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إقليمية  ن�س���ان ه���و منظمة غ���ر حكومي���ة � مرك���ز �لقاه���رة لدر��س���ات حقوق �لإ

ن�س���ان  م�س���تقلة تاأ�س�س���ت عام 1993، تهدف �إىل دعم �حرت�م مبادئ حقوق �لإ

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

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

هد�ف  ن�س���ان. ومن �أج���ل حتقيق هذه �لأ �لتفاقي���ات و�ملو�ثيق �لدولية حلقوق �لإ

يعمل �ملركز على �قرت�ح و�لدعوة �إىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعديالت د�س���تورية 

ن�س���ان، و�لقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوية عرب  تعزز من �ملعاير �لدولية حلقوق �لإ

ن�س���ان مع  قليمية و�لدولية، وتعليم حقوق �لإ ليات �لوطنية و�لإ توظي���ف خمتلف �لآ

�لرتكيز ب�س���كل خا�ص على �ل�س���باب، وبناء �لقدر�ت �ملهنية للمد�فعن عن حقوق 

ن�س���ان. ومنذ تاأ�سي�سه يقوم �ملركز ب�س���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول  �لإ

ن�سان و�لدميقر�طية يف �لعامل �لعربي. ق�سايا حقوق �لإ

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

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

و�ملنظم���ات غر �حلكومية يف �ملنطقة ، و�لعمل �سوياً م���ن �أجل رفع �لوعي �لعام 

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

ن�سان.   حلقوق �لإ

مم   يتمتع �ملركز بو�سع ��ست�ساري خا�ص يف �ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي بالأ

ن�س���ان و�ل�سعوب. �ملركز  فريقية حلقوق �لإ �ملتح���دة، و�سفة �ملر�ق���ب يف �للجنة �لأ

ن�س���ان، و�ل�سبكة �لدولية لتبادل  وروبية �ملتو�سطية حلقوق �لإ ع�س���و يف �ل�سبكة �لأ

�ملعلومات حول حرية �ل���ر�أي و�لتعبر )�يفك�ص(. �ملركز م�سجل يف �لقاهرة وباري�ص 

ن�سان لعام 2007.          وجنيف. وحا�سل على جائزة �جلمهورية �لفرن�سية حلقوق �لإ

�ملدير �لتنفيذي

معتز الفجريي

كادميي �مل�ست�سار �لأ

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

�ملدير �لعام

بهي  الدين ح�ضن

د�رة رئي�ص جمل�ص �لإ

كمال جندوبي
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يه تر ر بو

ت �ضا ا ر د

ملف العدد

الفهر�س

•• امل�ضريي .. لي�س اأ�ضوليا
علمانية,  واأخ��رى  اإ�ضالمية  اأ�ضولية  هناك  اإن  القول  نافلة  من  �ضار 

منهج  التفكري,  يف  منهج  هي  ما  بقدر  دينية  �ضمة  لي�ضت  �ضولية  فاالأ

طالقية واملقوالت  يقوم على فكرة الن�ضق املطلق واملنهجية املغلقة واالإ

5هاين ن�ضريةاحلدية الثابتة.

•• اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات 
                                      فى العامل العربي؟!

                )�ضوريا وتون�س والبحرين منوذجا(
وهل  دميقراطي؟  نظام  باأنه  �ضيا�ضي  نظام  اأي  َم  َن�ضِ اأن  لنا  يتاأتى  كيف 

املجتمع املدين  ات�ضاع رقعة منظمات  ما, على  يتوقف ذلك, من ناحية 

فيه اأم ال؟ وما موقع كل من حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التنظيم 

العامل  يف  و�ضعيتها  هي  وكيف  املدين؟  املجتمع  موؤ�ض�ضات  منظومة  من 

العربي؟ وما اأهم التحديات واملعوقات التي حتول دون تفعيل هذا احلق 

بال�ضبط:  املعوقات  هذه  طبيعة  وما  العربية؟  منطقتنا  يف  التنظيم  يف 

اأن  ي�ضح  وهل  اأمنية؟!  �ضيا�ضية  اأم  ت�ضريعية,  معوقات  حم�س  هي  هل 

نطلق على اأنظمة �ضيا�ضية تعيق بدورها والدة مثل هذه املنظمات �ضفة 

�ضئلة التي �ضتجيب عليها هذه الدرا�ضة. ��د. حممد حلمي عبد الوهابالدميقراطية؟!. هذه بع�س االأ

هلي..  •• نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
                          )درا�ضة قانونية وميدانية(

اجلمعيات  منها  تعاين  التي  امل�ضكالت  ر�ضد  الدرا�ضة  هذه  ت�ضتهدف 

احلايل  اجلمعيات  قانون  ظل  يف  احلكومية,  غري  واملنظمات  هلية  االأ

بكل   �964 ل�ضنة   �� القانون  ا�ضتن�ضاخ  اأعاد  والذي   ,�00� ل�ضنة   84 رقم 

والو�ضاية  الهيمنة  اأ�ضكال  خمتلف  تكر�س  �ضالحيات  من  يتيحه  ما 

هلي. وتكت�ضب هذه الدرا�ضة اأهميتها يف �ضوء  احلكومية على العمل االأ

على  التعديالت  بع�س  اإحداث  اإىل  ترمي  التي  احلكومية  التوجهات 

من  مزيد  فر�س  اإىل  تتجه  �ضوف  رجح  االأ على  والتي  احلايل,  القانون 

هلي. �4ع�ضام الدين حممد ح�ضنالقيود التي تكبل العمل االأ

»تر�ضي�س«..  من  القادم  هذا  امللف:  •• مقدمة 
     حتية لر�ضوان ال�ضيد فى عيد ميالده ال�ضتني

عربي  رواق  يف  ناأمل  فاإننا  دباء,  االأ يقول  فيما  حجاب,  املعا�ضرة  ن  الأ

اأن نر�ضخ قيمة االحتفاء بالقمم والرموز الثقافية املعا�ضرة؛ انطالقا 

ونتعلم  نعا�ضرها  التي  بالقيمة  احتفاء  بهم  االحتفاء  باأن  ميان  االإ من 

جمرد  من  يتحول  اأن  الكوين  املثقف  مبقدور  يكون  كيف  يديها:  على 

رقم على الي�ضار يف معادلة احلياة واحلراك ال�ضيا�ضي اإىل ظاهرة توؤثر 

يتاأتى  ال�ضياق  هذا  يف  املعا�س؟!.  الواقع  ت�ضاعيف  يف  اإيجابية  ب�ضورة 

مدير التحريراحتفائنا ب�ضتينية ر�ضوان ال�ضيد كمفكر عربي معا�ضر. 

89

9�

ر�ضوان ال�ضيد... م�ضرية فل�ضفية

اأبحاث مهداة مبنا�ضبة بلوغه ال�ضتني

املدنية  والدولة  والنهو�س  التجديد  م�ضائل  •• حول 
ن�ضان         وحقوق االإ

التي  �ضئلة  االأ من  جمموعة  عن  ال�ضيد  ر�ضوان  يجيب  احلوار  هذا  فى 

وحقوق  والرتاث  الدين  مب�ضائل  اهتمامه  وتطور  ببدايات  تتعلق 

واأهم  احلالية  ا�ضتغاالته  اإىل  يتطرق  كما  �ضالمي,  االإ الفكر  يف  ن�ضان  االإ

99اأجرى احلوار/د.حممد حلميالكتب التي يعمل عليها تاأليفا وترجمة وحتقيقا.



رواق عربي

4

العدد 50/49

روؤى

وثائق

ال�ضيد ر�ضوان  فكر  فى  ن�ضان  االإ وحقوق  ن�ضانوية  االإ ••النزعة 
ن�ضانوية« اإىل املذهب الفل�ضفي الذي ن�ضاأ يف اإيطاليا  ي�ضري مفهوم »النزعة االإ
ن�ضان ويجعل منه القيمة العليا  اإبان ع�ضر النه�ضة والذي يتمركز حول االإ
ن�ضانية يف فكر  االإ الدائرة  اإىل  اأننا ن�ضتخدمه هنا لن�ضري  الوجود؛ بيد  يف 
وموقعه,  ودوره  ن�ضان  لالإ روؤيته  خاللها  من  تتبدى  والتي  ال�ضيد,  ر�ضوان 
خر, وما هي املفاهيم احلاكمة لها, وكيف ميكن  وكيف تتاأ�ض�س عالقته باالآ

��9فاطمة حافظاأن نوؤ�ض�س لعالقة اأف�ضل ت�ضمن االعرتاف واالحرتام املتبادلني. 
�ضالم«  و»�ضيا�ضات ال�ضراع على االإ ال�ضيد  •• ر�ضوان 

ا�ضرتاتيجية  من  يتجزاأ  ال  جزءاً  �ضالمي  االإ �ضالح  االإ عن  احلديث  اأ�ضبح 
�ضالم, اإذا �ضح  و�ضط. فعوملة حتديث االإ ال�ضيا�ضات الدولية ملنطقة ال�ضرق االأ
التعبري, ارتبطت ب�ضكل كبري بحدث احلادي ع�ضر من اأيلول/�ضبتمرب��00, 
�ضالمية عندها ذات اأثر اإقليمي حمدود  �ضولية االإ وتبعا لذلك, مل ت�ضبح االأ
بالغة  دولية  تاأثريات  ذات  اأ�ضبحت  واإمنا  و�ضط,  االأ ال�ضرق  منطقة  �ضمن 

ثر على كل من: االقت�ضاد, وحركة املال, وال�ضياحة...الخ. ���د. ر�ضوان زيادةاالأ

�ضالة واملعا�ضرة فى فكر ر�ضوان ال�ضيد •• حول االأ
ولو  القدماء,  طريقة  على  مو�ضوعّي  وعامل  حقيقي,  عامل  ال�ضيد  ر�ضوان  اإن 
مبقت�ضياتها,  والتزم  اللبنانية  الثقافية  البيئة  تاأباها  التي  العمامة  لب�س  اأنه 
�ضالمي وعر�ضه. ولعل ذلك  لت�ضاعف تاأثريه اأ�ضعاًفا م�ضاعفة يف طول العامل االإ
�ضالم املعا�ضر مرغًما, وما كان يف�ضله,  يف�ضر تاأكيده دائما باأنه قد دخل جمال االإ

�ضالم املعا�ضر. �ضالم الكال�ضيكي ولي�س يف االإ واأنه يرى نف�ضه متميًزا يف االإ
�55معتز اخلطيب

الدول  وجامعة  ال�ضودان  ال�ضتخفاف  حد  و�ضع  ينبغى   )�
��9العربية مبعايري العدالة وب�ضحايا دارفور.

العربي  الفكر  فى  قراءة  حيائية..  واالإ �ضالحية  ••االإ
ر�ضوان  قراءة  اأن  العلوي  �ضعيد  بن  �ضعيد  الدكتور  يوؤكد  مقاله  خامتة  فى 
القارئ فيها من  املعا�ضر, مع جديتها ومتكن  �ضالمي  العربي االإ للفكر  ال�ضيد 
اأدوات للقراءة ي�ضعب على غريه امتالكه, ومع قدرتها على االنتقال الي�ضري 
وربي  �ضالمي اإىل �ضجل التاريخ الفكري  للغرب االأ من �ضجل الرتاث العربي االإ
عجز  اأمام  املطاف-  نهاية  يف   - تظل  �ضارمة  علمية  مبنهجية  تو�ضلها  ومع 
م�ضدره »قلق العبارة« يف مفهومني ي�ضلمان بال�ضرورة اإىل مفهوم واحد يتعذر 

حيائية«. �ضالحية« و«االإ �07د. �ضعيد بن �ضعيد العلويفيه الت�ضاد وتع�ضر املغايرة واالختالف: »االإ

•• م�ضائل الرتاث والدين والدولة عند ر�ضوان ال�ضيد
يحمل الكتابان اللذان �ضدرا تباعًا لر�ضوان ال�ضيد يف عام �997 »اجلماعة 
وبحثيًا  تنقيبيًا  جهداً  املعا�ضر«,  �ضالم  االإ و»�ضيا�ضات  والدولة«  واملجتمع 
اأن  �ضبق  عديدة  لتحقيقات  ا�ضتكمااًل  �ضنوات  على  امتّد  ومطرداً,  الفتًا 
املرايا«,  �ضالمي و»اأدب  ال�ضيا�ضي االإ الفقه  املوؤلف وقّدم لها يف حقل  ن�ضرها 
واجلماعة  مة  »االأ مفاهيم  حول  معاجلتها  بداأ  قد  كان  لفرو�س  وتعميقًا 
�ضالم املعا�ضر«. واإذ اأقول ا�ضتكمااًل, وتعميقًا,  وال�ضلطة« وحول اإ�ضكاالت »االإ

�47د. وجيه كوثرايناأعني كل ما ي�ضري اإليه املعنى من دالالت التجديد والتنويع واالغتناء. 

•• قراءة فى فكر دورية “االجتهاد”
اأن  بعد  اخليبة  من  ب�ضيء  ي�ضاب  اأن  العربية  الثقافة  واقع  اإىل  الناظر  يكاد 
ال  ذلك  كان  واإن  اجلادة,  واملتخ�ض�ضة  الثقافية  جمالتنا  من  العديد  اندثرت 
م�ضتقبال  و�ضت�ضتمر  ال�ضاعة  حتى  باقية  تزال  ما  اآثارها  اإن  القول  من  مينع 
نظراً للقيمة العلمية ملو�ضوعاتها وملفاتها ناهيك عن الثقة التي ي�ضعها القراء 
»االجتهاد«  جملة  على  ينطبق-  ما  اأ�ضد   – ينطبق  ما   وهو  عليها,  القائمني  يف 
وبنية  حتريرية  بقوة  غريها  عن  ال��دوري��ة  ه��ذه  متيزت  فقد  واأ�ضحابها. 
متالأ  اأن  ا�ضتطاعت  كما  والتقدير,  باالحرتام  جدير  مهني  واأداء  تنظيمية 

�65د.عبد احلميد نا�ضففراغًا مل يكن ظاهراً, لكنه كان ملمو�ضًا يف ال�ضاحة الثقافية العربية.

ن�ضان فى العامل العربي •• مهمات الدفاع عن حقوق االإ
اجل��اري  امللتهب  للتفاعل  نتيجة  بركان,  فوهة  على  العربي  العامل  يعي�س 
والعنف  وانت�ضارها,  نفوذها  ازداد  الذي  ره��اب  االإ جماعات  عوامل:  عدة  بني 
غري  اخلا�ضة  امليل�ضيات  وظ��اه��رة  ال�ضيعي,  ال�ضني/  الطائفي  املت�ضاعد 
واال�ضتبداد  وجمتمعيا,  �ضيا�ضيا  التاأثري  املتزايد  الديني  والتطرف  ال�ضيا�ضية, 
الدول,  بع�س  يف  البولي�ضية  الدولة  ركائز  لتعميق  و�ضوال  املتعاظم  ال�ضيا�ضي 
يف  ن�ضان,  االإ حقوق  عن  واملدافعني  الدميقراطية  لدعاة  املتزايد  واال�ضتهداف 
املوؤ�ضرات  واأخريا  ككل,  ن�ضان  االإ حقوق  و�ضعية  يف  اأكرب  نوعي  تدهور  �ضياق 

�79بهي الدين ح�ضناملتوالية الحتمال اندالع حروب اأهلية يف عدة دول, و/اأو حروب اإقليمية.

ن�ضان/ الدورة الرابعة: مداخلة م�ضرتكة  �( جمل�س حقوق االإ
دارفور: فى  ن�ضاين  االإ الو�ضع  حول  التقرير   بخ�ضو�س 

�99 �� مار�س �007.
ن�ضان/ اجلل�ضة التا�ضعة/ البند الرابع يف جدول  �( جمل�س حقوق االإ
القاهرة  مركز  ال�ضودان,  عن  اخلا�ضة  املقررة  تقارير  عمال:  االأ
ن�ضان: مداخلة �ضفهية, �6 اأيلول/�ضبتمرب, �008. لدرا�ضات حقوق االإ

قدمها/ مركز القاهرة 

ن�ضان لدرا�ضات حقوق االإ

�0� قدم املداخلة/ معتز الفجريي
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* باحث مصري مبركز املسبار للدراسات والبحوث-اإلمارات.

�سار من نافلة �لقول �إن هناك �أ�سولية �إ�سالمية و�أخرى 

منهج  هي  ما  بقدر  دينية  �سمة  لي�ست  �سولية  فالأ علمانية, 

يف �لتفكري, منهج يقوم على فكرة �لن�سق �ملطلق و�ملنهجية 

�ملغلقة و�لإطالقية و�ملقولت �حلدية �لثابتة.

إن هناك فو�سى للم�سطلحات يف �خلطاب �لعربي �ملعا�رص ل تتاأتى فقط من �ختالف  وبالتايل, فا

�لدين  جمال  يوما  كتب  كما  للت�ساهل  مر�دفا  �لت�سامح  فيكون  و�لغرب,  �ل�رصق  بني  ما  �سياقاتها 

دبي �أو فرتة زمنية  بد�ع �لأ فغاين, وتكون �لليرب�لية مر�دفا حلرية �ل�سوق, و�حلد�ثة مر�دفة لالإ �لأ

معينة, فيما تتد�خل مفاهيم جديدة ل �سك �أنه من �ملهم متييزها مثل �حلديث عن �لإ�سالح و�لتجديد 

�سالمية...�إلخ. �سالمي و�ل�سحوة �لإ �لإ

برز �لذي ي�ستثريين يف هذه �للحظة هو حديث �لبع�ض من مثقفينا يف �لعامل �لعربي  ولعل �ملثال �لأ

�أو  �سالم �ل�سيا�سي  �أو ليرب�يل, بينما تقف �لليرب�لية لديه عند حدود نقد حركات �لإ �أنه مثقف  عن 

�سائر قوى �ملعار�سة فقط, دون �أن متتد ليرب�ليته �ملزعومة لنقد �ل�سلطة ودفع مطلبية �لدميقر�طية, 

خر يف جمانية مقيتة هي �أن يفعل كل من �ساء ما �ساء, دون معيارية �أخالقية  فيما يختزلها �لبع�ض �لآ

خرين. �أو حتى �إن�سانية ودون �سابط �أو �لتز�م خلقي جتاه حقوق �لآ

مر و�أنا �أكتب عن �لر�حل عبد �لوهاب �مل�سريي -رحمه �هلل-  �سارة �إىل هذ� �لأ رمبا كان مهما �لإ

�أنه  �أكتب عنه متحفظا جتاه �إ�رص�ر �لبع�ض على قولبة رجل ت�سهد �سريته و�سخ�سيته وكتاباته, 

بورتريه

هاني نسيرة*

امل�ض���ريي
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�لنهج  ر�ف�سا  و�لتوليدي  �لجتهادي  �لنهج  �سماه  ما  يحركه  بعيد,  حلد  �حلو�ر  على  منفتحا  كان 

�ملعلوماتي �لو�سفي, وكذلك �ساعيا با�ستمر�ر لنحت مناذج تف�سريية كلية ل تقف عند �ملبا�رص, و�إمنا 

عمق للخطاب و�ملمار�سة يف �آن معا.  ت�سعى للك�سف عن �لبنية �ملعرفية �لأ

�سالمي �جلديد, �لذي ي�سم �إىل  �سنف �لدكتور �مل�سريي نف�سه �إذً� �سمن ما يعرف باخلطاب �لإ

�ستاذ طارق �لب�رصي و�لدكاترة حممد عماره  خرين, مثل �لأ �سالميني �لآ جو�ره عدد� من �ملفكرين �لإ

وحممد �سليم �لعو� وعادل ح�سني, ولكنه كان خمتلفا يف �لوقت نف�سه عن كل هوؤلء فكان ن�سيجا 

وحده, �إن �سح �لتعبري, حيث مل ُيعرف عنه نزوع نحو �لتكفري �أو �مل�سادرة كما مل يعرف عنه �أي�سا 

حب �خلو�ض يف م�سائل �أ�سلمة �لدولة و�لفكر, بل �إننا ل نخطئ �لقول �إن �لر�فد �لديني كان رمبا �أقل 

�لرو�فد �سمن ت�ساعيف خطابه مقارنة مع خطابات كثريين ممن ينتمون للفكر �لعلماين!.

�سالة و�لتاأكيد على �خل�سو�سية, وهو ما يف�رصه �سهادة  ولكنه مع ذلك كله كان مع فكرة �لأ

�مل�سريي على نف�سه باأنه علماين جزئي يف حو�ر مع �أحدى �لقنو�ت �لف�سائية. لي�ض غريبا �إذً�, و�حلالة 

وىل كان مارك�سيا “على �سنة �هلل ور�سوله”!!.  هذه, �أن ي�رصح يف لقاء�ته �أنه حتى يف ��سرت�كيته �لأ

فهو علماين جزئي و�إ�سالمي جزئي, و�إذ� �أردنا عدم �لتجزئة لقلنا يف كلمة و�حدة, لقد كان معرفيا 

ب�سكل كبري..كان باحثا ومفكر� ينطلق من فر�سياته ولي�ض من ثو�بته, يعمل على �لتف�سري �أكرث مما 

�سوليني ميينا وي�سار� معا.  يعمل على �حللول �حلدية �لتي هي د�أب كثري من �لأ

نقد  موقف  من خالل  بالغرب  �لعالقة  يف  ملوقف ح�ساري,  �ملعريف  �لتاأ�سي�ض  �أن  مر,  �لأ وو�قع 

�حلد�ثة كان �مل�سمار �لذي �سار فيه م�رصوع �مل�سريي وم�ساره, ولكن �لتاأ�سي�ض من د�خل �ملرجعية 

ن�سانوية. ولكنه مل  �سالمية” �أو �لإ ن�سانية �لإ �سالمية كان د�ئما م�رصوعا موؤجال عنده �سماه “�لإ �لإ

يبد�أه و�إن �أثار كثري� من �لنقا�ض حوله, حتت عناوين خمتلفة, مثل �لتحيز �ملعريف و�أ�سلمة �ملعرفة, 

كما مل يلتحم به كثري� قدر ما كان ي�سع خطوطا عري�سة ميكن و�سفها بالنفتاح ولي�ض بالنغالق.

نعم ميكن �لقول �إن م�رصوع �مل�سريي كان نقد �لغرب, ولكنه نقد معريف- ميكن �أن نختلف معه 

�أو نتفق ب�ساأنه- ومل يكن نقد� عقديا ينطلق من �ملقولت �حلدية و�لدينية. كما كان يتابع فيه كثري� 

من منتوجات �حلد�ثة �لغربية يف نقدها, بدء� من هابرما�ض حتى ت�سوم�سكي. ولكن من �ملوؤكد �أنه مل 

حو�ل!.  يكن موقفا دينيا بحال من �لأ

و�لإمربيالية  �ل�سيا�سية  �حلد�ثة  جتليات  على  فقط  مركز�  كان  �لنقدي  �مل�سريي  موقف  �إن  بل 

ومل يكن �سدها بالكلية, �ساأن كثري من مو�قف �لي�سار �لعربي و�لعاملي بل وكثري من �لليرب�ليني يف 

�سا�ض �لتي كر�ست  �لوليات �ملتحدة ذ�تها. �أ�سف �إىل ذلك �أن م�سكلته مع فكرة �ملركزية �لغربية بالأ

امل�ضريي لي�س اأ�ضوليًا



7

العدد 50/49رواق عربي

خرى ومهدت للنزعة �ل�ستعمارية و�لإمربيالية.  �لتمييز �سد �لثقافات و�ل�سعوب �لأ

�سالمي  وهذ� �لذي �أقوله عن �مل�سريي رمبا ي�سح بع�ض �ل�سئ عن بع�ض من ينتمون للخطاب �لإ

�سالمية, و�إن �ساعد  �جلديد, فيما ظل م�رصوع �مل�سريي حتى وفاته م�رصوعا خارج �لن�سو�سية �لإ

يف تطويرها ب�سكل كبري, ورمبا �أكرب ممن �سو�ه. 

إن كثري� من علمانيينا  �سولية منهج يف �لتفكري لي�ض �إل, ومن ثم فا ومن هنا فنحن نوؤكد �أن �لأ

�سالميني �أنف�سهم, كما �أن بع�ض من ينتمون للمرجعية �لدينية رمبا كانو� �أكرث  �أ�سوليون �أكرث من �لإ

مام  تنور� من كثري ممن يدعون �لتقدمية و�لتفكري �لعلماين. ولعلي �أ�ستح�رص هنا منوذج �ل�سيخ �لإ

ديان”, بل و�أثنى كثري� يف حو�ر  حممد عبده )ت1905( �لذي ��ستجاب و�ن�سم لدعوة “توحيد �لأ

من�سور مع حممد ر�سيد ر�سا على �لقادياين ونائبه, وكذلك �آخرين من مثل: �أبو �لكالم �أز�د, وعبد 

�أمني,  و�أحمد  �لر�زق,  عبد  �لر�زق, وعلى  عبد  �ل�سعيدي, وطنطاوي جوهري, وم�سطفى  �ملتعال 

وحممد فريد وجدي وغريهم �لكثري!.

كان �مل�سريي �ساأن هوؤلء معرفيا منفتحا, و�أ�سهد �أين �سمعت ثناءه �أو �إعجابه وتقديره لبع�ض 

�سوليون هنا �أو هناك. كما كان حمبا للحو�ر د�عيا له موؤمنا  من ل ميكن �أن يثني عليهم �أو يقدرهم �لأ

�سكالت �لعميقة ل ميكن �أن تاأتي �إجاباتها عرب �آليات �لكتفاء و�ل�ستغناء  باأن �لق�سايا �لكربى و�لإ

و�لإق�ساء!. 

ويكفي �أنه مل يلق بال مبكانة بع�ض �ل�سيوخ �لكبار ممن يعرفونه, حني �أثنى على �لد�عية �جلديد 

عمرو خالد يف مقال م�سهور, كما مل يبال ب�سد�قته باملفتى �حلايل حني كان يعلن حتفظه على موقفه 

�مللتزمة  �لفردية  ولكنها  �لفردية  على  م�رص�  �مل�سريي  )�لنحت(.كان  �لتماثيل  و�سنع  �لفنون  من 

وغري �ملنعزلة عن حر�ك �ملجتمع وطموحاته. �ن�سم حلركة كفاية و�سارك �جلميع بل وت�سدرهم يف 

�لوقوف �سد نظام مبارك وكان قبل هذ� وذ�ك �أزكي من قو�لبهم �لتي �أر�دو� �أو متنو� �أن ي�سكنوه 

فيها.

�ليهود عن فكرة  �ليهودية و�ل�سهيونية كدر��سات معرفية, ترفع  من هنا جاءت در��ساته عن 

من  كثري  جاءت  �أي�سا  ثم  ومن  �لتاريخية.  �لوظيفية  �جلماعات  لفكرة  �سولية  �لأ �لثابت  �جلوهر 

حتليالته لل�سيا�سة �لغربية و�ملوقف من �ل�رص�ع �لعربي �لإ�رص�ئيلي غري تاآمرية ولكن عملية تلح 

�لعقل  ك�سولة حتب�ض  و�عتربها جربية  �ملوؤ�مرة  نظرية  فقد رف�ض  �مل�سالح,  وتبادل  �مل�سلحة  على 

و�لفعل معا. 

هاين ن�ضرية
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�إجابته  ت�سلح  ل  �سوليني,  و�لأ �ملتعلمني  عو�م  بع�ض  من  ياأتي  لغمي  �سوؤ�ل  علماين؟  �أنت  هل 

نها تعني �لإحلاد و�خلروج عن �لدين- ولي�ض  يحاب, فال ت�سلح �لإجابة بـ“نعم”, لأ بال�سلب �أو �لإ

نها تعني عند �ساحبها �لتقليدية و�جلمود. �إنه �سوؤ�ل  �لفكر �لديني- كما ل ت�سلح �لإجابة بـ“ل”, لأ

�سوليني و�أ�سباه �ملتعلمني من �أجل  ياأتي من حرب �مل�سطلحات �ل�سعبوية �لتي ميار�سها بع�ض �لأ

ت�سييق �ل�سبيل على �أي تعدد �أو �ختالف. 

�لتف�سريي  �لنوذج  وبهذ�  �جلزئية,  و�لعلمانية  �ل�ساملة  �لعلمانية  بني  �مل�سريي  ميز  هنا  من 

�سالمية ولكنه كان علمانيا جزئيا.  �كت�سف �أنه مل يكن علمانيا �سامال قبل حتولته نحو �ملرجعية �لإ

قال   
)1(

�لقطرية �جلزيرة  قناة  تبثه  �لذي  لوجه”  وجها  برنامج“  مع  حو�ر  يف  حياته  �آخر  ويف 

�لدكتور �مل�سريي: �إنه ل ز�ل علمانيا جزئيا و�إن �لتحول �لذي قام به �إمنا يتمثل يف رف�ض �ملركزية 

�لغربية ورف�ض �لعلمانية �ل�ساملة �لتي تعلن �أن �هلل قد مات و�أننا �لذين قتلناه كما كان يقول نيت�سه, 

ن�ساين ويكر�ض فقط �لتمييز �ملتعايل و�ملفارق للمو�سوعية  خالقي و�لإ وهو ما ينتفي معه �ملعيار �لأ

ن�سانية, ف�سال عن �أنه كان �أ�سال لكثري من �ملمار�سات �لإمربيالية و�لتمييزية �لعنيفة  و�مل�ساو�ة �لإ

ن.  من قدمي حتى �لآ

الدعوة للحوار وكفاية:

�ساتذة, م�رص� على �كت�ساف �جلميع, فهذ� �لكت�ساف   كان �مل�سريي يحرتم �ختالف �لتالمذة و�لأ

�أيا كان,  �أره مرة ي�سيء ملختِلٍف معه  هو �سبيل �بتالع �حلقيقة كما هي, على ح�سب تعبري�ته, مل 

�سولية ب�سكل كبري. كان �مل�سريي يذكر �جلميع باحرت�م هكذ�  حكام �حِلّدية و�لأ مثلما كان يتجنب �لأ

عرفته يحب حممود �لعامل, رحمه �هلل, ويحرتم ح�سن حنفي, ويقدر عابد �جلابري, كما كانت تن�ساب 

ذكرياته جميلة عن رفقاء در��سته وبعثته مثل �لدكتور �أ�سامه �لباز و�لدكتور �سعد �لدين �إبر�هيم 

و�لدكتور علّي �لدين هالل و�لدكتور قدري حفني, بكل حب, �سو�ء من ��ستمرت عالقته بهم, �أو من 

تفرقت بينه وبينهم �ل�سبل!!. 

كما كان ي�سري كذلك ويذكر بكل �إجالل وتقدير رفقاء دربه �لفكري كامل�ست�سار طارق �لب�رصي 

�ستاذ بهاء طاهر, وغريهم. كان �مل�سريي  و�لدكتور حممد �سليم �لعو� و�لدكتور حممد عمارة, و�لأ

د�ئما ب�سيطا بريئا كطفل, لكنه يف نف�ض �لوقت ظل �ساخما كملك!.

�أو  ذ�تية  ناجتة عن مو�قف  يوما  تكن  �أكرثها حمافظة مل  مو�قفه حتى  �أن  به  كعارف  و�أ�سهد 

)1( اأذيعت هذه احللقة بتاريخ 13 مار�س �سنة 2007. 
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�أ�سولية ولكنها كانت نتاج قناعاته وقناعاته فقط. ورغم �إحلاحي على بع�ض �ل�سحافيني عدم قر�ءة 

�مل�سريي ك�سيا�سي بعد توليه �لتن�سيق �لعام حلركة كفاية, �إل �أن مرحلة كفاية كانت مهمة بحد ذ�تها 

ول هو �لدميقر�طية و�لتغيري يف م�رص,  يف �لك�سف عن هذه �لقناعات, فالرجل �لذي ��ستمر همه �لأ

مل يكن �أ�سوليا ول حزبيا ول منتميا ملذهب �لفرقة �لناجية, ولكنه �أر�د �أن ينتمي لَهمِّ �جلميع, كل 

�جلميع, على حد �سو�ء!. 

ديوان املديرية:

لفظتنا  حني  �حت�سنتنا  قليلة  فبيوت  وبعدنا,  قبلنا  و�أجيال  جليلنا  بيتا  �مل�سريي  بيت  كان 

�لعامِل و�ل�سعيد و�لب�رصي  لنا بيوت  �لرحبة, هكذ� كانت  و�أرو�حهم  �ملوؤ�س�سات, بيوت �حلقيقيني 

و�مل�سريي و�آخرين. بيوت عامرة بالفكر و�لطيبة و�حلو�ر رغم �إمكانية �لختالف �إل �أنها بع�ض من 

حو�ل. �لوطن ل ميكن �أن نن�ساه ول �أن نن�سى ف�سلها علينا بحال من �لأ

يف  در��سته  �أنهى  مغربيا  �سديقا  نكرم  �أن  �سدقاء  �لأ بع�ض  ومعي  قررت,  حني  �أن�سى  ل�ست 

خ عبد �ل�سالم طويل, ومل �أجد �سوى بيت �مل�سريي مت�سعا لنا, مل  �لقاهرة, قبل عودته للمغرب, هو �لأ

�أجد �سوى “ديو�ن �ملديرية” كما كان ي�سميه, وي�سع لوحة بهذ� �مل�سمى �أمام مدخله, كان �لديو�ن 

�لذي يجمعنا ون�ست�سيف فيه َمن �سئنا ومتى �سئنا دون �أن ن�ستعد ب�سيء! كان ديو�ن �ملديرية حني 

فكار و�أ�سحابها!.  غاب دور �ملديريات ودو�وينها يف �لرعاية �حلقيقية لالأ

خبار, نتناق�ض دون �أن ميار�ض �أحد على �أحد  فكار و�لأ كان يجمعنا �سالونه �أحيانا, نتبادل �لأ

و�سايته, جنل�ض جميعا حوله, وهو بيننا فيما ي�سع �لديو�ن باحليوية و�لكرم؛ حيث كل �سيء يتحرك 

هم من هذ� وذ�ك روحه �لتي ت�سع خلود� وعبقرية. عقولنا, كتبنا, و�لأ

: “هوبه” والنكتة 
�سارد�  للنكتة  عا�سقا  كان  مثلما  �ألقاب,  دون  “هوبة”  با�سم  قربني  �لأ بع�ض  يدعوه  كان  كما 

�لطفل,  �سكنه  بعيد.  حلد  فل�سفيا  قر�ءته  �ملمكن  من  تعبري  باأنها  �إميانه  من  �نطالقا  لها,  عبقريا 

طفال, كما  ن. كتب ق�س�سا كثرية لالأ ومل تغادره ذكريات �لطفولة يف دمنهور؛ حيث ولد ويعود �لآ

�لكمونية  �حللولية  ومنوذج  دمنهور,  ريف  بني  ربط  �هتماماته,  م�ساحات  و�متدت  �ل�سعر,  كتب 

و�لعلمانية �ل�ساملة يف حتليل �ملجتمعات �حلديثة وما بعد �حلديثة, رف�ض نظرية �ملوؤ�مرة يف �ل�رص�ع 

�لعربي �لإ�رص�ئيلي, و�أكد يف مو�سوعته على �لتعامل مع �ليهود كجماعات وظيفية ولي�ض كجماعات 

هاين ن�ضرية
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�إيديولوجية �أو �أ�سولية. مل ينكر �لهولوك�ست, كما مل يوؤمن بربوتوكولت حكماء �سهيون. 

تكون  ما  و�أجمل  �لعقلنة  تكون  ما  �أكمل  و�إن�سانيا  عقالنيا  كان  ولكن  �لإميان  كّل  موؤمنا  كان 

ن�سنة.  �لأ

ويف �ملح�سلة, ل�ست �أبالغ حني �أقول �إن �مل�سريي, ومعه زمرة قليلة من �ل�سحب, هم �أجمل ما 

يف �لوطن, هم من ت�ستاق �إليهم حني تبتعد, ومن نحرتمهم مهما �ختلفنا معهم, كان جت�سيد� جلمال 

�مل�رصية حني جتتمع طر�فتها مع عمقها ودقتها, بعيد� عن منطق �لعالقات و�لتنازلت و�مل�سالح 

�لذ�تية �لذي �سار طريق �لنجاح و�ل�سهرة لبع�ض �ملت�سلقني هنا �أو هناك.

هم قليل ي�سن بهم �لزمان علينا, بع�سهم �آثر منذ فرتة �لوحدة حتى �بتلعته مثل جمال حمد�ن, 

خر ل ز�ل يحتفظ بجماليته �سعاعا ن�سطا م�سيئا لغد خمتلف, وبع�سهم يغالب �أحز�نه  وبع�سهم �لآ

و�آلمه م�رص� على �بت�سامته و�أفكاره �لتي ل تن�سب ول جتمد, هم فقط- من خمتلف �لجتاهات- 

يكون  ما  �رصعان  بفقاعات  لي�ستبدلوهم  �لرموز,  ي�سنعون  من  بع�ض  هم�سها  مهما  م�رص  نخبة 

م�سريها �لنطفاء عاجال �أو �آجال, وهم من يقولون نعم ول بال رغبة ول رهبة, وهم من يحرتمون 

�أل ي�سن بهم  �أ�سال �لزمان  �أو ت�سايعهم �سيعة, هوؤلء من  عقولهم و�إن�سانيتهم فال يحملهم �جتاه 

علينا د�ئما يف حل �أو ترحال!.

امل�ضريي لي�س اأ�ضوليًا
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* مدير حترير رواق عربي.

تقدي���م :

نظام  باأنه  �سيا�سي  نظام  �أي  َن�ِسَم  �أن  لنا  يتاأتى  كيف 

�أم ل؟  �ت�ساع رقعة منظمات �ملجتمع �ملدين فيه  دميقر�طي؟ وهل يتوقف ذلك, من ناحية ما, على 

وما موقع كل من حرية تكوين �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم من منظومة موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين؟ 

�أهم �لتحديات و�ملعوقات �لتي حتول دون تفعيل هذ�  وكيف هي و�سعيتها يف �لعامل �لعربي؟ وما 

بال�سبط: هل هي حم�ض معوقات  �ملعوقات  �لعربية؟ وما طبيعة هذه  �لتنظيم يف منطقتنا  �حلق يف 

ت�رصيعية, �أم �سيا�سية �أمنية؟! وهل ي�سح �أن نطلق على �أنظمة �سيا�سية تعيق بدورها ولدة مثل هذه 

�ملنظمات �سفة �لدميقر�طية؟!. 

�سئلة �لتي �ست�سغلنا طو�ل �لدر��سة. فعلى �لرغم من �أن حرية تكوين �جلمعيات  هذه بع�ض �لأ

غري �حلكومية و�حلق يف �لتنظيم �أمر يرتدد كثري� يف �لإعالنات و�ملو�ثيق �لدولية, مثلما يرتدد �أي�سا 

�سمن ت�ساعيف �لد�ساتري �خلا�ض باأغلب �لدول �لعربية, �إل �أن �ملمار�سة �لفعلية لهذ� �حلق �أبعد ما 

تكون عن روح �لن�سو�ض وت�رصيعاتها. 

درا�ضات

د. محمد حلمي عبد الوهاب*

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم 

وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
 �ضوريا وتون�س والبحرين منوذجا)�(

)1( هذه الدرا�سة جزء من درا�سة اأو�سع واأ�سمل ت�سم و�سعية احلق يف التنظيم وحرية تكوين اجلمعيات يف م�رص اإىل جانب 

كل من �سوريا وتون�س والبحرين ن�رصت برعاية منرب احلرية، معهد كيتو، حتت عنوان: »املراقبة واملعاقبة، الت�رصيعات 

طالع على الدرا�سة كاملة من خالل الرابط التايل:  املقيدة حلرية اجلمعيات يف العامل العربي« نوفمرب، 2008، ميكن الإ

www. minbaralhurriyy.org
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اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!

ول )�ملو�ثيق �لدولية(, �عتربت �ملادة رقم )20( من �لإعالن �لعاملي حلقوق  فعلى �مل�ستوى �لأ

ن�سان, و�ملادة رقم )22( من �لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية: �أن حرية تكوين  �لإ

�جلمعيات هي حرية ل ميكن ف�سلها عن �حلريات �خلا�سة بحرية �لر�أي و�لتعبري و�لإعالم, و�أنها 

لوجود  دونها  من  �إمكانية  ل  �إذ  دميقر�طي,  �إ�سالح  عملية  �أي  يف  حا�سم  وعن�رص  �أ�سا�سي  مكون 

�سا�سية يف �أي  �لدميقر�طية, ف�سال عن �أنها مبثابة �ملوؤ�رص و�ملقيا�ض �حلقيقي لو�سعية �حلريات �لأ

.
)1(

نظام �سيا�سي

ن�سان �أن لكل �سخ�ض �حلق يف حرية  وفيما تقرر �ملادة رقم )20( من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإ

�ل�سرت�ك يف �لجتماعات و�جلمعيات �ل�سلمية, تن�ض �ملادة رقم )23( على �أن لكل �سخ�ض �حلق يف 

�أن يوؤ�س�ض مع �آخرين نقابات, و�أن ينخرط فيها للدفاع عن م�ساحله. �أما �ملادة رقم )22( من �لعهد 

خرى باأن لكل فرد �حلق يف حرية تكوين  �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية, فتقر هي �لأ

�جلمعيات مع �آخرين, مبا يف ذلك حق �إن�ساء �لنقابات و�لن�سمام �إليها من �أجل حماية م�ساحله.

�سخا�ض  �لأ ؤلية  وم�سو حق  حول  �ملتحدة  مم  لالأ �لعامة  �جلل�سة  �إعالن  �أعاد  ذلك,  جانب  و�إىل 

�سا�سية �ملعرتف  ن�سان و�حلريات �لأ و�جلماعات وهيئات �ملجتمع من �أجل تعزيز وحماية حقوق �لإ

وحتقيق  حماية  �أجل  من  وخا�سة  �حلر,  �لت�سارك  يف  �ملو�طنني  حق  على  �لتاأكيد  �أعاد  عامليا,  بها 

وحماية  تعزيز  يف  �لرئي�سية  �مل�سئولية  �أن  �إىل  �سارة  �لإ �أعاد  كما  �سا�سية.  �لأ و�حلريات  �حلقوق 

�سا�سية �إمنا تعود للدولة.  �حلقوق و�حلريات �لأ

�أي�سا, �أعاد �لف�سل �خلام�ض من �لإعالن ذ�ته �لتاأكيد على �حلق يف »�للتقاء« و�لتجمع �ل�سلمي, 

و�ل�سرت�ك  �إليها  �لن�سمام  ي�سمل  ومبا  �جلماعات,  رو�بط  �أو  �حلكومية,  غري  �ملنظمات  وت�سكيل 

فيها, و�لت�سال باملنظمات غري �حلكومية �أو باملنظمات �حلكومية �لدولية.

كما تن�ض �ملادة رقم )7( من �لتفاقية �خلا�سة بالق�ساء على كافة �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة, على 

حقها يف �مل�ساركة �سمن �ملنظمات و�جلمعيات غري �حلكومية �لتي تهتم باحلياة �لعامة و�ل�سيا�سية 

. ف�سال عن �أن �تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية حتمي بدورها حرية تكوين �جلمعيات, خا�سة 
)2(

للبلد

�لتفاقية �ملتعلقة باحلريات �لنقابية, وحماية �حلق �لنقابي, وحق �لعمال و�ملوظفني يف �لنت�ساب �إىل 

منظمات �أو تاأ�سي�سها, و�لعمل دون تدخالت �أو قيود م�سبقة من قبل �لدولة.

ورو- �لأ باملنطقة  �خلا�سة  ن�سان  �لإ حلقوق  قليمية  �لإ ليات  �لآ منظومة  ثمة  ذلك,  جانب  و�إىل 

وروبية حلماية  متو�سطية, و�لتي تن�ض على حماية �حلق يف تكوين �جلمعيات ومن بينها: �لتفاقية �لأ

وربي  ن�سان وبروتوكولتها �لإ�سافية )�لف�سل رقم 11(, و�ملعايري �ملرجعية لالحتاد �لأ حقوق �لإ
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د. حممد حلمي عبدالوهاب

)�لف�سل  و�ل�سعوب  ن�سان  �لإ حلقوق  فريقية  �لإ و�ل�رصعة  ن�سان,  �لإ حقوق  عن  باملد�فعني  �ملتعلقة 

رقم10(. 

�لعربية,  �لبالد  يف  تكوين �جلمعيات  بحرية  �ملتعلقة  و�ملعايري  �ملبادئ  �إعالن  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 

و�لذي �أكد على �أهمية �سيانة مكت�سبات �حلق يف �لتنظيم من �أجل حتقيق �لتنمية �لب�رصية �مل�ستد�مة, 

يف  ن�سان  �لإ حقوق  حلركة  �لبي�ساء  �لد�ر  �إعالن  وكذلك  �لعامة.  بال�سوؤون  �ملو�طن  �هتمام  ورفع 

 حيث ين�ض يف �لبند رقم 3 من تو�سياته على �رصورة »�ل�سغط من �أجل 
)3(

�لعامل �لعربي )1999(

�إ�سالح �لت�رصيعات �لعربية, وبخا�سة تلك �لتي تتعار�ض مع حريات �لر�أي و�لتعبري)...( ومطالبة 

و�ل�سيا�سية,  �لفكرية  �جلماعات  لكافة  �ل�سلمي  و�لتنظيم  �لتجمع  حق  بتقنني  �لعربية  �حلكومات 

إعالن �لد�ر �لبي�ساء �لثاين و�لذي   وكذلك فيما يتعلق با
)4(

وذلك يف �إطار قانون ود�ستور دميقر�طي«.

ن�سان يف  قليمية حلقوق �لإ �إعالن بريوت للحماية �لإ  و�أي�سا 
)5(

ول �سنة 2000. �سدر يف ت�رصين �لأ

    
)6(

�لعامل �لعربي, 2003.

�أو  تكوين,  �أو  �لنت�ساب,  يف  فر�د  �لأ حق  من:  كال  �جلمعيات  تكوين  يف  �حلق  ويت�سمن  هذ� 

�ل�ستقالة, من �أي جمموعة �أو جمعية �أو �رصكة, �أيا كان �سمتها �لقانوين. وي�ستوجب ذلك �متناع 

توفري  فقط  عليها  يتوجب  فيما  بن�ساطها,  قيامها  و�أثناء  �جلمعية  تكوين  عند  �لتدخل  عن  �لدولة 

 حيث تن�ض �ملادة رقم )8( من �لعهد �لدويل 
)7(

و�سمان بيئة ت�ساعد على �إعمال وتفعيل هذه �حلرية.

طر�ف يف هذ� �لعهد  �خلا�ض باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية على �أن: »تتعهد �لدول �لأ

بكفالة ما يلي: 

)1( حق كل �سخ�ض يف تكوين �لنقابات بال�سرت�ك مع �آخرين, ويف �لن�سمام �إىل �لنقابة �لتي 

يختارها دومنا قيد �سوى قو�عد �ملنظمة �ملعنية, على ق�سد تعزيز م�ساحله �لقت�سادية و�لجتماعية 

وحمايتها...

�إن�ساء �حتاد�ت حالفية قومية, وحق هذه �لحتاد�ت يف تكوين منظمات  �لنقابات يف  )2( حق 

)8(

نقابية دولية �أو �لن�سمام �إليها.

ويرتبط �حلق يف �لت�سارك وتكوين �جلمعيات ب�سورة بارزة بباقي �حلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية 

و�لجتماعية  �لقت�سادية  �حلقوق  وحماية  لتعزيز  �أ�سا�سية  ر�فعات  مبثابة  تعد  و�لتي  خرى.  �لأ

بدرجة  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق  �لكامل  �لتطبيق  يرتبط  �إذ  �أي�سا.  �سحيح  و�لعك�ض  و�لثقافية, 

�لتمتع باحلقوق �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية.
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وجتاوز�ت  خطرية  �نتهاكات  ثمة  إن  فا �لتطبيقي  �جلانب  على  �أما  �لنظري,  �جلانب  على  هذ� 

مبا�رصة من كل نوع تتم للنيل من حرية تكوين �جلمعيات يف �أغلب �لدول �لعربية. فعلى �لرغم من 

ن�سان و�سيادة حكم �لقانون, تبقى و�سعية حقوق  كرثة �خلطابات �لر�سمية حول حماية حقوق �لإ

ن�سان عامة, وحرية �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم ب�سفة خا�سة, مثرية للقلق �ملتز�يد من جانب  �لإ

من  ع�رص  �حلادي  �أحد�ث  ومنذ  �لعربية,  �لدول  معظم  تو��سل  حيث  �لدولية.  �حلقوقية  �ملنظمات 

تكوين  حرية  من  للحد  قمعية  ��سرت�تيجيات  و�سع  �خل�سو�ض,  وجه  على  �أيلول/�سبتمرب2001 

�جلمعيات, وحرية �لتجمع, وحرية �لر�أي و�لتعبري, متذرعة يف ذلك بذريعة مكافحة �لإرهاب!!.

ن�سان  برز يف هذ� �ل�سياق, هو ما يتبدى للعيان من �أن كال من �نتهاكات حقوق �لإ غري �أن �مللمح �لأ

للتحر�ض,  خرى  �لأ �سكال  �لأ كافة  مع  جنب  �إىل  جنبا  ت�سري  ممار�سة  ي�سكالن  �إمنا  �لعد�لة  و�إنكار 

و�ل�سغط, و�لختطاف, و�لعنف, جتاه كل مظهر من مظاهر �لحتجاج �أو �ملعار�سة. ورغم حتقق 

بع�ض �ملكت�سبات �ل�سئيلة يف كل من �ملغرب ولبنان, �إل �أنها بقيت مع ذلك ن�سبية و�عتباطية يف نو�ح 

عدة. 

و�حلال, �إن تاأزم �ل�رص�ع �لفل�سطيني-�لإ�رص�ئيلي وت�سلب �ل�سيا�سة �لقمعية لإ�رص�ئيل, ف�سال 

ر��سي �لفل�سطينية, �إ�سافة �إىل تبعات �لغزو  و�ساع يف غزة, وب�سكل �أقل يف باقي �لأ عن تدهور �لأ

رهابية, كل ذلك يعد مبثابة عو�مل �ساهمت يف �نعد�م حتقق  مريكي للعر�ق وت�ساعف �لعمليات �لإ �لأ

من ملعظم �سعوب �ملنطقة. ومثل هذ� �مل�سهد �لذي يبدو مغرقا يف �ل�سود�وية, مطابق متاما, ويف  �لأ

ن�سان �لدولية. مر, ملا �أجمعت على معاينته تقارير �أكرب منظمات وموؤ�س�سات حقوق �لإ و�قع �لأ

منظومة  من  تعاين  �لفردية  منظومة �حلريات  تز�ل  ل  قتامة,  يزد�د  �لذي  �لو�سع  هذ�  وجر�ء 

ت�رصيعات وتقييد�ت بالغة �لتع�سفية يف �أغلب �لدول �لعربية. خا�سة, يف كل من ليبيا وتون�ض و�سوريا 

و�ل�سعودية. كما �أن �حتكار دولة �حلزب �لو�حد �ملهيمن ذي �ل�سالحيات �ملطلقة, بكل ما ي�ستتبع 

ذلك من �عتباطية, �أدت فيما �أدت �إىل تعزيز �إخ�ساع �ملو�طنني لقوة �لطاعة, وب�سفة خا�سة يف كل 

ن يف كل من: �جلز�ئر )منذ  �إذ ل تز�ل حالة �لطو�رئ �سارية �ملفعول حتى �لآ من م�رص و�سوريا. 

عام 1963( وم�رص )منذ عام 1981( و�سوريا )منذ عام 1962( مربر� لتخاذ �لت�رصيعات �لقمعية 

و�إد�مة �لعمل بالقو�نني �ل�ستثنائية.

ومن ثم, �سرتكز در��ستنا هنا على بحث و�سعية حرية تكوين �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم يف 

�لعامل �لعربي من خالل عر�ض وحتليل �أهم �لت�رصيعات �ل�سادرة يف هذ� �ل�سياق, مع ت�رصيح �لو�قع 

�لعملي لهذه �لو�سعية يف دول: �سوريا وتون�ض و�لبحرين, كنماذج �سارحة �نتهاًء بتقدمي جمموعة 

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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من �لتو�سيات �خلتامية.

اأوال: و�ضعية احلق يف التنظيم يف العامل العربي

ونقابيني  حقوقيني  ن�سطاء  من  �ملدين,  للمجتمع  �مل�ستقلة  �ملكونات  تو�جه  �أن  �لطبيعي  من  كان 

و�ساع �لعربية �ل�سيا�سية  قليمي يف ظل �لأ وق�ساة وحماميني ومنا�سالت ن�سويات على �مل�ستوى �لإ

�لعملية  تاأثرت  حيث  تنوعا.  �لقمع  �أ�سكال  �أكرث  �ل�سائدة  و�لثقافية  �لجتماعية  و�لقت�سادية, 

رهاب, و�سعى  �لدميقر�طية, و�إىل حد كبري, بالنحر�فات �خلانقة للحريات حتت غطاء مكافحة �لإ

عرب  وذلك  باملر�ساد,  لنتهاكاتها  تقف  م�ستقلة  جمعيات  بعث  جتنب  �إىل  �لعربية  �ل�سلطات  �أغلب 

ت�رصيعات غري د�ستورية, وممار�سات �إد�رية تع�سفية. 

وبالتايل, تخ�سع �جلمعيات �لقانونية �مل�ستقلة �إىل حتر�ض بولي�سي د�ئم وق�سائي غالبا ما يرت�وح 

منية, وتخريب �ملقرر�ت, مرور� مبنع �جلمعيات من عقد موؤمتر�تها �أو �جتماعاتها  بني �ملر�قبة �لأ

�لدورية, ولي�ض �نتهاء بحلها و�لزج باأع�ساء جمل�ض �إد�ر�تها يف غياهب �ملعتقالت و�ل�سجون.  

و�ملتعلقة  �لعربي,  �لعامل  يف  �سدرت  �لتي  خرية  �لأ �لت�رصيعات  جلملة  ��ستعر��سنا  خالل  ومن 

ب�سفة خا�سة بحرية تنظيم موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين وما ر�فقها من تطبيق عملي على �أر�ض �لو�قع, 

�لهيمنة  ملنطق  �لغالب  يف  تكر�ض  تكوين �جلمعيات  للحق يف  �ملنظمة  �لت�رصيعات  هذه  �أن  لنا  يت�سح 

هلي. حيث يرتهن �حلق يف تاأ�سي�ض �جلمعيات و�ملنظمات  و�لنفوذ �حلكومي على مقادير �لعمل �لأ

م�سبق من جانب �حلكومة ممثلة يف  ترخي�ض  على  باحل�سول  �لعربية  �لبلد�ن  غالبية  �حلقوقية يف 

بطبيعة  �لكو�بي�ض  خلف  ومن  �آخر,  حينا  �لجتماعية  �ل�سوؤون  ووز�ر�ت  حينا  �لد�خلية  وز�ر�ت 

�حلال تقف هنالك �أجهزة مباحث �أمن �لدولة. 

ويف �لو�قع, ل تز�ل �لت�رصيعات �لعربية حتفل بالعديد من �ملحظور�ت �لتي ي�ستع�سى �سبطها 

هلية, �أو حل و�إغالق ما هو قائم  قانونا, وت�سكل مدخال متجدد� حلجب �لرت�خي�ض عن �جلمعيات �لأ

�أنه  �أهد�ف و�أن�سطة على  تاأويله من  لت�سمل كل ما ميكن  منها بالفعل. كما تت�سع هذه �ملحظور�ت 

من �لعام, �أو �ل�سلم �لجتماعي, �أو �لوحدة �لوطنية و�مل�سلحة �لعامة, �أو ل�ستقر�ر  ي�سكل تهديد� لالأ

�ملجتمع, �أو ميثل م�سا�سا باملقد�سات �لدينية و�ل�سيا�سية على حد �سو�ء. وباملثل كل ما ميكن تاأويله 

على �أنه يعرب ب�سكل �أو باآخر عن �نخر�ط فعلي يف �لعمل �ل�سيا�سي �أو �حلزبي, �أو حتى �لنقابي!!. 

�لعربية  �لبلد�ن  �أغلب  يف  �لتنفيذية  لل�سلطة  �لتابعة  د�رة  �لإ جهات  تتمتع  ذلك,  عن  وف�سال 

وخلططها  للجمعيات  �ليومي  للعمل  �لدقيقة  �لتف�سيالت  يف  �لتدخل  لها  ِمن  ّ
ؤ ُتو و��سعة  ب�سالحيات 

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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حق  على  �سارمة  قيود�  �حلالية  �لت�رصيعات  تفر�ض  تز�ل  ل  حيث  نية.  �لآ و�أن�سطتها  �مل�ستقبلية 

�جلمعيات يف جمع �لتربعات �لعينية و�ملادية, �أو تلقي منحا خارجية من دون �حل�سول على مو�فقة 

منية ب�سفة خا�سة.  د�رية, و�لأ جهزة �لإ �لأ

و�لنا�سطني  �حلقوقية  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  خا�سة  قتامة,  �أكرث  �ل�سورة  تبدو  �حلد  هذ�  �إىل 

�لتو�سع يف توظيف  �إذ يجري  �ل�سيا�سية.  ن�سان و�حلريات  �لدفاع عن حقوق �لإ �لعاملني يف جمال 

)وتف�سيل( �لت�رصيعات �ملقيدة حلرية تكوين مثل هذه �ملوؤ�س�سات وحرية �لجتماع جنبا �إىل جنب 

مع خمتلف �لت�رصيعات �ل�ستثنائية �ملقيدة �أي�سا حلرية �لر�أي و�لتعبري وتد�ول �ملعلومات, كقانون 

�لتنكيل بهذه �ملوؤ�س�سات و�لقائمني عليها. مثلما ي�سيع  رهاب, بغية  �لطو�رئ وقو�نني مكافحة �لإ

كثري� �للجوء �إىل �لن�سو�ض �لعقابية �لف�سفا�سة يف مالحقة وحماكمة مثل هذه �ملوؤ�س�سات و�لن�سطاء 

�حلقوقيني. 

كرث ت�ساحما مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين من  حو�ل, تبقى �ملغرب �إىل جانب لبنان, �لأ ويف كل �لأ

بني كافة �لدول �لعربية. وذلك يف ظل �آليات تطوير وحتديث منظومتها �لت�رصيعة يف ف�ساء حقوق 

ن�سان ب�سفة خا�سة منذ منت�سف �لت�سعينيات. ورغم ذلك, كانت هناك بع�ض �لهنات من مثل �إحالة  �لإ

ن�سان« �إىل �ملحاكمة يف مايو 2007 بتهمة »�مل�سا�ض  �أربعة من �أع�ساء »�جلمعية �ملغربية حلقوق �لإ

يف  �مل�ساركة  ب�سبب  �سنو�ت  وثالث  �سنتني  بني  ما  ترت�وح  ملدد  بال�سجن  عليهم  وحكم  باملقد�سات« 

تظاهرة �سلمية �إبان �حتفالت عيد �لعمال �أُطلقْت خاللها هتافات و�سعار�ت معادية للنظام �عتربتها 

�ل�سلطات ت�سكل م�سا�سا ب�سخ�ض »�مللك« وبـ »�لنظام �مللكي« يف �لبالد.

بقي �أن ن�سري �إىل �أننا �سنكتفي هنا بعر�ض و�سعية حرية �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم يف كل من: 

�سوريا وتون�ض و�لبحرين, و�إن كان هذ� ل يعني بطبيعة �حلال �أن �أو�ساع حرية �لتنظيم يف باقي 

ت�رصيعاتها  تف�سح  ل  �لليبية,  �جلماهريية  وكذلك  �خلليج,  دول  فاأغلب  حال.  �أف�سل  �ملنطقة  بلد�ن 

ن�سان ون�سطاء �ملجتمع �ملدين, و�إمنا تعمل على �لتنكيل بهما معا.  �لقائمة جمال ملنظمات حقوق �لإ

�إ�سعاف  �إىل  �أدى,  فيما  �أدى,  �لع�سكريني  قب�سة  حتت  طو�ل  ل�سنو�ت  �جلز�ئر  خ�سوع  �أن  كما 

 
)9(

موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين بها �إىل حد كبري.

م�سادرة  إجر�ء�ت  با كبرية  بدرجة  خر  �لآ هو  متاأثر�  �ل�سود�ين  �ملدين  �ملجتمع  يز�ل  ل  وباملثل 

�حلياة �ل�سيا�سية و�جلمعاتية هناك, و�لتي ��ستمرت ل�سنو�ت عجاف من بعد �لإطاحة باحلكم �ملدين 

�سنة 1989. كما ل تز�ل موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف �لبلد�ن �لتي ت�سهد نز�عات م�سلحة, كفل�سطني 

�لقتتال  تاأثري  �أو حتت  تاأثري �لحتالل  �سو�ء حتت  �لعنيف وبا�ستمر�ر,  للهجوم  و�لعر�ق عر�سة 

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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هلي �لد�ئر هناك. �لأ

وميكن �إيجاز جممل �لعو�ئق و�لتحديات �لتي تقف يف وجه حرية تكوين �جلمعيات و�حلق يف 

 :
)10(

�لتنظيم يف �لعامل �لعربي يف �لنقاط �لتالية

إعمال حق تكوين �جلمعيات يف ظل  با �إ�سالحات تق�سي  �أو  �نفتاح  �أي  �ملر�هنة على  •��ستحالة 
�سيادة �لقو�نني �ل�ستثنائية وحالة �لطو�رئ.

• على �لرغم من وجود �سمانات د�ستورية يف �أغلب �لد�ساتري �لعربية, �إل �أنه يوجد يف �ملقابل 
ترتيبات ت�رصيعية تقّيد ب�سكل منهجي �لتمتع باحلريات, وهما يتكامالن معا لت�سكيل عائق يف جمال 

حق تكوين �جلمعيات.

�إد�رة وترتيب �جلمعيات, وترت�وح ما بني  �لإ�رص�ف يف  ل�سلطات  �ملبا�رصة  �لتدخالت  •تتكرر 
من  �جلمعيات  يف  قياديني  ز�حة  لإ �لقوة  با�ستعمال  فعلية  �نقالبات  وتنظيم  من  �لأ �أعو�ن  ح�سور 

�أع�ساء  �إجر�ء�ت ق�سائية معقدة من قبل  ؤلياتهم و�ل�سعي لغلق مقر�تهم, مرور� بالدخول يف  م�سو

)�رصكات(  جتارية  �سبغة  ذ�ت  هياكل  �إن�ساء  �إىل  �لن�سطاء  ي�سطر  مما  �حلاكم,  �حلزب  يف  بارزين 

لاللتفاف على �ل�سعوبات و�ملو�نع �ملفرو�سة على �جلمعيات.

و�ل�سحافة. �لإعالم  و�سائل  كبح  مع  �لتنظيم  يف  �حلق  �أمام  �لعو�ئق  ترت�فق  ما  •عادة 
حز�ب �ل�سيا�سية ملنع  •هناك خلط متعمد ما بني �لت�رصيعات �ملتعلقة باجلمعيات وتلك �خلا�سة بالأ
�أي تطور حقيقي للتعددية �حلزبية �لز�ئفة. فمنع �جلمعيات من تعاطي �أن�سطة �سيا�سية, وو�سعها 

حتت طائلة �حلل �أو �ملنع يعد تهديد� خطري� نظر� لغمو�ض مفهوم »�لن�ساط �ل�سيا�سي«.

•اأخريا هناك �لت�ساعف �ملنهجي لعدد �جلمعيات و�ملنظمات ذ�ت �لولء �لكامل للحكومات يف 
�لدول �لوتوقر�طية ذ�ت �لطابع �ل�سمويل, وذلك على ح�ساب �جلمعيات غري �حلكومية �لتي تو�جه 

منية.    و�بال من �لتحديات و�ملعوقات �لبريوقر�طية و�لأ

ثانيا: الت�ضريعات اخلا�ضة باحلق يف التنظيم

على �جلانب �لت�رصيعي, تقع حرية تكوين �جلمعيات يف مرتبة �ملبد�أ �لد�ستوري لدى �أغلب �لدول 

�لعربية. حيث تقر معظم د�ساتريها بحرية تكوين �جلمعيات, و�إن تفاوتت من حيث درجة �لو�سوح 

وح�سب �سياغات تقليدية �سيئا ما. فاأكرث �لقو�نني حتررية يف م�ستوى �لن�ض, مثل لبنان وتون�ض 

و�جلز�ئر و�ملغرب, تْعَتمد كلها, وب�سورة لفتة ود�رجة, عبارة »حرية �جلمعيات«, و�لتي تت�سمن 

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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جملة �حلقوق �لفردية و�جلماعية. 

ردن وفل�سطني, تعتد �أكرث تقييدية  خرى, كتلك �مل�ستعملة مثال يف م�رص و�لأ وبع�ض �ل�سياغات �لأ

مثل: حرية تكوين �جلمعيات, فيما ل يتعر�ض �لد�ستور �ل�سوري نهائيا لهذ� �ملو�سوع, و�إمنا يتحدث 

فقط عن حرية �لجتماع و�لتظاهر �ل�سلمي.

�ملفارقة هنا تكمن يف �أن �لد�ستور �ل�سوري, على �سبيل �ملثال, يخ�س�ض �لعديد من مو�ده جلمعيات 

خا�سة, حلزب �لبعث )�ملادة رقم 8(, و�جلمعيات �ل�سعبية و�لتعا�سديات )�ملادة رقم 9(, و�ملنظمات 

�لنقابية و�لجتماعية و�ملهنية )�ملادة رقم 48(, و�ملنظمات �ل�سعبية )�ملادة رقم 49(. 

خرى �إعمال حق تكوين �جلمعيات لوجوب �حرت�م  ويف مقابل ذلك, ُتْخ�ِسع بع�ض �لد�ساتري �لأ

�ملبادئ �ل�سيا�سية, و�لتي تتفاوت يف دقتها ومعرو�سة كقيم د�ستورية من مثل: »نظام �ملجتمع« يف 

م�رص, �أو »بناء �ملجتمع �لعربي �ل�سرت�كي و�لدفاع عن نظامه« يف �سوريا.

ُتْخ�ِسُع حرية تكوين  �أنها جميعا  �أن �لقا�سم �مل�سرتك بني هذه �لد�ساتري جميعا, يتمثل يف  غري 

�جلمعيات للحدود �مل�سبوطة بالقانون. ومن خالل هذ� �ل�رصط, �أو �لثغرة �لقانونية, ت�سعى �أغلب 

نظمة �لعربية للنيل من حرية تكوين �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم عرب فر�ض �ملزيد من �لقيود على  �لأ

�سا�سية. �جلمعيات ما ميثل �نتهاكا لهذه �حلرية �لأ

�سا�سية له فائدة عملية, �إل �أن ذلك  ومع �أن �لعرت�ف بال�سيغة �لد�ستورية لإحدى �حلريات �لأ

�آلية مر�قبة لد�ستورية �لقو�نني. ففي م�رص, على �سبيل  �إل يف �لبلد�ن �لتي تتوفر فيها  ل يتحقق 

 بتاريخ 1 متوز �سنة 2000 قر�ر� يعتمد مبد�أ د�ستورية 
)11(

�ملثال, �أ�سدرت �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا

قبل  من  عليه  �مل�سدق   153 رقم  �مل�رصي  �جلمعيات  قانون  و�إلغاء  �جلمعيات,  تكوين  يف  �حلرية 

�لربملان �مل�رصي �سنة 1999.

�سالمي, يف �لدول �لعربية م�سدر� للت�رصيع  من جهة �أخرى, ل تعترب �ل�رصيعة, �أو �لقانون �لإ

�سالمية. ويف هذ� �ل�سياق, نلحظ  وقاف �لإ يف جمال تكوين �جلمعيات, وذلك با�ستثناء ما يتعلق بالأ

خرى.  تاأثري� بارز� للقانون �مل�رصي �خلا�ض باجلمعيات )1952( على �سائر �لت�رصيعات �لعربية �لأ

ردن  حيث �حتل هذ� �لقانون مرتبة �ملرجع يف �لت�رصيع لعدد كبري من �لدول �لعربية, ك�سوريا و�لأ

�سف �ل�سديد, �عترب هذ� �لتاأثري منوذجا يف �إر�ساء �لنتهاكات �ل�سارخة  ر��سي �لفل�سطينية. ولالأ و�لأ

حلرية �لجتماع, و�عتمد طويال يف �لتربير �لقانوين لقمع منظمات �ملجتمع �ملدين.

�لقانون و�ل�سلط �لدميقر�طية و�ملوؤ�س�سية �مل�سادة  �آخر, �ساهم كل من: �سعف دولة  يف �سياق 

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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ولالعتبار�ت  �لتنفيذية,  لل�سلطات  �لعنان  �إطالق  على  �مل�ستقل(,  و�لق�ساء  �ملنتخبة,  )�لربملانات 

�لتذرع  عن  ف�سال  �لقانون.  وخمالفة  �جلمعيات  حرية  لتقييد  �لعربية  �لبلد�ن  خمتلف  يف  منية,  �لأ

�سولية �لدينية �ملنظمة لتربير قمع �ملنظمات �أمام �لر�أي �لعام. رهاب و�لأ �سا�سي مبكافحة �لإ �لأ

و�مل�ستوى  �لت�رصيعي,  �مل�ستوى  من:  كل  على  ُْدِخلْت  �أ �لتي  �لتح�سينات  بع�ض  هناك  ذلك  ومع 

�لت�رصيع  تخطى  ول,  �لأ �مل�ستوى  فعلى  �ملدين.  باملجتمع  �لهتمام  عودة  �سعيد  وعلى  �لق�سائي, 

�للبناين حماولتني ��ستهدفتا حتوير قانون �جلمعيات يف �جتاهات �أكرث تقييدية, خا�سة من خالل 

تاأ�سي�ض �جلمعيات بنظام �لرتخي�ض �مل�سبق. ويف �ملغرب وفل�سطني مت  �قرت�ح ��ستبد�ل �حلرية يف 

�إقر�ر قانونني بخ�سو�ض �جلمعيات ميكن �عتبارهما �أكرث حترر� من �سابقيهما.

�أما على �مل�ستوى �لق�سائي, فقد لعب �لق�ساء دور� رئي�سا يف �سبط تعريف حق وحرية تكوين 

منها.  لالنتقا�ض  �ل�ساعية  �أي�سا,  و�لت�رصيعية  بل  د�رية,  �لإ �لتدخالت  من  وحمايتها  �جلمعيات 

دو�ر �لتي لعبها كل من جمل�ض �لدولة وحمكمة �لنق�ض يف لبنان,  �سارة لالأ ويكفي للتدليل على ذلك �لإ

و�ملحكمة �لد�ستورية �لعليا وجمل�ض �لدولة يف م�رص. �أما على �سعيد �ملجتمع �ملدين, فقد مت ت�سعيد 

وب�سفة  �جلمعيات,  قو�نني  وتطوير  �أجل حماية  من  �لعربية  �لبالد  من  �لعديد  يف  �جلهود  وتعبئة 

خا�سة يف كل من م�رص و�ملغرب ولبنان.      

ثالثا: و�ضعية حرية اجلمعيات واحلق يف التنظيم يف العامل العربي

)�( �ض����وريا

و�ساع يف �سوريا عن مثيلتها يف م�رص با�ستثناء �أنها �أ�سد قتامة!!, مما دعا منظمة  ل تختلف �لأ

�سوريا  يف  ن�سان  �لإ حقوق  بو�سعية  �ملتعلقة  �لتقرير  �أحد  على  تطلق  ن  لأ ووت�ض  ر�يت�ض  هيومان 

حيث   ,
)12(

�سوريا« يف  ن�سان  �لإ حقوق  مبجال  للن�ساط  �حلكومي  �لقمع  للتنف�ض:  جمال  »ل  عنو�ن: 

ن�سان مما يجعلها د�ئما و�أبد�  ترف�ض �ل�سلطات �ل�سورية �لعرت�ف مطلقا باأي من منظمات حقوق �لإ

تظل حتت طائلة �لإغالق, ف�سال عن �سيوع كل من: �ل�سجن و�لتوقيف و�ملنع من �ل�سفر و�ملحاكمات 

غري �لعادلة بحق �لنا�سطني و�لقائمني على هذه �ملنظمات.

ن�سان يف �سوريا للق�ساء  ففي فرب�ير �ملا�سي, مت �إحالة ع�سو قيادي باملنظمة �لعربية حلقوق �لإ

مما  �لنرتنت!!,  مو�قع  �أحد  على  ن�رص  �سوريا  يف  �لتعليم  و�قع  حول  مقال  ب�سبب  �لع�سكري 
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�عتربته �ل�سلطات »مي�ض هيبة �لدولة وي�سعف �لثقة بال�سلطة �لعامة طبقا للمادة 378 من قانون 

�لعقوبات«!!. كما �سنت �ل�سلطات �ل�سورية كذلك حملة �عتقالت ومد�همات و��سعة بحق ع�رص�ت 

�سخا�ض �لذين �ساركو� يف �جتماعات »�ملجل�ض �لوطني لإعالن دم�سق«, وهو �لإعالن �لذي يدعو  �لأ

�سالح �ل�سيا�سي و�لدميقر�طي وتعزيز �أو�ساع حقوق  �ل�سلطات �ل�سورية �إىل تبني برنامج �سامل لالإ

ن�سان يف �سورية. �لإ

�حلقوقية  �ملنظمات  من  عدد  يف  قياديون  ومعظمهم  �أ�سخا�ض,  ع�رصة  من  يقرب  ما  �أحيل  وقد 

وجلان �إحياء �ملجتمع �ملدين �إىل �لتحقيق يف �أو�خر يناير 2008 متهيد� ملحاكمتهم بعدد من �لتهامات 

من مثل: �لعمل على �إ�سعاف �ل�سعور �لقومي, و�إيقاظ �لنعر�ت �لعن�رصية و�ملذهبية, و�لن�سمام �إىل 

و �إن�ساء جمعية تهدف �إىل تغيري كيان �لدولة �لقت�سادي و�لجتماعي...�إلخ.
جمعية �رصية, �أ

د�خل  ن�سان  �لإ وحقوق  �لدميقر�طية  عن  و�ملد�فعني  �لن�سطاء  ع�رص�ت  يقبع  لذلك,  ونتيجة 

�لعد�لة  من  درجة  �أدنى  فيها  تتوفر  ل  حكام جائرة  لأ تنفيذ�  �لتهم  هذه  ب�سبب  �ل�سورية  �ل�سجون 

ترت�وح ما بني ثالث �إىل �ثنتي ع�رصة عاما!!.  

�ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  على  �سوريا  يف  �لعامة  �حلريات  فيه  متار�ض  �لذي  �لعام  �لإطار  يعتمد 

جلوئها  به  تربر  ثم,  ومن  �ل�سورية  لل�سلطات  د�ئم  قلق  م�سدر  خري  �لأ ميثل  �إذ  مني.  �لأ و�لو�سع 

و�ساع حتت �ل�سيطرة وتفر�ض متطلبات قانونية  �إىل حالة �لطو�رئ. وبهذ� ُتبقي �ل�سلطة كافة �لأ

هلية. حز�ب �ل�سيا�سية و�جلمعيات �لأ وعملية على �إن�ساء وتاأ�سي�ض �لأ

�لعمل بقانون �جلمعيات رقم  تاريخيا, ظلت �حلياة �خلا�سة باجلمعيات يف �سوريا ر�كدة منذ 

�لت�رصيعات, ول �سيما  ن, رغم تعار�سه مع  93 ل�سنة 1958 وهو ل يز�ل �ساري �ملفعول حتى �لآ

مع �لد�ستور و�لقانون �ملدين �ل�سوري!!. وكما �حلال يف م�رص, يتطلب �حل�سول على �إذن م�سبق 

حز�ب �ل�سيا�سية.  ن�ساء �جلمعية, كما ي�سمح هذ� �لقانون عمليا بحل عدد معني من �جلمعيات و�لأ لإ

هلية. ن�سطة �لفعلية للجمعيات �لأ وي�سمل �لتدخل من قبل �لدولة �أي�سا �إىل جانب ذلك جميع �لأ

وقد مت �إن�ساء �أغلب �جلمعيات �ملوجودة حاليا عقب �إ�سد�ر �لقانون �ل�سابق, ومن بينها: �ملنتدى 

�رصة عام 1973, ملتقى �ملر�أة, منتدى  �لجتماعي, نادي �ل�سينما, �لإميان و�ملعرفة, جمعية تنظيم �لأ

�حلديثة  �جلمعيات  من  جد�  حمدود  جزء  ��ستطاع  فيما  فرن�سا...�إلخ.  خريجي  ر�بطة  �ل�سباب, 

�حل�سول على تر�خي�ض, لكن �رصعان ما مت �إحلاقها بحزب �جلبهة �لوطنية �لتقدمية, حزب �ل�سلطة, 

فيما ��ستمرت �جلمعيات غري �ملرخ�ض لها يف �لقيام باأن�سطتها دون �إذن ر�سمي.

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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وتق�سم وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية و�لعمل �أن�سطة �جلمعيات �إىل �أربع فئات ل غري: ياأتي على 

ر�أ�سها �جلمعيات �لجتماعية, ثم �ل�سحية, فاجلمعيات �لثقافية, و�أخري� جمعيات حماية �ملعاقني. 

وقد بلغ عدد �جلمعيات �ملرخ�سة يف عام 2001 حو�يل 540 جمعية 40% منها تقع يف دم�سق. �أما 

�لن�سبة �ملتبقية 60% فتت�سمن 120 جمعية م�سجلة تتوزع على باقي �لقرى و�ملدن �ل�سورية, خا�سة 

مدينتي حم�ض وحلب.

�سد مت ت�سجيل ع�رصة جمعيات �أخرى يف عام 2001 ثم ز�د �لعدد من 540 �إىل  وبعد وفاة حافظ �لأ

1012 يف عام 2005, ثم ت�ساعف مرة �أخرى, ويف �أقل من ثالث �سنو�ت فيما عرف بربيع دم�سق, 

 وقد توزعت �أن�سطة �جلمعيات �جلديدة على جمالت �لبيئة 
)13(

لي�سبح 1400 جمعية يف عام 2007.

منها  �لقليل  ��ستغل  فيما  خا�سة,  ب�سفة  �ملر�أة  وحقوق  �لب�رصية  و�لتنمية  �لجتماعية  و�لنو�حي 

      
)14(

ن�سان. بالدفاع عن �أو�ساع حقوق �لإ

هذ� ويت�سمن �لد�ستور �ل�سوري ل�سنة 1950 حرية �إن�ساء �جلمعيات �سمن �حلدود �لتي ن�ض 

عليها �لقانون. حيث تن�ض �ملادة رقم 17 منه على مبد�أ »�إعالن �جلمعية, �أي مبد�أ عالنية وجودها 

حز�ب  �لأ �إن�ساء  تليها فتن�ض على �حلق يف حرية  �لتي  �ملادة  �أما  �لت�رصيح«.  فح�سب, ولي�ض مبد�أ 

�ل�سيا�سية وفقا للمبد�أ ذ�ته.

وعلى �لرغم من �إقر�ر �لقانون �ل�سوري �رص�حة باأولوية �لد�ستور على �لقو�نني �لوطنية, �إل 

قد  و�لعمل,  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  عن  �ل�سادرة  تلك  �سيما  ل  �لبريوقر�طية,  �ملمار�سات  �أن 

�إن�ساء �جلمعيات وحرية �لتعبري. حيث تطبق �لوز�رة مر�قبة  فر�ست نف�سها كناظم وحيد حلرية 

غري حمدودة على كافة موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين �ل�سوري, وذلك ��ستناد� �إىل قانون �جلمعيات رقم 

93 ل�سنة 1958, و�لذي يلغي عمليا تفوق �لن�سو�ض �لد�ستورية على نظريتها �لقانونية �لوطنية.

وبالإ�سافة �إىل هذ� �لقانون, هناك قو�نني ومر��سيم خا�سة باجلمعيات ياأتي على ر�أ�سها بالطبع 

�إ�سد�ره مبر�سوم رقم 51 بتاريخ 22 دي�سمرب 1962 و�ملعدل مبر�سوم  قانون �لطو�رئ �لذي مت 

فر�د يف �لتنقل  رقم 1 بتاريخ 9 مار�ض 1963. حيث يتيح لوزير �لد�خلية فر�ض قيود على حرية �لأ

وما �إىل ذلك )مادة رقم 4 من �ملر�سوم(, و�إحالة �ملخالفني للمحاكم �لع�سكرية ح�سب ن�ض �ملر�سوم 

رقم 6 بتاريخ 7 يناير 1965 وفيه يتم حتديد �جلر�ئم �لتي تقع حتت �خت�سا�ض حمكمة �لطو�رئ 

�لع�سكرية بـ: »كل َمْن, بطريقة �أو باأخرى, يعرقل تطبيق �لقانون �لجتماعي« )مادة رقم 1(. 

هناك �أي�سا �لن�ض �خلا�ض بتطبيق �لقانون رقم 93 ل�سنة 1958, و�لذي مت �إ�سد�ره بالقر�ر رقم 

1330 يف 13 �أكتوبر 1958, و�ملر�سوم �لت�رصيعي رقم 224 بتاريخ 21 �سبتمرب 1969 و�لذي يعدل 
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قانون �جلمعيات ويدعم �ملر�قبة �لتي متار�سها �ل�سلطة.

ي جمعية غري معلنة  �ل�سوري لأ �لنظام  �سهار و�لت�سجيل, ل ي�سمح  �لإ إجر�ء�ت  با وفيما يتعلق 

ن�ساط  كل  �أن  على  ين�ض  و�لذي   .1958 ل�سنة   93 رقم  �لقانون  من   71 رقم  للمادة  طبقا  بالعمل 

خا�ض بجمعية غري معلنة يعاقب باحلب�ض ثالثة �أ�سهر بالإ�سافة �إىل دفع غر�مة. وب�سبب تعنت ورف�ض 

�أية ت�رصيحات,  ن�سان  �لإ بالدفاع عن حقوق  �مل�ستغلة  منح �جلمعيات  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة 

�إليها من قبل �ل�سلطة باعتبارها  �إليها من دون تر�خي�ض وينظر  �أ�رصنا  تعمل كافة �ملنظمات �لتي 

كيانات غري قانونية.

وترت�وح �أ�سباب رف�ض �لت�سجيل عادة ما بني دو�ع �سيا�سية و�أمنية. ويفو�ض �لقانون رقم 93 

للوزير تقييم »�أهمية �أهد�ف �جلمعية وحتديد مدى �رصوريتها« )�ملادة رقم 6(. وطبقا للمادة رقم 

�لجتماعية  �أو  �لقت�سادية  �لبنية  تغيري  بهدف  تن�ساأ  »كل جمعية  إن  فا �لقانون �جلنائي,  من   304

�سغال �ل�ساقة يف  �سا�سية للمجتمع, �سيتم حلها و�حلكم على �أع�سائها بالأ للدولة, �أو �ملوؤ�س�سات �لأ

�ملوعد �مل�رصوب«.

ن�سان  من �لبديهي, و�حلالة هذه, �أن يتم �لتعنت يف رف�ض ت�سجيل �جلمعيات �ملد�فعة عن حقوق �لإ

ن�سان يف �سوريا بطلب �لت�سجيل يف  ب�سفة خا�سة. فعلى �سبيل �ملثال, حني تقدمت جمعية حقوق �لإ

قانونية  ذلك خمالفة  يوما وبقر�ر غري م�سبب. ويف  بعد م�سي 62  دي�سمرب 2001, مت رف�سه   11

�لذي ين�ض على �عتبار �جلمعية م�سجلة بعد م�سي 60 يوما يف حالة عدم  لقانون �جلمعيات ذ�ته 

و�سول رد من �لوز�رة )�ملادة رقم 7(.

مني على �لقر�ر, حيث تتعاون وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية  �أي�سا من �لطبيعي �أن يغلب �لطابع �لأ

من �لع�سكري, يف �إطار �ل�سماح  من �ل�سيا�سي, ووكالة �لأ مع كل من: وكالة �أمن �لدولة, ووكالة �لأ

دعوى  منظمات  ثالث  �أقامت  �سوريا,  يف  ن�سان  �لإ حقوق  جمعية  جانب  و�إىل  عدمه.  من  بالت�سجيل 

حلقوق  �ل�سورية  �ملنظمة  وهما:  �لوز�رة  قبل  من  �لت�سجيل  رف�ض  على  فيها  تعرت�ض  ق�سائية 

ن�سان. ولكن مل  ن�سان, و�ملنظمة �لوطنية حلقوق �لإ ن�سان-�سو��سية, و�ملنظمة �لعربية حلقوق �لإ �لإ

يتم رفع هذه �لق�سايا عمليا لعدم �جتماع �ملحكمة!!.

ويف �حلالت �لتي ل حت�سل فيها �جلمعية على ترخي�ض تخ�سع �إىل ن�سو�ض �لقانون �جلنائي, 

ومنها �ملادة رقم 327 و�لتي تن�ض على: »تعترب �رصية �أية جمعية �أو جمموعة تاأخذ �سكل �جلمعية, 

عمال كلها �أو بع�سها �رصية«. وُتعرف �جلمعيات  وتتعار�ض �أهد�فها مع �لقانون, �سو�ء كانت هذه �لأ

هد�ف �ملخالفة للقانون, �لتي مل تقدم  �لتي تعترب �رصية باأنها: »هذه �جلمعيات و�جلماعات ذ�ت �لأ

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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�لجتماعات و�لإعالن  و�لغر�ض من  �أع�سائها, ومهنهم,  و�أ�سماء  �سا�سية  �لأ �لقو�نني  لل�سلطات... 

�أو  كاذبة  بها  �أدلت  قد  �ملعلومات,  هذه  قدمت  �لتي  كانت �جلمعية  �إذ�  ما  �أو  �لتمويل,  عن م�سادر 

ناق�سة«.

�أما فيما يتعلق بحل �جلمعيات وتعليقها يف �سوريا, فوفقا للقانون رقم 93 توجد �أربعة �أ�سباب 

ميكن �أن يربر �حلل �لق�سائي للجمعية مبوجبها هي:

- �إذ� مل تعد �جلمعية قادرة على �لوفاء بالتز�ماتها.

غر��ض غري تلك �لتي �أن�سئت من �أجلها. - يف حال خ�س�ست �جلمعية �أمو�لها لأ

�سا�سية. - �رتكاب �جلمعية �نتهاكا خطري� لقو�نينها �لأ

د�ب �لعامة. - �إذ� ما خالفت �جلمعية �لقانون, و�لنظام �لعام �أو �لآ

كما ميكن لوز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية و�لعمل حل �أية جمعية بقر�ر م�سبب يف �إحدى �حلالت 

�لتالية:

�سا�سية. - �بتعاد �جلمعية عن �أهد�فها �ملذكورة يف قو�نينها �لأ

د�رة خالل �ستة �أ�سهر. - يف حال مل يجتمع جمل�ض �لإ

- قيام �جلمعية باأن�سطة ذ�ت طابع عن�رصي �أو طائفي �أو �سيا�سي ينال من �أمن �لدولة.

خالق. د�ب �لعامة و�لأ - قيام �جلمعية باأن�سطة تنتهك �لآ

حتذير�ت  من   �لرغم  على  للقانون,  خمالفة  �أن�سطة  مو��سلة  على  �جلمعية  �إ�رص�ر  حال  يف   -

�لوز�رة.

- يف حال عدم قدرة �جلمعية على حتقيق �أهد�فها و�لوفاء بالتز�ماتها.

- يف حال �عتبار �لوز�رة �أن ل حاجة لها للخدمات �لتي تقدمها �جلمعية!!!. 

تعمل يف  �لتي  �لجتماعية  �ملبادر�ت  �إغالق جميع  �لعملي مت  �ل�سعيد  على  �أنه  نذكر  �أن  ويكفي 

جمالت حقوق �ملر�أة يف �سوريا, وذلك مبوجب قر�ر تع�سفي من وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية و�لعمل, 

)15(

حتت مربر�ت وذر�ئع من قبيل »حماية �مل�سالح �لعامة للدولة«.

�سا�سية للجمعية حال �إن�سائها, �أو فيما  ويف �إطار �لتنظيم و�لعمل, يجب �أل تتعار�ض �لقو�نني �لأ

د�ب �لعامة. وذلك  من �لقومي �أو �لدولة �أو مع �لقو�نني و�لآ بعد بالطبع, مع �عتبار�ت م�سالح �لأ

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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وفقا للمادة رقم 2 من �لقانون رقم 93. وف�سال عن ذلك, يتبع �لنظام �لد�خلي للجمعيات �أمنوذجا 

�إجباريا, وذلك ح�سب �ملادة رقم 70 من �ملر�سوم �لوز�ري رقم 119 ل�سنة 1970, بحيث ل ميكن 

�سكال!. ع�ساء تعديله باأي �سكل من �لأ لالأ

وكما �ل�ساأن يف م�رص, مينح �لقانون رقم 93 وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية �حلق يف �لتدخل �ملبا�رص 

د�رة على علم بكل  �إبقاء �لإ ن�سطة �لتي تقوم بها �جلمعية. مثلما يفر�ض �لقانون ذ�ته  يف جميع �لأ

د�رة  لالإ �لجتماع. وميكن  قبل موعد  يوما  قل خم�سة ع�رص  �لأ �لعمومية, على  �جتماعات �جلمعية 

�أي�سا ��ستبعاد مر�سحني من �لنتخابات ممن يبدون لها غري �ساحلني كاأع�ساء يف �ملجل�ض  �ملعنية 

�لتنفيذي, ح�سب ما تن�ض على ذلك �ملادة رقم 47 من �لقانون 93.

�ل�سوؤون �لجتماعية �لعمل و�لتدخل لتعديل  �لقانون ذ�ته لوز�رة  لي�ض هذ� فح�سب, بل يجيز 

�أهد�ف �جلمعيات لتنا�سب �لغر�ض من �إن�سائها, ح�سب ما تن�ض على ذلك �ملادة رقم 35 من �لقانون 

�إذ� ما  �أو لرئي�سه,  د�رة  �أي�سا منع تنفيذ قر�ر�ت �جلمعية �لعمومية, وملجل�ض �لإ 93. بل وميكنها 

خالق!!!. من �لعام, �أو لالأ �عتربت مثل هذه �لقر�ر�ت منافية للقانون, �أو لالأ

تيان  �أي�سا, ل ي�سمح بتطبيق حرية �لجتماع �إل يف �أ�سيق �حلدود. كما يتوجب على �جلمعية �لإ

منية �لالزمة قبل  ن�سطة �ملوجهة و�حل�سول على �لت�ساريح �لأ على ذكر �لجتماعات �أثناء تخطيط �لأ

قل من �لتاريخ �ملقرر لالجتماع. )�ملادة 23 من �لقانون 93(.  خم�سة ع�رص يوما على �لأ

�آب/�أغ�سط�ض  بتاريخ 22  �سوريا  يف  �ملدين  �ملجتمع  نه�سة  ن�رصته جلنة  �لذي  �لإعالن  وي�سري 

ن�سان. حيث مل ت�سمح �ل�سلطات,  2007, �إىل �لقيود �ملفرو�سة على حرية حركة نا�سطي حقوق �لإ

خارج  بال�سفر  دم�سق,  �إعالن  �رص  �أمانة  مكتب  رئي�ض  �سيف,  ريا�ض  لل�سيد/  �ملثال,  �سبيل  على 

�لدولة لتلقي �لعالج رغم �أنه يعاين مرحلة متقدمة من �رصطان �لربو�ستاتا, ما �أدى �إىل تفاقم حالته 

�ل�سحية.

ويف �ملح�سلة, ي�سمح كل من قانون �لطو�رئ و�لقانون �جلنائي بتع�سف �حلكومة يف حتديد ماهية 

�لتعبري �لغري قانوين. وهكذ� ثمة ن�سو�ض وت�رصيعات تت�سمن �أحكاما باحلب�ض وغر�مات مالية حال 

�أو  �لعامة«  �لعالقات  و��سطر�ب  �ل�سغب  »حتري�ض  يف  تت�سبب  �أو  »خاطئة«!!  معلومات  �أية  ن�رص 

من �ملمكن �أن توؤدي �إىل »�نتهاك كر�مة �لدولة �أو �لوحدة �لوطنية, و�لتاأثري على معنويات �لقو�ت 

 
)16(

�مل�سلحة, �أو �لإ�رص�ر بالقت�ساد �لوطني و�أمن �لنظام �لنقدي«!!!.

�سغال �ل�ساقة  ويكفي �أن نذكر هنا, �أنه مت �حلكم على عارف دليلة, يف يوليو 2002, بال�سجن و�لأ

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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ملدة ع�رص �سنو�ت بعد �أن �أد�نته حمكمة �أمن �لدولة �لعليا )وهي حمكمة ��ستثنائية بالطبع( بتهم: 

ن�رص معلومات خاطئة, ومنع �ل�سلطات من مبا�رصة مهامها, و�لتحري�ض على �لع�سيان و�لنف�سال 

�لطائفي, وحماولة تغيري �لد�ستور بالقوة!!!.  

