املحتجزين واملحاكمني من بعد 25 يناير 2011، كما ا�ستجاب الرئي�س 

لتو�سية هذه اللجنة باإ�سداره عفوًا �ساماًل عن كل من اتهم بارتكاب جناية اأو جنحة ؛ بهدف 

يونيو 2012، و�سمل ذلك من   30 قي  ال�شلطة  ت�شلمه  اندلعها، وحتى  الثورة منذ  منا�رصة 

حوكموا اأو من كانت ق�ساياهم ل تزال منظورة اأمام املحاكم املدنية اأو الع�سكرية )25(

املعلومات  جمع  مهمتها  اأي�شا  يوليو   4 يف  جلنة  بت�سكيل  قرارًا  اأي�سا  الرئي�س  اأ�سدر  كما 

 2011 يناير   25 منذ  املتظاهرين  قتل  جلرائم  املختلفة  الوقائع  ب�شاأن  احلقائق  لتق�شي  والأدلة 

حتى 30 يونيو 2012 على اأمل اأن ي�ساعد عمل هذه اللجنة يف مالحقة وحما�سبة مرتكبي تلك 

اجلرائم.)26( 
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قمع التجمعات واالحتجاجات ال�ضلمية:

ظل امل�رصيون مت�شبثني مبمار�شة حقهم يف التظاهر والعت�شام ال�شلمي، على الرغم من 

اأن اآلة القمع مل تتوقف. وقد �شقط الع�رصات من القتلى خالل عام 2012 ؛ نتيجة ال�شتخدام 

اأو من خالل قوات ال�رصطة  الع�شكرية وقوات اجلي�ض  للقوة، �شواء من قبل ال�رصطة  املفرط 

التي اقرتنت عودتها تدريجيا با�شتئناف اآليات القمع البولي�شي. 

يف ظل اإدارة املجل�ض الأعلى للقوات امل�شلحة، ويف اأعقاب م�رصع 74 من م�سجعي النادي 

الأهلي يف مطلع فرباير فيما عرف مبذبحة بور�شعيد، والتي ثارت فيها �شكوك عميقة حول 

م�سئولية اأجهزة الأمن عن هذه املجزرة، فقد اندلعت احتجاجات وا�سعة يف القاهرة وال�سوي�س 

ا�شتمرت نحو خم�شة اأيام، وا�شتخدمت فيها قوات الأمن املركزي القوة املفرطة، مبا يف ذلك 

الأ�شلحة النارية لتفريق التظاهرات الغا�شبة. واأف�شى ذلك اإيل مقتل 16 �شخ�شا واإ�شابة مئات 

اآخرين)27(.

املتظاهرين  مايو وقعت هجمات عنيفة على جتمعات  اأبريل وحتى 4  الفرتة من 28  ويف 

لالنتخابات  العليا  اللجنة  ا�شتبعاد  على  احتجاجا  الدفاع  وزارة  مقر  من  بالقرب  واملعت�شمني 

هاجمت  وقد  لالنتخابات.  الرت�شح  من  اإ�شماعيل  اأبو  �شالح  حازم  ال�شلفي  املر�شح  الرئا�شية 

ببنادق  املحتجني  اأكرث من مرة جتمعات  املاأجورين-  البالطجة  اأنهم من  جمموعات -يرجح 

اخلرطو�ض وال�شكاكني، دون اأن تتدخل قوات الأمن اأو اجلي�ض حلماية املعت�شمني، مما اأف�شي 

اإىل م�رصع 12 �شخ�شا، ومهد الطريق لقوات اجلي�ض لتفريق من تبقى منهم يف 4 مايو، كما 

اأ�شيب خالل هذه املواجهات اأكرث من 370 �شخ�شا، واألقى القب�ض على قرابة 300 اآخرين، 

واأحيلوا اإيل النيابة الع�سكرية التي وجهت اإليهم اتهامات بالتجمهر والوجود يف منطقة ع�سكرية 

حمظورة، والتعدي واإ�سابة اأفراد من اجلي�س)28(.

التحر�س  من  خمتلفة  لأ�سكال  املحتجات  الن�ساء  تعري�س  ا�ستمرار  تر�سد  التقارير  وظلت 

والعتداءات اجل�سدية منذ اأقدم اجلي�س يف 9 مار�س 2011 على احتجاز 17 من املحتجات، 

وتعري�سهن لفحو�س طبية اإجبارية للك�سف عن عذريتهن. ويف 2 يونيو من العام احلايل نظمت 

جمموعة من النا�شطات الن�شائيات تظاهرة بقلب العا�شمة للمطالبة بو�شع حد للتحر�ض اجلن�شي 

بالن�شاء املحتجات، غري اأنهن تعر�شن للتحر�ض اجلن�شي ولعتداءات بدنية من قبل جمموعات 

من الرجال، حاول بع�شهم متزيق مالب�ض املحتجات والعبث باأج�شادهن. وبح�شب منا�رصين 

من الرجال للتظاهرة الن�شائية، فاإنهم مل ي�شلموا اأي�شا من العتداءات اجل�شدية عندما حاولوا 
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عليهن يف  القب�س  األقي  الالئي  الن�ساء  باأن  التقارير  اأفادت  كما  الن�ساء.  العتداءات عن  درء 

اأحداث العبا�شية قد تعر�شن اأثناء القب�ض عليهن لل�رصب والتحر�ض اجلن�شي)29(.

ال�شلمي  التجمع والحتجاج  للحق يف  النتهاكات  اكت�شت  املنتخب  الرئي�ض  ويف ظل ولية 

اأو من  امل�شلمني  الإخوان  �شواء من جماعة  الرئي�ض،  اأن�شار  ب�شلوع  ؛  اخلطورة  مزيدًا من 

لتوجهات  املناوئة  ال�شيا�شية  الحتجاجات  مهاجمة  يف  الأخرى،  ال�شيا�شي  الإ�شالم  ف�شائل 

موؤ�ش�شة الرئا�شة وجماعة الإخوان امل�شلمني.

بدا ذلك وا�شحا عندما حر�شت جماعة الإخوان امل�شلمني اأن�شارها على التجمع والتظاهر 

ال�سيا�سية  واحلركات  الف�سائل  اأن  م�سبق  ب�سكل  علمهم  برغم  اأكتوبر   12 يف  التحرير  مبيدان 

املعار�شة كانت قد اأعلنت عن تنظيم مليونية »ك�شف احل�شاب« يف التوقيت ذاته لالحتجاج على 

اأداء الرئي�ض مر�شي بعد مائة يوم من انتخابه. وقد اأدي ذلك اإىل وقوع ا�شتباكات بني اأن�شار 

الرئي�ض ومعار�شيه، اأف�شت اإىل اإ�شابة نحو 160 �شخ�شًا)30(.

وقد تطور الأمر لحقا اإىل حد دفع البالد اإىل حافة الحرتاب الأهلي عندما حر�شت قيادات 

بارزة يف جماعة الإخوان امل�شلمني وحزبها - احلرية والعدالة – اأن�سارها على الزحف نحو 

الق�رص الرئا�شي – الحتادية – بدعوى حماية ال�رصعية يف الوقت الذي كان فيه ب�شع مئات 

الرئا�شي، حيث  الق�رص  �شلميا يف حميط  ن�شبوا خيامهم لالعت�شام  قد  الرئي�ض  من معار�شي 

اأدي الهجوم املباغت لأن�شار الرئي�ض على خيام املعت�شمني لندلع ا�شتباكات دامية يومي 5 

و 6 دي�شمرب. وكان اآلف من املعار�شني قد تظاهروا اأمام الق�رص، وقرر بع�شهم العت�شام 

احتجاجا على الإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره رئي�س اجلمهورية يف 21 نوفمرب، ورف�سا 

فل�سفته ون�سو�سه والطريقة  التوافق حول  اأدين من  الد�ستور رغم غياب حد  لال�ستفتاء على 

التي مت اإخراجه بها. واأف�شت ال�شتباكات الدامية اإىل م�رصع 11 �شخ�شا من كال املع�شكرين 

يف امل�شادمات التي وقعت يف ال�شوارع املحيطة بالق�رص. وكان لفتا اأن موؤ�ش�شة الرئا�شة اأو 

يقل  املتبادل. ول  العنف  اأعمال  الطريق على وقوع  لقطع  تدابري  اأي  تتخذ  الأمن مل  اأجهزة 

خطورة يف ذلك غ�ض الطرف عن قيام العنا�رص املوؤيدة للرئي�ض باحتجاز اأعداد من املتظاهرين 

لال�شتجواب  وتعري�شهم  ال�شتباكات،  اأثناء  يف  وجودهم  ت�شادف  من  اأو  املعار�شني، 

والتعذيب على اأ�شوار الق�رص الرئا�شي. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن من هاجموا خيام املعت�شمني 

كانوا م�شلحني بع�شي كهربية وخ�شبية وجنازير حديدية. غري اأن الأمر تطور �رصيعا با�شتخدام 

موؤيدي الرئي�ض ومعار�شيه لالأ�شلحة النارية، ف�شال عن الأ�شلحة البي�شاء. وكما حاول نظام 
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مبارك قبيل الإطاحة به و�شم املعت�شمني يف امليادين بتلقي الأموال الأجنبية لإ�شقاط النظام، 

فاإن اأن�شار الرئي�ض مر�شي حاولوا و�شم املعت�شمني اأمام الحتادية بتلقيهم الأموال اأي�شا بل 

روجوا اأي�شا ل�شبط مواد خمدرة وخمور داخل اخليام، وقام اأن�شار الرئي�ض بت�شليم املحتجزين 

لديهم بعد ا�شتجوابهم اإىل ال�رصطة، وبلغ عددهم 139 حمتجزا، بينهم 20 طفال. ومن املوؤ�شف 

اأن رئي�س اجلمهورية قد اأ�سار يف كلمة م�سجلة له يف 6 دي�سمرب اإىل اأن العرتافات التي اأدىل 

بها املحتجزون توؤكد اأنهم بلطجية م�شتاأجرون تلقوا املال وال�شالح ملهاجمة ق�رص الرئا�شة، وهو 

ما يدفع لالعتقاد باأن الرئي�ض قد ا�شتند يف ذلك اإىل الأقوال التي انتزعت بالتعذيب على اأيدي 

اأن�شاره. وعلى عك�ض ما �رصح به الرئي�ض فاإن املحتجزين اأنكروا التهامات املن�شوبة اإليهم 

اأمام النيابة التي اأمرت باإخالء �شبيل 135 منهم فورا. وبالنظر ملا انطوى عليه قرار املحامي 

العام الأول لنيابات �رصق القاهرة بالإفراج عن املحتجزين من اإحراج ملوؤ�ش�شة الرئا�شة التي 

– املعني من قبل رئي�س اجلمهورية  العام  النائب  اأ�سدر  اإدانتهم ب�سورة م�سبقة، فقد  حاولت 

– قرارًا بنقل املحامي العام اإىل حمافظة بني �شويف ؛ وهو ما اعتربه املراقبون مبثابة اإجراء 
فقد مت  النقل  قرار  تنفيذ  العام عن  املحامي  وامتناع  ال�شيا�شية  ال�شغوط  تاأثري  تاأديبي. وحتت 

الرتاجع عن القرار التاأديبي)31(. 

وقد �شكلت م�شادمات الحتادية تتويجا خطريا ل�شيق ال�شلطات احلاكمة باأ�شكال الحتجاج 

املفرط  ال�شتخدام  توا�شل  نوفمرب   28  –  19 من  الفرتة  خالل  �شبقها  فقد  املتزايد.  ال�شيا�شي 

التي جرت يف ذلك الوقت،  ال�سلمية  الت�سدي لالحتجاجات  للقوة من جانب قوات الأمن يف 

�شواء يف اإطار اأحياء الذكرى الأوىل ل�شهداء جمازر �شارع حممد حممود اأو للتنديد بالإعالن 

اأعرية اخلرطو�ض  ا�شتخدام  املئات جراء  املحتجني، واأ�شيب  قتل ثالثة من  الد�شتوري. وقد 

اأخر من املحافظات  بالعا�شمة ويف عدد  للدموع. واقرتن قمع الحتجاجات  امل�شيلة  والقنابل 

بظهور بوادر للعنف امل�شاد عرب عنها تعر�ض 28 من مقار جماعة الإخوان امل�شلمني وحزب 

احلرية والعدالة ملحاولة اقتحام وحرق بع�شها، واقرتنت اأحدها مب�رصع اأحد اأن�شار جماعة 

الإخوان امل�شلمني)32(.

وخالل ولية الرئي�ض املنتخب تزايدت العتداءات اأي�شا على العت�شامات والإ�رصابات 

ذات الطابع املطلبى لفئات بعينها. وعلى �شبيل املثال قامت قوات من ال�رصطة واجلي�ض بف�ض 

اعت�شام لعمال م�شانع �شرياميكا كليوباترا يف 17 يوليو، ووقعت ا�شتباكات مع قوات الأمن 

اأف�شت اإىل اإ�شابة اأكرث من 20 عامال، واألقي القب�ض على �شتة من العمال. واأثناء اإ�رصاب 

من  امل�رصبني يف عدد  العمال  الأمن  قوات  �شبتمرب حا�رصت   16 العام يف  النقل  هيئة  عمال 

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني



81

العدد 64رواق عربي

جراجات الهيئة، واألقت القب�ض على املتحدث الر�شمي با�شم النقابة امل�شتقلة لعمال النقل العام، 

واأحيل للتحقيق بتهم التحري�ض على الإ�رصاب، والعتداء على حرية العمل. ويف 17 �سبتمرب 

الطالب  بالعا�شمة، وتعر�ض  النيل  �شلمي لطالب جامعة  الأمن بف�ض اعت�شام  قامت قوات 

واأولياء الأمور املعت�شمون لل�رصب وال�شحل)33(.

هجوم متزايد على حرية التعبري واحلريات االإعالمية:

ظلت امل�شاحة الوا�شعة التي انتزعها امل�رصيني خالل الأعوام الأخرية من حكم مبارك للتعبري 

عن اآرائهم بحرية قائمة رغما عن تر�شانة القوانني املعادية حلرية التعبري والإعالم وتداول 

ارتفاع  ما حتقق من  الإطاحة مببارك. ويظل  بعد  يذكر حتى  تبدل  ت�شهد  التي مل  املعلومات 

�شقف هذه احلريات وثيق ال�شلة بتجا�رص كتيبة من ال�شحفيني والإعالميني واملدونني وامل�شتغلني 

الع�شكرية، ولعتداءات  ال�شلطة  التي ظلت هدفا ل�شغوط  انتزاع هذه احلريات  بالراأي على 

اأو�شع نطاقا من قبل ال�شلطة املدنية املنتخبة، ومن قبل ف�شائل الإ�شالم ال�شيا�شي جمتمعة. 

ظل  يف  والإعالميني  ال�سحفيني  على  وقعت  التي  العتداءات  ابرز  اإن  القول  وميكن 

املهني يف تغطية  ال�سحفيني يقومون بواجبهم  الع�سكر، وقعت يف �سهر مايو عندما كان  حكم 

امل�سادمات التي وقعت اإبان اعت�سام جمموعات من املتظاهرين اأمام مقر وزارة الدفاع، فقد 

اأعداد منهم من  اإطالق قنابل الغاز، كما جرى احتجاز  اأ�شيب العديد منهم باختناقات جراء 

قبل ال�رصطة الع�شكرية، وقد �شمل ذلك مرا�شلني لقناة م�رص 25 و�سحفيني بجريدة الوطن. 

ال�رصطة  اأيدي جنود  املربح على  لل�رصب  الإلكرتونية  البديل  تعر�ض مرا�شالن جلريدة  كما 

الع�شكرية اأثناء احتجازهما. كما اأ�شيبت امل�شورة البلجيكية فريين فريجني، ونقلت اإيل اإحدى 

امل�شت�شفيات لتلقي العالج، واأثناء ذلك جرى احتجازها من قبل ال�رصطة الع�شكرية التي اقتادتها 

اإىل اأحد مكاتب نيابة اأمن الدولة للتحقيق معها قبل اإطالق �رصاحها)34(.  

بع�ض  على  معلنة  غري  �شغوطا  متار�ض  الع�شكري  احلكم  �شلطات  اأن  الوا�شح  من  وبدا 

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  �سيا�سات  تطال  التي  النتقادات  من  للحد  اخلا�سة  الف�سائيات 

عرب العديد من الربامج، ففي 11 فرباير قامت اإدارة قناة »التحرير« باإيقاف برنامج يومي، 

تقدمه املذيعة دينا عبد الرحمن، وتعللت يف ذلك بوجود خالفات يف تنفيذ التعاقد معها ؛ لكن دينا 

عبد الرحمن اأكدت اأن اخلالف ن�سب ب�سبب رغبة اإدارة القناة يف تعديل العقد ب�سورة ت�سمح 

فعاليات  لبع�ض  الربنامج  عر�ض  بعد  من  للربنامج  التحريرية  ال�شيا�شات  يف  الإدارة  بتدخل 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن



رواق عربي

82

العدد 64

حملة »كاذبون« التي انخرط فيها ن�شطاء �شيا�شيون لك�شف النتهاكات التي جترى يف ظل حكم 

الع�شكر. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن دينا عبد الرحمن كان قد انتهى تعاقدها مع اإدارة قناة درمي 

بعد مداخلة غا�شبة من اأحد ال�شخ�شيات الع�شكرية اإثر عر�شها يف برناجمها اليومي ملقال لأحد 

الكتاب ينتقد فيه املجل�س الع�سكري)35(. 

عن  ال�شوت  بقطع  فرباير  يف 21  حرية«  »مودرن  قناة  اإدارة  قامت  مت�سل  �سياق  ويف 

الإعالمي معتز مطر اأثناء البث املبا�رص لربناجمه »حمطة م�رص«، وكان يف تلك اللحظة ي�رصد 

الربامج  لبع�ض  الإعداد  يف  �شابق  وقت  يف  الأمنية  الأجهزة  تدخالت  حول  التفا�شيل  بع�ض 

باملخالفة  فني  عطل  اإىل  ال�شوت  قطع  عزت  القناة  اإدارة  لكن  مودرن،  قنوات  تقدمها  التي 

للحقيقة)36(.

من  والتليفزيون عددًا  الإذاعة  باحتاد  القانونية  ال�شئون  اإدارة  ا�شتدعت  اأخرى  ناحية  من 

مبني  داخل  الإعالميني  من  عدد  نظمها  احتجاجية،  وقفة  خلفية  على  للتحقيق  الإعالميني 

داخل  واملالية  والإدارية  الإعالمية  ال�شيا�شات  باإ�شالح  للمطالبة  فرباير   13 يف  التلفيزيون 

قطاعات التليفزيون)37(.

�سدر  قد  كان  غيابيا  حكما  اأبريل،   24 يف  بالهرم  اجلنح  حمكمة  اأيدت  اأخرى  ناحية  من 

بناء على  اأ�سهر  اأول فرباير، ويق�سي بحب�سه ملدة ثالثة  اإمام يف  الفنان املعروف عادل  بحق 

جنحة مبا�رصة اأقامها اأحد املحامني تتهم عادل اإمام بالإ�شاءة اإيل الإ�شالم وال�شخرية من مرتدي 

ال�شينمائية وامل�رصحية. لكن حمكمة  اأعماله  اجللباب واحلجاب والنقاب يف عدد غري قليل من 

جنح م�ستاأنف الهرم عادت، واألغت احلكم املطعون فيه وبراأته يف 12 �سبتمرب من التهامات 

التي ن�سبت اإليه)38(.

ويف مار�ض منعت كلية ال�شيدلة بجامعة القاهرة عر�ض الفيلم الإيراين »انف�شال« ا�شتجابة 

ل�شغوط جماعات مت�شددة داخل اجلامعة، اعتربت الفيلم يدعو لن�رص الفكر ال�شيعي، ويدعم 

نظام ب�سار الأ�سد يف �سوريا)39(. 

والواقع اأن الهجمة على حريات التعبري والإعالم ازدادت �رصاوة مع ا�شتحواذ الإخوان 

امل�شلمني على مقاليد ال�شلطة ر�شميا يف الن�شف الثاين من العام. فبعد اأ�شبوعني فقط من توىل 

الرئي�ض املنتخب توعد معار�شيه ومنتقديه على املالأ بالقول » ل يغرنكم حلم احلليم، وميكن اأن 

نردع بالقانون«)40(.
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و�شعدت رموز جماعة الإخوان امل�شلمني وحزبها من اتهاماتها �شد الإعالميني وحملتهم 

اأول حكومة ي�شكلها  ال�شيا�شية امل�شتحكمة. وتوعد وزير ال�شتثمار يف  امل�شئولية عن الأزمات 

الرئي�ض مر�شي القنوات الف�شائية بفر�ض عقوبات ترتاوح بني التحذير ولفت النظر والإيقاف 

و�شحب الرتاخي�ض نهائيا)41(. 

على �شعيد العتداءات على ال�شحفيني والإعالميني واملبدعني فقد وجدت جتلياتها الأكرث 

بطلق  اإ�شابته  نتيجة  الفجر،  بجريدة  ال�شحفي  اأبو �شيف  احل�شيني  بوفاة  دي�شمرب  خطورة يف 

ناري باملخ اأثناء ت�شويره لوقائع ال�شتباكات الدامية اأمام ق�رص الحتادية بني اأن�شار الرئي�ض 

ومعار�شيه، ورجحت بع�ض التقارير اأن اأبو �شيف قد ا�شتهدف ب�شورة عمدية بالنظر ملواقفه 

ال�شتباكات  هذه  بدء  عند  الرئي�ض  اأن�شار  حاول  كما  امل�شلمني،  الإخوان  جلماعة  املعار�شة 

تدمري وحدات البث الف�شائي اخلا�شة بالتليفزيون امل�رصي. كما تعر�ض �شتة على الأقل من 

ال�شحفيني واملرا�شلني لعتداءات خالل هذه الأحداث)42(.

ال�رصنوبي  اجلليل  ال�شحفي عبد  الكاتب  كان  نوفمرب حتديدًا،  اخلام�ض من  ذلك ويف  قبيل 

والذي  امل�رصي،  الإبداع  جبهة  ومن�شق  ال�شابق  لين«  اأون  »اإخوان  موقع  حترير  رئي�ض 

تزايدت انتقاداته ل�شلوك جماعة الإخوان امل�شلمني، هدفا لعتداء ج�شيم ي�شل اإيل حد ال�رصوع 

يف القتل، عندما قامت عنا�رص جمهولة باإطالق وابل من النريان على �شيارته اأثناء مروره 

بطريق �شبني القناطر مبحافظة القليوبية. واأعقب ذلك فرار اجلناة من دون وقوع اأي حماولة 

لل�شطو على ال�شيارة، وكان ال�رصنوبي قد تلقى قبل وقوع هذا الهجوم تهديدات عرب الهاتف 

لإجباره على التوقف عن انتقاد اجلماعة التي ان�سق عنها منذ منت�سف عام 2011)43(.

جانب  من  والإعالميني  ال�شحفيني  من  عدد  على  خطورة  اأقل  اعتداءات  وقعت  وقد 

جمموعات �شباب الإخوان امل�شلمني كانوا قد جتمهروا اأمام بوابات مدينة الإنتاج الإعالمي يف 

اأغ�شط�ض لرتهيب و�شائط الإعالم التي تنتقد الإخوان امل�شلمني والرئي�ض حممد مر�شي. وقد 

طالت العتداءات يف ذلك الوقت الإعالميني خالد �شالح وعمرو اأديب ويو�شف احل�شيني)44(.

وتزايدت حمالت الرتهيب لالإعالميني يف دي�شمرب عندما قامت جمموعات �شلفية منا�رصة 

واملطالبة  الإعالمي  الإنتاج  مدينة  وحما�رصة  بالعت�شام  اإ�شماعيل  اأبو  �شالح  حازم  لل�شيخ 

اأعدادًا غري قليلة من الف�شائيات ومقدمي  بتطهري الإعالم، واأعلنوا عن قائمة �شوداء، ت�شم 

التحري�ض  يف  املتورطني  من  باعتبارهم  وحماكمتهم  مبقاطعتهم  مطالبني  �شو،  التوك  برامج 

دي�سمرب   13 يف  التحر�ض  جري  احل�شار  هذا  غ�شون  ويف  ال�رصعية.  على  النقالب  على 
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باملخرج ال�شينمائي املعروف خالد يو�شف، وحطمت �شيارته اأمام مدينة الإنتاج الإعالمي من 

قبل اأعداد من املعت�سمني)45(.

ويف 15 دي�سمرب انطلقت جمموعات �سلفية حم�سوبة على ال�سيخ حازم �سالح اأبو اإ�سماعيل 

املقر،  على  نارية  واألعاب  مقذوفات  باإطالق  وقاموا  و�سحيفته،  الوفد  حزب  مقر  ملهاجمة 

وحتطيم �شيارات ال�شحفيني املرابطة بجوار مقر احلزب. واعترب مراقبون هذا الهجوم حلقة 

يف م�شل�شل ترويع ال�شحفيني والإعالميني وتيارات املعار�شة، ويف الوقت ذاته التغطية على 

التجاوزات التي �سهدها اليوم الأول من ال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد للبالد)46(.

وعلى �شعيد ال�شغوط الإدارية واملتابعات الق�شائية التي ا�شتهدفت و�شائط الإعالم الف�شائي 

وامل�شتغلني بها، فقد تقرر يف التا�شع من اأغ�شط�ض وقف بث قناة الفراعني، وجرت حما�رصة 

رئي�س القناة - الإعالمي توفيق عكا�سة - بالعديد من الق�سايا التي انطوت على اتهامه باإهانة 

رئي�ض اجلمهورية، والتحري�ض على قتله، عالوة على ت�شكيكه يف النتائج الر�شمية لالنتخابات 

الرئا�سية)47(.

ويف 16 نوفمرب اأعلنت اإدارة قنوات درمي عن تعذر بث براجمها على الهواء مبا�رصة بعد 

قيام �رصكة النايل �شات بقطع الكابل اخلا�ض بالبث عنها، بدعوى خمالفتها للقانون، وقيامها 

بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعالمي. واأو�شح وزير الإعالم اأن هذا الإجراء ا�شتهدف 

قنوات  اإدارة  اتهمت  احلرة، يف حني  الإعالمية  املنطقة  بالبث من خارج  ال�شتثناءات  اإلغاء 

اإمنا  اأو�شاعها  لتعديل  مهلة  منحها  دون  ومن  بحقها  اتخذ  الذي  الإجراء  باأن  ال�شلطات  درمي 

يعك�ض الرغبة يف تكميم اأفواه الإعالميني من جانب الإخوان امل�شلمني)48(. وقد ق�ست حمكمة 

الق�شاء الإداري يف مطلع العام 2013 باإلغاء القرار ال�شادر بحق قنوات درمي، وال�شماح لها 

با�شتئناف بث براجمها من ا�شتوديوهاتها اخلا�شة مبدينة درمي لند)49(.

وعلى خلفية بالغات تقدم بها اأكرث من األف قا�ض، مثل عدد وا�شع من الإعالميني اأمام 

�شيوف  تعليقات  اأو  اآراء  خالل  من  الق�شائية  وال�شلطة  الق�شاة  اإهانة  بتهمة  التحقيق  جهات 

الربامج التي يقدمونها. وقد �شملت هذه التحقيقات التي بداأت يف اأوائل اأكتوبر �رصيف عامر 

برنامج  مقدمة  اخلياط  واأماين  احلياة،  بف�شائية  اليوم«  »احلياة  برنامج  مقدمي  ع�شل  ولبني 

برنامج  �شعد وخالد �شالح مقدمي  اون تي يف، وحممود  ف�شائية  اأ�شبوع« على  »م�رص يف 

»اآخر النهار« على ف�شائية النهار، وجيهان من�شور مقدمة برنامج »�شباحك يا م�رص« على 

ورمي  �شي،  بي  �شي  ف�شائية  على  »ممكن«  برنامج  مقدم  رم�شان  وخريي  درمي،  ف�شائية 
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ماجد مقدمة برنامج »بلدنا بامل�رصي« على ف�شائية اأون تي يف، وهالة �رصحان مقدمة برنامج 

»نا�ض بوك« على قناة روتانا م�رصية)50(. 

نحو  على  قاموا  الر�شمي  للتلفيزيون  الثانية  بالقناة  امل�شئولني  اأن  اإىل  التقارير  اأ�شارت  كما 

الذي تقدمه  اإحدى حلقات الربنامج الأ�شبوعى »ال�شمري«  اأغ�شط�ض مبنع بث  مفاجئ يف 26 

الإعالمية هالة فهمي. وقد جاء هذا الإجراء بعد اأن خ�ش�شت حلقة �شابقة للحديث عن »اأخونة 

الإذاعة  باحتاد  املتخ�ش�شة  القنوات  قطاع  رئي�ض  قبل  من  للتحقيق  اأحيل  كما  الإعالم«. 

والتلفيزيون، طاقم العمل يف برنامج »نهارك �شعيد« الذي يعر�ض على قناة »نايل ليف«. 

اأحد  قبل  من  انتقادات  على  �سبتمرب   18 بتاريخ  حلقة  يف  الربنامج  احتواء  خلفية  على  وذلك 

ال�شيوف حلزب احلرية والعدالة احلاكم ومل�رصوع النه�شة الذي ت�شمنه الربنامج النتخابي 

لرئي�س اجلمهورية)51(.

والإعالميني،  ال�شحفيني  �شد  البالغات  دائرة  ات�شاع  اإطار  ويف  ذلك؛  على  وعالوة 

اأمام  للتحقيق  مثل  فقد  اجلمهورية  رئي�ض  اإهانة  بدعوى  ؛  الف�شائية  الربامج  بع�ض  و�شيوف 

نيابة ا�ستئناف القاهرة يف 6 دي�سمرب الإعالمي املعروف حممود �سعد بعد اتهامه باإهانة رئي�س 

اجلمهورية عرب ا�شت�شافته للدكتورة منال عمر ا�شت�شاري الطب النف�شي التي قامت بتقدمي حتليل 

مالية  كفالة  مقابل  �شعد  �شبيل حممود  باإخالء  النيابة  اأمرت  ل�شخ�شية رئي�ض اجلمهورية. وقد 

18 دي�شمرب مثلت د. منال عمر للتحقيق بالتهمة ذاتها  قدرها خم�شة اآلف جنيه. ولحقا يف 

واخلي �شبيلها بكفالة مماثلة)52(.

وقد بداأ توظيف التهامات �شد ال�شحفيني باإهانة الرئي�ض بعد اأ�شابيع قليلة من تن�شيبه، ففي 

23 اأغ�شط�ض فوجئ اإ�شالم عفيفي رئي�ض حترير �شحيفة الد�شتور ب�شدور قرار بالتحفظ عليه 

من قبل حمكمة جنايات اجليزة اأثناء نظر اأوىل جل�سات حماكمته بتهمة اإهانة رئي�س اجلمهورية 

اأعداد متتابعة من  الرئي�س عرب 10  باإهانة  تتهمه  املواطنني  بها بع�س  تقدم  بناء على بالغات 

ال�شابق  النظام  كان  وملا  كاذبة.  واإ�شاعات  اأخبار  ببث  اتهامه  على  عالوة  الد�شتور،  جريدة 

رئي�ض  اإهانة  جرمية  عدا  فيما  الن�رص  جرائم  يف  لل�شحفيني  الحتياطي  احلب�ض  عقوبة  األغي  قد 

الد�شتور  حترير  رئي�ض  بحب�ض  املحكمة  قرار  اأثارها  التي  الأفعال  ردود  فاإن  اجلمهورية، 

احتياطيا، اأف�شت اإيل �شدور قرار جمهوري مبنع احلب�ض الحتياطي كليا يف جرائم الن�رص)53(. 

وقد ظلت الق�سية منظورة من قبل الق�ساء حتى نهاية العام.

وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�شياق اإىل اأنه على خلفية التحقيق يف البالغات املقدمة �شد �شحيفة 
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الد�شتور فقد حاولت اإدارة مكافحة جرائم املطبوعات بوزارة الداخلية م�شادرة عدد ال�شحيفة 

ت�شليم  املطابع  رف�شت  وقد  اجلمهورية.  جريدة  مطابع  من  اأغ�شط�ض   11 بتاريخ  ال�سادر 

الزنكات اخلا�شة بالعدد، واأ�رصت على موا�شلة طبعه طاملا مل ي�شدر اأمر ق�شائي بامل�شادرة، 

وقد اأعقب ذلك قيام ال�رصطة مب�شادرة اأعداد اجلريدة من اأك�شاك بيع ال�شحف)54(. 

وقد طالت اإجراءات امل�شادرة مرة اأخرى يف 22 اأغ�سط�س العدد الأ�سبوعى من جريدة 

»ال�شعب اجلديد« من داخل مطابع الأهرام بناء على تعليمات و�شفت باأنها من جهة �شيادية. 

ورجحت التقارير وقوع هذه امل�سادرة ب�سبب تناول العدد ملقال لرئي�س التحرير جمدي اأحمد 

ح�شني انتقد من خالله جهاز املخابرات العامة)55(.

وقد تقدمت موؤ�ش�شة الرئا�شة بنف�شها ببالغات يف 23 دي�شمرب �شد كل من الكاتب ال�شحفي 

خالد �شالح بو�شفه رئي�ض حترير جريدة اليوم ال�شابع وال�شحفية عال ال�شافعي تتهمهما باإهانة 

رئي�ض اجلمهورية على خلفية مقال كتبته عال ال�شافعي اعتربت الرئا�شة بع�ض عباراته مهينة 

للرئي�س)56(.

وعلى �شعيد هيمنة ال�شلطة اجلديدة على و�شائط الإعالم الر�شمي وبخا�شة ال�شحف اململوكة 

للدولة، فقد متكنت جماعة الإخوان امل�شلمني وحزبها احلرية والعدالة –حتت �شعارات اإعادة 

ال�شورى يف تعيني روؤ�شاء حترير وجمال�ض  اأغلبيتها يف جمل�ض  ا�شتخدام  هيكلة الإعالم- من 

املجل�س  ت�سكيل  عملية  على  الهيمنة  على  عالوة  للدولة،  اململوكة  لل�سحف  جديدة  اإدارات 

الأعلى لل�شحافة. وقد جاءت الت�شكيالت اجلديدة اأبعد ما تكون عن معايري املهنة، وانحازت 

الإخوان  جماعة  من  املقربة  وال�شخ�شيات  ال�شحفية  للكوادر  الأعم  الأغلب  يف  الختيارات 

يف  اجلديدة  الإعالمية  للقيادات  الأخ�رص  ال�شوء  منح  اإىل  التعيينات  هذه  واأف�شت  امل�شلمني. 

فر�ض و�شايتها ب�شورة غري م�شبوقة على حمتوى ال�شحف الر�شمية، ويف م�شادرة وا�شعة 

و�شمل  وحزبها.  الإخوان  وجلماعة  املنتهجة  لل�شيا�شات  ناقدين  بارزين  كتاب  لآراء  النطاق 

يو�شف  الروائي  والكاتب  الرويني  عبلة  للكاتبة  الأخبار  �شحيفة  يف  مقالت  ن�رص  منع  ذلك، 

القعيد، كما منعت �سحيفة الأهرام مقالت للكاتب ثروت اخلرباوي القيادي ال�سابق بجماعة 

منعت  اجلمهورية  جريدة  ويف  العدل.  مدحت  وال�شينار�شيت  والكاتب  امل�شلمني،  الإخوان 

مقالة للكاتبة غادة نبيل، ثم تطور الأمر اإىل اإلغاء ال�شفحة الثقافية باجلريدة التي كانت ت�رصف 

عليها الكاتبة غادة نبيل، كما منعت مقالت اأخرى يف ال�شحيفة ذاتها لكل من ماجدة موري�ض 

و�شفوت عمران، كما مت منع الكاتب ال�شحفي عبد اجلليل ال�رصنوبي الع�شو ال�شابق بجماعة 
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»الإذاعة  مبجلة  ال�شيا�شية  بال�شفحة  الكتابة  من  امل�رصي«  الإبداع  »جبهة  ومن�شق  الإخوان 

والتلفزيون«. وقررت جملة »امل�شور« على نحو مفاجئ اإيقاف ن�رص حلقات كتاب »عائدون 

من جنة الإخوان« للكاتب �شامح فايز بعد ن�رص خم�ض حلقات منه. عالوة على ذلك فاإن اإدارة 

�سحيفة الأهرام األغت بابا �سحفيا يحمل عنوان »100 يوم من الوعود الرئا�شية« لر�شد ما مت 

اإجنازه اأو اإهماله من وعود رئي�ض اجلمهورية خالل املائة يوم الأويل من وليته)57(.

لل�شحافة  الأعلى  املجل�ض  اأو حتى  ال�شورى  القانون ل مينح جمل�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 

يف  يراأ�ض  الذي  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  اأ�شدر  فقد  من�شبه،  من  �شحفي  اأي  اإقالة  �شالحية 

 17 يف  اجلمهورية  �شحفية  حترير  رئي�ض  باإقالة  قرارًا  لل�شحافة  الأعلى  املجل�ض  ذاته  الوقت 

اأكتوبر وتعيني رئي�ض حترير بديل له، وذلك على خلفية ن�رص اأخبار يبدو اأنها اأغ�شبت املوؤ�ش�شة 

امل�رصوع  غري  الك�شب  جهاز  قبل  من  اإجراءات  اتخاذ  حول  بها  ورد  ما  ونفت  الع�شكرية، 

امل�شلحة  القوات  اأركان  ورئي�ض  ال�شابق  الدفاع  وزير  طنطاوي  ح�شني  امل�شري  مع  بالتحقيق 

ال�شابق الفريق �شامي عنان، و�شدور اأوامر مبنعهما من ال�شفر. وعلى الرغم من اأن حمكمة 

الق�ساء الإداري ق�ست يف ال�ساد�س من نوفمرب بوقف تنفيذ قرار الف�سل باعتباره �سادرًا من 

�شلطة ل متلك اإ�شداره، فقد بدا عدم العتداد بهذا احلكم من قبل النظام اجلديد موؤ�رصا على 

ال�شتخفاف باأحكام الق�شاء الذي �شكل �شمة بارزة لنظام الرئي�ض املخلوع مبارك)58(. 

وعلى �شعيد اآخر �شهدت الأ�شهر ال�شتة الأخرية من العام تزايدًا ملحوظا يف توظيف القيود 

الدينية الف�شفا�شة للنيل من حرية التعبري عرب التهامات بازدراء الإ�شالم اأو الأديان عموما.

اأ�سدرت حمكمة جنح �سوهاج حكما مغلظا باحلب�س ملدة �ست �سنوات على  يف 18 �سبتمرب 

رئي�ض  اإهانة  على  الإ�شالمي، عالوة  الدين  بازدراء  اإدانته  بعد  كامل  كميل  بي�شوى  املواطن 

»الفي�ض  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  �شفحته  احتوتها  كتابات  خالل  من  اجلمهورية 

بوك«)59(.

املواطن  �شنوات بحق  ملدة ثالث  باحلب�ض  املرج حكما  اأ�شدرت حمكمة جنح  دي�شمرب  ويف 

يف  �شابر  األبري  على  القب�ض  اأُلقي  وقد  الأديان.  ازدراء  بتهمة  اإدانته  بعد  عياد  �شابر  األبري 

�شبتمرب بعد جتمهر بع�ض من جريانه اأمام منزله، وتقدمهم ببالغات تتهمه بازدراء الأديان 

اقتحام  بال�رصطة خ�شية  اأ�رصته  ا�شتغاثت  التوا�شل الجتماعي. وقد  عرب ح�شاباته على مواقع 

املنزل من قبل املتجمهرين، لكنها فوجئت باإلقاء القب�س على ابنها وم�سادرة احلا�سوب اخلا�س 

األبري لعتداءات ج�شدية داخل ق�شم ال�رصطة، يف الوقت الذي تلقت والدته  به. وقد تعر�ض 
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تهديدات بالقتل وحرق منزلها ما مل تغادره، وهو ما ا�شطرت اإليه بالفعل)60(.

�شد  العام  للنائب  ببالغ  امل�شلمني  الإخوان  جماعة  من  حمامون  تقدم  اأي�شا  دي�شمرب  ويف 

الكاتب ال�سحفي اإبراهيم عي�سي مقدم برنامج »هنا القاهرة« على ف�سائية »القاهرة والنا�س«، 

تتهمه بازدراء الدين الإ�شالمي، وال�شتهزاء بالآيات القراآنية عرب احدي حلقات برناجمه. 

ا�شتدعيت  اليوم«  »امل�رصي  ب�شحيفة  الكاريكاتري  ر�شامة  العدل  دعاء  فاإن  ذاته  الوقت  ويف 

للمثول اأمام �شلطات التحقيق يف 27 دي�شمرب ا�شتنادًا اإىل بالغ تقدم به احد املواطنني، يتهمها 

بازدراء الأديان على خلفية ر�شم كاريكاتري ي�شخر من دعوات الت�شويت بنعم للد�شتور على 

اأ�سا�س ديني)61(.

�سغوط متز�يدة على �حلريات �لدينية وتو��سل �لعنف �لطائفي:

اقرتن اعتالء تيارات الإ�شالم ال�شيا�شي ل�شدارة امل�شهد ال�شيا�شي من بعد اإزاحة مبارك، 

والغلو  الت�شدد  خطابات  بت�شاعد  الرئا�شية،  ثم  الربملانية  النتخابات  بعد  من  نفوذهم  وتزايد 

اأعمال العنف الطائفي التي ظل يوؤججها ا�شتمرار  والتع�شب الديني. و�شاحب ذلك توا�شل 

حالة النفالت الأمني والغياب ال�رصطي. وظلت ال�شيا�شات املنتهجة تكر�ض النهج ذاته الذي 

اتبعه نظام مبارك يف التخلي عن التطبيق احلازم للقانون جتاه مرتكبي اأعمال العنف الطائفي، 

وال�شتعا�شة عن ذلك بعقد جل�شات ال�شلح العرفية التي تلبي مواءمات �شيا�شية، ويف التقاع�ض 

عن و�شع قواعد قانونية عادلة توؤمن لغري امل�شلمني حقهم يف بناء دور العبادة ويف ممار�شة 

�شعائرهم الدينية بحرية. ويف ظل عجز ال�شلطات عن تاأمني احلماية لالأقباط ودور عبادتهم 

وممتلكاتهم، تتزايد حالت التهجري الق�رصى لأ�رص قبطية من قراها.

وحتى يف احلالت القليلة التي اأحيلت فيها جرائم للعنف الطائفي اأمام الق�ساء، فقد جلاأت 

ال�سلطات –كما يف عهد مبارك– اإىل حماكم اأمن الدولة »طوارئ«. وغالبا ما حتا�رص املطاعن 

احلق يف  لهم  يتاح  ل  اأمامها  املاثلني  واأن  املحاكم وخا�شة  هذه  ت�شدرها  التي  الأحكام  �شحة 

الغالب  يف  داأبت  »الطوارئ«  حماكم  اأن  كما  اأعلى،  حمكمة  اأمام  الأحكام  هذه  على  الطعن 

الأعم على عدم اإجراء حتقيقات جادة يف ادعاءات املاثلني اأمامها بتعر�شهم للتعذيب من اأجل 

مايو   21 يف  الطوارئ  حماكم  اإحدي  ق�ست  وقد  تدينهم.  باعرتافات  الإدلء  على  اإجبارهم 

بال�شجن املوؤبد بحق 12 م�سيحيا، فيما براأت ثمانية من امل�سلمني كانت قد ن�سبت اإليهم اتهامات 

املنيا  مبحافظة  قرقا�ض  اأبو  مبركز   2011 عام  خالل  وقعت  طائفية  مب�شادمات  �شلة  على 
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واأف�شت اإيل مقتل اثنني من امل�شلمني، واإحراق العديد من املتاجر واملنازل اململوكة لالأقباط. 

وجري تعليق حماكمة اأخرى اأمام اإحدي حماكم الطوارئ خالل اأعمال عنف اأكرث خطورة 

وقعت يف اإمبابة يف مايو 2011، وجرى خاللها العتداء على كني�شتني، وخلفت اأكرث من 13 

قتيال ومئات اجلرحى. حيث اأمرت املحكمة يف اأبريل 2012 باإطالق �رصاح املتهمني وعددهم 

48 متهما بكفالت مالية حلني الف�شل يف مدى د�شتورية اأحد ن�شو�ض قانون الطوارئ)62(.

على �شلة بذلك فاإن ملمحا فجا لتكري�ض الإفالت من العقاب جت�شده تداعيات مذبحة ما�شبريو 

التي وقعت يف اأكتوبر 2011 على خلفية م�شرية �شلمية، �شارك فيها م�شلمون واأقباط للتنديد 

بع�شهم  قتل  الأقباط،  قتيال معظمهم من   24 كن�شية، وراح �شحيتها  من�شاآت  بالعتداء على 

باأعرية نارية، بينما فقد 14 منهم حياته ده�سا بعجالت مدرعات تابعة للجي�س. فقد اأحيل ثالثة 

من جنود ال�رصطة الع�شكرية للمحاكمة الع�شكرية بتهمة القتل اخلطاأ بحق من ده�شتهم مدرعات 

اجلي�س، وتلقوا اأحكاما بال�سجن بني عامني وثالثة اأعوام)63(.

