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 تقديم

ة مرشوع كيف يمكن احلديث عن مناعة إنسان وشعب ومواجه
إمرباطوري للهيمنة الواقعية امللموسة بثالثي كلامت هي نفسها موضوع 

 :تساؤل ونقد بل ورفض
هش  ..بني كلمة أصبحت شعارا مبتذال غريب األصول غريب الدوافع

 )..الديمقراطية(الطبيعة متأزم يف هياكله ومضامينه املختلفة 
هية اإلرهاب ومصطلح يفوق اخلالف عىل تعريفه اخلالف يف حتديد ما

 )املجتمع املدين(
فضفاضة احلدود واسعة الذمة هالمية الدوافع واألسباب  وعباءات

 )واإلنساين واملدين العمل اخلريي(والنتائج 
املستقبل بعيون الشك السلبي واحلذر املرشوع −كيف يمكن أن نقرأ احللم

 وسوء املثل?
د العيانية ثم كيف يمكن أن ننطلق من العام لتشخيص حاالت االنسدا

واخلاصة ونحتفظ بحصتنا الرضورية يف األمل دون الوقوع يف األحكام 
املسبقة ومنظومات التفكري اإليديولوجية املغلقة? هل هناك بالفعل قواعد 
عامة يف احلياة البرشية تشبه القوانني الطبيعية ولو بشكل نسبي ليكون بوسعنا 

كام  األقل سوءانظام البارها احلديث عن رضورة السري نحو الديمقراطية باعت
قال ترششل يوما, وعن رضورة تعبري الطريق هلذه الديمقراطية عرب وسائل 
املقاومة املدنية املختلفة التي جتعل من وسائل املشاركة املجتمعية الفاعلة 
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وهل هناك . جلم لتعسف السلطة والتوازن بني املجتمع والدولةوسائل 
الذي يربط يف وجوده  والتنموي واملدين اإلنساينعنرص جيمع غنى العمل 

القدرة والذايت نفسه بني احلقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية من جهة, 
التدريب اليومي عىل أهم أخريا عىل الفعل املدين املستقل من جهة ثانية و

 احلقوق املدنية ? 
  

حول أسئلة  ما يفتح النقاش بشكل جدي ويف امليدان فصوليف هذه ال
يف هذه الصفحات مقدمة ال وموسع,  جملدمن املفرتض أن يتناوهلا  مركزية

 :بد منها له
هل يمكن احلديث يف الديمقراطية دون االنتقال من كائن مل يتفرد بعد ومل 

شخص له حقوق إىل  إال يف نطاق عشريته أو ملته?حيصل عىل حقوق مجاعية 
 عية باملواطن?وعليه واجبات يسمى يف األدبيات السياسية االجتام

ما هي التعبريات االجتامعية واملدنية التي نجحت يف جتاوز صيغة العائلة 
 والطائفة واملنطقة اجلغرافية يف العامل العريب? 

عندما تقوم مؤسسة وقفية أو مجعية خريية عىل مبدأ بسيط يكثفه احلديث 
هله إصنع املعروف مع أهله ومع غري أهله, فإن أصبت أ« :الرشيف بالقول

ألسنا يف صلب االنتقال من  .»فهو أهله, وإن مل تصب أهله فأنت أهله
العالقات العضوية قبلية أو عشائرية أو طائفية كانت إىل عالقات مدنية ال 

ني املستفيدين من نشاطاهتا متيز بني العاملني يف اجلمعية اخلريية أوال وال متيز ب
 ?ثانيا

قاتلة اخرتاق وتوظيف هذه حتاول قوى سياسية أو مجاعات موعندما 
اجلمعية أو تلك ما هي النتائج الكارثية التي ترتتب عىل ذلك يف اغتيال فكرة 
العمل العام واملدين وإعطاء الدوافع حلكومات تسلطية ملحارصة وخناق 
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التي هي يف واقع األمر وسيلة اجتامع برشي وسبيل عمران  ,»اجلمعية« هذه
ماذا بقي . أمان يف وجه العنف جمتمعي ونجدة للمستضعفني وصامم

للمجتمع من وسائل مناعة ذاتية ضد اهليمنة اخلارجية وكمونات العنف 
 الداخلية? 

تناول مفاصل الوضع بقدر ما حياول هذا الكتاب ال يعطي إجابات, 
يف . وأقل بربرية مدنيةالبرشي والتعبريات التي ينتجها من أجل وضع أكثر 

ر الفضاء غري احلكومي يف فك حاالت دو أوال هذه السريورة, يظهر
عرب دروس حملية وأخرى  االستعصاء السلطوية وحاالت احلصار املجتمعية

مع التأكيد عىل أن سريورة بناء جمتمع مدين, مل تكن واحدة يف التاريخ, . دولية
حتى يف بلدان متجاورة الثقافة ومتشاهبة يف نمط االنتاج املادي ونظام احلكم 

, أي حتويل الديمقراطية» اإليديولوجية« يا رضورة اخلروج منوثان .السيايس
أفكار دينامية للحكم املدين القائم عىل فصل السلطات وحريات وحقوق 

للرصاع السلمي عىل السلطة إىل قالب جامد  أساسية تكفل وضعا صحيا
بدأت تنترش لألسف  هذه اإليديولوجية. ومغلق مسبق الصنع والتعليب

عرب أمثلة  .قتل الفكر الديمقراطي احلر واملتنور واخلالق حاملة كل جراثيم
 .ةعامليوجتارب وقراءات يف التجربة ال





  املجتمع املدين
 ة إىل العاملية والفكر اإلسالميبيوورمن الثقافة األ

قد يكون موضوعنا اليوم عيص الفهم حتى عىل مناضيل حقوق اإلنسان 
جتمع العريب بطرق خمتلفة والعمل اإلنساين, هناك كلمة دخلت عىل امل

وتعرضت لرضبات من أطراف عديدة, وتعرضت أيضا لتبني من أطراف 
ماهو املجتمع املدين? عن أي جمتمع مدين : خمتلفة وبقيت حتمل ألغازا كثرية

نتحدث? ما هي عالقته باإلنسان وحقوقه ? هل هو عملية فربكة ملجموعة 
السلطات التقليدية  تستبدل من البرش يمكن أن يصبحوا سلطة جديدة

 وسلطة الدولة ?
أريده منكم أن تعطوين مثلام  بالتأكيد هناك أسئلة كثرية عندكم وعندي, ما

أعطيكم, أن تسمحوا يل بالولوج لنمط تفكريكم يف املوضوع, أن أفهم كيف 
يفكر الناس باحلقوق اإلنسانية وماذا يطرحون من أسئلة وكيف يعيشوهنا 

النسبة هلم? لنتعاون سوية فمبدأنا يقوم عىل الرشاكة, وماهو املجتمع املدين ب
فكل حارض هنا عليه . وهو يرفض فكرة التقييم الفوقي ومبدأ األستذة

واجب وله حقوق, ويرشفني أينام ألقيت حمارضة هبذا العنوان أن أذكر 
 .باعتزاز مدينة إب
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كن أن باستثناء مصطلح كلمة املجتمع املدين العام يف الثقافة السائدة يم
تعريف ممكن, حاولت أن أبحث عن تعريف مقبول  160نعثر عىل أكثر من 

 .من قبل معظم هذه التعريفات
لإلشارة إىل فئة, أو كتلة اجتامعية » املجتمع املدين« ستخدم مصطلحأ

ويمكن القول  من االنسجام, ُيفرتُض أن يتوفر فيها مقدار ما من التجانس,
وليست الدولة  ليست املجتمع الواسعبتعريف قائم عىل النفي, بأهنا 

تقوم عىل أن  باستعارة تعبري املعتزلة, بني املنزلتني, هي منزلة .اجلغرافية
وأن  .أن متثل الناس يف كل زمان ومكان وقضيةوال جيوز الدولة ال يمكن 

املجتمع الذي سبق الدولة وصنعها قادر من حيث املبدأ عىل البقاء خارج 
بحيث يضفي عىل  .أو مجاعية, تلقائية أو منظمة فضائها بأشكال فردية

العالقة بني الدولة واملجتمع سلطة مضادة هي يف اآلن نفسه, صامم أمان 
من أجل ذلك قامت بعض اجلامعات . وقوة مقاومة ومصدر إبداع

والشخصيات بمبادرات تلقائية عفوية أو منظمة, أرادت أن تقول منها 
 .وعربها أهنا خارج سلطات الدولة

 حمطات من التاريخ
 التي سبقتها كان نشوء الدولة عىل حساب التكوينات االجتامعية السياسية

لذا وقعت عملية تبادل أو مقايضة تارخيية  ,واإلثنية والعشرية كالقبيلة وامللة
للسلطة, إما بدخول التكوين العضوي قبيلة أو عشرية يف تكوين أجهزة 

وساطة بني الرتكيب العضوي القديم  الدولة وعصبيتها, أو يف تنظيم عالقة
صريورة رئيس القبيلة وسيطا هلا عند قبيلته ووسيطا لقبيلته ب والدولة الناشئة
مل يكن كافيا إلنتاج  يف املجتمع الواسع لكن دور الوسيط .عند سلطاهتا
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باإلمكان أن نسميها  ونشاطات مستقلة عامة اعتبارية واسع لشخصيات
 . جمتمع مدين
بل  ،»ضلةاملدينة الفا”ات اإلغريقية والرومانية والعربية عن منذ الكتاب

أفضل من الوضع الذي  عن كل يشء مجيل يف حلم, أو رغبة مثالية لوضع
مل تكن الدولة املمثل الوحيد واألمثل للمجتمع يف كل مكان وكل  نحياه,

مواقف أساسية يف شخصيات اعتبارية وهيئات جمتمعية  وقفتقضية, و
 والدولة الرتبويبني الرأسامل التجاري ف أو الصدام مناهضة العن

حلف هو  هناك مثل يف التاريخ العريب ما قبل اإلسالمي مبارشة .واملجتمع
كانوا يملكون أفضل األلقاب باملعنى  الذي تشكل من جمموعة الفضول

لقبهم وسلطتهم خارج  القبيل والثروة باملعنى التجاري, لكنهم وضعوا
هذا  .وعن كل حمروم الدفاع عن كل مظلوم لوا بأن مهمتناوقا منطق اهليمنة

يف  من أول أشكال املجتمع املدين هو واحد الذي حّياه رسول اإلسالم املثل
ومادة  اأساسي الذا استحق أن يكون جزء املعامل البرشي الواضحة التاريخ

  .»اإلمعان يف حقوق اإلنسان« منفردة يف موسوعة
من املهم أن نذكر . جديدة خمتلفة مع مفهوم األمةمع اإلسالم, بدأت جتربة 

األمر الذي  مفهوم الدولة, سبق بأن مفهوم األمة يف القرآن واحلياة املعاشة
. ضبابية واسعة يف تنظيم العالقة بني املجتمع والدين والدولة ترك مساحات

هذه املساحات . لكن الفتوحات وبناء اإلمرباطورية رجحا قوة الدولة
وبناء إمرباطورية كبرية أثقلت كيان  عملية الفتوحات اإلسالميةضاقت يف 

ال يمكن أن نبني إمرباطورية بدون دولة مركزية  .الدولة يف الثقافة السائدة
بل هو مادة تّكون أثناء بناء  قوية واملجتمع املدين ليس عنرصا سببيا

ساس يف أية مل يكن املجتمع املدين عنرصا أ .اإلمرباطورية ومع استقرار مدهنا
وحتى االستعامر احلديث مل ينجح يف توظيف فكرة  عملية توسع يف التاريخ,
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ألن هذه  وأمريكا الالتينية إفريقيا وآسيا حلسابه يف استعامر املجتمع املدين
وحتى اليوم, مناهضة للهيمنة الفكرة يف ذاهتا, يف األمثلة التارخيية 

 .واالستعامر والتسلط
ومدرسته بأكملها لتتبع أول ) م728−642(لبرصي علينا انتظار احلسن ا

عملية فصل فعلية بني السلطة واألمة, بني قايض اخلليفة والقايض بني 
الناس, فاحلسن البرصي أجرب عىل أن يكون قايض اخلليفة فرفض, كام رفض 

وعمل كقاض . قال اسجنوين أفضل يل ولكم. أي عطاء أو مرتب من اخللفاء
وحتى اخلليفة عمر بن عبد العزيز . تام عن اخللفاءبدون مرتب وباستقالل 

يقبل فأرسل من يستشف الرأي قبل أن يطلب منه احرتاما له,  عله معي: قال
فكان جوابه ليس مكاين هذا واختار القضاء بني الناس بدون عطاء أو 

وبقي قاضيا مستقال يف أول جتربة الستقالل القضاء عن السلطة . تكليف
خيه وبنفس الوقت مشى عىل هنجه جمموعة من خرية التنفيذية يف تار

فزرع أسس . الشخصيات االعتبارية يف القرن األول والثاين اهلجري
من أجل تعبيد الطريق ملا يمكن تسميته اإلسالم املدين غري  استقالل القضاء

بتعبري معارص, مصطلح يستعمل » املجتمع املدين اإلسالمي« احلكومي أو
 .اليوم بكثرة

كيف استخدم مصطلح املجتمع املدين ألن  النسبة للثقافة الغربية,أما ب
احلسن البرصي وأمثاله من غري الغربيني يف التجربة اآلسيوية مارسوا الكلمة 

 .ومل يستعملوها
يف هذه  لعبوا دورا أساسيا البد من العودة إىل ثالثة أشخاص يف أوربة

من شبه ركام مفهوم . اثنان منهم أنغلوساكسون والثالث فرنيس .العملية
املواطنة واحلقوق والقانون, ومع استعادة أوربة لقوة العقل يف فهم ذاهتا 

 :ستحرض ثالثة من رواد الفكر األوريب نوالعامل, 
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  Thomas Hobbes) 1679-1588(توماس هوبس 
   John Locke )1704-1632(جون لوك 

   J-J Rousseau )1778-1712(جان جاك روسو 
  

املجتمع الطبيعي هو  :الفكرة كانت بسيطة جدا ,اس هوبستومبالنسبة ل
جمتمع التموضع اجلغرايف أو عالقات قربى الدم  جمتمع العائلة, جمتمع القرية,

وعلينا االنتقال من هذا ). فيام بعد أصبحت تسمى عالقات عضوية(
املجتمع املدين, والذي هو : ما أسموه يف كتابات احلقبة املجتمع الطبيعي إىل

موعة األفراد أو األشخاص الذين اختاروا مع بعض بشكل طوعي جم
التي قامت  وبدون إجبار من أحد أن يشكلوا هيئة جديدة, جمموع اهليئات

بالنسبة هلوبس . هبذه املبادرات هي ما أسميت عند هؤالء باملجتمع املدين
ة كانت الدولة املطلقة قوية من حوله, لذا نجده يراعي مسألة الدولة املطلق

مبارشة معها بقوله بأن الدولة مضطرة أن  ويتجنب مسألة اخلوض يف معارك
إذن لنضع كلمة األمن قبل احلرية علنا نسمح . وأمن الناس تراعي أمنها

 معطيات األمر الواقع من أي أن هوبس حاول أن ينطلق .بوالدة جمتمع مدين
رش يمكن من أجل التقدم التدرجيي وبالعقد الرضوري الذي جيري بني الب

هذه الدولة  قوة يف املستقبل للتخفيف من طغيان هلؤالء الناس أن يشكلوا
 .املطلقة
فكرة الذي أتى بعده أتى يف فرتة كانت السلطة فيها مهتزة وانطلق من  لوك
أوال, أن مسألة التعاقد مسألة رضورية وأساسية يف املجتمع : التعاقد

بقدر مايمكننا العناية بالفرد  البرشي, وبقدر قبولنا بالعالقات التعاقدية
ألن اإلنسان احلر . واملمتلكات والدفاع حتى الدولة من العدوان اخلارجي

قادر عىل الدفاع عن حرية بلده بينام اإلنسان املستعبد ال يستطيع أن يصون 
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مجيع الناس أحرار « ويف هذا السياق قال مجلته املعروفة. سياسة وأمن بلده
يعتهم وال جيوز إخراج أي منهم من هذه احلالة متساوون ومستقلون بطب

  .»وإخضاعه للسلطة السياسية لآلخرين دون احلصول عىل موافقته
انطلق منهام  .احلرية واملساواة  :أما جان جاك روسو فقد أكد عىل مفهومني

. لتعريفه ألي نظام ترشيعي وتعريفه أيضا لفكرة وماهية اإلنسانية نفسها
إن ختيل اإلنسان عن حريته, هو ختٍل عن صفته كإنسان, «يقول يف هذا املجال 

وليس هناك أي تعويض ممكن ملن . عن حقوقه يف اإلنسانية, بل عن واجباته
هذا الرأي  .»يتنازل عن كل شئ إذ أن تنازال كهذا مناٍف لطبيعة اإلنسان

 نفسه يدافع عنه الدكتور حممد هيثم اخلياط وهو من القالئل من املفكرين
يف حني  الذي يعترب بأن احلق األول املصان يف القرآن هو احلرية مينياإلسال

أن هناك رأي أغلبي يقول بأن احلق األول هو احلياة ثم تأيت احلرية 
 . يدعم اخلياط توافقه مع جان جاك روسو بأسس قرآنية. واملصونات

وقد انطلق من فكرة .)(Kant 1724-1804عامنوئيل كانت بعدها جاء 
 تفكك مفهوم الدولة املتسلطة اكسة متاما, تقوم عىل أساسأساسية مع

 :وترتكز عىل ثالث أفكار

 اعتبار الدولة العب رئيس ولكن غري وحيد −1
اإليامن التوحيد بني ..حقوق اإلنسان, السالم(إقرار قيم عاملية مشرتكة  −2

 )الشعوب واألمم 
لح مصاب االعرتافمصالح للدول, ولكن أيضا  اإلقرار بوجود −3

فاملصلحة العامة أن نقوم ( للشعوب ومصالح تعني اجلنس البرشي بأكمله
هذا ) بعمل مشرتك ضد التلوث كذلك يف مواجهة رضب طبقة األوزون

الكالم يعود للقرن الثامن عرش لكنه بدأ هبويات ثم بدأ الدفاع عنه يأخذ 
ن حجم أكرب وقوة أكرب يف املجتمعات التي حولته من جمرد أفكار ملفكري
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. السلطة املضادة يف مقابل السلطة التنفيذية ومغامرين إىل ماسمي فيام بعد
 . أطلق عليها اسم املجتمع املدين

 اللحظات الثالث للمجتمع املدين عند هيجل باختصار, يمكن تكثيف 

)1770-1831 G.W.F Hegel( بام ييل: 

ت نسق احلاجات أو تطور عنارص املجتمع املدين من الدوافع واحلاجا
 الذاتية

  أو التعبري القانوين لتنظيم العالقة بني األفراد واملؤسسات: تنظيم العدالة
أي القدرة عىل الكبح املتبادل : )املجتمع املدين(والنقابة )الدولة( الرشطة

 .لعسف السلطة والسلطة املضادة 

الرأساملية والديمقراطية رشطان ) 1920 − 1864(عند ماكس فيرب 
. أي إذا مل يكن هناك ديمقراطية فال وجود للمجتمع املدين. للمجتمع املدين

وقد استدل يف دراسة له عىل ما يقول باملجتمعات العربية ليقول بأن ضعف 
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الرأساملية ال يعطي جمتمع مدين, رغم أنه يتحدث يف حقبة النهضة وعاملقة 
 .مطلع القرن العرشين يف العامل العريب عامة ومرص بشكل خاص

بسبب موقفه النقدي الرسيع مكان التوقف طويال عند ماركس ليس باإل
 هليغل, وتغرياته, حيث شهد املصطلح تطورا من ماركس الشاب األقرب

قبل رأس املال وكان مع نقد فكرة املجتمع املدين ثم يف  ماركس املتوسط
إسهام نقد فلسفة احلق عند هيغل, اعترب أن املجتمع املدين هو جمتمع مدين 

حيث تأرجح املجتمع املدين بني عدة زي بالرتمجة احلرفية األملانية بورجوا
ويمكن القول أن أول , مفاهيم ومواقع يف البنيتني التحتية والفوقية

يف كتابات  املاركسيني اهتامما باملصطلح وتوظيفه اإليطايل أنطونيو غراميش
ث السجن حيث بدأ مناقشة بأن الطبقة العاملة لوحدها عاجزة عن إحدا

يف فكرة  التغيري والبد هلا من نظم وهيئات ومؤسسات, إذن عاد ليصب
 .املجتمع املدين
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, كام دخل املصطلح الكهف كأهل األسطورة أكثر من تسعني عاما مفتقدا
ي موطئ قدم يف النظريات االجتامعية والسياسية أل ,يشري الباحثون

تارخيي يعود  كمصطلح والقانونية األساسية التي سادت يف الرشق والغرب
ليعود بثوب فضفاض وذمة واسعة وآفاق متعددة تسمح  .إىل عرص التنوير

فكلام ازداد استعامل هذا املفهوم يف  .بأن يكون أداة مطواعة للقامع واملقموع
حالة الرواج, زادت هالميته وتراجع فهمه وصار مادة استعامل وتوظيف 

وهذا واقع جيب أن  .)كمصطلح اإلرهاب( واستخدام دون رقيب أو ضابط
نناضل من أجل أن يكون له قوة الفعل لوقف وحتديد عسف الدولة وتنظيم 

 ليكون ثمة صامم أمان بني الدولة واملجتمع  العالقات بني البرشية
عودته بقوة يف الصعيد األكاديمي واملنظامت احلقوقية واألحزاب السياسية 

 وقد. ة االشرتاكيةسقوط أنموذج الدولة البريوقراطيكانت مع مؤرشات 
مفهوم املجتمع يف بولونيا,  “تضامن”طرح عىل الطاولة, منذ والدة نقابة 

باعتباره التعبري عن جمتمع املواطنني األحرار أكثر منه بتعريف جديد  املدين
 . مصطلحا مرتبطا بالرضورة بتصور ليربايل أو اشرتاكي

ة قيام جبهة دفاع يعترب آدم ميشنك وفاكالف هافل املصطلح تكثيفا لرضور
ومقاومة مدنية قادرة عىل االنتقال السلمي من األسفل لألعىل يف دولة 

) التشيك(دون مقاومات مسلحة بل عرب نضال مدين سلمي, . شمولية
قمع املثقفني واعتقاهلم مل يغري يف رغبتهم السلمية يف . كانت ثورهتم خمملية

جبهة املقاومة املدنية  مع أنتمتوجهوا للناس دون متييز وقالوا للمجت. التغيري
تعالوا أساتذة جامعة, عامل, فالحني, مهن وسطى لنتعاون سوية حتى 

بدأت املظاهرات تستقطب أكثر فأكثر . نوقف طغيان احلزب عىل املجتمع
فسقط النظام  وشارك اجلميع عدا احلزبيني ,1968مستفيدة من جتربة 

ستطاع أن يعرب عن طموحات هنا حقق املجتمع املدين تعريفه وا. الشمويل
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يف وقف ) عن سلوفاكيا ياتشيكقبل انشقاق (املجتمع التشيكوسلوفاكي 
شكل سقوط أنموذج الدولة املؤممة طبعا كان هذا . طغيان الدولة الشمولية

وليس السلطات الثالثة كام كان يقال ألهنا مؤممة للراديو ( للسلطات األربع
ذاته انتصارا لرضورة التخلص من بحد كان  ,)والصحف والتلفزيون أيضا

هذا . الدولة البطركية التي ال تسأل عام تفعل ويسأل رعيتها عام ال يفعلون
وكأي مرشوع  األنموذج أّصل فكرة االنتقال السلمي املدين إىل الديمقراطية

هناك من قايض ليش (رشاء, بيع, مساومة : ستتكالب عليه كل قوة ينجح
باختصار, جرى خلط املجتمع ) ه شاربهفاليسا عىل ثمن حيلق مقابل

االستهالكي مع املجتمع املدين ومرشوع اقتصاد السوق مع أنسنة املجتمع 
 والعوملة الوحشية مع عاملية حقوقية ومدنية ?

انتعشت عدة مدارس ليربالية جديدة لتوظيف ما حدث يف خدمة وهكذا 
عي القتصاد السوق الطبي االبنفكرة مركزية تقوم عىل أن املجتمع املدين هو 

 .أو احلاملة السلمية لالنتقال إليه
لذلك هناك الكثري اليوم من املنظرين املوظفني يف مؤسسات متعددة 

باعتبار هذا املجتمع  .الدروس اجلامعية يف املجتمع املدين اجلنسية, يعطون
لذلك جيب أن . إال يف اقتصاد السوق املدين ال يمكن أن يكون أو أن ينشأ

» مرشفة« اك ليربالية اقتصادية واسعة وقوانني تعطي تأشرية دخوليكون هن
هذه معايري مسبقة بالنسبة هلم إذا حدثت قد يكون . يف منظمة التجارة العاملية

طبعا يذكرنا هذا الكالم برشكات األدوية التي حتاول . هناك جمتمع مدين
مييز بني لذا, جيب الت. تشغيل عدد من األطباء لفكرة التسويق لبضاعتها

باحث العمل عىل  16العاملني يف مثال رشكة نفط معروفة طلبت من حوايل 
نشوء املجتمع املدين مع تعريف وبحث يؤكد عىل اقتصاد السوق كرشط 
واجب الوجوب هلذا املجتمع وبني من يناضل عىل األرض من أجل جتاوز 
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عدالة  العصبيات املحلية واإلقليمية واالعتقادية من أجل جمتمعات أكثر
 . وأقل عدوانية

خذوا مثال : طبعا اعتدنا عىل أن نسمع االسم وقليال ما نقرأ السرية الذاتية
املنحة الدراسية التي سمحت هلا بالصعود اجلامعي  .كونداليزا رايس

يعني هل باإلمكان أن تكون الديمقراطية املقدمة . والسيايس من رشكة نفطية
در النفط يف ظل األمن القومي منها خارج منطق االطمئنان عىل مصا

األمريكي? طبعا هناك حمارضات مجيلة من وقت آلخر عن رشق أوسط كبري 
وجديد, لكن األساس جيري يف اجتامعات هلا كوزيرة خارجية بأربع مسئويل 

هذه اآلنسة أيضا تقول بأهنا مدافعة عن املجتمع  .أمن يف أربع دول عربية
املجتمع . بني البذرة الصاحلة والرديئةاملدين? إذن من الرضوري التمييز 

حقوق  وأاملدين كأي فكرة مجيلة ونبيلة يتاجر هبا البعض مثل كلمة اإلسالم 
 .اإلنسان ال فرق

باملعنى الفكري  اجلذور واأللوان يف وجه هؤالء, تقف مدرسة متعددة
, ما يسمى باحلركة املناهضة للعوملة الوحشية, وأبرز منظامت والسيايس
إلنسان وأكثرها مصداقية, الفكر النقدي اإلنساين واحلقوقي, كل حقوق ا

بني املجتمع املدين اجلوهري يف البلدان اجلنوبية  الربط هؤالء يعتمدون عىل
بمعنى . , وليس العالقة بني املجتمع املدين واقتصاد السوقوالتنمية املستدامة

إنام املطالب بعملية أن املجتمع املدين ليس املروج للرشكات متعددة اجلنسية و
كضبط زراعة القات التي تستهلك قدرات املواطن والبيئة . (تنمية شاملة

واملاء بتقديم مرشوع زراعة بديلة قادرة عىل إرضاء املزارع أوال قبل إرضاء 
مستخدم القات, لكي يبقى توازن املياه بتناسب مع احلاجات الغذائية 

من نظرة شاملة يكون اإلنسان  إذن البد لنا) والبيئية للمواطن اليمني
أو اإلنساين هذا البعد  وتشرتك هذه االجتاهات يف اعتبارها غياب. مركزها
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, وأهم املآيس النامجة من أسباب تعثر التجربة الروسية بعد السوفييتية ,رضبه
 .عن النظام العوملي السائد

من الرضوري أن يكون املجتمع أنه  كوهن وآراتو ودوبنك, لذلك اعترب
ضد  ,دولة الرفاهمايسمى  يف صالحالطبيعي املدين, بل مكانه ودوره 

أساسية غري قابلة  أي الدولة التي تعطي ملواطنيها حقوق. االقتصاد الليربايل
ال  للمس كالضامن االجتامعي, حق التقاعد, وجمموعة حقوق أساسية

 .تضمنها الدولة ذات التوجه الليربايل العشوائي
 

هناك  ,واملجتمع املدين حقوق اإلنسان التي ربطت بنيلكتابات بالنسبة ل
مما يسمى حركات وتوجهات فكرية تتناول مسألة  حتدد موقفنا بوصلة

ال يمكن للمجتمع املدين أن يكون حمايدا يف وبتكثيف شديد, . املجتمع املدين
السياسية واملدنية واالقتصادية : التي ندافع عنها الدفاع عن احلقوق الستة

ضد هيمنة مجاعات  لنا دور هبذا املعنى .امعية والبيئية والثقافيةواالجت
الضغط املالية والصناعية العسكرية والنفطية عىل مستقبل كوكبنا, ويف 
. مواجهة مع اللربلة الوحشية التي تعطي للقلة لتحرم السواد األوسع

كلوبيات الضغط الواسعة من أجل منع العديد من االسلحة, ألن رشكات 
لحة حتاول رشاء من تستطيع من املناضلني حتى ختفف من احلمالت األس

ألن هناك  كلنا يعرف بأن الدكتاتورية العسكرية يف بورما صامدة .ضدها
 .من أجل امتيازاهتا النفطية رشكة نفطية متعددة اجلنسيات حتمي العسكر

 .كرنحن هنا ضد ديكتاتوريتني, ديكتاتورية املال النفطية, وديكتاتورية العس
من املفكرين الذين عملوا  Helmut Anheierوجهة نظر هيلموت اهنري 

العائلة, الدولة واقتصاد : مثلث عىل مفهوم رضورة االنفصال املدين عن
يف الوسط تستوجب استقاللية عن الثالثة,  معتربا بأن هناك نقطة. السوق
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 دفاعا عن املصلحة هذه النقطة عندما يتجمع فيها الناس بشكل طوعي
 . نتحدث عن جمتمع مدين العامة

يف الرصاع املفهومي والواقعي عىل املجتمع املدين وحماوالت تطويعه 
للمنظومة السائدة بكل الوسائل من الرتهيب باملحارصة إىل الرتغيب 

أي مركز يقيمه (بمنظمة الرجل الواحد  عرب ما صار يعرف بالتمويل والدعم
فرغات واملتفرغني املمولني من شخص واحد وحييط نفسه بفريق من املت

سفارة أو مؤسسة شبه حكومية ينصب اإلعالم الغريب وكيال عاما للمجتمع 
تربز  لذلك, ويف وجه كل عمليات التوظيف واالحتواء, .)املدين يف بلد ما

أمهية اتساع هامش حترك املواطنني األحرار من كل البلدان يف جالية عاملية ال 
قوق اإلنسان ومحاية البيئة والسالم العادل وحقوق تعرتف باحلدود, تعترب ح

قيام مشرتكة تتطلب نضاالت مشرتكة  املستدامة اإلنسانية والعدالة والتنمية
 ومجاعات ضغط عابرة للحدود يسميها البعض املجتمع املدين العاملي
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)Global Civil Society GCS(  والبعض اآلخر املجتمع املدين العابر
TCS. 

القرار دين أن تستصدر مذكرة ت لتي تستطيع اليومامعات هي اإذن هذه اجل
أو  أحد البلدانأو اعتقال نشطاء املجتمع املدين يف  األمريكي باحتالل العراق

ومن  فرض احلصار عىل شعب غزة أو تسيري مظاهرات مليونية ضد احلرب
رك حتّ  ختيف االحتاد األوريب, هذه الشبكة غري املرئية والدينامية. أجل السالم

ة هتتز ويضطر وزير ات التسلطيجملس حقوق اإلنسان, جتعل احلكوم
ن يوجه هتام بالعاملة وخدمة األجندة الغربية ملن أل إعالمها أو خارجيتها

واليمن  والسعودية استصدر قرار اإلدانة ? ناسيا أن للمظلومني يف مرص
 .حلفاء يف كل مكان.. واجلزائر وسورية وليبيا

ملدافعني عن املجتمع املدين كقوة وسلطة مضادة مركزية وجهة نظر اإذن 
يف عرصنا الراهن ترى أن املناطق الفاصلة بني الدولة واقتصاد السوق, بني 
السلطة السياسية والسلطة املالية, بني سيادة الدولة والدفاع عن الكرامة 

أسمى من ألن تكون اإلنسانية متجهة كام ترى يف صريورة حرية البضائع 
فام نراه اليوم, خاصة . ة البرش وحركتها أكثر سهولة من حركة اإلنسانحري

أن تعرب احلدود أحيانا  أن أية بضاعة تستطيع 2001بعد احلرب عىل اإلرهاب 
. بصفقة مع وزير وأحيانا ال حيتاج األمر لوزير, موظف باجلامرك قد يمررها

جامعي يمني إىل يف حني توجه اللجنة العربية حلقوق اإلنسان دعوة ألستاذ 
باريس مع مجيع الضامنات التي تطلبها السفارة من أجل احلصول عىل 

أما العامل املهاجر الذي يسقط يف البحر . تأشرية, وقد ال حيصل عىل التأشرية
ويدفن بمقابر مجاعية إن مل ختتطفه املياه املاحلة, فال تعويض له أو حديث عن 

القليل من التزامات الدول يف  وعندما حيرتم وضعه يف منظومة احلقوق?
قضايا اللجوء ترص العديد من احلكومات عىل تصنيفهم وفق احتياجاهتا أو 
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اهلجرة غري "انتامءاهتم وجتمع عىل رضورة التمييز بني اللجوء القرسي و
 .»الرشعية

نعم, يف عاملنا الراهن حرية البضاعة مكفولة أما حرية التنقل للبرش فتعطي 
 غلبة الدولة األمنية عىل دولة القانون ن اليوم يف وضعنح. زوارق املوت

نعم, باسم أشياء كثرية  باسم احلرب عىل اإلرهاب وباسم املصلحة العامة?
. أصبح األمن وليس القانون أو العقد, هو التعبري األمثل لكلمة الدولة

مشرتكة وعاملية تضع كلمة املجتمع املدين فوق حدود  كبرية حتديات
علامنية كانت الفكرية  اتبل وتدجمها يف صلب احلرك ,التجاربالثقافات و

من هنا ظهور مصطلح املجتمع املدين اإلسالمي وتبني أكثر من رمز . أم دينية
 .فكري إسالمي له

 املسلمون واملجتمع املدين
من اإلشكاليات الفكرية والسياسية يف ) املجتمع املدين(يُعترب مفهوم 

ومن الصعب أن نعثر عىل مقاربة . ف تعبرياتهاخلطاب اإلسالمي عىل اختال
واضحة, ناهيكم عن تصور إسالمي متكامل ومتفق عليه حول املجتمع 

 .املدين
يف التيار الذي تبنى مقولة املجتمعي املدين يف  سنحرص مداخلتنا اليوم

اإلسالم أو املجتمع املدين اإلسالمي باعتبار هذا التيار يتقاطع مع حركة 
أوال ويبرش بنويات صلبة لإلصالح والتجديد ثانيا وجيمع  حقوق اإلنسان

 : بني األصالة واإلبتكار يف النظرية واملامرسة يف كل جماالت الشأن العام ثالثا

يف هذا التوجه تربز أسامء عديدة مثل الدكتور حممد خامتي والدكتور وجيه 
. يني يف أوربةكوثراين والدكتور أبو بكر باقادر والعديد من املفكرين اإلسالم

وسنتوقف مطوال عند أطروحات داعية اإلصالح الدستوري واملجتمع 
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أبو (املدين القيادي يف اللجنة العربية حلقوق اإلنسان الدكتور عبد اهللا احلامد 
والذي حكم عليه خلروجه تضامنا مع نساء معتقيل رموز املجتمع ). بالل

مني من إلقاء دخل سجن بريدة بعد يو(أشهر بالسجن  6املدين ب 
 ) .املحارضة

) 2002(وعبد اهللا احلامد ) 1999(ووجيه كوثراين  )1992( يتفق هيثم مناع
 :عىل أن مفهوم املجتمع املدين ) 2004(وأبو بكر باقادر 

 عامليأوال 
 .له جذوره يف التاريخ والثقافة العربية اإلسالمية وثانيا

 احلضارة اإلسالمية عرب يعترب كوثراين قواعد التعريف اهليغيل متوافرة يف
الطرق / , التنظيم احلريفأوالامللة / العصبية/ الرشيعة/ الدولة«  ثالثية

 ً, الوقف ثانيااألسواق واحلارات أو فعاليات املدينة اإلسالمية / الصوفية 
هذه توضح معامل املجتمع املدين يف . ثالثاً  واخلدمات االجتامعية والعملية

وبالتايل اليمكن اعتبار هذا املصطلح غريبا عنا يف  العريب اإلسالمي التاريخ
إذا كانت قد توفرت قبل عرشة قرون وعاشها الناس يف جمتمعنا املعارص 

 بغداد ويف األندلس فلم النعشها اليوم ?بنفس الطريقة أو بطريقة أرقى ?
لعلنا نتناول إطروحات املثقف حممد خامتي يف فرصة أخرى, لكننا سنركز 

 .ارضة عىل وجهة نظر عبد اهللا احلامديف هذه املح

 : يمكن تكثيف وجهة نظر عبد اهللا احلامد كاآليت
إن عدم شيوع املفهوم وال حتديد عنارصه وعدم ظهور تكتالته , يف « :أوال

أنامط راسخة يف األعراف االجتامعية, ال يعني أن اإلسالم مل يتبن مبادئ 
. ينسجم مع العقيدة اإلسالميةاملفهوم, فضًال عن أن يتصور أن املفهوم ال 

فقيم املجتمع املدين كحقوق اإلنسان والديمقراطية, واحلرية, والعدالة 
كالدستور والفصل بني السلطات الثالث, : واملساواة وأطرها السياسية
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واستقالل القضاء, جمموعة مفاهيم أنتجها الغرب, ولكنها مفاهيم إنسانية, 
ضارة, ويمكن اليوم ألي ثقافة أن موجودة اجلذور يف أي ثقافة ذات ح

تستدخل املصطلحات الغربية ضمن منظومتها, وأن تزيد فيها وتعدل 
 »وتصهر وتفرز, حتى تتناسب مع خصوصيتها

إن مركزية اإلدارة وسلطتها املطلقة أو بتعبري آخر احتكار القرار; أو « −
ا هو رس االنحطاط يف أي أمة, وليس صحيحا م) االستبداد(بتعبري أدق

تردده ثقافتنا املوروثة, من فضل املستبد العادل, فاملستبد ال يمكن أن يعدل, 
 »حتى ولو كان خملصا تقيا مصلحا, فالسلطة املطلقة مفسدة مطلقة

الذي البد أن يفيض ) اجلرب(هي حكم  ثنائية دمار البالد والعباد يف كل أمة;
, الذي )الشورى(حكم : , وثنائية الصالح يف كل زمان ومكان)اجلور(إىل 

 ) العدل(البد أن يفيض إىل 

رسوخ ثالثية املجتمع املدين, يف  إىل النظام الدستوري وسيلة الوصول
 األعراف والعالقات االجتامعية, بعنارصها الثالثة

 : وأمهها) الثقافة املدنية(رسوخ القيم : العنرص األول

صور إيامن الناس بأهنم هم أدرى بمصاحلهم, وأن دور احلكومة حم .1
بتنفيذ رأهيم فحسب, وحتديد دور احلكومة بأهنا سلطة تنفيذية ملا 
يقرره املجتمع فحسب, ملا تقرره األمة عرب ممثليها, يف حتقيق مقاصد 

 .الرشيعة ووسائل تنفيذها املرشوعة, أي رفض السلطة املطلقة
االلتزام بحل أي خالف سيايس أو اجتامعي أو ثقايف أو مذهبي عرب  .2

 .رصاع السلمياحلوار وال
املواطنة, هي أساس احلقوق, ويف إطارها تنشأ قيم التعددية واحلوارية  .3

 والتسامح واألغلبية والشورى والتعايش, 
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قيام جتمعات املجتمع املدين األهلية, كالنقابات : العنرص الثاين
سياسية واقتصادية, واجتامعية ومهنية  ):اخلمسة(بفروعها  واجلمعيات,

 .وثقافية

إنام احلكم الشورى العادل, له مضمون, وله هيكل و : الثالث العنرص
تقرير سلطة األمة يف  :هيكله هو خيمة احلكم الدستوري, بأعمدهتا اخلمسة

حتقيق مقاصد الرشيعة, قيام سلطة الشعب النيابية الترشيعية املنتخبة, تعزيز 
رير استقالل القضاء, حتديد وظيفة سلطة احلكومة بأهنا سلطة مقيدة, تق

 مرشوعية إنشاء مجعيات املجتمع املدين األهلية
بالعودة بالذاكرة إىل هيغل ثم أيب بالل نجد أن احلامد أقرب إىل املجتمع 

 العريب اإلسالمي ومشكالته 

ليسا غائبني عن  عند أيب بالل احلكم الدستوري واملجتمع املدين يمفهومف
ام ومفرداهتام وهياكلهام وإن كانا غائمني, ولكن مصطلحاهت املحلية ثقافتنا

من ما يسهل . وإجراءاهتام غريبة عىل البيئة العربية, حتتاج إىل تأليف وتقريب
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األمر أهنا مفاهيم عاملية إنسانية مشرتكة يف غاياهتا النهائية لسعادة وازدهار 
وتقدم احلياة البرشية بشكل متوازْن حني سلكتها األمم املتقدمة, التي 

  القسط والشورى, فسادت وعلتاستطاعت أن حتكم ب
تأسيس خطاب املجتمع املدين والدستور  , وفق أطروحة احلامد,ينبغيإذن 

تأسيسا فقهيا أصوليا, ألن  عىل اإلسالم, عقيدة األمة وهويتها الثابتة,
اإلسالم هو املرجعية التي جيب االلتزام هبا, لتصبح مفاهيم املجتمع املدين 