)�( تون����س

�سكال و�لعاملة يف  ن ما يقرب من 9132 جمعية من جميع �لأ على �لرغم من �أنه يوجد يف تون�ض �لآ

, �إل �أن عدد� قليال جد� منها يتمتع فعليا 
)17(

كافة �حلقول وخمتلف �ملجالت �ملتعلقة باملجتمع �ملدين

هد�ف �أو تعريف ن�ساطات  بال�ستقالل �لذ�تي عن �ل�سلطات �ل�سيا�سية خا�سة, فيما يتعلق بتحديد �لأ

�جلمعية �أو ت�سمية �أع�سائها...�إلخ. 

ي جمعية تتمتع بال�ستقالل �لتام بالت�سكل �عتبار� من �لعام  فتاريخيا, مل يتم �ل�سماح نهائيا لأ

1989. حيث تنظر �ل�سلطات �لتون�سية �إىل هذه �جلمعيات على �أنها مبثابة جتمعات معار�سة. لذ� مت 

تعديل قانون �جلمعيات خالل عام 1992 بحيث �أف�سى فعليا �إىل ت�سديد �لإجر�ء�ت و�إ�سافة �ملزيد 

من �لتعقيد�ت و�لقيود �لبريوقر�طية.

ورغم �ن�سمامها �إىل �لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية, و�لذي ي�سمن جلميع 

�سخا�ض حرية �لتجمع, ح�سب �ملادة رقم 22 منه, كما ين�ض �أي�سا على وجوب �أن تكون �لقيود  �لأ

متعلق  �لعملي  �لتطبيق  حيز  و�سعها  يكون  و�أن  و�رصورية,  معللة  �لقانون  طريق  عن  �ملفرو�سة 

د�ب �لعامة,  من �لعام, و�لنظام �لعام, �أو من �أجل حماية �ل�سحة, �أو �لآ من �لوطني, و�لأ ح�رصيا بالأ

فر�د؛ �إل �أن �ملمار�سات �لفعلية لل�سلطات �لتون�سية ت�سري باجتاه معاك�ض متاما  �أو حقوق وحريات �لأ

ملا ن�ض عليه �لعهد �لدويل, خا�سة فيما يتعلق بحرية تكوين �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم.

ومع ذلك, تن�ض �ملادة رقم 8 من �لد�ستور �لتون�سي على �أن حرية �لتجمع و�ل�سحافة مكفولة, 

على �أن تتم ممار�ستها �سمن �ل�رصوط �ملحددة بالقانون. ورغم �أن هذه �ملادة تكفل حرية �لتجمع 

لل�سلطة  بدورها  �خلا�سعة  �لت�رصيعية,  �ل�سلطة  لتقدير  �حلرية  هذه  ممار�سة  ترتك  �أنها  �إل  نظريا 

�لتنفيذية. 

عليها  �مل�سدق  �لدولية  �لتفاقيات  �أن  على  �لتون�سي  �لد�ستور  من   32 رقم  �ملادة  تن�ض  �أي�سا 

لها �سلطة �أعلى من �سلطة �لقو�نني �لوطنية. ورغم ذلك, ترف�ض �ملحاكم �لتون�سية �لعرت�ف لهذه 

تطبيق  يف  تنح�رص  مهتها  �إن  بالقول  ذلك  يف  متذرعة  �لقو�نني  �سلطة  من  �أعلى  ب�سلطة  �لتفاقيات 

�لقو�نني �ملحلية لي�ض �إل!!.

د. حممد حلمي عبدالوهاب



رواق عربي

�6

العدد 50/49

وعلى �جلانب �لت�رصيعي, مت تعديل �لقانون �ملتعلق باجلمعيات رقم 154-59 بتاريخ 7 ت�رصين 

�لثاين 1959, بكل من: �لقانون �ل�سادر بتاريخ 2 �آب 1988, و�لقانون �ل�سادر بتاريخ 2 ني�سان 

�جلمعيات  ت�سنيف  على  �لثاين  عمل  ت�رصيح,  على  �حل�سول  منهما  ول  �لأ ��سرتط  وفيما   .1992

وتق�سيمها بح�سب �أهد�فها ون�ساطاتها.

باأية �سفة قانونية وذلك مبوجب �ملو�د  حو�ل, ل تتمتع �جلمعيات غري �مل�رصح لها  ويف كل �لأ

ل�سنة 1959 على  �لقانون رقم 59-154  �ملادة رقم 1 من  29-31 من قانون �جلمعيات. وتن�ض 

�أن “�جلمعية هي �تفاق بني �سخ�سني �أو �أكرث ب�سكل م�ستمر موحدين معارفهم �أو ن�ساطاتهم من 

رباح. وتكون �جلمعية حمكومة باملبادئ �لعامة للقانون �ملطبقة على  �أجل هدف �آخر غري ت�سارك �لأ

�لعقود و�للتز�مات”. غري �أن �ملحاكم �لتون�سية تف�رص تعبري “ب�سكل م�ستمر” �لو�رد يف �لن�ض �أعاله 

بطريقة ح�رصية من �أجل �أن متنع �جلمعيات �ملوؤقتة وتهدد �أع�سائها باحلب�ض, ح�سب �ملادتني 29 

و 30 من �لقانون.

وب�سكل  �لتعليل.  مع  ولكن  �جلمعية  ت�سجيل  رف�ض  �لد�خلية  لوزير  ميكن  م�سابه,  �سياق  ويف 

عام يكون �لرف�ض مرت�فق عادة مع عبارة “غري متو�فق مع �لقانون”!!. وغالبا ما تكون �أ�سباب 

�لرف�ض �سيا�سية مثلما هو �حلال مع كل من: �ملجل�ض �لوطني للحريات يف تون�ض, ومر�سد �ل�سحافة 

حيان تبد�أ �جلمعيات مبمار�سة �أن�سطتها خارج نطاق �لقانون رغم  بد�ع. ويف بع�ض �لأ و�لن�رص و�لإ

عدم �ل�سماح لها بالت�سكل, كما هو �حلال لكل من: �ملجل�ض �لوطني للحريات, و�لر�بطة �لدولية لدعم 

�ملعتقلني �ل�سيا�سيني, و�لر�بطة �لتون�سية �سد �لتعذيب, وحتى نقابة �ل�سحفيني, و�لتي من �ملفرت�ض 

�أل تكون مقيدة من وجهة نظر د�ستورية!!!.

كما يحق لوزير �لد�خلية, ويف حالة �ل�رصورة �لق�سوى, ومن �أجل تفادي ��سطر�ب �لنظام �لعام 

وبقر�ر معلل, �إغالق مقار �جلمعية ب�سكل موؤقت وبحد �أق�سى خم�سة ع�رص يوما, وتعليق ن�ساطاتها 

و�جتماعاتها. )�ملادة 23( مثلما ميكنه �أن يطلب من �ملحكمة �ملخت�سة حل �أي جمعية تخرق قانون 

خالق, �أو تلك �لتي تقوم بن�ساطات �سيا�سية  �جلمعيات, �أو تقوم بن�ساطات خمالفة للنظام �لعام �أو �لأ

)�ملادة 24(. ويف مثل هذه �حلالت �أي�سا يحق له �إغالق مقار �جلمعية وتعليق �أن�سطتها مبا�رصة.

�أما فيما يتعلق بحرية �لجتماع, فال ي�سع �لقانون �ل�سادر بتاريخ 24 كانون �لثاين �سنة 1969 

و�خلا�ض بالجتماعات �لعامة و�لتكتالت و�ملظاهر�ت, �أية عو�ئق حتول دون حرية �لجتماع. غري 

يك�سف  �لعملي  �لتطبيق  لكن  �لجتماع.  قبل  قل  �لأ على  �ساعة   72 قبل  �لبلدية  �إعالم  ي�سرتط  �أنه 

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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ن منع �لر�بطة  جتاوز�ت �ستى يف هذ� �ل�سياق من قبل وز�رة �لد�خلية. فعلى �سبيل �ملثال يتم حتى �لآ

ن�سان من عقد موؤمتر�تها منذ عام 2005. ويف 26 و27 �أيار 2007 قامت �ل�رصطة  �لتون�سية حلقوق �لإ

باحليلولة دون عقد حما�رصة حول �لو�سع �لجتماعي يف تون�ض وذلك مبقر �لر�بطة �أي�سا.

هي  �نتهاكها  يتم  ما  غالبا  �أنه  �إل  �لقانون,  مبوجب  مكفولة  �لتنقل  حرية  �أن  من  �لرغم  وعلى 

بدورها  مقيدة  �لإعالم  و�سائل  مع  �لتو��سل  حرية  �أن  كما  �لتون�سية.  �ل�سلطات  قبل  من  خرى  �لأ

جنبية, فرغم عدم  بالن�سبة للجمعيات �مل�ستقلة. �أما بالن�سبة مل�ساألة �حل�سول على �ملنح و�لتمويالت �لأ

ول 2003  وجود �أي ن�ض قانوين يحظر ذلك, �إل �أن �لقانون �جلديد �ل�سادر بتاريخ 10 كانون �لأ

مو�ل, فر�ض �سل�سلة جديدة من �ملخالفات  رهاب وغ�سل �لأ و�ملتعلق بدعم �جلهود �لدولية ملكافحة �لإ

كما فر�ض �إجر�ء�ت �سارمة وعقوبات جز�ئية يف هذ� �لإطار.

�أم غري قانونية, لإحكام  �لو�سائل, قانونية كانت  �لقائمة و�سيلة من  �ل�سلطات  وهكذ� مل ترتك 

�ملدين  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  خا�سة,  ب�سفة  ن�سان”  �لإ حلقوق  �لتون�سية  “�لر�بطة  حول  �خلناق 

ب�سفة عامة, �إل وقامت بها وعولت عليها. وف�سال عن منع �لن�سطاء �لتون�سيني من �ل�سفر, ُوظفْت 

�لهيئات �لق�سائية �لتي تهيمن عليها �ل�سلطة �لتنفيذية يف ��ست�سد�ر حكم ق�سائي يق�سي ببطالن 

عقد �ملوؤمتر �ل�ساد�ض للر�بطة �لتون�سية يف دي�سمرب 2005, لتبد�أ من بعده فر�ض ح�سار �أمني للمقر 

�ملركزي للر�بطة وللمقار �لفرعية د�م ما يقرب من عامني كاملني!!.

كما فر�ست �ل�سلطات �لتون�سية �أي�سا ح�سار� مماثال يف مايو 2007 على مقر “�ملجل�ض �لوطني 

�أي�سا يف �إجر�ء�تها لتطويق  للحريات” ��ستمر زهاء �سهر ون�سف تقريبا. مثلما عمدت �ل�سلطات 

�لحتاد  وهيئات  موؤ�س�سات  مع  �لر�بطة  �أبرمتها  �لتي  �خلارجية  �ملنح  بتجميد  �لتون�سية  �لر�بطة 

وربي. �لأ

�أي�سا, طالت حماولت �لرتهيب �أع�ساء “�جلمعية �لدولية مل�ساندة �ل�سجناء �ل�سيا�سيني”, و�لتي 

تاأ�س�ست هناك قبل خم�ض �سنو�ت. حيث مت توقيف �أحد حماميها يف دي�سمرب2007 وتلقى تهديد� 

باعتباره ميار�ض �أن�سطة غري قانونية بدعوى �أن �جلمعية غري معرتف بها �أ�سال, مع �لعلم باأنها كانت 

قد تقدمت مر�ر� وتكر�ر�, ومنذ تاأ�سي�سها, بطلب ترخي�ض دون �أن تتح�سل على رد ر�سمي خالل 

�ملهلة �لتي يحددها �لقانون, فيما تربر �ل�سلطات �لتون�سية �متناعها عن ت�سجيلها بدعوى �أن ��سمها 

يوحي باأن يف تون�ض �سجناء �سيا�سيني!!!.

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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)�( البحرين

, ل يز�ل قانون �جلمعيات 
)18(

على �لرغم من �لتحول �لدميقر�طي �ل�رصيع �لذي مرت به �لبحرين

ندية �لجتماعية و�لثقافية و�لهيئات �خلا�سة �لعاملة يف ميد�ن �ل�سباب و�لريا�سة و�ملوؤ�س�سات  و�لأ

�خلا�سة �ل�سادر مبر�سوم �لقانون رقم 21 ل�سنة 1989 و�ملعدل مبر�سوم �لقانون رقم 44 ل�سنة 

للتحكم  �لعليا  �ل�سلطة  �لبحرينية  �حلكومة  ومينح  �جلمعيات  ت�سكيل  حلرية  تقييدً�  ي�سكل   ,2002

و�لتدخل يف �أمور �جلمعيات �لد�خلية. ومن �أهم �لتجاوز�ت �لتي مت ر�سدها من قبل منظمات حقوق 

ن�سان �لبحرينية ب�سفة خا�سة ما يلي: �لإ

�أول: قامت وز�رة �لتنمية �لجتماعية بحل جمل�ض �إد�رة “�جلمعية �لبحرينية لل�سفافية” وتعيني 

 وياأتي هذ� �لإجر�ء على خلفية قر�ر �جلمعية 
)19(

مدير موؤقت لها حلني �نتخاب جمل�ض �إد�رة جديد.

لها  �سا�سي  �لأ �لنظام  �ملادة رقم 7 من  بتعديل  لل�سفافية  �لبحرينية  للجمعية  �ل�ستثنائية  �لعمومية 

هد�ف �لتي تعمل �جلمعية على حتقيقها وهما:  إ�سافة بندين �إىل �لأ با

)1( ن�رص ثقافة حوكمة �ل�رصكات مبختلف �أنو�عها. 

)2( ت�سجيع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين على تطبيق معايري �حلوكمة �ملنا�سبة لطبيعة عملها. 

دنى ل�سن �لع�سو  كما قررت �أي�سا, ويف �سياق تو�سيع قاعدة �مل�ساركة بع�سويتها, خف�ض �حلد �لأ

�لعامل من 25 �إىل 21 �سنة, و��ستحد�ث فئة �لع�سوية �مل�ساركة ملن بلغ 18 عامًا, على �أن يعفى من 

د�رة من  �ل�سرت�كات �ل�سنوية وتطبق عليه باقي �رصوط �لع�سوية, وخف�ض عدد �أع�ساء جمل�ض �لإ

�سبعة �إىل خم�سة �أع�ساء فقط وتنفيذ ذلك قبل ن�رص �لتعديل يف �جلريدة �لر�سمية. 

خمالفات  �رتكب  قد  �جلمعية  �إد�رة  جمل�ض  �أن  على  �لجتماعية  �لتنمية  وز�رة  �أ�رصت  وبينما 

�إ�رص�رها على  �لقر�ر جاء على خلفية  �أن  �عتربت �جلمعية  �لدقة(؛  �إد�رية )مل حتددها على وجه 

 .
)20(

مر�قبة �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية بالرغم من معار�سة �لوز�رة لذلك

�سا�سي, �إل �أنها تلكاأت يف  ومع �أن �لوز�رة و�فقت موؤخرً� على تعديالت �جلمعية على نظامها �لأ

ن�رص مو�فقتها هذه يف �جلريدة �لر�سمية. وح�سبما ين�ض �لقانون, ل ميكن تفعيل �لتعديالت وت�سبح 

يف حكم �ملعدومة ما مل تبادر �لوز�رة وتن�رصها يف �جلريدة �لر�سمية. وقد �أفرز هذ� �لو�سع �إ�سكالية 

لدى جمعية �ل�سفافية �لبحرينية وعطل عقد جمعيتها �لعمومية لنتخاب هيئة �إد�رية.

ثانيا: ل تز�ل وز�رة �لتنمية �لجتماعية ترف�ض �لرتخي�ض لـ “جمعية �لبحرين ل�سباب حقوق 

ن�سان”, حيث تقدمت �لوز�رة ب�سكوى لدى �لنيابة �لعامة لقيام �للجنة �لتح�سريية للجمعية بعدة  �لإ

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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مر �لذي �عتربته �لوز�رة  �سهار �لر�سمي؛ �لأ فعاليات د�خل وخارج �لبحرين قبل �حل�سول على �لإ

خمالفًا للقانون. 

هلية ملناق�سة م�سودة  ثالثا: ويف �سهر نوفمرب2007, دعت وز�رة �لتنمية �لجتماعية �جلمعيات �لأ

�لنو�ب  بالتايل ملجل�ض  لرفعه  للحكومة متهيدً�  هلية, وذلك قبل رفعه  �لأ للمنظمات  �لقانون �جلديد 

لية �لتي �تبعتها �لوز�رة يف �ملناق�سة و�إد�رة �حلو�ر معها حيث  قر�ره. وقد رف�ست �جلمعيات �لآ لإ

مل تزود �لوز�رة هذه �جلمعيات بن�سخ عن �لقانون ملناق�سته مع �إد�ر�تها و�أع�سائها, كما هو متبع يف 

هلية. ثم دعت �لوز�رة مندوبي �جلمعيات للح�سور  �أغلب �ملناق�سات �خلا�سة مب�ساريع �جلمعيات �لأ

طالع على ن�سخة �إلكرتونية غري قابلة للطباعة و�إبد�ء ر�أيهم يف ��ستمارة خا�سة معدة  �سخ�سيًا لالإ

لهذ� �لغر�ض خ�سي�سا!!. 

للربح  �لهادفة  �ملنظمات غري  لقانون  �لدويل  �ملركز  �لقانون على موقع  �إن ن�رصت م�سودة  وما 

حول  �لعمل  ور�ض  بع�ض  ولعقد  لال�ست�سارة  �لوز�رة  ��ستدعتها  �أمريكية  منظمة  )ICNL(, وهو 

�أخرى  �أهلية  جمعية   26 مع  بالتن�سيق  ن�سان  �لإ حلقوق  �لبحرينية  �جلمعية  قامت  حتى  �لقانون؛ 

إعالن رف�سهم مل�سودة �لقانون, بالإ�سافة �إىل �للجنة �لتح�سريية لإحتاد �ل�سناديق �خلريية, و�لذي  با

ي�سم حتت مظلته 80 �سندوقًا خرييًا. وقد رفعت حتفظاتها على �مل�رصوع للوز�رة مطالبة باإطالق 

هلية, و�إنهاء تدخل �لوز�رة يف عملها. ونتيجة لذلك, مت تعديل بع�ض بنود  حرية �لعمل يف �ملنظمات �لأ

�لقانون, غري �أن هذه �لتعديالت مل تعك�ض يف جمملها روؤية وطموح �جلمعيات �لبحرينية.

ر�بعا: يف ردة فعل حول قيام “جمعية �لبحرين �لن�سائية” تنظيم فعالية �سمن �أهد�فها مب�ساركة 

قيود جديدة على �جلمعيات  �لتنمية �لجتماعية فر�ض  �لبحرين؛ حاولت وز�رة  خرب�ء من خارج 

ح�سبما  ن�ساط,  باأي  �لقيام  قبل  �لوز�رة  من  ت�رصيح  على  �حل�سول  �رصورة  و��سرت�طها  هلية  �لأ

.
)21(

يام �لبحرينية ذكرت �سحيفة �لأ

على  بالرقابة  يق�سي  قر�رً�  �لجتماعية  �لتنمية  وزيرة  �أ�سدرت  ذ�ته,  �ل�سياق  ويف  خام�سا: 

و�لت�سجيل,  �سهار  �لإ ق�سم  رئي�ض  من:  كل  �إىل  هذه  �لرقابة  مهمة  �أنيطت  وقد  هلية.  �لأ �جلمعيات 

حماولة  من  جزء  �لإجر�ء�ت  تلك  �أن  �جلمعيات  �عتربت  وقد  �جتماعية.  �أن�سطة  �أول  و�أخ�سائي 

�أي�سا موؤ�رصً� على عزم  �لوز�رة ت�سييق �خلناق عليها وو�سع �لعر�قيل يف طريقها, كما �عتربتها 

�أ�سد من �لقانون �حلايل بحيث ل مينح �جلمعيات جماًل  هلية  �لوز�رة �إ�سد�ر قانون للمنظمات �لأ

هلية مينح �حلق للوز�رة �مل�سئولة عن �جلمعيات  للتحرك. ف�سال عن �أن �لقانون �حلايل للجمعيات �لأ

بتفتي�سها و�لإطالع على وثائقها وم�ستند�تها ومر�جعة ح�ساباتها يف �أي وقت ت�ساء.

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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ل�سنة   33 رقم  �لعمالية  �لنقابات  قانون  �لنقابية, �سدر  �ملوؤ�س�سات  تنظيم  بحرية  يتعلق  وفيما 

2002 بتاريخ 24 �سبتمرب, لي�سمح للعمال بت�سكيل نقاباتهم �لعمالية. وبينما مل يفرق �لقانون ما 

بني �لقطاع �لعام �أو �خلا�ض من جهة �حلق يف ت�سكيل �لنقابات؛ �أ�سدر ديو�ن �خلدمة �ملدنية �لتعميم 

�لعام  �لإحتاد  �حتج  وقد  �لعام!!.  �لقطاع  يف  نقابات  �إن�ساء  ليحظر مبقت�ساه  ل�سنة 2003   1 رقم 

لعمال �لبحرين على هذ� �لقر�ر وتقدم ب�سكوى ملنظمة �لعمل �لدولية �سد �حلكومة ملنعها ت�سكيل 

�لنقابات يف �لقطاع �حلكومي.

من:  كل  ومع   2002 لعام   33 رقم  �مللكي  �ملر�سوم  مع  يتناق�ض  �لتعميم  هذ�  �أن  �ملعلوم  ومن 

�لقطاع  �أ�رص موظفو  ذلك,  �لدولية. ورغم  �لوطني, و�ملو�ثيق  �لعمل  �لبحريني, وميثاق  �لد�ستور 

�لعام على حقهم يف ممار�سة حرياتهم �لنقابية فتم �إن�ساء نقابات يف كل من: �إد�رة �لربيد, ووز�رة 

�نتقلت  و�لتي  و�ملو�نئ,  �سغال  �لأ ووز�رة  �لد�خلية,  ووز�رة  �ل�سحة,  ووز�رة  و�ملاء,  �لكهرباء 

�إد�رتها فيما بعد �إىل �لقطاع �خلا�ض.  

ومع ت�سديق دولة �لبحرين على �لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية جتددت �آمال 

موظفي �لقطاع �لعام بال�سماح لهم بت�سكيل نقاباتهم. خا�سة, و�أن �لعهد �لدويل يدعو �رص�حة �إىل 

�سمان حرية �لعمل �لنقابي, وعدم جو�ز �لنتقا�ض من هذ� �حلق. غري �أن �حلكومة �لبحرينية بقيت 

على موقفها �لر�ف�ض لتكوين نقابات يف �لقطاع �حلكومي!!.

وتبعا ملوقفها هذ�, ��ستمرت �ل�سلطة يف �لت�سييق على �لنقابيني يف �لقطاع �لعام. ففي 29 نوفمرب 

عبد  �ل�سيدة/ جنية  د�رة  �لإ �لعاملني يف  نقابة  رئي�ض  نائب  �لربيد حتقيقًا مع  �إد�رة  �أجرت   2006

إف�ساء �أ�رص�ر �لعمل لل�سحافة من دون �حل�سول على ت�رصيح ر�سمي من قبل  �لغفار, متهمة �إياها با

 
)22(

�مل�سئول �ملبا�رص للعمل!!.

ع�رصة  من  مكونة  ر�سمية  جلنة  ت�سكيل  عن  �حلكومية  �لنقابات  يف  نقابية  م�سادر  ك�سفت  كما 

�ملدنية ملالحقة  �لقانونية وديو�ن �خلدمة  �ل�سئون  د�ئرة  قانونيون من  بينهم م�ست�سارون  �أع�ساء 

�لقائمني على �لنقابات �حلكومية. و�أ�سارت �مل�سادر �إىل �أن �للجنة قد بد�أت �لتحقيق يف �إد�رة �لربيد 

مع رئي�ض نقابتها �ل�سيد/ جمال عتيق ونائبته. حيث ��ستمر �لتحقيق معهما ل�ساعات طو�ل ركز 

فيها �ملحققون على بند خمالفة تعميم ديو�ن �خلدمة �ملدنية رقم )1( لعام 2003. 

وقد �أبلغت �للجنة كاًل من رئي�ض �لنقابة ونائبته باأنها �ستتخذ �إجر�ء�ت قانونية �سد �أي موظف 

�لوز�ر�ت  �ملدنية  �خلدمة  ديو�ن  وجه  �أن  بعد  �لإجر�ء  هذ�  وياأتي  �ملدنية.  �خلدمة  �أنظمة  يخالف 

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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و�ملوؤ�س�سات �حلكومية �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لوقف عمل �لنقابات فيها بو�سفها تنظيمات 

غري �رصعية.

�أنها قدمت �سمانات عدة لتوفري �حلماية �لعمالية,  وعلى �لرغم من تاأكيد �حلكومة �لبحرينية 

�إىل وجود نحو  �أ�سارت  مريكية, حيث  �إطار �تفاق �لتجارة �حلرة مع �لوليات �ملتحدة �لأ وذلك يف 

�آلف موظف, ومبا يعد  �لعام متثل �ستة  �أربعني نقابة يف �لقطاع �خلا�ض و�ست نقابات يف �لقطاع 

�عرت�فًا �سمنيًا من جانبها بنقابات �لقطاع �لعام. 

نقابات  �إن�ساء  توجه  تدعم  �حلكومة  �أن  �لبحريني  �لعمل  وزير  تاأكيد  من  �أي�سا  �لرغم  وعلى 

عمالية بالوز�ر�ت و�لهيئات �حلكومية, وذلك �أثناء �جتماعه مع وفد من �لحتاد �لعام لنقابات عمال 

مريكية برئا�سة �ل�سيد/ جون �سويتي, �إل �أن �لو�قع ل يز�ل يناق�ض مثل هذه  �لوليات �ملتحدة �لأ

�لت�رصيحات �لر�سمية.  

فحتى على �سعيد �لنقابات �لتي مت تكوينها يف �لقطاع �خلا�ض, ل تز�ل �إد�ر�ت �ل�رصكات ت�سيق 

هذه  من  جمموعة  ن�سان  �لإ حلقوق  �لبحرينية  �جلمعية  �سجلت  وقد  �أع�سائها.  على  وُت�ّسيُق  بها 

)23(

�لنتهاكات �ملتعلقة ب�ساأن حرية �لعمل �لنقابي يف �لقطاع �خلا�ض.

طباء  �لأ كجمعية  �جلمعيات,  هذه  تتمكن  مل  �ملهنية,  �جلمعيات  تنظيم  بحرية  يتعلق  فيما  �أما 

و�ملهند�سني و�ملحامني وغريها, من �لتحول �إىل نقابات على �لرغم من �سعيها �حلثيث حلماية م�سالح 

�إذ تبنت مطالب �ملعلمني �خلا�سة  برز من بينها؛  �أع�سائها. وقد كان ن�ساط جمعية �ملعلمني هو �لأ

ب�رصورة حت�سني �أو�ساعهم وزيادة رو�تبهم, ود�سنت يف �سبيل ذلك عري�سة وقع عليها قر�بة 14 

ول ثالثة �آلف معلم ومعلمة, بينما  �ألف معلم ومعلمة. كما جنحت يف تنظيم �عت�سامني �سارك يف �لأ

�سارك يف �لثاين قر�بة خم�سة �آلف معلم ومعلمة. 

كما دعت �جلمعية �أع�سائها, �أثناء �حتفالها بيوم �ملعلم, �إىل و�سع �سار�ت �سود�ء على �أكتافهم 

�حتجاجًا على �أو�ساعهم �لقت�سادية �ملرتدية وتدين رو�تبهم. وقد ��ستجاب للدعوة نحو 14 �ألف 

معلم ومعلمة. 

بالوز�رة,  �لعاملني  من  ع�سوً�   12 من  مكونة  جلنة  �ل�سحة  وز�رة  �سكلت  ذ�ته,  �ل�سياق  ويف 

وممثلني من ديو�ن �خلدمة �ملدنية, ود�ئرة �ل�سئون �لقانونية للتحقيق مع �لدكتور/ عبد �هلل �لعجمي, 

طباء �لبحرينية, على خلفية �إعالن جمعيته �لتعاون مع جلنة حتقيق برملانية. وقد  رئي�ض جمعية �لأ

��ستندت �لوز�رة يف ت�سكيل �للجنة �إىل �ملادة رقم )66( من �لقانون رقم 35 ل�سنة 2006, و�لتي تن�ض 
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إحالة �ملوظف �إىل �لتحقيق وتوقيع �جلز�ء�ت �لتاأديبية عليه لل�سلطة  على �أن »يكون �لخت�سا�ض با

�ملخت�سة«. 

وقد �أد�نت نحو �ثنتى ع�رصة جمعية حقوقية ومهنية و�سيا�سية هذ� �لإجر�ء �ملتع�سف, معتربة 

�إياه ي�سكل تعديًا على حق موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف �لتعبري عن ر�أيها بكل حرية و�سفافية, ويف ظل 

إلغاء �لتحقيق وهو ما ر�سخت له �لوز�رة فيما بعد. �لقانون, وطالبت �لوز�رة با

وعلى �سعيد �ملحامني, يذكر �أنهم قد �عت�سمو� يوم 27 دي�سمرب 2006 �أمام مبنى وز�رة �لعمل 

نقابة  بتاأ�سي�ض  لهم  �ل�سماح  �إىل  �إ�سافة   ,2006 ل�سنة   77 رقم  بقانون  �ملر�سوم  إلغاء  با مطالبني 

بنظام  �لتمتع  يف  �حلق  �ملحامني  ومنح  �ملهنة,  مز�ولة  تر�خي�ض  منح  با�ستطاعتها  حرة  حمامني 

تاأميني �جتماعي خا�ض. 

على للق�ساء,  وعقب ذلك �جتمع وفد من جمعية �ملحامني �لبحرينية مع نائب رئي�ض �ملجل�ض �لأ

رئي�ض �ملحكمة �لد�ستورية, و�سلمه ملفًا يت�سمن مطالب �ملحامني بهدف �لعمل على ت�سوية �مل�سكالت 

�لتي يعانون منها, وكان من بني هذه �ملطالب:

)1( �إلغاء �ملر�سوم رقم 77 ل�سنة 2006 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �ملحاماة �ل�سادر مبر�سوم 

جنبية ملمار�سة �لعمل يف �لبالد. بقانون رقم 26 ل�سنة 1980, و�لذي فتح �ملجال ملكاتب �ملحاماة �لأ

وتاأديب  قيد  من  �ملهنة  تنظيم  يف  �ل�سالحيات  بكافة  تتمتع  للمحامني  بنقابة  �ملطالبة   )2(

وترخي�ض.

)3( �حل�سول على �لتاأمني �لجتماعي �سد �ل�سيخوخة و�لعجز و�لوفاة.

)4( زيادة �لدعم �ل�سهري للمحامني �ملتدربني.

)5( �إ�رص�ك جمعية �ملحامني يف مقرتحات �سياغة �لقو�نني �ملختلفة و�أخذ ر�أيهم يف �لقو�نني ذ�ت 

�ل�سلة بهم وبعملهم.

على  )6( حل �مل�سكالت و�ل�سعوبات �لتي تو�جههم يف وز�رة �لعدل و�ملحاكم ومع �ملجل�ض �لأ

للق�ساء, ف�سال عن تلك �لتي تو�جههم �أمام �لنيابة �لعامة.

و�رصكات  و�لتدقيق  �ملحا�سبة  ملكاتب  �ل�سماح  بوقف  و�لتجارة  �ل�سناعة  وز�رة  مطالبة   )7(

د�رية بالقيام بعملية ت�سجيل �ل�رصكات و�لعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع. �ل�ست�سار�ت �لإ

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!



��

العدد 50/49رواق عربي

)8( �لعرت��ض على �ل�ستثناء�ت �ل�سادرة لبع�ض �ملحامني بال�سماح لهم باجلمع بني ممار�سة 

مهنة �ملحاماة و�لعمل �حلكومي.

)9( مطالبة وز�رة �لرتبية و�لتعليم ب�رصورة و�سع �ل�سو�بط و�لرقابة على كليات وجامعات 

 
)24(

�حلقوق �خلا�سة يف �ململكة.

ورغم �لتعقيد�ت �لقانونية و�لتجاوز�ت �لفعلية, تبقى حرية �لتنظيم يف �لبحرين �أف�سل حال عن 

نظريتها يف كل من �سوريا, تون�ض. و�إن كانت �أ�سو�أ حال يف �لوقت نف�سه عن كل من �ملغرب ولبنان. 

لكن من �ملالحظ �أن �ل�سغط �لذي متار�سه موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف �لبحرين, و�إن كان �أقل من 

�لذي تقوم به هذه �ملوؤ�س�سات يف م�رص على �سبيل �ملثال, �إل �أنه يوؤتي ثماره عاجال حيث �نتهت �أغلب 

د�رية ملطالب منظمات �ملجتمع  جهزة �لإ �لتجاوز�ت �لتي حدثت بر�سوخ كلي �أو جزئي من قبل �لأ

�ملدين, وهو مال يكاد يحدث يف كل من �سوريا وتون�ض على حد �سو�ء.

وتبقى رغم ذلك بع�ض �لعقبات �لقانونية, خا�سة تلك �لتي تتعلق بحرية �لجتماع, بحاجة �إىل 

لغائها �أو تعديلها. حيث تن�ض �ملادة �لثالثة من قانون �لتجمعات على ما يلي: �ملزيد من �لعمل لإ

من  �لغر�ض  كان  �إذ�  وما  �لجتماع  ومو�سوع  ومكان  زمان  �لإخطار  يف  يبني  �أن  •يجب 
�لجتماع حما�رصة �أو مناق�سة عامة.

�أ�سخا�ض. ثالثة  �لإخطار  يوقع  �أن  •يجب 
�لإخطار: يوقع  من  يف  •ي�سرتط 

- �أن يكون من �أهل �ملدينة �أو �جلهة �لتي �سيعقد فيها �لجتماع.

�أهلها بح�سن  يكون معروفًا بني  �أن  �أو  �لقرية,  �أو  �ملدينة,  تلك  �إقامته يف  �أن يكون حمل   -

�ل�سمعة.

- �أن يكون متمتعًا بحقوقه �ملدنية و�ل�سيا�سية.

- و�أن يبني كل من يوقع على �لإخطار: ��سمه, ومهنته, وحمل �إقامته.

إذ� مل ي�ستوِف �لإخطار �أيًا من �ل�رصوط �مل�سار �إليها �عترب كاأن مل يكن!!. فا

من �لعام �أو من ينوب عنه )�حلق يف( تغيري زمان ومكان  كما متنح �ملادة �لثالثة �أي�سا “رئي�ض �لأ

�لجتماع بناء على �أي �سبب يخل بالنظام �لعام, على �أن يبلغ طالبي �لجتماع بذلك خالل يومني على 
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كرث من �لإخطار, وعلى �أن ل يتعدى �لتاأجيل �أ�سبوعًا”.  �لأ

�حلايل  �لقانون  على  �إدخالها  �لبحرينية  �حلكومة  تاأمل  �لتي  �لتعديالت  �أن  يبدو  �ملح�سة,  ويف 

ت�سبه �إىل حد بعيد نظريتها �لتي تعمل وز�رة �لت�سامن �لجتماعي يف م�رص على �إدخالها. ويبقى على 

موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف كال �لبلدين, ويف كافة بلد�ن �لعامل �لعربي عامة, �أن تقف لهذه �ملحاولت 

باملر�ساد, و�أن تد�فع عن حقها يف �لوجود.. مهما كان �لثمن فادحا!!. 

رابعا: التو�ضيات

�لعامل  يف  �لتنظيم  يف  و�حلق  �جلمعيات  تكوين  حرية  لو�سعية  �ل�سابق  ��ستعر��سنا  خالل  من 

�لعربي, وعلى وجه �لتف�سيل يف كل من �سوريا وتون�ض و�لبحرين, بد� و��سحا حجم �لنتهاكات 

�ملتعلقة بهذ� �جلانب من جهة, وكرثة �لت�رصيعات �ملقيدة لهذين �حلقني من جهة ثانية. و�لو�قع, 

�إن ما يقال عن و�سعية حرية �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم ميكن �أن يقال �أي�سا عن و�سعيات �أخرى, 

�لعام  �ملناخ  �أن  مبا  �لقانون...�إلخ.  وحكم  �لق�ساء,  و��ستقالل  و�لتعبري,  �لر�أي  حرية  كو�سعية 

للت�سلط و�ل�ستبد�د مل يدع حقال من �حلقول �إل و�سابه ب�سائبة. 

�ملر�قبة و�ملعاقبة  ماأزق  للخروج من  �سنوردها هنا حال  �لتي  �لتو�سيات  تقدم جملة  ذلك  ومع 

ن�سان. هذ� و�ستتوزع �لتو�سيات, كما كان �ساأن �ملعاجلة من  و�سجل �لنتهاكات �خلا�سة بحقوق �لإ

ن�سان ومبا يت�سمن �لبيئة �ملطلوبة  قبل, على كل من: �لو�سع �ل�سيا�سي و�لدميقر�طي وحقوق �لإ

من �أجل دعم وتطوير عمل منظمات �ملجتمع �ملدين يف �لعامل �لعربي عامة, ودول: �سوريا وتون�ض 

و�لبحرين ب�سفة خا�سة, و�لت�رصيع و�ملمار�سات حيال �جلمعيات و�ملنظمات غري �حلكومية.

اأوال- ما يتعلق بالبيئة املالئمة للمجتمع املدين: 

•يتوجب على جميع �لدول �لعربية �لتقيد باملو�ثيق �لدولية �لتي وقعت عليها, خا�سة �لإعالن 
ن�سان و�لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية, �لذين يوؤكد� كال من  �لعاملي حلقوق �لإ

حرية �لجتماع, وحرية تكوين �جلمعيات.

مم �ملتحدة حلقوق  خذ بعني �لعتبار �ل�سو�بق �ل�سادرة عن جلنة �لأ •كما يتوجب عليها �أي�سا �لأ
ن�سان. �لإ

فر�د و�جلماعات وهيئات  وربي �إنفاذ �لإعالن �ملتعلق بحق وم�سوؤولية �لأ •يتعني على �لحتاد �لأ

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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متت  و�لذي  عامليا,  بها  �ملعرتف  �سا�سية  �لأ و�حلريات  ن�سان  �لإ حقوق  وحماية  تعزيز  يف  �ملجتمع 

مم �ملتحدة يف 9 دي�سمرب 1998, بالإ�سافة �إىل قر�ر �لحتاد  �مل�سادقة عليه من قبل �جلمعية �لعامة لالأ

ن�سان يف �إفريقيا. فريقي بتاريخ 5 دي�سمرب 2005 �خلا�ض بالدفاع عن حقوق �لإ �لإ

•يتوجب على �لدول �لعربية عدم �إخ�ساع ترتيبات ت�سجيل جمعية ترغب جمموعة يف تاأ�سي�سها 
حتت هذ� �ل�سكل �لقانوين �خلا�ض �إىل ��ست�سد�ر �أية تر�خي�ض م�سبقة من قبل �ل�سلطات, وينبغي 

بدل من ذلك �أن يكون جمرد ت�رصيح �ملوؤ�س�سني بقيام �جلمعية كافيا.

•�لعرت�ف بحق �لق�ساة يف �لتمتع بحريات تكوين �جلمعيات و�لتعبري وفقا ملا يقرره �لإعالن 
مم �ملتحدة  �سا�سية لالأ ن�سان, وما تن�ض عليه �رص�حة �ملادة رقم 8 من �ملبادئ �لأ �لعاملي حلقوق �لإ

ب�ساأن ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية 1985. 

•�رصورة تو�سيع �إمكانية �إ�رص�ك �لن�ساء يف �حلياة �جلمعياتية وت�سجيع م�ساركتهن وحتملهن 
م�سوؤولية �إد�رة وقيادة �جلمعيات.

�لتمويالت  �أو  للمنح  �جلمعيات  تلقي  دون  حتول  �أو  متنع  �لتي  و�لت�رصيعات  �لعو�ئق  •�إز�لة 
جنبية. �لأ

•يتوجب على �حلكومة �ل�سورية �لت�رصف وفقا لن�سو�ض �ملعاهدة �لدولية �خلا�سة باحلقوق 
خرى و�لتي �سدقت  �ملدنية و�ل�سيا�سية و�لقو�نني و�ملبادئ �ملن�سو�ض عليها يف �ملو�ثيق �لدولية �لأ

عليها �سوريا.

•كما يتعني عليها بطبيعة �حلال �إلغاء قانون �لطو�رئ و�لقانون رقم 93 لعام 1958 �خلا�ض 
باجلمعيات, ملخالفتها �لد�ستور, وكذلك مو�د �لقانون �جلنائي �مل�ستخدمة لل�سيطرة على, و�لتحر�ض 

ن�سان وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين. بـ, �ملد�فعني عن حقوق �لإ

�لدولية  �لقو�نني  مع  تتما�سى  ل  �لتي  �ل�ستثنائية  و�ملحاكم  �لعليا  �لدولة  �أمن  حمكمة  •�إلغاء 
�ملتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة �أمام ق�ساء م�ستقل وحيادي.

خرى باملو�ثيق �لدولية �لتي مت �لت�سديق عليها  •يتوجب على �حلكومة �لتون�سية �أن تتقيد هي �لأ
ن�سان يف هذ�  مم �ملتحدة حلقوق �لإ خذ بعني �لعتبار �ل�سو�بق �ل�سادرة عن جلنة �لأ من قبلها و�لأ

�ل�سياق.

�إن�ساء �جلمعيات  بت�سهيل  وذلك  �ملدين  �ملجتمع  “لزدهار  منا�سبة  بيئة  عليها حت�سني  يتعني  •كما 
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�مل�ستقلة عن طريق منح �لرت�خي�ض لتلك �لتي تعمل بال�رص )...( و�تخاذ �إجر�ء�ت جديدة من �أجل كفالة 

حرية �لتعبري و�لجتماع. على �أن تت�سمن هذه �لإجر�ء�ت مر�جعة وتعديل �لعديد من �لقو�نني �لوطنية 

�ملندوب  بذلك  �أو�سى  �ل�سيا�سية”. كما  حز�ب  �ل�سحافة و�لأ بقانون  �ملتعلقة  تلك  �لنافذة, وخ�سو�سا 

ول 1999. مم �ملتحدة حول حرية �لتعبري بعد �نتهاء مهمته يف تون�ض بتاريخ كانون �لأ �خلا�ض لالأ

قبلها  من  عليها  �مل�سدق  �لدولية  باملو�ثيق  �لتقيد  �أي�سا  �لبحرين  مملكة  حكومة  على  •يتعني 
�لتنظيم وحرية  ومر�جعة ت�رصيعاتها �ملقيدة حلرية تكوين �جلمعيات و�لنقابات �ملهنية و�حلق يف 

�لجتماع وحرية �لر�أي و�لتعبري.       

ثانيا- ما يتعلق بالت�ضريعات املقيدة للحق يف التنظيم: 

ن�سان �إد�نة كافة  وربي و�ملنظمات �لدولية و�ملحلية حلقوق �لإ •يتعني على موؤ�س�سات �لحتاد �لأ
�لتد�بري و�لت�رصيعات �ملقيدة حلرية �جلمعيات و�حلق يف �لتنظيم يف �لعامل �لعربي.

وربي �خلا�سة  •�إنفاذ كل من �لف�سل �لثاين من �تفاقات �ل�رص�كة و�ملعايري �ملرجعية لالحتاد �لأ
ن�سان ويف جمال حرية تكوين �جلمعيات. باملد�فعني عن حقوق �لإ

مو�ل �ملمنوحة  ورو-متو�سطية �إىل رفع �حلظر �مل�رصوب على �لأ •دفع �سلطات بلد�ن �ل�رص�كة �لأ
ن�سان. جلمعيات حقوق �لإ

•يتعني على �حلكومة �ل�سورية تعديل �لقانون رقم 93 لعام 1958 �خلا�ض باجلمعيات. وتقليل 
إذن م�سبق و��ستبد�له قانونا وعمليا  ع�ساء �ملوؤ�س�سني, و�إلغاء �إجر�ء�ت ت�سجيل �جلمعيات با عدد �لأ

بنظام �لإخطار مع �لن�ض على �إمكانية �للجوء �إىل �لق�ساء, ومنح �ملحاكم �لق�سائية ح�رصيا �سالحية 

حل �أو وقف ن�ساط �جلمعية, دون �أن يرتتب على ذلك �إيقاف �أن�سطة �جلمعية.

للمحكمة.  كافية,  مدة  ويف  �لفعال,  �لو�سول  ت�سجيلها  د�رة  �لإ رف�ست  جمعية  لكل  •�ل�سمان 
و �إخطار.

و�ل�سماح للجمعيات بتغيري قو�نينها و�أهد�فها بحرية مبوجب �إعالن �أ

قر�ر  �إل مبوجب  �جلمعيات  ع�ساء  لأ بالن�سبة  �لتنقل  على حرية  �ملفرو�سة  للقيود  •و�سع حد 
م�سبب قانونا. 

�أجنبية.   متويالت  على  و�حل�سول  مو�ل  �لأ جمع  عمليات  على  �ملفرو�سة  �لقيود  كافة  •رفع 
�لجتماع  حلرية  �لناظمة  �لقو�نني  من  خرى  �لأ هي  تعدل  �أن  �لتون�سية  �حلكومة  على  •يتعني 

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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حكام �لتمييزية, خا�سة تلك �ملتعلقة  بطريقة تكفل جلميع �ملو�طنني �لتمتع بهذه �حلرية و�إلغاء �لأ

حكام �لتي تف�سح �ملجال �أمام مزيد من تع�سفات وز�رة �لد�خلية. بت�سنيف �جلمعيات, وكافة �لأ

�سهاري,  �لإ �لنظام  وتبني  �جلمعية  ت�سجيل  قبل  مبطنة  مو�فقة  على  �حل�سول  �رصط  •�إلغاء 
�سا�سي �إىل جمرد �لت�رصيح. و�إخ�ساع تعديالت �لنظام �لأ

د�رة  •�سمان �إمكانية �للجوء �إىل �لق�ساء بهدف �لتعوي�ض يف حالة �حلل �أو �لتعليق من قبل �لإ
�ملعنية, مع و�سع حد للرقابة و�لنتهاكات �لبولي�سية �مل�ستعملة بهدف �لتخويف.

•�سمان كل من: حرية �لتو��سل مع و�سائل �لإعالم, وحرية �جلمعيات يف �لن�رص وذلك بالتطبيق 
يد�ع �لنظامي, و�لذي ل يت�سمن وجوب �حل�سول على مو�فقة م�سبقة. �لعادل لإجر�ء�ت �لإ

•�إلغاء �لقيود �ملفرو�سة على حرية �جلمعيات يف �لتمويل, و�إلغاء �سقف �ل�سرت�كات, وو�سع 
ن�سان,  �لإ حلقوق  �لتون�سية  �لر�بطة  من:  كل  مع  �حلال  هو  مثلما  �جلمعيات,  �أمو�ل  لتجميد  حد 

و�جلمعية �لتون�سية للن�ساء �لدميقر�طيات, وجمعية �لن�ساء �لتون�سيات للبحوث و�لتطوير, وغريها 

خرى.   من �جلمعيات �لأ

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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حاالت والهوام�س االإ

ن�سان )اعتمد ون�رص على  عالن العاملي حلقوق الإ 1. توؤكد املادة 20 من الإ

ول/ الأ كانون   10 بتاريخ    317  A العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  املالأ 

دي�سمرب 1948( على ما يلي: 

واجلمعيات  الجتماعات  يف  ال�سرتاك  حرية  يف  حق  �سخ�س  لكل   -1“
ال�سلمية. 

2- ل يجوز اإرغام اأحد على النتماء اإىل جمعية ما”.

بدورها  فتوؤكد  ن�سان،  الإ العاملي حلقوق  عالن  الإ املادة رقم 23 من  اأما 

اأن:

اأجل  من  اإليها  والن�سمام  اآخرين  مع  النقابات  اإن�ساء  حق  �سخ�س  »لكل 

حماية م�ساحله«.

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من   22 رقم  املادة  تقرر  فيما 

وال�سيا�سية )اأعتمد وعر�س للتوقيع والت�سديق والن�سمام بقرار اجلمعية 

ول/دي�سمرب 1966 وبداأ العمل به  العامة A2200 بتاريخ 61 كانون الأ

بتاريخ 23 اآذار/مار�س 1976 طبقا للمادة 49( اأن:

اآخرين، مبا يف ذلك  تكوين اجلمعيات مع  لكل فرد حق يف حرية   -1“
حق اإن�ساء النقابات والن�سمام اإليها من اأجل حماية م�ساحله. 

ل يجوز اأن يو�سع من القيود على ممار�سة هذا احلق اإل تلك التي ين�س 

ل�سيانة  دميقراطي،  جمتمع  يف  �رصورية  تدابري  وت�سكل  القانون  عليها 

ال�سحة  اأو حماية  العام،  النظام  اأو  العامة،  ال�سالمة  اأو  القومي،  من  الأ

ول  وحرياتهم،  خرين  الآ حقوق  حماية  اأو  العامة،  داب  الآ اأو  العامة، 

ال�رصطة  ورجال  امل�سلحة  القوات  اأفراد  اإخ�ساع  دون  املادة  هذه  حتول 

لقيود قانونية على ممار�سة هذا احلق.

طراف يف اتفاقية منظمة العفو  لي�س يف هذه املادة اأي حكم يجيز للدول الأ

التنظيم  حق  وحماية  النقابية  احلرية  ب�ساأن   1984 عام  املعقودة  الدولية 

بطريقة من  القانون  تطبيق  اأو  �ساأنها،  ت�رصيعية من  تدابري  اتخاذ  النقابي 

�ساأنها اأن تخل بال�سمانات املن�سو�س عليها يف تلك التفاقية. 

ن ولي�س  ميكن الرجوع اإىل هذه الن�سو�س وغريها يف كتاب: حقوقنا الآ

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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ن�سان، تقدمي: بهي الدين ح�سن، حممد  �سا�سية حلقوق الإ غدا، املواثيق الأ

ن�سان، �سل�سلة تعليم حقوق  ال�سيد �سعيد، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان، رقم 8، القاهرة، الطبعة الثانية، 2007. والن�سو�س ال�سابقة  الإ

من �سفحتي: 43، 58.

اأ�سكال  كافة  على  للق�ساء  الدولية  التفاقية  من   7 رقم  املادة  توؤكد   .2

التمييز �سد املراأة )اعتمدتها اجلمعية العامة وعر�ستها للتوقيع والت�سديق 

ول/دي�سمرب 1979  والن�سمام بقرارها 180/34 بتاريخ 18 كانون الأ

حكام املادة 27. وبداأ العمل به يف 3 اأيلول/�سبتمرب 1981 طبقا لأ

�سد  التمييز  على  للق�ساء  املنا�سبة  التدابري  جميع  طراف  الأ الدول  »تتخذ 

املراأة )...( وبوجه خا�س تكفل للمراأة... احلق يف: ... )ج( امل�ساركة 

وال�سيا�سية  العامة  باحلياة  تهتم  حكومية  غري  وجمعيات  منظمات  اأية  يف 

للبد«. �س 165 من املرجع ال�سابق. 

ن�سان،  الإ حلقوق  العربية  للحركة  ول  الأ الدويل  املوؤمتر  عن  �سدر   .3

والذي عقد يف الدار البي�ساء باملغرب خالل الفرتة 23-25 ني�سان/اإبريل 

.1999

ن ولي�س غدا، م�سدر �سابق، �س 387. 4. حقوقنا الآ

ورومتو�سطية”، اإعالن الدار  5. راجع: “حرية اجلمعيات يف املنطقة الأ

حلقوق  ورومتو�سطية  الأ ال�سبكة  من�سورات   ،2000 اأكتوبر  البي�ساء، 

ن�سان، واجلمعية املغربية الدميقراطية للن�ساء، واملنظمة املغربية حلقوق  الإ

ن�سان، والف�ساء اجلمعوي املغربي.  الإ

حلقوق  فعالة  اإقليمية  حماية  اأجل  من  قليمي  الإ املوؤمتر  عن  �سدر   .6

ن�سان؟”، والذي عقد  ن�سان حتت عنوان: “اأي ميثاق عربي حلقوق الإ الإ

يف بريوت يف الفرتة 10-12 حزيران/يونيو 2003.

الدولية  املرجعية  باملعايري  املتعلقة  التطورات  بحث  من  املزيد  حول   .7

طالع على: يرجى الإ

Carolina Rodriguez Bello، »La liberté d´association 
– octobre 2003« WHRnet.          

ن ولي�س غدا، �س 142. 8. حقوقنا الآ

تركيا  التنظيم يف كل من  احلق يف  التف�سيل حول و�سعية  من  ملزيد   .9

يرجى  وفل�سطني،  واملغرب  ردن  والأ وليبيا  واجلزائر  واإ�رصائيل 

حلقوق  ورومتو�سطية  الأ ال�سبكة  اأ�سدرته  الذي  التقرير  اإىل  الرجوع 

ورو-متو�سطية،  ن�سان بعنوان: حرية تاأ�سي�س اجلمعيات يف املنطقة الأ الإ

كوبنهاغن، كانون  اأول 2007 .

حلقوق  ورومتو�سطية  الأ ال�سبكة  تقرير  يف  العنا�رص  هذه  10.وردت 

ورو-متو�سطية،  ن�سان بعنوان: حرية تاأ�سي�س اجلمعيات يف املنطقة الأ الإ

كوبنهاجن، كانون  اأول 2007، �س 10-8.  

�سيانة  يف  العليا  الد�ستورية  املحكمة  دور  حول  التف�سيل  من  11.ملزيد 

م�سطفى:  تامر  درا�سة  اإىل  الرجوع  ميكن  ن�سانية  الإ احلقوق  وحماية 

د. حممد حلمي عبدالوهاب
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على  واملمار�سة،  املبادئ  بني  العليا  الد�ستورية  للمحكمة  ال�سيا�سي  الدور 

http://www.cihrs.org/Act_file/PDF/44_:التايل الرابط 

   111200661337.pdf
12.ميكن الرجوع اإىل هذا التقرير على الرابط التايل:

http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007
13.راجع اأعمال امللتقى الرابع لل�سباب العربي، والذي عقد يف دم�سق 

يوليو   13 اإىل   10 من  الفرتة  يف  العربية،  املراأة  منظمة  من  مببادرة 

2007. وملزيد من التف�سيل حول حقبة ربيع دم�سق التي مت اغتيالها فيما 

بعد انظر: ر�سوان زيادة: ربيع دم�سق، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق 

ن�سان، 2007.   الإ

يف  امل�سجلة  وغري  ن�سان  الإ حقوق  عن  املدافعة  اجلمعيات  بني  14.من 

ن�سان يف  �سورية نذكر: جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق الإ

العربية  ن�سان )2001(، واجلمعية  �سوريا )1989(، وجمعية حقوق الإ

حقوق  لدرا�سات  دم�سق  ومركز   ،)2004( �سوريا  يف  ن�سان  الإ حلقوق 

عالم  والإ التعبري  حلرية  ن�سان  الإ حقوق  ومركز   ،)2006( ن�سان  الإ

ن�سان – �سوا�سية )2004(. ف�سال  )2006(، واملنظمة ال�سورية حلقوق الإ

ومنها:  خا�سة  ب�سفة  كراد  الأ حقوق  عن  بالدفاع  اخلا�سة  املراكز  عن 

ن�سان واحلريات )2006( على �سبيل املثال.  املنظمة الكردية حلقوق الإ

15.ملزيد من التفا�سيل يرجى الرجوع اإىل تقرير منظمة هيومان رايت�س 

ن�سان يف  ووت�س بعنوان: ل جمال للتنف�س، قمع الدولة لن�ساط حقوق الإ

�سوريا، 2007، وذلك على الرابط التايل: 

http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007 
16.املادة رقم 306 من القانون اجلنائي.

  www.tunisie.com/societe/associetion.html :17.راجع

مرت  الذي  ال�رصيع  الدميقراطي  التحول  حول  التف�سيل  من  18.ملزيد 

اأحمد مني�سي: البحرين من  به مملكة البحرين يرجى الرجوع اإىل كتاب 

المارة اىل اململكة.. درا�سة يف التطور ال�سيا�سي والدميقراطي، مركز 

هرام للدرا�سات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية، القاهرة 2003. الأ

الر�سمية عدد رقم 2732،  اجلريدة   ، ل�سنة 2006  19.قرار رقم 14 

ربعاء 29 مار�س 2006.  الأ

20.جريدة الو�سط البحرينية، عدد 2 اأبريل 2006. 

21.عدد 28 اأغ�سط�س 2007. 

22.جريدة الو�سط البحرينية 30 نوفمرب 2006. 

البحرينية  اجلمعية  تقرير  يف  النتهاكات  هذه  اإىل  الرجوع  23.ميكن 

http://www. التايل:  الرابط  على  احلايل  للعام  ن�سان  الإ حلقوق 

hrinfo.net/bahrain/bhrs
24.جريدة الوقت البحرينية بتاريخ 11 يناير 2007. 

اأي م�ضتقبل حلرية التنظيم وتكوين اجلمعيات فى العامل العربي؟!
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* رئيس حترير نشرة سواسية. 

تقدمي

ت�ستهدف هذه �لدر��سة ر�سد �مل�سكالت �لتي تعاين منها 

هلية و�ملنظمات غري �حلكومية, يف ظل قانون �جلمعيات �حلايل رقم 84 ل�سنة 2002,  �جلمعيات �لأ

و�لذي �أعاد ��ستن�ساخ �لقانون 32 ل�سنة 1964 بكل ما يتيحه من �سالحيات تكر�ض خمتلف �أ�سكال 

هلي. �لهيمنة و�لو�ساية �حلكومية على �لعمل �لأ

بع�ض  �إحد�ث  �إىل  ترمي  �لتي  �حلكومية  �لتوجهات  �سوء  يف  �أهميتها  �لدر��سة  هذه  وتكت�سب 

رجح- �إىل فر�ض مزيد من �لقيود �لتي  �لتعديالت على �لقانون �حلايل, و�لتي �سوف تتجه -على �لأ

تاأتي  �لقانون  لتعديل  �لر�سمية  �لتوجهات  �أن  �لعتبار  يف  �أخذ  ما  �إذ�  خا�سة  هلي,  �لأ �لعمل  تكبل 

لقمع  �لبالد هجمة ت�رصيعية و��سعة على �حلريات, ونزوعا متز�يد�  ت�سهد فيها  يف حلظة خا�سة, 

حريات �لتعبري و�لتنظيم وخمتلف �أ�سكال �حلر�ك �ل�سيا�سي و�لجتماعي. ول يخلو من دللة يف هذ� 

ن�سان-  ول مرة منذ ن�ساأة منظمات حقوق �لإ �ل�سياق, �أن �حلديث عن تعديل �لقانون قد �قرتن –لأ

إغالق �ثنتني من �ملنظمات �حلقوقية. با

هلي, حمكوم  إن �لدر��سة تنطلق من �لنظر �إىل �أن �أية م�ساع لتحرير �لعمل �لأ وف�سال على ذلك فا

عليها بالف�سل �إذ� ما �نطلقت من ن�سو�ض �لقانون �حلايل, �لذي يتعني �إلغاوؤه كليا. و�ت�ساقا مع هذ� 

درا�ضة

عصام الدين محمد حسن*

نحو قانون دميقراطي 

هلي  لتحرير  العمل االأ

)درا�ضة قانونية وميدانية(

شارك في إعداد هذه الدراسة كل من: تيبو جوييه، رجب سعد طه، طاهر أبو النصر.
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إن مركز �لقاهرة تبنى �لدعوة �إىل طرح م�رصوع قانون بديل, ي�ستند �إىل �ملعايري �لدولية  �لتوجه فا

�لتي حتمي حق �لتنظيم وينحاز �إىل �ملبادئ �لعامة �لتي تتبناها قطاعات متز�يدة من �ملنظمات غري 

هلي. �حلكومية, ل�سمان حرية و��ستقاللية �لعمل �لأ

إن هذه �لدر��سة -�لتي جتمع بني �لتحليل �لقانوين و�لر�سد �مليد�ين مل�سكالت  ومن هذ� �ملنطلق فا

هلي يف  ول منها ت�رصيعات �لعمل �لأ الق�سم الأ �أق�سام؛ يتناول  تطبيق �لقانون- تنق�سم �إىل خم�سة 

�سوء �ل�سمانات �لد�ستورية �لتي حتمي حرية �لتنظيم.

بينما يتناول الق�سم الثاين -من خالل در��سة مقارنة- مدى �ت�ساق �لقانون �مل�رصي مع �ملعايري 

�لدولية �لتي حتمي حرية �لتنظيم, ومكانته بني �لت�رصيعات �لعربية �ملماثلة �ملنظمة للحق يف تكوين 

�جلمعيات.

هلي من  �لتي تو�جه �لعمل �لأ برز �مل�سكالت  �مليد�ين لأ ق�سمها الثالث للر�سد  �لدر��سة  وتفرد 

هلية  خالل �لتطبيقات �لفعلية للقانون, وقد ��ستند هذ� �لق�سم �إىل مقابالت مت ترتيبها مع �جلمعيات �لأ

�ملنازعات  د�ري يف  �لإ �لق�ساء  �أحكام  على  �لكربى, عالوة  �لقاهرة  على  �سبع حمافظات, ف�سال  يف 

�لق�سائية ذ�ت �ل�سلة بتطبيق �لقانون.

ويف الق�سم الرابع تعالج �لدر��سة �لتوجهات �حلكومية لتعديل �لقانون, وما ميكن �أن تتمخ�ض 

عنه.

حترير  �إىل  يهدف  بديل,  قانون  م�رصوع  لطرح  خري  و�لأ �خلام�ض  �لق�سم  �لدر��سة  وتخ�س�ض 

هلي و�ملنظمات غري �حلكومية من خمتلف �أ�سكال �لهيمنة �حلكومية, ويتاأ�س�ض على �ملعايري  �لعمل �لأ

�لدولية �لتي حتمي حق �لتنظيم �مل�ستقل للمنظمات غري �حلكومية.

�جلهود  ويع�سد  يحفز  باجتاه حو�ر جمتمعي,  �لدفع  يف  �لدر��سة  هذه  ن�رص  ي�ساعد  �أن  وناأمل 

هلي من خمتلف �لقيود �لتي تكبله. �لر�مية لتحرير �لعمل �لأ

ول الق�ضم االأ

هلي يف �ضوء ال�ضمانات الد�ضتورية حلرية التنظيم ت�ضريعات العمل االأ

فر�د يف �إقامة تنظيماتها �مل�ستقلة –�سو�ء كانت �أحز�با �أو جمعيات �أو نقابات  ي�ستمد حقق �لأ

ن�سان؛  �أو تعاونيات �أو �حتاد�ت �أو �سبكات- م�رصوعيته باعتباره و�حد� من �حلقوق �لطبيعية لالإ

حيث ي�سكل �حلق يف �لتجمع �رصطا جوهريا من �رصوط �لعي�ض يف جماعة �إن�سانية, وحيث يتاح من 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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خالل جتمعات �لب�رص �أن تت�سافر جهودهم من �أجل �لو�سول �إىل حياة �أف�سل, ومعاجلة �مل�سكالت 

مطالبهم. وحتقيق  تطورهم  طريق  تعرت�ض  �لتي  و�سغريها-  –كبريها 
ر�ء �ملختلفة  ن�سان يف �عتناق �لآ �سيل لالإ كما �أن حرية �لتنظيم ترتبط كذلك �رتباطا وثيقا باحلق �لأ

و�لتعبري و�لدفاع عنها, وتعد �أ�سكال �لتنظيم �ملختلفة منابر تعرب من خاللها �جلماعة عن �أفكارها �أو 

بر�جمها, �أو حتى ت�سامنها مع �أع�سائها �أو مع �أع�ساء يف جماعات مماثلة.

�ملنظمات غري  �أو  هلية  �لأ �ملوؤ�س�سات  �أو  �جلمعيات  من خالل  هلي  �لأ �لعمل  يتمتع  �أن  �سل  و�لأ

بد�ع و�لتنظيم �مل�ستقل عن �سطوة  �حلكومية و�ل�سبكات و�لحتاد�ت بحقه يف �لوجود و�ملبادرة و�لإ

هلي و��ستطاعت �أن  هلي. وقد ن�سطت حركة �لعمل �لأ �لدولة, ك�رصورة لزمة لنمو وتطوير �لعمل �لأ

حتتفظ بهام�ض و��سع من �حلرية و�ل�ستقالل عن قب�سة �لدولة, خا�سة يف تلك �لفرتة �لتي كان فيها 

هلية. �لقانون �ملدين هو �لإطار �لت�رصيعي �ملنظم و�ل�سامن لن�ساط �جلمعيات �لأ

هلي تعر�ض خالل �حلقبة �لنا�رصية -مثل غريه من �أ�سكال حر�ك �ملجتمع �ملدين  غري �أن �لعمل �لأ

هلي  �لأ �لعمل  �إىل  بالنظر  �حلقبة  هذه  و�رتبطت  �لدولة,  جانب  من  �ملطلقة  لل�سيطرة  و�ل�سيا�سي- 

جهزة �لدولة ومنفِّذ� ل�سيا�ساتها؛ ومن ثم فقد مالت �لتوجهات �لت�رصيعية للدولة  باعتباره �متد�د� لأ

هلية, ويتعني  �لأ للتنظيم و�لتجمع فاقدة  �ل�سعبية  �ملبادر�ت  �إىل �عتبار جميع  �لنا�رصية  يف �حلقبة 

د�ري �لكامل, وهو ما وجد جت�سيده على وجه �خل�سو�ض يف  و�سعها حتت �لو�ساية و�لإ�رص�ف �لإ

هلية. �لقانون رقم 32 ل�سنة 1964 �خلا�ض باجلمعيات �لأ

تدفع  وحملية,  و�إقليمية  دولية  تطور�ت  �سهدت  خرية  �لأ ربعة  �لأ �لعقود  �أن  من  �لرغم  وعلى 

باجتاه �إحد�ث قطيعة حقيقية مع فل�سفة �لو�ساية و�لهيمنة من قبل �لدولة على موؤ�س�سات �ملجتمع 

هلية, فقد بقى �لقانون رقم 32 ل�سنة 1964 �ساري �ملفعول حتى عام  �ملدين, وبخا�سة منظماته �لأ

2002. ورغم �عرت�ف �حلكومة باأنه مل يعد �ساحلا ملو�كبة �لتطور�ت �لتي �سهدها �ملجتمع �مل�رصي 

ومو�كبة �ملفاهيم �خلا�سة باملجتمع �ملدين, فقد جرت حماولة ��ستن�ساخه مرة �أخرى عرب �لقانون 

�حلايل رقم 84 ل�سنة 2004.

�إىل تبني �سيا�سات تنزع  ومل يغري من فل�سفة �لقانون �نتهاء �حلقبة �لنا�رصية, و�جتاه م�رص 

�إىل �حلرية �لقت�سادية وتف�سح جمال لالنفتاح �ل�سيا�سي و�لقبول بالتعددية �حلزبية �ملحكومة من 

�أعلى, وفقا لقيود بالغة �ل�رص�مة, مثلما مل يغري من فل�سفة �لقانون �ن�سمام م�رص �إىل �لتفاقيات 

ن�سان, �سو�ء على �مل�ستوى �لدويل  �لدولية �لتي حتمي حق �لتنظيم, وبروز دور منظمات حقوق �لإ

يف  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  دماج  لإ �ملتحدة  مم  �لأ �أجهزة  جانب  من  �ملتز�يد  و�لجتاه  �ملحلي,  �أو 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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هلي ��ستمر تكري�سها,  هم �أن �لتوجهات �إىل �لهيمنة على �أدو�ر �ملجتمع �لأ �لفعاليات �لدولية. و�لأ

هلية يف مو�جهة �لفقر  همية �مل�ساركة �ملجتمعية ولتفعيل دور �ملنظمات �لأ در�ك �ملتز�يد لأ رغما عن �لإ

�ن�سحابا هائال, من جانب  �لرفاهة يف جمتمعات �سهدت  مية وتدين موؤ�رص�ت  �لأ و�لبطالة وتف�سي 

ق�سام و��سعة من �ل�سكان. �أجهزة �لدولة وتخليها عن تاأمني �أدنى متطلبات �لعي�ض لأ

�ل�سغوط من جانب  �لع�رصين من تنامي  �لقرن  �لت�سعينيات من  �لرغم مما عرفته حقبة  وعلى 

منظمات �ملجتمع �ملدين, وخا�سة �حلقوقية منها, وتز�يد �ل�سغوط �لدولية من �أجل حترير �لعمل 

هلي, فقد كانت موؤ�س�سات �حلكم قادرة على �مت�سا�ض هذه �ل�سغوط و�لتحايل عليها, وهو ما  �لأ

�أف�سى يف حلظة �لذروة يف ت�ساعد هذه �ل�سغوط �إىل �سدور �لقانون رقم 153 ل�سنة 1999, �لذي 

دو�ت �ملعتمدة ذ�تها يف �لقانون 32 ل�سنة 1964, لتاأمني �لهيمنة �حلكومية على �لعمل  �حتفظ بالأ

هلي, و�إن كانت �ل�سلطات يف ذلك �لوقت حري�سة على �إد�رة م�رصحية هزلية, توحي باأن �سناعة  �لأ

�لقانون �لبديل جتري يف �إطار �ل�رص�كة مع �ملجتمع �ملدين, وهو ما �فت�سح �أمره يف نهاية �ملطاف 

�ملجتمع  ملنظمات  ت�رصيبها  يتم  كان  �لتي  �مل�رصوع,  م�سود�ت  عن  متاما  يختلف  م�رصوع  بتمرير 

بد�ء وجهة نظرهم فيها. �ملدين, لإ

لكن �لقانون رقم 153 ل�سنة 1999 مل ي�سمد �سوى ب�سعة �أ�سهر, ليعاد �لعمل جمدد� بالقانون 

عر�سه  لعدم  برمته  �لقانون  ببطالن  �لعليا  �لد�ستورية  �ملحكمة  ق�ست  �أن  بعد   1964 ل�سنة   32

للمناق�سة مبجل�ض �ل�سورى, باعتباره �أحد �لقو�نني �ملكملة للد�ستور.

ومع �أن �ملحكمة قد �أبطلت �لقانون ب�سبب �لعو�ر يف �إجر�ء�ت �إ�سد�ره,  �أن هذ� �حلكم �كت�سب 

�أهمية خا�سة بتاأ�سيله حلرية �لتنظيم و�حلق يف تكوين �جلمعيات على وجه �خل�سو�ض, دون �أي 

ويف  هذ� �حلق  عن  �لدفاع  يف  د�ستوريا  �سند�  ي�سكل  �أن  ينبغي  ما  وهو  �أو و�ساية حكومية,  تدخل 

�لن�سال من �أجل قانون دميقر�طي, ي�سع حد� نهائيا لو�ساية �لدولة على حرية تكوين �جلمعيات 

�لتي كفلتها �ملادة 55 من �لد�ستور, ومل تفر�ض حظر� �إل على �جلمعيات �لتي يكون ن�ساطها معاديا 

لنظام �ملجتمع �أو �رصيا �أو ذ� طابع ع�سكري.

هلية, هو فرع من  وقد �أكدت �ملحكمة �لد�ستورية �لعليا “�أن حق �ملو�طنني يف تكوين �جلمعيات �لأ

د�رية,  حرية �لجتماع, و�أن هذ� �حلق يتعني �أن يتمخ�ض ت�رصفا �إر�ديا حر� ل تتد�خل فيه �جلهة �لإ

بل ي�ستقل عنها”. وت�سيف �ملحكمة �إن حرية تكوين �جلمعيات ت�سكل قيمة د�ستورية يف ذ�تها, لنكفل 

لكل ذي �ساأن حق �لن�سمام �إىل �جلمعية �لتي يرى �أنها �أقدر على �لتعبري عن م�ساحله و�أهد�فه, 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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وما هذ� �حلق �إل جزٌء ل يتجز�أ من حريته �ل�سخ�سية �لتي �أعلى �لد�ستور قدرها, فاعتربها –بن�ض 

�ملادة 41- من �حلقوق �لطبيعية.

وتوؤكد �ملحكمة �لد�ستورية يف حكمها �ملذكور على �لرت�بط �لوثيق بني حرية تكوين �جلمعيات 

و�حلق يف �لجتماع وحرية �لتعبري, م�سرية �إىل �أن �حلق يف �إن�ساء �جلمعيات, �سو�ء كان غر�سها 

�قت�ساديا �أو ثقافيا �أو �جتماعيا ل يعدو �أن يكون عمال �ختياريا, يرمي بالو�سائل �ل�سلمية �إىل تكوين 

�سخا�ض عن مو�قفهم وتوجهاتهم. م�سيفة يف ذلك �أن حق �لجتماع يتد�خل  �أطر يعرب من خاللها �لأ

مع حرية �لتعبري مكونا �أحد عنا�رص �حلرية �ل�سخ�سية �لتي ل يجوز تقييدها بغري �تباع �لو�سائل 

�ملو�سوعية و�لإجر�ئية �لتي يتطلبها �لد�ستور �أو يفر�سها �لقانون, وهو من �حلقوق �لتي ل يجوز 

و �إجها�سها؛ ومن ثم فقد �سار لزما ح�سبما �أكدت �ملحكمة �متناع تقييد حرية �لجتماع 
تهمي�سها �أ

�لتي تدعو  �لقيم  �لدميقر�طية وترت�سيها  �لنظم  �لتي تت�سامح فيها  �لقانون, ويف �حلدود  �إل وفق 

.
)1(

�إليها

بعر�ض  �رصب  هلية  �لأ و�ملوؤ�س�سات  �جلمعيات  ب�ساأن   2002 ل�سنة   84 �لقانون  إن  فا ذلك  ومع 

د�رية �حلق يف �لتدخل  �س�ض �لد�ستورية حلرية تكوين �جلمعيات, بعد ما كر�ض للجهة �لإ �حلائط �لأ

د�رة يف منح  هلي, لي�ض فقط من خالل �سالحيات جهة �لإ ب�سورة تع�سفية يف جميع جو�نب �لعمل �لأ

�أو حجب �لرتخي�ض عن �أية جمعية, بل يف �سلب �خت�سا�سات �أع�ساء �جلمعية و�سالحيات موؤ�س�سيها 

�سا�سي �أو تعديله �أو يف طر�ئق �إد�رة عملها �ليومي,  وهيئاتها �ملنتخبة, �سو�ء يف و�سع نظامها �لأ

�لعمومية يف  �لهيئات, وحق �جلمعية  تلك  �نتخاب  �لقيادية وقو�عد  ونظام عقد �جتماعات هيئاتها 

�ختيار ما تر�ه منا�سبا لع�سوية هذه �لهيئات.

ي جمعية, وهو ما  �سيلة لأ د�رة لت�سمل �لتدخل يف �أحد �حلقوق �لأ كما متتد �سالحيات جهة �لإ

يتعلق بانخر�طها �لطوعي يف �ئتالفات �أو �حتاد�ت �أو �سبكات, ي�ستوي ذلك �إن كان على �مل�ستوى 

د�رة يف �لرتخي�ض لهذه �جلمعيات يف جمع  قليمي �أو �لدويل. ف�سال على حتكم جهة �لإ �لوطني �أو �لإ

�إطالق يد جهة  �أو �حل�سول على منح خارجية تدعم م�رصوعاتها و�أن�سطتها, ناهيك عن  �لتربعات 

د�رة يف حل �أي جمعية �أو حل جمل�ض �إد�رتها �أو جتميد بع�ض �أن�سطتها, دون �أن تتيح �لفر�سة  �لإ

د�رة �إىل مثل هذه �لتدخالت �لفجة �لتي  و�ساع �لتي تدفع بجهة �لإ ع�ساء �جلمعية يف ت�سحيح �لأ لأ

ع�ساء  تف�سي �إىل �حلكم باملوت على �جلمعية, مبا ينطوي عليه مثل ذلك �لإجر�ء من عقاب جماعي لأ

�جلمعية, وكل �مل�ستفيدين من ر�سالتها, حتى لو كانت �ملخالفات �ملرتكبة تنح�رص يف �مل�سئولني عنها 

يف �لهيئات �لقيادية للجمعية �أو بع�ض �أع�ساء هذه �لهيئات.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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الق�ضم الثاين 

اأين نحن من املمار�ضات اجليدة عربيًا و دوليًا؟

تقييد  ل�سنة 1964 يف  �لقانون 32  �سار عليه  �لذي  ذ�ته  �لنهج  ل�سنة 2002  �لقانون 84  كر�ض 

حق �ملو�طنني يف �إن�ساء �جلمعيات, ومل يرتك م�ساحة للقائمني على �أية جمعية يف �أن يعملو� ب�سورة 

د�رية �لتي ينبغي �أخذ مو�فقتها يف كل ت�رصف ميكن �أن تقدم عليه �جلمعية,  م�ستقلة عن �جلهة �لإ

وجعل من �لرقابة �مل�سبقة على تاأ�سي�ض �جلمعية, وعلى ممار�ساتها ملجمل �أن�سطتها �رصطا ي�سعب 

�لفكاك منه.

هلي و�أ�سكال �لهيمنة �لتي يكر�سها �لقانون ل�سالح  ويتبدى �أبرز مظاهر �لتقييد على �لتنظيم �لأ

د�رة على �لنحو �لتايل: جهة �لإ

�لقانونية,  �ل�سفة  �كت�ساب  �لتي ل ترغب يف  هلي  �لأ �لتنظيم  �أ�سكال  �أمام  �لطريق  �إغالق  اأوال: 

و�لعمل يف ظل هذ� �لقانون؛ حيث يلزم �لقانون كل جماعة متار�ض ن�ساطا من �أن�سطة �جلمعيات باأن 

حكامه, حتى لو كانت تتخذ �أ�سكال قانونية �أخرى, و�إل �عتربت منحلة بحكم  ت�سجل نف�سها وفقا لأ

�لقانون, وت�رصي بحق �لقائمني عليها عقوبات ت�سل �إىل �حلب�ض ملدة �ستة �أ�سهر وفقا للمادة 76 من 

�لقانون.

�إىل  �حلاجة  دون  �جلمعيات  تكوين  حرية  عليه  تقوم  �لذي  �لرئي�ض  �سا�ض  �لأ �لقيد  هذ�  وينايف 

مثل  �لدميقر�طية,  �لدول  ويف  �ل�سلطات,  من  م�سبق  �إد�ري  ت�رصيح  �أو  ترخي�ض  على  �حل�سول 

إن موؤ�س�سي �جلمعيات لهم �حلرية يف ت�سجيل �جلمعية �أو عدم ت�سجيلها, ويف �جنلرت� يعد  فنلند� فا

إجر�ء�ت قانونية �أو بت�سجيل قانوين مبد�أ من مبادئ �لقانون �لعام, ويف  عدم �حلاجة �إىل �لقيام با

�لد�منارك ين�ض �لقانون �رص�حة على �أن �ملو�طن له مطلق �حلرية يف تاأ�سي�ض �جلمعيات من �أجل �أي 

غر�ض قانوين م�رصوع, وذلك دون �حلاجة �إىل �حل�سول على �إذن م�سبق. وطبقا لقانون 1901 يف 

إن تاأ�سي�ض �جلمعيات ل يحتاج �إىل ت�رصيح م�سبق, ول �إىل �لإعالن عنها. وغالبا ما يرتهن  فرن�سا فا

�لت�سجيل للجمعيات يف �إطار قانون بعينه باملز�يا �لتي ميكن �أن تتمتع بها �جلمعية �إذ� ما �كت�سبت 

.
)2(

�ل�سفة �لقانونية وفق هذ� �لقانون

ثانيا: �ضروط التاأ�ضي�س:

�سخا�ض يف تاأ�سي�ض �جلمعيات �لتي يفرت�ض �أن تكون تعبري�  �أهدر �لقانون �مل�رصي متاما حرية �لأ

عليه؛  �مل�رصوعية  �سباغ  لإ �ل�سلطات؛  من  م�سبق  لتدخل  يخ�سع  �أل  ينبغي  طوعي,  حر  �ختيار  عن 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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�ملادة  �لتاأ�سي�ض يف  �مل�سبق, و�ألزم طالبي  �لفعلية مبد�أ �لرتخي�ض  �لناحية  �لقانون من  �عتمد  حيث 

�سا�سي للجمعية.  �سا�سية و�لنظام �لأ د�رة بطلبهم م�ستوفيا �لبيانات �لأ �ل�ساد�سة بالتقدم جلهة �لإ

د�رة �أو  إجر�ء �لقيد من قبل جهة �لإ و�عترب �لقانون �أن �ل�سخ�سية �لعتبارية ل تثبت للجمعية �إل با

د�رية. مب�سي 60 يوما من تاريخ تقدمي طلب �لقيد, دون �عرت��ض �جلهة �لإ

و�لو�قع �أن هذ� �لقيد ي�سع �لت�رصيع �مل�رصي يف مو�قع �أكرث ت�سلطا, �إذ� ما قورن ببع�ض قو�نني 

�جلمعيات يف �ملنطقة �لعربية, ول نقول �لدميقر�طيات �لغربية! ففي لبنان ل يتطلب تاأ�سي�ض �جلمعية 

بعد  �ل�سلطات  إعالم  با �جلمعية  موؤ�س�سي  إلز�م  با �لقانون  ويكتفي  م�سبق,  ترخي�ض  على  �حل�سول 

.
)3(

تاأ�سي�سها

�ل�سلطة  �أر��سي  يف  ل�سنة 2000   )1( رقم  هلية  �لأ و�لهيئات  �جلمعيات �خلريية  قانون  ومينح 

�إىل ترخي�ض م�سبق, و�إن كان ل ي�سمح  تاأ�سي�ض �جلمعيات دون �حلاجة  �لفل�سطينية حق  �لوطنية 

للجمعية مبمار�سة �أية �أن�سطة قبل �سدور قر�ر من وزير �لد�خلية باملو�فقة على ت�سجيل �جلمعية يف 

.
)4(

غ�سون �سهرين من تقدمي طلب �لت�سجيل

تاأ�سي�ض  يجوز   ,2002 عام  يف  �ل�سادر  �ملغرب  يف  �جلمعيات  قانون  من  �لثانية  للمادة  ووفقا 

�جلمعيات بكل حرية ودون �سابق �إذن, ويكتفي �لقانون يف �ملادة �خلام�سة منه باأن تتقدم �جلمعية 

د�رية �ملحلية �لكائن بها مقر �جلمعية, مقابل ت�سلم �إي�سال موؤقت خمتوم  بت�رصيح �إىل مقر �ل�سلطة �لإ

ي�سال �ملوؤقت للنيابة �لعامة, ون�سخ  وموؤرخ يف �حلال. وعلى �ل�سلطة �ملحلية �أن تر�سل ن�سخة من �لإ

مر ذلك, على  من وثائق تاأ�سي�ض �جلمعية ليت�سنى للنيابة �أن تبدي ر�أيها يف �لطلب, �إذ� ما �قت�سى �لأ

جل جاز  ي�سال �لنهائي وجوبا يف غ�سون �سهرين. ويف حال عدم ت�سليمه خالل هذ� �لأ �أن ي�سلم �لإ

�سا�سي. هد�ف �ملحددة يف نظامها �لأ للجمعية �أن متار�ض ن�ساطها وفقا لالأ

إن �ملنظمات و�جلمعيات �ملغربية ت�سعى �إىل �إعادة �لنظر يف �إجر�ء�ت �لتاأ�سي�ض, وعلى  ومع ذلك فا

وتوؤخر  �لتاأ�سي�ض,  لعملية  فعليا  معيقة  تعتربها  �لتي  �ملوؤقت  ي�سال  �لإ ب�سيغة  يتعلق  فيما  خ�ض  �لأ

ت�سليم  �إلز�مية  على  �لقانون  يف  �رص�حة  �لن�ض  �رصورة  �إىل  وتدعو  �أن�سطتها,  مبا�رصة  �إمكانية 

.
)5(

ي�سال مبجرد �إيد�ع �لت�رصيح �لإ

وعلى حني يفر�ض �لقانون �مل�رصي قيد� على حرية �لتاأ�سي�ض للجمعيات با�سرت�ط �أن تتاألف من 

إن �لقانون �لغربي يكتفي بتعريف  �أ�سخا�ض -طبيعيني �أو �عتباريني- ل يقل عددهم عن ع�رصة, فا

هلية يف  �جلمعية باأنها “�تفاق بني �سخ�سني �أو �أكرث”, وهو �أي�سا ما تاأخذ به ت�رصيعات �جلمعيات �لأ

لبنان وموريتانيا, بل حتى يف �سوريا وتون�ض �لتي تنتهج �ل�سلطات فيهما ممار�سات بالغة �لتع�سف 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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إن �لت�رصيع ل  ر��سي �لفل�سطينية فا جتاه �حلريات وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ب�سفة عامة, �أما يف �لأ

 .
)6(

يتطلب �أكرث من �تفاق بني �سبعة �أ�سخا�ض

من  �ثنني  بني  عقد� مربما  �أي جتمع  يعترب  فرن�سا  ففي  �لدميقر�طية,  �لبلد�ن  �إىل  �نتقلنا  و�إذ� 

جانب, �سوء� كانا �سخ�سني طبيعيني �أو �عتباريني. ويف �أملانيا يعترب �أي جتمع من  �ملو�طنني �أو �لأ

�لتجمعات منظمة قائمة بذ�تها يوؤ�س�سها ما ما ل يقل عن ع�سوين )يف حالة �لتجمعات غري �لر�غبة 

هوؤلء  �أكان  �سو�ء  قانونا(,  �مل�سجلة  �لتجمعات  �أع�ساء )يف حالة  �سبعة  �أو  �لقانوين(  �لت�سجيل  يف 

مو�طنني �أم �أجانب, ممن يختارون �لجتماع من �أجل �ل�سعي لتحقيق �أغر��ض م�سرتكة فيما بينهم. 

خرى. ففي بع�ض �لوليات يكتفي ب�سخ�سني  إن �لو�سع قد يختلف من ولية لأ ويف �لوليات �ملتحدة فا

.
)7(

مر �لتفاق بني ثالثة �أو خم�سة �أ�سخا�ض قامة �أي جتمع, ويف وليات �أخرى قد يتطلب �لأ لإ

ثالثا: حتكم ال�ضلطة التنفيذية يف حتديد جماالت الن�ضاط 

هلية:             وميادين عمل اجلمعيات االأ

هلية يف �ختيار ميادين عملها  د�رية على �ملنظمات �لأ فر�ض �لقانون �مل�رصي و�ساية �جلهة �لإ

�أن  ميد�ن  من  �أكرث  يف  تعمل  �أن  �أر�دت  ما  �إذ�   11 �ملادة  مبوجب  و�ألزمها  �أغر��سها,  تخدم  �لتي 

ر�أي �لحتاد�ت �ملخت�سة؛ ومن ثم ي�سمح هذ�  �أخذ  د�رة, ف�سال على  �لإ حت�سل على مو�فقة جهة 

�لقيد بتحكم �ل�سلطة �لتنفيذية يف ميادين و�أن�سطة �جلمعيات, وهو �لقيد �لذي تخلو منه ت�رصيعات 

خ�ض يف لبنان  �لدميقر�طيات �لغربية, بل �أي�سا �لعديد من �لت�رصيعات يف �ملنطقة �لعربية, وعلى �لأ

.
)8(

و�ملغرب وفل�سطني و�جلز�ئر

رابعا: ات�ضاع دائرة املحظورات:

حظر  مبوجبها  يجوز  �لتي  �لقيود  يف   2002 ل�سنة   84 رقم  �مل�رصي  �جلمعيات  قانون  تو�سع 

�لرتخي�ض للجمعيات, �أو ت�ستوجب وقف ن�ساط �جلمعية �أو حلها, متجاوز� بذلك �أحكام �ملادة 55 

من �لد�ستور �لتي حظرت فقط �إن�ساء �جلمعية, �إذ� كان ن�ساطها معاديا لنظام �ملجتمع �أو �رصيا �أو 

د�رة يف �لعرت��ض على تاأ�سي�ض �جلمعيات من خالل  ذ� طابع ع�سكري. فقد �أطلق �لقانون يد جهة �لإ

�لقانوين, وي�سهل  �ل�سبط  �لقانون من قيود ت�ستع�سي على  �ملادة �حلادية ع�رصة من  ما ت�سمنته 

تاأويلها لعرقلة حرية تاأ�سي�ض �جلمعيات, من قبيل حظر �إن�ساء �جلمعيات �لتي متثل �أغر��سها �أو 

�إىل �لتمييز  �أو �لدعوة  د�ب  �أو �لآ �أو خمالفة للنظام �لعام  �أن�سطتها تهديد� للوحدة �لوطنية  ت�سكل 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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�سل �أو �للون �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة, �أو متار�ض �أي ن�ساط  بني �ملو�طنني ب�سبب �جلن�ض �أو �لأ

نقابي  ن�ساط  �أي  �أو  حز�ب  �لأ لقانون  وفقا  �ل�سيا�سية,  حز�ب  �لأ على  ممار�سته  تقت�رص  �سيا�سي 

تقت�رص ممار�سته على �لنقابات وفقا لقو�نني �لنقابات.

ل�سنة 2002 يف مادتها �خلام�سة و�لع�رصين  للقانون 84  �لتنفيذية  �لالئحة  وعلى حني حاولت 

حز�ب �ل�سيا�سية يف �أمور حمددة, ت�سمل  حتديد �لن�ساط �ل�سيا�سي �لذي تقت�رص ممار�سته على �لأ

�سهام يف حمالت �نتخابية  �أو �لإ حز�ب,  �أو �لرتويج لربنامج حزب من �لأ �لقيام بالدعاية �حلزبية 

و �إنفاق �أي مال من �أمو�ل �جلمعية يف تاأييد ن�ساط حزب 
لتاأييد مر�سحني يف �لنتخابات �لتمثيلية, �أ

�لتمثيل  �نتخابات  خلو�ض  �جلمعية  با�سم  مر�سحني  تقدمي  �أو  ملر�سحيه,  �لدعاية  �أو  حز�ب  �لأ من 

إن هذه �ملحاولة ل متنع من �حتمالت توظيف �لقانون حلظر �أن�سطة �جلمعيات, �إذ� ما  �لنيابي, فا

حز�ب �ملختلفة لقيم �لدميقر�طية وحقوق  ��ستهدفت -على �سبيل �ملثال- در��سة مدى متثل بر�مج �لأ

حز�ب, تلبي تطلعات م�سرتكة.  �إذ� ما ن�سقت بع�ض �جلمعيات بر�مج م�سرتكة مع �لأ �أو  ن�سان,  �لإ

و�إذ� كان من �ملقبول �أن حتدد �لالئحة �لتنفيذية يف تعريفها للن�ساط �لنقابي �لذي ينبغي �أن يكون 

إنها �أ�سافت  مق�سور� على �لنقابات, منح �ل�سهاد�ت �أو �لرت�خي�ض �لالزمة ملز�ولة مهنة من �ملهن, فا

عمال؛ ومن ثم ل يوجد ما مينع  لذلك �ملطالبة بحقوق �أ�سحاب مهنة معينة يف مو�جهة �أ�سحاب �لأ

قانونا من توظيف هذ� �لن�ض يف حظر �أو حل �جلمعيات, �إذ� ما �أقدمت على تبني فعاليات ت�سامنية 

د�ر�ت �حلكومية  و�لإ عمال  �لأ �أ�سحاب  ��ستغالل  لفئات معينة يف مو�جهة  �مل�رصوعة  لدعم �حلقوق 

مل�ستخدميها.

�أحكام  على  تاأ�س�ست  �لتي  تلك  �سو�ء  �جلمعيات,  تاأ�سي�ض  حلرية  �لدولية  �ملعايري  �أن  و�لو�قع 

ن�سان, تقر  وروبية حلقوق �لإ حكام �لتفاقية �لأ �لعهد �لدويل للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية, �أو وفقا لأ

ت�ستهدف  كانت  ما  �إذ�  ��ستثنائي,  ب�سكل  للتقييد  تكون عر�سة  �أن  باأن ممار�سة هذه �حلرية ميكن 

من �لقومي �أو �ل�سالمة �لعامة �أو �لنظام �لعام, �أو حماية �ل�سحة  يف جمتمع دميقر�طي �سيانة �لأ

خرين وحرياتهم. غري �أن �حلكومات لي�ست مطلقة �ليد يف  د�ب �لعامة �أو حماية حقوق �لآ �لعامة �أو �لآ

ن�سان �أن  وروبية حلقوق �لإ توظيف هذه �لعتبار�ت لفر�ض ما تر�ه من قيود. وقد �أكدت �ملحكمة �لأ

�لدول ل تتمتع �سوى بهام�ض تقدير حمدود, و�أن و�سع قيود على حرية تكوين �جلمعيات ل يجوز 

�إل �إذ� كانت هناك �أ�سباب مقنعة وقوية تربره.

إن �أي قيود تفر�ض على حرية �جلمعيات يجب �أن تكون معتمدة مبوجب قانون, كما  ويف فنلند� فا

ي�سرتط �أن يكون �لقيد حمددً� ب�سكل �سارم وبلغة قانونية و��سحة, بحيث ل ي�ساء تاأويلها وعالوة 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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إن  غر��ض �ملرجوة؛ ومن ثم فا إن �لقيود �لتي يتم تبنيها يفرت�ض �أن تكون متنا�سبة مع �لأ على ذلك فا

�لقيود ل ت�سبح �سوى ملجاأ �أخري ل يجوز �للجوء �إليه, �إذ� ما تو�فرت لدى �مل�رصع بد�ئل ت�سمح 

بحماية �لعتبار�ت �ملرعية مبوجب �لقانون �لدويل.