وقد �شهد مطلع العام ترحيل اأ�رصة قبطية من اإحد قرى مركز اأ�شيوط على خلفية اأحداث 

عنف طائفي يف اأربع قرى باملركز بعد انت�شار �شائعات حول قيام طالب قبطي بالرتويج ل�شور 

م�شيئة للر�شول، اأدت اإيل جتمهر عدد من امل�شلمني واعتداءات على منازل الأقباط وحماولة 

اقتحام بع�شها، واإ�شعال النريان يف منزل اأ�رصة الطالب القبطي. ورغم اأن الطالب القبطي 

تقرر حب�سه احتياطيا بعد اتهامه بازدراء الدين الإ�سالمي، فاإن حماولت احتواء املوقف من 

قبل امل�شئولني باملحافظة والقيادات الدينية والقبلية قادت اإىل التفاق على ترحيل اأ�رصة الطالب 

نهائيا من القرية)64(. 

الإ�شكندرية  مبحافظ  العامرية  ملركز  التابعة  �رصبات  قرية  اأقباط  تعر�ض  يناير   27 ويف 

اململوكة  واملحال  للمنازل  جماعي  ونهب  حرق  اأعمال  خاللها  جرى  طائفية،  لعتداءات 

م�شلمة  �شيدة  مع  جتمعه  �شور  بتداول  قبطي  �شاب  بقيام  �شائعة  خلفية  على  وذلك  لالأقباط، 

من اأهل القرية. ورغم اأن ال�شاب قام بت�شليم نف�شه لل�رصطة، وقررت النيابة حب�شه على ذمة 

باملحافظة  والأمنية  التنفيذية  القيادات  برعاية  يناير  فقد عقدت جل�سة عرفية يف 30  التحقيق. 

وقيادات دينية ترتب عليها تهجري ثماين اأ�رص م�شيحية ق�رصيا)65(. 

 26 يف  اجليزة  حمافظة  جنوب  ده�شور  قرية  �شهدت  املنتخب،  الرئي�ض  ولية  ظل  ويف 

يوليو حتول م�شاجرة عادية بني م�شلم وم�شيحي اإىل عنف طائفي، اأف�شي اإىل اإحراق 5 منازل 

وحمال مملوكة لالأقباط، وترتب عليه وفاة مواطن م�شلم متاأثرا باإ�شابته بحروق. ولوحظ 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن



رواق عربي

90

العدد 64

اأن ال�رصطة اآثرت عدم التدخل ملنع عمليات احلرق والنهب اأو حتى لتمكني �شيارات الدفاع 

املدين من الدخول لإخماد النريان، وهو ما ا�شطر معه اأعداد من الأقباط اإىل مغادرة القرية 

الغ�شب،  موجة  انتهاء  حني  اإىل  منازلهم  برتك  لهم  ال�رصطة  مطالبة  بعد  حياتهم  على  خوفا 

التي  املحا�رص  للتنازل عن  الأقباط  املواطنون  ا�شطر  املعتادة  العرفية  امل�شاحلات  اإطار  ويف 

حرروها ب�ساأن حرق و�سلب ممتلكاتهم)66(.  

اعتداءات من  فقد وقعت  �شيناء،  ال�شلفية اجلهادية يف  ن�شاط ونفوذ اجلماعات  تزايد  ومع 

يقود دراجة  قيام �شخ�ض ملثم  �شبتمرب، و�شبقها  الأقباط يف رفح يف  جمهولني على ممتلكات 

بالرحيل.  الأقباط  تطالب  لأقباط،  مملوكة  جتارية  حمال  اأمام  من�شورات  بو�شع  بخارية 

وا�شطرت ت�شع اأ�رص م�شيحية اإىل مغادرة رفح وعر�ض منازلهم للبيع بعدما اكتفي م�شئولون 

مبحافظة �شمال �شيناء بالقول اإن كل ما ميكن تقدميه لهم هو اإ�شدار قرارات بندب املوظفني 

الأقباط للعمل بالعري�ض، بدل من رفح، وعلى الكني�شة اأن ت�شاعد الأقباط يف تدبري �شكن بديل 

ق�رصيا  اأقباط رفح  بتهجري  الدعاءات  احلكومة  رئي�ض  نفى  فقد  ذلك  العري�ض!. ومع  لهم يف 

مدعيا اأن الأقباط قد اختاروا بـ »حرية« النتقال اإيل منطقة اأخرى)67(.

كني�شة  من  خروجهم  اأثناء  م�شحيني  م�شلني  امل�شلمني  من  ع�رصات  هاجم  اأكتوبر   28 ويف 

اعتدوا  حيث  �شويف،  بني  مبحافظة  الف�شن  ملركز  التابعة  طال  ماركو  بعزبة  جرج�ض  مارى 

عليهم بالع�شي واحلجارة واجلنازير ؛ بدعوى اأن بع�ض امل�شلني الأقباط قادمون من قرى 

اأخرى، ل توجد بها كنائ�ض ويف اأعقاب ذلك عقدت جل�شة �شلح عرفية برعاية قيادات اأمنية، 

اتفق خاللها على رف�ض ا�شتقبال الكني�شة مل�شلني من القرى والعزب املجاورة، واإلزام املعتدين 

من امل�شلمني باإ�شالح بع�ض التلفيات، مقابل تنازل الأقباط عن املحا�رص التي حرروها �شد 

مهاجميهم)68(!.

ويف 5 نوفمرب جتمهر اأعداد من امل�شلمني يحملون اأ�شلحة نارية اأمام قطعة ار�ض مملوكة 

ملطرانية �شربا اخليمة ملنع ا�شتكمال بناء مبني خدمي تابع للمطرانية. وهدد املتجمهرون با�شتبدال 

املبني اخلدمي مب�شجد، واأقاموا ال�شالة على الأر�ض املخ�ش�شة لبناء املبني. ولحظت التقارير 

املحر�شة واملعتدية على  العنا�رص  القب�ض على  لنحو يومني يف  الأمن  اأجهزة  تراخي وتباطوؤ 

الأر�ض)69(.

املذهب  معتنقي  بحق  ال�شغوط  ا�شتمرار  تظهر  موؤ�رصات  احلايل  العام  خالل  وتوا�شلت 

ال�سيعي وحقهم يف ممار�سة ال�سعائر وفق مذهبهم. وي�سار يف هذا ال�سدد اإىل معاقبة املواطن 
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حممد فهمي عبد ال�شيد بال�شجن ملدة عام بعد اتهامه بن�رص الفكر ال�شيعي، وارتكابه اأفعال اأثناء 

ال�سالة باأحد امل�ساجد خمالفة ملذهب اأهل ال�سنة دفعت امل�سلني اإىل الت�ساجر معه ؛ وهو ما ترتب 

عليه بح�سب املحكمة اإدانته بارتكاب اأفعال ترتب عليها »تدني�س دور العبادة« وذكرت املحكمة 

اأن هذه الأفعال متثلت يف ال�شالة على امل�شبحة، والتكبري على ال�شدر التي تدل على اعتناقه 

املذهب ال�سيعي)70(. جتدر الإ�شارة اإىل اأن الأزهر اأعلن يف اأكرث من منا�شبة تاأكيده على رف�ض 

اإن�شاء م�شاجد ذات �شبغة مذهبية اأو طائفية وبخا�شة ما يعرف باحل�شينيات ال�شيعية، معتربا اأنها 

ت�شيع ثقافة الكراهية ل�شحابة الر�شول واآل بيته)71(.

القيود على العمل االأهلي والهجمة على منظمات حقوق االإن�ضان:

والبريوقراطية  الإدارية  ال�شغوط  لذات  اأ�شرية  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  ظلت 

ا�ستنادًا  الأهلي،  العمل  على  احلكومية  الهيمنة  لأحكام  متزايدًا  نزوعًا  تعك�س  التي  والأمنية 

لأحكام القانون 84 ل�سنة 2002، اأو حتى باملخالفة لأحكامه. بل اإن التوجهات الر�شمية من 

ويف  الأهلي.  العمل  التع�شفية على  القيود  من  مزيد  فر�ض  باجتاه  مت�شي  مبارك  اإزاحة  بعد 

الوقت ذاته فاإن الهجمة على موؤ�ش�شات حقوق الإن�شان التي بداأت منذ العام 2011 مل تتوقف 

حتى من بعد اإزاحة الع�شكر وتوىل الإخوان امل�شلمني من الناحية الفعلية مقاليد ال�شلطة، بل اإن 

املنظمات  دور  تهمي�ض  اإىل  تنزع  وممار�شات  مواقف  بتبني  اقرتن  بال�شلطة  الإخوان  انفراد 

احلقوقية وال�سعي اإىل ا�ستبعادها من امل�ساورات الواجبة حول اإدارة املرحلة النتقالية.

على ال�شعيد الت�رصيعي، جرت حماولة لرتويج م�رصوع قانون جديد يف اأبريل، ج�شدت 

احلد  اإىل  الدولة  اأجهزة  �شمن  احلكومية  غري  املنظمات  اإدماج  يف  احلكومة  طموح  ن�شو�شه 

الذي اعترب فيه امل�رصوع اأن اأع�شاء جمال�ض اإدارة اجلمعيات واملوؤ�ش�شات الأهلية والحتادات 

يتيح  كما  اأموال عامة.  تعد  اأموالها  فاإن  وبالتبعية  العموميني،  املوظفني  املنبثقة عنها يف حكم 

الدعوة  نظام  ذلك  يف  مبا  اجلمعيات،  �شئون  اأدق  يف  التدخل  يف  احلق  للحكومة  امل�رصوع 

جلمعياتها العمومية ودورية اجتماعاتها و�رصوط الن�شمام لع�شوية اجلمعية والن�شحاب منها، 

وقواعد ت�شكيل جمال�ض اإدارات اجلمعيات واخت�شا�شات اأع�شائه، و�شول اإىل حق احلكومة 

يف حل جمال�ض اإدارات اجلمعيات. كما حظر امل�رصوع على اجلمعيات اإجراء بحوث ميدانية 

اأو ا�ستطالعات للراأي، وميتد احلظر اأي�سًا لي�سمل اأن�سطة حقوقيه تقليدية من قبيل الدفاع عن 

حقوق واأ�شحاب مهن معينة يف مواجهة اأ�شحاب الأعمال، وي�شتخدم تعبريات غري من�شبطة 
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يجوز تاأويلها لتجرمي املنخرطني يف العمل الأهلي اإذا ما عربوا عن اآرائهم يف الق�شايا التي تهم 

اأو �شلبي تقت�رص  اإيجابي  الراأي العام، حيث اجته امل�رصوع حلظر »القيام باأي ن�شاط �شيا�شي 

الأهلية؛  املوؤ�ش�شات  تاأ�شي�ض  على  قيودًا جمحفة  ال�شيا�شية«، وفر�ض  الأحزاب  على  ممار�شته 

يت�شمن  ل  حني  يف  جنيه  األف  مائة  عن  يقل  ل  مبلغ  تخ�شي�ض  لتاأ�شي�شها  الأمر  يتطلب  حيث 

القانون ال�شاري حدًا اأدنى للمال املخ�ش�ض لتاأ�شي�ض موؤ�ش�شة اأهلية. وحافظ امل�رصوع على ذات 

القيود ال�شارمة التي يحفل بها القانون احلاىل، فيما يتعلق بحق اجلمعية يف جمع التربعات اأو 

احل�شول على منح خارجية اأو فيما يتعلق بالن�شمام اأو النت�شاب اإىل �شبكات دولية. وينظر 

بهم،  امل�شتبه  اأو  املنحرفني  من  باعتبارهم  الأهلي  العمل  يف  املنخرطني  اإىل  القانون  م�رصوع 

تفقدهم  الجتماعية عند  ال�شئون  الق�شائي ملوظفي مديريات  ال�شبط  اإىل منح �شفة  حيث اجته 

مقار اجلمعيات، وهو ما مينحهم �شلطة اإحالة مرتكبي املخالفات الإدارية مبا�رصة للنيابة العامة 

مبجرد حترير حم�رص �شدهم.)72( 

اأن جمل�ض ال�شعب قبيل حله كان قد �شهد عرب جلنته املخت�شة بحقوق  وجتدر الإ�شارة اإىل 

احلرية  حزب  طرحه  الأهلي،  العمل  قانون  م�رصوع  لتطوير  ايجابية  اإ�شهامات  الإن�شان 

والعدالة الذراع ال�شيا�شية جلماعة الإخوان امل�شلمني. وقد اجتهت ال�شياغات النهائية للم�رصوع 

اإىل احلد من التدخالت الإدارية التع�شفية يف العمل الأهلي، ومالت اإىل الأخذ مببداأ الإخطار يف 

تاأ�شي�ض اجلمعية بدياًل عن الرتخي�ض امل�شبق، واألزمت جهة الإدارة بالحتكام اإىل الق�شاء، اإذا 

ما كان لديها اأ�شباب وجيهة لالعرتا�ض على تاأ�شي�ض اجلمعية اأو للمطالبة بحلها. لكن امل�رصوع 

مل يظهر اأي�شا انحيازًا �شارمًا لإحداث قطيعة نهائية مع فل�شفة الو�شاية الإدارية، وعلى وجه 

اخل�شو�ض فيما يتعلق بال�شالحيات املمنوحة جلهة الإدارة يف العرتا�ض على حق اجلمعية 

املنظمات  ت�شجيل  ب�شاأن  فيها  مغاىل  قيودًا  فر�ض  كما  التربعات.  قبول  اأو  الأموال  تلقى  يف 

الن�شاط  ممار�شة  ت�رصيح  اإلغاء  يف  مطلقة  �شلطة  الجتماعية  ال�شئون  لوزير  ومنح  الأجنبية، 

للمنظمة الأجنبية اأو اإيقاف ن�ساطها من دون الرجوع اإىل الق�ساء.

العام  والحتاد  الإقليمية  الحتادات  و�شاية  اإىل  كذلك  اجلمعيات  امل�رصوع  واأخ�شع 

امل�شلمني  الإخوان  لهيمنة  املظلة  الحتادات  هذه  ت�شكل  اأن  معه  يخ�شى  ما  وهو  للجمعيات.)73( 

على العمل الأهلي عرب �شيطرتهم على هذه الحتادات على النحو الذي كان ي�شعى اإىل حتقيقه 

نظام مبارك، من خالل هذه الواجهات التي تكت�شي �شبغة �شعبية �شورية.

ويف جميع الأحوال فاإن هذا امل�رصوع مل ي�شهد حماولة للدفع نحو اإ�شداره من خالل الرئي�ض 
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املنتخب الذي اآلت اإليه �شلطة الت�رصيع حتى قرب نهاية العام، يف الوقت الذي ل يبدو فيه اأن 

ثمة تغيريًا يف الفل�شفة احلكومية يف التعاطي مع العمل الأهلي عرب احلكومة التي �شكلها الرئي�ض 

املنتخب. حيث ل تزال وزارة ال�شئون الجتماعية مت�شبثة مب�رصوعها الذي ي�شيف مزيدًا من 

القيود بدعوى حماية ال�شيادة الوطنية.

ول تزال الوزارة منخرطة يف حملة ت�شويه اجلمعيات الأهلية، التي كان قد بداأها املجل�ض 

يف  �شحفي  موؤمتر  عرب  فيه  اأعلنت  الذي  احلد  اإىل   2011 عام  منذ  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

لها عالقة  اأجنبية  الأهلية من جهات  لبع�ض اجلمعيات  باأنها قد »رف�شت متويال  اأكتوبر،   14

اأو اجلمعيات الأهلية، التي  اأ�شماء اجلهات املانحة  اأن تف�شح حتديدًا عن  باإ�رصائيل« من دون 

كانت �شتتلقى هذا التمويل اإمعانا يف ال�شيا�شة املنتهجة بتعميم التهامات لو�شم جممل موؤ�ش�شات 

العمل الأهلي واملنخرطني فيها.)74( 

واملعروف اأن هذه احلملة التي ا�ستهدفت منذ وقت مبكر منظمات حقوق الإن�سان وبع�س 

احلركات ال�سيا�سية بدت على �سلة وثيقة بتزايد انتقادات املنظمات احلقوقية والن�سطاء يف تلك 

امل�شار  باإدارة  فادح  ب�شكل  اأ�رصت  التي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  املجل�ض  لتوجهات  احلركات 

باملحاكمات  يتعلق  فيما  �سواء  الإن�سان  انتهاكات ج�سيمة حلقوق  بها من  النتقايل، وما اقرتن 

الع�سكرية للمدنيني اأو العتداءات الوح�سية على املتظاهرين �سلميًا اأو ا�ستمرار اأعمال العتقال 

التع�شفي والتعذيب من جانب قوات ال�رصطة الع�شكرية. بيد اأنه يتعني الإ�شارة اإىل اأن رموزًا 

يف  اأي�شا  انخرطت  عمومًا  ال�شيا�شي  الإ�شالم  وف�شائل  امل�شلمني  الإخوان  جماعة  يف  بارزة 

حمالت للتحري�ض على املنظمات احلقوقية يف ذلك الوقت، متهمة اإياها بتلقي متويالت اأجنبية 

لتنفيذ اأجندة غربية، ت�شتهدف تعطيل اإجراء النتخابات الربملانية والرئا�شية التي كانت ف�شائل 

الإ�شالم ال�شيا�شي تتعجل اإجراءها لثقتها يف ح�شد الأغلبية ؛ ومن ثم الهيمنة على عملية �شناعة 

الد�ستور اجلديد.)75( 

 يف اإطار هذه احلمالت امل�سينة التي و�سلت حد اإطالق اتهامات جمهلة ت�سل اإىل حد اخليانة 

وال�شلوع يف موؤامرة لتق�شيم م�رص، اأحيل اإىل حمكمة اجلنايات يف فرباير 2012، 43 متهمًا 

يعملون لدى مكاتب منظمات اأجنبية، اأربعة منها اأمريكية واخلام�شة اأملانية، على الرغم من 

اأن التهامات الر�شمية التي وجهت اإليهم ت�شكل جنحة تتمثل يف خمالفات اإدارية، اإذا ما اأدينوا 

بتهمة اإدارة منظمات غري مرخ�ض لها، وتلقي مبالغ اأجنبية باملخالفة للقانون. وبالنظر لأن 19 

اأمريكيا �شملهم قرار التهام يف هذه الق�شية اإىل جانب ثمانية من جن�شيات اأجنبية اأخرى، فقد 
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اأف�شت ال�شغوط الدبلوما�شية على احلكومة امل�رصية اإىل اإنهاء قرار منعهم من ال�شفر ومغادرة 

البالد وفقًا لإجراءات معيبة، اأظهرت تدخل جهات �شيادية من اأجل ا�شت�شدار القرار من هيئة 

ق�شائية �شكلت على عجل لإ�شفاء امل�رصوعية على القرار بعد ما رف�شت هيئة املحكمة املخت�شة 

ال�شتجابة لهذه ال�شغوط، وقررت التنحي عن نظر الق�شية اإزاء ا�شت�شعارها احلرج، جراء 

القاهرة يف ذلك الوقت امل�شت�شار«عبد  التاأثري عليها من قبل رئي�ض حمكمة ال�شتئناف  حماولة 

املعز اإبراهيم«.

مل  –التي  املحاكمة  قبل  من  �شهدت  قد  كانت  احلقوقية  املنظمات  على  احلملة  اأن  والواقع 

قبل  من  املوجهة  الق�شائية  لالآليات  فجًا  توظيفًا  الأجانب«-  الن�شطاء  بعد »حترير  من  تتوقف 

عمومًا،  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلقوقية  املنظمات  �شمعة  من  النيل  يف  التنفيذية  ال�شلطات 

ويف التمهيد ملداهمات اأمنية، ا�ستهدفت يف نهاية دي�سمرب 2011، 17 من مكاتب ومقار املركز 

العربي ل�ستقالل الق�ساء واملحاماة ومر�سد املوازنة العامة حلقوق الإن�سان، واملعهد الوطني 

فريدوم  وموؤ�ش�شة  لل�شحفيني  الدويل  واملركز  الدويل،  اجلمهوري  واملعهد  الدميقراطي، 

هاو�ض، وموؤ�ش�شة كونراد اأديناور.

ويف اإطار هذه احلمالت الت�شهريية ظلت وزارة العدل تروج لتهامات بحق ع�رصات من 

املنظمات. وبينما كان من املفرت�ض اأن يجري حتقيق ق�شائي م�شتقل يف هذه الدعاءات، فقد 

اأ�شندت مهمة التحقيق اإىل اثنني من الق�شاة اختارتهم وزارة العدل حتديدًا.

اأو  مغلوطة  ملعلومات  العمدي  الت�رصيب  عمليات  توا�شلت  التحقيق،  مراحل  وخالل   

�شحيحة اأو منتزعة من �شياقها من ملف التحقيقات التي يفرت�ض �رصيتها، والتي جرى توظيفها 

بلغت  وقد  والن�شطاء.  احلقوقية  باملنظمات  الت�شهريية  احلمالت  ت�شويق  يف  نطاق  او�شع  على 

هذه احلملة ذروتها عندما قام ق�شاة التحقيق- يف �شابقة فريدة- بعقد موؤمتر �شحفي ملد حمالت 

�شفر  على  ال�شفر  حظر  رفع  مع  امل�رصيون  يكت�شف  اأن  قبل  التهامات،  من  باملزيد  الت�شهري 

احتياطيًا  حب�سًا  ت�ستوجب  ل  اإدارية  خمالفة  كونها  تعدو  ل  التهامات  اأن  الأجانب،  املتهمني 

للمتهمني اأو منعًا من ال�سفر. وعلى الرغم من اأن املجل�س الأعلى للق�ساء كان قد بادر بالإعالن 

عن اإجراء حتقيق م�شتقل من جانبه يف جميع املالب�شات والإجراءات التي اأحاطت بهذه الق�شية، 

واأ�شاءت ل�شمعة الق�شاء الذي بدا متورطًا يف ق�شايا مفتعلة، حتركها دوافع �شيا�شية من قبل من 

يديرون �شاأن البالد، غري اأنه حتى نهاية العام فاإن الغمو�ض ظل يحيط مب�شري تلك التحقيقات 

ونتائجها.)76(
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ومنذ ت�شلم الرئي�ض املنتخب ال�شلطة فقد اأبدت موؤ�ش�شة الرئا�شة واحلكومة انحيازًا ل�شتبعاد 

بذلك  لتوا�سل  الإن�سان،  حقوق  ق�سايا  حول  الت�ساور  دائرة  من  احلقوقية  املنظمات  واإق�ساء 

ذات النهج الذي �شار عليه نظام مبارك ومن بعده املجل�ض الأعلى للقوات امل�شلحة. وبدا ذلك 

وا�شحًا عندما ا�شتثنت موؤ�ش�شة الرئا�شة املنظمات احلقوقية من امل�شاركة يف اجتماع عقده رئي�ض 

اجلمهورية يف 11 نوفمرب مع منظمات املجتمع املدين. ويف 13 نوفمرب كان من املفرت�ض اأن 

ت�شارك املنظمات احلقوقية يف اجتماع م�شرتك ملجموعة العمل امل�رصية الأوروبية، وو�شلتها 

بالفعل دعوات للم�شاركة غري اأنها فوجئت باإلغاء هذه الدعوات دون اإبداء اأ�شباب، يف حني مل 

تلغ الدعوات بالن�شبة للمنظمات الأوروبية والأمريكية ولبع�ض املنظمات امل�رصية التي كان 

من املرغوب ح�سورها.

بالقاهرة  املتحدة  الأمم  عقدته  ملوؤمتر  الفتتاح  جل�شة  احلكومة  قاطعت  فقد  ذاته  ال�شياق  يف 

حول م�شكالت تطبيق العدالة النتقالية يف م�رص يف 7 نوفمرب برغم اأن جدول اأعمال املوؤمتر 

كان يت�شمن كلمة ملمثل احلكومة يف افتتاح املوؤمتر، لكن املفارقة الكربى اأن ممثاًل للخارجية 

امل�رصية قد ح�رص جل�شات يف اليوم التايل �شن خاللها هجومًا حادًا على املوؤمتر الدويل و�شل حد 

اعتباره امتدادًا ملوؤامرة دولية �شد م�رص واأعلن رف�شه �رصاحة لدعاوى العدالة النتقالية)77(

تو��سل �ل�سغوط على �حلقوق و�حلريات �لنقابية:

مل تتخذ ال�شلطات خطوات ذات �شاأن لتعزيز احلريات النقابية التي ظل يحا�رصها القانون 

رقم 35 ل�سنة 76 ب�شاأن النقابات العمالية، وذلك على الرغم من اأن م�رصوعا بديال للقانون كان 

قد اأُعد يف 2011 مببادرة رعاها وزير القوى العاملة ال�شابق اأحمد ح�شن الربعى، وحظيت يف 

حينها بتوافق من قبل اأطراف احلركة النقابية واأ�شحاب الأعمال وممثلي احلكومة. 

ومل يتقدم الرئي�ض املنتخب الذي ا�شتحوذ على ال�شلطة الت�رصيعية بخطوة للت�شديق على هذا 

امل�رصوع.على العك�ض من ذلك فقد �شادق الرئي�ض على تعديل حمدود للقانون ال�شاري، ميهد 

النقابي  التنظيم  هياكل  على  امل�شلمني  الإخوان  جماعة  من  املقربة  العنا�رص  ل�شيطرة  الأر�ض 

التنظيم  لعبه  الذي  الدور  يوا�شل ذات  لكي  القيادية  الر�شمي واحتاد عمال م�رص وم�شتوياته 

النقابي الر�شمي يف ظل نظام مبارك يف خدمة توجهات النظام احلاكم اجلديد. ويق�شي التعديل 

اإدارات  التقاعد من جمال�ض  �شن  بلغوا  نوفمرب بخروج جميع من  اعتمد ر�سميا يف 24  الذي 

الحتادات والنقابات التابعة له على اأن يحل حملهم من يليهم يف الأ�شوات يف اآخر انتخابات 
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عمالية اأجريت يف عهد مبارك. وملا كان هذه النتخابات قد انتهت يف الأغلب الأعم بالتزكية، 

فاإن التعديل اأجاز �سغل املقاعد ال�ساغرة بتعيني اأع�ساء جدد من قبل امل�ستويات القيادية الأعلى 

داخل الحتاد، ومبوجب قرار من وزير القوى العاملة، وهو يف الوقت احلايل ع�شو قيادي 

يف جماعة الإخوان امل�شلمني)78(.

ويوؤدي ا�شتمرار العمل بالقانون رقم 35 ل�سنة 1976 الذي يكر�س اأحادية التنظيم النقابي، 

الوجود  اإىل  طريقها  تعرف  بداأت  التي  امل�شتقلة  النقابات  من  العديد  اأمام  العراقيل  و�شع  اإىل 

اإزاحة نظام مبارك. وهو ما اقرتن مبالحقة  العمالية قبل وقت قليل من  اأو�شاط احلركة  يف 

اأو  التع�شفي  النقل  اأو  الف�شل  ت�شمل  ل�شغوط  واإخ�شاعها  النقابات،  لهذه  القيادية  الكوادر 

اأو  الإ�رصابات  تنظيم  يف  انخراطهم  خلفية  على  املحاكمة  اإيل  الإحالة  اأو  والتحقيق  الحتجاز 

العت�سامات ال�سلمية.

اأ�سدرت حمكمة جنح الإ�سكندرية حكما غيابيا جائرا يق�سي بحب�س 5 من  يف 23 �سبتمرب 

قيادات النقابة امل�شتقلة ل�رصكة تداول احلاويات مبيناء الإ�شكندرية. وقد تقررت اإعادة حماكمتهم 

بناء على املعار�شة التي تقدم بها حماموهم. وقد جاء �شدور هذا احلكم على خلفية اإ�رصاب 

م�شئويل  واتهام  ال�رصكة،  باإدارة  املتعلقة  ال�شيا�شات  بع�ض  بتعديل  للمطالبة  بال�رصكة  العاملني 

النقابة امل�شتقلة بتحري�ض العاملني على الإ�رصاب والإ�رصار باملال العام)79(.

وخالل املائة يوم الأويل من ولية الرئي�ض املنتخب �شجلت التقارير تعر�ض 39 عامال من 

للنيابة العامة بتهم تت�سل بالتحري�س على  النقابات امل�ستقلة للف�سل، واأحيل 32 نقابيا  قيادات 

اإخ�شاع ع�رصات من النقابيني للتحقيق الإداري من قبل املوؤ�ش�شات  الإ�رصاب، عالوة على 

التي يعملون بها)80(.

ويرد يف هذا ال�سياق قيام اإدارة منجم ال�سكري يف 21 �سبتمرب بف�سل 12 عامال، بينهم 7 من 

اأع�ساء املجل�س التنفيذي للنقابة امل�ستقلة باملنجم، ومعاقبة 7 عمال اآخرين باخل�شم من رواتبهم 

على خلفية اإ�رصاب العاملني يف يوليو، كما ا�شتدعت نيابة قليوب للتحقيق يف 3 �سبتمرب 12 من 

عمال ال�رصكة العامة لتجارة اجلملة بينهم 3 من اأع�ساء املجل�س التنفيذي للنقابة امل�ستقلة، وذلك 

بتهمة حتري�ض العمال على الإ�رصاب، وقد اأُخلي �شبيلهم على ذمة التحقيق بعد دفع كفالت 

مالية، وطالت اإجراءات بالنقل التع�سفي يف 8 �سبتمرب5 من القيادات العمالية يف �رصكة �شكر 

جنع حمادي و4 من اأع�شاء الهيئة التنفيذية للنقابة امل�شتقلة للعاملني ب�رصكة �شكر اأرمنت)81(.

وجتدر الإ�سارة اإيل اأن النقابي واحلقوق البارز كمال عبا�س املن�سق العام لدار اخلدمات 
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النقابية والعمالية كان قد تلقى حكما غيابيا يف 26 فرباير يق�سي بحب�سه ملدة 6 اأ�شهر بدعوى اإهانته 

للقائم باأعمال رئي�ض الحتاد العام لنقابات عمال م�رص خالل اجتماعات منظمة العمل الدولية 

يف جنيف والتي حتفظ خاللها عبا�ض على متثيل الحتاد، وحتدثه با�شم العمال امل�رصيني لفتا، 

اإىل اأن الحتاد ينتمي للنظام ال�شابق واأن بع�ض قياداته مو�شع اتهام يف ق�شايا قتل املتظاهرين 

خالل ما عرف مبوقعة اجلمل يف 2 فرباير 2011. وقد اأعيدت املحاكمة بعد معار�شة احلكم 

من قبل كمال عبا�س، واأغلق ملفها ب�سدور حكم حمكمة حلوان اجلزئية يف 25 نوفمرب 2012 

والذي ق�سي بتربئة عبا�س من التهام املن�سوب اإليه)82(.

حمنة املحاكمات الع�ضكرية م�ضتمرة رغم تراجعها:

املتزايدة  الدولية  والنتقادات  الداخل  يف  واحلقوقية  ال�شعبية  املعار�شة  �شغوط  حتت 

العام  الع�شكرية ال�شتثنائية، والتي طالت خالل  للمحاكمات  املدنيني  اإحالة  ل�شت�رصاء ظاهرة 

اإىل ال�شتجابة  األف �شخ�ض)83(، فقد ا�شطر املجل�ض الأعلى للقوات امل�شلحة  2011 قرابة 12 

لهذه ال�شغوط والنتقادات، لكن ذلك مل مينع من اإحالة الع�رصات اإىل الق�شاء الع�شكري يف 

العام 2012، حتى من بعد توىل الرئي�ض املنتخب زمام ال�شلطة يف الن�شف الثاين من العام. 

ي�شار يف هذا الإطار اإىل اأن ال�رصطة الع�شكرية األقت القب�ض على 16 �شخ�شا من م�شجعي 

التي  العقوبات الإدارية  التظاهر؛ احتجاجا على  النادي امل�رصي مبدينة بور�شعيد على خلفية 

ا�ستهدفت النادي من بعد املذبحة املروعة التي اأودت بحياة 74 من م�سجعي النادي الأهلي يف 

اإىل  انتهت يف يونيو  اإىل حمكمة ع�شكرية  اأحيل هوؤلء الأ�شخا�ض  2012. وقد  مطلع فرباير 

معاقبة ثمانية منهم باحلب�ض، بينما ق�شت برباءة ثمانية اآخرين)84(.

ويف 9 مار�ض اعتقلت ال�رصطة الع�شكرية 5 من عمال �رصكة �شوميد بالعني ال�شخنة مبحافظة 

 23 اإ�رصاب نظمه العاملون بال�رصكة. وقد ق�شت املحكمة الع�شكرية يف  ال�شوي�ض على خلفية 

اأبريل بتربئتهم بعد احتجاز ا�شتمر لأكرث من 40 يوما)85(.

وثالث  اأ�شهر  �شتة  بني  ترتاوح  باحلب�ض  بعقوبات  ع�شكرية  حمكمة  ق�شت  يوليو   9 ويف 

�سنوات بحق ثمانية مواطنني من ال�سوي�س كانوا قد اعتقلوا يف تظاهرات يف 4 مايو ت�شامنا مع 

متظاهري العبا�شية الذي مت قمعهم خالل العت�شام والتظاهر مبحيط وزارة الدفاع يف ذلك 

الوقت. وي�سار كذلك اإىل اإحالة اأعداد من ال�سيادين للق�ساء الع�سكري بتهمة ال�سيد يف مناطق 
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ع�سكرية حمظورة)86(.

كما ق�ست حمكمة ع�سكرية يف 25 يوليو بحب�س 7 اأ�شخا�ض لفرتات ترتاوح بني 3 اأ�سهر 

اإىل 5 �شنوات، وكان قد األقي القب�ض عليهم خالل م�شادمات العبا�شية ووزارة الدفاع. كما 

اأحيل ثالثة من اأع�شاء احلزب امل�رصي الدميقراطي الجتماعي اإىل النيابة الع�شكرية يف 12 

يوليو، واإن كان قد اأفرج عنهم لحقا نتيجة ل�شغوط �شيا�شية قام بها احلزب ومنظمات حقوق 

الإن�سان)87(. 

جزيرة  �شكان  من  �شخ�شا   25 الع�شكرية  للمحاكمة  اأحيل  املنتخب  الرئي�ض  ولية  وخالل 

القر�شاية بالقاهرة اعتقلوا يف نوفمرب على خلفية م�شادمات وقعت مع ال�رصطة الع�شكرية التي 

كانت حتاول اإجالءهم بالقوة من اأجزاء من اجلزيرة يعتربها اجلي�ض مملوكة له، وقد اقرتنت 

هذه امل�شادمات مبقتل �شخ�ض على الأقل، فيما وجهت اإىل املتهمني اتهامات مبقاومة ال�رصطة 

الع�شكرية والتعدي على اأرا�ٍض تابعة للجي�ض)88(. 

8 اأكتوبر قرارًا بالعفو  اإيجابية مهمة عرب اإ�شداره يف  وقد اتخذ رئي�ض اجلمهورية خطوة 

ال�شامل عن املحتجزين اأو اخلا�شعني للمحاكمة اأمام حماكم مدنية اأو ع�شكرية على خلفية اأفعال 

وثيقة ال�شلة بـ “منا�رصة الثورة” خالل الفرتة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، 

وا�شتفاد من هذا العفو مئات الأ�شخا�ض ممن قدموا اإىل املحاكمة اأمام املحاكم اجلنائية والع�شكرية 

اأثناء الحتجاجات �شواء اأمام جمل�ض الوزراء اأو يف �شارع  على خلفية اأعمال عنف، وقعت 

العفو  اآثار هذا  اأو يف غريها من ميادين الحتجاج. كما امتدت  العبا�شية  اأو يف  حممد حممود 

اأبريل 2011   8 اأعلنوا يف تظاهرة كربى يف  قد  كانوا  الذين  لتطال عددًا من �شباط اجلي�ض 

دعمهم ملطالب املحتجني يف ميدان التحرير.

مع ذلك فاإن هذه اخلطوة مل تنه اإ�شكالية احلرمان من معايري العدالة ب�شاأن نحو 1100 من 

املدنيني اأدينوا من قبل حماكم ع�شكرية يف جرائم جنائية ل �شلة لها بـ “منا�رصة الثورة”. وكان 

العفو م�شكالت  هذا  ينه  مثلما مل  الطبيعي.  قا�شيهم  اأمام  تعاد حماكمتهم  اأن  الأقل  يتعني على 

اآلف من �شحايا املحاكمات الع�شكرية التي وقعت من بعد الإطاحة مببارك، وانق�شت فرتات 

حب�شهم اأو تلقوا اأحكاما موقوفة التنفيذ، طاملا مل ت�شقط التهامات التي اأدينوا بها، ومل توفر لهم 

اآلية لإن�شافهم اأو رد اعتبارهم كونهم �شحايا لهذا النمط من املحاكمات)89(.  
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توا�ضل التعذيب واالنتهاكات ال�ضرطية اجل�ضيمة:

مل تتوقف ممار�شات التعذيب وغريه من �شنوف املعاملة القا�شية واملهينة بحق املحتجزين 

ال�شكوى  ظلت  مثلما  الع�شكرية،  ال�رصطة  اأو  املدنية  ال�رصطة  قوات  قبل  من  �شواء  وال�شجناء 

اأو  ال�شلميني،  اأو قتل املتظاهرين  قائمة �شواء من ال�شتخدام املفرط للقوة يف قمع التظاهرات 

ممار�شات للقتل خارج نطاق القانون يف وقائع منف�شلة اأخرى.

وميثل ا�شتمرار هذه املمار�شات الوجه الآخر ل�شتمرار الإفالت من العقاب عن اجلرائم 

هزال  وعلى   ،2011 يناير  انتفا�شة  بدء  منذ  املتوا�شلة  الحتجاج  اأعمال  لقمع  ارتكبت  التي 

الإجراءات التي اتخذت لالإ�شالح الأمني واإعادة هيكلة وزارة الداخلية.

وت�شكل مذبحة ا�شتاد بور�شعيد التي راح �شحيتها 74 على الأقل من م�سجعي النادي الأهلي 

بالغ  موؤ�رصا  الأمن،  قوات  من  وم�شمع  مراأي  على  جرت  والتي   ،2012 فرباير  مطلع  يف 

الدللة لي�ض فقط على تقاع�ض ال�رصطة يف حماية املواطنني بل الأرجح اأي�شا �شلوع م�شئولني 

عن الأمن بتن�شيق اأعمال العنف �شد امل�شجعني �شواء بتوجيهات من عنا�رص حم�شوبة على النظام 

اأجهزة الأمن جتاه روابط  القائمني على  اإطار م�شاعر الكره املتزايد من قبل  اأو يف  ال�شابق، 

م�شجعي الكرة التي لعبت دورًا مهما يف الت�شدي لعنف ال�رصطة والتنديد بجرائمها منذ اندلع 

الق�سية 73 متهما بينهم 9 من قيادات  اإىل املحاكمة يف هذه  اأحيل  2011. وقد  يناير  انتفا�شة 

و�شباط مديرية اأمن بور�شعيد اعتربتهم النيابة العامة م�شئولني عن ترك ال�شحايا هدفًا للقتل 

بدعاوى النتقام منهم ل�شبق تعديهم على ال�رصطة يف منا�شبات �شابقة)90(. كما اأكد تقرير تق�سى 

احلقائق التي �شكلها جمل�ض ال�شعب بعد وقوع هذه املذبحة على دور قوات ال�رصطة وقيادات 

الأمن يف التمكني من وقوع املذبحة)91(. واعتربت تقارير حقوقية اأن مذبحة �ستاد بور�سعيد 

بدت مظهرًا فجا للتكري�ض املتعمد حلالة النفالت الأمني الذي ي�شتهدف التمهيد لفر�ض مزيد 

واإخ�شاعهم  باملواطنني  البط�ض  ال�رصطة يف  يد  املجال لإطالق  القمعية ولإف�شاح  القوانني  من 

لذات النتهاكات التي �شادت عهد مبارك)92(. 

نتيجة  حدوثها  يرجح  �شخ�شا،   17 وفاة  �سهد   2012 العام  اأن  حقوقية  تقارير  ور�سدت 

ملمار�شات التعذيب و�شوء املعاملة، واحلرمان من الرعاية الطبية داخل مقار الحتجاز، كما 

�سجلت 12 واقعة لحتجاز الن�شاء كرهائن لل�شغط على ذويهم)93(.

ومن قبل ت�شليم ال�شلطة ر�شميا اإىل الرئي�ض املنتخب ظلت التقارير تر�شد تعر�ض املتظاهرين 

ممن اعتقلتهم قوات ال�رصطة الع�شكرية للتعذيب و�شوء املعاملة وقد طالت هذه املمار�شات اأعدادا 
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غري قليلة من بني نحو 300 �شخ�ض اأُلقي القب�ض عليهم يف غ�شون امل�شادمات التي وقعت يف 

4 مايو حول حميط وزارة الدفاع، فقد تعر�ض ال�شحايا لل�رصب املربح بالع�شي والق�شبان 

حال  اأي�شا  تعر�شوا  فقد  طرة،  ب�شجن  بع�شهم  اإيداع  واأثناء  البنادق،  وباأعقاب  الكهربية، 

و�شولهم لل�شجن لل�رصب بخراطيم املياه والع�شي)94(.

انتخاب رئي�ض اجلمهورية  بعد  لل�شارع من  ا�ستحياء–  –على  ال�رصطة  اأن عودة  ويالحظ 

قد اقرتنت بتزايد وتائر النتهاكات املن�سوبة اإليها. فبينما ر�سدت منظمات حقوقية وفاة اثنني 

حالت   10 وقوع  اأي�سا  ر�سدت  فقد   ،2012 يونيو  حتى  التعذيب  اأثناء  املواطنني  من  فقط 

للوفاة داخل الأق�شام وال�شجون حتيط بها �شكوك التعذيب خالل 4 اأ�شهر فقط من ولية الرئي�ض 

القانون،  نطاق  خارج  للقتل  حالت   8 العام  من  الأول  الن�شف  خالل  و�شجلت  املنتخب. 

مقارنة باإحدى ع�رصة حالة مماثلة يف الفرتة ما بني يوليو اإىل نوفمرب)95(. 

كما اقرتنت العودة التدريجية لل�رصطة يف الن�شف الثاين من العام بظهور بع�ض املمار�شات 

خلفية  فعلى  ال�رصطة.  على  تعديات  جراء  والثاأرية  النتقامية  لالأعمال  نزوعا  تك�شف  التي 

اأبو �شليم مبحافظة بني �شويف، فقد  تعر�ض بع�ض اجلنود لالحتيال من بع�ض ال�شباب بقرية 

هاجمت قوة من مع�سكر قوات الأمن املجاور يف 2 يوليو القرية م�شتخدمة الأ�شلحة النارية؛ مما 

اأف�شي اإىل م�رصع 4 اأ�شخا�ض. ويف 24 دي�سمرب هاجمت قوة من مديرية اأمن املنيا اأحد اأحياء 

املدينة بعد م�رصع �شابط �رصطة اأثناء م�شاجرة. واأنزلت القوة العقاب اجلماعي ب�شكان احلي 

عرب العتداء على املارة وحتطيم املحالت واإطالق النار ب�شورة ع�شوائية)96(.

االإفالت من العقاب ملرتكبي جرائم قتل الثوار، يقابله عقاب الثوار اأنف�ضهم:

ظل الإفالت من العقاب على النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ملمحا اأ�سا�سيا من مالمح 

اأدار خاللها املجل�ض الأعلى للقوات  17 �شهرا  نظام مبارك، ومل يتبدل احلال برحيله، فبعد 

امل�شلحة �شئون البالد، و�شتة اأ�شهر من ولية الرئي�ض املنتخب يظل الق�شا�ض العادل حلما بعيد 

املنال. وانتهي اأكرث من 90% من ق�شايا قتل املتظاهرين خالل 18 يوما من النتفا�شة ال�شلمية 

�شعف  ب�شبب  اإما  ال�رصطة؛  ومعاوين  �شباط  من  فيها  املتهمني  بتربئة  مببارك  اأطاحت  التي 

التحقيقات وعدم كفاية الأدلة، اأو لقرتان جرائم قتل املتظاهرين يف بع�س الق�سايا بهجمات 

وقعت على مديريات الأمن ومراكز ال�رصطة جاز معها اعتبار املتهمني يف هذه الق�شايا كانوا 

يف حالة الدفاع ال�رصعي عن النف�ض)97(.
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وعلى الرغم من اأن اأحكاما بال�شجن املوؤبد قد �شدرت بحق مبارك ووزير داخليته حبيب 

العاديل يف يونيو 2012، فاإن هذه الأحكام اآلت اأي�شا اإىل تربئة �شتة من كبار �شباط الأمن 

اإدانتها  يف  املحكمة  فيه  ا�ستندت  الذي  الوقت  يف  املتظاهرين  قتل  اأعمال  عن  م�سئولية  اأي  من 

ملبارك والعادىل لإخفاقهما فقط يف وقف اأعمال القتل التي اأكدت املحكمة يف حيثياتها اأن اأوراق 

�شباط  من  هم  فيها  الأ�شليني  الفاعلني  باأن  للقطع  كافية  اأدلة  توفر  ل  وم�شبوطاتها  الدعوى 

واأفراد ال�رصطة. ومن ثم فاإن حيثيات احلكم يف الواقع كانت بحد ذاتها كافية لإلغائه عند الطعن 

عليه اأمام حمكمة النق�س)98(.