حرف الرشيعة, وألن ذلك أيضا, يقرهبا إىل مدعومة بسناد ديني لكي ال ن
الناس, وحيميها من معارضيها, من من ال يدركون كيف كان اإلسالم يف 
عهد الرعيل األول; مرشوعا لإلصالح السيايس واالجتامعي معا, ومرشوعًا 

لذا  للتقدم الدنيوي واألخروي معا, ومرشوعًا للرقي املدين والروحي معا,
 :بالنسبة له

ر ليس علمنة, وليس من املصالح املرسلة, بل هو إحياء الوسيلة الدستو −
املناسبة اليوم إلحياء السنة, فأعظم البدع يف اإلسالم هي احلكم اجلربي 
اجلائر, ولكي يتبني للجميع أن اإلسالم أقر سلطة األمة يف حتقيق مقاصد 
 الرشيعة, ونادى بحقوق املواطنني وحرياهتم مدنية وثقافية واجتامعية

وسياسية, قبل مخسة عرش قرنا من تنادى األمم الدستورية إليها, لكي ال 
  ننحرف عن رشيعة احلق والعدل

دعاة حقوق اإلنسان واملجتمع املدين واإلصالح الدستوري, جماهدون  −
وهم مطالبون باحلذر من اجلري وراء مكاسب ) احتسابا سياسيا(حمتسبون 

احلسابات الصغرية; فالتخندق  حزبية أو فئوية أو شخصية وباحلذر من
خلف هذه احلسابات الفئوية واحلزبية والشخصية أضاع يف البلدان العربية 

 . واإلسالمية كثريا من الطاقات
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من أجل أن ينجح مرشوع اإلصالح يف أي بلد عريب ينبغي أن يكون  −
; يستوعب مجيع األطياف االجتامعية والثقافية, ومجيع املناطق وطنيا

, سواء أكان دعاته من دعاة اإلسالم, أو من دعاة التحديث أو والطبقات
هذه القاعدة التي جسدها اخلليفة الراشدي الرابع, يف  .القومية أو الوطنية

تعامله مع اخلوارج أي مفهوم الدولة الوطنية, الذي ينقل به الناس من 
الرحب مفهوم الدولة املذهبية احلزبية الضيق, إىل مفهوم الدولة اإلسالمية 

 .املتسامح
الناس حمتاجون إىل أن يقدم كل فريق ثقايف أو تيار اجتامعي; مسألتي  −

املجتمع املدين والدستورية عىل ما عدامها, حتى يتم رسوخهام يف املجتمع, 
ومادام اإلسالم يف أصل خطابه حيتوي ذلك املفهوم تقريرًا أو إقرارًا, تفصيًال 

آلليات واإلجراءات, وال يف بناء النظم أو إمجاالً, فال مشكلة يف بناء ا
 والنظريات

اإلصالح (اإلصالح يف كل بلد عريب, مل ولن ينجح, ما مل يكن فكر دعاة  −
حمط ثقة شعبية, السيام عندما يعالج ممارسات ) الدستوري واملجتمع املدين

يف ظاهرها العدالة الرشعية, ولكنها مدعومة برتاث يتقنع اإلسالم,  ختالف
يا تتعلق بالقضاء والتعليم وحقوق املرأة واملواطنة والتعددية يف قضا

أو . واألغلبية والرصاع الرمزي والتسامح ونحوها من قيم املجتمع املدين
عندما يستخدم مصطلحات غري شائعة حديثة كالدستور, والفصل بني 

 . السلطات

, هذه إىل املصداقية الشعبية) اإلصالح الدستوري واملجتمع املدين(حيتاج 
املصداقية حتتاج يف جمتمعاتنا إىل مصداقية دينية, وأية مصداقية دينية حتتاج إىل 

أصول الفقه ومقاصد الرشيعة : التأصيل الفقهي عرب العلوم الثالثة
 . والعقيدة
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أن يبدأ من األدنى إىل األعىل, من ) اإلصالح الدستوري(إن األصل يف 
مع املدين أوالً, وعرب قيام جتمعاته القاعدة الشعبية, عرب انتشار قيم املجت

, ألن اإلصالح السيايس ومنه الدستور ال يتم إال بقرار سيايس  األهلية ثانياً
واإلصالح الذي يبدأ من األعىل . والقرار ال يتخذ إال بمطالبة شعبية فاعلة

إىل األسفل من قمة اهلرم, قد يعانى من مراحل تقدم غري منتظمة, كام قد 
ثري من التأخر, بسبب تعرضه لعقبات سياسية واجتامعية يؤدى إىل الك

وثقافية, وقد يصبح اإلصالح غري راسخ, ما مل يرافقه البدء من األدنى, 
 .وحشد التأييد الشعبي, كام حصل يف أوربا الرشقية .وتفعيل قاعدة اهلرم

هذا بإجياز شديد ملخص وجهة نظر زميلنا يف اململكة العربية السعودية, 
رضها بأمانة كام عرضت وجهات نظر اآلخرين, ربام سيكون يل حاولت ع

ولكن يف . املستقبل مقاربة قضائية وإنسانية: آرش دو زويه عودة نقدية هلا يف
ظروف اخلناق ومنع السفر التي يعيشها رواد املجتمع املدين يف اململكة, 
وجدت أن التعريف بوجهة نظرهم واجب علينا لكرس احلصار املطبق 

ولعل النقاش يسمح ليس فقط بتبيان وجهة نظري يف أكثر من حمور, . عليهم
بل أيضا إعطاء التجارب اليمنية حقها كمثال عىل ما تطرحون من تساؤالت 
وجتارب وأمثلة, أشكركم حلضوركم الكبري, وأمتنى أن ال أكون قد أطلت 

 .عليكم

""""""""""""" 
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 قراءة تارخيية :العمل اخلريي 

الدكتور أمحد بن  وكام ينوه, الديانات الساموية الثالثسبق العمل اخلريي 
فكرة الوقف كانت موجودة قبل اإلسالم عند كثري من  صالح العبد السالم,

األمم, وجدت عند قدماء املرصيني فكانت األرايض ترصد عىل اآلهلة 
واملعابد واملقابر, وتؤخذ غلتها للنفقة عليها, كذلك ينفق عىل الكهنة واخلدام 

ني إىل هذا الترصف بقصد فعل من هذه األموال, وكان الناس وقتها مدفوع
وكان هذا اليشء موجودًا عند قدماء العراقيني, وعند  .اخلري والتقرب إىل اآلهلة

  .الرومان وغريهم
واجبا دينيا ) tsedakaبالعربية (اعتربت التقاليد اليهودية األوىل الصدقة 

نحو الفقري والغريب, من حيث هي قيمة أخالقية عادلة, وقد طورت 
مفهوم املساعدة اخلريية واإلنسانية يف فعاليات متعددة األشكال  املسيحية

وقد عرف رشقي املتوسط مفهوما مركبا للعمل اخلريي مقتبس من قديم 
حضارات مرص والرافدين, معززا من الديانات الفارسية القديمة ومتأثرا 

 .بالرتاث املسيحي واليهودي الرشقي

ب قبل اإلسالم, الوقف عىل اشتهرت عند العر األوقاف التي كذلك من
وال يعتد املؤرخون بقول . الكعبة املرشفة, بكسوهتا وعامرهتا كلام هتدمت

مل حيبس أهل اجلاهلية فيام علمته دارًا, وال أرضًا تربرًا «  اإلمام الشافعي
وابتكر  فقد عزز اإلسالم أوقافا معروفة, بحبسها, وإنام حبس أهل اإلسالم

ل وقف غري نافعة مثل وقف احليوانات واملوايش ومنع أشكا أشكاال جديدة
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بحيث ). 103سورة املائدة ( كالبحرية والسائبة والوصيلةلآلهلة والكهان, 
الوقف مع اإلسالم, عمدا من أعمدة التكافل االجتامعي والقيم  صار

 يف صلب أعطاه مكانة مركزيةالثقافية اإليامنية والواجب الديني, األمر الذي 
وإن كان ثمة خالف حول . ة الروحية واملادية للعرب واملسلمنيمنظومة احليا

أول وقف يف اإلسالم, فإن وقف خمرييق حيمل من األبعاد الرمزية والسياسية 
 : واالجتامعية ما يتجاوز الزمان واملكان دينيةوال

أن حوائط رسول اهللا السبع التي فقد ذكر ابن سعد واحلافظ وغريمها كثر, 
وهو من هيود يثرب وقاتل مع املسلمني يف غزوة أحد  رييقوقف من أموال خم

, يف املعركةإن ُأصبت فأموايل ملحمد يضعها حيث أراه اهللا, وقد قتل : وقال
  .خمرييق خري هيود: به الرسول قالو

صاحب املغني وصاحب البحر ونجد يف سري الصحابة ما يؤكد قولة 
ذا مقدرة من علم أحًد ام أف« :بن عبد اهللا األنصاري جابرالزخار عن 

من املهاجرين واألنصار, إال حبس ماالً من ماله صدقه  أصحاب رسول اهللا
األمر الذي يعطي صورة  .»ال تشرتى أبدًا, وال توهب, وال تورث موقوفة

عن انطالقة جديدة ملفهوم التكافل االجتامعي والعون اخلريي ضمن 
 . مشاركة املسلمني األوائل الواسعة

وقاف يف العرص األموي ازدهارًا عظيًام, وذلك يف مرص ازدهرت األ
والشام وغريمها, وكان من ثامر ذلك, أن اتسعت جماالت الوقف يف ذلك 

فلم يعد الوقف قارصًا عىل جهات الفقراء واملساكني وإنشاء . العرص
بناء دور العلم واإلنفاق عىل طالب العلم, املساجد فقط بل تعدى ذلك إىل 

 .ةوالدور اخلريي
وقد أدى إقبال الناس عىل الوقف واالهتامم به, إىل إنشاء هيئات تتوىل 
اإلرشاف عليه, وتتوىل مصاحله, وقد كانت األوقاف يف بادىء األمر تدار 
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من قبل الواقفني, أو ممن يوكلون إليه إدارهتا والقيام بمصاحلها, إال أن كثرة 
باالهتامم  األوقاف وتنوعها, استدعى ذلك أن تقوم بعض األجهزة

 . باألوقاف
توبة بن نمر بن حومل (وقد ويل قضاء مرص يف زمن هشام بن عبد امللك 

ما أرى موضع هذه الصدقات إال إىل : , فقال)هـ120ت ) (احلرضمي
 .الفقراء واملساكني, فأرى أن أضع يدي عليها حفظًا هلا من الثواء والتوارث

 ة الدواوين, ومل يمت حتى صار لألحباس ديوان مستقل عن بقي
حتت إرشاف القايض, وهذا الفعل من توبه, أمر ال بد منه, فقد جاء يف 
حيثياته أنه خيشى عىل األوقاف من االلتواء والتوارث, فحفظها من 

 ).عن األوقاف واحلياة االجتامعية يف مرص(االغتيال
 وُيعُد هذا الديوان أول تنظيم لألوقاف, ليس يف مرص فحسب, بل يف

وصار من املتعارف عليه يف ذلك العرص, أن يتوىل . سالمية كافةالدولة اإل
  .القضاة النظر عىل األوقاف

تأسيس املكتبات واإلنفاق ليشمل  ع نظام الوقف يف العرص العبايس,توس
 خصصة لعالج املرىض باملجان,امل والبيامرستانات عليها, وإنشاء املصحات

وكذلك إنشاء الدور   السجون,وإعادة تأهيل وتعليم السجناء واإلنفاق عىل
 .واملسافرين لسكن الفقراء واملساكني

أنيط به اإلرشاف عىل و) صدر الوقوف( منصبالعهد العبايس  وقد نشأ يف
ويف عهد املأمون . وتعيني األعوان ملساعدته عىل النظر عليها ة الوقفإدار

. حباساأل) هليعة بن عيسى احلرضمي(اخلليفة العبايس نّظم قاضيه بمرص, 
كان من أحسن ما عمله هليعة يف واليته أن قىض يف : يقول الكندي عنه

أحباس مرص كلها, فلم يبق منها حبسًا حتى حكم فيه, إما ببينة, وإما بإقرار 
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فلم أترك شيئًا  سألت اهللا أن يبلغني احلكم فيها,: أهل احلبس وكان يقول
 .منها حتى حكمت فيه وجددت الشهادة به

 بغداد وغريها من حوارض العامل اإلسالمي يتولون كان القضاة يف
اإلرشاف عىل األوقاف بأنفسهم وحياسبون املتولني عليها, فإذا رأوا منهم أي 
 .تقصري, أو هتاون يف حفظ األوقاف وصيانتها قاموا بتأديبهم واألخذ عليهم

ومن هذه املواقف, أن القايض أبا الطاهر عبد امللك بن حممد احلزمي 
ري, كان يتفقد األحباس بنفسه كل ثالثة أيام من كل شهر, ويأمر األنصا

  .برمتها وإصالحها, وكنس تراهبا, ومعه طائفة من عامله عليها
ومل يستمر هذا األمر طويًال فمع بداية النصف األول من القرن الرابع 
اهلجري, كان يعني هناك متويل لألحباس, ونفقة األيتام, باإلضافة إىل 

لعل أهم من توىل النظر يف األحباس ونفقة األيتام بعد فصلها عن القايض, و
القضاء, بكران بن الصباغ, وقام معه أمحد بن عبداهللا الكيش, وقد جعل هلام 
النظر يف األحباس يف عهد اخلليفة العبايس الرايض يف ربيع األخر سنة 

صل وكانت هذه اخلطوة بداية إنشاء ديوان مستقل لألحباس منف ).هـ321(
 .عن ديوان القضاء

وكانت األحباس واألوقاف تلقى دعًام من خلفاء الدولة العباسية, فقد 
أنه كمل فيها بناء ) هـ631(ذكر ابن كثري يف البداية والنهاية يف حوادث سنة 

املدرسة املستنرصية ببغداد, والتي بناها املستنرص باهللا, ومل ُيبن مدرسة قبلها 
األربعة, من كل طائفة اثنان وستون فقيهًا,  املذاهب مثلها, ووقفت عىل

وأربعة معيدين, ومدرس لكل مذهب, وشيخ حديث, وقارئان, وعرشة 
مستمعني, وشيخ طب, وعرشة من املسلمني يشتغلون بعلم الطب, ومكتب 
لأليتام, وقدر للجميع من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة مافيه كفاية لكل 

 .واحد
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اسية فكرة العمل اخلريي بال حدود, يف املوضوع أو تأصلت منذ احلقبة العب
فبنيت اخلانات والفنادق للمسافرين, . يف املستفيدين أو يف الزمان واملكان

وبيوت خاصة للفقراء غري القادرين عىل السكن, واملطاعم الشعبية تقدم 
الطعام والرشاب واحللوى وحفر اآلبار وإصالح الطرقات والقناطر 

ورشاء أكفان املوتى الفقراء وجتهيزهم بل كان هناك  ر العامةواجلسور واملقاب
مؤسسات للمحتاج من املراهقني والشبيبة ترعاهم من الطعام واخلتان حتى 

أخرى اهتمت بتوزيع  ,التعليم وتشجيع الزواج بدفع نفقاته وإهداء املهر
وكان هناك مؤسسات حلامية الشجر والبيئة واملاء . احلليب للمرضعات

ف وأخرى للعناية باحليوانات املريضة وقد تطرق الدكتور مصطفى النظي
السباعي ألكثر من ثالثني نشاطا للجمعيات اخلريية والوقفية يف التاريخ 

 : خلص ابن خلدون هذا الفضاء بالقولحتى العريب اإلسالمي 
ما من فقري يذهب اىل بلدة من البالد هو غريب فيها وهي غريبة عنه, اال «

 .»قبل ايل فمرحبا بكأتاهتا التي اوقفت هلذا االمر ان ووتنادي بي
مل يؤثر ضعف اخلالفة وتراجع السلطات السياسية عىل أعامل الوقف, 
باعتبارها من املجتمع وإليه, فاستمرت بأشكال متعددة, وقامت بام عجزت 
عنه السلطات السياسية املضطربة, وغطت, ما مل تقم به مؤسسات الدولة 

العرص  حتى وصف أحدهم مسئولية األوقاف عن الناس يف. االجتامعية
بفضل الوقف الذي ترعرع إبان اإلمرباطورية العثامنية, « :بالقولالعثامين 

كان بإمكان اإلنسان أن يولد يف بيت للوقف, وينام يف رسير للوقف, ويأكل 
ويرشب يف ملكية الوقف, ويقرأ يف كتب الوقف, ويدرس يف مدارس 

مرّتبه من إدارة الوقف, وعندما يتوىف يوضع يف كفن الوقف, ويتلقى 
 .»للوقف, ويدفن يف مدفن للوقف
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إال أن الوقف كمؤسسة اقتصادية اجتامعية أصبح مع عسف السلطة 
وفساد احلكام وسيلة من وسائل الطمع باملال العام, فتكررت حوادث 

ومل . مصادرة األوقاف وأخذ خرياهتا للسلطة السياسية واملؤسسة العسكرية
يستوعب حممد عيل الدور اهلام للمجتمع يف عون املجتمع ضمن رؤيته 

استوىل عىل األوقاف كلها, وتعسف فمركزة السلطات يف أعىل هرم السلطة, 
بالشعب, وطالبهم بإبراز الوثائق التي تثبت ملكيتهم لتلك األوقاف, والتي 

 ال يملكها إال القليل, 
درية حممد حممود اجلزايريل, يسأله عام مفتي احلنفية باإلسكنوقد طلب من 

إذا كان لويل األمر أن يمنع وقف األماكن اململوكة ألهلها سدًا لذريعة ما 
غلب عىل العامة من التوسل به ألغراض فاسدة من حرمان بعض الورثة, 
واملامطلة بالديون يف احلياة, وتعريضها للتلف بعد املامت, فأفتاه املفتي بأنه 

 األمر سدًا للذريعة; وألنه مما تقتضيه السياسة الرشعية, جيوز ذلك لويل
بمنع  1846يوليو  3املوافق  )هـ1262(فأصدر أمره يف التاسع من رجب سنة 

األوقاف, إبقاء عىل عامرة امللك ووقاية له من األرضار, وسدًا للذرائع, وردًا 
م, ألغراض املبطلني الذين حياولون من طريق, وقف أمواهلم وعقاراهت

  .الفرار من أداء ما عليها من الديون وحرمان الورثة
باشا بالرتاجع عن خطوة حممد  سعيد وايل مرص حممدبعد حممد عيل قام 

بإعطاء امللكية التامة للمجتمع, فأصبح الوقف مباحًا للجميع, وأقدم عيل 
ولكن يف عامل فوىض ورفض وقبول, الناس عىل الوقف, وحتققت رغباهتم, 

فاضطربت مؤسسة الوقف ولألسف مل , ستعامل ملآرب شتىوتوظيف وا
. يتمكن كبار العلامء من التدخل حلاميتها من جنوحات احلاكم واملحكوم

يتوجهون نحو اجلمعيات  من كل االجتاهات, األمر الذي جعل الناس
قام به الوقف تارخييا, دون أن  باألعامل التي اخلريية بشكلها احلديث للقيام
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وقاف ودورها, ولو أن هذا الدور تراجع يف غياب اإلصالح يلغي ذلك األ
الديني واألخالقي الرضوري ملواكبة هذه املؤسسة الرضورية لتحديات 

وعلينا انتظار القرن العرشين والوعي املتصاعد لرضورة . الزمان واملكان
وجود ودائع خريية خاصة حلامية مبادرات املجتمع من شمولية الدولة 

 . د االستعامرية, التي ربطت كل مبادرات ونشاطات املجتمع هبااملحلية ما بع
إن كان هذا شأن التفاعل املجتمعي مع مؤسسة الوقف والعمل اخلريي, 

العرص العبايس, إال فإن تكويناهتا وتوجهاهتا بني احلدود واألقوام بدأت منذ 
كاميل, أكثر وضوحا يف احلقبة العثامنية يف التامس الرصاعي والت تأصبح اأهن

ة املسيحية بني صعود اخلالفة العثامنية وظهور حركة اإلصالح الديني يف أورب
 .وبدايات عرص التنوير





 املنظامت غري احلكومية الدولية,

 الديمقراطية والتنمية

تعود ظاهرة املنظامت الدولية غري احلكومية إىل القرون الوسطى يف اخلالفة 
ذت بعد طابعها احلايل وكانت غالبا اإلسالمية وأوربة, وإن مل تكن قد أخ

ولو تتبعنا مثال نظم املشايف للقديس يوحنا . ذات نزعة دينية أو نقابية حرفية
Ordre des Hospitaliers de St Jean  الذي تأسس يف مدينة القدس عام

 مهامت عسكرية وال إنسانية كام يذكر برومان قبل أن وشاركت يف 1098
 Ordre deحيث أصبح اسمه  ةثم إىل مالط) 1522−1309(نتقل إىل رودس ت

Malte  باتفاق  ةإىل قلعة يف مالط 1998ثم إبعاده عن اجلزيرة وحتى عودته يف
بلدا وخدمات إنسانية يف  82مع حكومتها وقد أصبح له فروع منترشة يف 

بلد ألمكننا عرب رصد ما عرفه من تغيريات بنيوية ووظيفية تتبع  160قرابة 
ولتتبع أشكال أكثر معارصة نعود إىل . هوم يف شكل ديني لهتطور هذا املف

األممية األوىل التي شكلت بالفعل أقوى الظواهر االجتامعية السياسية يف 
 . القرن املايض كمبادرة خاصة ذات طابع عاميل راديكايل

ة بمساعدة الفقراء من خالل اإلحسان سيحيعنيت املؤسسات امللقد 
نوعا آخر من الرب عرف باسم عمل اخلري  شجعت تنويرولكن فلسفة ال

, الذي امتدت جذوره إىل قيم علامنية يف إطار )bienfaisance: بالفرنسية(
املرجعية األخالقية واآلداب املشتقة من العمل الفلسفي اإلنساين بدال من 
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لعدة قرون انحرص عمل الرب واإلحسان داخليا بني الدول  .األصل اإلهلي
 .ليمتد إىل حدود أخرى عرش بد من انتظار القرن التاسعاألوروبية وكان ال

وتأسست املنظامت اإلنسانية يف بعض العواصم األوروبية منها الصليب 
 Salvation), وجيش اخلالص1863يف جنيف عام  (Red Cross)األمحر 

Army)  ويمكن اعتبار اللجنة الدولية للصليب األمحر  .1865يف لندن عام
بعد احلرب العاملية األوىل بدأت  ..للعمل اإلنساينكأول مؤسسة دولية 

العديد من املنظامت تتلقى متويال من الدول ومن عصبة األمم بام يف ذلك 
تزايد نمو هذه املؤسسات بشكل فعيل يف أعقاب  .املفوضية العليا لالجئني

اللجنة البني (يف فرنسا  (CIMAD)احلرب العاملية الثانية مع إنشاء منظمة 
 1939, والتي أسستها الكنيسة الربوتستانتية عام )لنجدة املرحلني حركية

ثم تأسست مؤسسة  .لنجدة الالجئني الذين فروا من احلكم النازي
(CARE) )وتبعتها خدمات  1945عام ) املساعدات األمريكية ألوروبا

التي أسسها بروتستانت  (Catholic Relief Services)اإلغاثة الكاثوليكية 
ومع ذلك فقد  .(Church World Services)العاملية الكنائسية اخلدمات 

متيزت فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية هبيمنة نظام عاملي جديد حتت مظلة 
ش العمل اإلنساين وساهم يف انتشار املنظامت التنموية يف أمريكية مما مهّ 

تدخلها  وجهت املنظامت اإلنسانية عمليات .ت السابقةاملستعمرا –الدول 
مع بداية حركات التحرر من االستعامر وخالل فرتة ما  `العامل الثالث`إىل 

قامت الدول الغربية وبخاصة الواليات املتحدة األمريكية  وقد. بعد احلرب
وغريها من خالل األمم املتحدة بتأسيس منظامت تنموية ختدم هذا الغرض 

مريكية للتنمية الدولية والبنك مثل برنامج األمم املتحدة اإلنامئي والوكالة األ
يف سويرسا وسيبيمو يف  البرشالدويل للتنمية وإعادة اإلعامر, ومؤسسة أرض 

هولندا وذلك ملحاربة النفوذ الشيوعي املتزايد وحماولة إدماج الدول التي 
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ولكن يف ذات الوقت تأثرت  .حتررت من االستعامر يف النظام العاملي اجلديد
وبنوع من الكاثوليكية  عامل ثالثيةيديولوجية إعدة مؤسسات دولية ب

وأنشأت هذه املنظامت مشاريع تنموية صغرية عىل مستوى  .االشرتاكية
وبدت تلك املشاريع يف البداية متعثرة ولكن يف  .القرية يف البالد غري الغربية

  .نيات اعتربهتا اهليئات املانحة الدولية شديدة الكفاءةيالثامن
تعارضت املنظامت اإلنسانية  ارن املايض, نادرا محتى سبعينيات الق

وتعترب مؤسسة جرين بيس  .الدولة –وعملها مع سيادة األمة 
(Greenpeace)  أول مؤسسة دولية تعرتض عىل التجارب الفرنسية النووية
كام أنه يف نفس الوقت دخلت احلركة اإلنسانية إىل مرحلة  .يف املحيط اهلادي

احلتمية األخالقية `ت التي تبني عملها عىل أساس ثالثة جتسدت يف املنظام
ويف هذه احلالة يصبح التدخل منفصال ويتم  .`وراء التدخل يف حالة طوارئ

 .فهمه بمعزل عن طبيعة الدولة يف السياق الذي تتدخل فيه املنظمة اإلنسانية
وهذا يعني دخول املنظامت اإلنسانية إىل املجتمع املتلقي بغض النظر عن 

ومثال توضيحي لذلك ما حدث يف  .هذه املنظامت من النظام احلاكم موقف
عام  (L’île de Lumière) سفينة ذات مهمة إنسانية اسمها ليل دي لوميري

, وهو (Jean-Paul Sartre)بول سارتر  –ن احيث تواجد كل من ج 1978
عامل اجتامع  وهو) (Raymond Aronأرون  وريمون وجوديفيلسوف 

لشيوعية ليمدح كالمها البعثة اإلنسانية املتوجهة إىل بحر فرنيس مناهض ل
  .الصني

كان إنشاء القانون الدويل اإلنساين من العوامل التي سامهت يف تدويل 
وبدأت عدة عمليات عسكرية وبعثات دبلوماسية يف  .احلركة اإلنسانية

ا, خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين مل تكن كلها حسنة النواي
طرحت ) مذهب القانون اإلنساين العريف( »التدخل اإلنساين« ولكنها باسم
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محاية األقليات املقموعة واملعذبة يف الدولة العثامنية وسوريا وجزيرة  ملفات
وظهر يف يومنا هذا مفهوم . كريت وعدد من بالد البلقان ورومانيا وروسيا

وارتبط  (complex emergencies)جديد وهو األوضاع الطارئة املعقدة 
هذا املصطلح بفرتة ما بعد احلرب الباردة واستخدم لوصف الرصاعات 
العنيفة التي تسبب يف العادة معاناة عرب عدة دول وتكون هلا آثار إقليمية, كام 
تزيد يف الغالب من أعداد الالجئني وجترب بعض األفراد عىل اهلجرة الداخلية 

نسان مع إحلاق األذى والفوىض مفضية إىل انتهاكات خطرية حلقوق اإل
كان هناك ما يقارب  2007و 1992 يعام فبني .باحلياة املعيشية للشعوب

مليون شخص أجربوا عىل اهلجرة الداخلية  24مليون الجئ حرب و 17.5
وقد أدت األوضاع يف العراق قبل وبعد االحتالل . يف كافة أرجاء العامل

مليون إنسان  15إىل دفع قرابة  2011األمريكي ويف ليبيا وسورية واليمن منذ 
إىل النزوح الداخيل أو اللجوء اخلارجي يف ارتفاع لعدد الالجئني يتخطى 
 .قدرة استيعاب دول اجلوار وموازنة املنظامت األممية املختصة بشكل مرعب

غري حكومية دولية برامج حلاالت و بني حكومية حاليا تنفذ منظامت
 عدة بلدان مثل بروندي والسودان وسرياليون الطوارئ اإلنسانية املعقدة يف

وسورية والعراق ولبنان واليمن بدرجة أو بأخرى وضمن  أفغانستانو
وتقدم املنظامت الدولية  .إمكانيات التواجد والقدرة عىل هذا التواجد

املتواجدة يف هذه البلدان مساعدات لألكثر ترضرا من الرصاعات العنيفة من 
إلنقاذ األرواح واإلبقاء عىل مستوى معييش مع  خالل إطار عمل تشغييل

ومن هذا املنطلق مل تعد أهداف اليوم جمرد تقديم  .تدعيم املجتمع املدين
الرتويج (اإلغاثة بل أصبحت تشتمل عىل البعدين التنموي والسيايس 

 ).للديموقراطية
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 احتل املحامون إىل جانب التجار مكانة هامة يف اجلمعيات العاملية ولو أن
مهنة املحاماة كانت تعيش أزمات هامة تتعلق هبويتها ودورها يف اجلهاز 

 . القضائي يف القرن التاسع عرش
لقد تطورت ظاهرة املنظامت الدولية غري احلكومية بشكل هائل يف القرن 

ففي جوار عدد . وما يزال هذا التطور خيضع للمركزية الغربية. العرشين
ا الالتينية, نجد تركيزا كبريا يف املدن الغربية حمدود يف آسيا وأفريقيا وأمريك

منظمة غري حكومية وبني حكومية  1102 )1984(حيث تعطي إحصاءات 
يف روما,  492يف نيويورك,  622يف لندن,  815يف بروكسل,  911يف باريس, 

وقد توسعت الظاهرة بشكل كبري يف  .يف كوبنهاجن 189يف جنيف و  342
 .العقدين املاضيني

املنظامت الدولية غري احلكومية حقوال شاسعة من الفعاليات أمهها  تغطي
السياسية والدينية واملشاكل االجتامعية والصناعة والتجارة والتعليم 
. والصحة والتسايل واملواصالت والعمل واملجتمع والبيئة والعلوم األساسية

أو أمام  ولسنوات عديدة احتل قطاع التجارة الصدارة بني هذه الفعاليات مع
 .املشكالت االجتامعية

وهذا االختالف عينه هو الذي جيعل من عالقة الدول مع املنظامت الدولية 
ففي حني سعت . غري احلكومية متباينة وخمتلفة باختالف وظيفتها ومهامهتا

النظم التسلطية إىل تعزيز صورة سلبية للمنظامت العاملة يف إطار حقوق 
كبرية للمنظامت العاملة يف قطاعي التجارة  اإلنسان ثمة تشجيع وتسهيالت

, يف حني تقف املنظامت اإلنسانية واخلريية عىل منتصف الطريق والسياحة
 .بني هذا املثل وذاك باختالف البلد والقضية واملنظمة نفسها

من أكثر التعريفات  1950و  1923لعل تعريف معهد القانون الدويل يف 
تعترب دولية اجلمعيات التي تسمح « :كوميةشيوعا للمنظامت الدولية غري احل



 املقاومة املدنية

48 

رشوط عضويتها ألعضاء ونشاطات تشمل عدة بلدان وتعمل لغاية عاملية 
 .»الطابع

يف غياب اتفاقية عاملية حول املنظامت الدولية غري احلكومية, يمكن القول 
أن التعريفات الدولية الوحيدة هي تلك التي تعطي صفة مراقب أو وضع 

وهذه . لخامم املتحدة واليونسكو واملجلس األوريب استشاري يف األ
التعريفات تتوافق مع مبدأ املبادرة اخلاصة وحتفظ الطابع غري الربحي 
واالستقالل عن الدول واملؤسسات بني احلكومية وتقوم بنشاطات تصب أو 

 . تعزز أهداف املنظمة بني احلكومية التي تعطي الصفة
  
وصفة املنظامت غري احلكومية مع إجياد قد فشلت حماولة تأطري تعريف ل

وتشكل االتفاقية . يف األمم املتحدة 1956وضع حقوقي اعتباري عاملي هلا يف 
نص ما بني حكومي حول  أول) 24/4/1986(للمجلس األوريب  124

تعطي وهذه الوثيقة . الشخصية احلقوقية للمنظامت الدولية غري احلكومية
ظمة ذات الطابع اخلاص, التي ال هتدف للربح التسمية يف مادهتا األوىل للمن

وتعمل للصالح الدويل, نشأهتا وفق القانون الوطني, ومتارس عملها عىل 
األقل منذ عامني بشكل فعيل, كذلك أن يكون هلا مقر يف البلد املرصح هلا به 

 .بالعمل وآخر عىل األرض التي ترغب فيها بالنشاط
غري احلكومية ال تنحرص بتلك  إن املشكالت التي تواجهها املنظامت

ويمكن القول أن أكرب مشكلتني تشكالن االختبار . القانونية واملوضوعية
احلقيقي ملصداقية املنظمة الدولية مها أوال طابعها العاملي فعال وقوال والثانية 

فقد نشأت هذه . ومها مشكلتان متداخلتان. ديمقراطية عالقاهتا الداخلية
غربية وكان العديد منها ومازال يدافع عن نظرة شاملية املنظامت يف معظمها 

تأخذ بعني االعتبار  ومقاربة غربية للعمل اإلنساين مركزية حلقوق اإلنسان
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بالفعل للنضال  اعاملي االتكوين الثقايف والرأي العام الغربيني أكثر منه تصور
هذا . من أجل قيم مشرتكة وتصورات متعددة الرؤى ملشكالت العامل

زمان عىل التصور الغريب اهتز يف العقدين األخريين بالدخول الواسع اإل
األمر الذي أبرز مقاومة كبرية عربت . ملنظامت اجلنوب يف التكوينات الدولية

االجتياح « عن نفسها عرب إضعاف املامرسات الديمقراطية خوفا من
 مرحلة وال شك بأن العاملية يف معناها التنظيمي مل تزل يف. اجلنويب» الكمي

أوىل وهي حتتاج إىل أجيال جديدة متحررة متاما من عقدة التفوق االستعامرية 
التي أعطاها التطور االقتصادي غري املتكافئ ما يعززها حتى يف أوساط 

 .والعمل اإلنساين حقوق اإلنسان

 التمييز اإلنساين
كيف يتربع الناس وملن يتربعون? هل هناك متربع عاملي لقضايا عاملية 

شرتكة أم أن هناك قضايا حمبوبة وقضايا مكروهة, كام عرب يوما كوستا م
هل يمكن أن ندخل إىل جغرافية التضامن والتربع . معه جلسةغافراس يف 

واملساعدات املادية دون أن نتسلح برتسانة معنوية قوية حتول دون فقداننا 
ا العمل ل فيهالثقة بمفهوم العمل اخلريي عىل األقل يف الدول الذي حتوّ 

ثم ما تأثري هذا عىل الديمقراطية . اخلريي إىل صناعة بكل معنى الكلمة
والتضامن اإلنساين العاملي ومقاومة الفقر واجلوع واملرض بال متييز وبال 

 حدود? 
إن كان « :» األطباء الفرنسيون« يف كتابه عندما قرأت مجلة أوليفييه فيبري

 منظمةأن يطرحوا احتامل مغادرة  1980بإمكان برنار كوشنر وأصدقائه يف 
فألهنم كانوا قد حصلوا  ,»أطباء العامل« وتشكيل منظمة» أطباء بال حدود«

مل أتوقف كثريا عندها كونني  ,»عىل صورة فوتوكوبية بأسامء املتربعني
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 واخلالف السيايس اطلعت عىل أسباب أخرى منها العامل الذايت والشللية
هلذه  تباحث وأكثر من مناقشة أعادولكن أكثر من . وغريها عن قرب

ولعل يف . اجلملة قيمتها ودقتها بحيث مل يكن بمقدوري إغفال هذا اجلانب
ما » احلديث هنا عن مآس بعيدة« الدراسة احلسية التي كتبها فيليب جوهني

نزعت عن العمل اإلنساين األوريب يف خميلتي العديد من احليل واحلنة التي 
التجاري (ية فيه وتغطي اجلانب املاركنتييل ل جوانب أساسكانت جتمّ 
. الذي ال يريد ساذج أزيل مثيل بالطبيعة اإلنسانية اخلرية أن يراه) السلعي

كنت يوم ذلك يف حالة إحباط من ردود عدد كبري من املنظامت اإلنسانية 
واخلريية الغربية عىل الطلب الذي توجهت هلا به من أجل محلة تضامن مع 

فقد نظمت . سبتمرب 11بعد أحداث  سانية واخلريية اإلسالميةاملنظامت اإلن
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان أول مؤمتر دويل للمنظامت اإلنسانية واخلريية 

لبحث عن صيغ تضامن ومحاية هيدف ل 2003يناير /يف العامل يف كانون الثاين
كانت و. وتشبيك بني اجلمعيات غري احلكومية اإلنسانية عىل الصعيد العاملي

رغم وجود  نسبيا من قلة احلامس وضعف املشاركة الغربية يف املؤمتراملفاجأة 
ت األممية واألوربية نظامأهم املارضين أكفاء وحمشخصيات اعتبارية هامة و
وقد استمرت احلوارات واللقاءات فرتة طويلة . بني احلكومية املعنية باألمر

ت جتري بدون أوهام وضمن لكن أصبح. بعد املؤمتر ومازالت إىل اليوم
فقد أدركنا من التجربة . منطق املصالح املشرتكة أكثر منه القيم املعلنة

واحلوارات بل واملشاجرات الفكرية والثقافية أن هناك حدود ومقومات بل 
من و. ال يمكن جتاوزه بسهولةسقف للعمل اخلريي يف البلدان الغربية 
السابق يف منظمة  marketing سيدخلني يف هذا اجلو هو مسئول التسويق

مل يكن خطابه حيوي . إنسانية كان يبحث عن عمل يف املكتب الدويل الوليد
 ,»يتقن الصنعة« ككفاءة جتارية يمكن القول بأنه. ذرة من عطف أو إحسان
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ولكن يف وسط حيمل أخالقيات وقيم التطوع والعطاء املجاين ال يمكن 
هذه األسطر  قراءةأتيحت له فرصة بالطبع, إذا  .»نّصاب« وصفه بأقل من

رغم  وامل,وع اتاملشكلة هي أننا أبناء ثقاف. فسيصفني باملغفل أو األمحق
متابعتي للعديد من املنظامت . احلديث اململ أحيانا عن قرية كونية واحدة

 تشاؤليةالعربية واإلسالمية الفتية والبتول سمحت يل باالحتفاظ بصورة 
متلك مع احلس العميل احلصة الرضورية من و الجتمع للتشاؤم تفاؤال مجي

طالب العمل كان يتحدث يف جتفيف منابع اخلري وتوليد  يف حني أن. احللم
الفعالية واإلنتاجية املهم . لمؤسسة بدون أية عقدة ذنبموارد بديلة ل

فهي موضوع الفيلم الذي سيجعل املشاهد يدفع ثمن  الضحيةأما  واملردود
حدثني عن . كل ضحية مهمة وليست كل قضية حدثلذا ليست . البطاقة

الزيارة التارخيية للدكتور مالوريه إىل الواليات املتحدة للتدرب عىل وسائل 
كرر أكثر من مرة أن كل مئة  .»أطباء بال حدود« مجع التربعات لتحسني أداء
  .تكلف املنظمة ثالثني أورو» أطباء العامل« أورو يتم جتميعها يف منظمة

ناع, أمل تسمع بأن رأس املال جبان, رأس املال الصغري خواف أكثر, سيد م«
يف  نظات أن تشاركتريد من منظامت تعتمد عىل شيكات عجائز أوربة املحافِ 

محلة من أجل اجلمعيات اإلسالمية اخلريية? هل فقدت صوابك? اقنع 
لة صحية ألطفال الضواحي ذوي التلفزيون الفرنيس بحملة لتمويل مح

 .», وسرت كم سينهال عليك من أموال??اإلفريقية واملغاربيةاألصول 
أوساط حقوق اإلنسان  يومها استعدت مشاهد أريد نسياهنا من بعض

تعبئة استامرة التمويل (» زالالربوبو« ريقية التي أتقنت صناعةالعربية واإلف
 .وأقلمت معها نضاهلا احلقوقي) ملؤسسة غربية

لظاهرة اخلطرية عىل العمل اإلنساين هناك عدة دراسات تتناول هذه ا
اخلريي الذي دخل سوق املنافسة كأية مادة صناعية يف املجتمع املشهدي 
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مجع شهادات هامة من املسئولني عن مثال, فيليب جوهيم اجلامعي  .الغريب
 :من املفيد اقتطاع مجل منها. التسويق يف منظامت إنسانية كربى

 كل البلدان, عندنا يف فرنسا املتربعون هلم مواصفات واحدة يف« −
 .»معظمهم كاثوليكي حمافظ وجتاوز السبعني من العمر

إذا أردت استئجار قائمة أسامء جلمع التربعات األفضل قائمة من « −
األوىل ( )اإلنسانية(لومانيتيه  مثل من صحيفة) الصليب(صحيفة الكروا 

الفرنيس أما ذات ألوان كاثوليكية والثانية لسان حال احلزب الشيوعي 
 )»أطباء العامل« من منظمة علامنية هيفاملتحدث 

 »العواطف هي التي تدفع ونادرا ما يدفع العقل« −
يف حيايت لن أقوم بإرسال رسائل من أجل قضية استثناء املدمنني من « −

العالج, فبكل وضوح لن يأتيني مليم واحد, وأقل من ذلك محلة للدفاع عن 
بينام ).. بدون إقامة(دمنني يف أوضاع غري قانونية املدمنني األجانب أو امل

  .»SDFاملحرومني من السكن الثابت لقضية  فعل ذلك يمكن
يوضح الباحث يف دراسته أنه من جتميع القصص التي يتم تناوهلا يف إعالم 
املنظامت اخلريية الفرنسية املوجه نحو املتربعني جيب أن تكون الضحية نكرة 

مقاتال أو متمردا مدافعا عن قضية أو العاملني من أجل املناضل, . ومعدمة
من النادر دور يف املجتمع أو القيادات التقليدية أو مالكي األرض والتجارة 

سلطة واحتامل نضال والهذا يذكر بالف.. )323ص(م أن جيري التعرض هل
بالثروة وبالتايل يّغيب فكرة الفقر املدقع  يوحي تبادل األدوار وذاك

ال بد من جمتمع قارص حمتاج لتأصيل . ساعدة جمتمع مالتحمس ملة لالرضوري
فكرة مساعدته باعتباره كذلك ال باعتباره مماثال يف اخللق ونظري يف 

  ??اإلنسانية
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 ?? من يلعب بمن
منذ التسعينيات بدأت جمموعة من البحاثة اجلامعيني أو من املحبطني من 

أساسية وهامة تناقش  التطوع يف العمل اإلنساين من طرح مشكالت
ويمكن القول . املشكالت الوظيفية واهليكلية وأجندة املهامت هلذه املنظامت

أن دعوة حلف شامل األطليس هلذه املنظامت لدور يتناغم مع مهامته يف 
الكوسوفو قد سامهت يف توجيه األنظار من جديد نحو العالقة بني الدولة 

معية اخلريية واالستقالل املايل والفضاء غري احلكومي وبني ميزانية اجل
كتب عديدة صدرت منذ ذلك احلني داخل وخارج الفضاء . النظري هلا

الوهم « ,)1994( »األناقة اإلنسانية« اخلريي نذكر منها للمثل ال للحرص
 »اإليديولوجية اإلنسانية أو مشهد األثرة الضائعة« )1997(» اإلنساين

عوملة حروب « ,)2001(» عىل احلرب املساعدة اإلنسانية مساعدة« ,)1998(
املنظامت غري احلكومية « ,)2002( »جتار األخالق« ,)2002( »القرص

اجلغرافية « ,)2004( »التدخل اإلنساين?« ,)2004( »والعمل اإلنساين
 . الخ) 2006(» نقد املنطق اإلنساين«  )2005(» السياسية للكرم

, حيلل إيميل كوك التجربة يف حديثه عن اجليو سيايس يف الكرم اإلنساين
تاريخ العمل اإلنساين, ومؤسساته « :الغربية يف العمل اإلنساين بالقول

وخطابه هو حمصلة تعدد موازين القوى بني املؤسسات والدول 
واالسرتاتيجيات السياسية واخلطابات التي بتمفصلها عىل بعضها البعض, 

, فام هيم بالنسبة لتدابريه اتشكل منظومة ال تستبعد التناقض الداخيل يف هذ
امدة, بل ميزان القوى املمكن لسلطة الدولة وعملها ليس اهلرمية اجل

استخدامه يف العالقة مع كل مكون من مكونات اإلجراء, كيفام تشاء وكام 
فالسلطة كام يقول « )21−20ص(» يرتاءى هلا وعندما ترى ذلك مناسبا
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: يست قدرة يتمتع هبا البعضميشيل فوكو ليست مؤسسة أو بنية, كام أهنا ل
رغم  .».إهنا االسم الذي نعطيه لوضع اسرتاتيجي معقد يف جمتمع حمدد

الوضع املأساوي يف دارفور, احلوادث ضد العمل اإلنساين حمدودة جدا, 
جمموع من يعمل من أجل ما تقدره األمم املتحدة بثالثة ماليني نازح ال 

معظمهم من أصول غري غربية, ألف متطوع يف العمل اإلنساين  14يتعدى 
اإلنسانية الغربية دخول القوات الدولية?? وهل من » الغزوة« هل تنتظر

سيموت قبل ذلك غري مصنف يف قاموس الواجب إنقاذهم من البرش?? أال 
كانت  French Doctorsيذكرنا ذلك بكون أهم عمليات األطباء الفرنسيني 

والسهولة التي ..) أفغانستان كمبوديا,(يف بلدان حتت اخليمة الشيوعية 
هترب فيها منظامت شاملية من كل ما يمكن أن خيلق مواجهة فعلية مع 

أال يمكن طرح السؤال عن براءة .. اجلرائم اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني?? 
عىل  املال الذي يتهاطل عشية تدخل حلف شامل األطليس يف الكوسوفو

ية الكريمة جلمعيات غري العمل اإلنساين?? أو املخصصات األمريك
خمتصة يف ذلك تابعة مبارشة قبل خبرية حكومية عراقية يف ظل االحتالل من 

 ملكتب بريمر?? 
 