ويف فرن�سا تن�ض �ملادة 3 من �لقانون 1901 على �أنه: “يعترب �أي جتمع موؤ�س�سي ب�سبب �أو غر�ض 

و�ل�سكل �جلمهوري  للبلد  �لقومية  �لوحدة  على  �لتعدي  ي�ستهدف  �أو  خالق,  �لأ �أو  للقو�نني  مناف 

إن �جلمعيات �لتي حتظر �أو تخ�سع لإجر�ء�ت �حلل وفقا  للدولة, لغيا ول تاأثري له. ويف �لد�منرك فا

�أو  �لعنف  ت�ستخدم  �لتي  تنح�رص يف �جلمعيات   53 ل�سنة  �لد�ستوري  �لقانون  من   2 للمادة 78/ 

.
تهدف �إىل حتقيق �أغر��سها من خالل �سبل �لعنف �أو بالتحري�ض عليه”)9(

ويف �ملجر ت�ستطيع �جلمعيات على �ختالف �أمناطها �لقانونية تبني �أية �أغر��ض, طاملا ل مت�ض 

بالنظام �لدميقر�طي �أو �لنظام �لعام, �أو ل تلجاأ للعنف �أو تتبنى دعو�ت عن�رصية.

إن �لقانون يقر بحرية تاأ�سي�ض �جلمعيات وحقها يف �ختيار �أهد�فها, �رصيطة �أل  ويف �لرب�زيل فا

خالقية �أو تتعار�ض مع �لنظام �لعام �أو �لنظام �لجتماعي. تنايف �ل�سو�بط �لقانونية �أو �لأ

إن هذه �لنزعة للتقييد  وعلى �لرغم من �أن جممل �لت�رصيعات �لعربية ينتزع �إىل �لتقييد �لو��سع, فا

�إذ� ما قورنت مبحظور�ت قانون �جلمعيات  و�حلظر تبدو �أقل ن�سبيا يف عدد من �لبلد�ن �لعربية, 

إن �ملادة 14 من �لقانون �ليمني ل جتيز تاأ�سي�ض �جلمعية يف حالة ما �إذ�  �مل�رصي, وعلى �سبيل �ملثال فا

كانت �أهد�فها تخالف �لد�ستور و�لقو�نني و�لت�رصيعات �لنافذة. بينما يعترب �لقانون �ملغربي �أن كل 

�سالمي  د�ب �لعامة �أو مي�ض �لدين �لإ جمعية توؤ�س�ض لغاية �أو هدف غري م�رصوع قانونا �أو مناٍف لالآ

إن �ملادة  �أو وحدة �لرت�ب �لوطني و�لنظام �مللكي �أو تدعو �إىل �لتمييز تعترب باطلة. وحتى يف �سوريا فا

2 من قانون �جلمعيات يحظر تاأ�سي�ض �جلمعية �إذ� كانت موؤ�س�سة لغر�ض غري م�رصوع �أو خمالف 

د�ب, �أو يكون �لغر�ض منها �مل�سا�ض ب�سالمة �جلمهورية �أو ب�سكل �حلكم �جلمهوري.  للقو�نني و�لآ

�سا�سي للجمعية  بينما يكتفي �لقانون �للبناين برف�ض �لت�سجيل يف �حلالت �لتي يكون فيها �لنظام �لأ

خالق �حلميدة. متناق�سا مع ن�سو�ض �لقانون �لعام, �أو مي�ض �لنظام �لعام �أو �لأ

دارة الداخلية للمنظمة: خام�ضا: التدخل التع�ضفي وا�ضع النطاق يف االإ

د�رة �لد�خلية للجمعية  ع�ساء يف تنظيم �لإ �إن حرية تكوين �جلمعيات ت�سمل حرية �ملوؤ�س�سني و�لأ

�سل �أن تتمتع �ملنظمات غري  �أو �ملنظمة غري �حلكومية, باعتبارها كيانات م�ستقلة ذ�ت �إد�رة ذ�تية, و�لأ

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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�حلكومية ب�سلطة و��سعة يف تنظيم هياكلها �لد�خلية و�إجر�ء�ت عملها, من دون تدخل �حلكومة.

�مل�رصي قد فر�ض قيود� حتكمية, وكر�ض �سلطات هائلة تع�سف بحق  �لقانون  إن  فا ومع ذلك 

�لد�خلية, ويف �ختيار  لبناء هياكلها  مثل  �أي منظمة غري حكومية يف �ختيار �لطريق �لأ ع�ساء يف  �لأ

.
)10(

ممثليهم د�خل �لهيئات �لقيادية للمنظمة

د�رة يف �ملادة �لثامنة �حلق يف �لعرت��ض على �أ�سماء موؤ�س�سي �جلمعية,  فقد منح �لقانون جلهة �لإ

د�رة بقائمة �ملر�سحني لع�سوية جمل�ض �إد�رتها ومنح  و�ألزم �جلمعية يف �ملادة 34 باإخطار جهة �لإ

�رصوط  ��ستيفاء  عدم  بدعاوى  �ملر�سحني؛  من  تر�ه  من  ��ستبعاد  تطلب  �أن  �سالحية  د�رة  �لإ جهة 

يتم  ما  غالبا  �ملر�سحني  �أو  للموؤ�س�سني  �سو�ء  �ل�ستبعاد,  �أن  على  �ملمار�سة  برهنت  وقد  �لرت�سيح. 

�أو حتى  �لرت�سيح  يف  �سخا�ض  �لأ باأحقية  تتعلق  �سباب  لأ ولي�ض  من,  �لأ �أجهزة  تعليمات  على  نزول 

�أدينو� بجر�ئم  د�رة ممن  �أو �ملوؤ�س�سني �لذين تتحفظ عليهم جهة �لإ �سباب تتعلق باأن �ملر�سحني  لأ

ما�سة بال�رصف �أو �لنز�هة.

�لتد�ول  تكفل  �لتي  �لقو�عد  بو�سع  إلز�م �جلمعيات  با يكتف  �لقانون مل  إن  فا ذلك  على  وف�سال 

نظاما خا�سا لنتخاب  ب�سورة حتكمية  بل فر�ض  �أ�س�ض دميقر�طية,  على  �لقيادية  �لهيئات  د�خل 

جمل�ض �إد�رة �جلمعية وعدد �أع�سائه, وقو�عد �نعقاد جمعياته �لعمومية, هى �أمور يفرت�ض �أن تكون 

من �سميم �سلطات �جلمعية �لعمومية ذ�تها. فقد فر�ست �ملادة 32 من �لقانون �أن يكون لكل جمعية 

تنتخبهم   ,15 على  يزيد  ول  خم�سة  عن  يقل  ل  ع�ساء  �لأ من  فردي  عدد  من  يتكون  �إد�رة  جمل�ض 

�جلمعية �لعمومية لدورة مدتها �ست �سنو�ت,على �أن يجري جتديد �نتخاب ثلث �أع�ساء �ملجل�ض بدل 

ممن تنتهي ع�سويتهم بطريق �لقرعة كل �سنتني.

د�رة  وبدل من �أن يرتك للجمعيات �لعمومية �أن تقرر �لنظام �ملالئم لدورية �جتماعات جمل�ض �لإ

إن �ملادة 38 من �لقانون تكفلت بتنظيم هذ� �ل�ساأن �لد�خلي, وعالوة  وطريقة �تخاذ �لقر�ر فيه, فا

على ذلك فقد �أجاز �لقانون يف �ملادة 40 لوزير �لت�سامن �لجتماعي يف �حلالت �لتي يكون فيها عدد 

ع�ساء  د�رة ل يكفي لنعقاده �سحيحا, �أن يعني بقر�ر م�سبب مفو�سا من بني �لأ �أع�ساء جمل�ض �لإ

د�رة �إىل حني �نعقاد �جلمعية �لعمومية  �لباقني �أو حتى من غريهم تكون له �خت�سا�سات جمل�ض �لإ

لنتخاب جمل�ض �إد�رة جديد.

و�لو�قع �أن هذ� �لتدخل �لو��سع غري �ملربر �لذي يغت�سب �سلطات �ملوؤ�س�سني و�أع�ساء �جلمعية 

�سا�سية و�إد�رة هياكلها �لد�خلية, تخلو منه بالطبع قو�نني �لدميقر�طيات  �لعمومية يف و�سع نظمها �لأ

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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�لغربية, بل �إن قو�نني �جلمعيات يف �لعامل �لعربي مل تذهب �إىل هذ� �مل�ستوى من �لتدخل يف عديد من 

�لبلد�ن.

ففي لبنان مل ي�سع �لت�رصيع �للبناين �ل�سادر قبل قرن م�سى �أية قيود ذ�ت �ساأن للحد من حرية 

د�رة �أو يف نظام �نعقاد جمعياتها �لعمومية وقو�مها. �أع�ساء �جلمعية يف ت�سكيل جمل�ض �لإ

د�ر�ت, حيث ترك �لقانون يف �ملادة 16  ويف فل�سطني �أي�سا مل يتدخل �مل�رصع يف ت�سكيل جمال�ض �لإ

د�رة ومعايري �ختيار  ع�ساء �أن يحدد طريقة ت�سكيل جمل�ض �لإ �سا�سي �لذي يتفق عليه �لأ للنظام �لأ

و�للو�ئح  �سا�سي  �لأ للنظام  �لقانون  من   19 �ملادة  تركت  كما  ع�سويتهم.  �إنهاء  وقو�عد  �أع�سائه, 

د�رة. �لد�خلية مهمة حتديد �خت�سا�سات �أع�ساء جمل�ض �لإ

إن �لقانون �ملغربي ل يت�سمن �أية ن�سو�ض تنطوي على �لتدخل �حلكومي يف  ويف �لتوجه ذ�ته فا

إلز�م �جلمعية بالإعالن عن �أي تغيري يطر�أ  ت�سكيل هيئات �جلمعية, ويكتفي فقط يف �ملادة �خلام�سة با

د�رية. �سا�سية للجمعية �أو على هياكلها �لإ على �لقو�نني �لأ

�ضاد�ضا: ال�ضالحيات الوا�ضعة للتحكم يف اأن�ضطة اجلمعية وم�ضادر متويلها:

من  وذلك  �جلمعية,  �أن�سطة  يف  للتحكم  د�رة  �لإ و��سعة جلهة  �مل�رصي �سالحيات  �لقانون  منح 

خالل �لن�سو�ض �لتي ل جتيز للجمعية �لن�سمام �أو �لنت�ساب �إىل جمعيات �أو هيئات �أو منظمات, 

د�رية, وم�سي �ستني يوما دون �عرت��ض منها )�ملادة  مقرها خارج م�رص, �إل بعد �إخطار �جلهة �لإ

�سخا�ض  16(. كما فر�ض يف �ملادة 17 حظر� على �جلمعيات يف تلقي �أو جمع �لتربعات, �سو�ء من �لأ

د�رية. �لطبيعيني �أو غري �لطبيعيني, �إل مبو�فقة �جلهة �لإ

كما حظر �لقانون يف �ملادة 17 �أي�سا �أن تتلقى �جلمعية �أية �أمو�ل من �خلارج, �سو�ء من م�رصيني 

�أو من �سخ�سيات �أو هيئات �أجنبية, �إل مبو�فقة وزير �لت�سامن �لجتماعي.

د�رة يف �ملادة 23 �أن تطلب من �جلمعية �سحب �أي قر�ر ترى فيه جهة  و�أجاز �لقانون جلهة �لإ

د�رة �إفادة  �سا�سي. ويلزم �لقانون يف هذ� �ل�سياق جمل�ض �لإ د�رة �إنه خمالف للقانون �أو للنظام �لأ �لإ

د�رية بجميع �لقر�ر�ت �لتي ت�سدر عنه �أو عن �جلمعية �لعمومية )مادة 38(. �جلهة �لإ

إحكام �خلناق على �جلمعية ماليا, وحرمانها بالتايل من �لنخر�ط يف  وت�سمح هذه �ل�سالحيات با

د�رة يف �إلز�م  د�رة, ف�سال على �أن �سالحيات جهة �لإ ن�سطة و�لفعاليات, �لتي ل تروق جلهة �لإ �لأ

تدرجها  قد  �لتي  ن�سطة  �لأ يف  �ل�رصيح  �لتدخل  على  تنطوي  قر�ر�تها  بع�ض  عن  بالعدول  �جلمعية 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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هيئات �جلمعية يف خطط عملها.

همية؛ خا�سة �إذ� ما �أُخذ يف �لعتبار  جنبي مزيد� من �لأ وتكت�سي �لقيود على �لتمويل �ملحلي و�لأ

د�رة �حلق يف حل �جلمعية, �إذ� ما خالفت هذه �لقيود. �أن �لت�رصيع �مل�رصي, مينح جهة �لإ

حكام �لقانون,  و�إذ� كان �مل�رصع �مل�رصي قد �أخذ مببد�أ �لت�سجيل �لإجباري للجمعيات, وفقا لأ

إن �لت�سجيل يف حد ذ�ته يعني �أن هذه �جلمعيات جديرة بتلقي �لتربعات و�ملنح �ملالية, طاملا تلتزم  فا

مو�ل,  بقو�عد �ل�سفافية و�ملحا�سبية, ومن ثم تنتفي �أية مربر�ت للقيود على جمع �لتربعات وتلقي �لأ

حكامه. من قبل �جلمعيات �مل�سجلة وفقا لأ

على  �حل�سول  دون  من  �خلارج,  من  �أمو�ل  بتلقي  للجمعيات  ي�سمح  �لدميقر�طية  �لدول  ويف 

�أملانيا  �أي�سا ت�سجيل هذه �ملنح. وتخلو �لت�رصيعات يف  مو�فقة م�سبقة من �ل�سلطات, بل ل ي�سرتط 

�خلارجية,  �ملنح  لتلقي  منظمة  قو�عد  �أو  ن�سو�ض  �أية  من  �ملتحدة  و�لوليات  و�لدمنارك  وفرن�سا 

وتعامل هذه �ملنح معاملة �لتمويل �لد�خلي. وباملثل ل توجد يف منطقة و�سط و�رصق �أوروبا قو�عد 

طر �لقانونية يف جممل هذه �ملنطقة  خا�سة فيما يتعلق بتلقي �ملنظمات �ملحلية منحا خارجية, بل �إن �لأ

.
)11(

ت�سعى لت�سهيل عملية �حل�سول على �ملنح �خلارجية, ولي�ض فر�ض �أعباء عليها

إن قانون �جلمعيات �للبناين ل ي�سع �أية قيود على  وعلى �لعك�ض متاما من �لقانون �مل�رصي, فا

جنبي. مو�ل, مبا يف ذلك �لتمويل �لأ حق �جلمعيات يف تلقي �لأ

مو�ل, و�أباحت �ملادة 32 من  ويف فل�سطني �أي�سا ناأى �مل�رصع عن و�سع �أي قيود على تلقي �لأ

�لقانون للجمعيات تلقي �أية م�ساعد�ت غري م�رصوطة خلدمة �أهد�فها, وت�سمح �ملادة 33 للجمعيات 

�سو�ق �خلريية, �أو غري ذلك من و�سائل  بجمع �لتربعات من �جلمهور, ومن خالل �إقامة �حلفالت و�لأ

مو�ل, �رصيطة �إ�سعار �لوز�رة �ملخت�سة. جمع �لأ

ومنح قانون �جلمعيات �ملغربي يف مادته �ل�ساد�سة �حلق يف تلقي �مل�ساعد�ت من جهات �أجنبية �أو 

منظمات دولية, ويتعني على �جلمعيات �لتي تتلقى م�ساعد�ت �أجنبية مبقت�سى �ملادة 32 �أن ت�رصح 

مانة �لعامة للحكومة, وحتدد �ملبالغ �ملتح�سل عليها, وم�سادرها خالل �سهر من تلقيها لهذه  بذلك لالأ

�مل�ساعد�ت, ومن ثم فقد �كتفى �مل�رصع �ملغربي بالإخطار عن قيمة م�سادر �لتمويل, دون �أن مينح 

.
)12(

�أية جهة حكومية �سالحيات �لتدخل يف هذ� �ل�ساأن

�إىل �لتحالفات  �إليه �مل�رصع �مل�رصي يف تقييد حق �جلمعيات يف �لن�سمام  وعلى عك�ض ما ذهب 

هلية �إن�ساء  إن �لقانون �ملغربي جاء خلو� من �أي ن�ض يحظر على �ملنظمات �لأ و�ل�سبكات �لدولية, فا

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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�أن نلحظه يف  �لذي ميكن  �لنهج ذ�ته  قليمية, وهو  �لدولية و�لإ للتحالفات و�ل�سبكات  �أو �لن�سمام 

�لقانون �للبناين.

د�رة, و�إمنا يكتفي  إن �لن�سمام ملثل هذه �لتحالفات لي�ض رهنا مبو�فقة جهة �لإ ويف فل�سطني فا

إعالم �لوز�رة �ملخت�سة باجلمعيات, وفق ما تق�سي به �ملادة 28 من �لقانون �لفل�سطيني. فقط با

�ضابعا: اإعاقة حق اجلمعيات يف اللجوء املبا�ضر للق�ضاء: 

فقد ��ستحدث �لقانون يف �ملادة �ل�سابعة منه جلانا خا�سة يف كل حمافظة, ين�سئها وزير �لعدل 

د�رية و�جلمعية لت�سويتها بالطرق �لودية, ومن  بقر�ر منه, لفح�ض �ملنازعات �لتي تن�ساأ بني �جلهة �لإ

د�ري قبول �أي دعوى تتعلق بنز�ع بني �جلمعية  ثم ل يجوز مبوجب هذه �ملادة ملحاكم �لق�ساء �لإ

�لنز�ع  عر�ض  من  يوما  �ستني  �نق�ساء  �أو  �للجنة  هذه  من  قر�ر  �سدور  بعد  �إل  د�رية,  �لإ و�جلهة 

د�رة؛  �لإ �للجان ب�سورة غري حيادية, ترجح فيها كفة جهة  ت�سكيل هذه  �لقانون  عليها. وقد كفل 

حيث ن�ست هذه �ملادة على �أن تت�سكل �للجنة برئا�سة �أحد م�ست�ساري حماكم �ل�ستئناف, وت�سم يف 

د�رية, ير�سحه وزير �لت�سامن �لجتماعي, وممثال للجمعية, ف�سال على  ع�سويتها ممثال للجهة �لإ

قليمي �لذي تتبعه �جلمعية, وير�سحه جمل�ض �إد�رة �لحتاد �لعام للجمعيات وهو  ممثل لالحتاد �لإ

�لحتاد �لذي يتحكم رئي�ض �جلمهورية يف تعيني رئي�سه وثلث �أع�سائه.

ثامنا: خمالفة ال�ضمانات الد�ضتورية 

           التي توجب اإن�ضاء االحتادات على اأ�ضا�س دميقراطي: 

ف�سال على خمالفة �ملعايري �لدولية �لتي تقر بحق �جلمعيات يف �إن�ساء �ل�سبكات و�لحتاد�ت فيما 

بينها, على �أ�سا�ض طوعي, فقد �أفرد �لقانون �ملو�د من 65- 68, ليحدد من خاللها قو�عد ت�سكيل 

قليمية و�لنوعية, بدل من �أن يرتك للجمعيات مهمة و�سع هذه �لقو�عد فيما بينها �إذ� ما  �لحتاد�ت �لإ

رغبت يف ت�سكيل �حتاد ما �أو �سبكة حملية, بل �إن �مل�رصع حدد �ملهام �ملناطة بهذه �لحتاد�ت, وحظر 

�إن�ساء �أكرث من �حتاد �إقليمي و�حد.

هلي, فر�ض �لقانون يف مادتيه 69, 70 �إن�ساء �حتاد عام  و�إمعانا يف �لتدخل يف تنظيم �لعمل �لأ

رئي�سه  تعيني  يف  �حلق  �جلمهورية  رئي�ض  ومنح  قليمية,  و�لإ �لنوعية  �لحتاد�ت  ي�سم  للجمعيات 

وع�رصة من �أع�ساء جمل�ض �إد�رته �ملكون من ثالثني ع�سو�, وحدد �خت�سا�ساته ب�سكل فوقي.

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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من  وغريه  �مل�رصع  �تبعه  �لذي  لالحتاد�ت  �ملف�سل  �لفوقي  �لتنظيم  بني  هنا  �لفارق  و�ستان 

�لت�رصيعات. ففي �ملغرب �كتفى �مل�رصع مبادة و�حدة )مادة 14(, �لتي تقر بحق �جلمعيات يف تاأ�سي�ض 

�لحتاد�ت بالإجر�ء�ت ذ�تها �لتي يتم بها تاأ�سي�ض �جلمعيات. وجاء �لقانون خلو� من �أية ن�سو�ض 

تقيد حرية �جلمعيات يف �إن�ساء �لتحالفات و�ل�سبكات فيما بينها. ويف فل�سطني �أجاز �مل�رصع �حلق 

�أو �أكرث يف �أن تكون فيما بينها �حتادً�, كما �أجاز لالحتاد�ت �أن ت�سكل فيما بينها  لثالث جمعيات 

.
)13(

�حتاد� على �أن يكون �لن�سمام �إليه طوعيا

داري حلل اجلمعية:  تا�ضعا: جماالت وا�ضعة للتدخل االإ

�أجاز �لقانون يف �ملادة 42 لوزير �لت�سامن �لجتماعي �أن ي�سدر قر�ر� بحل �جلمعية يف �حلالت 

�لتالية:

غر��ض �لتي �أن�سئت من �أجلها. 1-ت�رصف �جلمعية يف �أمو�لها �أو تخ�سي�سها يف غري �لأ

د�رة. و �إر�سالها �إىل جهة خارجية, من دون مو�فقة جهة �لإ
مو�ل من جهة خارجية �أ 2-تلقي �لأ

د�ب. 3-�رتكاب خمالفة ج�سيمة للقانون �أو �لنظام �لعام �أو �لآ

4-�لن�سمام �أو �ل�سرت�ك �أو �لنت�ساب �إىل ناٍد �أو جمعية �أو هيئة.

د�رة. 5-جمع �لتربعات من دون �حل�سول على مو�فقة م�سبقة من جهة �لإ

ن�سطة �ملحظورة مبوجب �ملادة 11 من �لقانون. 6-�إذ� ثبت ممار�سة �جلمعية �أيا من �لأ

ويالحظ هنا �أن مقت�سيات حل �جلمعية تقوم على خمالفة �لقيود �ملغاىل فيها على عمل �جلمعية, 

�أن  كما  �أجنبية.  هيئات  مع  موؤ�س�سية  عالقات  �إقامة  �أو  �لتربعات  �أو  بالتمويل  يتعلق  فيما  �سو�ء 

بع�سها ينطوي على طبيعة تقديرية من قبيل �لقول بوقوع خمالفات ج�سيمة للقانون, دومنا حتديد 

إن هذه �لن�سو�ض غري �ملن�سبطة تقود  حو�ل, فا للمخالفات �لتي ميكن �عتبارها ج�سيمة. ويف كل �لأ

�سيل  يف �لنهاية �إىل �حلكم باملوت على �جلمعية, وتخطي �أو جتاهل �خت�سا�ض �جلمعية �لعمومية �لأ

يف مر�قبة وحما�سبة جمل�ض �إد�رة �جلمعية, و�سحب �لثقة منه, �أو من بع�ض �أع�سائه, �إذ� ما ثبت 

هد�ف �لتي �رت�ساها �أع�ساوؤها وموؤ�س�سوها. ومن ثم ي�سكل  �سا�سي للجمعية, ولالأ جتاوزه للنظام �لأ

�إتاحة �لفر�سة للت�سحيح  –دون  د�رة  �لتي تتمتع بها جهة �لإ حل �جلمعية عرب هذه �ل�سالحيات 

ع�سائها ولكل �مل�ستفيدين من  ومعاجلة �ملخالفات من قبل �أع�ساء �جلمعية- مبثابة عقابا جماعيا لأ

ن�ساطها.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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إن  فا د�ري,  �لإ �لق�ساء  �أمام حماكم  قر�ر حلها  على  �لطعن  للجمعية  �أتاح  قد  �لقانون  �أن  ومع 

د�رية بامل�سي يف �إجر�ء�ت  �لتعديل �لذي طر�أ على �لالئحة �لتنفيذية يف عام 2007, �سمح للجهة �لإ

د�ري ب�ساأن  حل �جلمعية وت�سفيتها, دون �نتظار ما ميكن �أن ت�سفر عنه قر�ر�ت حماكم �لق�ساء �لإ

م�رصوعية قر�ر �حلل.

و�لو�قع �أن هذه �لن�سو�ض جتايف �ملعايري �لدولية, ففي معظم بلد�ن �أوروبا ل يجوز حل �جلمعيات 

ق�رصً�, �إل عن طريق �لق�ساء. ويف �لدمنارك ين�ض �لد�ستور على �أنه ل ميكن حل �أي جمعية من خالل 

إن �ملحاكم وحدها هى �لتي متلك �سلطة حل �أي جمعية, �إذ� ما �نتهكت  ي �إجر�ء حكومي؛ ومن ثم فا
�أ

ن�سان يف عديد من �أحكامها �أن  وروبية حلقوق �لإ �لقو�نني �ملنظمة للجمعيات. وقد �أكدت �ملحكمة �لأ

حل �أي جمعية يتطلب تو�فر �أ�سباب جدية تربره, ول ي�سمح به �سوى يف �حلالت �سديدة �خلطورة, 

)14(

�سباب �لتي توجب �حلل. و�ن �حلكومات ل تتمتع �سوى بهام�ض حمدود يف تقدير �لأ

و�إذ� �نتقلنا �إىل �لت�رصيعات �لعربية نالحظ �أن قانون �جلمعيات �ملغربي بعد تعديله عام 2002, 

د�رية يف �إ�سد�ر قر�ر بحل �جلمعية, و�أ�سبح حل �جلمعية  قطع �لطريق على �سالحيات �جلهة �لإ

يف  �إد�ريا,  �جلمعية  حلل  قو�عد   37 �ملادة  يف  �لقانون  حدد  فل�سطني  ويف  �لق�ساء.  باأحكام  مرهونا 

�حلالت �لتي ل تبا�رص فيها �جلمعية �أعمال فعلية خالل عام من ت�سجيلها, ما مل يكن �لتوقف عن 

�إنذ�رها  بعد  ت�سجيل �جلمعية,  يلغي  �حلالة  هذه  �إر�دة �جلمعية. ويف  عن  �سباب خارجة  لأ �لن�ساط 

حل  معها  يتعني  جوهرية,  خمالفة  �سا�سي  �لأ لنظامها  �جلمعية  خمالفة  �عترب  �لقانون  لكن  خطيا. 

�جلمعية, �إذ� مل ت�سحح �أو�ساعها خالل ثالثة �أ�سهر من �إنذ�رها خطيا. ويتميز �لقانون �لفل�سطيني 

�أو  للجمعية مبو��سلة عملها حلني �سدور قر�ر ق�سائي موؤقت  ي�سمح  �أنه  عن نظريه �مل�رصي, يف 

نهائي بتوقيفها عن عملها �أو حلها.

د�رة ل متلك �سالحية �إ�سد�ر قر�ر �إد�ري بحل �جلمعية, �إذ� ما �رتكبت  إن جهة �لإ ويف �ليمن فا

ول  �جلمعية,  بحل  للمطالبة  �لق�ساء  �أمام  دعوى  رفع  عليها  يتعني  بل  للقانون,  خمالفات ج�سيمة 

قد�م على حتريك مثل هذه �لدعوى, �إل بعد �أن تكون قد �أخطرت �جلمعية ثالث  د�رة �لإ يجوز جلهة �لإ

مر�ت خالل مهلة زمنية قدرها �ستة �أ�سهر, لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ملعاجلة �ملخالفات �ملن�سوبة 

إن قر�ر�ت حل �جلمعيات ل يجوز تنفيذها �إل مبوجب حكم ق�سائي  حو�ل فا للجمعية, ويف جميع �لأ

.
)15(

نهائي وبات من �ملحكمة �ملخت�سة

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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فراط يف التجرمي والعقاب: عا�ضرا: االإ

�مل�ساركة  من  جتعل  �لتي  �جلنائية  بالعقوبات  هلي  �لأ بالعمل  �مل�ستغلني  �لقانون  حا�رص  فقد   

هلي خماطرة غري ماأمونة �لعو�قب, باملخالفة لالجتاهات �حلديثة �لتي  �لطوعية يف �أن�سطة �لعمل �لأ

يف  �جلمعيات  قانون  مبوجب  �لعقوبات  وت�سمل  وعقوباتها.  �جلر�ئم  حتديد  �لعام  للقانون  ترتك 

م�رص, وفقا للمادة 76 من �لقانون:

- عقوبة �حلب�ض ملدة ل تزيد على �سنة, وبغر�مة ل تزيد على 10 �آلف جنيه, لكل من �أن�ساأ جمعية 

ن�سطة �لتي حتظرها �ملادة 11 من �لقانون. �رصية �أو با�رص ن�ساطا من �لأ

- عقوبة �حلب�ض ملدة ل تزيد على �ستة �أ�سهر وبغر�مة ل تزيد على �ألفي جنيه �أو باإحدى هاتني 

�لعقوبتني, يف حالة �إن�ساء كيانات متار�ض �أن�سطة �جلمعيات, دون ��ستيفاء �إجر�ء�ت ت�سجيلها وفقا 

ق�سائي  حكم  �سدور  عن  رغما  ن�ساطها,  �جلمعية  فيها  متار�ض  �لتي  �حلالت  يف  وكذلك  للقانون, 

�جلهة  مو�فقة  بدون  �لتربعات  جمع  �أو  مو�ل  �لأ تلقي  حالت  يف  وكذلك  حلها,  �أو  ن�ساطها  بوقف 

غر��ض �لتي �أن�سئت من �أجلها. و �إنفاق �أمو�ل �جلمعية يف غري �لأ
د�رية, �أ �لإ

باإحدى  �أو  جنيه  �ألف  على  تزيد  ل  وبغر�مة  �أ�سهر  ثالثة  على  تزيد  ل  ملدة  �حلب�ض  عقوبة   -

�لعقوبتني, يف حالت مبا�رصة ن�ساط �جلمعية من قبل �إمتام قيدها, ويف حالت �لنت�ساب �أو �لن�سمام 

�أو رغما عن �عرت��سها. كما  د�رية  �لإ �إخطار �جلهة  �لبالد, من دون  �إىل �سبكات وحتالفات خارج 

�لقانون, وكل  حكام  لأ باملخالفة  �أمو�ل �جلمعية  بتوزيع  قام  �لعقوبة بحق كل م�سٍف  ت�رصي هذه 

ع�سو من �أع�ساء جمل�ض �إد�رة جمعية ذ�ت نفع عام, �ساهم يف �إدماج �جلمعية يف �أخرى, دون مو�فقة 

د�رية. �جلهة �لإ

وعلى �لنقي�ض من �لت�رصيع �مل�رصي, فقد جاء �لت�رصيع �لفل�سطيني خلو� من �أية عقوبات جنائية 

يخالفون  �لذين  �سخا�ض  �لأ بحق  مالية  بعقوبات  �ملغربي  �لقانون  �كتفى  بينما  للحرية,  �سالبة  �أو 

�سخا�ض  �لأ بحق  �إل  للحرية  �ل�سالبة  للعقوبات  �لقانون  يلجاأ  ومل  و�لت�سجيل,  �لتاأ�سي�ض  �إجر�ء�ت 

�لذين متادو� يف ممار�سة �أعمال للجمعية, �أو �إعادة تاأ�سي�سها ب�سفة غري قانونية, بعد �سدور حكم 

ع�ساء جمعية حمكوم بحلها, حيث ق�ست �ملادة �لثانية من  بحلها, �أو ي�ساهمون يف عقد �جتماع لأ

عمال باحلب�ض ملدة ترت�وح بني �سهر و�حد و�ستة �أ�سهر, �أو بغر�مة  �لقانون مبعاقبة مرتكبي هذه �لأ

مالية �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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الق�ضم الثالث

املمار�ضة اأكرث تع�ضفا من القانون

تكوين  بحرية  تع�سف  �سالحيات  من  �لقانون  وفره  ما  جلي  ب�سكل  �لدر��سة  هذه  �أظهرت 

�إد�ري يكر�سه  �أي تدخل  ن�سطتها مبناأى عن  �لقائمة لأ �جلمعيات وحتول دون ممار�سة �جلمعيات 

حلرية  �لدولية  و�ملعايري  �مل�رصي  �لت�رصيع  بني  تف�سل  �لتي  �لو��سعة  �لهوة  و�أظهرت  �لقانون, 

�لتنظيم, وك�سفت �أي�سا مدى تخلف �لت�رصيع �مل�رصي عن غريه من �لت�رصيعات �لعربية ذ�ت �ل�سلة, 

�أكرث ��ستنها�سا لفعاليات حرية  �أية حتفظات على �لتطبيق �لعملي لها-  –رغم  و�لتي بد� بع�سها 

�لتنظيم, و�أقل تقييد� من �لت�رصيع �مل�رصي, وبخا�سة يف لبنان و�ملغرب وفل�سطني.

لها  مينحها  �لتي  �ل�سالحيات  ��ستخد�م  يف  د�رة  �لإ جهة  تع�سف  �إن  �لقول  ن�ستطيع  ذلك  ومع 

تنتهج  �لعملية  �لناحية  د�رة من  �لإ ذ�ته. وباتت جهة  �لقانون  �أحكام  بعيد  �إىل حد  �لقانون جتاوز 

من, �لتي باتت �ساحبة �لكلمة  ممار�سات مبا�رصة, تخرق �أحكام �لقانون �سو�ء حل�ساب جهات �لأ

�لعمل  للتدخل ر�سميا يف  �أية �سالحية  �لقانون ل مينحها  �أن  �لعليا يف ت�سيري �جلمعيات, رغما عن 

د�رية و�لقائمة على �أن منظمات  هلي, �أو حل�ساب �لفكر و�لفل�سفة �ملهيمنة د�خل �أروقة �جلهة �لإ �لأ

�مل�سموح  غري  ومن  باأو�مرها,  تاأمتر  �لتنفيذية  بال�سلطة  ملحقة  �أدو�ت  �سوى  لي�ست  هلي  �لأ �لعمل 

د�رة و�أخذ مو�فقتها, حتى يف �أمور مل  لها باأن تتحرك خطوة و�حدة من دون �لرجوع �إىل جهة �لإ

د�رة يف �لتدخل فيها. ويظهر ذلك ب�سكل جلي يف �لتوجيهات  ين�ض �لقانون �رص�حة على حق جهة �لإ

و�لتعليمات �لتي ت�سدرها وز�رة �لت�سامن �لجتماعي �أو �ملديريات �لتابعة لها, وتنطوي على تدخل 

بها �لد�ستور ول يوؤثمها  هائل يف �أمور مل يتطرق لها �لقانون, وتخرق ب�سكل تع�سفي فج حقوقا يقرَّ

فكار, ف�سال على خرقها حلق  �لقانون, مبا يف ذلك �حلق يف �ل�سفر و�لتنقل وتد�ول �ملعلومات و�لأ

قليمي �لدويل. �جلمعيات يف �لتو��سل مع حميطها �ملحلي و�لإ

ن�سان,  �لإ لدر��سات حقوق  �لقاهرة  بها مركز  قام  �لتي  �مليد�نية  �لدر��سة  نقول ذلك من خالل 

م�ستهدفا ر�سد �مل�سكالت �لكربى �لتي يثريها تطبيق قانون �جلمعيات.

وقد �عتمدت هذه �لدر��سة على ما يلي:

�سبع  يف  تعمل  �أهلية  وموؤ�س�سة  جمعية   60 مع  مقابالت  تنظيم  �سملت  ميد�نية  حتقيقات   -1

�سكندرية, ف�سال  �سماعيلية و�لإ حمافظات وهى: �أ�سو�ن و�ملنيا وبني �سويف و�لفيوم وبور�سعيد و�لإ

على �لقاهرة �لكربى. وقد روعي يف �ختيار هذه �ملوؤ�س�سات تنوع جمالت عملها, �سو�ء يف جمالت 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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ن�سان  �أو تلك �لتي تعمل يف جمالت �لدفاع عن حقوق �لإ خمتلفة للتنمية ومتكني �لفئات �ملهم�سة, 

وحقوق �ملر�أة وحقوق �لطفل.

د�ري منذ �عتماد �لقانون  2- قر�ءة يف نتائج �ملنازعات �لق�سائية �لتي نظرتها حماكم �لق�ساء �لإ

84 ل�سنة 2002.

خ�ض  �لأ وعلى  �ملنظمات,  بع�ض  به  تقوم  �لذي  �مليد�ين  �لر�سد  من  �مل�ستخل�سة  �لنتائج   -3

�لتقريرين, �ل�سادرين عن حملة �ملنظمات غري �حلكومية دفاعا عن حرية �لتنظيم.

ويلفت �لنظر يف هذ� �لإطار �أن �أكرث من 90% من �ملوؤ�س�سات �لتي ��ستهدفتها �لدر��سة �مليد�نية 

�سارة �إىل ��سم �جلمعية �أو �ملوؤ�س�سة, رغم  بالبحث رف�ست -من حيث �ملبد�أ- �أن تت�سمن �لدر��سة �لإ

تعاونها يف طرح �مل�سكالت �لتي تعرت�سها يف �ملمار�سة. ويعد هذ� �لتحفظ �سبه �جلماعي يف حد ذ�ته 

موؤ�رص� بالغ �لدللة على �ملدى �لذي تذهب �إليه ممار�سات مديريات �لت�سامن �لجتماعي يف ترهيب 

د�رة من �سالحيات  �لإ به جهة  تتمتع  ما  نتفهمه يف ظل  �أن  ن�ستطيع  �لذي  مر  �لأ �جلمعيات, وهو 

تتيح –�إذ� ما �أ�سئ ��ستخد�مها- �ل�ستنز�ف �لهائل لطاقات �جلمعيات, وو�سعها حتت �سغوط ل 

تنتهي.

�أية معلومات, تتعلق  �أخرى عن تقدمي  �أن نتفهم يف هذ� �لإطار �متناع موؤ�س�سات  كما ن�ستطيع 

�أ�سماء  �ملركز باحرت�م حقها يف عدم ذكر  �لرغم من تعهد  د�رة, حتى على  �لإ مب�ساكلها مع جهات 

موؤ�س�ساتها.

جتد  �لتي  د�رية  �لإ �جلهة  مع  �ملنازعات  غالبية  �أن  نتفهم  �أن  ن�ستطيع  �أي�سا  لذلك  و��ستطر�د� 

د�رة يف �إجر�ء�ت �لتاأ�سي�ض, �أو  د�ري, هى تلك �ملتعلقة بالتعنت من جهة �لإ طريقها �إىل �لق�ساء �لإ

ل  رجح  �لأ على  �جلمعيات  إن  فا ثم  ومن  �جلمعيات,  بع�ض  حلل  �لتع�سفية  بالإجر�ء�ت  يتعلق  فيما 

مر مبيالدها �أو موتها ب�سورة نهائية, يف حني تف�سل �جلمعيات  تلجاأ للق�ساء, �إل عندما يتعلق �لأ

تفادي �للجوء للق�ساء يف جميع �ملنغ�سات �لتي تتعر�ض لها يف عملها �ليومي, مبا يف ذلك �لتع�سف 

�إىل عجز �جلمعيات عن  توؤدي  و�لتي  �أن�سطة �جلمعيات,  �لقيود على متويل  د�رية يف  �لإ من �جلهة 

د�رية �أو لرف�سها متويل  �لوفاء بالتز�ماتها جتاه �مل�رصوعات �ملمولة, �إما لتاأخر مو�فقة �جلهة �لإ

د�رة قد يف�سي عمليا �إىل  هذه �مل�رصوعات, �أخذً� يف �لعتبار �أن �لدخول يف منازعة ق�سائية مع جهة �لإ

د�رية �لتي قد ل ت�ستطيع �جلمعية حتملها. مزيد من �ل�سغوط �لإ

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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نتائج الدرا�سة امليدانية

اأوال: م�ضاكل التاأ�ضي�س وحجب امل�ضروعية القانونية:

يف  للجمعية  �سا�سي  �لأ �لنظام  ملخ�ض  تقييد  د�رية  �لإ �جلهة  �ل�ساد�سة  �ملادة  يف  �لقانون  يلزم 

�ل�سجل �خلا�ض �ملعد لذلك خالل �ستني يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة �ملوؤ�س�سني, بتقدمي طلب 

إذ� م�ست �ل�ستون يوما, دون �إمتام �لقيد, �عترب �لقيد  �لقيد م�سحوبا بامل�ستند�ت �ملطلوبة قانونا, فا

إجر�ء هذ� �لقيد �أو مب�سي �ستني يوما  و�قعا بحكم �لقانون وتثبت �ل�سخ�سية �لعتبارية للجمعية, با

إن  فا ذلك  ومع  �أقرب.  �أيهما  م�ستوفيا,  �لقيد  طلب  بتقدمي  �ملوؤ�س�سني  جماعة  ممثل  قيام  تاريخ  من 

�سهار, بحيث  عددً� غري قليل من �جلمعيات �لتي ��ستهدفتها �لدر��سة و�جه �سعوبات �سديدة يف �لإ

و�أحيانا  طويلة  �سهور  بعد  �إل  �لقانونية,  �مل�رصوعية  على  �حل�سول  من  �جلمعيات  هذه  تتمكن  مل 

ن يف �لت�سجيل حتت  �سنو�ت, و��سطر بع�سها �إىل حتريك دعاوى ق�سائية, و�أخفق بع�سها حتى �لآ

مظلة هذ� �لقانون.

ووفقا ملا قدمته بع�س اجلمعيات من معلومات، فاإن م�ساكل التاأ�سي�س متثلت يف:

د�رة  �سا�سي للجمعية مطابقا للنموذج �لذي تقوم �لإ د�رة باأن يكون �لنظام �لأ 1- مت�سك جهة �لإ

�سا�سي, ل �أن يكون على عاتق  بتوزيعه على �جلمعيات, مل�ساعدة طالبي �لتاأ�سي�ض يف �إعد�د نظامهم �لأ

�جلمعية �للتز�م �ملطلق بهذ� �لنموذج.

2- �لعرت��ض على �أ�سخا�ض �ملوؤ�س�سني, وكان على �جلمعيات, �إما �أن تذعن لهذ� �لعرت��ض لكي 

تتفادى �لتاأخري يف �إجر�ء�ت �لتاأ�سي�ض, �أو تطعن عليه �أمام �لق�ساء.

�إلغاء  يف  �لطاعنني  حق  د�ري  �لإ �لق�ساء  �أيد  فقد  �لدر��سة  هذه  �سملتها  �لتي  حكام  لالأ ووفقا 

�سا�ض  حكام �أنها قد ��ستندت بالأ �لقر�ر�ت �لتع�سفية با�ستبعاد بع�ض �ملوؤ�س�سني, و�لتي �أظهرت �لأ

من, و�فتقرت �إىل �أي �سند مقبول قانونا لال�ستبعاد, وترد بني هذه �ملوؤ�س�سات  �إىل حتريات �أجهزة �لأ

�ملتكاملة لطالب غرب مدينة ن�رص؛  �لرعاية  ل�ساحلهم جمعية  �أحكام  �لتي ح�سل موؤ�س�سوها على 

د�رية, م�سرية  إلغاء قر�ر �جلهة �لإ د�ري- �لد�ئرة �لثانية بالقاهرة با حيث ق�ست حمكمة �لق�ساء �لإ

ور�ق خلت من �أية �أ�سباب تف�سح عنها  منية, و�أن �لأ �إىل �أن �لقر�ر قد ��ستند �إىل تعليمات �جلهات �لأ

 .
)16(

�أن ت�سوغ هذ� �لعرت��ض �أية وقائع مادية حمددة ميكن  �إىل  د�رة للرف�ض, ول ي�ستند  جهة �لإ

كما ترد بني هذه �ملوؤ�س�سات �لتي ح�سلت على �أحكام مماثلة ل�ساحلها جمعية �ملر�سد �ملدين حلقوق 

ن�سان, وموؤ�س�سة حلو�ن لتنمية �ملجتمع. �لإ

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ



6�

العدد 50/49رواق عربي

3- �لتع�سف يف رف�ض �لتاأ�سي�ض لبع�ض �جلمعيات, و�لذي ��ستند �أي�سا يف عديد من �حلالت �إىل 

للتنمية  �ملر�أة �جلديدة, وجمعية �جلنوب  له موؤ�س�سة  ما تعر�ست  منية, وهو  �لأ �عرت��ض �جلهات 

و�لعمالية,  �لنقابية  �خلدمات  ود�ر  ن�سان,  �لإ حلقوق  ر�ض  �لأ �أولد  وموؤ�س�سة  ن�سان,  �لإ وحقوق 

ن�سان ومناه�سة  وجمعية حماية �لرت�ث �لقانوين و�لد�ستوري, وجمعية مركز �سو��سية حلقوق �لإ

�ملوؤ�س�سات  ن�سان. وقد ح�سلت هذه  �لإ �لكلمة حلقوق  �لعقول, وموؤ�س�سة  تنوير  �لتمييز, وجمعية 

على �أحكام ل�ساحلها �ألغيت مبوجبها قر�ر�ت �لعرت��ض على تاأ�سي�سها. 

�أ�سهر يف تنفيذ حكم �لق�ساء  د�رة ماطلت قر�بة ثالثة  �أن جهة �لإ �ل�سياق  ويلفت �لنظر يف هذ� 

د�رة  إ�سهار د�ر �خلدمات �لنقابية و�لعمالية. و�أعاقت جهة �لإ د�رية با د�ري, �لذي يلزم �جلهة �لإ �لإ

�سا�سي لها  يف حالت �أخرى ت�سجيل �لعديد من �جلمعيات ��ستناد� �إىل �أنها تتبنى �أهد�فا يف �لنظام �لأ

مثلة على ذلك �جلمعية �مل�رصية ملناه�سة �لتعذيب, �لتي  تتعار�ض مع �لقانون. ورمبا كان �أبرز �لأ

د�رة يف  تقدمت بطلب �لتاأ�سي�ض منذ منت�سف عام 2003, وتلقت يف نهاية �ملطاف خطابا من جهة �لإ

د�رية �أن �أهد�ف �جلمعية خمالفة ل�سحيح �لقانون, روحا  24/ 9/ 2003, �عتربت فيه �جلهة �لإ

“�لعمل على تعديل  �أهد�فها  �أن �جلمعية ت�سع بني  د�رية من  �لإ دللت عليه �جلهة  ون�سا, وهو ما 

ن�سان”!! �أو �أنها �ست�سعى من �جل “�ن�سمام  �لقو�نني �مل�رصية, مبا يتفق مع �تفاقيات حقوق �لإ

“لت�سكيل  ت�سعى  �أنها  �أو  بعد”,  �إليها  تن�سم  مل  �لتي  ن�سان,  �لإ حلقوق  �لدولية  للمو�ثيق  م�رص 

جماعات �سغط على متخذي �لقر�ر للقيام بحمالت �سد جرمية �لتعذيب. 

د�رة بطريقة ��ستنكارية عما �إذ� كان �لد�ستور ين�ض على �أن �جلمعيات  وت�ساءل خطاب جهة �لإ

هلية �سمن �جلهات �ملعنية بالت�رصيع و�سن �لقو�نني وتعديلها؟! وهل ن�ض �لد�ستور �أو �لقانون  �لأ

على ت�سكيل جماعات �سغط �أو �مل�ساركة يف �سبكات دولية وعربية؟!

د�رية يف خطابها �أن �لن�سمام �إىل �سبكات دولية حتت �أي م�سمى وت�سكيل  و�عتربت �جلهة �لإ

جمعيات لل�سغط على متخذي �لقر�ر يعد خمالفا للنظام �لعام وللقانون �أي�سا!!, وذلك على �لرغم 

هد�ف  من �أن �ملادة 11 �ملتعلقة باملحظور�ت ل تت�سمن حظر� لتاأ�سي�ض �جلمعيات, �إذ� ما تبنت تلك �لأ

حتديد�.

عام  مماثلة  �سباب  لأ تاأ�سي�سه؛  على  �لعرت��ض  جرى  �ل�سكن  حلقوق  �مل�رصي  �ملركز  �أن  كما 

2003, و�إن كان قد متكن من �حل�سول على حكم ل�ساحله يف �لدعوى �لق�سائية رقم 1797 ل�سنة 

58 ق�سائية.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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وخالل عام 2008 مت رف�ض �إ�سهار موؤ�س�سة “م�رصيون �سد �لتمييز يف وطن و�حد”, بدعوى �أن 

�أهد�فها تتعار�ض مع �أحكام �ملادة 11 من �لقانون, �لتي حتظر �أن يكون من بني �أغر��ض �جلمعية 

ما من �ساأنه �أن ي�سكل تهديد� للوحدة �لوطنية, �أو يدعو للتمييز بني �ملو�طنني, على �لرغم من �أن 

�ملوؤ�س�سة ت�ستهدف مناه�سة �لتمييز ل �لتحري�ض عليه.

ويتبدى جانب �آخر من �أ�سباب �لعرت��ض على تاأ�سي�ض بع�ض �جلمعيات, فيما مينحه �لقانون 

د�رية, فيما يتعلق مبدى مالءمة مقر �جلمعية لطبيعة عملها. فعلى �سبيل  من �سلطة تقديرية للجهة �لإ

تعر�ست   ,2004 عام  بور�سعيد  يف  تاأ�س�ست  �لتي  ن�سان”,  �لإ حلقوق  “م�ساو�ة  جمعية  إن  فا �ملثال 

ح�سبما �أفاد به م�سئولوها, مل�سايقات تع�سفية من قبل مديرية �لت�سامن �لجتماعي باملحافظة عند 

مر, و��سطر  ور�ق يف بادئ �لأ د�رة عن ت�سليم �لأ �لتاأ�سي�ض, حيث �متنعت جهة �لإ باأور�ق  تقدمها 

مكتبه  من  بجزء  �ملوؤ�س�سني  وكيل  تطوع  ورغم  حم�رص,  يد  على  إنذ�ر  با ت�سليمها  �إىل  �ملوؤ�س�سون 

باعرت��سها على مقر  �ملوؤ�س�سني  د�رة  �لإ �أخطرت جهة  فقد  للجمعية,  موؤقتا  ليكون مقر�  �خلا�ض, 

�أ�سارت  �إىل ما  ن�سطة �جلمعية, م�ستندة يف ذلك  �جلمعية, باعتباره مقر� غري م�ستقل وغري مالئم لأ

�إليه من تعليمات و�ردة من وز�رة �لت�سامن �لجتماعي, وذلك على �لرغم من �أن �لقانون ولئحته 

�لتنفيذية ل ي�ستوجبان �أن يكون مقر �جلمعية عقار� منف�سال, ويلزم �جلمعية فقط بتقدمي �سند �سغل 

م �إيجار� �أو �نتفاعا �أو تخ�سي�سا. 
مقر �جلمعية, �سو�ء �أكان متلكا �أ

ول تز�ل �جلمعية ت�سعى لنيل �لعرت�ف �لقانوين بها, من خالل �لق�ساء, حيث تنظر �ملحكمة 

د�ري, �لذي كان قد رف�ض طعن �ملوؤ�س�سني على  د�رية �لعليا حاليا �لطعن على حكم �لق�ساء �لإ �لإ

د�رة برف�ض ت�سجيلها بدعوى عدم تو�فر مقر م�ستقل لها. قر�ر جهة �لإ

ن�سان  وهى �مل�سكالت ذ�تها �لتي �سبق �أن تعر�ست لها موؤ�س�سة �مل�ساعدة �لقانونية حلقوق �لإ

باأ�سو�ن وجمعية �خلدمات �لقانونية للمر�أة و�لطفل. كما تعر�ست موؤ�س�سات �أخرى حتفظت على 

�سا�سي,  د�رة على �لنظام �لأ ذكر ��سمها لعر�قيل �أخرى يف مرحلة �لتاأ�سي�ض, ب�سبب حتفظ جهة �لإ

د�رة من هذه �ملوؤ�س�سات �لقت�سار على جمال  نه يت�سمن �لعمل يف �أكرث من جمال, وطلبت جهة �لإ لأ

�أو �ثنني, بدعوى �أنه ل يجوز �لدخول يف جمالت �أكرث, �إل بعد مرور �سنة من �لتاأ�سي�ض, و�إقر�ر 

�مل�سي  يقت�سي منها  �ملوؤ�س�سة  لعمل  �إدر�ج جمالت جديدة  إن  فا للموؤ�س�سة. وبالطبع  �أول ميز�نية 

د�رية على هذ� �لتعديل.  �سا�سي, ثم �أخذ مو�فقة �جلهة �لإ يف �إجر�ء�ت �أكرث تعقيد� لتعديل �لنظم �لأ

وجتايف هذه �لقيود �لتحكمية �لقانون ولئحته �لتنفيذية �للذين ل يت�سمنان ن�سو�سا حمددة حتظر 

إن هذه �لقيود �لتحكمية تطبق  عمل �ملوؤ�س�سات �لتي تاأ�س�ست مبوجبه يف �أكرث من جمالني؛ ومن ثم فا

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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ب�سكل �نتقائي, وفقا ملا ير�ه مديرو �إد�ر�ت �جلمعيات مبديريات �لت�سامن �لجتماعي يف حمافظات 

خمتلفة, بل ورمبا يف �ملحافظة نف�سها.

تاأ�سي�ض �جلمعيات, وما قد يقرتن بها من  د�رية يف  �لإ �لعر�قيل  �أن  �إىل  �سارة هنا  �لإ كما جتدر 

�إ�سافية على موؤ�س�سي  �أعباء  �إىل  منازعات ق�سائية, ت�ستمر �سهور� طويلة ورمبا �سنو�ت, تف�سي 

هذه �جلمعيات, �لذين يتعني عليهم �أن يتحملو� طو�ل هذه �لفرتة نفقات فرتة ما قبل �لتاأ�سي�ض من 

�أو مياه خا�سة باملقر, يف �لوقت �لذي يتعذر عليهم مبوجب �لقانون  �إيجار�ت وم�ساريف كهرباء 

�حل�سول على منح و�أمو�ل خارجية �أو جمع �لتربعات.

ثانيا: تدخالت �ضارخة يف العمل اليومي ال جتد �ضندا من القانون:

ر�سمها  �لتي  �حلدود  عند  للجمعية  �ليومي  �لعمل  تفا�سيل  يف  د�رية  �لإ �جلهة  تدخالت  تقف  ل 

د�رة بالعرت��ض على �أي قر�ر ي�سدر من  �لقانون, على  �ت�ساع هذه �حلدود �لتي ت�سمح جلهة �لإ

هيئات للجمعية, �أو تتيح لها �لو�ساية على �إجر�ء�ت �لرت�سيح و�لنتخاب للهيئات �لقيادية, وعلى 

د�رة بالعرت��ض على  �إجر�ء�ت عقد �جلمعيات �لعمومية, �أو حتى �ل�سالحيات �لتي ت�سمح جلهة �لإ

�ملنح �خلارجية �لتي تلبي �لحتياجات �ملادية مل�رصوعات �جلمعية, �أو �لتي تتيح لها با�سم �ملحا�سبية 

�إجر�ء تفتي�ض مايل و�إد�ري على كل م�ستند�ت �جلمعية وح�ساباتها.

رجح �سند� لها  فالو�قع �أن �لتدخالت تتجاوز -�إىل حد بعيد- حدود �لقانون, بل ل جتد على �لأ

حتى من �أي قانون �آخر, فمن و�قع �ملعلومات �لتي مت �حل�سول عليها من عدد و��سع من �جلمعيات, 

�لذي  للتدخل  فجة  �أ�سكال  تظهر  �لدر��سة,  هذه  �إطار  يف  توثيقها  من  متكنا  د�رية,  �لإ و�لتعليمات 

يتجاوز حدود �لقانون. وتربز يف هذ� �لإطار دللت مهمة:

1- �إن �ملمار�سة تظهر �أن �جلمعيات �لتي يفرت�ض �أن تتمتع بال�ستقالل يف �إد�رة عملها, ينظر 

يتعلق  فيما  �لجتماعي, حتى  �لت�سامن  ملحقة مبديريات  �أجهزة  �أو  مكاتب  باعتبارها  عمليا  �إليها 

بقو�عد �لتوظيف د�خل �جلمعية, ففي بع�ض �ملحافظات تلقت �جلمعيات تعليمات يف يناير 2007, 

د�رية, قبل  تلزم �جلمعية عند عقد جلان �لتوظيف للم�رصوعات �ملمولة �أن تقوم باإخطار �جلهة �لإ

د�رة مر�جعة تلك �لإجر�ء�ت,  قل, حتى يت�سنى لالإ �أيام على �لأ �لإعالن عن تلك �لوظائف بخم�سة 

ؤ �لفر�ض بني �ملتقدمني )�نظر يف  ومتابعة �أعمال تلك �للجان و�لإ�رص�ف عليها؛ بدعوى حتقيق تكافو

ذلك �مللحق رقم 1(. 

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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�سجالت  على  �لطالع  على  ي�رصون  د�رية  �لإ �جلهة  موظفي  �أن  �جلمعيات  بع�ض  �أفادت  كما 

�لعديد من  للجمعيات  �ملديرة  �لهيئات  تتلقى  ما  للعاملني باجلمعية, وغالبا  �حل�سور و�لن�رص�ف 

�ملالحظات, �لتي يتعني �لرد عليها, �سو�ء فيما يتعلق بهيكل �ملرتبات �أو �ملكافاآت �لتي متنح للعاملني 

يف بع�ض �ملنا�سبات.

بقاء على ع�رص�ت من �للو�ئح  ن �إلغاء �لقانون 32 ل�سنة 1964 مل مينع من �لإ
2- يبدو و��سحا �أ

و�لقر�ر�ت و�لتعليمات �لوز�رية �لتي �سدرت يف ظله, بحيث ميكن توظيفها عند �للزوم يف مو�جهة 

هلي. �لعمل �لأ

 2005 عام  يف  عليها  وزعت  قد  �جلديدة  م�رص  يف  هلية  �لأ �جلمعيات  �أن  �ل�سياق  هذ�  يف  ويربز 

�لوز�ري رقم 754  للقر�ر  للجمعيات, تذكر بتعليمات �سابقة م�ستندة  �لعامة  د�رة  �لإ تعليمات من 

باملوؤمتر�ت  �جلمعيات  لتمثيل  �جلمعيات  �إد�رة  جمال�ض  �أع�ساء  �سفر  تنظيم  ب�ساأن   ,1972 ل�سنة 

�لدولية.

باخلارج,  موؤمتر�ت  يف  �جلمعيات  متثيل  تنظم  قو�عد  �أية  من  يخلو  �جلمعيات  قانون  �أن  ومع 

إن �لقر�ر �لوز�ري �لذي  ف�سال على �أن هذه �لقو�عد يفرت�ض �أن ت�سعها هيئات �جلمعية فيما بينها, فا

جرى تعميمه جمدد� على �جلمعيات, ل ينطوي على تدخل فظ يف �سئون هيئات �جلمعية وح�سب, 

بل ي�سكل يف حد ذ�ته خرقا لل�سمانات �لد�ستورية للحق يف �ل�سفر و�لتنقل. حيث ي�سرتط �لقر�ر �أن 

د�رة للح�سول على �ملو�فقة من �ملحافظ �ملخت�ض بالن�سبة للجمعيات  تتقدم �جلمعية بطلب جلهة �لإ

د�رة �لعامة للجمعيات بالن�سبة للجمعيات �ملركزية, وذلك قبيل موعد �ل�سفر ب�سهر  قليمية, ولالإ �لإ

قل. ويحظر �لقر�ر دون �سند من �أي قانون تر�سيح �أي ع�سو لل�سفر باخلارج, �إل بعد مرور  على �لأ

�أعمال �ملوؤمتر  د�رة تقرير� عن  �إىل جهة �لإ باأن تقدم  �إيفاد له. كما يلزم �جلمعية  �آخر  �سنتني على 

فادة �لتي تعود على �جلمعية منه )�نظر ملحق رقم2(. ومدى �لإ

�لتي  �لقت�سادية  �لتطور�ت  تالئم  تعد  ومل  �لزمن,  عليها  عفا  لو�ئح  ��ستدعاء  جليا  يبدو  كما 

�سهدتها �لبالد يف �إطار حترير �ل�سوق, �إذ �أفادت بع�ض �جلمعيات �لتي تعمل يف �أن�سطة مدرة للدخل 

�سعار �لتي تبيع به م�سغولتها �ليدوية  د�رة على �لأ للن�ساء حمدودي �لدخل, بتحفظات من جهة �لإ

كانت  ما  كثري�  تفوق  �أرباحا  حتقق  �أنها  باعتبار  �لعليا,  �لجتماعية  و�ل�رص�ئح  جانب  لالأ �جلاذبة 

تق�سي به �للو�ئح من �ل�سبعينيات, من �أن ن�سبة �لربح ل ينبغي �أن تتجاوز 3%. وذلك على �لرغم 

رباح ت�سهم يف تطوير �ملو�رد �لذ�تية للجمعية, وحتد من �عتمادها على �ملنح �خلارجية.  من �أن هذه �لأ



65

العدد 50/49رواق عربي

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون

�رصهن, ناهيك عن �أن هذه �لقيود �لتحكمية  ف�سال عما تدره من دخل للن�ساء �لفقري�ت �أو �ملعيالت لأ

�سا�سية, مبا يف ذلك رغيف  تتنافى مع �إلغاء �لت�سعرية �جلربية, حتى يف �أدق �حتياجات �ملو�طنني �لأ

�خلبز.

ثالثا: التوا�ضل وتداول املعلومات وعقد االجتماعات حمظور!

تلقت �جلمعيات يف بع�ض �ملحافظات تعليمات يف فرب�ير 2007 ت�سكل خرقا حلقوق �ملو�طنني 

و�جلمعيات, �سو�ء يف تد�ول �ملعلومات, �أو يف عقد �لجتماعات, حيث تلزم هذه �لتعليمات �جلمعيات 

د�رة للتن�سيق, ويالحظ  �إل بعد �لرجوع جلهة �لإ �أو معلومات �إىل �أي جهة  �أية بيانات  بعدم تقدمي 

هنا �أن �حلظر ل يق�سد به جهات خارجية مثال, و�إمنا خمتلف �جلهات, وف�سال على ذلك ت�سمنت 

�لتعليمات �إلز�م �جلمعيات بعدم تلبية �أي دعوة �أو عقد �جتماعات مع �جلمعيات مهما كان �لغر�ض 

د�رة. ويحذر هذ� �لتعميم �لذي ل يجد �سند� من �أي قانون, �جلمعية  من �لجتماع, �إل بعد �لرجوع لالإ

من �لتبعات �لقانونية, �إذ� ما خالفت هذه �لتعليمات.

وقد يجوز �لقول �إن مثل هذه �لتعليمات تعرب عن �لعقلية �ل�سائدة لدى بع�ض �مل�سئولني يف مديريات 

�لت�سامن �لجتماعي ولي�ست توجها ر�سميا من وز�رة �لت�سامن �لجتماعي, بيد �أن �لو�قع �أن هذه 

�لت�سامن �لجتماعي مبا�رصة.  �لتعليمات قد �سدرت بناء على توجيهات �سادرة من مكتب وزير 

من �لتي متار�ض �أدو�ر�  رجح- قد �أمليت على �لوز�رة من قبل �أجهزة �لأ و�إن كنا نعتقد �أنها -على �لأ

د�رية  هلي حتت مظلة �جلهة �لإ –مبا�رصة �أو غري مبا�رصة- يف �لتدخل يف �أدق خ�سو�سيات �لعمل �لأ
وبا�سمها )�نظر �مللحق رقم3(.

د�رية يف بع�ض �ملحافظات قد بعثت بتعميم �آخر على �جلمعيات  ويعزز هذ� �لعتقاد �أن �جلهة �لإ

�لتابعة لها, يف �أغ�سط�ض 2008, يحذر �جلمعيات من دعوة وفود �أجنبية �أو عربية, �أو قبول دعو�ت 

منية, ومن ثم يتعني على �جلمعية  من جهات �أجنبية �أو عربية, من دون �حل�سول على �ملو�فقة �لأ

من �لقومي قبل توجيه �أو قبول مثل تلك �لدعو�ت,  ح�سبما جاء بهذ� �خلطاب “��ستطالع ر�أي هيئة �لأ

�أيا كان �لغر�ض منها, ومع �أن هذ� �لتعميم �سادر ر�سميا عن �إحدى مديريات �لت�سامن �لجتماعي 

�إل �أن �للغة �لتهديدية �مل�ستخدمة توحي ب�سدوره مبا�رصة من جهات �أمنية؛ حيث �ختتم �لتعميم 

.
)17(

بالتهديد باأن �أي تق�سري يف هذ� �ل�ساأن �سيقابل مبنتهى �حلزم و�ل�سدة
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رابعا: القيود على التمويل تتجاوز القانون ذاته!

�لتمويل �خلارجي, فقد  من على  �لأ �أجهزة  يتطلب مو�فقة  �أي ن�ض  به  يرد  �لقانون ل  �أن  رغم 

�أفاد ممثلو �جلمعيات �لتي ��ستهدفتها �لدر��سة باأن مو�فقة وز�رة �لت�سامن على �ملنح �خلارجية 

ن �إجر�ء�ت 
منية, و�أ�ساف �لعديد منهم �أ للجمعيات, ل تتم قبل �حل�سول على تاأ�سرية من �جلهات �لأ

د�رية على �أية منحة خارجية غالبا ما تقرتن بات�سالت  �لتقدم لطلب �حل�سول على مو�فقة �جلهة �لإ

مبا�رصة, �أو ترتيب مقابالت مع م�سئويل �أمن �جلمعيات باملحافظات �ملختلفة, بناء على طلب م�سئويل 

منية هى مبثابة �سوء  �لأ �ملو�فقة  باأن  �لكثري من �جلمعيات  لدى  �لعتقاد  مبا�رصة. وي�سود  من  �لأ

د�رة. �أخ�رص ملنح �ملو�فقة �لر�سمية من جهة �لإ

على  �لوز�ر�ت  بع�ض  يف  من  �لأ دو�ئر  حتفظ  �أن  �جلمعيات  لحظته  ما  �أي�سا  �لنظر  ويلفت 

غري  �لجتماعي  �لت�سامن  وز�رة  يف  من  �لأ دو�ئر  مو�فقة  من  يجعل  �جلمعيات,  بع�ض  م�رصوعات 

�سارية �ملفعول. 

د�رة متار�ض خرقا و��سحا لن�سو�ض �لقانون ذ�ت �ل�سلة  وتظهر �لدر��سة �مليد�نية �أن جهة �لإ

�لبت  ي�ستغرق  قد  �ملقدمة منها  �لتمويل  �أن طلبات  �أفادت �جلمعيات  بالتمويل. فح�سبما  مببا�رصة 

فيها �سهور� طويلة, قد ت�سل �أحيانا �إىل ثمانية �أ�سهر, ورمبا تتجاوز يف �أحيان �أخرى عاما كامال, 

د�رة بالرد على �لطلب �ملقدم �إليها يف غ�سون �سهرين فقط, حيث غالبا  برغم �أن �لقانون يلزم جهة �لإ

د�رة من مر�جعة ت�سويات منح �سابقة, �أو ربط ذلك يف كل  ما يرتهن �لبت يف �لطلب بانتهاء جهة �لإ

و �إد�ري على �جلمعية.
إجر�ء تفتي�ض مايل �أ مرة با

د�رة ت�رص على �تباع �لإجر�ء�ت ذ�تها يف �حل�سول على �ملو�فقة على �لتمويل,  كما �أن جهة �لإ

حتى لو كان �لتمويل من جهات خارجية لها مكاتب متثيلية د�خل م�رص يرتبط ن�ساطها ووجودها 

باتفاقيات مربمة مع �حلكومة �مل�رصية, وحتى لو جاء هذ� �لتمويل �أي�سا عرب موؤ�س�سات م�رصية 

�ل�سندوق  �أو  و�لطفولة,  مومة  لالأ �لقومي  �ملجل�ض  �أو  للمر�أة,  �لقومي  �ملجل�ض  مثل  و�سيطة, 

�لجتماعي.

ن �إلز�م �جلمعيات باحل�سول على مو�فقة �لوز�رة بالطريق ذ�ته �ملتبع يف تلقي 
ويلفت �لنظر هنا �أ

�أمو�ل من �خلارج, يتعار�ض مع �لن�ض �ل�رصيح للمادة 56 من �لالئحة �لتنفيذية للقانون, و�لتي 

لها مببا�رصة  �مل�رصح  جنبية  �لأ �لهيئات  �أو  �ملنظمات  �لتربعات من  تلقي  للجمعيات �حلق يف  كفلت 

ن�ساطها يف م�رص, وفقا لالتفاقيات �ملربمة مع وز�رة �خلارجية. ويكتفي يف هذه �حلالة طبقا لهذه 

د�رية فقط بقيمة �لتربع و�جلهة �ملتربعة. �ملادة من �لالئحة بقيام �جلمعية باإخطار �جلهة �لإ
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من  �جلمعية  تتلقاها  �لتي  بالتربعات  يتعلق  فيما  كذلك  ت�رصي  �أن  يفرت�ض  �ملادة  هذه  �أن  كما 

�ملال  طبيعة  كانت  �أي  م�رصية  �عتبارية  �أ�سخا�ض  من  �أو  �أجانب,  �أو  م�رصيني  طبيعيني  �أ�سخا�ض 

�ملتربع به, وفق ما ن�ست عليه هذه �ملادة.

ويف �حلالت �لتي تعتمد فيها موؤ�س�سات متويلية خارجية, �سيا�سة متويل بر�مج و�أن�سطة لعدد 

إن هذه �ملنظمات ل ت�ستطيع �حل�سول على  من �ملنظمات من خالل جمعية �أو موؤ�س�سة �أهلية من�سقة, فا

د�رة على �ملنحة �لكلية, بل يتعني �أي�سا  �لتمويل مبجرد ح�سول �ملنظمة �ملن�سقة على مو�فقة جهة �لإ

د�رة للح�سول على مو�فقتها, فيما يخ�ض ن�سيبها  على كل منظمة �أن تتقدم على حدة بطلب جلهة �لإ

من �ملنحة �لكلية.

�إىل  عمليا  يوؤدي  ما  د�رة, وهو  �لإ نيل مو�فقة جهة  قبل  �أ�سهر طويلة  �إ�ساعة  ذلك  على  ويرتب 

�لإخالل باللتز�مات و�لتوقيتات �لزمنية �ملحددة �سلفا, لالنتهاء من �مل�رصوعات �ملربمة مع �جلهات 

�ملمولة, وت�سطر �ملنظمات نتيجة لذلك, �إما �أن تطلب مد �أجل �مل�رصوع مع �جلهة �ملانحة, �أو تغامر 

نفاق عليه ب�سفة موؤقتة من مو�رد �أخرى, دون �نتظار �ملو�فقة �لر�سمية, وهو ما قد يعر�سها  بالإ

�إىل عقوبات وخيمة, قد ت�سل �إىل حل �جلمعية, مثلما حدث مع جمعية �مل�ساعدة �لقانونية حلقوق 

ن�سان. �لإ

فيما  ب�سكل هائل  تغايل  د�رة,  �لإ �أن جهة  �ملنح �خلارجية,  على  ويفاقم من م�سكالت �حل�سول 

يتعني توفريه من بيانات وم�ستند�ت وتقارير تثقل كاهل �جلمعية, وت�ستنزف طاقاتها يف كل مرة 

ت�سطر فيها �جلمعية �إىل �لتقدم بطلب للح�سول على منحة خارجية؛ حيث ت�سمل �مل�ستند�ت �ملطلوبة 

من �جلمعية �أمور� جاء �لقانون ولئحته �لتنفيذية خلو� منها. وتت�سمن هذه �مل�ستند�ت:

د�رة �ملت�سمن قبول �ملنحة من �جلمعية وقيمتها و�جلهة �ملانحة و�مل�رصوع  - حم�رص جمل�ض �لإ

ومدته )�أ�سل و�سورتني(.

د�رة, ي�سمل �ل�سم و�لوظيفة باملجل�ض, وخارج �ملجل�ض )�أ�سل  - بيانا باأ�سماء �أع�ساء جمل�ض �لإ

د�رة بحكم ن�سو�ض �لقانون �لتي  و�سورتني(؛ رغم �أن هذ� �لبيان يفرت�ض �أنه متوفر لدى جهة �لإ

�إليه  د�رة ووظائفهم, وما تنتهي  �لإ �ملر�سحني ملجل�ض  باأ�سماء  د�رة  �لإ إحاطة جهة  با تلزم �جلمعية 

�نتخابات �جلمعية �لعمومية يف هذ� �ل�ساأن.

خر عام مايل )�أ�سل و�سورتني(. - �حل�ساب �خلتامي لآ

- ملخ�ض �مل�رصوع و�أهد�فه ونطاقه و�أعد�د �مل�ستفيدين )�أ�سل و�سورتني(.
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د�رة  �لإ )�أ�سل و�سورتني(, وتتوىل جهة  �مل�رصوع معتمدة من �جلمعية  در��سة جدوى عن   -

�لتي تتبعها �جلمعية �أن تر�سل �إىل �لوز�رة مع هذه �مل�ستند�ت تقرير� ماليا و�جتماعيا و��ستمارة 

متابعة للمنح �ل�سابقة, �لتي ح�سلت عليها �جلمعية و�أوجه �إنفاقها )ملحق رقم4(.

من يف ت�ضكيل الهيئات القيادية للجمعيات: خام�ضا: الكلمة العليا لالأ

بع�ض  ��ستبعاد  يف  �أو  �جلمعيات,  لتاأ�سي�ض  �لرتخي�ض  يف  من  لالأ �لطاغي  �لدور  يظهر  مثلما 

وتو��سلها  �جلمعية  ن�ساط  �أو يف خ�سوع  �لتمويل,  بتلقي  للجمعيات  �لرتخي�ض  يف  �أو  �ملوؤ�س�سني, 

من يظهر جليا وباملخالفة  إن دور �لأ قليمي و�لدويل لرقابة �أمنية م�سبقة, فا مع حميطها �لوطني و�لإ

وهو  �جلمعيات,  �إد�رة  لع�سوية جمال�ض  �ملر�سحني  با�ستبعاد  �لتدخل  يف  �أي�سا  �لقانون  لن�سو�ض 

د�ري يف عدد غري قليل من �لق�سايا �ملنظورة �أمامه, و�لتي �أظهرت �أن  ما تظهره �أحكام �لق�ساء �لإ

د�رية �أ�سدرت قر�ر�تها �لر�سمية ذ�ت �ل�سلة با�ستبعاد �ملر�سحني, ��ستناد� �إىل تعليمات  �جلهة �لإ

�أو تقارير �أو حتريات �أمنية.

حكام �لق�سائية �لتي مت �لتح�سل عليها  من با�ستبعاد �ملر�سحني, ح�سب �لأ وقد �سملت تدخالت �لأ

�ملتكاملة لطالب  �لرعاية  بامبابة, وجمعية  �ل�رصعية  بينها �جلمعية  عدد� كبري� من �جلمعيات, من 

بناهيا,  و�لزيارة  �حلج  تي�سري  وجمعية  بناهيا,  �ملحلي  �ملجتمع  تنمية  وجمعية  ن�رص  مدينة  غرب 

�سالمية باحلو�مدية, و�جلمعية  �لإ �لهدى  بالقاهرة, وجمعية نور  �ل�سنة �ملحمدية  �أن�سار  وجمعية 

�لطبية �لبيطرية �مل�رصية بالقاهرة, وجمعية �لرب و�خلري�ت باأو�سيم. 

د�رية  �لإ �جلهة  قر�ر�ت  �إلغاء  �إىل  د�ري  �لإ �لق�ساء  حماكم  �نتهت  �حلالت  هذه  جميع  ويف 

د�رة  بال�ستبعاد, موؤكدة يف �أحكامها على �أن قر�ر�ت �ل�ستبعاد من �لرت�سيح �أو من ع�سوية جمل�ض �لإ

من. �عتمدت على �أقو�ل مر�سلة ل يعتد بها, حتى و�إن كانت �سادرة عن �أجهزة �لأ

ووفقا للتقرير �لثاين حلملة �ملنظمات غري �حلكومية دفاعا عن حرية �لتنظيم, فقد طلبت جهة 

د�رة من جمعية “�حلرية لتنمية �ملجتمع” باإحدى قرى �لدقهلية با�ستبعاد رئي�ض جمل�ض �إد�رة  �لإ

�جلمعية, ��ستناد� �إىل تعليمات �أمنية, وذلك بعد �أ�سهر قليلة من �إ�سهار �جلمعية, وقد ��سطر رئي�ض 

�سديدة,  ل�سغوط  تعر�سه  بعد  �لتقرير  �أ�سار  ح�سبما  فعليا,  با�ستقالته  �لتقدم  �إىل  د�رة  �لإ جمل�ض 

و�سلت حد �لتهديد بتلفيق ق�سايا �سده.

�ضاد�ضا: التع�ضف يف اإجراءات حل واإغالق املنظمات غري احلكومية:

�لتنفيذية,  �لالئحة  من   97 �ملادة  على  �أدخلت  �لتي  �خلطرية  �لتعديالت  �إىل  �سارة  �لإ �سبقت 
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د�رة يف حل �جلمعيات, و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية لت�سفيتها, دون  ومبوجبها �أطقت يد جهة �لإ

ن يبت �لق�ساء �ملخت�ض مب�رصوعية قر�ر�ت �حلل و�لت�سفية. �نتظار لأ

حلقوق  �لقانونية  �مل�ساعدة  جمعية  �سدوره  من  قالئل  �أيام  بعد  �لتعديل  هذ�  ��ستهدف  وقد 

ن�سان, �لتي كانت قد تاأ�س�ست ك�رصكة مدنية عام 1994, و�أعادت توفيق �أو�ساعها يف �إطار قانون  �لإ

د�رة على ت�سفية  �جلمعيات منذ عام 1999. حيث تقرر حلها يف �سبتمرب 2007, و�أقدمت جهة �لإ

�جلمعية و�ل�ستيالء على جميع �أور�قها و�أمو�لها وممتلكاتها, يف �لوقت �لذي كان طعن �جلمعية 

د�ري. وقد ��ستند قر�ر �حلل �إىل خمالفات مالية  على �لقر�ر �لتع�سفي بحلها منظور� �أمام �لق�ساء �لإ

ن�سبت للجمعية, بدعوى ح�سولها على منح خارجية خالل عامي 2003, 2004, من دون �حل�سول 

د�رة, وذلك على �لرغم من �أن �جلمعية تقدمت يف حينه بطلبات للح�سول على  على مو�فقة جهة �لإ

د�رية, خالل مهلة �ل�سهرين �للذين حددهما �لقانون.  �ملو�فقة طبقا للقانون, ومل ي�سلها رد �جلهة �لإ

ويالحظ �أن �لقانون مل يف�سح عما �إذ� كان عدم �لرد خالل هذه �ملهلة يعني �ملو�فقة �أو �لرف�ض. كما 

يلفت �لنظر �أي�سا �أن هذه �ملخالفات –بفر�ض �لت�سليم ب�سحتها- ي�ساأل عنها جمل�ض �إد�رة �سابق, 

ولي�ض �ملجل�ض �لذي �سدر قر�ر �حلل يف مو�جهته.

طبيعة  عن  كا�سفا  �جلمعية,  ل�سالح   2008 �أكتوبر  يف  د�ري  �لإ �لق�ساء  حمكمة  حكم  جاء  وقد 

د�رة باجلمعية �لنا�سطة ب�سكل خا�ض يف �لت�سدي  �لإجر�ء�ت �لتع�سفية �لتي تظهر ترب�ض جهة �لإ

يف  �إليها  �ل�ستناد  مت  �لتي  �ملخالفات  �أن  �حلكم  �أكد  حيث  �ل�رصطة.  وجتاوز�ت  �لتعذيب  جلر�ئم 

د�رية  قر�ر �حلل, هى خمالفات قدمية, وبفر�ض �سحتها, فقد كان من �ملفرت�ض �أن تتخذ �جلهة �لإ

�إجر�ء�تها �سد �جلمعية يف حينها.

مبا�رص  قر�ر  �إ�سد�ر  ولي�ض  �لعقوبة  يف  �لتدرج  عليه  يتعني  كان  د�رة  �لإ جهة  �أن  �حلكم  و�أكد 

�لعام  �لحتاد  على  عر�سه  يتم  مل  حيث  معيبا,  �سدر  �لقر�ر  �أن  �إىل  �أي�سا  ذلك  يف  م�سري�  باحلل, 

للجمعيات, ح�سبما ين�ض �لقانون, وحيث ل تتوفر دلئل على وجود خمالفات توجب �حلل. ومن ثم 

د�رية بحل �جلمعية –ح�سبما �أكد �حلكم- يكون قد �سدر بغري �سند من �لو�قع  إن قر�ر �جلهة �لإ فا

.
)18(

و�لقانون

حكام �لق�سائية  د�ري �لتي مت �لطالع عليها, فقد �سدر عديد من �لأ ومن خالل �أحكام �لق�ساء �لإ

د�رة يف ��ستخد�م  �لتي �أظهرت –على �لنحو �لذي ك�سفت عنه ق�سية جمعية �مل�ساعدة- تع�سف جهة �لإ

د�ري يف هذ�  �ل�سالحيات �لو��سعة �لتي تتيح لها �حلق يف حل �جلمعيات, وق�ست حماكم �لق�ساء �لإ

إلغاء �لقر�ر�ت �لد�رية بحل عدد من �جلمعيات, من بينها جمعية تنمية �ملجتمع �ملحلي بحي  �ل�سدد با

�سكندرية )يف مايو 2003(, وجمعية �أهل �لقر�آن و�ل�سنة. و�سط �لإ
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الق�ضم الرابع

مام تعديل القانون لن يكون خطوة لالأ

تطبيقاته  على  ف�سال   ,2002 ل�سنة   84 رقم  �لقانون  ن�سو�ض  خمتلف  إن  فا �سبق  ما  �سوء  يف 

هلي تقت�سي �إحد�ث  بالغة �لتع�سف, تك�سف مبا ل يدع جمال لل�سك عن �أن فر�ض حترير �لعمل �لأ

إن �لنو�يا �حلكومية  قطيعة مع فل�سفة �لهيمنة و�لو�ساية, �لتي حتفل بها جممل ن�سو�سه. ومن ثم فا

�ملعلنة لتعديل �لقانون, ل تبعث على �لتفاوؤل و�لدعاء باأن ثمة فر�سة للتخفف –ولو جزئيا- من 

رجح �أن �لنية مبيتة لإحكام �خلناق على م�ساحات �حلرية  �لقيود �لهائلة �لتي يحفل بها �لقانون. و�لأ

هلية و�ملنظمات غري �حلكومية. �ملحدودة, �لتي تتحرك من خاللها �جلمعيات �لأ

�ملقرتحة,  �لتعديالت  حول  تت�رصب  �لتي  �ملحدودة  �ملعلومات  خالل  من  فقط  لي�ض  ذلك  نقول 

�لذي  �لهزيل,  �ل�سيناريو  ذلك  من  متاما  تتحرر  �أن  �ملرة  هذه  �رتاأت  قد  �حلكومة  ن  لأ فقط  ولي�ض 

�أد�رت به م�رصحية �ل�رص�كة مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين يف �إعد�د قانونها رقم 153 ل�سنة 1999, 

و�كتفت يف هذه �ملرة بانتقاء بع�سا من كو�در موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين, لت�سمهم �إىل ما ي�سمى بلجنة 

�حلكماء.

هم من ذلك �أن �ل�رصوع يف تعديل �لقانون ياأتي و�سط �أجو�ء مل يعد خافيا فيها على �أحد, �أن  فالأ

�حلكومة تتجه وب�سورة حازمة نحو �لإجهاز ب�سورة كلية على خمتلف �أ�سكال �حلر�ك �ل�سيا�سي 

�لد�خل يف  ل�ساحلها يف  �لقوى  �لفادح يف مو�زين  �لختالل  با�ستمر�ر  ذلك  و�ملجتمعي, مدعومة يف 

مو�جهة �لقوى �ملتطلعة للدميقر�طية و�حلرية و�لإ�سالح, من جانب, ويقرتن بذلك من جانب �آخر 

�لعربي وبا�سم حماربة  �لعامل  �نطلقت بدعاوى مقرطة  �لتي  لل�سغوط �خلارجية  �ل�سديد  �لرت�جع 

رهاب. �لإ

ر�دة �ل�سيا�سية لالنق�سا�ض على م�ساحات �حلرية جت�سيدها خالل �لعامني  وقد وجدت هذه �لإ

خريين, بال�سد�م مع �جلماعة �لق�سائية وناديهم, و�لتو�سع يف ��ستخد�م قانون �لطو�رئ وقانون  �لأ

حكام �لع�سكرية يف مالحقة �خل�سوم, وتقدميهم للق�ساء �لع�سكري �ل�ستثنائي, ويف �لإجهاز على  �لأ

مان �ل�سخ�سي, و�ل�سمانات �لتي حتمي حرمة �ملنازل و�حلياة  �ل�سمانات �لد�ستورية للحرية و�لأ

�لد�ستورية  �لتعديالت  عرب  �لطبيعي,  �لق�ساء  �أمام  و�ملثول  �لعادلة  �ملحاكمة  و�سمانات  �خلا�سة, 

رهاب, ويف �لتنكيل بال�سحافة �حلزبية و�خلا�سة عرب �سل�سلة متالحقة من  خرية با�سم مكافحة �لإ �لأ

خرية خم�سة من روؤ�ساء حترير  ونة �لأ �أحكام �حلب�ض, مل تعرفها م�رص من قبل, و��ستهدفت يف �لآ

تلك �ل�سحف و�لعديد من �ل�سحفيني, ف�سال على رئي�ض حزب معار�ض ب�سبب ما ن�رصته �سحيفته.
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ن�سان يف م�رص- على  ول مرة منذ ن�ساأة منظمات حقوق �لإ ويف �لوقت ذ�ته �أقدمت �حلكومة –ولأ

�إغالق موؤ�س�ستني حقوقيتني بارزتني, وهما د�ر �خلدمات �لنقابية و�لعمالية, �لتي تاأ�س�ست قبل نحو 

ن�سان �لتي تاأ�س�ست منذ عام 1994. 17 عاما, وجمعية �مل�ساعدة �لقانونية حلقوق �لإ

ن�سان,  ن �إجر�ء�ت حل جمعية �مل�ساعدة �لقانونية حلقوق �لإ
ول يخلو من مغزى يف هذ� �ل�سياق �أ

�جلمعيات  لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  من   97 �ملادة  على  جوهري  تعديل  �إدخال  �إىل  ��ستندت  قد 

�لتي  �لقر�ر�ت  إن  فا �خلطري,  �لتعديل  هذ�  ومبقت�سى  �لجتماعي,  �لت�سامن  وز�رة  عن  �ل�سادرة 

تتخذها �لوز�رة بحل �أي جمعية وت�سفيتها ميكن �أن تتخذ �سبغة �لتنفيذ �لفوري –وهو ما مت مع 

يف  �ملخت�ض  د�ري  �لإ �لق�ساء  يبت  ن  لأ �نتظار  دومنا  ن�سان-  �لإ حلقوق  �لقانونية  �مل�ساعدة  جمعية 

م�رصوعية قر�ر �حلل. يف حني �أن ن�ض هذه �ملادة قبل تعديلها كان ي�ستوجب �إيقاف �أية �إجر�ء�ت 

لت�سفية �جلمعية, يف حال �لطعن على قر�ر حلها خالل �ملهلة �لتي حددها �لقانون.

د�رة من حل �جلمعية وم�سادرة �أمو�لها وممتلكاتها  ونتيجة لذلك �لتعديل فقد �نتهت جهة �لإ

قر�ر  �سدور  من  عام  من  �أكرث  بعد  �لق�ساء  حكم  ي�سدر  �أن  قبل  من  �أخرى,  جلمعيات  و�أيلولتها 

�حلل, مت�سمنا �إلغاء �لقر�ر �لتع�سفي بحل �جلمعية. وقد بد� و��سحا �أن �لتدخل �لت�رصيعي بتعديل 

�لالئحة على هذ� �لنحو ��ستهدف خ�سي�سا هذه �جلمعية �لنا�سطة يف ف�سح جر�ئم �لتعذيب؛ حيث 

�سدر قر�ر حلها بعد �أربعة �أيام فقط من ن�رص تعديل �لالئحة �لتنفيذية باجلريدة �لر�سمية يف 29/ 

.
)19(
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كما يلفت �لنظر �أي�سا �أن �حلديث عن تعديل قانون �جلمعيات ياأتي �أي�سا يف �سياق هجمة ت�رصيعية 

تنحو �إىل فر�ض مزيد من �لقيود على �حلريات, فقد و�كب ذلك �إ�سد�ر قانون يعاقب بال�سجن على 

رهاب ي�ستهدف �أن  �لتظاهر �أمام �ساحات دور �لعبادة, ومن �لو��سح �أن م�رصوع قانون مكافحة �لإ

ن�سان و�ملجتمع �ملدين, وهو ما  تطال �إجر�ء�ته �ل�ستثنائية �خل�سوم �ل�سيا�سيني ون�سطاء حقوق �لإ

يتبدى يف بع�ض ن�سو�سه �لتي تعاقب بال�سجن كل من �أن�سا �أو �أ�س�ض �أو نظم �أو �أد�ر جمعية �أو هيئة 

�أو منظمة �أو جماعة يكون �لغر�ض منها �لدعوة باأية و�سيلة �إىل تعطيل �أحكام �لد�ستور �أو �لقو�نني 

و �إحدى �ل�سلطات �لعامة من ممار�سة �أعمالها �أو �لإ�رص�ر بالوحدة 
�أو منع �إحدى موؤ�س�سات �لدولة �أ

�لوطنية.

�أو حتى غري  �مل�سلح,  �لعنف  �أركان  �أحد  توفر  �لعقاب,  �أو  �لتجرمي  ي�سرتط يف  ثم فهو ل  ومن 

�ل�سيا�سية,  �جلماعات  وتعقب  �لتنظيم,  �أ�سكال  خمتلف  لتجرمي  تاأويله  ي�سهل  ثم  ومن  �مل�سلح! 

�ملطالبة  �أن  من  �لأ �أجهزة  منظور  من  �رتاأى  ما  �إذ�  �حلقوقية.  و�ملنظمات  �لجتماعية  و�حلركات 
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�إذ�  �أو  و�لقانون,  �لد�ستور  �أحكام  تعطيل  �إىل  �لد�ستورية و�لت�رصيعية, مبثابة دعوة  بالإ�سالحات 

من �أن مناه�سة �أ�سكال �لتمييز على �أ�سا�ض �لدين �أو �ملعتقد, ميكن �أن ت�سكل  ما �عتربت �أجهزة �لأ

.
)20(

�أ�رص�ر� بالوحدة �لوطنية

و�سط هذ� �ملناخ �ملعادي للحريات عموما ي�سعب تخيل �إحد�ث �أي حت�سني على بنية �لقانون من 

�لتي توفرت  �ملحددة,  �ملعلومات  �إجر�ءها. ويعزز من ذلك  �لتي تزمع �حلكومة  �لتعديالت,  خالل 

قرب نهاية �لعام �ملا�سي )2007(, حول �ملقرتحات �حلكومية للتعديل, حيث حتافظ هذه �ملقرتحات 

ب�سورة تكاد تكون كاملة على خمتلف �لن�سو�ض, �لتي تكر�ض �لهيمنة �حلكومية على مقادير �لعمل 

هلي وهو ما يتبدى على وجه �خل�سو�ض  هلي, وهى ت�سيف �إىل ذلك نزعة �أكرث ت�سدد� جتاه �لعمل �لأ �لأ

يف:

1- تتجه �لتعديالت �ملقرتحة �إىل تبني نزعة �أكرث ت�سدد� جتاه �أ�سكال �لتنظيم �لقانوين للمنظمات 

غري �حلكومية, �لتي تن�ساأ خارج �إطار قانون �جلمعيات, ويق�سد يف هذ� �لإطار حتديد� �ملنظمات �لتي 

تن�ساأ يف �إطار �لقانون �ملدين ك�رصكات غري هادفة للربح. حيث تتجه �لنية يف �لتعديالت �ملقرتحة لي�ض 

إلز�م �أي جماعة يدخل يف �أغر��سها ن�ساط �جلمعيات –وفق ما يق�سي به �لقانون �حلايل-  فقط با

بتوفيق �أو�ساعها طبقا للقانون, حتى لو �تخذت �سكال قانونيا �آخر, و�إل �عتربت منحلة مبوجب 

طار �إىل ذلك �أنه “ميتنع على �أي جهة ت�سجيل  �لقانون, بل �إن �لتعديالت �ملقرتحة ت�سيف يف هذ� �لإ

إن �لتعديل هنا يلزم مكاتب ت�سجيل و�سهر  هذ� �لكيان ويتعني عليها حل �مل�سجل منها. ومن ثم فا

هلي, ويلزمها �أي�سا  �ل�رصكات, �أن متتنع متاما عن �إ�سهار �رصكة ميكن �أن تعمل يف جمالت �لعمل �لأ

مبر�جعة مو�قف �ل�رصكات �مل�سجلة و�تخاذ �إجر�ء�ت بحل �ل�رصكات, �لتي تعمل بالفعل يف غر�ض 

هلي. من �أغر��ض �لعمل �لأ

لتقلي�ض حق �جلمعية يف �ختيار جمالت عملها, وح�رصها يف ثالثة ميادين فقط.  2- �لجتاه 

نظامها  يف  تدرج  �أن  هلية  �لأ للموؤ�س�سة  يجوز  ل  مبوجبها  هلية,  �لأ �ملوؤ�س�سات  على  قيود  وو�سع 

�سا�سي �أن�سطة حمددة, �إل �إذ� كان حجم �ملال �ملخ�س�ض لهذه �ملوؤ�س�سة يتنا�سب مع حجم �لن�ساط  �لأ

�لذي ت�سعى �ملوؤ�س�سة لتحقيقه.