على النحو نف�سه ق�ست حمكمة اجلنايات يف اأكتوبر بتربئة 24 �شخ�شا –معظمهم من رموز 

نظام مبارك وكوادر حزبه– فيما عرف بق�شية موقعة اجلمل التي �شقط خاللها ع�رصات من 

مبيدان  العت�شام  �شاحة  باقتحام  امل�شلحني  البالطجة  من  جلحافل  العنان  اأطلق  عندما  القتلى 

املعت�سمني على مدار يومني.  بينهم وبني  ا�ستباكات  التحرير يف 2 فرباير 2011، ودارت 

اإدانة  اإليها يف  اأدلة، ميكن ال�شتناد  اأية  حيث ارتاأت املحكمة اأن اأوراق الدعوى قد خلت من 

املتهمني بالتحري�ض اأو امل�شاعدة اأو التفاق مع اآخرين يف العتداء على املعت�شمني)99(. 

وف�شال عن ذلك ا�شتمر الإفالت من العقاب على النتهاكات اجل�شيمة التي ارتكبت حتت 

ال�رصطة  اأيدي  على  للمحتجزين  التعذيب  جرائم  اخل�شو�ض  وجه  على  الع�شكر،  حكم  مظلة 

العذرية،  لك�شوف  اإخ�شاعهن  عرب  املحتجزات  الن�شاء  على  اجلن�شية  والعتداءات  الع�شكرية 

وال�شتخدام املفرط للقوة يف الت�شدي للمتظاهرين والذي اأف�شي اإىل �شقوط اأكرث من 120 قتيال 

على مدي نحو 17 �شهرًا، �شقط معظمهم يف جمازر ما�شبريو وحممد حممود واأمام جمل�ض 

الوزراء وحميط وزارة الدفاع. وحتى نهاية العام مل يتم اإدانة �شوى ثالثة من �شغار ال�شباط 

 14 مقتل  اإىل  اأدى  الذي  الإهمال  بتهمة  اأعوام،  ثالثة  اإىل  عامني  بني  بال�شجن  اأحكاما  تلقوا 

�شخ�شا ده�شا باملدرعات يف جمزرة ما�شبريو)100(. 

وقد تعهد رئي�س اجلمهورية بالق�سا�س العادل لل�سهداء وامل�سابني، لكن الإجراءات التي 

اتخذها الرئي�ض حتى نهاية العام ل توفر اآليات حقيقية فعالة لتحقيق الإن�شاف والعدالة ل�شحايا 

�سهداء  مللف  الفج  التوظيف  من  نوعا  الإجراءات  هذه  بع�س  بدت  بل  اجل�سيمة،  النتهاكات 

وم�شابي الثورة والت�شدق بحقوق ال�شهداء لتربير العدوان على ال�شلطة الق�شائية، وا�شت�شدار 

قوانني ا�شتثنائية با�شم حماية الثورة وحقوق ال�شهداء ت�شكل مظلة ملعاقبة الثوار اأنف�شهم ومدخال 

للع�سف باحلريات العامة.
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والإن�شاف  للحقيقة  م�شتقلة  ق�شائية  هيئة  لإن�شاء  الداعية  للمطالب  ال�شتجابة  عن  وعو�شا 

والعدالة النتقالية، فقد �سكل الرئي�س جلنة لتق�سي احلقائق يف ق�سايا قتل املتظاهرين منذ بدء 

النتفا�شة يف يناير 2011 وحتى ت�سلمه ال�سلطة يف 30 يونيو 2012، ومع اأن اللجنة قد اأنهت 

اأعمالها باإ�شدار تقريرها النهائي يف مطلع العام 2013، مل يتم اإطالع الراأي العام على فحوى 

اإىل معلومات  اأنه قد تو�شل  اللجنة  املنخرطني يف ع�شوية  العديد من  اأكد  الذي  التقرير،  هذا 

واأدلة جديدة ميكن اأن توؤدي اإىل فتح باب التحقيق يف الق�شايا املنظورة اأمام الق�شاء اأو التي 

مل ي�شدر ب�شاأنها اأحكام نهائية. ويثري التعتيم على ن�رص هذا التقرير خماوف من اأن يتم توظيفه 

على  للت�شرت  اأو  الداخلية،  بوزارة  امل�شئولني  كبار  حما�شبة  دون  للحيلولة  انتقائية،  ب�شورة 

اجلرائم التي يفرت�ض اأن ي�شاءل عنها قيادات رفيعة امل�شتوى داخل القوات امل�شلحة)101(. 

يعزز من هذه املخاوف اأن وزارة الداخلية التي مل ت�شهد اإجراءات جادة لتطهريها واإعادة 

هيكلتها من بعد الإطاحة مببارك، يجرى توظيفها على النحو -الذي عرفه نظام مبارك– يف 

قمع الحتجاجات ل�شالح النظام اجلديد الذي يبدو ما�شيا يف ا�شتدعاء املعاجلات الأمنية القمعية 

ملواجهة اأزماته ال�سيا�سية. كما اأن الرئي�س حممد مر�سي، واإن كان قد جنح يف اإزاحة الع�سكر 

يعفيهم  اآمنا  خروجا  ذاته  الوقت  يف  وفر  قد  يبدو  اأنه  اإىل  ال�شلطة  ت�شلمه  من  قليلة  اأ�شابيع  بعد 

اأعلى  ومنحها  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  للمجل�ض  العليا  القيادات  تكرمي  عنه  عرب  املحا�شبة  من 

الأو�شمة. ف�شال عن ذلك فاإن من�شب النائب العام الذي ظلت حتا�رصه املطاعن والتهامات 

هذه  فاإن  مبارك،  قبل  من  معينا  كان  املن�شب  �شاغل  اأن  باعتبار  مببارك  الإطاحة  بعد  من 

املطاعن حتا�رص النائب العام اجلديد الذي تقبل اأن يتقلد هذا املن�شب مبوجب اإعالن د�شتوري 

اأ�سدره الرئي�س يف 21 نوفمرب، و�شكل عدوانا �شارخا على ال�شلطة الق�شائية، واأنهى مبوجبه 

احل�شانة الد�شتورية ل�شاغل من�شب النائب العام املح�شوب على نظام مبارك، واأحاله للتقاعد، 

ليحل حمله نائب عام اختاره الرئي�ض مر�شي بنف�شه ومن دون اأدنى ت�شاور مع املجل�ض الأعلى 

للق�ساء)102(. 

الرئا�شي،  الق�رص  اأمام  وقعت  التي  القتل  جرائم  اأن  ال�شياق  هذا  يف  دللة  من  يخلو  ول 

املح�شوبني  احتجاز  و�شملت  الق�رص،  اأمام  الرئي�ض  اأن�شار  ارتكبها  التي  العتداءات  وكذلك 

على معار�شي الرئي�ض ب�شورة تع�شفية وا�شتجوابهم وتعذيبهم مل تنل بعد حقها من التحقيقات 

الواجبة من قبل النائب العام اجلديد وظل مرتكبوها مطلقي ال�رصاح حني نهاية العام، برغم 

�شهولة التعرف على بع�شهم من خالل مقاطع الفيديو التي بثت على اأو�شع نطاق عرب و�شائط 

الإعالم. 
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وتتعني الإ�شارة اإىل اأن هذا الإعالن الد�شتوري جرت حماولة ت�شويقه با�شم حماية الثورة 

يف  واملحاكمات  التحقيقات  تعاد  اأن  على  منه  الأويل  املادة  ن�ست  حيث  �سهدائها،  واإن�ساف 

الثوار  التي ارتكبت �شد  املتظاهرين وجرائم الإرهاب  جرائم قتل و�رصوع يف قتل واإ�شابة 

بوا�سطة كل من توىل من�سبا �سيا�سيا اأو تنفيذيا يف ظل النظام ال�سابق، وذلك وفقا لقانون حماية 

الثورة وغريه من القوانني.

ويلفت النظر اأن هذه املادة ل حتدد اإطارا زمنيا للجرائم التي ميكن اإعادة التحقيق واملحاكمة 

ب�سورة  تاأويله  ميكن  ما  وهو  ال�سابق،  النظام  ظل  يف  ارتكابها  اإىل  بالإ�سارة  واكتفت  فيها، 

ت�شمح بالإفالت من املحا�شبة عن اجلرائم التي وقعت من بعد خلع مبارك مبا�رصة. كما يالحظ 

اأي�شا اأن قانون حماية الثورة رقم 96 ل�سنة 2012 ال�شادر يف التوقيت ذاته جاء بدوره خاليا 

جديدة  اأدلة  بظهور  املحاكمات  اإعادة  اإمكانية  القانون  حدد  وقد  الزمني.  النطاق  حتديد  من 

مت�شلة بوقائع �شبقت اإحالتها للق�شاء؛ لكن القانون مل يحدد اأي�شا اجلهة التي تقوم بجمع الأدلة 

الذي  الأمر  اأخرى؛ وهو  التحقيقات واملحاكمات مرة  اإعادة  التي ميكن مبوجبها  واملعلومات 

ي�شع �شعوبات اأمام الو�شول اإىل الأدلة اجلديدة، اإل اإذا كان القانون ل يزال يراهن يف جمع 

ُتِعد هيكلته واإ�شالحه، ومن ثم ت�شل  املعلومات وال�شتدللت على جهاز ال�رصطة الذي مل 

اإىل ذات النتائج التي اأف�شت اإىل هزال نتائج التحقيقات واملحاكمات التي جرت خالل عامني 

للمتهمني بقتل املتظاهرين.

والواقع اأن الأخطر يف هذا القانون اأنه ا�شتثمر مقولت حماية الثورة والق�شا�ض ل�شهدائها 

مبعار�شي  والتنكيل  العامة،  باحلريات  ا�شتثنائية  ب�شورة  للع�شف  ا�شتخدامه  نطاق  لتو�شيع 

النظام اجلديد ومنتقديه حيث ي�شتحدث القانون ما ي�شمي بـ “نيابة حماية الثورة” التي تخت�ض 

اأي�شا بالتحقيق يف اجلنايات واجلنح امل�رصة  لي�ض فقط بالتحقيق يف جرائم قتل املتظاهرين بل 

باحلكومة من جهة الداخل، واملعاقب عليها مبوجب اأحكام الق�شمني الأول والثاين من قانون 

العقوبات. وهي يف معظمها اأحكام �شاع ا�شتخدامها يف ظل نظام مبارك يف تعقب املعار�شني، 

ويف جترمي حريات التنظيم والجتماع والإ�رصاب، ويف املعاقبة على جرائم الراأي والن�رص، 

واأجاز القانون يف هذا ال�شدد لنيابة حماية الثورة �شالحية احلب�ض الحتياطي للمتهمني يف هذه 

الطائفة الوا�سعة من اجلرائم ملدد ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر)103(.  
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ال�شعب امل�رصي، بتاريخ 15 يناير 2012.

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني
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http://www.mosharka.org/index.php?newsid=478
- تقرير املرحلة الثانية لنتخابات جمل�ض ال�شعب 2011، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، 17 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=769
النتخابات  على  لالإ�رصاف  العليا  اللجنة  تطالب  امل�رصية  املنظمة   -

بال�شماح لكافة منظمات املجتمع املدين املحلية والدولية برقابة فعالة للعملية 

 18 الإن�شان،  حلقوق  امل�رصية  املنظمة  م�شاركتهم،  وتي�شري  النتخابية 

اأكتوبر 2011.

http://ar.eohr.org/?p=1731
من  الأوىل  املرحلة  خالل  الإعالم  لو�شائل  الإعالمي  الأداء  تقييم   -

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،  2011، مركز  القرتاع لنتخابات 

بتاريخ 1 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=345
الرئا�شية،  بالنتخابات  اأحاطت  التي  واخلروقات  امل�شكالت  حول   -5

انظر:

النتخابات  النتخابات:  ملراقبة  امل�شتقل  لالئتالف  �شحفي  موؤمتر  يف   -

القاهرة  مركز  ما،  حد  اإيل  ونزيهة  �شفافة  وغري  حرة  غري  الرئا�شية 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، 25 يونيو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=3009
- مركز القاهرة ي�سدر تقريره الأول لتقييم الأداء الإعالمي اأثناء فرتة 

الدعاية لالنتخابات الرئا�شية، تقرير �شادر عن مركز القاهرة لدرا�شات 

حقوق الإن�سان، بتاريخ 21 مايو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2214
امل�رصية  املنظمة  عن  �شادر  تقرير  الإعادة،  جلولة  مراقبته  نهاية  يف   -

حلقوق الإن�سان، بتاريخ 17 يونيو 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2529#more-2529
6- حول التعديالت الد�ستورية والإعالن الد�ستوري، انظر:

- مواد الد�ستور املعدلة، الهيئة العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?CategoryID=1638
- ن�سو�س الإعالن الد�ستوري، الهيئة العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=1685
7- يرجع يف ذلك:

- �شقوط احلواجز التقرير ال�شنوي لعام 2011، مركز القاهرة لدرا�سات 

حقوق الإن�سان، 6 يونيو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2536
املنظمة  النتيجة،  ال�ستفتاء وتعلن  الطعون على  تتجاهل  العليا  اللجنة   -8

امل�رصية حلقوق الإن�شان، بتاريخ 26 دي�سمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=3137

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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9- حول اخلروقات التي رافقت ال�ستفتاء على الد�ستور انظر:

باإبعاد  وتطالب  ال�شتفتاء،  تزوير  من  حتذر  املدين  املجتمع  منظمات   -

على  والو�ساية  ال�ستفتاء  مراقبة  عن  الإن�سان  حلقوق  القومي  املجل�س 

دي�سمرب   12 الإن�شان،  حقوق  لدرا�شات  القاهرة  مركز  املدين،  املجتمع 

.2012

http://www.cihrs.org/?p=5273
احلقوقية  املنظمات  املباركية  الطريقة  على  ا�شتفتاء  الثورة..  رغم   -

لدرا�سات  القاهرة  مركز  ال�ستفتاء،  من  الأوىل  املرحلة  باإعادة  تطالب 

حقوق الإن�سان، 16 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5308
- املنظمات احلقوقية تطالب باإعادة اإجراء املرحلة الأوىل من ال�ستفتاء، 

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 16 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5324
- يف نهاية املرحلة الثانية.. ا�شتفتاء يفتقد النزاهة، املنظمة امل�رصية حلقوق 

الإن�سان، 22 دي�سمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=3130
التاأ�شي�شية  اللجنة  ببطالن  الإداري  الق�شاء  حكم  حيثيات  انظر   -10

الأويل، يف:

- الن�ض الكامل حليثيات حكم بطالن تاأ�شي�شية الد�شتور، جريدة �شوت 

الأمة، 28 مايو 2012.

القانون رقم 79 ل�سنة 2012، اجلريدة الر�سمية العدد  11- انظر ن�س 

28 مكرر، بتاريخ 12 يوليو 2012.

ht tps: / / re ferendum2012.e lect ions.eg/ images/pdfs / laws/
ElectAssemblyMembers2012-79.pdf
على  الطعون  باإحالة  الإداري  الق�شاء  حكم  حيثيات  اإىل  للنظر   -12

اجلمعية التاأ�شي�شية الثانية ميكن الرجوع اإيل:

لـ«الد�شتورية«..  التاأ�شي�شية«  »حل  طعون  اإحالة  حكم  حيثيات  نن�رص   -

»املحكمة«: قانون اختيار اأع�شاء التاأ�شي�شية »غل يد« الق�شاء الإداري، 

جريدة امل�سهد، 23 اأكتوبر 2012.

http://al-mashhad.com/Articles/129070.aspx
13- حول حيثيات حكم املحكمة الد�شتورية بحل جمل�ض ال�شعب انظر:

- بوابة الأهرام” تن�رص الن�شو�ض الثالثة الرئي�شية اخلا�شة بحل وعودة 

جمل�س ال�سعب، جريدة الأهرام، 8 يوليو 2012.

http://gate.ahram.org.eg/News/228902.aspx
الهيئة   ،2012 نوفمرب   21 يف  ال�سادر  الد�ستوري  الإعالن  ن�س   -14

العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2427
-حول قانون حماية الثورة، انظر الق�شم اخلا�ض بالإفالت من العقاب.

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني
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15- حول الإعالن الد�ستوري يف 21 نوفمرب، انظر : 

اإلهية ويوجه �رصبة  �شلطات  الد�شتوري اجلديد مينح مر�شي  الإعالن   -

قا�شية ل�شتقالل الق�شاء، مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان، 24 

نوفمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5081
والحتجاجات  التجمعات  بقمع  اخلا�ض  الق�شم   : ذلك  يف  راجع   -16

ال�سلمية.

17- املحكمة الد�شتورية العليا، مدافع عن حقوق الإن�شان، اأم اأداة يف يد 

نظام مبارك وفلوله، مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان، بتاريخ 

14 يناير 2013.

http://www.cihrs.org/?p=5807
الهيئة   .2012 دي�سمرب   8 يف  ال�سادر  الد�ستوري  الإعالن  ن�س   -18

العامة لال�ستعالمات.

http://www.sis.gov.eg/ar/LastPage.aspx?Category_ID=2268
19- لالطالع على ن�سو�س الد�ستور كاملة، انظر:

- املوقع الر�شمي للجنة العليا لالنتخابات.

http://egelections-2011.appspot.com/Referendum2012/dostor_
masr_final.pdf#page=3&zoom=auto,0,448
وامل�سودات  للد�ستور  التاأ�سي�سية  بالهيئة  اأحاطت  التي  النتقادات  وحول 

الأولية ال�سادرة عنها و�سول اإىل املنتج النهائي لها، انظر:

- يف اليوم العاملي حلقوق الإن�شان، امل�رصيون مدعوون لال�شتفتاء على 

لدرا�شات  القاهرة  مركز  واحلريات،  الإن�شان  حقوق  يقو�ض  د�شتور 

حقوق الإن�سان، 10 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5246
الإن�سان  حقوق  منظمات  الديني،  ال�ستبداد  اإنتاج  اإعادة  لد�ستور  ل   -

ترف�س م�سودة الد�ستور، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 18 

نوفمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5040
- د�شرتة الدولة الدينية يف م�رص، الد�شتور اجلديد يقيد احلريات العامة، 

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 3 اأكتوبر 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4421
للد�شتور،  التاأ�شي�شية  اجلمعية  ا�شتماع  جلل�شة  ممثليها  ح�شور  بعد   -

منظمات حقوقية تبدي تخوفها من مدى جدية احلوار املجتمعي، مركز 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 24 يوليو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=3574
20- ال�شعب يقر تعديالت قانون انتخابات الرئا�شة، بوابة الأهرام، 20 

فرباير 2012 

http://www.ahram.org.eg/Al%20Mashhad%20Al%20Syiassy/

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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News/133826.aspx
 21- حول قانون العزل ال�سيا�سي الذي اأ�سدره جمل�س ال�سعب انظر:

- ن�س القانون يف اجلريدة الر�سمية، بتاريخ 24 اأبريل 2012.

- حيثيات حكم املحكمة الد�شتورية العليا ببطالن قانون العزل 

h t t p : / / h c c o u r t . g o v . e g / R u l e s / g e t R u l e .
=asp?ruleId=3751&searchWords
 22- الق�ساء الإداري يقبل الطعن املقدم من املنظمات احلقوقية، ويق�سي 

بوقف تنفيذ قرار ال�سبطية الق�سائية، 16 يونيو 2012، مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، 

http://www.cihrs.org/?p=3032
 23- لالطالع على م�رصوعات القوانني وحتليلها انظر:

- تاأديب ال�شعب وجترمي الثورة بالقانون بدعوى تعزيز الأمن، مركز 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 20 اأكتوبر 2012 

http://www.cihrs.org/?p=4562
حقوق  لدرا�شات  القاهرة  مركز  امل�رصية،  الثورة  معاقبة  قوانني   -

الإن�سان، 20 اأكتوبر 2012 

http://www.cihrs.org/?p=4562
من  بالإفالت  اخلا�ض  الق�شم  راجع  الثورة  حماية  قانون  حول   -24 

العقاب. 

 25- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

مركز  عن  �شادر  تقرير  مفتوحة،  كربى  واأزمات  الإن�شان،  حقوق 

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 15 اأكتوبر 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4523
 26- م�رص: يتعني على الرئي�ض عدم الكتفاء مبر�شوم العفو، واإجراء 

مزيد من الإ�سالحات حلقوق الإن�سان، منظمة العفو الدولية، 10 اأكتوبر 

.2012

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-president-2012-10-09
27- مذبحة بور�شعيد..الدولة تكر�ض املناخ الهادئ لقتل الأبرياء، بيان 

فرباير   5 بتاريخ  الإن�سان،  لدرا�سات حقوق  القاهرة  �سادر عن مركز 

.2012

http://www.cihrs.org/?p=1133
انظر اأي�سا:

تقرير  الإ�شالح،  وت�شييق  امل�رصية  ال�رصطة  القمع،  وكالء  م�رص:   -

�سادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 2 اأكتوبر 2012.

http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE12/029/2012/ar
28- م�رص: وح�شية بال عقاب ول رادع: اجلي�ض امل�رصي يقتل املحتجني 

ويعذبهم دون حما�سبة، تقرير �سادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 

2 اأكتوبر 2012.

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني
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http://www.amnesty.org/ar/library/info/MDE12/017/2012/ar
انظر اأي�سا:

- اأحداث العبا�شية ا�شتمرار ل�شيا�شة املجل�ض الع�شكري يف النتهاك املنهجي 

القاهرة  مركز  عن  �سادر  بيان  النتقالية،  املرحلة  يف  الإن�سان  حلقوق 

لدرا�سات حقوق الإن�سان، بتاريخ 7 مايو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2073
29- م�رص: ينبغي التحقيق يف العتداءات على املحتجات، بيان �شادر 

عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 11 يونيو 2012.

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/egypt-
investigate-attacks-women-protesters-2012-06-11
امل�رصية،  الثورة  روح  على  “وخروجًا  جديدة  “جمل  موقعة  يف   -30

اأكتوبر   14 بتاريخ  الإن�شان،  حلقوق  امل�رصية  املنظمة  عن  �شادر  بيان 

.2012

http://ar.eohr.org/?p=2904
انظر اأي�سا:

م�شتقبل  على  �شلبية  موؤ�رصات  مر�شي  حممد  للرئي�ض  يوم  املائة  بعد  ما   -

حقوق الإن�شان، واأزمات كربى مفتوحة، مرجع �شابق.

31- حول اأحداث ق�رص الحتادية؛ انظر:

- ا�شتباكات الحتادية مبحيط الق�رص الرئا�شي يف القاهرة، تقرير �شادر 

عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/12/%D8%A7%D8%B
4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%
A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9
%8A%D8%A9.pdf

32- املرجع ال�شابق.

وانظر اأي�سا:

عن  �شادر  بيان  الربيئة،  الوطن  �شباب  دماء  تنعي  امل�رصية  املنظمة   -

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�شان، بتاريخ 26 نوفمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=3017
املنظمة  حممود،  حممد  لأحداث  الأويل  الذكري  عن  اإخباري  تقرير   -

امل�رصية حلقوق الإن�شان، بتاريخ 20 نوفمرب 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2998
33- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.

العت�شام،  خالل  ال�شحفيون  لها  تعر�ض  التي  النتهاكات  حول   -34

انظر

- اعتداءات واعتقالت تطال ما ل يقل عن 18 �شحفيا خالل امل�شادمات 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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يف م�رص، تقرير �شادر عن ال�شبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية 

التعبري /اآيفك�ض، بتاريخ 7 مايو 2012. 

http://ifex.org/egypt/2012/05/07/journalists_assaulted/ar/
اأثناء  وح�شية  ملعاملة  تعر�شهما  عن  يبلغان  م�رصيان  �شحفيان   -

احتجازهما، بيان �سادر عن ال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية 

التعبري/اآيفك�ض، بتاريخ 7 مايو 2012.

/http://ifex.org/egypt/2012/05/08/journalists_brutalised/ar
عن  �سادر  تقرير  الأفواه،  تكميم  �سيا�سة  وعودة  الفكري  الإرهاب   -

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�شان، بتاريخ 15 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2696
- اأحداث العبا�شية ا�شتمرار ل�شيا�شة املجل�ض الع�شكري يف النتهاك املنهجي 

حلقوق الإن�شان يف املرحلة النتقالية، مرجع �شابق.

التحرير الإعالمية دينا عبد  اإدارة قناة  العربية ت�شتنكر منع  ال�شبكة   -35

العربية  ال�شبكة  عن  �شادر  بيان  اليومي،  برناجمها  تقدمي  من  الرحمن 

ملعلومات حقوق الإن�سان / ايفك�س، بتاريخ 14 فرباير 2012.

/http://ifex.org/egypt/2012/02/14/anhri_egypt_dina_abdel/ar
حمطة  برنامج  عمل  فريق  مع  ت�شامنها  تعلن  امل�رصية  املنظمة   -36

م�رص والإعالمي معتز مطر، بيان �شادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق 

الإن�سان، بتاريخ 22 فرباير 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2199
بيان  “ما�شبريو،  بتحرير  يطالبون  اإعالميني  مع  التحقيق  م�رص:   -37

�شادر عن موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري، بتاريخ 21 فرباير 2012.

http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/02/21/518-afteegypt.
html
الفني،  الإبداع  وم�شادرة  والتعبري  الراأي  حلرية  جديدة  انتكا�شة   -38

عودة لق�شايا احل�شبة من جديد، بيان �شادر عن املنظمة امل�رصية حلقوق 

الإن�سان، بتاريخ 26 اأبريل 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2377
انظر اأي�سا:

 12 الأهرام،  جريدة  الأديان،  ازدراء  تهمة  من  اإمام  عادل  براءة   -

�سبتمرب 2012.

http://www.ahram.org.eg/Incidents/News/170679.aspx
حلرية  �رصبة  القاهرة،  جامعة  يف  “النف�سال”  فيلم  عر�ض  منع   -39

العربية  ال�شبكة  عن  �شادر  بيان  املت�شددة،  لالآراء  ور�شوخ  الإبداع، 

ملعلومات حقوق الإن�سان، بتاريخ 14 مار�س 2012.

http://www.anhri.net/?p=50579
امل�رصي  للقانون، جريدة  ملعار�شيه خرق  الرئي�ض  تهديد  40- خرباء: 

اليوم، 18 يوليو 2012.

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني
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http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=346805
41- املنظمة امل�رصية ت�شتنكر تهديد وزير ال�شتثمار للقنوات الف�شائية، 

وتطالب مر�شي بدعم حرية الإعالم، بيان �شادر عن املنظمة امل�رصية 

حلقوق الإن�سان، بتاريخ 6 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2666
عن  �سادر  تقرير  التهام،  قف�س  يف  والإعالم  ال�سحافة  حرية   -42

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�شان، بتاريخ 3 يناير 2013.

http://ar.eohr.org/?p=3187
-انظر اأي�سا: 

ال�شيا�شية  اخلالفات  لت�شوية  روتينًيا  منًطا  الحتادية  اأحداث  ت�شبح  هل   -

يف م�رص؟، تقرير �شادر عن مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان، 

بتاريخ 26 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5352
43- حرية ال�شحافة والإعالم يف قف�ض التهام، مرجع �شابق.

الإعالميني،  من  جمموعة  على  العتداء  تدين  امل�رصية  املنظمة   -44

حلقوق  امل�رصية  املنظمة  عن  �شادر  بيان  الفوري،  بالتحقيق  وتطالب 

الإن�سان، بتاريخ 8 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2673
45- املرجع ال�شابق.

الأعمال  تدين  التعبري  حرية  عن  للدفاع  الوطنية  اللجنة  من  بيان   -46

 16 بتاريخ  الإعالم،  وو�شائل  ال�شحف  �شد  والإرهابية  الإجرامية 

دي�سمرب 2012.

http://ta3beer.com/?p=659
انظر اأي�سا:

- املركز يدين حرق مقر حزب الوفد، بيان �سادر عن املركز العربي 

ل�ستقالل الق�ساء واملحاماة، بتاريخ 16 دي�سمرب 2012.

http://www.acijlp.org/main/art.php?id=9&art=254
- رغم الثورة.. ا�شتفتاء على الطريقة املباركية املنظمات احلقوقية تطالب 

باإعادة املرحلة الأوىل من ال�شتفتاء، مرجع �شابق.

 45 ملدة  الفراعني  قناة  اإغالق  والتعبري  الراأي  حلرية  انتهاك  يف   -47

 10 بتاريخ  الإن�شان،  حلقوق  امل�رصية  املنظمة  عن  �شادر  بيان  يومًا، 

اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2681
انظر اأي�سا:

- الإرهاب الفكري وعودة �شيا�شة تكميم الأفواه، مرجع �شابق.

48- حرية ال�شحافة والإعالم يف قف�ض التهام، مرجع �شابق.

49- ن�ض حيثيات احلكم ال�شادر ل�شالح قنوات درمي الف�شائية ب�رصورة 

البث، موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري، بتاريخ 20 يناير 2013.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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http://www.afteegypt.org/issues/provisions/2013/01/20/809-
afteegypt.html

50- حرية ال�شحافة والإعالم يف قف�ض التهام، مرجع �شابق.

51- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.

52- حرية ال�شحافة والإعالم يف قف�ض التهام، مرجع �شابق.

53- املرجع ال�شابق.

54- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.

انظر اأي�سا:

- انتكا�شة جديدة حلرية الراأي والتعبري، بيان �شادر عن املنظمة امل�رصية 

حلقوق الإن�سان، بتاريخ 11 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2684
55- ا�شتمرار ل�شيا�شة تكميم الأفواه وم�شادرة ال�شحافة املنظمة امل�رصية 

عن  �سادر  بيان  �سيادية،  جهة  قبل  من  ال�سعب  جريدة  م�سادرة  تدين 

املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�شان، بتاريخ 22 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2709
56- حرية ال�شحافة والإعالم يف قف�ض التهام، مرجع �شابق.

57- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.

انظر اي�سا:

- حرية ال�شحافة والإعالم يف قف�ض التهام، مرجع �شابق.

58- اإقالة عبد الرحيم من رئا�شة حترير جريدة اجلمهورية، بيان �شادر 

عن املنظمة امل�رصية حلقوق الإن�شان، بتاريخ 18 اأكتوبر 2012.

http://ar.eohr.org/?p=2933
انظر اأي�سا:

يلغي قرار ال�شورى باإقالة عبد الرحيم من رئا�شة حترير  “الإداري”   -

اجلمهورية، جريدة الوطن، 6 نوفمرب 2012.

http://www.elwatannews.com/news/details/72264
59- بعد حكم بال�سجن 6 �شنوات �شد قبطي بتهم ازدراء الإ�شالم و�شب 

الزدراء  تهمة  ا�شتخدام  يف  �شديد  تو�شع  امل�رصية:  املبادرة   - الرئي�ض 

للحقوق  امل�رصية  املبادرة  بيان �شادر عن  والتعبري،  الراأي  يهدد حرية 

ال�شخ�شية، بتاريخ 18 �سبتمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/18/1490
60- اأ�رصة م�شيحية تدفع ثمن ممار�شة اأحد اأفرادها حلرية التعبري، بيان 

�شادر عن موؤ�ش�شة حرية الفكر والتعبري، بتاريخ 15 �سبتمرب 2012.

http://www.afteegypt.org/pressrelease/2012/09/15/710-afteegypt.

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني
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html
انظر اأي�سا:

على  القب�ض  وقائع  يف  العام  للنائب  ببالغ  تتقدم  حقوقية  منظمات   8  -

حقوق  لدرا�شات  القاهرة  مركز  م�شكنها،  من  اأ�رصته  وطرد  عياد  األبري 

الإن�سان، بتاريخ 18 �سبتمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4047
نع�ض  يف  يدق  جديد  م�شمار  بال�شجن:  �شابر  األبري  على  احلكم   -

الدميقراطية، بيان �سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 

بتاريخ 13 دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5290
61- حرية ال�شحافة والإعالم يف قف�ض التهام، مرجع �شابق.

من  الطائفي  العنف  جرائم  يف  اجلناة  اإفالت  اإنهاء  يجب  م�رص:   -62

 16 بتاريخ  ووت�س،  رايت�س  هيومن  منظمة  عن  �سادر  تقرير  العقاب، 

يوليو 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/07/16
انظر اأي�سا:

املرحلة  جرائم  من  ون�شف  عام  وقائع  الع�شكر،  حكم  حتت  الأقباط   -

النتقالية، تقرير �شادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�شية، بتاريخ 

9 اأكتوبر 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/10/09/1519
63- الأقباط حتت حكم الع�شكر، وقائع عام ون�شف من جرائم املرحلة 

النتقالية، مرجع �شابق.

64- اأحداث اأ�شيوط الطائفية.. حني يغيب القانون وحني تعالج »م�رص 

تكري�ض  الق�رصي  التهجري  الدولة«:  »اأمن  خطى  على  اأزماتها  الثورة« 

بتاريخ  ال�شخ�شية،  حلقوق  امل�رصية  املبادرة  عن  �شادر  بيان  للطائفية، 

5 يناير 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/01/05/1339
65- جرائم العامرية: عقاب جماعي لالأقباط ورعاية ر�شمية لالعتداءات 

الطائفية، تقرير �شادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�شية، بتاريخ 

12 فرباير 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/02/12/1366
66- بعد وفاة �شاب بالقرية متاأثرًا باإ�شابته: على ال�رصطة التدخل فورًا حلماية 

بيان  ده�شور،  يف  الطائفية  ال�شتباكات  لتجدد  حت�شبًا  واملمتلكات  الأرواح 

�شادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�شية، بتاريخ 31 يوليو 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/07/31/1457
انظر اأي�سا:

م�شتقبل  على  �شلبية  موؤ�رصات  مر�شي  حممد  للرئي�ض  يوم  املائة  بعد  ما   -

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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حقوق الإن�شان، واأزمات كربى مفتوحة، مرجع �شابق.

لأقباط  الق�رصي  التهجري  ال�شخ�شية:  للحقوق  امل�رصية  املبادرة   -67

بدل  بيوتهم  املواطنني يف  اأن حتمي  الدولة  منفردا على  لي�ض حادثا  رفح 

للحقوق  امل�رصية  املبادرة  عن  �شادر  بيان  تهجريهم،  يف  امل�شاركة  من 

ال�شخ�شية، بتاريخ 30 �سبتمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/30/1505
انظر اأي�سا: 

م�شتقبل  على  �شلبية  موؤ�رصات  مر�شي  حممد  للرئي�ض  يوم  املائة  بعد  ما   -

حقوق الإن�شان، واأزمات كربى مفتوحة، مرجع �شابق.

الكنائ�ض  لبناء  قانون  اإ�شدار  ب�رصعة  تطالب  امل�رصية  املبادرة   -68

ومعاقبة امل�سئولني عن العتداءات على امل�سلني امل�سيحيني، بيان �سادر 

عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�شية، بتاريخ 31 اأكتوبر 2012.

http://eipr.org/en/node/1524
اخليمة- املبادرة  �شربا  مطرانية  اأر�ض  على  العتداء  خلفية  على   -69

امل�رصية: على رئي�ض اجلمهورية البدء فورا يف حوار جمتمعي من اأجل 

امل�رصية  املبادرة  عن  �شادر  بيان  العبادة،  لدور  عادل  قانون  اإ�شدار 

للحقوق ال�شخ�شية، بتاريخ 8 نوفمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/11/08/1528
ال�شخ�شية تطعن بالنق�ض يف حكم بحب�ض  املبادرة امل�رصية للحقوق   -70

امل�رصية  املبادرة  عن  �شادر  بيان  ال�شيعي،  للمذهب  لنتمائه  مواطن 

للحقوق ال�شخ�شية، بتاريخ 27 �سبتمرب 2012.

http://eipr.org/pressrelease/2012/09/27/1500
انظر اأي�سا:

م�شتقبل  على  �شلبية  موؤ�رصات  مر�شي  حممد  للرئي�ض  يوم  املائة  بعد  ما   -

حقوق الإن�شان، واأزمات كربى مفتوحة، مرجع �شابق.

71- الأزهر يرف�ض اإقامة ح�شينيات �شيعية يف م�رص، جريدة الأخبار، 

20 مايو 2012.

h t t p : / / w w w. d a r. a k h b a r e l y o m . o r g . e g / i s s u s e / d e t a i l z e .
asp?field=news&id=71801

 72- للمزيد من التفا�سيل انظر: 

الإداري  اجلهاز  يف  ودجمه  املدين  املجتمع  لتاأميم  قانون  م�رصوع   -

للدولة، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،  11 ابريل 2012 

http://www.cihrs.org/?p=1970
تطوير  اجلديد:  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  قانون  م�رصوع   -73 

الإن�سان،  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  موروثة،  و�سلبيات  ملمو�س 

28 مايو 2012 

http://www.cihrs.org/?p=2280
على  �شلبية  موؤ�رصات  مر�شي  حممد  رئا�شة  من  يوم  مائة  بعد  ما   -74

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني



115

العدد 64رواق عربي

م�شتقبل حقوق الإن�شان واأزمات كربى مفتوحة، مرجع �شابق.

 75- حول هذه احلمالت وم�سمونها والأطراف ال�سالعة فيها، انظر: 

الأجنبي،  والتمويل  الت�شهري  “حمالت  ح�سن،  حممد  الدين  ع�سام   -

قراءة يف الهجمة على اجلمعيات الأهلية ومنظمات املجتمع املدين” ورقة 

عمل مقدمة يف حلقة نقا�شية نظمتها املجموعة املتحدة حتت عنوان: “اهانة 

القانون وحملة الكراهية” 19 �سبتمرب 2011.

الإن�شان  حقوق  منظمات  على  الهجمة  اتخذته  الذي  امل�شار  حول   -76 

واملجتمع املدين، اأنظر:

- يجب حفظ ق�شية املنظمات الأجنبية والتحقيق مع الوزراء وامل�شئولني، 

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان،11 مار�س 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1783
املدين،  املجتمع  منظمات  ق�شية  يف  التهامات  اإ�شقاط  يجب  م�رص:   -

هيومان رايت�س ووت�س، 7 مار�س 2012 

http://www.hrw.org/ar/news/2012/03/07
- م�رص: ن�شطاء حقوق الإن�شان عر�شة خلطر ال�شجن، هيومان رايت�ض 

ووت�س،6 فرباير2012.

 http://www.hrw.org/ar/news/2012/02/05-2
الدين ح�سن، مركز  بهي  املعز وحده:  عبد  يحملها  اأكرب من  الف�سيحة   -

القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 4 مار�س 2012. 

http://www.cihrs.org/?p=1755
وت�شليل  غائبة  حقائق  الإن�شان:  حقوق  منظمات  �شد  املنظمة  احلملة   -

متعمد للراأي العام، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 15 فرباير 

.2012

http://www.cihrs.org/?p=1230
-، م�رص: كفوا عن اتخاذ املنظمات غري احلكومية كرهينة، منظمة العفو 

الدولية، 7 فرباير 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-stop-holding-ngos-
hostage-2012-02-07
املجتمع  منظمات  على  الهجوم  وقف  امل�رصية  ال�شلطات  على  يتعني   -

املدين، منظمة العفو الدولية،1 مار�س 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-must-end-attacks-civil-
society-2012-03-01
77- وزارة اخلارجية تلغي دعوة منظمات حقوقية لجتماع مع الحتاد 

الأوروبي، ورئي�ض اجلمهورية ي�شتبعدها من اجتماعه مع املجتمع املدين، 

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 13 نوفمرب 2012 

http://www.cihrs.org/?p=4815
78- حول تعديل قانون النقابات العمالية، انظر:

دار  العمالية،  النقابات  قانون  اأحكام  بع�س  لتعديل  بقانون  قرار   -

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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اخلدمات النقابية والعمالية.

http://www.ctuws.com/default.aspx?item=1250
79- انتهاكات احلريات النقابية خالل املائة يوم الأوىل من حكم الرئي�ض 

حممد مر�سى، دار اخلدمات النقابية والعمالية.

http://www.ctuws.com/default.aspx?item=1242
انظر اأي�سا:

- معار�شة احلكم ال�شادر بحب�ض خم�شة من قيادات النقابة امل�شتقلة لتداول 

احلاويات، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان، 29 �سبتمرب2012.

http://www.anhri.net/?p=59764
80- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

حقوق الإن�شان، واأزمات كربى مفتوحة، مرجع �شابق.

81- للمزيد من التفا�شيل حول ال�شغوط على احلريات النقابية والنقابيني 

امل�ستقلني انظر:

الرئي�ض  حكم  من  الأوىل  يوم  املائة  خالل  النقابية  احلريات  انتهاكات   -

حممد مر�شى، مرجع �شابق.

دار  والعمالية،  النقابية  اخلدمات  لدار  العام  املن�سق  برباءة  احلكم   -82

اخلدمات النقابية والعمالية، 25 نوفمرب 2012.

http://ctuws.com/?item=1254
83- �شقوط احلواجز، التقرير ال�شنوي ملركز القاهرة لدرا�شات حقوق 

الإن�شان، مرجع �شابق.

ل  جمموعة   ،2012 يونيو  الع�شكرية  املحاكمات  اأخبار  ن�رصة   -84

للمحاكمات الع�سكرية.

http://www.nomiltrials.com/2012/06/2012.html
85- املرجع ال�شابق.

ل  جمموعة  و�سيادين،  وعمال  لطلبة  ع�سكرية  حماكم  ال�سوي�س:   -86

للمحاكمات الع�سكرية، 18 يوليو 2012.

http://www.nomiltrials.com/2012/07/blog-post_18.html
87- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.

القر�شاية  جزيرة  لإخالء  ا�شتباكات  نتيجة  �شخ�ض  وفاة  م�رص:   -88

 21 بتاريخ  ووت�س،  رايت�س  هيومن  منظمة  عن  �سادر  بيان  بالقوة، 

نوفمرب 2012.

http://www.hrw.org/fr/node/111627
- انظر اأي�سا:

على خلفية نزاع على ملكية اأر�ض بجزيرة القر�شاية: ال�رصطة الع�شكرية 

اآخرين،   25 حتتجز  الع�شكرية  والنيابة  م�رصيني  مدنني  وت�شيب  تقتل 

بيان �شادر عن املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�شية، بتاريخ 20 نوفمرب 

.2012

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني
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http://eipr.org/pressrelease/2012/11/20/1544
89- ما بعد املائة يوم للرئي�ض حممد مر�شي موؤ�رصات �شلبية على م�شتقبل 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.

انظر اأي�سا:

- م�رص: يتعني على الرئي�ض عدم الكتفاء مبر�شوم العفو واإجراء مزيد 

 10 بتاريخ   الدولية،  العفو  منظمة  الإن�سان،  حلقوق  الإ�سالحات  من 

اأكتوبر 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-president-2012-10-09
- �رصعية املحاكمات الع�شكرية للمدنيني = بطالن التاأ�شي�شية، جمموعة ل 

للمحاكمات الع�سكرية، 29 دي�سمرب 2012.

http://www.nomiltrials.com/2012/11/blog-post_29.html
90- ن�س مرافعة النيابة يف ق�سية  مذبحة بور�سعيد، جريدة الد�ستور، 

26 اأغ�سط�س 2012.

http://www.dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D
8%AF%D8%A7%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8
3%D9%85%D8%A7%D8%AA/49875-%D9%86%D8%B5-%D9
%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%
A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-
%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
% D 9 % 8 5 % D 8 % B 0 % D 8 % A 8 % D 8 % A D % D 8 % A 9 -
%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
حدوث  بت�شهيل  ويتهمه  الأمن  يدين  احلقائق  تق�شى  جلنة  تقرير   -91

جمزرة بور�شعيد، جريدة ال�رصوق، 12 فرباير 2012.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=ddfc3761-37f4-
4a35-a907-aa1a98d01c31
الأبرياء،  لقتل  الهادئ  املناخ  تكر�ض  الدولة  بور�شعيد..  مذبحة   -92

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، 5 فرباير 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1133
املنظمة  يناير،   25 ثورة  من  عامني  بعد  حقوق،  بال  مواطنون   -93

امل�رصية حلقوق الإن�شان، 22 يناير 2013.

http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2013/01/+-.1.pdf
املحتجني  يقتل  امل�رصي  اجلي�ض  رادع،  ول  عقاب  بال  وح�شية   -94

ويعذبهم دون حما�شبة، مرجع �شابق.

جرائم  م�شتمر..  الظلم  الثورة..  من  عامان   :2013 يناير   25  -95

بدورها،  تقوم  ل  والنيابة  القانون،  فوق  الداخلية  ح�شاب:  بال  الدولة 

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�شية، 25 يناير 2013.

http://eipr.org/report/2013/01/22/1601
96- املرجع ال�شابق.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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وللوقوف على مزيد من التفا�شيل ب�شاأن اجلرائم والنتهاكات ال�رصطية، 

انظر:

- تقرير الـ 100 يوم، مركز الندمي، 13 نوفمرب 2012.

https://alnadeem.org/en/node/421
م�شتقبل  على  �شلبية  موؤ�رصات  مر�شي  حممد  للرئي�ض  يوم  املائة  بعد  ما   -

حقوق الإن�شان، واأزمات كربى مفتوحة، مرجع �شابق.

- وكالء القمع، ال�رصطة امل�رصية وق�شية الإ�شالح، مرجع �شابق.