من جال بخاطره, أن الثقافة العربية اإلسالمية, التي أعطت للغات العامل 
ستعود املكافأة هلا بربط  mécénatكلمة املحسن واإلحسان ومجعية اخلري 

العمل اخلريي اإلسالمي واإلرهاب? كيف يمكن خبيث ومغرض بني 
تصوير إحدى أهم أشكال املساعدة اإلنسانية ملناطق عديدة منسية يف العامل 
باعتبارها بني وسائل تعزيز العنف واإلرهاب يف العامل? وهل حيق لنا, رغم 
كل الصالت املعروفة وغري الرسية ملنظامت كبرية مسيحية بالتبشري وصلة 

لتي تقدمها وزارات اخلارجية والتعاون الغربية بالسياسة املعلنة املساعدات ا
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والباطنة هلذه الدول جتاه مناطق الرصاع, ووسائل توظيف العمل اخلريي من 
قبل الناتو والتجمعات بني احلكومية, من من الباحثني ال يعرف أن عدد 

مدعوم بلجان يبلغ عدد  98388بلغ  1902املبرشين الربوتستانت عام 
عضائها مخسة ماليني ونصف كان من وسائلهم بناء املدارس واملستشفيات أ

 والصيدليات وليس الكنائس وحسب? 

من اليوم, جاوز عدد اجلمعيات اإلنسانية واخلريية  ين عاماقبل عرش
. والتعاونية يف الواليات املتحدة األمريكية املليون ونصف املليون مجعية

 التاريخ لقدرة شعب ومؤسسات يف بلد واعترب ذلك يومئذ, حدثا نادرا يف
واحد, عىل ارتقاء هذا الرقم الذي يضم اإلرساليات ووسائل الرتويج 
الدينية والعلامنية ووسائل الدعاية املرتبطة بوزارات حكومية منها وزارة 

فمن . الدفاع كام نجد منظامت غري حكومية بمعنى الكلمة املتعارف عليه
املدين مهمته اخلارجية الدفاع عن مصالح  يستطيع القول أن هذا اجلسم

الواليات املتحدة األمريكية أو اإلدارة األمريكية أو حزب سيايس? هل ألهنا 
ال يمكن يف بلد اقتصاد السوق األول  ,بالتأكيد ?خارج االحتواء والتوظيف

لذا نستبق البحث . أن يرتك الفضاء املدين يف حالة استقالل كاملة عنه
ول معركة اهتام اآلخر هي أرض مليئة باأللغام وحتمل خماطر إن دخ: بالقول

ال حرص هلا, ليس فقط عىل اجلمعيات اإلنسانية اإلسالمية بل عىل العمل 
 . اخلريي واملجتمعات املدنية قاطبة

* * * 
قوات مدرعة  14/12/2001قبل االحتفال برأس السنة امليالدية, قامت يف 

باقتحام مكتب  KFORشخصا من  50 فرنسية وإيطالية مكونة من قرابة
يف مدينة جاكوفا وحطمت األبواب رغم تسليمها  GRاإلغاثة العاملية 

املفاتيح ثم صادرت ما يف املكتب من أجهزة كومبيوتر وملفات وقوائم 
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حسابات ومفكرات شخصية وجوازات سفر املوظفني وزوجاهتم والوثائق 
وقد تم تعذيب . هواعتقال من في UNMIKاخلاصة هبم الصادرة عن 

يضاف لذلك . FBIالعاملني قبل بدء التحقيق معهم بحضور مراقب من 
حماوالت اإلهانة أثناء النقل للمعتقل ومنها األمر بخلع املالبس والتعرية 

بعد ذلك يتم . والرضب العشوائي عىل أعضاء اجلسم والتقييد بالسالسل
مر التحقيق يف ظروف ال النقل إىل القاعدة األمريكية يف بوندستيل حيث يست

إنسانية جتمع بني العزل االنفرادي وفريق التحقيق الثالثي الذي شملت 
وصوال لالستفسار عن » الرسية« أسئلته مهامت املنظمة اخلريية ونشاطاهتا

هذا املشهد الذي حدث يف الكوسوفو, سيتكرر . أسباب حج املسلمني ملكة
أن يعم الدول التي أيدت بدون يف باكستان واملغرب واليمن واألردن قبل 

طرح أسئلة, ما سمي باحلرب عىل اإلرهاب سيكون حربا عىل العمل اخلريي 
بتعبرياته اإلسالمية املختلفة وستكون النتائج كارثية عىل املجتمعات 
 . اإلسالمية التي وجدت نفسها حتت رمحة وسياسة املنظامت الغربية اإلنسانية

يف انطالقة عاملية صلبة للجمعيات اإلنسانية بعد أن كانت أفغانستان سببا 
كنصري » جلنة دعم األفغان« اإلسالمية, حتول هذا البلد إىل نقمة عرب تقديم

وتورط عنارص منها يف املساعدات  .وجامع تربعات هلا» القاعدة« ملنظمة
املالية لتنظيم القاعدة الذي اعترب هذه التنظيامت, كام فعلت التنظيامت 

اإلسالمية الرتكية, وسيلة من وسائل التغلغل والسلفية اإلخوانية و
وبذلك  .االجتامعي والعمل املرخص القابل لالستثامر السيايس والعسكري

 .»لتجفيف منابع دعم اإلرهاب« جتمدت أرصدة وحسابات هذه اللجنة
وأفغانستان, اهتام أيضا  مكتبا مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي يف باكستان

التي كان هلا دور » مجعية الرشيد اخلريية« وكذلك كان حال بدعم اإلرهاب,
 . هام يف عون الكشمرييني
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, توجهت إىل آزاد كشمري ضمن بعثة حتقيق دولية وقمنا 1993يف عام 
مل نصادف منظمة إنسانية دولية واحدة, مل . بزيارة خميامت الالجئني هناك

املنطقة نائية وبعيدة ف. يكن يف عني املكان ال أطباء بحدود أو بدون حدود
وخطرة, ال يوجد فيها فضائيات وال دعاية, وبالتايل ليست موضوع 

Marketing وهي بتعبري أصحاب االسرتاتيجيات قضية خارسة, . إنساين
فلم تضيع املنظامت اإلنسانية وقتها هناك? يف هذه النائيات كانت املنظامت 

فام هو . يج أو دعايةاإلنسانية اإلسالمية تقوم بواجبها بصمت ودون ضج
? لقد قرر اجلنرال مرشف من جريمة املتطرفني يف اخرتاقها الثمن الذي دفعته

منع اجلمعيات اإلسالمية األهم من النشاط, وعندما جاء زلزال باكستان, مل 
كام كانت . ىل تغطية حاجة املناطق املنكوبةجيد عند املنظامت الغربية القدرة ع

ريكية رشيكا للتنظيامت اجلهادية يف أفغانستان, برات املركزية األمااملخ
حتطيم التنظيامت اخلريية واإلنسانية : صارت رشيكا هلا يف هدف واحد

أو بحظرها اإلسالمية سواء عرب اخرتاقها وتشويه مهمتها وسمعتها, 
 .ومالحقتها باعتبارها مموال أساسيا لإلرهاب الدويل
ألسئلة ترتكز يف اجتامع بمراجعة وثائق الكونغرس األمريكي, نجد ا

عىل الندوة العاملية للشباب اإلسالمي وهيئة اإلغاثة اإلسالمية  21/7/2003
كذلك يف نقاش جرى مع دبلوماسيني أوربيني يف باريس بعد املؤمتر . العاملية

الثاين للمكتب الدويل الذي عقد يف جنيف , تم التوقف عند الندوة العاملية, 
 ف سيدة كانت أقل دبلوماسية من الرجال خوفهاعندما سألت ملاذا, مل خت

من أن تصل نشاطات هذه املجموعة الوهابية إىل أوربة وتؤثر عىل الشبيبة «
فلم يكن يل, ولدي اثنان من الندوة أعضاء يف املكتب الدويل, أن  .»املهاجرة

أطلب من السيدة الكريمة أن ننظم اجتامعا مشرتكا معهام للتعرف عىل الندوة 
. ات مشبوهة, رفضت ذلك عىل الفورهي ال كام توصل أجهزة استخباركام 
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تم خلط احلابل بالنابل, وخلط املنظامت الراضخة لسياسات حكومتها 
باملنظامت اإلحسانية املستقلة والتي مل ترفض التعاون مع اجلهادية التكفريية 

 . وحسب بل حتى التعاون مع احلركات اإلسالمية ذات الطابع اإلخواين
اتبعت سياسة جتفيف املوارد جتفيف موارد اجلمعيات اإلنسانية ال املنظامت 

, فأزيلت صناديق وأكشاك مجع التربعات واجلمعيات املتعاملة معها املسلحة
خلمس مجعيات كبرية مرخصة يف الكويت, وقررت احلكومة املرصية رفع 

 احلكومية مرشوع قانون لتوسيع الرقابة احلكومية عىل نشاطات املنظامت غري
واخلريية, وقد طالب الرئيس األمريكي شخصيا بتجميد أصول وأرصدة 

يف لبنان ومجعية اإلغاثة الفلسطينية وجلنة » سنابل لإلغاثة والتنمية« مجعية
اإلحسان واإلغاثة يف فرنسا واجلمعية الفلسطينية يف النمسا بحجة دعمها 

سانية واخلريية يف وقد أحصينا مصادرات وجتميد للجمعيات اإلن. حلامس
أملانيا وهولندا والدانمرك وإيطاليا وأسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية 

 . ناهيكم عن البلدان اإلسالمية
تسلم األردن قرار الرئيس األمريكي بتجميد أموال ثالث مؤسسات مالية 

رشكة بيت املال (و) مؤسسة األرايض املقدسة(و) بنك األقىص(إسالمية هي 
 ).طينيالفلس

كانت املالحقات واملضايقات تشمل أحيانا مبادرات تتعلق بموائد الرمحن 
بالرباط من ) اجلمعية اخلريية االجتامعية(أو وجبات اإلفطار, فقد تم إيقاف 

وقد حذرت . العمل بربنامج وجبات اإلفطار التي ختصصها للمحتاجني
ثية العربية مكاتب األمم املتحدة مرارا من توقف عمل اجلمعيات اإلغا

 . العاملة خميامت الالجئني يف بيشاور ومنطقتها) 51وعددها (
وقد سعت اإلدارة األمريكية لتغطية نشاطاهتا العدوانية هذه بإعالهنا 
بشكل مشرتك مع مسئولني عرب أو مسلمني لتأخذ شكال من املصداقية 
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زمنة خلريية يف األيغطي عىل بشاعة أوسع حرب عىل اجلمعيات اإلنسانية وا
املستشار عادل عىل وجود  عتمد وزير اخلزانة جون سنوحيث ا. احلديثة

مؤسسة : صنف عرش مؤسسات خريية يف قائمة اإلرهاباجلبري معه عندما 
البوسنة (, فرعان ملؤسسة احلرمني )الواليات املتحدة(األرض املقدسة 

رمحة , مؤسسة ال)الواليات املتحدة(اثة العاملية غ, مؤسسة اإل)والصومال
, مؤسسة )أملانيا وأوربة(, مؤسسة األقىص )الواليات املتحدة(العاملية 

, اجلمعية الفلسطينية )بريطانيا(, انرتبال )فرنسا(اإلغاثة الفلسطينية 
, وصندوق األخطر )لبنان(, مجعية سنابل لإلغاثة والتنمية )النمسا(
السعودية يف السيد اجلبري الذي أصبح سفريا للمملكة العربية  ).باكستان(

حني  نسمع له بأي ترصيحواشنطن قبل أن يتوىل منصب وزير اخلارجية مل 
قام بندر بن سلطان بتنظيم أكرب محلة متويل متعددة الوسائل ملنظامت متطرفة 
يف جنوب وشامل سورية أثناء توليه للملف السوري بعد انتهاء دور رئيس 

  .الوزراء القطري محد بن جاسم يف امللف السوري
 يمكن تتبع حاالت كثرية يف كتاب الدكتور حممد بن عبد اهللا السلومي

كذلك ) 2005−البيان( »ضحايا بريئة للحرب العاملية عىل اإلرهاب«
وتبقى املأساة, يف أن كل اجلهود التي  .»رصخة قبل االغتيال« دراستنا

عمل اإلنساين واخلريي من جهة واحلركة بذلناها لفكل االرتباط بني ال
سالمية السياسية بجناحيها اإلخواين واجلهادي قد حتطمت ليس عىل يد اإل

أجهزة األمن الغربية أو قوانني مناهضة اإلرهاب, بل عرب جلوء حكومات 
خليجية إىل سياسة توظيف واستعامل هذه املنظامت خلدمة سياساهتا يف دول 

ومن . الرصاع املسلح العربية وبشكل خاص يف سورية والعراق وليبيا
سخريات القدر أن احلكومات الغربية والرتكية قد أغمضت العني عن ذلك 

صورة هذه املنظامت يف الذاكرة اجلامعية  , بقصد أو دون قصد,لتحرق
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وعندما أدركت هذه احلكومات  .للمجتمعات وتسخرها أداة سياسية طيعة
د خماطر ما تفعل عىل أمنها اخلاص, عادت اململكة العربية السعودية ملبدأ س

ويمكن  .الذرائع ومن جديد أصابت السياسة اجلديدة الصالح والطالح
خمصصات الدعم اإلنساين واإلغاثي  القول أن الدولة الوحيدة التي زادت

بشكل كبري يف هذا القرن كانت اإلمارات العربية املتحدة التي اتبعت سياسة 
قائمة  جتاه أي توظيف أو استعامل له من قبل من وضعتهم عىل راديكالية

وكنتيجة عملية لذلك زاد اإلرشاف احلكومي ومن . اإلرهاب الوطنية
  .مؤسسات عدة عىل العمل اخلريي واإلنساين

جتاه  املضطربة اتاحلجم الكارثي هلذه السياس وقائع ثالث أظهرتهناك 
ديدة ملنظامت البلدان الشاملية, األوىل السياسة اجل: العمل اإلنساين اإلسالمي

 .والثالثة مأساة الالجئني السوريني ال باكستانالثانية زلز

 السياسات اجلديدة ملنظامت الشامل 
مل تنج املنظامت الغربية من نتائج احلرب عىل اإلرهاب, فلم يمر عام عىل 

ن رأي عام يقول, بباطل أو بحق, احلملة عىل املنظامت اإلسالمية حتى تكوّ 
سالمية عىل العكس من ذلك أن منظامت الشامل مل تتضامن مع اجلمعيات اإل

األمر الذي خلق شعورا . وجدت يف اهلجوم عليها فرصة لالنتشار والتوسع
كذلك, وبعد أن أدخلت . بالشك والريبة من العمل اخلريي الغريب املصادر

اإلدارة األمريكية العمل اخلريي اإلسالمي يف نطاق احلرب عىل اإلرهاب 
 املنظامت اإلنسانية الغربية مروجا بدأ اخلطاب اإلسالمي الراديكايل يعترب

وقد القى هذا اخلطاب, يف . للهيمنة الغربية ونمط حياهتا ووسائل انتشارها
غياب الوقفة اجلريئة واملبدئية ملعظم املنظامت الغربية من احلرب عىل العمل 

فاضطرت منظمة أطباء . اإلنساين اخلريي تعاطفا شعبيا يف العديد من املناطق
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, وانسحبت من أفغانستان 2003لإلنسحاب من العراق يف ربيع بال حدود, 
فإذا أضفنا لذلك أزمة . إثر اغتيال مخسة من أعضائها 2004بعدها يف صيف 

, نجد أن أهم 2001املنظمة الدولية احلاملة جلائزة نوبل يف فلسطني عام 
املنظامت األوربية قد انسحبت من أماكن الرصاع األساسية فيام يعرف يف 

 وقد نظمت مؤسسة. اب اإلدارة األمريكية بالرشق األوسط الكبريخط
ندوة يف باريس حول العمل اإلنساين  11/1/2006يف » أطباء بال حدود«

حتت االحتالل, واتفق معظم املتدخلني عىل رضورة إعادة النظر يف أسلوب 
العمل ومفهوم احلياد والقدرة عىل التواجد دون أن يكون هذا التواجد نوعا 
من التواطؤ مع املحتل وقد جاء يف مداخلة كسافييه كرومبيه الباحث يف 

 :أطباء بال حدود أن من الرضوري إعادة طرح ثالثة أسئلة
هو األسس املقنعة للتدخل والتواجد يف منطقة ما سواء من وجهة : األول

 .نظر املرشوعية أو الفعالية والقدرة عىل التحرك امليداين
يأخذه العمل اإلنساين من مسلكية القوى املوجودة  املعنى الذي: الثاين

مع ما حيمل اجلواب من احتامل . وخمتلف أشكال التفكري السيايس السائدة
 . التعرض للخطر عند الفريق العامل واملحتاجني إليه بأن معا

خصوصية اإلشكاليات التي تطرح علينا اليوم, والتي تتطلب : الثالث
  .حتاللتأمالت عميقة يف مفهوم اال

بانتظار ذلك, حتولت مناطق االحتالل األمريكي واإلرسائييل إىل أراض 
 غري حمبذة من معظم املنظامت الشاملية وبذلك يدفع السكان يف ظل مناطق

ثمنا مضاعفا برضب املنظامت اخلريية اإلسالمية » احلرب عىل اإلرهاب«
 . وانكفاء املنظامت الشاملية

يد من املنظامت اخلريية املسيحية قد واجهت من جهة ثالثة, ورغم أن العد
سياسة قمعية لإلدارات األمريكية املتتابعة يف أمريكا الالتينية بسبب تعاطفها 
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مع األوساط الشعبية والفقرية وكشفها ممارسات األجهزة األمريكية, إال أن 
فهي يف أمريكا الالتينية تسبح يف وسط . الوضع خمتلف يف العامل اإلسالمي

وثقايف متفهم ومتفاعل ومتارس دورها الديني اإلرشادي واخلريي  ديني
سواء بسواء دون أي حرج, يف حني أهنا يف البلدان اإلسالمية تواجه مشكلة 
رفض التبشري من حيث املبدأ وربط النشاط اخلريي يف ذهن اآلخر بمحاولة 

 األمر الذي يتطلب إعادة رسم سياساهتا ومد. إبعاده عن دينه وحضارته
اجلسور للمجتمعني اخلريي والثقايف اإلسالميني للتمكن من التفاعل 

 . والتعاون معهام ال االستفادة من احلرب عليهام لتحقيق مكاسب آنية

 الكارثة الباكستانية 
ودى سدة يف أقوى زلزال تعرفه البالد ألقد جاءت الكارثة الباكستانية املتج

ج الكارثية للوضع اجلديد ألف شخص, لتكثف النتائ 87بحياة أكثر من 
املرتتب عىل خيار اجلنرال مرشف الرضوخ لسياسة احلرب العشوائية عىل 
اإلرهاب التي تتبعها اإلدارة األمريكية فيام رضب مقومات الدفاع الذايت 
اإلغاثي يف املجتمع الباكستاين أوال بالتشديد والتضييق عىل اجلمعيات 

الق ومصادرة العديد من مكاتب اإلغاثية الباكستانية, وثانيا من إغ
اجلمعيات اإلسالمية الدولية التي كانت تشكل العصب األهم يف العمل 

 . اإلغاثي الدويل يف البالد
 : ويف حلظة املأساة, وقف املجتمع الباكستاين يطرح األسئلة

 أين هي اجلمعيات الدولية األخرى التي تشجع احلكومة تواجدها? 
لقى مساعدات كبرية من السفارة األمريكية أين هي اجلمعيات التي تت

وغريها وليس هلا أي تواصل مع املجتمع والناس واملشكالت احلقيقية التي 
 تعاين منها باكستان? 
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كيف تم تقييد وحتجيم ورضب البنى التحتية والقدرات املالية آلالف 
اعدة اجلمعيات اخلريية التي كانت تنترش يف القرى واملناطق النائية بتهمة مس

 التطرف اإلسالمي واإلرهاب? 
أمل ترتكب احلكومة الباكستانية جريمة كبرية بحق الفقراء واملعدمني عندما 

منظمة إغاثية إسالمية دولية معروفة بنشاطاهتا الواسعة ومعرفتها  16أغلقت 
 اجليدة بالناس وتعاوهنا مع املعنيني مبارشة?

استئصال اجلمعيات اخلريية  لقد أوضحت املأساة الباكستانية نتائج سياسة
مظهرة وبوضوح خيتلط فيه املوت . اإلسالمية ومالحقتها وتقييد حركتها

باملرض واجلوع, أن االستسالم األعمى إلدارة أمريكية متظرفة حيمل نتائج 
وأن ما . كارثية عىل املجتمع من اخللية الصغرية إىل القرية وأحياء الصفيح

 تعني فقط عرشات أو مئات آالف يسمى ضامنات األمن األمريكي ال
الضحايا, بل املاليني من أبناء الدول الفقرية غري املجهزة بوسائل الدفاع عن 
نفسها والتي وجدت يف املنظامت غري احلكومية عونا كبريا لتخفيف أوجاع 

 .الناس والتقليل من نوائب نظام عاملي جائر

 الالجئون السوريون وكشف األقنعة?
وضاع السورية من حركة مدنية سلمية يف وجه سلطة رافق انتقال األ

دكتاتورية إىل نزاع مسلح بني فصائل مسلحة خمتلفة الربنامج واهلدف مع 
اجليش السوري والدة قضية اللجوء والنزوح اجلامعي بشكل ال سابق له يف 

وقد ارتكبت الفصائل املرهتنة للخارج جريمة . تاريخ سورية منذ االستقالل
ع اللجوء كوسيلة من وسائل إضعاف النظام واستنفار كربى بتشجي

ومن مهازل القدر أن . األطراف اخلارجية للتدخل العسكري يف سورية
يتصدر الداعني للجوء بعض من انتمى للحركة السورية حلقوق اإلنسان 
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بدعوى أن وجود أكثر من عرشة آالف الجئ يف بلد عضو يف حلف شامل 
طبعا أطروحة تافهة . سكريا يف سوريةاألطليس يسمح بتدخل احللف ع

بأن هذا » اجلزيرة« كهذه تصبح أكثر جدية عندما يقول املتحدث عىل قناة
 ملتٍح  ويكرر األمر مشعوذٍ  )?كذا( منصوص عليه يف املادة الثامنة مليثاق الناتو

بنيت خميامت بدون . التي تبث من الكويت» وصال« من الرياض عىل قناة
لكن تصاعد العنف والعنف املضاد يف . ا من التحقالجئني ثم التحق هب

األماكن السكنية وحتطيم بيوت الناس وورشات عملهم واستعامل السلطة 
لألسلحة الثقيلة يف حروب املدن جعلت من قضية اللجوء حمورا مركزيا من 
حماور القضية السورية ومل نلبث أن انتقلنا إىل معادلة جمتمع قرابة نصفه بني 

سعت املنظامت اإلسالمية اإلغاثية للسيطرة عىل سوق . حالجئ وناز
وحرصت حركة اإلخوان املسلمني يف مؤمتر تونس للمجلس . الالجئني

كذلك عهدت . عىل اإلمساك بملف اإلغاثة 2012يف  الوطني السوري
اإلسالمية بتنظيم شؤون الضيوف  IHHحكومة أردوغان ملنظمة إ ها ها 

تصديقها عىل اتفاقية محاية الالجئني عىل اعتبار حتفظت تركيا عند (السوريني 
وعندما حاولت منظامت مدنية التعاون مع ). من يأيت من دولة جماورة الجئ

وقد اتبعت . حمتكرة امللف اجتامعيا وماليا. املنظمة الرتكية كان ردها بالرفض
 إال أن وهم االنتصار. السياسة نفسها يف لبنان واألردن منظامت سلفية خريية

زادت ) القاعدة وداعش(العسكري تبدد وتراجع وقوة التنظيامت التكفريية 
وكان لسيطرة . وتوسعت, وبدأت املساعدات الدولية واإلقليمية بالرتاجع

) وعموده الفقري جبهة النرصة(داعش عىل الرقة ودير الزور وجيش الفتح 
وغان أن زاد يف عدد املهاجرين يف وضع ترنحت فيه حكومة أردعىل إدلب 

األمر . 2015يف  بخسارهتا األغلبية الرضورية لتشكيل حكومة حزب واحد
وضع حد للعنف  الذي خلق موجة هجرة نحو أوربة بعد اليأس من إمكان
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أو القدرة عىل العيش حتت سيف  مقبول ومعقول, حل سيايس ربع
وقد شجعت عىل ذلك عدة دول وقدمت لذلك . تكفرييةالتنظيامت ال
نه ال يمكن اعتبارها مسئولة عن هذه اهلجرة التي أصبحت إال أ. تسهيالت

يف ذهن غالبية السوريني احلل األمثل للخالص من احلرب القذرة التي 
تعيشها بلدهم وحالة النسيان التي يعيشوهنا يف دول اجلوار وقساوة ظروف 

ورغم وجود بعض املتطوعني . احلياة اليومية داخل سورية يف معظم املناطق
العمل اإلغاثي  سبرز للعيان أن تسيي.  يف عملية مساعدة الالجئنياملسلمني

وأن . قد دمر قدرات اجلمعيات اإلنسانية اإلسالمية عىل احلركة والفعل
جريمة التنظيامت املتطرفة وبعض احلكومات يف اخرتاقها وتوظيفها قد 

 . جعلها موضع ريبة وشك





  رضب العمل اخلريي اإلسالمي
 اخلارس واملستفيد?

متر املنظامت اإلسالمية اخلريية بظروف صعبة جدا نتيجة استهدافها املنظم 
من اإلدارة األمريكية احلالية وعدة مجاعات ضغط أيدولوجية معادية 

وتوظيفها املجرم من املنظامت اجلهادية وحكومات ال  لإلسالم واملسلمني,
يصعب األمر الذي خلق ردود فعل شعبية مضادة  .بعد من أنفهاألتفكر 

السيطرة عليها كمواقف العداء من منظامت خريية وإنسانية غربية حتاول 
تغطية الفراغ الناجم عن احلظر واملنع الذي تتعرض له يف مناطق الرصاع 

 . الكربى يف العامل
من ثالثة حماور للرصاع املسلح » أطباء بال حدود« وقد أوضح انسحاب

صريورة اخلطف سياسة منهجية و بعد خسارة مخسة أطباء والتهديد الدائم,
 عند اجلامعات التكفريية كوسيلة أساسية للتمويل عرب الفديات املالية,

وكذلك عدم جرأة املنظامت املمولة غربيا عىل وضع الفتات عىل أبواب 
 . مقراهتا يف أفغانستان, مدى خطورة ما حيدث

ي من املؤسف أن تكون قوات حلف شامل األطليس واالحتالالن األمريك
واإلرسائييل سببا يف إضعاف الصورة املحايدة للعمل اإلنساين الغريب 

إن كنتم تريدون األمان فنحن مستعدون « بتكرارها مواقف من قبيل
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فأي مصري بائس أن نرى العمل  ,»حلاميتكم ولكن مثل الصحفي املحارب
 د اختفى من الساحة?وق اخلريي

حرب عىل اإلرهاب عىل إلعطاء ملحات رسيعة عن النتائج الكارثية لل
 حمطات تتعلق 3العمل اخلريي واإلنساين يف العامل اليوم, سأتوقف عند 

باملنظامت اإلسالمية اخلريية باعتبارها املستهدف األول والضحية األوىل هلذه 
والثالثة مع  الثانية حتت وطأهتا, إحدامها قبل احلرب عىل اإلرهاب: احلرب

 . أقلمتها يف املنطقة

 قبل احلرب عىل اإلرهاب −ألوىلاملحطة ا
− 1975(مل تكن اجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف ظل حكم اخلمري احلمر 

لتمر دون خلق صدمة عميقة يف مفهوم املنظامت اإلنسانية وأسلوب ) 1979
 . عملها

واالنشقاق الذي عرفته » أطباء بال حدود« وإن كان ما يتعلق بمنظمة
حث ومناقشة مفهوم وحدود وطبيعة وطرح االحرتاف عىل بساط الب

التدخل اإلنساين قد وسمت التاريخ األورويب املعارص هلذه اجلمعيات, فإن 
هناك جتربة ال تقل خصبا متيزت بالتواضع والصمت والفعالية قلام نسمع 

 . عنها أو يتم احلديث هبا
 هذه التجربة اسمها دور اجلمعيات اخلريية واإلنسانية اإلسالمية يف ترميم

اجلراح وإعادة متاسك املجتمع ودعم األقلية املسلمة وتعزيز مفاهيم 
 . كالتسامح والبناء املشرتك واالحرتام بني األديان

كان هلا بالتأكيد دور حموري يف ما أسمته حلقة خاصة حول كمبوديا هذا 
ففي داخل  .»اإلسالم األكثر تساحما يف العامل« الصيف يف إذاعة فرنسا الثقافة
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ئم العامة املرتكبة يف ظل حكومة بول بوت, جرى استهداف األقلية اجلرا
 .الفيتنامية والتشام املسلمني

وكان التداخل يف املأساة يتلخص يف أن نسبة الضحايا من األقليات أعىل 
من نسبة الضحايا اخلمري, يف حني أن العدد الكيل للضحايا من اخلمري أكرب 

 . بكثري منه يف األقليات
» مجاعة برجوازية صغرية« كومة اخلمري احلمر التشام املسلمنياعتربت ح

حتتاج إىل إعادة تكوين شاملة, ففرقت مجاعاهتم بني خمتلف التكوينات 
 . السكانية وأجربهتم عىل عادات مشرتكة جديدة

وكان من واجبهم إلثبات عدم تأثرهم باملعتقد الديني أن يأكلوا حلم 
 .والشعائر التي تدل عىل التزام دينياخلنزير ويمتنعوا عن العبادات 

وحني كان البعض يمتنع عام جيرب عليه, كان يوضع مع اخلنازير أو هيان 
 113من مساجد كمبوديا, ومن أصل % 85تم حتطيم . ويرضب أو يقتل

 .عىل قيد احلياة 20شخصية دينية إسالمية يف البالد مل يبق سوى 
يل املساجد التي مل هتدم إىل كام صودرت كل املدارس اإلسالمية وتم حتو

ويتحدث املؤرخون هلذه احلقبة عن أرقام . إسطبالت لرتبية اخلنازير
 .ألف 200ألف شخص وأكثرها  80للضحايا املسلمني أقلها 

بدأت املساعدات اإلنسانية لالجئني من التشام املسلمني عرب مجعيات 
اجلمعيات خريية إسالمية من جنوب رشق آسيا, ثم أتت املساعدات من 

اخلريية اخلليجية التي سامهت يف إعادة بناء املساجد املهدمة وبناء عدد كبري 
من املدارس ومستوصفات للمعاجلة ومساعدة املعدمني الذين خرسوا كل ما 

 . لدهيم
وكان هلذه املساعدات وللعديد من الناشطني يف العمل اخلريي العرب دور 

نتقام وإقامة العدل, حتى أن العديد يف التأكيد عىل روح التضامن ورفض اال
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من مجعيات حقوق اإلنسان الكمبودية كانت تؤكد لنا أن مساعدات 
اجلمعيات اخلريية العربية مل تكن حمصورة باملسلمني خاصة يف الريف, حيث 

 . فائدة ما تقدم تشمل كل الفالحني دون متييز
ختفيف اآلالم  وقد أكد يل أكثر من عامل إثنولوجيا من زمالء الدراسة أن

وتقليل فرتة املعاناة واإلرصار عىل إعادة البناء وحتسني األوضاع, كان وراء 
توازن اجتامعي ونفيس كبري يف صفوف املسلمني الكمبوديني وحميطهم 

 .البوذي
وهذا حال بالتأكيد دون انتشار اجتاهات متطرفة أو مسلحة هناك, رغم 

طويلة بعد هناية حكم اخلمري  استمرار العنف يف عدة مناطق حميطة لفرتة
 .احلمر

 أثناء احلرب عىل اإلرهاب − املحطة الثانية
/ زلزال باكستان يف أكتوبر عندما وصل عدد ضحاياق وأرشنا, بكام س

ومئات اآلالف من اجلرحى وماليني  ألف قتيل 87إىل  2005ترشين األول 
د بنحو البالاملرشدين, قدرت مصادر مستقلة حجم املساعدات التي وصلت 

 . فقط من احلاجات األساسية الفعلية% 5
وعرف العامل أن املجتمع الباكستاين يدفع ثمنا باهظا للقرار الذي أصدره 

مقرًا لبعثات منظامت خريية وإغاثة عربية  65برويز مرشف بإغالق أكثر من 
, كان يمكن هلا أن تسد 2001أيلول / سبتمرب 11وإسالمية بعد أحداث 

فقد . يف املؤن واملعدات الالزمة للتعامل مع هذه الكارثةالعجز الرهيب 
كانت هذه املنظامت العربية واإلسالمية يف السابق تقوم هبذا الدور بدرجة 

 . امتياز لدى حدوث أي كارثة يف باكستان
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وقد أثبت الواقع العميل أن غياب هذه املنظامت والتضييق عىل أنشطة 
ح عجز حكومة مرشف يف التعاطي مجعيات اإلغاثة الباكستانية قد فض

بإجيابية مع الكارثة, لدرجة أهنا فشلت يف توفري خيام للمواطنني الذين دمر 
الزلزال منازهلم, وعجزت عن توفري وجبات جاهزة ومواد غذائية ال حتتاج 

 .إىل طهي نتيجة األوضاع املأساوية
ت املرىض كام فشلت يف توفري كميات مناسبة من األدوية الالزمة الحتياجا

 .برويز مرشف بمظهر املتسلط العاجز واملرشدين, ليظهر بذلك
. فهو ينفذ أجندة اإلدارة األمريكية عىل حساب حياة وكرامة مواطنيه

وبمنعه أهم املنظامت اإلسالمية العاملية من العمل عىل األرايض الباكستانية, 
 الواقعة حتت بل حتى من عبور األرايض الباكستانية إىل أفغانستان أو كشمري

 . السيطرة الباكستانية, كان للمأساة أن تقع
ويف خضمها رصح لنا أكثر من مسؤول يف منظمة غربية إنسانية, بأن 

يدفع غاليا ثمن منع مجعيات وصلت إىل آخر خميم « الشعب الباكستاين
  .»الجئني يف مواقع نائية قرب مظفر آباد ال نعرفها إال عىل اخلارطة

عثة حتقيق إىل املناطق التي أصاهبا الزلزال قبل وقوعه بعرش لقد ذهبت يف ب
سنوات, ومل أر منظمة غربية واحدة يف معسكرات الالجئني الكشمرييني أو 
مناطق العوز الباكستانية, وكان أهم من يعمل بني الالجئني األفغان هي 

 . اإلسالمية اخلريية اجلمعيات
ئب مساعد وزير اخلزانة مل نكن بحاجة إىل ترصيح روبرت بيكولز نا

أن التقرير الذي يدعي بأن العمل « األمريكية, إال لتأكيد ما نقول عندما أعلن
  .»اخلريي السعودي يمول اإلرهاب تقرير معيب بصورة خطرية
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لقد « أو ترصيح الدبلومايس األمريكي املخرضم ريتشارد موريف الذي قال
مات املوجودة فيه تنقصها أصبت بالدهشة عند سامع هذا التقرير, فاملعلو

  .»الدقة والنزاهة
نعم وقفنا كلنا كالعاجزين نسمع النداء العاجل الذي وجهه األمني العام 

مليون دوالر  312إىل الدول الغنية لتقديم  لألمم املتحدة آنذاك كويف أنان
 60باكستان, ثم نرى بأم أعيننا أن املساعدات مل تتجاوز كمساعدة عاجلة ل

 . لبها من دول عربية وإسالميةمليونا أغ
وجدنا كيف ما زلنا نقيد تربعات املنظامت غري احلكومية باسم احلرب عىل 

ومهام كان السبب يف حديث وزير اخلارجية الباكستاين خورشيد .. اإلرهاب
قصوري أثناء زيارته دول اخلليج, عىل أن باكستان عىل شفا كارثة وليست 

ال التي حتتاج إىل مخسة مليارات دوالر قادرة عىل مواجهة أعباء الزلز
إلصالح ما أفسده, فإن احلكومة الباكستانية قد فشلت بشكل كامل يف 

 .مواجهة املأساة
هذا املشهد جزء أسايس من عملية إنتاج التطرف واحلقد عىل إدارة أمريكية 

مل نتفاجأ بعد ذلك إذا . قصرية النظر, دفع ثمن سياساهتا املاليني من البرش
زز دور طالبان أفغانستان وولدت من خميامت البؤس طالبان باكستان? تع

فاحلرمان من وسائل اإلغاثة والعيش بكرامة يولد العنف بالرضورة كوسيلة 
 .دفاع عوجاء عن النفس

هذا احلدث الرتاجيدي هو املثل املقابل للنجاح الكبري الذي حققته 
 .املنظامت اخلريية غري احلكومية يف كمبوديا
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  2013حلرب عىل اإلرهاب بعد ا
 منذ انتقال احلركة الشعبية املدنية يف سورية إىل مواجهة مسلحة واعتبار

ساهم . سورية بلدا يف حال نزاع مسلح» اللجنة الدولية للصليب األمحر«
اإلعالم اخلليجي والرتكي يف تنظيم محالت إغاثة ومساعدة سواء بمباركة 

عمليات  وقد اختلط العديد من. ات خمتصةمتابعة وزار أجهزة املخابرات أو
ولعل سقوط أكرب منظمة إغاثية تركية . اإلغاثة بنقل السالح واملال للمقاتلني

يف هذا الفخ قد شكل الفضيحة األكرب, وإن كانت القضية تتعدى هذا 
األنموذج لنامذج مسخ شاهدناها يف الكويت وقطر كانت نتيجتها املبارشة 

عىل منظامت خريية قدمت مليارات الدوالرات  وضع بصمة دعم اإلرهاب
العامل بنجدة املسلمني وغري وشهد هلا . كمساعدات إنسانية يف إفريقيا وآسيا

