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التطور والتحديات الحالية
واآلفاق المستقبلية

المقدمة
بعدمــا صعــدوا بفــرح وترقــب إىل قمــم شــاهقة عقــب احتجاجــات الربيــع العــريب يف أوائــل 2011 وباتــوا يتطلعــون إىل أفــق مفعــم بآمــال عريضــة، انحــدر 
معظــم دعــاة العــدل االجتماعــي والحريــة وحقــوق االنســان يف هــذه المنطقــة، وجلهــم مــن الشــباب، إىل وديــان ســحيقة مــن اليــأس يف ســنوات تاليــة ولــم 
يرفعــوا رؤوســهم منهــا ربمــا حتــى 2019 مــع انــدالع موجــات جديــدة مــن االحتجاجــات الضخمــة يف عديــد مــن عواصــم المنطقــة لتثبــت أن تلــك الرغبــات التــي 
اضطرمــت يف بدايــة العقــد لــم تــزل محتدمــة. وشــهدت المنطقــة يف هــذا العقــد تفــكك دول، وانــدالع حــروب أهليــة يف بعضهــا، ومســاعي دول أخــرى مــن اجــل 
إعــادة تأســيس نظمهــا الســلطوي، بينمــا خاضــت دولــة أو اثنتــان - أســعد حظــاً - غمــار غابــة مــن خيــارات السياســات المعقــدة والمقيــدة بهيــاكل سياســية 
واقتصاديــة محليــة ودوليــة تجعــل مهــام التعامــل الناجــع المرضــي للشــعوب مــع اختــالالت شــديدة ومتزايــدة يف الدخــول والثــروات وفقــر مدقــع يضــرب 
كبــر مــن المجتمــع، مهــام صعبــة للغايــة وال طــرق واضحــة لتحقيقهــا. وينســجم هــذا االنتقــال المقبــض والمضطــرب يف المنطقــة مــع تحــول عالمــي  شــرائح أ

انفجــرت فيــه موجــات الغضــب واالحتجــاج االجتماعــي مــن نيويــورك إىل هونــج كونــج.

ويف وجــه هــذه الموجــات المتالحقــة ترتفــع األســوار وتتضاعــف مســاحات االســالك الشــائكة التــي تفصــل بيــن الــدول وبعضهــا وبيــن مــن يملكــون ومــن ال 
يملكــون داخــل هــذه الــدول، ويصيــر اعتــالء هــذه الحواجــز أو حتــى المــرور مــن خــالل بواباتهــا المحروســة جيــداً، ســوى لقلــة قليلــة، مغامــرة خطــرة وغيــر مأمونــة 
العواقــب بســبب تدابيــر أمنيــة متشــددة لعرقلــة حركــة معظــم البشــر. ويتعاظــم الخــوف بيــن النــاس رغــم تزايــد االجــراءات األمنيــة يف نفــس الوقــت، أو باألحــرى 
بســبب هــذه االجــراءات ذاتهــا حيــث أنهــا تغــذي مشــاعر القلــق والخــوف دون عــالج ألســبابها. وتظهــر تفاصيــل هــذا الواقــع البائــس ألي شــخص ذو عينيــن 
مفتوحتيــن يتجــول يف مــدن العالــم الكبــرى حيــث تعلــو الجــدران حــول أحيــاء جديــدة ســكنية أو تزيــد التحصينــات األمنيــة حــول وداخــل مبــان وشــوارع بعينهــا. 
وتتفاقــم هــذه التحــوالت يف مــدن عربيــة عديــدة حيــث تتــردى الخدمــات العامــة وترتفــع أســعارها بشــدة يف مــدن مثــل القاهــرة وبيــروت أو تتحصــن المــدن 

ذاتهــا – أو مناطــق معينــة فيهــا - لتصيــر واحــات يمكــن اللجــوء إليهــا مــن اقتتــال مدمــر دائــر يف انحــاء البــالد مثلمــا هــو الحــال يف ســوريا وليبيــا واليمــن.

وبالرغــم مــن هــذا الواقــع المخيــف، تدفقــت جمــوع مــن النــاس علــى شــوارع ومياديــن عــدة عواصــم عربيــة يف شــتاء -2018 2019 تصــرخ مــن اجــل الحريــة 
والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة والحــق يف التجمــع والتعبيــر، الــخ. وتكشــف هــذه االحتجاجــات الشــعبية التــي هــزت المنطقــة طــوال هــذا العقــد عــن شــقوق 
عميقــة يف البنــى االجتماعيــة وعــن فشــل هيكلــي يف مؤسســات هــذه الــدول. وليســت المنطقــة العربيــة فحســب هــي مــن تعــاين دونــاً عــن بقيــة العالــم 
اقتصاديــا وسياســيا، فهنــاك بوضــوح اعــراض مشــاكل هيكليــة عميقــة تنــذر بأزمــة اقتصاديــة عالميــة واضطرابــات يف مؤسســات مثــل األمــم المتحــدة ومنظمــة 
كل يف قيــم الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، وهــي كلهــا ترتيبــات اعتقــد كثيــرون أنهــا رســخت وخاصــة منــذ انهيــار  التجــارة العالميــة وحلــف شــمال األطلســي وتــآ

كي وتفــكك االتحــاد الســوفيتي وهيمنــة الليبراليــة الجديــدة، يف مطلــع التســعينيات. المعســكر االشــترا

ويف عقــد التســعينيات اســتقرت ونمــت حركــة حقــوق اإلنســان التــي ُولــدت معظــم منظماتهــا يف المنطقــة يف العقديــن الســابقين، حيــث تأسســت أول هــذه 
المنظمــات يف الســبعينيات بعــد ســنوات معــدودة مــن نشــأة تنظيمــات مماثلــة يف الغــرب1.  وجمعــت معظــم هــذه المنظمــات يف دول المنطقــة نشــطاء 
سياســيين، وخاصــة مــن خلفيــات قوميــة ويســارية وأقليــات، فضــالً عــن محاميــن مهتميــن بتعزيــز ســيادة القانــون وبالشــأن العــام، حيــث اغتنمــوا فرصــة خلقهــا 

خطــاب عالمــي مهيمــن حــول حقــوق اإلنســان مــن اجــل االنخــراط يف مجــال فــوق سياســي يف منطقــة كان المجــال السياســي المباشــر فيهــا شــبه مغلــق.

وصاحبت هذه النشأة، وأثر يف تطورها، ثالثة تحوالت رئيسية مهمة ومتقاطعة:
أوالً، بــروز أهميــة اللجــوء اىل القانــون واســتدعاء منظومــة حقــوق االنســان مــن أجــل الدفــاع عــن نشــطاء سياســيين واجتماعييــن زادت وتيــرة وشراســة انتهــاك 
حقوقهــم علــى يــد أجهــزة أمــن الدولــة. وكان التنظيــم السياســي مقيــًدا إىل حــد كبيــر يف معظــم دول المنطقــة مــع موجــات هائلــة مــن القمــع مــن منتصــف 
كل شــرعية النظــم القائمــة منــذ نهايــة االســتعمار واضمحــالل القــدرة علــى الدفــاع عــن  الخمســينيات وحتــى أواخــر الثمانينيــات2.  وتصاعــدت الشراســة مــع تــآ

اســاليبها القمعيــة تحــت ســتار ضــرورات بنــاء الدولــة المســتقلة وحمايتهــا مــن »المؤامــرات« الحقيقيــة والوهميــة.  

كية يف الســتينيات والســبعينيات أو ليبراليــة جديــدة فيمــا  ثانيــا، اســتمرار وزيــادة المعانــاة االقتصاديــة بســب فشــل سياســات الدولــة ســواء كانــت شــبه اشــترا
بعــد3.  وانتهــك هــذا الفشــل المســتمر عقــدا اجتماعيــا مفترضــا يف معظــم االقتصاديــات العربيــة غيــر النفطيــة، وهــذا هــو العقــد الــذي قايضــت فيــه الشــعوب 
حرياتهــا السياســية مقابــل شــبكات أمــان وخدمــات عامــة ووعــد بحــراك اجتماعــي ألعلــى. ولــم تتبلــور مقاومــة مســتندة إىل إطــار حقــويق لهــذا الفشــل الذريــع 
حتــى أوائــل العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين عندمــا أصبــح التفــاوت االجتماعي/االقتصــادي صارخــا والفقــر المدقــع متفشــيا والتهميــش واضحــاً، 
وزادت هــذه التحــوالت االقتصاديــة عمــا يمكــن ان تتقبلــه اغلبيــة المجتمــع. لنتذكــر أن العقــد االجتماعــي غيــر المكتــوب وغيــر المتفــاوض عليــه ولكــن المتعــارف 

1 كانت منظمة العفو الدولية من أوائل هذه الجماعات حيث تأسست يف عام 1961. وتلت ذلك منظمات أخرى يف السبعينيات يف انحاء العالم بما فيها المنطقة العربية ومنها العصبة 

المغربية للدفاع عن حقوق االنسان يف عام 1972 والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان يف عام 1977.
2 على سبيل المثال، اعتقل النظام الناصري يف مصر بصفة منتظمة كل من الشيوعيين واإلسالميين بأعداد هائلة من نحو منتصف الخمسينيات إىل أواخر الستينيات يف سجون مروعة 

تعرض فيها النشطاء للتعذيب واالحتجاز لسنوات دون محاكمة أو بعد إجراءات قضائية جائرة. وعاش المغرب ثالثة عقود من العنف السياسي على يد أجهزة الدولة األمنية اعتباًرا من أوائل 
الستينيات، حيث قتل رجال األمن وعذبوا بوحشية المعارضين والمشتبه فيهم واخفت عديدين منهم دون أثر. واستندت االنظمة الحاكمة يف سوريا وليبيا والعراق على أجهزة امن مفرطة يف 
الوحشية وغير خاضعة ألي محاسبة مما نشر مناخاً من الخوف التام لعقود متتالية وصلت فيها هذه االجهزة اىل حد قصف تجمعات مدنية جواً واستخدام األسلحة الكيميائية ضد مواطنيها.

3 تبّنت معظم الحكومات العربية، ملكية وجمهورية، سياسات الليبرالية الجديدة على الصعيد االقتصادي منذ الثمانينيات وبينما خفف ارتفاع متوسط الدخل من أثر هذه السياسات السلبي 

يف الدول الريعية، تأثر سكان الريف وفقراء الحضر بشدة يف بايق الدول وخاصة الفقيرة منها مثل مصر وسوريا والسودان.
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عليــه ضمنًيــا يف المنطقــة قــد ســمح لألنظمــة الحاكمــة بالتصــرف بســلطوية قمعيــة طالمــا أنهــا توفــر فــرص العمــل وحــداً أدىن مــن الخدمــات االجتماعيــة يف 
مجــاالت الرعايــة الصحيــة والتعليــم والســكن وبعــض الخدمــات الترفيهيــة والثقافيــة. وزاد مــن فداحــة فشــل الدولــة يف االلتــزام بجانبهــا التعاقــدي اســتيالء 

مســؤولين سياســيين وأمنييــن كبــار ومحاســيبهم علــى مفاصــل الدولــة الرئيســية مــن اجــل االثــراء الفاحــش والســيطرة. 

كل االيدولوجيــات الوطنيــة وتهــاوي القوميــة العربيــة التــي كانــت تضمــن امتثــال، إن لــم يكــن تعــاون، قطاعــات شــعبية واســعة للدولــة صــار ضمــان  ومــع تــآ
االنصيــاع االجتماعــي لنظــام فاســد صــارخ الظلــم يســتلزم المزيــد مــن الرقابــة والممارســات القمعيــة وخاصــة ضــد المعارضيــن السياســيين مــن االجنحــة 
كي، حافــزا عــزز جاذبيــة  اليســارية المنكمشــة والتجمعــات اإلســالمية المتمــددة. وكان انهيــار هــذه االيدولوجيــات، مصحوبــا بضعــف ثــم انهيــار المعســكر االشــترا
خطــاب حقــوق اإلنســان بعــد أن دقــت الهزيمــة النكــراء للنظــم العربيــة القائــدة علــى يــد إســرائيل يف عــام 1967 أول مســمار يف نعــش القوميــة العربيــة ثــم 
تزايــدت عالمــات االحتضــار المديــد مــع تواصــل فشــل تلــك االنظمــة – وخاصــة غيــر النفطيــة – يف مجــال التنميــة االقتصاديــة وتلبيــة االحتياجــات األساســية 
لشــعوبها. ودٌقــت مســامير إضافيــة يف هــذا النعــش ولكنــه لــم يذهــب إىل القبــر حتــى أوائــل التســعينيات يف أعقــاب الغــزو العــرايق للكويــت حينمــا انهــار النظــام 
اإلقليمــي حقــا. وهكــذا منحــت ايدولوجيــا حقــوق االنســان اطــارا مرجعيــا لقومييــن ويســاريين ســابقين لــم يتحولــوا مثــل البعــض اىل اعتنــاق ايدولوجيــة 

إســالمية. وكان هــذا هــو التحــول الثالــث الكبيــر الــذي صاحــب مولــد حركــة حقــوق االنســان يف المنطقــة.

وركــز المدافعــون عــن حقــوق االنســان يف بدايــة األمــر علــى الحقــوق السياســية والمدنيــة وبالتحديــد علــى توثيــق االنتهــاكات وفضحهــا والســعي إليقافهــا مــع 
تقديــم الدعــم القانــوين لضحايــا التعذيــب واالضطهــاد والمالحقــة خــارج نطــاق القانــون. ومــع تصاعــد تأثيــر السياســات الليبراليــة الجديــدة علــى الســكان، زاد 
النشــاط الحقــويق المعنــي بالقضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة. ومــن ناحيتهــا تحاشــت الحركــة اإلســالمية األكثــر شــعبية بكثيــر أي مقاربــة حقوقيــة للتحديــات 
السياســية والمجتمعيــة بصفتهــا مقاربــة اجنبيــة وخاصــة يف مجــال الحقــوق الشــخصية، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، اســتخدم اإلســالميون الخطــاب الحقــويق 

انتقائيــا وخاصــة يف مجــال الحقــوق السياســية.

ولهــذا كان مــن المنطقــي أن اعلــى الهتافــات يف مظاهــرات الربيــع العــريب علــى مــدى العقــد الحــايل نــادت بالكرامــة والعدالــة االجتماعيــة والحريــة، وتــرددت 
أصداؤهــا عبــر الشــوارع والمياديــن ويف الفضــاءات االفتراضيــة علــى شــبكة االنترنــت بعــد عقــود مــن السياســات القمعيــة والفاشــلة للدولــة. طالــب المتظاهــرون 
بالحريــات التــي حرمــوا منهــا أو الحقــوق التــي لــم يتمكنــوا مــن ضمــان حدهــا األدىن مــع التأكيــد علــى أن الشــرعية هــي امتيــاز يمنحــه الشــعب كونــه هــو مصــدر 
للســيادة، وتبلــور هــذا مــن خــالل نــداء تــردد مــن تونــس إىل دمشــق وصنعــاء: »الشــعب يريــد إســقاط النظــام.« وبيــن موجتــي االحتجاجــات يف 2011 2019، 
تدفقــت ميــاه كثيــرة حيــث تحولــت الثــورات الشــعبية اىل حــروب أهليــة يف ليبيــا واليمــن وســوريا، وعــادت بعــض البلــدان وبمقدمتهــا مصــر للخضــوع لســيطرة 
االجهــزة األمنيــة وبيروقراطيــة الدولــة، وخاضــت دول مثــل تونــس مســار التحــول والخيــارات السياســية المعقــدة. ويف كل هــذه المســارات ال يعتقــد أي مراقــب 
منصــف ان هنــاك إمكانيــة كبيــرة للعــودة اىل ركــود ســنوات مــا قبــل الربيــع العــريب رغــم شــعور مــا بالحنيــن اىل ذلــك العهــد مــن االســتقرار الوهمــي، وهــو  حنيــن 
تغذيــه قالقــل واضطرابــات عانــت منهــا هــذه الــدول يف الســنوات التاليــة للموجــة االوىل مــن االحتجاجــات واســتغلتها شــبكات مرتبطــة باألنظمــة القديمــة تضــم 
أجهــزة امنيــة ومجموعــات رجــال اعمــال وتشــكيالت اجتماعيــة ودينيــة تقليديــة وأجهــزة اعــالم تدعمهــا قــوى إقليميــة محافظــة خاصــة مــن دول عربيــة غنيــة 

كــز النفــوذ العالميــة يف واشــنطن وموســكو وبكيــن. بالنفــط يف الخليــج ، وتدخــل أو إهمــال مرا
 

ومهمــا كانــت المحصلــة النهائيــة لحالــة الســيولة والهشاشــة السياســية الحاليــة فقــد آذنــت موجــات الربيــع العــريب بنهايــة اللعبــة السياســية الســائدة بالنســبة 
لغالبيــة نظــم المنطقــة التــي اســتقرت يف الســلطة يف الســتينيات ثــم بــدأت يف التحلــل ببــطء سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا يف العقديــن الســابقين علــى انفجــار 

احتجاجــات هــذا العقــد.   

وترنحــت الــدول الثــالث التــي نتناولهــا يف هــذا الكتــاب، وهــي مصــر وتونــس والمغــرب، فــوق رمــال متحركــة وهــي تحــاول الوصــول ألرضيــة ثابتــة بيــن رغبــات 
متعارضــة وحرائــق متتابعــة. وطالمــا غلّبــت النظــم الســائدة يف هــذه الــدول، كمــا تقــول اندرســون، تفضيــالت »الجهــات الخارجيــة المتميــزة علــى المصالــح 
كثــر حساســية للمســاءلة أمــام حلفــاء أجانــب مــن شــعورها بالمســؤولية إزاء شــعوبها. وباتــت هــذه الشــعوب  المحليــة« ممــا يعنــي أن النخــب الحاكمــة كانــت أ
تدافــع عــن مصالحهــا، المتعارضــة أحيانــا، مــن خــالل اشــكال تقليديــة اســتمرت تلعــب دورا مهمــا يف االقتصــاد والتمثيــل السياســي مثــل الطوائــف والعشــائر 
والعائــالت الممتــدة والجماعــات العرقيــة والدينيــة، ومــن ناحيتهــا كانــت الــدول هــذه ونخبهــا المســيطرة تنظــر ألفــراد الشــعب وجماعاتــه كلهــا بصفتهــم رعايــا 

يتعيــن الســيطرة عليهــم وليســوا مواطنيــن تجــب خدمتهــم4.  

وهكــذا لــم يكــن مفاجئــا ان تتبنــى شــرائح واســعة مــن هــذه المجتمعــات وخاصــة يف صفــوف الشــباب مــن المغــرب إىل اليمــن ومــن تونــس إىل ســوريا أفــكار 
كــد المتظاهــرون يف موجتــي الربيــع العــريب مــن الشــرائح المتوســطة والعليــا  كبــر يف العقديــن األوليــن مــن هــذه األلفيــة. وأ ومبــادئ حقــوق اإلنســان بقــوة أ
مــن الطبقــة الوســطى علــى أهميــة الحقــوق المدنيــة والسياســية يف حيــن التفتــت الفئــات األدىن اقتصاديــا واجتماعيــا إىل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والمطالبــة بالعدالــة االجتماعيــة. واشــترك الجميــع يف طلــب الكرامــة.

وذهبــت تونــس إىل أبعــد مــدى يف القطيعــة مــع النظــام السياســي الســابق بينمــا نجــا النظــام المغــريب مــن التهديــد بفضــل بعــض اإلصالحــات الدســتورية 
والتخفيــف النســبي لقبضــة القصــر علــى المــوارد السياســية واالقتصاديــة. وعاشــت مصــر عاميــن مضطربيــن تخللتهمــا فتــرات مــن الديمقراطيــة اإلجرائيــة 
المهتــزة حتــى اســتعادت المؤسســة العســكرية واألجهــزة األمنيــة الســيطرة ودعمتهــا يف هــذا مؤسســات ونخــب محافظــة مــع تأييــد لــم يكــن مهمــا مــن اطيــاف 

ليبراليــة ويســارية معاديــة لقــوى اإلســالم السياســي التــي ســيطرت شــكليا علــى البرلمــان ومؤسســة الرئاســة يف عامــي 2012 2013. 