ال�شهور  يف  ال�رصطة  يد  على  والتعذيب  القتل  جرائم  م�شتمر:  القتل   -

للحقوق  امل�رصية  املبادرة  مر�شي،  الرئي�ض  حكم  من  الأوىل  الأربعة 

ال�شخ�شية، 22 يناير 2013.

http://eipr.org/report/2013/01/22/1603
97- من يحمي الثورة بعد قانون حماية نظام مر�شي، اجلماعة الوطنية 

حلقوق الإن�سان، 26 نوفمرب 2012.

http://nchrl.blogspot.com/2012/11/blog-post.html
انظر اأي�سا:

“ثورة 25 يناير”  لقتلي  العدالة  العقاب، مل تتحقق  - تف�شي الإفالت من 

يناير   24 بتاريخ  الدولية،  العفو  منظمة  عن  �شادر  تقرير  الآن،  حتى 

.2013

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/004/2013/ar
98- يف 13 يناير قررت حمكمة النق�ض اإعادة حماكمة مبارك والعاديل 

وباقي املتهمني. ملزيد من التفا�سيل انظر:

معيبة،  ملحاكمة  متوقعة  نتيجة  والعاديل  مبارك  باإدانة  احلكم  اإلغاء   -

املبادرة امل�رصية للحقوق ال�شخ�شية، 3 يناير 2013.

http://eipr.org/pressrelease/2013/01/13/1580
 10 الأهرام،  جريدة  اجلمل،  موقعة  يف  املتهمني  براءة  حيثيات   -99

اأكتوبر 2012.

http://www.ahram.org.eg/Incidents/News/188094.aspx
الع�سكر،  حكم  ظل  يف  املتظاهرين  بحق  املروعة  املجازر  حول   -100

انظر:

- �شقوط احلواجز التقرير ال�شنوي لعام 2011، مركز القاهرة لدرا�سات 

حقوق الإن�شان، مرجع �شابق.

- الأقباط حتت حكم الع�شكر، وقائع عام ون�شف من املرحلة النتقالية، 

مرجع �شابق.

العفو  منظمة  الإ�شالح،  وق�شية  امل�رصية  ال�رصطة  القمع،  وكالء   -

الدولية، مرجع �شابق.

101- حول جلنة تق�شي احلقائق وتقريرها الذي مل ين�رص انظر:

- جتاهل تقرير تق�سي احلقائق �سفقة لإفالت الع�سكر، اجلماعة الوطنية 

حلقوق الإن�سان، بتاريخ 21 يناير 2013.

حقوق االإن�ضان فى م�ضر بني املجل�ض الع�ضكري واالإخوان امل�ضلمني
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http://nchrl.blogspot.com/2013/01/blog-post_21.html
حلقوق  الوطنية  اجلماعة  احلقائق،  تق�سي  جلنة  عن  ع�سو  �سهادة   -

الإن�سان، بتاريخ 6 يناير 2013.

http://nchrl.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
- م�رص: يجب ن�رص تقرير جلنة تق�شي احلقائق، بيان �شادر عن منظمة 

هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 24 يناير 2013.

http://www.hrw.org/es/node/113012

102- حول الإعالن الد�ستوري الذي اأ�سدره رئي�س اجلمهورية يف 21 

نوفمرب 2012، انظر:

اإلهية ويوجه �رصبه  �شلطات  الد�شتوري اجلديد مينح مر�شي  الإعالن   -

قا�شية ل�شتقالل الق�شاء، مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان، 24 

نوفمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5081
اإداريًا  قرارًا  بل  د�ستوريا  اإعالنا  لي�ست  اجلمهورية  رئي�س  قرارات   -

نوفمرب   24 الإن�سان،  حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  للقانون،  خمالفا 

.2012

http://www.cihrs.org/?p=5087
- ن�س الإعالن الد�ستوري ال�سادر يف 21 نوفمرب 2012، الهيئة العامة 

لال�شتعالمات، مرجع �شابق.

اأ�شدره  الذي  الثورة  حماية  قانون  ن�ض  تن�رص  الأهرام”  «بوابة   -103

الرئي�س حممد مر�سى، الأهرام، 22 نوفمرب 2012.

http://gate.ahram.org.eg/News/275617.aspx
انظر اأي�سا:

- من يحمي الثورة بعد قانون حماية نظام مر�شي، رجع �شابق.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن
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مقدمــة:

بعد اأن اأ�شبح حتقيق الدميقراطية هو الهدف املعلن لكثري من الدول، وبعد توجيه باليني 

الدميقراطية  لتعزيز  العامل  يف  احلكومية  وغري  احلكومية  الدولية  املنظمات  من  الدولرات 

املطروحة  الق�شايا  اأهم  اإحدى  الدميقراطية  ترويج  ق�شية  اأ�شحت  الإن�شان،  حقوق  واحرتام 

-1947( الباردة  احلرب  انتهاء  تلت  التي  الفرتة  اإن  القول  ميكن  عام،  وب�شكل  عامليًا)1(. 

القانون الدويل ب�ساأن ق�سايا الدميقراطية  1990( �سهدت تناميًا يف الهتمام امللحوظ من قبل 

وحقوق الإن�شان، وهو الأمر الذي ميكن تف�شريه -جزئيًا- مبجموعة من الأحداث والعوامل 

اأوروبا  �رصق  يف  الدميقراطية  النظم  انت�شار  مو�شوع  مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  الرئي�شية، 

ي�شمي  ما  �شاعد علي ظهور  ب�شكل  اآ�شيا،  اأجزاء من جنوب �رصق  وبع�ض  الالتينية  واأمريكا 

بدائرة الدميقراطية العاملية »global democracy« يف جمال درا�سة “ال�سيا�سات املرتابطة” 

احلق فى الدميقراطية..

درا�ضة فى االأبعاد القانونية واملوؤ�ض�ضية

�إ�سالم حجازي *

*  مدر�ص م�ساعد بق�سم �لعلوم �ل�سيا�سية-كلية �لقت�ساد و�لعلوم �ل�سيا�سية- جامعة �لقاهرة.
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“جيم�س  الأمريكي  الدولية  العالقات  اأ�شتاذ  لو�شف  وفقًا  الداخلي واخلارجي  بني  التي جتمع 

منها-  احلكومية  وغري  احلكومية   - الدولية  املوؤ�ش�شات  انخراط  اإىل  بالإ�شافة  روزناو”)2(، 

ب�شكل كبري يف عمليات اإنهاء بع�ض احلروب الأهلية، واإعادة اإعمار كثري من الدول التي تعي�ض 

مراحل ما بعد انتهاء ال�رصاع، وزيادة املطالبات من قبل كثري من الدول مبراقبة املنظمات 

واملعايري  لالإجراءات  ا�شتيفائها  مدي  علي  الوقوف  بهدف  وذلك  فيها،  لالنتخابات  الدولية 

الدولية الكفيلة بحماية حرية،  ونزاهة العملية النتخابية بو�شفها عن�رصًا اأ�شا�شيًا من عنا�رص 

نظام احلكم الدميقراطي.

وبذلك اأ�شبحت عملية الرتويج الدويل للدميقراطية متثل مفتاحًا حيويًا بالن�شبة لعدد كبري من 

اأهم حتديات القرن الواحد والع�رصين، وهي:  املنظمات الدولية والإقليمية ملواجهة ثالثة من 

�شمان عدم انتهاك حقوق الإن�شان، ومنع احلروب الأهلية والدولية، ومكافحة انت�شار ظاهرة 

الإرهاب. ومنذ �سبتمرب 2000، تعهد زعماء العامل يف اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن الألفية األ 

يدخروا جهدًا من اأجل تعزيز الدميقراطية وتدعيم �شيادة القانون، اإىل جانب احرتام حقوق 

توفري  يعملوا جاهدين على  اأن  ت�شميمهم على  اأعربوا عن  كما  الأ�شا�شية.  الإن�شان وحرياته 

والقت�شادية  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  اأجل  من  البلدان  جميع  يف  والتعزيز  احلماية،  كامل 

مبادئ  تنفيذ  على  البلدان  جميع  قدرة  يدعموا  واأن  للجميع،  بالن�شبة  والثقافية  والجتماعية 

وممار�سات الدميقراطية ومراعاة حقوق الإن�سان)3(.

واجبًا على جميع  تنميتها وحمايتها  هم  اأ�شبح  الدميقراطية،  احلكم  نظم  مزايا  كل  واأمام   

دول املجتمع الدويل. ومن هنا تربز اأهمية درا�شة دور املنظمات الدولية والإقليمية يف ترويج 

الت�شاوؤلت  من  جمموعة  عن  لالإجابة  اأويل  كخطوة  البحث،  هذا  حمور  وهو  الدميقراطية، 

يف  احلق  ملفهوم  واملو�شوعية  ال�شكلية  املرتكزات  اأهم  هي  ما  منها  ال�شدد،  هذا  يف  املهمة 

من  والإقليمية  الدولية  املنظمات  بها  تقوم  التي  الأدوار  وطبيعة  حجم  هو  وما  الدميقراطية؟ 

اأجل ترويج الدميقراطية مبرتكزاتها املختلفة؟ وهل اأدت هذه الأدوار اإىل تر�شيخ قيم ومبادئ 

اإىل ما ي�شمي  الدميقراطية لتاأخذ موقعًا منا�شبًا يف جميع املواثيق الدولية والإقليمية، ولرتتقي 

الإن�شان؟  حلقوق  الدويل  القانون  يف   »Right to Democracy« الدميقراطية  يف  باحلق 

وغريها من الت�شاوؤلت التي تدور يف ذهن الباحث. 

احلق فى الدميقراطية: درا�ضة فى االأبعاد القانونية
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اأواًل: احلق فى الدميقراطية بني التعريف االإجرائي واملو�ضوعي

من  م�ستقة  الأ�سل  يونانية  كلمة  “الدميقراطية”  اأن  علي  التاأكيد  تكرار  اإىل  ل�سنا يف حاجة 

كلمتني: الأويل هي “Demos” اأي ال�شعب، والثانية هي “Kratos” اأي حكم، وبهذا تكون 

كلمة الدميقراطية تعني لغًة “حكم ال�سعب لنف�سه”، وقد مت و�شعها يف مقابلة منطني اآخرين من 

احلكم هما: الأوليجاركية)حكم القلة( وامللكية)حكم الفرد()4(. فمن املعروف اأن الدميقراطية قد 

بداأت اأول ما بداأت يف مدينة »اأثينا« يف �شكل م�شاركة معظم اأفراد املدينة بطريقة مبا�رصة يف 

اإدارة �شئونهم العامة من خالل الت�شويت العلني يف املجال�ض العامة، وذلك فيما عرف تاريخيًا 

من  لبد  كان  وتطورها  املجتمعات  حجم  ات�شاع  مع  ولكن  املبا�رصة«)5(،  »الدميقراطية  با�شم 

ظهور �شكل اآخر من اأ�شكال الدميقراطية غري املبا�رصة، يعتمد بالأ�شا�ض علي تطبيق ما يعرف 

مببداأ دميقراطية الأغلبية )Majority Democracy( يف النتخابات العامة)6(،وهو ذلك املبداأ 

العام الذي يفر�ض نف�شه اليوم باعتباره ميثل ال�شكل الطبيعي لإدارة ال�شئون العامة، وحتقيق 

التمثيل ال�شيا�شي يف اأغلب املجتمعات املعا�رصة.

ومع ذلك يبقي التاأكيد علي اأن مفهوم »الدميقراطية« مازال يعترب واحدًا من اأهم املفاهيم 

تبلورها  يكتمل  مل  التي  ال�شيا�شية-  املفاهيم  من  العديد  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنه  املركبة-  التحليلية 

ب�شورة كلية حتي هذه اللحظة الراهنة، ب�شكل يعمل علي اإزالة كثري من مظاهر عدم الو�شوح 

الباحثني  باختالف  املفهوم ل�شتخدامات كثرية، تعددت  ب�شاأنه، حيث خ�شع هذا  والغمو�ض 

املتنوعة،  العلوم الإن�شانية  الذين تناولوا الظاهرة الدميقراطية يف جميع جمالت  والدرا�شني 

الزمان واملكان)7(، خا�شة مع  اأنف�شهم غريوا تعريفاتهم وروؤيتهم عرب  الباحثني  نف�ض  اإن  بل 

حماولت البع�ض املتكررة للخروج من مرحلة التعريف الو�شفي للمفهوم اإىل اإ�شفاء الطابع 

ب�شفة  الأخذ  اإىل  اأميل  وجديدة  مهمة  حتليلية  اأداة  بذلك  مقدمني  عليه،  والإجرائي  التحليلي 

املنهج، ونظام احلكم، والعملية ال�سيا�سية.

وب�شفة عامة، ميكن القول اإن هناك اجتاهني رئي�شني يف تعريف الدميقراطية: اأولهما هو 

الجتاه ال�سكلي اأو الإجرائي، والذي يذهب اأن�ساره اإىل تقلي�س الدميقراطية يف �سفتها امل�سرتكة 

الدورية.  النتخابات  عرب  اأجله  ومن  ال�شعب  بني  من  املختارة  احلكومة  يف  واملتمثلة  الدنيا، 

وبهذا املعني ي�شبح احلق يف الدميقراطية عبارة عن جمرد »ترتيب موؤ�ش�شي، يح�شل مبقت�شاه 

فيها  يتناف�ض  ودورية،  ونزيهة  عادلة  انتخابات  خالل  من  القرار  اتخاذ  �شلطة  علي  الأفراد 

املر�شحون علي اأ�شوات الناخبني«)8(، وقد اأكدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 1991 
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هذا املعني حينما اأ�شارت اإىل اأن النتخابات الدورية والنزيهة تعترب عن�رصًا �رصوريًا ل غنى 

التجربة  واأن  املختلفة،  املحكومني  املبذولة حلماية حقوق وم�شالح  املتوا�شلة  اجلهود  عنه يف 

تعترب عامل حا�شم يف متتع اجلميع  بلده  ال�شرتاك يف حكم  اأن حق كل فرد يف  تثبت  العملية 

فعليًا مبجموعة وا�شعة من حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية الأخرى، والتي ت�شمل احلقوق 

الإن�شان  تبنت جلنة حقوق  ال�شياق ذاته،  ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية. ويف 

اأ�سارت يف  حينما  الدميقراطية  احلق يف  تعريف  الإجرائي يف  البعد  هذا  املتحدة  لالأمم  التابعة 

تعليقها رقم 25 لعام 1996 اإىل اأن احلق يف امل�ساركة يف ال�سئون العامة، وحقوق الت�سويت، 

واحلق يف تقلد الوظائف العامة على قدم امل�شاواة، متثل اأهم اأ�ش�ض احلكم الدميقراطي القائم علي 

موافقة ال�سعب.

وقد اأدي هذا الجتاه الكال�شيكي يف تعريف الدميقراطية اإىل تاأكيد جميع الوثائق والإعالنات 

والتفاقيات املعنية بحقوق الإن�شان على العديد من املعايري الدولية التي ت�شمن اإجراء انتخابات 

حرة ونزيهة)9( من ناحية، بالإ�شافة اإىل انت�شار ظاهرة املراقبة الدولية لالنتخابات، وتقدمي 

امل�شاعدات النتخابية من قبل املوؤ�ش�شات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف كثري من الدول 

ال�شنوات  اأن  اإىل  هنا  ن�شري  اأن  اأخري، ويكفي  ناحية  ت�شهد عملية حتول دميقراطي من  التي 

الع�رصين املا�شية فقط، �شهدت قيام الأمم املتحدة بتقدمي امل�شاعدة النتخابية بناء علي طلب من 

الدول الأع�شاء يف اأكرث من 104 دول و4 اأقاليم، وذلك يف اإطار جهودها الرامية اإىل تعزيز 

وزيادة فعالية مبداأ اإجراء انتخابات دورية ونزيهة، وت�شجيع اإقامة الدميقراطية)10(. 

وعلي الرغم من اأن النتخابات تعترب الركيزة الأ�شا�شية يف عملية البناء الدميقراطي، فاإنها 

تظل غري كافية ل�شمان احلق يف الدميقراطية، حيث يتطلب اإجراوؤها �شمان العديد من احلقوق 

واحلريات الأ�شا�شية الأخرى. فالنتخابات بحد ذاتها ل ت�شكل جوهر الدميقراطية، فهي لي�شت 

غاية، واإمنا جمرد خطوة -ل ريب يف اأهميتها- لإ�شفاء الطابع الدميقراطي على املجتمعات، 

ونيل احلق يف م�شاركة املواطن يف حكم البالد على النحو املعلن يف ال�شكوك والقوانني الدولية 

املتعلقة بحقوق الإن�شان. ومن ثم ل ي�شح الوقوع يف فخ اخللط املوؤ�شف بني الغاية والو�شيلة، 

بالأ�سوات،  الإدلء دوريًا  يتجاوز جمرد  الدميقراطية  باإن احلق يف  القائلة  وتنا�سي احلقيقة 

لي�شمل كل جوانب عملية م�شاركة املواطنني يف احلياة ال�شيا�شية لبلدهم، خا�شة اإذا ما اأخذنا يف 

العتبار النظرة الأخالقية للدميقراطية التي توؤكد اأن “الدميقراطيات ل تخدم م�شالح الأغلبية 

فح�سب، بل تكن لالأفراد احرتامًا حقيقيا”)11(. 
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للحق  املو�شوعي  التعريف  ياأتي  اإليه،  الإ�شارة  ال�شابق  التعريف الإجرائي  وعلي خالف 

يف الدميقراطية عرب ربطه بني مفاهيم الدميقراطية وحقوق الإن�شان باعتبارهما متداخلني مع 

بع�شهما البع�ض. وبهذا ميكن فهم احلق يف الدميقراطية- من الناحية املو�شوعية- باعتباره 

فالدميقراطية دون حقوق  بينها،  فيما  »جمموعة من احلقوق وامل�سالح الجتماعية املرتابطة 

تعترب  قانون  وحكم  دميقراطية  دون  الإن�سان  وحقوق  قمعًا،  تعترب  قانون  وحكم  اإن�سان 

»فو�شي«)12(. وقد جاء املعني املو�شوعي للدميقراطية ب�شكل اأكرث �شموًل يف قرار جلنة حقوق 

حيث  الدميقراطية«،  يف  احلق  توطيد   « بعنوان   1999 عام  املتحدة  لالأمم  التابعة  الإن�سان 

و�سف احلق يف الدميقراطية باعتباره ي�سمل:

1( احلق يف حرية الراأي والتعبري، والفكر والعتقاد وتكوين اجلمعيات والتجمع ال�شلمي؛ 

2( احلق يف حرية البحث عن وا�شتقبال ونقل الأفكار واملعلومات والأفكار من خالل جميع 

و�سائل الإعالم؛ 

3( حكم القانون، وي�شمل احلماية القانونية حلقوق املواطنني وامل�شالح والأمن ال�شخ�شي 

وا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية؛ 

4( حق القرتاع العام اعتمادًا علي مبداأ امل�شاواة، و�شمان حرية الت�شويت عرب انتخابات 

دورية وحرة؛

5( احلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية مبا ي�شمن ت�شاوي فر�ض الرت�شح لكل املواطنني؛ 

6( ال�شفافية وم�شاءلة املوؤ�ش�شات احلكومية؛ 

7( حق املواطنني يف اختيار نظام احلكم من خالل الو�شائل الد�شتورية والدميقراطية؛ 

8( احلق يف احل�سول علي اخلدمات العامة اعتمادًا علي مبداأ امل�ساواة)13(. 

ومن ثم ميكن القول اإن الجتاه املو�شوعي يف تعريف احلق يف الدميقراطية قد انتقل من 

الرتكيز  اإىل  العتيادية  النتخابات  اإجراء  عرب  الدميقراطية  املوؤ�ش�شات  علي  الرتكيز  جمرد 

واحلريات  الدميقراطية  مفاهيم  بني  الربط  خالل  من  املعيارية  اجلوهرية  الدميقراطية  علي 

النتخابية  وامل�شاعدة  للدميقراطية  الدويل  املعهد  اقرتح  ال�شياق،  هذا  ويف  لالإن�شان.  العامة 

ا�شتخدام مفهوم »املمار�شة الدميقراطية« لتقدمي احلق يف الدميقراطية كعملية مرتابطة من القيم 

املفهوم  النتخابية، وهو  املوؤ�ش�شات  ال�شكلية والإجرائية يف  تفوق اجلوانب  التي  واملمار�شات 

وم�شاركون  م�شموعون  باأنهم  املواطنني  جميع  لدي  �شعور  توافر  اإىل  احلاجة  يت�شمن  الذي 
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القيم  جميع  وي�شمن  العامة،  وال�شيا�شات  القرارات  وتنفيذ  �شنع  عملية  يف  حقيقية  ب�شورة 

للمواطنني  الأ�سا�سية  واحلريات  احلقوق  وتعزيز  ب�سمان  تت�سل  التي  والإجراءات  واملبادئ 

اأفرادًا وجماعات)14(، وي�شاعد علي تلبية جميع احتياجاتهم ومطالبهم الإن�شانية. 

بني  الطردية  العالقة  طبيعة  علي  التاأكيد  الباحثني  بع�ض  حاول  فقد  اأخري،  ناحية  ومن 

تطبيق ركائز الدميقراطية املو�شوعية من قبل النظام ال�شيا�شي، ودرجة ال�رصعية التي يحظي 

بها هذا النظام من تلك الإجراءات واملمار�سات الدميقراطية، وذلك يف اإطار ما عرف بوظيفة 

الدميقراطية يف اإ�شباغ ال�رصعية »Legitimizing Function of Democracy«، حيث 

ميكن النظر اإىل قيم ومبادئ واإجراءات الدميقراطية املو�شوعية باعتبارها ت�شكل اآلية تطبيقية 

ُيفو�ض  التي  العالقة  تلك  وهي  واملحكومني)15(،  احلاكم  بني  اجتماعية  تعاقدية  عالقة  لعمل 

من  ما  درجة  يعطيه  ما  وهو  املواطنني،  عن  بالإنابة  البالد  �شئون  لإدارة  احلاكم  مبوجبها 

قابلية  اأكرث  الدميقراطية  غري  احلكومات  تكون  اأن  البديهي  فمن  ال�شعبي.  والقبول  ال�رصعية 

وممار�سات  باإجراءات  جاءت  التي  احلكومات  تلك  من  ال�سلطة  ا�ستغالل  واإ�ساءة  لال�ستبداد 

دميقراطية، لأنها بب�شاطة تكون غري مهتمة من الأ�شا�ض بنتائج الرقابة وامل�شاءلة ال�شعبية، ول 

بتطبيق مبداأ حكم القانون.

ثانيًا: موقف املواثيق الدولية من الدميقراطية

النظام  اأن   »Thomas Franck« فرانك  توما�س  اأكد   ،1992 عام  املن�سورة  مقالته  يف 

التحقق من  �شيتم  ا�شتحقاق دميقراطي حمدد بو�شوح، حيث  اإطالق  ب�شدة نحو  يتجه  الدويل 

تخ�شع  �شوف  اأنها  كما  الدولية،  املعايري  من  لعدد  وفقًا  املحلية  احلكومات  مدي دميقراطيات 

وجود  عدم  من  الرغم  فعلي  المتثال)16(،  ل�شمان  الدويل  املجتمع  قبل  من  منهجية  لرقابة 

اإن  القول  اأنه ميكن  اإل  املتحدة،  الأمم  لكلمة »الدميقراطية« يف مواد ميثاق  اأي ذكر �رصيح 

العبارة الفتتاحية يف امليثاق »نحن �شعوب الأمم املتحد«“)17( تعك�س ذلك املبداأ الأ�سا�سي املتعلق 

بالدميقراطية، والذي يوؤكد علي اأن اإرادة ال�شعوب متثل م�شدر �رصعية الدول ذات ال�شيادة، 

و�رصعية الأمم املتحدة يف جمموعها بناء على ذلك.

 مبعني اأن هناك �شبه اإجماع بني فقهاء القانون الدويل علي اأن قراءة ميثاق الأمم املتحدة يف 

جممله- وبالرغم من عدم الإ�شارة ال�رصيحة للدميقراطية كما �شلف البيان- توؤكد اأن الدول 

التي اأن�شئت الأمم املتحدة قد ادعت اإميانها بالدميقراطية، حتى واإن اختلفت تلك الدول حول 
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تعريفها وعنا�رصها واآليات ممار�شتها. كما اأكد بع�ض الفقهاء والباحثني علي اأن الدميقراطية 

قد اأ�شبحت واحدًا من اأهم امل�شادر الرئي�شية ل�رصعية اأي نظام حاكم، وهو الأمر الذي ميكن 

حكم  نظام  اإقامة  يف  احلق  وهو  جديد،  قانوين  حق  ظهور  بداية  علي  قويًا  موؤ�رصًا  اعتباره 

ذلك،  علي  �رصاحة  د�شتورها  ن�ض  التي  الدول  علي  يقت�رص  ل  احلق  هذا  واأن  دميقراطي، 

واإمنا اأ�شبح حقًا دوليًا لكل اأع�شاء اجلماعة الدولية، ومن ثم يجب ال�شعي اإىل تنفيذه من خالل 

الدولية  املنظمات  جميع  وم�شاندة  دعم  خالل  ومن  الدولية،  واملعايري  املبادئ  اإىل  ال�شتناد 

والإقليمية)18(.

ومل يكتف ميثاق الأمم املتحدة بالإ�شارة ال�شمنية اإىل مبداأ اإرادة ال�شعب كم�شدر لل�شلطات 

للتعبري عن احلق يف الدميقراطية فقط، واإمنا ا�شتمل علي بع�ض املبادئ الدميقراطية الأخرى، 

–ولو  ال�شعوب، وبني الرجل واملراأة، وهو ما ي�شري  اأهمها مبداأ امل�شاواة بني جميع  كان من 

�شمنًا اأو ا�شتنتاجًا- اإىل التاأكيد علي الدميقراطية لأنها عبارة عن م�شاواة بني احلاكم واملحكوم، 

خالف  علي  وذلك  املواطنة،  وممار�شات  قيم  تعزيز  ي�شمن  مبا  ال�شعب،  اأفراد  جميع  وبني 

اأو تنعدم فيها امل�شاواة بني احلاكم واملحكوم يف جميع  الأنظمة غري الدميقراطية التي ت�شعف 

اجلوانب ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.

وقد جاء الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف عام 1948، 

لي�شع ت�شورًا تطبيقيًا ملفهوم الدميقراطية، حيث اأكدت املادة )21( منه اأن »اإرادة ال�سعب هي 

مناط �شلطة احلكم، ويجب اأن تتجلى هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة، جترى دوريًا 

بالقرتاع العام، وعلى قدم امل�شاواة بني الناخبني وبالت�شويت ال�رصي اأو باإجراء مكافئ من 

كما اأ�شارت الفقرتان الأويل والثانية من املادة �شالفة البيان  حيث �شمان حرية الت�شويت”، 

اإىل اأن “لكل �شخ�ض حق امل�شاركة يف اإدارة ال�شئون العامة لبلده، اإما مبا�رصة، واإما بوا�شطة 

ممثلني يختارون يف حرية”، واأن “لكل �شخ�ض، بالت�شاوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف 

الكثري  اإىل  اأ�شار  الإن�شان  العاملي حلقوق  اأن الإعالن  القول  ؛ وبالتايل ميكن  بلده”  العامة يف 

من املبادئ والإجراءات الدميقراطية، باعتبارها حقوقًا دولية م�شرتكة جلميع ال�شعوب، وهو 

ب�شمان  الدويل  واملجتمع  املتحدة،  الأمم  والتزام  الدميقراطية  احلقوق  ق�شية  تدويل  يوؤكد  ما 

ممار�شة الدميقراطية جلميع ال�شعوب.

كما تاأكدت الطبيعة الدولية الآمرة يف اللتزام باملبادئ واحلقوق الدميقراطية مع �شدور 

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف عام 1966)19(، وهو العهد الذي �ساعد يف 
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اإر�شاء عدد كبري من مبادئ الدميقراطية يف اإطار القانون الدويل، حيث ت�شمن ب�شورة خا�شة 

ما يلي)20(: 

حرية الفكر والوجدان والدين)املادة 18(؛	 

حرية التعبري )املادة 19(؛	 

احلق يف التجمع ال�شلمي )املادة 21(؛	 

احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين )املادة 22(؛	 

احلق يف امل�شاركة يف اإدارة ال�شئون العامة، �شواء بطريقة مبا�رصة اأو من خالل ممثلني 	 

يختارون اختيارًا حرًا، ويف احل�شول على فر�شة منا�شبة للقيام بذلك )املادة 25(؛

اأن يقوم بالنتخاب، وباأن يكون هدفًا لالنتخاب يف انتخابات نزيهة جترى 	  احلق يف 

مع  ال�رصي،  الناخبني وبالت�شويت  بني  امل�شاواة  قدم  وعلى  العام،  بالقرتاع  دوليًا 

ت�شمنها للتعبري احلر عن اإرادة الناخبني )املادة (25.

م�شاواة جميع النا�ض اأمام القانون)املادة 29(.	 

جميع  يف  الليربالية  الطبيعة  ذات  العاملية  الدميقراطية  منوذج  نحو  التوجه  تنامي  وب�شبب 

اأنحاء املعمورة، خا�شة بعد اأن ثبت ف�شل �شيا�شات النظام ال�شرتاكي يف عدد كبري من البلدان، 

تطلع املجتمع الدويل اإىل اإ�شدار الإعالن العاملي للدميقراطية، ليكون نظريًا لالإعالن العاملي 

حلقوق الإن�سان)21(، وهو الإعالن الذي مت اعتماده يف ختام املوؤمتر الربملاين الثامن والت�شعني 

يف 11-15 اأيلول/�سبتمرب 1997 وتكون من ثالثة اأق�سام رئي�سية، تناول الأول منها العديد 

من املبادئ الدميقراطية، مثل احلرية وامل�شاواة، واحرتام التعدد يف الآراء وال�شفافية، و�شيادة 

القانون ومبا�رصة حقوق الإن�شان، ومراعاة امل�شلحة العامة.

بينما اهتم الق�شم الثاين من هذا الإعالن بتحديد مقومات احلكم الدميقراطي، والتي كان من 

اأهمها �شمان حق كل فرد يف امل�شاركة يف اإدارة ال�شئون العامة، وذلك من خالل التاأكيد علي 

وجود موؤ�ش�شات نيابية منتخبة علي جميع امل�شتويات، تتوافر لديها ال�شلطات وال�شالحيات، 

التي متكنها من التعبري عن اإدارة ال�شعب، وتر�شيخ التعددية ال�شيا�شية واحلزبية. بالإ�شافة اإىل 

توفر املوؤ�ش�شات الق�شائية واآليات الرقابة امل�شتقلة واملحايدة والفعالة التي تكفل �شيادة القانون، 

وت�شمن ال�شفافية واملحا�شبية، ف�شاًل عن دور منظمات املجتمع املدين والإعالم الن�شط يف تهيئة 

املناخ املنا�شب ملمار�شة حقوق امل�شاركة ب�شورة اأكرث فعالية.
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الدميقراطية  تناول  فقد  للدميقراطية،  العاملي  الإعالن  من  والأخري  الثالث  الق�شم  اأما 

مبداأ  اأن  اأكد  الدولية، حيث  العالقات  الدولية، ويف  املنظمات  تطبيقه يف  كمبداأ دويل، يجب 

حقوقها  ي�شمل  واإمنا  فح�شب،  للدول  العادل  اأو  املتكافئ  التمثيل  يعني  ل  الدولية  الدميقراطية 

تاأييد  اأو  اإىل توقف الدول الدميقراطية عن فعل  ال�سعي  اأي�سًا، وكذلك  وواجباتها القت�سادية 

اأي �شلوك غري دميقراطي، واأن تعرب عن ت�شامنها الكامل مع باقي احلكومات الدميقراطية 

تطبيق  اإىل  بالإ�شافة  الإن�شان،  وحقوق  الدميقراطية  جمال  يف  احلكومية  غري  والأطراف 

الأهمية  ذات  للق�شايا  الدولية  املوؤ�ش�شات  جميع  داخل  الإدارة  جمال  يف  الدميقراطية  مبادئ 

العاملية والرتاث امل�شرتك لالإن�شانية. 

ثالثًا: دور املنظمات الدولية واالإقليمية فى ترويج احلكم الدميقراطي

»الدميقراطية  علي  وتاأكيدًا  اإليه،  الإ�شارة  ال�شابق  الدميقراطية  ال�رصعية  ملفهوم  اإعماًل 

الدويل  النظام  يف  للتجزئة  القابلة  غري  الأ�شا�شية  واملبادئ  القيم  اأهم  من  كواحدة  العاملية« 

الراهن)22(، حاولت غالبية املنظمات الدولية والإقليمية العمل علي تد�شني نظم خا�شة حلماية 

الدميقراطية وحقوق الإن�شان، وذلك عرب جهودها الرامية اإىل ن�رص جمموعة من القيم واملبادئ 

والإجراءات املتعلقة بتعزيز احلكم الدميقراطي يف الدول الأع�ساء بها. وعليه �سوف ت�سعي 

هذه اجلزئية من الدرا�سة لتناول بع�س هذه النظم الدولية والإقليمية، والتعرف علي طبيعة 

واملعايري  املبادئ  اإىل  الرجوع  الدميقراطية« من خالل  مفهوم »احلق يف  تاأ�شيل  دورها يف 

ال�شادرة عنها، وتقدمي �رصد  الوثائق والإعالنات والتفاقيات  املوجودة يف ن�شو�ض بع�ض 

�شمان  اإىل  خاللها  من  هدفت  التي  التطبيقية  والأن�شطة  والإجراءات  التدابري  لبع�ض  موجز 

فعالية عملية تعزيز احلكم الدميقراطي.

)1( منظمة االأمم املتحدة

اأهم املوؤ�ش�شات الدولية التي تبذل ق�شارى جهدها،  تعترب منظمة الأمم املتحدة واحدة من 

وت�شتخدم اأجهزتها املختلفة لإر�شاء دعائم الدميقراطية والرتويج لها، باعتبارها ت�شكل واحدة 

من القيم واملبادئ الأ�شا�شية والعاملية وغري القابلة للتجزئة لالأمم املتحدة. وقد اأكد الأمني العام 

الدميقراطية،  الدميقراطية« وجود توافق عاملي حول مفهوم  املتحدة يف وثيقة »اأجندة  لالأمم 
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املفهوم  توؤكد علي هذا  اإىل معايري واتفاقيات دولية،  التوافق قد متت ترجمته عامليًا  واأن هذا 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  تقوم   ،1988 عام  ومنذ  بتطبيقه)23(.  اللتزام  وعلي �رصورة 

باتخاذ قرار واحد على الأقل كل �شنة لتناول جانب ما من جوانب الدميقراطية. وقد برزت 

الدميقراطية بو�شفها ق�شية من الق�شايا ال�شاملة يف نتائج املوؤمترات واجتماعات القمة الرئي�شية 

التي تنظمها الأمم املتحدة منذ الت�شعينيات، واأي�شًا يف اأهداف التنمية املتفق عليها دوليًا، مبا يف 

ذلك الأهداف الإمنائية لالألفية.

م�شاندة  اأجل  من  املتحدة  الأمم  بها  ت�شطلع  التي  وامل�رصوعات  الأن�شطة  تنفيذ  ويجري   

التابعة لها، منها الربنامج الأمم  الر�شيد علي يد عدد كبري من الأجهزة  الدميقراطية واحلكم 

املتحدة الإمنائي، و�شندوق الأمم املتحدة للدميقراطية، ومفو�شية حقوق الإن�شان، ووحدة 

باأي  تنف�شل  ل  التي  الأن�شطة  وهي  وغريها،  ال�شيا�شية  ال�شئون  باإدارة  النتخابية  امل�شاعدة 

اأعقاب احلروب  اإعادة الإعمار التي تقوم بها الأمم املتحدة يف  حال من الأحوال عن جهود 

وال�رصاعات يف بع�ض الدول، وتت�شمن ما يلي)24(:

م�شاعدة الربملانات وهياكل احلكم املحلية غري املركزية املختلفة يف تعزيز الأعمال التي 	•

من �شاأنها اأن ت�شمح بازدهار الدميقراطية، وذلك من خالل العمل علي تنمية القدرات 

يف جمال �شياغة وتنفيذ الت�رصيعات التي ُتعني بالدميقراطية واحرتام حقوق الإن�شان.

من خالل 	• الق�شاء  �شاحة  اإىل  والو�شول  القانون،  و�شيادة  الإن�شان  حقوق  ت�شجيع 

امل�شاعدة يف تدعيم النزاهة والفعالية فيما يت�شل باآليات حقوق الإن�شان، والنظم الق�شائية 

على ال�سعيد الوطني.

توفري م�شاعدة انتخابية وم�شاندة طويلة املدى من اأجل هيئات اإدارة النتخابات بناء علي 	•

طلب من الدول الأع�شاء، وذلك من خالل ت�شكيلة وا�شعة اخلدمات والأن�شطة، منها 

مراقبة النتخابات، وتقدمي الدعم التقني، وهما الطلبان الأكرث �شيوعًا. بالإ�شافة اإىل 

النزاعات  النتخابية، وت�شوية  والت�رصيعات  القوانني  امل�شورة يف جمال مراجعة  تقدمي 

النتخابية، وتر�شيم الدوائر النتخابية، وت�شجيل الناخبني، موازنة النتخابات، ف�شاًل 

عن توفري الدعم اللوجي�شتي وامل�شاعدة يف تاأمني النتخابات. 

توؤكد 	• حيث  الأهلية،  واحلروب  ال�رصاعات  وحل  الدميقراطية  ال�شيا�شات  بني  الربط 

اأغلب ت�رصيحات الأمني العام، وقرارات اجلمعية العامة وجمل�ض الأمن يف منا�شبات 

احلق فى الدميقراطية: درا�ضة فى االأبعاد القانونية



131

العدد 64رواق عربي

عديدة اأن حدوث ال�رصاعات واحلروب الأهلية غالبًا ما يكون نتيجة �شيا�شات التهمي�ض 

اأطياف  اآليات دميقراطية، ت�شمن م�شاركة كل  والإق�شاء، واأن احلل يكمن يف توفري 

وفئات املجتمع يف عملية �شنع القرارات)25(.

من  يقرب  ما  يقدم  –وحده-  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  اأن  اإىل  هنا  الإ�شارة  وتكفي 

العاملي، مما يجعل  ال�سعيد  الدميقراطية على  العمليات  لدعم  بليون دولر يف كل عام   1.5

الأمم املتحدة واحدة من كربى اجلهات الداعمة لإر�شاء احلكم الدميقراطي يف العامل باأ�رصه. 

وقد اأكدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة جمددًا اأن “الدميقراطية قيمة عاملية، ت�ستند اإىل اإرادة 

ال�شعوب املعرب عنها بحرية يف حتديد نظمها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية، واإىل 

القمة  الوثيقة اخلتامية ملوؤمتر  وذلك كما جاء يف  الكاملة يف جميع نواحي حياتها”،  م�شاركتها 

العاملية يف اأيلول/�سبتمرب 2005.

وقد اأعربت الدول امل�ساركة يف هذه القمة العاملية عن ترحيبها باإن�ساء �سندوق الأمم املتحدة 

للدميقراطية، وهو ال�شندوق الذي قدم الدعم يف اأربع جولت من التمويل حتى الآن ملا يزيد 

األف   500 اإىل  قيمتها  ت�شل  منح  تقدمي  خالل  من  وذلك  بلدًا،   115 يف  م�رصوعا   330 على 

دولر يف جمالت عديدة، منها مبادرات �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان، واأدوات 

التحول الدميقراطي، ومتكني الفئات املهم�شة مثل املراأة وال�شباب، وتنمية املجتمعات املحلية، 

وغريها من الأن�شطة املرتبطة باإر�شاء دعائم احلكم الدميقراطي.

البعد  اأهمية  علي  ومنا�شبة  مو�شع  من  اأكرث  يف  املتحدة  الأمم  اأكدت  اأخري،  ناحية  ومن 

الإقليمي يف ن�رص وترويج الدميقراطية، كان من اأهمها قرار اجلمعية العامة اخلا�ض بدعم دور 

املنظمات والرتتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، وغريها من املنظمات والرتتيبات يف تعزيز 

الدميقراطية وتوطيدها، بطرق عديدة، منها زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدويل، مع 

مراعاة النهج البتكاري واأف�سل املمار�سات، و�سجعت اجلمعية العامة اأي�سًا املنظمات الإقليمية 

الدميقراطية،  تعزيز  جمال  يف  خرباتها  تبادل  علي  الدولية  احلكومية  املنظمات  من  وغريها 

العامة  اجلمعية  قررت  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  القت�شاء.  عند  املتحدة  الأمم  منظومة  ومع 

اأيلول/�سبتمرب من كل عام، اعتبارًا من دورتها  العاملي للدميقراطية يف 15  الحتفال باليوم 

الثانية وال�شتني، ودعت جميع الدول الأع�شاء وموؤ�ش�شات الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية 

واملنظمات غري احلكومية والأفراد اإىل الحتفال باليوم العاملي للدميقراطية بالأ�شلوب املنا�شب 

لها، ومبا ي�شهم يف اإذكاء الوعي العام باأهمية احلكم الدميقراطي)26(. 
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)2( االحتاد االأوروبي

عام  وال�سادرة  الأ�سا�سية  واحلريات  الإن�سان  حقوق  حلماية  الأوروبية  املعاهدة  اأكدت 

1963 اأن املحافظة علي احلريات الأ�سا�سية التي ت�سكل اأ�سا�س العدل، تتم باأف�سل طريقة من 

خالل دميقراطية �شيا�شية فعالة من ناحية، ومن خالل فهم م�شرتك ومراعاة حلقوق الإن�شان 

التي تعتمد هذه احلريات عليها من ناحية اأخري. كما اأ�شارت اإىل اأن حكومات الدول الأوروبية 

التي تتبع التفكري نف�شه، ومتلك مرياثًا م�شرتكًا من التقاليد ال�شيا�شية واملثل العليا واحلرية وحكم 

التطبيق اجلماعي  اتخاذ اخلطوات الأويل نحو تعزيز  اأن تكون عازمة علي  القانون، يجب 

جلميع احلقوق املوجودة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان.

الأوروبي  املجل�س  قيام  ال�سياق،  هذا  علي  الدالة  العملية  والإجراءات  ال�سواهد  اأهم  ومن 

وتعزيز  تنمية  بعمليات  اخلا�سة  القواعد  من  جمموعتني  باإقرار   1999 ني�سان/اإبريل   29 يف 

الدميقراطية، و�شيادة القانون، واحرتام حقوق الإن�شان، واحلريات الأ�شا�شية. وقد و�شع 

ن�شاطات  جلميع  قانوين  اأ�شا�ض  توفري  اأجل  من  والإجراءات  القواعد  هذه  الأوروبي  املجل�ض 

-B7 الف�شل تاأ�شي�ض  الدميقراطية، حيث مت  املعنية بحقوق الإن�شان وبناء  الحتاد الأوروبي 

الربملان  من  مببادرة  الإن�سان”  وحقوق  للدميقراطية  الأوروبية  “املبادرة  وعنوانه   ،70

بناء  مو�شوعات  مع  خ�شي�شًا  لتتعامل  امليزانية  يف  البنود  بع�ض  وو�شعت  الأوروبي، 

الدميقراطية والنهو�ض بحقوق الإن�شان.

عام  توقيعها  مت  التي   -  )EU( الأوروبي  الحتاد  معاهدة  من   )11( املادة  ن�شت  وقد 

2003 ودخلت حيز التنفيذ يف مايو 2004- علي اأن اأحد اأهدافها ميكن يف:”تطوير وتر�سيخ 

كما  الأ�سا�سية”)27(.  واحلريات  الإن�سان،  حقوق  واحرتام  القانون،  وحكم  الدميقراطية، 

تكرر احلديث عن الدميقراطية يف اإطار حتديد الأهداف امل�شرتكة لل�شيا�شة اخلارجية والأمنية 

لالحتاد، حيث يرد يف ن�ض تلك املعاهدة املذكورة �رصورة ت�شمني مواد حول حقوق الإن�شان 

والدميقراطية عن �شياغة املواثيق وو�شع ن�شو�ض التفاقيات الدولية مع اأطراف اأو اأي دول 

اأخري من خارج الحتاد، وهو ما حدث بالفعل مع قرابة اأكرث من 100 دولة من دول العامل 

الثالث التي عقدت اتفاقية �رصاكة وتعاون مع الحتاد الأوربي)28(. 

الأوروبي،  الحتاد  اإىل  لالن�شمام  بطلبات ع�شوية  تتقدم  التي  اجلديدة  للدول  وبالن�شبة   

بوثيقة  يعرف  ملا  الدول  تلك  احرتام  �رصورة  علي  الأوروبي  الحتاد  معاهدة  اأكدت  فقد 

 )CSCE(كوبنهاجن«، وهي الوثيقة التي �شدرت من قبل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا«
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عام 1990، وت�شمنت بع�ض املبادئ، مثل وجود موؤ�ش�شات دميقراطية م�شتقرة، واقت�شاد 

�سوق حر، و�سيادة القانون، واحرتام حقوق الإن�سان، ومن اأهم ما جاء فيها اأي�سًا اعرتاف 

حرة)29(.  بطريقة  معلن  دميقراطي  نظام  اأي  وحماية  الدفاع  عن  مب�شئولياتها  املوقعة  الدول 

قيام  حالة  يف  اتباعها  الواجب  والتدابري  الإجراءات  الأوروبي  الحتاد  معاهدة  حددت  وقد 

اأحد الأع�شاء بانتهاك هذه الأ�ش�ض واملبادئ الدميقراطية، حيث يحق للمفو�شية الأوروبية اأو 

اإقامة دعوى بوجود انتهاك من قبل اأحد الأع�شاء، ويف حالة ثبوت  اإحدى الدول الأع�شاء 

قيام هذه الدولة بتلك النتهاكات يتم توقيع العقوبات عليها، والتي قد ت�شل اإىل حد الف�شل من 

ع�شوية الحتاد الأوروبي.