3- متيل �لتعديالت �ملقرتحة �إىل منح �لحتاد �لعام للجمعيات �سالحيات �إ�سافية, تكاد حتوله 

د�رة يف �لعديد من �لإجر�ء�ت, �لتي يتعني مبوجب �لتعديالت �ملقرتحة  ن يكون ر�أ�ض حربة جلهة �لإ لأ

�أخذ ر�أي �لحتاد �لعام فيها, بل وتلزم �لتعديالت �ملقرتحة �جلمعيات باأن تخطر �لحتاد بالقر�ر�ت 

�ل�سادرة عن جمل�ض �إد�رة �جلمعية �أو �جلمعية �لعمومية. مع �لعلم �أن �لحتاد �لعام للجمعيات لي�ض 
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إر�دة طوعية من �جلمعيات, بل هو �حتاد فر�سه �لقانون ويت�سكل جمل�ض �إد�رته  موؤ�س�سة تن�ساأ با

وثلث  د�رة  �لإ جمل�ض  رئي�ض  بتعيني  �جلمهورية  رئي�ض  يقوم  ع�سو�   31 من  �حلايل  �لقانون  وفق 

�أع�ساء �ملجل�ض!!

4- تفتح �لتعديالت �ملقرتحة بابا و��سعا لخرت�ق �جلمعيات و�إغر�قها بع�سويات ميكن �أن تلعب 

من, وذلك من خالل ما تدعو له �لتعديالت من  �أجهزة �لأ �أو ل�سالح  دور� مناوئا لر�سالة �جلمعية 

مر �لذي لو مت, من �ساأنه �أن يحاكي يف م�رص  خذ بنظام �لع�سوية �ملغلقة يف �أي جمعية. �لأ حظر �لأ

خرب�ت �حلكومة �لتون�سية يف �سق �ملنظمات غري �حلكومية من د�خلها.

5- ت�ستحدث �لتعديالت �ملقرتحة مد�خل �أكرث تنوعا ملحا�رصة �جلمعية بعقوبات �إ�سافية من 

د�رة من  د�رة, وت�سل هذه �لعقوبات �إىل �إيقاف �لن�ساط �أو حرمان �أع�ساء جمل�ض �لإ جانب جهة �لإ

و �إذ� 
د�رة مبر�جعتها, �أ �لرت�سيح لدورتني متتاليتني, وذلك �إذ� ما �متنعت �جلمعية عن قيام جهة �لإ

 .
)21(

د�رة  �نتقلت �جلمعية �إىل مقر جديد, من دون �أن تخطر جهة �لإ

�س�ض  هلي تقت�سي �لتم�سك �ل�سارم بالأ وخال�سة �لقول �إن فر�ض درء �ملخاطر �ملحدقة بالعمل �لأ

هلي و��ستقالليته و�لتم�سك باملعايري �لدولية �ملتعارف عليها يف  و�ملبادئ �لتي تكفل حرية �لعمل �لأ

وىل ف�سح  �لأ بالدرجة  يقت�سي  ما  تكوين �جلمعيات, وهو  ل�سمان حرية  �لدميقر�طية,  �ملجتمعات 

لتعديل  حماولة  �أي  �أن  �إدر�كنا  من  �نطالقا  برمته,  �لقانون  عليها  يقوم  �لتي  �س�ض  و�لأ �لفل�سفة 

�لعمل  مبادئ  مع  تتنافى  �لتي  و�لو�ساية  �لهيمنة  فل�سفة  �أ�رص  من  به  تخرج  �أن  ميكن  ل  �لقانون 

هلي, و�سمانات ��ستقالله وفقا للمعايري �لدولية ذ�ت �ل�سلة. �لأ

ن�سان, لتبني م�رصوع  و�ت�ساقا مع هذ� �لتوجه تاأتي مبادرة مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإ

هلي و��ستقالليته. قانون بديل ينحاز �إىل �ملعايري �لدولية �لتي حتمي حرية �لتنظيم �لأ

الق�ضم اخلام�س

هلي نحو قانون دميقراطي يعيد االعتبار حلرية وا�ضتقالل العمل االأ

هلي بحرية  هلية غري �حلكومية يف ممار�سة �لعمل �لأ �نحياز� حلرية �لتنظيم وحق �ملنظمات �لأ

حماولة  �أية  �أن  �إدر�كنا  من  و�نطالقا  �حلكومية,  و�لو�ساية  �لهيمنة  �أ�سكال  جميع  عن  و��ستقالل 

لتعديل �لقانون �حلايل –حتى لو ح�سنت �لنو�يا �حلكومية- ل ميكن �أن تتحرر من فل�سفة �لهيمنة 

هلي عرب جممل ن�سو�ض �لقانون �حلايل. و�لإحلاق �لتي تكبل وحتا�رص �لعمل �لأ
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تبنى  هلي, فقد  �لأ �لعمل  �لد�ئر حول قانون �جلمعيات و�آفاق حترير  �لنقا�ض  و�إ�سهاما منا يف 

مبادرة  ن�سان,  �لإ حلقوق  �مل�رصية  �ملنظمة  مع  بالتعاون  ن�سان  �لإ حقوق  لدر��سات  �لقاهرة  مركز 

م�سرتكة ل�سياغة م�رصوع قانون بديل يف مو�جهة �لقانون 84 ل�سنة 2002.

وقد حظى هذ� �مل�رصوع بدعم وم�ساندة عدد و��سع من �ملنظمات �حلقوقية و�ملنظمات �لع�سوة 

بحملة حرية �لتنظيم, و�أع�ساء �لتحالف �مل�رصي حلرية تكوين جلمعيات, �لذي تاأ�س�ض مببادرة من 

ن�سان. �ملنظمة �مل�رصية حلقوق �لإ

وننوه �إىل �أن هذ� �مل�رصوع �مل�سرتك قد جاء تعبري� عن �لرغبة يف �لتو�فق وتوحيد �جلهود �لتي 

كانت قد �نطلقت يف وقت �سابق من �أطر�ف عدة �نخرط كل منها على حدة يف �إعد�د م�ساريع قو�نني, 

�سو�ء لتعديل �لقانون حلايل �أو لبلورة قو�نني بديلة.

إن �مل�رصوع �حلايل قد �سعى �إىل �لتوفيق بني م�سود�ت م�رصوع �سابق كان قد �أعده  ومن ثم فا

ن�سان  ن�سان, وم�رصوع مماثل كانت �ملنظمة �مل�رصية حلقوق �لإ مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإ

قد بادرت بدورها يف طرحه.

وىل مل�رصوعه  �لأ �مل�سود�ت  �إعد�د  �لقيمة يف  بامل�ساهمة  �لإطار  �لقاهرة يف هذ�  وقد �رصف مركز 

و�سكلت  �لب�سطاوي�سي.  ه�سام  �مل�ست�سار  �لنق�ض  حمكمة  رئي�ض  ونائب  �لبارز  �لقا�سي  جانب  من 

�مل�رصية حلقوق  �ملنظمة  بينها وبني م�رصوع  و�لدمج  �مل�رصوع  م�سودة  لتطوير  منطلقا  م�ساهمته 

باحثي مركز  خرية جلنة �سياغة من  �لأ �مل�رصوع يف مر�حله  ن�سان, وقد عكف على تطوير هذ�  �لإ

�لقاهرة و�ملنظمة �مل�رصية, �إىل جانب �لنا�سط �حلقوقي و�خلبري �لقانوين �ملعروف جناد �لربعي.

كما �أخذت �مل�سودة �لنهائية لهذ� �مل�رصوع �مل�سرتك بعني �لعتبار مالحظات و�قرت�حات �لعديد 

من �ملنظمات �حلقوقية, �لتي �ساندت �مل�رصوع يف �سيغته �لنهائية.

�ضا�ضية مل�ضروع القانون: املالمح االأ

ينطلق �مل�رصوع من �لتم�سك �إىل حد بعيد باملعايري �لدولية �ملعمول بها ل�سمان حرية �لتنظيم يف 

هلي �لتي تتطلع �ملنظمات غري �حلكومية  �ملجتمعات �لدميقر�طية, ومبادئ حرية و��ستقالل �لعمل �لأ

هلي. لتكري�سها يف �أي ت�رصيع وطني, لتنظيم �لعمل �لأ

�سا�سية للم�رصوع تتبدى على �لنحو �لتايل: وميكن �لقول �إن �أبرز �ملالمح �لأ

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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اأول: ت�سجيل �جلمعية وفقا لهذ� �مل�رصوع هو �إجر�ء �ختياري ولي�ض �إلز�ميا, ومن ثم ل ينبغي 

تاأثيم �جلمعيات �أو �ملنظمات غري �حلكومية, وغري �مل�سجلة ر�سميا, ��ستناد� فقط �إىل عدم �كت�سابها 

إن�ساء �ل�سبكات و�لحتاد�ت و�لتحالفات بني  �ل�سفة �لقانونية, وي�رصي هذ� �ملبد�أ �أي�سا فيما يتعلق با

�أي عدد من �جلمعيات.

�لقانونية,  بال�سفة  �لتمتع  يف  �لر�غبة  ت�سجيل �جلمعيات  على  �ملربرة  �لقيود غري  تذليل  ثانيا: 

ويظهر ذلك يف �لن�ض على �أن �جلمعية تن�ساأ من �أ�سخا�ض طبيعيني �أو معنويني, ل يقل عددهم عن 

�سخ�سني ول ت�ستهدف حتقيق �لربح �ملادي لها �أو ملوؤ�س�سيها و�أع�سائها )مادة 1(. ويحظر �مل�رصوع 

ن�سان و�لد�ستور  �لإ �لدولية حلقوق  �ملو�ثيق  يتعار�ض مع  ما  �أغر��ض �جلمعية  �أن يكون بني  فقط 

)مادة 3(.

�سجال  �ل�سياق  هذ�  يف  وي�ستحدث  �لإخطار.  مبجرد  �جلمعيات  تاأ�سي�ض  حق  �مل�رصوع  ويتبنى 

خا�سا ين�ساأ يف مقر كل حمكمة �بتد�ئية, لت�سجيل �جلمعيات و�إمتام �إجر�ء�ت �إ�سهارها. ويرف�ض 

مبوجب �ملادة �ل�سابعة �لرقابة �لقبلية على ت�سجيل �جلمعية و�إ�سهارها, و�ت�ساقا مع ذلك فقد �نحاز 

د�رية �ملخت�سة. ن تكون وز�رة �لعدل هى �جلهة �لإ �مل�رصوع لأ

�مل�سبقة  �لرقابة  لها  �أية �سالحيات جتيز  �مل�رصوع ل متلك  د�رية وفق هذ�  �لإ �إن �جلهة  ثالثا: 

على �إ�سهار �جلمعيات, �أو على خمتلف �أوجه عمل �جلمعية, �لتي تخ�سع يف خمتلف �سئونها ل�سلطة 

جمعيتها �لعمومية, ف�سال على �ملر�قبة �لالحقة عرب �لق�ساء �ملخت�ض, وهو �ملحاكم �لبتد�ئية.

ن تكون ذ�كرة موؤ�س�سية تن�ساب �إليها عرب �جلمعيات  د�رية هى �أقرب لأ إن �جلهة �لإ ومن ثم فا

�سا�سية و�للو�ئح �لد�خلية للجمعيات و�لتطور�ت �لتي تطر�أ عليها, و�مليز�نيات  �مل�سهرة �لنظم �لأ

من  عليها  يطر�أ  وما  للجمعيات,  �لقيادية  �لهيئات  وت�سكيالت  للجمعيات,  �خلتامية  و�حل�سابات 

تطور�ت.

د�رية -وكل ذي م�سلحة- يف �للجوء للق�ساء �سو�ء لالعرت��ض  ول مينع ذلك من حق �جلهة �لإ

على �إ�سهار �جلمعية, �أو لالعرت��ض على �أي من قر�ر�ت جمعياتها �لعمومية �أو جمل�ض �إد�رتها �أو 

�أي من �أن�سطتها )�ملو�د 7, 11, 15, 30(.

�سيل يف و�سع  رابعا: ينحاز م�رصوع �لقانون �إىل �أن موؤ�س�سي �جلمعية و�أع�ساءها لهم �حلق �لأ

ع�ساء وو�جباتهم ونظام عقد  �سا�سي للجمعية, وما يت�سمنه من قو�عد تنظيم حقوق �لأ �لنظام �لأ

جمعياتهم �لعمومية, وقو�عد ت�سكيل �لهيئات �لقيادية )مادة 9(.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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مو�ل, وبجمع  ن�سطة �ملدرة لالأ خام�سا: يقر م�رصوع �لقانون بحق �جلمعية يف �لقيام بكل �لأ

د�رة )مادة 17(. كما يقر بحق �جلمعية يف عقد �لجتماعات  �لتربعات مع �لكتفاء باإخطار جهة �لإ

�لعامة د�خل وخارج مقرها, وحقها يف �إ�سد�ر �لن�رص�ت و�ملجالت �لدورية, وحقها يف �إن�ساء فروع 

ومكاتب لها يف �أنحاء �جلمهورية. كما يكفل حق �جلمعية يف �لن�سمام �إىل �سبكات �أو هيئات خارج 

د�رية )مادة 20(. م�رص, مع �للتز�م يف هذ� باإخطار �جلهة �لإ

عفاء�ت  �ساد�سا: يقر �مل�رصوع بحق �جلمعيات �ملتمتعة بال�سفة �لقانونية يف �لتي�سري�ت و�لإ

�ل�رصيبية و�جلمركية )�ملادتان 18, 19(.

�سابعا: حر�سا على تاأكيد �سمانات �لنزهة و�ل�سفافية و�مل�ساءلة و�ملحا�سبية وتفادي ت�سارب 

إن م�رصوع �لقانون يت�سمن: �مل�سالح, فا

يحظر �أن ي�سارك يف �إد�رة �جلمعية �أ�سخا�ض �أدينو� مبوجب �أحكام نهائية يف جر�ئم خملة 

بال�رصف, ما مل يكن قد رد �إليهم �عتبارهم )مادة 4(.

ع�ساء �أو  �سا�سي للجمعية على �أن توؤول �أمو�لها عند �حلل �إىل �لأ يحظر �لن�ض يف �لنظام �لأ

ورثتهم )مادة 6(.

عدم جو�ز �جلمع بني ع�سوية �لهيئات �ملنتخبة و�لعمل باأجر لدى �جلمعية )مادة 14(.

�إلز�م �جلمعية بتدوين ح�ساباتها يف �سجالت خا�سة, وتعيني مر�قب ح�سابات خارجي, �إذ� ما 

جتاوزت ميز�نيتها ربع مليون جنيه م�رصي )مادة 15(.

د�رة  يحق لكل �سخ�ض �أو جهة �لطالع على كل ما يت�سل بن�ساط �جلمعية, من خالل جهة �لإ

�ملودع لديها خمتلف وثائق �جلمعية, و�لتي يتعني عليها �أن ت�سع �لقو�عد و�ل�سبل �ملنا�سبة 

ل�سمان حق �لطالع )مادة 16(.

د�رة, ولكل ذي  إن مو�د �مل�رصوع تتيح جلهة �لإ �سارة فا وف�سال على ذلك, وكما �سبق �لإ

م�سلحة ��ستخد�م �حلق يف �لتقا�سي لالعرت��ض �أو �لطعن على �أية �إجر�ء�ت �أو قر�ر�ت تتخذها 

د�رية يف �لعرت��ض عرب �لق�ساء على جمع �لتربعات. �جلمعية, مبا يف ذلك حق �جلهة �لإ

مو�ل, فقد �رتاأى  هلية تن�ساأ على �أ�سا�ض تخ�سي�ض �لأ ثامنا: �نطالقا من �أن �ملوؤ�س�سات �لأ

�مل�رصوع ل�سمان �جلدية, �أل يقل ر�أ�ض �ملال �ملخ�س�ض عن 50 �ألف جنيه, و��ستثنى من ذلك 

�ملوؤ�س�سات �مل�سهرة من قبل )مادة 21(. وقد �أخذ �مل�رصوع بعني �لعتبار يف هذ� �ل�سياق, �أن 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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هلية,  �أعد�د� غري قليلة من �ملنظمات غري �حلكومية كانت قد �ختارت لنف�سها �سيغة �ملوؤ�س�سة �لأ

هلية يف �لقانون �حلايل. باعتبار هذه �ل�سيغة تتفادى بع�سا من �لقيود �لإ�سافية على �جلمعيات �لأ

تا�سعا: ل يت�سمن �مل�رصوع �أية عقوبات جنائية, وي�سدد على �أن �لعقوبات �لتي ميكن �أن توقع 

و �إلغاء �لقر�ر �أو �لن�ساط 
نذ�ر �أ على �جلمعية, تت�سم بالتدرج وت�ستند �إىل �أحكام ق�سائية, وت�سمل �لإ

�أو �لعزل  د�رة,  �أو جتميد ع�سويته مبجل�ض �لإ �أو جتميد ن�ساط �لع�سو �ملخالف  حمل �لعرت��ض, 

ع�ساء �ملجل�ض, �أو جتميد ن�ساط �جلمعية لفرتة موؤقتة. وت�سمن هذه �لعقوبات  �لكلي �أو �جلزئي لأ

�لتي ميكن  �مل�ستفيدون منها نتيجة لبع�ض �ملخالفات,  �أو  �أل ت�سار �جلمعية  �ملتفاوتة يف م�ستو�ها 

خطاء �أو �نحر�فات يفرت�ض �أن يتحمل م�سئوليتها من �أقدمو� عليها, بحيث  ت�سحيحها �أو نتيجة لأ

نهائي  �إل مبوجب حكم ق�سائي  تنفيذه  خري, ول يجوز  �لأ �لختيار  ي�سبح قر�ر حل �جلمعية هو 

)�ملو�د 30- 33(.

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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هوام�س الدرا�ضة

1.انظر يف ذلك حكم املحكمة الد�ستورية العليا يف الق�سية رقم 135 ل�سنة 

21، بجل�سة 3/ 6/ 2000.

ف�سل حلرية التنظيم خارج العامل العربي،  2.تيبو جوييه، املمار�سات الأ

ورقة عمل مقدمة خالل الندوة التي نظمها مركز القاهرة لدرا�سات حقوق 

ن�سان يف 25 مايو 2008، حتت عنوان »نحو تعزيز حرية وا�ستقالل  الإ

املنظمات غري احلكومية«.

والقانون  احلرية  بني  لبنان  يف  اجلمعيات  تنظيم  خميرب،  3.غ�سان 

واملمار�سة:

http://www.spoli.net/civilsociety/info/lowassinfo.htm
ن�سان، حرية تاأ�سي�س اجلمعيات  وروبية-املتو�سطية حلقوق الإ 4.ال�سبكة الأ

ورومتو�سطية، دي�سمرب 2007. يف املنطقة الأ

ال�سبكة  ورومتو�سطية،  الأ املنطقة  يف  اجلمعيات  تاأ�سي�س  حرية  5.تقرير 

ن�سان، كوبنهاجن، 2007، �س63. وروبية-املتو�سطية حلقوق الإ الأ

باملغرب،  والتجمعات  اجلمعيات  قانون  تعديل  ب�ساأن  مطلبية  مذكرة 

املر�سد الغربي للحريات العامة.

هلية«،  الأ للمنظمات  العربي  الت�رصيعي  »الدليل  خليل،  الله  6.عبد 

هلية، 2006، �س87. القاهرة: ال�سبكة العربية للمنظمات الأ

7.تيبو جوييه، مرجع �سبق ذكره.

8.عبد الله خليل، مرجع �سبق ذكره، �س88

9.تيبو جوييه ، مرجع �سبق ذكره.

املدين،  املجتمع  عن  الدفاع  الدميقراطية،  اأجل  من  العاملية  10.احلركة 

تقرير احلركة العمالية من اأجل الدميقراطية، يناير 2008، �س31.

11.تيبو جوييه، مرجع �سبق ذكره.

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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املنطقة  يف  اجلمعيات  تاأ�سي�س  حرية  تقرير  ذلك:  يف  12.راجع 

ورومتو�سطية، مرجع �سق ذكره، �س32، 54، 81. الأ

13.عبد الله خليل، مرجع �سبق ذكره �س �س104، 105.

14.تبيو جوييه، مرجع �سبق ذكره.

15.عبد الله خليل، مرجع �سبق ذكره �س �س 111-109.

الدائرة  داري،  الإ الق�ساء  حمكمة  الدولة-  جمل�س  ذلك:  يف  16.انظر 

الثانية اأفراد، احلكم يف الدعوى رقم 21117 ل�سنة 58، جل�سة 24/ 2/ 

.2008

17.اطلع معدو هذا التقرير على فحوى هذا اخلطاب، من خالل اإحدى 

اجلمعيات، لكنها حتفظت على ت�سويره كم�ستند يف هذه الدرا�سة، خ�سية 

الك�سف عن ا�سمها من خالل التوقيع على ا�ستالم اخلطاب!

بعد  بدء./.  على  عود  ن�سان،  الإ حلقوق  القانونية  امل�ساعدة  18.جميعة 

 /27 يف  �سحفي  بيان  امل�ساعدة،  جمعية  اغتيال  قرار  تنفيذ  بوقف  احلكم 

 .2008 /10

ww.anhri.net/egypt/ahrla/2008/pr1027.shtml
ن�سان  الإ حلقوق  القانونية  امل�ساعدة  جمعية  دفاع  مذكرة  عن  19.نقال 

داري بحل  الإ القرار  بالقاهرة، طعنا على  داري  الإ الق�ساء  اإىل حمكمة 

اجلمعية وال�سادر يف 4/ 9/ 2007.

�سحيفة  انظر  رهاب،  الإ مكافحة  قانون  م�رصوع  ن�سو�س  20.حول 

امل�رصي اليوم بتاريخ 20/ 2/ 2008.

»فلتتناغم  ح�سن  حممد  الدين  ع�سام  التعديالت:  هذه  حول  21.انظر 

اجلهود يف مواجهة املخطط احلكومي خلنق املجتمع املدين-ورقة موقف 

www.cihrs.org : ن�سان با�سم مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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هلية  م�ضروع قانون اجلمعيات »املنظمات غري احلكومية« واملوؤ�ض�ضات االأ

م�ضروع م�ضرتك بني 

ن�ضان)�( ن�ضان واملنظمة امل�ضرية حلقوق االإ مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ

با�سم ال�سعب 

رئي�س اجلمهورية 

تي ن�سه، وقد اأ�سدرناه:  قرر جمل�س ال�سعب القانون الآ

مادة )1( مع عدم �لإخالل بنظم �جلمعيات �ملن�ساأة ��ستناد� �إىل �تفاقيات دولية, يعمل باأحكام 

�لقانون �ملر�فق يف �ساأن �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة وي�ستثنى من ذلك: 

1-�جلمعيات �لتي ي�سدر بت�سكيلها �أو �عتماد نظمها قر�ر�ت خا�سة من �ل�سلطة �لتنفيذية �أو 

و �إ�رص�فها. 
تخ�سع لرقابتها �أ

�لعاملني  �أو  ع�سائها  لأ مادي  ربح  على  �حل�سول  ت�ستهدف  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  �جلمعيات   -2

فيها. 

حز�ب �ل�سيا�سية و�لنقابات �ملهنية و�لعمالية و�لحتاد�ت �لطالبية.  3-�لأ

�لقانون  من  بعدها  وما   505 �ملو�د  حكام  لأ وفقا  �ملن�ساأة  و�ل�رصكات  �لتجارية  4-�ل�رصكات 

�ملدين. 

جنبية غري �حلكومية, باأن متار�ض �أن�سطة �جلمعيات )�ملنظمات  ويجوز �لت�رصيح للمنظمات �لأ

فيه,  �ملقررة  للقو�عد  وفقا  �لقانون,  هذ�  حكام  لأ �خلا�سعة  هلية  �لأ و�ملوؤ�س�سات  �حلكومية(  غري 

وتنظم �لالئحة �لتنفيذية للقانون �لإجر�ء�ت �ملي�رصة لذلك. 

)1( يدعم هذا امل�رصوع عدد من املنظمات احلقوقية، وهي: اأع�ساء حملة حرية التنظيم، اأع�ساء التحالف امل�رصي حلرية 

القانونية  امل�ساعدة  جمموعة  ن�سان،  الإ حلقوق  القانونية  امل�ساعدة  جمعية  الدميقراطية،  تنمية  جماعة  هلية،  الأ اجلمعيات 

ن�سان مل�ساعدة ال�سجناء، دار اخلدمات  ن�سان، اجلمعية امل�رصية للنهو�س بامل�ساركة املجتمعية، جمعية حقوق الإ حلقوق الإ

ن�سان، موؤ�س�سة املراأة اجلديدة، املبادرة امل�رصية للحقوق ال�سخ�سية،  النقابية والعمالية، ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإ

العنف،  ومناه�سة  الت�سامح  لدرا�سات  اأندل�س  مركز  املراأة،  حلقوق  امل�رصي  املركز  ن�سان،  الإ حلقوق  ر�س  الأ مركز 

�سالح اجلنائي.   املنظمة العربية لالإ

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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هلية �لقائمة وقت نفاذ هذ� �لقانون و�مل�سجلة وفقًا  مادة )2( تعترب �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �لأ

�سا�سي وطلب �سهرها  للقانون رقم 84 ل�سنة 2002 م�سجلة ر�سميًا, ويجب عليها تعديل نظامها �لأ

حكامه خالل عام من تاريخ �لعمل به, �إذ� ما �أر�دت �لتمتع بال�سخ�سية �لقانونية.  بالتطبيق لأ

حكام  �سا�سي بالتطبيق لأ مادة )3( يجب على كل جمعية �أو موؤ�س�سة �أهلية �أعيد �سهر نظامها �لأ

�سا�سي �ملعاد �سهره وذلك خالل �ستة  هذ� �لقانون �أن تعيد ت�سكيل جمل�ض �إد�رتها وفقًا لنظامها �لأ

�أ�سهر من �إمتام �سهرها.  

د�رية للجمعيات وللموؤ�س�سات �خلا�سة �لقائمة وقت �لعمل  على �أن ت�ستمر �لهياكل �لتنفيذية و�لإ

�إعادة ت�سكيلها وفقًا للقو�عد �ملن�سو�ض عليها يف هذ�  �أن يتم  �إىل  �أعمالها  بهذ� �لقانون يف مبا�رصة 

�لقانون.  

د�رية يف تطبيق �أحكام �لقانون �ملرفق وز�رة �لعدل.  مادة )4( يق�سد باجلهة �لإ

هلية رقم 84 ل�سنة 2002, كما يلغى كل ن�ض  مادة )5( يلغى قانون �جلمعيات و�ملوؤ�س�سات �لأ

يخالف �أحكام هذ� �لقانون.  

مادة )6( ين�رص هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�سمية, ويعمل به من تاريخ ن�رصه.  

يب�سم هذ� �لقانون بخامت �لدولة, وينفذ كقانون من قو�نينها. 

          �سدر برئا�سة اجلمهورية 

�سنة يف                �سنة               املوافق         

ع�ضام الدين حممد ح�ضن, واآخرون
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ول الف�ضل االأ

 يف �ضاأن اجلمعيات 

�لقانون, كل منظمة غري حكومية ذ�ت �سفة  �أحكام هذ�  يق�سد باجلمعية يف تطبيق  مادة )1( 

د�ئمة �أو غري د�ئمة ترغب يف �لتمتع ب�سخ�سية قانونية, وين�سئها �أ�سخا�ض طبيعيون �أو معنويون ل 

ع�سائها.  يقل عددهم عن �سخ�سني, ول ت�ستهدف حتقيق ربح مادي لها �أو ملوؤ�س�سيها �أو لأ

ع�ساء �ملوؤ�س�سون, ي�ستمل على �لبيانات  مادة )2( ت�سع �جلمعية نظاما �أ�سا�سيا يوقع عليه �لأ

تية:  �لآ

1.��سم �جلمعية و�لغر�ض منها وعنو�ن مقرها. 

ع�ساء �ملوؤ�س�سني, ولقبه وجن�سيته ومهنته وموطنه.  2.��سم كل من �لأ

ع�ساء, و�أحو�ل �إ�سقاط ع�سويتهم.  3.�رصوط قبول �لأ

ع�ساء وو�جباتهم.  4.حقوق �لأ

5.�لهيئات �لتي متثل �جلمعية, و�خت�سا�سات كل منها, وطرق �ختيار �أع�سائها, وطرق عزلهم 

و �إبطال ع�سويتهم. 
و �إ�سقاط �أ

�أ

6.�رصوط �سحة �نعقاد �جلمعية �لعمومية �لعادية وغري �لعادية. 

7.مو�رد �جلمعية وطرق �لرقابة �ملالية. 

�سا�سي.  8.�لقو�عد �لتي تتبع يف تعديل �لنظام �لأ

9.قو�عد حل �جلمعية و�جلهة �لتي توؤول �إليها �أمو�لها.

ن�سان  �لإ �لدولية حلقوق  �ملو�ثيق  مع  متعار�سًا  �جلمعية  غر�ض  يكون  �أن  يجوز  ل   )3( مادة 

و�لد�ستور. 

مادة )4( ل يجوز �أن ي�سارك يف �إد�رة �جلمعية �ملحكوم عليهم باأحكام نهائية يف جر�ئم خملة 

بال�رصف �أو �لعتبار, ما مل يكن قد رد �إليهم �عتبارهم. 

مادة )5( تخ�سع �جلمعية يف كل �سئونها جلمعيتها �لعمومية وحدها دون غريها, ويف �حلالت 

�جلمعية  توؤول �سالحيات  �أ�سخا�ض  ع�رصة  عن  �جلمعية  يف  �لعاملني  ع�ساء  �لأ عدد  فيها  يقل  �لتي 

د�رة, ول يجوز فر�ض �حلر��سة على �جلمعية �أو على �أمو�لها من �أي جهة  �لعمومية �إىل جمل�ض �لإ

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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�لنظام  يف  �أو  �لقانون,  هذ�  يف  ح�رص�  عليها  �ملن�سو�ض  حو�ل  �لأ يف  �إل  ق�سائية  غري  �أو  ق�سائية 

�سا�سي للجمعية.  �لأ

�سا�سي للجمعية على �أن توؤول �أمو�لها عند �حلل �إىل  مادة )6( ل يجوز �أن ُيَن�ض يف �لنظام �لأ

ع�ساء �أو ورثتهم �أو �أ�رصهم.  �لأ

إن�ساء �جلمعية, مرفقا به  د�رة بخطاب م�سجل بعلم �لو�سول با مادة )7( تخطر �جلمعية جهة �لإ

�سا�سي, وين�ساأ يف مقر كل حمكمة �بتد�ئية �سجل خا�ض ي�سمى »�سجل  ن�سخة معتمدة من نظامها �لأ

هلية«, ت�سجل فيه �جلمعية, وتعطى رقما م�سل�سال مبجرد �إيد�ع ن�سخة  �جلمعيات  و�ملوؤ�س�سات �لأ

د�رة, ول يجوز رف�ض �إ�سهار �جلمعية حتت �أي  �سا�سي للجمعية معتمدة من جمل�ض �لإ من �لنظام �لأ

�عتبار. 

مادة )8( يتم �سهر �جلمعية بن�رص ��سمها ورقم ت�سجيلها و�ملحكمة �لتي مت ت�سجيل �جلمعية 

لنظامها  و�ٍف  وملخ�ض  �ملوؤ�س�سني  ع�ساء  �لأ و�أ�سماء  �إن�سائها  من  و�لغر�ض  �خلا�ض  �سجلها  يف 

�سا�سي يف �إحدى �ل�سحف. ويقوم باإجر�ء�ت �ل�سهر موظف خمت�ض من موظفي »�سجل �جلمعيات   �لأ

هلية« خالل �سهر من تاريخ �إيد�ع وثائق �جلمعية, و�إل جاز للممثل �لقانوين للجمعية  و�ملوؤ�س�سات �لأ

�لقيام بها على نفقة �ل�سجل. 

ع�ساء �ملوؤ�س�سني على نظامها  مادة )9( تثبت �ل�سخ�سية �لعتبارية للجمعية, مبجرد توقيع �لأ

�إل من  �لغري  بها على  �ملخت�سة, ول يحتج  �لبتد�ئية  د�رة و�ملحكمة  �لإ و�إخطارها جهة  �سا�سي  �لأ

�سا�سي للجمعية.  تاريخ �سهر �لنظام �لأ

��سمها  تت�سمن  للجمعية  �سهادة  هلية«  �لأ و�ملوؤ�س�سات  �جلمعيات  »�سجل  ي�سدر   )10( مادة 

و�لغر�ض منها ورقم وجهة ت�سجيلها وتاريخ �سهرها. وتلتزم �جلمعية بت�سجيل و�سهر كل تعديل 

�سا�سي بذ�ت �لإجر�ء�ت �لو�ردة يف �ملو�د �ل�سابقة , ول ينفذ �لتعديل بالن�سبة  يطر�أ على نظامها �لأ

�إىل �لغري �إل من تاريخ �ل�سهر. 

�أو على تعديل  �إمتام �سهرها,  �إن�ساء �جلمعية بعد  د�رية �لعرت��ض على  �لإ مادة )11( للجهة 

يف  �لوقتية  مور  �لأ قا�سي  �إىل  ترفع  �لعرت��ض  �أ�سباب  على  ت�ستمل  بعري�سة  �سا�سي,  �لأ نظامها 

�ملحكمة �لبتد�ئية �لكائن يف د�ئرتها مقر �جلمعية, خالل ثالثني يوما من تاريخ �ل�سهر, لياأمر بعد 

د�رية �أو رف�سه.  د�رية و�ملمثل �لقانوين للجمعية بتاأييد �عرت��ض �جلهة �لإ �سماع �أقو�ل �جلهة �لإ

للقو�عد  وفقا  يوما  ثالثني  خالل  �لوقتية  مور  �لأ قا�سي  من  �ل�سادر  مر  �لأ يف  �لطعن  ويجوز 
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�ملقررة يف قانون �ملر�فعات.

مادة )12( تلتزم �جلمعية مبا تعهد به مديروها �أو �لعاملون حل�سابها منذ تاأ�سي�سها, ويجوز 

تنفيذ هذه �لتعهد�ت على مالها, ول يحتج على �لغري برت�خي �إجر�ء�ت �لت�سجيل و�ل�سهر. 

مادة )13( حق �لن�سمام �لطوعي �إىل �جلمعية �أو �لن�سحاب منها مكفول. 

مادة )14( ل يجوز �جلمع بني ع�سوية �لهيئات �ملنتخبة للجمعية و�لعمل باأجر لدى �جلمعية. 

مادة )15( تقوم �جلمعية مبا يلي: 

1.حتتفظ يف مقرها بالوثائق و�ملكاتبات و�ل�سجالت. 

2.تقيد يف �سجل خا�ض �لبيانات �خلا�سة بكل ع�سو. 

للجمعية  �ملنتخبة  و�لهيئات  �لعمومية  �جلمعية  جل�سات  حما�رص  خا�سة  ب�سجالت  3.تدون 

وقر�ر�تها. 

ير�د�ت وم�سادرها, و�مل�رصوفات و�أوجه �إنفاقها.  4.تدون ح�ساباتها يف دفاتر يبني فيها �لإ

5.تعني مر�قب ح�سابات خارجيا �إذ� كانت ميز�نيتها تتجاوز ربع مليون جنيه م�رصي. 

معتمدة  �ل�سنوي  �خلتامي  ح�سابها  من  ن�سخة  �ملخت�سة  د�رية  �لإ �جلهة  �إىل  �جلمعية  6.ت�سلم 

من �جلمعية �لعمومية, ومر�قب �حل�سابات �خلارجي, وكذلك قر�ر�ت �جلمعية �لعمومية وجمل�ض 

د�رة, كما تخطرها مب�سادر متويلها.  �لإ

مادة )16( يجوز لكل �سخ�ض �أو جهة �أو موؤ�س�سة �لطالع على كل ما يت�سل بن�ساط �جلمعية, 

د�رة �لقو�عد  د�رة �ملودع لديها هذه �لوثائق, وت�سع جهة �لإ وذلك بعد تقدمي طلب بذلك �إىل جهة �لإ

�ملنظمة ل�سمان حق �لإطالع من خاللها. 

د�رة, مبا يف  مو�ل بعد �إخطار جهة �لإ ن�سطة �ملدرة لالأ مادة )17( يجوز للجمعية �أن تقوم بكل �لأ

ذلك جمع �لتربعات من �لهيئات و�ملوؤ�س�سات و�جلمهور, وذلك عن طريق كل �لو�سائل �ملتاحة مبا يف 

ذلك �حلمالت �لتليفزيونية و�حلفالت �خلريية و�ملر��سالت �لربيدية, مع �إعفائها من جميع �لر�سوم 

د�رية �لعرت��ض على جمع �لتربعات  و�ل�رص�ئب �ملقررة لالنتفاع بتلك �خلدمات, ويجوز للجهة �لإ

خالل �سهر من �إخطارها بذلك, من خالل عري�سة ت�ستمل على �أ�سباب �لعرت��ض, و ترفع �إىل قا�سي 

مور �لوقتية باملحكمة �لبتد�ئية �ملخت�سة.  �لأ
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ن�سطة �لقت�سادية �لتي ت�ساعد على حتقيق �أهد�فها, على �أن  كما يجوز للجمعية �مل�ساركة يف �لأ

غر��ض �جلمعية.  ن�سطة لأ تخ�س�ض �أرباح تلك �لأ

بكل  و�جلمارك  و�ل�رص�ئب  �لر�سوم  �أنو�ع  جميع  من  �جلمعية  �أمو�ل  تعفى   )18( مادة 

م�سمياتها.  

فر�د و�ملوؤ�س�سات و�ل�رصكات �إىل �جلمعيات من  مادة )19( تخ�سم �ملبالغ �لتي يتربع بها �لأ

�لوعاء �ل�رصيبي للمتربع. 

مادة )20( 

1.يحق للجمعية عقد �لجتماعات �لعامة �سو�ء مبقرها �أو يف �أي قاعات خارجية. 

2.يحق للجمعية �إ�سد�ر ن�رص�ت �أو جمالت ذ�ت طبيعة دورية من دون �خل�سوع للقيود �لو�ردة 

يف قانون تنظيم �ل�سحافة. 

3.يجوز للجمعية �لنت�ساب �أو �ل�سرت�ك �أو �لن�سمام �إىل �أي جمعية �أو هيئة مقرها خارج م�رص 

باإخطار  د�رة  �لإ جمل�ض  ويلتزم  د�رة,  �لإ جمل�ض  �أو  �سا�سي  �لأ �لنظام  يحددها  �لتي  للقو�عد  وفقًا 

د�رية بذلك.  �جلهة �لإ

�إن�ساء فروع ومكاتب لها يف حمافظات �جلمهورية و�ملدن وفقًا للقو�عد �لتي  4.يحق للجمعية 

�سا�سي.  يحددها �لنظام �لأ

الف�ضل الثاين

هلية   يف �ضاأن املوؤ�ض�ضات االأ

مادة )21( يق�سد باملوؤ�س�سة, يف �أحكام هذ� �لقانون, كل �سخ�ض �عتباري ين�ساأ بتخ�سي�ض مال 

ل يقل عن خم�سني �ألف جنيه م�رصي مدة حمددة �أو غري حمددة, لغر�ض ل يتعار�ض مع �أحكام هذ� 

�لقانون ما مل ترغب يف  �ملن�ساأة و�مل�سهرة قبل �سدور هذ�  �ملوؤ�س�سات  �لقانون, وي�ستثنى من ذلك 

�لتحول �إىل جمعية. 

مادة )22( يكون �إن�ساء �ملوؤ�س�سة ب�سند ر�سمي �أو بو�سية, ويعترب هذ� �ل�سند �أو هذه �لو�سية 

تية:  �سا�سي للموؤ�س�سة, ويجب �أن ي�ستمل على �لبيانات �لآ �لنظام �لأ

1.��سم �ملوؤ�س�سة وميد�ن ن�ساطها ونطاق عملها ومركز �إد�رتها.  

2.�لغر�ض �لذي �أن�سئت �ملوؤ�س�سة لتحقيقه.  
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مو�ل �ملخ�س�سة لهذ� �لعمل.   3.بيان دقيق لالأ

4.تنظيم �إد�رة �ملوؤ�س�سة وطريقة �ختيار �أع�ساء جمل�ض �إد�رتها وعزلهم و��ستبد�لهم. 

إذ�  مادة )23( يعترب �إن�ساء �ملوؤ�س�سة بالن�سبة �إىل د�ئني �ملن�سئ وورثته مبثابة هبة �أو و�سية, فا

كانت �ملوؤ�س�سة قد �أن�سئت �إ�رص�ر� بحقوقهم, جاز لهم مبا�رصة �لدعاوى �لتي يقررها �لقانون يف 

مثل هذه �حلالة بالن�سبة �إىل �لهبات و�لو�سايا. 

مادة )24( متى كان �إن�ساء �ملوؤ�س�سة ب�سند ر�سمي جاز ملن �أن�ساأها �أن يعدل عنها ب�سند ر�سمي 

حكام �لو�ردة يف هذ� �لقانون.   �آخر, وذلك �إىل �أن يتم �سهرها وفقا لالأ

جر�ء�ت  لالإ وفقا  لها  مدير  �أول  �أو  من�سئها,  طلب  على  بناء  �ملوؤ�س�سة  �إ�سهار  يتم   )25( مادة 

�ملقررة ل�سهر �جلمعيات  يف هذ� �لقانون. 

حكام هذ� �لقانون كل ما هو مقرر فيه من  مادة )26( ت�رصي يف �ساأن �ملوؤ�س�سات �خلا�سعة لأ

عد�  فيما  �إن�سائها,  �سند  يف  �أو  �لقانون  يف  ذلك  خالف  على  ين�ض  مل  ما  باجلمعيات  خا�سة  �أحكام 

حكام ذ�ت �لطبيعة �خلا�سة باجلمعيات.  �لأ

الف�ضل الثالث

قليمية   احلق يف تكوين ال�ضبكات والتحالفات واالحتادات النوعية واالإ

مادة )27( يحق للجمعيات تاأ�سي�ض �أو �لن�سمام �إىل �ل�سبكات �أو �لتحالفات �ملحلية �لتي ت�ساعد 

يف تن�سيق �أن�سطتها وتدعم غاياتها �مل�سرتكة. 

ملدة  �إقليميا  �أو  نوعيا  �حتاد�  بينها  فيما  تن�سئ  �أن  �جلمعيات  من  عدد  ي  لأ يحق   )28( مادة 

�سا�سي لهذ� �لحتاد, ولو�ئحه وموؤ�س�ساته,  ن�ساء �لنظام �لأ حمددة �أو غري حمددة, ويحدد �تفاق �لإ

إن�ساء  وطريقة ممار�سة �خت�سا�ساته, وطرق متويلهـ وطرق حله و�إنهاء ن�ساطه. ويجب �لإخطار با

خطار باجلمعيات يف هذ� �لقانون, �إذ� رغب  هذ� �لحتاد بالطريقة ذ�تها �ملن�سو�ض عليها بالن�سبة لالإ

موؤ�س�سوه يف �لتمتع ب�سخ�سية قانونية. 

د�رية بكل تطور يجري على تكوين  مادة )29( يجب على جمل�ض �إد�رة �لحتاد �إخطار �جلهة �لإ

ع�ساء �لقد�مى �لذين  �إليه �أو �لأ ع�ساء �جلدد �لذين �ن�سمو�  �لحتاد �أو �خت�سا�ساته, وكذلك بالأ

�ن�سحبو� منه. 
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الف�ضل الرابع

 اأحكام ختامية 

د�رة ولكل ذي م�سلحة �حلق يف �للجوء �إىل �لق�ساء لالعرت��ض على  مادة )30( يجوز جلهة �لإ

�أي من قر�ر�ت �جلمعية �لعمومية �أو جمل�ض �إد�رة �جلمعية �أو �أي من �أن�سطتها, ويكون للمحكمة 

�لبتد�ئية �لكائن يف د�ئرتها مقر �جلمعية بعد �لنظر يف �لطلب و�ل�ستماع �إىل دفاع �جلمعية �مل�سفوع 

�أو قبوله مبا قد يرتبه ذلك من جز�ء�ت. ويجوز للمحكمة �أن  مب�ستند�تها �أن تاأمر برف�ض �لطلب 

ت�سمل حكمها نفاذً� معجاًل �إل يف حالة �حلكم بحل �جلمعية �أو ت�سفية �أمو�لها, فال ينفذ �حلكم �إل 

بعد �سريورته نهائيًا. 

مادة )31( ت�سمل �جلز�ء�ت �لتي ميكن توقيعها على �جلمعية مبوجب حكم ق�سائي يف حال 

�سا�سي و�لقو�عد �ملقررة مبوجب هذ� �لقانون:  ثبوت خمالفتها للنظام �لأ

1.�إنذ�ر �جلمعية بت�سحيح �ملخالفة �ملثبتة. 

2.�إلغاء �لقر�ر �أو وقف �لن�ساط �ملعرت�ض عليه. 

د�رة.  3.جتميد ن�ساط �لع�سو �ملخالف �أو جتميد ع�سويته مبجل�ض �لإ

د�رة �أو لبع�ض �أع�سائه.  4.�لعزل �لكلي ملجل�ض �لإ

5.جتميد ن�ساط �جلمعية ملدة حمددة. 

6.حل �جلمعية وت�سفية �أمو�لها. 

مادة )32( يجب على �ملحكمة, يف حالة �حلكم بحل جمل�ض �إد�رة �جلمعية �ملنتخب, �أن ت�سمن 

د�رة �ملنحل كحار�ض ق�سائي,  حكمها تعيني �أحد �أع�ساء �جلمعية �لعمومية من غري �أع�ساء جمل�ض �لإ

د�رة تعني �ملحكمة حار�سًا من خارج �جلمعية.  ويف حال كانت �جلمعية �لعمومية هي نف�سها جمل�ض �لإ

للجمعية خالل فرتة ل جتاوز �ستني  �سا�سي  �لأ للنظام  �نتخابات جديدة وفقا  �إجر�ء  تكون مهمته 

يوما من تاريخ �سريورة �حلكم �ل�سادر بتعيينه نهائيا, وتكون له �سالحيات رئي�ض جمل�ض �إد�رتها 

قر�ره.  يف �حلفاظ على حقوقها, على �أن يعر�ض تقرير� و�فيا باأعماله على �أول جمعية عمومية لإ

مادة )33( �إذ� حلت �جلمعية عني لها م�سٍف �أو �أكرث, ويقوم بهذ� �لتعيني �جلمعية �لعمومية 

حو�ل يجري �تباع �لقو�عد  �إذ� كان �حلل �ختياريا, �أو �ملحكمة �إذ� كان �حلل ق�سائيا, ويف جميع �لأ

إذ� تعذر ذلك, وجب �أن  �سا�سي للجمعية فيما يتعلق بناجت �لت�سفية, فا �ملن�سو�ض عليها يف �لنظام �لأ
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يت�سمن قر�ر تعيني �مل�سفي تكليفه بتحويل �أمو�ل �جلمعية �ملنحلة �إىل �جلمعية �لتي يكون غر�سها 

قرب �إىل غر�ض هذه �جلمعية.  هو �لأ

�أ�سباب  تعر�ض  و�أن  مو�جهتها,  يف  �إد�ري  قر�ر  �أي  على  �لطعن  للجمعية  يحق   )34( مادة 

د�ري �لكائن يف د�ئرتها مقر �جلمعية, ويكون للمحكمة بعد �لنظر  �عرت��سها على حمكمة �لق�ساء �لإ

د�ري �أو رف�ض �لطعن  إلغاء �لقر�ر �لإ د�رة �أن تاأمر با يف �لطعن و�ل�ستماع �إىل دفاع �جلمعية وجهة �لإ

�ملقدم من �جلمعية. 

هلي نحو قانون دميقراطي لتحرير العمل االأ
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ر�ضوان ال�ضيد... م�ضرية فل�ضفية

اأبحاث مهداة مبنا�ضبة بلوغه ال�ضتني

  مقدمة امللف/ مدير التحرير.

ن�صان/ د. حممد حلمي.   حول م�صائل التجديد والنهو�س والدولة املدنية وحقوق الإ

حيائية: قراءة يف الفكر العربي املعا�صر/ د. �صعيد بن �صعيد العلوي. �صالحية والإ   الإ

ن�صان يف فكر ر�صوان ال�صيد/ فاطمة حافظ. ن�صانوية وحقوق الإ  النزعة الإ

�صالم / د. ر�صوان زيادة . ر�صوان ال�صيد و�صيا�صات ال�صراع على الإ

م�صائل الرتاث والدين والدولة عند ر�صوان ال�صيد / د. وجيه كوثراين.

�صالة واملعا�صرة يف فكر ر�صوان ال�صيد / معتز اخلطيب. حول الأ

قراءة يف فكر دورية »الجتهاد« / د. عبد احلميد نا�صف.
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تقدمي:

إننا ناأمل يف رو�ق عربي �أن نر�سخ قيمة �لحتفاء بالقمم  دباء, فا ن �ملعا�رصة حجاب, فيما يقول �لأ لأ

و�لرموز �لثقافية �ملعا�رصة؛ �نطالقا من �لإميان باأن �لحتفاء بهم �حتفاء بالقيمة �لتي نعا�رصها 

ونتعلم على يديها: كيف يكون مبقدور �ملثقف �لكوين �أن يتحول من جمرد رقم على �لي�سار يف معادلة 

�حلياة و�حلر�ك �ل�سيا�سي �إىل ظاهرة توؤثر ب�سورة �إيجابية يف ت�ساعيف �لو�قع �ملعا�ض؟!.

ب ر�سو�ن �ل�سيد من مقلتيه �لزرقاوتني نظر�ت نافذة كالن�سال, وعندما  و�حلال �أنه عندما ي�سوِّ

مييل نحو م�ستمعيه – وكلهم �سمع �إليه- بقامته �لنحيفة �ملت�سحة بوقار �سرتته �ل�سود�ء, وعندما 

ديان,  ة �إحدى خطبه �ملاحقة عن �لقر�بة �لقائمة بني �حل�سار�ت و�لثقافات وخمتلف �لأ
يرجتل فجاأ

ن�سان �ملجبول من نار ل يطوي �سلوعه على وجود فريد  �إذ� كان هذ� �لإ �أن نت�ساءل عّما  لنا  يحق 

حا�رص فيه, وعما �إذ� كان هذ� �ل�سوت �ملتدفق, �ل�سافر, �لناب�ض باحلمية لي�ض هو �سوت نبي!!.

�سالمية  حو�ل ومهما �ختلفت �ملو�سوعات, يبدو ر�سو�ن �ل�سّيد, �أ�ستاذ �لدر��سات �لإ ففي كل �لأ

�أن مت�سك  �أبد�  إمكانك  با يكون  و�إلقاء �حلديث. ولن  للكالم  متاأهبا  كان  لو  كما  �للبنانية,  باجلامعة 

هذا القادم من “تر�ضي�س”

حتية لر�ضوان ال�ضيد فى عيد ميالده ال�ضتني
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حكام ينقب عن كلماته �أو يخلط يف دروب حديثه �أو يتيه يف م�سالك جانبية  به متلب�سا بالتخبط يف �لأ

وىل يحدث �سيء ل جتد له و�سفا خري� من قولك �إنه  �سيل, بل من �للحظة �لأ تناأى عن �ملو�سوع �لأ

»�إلهام«. �ساعتئذ يخيل �إليك �أن �لتجاعيد تتال�سى من هذ� �لوجه �ل�سامر و�رصعان ما تتلون نظرته 

إذ� به يحلق بالفكر يف �أجو�ء لي�ست يف �حل�سبان لكرثة غز�رتها ودقتها و�إذ�  بلون �لهدوء �ل�سايف فا

�سالم  �لإ �إىل مقاربة و�قع وم�ستقبل حركات  �لإ�سالح و�لتجديد  ينتقل �رصيعا من بحث جدلية  به 

�سالم...�إلخ. عامل متكامل  �ل�سيا�سي رجوعا �إىل �خل�سي�سة �ل�سيا�سية للفقيه وتاريخ �ملعار�سة يف �لإ

حكام �أي�سا �أول باأول. من �لر�سانة و�لتمكن ومر�جعة �لأ

وىل  نعم ر�جع ر�سو�ن �ل�سيد �أفكاره �أكرث من مرة ومل يخجل يف �أن يعلن خطاأ بع�ض �أحكامه �لأ

�ملتعلقة بالفتنة و�لن�ساأة �لتاريخية ملفهوم �أهل �ل�سنة و�لقول برت�جع �مل�ساريع �لنه�سوية يف حلقاتها 

مام حممد عبده(. مثلما توزعت حقول �هتماماته على �لتاأليف و�لتحقيق  �ملابعد عبدوية )ن�سبة �إىل �لإ

نية يباغتك با�ستغاله على �أربعة كتب دفعة و�حدة ينتمي كل  و�لرتجمة و�إذ� ما �ساألته عن م�ساريعه �لآ

�سالمية جميعا!!.    و�حد منها �إىل حقل دون �آخر بحيث تتوزع على جمالت �لثقافة �لإ

�إىل  �لر�هنة,  �لنا�سطني يف حقبتنا  �ملثقفني  �أهم  �أحد  �ل�سّيد  �لعالمة ر�سو�ن  يعد  �ملح�سلة,  ويف 

مييز  ما  �أهم  �أن  �عتقادي  ويف  �للبنانية.  �ل�سيا�سية  �حلياة  يف  �لرئي�سني  �لفاعلني  �أحد  كونه  جانب 

ر�سو�ن �ل�سيد عن باقي �ملثقفني �ملعا�رصين له �أمرين رئي�سني: 

�سالمية.  ول: �إطالعه على �لرت�ث �ل�ست�رص�قي �إىل جانب �تقانه �ملدونة �لرت�ثية �لإ االأ

�أن ينجح يف نقل �لهتمام بالرت�ث من �لدو�ئر  �أنه ��ستطاع بحكم جتربته �ل�سخ�سية  الثاين: 

كادميية �ملغلقة �إىل �ملجال �لثقايّف �لعام, �ل�سحايّف منه ب�سفة خا�سة. مثلما ��ستطاع �أن يحت�سن  �لأ

�سالمية ليكونو� مبثابة “�جليل �لثاين”  جمموعة من �سباب �لباحثني من خمتلف �لدول �لعربية و�لإ

و�لفكر  و�لدولة  �لدين  وجدليات  خر,  بالآ نا  �لأ وعالئق  �لرت�ثية,  �ملدونة  در��سة  على  تربى  �لذي 

�سالمي على وجه �خل�سو�ض. �ل�سيا�سي �لإ

�ل�سيد بهذ� �ملعنى يقوم بعمل جبار بدل من موؤ�س�ساتنا �لثقافية �له�سة �لتي �سارت  ر�سو�ن 

�سف �ل�سديد عامل طرد لكل قيمة معرفية, �ساأنها يف ذلك �ساأن �أنظمتنا �ل�سيا�سية �ملت�سلطة. ويف  لالأ

�لو�قع ل�سنا يف مت�سع هنا لنتحدث عن ميز�ت �لرجل ومميز�ته فهو, ملن يعرفونه, يعد �أكرث تو��سعا 

من “�أن�ساف �ملتعلمني” �لذين يت�سدرون �لو�جهات �لثقافية يف دولنا �لعربية, وهو يف عذوبته �أكرث 

هذا القادم من »تر�ضي�س«
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بيانا من �سعر�ء ما بعد �حلد�ثة �لذين يتحدثون بلغة ل يفهمونها هم �أنف�سهم, وهو قبل هذ� وذ�ك 

خرين و�أعمالهم,  ر�ئه �ل�سيا�سية!, و�إعمال نقده يف جتارب �لآ يحب �لرفق يف كل �سيء �إل �نحيازه لآ

لكن عن معرفة و�قتد�ر ومو�سوعية.

وبغ�ض �لنظر عن مو�قف �لرجل �ل�سيا�سية �لتي يحتمها �ن�سو�ءه �سمن تيار �ملو�لة وبحكم 

مر �لذي يثري عليه �سخط �لكثريين, �إل �أنني  عمله م�ست�سار� ثقافيا لرئي�ض �لوزر�ء �للبناين؛ وهو �لأ

مر يحق لكل كائن كان �أن يتخري وجهته  �أحبذ د�ئما حماكمته فكريا ولي�ض �سيا�سيا ففي نهاية �لأ

إن ر�سو�ن �ل�سيد  �ل�سيا�سية بغ�ض �لنظر عن �تفاق �أو �ختالف �لكثريين معه. وتبعا لهذ� �ملنهج, فا

�أعمالهم مزيد� من �لبحث  يقف على ر�أ�ض تيار نادر من �ملوؤرخني و�ملثقفني �لعرب �لذين ت�ستحق 

و�لتحليل و�لدر��سة لال�ستفادة منها و�لبناء عليها م�ستقبال.      

�لفرن�سي �لعظيم لوي�ض ما�سينيون  �ل�سياق حادثة رويت عن �مل�ست�رصق  وت�ستح�رصين يف هذ� 

�أنه كان يقف على ر�سيف ميناء عدن عام 1907 عندما �سادف �أحد �ل�سيالني �لنا�سئني ف�ساأله: هل 

�أنت ميني �أم �سومايل؟ فاأجاب �ل�سيال: بل �أنا م�سلم. ورمبا ب�سبب هذه �لإجابة �ملوجزة قد �أعطى 

�سالمي �أو ما ي�سمى بـ “�لفعل �ملنعك�ض  هذ� �لفتى عامَل �مل�ستقبل �أحد �ملفاتيح �ملهمة لتفهم �لعامل �لإ

�سالم هي  �جلماعي للجماهري”. ونتيجة لذلك, كتب ما�سينيون فيما بعد: “�إن �لر�بطة �لثقافية لالإ

كالر�بطة �لعن�رصية ل تنف�سم �أبد�”.

ورمبا يت�ساءل �لقارئ: وما عالقة ذلك بحديثنا عن ر�سو�ن �ل�سيد؟ يف هذه �حلالة �أجدين م�سطر� 

�سالم”  �لإ يف  �جلماعات  “مفاهيم  وهما:  نظري  يف  �ل�سيد  لر�سو�ن  �سدر�  كتابني  �أهم  �إىل  حالة  لالإ

مة و�جلماعة و�ل�سلطة” )بريوت 1985(. فقد بذل �ل�سّيد يف هذين �لكتابني  )بريوت 1984(, و “�لأ

جهد� تنقيبيا خارقا ُ��ستكِمل يف ما بعد و�متد ل�سنو�ت طويلة من �لدر��سة و�لبحث و�لتحليل �ساعده 

زهري �ملقتدر على حد تعبري وجيه كوثر�ين, ذ�كرة حادة ل يفوتها �سيء وت�سرتجع  يف ذلك, وهو �لأ

ن�ساب و�لطبقات  يف ملح �لب�رص مثلما ت�ستجمع �أي�سا �رصوبا �ستى من �لن�سو�ض �ملوزعة على كتب �لأ

د�ب...�إلخ. و�ملالحم و�لآ

و�أذكر يف هذ� �ل�سياق �أي�سا �أنني كنت �أحدثه ذ�ت مرة عن كتاب “تاأني�ض �مل�سجونني وتنفي�ض 

إذ� به يحيلني �إىل عنو�ن م�سابه باأحد هو�م�ض كتاب روزنتال �لذي ترجمه �إىل  �ملحزونني لل�سناين” فا

�سالمية بقدر  �لعربية. ولعلني ده�ست كثري� من هذ� �لتو��سل و�لذكاء �حلاد مع �ملدونة �لرت�ثية �لإ

ور�ق  �سكندرية وتعقيباته على �لأ ملاين جوزيف فان �أ�ض يف مكتبة �لإ ما ده�ست حلديثه مع �أ�ستاذه �لأ

مقدمة امللف
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�ملقدمة من خمتلف �لباحثني مبوؤمتر �ملخطوطات �ملطوية. 

يف �لعا�رص من �أكتوبر �ملقبل �سيدخل ر�سو�ن �ل�سيد عباءة �ل�ستني عاما ويف جعبته �ستة وع�رصون 

كتابا ما بني تاأليف وترجمة وحتقيق و�سبعة عناوين يعمل عليها حاليا تتوزع على �ملجالت �لثالثة 

�سالمي,  �أي�سا ومن �أبرزها: كتاب �لبغي و�خلروج, در��سة يف �أحكام �ملعار�سة و�لثورة يف �لفقه �لإ

عن  ف�سال  �سالم.  �لإ يف  هلية  �لأ للحرب  و�ل�سيا�سية  �لعقدية  ثار  �لآ يف  در��سة  �لفتنة:  يف  و�لعتز�ل 

موية من خالفة �سليمان بن  �رص�ف للبالذري, )�لق�سم �خلا�ض بالدولة �لأ حتقيق كتابّي: �أن�ساب �لأ

تاأليف  �نتهائه من  �إىل جانب  للماوردي,  �مللوك  �لدولة( ون�سيحة  �إىل �سقوط  �مللك بن مرو�ن  عبد 

�لقرن  ول من  �لأ �لن�سف  �لثو�ر يف  �لثورة وبر�مج  �ل�سرية:  �لزكية وكتابه يف  �لنف�ض  كتاب حممد 

�لثاين �لهجري.

�ملختلفة  �لعلمية  �ملوؤمتر�ت  يف  بحاث  و�لأ ور�ق  �لأ مئات  يكن  مل  �إن  ع�رص�ت  �ل�سّيد  قدم  كما 

و�ملجالت �لثقافية �ملحكمة وعلى ر�أ�سها جملة �لجتهاد, �ملاأ�سوف على توقفها, و�لت�سامح, و�لفكر 

بحاث, ومنرب �حلو�ر, ووجهات نظر وغريها من �لدوريات, ناهيك عن �أبحاثة  �لعربي, ودورية �لأ

ملانية و�لإجنليزية.   ودر��ساته باللغتني �لأ

اأخريا ي�سم �مللف �لذي بني �أيدينا حو�رً� مع �ملحتفى به وجمموعة من �ملقالت, تقدير� لدوره 

�لثقايف �لعام وتعبري� عن �متناننا كباحثني جلهود �ل�سّيد, �لتي ناأمل لها مزيد� من �لتقدم و�ل�ستمر�ر 

خرى, على حد تعبري معتز �خلطيب, و�أن  و�أن يطيل �هلل يف عمره وعمرنا �أي�سا لنحتفل ب�ستينيته �لأ

�سالمية. يكرث �هلل من �أمثاله يف م�ستقبل �أمتنا �لعربية �لإ

�ساأقدم  ذلك  من  وبدل  �مللف  هذ�  يف  �ملت�سمنة  �ملقالت  مل�سمون  هنا  �أعر�ض  لن  �لو�قع  ويف 

�لفكرية  بنيته  على  �أكرب  ب�سورة  �لتعرف  �أجل  من  به  للمحتفى  �لذ�تية  �ل�سرية  من  خمتار�ت  هنا 

وجمهود�ته �لعلمية �لر�ئعة.

مدير التحرير     

هذا القادم من »تر�ضي�س«
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اال�ضم الكامل: ر�ضوان نايف ال�ضيد اأحمد

تاريخ الوالدة ومكانها: تر�ضي�س )جبل لبنان( يف �949/�0/�0. 

ال�ضهادات العلمية

زهر )ق�ضم العقيدة والفل�ضفة( �970. �- العاملية )اللي�ضان�س( من كلية اأ�ضول الدين بجامعة االأ

�ضالميات( من جامعة توبنغن باأملانيا الغربية �977. �-دكتوراه الدولة يف الفل�ضفة )ق�ضم االإ

التاريخ الوظيفي 

ن. �-التدري�س باجلامعة اللبنانية منذ العام �977 حتى االآ

و�ضط, بجامعة هارفرد )��99-�994( و)�997( و )��00(. �-اأ�ضتاذ زائر مبركز درا�ضات ال�ضرق االأ

و�ضط, بجامعة �ضيكاغو )�995-�994(. �-اأ�ضتاذ زائر مبركز درا�ضات ال�ضرق االأ

4-اأ�ضتاذ زائر بكلية الالهوت بجامعة �ضال�ضبورغ / النم�ضا )�994(.

5- اأ�ضتاذ زائر بجامعة بامربغ, اأملانيا االحتادية )��00(.

اخلربة التدري�ضية :

بجامعتي  و�ضط  االأ ال�ضرق  درا�ضات  ومركز  �ضنعاء,  وجامعة  اللبنانية,  )اجلامعة  �ضالمي  االإ الفقه  اأ�ضول  – مادة   �

هارفرد و�ضيكاغو(.

�ضالمية ببريوت(. �ضالمي )اجلامعة اللبنانية, واملعهد العايل للدرا�ضات االإ �- مادة علم الكالم االإ

�ضالمية(. �ضالمي, ور�ضيد اال�ضت�ضراق )املعهد العايل للدرا�ضات االإ �-  مواد: علوم القراآن, والتاريخ االإ

4-  مادتي: ر�ضيد علم االجتماع الثقايف, ور�ضيد علم االجتماع ال�ضيا�ضي: )معهد العلوم االجتماعية باجلامعة اللبنانية(. 

5-  مادة علم االجتماع الديني )جامعة �ضنعاء(.

و�ضط بجامعتي هارفرد و�ضيكاغو(. �ضالم )اجلامعة اللبنانية, ومركز درا�ضات ال�ضرق االأ 9-  ر�ضيد الفل�ضفة ال�ضيا�ضية يف االإ

�ضالمي /امل�ضيحي يف الع�ضور الو�ضطى: جامعة �ضال�ضبورغ / النم�ضا. �0- اجلدل االإ

املنا�ضب واملهمات:

�ضالمي, ال�ض�ادرة عن دار الفتوى باجلمهورية اللبنانية, �97�-�970. - �ضكرتري حترير جملة الفكر االإ

- رئي�س حترير جملة الفكر العربي, )باال�ضرتاك مع د. معن زيادة(, �979 – �985.

مناء العربي بالوكالة, ��985-�98. - مدير معهد االإ

�ضالمية, �988-�985, �000-�994. - مدير املعهد العايل للدرا�ضات االإ

عوام �988- ��00.  �ضتاذ الف�ضل �ضلق( االأ - رئي�س حترير جملة االجتهاد )باال�ضرتاك مع االأ

حمر الدويل, جنيف, �005- �008. �ضالمي, لدى ال�ضيب االأ - م�ضت�ضار خمت�س بق�ضايا العامل االإ

مارات العربية �009-�006. - ع�ضو املجل�س اال�ضت�ضاري جلائزة ال�ضيخ زايد للكتاب, اأبوظبي, دولة االإ

ن. وقاف مب�ضقط )ُعمان( ��00 حتى االآ - م�ضت�ضار التحرير مبجلة “ الت�ضامح” التي ُت�ضدُرها وزارُة االأ
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ع�ضوية اجلمعيات العلمية واملهنية :

- ع�ضو هيئة التدري�س باجلامعة اللبنانية منذ العام �977.

ملان منذ العام �978. - ع�ضو جمعية امل�ضت�ضرقني االأ

- ع�ضو موؤ�ض�س بعمدة كلية ال�ضريعة, بريوت, منذ العام ��98. 

�ضالمية, �988-�984, �994 – �000. �ضالمية, جمعية املقا�ضد اخلريية االإ - ع�ضو مبجل�س اإدارة املعهد العايل للدرا�ضات االإ

- ع�ضو مبجل�س اجلامعة اللبنانية )�998-�994(.

- ع�ضو الهيئة اال�ضت�ضارية مبوؤ�ض�ضة الفكر العربي )�004-�000(. 

ن(. مريكيني )��00 حتى االآ �س بلقاء مالطا بني املثقفني العرب واالأ - ع�ضو موؤ�ضِّ

الن�ضاط العلمي احلايل: 

�ضالمي )كتاب ي�ضدر عام �009 (. - البغي واخل�روج, درا�ضة يف اأحكام املعار�ضة والثورة يف الفقه االإ

�ضالم )كتاب ي�ضدر عام �009 (. هلية يف االإ ثار العقدية وال�ضيا�ضية للحرب االأ - االعتزال يف الفتنة: درا�ضة يف االآ

ول من القرن الثاين الهجري )�008(. - حممد النف�س الزكية وكتابه يف ال�ضرية: الثورة وبرامج الثوار يف الن�ضف االأ

- �ضرية املوؤيد باهلل, حتقيق مع درا�ضة يف فكره, �009.

�ض�راف يف اختالف الفقهاء للقا�ضي عبد الوهاب املالكي ) حتقي�ق ودرا�ض�ة ( )ي�ضدر الكتاب عام �009 (. - االإ

اإىل  مروان  بن  امللك  عبد  بن  �ضليمان  خالفة  من  موية  االأ بالدولة  اخلا�س  – الق�ضم  للبالذري  �ضراف  االأ اأن�ضاب   -

�ضقوط الدولة ) حتقيق ( ) �009(.

- ن�ضيحة امللوك للماوردي, درا�ضة وحتقيق, عام �009.

بحوث املوؤمترات:

- املاأثورات التاريخية ال�ضامية, موؤمتر األفية ابن ع�ضاكر, دم�ضق �979.

�ضالم – مركز درا�ضات الوحدة  - جدليات العالقة بني اجلماعة والوحدة وال�ضرعية, ندوة القومية العربية واالإ

العربية, بريوت ��98. 

موية لل�ضلطة – موؤمتر بالد ال�ضام بعمان, اآذار �987. - اخلالفة وامللك – درا�ضة يف الروؤية االأ

�ضالمية بعمان �987  �ضالمية والثقافية املعا�ضرة – ندوة ال�ضحوة االإ - احلركات االإ

بعاد  زمة اللبنانية – االأ �ضالمية يف االأ - نحو هوية واحدة: منوذج “ الهوية اللبنانية “ يف مواجهة الهوية العربية االإ

االجتماعية واالقت�ضادية, عمان, فرباير �988.

حزاب يف الوطن العربي وق�ضية الوحدة – ندوة “الوحدة العربية جتاربها وتوقعاتها”, �ضنعاء, نوفمرب, �988.  - االأ

�ضالميون و�ضرورات احلوار والتالقي – ندوة: احلوار القومي/الديني بالقاهرة– �ضبتمرب �989. - القوميون واالإ

– ندوة تاريخ بالد  ثار يف القرنني الثالث والرابع للهجرة  - املدر�ضة التاريخية ال�ضامية وعالقتها باحلديث واالآ

ال�ضام بعمان �990. 

ال�ضعوبية  ندوة:  �ضالمي,  االإ العربي  الفكر  يف  والدولة  مة  واالأ الهوية  مفاهيم  – من  والعربية  والعروبة  العرب   -

�ضالمي– بغداد �989. والتاريخ العربي االإ

بحاث  واالأ الدر�ضات  مركز  اأقامه  الذي  امل�ضرتك”  العي�س  مبوؤمتر”جتديد  بحث  امل�ضرتك؛  العي�س  و  �ضالم  االإ  -

الرعوية, اإنطليا�س, بلبنان, �� -�4 مايو �994

“احلريات  Le Centre de Theology, لبنان, بعنوان:  اأقامه   �ضالم واحلريات الدينية؛ باملوؤمتر الرابع الذي  - االإ

هذا القادم من »تر�ضي�س«
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و�ضط” يومي�0و�� مايو �994. الدينية يف ال�ضرق االأ

وحقوق  الدين  حول  اإ�ضالمية  م�ضيحية  “م�ضاورات  ندوة  املعا�ضر,  �ضالمي  االإ الفكر  يف  ن�ضان  االإ حقوق  م�ضاألة   -

ن�ضان”, برلني, 6-�0 نوفمرب �994.  االإ

�ضالم ال�ضيا�ضي وامل�ضتقبل؛ يف ندوة “املقومات الفكرية والقانوية لنظام �ضرق اأو�ضطي جديد”, لندن,  - حركات االإ

ول )دي�ضمرب( �994. �9-�0 كانون االأ

�ضالم”, مركز اأبحاث احلوار  �ضالمي احلديث واملعا�ضر, يف ندوة “العدل يف امل�ضيحية واالإ - م�ضاألة العدل يف الفكر االإ

�ضالمي CERDIC, لبنان, نوفمرب �995. امل�ضيحي االإ

�ضالمي مع امل�ضيحية يف الع�ضور الو�ضطى )�(, جامعة البلمند – مركز  �ضالمي يف امل�ضيحية: اجلدال االإ - التفكر االإ

�ضالمية, مار�س العام �996. الدرا�ضات امل�ضيحية االإ

�ضالمي مع امل�ضيحية يف احلقب احلديثة واملعا�ضرة )�(, جامعة القدي�س  �ضالمي يف امل�ضيحية: اجلدال االإ - التفكر االإ

يو�ضف, مار�س �996.

التابع  الفقهي  املجتمع  ندوة  والعاملية”,  اخل�ضو�ضية  بني  املعا�ضر  �ضالمي  االإ الفكر  يف  ن�ضان  االإ حقوق  “م�ضاألة   -

�ضالمي, جدة باململكة العربية ال�ضعودية, مايو �996. ملنظمة املوؤمتر االإ

- ”The Future of Cosmopolitanism in the Middle East“ Amsterdam. 5-8 sep. 1996.

- تلخي�س ابن ر�ضد ل� “جمهورية اأفالطون”: اإ�ضكاليات الن�س والقراءة. موؤمتر ابن ر�ضد باملعهد العايل للدرا�ضات 

�ضالمية, بريوت, �5-�6 كانون الثاين �000.  االإ

�ضالمية, بريوت, �5-�6, كانون الثاين,  - ابن ر�ضد واختالف الفقهاء, موؤمتر ابن ر�ضد باملعهد العايل للدرا�ضات االإ

عام �000.

ن�ضان واملجتمع املدين العربي, مبوؤ�ض�ضة عبد احلميد �ضومان, عمان, �7 و�8 مايو, عام �000. - حقوق االإ

ردن, �9-�0 مايو, عام �000. - الفكر التاريخي العربي, والكتابة التاريخية العربية, جامعة اآل البيت, االأ

اأكتوبر,  – الدوحة )قطر(, �0-�7  القد�س  األقي مبوؤمتر  التقليد والتجديد, بحث  املعا�ضر بني  �ضالمي  االإ الفكر   -

عام �000.

“, الريا�س, مكتبة امللك  “م�ضتقبل الثقافة العربية  �ضالمية للت�ضكيل الثقايف للوطن العربي, موؤمتر  بعاد االإ - االأ

عبد العزيز العامة, من �0 اإىل �4 نوفمرب �000. 

العايل  باملعهد  اأر�ضالن  �ضكيب  مبوؤمتر  األقيت  حما�ضرة  اأر�ضالن؛  �ضكيب  عند  التاريخي  والبحث  التاريخ  فكرة   -

�ضالمية, بريوت, �7-�8 يوليو ��00.  للدرا�ضات االإ

�ضالمي, عّمان,  �ضالمي؛ حما�ضرة األقيت باملوؤمتر ال�ضنوي ملوؤ�ض�ضة اآل البيت للفكر االإ - دخول العلمانية اإىل العامل االإ

4-7 اأغ�ضط�س ��00.

- Understanding and Responding to the Islamic World after 9/11: Islam and Civil Society, Princeton 
University 20-22 Sep. 2002.

- Liberal Islam: Endowment for Democracy. Washington Woodrow Wilson Center. 18-19 Sep. 2002.

العربي  الفكر  يف  والتنوير  العقالنية  موؤمتر  املعا�ضر؛  العربي  الفكر  يف  �ضالمية  االإ للعقالنية  الفكرية  امل�ضادر   -

املعا�ضر, مركز درا�ضات الوحدة العربية, بريوت, 9-�0 دي�ضمرب �004.                      

على للثقافة بالقاهرة, دي�ضمرب �006. -  م�ضادر الفكر ال�ضيا�ضي اخللدوين؛ مبوؤمتر ابن خلدون باملجل�س االأ

اأبريل  ملاين ببريوت بتاريخ ��  زمنة املعا�ضرة, حما�ضرة باملعهد االأ - الفقيه: �ضلطته ومرجعيته وامل�ضائر يف االأ

.Interpretation and Authority :�007 يف موؤمتر بعنوان

مقدمة امللف
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املوؤلفات والتحقيقات والرتجمات: 

موي املبكر- اأطروحة دكتوراه  �ضعث و القراء – درا�ضة يف التاريخ الديني واالجتماعي للع�ضر االأ � – ثورة ابن االأ

ملانية ن�ضرت بفرايبورغ عام �978. باالأ

�ضالم, بريوت �984, �995. � – مفاهيم اجلماعات يف االإ

مة واجلماعة وال�ضلطة, بريوت  �985, �987, ��99. � – االأ

�ضالم املعا�ضر, بريوت �987. 4 – االإ

�ضد والغوا�س ) حتقيق وتقدمي (, بريوت �979 و ��99. 5 – االأ

– حتقيق وتقدمي باال�ضرتاك مع د.  بي �ضعيد الني�ضابوري  – امل�ضائل يف اخلالف بني الب�ضريني والبغداديني الأ  6

معن زيادة, بريوت �979. 

مارة  �ضارة اإىل اأدب االإ 7 – قوانني الوزارة و�ضيا�ضة امللك للماوردي ) حتقيق ودرا�ضة(, بريوت �979, ��99. 8 8– االإ

للمرادي ) حتقيق وتقدمي(, بريوت ��98.

9 – اجلوهر النفي�س يف �ضيا�ضة الرئي�س البن احلداد ) حتقيق وتقدمي(, بريوت ��98. 

�0 – ت�ضهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي ) حتقيق ودرا�ضة(, بريوت �987.

��– حتفة الرتك فيما يجب اأن ُيعمل يف امللك للطر�ضو�ضي )حتقيق ودرا�ضة( بريوت ��99.

�ضالم لفرانز روزنتال, ترجمة وتقدمي باال�ضرتاك مع د.معن زيادة, بريوت �979. ��– مفهوم احلرية يف االإ

�ضالم يف اأوروبا يف الع�ضور الو�ضطى ل�ضوذرن, ترجمة وتقدمي, بريوت ��98, �00�,�006. ��– �ضورة االإ

�ضد واحلملة ال�ضليبية الثالثة. تاليف جيم�س  يوبي وريت�ضارد قلب االأ �4– مقاتلون يف �ضبيل اهلل, �ضالح الدين االأ

ر�ضتون االبن, ترجمة ر�ضوان ال�ضيد- مكتبة العبيكان- الريا�س ��00. 

بحاث ال�ضرقية, بريوت ��99.  ملاين لالأ �5- الوايف بالوفيات ل�ضالح الدين ال�ضفدي, املعهد االأ

ودرا�ض�ة  حتقيق  الهج�ري.  اخلام�س  القرن  من  مي�ني  ن�س  الفا�ضلني,  ال�ضريفني  اجلليلني  مريين  االأ �ضرية   –�6

باال�ضت�راك مع الدكت�ور عبد الغني حم�مود عبد العاطي, بريوت ��99. 

�ضالمي, بريوت �997,�006. يديولوجيا يف املجال ال�ضيا�ضي العربي االإ �7– اجلماعة واملجتمع والدولة: �ضلطة االأ

�ضالم املعا�ضر: مراجعات ومتابعات, بريوت �997. �8– �ضيا�ضيات االإ

�ضالمي, باال�ضرتاك مع اأحمد برقاوي, دار الفكر دم�ضق, �998.  �9– امل�ضاألة الثقافية يف العامل العربي االإ

�ضالمية احلديثة, ن�ضر الفنك, الدار البي�ضاء, �999. �0– جوانب من الدرا�ضات االإ

له بلقزيز, دار الفكر, دم�ضق, �000. ��– اأزمة الفكر ال�ضيا�ضي العربي, باال�ضرتاك مع د. عبد االإ

جنليزية عام �986, ن�ضر املجل�س  ��– بردة النبي: الدين وال�ضيا�ضة يف اإيران, ترجمة لكتاب روي متحدة ال�ضادر باالإ

على للثقافة مب�ضر, امل�ضروع القومي للرتجمة, القاهرة, �004, وبدار الكتاب اجلديد, بريوت �007.  االأ

مارات للدرا�ضات  زمنة احلديثة, مركز االإ ��– م�ضاألة احل�ض�ارة والعالقة بني احل�ضارات لدى املثقفني امل�ضلمني يف االأ

والبحوث اال�ضرتاتيجية, اأبو ظبي, ��00.

�ضالح وال�ضيا�ضات الدولية, دار الكتاب العربي,  بريوت, �005, �006.  �ضولية واالإ �ضالم: االأ �4- ال�ضراع على االإ

�ضالح ال�ضيا�ضي العربي, دار النهار, بريوت, �005.  �5– مقالٌة يف االإ

ملان, الن�ضوء والتاأثري وامل�ضائر, دار الكتاب اجلديد, بريوت, �007. �6- امل�ضت�ضرقون االأ
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يف  �لنظرية  بالبحوث  �هتماٌم  هناك  كان  ما  عامًا,  ع�رصين  وقبل  �ِسك,  تخ�سُّ يف  عربي:  -رواق 

ن�سان, فما �لد�فُع لهتماِمَك يف تلك �لفرتة بهذه �مل�ساألة؟!. م�ساألة حقوق �لإ

كانت  و�إمنا  �لر�هن,  �لعربّي  �لو�قع  ب�سبب  بامل�ساألة  لديَّ  �لهتماُم  بد�أ  ما  ال�ضّيد:  -ر�ضوان 

�مل�ساألُة نظريًة بحتة, �إذ� �سحَّ �لتعبري, وقَتها, �أي يف مطلع �لثمانينات من �لقرن �ملا�سي حيث ظهر 

دباء �لذين  �سالمية”, وهو يعني بذلك �ملفّكرين �لفال�سفة و�لأُ ن�َسانوية �لإ كتاب مارتن كرمير عن “�لإ

د بذلك  ن�ساين يف �لقرن �لر�بع �لهجري/ �لعا�رص �مليالدي. وقد جدَّ ��ستهرو� بتفكريهم �حُلّر و�لإ

�سالم, و�لذي ترجمه  �أُطروحة �آدم متز يف مطلع �لقرن �لع�رصين و�لتي برزت يف كتابه: رين�سان�ض �لإ

�سالمية يف �لقرن �لر�بع �لهجري”.  حممد عبد �لهادي �أبو ريدة بعنو�ن “�حل�سارة �لإ

�أم�سك بتالبيب �ملو�سوع يف �خلم�سينات و�ل�ستينات من  �ستاذ عبد �لرحمن بدوي قد  �لأ وكان 

�لقرن �ملا�سي بادئًا من عند �مل�ست�رصقني �أي�سًا, لكنه – �ساأنه يف ذلك �ساأن خ�سومه باول كر�و�ض 

�لفكر, وهم يف  باأحر�ر   Humanism �لـ  �أو  �سالم,  �لإ �إن�سانويات  وماك�ض مايرهوف- قدر ربط 

نظره �لفال�سفُة و�لزنادقُة وبع�ض مفّكري �ملعتزلة, و�أ�سحاب �لرتكيبات �لغريبة, �أو �ل�سخ�سيات 

و�لباطنية,  �لر�زي,  زكريا  بن  وحممد  �لر�وندي  و�بن  �ملقفع  �بن  مثل  تعبريه,  حد  على  �لقلقة 

وغريهم. 

حول م�ضائل التجديد والنهو�س 

ن�ضان والدولة املدنية وحقوق االإ

مقابلة مع الدكتور ر�ضوان ال�ضيد

اأجرى احلوار د. حممد حلمي عبد الوهاب
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�ملهمُّ �أنه عند ظهور �أُطروحة كرمير �ملذكورة �آنفا, عقدُت حمورً� مبجلة “�لفكر �لعربي” �لتي 

وكتب  �حلديث,  و�لعربّي  �لكال�سيكّي,  �سالمّي  �لإ �لتفكريين  يف  �مل�ساألة  عن  حتريرها  �أر�أ�ُض  كنُت 

�لفكري؟ وقر�أ  تر�ثنا  ن�سان يف  �لإ ملاذ� غاب مبحُث  بعنو�ن:  مقالًة  �ملحور  �لدكتور ح�سن حنفي يف 

ذلك  بعد  ن�رصُه  مبحثًا طوياًل  فكتب  �ملجلة,  يف  ُكتب  ما  بامل�سادفة  مقد�سي  �لر�حل جورج  �ستاذ  �لأ

�سالمية  �سالم” ذهب فيه مقد�سي,  �أ�ستاذ �لدر��سات �لإ ن�سانوية يف �لإ يف كتاب عنو�نه “�سعود �لإ

ن�سانوية  �سالم و�لغرب �إمنا يكمن يف �أّن �لنزعة �لإ بجامعة بن�سلفانيا, �أّن �لفرق يف هذه �مل�ساألة بني �لإ

�سالمي على �ل�سكولئية, ثم ظهرت �ل�سكولئية لحقا؛ بينما يف �لغرب  �ملدنية تقدمت يف �لتفكري �لإ

ن�سانوية ثانيا.  حدث �لعك�ض, �أي ظهور �ل�سكولئية �أوًل ثم �لإ

مرين, �أي �ملد�ر�ض و�جلامعات, يف �لع�سور  �أ�سف �إىل ذلك �أن طبيعة �لبيئة �لتي �حت�سنت �لأ

وروبية. ويتتبَّع مقد�سي تفا�سري �آيتي “�لتعاُرف” و”  �سالمية, ويف �لقرون �لو�سطى �لأ �لو�سطى �لإ

لقد كرْمنا بني �آدم” من قتادة يف مطلع �لقرن �لثاين �لهجري, وحتى فخر �لدين �لر�زي يف �أو�خر 

�لقرن �ل�سابع �لهجري. ثم ين�رصف بعد ذلك �إىل در��سة فكرة �ملدر�سة, وبر�مج �ملد�ر�ض, وعلوم 

�لو�سائل )�لنحو و�لبالغة و�ملنطق(. 

حو�ل, لقـد ُعـدُت لبحث �ملو�سـوع مرة ثانية يف جملة “�لجتهاد” عـام 1990, ون�سـرُت  ويف كل �لأ

ن�سان, ما هو؟”,  �سالميني” بعنو�ن: “�لإ �سـعري )ت324هـ( يف “مقالت �لإ ف�سـل �أبـي �حل�سـن �لأ

بي �لقا�سم �لُق�سريي )ت485هـ(, ثم �أعدُت ن�رص  وف�سل �أو “باب �حلرية” يف �لر�سالة �لق�سريية لأ

ول مرٍة بالعربية  �سالم”, وكنُت قد ن�رصُته لأ ترجمتي لكتاب فر�نز روزنتال: “مفهوم �حلرية يف �لإ

�أوردها  �لتي  �لطويلُة  �لنقول  عام 1979, و�سحرتني  زيادة  �لدكتور معن  �ملرحوم  مع  بال�سرت�ك 

ن �أربط ذلك  ن�سان وكر�مته وحرياته مما دفعني لأ من كتٍب خمطوطٍة �آنذ�ك يف مو�سوع �إن�سانية �لإ

�أبو  �لهجري  �لثامن  �لقرن  �لكبري يف  �ملالكي  �سويل  �لأ لدى  �ل�رصوريات �خلم�ض  �ملوروث مببحث 

�إمنا  �ل�رص�ئع  �أّن  طروحة  �لأُ تلك  �ض  وملخَّ “�ملو�فقات”,  كتابه  يف  )ت790هـ(  �ل�ساطبي  �إ�سحاق 

خري.  ول و�لأ �أُنزلت ل�سون م�سالح �لنا�ض يف �ملقام �لأ

و�ملعروف �أّن �لنه�سويني �لعرب قد �أفادو� منذ �أو�خر �ل�سبعينات من �لقرن �لتا�سع ع�رص من 

�سالمي ��ستنادً� ملقا�سد �ل�رصيعة “�أينما تكون  مقولت �ل�ساطبي لدعم وجهة نظرهم يف �لتجديد �لإ

�مل�سلحة فثّم �رصع �هلل”.

ن�سان,  �لإ بحقوق  �سالمية  �لإ �لكال�سيكية  �لهتمامات  بحث  �إىل  �أق�سد  كنُت  ما  عربي:  -رواق 

�سولية  �سالمّي و�لأُ و�إمنا �أردُت �ل�سوؤ�ل مدخاًل �إىل مقارباتك �ملتمّيزة و�لنقدية لق�سايا �لتجديد �لإ

ن�ضان حول م�ضائل التجديد والنهو�س والدولة املدنية وحقوق االإ
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�سالم”؛ وقد و�سلَْت لذلك  و�ل�سيا�سات �لدولية, كما هو �لعنو�ن �لفرعي لكتابك: “�ل�رص�ع على �لإ

ول. بالفعل يف نهاية �لإجابة على �ل�سوؤ�ل �لأ

�سالم  �لإ بق�سايا  �لثمانينات  �أو�خر  حتى  مهتمًا  كنُت  ما  �أنني  مر  �لأ حقيقة  ال�ضّيد:  -ر�ضوان 

�ملُعا�رص. حيث تركزت �أبحاثي منذ �أُطروحتي للدكتور�ه عام 1977 على م�سائل �ملفاهيم يف �لفكر 

�سالمّي �لقدمي, ونظريات �لدولة  �سالمّي �لقدمي. وكان من مفاتيح ذلك �أي�سًا �لفكر �ل�سيا�سّي �لإ �لإ

�سالمية يف �إير�ن عام  فيه. ثم ��ستدت علينا جميعًا �ل�سغوط يف �لثمانينات, على �إثر قيام �لثورة �لإ

1979 ثم مقتل �لرئي�ض �ل�ساد�ت على يد حركة �جلهاد عام 1981؛ �إذ كان ل بد من ُم�ساوقة تلك 

�مل�سكالت �ل�ساعدة بجهوٍد در��سية. 

�سالميني كانو� يحيلون كثريً� على �لقر�آن وعلى ن�سو�ض فقهية وعقدية قدمية,  و�ملعروف �أّن �لإ

وبخا�سٍة �بن تيمية و�بن كثري, ومن ثم بد�أت حتت وطاأة تلك �ل�سغوط و�لت�ساوؤلت بالعمل على 

�سالمّية �ملعا�رصة, ومعنى و�أ�ساليب �لإحالت. وقد وجْدُت �أنه ل ُتفيُد يف ذلك  حتليل �خلطابات �لإ

بخالف  �لجتماعي  باملنهج  �ل�ستعانة  من  بد  ل  بل  منفردًة؛  �خلطاب  وحتليل  �لن�ّض  نقد  مناهج 

�لن�سو�ض و�لدر��سات �لقدمية. 

�سالم �ملعا�رص, ثم تو�لت  وىل يف �لعام 1987 بعنو�ن: �لإ وهكذ� ظهرت �إىل �لوجود حماولتي �لأ

�حلديثة  �حلقبتني  يف  �لإحيائي  َخر  و�لآ �لإ�سالحي  �سالم  �لإ يف  مقولتي  تبلورت  �أن  �إىل  در��ساتي 

�سالم �ملعا�رص” عام 1997.  و�ملُعا�رصة يف كتابي “�سيا�سيات �لإ

طروحة, وهما �أمر�ن خمتلفان باملنا�سبة, يف �أنه منذ �لطهطاوي وحتى  وتتلخ�ض �ملقولة �أو �لأُ

تي: كيف نتقدم؟ بينما بعد ر�سيد  �سالمي معنية بالت�ساوؤل �لآ ر�سيد ر�سا كانت �إ�سكالية �لتفكري �لإ

�سكالية: كيف ن�سوُن هويتنا وند�فع عنها وُنعيُد بناءها و�سط �لظروف �مل�ستجدة  ر�سا �سارت �لإ

للقرن �لع�رصين؟!. وقد تفرعت على هذ� �لفهم بحوٌث كثريٌة يف �ملجالت �ملتخ�س�سة �لعربية وغريها, 

�سالم” عام 2006/2005.  وعْدُت فجمعُت بع�َسها يف كتابي “�ل�رص�ع على �لإ

-رواق عربي: بر�أيك, هل تعترب نف�سك تاأ�سيليًا يف �لدر��سات �لقدمية و�حلديثة؟!.