وهكــذا تمتــع المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والمنظمــات الحقوقيــة بتأثيــر غيــر مســبوق يف البلــدان الثالثــة لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن، قبــل ان يعــود معظمهــم 

التطور والتحديات الحالية واآلفاق المستقبلية

4 Lisa Anderson, “’Creative Destruction’: States, identities and legitimacy in the Arab world”, Philosophy and Social Criticism, 2014, Vol. 40 (4379-369 (5-  
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وخاصــة يف مصــر والمغــرب اىل موقــع المدافــع عــن وجــوده هــو ذاتــه وهدفــاً لحمــالت الشــيطنة إن لــم يكــن القمــع المباشــر، وحتــى يف تونــس الــذي انفتــح فيهــا 
المجــال السياســي ألقصــى حــد نســبيا، ضعــف تأثيــر الحركــة الحقوقيــة ألســباب اخــرى. 

مجاالت تركيز الدراسة:
يحتــوي هــذا الكتــاب علــى 18ورقــة بحثيــة تركــز علــى ســتة مواضيــع يف كل مــن الــدول الثــالث قيــد الدراســة، مصــر وتونــس والمغــرب. وعمــل الباحثــون مــع 
منظمــات حقوقيــة مهمــة ورئيســية يف هــذه البلــدان مــن اجــل تحليــل الســياق المعاصــر وبدائــل العمــل المتاحــة يف منطقــة تمــر بانقالبــات اجتماعيــة وسياســية 

واقتصاديــة عميقــة. واســتفادت هــذه األبحــاث مــن مراجعــة شــاملة لمســار العمــل الحقــويق يف البلــدان الثالثــة منــذ نشــأته.

وتتنــاول المواضيــع البحثيــة الســتة تطــور العمــل الحقــويق ومنظمــات حقــوق اإلنســان، والعالقــات بيــن نشــطاء حقــوق اإلنســان والدولــة، وابعــاد العالقــة 
المعقــدة بيــن اإلســالميين وخطــاب حقــوق اإلنســان؛ وحقــوق اإلنســان وبقيــة المجتمــع المــدين )النقابــات العماليــة، الحركــة االجتماعيــة، األحــزاب السياســية، 

إلــخ)؛ والحوكمــة الداخليــة لمنظمــات حقــوق اإلنســان؛ وأخيــراً، تأثيــر العمــل الحقــويق علــى الواقــع االجتماعــي. 

ويعمــل المدافعــون الحقوقيــون يف ميــدان مزدحــم تتفاعــل فيــه منظمــات مجتمــع مــدين وحــركات اجتماعيــة وأحــزاب سياســية ومؤسســات الدولــة إضافــة 
اىل منظمــات دوليــة. ويعمــل المدافعــون ضمــن هيــاكل مختلفــة تتــراوح مــن منظمــات المناصــرة التــي توظــف مهنييــن متفرغيــن يف المــدن الكبــرى وصــوالً إىل 
كــز  مجموعــات قاعديــة تناضــل مــن أجــل حقــوق الســكن، مثــالً، يف مجتمعــات محليــة صغيــرة؛ وهــم ينخرطــون يف منظمــات عضويــة كبيــرة أو يعملــون يف مرا
بحثيــة صغيــرة أو مكاتــب محامــاة لتقديــم المســاعدة القانونيــة أو التقاضــي االســتراتيجي. وأخيــراً، يعمــل هــؤالء المدافعــون يف هيــاكل تنظيميــة بيروقراطيــة 

أو ينشــطون يف مجموعــات بــال هيــكل هرمــي واضــح عــن طريــق منصــات التواصــل االجتماعــي. 

وبالنســبة لهــذا المشــروع البحثــي، اخترنــا التركيــز علــى مجموعــة متماثلــة مــن الجهــات الفاعلــة يف كل مــن البلــدان الثالثــة؛ وكلهــا منظمــات غيــر ربحيــة لهــا 
هيــكل تنظيمــي واضــح، وســابقة اعمــال منتظمــة، ومســتوى أدىن مــن االعتــراف يف المجــال، وتعمــل انطالقــاً مــن تصــور واضــح للمصلحــة العامــة، وترتكــن 

تحركاتهــا عمومــاً علــى الشــرعة الدوليــة لحقــوق االنســان. 

ماذا وجدنا! 
االوراق ا الـــ 18 لهــذا الكتــاب وصفيــة وتحليليــة ويف بعــض الحــاالت تقــدم النصائــح وتســتعرض خيــارات العمــل المســتقبلي. وســنلخص يف األقســام التاليــة 

النتائــج الرئيســية لفصــول الكتــاب بترتيــب موضوعاتــه الســتة.

• تطور العمل من أجل حقوق اإلنسان:
يف االوراق ا الثالثــة األوىل تتبــع محمــد قديــري، وياســمين شــاش، وأســماء نويــرة، نشــأة وتطــور منظمــات حقــوق اإلنســان يف المغــرب ومصــر وتونــس علــى 

الترتيــب. وليــس هنــاك مثيــل ســابق لهــذه الدراســات المســحية وســتكون مرجعــاً مهمــا للباحثيــن يف المســتقبل. 

يف »تطــور حركــة حقــوق االنســان يف المغــرب مــن االســتقالل حتــى 2016«، يســتعرض قديــري كيــف زادت أهميــة التخصــص واالحتــراف يف مجــال حقــوق 
اإلنســان، منــذ بدايتهــا عندمــا كانــت تركــز بصفــة أساســية علــى الدفــاع عــن الحقــوق السياســية وذلــك كــرد فعــل علــى االنتهــاكات الجســيمة يف العقــود األوىل 
بعــد االســتقالل وحتــى أوائــل التســعينيات، وبعدهــا يســتعرض توســع الحركــة لتشــمل الدعــوة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، ثــم بــروز دور الجمعيــات 

الخدميــة، وزيــادة االهتمــام بالحقــوق الثقافيــة والشــخصية بعــد جهــود مضنيــة مــن قبــل منظمــات نســائية وأمازيغيــة.

كثــر تأثيــراً مــع نهايــة عقــود  ونشــأت أول منظمــة رســمية للدفــاع عــن حقــوق االنســان يف المغــرب يف أوائــل الســبعينيات، ولكــن الناشــطية الحقوقيــة صــارت أ
القمــع الدمويــة او مــا يســمى بســنوات الرصــاص يف المغــرب يف بدايــات التســعينيات. ويشــرح قديــري كيــف تعاملــت الدولــة مــع المدافعيــن عــن حقــوق 
كثــر  كبــر مــن الناشــطين والمنظمــات يف العمــل علــى مجــاالت أ اإلنســان مــن خــالل مزيــج مــن اســتراتيجيات القمــع واالحتــواء. وبعــد حــراك 2011، بــدأ عــدد أ
تنوعــا شــملت الحقــوق الشــخصية، وإصــالح قطــاع العدالــة، وحريــة العقيــدة، والحقــوق الجنســية، وكذلــك حقــوق الجماعــات العرقيــة والجماعــات المهمشــة 

ــا. اجتماعًيــا واقتصاديً

ويف ورقتهــا والمعنونــة »مولــد وتطــور وتحديــات الحركــة الحقوقيــة يف مصــر« توضــح شــاش كيــف نمــا مجتمــع حقــوق اإلنســان يف أواخــر الثمانينيــات، ثــم ازدهــر 
بقــوة يف أوائــل القــرن 21 حتــى وصــل إىل ذروة أهميتــه يف عــام 2011-2012 ولكنــه وقــع مجــددا تحــت ضغــوط امنيــة وحكوميــة تصاعــدت حتــى صــارت غيــر 
مســبوقة اعتبــارا مــن أواخــر عــام 2014 بعــد وصــول تجربــة مصــر الديمقراطيــة إىل نهايــة ســريعة علــى يــد الجيــش عقــب احتجاجــات شــعبية واســعة. وتحلــل 
هــذه الورقــة تطــور حركــة حقــوق اإلنســان يف مصــر منــذ نشــأتها حتــى عــام 2012 وتتنــاول التحديــات الرئيســية األربعــة التــي تواجــه العمــل يف هــذا المجــال، 
وهــي العالقــة بيــن المدافعيــن عــن حقــوق االنســان ومختلــف الفاعليــن السياســيين بمــا فيهــم اإلســالميون، والحوكمــة الداخليــة لمنظمــات حقــوق اإلنســان 
وكيفيــة إضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا وااللتــزام بمعاييــر مهنيــة فيهــا وأيضــا ضمــان ان المنظمــات تمثــل أصحــاب المصلحــة الفعلييــن يف عملهــا، ومســألة 

التمويــل األجنبــي ومــن يملــك حــق مســائلة المنظمــات، وأخيــراً، أبعــاد العالقــة الصراعيــة مــع الدولــة.

ومثــل المغــرب، نشــأت الحركــة الحقوقيــة التونســية المنظمــة يف الســبعينيات. وتبــدأ نويــرة ورقتهــا، »نشــأة وتطــور وتحديــات الحركــة الحقوقيــة يف تونــس« يف 
عــام 1977 عندمــا تأسســت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان للعمــل علــى االنتهــاكات المنهجيــة للحقــوق المدنيــة والسياســية. وكمــا هــو الحــال 
مــع منظمــات حقــوق اإلنســان األوىل يف مصــر والمغــرب، كان نشــطاء سياســيون و/أو محامــون هــم مــن أنشــأوا الرابطــة. ومنــذ أواخــر الثمانينيــات، ظهــرت 
منظمــات أخــرى لحقــوق اإلنســان يف تونــس، ســواء نتيجــة جهــود محليــة أو كفــروع لمنظمــات دوليــة. ونظــرت الطبقــة الحاكمــة عــادة لنشــطاء حقــوق االنســان 

التطور والتحديات الحالية واآلفاق المستقبلية
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بصفتهــم جــزء مــن المعارضــة السياســية وأوكلــت التعامــل معهــم إىل أجهــزة أمــن الدولــة. وكان لســقوط نظــام بــن علــي الديكتاتــوري ومــا أعقــب ذلــك مــن 
انتقــال لديمقراطيــة انتخابيــة أثــر قــوي يف إعــادة هيكلــة منظمــات المجتمــع المــدين وضمنهــا المنظمــات الحقوقيــة ومنحهــا دورا متميــزا يف هــذا االنتقــال. وتركــز 

كبــر علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والجنســية والعرقيــة. منظمــات حقــوق اإلنســان الجديــدة بشــكل أ

• الدولة: العدو الحليف؟
مــن منظــور حقــوق االنســان فــان أهــم دور للدولــة هــو وضــع اإلرادة العامــة موضــع التنفيــذ مــن حيــث السياســات والقوانيــن حيــث يســتلزم األمــر آليــات قســرية 
لضمــان احتــرام القوانيــن وضبــط االحتــرام العــام لحقــوق الجماعــات واألفــراد ومعاقبــة المخالفيــن يف كل األحــوال. وبمعنــى أخــر، ال بديــل عــن وجــود دولــة فعالــة 
حتــى يمكــن فــرض معاييــر متفــق عليهــا للعدالــة لمنــع انتهــاكات الحقــوق الســلبية )الحمايــة مــن التعذيــب مثــال) ولدعــم سياســات وتدابيــر تضمــن احتــرام 
الحقــوق اإليجابيــة )مثــل الحــق يف رعايــة صحيــة مالئمــة او الســكن). وهــذا هــو الســبب يف أن المدافعيــن عــن حقــوق االنســان ومنظماتهــا تتعامــل مــع الدولــة 
كحليــف وعــدو يف آن واحــد، حيــث يقومــون بتوثيــق وفضــح انتهــاكات أجهــزة الدولــة والمســؤولين فيهــا ولكنهــم أيضــا يعملــون للتأثيــر علــى مؤسســات الدولــة 
)وال ســيما التشــريعية والســلطة التنفيذيــة) لتغييــر القوانيــن والسياســات والممارســات لضمــان، حتــى لــو بشــكل تدريجــي، االلتــزام بالحقــوق االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، فالدولــة هــي المنتهــك األكبــر مــن ناحيــة للحقــوق السياســية والمدنيــة والضامــن األكبــر يف نفــس الوقــت للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة. وترتكــب معظــم االنتهــاكات التــي يوثقهــا الحقوقيــون وكاالت إنفــاذ القانــون التــي تديرهــا الدولــة وبدرجــة أقــل بكثيــر منظمــات وجماعــات غيــر 
تابعــة للدولــة )مثــل الجماعــات الجهاديــة العنيفــة)، بينمــا الدولــة هــي أيضــا المحــاور الرئيســي عندمــا يتعلــق األمــر بالعمــل مــن اجــل الحقــوق اإليجابيــة أو 
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن خــالل، علــى ســبيل المثــال، تغييــر القوانيــن والسياســات والممارســات بحيــث تكفــل، مبدئيــا، الحــد األدىن مــن 

الخدمــات يف مجــاالت الرعايــة الصحيــة والتعليــم واإلســكان والتوظيــف.

مــن جانبهــا، غالًبــا مــا نظــرت الدولــة إىل المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والمنظمــات ذات الصلــة علــى أنهــا مصــدر إزعــاج يتعيــن الســيطرة عليــه وحرمانــه مــن 
الدعــم العــام محلًيــا ودوليــاً. وهــذه عالقــة عدائيــة للغايــة يف مصــر، وعالقــة خصومــة يف المغــرب بينمــا تســتمر بحــذر يف تونــس. 

ويســعى حاتــم شــقرون يف ورقتــه، »عالقــة المنظمــات الحقوقيــة بالدولــة يف تونــس«، لرســم تطــور هــذه العالقــة المشــحونة بيــن الحقوقييــن والدولــة. ومــن 
جانــب الدولــة كان الهاجــس الرئيســي للطبقــة السياســية الحاكمــة يف الســنوات االوىل بعــد االســتقالل هــو تأســيس وتوطيــد مؤسســات وطنيــة، ممــا ســاهم يف 
خلــق موقــف عــدايئ تجــاه التعدديــة والحريــات السياســية. ونجــح نظــام الرئيــس الحبيــب بورقيبــة يف فــرض ســلطوية حــزب حاكــم واحــد تســتند شــرعيته علــى 
تاريــخ نضــايل ضــد االســتعمار، ثــم اســتمرت الدولــة االســتبدادية مــع خليفتــه زيــن العابديــن بــن علــي منــذ توليــه الســلطة يف ١٩٨٧ وإن كان قــد حــّدث أدوات 
النظــام وطــّور مؤسســاته.  وعــاىن مجتمــع حقــوق اإلنســان يف العهديــن مــن ضغــوط متنوعــة مــع اســتمرار محــاوالت الدولــة إجبــاره علــى تبنــي رؤيــة معينــة 

لحقــوق اإلنســان تتوافــق مــع منطــق الديكتاتوريــة.

وبعد سقوط بن علي، بدأت عالقة جديدة تتشكل على أسس إيجابية للغاية مع لعب مدافعين مخضرمين عن حقوق اإلنسان دوراً رئيسياً يف وضع رؤية 
جديــدة لجمهوريــة قائمــة علــى احتــرام حقــوق اإلنســان. وبالتــوازي، تصاعــد الضغــط العــام مــن اجــل مطالــب اقتصاديــة لــم يلبهــا النظــام الجديــد ومــن اجــل اجــراء 
كثر بالحقوق المدنية والسياســية. إصالحات حقيقية للنظم والسياســات الفاشــلة. وهّمش هذا الضغط تدريجياً منظمات حقوق اإلنســان القديمة المعنية أ

ويف مصــر، طالمــا نظــرت الدولــة ومؤسســاتها إىل المجتمــع المــدين بصفتــه مجــال خاضــع العتبــارات واحتياجــات الدولــة القــادرة علــى تكليــف منظمــات 
المجتمــع المــدين بلعــب دور مقــدم للخدمــات االجتماعيــة ضمــن خطــة مركزيــة تضعهــا الحكومــة. ويف بعــض األحيــان، ُطلــب مــن المجتمــع المــدين أيًضــا القيــام 
بمهــام تعبئــة وحشــد ثانويــة يف المجــال السياســي وفًقــا لمتطلبــات الحكومــة. ويحلــل محمــد العجــايت يف »العالقــة بيــن الدولــة والمنظمــات الحقوقيــة يف 
مصــر، إشــكالية يف الثقافــة السياســية أم أزمــة بنيويــة؟« كيــف أنتهــى األمــر بالنظــام المصــري الســلطوي هكــذا إىل خنــق مبــادرات المجتمــع المــدين واضعــاف 
اســتقالليته عبــر إخضاعــه لشــبكة قوانيــن وإجــراءات أمنيــة فضفاضــة ومقيــدة. ومــن ناحيــة أخــرى، نــادراً مــا كانــت منظمــات المجتمــع المــدين، وال ســيما 

منظمــات حقــوق اإلنســان، قــادرة أو راغبــة ربمــا يف التغلــب علــى انعــدام ثقتهــا العميــق يف الدولــة.

ويف »حركــة حقــوق االنســان والدولــة يف المغــرب: تأثيــر حــراك ٢٠ فبرايــر« يعــزو رشــيد الشــناين اعتــراف الدولــة التدريجــي بســجل انتهاكاتهــا المفــزع إىل النضــال 
المســتمر للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. وأدى هــذا النضــال بالتــوازي مــع تحــوالت جيوســتراتيجية دوليــة اىل عــدة مســارات عدالــة انتقاليــة يف المغــرب 
يف منــاخ انفتــاح سياســي نســبي يف أواخــر التســعينيات وبدايــات القــرن الحــايل.  ونشــط حــراك فبرايــر 2011 المقاربــة الحقوقيــة للمشــاكل السياســية 
واالجتماعيــة وتــوج العديــد مــن عقــود مــن النضــال مــن أجــل انجــاز تحــول ســلمي وتدريجــي نحــو خلــق تعاقــد قائــم علــى حقــوق المواطنيــن مــع الدولــة.  وال 

يبــدو وضعــا كهــذا حلمــا بعيــد المنــال بعــد حــراك 2011 وفقــا للشــناين.

•  المصالحة الصعبة: اإلسالميون وحقوق اإلنسان
تتعــدد ايدولوجيــات اإلســالم السياســي وتتداخــل فكريــا وتنظيميــا منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين مــن الســلفية الجهاديــة وحتــى 
مختلــف تجليــات االخــوان المســلمين ومــا بينهمــا مــن أطيــاف متنوعــة.  ويتحقــق فهــم أفضــل لتيــارات اإلســالم السياســي يف ضــوء أنهــا لحــد كبيــر رد فعــل 
علــى الحداثــة بمــا صاحبهــا مــن تشــكيل للدولــة واالســتعمار ثــم الصــراع علــى شــكل االجتمــاع يف تلــك الوحــدات السياســية بعــد االســتعمار وخاصــة الســلطة 

السياســية وتوزيــع المــوارد االقتصاديــة يف العديــد مــن دول المنطقــة. 

وعلــى عكــس المدافعيــن عــن حقــوق إنســان كونيــة الذيــن يســتندون يف األغلــب علــى قواعــد النزعــة االنســانية العلمانيــة، يعــزو اإلســالميون نظرتهــم اىل أي 
حقــوق واجبــة لإلنســان علــى تفســير معيــن للنصــوص والوقائــع المقدســة والمتوارثــة وعلــى تطــور التاريــخ اإلســالمي.