الحتاد  ع�شوية  من  الف�شل  عقوبة  تفعيل  اإىل  اللجوء  عدم  اإىل  الإ�شارة  تبقي  ذلك  ومع 

الأوربي حني الآن، واإن كانت هناك حالة وا�شحة مت فيها فر�ض عقوبات دبلوما�شية علي 

النم�سا عام 1999 من قبل الربملان الأوروبي، حينما �شدرت بع�ض الت�رصيحات العن�رصية من 

قبل زعيم حزب »احلرية« النم�شاوي اأثناء النتخابات الربملانية يف ذلك الوقت، ب�شكل يجايف 

مبادئ واأ�ش�ض الدميقراطية املن�شو�ض عليها يف املادة الثانية من معاهدة الحتاد الأوروبي.

)3( منظمة الدول االأمريكية

مبادئ وقواعد  الأمريكية علي احرتام  الدول  ال�شادرة عن منظمة  الوثائق  توؤكد جميع    

كحق،  بالدميقراطية  تعرتف  التي  الوحيدة  الإقليمية  املنظمة  وتعترب  الدميقراطي،  احلكم 

حيث ي�شري ن�ض امليثاق اإىل رغبة ال�شعوب الأمريكية يف العي�ض معًا يف �شالم، وعرب التفاهم 

املتبادل، واحرتام �شيادة كل دولة، ومبا يعود علي اجلميع بال�شتقاللية وامل�شاواة حتت حكم 

القانون)30(، واأن اأحد اأهداف املنظمة يكمن يف ترويج وتعزيز الدميقراطية التمثيلية مع احرتام 

مبداأ عدم التدخل)31(، موؤكدًا علي ت�شامن الأمريكتني، وعالقات ح�شن اجلوار بو�شفها مفتاحًا 

احلرية  من  كل  اإىل  الإ�شارة  مع  الدميقراطية،  املوؤ�ش�شات  �شياق  يف  الأمريكية  القارة  لتدعيم 

الفردية والعدالة الجتماعية كركيزتني لهذا النظام الدميقراطي)32(. 

  وللتاأكيد علي ذلك، فقد ن�ض برتوكول »وا�شنطن« الذي مت اإقراره -من خالل اجلمعية 

العامة- يف 14 دي�سمرب 1992 علي �رصورة فر�ض عقوبة تاأ�شي�شية �شد اأي ع�شو يخالف مبداأ 

املنظمة يف  وهيئات  باأجهزة  امل�شاركة  تعليق حقه يف  وذلك من خالل  التمثيلية،  الدميقراطية 

حالة �شقوط حكومته املنتخبة دميقراطيًا بالقوة)33(. كما اأ�سدرت املنظمة العديد من القرارات 
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الدول  اإحدى  اإخالل  اأنه يف حالة  اأقر  الذي  القرار 1080  اأبرزها  الأمر، كان  لهذا  الداعمة 

الأع�شاء بقواعد الدميقراطية، يجب عقد اجتماع ا�شتثنائي وطارئ جلميع اأجهزة املنظمة للبت 

يف حالة الإخالل اأو النتهاك، وهو القرار الذي طبق بالفعل يف بع�ض احلالت مثل هاييتي 

1991، وبريو1992، وجواتيمال 1993، اإل اأنه مل ي�شفر ب�شكل فعلي عن تطبيق اإجراءات 

وتدابري �شارمة من العقوبات علي تلك الدول.

اأدت اإىل اتخاذ خطوت واإجراءات �رصيعة  اأن امل�شاكل الناجتة عن تلك التطورات قد  بيد 

الأمريكيني بني  ما  الدميقراطي  امليثاق  اإ�شدار  عنها  نتج  الأحداث،  هذه  مثل   لحتواء 

»Inter-American Democratic Charter« يف عام 2001، وهو امليثاق الذي حدد 

جمموعة من العنا�رص واملعايري الأ�شا�شية للدميقراطية التمثيلية، كان من اأهمها احرتام احلقوق 

واحلريات الأ�شا�شية، وبلوغ ال�شلطة وممار�شتها وفقًا حلكم القانون، واإجراء انتخابات دورية 

ال�شعب،  �شيادة  كتعبري عن  ال�شامل  والت�شويت  القرتاع  اأ�شا�ض  علي  وقائمة  ونزيهة،  حرة 

بالإ�شافة اإىل �شمان التعددية احلزبية، وف�شل ال�شلطات، وا�شتقاللية فروع احلكومة، وقد 

و�شح هذا امليثاق اإجراءات الرد علي التغيريات غري الد�شتورية للحكومة اأو علي الأو�شاع 

التي تكون فيها الدميقراطية مهددة، ب�شكل قد يوؤدي اإىل تعليق الع�شوية)34(.

علي  املحافظة  خاللها  من  ميكن  التي  الإجرائية  القواعد  من  جمموعة  تنمية  جرت  وقد   

الدميقراطية التمثيلية وتطويرها، بحيث ينبغي على الهيئة التنفيذية للمنظمة اأن جتتمع يف غ�شون 

التاأ�شي�شي  للم�شار  اأو غري عادي  مفاجئ  »تعطيل  اأي  للبحث يف  دولة ع�شو  اأي  اأيام يف   10

دميقراطيًا«،  منَتخبة  حكومة  قبل  من  ال�رصعية  ال�شلطة  ملمار�شة  اأو  الدميقراطي  ال�شيا�شي 

بالإ�شافة اإىل اإمكانية عقد اجتماع لوزراء اخلارجية اأو دورة ا�شتثنائية للجمعية العمومية يف 

منظمة الدول الأمريكية للبحث يف هذا الو�شع ب�شكل جماعي، واعتماد اأي قرارات منا�شبة)35(، 

ف�شاًل عما ين�ض عليه امليثاق من اإمكانية الدعوة اإىل عقد اجتماعات لوزراء خارجية منظمة 

الدول الأمريكية ملناق�شة بع�ض »امل�شاكل امل�شتعجلة« التي قد تت�شمن بال�رصورة بع�ض امل�شائل 

والأمور املتعلقة بتهديد الدميقراطية التمثيلية.

اإن�ساء وحدة لتعزيز الدميقراطية للعمل كوكيل عن   1998 ومن ناحية اأخري، �شهد عام 

املتعلقة مبوؤ�ش�شاتها  الأمور  امل�شاعدة يف  اأو  بالن�شح  يتعلق  فيما  لتلبية طالباتها  الأع�شاء  الدول 

واملراقبة  امل�شاعدة  تقدمي  الوحدة  ن�شاطات  وت�شمنت  الدميقراطية،  واإجراءاتها  ال�شيا�شية 

النتخابية التي كان لها تاأثري وا�شح علي التنمية ال�شيا�شية احلديثة يف بع�ض دول املنظمة، مثل 
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بريو واملك�شيك، بالإ�شافة اإىل تقدمي التعاون يف جمالت �شياغة واإ�شدار الت�رصيعات داخل 

املجال�س النيابية الوطنية، والرتبية املدنية، وبع�س امل�سائل املرتبطة بدعم الالمركزية)36(. 

ومبوجب امليثاق الدميقراطي ما بني الأمريكيني، تطلب الدولة الع�شو امل�شاعدة حينما ت�شعر 

موافقة  ومع  خطر)37(،  يف  ال�رصعية  �شلطتها  ممار�شة  اأو  الدميقراطي  ال�شيا�شي  م�شارها  باأن 

حكومة تلك الدولة الع�شو، يتم اإجراء الرتتيبات اخلا�شة بالزيارات والبعثات لتحليل الو�شع 

لتخاذ  ؛  الفور  على  للمنظمة  التنفيذية  الهيئة  ميّثل  الذي  الدائم  املجل�ض  يجتمع  حيث  القائم، 

ميكن  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة  الدميقراطية.  تطوير  حركة  لتعزيز  الالزمة  الدبلوما�شية  التدابري 

دعوة اجلمعية العمومية التابعة ملنظمة الدول الأمركية اإىل دورة ا�شتثنائية لعتماد القرارات 

املنا�شبة يف هذا ال�شاأن. وعلي الرغم من وجود كل تلك الإجراءات والتدابري اخلا�شة مبواجهة 

اأي خلل اأو انتهاك لقواعد الدميقراطية، فاإن واقعة اإقالة رئي�ض هاييتي املنتخب من من�شبه عام 

اأمام قدرة منظمة الدول الأمريكية علي تنفيذ �شيا�شة  2005 و�شعت جمموعة من التحديات 

متما�شكة كرد فعل علي هذا التغيري غري الد�شتوري.

)4( منظمة االأمن والتعاون فى اأوروبا

ن�شئت منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا كمنظمة اأمنية حملت ا�شم موؤمتر الأمن والتعاون 
ُ
اأ 

يف اأوروبا يف عام 1975، ثم �ُشميت فيما بعد مبنظمة الأمن و التعاون يف اأوروبا منذ عام 

الق�شايا  اأو  ال�شالح  ونزع  الع�شكري  الأمن  مب�شائل  الأمنية  املنظمة  هذه  تعني  ول   ،1995

اإىل  ا�شتنادًا  ؛  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  ق�شايا  مع  اأي�شًا  تتعامل  واإمنا  فقط،  احلدودية 

مفهوم مو�شع لالأمن الإن�شاين، وت�شم يف ع�شويتها حاليًا �شتًا وخم�شني دولة من اأوروبا واآ�شيا 

الو�سطى واأمريكا ال�سمالية. وقد اعتمدت هذه املنظمة العديد من الوثائق اخلا�سة بعملية تعزيز 

الدول  جلميع  �شيا�شيًا«  ملزمة  »ارتباطات  مبثابة  تعترب  والتي  الر�شيد،  واحلكم  الدميقراطية 

الأع�ساء، ت�سبح �سارية املفعول بناًء على العتماد، وينبغي تطبيقها من دون انتظار الت�سديق 

الالحق عليه، وهو الأمر الذي ي�شمح بتلبية الحتياجات اجلديدة ب�شكل �رصيع)38(.

الت�شعينيات عندما �شكل موؤمتر الأمن  الذهبية لتعزيز الدميقراطية خالل  ال�شنوات  وبداأت 

والتعاون يف اأوروبا اآلية مهمة للحوار بني الكتلتني الأيديولوجيتني )رو�شيا والوليات املتحدة 

الدميقراطية  املجتمعات  بناء  كيفية  حول  ال�شابق  ال�شوفيتي  الحتاد  بلدان  و�شائر  الأمريكية( 

ال�رصاع  اإدارة  عملية  يف  كبريًا  دورًا  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  ولعبت  اجلديدة. 
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بيئة ما بعد  البلقان يف  اإىل دول منطقة  البعثات  العديد من  اأثناء تفكك يوغو�شالفيا، واأر�شلت 

ال�رصاع، وركزت اأي�شًا على عملية بناء املوؤ�ش�شات، و�شيادة القانون، وتفعيل دور منظمات 

املجتمع املدين)39(.

وعلى مدى ال�شنوات القليلة املا�شية، اأُن�شئ العديد من الهيئات والأجهزة املرتبطة بحقوق 

الدميقراطية  املوؤ�ش�شات  مكتب  اأهمها  ومن  القانون،  و�شيادة  الدميقراطية  واإر�شاء  الإن�شان 

وحقوق الإن�شان، والذي يقع مقره يف العا�شمة البولندية »وار�شو«، ويعترب الأداة الرئي�شية 

وتنفيذ  بت�شميم  املكتب  هذا  يقوم  حيث  الإن�شان،  وحقوق  الدميقراطية  لتعزيز  املنظمة  داخل 

اأن�شطة امل�شاعدة يف جمالت حماية حقوق الإن�شان، وتكافوؤ الفر�ض، ومراقبة النتخابات، 

وال�شت�شارات الد�شتورية-القانونية يف البلدان التي متر مبراحل انتقالية. وعلى الدرجة نف�شها 

من الأهمية، يربز الدور الذي يقوم به املفو�ض الأعلى لالأقليات القومية الذي مت تعيينه يف 

عام 1997، بهدف العمل علي منع التوترات والحتقانات الداخلية التي قد ت�شبح نزاعًا يوؤثر 

الأمن  منظمة  ملمثل  املهم  الدور  وكذلك  الأع�شاء،  الدول  بني  العالقات  اأو  ال�شتقرار  علي 

والتعاون يف اأوروبا حلرية و�شائل الإعالم، والذي تتمثل مهمته الرئي�شية يف معاجلة جميع 

يف  الإعالم  وو�سائل  ال�سحفيني  عمل  وا�ستقاللية  حرية  اأمام  تقف  قد  التي  والعقبات  امل�ساكل 

الدول الأع�ساء.

)5( االحتاد االأفريقي

 يف التا�شع من يوليو 2002، حل الحتاد الأفريقي املوؤلف من 53 دولة مكان منظمة الحتاد 

الأفريقي البالغة من العمر 28 عامًا. وقد اأكد امليثاق التاأ�شي�شي للمنظمة اجلديدة علي عدد من 

وامل�شاركة  الدميقراطية،  واملوؤ�ش�شات  املبادئ  “تعزيز  اأهمها  من  كان  بها،  اخلا�سة  الأهداف 

ال�سعبية، واحلكم الر�سيد، و�سيادة القانون”، بالإ�شافة اإىل “العمل علي تعزيز وحماية حقوق 

الإن�شان وال�شعوب وفقًا للميثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب وبع�ض املواثيق الأخرى 

 )4( املادة  يف  عليها  املن�شو�ض  مبادئها  بع�ض  جاءت  كما  الإن�سان)40(.  بحقوق  ال�سلة  ذات 

املواطنة،  وقيم  الدميقراطية  املبادئ  من  اإطار جمموعة  يعمل يف  اأن  يجب  الحتاد  اأن  لتوؤكد 

اجلن�شني«،  بني  امل�شاواة  و«تعزيز  الحتاد«،  اأن�شطة  يف  الأفريقية  ال�شعوب  »م�شاركة  منها 

و«احرتام املبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان، و�سيادة القانون واحلكم الر�سيد«، و«اإدانة 

ورف�ض التغيريات غري الد�شتورية للحكومات«)41(. 
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ويوؤكد بع�ض الباحثني اأن الحتاد الأفريقي قد يقود العامل نحو تغيري جوهري يف مبداأ عدم 

جواز ا�شتخدام القوة اأو التهديد با�شتخدامها، كونه يعترب املنظمة الإقليمية الوحيدة التي توؤمن 

بحق الحتاد يف التدخل لإيقاف الإبادة اجلماعية اأو جرائم احلرب اأو اجلرائم بحق الإن�شانية. 

التدخل يف حالة حدوث تغيري غري  لي�شمل  امليثاق يف هذا احلق  الرغم من عدم تو�شع  وعلي 

د�شتوري للحكومات، اإل اأنه ي�شمح بفر�ض عقوبات علي اأي حكومة تت�شلم ال�شلطة عرب و�شائل 

مبداأ  تطبيق  مت  وقد  الحتاد)42(،  اأن�شطة  يف  امل�شاركة  من  حرمانها  خالل  من  د�شتورية  غري 

عدم العرتاف من قبل الحتاد الأفريقي بالأنظمة ال�شيا�شية التي جاءت للحكم عرب انقالبات 

ع�شكرية يف حالت كثرية. 

التعاون يف جمالت  الدول الأع�شاء يف الحتاد الأفريقي علي  اتفقت  ويف عام 2002، 

والتطوير  ال�رصكات  واإدارة  القت�شادية  والإدارة  الر�شيد  واحلكم  الدميقراطية  تعزيز 

الدميقراطية  واملبادئ  القيم  من  جمموعة  علي  التاأكيد  واأعادت  والقت�سادي،  الجتماعي 

وتكافوؤ  واجلماعية،  الفردية  احلريات  واحرتام  القانون،  �شيادة  بينها  من  كان  اجلوهرية، 

»امليثاق  �شكل  وقد  ال�شلطات)43(.  وف�شل  واحلرة،  النزيهة  الدورية  والنتخابات  الفر�ض، 

الأفريقي للدميقراطية والنتخابات واحلكم الر�شيد« – الذي متت املوافقة عليه من قبل روؤ�شاء 

يناير 2007)44(- نقطة حتول مهمة يف   30 الثامنة يف  القمة  الدول واحلكومات الأفريقية يف 

م�شار تاأكيد الحتاد الأفريقي علي احلقوق الدميقراطية والنتخابية، حيث و�شع جمموعة من 

الأ�ش�ض واملبادئ العامة، والآليات الواجب اتباعها يف هذا ال�شاأن.

للدميقراطية،  العاملية  القيم  بجميع  اللتزام  �رصورة  علي  الأخري  امليثاق  هذا  اأكد  حيث 

واحرتام حقوق الإن�سان، وحكم القانون، و�سيادة النظام الد�ستوري يف الرتتيبات ال�سيا�سية 

بيئة مالئمة  تهيئة  اإىل  احلاجة  وكذلك  النتخابية،  بعثات املراقبة  اأهمية  على  و�شدد  للدول، 

عاجلها  التي  الأمور  اأهم  ومن  النتخابات.  ومراقبة  لر�شد  وحمايدة  م�شتقلة  وطنية  لآليات 

تعد  للحكومة، والتي  الد�شتورية  غري  التغيريات  مو�شوع  اأخري-  اأمور  بني  امليثاق-من 

ال�شبب الرئي�شي لل�رصاعات العنيفة يف اأفريقيا، وذلك من خالل و�شع تدابري لتعزيز املوؤ�ش�شات 

والعمليات النتخابية ل�شمان انتخابات دميقراطية وحرة ونزيهة، ورف�ض واإدانة التغيريات 

غري الد�شتورية للحكومة.

حمايدة  وطنية  هيئات انتخابية  اإن�شاء  اأجل  من  العمل  �رصورة  اإىل  امليثاق  هذا  اأ�شار  كما   

وم�شتقلة، وتعزيز الآليات الوطنية لت�شوية النزاعات النتخابية، وو�شع مدونة قواعد �شلوك 
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الأحزاب  جانب  من  والعادل  احلر  علي الو�سول  ف�ساًل  الفعالة،  ال�سيا�سية  للجهات  ملزمة 

ال�سيا�سية اإىل و�سائل الإعالم التي ت�سيطر عليها الدولة خالل النتخابات. ومن ناحية اأخري، 

ذهب امليثاق اإىل التاأكيد علي اأهمية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز، وتعزيز حقوق املراأة، 

وال�سباب، والأقليات العرقية، واملهاجرين، واملعاقني، وامل�رصدين، واملجموعات الجتماعية 

ال�شعيفة املهم�شة الأخرى. 

)6( ر�بطة �أمم جنوب �سرق �آ�سيا

تعترب منطقة جنوب �رصق اآ�شيا حديثة العهد فيما يتعلق باملواثيق الإقليمية ذات ال�شلة بق�شايا 

الدميقراطية وحقوق الإن�سان، حيث اأكد معظمها اأن اأهدافها تكمن بالأ�سا�س يف تعزيز التعاون 

القت�شادي، وال�شلم وال�شتقرار الإقليمي، ومتحور تركيزها ال�شيا�شي حول احرتام مبادئ 

ال�شيادة، ووحدة الأرا�شي، ومبداأ  امل�شاواة يف  املتحدة علي بع�ض الأمور مثل  ميثاق الأمم 

ذكر  حينما  الروؤية،  تلك   1967 عام  يف  ال�سادر  “الآ�شيان”  اإعالن  اأكد  وقد  التدخل.  عدم 

اأن “روابط التاريخ والثقافة تربط بلدان هذه املنطقة مع بع�شها البع�ض”، وتعك�س “الإرادة 

اجلماعية” لأمم جنوب �رصق اآ�شيا)45(، وتكرر ا�شتخدام املعني نف�شه يف اإعالن بانكوك حلقوق 

الإن�سان »Bangkok Declaration on Human Rights« ال�سادر عام 1993، حيث 

اأكد هذا الإعالن اأن الدول الآ�شيوية مل ترف�ض فكرة عاملية القيم الدميقراطية وحقوق الإن�شان، 

تلك  تنفيذ  عند  اعتبارات  عدة  مراعاة  علي  العمل  �رصورة  اقرتحت  نف�شه  الوقت  يف  ولكنها 

اخللفيات  يف  التنوع  وكذلك  والإقليمية،  املحلية  اخل�شو�شية  منها  العاملية،  واملعايري  املبادئ 

الدينية والثقافية والتاريخية. وهو الأمر الذي قد يوؤدي اإىل متتع دول هذه املنطقة بقيم مميزة 

الدميقراطية  مفاهيم  حول  بينها  توافق  خلق  علي  ت�شاعدها  رمبا  خا�شة،  تاريخية  وظروف 

هذا  يف  الغربية  املفاهيم  مع  متوافقة  تكون  اأن  ال�رصورة  من  لي�ض  والتي  الإن�شان،  وحقوق 

ال�ساأن)46(. 

ويف 15 دي�سمرب 1997، حدث حتول ملحوظ يف الفكر اخلا�ض مبفهوم حقوق الإن�شان يف 

منطقة جنوب �رصق اآ�شيا، حيث طرح قادة الآ�شيان اأثناء الجتماع امُلنعقد يف العا�شمة املاليزية 

هدفها  اأن  اأكدت  والتي   ،»2020 الآ�شيان  »روؤية  بـ  املعروفة  ت�شوراتهم  ملبور«  »كوال 

الأ�شا�شي يتمثل يف حتويل الآ�شيان بحلول عام 2020 اإىل منظمة لالأفراد بدًل من الدول، وهو 

ما عك�ض انتقال الفكر الآ�شيوي من م�شتوي اجلماعة كوحدة يف املفهوم القدمي حلقوق الإن�شان 
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اإىل م�شتوى الفرد)47(. ومن ثم ميكن القول اإن هذه الروؤية العامة قد �شاعدت علي و�شع بع�ض 

الت�شورات الأولية حول كيفية حتقيق الدميقراطية واحلكم الر�شيد يف املنطقة، وذلك من خالل 

ال�شاملة  باأبعادها  التنمية  علي حتقيق  العمل  وتاأكيد  احلكم،  عملية  الأفراد يف  م�شاركة  �شمان 

كمدخل لتحقيق العدالة الجتماعية، بالإ�شافة اإىل احرتام الهويات املختلفة ل�شعوب املنطقة.

بحلول  الآ�شيان  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  ت�شور  عن  عبارة  الروؤية  هذه  ظلت  ذلك  ومع 

2020، دون و�شع جمموعة من ال�شرتاتيجيات والآليات الوا�شحة لتحقيق تلك الأهداف. 

وقد ازدادت الأمور ال�شيا�شية تعقيدًا مع تنامي املاأزق امل�شتمر لأو�شاع املعار�شة يف ميامنار 

وزعيمتهم »اأوجن �شان �شو كيى«، بالإ�شافة اإىل النقالب الع�شكري الذي حدث يف تايالند 

غري  التغيري  مع  الفعلي  التعامل  علي  الآ�شيان  قادة  قدرة  عدم  اأو�شح  والذي   ،2006 عام 

الد�ستوري يف احلكومة. 

ويف قمتهم امُلنعقدة يف عام 2005، قرر قادة الآ�شيان اعتماد اإعالن »كوالملبور« كوثيقة 

اأهم الأهداف التي وردت  اأ�شا�شية، حتكم الن�شاط امل�شتقبلي يف تاأ�شي�ض ميثاق الآ�شيان، ومن 

يف هذا الإعالن : العمل علي »تعزيز الدميقراطية، وحقوق الإن�سان، وال�سفافية، والإدارة 

نوفمرب   20 الآ�شيان يف  ميثاق  توقيع  الدميقراطية«)48(. وقد جاء  املوؤ�ش�شات  اجليدة، وتقوية 

2007 ب�شنغافورة متوافقًا مع اإعالن »كوالملبور« ال�شابق ذكره، حيث ت�شمن ميثاق الآ�شيان 

عددًا من الن�شو�ض التي تتعامل مع ق�شايا الدميقراطية وحقوق الإن�شان يف دول جنوب �رصق 

اآ�شيا، ومنها املادة الأويل فقرة )7( التي اأكدت اأن اأحد اأهداف الآ�شيان تتمثل يف العمل من اأجل 

»تقوية الدميقراطية، وتعزيز احلكم اجليد و�شيادة القانون«، بالإ�شافة اإىل »ترويج وحماية 

حينما  نف�شه،  املعني  تاأكيد  اإىل  الثانية  املادة  ذهبت  كما  الأ�شا�شية«.  وحرياته  الإن�شان  حقوق 

ذكرت اأنه يجب علي الآ�شيان اأن تعمل بالتوافق مع قواعد »اللتزام ب�شيادة القانون، واحلكم 

الر�سيد، ومبادئ الدميقراطية واحلكومة الد�ستورية«، وكذلك »احرتام احلريات الأ�سا�سية، 

»التم�شك  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية«،  العدالة  وتر�شيخ  الإن�شان،  حقوق  وحماية  وتوطيد 

مبيثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل«)49(. 

)7( جامعة الدول العربية

اإىل كلمة »الدميقراطية« يف ميثاق جامعة الدول العربية، حيث  اإ�شارة وا�شحة  ل توجد 

كما جاءت يف  مار�س 1945  العربية يف  الدول  تاأ�سي�س جامعة  املرجوة من  الأهداف  كانت 
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وتن�شيق  فيها،  امل�شرتكة  الدول  بني  ال�شالت  توثيق  اإىل  ال�شعي  تتمثل يف  الثانية،  املادة  ن�ض 

وجه  علي  والنظر  و�شيادتها،  ل�شتقاللها  و�شيانة  بينها،  للتعاون  حتقيقًا  ال�شيا�شية،  خططها 

والأمور  واملوا�شالت،  واملالية،  القت�شادية  ال�شئون  مثل  الأمور،  بع�ض  يف  اخل�شو�ض 

الثقافية، والرعاية الجتماعية وال�شحية)50(.

املتعلقة  تناميًا ملحوظًا يف مناق�شة بع�ض الأمور  ال�شنوات الأخرية  ومع ذلك، فقد �شهدت 

املالأ  علي  ون�رص  اعتمد  الذي  الإن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق  اأهمها  من  كان  بالدميقراطية، 

مبوجب قرار جمل�ض جامعة الدول العربية يف 15 �سبتمرب 1997، حيث اأكدت املادة التا�سعة 

ع�رصة منه اأن »ال�شعب م�شدر ال�شلطات، واأن الأهلية ال�شيا�شية حق لكل مواطن ر�شيد ميار�شه 

طبقًا للقانون«)51(، بالإ�شافة اإىل بع�ض املواد الأخرى التي تكفل احلقوق ال�شيا�شية والقت�شادية 

والجتماعية املختلقة للمواطن. ثم جاءت الن�شخة الأحدث من امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، 

بع�س  لتف�سل   ،2004 عام  تون�ض  يف  عقدت  التي  العربية  القمة  قبل  من  اعتمادها  مت  والتي 

احلقوق املرتبطة باملمار�شة الدميقراطية، كان من اأهمها املادة الرابعة والع�رصون التي اأكدت 

اإما  العامة  ال�سئون  اإدارة  يف  وامل�ساركة  ال�سيا�سية،  املمار�سة  حرية  يف  مواطن  كل  حق  علي 

مبا�رصة اأو بوا�شطة ممثلني يختارون بحرية، وتر�شيح نف�شه اأو اختيار من ميثله بطريقة حرة 

ونزيهة وعلى قدم امل�شاواة بني جميع املواطنني بحيث ت�شمن التعبري احلر عن اإرادة املواطن، 

بالإ�شافة اإىل حقه يف اأن تتاح له على قدم امل�شاواة مع اجلميع فر�شة تقلد الوظائف العامة يف 

�شلمية، وتكوين اجلمعيات مع  التجمع ب�شورة  الفر�ض، وحريته يف  تكافوؤ  اأ�شا�ض  بلده على 

الآخرين والن�شمام اإليها)52(.

ويبقي التاأكيد علي اأن جامعة الدول العربية كانت ومازالت من الأكرث املنظمات الإقليمية 

اأكرث  كهدف �رصيح يف خططها الإقليمية، بل عمدت يف  “الدميقراطية”  اإدخال  التي ترف�ض 

العربية  الطبيعة  ذات  الثقافية  اخل�شو�شية  بفكرة  مرتبطة  لذلك  مربرات  طرح  منا�شبة  من 

والإ�شالمية. وعلي الرغم من تبني القادة العرب يف ختام القمة العربية ال�شاد�شة ع�رصة التي 

الوطن  يف  والإ�شالح  والتحديث  التطوير  “م�شرية  وثيقة   2004 مايو  يف  تون�س  ا�ست�سافتها 

العربي” التي ا�شتخدمت م�شطلحات “تعزيز م�شرية املمار�شة الدميقراطية”، و“حماية حقوق 

الإن�سان العربي”، فاإنها عادت واأكدت مرة اأخري علي اأن كل الإ�شالحات التي ينبغي اأن تنفذ 

يف هذا ال�شياق، يجب اأن تكون نابعة من اإدارة الدول احلرة، ومبا يتفق مع قيمها ومفاهيمها 

الثقافية والدينية واحل�شارية وظروفها واإمكاناتها، وهو الأمر الذي يوؤكد ا�شتمرار الرغبة يف 

الوثيقة لأي  اإغفال تلك  الدميقراطي، خا�شة يف ظل  بال�شعي نحو احلكم  التعهد احلقيقي  عدم 
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اإ�شارة اإىل اآليات مراقبة تطبيق �شيا�شات الإ�شالح.

)8( ال�ضوق امل�ضرتكة لدول اأمريكا اجلنوبية

من  كل  بني  اإقليمية  جتارية  اتفاقية  مبوجب  اإن�شاوؤه  مت  اقت�شادي  جتمع  عن  عبارة  وهو 

اأ�سون�سيون  الأرجنتني والربازيل وباراغواي واأوروغواي يف عام 1991 من قبل معاهدة 

والتي هدفت اإىل تعزيز التجارة احلرة وحركة ال�شلع والأ�شخا�ض والعملة   ،”Asunción“
بني هذه البلدان)53(. وعلي الرغم من عدم وجود اإ�سارة واحدة اإىل كلمة الدميقراطية يف اأي 

مادة من مواد تلك املعاهدة الأربع وع�رصين، فاإن اإعالن »ل�ض لينيا�ض« الرئا�شي ال�شادر 

يف يونيو 1992 اأكد اأن »املوؤ�ش�شات الدميقراطية التي تعمل ب�شكل كامل هي �رصط ل غني عنه 

لوجود وتطوير ال�سوق امل�سرتكة لدول اأمريكا اجلنوبية«. 

ولكن �رصعان ما عادت الدميقراطية اإىل الظل مرة اأخري بعد �شدور هذا الإعالن ملدة 

يف  بالدميقراطية  اللتزام  ب�شاأن  »اأو�شوايا«  بروتوكول  علي  التوقيع  مت  حتي  �شنوات،  �شبع 

الق�شايا  من  واحدة  تعترب  الدميقراطية  اأن  منه  الأويل  املادة  اأو�شحت  والذي   ،1998 يوليو 

الرئي�شية للتنمية يف دول ال�شوق امل�شرتكة لدول اأمريكا اجلنوبية، كما و�شعت املادة اخلام�شة 

الدولة  اإزاء  جماعية  عقوبات  يفر�ض  فيه  الأطراف  الدول  علي  التزامًا  الربتوكول  هذا  من 

التي تعطل النظام الدميقراطي، اأو ت�شهد حدوث انتهاكات ج�شيمة ومنتظمة حلقوق الإن�شان، 

التكتل  اأجهزة هذا  الدولة يف جميع  تعليق ع�شوية هذه  اإىل حد  قد ت�شل  التي  العقوبات  وهي 

القت�شادي املختلفة)54(. 

الفعالية  وعدم  اجلمود  من  حالة  وجود  الت�شعينيات  فرتة  نهاية  اأثبتت  فقد  ذلك  ومع 

علي  اأو  التجارية  التفاقيات  م�ستوي  علي  ذلك  كان  �سواء  القت�سادي  التكتل  هذا  دول  بني 

القت�شادية اخلطرية  امل�شاكل  ب�شبب  �شوءًا  اأكرث  الو�شع  واأ�شبح  ال�شيا�شية،  الروابط  م�شتوي 

التي اأثرت علي الأرجنتني والربازيل بو�شفهما اأكرب دولتني يف هذا التكتل القت�شادي، مبا 

لدخول روؤ�شاء  ما�شة  هناك حاجة  كان  ثم  بينهما، ومن  التجارية  اخلالفات  ت�شاعد  ذلك  يف 

الدول الأع�شاء يف حمادثات جديدة لإيجاد اآليات لت�شوية املنازعات بني الأع�شاء علي اأ�ش�ض 

جمال  يف  انفراجة  �شكل  الذي  الثاين  بريتو«  »اأورو  اجتماع  يف  ذروتها  بلغت  دميقراطية، 

اأدت  اجلنوبية،  اأمريكا  لدول  امل�سرتكة  ال�سوق  يف  الأع�ساء  الدول  بني  الدميقراطي  التحول 

التقارب  واإن�ساء �سندوق   ،2002 املنازعات يف  لت�شوية  »اأوليفو�ض«  توقيع بروتوكول  اإىل 
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الهيكلي يف 2004، بالإ�شافة اإىل بع�ض الأجهزة والهيئات الأخرى الأكرث مالءمة لتحقيق 

فكرة اللتزام الدميقراطي مثل برملان مريكو�شور)Mercosur(، الذي مت افتتاحه ر�شميًا يف 

14 دي�سمرب 2007 يف برازيليا،  ويت�سكل من عدد مت�ساٍو من الربملانيني لكل دولة من الدول 

الأع�ساء بغ�س النظر عن عدد ال�سكان.

رابعًا: امل�ضاعدات الدولية وامل�ضروطية الدميقراطية

متثل املنح والهبات والقرو�ض اخلارجية املي�رصة -�شواء كانت مقدمة يف �شورة نقدية اأو 

عينية- بالن�شبة للدول الفقرية اأو الدول الناه�شة موردًا اقت�شاديًا مهمًا، ي�شاعدها يف تنمية بنيتها 

الإ�شرتاتيجية.  ولوية  الأ ال�شخمة ذات  التنموية  امل�شاريع  برامج  العديد من  التحتية، وتمويل 

وهناك الكثيـر مـن دول العامل الثالث التي تعتمد ب�شكل خا�ض على املنح والهبات والقرو�ض 

و�شندوق  الدويل،  كالبنك  القت�شادية  الدولية  املوؤ�ش�شات  قبل  مـن  لهـا  ُتقـدم  التـي  الدولية 

النقد الدويل، اأو تلك املـ�شاعدات املقدمة لها من الدول الغنية الكربى مثل بع�ض دول التحاد 

وربي والوليات املتحدة واليابان وال�شني عرب جمموعة من التفاقيات الثنائية، خا�شة اأن  الأ

الدول الفقرية اأو النامية قد ل يتـاح لها القترا�ض وفقا لل�شروط التجارية ال�شائدة يف اأ�شواق 

املال التجارية العاملية)55(.

يف   »Democratic Conditionality« الدميقراطية  امل�رصوطية  ق�شية  ظهرت  وقد 

ال�شبعينيات  اأواخر  منذ  النامية  والدول  املانحة  الدولية  املوؤ�ش�شات  بني  العالقة  تطور  اإطار 

اآليات  تطبيق  �رصورة  علي  امل�رصوطية  من  الأول  اجليل  ركز  حيث  الع�رصين،  القرن  من 

الإ�شالح القت�شادي وبرامج التنمية الليربالية اخلا�شة بالنموذج الغربي يف التنمية للخروج 

ولكن  الزمنية.  الفرتة  تلك  يف  الثالث  العامل  دول  منها  عانت  التي  القت�شادية  الأزمات  من 

�شيا�شات  من  النمط  هذا  ف�شل  علي  عديدة  ودلئل  موؤ�رصات  وظهور  الت�شعينيات،  بداية  مع 

علي  الأفريقية  الدول  ويف  عامة  ب�شفة  الثالث  العامل  دول  من  العديد  يف  الإمنائية  امل�شاعدة 

وجه اخل�شو�ض، بداأ ظهور اجليل الثاين من امل�رصوطية ذات الطابع ال�شيا�شي)56(، واجتهت 

�شغوط  ممار�شة  اإىل  املانحة  والأمريكية  الأوروبية  الدول  وبع�ض  النقدية  املالية  املوؤ�ش�شات 

تعددية  تد�شني  من  ت�شتمد �رصعيتها  نظم حكم دميقراطية،  لإقامة  النامية  الدولة  علي  �شيا�شية 

�شيا�شية واإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

اأروقة  داخل  ظهر  -الذي   »Good Governance« الر�سيد  احلكم  مفهوم  اأن  �سك  ل 
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اجلديد  اجليل  هذا  حمور  �سكل  قد  الدويل-  النقد  و�سندوق  الدويل  البنك  من  كل  ودرا�سات 

م�شحونة  بطريقة  املفهوم  هذا  ا�شتخدام  عدم  من  الرغم  وعلي  الدميقراطية.  امل�رصوطية  من 

ال�رصوط  اأغلب  اإن  القول  ميكن  فاإنه  وت�شويقه،  طرحه  بدايات  يف  �رصيح  ب�شكل  �شيا�شيًا 

بناء نظام  ب�شهولة مع احتياجات واإجراءات  تتقابل  اإليه كانت  بالو�شول  واملتطلبات اخلا�شة 

حكم دميقراطي. وقد بداأ �شك مفهوم احلكم الر�شيد ب�شكل ر�شمي يف خطاب البنك الدويل بعد 

انهيار جدار برلني عام 1989 ونهاية احلرب البادرة، وذلك بعدما اأدرك البنك الدويل اأن 

برامج التكيف الهيكلي التي مت تنفيذها مع بلدان الدول النامية طول فرتة الثمانينيات مل حتقق 

النجاح املطلوب منها، وبالتايل ظهرت حاجة ما�شة اإىل نهج جديد يف تقدمي امل�شاعدات الإمنائية 

لتحقيق درجة اأكرب من النجاح.

بعنوان  له  تقرير  يف  امل�سطلح  لهذا  الأول  الدويل  البنك  ا�ستعمال  جاء  ال�سياق،  هذا  ويف 

و�سف  الذي  التقرير  وهو  امل�ستدامة”،  التنمية  اإىل  الأزمة  من  ال�سحراء:  جنوب  “اأفريقيا 
الأزمة التي تواجهها دول هذه املنطقة باأنها اأزمة “حوكمة”)57(، ومن ثم ميكن القول اإن هذا 

التقرير قدم معلمًا بارزًا يف حتول �شيا�شة »بريتون وودز« املانحة، لأنه اأظهر وجود اعتقاد 

بغياب  مبا�رص  ب�شكل  ارتبط  قد  الإمنائية،  امل�شاعدة  برامج  فعالية  انعدام  ا�شتمرار  باأن  متزايد 

امل�شاءلة الفعالة علي املوؤ�ش�شات والأجهزة احلكومية يف البلدان املتلقية للم�شاعدات، وهو الأمر 

الذي اأدي اإىل توطن الف�شاد املوؤ�ش�شي يف هذه البلدان.

وعلي الرغم من اختالف عنا�رص مفهوم احلكم الر�شيد بتنوع الأطر النظرية التي تتبناها 

القول  اأنه ميكن  اإل  املعنية،  املنظمات غري احلكومية  املختلفة وبع�ض  النقدية  املالية  املوؤ�ش�شات 

ال�شيا�شية  البيئة  توفري  بعملية  جمملها-  -يف  واملرتبطة  امل�شرتكة  املوؤ�رصات  بع�ض  هناك  اإن 

اأهمها  تف�سيل  ميكن  والتي  دميقراطي،  حكم  نظام  لإقامة  املنا�سبة  والجتماعية  والقت�سادية 

علي النحو التايل)58(:

القانونية، . 1 بالقواعد  الأفراد  ثقة والتزام  القانون: حيث يهتم هذا بتحديد مدي  �سيادة 

ووجود ق�ساء م�ستقل قادر علي تطبيق القانون. وذلك من خالل تقييم عدة اأمور، منها القدرة 

علي اإنفاذ العقود، وحقوق امللكية، واحرتافية ال�رصطة، وم�ستوي اجلرمية والعنف.

امل�ساركة العامة: ويعني اأن يكون لدي الأفراد احلق يف اإبداء اآرائهم، وامل�ساركة يف . 2

عملية �شنع القرارات التي توؤثر فيهم، ويرتبط هذا العن�رص ببع�س الق�سايا املهمة مثل احلق 

يف النتخاب والرت�سح للمنا�سب العامة، ومتكني الأفراد واجلماعات.
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ال�سفافية: مبعني اأن تكون املعلومات والبيانات املرتبطة بعمية �شنع ال�سيا�سات العامة . 3

متاحة للجميع ب�سكل وا�شح، واأن تتم عملية تطبيق ال�سيا�سات ب�سكل يتوافق مع القواعد العامة 

يف الدولة. 

امُل�ساءلة: يعرف عن�رص امُل�ساءلة باأنه تقدمي الأ�سباب وراء اتخاذ قرار اأو فعل معني، . 4

موؤ�ش�شات  اأداء  وحت�شني  حما�سبة  علي  وقدرته  املدين  املجتمع  بقوة  يرتبط  الذي  الأمر  وهو 

واأجهزة الدولة. 

التحكم يف الف�ساد: يتم قيا�س هذا العن�رص من خالل حتديد مدي وجود ممار�سة للعمل . 5

وال�سفافية  القانون  �سيادة  عنا�رص  بدور  الأمر  هذا  ربط  ويتم  خا�شة،  م�سالح  لتحقيق  العام 

وامُل�ساءلة يف جمال مكافحة الف�ساد.

مثل . 6 املوؤ�رصات،  من  كبرية  جمموعة  علي  العن�رص  هذا  ويحتوي  احلكومة:  فعالية 

م�ستوي جودة اخلدمات املدنية، وم�ستوي ال�ستقاللية من ال�شغوط ال�سيا�سية، وجودة عملية 

�شنع وتطبيق ال�سيا�سات العامة، وم�سداقية الدولة يف تنفيذها. 

ال�ستقرار ال�سيا�سي وغياب العنف: ويهتم هذا العن�رص بالوقوف علي مدي احتمالية . 7

عدم ا�ستقرار احلكومة اأو الإطاحة بها با�شتخدام العنف، وذلك من خالل بع�س من املوؤ�رصات، 

مثل عدد ال�رصاعات امل�سلحة، وم�ستوي العتداء علي املدنيني من جانب احلكومة اأو اجلماعات 

املنظمة، وعدد الالجئني، ومدي �سهولة احل�سول علي ال�سالح، ومعدلت اجلرمية.

وتنفيذ . 8 �سياغة  علي  احلكومة  قدرة  بقيا�س  العن�رص  هذا  ويهتم  التنظيمية:  اجلودة 

�سيا�سات م�ستقرة، ت�سمح بنمو القطاع اخلا�س، وتتوافق مع اأهداف املوؤ�ش�شات التمويلية علي 

وجه التحديد.

لتعزيز  قد جاءت  الر�سيد  احلكم  ملفهوم  الدويل  النقد  روؤية �سندوق  اأن  الرغم من  وعلي 

 »Cross Conditionality« املتقاطعة امل�رصوطية  اإطار من �سيا�سات  البنك الدويل يف  نهج 

للتعامل مع قرو�ض ومديونيات دول العامل الثالث)59(، فاإنها قد جاءت اأكرث �رصاحة وتف�سياًل 

يف بع�س اجلوانب. ففي عام 1996 اأعلن �سندوق النقد الدويل ب�سكل �رصيح اأن العمل علي 

الكفاءة  وحت�شني  القانون،  �شمان �سيادة  مبا يف ذلك  جميع جوانبه،  الر�سيد يف  تعزيز احلكم 

وامل�ساءلة يف القطاع العام، والت�سدي للف�ساد، يعترب من اأهم العنا�رص الأ�سا�سية لإطار العمل 

�رصطًا للح�سول علي  اأن يكون  اأن تزدهر فيه اقت�ساديات الدول، ومن ثم لبد  الذي ميكن 
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قرو�ض �سندوق النقد الدويل.