 . املسلمني سواء بسواء
دورا كبريا يف خلط األوراق  يف بعض بلدان اخلليج لعب الدعاة السلفيني

يوتوب ومل ترفع بعد عن ال .والدعوة للجهاد باملال والرجال والعون
ويف عملية  .مداخالت مفتي قطر الدكتور يوسف القرضاوي يف هذا الشأن

صار التندر واملال السيايس,  ضخ املال تلوث العمل اإلغاثي بامل التسلح
بالبطانيات التي حيملها نائب لبناين للمعارضة السورية يف تركيا طرفة تتكرر 

 . كلام حتدثنا عن اجلمعيات اإلغاثية املحلية
) إعالمية وسياسية وعسكرية ومذهبية اجتامعية(احلرب شاملة كانت 

وبوصفها كذلك رضبت الطابع املدين واإلنساين جلمعيات اإلغاثة التي 
حقوقيون وإغاثيون يطالبون بتدخل الناتو أو التدخل األمريكي, : خاضتها

رئيس سابق للجنة حقوق اإلنسان يف جملس األمة الكويتي حيمل 
ظهر دبابة, عامل يف منظمة إغاثية قطرية معروفة يتصور الكالشينكوف عىل 
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مل يرضب املرشوع املدين الذي محله الشبيبة .... يف وسط مقاتيل جبهة النرصة
يف درعا بصدور عارية برصاص احلل األمني العسكري وعسكرة الرصاع 
وحسب, بل قتل مرة أخرى عىل أيدي من قّدم يوما لكتاب أمريكي عن 

 ...ية وصار يستجدي تدخال عسكريا من تركيا, أوربة, الناتواملقاومة املدن
  .السعودية , القواتوبعد حرب اليمن

 
نحن اليوم يف مرحلة استعادة املبادرة, فقد نشأت عدة جتمعات للدفاع عن 

كام نجحت عدة منظامت حقوقية وشخصيات . املنظامت اخلريية واإلنسانية
 لتصدي هلذه املكارثية اجلديدة,أوروبية وأمريكية وعربية معروفة يف ا

هذه . وللتوظيف غري األخالقي من مجاعات سياسية متطرفة للعمل اخلريي
اجلامعات التي مل ترتق بعد لكلمة مدنية وعمل إنساين, وأعمتها 

حقيقة أن الشكل التنظيمي واجلامهريي األوسع يف  اإليديولوجية املغلقة عن
. مي اليوم, مكون من هذه اجلمعياتالفضاء غري احلكومي يف العامل اإلسال

كام أن رضهبا إنام يعني تقييد العالقات املدنية ورضب صامم أمان وقائي 
 .للسلم األهيل

أن جرى اإلفراج عن عرشات العاملني يف العمل  أوىل نتائج حتركنا,كانت 
اخلريي من السجون وعدد من الرهائن, وعادت تسع منظامت خريية إىل 

يف هولندا وأملانيا وفرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة نشاطها الطبيعي 
وهناك محالت كبرية للتعريف بحقيقة نشاط املنظامت غري . وبلجيكا

نتابعها وسنقوم بكل  احلكومية اجلادة والنزهية يف العاملني العريب واإلسالمي
  .ما نستطيع حلاميتها لتتمكن من القيام بعملها عىل أكمل وجه

مليون طفل يف العامل  600ا اليونيسيف يف تقرير حديث له أن عندما يذكرن
باستثناءات (االسالمي يعانون من الفقر واملرض واحلرمان من التعليم 
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دولة إسالمية أعىل معدالت وفيات األطفال يف  11, وأنه يوجد يف )قليلة
ماليني طفل دون سن اخلامسة بسبب سوء التغذية  4.3العامل, وأنه يموت 

ة ألمراض متكن الوقاية منها, وأن نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية ونتيج
, وأن دولة مسلمة عضوة يف منظمة املؤمتر االسالمي 17يف % 60تقل عن 

مناطق احلروب القذرة الستة األساسية موجودة يف فضاء منظمة املؤمتر 
.. )اسورية, العراق, أفغانستان, الصومال, اليمن, ليبي(اإلسالمي نفسها 

التوظيف واالستهداف حينها يصبح يف مقام اجلريمة أن نصمت عن 
اهلجمة التي يتعرض هلا الفضاء غري احلكومي اإلنساين واخلريي, ويصبح و

الدفاع عن هذا الفضاء دفاعا عن السلم األهيل وبناء جمتمع مدين جدير 
 .بالتسمية





  :آرش دو زويه
 مقاربة قضائية وإنسانية

 ARCHEفرتة املاضية عن حتركات مجعية آرش دو زويه كثر الكالم يف ال

DE ZOE  ومساعيها التي احبطت يف حلظاهتا األخرية لنقل أطفال دارفوريني
إىل أن ظهر أن ثالثة أرباع  .»هبدف انقاذهم من املوت املحتم« إىل فرنسا

من ) سنوات 6و 3أنثى غالبيتهم بني عمر  21ذكرًا و 82(هؤالء األطفال 
ريه وتينه التشاديتني املحاذية للسودان, والربع الباقي من خميامت منطقتي أد

والصليب األمحر  UNICEFكام أبان تقرير اليونيسيف . الالجئني من دارفور
 103طفًال من أصل  91أن  HCRواملفوضية العليا لالجئني  CICR الدويل

ة الصغرية هذا إذا اعتمدنا فكرة العائل(يعيشون عىل األقل مع أحد الوالدين, 
املكونة من األب واألم فقط يف منطقة ال ينطبق هذا املفهوم كثريا عىل النظام 

وقد تم طلب األطفال من أهلهم بإعالم األهل أن ). االجتامعي السائد
لكن السيناريو املعد منذ . اجلمعية تريد تعليم األطفال يف مدارس داخل تشاد

ندما منعت السلطات التشادية أشهر كتب له الفشل يف اللحظات األخرية, ع
وكام اعتقلت . 2007أكتوبر  25الطائرة من اإلقالع من مطار أبيشا يف 

القائمني عىل العملية من املؤسسة غري املعروفة يف الوسط اإلنساين الدويل, 
وضعت يدها عىل من معهم من صحافيني قدموا لتغطية احلدث وعىل طاقم 

كانت هذه اجلمعية قد حتدثت يف . يالطائرة االسباين وقائدها البلجيك
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نيسان املايض عن رضورة انقاذ عرشة آالف طفل دارفوري يتيم /أبريل
وقد . بنقلهم إىل أوروبا وأمريكا, يستقدم منهم ألفًا لفرنسا عىل مراحل

من أهنا ال تتقيد برشوط التبني  EFA حذرهتا الوكالة الفرنسية للتبني
عرفة الكاملة املسبقة بامللفات وحتديد العمر القانونية يف فرنسا املتعلقة بامل

وعدم االستعامل العشوائي لكلمة يتيم وعدم تزوير أية أوراق حتت طائلة 
علًام أنه ال تشاد وال السودان تعرتف بمسألة التبني . املخالفة القانونية

 . وبالتايل ثمة جتاوز للقانونني الدويل والوطني
شاد بّدلت عندما دخلت للعمل يف ت هذه اجلمعية لقد بات معروفًا أن

ويوم  .»انقذوا أطفال دارفور« إسمها من آرش دو زويه املسجلة يف فرنسا إىل
ترحيل األطفال إىل فرنسا كذبت عىل املوظفني ومنحتهم عطلة, كام ونقلت 

ويف الصباح الباكر من يوم إجراء العملية . األطفال رغم فرض منع جتول
ائرة بيافطات متنع مشاهدة هذه اجلموع من غطت املمر الذي يقود للط

كذلك ربطت رؤوس وأعضاء بعض األطفال بلفافات حيث . مسافة قريبة
احلّجة هي رعاية األطفال الصحية يف فرنسا, يف حني ُكشف أن هذه 

واألهم من ذلك أن . الضامدات كاذبة وال ختفي حتتها جروحًا أو كدمات
حوزهتم وثائق رسمية تسمح بإخراج هؤالء العاملني يف اجلمعية مل يكن ب

األطفال من تشاد, وإنام فقط أوراقًا تسمح برعايتهم الصحية قرب مركز 
كذلك مل تكن الطائرة التي ستقلهم مسجّلة ضمن الرحالت لفرنسا . املنظمة

عاما ومصاب بمرض قلبي أي ال حيق له  75وعمر أحد القائدين للطائرة 
الح خيار األمني العام حلكومة إقليم ووفق ترصيح حممد ص. قيادة طائرة

وداي فإن األجهزة احلكومية التشادية املختصة يف أبيش كانت عىل علم 
باملخطط وتابعت كل خيوطه وتركت اجلناة يقومون بتجميع األطفال 
ويقومون بنقلهم عىل سيارات تابعة للمنظمة وعىل مقربة من املطار ويف متام 
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م البوليس التشادي وهم يف حالة تلبس تام ال الساعة الرابعة صباحا أحاط هب
 .طفل 103متكنهم أبدا من إنكار حماولتهم اختطاف 

) IBH(املكتب الدويل للجمعيات اإلنسانية واخلريية  أجراهويف حتقيق 
حتديد الغاية من وجود أرش دو زويه بتوفري تبني أنه يف أوىل وثائق اجلمعية تم 
ن ضحايا تسونامي وتقديم برامج إعادة رشوط احلياة املقبولة لألطفال م

األمر الذي ال . تأهيل عائيل واجتامعي لضحايا الكوارث الطبيعية واملآيس
وهذه اجلمعية . يشري من قريب أو بعيد للتبني أو نقل األطفال من إفريقيا

نشأت بمبادرة مؤسسة شبه حكومية فرنسية اسمها باريس بيوتيك سانتيه 
Paris Biotech Santé  ,ونجد يف اجلريدة الرسمية قرار إشهارها كالتايل : 

« Siège social : 23, rue Hallé, 75014 Paris. Courriel : 
lefebvre.s@parisbiotech.org ». Le Journal officiel de la 
République française du 2 juillet 2005. 

ومها السيدة وحتى اليوم املسؤولية القضائية والعنوان مازاال دون تغيري 
وهذه . ستيفاين لوفيفر املدير العام املساعد ملؤسسة باريس بيوتيك سانتيه

األخرية منبثقة عن أربع مؤسسات رسمية فرنسية ذات سمعة هي جامعة 
 واملؤسسة القومية للبحث الطبي) رينيه ديكارت(السوربون باريس اخلامسة 

 INSERMواملعهد املركزي العايل يف باريس وESSEC . بل لقد تشكلت
جلنة تقييم ألداء عمل أرش دو زويه ضمت طبيب األطفال فرانسوا 

وأعطت تقييام جيدا ) شقيق الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي(ساركوزي 
األمر . ألداء اجلمعية رغم االبتعاد عن الغاية االجتامعية األساسية إلشهارها

ونه ال يتعلق فقط, الذي يفرس استبسال السلطات الفرنسية حلرص املوضوع ك
بمجموعة من اهلواة ذوي النوايا « كام حياول البعض يف فرنسا تقديم األمر

وهناك عىل األقل إمهال من مؤسسات أعطت اسمها كغطاء  ,»الطيبة
أخالقي هلذه اجلمعية, كل ذلك رغم غياب الشفافية عن عمل اجلمعية 
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شكلتها  antennesهذا ناهيكم عن جمموعة انتينات  .وجتاوزاهتا القانونية
اجلمعية أو نسقت معها مثل منظمة ائتالف األرس الفرنسية املستضيفة 

 )الفرنسية(ومنظمة إنقاذ دارفور  .www.cofod.fr) كوفود(
www.sauverledarfour.org. 

ظهر الرئيس  أمام هذه التجاوزات اجلسيمة للقوانني املحلية والدولية,
التشادي عىل االعالم متحدثًا عن جريمة خطف أطفال بقصد التجارة 

واعتربت احلكومة الفرنسية يف أول رد فعل هلا . اجلنسية وبيع األعضاء
العمل غري قانوين وغري مسئول, وبدت يف فرتة أوىل مرتبكة وكأهنا ال تعزف 

املسئولني املعنيني  عىل نفس الوتر, هذا إذا مل نتحدث عن توزيع أدوار بني
لكن منذ اللحظة األوىل اتضح بأن اجليش الفرنيس سّهل للمنظمة . بامللف

قرابة (كل ما حتتاج, مثلام فعل خلمسة وسبعني منظمة غري حكومية فرنسية 
كام وكشف متحدث باسم ). نصفها ولدت بقدرة قادر مع مأساة دارفور
األقل يف وزارة اخلارجية التي  املنظمة أنه تم استقبال مجعيته ثالث مرات عىل

أما وزير اخلارجية . كانت تعلم باملرشوع منذ الصيف الفائت وتشجعه
فقد تناولته نريان املنظامت اإلنسانية اجلدية » برنار كوشنر« ,يومها الفرنسية

حقوق اإلنسان  –ومنظمة أطفال العامل  MSF »أطباء بال حدود« مثل
بسبل يوظف فيها العسكري والسيايس باعتباره يروج للتدخل اإلنساين 

األمر الذي اضطر رئيس . بحيث مل يعد مستغربا دخول البعد التجاري
 الوزراء الفرنيس فرانسوا فّيون للتنصل من العملية وطلب حتقيق من وزاريت

مما جعل املنظامت غري احلكومية هتزأ من الفكرة وتتساءل . اخلارجية والدفاع
وكانت عدة جمموعات ضغط مهتمة  ون حاميها?كيف يمكن حلراميها أن يك

بتوظيف قضية دارفور يف أوربة قد دعت ملظاهرة يف الباستيل من أجل 
إطالق رساح املعتقلني الفرنسيني يف تشاد, كام استقبلت سكرترية حقوق 
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اإلنسان يف وزارة اخلارجية السيدة راما ياد عائالت معتقيل اجلمعية املشبوهة 
محاية ودعم احلكومة « يح حماميهم جيلرب كوالروأكدت هلم وفق ترص

  .»الفرنسية
سية غري احلكومية قد املعضلة هي أن عددًا هامًا من املنظامت اإلنسانية الفرن

القضية بني سندان الضغط احلكومي ومطرقة املصداقية حورص يف هذه 
كام وخيشى من التوظيف الشوفيني الذي ينعكس عىل تربعات . الدولية

وظهر أن أكثر من منظمة .  هلا ان هي طالبت بمحاسبة الفرنسينياملحسنني
حقوقية فرنسية ودولية يف باريس التزمت الصمت خوفًا عىل التسهيالت 

فاملنظومة الفرنسية للعمل اخلريي أمام أصعب . التي تقدمها هلا احلكومة
امتحان هلا منذ فشلها يف مساندة اجلمعيات الضحية من العامل اإلسالمي 

املهزلة املأساة هذه تضع جتربة األطباء الفرنسيني . دعو نفس املخاوفب
French Doctors  التي انطلقت قبل ثالثة عقود عىل املحك األصعب منذ

 15انسالخ برنار كوشنر وصحبه عنها وانضاممهم للصعيد احلكومي قبل 
ة هل هي فعال عاملي: عاما, بحيث تطرح عليها اليوم أسئلة وجودية من نمط

وبال حدود ? وهل بإمكاهنا أخذ البعد الالزم من مدرسة تدعو, يف املحصلة 
التي يروج هلا الثنائي » اإلنساين يف خدمة العسكري« األخرية, إىل حتويلها إىل

برنار كوشنر ? وهل ذلك يأيت ضمن عملية رضب ممنهجة  − كونداليزا رايس
م اإلرهاب مقابل لكل ما هو خارج الرسب الغريب وبالتايل املشبوه بدع

 دعمها كل ما هو ضمن السياسات الرسمية?
يف هذا الوسط املحموم واملوبوء, ركب الرئيس الفرنيس نيكوال ساركوزي 

يف وقت كانت القناة . الطائرة إىل نجامينا ليعود بالصحفيني واملضيفات
السادسة تبث التحقيق الذي أجراه مارك غارمرييان قبل سفره لتشاد 

 الذي يؤكد أن اجلمعية تتبنى الطابع غري القانوين للعملية باسمواعتقاله, و
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من أجل العمل « بل أكثر من ذلك ترد فيه عبارات مثل ,»العمل اإلنساين«
وكأن العمل اإلنساين فوق القانون وفوق . ??» اإلنساين كل شئ مسموح به

يتبع ذلك !!. الضوابط األخالقية التي تضمن مصداقيته قبل كل شئ
وحماولة إسبانية  لية النرص بعودة املواطنني اإلسبان والفرنسيني للوطناحتفا

وأخريا الترصيح . ناجحة متت هبا استعادة الطيارين اإلسبان والبلجيكي
واضعا  ,»سأذهب ألحضار الباقني« :الناري للرئيس الفرنيس الذي قال فيه

رفض مبدأ كل التجاوزات القانونية خارج االعتبار القومي املتعصب الذي ي
حماكمة فرنسيني من بلد تعتربه احلكومة الفرنسية ليس فقط مستعمرة سابقة 

 . بل خاضع للنفوذ الفرنيس
كان لردود الفعل اإلفريقية واستنكار املنظامت بني احلكومية والغضب 
الشعبي يف تشاد أن جيرب الرئيس التشادي عىل حتضري سيناريو حماكمة تضع 

ضائية بني البلدين, وبالفعل فقد جرى كل شئ اجلرم يف نطاق اتفاقية ق
بحيث يعود الستة املحكومني بثامنية سنوات إىل باريس لكي تنظر حمكمة 
باريسية يف األحكام وتلغي منها األشغال الشاقة بانتظار اللحظة السياسية 

املساعدة املخابراتية واللوجستية التي . املناسبة لعودة املحكومني إىل بيوهتم
القوات الفرنسية املتواجدة يف تشاد ملنع سقوط دكتاتورية دريس ديبي قدمتها 

أمام حركة التمرد مهدت األرض لعفو رئايس, بحيث ومن تشاد, ربام قدم 
عاما فوق رقاب البالد  18ديبي آخر خدمة ملن نصبه رئيسا وأبقاه يف احلكم 

ون يف أما سمعة العمل اإلنساين واخلريي فآخر ما يمكن أن يك. والعباد
 .حسبان حكام نجامينا وباريس
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 حقوق املواطنة والفعل اجلرمي 
ال شك أنه مما حيسب لفرنسا والغرب بشكل عام, يف هذه القضية وغريها, 

ملواطنيها  Consular protectionهي ما يسمى بالتزامها باحلامية القنصلية 
عن تعتمد احلامية القنصلية عىل حق الدفاع . خارج األرايض الفرنسية

املواطنني خارج األرايض مهام كان اجلرم ويف أي بلد ضمن املبادئ الثالثة 
 :التالية 
 املعاملة اجليدة أثناء التوقيف والسجن يف الطعام وامللبس والعالج  −
االحرتام التام حلق الدفاع مع إمكانية وضع مرتمجني أو تقديم مساعدة  −

 . قضائية
 . ئالهتممتتع السجناء بحق التواصل مع عا −

 إن كانت هذه املبادئ الوطنية تنسجم مع الرشعة الدولية حلقوق اإلنسان

International Bill of Human Rights  والقانون اإلنساين الدويل
Humanitarian Law  فهي يف ميدان التطبيق ليست هبذه البساطة

ت سجينًا يف كل قارا 1794يوجد اليوم خارج األرايض الفرنسية . والسهولة
من التدخل بخمسة نجوم إىل : العامل ويتم التعامل معهم بطرق خمتلفة

وهنا من الرضوري التذكري بأن تبني أشخاص اعتقلوا يف . النسيان الكامل
ال بل أرسلت املخابرات . غوانتانامو احتاج إىل زمن أطول بكثري من هذا

العرتاف الفرنسية من يستجوهبم هناك بشكل ينتهك القانون الفرنيس لعدم ا
كام أن احلكومة أعاقت حتى اللحظة إجراءات . رسميًا برشعية هذا السجن

املحاسبة القضائية بحق من كان سببًا يف اعتقال ستة فرنسيني مسلمني يف 
. غوانتانامو زجوا فيه دون جرم وبقوا فيه دون حماكمة قرابة أربع سنوات

كية يف العراق ال كذلك ما زال هناك معتقلني فرنسيني يف السجون األمري
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يطالب هبم أي مسئول فرنيس, وهناك فرنيس معتقل يف السجون اإلرسائيلية 
لكن وألن اسمه صالح محروين ومن أصل عريب  2005آذار /مارس 13منذ 

سأذهب إلحضار مواطني فرنسا من « :ال يطالب به السيد ساركوزي القائل
ه, استنفرت املنظامت يف حني أنه ومنذ الساعات األوىل العتقال .»أي مكان

املوالية إلرسائيل مطالبة الرئيس جاك شرياك التدخل الفوري من أجل 
اإلفراج عن األسري اإلرسائييل يف غزة اجلندي شاليط كونه حيمل اجلنسية 
الفرنسية? صالح محروين ال حيمل سوى اجلنسية الفرنسية وشاليط خيدم يف 

سنة عىل الثورة الفرنسية,  220جيش دولة أخرى باعتباره مواطن هلا, بعد 
من حقنا السؤال كيف يامرس سياسيو هذا البلد هذا املستوى الوضيع من 

 ? التمييز بني مواطن ومواطن
مرة أخرى, نجد أنفسنا أمام معضلة حقيقية اسمها ازدواجية املعايري 

أي أن األساس القانوين . واختالف ردود الفعل, بغض النظر عن اجلرم
. الثاين ويتم دفع األسباب السياسية والدعائية إىل الصدارةيوضع يف الصف 

بالتأكيد, هذه السياسة لن تقدم أية خدمة بناءة لسمعة العمل اإلنساين يف أي 
وتدفع املنظامت الغربية . بل جتعله أسري السياسة احلكومية بامتياز. بلد

احلق اإلنسانية ثمن هذه السياسات حيث صارت يف نظر اجلمهور الواسع, ب
أو بالتعميم, مشمولة بسياسات وممارسات حكوماهتا عرب التحول السلبي 

لذا نجد, وبكل أسف, قطاعات واسعة يف . لصورهتا يف الرأي العام اجلنويب
بلدان اجلنوب مل تعد تستغرب أو تستنكر خطف عاملني يف احلقل اإلنساين 

كل املنظامت األمر الذي يتطلب من . ألهنا تربطهم بحكوماهتم وسياساهتا
أوال عرب . اجلادة يف الغرب, إعادة منهجة تصورها وفلسفة عملها اإلنسانية

حتديد مرجع أخالقي وحقوقي واضح تلتزم به, يمنحها احلامية عند حسن 
فالعامل يف املجال اخلريي ليس . األداء واملحاسبة عند ارتكاب جرم أو جنحة
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رتام األعراف والقوانني , بل من واجبه أن يعطي املثل الحفوق القانون
كذلك ال بد من وقف عملية التوظيف للعمل اخلريي يف . الدولية

نحن نعرف الشهية التي يثريها : الرصاعات اجليو سياسية والعسكرية
التمويل اهلائل لكل املنظامت اإلنسانية التي تعمل يف دارفور ضمن دعاية 

ثل يف فن املبالغة حمددة وتصور مبالغ فيه تعطي مجعية أرش دو ويه امل
والتهويل من أجل االستعامل املبالغ به للعواطف من أجل مجع املال أو 

هل حالة هذه اجلمعية : فاجلواب عىل السؤال املركزي. تسهيل األمور
السائد? أي أمل حين  systemمعزولة ونادرة, أم هي إنتاج طبيعي للمنظومة 

إلنسانية الغربية, من الوقت إلعادة النظر يف أساليب عمل اجلمعيات ا
اسرتاتيجية التدخل التي بدأت بإطروحات برنار كوشنر املأساوية لتنتهي 
بكاريكاتري آرش دو زويه? أمل يصبح من الرضوري مراحعة وسائل مجع 
التربعات والتمويل والعالقة مع اإلعالم والتالعب عىل العواطف واملشاعر 

ملهامت امليدانية وبرامج العمل? إىل بعد أكثر نبالة ونضج يف عملية حتديد ا
وهل يمكن إلعادة النظر هذه أن تكّون نظرة وتصور عامليني إذا متت بمعزل 
عن شبكة عالقات مع اجلمعيات اخلريية اجلنوبية إسالمية وإفريقية وأمريكية 

  التينية وجنوب رشق آسيوية?

 البد من إعالن دويل حيدد املسؤوليات والواجبات واحلقوق
أي وقت مىض, ويف وقت صار يتحدث باسم العمل اخلريي  أكثر من

واإلنساين جمموعة من حمرتيف السياسة واملدافعني عن جمموعات ضغط حمددة 
أكثر منه قيم ومبادئ مثل برنار كوشنر, جاكي مامو وبرنار هنري ليفي, 
الذين مارسوا عن سابق إرصار وتصميم التزوير يف األرقام واملعطيات كام 

فكام يقول باسكال بونيفاس, . ستوف أياد يف صحيفة ليبرياسيونيقول كري
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كام أنه ال يمكن لشخص :  IRISمدير معهد األبحث الدولية واالسرتاتيجية 
أخذ مواد منشطة أن يشكل جلنة أخالقية للرياضيني, ال يمكن ألسامء حمروقة 

  .إعطاء دروس يف املامرسات األخالقية الرضورية يف احلياة العامة
ن الرضوري حتديد موقف من التدخل السيايس وتداعياته, خاصة عندما م

يكون ألغراض رخيصة دعائية هلذا املسئول أو ذاك, ومن الرضوري عدم 
الدخول يف السهولة يف كل ما يتعلق باملانحني واملمولني, من املواطن العادي 

وما فتداخل املانحني والسياسيني يساهم ي. إىل كربيات مؤسسات التمويل
ثم ال بد للعديد من . بعد يوم يف تشويه صورة املنظامت غري احلكومية

 complex of»عقدة التفوق« املنظامت الغربية أن تتحرر من

superiority  يف تعاملها مع الشعوب واملنظامت واهليئات حكومية كانت
أو غري حكومية, وأن تستوعب فكرة بسيطة ولكن جوهرية تقوم عىل أن 

صفات ال بد من أن يتمتع هبا العاملون من أجل  لشفافية واألمانةالتواضع وا
 . كرامة اآلخرين

لقد أصبح حتديد التخوم بني املستفيدين من العمل اخلريي ومن يتطوعون 
ويضحون رضوريا وأساسيا, وأصبح أيضا من الرضوري أن خيرج 
 أشخاص أخلصوا للعمل اإلنساين مثل روين برومان وفرانسوا بينيون من
العامل املغلق للعمل اخلريي الغريب لبناء شبكة عالقات حقيقية ورضورية مع 
. املخلصني يف اجلمعيات اإلنسانية يف العامل اإلسالمي ودول اجلنوب

املكتب الدويل للمنظامت اإلنسانية « فبالتأكيد, ما جيمعهم مع منظامت يف
الباحثني عن كسب  أكثر بكثري مما جيمعهم بجمعيات املرتزقة اجلدد» واخلريية

رسيع من صناعة البؤس والفقر واملرض يف ظل عوملة الغنى الفاحش والفقر 
 . املدقع
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 !قرينة الرباءة 
مهام يكن من أمر الفضيحة واجلريمة, من حق كل املعنيني هبا املطالبة 

وكام أننا رفضنا تصنيف اإلدارة األمريكية واملفوضية . باحرتام قرينة الرباءة
العتباطي والظامل جلمعيات خريية وإنسانية إسالمية, نرفض يف األوربية ا

هذه القضية وضع أنفسنا مكان القضاء, بل ونطالب بمحاكمة عادلة لكل 
املتورطني, ونرفض التعميم عىل كل املنظامت اإلنسانية الفرنسية واخلرباء 
الفرنسيني, فأنطوان جريار رئيس مكتب التنسيق للقضايا اإلنسانية يف 

ودان فرنيس وقد كشف أن هذه اجلمعية مل تسجل يوما يف مكتب األمم الس
املتحدة, وجاك هينتزي الذي كشف أن معظم األطفال غري يتامى أيضا 
فرنيس, وقد أصدرت مخس منظامت فرنسية كبرية وجادة بيانا طالبت فيه 

لكننا نعتقد بأن عدم اختاذ أي . بمحاكمة القائمني عىل مجعية أرش دو زويه
, نطالب بلجنة حتقيق دوليةار جتنبا لقرار ردئ ليس باحلل األمثل, من هنا قر

نطالب بتحقيق . ال جمرد جلنة منتقاة بعناية حلفظ ماء وجه الدولة ومحاقاهتا
شفاف حتى نتمكن من الدفاع عن كل مناضيل العمل اخلريي الفرنسيني 

ن هذه كام ونتمنى أن تكو. الذين يقومون بعملهم بكل أمانة وإخالص
 :احلادثة عربة عىل طريف املتوسط

شامالً, أن تتوقف احلكومات الغربية عن إطالق التهم الرسيعة وغري 
كي ال حيكم الناس . املوثقة عىل اجلمعيات اإلنسانية واخلريية اإلسالمية

 . بنفس الطريقة وكرد فعل عىل العمل اخلريي الغريب بعجره وبجره
و ذاك امللك, أن الرئيس الفرنيس قد استقل جنوبًا, أن يتذكر هذا الرئيس أ

وأهنم مل . الطائرة الستعادة رشكاء يف قضية نصب واحتيال ألهنم مواطنني
يفعلوا شيئا يذكر لرموز كبرية للعمل اخلريي واإلنساين قضت قرابة ست 
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سنوات ظلًام وبدون حماكمة أو اهتام, يف سجن غوانتانامو مل يكن هلم من 
فعني مدنيني عن احلرية والكرامة من أبناء املجتمع غري نصري فيها سوى مدا

أو مجعيات وضعت ظلام عىل قوائم سوداء لإلرهاب الرتكاهبا . احلكومي
جريمة نجدة املستضعفني ومساعدة املحرومني, فزاودت حكوماهتا عىل 

فنجحنا يف رفع التهمة عن معظمها أمام املحاكم . القرار األمريكي واألوريب
 حني مازال احلظر عىل نشاطها وحتركاهتا صارما يف عواصم النفط الغربية, يف
  .اخلليجية

12−02 −2008 
ARCHE DE ZOE: Juridical and Humanitarian Approach 



  اإلبادة اجلامعية يف رواندا,
 بني املجتمع املدين العاملي ومنطق الدولة

 وغري,فحوى تقرير جان لوي بر» املوند« , نرشت صحيفة2004يف مارس 
السئ السمعة, حول مقتل ثالثة مالحني فرنسيني يف » قايض اإلرهاب«

طائرة الرئيس الرواندي السابق جوفينال هابياريامنا, يتهم فيه الرئيس 
لعل السلطات . الرواندي بول كاغامي باغتيال سلفه قبيل اإلبادة اجلامعية

كرى العارشة الفرنسية قد أرادت هبذا الترسيب للصحيفة أن تستبق, يف الذ
هلذه الرتاجيديا, استعادة األضواء حول الدور الفرنيس يف اإلبادة اجلامعية يف 

احلكومة الرواندية مل تكتف بالرد بعنف, بل أصدرت يف أكتوبر من . رواندا
العام نفسه قانونا حول تشكيل جلنة حتقيق مستقلة للتحقيق يف التورط 

أبريل /أمام هذه اللجنة منذ نيسانالفرنيس يف اإلبادة اجلامعية والشهادات 
لكن بني احلكومتني, هل التصور الرسمي . تؤكد عىل التورط الفرنيس 2006

يشكل القراءة الوحيدة للتاريخ? وهل صار للسلطة املضادة الوطنية 
واإلقليمية والدولية صوهتا يف أمور كهذه, وكيف جيري الرصاع بني منظامت 

مواقف املنظامت بني احلكومية وطبيعة املجتمع املدين واحلكومات عىل 
األمم املتحدة, املفوضية األوربية, املفوضية العليا حلقوق اإلنسان, (تدخلها 

 ?..)اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان
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ة والدولية هل بات باإلمكان اليوم حتديد مجلة معامل املسئولية اجلنائية املحلي 
منذ األيام األوىل بني منطق الدولة  وكيف كان الرصاع? يف املأساة الرواندية

منطق الدولة ليس فقط الفرنسية أو األمريكية أو الرواندية, . ومنطق العدالة
 الفاتيكان?» دولة« وإنام أيضا

 اخللفية التارخيية للمأساة
حكمت رواندا منذ القرن السادس عرش من قبل مملكة املوامي ويمكن 

إىل  ن هذا البلد مكون من إثنية متجانسةالقول باملعنى اإلثنوغرايف املعارص أ
وقد . تتكلم لغة واحدة هي الكينياروانديةحد كبري تدعى بانيارواندا و

نشأت منذ القدم متايزات تعتمد الفعالية االجتامعية أعطت بشكل أسايس 
والتوتيس ) ومعظمهم من املزارعني(املجموعتني األهم يف البالد, أي اهلوتو 

واملجموعة األخرية هي التي متثلت بشكل ). اناتمعظمهم يريب احليو(
ثم  1897واضح بالنظام امللكي القديم الذي تعامل معه املستعمر األملاين يف 

, وكذلك كان حال اآلباء البيض املبرشين بالكاثوليكية 1916يف  البلجيكي
فرض املستعمر البلجيكي بطاقة , 1930ومنذ  .1900منذ أول بعثة هلم عام 

لشخصية عىل سكان رواندا مع اإلشارة اإلجبارية ملا سامه األصل اهلوية ا
األمر الذي سيكون له نتائج كارثية يف الرصاع . هوتو, توتيس أو توا: اإلثني

  .1994بني املكونات السكانية جتلت بشكلها الدرامي يف 
يف  نخبة رواندية جديدة ترافقت سنوات التحرر الوطني يف إفريقيا بوالدة

وتو تطالب بإهناء سلطة األقلية التوتيس عىل البالد وإعالن صفوف اهل
الذي تأسس  Parmehutu» حزب حركة انعتاق اهلوتو« وقد كان اجلمهورية

وقام هذا احلزب بعدة جمازر بحق التوتيس أثناء  .شكلها املنظم األقوى 1959يف 
 1961ك يف عزل املل األمر الذي نجم عنه» الثورة االجتامعية الزراعية« ما سمي
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وإبعاده عن البالد وإعالن استقالل شكيل وقيام اجلمهورية األوىل للهوتو يف 
 . 1962البالد 

خالل العقد األول للجمهورية, ارتكبت جمازر عديدة وهجرة كبرية متتابعة 
) الذين حتولوا إىل كبش فداء يف كل أزمة سياسية أو اقتصادية يف البالد(للتوتيس 

ستتوج بانقالب عسكري يقوم به  1973اعتقاالت وجمازر . إىل بلدان اجلوار
البالد  .»عادة االستقرار« من أجل) من اهلوتو( وزير الدفاع جوفينال هابياريامنا
مدعومة من ) احلركة الثورية القومية للتنمية(تدخل منظومة احلزب الواحد 

سا واتفاق للمساعدة العسكرية مع فرن% 99نمط  اجليش واألمن مع استفتاء
الجئ − ألف رواندي 80الرئيس الرواندي يبعد  1982يف أكتوبر . 1975منذ 

من التوتيس طردهم نظام نيلتون أوبته يف أوغندا, يف هذا الشهر أيضا, الرئيس 
الفرنيس االشرتاكي فرانسوا ميتريان حيط رسيعا يف كيغايل لطمأنة الرئيس 

حافل البنه جان  بعدها بعام استقبال.. الرواندي باستمرار دعم فرنسا
كريستوف ميتريان, يف فرتة تعج هبا تقارير منظامت حقوق اإلنسان باالنتهاكات 

 . اجلسيمة التي يرتكبها نظام هابياريامنا
قمع املعارضة الداخلية مستمر, وعدد من الالجئني والكوادر املتعلمة يف 

 يف. اجلبهة الوطنية الرواندية 1988اخلارج من التوتيس يشكلون يف 
مئة ألف رواندي يتظاهرون يف العاصمة كيغايل ضد احلكومة  8/1/1990

يتبع ذلك عدة مظاهرات احتجاج يف العاصمة وعدة مدن, محلة اعتقاالت 
إثر اإلعالن عن والدة جناح عسكري للجبهة الوطنية . واسعة يف البالد

يني الرواندية وحتركها شاميل البالد, القوات الرئاسية بمساعدة قوات املظل
ضمن عملية نوروا املناط هبا رسميا إجالء الرعايا الفرنسيني من (الفرنسية 

اعتقال أكثر عرشة آالف توتيس . ترضب هذا التحرك) املنطقة يف حال اخلطر?
 . 1990أكتوبر  6ومعارض يف العاصمة يف 
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, ووفق وثيقة للخارجية الفرنسية, توىل قائد القوات 1992فرباير  3يف 
وظيفتي مستشار رئيس اجلمهورية والقائد األعىل  Cholletيه الفرنسية شول

يف نفس العام, احلزب . للقوات املسلحة ومستشار قائد أركان اجليش الرواندي
احلاكم يشكل ميليشيات أنترياهامو من الشبيبة اهلوتو التي ترتكب عدة جمازر 

 . بحق التوتيس يف منطقة غيزين
تطالب املنظامت الدولية حلقوق اإلنسان منظمة حقوقية ومدنية رواندية  16

عدة بعثات . بالقدوم إىل رواندا لرصد االنتهاكات اجلسيمة وتدهور األوضاع
, وبتكليف من هيومان 1993يناير /دولية تدق ناقوس اخلطر, يف كانون الثاين

رايتس وتش والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان واالحتاد اإلفريقي حلقوق 
. ب واملركز الدويل حلقوق األشخاص وتنمية الديمقراطيةاإلنسان والشعو

أرسلنا منه وقتئذ نسخة ( فرباير/وصلت بعثة دولية أصدرت تقريرا يف شباط
, يتحدث عن وقوع جمازر )للرئيس الفرنيس ولعقيلته السيدة دانييل ميتريان

وتصل بعثة التحقيق الستنتاج أسايس . بحق التوتيس تكذب السلطات وقوعها
ليست ابنة الصدفة أو التلقائية,  1993و  1990ن املجازر التي وقعت بني هو أ

وتتطرق إىل وثيقة عسكرية تثبت تشكيل . من اإلذاعة واملناشري إىل فرق املوت
ما العمل من أجل هزيمة « :جلنة من عرش ضباط مهمتهم الرد عىل السؤال

ديسمرب /ن األولكانو(» العدو عىل األصعدة العسكرية واإلعالمية والسياسية
فيام يتعلق بالدولة الرواندية, توصلت («  خيلص التقرير إىل القول ).1991

البعثة الدولية إىل االستنتاج بأن انتهاكات حقوق اإلنسان جسيمة ومنهجية 
وهي تستهدف بشكل متعمد إثنية حمددة إضافة إىل املعارضة السياسية بشكل 

ل حول اإلبادة اجلامعية قبل أكثر من ويطرح التقرير عينه السؤا). 95ص ("عام
ملواجهة هذه التطورات اخلطرية التي ). 49ص (عام عىل املأساة الرواندية 

 4بدأت تأخذ أبعادا إفريقية ودولية, تم توقيع اتفاقيات أروشا يف 
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بني احلكومة واجلبهة الوطنية الرواندية والتي تنص عىل  1993أغسطس /آب
ش وإعطاء مناصب وزارية للمعارضة, جمموعة إدماج قوات اجلبهة يف اجلي
االستمرار . ترفض االتفاقية Hutu Power ـب الرئيس الرواندي املعروفة

بالتسليح والتدريب من قبل احلكومة الفرنسية يف بلد ينذر الوضع فيه باإلبادة 
شحنات » ما ال ُيرصح به« باتريك دو سانت اكزيبريي يذكر يف كتابه ,اجلامعية
, وأخريا 1993, 1992, 1991لفرنسية املقدمة للجيش الرواندي يف السالح ا

 5454395يوليو تم إيصال ستة شحنات أسلحة بقيمة  18أبريل و 19بني 
وفق عدة مصادر موثوقة للفقيد جان بول  دوالر يف معمعان اإلبادة اجلامعية??