التطور والتحديات الحالية واآلفاق المستقبلية
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ويف » اإلســالميون والمســألة الحقوقيــة يف المغــرب«، يجــادل محمــد وزيــف بــأن االحتجاجــات السياســية يف المغــرب يف عــام 2011 أدت إىل صعــود سياســي 
مذهل للقوى اإلســالمية مما تســبب يف قلق عميق يف أوســاط الجهات الفاعلة المدنية والسياســية العلمانية حول تقاســم الســلطة ومســتقبل الديمقراطية 

وحقــوق اإلنســان. وتغــذى هــذا القلــق علــى تاريــخ صــراع بيــن اإلســالميين والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

ومن منظور مختلف جذريًا، تتبعت هبة رؤوف عزت يف »إسالميون وحقوقيون: مسارات التفرق والتقاطع« جذور وديناميكيات »العداء« بين اإلسالميين 
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان. وتــرى عــزت أن اإلســالميين تجاهلــوا العديــد مــن االنتهــاكات التــي ارتكبهــا النظــام واألجهــزة األمنيــة التابعــة لــه بيــن ينايــر 
2011 ومنتصــف 2013. وتضــع يف المقابــل مشــاركة بعــض الحقوقييــن يف تعبئــة حركــة المعارضــة التــي أدت إىل مظاهــرات 2013 والنهايــة المبتســرة 
لحكــم أول رئيــس منتخــب ديمقراطيــا يف مصــر عقــب انقــالب عســكري أرســله هــو وعشــرات اآلالف مــن مؤيديــه مــن جماعــة االخــوان المســلمين ودوائرهــا 
إىل الســجن بتهــم ملفقــة يف االغلــب. وعقــب موجــة مــن القتــل واإلعــدام وانتهــاكات حقوقيــة فظيعــة ضــد اإلســالميين الناشــطين، بــدأت مالحقــة الناشــطين 
السياســيين اآلخريــن، ثــم المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، امنيــاً وقضائيــا. وســّنت الحكومــة أيًضــا قانونــاً غيــر مســبوق يف قيــوده لتنظيــم عمــل الجمعيــات 
األهليــة. ورد المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان بالتنديــد بالنظــام وتجــددت جهــود المراقبــة والتوثيــق والفضــح بســبب هــذه االنتهــاكات الصارخــة. وتتوقــع عــزت 
أن يتزايــد توجــه وســط اإلســالميين يتبنــي منظــور حقــويق يف العمــل الدعــايئ ممــا قــد يــؤدي إىل مزيــد مــن التعــاون بيــن الجانبيــن المتخاصميــن عــن طريــق 
مبــادرات ومنظمــات جديــدة بــدأت تظهــر منــذ أواخــر ٢٠١٤، وقــد يثمــر هــذا التعــاون الوليــد، يف تحليلهــا، عــن تجســير خالفــات ايدولوجيــة عميقــة بيــن الطرفيــن. 

ويف » تونــس: المنظمــات الحقوقيــة واإلســالم السياســي وتنظيماتــه« يجــادل محمــد الصحبــي الخلفــاوي أن نظــرة اإلســالميين يف تونــس اىل حقــوق االنســان 
عانــت يف االغلــب مــن ازدواجيــة ممزقــة بيــن عدائهــا للحقــوق الشــخصية ودعمهــا للحريــات العامــة. فبينمــا حــاول اإلســالميون إدراج الشــريعة اإلســالمية 
كمصــدر رئيســي للتشــريع يف أول دســتور جــرى وضعــه بعــد ســقوط نظــام بــن علــي، كانــوا يف نفــس الوقــت مســتمرين يف إعــالن دعمهــم لمبــادئ حقــوق 
اإلنســان. ويقــدم الخلفــاوي عــن طريــق تحليــل الصياغــات المختلفــة للنصــوص الدســتورية المقترحــة يف عــام 2014 قــراءة معمقــة للموقــف اإلســالم السياســي 
مــن منظومــة حقــوق االنســان. ويشــير اىل هــوة تفصــل بيــن محلليــن متفائليــن بشــأن تحــول فكــري مفتــرض يف ايدولوجيــة حركــة النهضــة يف تونــس مــن ناحيــة 
ومراقبيــن يركــزون علــى ازدواجيــة اإلســالميين الذيــن يمارســون التقيــة وينتظــرون الوقــت المناســب حتــى يتمكنــوا بمــا يكفــي لفــرض مشــروعهم المعــادي 

بطبيعتــه لحقــوق اإلنســان.

• حقوق اإلنسان والحركات االجتماعية:
ويف حيــن تواجــه العالقــة الشــائكة لألطــر المرجعيــة الحقوقيــة والدينيــة تحديًــا يتطلــب التفــاوض طــوال الوقــت وخاصــة مــع الســيولة النســبية للجانبيــن، فــان 
الفضــاء المشــترك الــذي تتعايــش وتتداخــل فيــه الحــركات العماليــة والنقابيــة ومناصــري العدالــة االجتماعيــة ونشــطاء حقــوق اإلنســان هــو فضــاء متوتــر ولكنــه 

كبــر للتعــاون.  يحمــل يف نفــس الوقــت امكانيــات أ

ويف »الحركــة الحقوقيــة والسياســة التنازعيــة يف مصــر )2004-2014)«، يشــخص عمــرو عــاديل العالقــة المضطربــة بيــن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 
وحاملــي المطالــب االجتماعيــة واالقتصاديــة، حيــث يــرى أن المدافعيــن عــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة نجحــوا جزئيــاً يف العمــل مــع الحــركات التنازعيــة 
مــن أجــل تحــدي السياســات والمؤسســات العامــة يف مصــر ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن خلــق عالقــة عضويــة بيــن المجموعتيــن. فلــم تتبنــى الحــركات التنازعيــة 
إطــارا اســتراتيجياً للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن شــأنه أن يمكّنهــا مــن تجــاوز خصائصهــا المحليــة غيــر السياســية وغيــر المؤسســية إىل حــد كبيــر لصالــح 
عمــل سياســي علــى صعيــد قومــي. ويف الوقــت نفســه، لــم تتمكــن حركــة حقــوق اإلنســان مــن إقامــة روابــط تنظيميــة أو خطابيــة قويــة ومســتمرة مــع الحــركات 
التنازعيــة األوســع نطاًقــا لمواجهــة االنتكاســات االســتبدادية المحتملــة مثــل تلــك التــي حدثــت بعــد يوليــو 2013. وكان ثمــن التركيــز علــى خلــق منظمــات غيــر 
حكوميــة ومجتمــع مــدين منظــم واحتــرايف قــادر علــى حشــد المــوارد والحصــول علــى االعتــراف باهظــاً وتمثــل يف االغتــراب عــن الدوائــر االجتماعيــة المتضــررة 
التــي يدعــي تمثيلهــا والتــي تقــود الحــراك التنازعــي ممــا أعــاق تطويــر روابــط عضويــة بيــن الجانبيــن، ليظــل الرأس مفصوالً عن الجســد الكبيــر المفتقر اىل قيادة.

ويتعــرض حاتــم شــقرون لقضايــا مماثلــة يف »بيــن الحقــوق والسياســة: منظمــات حقــوق اإلنســان والنضــال االقتصــادي واالجتماعــي يف تونــس«. ويخلــص 
شــقرون إىل ان هنــاك حاجــة يف صفــوف المدافعيــن الحقوقييــن لمراجعــة ادوارهــم وخياراتهــم التكتيكيــة ليقــرروا مــا إذا كان يف وســعهم )أو إذا كانــت هنــاك 
حاجــة فعليــة) للعــب وظائــف الوســاطة والتمثيــل بيــن الحــركات والدولــة، أو مــا إذا كان يف وســعهم استكشــاف طــرق بديلــة يمكــن أن تعالــج قضايــا التوســط 
المعقــدة بيــن أصحــاب الحــق مــن ناحيــة والمســؤولين عــن تأديتهــا مــن ناحيــة أخــرى. وركــز شــقرون علــى ثــالث حــركات اجتماعيــة يف مناطــق مختلفــة مــن 
تونــس مــن أجــل تســليط الضــوء علــى ديناميــات العالقــات بيــن النشــطاء الحقوقييــن والحــركات االحتجاجيــة، وكيــف حــاول النشــطاء التوســط بيــن الحــركات، 
التــي تفتقــر غالبــا إىل بنيــة السياســية، مــن جهــة، والنظــام الحاكــم القائــم علــى توزيــع الثــروة والســلطة، مــن ناحيــة أخــرى. ويوضــح شــقرون كيــف ولمــاذا تمكــن 

هــؤالء النشــطاء يف بعــض األحيــان مــن لعــب دور مفيــد كوســطاء أو مدافعيــن عــن هــذه الحقــوق. 

وينظــر يوســف منصــف يف »المقاربــة الحقوقيــة والحــركات االجتماعيــة يف المغــرب« إىل تحــول عميــق وعريــض علــى صعيــد وطنــي ظهــرت فيــه جســور لعبــور 
هــوة واســعة بيــن النخبويــة المزعومــة لحركــة حقــوق اإلنســان و«الجماهيــر« ممــا يفســر كيــف اعــادت المنظمــات الحقوقيــة ترتيــب أولوياتهــا بعــد حــراك 2011 
إلبــراز النضــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة والمحليــة ممــا جعلهــا تتصــادم مــع المصالــح الخاصــة المتنفــذة وشــبكات المحســوبية الراســخة. ويحلــل منصــف 
العالقات بين المدافعين عن حقوق اإلنســان من ناحية وبين حركة الطالب، وتحركات العاطلين عن العمل، والنقابات العمالية والمهنية، من ناحية أخرى.

• كيف تحكم منظمات حقوق اإلنسان نفسها!
قــوض تطــور منظمــات حقــوق اإلنســان يف شــمال إفريقيــا يف بيئــة قانونيــة قمعيــة رعتهــا الدولــة ويف مجتمعــات محافظــة أنظمــة الحوكمــة الداخليــة الخاصــة 
كبــر أو قبلــت أعضــاًء جــدًدا دون التأكــد  بهــا، فقــد كان علــى منظمــات المجتمــع المــدين عمومــاً حمايــة نفســها مــن المخاطــر المحتملــة إذا تصرفــت بشــفافية أ
مــن أنهــم ليســوا عمــالء أمــن وبالتــايل متســللين محتمليــن. ويعــد فهــم قضايــا التمثيــل والمســاءلة والحوكمــة الداخليــة لمنظمــات حقــوق اإلنســان أمــًرا مهًمــا 

كثــر انتعاشــاً للحركــة الحقوقيــة.  للغايــة مــن اجــل مســتقبل أ
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ويف »إشــكاليات حوكمــة حركــة حقــوق االنســان يف تونــس« تعــرض حفيظــة شــقير كيــف أثــر المنــاخ القانــوين للعمــل األهلــي يف تونــس علــى نظــم الحوكمــة 
الداخليــة يف تنظيمــات المجتمــع المــدين. ومــع ســن قانــون جديــد لتنظيــم الجمعيــات يف ســبتمبر 2011 ارتفــع عــدد منظمــات المجتمــع المــدين يف تونــس إىل 
كتســبت منظمــات المجتمــع المــدين التونســية مكانــة وطنيــة ودوليــة مرموقــة وخاصــة بعــد  21 ألــف جمعيــة يف العقــد الجــاري منهــم ٣٥٠ جمعيــة حقوقيــة. وا
أن نالــت أربــع منهــا ســوياً جائــزة نوبــل للســالم يف عــام 2014.  وتحلــل شــقير عــدداً مــن قضايــا الحوكمــة الداخليــة مــع التركيــز علــى مســائل اإلدارة والتمويــل، 
مســتخدمة أمثلــة مــن المنظمــات التــي نشــطت يف مجــال حقــوق اإلنســان لفتــرة طويلــة، فضــال عــن تلــك التــي تــم تأسيســها بعــد الثــورة. وتســتعرض شــقير 

عــدة عقبــات هيكليــة وماليــة تمنــع جمعيــات حقــوق االنســان التونســية مــن مزاولــة أنشــطتها بســبل ديمقراطيــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة.

وتشــير يــارا شــاهين إىل تحديــات مشــابهة يف »معضــالت مســتعصية: قضايــا الحوكمــة الداخليــة يف المنظمــات الحقوقيــة المصريــة«. وتحلــل الكاتبــة بدقــة 
الهيــاكل الداخليــة وعمليــات صنــع القــرار داخــل بعــض هــذه المنظمــات بمــا فيهــا مجالــس الحوكمــة )إدارة او استشــارية او تنفيذيــة)، وطــرق اإلدارة، والتمويــل 
والعالقــات مــع المانحيــن، والمســاءلة، والتمثيــل. وبينمــا تعــوق البيئــة القانونيــة العامــة المقيــدة للعمــل األهلــي يف مصــر تطويــر فعاليــة آليــات الحوكمــة 
الداخليــة يف هــذه الجمعيــات فــان ضعــف هــذه االليــات يعــود أيضــا اىل مالبســات داخليــة يف هــذه المنظمــات. وتشــمل المعضــالت التــي اســتمرت عبــر اجيــال 
مختلفــة مــن منظمــات حقــوق اإلنســان المصريــة الوصــول لتــوازن نســبي بيــن النشــاط العــام وااللتفــات اىل التنظيــم الداخلــي وإضفــاء الطابــع االحتــرايف علــى 
المنظمــات القائمــة بهــذا النشــاط، وصعوبــة ومقاومــة مؤسســي ومديــري هــذه المنظمــات لتــرك وظائفهــم المؤثــرة، وتطويــر آليــات تشــاركية أفضــل للمســاءلة 

مــن جانــب الفئــات التــي تدعــي هــذه المنظمــات تمثيلهــا، ومعالجــة »وصمــة« التمويــل األجنبــي.

وتظهــر بعــض هــذه المعضــالت أيضــا يف »حوكمــة حركــة حقــوق االنســان يف المغــرب« حيــث يخلــص محمــد طــارق إىل ان منظمــات المجتمــع المــدين تواجــه 
عــدة تحديــات خاصــة يف مجــال الحوكمــة الماليــة ألنهــا تفتقــر أساســاً إىل مــوارد ثابتــة ومســتدامة. وبســبب هــذا الوضــع المــايل غيــر المســتقر، تناضــل منظمــات 
المجتمــع المــدين المغربيــة طــوال الوقــت للحفــاظ علــى اســتقاللها عــن كل مــن الدولــة واألحــزاب السياســية. وال يتعيــن علــى هــذه المنظمــات أن تتعامــل مــع 
ضغــوط المانحيــن والداعميــن فحســب بــل أن تتعايــش أيضــا مــع منــاخ قانــوين يعــاين مــن الغمــوض والعواقــب غيــر الواضحــة لبعــض القــرارات وخاصــة يف 
مجــاالت التمويــل والمحاســبة العامــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة. ويوضــح طــارق كيــف حولــت الدولــة منــذ فتــرة طويلــة آليــات المراقبــة وبروتوكــوالت المســاءلة 

إىل أدوات ســيطرة علــى المنظمــات الحقوقيــة.

• عمل شاق ولكن ما النتيجة!
مــن الصعــب للغايــة ان نقيــس بدقــة أثــر مــا تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المــدين أو أي فاعــل اجتماعــي حصريــاً نظــراً لالســتحالة الفعليــة الرجــاع التغييــرات 
االجتماعيــة والقانونيــة أو السياســة المركبــة لجهــود فاعــل بعينــه او مجموعــة محــددة وصغيــرة مــن الفاعليــن فقــط أو حتــى تحديــد وزنهــم الســببي النســبي. 
ويمكــن أن يســاهم التحليــل الكمــي يف تســليط بعــض الضــوء علــى اإلســهامات اإلجماليــة لمنظمــات الضغــط والدعــوة يف قطــاع معيــن ولكــن هــذا يســتلزم 
اجــراء مســح أساســي وجمــع بيانــات ضخمــة وهــو امــر مكلــف للغايــة. ولكــن حتــى بــدون هــذه المقاربــة يمكــن عــن طريــق تحليــل بعــض البيانــات الكميــة 
وخطابــات وممارســات عــدة جهــات فاعلــه ومقابــالت مهيكلــة مــع عــدد مــن الفاعليــن الرئيســيين يف المجــال الوصــول اىل فهــم أفضــل لمــدى تأثيــر الناشــطين 

يف مجــال حقــوق اإلنســان يف أحــداث تغيــر اجتماعــي بعينــه. وهــذا مــا يركــز عليــه القســم األخيــر مــن هــذا الكتــاب.

ويف »اســتغالل الحركــة الثوريــة: تأثيــر المنظمــات الحقوقيــة يف مصــر مــا بعــد الثــورة )2011-2013)« تــرى ســهى عبــد العاطــي ان التعبئــة الجماهيريــة غيــر 
المســبوقة يف 2011 خلقــت فرصــة مثاليــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان، حيــث اتســع الفضــاء العــام لحــدود لــم تكــن متاحــة خــالل العقــود الثالثــة مــن حكــم 
الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، وتمكــن أصحــاب المصلحــة مــن المشــاركة بحريــة يف وســائل اإلعــالم، واألحــزاب السياســية، والســلطة القضائيــة، ومنظمــات 
كثــر مرونــة وحريًصــا علــى الترضيــة، وعلــى  حقــوق اإلنســان، وذلــك يف غيــاب مؤسســات أمــن الدولــة الســاعية دائمــا للســيطرة. ويف عامــي الثــورة صــار النظــام أ
اســتعداد لالســتماع، ومنفتــح لإلصــالح والحــوار، بغــض النظــر عــن نوايــاه الحقيقيــة. وحققــت هــذه المنظمــات بعــض االنتصــارات يف مجــاالت حقوقيــة ولكــن 

مكاســب عديــدة تالشــت بســبب انقــالب عســكري أعقــب مظاهــرات حاشــدة ضــد حكومــة اإلخــوان المســلمين يف صيــف 2013. 

واتبــع محمــد اوطاهــر منهجيــة مختلفــة يف دراســة تأثيــر منظمــات حقــوق اإلنســان يف المغــرب يف الفصــل المعنــون »الحركــة الحقوقيــة يف المغــرب: جدليــة 
التأثيــر والتأثــر قبــل الحــراك العــريب وبعــده«. ويــرى اوطاهــر ان الحــراك وّســع نطــاق المطالــب االجتماعيــة يف المغــرب ونقلهــا إىل مســتوى قاعــدي وتفصيلــي 
كثــر تركيــًزا علــى االحتياجــات اليوميــة، ممــا وطــد قاعــدة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وزاد مــن الدعــم الشــعبي لهــم مــن اجــل الدفــاع عــن  حتــى أصبحــت أ

الحقــوق األساســية بطــرق ســلمية وعمليــة.  

ويف »تأثيــر الحركــة الحقوقيــة يف تونــس بيــن التشــريع والممارســة« توضــح عفيفــة المّناعــي كيــف انتقلــت حركــة حقــوق اإلنســان مــن مراقبــة وفضح االنتهاكات 
إىل المشــاركة النشــطة يف صياغــة مشــاريع القوانيــن والضغــط مــن أجــل إصــالح السياســات. وتوضــح الكاتبــة مــدى نجــاح األدوات واآلليــات المســتخدمة يف 
ظــل ظــروف متغيــرة مــن اجــل التعبئــة الجماهيريــة والضغــط مــن اجــل إصالحــات قانونيــة ويف السياســات يف مســائل محــددة منهــا حقــوق المــرأة، ومكافحــة 
التعذيــب، وضمانــات المحاكمــة العادلــة، وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام. وتــرى المّناعــي أنــه مــن األســهل تقييــم مــدى نجــاح حركــة حقــوق اإلنســان يف تغييــر تشــريعات 
وسياســات بعينهــا ولكــن مــن الصعــب قيــاس تأثيرهــا علــى الممارســات الفعليــة المجتمعيــة أو مــن جانــب أجهــزة الدولــة حيــث ان التغييــر يف هاتيــن الحالتيــن 

يكــون نتيجــة عوامــل كثيــرة متضافــرة.  

مالحظات ختامية:
»أيــن تبــدأ حقــوق اإلنســان العالميــة يف األســاس؟ إنهــا تبــدأ يف أماكــن صغيــرة، قريبــة للغايــة منكــم. إنهــا أماكــن قريبــة للغايــة وصغيــرة للغايــة لدرجــة أنهــا ال 
تظهــر علــى أي خريطــة مــن خرائــط العالــم. ولكــن هــذه األماكــن الصغيــرة جــداً والقريبــة جــداً هــي العالــم الــذي نعيــش فيــه، إنهــا األحيــاء التــي تضــم مســاكننا، 
والمــدارس والكليــات التــي يتعلــم فيهــا أبناؤنــا، المــزارع التــي نفلــح فيهــا األرض والمصانــع والمكاتــب التــي نعمــل فيهــا. ومــا لــم تكــن لحقــوق اإلنســان معــاٍن 
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يف تلــك األماكــن يف المقــام األول فلــن يكــون لهــا أي معنــى -أو معنــى ضئيــل للغايــة- يف أي مــكان آخــر. ومــا لــم يقــم كل منــا بمجهــود لدعــم تلــك الحقــوق 
والدعــوة إليهــا مــن خــالل عمــل منســق تتكامــل فيــه جهودنــا مــع اآلخريــن يف كل تلــك األماكــن، فإننــا ســنظل نتطلــع طويــالً إىل تحققهــا يف العالــم األوســع قبــل 

أن نــدرك أن انتظارنــا ســيطول ربمــا إىل مــا ال نهايــة.« -- إليانــور روزفلــت يف كلمــة غيــر معــدة مســبقاً عــام 1958.
 