ر�سو�ن �ل�سّيد: وقعُت يف �سيٍئ من �لتاأ�سيل يف بد�يات �لهتمام �أو��سط �لثمانينات. ثم خرجُت 

ما  �إىل  ذهبو�  �ملُعا�رصين  �سالميني  �لإ باأّن  �لقتناع  ��ستطعُت  ما  نني  ولأ لفوكو  بقر�ءتي  ذلك,  من 

�لقد�سي  �لقدمي  �لن�ضَّ  ي�ستخدمون  تيمية فهم  �أو لبن  للقر�آن  لقر�ءتهم  فكرً� و�سلوكًا  �إليه  ذهبو� 

وغري �لُقد�سي بطر�ئق رمزية ت�سويغية, ولي�ض بطر�ئق تاأ�سي�سية �أو توجيهية. وذكرُت ذلك يف عدٍد 

حوار مع الدكتور/ ر�ضوان ال�ضيد
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�لتاأ�سيل”, وهو ي�سُل  �سويل و��ستحالة  �لأ “�لتفكري  �أركون:  ثم قر�أُْت كتاب حممد  �لبحوث,  من 

فاأركون يعتربها تكوينات  �لقدمية,  للن�سو�ض  بالن�سبة  للنتيجة نف�ِسها؛ لكّن وجهة نظري خمتلفة 

حو�ل.  رثوذك�سية �ل�سنية, فيما ل �أرى ذلك بحال من �لأ لالأ

إن م�ساألة �لتاأ�سيل عميقة يف �لتفكري �لعربي �حلديث و�ملعا�رص, وهي ُت�ستخدُم  ويف �ملح�سلة, فا

�إّما لت�سويغ �أمٍر م�ستجد على �أ�سا�ض �أنه ��ستمر�ر متجدٌد للقدمي, �أو بطريقة معكو�سة  بطريقتني: 

نه ل يتطابُق و�لن�سو�ض �لقدمية �لتي  متاما, مبعنى �أّن كالم عمر عبد �لرحمن َمَثاًل غري �سحيح, لأ

ي�ست�سهُد بها. 

�سل من جارودي ورودن�سون عندما كنُت طالبًا �سابًا  و�لطريف �أنني تعلمُت هذه �لطريقة يف �لأ

�لعربي  �لتجديد  يف  وحا�رص�  �لقاهرة,  �إىل   1968 �لعام  يف  �لرجالن  ُدعي  فقد  مب�رص.  زهر  �لأ يف 

�لعربي  �لفكر  تطعيم  يف  خلدون  و�بن  ر�سد  �بن  �سو�بق  من  فادة  �لإ �إمكان  ور�أيا  و�إمكانياته. 

طروحة �أو تلك ملارك�ض فيثرُي ذلك �لنفوَر لدى �جلمهور,  باملارك�سية )!(, �أي بدًل من ن�سبة هذه �لأ

ُل لل�سيئ نف�سه! فاملهمُّ  ميكن �لعثور على ن�سو�ض عند �بن ر�سد �أو �لفار�بي �أو �بن خلدون تو�سِ

يهام و�ل�ستلهام, وقدرتنا على �لتوظيف, �إذ� �سحَّ �لتعبري, و�أنا �أعتقد  قدرُة تلك �لن�سو�ض على �لإ

منذ �أكرث من عقٍد ون�سف �أّن ذلك غري ممكن, كما �أّن �لتجدد �لذ�تي غري ممكٍن �أي�سًا!.

-رواق عربي: �أملْحَت يف حديٍث �سابٍق �إىل �أخطار حقيقية على �لدولة �ملدنية يف  �لوطن �لعربي, 

و�ساع �ل�سيا�سية  مر منوٌط مبجمل �لأ و�ساع �لثقافية, �أم �لأ ماذ� ق�سْدَت بذلك؟ وهل لذلك عالقة بالأ

�لتي نعي�سها؟!.

ويرجُع  ذ�تها.  �لدولة  فكرُة  بل  فقط,  دة  �ملهدَّ هي  �لدولة  “مدنية”  لي�ست  ال�ضّيد:  -ر�ضوان 

عالقٌة  له  خر  و�لآ �ل�سائدة,  �ل�سيا�سية  نظمة  بالأ وثيقٌة  عالقٌة  له  �أحُدُهما  رئي�سني:  �أمرين  �إىل  ذلك 

ي�سحُّ  ول  م�ستوى,  �أّي  على  لل�سلطة  تد�ُوٌل  هناك  ولي�ض  دون,  بَّ
ؤ مو اُم  فاحلكَّ �لثقافية.  و�ساع  بالأ

قو��ض و�لتحفظات. �أما يف  �حلديث عن “حكم �لقانون” يف �أكرث  �لدول �لعربية �إّل مع �لكثري من �لأ

�سالميون حزبيني وغري حزبيني. وهوؤلء يقولون على م�ستويات ومقادير  �جلانب �لثقايف, في�سوُد �لإ

متفاوتة بالدولة �لدينية وبني هذين �لقطبني ل بقاَء لفكرة �لدولة مبعناها �حلديث و�ملعا�رص. 

��سف �إىل ذلك �أن يف �لوطن �لعربي مثقفون كبار, ويرفدهم جيٌل �ساّب و��سٌع مب�رص و�ملغرب 

و�ساع �ل�سيا�سية و�لثقافية يف بلد�نهم,  على وجه �خل�سو�ض, وهوؤلء ما نالت من عز�ئم �أكرثيتهم �لأ

ثقايّف عربي, وعن  نُهو�ٍض  �لكفاية بحيث ميكن �حلديث عن  فيه  ؤّثرون مبا  يو يعملون ول  ل  لكنهم 

حركٍة فاعلٍة من �أجل �لدولة �لدميقر�طية, وتد�ُول �ل�سلطة, و�لدولة �ملدنية, وحكم �لقانون. 

ن�ضان حول م�ضائل التجديد والنهو�س والدولة املدنية وحقوق االإ
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معظم  يف  بنيويٍة  م�سكالٍت  جتذر  �إىل  �لعاّم  و�لعجز  �لعاّم  �جلمود  �أّدى  وذ�ك,  هذ�  جانب  و�إىل 

�أريد هنا  �أن ت�سبح م�ستع�سية. ل  �نق�ساماٍت د�خليٍة وقطائع تو�سُك  جمتمعاتنا وُدَولنا, جتّلت يف 

�أن �أذكر �أو �أُ�سّمي بلدً� عربيًا بعينه لكّن �لعامل �لعربي يقُع بني �آِخر �جلهات يف �لعامَل �لتي ما يز�ل 

�سالم �ل�سيا�سّي, وبع�ض �لي�ساريني �لذين  فيها �ُسجناء ر�أي من �ملثقفني, بالإ�سافة �إىل معتقلي �لإ

مل يتوبو�. 

ومبجتمعات  دميقر�طّية,  عربّية  ثقافة  �أجل  من  منا�سلة  قويٌة  طليعٌة  بينهم  �لعرب  فاملثقفون 

ن�سان؛ غري �أننا نحتاج ملا هو �أقوى و�أكرب و�أفعل  مدنية, وقبل هذ� وذ�ك �للتز�م مبو�ثيق حقوق �لإ

و�أكرث تاأثريً� من كل �أولئك. 

-رواق عربي: ��ستكماًل لهذه �لنقطة بالذ�ت, وباعتبار تخ�س�سك و�هتمامك, �أل ترى �أّن هناك 

�ملدنية  �لدولة  باجتاه  قدما  مت�سي  �ملعا�رص,  �سالمّي  �لإ �لفكر  يف  �لتعبري  �سحَّ  “�جتهاد�ت” �إذ� 
و�لدميقر�طية؟!.

خرية ع�رص�ت �ملثقفني �لذين يعتربون �أنف�سهم  -ر�ضوان ال�ضيد: هناك طبعًا, ويف �لعقود �لثالثة �لأ

�إ�سالميني, و�لذين يحاولون “�لتاأ�سيل” لتفكرٍي مديٍن �إ�سالمي.  لكْن يف �لوعي �لعاّم, تبقى �لَغَلبُة 

يحظون  و�لذين  �لتلفزيونيني,  �سالم  �لإ ُدعاة  �إىل  �إ�سافًة  �جلماهريية,  �جلاذبية  ذوي  للمت�سددين, 

ب�سعبية هائلة, ول ين�رصون ثقافًة مفيدًة ول دميقر�طية. 

كرب,  �سالميني هم �لذين تعر�سو� ويتعر�سون لل�سغوط �لأ مر �أّن �لإ �لطريف �أو �ملاأ�ساوي يف �لأ

من  ذلك  جاور  وما  و�لتنمية,  �ل�سعب,  وحكم  �حلريات,  م�سائل  يف  وكتابًة  تفكريً�  قّل  �لأ لكنهم 

مو�سوعات.

وباحلياة  باأملانيا  عهِدك  �أزهريتك, وعن  عن  تتحدث  �لوقت  كّل  �أنت,  �إليَك  ِلَنُعْد  -رواق عربي: 

�جلامعية يف �أمريكا, ماذ� فعلَت بثقافتك �لو��سعة هذه, وهل �أنت ر��ٍض عن م�سريتك �لثقافية, وعن 

تاأثريك يف �ملجال �لثقايف و�لعاّم؟!.

-ر�ضوان ال�ضيد: لي�ست لديَّ �سكاوى �سخ�سية, ول �أُح�ضُّ �أنني تعر�ْسُت �أو �أتعر�ُض ل�سغوٍط 

َخرين. وما �أز�ُل �أَْد�أَُب و�سط �ملمكن و�ملُتاح لبلْورة �أُطروحتيَّ �لفكريتني يف جمال  �أكرث من �لزمالء �لآ

�سالمّي �لقدمي, وجمال �لفكر �لعربي �ملُعا�رص.  �لفكر �لإ

�أنني  و�أعرتف  و�مللتزم.  �جلاّد  �لنطاق  يف  �لتاأثري  من  للمزيد  جاهد�  �أ�سعى  ذلك,  على  وترتيبًا 

حمظوٌظ مبعًنى ما. فمنذ عودتي من �أملانيا عام 1977 وحتى �ليوم �أ�سهمُت يف دورياٍت �أو �أن�ساأُت 

حوار مع الدكتور/ ر�ضوان ال�ضيد
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جماّلٍت ثقافية وفكرية ر�ئدة. عندما عدُت �أتاحت يل د�ر �لطليعة �لعمل يف جملة “در��سات عربية” 

جملة  �لعربي” وهي  “�لفكر  جملة  لتحرير  رئي�سًا  �رصُت   1979 �لعام  ويف  ُت�سدُرها.  كانت  �لتي 

�ستاذ �لف�سل �سلق “جملة �لجتهاد”  ر�قية, وحتى عندما غادرُتها عام 1985 �أن�ساأُت مع �سديقي �لأ

�لعربية  �لثقافة  جمالت  �سائر  يف  ملفًا  �ستني  عامًا,  ع�رص  خم�سة  مدى  وعلى  فيها,  �أ�سدرنا  �لتي 

�سالمية و�ملُعا�رصة.  و�لإ

كما �أنني منذ �لعام 2004 �أعمُل م�ست�سارً� للتحرير مبجلة “�لت�ساُمح” �لُعمانية, و�لتي تت�سّدى 

مل�سائل علمية وثقافية بارزة. ومنذ خم�ض �سنو�ٍت �أُ�رصُف على �سفحة �لرُت�ث يف �سحيفة “�حلياة” 

ؤلَّفة و�ملرتجمة,  �للندنية. و�أرى �أنني �أ�سهْمُت بالفعل, ومن خالل هذه �ملجاّلت, ومن خالل كتبي �ملو

خري. وبالتعاُون مع مئات �لزمالء, يف حركة �لتفكري �لعربي, و�لثقافة �لعربية يف ُربع �لقرن �لأ

ر, ويحتاج  �أعمُل يف نطاقه و�سياقاته قد تغريَّ وتطوَّ “�لنظام” �لفكري �لذي  �أّن  �إن ما �ق�ِسُدُه 

فادة من مناهج نقد �لن�ّض, وحتليل �خلطاب, ومناهج �لروؤية يف �لعلوم  على �لدو�م �إىل �لتطوير و�لإ

ن�سانية؛ توّخيًا للمزيد من �ملو�سوعية و�ل�سفافية و�ل�ِسْدقية و�لتاأثري. �لجتماعية و�لإ

خرية �إىل ُمعلٍِّق �سيا�سٍي يف كربيات �ل�سحف  عو�م �لأ -رواق عربي: لحْظُت �أنك حتوْلَت يف �لأ

�لرت�ثية  �أطروحاتك  ��ستكمالك  �أمام  �أل ميثل ذلك عائقا  بر�أيك  �لعاملية,  �ل�سحف  �لعربية, وبع�ض 

و�حلد�ثية؟

خرية للمزيد من �لتعبري, و�ملزيد  �إليه يف �ل�سنو�ت �لأ �أي�سًا منفٌذ جلاأْت  -ر�ضوان ال�ضيد: هذ� 

�سالمية �ملرتدية. فَحَدُث 11 �سبتمرب عام 2001  و�ساع �للبنانية و�لعربية و�لإ من �لتاأثري, و�سط �لأ

مريكي �لذي �أعقبُه خطرٌي �أي�سا على حا�رصنا  مة �لعربية. و�لغزو �لأ �سالم, وعلى �لأ خطرٌي على �لإ

وم�ستقبلنا. ولذلك فقد وجْدُت, بعد �أن �رصُت كاتبًا معروفًا ومطلوبًا, �أّن علّي �ل�ستجابة للتحدي 

�لكبري �لذي نتعر�ُض له �سو�ء على �مل�ستوى �لعربي, �أو على م�ستوى عالقات �أمتنا بالعامَل.

-رواق عربي: لكن دعني �أ�ساألك مرة �أخرى, هل �أنت ر��ٍض عما تقوم به يف هذ� �ملجال؟!.

�أي�سًا  لكنه جلب  �لر�سا,  �سيئًا من  يجلب يل  �لو��سع  �لن�ساط  هذ�  �أن  �أعتقد  ال�ضيد:  -ر�ضوان 

�حلزبيات  يف  نظري  وجهة  فب�سبب  يل.  ويقر�أون  قر�أو�  �لذين  �سفوف  يف  و�نق�سامًاَ  جّمة,  متاعب 

�سالمية, �أَعر�َض كثريون من ُقر�ئي منذ �لثمانينات عن متابعتي.  �سالمية, ويف �حلركات �لثورية �لإ �لإ

�أن  �أحلُُم  كنُت  ما  �لف�سائيات و�ل�سحف حلمالٍت و�تهاماٍت  و�أتعر�ض كثري� يف  �أنني تعر�سُت  كما 

�تعر�َض لها �إىل ما قبل خم�ض �سو�ت. 

ن�ضان حول م�ضائل التجديد والنهو�س والدولة املدنية وحقوق االإ
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�سالميني �أنني ل �أوؤمُن بحروب �ل�سعب و�جلهاديات  ويف �لو�قع, �إن م�سكلتي مع �حلزبيني �لإ

قلب  يف  �ن�سقاقاٍت  �إىل  حتولت  �لتي  �حلركات  بهذه  ول  �لتحرير,  بعجائبيات  ول  مد,  �لأ �لطويلة 

مة. �سالم, وقلب �لأ �لإ

-رواق عربي: ماذ� �أ�سدْرَت يف �لعام �ملن�رصم )2008( من كتابات, وما هي م�رصوعاُتك للعام 

�حلايل 2009؟!.

-ر�ضوان ال�ضيد: يف ما يتعلق بالعام �ملا�سي, كتبُت در��ساٍت متو�سطة �لطول يف �ملجالت �لعلمية 

ملانية.  ملان, كما ترجمُت كتابًا عن �لأ جنبية, وكتابًا �سغريً� عن �مل�ست�رصقني �لأ و�لثقافية �لعربية و�لأ

ر �ل�ُسني- �ل�سيعي” )عدد يونيو,  كما ن�رص يل يف م�رص در��سًة مبجلة “وجهات نظر” عن “ �لتوتُّ

2008(. ولديَّ حتت �لطبع كتاٌب بعنو�ن ق�سايا �لزمن �لعربّي �حلا�رص. وكتاٌب �سخٌم مرتجٌم عن 

مر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر يف �لفكر  �ستاذ بجامعة برن�ستون, عن “�لأ �لإجنليزية ملايكل كوك, �لأ

�سالمّي”.  �لإ

�سالمي  ني قدميني ناِدَرين �أحُدُهما يف ق�سايا �حلرب و�ل�سلم يف �لفقه �لإ و�إىل جانب ذلك, حققُت ن�سَّ

َخر ر�سالة يف علم �لكالم  بعنو�ن: كتاب �ل�ِسري ملحمد �لنف�ض �لزكية �لثائر على �ملن�سور �لعبا�سّي, و�لآ

ل�رص�ر بن عمرو �لَعَطفاين ��سمها “�لتحري�ض” ُكتبت حو�يل �لعام 170هـ. 

�سمن  من  خمطوطات,  �أربع  على  خلدون  �بن  تاريخ  من  جزء  حتقيق  من  لتّوي  �نتهيُت  كما 

�لعامِل  �سّبوح,  �إبر�هيم  �ستاذ  �لأ عليه  يقوم  �بن خلدون و�لذي  تاريخ  عادة ن�رص  لإ �لكبري  �مل�رصوع 

�لتون�سي.

ُقّدر ذ�ت م�ستوى ر�ٍق ك�سائر �أعمالك �لتي  -رواق عربي: هذه �إجناز�ٌت مهمٌة, و�ستكون كما �أ

نتطلع د�ئما �إىل �ملزيد منها, لكن �أل ترى �أنها تاأخرت كثري�؟!.

لكرثة  تاأخرت كثريً� نظر�  لكنها  بالطبع,  �أعماٌل مهمٌة  �لر�أي, فهذه  �أو�فقك  ال�ضيد:  -ر�ضوان 

�لن�سغال, ومن �سمن �لن�سغالت �لتعليقات �ل�سيا�سية �لتي حتدثت عنها. لك �أن تت�سور مثال �أنني 

مر باملعروف, مع زميلني قبل عام لكن تاأخر �سدور هذ� �لكتاب �لهائل �أكرث من  �أجنزُت ترجمة: �لأ

ؤلِّف, وما �أجنزُت ذلك �إّل ع�سية عيد  نني ما ��ستطعُت �أن �أكتب تقدميًا حمرتمًا له طلبه مني �ملو عام, لأ

�أّما كتاب �ل�سري ملحمد �لنف�ض �لزكية )�ملقتول عام 145هـ( فقد  �أقّل من �سهر.  �أي قبل  �سحى,  �لأ

يف  تاأخر  لكنه  باليمن,  �لزيدي  �لفقه  كتب  من  عام 1991/1990  منذ  و�سذر�ته  ن�سو�سه  جمعُت 

ن!!. �ل�سدور حتى �لآ

حوار مع الدكتور/ ر�ضوان ال�ضيد
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ن؟!.  -رواق عربي: هذ� عن كتاباتك, لكن ماذ� تقر�أ �لآ

عن  باجلامعة  عليها  �أ�رصفُت  طالبٌة  كتبتها  �لتي  طروحة  �لأُ �أيام  قبل  قر�أُت  �ل�سيد:  ر�سو�ن 

“نظرية �لعد�لة” جلون رولز  ن كتابني: كتاب بريي �أندر�سون عن  �سالم و�لعنف”, و�أقر�أ �لآ “�لإ
ملاين, جوزف فان �أ�ض بعنو�ن: علم �لكالم و�ملجتمع يف  ول من كتاب �أ�ستاذي �لأ وترجمة �ملجلَّد �لأ

ن �أقر�أها  �سف �ل�سديد �إن �لرتجمة رديئٌة جدً�, مما ي�سطرين لأ �لقرنني �لثاين و�لثالث للهجرة. ولالأ

إعادة طبع �لكتاب قبل �سدور جملَّده �لثاين. �سل, و�أُحاوُل �إقناع �لنا�رص با قر�ءًة مقارنة مع �لأ

تعمل, ومتى  د�ئما كيف  �أت�ساءل  �ملكثفة  و�ن�سغالتك  �لكثرية  لن�ساطاتك  نظر�  -رواق عربي: 

ؤلياتك هذه؟!.  تقر�أ يف ظل تعدد م�سو

�لتعليقات  وكتابة  �ل�سحف  بقر�ءة  �لنهار  يف  جد�  م�سغول  �أكون  ما  عادة  ال�ضيد:  -ر�ضوان 

�ل�سيا�سية, �إىل جانب �لقيام بالتدري�ض يف �جلامعة. ولذلك �أعمُل لياًل حلو�يل �ل�سبع �ساعات؛ بع�سها 

ما  لكنني  وُم�ْسٍن,  ُمريٍح  غري  مر  و�لأ عقدين,  منذ  عندي  عادٌة  وهذه  بالقر�ءة.  وبع�سها  بالكتابة, 

متكنُت من تغيريه: ول ُبدَّ مما لي�ض منه ُبّد!.

ن�ضان حول م�ضائل التجديد والنهو�س والدولة املدنية وحقوق االإ
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* كاتب ومفكر مغربي. 

د. سعيد بن سعيد العلوي*

حيائية �ضالحية واالإ االإ

�ضالمي املعا�ضر  قراءة فى الفكر العربي االإ

متهيد:

�لباحث  يفتاأ  ما  �لتي  �ملحاولة  هنا  بالقر�ءة  نق�سد 

و�أعمال  خرية.  �لأ �سنة  وع�رصين  �لب�سع  يف  �ل�سادرة  �أعماله  يف  بها  يقوم  �ل�سيد  ر�سو�ن  �ملقتدر 

�سالمية يف �جلامعة �للبنانية تتوزع يف �هتمامات �ستى. فهناك, من جانب �أول,  �أ�ستاذ �لدر��سات �لإ

�سالم عامة و�ل�سني خا�سة.  �جلهد �لكبري �لذي يبذله يف حتقيق �أهم ن�سو�ض �لفكر �ل�سيا�سي يف �لإ

�لتنويه -  �لر�سينة ونحن نذكر منها - على �سبيل  كادميية  �لأ �لدر��سات  ثاٍن,  وهناك, من جانب 

�ملجال  يديولوجيا يف  �لأ �سلطة  و�لدولة:  و�ملجتمع  “�جلماعة  كتابه  ي�سمها  �لتي  �لدر��سات  جممل 

�لعربي  �ل�سيا�سي  �لفكر  يف  در��سات  و�ل�سلطة:  مة و�جلماعة  “�لأ كتابه  �سالمي” وكذ�  �لإ �لعربي 

�سالمي”.  �لإ

ومن جانب ثالث جند �لرتجمات �ملتنوعة �لتي توحي للقارئ باندر�جها يف م�رصوع �سمني ل 

�سالم يف �أوربا يف �لقرون �لو�سطى”,  ي�رصح به �ساحبه ول يك�سف عن مر�ميه �لبعيدة )“�سورة �لإ

�سالم”, “بردة �لنبي”...(. ويف جانب ر�بع و�أخري )ول �عتبار للرتتيب يف  “مفهوم �حلرية يف �لإ
قولنا هذ�.. فنحن يف �لعمق �أمام هدف و�حد عند ر�سو�ن �ل�سيد( تاأتي �لنظر�ت �لتي يعملها �ساحب 

تتفاوت من حيث �جلودة  �ملعا�رص, نظر�ت  �سالمي  �لإ �لعربي  �لفكر  �سالم” يف  �لإ على  “�ل�رص�ع 
همية وتت�سل بالظرفية �ل�سيا�سية �لجتماعية �أحيانًا عديدة, وت�ستوجبها �إر�دة يف �لفهم وهم  و�لأ

�سكال  �سالم و�لت�سدي لأ ر��سخ ي�سكن يف �أعماق �لقلب وميالأ �لوجد�ن يف جتلية �ل�سورة �حلق لالإ
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�ضالمي املعا�ضر حيائية.. قراءة فى الفكر العربي االإ �ضالحية واالإ االإ

�ساءة �إليه من ِقبل خ�سومه, وهذ� �أمر �سهل وفهمه مي�سور, ومن جانب �أهله, وهو �ساأن ُم�ْسٍن  �لإ

من  خري  و�لأ �لر�بع  �جلانب  هذ�  �أن  عندي  و�لر�أي  �لروؤى.  فيه  وتختلط  غر��ض  �لأ فيه  تت�سابك 

�لن�سغالت �لفكرية لر�سو�ن �ل�سيد ل يز�ل ميتد ويتو�سع فال يكون �لرجوع �إىل �لتاريخ �لعربي 

كنهه وتبني  در�ك  لإ للحا�رص و�سعيًا  �إل خدمة  عند ن�سو�ض دون غريها  �لوقوف  �سالمي وكذ�  �لإ

لذلك هي  �لنمطية  �ل�سورة  �إن  �أقول  �إذ  �أبالغ  �أين  �أح�سب  يز�ل يحكمه. ول  ل  �لذي  �لقوي  �لإرث 

�سولية: خماوف  �لبحث �ملن�سور يف �لعدد �حلادي و�لع�رصين من جملة “�لت�سامح” )“�لإحيائية و�لأ

�إن جممل م�ساهمات ر�سو�ن  فاأقول  �لقول  تعميم  �إىل  �أميل  �لو�جب”( - ولعلي  �ملع�سية وهموم 

�ل�سيد يف �ملجلة �ملذكورة ت�سري يف هذ� �لجتاه.

ربعة �ملذكورة يف كتابات �لرجل  ل نريد �خلو�ض يف �ل�سالت �لي�سرية �أو �لع�سرية بني �جلو�نب �لأ

حكام ولكنا نريد, بكل تاأكيد, �أن نتبني �ملالمح �لعامة  ولي�ض غر�سنا �أن ن�سدر عليها حكمًا من �لأ

�سالمي �ملعا�رص و�إدر�ك مكوناته  ملا نقول عنه �إنه حماولة ر�سو�ن �ل�سيد يف تبني �لفكر �لعربي �لإ

مفهومان  �ملذكور  �لفكر  مد�ر  �أن  يرى  �سالم”  �لإ على  “�ل�رص�ع  موؤلف  �إن  وحيث  وموجهاته. 

�ملعنى  فهم  نطلب  فنحن  �آخر(  جانب  من  و“�لإحياء”  جانب,  من  )“�لإ�سالح”,  هما  حموريان 

�لذي يكت�سيه كال �ملفهومني عند �ساحبنا. غري �أن هذ� �لفهم ي�ستوجب منا �أن نتبني, قبل ذلك, طبيعة 

�سالمي �ملعا�رص.  �ستاذ �أنها للفكر �لعربي �لإ �خلارطة �لتي يرى �لأ

�ستاذ لظاهرة جلية, فاعلة يف �لوجود  ثم �إن هذ� �لفهم ل ميلك �أن نغفل �لتف�سري �لذي يقدمه �لأ

إذ� �جتمعت لنا هذه �لعنا�رص  �سالمي �ملعا�رص هي ظاهرة �لت�سدد �لديني. فا �لجتماعي �لعربي �لإ

�لثالثة )�لتيار�ت �لكربى �لفاعلة, طبيعة »�لإ�سالحية« من جهة و»�لإحيائية« من جهة �أخرى, مغزى 

�سا�ض لقر�ءة ممكنة للفكر  ظاهرة �لت�سدد �لديني وجذورها ومد�ها( �أمكننا ��ستخال�ض �ملكونات �لأ

�أن نقول فيها بر�أي. ويف لغة �لقد�مى �لتي يع�سقها ر�سو�ن  �سالمي �ملعا�رص, و�أمكننا  �لعربي �لإ

�ل�سيد ويجيد ��ستعمالها كلما َعنَّ له ذلك - ولعلي �أ�ساطره �حلب فيها �أقول: بعد تبني �أوفاق �لقر�ءة 

على  و�لعرت��ض  �لقر�ءة  على  �لردود  ي�سح  وو�سائلها,  مكوناتها  عند  �لوقوف  وبعد  و�أهد�فها, 

�ساحبها كالًّ �أو بع�سًا.

حيائية �ضالحية واالإ �ضالمي املعا�ضر: االإ �- خارطة الفكر العربي االإ

»على م�سارف �لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�رصين كانت ثالثة تيار�ت ت�سغل ف�ساء �لتفكري يف 

وىل من �لقرن  �أن ن�سجت ومتايزت خالل �لعقود �خلم�سة �لأ �لبالد �لعربية على �خل�سو�ض, بعد 
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د. �ضعيد بن �ضعيد العلوي

�سالمي  �لإ �لإحياء  وتيار   )...( و�لتجديد  �لإ�سالح  وتيار   )...( �سالمي  �لإ �لتقليد  تيار  �ملنق�سى. 

 .
)1(

�لطهوري«

�سالمي �لذي ظل  ول فالق�سد به, عند ر�سو�ن �ل�سيد يف �لن�ض �أعاله, هو �لفكر �لإ �أما التيار الأ

�سالمي على  �سالمية قرونًا عديدة, هي تلك �لتي يتو��سع د�ر�سو� �لفكر �لإ �سائدً� يف �لبالد �لعربية �لإ

نعتها مبرحلة �لنحطاط حينًا وبالفرتة �لزمنية �لطويلة �ل�سابقة على �لكت�ساف �جلديد للغرب �أو 

�سالمي �لذي ظل مهيمنًا طيلة  ما يقال عنه زمن �لنه�سة �أو �ليقظة �حلديثة حينًا �آخر. هذ� �لفكر �لإ

قرون عديدة يحّدُه ر�سو�ن �ل�سيد على �لنحو �لتايل: »�إ�سالم �ملذ�هب �لتاريخية, و�لطرق �ل�سوفية, 

و�لتجربة �لعريقة و�ملتفاوتة مع �لدولة �أو �لدول �ل�سلطانية و�لوطنية«. 

إن �ساحب �لن�ض ينعته بكونه �لتيار  و�أما التيار الثاين �ملذكور �أعاله )تيار �لإ�سالح و�لتجديد( فا

�سالم و�لتطلع للنموذج �لغربي«.  �سالمي »�لذي حمل م�رصوعًا للتغري و�لتقدم با�ستلهام روح �لإ �لإ

ثالثينات  بني  ت�سكله  مت  كما  �ملعا�رص  �سالمي  �لإ �لعربي  �لفكر  �إنه  �أخرى,  عبارة  يف  �لقول,  ميكن 

�لقرن �لتا�سع ع�رص مع �ل�سيخ رفاعة ر�فع �لطهطاوي و�لرحالني �لعرب �لذين �رحتلو� من بعده 

خذ و�لقتبا�ض  وربي وكانت لهم من �حل�سارة �لغربية مو�قف تتميز بالرغبة يف �لأ �إىل بلد�ن �لغرب �لأ

و �إىل نهايات �أربعينيات �لقرن �ملا�سي قطعًا(. 
وبني خم�سينات �لقرن �لع�رصين �إىل حد ما )�أ

�سالمي �لطهوري( فهو يحمل �سمتني �إثنتني  خري )= تيار �لإحياء �لإ و�أما التيار الثالث والأ

 )puritanisme( �خلال�سة  �لطهورية  �سمة  هي  وىل  �لأ �ل�سمة  فيه:  �لقول  �ختلف  �أّيًا  بارزتني, 

�لعودة  �لتقاليد )وهذه تعني  لكي تكون تعبريً� عن رف�ض مزدوج: رف�ض  ت�سعى  نها  لأ وهي كذلك 

�سول �ل�سافية - �إن جاز �لتعبري(, فكل �إ�سافة, �أّيًا كان نوعها, تعد بدعة  وىل �أو �لأ �إىل �جلذور �لأ

مرفو�سة �إذن وهذ� من جانب �أول, ورف�ض كل ظن ح�سن بالغرب وح�سارته �أو �قتبا�ض منه وهذ� 

من جانب ثاٍن.

كان ر�سو�ن  �لتي  �ملعا�رص  �سالمي  �لإ �لعربي  �لفكر  يف  �سالمي  �لإ للتيار  �لثالثية  �لق�سمة  هذه 

خرى حتى �ليوم, ما د�م �لن�ض  �ل�سيد ياأخذ بها َرْدحًا من �لزمان )بل ول تز�ل تر�وده بني �لفينة و�لأ

�ملذكور �أعاله قد كتب بعد �حلادي ع�رص من �سبتمرب 2001( �رصعان ما تغدو خا�سعة لق�سمة ثنائية 

ولني )�لتقليد �لإ�سالمي, �لإ�سالح  �سارمة للفكر �لإ�سالمي �ملعا�رص. ق�سمة يتم مبوجبها �سم �لتيارين �لأ

و�لتجديد( يف ن�سق و�حد وروؤية و�حدة تنطق با�سميهما معاً ويقوم �لتيار �لإحيائي )�أو “�لطهوري”( 

وىل.  لي�سكل مبفرده روؤية خمالفة, بل ومغايرة للروؤية �لأ
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على هذ� �لنحو يريد �ساحب “�ل�رص�ع على �لإ�سالم” �أن يقيم متييزً� بني �لفكر �لإ�سالمي �حلديث 

ول  و�لفكر �لإ�سالمي �ملعا�رص: »درجت على تق�سيم �لفكر �لإ�سالمي �إىل حديث ومعا�رص. �لطابع �لعام يف �لأ

.
)

2
(

�أنه �إ�سالحي َمْعنٌى مب�ساألة �لتقدم. و�لطابع �لعام يف �ملعا�رص �أنه �إحيائي معنى مب�ساألة �لهوية«

�سالمي  �لإ )�لتقليد  �ملعا�رص  �سالمي  �لإ �لعربي  �لفكر  يف  ول  �لأ �لتيار  �إن  �إذن  �لقول  ميكن 
 

بل  �لعامة,  �سمته  �ل�سيد(  ر�سو�ن  عنها  ي�سدر  �لتي  �لنظرة  مبوجب  و�لتجديد-  -�لإ�سالحي 

�لثاين  �لتيار  �أن  حني  يف  �إ�سالحي  فكر  �أنه  هي  له  عنو�نًا  �عتبارً�  ي�سح  �لتي  �لدقيقة  وخا�سيته 

)�لإحيائي, �لطهوري, �لر�ديكايل..( �سمته �لعامة وخا�سيته �لدقيقة �أنه فكر �إحيائي. 

وحيث �إنه لبد لكل تيار فكري دقيق �ملالمح و��سح �ل�سمات من �إ�سكالية حمورية ين�سغل بها 

إن �جلو�ب ياأتي, بالن�سبة للتيارين �مل�سار �إليهما, و��سحًا ل يحتمل  وق�سية حمورية يدور حولها فا

كيف  �لتقدم:  �إ�سكالية  هي  �لكربى  إ�سكاليته  فا )�لإ�سالحي(  ول  �لأ �لتيار  فاأما  تاأوياًل:  ول  لب�سًا 

ن�ستطيع �أن جناوز حال �لتاأخر �لتاريخي )ح�سب عبارة عبد �هلل �لعروي( �أو ما نقول عنه بدورنا 

�إنه �لتاأخر �ملزدوج: تاأخر بالن�سبة لع�رص ذهبي و�قعي �أو �فرت��سي كان للم�سلمني فيه �ساأن وكانت 

ن�سانية �ملتقدمة - تلك �لتي  �سالمية يف موقع �لريادة و�لتفوق, وتاأخر بالن�سبة لركب �لإ �حل�سارة �لإ

ميثلها �لغرب �حلديث )�لغازي, �لإمربيايل, �ملتفوق تكنولوجيًا و�سيا�سيًا بل و�جتماعيًا �أي�سًا(؟. 

عند  كذلك  و�لر�أي  �لهوية,  �إ�سكالية  هي  �لكربى  إ�سكاليته  فا )�لإحيائي(  �لثاين  �لتيار  و�أما 

�سالمي �لإ�سالحي يف �لع�رصينيات ق�سية �لهوية, َحاّلة تدريجيًا  ر�سو�ن �ل�سيد »د�خلت �لفكر �لإ

. ولي�ست 
)

3
(

حمل �أطروحة �لتقدم �لتي �سادت ذلك �لفكر منذ �لن�سف �لثاين للقرن �لتا�سع ع�رص«

ق�سية �لهوية, يف نهاية �لتحليل, �سوى �ل�سورة �ملعكو�سة �أو �ل�سالبة لق�سية �لتقدم فبني �لق�سّيتني 

�سالمي �ملعا�رص,  ن�سات �إىل �سريورة �لتاريخ �لعربي �لإ �رتباط ي�سهل �لك�سف عنه عند من يح�سن �لإ

وىل ب�سبب ل يجد �ملحلل �ليقظ كبري عناء يف �لوقوع عليه. و�لق�سية �لثانية تت�سل بالأ

�حل�رصة  على  تدلنا  فهي  �سالمي,  �لإ �لعامل  وجممل  �لعربي,  �لعامل  يف  �لتاريخ  �سريورة  فاأما 

�لتي  �لكيفيات �ملختلفة  �أول, وما كان من  �سالمية من جانب  �أحدثها �نهيار نظام �خلالفة �لإ �لتي 

ثاٍن,  �ل�سيا�سي وهذ� من جانب  �ل�ستقالل  قيامها حركات  �أعقب  �لتي  �لوطنية  �لدولة  بها  ظهرت 

�ملكان  فيها  �سالم  لالإ يكن  مل  �سعار�ت  رفعت  �لتي  �جلديدة  �ل�سيا�سية  �لنظم  �ساأن  من  كان  ما  ثم 

�سالم( وهذ� من جانب  �سمى بال�رصورة )�إن مل نقل �إنه قد مت تغييبه نوعًا من �لتغييب يف بالد �لإ �لأ

ثالث )ل يذكره ر�سو�ن �ل�سيد ب�رصيح �لقول و�لعبارة ولكنه يرد مت�سمنًا يف �أحاديثه(. عن هذه 

�ضالمي املعا�ضر حيائية.. قراءة فى الفكر العربي االإ �ضالحية واالإ االإ
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�سالمية يف �سائر �أنحاء �لعامل  مور �لثالثة ومن �لتفاعل �لناجت عنها حدث »تاأزم يف وعي �لنخب �لإ �لأ

.
)

4
(

�سالمي وبخا�سة �لهند وم�رص« �لإ

�سالمي  �إذ� كان �لتيار �لإحيائي قد ��ستطاع بالفعل �أن يكت�سح م�ساحات �سا�سعة من �لوعي �لإ

�سالمي خا�سة  حد�ث �جل�سام �لتي عرفها �لوجود �ل�سيا�سي �لعربي �لإ �ملعا�رص وكانت جممل �لأ

لبنان,  يف  هلية  �لأ �حلرب  و�لهر�سك,  �لبو�سنة  �ل�سي�سان,  �لعر�ق,  )فل�سطني,  عامة  �سالمي  و�لإ

�سالمية يف �لعامل �لعربي...( قد عملت على �لدفع بالتيار  زمات �ملتتالية للحركات �ل�سيا�سية �لإ �لأ

�لإحيائي هذ� يف �جتاه �لرديكالية و�لجتاه �إىل رف�ض �لتيار�ت �ملغايرة رف�سًا كليًا قاطعًا.. �إذ� كان 

ذلك �سحيحًا فاحلق �أي�سًا �أن �لتيار �لإ�سالحي )كما يحده ر�سو�ن �ل�سيد وي�سنفه يف تيارين �أو 

�أكرث, ح�سب �ملو�قف( مل يرت�جع كلية �أو يعلن �نهز�مه �ملطلق - بل �إنه ل يز�ل موؤثرً� فاعاًل �أو لنقل 

�سالمي �ملعا�رص.  �إنه ل يز�ل يبدي �أ�سكاًل من �ملقاومة و�لرغبة يف ��ستعادة �لزعامة يف �لوعي �لإ

وو�قع �ملقاومة و�ل�رص�ع هذ� يحدث يف �لق�سمة �لثنائية )�لإ�سالحي/ �لإحيائي( �لتي يطمئن 

�ستاذ ر�سو�ن �ل�سيد )على �لنحو �لذي يوؤكده يف مو�طن متفرقة عديدة, من »�ل�رص�ع على  �إليها �لأ

�لتمييز  لق�سمة جديدة يكون فيها  �لإحيائي مبوجبه خا�سعًا  �لتيار  قلقًا جديدً� ي�سبح  �سالم«(  �لإ

د�خل �لتيار �ملذكور بني �لتيار �لإحيائي �لن�سايل, و�لتيار �لإحيائي غري �لن�سايل )�ل�سفحة 138 

�سالم �ل�سيا�سي«: »ظل فكر �لهوية  على �سبيل �ملثال(. نقر�أ لر�سو�ن �ل�سيد يف حديثه يف »حركات �لإ

ذو �لطابع �لعتقادي و�لرتبوي �سائدً� لدى �لبنا وعودة, ولكنه �سار ن�ساليًا و�سيا�سيًا لدى �ملودودي 

 .
)

5
(

و�لندوي و�سيد قطب«

ثم �إن فكر �لهوية هذ� بعد �إذ �نق�سم �إىل فكر ُيغّلب �لرتبية و�لعقيدة, وفكر �آخر يف مقابله يدفع يف 

�جتاه �لن�سال �ل�سيا�سي �ملبا�رص �لذي يلتم�ض �لتنظيم يف �لعمل �حلزبي �ملعلن )كما هو �ل�ساأن عند 

جماعة �لإخو�ن �مل�سلمني يف م�رص و�سورية مثاًل(, عرف حركية جديدة �أ�سبح من �ملمكن �لتمييز 

بل  وت�سددً�,  ر�ديكالّية  �أكرث  �سيا�سي  عمل  �إىل  ودعوة  كال�سيكية  �سيا�سية  ن�سالية  دعوة  بني  فيها 

ودعوة �إىل �لتطرف و�لعنف. فما �لقول يف حركات �لت�سدد �لديني �لذي يبلغ درجة �لتطرف و�لدعوة 

�سالمي �ملعا�رص, وهذ� من جهة �أوىل, و�أي فهم  �إىل ��ستعمال �لعنف؟ ما مكانتها يف خارطة �لفكر �لإ

حرى: ما �لتف�سري �لذي ير�ه لها ر�سو�ن �ل�سيد من منظور  ميكن �أن تقدم لها من جهة ثانية؟ - وبالأ

�لإحيائية �لذي ياأخذ به؟.

د. �ضعيد بن �ضعيد العلوي
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�- ظاهرة الت�ضدد الديني: حماولة يف الفهم

وىل يف �أربعينات �لقرن �ملن�رصم مع  �سالمي �ملعا�رص, بد�ياته �لأ يجد �لت�سدد �لديني, يف �لفكر �لإ

كتابات �ملودودي و�لندوي �أوًل, ثم يف كتابات �سيد قطب بعد ذلك لتجد غايتها �لتعبريية �لق�سوى 

يف �لكتاب - �لبيان �لعتقادي �لذي �أ�سدره �ساحب »يف ظالل �لقر�آن«. وقد يجمل تلخي�ض �خليط 

�سالم يف  �ملوجه يف موقف �لت�سدد �لديني هذ� كما يرى ر�سو�ن �ل�سيد يف »روؤية للعامل ت�سع عامل �لإ

 .
)

6
(

مو�جهة عامل �جلاهلية, وعامل �لإميان يف مو�جهة عامل �لكفر, وعامل �لولء يف مو�جهة عامل �لرب�ء«

�سالم,  ول �لإ هي - كما يذهب �إىل ذلك - موؤلف »معامل �لطريق« - ثنائية حادة مطلقة و�سارمة حدها �لأ

ي�ستحيل  خر,  �لآ من  �أحدهما  �لنقي�ض,  على  يقفان  �لذين  �لطرفني  وبني  �جلاهلية  �لثاين  وحدها 

�لت�ساكن و�لتجاور ول تكون �إل �حلرب و�ملو�جهة. �إنها, كما �سيعلن ذلك �بن لدن لحقًا, حرب بني 

ف�سطاط �لكفر وف�سطاط �لإميان.

�ملعا�رص:  �سالم  »�لإ كتابه  ي�سمها  �لتي  و�لدر��سات  �ملقالت  �ل�سيد يف جمموع  حاول ر�سو�ن 

, وكذ�, يف ندو�ت ولقاء�ت عربية ودولية �أن يقدم تف�سريً� لن�سوء 
)

7
(

نظر�ت يف �حلا�رص و�مل�ستقبل«

�أ�سكال خمتلفة يف �لتعبري عنها( مثلما حاول  �سالم �ل�سيا�سي  ظاهرة �لت�سدد �لديني )وحركات �لإ

�سالم« - ولكن �ْلهمَّ �جلديد �لذي ي�سغل  ول من »�ل�رص�ع على �لإ ذلك, بكيفية مغايرة, يف �لف�سل �لأ

خرية �لتي �أعقبت حدث 11 �سبتمرب 2001, هو حماولة فهم �سلوك دعاة  بال �لرجل يف �ل�سنو�ت �لأ

حرب  �آتون  يف  و�لرمتاء  و�لتنفيذ.  �ملحاكمة  �إىل  و�لإميان  �لعتقاد  من  �نتقل  وقد  �لديني  �لت�سدد 

�سارية �سد عامل �لكفر وعامل �جلاهلية. 

كذلك نقر�أ له »يظهر يف ت�رصيحات وكتابات مت�سددي �ل�سبعينات �أن هوؤلء كان يدفعهم لعتناق 

ثم �إز�ء ما يعتربونه جاهلية جهالء ��ستولت على  �لعقائد �ملتطرفة �أو �ل�سلوكات �ملتطرفة �ل�سعور بالإ

ثم و�لوقوع يف �خلطيئة, نتيجة تق�سري يف �لقيام بو�جب �أو خذلن  . �ل�سعور بالإ
)

8
(

�سالم« عامل �لإ

جماعة كان �لو�جب ن�رصتها هو ما يحلق يف نف�ض �ملتطرف, �أّيًا كان لونه و�أّيًا كانت ديانته, �حلاجة 

�إىل �لت�سحية بالنف�ض. �إنه نوع من �لتطهري, كما يقال يف �لتحليل �لنف�سي )catharsis(, وهو يف 

قد�م على قتل �لنف�ض مبوجب فهم معني للو�جب �لديني, نوع من �لتطهر  �أو يف �لإ �لعمل �لديني, 

ٍد وزمالوؤه قد قامو� به �إذ  من �لذنب بقتل �لنف�ض. ذ�ك ما يرى ر�سو�ن �ل�سيد �أن �سليمان �بَن �رُصَ

مويني �إذ »ما كان هدفهم �لنت�سار, و�إن مل ياأبو� ذلك, بل كان يف وعيهم �أن  خرجو� ملو�جهة جي�ض �لأ

 .
)

9
(

ثم باملوت« �ملطلوب �لتكفري و�لتطهري من �لإ

�ضالمي املعا�ضر حيائية.. قراءة فى الفكر العربي االإ �ضالحية واالإ االإ
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�لإحيائي  باملنحى  �سالم«  �لإ على  »�ل�رص�ع  كتابه  يف  ينعته  كان  فيما  عنده  �ل�ساأن  هو  وكذلك 

�سوليات يف  خرية يف »�لت�سامح« �أنه حال »�لإحيائيات و�لأ �لن�سايل �ملت�سدد وهو ما يرى يف مقالته �لأ

�سالم �ملعا�رص« فهي تريد �أن تكون »حركات ت�سحيح وتاأ�سيل و�سبط, ولي�ست حركات �إ�سالح  �لإ

وجتديد«.. ل, بل �إنها تتجاوز حركات »�لنهي عن �ملنكر« �لتي جندها, ح�سب �لق�سمة �لتي ياأخذ بها 

ثم وحماولة ��ستنقاذ  ر�سو�ن �ل�سيد, عند دعاة �لتيار �لإحيائي غري �لن�سايل. »حركات �ل�سعور بالإ

�لنف�ض من �لوقوع يف �ملع�سية حركات ��ست�سهادية �أو حركات ت�سحية بالنف�ض, وتخلف مر�رة على 

.
)10(

َمَديات طويلة. �أما حركات �لنهي عن �ملنكر فهي �أقل توترً� وماأ�ساوية«

�سالمي �ملعا�رص تدفع مبنطق  ميكن �لقول, يف كلمة جامعة, �إن ظاهرة �لت�سدد �لديني يف �لوجود �لإ

�لتيار �لإحيائي �إىل غايته �لق�سوى �إذ يجعل �لعامل ف�سطاطني �ثنني, متقابلني ومت�سارعني �رصورة 

ثم من جهة, و�سعي �إىل �لتما�ض �لتطهر بقتل  ووجوبًا ويحيل �لحتجاج و�لعرت��ض �إىل �سعور بالإ

�لنف�ض من جهة �أخرى. قتل للنف�ض ل يكون �إل يف �ل�سعي �إىل قتل �لغري وتدمريه و�إ�سعال �لنري�ن 

من حوله.

�  -  الردود على القراءة

�ل�سيا�سي, قدميه وحديثه, مكونات  �سالمي  �لإ �لعربي  للفكر  �ل�سيد  قر�ءة ر�سو�ن  جتتمع يف 

�سالمي �لكال�سيكي  تك�سب تلك �لقر�ءة متانة وعمقًا - و�أخ�ض تلك �ملكونات ثالث: معرفة باملنت �لإ

من  م�سيئة  فرتة  يف  كبار  بعلماء  و�ت�ساله  زهر  �لأ يف  در�سه  ثمرة  دقيق  �أكادميي  تكوين  نتيجة 

�سالمية �لعريقة, �إطالع على ن�سو�ض هامة من �لفكر �لغربي �حلديث و�ملعا�رص  تاريخ �جلامعة �لإ

ملانية �لعريقة )توبنجن( من جهة �أوىل,  جنل�سك�سوين منه خا�سة, نتيجة �لدر��سة يف �جلامعة �لأ و�لأ

مريكية حما�رصً� ومدر�سًا من جهة ثانية.  ثم �لحتكاك باجلامعة �لأ

واأخريًا متر�ض مبنهجية علمية تتو�سل مبيادين معرفية متنوعة ومتفاعلة. لذلك كانت مالحظات 

�سالمية يف �جلامعة �للبنانية )وهو �للقب �لذي يحق له �لعتز�ز بحمله( على  �أ�ستاذ �لدر��سات �لإ

�ملنت �ل�سيا�سي �ل�سني, يف �سقيه �لت�رصيعي و�حِلَكمي, مالحظات ثاقبة مفيدة يف �لطالع على �لفكر 

�سالمي نظر�ت حتمل  �سالم عامة. ولل�سبب نف�سه كانت نظر�ته يف �لفكر �لعربي �لإ �ل�سيا�سي يف �لإ

�سئلة �لدقيقة و�ل�رصيحة, متى �أ�سيف �إليها, من �لقارئ, هم و�ن�سغال بالو�قع �لعربي  على طرح �لأ

�سالمي �ملعا�رص.  �لإ

د. �ضعيد بن �ضعيد العلوي
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)مع  و�ملعا�رص  �حلديث  �سالمي  �لإ للفكر  �ل�سيد  ر�سو�ن  قر�ءة  �إن  �إذن,  �إجماًل  �لقول,  ي�سح 

ثانية,  �أنوه,  �أن  و�أود  �لإعجاب,  على  حتمل  قر�ءة  �لنظري(  و�سعفه  وتهافته  خري  �لأ هذ�  هز�لة 

باملقالة �ملن�سورة �أخريً� يف جملة »�لت�سامح« �لعمانية.

غري �أن �لقر�ءة �جلادة تثري من �لت�ساوؤلت وحتمل على �لعرت��سات و�لردود بقدر ما تطرح من 

ق�سايا. و�لردود على ر�سو�ن �ل�سيد, من وجهة نظري �أو قل ثمرة قر�ءة ثانية )هي قر�ءة يف قر�ءة 

مة و�جلماعة و�ل�سلطة«( تريد  �سالم« و»�جلماعة و�ملجتمع و�لدولة« و»�لأ �ساحب »�ل�رص�ع على �لإ

�أن تكون تنبيهات وتطمح �أن تعترب, مع ذلك, �إ�سافات �أو لبنة يف م�رصوع فكري �أح�سب �أننا جميعًا 

معنيون ب�سياغته.

1 - يقوم بروتوكول �لقر�ءة عند ر�سو�ن �ل�سيد على وجوب �لت�سليم بوجود مفهومني �إثنني 

�سالمي �ملعا�رص: »�لإ�سالح«, من جانب �أول, و»�لإحياء«  متنافيني ومتعار�سني يف �لفكر �لعربي �لإ

إن علينا  �ستاذ فا من جانب ثاٍن. و�إذ ل نرى حاجة �إىل تكر�ر ما بيناه �سابقًا يف ب�سطنا لوجهة نظر �لأ

مام فنقول: �إن هذ� �لتمييز بني �ملفهومني, و�إن كان معقوًل من  ن �أن من�سي خطوة جديدة �إىل �لأ �لآ

إنه غري مقبول من جهة �مل�سامني �لتي يكت�سيها هذ� �لتيار  �لناحية �ملبدئية )= �ل�سورية �ملح�ض( فا

�سالم نتبني �أنه  �سالمي �ملعا�رص كما �أنه, متى قر�أناه يف �سوء �لتاريخ �لعيني لالإ �أو ذ�ك يف �لفكر �لإ

يثري من �مل�ساكل �أكرث مما يقدم من �حللول فهو يردنا با�ستمر�ر �إىل نقطة �لبد�ية. وليكن �لبدء يف 

حديثنا هذ� بهذه �مل�ساألة �لثانية.

�سالم, بدءً� من �لتيار�ت  متى قمنا بفح�ض �مل�سامني �لفكرية ملختلف �حلركات �لإ�سالحية يف �لإ

ما  �إىل  �نتهاء  �لثاين,  �لعبا�سي  بالع�رص  نعته  على  �ملوؤرخون  يتو��سع  ما  �ساحبت  �لتي  �حلنبلية 

فنحن  �ل�سائد  �لفكر  مر�جعة  يف  و�لرغبة  �لنتفا�ض  بفرت�ت  مرورً�  �لنه�سة,  ع�رص  �إنه  عنه  نقول 

نتبني, يف �سهولة وي�رص, �أن كل حديث عن »�لإ�سالح« كان بال�رصورة دعوة �إىل »�لإحياء«. �ألي�ض 

�لتي  �لبي�ساء  »�ملحجة  �إىل  �لرجوع  �إىل  دعوة  �سالم  �لإ �مل�سلحني يف  �لإ�سالح يف خمتلف خطابات 

ليلها كنهارها...«؟ �ألي�ست هذه دعوة - باأ�ساليب خمتلفة - »�إىل �إماتة �لبدعة و�إحياء �ل�سنة«؟ �ألي�ض 

عن  �لبتعاد  وغيبه  �لبدعة  �أماتته  منوذج  �إىل  رجوعًا  �ل�سالح«  »�ل�سلف  عليه  كان  ما  �إىل  �لرجوع 

�ل�سلوك �لقومي و�ل�رص�ط �مل�ستقيم؟. 

�سالم و�لدعوة �إىل رف�ض �ملحدثات و�لبدع و�عتبارها  إن �حلركات �لإ�سالحية يف �لإ يف هذ� �ملعنى فا

�سالم  م�سًا مب�سمون �لقول �لقر�آين )�ليوم �أكملت لكم دينكم و�أمتمت عليكم نعمتي ور�سيت لكم �لإ

�سالمي على �ل�ستجابة �إىل  حرى يف ق�رص �لتاريخ �لإ دينًا(. �أح�سب �أن �خللل يف �إر�دة �لتمييز �أو بالأ

�ضالمي املعا�ضر حيائية.. قراءة فى الفكر العربي االإ �ضالحية واالإ االإ



��5

العدد 50/49رواق عربي

هذ� �لتمييز ياأتي, بكيفية �أو �أخرى من �لعمل على نقل مفهوم �لإ�سالح �لديني )= يف �ملعنى �لذي 

�كت�سبه يف �لتاريخ �مل�سيحي مع لوثر ثم �ملنحى �لربوت�ستانتي( ومفهوم �لبيوريتانية )= �لُطهرية - 

�سالمي  كما يقرتح �لدكتور ر�سو�ن يف تعريب �لكلمة, ولي�ض تعريب �ملفهوم( �إىل �ملجال �لتاريخي �لإ

�سالمي و�حدة. نحن  و�حلال �أن �مل�سرية مل تكن و�حدة يف �لتاريخني �لغربي �مل�سيحي, و�لعربي �لإ

ر�سطو  يف �إر�دة �لتمييز �لكامل بني »�لإ�سالح« و»�لإحياء« ننتهي �إىل ما نعته �بن طفيل يف قر�ءته لأ

بقلق �لعبارة.

�لإ�سالح و�لإحياء,  �سالمي �ملعا�رص, بني  �لإ �لعربي  �لفكر  �لتمييز, يف  �لعبارة« يف  يوؤكد »قلق 

طبيعة �لنتقال �ل�رصيع �أحيانًا من حال »�لإ�سالح« �إىل حال »�لإحياء« )= يف �لقامو�ض �لذي ياأخذ 

به ر�سو�ن �ل�سيد(. لي�ض �أدل على ذلك من �رتد�د ما يعترب �ليوم �إحياًء �إىل حال »�لإ�سالح« متى 

ظهر يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية من كان �أ�سد منه رديكالية )لنتذكر ثانية حرية �لدكتور ر�سو�ن �ل�سيد يف 

ت�سنيف �لتيار�ت �لتي �أعقبت مرحلة �سيد قطب وجلوءه, يف نوع من �حلر�ض على حفظ �لبناء من 

�لتد�عي �إىل �لتمييز - د�خل �لتيار �لإحيائي - بني »�لتيار �لإحيائي �لن�سايل« و»�لتيار �لإحيائي 

غري �لن�سايل«(. مبوجب منطق �ل�سعود درجات يف �سلم �لت�سدد يرت�جع ما كان �ليوم �إحيائيًا ليقنع 

من �لت�سنيف )بعد �ملر�جعة �ل�رصورية و�مل�ستمرة( برتبة »�لإ�سالحية«.

�سيء �أخري نرى وجوب قوله يف معر�ض خطاب �لثنائية )�لإ�سالح/ �لإحياء(. �إن »�لبيوريتانية« 

�أو »�لطهرية« �أو »�لإحيائية« تنبع, �أحيانًا, من جوف »�لإ�سالحية« بل و�أدنى من ذلك �أحيانًا )= ما 

�سالمي« - �لذي يدخل فيه, يف جملة ما يدخل, �إ�سالم  يطلق �لدكتور ر�سو�ن �ل�سيد نعت »�لتقليد �لإ

�سالم«, �ل�سفحة 37(. ذلك �أّن �لإحيائية )فيما يك�سف عنه  »�لطرق �ل�سوفية« - »�ل�رص�ع على �لإ

ندل�ض على �سبيل �ملثال( ويف مناطق من �لعامل �لعربي �ليوم, تلتقي مع �لت�سوف  �سالم يف �لأ تاريخ �لإ

حينًا وتلب�ض لبا�سه �أحيانًا �أخرى ول غر�بة يف ذلك متى �أخذنا مبا يفيده منطق �لت�سدد ذ�ته حيث 

�ل�سد�ن ميلكان �أن يلتقيان يف �لنتائج �لبعيدة. 

يجد  �أن  »�لطريقة«  �سيخ  ويقرره  �ملريد  له  يخ�سع  �لذي  �ل�سديد  �لنف�سي  �ل�سغط  �إمكان  ففي 

َد ميلك �أن  إن مثال �سليمان بن �رُصَ مر �لذي ي�سدره �أمري »�جلماعة«. وهكذ� فا �حلكمة و�ملعنى يف �لأ

�سالمي«  يخرج من جوف »�لإحياء« كما يكون له �أن يطلع من زو�يا �لطريقة و�سفوف »�لتقليد �لإ

�سالمي  وهو - من حيث ق�سمة ر�سو�ن �ل�سيد - دون »�لإ�سالح و�لتجديد« يف �ملرتبة َبلَْه »�لإحياء �لإ

ثم وحماولة ��ستنقاذ  إن ما يقول عنه ر�سو�ن �ل�سيد �إنه »حركات �ل�سعور بالإ �لطهوري« - وبالتايل فا

�لنف�ض« يطلع من جوف »�لتيار �لإحيائي �لن�سايل« كما يكون له �أن يخرج من �أعماق �ل�سد �ملناق�ض 

له, تيار »�لطريقة �ل�سوفية«.

د. �ضعيد بن �ضعيد العلوي
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ل نخرج من »قلق �لعبارة« يف �لق�سمة �لثنائية �إل لرنجع �إليها: وعيًا و�إدر�كًا �أو ترددً� وحرية.

�لجتماعي  �لنف�ض  علم  معقوًل, من جهة  �أمرً�  تبدو  �لتطهر«  يف  و�لرغبة  ثم  بالإ »�ل�سعور   - 2

خا�سة, يف فهم �لفعل وتبني �لهدف �لبعيد �لذي تنتهي �لإحيائية �لن�سالية يف �سورتها �لق�سوى �إىل 

هم يظل غائبًا, متعذرً�: حدوث �لنقلة �لنوعية  تعيينه ملن ي�سادف فيها هوى �أو ��ستهو�ء, بيد �أن �لأ

بالنف�ض«. ما يعترب يف قر�ءة ما »حركات  �لن�سايل« مبوجبها حركة »ت�سحية  �لتي يغدو »�لإحياء 

مغايرة  قر�ءة  ديني غالب« هو, يف  �أو»حما�ض  ��ست�سهادية«  بل رمبا »حركات  وتاأ�سيل«  ت�سحيح 

عمل �إرهابي ي�سعى �إىل تدمري �جلماعة بل و�إىل �لإطاحة بال�رصيعة ذ�تها من حيث يتوهم �أنه ي�سلك 

مبوجبها - �أق�سد من حيث �أن قر�ءة ما تعتذر له فيما هي تروم �لفهم و�لوقوع على �ملعنى. لي�ست 

لية �لتي حتدث مبوجبها �لنقلة من  قل( �أن ت�رصح �لآ �ملقاربة �ل�سيكولوجية متلك )مبفردها على �لأ

عمى يف لغة �أخرى. رهاب �لأ ثم �إىل �لت�سحية بالنف�ض, يف لغة, �أو �لإ �ل�سعور بالإ

رهاب )م�رص, �ل�سعودية, �جلز�ئر,  عرف �ملغرب, مثلما عرفت دول عربية �إ�سالمية حركات من �لإ

�لدو�فع  حيث  من  وتتباين  هد�ف  و�لأ �لفعل  حيث  من  تلتقي  تاأكيد(  بكل  ولبنان  �سوريا,  �ليمن, 

فعال �لإجر�مية -  عمال �لفكر - من حيث �لذين يقومون بالأ كرث مدعاة لإ وتختلف - وهذ� هم �لأ

رهابية )�أو »�ل�ست�سهادية«(.  �لإ

فاملنفذون يف و�قعة 16 ماي 2003 يف �لد�ر �لبي�ساء )تلك �لتي �غتالت ثالث و�أربعني �سخ�سًا 

بني رجال يف مقتبل �لعمر و�أطفال �سغار, و��ستهدفت مطعمًا �آهاًل بالنا�ض, وف�سلت يف تخريب مقربة 

لليهود, و�أحلقت �أ�رص�رً� مب�ساكن وبيعة لليهود �ملغاربة(, كانو� من �لعاطلني عن �لعمل �أو �أ�سباه 

�أ�سد  جميعًا  ي�سكنون  �لجتماعي,  �لنتماء  حيث  من  وكانو�,  لل�سيار�ت(.  ليلي  )حار�ض  �لعاطلني 

مر�ء« �لذين كانو� يقفون خلف  حد »�لأ �أحياء �ملدينة بوؤ�سًا وتهمي�سًا.. ومل يكن �مل�ستوى »�لعلمي« لأ

�لعملية يتجاوز �ل�سنة �لثالثة من �لتعليم �لبتد�ئي, يف حني �أن �أمريً� �آخر كان قد �أفتى, قبل ذلك, 

�أن يقوم هو نف�سه بتنفيذ منطوق  . قبل 
)11(

�لزنا و�رصب �خلمر يف حقه بقتل عمه لثبوت جرميتي 

�لفتوى. 

يف حني �أن �سابًا �آخر هاجم يف �مليد�ن �لتاريخي �لكبري يف مدينة مكنا�ض حافلة تقل �ستني �سائحًا 

من جن�سيات �أوربية خمتلفة ق�سد تنفيذ عملية �نتحارية باءت, بحمد �هلل, بالف�سل وت�سببت يف برت بع�ض 

�أو�ساله. كان مهند�ض دولة, ذ� و�سعية قارة, هادئًا يف �سلوكه �لظاهري, حديث �لعهد بالزو�ج.. مل 

نرتنيت  يثبت �ت�ساله بتنظيم حمدد.. ويف �لد�ر �لبي�ساء نف�سها, حيث متت مهاجمة مقهى - نادي لالإ

�رصة ل  كان �ملنفذون �أع�ساء عائلة و�حدة, يف �لدرجات �لدنيا من �ل�سلم �لجتماعي, و�أحد �أفر�د �لأ

�ضالمي املعا�ضر حيائية.. قراءة فى الفكر العربي االإ �ضالحية واالإ االإ
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حكام �ل�سادرة يف عملية 16 ماي �ل�سابق ذكرها.  يز�ل حتت طائلة �لأ

ق�ساء �لجتماعي  مل يكن �لناظم بال�رصورة, و�حدً� يف �لعمليات �لثالث... و�إن كانت �أ�سباب �لإ

يديولوجي وغريها من �لعو�مل �لذ�تية و�لعو�مل �خلارجية تتفاعل  و�جلهل �ملطبق وغ�سيل �لدماغ �لإ

د وجماعته وبني �لنماذج �ملذكورة, وما �أعظم �لفرق  يف قوة وعنف. ما �أ�سد �لبون بني �سليمان بن �رُصَ

بني ما ذكرنا من مناذج وبني �ل�سخو�ض �لتي يذكرها �ألربت كامي يف م�رصحية »�لعادلون«. نحن يف 

�أمثلة �ملغرب, وتون�ض )تدمري بيعة يهودية(, وم�رص, ولبنان )و�سوريا موؤخرً�(, و�ل�سعودية, دون 

�أمام �سور تدق عن  �لبئي�ض(  �لكافكاوي  �مل�سهد  �ل�سديد يف  �لتعقيد  �لعر�ق )مع  �أن نغفل عن ذكر 

�أفهام �سيكولوجيا »خماوف �ملع�سية وهموم �لو�جب«. 

هد�ف, �أو هي من �لهالمية  رهاب ودو�عيه: حيث تختفي �لأ نحن, يف كلمة و�حدة, جنابه منطق �لإ

�سا�سية.  و�ل�سبابية بحيث �إنها تكاد تكون خمتفية, وحيث يعجز �ملحقق على �لوقوع على �لدو�فع �لأ

�حلق �أن »خماوف �ملع�سية« ل تظهر يف �ل�سا�سة ول يبدو �أنها ت�سغل يف وعي �ملنفذ مكانًا هامًا.

�ملحيط  خارج  يحدث  مبا  �ملعنى  و�إدر�ك  �لفهم  �إر�دة  تت�سل  �إذ  وت�سابكًا  تعقيدً�  مر  �لأ يزيد 

وربي. ما حدث يف مدريد فاأودى بحياة  �سالم �لأ وربي, د�خل دو�ئر �لإ �سالمي يف بالد �لغرب �لأ �لإ

�سخا�ض يف حمطة �لقطار, وما حدث يف لندن, وهامبورغ, وبروك�سيل, و�م�سرتد�م, ويف  مئات من �لأ

فرن�سا �أكرث من مرة. نحن �أمام و�قع جديد, كما يو�سح ذلك �أوليڤيي رو� Olivier Roy - و�قع 

�سالم موقع مل يكن له قبل ثالثة عقود �أو �أقل قلياًل.  يغدو فيه مركز �لقر�ر حيث للدين �لإ

عم(, يحملون,  غلب �لأ �ملنفذون ينت�سبون �إىل �ملهاجرين �لعرب )من دول �إفريقيا �ل�سمالية يف �لأ

جن�سيات �لبالد �لتي ولدو� ون�ساأو� فيها دون �سعور فعلي منهم بالنت�ساب �إىل تلك �لبالد, مع غياب 

�إىل  �إىل هوؤلء ول  “ل  �أباوؤهم منهم. هم بني بني  �إىل �لبلد�ن �لعربية �لتي قدم  �ل�سعور بالنت�ساب 

�أولئك”. هم �أبناء �أمة �سمنية )= Virtuelle(. وجودهم �لعاطفي يكاد يكون وجودً� �سمنيًا, غري 

مادي... فهم �أ�سبه بالعامل �لذي ينقلنا �إليه �لكومبيوتر ويدخلنا �لإنرتنيت يف دروبه ومتاهاته.

من  فيها  �لقارئ  مع جديتها ومتكن  �ملعا�رص,  �سالمي  �لإ �لعربي  للفكر  �ل�سيد  قر�ءة ر�سو�ن 

�أدو�ت للقر�ءة ي�سعب على غريه �متالكه, ومع قدرتها على �لنتقال �لي�سري من �سجل �لرت�ث �لعربي 

وربي ومع تو�سلها مبنهجية علمية �سارمة تظل -يف  �سالمي �إىل �سجل �لتاريخ �لفكري  للغرب �لأ �لإ

نهاية �ملطاف- �أمام عجز م�سدره “قلق �لعبارة” يف مفهومني ي�سلمان بال�رصورة �إىل مفهوم و�حد 

يتعذر فيه �لت�ساد وتع�رص �ملغايرة و�لختالف: “�لإ�سالحية” و“�لإحيائية”.

د. �ضعيد بن �ضعيد العلوي
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املراجع

�سالح  والإ �سولية  الأ  - �سالم  الإ على  ال�رصاع  ال�سيد،  ر�سوان   )1(

وال�سيا�سات الدولية،دار الكتاب العربي، بريوت، 2004، �س. 37.

)2( املرجع ال�سابق، �س. 215.

)3( املرجع ال�سابق، �س. 159.

)4( نف�س املرجع وال�سفحة.

)5( املرجع ال�سابق، �س. 84.

)6( املرجع ال�سابق، �س. 216.

�سالم املعا�رص - نظرات يف احلا�رص وامل�ستقبل،  )7( ر�سوان ال�سيد، الإ

دار العلوم العربية، بريوت، 1986، �س. 135.

ول من الدرا�سة )وحتديدًا ال�سفحات 58-23(  انظر - خا�سة - الق�سم الأ

�سالمي وق�ساياه التاريخية )�س. 173-161(. وكذا مبحث العامل الإ

وهموم  املع�سية  خماوف  �سولية:  والأ حيائية  »الإ ال�سيد،  ر�سوان   )8(

 ،21 العدد  عمان،  �سلطنة  م�سقط،  “الت�سامح”،  جملة  الواجب«، 

�س74.

)9( املرجع ال�سابق، �س. 77.

)10( املرجع ال�سابق، �س. 79.

دار  وخ�سومه،  اأهله  بني  �سالم  الإ اأدجلة  العلوي،  بن�سعيد  �سعيد   )11(

روؤية للن�رص والتوزيع، القاهرة، 2007، �س. 346-240.

�ضالمي املعا�ضر حيائية.. قراءة فى الفكر العربي االإ �ضالحية واالإ االإ
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ن�سانوية” �إىل �ملذهب �لفل�سفي  ي�سري مفهوم “�لنزعة �لإ

يتمركز  و�لذي  �لنه�سة  ع�رص  �إبان  �إيطاليا  يف  ن�ساأ  �لذي 

ن�سان ويجعل منه �لقيمة �لعليا يف �لوجود؛ بيد �أننا  حول �لإ

ن�سانية يف فكر ر�سو�ن �ل�سيد, و�لتي تتبدى من خاللها روؤيته  ن�ستخدمه هنا لن�سري �إىل �لد�ئرة �لإ

خر, وما هي �ملفاهيم �حلاكمة لها, وكيف ميكن  ن�سان ودوره وموقعه, وكيف تتاأ�س�ض عالقته بالآ لالإ

�أن نوؤ�س�ض لعالقة �أف�سل ت�سمن �لعرت�ف و�لحرت�م �ملتبادلني. 

ومبا �أننا ب�سدد موؤرخ �أفكار متثل �ملفاهيم حمور� ينبني عليه م�رصوعه �لفكري باأ�رصه, �إذ ينطلق 

�سالمي, باحثًا عن متظهر�تها  يف در��سته للتاريخ �لثقايف مما ي�سميه “�ملفاهيم �ملفاتيح” يف �لفكر �لإ

إنه حري بنا �أن ندور معه بال�رصورة فنبحث  على هيئة �أفكار و�أيديولوجيات و�جتاهات فكرية, فا

�ملفاهيم  من  �نطالقا  �لفكري  م�رصوعه  �سمن  وجتلياتها  و�أبعادها  ن�سانوية  �لإ �لنزعة  مالمح  عن 

�ملفاهيم  �إىل غري ذلك من  �لت�سامح, �حلرية,  �مل�ساو�ة,  �لتاآخي,  �لتعارف,  لديه من قبيل:  �ملتد�ولة 

ر�سية �ملفاهيمية هذه �إىل �ملمار�سات �لتطبيقية نتوقف معه �أمام كيفية  ونبحث يف مدلولتها. ومن �لأ

خر و�لتي تكفل حرية �ملعتقد  �سالمي للمفاهيم �لقر�آنية �ملحددة لطبيعة �لعالقة مع �لآ متثل �لتاريخ �لإ

�أبناء �حل�سارتني  �إليها  ينظر  ن�سان وحقوقه وكيف  لالإ �ملقارنة  �لتحليلية  بروؤيته  �لديني, ونختتم 

فاق �لتي ميكن �أن تبلغها هذه �حلقوق يف �لعامل �لعربي.  �سالمية و�لغربية, وما هي �لآ �لإ

** باحثة مصرية.

ن�ضان ن�ضانوية وحقوق االإ النزعة االإ

فى فكر ر�ضوان ال�ضيد

فاطمة حافظ*
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ي�سرتعي  �ل�سيد  لدى ر�سو�ن  ن�سانوي  �لإ �لنزوع  يف  يدقق  �أن من  �إىل  �بتد�ء  ن�سري  �أن  ويجدر 

م�رصوعه  مالمح  تبيان  يف  �أفا�ض  و�لذي  �لكرمي  �لقر�آن  هو  �أ�سا�سي  ر�فد  من  يرفد  �أنه  �نتباهه 

�أنه  �أ�س�ض قو�مها �مل�ساو�ة يف �خللق و�لقيمة. غري  ن�سانية على  ن�سان و�لعالقات �لإ عادة بناء �لإ لإ

ن�سانوية �لعاملية ممثلة يف  ل يعدم مالحظة خط �آخر مو�ٍز يتغذى منه هذ� �لنزوع ي�ستند �إىل قيم �لإ

ن�سان �لذي يعده خطوة و��سعة يف �ملجال  دعاوى �حلو�ر بني �لثقافات, و�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإ

ن�ساين.  �لإ

ن�ضاين اأوال: الروؤية القراآنية لالختالف االإ

ن�سانية فيجد  ن�سان و�لطبيعة �لإ يقف ر�سو�ن �ل�سيد �أمام �لقر�آن �لكرمي مقلبا �لنظر يف روؤيته لالإ

فيها  حتري  وقد  و�للغوية  �لوجودية  �لناحيتني  من  بذ�تها  قائمة  مقولة  ن�سان  �لإ �عترب  �لقر�آن  �أن 

�ل�سيد, روؤية  �لقر�آن, ح�سب  لها. وميتلك  ��ستطاعو� �لتفاق على جذٍر  �ملعجميون و�للغويون وما 

ن�سانية �لختالفية, و�لتي جتد م�سد�قها يف قوله  متكاملة للعامل ت�ستند �إىل �إدر�ك عميق للطبيعة �لإ

تعاىل )يا �أيها �لنا�ض �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �سعوبًا وقبائل لتعارفو� �إن �أكرمكم عند 

�إثني  �أورده �لقر�آن على مر�تب عدة: �ختالف  �أتقاكم( )�حلجر�ت: 13(. هذ� �لختالف �لذي  �هلل 

لو�ن(, ويف �أ�سكال �لتنظيم �لجتماعي )�ل�سعوب و�لقبائل(,  ل�سنة و�للهجات و�لأ ثقايف )تعددية �لأ

ويف �لنتماء �لديني. 

يف�سيان  ل  �ل�سيد,  ر�سو�ن  قر�ءة  وفق  عنه,  �لناجم  و�خلالف  �لطبيعي  �لختالف  وهذ� 

بال�رصورة �إىل �رصور وت�رصذم وم�ساحنات, وذلك لعاملني �ثنني: �أن خالق �لب�رص �أحد ل �رصيك له, 

و�أن �لوحدة كانت �أ�سال بني �لب�رص ثم حدث �لختالف )وما كان �لنا�ُض �إّل �أمًة و�حدًة فاختلفو�( 

)يون�ض: 19(. �أما عن كيفية �إد�رة هذ� �لختالف وحتويله �إىل �أمر مثمر و�إيجابي فهذ� ما يرجعه 

ؤلفة  �سالمية �ل�سابطة لالختالف و�ملو �إىل �لتعارف �لذي ي�سكل �ملفهوم �ملركزي يف �سبكة �ملفاهيم �لإ

من: )�لتعارف, �خلري�ت, �مل�سئولية(. ويويل �ل�سيد �أهمية ق�سوى ملفهوم �لتعارف وير�ه يحمل من 

�ملعاين و�لدللت ما يوؤ�س�ض لعالقات �إن�سانية رحبة حتول دون �دعاء �ل�سطفائية �أو �لتقوقع حول 

�لذ�ت حتت م�سمى �لهوية و�خل�سو�سية. حيث يعني �لتعارف لديه �أمور� ثالثة: 

طر�ف بامل�سالح �ملختلفة و�لهتمامات �ملتباينة. اأولها: �لعرت�ف �ملتبادل بني جميع �لأ

�لطبيعة  �إىل  ��ستناد�  �لب�رص  عليها  يتالقى  �أن  ميكن  �لتي  �مل�سرتكات  على  �لتعرف  وثانيها: 

ن�ساين.  ن�سانية �لفطرية و�مل�سالح �ملوجودة يف �لجتماع �لإ �لإ

ن�ضان فى فكر ر�ضوان ال�ضيد ن�ضانوية وحقوق االإ النزعة االإ
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خر وعدم معرفته هو �لد�عية  خر �لتي تولد �أن�سا وتو�د�؛ حيث �أن �جلهل بالآ وثالثها: معرفة �لآ

�لرئي�ض للتخا�سم و�لفرت�ق. 

ية �لكرمية: )قل يا �أهل �لكتاب تعالو� �إىل كلمة �سو�ء بيننا  ويتحدد م�سمون �لتعارف وفق �لآ

إن تولو� فقولو� ��سهدو� باأنا  وبينكم �أل نعبد �إل �هلل ول يتخذ بع�سنا بع�سا �أربابا من دون �هلل, فا

م�سلمون(. )�آل عمر�ن, 64( وهو يتاأ�س�ض على “وحد�نية �هلل �خلالق, و�لتعامل بني �لب�رص على قدم 

ن�سانية ويف �حلقوق �ملرتتبة على ذلك �سكال ومو�سوعا. و�مل�ساو�ة تعني �أنه ل  �مل�ساو�ة يف �لقيمة �لإ

�أحد ميتلك �حلقيقة �ملطلقة �أو لديه تفوق �أخالقي متفرد. ومن ثم, فتاأ�سي�سا على �لوحد�نية يف �خللق 

ن�سان قائمة على �حلرية و�مل�ساو�ة و�لندية” و�نطالقا من هذ�  و�لعبادة ترتتب روؤية لعامل بني �لإ

يذهب ر�سو�ن �ل�سيد �إىل �أنه ل يحق للموحدين �دعاء ميزة على غريهم من �خلالئق و�إمنا ميزتهم 

عامل  يف  �سهود  �إىل  مب�سئولياتهم  �لقيام  �أح�سنو�  �إن  حتولهم  يف  هي  �لتعبري-  �سح  –�إن  �لوحيدة 

ن�سان. و�ل�سهادة دعوة وح�سور ف�سال عن كونها م�سئولية )و�إنه لذكر لك ولقومك و�سوف  بني �لإ

ُت�ْساألون( )�سورة �لزخرف: 44( وهي لي�ست م�سئولية �أخروية وح�سب, و�إمنا هي م�سئولية دنيوية 

�سا�ض, فاأ�سحاب �لديانات �لتوحيدية على �ل�سو�ء هم من يقع على عاتقهم حتقيق نهج �لتعارف  بالأ

وهم �مل�سئولون عن حتريفه و�سوف ُي�سئلون عن ذلك كله �أمام رب �لعاملني. 

حتقيق  يف  يتمثل  �إمنا  �لكربى  وغايتها  �لقر�آنية  �لتعارفية  �لعملية  مق�سد  إن  فا �ملح�سلة  ويف 

يت�سم  مفهوم  و�خلري  )�لبقرة:148(,  �خلري�ت(  فا�ستبقو�  موليها؛  هو  وجهة  )ولكل  �خلري�ت 

يلحظ  وح�سبما  �ملعروف.  مفهوم  مع  �ل�سيد  ر�سو�ن  لدى  حدوده  تتطابق  و�ل�سمولية  بالعمومية 

لتلك �خلري�ت  ��ستباق �خلري�ت دومنا حتديد  للتناف�ض مع غريهم يف  �مل�سلمني  “�لقر�آن يدعو  إن  فا

باعتبارها معروفة وم�سرتكة بني بني �لب�رص ول ينفرد بها �مل�سلمون معرفة وحتديد�” وبالتايل فلي�ض 

من حق �مل�سلمني �لنفر�د بتحديد �لقيم �لتي ي�ساركون فيها �لب�رصية حيث �أنهم ينف�سلون بهذ� عن 

بقية �لب�رص وتتعملق لديهم �أوهام �خل�سو�سية . 

و�إىل جو�ر �ملنظومة �لتعارفية يلمح ر�سو�ن �ل�سيد طريقة قر�آنية ثانية ُت�سكل م�ستوى �آخر من 

له من �أهل �لديانات �لتوحيدية  ن�ساين �أل وهي �لتاآلف بني �ملوؤمنني بالإ م�ستويات تنظيم �لختالف �لإ

�أهل �لكتاب  �إىل �لتاآخي, وهو ما يبدو و��سحا من خالل قوله تعاىل )قل يا  مبا يتجاوز �لعرت�ف 

تعالو� �إىل كلمة �سو�ء بيننا وبينكم �أل نعبد �إل �هلل ول يتخذ بع�سنا بع�سا �أربابا من دون �هلل( )�آل 

عمر�ن:64(, ذلك �أن �لإعر��ض عن �لتعارف وعن �لتاآخي ل يعني حتمية �لتنازع, و�إمنا يعني فقط �أن 

ية �لكرمية: )ل ينهاكم �هلل عن �لذين  ثمة حدود� دنيا ميكن �أن ت�سل �إليها �لعالقة �لتي عربت عنها �لآ

فاطمة حافظ



رواق عربي

���

العدد 50/49

مل يقاتلوكم يف �لدين ومل يخرجوكم من دياركم �أن تربوهم وتق�سطو� �إليهم �إن �هلل يحب �ملق�سطني( 

)�ملمتحنة:8(.

ثانيا: �ضياقات احلرية والت�ضامح

يف مقابل تلك �ملنظومة من �ملفاهيم �لقر�آنية ينتقل ر�سو�ن �ل�سيد �إىل مفهوم �لت�سامح �ملاأخوذ من 

�لف�ساء �حل�ساري �لغربي, و�لذي رغم حد�ثته �لن�سبية �إل �أنه بات ي�سكل �لنو�ة �ملركزية يف �سياق 

خر  بالآ و�لعرت�ف  �لت�سامح  روؤى  عن  �ل�سيد  بحث  وقد  �لختالف.  قبول  �رصور�ت  عن  �حلديث 

فوجدها تكاد تنح�رص يف ثالث:

اأول: �لروؤية �مل�سيحية �لتي تقوم على “�ملحبة” و�لتي تاأ�س�ست على �ملفاهيم �مل�سيحية �لكربى 

يف �لتج�سد و�ل�سلب و�لفد�ء و�لقيامة. بيد �أن هناك عدد من �لعو�مل �لتاريخية قل�ست من مفهوم 

�ملحبة وق�رصته على �ملوؤمنني بامل�سيح وكني�سته مما �أ�سفر عن حروب دينية طاحنة عرفتها �لقارة 

وروبية. و�متدت من �لقرن �لر�بع ع�رص حتى �لقرن �لتا�سع ع�رص.  �لأ

وهي  ع�رص,  و�لثامن  �ل�سابع  �لقرنني  خالل  �أوروبا  يف  ظهرت  �لتي  ن�سانوية  �لإ �لروؤية  ثانيا: 

ديان �لتي �عُتقد �أنها علة �حلروب  من و�ل�سالم �لجتماعي بعيد� عن �لعقائد و�لأ تبحث عن �إقر�ر �لأ

بني �ملوؤمنني يف كل دين, وهذه �لروؤية تتاأ�س�ض على مبد�أ �لال�أدرية, وتذهب �إىل �أن لكل �إن�سان حق 

ن�سانية وهذ� �حلق يخوله �أن يكون حر� يف �ختيار�ته �لعقدية و�لجتماعية  طبيعي هو نتاج طبيعته �لإ

و�ل�سيا�سية.  

و�مل�سئولية  �لتعارف  مفاهيم  �إىل  ت�ستند  �إنها  �لقول  �أ�سلفنا  وقد  �سالموية,  �لإ �لروؤية  ثالثا: 

و�خلري�ت.

دبيات؛ فيجد  وبحثا عن �سياقات �ملفهوم يف �لعامل �لعربي يتتبع �ل�سيد تاريخ تد�ول �ملفهوم يف �لأ

خر  ول من �لقرن �لع�رصين للتعبري عن �لختالف مع �لآ �أنه بد�أ يتخلل �أدبيات �لنه�سويني يف �لربع �لأ

حيث حل بديال ملفهومي �لت�ساهل و�لتحمل. وكان ��ستخد�مهم له على ��ستحياء وبحذر وذلك حكم 

�سالميني  ن�سانوية �مل�ستندة �إىل �لال�أدرية. ويالحظ يف هذ� �ل�سياق �أن �لإ �رتباط �ملفهوم بالنزعة �لإ

�سالمية؛ فاأعادو� بنائه  بعد �نت�ساف �لقرن عملو� على �إ�سقاط حمولته �لدللية و�إ�سفاء �ل�سبغة �لإ

�سالمية؛ وبذلك مل يعد  على �أر�سية �إ�سالمية ��ستناد� �إىل �لقر�آن �لكرمي و�إىل �لتجربة �لتاريخية �لإ

�سالمية للمفهوم يذهب ر�سو�ن �ل�سيد �إىل  لديهم �أدنى حرج يف �لتعامل معه. ورغم هذه �ملقاربات �لإ

�سالم” وهذ� ل يعني  قرب من �لت�سامح �إىل طبيعة �لإ �لقول باأن “منهج �لتعارف �لقر�آين –هو- �لأ

ن�ضان فى فكر ر�ضوان ال�ضيد ن�ضانوية وحقوق االإ النزعة االإ
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خر, و�إمنا يجد �أن �لتعارف �أكرث  رف�سا منه ملفهوم �لت�سامح و�أن يكون ركيزة لتقبل �لختالف مع �لآ

�سالم لكونه نابع من كتابه �ملنزل. �سمول وقربا من طبيعة �لإ

ومن �لت�سامح �إىل مفهوم �آخر �أكرث حمورية هو مفهوم �حلرية �لذي �ُسّيَد حوله �لبناء �لفل�سفي 

�لغربي باأ�رصه, يناق�ض �ل�سيد م�ساألة �حلرية �لفردية يف �سياقها �لغربي ذ�هبا �إىل �أنه ل ي�سح �عتبار 

حتقق �حلرية �لفردية دليال على �أن �لنظام �ل�سيا�سي قد كفل �حلريات و�لدميقر�طية, ويربر ذلك 

بقوله �إننا ينبغي �أن منيز ما بني �لنو�زع و�مل�سالح �لفردية وبني �للتز�م �لثقايف باحلرية فـ“�لو��سل 

خالقي  خالق؛ مبعنى �أن �للتز�م �لأ �ملنطقي و�لعملي بني �لفردية و�لنظام هي ما ميكن ت�سميتها بالأ

مور �لقيمية وتدبري �ل�ساأن  خالق تعني �لأ هو �ملنقذ من �سلبيات �لفردية ومن هو�مات �جلماعية, و�لأ

زل بالدين ولذلك كان  “�رتبطت �رتباطا ع�سويا منذ �لأ خالق قد  إن �لأ �لعام”. وبح�سب �ل�سيد, فا

خالقية  �أدبيات وممار�سات �لثورة �لفرن�سية �رصبا للقيم �لأ �لف�سل �لعنيف بني �لدين و�لدولة يف 

�أنها  رغم  خالقية  �لأ بالقيم  مقرونة  تعد  مل  �إذ  و�جلماعية  �لفردية  �حلرية  لفكرة  بالتايل  و�إ�سعافا 

تاريخ  يف  و�لفا�سيات  �لديكتاتوريات  كرثة  لديه  يف�رص  ما  هذ�  ولعل  �لعام؛  �ل�ساأن  إد�رة  با منوطة 

�أوروبا �لعلمانية �حلديثة.

�سالم منطلقا من �أن عالقة �لعبودية  ويف �جلهة �ملقابلة يقارب ر�سو�ن �ل�سيد مفهوم �حلرية يف �لإ

بني �هلل و�لعبد هي �أ�سا�ض فكرة �حلرية مبعنى �أنها �لتز�م من جانب �لعبد و�سمان من �هلل �سبحانه 

�خلالئق”  مع  �لعالئق  “�نقطاع  بقولهم  �ملت�سوفة  عنه  يعرب  ما  وهي  ن�سانية,  �لإ للحرية  وتعاىل 

�سالم  خالقي, فاأ�سا�ض �حلرية يف �لإ وجتد �حلرية ركيزتها يف �لإميان باهلل وباأنه م�سدر �لنظام �لأ

ن�سان �أو عدم خلقها من جانب  لي�ض �لنقا�سات �لكالمية �لطويلة لعلماء �لكالم حول خلق �أفعال �لإ

�مل�سكالت  لت�سبح  خالق  و�لأ �خللق  م�سدر  على  �حلرية  فكرة  تاأ�سي�ض  يف  بل  وتعاىل,  �سبحانه  �هلل 

و �إجر�ئية بحيث ي�سبح �لت�ساوؤل هو كيفية �إجناز �حلرية فرديا وجماعيا “ ولي�ض معنى ذلك 
تقنية �أ

خالقية �لتي ل  ن�سان موؤمنًا لكي يكون حر�؛ لكن �لإميان �سمان للحرية �لأ �ل�سرت�ط �أن يكون �لإ

وهام و�لتاأليهات �لتي ل تنتهي كما هو �ساأن �لعقائد و�لفل�سفات �ل�سمولية يف  تقع يف �مل�سلمات و�لأ

�لقرن �لع�رصين”. 

ويف عبارة مكثفة بالغة �لدللة يجمل �ل�سيد ر�أيه �لنتقادي لو�قع �حلرية كما ميار�سها �ل�رصقيون 

ملنزع  حريته  ُيخ�ِسع  �إمنا  بذلك  حر�  �سار  �أنه  ويظن  بنف�سه  يتوحد  �لذي  »�إن  قائال:  و�لغربيون 

و�حد ي�سبح معبود� لديه -يعني �ملمار�سات �لغربية - و�لذي تقوده فكرة �سخ�ض و�حد و�إن كانت 

�أخالقية – يق�سد �ملمار�سات �لعربية- يخرج بذلك من �آفاق �حلرية �إىل �لتبعية و�لوهم«.

فاطمة حافظ
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�ضالمية: قراءة تاريخية: احلرية الدينية يف الدولة االإ

�سالمي لقيم ومفاهيم �لعالقة مع  ر�سية �ملفاهيمية �إىل �لبحث يف كيفية متثل �لتاريخ �لإ  ومن �لأ

�سا�سية من خالل نظام “�أهل �لذمة” �لذي �قت�رص يف �لبد�ية  خر غري �مل�سلم و�لتي �سيغت معامله �لأ �لآ

على �مل�سيحيني و�ليهود و�متد بعد ذلك لي�سمل �لزر�د�ستني )�ملجو�ض( و�لبوذيني و�لهندو�ض, ممن 

�أدخلو� حتت فئة )�ل�سابئني( �لذين ذكرهم �لقر�آن. وعلى �لرغم مما يحاط باملفهوم من مدلولت 

إن ر�سو�ن �ل�سيد ينظر �إليه نظرة مغايرة مبديا عليه بع�ض �ملالحظات �لتي تعيد  �سلبية معا�رصة فا

مو�سعته يف �إطاره �لتاريخي, 

خوة, بح�سب ما ن�ض  اأولها: �أن نظام �أهل �لذمة قد جتاوز �لتعارف و�لعرت�ف �إىل ما يقرب من �لأ

�سا�سية.   له �لو�حد و�لعقائد �لأ عليه �لقر�آن, لال�سرت�ك يف �أ�سل �لإميان بالإ

�أ�سله ومن  �إل من حيث  �أكرث وجوهه �جتهادي ولي�ض قر�آنيا  �أهل �لذمة يف  �أن نظام  وثانيها: 

ثم, كان عر�سة للتاأثر بالظروف �لتاريخية وبعالئق �لدولة �خلارجية ل�سيما يف حروبها �لطويلة 

مع �لفرجنة و�لتي �أثرت يف تعامل �لدولة مع رعاياها �مل�سيحيني يف �لد�خل �إل �أن هذ� مل يتحول �إىل 

�سيا�سة مقررة يف �أي حقبة من �حلقب. 