واحلقيقة اأن �سيا�سات امل�رصوطية الدميقراطية املتقاطعة مل تقت�رص علي روؤية �سندوق النقد 

والبنك الدوليني فقط، واإمنا امتدت اإىل الحتاد الأوروبي الذي ا�شتخدم م�سطلح احلكم الر�سيد 

لأول مرة يف القرار ال�سادر عن جمل�س حقوق الإن�سان والدميقراطية والتنمية لعام 1991، 

والذي اأكد علي اأن حقوق الإن�سان والدميقراطية تعترب جزءًا ل يتجزاأ من جمموعة اأكرب من 

توؤخذ م�ساألة احلكم  اأن  املتطلبات الالزمة لتحقيق التنمية املتوازنة وامل�ستدامة، ومن ثم ينبغي 

بني  املوقعة   ”Cotonou“كوتونو اتفاقية  جاءت  ثم  ال�سياق،  هذا  �شمن  العتبار  يف  الر�سيد 

الحتاد الأوروبي و79 دولة من اأفريقيا جنوب ال�سحراء ومنطقة الكاريبي واملحيط الهادي 

لعام 2000، وعرفت احلكم الر�سيد ب�سكل تف�سيلي يف املادة )9( فقرة )3( باأنه: “تلك الإدارة 

التنمية  بغر�ض  والطبيعية  واملالية  والقت�سادية  الب�رصية  للموارد  للمحا�سبة  والقابلة  ال�سفافة 

الدميقراطية  الإن�سان واملبادئ  حترتم حقوق  �سيا�سية ونظم  بيئات  �شمن  املن�سفة وامل�ستمرة، 

و�سيادة القانون”. وعليه جعل الربملان الأوروبي الإ�سارة اإىل احلكم الر�سيد �رصطًا اإلزاميا يف 

جميع التفاقيات الر�سمية امل�سرتكة بني الحتاد الحتاد الأوروبي وجميع دول العامل، �سواء 

كانت متقدمة اأو نامية اأو متر مبرحلة انتقالية. 

ويف التوقيت ذاته الذي اأ�سارت فيه بع�س املوؤ�ش�شات الدولية املانحة اإىل احلكم الدميقراطي 

الإ�سارة  املتحدة  لالأمم  الإمنائي  الربنامج  اختار  الر�سيد،  احلكم  م�سطلح  عرب  �شمني  ب�سكل 

ال�رصيحة اإىل مثل هذا الأمر، حيث اأكد تقريره املعنون بـ “احلكم الر�سيد من اأجل امل�ستقبل: 

الدميقراطية والتنمية يف البلدان الأقل منوا” اأن الأولويات يف برنامج عمل “بروك�سل” بهذه 

علي  الدميقراطي  احلكم  تعزيز  جتاه  تذهب  اأن  يجب   ،2010-2001 العقد  خالل  البلدان 

ال�سعيدين املحلي والوطني، وذلك علي نطاق وا�شع و�سامل، يغطي كاًل من الدولة واملجتمع 

الب�رصية  التنمية  حتقيق  �سبيل  اأهمية ق�سوي يف  خطوة ذات  املدين والقطاع اخلا�س، وي�سكل 

العالقات الإقليمية  تاأثريه علي �سكل وطبيعة  اإىل  بالإ�شافة  والأمن وحماية حقوق الإن�سان، 

والدولية لتلك البلدان)60(. 

ومن ناحية اأخري، ركزت بع�س الدول املانحة ب�سكل فردي علي فكرة الرتويج الدويل 

ل�سيا�ساتها  املدي  طويلة  اأهداف  حتقيق  اأدوات  اإحدي  متثل  باعتبارها  وذلك  للدميقراطية، 

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  اأكدت  احل�رص،  ولي�س  املثال  �سبيل  واخلارجية.فعلي  الداخلية 

واخلارجية  الداخلية  ال�سيا�سة  اأهداف  اأن  النرتنت-  علي  موقعها  -يف   )USAID(الدولية
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للوليات املتحدة الأمريكية تاأتي من “كل ما يخدم املجتمع عرب تو�شيع نطاق الدول الدميقراطية 

الدولية مل�سطلح احلكم  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  تعريف  العامل)61(. وقد جاء  اأنحاء  جميع  يف 

الر�سيد مت�سابهًا اإىل حد بعيد مع روؤية البنك الدويل، حيث اأكدت اأن احلكم الر�سيد »يفرت�ض 

تعزيز  اأو  وخلق  والنظام،  القانون  و�شمان  الجتماعي،  ال�سالم  حفظ  علي  احلكومة  قدرة 

الأمن الجتماعي«، ولكنها  الأدين من  و�شمان احلد  للنمو القت�سادي،  الالزمة  الظروف 

يفتح  قد  الذي  الأمر  وهو  الر�سيد،  للحكم  م�سبق  �رصط  الدميقراطية  اأن  علي  �رصاحة  ن�ست 

الإمنائية اخلا�سة  امل�ساعدة  برامج  الر�سيد يف  للحكم  عنا�رص خمتلفة  للتاأكيد علي  اأمامها  الباب 

بها)62(.

خامتـــة:

ن�رص وتوطيد  اأن تتناول دور املنظمات الدولية والإقليمية يف  البحثية  حاولت هذه الورقة 

الدولية  املنظمات  اأغلب  ن�شاط  يف  ملحوظ  تزايد  وجود  واأو�شحت  الدميقراطي.  احلكم 

والإقليمية ب�ساأن ق�سايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان، وذلك من خالل النظر اإىل الدميقراطية 

كاأحدى القيم العليا املعرتف بها عامليًا، والتي ت�سكل هدفًا رئي�سيًا. يقوم علي جميع القيم واملبادئ 

واحلقوق الإن�سانية امل�سرتكة- لل�سعوب يف املجتمع العاملي باأ�رصه، بغ�س النظر عن الختالفات 

مواطن،  لكل  اأ�سا�سيًا   « »حقًا  ت�سكل  قد  بذلك  واأنها  بينها،  والقت�سادية  والجتماعية  الثقافية 

ينبغي اأن ميار�سه يف ظل مناخ من احلرية وامل�ساواة والتعددية وال�سفافية و�سيادة القانون.

الأمم  ميثاق  اأهداف  من  كهدف  �رصيح  ب�سكل  الدميقراطية  حتديد  عدم  من  الرغم  وعلي 

الدولية  املجتمعات  اأعمال  جدول  يف  ب�سدة  اإدراجها  اإىل  ي�شري  الفعلي  الواقع  فاإن  املتحدة، 

ومع ذلك ل ميكن اجلزم باأنهم قد جنحوا حتي  املا�شية،  خالل ال�سنوات الع�رصين  والإقليمية 

الآن يف و�شع تعريف حمدد و�سامل للدميقراطية، واإن قاموا بتحديد جمموعة من العنا�رص 

اأخذنا يف  ما  اإذا  خا�شة  الدميقراطي،  احلكم  ل�سمان  توافرها  الالزم  واملو�شوعية  الإجرائية 

العربية  املنطقة  مثل  العامل،  مناطق  بع�س  يف  التقليدية  املجتمعات  بع�س  اأو�شاع  العتبار 

والتقاليد  القيم  اأغلب  مع  داخلية  توترات  علي  حتتوي  مازالت  والتي  اآ�شيا،  �رصق  وجنوب 

اإىل حماولة  الغربي، ومن ثم �سعت دائمًا  الليربايل  بالنموذج  الدميقراطية اخلا�سة  والهياكل 

تقدمي منوذج مميز وخا�ض بها، ي�سمن حتقيق الدميقراطية كقيمة عاملية، ولكنه يف الوقت نف�سه 

يراعي اخللفيات التاريخية والدينية والثقافية املتنوعة يف هذه املناطق.
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وبالتايل ميكن القول اإن جميع الإ�سارات القانونية ال�سادرة عن املجتمع الدويل حتي هذه 

اللحظة، مل ترتق اإىل بلورة ونقل احلديث واملمار�سات حول ترويج الدميقراطية اإىل »احلق 

يف الدميقراطية« كاأحد احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان، وهو الأمر الذي ميكن اإرجاعه اإىل ثالثة 

اأ�سباب رئي�سية، اأولها هو اأن احلالت التي متت الإ�سارة فيها اإىل لفظ الدميقراطية كحق يف 

املواثيق والتفاقيات والإعالنات الدولية هي قليلة ن�سبيًا، وثانيها اأن م�سادر القانون الدويل 

اأنه  مل تت�سمن تعريفًا اإجرائيًا واحدًا للدميقراطية، وثالثها وهو الأهم- يف تقديرنا- يتمثل يف 

مازال هناك بع�س فقهاء القانون الدويل الذين يوؤكدون علي اأن النظر اإىل الدميقراطية كحق، 

يعترب �سكاًل من اأ�سكال التدخل يف ال�سئون الداخلية للدول، مما يتعار�ض مع كل ما جاء يف الفقه 

القانوين الدويل بخ�شو�ض حق الدول يف اختيار نظمها القت�سادية وال�سيا�سية والقت�سادية.
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متهيـــد:

غري  املنظمات  تعاطي  اإمكانية  اأمام  املتوفرة  الفر�ض  ل�شتك�شاف  الدرا�شة  هذه  ت�شعى 

الأفريقية(.  باللجنة  لحقا  )�شتذكر  وال�شعوب  الإن�شان  حلقوق  الأفريقية  اللجنة  مع  احلكومية 

يف هذا الإطار؛ لحظنا اأن العديد من الأدبيات التي مت اإنتاجها يف هذا املجال ركزت، ب�شكل 

اآلية تقدمي ال�شكاوى للجنة الأفريقية. ويف حني اأن التقا�شي هو جزء ل يتجزاأ  اأ�شا�شي، على 

من النظام الأفريقي حلقوق الإن�شان، ترى هذه الدرا�شة اأن اللجنة الأفريقية توّفر فر�شا اأكرث 

تنوعا لإ�رصاك املنظمات غري احلكومية، وحتاول –بالتايل- اإلقاء مزيد من ال�سوء على تلك 

الفر�ض، وذلك للم�شاهمة يف توفري املزيد من املعلومات العملية والدرا�شات الأكادميية املتاحة 

-اأمام املنظمات غري احلكومية والباحثني- ب�شاأن اللجنة الأفريقية وطرق التعامل معها.

مرتجم عن اللغة الإجنليزية 
 *

دور املنظمات غري احلكومية

فى اللجنة االأفريقية حلقوق االإن�ضان وال�ضعوب*

�سهري ريا�ص**

* * باحثة يف مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإن�سان.
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اللجنة  مع  احلكومية  غري  املنظمات  م�شاركة  بني  املقارنات  من  جمموعة  الدرا�شة  �شتعقد   

جمل�ض  حتديدا  اأكرث  وب�شكل  الإن�شان،  حقوق  حلماية  الدولية  الآليات  مع  وعملها  الأفريقية، 

حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة )لحقا جمل�ض حقوق الإن�شان(.تدرك الباحثة الختالفات 

اأن  اإل  الكيانني،  الأحيان وظائف كل من  بع�س  بل ويف  العديدة يف طبيعة وبناء وتكوين، 

مقارنة جوانب معينة قد تكون مفيدة لفهم مدى اإمكانية م�شاهمة اإنخراط املنظمات غري احلكومية 

مع اللجنة الأفريقية يف تعزيز وحماية حقوق الإن�شان يف اأفريقيا. 

غري  املنظمات  لإ�رصاك  ن�شبيا  مرنة  اأر�شية  توّفر  الأفريقية  اللجنة  اأن  الدرا�شة  هذه  ترى 

الو�شع  الأفريقية -على عك�ض  اللجنة  اأن  تنبع من حقيقة  املرونة  احلكومية يف عملها، وهذه 

يف جمل�ض حقوق الإن�شان- ل تتكون من دول اأع�شاء بل من خرباء م�شتقلني، يتعاطون مع 

ومع  ال�شتباكات.  من  اأقل  وقدر  التعاون،  من  مبزيد  يت�شم  ب�شكل  احلكومية  غري  املنظمات 

ذلك، يف بع�ض الأحيان ل توؤدي هذه املرونة اإىل النتائج املرجوة، ب�شبب افتقار العالقة بني 

اللجنة والدول الأع�شاء يف الحتاد الأفريقي اإىل الن�شجام املطلوب، ويف اأحيان اأخرى ب�شبب 

الهتمام املحدود الذي توليه املنظمات غري احلكومية، خا�شة املنظمات التي تعمل على دول 

�سمال اأفريقيا، للجنة الأفريقية.

والدولية  االإقليمية  النظم  مع  احلكومية  غري  املنظمات  لتفاعل  التاريخي  االإطار 

حلقوق االإن�ضان القائمة:

الدولية  الآليات  تقوية  يف  به  معرتفا  دورا  تاريخيا،  احلكومية،  غري  املنظمات  لعبت 

يف  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع  على  الأ�شواء  ت�شليط  يف  اأ�شهم  مما  الإن�شان؛  حلقوق  والأفريقية 

العديد من البلدان، وحماولة خلق اأطر اأكرث فعالية حلماية وتعزيز احلقوق واحلريات.

جاء اإلغاء جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان )لحقا اللجنة( يف عام 2006؛ نتيجة ملناق�سات 

اللجنة  باأ�رصه حول عدم م�شداقية  الدويل  املنظمات غري احلكومية واملجتمع  خمتلفة طرحتها 

اللجنة  �شد  املطروحة  احلجج  اأ�شفرت  الإن�شان.  حقوق  وحماية  تعزيز  يف  ف�شلها  اأثبتت  التي 

-باأنها كيان م�شي�ض اإىل حد كبري ويهدف لتحقيق م�شالح الدول الكربى- عن احلاجة اإىل اإن�شاء 

كيان جديد مب�شتوى اأعلى، يكون له اأجهزة موؤ�ش�شية قوية، وتعتمد على ال�شفافية، حتى يتمكن 

من الإ�رصاف على تعزيز حقوق الإن�شان العاملية ب�شكل اأف�شل.)1( 

مار�س  يف  الإن�سان  حقوق  جمل�س  باإن�ساء   )2(251/60 العامة  اجلمعية  قرار  جاء  وبالتايل 
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2006 ليعلن خلق هيئة جديدة حلقوق الإن�شان، تهدف اإىل اأن تكون “اأداة غري م�شي�شة” تعمل 

ب�سفافية، وتاأمل باأن يغدو لها دوٌر يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان.)3( بدون �سك، لعبت 

املنظمات غري احلكومية دورا مهما يف �شياغة القرار املن�شئ ملجل�ض حقوق الإن�شان.

وعلى الناحية الأخرى توجد هيئة اأقدم بكثري داخل النظام الأفريقي، اأن�شئت بهدف تعزيز 

وحماية حقوق الإن�شان يف اأفريقيا. وتدور منذ عقود مناق�شات مبعرفة املنظمات غري احلكومية 

حول اإمكانية اإ�شالحها، وذلك بالتعاون مع اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني بتلك امل�شاألة.

باملثل، لعبت املنظمات غري احلكومية دورا -ميكننا القول اإنه اأ�شا�شي- ل�شمان اأن القانون 

التاأ�شي�شي لالحتاد الأفريقي، والذي حل حمل منظمة الوحدة الأفريقية يف عام 2002، يحتوي 

على اإ�شارة ملبادئ حقوق الإن�شان والقيم الدميقراطية. بالطبع عندما مت اإن�شاء منظمة الوحدة 

الأفريقية يف ال�شتينيات كانت تو�شف باأنها غري مر�شية “لتحقيق طموحات القارة”، وبالتايل 

مت ا�شتبدالها مبنظمة اأكرث ديناميكية وقدرة على العمل.)4( اأعطت منظمة الوحدة الأفريقية قليال 

من الهتمام ملبادئ حقوق الإن�سان، وبدل من التطرق اإىل تلك املبادئ اأ�سارت اإىل ما كان 

اأكرث اأهمية لها يف ذلك الوقت، حتديدا اإدانة الحتالل، وتعزيز الدول النا�شئة اجلديدة ونظم 

مت  اللذان  )موري�شيو�ض(،  باي  جراند  عمل  وخطة  اإعالن  يعرتف  الواقع،  يف  فيها.  احلكم 

اإ�شدارهما يف املوؤمتر الوزاري الأول يف تاريخ منظمة الوحدة الأفريقية عن حقوق الإن�شان 

اأفريقيا.)5(  يف  الإن�شان  حقوق  تعزيز  يف  املدين  املجتمع  يلعبه  الذي  1999بالدور  اأبريل  يف 

“�سعدت جماعات خمتلفة من  وال�شعوب:  الإن�شان  الأفريقية حلقوق  اللجنة  تعبري  وعلى حد 

�شغطها  من  حكومية  حكومية ومنظمات  غري  الإعالم والكني�شة، ومنظمات  �شمنها و�شائل 

انتهاكات  اإن�شائها من خالل ك�شف بع�ض  الأوىل من  الأيام  الأفريقية يف  الوحدة  على منظمة 

حقوق الإن�شان الأكرث ترويعًا يف القارة.”)6(

تت�شمن الن�شو�ض احلالية للقانون التاأ�شي�شي اإ�شارة حلقوق الإن�شان كاإحدى دعائم الحتاد 

تعزيز  على  العزم  نعقد  “واإذ  بالتايل:  الأع�ساء  الدول  تعهد  على  ديباجته  فتن�س  الأفريقي، 

احلكم  وكفالة  الدميقراطية  والثقافة  املوؤ�ش�شات  ودعم  وال�شعوب  الإن�شان  حقوق  وحماية 

الر�سيد و�سيادة القانون”. الأهداف واملبادئ الرئي�سية يف املادتني 3 و4 من القانون التاأ�سي�سي 

الأخذ يف العتبار  الدويل مع  التعاون  الأفريقي »ت�شجيع  اأهداف الحتاد  اأن من  تن�ض على 

الإن�شان  بحقوق  ال�شلة  ذات  الأخرى  وال�شعوب واملواثيق  الإن�شان  الأفريقي حلقوق  امليثاق 

امل�شاواة مع »احرتام  الدول مبادئ  اأن ت�شمن  التاأ�شي�شي كذلك  القانون  وال�شعوب«. يطالب 
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قد�سية  واحرتام  الر�سيد...  واحلكم  القانون  و�سيادة  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  املبادئ 

احلياة الب�رصية.«)7( وهكذا، يظهر القانون التاأ�شي�شي لالحتاد الأفريقي يف نظرة اأولية ككيان 

يعطي اأهمية حلقوق الإن�شان، رمبا مبكانة م�شاوية -على الأقل وفقا للم�شطلحات القانونية- 

مليثاق الأمم املتحدة، والذي يذكر اأي�شا حقوق الإن�شان كاإحدى ركائزه. اإن الإ�شارة للقانون 

التاأ�شي�شي ذات اأهمية، خا�شة يف �شياق توفري اأ�ش�ض قوية لعمل اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�شان 

اآليات  اأن ورثت تركة منظمة الوحدة الأفريقية من  وال�شعوب داخل الحتاد الأفريقي، بعد 

حلماية حقوق الإن�سان. 

عا�شمة  يف  الفتتاحية  دورتها  عقد  ومت   ،1987 نوفمرب   2 يف  الأفريقية  اللجنة  اأن�سئت 

)لحقا  وال�شعوب  الإن�شان  حلقوق  الأفريقي  امليثاق  دخول  بعد  وذلك   ، اأبابا  اأدي�ض  اأثيوبيا، 

امليثاق الأفريقي( حيز النفاذ يف عام 1986.)8(

يحدد امليثاق الأفريقي ولية اللجنة الأفريقية، ومنها »ت�شجيع املوؤ�ش�شات الوطنية واملحلية 

مهتمة  اأخرى  اأفريقية ودولية  موؤ�ش�شات  مع  و«التعاون  وال�شعوب«  الإن�شان  بحقوق  املهتمة 

بتعزيز وحماية تلك احلقوق«.

م�ضاركة املنظمات غري احلكومية فى جمل�ض حقوق االإن�ضان

ماأزق الو�سع اال�ست�ساري يف املجل�س االقت�سادي واالجتماعي باالأمم املتحدة

ل يتم النظر اإىل م�شاركة املنظمات غري احلكومية يف جمل�ض حقوق الإن�شان على اأنها فقط 

جانب مهم من جناح املجل�ض، لكن هذه امل�شاركة اأي�شا متثل جزءا ل يتجزاأ من النظام باأكمله 

الذي بني عليه املجل�س.)9( جمل�س حقوق الإن�سان مكون من 47 دولة ع�سوا يف الأمم املتحدة، 

بحقوق  خا�شة  قرارات  واعتماد  الت�شويت  على  القدرة  الدول  هذه  متلك  الإطار  هذا  ويف 

الإن�سان.

املادة 71 من ميثاق الأمم املتحدة فتحت الباب مل�شاركة املنظمات غري احلكومية يف الأمم 

اإىل فر�ض  للو�شول  اإمكانية  لديها  ب�شكل عام  املهتمة  املنظمات غري احلكومية  املتحدة. جميع 

�شواء مع مفو�شية حقوق  املتحدة،  الأمم  الإن�شان داخل  اأجهزة حقوق  تفاعل متنوعة داخل 

اأو حتى يف �شياق الإجراءات  املن�شاأة مبوجب معاهدات الأمم املتحدة،  اأو الآليات  الإن�شان، 

الدوري  ال�شتعر�ض  اآلية  اأقل،  وبدرجة  الإن�شان،  حقوق  جمل�ض  بها  ي�شطلع  التي  اخلا�شة 
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حقوق  جمل�ض  يف  احلكومية  غري  املنظمات  م�شاركة  تزال  ل  الآن،  حتى  ولكن  ال�سامل.)10( 

الإن�شان نف�شه مرهونة بح�شولها على و�شع ا�شت�شاري من جلنة املنظمات غري احلكومية التابعة 

للمجل�ض القت�شادي والجتماعي بالأمم املتحدة )لحقا؛ املجل�ض القت�شادي والجتماعي(.

رقم  املجل�ض  قرار  والجتماعي  القت�شادي  املجل�ض  مع  ال�شت�شارية  العالقة  ينظم 

وواجبات  وحقوق  ال�شت�شاري،  الو�شع  ا�شتحقاق  �رصوط  »يحدد  والذي   ،1996/31

املنظمات غري احلكومية احلا�شلة على الو�شع ال�شت�شاري، واإجراءات الن�شحاب اأو تعليق 

الو�شع ال�شت�شاري، ودور ووظيفة جلنة املنظمات غري احلكومية داخل املجل�ض القت�شادي 

والجتماعي، وم�سئوليات �سكرتارية الأمم املتحدة بدعم العالقة ال�ست�سارية.«)11(

املنظمات  جلنة  تو�شية  على  بناًء  ا�شت�شاريا  و�شعا  والجتماعي  القت�شادي  املجل�ض  مينح 

غري احلكومية اخلا�شة باملجل�ض، واملكون من 19 دولة ع�شوا. يعترب احل�شول على و�شع 

ا�شت�شاري يف املجل�ض القت�شادي والجتماعي من اأحد التحديات الكربى التي تواجه املنظمات 

غري احلكومية التي ترغب يف العمل مع اآليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان. واقع الأمر هو اأن 

القرار ين�س على 17 �رصطا يجب ا�شتيفاوؤها من قبل املنظمات غري احلكومية قبل تقدمي طلباتها 

اأن  ميكن  الأحيان،  من  الكثري  يف  �شيا�شية  لأ�شباب  ونظرا  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  فيها.  للنظر 

ت�شوت جلنة املنظمات غري احلكومية بب�شاطة لالعرتا�ض على، و�شحب الو�شع ال�شت�شاري 

من اأي منظمة غري حكومية، وذلك ا�شتنادا اإىل عبارات م�شكوك فيها، واردة عمدا يف القرار 

رقم  والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  قرار  من   57 املادة  الواقع،  يف  امل�شاألة.  لتلك  املنظم 

1996/31 تن�ض على ما يلي؛ كاأ�شباب لتعليق اأو �شحب الو�شع ال�شت�شاري من املنظمات غري 

احلكومية:

»)اأ( اإذا اأ�شاءت املنظمة ب�شكل وا�شح ا�شتعمال مركزها، اإما مبا�رصة اأو عن طريق املرتبطني 

بها اأو املمثلني لها املت�رصفني با�شمها، بالنخراط يف مزاولة منط من الأفعال املناق�شة ملبادئ 

دوافع  من  منطلقة  اأو  باأفعال غري مربرة  القيام  ذلك  ومقا�شده، مبا يف  املتحدة  الأمم  ميثاق 

�شيا�شية �شد دول اأع�شاء يف الأمم املتحدة ب�شكل يتعار�ض مع تلك املقا�شد واملبادئ؛

)ب( اإذا توفرت اأدلة موؤكدة على وجود تاأثري نا�شئ عن عائدات ناجمة عن اأن�شطة معرتف 

دوليا باأنها اأن�شطة اإجرامية، مثل الجتار غري امل�رصوع باملخدرات اأو غ�شل الأموال اأو الجتار 

غري امل�رصوع بالأ�شلحة؛

اأو فعال يف  اإيجابي  اإ�شهام  اأي  ال�شابقة،  ال�شنوات الثالث  اإذا مل تقدم املنظمة، خالل  )ج( 
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اأعمال الأمم املتحدة، ول �شيما املجل�ض اأو جلانه اأو اأجهزته الفرعية الأخرى.«)12(

غري  املنظمات  م�شاركة  لتحديد  الدول  لتقدير  مرتوك  القرار  اأن  ومبا  ذلك،  على  وبناء 

احلكومية مع جمل�ض حقوق الإن�شان؛ متكنت 139 منظمة يف �سبتمرب 2010 من احل�سول على 

و�شع ا�شت�شاري عام، وحازت 2218 منظمة على و�شع ا�شت�شاري خا�ض،)13( يف حني مت 

اإيقاف 76 منظمة ذات و�شع ا�شت�شاري خا�ض واثنتني ذواتي و�شع ا�شت�شاري عام.)14(

تلك  احلكومية خالل  املنظمات غري  بها  تقوم  هناك عدة وظائف  للقرار رقم 1/5،  وفقا 

العملية. ي�شمح للمنظمات غري احلكومية بتقدمي مداخالت مكتوبة و�شفهية اأثناء الدورات العادية 

الثالث ال�شنوية ملجل�ض حقوق الإن�شان، بالإ�شافة اإىل الدورات ال�شتثنائية التي ميكن اأن تعقد 

ا ُي�شمح للمنظمات غري احلكومية بح�شور  لتناول تطورات ملحة لق�شايا حقوق الإن�شان. اأي�شً

الر�شمية  النقا�شية والجتماعات غري  التفاعلية واحللقات  النقا�شات واحلوارات  وامل�شاركة يف 

التو�شيات  ببع�ض  الدفع  اأجل  من  احلكومية  الوفود  على  ال�شغط  يف  وامل�شاركة  للمجل�ض؛ 

موازية«  »اأن�شطة  واإقامة  الإن�شان؛  حقوق  ملجل�ض  املختلفة  بالأن�شطة  املتعلقة  والقرارات 

بخ�شو�ض م�شائل متعلقة بعمل دورة جمل�ض حقوق الإن�شان اجلارية.)15( بالإ�شافة اإىل ذلك، 

ي�شمح للمنظمات غري احلكومية بالوجود بقوة يف واحدة من اأكرث الآليات فعالية و�شمولية داخل 

الأمم املتحدة؛ وهي ال�شتعرا�ض الدوري ال�شامل.)16( 

املنظمات غري احلكومية داخل اللجنة االأفريقية: مزيد من الدمج، توتر اأقل:

من ناحية اأخرى، يف حني اأن اللجنة الأفريقية توفر اآلية اأقل تعقيدا/ر�شمية، وذلك باملقارنة 

مع نظام الأمم املتحدة، فاإن ذلك ي�شمح مبناخ اأكرث مرونة مل�شاركة املنظمات غري احلكومية. 

مفو�شا   11 من  م�شكلة  الأفريقية  اللجنة  اأن  هو  الكربى  املحورية  الفروق  اأحد  الواقع،  يف 

ومفو�شة، يتحلون »باأعلى قدر من الحرتام وم�شهود لها ب�شمو الأخالق والنزاهة واحليدة 

العامة  اجلمعية  من  انتخابهم  ويتم  وال�شعوب«)17(  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  بالكفاءة  وتتمتع 

لالحتاد الأفريقي من بني خرباء تر�شحهم الدول الأع�شاء. كل مفو�ض م�شئول عن عدد من 

الدول واملوا�شيع، وبع�ض من املفو�شني هم اأي�شا مقررون خوا�ض ب�شاأن موا�شيع معينة.

بناء على ذلك، تتعامل املنظمات غري احلكومية ب�شكل اأ�شا�شي مع خرباء م�شتقلني، بعك�ض 

التعامل مع الدول التي ميكن القول اإن لديها اأ�شبابا اأكرث لأن تكون عدائية وغري متعاونة مع 
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الأجزاء  ترابطا لحقا يف  اأكرث  ب�شكل  النقطة  تلك  يتم �رصح  �شوف  املنظمات غري احلكومية. 

الباقية من الورقة.

والية اللجنة االأفريقية وم�ضاركة املنظمات غري احلكومية:

الأفريقية، والتي تت�شمن ثالث وظائف وهى:  اللجنة  الأفريقي على ولية  امليثاق  ين�ض 

بالإ�شافة  الأفريقي.  امليثاق  اأحكام  الإن�شان؛ وتف�شري  الإن�شان؛ وحماية حقوق  تعزيز حقوق 

اإىل اأي مهام اأخرى قد يوكلها اإليها موؤمتر روؤ�شاء الدول واحلكومات التابع لالحتاد الأفريقي، 

وفقا للحاجة. تعقد اللجنة الأفريقية دورتني يف مايو واأكتوبر من كل عام، وميكن لأي دولة 

اأفريقية اأن ت�شت�شيفها، اإل اأنه اأ�شبح من املعتاد، حتى اآخر جل�شة للجنة الأفريقية، اأن جامبيا 

–والتي يوجد بها مقر الأمانة العامة للجنة الأفريقية– هي التي ت�شت�شيف الدورات. بالإ�شافة 
اإىل  الدعوة  اأتوكي،  دوبي  كاثرين  املفو�شة  حاليا  الأفريقية،  اللجنة  لرئي�ض  ميكن  ذلك  اإىل 

دورات ا�شتثنائية يف حالت الطوارئ اخلا�شة بحقوق الإن�شان يف بلد معني، وذلك بالت�شاور 

مع املفو�شني الآخرين.

موحدا  بكونه  الأفريقية  اللجنة  دورة  اأعمال  جدول  يتمتع  الإن�شان،  حقوق  جمل�ض  مثل 

مل�شاركة  اأكرث  الأول فر�شا  الأ�شبوع  يت�شمن  اأ�شبوعني،  اإىل  الذي ميتد  اإىل حد ما. اجلدول 

اأن�شطة  تقارير  اإىل  بالإ�شافة  الدول،  تقارير  مناق�شة  خالله  ويتم  احلكومية،  غري  املنظمات 

اللجنة، واملقررين اخلوا�ض. عالوة على ذلك، جتد معظم املنظمات غري احلكومية م�شاحة 

انتهاكات حقوق الإن�شان يف  اأو�شع للم�شاركة حتت بنود جدول الأعمال الذي ي�شمل مناق�شة 

اأفريقيا ب�شكل عام. بينما ي�شمل الأ�شبوع الثاين غالبا جل�شات مغلقة، والتي يتم خاللها النظر يف 

ال�شكاوى املقدمة �شد الدول.

عليها  يجب  الأفريقية  اللجنة  اأن  على  الأفريقي  امليثاق  من  )ج(   )1(  45 املادة  تن�س 

“التعاون مع �شائر املوؤ�ش�شات الإفريقية اأو الدولية املعنية بالنهو�ض بحقوق الإن�شان وال�شعوب 
وحمايتها”.

وفقا للجنة الأفريقية، “ تلعب املنظمات غري احلكومية دورا بارزا يف اأن�شطة اللجنة ففي املقام 

الأول جتذب انتباه اللجنة اإىل انتهاكات امليثاق وجلب املرا�شالت نيابة عن الأفراد، وتر�شد 

طريق تنظيم  عن  اللجنة  اأن�شطة  حول  الوعي  على زيادة  للميثاق، وت�شاعد  الدول  اإِْذعان 
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حد  اإىل  هي  الأفريقية  اللجنة  وبروز  فعالية  اإن  بالتاأكيد  الأخرى.”)18(  والأن�شطة  املوؤمترات 

كبري نتيجة للم�شاركة الفعالة ملنظمات املجتمع املدين.)19(

يتعلق  فيما  الأفريقية  اللجنة  لعمل  الدولية  العفو  منظمة  لروؤية  وفقا  اأخرى،  ناحية  ومن 

باملنظمات غري احلكومية:

اأن  وميكن  اأفريقيا،  يف  الإن�سان  حلقوق  الرئي�سية  الإقليمية  الهيئة  الأفريقية”هي  “اللجنة 
الن�شايل  احلكومية  غري  املنظمات  عمل  على  الأهلية  وقراراتها  وتو�شياتها  مقرراتها  ُت�شفي 

وعلى دعاواها .وم�شاركة املنظمات غري احلكومية اأمر مهم لنجاح جهود “اللجنة الأفريقية” 

من اأجل تعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها .كما اأن ما لدى املنظمات غري احلكومية من خمزون 

ويعني  لّلجنة،  بالن�سبة  للمعلومات  حيويًا  م�سدرًا  منها  يجعل  العمل  لظروف  وفهم  معريف، 

انخراطها يف العمل امليداين متتُّعها مبوقع فريد لتعزيز عمل اللجنة... وتتيح �سالحيات اللجنة 

الوا�شعة النطاق يف جمال حقوق الإن�شان الفر�ض لدعاوى حقوق الإن�شان، لي�ض فح�شب على 

ال�شعيد الوطني، واإمنا اأي�شًا على ال�شعيد الإقليمي.)20(

احل�ضول على �ضفة مراقب فى اللجنة االأفريقية:

املنظمات غري احلكومية،  اإعطاء و�شحب �شفة املراقب من  اللجنة الأفريقية  لتقدير  يرتك 

وبعك�س جمل�س حقوق الإن�سان، فاإن الدول الأع�ساء لي�سوا م�سئولني عن هذه الوظيفة، على 

الأقل لي�ض ب�شكل مبا�رص. حتى الآن مل ت�شجل اأي حالة ل�شحب �شفة املراقب من اأي منظمة غري 

حكومية،)21( وذلك باملقارنة مع �شحب الو�شع ال�شت�شاري من 78 منظمات غري حكومية يف 

عام 2010 يف جمل�س حقوق الإن�سان كما ذكر من قبل.

معايري منح �شفة املراقب يف اللجنة الأفريقية هي كالتايل: 

1( يجب اأن تعك�ض اأهداف املنظمة غري احلكومية املبادئ الأ�سا�سية للقانون الأ�شا�شي لالحتاد 

الأفريقي وامليثاق الأفريقي؛ 

2( يجب اأن تعمل املنظمة غري احلكومية يف جمال حقوق الإن�شان؛ 

3( يجب اأن تقدم املنظمة غري احلكومية طلبا اإىل الأمانة العامة، والتي يجب اأن ي�شاحبها: 

وم�سادر  لها،  املكونة  باأع�سائها،والهيئات  وقائمة  قانوين،  ب�سكل  املنظمة  لوجود  اإثبات 

التمويل، واإعالن مب�شادرها املالية، واآخر اإقرار مايل، واإقرار بالأن�شطة.)22( تطلب اللجنة 

دور املنظمات احلكومية فى اللجنة االأفريقية حلقوق االإن�ضان وال�ضعوب



161

العدد 64رواق عربي

اأغلب  ولكن  �شنتني،  كل  اأن�شطة  تقرير  تقدم  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  من  اأي�شا  الأفريقية 

املنظمات ل متتثل لهذا ال�رصط.)23(

الدورة  ال�شادر خالل  الأخري،  تقريرها  الأفريقية يف  اللجنة  قدمتها  التي  للتقديرات  وفقا 

اإجمايل عدد املنظمات غري  اأكتوبر املا�شي، فاإن  الثانية واخلم�شني التي عقدت يف  العتيادية 

احلكومية احلا�سلة على �سفة املراقب هو 447 منظمة. حوايل ثلث هذا العدد يح�رص بانتظام، 

وي�شارك بفعالية يف دورات اللجنة الأفريقية.)24(

ل تقدم فقط اللجنة الأفريقية مناخا اأقل تقييدا، من حيث اإجراءات اعتماد وت�شجيل املنظمات 

الأفريقية  اللجنة  اأن  اأي�شا  اأثبتت  الفعلية  املمار�شة  لكن  اأن�شطتها،  لال�شرتاك يف  غري احلكومية 

جل�شاتها  املراقب، حل�شور  بال�رصورة �شفة  التي ل حتمل  احلكومية،  املنظمات غري  ت�شجع 

العلنية.)25( 

ميكن للمنظمات غري احلكومية احلا�شلة على �شفة مراقب ح�شور اجلل�شات العلنية للجنة 

اخلا�شة  امل�شتندات  على  املنظمات  ح�شول  اإمكانية  جانب  اإىل  اخلا�شة،  واآلياتها  الأفريقية 

وذلك  للجنة.)26(  الإلكرتوين  املوقع  على  ب�شهولة  ذلك  قبل  متاحة  تكن  مل  والتي  باللجنة، 

اأثناء اجلل�شات  �شفهية  املنظمات وتقدميها مداخالت  اأمام ح�شور  املجال  اإف�شاح  اإىل  بالإ�شافة 

العلنية للجنة الأفريقية، وكذا تقدميها م�شتندات مكتوبة للمفو�شني واآخرين بغر�ض ك�شب التاأييد 

اأو املنا�رصة.

احلكومية  غري  للمنظمات  الأفريقية  للجنة  الإجرائية  القواعد  ت�شمح  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 

اأعمال  اإدراجها يف جدول  النظر يف  يتم  بنود،  باقرتاح  بالقيام  ل�سفة مراقب  احلاملة ر�سميا 

اأعمالها(  اأن يتم تقدمي القرتاح قبل الدورة املقبلة )املطلوب النظر يف جدول  اللجنة، ب�رصط 

اأ�شابيع. هذه امل�شاألة لي�شت متوفرة داخل نظام جمل�ض حقوق الإن�شان. بالإ�شافة اإىل  بع�رصة 

اأن القاعدة رقم 72 ت�شمح للجنة بدعوة اأي منظمة اأو �شخ�ض حل�شور عمليات املداولة، بعك�ض 

الو�شع يف جمل�ض حقوق الإن�شان، والذي مينع م�شاركة املنظمات غري احلكومية يف مداولت 

مماثلة.)27(

نظرة معمقة لفر�ض م�ضاركة املنظمات غري احلكومية فى اللجنة االأفريقية:

تعزيز  القيام مبهامها من  الأفريقية يف  اللجنة  كبري  ب�شكل  احلكومية  املنظمات غري  ت�شاعد 

وحماية وتف�شري اأحكام امليثاق الأفريقي. تقوم اللجنة الأفريقية باإجراء زيارات قطرية خمتلفة، 
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والقيام بور�شات عمل بهدف رفع الوعي بامليثاق الأفريقي، مع العلم اأن فر�ض فعالية تلك 

البعثات لي�شت كبرية. ومع ذلك، فاإن اللجنة الأفريقية تظهر جناحا وا�شحا باملقارنة مع اآليات 

اإقليمية اأخرى حلقوق الإن�شان، مثل اآليات حقوق الإن�شان التابعة جلامعة الدول العربية والتي 

لديها القيود نف�سها فيما يتعلق بامليزانية، ولكنها لديها هيكل �سارم ل يلني.)28(

يف الدورة الثانية واخلم�شني ال�شابقة للجنة الأفريقية �شارك 98 �شخ�شا ممثال عن 27 دولة، 

و24 �شخ�شا ممثال عن املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان، و17 �شخ�شا ممثال عن املنظمات 

احلكومية الدولية، و419 �شخ�شا ممثال عن املنظمات غري احلكومية الدولية والأفريقية، بينما 

اأ�شخا�ض من اأجهزة تابعة لالحتاد الأفريقي. تلك امل�شاركة الكبرية تظهر العتماد  �شارك 7 

الكبري على املنظمات غري احلكومية يف النظام الأفريقي، وذلك باملقارنة بالهتمام القليل ن�شبيا 

من قبل الدول حل�سور اأعمال واأن�سطة اللجنة.)29(

تقارير الدول:

يجب على الدول الأع�شاء، مبوجب املادة 62 من امليثاق الأفريقي، اأن تقدم تقريرا اأوليا 

وتقارير دورية )كل �شنتني( حول التدابري التي مت اتخاذها؛ بهدف حتقيق احلقوق واحلريات 

املعرتف بها يف امليثاق الأفريقي وبروتوكولته )�رصيطة اأن تكون الدول قد وقعت و�شدقت 

على تلك الربوتوكولت(.لالأ�شف، ونظرا لعدم وجود اآلية اإنفاذ، حتى عام 2007 كانت هناك 

15 دولة اأفريقية مل تقدم اأي تقارير للجنة الأفريقية منذ تاريخ ت�شديقها للميثاق الأفريقي)30(.

ظل  تقارير  احلكومية  غري  املنظمات  تقدم  اأن  الت�شجيع،)31(  مو�شع  هو  بل  املتوقع،  من 

للجنة الأفريقية. بالطبع هناك عوائق كثرية، تتمحور حول عدم اإمكانية الو�شول اإىل تقارير 

اأن التقارير  اأو  اإما اأن الدولة مل تقدم التقرير من الأ�شا�ض،  اأ�شا�شيني؛  الدول، وذلك ل�شببني 

مل تتم اإتاحتها للمنظمات غري احلكومية. بالإ�شافة اإىل ذلك؛ لي�ض من املعتاد اأن تتعاون الدول 

للم�شاركة  للمنظمات  اآخر  تقاريرها، مما ميثل عائقا  اإعداد  اأثناء  املنظمات غري احلكومية  مع 

يف عملية التقييم. اإىل جانب اإعداد تقارير ظل، يتوقع من املنظمات غري احلكومية اأن تن�رص 

واإ�شدار  ال�شغط،  الأفريقية من خالل جمموعات  للجنة  اخلتامية  املالحظات  لتنفيذ  وتروج 

بيانات �شحفية ت�شجع الدولة التي يتم تقيمها باأن تنفذ التو�شيات املقدمة من اللجنة الأفريقية، 

ولكن حتى املالحظات اخلتامية ل يتم الإعالن عنها يف بع�ض الأحيان للمنظمات غري احلكومية.
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هذه العملية، جنبا اإىل جنب مع عوائقها، حتاكي تقريبا ا�شتعرا�ض هيئات املعاهدات التابعة 

لالأمم املتحدة للدول، والتي تعاين اأي�شا من انعدام اهتمام وامتثال الدول الأع�شاء. وباملثل، 

ورمبا نتيجة لذلك، ففي املمار�شة العملية ل ُتظهر املنظمات غري احلكومية، يف النطاق الإقليمي 

والدويل، اهتماما كبرًيا اإزاء امل�شاركة يف اآليات ا�شتعرا�ض الدول املتاحة. رمبا اأحد الأ�شباب 

الوا�شحة هو اأن ال�شتعرا�ض يتم من قبل خرباء بدل من الدول.)32(

تف�ضري امليثاق االأفريقي:

بالإ�شافة اإىل ما �شبق، تن�ض املادة 45 )1( )ب( من امليثاق الأفريقي على اأن اللجنة تقوم 

ب�سياغة وو�شع “املبادئ والقواعد التي تهدف اإىل حل امل�ساكل القانونية املتعلقة بالتمتع بحقوق 

الإن�سان وال�سعوب.” مّكن ذلك اللجنة من اإ�سدار جمموعة من الأعمال القانونية، وعلى وجه 

التحديد، حتى الآن، تتعلق بتوفري مبادئ توجيهية وتف�شريات قانونية حلرية الراأي والتعبري، 

واحلق يف املحاكمة العادلة، ومنع التعذيب والعقوبات اأو املعامالت القا�شية )واملعروفة با�شم 

اخلطوط املوجهة لروبن اآيالند(.

اآليات االإجراءات اخلا�ضة:

ت�سمح املادة 45 )1( )اأ( من امليثاق الأفريقي للجنة الأفريقية باإجراء الدرا�سات والبحوث 

حول امل�ساكل الإفريقية يف جمال حقوق الإن�سان وال�سعوب. 

بناء على املادة ال�شابقة ت�شم اللجنة الأفريقية مقررين خوا�ض يف ق�شايا موا�شيعية خمتلفة، 

وال�شجون  املدافعات(،  ذلك  يف  )مبا  الإن�شان  حقوق  عن  واملدافعني  التعبري،  حرية  مثل 

وظروف الحتجاز، والالجئني وامل�رصدين داخليا، وحقوق املراأة، وحالت الإعدام خارج 

نطاق الق�شاء اأو باإجراءات موجزة اأو تع�شفا. ذلك بالإ�شافة اإىل فريق العمل املعني بال�شكان 

لروبن  املوجهة  باخلطوط  املعني  العمل  وفريق  اأفريقيا،  يف  الأ�شلية  واملجتمعات  الأ�شليني 

اآيالند )اأي بخ�شو�ض م�شاألة التعذيب(.

اللجنة  ويف  الإن�شان،  حقوق  جمل�ض  يف  اخلا�شة  الإجراءات  اآليات  تعمل  عام،  ب�شكل 

الأفريقية ب�شكل مماثل. جميع املنظمات غري احلكومية والأطراف املعنية ميكن لها اأن تر�شل 

زيارات  ليطلبوا  عليهم  وال�شغط  مبعلومات،  وتزويدهم  اخلا�شة،  لالإجراءات  �شكاوى 
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قطرية، والعمل على احلفاظ على عالقة جيدة معهم.

تق�ضي احلقائق والبعثات القطرية:

تلعب املنظمات غري احلكومية اأي�شا دورا حقيقيا يف حتقيق واإجراء بعثات تق�شي احلقائق. 