كثــر احتراًفــا وتركيبــاً علــى مــدار العقــود األربعــة الماضيــة علــى الرغــم مــن النظــام القمعــي االســتبدادي المســيطر  صــارت المنظمــات العربيــة لحقــوق اإلنســان أ
يف كل بلــدان المنطقــة. واستنســخ المدافعــون المحليــون عــن حقــوق االنســان مــا فعلــه نظــراء غربيــون وانشــأوا منظمــات خبيــرة يف مجاالتهــا تشــبه مؤسســات 
األبحــاث ومجموعــات الضغــط التــي تراقــب وتوثــق وتنشــر وترفــع دعــاوى قضائيــة وتشــارك يف المناصــرة السياســية عندمــا يكــون ذلــك ممكًنــا. لكــن هــذا 
النمــوذج ذاتــه بــات مهــددا بالتهميــش يف الغــرب مثلمــا هــو الحــال يف المنطقــة ولكــن بأســاليب مختلفــة، حيــث يجــري تحــدي األســس الكونيــة لخطــاب حقــوق 
اإلنســان علــى المســتويات السياســية والقانونيــة واألخالقيــة بينمــا تتزايــد شــعبية وانتشــار نظــم حكــم اســتبدادية يف عالــم مفــرط يف نظمــه واجراءاتــه األمنيــة 

وغــارق يف حــرب عالميــة ال نهايــة لهــا علــى اإلرهــاب وضــد الهجــرة غيــر النظاميــة.

كثــر فعاليــة مــن  ويحتــاج المجتمــع الحقــويق أن يفكــر مليــاً وربمــا ان يقــوم بتغييــر بعــض االســتراتيجيات والتكتيــكات المركزيــة مــن اجــل النجــاح يف مســاهمة أ
اجــل احــراز تقــدم بالتعــاون مــع نطــاق واســع مــن الحلفــاء علــى المــدى الطويــل يف المنطقــة. وهــذه حاجــة ملحــة يف ضــوء تمــدد القوميــة والشــعبوية إقليميــا 
وعالميــا لفــرض اســتحقاقات ضيقــة عوضــاً عــن حقــوق كونيــة يتمتــع بهــا كافــة البشــر.  وتضّيــق هــذه الحــركات وتزيــد مــن جمــود تعريــف معنــى »مــن نكــون 
نحــن« يف مقابــل »مــن يكونــون هــم« أو »نحــن« ضــد بقيــة البشــرية5.  وال ينبثــق التحــدي فقــط مــن مثــل هــذه الشــعوبية اليمينيــة اليائســة ولكــن مــن اليســار 
أيًضــا. ويرتكــز الجانبــان علــى نظــام أخــاليق معــاد للكونيــة كمــا قــال السياســي واســتاذ التاريــخ الكنــدي مايــكل اجناتيــف الــذي يصــف هيمنــة نظــام أخــاليق يركــز 
علــى الفضائــل العاديــة اليوميــة، وهــو نظــام »يمّيــز المحلــي يف مرتبــة أعلــى مــن الكــوين، والمواطــن اعلــى مــن األجنبــي الغريــب والمجتمــع المحلــي أعلــى مــن 
المجتمــع الدويل/الكــوين6.  ويواجــه ذلــك النظــام منطــق الحقــوق الكونيــة بمنطــق ســيادة الديمقراطيــة المحليــة؛ أو بعبــارة أخــرى فهــو نظــام يمكـّـن األشــخاص 

داخــل المجتمــع أو الدولــة مــن تحديــد كــم مــن »الغربــاء« وكيــف يمكــن لهــم أن يتمتعــوا بنفــس حقــوق المحليين/المواطنيــن. 

 وســيحتاج المدافعــون عــن حقــوق االنســان يف انحــاء العالــم ان يتعاملــوا بجديــة علــى صعيــد الضغــط السياســي والخطــاب العــام مــع هــذا النظــام األخــاليق 
التفاضلــي الــذي ال يمنــح كل البشــر نفــس المّيــزات ألنــه ببســاطة يعــارض أســس كونيــة وعالميــة الحقــوق المتســاوية لــكل البشــر. ويجــب أيضــا الســعي 
لكشــف نقــاط ضعــف وتناقضــات وعواقــب مثــل هكــذا نظــام أخــاليق النــه مــع اســتمراره سيقســم البشــر حتــى داخــل الدولــة والنطــاق القانــوين الواحــد اىل »هــم« 
و »نحــن«. وهــذه االنقســامات يمكــن أن تذهــب نظريًــا إىل مــا ال نهايــة وهــي مدمــرة بشــكل مــروع عندمــا تعمــل أيضــاً علــى المســتويات الطائفيــة والمذهبيــة 
والدينيــة والعرقيــة كمــا صــار الحــال يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.  فمثــل هكــذا شــعبوية ونظــام أخــاليق نســبي هــو تطــور خطيــر ومؤثــر ليــس فقــط 
»بالنســبة للغربــاء« كمــا يقــول صمويــل مويــن »حيــث ســيواجهون معاملــة قاســية مختلفــة عــن معاملــة أهــل البلــد او أعضــاء الجماعــة ولكنــه ســيكون أيضــا 
تطــورا خطيــرا حتــى بالنســبة للمواطنيــن او األهــل إذا قــررت اغلبيــة المجموعــة يف أي وقــت انتــزاع الســلطة مــن النخــب السياســية التــي يعتقــدون انهــا خانتهــم 

والتعامــل مباشــرة مــع األقليــات التــي ســاعتها ســتصبح يف عــداد الغربــاء7. 

ســيحتاج مجتمــع حقــوق اإلنســان يف نهايــة المطــاف إىل إعــادة توطيــد قواعــد حقــوق االنســان بصفتهــا مبــادئ كونيــة لــكل النــاس ولكــن هــذا الجهــد ســيتعين 
ان يتعامــل مــع الواقــع الصعــب تدريجيــا مــن خــالل نقاشــات عامــة وضغــوط علــى صانعــي السياســة واســتمالة الجمهــور ببدائــل مقنعــة بشــأن التحديــات 
الحاليــة واآلفــاق المســتقبلية للقضايــا المتعلقــة بالعدالــة االجتماعيــة والمســاواة. لــم يعــد مــن الممكــن او المقبــول االحتجــاج بنصــوص قانونيــة دوليــة ومحليــة 
تكــرس حقــوق االنســان ووصــم السياســيين المخالفيــن بانتهاكهــا الن هــذه القوانيــن تتغيــر تدريجيــا ويجــري انتهاكهــا أحيانــا بدعــم شــعبي كمــا يحــدث حيــال 
الالجئيــن يف المجــر او حيــال المدنييــن يف ســوريا وليبيــا او حيــال المعارضيــن يف مصــر والســعودية او حيــال المشــتبه يف كونهــم جهادييــن مســلحين علــى يــد 
القــوات والطائــرات االمريكيــة دون طيــار، وبالطبــع لــكل الفلســطينيين يف معازلهــم المســّورة تحــت اعيــن جنــود االحتــالل اإلســرائيلي او وكالئهــم مــن مســؤويل 
االمــن الفلســطينيين. يف كل هــذه األحــوال لــم تعــد القــوة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة أو القوانيــن المحليــة تجــدي كثيــرا ويجــب التفكيــر يف ســبل ضغــط 
وعمــل أخــرى مــن اجــل اســتنقاذ القــوة األخالقيــة والجبريــة لحقــوق االنســان. ولــن يمكــن تحقيــق ذلــك دون العمــل بشــكل وثيــق مــع الحــركات االجتماعيــة 

كبــر علــى التعبئــة والضغــط. التــي تتمتــع بدعــم شــعبي واســع وقــدرة أ

 وعلــى الرغــم مــن اســتناد حقــوق اإلنســان، وال ســيما السياســية والمدنيــة منهــا، علــى قوانيــن واجبــة النفــاذ ومعاهــدات دوليــة ودســاتير وطنيــة، فإنهــا تقــوم 
قبــل كل شــيء علــى أســس أخالقيــة توجــب المســاواة بيــن جميــع البشــر الذيــن تربطهــم جميعــا مشــاعر التعاطــفempathy ويخضعــون جميعهــم هكــذا 
بمعنــى اخــر لمــا وصفــه الفيلســوف ايمانويــل كانــط بالواجــب القطعــي األخــاليق. ويف الواقــع العملــي، تتشــكل الطموحــات والمطالــب األخالقيــة وُيعــاد تشــكيلها 
بفعــل تغيــر الهيــاكل السياســية واالقتصاديــة الســائدة. وكمــا يقــول جولدنتزيــل فلــن »يمكــن ضمــان حقــوق االنســان ســوى بعــد ان ُينظــر إليهــا يف كل انحــاء 
العالــم علــى انهــا الحــق الــذي يجــب اتباعــه بغــض النظــر عمــا تنــص عليــه القوانيــن. وســيظل القانــون ضروريــاً مــن اجــل ضبــط الســلوك البشــري عندمــا يحيــد 
عــن هــذا الطريــق الحــق وال يحتــرم هــذه الفضيلــة، ولــذا فــان قانــون حقــوق االنســان والفضائــل العاديــة يجــب ان يدعمــا بعضهمــا البعــض مــن اجــل ان يصبــح 
كل منهمــا مســتداماً وســارياً.«8    ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف ســيتعين علــى دعــاة حقــوق االنســان نشــر دعوتهــم لحقــوق االنســان عــن طريــق إصالحــات 
قانونيــة والتزامــات أخالقيــة وهــي دعــوة لــن ُيكتــب لهــا النجــاح دون عمــل شــاق علــى مســتويات متعــددة يتوجــه اىل جماهيــر متنوعــة الفئــات باســتعمال 
كثــر فعاليــة.  طيــف واســع مــن الخطابــات وســاعتها ســتكون منظومــة حقــوق االنســان مفهومــة بشــكل افضــل وعمــل المدافعيــن عنهــا اســتراتيجيا ومدعومــا وا
كتمــال األبحــاث االوليــة لهــذا الكتــاب يف 2017 انقلبــت آيــات كثيــرة وباتــت منظمــات حقــوق االنســان يف أحــوال كثيــرة اقــل شــعبية وانخفــض  ولألســف فمنــذ ا

5 Cesar Rodriguez-Garavito, “Reimagining Human Rights,” Journal of International Law and International Relations, 2017, Vol. 13:1, p.13
6 Michael Ignatieff, “Human Rights, Global Ethics, and the Ordinary Virtues”, Journal of International Law and International Relations, 2017, Vol. 13:1, p. .

وانظر ابضا التعليقات التالية لهذا المقال الهام من صمويل موين وجوديث ليشتنبرج وجيل جولدنتزيل ودوايت نيومان.  

7 Samuel Moyn, “Human Rights in the Absence of Virtue”, Journal of International Law and International Relations, 2017, Vol. 13:1, p.28

التطور والتحديات الحالية واآلفاق المستقبلية



12

اهتمــام النــاس بهــذا النــوع مــن المقاربــة لمشــاكلهم عمومــا. واضافــة لهــذا النزيــف يف شــعبيتها، تعــاين هــذه المنظمــات يف العديــد مــن البلــدان مــن ضغــوط 
هائلــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة واألنظمــة القمعيــة.

وكمــا بــات واضحــا فــان الدعــوة لســيادة القانــون فقــط هــي ســالح ذو حّديــن إذ يمكــن ان تتحــول مثــل هــذه الســيادة بســهولة يف ظــل أنظمــة اســتبدادية مــن 
أداة يف أيــدي دعــاة حقــوق اإلنســان إىل ســالح يف أيــدي هيئــات قضائيــة فاســدة وأجهــزة إنفــاذ قانــون قاســية ال تخضــع لحســاب. وطالمــا أُســتخدم القانــون 
والممارســات القضائيــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والمنظمــات الحقوقيــة، مــع التركيــز يف كثيــر مــن األحيــان علــى مســألة التمويــل وخاصــة األجنبــي. 
وتســتمد معظــم منظمــات حقــوق االنســان العربيــة الدعــم المطلــوب لهــا مــن مؤسســات ووقفيــات أمريكيــة وأوروبيــة خاصــة واىل حــد اقــل مــن حكومــات 
اجنبيــة ويف أحــوال اقــل بكثيــر مــن تمويــل خــاص أو عــام محلــي. وقــد حاولــت هــذه المنظمــات، أحيانــا بدافــع حمايــة نفســها مــن ضغــط حكوماتهــا، االبتعــاد عــن 
المشــاركة بالــرأي والدعــم يف المجــال السياســي مباشــرة وفضلــت التركيــز علــى توثيــق االنتهــاكات ونشــر التقاريــر والتوصيــات بشــأنها. وأدى هــذا يف بعــض 
كثــر ألولويــات المانحيــن المحلييــن والخارجييــن، ونشــر األبحــاث، وليــس علــى  كثــر نخبويــة، وخاضعــة أ األحيــان إىل أن تصبــح هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة أ

القيــام بدعــوة عامــة جماهيريــة وتعبئــة الــرأي العــام والتقاضــي االســتراتيجي.  

ويف نهايــة المطــاف، ســيعتمد تأثيــر النضــال الحقــويق يف الــدول الثــالث التــي يركــز عليهــا هــذا الكتــاب علــى تغيــر يف فلســفة الــدول القائمــة وبالتــايل تحــول 
اصيــل يف سياســات وممارســات الحكومــات وذلــك يف وجــه مطالــب وضغــوط اجتماعيــة كبيــرة وواضحــة تمارســها جماعــات منظمــة لفتــرات طويلــة. وال يحــدث 
هــذا التغيــر والتحــول تجاوبــا مــع مطالــب معقولــة ومدعومــة بالمعلومــات مــن منظمــات غيــر حكوميــة ألن التغييــر االجتماعي/السياســي ال يحــدث يف دولــة 
مــا ألن النظــام الحاكــم يصيــر مثــل القديــس بولــس ويــرى النــور يف الطريــق اىل دمشــق او يــدرك فوائــد الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد لعمــوم النــاس ولكــن 
النظــم والــدول تتغيــر يف عمليــات وألســباب معقــدة منهــا ضغــوط شــعبية تــأيت عــادة علــى يــد حــركات اجتماعيــة اثــرت علــى روافــع سياســية بعــد اغتنــام فــرص 
هيكليــة مــن اجــل إحــداث التغييــر. ومــن هــذا المنطلــق فــان تعزيــز قواعــد حقــوق اإلنســان وبناهــا التحتيــة ســيكون نتيجــة نهائيــة لنضــاالت طويلــة ومنظمــة علــى 

األصعــدة المحليــة والوطنيــة والدوليــة وليــس بســبب حســن نيــة مــن نخــب حاكمــة قــررت أن تســتجيب لمطالــب عقالنيــة وقانونيــة مــن منظمــات حقوقيــة.
ال شــك ان موجــات احتجاجــات الربيــع العــريب المتالحقــة قــد هــزت القلــب الصلــب لألنظمــة الحاكمــة لكنهــا كشــفت أيًضــا عــن نقــاط ضعــف هيكليــة يف قــدرات 
وعمــل وتأثيــر االفــراد والجهــات الناشــطة يف مجــال حقــوق االنســان. فعندمــا اهتــزت المؤسســات الســلطوية بشــدة يف عامــي 2011 2012 ومــرة أخــرى يف 
كبــر يف تشــكيل السياســات والتشــريعات وتغييــر الممارســات العامــة. ويف البلــدان التــي اســتعادت فيهــا  2019 تحــرك الحقوقيــون بحريــة وتمتعــوا بنفــوذ أ
كثــر تقييــداً وتعقيــداً. ومــع هــذا فقــد تغلغــل خطــاب  األجهــزة األمنيــة مواقعهــا المهيمنــة مثــل مصــر أو نســبًيا كمــا يف المغــرب، تواجــه هــذه المنظمــات واقعــاً أ
حقــوق اإلنســان وُمُثلــه العليــا بعمــق داخــل الخطــاب العــام ويف قلــب التطلعــات الشــعبية يف جميــع بلــدان المنطقــة تقريًبــا بينمــا تســتمر األســباب الهيكليــة 

التــي فجــرت موجــات احتجــاج الربيــع العــريب يف أوائــل العقــد قائمــة ويبــدو ان المواســم قــد دارت دورة كاملــة بعــد مــرور هــذه الســنوات. 
 

8 Jill Goldenziel, “Virtues are not Enough”, Journal of International Law and International Relations, 2017, Vol. 13:1, p. 17. 
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1 Jill Crystal, ‹The Human Rights Movement in the Arab World› [1994] 16(3) Human Rights Quarterly 474 [hereinafter: Crystal]
2 Bahey el-Din Hassan, A Question of Human Rights Ethics: Defending the Islamists. in Anthony Tirado Chase and Amr Hamzawy (eds), Human Rights in the Arab 
World: Independent Voices (University of Pennsylvania Press c2006) 42
3 Hassan, 42-43
4 Hassan, 38

مولد وتطور وتحديات
الحركة الحقوقية يف مصر

ياسمين شاش

ملخص

تتــوىل هــذه الورقــة تحليــل خــط زمنــي للحركــة الحقوقيــة المصريــة منــذ مولدهــا يف 1985، مــرورا بمختلــف أطوارهــا وأجيالهــا، وحتــى 2016. تبــدأ الورقــة بتاريــخ موجــز 
للمنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، ومــا واجهتــه مــن تحديــات، والخالفــات المفاهيميــة التــي أدت إىل تفتتهــا يف أوائــل 1994. 

والتحديــات األربعــة التــي تعنــى بهــا هــذه الورقــة هــي: العالقــة بيــن العمــل الحقــويق )ســواء كان منظماتًيــا أو غيــر ذلــك) والسياســة، بمــا يف ذلــك الفصائــل اإلســالمية 
وســائر المجتمــع المــدين، والهيــاكل الداخليــة للمنظمــات الحقوقيــة وحوكمتهــا، وقضيــة التمويــل األجنبــي، والعالقــة التنازعيــة مــع نظــم الحكــم كمــا تتجلــى يف اللوائــح 

القانونيــة المتعلقــة بالمجتمــع المــدين. 

فيمــا تســتعرض الورقــة خًطــا زمنًيــا لبــزوغ مختلــف الفاعليــن الحقوقييــن وأفولهــم، ومســاهماتهم يف الحركــة، فــإن التحديــات األربعــة تخضــع لتشــريح مســتمر، 
يرســم اإلطــار الــذي يتكشــف بداخلــه جهــد هــؤالء الفاعليــن. ثــم تختتــم الورقــة بأســئلة ومشــاهدات، تزعــم أن التصــدي لهــا واجــب علــى المجتمــع الحقــويق المصــري، 
كبــر وإيجــاد حلــول بديلــة يف المســتقبل،  مــن حيــث فحــص تاريخــه الخــاص بعيــن ناقــدة، بغيــة التعلــم مــن الماضــي وبأمــل مراجعــة االســتراتيجيات إلحــداث تأثيــر أ

بينمــا يواجــه تحديــات هائلــة يف الحاضــر. 

)تســتند هــذه الورقــة اىل مراجــع رئيســية وثانويــة ومنهــا 15 مقابلــة معمقــة مــع عــدد مــن مناضلــي حقــوق اإلنســان المصريــات والمصرييــن مــن أجيــال مختلفــة 
أُجريــت يف إطــار مشــروع دراســة تاريــخ ومســتقبل حركــة اإلنســان يف شــمال أفريقيــا. وســيتم اإلشــارة إىل بعــض هــذه المقابــالت بأرقــام حيــث أُجريــت بشــرط عــدم 

ذكــر األســماء حتــى االنتهــاء مــن المشــروع البحثــي كلــه والحصــول علــى موافقــات المشــاركين علــى المقتبســات).