جل �لتنظيم ولي�ض  وثالثها: �أن �لتق�سيم �إىل م�سلمني وذميني ت�سنيف �إ�سالمي د�خلي و�سع لأ

�سالم ود�ر �حلرب, �إل �أنه رغم  بغر�ض �لتمييز, وعلى �ساكلته �سيغت تق�سيمات �أخرى مثل د�ر �لإ

�سالم كانت ت�سملها تنظيمات �أخرى, مثل: د�ر  إن �أكرث �لدول خارج د�ر �لإ �لت�سمية بد�ر �حلرب فا

�لقائمة بني  �لعالقات  �أنو�ع  �لعهد, ود�ر �ل�ستئمان وهي جميعا مبثابة تعبري عن  �ملو�دعة, ود�ر 

�سالمية مع غريها من �لدول.  �لدولة �لإ

إن �لقاعدة �جلماهريية �مل�سلمة قد حكمها مع  وبعيد� عن هذه �لتق�سيمات �لفقهية و�لو�قعية؛ فا

�سالم  غري �مل�سلم مبد�أ )ل �إكر�ه يف �لدين( )�لبقرة: 256( �إذ مل يجرب �أحد من �لذميني على �عتناق �لإ

بقوة �لدولة �أو �ل�سغط �لجتماعي. ووفقا لر�سو�ن �ل�سيد, فقد بقي �مل�سيحيون �أكرثية يف م�رص 

ندل�ض ونو�ح �أخرى.  وهذ� ل ينفي حدوث  و�ل�سام �إىل ع�رص �حلروب �ل�سليبية و�إىل ما بعد ذلك يف �لأ

�أخطاء كثرية يف �لت�رصفات ما كانت �آتية من جانب �لدولة, بل من جانب �لفقهاء �لذين �ساركو� فيها 

و�أ�سهم فيها �لعامة بن�سيب و�فر.

�سالمي يف �لع�سور �لو�سيطة �إذ ي�سدد  و�ساع �حلرية �لدينية يف �لد�خل �لإ خر لأ ويبقى �لوجه �لآ

�سالمية و�لتي �سكك  �أنه  بالرغم من بروز عدد كبري من �حلركات و�لفرق �لإ ر�سو�ن �ل�سيد على 

ن�ضان فى فكر ر�ضوان ال�ضيد ن�ضانوية وحقوق االإ النزعة االإ
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��سرت�ع  �إىل  قط  تو�سلو�  ما  �مل�سلمني  �أن  �إل  و�ل�سلوك  �لعقائد  يف  لهم  �ملخالفني  �إميان  يف  بع�سها 

“قانون �إميان” ذي بنود تخرج من �مللة �أو �لدين �أو تكون �رصوطا للدخول فيه. غري �أن �نتفاء هذ� 
�سالم وذلك من منطلق �أن  �لقانون مل يكن ليحول دون فر�ض �لفقهاء تعزير�ت على �ملرتدين عن �لإ

مر �نتهى  كر�ه يف �لدين �لتي خ�سع لها غري �مل�سلم” بيد �أن �لأ �لردة ل ميكن �إدخالها �سمن د�ئرة �لإ

�إىل �ل�ستتابة �أو �حلب�ض �ملوؤقت, ول نعرف �إعد�مات �سيا�سية �إل ما يزيد على عدد �أ�سابع �ليدين, 

وهي يف �لو�قع حالت ظلم لها علل غري دينية �أو �أنها ناجمة عن �سغوط �جتماعية حمافظة”.  

�ستى  على  كربى  تطور�ت  �سالمي  �لإ و�لثقايف  �ل�سيا�سي  �لجتماع  �سهد  لقد  �ملح�سلة,  ويف 

خرية ر�فقتها حركة تعديالت فقهية و��سعة بحيث غابت كثري من  �مل�ستويات يف �لقرون �لثالثة �لأ

مالمح �لتنظيمات �لو�سيطة فاأُبِطَل نظاُم �أهل �لذمة وحل حمله نظام �ملو�طنة, كما رحلت تق�سيمات 

�سالم �إل �أن �لفقهاء مل يذهبو� بعيد� يف م�ساألة عقوبات �لردة فظلت باقية على  د�ر �حلرب ود�ر �لإ

حالها ب�سبب �لهو�ج�ض �لتي �عرتتهم من �لهجمات �لتب�سريية �مل�ساحبة لال�ستعمار �لغربي بحيث 

خ�سي �إن مت �لت�ساهل يف م�ساألة �لعقوبات �أن ت�سب يف �سالح ت�سهيل مهمة �لتب�سري. ويف �لو�قع, ل 

يبدي ر�سو�ن �ل�سيد �قتناعا بهذ� �لطرح �لت�سويغي ذ�هبا �إىل “�أن �لفقهاء �أو كثري� منهم يطالبون 

مبا ل يطالب به �لقر�آن �لكرمي �لذي يكرر �لن�ض على �حلرية �لدينية ول ي�سرتع عقوبات دنيوية على 

�ملرتد” .

ن�ضان بني العاملية واخل�ضو�ضية: حقوق االإ

نقديا  حتليليا  عر�سا  �ل�سيد  ر�سو�ن  يقدم  ن�سان  �لإ حقوق  �سكالية  لإ تناوله  معر�ض  يف   

�سالمي �لو�سيط  مقارنا ل�سرية �ملفهوم و�ملرتكز�ت �لتي يتاأ�س�ض عليها, ونقطة �لبدء لديه �لفقه �لإ

ن�سان  �لذي �ساع فيه مقولة �أن �ل�رصيعة �أنزلت من �أجل خم�ض م�سالح/مقا�سد �رصورية لبني �لإ

�لعقيدة(  و�لدين )=�حلق يف حرية  �لتفكري(  و�لعقل )=�حلق يف  �لنف�ض )=�حلق يف �حلياة(  هي: 

�رصة( و�ملُلك )=�حلق يف �لتملك/�حليازة(. وهي �ملقولة �لتي تطورت  و�لن�سل )=�حلق يف تكوين �لأ

مام �ل�ساطبي يف “�ملو�فقات” حني قام  تباعا حتى �أ�سبحت منهجا نظريا متكامال و�سع قو�عده �لإ

بر�أي  يعني  �لذي  مر  �لأ وهو  وحت�سينيات.  وحاجيات,  �رصوريات,  �إىل:  �ملقا�سد  هذه  بت�سنيف 

ن�سان,  �سلية تتفرع يف �سبكة تتو�سع بقدر تو�سع �إن�سانية �لإ ن�سانية �لأ ر�سو�ن �ل�سيد �أن �حلقوق �لإ

�سالمية وحدها بل هي �أمر �إن�ساين عام وهو  و�أنها-�أي �حلقوق �أو �ملقا�سد- ل تخ�ض �ل�رصيعة �لإ

ما يدعمه قول �ل�ساطبي “�إنها مر�عاة يف كل ملة”.

فاطمة حافظ
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ن�سانية لدى �لنه�سويني يذهب  ومن خالل تتبعه �لتاريخي لقو�عد �ملنظومة �حلقوقية و�لإ   

ول من �لنه�سويني -ويعني حتديد� �لطهطاوي و�لتون�سي- كانو�  ر�سو�ن �ل�سيد �إىل �أن �جليل �لأ

ن�ساين �جلامع بني �مل�سلمني وغريهم؛ بيد  وروبية يعربون عن �مل�سرتك �لإ ن�سانوية �لأ يف قبولهم لالإ

جيال �لالحقة من �ملفكرين  ثر على �لأ �أن تد�عيات �ل�سيا�سة و�لتجربة �لإمربيالية �أحدثت عميق �لأ

على  �لتحول  وهذ�  بخ�سو�سيتهم.  �لإح�سا�ض  لديهم  وت�سخم  هويتهم  تعملقت  �لذين  �سالميني  �لإ

كان يف  �لذي  ر�سيد ر�سا  �ل�سيد  تلم�سه يف حياة رجل و�حد مثل  �لو�سوح بحيث ميكن  درجة من 

�سالمية  وروبيني من �أجل متثل و�إعادة فهم �ملفاهيم �لإ مطلع �لقرن يجهر بالدعوة لالعتبار بحال �لأ

وقع  على  �ملنار  �سفحات  على  �لع�رصينات  يف  كله  هذ�  عن  يرت�جع  به  إذ�  فا كال�سورى؛  �سيلة  �لأ

�ل�سيد  ر�سو�ن  �أن  هذ�  من  ويفهم  وىل.  �لأ �لعاملية  �حلرب  بعد  �لغربي  �لإمربيايل  �لوجه  �نك�ساف 

ن�سانوية بنيويا وب�سكل مطلق و�إمنا جاء �لرف�ض  �سالميني ل يرف�سون �ملنطلقات �لإ �أن �لإ يرجح 

نتاجا للممار�سات �لإمربيالية �لتي �قرتنت يف �أذهان هوؤلء بالتب�سري و�ل�ست�رص�ق, و�أثارت هو�ج�ض 

ن�سانوية �لعاملية. إنهم ميكن �أن يقبلو� باملنطلقات �لإ �لهوية, وعليه �إذ� ز�لت خماوف �لهوية فا

ربعينات(  �سالمي مرحلة �لنكفاء حول �لذ�ت )و�لتي يوؤرخ لها منذ �لأ وهكذ�, بينما دخل �لفكر �لإ

ن�سانية �أ�سفرت عن �سدور  كان �لفكر �لغربي ينزع نحو �لنفتاح و�لبحث عن �سيغ للم�سرتكات �لإ

ن�سانية �لتي تقوم على “�حلقوق  ن�سان 1948 �لذي يوؤ�س�ض لفكرة �لقيم �لإ �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإ

ن�سان. وبدوره يقر ر�سو�ن �ل�سيد �أن هناك �أوجه ق�سور ت�سوب  �لطبيعية” �ملركوزة يف فطرة �لإ

�لإعالن �أرجعها �إىل �أن �ملنت�رصين يف �حلرب �لعاملية �لثانية هم من �ساغو� بنوده وهم �لذين عهد 

�سالميني يف رف�ض �لإعالن �بتد�ء لكونه  �أنه ل يذهب مذهب �لإ �إل  �إليهم بالإ�رص�ف على تطبيقها. 

على  تقوم  �سالم  �لإ يف  �حلقوق  �أن  حني  على  �لطبيعي  �حلق  �إىل  ��ستناد�  ن�سان  �لإ حلقوق  يوؤ�س�ض 

بنوده  تطبيق  بكيفية  �ملتعلق  �لإجر�ئي  �ملجال  �ل�سيد يف  لدى  تنح�رص  فم�سكالته  لهي,  �لإ �ل�سمان 

ومن يقوم عليها. 

�إخ�ساع  يجوز  ل  باأنه  �لقول  من  ن�سان  �لإ حقوق  �إعالن  رف�سهم  يف  �سالميون  �لإ ينطلق  فيما 

�سالم له منظومته �لقيمية �خلا�سة �ملكتملة  �سالم باعتباره دينا خامتا ملرجعية من خارجه؛ فالإ �لإ

ن�سان �لتي تو�ىل  �سالمية حلقوق �لإ �لتي ت�رصع للحقوق و�لو�جبات, ولهذ� ��ستندت �لإعالنات �لإ

�سدورها تباعا منذ �لثمانينات �إىل �لن�سو�ض �لتاأ�سي�سية من قر�آن و�سنة مما يولد نوعا من �لتمايز 

“فتظل �لإعالنات �لدولية حقوقا, بينما ت�سبح  حرى �نف�سال مع �ملنظومة �لقيمية �لعاملية  �أو بالأ

�سالمية تكاليف” ويف�سل ر�سو�ن �ل�سيد يف ذلك مو�سحا �أن هناك تو�فقا بني جميع  �لإعالنات �لإ

�سالمية على �لتقيد بثالثة �أمور:  �لإعالنات �لإ

ن�ضان فى فكر ر�ضوان ال�ضيد ن�ضانوية وحقوق االإ النزعة االإ
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�أطفال,  وح�سانة  وطالق  زو�ج  من  �رصية  �لأ باملعامالت  يتعلق  فيما  �ل�رصيعة  باأحكام  �للتز�م 

�إبر�ز  �لديباجات, �حلر�ض على  �لإ�رص�ر على ��ستخد�م �مل�سطلح �لقر�آين و�لتعبري�ت �لفقهية يف 

�لنقطة  هذه  وتوحي  �لو�سعية.  للت�رصيعات  �لكلية  ومفارقته  �سالمي  �لإ �لت�رصيع  خ�سو�سيات 

�سالمية قد تكون موجهة للخارج باأكرث مما هي موجهة للد�خل, �أي  خرية �إليه باأن �لإعالنات �لإ �لأ

خ�سو�سية  ب�سبب  و�لندية  �لتمايز  على  �مل�سلمني  ت�سديد  يعلم  �أن  ينبغي  �لذي  �لدويل  �ملجتمع  �إىل 

ن�سو�سهم, و�أعر�فهم وبالتايل �سخ�سيتهم؛ فال ميكن �أن يذوبو� يف �ملجتمعات �لغربية.

ول  بالرموز  ز�ئد�  �هتماما  يهتم  عقائدي  فكر  هو  �لهوية  فكر  إن  فا �ل�سيد,  ر�سو�ن  وح�سب 

�أن  بحيث ل ميكنه  و�أن�ساف �حللول  �لت�سويات  قطعيا  يرف�ض  ثم  عنها, ومن  �ل�ستغناء  ي�ستطيع 

ن�سانية  خر على �أي م�سرتكات. فتحت تاأثري فكر �لهوية يتم �لنظر دوما “�إىل �لقيم �لإ يلتقي مع �لآ

خر �مل�سيحي �أو �لغربي, وهي يف  ن�سان باعتبارها قيم �لآ �لعاملية ورمزها �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإ

�لدولية  �ملوؤ�س�سات  �سلوك  �إىل  ��ستناد�  مرة  كل  يف  �لنظر  عادة  لإ ن�سبية وخا�سعة  حو�ل  �لأ �أح�سن 

و�سلوك �لقوى �لغربية �لكربى جتاه ق�سايا �لعرب و�مل�سلمني”.

�سالمي يبدو مغاير� للموقف �لغربي من �مل�ساألة �حلقوقية, ولكن  من �لو��سح �إذً� �أن �ملوقف �لإ

هذ� �لتباين و�لتغاير, ح�سبما يرجح �ل�سيد, يعود �إىل �أن م�سكالتنا �لثقافية مع �لغرب ناجمة عن 

�سل ولي�ض �لختالف, مبعنى �أنه رمبا كنا نتز�حم على منطقة و�حدة. وهو  �لت�سابه �ل�سديد يف �لأ

ن�سانوي و�ل�سكولئي ظهر� يف  �لتقليدين �لإ �أن  �إليه جورج مقد�سي من  ي�ستدل على ذلك مبا ذهب 

ندل�ض و�إيطاليا مع �لفارق �أنه بينما عرف  �سالمي �أول ثم ت�رصبا �إىل �لغرب عن طريق �لأ �لعامل �لإ

إن �أوروبا تعرفت على �لنظام  ن�سانية �أول ثم تالها �لنظام �لتعليمي؛ فا �سالمي �حلركة �لإ �لعامل �لإ

ن�سانية.  �لتعليمي �أول ومن بعده �لتقاليد �لإ

بع�ض  نقدم  �أن  ميكننا  ن�سانوية  �لإ �ل�سيد  ر�سو�ن  لروؤى  �ملوجز  �ل�ستعر��ض  هذ�  ختام  ويف 

�ملالحظات �لإجمالية ب�ساأنها: 

ن�سانوي لديه على درجة من �لر�سوخ و�لو�سوح بحيث يتعذر �أل نلمحه من  اأولها: �أن �لنزوع �لإ

فكار.  ور�ء �رصده �لتاريخي �أو تتبعه لالأ

خر,  �سالمي كما �أعمله باجتاه �لآ وثانيها: �أنه كثري� ما �أعمل �لنقد باجتاه �لذ�ت �أو �لد�خل �لإ

�سالمي.  خا�سة فيما يتعلق بقر�ءته للتاريخ �لإ

خر هاج�سا  خر يف فكر ر�سو�ن �ل�سيد ولكن بينما ي�سكل �لآ ثالثا: يبدو جليا �حل�سور �لقوي لالآ

�إىل  حولها  �لت�رصنق  من  وخروجا  للذ�ت  وتو�سعة  تعددية  لديه  يعني  خر  �لآ إن  فا �سالميني  �لإ لدى 

ن�ساين. رحابة �مل�سرتك �لإ

فاطمة حافظ
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�سالمي جزءً� ل يتجز�أ  �لإ �أ�سبح �حلديث عن �لإ�سالح 

و�سط.  من ��سرت�تيجية �ل�سيا�سات �لدولية ملنطقة �ل�رصق �لأ

ب�سكل  �رتبطت  �لتعبري,  �سح  �إذ�  �سالم,  �لإ حتديث  فعوملة 

�سالمية  �سولية �لإ كبري بحدث �حلادي ع�رص من �أيلول/�سبتمرب  2001. وتبعا لذلك, مل ت�سبح �لأ

و�سط, و�إمنا �أ�سبحت ذ�ت تاأثري�ت دولية  عندها ذ�ت �أثر �إقليمي حمدود �سمن منطقة �ل�رصق �لأ

ثر على كل من: �لقت�ساد, وحركة �ملال, و�ل�سياحة...�لخ. بالغة �لأ

�سالم تنبع �أي�سًا من حجم تاأثريه �لطاغي يف ثقافة �سعوب  إن فورة �لهتمام بالإ ف�سال عن ذلك, فا

إن كل حماولت  هذه �ملنطقة �لتي تبدو للكثري من �ملر�جعني و�ملتابعني ع�سّية على �لتغيري. ومن ثم, فا

�لتحديث و�لدمقرطة لي�ست جزئية وحمدودة فح�سب؛ و�إمنا جتميلية �أي�سًا, �إذ مل تدخل بعد �إىل عمق 

ثقافة �سكانها.

�لفكر  �ملفاهيم يف  عادة قر�ءة  لإ �ل�ستغال على م�رصوع  بد�أ يف  قد  �ل�سيد  �لدكتور ر�سو�ن  كان 

�سالمية �لكال�سيكية  �سالمي �لكال�سيكي كما �أطلق عليها يف �أحد حو�ر�ته, فكتب يف �لدر��سات �لإ �لإ

مة و�لفتنة و�ل�ُسنة و�لبدعة كمفاتيح للو�سول �إىل �إعادة  وحقق عدة در��سات عن مفاهيم �جلماعة و�لأ

�سالم.  مة وظهور �لدولة يف �لإ ت�سكيل �حلقل �لتاريخي لظهور �لأ

�لظاهرة  لقر�ءة  �رصيعا  �نتقل  ي�سميها-  -كما  �لكربى  �سالمي  �لإ �لإحياء  حركة  �سعود  ومع 

حد�ث �لدولية و�نعكا�ساتها على  خرية حتليل �لأ ,  وبالتايل حاولت كتاباته �لأ
)1(

�سالمية وحتليلها �لإ

* باحث زائر في مركز كار لدراسات حقوق اإلنسان – جامعة هارفرد .

ر�ضوان ال�ضيد 

�ضالم« »و�ضيا�ضات ال�ضراع على االإ

د. رضوان زيادة*
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إن هناك  �سالم«. وبح�سبه, فا �سالمية, فيما �أطلق عليه م�سمى »�ل�رص�ع على �لإ �ملنطقة �لعربية و�لإ

�لعربية  نظمة  �لأ ثم  �سالمية  �لإ �حلركات  وهى:   �سالم   �لإ على  بينها  �ل�رص�ع  يجري  جهات  ثالث 

�سالمية,  �سالم �حل�سول على مرجعية يف مو�جهة �حلركات �لإ �سالمية �حلاكمة �لتي حتاول بالإ و�لإ

إن �ل�رص�ع  ثم �لدول �لغربية وعلى ر�أ�سها �لوليات �ملتحدة و “�أ�سوليو” �لغرب. ويف �ملح�سلة, فا

وله جانبه  و�لعر�ق ,   �أفغان�ستان  �ملتحدة  �لوليات  �حتلت  �إذ  �لع�سكري,  له جانبه  �جلهة  هذه  من 

�سون  �إىل  يطمئنو�  �أن  ويريدون  �سالمية.  �لإ �لبالد  يف  م�سالح  للغرب  فا  �أي�سا,  و�لفكري  �لثقايف 

�سالم.   م�ساحلهم مبحاولة �لقب�ض على روح �لإ

�سالم ل�سالح �لنظام �لر�سمي,  وي�سل د.ر�سو�ن �إىل خال�سة مفادها : َوْهُم �إمكان ��ستخد�م �لإ

�لعربي  �لعاملني  يف  و�ل�سيا�سي  �لجتماعي  �لتاأثري  د�ئرة  من  �سالم  �لإ ��ستبعاد  �إمكان  وَوْهُم 

.
)2(

�سالمي و�لإ

ر�ض, فالقوى  إن �أوجه �ل�رص�ع هذه تختلف باختالف �لقوى �ملوجودة على �لأ وبطبيعة �حلال فا

موطن  �أنه  على  ت�ستهدفه  �خلارجية  و�لقوى  �سالم,  بالإ لال�ستئثار  بينها  فيما  تت�سارع  �لد�خلية 

�ملمانعة و�ل�ستع�ساء يف وجه م�رصوعات �لهيمنة و�لتحديث. 

�سالم وتتابعت على متثيله- وهي  فعلى امل�ستوى الداخلي, حتاول �لقوى �لتي ت�سارعت على �لإ

�سالمي �لتاريخي؛ حيث �ملعارك �لفكرية �لتي ��ستعرت بني مد�ر�ض �لتعليم �لديني  قوى �لتقليد �لإ

وروبي �إبان ما �ُسمي عهد �لنه�سة ثم  �لعريقة وقوى �لإ�سالح و�لتحديث �لد�عية للحاق بالتقدم �لأ

�سالمية بدءً� بالإخو�ن �مل�سلمني و�نتهاًء بالقاعدة.-  مع ما يطلق عليه د. ر�سو�ن قوى �لإحياء �لإ

�سالم ومتثيله لتح�سل على م�رصوعية ظلت منقو�سة  نظمة �حلاكمة على متلك �لإ حتاول مناف�سة �لأ

منذ حلظة �لتاأ�سي�ض. 

خرية وبلغت ذروته يف �حلرب على  �سالم يف �لعقود �لأ اأما خارجيا, فقد �حتد �ل�رص�ع على �لإ

مو�سع  يف  ويقع  و�لهيمنة.  لل�سيطرة  عاملي  فمن م�رصوع  �سبتمرب  من  ع�رص  �حلادي  بعد  رهاب  �لإ

�سالم من  �سالم و�إ�سالحه وتدجينه و�رصورة ��ستنقاذ �لإ �لقلب من ذلك �مل�رصوع �ل�سيطرة على �لإ

ت�سميهم  من  لدعم  �أخرى  غربية  دول  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  �ن�سمت  وقد  �سالميني.  �لإ �سوليني  �لأ

)3(

�سالم �ملتطرف.  �سالم �ملعتدل يف وجه �لإ باملعتدلني �أو �لإ

�سالم كونه مركز� جلميع �لتجاذبات  ومثل هذ� �ل�رص�ع �ملركب, ما ز�ل يزد�د توتر� حول �لإ

�لفكرية و�ل�سيا�سية و�لثقافية و�لنز�عات �لع�سكرية �حلا�سلة �ليوم يف �لعامل �ملعا�رص بحيث �سار 

�سالمي,  �لوجود �لب�رصي كله يحتاج �إىل ك�سف �خللل �حلا�سل عن طريق فهم م�سكالت �لعامل �لإ
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وكاأن �لعامل بحاجة ملحة �إىل »�لإ�سالح«, و�أن �لإ�سالح مطلب ل يقت�رص على �مل�سلمني بل يتعد�هم 

�إىل كل �أمم �لعامل �لتي �أدركت نخبها �متناع تنظيم �ملعمورة من دون عالج منزلة �مل�سلمني فيه على 

حد تعبري �ل�سيد نف�سه.

إن هناك ثالثة �جتاهات يف �لوطن �لعربي هي �لتي تعلل �سوء �لعالقة بالعامل  وبح�سبه �أي�سا, فا

وهي:

 1( الجتاه التربيري : وهو �لجتاه �ل�سائد �أو �ملهيمن حاليا, ومن خالله ي�سعى �مل�سلمون �إىل 

�سالم و�لغرب؛ بدءً� من �حلروب �ل�سليبية,  �لبحث يف �لتاريخ عن �أ�سباب �ل�رص�ع �لقائم حاليا بني �لإ

إن �حل�سارة �لغربية  مرور� بال�ستعمار وو�سول �إىل مرحلة �ل�سوق �لعاملية. وح�سب هذ� �لجتاه, فا

عدو�نية, وبحكم طبيعتها يهيمن على د�خلها �لطموح �ملادي �ل�سّيق. 

�أن  �لجتاه  هذ�  ممثلو�  يرى  حيث  نفوذ,  �رص�ع  و�إمنا  دينية  مو�جهة  ل  الثاين:  الجتاه   )2

�سالمي م�ساألة لها عالقة بتغري طر�أ على نظام  �سالمي و�لعامل غري �لإ تاأزم �لعالقات بني �لف�ساء �لإ

�لعالقات �لدولية. وتبعًا لهذ� �ملنظور فقد ن�ساأ بعد فرتة �حلرب �لباردة نظام �أحادي �ل�ستقطاب 

مركزه �لغرب. بعدها حتول هذ� �لنظام �لقائم �إىل عامل توتر دويل �أ�سا�سي يريد �إحكام �لقب�سة على 

خر  �سالمي من �لعامل و�جلزء �لآ �ملو�رد ومو�قع �لنفوذ مما �أدى �إىل تدهور �لعالقات بني �جلزء �لإ

�سالمي. ولكن ثمة طرفا م�سئول �آخر عند هوؤلء عن �سوء �لعالقة هو �لنظام �لعربي �لقائم  غري �لإ

منذ عقود باعتباره نظاما غري دميقر�طي وغري متثيلي. 

نظمة �حلاكمة, حيث يرى ممثلو� هذ�  �لجتاه �أن �مل�ساكل �لقائمة  3(  الجتاه الثالث: �إفال�ض �لأ

ولكن  متقدمة.  ودول  متخلفة  دول  بني  قائمة  فهي  و�لتقدم  �لتخلف  �سببها  و�لغرب  �سالم  �لإ بني 

نظمة �حلاكمة يف  ول, نظرً� لعجز و�إفال�ض �لأ ��ستجابات �مل�سلمني لها ��ستجابات ثقافية يف �ملقام �لأ

�سالمية.  �لبالد �لإ

�سالم من نوع جديد.  �سويل و »رّدة« �إىل �لتفكري بالإ ويف �لو�قع, �إننا ن�سهد �ليوم غلبة للتيار �لأ

�سالم يقوم على �ملفا�سلة, كما هي حال �لوليات  �سولية لدينا تقّدم منوذجًا من فهم �لإ ذلك �أن �لأ

�سالم  �ملتحدة �أي�سًا يف ظل �إد�رة بو�ض, و�لذي تك�سف ت�رصيحاته �ملتكررة حول �رصورة ��ستنقاذ �لإ

�سالم. �سوليني, عن روؤية موؤدجلة تقّدم فهمًا خمتلفًا �أي�سًا لالإ من �خلاطفني �لأ

�سالم من د�خله على حد تعبريه  وهنا تبدو �ملهمة �سعبة بل تكاد تكون م�ستحيلة للقيام بتجديد �لإ

يف ظل �عتبار �ل�سيا�سات �لدولية �لتي �ستعرقل - على �لرغم من �دعائها �لدعم- جهود �لتجديد �لتي 
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يقوم بها �مل�سلحون من د�خل جمتمعاتهم, كما �أن �أولئك �مل�سلحني يجدون �أنف�سهم يف خ�سم �رص�ع 

مريكي  �سالم �لتي جتد �رصعيتها �ل�سعبية يف �لحتالل �لأ �سولية لالإ فكري طويل مع �لتف�سري�ت �لأ

للعر�ق و�لحتالل �لإ�رص�ئيلي �لدموي لفل�سطني, و�أمام هذين �لحتاللني و�ملقارنة �ل�سعبية �ليومية 

ن�سانية  �سالم كروؤية مت�ساحلة مع �لعامل توؤمن بالقيم �لإ و�مل�ستمرة بينهما جتعل مهمة �لتفكر بالإ

يفكر  ل  مهّددة  �أو  جمروحة  هويته  يجد  من  �أن  ذلك  �مل�ستمر.  �لإخفاق  م�سريها  مهمة  �مل�سرتكة, 

�أن توؤّدي حماولت تطويرها �إىل  �إنه فقط يقبل بها على عالتها خوفًا من  �أو تغيريها,  يف جتديدها 

.
)4(

زو�لها

و�حلال �أن د. ر�سو�ن �ل�سيد �إمنا ي�ستند يف �لكثري من قر�ءته �إىل �لتحّولت �لفكرية و�ملعرفية 

ملاين  �سالمي �إىل مفهوم »روؤية �لعامل«, ذلك �ملفهوم �لذي �سكه �لفيل�سوف �لأ �لتي مّر بها �لفكر �لإ

نرثبولوجيني منذ مطلع �لقرن �لع�رصين,  �ملعروف فلهلم دلتاي و�لذي �ساع يف �أو�ساط �ملوؤرخني و�لأ

بحيث �سار �ليوم �إحدى �ملقولت �لكلية �لتي تدخل يف م�سمون �لثقافة.

وحقيقة �لقول �إن »روؤية �لعامل« ت�ستند �إىل ما يطلق عليه دلتاي »�ل�سورة �لكونية« �لتي توؤلف 

و�لتي ميكن يف  �لو�قعي,  �لعامل �حلقيقي  عن  �لفرت��سية  و�مل�سلمات  للمعتقد�ت  �سا�سية  �لأ �لكتلة 

�سوئها �لو�سول �إىل �إجابات �سافية عن �لت�ساوؤلت �لكربى حول مغزى �لكون و�لوجود. ي�ساف 

ر�دي - �لذي  �إىل ذلك �أن مفهوم »روؤية �لعامل« غالبًا ما ي�ستند �إىل �ل�سياق �لت�سويري - �لو�عي و�لإ

ت�سع فيه �لذ�ت �جلمعية نف�سها �سمن تق�سيمات �لعامل �لو�قعية �أو �ملركبة من �لنو�حي �لثقافية يف 

خالقية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية. �سل, و�أي�سًا من �لنو�حي �لأ �لأ

�سولية, حيث ت�سيطر على  ومع ذلك, يدرك �ل�سيد خطاأ �لتف�سري�ت �ملح�ض ثقافية للحركات �لأ

فكرية  �سباب  لأ �سالمي  �لإ �لإ�سالح  ف�سل  تف�سري  على  تقوم  روؤية  و�ملثقفني  �ملفكرين  من  جمموعة 

حيث  �لهجري  �لر�بع  �لقرن  يف  وخا�سة  وىل  �لأ �لهجرية  �لقرون  �إىل  بجذورها  تعود  وعقائدية 

رثوذك�سية �لدينية ممثلًة يف �لغز�يل على ح�ساب �لفكر �لعقالين �لذي كان قد �نتهى مع  �سيطرت �لأ

 .
)5(

خفوت �لفكر �لعتز�يل

�سولية و�لذي منه تنطلق يف تعاملها مع �لعامل,  ن �إدر�ك �لت�سور �ملعريف و�لثقايف للحركات �لأ
�إل �أ

ذ�تها ومع  لعالقاتها و�رص�عاتها مع  �آنية  ولي�ست  ��سرت�تيجية  باآليات حتليل  �أن ميّدنا  �ساأنه  من 

�سالمية يبدو يف فرتة من  �سولية �لإ خرى. ذلك �أن خطاب �لأ در�كات �لأ غريها من �لت�سّور�ت و�لإ

فرت�ته مت�سابهًا متامًا مع خطاب �حلركات �لقومية و�لي�سارية �لعربية, و�لذي �ساد خالل �حلرب 

�سا�سية لوعي  �لباردة, خا�سة يف ما يتعلق بالنظرة �إىل �لغرب, وهو ما يدعو �إىل �لقول �إن �لبنية �لأ
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�سالمية كانت و�حدة,  �لعقائديات و�حلتميات لدى �سائر �لتيار�ت �لفكرية و�ل�سيا�سية �لعربية و�لإ

وقد ظّلت كذلك حتى مطلع �لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي. 

دولها  يف  �لو�قع  وعلى  �ل�سلطة  �ساحة  على  �رص�عات  حم�ض  بينها  �ل�رص�عات  �أن  حني  يف 

وجمتمعاتها, ولي�ض نتيجة �لختالف حول روؤية �لعامل, ذلك �أنه مع �جنر�حات �لعالقة مع �لغرب 

يف فل�سطني وغريها �أ�سبح �لغالب لدى جميع �لتيار�ت �لفكرية �لعربية �سوؤ�ل �حلفاظ على �لهوية, 

�سالم ذ�ته,  إن �ل�رص�ع �أ�سبح �رص�عًا على �لإ رهاب, فا ن وبعد ن�سوب �حلرب �لعاملية على �لإ و�لآ

وهو �رص�ع �سامل يتجاوز طر�ئق �حلفاظ على �لهوية �إىل حتديات وجودية يف �لوعي و�لو�قع. 

�إىل عقائد ومنظومات ولي�ض  زمات �لعالئقية  �أن �جنر�حات �لهوية تتحول يف �لأ فمن �ملعروف 

�لغرب,  مع  عالقتها  يف  �سولية  �لأ للحركات  �مل�ستقلة  �لروؤية  غياب  ومع  ونظريات,  �أطروحات  �إىل 

رهاب �أحد  إنه غالبًا ما يتحول �رص�عها مع �لعوملة �إىل رف�ض ياأخذ �أ�سكاًل خمتلفة رمبا يكون �لإ فا

إن  �سولية! وبح�سب د. ر�سو�ن, فا �سد جذرية و�لتي توؤ�رص �إىل قرب نهاية �حلركات �لأ جتلياتها �لأ

�لياباين  حمر  �لأ �لي�ساريون كاجلي�ض  �ملدن  ثو�ر  �ملت�سّددين �سوف يخمدون كما خمد  �سالميني  �لإ

وحركات �لعنف يف �إيطاليا و�أملانيا من قبل, ذلك �أن توجه تلك �حلركات لل�سيطرة على �لعامل عّجل 

�إليه هو  �إليه, وي�سبح كل ما تطمح  من نهايتها عندما تفقد هدفها �ل�سيا�سي �ملبا�رص �لذي ت�سعى 

.
)6(

�ل�ستعر��ض �لب�رصي و�لإعالمي لقوتها ووجودها

�سالمية,  �سولية �لإ وقد �ن�سحبت هذه �لروؤية ذ�تها لتف�سري »روؤية �لعامل« �خلا�سة باحلركات �لأ

من  �لكثري  ُيوقع  ما  وهو  و�لثقافية,  �لفكرية  و�أدبياتها  �لتاأ�سي�سية  ن�سو�سها  من  �نطالقًا  وذلك 

�سولية �لذي  تنطلق منه  إدر�ك �لت�سور �ملعريف و�لثقايف للحركات �لأ �لباحثني يف خلل بنيوي عميق, فا

يف تعاملها مع �لعامل, من �ساأنه ـ وبال �سك يف ذلك ـ �أن ميدنا باآليات حتليل ��سرت�تيجية ولي�ست �آنية 

در�كات, لكنه لي�ض بكاٍف لتف�سري  لعالقاتها و�رص�عاتها مع ذ�تها ومع غريها من �لت�سور�ت و�لإ

�لجتماعي  فمتنها  و�لقت�سادي,  و�لجتماعي  و�ل�سيا�سي  �لديني  وخطابها  �ل�سيا�سية  حتولتها 

و�ل�سيا�سي �لذي ت�سري فيه �سيقدم لنا �آليات تف�سري �أدق من �للجوء �إىل �لتاأويالت �لثقافية و�لفكرية. 

إن »�لوعي ميلك مقومات ثقافية بارزة, لكن �لتغيري ل يتم يف �لوعي, بل يف �لو�قع,  وبح�سب دلتاي, فا

.
)7(

وهو �سيا�سي و�جتماعي وفردي«

ملاين فلهلم دلتاي قد �سكه ثم �ساع يف �أو�ساط �ملوؤرخني  �إن مفهوم » روؤية �لعامل«  كان �لفيل�سوف �لأ

و�لإنرثبولوجيني منذ مطالع �لقرن �لع�رصين, وهو ي�ستند �إىل ما يطلق عليه دلتاي »�ل�سورة �لكونية« 

�سا�سية للمعتقد�ت و�مل�سلمات �لفرت��سية من �لعامل �حلقيقي �لو�قعي, و�لتي  �لتي توؤلف �لكتلة �لأ
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ميكن يف �سوئها �لو�سول �إىل �إجابات �سافية عن �لت�ساوؤلت �لتي تدور حول مغزى �لكون و�لوجود, 

ر�دي-  ي�ساف �إىل ذلك �أن مفهوم »روؤية �لعامل« غالبًاَ ما ي�ستند �إىل �ل�سياق �لت�سوري - �لو�عي �لإ

�لنو�حي  من  �ملركبة  �أو  �لو�قعية  �لعامل  تق�سيمات  �سمن  نف�سها  �جلمعية  �لذ�ت  فيه  ت�سع  �لذي 

.
)8(

خالقية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية �سل, لكن �أي�سًا من �لنو�حي �لأ �لثقافية يف �لأ

غري �أن هذه �لتف�سري�ت �لثقافية حتولت لدى ومن قبل عدد كبري من �ملثقفني �لغربيني �إىل �أ�سبه 

ما يكون بالبنية �لثابتة �لقارة �لتي ل تتحول ول تتبدل وتتحمل ف�سل �أو �سوء �لت�رصف �لد�ئم للعامل 

رهاب   �سالمية ت�سبح وبدرجة و�حدة هي �مل�سبب لالإ �سالمي. مبعنى �آخر, فالثقافة �لإ �لعربي و�لإ

ن�سان. يعرب ويليام فاف �أحد �لكتاب �لرئي�سيني يف  وغياب �لدميقر�طية و��ستمر�ر �نتهاك حقوق �لإ

�سحيفة �لهري�لدتريبيون عن ذلك بقوله: »�إن �لثقافة �ل�سيا�سية �لدميقر�طية, هي عن�رص و�حد من 

�سالمي«. ثم ي�سيف: »�إن �لرت�ث  جمموعة �سخمة من �لقيم �لعلمانية, وكثري منها معاد للدين �لإ

�لثقايف ي�سنع �لقيم �لجتماعية. و�سحيح �أنه يتحول ويتعر�ض للتاأويل, لكن �سيغًا خمتلفة من ذ�ك 

 
)9(

�لرت�ث تبقى قوية,وتظل و�قفة ور�ء مقولت ومبادئ م�ستمدة بالفعل من �لدين �لر�سمي �لقدمي«.

.
)10(

ول تختلف كتابات برنارد لوي�ض �أو د�نييل بايب�ض عن ذلك كثريً�

�لتخلف  جوهرية  يف  يتمثل  �إمنا  فيه  �لكتابات  هذه  توقعنا  �لذي  �لفخ  إن  فا مر,  �لأ وبطبيعة 

يديولوجية, وبالتايل يبدو  �سالمي بو�سعه معطًى ثقافيًا ل تتغري معه كل �لو�سعيات �لفكرية �أو �لأ �لإ

�حلل �لوحيد �لناجع معه هو �أ�سلوب �ل�سدمة )Shock( �ل�سيا�سية �ل�ساعقة �لتي من �ساأنها �أن 

�سالمي من �أزمته �مل�ستع�سية على �لتغيري باجتاه �ملو�ئمة  حتدث �لتحول �ملطلوب لتخرج �لعامل �لإ

ب�سكل  �لكتابات تربر  �لنوع من  �لع�رصية, وهو ما جعل مثل هذ�  �لتو�فق مع مبادئ �حلد�ثة  �أو 

مريكي للعر�ق بو�سفه �لطريق �لوحيد لتغيري ثقافة �لعنف �مل�ستاأ�سلة  �رصعي وثقايف �لحتالل �لأ

مريكي  فكار, ح�سب تعبري وزير �لدفاع �لأ �أن ك�سب معركة �رص�ع �لأ و�سط, موؤكدة  يف �ل�رصق �لأ

إعادة تركيب ثقافة جديدة للمنطقة ي�سودها �لت�سامح و�ل�سالم. دونالد ر�م�سفيلد, ل يكون �إل با

�لفكر  ن�ساأة  ي�سمى  ملا  عميقة  قر�ءة  �إىل  �حلقيقة  يف  ت�ستند  هذه  �ل�سيد  روؤية  �إن  �ملح�سلة,  ويف 

�سالمي وهو �ملو�سوع �لذي تخ�س�ض به, وقدم كتابات مرجعية يف هذ� �لإطار, �إذ هو  �ل�سيا�سي �لإ

�سالمي منذ ن�ساأته لي�ساأله عن مو�طن �أزمته وليف�رص ماآلته �لتي  يعيد �لتاأريخ للفكر �ل�سيا�سي �لإ

�نتهى �إليها يف �لزمن �لر�هن.

مة”  �سالمي كان وما يز�ل تزعزع مفهوم “�لأ وهو يعتقد �أن �ملتغري �لرئي�ض يف جمال �لفكر �لإ



��7

العدد 50/49رواق عربي

د. ر�ضوان زيادة

�سالمي �حلديث وبالتايل تغري مفهوم �ل�رصيعة ووظائفها. ذلك �أنه ومنذ زو�ل �خلالفة  يف �لفكر �لإ

�أثار �ملفكرين �مل�سلمني وهم يبحثون عن منوذج �سيا�سي  �لتي كانت مبثابة �لزلز�ل �لفكري �لذي 

مة بدياًل عن موؤ�س�سة �خلالفة كما يجب �أن  يتحققون به مما �جته بهم لي�ض �إىل �عتبار مبد�أ �سيادة �لأ

يكون ذلك و�إمنا ��ستبدل لهوت �خلالفة كما ي�سميه �ل�سيد بالهوت �آخر ينت�رص للمقد�ض كما ج�سده 

به  �ملق�سود  كان  د�ستور هنا  �إىل  �ملتحول  و�لقر�آن  د�ستورنا(  )�لقر�آن  �لبنا يف قوله  خطاب ح�سن 

�حللول حمل د�ستور عام 1923.

و�إمنا  غابت  �لتي  مة  �لأ على  يتاأ�س�ض  ل  جديد  فكري  بخطاب  �خلالفة  �إنتاج  �أعيد  �إذن  وهكذ� 

�أيديولوجية حمددة هي روؤية �حلاكمية كما �سكها  يتاأ�س�ض على �ل�رصيعة �لتي �خت�رصت يف روؤية 

على �ملودودي وتبعه فيها �سيد قطب فيما بعد. هذه �لروؤية �لتي �آذنت بالفرت�ق بني �ل�رصيعة  �أبو �لأ

هذه  وبذلك �سارت  به,  موؤمنة  بو�سفها جماعة  مة  �لأ وبني  مثاًل  بو�سفه  �لدين  بني  �أو  و�جلماعة 

إما �أن  يديولوجيا هي �ملعيار لإميان �جلماعة �أو �نعد�مه وما عادت هناك حلول و�سط, بعد ذلك: فا �لأ

يديولوجيا فيثبت �إميانها, �أو ل تكون كذلك فيت�ساءل �لإميان �إىل حد  مة خا�سعة لتلك �لأ تكون �لأ

�لزو�ل!! وتتفاقم �أزمة �مل�رصوعية لت�سل �إىل حدود �لت�سكيك يف �لهوية �لدينية و�لثقافية للمجتمعات 

  .
)11(

�سالمية �لإ

لي�ض  �سالمية.  �لإ �ل�سيا�سية  و�ملمار�سة  �ملعا�رص  �سالمي  �لإ �لفكر  يف  مة  �لأ مقولة  غابت  وبذلك 

م�ساحلهم  �سون  من  �لنا�ض  متكن  �لتي  ليات  �لآ يف  تفكري  هناك  يكون  ل  �أن  هذه,  و�حلال  غريبا, 

من  �جلمهور  لتمكني  �حلديثة  �لعربية  �لتجارب  يف  �أي�سًا  تفكري  هناك  يكن  ومل  و�لعامة,  �خلا�سة 

�أي�سًا �لتفرقة �لو��سحة بني �ل�رصيعة و�لفقه عندما �سارت  مبا�رصة م�ساحله بنف�سه, بل وغابت 

خرية �أدغمت يف �لدولة, ومن ثم كرث �لكالم عن  مة يف �ل�رصيعة و�لأ �ل�رصيعة �أيديولوجيا, و�أدغمت �لأ

�إىل �ل�رصيعة  �سالميون وفقًا لذلك  تاأ�سي�سها وبنائها و�جته �لإ �سالمية و�أ�سولها وكيفية  �لدولة �لإ

باعتبارها معطًى ناجزً�, ل ميكن �إعادة فر�سه �إل بالدولة �أو عن طريق �سطوتها.

مة  �سالمي على �عتبار �أنها غياٌب ملفهوم �لأ وبذلك يحدد ر�سو�ن �ل�سيد �أزمة �لفكر �ل�سيا�سي �لإ

�ختز�ل  على  �لقائمة  �حلاكمية  لروؤية  تاأ�سي�ض  من  ذلك  تبع  وما  �ل�رصيعة  مفهوم  حل�ساب ح�سور 

�إذ�  لكن,  �سالمية.  �لإ �لدولة  �أجل  من  �لن�سال  يف  �سالمي  �لإ �لعمل  وفقها  ينح�رص  لل�رصيعة  حمدد 

�سالميني هم وحدهم من �سلك �سبيل  إن �ل�سيد ل يرى �أن �لإ كان هذ� �لعمل قد �نحرف �إىل �لعنف فا

�لعنف من �أجل �لتغيري �إذ هم قد حاكو� يف طريقهم هذ� �لنخب �لقومية �ملتحولة �إىل �لي�سار من حول 

�سالميون لي�ض �سوى تقليد حتليالت وحلول تلك  نظمة �لثورية �لقائمة يف �ل�ستينات, وما فعله �لإ �لأ
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�لنخب مع �إعطائها عناوين و�سعار�ت �إ�سالمية, فاجلهاد �ملحول باجتاه �لد�خل �جلاهلي هو نف�سه 

مد, وحتمية �حلل �ل�سرت�كي هي نف�سها حتمية �حلل  �ل�رص�ع �لطبقي, وحرب �ل�سعب �لطويلة �لأ

.
)12(

�سالمي �لإ

�ضالم ال�ضراع  »الر�ضمي« على االإ

�ضالح الديني يف الدول العربية : اأو �ضيا�ضات االإ

قدم �ل�سيد در��سات وروؤى عميقة فيما يتعلق مبا ي�سمى �سيا�سات �لإ�سالح �لديني �أو �لإ�سالح 

�ل�سيا�سي يف �لعامل �لعربي, �نطالقًا من مبد�أ �أن �لدين ميكن �أن ي�ساعد على ت�سجيع كل من �ل�سالم �أو 

�ل�رص�ع, فيمكن �أن ي�ستخدم ملنع �ل�رص�ع من جهة �أو لت�سجيع �مل�ساركة يف �لنز�ع وتاأجيج �لعنف 

.
)13(

من جهة �أخرى, فالدين يف �أي جمتمع له تاأثري كبري على �مل�ستقبل �ل�سيا�سي و�لجتماعي

يلعب �لدين �إذ� دورً� كبريً�  يف �لتاأثري على �لتوجهات �ل�سيا�سية وعملية �سنع �لقر�ر يف جميع 

�لدول �لعربية. كما �أن �حلكومات �لعربية �أ�سبحت تتنبه ب�سدة �إىل دور �ل�سيا�سات �لدينية كرد فعل 

على »عنف �ملتطرفني«.

�لثمانينات و�لت�سعينات من �لقرن �لع�رصين,  كما فعلت م�رص و�جلز�ئر و�سورية و�لعر�ق يف 

مع  �لعنيفة,  �سالمية  �لإ �جلماعات  مع  �ل�رص�ع  حدة  على  فعل  كرد  �حلكومات,  ز�وجت  حيث 

على  �مل�سلحة  �لذي متار�سه �جلماعات  �لتاأثري  ��ستمر�ر  منعًا من  دماج  �لإ �سيا�سة  �لعنف  و  �لقمع 

عمال �لعنف. وكنتيجة لذلك فقد طورت �حلكومات  �ملر�هقني و�ل�سبان �لبالغني و��ستغالل �لدين لأ

��سرت�تيجيات ل لكي ت�ستبعد �لدين, بل كي يلعب دورً� يف مكافحة »�لتطرف«. 

من �لد�خلي, فقد �تبعت �حلكومات �لعربية بحثها �إىل �إعطاء  ومن �أجل �ملحافظة على �لنظام و�لأ

من  �آخر  �سكل  وهو  �لت�سامح,  وتعزز  �لعنف �رص�حة  تدين  �لتي  �لدينية  �لتف�سري�ت  �إىل  ولوية  �لأ

�سالمية �إىل  �سالم �لذي كان �ل�سيد قد �أ�سار �إليه,  فمكافحة ميل �جلماعات �لإ �أ�سكال �ل�رص�ع على �لإ

�لتطرف ت�سمن  حماولة لفتح �ملجالت �لثقافية و�لجتماعية و حتى �لنظام �ل�سيا�سي ولو بحدود يف 

نظمة �لعربية فجاأة  قناع �ملو�طنني بالتغيري )كجزء من عملية �لتحديث(, حيث �سعرت �لأ حماولة لإ

ول تهدف �إىل كبح �لنزعات �ملتطرفة. ب�رصورة �حلاجة �إىل تنفيذ �سيا�سات دينية يف �ملقام �لأ

وجعل  فاأكرث,  �أكرث  �حلكومات  �سلوك  على  �ملجتمع   د�خل  �سالميني  �لإ مع  �ل�رص�ع  �أثر  وقد 

�ملرجعيات �لدينية مو�سع نقا�ض خا�سة بالن�سبة للدول �لتي تدعي �حتكار �لدين و�لتف�سري �لديني. 
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�سالم عامل  �سو�ت �لتي ترى يف �لإ �أ�سكال م�ساعفة �لتد�بري لكبح �لأ وهو ما فر�ض �سكاًل من 

ت�سجيع للتطرف و�لتدخل يف �ل�سوؤون �ل�سيا�سية.

لقد هدفت هذه �ل�سيا�سات �لدينية �إىل حت�سني م�ستوى �لقطاع �لديني و�ملحتوى �لديني بنف�ض 

�لوقت.

تاأثري  من  للحد  متز�يد  ب�سكل  �لدولة  تدخلت  وم�رص؛حيث  �لعربي  �ملغرب  دول  يف  ح�سل  كما 

�لعنف �أو �ملجموعات �ملنت�سبة �إىل تنظيم �لقاعدة. وعمومًا فقد ��ستهدف �لتدخل �حلكومي حتقيق 

�ثنني من �مل�سالح : 

�سالمية وحما�رصة �لعنف. اأولهما: حماربة نفوذ �جلماعات �لإ

ثانيهما: حماية �أو ��ستعادة �سيطرة �لدولة على �لقطاع �لديني من �أجل تعزيز موقف �حلكومة 

نف�سها و�لتاأكد من ��ستمر�ر �لنظام �لقائم وهياكل �ل�سلطة. 

ففي بع�ض �لدول, كما يف تون�ض و�ملغرب, ��ستهدف �لإ�سالح �لديني �ل�سيا�سات �لر�مية �إىل تغيري 

من و�ل�سلطة لتحقيق  يف �لتفكري �لديني, وبالتايل فهي تفعل �أكرث بكثري من جمرد تنفيذ �سيا�سة �لأ

م�سالح قياد�تها. فالتدخالت من جانب �حلكومات كانت يف �مل�سائل �لتي متيزت باحل�سور �لقوي 

�رصة, و�لو�سع �لقانوين للمر�أة �أو �لتعليم �لديني.هذ� �لنهج  للقيم �لدينية و�ل�سلوكية مثل قانون �لأ

يهدف �إىل �حلد من �لإميان وجعله مقت�رصً� على �ملجال �خلا�ض و�ل�سخ�سي, وهو ما ي�ستهدف يف 

�لنهاية �إىل �إر�ساء هيمنه دينية معتدلة �ملو�قف.وقد �تبعت ذلك �جلز�ئر بحدود ما.

و�لو�قع �أن تنفيذ �سيطرة �لدولة على �ل�سوؤون �لدينية, قد وّطد حق �حلكومة يف حتديد م�سمون 

�خلطاب �لديني كما يرى �ل�سيد. 

�سالمية �سعيفة �أو هام�سيه �لتاأثري على �ملجتمع نتيجة  ففي �لبلد�ن �لتي كانت لديها �حلركة �لإ

إن هياكلها �لتنظيمية �رصعان ما فقدت �لقدرة على �لت�رصف.  �لقمع �لعنيف �لذي تعر�ست له, فا

�أما يف �لبلد�ن �لتي تتحد �ل�سلطة �ل�سيا�سية و�لدينية يف �سخ�ض و�حد, حتى ولو بوجود �حلركة 

إن ذلك �أعطى ح�سورً� موؤثرً� للحركة  �سالمية �لتي ��ستفادت من �ل�رصعية �ملزدوجة لرمز �لدولة, فا �لإ

�سالمية. ف�سيطرة �لدولة على �ل�سوؤون �لدينية, وتوطيد �سلطتها على �ملحتوى �لديني من �ملحتمل  �لإ

�أن ينجح, �إذ� وجهت �حلكومة �ل�رصعية عن طريق �لدين و�عتمدت على �ملمثلني �لدينيني من �أجل 

�ل�سلطة �لزمنية, ل �سيما يف �لبلد�ن �لتي يت�سف غالبية �ل�سعب فيها بطبيعة حمافظة دينيًا كما يف 

�جلز�ئر وم�رص.
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�ضالم ر�ضوان ال�ضيد و�ضيا�ضات ال�ضراع على االإ

�ضالم :  ال�ضراع  “الغربي” من اأجل االإ

ُيعتمد  �لذي  �ملنهج  �أو  باملعيار  يتعلق  فيما  جدية  حتديات  �ل�سيا�سي  �سالم  �لإ تق�سيمات  تطرح 

يديولوجية تنبع من �لن�ساأة  عليه هذ� �لتق�سيم, �إذ نلحظ �ختالفات �ستى يف �لتوجهات �لفكرية و�لأ

�جلغر�فية �ملختلفة, و�ختالفات �أخرى تعود �إىل �ملو�قف �ل�سيا�سية وتعدد وجهات �لنظر جتاهها. 

�لباحثون  �أ�سا�سها  يفرز على  �لتي  �ملعايري  �أو  �ملعتمدة  �لتق�سيمات  �أن غالبية  نلحظ كذلك  �أننا  بيد 

�سالم �ل�سيا�سي �إمنا ت�ستند �إىل موقف هذه �حلركات من �لعنف �أو �لتطرف, �إنه معيار  حركات �لإ

تبنيها  �أو  �ل�سلمية  �ساليب  بالأ �لتغيري  على  وقدرتها  �حلركات  لهذه  �ل�سيا�سي  �لتاأثري  على  يرتكز 

�سكال خمتلفة من �لعنف كان �آخر جتلياتها �لعنف �لعابر للقار�ت متمثاًل يف هجمات �حلادي ع�رص  لأ

مرحلة  عليه  �ل�رص�ع  �أو  �سالم  بالإ مريكي  �لأ �لهتمام  �أدخل  ما  وهو   ,2001 �أيلول/�سبتمرب  من 

�سديدة �حل�سا�سية.

�ل�سيا�سي,  �سالم  �لإ حركات  د�خل  �سكلية  �أو  جذرية  �ختالفات  على  �لرهان  �إن  �لقول  وميكن 

�إمنا ينبع من غري �سك من وعي �سيا�سي ي�سرتط �لتعامل �ملختلف مع كل حركة على حدة, بناًء على 

�إهمالها  �أو حتى خيار  �ل�سارع مما يجعل جتاوزها  جماهريية هذه �حلركة وفاعليتها وتاأثريها يف 

ويف�رص  جهة,  من  �حلركات  هذه  لنمو  �حلقيقية  �جلذور  يعالج  ل  نه  لأ عبثيًا  خيارً�  م�سادمتها  �أو 

نظمة �لعربية �لتي تفر�ض �سكاًل  ح�سولها على منط من �ل�سعبية “�حلقيقية” يف خمالفة لبع�ض �لأ

من �أ�سكال �لتعبئة �ل�سعبية على جمتمعاتها من جهة ثانية, لكنها تخفي حقيقة �أن هذه �ل�سعبية ل 

تعدو �سوى �أن تكون “كاذبة”, يتم توظيفها يف �سبيل تاأكيد �إخ�ساع �ملجتمع و�إجباره على ت�سديق 

�لنظام.  يقدمها  “�حلقائق” �لتي 
�سالم �ل�سيا�سي �إىل �لإميان �أن هناك  عمومًا ترتكز معظم هذه �لدر��سات �لت�سنيفية حلركات �لإ

تيارً� �أعظم �أو ما ي�سمى يف �لعلوم �ل�سيا�سية )Main Stream( يت�سف بالت�ساحلية و�لعتد�ل, �إنه 

كرثية” �لذي توؤخذ �حلجية منه يف �لكثري من �لجتهاد�ت  ما ُيطلق عليه يف �لفقه �لتقليدي “�إ�سالم �لأ

هو  رثوذك�سي  �لأ �أو  �ل�سني  �سالم  فالإ �مل�سلمني.  جمهور  عليه  ما  �إىل  �لحتكام  يتم  عندما  �لفقهية 

عن  بعدها  �أو  قربها  مبدى  �إ�سالمها  �سدق  ُيقا�ض  و�نق�سامات  فرق  خرون  �لآ و  �لو�سط,  �لطريق 

كرثي يف �لعتقاد�ت و�ملمار�سات على حد تعبري ر�سو�ن �ل�سيد.  �سالم �لأ �لإ

مريكي جورج بو�ض ورئي�ض �لوزر�ء  ولذلك جند �لكثري من �ل�سا�سة �لغربيني مبا فيهم �لرئي�ض �لأ

�سالم من �أ�سحابه �لرئي�سيني عندما  �لربيطاين توين بلري ي�سفون تنظيم �لقاعدة باأنه قد �ختطف �لإ

خرج هوؤلء عن قو�عده �لعامة �لتي تدعو �إىل �لعتد�ل و�لت�سامح ونبذ �لعنف. 
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د. ر�ضوان زيادة

إنه ل يحمل �إ�سكاًل مع  �أما بالن�سبة للغرب عمومًا – خال بع�ض �أحز�به و�سخ�سياته �ليمينية –فا

�سالم كدين وكاأنا�ض يدينون به, لكنه يعاين �سيما بعد �لتفجري�ت �لتي حدثت يف نيويورك ولندن  �لإ

�سالم يخّولهم �لتخل�ض من �أعد�ئهم لختالفهم  ومدريد من �أولئك �لذين يحملون فهمًا خا�سًا عن �لإ

معهم يف توجهاتهم �لعقائدية و�لدينية و�لفكرية و�ل�سيا�سية,ويتم ت�سخيم هوؤلء يف �لإعالم خا�سًة 

�أنهم مَنو� بني ظهر�ين �لقيم �لغربية �لليرب�لية ويف �أح�سان مدنها �لرئي�سية لندن وباري�ض ومدريد 

�سالم ومن معتنقيه, ويختلف ذلك باختالف �خلربة  مما خلق �رتكا�سًا �أو خوفًا تقليديًا ينبع من �لإ

مة �لقومي لذ�تها, وهو ما وجدناه مثاًل يف �لفرق �لكبري  �لتعددية و�ملفهوم �لثقايف لالختالف وفهم �لأ

بني م�سلمي بريطانيا وم�سلمي فرن�سا على �سبيل �ملثال ودور كٍل منهم يف �ملجتمع وتاأثري�ته. 

وقد متحورت روؤية �لغرب بعد �أحد�ث �حلادي ع�رص من �أيلول/�سبتمرب 2001 �إىل دعم بر�مج 

�سالمي, ُي�ساف �إىل ذلك �رصورة  تقوم على �أ�سا�ض �لإ�سالح �لديني و�لتجديد من د�خل �حلقل �لإ

 .
)14(

�سالمي ت�سجيع �لدبلوما�سية �لعامة جتاه �لعامل �لإ

و�سط يف �لبد�ية وحر�ض  وهو ما جتلى يف دعم �لوليات �ملتحدة لن�رص �لدميقر�طية يف �ل�رصق �لأ

�سالمية �لتي جتري فيها �نتخابات برملانية على �مل�ساركة مثل �لإخو�ن �مل�سلمني  عددً� من �حلركات �لإ

يف م�رص على �سبيل �ملثال, مما دفع �لظو�هري �أحد زعماء تنظيم �لقاعدة �إىل �إد�نة �لإخو�ن �مل�سلمني 

يف م�رص مل�ساركتهم يف �لنتخابات, وهو �ل�رصخ �لذي حاولت �لوليات �ملتحدة ��ستثماره وتوظيفه 

لتعميق �لفرق بني �حلركات �ملعتدلة من جهة وتنظيم �لقاعدة ومن يدعمه من �حلركات �ملت�سددة من 

جهة �أخرى لال�ستفادة من ذلك يف “�حلرب على �لإرهاب” وتربير �رصعيتها. 

�ضالح الديني يف العامل العربي :  احلاجة اإىل االإ

تاريخيا �رتبطت �حلاجة �إىل �لإ�سالح �لديني بالرغبة يف �لنه�سة �أو حت�سل �لتمدن مع �أو�خر 

�لقرن �لتا�سع ع�رص. حينها كان �لإ�سالح جزًء من روؤيٍة �أو�سع ت�سمل من �سمنها �إ�سالح �ملوؤ�س�سات 

�إىل  إعادته  با زهر مثاًل كما هي حال م�رصوع حممد عبده, و�إ�سالح �ملجتمع  �لتعليمية و�لدينية كالأ

خالق وغري ذلك. ف�سائل �لأ

فغاين وحممد  إ�سارٍة �إىل �حلركة �لتي قام بها كل من �لأ لقد ��ستعملت كلمة �لإ�سالح �لديني, كا

�سالم ت�سطلع مبا ��سطلعت به �حلركة �لربوت�ستانتية يف  ول �إىل تاأ�سي�ض حركٍة يف �لإ عبده, �إذ دعا �لأ

وروبية   فا�ستخد�م كلمة �لإ�سالح هنا كان �ملق�سود منه ��ستح�سار �لتجربة �لأ
)15(

�لتاريخ �مل�سيحي
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, لكن �ل�سوؤ�ل هو 
)16(

�سالم وخا�سة �لربوت�ستانتية يف �لقيام بعملية �لإ�سالح �لديني �ملن�سود يف �لإ

ملاذ� ��سُتبعد متامًا لفظ �لإ�سالح )Reform( حل�ساب م�سطلح �لتجديد )Reconstruction(؟. 

من  �لدينية  دبيات  �لأ يف  �ل�ستخد�م  �إىل  �أ�سبق  “�لتجديد”  م�سطلح  �إن  تاريخيًا  �لقول  ميكن 

وىل من �حلديث �لنبوي �ل�سهري )�إن �هلل يبعث على  م�سطلح “�لإ�سالح”, وتنبع �رصعية �للفظة �لأ

.
)17(

مة �أمر دينها( ر�أ�ض كل مائة �سنة من يجدد لهذه �لأ

إن ��ستبعاد لفظة »�لإ�سالح �لديني« حل�ساب »�لتجديد �لديني«, كانت مت�ساوقة من  وبالتايل فا

�لتغري�ت �لتاريخية و�ل�سيا�سية و�لع�سكرية �لتي ُفر�ست على �لعامل �لعربي ودفعته باجتاه �لتقوقع 

على ذ�ته و�لبحث عن خيار�ت د�خلية بدل �ملقارنة  مع جتارب  غربية �أ�سبحت بالن�سبة �إليه حمل 

�إد�نة و�تهام .

فغاين وحممد عبده كان ي�سعى ملقاربة �حلد�ثة,  �سالمي خالل فرتة �لأ و�آية ذلك �أن �لإ�سالح �لإ

ولكن باأدو�ت تقليدية �أ�سبه بالبحث عن �مل�سرتك �ملتو�فق و�ملوؤتلف منه �إىل �إعادة بناء ت�سور �إ�سالمي 

فغاين وعبده قاربا  على �أ�س�ض معرفية جديدة تعيد �سياغة عالقة �مل�سلم بذ�ته وبالعامل. وهكذ� فالأ

�حلد�ثة مزودين باأدو�ت ذهنية ت�رصب بجذورها يف فل�سفات �إ�سالمية ذ�ت طابع عرفاين و�سويف, 

دو�ت �ملتوفرة للم�سلم �ملتنور, كي يتعقل �حلد�ثة يف معناها �حلقيقي,  وهي كانت يف نظرهما �أرقى �لأ

يوفر  �نتقائيًا  تنويرً�  �حلد�ثة  تكون  وعليه  �إ�سالمية,  و�أ�سول  مبادئ  �إىل  �مل�سدودة  �حلد�ثة  �أي 

.
)18(

�ل�سعور بال�سيادة و�لوفاء للذ�ت

�سالمية �أعاد طرح �ل�سوؤ�ل  �سالمي يف تبيئة قيم �حلد�ثة د�خل �لرتبة �لإ وهكذ� فف�سل �لإ�سالح �لإ

مر �لذي دفع �إىل ن�سوء مقاربات  ثبات, �لأ جمددً� ولكن ب�سيغٍة ��ستنكارية �أ�سبه للنفي منها �إىل �لإ

�سالم مع �حلد�ثة وفقًا ل�سياقات متعددة. خمتلفة تنظر �إىل عالقة �لإ

د �إىل 
ؤ �سالم قد و�جه �حلد�ثة يف وجهها �لغربي �ل�ستعماري بيد �أنها مل تو ويوؤكد �لبع�ض �أن �لإ

�سالم بالرغم من �ل�سطوة �حل�سارية �لطاغية �لتي ر�فق قيمها,  تفكك �ملنظومة �لروحية و�لفكرية لالإ

�سالم و�أنظمته  بل �إن �لذي ح�سل هو �لعك�ض متامًا �إذ كانت �حلد�ثة عامل جتديد وتغذية ملنابع �لإ

�سالمية قد متكنت �إىل حٍد مهم من �ل�سيطرة على �لتحديات  �لرمزية, ووفقًا لذلك تكون �لإ�سالحية �لإ

�إ�سالمي حديث  لتاأ�سي�ض خطاب  �ملنا�سبة  ولية  �لأ ر�سية  �لأ توفر  �ملر�فقة مما جعلها  و�ل�سعوبات 

�إمكانية  . ومقابل ذلك ينفي بع�ض �لعلمانيني �لعرب 
)19(

�لتقليدي« �سالمي  متمايز عن »�خلطاب �لإ

�سالم على �لتو�ءم �أو �لن�سجام مع �حلد�ثة قطعًا, �إذ هناك قطيعة �ب�ستمولوجية بني �ملنظومتني,  �لإ

�ضالم ر�ضوان ال�ضيد و�ضيا�ضات ال�ضراع على االإ
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خرى تنو�ض  . وتبقى �ملو�قف �لأ
)20(

خرى �إل على ح�ساب �أحدهما حدهما �أن تتالقح مع �لأ ول ميكن لأ

بني �لطرفني جيئًة وذهابًا.

�سكالية �لتي هي يف حقيقتها متلك �سقنّي عملي ونظري, و�إمنا  ونحن ل ندعي �أننا نوفر حاًل لالإ

نحاول �أن نقاربها من ز�ويٍة خمتلفة ت�سعى �إىل بناء منظومة قيمية �إن�سية )humanism( حتاول 

ن�ساين ولكنها بنف�ض �لوقت ل تتجاهل �لذ�تي و�خلا�ض. �أن تدرك �لإ

�سالمية من  ولذلك فالتجديد �ملطلوب حقيقة جهد فكري تاأ�سي�سي يرمي �إىل �إعادة بناء �ملنظومة �لإ

 
)21(

ن�سانية �ملوحدة جلميع �لب�رص. د�خلها حتى تتجاوز كافة �أ�سكال �لتعار�ض بينها وبني �لقيم �لإ

كرث  و�لأ �ملهيمن  هو   كان  و�إن  غربية  ذ�تية  ينبع حقيقًة من خ�سو�سية  ل  ن�ساين  �لإ �مل�سرتك  لكن 

حتدثًا با�سم هذه �لقيم يف عامل �ليوم, و�إمنا هو ح�سيلة �أو �ئتالف قيم �حل�سار�ت و�لثقافات خالل 

تاريخها, �إل �أن تعبري�تها �لظاهرة عن تلك �لقيم تختلف بني ثقافة و�أخرى, كما هي حال مفهوم 

�لثقافة  ت�ست�سعر  �لتي  نف�سها  وبالدرجة  �لوقت  وبنف�ض  لكن  �ملثال,  �سبيل  على  ن�سان  �لإ حقوق 

�سيا�سية  �سياقات  وعرب  تاريخيًا  ميكن  بها  �خلا�سة  �لقيم  عن  �ملد�فع  موقع  يف  نف�سها  �سالمية  �لإ

ن�ساين وت�سب فيه  ون�سالت �جتماعية وتنظري�ت فكرية وثقافية �سقل قيم �إ�سالمية تنفتح على �لإ

خرى �أن  وتتعاي�ض معه, بل تعمل على �إبر�زها كقيم عاملية و�إن�سانية ميكن للح�سار�ت و�لثقافات �لأ

تنهل منها وتدجمها يف �إطار �سياقها �حل�ساري و�لثقايف �خلا�ض.

غري �أن حتقيق ذلك يتطلب م�سار� تنمويا متكامال ل يبد�أ بال�سيا�سة �أو بالدين وحدهما ول ينتهي 

�لع�رص  مع  تتعاي�ض  متكاملة  ح�سارية  حلقة  �إطار  يف  يتكامل  و�إمنا  وحدهما,  و�ملعرفة  بالقت�ساد 

�سمى.  ف�سل و�لأ نها تطمح �إىل �إي�ساله نحو �لأ نها تدرك �أنها بنت تاريخه, وتغنيه وتتبادل معه لأ لأ

�سامل  �سيا�سي  �إ�سالح  �ل�رصوع يف  �لديني من دون  �لو�قع, »ل ميكن حتقيق جتديد �خلطاب  ويف 

ي�سيد دعائم دولة دميقر�طية توؤمن بالتعددية وحتمي �حلريات �لعامة وحرية �لفرد وحقه يف �لتفكري 

و�لختيار, وهو �حلق �لذي بدونه ل تتوفر حرية �لبحث �لعلمي«. وربطًا بذلك, فتجديد �خلطاب 

�ملعارف,  بن�سبية  �لإميان  ينطلق من  ثقايف جمتمعي  �إ�سالح  بدون  �ملرجوة  ثماره  يوؤتي  لن  �لديني 

       .
)22(

وبحقوق �لب�رص يف �حلو�ر و�مل�ساءلة, وهو ما يعني خلق حالة فكرية �جتماعية �سيا�سية �ساملة

د. ر�ضوان زيادة
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�ل�سيد  لر�سو�ن  تباعًا  �سدر�  �للذ�ن  �لكتابان  يحمل 

و»�سيا�سات  و�لدولة«  و�ملجتمع  »�جلماعة   1997 عام  يف 

�سالم �ملعا�رص«, جهدً� تنقيبيًا وبحثيًا لفتًا ومطردً�, �متّد  �لإ

على �سنو�ت ��ستكماًل لتحقيقات عديدة �سبق �أن ن�رصها �ملوؤلف وقّدم لها يف حقل �لفقه �ل�سيا�سي 

مة و�جلماعة  »�لأ مفاهيم  معاجلتها حول  بد�أ  قد  كان  لفرو�ض  وتعميقًا  �ملر�يا«,  و»�أدب  �سالمي  �لإ

�أعني كل ما ي�سري  �أقول ��ستكماًل, وتعميقًا,  �سالم �ملعا�رص«. و�إذ  �إ�سكالت »�لإ و�ل�سلطة« وحول 

�إليه �ملعنى من دللت �لتجديد و�لتنويع و�لغتناء. 

�سالمية,  بني »�أزهري« مقتدر يف ��ستجماع ن�سو�ض �لذ�كرة �لتاريخية من طبقات �مل�سادر �لإ

وتقليبه  تنويعه  يف  ملاين  �لأ �ل�ست�رص�ق  �سيما  ول  �ل�ست�رص�ق,  طر�ئق  على  درب  باحث  وبني 

لوجوه �ل�سورة �لتاريخية )�سورة �ملا�سي يف �حلا�رص(, يتقّدم ر�سو�ن �ل�سيد يف جهده �لتوليفي 

زهري »�لكال�سيكي«  فكار و�لثقافة �ل�سيا�سية من نوع جديد. فال هو �لأ و�لتوثيقي هذ�, موؤرخًا لالأ

زمنة �لتاريخية كنموذج دعوي �إ�سالمي خال�ض ول هو �مل�ست�رصق �لبارد �أو �ملتكّلف  �لذي يخلط »�لأ

تعبري  ��ستخد�م  من  يكرث  ما  غالبًا  و�لذي  و�ملو�سوع,  �لذ�ت  بني  �لفا�سلة  للم�سافة  �مل�سطنع  �أو 

نتماء �أو �ملعاناة«.  �لتجّرد و�ملو�سوعية و�حلياد, من خارج هّم �لإ

** مؤرخ وأستاذ جامعي لبناني.  

م�ضائل الرتاث والدين والدولة * 

عند ر�ضوان ال�ضيد 

د. وجيه كوثراني **

* ن�رص املقال مبلحق تراث بجريدة احلياة اللندنية بتاريخ 23/ 8/ 2008.
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و�لو�قع �أن ر�سو�ن �ل�سيد يعي جيدً� هذ� �ملوقع فيعرّب عنه يف كتاب »�جلماعة و�ملجتمع و�لدولة: 

من  �لر�بع  �جليل  �إىل  �نتمائه  عن  بالإعالن  �سالمي«,  �لإ �ل�سيا�سي  �ملجال  يف  يديولوجيا  �لأ �سلطة 

�لعربي -  �لتاريخ  �لرتكيز على جانب و�حد من  يتجاوز  �أن  �لذي يطمح  �لعرب, �جليل  �ملوؤرخني 

ول( �أو جانب �لقت�ساد و�ملجتمع )�جليل �لثاين(, جانب  �سالمي: �جلانب �ل�سيا�سي )�جليل �لأ �لإ

يديولوجيا )�جليل �لثالث(. �أما حقل �لهتمام بالن�سبة �إىل �جليل �لر�بع فهو حقل كتابة »�لتاريخ  �لأ

�ملفهومي«, �أو تاريخ �ملفاهيم,)�ض 13(. لعل �لتو�سيف �لنمطي - �ملنهجي مفيد هنا يف �إبر�ز �سمات 

�ملنهج و�لغاية يف كتابات ر�سو�ن �ل�سيد. 

يديولوجي )�لديني - �ل�سوري( عند حممد  و�لذي يتابع بالدر�ض و�لتحليل �لوظائفي �خلطاب �لأ

�خلطاب  من  و�أجز�ء  �جلامع  �ل�سوروي  �خلطاب  من  �أجز�ء  بني  توليفًا  فيه  لريى  �لزكية  �لنف�ض 

�لقد�سي �ملهدي �لها�سمي, لكنه يبقى توليفًا غري متما�سك, كما يالحظ. ففي �سياق �لتفاعل �لتاريخي 

بني �أمناط �خلطابات ومو�قعها, ي�ستمر �لتجاذب �لتاريخي على �أطر�ف �ملجالني �لديني )�ل�رصيعة( 

وىل. ويالحظ ر�سو�ن �ل�سيد �أن �لدولة بد�أت  و�ل�سلطوي )�ل�سيا�سة( على �متد�د �لقرون �خلم�سة �لأ

يف م�سار هذ� �لتجاذب مب�سادرة مهمات كانت بيد �لعلماء و�لفقهاء. من ذلك مثاًل حتويلها »�حل�سبة 

�ملظامل  بق�ساء  نف�سه  �ل�سيء  فعلت  كما  �ل�سلطان«.  �خت�سا�سات  �إىل  �لق�ساء  �خت�سا�سات  من 

و�جلر�ئم �ل�سيا�سية. وذلك »حلفظ هويتها ودعو�ها باعتبارها حار�سة �لدين و�سائ�سة �لدنيا«.

�لدين  �لدولة: حر��سة  »مهمة  �لباحث:  تعبري  على حد  »�لعبارة �خلطرية«  هذه  �أين جاءت  من 

و�سيا�سة �لدنيا«, وهي خال�سة �لتعريف �لذي �أ�س�ض عليه �ملاوردي و�لعديد من �لفقهاء �لالحقني 

�سالم«؟. �إنه �ل�سوؤ�ل �ملركزي �لذي يخرتق �سياقات معظم �لف�سول �لتي ي�سملها  »نظرية �لدولة يف �لإ

�لكتاب:

روؤيتي  يف  و�لدولة  �ملدينة  �ملاوردي,  �ل�سنة,  و�أهل  �جلماعة  �لديو�ن,  كاتب  و�مللك,  �خلالفة 

�ملاوردي و�بن خلدون, �لدين و�لدولة و�إ�سكالية �لوعي �لتاريخي. 

ؤ�ًل »خطريً�« �أي�سًا: هل �سحيح �أن  يف مو�جهة هذه �لعبارة �خلطرية, يطرح ر�سو�ن �ل�سيد �سو

مامة حر�ست �ل�رصع  �ل�رصيعة كانت حتتاج للدولة من �أجل تطبيقها, ثم هل �سحيح �أن �لدولة �أو �لإ

�أو �لدين«؟؟

تاأ�سي�سًا على هذ� �ل�سوؤ�ل - �لفر�ض, ي�ستعر�ض �لباحث �أحد�ثًا تاريخية قامت بها �لدولة وكلها 

تنم عن مهمات �سيا�سية ل عن مهمات دينية. من هنا رمبا جاء �لتبا�ض �لعالقة وتعقيدها بني �لفقهاء 

عن  مبتعدً�  �ملعقدة.  �لعالقة  هذه  ودر��سة  �للب�ض  هذ�  ك�سف  يحاول  �ل�سيد  و�ل�سالطني. ور�سو�ن 

م�ضائل الرتاث والدين والدولة عند ر�ضوان ال�ضيد
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�سالمية  �سالم و�لدولة �لإ حتليالت �لعديد من �مل�ست�رصقني �لذين دجمو� بني �لدين و�ل�سيا�سة يف �لإ

)برنارد لوي�ض منوذجًا(, �أو جعلو� من �لفقهاء تابعني �أو ممالئني لل�سلطة, �أو �لذين �أخذو� بظاهر 

خطاب �لفقهاء عندما كان هوؤلء يعار�سون �ل�سلطان با�سم �ل�رصيعة �أو �لدين. بعيدً� من كل هذ�, 

يتقّدم ر�سو�ن �ل�سيد بتف�سري »�لالمفّكر به« يف خطاب �لفقهاء ول �سيما يف خطاب �ملاوردي: تاأثري 

رد�سري بن بابك موؤ�س�ض �لدولة �ل�سا�سانية و�لذي يقول: »�لدين و�مللك تو�أمان ل  �لعهد �ملن�سوب لأ

ن �لدين �أ�ض و�مللك حار�ض...«.  حدهما �إّل ب�ساحبه, لأ قو�م لأ

وي�سيف ر�سو�ن �ل�سيد: »ُترجم هذ� �لعهد �إىل �لعربية يف فرتة مبكرة. رمبا كانت �أو�خر �لع�رص 

موي«. ويح�سي �ملوؤلف مو�رد �قتبا�ض هذه �لفقرة من �لعهد �ملذكور يف كتب �ل�سيا�سة و�ل�سمر  �لأ

إذ� هي �ستة و�أربعون موطنًا منها ثمانية مو�طن يف كتب �ملاوردي وحده, و�لت�سابه, بل  �لعربية, فا

�لتماثل و��سح بني فقرة �أرد�سري وتعريف �ملاوردي )�ض386(. 

»�لفارق  �ل�سيد  ر�سو�ن  يربز  و�لدولة  �لدين  حول  �مللتب�ض  �سالمي  �لإ �خلطاب  هذ�  ولتفكيك 

�لعربي   - �ملجال  يف  بالدولة  �لدين  وعالقة  �ل�سا�سانيني  عند  بالدولة  �لدين  عالقة  بني  �لتاريخي« 

وىل تدين �لزرد�ستية للدولة يف تبنيها لها, بينما يف �حلالة �لثانية تدين �لدولة  �سالمي. يف �حلالة �لأ �لإ

عدم  يف  �لفقهاء  عذرنا  »�إذ�  �لتايل:  �حلكم  �ل�سيد  ر�سو�ن  ويطلق  له.  قيامها وحاجتها  يف  �سالم  لالإ

كون  جتاهل  يف  نعذرهم  �أن  ن�ستطيع  فلن  و�لك�رصوية,  �لزرد�ستية  بني  �لعالقة  باأولوية  معرفتهم 

�سالم مل حتر�ض �لدين, بل �إن �لدين هو �لذي حر�سها« )�ض 388(.  �ل�سلطة �ل�سيا�سية يف �لإ

و�لنتيجة �لطبيعية لذلك, هى �أن قيا�ض �ملاوردي كان »قيا�سًا مع �لفارق« و�لفارق تاريخي كما 

�سو�ء  مت�سابهة يف �حلالتني,  �أو  �لوظائفية و�حدة  �لعالقة  تكن  �أمل  �أت�ساءل  ولكني  �لباحث,  يقول 

كان �لدين يف حاجة �إىل �لدولة )حالة �لزرد�ستية( �أو كانت �لدولة يف حاجة �إىل �لدين )حالة �لدولة 

�سالمية(؟. �لإ

�سالم �ل�سيا�سي �ملعا�رص« يبني فروقات جذرية وكبرية بني �لبيئات  مع در��سته  »حلركات �لإ

�أفكارها, وبني بيئات ومنطلقات »�لإ�سالحية  �ل�سيا�سية لهذه �حلركات, وتوجهات  يديولوجية  �لأ

�سالميني. ولكن �إذ� كانت �لقطيعة قد  �سالمية«. فروقات ت�سل �إىل حد �لقطيعة بني �خلطابني �لإ �لإ

ح�سلت فعاًل بني �خلطابني لختالف �لبيئتني �لتاريخيتني و�ختالف �ملنهجني, و�ختالف �لروؤيتني, 

إن ما يالحظه ر�سو�ن �ل�سيد يف حركة تاأمله وتفّكره بالن�ض �لفقهي �لقدمي )�بن تيمية على �سبيل  فا

كّتاب  غالبية  عند  �لتوظيفي  �لدمج  هو  �ملعا�رص,  �حلزبي  �سالمي  �لإ للن�ض  متابعته  وبني  �ملثال( 

�سالم �حلزبي �ملعا�رص«.  »�لإ

وجيه كوثراين
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ويحاول ر�سو�ن �ل�سيد تفكيك هذ� �لدمج ل ببيان �ختالف �ل�سياق �لتاريخي فح�سب, على ما 

إ�سافة ثالثة �أمور من بينها:  يظهر جيدً� يف تناوله ظروف �بن تيمية �لتاريخية, بل �أي�سًا با

�ل�سيا�سي  �سالم  �لإ ن�ساليي  لدى  �لقدمية  و�لعقدية  �لفقهية  �لن�سو�ض  توظيف  طر�ئق   -1

�ملعا�رص.

�سالم �لتقليدي )�ض188- يديولوجيات على �لد�خل �لجتماعي وعلى �لإ 2- ماآلت و�آثار تلك �لأ

�إىل  يقفز من مرحلة  �نتقائي, تربيري,  �سالميني �جلدد,  �لإ عند هوؤلء  �لنهج  �أو  فالطر�ئق   .)189

مرحلة ومن ن�ض �إىل ن�ض. 

فتنخرط  تعود  لكنها  وتوبة«,  »تكفريً�  �ملوت  عن  تبحث  »خال�سية«  يديولوجية  �لأ و�لطبيعة 

�ل�سلطة. على  �ل�رص�ع  و�لدخول يف حلبة  �ل�سلطات و�سعبوية �حلركات  بفعل �سغط  �ل�سيا�سي   يف 

�سالمية �ملتعارف عليها«, مبعنى �أن �مل�سلمني  يديولوجية �لتنافر مع رحابة »�لتقليدية �لإ وماآل هذه �لأ

�ل�سيا�سية  �ل�سلطة  م�ساألة  �عتبار  »نتيجة  �حلركات  هذه  من  نف�سه  �سالم  �لإ على  يخ�سون  �جلديني 

�سالم« )�ض191(.  �سا�ض يف �لإ �مل�ساألة �لأ

�سالميني, �سيد قطب,  عالم من �لكّتاب �لإ يتابع ر�سو�ن �ل�سيد بنَف�ض طويل, تاريخًا تف�سرييًا لأ

�سالمية. وهو  �سكال يف �ملمار�سات و�لتوجهات لدى �حلركات �لإ يو�سف �لقر�ساوي و�آخرين, ولإ

�إذ يقّدم فر�سيات جدية للتف�سري, يتهّيب ويتاأمل. يالحظ �أن »�لنق�سامات و�ل�رص�عات �لتي خّلفت 

ع�رص�ت �ألوف �ل�سحايا ومئات �ألوف �مل�سجونني و�ملعذبني« فيهم�ض مرتددً� »رمبا كانت �ل�رصيبة 

�لثقافية  باأ�سالفنا وموروثاتنا  عادة ت�سكيل عالقتنا  �أن تدفعها لإ �لتي كان على جمتمعاتنا  �لثقيلة 

و�حل�سارية«. 

غري �أنه ي�ستدرك: “على �أين ل �أح�سب �أن يف هذه �لتاأملية �ل�سهلة ن�سبيًا عز�ًء من �أي نوع كان. 

در�ك و�ل�ستيعاب �أو �لتعّقل« )�ض 204(. وكان  ذلك �أن ما جرى ويجري يكاد ي�ستع�سي على �لإ

�ل�سيد قد تذّكر قبل هذه �ل�سطور »خاطرة« ذ�ت دللة على �أن �لثقافة و�ل�سيا�سة ت�سري يف جمالها 

فكار:  مور و�لأ �لعربي باجتاه معاك�ض لطبائع �لأ

فغاين, �أ�ستاذه, وحممد  »ففي �ملجال �لثقايف حممد عبده �أقل ثقافة و�نفتاحًا من جمال �لدين �لأ

ر�سيد ر�سا �أقل �نفتاحًا من �أ�ستاذه حممد عبده, وح�سن �لبنا �أقل ثقافة و�نفتاحًا من ر�ئده ر�سيد 

ر�سا, و�سيد قطب �أقل �نفتاحًا من ر�ئده ح�سن �لبنا , وعمر عبد �لرحمن �أقل ثقافة و�نفتاحًا من 

�سيد...�إلخ. وما كان ذلك كله يف فر�غ, هل ثمة تقهقر يف �لتاريخ؟«.
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)ثقايف  �أ�سا�سي  ك�سبب  �لقرن,  مطالع  يف  �ملنفتحة  �لليرب�لية  جو�ء  »�لأ �ل�سيد  ر�سو�ن  ي�ستعيد 

للقر�آن«  �ملتجدد  �لجتهادي  وتف�سريه  �ملعروف  و�نفتاحه  عبده  حممد  تكوين  يف  و�سيا�سي( 

)�ض201(.

هذه �ملالحظة حول »�لليرب�لية« �أتِفُق معها متامًا, وكنت قد حاولت �أن �أو�ّسع �إطارها �لتاريخي 

و�أبعادها �ل�سيا�سية و�لثقافية يف متابعتي ملا �أ�سميته »�أزمنة« و�أزمة م�رصوع �لنهو�ض �لعربي« حيث 

لحظت غياب �لرت�كم وغياب �لتو��سل بني حلقات �مل�رصوع �أو �مل�ساريع, وخطاباتها, بدءً� من زمن 

�سالمية �ملتاأخرة.  �سالمية وحتى زمن �حلزبية �لإ �لتوفيق بني �لليرب�لية و�لإ�سالحية �لإ

در�ك« �ل�سعب �لذي يبحث عنه ر�سو�ن �ل�سيد, م�ساألة  لذ� يبقى »�لتعّقل« لهذه �لظو�هر �أو »�لإ

�سالمي وتعقيد�ته ول �سيما  ن�سبية, ي�سيب منها بن�سيب. ولكنه, نظر� ملعرفته �لو��سعة بالرت�ث �لإ

يف جانب �لثقافة �ل�سيا�سية منه, وملعاي�سته حا�رصً� متحركًا ل ميكن �لتقاطه يف �سورة ثابتة, �أي يف 

مور على كل وجوهها.  حقل در�ض جامد, يظل متهّيبًا ينظر ويعيد �لنظر, ويقلب �لأ

بل �إن �لقارئ قد يالحظ ترددً� لديه يف �تخاذ �أحكام و�آر�ء, وعلى عك�ض ما نالحظه لدى �جلابري 

�أو   - »قومي«  �أو  »عقالين«  »ج�رص«  عن  يبحثون  �لذين  »�ملفكرين«  من  �أي  �أو  ن�سار  نا�سيف  �أو 

»ثوري« �أو »مادي« �أو »�إ�سالمي« يعربون عليه من »�لرت�ث« �إىل »�حلد�ثة«. ومع هذ� �لرتدد �لعلمي 

قد يالحظ �لقارئ �أي�سًا بع�سًا من �لتكر�ر ولي�ض �لرتد�د. لي�ض �سبب ذلك �أن ف�سول �لكتاب كانت 

ن �لتكر�ر - وكما يبدو, وب�سبب عبء يحمله �لباحث �لعارف,  مقالت ومباحث م�ستقلة فح�سب, بل لأ

�سكالت عوي�سة تنطرح  �آفاق جديدة لإ �أن تنفتح  هو حماولة دوؤوبة لطرق �لباب من جديد, ع�سى 

�ليوم بحدة. 

ور�أي  �لفقهاء  ر�أي  بني  �ملعادلة  هذه  �أ�سري  يبقى  باأن  لنف�سه  ي�سمح  ل  �ل�سيد  ر�سو�ن  �أن  غري 

�سكال �لقت�سادية  �ل�سوفية فيعود ليدعو للتاأمل يف حالة �لنفكاك �لتي ح�سلت فعاًل بني �لعقيدة و�لأ

ن �ملحيط �لتاريخي �خلا�ض  وللبحث عن �لتطور�ت �لجتماعية و�لقت�سادية يف �لتاريخ �لعاملي, لأ

�أخرى  ومرة  �لكربى«.  وق�ساياه  �لعتقاد  وم�سائل  �لن�ض  �إمكانيات  فيه  »تتفتح  �لذي  هو  و�لعام 

مدى  لرنى  و�مل�سلكية,  خالقية  �لأ جتلياتها  يف  �لعقيدة  م�ساألة  نقا�ض  �إىل  ر�أيي,  يف  �لعودة,  ينبغي 

تاأثريها يف �لفئات �لجتماعية نف�سها. 

فالكفاية �ملر�دفة للزهدية عند فيرب, ميكن �أن توؤدي �إىل �لرت�كم و�ل�ستثمار �إذ� �قرتنت ب�رصوط 

نها تكبح �لإ�رص�ف وتبديد �لرثوة. لكن �لرثوة �ملح�سلة كانت غري »�لربح« �لذي  زمنية حمددة, لأ

نتاج وحت�سني �رصوطه. وهذه �إ�سكالية تتطّلب مزيدً� من �لنقا�ض  يعاد توظيف جزء منه لتجديد �لإ
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و�لبحث. رمبا كانت �مل�سكلة يف �لتاريخ �لقت�سادي �لعربي يف ر�أيي �أن �أيديولوجية »�لكفاية« هذه مل 

تكن هي �ملهيمنة على عقلية �حلكام »و�لطبقة �ل�سائدة«, )�أهل �لدولة(. 

ذلك �أن �لرث�ء �لكبري �ملتاأتي منذ �لبد�يات من �ملغامن, و�لذي تر�كم يف يد �لعديد من �ل�سحابة, 

وجد تربيره �أي�سًا على م�ستوى �لعقيدة و�لإميان و�ملوقف �لفقهي. نقر�أ ذلك يف ن�ض �بن خلدون 

�لذي �قتب�سه عن �مل�سعودي و�لذي يتحدث فيه عن �لرث�ء �لعظيم لدى �ل�سحابة. ولقد وجدت لدى 

مو�ل و�لدور لدى عثمان و�لزبري وطلحة وعبد  �بن خلدون »�لفقيه« وبعد ��ستعر��سه لل�سياع و�لأ

�لتايل: »و�إذ� كان حالهم ق�سدً� ونفقاتهم يف �سبل �حلق  �لتربير  �لرحمن بن عوف وزيد بن ثابت 

خرة«. )ر�جع كتابنا:  ومذ�هبه, كان ذلك �ل�ستكثار عونًا لهم على طرق �حلق و�كت�ساب �لد�ر �لآ

م�رصوع �لنهو�ض �لعربي, �ض131(. 