هناك عدد من الأمثلة امل�شهورة التي قررت فيها اللجنة الأفريقية القيام ببعثات قطرية لدول 

حمددة بعد اأن قامت املنظمات غري احلكومية باإظهار قلقها ب�شاأن و�شع حقوق الإن�شان يف تلك 

الدول. مثاًل، قيام املقرر اخلا�ض املعني بالالجئني وامل�رصدين داخليا التابعة للجنة الأفريقية 

ببعثة اإىل دارفور يف عام 2002،)33( وبعثة تق�شي احلقائق التي قامت بها اللجنة الأفريقية اإىل 

زميبابوي، وزيارة املقرر اخلا�س املعني بالالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين وامل�رصدين 

تلك  كل  وكانت   ،2005 عام  يف  املوريتانيني  الالجئني  و�شع  يف  للنظر  ال�شنغال  يف  داخليا 

غري  املنظمات  توؤثر  وبالطبع،  احلكومية.)34(  غري  املنظمات  مل�شاركة  مبا�رصة  نتيجة  البعثات 

باإر�شال جلان حتقيق،  املجل�ض  قرار  الإن�شان- على  احلكومية -على م�شتوى جمل�ض حقوق 

ومع ذلك، وب�شبب الطبيعة ال�شيا�شية للمجل�ض، فاإن املمار�شة العملية اأثبتت اأن هذه املهمة هي 

الأكرث �شعوبة.)35(

امل�ضاعدة التقنية واملالية: خماوف اال�ضتقالل وجهود التعاون:

بالإ�شافة اإىل ما �شبق، املنظمات غري احلكومية تقدم م�شاهمات لوج�شتية قيمة للجنة الأفريقية 

يف  امل�شاعدة  اأو  اخلوا�ض،  واملقررين  املفو�شني  مل�شاعدة  متدربني  توفري  طريق  عن  �شواء 

تنظيم البعثات القطرية. رمبا واحدة من اأهم الختالفات الكبرية احلقيقية بني اللجنة الأفريقية 

وجمل�ض حقوق الإن�شان هو اأن املنظمات غري احلكومية الكبرية ت�شهم اأحيانا يف متويل بع�ض 

اأن�شطة اللجنة الأفريقية. بدون �شك هذا اأثار حتفظات كربى من عدد من الدول، الذين احتجوا 

اأنه اعتماد اللجنة الأفريقية على املنظمات غري احلكومية مما يوؤثر على حيادها فيما  ملا يرون 

يتعلق ببع�س القرارات والأحكام التي تعتمدها.)36(

تن�س املادة 41 من امليثاق الأفريقي على حتمل مفو�شية الحتاد الأفريقي تكاليف كل اأن�شطة 

اأن الحتاد الأفريقي ب�شكل عام اعتاد تقدمي موارد مالية �شغرية للجنة  اإل  اللجنة الأفريقية، 

الأفريقية، التي هي يف الأ�شا�ض متلك عددا حمدودا جدا من املوظفني. على �شبيل املثال، قام 

الحتاد الأفريقي يف عام 2006 بتمويل حماميني فقط يف اللجنة الأفريقية، يف حني اأن البقية 
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–6 حمامني– مت متويلهم من موارد خارج امليزانية. بناء على ذلك، تعتمد اللجنة الأفريقية 
ب�شكل كبري على التمويل املقدم من موارد خارجية مثل الحتاد الأوروبي، ومفو�شية حقوق 

»اإن  مثل  عبارات  فاإن  وهكذا،  املعروفة.)37(  احلكومية  غري  املنظمات  من  وعدد  الإن�شان، 

اأ�شبح ممكنا عن طريق متويل من الحتاد الأوروبي«)38( تظهر  طباعة وتوزيع هذا امل�شتند 

ب�سكل متكرر يف م�ستندات اللجنة الأفريقية.

اإن نق�ض التمويل هو نتيجة لختالف احلكومات مع عمل اللجنة الأفريقية،  ميكن القول 

هذا الختالف يظهر اأي�شا خالل عدد من العراقيل الأخرى التي ت�شعها احلكومات اأمام اللجنة 

حكومة  وخ�شو�شا  واحلكومات،  الدول  روؤ�شاء  موؤمتر  اأجل  ذلك،  على  مثال  الأفريقية. 

اأثيوبيا، واإريرتيا، واأوغندا، وزميبابوي، وال�شودان، ن�رص تقرير ن�شاط اللجنة التا�شع ع�رص 

ب�شبب رف�ض بع�ض الدول ملحتواه، وذلك لأنها ت�شمنت نقدا واأحكاما متعلقة باأو�شاع حقوق 

الإن�شان يف دولهم. طلبت تلك احلكومات اأن حتذف القرارات اخلا�شة بهم من التقرير.)39(

مثايل  ب�شكل  يوفر  الذي  الأمر  م�شتقال،  خبريا  ع�رص  اأحد  من  تتكون  اللجنة  اأن  حني  يف 

اأر�شية »ودية« للتعامل بينهم وبني املنظمات غري احلكومية، اإل اأن هناك العديد من املخاوف 

فيما يخ�ض ا�شتقاللية هوؤلء املفو�شني. يف حقيقة الأمر هوؤلء املفو�شون املر�شحون من الدول 

فى كثري من الأحيان ما ي�شغلون منا�شب ر�شمية يف دولهم. 

بناء على ذلك، اإحدى التو�شيات التي خرجت من اجتماع ع�شف ذهني، عقدته اللجنة 

الداخلية،  املوؤ�ش�شية  امل�شاكل  لتناول  جامبيا،  بنجول،  يف   2006 مايو   10-9 من  الأفريقية 

وحكومية  دولية  اأخرى  ومنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات  الدول،  اإليه  دعيت  والذي 

دولية، هي: »من اأجل حماية ا�ستقالل ونزاهة اللجنة الأفريقية، يجب على الدول الأع�ساء 

اأع�شاء  وانتخاب  املر�شحني  لت�شمية  الأفريقي  لالحتاد  التاأهل  ملعايري  �شارم  ب�شكل  المتثال 

اللجنة الأفريقية، وعدم انتخاب مر�شحني �شاغلني ملنا�شب واأ�شغال ميكن اأن تعيق ا�شتقالليتهم 

كاأع�ساء يف اللجنة الأفريقية.«)40( تلك العالقة امللتب�شة بني املفو�شني والدولة التي تر�شحهم 

حقوق  مفو�شية  مثل  امل�شتقلة،  املتحدة  الأمم  هيئات  خمتلف  يف  نف�شه  بالقدر  موجودة  لي�شت 

الإن�شان، اإل اأن املعايري التي يتم على اأ�شا�شها انتخاب اأع�شاء اللجنة ال�شت�شارية الثمانية ع�رص 

ملجل�ض حقوق الإن�شان، واملخت�شة بتقدمي م�شورة متخ�ش�شة للمجل�ض، فيها الكثري من الت�شابه 

مع حالة اللجنة الأفريقية.)41(
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ملتقى املنظمات غري احلكومية يف اللجنة الأفريقية: درا�شة حالة

يظهر املزيد من املرونة الن�شبية يف ملتقى املنظمات غري احلكومية، والذي عادة ما ي�شبق 

عن  خمتلف  بالتاأكيد  ولكنه  اأفريقيا،  منطقة  على  بغريب  لي�س  هذا  الأفريقية.  اللجنة  دورات 

الإن�شان،  الدولية حلقوق  الآليات  اأنف�شها يف  احلكومية  املنظمات غري  بها  تنظم  التي  الطريقة 

فاملنظمات جتتمع، عادة ملدة ثالثة اأيام قبل دورة اللجنة الأفريقية، فيما عرف تقليديا مبلتقى 

.)NGO Forum( املنظمات غري احلكومية

)لحقا  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  لدرا�شات  الأفريقي  املركز  بداأ   ،2000 اأبريل  منذ 

املنظمات  م�شاركة  وتي�شري  احلكومية،  غري  املنظمات  منتدى  تنظيم  يف  الأفريقي()42(  املركز 

املركز  لت�شور  وفقا  اأنه  هو  لالهتمام  املثري  الأمر  الأفريقية.  اللجنة  دورات  يف  والأفراد 

الأفريقي، هدف املنتدى الأول والأهم هو اأن ي�شبح املنتدى “اإحدى اأدوات املنا�رصة الأ�شا�شية 

التي ي�شتخدمها املركز لتعزيز التوا�شل بني منظمات حقوق الإن�شان غري احلكومية، بهدف 

تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اأفريقيا.”)43( لحظ هنا عدم التطرق لذكر عمل املنظمات 

مع اللجنة الأفريقية يف �شياغة الهدف الأول للمنتدى.

من ناحية اأخرى، هناك جمموعة من املنظمات غري احلكومية داخل جمل�ض حقوق الإن�شان 

حتت ا�شم “�سبكة جمل�س حقوق الإن�سان”،والتي من خاللها تنظم الع�رصات من املنظمات غري 

حقوق  مبجل�ض  متعلقة  ق�شايا  على  جماعي  ب�شكل  للعمل  نف�شها  والدولية  الإقليمية  احلكومية 

الإن�شان  ل�شبكة جمل�ض حقوق  الوحيد-  الأ�شا�شي -ورمبا  الهدف  امللتقى،  بخالف  الإن�شان. 

هو �شياغة مواقف قوية للتاأثري على جمل�ض حقوق الإن�شان، ولي�ض بال�رصورة اإن�شاء مركزا 

للتفاعل بني املنظمات غري احلكومية بع�شها البع�ض.

من جهة اأخرى، ملتقي املنظمات غري احلكومية هو اأكرث تعقيدا حيث يندرج بداخله جلنة 

ت�شيري متثل كل منطقة يف اأفريقيا مب�شاركة اأكرث من مائة منظمة غري حكومية.)44( الدعوة التي 

ي�شدرها املركز الأفريقي حل�شور املنتدى، تت�شمن معلومات لوجي�شتية عن و�شائل املوا�شالت 

املحلية، واإجراءات تاأ�شرية الدخول، والعملة املحلية، اإلخ. ويطلب املركز مبلغ مائة دولر 

ر�شوم ت�شجيل من كل منظمة غري حكومية تنوي ال�شرتاك يف املنتدى.)45(

بالتعاون  املنتدي  اإ�شافة اإىل ذلك، وعلى عك�ض �شبكة جمل�ض حقوق الإن�شان، يتم تنظيم 

مع اللجنة الأفريقية، ومهمته الرئي�شية هى اأن يجمع املنظمات غري احلكومية من جميع اأنحاء 

الإن�شان يف  العمل حول و�شع حقوق  املناق�شات وور�ض  اأيام من  للم�شاركة يف ثالثة  اأفريقيا 

دور املنظمات احلكومية فى اللجنة االأفريقية حلقوق االإن�ضان وال�ضعوب



167

العدد 64رواق عربي

الأفريقية. مثال  للجنة  لتقدميها  القارة، وو�شع ت�شور مل�شودة قرارات ومبادرات م�شرتكة 

على ذلك، يف الدورة الثانية واخلم�شني ال�شابقة للجنة الأفريقية، حتدثت هنا فو�شرت، املديرة 

بكتابته  اإعالنا قامت  املنظمات غري احلكومية، وقدمت  نيابة عن  الأفريقي،  للمركز  التنفيذية 

املنظمات غري احلكومية.)46( نظرا لطبيعة املنتدى كاآلية “ظل”، وحقيقة اأن الحتفال مبرور 

25 عاما على امليثاق الأفريقي قد تخطى بنودا اأخرى على جدول اأعمال اللجنة الأفريقية، مل 

ي�شتطع اأع�شاء املنتدى اأن يقدموا م�شودة قرارات كما هو معتاد. “)47( 

مل�شاركة  قيمة  م�شاحة  الأفريقية  للجنة  الر�شمي  غري  املناخ  يوفر  اأن  ميكن  اخلتام،  ويف 

اأن توفر  ا�شتخدامها ميكن  اإن مت  اأكرث مرونة وراحة، والتي  املنظمات غري احلكومية ب�شكل 

اأداة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان يف اأفريقيا. بينما م�شتوى المتثال لأحكام وقرارات اللجنة 

الأفريقية ل تزال عند احلد الأدنى، ورمبا ل ترقى اإليه فى اأغلب الأحيان، لكن ل يوجد �شك 

يف اأن النظام ب�شكله احلايل يوفر اأر�شية خ�شبة فريدة لتحقيق اأثر حمتمل ب�شكل اأكرب عن طريق 

م�شاركة املنظمات غري احلكومية.
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دعت ال�شبكة الأورومتو�شطية حلقوق الإن�شان الحتاد الأوروبي اإىل 

ممار�شة اأق�شى م�شتويات التاأثري على احلكومة امل�رصية فيما يتعلق مبناخ 

حقوق الإن�شان املتدهور يف البالد. و�شدرت الدعوة عن ال�شبكة مبنا�شبة 

النقا�ض حول م�رص املقرر اأن يتم يف الثالث ع�رص من ال�شهر اجلاري بني 

الربملان الأوروبي واملمثل الأعلى لالحتاد، كاثرين اآ�شتون.

)1( قد اجتمع مع ممثلني من  وكان وفد من اأع�شاء ال�شبكة يف م�رص 

اجلاري،  اآذار/مار�ض  �شهر  من  وال�شابع  ال�شاد�ض  يومي  يف  الحتاد 

وقدم تقريرا مثريا للقلق حول تدهور اأو�شاع احلريات العامة وحقوق 

الإن�شان، مبا يف ذلك حقوق املراأة،  خالل الأ�شهر الثمانية املا�شية.

)1( ال�سادة بهي الدين ح�سن من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، ونولة دروي�س من 
موؤ�ش�شة املراأة اجلديدة، واأحمد �شميح من مركز اأندل�ض لدرا�شات الت�شامح ومناه�شة العنف، 

باري�ض،  يف  الفرن�شية  اخلارجية  ال�شئون  وزارة  و  الفرن�شي  الرئي�ض  مكتب  مع  اجتمعوا  قد 

وم�شئولني من الحتاد الأوروبي يف بروك�شل.

تقوي�ض حقوق االإن�ضان فى م�ضر..

  ماذا �ضيجعل االحتاد االأوروبي يلتزم بقيمه؟

)بيان �ضحفي(

بروك�ضل/  11 مار�ض 2013

وثيقة

وثائق
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“ما يحدث يف م�رص الآن لي�ض انتقال اإىل الدميقراطية، بل انتقال من  وقال وفد ال�سبكة: 

نظام ا�ستبدادي �سابقا اإىل نظام قمعي حاليا”.

“لب الأمر لي�ض نزاعا بني وجهات نظر علمانية واأخرى دينية. جوهر الق�شية يف م�رص 
حممية.  م�رصي)ة(  مواطن)ة(  لكل  الأ�شا�شية  احلقوق  تبقى  اأن  اأجل  من  الن�شال  هو  اليوم 

جماعة  من  واأع�شاء  ال�رصطة،  اأيدي  على  �شلمية  لحتجاجات  دمويا  قمعا  يوم  كل  ون�شهد 

الإخوان امل�شلمني يف بع�ض احلالت”.

ولفت الوفد اأنظار امل�شئولني الأوروبيني اإىل قوانني قمعية �شتوؤدي اإىل �شل املنظمات غري 

احلكومية العاملة يف م�رص. واأ�شار الوفد اإىل اجتاهات مقلقة متج�شدة يف ا�شتخدام العنف اجلن�شي 

ال�شيا�شية يف  امل�شاركة يف احلياة  امل�رصيات على عدم  الن�شاء  �شيا�شية حلمل  كاأداة  الن�شاء؛  �شد 

م�رص.

واأ�شاف وفد ال�شبكة: “اإن الو�شع مقلق ب�شكل متزايد، واملجتمع املدين امل�رصي معر�ض 

ملحاولت ت�شفية من احلكومة. الن�شوة يتعر�شن لالعتداءات دون خوف املعتدين من العقاب، 

الت�رصف  واجب  الأوروبي  الحتاد  على  العام.  احليز  من  والإخراج  للتهمي�ض  ويتعر�شن 

ب�رصعة، وا�شتخدام كل الو�شائل التي لديه، واأن ي�شع �رصط احرتام حقوق الإن�شان على اأي 

دعم تقدمه مل�رص”.

وبناء على ما �شبق، تدعو ال�شبكة الأوروبية-املتو�شطية حلقوق الإن�شان الحتاد الأوروبي 

اإىل اإر�شال ر�شالة وا�شحة اإىل احلكومة امل�رصية مفادها اأن م�شتوى التعاون ال�شيا�شي واملايل 

والتقني �شيقا�ض مبدى التقدم نحو احرتام حقوق الإن�شان وامل�شاواة بني الرجل واملراأة.

تقوي�ض حقوق االإن�ضان يف م�ضر:  ماذا �ضيجعل االحتاد االأوروبي يلتزم بقيمه؟
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اأع�ساء  بدعوة  الإن�سان  حلقوق  الأورومتو�سطية  ال�سبكة   ترحب 

املبا�رص  املايل  العون  حجب  اإىل  الأوروبي  الحتاد  الأوروبي  الربملان 

تقدما حقيقيا يف جمال  الرئي�ض مر�شي  اأن تظهر حكومة  اإىل  عن م�رص 

حقوق الإن�شان، وخا�شة حقوق املراأة. 

لل�شيا�شة  الأعلى  اآ�شتون، املمثل  كاثرين  األقت  اأن  بعد  ذلك   وياأتي 

اخلارجية والأمنية بالحتاد الأوروبي، كلمة متعلقة مب�رص اأمام الربملان 

الأوروبي يوم الأربعاء 13 اآذار/مار�ض 2013.

التي عرب عنها  القلق  م�ساعر  الأوروبي، عن  الربملان  اأعرب   وقد 

اأع�شاء ال�شبكة امل�رصيون خالل اجتماعات لهم مع م�شئولني يف الحتاد 

مت   ،2013 اآذار/مار�ض   8 وحتى   6 من  الفرتة  يف  عقدت  الأوروبي 

خاللها بحث الو�شع املتدهور للحريات الأ�شا�شية يف م�رص. 

 اأع�ضاء الربملان االأوروبي

 يتحدون �آ�ستون ب�سبب م�سر..

تاأييد م�سروط طاملا بقي �سجل حقوق �لإن�سان �سيئا 

)بيان �ضحفي(

بروك�ضل/  مار�ض 2013

وثيقة

وثائق



رواق عربي

176

العدد 64

 وخالل هذه الجتماعات، نبه اأع�شاء ال�شبكة  امل�شئولني يف الحتاد الأوروبي اإىل القوانني 

القمعية التي تهدد ب�شل عمل املنظمات غري احلكومية يف م�رص، واأ�شاروا اإىل ممار�شات مقلقة، 

تتمثل يف ا�شتخدام العنف اجلن�شي �شد الن�شاء  كاأداة �شيا�شية لإ�شعار املراأة بالعار، وثنيها عن 

امل�رصية يف  ال�شلطات  اإخفاق  ال�شبكة  اأع�شاء  ال�شيا�شية يف م�رص. و�شجب  امل�شاركة يف احلياة 

معاجلة انتهاكات حقوق الإن�سان، �سواء باملمار�سة اأو بال�سيا�سات.

 وبناء على ما �سبق، ترحب ال�سبكة الأوروبية-املتو�سطية حلقوق الإن�سان بقرار الربملان 

امل�رصية  ال�شلطات  “حمل  اآ�شتون  من  الطلب  على  �رصاحة  ون�شه  م�رص،  حول  الأوروبي 

والرئي�س مر�سي على الوفاء باللتزامات باحرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية”.

 وت�شم ال�شبكة �شوتها اإىل الربملان الأوروبي يف دعوة الحتاد الأوروبي اإىل “عدم تقدمي 

واحلريات،  الإن�شان،  حقوق  احرتام  نحو  كبري  تقدم  يتحقق  مل  اإذا  م�رص  يف  للميزانية  دعم 

واحلكم الدميقراطي،  و�سلطة القانون”.

 وت�رص ال�شبكة على وجوب و�شع الحتاد الأوروبي معايري وا�شحة لل�شلطات امل�رصية، 

ذلك  يف  مبا  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  تقدم  اإحراز  ب�رصط  مل�رص  املايل  العون  يرتبط  واأن 

امل�شاواة بني الرجل واملراأة، ان�شجاما مع �شيا�شة الحتاد املعروفة بـ “املزيد مقابل املزيد”.

 ويجب اأن يربط الحتاد الأوروبي تقدمي العون املايل ب�رصط �شحب م�شودة قانون املنظمات 

غري احلكومية التي متنع يف �شيغتها احلالية منظمات حقوق الإن�شان غري احلكومية من العمل 

الأوربيون والدوليني.  كما  بحرية يف م�رص، وي�شع عقبات يف طريق عملها مع �رصكائها 

يجب على الحتاد الأوروبي اأن ي�رصط دعمه للحكومة امل�رصية على تبني قانون جديد ب�شاأن 

املنظمات غري احلكومية وفقا للتزاماتها الدولية و ان�شجاما مع املعايري الدولية. 

 

�أع�ساء �لربملان �لأوروبي يتحدون �آ�ستون ب�سبب م�سر 
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ُيلفت مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان النتباه اإىل التحديات 

العربية،  املنطقة  يف  التجمع  بحرية  املتعلقة  الت�رصيعات  ب�شاأن  الرئي�شية 

اإىل مناق�سة و/ املتالحقة من الحتجاجات اجلماعية  املوجات  فقد دفعت 

اأن هذه  اإل  الأخرية،  الآونة  لقوانني جديدة يف  اإقرار عدة م�شاريع  اأو 

قوانني  اإقرار  قبل  القائمة  )اأو  القائمة  القوانني  -مثل  اجلديدة  القوانني 

جديدة موؤخًرا( يف هذا ال�شاأن- ل تدعم بدورها املعايري الدولية. فيما يلي 

ن�شتعر�ض التحديات الت�رصيعية الرئي�شية ملمار�شة احلق يف حرية التجمع 

يف املنطقة العربية:

تن�ض الت�رصيعات الوطنية يف املنطقة، يف اأغلب الأحيان، على نظم . 1

لرتخي�ض التجمع بدًل من اإخطار ال�شلطات بها، كما اأنه وحتى يف 

ف فيها الإخطار  احلالت النادرة التي تنتهج نظام الإخطار، ُيعرَّ

اإ�شافية يف  قيوًدا  يفر�ض  الدولية، ومبا  للمعايري  على نحو خمالف 

التحديات الرئي�ضية ب�ضاأن الت�ضريعات 

املتعلقة باحلق فى حرية التجمع 

عرب املنطقة العربية 

)بيان اأمام جمل�ض حقوق االإن�ضان التابع لالأمم املتحدة(

وثيقة
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الفل�شفة  من  التجمع  حلق  م  ُمنظِّ قانون  اأي  ينطلق  اأن  يفرت�ض  حني  يف  العملية؛  املمار�شة 

نف�شها التي ينبع منها نظام الإخطار، وذلك اأن احلق يف التجمع حق اأ�شا�شي، واأن قدرة 

ال�شلطات على فر�ض تقييد على التجمعات ال�شلمية حمدودة للغاية. وب�شكل خا�ض، فاإن 

الت�رصيعات يف املنطقة ل تعفي –يف الأغلب الأعم– الحتجاجات ال�شغرية اأو التلقائية من 

�رصط الإخطار؛ وهو اأمر خطري، ل�شيما اأن الحتجاجات التي وقعت موؤخًرا يف العامل 

العربي ميكن اعتبارها تلقائية.

كذا، تتطلب اإجراءات احل�شول على الرتخي�ض معلومات بعيدة ال�شلة عن التظاهرة، اأو 

تفر�ض مطالب ُمقّيدة ب�شورة مبالغ فيها، وما ي�شاحبها من تبعات قا�شية، يف حال عدم اللتزام 

ب�رصوط القانون. على �شبيل املثال، يف الت�رصيع البحريني، تن�ض املادة )3( من املر�شوم )18( 

لعام 1973 ب�شاأن الجتماعات العامة وامل�شريات والتجمعات -بعد التعديل- على اأن كل من 

ي�سعى لتنظيم اجتماع لبد من اأن يكون من اأهل املنطقة نف�سها التي �سيعقد فيها الجتماع، واأنه 

ما زال مقيًما فيها، واأن يكون »معروًفا بني اأهلها بح�شن ال�شمعة«، واإذا مل يوف الأ�شخا�ض 

مطلوبة،  اأخرى  معلومات  اأي  لل�شلطات  ُيتيحوا  مل  اإذا  اأو  املعايري،  بهذه  لالإخطار  املقدمون 

يعترب الإخطار وكاأنه مل يكن؛ مما يهدد بزيادة العقوبات املفرو�شة على منظمي التجمع، اإذا 

قرروا امل�شي قدًما يف تنظيمه رغم عدم اإقرار الإخطار.

غالبا ما ُتخول الت�رصيعات لل�شلطات يف العامل العربي �شالحيات وا�شعة لتقييد املظاهرات . 2

اأو حظرها، وذلك اإما بعدم الإ�شارة اأو المتثال املبدئي ال�رصورة والتنا�شبية يف فر�ض 

هذه القيود؛ وكذلك بعدم اإعمال �رصورة فر�ض احلظر ك�شبيل اأخري. كما ل توؤكد الأحكام 

اجلهات  مراأى وم�شمع« من  بالحتجاج »على  ال�شماح  اأهمية  على  ُتقّيد مظاهرات  التي 

املرورية،  احلركة  �شيولة  اأن  الأغلب  يف  الت�رصيعات  تعترب  بينما  بالحتجاج،  امل�شتهدفة 

والتظاهرات  التجمعات  من  اأهمية  اأكرث  هي  العامة،  لالأماكن  الأخرى  وال�شتخدامات 

وتت�شمن  حظرها.  اأو  التظاهرات  لتقييد  ذريعة  ويوؤ�ش�ض  الدولية-  املعايري  يخالف  -مبا 

ا اأخرى تفر�ض املزيد من القيود على حق التجمع. ا ن�شو�شً الت�رصيعات اأي�شً

توؤكد التجارب التي �شهدتها املنطقة على �رصورة تو�شيح وتطوير املعايري الدولية املعنية 

ل، فعلى الرغم من اأن القيود امل�شتندة لـ”النظام العام” اأو  باحلق يف حرية التجمع على نحو ُمف�شّ

“الآداب العامة” ل تخالف املعايري الدولية يف حد ذاتها، فاإن الطبيعة الف�شفا�شة واملبهمة لهذين 
امل�شطلحني توفر ذريعة خلرق هذا احلق، والتعدي عليه يف الواقع العملي. كما اأن الت�رصيعات 

التحديات الرئي�ضية فى الت�ضريعات املتعلقة باحلق فى حرية التجمع عرب املنطقة العربية
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املختلفة ل تن�ض على دعم اأي �رصوط باحلجج القانونية الوا�شحة وامل�شتندة على اأدلة، ول على 

اأمام حمكمة طبيعية م�ستقلة. فعلى �سبيل  منح منظمي التجمعات احلق يف ال�ستئناف الفوري 

املثال، فاإن املادتني )4( و)9( من القانون امل�رصي رقم )14( لعام 1923 ب�ساأن الجتماعات 

العامة والتجمعات، ت�شمحان لل�شلطات بفر�ض حظٍر غري م�رصوط، اأو تغيري مكان اأي جتمع 

ترى اأنه قد ُيكّدر النظام اأو الأمن العام، على اأن يقت�رص تقدمي ال�شكاوى على رئي�ض ال�رصطة 

اأو وزير الداخلية.

ثمة حتٍد اآخر متكرر اأمام حرية التجمع، وهو التو�شع يف فر�ض م�شئوليات ب�شورة مبالغ . 3

العامل  يف  التجمع  حلق  املنظمة  الت�رصيعات  ت�شمل  ما  فعادًة  التجمعات؛  منظمي  على  فيها 

العربي �رصط اإن�شاء جلنة، حيث ُتلقى عليها م�شئوليات اأمنية، وقد تخ�شع للم�شاءلة اإذا ما 

مت انتهاك للنظام العام، اأو خرج التجمع عن ال�رصوط املن�شو�ض عليها يف اإخطاره، اأو 

ا�شرتك املتجمعون يف خطاب غري لئق.

الأمن  اللجنة على  اأن حتافظ  البحريني  القانون  )6( من  املادة  ت�شرتط  املثال،  �شبيل  على 

والنظام العام والآداب؛ واأن متنع اأي جتاوزات للقانون؛ واأن حتظر اأي اأفعال تخالف الغر�ض 

م يف الإخطار، مثل حمل اإ�شارات اأو رايات ل تتفق بو�شوح مع ذلك الغر�ض؛ كما هي  املقدَّ

امل�شئولة عن حظر الأنا�شيد اأو الهتافات التي تهني الدولة اأو رجالها، اأو غريهم؛ وكذلك منع 

اخلطاب  وكذلك  الجتماعية؛  الأعراف  مع  تتنافى  التي  ال�شلوكيات  اأو  نوع  اأي  من  اإزعاج 

ال�شيا�شية  امل�شاركة  متنع  اأن  ا  اأي�شً وعليها  امللكيات؛  اإتالف  اأو  اجلرمية  على  ُيحر�ض  الذي 

للمواطنني غري البحرينيني يف هذه التجمعات، وحمل ال�شالح، وا�شتخدام ال�شيارات، وعليها 

اأن ت�شمن المتثال لكل ال�رصوط املن�شو�ض عليها يف الإخطار. ومن الوا�شح اأن الغر�ض من 

هذه الفقرة، امل�شافة اإىل القانون مبوجب املر�شوم بقانون )57( لعام 2011، هو كبت حرية 

التجمع، بفر�ض اإلزامات غري منطقية على منظمي التجمع، ل ميكن تنفيذها يف الواقع العملي.

وعلى الرغم من اقرتاح البع�ض يف املجتمع الدويل باإن�شاء جلان خمولة بهذه ال�شالحيات 

وامل�شئوليات، فاإن جتارب املنطقة ت�شري اإىل اأن هذا من �شاأنه انتهاك احلق يف حرية التجمع على 

نحو �شارخ. ومع اأن ت�شجيع التعاون غري الر�شمي بني املنظمني وال�شلطات هو خطوة اإيجابية، 

فاإن الت�رصيعات يجب اأن تن�ض بو�شوح على اأن �شمان الأمن العام يقع حتت م�شئولية الدولة، 

ولي�ض منظمي التجمع. ففي املمار�شة العملية، الإفراط يف فر�ض العقوبة واإلقاء امل�شئولية على 

مل�شاءلة  التجمعات  ُتعّر�ض منظمي  واهية،  لل�شلطات مبعاقبتهم حتت ذرائع  �شي�شمح  املنظمني 

م�شكوك فيها؛ ومن ثم، ُتثنيهم عن تنظيم التجمعات وجتمد حقهم يف املمار�شة.

وثيقة
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تنتهك الت�رصيعات يف املنطقة –مراًرا وتكراًرا– احلق يف حرية التعبري اأثناء التجمعات، . 4

اأو  الأعالم  مثل  معينة،  �شعارات  رفع  اأو  ممنوعة،  ملو�شوعات  التطرق  بحظر  وذلك 

الرموز. على �شبيل املثال، حتظر املادة )9( من القانون اجلزائري رقم )28-89( ب�ساأن 

اأو  الوطنية«،  لـ«الثوابت  املعار�شة  التعديل-  -بعد  العمومية  واملظاهرات  الجتماعات 

تنظيم  ب�شاأن  القانون  م�رصوع  من   )15( املادة  فاإن  وباملثل،  نوفمرب.  من  الأول  لثورة 

احلق يف التظاهر يف الأماكن العامة، الذي متت مناق�شته يف م�رص يناير 2013، ي�سعى 

التفوه  اأو  اأي راية  التجمعات؛ وذلك مبنع رفع  اإطار  التعبري يف  انتهاك حرية  اإىل  ا  اأي�شً

باأي بيان اأو اأغنية قد تت�شمن قذًفا اأو مذمة �شد اأي دين �شماوي اأو حتري�ض على الفتنة اأو 

�شًبا لأي جهاز من اأجهزة الدولة )وهو حكم يعك�ض انتهاكات حرية التعبري التي ت�شمنها 

الد�شتور امل�رصي اجلديد(.

�شهدت ال�شنوات الأخرية تكرار ا�شتخدام القوة املفرطة والتع�شفية �شد املحتجني، والتي . 5

يقابلها قدر �شئيل من املحا�شبة. وامل�شكلة تكمن يف الت�رصيعات واملمار�شات على حد �شواء، 

اإذ ل حتد القوانني باملنطقة من تدخل ال�رصطة لف�ض التجمعات باعتباره ال�شبيل الأخري، 

فاإن  املثال،  �شبيل  على  املفرطة.  القوة  ا�شتخدام  امل�شئولني عن  تكفل حما�شبة  مل  اأنها  كما 

املادة )9( من املر�شوم الرئا�شي يف اليمن رقم )29( لعام 2003 ب�ساأن تنظيم املظاهرات 

ُتعترب  اأعمال  وقوع  التالية:  احلالت  من  اأي  يف  التظاهرات  بف�ض  ي�شمح  وامل�شريات، 

املحدد  الهدف  عن  اخلروج  اأو  بواجبها؛  القيام  عن  ال�سلطة  اإعاقة  �ساأنها  من  اأو  جرائم 

اأعمال  اأو وقوع  الفتنة؛  اإىل  اأو هتافات تدعو  اأي خطب  اإلقاء  اأو  اإخطارها؛  للتظاهرة يف 

�شغب اأو ا�شطراب. كذلك، ل تن�ض الت�رصيعات يف العامل العربي –ب�سورة عامة– على 

ا�ستبعاد الأفراد املت�سببني يف العنف من منطقة املظاهرة قبل ف�س الحتجاج نف�سه، وهو ما 

يو�شحه احلكم اليمني ال�شابق.

مفرطة، . 6 عقابية  تدابري  العربي  العامل  يف  للتجمعات  املنظمة  القوانني  تت�شمن  ما  كثرًيا 

وغالًبا ما يتم املبالغة يف تعميم اأ�سكال العقاب، فيما يتعلق بحالت تطبيقها ودرجة العقوبة 

املفرو�شة. اإذ تفر�ض قوانني عدة حما�شبة بع�ض الأفراد لأفعال ارتكبها الغري، يف انتهاك 

يتم فر�ض عقوبات مالية ُمفرطة  الثابتة، وغالًبا ما  القانونية  لقواعد الإجراءات  �رصيح 

قد تكون  للقانون  انتهاكات  بناًء على  فيها،  التجمعات وامل�ساركني  وُمرهقة على منظمي 

�شغرية اأو غري مق�شودة.

التحديات الرئي�ضية فى الت�ضريعات املتعلقة باحلق فى حرية التجمع عرب املنطقة العربية
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تنظم  التي   ،)69-4( رقم  التون�شي  القانون  من   )24( املادة  ت�شمح  املثال  �شبيل  فعلى 

مبعاقبة  والتجمعات،  والتظاهرات،  وال�شتعرا�شات،  وامل�شريات،  العامة،  الجتماعات 

الأفراد الذين يعقدون اأو يوفرون املكان لعقد اجتماعات حمظورة مبوجب املادة )7(، بال�سجن 

التجمعات(.  ملنع  حمدودة  غري  ت�رصف  حرية  ال�شلطات   7 املادة  )متنح  �شنتان  اأق�شاها  ملدة 

وت�شمح املادة )27( من القانون نف�شه بعقوبة مماثلة لأي �شخ�ض ي�شارك يف اأي مظاهرة يحدث 

اأثناءها حتري�ض على القيام باأعمال معينة حمظورة مبوجب قانون العقوبات –ب�رصف النظر 

عما اإذا كان ال�شخ�ض قد ارتكب التحري�ض اأم ل. كما ت�شمح املادة )10( من قانون 2012/65 

اجلديد يف ليبيا ب�شاأن التجمع بفر�ض العقوبات اجلزائية على الأفراد الذين ي�شاركون يف اأي 

جتمع ل ميتثل للقانون امتثاًل تاًما.

القوانني  التي جرى �شنها و/اأو م�شاريع  للقوانني  ال�شابقة على درا�شات  قامت املالحظات 

التي مت �شياغتها يف املغرب، اجلزائر، تون�ض، ليبيا، م�رص، اليمن، والبحرين؛ وجميعها يف 

حاجة وا�شحة وما�شة لالإ�شالح. ففي بع�ض احلالت، كما يف البحرين، ُتظهر القوانني ما 

يدل على اأنها قد متت �شياغتها بعناية، ولكن لالأ�شف لغر�ض وا�شح هو كبت حرية التجمع، ل 

تاأييدها، بل اإن بع�ض البلدان الأخرى لي�ض لديها قانون للتجمع على الإطالق: مثل ال�شودان، 

م التجمعات من خالل اأحكام القانون اجلنائي للدولة. واأخرًيا، رمبا النهج الذي تتبعه  اإذ ُتنظَّ

اململكة ال�شعودية هو الأب�شط، اإذ اإنها اأ�شدرت حظًرا �رصيًحا بكل اأنواع التجمع. وبناًء على ما 

تقدم، فاإن جميع احلالت التي جرى البحث فيها حتتاج لإجراءات اإ�شالحية وا�شعة.

وثيقة
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لطاملا واجهت املدافعات عن حقوق الإن�سان والنا�سطات ال�سيا�سيات 

انتهاكات قائمة على النوع الجتماعي منذ حكم الرئي�س ال�سابق ح�سني 

اإىل  جنًبا  الإن�شان  حقوق  عن  املدافعات  ا�شتهداف  ا�شتمر  وقد  مبارك. 

والعتداء  التحر�ض  ذلك  يف  مبا  نوعهن،  �شد  املوجه  العنف  مع  جنب 

ال�شتهداف،  مظاهر  من  وغريها  بالغت�شاب،  والتهديدات  اجلن�شي، 

وذلك خالل حكم املجل�ض الأعلى للقوات امل�شلحة، الذي ا�شتمر منذ 11 

فرباير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.

كانت جمموعات حقوق الإن�شان امل�رصية والدولية قد وثقت ت�ساعد 

الأعلى  املجل�س  حكم  اأثناء  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعات  �شد  العنف 

للقوات امل�سلحة، وقد بلغ ذلك الت�سعيد اأق�سى درجاته يف احلدث امل�سهور 

حتى  تعريتها  متت  التي  الفتاة  تلك  التحرير«،  »فتاة  با�سم  ُعرف  الذي 

حمالة ال�سدر يف �سوارع القاهرة من قبل جنود من القوات امل�سلحة اأثناء 

ف�س اعت�سام جمل�س ال�سعب يف دي�سمرب 2011. ومن الأمثلة ال�شارخة 

ا�ضتهداف الن�ضاء..

 االنتهاكات اخلطرية حلقوق الن�ضاء فى م�ضر

)بيان اأمام جمل�ض حقوق االإن�ضان التابع لالأمم املتحدة(

وثيقة
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الأخرى على النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان املوجهة �شد املدافعات عن حقوق الإن�سان 

والنا�سطات، واقعة املتظاهرات ال�سبعة الالتي خ�شعن لختبارات عذرية من قبل اأ�شخا�ض، 

زعموا اأنهم اأطباء من اجلي�س، ومل يخ�شع من قاموا بهذه الختبارات للم�ساءلة، على الرغم 

من بلوغها حد الغت�ساب والتعذيب وفًقا للقانون الدويل.

لقد بلغ العنف �شد املدافعات عن حقوق الإن�سان اأثناء م�ساركتهن يف املظاهرات م�ستويات 

غري م�سبوقة من الوح�سية. و قد وثقت »نظرة للدرا�سات الن�سوية« ثالث حالت من العتداءات 

اجلن�سية العنيفة، بلغت اإحداها حد الغت�ساب، وذلك اأثناء مظاهرة يوم 8 يونيو 2012 �شد 

التحر�س اجلن�سي بالن�ساء الالتي �ساركن يف مظاهرات يوم 2 يونيو 2012. ف�ساًل عن ذلك، 

التحرير  مبيدان  نوفمرب  �سهر  اأواخر  يف  جماعي  اغت�ساب  حالت  بوجود  التقارير  اأفادت 

واملناطق املجاورة له. ويف �سهادة ن�رصتها »نظرة« للدرا�سات الن�سوية لإحدى الناجيات من 

العتداء اجلن�سي والغت�ساب اجلماعي يف منطقة قريبة من ميدان التحرير، اأ�سارت ال�سحية 

اإىل اأنه مت جتريدها من مالب�سها، واغت�سابها بالأ�شابع.

تتحقق  مل  يونيو 2012،  ال�سلطة يف 30  اإىل  امل�رصي حممد مر�سي  الرئي�س  مع و�سول 

الآمال الرامية اإىل التوقف عن ا�ستهداف املدافعات عن حقوق الإن�سان. فقد اأعادت الهجمات)1( 

اإىل  الرئا�سي  الحتادية  ق�رص  حميط  يف   2012 دي�سمرب   5 يوم  املتظاهرات  �شد  وقعت  التي 

الأذهان الهجمات املنظمة �شد املدافعات عن حقوق الإن�سان يوم 25 مايو 2005، واملعروفة 

با�سم »الأربعاء الأ�سود«. كانت اأحداث »الأربعاء الأ�سود« قد وقعت يف �سياق ا�ستفتاء وطني 

الوطني  احلزب  اإىل  ينتمون  الذين  »البلطجية«  ن�رص  مت  حني  الد�ستورية،  املواد  تعديل  على 

الدميقراطي املنحل ل�رصب املتظاهرين، مب�شاعدة قوات ال�رصطة اأمام نقابة ال�سحفيني، ف�ساًل 

عن العتداء اجلن�سي على املتظاهرات وال�سحفيات، وقد وقع ا�ستهداف مماثل للنا�سطات اأثناء 

الحتجاجات التي وقعت يف حميط ق�رص الحتادية، اإذ روت عال �سهبة، وهي نا�سطة كانت 

موجودة اأثناء الحتجاجات، يف برنامج حواري كيفية الهجوم عليها، و�سحلها يف ال�سوارع 

من قبل موؤيدي الرئي�س.

المتثال  عن  النتهاكات  تلك  عقب  احلكومة  م�سئويل  ت�رصيحات  تبتعد  اأخرى  ناحية  من 

الت�رصيحات اإىل وجود اجتاه نحو اإفالت مرتكبي  ت�شري  للمعايري الدولية، بل على النقي�س، 

تلك النتهاكات من العقاب. حيث اإن امتناع احلكومة امل�رصية عن التحقيق على نحو جدي 

)1( يجب على الرئي�س، وجمموعته واحلكومة التوقف عن �سيا�سة ا�ستهداف النا�سطات وا�ستبعاد الن�ساء من احلياة العامة، 

بيان م�شرتك، 12 دي�سمرب 2012.

 .http://www.nazra.org/en/node/177
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يف تلك الهجمات، وعدم مالحقتها للجناة ميثل تقاع�سا من احلكومة عن ال�شطالع مب�شئوليتها 

يف حماية املواطنني و�شمان حقهم يف التجمع ال�سلمي، اإذ كان رئي�س الوزراء الدكتور ه�سام 

عن  م�سئولون  الحتادية  ق�رص  عند  املتظاهرين  باأن   ،2012 دي�سمرب   4 يف  �رصح  قد  قنديل 

»حماية اأنف�سهم«.

من جانبه قام مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان بتوثيق انتهاكات على نطاق وا�شع، 

وقعت يف حميط الق�رص، كما ُوجدت اأدلة على التعذيب و�سوء املعاملة. ومع ذلك، مل تتحرك 

متظاهًرا،  ع�رص  اأحد  بحياة  اأودت  التي  الأحداث  خ�شم  يف  النتهاكات  تلك  ملرتكبي  �ساكنة 

واإ�سابة مئات اآخرين.)2(

منذ بداية املظاهرات مبنا�شبة الذكرى ال�سنوية الثانية للثورة امل�رصية يوم 25 يناير 2013، 

اأفادت التقارير بوجود 19 حالة من الغت�ساب اجلماعي، حالتان منها وقعتا با�شتخدام ج�سم 

وغريها من جمموعات  الن�سوية«  للدرا�سات  التي جمعتها »نظرة  ال�سهادات  واأ�سارت  حاد. 

حقوق الإن�سان امل�رصية اإىل اأن حالت الغت�ساب كانت منظمة، مع ا�شتخدام التكتيكات نف�سها 

يف كل حالة تقريًبا، وذلك بغر�ض عزل املتظاهرات عن بقية املظاهرة والهجوم عليهن. كما 

اأ�سارت ال�سهادات اإىل وجود جمموعات جمهولة الهوية تعترب الحتجاجات واملظاهرات مبثابة 

فر�سة للهجوم العنيف على الن�ساء املحتجات، ويبدو اأن تلك الهجمات تهدف اإىل بث اخلوف 

والعار يف نفو�س الن�ساء، حتى تتجننب املظاهرات، وبالتايل يتم منعهن من ممار�سة حقوقهن 

الدميقراطية يف امل�ساركة يف عملية النتقال اإىل الدميقراطية التي ت�سهدها م�رص.