رغــم ظهــور خطــاب حقــويق مصــري يف توقيــت أســبق إال أن المحــاوالت الجديــة إلســباغ طابــع مؤسســي ومهنــي وشــعبي علــى النضــال الســاعي إىل تحســين حقــوق 
اإلنســان يف مصــر بــدأت يف 1983 مــع إنشــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان. أرادت المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان أن "تمــارس االحتجــاج الصريــح علــى 
كل الحريــات المدنيــة والسياســية يف الــدول العربيــة"1.  وقــد نســبت مجموعــة المثقفيــن والنشــطاء الذيــن أسســوا المنظمــة، أوجــه القصــور العديــدة التــي تســم  تــآ
الــدول العربيــة إىل الطبيعــة الســلطوية للنظــم الحاكمــة، والقمــع المعمــم للمشــاركة السياســية يف عمليــة اتخــاذ القــرار2.  ويف وقــت الحــق، يف أبريــل 1985، تأسســت 
المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، كفــرع مــن المنظمــة العربيــة، للتركيــز علــى مصــر يف ســياق تدهــور األوضــاع الحقوقيــة، وحالــة االنســداد السياســي يف أعقــاب 
اغتيــال الرئيــس محمــد أنــور الســادات بأيــدي جماعــة إســالمية مســلحة. وخــالل ســنوات نشــبت مواجهــات عنيفــة بيــن أجهــزة األمــن والجماعــات اإلســالمية المســلحة، 
واتســع نطــاق الحملــة القمعيــة المنصبــة علــى اإلســالميين، وصــار التعذيــب ممنهًجــا، و"ممارســة تتــم بتغــاض رســمي"، كمــا تزايــدت القيــود المفروضــة علــى حريــة 
الفكــر واالعتقــاد. وأعلنــت الحكومــة عــن حالــة طــوارئ يف 1981، دامــت طــوال الثالثيــن عاًمــا التاليــة. وعملــت هــذه الظــروف بالتدريــج علــى توليــد ثقافــة اإلفــالت 
مــن العقــاب وســط أجهــزة األمــن فيمــا يتعلــق باالعتقــاالت الجماعيــة، والممارســات التعســفية والعقــاب الجماعــي3.  ويف ظــل ظــروف كهــذه، كان تأســيس المنظمــة 
المصريــة لحقــوق اإلنســان يف 1985 عالمــة علــى البدايــة الرســمية واألكثــر وضوحــا لمــا يســمى بالحركــة الحقوقيــة يف مصــر، كمــا نعرفهــا اليــوم، التــي كانــت، ولــو يف 

جــزء منهــا، اســتجابة الحتياجــات محــددة أخفقــت المؤسســات والعمليــات السياســية يف تلبيتهــا علــى النحــو الــكايف4.  

وضمــت صفــوف مؤسســي المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان تشــكيلة مــن مثقفــي مصــر العلمانييــن واليســاريين مــن أمثــال هــاين شــكر هللا، وأحمــد نبيــل 
الهــاليل، وبهــي الديــن حســن، ومحمــد الســيد ســعيد، وســعد الديــن إبراهيــم، وهشــام مبــارك، وعايــدة ســيف الدولــة وغيرهــم. كمــا انضــم يف وقــت مبكــر آخــرون مــن 
المعســكر القومــي الناصــري، مثــل نجــاد البرعــي وحافــظ أبــو ســعدة، ومــا زال األخيــر يــرأس المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان حتــى تاريخــه. وقــد اتجــه الكثيــرون 
مــن هــؤالء المؤسســين فيمــا بعــد إىل إنشــاء منظمــات حقوقيــة مســتقلة يف مطلــع التســعينيات، عقــب منازعــات داخليــة حــول طبيعــة المنظمــة المصريــة لحقــوق 

اإلنســان، وهيكلهــا والغايــة التــي تخدمهــا. 

ومــن المهــم هنــا أن نســلط الضــوء علــى التحديــات التــي واجهتهــا المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، حيــث أنهــا كانــت تتعلــق بقضايــا لــم تــزل الحركــة الحقوقيــة 
المصريــة منكوبــة بهــا. والتحديــات األربعــة التــي تعنينــا يف هــذه الورقــة البحثيــة هــي: العالقــة بيــن التحــرك الحقــويق )ســواء كان منظمــا أو عفويــا) والسياســة، بمــا يف 
ذلــك تيــار اإلســالم السياســي؛ والهيــكل الداخلــي للمنظمــات الحقوقيــة وحوكمتهــا؛ وقضيــة التمويــل األجنبــي؛ والعالقــة التنازعيــة مــع النظــم الحاكمــة، كمــا تتجلــى 
يف القواعــد القانونيــة الحاكمــة لعمــل المجتمــع المــدين. وســوف نبيــن يف هــذه الورقــة كيــف عملــت هــذه التحديــات علــى صــوغ تطــور الحركــة الحقوقيــة يف مصــر، 

فقطعــت الطريــق علــى تطــور إمكانــات بعينهــا بينمــا عــززت ظهــور إمكانــات أخــرى.
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تاريخ موجز للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان
بحســب األعضــاء المؤسســين، ينبغــي أن ترتبــط البدايــة الحقيقيــة للحركــة الحقوقيــة المصريــة بانفصــال المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان عــن نظيرتهــا 
العربيــة، وانتقالهــا إىل مقــر جديــد ومســتقل يف 1989. تزامنــت هــذه النقلــة مــع تحــول القيــادة مــن يــد األميــن العــام شــريف حتاتــة إىل األميــن العــام بهــي الديــن 
حســن، الــذي يعــده الكثيــرون الشــخصية األبــرز يف المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان. لــم تقتصــر النقلــة علــى القيــادة والمقــر المكتبــي، بــل كانــت أيًضــا نقلــة 
نوعيــة وقفــزة جوهريــة فيمــا يتعلــق بإنتــاج وتأثيــر المنظمــة. لقــد تغيــر نــوع العمــل الــذي تؤديــه المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، مــن مجــرد تلقــى الشــكاوى 
وإحالتهــا للجهــات الوزاريــة المختصــة، إىل اتخــاذ مواقــف فاعلــة، وإصــدار التصريحــات وعقــد المؤتمــرات الصحفيــة، إىل جانــب حضــور المحاكمــات5.  بعبــارة 
أخــرى، تطــورت المنظمــة إىل مــا يصنــف اليــوم علــى أنــه منظمــة حقوقيــة عموميــة واحترافيــة ومتحفــزة. وإذن فرغــم أن التأســيس الفعلــي قــد تــم بأيــدي جيــل 
أقــدم يمثلــه محمــد فايــق وســعد الديــن إبراهيــم، إال أن "الحركــة" الفعليــة بــدأت بانخــراط نشــطاء أصغــر ســًنا وأقــل ارتباًطــا بالدولــة، مثــل بهــي الديــن حســن 
وهــاين وهالــة شــكر هللا وهشــام مبــارك وعايــدة ســيف الدولــة ونبيــل الهــاليل ونجــاد البرعــي ومحمــد الســيد ســعيد وآخريــن كثيريــن. كان هــؤالء جميًعــا مــن 
الشــباب النشــط سياســًيا، القــادم مــن حــركات الطلبــة يف الســبعينيات، أو مــن منظمــات ماركســية ســرية، أو مــن حــزب العمــال الشــيوعي. كمــا كان لبعضهــم 
خلفيــة قوميــة ناصريــة. أمــا الجيــل األقــدم فــكان علــى النقيــض التــام، إذ تــوىل محمــد فايــق الــوزارة يف عهــد ناصــر، وعمــل كضابــط مخابــرات يف الخمســينيات، 

بينمــا كان ســعد الديــن إبراهيــم مقربـًـا مــن الرئيــس األســبق الســادات وأســرته. 

بيــن أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات ثمــة محطــات زمنيــة ثــالث، ومــا يقابلهــا مــن جمعيــات عموميــة، تلقــي الضــوء علــى القضايــا التــي كان مــن شــأنها 
الحًقــا أن تفتــت المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، وهــي 1989، و1991، و1993. 

1989
تمثــل ســنة 1989 أهميــة للمنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، لكنهــا أيًضــا محطــة تاريخيــة هامــة لفهــم الســياق الــذي ظهــرت فيــه المنظمــة، خاصــة وأن 
الكثيريــن مــن أعضائهــا أتــوا مــن خلفيــة يســارية. كانــت 1989 عنــد الكثيريــن بدايــة مراجعــة أشــمل وانتقــاد أعمــق للتصــورات الماركســية التقليديــة الجامــدة، 
كية القديمــة وصعــود  فمــع ســقوط ســور برليــن، وانهيــار االتحــاد الســوفييتي قبــل ذلــك، كانــت تلــك هــي الســنة التــي شــهدت خلخلــة القناعــات االشــترا

تصــورات عــن عالميــة حقــوق اإلنســان يف أرجــاء العالــم.

أمــا يف مصــر فقــد كانــت 1989 هــي ســنة إضــراب عمــال الحديــد والصلــب الــذي أدى فضــه العنيــف إىل وفــاة شــخص واحــد وعشــرات اإلصابات، ونحو 600 من 
حاالت االعتقال. وشــملت صفوف المعتقلين بعض أبرز أعضاء المنظمة المصرية لحقوق اإلنســان ومنهم أمير ســالم ومحمد الســيد ســعيد، اللذان تعرضا 
للتعذيــب أثنــاء االحتجــاز 6.  أدت الواقعــة لرفــع شــعبية المنظمــة وأعضائهــا. عــالوة علــى هــذا فقــد مثلــت الســنة بدايــة لسلســلة اغتيــاالت لرمــوز اإلســالميين، 
وتصاعــد اإلرهــاب انتقاًمــا لهــم، ودخــول أجهــزة األمــن والجماعــات اإلســالمية المســلحة يف حلقــة خبيثــة مــن العنــف الــذي أراق دمــاء وفيــرة يف التســعينيات 7.  

فيمــا كانــت الحــركات اليســارية تتراجــع يف مصــر والخــارج، مقرونــة بصعــود الحــركات اإلســالمية يف مصــر، كان طبيعًيــا أن يتحــول مؤسســو المنظمــة المصريــة 
لحقــوق اإلنســان مــن العمــل السياســي فقــط إىل العمــل الحقــويق. وبحســب بعــض المؤسســين فــإن العمــل الحقــويق لــم يكــن مجــرد بديــل، بــل كان هنــاك 
إخــالص حقيقــي يف مراجعــة بعــض المفاهيــم اليســارية وإعــادة تعريفهــا. يحتــج البعــض بأنهــم صــدروا عــن إيمــان صــادق بضــرورة نشــوء حركــة حقوقيــة 
مصريــة أثنــاء صعودهــا يف ســائر العالــم. ويمثــل هــذا الــرأي طعًنــا يف فكــرة تعــرض المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان لالســتغالل كمنبــر للنشــاط السياســي. 
ويبــدو أن العديــد مــن مؤسســي المنظمــة الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت متفقــون علــى أنهــا لــم تكــن ســاحة يلتمســون فيهــا مواصلــة العمــل السياســي، 
كثرهــم مــن خلفيــة نشــاط سياســي. لكنهــا كانــت باألحــرى صحــوة حقوقيــة "أصيلــة وصادقــة". ومــن ثــم فــإن الخالفــات الالحقــة بيــن مؤسســي  رغــم مجــيء أ
المنظمــة وأعضائهــا لــم تنتــج عــن اختالفــات أيديولوجيــة، بيــن الماركســيين والناصرييــن علــى ســبيل المثــال، بقــدر مــا نجمــت فيمــا يبــدو عــن خالفــات 

ــا، أدت يف النهايــة إىل تفتــت المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان. مفاهيميــة، وشــخصية أحيانً

يف 1989 عقــدت الجمعيــة العموميــة الجديــدة األوىل للمنظمــة، ونوقشــت فيهــا طبيعــة عملهــا واختصاصهــا. ويستشــهد البعــض بهــذه الجمعيــة العموميــة 
علــى أنهــا األكثــر سالســة، وبمجلــس إدارتهــا علــى أنــه األفضــل يف تاريــخ المنظمــة. كان هنــاك اتفــاق عــام وقــرار واع بــأن المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان 
 Human Rights وهيومــن رايتــس ووتــش Amnesty ســتفتتح الحركــة الحقوقيــة يف مصــر، وســوف تطمــح إىل نمــوذج علــى غــرار منظمــة العفــو الدوليــة

Watch مــن حيــث نوعيــة العمــل الــذي تؤديــه.

1991
شــهدت الجمعيــة العموميــة لســنة 1991 أوىل موجــات الخــالف، حــول قضيــة التمويــل األجنبــي ـ القضيــة التــي مــا برحــت تثيــر أشــد الجــدل حتــى اآلن. ومــع 
كتســبت االنتهــاكات بحــق اإلســالميين المحتجزيــن أو الطلقــاء طابًعــا ممنهًجــا، وتواصــل نمــو أعمــال  تصاعــد المواجهــة العنيفــة بيــن الدولــة واإلســالميين، ا
المنظمــة وبوجــه خــاص يف التمثيــل القانــوين، ممــا يعنــي الحاجــة إىل مزيــد مــن التمويــل إلعالــة نفســها. وقــد احتــج المعترضــون علــى التمويــل األجنبــي مــن 
حيــث المبــدأ بالقــول إن الغــرب أقــوى اقتصاديــا، ومــن شــأن المانحيــن أن تكــون لهــم أجنــدات تكمــن خلــف تمويــل المنظمــات المصريــة، األمــر الــذي يخلــق 
عالقــة تبعيــة 8.  وحتــى بعــد ســنوات مــن تفتــت المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، صــرح شــكر هللا بــأن »تأثيــر.. المعونــات األجنبيــة.. كان ســلبيا للغايــة«9.  
كان التمويــل يف رأيــه يــأيت »بشــروطه معــه«10.  وكان المثــال الــذي قدمــه هــو التركيــز علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية، كاستنســاخ تقليــدي ألولويــات 
المنظمــات الغربيــة، التــي لــوال التمويــل األجنبــي لمــا كان مــن شــأنها بالضــرورة أن تمثــل اتجــاه الحركــة الحقوقيــة المحليــة يف مصــر 11.   ولكــن شــكر هللا، رغــم 

مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية يف مصرياسمين شاش
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12 Pratt, op. cit., 120
13 Bahey el-Din Hassan, op. cit, 46

14 مقابلة مع أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان )المقابلة 2(

15 مقابالت مع مدافعين عن حقوق اإلنسان )المقابالت 2 و3 و4(

16 انظر مقاالت بهي الدين حسن وهاين شكر هللا المنشورة يف »رواق عريب« يف يوليو 1996 تحت عنوان »من وثائق الجدل الفكري يف المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان«.

17 مقالة شكر هللا يف »رواق«، 170.

18 مقالة شكر هللا يف رواق، 165.

19 تتمثل الوثيقة الدولية لحقوق اإلنسان يف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المتبنى يف 1948، والعهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوالته الملحقة، وكذلك العهد الدويل 

https://is.gd/qqNJzf :الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية. للتفاصيل انظر
20 مقالة شكر هللا يف رواق، 165.
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تشــككه يف التمويــل األجنبــي، كان يــدرك الحاجــة العمليــة إليــه، ومــن ثــم فقــد تقبــل اللجــوء إليــه، ولكــن بشــروط شــديدة الصرامــة. بــل إنــه عمــد إىل صــوغ تلــك 
الشــروط كتابــة، ومنهــا أال تقبــل المنظمــات تمويــال مــن جهــات أمريكيــة، ومــن الحكومــات بصفــة عامــة، وأن يظــل التمويــل يف أضيــق الحــدود بحيــث يضمــن 
للمنظمــات مجــرد البقــاء، مــع الحفــاظ علــى العمــل التطوعــي نموذجــا لهــا كمنظمــات قائمــة علــى العضويــة. وقــد وجــد مفهــوم التمويــل األجنبــي يف الناصرييــن 
معارضــة أشــد دراميــة، وبعــد الجمعيــة العموميــة التــي صوتــت علــى قبــول اســتعانة المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان بالتمويــل األجنبــي )وإن بشــروط 
صارمــة)، اســتقال ناصريــون مثــل حلمــي شــعراوي ونــادر فرجــاين مــن المنظمــة علــى خلفيــة القضيــة. أمــا المعســكر المقابــل، بقيــادة حســن وســعيد، فــكان 
ينظــر إىل »التفاعــل الــدويل علــى الصعيديــن، غيــر الرســمي/غير الحكومــي والرســمي/الحكومي، علــى أنــه الســبيل الوحيــد الزدهــار المجتمــع المصــري«. 
كان ســعيد يعتــرض علــى الرصــد الحكومــي المتقحــم للمنظمــات غيــر الحكوميــة والكيانــات األجنبيــة، مجــاداًل بــأن »الخونــة« ال يحتاجــون للعمــل وراء ســتار 
المنظمــات غيــر الحكوميــة. وقــد احتــج ســعيد بــأن مصــر لديهــا مــا يكفــي مــن القوانيــن لحمايــة األمــن القومــي »بــدون الحاجــة إىل تقييــد األنشــطة الخاصــة 
غيــر الحكوميــة«12.  عــالوة علــى هــذا، وباالســتناد إىل مقارنــة المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان قبــل بــدء تلقــي التمويــل األجنبــي وبعــده، احتــج حســن بــأن 

التمويــل األجنبــي ال يؤثــر بالضــرورة يف أجنــدة المنظمــة، وبــأن نتائــج التمويــل األجنبــي تعتمــد علــى المانــح بقــدر مــا تعتمــد علــى المتلقــي13.  

لقــد اتخــذ القــرار بقبــول التمويــل األجنبــي تحــت ضغــوط ماليــة متزايــدة، وبالتحكــم فيــه مــن خــالل شــروط صارمــة فّصلهــا هــاين شــكر هللا وبهــي الديــن حســن 
ونجــاد البرعــي وآخــرون14.  وصوتــت غالبيــة األعضــاء بقبــول التمويــل األجنبــي، وجــاء أول تمويــل للمنظمــة مــن أوكســفام، بقيمــة نحــو أربعيــن ألــف )40000) 

دوالر أمريكــي، اســتغل نصفهــا مــن أجــل تأميــن مقــر للمنظمــة. 

1993
ألن المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان كانــت مفتوحــة العضويــة، فقــد واجهــت مــا اعتبــره بعــض المؤسســين تهديــدا باالســتيالء عليهــا مــن قبــل جماعــة 
سياســية أو أخــرى وبــدأت محــاوالت مختلفــة لتحييــد التنافــس فيمــا بيــن الفصائــل السياســية منــذ الجمعيــة العامــة للمنظمــة يف مايــو 1991. ومــع ذلــك فقــد 
ظــل الســؤال ملًحــا، عــن كيفيــة تحــرك المنظمــة إىل األمــام مــن الناحيــة الهيكليــة. كانــت الخيــارات المطروحــة تتضمــن تحويــل المنظمــة إىل جمعيــة مغلقــة، 
أو فتــح بــاب العضويــة علــى النحــو الــذي يســمح بالتعبئــة الجماهيريــة علــى نطــاق أوســع. ولعــل الجــدل الــذي ثــار بشــأن الشــكل الجديــد للمنظمــة المصريــة 

لحقــوق اإلنســان أن يلقــي بعــض الضــوء علــى التحديــات الثــالث األخــرى أيًضــا، بمــا أنهــا كلهــا متشــابكة. 