نفاق �أي�سًا توجه يف ق�سم  إن �لإ ول غري ناجت يف ق�سم كبري منه عن �لرت�كم, فا إذ� كان �لرث�ء �لأ فا

إذ� �أ�سفنا لهذه �ل�سورة �لعالقة �حلميمة �لالحقة  كبري منه نحو �ل�ستهالك من قبل �أهل �لدولة. فا

�ل�سوق  هي  �لدولة  “�إن  يقول  �أن  خلدون  لبن  �سمحت  لدرجة  و�ل�سوق,  �لدولة  �أهل  بني  �ملتكونة 

عظم« للتعبري عن �أهمية �لدولة وحجمها يف �قت�ساد - �ل�سوق, برزت �أمامنا �أ�سئلة �أكرث تعقيدً� من  �لأ

�فرت��ض ما ميكن �أن تنتجه �أيديولوجية �لفقر �ل�سوفية �أو �أيديولوجية �لكفاية �لفقهية. 

�إنها �أ�سئلة متتد �إىل حّيز �مكانات �لدولة, ك�سلطة غالبة ومتغلبة وقادرة �أن تخلق »�قت�سادها« 

�أي )جتارتها و�سوقها( و�أن تنتج �أي�سًا »فقهاء« �أي �أخالقيتها �ملربرة ل�سلوكها ومبعزل عن �آر�ء 

�أوقافهم(  و�لتجار يف  �لدولة  خالق  يدينون - كطرف - لأ �لدنيا, )وهوؤلء  �ل�سوفية يف �حلياة - 

ومبعزل عن �آر�ء �لفقهاء يف �لكفاية« )وهوؤلء ��ستقرو� - وحتى �أو�ئل �لعهد �لعثماين - يف عالقة 

�إ�سكالية مع �ل�سالطني(. بل �إن جمال �لتبا�ض �لعالقة بني �لفقيه و�ل�سلطان, ظّل حاماًل �حتمالت 

�لتربير بناًء على »ح�سن �لنية وق�سد �حلق«. و�إن �أخطاأ �ساحبه, �أو بناًء على وظيفة »�حليل �لفقهية« 

�سالمي �ملتاأّخر.  �لكثرية يف �لتاريخ �لإ

هل نعود �إىل فر�سية �أن �لنهو�ض �لقت�سادي �لعام يحتاج �إىل مبادر�ت فردية وجماعية, وهذه 

خرية ل حتتاج �إىل وطاأة �لدولة وثقلها بل على �لعك�ض �إىل مرونتها وخفة ظلها, �أرّجح �أن دعوة  �لأ

�ل�سوفية و�لفقهاء, �إىل �لفقر �أو �لكفاية, ظّلت خارج �إطار �مل�سلكيات �لقت�سادية وبال تاأثري يذكر 

�لدولة )�ل�سلطة( عن مزيد  �أي�سًا عرب مو�قع  �لذين بحثو�  �لكبار(  لدى جامعي �لرثو�ت )�لتجار 

نفاق على »�ل�ستهالك« تاأكيدً� »للجاه« �لذي يتقاطع عنده �ملال و�ل�سلطان, فيغذيان  من �لرث�ء و�لإ

بع�سهما بع�سًا )�بن خلدون(. 
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�ملدن  »�أ�سناف �حلرف« يف حار�ت  �أيديولوجية  �أ�سحت يف ما بعد  �ل�سوفية  �أفكار  �أن  �سحيح 

�سالمية و�أ�سو�قها عرب �نتظامها يف �لطرق. لكن ذ�ك �لنتظام, على ما �أرّجح, كان �نتظامًا يف منط  �لإ

و�لت�سعري  د�ء  بالأ تتعّلق  وباأخالقيات  وتقنية  عبادية  بطقو�ض  بدوره  �ملن�سبط  »�لكفاية«  من  حياة 

و�ملبيع �ملتبادل. وكل هذ� كان يتم يف �إطار »جمتمع �أهلي« يجرتح لنف�سه �أولويات دفاعية من �سماتها: 

ثرياء �لكبار. و�أرّجح �أن �ملثل  مر�ء و�لأ �ل�سرب و�لزهد و�لن�رص�ف عن حياة �ل�سالطني و�مللوك و�لأ

�حلريف �لذي �ساع »لقمة ك�سب حالل« و�ملثل �لفالحي �لذي تردد »فالح مكفي �سلطان خمفي« يعرب�ن 

عن ذ�ك »�لنمط من �حلياة«. 

فهل �أدى ذلك �إىل تكوين دورتني �قت�ساديتني متد�خلتني من دون �أن يوؤديا �إىل تر�كم وتطوير 

وىل قامت على ثر�ء تاأتى من �لتجارة �لبعيدة  نتاج �لزر�عي و�حلريف؟ ذلك �أن �لدورة �لأ ل�رصوط �لإ

وعلى ��ستهالك رفاه, �أما �لدورة �لثانية فقامت على تبادل �سغري وحمدود يف �إطار �ملدينة �أو �لقرية 

وىل �أدت �إىل تر�كم �إنتاجي ب�سبب طابعها �ل�ستهالكي �لغالب, ول �لثانية �أّدت �إىل  �أو �حلي. لذ� فال �لأ

�سارة �إىل �أنه كان لكل من هذين �جل�سمني  تر�كم تطويري ب�سبب طابعها »�ملحلي �لكفائي« وجتدر �لإ

مناطها تتعاي�ض �إّل يف فرت�ت ما �سمي ثور�ت �أو  �لجتماعيني �أيديولوجيات فقهية و�أخالقية مربرة لأ

»حركات �لعامة« وهي ��سطر�بات �جتماعية ودورية مل ت�سفر عن �سيء. 

طرح �أ�سئلة وفر�سيات نقدية, تت�سابك مع فر�سية ر�سو�ن �ل�سيد حول  ذهبت يف هذ� �ل�ستطر�د لأ

»�أيديولوجية �لكفاية و�لعوز« وجتاوزها وحتاورها يف منهج يدعو ملزيد من �لتاأمل, ولكن قبل ذلك 

�سالمي.  ملزيد من �حلفر و�ل�ستيعاب يف �ملعطيات �لقت�سادية - �لجتماعية �لثقافية يف �لتاريخ �لإ

-كما  �أبدً�  يلغي  ل  �ملفهومي«  »�لتاريخ  جليل  �لنتماء  على  �ل�سيد  ر�سو�ن  تاأكيد  �أن  يعني  وهذ� 

�فرت�ض- تد�خل �حلقول �لتي كانت مو�سوعات �هتمام �ملوؤرخني �ل�سابقني. 

�ل�سيا�سية  �لتو�ريخ  يف  و�لتعّمق  �ل�ستز�دة  تتطّلب  ز�لت  ما  �ملفهومي  �لتاريخ  ممار�سة  �إن  بل 

خرية مل ت�ستكمل على يد �لدوري �أو �سالح �لعلي �أو تالمذتهما  و�لقت�سادية و�لجتماعية, فهذه �لأ

�لقت�سادي  �لتاريخ  معطيات  عن  ف�سله  ميكن  ل  �ملفهومي  �لتاريخ  �إّن  �مل�ست�رصقني.  يد  على  �أو 

عبء  يحملون  عرب  ملوؤرخني  ر�بع  عن جيل  �حلديث  يربر  ما  ثمة  كان  و�إن  و�لثقايف.  و�لجتماعي 

خري هو جزء من �لتاريخ �لكلي, وباملعنى �لذي ��ستخدمه مار�سيل  إن هذ� �لأ �لتاريخ �ملفهومي, فا

ن�سان �لكلي« )وهو �ملعنى �لذي تبنته مدر�سة �حلوليات لحقًا(. مو�ض Mouss بتعبري »�لإ

وجيه كوثراين
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مرة  ول  لأ �ل�سيد  ر�سو�ن  �لدكتور  �لتقيت  �أنني  �أذكر 

�جلنادرية  مهرجان  هام�ض  على   2001 عام  يناير  �سهر  يف 

�إليه  �لو�قع عندما حتدثت  �ل�سعودية. ويف  �لعربية  باململكة 

� ل يخطئه �حل�ض بالرغم من �رص�حته  �كت�سفت �أنه رجل لطيف �ملع�رص, عذب �لبيان, تلم�ض فيه ودًّ

ولذعات ل�سانه �لناقد �لب�سري �أحياًنا, و�ل�ساخر – على ُظرٍف - �أحياًنا �أخرى. 

�لنه�سوي:  �مل�رصوع  “�أزمة  حول  وقتذ�ك  مطوًل  حو�ر�  معه  �جري  �أن  على  �لعزم  عقدت  ثم 

�إ�سكالية �لرت�ث ومع�سلة �لدولة”. وبطبيعة �حلال جاءت �إجاباته حول هذ� �ملو�سوع عميًقة ت�رصح 

فكرَتي  �أن  وكيف  �لدولة  مع  �لعالقة  وتاأزم  وماآلتها,  �لعربية,  �لنه�سوية  �مل�ساريع  تاأزم  �أ�سباب 

تخلفنا  و�أ�سباب  �لغرب  مع  �لعالقة  عن  يف حديثه  عرج  كما  لدينا,  تزعزعتا  كلتيهما  و�لدولة  مة  �لأ

ا – كما كان يقول حممد عمارة قبل ذلك بيوم يف  ا متقدمون ِقيميًّ وهل �سحيح �أننا متخلفون ماديًّ

�ملهرجان؟ - �إىل غري ذلك من �مل�سائل. ويف �ملح�سلة, كان �ل�سيد يرى �أن كالم عمارة لي�ض �سحيًحا, 

نه متقدم قيميًّا, ومرجعه يف ذلك �لو�قع �لعملي ل �لن�ض �لديني. ومن  ا؛ لأ و�أن �لغرب متقدم ماديًّ

عند  عبار�ته  ق�سوة بع�ض  �أخفف من  باأن  د. ر�سو�ن  �أو�ساين  بالن�رص�ف  إنني حني هممت  فا ثم 

ن�رص �حلو�ر غري �أنني �أبقيته على حاله مما �أثار حفيظة بع�سهم ورغم ذلك تعمقْت �سلتي بالدكتور 

ر�سو�ن مع �لوقت مما ز�د من �أُن�سي به وحبي له وه�سا�ستي للقائه.

* كاتب وباحث من سوريا.

�ضالة واملعا�ضرة  حول االأ

فى فكر ر�ضوان ال�ضيد 

معتز اخلطيب*
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ثم مل مت�ِضِ �سهور قليلة حتى زرته يف بريوت وحتدثنا حول بحث كان قد ن�رص يل بعنو�ن “ن�ض 

فيه مقدمة حول  نه كتب  لأ و�ل�سلطة”؛  مة و�جلماعة  “�لأ كتابه  فاأهد�ين  �ل�سلطة”,  �لفقيه: حتول 

�سا�سية يف �جلماعة, بل  لهي بقي �حلقيقة �لأ �سالم, �أو�سح فيها كيف �أن �لن�ض �لإ منزلة �لن�ض يف �لإ

�إن �جلماعة مل تكن لت�ستمر بغريه, فهو م�سّوغ ��ستمر�رها, وهو �لذي مينحها �رصعيته �ملتعالية, 

�أن ترث �لنبي  “�ملوؤ�س�سة �لبديلة” �لتي ميكن  �أ�سماه  �أنه د�ر �رص�ٌع عرب �لقرون حول ما  وكيف 

�سالمي  )�سلى �هلل عليه و�سلم( يف تاأويل �لن�ض. و�أكد حينها يل �أنه مهتم بدر��سة حو�رية �لن�ض �لإ

و�لتاريخ يف �ملجال �ل�سيا�سي.  

�حلتميات  �ملعا�رص:  �سالمي  �لإ �لفكر  يف  �لعامل  “روؤية  عن  يتحدث  وهو  �إليه  ��ستمعت  ولحقا, 

�سالمي يف  خرى”, وكان ذلك �أثناء �لندوة �لتي عقدها �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ مكانات �لأ ؤتلفة و�لإ �ملو

�سالمّي �ملعا�رص«. ويف �لو�قع, كانت تلك هي �ملرة  بريوت حتت عنو�ن: »تيار�ت �لإ�سالح يف �لفكر �لإ

وىل �لتي �أ�سمع فيها مب�سطلح »روؤية �لعامل« حيث ��ستعر�ض �ل�سيد �أربعة م�ساهد فكرية خالل  �لأ

طو�ل  متفاوتة  بدرجات  مكانـها  ر�وحت  �لفكرية  زمة  �لأ �أن  م�ستخل�ًسا  �ملن�رصم  �لع�رصين  �لقرن 

�لقرن �لع�رصين, �إىل �أن �نفجرت يف �لـَتّ�سعينيَّات تعبرًي� عن �لعجز يف مو�جهة �إ�سكاليات �لع�رص. 

كما �سمعته حينها ينتقد َمن �أ�سماهم بـ »�إحيائي �إ�سالمية �ملعرفة«, وهو يعني بو�سوح جهود 

�سالمي �لذي كان يتحدث يف ندوته, �آخذ� عليهم �أّن �لبحث عن �خل�سو�سية  �ملعهد �لعاملي للفكر �لإ

-يف وجه �حلد�ثة و�لعاملية- �إمنا هو �سكل من �أ�سكال �لوهم و�ل�ستالب ي�سّد على �مل�سلمني منافذ 

�لدخول �إىل �حلد�ثة و�لعاملية. 

�لتاريخية  ثقافته  تكوين  على  1976-1982م  عامي  بني  ما  عكف  قد  �ل�سيد  ر�سو�ن  وكان 

�سديدة �لت�ساع. ويف هذ� �ل�سياق, �أُعجب �ل�سيد لفرتة طويلة بطريقة عبد �لعزيز �لدوري يف كتابة 

�لتاريخ, غري �أنه �رصعان ما ت�سايق منها بعد �أن مل�ض منزعه �ملارك�سّي �للينيني, ثم �أر�د �أن ين�سغل 

بفل�سفة �لتاريخ فوجد �مل�سهورين يف هذ� �ملجال كالدوري و�لعلّي ي�سيطر عليهم �لتف�سري �لجتماعي 

�لقت�سادي للتاريخ. غري �أنه مل يكن قد تبلور لديه �آنذ�ك منهج و��سح, رغم �إدر�كه �أن دعو�ت كتابة 

�لوطنية  نظمة  و�لأ �لقوميني  لطموحات  ��ستجابة  جاءت  قد  �خلم�سينيات  يف  �نطلقت  �لتي  �لتاريخ 

�لتاريخ  �سهد حقل  ثم  �سالة و�خل�سو�سية ومن  و�لأ �لهوية  م�ساألة  تفاقم  �إىل  �أدى  �ل�ساعدة, مما 

�سالمي لي�ض �إل!.  در��ساٍت يحددها �لتوجهان: �لقومي و�لإ

 ,
)1(

�سالمي �إىل �أربعة �أجيال ويف �سياق م�سابه, يق�سم ر�سو�ن �ل�سيد كّتاب �لتاريخ �لعربي و�لإ

�إبر�هيم ح�سن و�أ�سد ر�ستم, وقد غلب عليهم  �لعّبادي وح�سن  �أمثال عبد �حلميد  ول من  �جليل �لأ

�ضالة واملعا�ضرة فى فكر ر�ضوان ال�ضيد حول االأ
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ن �لهّم �ل�سيا�سي كان وما يز�ل �لهمَّ �لرئي�ض لدى  نها �أقل م�سقة ولأ �لكتابة يف �لتاريخ �ل�سيا�سي؛ لأ

�لنخب �ملثقفة يف �لعامل �لعربي. �أما �جليل �لثاين, من �أمثال ق�سطنطني زريق ونقول زيادة و�سالح 

�لجتماعي  يف  فخا�سو�  لديهم  �لتاريخية  �لكتابة  تو�سعت  فقد  �ملنوين,  وحممد  و�لدوري  �لعلي 

و�لقت�سادي, ثم �أطّل رجالت �جليل �لثالث �أمثال �لعروي و�إح�سان عبا�ض وه�سام جعيط و�جلابري 

يديولوجي.  �سطوري و�لأ وعلي �أومليل يف �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات على �لثقايف و�لرمزي و�لأ

ول و�لثاين باأنها م�سكالت تقنية ومعرفية, �أما �لثالث فقد ت�سدى  وهو يحدد م�سكالت �جليلني �لأ

�لتاريخ و�هتم لق�سايا �لهوية  �إعادة كتابة  �أو�ساطه دعو�ت  مل�ساألة �ملرجعية, وهو من �نت�رصت يف 

مر �لذي ورثه �جليل �لر�بع لت�سبح فيما بعد �سغله �ل�ساغل  يديولوجية, �لأ و�مل�سائل �ملفهومية و�لأ

ة معرفية متطورة. و�إىل هذ� �جليل �لر�بع ينتمي ر�سو�ن �ل�سيد. باأ�سكال وت�سور�ت جديدة, وبُعدَّ

�سد و�لغّو��ض« )جمهول �ملوؤلف(  بعد عودته من �أملانيا, ن�رص �لدكتور ر�سو�ن حتقيًقا لكتاب »�لأ

�ل�سيا�سة  �أو  بالعامِل,  �ل�سلطة  لعالقة  رمزية  حكاية  عن  عبارة  وهو  1978م,  عام  وىل  �لأ طبعته  يف 

ناحية  من  عنها  يختلف  ولكن  �ل�سكل,  من حيث  ودمنة«  »كليلة  ق�سة  ي�سبه  بذلك  وهو  بال�رصيعة, 

يف  ن�رص  ثم  �ململكة.  �أمور  لإ�سالح  �سد(  )�لأ �ملِلك  مع  )�لغّو��ض(  �لعامِل  يتعاون  حيث  �مل�سمون؛ 

ا �أخرى  �سنة 1979م حتقيًقا لكتاب �ملاوردي »قو�نني �لوز�رة و�سيا�سة �مللك«, كما ن�رص ن�سو�سً

�سالمي.  كال�سيكية, وكان يكتب لتحقيقاته مقدمات تاأريخية حتليلية يف �لفكر �ل�سيا�سي �لإ

بع�ض  من  بالرغم  وقتها,  �إليه  طمح  م�رصوع  من  جزًء�  كان  �لتحقيقّي  �لعمل  ذلك  �أن  ويبدو 

�ل�سعوبات �لتي و�جهها بعد عودته �إىل لبنان ومعاناِته �لنتماء �إىل فئة �ملثقفني يف لبنان. فقد �أدرك 

حد�ث �ل�سيا�سية و�لجتماعية,  �ل�سيد �أنه لن يكون موؤرًخا بال�سكل �ملعروف للموؤرخ �لذي يوؤرخ لالأ

�ملبكرة  �لن�سو�ض  تلك  �ل�سيا�سي حتديًد�, ون�رصه  للفكر  �لو��سعة, وحتيزه  �لتاريخية  ثقافته  لكن 

�سالمي. ومن ثم, فقد ر�أى  فيه, قد مّكنه من �إدر�ك �أوجه �لق�سور يف در��سات �لفكر �ل�سيا�سي �لإ

�سالمي  �أن �لدر��سات �لتاريخية �ملعا�رصة و�حلديثة حول ق�سايا �ل�رص�ع �لد�خلي يف �لجتماع �لإ

مور  ول, )و�لتي ت�سود فيها فر�سيتان لهاملتون جب وملارتن هايندز(, تتجاهل �لن�ض يف فهم �لأ �لأ

�سالميني �لتي ُيذكر لها ف�سيلة �لرتكيز على �لن�ض, تتجاهل عمل  كلها, وحتى در��سات �لباحثني �لإ

�لن�ض يف �لتاريخ. 

وهكذ� تبلور لديه يقني تام باأن ثمة منظومة فكرية �سيا�سية �إ�سالمية �أو عامل فكري م�سطلحي 

�إ�سالمية متكاملة متكن مقاربتها من خالل �مل�سطلحات  �إ�سالمي مبعنى »وجود منظومة �سيا�سية 

�ملفاتيح �لتي تربط و�سائج هذه �لفكروية, ويتم فهم �مل�سطلح وتتبعه يف تاريخ �جلماعة من خالل 

معتز اخلطيب
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مة و�جلماعة و�ل�سلطة«   وهو ما قام به لحقا يف كتابيه: »�لأ
)2(

�لوظيفة �لتي توؤديها يف �ملنظومة«.

�سالم« )1985(.  )1984(, و »مفاهيم �جلماعات يف �لإ

مة,  إن ��ستغاله على �ملفاهيم, و�إجنازه در��ساٍت مفهومية مفتاحية )مثل �جلماعة, و�لأ وبالتايل فا

�لتاريخي  �حلقل  ت�سكيل  �إعادة  �إىل  �لو�سول  منها  �لهدف  كان   ,)... و�لدولة,  و�ل�سنة,  و�لفتنة, 

�سالم, وهذ� عمل تاأريخي بامتياز, لكنه ينتمي �إىل حقل جديد يف  مة وظهور �لدولة يف �لإ لظهور �لأ

�أ�سد و�سوًحا يف كتابه »�جلماعة و�ملجتمع  �لثقايف, وهو  �لتاريخ  �أو  فكار  �لأ تاريخ  �لتاريخ ي�سمى 

عن  باحلديث  �فتتحه  و�لذي   )1985 �سنة  منذ  فيه  بد�أ  قد  وكان   1997 �سنة  )من�سور  و�لدولة« 

»�لتاأريخ و�لتاريخ �لثقايف«. 

ول من �لقرن �لع�رصين, ورمبا ��ستقل علًما بر�أ�سه يف  فكار فرع ن�ساأ يف �لن�سف �لأ �أي �أن تاأريخ �لأ

فكار �أن موؤرخ �حلدث �ل�سيا�سّي  بع�ض �جلامعات كما يف �ل�سويد مثاًل. و�لفرق بني �لتاريخ وتاريخ �لأ

معّر�ض للوقوع يف �أ�رص �حلدث نف�سه, و�أ�رص �جلزئي و�لقريب و�ملادي �مللمو�ض, �أّما موؤرخ �لفكر 

�أقرب  �ل�سيد  �لن�سو�ض, وكان ر�سو�ن  �أو  فهو مرتبط - بحكم طبيعة جماله وتفكريه - بالن�ض 

�لتاريخية  �لدر��سات  �أدى تطور  �إىل هذ� �حلقل حتديًد�. فقد  وىل تنتمي  �لأ �للون, ودر��ساته  لهذ� 

�لتاريخ  بكتابة  �لبدء  جليله  �أتاحت  متنوعة  ونقدية  تقنية  خرب�ٍت  ت�سكل  �إىل  �لن�ض  نقد  ودر��سات 

فكار:  يديولوجي لثقافتنا �لو�سيطة, ومثل هذ� �لتاريخ يقر�أ �ملفاهيم و�لتوجهات و�لأ �ملفهومي و�لأ

�لت�رصفات  ور�ء  �لكامنة  يديولوجيات  �لأ لعر�ض  ويت�سدى  و�ملعاِر�سة.  و�لهام�سية,  �ل�سائدة, 

خالقية.  عمال �ل�سيا�سية و�لجتماعية و�لقت�سادية و�لرمزية/�لأ و�لأ

وقد �أو�سَح �ل�سيد �أن �لوظائف �ملنوطة بهذ� �لتاأريخ وظائف �سخمة ومهمة تتمثل يف: »�لعر�ض 

�لكا�سف من �أجل �لفهم وتقدير �لوظيفة و�لدور, وطر�ئق �لعمل و�ل�ستغال. و�لعر�ض �لناقد, مبعنى 

يديولوجي  �لتحليل و�ملقارنة و�لو�سع يف �ل�سياق وحماكمة �لفكرة و�لروؤية ��ستناًد� �إىل �ملرجع �لأ

يف  �لتحديد  طريق  عن  و�لتجاوز  �ل�ستيعاب  مبعنى  ر,  �ملحرِّ و�لعر�ض  �إليه.  �ل�ستناد  تزعم  �لذي 

)3(

�لزمان و�ملكان«.

عدة,  �سباب  لأ يعود  ذلك  ولعل  �ل�سخمة؛  �لتاأريخية  �لوظيفة  تلك  ي�ستمر يف ممار�سة  �أنه مل  �إل 

مرين رئي�سني:  ترجع يف جوهرها لأ

بدوره  �أحاطت  �لتي  و�للتبا�سات  لبنان  �إىل  عودته  بعد  و�جهها  �لتي  �لتحديات  تلك  ول:  الأ

وتخ�س�سه ودخوله �لو�سط �لثقايف �للبناين, بل بهويته �لثقافية. 
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والثاين: �إكر�هات �أحد�ث �لثمانينيات وما بعدها, �لتي ل بد �أن تفر�ض نف�سها على �ملفكر �ملهموم 

ب�سوؤون �أمته. 

يف  للدر��سة  رحل  ثم  م�رصيني,  �أ�ساتذة  �أيدي  على  لبنان  يف  �لديني  �ملعهد  يف  �ل�سيد  در�ض  فقد 

زهر, ثم مل يلبث �أن �سافر �إىل �أملانيا ليعود �إىل لبنان �أو�خر عام 1977م, مما يعني �أنه كان بعيًد�  �لأ

نه مل يع�سها  متاًما عن �لبيئة �لثقافية يف لبنان مفتقًر� ملعرفة ح�سا�سياتها )�لي�سارية و�ليمينية(؛ لأ

�أثناء تكوينه �لعلمي و�لفكري. ومن ثم فف�ساًل عن �لنتماء �إليها, كان �ل�سيد يتنف�ض �أجو�ء خمتلفة 

متاما يف كل من م�رص و�أملانيا. 

�أوًل  مرتبط  فهو  خا�ض,  ومعنى  �سورة  و�ملثقف  للثقافة  �خل�سو�ض,  وجه  على  لبنان  ويف 

بالعلمانية, فال ميكن �أن تكون مثقًفا و�أنت غريب عن هذ� �مل�سطلح و�ملفهوم. كما �أنه مل يكن يليق 

باملثقف �أو من يريد �أن ي�سبح كذلك �أن يتعاطف مع �لنا�رصيني؛ �أو �أن ينتمي �إىل �لي�سار �لتقدمّي! 

حينها  لنف�سه  ميلك  كان  �للبناين  »فاملثقف  �لنا�رصية.  �إىل  �أقرب  وقتها  �ل�سيد  عو�طف  كانت  فيما 

حيان يعرف ما ل يريده �أكرث مما يعرف  �سورة �ملثقف �لفرن�سي �لعلماين �ملعار�ض, وهو يف �أكرث �لأ

�أو يهتم مبعرفة ما يريده, ثم �إنه - بحكم علمانيته �لي�سارية �ملنزع غالًبا - ل يرى �أن �لدين ميكن 

�لعرب و�للبنانيون منذ  �لي�ساريون  �ملثقفون  �أقبل  �أن يكون مو�سوع در��سة علمية, ومن هنا فقد 

�سالمية حتت عنو�ن �لرت�ث. وقد �عتربو� �أنهم  �سالمي و�حل�سارة �لإ �ل�ستينيات على تاأمل �لدين �لإ

مو�سوعيون متاًما يف هذ� �لتاأمل حني �عرتف بع�سهم بوجود عنا�رص ثورية يف �لدين, ثم حاولو� 

�كت�سافها يف در��سات متطاولة ما تنفك ت�سدر بال توقف. 

حد�ث منذ �ل�سبعينيات �أ�سدرو�  وما تغريت نظرتهم �إىل �لدين حتى �ليوم, لكنهم حتت وطاأة �لأ

ثور�ًنا رجعيًّا �سد �حلد�ثة وخماطرها وحتدياتها.  �عتربوه مبقت�ساه  �سالم  �لإ على  حكًما حمدًد� 

حز�ب و�حلركات �لي�سارية يف لبنان وغروب �ل�سيوعية �لدولية  وعندما ت�سدعت جبهاتهم بانهيار �لأ

يف �لعامل, �ندفع كثريون منهم �إىل �أح�سان �لليرب�ليات �جلديدة ذ�ت �جلذر �لعلماين, فتغريت �آر�وؤهم 

مور با�ستثناء �لدين, �لذي ظلو� يعتربونه �أنرثوبولوجيا �سكونية �جلوهر, م�ستع�سية  يف كثري من �لأ

.
)4(

على �لتغيري«

ولهذ� �ملعنى للدين, وتلك �ل�سورة للمثقف يف لبنان, و�جه ر�سو�ن �ل�سيد حتديات عدة مثلما 

�أم �سيخ؟. فكونه  �أهو مثقف   كانت كلها تدور حول طبيعة هويته, 
)5(

�أي�سا تعّر�ض ملو�قف طريفة 

�سنة  �إبان  ن�رصه  بحث  يف  �لعربية  �لعلمنة  م�سار  على  حملته  مع  و�رصيًحا,  و��سًحا  علمانيًّا  لي�ض 

مريكية له, فلم يتم قبوله �أ�ستاًذ�  1980م, كل ذلك َت�َسبب يف تبخر حما�ِض بع�ض �أ�ساتذة �جلامعة �لأ
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زهر  �سالمي باجلامعة وكان قد تر�سح له. كما �أن كونه قد در�ض يف �لأ لكر�سي �ل�سيخ ز�يد للفقه �لإ

�سالمية جعل �ملثقفني وقتها  و�أ�سدر بع�ض �لتحقيقات �لرت�ثية وكونه متخ�س�ًسا يف �لدر��سات �لإ

ي�سفونه باأنه �سيخ �أو فقيه و�إن مل يلب�ض عمامة!. حتى �إنه تهرب من هذ� وذ�ك حني تقدم �إىل �ملعهد 

مناء يف بريوت فور عودته من �أملانيا موؤكد�: »�إنني �أحمل �سهادة دكتور�ه يف �لفل�سفة �أو يف  �لعربي لالإ

�ل�ست�رص�ق«, ومن ثم مت قبوله لي�سبح بعد ذلك ب�سنتني رئي�ض حترير جملة �ملعهد �لبارزة »جملة 

�لفكر �لعربي« ثم مديًر� للمعهد نف�سه )1982-1985م(. 

وقد حاول �لدكتور معن زيادة حل تلك �ملع�سلة فقال له: »�أنت ل�ست �سيًخا و�عًظا كما �أنك ل�ست 

دبيات �لعربية �لقدمية, لذ� فاأنت خمت�ض يف  فقيًها باملعنى �لتقليدي لذلك, لكنك تعرف كثرًي� يف �لأ

خر يف �ملعهد, فقال له: »�أنت بارع  �لرت�ث«!, و�إن كان هذ� �لتحديد مل يعجب و�ساح �رص�رة زميله �لآ

يف حتقيق �لن�سو�ض �لقدمية, لكنك ل�ست بارًعا يف قر�ءتها ودر��ستها, فما ر�أيك لو ��سرتكنا مًعا: �أنت 

حتقق �لن�ض, و�أنا �أكتب مقدمته �لدر��سية«!.

و�ساط  إن �حلياة �لثقافية �للبنانية مل تكن ُت�سنع �سمن �لأ ويف �لو�قع -كما �أدرك هو نف�سه- فا

ق�سام �لثقافية يف �ل�سحف  كادميية ذ�ت �لتخ�س�سات �لعلمية �لو��سحة و�حلا�سمة, و�إمنا د�خل �لأ �لأ

و�ملجالت ودور �لن�رص �للبنانية, �لتي كانت تهيمن عليها ع�سبة �ملثقفني �لي�ساريني �آنذ�ك. وبالتايل 

�سالمية« يف لبنان, ف�ساًل عن  مل يكن ماألوًفا قبل �ل�سبعينيات �لقبول بتخ�س�ٌض ��سمه »�لدر��سات �لإ

�أن يكون �ملخت�ض بها م�سلًما!.

 يف �لوقت 
)6(

ملانية هكذ� دخل �ل�سيد �حلياَة �لثقافية �للبنانية من باب �ل�ست�رص�ق و�لفل�سفة �لأ

�لذي كان فيه مولًعا بالتاريخ, و�لتاريخ �لثقايف حتديد�, لكنه وجد زمالءه يف معهد �لإمناء مولعني 

�لي�ساريني  �سباك  من  �لنفاذ  ��ستطاع  ثم  ذلك.  ي�ستهوه  فلم  و�لت�سارع حوله,  لبنان  تاريخ  بكتابة 

و�لليرب�ليني �لذين �أ�رصو� على ربطه بالدين, و�عتباره �سيًخا, بعد �أن فقدو� �ل�سيطرة على �ملجال 

مع  وتوجهاتها  �لثقافية  �حلياة  �أ�سابت  �لتي  �لتحولت  مع  جديدة  �سياقات  يف  فانتظم  �لثقايف, 

�لرحتال �لذي حدث د�خل حركات �لي�سار وتعدد �ملرجعيات.

جله مل ي�ستمر �ل�سيد يف �لتاأريخ, هو �أحد�ث تلك �ملرحلة, فقد جاءت �لثورة  مر �لثاين �لذي لأ �لأ

�سالم �ل�سيا�سي, فربزت  ير�نية ثم مقتل �لرئي�ض �ل�ساد�ت وبالتايل ظهرت حركات �لإ �سالمية �لإ �لإ

�إىل �لعرت�ف  �سالميات, وهو ما دفع  �لإ �أي خلرب�ء يف  �إىل معرفة وفهم ما يجري,  �حلاجة وقتها 

�خلرب�ء,  �أولئك  من  و�حًد�  بو�سفه  كادميية  �لأ و�ساط  �لأ �سمن  به  �لعرت�ف  وجرى  بتخ�س�سه, 

حد�ث و�سغطها يف  �لفكر, بالرغم من ��سطر�ره حتت وطاأة �لأ و�إن ظل يعترب نف�سه بني موؤرخي 
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�سالم �ملعا�رص )�لفكر �ليومي �آنذ�ك وحتى  �لن�سف �لثاين من �لثمانينيات, �إىل �لكتابة يف ظو�هر �لإ

ن(, وهذه �لظو�هر حتكمها مناهج �لعلوم �لجتماعية, ل مناهج تاريخ �لفكر ونقد �لن�ض, ولذلك  �لآ

نها مل تكن حمكومة بتلك  �سالم �ملعا�رص وظو�هره در��سات علمية �رصفة, لأ ل تعترب كتاباته يف �لإ

�ملناهج, ونزعة �لتاأريخ فيها و��سحة, وقلمه وفكره نّز�عان �إىل حقل تاريخ �لفكر كما يبدو بو�سوح, 

خرى, حيث ظلت موزعة بني حقلي  ولعل هذ� نف�سه �أك�سب كتابته قيمة مميزة عن باقي �لكتابات �لأ

فكار. �سالمية وتاريخ �لأ �لدر��سات �لإ

�سالمية �لكال�سيكية, �إل �أنه يرجع �إليه �لف�سل  وبالرغم من �أنه يعترب نف�سه مميًز� يف �لدر��سات �لإ

�سالمي  �لإ �لفكر  غري  �حلديث  �سالمي  �لإ �لفكر  �أن  مبعنى  �سالمي,  �لإ �لفكر  يف  �لقطائع  حتديد  يف 

�لإ�سالح وحتقيق  �أجل  قام من  �سالمي �حلديث  �لإ فالفكر  �سكاليات.  �لإ ب�سبب �ختالف  �ملعا�رص؛ 

�سالمي  �لإ �لفكر  �أما  ذلك.  جل  لأ �لغرب  عن  و�قتب�ض  م�رصوعات  �قرتح  قد  إنه  فا ثم  ومن  �لتقدم, 

�ملعا�رص فهو, و�إن بقي فيه �إ�سالحيون, لكنهم بقو� خالل �أربعني �سنة يعملون على تطهري �لهوية 

فكار مرة  ن مييز بح�ض موؤرخ �لأ مر �لذي دفعه لأ وعلى ممار�سة �لنقد لتحديات �لهوية �لطهورية, �لأ

�سكاليات �لتي حتركها وحتدو م�سريتها.  �أخرى- �لظو�هر بناء على �لإ

خريين متغري�ت كانت حتتاج �إىل مر�جعة وتاأريخ وَمْو�َسَعة  وبطبيعة �حلال, وقعت يف �لعقدين �لأ

�سالمي �حلديث و�ملعا�رص, لر�سد �لتحولت و�ملتغري�ت �لتي طر�أت وعو�ملها. ثم  يف �سياق �لفكر �لإ

ن �لتد�خل و�لتفاعل  � حتديد �لعالقة بني �لفكرين: �حلديث و�ملعا�رص بالقطيعة؛ لأ �إنه من �ل�سعب جدًّ

�سكالية  فكار �سديد �لتعقيد, لكني �أفهم �أن �لنظر هنا �إمنا يكون ر�سًد� للم�سار �لبارز و�لإ يف عامل �لأ

ولويات.  �سالم �ملعا�رص: �لأ �لكربى �أو ما ي�سمى بلغة �لإ

�إنه يعود ثانية لري�جعها  �إليها, بل  ور�سو�ن �ل�سيد لي�ض �سلًبا يف نتائج در��ساته �لتي �نتهى 

و�ل�سيا�سة يف جمالنا  �لثقافة  �أن  �إىل  �ملعا�رص«  �سالم  �لإ »�سيا�سيات  كتابه  يف  ذهب  فقد  باأول؛  �أول 

فكار؛ فمحمد عبده �أقل ثقافة و�نفتاًحا من جمال  مور و�لأ �لعربي ت�سري باجتاه معاك�ض لطبائع �لأ

فغاين, وحممد ر�سيد ر�سا �أقل �نفتاًحا من �أ�ستاذه عبده, وهكذ� ح�سن �لبنا و�سيد قطب.  �لدين �لأ

ن  �إ�سكالية �لإ�سالحية 
�إىل �أن رجع عن هذه �لفكرة متاما ور�أى �أنه ل ميكن �ملقارنة �لقيمية بينهم؛ لأ

�لبنا  وح�سن  �لثانية  مرحلته  يف  ر�سا  )ر�سيد  �لإحيائية  �إ�سكالية  عن  خمتلفة  وعبده(  فغاين  )�لأ

 .
)7( 

وحركته(.

�سالمي �حلديث �أو ما ي�سمى بالإ�سالحية(  �سكالية من �سوؤ�ل �لتقدم )لدى �لفكر �لإ ونتيجة تبدل �لإ

�سالمية, �لتي يف�سل  �أو ما ي�سمى بال�سحوة �لإ �سالمي �ملعا�رص  �إىل �سوؤ�ل �لهوية )لدى �لفكر �لإ
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عدم  نتيجة  »مظلمة«  باأنها  هو  ي�سفها  للعامل,  روؤية خمتلفة  تكونت  »�لإحيائية«(,  عليها  يطلق  �أن 

�أّثر على  لنف�سه, مما  بالر�حة يف عامله �خلا�ض ولدوره وروؤيته  �سالمي �ملعا�رص  �لإ �لفكر  �إح�سا�ض 

َم حاله يف �ل�ستينيات و�ل�سبعينيات, لي�ض  روؤيته للت�سور�ت �لكلية �ملتعلقة مبا �سمي �لتغريب, وَتاأَزَّ

�سولية  »�لأ ظهرت  جو�ء  �لأ هذه  ويف  كذلك,  و�ملارك�سيني  �لقوميني  لدى  بل  فقط  �سالميني  �لإ لدى 

�سالمية« ونظرية �حلاكمية, ونظرية �لعنف �لثوري عند �لقومي �لتقدمي.  �لإ

�جلمعية  �لذ�ت  فيه  ت�سع  �لذي  ر�دي  و�لإ �لو�عي  �لت�سوري  �ل�سياق  هي  هنا  �لعامل  وروؤية 

�سل؛ لكن من �لنو�حي  نف�سها �سمن تق�سيمات �لعامل �لو�قعية �أو �ملركبة من �لنو�حي �لثقافية يف �لأ

وىل يف  خالقية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية �أي�ًسا. وكان هذ� �مل�سطلح »روؤية �لعامل« قد ظهر للمرة �لأ �لأ

ملاين وليم ديلتاي )1833-1911م(, ثم �ساع يف �أو�ساط  كتابات �لفيل�سوف و�ملوؤرخ �لجتماعي �لأ

نرثوبولوجيني و�ملوؤرخني منذ �لقرن �لتا�سع ع�رص؛ بحيث �سار �ليوم �إحدى �ملقولت �لكلية �لتي  �لأ

تدخل يف م�سمون �لثقافة.

�لذي كان ميلك ت�سوًر�  نبي  بن  مالك  با�ستثناء  د�ئًما )رمبا  �سالميون  �لإ �لإحيائيون  ر�أى  لقد 

��ستقالليًّا �آخر( �أن �لرتتيبات �لعاملية �لتي تبدو على درجة كبرية من �لنق�سام, لي�ست منق�سمة يف 

�أنف�سهم يف �سف  �أما �لقوميون و�لي�ساريون فقد و�سعو�  �حلقيقة, بل هي موحدة يف مو�جهتهم. 

�سالميني من  �أحد �لنق�سامني لفرتة ق�سرية, ثم ما لبثو� �أن حتولو� باجتاه �لن�سال �ل�سامل مثل �لإ

�أجل “حتقيق �لذ�ت” �لتي مل جتد هويتها �إل يف �لتمايز )مركز در��سات �لوحدة مثاًل وت�سور�ته 

للم�رصوع �حل�ساري وللتنمية �مل�ستقلة يف �لثمانينيات(.

إي�ساح روؤية �لعامل هذه منذ �لعام2001, و�نتهاًء بكتابه “�ل�رص�ع  وبطبيعة �حلال �هتم �ل�سيد با

 و�لذي حتدث فيه بتو�سع عن تلك �لروؤية و�أبعادها. وكان يعتقد �أنه �أول 
)8(

�سالم” )2004م( على �لإ

من حتدث عن هذ� �ملفهوم, �إىل �أنه �كت�سف لحقا �سدور كتاب بالعربية يف �لقاهرة �سنة 1993م عن 

�ملركز �لقومي للبحوث �لجتماعية و�جلنائية بعنو�ن “روؤى �لعامل: متهيد�ت نظرية”, مل يكن قد 

�طلع عليه قبل ذ�ك.

و�لتاأليف,  �لتحقيق,  �أ�سناف:  ثالثة  �لعلمي  عمله  يف  �ل�سيد  ر�سو�ن  مار�ض  حو�ل,  �لأ كل  ويف 

 وتركت �إ�سهاماته �أثًر� ملمو�ًسا, حتى �إن �مل�ست�سار طارق �لب�رصي ذكر يل مرة �أنه يهتم 
)9(

و�لرتجمة

�سالمي:  “�لغ�سب �لإ خري حني كتب مقاًل عن كتابي  �أن �لأ �أول باأول, مع  بقر�ءة ما يكتبه �ل�سيد 

تفكيك �لعنف”, كان �سديد �لنقد للفكرة �لتي قّدم بها �لِب�رصي للكتاب وهي �لإحالة يف �لعنف �إىل 

�سالميني  �ل�سياق, موؤكدً� �أن �لب�رصي “ي�سع على كاهل �لظروف و�ل�سياقات �جلائرة �سريورة �لإ

�ضالة واملعا�ضرة فى فكر ر�ضوان ال�ضيد حول االأ
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و�حلرب”.  �لكفر  د�ر  و�جتهاد�ت  �لهجومي,  �جلهاد  ن�سو�ض  �ختيار  �إىل  �ملت�سددين  �ملعا�رصين 

ويبدو �أن لهذ� �سبًبا يتعلق باأن �لرتكيز على �ل�سياق – وهو طريقة �لي�ساريني– يلغي قيمة �لن�ض, 

مع �أن �لب�رصي قد غادر �لي�سار قدمًيا وقد �سمَّ �إىل نظرية �ل�سياق ثالثة �أمور �أخرى هي: �لنزعة 

�ملت�سددين  �أولئك  و�أن  �سياقاتها,  عن  مقطوعًة  �لن�سو�ض  �إىل  بالعودة  �ملت�سددين  لدى  �لتاأ�سيلية 

هم �ن�سقاقات د�خلية ولي�سو� حركات حترر, و�أن عودة �أولئك �إىل �لن�سو�ض هي عودة رمزية �أو 

�سعائرية للتربير للنف�ض ولي�ض للجمهور. 

ؤ�ل �لنه�سة ومر�جعة جتاربها وم�سارب �لوعي بها ومباآلتها, ومع�سلة  ويف �ملح�سلة, كان �سو

�لعامل  روؤية  ثم  عامة,  �سالمي  �لإ �ملجال  يف  و�لتاريخ  �لن�ض  وحو�رية  وف�سلها,  عاملنا  يف  �لدولة 

و�نق�ساماتها و�لرغبة يف �لتو��سل مع �لعامل لنتز�ع موقع لنا فيه, ونزعته �لنقدية �لبارزة للفكر 

�سالمي على �سعته, ومو�سوعيته �لتي ل يعرفها  �سالمي �حلديث و�ملعا�رص, وخربته يف �لرت�ث �لإ �لإ

�إل من قر�أه جيًد�, وذ�كرته �حلا�رصة دوًما, ويقظته �لنادرة �لتي جتعله يخو�ض يف �لنقا�ض و�ملجادلة 

و�لفل�سفة  �ملعا�رص  �لفكر  و�ل�سياحة يف ف�ساء  �سالميني,  �لإ و�لتاريخ  �لرت�ث  و�لرحلة عرب جماهل 

�لغربية, وكذلك معرفته و�إملامه بالتاريخ و�أحد�ثه ونو�دره, وبالو�قع �ل�سيا�سي �لعربي و�لدويل, 

ن يجعل منه فكر� فريد� ومتميز� ينتقل بك من �سوؤ�ل: كيف ��ستقرت �ملذ�هب  كل ذلك كان كافًيا لأ

�إىل �سوؤ�ل  �أُدرجت حتت باب »�لتقليد«,  �لفقهية عرب �لتاريخ و�كت�سبت تلك �ل�سلطة �ملرجعية �لتي 

�سالمي, فاأحو�ل �ل�سيا�سة وتقلباتها �ليومية ب�سهولة وي�رص. روؤية �لعامل يف �لفكر �لإ

�لعمامة  لب�ض  �أنه  ولو  �لقدماء,  طريقة  على  مو�سوعّي  وعامل  حقيقي,  عامل  �ل�سيد  ر�سو�ن  �إن 

�لتي تاأباها �لبيئة �لثقافية �للبنانية و�لتزم مبقت�سياتها, لت�ساعف تاأثريه �أ�سعاًفا م�ساعفة يف طول 

�سالم �ملعا�رص مرغًما,  �سالمي وعر�سه. ولعل ذلك يف�رص تاأكيده د�ئما باأنه قد دخل جمال �لإ �لعامل �لإ

�سالم �ملعا�رص. لكن  �سالم �لكال�سيكي ولي�ض يف �لإ وما كان يف�سله, و�أنه يرى نف�سه متميًز� يف �لإ

حد�ث �لدولية, و�لبيئة �لثقافية �للبنانية بل و�ل�سيا�سية هى �لتي وّرطته يف زو�ريبها,  �إكر�هات �لأ

و�رصفته عن �ملر�كمة يف هذ� �ملجال, و�أود �أن �أذّكره بحادثة وقعت له يف لبنان يف بد�ية �لثمانينيات 

�ساتذة �مل�ساركة يف ندوة عن �لثقافة �لوطنية, فاأجابه: ل �أعرف ما معنى تلك  حني طلب �إليه �أحد �لأ

مة �لعريقة �لتي  �لثقافة!. وحني ظنه �لطالُب جاهاًل!, ثار عليه وقال: »�أتريدين �أن �أترك ثقافة �لأ

خو�ض يف زو�ريب �حلرب �لتي خربت �أول  تعلمتها يف بريوت وم�رص و�أملانيا طو�ل �لع�رصين عاًما, لأ

ما خربت قريتنا؟!«.  

كتب مقاًل اآخر يف �ستينيتك الثانية!. وختاما �سيدي، اآمل اأن تعي�س واأعي�س لأ

معتز اخلطيب
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* باحث وأكادميي مصري

يكاد �لناظر �إىل و�قع �لثقافة �لعربية �أن ي�ساب ب�سيء 

�لثقافية  جمالتنا  من  �لعديد  �ندثرت  �أن  بعد  �خليبة  من 

�إن  �لقول  من  ل مينع  ذلك  كان  و�إن  �جلادة,  و�ملتخ�س�سة 

�آثارها ما تز�ل باقية حتى �ل�ساعة و�ست�ستمر م�ستقبال نظرً� للقيمة �لعلمية ملو�سوعاتها وملفاتها 

ناهيك عن �لثقة �لتي ي�سعها �لقر�ء يف �لقائمني عليها, وهو ما  ينطبق -�أ�سد ما ينطبق- على جملة 

و�أد�ء  تنظيمية  وبنية  حتريرية  بقوة  غريها  عن  �لدورية  هذه  متيزت  فقد  و�أ�سحابها.  »�لجتهاد« 

مهني جدير بالحرت�م و�لتقدير, كما ��ستطاعت �أن متالأ فر�غًا مل يكن ظاهرً�, لكنه كان ملمو�سًا يف 

�ل�ساحة �لثقافية �لعربية.

و�لو�قع �أن �ملتاأمل لتاريخ جملة �لجتهاد �لق�سري – ن�سبيًا – يالحظ �أنها قد �رتبطت )كم�رصوع 

بف�سل  �لر�سينة  كادميية  و�لأ �لعلمية  �ل�سبغة  ذ�ت  �ملختلفة  �جلو�نب  من  بالعديد  جتديدي(  ثقايف 

�ستاذ/ �لف�سل �سلق, �إىل جانب �لنخبة �ملثقفة �لتي  رئي�سا حتريرها دكتور/ ر�سو�ن �ل�سيد, و�لأ

�آمنت باأهد�فها ور�سالتها و�ساركت يف �لكتابة مبلفاتها, على �ختالف �نتماء�تهم �لعلمية وم�ساربهم 

�لفكرية. ويف �لو�قع, كان �ملعيار �لرئي�ض �لذي و�سعه رئي�سا �لتحرير يف �ختيار مو�سوعات �ملجلة 

يتمثل �أول وقبل كل �سيء يف »قيمة �ملو�سوعات �لعلمية« بغ�ض �لنظر عن �أية �عتبار�ت �أخرى. ولعله 

ترجمت  �لتي  �ملهمة  �لدر��سات  �لعديد  ت�سمنها  �أي�سًا  �لجتهاد  مبجلة  �خلا�سة  �ل�سمات  �أهم  من 

وىل �إىل �لعربية, وقد مت �أغلبها عن طريق �أو مبر�جعة دكتور/ ر�سو�ن �ل�سيد.  للمرة �لأ

قراءة فى فكر 

دورية »االجتهاد«
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وكما هو �حلال د�ئما, لي�ض �لتاريخ حكمًا عادًل مينح �لنا�ض �ل�سهرة بن�سبة �أعمالهم, �أو يكافئهم 

�ألقابًا  �لتاريخ  تلفيقًا منحه  �أقو�ل غريه ولفقها  ؛ فهذ� رجٌل جمع �سحائف من  ��ستحقاقهم  بقدر 

نابغًا حقًا يف تفكريه وعمله فاأهمله  �آخر كان  �لكتب, وذ�ك  له ذكرً� مطوًل يف بطون  �سخمة وخّلد 

�لتاريخ ذكره حتى قل �أن جتد له ذكرً�, �أو تعرف عنه حياة مف�سلة, ور�سو�ن �ل�سيد من �ل�سنف 

مر لبيت �ل�سعر �لذي يقول: »هذي  �لثاين؛ فهو مقل يف �حلديث و�لتعريف بنف�سه وكاأنه قد ترك �لأ

للمجلة  تقريبية  �سورة  ر�سم  �لتالية  �لعنا�رص  يف  �ساأحاول  حو�ل,  �لأ كل  ويف  علينا«.  تدل  �أعمالنا 

و�سياقاتها وحتولتها �ملعرفية:

بها  �ملعرتف  �ملرموقة  �لعلمية  �لدوريات  كما  و�إخر�جها  �سكلها  يف  »�لجتهاد«  متاهت  اأول: 

خري ظل غالفها حمافظاَ على رونقة وتقليديته �لرزينة. حيث ُكتب  ول حتى �لأ �أكادمييا فمنذ عددها �لأ

��سم �ملجلة بخط عربّي �أخاذ يلفت �إليه نظر �ملتلقي ويدفعه لت�سفحها, و�أ�سفل �ل�سم �لذي ياأخذ عر�ض 

�سفحة �لغالف ياأتي �سعار �أو جملة تو�سح توجه �لدورية )جملة متخ�س�سة تعنى بق�سايا �لدين 

�سالمّى(. وهو ما يبدو و��سحا من خالل تتبع حماور وملفات �ملجلة  و�ملجتمع و�لتجديد �لعربّي �لإ

نف�سهم هدفًا حمدد� �لتزمو� به  ن �لقائمني عليها قد و�سعو� لأ و�لتي مل حتد حقيقة عن هذ� �ملعنى لأ

منذ بد�ية �لعمل بها حتى توقفها �لق�رصى. �أي�سا حتتوى �سفحة �لغالف د�ئما على عنو�ن �مللف 

و�أ�سماء �ل�سادة �مل�ساركني بالكتابة فيه.

مدى  �سيلحظ  �ل�ستني  �أعد�دها  مدى  على  �لدورية  وملفات  حماور  عنو�نني  على  �ملطلع  ثانيا: 

�إىل مو�سوعات قد تكون مطروقة من  �أهميتها بالن�سبة للثقافة �لعربية �لثقيلة, ف�سال عن �لولوج 

�لفكر  كدورية  �أي�سا  �ل�سيد  رئا�سة  حتت  كانت  مو�قع  ر�أ�سها  وعلى  ثقايف  موقع  من  �أكرث  يف  قبل 

�لعربي �أو كان م�ساركًا يف هيئة حتريرها كمنرب �حلو�ر وحو�ر �لعرب وغريهما, �إل �أنها تبدو هنا 

ب�سورة خمتلفة من حيث �ملعاجلة و�لعر�ض و�أ�سماء �مل�ساركني �أي�سًا ممن يغلب عليهم عادة �لنزعة 

كادميية.  �لأ

�لعامة  روحها  تعك�ض  و�لتي  “�لجتهاد”  دورية  تناولتها  �لتي  �ملهمة  �مللفات  بني  من  ثالثا: 

و�ن�سغالتها �لفكرية:

1-�خلر�ج و�لإقطاع و�لدولة. 

2- �ل�رصيعة و�لفقه و�لدولة.

�سالمي �حلديث )عدد�ن(. 3- �ملثقف و�ل�سلطان يف �ملجال �حل�ساري �لعربي و�لإ

قراءة فى فكر دورية »االجتهاد«
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�سالم )عدد�ن(. 4- �ملدنية و�لدولة يف �لإ

�سالمى )�أربع �أعد�د(. 5- �لجتهاد و�لتجديد يف �ملجال �حل�ساري �لعربي �لإ

�سالمى )خم�سة �أعد�د(. 6- �ل�سلطة �لفكرة و�لبنية يف �ملجال �حل�ساري �لعربي �لإ

�سالمى )عدد�ن(.  7- �لبد�وة و�لتح�رص يف �ملجال �حل�ساري �لعربي �لإ

�سالمى )3 �أعد�د(  8- �لتوحد و�لنق�سام و�ل�ستيعاب يف �ملجال �لعربي �لإ

9- فكرة �لتاريخ و�لوعي �لتاريخي �لعربي )خم�سة �أعد�د(.

�سالمية �مل�سيحية )خم�سة �أعد�د(. 10- �لعالقات �لإ

11- �لتاريخ �لقت�سادي �لعربي و�لفكر �لقت�سادي �لعربي )خم�سة �أعد�د(.

�رصة �لعربية, در��سات يف �لفقه و�لجتماع و�لنرثوبولوجيا.   12- �لأ

مارة �إىل �لإمرب�طورية )خم�سة �أعد�د(.    13- �لدولة �لعثمانية يف �لدر��سات �حلديثة من �لإ

  14- من �ل�ست�رص�ق �إىل �لنرثوبولوجيا )�أربعة �أعد�د(.

  15- م�ساألة �حل�سارة وحو�ر �حل�سار�ت.

  16- �إ�سكاليات �لفكر �لعربي و�إ�سكاليات �لنهو�ض )عدد�ن(.

  17- �لتجديد �لديني و�لفقهي )عدد�ن(.

كان  �ملحاور  وتلك  �مللفات  هذه  بع�ض  �أن  يلحظ  �لفكرية  �ل�سيد  مل�سرية  �ملتتبع  �إن  �لو�قع  ويف 

�لتاريخ,  �ملدنية,  مو�سوعات:  مثل  �لعربي  �لفكر  دورية  لتحرير  رئا�سته  �أثناء  �سابقًا  تناولها  قد 

�لنرثوبولوجيا...�إلخ.

رابعا: من �ملالحظ �أي�سا �أن �لدر��سات �لتاريخية كانت هي �لطاغية �أو �لغالبة يف كافة �مللفات �لتي 

تناولتها “�لجتهاد”. فعلى �سبيل �ملثال, جند �أن �لعدد �ل�سابع )1990(, و�لذي تناول مو�سوع 

�سالمي” يعج بالكتابات �لتاريخية,   مثل: “�ملدينة  “�ملدينة و�لدولة يف �ملجال �حل�ساري �لعربي �لإ
�سالم”,. كما  ول قبل �مليالد”, و “تنظيمات مكة و�ملدينة عند ظهور �لإ لف �لأ و�لدولة يف �ليمن يف �لأ

وىل تدور حول “مدينة �لفقهاء ومدينة �لفال�سفة, منوذج مقارن  �سارك فيه �ل�سيد بدر��ستني كانت �لأ

�سالمي”, وفيها يحدثنا عن مدينة �لفار�بي كنموذج  لروؤية �ملدينة يف �ملجال �حل�ساري �لعربي �لإ

د. عبد احلميد نا�ضف
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ملدينة �لفال�سفة وت�سور�ته �لفل�سفية و�لتاريخية حولها مقارنة مبدينة �لفقهاء �عتمادً� على كتابات 

روؤيتي  بني  فيها  فيقارن  �لثانية  در��سته  �أما  )�ض132-133(.  و�ملاوردى  و�لكا�سانى  �ل�سوخى 

– وهو  �مللك(  و�سيا�سة  �مللك  �أخالق  يف  �لظفر  وتعجيل  �لنظر  )ت�سهيل  كتابة  يف  �ملاوردى  من  كل 

وقد  �سالم.  �لإ يف  و�لدولة  للمدينة  روؤيتهما  خالل  من  خلدون  – و�بن  �ل�سيد  ون�رصه  حققه  كتاب 

خل�ض �ل�سيد �إىل �أن كال من �ملاوردى و�بن خلدون يعترب�ن منوذجني �إ�سالميني لروؤية يف “�لعمر�ن 

�لو�سف  جانب  �ملاوردى  �لتزم  حيث  �حل�رصي”  “�لعمر�ن  يف  �أ�سلية  لروؤية  ولي�ض  �لب�رصى” 

�لبحث يف حديثة عن �حلا�رصة, فيما ظل �بن خلدون يف كالمه عن �ملد�ئن �أ�سريً� لفل�سفته �ملعروفة 

يف �لعمر�ن �لب�رصى �لعام. )�ض247( 

و�لنق�سام  “�لتوحد  بـ  �خلا�ض  �مللف  حمور  كان  �سالمي  �لإ �لعربي  �ملجال  يف  �أي�سًا  خام�سا: 

�ل�ست�رص�ق كل يف جمال  �أ�ساطني  �سنه 1993( و�لذي �سم خم�سة من  و�ل�ستيعاب” )�لعدد 19 

إلقاء  با �سالم”  �لإ يف  �لكالمية  �ملد�ر�ض  “بد�يات  در��سته  و�ت  مونتجمرى  فا�ستهل  تخ�س�سه, 

لتاريخ  �ملركز  عر�سه  بعد  ليخل�ض  �سالم.  �لإ يف  �لكالمي  للتعليم  �ملبكر  �لتنظيم  على  �ل�سوء 

رجح  �ملو�سوع �إىل �لقول باأن مد�ر�ض �ملذ�هب �لفقهية, خا�سة �ملد�ر�ض �حلنبلية و�ملالكية وعلى �لأ

�ملد�ر�ض �حلنفية �ملحافظة, مل تكن جترى مناق�سات يف علم �لكالم -مع ��ستثناء �ملدر�سة �ملاتريدية 

يف �سمرقند و�لتي كانت وثيقة �ل�سلة مبدر�سة �لت�رصيع �حلنفية- وتبعا لذلك,  يبدو �أن علم �لكالم 

ع�رص  �حلادي  �لهجري,  �لقرناخلام�ض  منت�سف  حتى  قل  �لأ على  منف�سلة  موؤ�س�سات  يف  �سقل  قد 

�مليالدي. )�ض21-13(

�ستاذ مار�سال هودجون ت�ساوؤل حول:  “كيف تطور �لت�رصيع �إىل  ويف �سياق م�سابه, يطرح �لأ

مذهب”, فيما يتابع �مل�ست�رصق �ملعروف �إيتان كولربج �ملو�سوع من ز�وية �أخرى من خالل در��سته 

ثنى ع�رصية” حيث يناق�ض �ملقال على �متد�د �سفحاته )�ض 165-182( م�ساألة  مامية و�لإ عن “�لإ

مام �لثاين ع�رص يف حقبة معينة من تاريخ �ل�سيعة  �سباب �لكامنة ور�ء �ختفاء �ملن�سوب لالإ ئمة و�لأ �لأ

هذه  تز�منت  حيث  �لعبا�سيون,  مار�سها  �لتي  �ل�سطهاد�ت  حول  ع�رصية  �لثنى  �دعاه  ما  موؤكد� 

مامية �لذين �أ�سابهم ياأ�ض من �إمكان  �ل�سطهاد�ت مع �سعور متز�يد بالقنوط تف�سى بني �ل�سيعة �لإ

مام يتخذ بالن�سبة �إليهم جاذبية �سيا�سية ومذهبية و��سحة.  إذ� باختفاء �لإ �لثورة وجناحها فا

مقاله:  ناجل” يف  “تلمان  من  كل  ن�ساأتهم  ناق�ض  فقد  و�جلماعة,  �ل�سنة  باأهل  يتعلق  فيما  �أما 

�سالم �ملبكر”, وفيه يعر�ض �أ�سل �لت�سمية وتطورها �لتاريخي موؤكد� �أنه  “م�ساألة �أهل �ل�سنة يف �لإ
�مل�سلمني  �لغالبية من  �إىل حتديد موقع  با�ستمر�ر كي ي�سار  �سالمية  �لإ �لفرق  تدر�ض  �أن  كان لبد 

قراءة فى فكر دورية »االجتهاد«
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�ملعروفة  �مل�ست�رصقة  ناق�ست  كما  �سالم.  �لإ يف  )�ل�سنة(  رثوذك�سية  �لأ معنى  عن  بدقة  �لك�سف  مع 

“دورويتا كر�فول�سكى” مو�سوع “�أهل �ل�سنة و�جلماعة: �لعقيدة �ل�سنية من خالل �مل�سادر” وذلك 
جنبية �ملهمة, �إىل جانب عر�سها �جليد  �عتمادً� على جمموعة كبرية من �مل�سارد �لعربية و�ملر�جع �لأ

ي�ساح  ملنظومة �لعقيدية �ل�سنية من خالل كالم ممثليها دومنا تدخل من �لباحثة �إل عند �ل�رصورة لإ

�أ�سول �مل�سائل وما غم�ض منها. )�ض 57- 88( 

توجه  على  مهيمنة  ظلت  �لتي  �لتاريخية  و�ملحاور  �مللفات  تطاردنا  �سبق  ملا  وتبعا  �ساد�سا: 

�سالم  �لإ “تاريخ  لفتا:  1995عنو�نا  ل�سنة   27/26 �ملزدوجان  �لعدد�ن  حمل  “�لجتهاد” حيث 
هذ�  ملاذ�  �لت�ساوؤل:  على  �ل�سيد  يجيب  وفيه  عاملية”  ح�سارة  يف  و�لتاريخ  �لوعي  �لعامل,  وتاريخ 

هودجون “مار�سال  مريكى  �لأ �ملوؤرخ  لعمل  وعرفانًا  تقديرً�  باأنه  �ل�سامل؟  �لتاريخ  يف  �لعدد 

 

عاملية”  ح�سارة  يف  و�لتاريخ  �لوعي  �سالم:  �لإ “مغامرة  و�ملعنون   ”Marshall Hodgson
�ل�سادر يف ثالث جملد�ت عام 1974, و�لذي يعد من كال�سيكيات �لدر��سات �لتاريخية وكال�سيكيات 

�سالم. فمع �أن  �ل�ست�رص�ق �لباقية, ف�سال عن �أنه يهتم بالتحولت �لتاريخية �لكربى د�خل عو�مل �لإ

�سالم, �إل �أن  ثنية لعامل �لإ كتاب هودجون معنى �أي�سًا باجلو�نب �ملادية و�جلغر�فية و�للغوية و�لإ

حمور روؤيته: �حل�سارة ولي�ض �لتاريخ و�لوعي ولي�ض �لو�قع. 

مريكية �لتي ن�ساأت يف �أح�سان  كل هذ� وغريه �عتمادً� على “مدر�سة �لتاريخ �ل�سامل” �ملدر�سة �لأ

�ملوؤرخني  من  �لبع�ض  كتابات  يف  �أثرت  و�لتي  �خلم�سينيات  من  �لثاين  �لن�سف  يف  �سيكاغو  جامعة 

�ألربت  �سالمية«, وكذلك  �لإ �ملجتمعات  »تاريخ  “ وكتابه   Lapidلبيدو�ض“ منهم  نذكر  �ملرموقني 

حور�ين وكتابه »تاريخ �ل�سعوب �لعربية«. 

�ليوم  معتربة  تاريخية  ملدر�سة  �أكادميي  عر�ض  �ملجلة يف �سورة  من  �ملزدوج  �لعدد  هذ�  وياأتي 

يجابي من جهة, مثلما تدعو من جهة  �سالم باملعنيني �ل�سلبي و�لإ تتجاوز ��ست�رص�ق خ�سو�سيات �لإ

ثانية, �إىل جتاوز �ملاأزق �حلا�رص بالإ�سغاء لند�ء�ت وعينا �لتاريخي �لعميق. )�ض8-4( 

ويف �لو�قع, لقد ترك رئي�سا �لتحرير �ملجال ف�سيحا لعر�ض �أفكار ونتاج �أعمال هودجون من خالل 

�سباب  مقايل: »�لتحول �لغربي �لكبري« و »ت�سور تاريخ �لعامل« حيث يجيب يف �ملقالة �لثانية عن �لأ

�لتاريخ, خا�سة  هذ�  يف  �سالم  �لإ لدور  معمقة  در��سة  مع  �لعامل  بتاريخ  �لهتمام  �إىل  �سجعته  �لتي 

�سالمي.  �لإ �لطبيعي  لعلماء م�سلمني وكذلك �لقت�ساد و�لعلم  �لفل�سفي و�لعلمي و�لتنويري  �لدور 

إيجابيات �مل�سلمني ونتاجهم و�أثره  إن هودجون قد �أبرز يف مقاليه كل ما له عالقة با وفى �حلقيقة, فا

على تقدم �لب�رصية و�لتاريخ �لعام. 
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وربي وبالتايل  وىل, فهي تنبئ عن حتول مركزية �حل�سارة �إىل �لغرب �لأ �أما فيما يتعلق باملقالة �لأ

�سالمية. ومن ثم, ُيعتقد �أن هذ� �لتحول يف �لفرتة �ملمتدة ما بني عامي  �إىل حد ما �حل�سارة �لعربية �لإ

1600 و 1800 كان �سببا حلدثني عاملني رئي�سني هما: �لثورة �ل�سناعية, و�لثورة �لفرن�سية. فيما 

�سالم” �ملميز�ت  �لإ ومغامرة  هودجون  “مار�سال  مقاله:  يف  حور�ين  �ألربت  �لكبري  �ملوؤرخ  يناق�ض 

فكار ويطورها يف �جتاه جديد, كما �أنه يرتب �حلقائق  �خلا�سة بهودجون وعلى ر�أ�سها: �أنه ياأخذ �لأ

خر يف در��سته “�أوروبا  �ملعروفة وفقًا لنظام جديد. �أما �سارل عي�ساوى, فقد �حتفى بهودجون هو �لآ

و�مل�رصق وحتولت �لقوة, نظرة يف روؤية مار�سال هودجون” وذلك من خالل عر�ض نقدي ملقولته 

�إدموند بورك للق�سايا  �لد�عمة لدور �مل�سلمني يف �لقرن �ل�ساد�ض ع�رص. ويف �ل�سياق ذ�ته يتعر�ض 

�سالم  �سالم من خالل مقاله “تاريخ �لإ �لتي �آثارها هودجون يف �أعماله �لعلمية �ملوجهة لدر��سة �لإ

�سالم” موؤكد� �أن ن�رص عمل هودجون يعد حدثًا ذ�  يف تاريخ �لعامل, مار�سال هودجون ومغامرة �لإ

�أهمية بالغة �سو�ء من �لناحية �لفنية �أو من ناحية �لنهج �لتحليلي �لذي در�ض من خالله بحيث يغدو 

�سعبًا �إعطاء فكرة عن �لكتابة يف عجالة, موؤكد� �أنه يجب �لنظر �إىل عمل هودجون باعتباره �جلهد 

كرث طموحًا وجناحًا لتخلي�ض تقليد �ل�ست�رص�ق مما �سابه. �لأ

�أبو لغد  �أخرى لكل من: جانيت  �أي�سا, نطالع در��سات قيمة  وم�ساهمة يف �لحتفاء بهودجون 

�سالمية  “�لنظام �لعاملي يف �لقرن �لثالث ع�رص: نهاية �أم بد�ية”, ولريت�سارد �يتون “�حل�سارة �لإ
و�لتاريخ �لعاملي”, وللموؤرخ �لكبري فرنان بردويل �ساحب مدر�سة �حلوليات وجملتها يف منهجية 

كتابة �لتاريخ تاأتى �ملقالة �ملرتجمة “�سعود �لإمرب�طوريات و�نهيارها” وهى ف�سول موجزة من 

خو�تيم كتابه �ل�سهري “�ملتو�سط و�لعامل �ملتو�سطي يف عهد ميلد �لثاين”, كما يحتوى �مللف �أي�سا 

على عرو�ض بع�ض �لكتب �ملهمة يف نف�ض مو�سوع �مللف.  

�سالمية  �لإ “�لعالقات  حمور  ياأتي  �ملهمة,  �مللفات  طرق  يف  “�لجتهاد”  من  ومتابعة  �سابعا: 

�مل�سيحية” على مدى �أربعة �أعد�د )من 28-31 ( و�لذي حفل بالعديد من �لدر��سات �ملحرتمة يف هذ� 

�سالمية �مل�سيحية, ثقافة  �ل�سياق. ويفتتح �ل�سيد هذ� �مللف �خلطري بافتتاحية عنو�نها “�لعالقات �لإ

�سالم يف بيئة  �جلدل وثقافة �حلياة”, حيث يو�سح فيها �ل�سياقات �لتاريخية �لتي �ساحبت ظهور �لإ

دينية خمتلفة وموقف كل من: �لوثنية و�ليهودية و�مل�سيحية منه, موؤكد� �ختالف وتباين ردود �أفعال 

�سالم نتيجة عو�مل عدة من �أهمها: �أن �مل�سيحية نف�سها ما كانت موجودة د�خليًا,  �مل�سيحية جتاه �لإ

حيث كانت �لكنائ�ض و�لتقاليد �مل�سيحية -حتى د�خل �جلزيرة �لعربية– متابينة وخمتلفة. ثم ي�رصح 

رثوذك�سية و�ل�رصيانية �ل�رصقية و�لغربية )�لن�ساطرة و�ليعاقبة  بالتف�سيل مو�قف تلك �لكنائ�ض �لأ

دبيات �لتاريخية و�لن�سورية لدى  رثوذك�سية �لعد�ء,  وكما تدل �لأ وفيما بعد �ملو�رنة( �لتي تبادل �لأ

قراءة فى فكر دورية »االجتهاد«
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�سالم  �لإ �عتبار  �إىل  �سارعو�  إنهم كما  فا �مليالدي,  �لثامن  �لقرن  �ل�سابع ومطلع  �لقرن  �ل�رصيان يف 

لهى �سّلطه �لرب على �لبيزنطني �لذين �نحرفو�  هرطقة �سهلة �لعالج, �أو �سوطًا من �سياط �لعقاب �لإ

تتكون جمرد غارة  بد�أت  �لتي  �مل�سلمني ودولتهم  �عتبار جند  �إىل  �أي�سا  �سارعو�  �لدين �حلق,  عن 

زمنة وتتابعت  عر�ب �لتي �عتادو� عليها وكان �لظن �أنها �ستنحر حتمًا فيما م�ست �لأ من غار�ت �لأ

�لعقود طو�ل �لقرن �ل�سابع وبد�أ �لنظام �جلديد ي�ستقر و�زد�د �ليزنطيون �بتعادً� وما ��ستطاعو� 

ول.  �سالم �لأ هليتني �ملعروفتني يف تاريخ �لإ �لعودة حتى �إبان �ندلع �حلربني �لأ

وي�ستطرد �ل�سيد يف متابعته قائال �إنه قد حدث لحقا �أن بد�أ رجالت �لكني�سة �لباقون يعيدون 

�سالم/�لدولة �جلديدة, كما �سبق للفالحني وعاّمة  �سالم/�لدين �جلديد,  و�لإ �لنظر يف روؤيتهم لالإ

مور للفالحني  �لنا�ض �أن فعلو� منذ �أن تغلغل �مل�سلمون يف قر�هم ومدنهم. وهكذ� بعد �أن ��ستقرت �لأ

بني 650 و 700م بد�أت حياة جديدة تظهر تدريجيًا ممثلة يف ثقافة �حلياة �لتي �ستظهر مالحمها 

�سالمية من �أجل  ب�سورة �أو�سح مع مرور �لوقت, ثقافة �حلياة �لتي �سنعتها �لتجربة �لعربية �لإ

�ل�ستيعاب. 

ومن ثم, يبدو �أن �أهد�ف رئي�ض �لتحرير من ور�ء هذ� �مللف ت�سدر عن َهّم �لتعرف على �لتجربة 

مة, وتقلبات �لظروف �ملحيطة بها, كما ت�سدر عن َهّم معرفة )�مل�سيحية �لعربية( �لتي  �لتاريخية لالأ

تركت تر�ثًا هائاًل يف �ستى �ملجالت, مثلما ت�سدر ثالثا عن َهّم تعريف �مل�سلمني بامل�سيحية �ملعا�رصة 

�لإ�سغاء ل�رصور�ت  بالذ�ت, وقبل هذ� وذ�ك هّم  �مل�رصقية و�لعربية  بيئاتها, وبيئاتها  يف خمتلف 

مكانات  �لإ ب�سعة  �ملعا�رص  �لعربي  �لوعي  جتديد  َهّم  و�أخريً�  �لعربية,  �لبيئة  يف  ومتطلباته  �لعي�ض 

مكانيات. )�ض 5-13 ع 28(. و�لإ

ول مو�سوعات تاريخية تقع  ول من �مللف )عدد 28( لق�سمني يتناول �لأ هذ� وينق�سم �جلزء �لأ

على متا�ض تام مبو�سوع �مللف من مثل: “�سيا�سة عمر بن عبد �لعزيز �خلارجية وموقفة جتاه �أهل 

“�جلاليات  “حقبة �حلرب �ل�سليبية و�لو�سع على طريف �ملجابهة �لتاريخية”, و�أي�سا  �لذمة”, و 

همية وتعطى  �سالمي خالل ع�رص �ملوحدين”. وهى كتابات على قدر كبري من �لأ �مل�سيحية باملغرب �لإ

خلفية �أو �أر�سية تاريخية ملا �سياأتي تباعًا من مو�سوعات فكرية ما بني �لديانات �لثالث �ليهودية 

�سالمية و�مل�سيحية.  و�لإ

�لتاأثري  جو�نب  – يافة” بع�ض  لز�رو�ض  “هافا  فيه  ناق�ض  فقد  �مللف,  من  خر  �لآ �لق�سم  �أما 

�سالمي و�لفكر �ليهودي. و�لق�سد من عبارة �لثقافة �لعربية �ليهودية ذلك  �ملتبادل ما بني �لفكر �لإ

عادة ن�رصه باللغة  �سالم, لإ �جلزء من �لرت�ث �لعلمي �ليهودي يف كافة �أ�سكاله �لتي كتبت يف ظل �لإ

د. عبد احلميد نا�ضف
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حرف �لعربية مع �لإميان باأنها لي�ست جمرد ثقافة يهودية كتبت بالعربية,  و�إمنا  �لعربية ولكن بالأ

مثلة  هي ثقافة يهودية – �إ�سالمية. ومن ثم, تدلل �لباحثة فر�سيتها هذه ��ستناد� �إىل �لعديد من �لأ

�لد�لة على �سدقية طرحها. )�ض 179-209 ع38(.    

من�سور  بن  �سعيد  �ليهود  فيل�سوف  لكتاب  نيفونر”  “فريدري�ض   يعر�ض  ذ�ته,  �ل�سياق  ويف 

كان  �لذي  �لوقت  كتابه هذ� يف  قد و�سع  �بن كمونة  �أن  �لثالث” من منطلق  “�مللل  بن كمونة عن 

�ملغولية–�لبوذية. وبالتايل,  �ل�سلطة  تتقبلها  – ديانة  – متامًا كامل�سيحية و�ليهودية  �سالم  �لإ فيه 

ديان �لثالثة هي ما �أتاح لبن كمونة �لقيام بهذه �ملقارنة  إن هذه �مل�ساو�ة يف نظر �ل�سلطة بني �لأ فا

ديان عند �بن كمونة”.  �لتاريخية و�لتي عنّون بها نيفونر در��سته “�حلقيقة بنت زمنها: مقارنة �لأ

)�ض 163-178 ع28(.

من ز�وية �أخرى, يناق�ض “د�نييل �ساها�ض” يف در��سته:“�ل�سخ�سية �لعربية يف �جلد�ل �مل�سيحي 

�لتعرف  خالل  من  �مل�سيحية  وعامل  �سالم  �لإ عامل  بني  ما  �لدينية  �لعالقات  �سالم” �إ�سكالية  �لإ مع 

�سالمية, نظرً�  �مل�سيحية–�لإ �لعالقات  �لر�ئدة يف  �ل�سخ�سية  �لدم�سقي,  �أعمال و�أفكار يوحنا  على 

لنت�سابه )يوحنا( �إىل �أ�سالف عرب �سوريني,  ف�سال عن ن�ساأته �مل�سيحية, �إىل جانب بحث �سالته 

�أوجه  خمتلف  حول  �لو��سعة  �ملرجعية  �أدبياته  وحتليل  موي,  �لأ �لبالط  مع  و�مل�ستدمية  �لوثيقة 

هذه  على  �لباحث  ركز  وقد  �سالم.  �لإ حول  كتاباته  على  ي�ستمل  مبا  �مل�سيحيني  و�لإميان  �لعقيدة 

�ملجالت �لثالثة يف حماولة ل�سياغة ما ي�سمى “بظاهرة” يوحنا �لدم�سقي ك�سخ�سية م�سيحية عربية 

�سالم. )�ض 109-136 ع28(. حتاور �لإ

�أما “�إليز�بيث �أ.زخاريادو”, فقد �أكملت �ملو�سوع من خالل در��ستها �ملعنونة “�حلو�ر �لديني 

تر�ك خالل �لتو�سع �لعثماين” �عتمادً� على وقائع و�أحد�ث تاريخية بحتة جرت  بني �لبيزنطيني و�لأ

بني �لعثمانيني وحكام �أوربا.

�سالم و�مل�سيحية يف مرحلة �لع�سور �لو�سطى؛  كما تابع �لعدد ملف �لعالقات �لتاريخية بني �لإ

“��ستدعاء �ل�سور �لتاريخية” �لذي �سار هو �لقاعدة ولي�ض  �أنه عدد  �أو كما يخربنا �ل�سيد نف�سه 

خرية, وذلك ر�جع لدو�فع خمتلفة وجديدة يف  ونة �لأ كادميية يف �لآ �ل�ستثناء يف جمال �لدر��سات �لأ

�سالم �ل�سيا�سي �لذي ُيكرث منظروه من ��ستدعاء �لن�ض  �آن معا, ياأتي على ر�أ�سها ما يعرف با�سم �لإ

و �إد�نة. ويف �ملح�سلة, لقد �سبت در��سات �لعدد يف جمملها 
و �إفهامًا �أو جدًل �أ

و�لتاريخ ��ستن�سار� �أ

�لقرنني 14 و17  ففيما بني  �لفريقني.  �لعالقات بني  تلك  �إبر�ز �سور  �لهدف من خالل  ذلك  نحو 

ندل�ض و�سمال �إفريقيا  �سالمية �مل�سيحية يف بالد �لأ يدر�ض “على دحروج” طبيعة و�سكل �لعالقات �لإ

قراءة فى فكر دورية »االجتهاد«
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من خالل �لر�سائل �لدبلوما�سية – و�لتي كان �ملرحوم �أ/ حممد عبد �هلل عنان قد ن�رصها منذ نحو 

�سالمية يف مدريد – لي�ستنتج منها دحروج �أن تلك  ن�سف قرن يف دورية �ملعهد �مل�رصي للدر��سات �لإ

�سالمية  �ملعاهد�ت �لتي كانت تربم بني �لفريقني, ل �سيما �أثناء فرتة �ل�سعف �لتي �أ�سابت �ملمالك �لإ

فريقي, كانت نتيجة لل�رص�عات �لد�مية فيما بينها, كما �أن طلبات �لنجدة  ندل�ض و�ل�سمال �لإ يف �لأ

فريقي ملو�جهه ما يتهددهم من �أخطار, حيث كان بع�سهم ي�ستنجد   �إليها �أمر�ء �ل�سمال �لإ
�لتي جلاأ

وربية وياأتي �ساحب �لدر��سة  باحلكام �لفرجنة مما �ساعد يف �لنهيار و�لتقهقر وزيادة �لهيمنة �لأ

بالن�سو�ض �ملحققة كدليل على ��ستنتاجاته. )�ض19 – 57(.

�سبانية: هل هي حرب كلونية  ويتابع �لباحث “في�سنت كانتارنيو” يف مقاله: “حرب �ل�ستعادة �لإ

ر�ء �ملختلفة بني �لباحثني فيما يتعلق بحرب �ل�ستعادة و�أثرها على  �سالم؟” �رصد �لآ مقد�سة �سد �لإ

�لدين و�لروح �حلربية �لدينية. موؤكد� �أنه بينما يقلل �لبع�ض �أو حتى ل يعرتف باأهمية �لدين و�ملثل 

و�أكرثها  �جلو�نب  �أبرز  من  تاأكيد  بكل  يرونها  �آخرين  إن  فا �مل�سلمني,  �سد  للحرب  كد�فع  �لدينية 

فاعلية,  فبالن�سبة لهوؤلء ل منا�ض من �لنظر حلروب �ل�ستعادة بو�سفها نوعًا من �حلرب �لقومية 

�سالم.  �ملقد�سة و�حلرب �ل�سليبية �سد �لإ

�أما �لباحث عبد �حلميد تركي فيتعر�ض يف د�ر�سته “م�رصعية �سكنى �مل�سلمني يف �أر�ض ��ستعادها 

عندما  �لو�سطى  �لع�سور  يف  و�جلدل  �ملناظرة  فن  عقدي”,  وت�سويغ  تاريخي  و�قع  �مل�سيحيون: 

كانت جمال�ض �لنقا�ض و�فرة و�لعلماء يناق�سون م�سائل معقدة وحا�سمة ترتبط بالعقيدة وبالفقه. 

)�ض83-106( وفى نف�ض �ملنطقة �أي�سا, منطقة �جلد�ل و�ملناظرة, تاأتى در��سة م�سطفى �لنيفر: 

�سئلة �لتي ُوجهت �إىل  “ُمثل من �حلو�ر �ملزيف: �أجوبة مغربية عن �أ�سئلة فرن�سية” ويق�سد بها �لأ
�لفرن�سي  ِقبل �جلرن�ل  �ل�سياف من  �أبى  �بن  �أحمد  �ملوؤرخ  و�لوزير  �لقادر �جلز�ئري  عبد  مري  �لأ

دوما�ض و�آخرين.

ثامنا: مع �لعدد )30( يتحول �مللف �إىل در��سة �سور �لعالقات بني �مل�سيحيني و�مل�سلمني نحو 

�لع�رص �حلديث, وبخا�سة �أقباط م�رص �لذين نالو� ثالث در��سات: �أولها در��سة �ملوؤرخ �ملعروف 

قباط يف م�رص �لعثمانية”,  ولكنه هنا يطور  كادميية عن “دور �لأ طروحة �لأ حممد عفيفي �ساحب �لأ

و��ستكمالها  طروحته  لأ تلخي�ض  �لوطنية” ومن  وعقد  �لذمة  عهد  بني  قباط  “�لأ باجتاه  �ملو�سوع 

يف  �سالمي  �لإ و�ملجتمع  و�لدولة  قباط  �لأ بني  �لعالقات  �أطر  تنامي  ز�وية  من  �حلايل  ع�رصنا  حتى 

قباط يف تاريخ م�رص  �سكالية �لأ م�رص. )�ض 89- 103( ثم ياأتي بحث جورج خليل �أكرث حتديدً� لإ

ليت�ساءل:  �ملا�سي  �لقرن  �أربعينيات  يف  �لقبطية  �لنز�عات  على  �ل�سوء  ت�سليط  خالل  من  �حلديث 
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�إىل �أين تتجه �لكني�سة �لقبطية؟ �عتمادً� على معطيات �لتاريخ و�ل�سيا�سة حماول �لإجابة على هذ� 

�لت�ساوؤل �ل�سائك.

ويف �سياق �آخر, ي�سلط فايز �سارة �ل�سوء على فل�سطني يف نف�ض �ملنطقة �جلدلية من خالل مقاله: 

�سالمية – �مل�سيحية” و�لتي يجملها يف �لقول باأن تلك �لعالقات كانت ذ�ت طابع  “�سور �لعالقات �لإ
�سالم و�مل�سيحية تعر�ستا كلتاهما �إىل ��سطهاد  تو�فقي – متاآلف يف �إطار �مل�ساألة �لوطنية, و�أن �لإ

�لعن�رصية �ل�سهيونية, وهو ما حد� بالديانتني و�أتباعهما �إىل �تخاذ مو�قف موحدة �أو مت�سابهة. 

)�ض164(.

�سالمية  �سالمي و�لعالقات �لإ ويختم �ل�سيد هذ� �مللف �خلطري بدر��سته: “�حلو�ر �مل�سيحي – �لإ

�لدر��سات �ملهمة  �لعدد 32/31 �حلافل بالعديد من  – ي�سمهما  �مل�سيحية” يف جزئني مزدوجني 

�سلية, حيث يوؤكد �لف�سل �سلق على �أن �حلو�ر مل يبد�أ بعد لعدم وجود ��ستعد�د كاٍف ود�ئم لدى  و�لأ

طر�ف �ملتحاورة )�ض7-13(؛ فيما يعزو �ل�سيد �ل�سبب لال�ستجابة �ل�سعيفة من جانب �مل�سلمني  �لأ

وللهّم �ملختلف بني �لطرفني �ملتحاورين )خالل حقبة �خلم�سينيات من �لقرن �ملا�سي(.

ويتابع قائال: �إنه مع دخولنا مرحلة �ل�ستينات طر�أت م�ستجد�ت على م�ستوى �لطرفني منذ كان 

خرى,  ديان �لأ �ملجمع �لفاتيكانى �لثاين )62- 1965( �لذي جعل من هّمه فتح �آفاق للحو�ر مع �لأ

�سالم بخا�سة, و�أنه منذ �أو��سط �ل�ستينات وحتى �ليوم قد جرت مئات �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت بني  و�لإ

�لطرفني,  ليخل�ض يف �لنهاية �إىل �إبد�ء عدة نتائج �أو مالحظات من �أهمها:

�لغربي,   �مل�سيحي  �لطرف  يد  يف  �ملبادرة  بوجود  �ت�سمت  قد  �ل�سابقة  �حلو�ر  مر�حل  �أن   -1

وبالتايل كانت هي �لتي حتدد مو�سوعات �حلو�ر �أو نقاطه وجمالته وقد عك�ض ذلك د�ئمًا �لختالل 

يف ميز�ن �لقوى بني �لدينني �لعامليني.

2- تنوعت مو�سوعات �حلو�ر تبعًا للتطور�ت �لثقافية و�ل�سيا�سية من وجهه نظر �لغرب ما بني 

�خلم�سينيات و�لثمانيات. ففي حني كانت يف �لبد�ية حماولة لك�سب �مل�سلمني يف مو�جهة �ل�سيوعية, 

�لثمانيات  �أطلت  �إذ�  حتى  و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �لق�سايا  و�ل�سبعينيات  �ل�ستينات  يف  د�خلتها 

ن�سان و�لدميقر�طية على �أغلب �لنقا�ض. �سيطرت مو�سوعات حقوق �لإ

طر�ف �ملتحاورة منذ �خلم�سينيات وحتى �لثمانيات �لطابع �لر�سمي, فيما عد�  3- غلب على �لأ

��ستثناء�ت قليلة جد� يف لبنان على وجه �خل�سو�ض.

�سالم حتى �لثمانيات ��ست�رص�قية تاريخانية, فيما ظهرت  4- ظلت م�سادر �ملعرفة �مل�سيحية بالإ
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نرثوبولوجية وغريها.  خالل �لثمانيات بع�ض �لروئ �لأ

�أعمال  �إىل  و�سوًل  �مل�سيحي,  �سالمي  �لإ �حلو�ر  مر�حل  هم  لأ وحتليله  روؤيته  �ل�سيد  ويتابع 

وقر�ر�ت �ملجمع �لرعوي من �أجل لبنان. )�ض13 -37( ليت�سلم د.عادل تيودور خورى �لدفة منه 

�سالمي �مل�سيحي وموقف �لكني�سة �لكاثوليكية �لتاريخي من هذه  ليحدثنا عن �لفاتيكان و�حلو�ر �لإ

�لعالقات. وبعد عر�ض منظم لتلك �مل�ساألة نر�ه يحدد �لعقبات �لتي تعرت�ض ممار�سة �حلو�ر �جلدي 

بني �لطرفني فيما يلي:

1- جتذر غري كاف يف �لإميان �خلا�ض. 

خر و�سعائره. 2- معرفة وفهم غري كافيني ملعتقد �لدين �لآ

3- فو�رق ثقافية تنجم عن �ختالف يف م�ستويات �لتعليم.

4- عو�مل �جتماعية و�سيا�سية.

5- فهم خاطئ لبغ�ض �لتعبري�ت مثل �رتد�د وجهاد.

خر. 6- �كتفاء وعدم �نفتاح يقود�ن �إىل موقف دفاعي,  بل و�إىل معاد�ة �لطرف �لآ

7- عدم �لقتناع بقيمة �حلو�ر.

خرين يف �حلو�ر. 8- �ل�سك فيما يتعلق بدو�فع �لآ

9- �سيادة �لروح �جلدلية عند �لتعبري عن قناعات دينية.

ومن ثم, ي�سع خورى بدوره منهاجا للعالقة بني �لطرفني يف �لعامل وفى كل بلد للتعاون بني 

�مل�سيحيني و�مل�سلمني بحيث تبدو خطوط هذ� �ملنهاج على �لنحو �لتايل:

ميان باهلل. 1- �ل�سهادة �مل�سرتكة لالإ

فر�د وفى بناء �ملجتمع. 2- �لعمل على �سيادة م�ساعر �لرفق و�لرحمة يف معاملة �لأ

3- �لعمل على �إقامة �لعدل يف �ملجتمع وفى عالقة �لب�رص بع�سهم ببع�ض.

خوة بني �لب�رص. 4- �لعمل على �إقامة �ملحبة و�لأ

5- �لعمل على �إقامة جمتمع مت�سامن متفتح للجميع.

در��سته:  يف  �سالم  �لإ من  �لكنائ�ض  �إحدى  موقف  كلودبا�سية  جان  يعر�ض  �خلط  نف�ض  وعلى 
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�سالم«. و�لدر��سة يف جوهرها  »�رص�ب جديد يف �آنية قدمية, ت�سور�ت بروت�ستانتية جديدة حول �لإ

�أنه  �لتاأكيد  �إىل  �لربوت�ستانى, و�سوًل  �لرت�ث  – �مل�سيحية يف  �سالمية  �لإ للعالقات  تاريخي  عر�ض 

بخالف �لكني�سة �لكاثوليكية �لتي ت�ستند �إىل هيئة رومانية عليا تعالج م�ساألة �لعالقات بني �لديانتينن 

ن يف �أو�ساطها وجهات نظر خمتلفة  إن �لكنائ�ض �لربوت�ستانية تتقدم بطريقة متقطعة بحيث جند �لآ فا

تدعو �إىل �لتعددية و�لتد�خل و�ل�ستبعاد يف �آن معا. ثم يورد �لباحث �أ�سماء خم�سة ت�سرتعى بنظره 

كوربان  وهرني  و�ت  كمونتجمرى  خا�سة  دللة  من  لهم  ملا  �لربوت�ستانية  �لكني�سة  عند  �لتوقف 

وغريهما.