حقوق  عن  املدافعات  �شد  النتهاكات  �سهدته  الذي  والوح�سي  القا�سي  التحول  يخ�شع  مل 

حتقيق جدي يف هذا  اأي  مل يتم اإجراء  حتت حكم الرئي�س مر�سي للعقاب نهائًيا، كما  الإن�سان 

ال�ساأن، بل مل يقم اأي م�سئول حكومي بتناول ت�ساعد وترية العنف �شد املدافعات عن حقوق 

الإن�سان. واإمنا على العك�س، ا�ستمر رئي�س الوزراء قنديل يف التاأكيد على اأن تاأمني اأو احلفاظ 

على �سلمية املظاهرات هي م�سئولية املتظاهرين، وهو ما ينم عن جتاهل تام مل�سئولية الدولة يف 

احلفاظ على �سالمة املتظاهرين، وحماية حقهم يف التجمع ال�سلمي مبوجب القانون الدويل. من 

اأيديهم لتحديد هوية اجلماعات ال�سيا�سية  اأدلة كافية بني  اأ�سار الن�سطاء اإىل عدم وجود  جانبهم 

–اإن وجدت– التي تقف وراء تلك الهجمات بو�شوح. يف كل الأحوال، فاإنه يقع على عاتق 
ومنح  وحماكمتهم  النتهاكات،  تلك  مرتكبي  على  القب�س  �شمان  م�سئولية  امل�رصية  الدولة 

التعوي�س للناجني من العنف املوجه �شد النوع الجتماعي.

)2(  مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان، ا�شتباكات الق�رص الرئا�شي »الحتادية« بالقاهرة يف 5-6دي�سمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=5352 
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يف 11 فرباير 2013، عقدت جلنة حقوق الإن�سان مبجل�ض ال�شورى امل�رصي، املخول له 

ال�سلطات الت�رصيعية يف الوقت احلايل، اجتماًعا ملناق�سة وقائع العتداءات اجلن�سية والغت�ساب 

اللجنة  اأع�ساء  بع�س  من  كان  وما  له.  املجاورة  واملناطق  التحرير  ميدان  يف  ُارتكبت  التي 

تعر�شن  الالتي  للن�ساء  اللوم  وجهوا  اأن  اإل  ال�سيا�سي  الإ�سالم  لتيار  غالبيتهم  ينتمي  الذين 

يتخذن  مل  اأنهن  اإىل احلماية يف حني  تدعو  اأن  للن�ساء  للهجوم اجلن�سي، وت�ساءلوا كيف ميكن 

يت�سح  ذلك  على  بناًء  عليهن.  اجلن�سية  الهجمات  وقوع  احتمال  لدرء  الحتياطية«  »التدابري 

اأنف�سهم جلًيا يف هذه احلالة، حيث  اإىل حماية  امل�رصية نحو دعوة املتظاهرين  ال�سلطات  توجه 

دعا ع�سو باللجنة الف�سائل ال�سيا�سية اإىل التوقف عن الدعوة للمظاهرات اإذا مل يكونوا قادرين 

على حماية اأنف�سهم.

اإن الفتقار اإىل الرغبة يف حماية حقوق املراأة يف م�رص، اأو تعزيزها اأو حتقيقها و�شمان 

ال�سابق  الديكتاتور  تركة  اإرث  خطى  على  ت�شري  العادلة  واملحاكمة  للناجيات،  العدالة  حتقيق 

هوؤلء  مع  التحقيق  يف  الإخفاق  اأنذر  وقد  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى  واملجل�س  مبارك  ح�سني 

اأثناء حكم  �شد املدافعات عن حقوق الإن�سان، وحماكمتهم  امل�سئولني عن النتهاكات املرتكبة 

امل�ستقبل،  يف  العقاب  من  الإفالت  دولة  وجود  ا�ستمرار  اإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س 

ف�ساًل عن تعيني الرئي�س مر�سي للم�شري حممد ح�سني طنطاوي، وزير الدفاع ورئي�س املجل�س 

الأعلى للقوات امل�سلحة ال�سابق، والفريق �سامي عنان رئي�س الأركان ال�سابق للقوات امل�سلحة 

امل�رصية م�ست�سارين له، ومنحهما اأو�سمة رفيعة.

القلق حول امل�سي  منط يبعث على  الأخرية تدل على  الد�ستورية  امل�ستجدات  فاإن  اأخرًيا، 

قدًما نحو مزيد من التمييز �شد املراأة. فقد اأخفق الد�ستور امل�رصي، الذي مت اإقراره موؤخًرا، 

يف توفري ال�سمانات الالزمة ل�سمان حتقيق امل�ساواة للمراأة يف جمال ممار�ستها للحريات العامة 

وامل�ساركة ال�سيا�سية، كما اأن امل�سودة التي مت ال�ستفتاء عليها يف دي�سمرب 2012، مل تعد ُتدرج 

النوع الجتماعي بو�سفه �سبًبا من اأ�سباب منع التمييز من قبل املوؤ�ش�شات العامة.

وا�ستناًدا اإىل ذلك، يود كل من مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان ونظرة للدرا�سات 

الن�سوية اإ�سدار التو�سيات التالية للحكومة امل�رصية واملجتمع الدويل:

• دعوة ال�شلطات امل�رصية اإىل اإنهاء حالة الإفالت من العقاب التي يتمتع بها هوؤلء امل�شئولون 	

اإجراء  خالل  من  وذلك  الإن�شان،  حقوق  عن  املدافعات  �شد  املرتكبة  النتهاكات  عن 

من  املرتكبة  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  حالت  جميع  يف  متحيزة  وغري  م�شتقلة  حتقيقات 

ا ال�رصطة، ف�شاًل عن الأطراف الأخرى. والإ�شارة الوا�شحة اإىل اأن  جانب اجلي�ض واأي�شً
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ال�شلطات امل�رصية لن تت�شامح مع النتهاكات اجل�شيمة �شد املدافعات عن حقوق الإن�شان، 

واأنها �سوف توقف ممار�سة ا�ستهداف النا�سطات من قبل املقرتفني لتلك النتهاكات، �سواء 

كانوا تابعني للدولة اأو غري حكوميني، والذين ما زالوا على يقني بوجود دولة الإفالت 

من العقاب.

• دعوة ال�شلطات امل�رصية اإىل اأن تاأخذ على عاتقها احلفاظ على �شالمة الحتجاجات ال�شلمية، 	

واأن تناأى عن الإعالنات التي ت�شع تلك امل�شئولية على كاهل املتظاهرين. فقد اأ�شفر الغياب 

التام لأي وجود للدولة اأثناء املظاهرات عن قيام املدنيني بالتعامل مع الغت�شاب اجلماعي 

Operation Anti-( اجلن�شي  التحر�ض  مكافحة  كعملية  ال�شعبية  املبادرات  خالل  من 

Sexual Harassment(. وعلى الرغم من اأن ذلك اجلهد جدير بالثناء، فاإن م�شئولية 
احلفاظ على �شالمة التجمعات ال�شلمية ينبغي األ ي�شطلع بها اأفراد من املتظاهرين املدنيني 

غري املدربني.

• الدولية حلقوق 	 املعايري  القانون على  اإنفاذ  م�شئويل  تدريب  اإىل  امل�رصية  ال�شلطات  دعوة 

�شلوكيات  ميثاق  يف  واملت�شمنة  ال�شلمية،  التجمعات  اأمن  على  باحلفاظ  املتعلقة  الإن�شان 

قبل  النارية من  القوة والأ�شلحة  ا�شتخدام  ب�شاأن  الرئي�شية  القانون واملبادئ  اإنفاذ  م�شئويل 

ملوظفني املكلفني باإنفاذ القانون.

• دعوة املجتمع الدويل اإىل دفع ال�شلطات امل�رصية للبدء يف عمل تقييم لحتياجات احلماية 	

اخلا�سة باملدافعات عن حقوق الإن�سان، الالتي ينبغي اأن ت�ساركن اأ�سا�ًسا يف تلك العملية.

• اإر�شالها 	 التي مت  املرا�شالت  للرد على  امل�رصية  ال�شلطات  دفع  اإىل  الدويل  املجتمع  دعوة 

بالنتهاكات  يتعلق  فيما   2012 يناير  يف  ذكرهم  الآتي  اخلا�شني  املقررين  مكاتب  من 

املرتكبة �شد املدافعات عن حقوق الإن�شان خالل �شهري نوفمرب ودي�شمرب 2011، وهم: 

املقرر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية التجمع ال�شلمي وتكوين اجلمعيات، 

املقرر اخلا�س املعني بحالة املدافعني عن حقوق الإن�سان، املقرر اخلا�س باملعني بالعنف 

القانون  املراأة يف  التمييز �شد  املعني مب�شاألة  العمل  املراأة واأ�شبابه وعواقبه، وفريق  �شد 

واملمار�سة.3

)3( راجع املرا�شالت التي قامت باإر�شالها مكاتب الإجراءات اخلا�شة للحكومة امل�رصية فيما يتعلق بال�شكاوى املقدمة من 

نظرة للدرا�شات الن�شوية واخلا�شة بالنتهاكات املرتكبة �شد املدافعات عن حقوق الإن�شان يف نوفمرب ودي�شمرب 2011،

 AL G/SO 214 (67-17) Assembly & Association (2010-1) G/SO 214 (107-9) G/SO 214 (89-15) EGY 2/2012, 19
 January 2012.
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يود مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان لفت النتباه اإىل الهجمات 

التي تزعمتها حكومات كل من البحرين، والإمارات العربية املتحدة، 

واململكة العربية ال�شعودية، وعمان موؤخًرا، ف�شاًل عن اأعمال الرتهيب 

والت�شهري التي قد ت�شل اإىل حد التحري�ض على الكراهية والعنف، �شد 

املتحدة  الأمم  اآليات  مع  تعاونهم  ب�شبب  الإن�شان  حقوق  عن  املدافعني 

حلقوق الإن�سان.

الإن�شان  حقوق  منظمات  حر�شت  املا�شيني،  العامني  مدار  فعلى 

الو�شع  اإىل  التنبيه  على  اخلليج  منطقة  احلقوقيون يف  املدافعون  وكذلك 

املرتدي حلقوق الإن�شان باملنطقة من خالل مزيد من التعاون مع اآليات 

الأمم املتحدة.

من جانبها ردت دول اخلليج على ذلك بحملة من الرتهيب والعقاب 

اأمام  بالدهم  يف  الإن�شان  حقوق  انتهاكات  ي�شجبون  الذين  هوؤلء  �شد 

مبعزل عن العامل..

اال�ضتهداف املمنهج للمدافعني عن حقوق االإن�ضان 

فى منطقة اخلليج جراء تعاونهم مع االأمم املتحدة

)بيان اأمام جمل�ض حقوق االإن�ضان التابع لالأمم املتحدة(

وثيقة
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الهجمات  اأم دوليني. وقد ت�سمنت تلك  املتحدة، �سواًء كانوا مدافعني حقوقيني حمليني  الأمم 

حمالت ت�شويه لل�شمعة، وت�شهري باملنافذ الإعالمية اخلا�شعة لتلك احلكومات، هذا بالإ�شافة اإىل 

التهديدات بالقتل، العتداءات البدنية، التهامات اجلنائية، العتقالت التع�سفية، والحتجاز 

والأحكام بال�سجن. الأمر الذي و�سل يف بع�س احلالت، اإىل احل�س على الكراهية والعنف 

خالل  من  وذلك  للخطر،  الأفراد  هوؤلء  �شالمة  يعر�ض  مبا  الإن�شان،  حقوق  ن�شطاء  �شد 

وقد  لها،  التابعة  الإعالمية  املنابر  احلكومات من خالل  تقودها  التي  العامة  الت�شهري  حمالت 

 ،A/HRC/18/19 ت�سمنت تلك احلمالت اأعماًل انتقامية بح�سب تعريف قرار الأمم املتحدة

كما اأنها تنتهك املادة 12)2( من اإعالن الأمم املتحدة ب�ساأن املدافعني عن حقوق الإن�سان.

عقب  اخلليج  منطقة  يف  الن�شطاء  لها  تعر�ض  التي  الهجمات  لبع�ض  عر�ض  يلي  وفيما 

م�شاركتهم يف فعاليات الدورة احلادية والع�رصين ملجل�ض حقوق الإن�شان بالأمم املتحدة.

اأواًل-االإمارات العربية املتحدة:

ممن  الإن�شان،  حقوق  عن  الإماراتيني  املدافعني  �شد  امُلقرتفة  النتقامية  الأعمال  ترتبط 

تعاونوا مع اآليات الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان ارتباًطا وثيًقا بحملة الرتهيب والعتقالت من 

قبل احلكومة، والتي ا�ستهدفت ُدعاة الإ�سالح بالدولة، تلك احلملة التي ت�ساعدت على نحو 

مقلق خالل عام 2012، ول تزال م�ستمرة حتى اليوم.

يف 17 �سبتمرب 2012، مت العتداء البدين على اأحمد من�شور، وهو نا�شط حقوقي ومدون 

معروف بالإمارات العربية املتحدة، كما اأنه ع�شو باللجنة ال�شت�شارية لق�شم ال�رصق الأو�شط 

�شخ�ٍض  ِقبل  من  العتداء  ذلك  وقع  ووت�ض.)1(  رايت�ض  هيومن  موؤ�ش�شة  يف  اأفريقيا  و�شمال 

جمهول بجامعة عجمان، وقد جاء هذا العتداء عقب م�شاركة من�شور يف لقاء جانبي �شارك 

القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان خالل الدورة احلادية والع�رصين ملجل�ض  يف تنظيمه مركز 

حقوق الإن�شان، وذلك من خالل فيديو م�شجل ملن�شور نظًرا لتعذر �شفره جلنيف ب�شبب حظر 

ال�شفر املفرو�ض �شده، وهناك اأ�شباب قوية تدفعنا للظن باأن جهاز الأمن احلكومي يقف وراء 

هذا الهجوم.

)1( اأحمد من�شور �شحية حماكمة غري عادلة خالل العام 2011 يف ق�سية عرفت اإعالمًيا با�سم الق�سية UAE 5، فقد متت 

املزيد  اإىل  للتوقيع على عري�شة تدعو  اآخرين، حملة  اأن رتب، مع  بعد  الدولة،  ال�شيا�شية يف  ال�شخ�شيات  باإهانة  اإدانته 

من امل�شاركة ال�شيا�شية من خالل برملان منتخب يتمتع ب�شلطات ت�رصيعية وتنظيمية. ويف نوفمرب2011 ، مت احلكم عليه 

بال�شجن ملدة ثالث �شنوات، ثم مت الإفراج عنه بعفو رئا�شي بعد يوم من �شدور احلكم، وبعد اأن اأم�شى ما يقرب من 8 

اأ�شهر يف املعتقل، ومنذ ذلك احلني، تعر�ض من�شور مل�شايقات عديدة وحمالت ت�شهري ُيعتقد اأنها بتحري�ض من احلكومة.
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وو�شائط  للحكومة  املوالية  ال�شحف  من  العديد  يف  بداأت  قد  �رص�شة  ت�شهري  حملة  كانت 

ت�شمنت  وقد  اللقاء،  هذا  يف  من�شور  م�شاركة  خرب  �شاع  اأن  مبجرد  الجتماعي،  الإعالم 

احلملة بيانات ت�شهري �شد منظمي اللقاء، مبا يف ذلك املزاعم التي تداولتها ال�شحف والأفراد 

اإعداده  مت  اللقاء  واأن  باإيران،  �شلة  على  اللقاء  منظمي  باأن  باحلكومة  ب�شالتهم  املعروفون 

اأكرب  موؤامرة  من  كجزء  اخلليج،  دول  من  وغريها  املتحدة  العربية  الإمارات  �شمعة  لت�شويه 

لالإطاحة باحلكومات يف اخلليج والتحري�ض على الفو�شى وعدم ال�شتقرار. ونظًرا حل�شا�شية 

ا مبا�رًصا على الكراهية والعنف  املوقف ال�شيا�شي يف الدولة، فاإن تلك التهامات ت�شكل حتري�شً

17 �شبتمرب كان نتيجة مبا�رصة لهذا  اأن الهجوم البدين عليه يف  �شد من�شور، وميكن اعتبار 

التحري�س.

ثانًيا- مملكة البحرين:

على النحو املبني يف تقرير الأمني العام حول الأعمال النتقامية �شد اأفراد وجمموعات 

احلادية  الدورة  اأثناء  وامُلقّدم  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  اآليات  مع  تعاونهم  ب�شبب 

والع�رصين للمجل�ض، وقعت –على نحو منتظم– اأعمال انتقامية �شد املدافعني البحرينيني عن 

حقوق الإن�شان املنخرطني مع منظومة الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان.

احلقائق،  لتق�شي  امل�شتقلة  البحرينية  جلنة  تقرير  يف  املن�شورة  الوا�شحة  التو�شيات  رغم 

والتي دعت ال�شلطات البحرينية اإىل الإفراج الفوري عن ال�شجناء ال�شيا�شيني واإ�شقاط الأحكام 

ال�شادرة �شدهم -ومعظمهم من الن�شطاء واحلقوقيني البارزين- لكن ال�شلطات البحرينية مل 

ا عن ذلك، م�شت يف ا�شتهداف املدافعني عن حقوق الإن�شان على  تقم بتنفيذ ذلك، بل اإنها عو�شً

نحٍو ممنهج، من خالل اإ�شدار املزيد من الأحكام التع�شفية بال�شجن �شد املدافعني عن حقوق 

البدنية، والتهديدات  اإىل العتقالت لفرتات وجيزة، والعتداءات  الإن�شان، هذا بالإ�شافة 

بالقتل، والهجوم بالغازات امل�شيلة للدموع على منازل الن�شطاء، وكذا حمالت الت�شهري واملنع 

من دخول  الإن�شان  الدوليني عن حقوق  املدافعني  من  العديد  منع  اإىل  بالإ�شافة  ال�شفر،  من 

البحرين.

–على غرار الإمارات العربية املتحدة–  البحرينية  التابعة للحكومة  �سنت و�سائل الإعالم 

حمالت ت�شهري �شد اأع�شاء املجتمع املدين البحريني الذين ح�رصوا الدورة احلادية والع�رصين 

ملجل�ض حقوق الإن�شان، وقد روجت الع�رصات من املنافذ الإعالمية التابعة للحكومة معلومات 
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كاذبة وتهديدات بالت�شهري الر�شمي وال�شجن لهوؤلء الن�شطاء، نتيجة م�شاركتهم مبجل�ض حقوق 

الإن�سان.

حقوقي  نا�شط  وهو  امل�شقطي،  حممد  بحق  تهديدات  ا  اأي�شً النتقامية  الأعمال  ت�شمنت 

ع�رصات  امل�شقطي  تلقى  حيث  الإن�شان.  حلقوق  البحرين  �شباب  جمعية  ورئي�ض  معروف 

اأعلن  اأن  املكاملات جمهولة امل�سدر ُتهدده بالقتل و بالنيل من عائلته يف البحرين، وذلك بعد 

 17 يف  تويرت.  مبوقع  اخلا�ض  ح�شابه  على  الإن�شان  حقوق  جمل�ض  دورة  يف  م�شاركته  عن 

اأكتوبر، وفور عودته اإىل البحرين، مت ا�شتدعاوؤه اأمام النائب العام للبحرين بتهمة امل�شاركة 

يف احتجاجات غري م�رصوعة.

رئي�ض  ونائب  الر�شد  وحدة  رئي�ض  املحافظة،  يو�شف  �شيد  على  القب�ض  اإلقاء  مت  باملثل، 

مركز البحرين حلقوق الإن�شان، حيث خ�شع املحافظة لال�شتجواب عدة مرات، كما يواجه 

احلادية  الدورة  يف  م�شاركته  عقب  وذلك  تويرت،  موقع  على  كاذبة  اأخبار  بن�رص  اتهامات 

والع�رصين ملجل�ض حقوق الإن�شان. من اجلدير بالذكر اأنه كان اأحد متحدثي اللقاءات اجلانبية 

املتزامنة مع تلك الدورة، كما األقى بياًنا اأمام املجل�ض اأثناء تلك الدورة.

يف 17 �شبتمرب، قام عدد من ال�شحفيني والأع�شاء بوفد احلكومة البحرينية مب�شايقة املتحدثني 

باللقاء اجلانبي ال�شابق ذكره، والذي عقد مبجل�ض حقوق الإن�شان حول منطقة اخلليج. ويف 

18 �شبتمرب، ويف اأثناء لقاء جانبي اآخر حول البحرين، قاطع هوؤلء الأفراد اأنف�شهم املتحدثني، 

واتخذوا اإجراءات تهدف اإىل م�شايقة امل�شاركني يف اللقاء، وترهيبهم وت�شويه �شمعتهم، الأمر 

الذي دفع اأمن الأمم املتحدة اإىل اإخراج اأحد هوؤلء الأفراد خارج الغرفة، وحترير حم�رص 

�شد اأفعاله من امل�شايقات.

ثالًثا- عمان:

يف 31 مايو 2012، مت اعتقال ثالثة مدافعني عن حقوق الإن�شان اأثناء قيامهم ببعثة ميدانية 

الن�شطاء يف عمان.  م�شتمرة �شد  بداية حلملة  كان مبثابة  الذي  الأمر  احتجاجات،  يف موقع 

ويف هذا ال�سياق �سدر بيان عن النائب العام يهدد الن�سطاء املمار�سني حلقهم يف حرية الراأي 

والتعبري بال�شجن، واتخاذ اإجراءات قانونية بحقهم، الأمر الذي �شاحبه القب�ض على ع�رصات 

منهم، وحماكمتهم، واحلكم عليهم بال�سجن، وقد ت�سمنت قائمة امل�ستهدفني ُكتاب، مدونني، 

مدافعني حقوقيني وحمتجني.

مبعزل عن العامل: اال�ضتهداف املمنهج للمدافعني عن حقوق االإن�ضان فى منطقة اخلليج



193

العدد 64رواق عربي

كان املدافع احلقوقي خمتار الهنائي اأحد هوؤلء املعتقلني، وهو ع�شو موؤ�ش�ض للفريق العماين 

اأيدت حمكمة   ،2012 حلقوق الإن�شان، ونا�شط معروف، ومدون و�شحفي. ويف دي�شمرب 

ال�شتئناف اأحكاًما بال�شجن ملدة �شتة اأ�شهر، �شدرت من ِقبل املحكمة البتدائية �شد اأحد ع�رص 

نا�شًطا، من بينهم الهنائي، بعد اتهامهم بالتجمع غري القانوين. ويف يناير 2013، اأ�سدرت 

املحكمة ذاتها حكًما بال�شجن ملدة عام اآخر �شد الهنائي واآخرين، بتهم اإعابة الذات ال�شلطانية، 

على  ت�شهريية”  “معلومات  ن�رص  ب�شبب  وذلك  عمان،  يف  املعلومات  جرائم  قانون  وانتهاك 

لهنائي، مت  ال�شخ�شية  ال�شهادة  التوا�شل الجتماعي على حد و�شف احلكم. وبح�شب  مواقع 

اإيداعه خالل ال�شهر الأول من العتقال يف �شجن �رصي لأمن الدولة، معروف يف عمان با�شم 

“ال�سجن الأ�سود”، حيث مت ا�شتجوابه على نحو متكرر حول �شلته بعدد من املنظمات الإقليمية 
والدولية حلقوق الإن�شان. كما مت �شوؤاله مراًرا -وعلى نحو حمدد- عن ور�شة عمل للتدريب 

الإن�شان،  حقوق  لدرا�شات  القاهرة  مركز  نظمها  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  الأمم  اآليات  على 

ا�شتجوابه عن املنظمني  اأيام فقط من اعتقاله، كما مت  الهنائي يف م�رص قبل ع�رصة  وح�رصها 

واملرا�شالت التي متت بالربيد الإلكرتوين مع العاملني باملركز، واملعلومات التي اأر�شلها اإىل 

مركز القاهرة ب�شاأن اعتقال زمالئه؛ بغر�ض اإر�شالها اإىل الإجراءات اخلا�شة التابعة ملجل�ض 

حقوق الإن�سان بالأمم املتحدة.

رابًعا- اململكة العربية ال�ضعودية:

يواجهون  ما  وكثرًيا  للغاية،  قمعية  ظروف  ظل  يف  باململكة  احلقوقيون  الن�شطاء  يعمل 

اأمام  واملحاكمات  ال�شفر  من  واملنع  وال�شتجواب،  والعتقال،  والرتهيب،  التهديدات، 

املحاكم ال�شتثنائية. عادًة ما تت�شمن التهامات املوجهة �شدهم تهًما مثل ت�شويه �شمعة البالد، 

الفتنة  اأو اإثارة  ت�رصيح،  دون  املنظمات  اأو اإن�شاء  “م�سبوهة”،  جمموعات  اإىل  النتماء  اأو 

ت�شجيع  وموؤخًرا  للمظاهرات،  اأو الدعوة  احلكومة،  موؤ�ش�شات  �شد  العام  الراأي  وحتري�ض 

املنظمات الدولية لتخاذ مواقف �شد اململكة. وتتفاقم خطورة تلك النتهاكات يف ظل وجود 

نظام ق�سائي يت�سم بولئه لل�سلطة التنفيذية.

اأبرز  اأحد  وهو  القحطاين،  فهد  حممد  الدكتور  مواجهة  متت   ،2012 يونيو   18 يف 

املدافعني عن حقوق الإن�شان يف اململكة العربية ال�شعودية واأحد موؤ�ش�شي جمعية احلقوق املدنية 

وال�شيا�شية ال�شعودية، باإحدى ع�رصة تهمة ذات دوافع �شيا�شية، وذلك ب�شبب عمله يف جمال 

وثيقة



رواق عربي

194

العدد 64

لآليات الأمم  “كاذبة”  اإبالغ معلومات  التهم  الدفاع عن حقوق الإن�شان، وقد ت�شمنت تلك 

املتحدة حلقوق الإن�شان، وقد مت ا�شتدعاوؤه اأمام حمكمة جنائية خا�شة يف الريا�ض.)2(

اإن الإخفاق يف الت�شدي لالأعمال النتقامية املا�شية �شد الن�شطاء املنخرطني مع اآليات الأمم 

املتحدة حلقوق الإن�شان يعد ال�شبب الرئي�شي وراء تي�شري القمع احلايل �شد الن�شطاء واملدافعني 

عن حقوق الإن�شان ب�شبب تعاونهم مع الأمم املتحدة.

يتعني على جمل�س حقوق الإن�سان، واأجهزة الأمم املتحدة ذات ال�سلة والدول الأع�ساء يف 

الأمم املتحدة فح�ض تلك الأعمال النتقامية، ل�شيما داخل مقر الأمم املتحدة، فوًرا وبجدية، 

وذلك ل�شمان عدم تكرارها وتوفري احلماية الكاملة للمدافعني عن حقوق الإن�شان املعنيني. كما 

يطالب مركز القاهرة لدرا�شات حقوق الإن�شان جمل�ض حقوق الإن�شان باتخاذ خطوات قوية 

مع  لتعاونها  الأهلية  واجلمعيات  احلقوقيني  الن�شطاء  ت�شتهدف  التي  احلكومات  �شد  وملمو�شة 

اآلياته، واإن ارتكاب تلك الأعمال يجب اأن ينتج عنه –تلقائًيا– اإعادة النظر يف ع�سوية الدولة 

املمار�شة لتلك الأعمال مبجل�ض حقوق الإن�شان.

نظًرا للنطاق الوا�شع لتلك الأعمال النتقامية، وتكرارها على يد حكومات دول اخلليج، 

ال�شامية حلقوق  املفو�شية  يتعني على مكتب  فاإنه  الإن�شان،  املحليني عن حقوق  املدافعني  �شد 

الإن�شان، مبا يف ذلك املفو�شة ال�شامية حلقوق الإن�شان �شخ�شًيا، الت�شدي لتلك الأعمال على 

نحو عاجل وعلني.

)2( تقرير الأمني العام لالأمم املتحدة حول الأعمال النتقامية ي�ست�سهد بحالة الدكتور القحطاين.
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املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�ض  قرار   اإن 

)A/HRC/19/L.39/Rev.1( اخلا�ض مب�شاعدة ليبيا يف جمال حقوق 

الإن�شان والذي تبناه املجل�ض يف جل�شته التا�شعة ع�رصة يقدم فقط امل�شاعدة 

و�شع  عن  الإبالغ  اأو  لر�شد  اآلية  اأي  يت�شمن  ل  ولكنه  لليبيا،  التقنية 

حقوق الإن�سان يف ليبيا.

هذا القرار �ستتم مراجعته يف اجلل�سة املقبلة للمجل�س، واملنعقدة يف �سهر 

»حمامون  من  كٌل  يقدم  املراجعة،  لهذه  وا�شتباًقا  املقبل،  مار�ض/اآذار 

من اأجل العدالة يف ليبيا« ومركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هذا 

ال�شتعرا�ض لو�شع حقوق الإن�شان يف ليبيا لت�شجيع الدول الأع�شاء يف 

الإن�شان،  حقوق  و�شع  بتعزيز  امل�شتمر  التزامها  لإظهار  املتحدة  الأمم 

عن  وذلك  واحلا�رص،  املا�شي  يف  املرتكبة  النتهاكات  على  واملحا�شبة 

طريق اعتماد اآليات وتدابري فعالة لر�شد احلالة الراهنة حلقوق الإن�شان 

الو�ضع الراهن حلقوق االإن�ضان 

فى ليبيا

)بيان اأمام جمل�ض حقوق االإن�ضان التابع لالأمم املتحدة(

وثيقة

وثائق
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غري  وعنا�رص  حكومية  عنا�رص  بوا�شطة  ارتكابها  مت  التي  النتهاكات  بينها  ومن  ليبيا،  يف 

حكومية، يف حني تظل احلالة احلالية حلقوق الإن�شان م�شدًرا للقلق داخل البالد، تلك احلالة 

التي تنعك�ض بو�شوح فيما يلي:

1( ت�ضريعات تناق�ض معايري حقوق االإن�ضان

التعدي على حرية التجمع:

ب�شاأن تنظيم حق  بليبيا،  العام  الوطني  املوؤمتر  اأقره  القانون رقم 2012/65، والذي  اإن 

املواطنني يف التظاهر ال�شلمي، قد ف�شل يف العديد من مواده يف حتقيق معايري حقوق الإن�شان 

الدولية.)1( اإذ يفر�ض هذا القانون قيوًدا غري مربرة على ممار�شة هذا احلق، فعلى �شبيل املثال 

ي�شرتط القانون موافقة احلكومة على التظاهرة قبل موعدها دون اأن يقدم اآلية اإجرائية وا�شحة 

وعادلة للح�شول على تلك املوافقة، كما اأنه يفر�ض يف املادة 10 من القانون نف�سه، عقوبات 

الإبقاء  اإن  بالقانون.  الواردة  التظاهرة  �رصوط  لتحقيق  تفتقر  التي  التظاهرات  على  جنائية 

على تلك العقوبات يعترب حائاًل �شد ممار�شة املواطنني حلقهم الأ�شا�شي يف حرية التجمع، كما 

اأنه يفرت�ض اأن تنطلق الت�رصيعات يف هذا ال�شاأن دائًما من مبداأ احلق يف حرية التجمع، على 

م�شئولية  احلق  هذا  اأن حماية ودعم  كما  اأهمية،  وال�شيا�شية  املدنية  احلقوق  اأكرث  اأحد  اعتباره 

اأ�سا�سية للحكومة.

م�ضروع قانون العزل ال�ضيا�ضي:

م�رصوع قانون العزل ال�شيا�شي واجلاري مناق�شته حالًيا يف املوؤمتر الوطني العام، يهدف 

اإىل منع رموز نظام القذايف من �شغل املنا�شب العامة والوظائف العليا يف احلكومة الليبية، مبا 

ميثل خطًرا كبرًيا اإذا ما مل يكن حمدود التاأثري ب�شكل وا�شح، فقد يتم ا�شتخدام هذا القانون كاأداة 

اأحزاب معينة،  اأو  واأفراد  العرقية،  كالأقليات  بعينها،  لفئات  التع�شفي  واملنع  للتمييز  �شيا�شية 

دون اإتباع القواعد القانونية املتعارف عليها، فاأي قانون مينع اأفراًدا بعينهم من �شغل املنا�شب 

العامة، يجب األ ُي�شتغل لتجنب عمليات املحا�شبة اأو امل�شاءلة طبًقا لالآليات الق�شائية، كما يجب 

ا اأن يوفر اإجراءات عادلة للطعن على تلك القرارات. اأي�سً

ليبيا(  العدالة يف  اأجل  القاهرة و حمامون من  امل�شرتكة )مركز  املداخلة  املعلومات ميكنكم الطالع على:  للمزيد من   )1(

»غياب امل�ساءلة وراء تزايد انتهاكات حقوق الإن�سان يف ليبيا«، 14 �سبتمرب 2012،

http://www.cihrs.org/?p=4004 
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2( العقاب اجلماعي

ح�ضار بني وليد)2(- اأكتوبر/ ت�ضرين اأول 2012:

�شاركت عنا�رص من اجلي�ض الليبي، قوات درع ليبيا وامليلي�شيات امل�شلحة يف عمليات م�شلحة 

يف منطقة “بنى وليد” لأ�شابيع ثالثة متوالية، وذلك يف حماولة للقب�ض على املت�شببني يف مقتل 

بني وليد  �شكان  الوقت ُحرم  القذايف.وخالل هذا  قتل  له  ن�شب  الذي  املواطن  �شعبان  عمران 

الع�رصات  قتل  مت  كما  واملياه،  الوقود  ومن  الطبية،  الرعاية  ومن  الغذائية،  الإمدادات  من 

ا.ويف اأعقاب تلك املعارك اأفاد وزير الدفاع الليبي  من املقاتلني واملدنيني واأ�شيب املئات اأي�شً

مواطن   40،000 اإىل   25،000 بني  ما  ت�رصيد  مت  اأنه  منفردين  الدويل  الأحمر  وال�شليب 

الراغبني  وال�شحفيني  منازلهم  اإىل  العائدين  الالجئني  منع  هناك،ومت  الدائر  ال�رصاع  نتيجة 

اأقامت نقاطا للتفتي�ض على  من دخول مدينة بني وليد، وذلك من ِقبل امليلي�شيات امل�شلحة التي 

م�شارف املدينة يف حتد �شارخ لأوامر ر�شمية من الدولة.

تاورغاء)3( – اأغ�ضط�ض/اآب 2012:

من  يقرب  ما  م�رصاتة  مدينة  من  م�شلحة  ميلي�شيات  اأجربت   ،2012 اأغ�شط�ض/اآب  يف 

 35،000مواطن من اأهايل مدينة تاورغاء املجاورة على الرحيل عنها، وذلك نتيجة ادعاءات 

بدعم اأهايل تاورغاء لنظام القذايف ومهاجمتهم مدينة م�رصاتة اأثناء ال�رصاع يف عام 2011. 

وا�ست�سهدت جلنة التحقيق الدولية حول ليبيا باإعالن امليلي�سيات امل�سلحة اأن تاورغاء ت�ستحق “اأن 

مُتحى من على وجه الكوكب”.)4( واأعقب ت�رصيد اأهايل املدينة وتعر�شهم لعتقالت تع�شفية، 

ونهب وتدمري ملنازلهم، والتعذيب والقتل خارج اإطار القانون. ونتيجة وجود القانون رقم 

)2( للمزيد من املعلومات ميكنكم الإطالع على: حمامون من اأجل العدالة يف ليبيا، »اإدانة ا�شتخدام اأ�شاليب غري مالئمة 

اأدت ل�شقوط العديد من ال�شحايا املدنيني يف بنى وليد«، 12 اأكتوبر 2012:

http://www.libyanjustice.org/arabic-news/arabic-news/post/45--160515811575160516081606-16051606-
157115801604-1575160415931583157516041577-16011610-16041610157616101575--1578158316101606-
1575158715781582158315751605-15751604157815831575157616101585-159416101585-
157516041605157816031575160115741577-1575160415781
)3( للمزيد من املعلومات ميكنكم الطالع على: حمامون من اأجل العدالة فى ليبيا، »ندين الهجمات امل�شتمرة �شد اأهاىل 

تاورغاء«، 24 يوليو 2012:

http://us2.campaign-archive1.com/?u=3b8835ce1b379ddbf1ffffdf8 
 4 املقطع رقم   ،E III، اجلزء  الق�سم  املتحدة، 2 مار�س 2012،  الأمم  اإىل  ليبيا  الدولية حول  التحقيق  تقرير جلنة   )4(

)النقطة 59(.
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38، والذي ي�شمن عفًوا �شاماًل عن كل اجلرائم التي ترتكب با�شم الثورة، مل تتخذ احلكومة 

اأي اإجراءات ملمو�شة لتقدمي امليلي�شيات امل�شلحة للعدالة اأو لإعادة اأهايل تاورغاء امل�رصدين اإىل 

بيوتهم.)5(

البالد، واأُجربوا على  اأماكن متفرقة من  اإىل خميمات يف  قد نزحوا  تاورغاء  اأهايل  كان 

العي�ض مبوارد حمدودة وحتت ظروف بالغة ال�شعوبة، ولكن حتى املخيمات كانت عر�شة 

لهجمات عنيفة. ففي فرباير/�شباط 2012 متت مهاجمة اأحد املخيمات مبنطقة جنزور وذلك من 

قبل امليلي�شيات امل�شلحة، الأمر الذي اأ�شقط �شبعة قتلى من بينهم ثالثة اأطفال، وطبًقا ملا ن�رصته 

جلنة التحقيق الدولية حول ليبيا التابعة ملجل�ض الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان يف مار�ض املا�شي، 

فاإن الطريقة التي متت بها معاملة اأهاىل تاورغاء ترقى اإىل درجة “جرمية �شد الإن�شانية”.)6(

3( انتهاكات حلريات املعتقد والتعبري والتجمع

االعتداء على االأماكن املقد�ضة لالأقليات الدينية:

من  �شل�شلة  بداأت  اأغ�شط�ض/اآب،  يف  العام  الوطني  املوؤمتر  افتتاح  من  ق�شرية  فرتة  بعد 

الهجمات على الأ�رصحة ال�شوفية والأماكن الدينية التاريخية يف ليبيا.)7( ففي 24 من اأغ�سط�س/

اآب 2012 ُهوجم �رصيح �شيدي عبد ال�شالم الأ�شمر الفيتورى، اأحد اأهم الأ�رصحة ال�شوفية يف 

ليبيا با�شتخدام متفجرات، ومت تدمريه بعد ذلك بوا�شطة اجلرافات واملطارق الكهربية، كذلك 

املكتبة وامل�شجد اللذان ي�شكالن جزًءا من جممع ال�رصيح، قد تعر�شوا للتدمري واحلرق، وقد 

تواترت مزاعم باأن ذلك مت با�شتخدام قنابل يدوية.

بتدمري  امل�شلحة  امليلي�شيات  من  جمموعة  قامت   ،2012 اأغ�شط�ض/اآب  من   25 يف  كذلك 

م�شجد ال�شّعاب يف و�شط مدينة طرابل�ض با�شتخدام اجلرافات، ذلك امل�شجد الذي ي�شم عدًدا من 

اجلديدة لنتهاكها  القوانني  »تدين  ليبيا،  فى  العدالة  اأجل  من  الطالع على: حمامون  املعلومات ميكنكم  من  للمزيد   )5(

حقوق الإن�شان واإ�شعافها حكم القانون«،7 مايو 2012

http://www.libyanjustice.org/news/news/post/23-lfjl-strongly-condemns-new-laws-breaching-human-rights-and-
undermining-the-rule-of-law 
)6( تقرير جلنة التحقيق الدولية حول ليبيا اإىل الأمم املتحدة، 2 مار�س 2012، الق�سم III، اجلزء E، املقطع رقم 6 ) 

النقطة 63 (.

ليبيا  العدالة فى  اأجل  القاهرة وحمامون من  امل�شرتك من مركز  النداء  املعلومات ميكنكم الطالع على:  للمزيد من   )7(

بخ�شو�ض انتهاك حرية الدين، التعبري والتجمع وعمليات التعذيب املزعومة فى �شياق مهاجمة اأماكن عبادة خا�شة باأقليات 

 http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/09/LFJL.CIHRS_.Urgent-Appeal-Libya.pdf.دينية
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اأثناء عملية التدمري والإزالة حا�رصت مركبات تابعة املجل�ض الأعلى  مقابر ال�شوفيني، ويف 

لالأمن الليبي املنطقة املحيطة بامل�شجد، واأغلقت ال�شوارع املوؤدية اإليه، مانعة بذلك املواطنني من 

الو�شول اىل امل�شجد حلمايته ووقف عملية التدمري. وقد تعر�ض املرا�شل نبيل �شيبانى من قناة 

نقل عملية  الأعلى لالأمن عندما حاول  املجل�س  قبل  الليبي لالعتقال من  بالتليفزيون  العا�سمة 

تدمري امل�شجد.

امل�شجد  تدمري  على  لالعرتا�ض  �شلمية  تظاهرة  واأثناء   ،2012 اأغ�شط�ض/اآب  من   26 يف 

تعر�ض املتظاهرون ملحاولت ملنعهم من التظاهر من قبل رجال م�شلحني، وللرتويع وللتهديد 

بالقتل. هوؤلء الذين نفذوا عملية تدمري امل�شجد مل تتم حما�شبتهم بعد على تلك النتهاكات.

كان ثالثة من خرباء الأمم املتحدة امل�شتقلني -وهم املقرر اخلا�ض بحرية الدين واملعتقد، 

ب�شدة  اأدانوا  قد  الأقليات-  بق�شايا  املعني  امل�شتقل  واخلبري  الثقافية،  باحلقوق  اخلا�ض  املقرر 

والرتهيب  ليبيا  من  متفرقة  اأنحاء  يف  والتاريخية  الدينية  ال�شوفية  الأماكن  هدم  عمليات 

الهدم.)8(وقد حذروا  لعمليات  للقوة يف حق متظاهرين عزل معار�شني  املفرط  وال�شتخدام 

قائلني “اإن الهجمات على الأماكن الدينية ال�شوفية تتطلب رًدا �رصيًعا وحازًما من ال�شلطات، 

واإل �شوف تتوا�شل هذه الهجمة وتنت�رص يف البالد”.

4( االعتداء على الرعايا االأجانب، الالجئني واملهاجرين

ليبيا،  يف  ال�رصاع  بعد  ما  مرحلة  يف  املخاطر  من  اأعلى  م�شتوًى  الأجانب  الرعايا  يواجه 

ويرجع ذلك لالنت�شار املتزايد لالأ�شلحة وغياب املحا�شبة عموًما. ل يوجد متييز بني املهاجرين، 

طالبي اللجوء والالجئني؛ وبالتايل يتعر�ض الأجانب ملعاملة ل اإن�شانية وا�شعة النطاق، وي�شمل 

ذلك العتقال التع�شفي واأ�شكال حادة من التعذيب. فالآلف من الرعايا الأجانب، منهم الن�شاء 

حتت  موؤقتة  �شجون  اأو  الحتجاز  مراكز  يف  حمددة  غري  لفرتات  احتجازهم  يتم  والأطفال، 

�شيطرة امليلي�شيات امل�شلحة، حيث يواجهون ظروًفا معي�شية �شعبة وغري مالئمة، وُيحرمون 

من اآليات التقا�شي ومن اآليات للح�شول على التعوي�ض ملا تعر�شوا له من معاملة غري لئقة. 

اأو  الدخول  تاأ�شرية  انتهاك  م�شمى يف حالة  اأجل غري  اإىل  بالعتقال  ي�شمح  الليبى  القانون  اإن 

الأ�رصحة  تدمري  على  وحا�شم  �رصيع  رد  اإىل  يدعون  املتحدة  الأمم  خرباء  »ليبيا:  جينيف،   – املتحدة  الأمم  مكتب   )8(

ال�سوفية«، 10 �سبتمرب 2012،

http://www.unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpNewsByYear_en)/1B94DD981A4BF8DBC1257A75002FF03C?O
penDocument 
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قواعد الهجرة، وحتى الآن مل يعط معظم املعتقلني الفر�شة للطعن على احتجازهم.

5( التعذيب و�ضوء معاملة ال�ضجناء

ل  حكومية،  جهات  اأو  اجلي�ض  �شلطة  نطاق  يف  ليبيا  يف  ال�شجون  مرافق  اأغلب  تقع  بينما 

يزال البع�ض الآخر حتت �شلطة ميلي�شيات م�شتقلة. وقد اأدى انعدام الرقابة املركزية وامل�شائلة 

اإىل انت�شار وا�شع لعمليات التعذيب �شد ال�شجناء، وذلك با�شتخدام ال�شياط وال�شال�شل احلديدية 

وال�شواعق الكهربية، وهو ما اأدى اإىل حالت وفاة متكررة يف مرافق الحتجاز. كان وزير 

الداخلية قد اأعلن موؤخًرا مبادرة جديدة، تهدف اإىل التحقيق يف العتداءات التي مور�شت من 

ِقبل ال�رصطة. يف حني ل توجد اأي جهود مل�شاءلة ممار�شي التعذيب من الع�شكريني اأو من غري 

الأفراد التابعني للدولة، كامليلي�سيات امل�سلحة.

التو�ضيات:

يجب على احلكومة الليبية والدول الأع�شاء يف جمل�ض حقوق الإن�شان التابع لالأمم املتحدة 

طرح واعتماد قرار خا�ض بليبيا يف جل�شته رقم 22 واملنعقدة يف فرباير– مار�س 2013 يطالب 

حقوق  بحالة  الإن�شان  حقوق  جمل�ض  واإفادة  بر�شد  الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  مكتب 

الإن�سان يف ليبيا، وي�سمل ذلك التحديات الراهنة وامل�ستمرة ل�سمان احرتام حقوق الإن�سان يف 

البالد.