يف 1993 كانــت المنظمــة قــد وقفــت علــى قدميهــا بالفعــل، ويف وضــع قــوي مــن حيــث أنهــا المنظمــة الحقوقيــة المصريــة الوحيــدة، ممــا جعلهــا منبــًرا مغريًــا 
لمختلــف الفصائــل، المتباينــة مــن حيــث رؤيتهــا لمســتقبل المنظمــة15.  وهكــذا صــار اســتمرارها بهــذا المســتوى مــن الخالفــات مشــكوكًا فيــه، فــكان ضروريًــا 
أن تتخــذ قــرارات تتعلــق بهيكليــة المنظمــة وفلســفة عملهــا، بعــد أن ذاع صيتهــا. ويف أعقــاب ورشــة عمــل للمنظمــة يف يوليــو 1993، تقــدم أبــرز القــادة بــأوراق 
تطــرح رؤاهــم حــول كيفيــة اســتمرار المنظمــة يف عملهــا، وتنتقــد الــرؤى المعارضــة أيًضــا16.  فظهــرت ثــالث رؤى مقترحــة للمنظمــة يف توقيــت الجمعيــة 

العموميــة لســنة 4/1993.

وقــد عملــت ورقــة شــكر هللا، المشــارك يف التأســيس، علــى تلخيــص الخيــارات الثــالث الخاضعــة للنقــاش يف 1993. وكان مــن الســيناريوهات المطروحــة، ومــن 
أقلهــا شــعبية، ســيناريو »جبهــة الدفــاع عــن الديمقراطيــة«17.  كان مــن شــأن هــذا الســيناريو أن يحــول المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان إىل منبــر تمثيلــي 
لقــوى المعارضــة السياســية المصريــة القانونيــة وغيــر القانونيــة علــى الســواء. أي أنــه، بعبــارة أخــرى، يحــول المنظمــة إىل صــوت لــكل الفصائــل السياســية. وقــد 
طرحــت للنقــاش يف هــذا الســيناريو مســألة الموازنــة بيــن دمــج اإلســالميين مــع االحتفــاظ بحقــوق اإلنســان كأولويــة. وانتقــاد شــكر هللا لهــذا الخيــار يطــرح أســئلة 
منطقيــة وصعبــة علــى العلمانييــن واإلســالميين علــى الســواء: مــا إذا كان اإلســالميون ســيقبلون عالميــة مبــادئ حقــوق اإلنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، أو مــا 
إذا كان العلمانيــون ســيقبلون التخلــي عــن حقــوق مــن شــأن غالبيــة اإلســالميين المصرييــن أن يعترضــوا علــى بعضهــا علــى أســس دينيــة، مثــل حقــوق المــرأة، 
والحــق يف حريــة االعتقــاد والضميــر، وحقــوق األقليــات. بعبــارة أخــرى، كان الســؤال هــو مــا إذا كانــت المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان مســتعدة للتغاضــي 
عــن حقــوق معينــة يف ســبيل المكســب السياســي المتمثــل يف وجــود اإلســالميين يف صفوفهــا. لــم يلــق هــذا الســيناريو شــعبية وســط المعســكر العلمــاين 

بأســره، ولــم يكــن مطروًحــا كمنافــس للرؤيتيــن األخرييــن.

أمــا الرؤيــة الثانيــة واألكثــر شــعبية فكانــت تتمثــل يف االحتفــاظ بـ»منظمــة مغلقــة«18.  وقــد تمتــع هــذا الخيــار، بحســب شــكر هللا، بأكبــر التأييــد، بمــا فيــه تأييــد 
أنــاس مثــل محمــد الســيد ســعيد وبهــي الديــن حســن، اللذيــن ســيقومان بعــد عــام واحــد بإنشــاء معهــد القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان بموجــب هــذا 
النمــوذج. يف ظــل هــذا الســيناريو كان مــن شــأن عضويــة المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان ومجلــس إدارتهــا أن تتكــون مــن ممارســين حقوقييــن معنييــن 
يف المقــام األول بالوضــع الحقــويق يف مصــر، حرصــا علــى بقــاء المنظمــة مســتقلة تمــام االســتقالل عــن المشــهد السياســي المصــري مــع تأكيــد أن مرجعيــة 
المنظمــة األوىل هــي القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ومواثيقــه 19.  وبحســب مؤيــدي هــذا الخيــار فــإن هــذا هــو الســبيل الوحيــد للحفــاظ علــى موضوعيــة 
المنظمــة واســتقاللها، ومــن ثــم مصداقيتهــا أيًضــا 20.  ومــن شــأن ســيناريو المنظمــة المغلقــة، مــن الناحيــة العمليــة، أن يعنــي تقييــد العضويــات الجديــدة 
ومراقبتهــا، وتجنــب تحويــل المنظمــة إىل منبــر للفصائــل السياســية تســعى مــن خاللــه إىل الســلطة السياســية علــى حســاب الخطــاب الحقــويق الوليــد. أمــا بهــي 
الديــن حســن، الــذي تصــدر الدفــاع عــن هــذا الخيــار، فقــد احتــج أيًضــا بــأن إبقــاء المنظمــة مغلقــة مــن شــأنه أن يجنبهــا »التحــدي الــذي يشــكله ]اإلســالميون[ 

بالنســبة للمنظمــات الحقوقيــة« 21. 

أب / أوغسطس 2017 نشأة وتطور العمل الحقويقياسمين شاش
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22 Hani Shukrallah, in “International Aspects of the Arab Human Rights Movement”, Harvard Law School Human Rights Program (2000), 20
23 Shukrallah, ibid., 176

24 مقابلة مع أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان )المقابلة 2(

25 مقالة بهي الدين حسن يف رواق، 189.

26 مقابلة مع أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان )المقابلة 3.)

27 مقابالت مع عدد من المدافعين عن حقوق اإلنسان )المقابالت 1 و2 و3 و4(

28 مقابلة مع أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان )المقابلة 2.)

أمــا معســكر شــكر هللا، الــذي ضــم عايــدة ســيف الدولــة )التــي أسســت مركــز النديــم الحقــا) وأحمــد نبيــل الهــاليل، وهشــام مبــارك وآخريــن، فقــد ظــل ينتقــد هــذا 
الخيــار. كانــت الحجــة هــي أن تحــول المنظمــات الحقوقيــة إىل حركــة، ومــن ثــم تحســين فرصهــا يف إحــداث التغييــر، يتطلــب »ربــط المنظمــات نفســها بالنضــال 
الحقيقــي للجماهيــر الحقيقيــة« بعــد خمــس ســنوات كــرر شــكر هللا إبــداء موقفــه، يف أعقــاب تأســيس بضعــة منظمــات مغلقــة علــى غــرار مــا كان يعتبــره 
النمــوذج الغــريب للممارســة الحقوقيــة. وكانــت حجتــه هــي أن المنظمــات الحقوقيــة »تكتســب طابعــا مهنيــا علــى نحــو متزايــد«، لكنهــا يف نفــس الوقــت »تــزداد 

انفصــاال عــن الجماهيــر«22. 

وأخيــرا كان ثالــث ســيناريو لهيــكل المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، الــذي طــرح للنقــاش يف الجمعيــة العامــة بالتنافــس مــع الثــاين، هــو ســيناريو »منظمــة 
شــعبية وديمقراطيــة مــن أجــل حقــوق اإلنســان«. وقــد فّصــل شــكر هللا رؤيتــه ودعمــه لهــذا الســيناريو، مقترحــا بعــض اإلصالحــات الكبــرى، ومــن بينهــا توســيع 
قاعــدة العضويــة بحيــث تتحــول المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان يف النهايــة إىل حركــة حقوقيــة شــعبية، والتوســع يف العمــل الميــداين للمنظمــة بحيــث 
يشــمل ضــروب االنتهــاكات الحقوقيــة كافــة، بــدون إعطــاء األولويــة للحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى ســبيل المثــال، وتحويــل لجنــة المنظمــة وأفرعهــا إىل 

كيانــات مســتقلة يف محاولــة لمقرطــة المنظمــة مــن الداخــل23.  

كثــر منهــا منظمــة، وإن الجانــب  عندمــا ســئل بعــض األعضــاء المؤيديــن لهــذا الســيناريو عنــه يف 2016، قالــوا إنهــم كانــوا يرغبــون يف بنــاء »حركــة« حقوقيــة أ
المهنــي منهــا ينبغــي أن يقتصــر علــى الحــدود الدنيــا حتــى ال تتحــول إىل مؤسســة بيروقراطيــة لهــا مصلحــة ذاتيــة يف إعــادة إنتــاج نفســها. كانــوا يريــدون خلــق 
تيــار. لكــن بعضهــم يعتــرف بعــد إعــادة النظــر بــأن ســيناريو »المنظمــة المغلقــة«، عنــد أخــذ ظــروف التســعينيات يف االعتبــار، ربمــا كان هــو الســبيل الوحيــد 

العملــي والواقعــي24.  

وقــد قوبلــت رؤيــة العضويــة المفتوحــة بالتشــكك مــن جانــب بقيــة أعضــاء المعســكر العلمــاين بقيــادة حســن، الــذي رأى فيــه مجــرد نســخة أخــرى مــن الســيناريو 
األول. وكانــت حجتــه أن هــذا الســيناريو مــن شــأنه، أواًل، أن يســّيس المنظمــة، ورغــم أنــه ال يتضمــن أو يدعــو إىل عضويــة اإلخــوان المســلمين كفصيــل سياســي، 
إال أنــه لــن يعرقــل االختــراق أو االســتيالء المحتمــل ]مــن جانبهــم[ إال لفتــرة وجيــزة. واألهــم أن حســن كان قلًقــا مــن أن ســعي المنظمــة وراء »وهــم« الشــعبية 
مــن شــأنه أن يكبدهــا الثمــن مــن خــالل االضطــرار إىل التخلــي عــن حقــوق أساســية قليلــة الحــظ مــن الشــعبية. ويف طليعــة تلــك الحقــوق، علــى ســبيل المثــال، 

حقــوق المــرأة وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام25.  

خضعــت هــذه التحديــات كلهــا للنقــاش المطــول يف اجتمــاع خــاص للمنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان يف أغســطس 1993. ومنــذ ذلــك الحيــن فصاعــًدا كان 
هنــاك معســكر يقــوده شــكر هللا، يدفــع يف اتجــاه تصــور التعبئــة الجماهيريــة ويؤيــده، بينمــا يؤيــد ذوو الخلفيــة الناصريــة وآخــرون تقييــد توســعة المنظمــة 
كتســب الفصيــل الناصــري أغلبيــة يف مجلــس اإلدارة، فأوغــر صــدور  وتغييــر هيكليتهــا إىل منظمــة مغلقــة. ويف الجمعيــة العامــة الخامســة يف ينايــر 1994، ا
العديــد مــن المؤسســين واألعضــاء القيادييــن المنتميــن إىل معســكرات أخــرى. وينظــر العديــد مــن األعضــاء المؤسســين إىل هــذه الجمعيــة العموميــة كنقطــة 
ســوداء يف تاريــخ المنظمــة، فمــع احتــداد الخالفــات بيــن المعســكرين، كان مــا حــدث يتجــاوز أي خــالف يف وجهــات النظــر. وزعــم البعــض أن أحــد األعضــاء، 
بالتنســيق مــع مؤيــدي ســيناريو »العضويــة المغلقــة«، تالعــب يف قوائــم العضويــة، بــل وزور بعــض العضويــات بحســب بعــض المزاعــم، حتــى يســمح ألفــراد 
مــن بلــدة مســقط رأســه بالحضــور والتصويــت يف تلــك الجمعيــة العموميــة، بهــدف اســتبعاد مؤيــدي الفريــق المنافــس. كانــت المســألة مــن وجهــة نظــر ذلــك 
العضــو تتعلــق بالبقــاء، وقــد اســتعان بتكتيــكات الفــوز ألن هــذه هــي طريقــة إجــراء الحمــالت االنتخابيــة26.  كان يــرى نفســه يف حــرب، وينبغــي أن يخــرج منتصــًرا. 
لكــن الواقعــة، والجمعيــة العموميــة كلهــا، مــن وجهــة النظــر األخــرى، كانــت نقطــة ســوداء ومخزيــة يف تاريــخ المنظمــة، تــم فيهــا التالعــب باألصــوات وتزويــر 
االنتخابــات يف منظمــة حقوقيــة27.  قــال بعــض هــؤالء إنهــم صدمــوا مــن مســتوى التحايــل السياســي الــذي مــورس لتحقيــق غايــة معينــة. ويتذكــر أحــد األعضــاء 
بحســرة أنــه »صحيــح أن الخالفــات كانــت كثيــرة، لكنهــا يف نهايــة المطــاف كانــت خالفــات مفاهيميــة وفلســفية. لــم أتوقــع قــط أن ينحــدر هــؤالء األشــخاص إىل 
هــذا الــدرك يف ســبيل الفــوز، وتحويــل األمــور إىل هجــوم شــخصي«28.  ويعتبــر عضــو آخــر أن مــا حــدث يف ذلــك اليــوم »جريمــة«، كمــا يحمــل مســؤولية الجمعيــة 

العموميــة لشــخص واحــد بعينــه.

وتظــل المفارقــة، علــى كل حــال، تتمثــل يف أن بعــض مؤيــدي ســيناريو »المنظمــة المغلقــة« اســتغلوا طبيعــة المنظمــة ذات »العضويــة المفتوحــة« الختطــاف 
االنتخابــات والتمكــن بعدهــا مــن تحويــل المنظمــة إىل منظمــة مغلقــة، فــور اســتبعاد أعضــاء مجلــس اإلدارة المعارضيــن، وكأنمــا قامــوا بتجربــة عمليــة ليظهــروا 

كثــر تنظيمــاً.  لمعارضيهــم كيــف ان العضويــة المفتوحــة علــى مصراعيهــا يمكــن لهــا أن تســهل اختطــاف المنظمــة مــن جانــب فصيــل سياســي أ

ورغــم أن الفتــرة مــن 1989 إىل 1993 يمكــن اعتبارهــا فتــرة اإلنجــازات الكبــرى للمنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، مــن حيــث إضفــاء الطابــع المهنــي علــى 
كبــر منهــا، فتشــرذمت الحركــة الحقوقيــة يف مصــر بعــد 1993. ورحــل الكثيــرون مــن قــادة  العمــل الحقــويق، وتحســين توثيــق االنتهــاكات، إال أن التحديــات كانــت أ
المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان لتكويــن منظماتهــم الخاصــة المغلقــة. ومــع ذلــك فقــد كان لهــذا التشــرذم إيجابيــة وحيــدة، هــي مولــد عــدد مــن المنظمــات 
الحقوقيــة المحليــة العاملــة علــى قضايــا مختلفــة باســتراتيجيات متباينــة. رغــم أنهــا ظلــت تواجــه نفــس التحديــات التــي ســبقت مواجهتهــا يف 1993-1991، 
باإلضافــة إىل تزايــد الضغــط الواقــع مــن القيــود القانونيــة الحكوميــة، ممــا اضطــر العديــد مــن المنظمــات للبقــاء يف منطقــة رماديــة تحــت التهديــد. فحتــى 
اليــوم مــا زالــت قضايــا العالقــة مــع اإلســالم السياســي، والتمويــل األجنبــي، والعــداء مــن جانــب الدولــة، والهيــاكل الداخلية/الحوكمــة، والتأثيــر الفعلــي، تالحــق 
المجتمــع الحقــويق المصــري. ولعــل المضــي يف تسلســل زمنــي مــن 1995 حتــى 2015 أن يوضــح هــذه االســتمرارية وأن يعيننــا علــى صــوغ أســئلة جديــدة 

ومجــاالت للبحــث اإلضــايف، وهــو مــا ســنلتفت إليــه فيمــا تبقــى مــن هــذه الورقــة.
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29 Tamir Moustafa, Public Interest Litigation and the Egyptian Movement. in Anthony Tirado Chase and Amr Hamzawy (eds), Human Rights in the Arab World: 
Independent Voices (University of Pennsylvania Press c2006) 158 (hereinafter: Moustafa)
30 Moustafa, ibid., 158
31 Moustafa, ibid., 159
32 May Shams el din, ‹Human rights in focus: A series of conversations› (Mada Masr, April 14, 2015) https://is.gd/h0xVc3

https://goo.gl/VLqUAS  كتوبر 2015) لالطالع 33 لينا عطا هللا، »الحركة الحقوقية المصرية: عايدة سيف الدولة« )مدى مصر يف 15 أ

34 مقابلة مع أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان )مقابلة 4(

35 المرجع السابق

36 لينا عطا هللا، مرجع سابق

موجة العمل القضايئ:
كثرهــا  يف 1994 قــام هشــام مبــارك، وهــو محــام حقــويق يســاري شــاب، بتأســيس مركــز المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان، أول المنظمــات الحقوقيــة، و«أ
اندفاعــا«، يف اســتغالل التقاضــي كاســتراتيجية رئيســية لمكافحــة االنتهــاكات الحقوقيــة يف مصــر. كانــت رســالة المركــز األساســية هــي تقديــم المســاعدة 
القانونيــة المجانيــة لضحايــا االنتهــاكات الحقوقيــة، واســتغالل العــدد الوفيــر مــن القضايــا التــي يترافــع فيهــا بغــرض المناصــرة مــن خــالل الكشــف عــن الوضــع 
ــا علــى التمويــل األجنبــي، ممــا أتــاح لــه النمــو وافتتــاح فرعيــن آخريــن يف  الحقــويق يف مصــر مــن حيــث التمويــل كان مركــز المســاعدة القانونيــة يعتمــد حصريً

اإلســكندرية وأســوان29.  

ومــع برهنــة نمــوذج مركــز المســاعدة القانونيــة علــى قوتــه، تــم تأســيس منظمــات أخــرى تســتعين بدورهــا بالتقاضــي للصالــح العــام كاســتراتيجية رئيســية، 
وإن كان هــذا يف مجــاالت متخصصــة هــذه المــرة. فتأســس مركــز المســاعدة القانونيــة للمــرأة يف 1995، لتقديــم المســاعدة القانونيــة المجانيــة للنســاء يف طيــف 
واســع مــن أشــكال التمييــز، مــع التركيــز علــى العنــف القائــم علــى النــوع الجنســي ]العنــف الجنــدري[. وعلــى نحــو مماثــل كان مركــز األرض لحقــوق اإلنســان، 
المؤســس يف 1996، يكــرس عملــه للفالحيــن الذيــن يواجهــون اإلخــالء المحتمــل مــن أرضهــم يف أواخــر التســعينيات. وبحســب مصطفــى فــإن مركــز األرض 
ترافــع بيــن 1996 و2000 فيمــا يزيــد علــى 4000 قضيــة ومــن المنظمــات غيــر الحكوميــة »القانونيــة« األخــرى، مركــز حقــوق اإلنســان لمســاعدة الســجناء، 
المتخصــص يف توفيــر المســاعدة القانونيــة للســجناء علــى خلفيــة مزاعــم التعذيــب، ورصــد ظــروف الســجون، واالحتجــاز المتكــرر30.  قــام مركــز حقــوق اإلنســان 
لمســاعدة الســجناء يف ســنواته الخمــس األوىل برفــع مــا يزيــد عــن 200 دعــوى ســنويًا، وتقديــم المســاعدة القانونيــة المجانيــة )وخدمــات أخــرى) لمــا بيــن 

7000 و8000 ضحيــة ســنويًا. 

كان العامــل الحاســم يف اختيــار التقاضــي كاســتراتيجية لمكافحــة االنتهــاكات الحقوقيــة يف مصــر هــو الثقــة يف قضــاء مصــري مســتقل نســبياـ العامــل الــذي 
شــهد تدهــورا كبيــرا يف أعقــاب ثــورة 2011. وبحســب جاســر عبــد الــرازق، وهــو مديــر ســابق لمركــز المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان والمديــر التنفيــذي 
الحــايل للمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، فإنــه »يف مصــر، حيــث يوجــد قضــاء مســتقل نســبًيا، فــإن الســبيل الوحيــد لدفــع اإلصــالح هــو خــوض معــارك 
قانونيــة طــوال الوقــت. إنــه الســبيل الوحيــد الــذي يمكننــا مــن التحــرك كقــوة مــن أجــل التغييــر«. وبحســب مصطفــى، بحلــول 1997 كان الترافــع يف القضايــا 
الحقوقيــة والطعــن علــى التشــريعات الحكوميــة المتعلقــة بالحقــوق قــد »صــار بغيــر مجــال للشــك االســتراتيجية المهيمنــة للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، 

بســبب صعوبــة إيجــاد حركــة اجتماعيــة عريضــة يف ظــل النظــام المصــري القمعــي«31. 