يل سمحت املساعدات الفرنسية بتحو ,»الليلة الرواندية« غوتو, مؤلف كتاب
عنرص إىل قرابة مخسني  5300من ) اإلثنية التشكيل(القوات املسلحة الرواندية 

حسب . ألف عنرص تكفلت فرنسا بتسليحهم وتدريبهم ومتويل احتياجاهتم
رصفت احلكومة الرواندية  ,»عدالة يف أروشا« أندريه ميشيل أوسونغو مؤلف

ليون دوالر, م 100قرابة  1994وأبريل  1990لرشاء السالح بني أكتوبر 
  .لتحتل املرتبة الثالثة يف أفريقيا وقتئذ لرشاء السالح بعد نيجرييا وأنغوال

من رواندا, وصلت بعثة األمم  1993بعد انسحاب القوات الفرنسية يف هناية 
عضوا غري دائم  1994هذا البلد, الذي يصبح يف يناير . املتحدة ملساعدة رواندا

اتفاقيات أروشا لطريق مسدود بسبب يف جملس األمن, يعاين من وصول 
 . املتشددين اهلوتو

قصفت الطائرة التي تقل الرئيس الرواندي ونظريه  1994أبريل /نيسان 6يف 
 )مقدمة من فرنسا ويقودها ثالثة مالحني فرنسيني Falcon 50(البوروندي 

ساعة بدء عمليات قتل واسعة للتوتيس  24وقتل كل من عىل متنها, يف أقل من 
العاصمة كيغايل واغتيال رئيس الوزراء إغاث ويلينغيامانا وعرشة من يف 

القبعات الزرق البلجيكيني املكلفني بحاميته, السفارة الفرنسية يف رواندا تدّمر 
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كل الوثائق واألرشيف, وصول زوجة الرئيس الراحل وعائلتها لباريس, جمازر 
) أبريل 11(ز وكانزين) ابريل 12و 10بني (يف أبرشيات وأديرة زازا 

 )... أبريل 15(وكيبونغو ) أبريل 14(ونياروبو ) أبريل 13(وكاباروندو 
من الرعايا  1238إلخالء  )آماريليس(عمليةبعد إسبوع من املجازر تبدأ 

كذلك تسحب احلكومة البلجيكية قواهتا . من الفرنسيني 454الغربيني منهم 
فيخفض عدد القوات األممية أما جملس األمن . من بعثة مساعدة األمم املتحدة

 .رغم كل نداءات قائدها روميو دالري لتعزيزها 270إىل  2500من 
مايو وتقرتب من /أيار 23القوات الوطنية الرواندية حتتل مطار كيغايل يف 

ممر (يونيو عملية توركواز  23السيطرة عىل العاصمة عندما تطلق فرنسا يف 
» املمر اإلنساين« من املؤكد اليوم, أن من أجل محاية املدنيني,) عسكري إنساين

 .الفرنيس قد ساهم يف هرب آالف املشاركني يف املجازر من اهلوتو
 4يف . بعد مخسة أيام األمم املتحدة تطبع تقريرها عن اإلبادة اجلامعية للتوتيس

يوليو سقطت العاصمة بيد اجلبهة الوطنية الرواندية وتفكك اجليش وهربت 
 3يف .. ملوت نحو معسكرات الالجئني والدول املجاورةامليليشيات وفرق ا

أكتوبر جملس األمن يتبنى تقريرا يسمي باإلبادة اجلامعية املجازر التي تعرض هلا 
نوفمرب تشكلت املحكمة اجلنائية الدولية /ويف ترشين الثاين. التوتيس يف رواندا

 . لرواندا
 800والر وأكثر من مليون د 100لكن بالرغم من ميزانية سنوية تزيد عن 

 24سوى  2006موظف وستة عرش قاض, مل يصدر عن املحكمة حتى أبريل 
إدانة قضائية وثالثة أحكام بإطالق الرساح, علام بأن مدهتا الزمنية تنتهي يف 

2008 . 
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  حدود املسئولية اجلنائية الدولية
, مستلهام نص اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية, يلخص بايام أكهافان

أستاذ القانون الدويل ومدعي عام سابق يف املحكمة الدولية اخلاصة برواندا 
  :مكونات جريمة اإلبادة اجلامعية

 التحريض عىل احلقد أو الكره العرقي واألثني  •

 حتويل املجموعة املستهدفة إىل شيطان أو معاملتها كذلك  •

 والعرقي  نرش الفكر املتطرف أو الراديكايل يف املجالني الديني •

 توزيع األسلحة عىل املجموعات املتطرفة  •

 إعداد قوائم بأسامء من ستتم إبادهتم  •
وحتى  1990هذه املكونات نستجمعها اليوم يف رصد األحداث منذ هناية 

ويمكن القول, أنه مل يكن باإلمكان أن نصل إىل اإلبادة اجلامعية . وقوع املأساة
 : لوال اجتامع أربعة عوامل أساسية

 خلق حالة استعداد لقتل مجاعة إثنية,  −
 الدعم الذي تلقته السلطة العنرصية من فرنسا,  −
 الغطاء الذي قدمته الكنيسة الكاثوليكية,  −
 . فشل األمم املتحدة بشكل مفجع يف التصدي للمأساة −

 االنتاج اجلامعي للقتل
سة قتىل ألف ضحية قضت يف قرابة مائة يوم, أي بمعدل مخ 800أكثر من 

كل دقيقة, آخر إبادة مجاعية يف القرن العرشين محلت صورا فظيعة للموت 
شارك يف .. واحلقد والقتل من السالح األبيض إىل األسلحة احلديثة الفتاكة

املأساة أكثر من ربع مليون شخص, بأدوار خمتلفة من القتل بالبسطار دون 
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.. لرسقة وقطع األعضاءمتييز يف العمر أو اجلنس إىل االغتصاب والنهب وا
ليس ثمة كروموزوم يسمى الرغبة يف القتل عند أي شعب أو جمموعة من 
البرش, فالذين ارتكبوا جرائم حرب من حركة األوستايش الكروات أثناء 
احلرب العاملية الثانية يتقمص دورهم متطرفون رصب أثناء حروب تفكك 

وجتعل من صناعته  هناك إيديولوجيات تعبوية تصنع املوت.. يوغسالفيا
اسرتاتيجية للسلطة واهليمنة, ويمكن هلكذا إيديولوجيات أن جتتاح الكنيسة 

وهي بالتأكيد حتتاج لكلامت مثل . كام تتغلغل يف أكثر النخب علامنية
فالديمقراطية . االشرتاكية والديمقراطية لتغطي نظرهتا التمييزية لآلخر

ل الفوارق السياسية والثقافية تغطي ك) من السكان% 85نحن نمثل (العددية 
والطبقية يف املجموعة اإلثنية الواحدة لتعطي النحن كجامعة منسجمة حتمل 
األفكار اجلمهورية والديمقراطية والطيبة الشعبية والظلم التارخيي يف وجه 
العقلية اجلامعية امللكية واإلقطاعية ذات األصول الغريبة والنخبوية والتي 

الدعاية التحقريية لآلخر بدأت تأخذ مكاهنا يف اإلعالم . حتمل الرش للبالد
والتنظيامت التابعة للحزب احلاكم وميليشياته, الفرنسيون مل جيدوا غضاضة 

التي ) التوتسية(يف التعايش مع هذا اخلطاب الذي هياجم النخب املعارضة 
 ..تأثرت باألنجلوساكسونية وابتعدت عن فكرة التعاون والنفوذ الفرنيس

تظهر مدى  1990التي انترشت كنار اهلشيم يف » وصايا العرش للهوتوال«
تطرف اخلطاب واستئصاليته لفكرة التعاون أو التعايش مع اآلخر, حيث 
تعترب الوصية األوىل أي هوتو يتزوج أو يصاحب أو يوظف أو حياط بإمرأة 

ش هذا اخلطاب احلزيب يدخل اجلي .توتسية, خائنا ألهنا تعمل ملصلحة قومها
لعنارصه  1992اإلثني الطابع حني يتوجه قائد القوات املسلحة نسابيامنا يف 

العدو الرئييس هو التوتيس يف الداخل واخلارج, كائن « :جهرا بالقول
متطرف يشده احلنني للسلطة, وهو مل يعرتف يوما بوقائع الثورة االجتامعية 
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يتحدث قائد  .»الحويريد استعادة السلطة بكل الوسائل بام فيها الس1959يف 
من السكان وضع عىل بطاقة هويتهم الشخصية % 15األركان هنا عن قرابة 

بتعبري آخر, أصبحت زراعة األرضية املؤهبة الستئصال  ).توتيس(كلمة 
مبدأ املشاركة اجلامعية يف قتل العدو دون توزيع السالح . اآلخر سياسة دولة

 725669دفع ثمنها (طور ألف سا 500كان وراء الفكرة اجلهنمية لرشاء 
يف أقل من عامني وتوزيعها عىل ) دوالر من املساعدات اخلارجية لرواندا

وامليليشيا وعدد من رجال  اهلوتو باورالفالحني اهلوتو قبيل اإلبادة اجلامعية, 
الدين وأكثر من فرع للمؤسسة اخلريية الفاتيكانية كاريتاس سامهوا يف هذه 

 .لفالحة والعمل إىل أداة للقتلالعملية التي حولّت رمز ا
  

 الفرنيس السيايس−الدعم العسكري
يقول  ,»العدد األكرب من القتىل مات بالساطور ومل يمت بالسالح الفرنيس«

. ضابط سابق يف كتاب خصصه لرفع املسئولية عن فرنسا فيام جرى يف رواندا
يف  جييب صحيفة الفيغارو 1992مسئول خلية إفريقيا برونو ديالي بعد 

استقبال االليزيه ورئيس الوزراء لوزير خارجية  حول 12/1/1998
 27جان بوسكو بارياغويزا يف  CDRاحلكومة التي قامت باإلبادة ومسئول 

تاجر  2000جمرم و 400لقد استقبلت يف مكتبي « :1994ابريل /نيسان
يف بلدان «. »خمدرات, ال يمكن إال أن نوسخ أيدينا يف العمل مع إفريقيا

يقول الرئيس الفرنيس ميتريان » ذه, إبادة مجاعية ليست مسألة مهمة جداكه
 . ألحد مقربيه

لعل هذه االستشهادات الثالثة تلخص منهج التفكري الرسمي الفرنيس يف 
كل ما يتعلق بامللف اإلفريقي بشكل عام, واإلبادة اجلامعية يف رواندا بشكل 
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يعة, السياسة املتبعة التي غطاها فكام الحظنا يف اللمحة التارخيية الرس. خاص
وعندما وقعت الواقعة, تكفل جان . الدعم الفرنيس تقود إىل املجازر والدمار

برنار مرييميه رئيس البعثة الفرنسية يف نيويورك بتحديد مدة اختصاص 
تبدأ صالحيات « :املحكمة اجلنائية اخلاصة برواندا بعد دقائق من إعالن قيامها

 .»ديسمرب من نفس العام 31وتنتهي يف  1994اير املحكمة يف أول ين
ملجلس األمن بتسليم املسئولني عن  978واشرتطت فرنسا أن ال يكون القرار 

وثمة تواطؤ فرنيس رسمي عىل قسم هام من األرشيف  .اإلبادة اجلامعية ملزما
 . املتعلق بآخر إبادة مجاعية يف القرن العرشين

 ورئيس الوزراء جوسبان )لديغويلا( بعد اجتامع بني الرئيس شرياك
 عن تشكيل 3/3/1998أعلنت اجلمعية العامة الفرنسية يف  )االشرتاكي(
يرأسها االشرتاكي بول كيليس وزير الدفاع السابق من » جلنة معلومات برملانية«

املنظامت غري احلكومية حتتج عىل هذا االختزال لقضية  .»فهم ماحدث« أجل
 سياسية يف فرنسا, تلخص فرانسواز بوشيه سولنيه منتورطت هبا قمة السلطة ال

يف قضية هبذه اخلطورة, إن مل تكن القواعد « :املوقف بقوهلا» أطباء بال حدود«
السؤال الذي  .»حمددة منذ البدء, من الوهم أن نتصور أية فعالية هلذه اللجنة

اة أندريه وجهه النائب االشرتاكي فرانسوا المي لعامل االجتامع الذي شهد املأس
أثناء جلسات استامع اللجنة يبقى رغم كل التلفيقات  Guichaouaغيشاوا 

هل تعتقد أن فرنسا, أو قسم من إدارهتا اختار عن سابق « :حارضا نارضا
عن باتريك دو سانت اكزوبريي ص (» إرصار وتصميم دعم طرف يف الرصاع?

أن يعطي  ليس من الصعب عىل أي خمتص يف شؤون منطقة البحريات). 200
ردا إجيابيا مدعام بالدالئل عىل هذا السؤال, هلذا, مل يكن لدينا أية أوهام منذ 

يف « اليوم األول لتشكيل اللجنة, ومل نستغرب أن يكون إعالن نتيجة التقرير
يف حلظة  )1998ديسمرب (» الذكرى اخلمسني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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الونات االحتفال يف ساحة حقوق اإلنسان تطلق فيها املنظامت غري احلكومية ب
فرنسا غري مورطة بأي شكل من األشكال يف املأساة « أن يف احتفال شبه رسمي,

 ?» الرواندية
لعل اللجان وبعثات التحقيق واألبحاث التي تلت ذلك, هي التي أعادت 

وكان للذكرى العارشة للمأساة . املوضوع إىل السطح يف بداية القرن احلايل
احلرب عىل « اندية أن تعيد النقاش رغم صخب األوضاع الدولية يف ظلالرو

وقد استعمل رئيس . لكن اخلطاب الرسمي الفرنيس مل يتغري .»اإلرهاب
الشائع عىل لسان الرسميني الفرنسيني, الذين » إبادات« الوزراء دوفيلبان تعبري

دة مجاعية بحق يعتربون املجازر التي ارتكبتها اجلبهة الوطنية الرواندية إبا
ذلك لتربير تعاون السلطات الفرنسية ودعمها للسلطة السياسية التي . اهلوتو

 .وضعت البنية التحتية حلدوث اإلبادة اجلامعية للتوتيس
لكن اخلطاب الرسمي الفرنيس مل يتغري, وقد استعمل رئيس الوزراء دوفيلبان 

لملف اإلفريقي يف الشائع عىل لسان املتابعني الرسميني ل» إبادات« تعبري
اخلارجية والتعاون والدفاع, والذين يعتربون املجازر التي ارتكبتها اجلبهة 

إبادة مجاعية بحق اهلوتو, لتربير ) التوتسية املبادرة والتكوين(الوطنية الرواندية 
تعاون السلطات الفرنسية ودعمها للسلطة السياسية التي وضعت البنية التحتية 

وجمموعة الكتب والتقارير التي تؤكد التورط الفرنيس . عيةحلدوث اإلبادة اجلام
امللف « املتوفرة يف املكتبة الفرنسية اليوم, ما زالت أقل من أن متس مناعة

 . مهام كان اللون السيايس لقاطن اإلليزيه ,»اإلفريقي يف اإلدارة الفرنسية
س يتهمون , أقام عدد من الناجني من اإلبادة دعوى قضائية يف باري2005يف 

بالتواطؤ يف جرائم ضد ) توركواز(فيها القوات الفرنسية فيام سمي عملية 
هذا اإلجراء القضائي سمح بتحويل جزء من أرشيف اإلليزيه . اإلنسانية

اجز احلديدي سيتزعزع يوما بعد للقضاء يف صيف هذا العام, وال شك بأن احل
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صحيفة املوند, التي لعبت لوقت طويل دور املدافع عن اإلطروحات . يوم
نص تلغرام مرسل يف  2007متوز /الرسمية تنرش يف مطلع يوليو

من سفري فرنسا يف كيغايل يتحدث فيها عن احتامل صدور أمر  19/1/1993
ية, بعد ذلك بشهر املخابرات من الرئيس الرواندي بالقيام بعملية إبادة منهج

تتحدث عن برنامج ضخم للتطهري العرقي  DGSEالفرنسية خارج األرايض 
 :بيري برانا ينوه إىل رضورة عدم انتظار ما أصبح من البدهييات. ضد التوتيس

الواليات املتحدة : أنا اعتقد أن أي بلد يكرب عندما يعرتف بارتكاب أخطاء«
بلجيكا طلبت العفو من الشعب الرواندي, ما هو  ,»فعلتها, األمم املتحدة أيضا

 املعنى احلقيقي للصمت الفرنيس والفاتيكاين? 

 الغطاء الذي قدمته الكنيسة الكاثوليكية
, سجلت جلنة القضاء عىل التمييز العنرصي التابعة لألمم 23/8/2000يف 

حتيط اللجنة علًام « :املتحدة املالحظة التالية عىل الكريس الرسويل
من التقرير, املتعلقة بمشاركة رجال  106بالتوضيحات املشار إليها يف الفقرة 

. الكنيسة يف اإلبادة اجلامعية يف رواندا بام يتناىف وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية
ويتعني عىل الدولة الطرف أن تتعاون بالكامل مع السلطات القضائية 

 .»لقة باإلبادة اجلامعية يف روانداالوطنية والدولية يف املالحقات القضائية املتع
مل يكن للجنة حقوق اإلنسان أن تصل إىل هكذا قناعة, لوال توفر أدلة عديدة 
وأكيدة, بتورط عدد كبري من الكنيسة الكاثوليكية, من رجال ونساء, يف اإلبادة 

 . اجلامعية يف رواندا
ون ديفورج يف شهادهتا أمام حمكمة اجلنايات يف بروكسل, تقول السيدة اليس

Alison Desforges  قبل اإلبادة اجلامعية, دخلت املشكالت « : 2001يف
اإلثنية الكنيسة الكاثوليكية, وكان األوتو يف الغالب يف املواقع املراتبية العليا يف 
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وكان أسقف كيغايل مقربا من الرئيس . حني العديد من التوتيس يف املواقع الدنيا
وقد . ا نكت وطرائف حول العالقة بني الثالثةوزوجته إىل درجة انترشت فيه

كان األسقف عضوا يف اللجنة املركزية للحزب احلاكم إىل أن طلبت منه 
يسأهلا رئيس املحكمة عىل لسان حمامي الدفاع,  .»الكنيسة االستقالة من احلزب

هل كان لتدخل الكنيسة الرواندية والفاتيكان قدرة عىل وقف اإلبادة اجلامعية, 
ب له عدة مستويات, تدخل البابا يوحنا بولس الثاين, تدخله مع قمة اجلوا

. الكنيسة الرواندية وتدخلهام مع أطراف متول وتساعد احلكومة الرواندية
 .املستويات الثالثة هلا تأثريها واألخري بالتأكيد أكثرها تأثريا

لألسف فقد تم هتميش االجتاه األكثر تساحما واألقرب من قيم حقوق 
هذا االجتاه الذي بادر إىل لعب . سان والتعايش اإلجيايب واملناوئ للعنفاإلن

دور الوساطة بني اهلوتو والتوتيس باعتبارهم مجيعا كاثوليك وأبناء بلد واحد 
وأصول ثقافية واحدة, وتشكلت جلان مناهضة للعنف بمبادرة شخصيات 

ع عن حقوق كاريزمية مثل األبايت سيبوما رئيس حترير صحيفة كبرية ومداف
بأن الكنيستني « اإلنسان, إال أن املراقبني الدوليني جيمعون عىل أن القول

وال . الكاثوليكية والربوتستنتية مل يلعبا الدور األخالقي املفرتض هبام القيام به
شك بأن هناك مسئولية جنائية مبارشة عىل عدد كبري من رجال الدين, بعضهم 

كان ضحية مبارشة ألعامل انتقامية  حوكم وبعضهم معتقل وبعضهم اآلخر
دفعت الكنيسة (عشية سقوط النظام السابق واستالم اجلبهة الوطنية الرواندية 

رجل دين منهم ثالثة  163الكاثوليكية ثمنا غاليا ملا حدث, حيث فقدت 
وبلغ . راهبة وعاملة يف املؤسسات الكنسية 65رهبان, إضافة إىل  103أساقفة و

ورغم هذا ). 1994يعادل مخس املنتمني للجهاز الكنيس يف عدد املعتقلني ما 
من  الثمن الباهظ, سواء كان ذلك بقرار سيايس يف القمة أو بمبادرات ميدانية

أهايل الضحايا, كتب قرابة ثالثني رجل دين كاثوليكي من اهلوتو يف 
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إن املجازر « :رسالة إىل البابا يف الفاتيكان يقولون فيها 1994آب /أغسطس
تي ارتكبت يف رواندا هي نتيجة التحريض واهلرسلة التي مارستها اجلبهة ال

الوطنية الرواندية بحق الشعب الرواندي, بل نستطيع التأكيد أن عدد الضحايا 
املدنيني من اهلوتو الذين قتلتهم اجلبهة يتجاوز بكثري ضحايا املشاكل اإلثنية من 

و غري مبارش, ما يصله من قمة الفاتيكان كان يؤيد, بشكل مبارش أ .»التوتيس
املراتبية الكنسية الرواندية التي ترشدت يف املنايف بعد استالم اجلبهة الوطنية 

  .الرواندية السلطة
متيزت أحداث اإلبادة اجلامعية ليس فقط بتسليم أو إبعاد التوتيس الذين 

 القتل أو جلؤوا إىل األديرة يف مخس مناطق عىل األقل من البالد, بل باملشاركة يف
وإن كانت قائمة اهلاربني واملحكومني ما زالت أقل من قائمة القتىل . التسبب فيه

. واملعتقلني, فإن التعامل مع هذا امللف ما زال تعامال قائام عىل عصبية التضامن
وال شك بأن هالة القداسة حول ما يتعلق بالكنيسة حتول دون سرب كل جوانب 

راف إفريقية تعول عىل الكنيسة كعنرص مصاحلة هذا امللف, خاصة وأن عدة أط
 . وطنية يف ظروف انعدام الثقة التي تعيشها البالد

 فشل األمم املتحدة بشكل مفجع يف التصدي للمأساة
بدأت األمم املتحدة بنرش قوات حلفظ السالم تتألف من  ,1993يف نوفمرب 

إلبادة عمليات ا , وبعد بدء1994أبريل / نيسان 21ويف . جندي 2500
 270اجلامعية, قرر رئيس جملس األمن ختفيض عدد القوات املنترشة إىل 

 إىل ذلك, أحجمت عدة دول عن استخدام مصطلح وباإلضافة. جندياً 
اإلبادة اجلامعية, واستعمل مسئولون فرنسيون كذلك من الفاتيكان «

ليضعوا يف نفس السلة اخلسائر البرشية التي وقعت يف » إبادات« مصطلح
 وذلك عىل ما يبدو.. وف اهلوتو مع ما نال التوتيس من إبادة مجاعيةصف
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وحتى بعد أن . بسبب انعدام اإلرادة يف اختاذ إجراءات لوقف عمليات القتل
مايو, فإن بعثة األمم املتحدة / األمن اختاذ إجراء يف أواسط أيار قرر جملس

د باألفراد وغريهم م لتقديم املساعدات ن املوارد الالزمة يف رواندا مل تزوَّ
الواليات املتحدة مل تكن قد حتررت من عصاب االنسحاب . إلنجاح مهمتها

الكارثي يف الصومال, بريطانيا بدت وكأن األمر خارج جغرافية الكومنولث 
. واالهتامم الربيطاين, الصني وروسيا ترصفتا وكأهنام من كوكب الزهرة

من هنا . يف مأساته يمكن القول أن الشعب الرواندي قد كان وحيدا
أصبحت رواندا, املثل الذي يعطى لفشل األمم املتحدة يف التحرك العاجل 

وال شك بأن هذا االختبار قد عزز من قوة كل . يف ظل املجازر اجلامعية
املطالبني باستبدال اآلليات األممية بحلف شامل األطليس أو حتالفات مؤقتة 

. شيني−األمريكية يف ظل حكم بوش يف املوضوع واملكان عىل طريقة اإلدارة
وقد دفعت مأساة دارفور ثمن الفشل األممي هذا حيث مل تكن الدول 

 . اإلفريقية يف معظمها, متحمسة لتدويل القضية
ألف امرأة ال حتمل صدمة االعتداء اجلنيس  260يف هناية القرن, ثمة أكثر من 

د وغياب واالغتصاب وحسب, بل معظمهمن مصاب باإليدز, حاالت ترش
أفق حياة كريمة ألكثر من نصف مليون طفل, تيتم مبكر لكل أبناء املصابات 
بفريوس نقص املناعة الذاتية, عرج يف االقتصاد املحيل وقصور يف التضامن 

ألف معتقل من أشخاص تواجدوا يف الوقت اخلطأ يف  130الدويل, إضافة إىل
هذه هي املعاين املبارشة . يةاملكان اخلطأ إىل قتلة متيزوا بالوحشية والعدوان

للتعبئة التمييزية والعدوانية يف جمتمع, تتصور اجلامعة احلاكمة فيه, أن إستئصال 
 . اآلخر أفضل وسيلة للتكوين الذايت للنحن
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, قال كويف عنان, مسئول قوات حفظ السالم يف رواندا سابقا 1999يف 
ألمن أن يدعي بأنه ال ال يستطيع أحد يف جملس ا« :وأمني عام األمم املتحدة

 .»1994يعرف ما كان حيصل يف رواندا أثناء اإلبادة اجلامعية من أبريل إىل يوليو 
ال شك بأن جلنة حتقيق دولية مستقلة هي الشكل األمثل لتحديد املسؤولية 
الدولية بعد تقليم صالحيات املحكمة الدولية وشكلية جلنة املعلومات 

لكن . لتها احلكومة الرواندية احلاليةلجنة التي شكالفرنسية والطابع الرد فعيل ل
املفوضية السامية (حتى فكرة جلنة حتقيق من منظمة بني حقوقية ذات مصداقية 

لن تقبل هبا فرنسا وحتول دوهنا, أما أن يكلف الربملان ) حلقوق اإلنسان مثال
ها, مل األوريب جلنة كهذه, فاللجان التي تشكلت لقضايا أخرى يف اجلزائر أو غري

إذن متى سيكون . تكن يف مستوى طموح الفضاء غري احلكومي حلقوق اإلنسان
ثمة هيئة دائمة للمواطنني يف قضايا التحقيق واملحاسبة ولو بشكل رمزي? هذا 
ما نفتقر إليه اليوم, ولعل يف بناء هيئة اعتبارية أخالقية مدنية عىل الصعيد 

شوهة هلكذا فعاليات, ما يمكن أن العاملي بعيدا عن هيمنة لوبيات الضغط امل
حتى يف حال فيسمح بصوت جديد يغطي الفراغ احلقوقي واالعتباري احلايل, 

عدم ثبوت األدلة عىل تورط مبارش لفرنسا أو الكنيسة يف حتضري األرضية املنتجة 
للمجازر, أليس عدم تقديم املساعدة لشعب يتعرض لإلبادة اجلامعية جريمة يف 

  الدوليني? العرف والقانون
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 املواطن احلديث

ليس من السهل حرص مصطلٍح اكتسب بعدا عامليا يف إطار ثقايف وإقليمي 
فهذا األمر يتطلب إبصار مجلة عوامل التأثري املتبادل والتفاعل بني . حمدد

لقنوات اخلارجية التي اخلاص والعام كام يتطلب إعطاء صورة ما عن تلك ا
غذت الثقافة املحلية واملؤسسات املحلية والتحقيق الدائم يف ميكانيزمات 
االستمرارية واالنقطاع عرب التاريخ وثنائية الرصاع االحتواء يف العالقة بني 

 . الداخيل واخلارجي

وتزداد صعوبة األمر عندما يتعلق باملواطنة, أي بمحدد أسايس لطبيعة 
الدولة واملجتمع, بني املؤسسة والفرد, بني جدلية إعادة بناء  العالقة بني

 .الوجود السيايس واملدين ودور الفضاء غري احلكومي فيه
. لقد نشأ مفهوم املواطنة ضمن السريورة التارخيية للتطور السلبي للحقوق
 . وهو كاألبوية أعطى حقوقا للبعض وحرم البعض اآلخر من هذه احلقوق

طنني يف أثينا وقرطاجة مازالوا أقلية بالنسبة ملجموع ورغم كون املوا
السكان يف دول املدينة, فقد أتاح مفهوم املواطنة هلؤالء الرجال األحرار 
فرصة املشاركة الواسعة يف العمل العام املدين والسيايس لكون العبيد 

 . يقومون باألسايس يف حقول اإلنتاج املادي
رهتا اإلجيابية يف منظومة القيم باعتباره األمر الذي منح كلمة املواطن صو

ال نستغرب يف . الشخص املهتم بالشؤون العامة واملخِلص هلموم املدينة
وضع كهذا هزالة كلمة مثل االجتامعي مقابل كلمة كاملة احلضور هي 
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بل املواطنني  ,»مل تكن نتاج الربابرة والعبيد« فالثقافة اليونانية. السيايس
 .كون القدرة عىل الفعل السيايساألحرار الذين يمل

شهدت روما والدة دينامية جديدة باتساع مفهوم املواطنة ليشمل العامة 
Plebeians  وبعد ذلك الشعوب األخرى يف اإلمرباطورية الرومانية, األمر

 . الذي رافقه منطقيا تكامل أكرب للسيايس مع االجتامعي
احلامية يف ظل القانون منه  ومع الزمن أصبح مفهوم املواطنة يتجه أكثر إىل
ومع صريورة االندماج . إىل املشاركة الفعالة يف ترشيع وتطبيق هذا القانون

السيايس كسمة والء يف اإلمرباطورية وليس فقط املشاركة يف احلياة السياسية 
وضعا قانونيا للمواطنة  212عام يف  والعامة, أعطى اإلمرباطور كاراكال

كان وإن استمر استثناء الطبقات األفقر والعبيد يشمل عددا كبريا من الس
 .والنساء

ارتبط مفهوم املواطنة يف التاريخ العريب اإلسالمي نظريا باالعتقاد وعمليا 
وقد بقي املفهوم التارخيي . بعدة عوامل منها تكوين السلطة واجليش

ألحرار للمواطنة هبذا املعنى تفاوتيا سواء بني األفراد األحرار الذكور أو بني ا
 .والعبيد, املؤمنني وغري املؤمنني, النساء والرجال

 
وهبذا املعنى كان هذا . إضافة ألشكال العصبية املتكونة حول اخلالفة

املفهوم يف واقع األمر حصيلة اجتهادات دنيوية يف ثوب ديني, وقد ارتبط يف 
 .الذاكرة التارخيية بجملة حقوق وامتيازات
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ها تنقرض من األدبيات األوروبية, بدأت بعد سنوات كادت الكلمة في
عملية إعادة التفاعل مع الرتاثني اليوناين والروماين يف إيطاليا مع ماكيافيل 

وجون ميلتون يف  ويف إنجلرتا مع جيمس هارينغتون )1469−1527(
ا يف الثورة األمريكية وبشكل منتصف القرن السابع عرش وقد تركا أثرمه

 .ية اجلديدةخاص ما عرف باهلارينغتون
ويف القرن الثامن عرش شكلت املواطنة موضوع نقاش يف غاية الثراء يف 

عضو يف « املواطن بكونه 1753يف  فرنسا, ويف حني تّعرف موسوعة ديدرو
تعبري ذو عالقة « الكلمة بالقول 1771يف  حيدد قاموس تريفو» املجتمع

  .»باملجتمع السيايس
جان جاك روسو املفهوم بمعنى يربط ) 1762(ويف العقد االجتامعي 

السيادة والطاعة للنفس أوال, التحرر من دور الرعية ومتتع األفراد باحلكم 
 . الذايت
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هذا التعريف وأطروحات روسو سيفتحا املجال إىل حماولة ربط التقاليد 
اجلمهورية بالتعاقدية احلديثة وهو يشري بالبنان إىل املشكلة الرئيسية التي 

 . احلرية واملساواةتطرحها ثنائية 
ويمكن . بتعبري آخر, حالة التناقض بني املوارد العامة واملصالح اخلاصة

القول بوجود اجتاه عام عند العديد من املفكرين والسياسيني يف القرن الثامن 
عرش إىل عدم اعتبار املواطنة حقا طبيعيا, ولكن بنفس الوقت عدم اعتبارها 

 .باعتبارها طبيعة ثانية فيام خيترصه البعض. ضد الطبيعة
ومع الثورة الفرنسية جرى حتميل املفهوم شحنة مثالية أساسية تنطلق من 

ارتبط : اعتبار حامل احلقوق املدنية والسياسية العنرص النووي املكون لألمة
املفهوم باجلمهورية باعتبار أن اهلوية اجلامعية التي تتشكل من جمموع 

 . داخل الدولةاملواطنني وحدها متلك السيادة 
مل يميز إعالن حقوق اإلنسان واملواطن بني اإلنسان واملواطن, ولكن 

استمر يصنف التصويت وظيفة أكثر منه حقا, وعلينا  1789الفكر السائد يف 
سنة وهو  21إلقرار فكرة أن املواطن هو كل رجل بلغ  1793انتظار 

 . بالرضورة ناخب
باعتباره الوطني  1793مع تعزيز لتعريف للمواطن عند دستوريي 

 .والسيايس يف املامرسة, أي التأكيد عىل املواطنة كفعل أكثر منها صفة
األمر الذي أّصل لفارق أسايس بني الكتابات األنجلو ساكسونية حيث 
تتوافق املواطنة مع اجلنسية إىل حد كبري, والكتابات الفرانكوفونية التي تؤكد 

 .علية يف احلياة العامة ومشكالت املجتمععىل ارتباط املواطنة باملشاركة الف
املواطنة بامتالك احلقوق املدنية » عامنوئيل كانت« أيضا, حدد 1793يف 

التي يضمنها وضع الربجوازية, فقط سيد القرار وغري التابع اقتصاديا يمكن 
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اعتباره مواطنا حرا, فاالستقالل االقتصادي يمنح املواطنة ويستثنى من هذه 
 .اء واألطفالالقاعدة النس

كان كوندورسيه من قالئل الفالسفة السياسيني الذين تبنوا حق املرأة يف 
املواطنة الكاملة, إال أنه جبن عن طرح ذلك يف املعارك السياسية التي 

 . خاضها
 1791يف » إعالن حقوق املرأة واملواطنة« يف حني أصدرت أوملب دوغوج

دو غوج ستدفع ثمن مواقفها . طنةالذي يؤكد عىل حق املرأة الكامل يف املوا
 .1793نوفمرب  3أمام املقصلة يف 

» املواطنة« مل يتوقف الفكر السيايس اهليغيل عند تعارض ممكن بني
بل أكد من جهة عىل القبول اإلجيايب والفاعل للمدينة كإطار  ,»اجلنسية«و

سه, للحياة األخالقية الفعلية ومن جهة ثانية حذر من انكفاء الفكر عىل نف
هذا االنكفاء الذي يشكل خطرا مدمرا للمدينة عرب التقييم اإلجيايب لداخلية 

 .التفكري
غري  –» املجرد« هو املوضوع) 1883−1818(املواطن عند كارل ماركس 
احلقوق (إن التقاطع بني املواطن واحلرية . الواقعي يف تاريخ غري طبيعي

الطبيعية عند البعض, (واة كان يعيد النقاش حول املسا) السياسية واملدنية
 وبقدر ما نال املواطن حقه الكامل يف الترصف) الثقافية عند البعض اآلخر

, كلام ابتعد عن تلك الصورة التي Sieyèsحسب تعبري » بشخصه وملكياته«
 .رسمها رواد االشرتاكية من السان كيلوت إىل ماركس

سيايس وألفكار للوهم ال« من هنا نجد عند أوين وسان سيمون أيضا نقدا
يقوم عىل رضورة حتقيق برنامج اجتامعي كرشط لالنعتاق » حقوق اإلنسان

 . اإلنساين مع نقد صارم إلطالق حق امللكية
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كلام تعمق املرء يف دراسة التجربتني الفرنسية واألمريكية, كلام شارك جاك 
رفة احلرة املمر من احلقيقة إىل النسبية يؤدي بنا, يف نظم املع« زيلرببرج قولته

والعقالنية إىل مبدأ الشك الذي يستجوب باسم احلكمة البناء االجتامعي 
إن كانت املواطنة, بالنسبة لإلنسان املامرس هي مساعد دولة , حلقل املواطنة

قل الوطني, فهي القانون والديمقراطية التعددية ونقطة ارتكاز يف انتظام احل
ايل النمط, هيدف حتديدا إىل بالنسبة للباحث, مصطلح تعسفي, متفرد, مث

  .»وضع ديكور لطيف ملشاريع سياسية خمتلفة وألنظمة سياسية متعددة
فقد حّل املحتل . سجلت احلقبة االستعامرية عرص انحدار مفهوم املواطنة

حمل املواطن, وراكم االمتيازات عىل حساب الشعوب املحتلة التي ال يتمتع 
ل عقود من الزمن كانت اجلزائر مثال خال. أفرادها بأي وضع قانوين حقوقي

 . فرنسية, دون أن يكون للجزائري صفة املواطن
جرى إعطاء (ومتت الفرنسة بشكل طائفي وعنرصي من قبل دولة علامنية 

يف حني كان يطلب من اجلزائري أن  1889اجلنسية لكل اليهود اجلزائريني يف 
 ).يعلن انسالخه عن اإلسالم ليحصل عىل اجلنسية
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كذلك . ستطع التجربة السوفياتية أنسنة حقوق املواطنني ودمقرطتهامل ت
ويف . أفقدت دكتاتوريات بلدان اجلنوب املفهوم معانيه السياسية واملدنية

حني يتسع نقاش املواطنة ليشمل توفري الرشوط األساسية للمجتمع املدين 
هو دافع إن كان املواطن : والديمقراطية ال يتورع العديد من طرح سؤال هام

 الرضائب يف نشأة املجتمع الرأساميل, فهل هو املستهلك يف عرص العوملة? 
 صحيح أنه يف الدول املستبدة وداخل الكنائس, ال نعثر عىل املصطلح احلر

وصحيح أيضا أن  ,»املثقف« كام ال يوجد املصطلح املثري للجدل» املواطن«
وجها لوجه احلق اإلهلي الثورة الفرنسية قد وضعت يف حلظة تارخيية حاسمة 

واحلق املواطني, وصحيح أن خربة الثورة الفرنسية قد طرحت املواطن 
 . ككائن حقوقي

ولكن حقه هذا املعلن طبيعيا يتميز بمرونة ذات حدين وغلبة للسيايس 
باملعنى التنفيذي عىل احلقوقي باملعنى القضائي, ففي تعبريه احلر مل يصبح 

ونقطة الوصول يف جممل تعبريات املواطنة  اإلنسان بعد نقطة االنطالق
 . الغربية حمافظة كانت أو ثورية بل يبقى تعبريا وسيطا

وقد تقاسمت أمريكا مع فرنسا عملية جتديد معركة املواطنة بدون البعد 
فهي مل تواجه عسف الكنيسة الكاثوليكية ومل : الرمزي للتجربة الفرنسية

 . لعلامنية برناجما سياسياتعرف امللكية املطلقة ومل جتعل من ا
ويف احلالتني, هتز الوقائع التفاؤل األيديولوجي لآلباء املؤسسني يف القرن 
الثامن عرش يف فرنسا حيث تأخر فصل الدين عن الدولة قرنا آخر تأرجحت 
فيه فرنسا بني حقب الرعب والبونابرتية وامللكية, ويف أمريكا حيث أسست 

تمييز العنرصي مع الدستور أمرباطورية الورقة العبودية واحلرب األهلية وال
 .باهللا نؤمن: التي كتب عليها بكل فظاعة) الدوالر(اخلرضاء 
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يصعب مشاطرة القائلني بأن املواطنة احلقوقية نادرا ما تكون تطوعية, وأن 
 . وضعها السيايس موضع االعتبار هو حمصلة جهد أقلية يف احلياة اليومية

ادية واألزمات, قلام تبادر األغلبية وتضع موضع ففي روتني األوضاع الع
الشك ما يعود عليها بالفائدة االسمية, ونادرا ما كانت من الشهامة بحيث 

إن إيقاف االنحسار احلقوقي يف قوانني . تلقي هبذا االمتياز من النافذة
اجلنسية واحرتام األشخاص يف فرنسا مل يكن ابن حركة سياسية ومطلبية 

عة صغرية من املحرومني من األوراق من األفارقة أرادوا أن هامة بل جممو
يقولوا يف رصخة شبه يائسة إنه يف فرنسا العلامنية حيث مل يعد حيرتم حق 

 . اللجوء تصبح الكنيسة, أي النظام القديم يف الوعي اجلامعي
حركة الفنانني واملثقفني ضد املبالغة يف إهانة الضيف األجنبي هي التي 

لكن أال تضع احلرب عىل اإلرهاب . كم قوانني العسف املحافظةفرملت ترا
كل منجزات املواطن احلديث عىل بساط البحث? أمل تضع الرضورات 
األمنية مفهوم املواطن من جديد يف مواجهة مع األسمر واألسود وامللتحي 

 واملحجبة? 
إىل  يف دولة تعددية معارصة , يتداخل يف الواقع مفهوم اجلنسية واملواطنة

حد إمكان اختزال كل منهام بإمكانية التقاسم الروتيني مع الطبقة السياسية 
لالختيار غري العنيف ملكوناهتا والقيام بشكل استثنائي بدور احلكم حلل 

 :وهناك أسئلة تطرح نفسها يف إشكالية املواطنة مثل. رصاعاهتا
أخذ بعني كيف يمكن للتفريد املتصاعد ملفهوم املواطنة السيايس أن ي −

االعتبار مفهوم اجلامعة واملصالح العامة للجامعات واألفراد بام فيه حقوقهم 
 البيئية واالقتصادية واالجتامعية?
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كيف يمكن ملفهوم املواطنة أن خيلق االنسجام السكاين ملجموع املقيمني  −
يف وحدة سياسية دون أن يلغي ذلك الطابع املتعدد الثقافات واملتعدد 

 ذه الوحدة السياسية?القوميات هل
ال مناط عنها ونحن نعاين التسلط » مواطنة جديدة« يف هاجس بلورة

بأشكال جتعل من املواطنة بأكثر تعبرياهتا اختزاال حلام لكل شخص يف 
مل تكن املواطنة يوما ابنة نص مكتوب, ومن هنا اإلرصار عىل . جمتمعاتنا

خالقي واحلقوقي موضوعة كل إنسان مواطن ألن املؤرش النظري واأل
الوحيد املشرتك يف غياب املشرتكات هو ارتقاء البرشية يف حدودها الراهنة 
وتكويناهتا السياسية إىل مستوى احلقوق االسمية املوحدة للبرش, بتعبري آخر, 

 .صريورة كل األشخاص مواطنني
إن حتقق حلم كهذا يشكل دون شك ثورة تفوق يف أبعادها احلضارية بكثري 

لفرنسية التي انطلقت من اليومي وممارسات السلطة لتعلن عن الثورة ا
عامليتها, واحلضارة الغربية التي مل تنجح بعد يف وضع اإلنسان يف مكان يليق 

من هنا رضورة وجود شبكة إنتاجية مدنية عاملية ليس . به يف اقتصاد السوق
د املحارص فقط حلامية املجتمعات الصغرية املغلوبة عىل أمرها, بل أيضا الفر

 . بأشكال غري حرصية يف كل مكان
إن نقد تعبريات املواطنة املوجودة يسمح لنا أيضا بالتفكيك الرضوري 
ألشكال الظلم املتسرتة وراء تعبريات كاريكاتريية للرشعية تنال احرتامها 
ملجرد وجود سلطة عسكرية اقتصادية فائقة أو تواطؤ ثقايف وسيايس عاملي 

 .يوجب هكذا احرتام





 األمنية ? الدولة املدنية أم الدولة

 مشاريع التغيري بني امتيازات احلاكم وطموحات املحكوم

 )2006نوفمرب (مداخلة أنجزت مللتقى عامن ملنظامت املجتمع املدين 

 

 

ملتقى عامن ملنظامت املجتمع املدين املناهضة « أشكر اسمحوا يل أوال أن
 :مرتني» للهيمنة

درة اهلامة والدعوة الكريمة التي حال دون وجودي األوىل عىل هذه املبا
معكم التزام تعهدت به قبال ملراقبة االنتخابات الرئاسية يف فنزويال وحيرض 

 .عني مشكورا صديقي نارص الغزايل
الختياركم ملداخلتي موضوعا يدور حول كلمتني غري مستوردتني : الثانية