�إىل عناونني بع�ض �لدر��سات �لتي تناولها هذه �مللف �ملهم خا�سة و�أن �لعنو�ن  �أ�سري  �أن  بقى 

غالبًا ما يدل على �ملحتوى وعلى ر�أ�سها: »نظر�ت متقاطعة يف مر�آة �حلو�ر« لطارق مرتي, و»�لفكر 

»�حلو�ر  و  ن�ساري,  �لأ جابر  ملحمد  �ل�رصق«  �إميانية  �إىل  �لغرب  علمانية  من  �لعربي  �مل�سيحي 

فاق« لعفيف عثمان,  و »�خلطاب �مل�سترت يف �حلو�ر  �سالمي: �ملنطلقات و�مل�سكالت و�لآ �مل�سيحي/�لإ

ليك�ض  �سالمي/ �مل�سيحي« لأ �سالمي« لرتكي على �لربيعو, و »�ملمهد�ت �لفكرية للحو�ر �لإ �مل�سيحي �لإ

جود�ف�سكى. و�أخري� يختتم �مللف بخم�ض در��سات تخ�ض �لعالقات بني �لطرفني يف لبنان. 

تا�سعا: مرة �أخرى نقابل �لتاريخ �سمن ملف �لعدد )13( و�لذي يدور حول »�لتاريخ �لقت�سادي 

�لعربي و�لفكر �لقت�سادي �لعربي«, و�حتوى على جمموعة من �لدر��سات غالبيتها در��سات تقريرية 

�سالمية«, و�لتي تناق�ض  ر�ض و�ل�سلطة يف عهود �خلالفة �لعربية �لإ و�سفية كدر��سة حممد مر�د »�لأ

�ل�سلطة �لجتماعية  بنى  �لزر�عية وت�سكل  ر��سي  �لأ ��ستثمار  �أ�سكال  �لعالقات �جلدلية بني  ر�سد 

ر�ض و�ل�سلطة,  �سالمي بدءً� من �سيا�سات �لر�سول »�ض« جتاه �لأ – �ل�سيا�سية يف �ملجتمع �لعربي �لإ
�سالمية على ما يلي: ر��سي �لتي خ�سعت لل�سيطرة �لإ و�لذي �عتمد يف معاجلة م�ساألة �لأ

ر��سي �ملفتوحة حربًا. 1- �لأ

ر��سي �ملفتوحة �سلحًا. 2- �لأ

ر��سي �ململوكة.  3- �لأ

موي  ر�ض و�ل�سلطة يف �لعهد �لأ ر��سي طو�ل عهد �خللفاء �لر��سدين, فالأ ثم تتعر�ض �لدر��سة لالأ

موي تتمثل فيما يلي: موؤكدة �أن �أهم �خلطو�ت �لتي �تخذت يف هذ� �ل�ساأن خالل �لع�رص �لأ

1- تدعيم مركز �سيوخ �لقبائل.

2- تقريب �لدولة )�ملوؤ�س�سات و�ل�سلطة(.

قراءة فى فكر دورية »االجتهاد«
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3- طبيعة �لنظام �ل�رص�ئبي.

4- �لإجلاء.

�ل�سلطة  بناء  يف  و�أثرها  ر��سي  �لأ ��ستثمار  �أ�سكال  تطور  على  مر�د  حممد  عرج  واأخريًا 

�لعبا�سية.

�سالمي  �لإ �لعامل  بني  �لقت�سادية  »�لعالقات  عن  عزب  خالد  در��سة  �مللف  يف  ما  �أ�سعف  وكان 

قدميًا!.  ول  جديدً�  ت�سيف  ل  تقريرية  جتميعية  مقالة  عن  عبارة  وهى  تاريخية«,  روؤية  و�لغرب: 

�لن�ساط  من  »�سفحات  مقاله:  يف  �ل�سليبية,  �لدر��سات  يف  �ملتخ�س�ض  �لطحاوى,  حامت  ناق�ض  كما 

�لقت�سادي لل�سليبيني و�أ�سل �لبالد يف �ل�سام«, كيف فر�ست �لعالقات �لقت�سادية بني �مل�سلمني 

و�ل�سليبيني )�مل�سيحيني �لفرن�سيني( نف�سها على مقت�سيات �ل�رص�ع �ل�سيا�سي و�لع�سكري بينهما 

على �أر�ض �ل�سام خالل �لقرنني 12 و13 م.

�أولهما, ملح�سن  در��ستني مهمتني:  �لقت�سادي مل�رص �حلديثة ممثال يف  �لتاريخ  ن�سيب  وكان 

وقاف يف  �سومان عن »جمارك �لبهار يف م�رص �لعثمانية«وثانيتهما ملحمد عفيفى حول »�خللو يف �لأ

م�رص �لعثمانية« وقد �أو�سح فيها مدى �لرتباط بني �ملذ�هب �لفقهية و�حلالة �لقت�سادية,  موؤكد� 

�أن معظم �أمور �خللو كانت ت�سجل �أمام �لقا�سي �ملالكي, مبا �أن �ملذهب �ملالكي قد �أجاز �أمر �خللو 

إن من �سالح �أ�سحاب �خللو –حتى من �أهل �لذمة– ت�سجيل  ب�سفة عامة كما نظم �سوؤونه, وبالتايل فا

طر�ف. )�ض  مر حدوث منازعات بني �لأ �إذ� �قت�سى �لأ �أمام �حلاكم �ملالكي, للرجوع ثانية  �خللو 

 .)186 -179

وختاما �إن ما �سبق كان بع�ض ما جادت به »�جتهاد« ر�سو�ن �ل�سيد من ملفات ومو�سوعات 

نعتقد �أنها �أ�سافت كثري� للدر��سات �لتاريخية و�لفكرية. ويبقى �لقول لقد جنح م�رصوع »�لجتهاد« 

�إعادة طبعها  �أمل يف  �لق�رصى وكلنا  بتوقفها  تز�ل كبرية  �أن خ�سارتنا ل  �ل�سيد, غري  مع ر�سو�ن 

�سالمية ترت�جع يف ع�رص باتت تهب فيه �لريح  جمدد�, خا�سة بعد �أن �أ�سبحت ثقافتنا �لعربية �لإ

من كل ناحية.  

د. عبد احلميد نا�ضف
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* مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

مرحلة جديدة

انح�ضار املوجة الرابعة للتحول الدميقراطي وانتفا�س “الوحل” !

يعي�ض �لعامل �لعربي على فوهة بركان, نتيجة للتفاعل �مللتهب �جلاري بني عدة عو�مل: جماعات 

وظاهرة  �ل�سيعي,  �ل�سني/  �لطائفي  �ملت�ساعد  و�لعنف  و�نت�سارها,  نفوذها  �زد�د  �لذي  رهاب  �لإ

�مليل�سيات �خلا�سة غري �ل�سيا�سية, و�لتطرف �لديني �ملتز�يد �لتاأثري �سيا�سيا وجمتمعيا, و�ل�ستبد�د 

�ل�سيا�سي �ملتعاظم و�سول لتعميق ركائز �لدولة �لبولي�سية يف بع�ض �لدول, و�ل�ستهد�ف �ملتز�يد 

�أكرب يف و�سعية حقوق  �سياق تدهور نوعي  ن�سان, يف  �لإ �لدميقر�طية و�ملد�فعني عن حقوق  لدعاة 

ن�سان ككل, و�أخري� �ملوؤ�رص�ت �ملتو�لية لحتمال �ندلع حروب �أهلية يف عدة دول, و/�أو حروب  �لإ

�إقليمية.

“�جلنة”  يف  �حلياة  لنعيم  بالنتقال  �أمال  �ملتو�سط  للبحر  �لعابرة  �ملوت”  “قو�رب  �إن 

�لالجئني  وماليني  بدية”,  �لأ “للجنة  بالنتقال  ملة  �لآ �ملتو�لية  �لنتحاريني  وموجات  وروبية,  �لأ

وللحدود للبحار  �أو  و�ل�سود�ن,  �لعر�ق  د�خل  �لتما�ض  �لعابرين خلطوط  و�ل�سود�نيني   �لعر�قيني 

روؤى

ن�ضان  مهمات الدفاع عن حقوق االإ

فى العامل العربي 

فى مواجهة الهجوم امل�ضاد **

بهي الدين حسن*

عملية  ختام  يف  ن�سان،  الإ حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  اأعدها  برناجمية  لوثيقة  التحليلية  املقدمة  هى  هذه 

التخطيط ال�سرتاتيجي التي جرت يف املركز. ا�ستمرت املناق�سات نحو عامني، وانتهت باعتماد الوثيقة ومقدمتها 

يف اجتماع ملجل�س اإدارة املركز يف مار�س 2007.
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وىل للربكان, �لذي ما ز�ل يف بد�ية غليانه, وعندما  نذ�رية �لأ  –حتى مع �إ�رص�ئيل!- هى �حلمم �لإ

إن حممه �ستعرب كل �حلدود و�لتوقعات, بحيث �أن “�حلادي ع�رص من �سبتمرب”  ي�سل �إىل ذروته, فا

�جلديد رمبا يفوق خيال �أكرث �ملت�سائمني ت�ساوؤما.

مل يكن �لو�سول �إىل هذه �ملحطة حتميا, �إل بف�سل عدة عو�مل, على ر�أ�سها �نك�سار �ملوجة �لر�بعة 

للتحول �لدميقر�طي يف �لعامل �لعربي.

فبعد ف�سل ثالث موجات عاملية للتحول �لدميقر�طي يف �جتياز �ل�سو�حل �ملنيعة للعامل �لعربي, 

خارت قوى �ملوجة �لر�بعة و��ست�سلمت �أمام �لقالع �لعربية �حل�سينة, مكتفية بنجاحها يف �قتحام 

�لعامل  �سو�حل  �سوب  توجهها  عند  �لر�بعة  �ملوجة  �أن  رغم  و�أوكر�نيا,  وجورجيا  �رصبيا  قالع 

�لعربي, حازت على قوة �ندفاع هائلة �سوب هذه �ملنطقة بالذ�ت, وذلك ب�سبب هجمات 11 �سبتمرب 

-ثم تفجري�ت مدريد ولندن- وما ترتب عليها من و�سع خطط �أوروبية خا�سة “�سيا�سة �جلو�ر”, 

و�أمريكية “مبادرة �ل�رص�كة”, ودولية “منتدى دول �لثمانية للم�ستقبل”, وتخ�سي�ض و�سخ �أمو�ل 

لهذ� �لغر�ض مباليني �لدولر�ت.

�لدميقر�طية,  مو�جهة  يف  �حل�سينة  �لعربية  �لقالع  �أن  مغزى  من  تخلو  ل  �لتي  �ملفارقات  من 

جنبي, حيث جرت خالل نف�ض �لفرتة 2001- 2005,  تهاوت يف مو�جهة �أعمال �لغزو و�لحتالل �لأ

-مب�ساعدة  �لعر�ق  كل  عن  ف�سال  لبنان,  وجنوب  غزة  من  و�أجز�ء  �لغربية  �ل�سفة  �حتالل  �إعادة 

دول عربية �أحيانا قاومت ب�سالبة موجات �لدميقر�طية- بينما مل تتحول دولة عربية و�حدة نحو 

مر ي�سري �إىل حدوث �نتكا�سة كربى, لي�ض باملقارنة فح�سب  �لدميقر�طية خالل نف�ض �لفرتة, بل �إن �لأ

�لعربي قبل 11  �لعامل  �لتي كانت �سائدة يف  و�ساع  بهدف حتقيق �لدميقر�طية, بل رمبا حتى بالأ

�سبتمرب 2001. 

مالمح انح�ضار املوجة الرابعة للتحول الدميقراطي:

�لعربي,  �لعامل  يتعلق ب�سيا�سة �جلو�ر يف  وروبي فيما  �لأ �ل�سيا�سية لالحتاد  ر�دة  �لإ تر�جع   •
عليها  يرتتب  ل  �لتي  دبية,  �لأ للوثائق  �أقرب  هى  ثنائية  عمل  خطط  و�سع  يف  �نعك�ض  �لذي  مر  �لأ

طر�ف �ل�رصيكة, �أو �أي طرف ثالث )كاملجتمع �ملدين( �أن  �لتز�مات عملية ملمو�سة, وي�سعب على �لأ

مام. ي�سع موؤ�رص�ت ملمو�سة لتقييمها �أو دفعها لالأ

• تخلي منتدى �لدول �لثمانية من �أجل �مل�ستقبل عن هدفه �لرئي�ض, يف �أن يكون منتدى للحو�ر 
لي�سبح  �لإ�سالح,  عملية  على  �مللمو�ض  للتاأثري  �ملدين,  و�ملجتمع  �لعربية  �حلكومات  بني  �ملتكافئ 

ن�ضان فى العامل العربي مهمات الدفاع عن حقوق االإ
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ن�سائية, عاجز� حتى عن �إ�سد�ر �أي بيان �سيا�سي ذي مغزى. ومل يكتف �ملنتدى  منتدى للخطابات �لإ

�أو يف �ختيار من  بتهمي�ض دور منظمات �ملجتمع �ملدين, بل �سمح للحكومات بامل�ساركة يف متثيلها 

ميثلها!.

عناوين  مو�ل, حتت  �لأ ل�سخ  ذر�ع مايل �سخم  �إىل جمرد  مريكية  �لأ �ل�رص�كة  مبادرة  حتول   •
ذ�ت  �ملنظمات  �أغلبية  عزوف  ظل  يف  -خا�سة  �ملبادرة  باأهد�ف  حيان  �لأ بع�ض  يف  �ل�سلة  مقطوعة 

إهد�رها يف  با �أو  مريكية-  �لأ �لدولية  �لتنمية  �أو مع وكالة  �ملبادرة  �ملايل مع  �لتعامل  �مل�سد�قية عن 

بر�مج عدمية �ملغزى, ب�سبب �لت�سخي�ض �ل�سيا�سي �خلاطئ لطبيعة �لنظم �لعربية �ل�سائدة, باعتبار 

عدد منها يرغب يف �لتحول للدميقر�طية, �أو ب�سبب خ�سية �إثارة غ�سب �أنظمة حليفة تقدم خدمات 

�أمنية و�سيا�سية حيوية.

�سالح من د�خل �ملجتمعات �لعربية,  • تر�جع كبري –�أقرب لالنهيار- يف �أد�ء �لقوى �لد�عية لالإ
بينما مل يفلح �حلر�ك �ل�سيا�سي خالل �لعامني �ملا�سيني يف خلق وقائع جديدة موؤثرة على عالقات 

�لقوى �ملختلة ب�سكل هائل ل�سالح �لنظم �ل�ستبد�دية يف �لعامل �لعربي, و�لتي بد�أت يف �سن هجوما 

م�ساد� لتقطع �لطريق على �حتمالت �أي حر�ك �سيا�سي جديد.

• دخول �أطر�ف دولية جديدة )رو�سيا و�ل�سني و�إير�ن( لحتمل �أجندة دميقر�طية بل معادية 
لها, �إىل ميد�ن �لفعل �ل�سيا�سي و�لقت�سادي �ملوؤثر يف �ملنطقة, يف نف�ض �لفرتة �لتي ت�سهد –و�ست�سهد 

مريكي بعد �نهيار م�رصوع �لعر�ق.  �ملزيد- من تر�جع �لنفوذ �لأ

وىل تبلورت بو�سوح قبل فوز جماعة �لإخو�ن �مل�سلمني بـ 20% من مقاعد  �ملوؤ�رص�ت �لثالثة �لأ

غلبية يف �لنتخابات �لفل�سطينية يف يناير  �لربملان �مل�رصي يف دي�سمرب 2005, وفوز حركة حما�ض بالأ

وروبي – مريكي و�لأ 2006. وهو �لتطور �لذي يعزي �إليه بع�ض �ملر�قبني �لرت�جع يف �ملوقف �لأ

و�لدويل بالتايل- من ق�سية �لإ�سالح �لدميقر�طي للعامل �لعربي.

عوامل خارجية:

مر مل يكن تر�جعا –بل وفقا ملثل عربي معروف هو “�لق�سة �لتي ق�سمت ظهر �لبعري”  غري �أن �لأ

وىل لالعالن عن  ناء يفي�ض باملاء خارجه”- فلم تتو�فر منذ �للحظة �لأ “�لقطرة �لتي جعلت �لإ �أو 

ر�دة �ل�سيا�سية �لكافية للدفع بهذه �ملبادر�ت  �ملبادر�ت �لدولية �ملتو�لية لإ�سالح �لعامل �لعربي, �لإ

ر�دة  لالإ �فتقرت  ولكنها  �ل�سيا�سية,  �لنو�يا  �إعالن  لنمط  �أقرب  كانت  لقد  �أهد�فها.  لتحقيق  بعزم 

بهي الدين ح�ضن
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�سباب �لتالية: و�لت�سخي�ض �لدقيق و�خلطط �لعملية. ويرجع ذلك لالأ

–�لتي  �لعربي  �لعامل  يف  و�أمريكا  وروبا  لأ منية  �لأ �مل�سالح  �أولوية  بني  �ل�رص�ع  ح�سم  عدم   •
ولوية �جلديدة �ملعلنة  تتطلب �حلفاظ على ��ستقر�ر �لنظم �حلالية يف �أغلب �لبلد�ن �لعربية- وبني �لأ

منية  بعد 11 �سبتمرب للتحول نحو �لدميقر�طية على ح�ساب ��ستقر�ر هذه �لنظم, وبالتايل �مل�سالح �لأ

�لتي حتميها. 

�أوروبا و�لوليات �ملتحدة, لي�ض فقط حول م�رصوعية و�سو�ب م�رصوع  حدة �لنق�سام بني   •
غزو �لعر�ق, ولكن �أي�سا حول �لفكرة �ملركزية مل�رصوع �لإ�سالح �لدميقر�طي للعامل �لعربي, �أي 

رهاب و�لفتقار للدميقر�طية, و�أي�سا حول خريطة �لطريق نحو  �لربط �لوثيق بني تعاظم خماطر �لإ

�لإ�سالح )�ملعدلت و�لو�سائل و�ل�سغوط �لالزمة(. وهى خالفات مل حت�رص نف�سها د�خل �لغرف 

حيان, مثلما حدث يف �جتماعات  �ملغلقة, بل جرى �لتعبري عنها علنا, وباأ�ساليب خ�سنة يف كثري من �لأ

قمة �لثمانية )�أطالنطا 2004( وقمة �أوروبا/ �لوليات �ملتحدة )دبلن 2004( ويف �ملد�ولت �لعلنية 

وكو�لي�ض �جتماعات �ملنتدى من �أجل �مل�ستقبل.

�لإ�سالح  �سعار  تبني  يف  و�سجيجا  �ندفاعا  كرث  �لأ كانت  مريكية  �لأ �ملتحدة  �لوليات  �أن  •رغم 
�أنها كانت �أكرث �نق�ساما من  �إل  �أنها وقفت مبا�رصة خلف مبادرتني من ثالث,  �لدميقر�طي, حتى 

د�رة  �أوروبا حول �سو�ب و�أولوية �لهدف, لي�ض فقط بني �جلمهوريني و�لدميقر�طيني, بل د�خل �لإ

ن�سان يف �لعامل �لعربي من ناحية,  نف�سها, �لتي عانت ف�ساما م�ستحكما. فهى تدعو لحرت�م حقوق �لإ

ن�سان فظاظة يف جو�نتنامو و�أبو غريب وغريها!  وترتكب بالتو�زي عدد من �أكرث جر�ئم حقوق �لإ

�ملحمولني  �لليل  يف  تعذيب  بالنهار, يف  لدمقرطتها  تدعو  �لتي  �لدول  يف  �ل�رصية  �ل�سجون  ت�ستخدم 

�للتز�م مبعايري  علنا عن عدم  �لدفاع  �لعرت�فات منهم! ف�سال عن  �إليها لنتز�ع   CIA بطائر�ت 

باأ�رصى  يتعلق  )فيما  ن�ساين  �لإ �لدويل  وبالقانون  بالتعذيب(  يتعلق  فيما  )خا�سة  ن�سان  �لإ حقوق 

جو�نتنامو( ! هذ� ل يعني �أن �أوروبا مل تعان من �لنق�سام, ولكنه �لنق�سام �لتقليدي �ملوجود قبل 

ودول جنوب  �لعربي-  �لعامل  يف  ن�سان  �لإ بحقوق  �هتماما  كرث  -�لأ �ل�سمال  دول  بني  �سبتمرب   11

كرث تفهما وتفاهما مع �حلكومات �مل�ستبدة يف �ملنطقة. �أوروبا �لأ

�سالح,  • لعب �لتقييم �خلاطئ لطبيعة �أغلبية �لنظم �لعربية �حلاكمة, و�عتبارها متلك �إر�دة لالإ
ولي�ست مناوئة له, دور� مهما يف �إهد�ر حتقيق �مل�ستهدف بالدعم �ملادي لقوى �لإ�سالح ومنظمات 

�ملجتمع �ملدين. فقد ذهب قدر� كبري� منه �إىل حكومات وموؤ�س�سات ومنظمات حكومية, بوهم �أنها 

بر�مج م�ستوردة من جتارب دول على طريق  �أو ذهبت يف  �لإ�سالح,  بعجلة  تدفع  �أن�سطة  يف  تنفق 

ن�ضان فى العامل العربي مهمات الدفاع عن حقوق االإ
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�أوروبا( ول ت�سلح يف دول ��ستبد�دية معادية للدميقر�طية.  �لتحول �لدميقر�طي )كو�سط و�رصق 

�لنظم  وتطوير  �لنتخابات  ومر�قبة  و�لنتخابية  �ل�سيا�سية  �مل�ساركة  تن�سيط  بر�مج  ذلك  مثال 

�لنتخابية وغريها من �لرب�مج �لتي تركز على �جلو�نب �لتقنية للعملية �لدميقر�طية, و�لتي �أنفق 

ن �ل�سعوب ل تعترب نف�سها طرفا, فهى ل تثق  مريكي, ومل ترتك �أثر�, لأ فيها ق�سم كبري من �لدعم �لأ

بالنظم �لر�هنة, ول بالنتخابات �لتي تديرها هذه �لنظم, ورمبا ل توؤمن باأن �لتغيري �سيحدث بطريق 

�لنتخابات, مهما حت�سنت تقنياتها ظاهريا.

إن �سنو�ت �سخب  وبا�ستثناء �لت�رصيحات �ل�سحفية و�لتحويالت �ملالية �ملوجهة للمنطقة ككل, فا

�حلديث �لدويل عن �لإ�سالح �لدميقر�طي للعامل �لعربي )2004- 2005( مل ت�ستهدف فعليا �سوى 

ملمو�سة  عمل  �أي خطة  �ملنطقة  تعرف  ومل  �لعربية,  �لدول  من  �لو�حدة  �ليد  �أ�سابع  من  �أقل  عدد 

ر�ض, �أو �سغطا �سيا�سيا دوليا جماعيا متو��سال من �أجل �لإ�سالح.  مرتجمة على �لأ

مر �إذن, �أن موجات �لدميقر�طية كانت خائرة �لقوى حتى قبل �أن ت�سل �إىل �ل�سو�حل  حقيقة �لأ

إن �ملوجة  إنه مع عودة �أوروبا و�لوليات �ملتحدة �إىل مو�قع ما قبل 11 �سبتمرب, فا �لعربية, لذلك فا

ر�ض, �أو حقيقة �إ�سالحية د�ستورية �أو  �لر�بعة مل تخلف ور�ئها �أي تغري مادي ذي مغزى على �لأ

ت�رصيعية �أو موؤ�س�ساتية, �أو تغري� يف عالقات �لقوى, برغم �أن ملفات ون�سو�ض �تفاقيات خطط عمل 

مريكية, وحما�رص �جتماعات  وروبية, و�خلطب �لنارية حول مبادرة �ل�رص�كة �لأ �سيا�سة �جلو�ر �لأ

منتدى �مل�ستقبل, ماز�ل حربها جميعا مل يجف بعد, مثلها يف ذلك مثل �إعالنات وم�ستند�ت قنو�ت 

�لدعم �ملايل �لهائل �لتي �أن�ساأت مبقت�ساها.

لقد كان �أف�سل �إجناز لهذ� �لتحول �ملوؤقت يف �حلديث �لدويل عن �لإ�سالح يف �لعامل �لعربي, هو 

منية يف بع�ض �لبلد�ن )م�رص  خر, للقب�سة �لأ يف ممار�سة �لدور �لكابح –ب�سكل موؤقت- ومن وقت لآ

�سا�ض(, مما �أدى –ب�سكل موؤقت �أي�سا- لتو�سيع �لهام�ض �ل�سيا�سي �ملتاح  و�سوريا و�ل�سعودية بالأ

للجدل �لعام, ولالحتجاج يف �ل�سارع )م�رص فقط( وو�سائل �لإعالم لفرتة ق�سرية. وعندما طوى 

منية لتمار�ض �سطوتها �لتي ل يحدها �سقف,  �ملجتمع �لدويل �أور�قه و�أد�ر ظهره, عادت �لقب�سة �لأ

وجرى “حترير” �ل�سارع من حركات �لحتجاج, لتقت�رص على بع�ض �ل�سالونات وو�سائل �لإعالم. 

�لق�ساء  �أو  �أكرث,  �ملحدود, وحتجيمه  �لهام�ض  ذلك  لعدم حما�رصة حتى  لي�ض هناك �سمانة  ولكن 

عليه متاما. 

�سالح, فتون�ض هى �لطفل �ملدلل  �إن “منوذج تون�ض” يلخ�ض بعمق قيمة �ملبادر�ت �لدولية لالإ

�سالح- وهى “�لعنو�ن” �لذي �ختارته �لوليات  وروبي –قبل وبعد �لدعاوى �لدولية لالإ لالحتاد �لأ

بهي الدين ح�ضن
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د�رة مبادرتها لدمقرطة �لعامل �لعربي. وخالل �لعامني �للذين �سهد� �سخب  مريكية كمقر لإ �ملتحدة �لأ

“�حلديث” �لدويل عن �لإ�سالح, مل تتوقف قب�سة �لدولة �لبولي�سية حلظة و�حدة عن ممار�سة �لقمع 
مم �ملتحدة للمعلومات! بل قامت �حلكومة بتجميد �لدعم �ملايل  �لعنيف, حتى خالل �نعقاد موؤمتر �لأ

ن�سان يف تون�ض, دون رد فعل �أوروبي �أو �أمريكي يتنا�سب ومدى  برز منظمات حقوق �لإ وروبي لأ �لأ

مريكية  هانة �أو �رص��سة �لقمع! . ولذ� رمبا مل يكن مثري� متاما للده�سة, �أن تعترب �خلارجية �لأ �لإ

�لبولي�سية وحماية  �أركان �لدولة  �لتعديالت �لد�ستورية �جلديدة يف م�رص, �لتي ت�ستهدف تر�سيخ 

وروبي ب�سكل  ممار�ساتها بالد�ستور, باأنها خطوة على طريق �لإ�سالح! �أو �أن يباركها �لحتاد �لأ

غري مبا�رص, عندما يح�رص �نتقاده لها ب�رصعة متريرها يف �لربملان, دون �أن يعلق بكلمة و�حدة على 

ول حلركة يوليو 1952! �أكرب تدهور ت�رصيعي ود�ستوري يجري يف م�رص, منذ �لد�ستور �لأ

مريكي لدمقرطة �لعامل �لعربي, هو �أن �لدولة �لتي  �إن �أف�سل تعبري عن مدى خو�ء �مل�رصوع �لأ

ر�هن عليها هذ� �مل�رصوع لقيادة �لتحول �لدميقر�طي يف �ملنطقة, �أي م�رص, هى نف�سها �لتي قادت 

من  نف�سها  هى  و�لدويل, وحتولت  قليمي  و�لإ �ملحلي  �ل�سعيد  على  ومنظما  م�ساد�  برب�عة هجوما 

مريكي! خالله �إىل دولة �أكرث قمعية و��ستبد�د�, مما كانت عليه عند تد�سني �مل�رصوع �لأ

عوامل داخلية:

�أما على �ل�سعيد �لد�خلي, وبرغم حقيقة �أن قوى �لإ�سالح يف �لعامل �لعربي مل تكف عن �ملطالبة 

ن �إحدى �أهم 
قل منذ هزمية يونيو 1967 �لع�سكرية- وحقيقة �أ بالإ�سالح منذ �أربعة عقود -على �لأ

�لعقبات يف طريقها خالل ذلك كان �لدعم �خلارجي لنظم �ل�ستبد�د, �إل �أن �ل�رصوط �لرئي�سية للتفاعل 

�لد�خلي مع �ملوجة �لر�بعة للتحول �لدميقر�طي مل تكن متو�فرة, وذلك نظر� لعدم تو�فر مقومات 

إن �لنظم �حلاكمة يف  خري يف موريتانيا, فا �سالح. فبا�ستثناء �ملغرب و�لتطور �لأ قاعدة جمتمعية لالإ

ر�دة �لالزمة لل�رصوع بالإ�سالح �ل�سيا�سي, ولذ� �ن�رصف كل جهدها  باقي �لبلد�ن �لعربية �فتقرت لالإ

خالل عامي 2004- 2005 �إىل �ل�سعي لتخفيف �ل�سغوط �خلارجية و�لد�خلية عليها و�مت�سا�سها, 

�لد�خل و�خلارج, و�لتحالف مع  خرى يف  �لد�خلية يف �جلبهات �لأ �لتناق�سات  و�لعمل على تعزيز 

“�ل�سيطان” من �أجل قطع �لطريق على �لإ�سالح. �إن �ملهارة �لفائقة �لتي �أد�رت بها �لنظم �لعربية 
زمات,  زمة �مل�سريية, ت�ستحق �أن تدر�ض كنموذج يف علم �إد�رة �لأ �حلاكمة -بقيادة م�رص- هذه �لأ

ي �إ�سالح! 
ولو كانت هذه �لنظم تدير جمتمعاتها بـ 5% فقط من هذه �ملهارة, رمبا ما كانت حتتاج �أ

اأبرز مالمح مناورة النظم العربية احلاكمة هى:

ن�ضان فى العامل العربي مهمات الدفاع عن حقوق االإ
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�لزعم باأنها قد غريت جلدها, و�أنها قررت �أن تتجاوب مع دعاوى �لإ�سالح. )موؤمتر �لقمة   •
ول مرة يف تاريخ جد�ول �أعمال �لقمم �لعربية ق�سية  �لعربية يف تون�ض يف مايو 2004, �لذي ت�سمن لأ

�سالح  لالإ �سكندرية  �ليمن وم�رص موؤمتري �سنعاء و�لإ �لإ�سالح و�لدميقر�طية, وتنظيم حكومتي 

�لعربي يف يناير ومار�ض 2004, �للذين �نتهيا بوثائق �ألقتها �لنظم �لعربية يف �سلة �ملهمالت بعد �أن 

�أدت وظيفتها يف تهدئة خو�طر �ملجتمع �لدويل, و�مت�سا�ض �سغوطه.

• �لتجاوب مع بر�مج �لدعم �ملادي �لدويل للدميقر�طية, وت�سهيل �نعقاد �ملوؤمتر�ت وور�ض �لعمل 
ردن وم�رص. ولكن  وحلقات �ملناق�سة, مب�ساركة عنا�رص حكومية عربية, وخا�سة يف دول �خلليج و�لأ

مريكية, ولكنها مل ت�سع عر�قيل �أمام تلقي  خرية و�سعت عر�قيل �أمام فتح مكاتب للمنظمات �لأ �لأ

موؤ�س�سات �أمريكية �أخرى موجودة يف م�رص منذ زمن, دعما للتدريب على �لدميقر�طية.

• رفع �سعار �خل�سو�سية �لثقافية للمجتمعات �لعربية, و�أن �لإ�سالح ياأتي من “�لد�خل” فقط, 
مر �لذي �نتهى عمليا برف�ض  �سالح “من �خلارج”, �لأ لكبح جماح �ندفاع دعاوى �ملجتمع �لدويل لالإ

دعاوى �لإ�سالح, �سو�ء جاءت من �لد�خل �أو �خلارج.

وروبية مئات �ل�سنني,  • رفع �سعار �لتدرج, و�أن �لتحول للدميقر�طية �حتاج يف �ملجتمعات �لأ
مام, بل �لعودة للخلف يف بع�ض  مر �لذي �نتهى يف �ملمار�سة �لعربية �إىل عدم �لتقدم خطوة و�حدة لالأ �لأ

�لبلد�ن مثل م�رص و�سوريا و�لبحرين..

• �لعمل على خلخلة �إجماع �ملجتمع �لدويل حول �أهمية �إ�سالح �لعامل �لعربي وو�سائل حتقيقه, 
مريكية, وبني �أوروبا  وذلك من خالل �ل�سعي لتو�سيع �لفجوة بني �ملو�قف د�خل �لنخبة �ل�سيا�سية �لأ

مريكية. و�لوليات �ملتحدة �لأ

منية يف �ملنطقة, خا�سة مع  وروبا و�أمريكا, خلدمة م�ساحلها �لأ • تقدمي عرو�ض �أكرث �إغر�ء لأ
مريكي يف �لعر�ق, وو�سول حما�ض  بروز حتديات �أمنية �إقليمية جديدة, بات�ساح �نهيار �مل�رصوع �لأ

رهاب. ولكن هذه �لعرو�ض  للحكم يف فل�سطني, و�سعود �إير�ن كقوة �إقليمية, وتفاقم خماطر ت�سدير �لإ

�سرت�تيجية �مل�سرتكة للنظم  ي نز�ع. فالإ مل تنطو عمليا على �مل�ساهمة �جلادة يف و�سع حد نهائي لأ

��ستمر�ر  على  حتافظ  بحيث  �ساخنة,  قليمية  �لإ �لنز�عات  �إبقاء  على  �حلر�ض  د�ئما  كانت  �لعربية 

و�لثقافية,  �ل�سيا�سية  ونخبها  �ل�سعوب  مع  للتوظيف  وقابال  د�ئما,  متقد�  �لقومي  من  �لأ هاج�ض 

بقاء �هتمامها مركز� على �لعدو �خلارجي, وبالتايل �لدعم غري �ملبا�رص مل�رصوعية ��ستمر�رها دون  لإ

تغيري, ولكن دون �ل�سماح لهذه �لنز�عات بالتفاقم �إىل درجة تهدد فيها م�سالح هذه �لنظم.

بهي الدين ح�ضن
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�سالح, �سوء� لدى �ملجتمع  �سالميني كفز�عة لتثبيط حما�سة �لدعوى لالإ • �لتوظيف �لبارع لالإ
�لدويل, �أو لدى �لنخب �ل�سيا�سية �ملحلية �لليرب�لية و�لي�سارية و�لعلمانية و�لقومية. تقدم م�رص �أبرع 

ول مرة, دون وجود �أي ع�سو بالإخو�ن  خرية فيها ولأ مثلة, فقد جرت �لنتخابات �لربملانية �لأ �لأ

فر�ج عنهم جميعا قبل �لنتخابات باأيام, ليتمتعو� خالل �ملرحلة  �مل�سلمني بال�سجون, �لذين مت �لإ

وىل من �ملرحلة �لثانية من �لنتخابات باأف�سل مناخ �سيا�سي و�أمني مقارنة بكل  وىل, و�جلولة �لأ �لأ

�لنتخابات �لتي جرت على مد�ر ربع قرن!! وهو ما �ساهم ب�سكل مبا�رص يف ح�سولهم على %20 

�سالميني, ولكنه حتول ملك�سب ��سرت�تيجي  من مقاعد �لربملان. كان هذ� مك�سبا تكتيكيا ممتاز� لالإ

ولويات يف �أوروبا و�أمريكا,  نه �أ�سهم يف ح�سم �جلدل حول �لأ للنظام �مل�رصي, ولنظم عربية �أخرى, لأ

قليمية على ح�ساب �لإ�سالح �لدميقر�طي للعامل �لعربي؟ منية �لإ ل�سالح �أولوية �مل�سالح �لأ

مريكي على �أر�سية �مل�سالح �مل�سرتكة  • �لتن�سيق مع �للوبي �لإ�رص�ئيلي �لقوي يف �لكوجنر�ض �لأ
�سالميني -�لعدو �مل�سرتك لهذه �لنظم و�إ�رص�ئيل- يف  �سد �لإ�سالح �ل�سيا�سي, خا�سة بعد �سعود �لإ

�نتخابات م�رص وفل�سطني.

• �إذكاء م�ساعر �لعد�ء �لديني للغرب “�ل�سليبي”, و�نتهاز منا�سبة �أزمة �لر�سوم �لد�مناركية 
�سعال مو�جهة �سيا�سية و�إعالمية و�سعبية كبرية, مل تتورع حتى عن ت�سهيل �لعتد�ء على �ل�سفار�ت  لإ

وحرقها, مبا ي�ساعد على �رصف �لنتباه عن �لتناق�سات �ملحلية, وتوجيهه نحو �ملخاطر �خلارجية 

�سالم. �لتي “ت�ستهدف” �لإ

جلها,  • رفع �أعالم “حقوق �ملر�أة” عالية خفاقة, وتنظيم عدد هائل من �لجتماعات و�ملوؤمتر�ت لأ
�إن  حيان.  �لأ �أغلب  يف  �لعربية  �جلامعة  وبرعاية  �لعربية,  �لدول  و�ئل” يف  �لأ “�ل�سيد�ت  بح�سور 

�لقوى,  ومو�زين  �ل�سيا�سي  �لنظام  طبيعة  على  مبا�رصة  ينعك�ض  ل  �ملجال  هذ�  يف  �لتنازلت  تقدمي 

قل حت�سل على  ف�سال عن �أنه ي�ساعد على تخفيف �ل�سغوط �لدولية �ملطالبة بالإ�سالح, فهى على �لأ

�سئ ما!.

د�ري و�لإعالمي خالل عامي  �أ�سكال �لقمع �لبولي�سي و�لت�رصيعي و�لإ •واأخريا, تو��سل كل 
�ل�سيا�سية  للرموز  �لإعالم,  و�سائل  �ملعنوي عرب  �لغتيال  تكثيف حمالت  ذلك  “�لإ�سالح”, مبا يف 

�جلديدة �ل�ساعدة.

عملية  بقيادة  لال�سطالع  موؤهلة  �أي�سا  تكن  مل  �لعربي  �لعامل  يف  �حلاكمة  غري  �لنخب  �أن  غري 

�لإ�سالح, فهى تعاين تاريخيا ولعدة عقود مت�سلة من �لقمع �ملنهجي �ملنظم –مب�ساعدة �أو تو�طوؤ 

ن ت�سبح د�ئما حمدودة �لعدد, ه�سة ومنق�سمة على نف�سها �إىل  مر �لذي �أدى لأ �ملجتمع �لدويل- �لأ

ن�ضان فى العامل العربي مهمات الدفاع عن حقوق االإ
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مني بها, وخا�سة يف جمتمعات يتف�سى فيها  درجة �لت�رصذم, وي�سهل د�ئما �لتالعب �ل�سيا�سي و�لأ

�ملعنية  �لدولية  �ملنظمات  د�ري و�ل�سيا�سي, مب�ستويات تفوق بكثري كل ما تقوله  �ملايل و�لإ �لف�ساد 

مبكافحة �لف�ساد عن هذه �ملنطقة. 

�لتي  �لنخب,  هذه  من  �ساأن  ذي  قطاع  �أي  لدى  ر��سخة  �أولوية  �لدميقر�طي  �لإ�سالح  يكن  مل 

�لغرب  مع  �ملو�جهة  يف  �أو  خا�ض,  ب�سكل  و�لعر�ق  ولبنان  فل�سطني  يف  �أخرى  �أولويات  تتنازعها 

�أق�ساما ن�سيطة من هذه �لنخب, تقف يف  �أن جند  ب�سكل عام. ومن ثم مل يكن مثري� متاما للده�سة 

مامي مع �لنظم �حلاكمة و�لقوى يف بالدها –حول ق�سايا �لدميقر�طية وحقوق  �سف �ملو�جهة �لأ

ولبنان  �سوريا  يف  �سالح  لالإ �ملعادية  �حلاكمة  �لنخب  �للحظة  نف�ض  يف  ت�ساند  ولكنها  ن�سان-  �لإ

�ل�سفاح  “لل�سهيد”/  تكرميا  عربية  عو��سم  عدة  يف  للعز�ء  �رص�دقا  تقيم  ثم  وغريها,  و�ل�سود�ن 

�سد�م ح�سني بعد �إعد�مه!.

خالقي, فهى تولول  لقد كان �سلوك رموز و�أق�سام هامة من هذه �لنخب مثري� لل�سخرية و�لنفور �لأ

على غياب �لدميقر�طية يف بالدها, وتطعنها يف �لظهر يف و�سح �لنهار يف بالد �أخرى! ت�رصخ باكية 

ن�سان �مل�ستباحة يف بالدها, بينما متجد �ل�سفاحني يف بالد �أخرى, وترفعهم ملرتبة  دفاعا عن حقوق �لإ

بطال �لتاريخيني! ت�ستنجد بالعامل لو�سع حد لالغت�ساب �جلماعي للن�ساء �مل�سلمات يف �لبو�سنة,  �لأ

وت�ستنكر �أن يهب �لعامل لنجدة �لن�ساء �مل�سلمات �لالئي يتعر�سن لالغت�ساب يف د�رفور!.

�أبرز  �أحد  �أخالقية  جاذبية  ية  لأ �ملفتقرة  �ملعايري  مزدوجة  �ملتناق�سة,  �ملو�قف  هذه  كانت  لقد 

�سالح. �لعقبات �أمام �إمكانية تو�سيع �لقاعدة �ملجتمعية لالإ

ومن �أبرز نقاط �ل�سعف يف تكوين هذه �لنخب, هو ه�سا�سة �ملكون �حلقوقي يف �لوعي �ل�سيا�سي 

مر �لذي جعل بع�سها ينزلق لتبني بع�ض �أمناط �خلطاب �حلكومي �ملعادي حلقوق  ق�سام منها, �لأ لأ

قليات �لدينية �أو  ن�سان, �أو لرف�ض تبني ق�سايا حقوقية حيوية يف بر�مج عملها, مثل ق�سايا �لأ �لإ

دبي و�لفني, وهو ما كان له تاأثري  بد�ع �لأ �لعرقية �أو حقوق �ملر�أة, �أو حرية �لفكر و�لعتقاد و�لإ

هذ�  يف  للتاأمل  �ملثرية  �ملفارقات  ومن  لها.  �ملجتمعي  �لدعم  قاعدة  تو�سيع  على  قدرتها  على  �سلبي 

قباط,  �ل�سياق, �أن حركة “كفاية” يف م�رص, جتنبت ت�سمني برناجمها �ملطالب �حليوية �مل�رصوعة لالأ

ومل يفلح �ختيارها قبطيا على ر�أ�سها –وهو تطور مل تعرفه م�رص من قبل- يف جت�سري هذه �لفجوة, 

قباط لها. وجذب دعم �لأ

كما لعب �لف�سل �ملزمن لهذه �لنخب يف �لتو�سل حلل تو�فقي خالق حول ق�سية �لعالقة بني �لدين 

بهي الدين ح�ضن
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و�لدولة, يف �أن ت�سري �لدميقر�طية خطر� -يف نظر �أق�سام �أخرى من هذه �لنخب- ل يقل عن خماطر 

�سالميني  �أن تاأتي �لدميقر�طية بالإ ��ستمر�ر نظم �ل�ستبد�د �حلالية, بل قد يفوقها نظر� لحتمال 

وتون�ض  �جلز�ئر  يف  و�لليرب�لية  و�لعلمانية  �لي�سارية  �لنخب  من  �أق�سام  موقف  ذلك  مثال  للحكم. 

قباط ككتلة- �لتي �سارت تخ�سى تبعات “�لدميقر�طية”  خرية ميكن �أي�سا �إ�سافة �لأ وم�رص -يف �لأ

�أكرث من تبعات ��ستمر�ر �ل�ستبد�د.

مني  هذ� �لنمط من �لتناق�سات و�ملفارقات مّكن �لنظم �حلاكمة د�ئما من �لتالعب �ل�سيا�سي و�لأ

خر, وخلق فجوة ثقة د�ئمة بني بع�سها  باأق�سام حيوية من تلك �لنخب, و�رصب بع�سها ببع�سها �لآ

�لبع�ض, ي�ستحيل معها حتقيق تو�فقات ذ�ت طابع ��سرت�تيجي قادرة على �ل�سمود حتى لب�سعة 

مد بني �لنخبة �حلاكمة و�أق�سام  �أ�سابيع, مقابل �لقدرة د�ئما على �إقامة حتالفات تكتيكية ق�سرية �لأ

خرى. ق�سام �لأ متغرية من �لنخب غري �حلاكمة يف مو�جهة �لأ

وعلى �سعيد �لروؤية و�لتكتيك, تبنت بع�ض �جلماعات �ل�سيا�سية �جلديدة ت�سور�ت مبالغ فيها 

�سالح  لالإ �لد�عم  �لدويل  �ملوقف  وثبات  فعالية  مدى  و/�أو  �لو�قع,  يف  �لفعلي  تاأثريها  مدى  حول 

�ل�سيا�سي, و/�أو مدى �سعف �لنظم �حلاكمة يف بع�ض �لدول �لعربية, وطبيعة عالقات �لقوى �ملحلية. 

وبناء على هذه �لتقييمات غري �لو�قعية, تبنت بع�ض هذه �جلماعات تكتيكات �سيا�سية وتعبوية ذ�ت 

طابع �نتحاري, و/�أو �سعار�ت �سيا�سية �سديدة �لت�سادم مع �لنظم �حلاكمة, و/�أو و�سعت �أهد�ف 

حركية خيالية ل �سلة بها بو�قع حال �جلماهري �ملبعدة عن ميد�ن �ل�سيا�سة و�لكفاح �جلماهريي منذ 

مر �لذي �أدى �إىل ف�سل ذريع يف تو�سيع �سفوف تلك �جلماعات, وجذب دعم جماهريي  عدة عقود, �لأ

لها, و��ستنفاد طاقة طالئع حمدودة �لعدد يف �أعمال مل يبق منها �سوى �أثرها �لإعالمي و�لتاريخي.

�أدنى من قوة  نظر� لهذه �له�سا�سة �ل�سيا�سية و�لفكرية و�حلقوقية و�لت�رصذم, مل يتو�فر حد 

دفع من �لد�خل نحو �لدميقر�طية, بل كانت جمرد �أ�سو�ق رومان�سية تتطلع للدميقر�طية ب�سوت 

�خلطاأ  من  �لذي  �ملطلوب,  �لثمن/�ملهر  لدفع  ��ستعد�د  على  تكون  �أن  دون  و�أ�سكال �ساخبة,  عال 

مان, بل هو يقا�ض مبدى �ل�ستعد�د لدفع �لثمن  �ختز�له يف �ل�ستعد�د �لفردي للت�سحية بالنف�ض وبالأ

و �إقليمية �أو 
�ل�سيا�سي, �ملتمثل يف عمق �لإميان باأولوية �لإ�سالح على ح�ساب �أي �عتبار�ت حملية �أ

دولية �أخرى, و�ل�ستعد�د بالتايل لتقدمي تنازلت متبادلة بني �لنخب غري �حلاكمة, مبا ميكنها من 

ت�سكيل قطب ورقم حقيقي يف �ملعادلت �ل�سيا�سية, قادر على �لقيام باخرت�ق ولو حمدود, �أو فتح 

ثغرة يف جد�ر �حتكار �لنخب �حلاكمة لل�سلطة و�لرثوة.

ن�ضان فى العامل العربي مهمات الدفاع عن حقوق االإ



�89

العدد 50/49رواق عربي

ن�سان “�أولويات و�آليات  لقد �سبق �أن �سخ�سْت مبكر� وثيقة مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإ

�سالح �ل�سيا�سي يف: �لإ�سالح يف �لعامل �لعربي” )يوليو 2004( �ل�رصوط �لالزمة لالإ

�لقاطعة  ولوية  �لأ على  وتو�فقًا  و�لثقافية,  �ل�سيا�سية  للنخب  �سلبة  �سيا�سية  �إر�دة  •“تو�فر 
بلغت  مهما  �أخرى  ق�سايا  �أية  ح�ساب  وعلى  �أعمالها,  جدول  على  �ل�سيا�سي  �ل�سالح  لق�سية 

�أهميتها”.

بجوهر  ذلك  يخل  �أن  دون  و�لدولة,  �لدين  عالقة  �سكالية  لإ خالق  تو�فقي  حل  �ىل  •“�لتو�سل 
ق�سية �ل�سالح, �أو يقود لإحالل نظام ��ستبد�دي حمل �آخر”.

دولة”. كل  يف  �سالح,  لالإ �أدنى  حد  برنامج  حول  • “�لتو�فق 

�للجوء  عدم  قل  �لأ على  �أو  �حلاكمة,  �لنخبة  جانب  من  بال�سالح  �سيا�سية  �إر�دة  • “تو�فر 
للعنف لقمع  حركة �ل�سالح”.

ب�سبب �لفتقار �إىل هذه �لعو�مل �لد�خلية و�خلارجية, ف�سلت �ملوجة �لر�بعة للتحول �لدميقر�طي 

قليمية للعامل �لعربي. يف �جتياز �ملياه �لإ

تاأثري�  له  كان  �لعر�ق من خالل غزوه و�حتالله,  دمقرطة  �لذريع مل�رصوع  �لف�سل  �أن  �سك  ول 

ر�دة �ملرتددة للمجتمع �لدويل وعلى �لتفاعالت �لد�خلية باملنطقة. يف حقيقة  �إ�سافيا على �لإ كابحا 

مر �أنه مل يكن هناك �أكرث �إجر�ما وحماقة من غزو �لعر�ق, �سوى �لطريقة �مل�ستهرتة و�لالم�سئولة  �لأ

مريكية عملية �إعادة بناء قدر�ت �لعر�ق بعد �إ�سقاط نظام �سد�م ح�سني. د�رة �لأ �لتي �أد�رت بها �لإ

مريكي �ل�سيا�سي  كما لعب تفاقم ماأ�ساة �ل�سعب �لفل�سطيني خالل نف�ض �لفرتة -نتيجة �لدعم �لأ

و�لدبلوما�سي �ملطلق لل�سيا�سة �لإ�رص�ئيلية, �لذي بلغ �آفاقا غري م�سبوقة- دور� حيويا يف تقوي�ض 

مريكي  وروبي/ �لأ ما بقى من م�سد�قية مل�رصوع دمقرطة �لعامل �لعربي, وخا�سة بعد �لتحفظ �لأ

�لعامل  يف  وحرية  نز�هة  كرث  �لأ كانت  �لتي  خرية,  �لأ �لفل�سطينية  �لربملانية  �لنتخابات  نتائج  على 

�لعربي!.

�لنظم  �أمدت  قد  �لفرتة,  نف�ض  �لنفط خالل  �أ�سعار  �لتي حدثت يف  �لطفرة  إن  فا عالوة على ذلك, 

�لعربية �حلاكمة مبو�رد مالية كبرية غري متوقعة, �ساعدت على تو�سيع هام�ض �ملناورة مع �سعوبها. 

رهاب و�لتطرف �لديني؛ وهو ما �ساهم �أي�سا يف تعزيز  ف�سال عن تعزيز �ملو�رد �ملادية جلماعات �لإ

�لهجوم �مل�ساد.

بهي الدين ح�ضن
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موؤ�ضرات الهجوم امل�ضاد »انتفا�ضة الوحل«:

مر مل يتوقف عند �نح�سار �ملوجة �لر�بعة, بل �إن هجوما م�ساد� بد�أ يحل حمل �ملوجة  غري �أن �لأ

�ملنح�رصة, من �أبرز مالحمه:

رهاب يف �لعامل �لعربي, و�إقامتها قاعدة �أ�سا�سية لها يف بلد جديد هو �لعر�ق  • تعاظم قوى �لإ
)مل يكن على خريطتها قبل ذلك(, وعودتها �إىل م�رص مع توطنها يف منطقة جديدة متاما )�سيناء(, 

وظهور خاليا تابعة لها قامت بعمليات متفاوتة �لعنف يف بلد�ن جديدة �أخرى )�سوريا و�ملغرب وتون�ض 

و�جلز�ئر ولبنان وغزة(, مع ��ستمر�ر �لن�ساط �ملتقطع للخاليا �لنائمة يف �ل�سعودية و�ليمن.

�ل�سني/  �لطائفي  �لتوتر  و�نتقال  �ملنطقة,  يف  و�ملذهبية  �لطائفية  للهوية  �لعنيف  �ل�سعود   •
هلية �ملتقطعة يف �لعر�ق, و�نعكا�سات ذلك يف ت�ساعد �لتوتر �لطائفي  �ل�سيعي �إىل م�ستوى �حلرب �لأ

يف �ملنطقة, وخا�سة �لبحرين و�ل�سعودية ولبنان و�سوريا وم�رص. وعالوة على �لحتمالت �لو�سيكة 

إن حربا  كرث دموية �لتي تقود للتق�سيم, فا هلية �ملتو��سلة �لأ ن ينتقل �لعر�ق �إىل مرحلة �حلرب �لأ لأ

من نوع �آخر بد�أت يف �ليمن بني �جلي�ض �ليمني و�حلوثيني )زيديون �أقرب لل�سيعة( يف منطقة �سعدة 

�سباب  �سباب طائفية مذهبية و�سيا�سية. ف�سال عن خماطر لندلع حرب �أهلية جديدة يف لبنان لأ لأ

قليمية و�ل�سيا�سية و�لطائفية.  جتمع بني �لعتبار�ت �لإ

• تو�سع ظاهرة �مليلي�سيات �خلا�سة �لتي ت�سكل مزيجا فريد� من �ن�سقاقات حلقية من ف�سائل 
ي جدول �أعمال �سيا�سي- وع�سابات �لبلطجة و�لنهب, وع�سابات �ملرتزقة �لتي  نظامية -تفتقر لأ

جر, وغريها )منوذج �لعر�ق وفل�سطني(. تنفذ عمليات �خلطف �أو �لقتل بالأ

�سالم �ل�سيا�سي -على �سوء �إفال�ض وف�ساد �لنظم  • تز�يد �لدعم �ل�سعبي للقوى �ملعربة عن �لإ
�ل�سائدة و�إغالق �لطريق �أمام �أي بد�ئل �أخرى- مبا يحمله ذلك من جدول �أعمال, رمبا �أكرث ظالمية 

)مثال فل�سطني وم�رص و�سوريا وتون�ض(. و�نعكا�ض ذلك يف ميل �حلكومات �لعربية �ملتز�يد ل�سبغ 

نظمها �ل�ستبد�دية بالدين, مثال م�رص و�سوريا, ولدعم م�رصوعيتها �ل�سيا�سية �لتي تتاآكل تدريجيا 

منذ زمن طويل.

�لدويل  �ملجتمع  �هتمام  �لعربية لن�رص�ف  �إدر�ك �حلكومات  –بعد  �لقمعية  �لقب�سة  ت�سديد   •
�سوريا,  مثال  �لدولية.  �ملبادر�ت  طرح  قبل  متبعا  كان  ما  تفوق  مب�ستويات  �لإ�سالح-  ق�سية  عن 

توفري  مرة  ول  لأ عليها  يرتتب  �لتي  �لد�ستورية,  �لتعديالت  �أخطر  من  عدد�  �عتمدت  �لتي  وم�رص 

من, بعيد� عن �ملحا�سبة  �أجهزة �لأ �لتي تتمتع بها  �لقمعية �ل�ستثنائية  لل�سلطات  حماية د�ستورية 

على  �لع�سكري,  وخا�سة  �ل�ستثنائي  �لق�ساء  دور  يف  م�سبوق  غري  تو�سيع  عن  ف�سال  �لق�سائية, 

كبرية  منية خطو�ت  �لأ �لبولي�سية  �لدولة  �سيدفع مب�رصوع  �لذي  مر  �لأ �لطبيعي؛  �لق�ساء  ح�ساب 

ن�ضان فى العامل العربي مهمات الدفاع عن حقوق االإ
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مام وير�سخ مرتكز�ته. لالأ

كرث حمافظة ومقاومة  • هزمية قوى �لإ�سالح يف �إير�ن بعد �نتهاء ولية خامتي, و�سعود �لقوى �لأ
قليمية. كرث ��ستعد�د� لتوظيف �لهوية �لطائفية يف م�ساريعها �لإ للحد�ثة و�لدميقر�طية, و�لأ

قل  �لأ �سيناريوهان,  يتنازعها  �لعربية  �ملنطقة  �أن  تعني  �إليها,  �سارة  �لإ �ل�سالف  �ملوؤ�رص�ت  �إن 

مر�رة فيهما, هو �لتعاي�ض �ليومي لفرتة لي�ض لها �سقف زمني معروف, مع توتر طائفي �ساخن )يف 

حيان �إىل عنف دموي متقطع )يف �لعر�ق و�ليمن(, وتوتر  �خلليج و�ل�سعودية( يرتفع يف بع�ض �لأ

عرقي و�سيا�سي �ساخن يف جنوب �ل�سود�ن, يرتفع �إىل عنف دموي متقطع يف د�رفور, جنبا �إىل جنب 

مع نظم حكم بولي�سية, �أو تتجه �لقب�سة �لقمعية فيها نحومزيد من �لت�سدد و�لعنف دون مقاومة 

تكفي لعرقلتها.

كرث مر�رة, فهو ينطوي على تفاعل معطيات �ل�سيناريو �ل�سابق, لينتج حروبا  �أما �ل�سيناريو �لأ

�أهلية يف �لعر�ق ولبنان وفل�سطني و�ليمن و�ل�سود�ن )يف حالة �أن يتوجه �جلنوب نحو �لنف�سال, 

قل. وهو �لحتمال �ملرجح( و�نعكا�سات دموية ل تقل مر�رة يف �سوريا و�خلليج و�ل�سعودية على �لأ

غري �أن �ل�سيناريو �ملحتمل حلرب �أهلية متو��سلة يف �لعر�ق بني �أغلبية �سيعية و�أقلية �سنية, قد 

ي�ستدعي دعما �أكرث و�سوحا لل�سنة من جانب م�رص و�ل�سعودية –وهو �سيناريو متوقع �أي�سا للبنان- 

كر�د يف �سمال �لعر�ق  ويف �ملقابل تدخال �إير�نيا ع�سكريًا مبا�رص�, ورمبا تركيا �أي�سا �إذ� ما تو�سل �لأ

�إىل �ل�ستقالل مب�سريهم بعيد� عن �ملتحاربني من �لعرب �ل�سنة و�ل�سيعة. ف�سال عن حروب �أخرى 

و �إ�رص�ئيلي على 
حمتملة ل �سلة لها بالتناحر�ت �لد�خلية �لعربية/�لعربية, مثل ق�سف �أمريكي �أ

ير�ين, �أو جولت جديدة من �حلروب �لإ�رص�ئيلية/ �لعربية  �إير�ن لإجها�ض �مل�رصوع �لنووي �لإ

�لو�ردة يف �أي وقت, وخا�سة مع لبنان �أو �سوريا �أو كالهما.

هذ� �ل�سيناريو يعني �أن �ملنطقة �لعربية �ست�سري بركانا يغلي ويقذف بحممه �مللتهبة يف كل �جتاه, 

ومن �ملرجح �أن �ملدى �لذي �ست�سله هذه �ملقذوفات يتجاوز حدود �ملنطقة. �إن “�نتفا�سة �لوحل” 

رهاب و�لتطرف �لديني و�لعنف �لطائفي و�ل�ستبد�د �ل�سيا�سي و�لقمع  �أي �لهجوم �مل�ساد لقوى �لإ

�لبولي�سي لن تنح�رص باأ�سو�ر �لعامل �لعربي مهما �رتفعت. وهو تطور �ستكون له �نعكا�سات وخيمة 

�أن  �أبعادها,  بع�ض  در�ك  لإ يكفي  قد  �ملنطقة,  يف  ن�سان  �لإ على و�سعية حقوق  م�سبوقة  بدرجة غري 

وذلك  “فل�سطينية” ثانية,  ماأ�ساة  خلق  �إىل  ن  �لآ حتى  �أدت  قد  �لعر�ق  يف  �ملتقطعة  هلية  �لأ �حلرب 

خري فقط, ف�سال عن نزوح  نتيجة تهجري �أكرث من 2 مليون عر�قي �إىل دول �جلو�ر خالل �لعام �لأ

للد�خل عدد يرت�وح بني 2 �إىل 9 مليون عر�قي �آخرين! ترى كم مهاجر� ولجئا �ستقذف بهم �حلرب 

هلية �ملتو��سلة �ملمزوجة بتدخالت ع�سكرية �إقليمية �رصيحة �أو غري �رصيحة؟ ومع �رتفاع درجة  �لأ

بهي الدين ح�ضن
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إنه حتى بلد� مثل �ملغرب –�لوحيد �لذي له م�رصوع �إ�سالحي  �ل�سخونة يف �ملنطقة على هذ� �لنحو, فا

خا�ض به قبل 9/11- لن يفلت من تاأثري�ت �لغليان �لذي يجتاح �ملنطقة.

مو�ج �لهادرة �لقوية تخرتق �حلو�جز, وتكت�سح �ل�سو�طئ, �أما �ملوجات �ل�سعيفة �ملتهالكة  �إن �لأ

فال ت�ستثري �إل �لقاع �لر�كد, معكرة �ملياه بلونه. �إن �ملوجة �لر�بعة للدميقر�طية مل تنح�رص فح�سب, 

بل جذبت معها �إىل �أعلى “وحل” �لقاع, �لذي “�نتف�ض” لالنتقام!

�إن جرعة حمدودة من �مل�ساد �حليوي, تكون �أحيانا �أكرث �إيذ�ًء, فهى قد متنح �مليكروب قدرة 

�أكرب على مقاومة �لدو�ء, وجتعله �أكرث عنفو�نا وتوح�سا.

هذه �ملتغري�ت �لظالمية و�ل�سيناريوهات �ملخيفة �ملحتملة, تتطلب �إعادة تاأمل يف ��سرت�تييجات 

وكذلك  �ملنطقة,  يف  �لعاملة  و�لدولية  قليمية  و�لإ �ملحلية  ن�سان  �لإ حقوق  منظمات  وبر�مج  ومهام 

غري  �مل�ستقبل  �سورة  حول  �لختالف  �أو  �لتباين  حالة  يف  وحتى  �ل�سلة.  ذ�ت  خرى  �لأ طر�ف  �لأ

مال  إنه من �ملوؤكد �أن و�قع �حلال يف �أغلبية دول �ملنطقة قد �ختلف كثري�, وخا�سة مع �لآ �لبعيد, فا

�لوردية �لتي �أنع�سها �لربيع �لكاذب يف 2004- 2005.

ن�سان �سيدفعون ثمنا باهظا  إن �ملد�فعني عن حقوق �لإ قل مر�رة, فا وحتى يف ظل �ل�سيناريو �لأ

�أكرث من �أي وقت م�سى للدولة �لبولي�سية )حتر�ض �أمني/ �إغالق منظمات/ �لقب�ض و�لعتقال/ 

مر لال�ستهد�ف بالقتل على �أيدي جماعات �لتطرف  حماكمات غري عادلة/ �خلطف(, وقد ي�سل �لأ

رهاب �أو �مليل�سيات �خلا�سة. وهو �لنموذج �ل�سائد يف عدة مناطق يف �لعر�ق, ولذ� ترف�ض  �لديني �أو �لإ

ن�سان هناك �لإعالن عن عناوينها, حتى عندما ت�سارك يف موؤمتر�ت خارج  كثري من منظمات حقوق �لإ

�لعر�ق.

�إن �خلطط و�لرب�مج �لتي و�سعت من �أجل حفز عملية �لإ�سالح وتن�سيطها قد جتاوزها �لزمن, 

�مل�ساد,  �لهجوم  كبح  على  ت�ساعد  جديدة  وبر�مج  خلطط  مكانها  لتخلي  ر�سيف,  �لأ هو  ومكانها 

و�لإ�سالح بالطبع, ولكن يف �سياق �سيا�سي �آخر وخمتلف متاما. من ل ينتبه لهذ� �لتغيري �جلوهري, 

إنه �سيلقى م�سري �ل�سخ�ض �لذي يطلق زغاريد �لفرح و�لبتهاج, غري مدرك �أنه ي�سري يف جنازة! فا

�لدويل  �ملجتمع  ي�سارع  �لدرك, مامل  �إىل هذ�  �ملنطقة  �نحد�ر  ملنع  لي�ست هناك فر�سة  وختاما, 

�لتحول  مقت�سيات  بني  و�حدة  حزمة  يف  متزج  �سالح,  لالإ وعزما  �سمول  �أكرث  مبادرة  بلورة  �إىل 

نفاذ  و�لإ و�لف�ساد,  �لديني  و�لتطرف  رهاب  �لإ ومكافحة  ن�سان,  �لإ حقوق  و�حرت�م  �لدميقر�طي 

�لفوري للحل �لعادل للم�ساألة �لفل�سطينية, وو�سع بع�ض �لدول »�لفا�سلة« –كالعر�ق- حتت و�ساية 

�أي�سا �رتفاع  مم �ملتحدة كمرحلة �نتقالية )منوذج ناميبيا قبل �ل�ستقالل(. غري �أن ذلك يتطلب  �لأ

�لنخب �حلاكمة وغري �حلاكمة يف �لعامل �لعربي �إىل م�ستوى �لتحديات �خلطرية �ملطروحة.

ن�ضان فى العامل العربي مهمات الدفاع عن حقوق االإ
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ن�سان باهتمام بالغ �لتد�عيات  ير�قب مركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإ

فعال �لتى �أثارتها مذكرة �ملدعى �لعام للمحكمة �جلنائية �لدولية  وردود �لأ

و�لتى تقدم بها �إىل ق�ساة �لد�ئرة �لتمهيدية للمحكمة مطالبا بتوقيف و�سبط 

دلة �لتى تو�فرت  �لرئي�ض �ل�سود�نى عمر �لب�سري ��ستناد� �إىل �ملعلومات و�لأ

�ل�سود�نى  �لرئي�ض  لتهام  نظره  وجهة  من  تكفى  و�لتى  �لعام  �ملدعى  لدى 

بادة �جلماعية وجر�ئم �حلرب و�جلر�ئم  وحتميله �مل�سوؤولية عن جر�ئم �لإ

عام  �مل�سلح  �لنز�ع  تفجر  منذ  د�رفور  �قليم  فى  �ملرتكبة  ن�سانية  �لإ �سد 

.2003

وبد�ية فان مركز �لقاهرة يعترب �أن هذ� �لتطور �لبارز خطوة هامة من 

�أجل و�سع حد ل�سيا�سات �لإفالت من �لعقاب و�لقت�سا�ض �لعادل ل�سحايا 

وثائق

 )�(

ينبغى و�ضع حد 

ال�ضتخفاف ال�ضودان وجامعة الدول العربية

مبعايري العدالة وب�ضحايا دارفور

الكتاب ثالث وثائق �ضدرت عن مركز  ي�ضم هذا 

و�ضاع  االأ حول  ن�ضان  االإ حقوق  لدرا�ضات  القاهرة 

الكارثية فى دارفور, منها ما �ضدر باال�ضرتاك مع 

منظمات حقوقية اأخرى )وثيقة �(, ومنها ما مت 

ن�ضان )وثيقة �(,  تقدميه �ضفهيًا ملجل�س حقوق االإ

ومنها ما �ضدر رداً على مذكرة املدعي العام بحق 

مقا�ضاة الرئي�س ال�ضوداين )وثيقة �(.
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ودعم  بح�سانة  حتظى  �لتى  �جلنجويد  وميلي�سيات  �ل�سود�نى  �جلي�ض  �رتكبها  �لتى  �لنتهاكات 

ماليني  ثالثة  نحو  وت�رصيد  قتيل  �لف   300 نحو  �سقوط  �إىل  �أف�ست  و�لتى  �ل�سود�نية,  �ل�سلطات 

طفال وحرق  لف من �لن�ساء و�لأ مو�طن �سو�ء د�خل �ل�سود�ن �أو فى �لدول �ملجاورة, و�غت�ساب �لآ

مئات �لقرى وتدمري و�سائل �ملعي�سة لل�سكان �ملدنيني .

إن مركز �لقاهرة  وب�رصف �لنظر عما �سينتهى �إليه ق�ساة �لد�ئرة �لتمهيدية فى هذ� �ل�ساأن فا

يوؤكد �أن مالحقة مرتكبى �لنتهاكات �جل�سيمة فى د�رفور �أيا كانت مو�قعهم و�إنز�ل حكم �لعد�لة 

بحقهم ي�سكل خطوة �أ�سا�سية من �جل و�سع حد لتو��سل تلك �لنتهاكات وتهيئة بيئة �آمنة ت�سمح 

لدى  و�لثاأر  �لنتقام  نز�عات  تنامى  على  �لطريق  وقطع  و�لالجئني,  للم�رصدين  طوعية  بعودة 

�جلماعات �مل�سلحة �ملختلفة د�خل د�رفور, ومتهيد �ل�سبيل لت�سوية �لنز�ع يف د�رفور من خمتلف 

ن�سانية و�لق�سائية على �أ�س�ض عادلة. منية و�لإ جو�نبه �ل�سيا�سية و�لأ

ن يعلن عن �أن فحوى مذكرة �لدعاء بحق �لرئي�ض �ل�سود�نى قد �سطرها   وياأ�سف مركز �لقاهرة لأ

نظام �خلرطوم بنف�سه من قبل �سدورها ر�سميا من �ملدعى �لعام للمحكمة �جلنائية �لدولية.

�حلكومة  يلزم  �لذى   1593 رقم  من  �لأ جمل�ض  لقر�ر  �لمتثال  �ل�سود�نى  �لنظام  رف�ض  فقد 

�ل�سود�نية  �ل�سلطات  وكر�ست  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  مع  �مل�رصوط  غري  بالتعاون  �ل�سود�نية 

ن�سانية  فى د�رفور من �مل�ساءلة  �سيا�سة حت�سني �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب, وجر�ئم �سد �لإ

�أبريل 2007 بت�سليم �ثنني من �ملتهمني وهما  و�ملحا�سبة ورف�ست �ل�ستجابة ملطالب �ملحكمة فى 

مليل�سيات �جلنجويد,  �سبق  �لأ �لقائد  ن�سانية, وعلى كو�سيب  �لإ لل�سئون  �لدولة  �أحمد هارون وزير 

إحالتهما للمحكمة �أمام �لق�ساء �ل�سود�نى بل �إن �لنظام �ل�سود�نى �أظهر ��ستخفافا  ومل تبادر حتى با

إ�سناد م�سوؤوليات �إ�سافية لهارون �سملت �إ�رص�فه على تعد�د �ل�سكان  �سارخا بطلب �ملحكمة وذلك با

ن�سان فى �جلنوب و�ل�سمال  بد�رفور �جلنوبية ورئا�سة �للجنة �ملعنية بانتهاكات حقوق �لإ

ميلي�سيات  لوقف هجمات  �إجر�ء�ت جادة  تتخذ  �ل�سود�نية مل  فان �حلكومة  ذلك  على  وعالوة 

من رقم 1556 و 1564 وقر�ر�ت �لحتاد  �أ�سلحتها باملخالفة لقر�ري جمل�ض �لأ �جلنجويد ونزع 

فريقى و�تفاق جنامينا و�تفاق �أبوجا لل�سالم فى د�رفور.  �لأ

على �لعك�ض من ذلك فقد عربت �ل�سلطات �ل�سود�نية عن �إ�رص�رها على دعم حلفائها عندما ��سدر 

�لرئي�ض �لب�سري قر�ر� فى يناير 2008 بتعيني و�حد� من �برز قادة ميلي�سيات �جلنجويد م�ست�سار� 

باحلكومة �ل�سود�نية وهو ما �عتربته منظمة �لووت�ض بحق �سفعة فى وجه �سحايا د�رفور وجمل�ض 
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من. �لأ

مم �ملتحدة من  �لتابع لالأ ن�سان  �لإ �لتي �سكلها جمل�ض حقوق  ومل تتمكن بعثة تق�سي �حلقائق 

زيارة د�رفور, كما و�سعت �لعر�قيل �أمام بعثات �أخرى م�ستقلة, مبا يف ذلك بعثة عربية تقدم بها 

مركز �لقاهرة بطلب للحكومة �ل�سود�نية ل�سماح لها بتق�سي �حلقائق يف د�رفور.

وف�سال عن ذلك فقد �أعاقت �ل�سلطات �ل�سود�نية وعطلت �لنت�سار �ل�رصيع لقو�ت حفظ �ل�سالم 

ن�سانية لل�سكان �سو�ء مبنع دخول  فريقى وفاقمت من �ملعاناة �لإ مم �ملتحدة و�لإحتاد �لأ �لتابعة لالأ

ن�سانية و�لعاملني  غاثة �لإ ؤ على �لهجمات �لتى ��ستهدفت قو�فل �لإ ن�سانية �أو �لتو�طو �مل�ساعد�ت �لإ

ن�سانية. غاثة �لإ مبوؤ�س�سات �لإ

�ل�سود�نية  �حلكومة  جانب  من  �لر�سمية  فعال  �لأ ردود  �أن  �أ�سف  بكل  �لقاهرة  مركز  ويالحظ 

ع�ساء فى �جلامعة �لعربية تتجه �إىل �ملر�وغة وك�سب �لوقت للتمل�ض  و�ملدعومة من قبل �لدول �لأ

�سيا�سية  �لدخول فى مماحكات  وذلك عرب  �لعقاب,  من  �لإفالت  وتكري�ض  �لعد�لة  ��ستحقاقات  من 

من �أو  وقانونية باحلديث عن ت�سيي�ض مبادئ �لعد�لة بفعل �ملعايري �ملزدوجة �لتى يطبقها جمل�ض �لأ

بالت�سكيك فى �خت�سا�سات �ملحكمة �جلنائية �لدولية فى �لنظر فى ق�سايا د�رفور على �عتبار �أن 

للمحكمة مينحها  �سا�سى  �لأ �لنظام  �أن  بذلك  �سا�سى متجاهلة  �لأ لن ي�سادق على نظامها  �ل�سود�ن 

من مبوجب  �إليها من جمل�ض �لأ �لولية �لق�سائية على  جر�ئم �حلرب فى د�رفور طاملا قد �أحيلت 

�لقر�ر 1593.

�لدول  �لتى طرحتها جامعة  و�لقانونى  �ل�سيا�سى  �لتحرك  �أن خطة  �لقاهرة من  ويحذر مركز 

�سا�ض تعطيل �أو تعليق �لإجر�ء�ت �لتى يتعني �تخاذها ل�سمان مثول مرتكبى  �لعربية ت�ستهدف بالأ

ولوية للت�سوية �ل�سيا�سية  جر�ئم �حلرب فى د�رفور �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية, بدعوى �إعطاء �لأ

لق�سية د�رفور و�إف�ساح �ملجال �أمام �لق�ساء �ل�سود�نى ليو��سل نظره فى �جلر�ئم �ملرتكبة ومنح 

ن�ساين  �لقانون �لدوىل �لإ �مل�رصع �ل�سود�نى مزيد� من �لوقت لدمج �جلر�ئم �ملن�سو�ض عليها فى 

و�جلامعة  فريقى  �لأ �لحتاد  من  خلرب�ء  �لفر�سة  و�إتاحة  �ل�سود�نى  �جلنائى  �لقانون  �إطار  فى 

�إجر�ء�ت  و�سالمة  و�سموليتها  �ل�سود�نية  �لقو�نني  �ت�ساق  على  لالطالع  �ملتحدة  مم  و�لأ �لعربية 

.
)1(

�لتقا�سى

بتاريخ  لكرتوين  الإ موقعها  على  العربية  الدول  جلامعة  العام  مني  الأ ت�رصيحات  اإىل  يرجع  التفا�سيل  من  ملزيد   )1(

.2008/7/23
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ورغم ما قد يبدو من مالمح هذه �خلطة من نو�يا طيبة فان هذه �لنو�يا ل يوجد ما يعززها على 

�أر�ض �لو�قع.

ب�رصورة  �مللحة  �لند�ء�ت  من  ع�رص�ت  �سنو�ت  ثالثة  لنحو  �ل�سود�نية  �ل�سلطات  جتاهلت  فقد 

ن يلعب دور� رئي�سيًا كالذي تقوم  �إعادة بناء �لق�ساء �لوطنى فى �ل�سود�ن ب�سورة جتعله موؤهال لأ

ر�دة  به   �ملحكمة �جلنائية �لدولية, وبرهنت �حلكومة �ل�سود�نية طيلة هذه �ل�سنو�ت على �فتقارها �لإ

�ل�سود�نية  �ل�سلطات  �لق�سائى و�لقانونى. ومنذ يونيو 2005 حاولت  �ل�سيا�سية لإ�سالح نظامها 

�أن تعطى �نطباعا بعزمها على �لف�سل فى �جلر�ئم �ملرتكبة فى د�رفور لكن �ملحاكم �خلا�سة �لتى 

�أن�ساأتها لهذ� �لغر�ض مل تنظر خالل عامى 2007/2006 �سوى فى 6 ق�سايا �ختريت من ملفات 

ق�سايا �ملحاكم �لعادية و�أفاد رئي�ض �ملحكمة �خلا�سة لد�رفور مكتب �ملدعى �لعام للمحكمة �جلنائية 

.
)2(

ن�سانى �لدوىل �لدولية �نه ل وجود لق�سايا ت�سمل �نتهاكات للقانون �لإ

 2008 يوليو  �أو�خر  فى  د�رفور  �إقليم  �إىل  �ل�سود�نى  �لرئي�ض  بها  قام  �لتى  �لزيارة  وخالل 

�ل�سود�نى  �ل�سالم فى د�رفور كان �سالح �جلو  لدفع عملية  �لفر�سة  �إعطاء  �إىل  و�لتى دعا خاللها 

يو��سل ق�سفه لقرية �أبو حمرة على طريق نيال �لفا�رص ملحقا مزيد� من �لقتلى و�لدمار لو�سائل 

عي�ض �ل�سكان �ملدنيني.

عد�م طالت 38  بالإ �أحكاما  إن  فا �لعربية   - �ل�سود�نية  �لتحرك  �لإعالن عن خطة  وفى غ�سون 

�سخ�سا �تهمو� بامل�ساركة فى �لهجوم �مل�سلح على �خلرطوم �لذى �سنته حركة �لعدل و�مل�ساو�ة فى 

مايو �ملا�سى و�أف�ست �إىل م�رصع �أكرث من مائتى �سخ�ض خالل هذ� �لهجوم.

حكام  �لأ �أن هذه  للتحذير من  �أو  حكام  �لأ �ساكنا لوقف هذه  �لعربية  �لدول   ومل حترك جامعة 

ت�رص مب�سار �ل�سالم مثلما فعلت عند �سدور مذكرة �لتوقيف بحق �لرئي�ض �ل�سود�نى, وذلك على 

�أمام عدد من �ملحاكم �خلا�سة �لتى  �أحيلو� للمحاكمة  عد�م قد  �أحكام بالإ �أن ما طالتهم  �لرغم من 

رهاب وجر�ئم �لعنف �مل�سلح , وحتظى  ��ستحدثها �لنظام �ل�سود�نى فى عام 2001 با�سم مكافحة �لإ

خ�ض �إذ� ما �أخذ  هذه �ملحاكم بانتقاد�ت و��سعة لعدم �ت�ساق �إجر�ء�تها مع �ملعايري �لدولية وعلى �لأ

بعني �لعتبار �عتد�د تلك �ملحاكم بالعرت�فات �ل�سادرة عن �ملتهمني حتى لو كانت وليدة �لتعذيب 

كافيا  وقتا  ت�سدرها  �لتى  حكام  �لأ رغم ج�سامة  �ملحاكم  هذه  �أمام  �ملاثلون  ل مينح  كما  كر�ه,  و�لإ

�سبوع من تاريخ �سدور �حلكم,  حكام, حيث ي�سقط حقهم فى �لطعن فى خالل �لأ للطعن على تلك �لأ

من. )2(  راجع التقرير ال�سابع للمدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية اإىل جمل�س الأ
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وخالل هذه �ملحاكمات �أعلن عدد من �أع�ساء هيئة �لدفاع عن �ملتهمني �ن�سحابهم ب�سبب منعهم من 

�لت�سال مبوكليهم وهو ما �سلب �ملتهمني حقهم فى �ختيار حماميهم بناء على قر�ر�ت من �لق�ساة 

.
)3(

إ�سناد مهمة �لدفاع عن �ملتهمني ملحامى �مل�ساعدة �لقانونية با

�سيا�سة  بفعل  �لدولية  �لعد�لة  تطال مظلة  عديدة  �أن مطاعن  يدرك  �لقاهرة  إن مركز  فا واأخريا 

من و�لتى �أ�سفت نوعا من �حل�سانة على مرتكبى جر�ئم  �ملعايري �ملزدوجة �ملتف�سية فى جمل�ض �لأ

ن�سانية وبخا�سة فى فل�سطني, غري �أن ذلك ل ينبغى �أن ي�سكل ذريعة من قبل  �حلرب و�جلر�ئم �سد �لإ

ؤ على �لفظائع �ملرتكبة فى د�رفور و�زدر�ء �لعد�لة �إذ�  ع�ساء بجامعة �لدول �لعربية للتو�طو �لدول �لأ

ن�سانى  ن�سان و�لقانون �لدوىل �لإ ما ��ستهدفت �مل�سئولني عن �رتكاب �نتهاكات ج�سيمة حلقوق �لإ

د�خل بلد�نهم �لعربية.

�إن �ملجتمع �لدوىل مطالب بتقدمي �لدعم �لفعال لدور �ملحكمة �جلنائية �لدولية باعتبارها مدخال 

ن�سان ومنع �لإفالت من �لعقاب وتهيئة  ن�سانى وحقوق �لإ �أ�سا�سيا لتعزيز �حرت�م �لقانون �لدوىل �لإ

بيئة مو�تية لل�سالم, وهو ما يقت�سى نبذ �ملعايري �ملزدوجة وف�سحها, جنبا �إىل جنب مع تدعيم كل 

ن�سانية فى �ستى بقاع  بادرة ت�ستهدف مالحقة وحما�سبة مرتكبى جر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �سد �لإ

�لعامل.

 وينبغى على �ملجتمع �لدوىل �أن يتخذ تد�بري فعالة تلزم خمتلف �أطر�فه بتقدمي كل �لدعم لعمل 

طر�ف مبا فى ذلك �حلكومات  �ملحكمة �جلنائية �لدولية فى ق�سية د�رفور, ويتعني على خمتلف �لأ

من رقم 1593  فريقى �أن تفر�ض �لحرت�م �لو�جب لقر�ر جمل�ض �لأ �لعربية وحكومات �لحتاد �لأ

�لذى يلزم �حلكومة �ل�سود�نية بالتعاون مع �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

كما يدعو �ملركز �ملجتمع �لدوىل لتحمل م�سئولياته لتامني �حلماية �لدولية ل�سكان د�رفور جتاه 

ن�سانية �ملتو��سلة  �أية ردود �أفعال �نتقامية قد تقدم عليها �ل�سلطات �ل�سود�نية وتفاقم من �ملاأ�ساة �لإ

خلم�ض �سنو�ت فى �إقليم د�رفور.

ن�سان »الووت�س« فى بيانها ، ال�سودان: يجب و�سع حد للمحاكمات غري العادلة 25  )3(  نقال عن منظمة مراقبة حقوق الإ

يونيو 2008.
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�سكرا �سيادة الرئي�س

�ملروع  ثري 
أ
�لتا حول  بليغا  تقرير�   , ة 

أ
�ملر� �سد  للعنف  �خلا�سة  �ملقررة  قدمت 

�سبابه ونتائجه يف �ل�رص�عات. لكن بينما يقدم هذ� �لتقرير وي�ستمر 
أ
ة �

أ
للعنف �سد �ملر�

بالعنف  م�ستمرة  تهديد�ت  يو�جهن  د�رفور  يف  �لن�ساء  من  لف  �لآ إن  فا �لنقا�ض,  هذ� 

ن يوؤجل �لت�سدي ملعاناة �لنا�ض يف د�رفور. �لعامل 
أ
�جلن�سي. ول ينبغي لهذ� �ملجل�ض �

مثل منظمات �ملجتمع �ملدين 
أ
ن �

أ
ن يتوىل �ملجل�ض هذه �لق�سية. وي�رصفني �

أ
يتطلع �إىل �

ر��سي  نحاء �لعامل من بينها م�رص وتايالند و�لهند وماليزيا و�لأ
أ
قاليم من �

أ
من بلد�ن و�

�ملتحدة  �ملتحدة و�ململكة  �ملحتلة و�رصيالنكا و�لرب�زيل وكند� و�لوليات  �لفل�سطينية 

ن�سان يف  وغريها. ونرحب جميعا بتقرير �لبعثة رفيعة �مل�ستوى حول و�سع حقوق �لإ

كرث من مليونني من �ملهجرين و�لعنف �مل�ستمر 
أ
�ساة �

أ
د�رفور و�لذي يلفت �لنتباه ملا

تقريبا,  �ملناطق  كل  من  �ملعنيني  �ملو�طنني  متثل  �لتي  �ملنظمات  وبا�سم  ة. 
أ
�ملر� �سد 

�لبعثة رفيعة �مل�ستوى ويتخذ  �إىل تقرير  �إ�سد�ر قر�ر قوي ي�سري  نحث �ملجل�ض على 

إن قر�ر� قويا هو خطوة �سغرية  ينا فا
أ
�إجر�ء� �إز�ء �لتو�سيات �لتي يت�سمنها. ويف ر�

ن�سان يف د�رفور وف�سل  لكنها مطلوبة ب�سدة للت�سدي لالنتهاكات �خلطرية حلقوق  �لإ

�حلكومة �ل�سود�نية يف �لوفاء بالتز�ماتها بحماية مو�طنيها. و�لتقاع�ض عن �إ�سد�ر مثل 

وثائق

 )�(

ن�ضان/ الدورة الرابعة جمل�س حقوق االإ

مداخلة م�ضرتكة بخ�ضو�س التقرير 

ن�ضاين فى دارفور  حول الو�ضع االإ

ن�ضان قدمها مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ

فى �� مار�س �007
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�ساة �سحايا 
أ
ن يرتفع على ت�سيي�ض ما

أ
هذ� �لقر�ر �سي�سكك على نحو خطري يف م�سد�قية هذ� �ملجل�ض �لذي يجب �

ن لتوفري حماية ملو�طني د�رفور.    نحاء �لعامل, �ملجل�ض بالتحرك �لآ
أ
�لعنف. ويطالب �ملو�طنون من كافة �

.....  �سكرا

املنظمات االقت�ضادية واالجتماعية املفو�ضة املوقعة

)فل�ضطني( • احلق 
املتحدة( )اململكة  الدولية  • العفو 

املراأة حول  الهادي  واملحيط  اآ�ضيا  • منتدى 
)تايالند( والتنمية  • القانون 

)م�ضر( ن�ضان  االإ حقوق  لدرا�ضات  القاهرة  • مركز 
)كندا( الكندي  الكنائ�س  • جمل�س 

املتحدة( )الواليات  للمراأة  العاملية  القيادة  • مركز 
)الربازيل( ن�ضان  االإ حلقوق  • كونكتا�س 

)تايالند( اآ�ضا  • منتدى 
املتحدة( )الواليات  رايت�ضووت�س«   »هيومان  ن�ضان  االإ حقوق  مراقبة  • منظمة 

)ماليزيا( الهادي  واملحيط  اآ�ضيا  املراأة,  حقوق  اأجل  من  العمل  ملراقبة  الدولية  • املنظمة 
)�ضريالنكا( والعن�ضرية  التمييز  اأ�ضكال  كل  �ضد  الدولية  • احلركة 

املتحدة( )اململكة  قليات  االأ حلقوق  الدولية  • املجموعة 

املنظمات الداعمة

)بنجالد�س( �ضالي�س  او  • اين 
)بنجالد�س( مان�ضا  �ضوراك�ضا  ماناباديكار  • بنجاالر 

)نيبال( داميوند  بلو  • جمعية 
)كينيا( قليات  االأ حقوق  تنمية  • مركز 

)الهند( بالكومنولث  ن�ضان  االإ حقوق  • مبادرة 
)ال�ضودان( املجتمعية  التنمية  • رابطة 

املتحدة( )الواليات  الدميقراطية  حتالف  • م�ضروع 
)اأوغندا( فريقي  االأ والقرن  اأفريقيا  �ضرق  يف  ن�ضان  االإ حقوق  عن  املدافعنب  • م�ضروع 

)الكامريون( انرتنا�ضونال  • هيومانو�س 
املتحدة( )الواليات  الالجئني  حلقوق  الدولية  • املبادرة 

)ليبرييا( ن�ضان  االإ حقوق  عن  للمدافعني  ليبرييا  • حتالف 
املتحدة( )الواليات  املفتوح  املجتمع  • معهد 

املتحدة( )الواليات  دارفور  اإنقاذ  • حتالف 
)ماليزيا( • �ضوارام 

)زميبابوي( ن�ضان  االإ حقوق  عن  للدفاع  زميبابوي  • حمامو 

ن�ضاين فى دارفور مداخلة م�ضرتكة بخ�ضو�س التقرير حول الو�ضع االإ
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�سكرا ح�سرة رئي�س اجلل�سة؛

بالنظر �إىل تقريري �ملقرر ة �خلا�سة عن �ل�سود�ن و�لتي قدمتها يف هذه 

�ل�سالم  �أمام حفظ  �أ�سا�سيتني  عقبتني  �إىل وجود  ت�سري  �أنها  , جند  �جلل�سة 

من لي�ض يف د�رفور فح�سب, بل يف �ل�سود�ن باأكمله, هاتان �لعقبتان, هما:  و�لأ

�أ�سكالها, و�لنق�ض �حلاد يف  �حل�سانة �لر�سمية و�لإفالت من �لعقاب بكافة 

�حرت�م �ملعايري �لدولية للحماية �ملدنية من قبل جميع �أطر�ف �ل�رص�ع, وكما 

إنه ل توجد حت�سينات و�قعية قد �أجريت  ت�سري �ملقررة �خلا�سة يف تقريرها, فا

يف �أي من هذين �ملجالني من قبل �حلكومة �ل�سود�نية.

ونتيجة ملا تقدم, خل�ست �ملقررة �خلا�سة �إىل �أن �لو�سع مل يتح�سن, بل 

ن�سان للمدنيني  �إنه �أ�سبح �أ�سوء من ذي قبل, فيما يتعلق بحماية حقوق �لإ

�سو�ء يف د�رفور �أو �ل�سود�ن ككل . وملو�جهة هذ� �لنق�ض يف �لتح�سن, لبد 

وثائق

 )�(

ن�ضان- اجلل�ضة التا�ضعة جمل�س حقوق االإ

عمال- البند الرابع فى جدول االأ

تقارير املقررة اخلا�ضة عن ال�ضودان

ن�ضان مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإ
مداخلة �ضفهية

�6 اأيلول/�ضبتمرب, �008

قدم املداخلة ال�ضيد/ معتز الفجريي
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من مو��سلة �جلهود جمدد� ل�سمان �ملحا�سبة, و�لعد�لة, و�حلماية �ملدنية يف �ل�سود�ن, ول�سيما يف 

د�رفور, ويجب تدعيم هذه �جلهود من قبل هذ� �ملجل�ض.

خرية �لتي بذلتها دول �جلامعة  ن�سان �إذ يرحب باجلهود �لأ ومركز �لقاهرة لدر��سات حقوق �لإ

ن�ساين و�ل�رص�ع �مل�ستمر يف �ل�سود�ن  �لعربية لالنخر�ط يف �لعملية �لدولية �لتي تتناول �لو�سع �لإ

من  إنه يف �لوقت نف�سه, يرى �أن جملة �حللول �لتي قدمتها دول �جلامعة �لعربية �إىل جمل�ض �لأ , فا

�آليات  �إيجاد  �أن �حلكومة �ل�سود�نية �سوف تبد�أ فعليا يف  ينق�سها �ل�سمانات �لكافية �لتي ت�سمن 

�سفافية �ساملة ومتو�زنة للتعامل مع �جلر�ئم �لتي �رتكبت يف د�رفور.

ن�سان,  عمال �لتدريجي للتو�سيات �لتي قدمتها جمموعة �خلرب�ء �لتابعة ملجل�ض حقوق �لإ �إن �لإ

ل�سيما تلك �ملتعلقة مبكافحة �حل�سانة و�لإفالت من �لعقاب, وكذلك زيادة �سبل �حلماية �ملدنية, تظل 

كرث �سموًل ووعد� للبدء يف عملية �سالم م�ستد�مة يف د�رفور ويف �ل�سود�ن كافة. هي �لو�سائل �لأ

ن�سان, ينبغي �أن تكون مت�سمنة يف �أية  إن هذه �لتو�سيات, وتعميم �إعمال حقوق �لإ ومن ثم؛ فا

حقيبة حلول تقدمها �أو تبادر بها دول �جلامعة �لعربية.

�سكرا ح�سرة الرئي�س.

ن�ضان مداخلة �ضفهية اأمام جمل�س حقوق االإ