وقــد أدى االعتمــاد علــى التقاضــي وتعزيــز اســتقالل القضــاء يف 1997 إىل إنشــاء المركــز العــريب الســتقالل القضــاء والمحامــاة، بــإدارة ناصــر أميــن، المديــر 
القانــوين الســابق للمنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان. كان المركــز العــريب الســتقالل القضــاء والمحامــاة، علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركته المباشــرة يف 
التقاضــي، يتكامــل مــع الشــبكة حديثــة اإلنشــاء مــن المنظمــات الحقوقيــة التــي تبنــت التقاضــي كاســتراتيجية رئيســية لهــا. أقــام المركــز العــريب روابًطــا مــع 
منظمــات حقوقيــة دوليــة، وتبنــى اســتراتيجية المناصــرة الدوليــة لممارســة الضغــط علــى الحكومــة المصريــة والقضــاء، مــن أجــل تقليــل التضييــق علــى 

المحاميــن وضمــان مهنيــة القضــاء. 

إضفاء المؤسسية على المناصرة والتوثيق
بخــالف المركــز العــريب الســتقالل القضــاء والمحامــاة، تكونــت يف الفتــرة نفســها منظمــات حقوقيــة أخــرى تتبنــى المناصــرة، ســواء علــى الصعيــد الــدويل أو 
المحلــي، كاســتراتيجية رئيســية. ومــن هــذه المنظمــات مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، الــذي صــار تجســيدا لرؤيــة مؤسســيه حســن وســعيد، الرؤيــة 
التــي أخفقــا يف تحقيقهــا يف المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان. فمركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان منظمــة مغلقــة ومرجعيتهــا الرئيســية هــي القانــون 

الــدويل لحقــوق اإلنســان، وبــؤرة اهتمامهــا إقليميــة، كمــا أن نشــاطها األول هــو المناصــرة القائمــة علــى األبحــاث، بغــرض إصــالح السياســات والتشــريعات32.  

يف 1993 أُســس مركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف، علــى يــد عايــدة ســيف الدولــة أســتاذة الطــب النفســي يف جامعــة عيــن شــمس، بمشــاركة طبيبيــن 
نفســيين همــا ســوزان فيــاض وعبــد هللا منصــور، لتقديــم المســاعدة النفســية والقانونيــة لمــن تعرضــوا للتعذيــب، ثــم العنــف الجنســي الحقــا33.  علــى صعيــد 
شــخصي، كان بيــن أصدقــاء المؤسســين مــن تعــرض للتعذيــب بســبب النشــاط السياســي، واحتــاج للمســاندة الطبيــة34.  وحينمــا حــاول مؤسســو النديــم 
كتشــفوا عــدم وجــود كيــان يف مصــر يتيــح لضحايــا التعذيــب الحصــول علــى تقاريــر طبيــة أو الطعــن علــى التقاريــر الطبيــة الصــادرة مــن  مســاعدة أصدقائهــم، ا
الســجون بشــأن التعذيــب، وهكــذا قــرروا إنشــاء النديــم بغــرض إصــدار تقاريــر طبيــة موازيــة وتقديــم الدعــم الطبــي والنفســي لضحايــا التعذيــب، وهــم يمثلــون 
حتــى اليــوم العيــادة الطبيــة الحقوقيــة الوحيــدة التــي تعمــل مــع ضحايــا التعذيــب يف مصــر. ومــن الشــائق أن مؤسســي النديــم كانــوا يتوقعــون التعامــل مــع 
أنــاس قادميــن مــن خلفيــة النشــاط السياســي، لكنهــم فوجئــوا بــأن المركــز مــن 1993 وحتــى 2000 لــم يســتقبل حالــة واحــدة مــن ضحايــا التعذيــب بســبب 
كتشــافا بالنســبة لهــم أن وبــاء التعذيــب يف مصــر ال يرتبــط بالنشــاط السياســي، بــل هــو واســع االنتشــار وممنهــج ويقــع عــادة علــى األكثــر  سياســي، وكان ا

اســتضعافا وفقــرا. عقــب هــذه الخبــرة توســع المركــز بحيــث يشــمل المناصــرة الحقوقيــة بــدال مــن االقتصــار علــى العمــل الطبــي البحــت35.  

ورغــم اقتــراح أن يكــون المركــز يف البدايــة جــزًءا مــن المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان إال أنــه صــار كيانًــا مســتقاًل لدواعــي خصوصيــة المرضــى وتفتــت 
المنظمــة المصريــة36.  ويف عــام 2000 قــرر المؤسســون تقســيم المركــز إىل برنامــج للتأهيــل النفســي لضحايــا التعذيــب، وبرنامــج منفصــل للنســاء الــاليت 
كثرهــا  تواجهــن العنــف بأشــكاله كافــة. وحتــى أواخــر 2016، وعلــى الرغــم مــن الضغــوط الحكوميــة الشــديدة، إال أن مركــز النديــم يظــل أنشــط المؤسســات وأ

تمتًعــا بالســمعة الطيبــة يف التعامــل مــع حــاالت التعذيــب. 
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http://www.almasryalyoum.com/news/  37 المصري اليوم، »السيسي يصدر قانون تنظيم الجمعيات األهلية )نص كامل)«، بتاريخ 29 مايو 2017 ويمكن االطالع عليه يف

 details/1141060
38 May Shams el din, op. cit.
39 Moustafa, op. cit., 161

https://is.gd/yQoRQ3 ،1964 40 انظر القانون 32 لسنة

41 Moustafa, op. cit, 163164-
42 Moustafa, ibidi., 164

https://is.gd/xpGZCB ,(43 القضية رقم 153 )21 ج

44 May Shams el din, op. cit.
45 Hossam Bahgat, “Explaining Egypt›s Targeting of Gays”, 23 July 2001, https://is.gd/JlyGhT

https://is.gd/X2Ue6s،46 مقابلة مع الناشط الحقويق المصري حسام بهجت، متحدثًا إىل الصدر السوسي

جيل جديد من المنظمات غير الحكومية، وهجمة مستمرة من الدولة:
يهمنــا هنــا أن نبــرز أنــه، منــذ إنشــاء المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان وحتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور، كانــت الحركــة الحقوقيــة المصريــة يف نضــال قانــوين 
مســتمر مــع الحكومــة المصريــة. تغيــر قانــون الجمعيــات األهليــة المصــري ثــالث مــرات منــذ الســتينيات، وينتظــر لــه أن يتغيــر مــرة أخــرى، حيــث وافــق 
البرلمــان علــى مســودة شــديدة القمعيــة يف أواخــر 2016، وصــدق عليهــا الرئيــس يف مايــو 372017.  وتظهــر النســخ المختلفــة مــن قانــون الجمعيــات األهليــة 
منــذ الســتينيات بعــض الضــوء علــى »رغبــة الدولــة يف الهيمنــة علــى المســاحة التــي أوجدتهــا المنظمــات الحقوقيــة، بــداًل مــن ترتيــب هيــاكل تســهل عالقــة 

التعــاون«38.  

منــذ 1986 رفضــت الحكومــة المصريــة االعتــراف بالمنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان وتجاهلــت طلبهــا للتســجيل كجمعيــة أهليــة. وتتمثــل المفارقــة يف أن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، رغــم بلوغهــا ذروة اســتغالل التقاضــي كاســتراتيجية أوليــة لتحــدي النظــام، إال أنهــا بقيــت محرومــة مــن اســتقرار الوضــع القانــوين 
بســبب القيــود التــي يفرضهــا القانــون 32 الصــادر عــام 1964، المعمــول بــه منــذ الحقبــة الناصريــة39.  فهــذا القانــون يحظــر علــى منظمــات المجتمــع المــدين 
العمــل علــى »القضايــا السياســية أو الدينيــة« وينشــئ كيانـًـا رقابًيــا مــن تعييــن الحكومــة، لمراجعــة ماليــات المنظمــات غيــر الحكوميــة وأنشــطتها، والغــرض 

الظاهــر منــه هــو تقييــد التمويــل األجنبــي40.  

تصاعــد امتعــاض النظــام المباركــي الحاكــم مــن المنظمــات الحقوقيــة علــى نحــو درامــي يف 1998، فاتهــم حافــظ أبــو ســعدة، األميــن العــام للمنظمــة المصريــة 
لحقــوق اإلنســان يف ذلــك الوقــت، بـ«تلقــي األمــوال مــن بلــد أجنبــي بهــدف اإلضــرار بالمصالــح الوطنيــة، ونشــر شــائعات تمــس بمصالــح البــالد، ومخالفــة القــرار 
بمنــع تحصيــل التبرعــات بــدون إذن مســبق مــن الجهــات المعنيــة«. كان أبــو ســعدة يواجــه احتمــال الحكــم عليــه بالســجن لمــدة ســبع ســنوات. وكانــت الرســالة 
الرئيســية الموجهــة إىل المنظمــات الحقوقيــة هــي أنــه ال تســامح مــع التمويــل األجنبــي.  يف أعقــاب هــذا مباشــرة، التزمــت المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان 

بمطالــب الحكومــة وتوقفــت عــن تلقــي التمويــل األجنبــي41.  

وبعــد عــام تــم تمريــر قانــون جديــد يحكــم أنشــطة المنظمــات غيــر الحكوميــة. وزاد القانــون 153، الــذي تــم تبنيــه يف 1999، مــن القيــود المفروضــة يف القانــون 
1964/32. فعمــل القانــون الجديــد علــى منــع منظمــات المجتمــع المــدين مــن االنخــراط يف »أي نشــاط سياســي تقتصــر ممارســته علــى األحــزاب السياســية... 
وأي نشــاط نقــايب تقتصــر ممارســته علــى النقابــات«42.  عــالوة علــى هــذا فــإن أيــة منظمــة »تهــدد الوحــدة الوطنيــة أو تخالــف النظــام العــام واآلداب العامــة« 
يمكــن حلهــا بموجــب القانــون. وأخيــًرا، فيمــا يتعلــق بالتمويــل األجنبــي، وهــو المــورد الرئيســي لبقــاء معظــم المنظمــات، فــإن القانــون يحظــر علــى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة مجــرد التواصــل مــع منظمــات أجنبيــة بــدون إبــالغ الحكومــة أواًل. وعلــى الرغــم مــن انتفــاض منظمــات عديــدة ضــد هــذا القانــون، إال أنــه أحــدث 
كــز الحقوقيــة وقتــذاك، أال وهــو مركــز المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان. ونتيجــة لهــذا انقســم مركــز المســاعدة القانونيــة  انشــقاًقا حتــى يف داخــل أشــهر المرا
لحقــوق اإلنســان إىل منظمتيــن، فقــرر أحــد الفصائــل أن يســجل جمعيتــه الجديــدة، جمعيــة المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان، بموجــب القانــون الجديــد، 
بينمــا قامــت غالبيــة المحاميــن، بمــن فيهــم أحمــد ســيف اإلســالم، بإنشــاء مركــز جديــد هــو مركــز هشــام مبــارك للمســاعدة القانونيــة، بقيــادة جاســر عبــد الــرازق، 
والتصــدي لقانــون 1999. كان هشــام مبــارك، مؤســس مركــز المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان، قــد تــويف قبــل عــام. وبعــد عــام واحــد آخــر وجــدت محكمــة 
مصــر الدســتورية العليــا أن القانــون غيــر دســتوري بمــا أنــه ينتهــك الحــق يف االنتظــام والتجمــع وتكويــن الجمعيــات. ويحتــج البعــض بــأن القانــون لــم يحكــم 

بعــدم دســتوريته إال ألن تبنيــه خالــف اإلجــراء الســليم، حيــث لــم يتــم تمريــره عبــر مجلــس النــواب قبــل التبنــي43.  

جيل جديد وقانون تقييدي جديد:
حــل مركــز هشــام مبــارك للقانــون محــل المركــز الســابق، مركــز المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان، ال مــن حيــث اجتــذاب غالبيــة موظفــي األخيــر فقــط، بــل 
أيًضــا مــن حيــث األهميــة يف الميــدان الحقــويق. ومــرة أخــرى وقــف أبــرز المحاميــن، مــن أمثــال ســيف اإلســالم وطاهــر أبــو النصــر والمديــر عبــد الــرازق، يف صــدارة 
النضــال مــن أجــل حقــوق اإلنســان، مــع اختيــار التقاضــي كاســتراتيجية لهــم. وتوســع المركــز ثانيــة ليفتتــح فرًعــا يف أســوان أيًضــا. كانــت المنظمــة تلهــم صغــار 
المحاميــن والنشــطاء الحقوقييــن الذيــن تدربــوا فيهــا علــى المضــي قدًمــا، إلنشــاء جمعياتهــم الخاصــة وإضافــة قــوة أصواتهــم إىل النضــال الحقــويق يف العقــد 
األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وكان مــن بيــن هــؤالء الخريــج الشــاب حســام بهجــت، الــذي أســس المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية يف 2002، بعــد 
أن اســتدان 5000 جنيــه مصــري مــن ســيف اإلســالم44.  وكان المحفــز الرئيســي إلنشــاء المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية هــو رد فعــل المنظمــة المصريــة 
لحقــوق اإلنســان ـ أو باألحــرى تقاعســها عــن الفعــل ـ بــإزاء قضيــة »كويــن بــوت« الشــهيرة. لــم تكتــف المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان بالتفــرج مــن بعيــد، 
بــل إنهــا رفضــت التفاعــل مــع بعــض جوانــب القضيــة التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن تخصصهــا، مثــل محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، والتعذيــب أثنــاء االحتجــاز. 
بــل إنهــا صرفــت بهجــت مــن عملــه فيهــا، يف منصــب منســق العالقــات الدوليــة، بعــد شــهرين فقــط، ألنــه كتــب مقــااًل45  ينتقــد تقاعــس المنظمــات الحقوقيــة 

المصريــة تجــاه المحاكمــة، وكذلــك اســتهداف أجهــزة األمــن لمجتمــع المثلييــن يف مصــر46.  
 

كان صمــت المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان يف قضيــة »كويــن بــوت«، واالســتغناء الالحــق عــن بهجــت، مؤشــرين علــى مــا آلــت إليــه المنظمــة. وعبــر نشــطاء 
كثــر  حقوقيــون، وال ســيما األصغــر ســًنا منهــم، عــن انتقــادات ســاهمت يف تــدين مصداقيــة المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، فزعمــوا أن المنظمــة صــارت أ
انشــغااًل بالحقــوق »اآلمنــة« مــن حيــث الدفــاع عنهــا، مــن قبيــل التعذيــب، يف مقابــل الحقــوق المثيــرة للجــدل كالحقــوق الجنســية. كمــا أضافــوا، ثانًيــا، أن تقاعــس 
المنظمــة يعكــس العقليــة المحافظــة لفرديــة اتخــاذ القــرار، يف ظــل أبــو ســعدة، يف مقابــل الهيــكل الديمقراطــي الــذي كان مأمــواًل للمنظمــة يف التســعينيات. 
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وقــد جــاء تأســيس المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية كــرد فعــل جــزيئ علــى الواقعــة األخيــرة، فبحلــول 2002، كان مــدراء الموجــة األوىل مــن المنظمــات 
مــا يزالــون يف مناصبهــم، يعينــون األفــراد مــن نفــس الدوائــر منــذ أوائــل التســعينيات. وبالنســبة لشــباب الممارســين الحقوقييــن، كان العمــل يف هــذا المجــال، 
يف منظمــة محليــة، يعنــي االلتــزام انطالًقــا مــن اهتمــام شــخصي، برواتــب رمزيــة، وحــس بالتضحيــة. أمــا المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية فقــد هدفــت 
منــذ اليــوم األول إىل اجتــذاب كــوادر مــن المهنييــن الشــباب الذيــن يســعون عــادة للعمــل يف المنظمــات الدوليــة أو األمــم المتحــدة، بســبب فقــر اإلمكانــات 
التــي كانــت توفرهــا المنظمــات المحليــة يف مطلــع األلفينيــات. كانــت الفكــرة أن تتمكــن المنظمــات الحقوقيــة المحليــة مــن توفيــر التــريق المهنــي للممارســين 
الشــباب الطموحيــن، بــدال مــن تســربهم إىل منظمــة دوليــة تتمركــز بالخــارج، فينصــب عملهــم علــى مصــر ولكــن مــن لنــدن أو نيويــورك47.  عــالوة علــى هــذا فــإن 
المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية لــم تمثــل نموذجــا جديــدا مــن حيــث الكــوادر التــي اجتذبتهــا فقــط، وإنمــا أيًضــا مــن حيــث الموضوعــات التــي اشــتغلت 

عليهــا، فقــد اختــارت االنشــغال بـ«الحقــوق المنســية أو المســقطة مــن الحســبان«، وبــدأت بتصــدر النضــال مــن أجــل الحقــوق الجنســية أو الدينيــة لألقليــات.

نجحــت المبــادرة أيًضــا يف وضــع الحــق يف الصحــة علــى خريطــة الخطــاب الحقــويق المصــري، ســواء مــن خــالل التقاضــي االســتراتيجي )حيــث نجحــت المبــادرة 
يف وقــف خصخصــة نظــام التأميــن الصحــي عــن طريــق التقاضــي االســتراتيجي أمــام مجلــس الدولــة يف 2008)، أو مــن خــالل العمــل والتفــاوض المســتمر مــع 
وزارة الصحــة الــذي قــاد إىل مشــاركة مديــر برنامــج الحــق يف الصحــة داخــل المبــادرة يف صياغــة المــادة 18 مــن دســتور 2014، المتضمنــة للحــق يف الصحــة 
كحــق دســتوري ألول مــرة يف تاريــخ مصــر48.  لــم تتبــن المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية اختيــاًرا معيًنــا فيمــا بيــن التقاضــي والمناصــرة، بقــدر مــا كانــت 
تختــار االســتراتيجية وفــق القضيــة والموضــوع. وتواصــل نموهــا مــن حيــث أنشــطة التقاضــي والمناصــرة واألبحــاث والتوثيــق، لكــي تصبــح واحــدة مــن أبــرز 

المنظمــات الحقوقيــة المصريــة اليــوم، بــإدارة جاســر عبــد الــرازق يف الوقــت الحاضــر. 

يف 2004 قــام المحامــي الحقــويق جمــال عيــد، المشــارك يف تأســيس مركــز المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان األصلــي، بإنشــاء الشــبكة العربيــة لمعلومــات 
حقــوق اإلنســان، يف أعقــاب مــا أُطلــق عليــه »اســتيالء الناصرييــن علــى المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان«49. 

تبنت المنظمة المناصرة كاستراتيجية رئيسية وانشغلت يف المقام األول بانتهاكات حرية التعبير يف مصر والعالم العريب. 

وبالمثــل، تأسســت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر يف 2006، يف البدايــة بهــدف الدفــاع عــن حقــوق الطلبــة والنضــال مــن أجــل الحريــة األكاديميــة، علــى المنابــر 
الرقميــة ويف اإلنتــاج الفنــي. وكمــا اختــارت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية االنشــغال بالحقــوق األقــل تمثيــال، فقــد اختــارت مؤسســة حريــة الفكــر 
والتعبيــر العمــل مــع قطــاع مجتمعــي محــدود التمثيــل -هــو الشــباب- وبحســب مؤسســها فقــد كان مخزيًــا أن المنظمــات الحقوقيــة المصريــة، منــذ الموجــة 
األوىل وعلــى مــدار 20 عاًمــا، لــم تقــرر إحداهــا التركيــز يف الدفــاع عــن حقــوق شــبابها الناشــط سياســًيا، الذيــن يمثلــون مســتقبل مصــر، ويتعرضــون للقمــع 
المســتمر واالســتجواب مــن قبــل جهــاز أمــن الدولــة داخــل الحــرم الجامعــي. أســس المنظمــة وأدارهــا عمــاد مبــارك، الــذي جــرب هــذا القمــع بنفســه وهــو طالــب، 
إيمانـًـا منــه بــأن الحريــة األكاديميــة وحريــة التعبيــر والنشــاط الطــاليب تحتــاج كلهــا إىل مؤسســة متخصصــة، تســتطيع أن ترصــد هــذه القضايــا وتمثلهــا وتناصرهــا. 
وبعــد 10 أعــوام صــارت جمعيــة حريــة الفكــر والتعبيــر مــن أبــرز المنظمــات المعنيــة بتلــك القضايــا، وقــد اســتقال مؤسســها مــن منصبــه التنفيــذي لكنــه اآلن 

عضــو بمجلــس إدارتهــا. 