ة برأيي هي إحدى املقومات فالدولة األمني. باملعنى الذي نتحدث هبام فيه
مجهورية أو . األساسية ملنظومة السلطة التسلطية العربية بتعبرياهتا املختلفة

أما الدولة املدنية, باملعنى الذي ندافع عنه . مجاهريية, ملكية أو مجلكية
كحقوقيني وديمقراطيني, فهي دولة السلم األهيل واالستقطاب املجتمعي, 

ة املجتمع للفعل السيايس والشأن العام, الدولة التي الدولة القادرة عىل إعاد
أي التي تقرأ يف مدنية . ترفض بطبيعتها احتكار السلطة أو استئصال اآلخر

الدولة علامنية أحزاب سياسية والطابع الديني ألحزاب أخرى بآن, 
البصامت املنرية يف املايض وإبداعات احلارض, بكلمة الرد األكثر متاسكا 
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تارخيي والعقالين ليس فقط عىل الدولة األمنية وإنام عىل حتديات باملعنى ال
ويف احلالتني, نحن أمام عملية استنباط رضورية لتعاريف . احلقبة التي نعيش

حملية غري مستوردة أحدها تعبري عن واقع بائس قائم والثاين طموح غري 
  .مستحيل, ممكن التحقيق للخروج من املستنقع الراكد الراهن

 لدولة األمنيةيف ا
انتقلت فكرة الدولة احلديثة باحلكم من املطلق إىل النسبي ومن حقوق 

إال أن هذه النسبية . الكنيسة وامللوك إىل حقوق األشخاص وبناء املؤسسات
نفسها هي التي جعلتها حتمل يف سويدائها فكرة األمن إىل جانب فكرة 

واالستثناء الرضوري السيادة ومبدأ الرضورة إىل جانب العقد االجتامعي 
لذا ال يستغرب يف هذا املزيج املتناقض أن ال . حلامية الدولة يف األزمات

تكون دولة القانون وحدها وليدة األنموذج األوريب بل الدولة الشمولية 
وال شك بأن إعادة نسخ حتى ال نقول مسخ هذه الدولة عربيا, يف . أيضا

واقتصادية, وتكوينات مفصلة ظروف غري تارخيية, وأوضاع تبعية سياسية 
حسب اقرتاحات موظفني يف اإلدارة االستعامرية, قد وفر جمتمعا األرضية 
الصاحلة للجنوح الشمويل والتسلطي باسم التحرر الوطني حينا, الوحدة 

يف حني مل حتتج النظم امللكية التقليدية . القومية أو االشرتاكية أحيانا أخرى
ترسانة قمعها الداخلية اللهم إال احلديث عن  ألي غطاء ثوري تربر به بناء

 . محاية املجتمع والدين والتقاليد من غزو اآلخر الرشير بالرضورة
أو اجلمهوريات ) السعودية واملغرب(وسواء كان مثلنا يف اململكتني األكرب 

فقد شهدت الستينيات بلورة ) مرص وسورية والعراق(اإليديولوجية 
الدولة التسلطية األمنية عرب إجراءات مشرتكة رغم ملا يمكن تسميته  متدرجة

 اختالف الربنامج السيايس والقوى االجتامعية احلاملة له 
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تعززت فكرة التجمع املصلحي احلاكم باستعارة تعبري ماكس فيرب الذي  −
سواء (باملعنى العصبي اخللدوين للكلمة » جمموعة ثقة« يركز القرارات يف يد
أو املصاهرة أو الطائفة أو املنطقة اجلغرافية أو الشلة  كان االنتامء للعائلة

العسكرية األمنية بحيث حتل العالقة العضوية للوالء مكان الكفاءة والعالقة 
 .مع مركزة القرار يف يد شخص واحد ملكا كان أم رئيسا. املدنية
حيث من . إضعاف مؤسسات الدولة ورضب فكرة فصل السلطات −

اطن ملبدأ السلطان والرعية ال أن خيوض يف منطق الرضوري أن يرضخ املو
الدولة الراعية للمواطنة, أن يتعزز لديه فكرة الواجب والطاعة ال فكرة احلق 

بحيث تصبح ثقافة اخلوف جزءا من فكرة جهنمية . واملبادرة واملشاركة
حمصلتها إبعاد الناس عن قضايا املجتمع واحلياة باعتبار هذا االبتعاد 

 . القرسي يشكل عنرص أمان للحاكم واطمئنان عند املحكومالرتهيبي و
إلغاء واقعة السلطة الرابعة باعتبار اإلعالم, كالعنف, موضوع حيتكره  −

 احلاكم
حمارصة فرص تشكل منظامت أهلية يف املجتمع عرب قيود قانونية وأمنية  −

امر ومضايقات منهجية وعند نشوء هذه الظاهرة حتويل املنظامت الشعبية ألق
 تدور يف فلك احلزب القائد أو املجموعة احلاكمة

تشكيل وحدات خاصة يف اجليش واألمن مهمتها ضامن استمرار  −
 األوضاع وأخريا,

 . تنظيم عملية صناعة النخب املسموح هلا بمامرسة السلطة −
األمن « بناء األسس املادية للدولة األمنية يعني دخول ما يمكن تسميته

أسايس يف صناعة السياسة الداخلية وحتديد اخليارات كعنرص » السيايس
االقتصادية واالجتامعية وبناء شبكة التحالفات والعداوات اإلقليمية 
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: والدولية واإلمساك بكل مفاصل الكلمتني األكثر حمورية يف الفضاء األمني
 . الفساد واالستبداد

 ألمن السيايسا
, واألمن املركزي, ومباحث الدولة األمنية حتكمها أجهزة األمن, الرشطة

أمن الدولة, واملخابرات العامة, باسم األمن القومى أو األمن االجتامعي أو 
هي عملية اختزال للدولة يف سلطة التسلط وصريورة التجمع . النظام العام

املصلحي احلاكم مصدر السلطات ومنظم حياة البرش من مؤسسات إدارة 
اء, واجلامعات, والنقابات, واالحتادات, الدولة, واملجالس النيابية, والقض

واجلمعيات األهلية, والصحافة احلكومية بل واملعارضة, واملسريات 
كنت « يف. السلمية, وكل تعبري حر عن الرأى أو حترك شعبى ملطالبة بحق

 :كتب الشاعر املرصي حسن طلب يف هذه الدولة يقول» وحيدا يف القرية
 والدولة ـ تلك القارص ـ

 احلرشات هناراً تفتك ب
 وتعود إذا ُجنَّ الليل فتحتضن الريقة

 لتدامهنا يف الصبح عقوٌل نافقةٌ 
 وجلود دبقة

 يف الصحف السيارة أقالم بلحي وجالبيب
هناك تكثيف هام للباحث حسن » .....ويف التلفزيون غرابيُب ومرتزقة

يعنى « :حني يقول حنفي ملا نسميه انبثاق األمن السيايس يف الدولة األمنية
األمن ىف الدولة األمنية أمن النظام وليس األمن القومى, األمن السياسى 

األمن هو الذى . وليس األمن االقتصادى, أمن احلكم وليس أمن البالد
أّجل عودة العالقات بني مرص وإيران, بالرغم مما يفرضه األمن القومى ىف 
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اجلديدة من  مرص بعودة العالقات ىف مواجهة الكيان الصهيونى واهلجمة
وهو الذى فرض . االستعامر عىل الوطن العربى من القطب األوحد ىف العامل

السالم املنفرد مع إرسائيل, والتبعية للواليات املتحدة األمريكية, والتخفف 
من املسئوليات القومية جتاه فلسطني والعراق, والتحلل من التضامن 

ب األمن ىف الداخل وغيا. اإلسالمى مع أفغانستان والشيشان وكشمري
يذهب األمن ىف اخلارج كام صور فيلم الكرنك تعذيب ىف السجون بالسياط 

 5داخل املعتقالت, وقصف ملطارات مرص بطائرات العدو اإلرسائيىل يوم 
هو األمن عن طريق عصا األمن املركزى, والقنابل . 1967يونيو حزيران 

ملركزى التى حتصد بآالف وعربات األمن ا. املسيلة للدموع ىف أيدى الرشطة
املصلني ىف املساجد الكربى قبل الصالة وبعدها, واألخذ بالشبهات عن 

وهى حجة إرسائيل ىف العدوان عىل العرب ىف . طريق الرضبات الوقائية
 . حروهبا األخرية

وكان الشعار من قبل الرشطة ىف خدمة الشعب وىف الواقع أصبح الشعب 
الرشطة والشعب ىف خدمة القانون, وىف  ثم حتول إىل. ىف خدمة الرشطة

  .»الواقع أصبح الشعب والرشطة ىف خدمة السلطة
الدولة األمنية هلا زعراهنا وبلطجيتها ومنظامهتا وأحزاهبا وصحافتها 

وقد تعايشت الدولة األمنية مع . وإشاعاهتا ووسائل تشوهيها لصورة املواطن
إضافة إىل . لنشاط االقتصاديكل تقاليد املافيا ودفع اخلوة والتطفل عىل ا

إدخاهلا تقليد اخلطف السيايس ملعارضيها كام فعلت ليبيا والسعودية مثال, أو 
إحياء أجماد االغتيال السيايس كام أبدعت به سورية والعراق, وأخريا انتاج 
املنظامت املسلحة الصغرية التي تقوم بكل األعامل اخلسيسة التي يمكن أن 

منظامت لالبتزاز .. دولة األمنية خارج حدودهاحياسب عليها رموز ال
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والتحذير والرتهيب والرتغيب والتشويش وخلط األوراق والصفقات غري 
 ). system(املبارشة واملبارشة وحتويل الفساد من ظاهرة إىل منظومة 

فرغم كل جهود . التدخل األمني يف شؤون الناس يتجاوز خميلة الشعراء
بام فيهم كاتب األسطر هذه, لرصد ما يراقب بحاثة املعارضة السورية, 

يوم الثالثاء  ويصادر من حقوق البرش, نرشت جريدة الثورة السورية,
حالة من  67إلغاء : , عىل صدر صفحتها األوىل خربًا عنوانه10/5/2005

املوافقة األمنية املسبقة , نورده كامال لتلخيصه العقلية التفصيلية للسلطة 
 : ز خميلة األديب والباحثاألمنية فيمل يتجاو

حالة  67أنه تم إلغاء املوافقة األمنية املسبقة بشأن » الثورة« صحيفة علمت
 . وفيام ييل قائمة تفصيلية هبذه احلاالت

منح تراخيص منشآت ومعامل, مطاعم, حمال عامة للرعايا العرب  −1
   .واألجانب

س للرعايا مواضيع مزاولة مهنة الطب البرشي والصيدلة والتدري −2
 .العرب واألجانب ضمن أرايض القطر

البت يف نقل أثاث منازل السوريني والعرب واألجانب املقيمني يف  −3 
   .القطر إىل خارجه

تسجيل الطلبة العرب الفلسطينيني غري املسجلني يف عداد الالجئني  −4
وعند خترجهم املوافقة عىل سحب , بالقطر يف اجلامعات واملعاهد السورية

  .ثائق التخرجو
حيث تتم املوافقة  ,فقدان وثائق السفر للعرب واألجانب ضمن القطر −5

   .عىل السفر بموجب وثائق سفر مؤقتة صادرة عن سفارة بلدهم يف القطر
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منح سامت مرور عرب أرايض القطر إىل البلدان املجاورة للرعايا العرب  −6
قابر القطر أو مرورا واألجانب إضافة إىل نقل جثامن متوىف لدفنه يف م

 .بأراضيه إىل البلدان املجاورة
مواضيع السامح ملندويب السفارات العربية واألجنبية املعتمدة بالقطر  −

وكذلك االستفسار عن , لزيارة رعاياهم املوقوفني يف سجن عدرا املركزي
   .بعض األشخاص املفقودين من رعاياهم

ها عىل تزويد مكاتب االنرتبول إجابة انرتبول دمشق باملوافقة أو عدم −8
 .العاملية فيام تطلبه حول بعض األشخاص املطلوبني بقضايا خمتلفة

إجابة إدارة املخدرات باملوافقة أو عدمها عىل تزويد مكاتب االنرتبول  −9 
  .العاملية باملعلومات عن بعض املتورطني بجرائم خمدرات

   .ى مجيع جهات القطاع العامالتثبيت أو النقل أو الندب أو التعاقد لد −10
اإلعادة للعمل بعد انتهاء إجازة االستيداع واعتبار الشخص بحكم  −11

ما مل يكن الشخص موقوفا أو مكفوف اليد قبل اإلعادة  ,املستقيل والغياب
   .إىل العمل

   .قبول الطالب باجلامعات واملعاهد املتوسطة ومدارس التمريض −12
ات من خارج املالك يف حمافظتي دمشق وريف التكليف بتدريس ساع −13
   .دمشق
   .وضع الطالب حتت اإلرشاف للدراسة خارج القطر −14
اإليفاد الداخيل واخلارجي واالستفادة من املقاعد الدراسية يف بعض  −15

   .البلدان العربية واألجنبية
منح إذن باإلقامة خارج القطر بقصد اإلقامة أو الزيارة ألرس  −16
   .سكريني أو املوظفني املتوفنيالع
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اإلعفاء من رسم اخلروج إىل تركيا للمواطنني السوريني من أصل  −17
 .لوائي لزيارة أقارهبم هناك

معامالت منح إجازات سوق عامة بدال من خاصة للرعايا العرب  −18 
   .واألجانب ومن يف حكمهم

ع جامعة إعادة ارتباط بعض املفصولني من صفوف احلزب لدى فر −19
   .دمشق
املوافقة عىل إقامة الندوات الطبية والدعائية للتعريف بمنتجات  −20

   .الرشكات
  .تأسيس اجلمعيات السكنية −21

  .تثبيت أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات −22

 حضور مؤمترات اقليمية باخلارج −23

اقامة معارض فنية او اسواق جتارية وأعراس مجاعية سنوية  −24
 .تللجمعيا

 تعيني خماتري −25 
  .تشكيل اهليئات االختيارية −26
 تعيني مراقب خط سري −27
  .جتميع جزارين وعامل وسائقني للحج والعمرة −28
  .تشكيل أمناء األفواج للحجاج باملحافظات −29
طباعة النايلون للمنشآت الصناعية والربوشورات واللواصق  −30

  .التجارية للرشكات
  .سياحي للحج والعمرةترخيص مكتب  −31
  .الرتخيص ملكتب سياحة وسفر −32
  .الرتخيص ملكتب قطع تذاكر سفر −33
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  .الرتخيص ملكتب عقاري −34
  .الرتخيص ملكتب بيع ورشاء وتأجري سيارات −35
  .الرتخيص ملكتب تعقيب معامالت −36
  .الرتخيص ملكتب حواالت مالية −37
  .الرتخيص ملكتب شحن بضائع −38
  .الرتخيص ملدرسة تعليم وقيادة وإصالح املركبات واآلليات −39
  .الرتخيص ملعهد تدريب عىل احلرف واملهن −40
  .الرتخيص جلليسات األطفال −41
  .الرتخيص ملحل بيع أجهزة بيع أجهزة اخللوي وصيانتها −42
 .الرتخيص لصالة بلياردو −43

  .الرتخيص لصالة بينغ بونغ −44 
  .الة أفراحالرتخيص لص −45
  .املوافقة عىل منح الرتخيص لفندق −46
  .الرتخيص أللعاب كمبيوتر −47
 . الرتخيص ملقهى −48

  .الرتخيص لسريك −49 
  .الرتخيص الستديو تصوير −50
  .الرتخيص ملصور جوال −51
  .الرتخيص ملنشأة صناعية للطباعة عىل الورق والكرتون −52
  .الرتخيص لكشك −53
  .ص لصالون حالقةالرتخي −54
  .الرتخيص لفيديو يس دي −55
  .الرتخيص ملطعم −56
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  .الرتخيص ملحل لغاز البوتان −57
  .الرتخيص ملحل نوفوتيه −58
  .الرتخيص ملحل عرصونية −59
  .الرتخيص ملحل بقالة −60
  .الرتخيص لفرن خبز −61
  .الرتخيص لفرن صفيحة ومعجنات −62
  .روحيةالرتخيص ملحل مرشوبات  −63
  .الرتخيص السترياد قطع السيارات احلديثة واملستعملة −64
  .الرتخيص ملسبح −65
  .الرتخيص لبيع ورشاء وتأجري الدراجات النارية −66
 ).الرتخيص ملحطة حمروقات −67

هذه الدولة هي التي أقامت كل جدران الفصل بينها وبني املجتمع, التي  
ليست مضطرة له, مل تكتشف من احلداثة إال تعترب احلوار مع املعارضة ترفا 

أسوأ صورها, أي أدوات القمع احلديثة والرقابة الفائقة وأخريا القوانني 
لذا مل تطرح التيارات الديمقراطية العربية التغيري من خارجها إال . االستثنائية

من . بعد أن أدخلت جسدها يف قوقعة السلحفاة رافضة التفاعل مع اخلارج
ة مهمة الوطني املواطني, أي صاحب هم التغيري خارج الوصاية هنا صعوب

من هنا رضورة . واهليمنة اخلارجية, حيث جيد نفسه يف صحراء حقبة قاحلة
ابتكار كل وسائل التعبئة ليكون املجتمع الواسع حارضا يف مرشوع التغيري 

 . وليس النخب وحسب
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 يف الدولة املدنية
فقد غاب . يس قديام يف القاموس العريبطموح الدولة املدنية ومرشوعها ل

هذا التعبري مثله مثل تعبري املجتمع املدين ألكثر من ستني عاما عن اخلطاب 
 وقلة من السياسيني من قرأ ترمجة كتاب جون لوك للعربية. السيايس العريب

ومن السهل أن نجد دراسات . 1959الذي صدر عام » يف احلكم املدين«
يمقراطية أو الديمقراطية الشعبية أو الليربالية أو وأبحاث عن الدولة الد

ويمكن القول . االشرتاكية بل والعلامنية فيام تقل املراجع عند هذا املصطلح
ملواجهة  1996أن فكرة الدولة املدنية التي دافعت شخصيا عنها ألول مرة يف 

) لامنيةالدولة اإلسالمية والدولة الع(فكرتني وصلتا إىل حد التنافر والتصادم 
كنت يومئذ عائدا من بعثة حتقيق للجزائر رأيت فيها . مل اكتب عنها قبل ذلك

الدم األهيل يسيل بني علامنية عسكرية استئصالية تعترب نفسها أنقذت 
 200فكانت النتيجة قرابة » قيام دولة إسالمية أفغانية« املجتمع اجلزائري من

بتهميش التيارات املدنية  كانت سورية قد عاشت املأساة نفسها. ألف فقيد
والديمقراطية يف الرصاع بني الطليعة املقاتلة لإلخوان املسلمني وأمن السلطة 

عاما  15واحتاجت احلركة السياسية املعارضة ألكثر من . وقواهتا اخلاصة
كان احلديث السيايس خيوض يف سالم مدريد . لتستعيد حقها باملبادرة

األهلية يف ثالث دول عربية عىل وأوسلو, يف حني نعيش خطر احلرب 
الدولة املدنية كام اتفقنا يوم ذاك, وكنا جمموعة من املثقفني اإلسالميني . األقل

أي اعتبار أي . والديمقراطيني, هي وضع الفضاء السيايس خارج القداسة
 خمتلفة املراجعحمضة برنامج سيايس أو مطلب للمجتمع قضية برشية 

أن الدين هللا والوطن  رة السورية الكربىفاألساس كام قال رواد الثو
من جوهر التزامه الديني  املصلح اإلسالمي يعترب الدولة املدنية. للجميع
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النارصي يعتربها ابنة حركة التحرر يف مرحلتها اجلديدة التقدمي و
الديمقراطية واالجتامعية, والشيوعي يسميها مشاركة للشعب يف ممارسة 

املفكرون اإلسالميون جياهدون . بله الخالسلطة وصناعة حارضه ومستق
فكريا منذ سبعني عاما ضد العصبيات العشائرية والنزعات الطائفية وروح 

والعلامنيون الديمقراطيون . الثأر والعنف املجاين وهي قيم مدنية أساسية
يطالبون بدولة قانون وضامن حرية التجمع والتنظيم والتعبري وضامن حقوق 

كرم اإلسالم . عن جنسهم أو لوهنم أو انتامئهماألشخاص بغض النظر 
اإلنسان دون حتديد وأسس القرآن الكريم لدولة العقد االجتامعي عندما 

, 8,املؤمنون 177البقرة (جعل من أهم صفات املؤمن احرتام العهد واألمانة 
الديانات الساموية والرشعة الدولية حلقوق اإلنسان أسست ). 32واملعارج 

وكام يذكرنا الياس مرقص, فحني . الفساد ويف اجلرائم اجلسيمةللمحاسبة يف 
لذا يتابع , يسقط كل يشء) العهد, الدين, القانون, الضمري(تسقط الذمة 

ليكن شعارنا الذمة العامة, اجلميع للجميع, الكل للكل, اجلميع : بالقول
  .أساس, رشط الدولة الديمقراطية دولة حقوق.. حق الناس, لكل فرد
ة املدنية هي االنتقال من النموذج الفئوي الطارد ألغلبية مكونات الدول

النسيج املجتمعي إىل جعل أية أغلبية عددية أو سياسية قوة جاذبة لباقي 
وليست هذه الصفة حالة مثالية بل حالة طبيعية متحققة . مكونات املجتمع

هي مقرة  الوجود يف الدول التي تضمن أوليات احلقوق السياسية واملدنية كام
  .يف الرشعةالدولية حلقوق اإلنسان

, هذه الثالثية املدين احلق يف املشاركة واحلق يف املراقبة واحلق يف االحتجاج
جتعل التصورات املختلفة ملامرسة السياسة قادرة عىل التعايش والفعل 
والدخول كقوة يف التاريخ واجلغرافيا واخلروج من دور البطن الرخو الذي 

 . لدول العربية بامتيازصار سمة ا
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لقد أفقدتنا الدولة األمنية مفهوم سيادة األشخاص فغاب عنها مفهوم 
وال شك بأن العودة إىل حالة سيادة نسبية متفاعلة وإجيابية مع . سيادة الدولة

عامل متداخل حتتاج لسيادة كل شخص وحق كل جتمع بالتعبري عن نفسه يف 
كوسائل يومية ملامرسة عملية تصفية  رفض مبدئي للخيانة والتكفري واحلظر

فعودة األفراد إىل املشاركة يف الشأن العام, أي صريورهتم هوية . اخلصوم
عاقلة وكيان فاعل وروح إجيابية حتتاج لكرس دول اخلوف وقبول فكرة 

املركب الوطني حيتاج : مركزية أصبحت مع التجربة العراقية ال حتتاج لربهان
جلسم الغريب عامل هدم إال إذا حتجم دوره لكل النسيج املواطني وا

وانحرس يف كامليات لوجود سيايس واقتصادي حميل متامسك يف ذاته ومن 
 .أجل ذاته
مكن أن يكون ملقومات الدولة األمنية البرشية دورا يف صناعة الدولة هل ي

 املدنية أم أن هناك قطيعة كاملة بني هذه وتلك? 
لم يف مدرسة حكومية وضابط األمن يف ال بد من حتديد التخوم بني املع

مؤسسة قمعية, بني من حيرص عىل الدفاع عن املجتمع وبني من يعترب واجبه 
األنموذج املوريتاين أعطى إمكانية حدوث . محاية السلطة من املجتمع

أمل يكن هذا حال . حتوالت ومتزقات مؤملة للدولة األمنية من داخلها
نا رضورة القطيعة مع املدرسة والنهج األنموذج السوفييتي أيضا? من ه

واملامرسة األمنية ال مع مكونات الدولة, مع الفاسد ال مع من اعترب الدولة 
للجميع وأخلص يف مؤسساهتا, مع القامع, وليس مع الضابط الذي رهن 

 .. نفسه لتحسني معارفه العلمية والعسكرية خدمة للوطن
ل ويف القلوب, ومن الرضوري لقد مات الكيان السيايس األمني يف العقو

وكل  .توظيف كل الطاقات الوطنية الستبداله بدولة مدنية من املجتمع وإليه
خماوفنا تتلخص اليوم يف أن املمسكني بزمام األمور إذا مل يفهموا هذه احلقيقة 
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فإهنم سيقودون البالد إىل حاالت انفجار عنيفة ال يمكن ألحد رصد 
 . نتائجها املدمرة



 لوجية الديمقراطيةاإليديو

اإليديولوجية يف هذه األسطر هي جمموعة املعطيات التي يعتربها أصحاهبا 
ال فارق يف ذلك بني أن تكون دنيوية أو دينية, . حقائق مغلقة ثابتة وهنائية

أما الديمقراطية, فهي اعتبار احلكم قضية عامة حيق لكل . رشقية أو غربية
يصبح . أو بالوكالة التعاقدية احلرة واحد وجمموعة املشاركة هبا مبارشة

املرشوع الديمقراطي حمدود األثر والفاعلية يف حياة الشعوب عندما يتحول 
أي يصبح جمموعة نصوص ومسلامت تقنية صاحلة لكل . إىل إيديولوجية

هذا املقدس . زمان ومكان, ال يأتيها الباطل من بني أيدهيا وال من خلفها
وتفريغ للفكر السيايس من مهمته األساسية,  الدنيوي يشّكل عملية تسطيح

ولعل . أي القدرة عىل إبداع األوضاع األنسب للحقوق اإلنسانية والطبيعية
مدرسة فرانكفورت من أهم املحاوالت النقدية الغربية هلذه األدجلة 

من األقالم املبكرة التي تناولت خماطر حتجيم   .للديمقراطية الشكلية
ه عقائديا الشاعر املرصي جورج حنني الذي قال الفكر الديمقراطي بجعل

أن تنتج الديمقراطية عن أي نص مكتوب, وإذا مل تكن  ال يمكن« :1968يف 
قد أضحت, قبل دخوهلا يف القوانني املكتوبة أسلوبا وإرادة وجود, شكال 
لألخالق العامة متجسدة يف املسلك اجلامعي, فإهنا ال متثل أكثر من عملية 

 .»السلطةخداع من قبل 
مع حتويل العديد من املثقفني واحلزبيني للديمقراطية إىل إيديولوجية يف 
يوم ماتت فيه اإليديولوجيات, فقدت الديمقراطية روحها كقوة إبداعية 
وحتولت إىل عملية نسخ وترويج وهتريج لتقنيي معرفة متكلسة ومسبقة 
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لنظر يف تقنيي إذا ما أحكمنا ا. تسعى ملواجهة أوضاع جديدة وغري مسبوقة
املعرفة اإلنتخابية يف الدول الغربية, يستعملون الشعار واجلملة واإلعالم, 
هيندسون القانون االنتخايب واحتواء اجلموع, يروضون اجلمهور للدفاع عن 
جمموعات ضغط إيديولوجية وجتمعات مصالح اقتصادية, وينجحون يف 

هاب ثقافة اهليمنة, كل هتزيل األنموذج الديمقراطي يف ثقافة اإلرهاب وإر
فكيف يمكن أن نتصور نجاة  .هذا يف بلدان عريقة بتجربتها الديمقراطية

 من فجوات إعادة التصوير الفوتوكويب بأدوات رديئة?  بلدان غري ديمقراطية
لقد وصلنا يف عملية التوظيف واالستعامل للامكينة االنتخابية إىل أن نقف 

أو نشارك, ومهام كانت احلجج, وهي  هل نقاطع: قبل كل انتخابات لنسأل
يف الرشق . قوية وضعيفة يف احلالتني, يف واقع احلال مها أمران أحالمها ّمر

األوسط العزيز عىل قلب املحافظني اجلدد, جرت انقالبات وتغيريات من 
فوق, بطيئة أو رسيعة ثم مرتدة باستثناء حادثني يستحقان التوقف طويال, 

يف كال احلالتني كنا أمام عملية زج . إيران ويف اجلزائراحلركة االجتامعية يف 
يف إيران, وقفت كل . مجاعية للجامهري يف أتون العمل السيايس والشأن العام

معاقل النظام اإلقليمي القديم ضد التغيري, ودفعت املليارات للنظام العراقي 
تخابية يف اجلزائر, جرى وقف العملية االن. ليقوم بتكسري احلدث التغيريي

ألف قتيل ومفقود وانكفاء  200بانقالب عسكري وكانت النتيجة أكثر من 
بغض النظر عن . يائس عن كل ما هو انتامء سيايس عند معظم الشبيبة

املوقف من احلركتني, مل يكن من حق الشعب أن يعرب عن نفسه بالطريقة التي 
 . يريد باختيار ما يريد

زع املاكياج الرضورية, سواء كان بقي علينا أن نتناول حاالت وضع ون
ذلك يف ظل االحتالل أو يف ظل أنظمة مّلت من نفسها قبل أن يمقتها 

يف أوضاع االحتالل, إصدار صحيفة ناقدة يعترب فردوسا للمحتل . الناس
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باملقارنة مع املقاومة املسلحة, فهو ورقة حسن سلوك دولية غري مكلفة, 
معظمها للصحب وأبناء العشرية نسخة  500خاصة عندما توزع الصحيفة 

جزء من » الديمقراطية« يف هذا الظرف, االنتخابات. السياسية أو االجتامعية
ال من طرف (منظومة اهليمنة, قبول لفكرة احتكار العنف من طرف املحتل 

وهنا تكمن أمهية حدث انتخاب محاس ). الدولة كام يفرتض القانون الدويل
محلتها الدبابة األمريكية أو اإلرسائيلية,  فحامس ليست منظمة: يف فلسطني

هذا الوضع . وهي ترفض اتفاقيات أوسلو, وال تعرتف بالكيان اإلرسائييل
االستثنائي ال حق له باحلياة, وال تستغرب الرشاسة األوربية واألمريكية 

 .لوضع حد له) والعربية الرسمية?(
آليات السيطرة  يف األنموذج املرصي استطاع القضاة, زرع إسفني حر يف

عىل االنتخابات الشكلية, فصار من الرضوري رضب السلطة القضائية 
ما سمي باإلصالحات الدستورية وضع حدا إلمكانية تذرير . الصاعدة

السلطات وحماسبة السلطة التنفيذية وقمتها, وصار من الرضوري ابتكار 
ية يؤبد حمكمة نقض عسكرية ليكون ثمة جهاز مواز كامل لكل ممارسة قضائ

وبلغ الدهاء ذروته بتفريغ شعار رفع . الدكتاتوري» قضاء التعليامت« مبدأ
حالة الطوارئ من حمتواه عرب تثبيت عنارص هذه احلالة االستثنائية يف احلرب 

 الدائمة العادية غري املحدودة الزمان أو املكان, عىل اإلرهاب??
زيل مأساوي, أحد التقنية االنتخابية جتلت يف العراق املحتل بشكل مه

األصدقاء الذين مل يعودوا عىل دبابة أمريكية ومل يأخذوا مرتبا من البنتاغون 
ومل يقبل عىل نفسه دخول جملس احلكم بأمرة بريمر ومل يقبل املحاصصة 
الطائفية قام بتشكيل الئحة انتخابية من خرية الناس, أسامء مل تتلوث 

انت النتيجة حصول أفضلهم حظا باستبداد وال فساد وال استعباد حمتل, وك
بكل بساطة, ألن جبهة مناهضة املحتل كانت يف معظمها . صوت 300عىل 
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ترفض املؤسسات التي خيلقها, فكان املشارك يف بناء هذه املؤسسات من 
يف املنطق الغريب, . العنارص اخلرية قليل جدا نسبة لألطراف املوالية لالحتالل

االنتخابية رغم أهنا أوصلت قطاعات من  تعطى هذه العملية لقب الرشعية
امللوثني بالطائفية والشوفينية إىل أغلبية رضورية لدعم االحتالل األمريكي 

 للعراق, بل لنقل بتعبري آخر حتطيم البلد? 
ما هي إذن مجلة العوامل التي جتعل من االنتخابات التعبري األمثل عن 

ية أو عملية تنويم مغناطييس إرادة الناس وليس جمرد حلظة كيدية أو رد فعل
مجاعية ال حتتاج إىل برنامج أو توجهات واضحة أو مبادئ حمددة لطبيعة 
الدور الفردي واجلامعي يف التغيري? كيف يمكن إنقاذ االنتخابات من تعويم 
الربنامج وحمرتيف رشاء األصوات والتضليل اإلعالمي واألمية السياسية التي 

 السيايس األكرب يف العامل العريب? جعل منها االستبداد احلزب 
هل يمكن إنقاذ املرشوع الديمقراطي من اإليديولوجية الديمقراطية يف 
غياب خطاب نقدي مركزي يف تصوراتنا السياسية والفكرية? أليس من 
الرضوري تعدد وسائل النضال واملقاومة املدنية بشكل ال حترص املعارضة 

حدود السقف واألفق, الذي صار رغيفا الديمقراطية نفسها فيه باخلطاب امل
 . يتقاسمه الضحية واجلالد

 النداء2007/آب/30/اخلميس 
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 الديمقراطية اجلديدة يف أمريكا الالتينية
لإلعالم تصوير هزيمة املعسكر البريوقراطي  حاول االحتكار الغريب

ية وسعت املاكينة اإلعالمية األمريك الرشقي كانتصار ألنموذج احلياة الغربية
األمريكية التقليدية  لتخصيص األنموذج األمريكي بذلك بام فيه النظرة

يسمح له  واجلديدة العتبار السوق الكل الفاعل يف الوجود البرشي الذي
 .املؤسسات بالتقدم والتنمية وحسن اإلدارة وديمقراطية

 هذا الربط بني وثنية السوق وإطالق العوملة االقتصادية مع نسبية دور

رفض هوية العامل املتعددة كذلك رفض التصور اإلنساين الشامل اآلخر و
خلق فجوة فعلية بني املركز الشاميل من جهة وحاجيات  للحقوق واحلريات,

املنظومة الدولية اجلديدة للهيمنة التي  الشعوب واألشخاص يف حميط
. الثنائي القطب واحلرب الباردة ورثت, باحلق أو بالباطل, حقبة الرصاع

للحياة والوجود إىل  بام يف املرياث من عنارص غري مالئمة لتصورها فألقت
  .القاممة, حمتفظة بام يعزز تصورها األحادي يف التحليل واملامرسة

 وقد خاض هذا التصور معاركه عىل الصعيد العاملي دون رمحة وبكل

هبذا املعنى, كانت . الوسائل من أجل تعزيز هيمنة دفعت ثمنها دول اجلنوب
األمريكية الالتينية احلقل الذي قامت فيه احلكومات األمريكية  ارةالق

يف رأسها من هواجس تسمح باستمرار اهليمنة  املتعاقبة بكل ما جال
فئات اجتامعية راضخة  وامتصاص اخلريات وبعثرة وسائل النهوض وخلق

  .ملصاحلها

 امنذ ما قبل صناعة دولة بنام وحتى انقالب بينوشيه وإدارة الكونرت

واملؤسسات املعيدة لتصوير األطروحات » صبية شيكاغو« وسياسة تفريخ
إىل دعوهتا للعزوف عن العمليات , مبارش أو غري مبارش األمريكية بشكل
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شعبوية ضارة لشعوب القارة الالتينية يف البلدان  االنتخابية باعتبارها أداة
  .التي ال أمل ألنصارها بأي نجاح

 اسات حكومات جتمع بجدارة الفساد الفائقوقد أعطت هذه السي

والبريوقراطية املتكلسة والتفاوت االجتامعي اهلائل واملديونية والتأخر 
  .واالجتامعي والثقايف االقتصادي

 دعه يعمل,« الليربالية اجلديدة حولت عبارة فانسون دوغورناي الشهرية

دع « د السوقإىل عبارة أكثر دقة تؤصل للتمييز يف صلب اقتصا» دعه يمر
مع كل ما يرتتب عىل ذلك عىل صعيد  .»البضاعة متر الغريب يعمل, دع

 .خارج مركز اهليمنة احلقوق األساسية للبرش الواقعني

 اعتربت اإلدارات األمريكية دون متييز يذكر الفضاء الالتيني األمريكي

حديقة املنزل اخللفية, تزرع فيها ما تشاء وسعت إلفشال كل حماوالت 
  .التأثر ستقالل أو تعدداال

 ومل تتوان عن حمارصة األنموذج الكويب بشكل ال يسمح له إال باالنغالق

  .السيايس والقمع األمني جلعله أنموذجا مضادا لطموحات القارة يف احلرية

تقديم  ومع ذلك بدأت القراءة الليربالية اجلديدة باالهنيار عرب عجزها عن
أزمات القارة, وبعد أكثر من شكل  إجابات كافية ملعاجلة ومواجهة

أحيانا يف تغيريات يف القمة تتابع بأرسع من انقالبات سورية  لالحتضار جتىل
صعدت أسامء وتصورات سياسية أكثر متاسكا من  يف هناية األربعينيات,

وجتدد فيام استطاعت وتفسح  اليسار التقليدي, حتمل جتربته بشكل نقدي
 .للتاريخ للحكم يسمح بعودة بلداهنا املجال إلنتاج حميل ألنموذج

 يف القارة منعطفا تارخييا عرب حتويل 11/9 هبذا املعنى شكلت أحداث

مركز االنتباه واملصلحة من هذه القارة إىل ما يعرف بالرشق األوسط الكبري 
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اإلرهاب وتوجيه عدسات الرؤيا األمريكية الشاملية إىل العامل  واحلرب عىل
 .اإلسالمي

 ة التارخيية باستعارة تعبري عزيز عىل قلب هيغل ثم ماركس ملهذه اللحظ

تفوت من شعوب تاقت لالنعتاق وعملت له منذ الثورة البوليفارية 
 .التحرر ومقاومة الدكتاتوريات املختلفة حتى اليوم واملكسيكية وحركات

 ..الذاكرة والتاريخ ما يعزز انطالقة جديدة للتحررفاستعادت من أعامق 

الرتمجة املبكرة إلعالن حقوق اإلنسان واملواطن بعد صدوره بخمس 
اإلسباين املتخلف سيمون بوليفار وحركته التحررية  سنوات ردا عىل النظام

التوحيدية, احلركة السوداء يف هاييتي قبل  ذات النظرة األمريكية الالتينية
كولومبيا وبنام (عاما  190 ف, أنموذج كولومبيا الكربى قبلقرنني وني

, توحيد القارة كمثل إلمكانية) وفنزويال واإلكوادور يف احلدود احلالية
 استيعاب نقاط ضعف التجربة الكوبية, اإلفادة من احلضارة الغربية

وإغناءها للتناسب مع الواقع الالتيني, تعزيز احلقوق السياسية واملدنية 
االنتقال من ديمقراطية متثيلية إىل ديمقراطية تشاركية ذات بعد  لتمكني

حماولة بناء .. مساحات الفقر واملرض واجلهل اجتامعي يسمح بتقليص
املعززة للهيمنة األمريكية الشاملية,  هياكل موازية للمؤسسات االقتصادية

الوجود البرشي ورفض  االنطالق من رضورة وجود تعددية تسمح بإغناء
 التخلص من عقدة تفوق األنموذج الغريب.. أحادية مهدوية خملصةأي 

  .ورضورة استنباط اإلجابات العملية عىل مشاكل فعلية دون نسخ أو مسخ

وفنزويال  ويبدو التعدد يف التصور واآلفاق بني الربازيل وتشييل وبوليفيا
 واإلكوادور ونيكاراغوا مادة خصبة تنتج اليوم ثقافة جديدة تعددية عىل

وكون املثل الفنزوييل قد متيز بعدة خصائص جتمع طموحات . القارة صعيد
  .التغيري يف القارة الالتينية بآن, فمن املفيد التوقف عنده التغيري وأزمة
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ارتبطت كل حتركات هوغو شافيز الشاب والرئيس املواطن بتجربة 
ة الذي حرر ستة كيانات سياسية قائم) 1831عام  مات(بوليفار  سيمون

بوليفيا وكولومبيا وبنام وفنزويال (اإلسباين قبل قرنني  اليوم من االستعامر
مجلة من املبادئ الثورية يف أوروبا آنذاك إىل  ومحل) واإلكوادور والبريو

املتعدد األعراق والثقافات من احلركة  أمريكا الالتينية واستلهم فكرة التحرر
  .السوداء يف هاييتي

أن  الراديكايل الفنزوييل واستيعاب فكرة مركزية هيإضافة لتجربة اليسار 
الشعب الفنزوييل وبحكم أكثر من جتربة مرة شديد احلذر من احلزبية التي 

عدة مراحل مفصلية موضوع إحباط له, وأن من الرضوري إعادة  شكلت يف
املشاركة السياسية التي أبعدوا عنها حينا وابتعدوا  مئات آالف املواطنني إىل

  .حيانا أخرىعنها أ

 كذلك حتديد أولويات لإلصالح تسمح بالتعايش بني املكونات املختلفة

القضاء عىل (لذا قد يفاجأ املرء بأن السريورة الكوبية األوىل . للمجتمع
وإرساء اإلصالح  اإلجارات للنصف, وتأميم الكهرباء, األمية وخفض

األمية والضامن املرجع, فالقضاء عىل  ليست) سنوات 5الزراعي يف أقل من 
الفساد وضامن حرية  الصحي يف أوليات هوغو شافيز, ولكن أيضا حماربة

املشاركة  التعبري والتنظيم واالجتامع وشفافية االنتخابات وخلق فضاءات
 الشعبية التي تعمل لضامن احلقوق األساسية لإلنسان باعتبارها األساس يف

  .الدستور البوليفاري

اإلنجاز  تربنا دستور اجلمهورية البوليفارية لفنزويالولعلنا ال نبالغ إذا اع
 هذا الدستور يعترب فنزويال دولة ديمقراطية. األول واألهم يف هذه التجربة

واجتامعية, دولة قانون وعدالة ويثمن حقوق اإلنسان مرجعية مركزية 
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اجلغرايف الوطني منطقة سلم ال يمكن أن تقام هبا قواعد أو  ويعترب الفضاء
  .(13املادة ) ت عسكرية أجنبيةمنشآ

ديمقراطيا  ويعترب التعليم حقا من حقوق اإلنسان وواجبا اجتامعيا أساسيا
 , وكذلك احلال بالنسبة للصحة)102املادة (وجمانيا وإلزاميا تتحمله الدولة 

, والعمل )82املادة (, والسكن )86املادة (والضامن االجتامعي ) 83املادة )
  .(81املادة (, وضامن حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة (87 املادة(

 وهو خيصص فصال للحقوق الثقافية والرتبوية وآخر للحقوق االقتصادية

وال جيوز للحاالت . كذلك حقوق الشعوب األصلية وحقوق البيئة
للترصف يف االتفاقيات الدولية  احلقوق غري القابلة االستثنائية أن متس

  .واالتفاقيات القارية األمريكية

 وتتكون السلطات العامة املستقلة من مخس, التنفيذية والترشيعية

 279−273خصص لألخرية املواد (والقضائية واالنتخابية وسلطة املواطن 
 ). من الدستور

 متيزت 1998عملية انتخابية منذ انتخاب الرئيس احلايل يف  11 وقد جرت

كانون / ديسمرب 3باألمانة والشفافية, كان آخرها انتخاب الرئيس شافيز يف 
من أصوات الناخبني الذين جتاوزت % 62لوالية ثانية بقرابة  2006األول 

  .اجلسم االنتخايب يف البالد مشاركتهم ثالثة أرباع

زوييل الفن كان الرئيس احلايل والتيار الذي يؤيده باستمرار ضحية اإلعالم
اخلاضع ألجهزة اقتصادية ومالية معادية ملرشوعه, وقد سعى لتخليص 

مما يمكن تسميته انحراف السلطة الرابعة التي حتولت يف مناسبات  اإلعالم
ونيل ال أخالقي من خصومها يف حالة غياب كامل  عديدة إىل أداة تشهري
  .للمحاسبة القضائية
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أخالقية أساسية للمهنة  من أجل هذا نظم قانون صحافة يضمن قواعد
كامل احلرية للصحافيني وال تسمح بالتحريض عىل احلرب والنيل  تضمن

 .والعرقي وتدين التمييز من التسامح الديني

 وحتى اليوم الصحافة املكتوبة األساسية بيد املعارضة, وهناك حمطة

وال يوجد يف البالد . تلفزيون واحدة لتيار الرئيس وعدة حمطات للمعارضة
  .لالعتقال التعسفي أو اإلداري ي حالةأ

الفساد  مل يكن من السهل عىل املواطن شافيز كام يسميه حمبيه أن حيارب آلة
 والبريوقراطية يف جهاز متكلس تسوده املحسوبية والزبونية وشبكات

ويف العديد من مشاريعه اإلصالحية كان بحاجة مبارشة , املتعددة» املافيا«
لترسيع وترية اإلصالح وتقديم احلقوق املهضومة  ازلعنارص من خارج اجله

والتعليمية خاصة يف املناطق النائية وأحياء  للمواطنني خاصة منها الصحية
ألف طبيب كويب لبناء مركز  60  , فتم استرياد أكثر منbarrios الصفيح

وهناك عملية  للرعاية الصحية ومتابعتها إىل حني توفر الكوادر املحلية,
 شاركة الناس مبارشة يف إدارة شؤون حياهتم عرب آالف احللقاتسياسية مل

البوليفارية والتجمعات الشعبية والنقابات اجلديدة, وجتمعات النساء, 
األرض احلرضية أو الزراعية, وعرشات التجمعات  والطالب وجلان

  .السياسية

 وحيتاج تسجيل ما تنجزه هذه املجموعات ميدانيا لدراسة موسعة ولقد

ت من تتبع نشاط عدة جمموعات منها وهي تعبري حقيقي للجان غري متكن
 .املبادرة الذاتية وحتديد املهامت والوسائل حمليا حكومية تقوم عىل

 وختتلف الكفاءة والفعالية باختالف املناطق والكوادر واستيعاب فكرة

 الدولة اجلديدة التي ترفض مبدأ الوصاية من فوق وتعتمد املشاركة يف القرار
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ويالحظ الدور الكبري للنساء يف هذه . بامتياز البريوقراطية والفساد وحتارب
  .احلضور ملختلف املكونات الثقافية والعرقية يف البالد املبادرات كذلك

 ياتيف كل الوال» نقاط لقاء« كذلك أقام املعهد الوطني للنساء آالف

لتعريف النساء بأشكال العنف بالبيت أو بالعمل, وتذكريهن بحقوقهن 
املعهد ذاته النساء من أجل حصوهلن عىل القروض  وينظم. وتنظيمهن

  .يصبحن فاعالت مستقالت اقتصاديا الصغرية العمومية, التي تتيح هلن أن

 حقوق اإلنسان والديمقراطية يف صلب املرشوع البوليفاري باعتبار

  .اكية القرن العرشين قد فشلت لغياب الديمقراطية واملشاركة املبارشةاشرت

 من هنا كانت االنتخابات األخرية أنموذجا للنزاهة والشفافية, حيث

استعمل التصويت اإللكرتوين املعزز بالبصامت املميزة لكل صوت واملدقق 
 من أجل تصويت بالورق بحضور ممثيل الشعب واملرشحني بصناديق موازية

  .والتدقيق يف كل مركز أثناء التصويت والفرز

التي  وقد كانت هذه االنتخابات نرصا لفكرة السلطة االنتخابية املستقلة
 تتجاوز يف مصداقيتها وأمانتها األنموذج الغريب, والستعامل الوسائل التقنية

  .احلديثة لتعزيز الديمقراطية

 ا كوهنا تشهد حالةال شك أن التجربة الفنزويلية تعيش أصعب حلظاهت

انتقال حرجة حتمل العديد من املجاهيل, فقد ورث هوغو شافيز بلدا يعيش 
% 80من مداخيل الرضيبة و% 50ريع البرتول الذي يمثل  عاما من 40 منذ

  .من حاجاهتا الغذائية% 70تستورد  من الصادرات, ورغم الغنى الطبيعي

 واردها املنجمية اليوممع ذلك هي خامس مصدر عاملي للبرتول وتقدير م

يفوق حاجات شعبها, وقد وضعت أسس دولة قانون حترتم احلقوق 
) واجتامعية وثقافية وسياسية ومدنية وبيئية اقتصادية(اإلنسانية الستة 

ملاليني البرش, ويمنحها غياب  وأعادت الثقة بالعمل السيايس واملشاركة
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رغم كل العقبات  ديداإليديولوجية املغلقة القدرة عىل االبتكار والتج
  .الداخلية والتحديات اخلارجية

عقد, وهي  من املثري لالنتباه يف أوساط التغيري الالتينية أهنا ال تعاين من أي
مازالت بعيدة عن جمموعات الضغط األوربية أو األمريكية الشاملية, حيث 

هذه املجموعات يف معسكر مضاد للتغيري بحكم مصاحلها وارتباطاهتا  تقبع
  .األحادية بعقلية اهليمنة

ملعاناة  لذا نجد معسكر التغيري هذا أقرب للقضايا العربية وأكثر تفهام
شعوب اجلنوب وأكثر قدرة عىل بناء جسور احلوار التشبيك والتنسيق مع 

 .املقاومة املدنية املختلفة يف العامل العريب تعبريات

من  العرب ألن خيرجوا أما آن األوان للمثقفني واحلقوقيني والديمقراطيني
املرجعية الفكرية شبه اآللية لألنموذج الغريب للديمقراطية واملرور مبارشة 

بلدان القارة األمريكية الالتينية التي تعج بتجارب غاية يف األصالة ال  إىل
 أو زيادة وال حتتاج لورقة حسن سلوك من أحد? حتمل عقد نقص



 نالواليات املتحدة ومستقبل حقوق اإلنسا

ربط مرشوع التأسيس للواليات املتحدة األمريكية بني فكرة احلقوق 
 12الذي صدر يف » إعالن فرجينيا للحقوق« وكان. واالستقالل

بعد بدء حرب االستقالل, أساسا اعتمد عليه توماس  1776يونيو /حزيران
جيفرسون يف كتابة القسم األول من إعالن االستقالل األمريكي, وقد ترجم 

إعالن « وكان له كبري التأثري عىل فكر الذين صاغوا 1783ة يف للفرنسي
ويمكن القول أن هذا النص . 1789يف عام » حقوق اإلنسان واملواطن

وهو يعزز قانون اإلحضار أمام  ,»املاغنا كارتا« التارخيي متقدم بأشواط عىل
القضاء مؤكدا عىل املساواة واحلريات األساسية لألشخاص ويعترب حكم 

, )11املادة (يض فوق أي قرار سيايس بل يستعمل تعبري مقدس لوصفه القا
ويصف حرية الصحافة بأحد أهم معاقل احلرية األساسية التي ال يمكن أن 

, مع ربط حرية الدين والعبادة باالقتناع ال )12املادة (تقيد إال من املستبدين 
ن حيتفظ ال يمكن لشعب أ« :باإلكراه أو العنف, ويضع مادة هامة تقول

بحكومة حرة وفوائد احلرية, إال بانتساب صارم ودائم لقواعد العدالة, 
وبالعودة باستمرار هلذه املبادئ . االعتدال, االتزان, االقتصاد والقيم

 ).15املادة (» .األساسية

هذا التداخل اجلوهري بني الوطن واحلقوق, بني تّكون اهلوية الذاتية 
 فمن جهة, تبلورت صورة. سكينا ذي حدينورسالة األمة, يشكل بحد ذاته 

يف منظومة حقوق وواجبات, ومن جهة أخرى, تتعقد آليات » النحن«
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االنتقال من املفهوم األمريكي إىل مفهوم عاملي حلقوق اإلنسان, ألن هكذا 
السائدة, وليس فقط جمرد » اإليديولوجية« انتقال يشكل زعزعة ملقومات

ورغم . و سيايس واالقتصادي للكلمةمصلحة قومية عليا باملعنى اجلي
استيعاب مراكز القوى املختلفة يف اإلمرباطورية الصاعدة, منذ أكثر من 
قرن, لرضورة اخلروج من القوقعة الذاتية للتمكن من اجلمع بني سياسة 

رضورية لتجميلها, مل تنجح أية إدارة أمريكية » مثالية بالغية"اهليمنة الفظة و
بل عىل العكس . امل للرشعة الدولية حلقوق اإلنسانباالنتساب االسمي الك

من ذلك, كان تعزيز الشعور القومي األمريكي باستمرار عىل حساب هذه 
 . احلقوق ويف خطاب غري مبطن أو مستور

لن نختار عتاة املحافظني اجلدد, ولن ننتظر أحداث سبتمرب لتوضيح 
أثناء  جية األمريكيةلنأخذ ما كتبته كوندوليزا رايس وزيرة اخلار. مرادنا

, حني كانت مستشارة السياسة اخلارجية 2000احلملة االنتخابية عام 
 :للمرشح اجلمهوري بوش

− يف عددها الصادر يف يناير )Foreign Affairs( يف مقالة نرشهتا جملة 
, تنتقد اآلنسة رايس من يعتقد برضورة قراءة املصلحة القومية 2000فرباير 

لدويل ومنظامت كاألمم املتحدة, وتوضح أهنا ليست عرب مشارب القانون ا
لكن تضعها يف الصف الثاين بعد املصلحة  ,»املصلحة اإلنسانية« ضد

فكون املصلحة القومية للواليات املتحدة األمريكية ختلق الظروف . القومية
عىل . لتشجيع احلريات وحركة السوق والسالم, يفرتض أن تعطى األولوية

مكن لالتفاقيات واهليئات املتعددة األطراف أن تكون ال ي« هذا األساس
غاية يف ذاهتا, فمصلحة الواليات املتحدة تقوم عىل حتالفات قوية يمكن 
تعزيزها داخل األمم املتحدة أو يف غريها من املنظامت املتعددة األطراف, كام 

 :وتضيف رايس .»يمكن أن حيدث ذلك عرب اتفاقيات دولية متقنة الصنع
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ن القيادة, كام أنه ليس باملوقف اإلنعزايل القول بأن للواليات املتحدة ليس م«
األمريكية دور خاص يف العامل, ولذا ليس من واجبها أن تنتسب ألية اتفاقية 

 .»أو معاهدة دولية تقرتح عليها
خلق منظومة موازية حلقوق اإلنسان  هذا املفهوم ال يؤدي فقط إىل

جيعل الواليات املتحدة يف مواجهة مفتوحة  والقانون الدويل اإلنساين, بل
 : معهام وعىل عدة مستويات بنيوية

 املستو األول, يف املفهوم 
ترفض اإلدارات املتعاقبة التصديق عىل عدة اتفاقيات أساسية حلقوق 
اإلنسان, إما الختالفها معها يف املفهوم, أو رفض اخلضوع للمحاسبة يف 

واليات املتحدة من الدول املتأخرة يف إدانة فقد كانت ال. حال االلتزام هبا
وقبول بعض احلقوق املدنية, ومل تصدق حتى اليوم عىل  التمييز العنرصي

العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية واالقتصادية, بل ذهبت 
 Jeane Kirkpatrickالسفرية األمريكية يف األمم املتحدة جان كريكباتريك 

فال .. هذه احلقوق هي رسالة من بابا نويل« :ندما قالتإىل أبعد من ذلك ع
الطبيعة وال التجربة وال االحتامالت تدعم هذه القائمة من احلقوق التي ال 

املعركة  .»ترضخ ألي ناظم باستثناء الروح والشهية عند من يدافع عنها
يف رفض  Morris Abramنفسها خاضها السفري األمريكي موريس أبرام 

تنمية واإلرصار عىل أن كل ما يتعلق هبا من التفاهة بشكل ينتج كلمة حق ال
ومعروفة املواقف املتصلبة لإلدارات . الرضر عىل صعيد األفراد واجلامعات

والواليات املتحدة والصومال . األمريكية املتعاقبة من اتفاقيات محاية البيئة
طفل, كذلك مل مها البلدان الوحيدان اللذان مل يصدقا عىل اتفاقية حقوق ال

تصادق الواليات املتحدة عىل ميثاق روما لقيام املحكمة اجلنائية الدولية, 
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وهي يف طليعة الدول املعيقة إلقرار بروتوكول ملحق ثالث التفاقيات 
جنيف األربع, وتسعى بشكل منهجي لفرض سياسة املعيارين يف اجتامعات 

ىل ذلك بوضوح يف الدول السامية املوقعة عىل اتفاقيات جنيف, وقد جت
محايتها لقوات االحتالل اإلرسائيلية التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة بشكل 

 . منهجي وكررت ذلك فيام يتعلق بقواهتا يف العراق

  يف اخليارات السياسية: املستو الثاين
عندما قررت اإلدارة احلالية خوض ما أسمته احلرب عىل اإلرهاب, قامت 

ة وقانونية مست يف الصميم الرتاكامت احلقوقية بجملة إجراءات سياسي
. ومنظومة السلم واألمن العاملي التي عرفتها البرشية يف الستني عاما األخرية

 : نذكر منها عىل سبيل املثل ال احلرص
ينص عىل عدم مالحقة  1422و  1487إصدار جملس األمن القرارين  −

 .هم جرائم احلرب وغريهاالعاملني يف قوات حفظ السالم من األمريكيني بت
ارتكاب جرائم حرب يف أفغانستان وجرائم تعذيب وبناء سجون رسية  −

 النتهاك الكرامة اإلنسانية» منطقة حرة« خارج السيطرة ونقل معتقلني إىل
 . اسمها غوانتانامو

إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول صدقت عىل النظام األسايس للمحكمة  −
 . يتم حماسبة أو مالحقة أمريكيني عىل أراضيها اجلنائية الدولية كي ال

غزو العراق دون أي غطاء قانوين أو أخالقي وجعل احتالله من  −
 17واألنكد من ذلك, توقيع القرار . عاديات األمور بقرار من جملس األمن

من بريمر, احلاكم األول يف العراق الذي يضع قوات االحتالل فوق 
 .قاملحاسبة والقانون يف العرا
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التمسك برفض تشكيل جلنة دولية لإلرشاف عىل االنرتنت يف قمة  −
 .املعلوماتية األخري كبديل هليمنة بلد واحد عىل هذا القطاع

اختاذ قرار من املستشارين األمريكيني بتعريف خاص جلريمة التعذيب  −
 :لاللتفاف عىل ما وقعت عليه هي نفسها, أي اتفاقية مناهضة التعذيب

إنزال أذى بدين بشخص بشكل يؤدي  التعذيب وفق هؤالء, هواملقصود ب«
أو تلف ألحد  أما إذا مل حيدث تعطل. إىل تعطل عضو من أعضاء جسمه

 أعضاء اجلسم فإن وسائل االستجواب املستخدمة ال تعترب تعذيبا كام ال
 .»ختالف أي قانون أمريكي أو دويل أو أية معاهدات معمول هبا هبذا الشأن

قانون يدخل مصطلح املقاتلني األعداء يف التجربة القضائية  كذلك إصدار
بحيث يكونوا مع مموليهم واملروجني هلم موضوع حماكامت  األمريكية

 .عسكرية استثنائية خارج معايري املحاكامت العادلة
مؤسسة بنكية يف  7800رصد اإلدارة األمريكية العمليات املرصفية يف  −
 . العامل
بكشوف كاملة ودقيقة عىل اجلمعيات اإلنسانية فرض قرار يطالب  −

واخلريية يف العامل اإلسالمي والتي تقوم بالدور الذي يفرتض من احلكومات 
. أن تلعبه يف مواجهة الفقر والبؤس, بام أدى إلقفال بعضها أو جتميد أمواهلا

بحيث نالت احلرب عىل اإلرهاب من ستني باملائة تقريبا من قدرات 
 .ية اإلسالمية يف العاملاجلمعيات اخلري

اصدار قرار بتعهد أية مجعية غري حكومية تنال مساعدة أمريكية أهلية أو  −
 .حكومية بعدم التعامل مع أي طرف تتهمه اإلدارة األمريكية باإلرهاب

استصدار قرارات ختول هلا أن تتسلم, خارج القضاء, من تشاء من  −
ون حتى تقديم دليل عىل األشخاص من غري مواطنيها وعندما تشاء ود

 .اهتاماهتا له
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 علوية األمر الواقع عىل القانون: املستو الثالث
إن تبني السلطة التنفيذية يف الواليات املتحدة حلقوق اإلنسان, جيعلها تلجأ 
يف كل مرة حتاول فيه الدفاع عن سياساهتا وممارساهتا إىل اعتبار هذه السياسة 

ولعل يف الذاكرة مجلة مادلني أولربايت . وقنابعة من موقف حيرتم هذه احلق
وزيرة اخلارجية السابقة, عندما أدانت عملية مقاومة الفلسطينيني بناء 

نحن مع البناء وضد اهلدم « :مستوطنة جديدة وعملية عسكرية للمقاومة
ال نحن سمعنا أولربايت عند هدم قوات االحتالل منزل املقاتل : "والعنف

عت أن االستيطان يف القانون الدويل جريمة ضد الفلسطيني, وال هي سم
 اإلنسانية ? 

مثل مأساوي آخر نعيشه اليوم يف العراق, حيث باسم األمن يتم 
استجالب عرشات آالف املرتزقة يف حتطيم منهجي ألهم مواقف األمم 

, أقرت األمم املتحدة 1968ففي سنة . املتحدة من االرتزاق العسكري
ية قوانني ضد املرتزقة, جاعلة استخدامهم ضد األفريق ومنظمة الوحدة

ويف سنة . قابًال للعقاب كفعل جنائي حركات التحرر الوطني واالستقالل
املرتزقة إلسقاط حكومات  , تبنى جملس األمن قرارًا يدين جتنيد1966

من حق  وجيرد القانون الدويل املرتزقة. الدول األعضاء يف األمم املتحدة
عرضة  كري أو بوضع أسري حرب, تاركا إياهماملطالبة بوضع العس

من  47فوفق املادة , كجناة عامني يف الدولة املترضرة للمحاكامت
الربوتوكول األول امللحق باتفاقيات جنيف ال حيق للمرتزق التمتع بوضع 

جيري جتنيده خصيصا, حمليا ) أ: (وهو تعريفا شخص. املقاتل أو أسري احلرب
يشارك فعال ومبارشة يف األعامل ) ب(نزاع مسلح,  أو يف اخلارج, ليقاتل يف

حيفزه أساسا إيل االشرتاك يف األعامل العدائية, الرغبة يف حتقيق ) ج(العدائية, 
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مغنم شخيص, ويبذل له فعال من قبل طرف يف النزاع أو نيابة عنه وعد 
بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به املقاتلون ذوو الرتب والوظائف 

وليس من رعايا ) د(ثلة يف القوات املسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع هلم, املام
ليس ) هـ(طرف يف النزاع وال متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع, 

وليس موفدا يف مهمة ) و(عضوا يف القوات املسلحة ألحد أطراف النزاع, 
 . اهتا املسلحةرسمية من قبل دولة ليست طرفا يف النزاع بوصفه عضوا يف قو

رغم اإلمجاع الدويل عىل هذا التعريف, ثمة صمت رسمي غريب وإىل حد 
ما دويل كامل عىل جتنيد اإلدارة األمريكية اليوم ألكرب جيش من املرتزقة يف 

فهناك . التاريخ البرشي احلديث, مع صمت أكثر بؤسا عن إمكانية املحاسبة
يرتكبون من جرائم, بل  غياب ألي كشف بأسامء األشخاص ومهامهتم وما
بالك « وقد بينت أزمة. لقد شملهم بريمر بوضعهم فوق القانون العراقي

 !األخرية أهنم أيضا فوق احلكومة » ووتر
ليست الواليات املتحدة وحسب املنتج واملصدر األول للسالح وصاحب 
أعىل موازنة عسكرية وحسب, بل تستخدم قواهتا املسلحة أسلحة خطرة 

ئي رغم أهنا حمرمة وفق املواثيق الدولية أو غري مقبولة وال وبشكل عشوا
فقد استعملت الواليات املتحدة, وتستعمل, منذ احتالل العراق, . إنسانية

. , والذخرية الفوسفورية البيضاء والقنابل العنقوديةMK-77املواد احلارقة 
 .DU , استخدمت اليورانيوم املخضب2003وخالل اجتياح عام 

دارة األمريكية عىل املستويات الثالثة املذكورة, ينصبها يف مواقف اإل
احلقوق السياسية واملدنية سببا ورافعة لعوملة حالة الطوارئ ودسرتة قوانني 

 . مناهضة اإلرهاب وانتشار السجون الرسية وعودة التعذيب بقوة
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رشطي العقوبات االقتصادية بامتياز, تسببت السياسة األمريكية يف تأخر 
ات مصريية لوقف تدهور احلقوق االجتامعية واالقتصادية أو محاية قرار

 . البيئة أو انتشار الفساد وإصالح األمم املتحدة
لذا, يشاطرنا أبرز منظري حركة حقوق اإلنسان اليوم الرأي, يف أن 
السياسة األمريكية تشكل خطرا عىل مستقبل حقوق اإلنسان, وليس أدل 

ارشة, عن الرتاجعات اخلطرية عىل صعيد عىل ذلك, من مسئوليتها املب
 . احلقوق واحلريات يف العامل يف السنوات اخلمس األخرية



 ثم خارجه الليربالية يف التاريخ

أي مكٍر للتاريخ يف أوضاعنا العربية املعارصة? يوم كانت االليربالية 
الوطنية, ممثلة بأبرز أقطاهبا, أمحد لطفي السيد, تناضل يف مطلع القرن 

عرشين من أجل زرع نويات فكر ديمقراطي يف مرص واملرشق العريب, دفع ال
اخلطاب الليربايل األصيل يومها, ثمن التامهي مع ما يمكن تسميته 

فتقدمت عىل حساهبا اجتاهات قومية واشرتاكية . بالكولونيالية الليربالية
نة ويوم صارت الليربالية, عقب آخيل التعبريات اجلديدة للهيم. وإسالمية

والسيطرة يف العالقات بني الشعوب, تدفع االجتاهات الديمقراطية ذات 
. البعد االجتامعي والتحرري ثمن التامهي مع الدولة القومية واإلسالمية

لتربز اجتاهات ليربالية غري مؤهلة للرد عىل حتديات القرن الواحد 
ات مل وليس بوسعها إال أن تشكل متنفسا نخبويا ألفراد ومجاع. والعرشين

 . تقدم هلم الدولة االستبدادية العربية بأحسن األحوال سوى صفة الرعايا
لو تابعنا عودة تعبري الليربالية يف ربع القرن األخري يف املنطقة العربية, نجد 
هذه الكلمة قد عادت أول ما عادت مع كوادر خليجية درست أو عاشت يف 

اهنا, مل يكن بوسعها ال وعند نزوهلا يف بلد. الواليات املتحدة والغرب
احلديث يف الديمقراطية, هذه الكلمة املكلفة يف بلد شمويل, أو حقوق 

يف وقت جندت اململكة العربية (اإلنسان األكثر كلفة, أو االشرتاكية 
كلمة ليربايل كانت الداللة عىل ). السعودية فيه جحافل األفغان العرب
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يسارية ثانيا, وجزء من سلوك شخيص أوال, حالة متايز عن األحزاب ال
 . املنظومة السائدة ثالثا

يف أطروحة دكتوراه دولة يف القانون مقدمة جلامعة السوربون, يؤكد أحد 
, أن املذهب احلنبيل هو أكثر املذاهب 1985أساتذة جامعة الرياض منذ 

ويمكن القول أن هذا التوجه قد عرب . ليربالية يف اإلسالم باملعنى االقتصادي
وكان هلذه الصحف فضل . وح نشوء صحف ممولة سعوديا يف لندنعنه بوض

إنضاج هذا التوجه أكثر بحكم احتكاكها بالعامل والرصاعات السياسية 
وال شك, بأن سقوط . املبارشة ألية صحيفة يومية, واستكتاب أقالم متميزة

جدار برلني وهزيمة اإليديولوجيات املدافعة عن أنموذج الدولة السوفييتية, 
, قد 1990ذي ترافق تقريبا مع هزيمة أنموذج الدولة القومية يف العراق يف ال

أعطى جيشا عرمرما من امليتمني سياسيا وفكريا, الباحثني عن أنفسهم يف 
 . هوية جديدة

الليربالية هبذا املعنى, جاءت بوصفها الكشكول البهائي الذي تتسع ذمته 
قومي سابق وأخريا  , من شيوعي سابق إىل)سابق(لكل من حيمل لقب 

ويمكن القول أن هذا التوجه, وحتى أحداث . وليس آخرا إسالمي سابق
يف طور » جمتمع مدين« , كان يفضل تعريف الذات يف توصيف2001سبتمرب 

وهبذا املعنى كان أقرب مرجعية لعرص التنوير . التشكل والبحث عن النفس
يقة يوم طرحت اإلدارة وقد بدأت املشكلة حق. منه لظالمية املحافظني اجلدد

األمريكية وبحدة املنهج املانوي الثنوي اجلديد يف الثقافة واإلعالم 
إما االصطفاف مع اإلدارة األمريكية : واالسرتتيجيات السياسية والعسكرية

إما املدرسة السياسية األمريكية احلاكمة منذ سبع سنوات . أو مع اإلرهاب
أو التطرف اإلسالمي ) ون صهاينةحمافظون جدد, ليرباليون جدد, مسيحي(

وضمن هذا التوجه, . الذي صار العدو واخلطر األكرب عىل مستقبل البرشية
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كانت احلرب عىل أفغانستان, ثم احتالل العراق, ليس من أجل إبعاد طالبان 
وإال ما معنى احلديث عن بقاء قوات حلف شامل األطليس (وصدام حسني 

رطة جديدة لعامل تم تقسيمه عىل قواعد , وإنام لرسم خا)لعقود يف كابل?
يف هذا . قسمة مل تعد صاحلة حلقبة اهليمنة األحادية األمريكية. ثنائية القطب

الوضع, استنفرت كافة مؤسسات السلطة التنفيذية يف الواليات املتحدة من 
أجل هذا املرشوع التوسعي من رشاء صحفيني أو مرتمجني أو بحاثة يف 

وتفريخ » تنمية الديمقراطية« صناعة منظامت. مؤسسات قيد الطلب
 . مؤسسات إعالمية مناسبة, بل والتسليح إذا احتاج األمر

كانت الغاية تربر الوسيلة بأسوأ  ,»احلرب عىل اإلرهاب« يف ستة أعوام من
حدثت تراجعات عىل صعيد احلقوق األساسية لإلنسان مل تعرف . املعاين

وقد مست هذه الرتاجعات . عاملية الثانيةمثلها البرشية منذ هناية احلرب ال
سالمة النفس : أهم ما قدمت الليربالية الغربية للمرشوع الديمقراطي

, منع العزل عن habeas corpusواجلسد, قانون اإلحضار أمام قاض 
حصانة املال وامللكية الفردية, إدانة االعتقال  العامل, حظر السجون الرسية,
وجود وضع قانوين لكل طالب جلوء, احرتام  التعسفي واخلطف والتسليم,

رسية املكاملات اهلاتفية واملراسالت الربيدية وحتويل املال (احلريات الشخصية 
 ). والتنظم يف مجعية أو هيئة وعملها داخل وخارج احلدود

يف القرن الثامن عرش أصبح, كام » عامنوئيل كانت« إن أهم ما دافع عنه
جزءا من الوقاية من « تش األمريكية,تقول منظمة هيومان رايتس و

. املامرسة املدنية ليست رضورية إال إذا كانت ذات جدوى عملية: "اإلرهاب
لذا جيري إحياء الروابط العضوية طائفية كانت أو قبائلية يف املنظومة 

اجلمعية غري احلكومية هي املكتب املتابع من فوق . السياسية لالحتالل
التفكري ليس ممارسة للحرية إال يف ظل األمن . حتتوليس العمل امليداين من 
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أي أن النقد كعلم . وهبذا املعنى, من ليس معنا هو بالرضورة ضدنا. القومي
كحكم » احلرب عىل اإلرهاب« ومعيار ومساءلة برشية رضورية, حكمه يف

  .معطل: االجتهاد عند بعض املسلمني
افع عن اخلطاب منذ احتالل العراق, أصبح استقطاب نخب عربية تد

وقد استوعب أمراء احلرب األهلية يف . الليربايل حيمل بعدا دوليا بالرضورة
لذا نجدهم يعيدون إنتاج اخلطاب املانوي . لبنان هذه الفكرة قبل غريهم

التحالف مع املحور الفرنيس األمريكي أو : وهيمشون من يرفض القولبة فيه
وى لألسف لبعض شخوص وقد انتقلت العد. املحور السوري اإليراين

− املعارضة السورية الذين يطالبون السلطة السورية بالعودة للمحور املرصي
  !السعودي, ألن سورية غري قادرة عىل دفع تكاليف التحالف مع إيران

املأساة احلالية هلذا الوضع, أننا يف حقبة تسطيح وتسفيه للخطاب 
اها الفكر الليربايل هذه احلقوق التي أعط. الديمقراطي وحقوق اإلنسان

األوريب زمخا فكريا كبريا كحقوق مدنية وسياسية طبيعية, باستعارة التعبري 
كام وأعطاها الرصاع االجتامعي واالقتصادي . السائد يف القرن الثامن عرش

والسيايس داخل وخارج أوربة, بام يف ذلك االستعامر املبارش وحركات 
ق تقرير املصري واحلقوق االقتصادية التحرر الوطني, بعدا جديدا متثل يف ح

وكان للحرب الباردة الفضل يف تدوين هذا البعد . واالجتامعية والثقافية
يف أرشيف املنظامت غري احلكومية  1938التارخيي, الذي كان حمصورا حتى 

كام كان للنضال من . واحلركة احلقوقية, يف عهد صادر عن األمم املتحدة
ع للمرياث البيئي ملاليني السنني أن بلور مفهوم أجل وقف التدمري املتسار

وللنضال ضد الفساد عىل الصعيد القومي والعاملي أن . احلقوق البيئية
إضافة إىل تعزيز القانون الدويل بقيام . متخض عن إعالن عاملي ضد الفساد

كل هذه اإلنجازات مل تكن ابنة املدرسة الليربالية يف . حمكمة جنائية دولية
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السياسة, بل يمكن القول أن معظمها كان بمواجهة مبارشة مع الفكر و
وهي وليدة نضاالت نقابية وشعبية ومنظامت مدنية عريقة . الليرباليني اجلدد

الذي ناهضت  ,»كل احلقوق للجميع« متكنت من تأصيل مفهوم جديد اسمه
نة به هذه التيارات اخلالقة بآن معا, التوتاليتارية السوفيتية وعقلية اهليم

 . األمريكية
من هنا, يبدو لنا اختزال اخلطاب السيايس باالستبداد واحلرية حتجيام 

فهل . للعقل الشامل القادر عىل قراءة العامل يف الذات, والذات يف العامل
يمكن اليوم حرص الذهن السيايس يف معاناة القبيلة والقرية يف حقبة يتحدث 

 فيها الناس عن صريورتنا الكونية قرية? 
يمكن إعادة طرح السؤال انطالقا من مشكلتني أساسيتني مها سبب احلالة 

 :الضبابية ملا يسمى بالليربالية يف العامل العريب
ال شك بأن . إشكالية من هم, أي أزمة االنتامء واهلوية والتخوم: األوىل

أزمة جممل التيار غري الديني يف العامل العريب تنعكس بقوة عىل من يستعمل 
فنحن أمام جمموعات هالمية, بعضها يف احلكم . لليربالية مدحا أو ذماكلمة ا

كتوجه مجال مبارك يف مرص وبعض الوزراء يف املغرب وأحزاب لبنانية يف (
, وبعضها يف املعارضة ..)وعدد من الشخصيات يف اخلليج األغلبية احلاكمة

ا القراءة الذين رجحوا حين...) حال بعض السوريني والسودانيني والليبيني(
ولكنهم بكل األحوال . االقتصادية لليربالية وأحيانا أخرى القراءة السياسية

ينطلقون من أن الليربالية اليوم هي املدرسة التي أثبتت جدارهتا بتفوق 
أي أن قوة . األنموذج األمريكي العلمي والتقني والعسكري واالقتصادي

خطاب « أو» ة يسارية متآكلةعقلي« املثال تستحق التجربة, وأن املامنعة ضمن
سيحرم البلد من النهوض االقتصادي والتنموي,  ,»حامل حلقوق اإلنسان
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وحيرم شعوبنا من حقوقها السياسية, ويعزز الدكتاتوريات القائمة يف غياب 
 . الوسط الصحي للدفاع عن احلقوق األخرى

إلقليمي يف حتديد طبيعة العالقة بني الداخل واخلارج, املحيل وا: الثانية
طبعا هنا حيدث خلط كبري بني أشكال التضامن بني التعبريات . والدويل

املختلفة للمجتمع املدين عىل الصعيد العاملي والتيارات الديمقراطية 
املتقاطعة األهداف من جهة, وممارسة إدارة أمريكية لضغوط مبارشة أو 

ارات وكون اإلد. تدخل عسكري عىل هذا البلد أو ذاك من جهة ثانية
من العقوبات االقتصادية عىل دول % 90األمريكية املتعاقبة مسؤولة عن 

ترفض الوقوع يف الفلك األمريكي, يمكن أن نفهم ملاذا يرفض املواطن 
السوري البسيط أن حترم رشكة الطريان السورية املدنية من قطع الغيار 

عسكرية  معاقبة للسلطة السياسية يف بلده, يف حني تزود إرسائيل بمعدات
أي عقم التدخل األمريكي وبؤس ! سنوية تكفي لطمس عدة مدن سورية

 .خياراته التي انتقلت إىل التعبري األكثر تطرفا باالحتالل املبارش
. عىل صعيد اخلارج والداخل أيضا, تلعب الذاكرة السياسية دورا هاما

ال جيد فمن كان يأخذ مساعدة مالية يف أيام ماركسيته اللينينية من موسكو 
ومن عاش يف كنف صدام . حرجا يف أيام ليرباليته يف نيلها من واشنطن
حلسن احلظ أن هؤالء يمثلون . حسني باألمس يتمنى أن جيد كنفا مرحيا اليوم

الفضاء « الطرف األسوأ واألكثر انتهازية, ولكن ليس األكثر جدية يف
مة يف أنموذج وإن كان هذا الصنف يتحمل مسؤولية جسي. احلايل» الليربايل

 . االحتالل يف العراق
الدفاع عن حقوق اإلنسان, وفق الرشعة الدولية هلذه احلقوق, يفرتق 

فهو يتعرف عىل نفسه . بشكل كبري مع التوجه الليربايل السائد, عامليا وعربيا
يف دولة الرفاه وليس يف . يف التنمية االقتصادية أكثر منه يف اقتصاد السوق
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يف مواجهة املنظومة العوملية للهيمنة أكثر منه يف . الية اجلديدةالدولة األمنية امل
وهذا هو حال . طاعة الصغري للكبري وانتصار قانون القوة عىل قوة القانون

ومن . التعبريات األكثر عمقا ونضجا يف احلركة الديمقراطية العربية
طرح  الرضوري التنويه إىل أن هناك من الديمقراطيني العرب من يعتقد بأن

اإلشكاليات الليربالية األساسية كطرف يف احلوار الفكري يشكل عتلة 
هذا الفكر الذي آثر يف أكثر من . رضورية لنهوض الفكر الديمقراطي العريب

وجهة النظر هذه . مثل وجتربة التلقني عىل التفكري, والنقل عىل العقل
قتها تستحق التوقف والتأمل, ضمن عقلية نقدية تكتشف نفسها يف عال

بمجتمعاهتا وقدرهتا عىل أن تكون محالة فعلية للتغيري, وليس جمرد أدوات 
حيث ال يمكن احلديث . يف أجهزة اعالم القامع عينها لإلرضاء والرتويج
الفردية وجتنب ذكر حق املرأة ليس يف املساواة, » الليربالية« مثال عن احلريات

 ! بل يف قيادة السيارة 
يتطلب منها أن تتذكر مأثورة » الليربالية العربية« ن أي حوار نقدي معإ

 .من خيدم كل القضايا, ال خيدم أية قضية: ثيودور أدورنو 
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. كانت دولة االستقالل القطرية وليدة عوامل تعسفية أو بمحض الصدفة
كيف يمكن بلورة مرشوع : ولعلها ما زالت تالحقنا بسؤال مركزي وهام

من حدود خضعت إما إلرادة موظفني من الدرجة الثانية سيايس وثقايف ض
يف اإلدارة االستعامرية أو نتيجة ملوازين قوى رجحت هذا االجتاه أو ذاك? 
أعطى القوميون السوريون حدود ومكونات دولتهم القومية, وكذلك فعل 
القوميون العرب وأنصار إعادة بناء اخلالفة اإلسالمية أو عىل األقل تقريب 

ولكن هذه  .»األمة اإلسالمية« الصلة والتعاون بني مكوناتوشائج 
املشاريع السياسية باءت بالفشل ألسباب ال يفيد تعدادها إال يف جتنب 
الوقوع يف خطايا جعلت هذه املنطقة من العامل البطن الرخو فيه بكل املعاين 

ة قراءة وهبذا املعنى تشكل إعاد. االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية
الواقع واستقراء ما يمّكن اإلنسان من التعرف عىل نفسه والتعايش والبناء 
مع جاره, بغض النظر عن القوم أو الدين أو املذهب, سبيال معرفيا 

 . للتجاوز
شكلت القضبان وعزلة السجن ألوجالن حلظة مراجعات جذرية تذكرنا 

هذه املراجعات  وخرج يف. بتلك التي عاشها غراميش وأعطت دفاتر السجن
من منطق اإلنغالق القومي والتطرف اإليديولوجي إىل بناء مفهوم جديد 

يف حني أغلق السجن عىل ما تبقى عند سيد قطب من . لألمة الديمقراطية
شاعرية ليطلع علينا بخليط عجائبي من الستالينية واإلسالمية والعصبية 
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أما التكوينات . اهللا الدينية باسم احلاكمية, حاكمية احلزب الواحد باسم
السياسية التي أنجبتها التجربة األفغانية فقد محلت عقدة النشأة يف كنف 
أجهزة املخابرات وتناذر الغدر ممن رعاها وقواها قبل أن ينقلب عليها 
والشعور الومهي بالتفوق باعتبارها متثل خري خلف ألفضل سلف مع حتجر 

 . عقائدي وختلف معريف وتوحش يف نمط املعاش
مل يعد باإلمكان احلديث عن اهلوية يف القبيلة والقوم والدولة والدين 

اهلوية سريورة تتكون عرب ف. باعتبارها أنامط صافية للجامعات البرشية
األزمات, ورغم أن أساسها املفهومي قائم عىل الثبات, فهي يف تغري دائم, 

أن عمق أي  املهم هو. رسيع, أم بطيء, بعوامل ذاتية أو خارجية ال هيم
وفكرة اجلمود يف اهلوية, التي قادت . شعور باهلوية قضية نسبية يف املطلق

اليسار وبعض الليرباليني للخوض يف مواجهة نظرية وسياسية بني احلرية 
واهلوية, املواطنة واالنتامء, النحن واآلخر, هي ابنة أحكام مسبقة وثنائيات مل 

ولوجي نمطي صنعه املثقف يعد هلا من معنى إال لتفسري واقع إيدي
كانت اهلوية القومية يف العامل العريب وليدة ظروف أزمة, بل لنقل . والسيايس

لقد جرت حماولة القطيعة مع األنموذج العثامين يف . بدقة أكثر حالة اغتصاب
ترجيح للمفهوم الغريب ال يف تشجيع إلمكانية استنباط حملية تنجم عن فك 

ذ مثل اجلنسية والنقابات واملحاكم, مل جير هضم لنأخ. االستعصاء التارخيي
كاف هلذه املؤسسات يف جمتمعاتنا, وبالتايل بقيت بعيدة عن اإلحساس 

كام ومل يمتنع البعض عن رهن وجودها . الشعبي ومصطنعة بالنسبة للكثريين
 . والتخلص منها باملستعمر مهام كانت حماسنها
ال بني حقبتني ونمطي إنتاج هذه الفوىض يف اهلوية واملؤسسات واالنتق

من ذلك استفاد . خمتلفني خلقت فراغا هائال يف التكوين السيايس للبرش
جيل كامل استطاع التنفس يف ظل الليربالية االستعامرية التي أعطت الناس 
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هامشا سياسيا وثقافيا سمح هلم بالتأهيل الذايت والتكوين املعريف بشكل 
األمر الذي وّفر تدارك . ارئ الذي عرفناهيفوق بكثري تأهيل جيل حالة الطو

فجوات كربى يف طموح كبري لكسب معركة الزمن والبلوغ الرضوري لبناء 
وحده الشعور اجلامعي للمجتمع السيايس اجلديد باالنتامء . مستقبل خمتلف

لسنا يف مواجهة مع . إىل قضايا كبرية يسمح ببناء هوية نسبية مدنية جامعة
يف رصاع مع املنظومة العوملية غري املتكافئة التي تفرض  احلضارة الغربية بل

 . علينا مكانة دونية مسبقة وحالة هيمنة مزمنة للمركز الرأساميل األمريكي
كان وراء التامسك الرضوري إلنجاز االستقالل األول, أو التخلص من 

, خروج الرشق من )االستعامر املبارش(نفس القيود وجتاوز نفس اإلشكالية 
. قة اخلالفة والدولة القرون وسطية وفتح املجال لوجود متعدد اخلياراترشن

لذا مل يكن الرعيل األول ابن ما يسمى بالنهضة وحسب, بل ابن اهلوية 
األكرب التي تسمح باإلطالل عىل العامل والعيش بالبعد اإلنساين, أو عىل 

معركتها يف  هذا الرعيل أسس حلركة وطنية دينها العلم تعترب. األقل الكوين
اللحمة الوطنية, أي قبول مكونات املجتمع السيايس كافة, وبرناجمها يف فتح 

مل حيمل جيل االستقالل . املدارس وتعلم الناس ومكافحة اهليمنة اخلارجية
مكارم هذا اجليل عندما جعل من الدولة الوطنية املفّصلة عىل مقاس 

جتمع, وبالتايل يف موقع مستعمرهيا دولة تدخلية يف مواجهة مفتوحة مع امل
عندما مل يعد باإلمكان حتقيق الرشعية السياسية من . معاد بالرضورة لألمة

حتت, صار بإمكان التجمعات احلاكمة اجلديدة الذهاب بعيدا يف فرض 
تصورها مع قناعة واعية أو غري واعية تعترب أن الوصول إىل السلطة يسمح 

  .ناس عىل أنموذجها املسخهلا بإعادة فربكة اهلوية السياسية لل
ليس ألن . تبحث اهلوية السياسية عن عنارص ارتكاز هلا يف اهلوية الثقافية

اهلوية الثقافية هي املعرب عن مصالح اجلامعة, ولكن ألهنا أصبحت يف الرصاع 
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الوسيلة األكثر اقتصادا لبلورة . غري املتكافئ عىل السيطرة واهليمنة يف العامل
امعة, برنامج خيترص كل مسافات االبتكار السيايس برنامج متميز للج

لكن حامل هذه الثقافة وهذه اهلوية . والتجربة واخلطأ والطرق املجهولة املآل
وبالتايل فهو حيمل . هو ابن القرن الواحد والعرشين, وليس من أهل الكهف

هة يف أعامقه كل معامل الرصاع بني االتكاء املريح عىل عنجهية اخلطبة, واملواج
الفعلية مع عنجهية القوة, االنكفاء عىل الذات ورضورة إعادة مناقشة 
مكونات الذات, قوة التعبئة التي متنحها اهلوية الثقافية وحمدوديتها يف تعبئة 

اهلوية السياسية الدافع والغرض لذا يمكن القول أن  .القوة يف احلياة العملية
د بشكل أرسع من اهلوية هوية متحركة متعددة املشارب قادرة عىل التجد

وهي ابنة أوضاع أكثر منها ابنة ذاكرة مجاعية وفردية رضورية . الثقافية
من هنا شكلت أشكال االنتامء السيايس الرتمجة األكثر صدقا . االستحضار

األمثلة عىل ذلك . ملعطيات العرص, مهام كانت املرجعية الثقافية والرمزية هلا
ة مفهوم التنظيم اللينيني عند حسن البنا, ال حرص هلا, ولعل أكثرها بالغ

اهلوية القومية الغربية يف االجتاهات القومية العربية, استنساخ النموذج 
ليس فرج احللو بل مصطفى . الستاليني يف نظرية الدولة عند املودودي

ستزول, بل هي نزعة » موضة« ال أعتقد أن االشرتاكية« السباعي من قال
من  .»ليم األنبياء وحماوالت املصلحني منذ أقدم العصورإنسانية تتجىل يف تعا

يستطيع إغفال التقاطعات املركزية بني احلزب القومي القائد واحلزب 
الثوري وحزب اهللا املخّلص يف زمن حاالت الطوارئ التي أنجبت 
إيديولوجيات الطوارئ? أين البعد التقدمي لليربالية العربية يف بداية القرن 

وع اجتامعي وسيايس حترري من أفول التعبريات الليربالية العرشين كمرش
العربية بعد قرن باعتبارها الرتمجة األمينة للجري الذليل النفس والروح وراء 

 أفول املنابع?
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تكمن يف أهنا أخرجت كل النزعات الغرائزية » داعش« و» القاعدة« فضيلة
 نسب حوادث ال حاجة للبحث يف. إىل السطح» احلداثة« التي تعايشت مع

حور « التحرش اجلنيس فالكبت اجلنيس يرتجم يف عيون شبيبة تبحث عن
ال . ولو كان ثمن ذلك عملية انتحارية تودي بحياة أطفال ونساء» عني باهلبل

حاجة الستقراء مؤرشات حلرمان الفرد من التعبري عن نفسه يف أي شكل من 
روم سينصب نفسه أمريا أشكال ممارسة السلطة أو السلطة املضادة فهذا املح

عىل أية جمموعة برشية مهام كان عددها وعدهتا وسيعيد انتاج أنموذج 
وكم . الطاغية الكبري ولو عىل صعيد قرية ال أثر هلا حتى عىل خارطة غوغل

يصبح املشهد مأساويا ونحن نبرص أرباع الديمقراطيني يتهافتون عىل 
دية ألي مرشوع مدين وإنساين مراضاة هذه اجلموع امللوثة باملذهبية واملعا

كل « عرب إطروحات مثل. باسم تفهامت الرضورة والتحالفات التكتيكية
ولعل يف حماوالت فك اإلرتباط  .»الدم املذهبي واحد« أو» سالح مقدس

. أنموذجا عىل هذه الرتاجيديا) النرصة(واجلوالين ) القاعدة(بني الظواهري 
اع النرصة بالفوائد, ووزير خارجية اإلخوانية حتاول إقن» البحث« فمراكز

أما قطع رؤوس األرسى والقتل عىل اهلوية املذهبية . قطر يعدد هلم املناقب
وعمليات قصف وقتل املدنيني إلخ, التي تقوم هبا جبهة النرصة, فليست 

يا إبني كلنا إسالم وعىل سنة اهللا « :فكام قالت إحدى العجائز. مشكلة
  .»ورسوله

ورية تستمر بالعنف أما الديمقراطية فلم تكن يوما نتاج السلطات الدكتات
 . رصاعات مسلحة ملوثة باملذهبية والتطرف األعمى

إن كان من عزاء لشعوب دفعت أعىل فاتورة يف الدمار عرفتها اإلنسانية 
منذ هناية احلرب العاملية الثانية, فهو يف تعرية كل من شارك يف اغتيال املقاومة 

 ختليه عن استقالله األول بالتبعية حلكومات مل تضع املدنية, سواء عرب
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املرشوع الديمقراطي خارج احلدود يف سقف مصاحلها القومية العليا أو شبه 
أو يف خفة تعامله مع مرشوع  .حكومات مل تعرف معناها أو مبناها يوما

التغيري املدين الديمقراطي بالسقوط يف العسكرة والتطيف والتطرف يف أول 
األمر الذي ساوى يف الوعي العام بني القامع واملقموع . جدي امتحان

وجعل األغلبية احلقيقية يف املجتمع تصّوت حلزب اهلجرة, ألن السلطة 
السياسية قد رسقت الوطن وقطاعات سياسية واسعة قد قايضت املواطنة 

  .بدرهيامت حينا, وامتيازات مسخ أحيانا أخرى
وها نحن أمام . بري أدق ال تارخيية كاملةلقد انتهت حقبة تارخيية, أو بتع

اختبارات وجودية حتدد فيام إذا كنا سنستمر يف السباحة يف نفس مياه املستنقع 
مل جترؤ النخب الثقافية والتعبريات السياسية عىل . اآلسنة أم أن أوان اخلروج

اخلوض يف أهم معارك التنوير والتغيري املدين, لقد تشوهت تعبريات التغيري 
لسيايس وغابت هنضة التفكري وتعايش الناس مع التدمري والتكفري وكل ا

املشعوذين الذين يستعملون اكتشافات البرشية املعارصة من أجل نرش 
وآن أوان حلظة حقيقة يقول فيها . خطاب احلقد والثأر وأفالم قطع الرؤوس

لقد شاركنا السلطات التسلطية يف : كل حريص عىل غد أفضل ألطفاله
ال احلركة املدنية السلمية, وها نحن ندفع الثمن, فالعنف يف املجتمعات اغتي

وال يمكن عرب العنف أن نبني جمتمع . اهلشة سالح بيد األردأ واألسوأ
مواطنة ومشاركة ودولة مدنية حديثة وتنمية جديرة بحقبتنا وهنضة تعيدنا 

. للتاريخ
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وريني, حول رضورة بدأت نقاشات عدد من املواطنني واملواطنات الس
الربط بني املرشوع املدين التنويري وقيم املواطنة واحلقوق من جهة, والنضال 
اليومي بمختلف أشكاله من جهة أخرى, بعد حتطيم متثال أبو العالء املعري 

 .وأخواهتا» جبهة النرصة« وقتل أرسى من اجلنود السوريني من قبل

للمحكمة اجلنائية ( كنت قد زرت الهاي للحديث مع املدعي العام
أوكامبو يف أيام واليته األخرية بحضور من أصبحت ) الدولية لويس مورينو

, حيث حتدثنا يف جرائم احلرب التي ارتكبتها )فاتو بنسودا(نائبة عامة مكانه 
 .السلطة األمنية العسكرية بحق مدنيني

دها, عندما تعطي السلطة أسوأ ما عن« :قال يل أوكامبو يومها مجلة خميفة
ثمة ردود فعل من املجتمع ستعطي أسوأ ما عند الناس, عندها يتشوه كل 

 .»يشء, وستعود إلينا بعد فرتة بملف مزدوج جلرائم هذا وذاك

ومل . تقريرا يف االجتاه نفسه بعد أشهر» جمموعة األزمات الدولية« كتبت
ط يعد بوسع غرفة العمليات, التي أنشأهتا احلكومات الست العاملة إلسقا

بشار األسد السيطرة عىل أوضاع خمتلة, شاركت فيها بدرجة ) الرئيس(نظام 
روبرت (وجاء اليوم الذي يكتب فيه أحد مهندسيها األساسيني . أو بأخرى

عن رضورة أن توقف املعارضة املسلحة األعامل الوحشية ضد ) فورد
املجتمعات املدنية يف مناطق سيطرة النظام, فيام وصل اخلرف ببعض 

عارضني إىل اعتبار كل مواطن رويس عىل األرايض السورية هدفًا مرشوعًا امل
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ردا عىل  ,»كل سالح مقدس« يف اجتامع مراكش» االئتالف« وأن يقول صناع
) يف سوريا» القاعدة« فرع(» جبهة النرصة« قرار الواليات املتحدة بتصنيف

 .تنظيًام إرهابياً 

لعنف واملذهبية واستجداء كان موقفنا كمجموعة ترفض االنزالق نحو ا
وأن ما جيري سيذهب بنا إىل حرب مدمرة ال تبقي وال . التدخل اخلارجي

وأن ما جيري ليس  ,»الشجاعة صرب ساعة« تذر, فيام أرص البعض عىل أن
 .حربًا بل ثورة حتى النرص

» النهاية اهلادئة حلركة حزم املعارضة« قبل أن يتحدث روبرت فورد عن
سيهرب إىل تركيا أو معسكر » اجليش احلر« ما يعرف بـ بعامني, كتبت بأن

فقد أتاحت يل جتربتي . اجليش السوري, أو سيصبح مملوكًا عند التكفرييني
وإنتاج املتطرفني يف » طالبان« احلقوقية, يف مناطق الرصاع, مشاهدة والدة

آزاد يف كشمري ومتابعة احلرب اليوغوسالفية وأوضاع العراق بعد االحتالل 
 .حلروب العبثية يف أفريقياوا

مل أكن أتصور أن مشاهد القتل باملنجل يف رواندا, وقطع األعضاء يف 
ولكن يف عامل غرائزي, من دون . سرياليون, يمكن أن حتدث رشقي املتوسط

كلية احلضور, » النفس أمارة بالسوء« قيم وعقد وعهد, تصبح اآلية القرآنية
إال أن التاريخ . إلنسان الكثري من بريقهاوتفقد النظرة التفاؤلية إلنسانية ا

يذكرنا بأن أوربة التنوير جاءت بعد حماكم التفتيش, وولدت الواليات 
املتحدة ومواثيقها املؤسسة بعد حرب أهلية قذرة, وإن كان بإمكان القوى 
التكفريية واملستبدة أن تشوه جيل فليس بإمكاهنا قتل طموح اإلنسان 

تامء ألحسن ما أنتج البرش بعيدًا عن مستنقع ملستقبل يشعر فيه باالن
 .الصفحات املظلمة
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كنا نتواصل ونحن يف معمعات املقاومة املدنية, ونتبادل الرأي يف عامل 
التمدن يف وجه : ثوابت أساسية جتمعنا. يغتال الرأي والسياسة والتفكري

بية, التوحش, والعقالنية يف وجه الظالمية, واإلنسان يف وجه املخدرات الغي
واملواطن كرد عىل تعبريات الرعية والعبودية, واحلقوق يف وجه ما يسمى 
املكرمات, والدولة املدنية يف وجه السلطة األمنية, وسيادة التأمل والتفكري 

 .املستقل يف وجه االرتزاق والتبعية السياسية

لسنا حزبًا سياسيًا كام يظن بعض املهزوزين سياسيًا, ولسنا طرفًا ينافس 
ال نبحث عن مكان يف أزقة . عارضة نسبها التمثيلية واعرتافاهتا املهزلةامل

السياسة الصغرية, ونرفض أن نصنف, وأن يصنف من معنا بالرغم عنه, يف 
لقد فشلت اإليديولوجيات التقليدية يف استيعاب . أي موقع أو تكوين

ما أمّس و. الشبيبة, دافعة إياها إىل التطرف أو التهميش الذايت أو اهلجرة
احلاجة إىل مرشوع فكري ثقايف مدين, قادر عىل وقف النزيف املجتمعي يف 

 .ظل حالة اخلراب السائدة

أكثر من مليوين طفل لن يتمكنوا من جتاوز األمية التقليدية يف عرص إلغاء 
من السهل أن نقول بأن نظام األسد وراء كل هذه املصائب, . األمية الرقمية

ويف هذه  التفسري الواقعي خلراب سوريا» عىل سوريااملؤامرة « أو اعتبار
الثنائية البائسة نذكر بقول الفيلسوف املعري حني سؤل عن اخلليفة عمر 

 :واإلمام عيل فأجاب
 كال الرجلني يف الدعوى غبي فذا عمر يقول وذا عيل

ولن . لن نسقط يف وحل العنف وعدمية التفسري املذهبي للتاريخ والوقائع
الصغار .. ونحن عىل ثقة بأن كرامة اإلنسان أعىل. ووصاية أحد نقبل انتداب

 .فلننهض.. يتحكمون بنا ألننا راكعون



 املقاومة املدنية

172 

يف ) قيم, مواطنة, حقوق(وجدنا من الرضوري نرش بيان والدة تيار قمح 
 .هذا الكتاب بعد أشهر عىل صدوره



 تيار قمح

 حقوق مواطنة قيم
وعمل حلامية منطلقاهتا املدنية نحن أبناء احلركة املدنية أو من دافع عنها  

ووسائلها السلمية وسيادهتا السورية, وإخالصا لروح الشهداء الذين قدموا 
أرواحهم من أجل دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة وشعب حر ومواطن 

كملتقى غري ) قيم, مواطنة, حقوق(كريم, نعلن عن تشكيل تيار قمح 
ملواطن الكامل احلقوق والدفاع حكومي من أجل بناء الوطن احلر ومحاية ا

يف العدالة واملساواة واحلرية واإلخاء املتأصلة يف  عن القيم اإلنسانية العليا
وتأصيل . شجرة التنوير يف عمق الثقافة العربية واإلسالمية واملسيحية

الرشعة الدولية حلقوق اإلنسان يف القلوب ويف العقول, ومد اجلسور لكل 
غرب, يف الشامل واجلنوب, من أجل جمتمع إنساين األحرار يف املرشق وامل

أكثر عدالة, وجمتمع مدين مبادر وخالق ومنظومة عالقات دولية متحررة من 
 .اهليمنة واالستغالل واالستعباد

 املواطنة كنداء ومرشوع
عىل الصعيد العاملي, ومع تراجع » مواطنة جديدة« يف هاجس بلورة

, صار من الرضوري أن نعود إىل 2001سبتمرب  11احلقوق واحلريات منذ 
املشاركة العاملية يف صنع مفهوم جديد ومتقدم للتعبري امللموس للحقوق 
 السياسية واملدنية, خاصة وأن عوملة احلالة االستثنائية جعلت من املواطنة
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لكل  الطوباوي جليل من الشبيبة إن مل نقل لماحلبأكثر تعبرياهتا اختزاال 
 . أو اإلسالمية/ربية وشخص يف جمتمعاتنا الع

لقد شكل انطالق الربيع العريب من تونس, حلظة حاسمة ونقطة حتول 
أساس وضعت حدا للرتاجع املأساوي الذي عاشه العامل العريب يف نصف 

وجاءت مرص لتعيد للشعب . قرن من الدكتاتورية بمختلف تعبرياهتا
طويل, وإن  املرصي من جديد تاريخ وجغرافيا الفعل اإلقليمي بعد غياب

كان التسلط والتطرف واإلرهاب قد فعلوا املستطاع ومازال, من أجل حتطيم 
الصورة املرشقة لثورات بدون أصنام, سلمية األداء, مدنية التصور 
ديمقراطية املامرسة, فام زلنا نؤمن أكثر من أي وقت مىض بأن املقاومة املدنية 

نمية وعبادة األشخاص, السلمية هي السبيل األرقى للتغيري, ونرفض الص
واملامرسات غري األخالقية يف العمل العام ونسعى خللق الوعي املجتمعي 
الالزم من أجل جتاوز األشكال التقليدية للتنظيم والتفكري, ورضورة 
املشاركة املواطنية يف تقرير مصري الشعب والدولة, وعودة الوعي واحلق يف 

محاية هذه القيم اإلنسانية  وإخالصا وحرصا عىل. هنضة إنسانية جديدة
حماولة من أبناء جيل التغيري ملواجهة » ملتقى قمح« النبيلة العليا, نعترب تكوين

أية عملية اغتيال أو تزوير هلذه املقاومة املدنية الباسلة التي بدون التمسك 
بقيمها الرافضة للمذهبية والطائفية والعنف ال يمكن أن نعود إىل احلداثة 

 . ذي غيبتنا الدكتاتورية والقوى الظالمية عنهوالتاريخ ال
أو مطرا هيطل من السامء أو جمرد  مل تكن املواطنة يوما ابنة نص مكتوب,

أوىل تقول برضورة  موضوعةب نا وتذكرينامن هنا إرصار .مرسوم إداري
وربط هذا البناء . ابتكار املواطنة يف القول والفعل, يف احلي واملدرسة والقرية

ألن املؤرش النظري  .كل إنسان مواطن املنجز اإلنساين الذي يعتربالتحتي ب
واألخالقي واحلقوقي الوحيد املشرتك يف غياب املشرتكات, هو ارتقاء 
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البرشية يف حدودها الراهنة وتكويناهتا السياسية إىل مستوى احلقوق االسمية 
 .بتعبري آخر, صريورة كل األشخاص مواطنني. املوحدة للبرش

ال يوجد شعب يف العامل خارج املواطنة أو دوهنا أو اهة القول أنه من البد
ويف كل املنعطفات الكبرية يف تاريخ الشعوب كانت . ضدها بطبعه أو بثقافته

فكرة املشاركة طرفا أساسيا ليس فقط يف تقرير مصري الناس وإنام يف نوعية 
جيا يف العالقة بني وأمهية وقوة القرار سياسيا كان أم جمتمعيا عاما أم اسرتاتي

وبقدر ما امتلك الناس احلق يف التنفس املدين امتلك صناع . الذات واآلخر
القرار السيايس هوامش أوسع وأوراق أكرب وقدرات أخصب عىل مواجهة 

 .الناسمشكالت 
أو منتج ليربايل جديد أو برنامج سيايس  »ست فودفا«ألن املواطنة ليست 

Light يسعى بشكل يومي لالستثامر   ومدين كبريفهي حتتاج إىل جهد ثقايف
البناء لتجربة انتفاضة الكرامة يف امليدان, وتعزيز أخالق التضامن والتعاضد 

بروح املتابعة والعمل  واألمانة والشفافية التي أنجبتها, وحتصني كل هذا
 .الطويل النفس واعتياد زراعة النخل وليس الفجل

نخب املالية التي تسعى جلعل كام أن من الرضوري يف عرص عوملة ال
االستهالك املشهدي ثقافة سائدة, أن ينجح أي مرشوع مواطني يف الدخول 
إىل قلوب وعقول الشبيبة ألهنا وحدها قادرة عىل منحه حق التجذر 

 . املجتمعي

 من العام إىل اخلاص
عانت طويال من الدكتاتورية, وزرع فيها اإلستبداد  يف املجتمعات التي

بائسة وحالة عقم اجتامعي وبؤس ثقايف يغذي فيه حيتان املخابرات أخالقه ال
التي تشكل املستولد األساس للتطرف  ردود الفعل الكيدية والثأرية والفساد
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لقد جرى . والظالمية واإلرهاب واملمزق احلقيقي للنسيج االجتامعي
التطبيع مع اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وسلب احلقوق األساسية 

واستبعاد واستئصال يف اخلارطة منظومة فساد وعزز العنف . للناس
, يف جمتمعات أصبحت تصفية احلسابات الذاتية تنال السياسية واملدنية

اجتياز احلدود نحو املجهول اهلجرة وو. مرشوعيتها من ال عقالنية التعسف
ثقافة تشكل ة ملجأ للطاقات الصامدة, عشريحلام للطاقات الواعدة, وال

وإعطاء . واطنة التأمني املجتمعي الوحيد ضد أمراض نقص املناعة الذاتيةامل
ويف بلد استهدف من . هذه الثقافة حقها هو أهم صامم أمن ضد العنف

القريب والبعيد, وتعرض ألخطار كبرية جعلت الوطنية حتتل فضاءات 
 املواطنة بشكل شوه الوطنية وحّول املواطنني ملجرد رعية, يف وضع كهذا ال

تشكل إعادة التوازن مهمة حلزب أو جبهة أو حكومة, يف سلطة التسلط 
كانت أو يف املعارضة, بل عمل مجاعي يتنصب فوق اخلارطة السياسية 
والتكوينات التنظيمية بكل تواضع, أي ضمن منطق التأهيل والتكوين 
والرتاكم وانتاج الثقافة املدنية, ال منطق االستعالء والتعارض واملواجهة 

من هنا يتوجه مرشوعنا املدين مبارشة إىل اإلنسان بوصفه . واالستقصاء
كذلك ليناقش معه أوليات وجوده املدين ورضورات النهوض بأحواله 
وظروف معاشه ورضورات مشاركته يف الشأن العام يف اجلمعية اخلريية 
والنادي الثقايف واملنتدى السيايس والبحث االقتصادي التنموي واستكشاف 

رص املناعة الذاتية للمجتمع يف ظروف ما زالت الرببرية فيها القاسم عنا
 . املشرتك األعىل لألطراف األقوى يف عاملنا

هلذا ارتعشت . لقد كرس الشباب يف أسابيع ما أنتجته الدكتاتورية يف عقود
أركان الفساد واالستبداد يف املنطقة, وأعطى االستبداد أسوأ ما عنده دافعا 
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اخلروج من الفعل إىل رد الفعل ومن التغيري الديمقراطي املدين  املجتمع نحو
  .إىل التمرتس بني الدكتاتورية والظالمية

ال  , أية دولة,يات الثقافة املدنية التأكيد عىل أن الدولةهيصار من بدلقد 
يمكن أن متثل الناس يف كل زمان ومكان وقضية, وأن املجتمع الذي سبق 

 البقاء خارج فضائها بأشكال فردية أو مجاعية, الدولة وصنعها قادر عىل
وأن احلركة املدنية ليست وحسب أداة بناء ملجتمع قوي,  .تلقائية أو منظمة

وجلمعيات  ,وإنام أيضا لدولة غيبتها السلطة, وألحزاب تكلست أو تكاد
  .حتتاج للهواء الطلق لكي تعرب عن نفسها وعن حاجات الناس بشكل أفضل

رس حقوقنا ال أن نكتفي باملطالبة هبا, وأن نبني بلدنا ال أن طموحنا أن نام
وأن نبادر للتواصل مع كل أبناء الوطن مهام . من أي طرف» مكارم« ننتظر

كانت احلواجز واملوانع التي تقيمها السلطات كثرية ومتعددة, وأن نكمل 
عملية هدم جدران اخلوف والرتدد, مع عقلنة األداء واملواجهة, للتشويه 
الذي يقوم به إعالم التسلط وتوحش اإلرهاب, والتحريف الذي يشارك فيه 

 .بوعي أو بدون وعي, أكثر من منرب إعالمي خارجي
 من أجل أن نكون أمناء لكل الشهداء, وحتى نتابع املسرية, نعلن عن قيام

من أجل تعزيز وشائج التواصل بني كل األشخاص بغض  ,»ملتقى قمح«
عرب مقاومة ثقافة ياسية ومعتقداهتم الدينية واألثنية أطيافهم السالنظر عن 

العنف واخلوف, وتقوية العالقات املدنية عىل حساب العالقات العضوية, 
وبناء ثقافة تكريم للكائن اإلنساين ومحاية ملحيطه الطبيعي وأنسنة ملحيطه 
التقني وتعزيزا ملبادئ أساسية مثل التسامح واحلوار وحق اإلختالف وحق 

 . اركة واملبادرةاملش
لالستفادة من خرية الكوادر الثقافية العربية ملتابعة  يسعى تيار قمح

اإلبداعات املدنية عربيا وعامليا, والتعرف عىل خمتلف التجارب التي تتقاطع 
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مع الوضع السوري, كذلك يسعى امللتقى للتنسيق مع املنابر الثقافية 
 . موالبحثية لتقديم إصدارات مفيدة للرأي العا

ويعترب بناء املناعة . أية عالقة هيمنة ثقافية أو سياسية» تيار قمح« يرفض
الذاتية للمجتمعات أساسا حلاميتها يف زمن األزمات والشكل األنجع 

ويعترب من مهامته التعريف . لتطوير وتفعيل العالقات املدنية يف أي جمتمع
ح من فوق يف بعدة أمثلة دولية لفشل فكرة التدخل اخلارجي أو اإلصال

غياب مشاركة جمتمعية أساس يف حتقيق تغيري حقيقي, والقيام بأكثر من 
بحث حول فشل األشكال املسلحة يف إسقاط الدكتاتوريات واملخاطر التي 
حيملها العنف واإلرهاب عىل السلم األهيل والدمار الوطني واملجتمعي, 

ديمقراطي يف العديد من ونجاح املقاومة املدنية السلمية يف حتقيق اإلنتقال ال
 .الدول

األساسية من الرضوري أن يبدأ بمحارضات » تيار قمح« لتحقيق مهامت
جتمع بني اجلانب التعليمي الرتبوي واجلانب التحلييل بشكل يتم معه اختيار 

 .املوضوعات وفقا للحاجيات املحلية

 املهامت املبارشة واملتوسطة والبعيدة
 :عىل صعيد املهامت املبارشة

تعزيز وسائل التواصل واحلوار بني خمتلف املناطق إلفشال خطة السلطات 
يف وقف جتمعات املشاركة املواطنية التي سمح هبا احلراك السلمي املدين 

وعادت  31/3/1980والذي بدأت خماضاته يف إرضاب اليوم الواحد يف 
وجيري اغتياهلا  18/3/2011بقوة مع ربيع دمشق وانطلقت من جديد يف 

 . أحيانا أخرى» اخلالفة« سم نظرية املؤامرة حينا ومشاريعبا
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التوثيق األمني ملا حدث يف السنوات » تيار قمح« نعترب من أوىل مهامت
 .األربع املاضية, والتواصل اإلعالمي الرصني

مهامت التيار, فك حصار املدن الذي تلجأ السلطات األمنية واملجموعات 
جتمع السوري والعريب والدويل للتضامن مع املسلحة, وذلك عرب استنفار امل

املناطق املحارصة, وحتقيق أكرب إدانة دولية جلرائم العقوبات اجلامعية التي 
وتنظيم عمليات . تتسابق فيها السلطة القمعية مع القوى اإلرهابية الظالمية

إغاثة جديرة بالتسمية, وتكوين جمموعات تضامن تضمن وصول 
 . اإلحتياجات الطارئة

هامت التيار, االستنفار الثقايف املدين ملواجهة محالت تشويه االنتفاضة من م
  .قبل السلطة ومن قبل املدافعني عن احلقد املذهبي والطاعون الطائفي

والرد . التوجه لوسائل اإلعالم لتبيان احلالة السورية بموضوعية وأمانة
اتورية عىل حماوالت اختصار ما حيدث يف سورية بمواجهة بني الدكت

 . واإلرهاب

تكوين فرق عمل داخل وخارج القطر للتضامن والدعم للمقاومة املدنية 
 السورية بكل الوسائل الذاتية املعنوية واملادية

 أما عىل املدى املتوسط والبعيد,

بناء منتديات وملتقيات يف خمتلف املدن السورية, وإعادة االعتبار 
 .للمكتبات الثقافية

قانونية للمحاسبة واإلنصاف يف كل اجلرائم التي  تكوين فريق متابعة
ارتكبتها األجهزة األمنية واجلامعات اإلرهابية واخلاصة بحق املواطنني 

 . والشهداء
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تكوين فريق متابعة اجلرائم االقتصادية املتمثلة يف هنب املال اخلاص والعام 
ظامت التي والتنسيق مع املن. وإفقار االقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد احلرب

 . بارشت هذا العمل من أجل وضع حد لإلفالت من العقاب

الطلب إىل عدد من االقتصاديني تقييم اخلسائر التي وقعت, ومبارشة 
لقد بنت سلطة . مرشوع إعادة بناء مجاعي يشارك فيه كل مواطن حر

اللصوص واجلالدين واجلامعات املتطرفة اسرتاتيجيتها عىل معاقبة 
ب املمتلكات, األمر الذي يتطلب ردا عمليا مبارشا األشخاص وهدم وهن

يعترب الدفاع عن الكرامة واحلقوق أساس التغيري, والبناء مهمة مركزية تقع 
 . عىل عاتق كل حر يريد لوطنه أن يكون قدوة حتتذى

مع كل الديمقراطيني واألحرار وحسب من أجل » تيار قمح« ال يناضل
واإلرهاب, وإنام يطمح ألن يكون يف قلب القضاء عىل الدكتاتورية والفساد 

مرشوع هنضة إنسانية جديدة كمرشوع فكري وثقايف نتعاون يف حتقيقه مع 
. كل املفكرين والبحاثة والطاقات العلمية السورية واإلقليمية والدولية



 Haytham Manna هيثم مناع
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 .2013ـ اإلسالم وأوربة 
 ك يف عدة مؤلفات مجاعية عن املرأة يف العامل العريب وحقوق اإلنسانشار

وأكثر من  أو مرتمجة باللغة الفرنسية اتوله مؤلف ويف تقرير التنمية العريب
 .مقال وحمارضة بالعربية والفرنسية واإلنجليزية 4000

  www.haythammanna.net: صفحة الويب
 

 :دراسات وتقارير للمؤلف أو بإرشافه
 .1981إعداد وإرشاف هيثم مناع, املعتقلون السياسيون يف سورية, * 
 . 1983إعداد هيثم مناع, مأساة محاة, اجلريمة بدون عقاب? * 
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اإلسالم واملرض, الرصاع بني املعرفة احلكمية واملعرفة الدينية يف * 
 .1983دكتوراه يف العلوم االجتامعية, التاريخ العريب اإلسالمي, أطروحة 

 .1985هيثم مناع, تاريخ األخوان املسلمني يف سورية, نيسان * 
دراسة أولية حول التعذيب يف سورية ورضورة إجياد مركز إلعادة * 

 .1989تأهيل الضحايا, مقدمة إىل اآلفر, 
 ., باريس1989هيثم مناع, يف أزمة املعارضة السورية, * 

رب طبية عىل جنود القوات املتحالفة يف حرب الكويت, تقرير, جتا* 
1991. 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف جامو وكشمري, تقرير مشرتك مناع مع * 

اوديل سيديم بوالن, ايتيان جوديل, وباتانجايل فاراداراجان, الفدرالية 
 ).تقرير بالفرنسية واإلنجليزية( 1993الدولية حلقوق اإلنسان, نيسان, 

ناع, أوضاع األكراد يف سورية, تقرير مقدم إىل اللجنة الفرعية هيثم م* 
 .1993آب  5حلامية األقليات يف جلنة حقوق اإلنسان, 

إرشاف وحترير, اإلسالم وحقوق اإلنسان, نجامينا, تشاد, فرباير * 
1995. 
املنظامت غري احلكومية وحقوق اإلنسان يف مرص, الفدرالية الدولية * 

 1995اع باإلشرتاك مع أوديل سيديم بوالن, أكتوبر حلقوق اإلنسان, من
 ).تقرير بالفرنسية واإلنجليزية(

 . 1996تقرير حول االغتصاب يف يوغسالفيا السابقة, مجاعي, * 
باإلشرتاك . 1995تقرير حول أوضاع حقوق اإلنسان يف اجلزائر, متوز * 

 .مع بودوان واليازمي
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منصف املرزوقي, فيوليت ع إعداد وإرشاف هيثم مناع, باإلشرتاك م *
 سالمة النفس واجلسد, التعذيب يف العامل العريب,: داغر, عصام يونس

 .2000و 1998, طبعتني, )كتاب بالفرنيس, والعريب(
هيثم مناع, تقرير حول عديمي اجلنسية يف سورية, ثالث طبعات * 
 .اللجنة العربية حلقوق اإلنسان وشمل. 2004/ 2000/ 1998

مراقبة قضائية يف حمكمة راضية النرصاوي واملتهمني باالنتامء  هيثم مناع, *
 .1999, )بالعريب تقرير(حلزب العامل الشيوعي التونيس, 

هيثم مناع, مراقبة قضائية يف حماكمة جالل بن بريك الزغالمي يف  *
 .1999, )تقرير بالعريب(تونس, 

غربية حلقوق هيثم مناع, مراقبة قضائية يف حماكمة مناضيل اجلمعية امل *
 .2000, )تقرير بالعريب(اإلنسان, 

باحثة وباحث, موسوعة اإلمعان يف حقوق  38و) إرشاف(هيثم مناع  *
 دار األهايل, دار بيسان, منشورات أوراب(اإلنسان, 

 .2010/ 2002/ 2000, )واللجنة العربية حلقوق اإلنسان
األهايل,  ـ أورابهيثم مناع, احلرية يف اإلبداع املهجري, سلسلة براعم,  *

 2001, )كتاب بالعريب(
مالحظات عىل تقرير احلكومة السورية : هيثم مناع, ماذا عن املستقبل *

 تقرير (املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان يف نيويورك, 
 .2001, )بالعريب والفرنيس واالنكليزي

هيثم مناع, الواليات املتحدة وحقوق اإلنسان, سلسلة براعم, باريس,  *
 .2003, )كتاب بالعريبحمارضات ثم (ق, جدة, دمش
, )بالعريب(هيثم مناع, تقرير حول أوضاع الفلسطينيني يف العراق,  *

2003. 
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هيثم مناع, رصخة قبل االغتيال, مستقبل املنظامت اخلريية واإلنسانية يف  *
 كتاب بالعريبتقرير ثم (اململكة العربية السعودية, 

, )ب الدويل للجمعيات اإلنسانية واخلرييةوالفرنيس باالشرتاك مع املكت
2004. 
هيثم مناع, نزع اجلنسية تعسفا يف دولة قطر, إصدار ثامين منظامت * 

 )تقرير(حقوقية بطلب من اللجنة العربية حلقوق اإلنسان 
هيثم مناع, ومضات يف ثقافة حقوق اإلنسان, مركز التنمية الفكرية *

 2004 ,)اب بالعريبكت(واللجنة العربية حلقوق اإلنسان, 
مستقبل حقوق اإلنسان, القانون الدويل  ,باحث وباحثة 17وهيثم مناع * 

 2005األهايل, ـ  أوراب وغياب املحاسبة,
سلسلة براعم, قيس جواد العزاوي وهيثم مناع, محاية الصحفيني, * 
 2005, )كتاب بالعريبتقرير ثم (األهايل, ـ  أوراب

ـ  سلسلة براعم, أورابحقوق اإلنسان, هيثم مناع, أبحاث نقدية يف * 
 .2005, )كتاب بالعريب(األهايل, 

حقوق الطفل, االتفاقيات اإلقليمية  ,)إعداد وتقديم( هيثم مناع* 
والدولية, مركز الراية للتنمية الفكرية واللجنة العربية حلقوق اإلنسان, 

 ,)بعد حمارضات تكوينية للحقوقيني كتاب بالعريب(بريوت وجدة ودمشق, 
2006. 

كتاب ( يلااأله ـ أوراب ,سلسلة براعمهيثم مناع, العدالة أو الرببرية, * 
 .2006, )بالعريب

كتاب (هيثم مناع, حقوق اإلنسان والعمل اإلنساين يف العامل العريب, * 
 .2007, )باالنجليزية
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وثيقة إقليمية ودولية, حمارضات 100هيثم مناع, زاد املدرب واملتدرب, * 
كتابا, املكتب الدويل للجمعيات اإلنسانية واللجنة العربية  22هامة, وتقارير 

حلقوق اإلنسان, طبعة عارشة من إصدار املعهد االسكندنايف حلقوق 
 .2014− 2007اإلنسان, قرص مضغوط, فرباير 

اللجنة العربية حلقوق اإلنسان ومؤسسة العدالة الدولية, جمموعة من * 
/ 5/ 26إلنسان يف مرص, ملتقى لندن, الوثائق حول انتهاكات حقوق ا

تقرير مناع عن املحاكامت العسكرية للمعتقلني من األخوان ( 2007
 ).املسلمني

إرشاف مناع, تراجيديا غوانتانامو, تقارير عن غوانتانامو والسجون * 
الرسية والقوائم السوداء, التحالف الدويل إلغالق غوانتانامو واللجنة 

 . 2007, بالعربية واإلنجليزية, العربية حلقوق اإلنسان
مجاعي بإرشاف مناع, انتصارا للمجتمع املدين يف العامل العريب, تقرير * 

 .2008/ 3/ 22بالعريب, 
سلسلة  هيثم مناع, املقاومة املدنية, قراءة يف املناعة الذاتية للمجتمعات,* 
ت عن إثر جمموعة حمارضا. 2008, )كتاب بالعريب( يلهااأل ـ أوراب ,براعم

 .املقاومة املدنية يف اليمن والبحرين ومرص وأوربة, طبعة ثانية قيد النرش
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان والشبكة العربية ملعلومات حقوق * 

اإلنسان واملرصد الفرنيس حلقوق اإلنسان, تقرير أول عن حماكمة معتقيل 
, حترير 2008آب / إعالن دمشق, بالعربية والفرنسية واإلنجليزية, أغسطس

 .هيثم مناع
اللجنة العربية حلقوق اإلنسان, املعهد العريب للتنمية واملواطنة, املرصد * 

الفرنيس حلقوق اإلنسان, املعتقلون السياسيون الستة وقضية بلعريج, مراقبة 
تقرير عن اجللسة األوىل ) املغرب(قضائية أمام املحكمة االبتدائية يف سال 
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أعده هيثم مناع, التقرير النهائي من إعداد  2008/ 10/ 16للمحكمة 
 . املراقبني األربعة

لؤي ديب وهيثم مناع, تقرير التحالف الدويل ملالحقة جمرمي احلرب * 
. 2009حول جرائم اإلرسائيليني يف قطاع غزة, باالنجليزية والعربية, صيف 

 .إثر بعثتي حتقيق إىل غزة
 ,سلسلة براعم, 2010اهتا, هيثم مناع, الدكتاتورية يف خمتلف تعبري* 
 . 2010, )كتاب بالعريب( يلهااأل ـ أوراب

هيثم مناع, دور املنظامت احلقوقية يف مالحقة إرسائيل عىل انتهاكها * 
 .2010للقانون الدويل, بريوت, الزيتونة 

هيثم مناع, تقرير عن املقاومة املدنية يف التجارب املعارصة, خالصة * 
 .املعهد االسكندنايف حلقوق اإلنسان. 2011 حمارضات يف املوضوع عام

هيثم مناع, ربيع املواطنة, بريوت, دار عشرتوت واملؤسسة العربية * 
 .2012األوربية للنرش, 

هيثم مناع, اإلسالم وأوربة, بريوت, دار عشرتوت واملؤسسة العربية * 
 .2013األوربية للنرش, 

املعهد االسكندنايف  هيثم مناع, السلفية واإلخوان وحقوق اإلنسان,* 
 .2014حلقوق اإلنسان, 

هيثم مناع, خالفة داعش, بالعربية والفرنسية ولغات أخرى, عدة * 
 .2014طبعات, 

 .GNRD, الطبعة اإلنجليزية عن 2015اإلسالم وحقوق املرأة, بيسان,  *
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