وتأسســت نظــرة للدراســات النســوية علــى يــد مــزن حســن يف 2007، بهــدف تغييــر الخطــاب المنصــب علــى حقــوق المــرأة يف مصــر. تبنــت المنظمــة التركيــز 
علــى حقــوق المــرأة باالســتناد إىل األبحــاث، وانخرطــت يف المناصــرة لتشــجيع المشــاركة السياســية للنســاء، كمــا أنشــأت برنامًجــا مكرًســا علــى نحــو حصــري 

لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة.  

ويف 2009 قــام المحامــي الحقــويق البــارز خالــد علــي بإنشــاء المركــز المصــري للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، الــذي انخــرط يف معــارك قانونيــة ضــد فســاد 
الدولــة يف إبــرام عقــود الخصخصــة يف ظــل حكومــة رجــال األعمــال التــي عينهــا مبــارك. وكان مــن أهــم إنجــازات المركــز وخالــد علــى الحكــم القضــايئ الصــادر يف 

2010 بإرغــام الدولــة علــى االلتــزام بحــد أدىن لألجــور50.  

ويف 2008، عنــد وقــوع إضــراب عمــال المحلــة الشــهير، تأسســت جبهــة الدفــاع عــن متظاهــري مصــر بمثابــة تجمــع غيــر رســمي مــن النشــطاء والعامليــن يف 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة، للدفــاع عــن حقــوق المواطنيــن يف التجمــع، وتزويدهــم بالمســاعدة القانونيــة51.  وشــرح أحــد المؤسســين أن الجبهــة كانــت 
تتشــكل بالتدريــج حتــى مــن قبــل 2008، حيــن كان المحامــون يتطوعــون للترافــع عــن محتجزيــن سياســيين مــن المظاهــرات الصغيــرة أو مــن حركــة كفايــة 
بيــن 2005 و2008. والجبهــة نمــوذج مشــوق علــى نحــو اســتثنايئ، تنامــى وتــم استنســاخه يف أعقــاب ثــورة 2011. فالجبهــة، التــي ينتمــي إليهــا 34 منظمــة 
غيــر حكوميــة ومــا ال يقــل عــن 55 محاميــا، تقــدم المســاعدة القانونيــة المجانيــة للمتظاهريــن المحتجزيــن وتنشــر المعلومــات عــن أوضــاع المتظاهريــن وخاصــة 
عنــد اعتقالهــم أو إحالتهــم إىل المحاكمــة يف جميــع أرجــاء البــالد. وانعقــدت اجتماعــات الجبهــة يف مركــز هشــام مبــارك ومقــرات منظمــات أخــرى مــن أعضائهــا، 
منهــا مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر، ومركــز النديــم، وغيرهــا. وتتمتــع الجبهــة بهيــكل فضفــاض، ومنصــب منســق يتنــاوب عليــه عــدة أشــخاص، إلدارة التمثيــل 
القانــوين يف أنحــاء البــالد وفيمــا بيــن المحاميــن المتطوعيــن. وبحســب أحــد المؤسســين فــإن ســبب اســتمرارية الجبهــة، يف مقابــل نمــاذج أخــرى، هــو تمنعهــا 
عــن التســييس، فهــي ال تصــدر تصريحــات وال تتخــذ مواقــف يف أيــة قضيــة، بــل ببســاطة تقــوم باعمــال الدفــاع والتمثيــل القانــوين كتجمــع مــن المحاميــن52.  
وعــالوة علــى هــذا فمــن الممكــن ربــط اســتدامة الجبهــة بــأن جميــع أعضائهــا هــم إمــا مــن المحاميــن الحقوقييــن يف المنظمــات أو محاميــن مســتقلين، ومــن 

ثــم فإنهــم ال يعتمــدون علــى الجبهــة لكســب العيــش. 
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54 May Shams el din, op. cit.
55 مقابلة مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، أحد مؤسسات مركز النديم.

56 مقابلة مع حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

57 المرجع السابق.

58 EIPR, “Background on Case No. 173 - the ‘foreign funding case’ Imminent Risk of Prosecution and Closure” available at: https://is.gd/asJUrL

لكــن يف أثنــاء تأســيس كل هــذه المنظمــات الحقوقيــة المســتقلة، كان ضغــط الحكومــة يتعاظــم، وخاصــة بعــد تمريــر القانــون الثالــث الخــاص بالجمعيــات 
األهليــة: القانــون 2002/84. وقانــون 2002، بحســب عبــد الــرازق، ليــس إال اســتعادة لقانــون 1999 الــذي تــم إلغــاؤه53. فهــو يفــرض أحكاًمــا قاســية بالســجن 
علــى المنظمــات التــي تمــارس نشــاط المجتمــع المــدين بــدون إذن مســبق. ويجيــز للحكومــة حــل تلــك المنظمــات. وكمــا يف القانــون الســابق فإنــه يحظــر علــى 
المنظمــات أيًضــا ممارســة النشــاط السياســي أو النقــايب، الــذي يظــل توصيفــه ملتبًســا وفضفاًضــا بحيــث يمكــن أن ينطبــق، مثــاًل، علــى مناصــرة الحقــوق 
النقابيــة أو تمكيــن المــرأة مــن المشــاركة يف االنتخابــات54.  وكانــت محصلتــه أن العديــد مــن المنظمــات ســالفة الذكــر لجــأت إىل مراوغــة القانــون بالتســجيل 

علــى أنهــا مكاتــب محامــاة أو شــركات تجاريــة، بــداًل مــن أن تكــون منظمــات غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة.

شــرعت المنظمــات الحقوقيــة، بيــن التســعينيات و2015، يف محــاوالت واتجاهــات مختلفــة للتعامــل مــع قوانيــن الحكومــة القمعيــة، وكانــت منظمــات مثــل 
النديــم وهشــام مبــارك قــد حافظــت علــى موقــف ثابــت منــذ 1993، وهــو رفــض وجــود قانــون للجمعيــات األهليــة أصــاًل55.  بحســب هــذا الموقــف الــذي تبنتــه 
منظمــات حقوقيــة أخــرى فــإن إنشــاء جمعيــة أهليــة ينبغــي أن يكــون بمجــرد اإلخطــار، وأن يتــم التعامــل مــع أيــة أنشــطة إجراميــة أو مخالفــة للقانــون مــن 
جانــب العامليــن أو المؤسســين بموجــب القانــون الجنــايئ المصــري والهيئــات الرقابيــة المصريــة. وكانــت طريقــة تعامــل وزارة التضامــن والشــؤون االجتماعيــة 
مــع تســجيل الجمعيــات، وطريقــة تطبيقهــا للقانــون، مؤشــًرا علــى الذهنيــة الكامنــة خلــف التشــريع، فقــد اســتغل دون أدىن شــك كوســيلة للســيطرة علــى 

الجمعيــات بــدال مــن تنظيمهــا. 

يف 2003 قــررت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية التســجيل بموجــب القانــون 84 لســنة 2002، وكان أحــد األســباب حداثــة إنشــائها وعــدم ذيــوع اســمها 
نسبًيا، مما يعني عدم تمتعها بالذيوع والثقل اللذين تتمتع بهما جمعيات مثل النديم وهشام مبارك، وبالتايل فمن شأن إغالقها أال يشكل قضية رأي عام. 
ثــم أن برنامــج المبــادرة الخــاص بالحــق يف الصحــة يتطلــب الكثيــر مــن التفاعــل مــع هيئــات حكوميــة، وهــو مــا قــد يمثــل صعوبــة بــدون وثائــق الجمعيــة األهلية56.  

بحســب خبــرة المبــادرة، ظلــت الــوزارة تعيــد األوراق بالبريــد وتطلــب المزيــد مــن الشــروط لقبولهــا. وبعــد عمليــة طويلــة ومضنيــة، اســتمرت 6 أشــهر، ُرفــض 
تســجيل المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية بــدون إبــداء أســباب. وحينهــا، يف مطلــع 2004، كانــت معظــم المنظمــات المســجلة بموجــب قانــون 2002 
تواجــه اعتــراض الــوزارة علــى بعــض البرامــج وأيقافهــا. وكانــت األوراق المرســلة إىل الــوزارة تحــول مباشــرة إىل أمــن الدولــة، فتتعامــل المنظمــات مــع مســؤويل 
أمــن الدولــة دون وســيط، وهــذا باإلضافــة إىل مســتوى مــن البيروقراطيــة كان مقصــوًدا لجعــل أي نشــاط يتســم بالكفــاءة مســتحياًل57.  وعنــد تلــك النقطــة 
أدركــت المنظمــات الجديــدة أن عمليــة التســجيل هــي فــخ منصــوب، فاختــارت عــدم التســجيل لــدى الــوزارة، وبحلــول منتصــف األلفينيــات كان قــد ترســخ اتجــاه 
إنشــاء المنظمــات غيــر الحكوميــة بعيــًدا عــن متنــاول الــوزارة. ويف ظــل »قضيــة التمويــل األجنبــي« المنظــورة حاليــا، يظــل التنبــؤ بالخطــوة القادمــة مســتحياًل 
فيمــا يتعلــق بشــكل المنظمــات الحقوقيــة، وقــد أجمــع مــدراء المنظمــات الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت، ســواء مــن الجيــل األول أو الثــاين، علــى أن وضــع 
االنســداد الراهــن بينهــم وبيــن الحكومــة يعلــن عــن نهايــة الممارســة الحقوقيــة كمــا نعرفهــا يف مصــر، فوفًقــا لهــم، ليــس ثمــة إمكانيــة الســتمرار المنظمــات يف 

ظــل نمــوذج الحوكمــة الراهــن، مــع التمويــل األجنبــي وعــدم التســجيل كمنظمــات غيــر حكوميــة لــدى وزارة التضامــن االجتماعــي. 

كمــا أن الســياق الــذي تعمــل فيــه تلــك المنظمــات كان يشــهد تغيــرات ســريعة، سياســية وجيو-اســتراتيجية وتقنيــة، إذ كان نظــام مبــارك يتخبــط يف عمليــة 
انتقاليــة ملتبســة نحــو توجــه نيو-ليبــرايل صريــح، بمــا لذلــك مــن تبعــات هائلــة علــى الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة. كانــت المنطقــة )وخاصــة بيــن 2005 
و2010) تشــهد نهايــة النظــام األمنــي اإلقليمــي المتداعــي، وبدايــة تحلــل الــدول المريضــة التــي خضعــت لضغــوط شــديدة محليــة و/أو دوليــة )العــراق، 
ســوريا، الســودان إلــخ). وقــد أدت التطــورات التقنيــة الهائلــة يف مجــاالت االتصــاالت الشــخصية، مــع تزايــد الوصــول إىل التقنيــات المحمولــة ومنابــر التواصــل 

االجتماعــي، أدواًرا يف تعزيــز أشــكال التنظيــم وتــداول المعلومــات. 

ما بعد 2011، خطوة إىل األمام وخطوتان إىل الوراء؟
يف يوليــو 2011 قامــت الحكومــة المصريــة الخاضعــة لســيطرة الجيــش، والتــي حكمــت البــالد يف أعقــاب تنحــي مبــارك، بتشــكيل لجنــة للنظــر يف وضــع التمويــل 
األجنبــي لــكل منظمــات المجتمــع المــدين، وتحديــد المنظمــات المســجلة بموجــب قانــون 2002. ثــم اســتغل تقريــر اللجنــة بعــد ذلــك يف قضيــة 2013-2012 
المرفوعــة ضــد قائمــة كاملــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. وكانــت نتيجــة القضيــة 173 أن حكمــت إحــدى محاكــم الجنايــات بالقاهــرة علــى 43 مــن الموظفيــن 
األجانــب والمصرييــن العامليــن يف منظمــات غيــر حكوميــة أجنبيــة بالســجن لمــدد تراوحــت بيــن عــام وخمســة أعــوام. صــدر الحكــم غيابًيــا علــى معظــم العامليــن 
األجانــب، وكان قــد ســمح لهــم قبــل ذلــك بمغــادرة البــالد. أمــا المتهمــون المصريــون فقــد غــادروا البــالد أو انتظــروا انقضــاء مــدد أحكامهــم التــي أوقــف تنفيذهــا. 
عــالوة علــى هــذا فــإن مقــرات المعهــد الجمهــوري الــدويل، والمعهــد الديمقراطــي الوطنــي، وفريــدم هــاوس، والمركــز الــدويل للصحفييــن، ومؤسســة كونــراد 
أدينــاور، تعرضــت لإلغــالق بحكــم المحكمــة58.  وأعيــد فتــح القضيــة نفســها يف 2016، الســتهداف حســام بهجــت، المديــر األســبق للمبــادرة المصريــة للحقــوق 
الشــخصية وأحــد أبــرز الصحفييــن االســتقصائيين يف البــالد حالًيــا، وجمــال عيــد مديــر الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق اإلنســان، ومــزن حســن مديــرة نظــرة 
للدراســات النســوية، وبهــي الديــن حســن مديــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان، ضمــن آخريــن مــن النشــطاء الحقوقييــن. لــم تكــن أيــة اســتجوابات أو 
محاكمــات قــد بــدأت حتــى مايــو 2016، رغــم قيــام إحــدى المحاكــم بالنظــر يف طلــب مــن النيابــة بتجميــد حســاباتهم المصرفيــة، مــع آخريــن مــن أبــرز النشــطاء 

الحقوقييــن، وبــل بعــض أفــراد أســرهم.

صّعــدت الحكومــة معركتهــا القانونيــة مــع المنظمــات الحقوقيــة إىل مســتوى جديــد، حيــن أصــدرت وزارة التضامــن االجتماعــي إنــذاًرا يف يوليــو 2014، يدعــو 
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59 Mada Masr, “Ministry won’t extend November 10 Deadline for NGO registration” published on October 2, 2014 and available at https://is.gd/DqQ2F8
60 CIHRS, “After 20 years: CIHRS moves its regional and international programmes outside Cairo,” available at https://is.gd/qCX8Uu

https://is.gd/Oc5SV5 61 مؤسسة حرية الفكر والتعبير، »بيان صحفي مشترك: مشروع قانون للجمعيات األهلية يخضعها لسيطرة الحكومة واألجهزة األمنية،« لالطالع

62 May Shams el Din, “Human rights in focus: A series of conversations”, Mada Masr, published April 14, 2015 and available at https://is.gd/h0xVc3
https://is.gd/ybz00n ،63 انظر صفحة الحرية للجدعان على فيسبوك

جميــع المنظمــات غيــر الحكوميــة إىل التســجيل بموجــب قانــون 2002 يف موعــد غايتــه نوفمبــر مــن نفــس العــام، وإال واجهــت العواقــب القانونيــة، التــي قــد 
تشــمل اإلغــالق وأحــكام الســجن59.  ولــم يكــن إنــذار 2014 إال طلقــة البدايــة يف حــرب اســتنزاف ضــد المنظمــات الحقوقيــة، وقــد أدى إىل قيــام منظمــات دوليــة 
بإغــالق مكاتبهــا يف مصــر واالنتقــال إىل بلــدان أخــرى. كمــا قــرر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان نقــل جميــع برامجــه اإلقليميــة والدوليــة إىل الخــارج، إىل 
تونــس يف المقــام األول، حيــث كان قــد ســجل مكتًبــا لــه. والحــق أن »أحــد أبــرز إنجــازات تونــس يف األســابيع األوىل مــن الثــورة تمثــل يف إصــدار قانــون ديمقراطــي 

لمنظمــات المجتمــع المــدين، يلبــي المعاييــر الدوليــة«60. 

بعــد إصــدار اإلنــذار قامــت الحكومــة يف الوقــت نفســه بصياغــة قانــون جديــد، أشــد قمعيــة، للجمعيــات األهليــة. وقــد انبــرت تســع وعشــرون منظمــة غيــر حكوميــة 
لمشــروع القانــون، ألســباب عديــدة منهــا أنــه ينتهــك دســتور 2014 الــذي يكفــل الحــق يف تكويــن الجمعيــات بمجــرد اإلخطــار، بــدون الحاجــة إىل »إذن«. يف بيــان 
مشــترك، وصفــت تلــك المنظمــات مشــروع القانــون بأنــه أشــد المحــاوالت القانونيــة قمعيــة منــذ قانــون 1964، ومــن شــأنه ال أن ينظــم المنظمــات الحقوقيــة 
بــل أن يخنقهــا 61.  علــى ســبيل المثــال، يســمح مشــروع القانــون بالتدخــل اإلداري علــى هيئــة »لجــان تنســقية، تعمــل فعلًيــا علــى منــح ممثلــي وزارة الداخليــة 
واألمــن الوطنــي مقعــًدا يف كل اجتمــاع لمجالــس إدارات المنظمــات غيــر الحكوميــة« 62.  عــالوة علــى هــذا يجــوز لتلــك اللجنــة بالممارســة االعتــراض علــى أي 
مانــح أو اتفاقيــة تمويــل أليــة منظمــة غيــر حكوميــة، وبالتــايل ســلطة االعتــراض علــى أنشــطتها. كمــا تعلقــت االعتراضــات علــى مشــروع القانــون باســتمرار 

احتوائــه علــى مصطلحــات غامضــة مــن قبيــل »المســاس بالنظــام العــام«، باعتبارهــا بــاب خلفــي للتدخــل. 

ومــع ذلــك فقــد ظلــت تتكــون منظمــات حقوقيــة جديــدة يف ظــل هــذه الظــروف. فبينمــا توســعت منظمــات مثــل المبــادرة المصريــة وجمعيــة حريــة الفكــر 
والتعبيــر ونظــرة يف برامجهــا وأفرادهــا علــى نحــو ملحــوظ بعــد 2011، ثــم عــاودت االنكمــاش بعــد 2013، إال أن منظمــات جديــدة ظلــت تتكــون علــى نفــس 
المنــوال. والشــائق هنــا أن الممارســين الحقوقييــن الذيــن بــدأوا يف إنشــاء منظماتهــم يف 2013، يف ذروة القمــع الحكومــي، كان لهــم رأي مختلــف، حيــث كانــت 
الحملــة القمعيــة يف نظرهــم مصممــة لالنتقــام مــن منظمــات بعينهــا وأفــراد بعينهــم. وعلــى هــذا فقــد اتبعــت تلــك المنظمــات الجديــدة مســلك التســجيل 
كمكاتــب محامــاة، واالعتمــاد علــى التمويــل األجنبــي، وتجريــب أشــكال أقــل مركزيــة يف الحوكمــة. وهــم يــرون أن هــذا هــو الشــكل الوحيــد للعمــل الحقــويق الــذي 
يمكــن اتباعــه يف ظــل قوانيــن تقييديــة وحكومــة بهــذه القمعيــة. وقــد اتخــذت واحــدة مــن المنظمتيــن حديثتــي اإلنشــاء اللتيــن أجرينــا معهمــا المقابــالت، طريــق 
التســجيل كمكتــب محامــاة، بالنظــر لطبيعــة المســاعدة القانونيــة التــي تقدمهــا. ويف رأي المديــر أن أي عمــل حقــويق مضطــر للنفــاذ مــن هــذه الثغــرة القانونيــة 
والتســجيل كشــركة خاصــة. وحجتــه هــي أن الســبيل الوحيــد لتلقــي المنــح، كشــركة خاصــة، هــو مــن خــالل مــا يســمى بـ«عقــد التفويــض« تحــت مســمى 
االستشــارات القانونيــة، وعلــى المانحيــن يف رأيــه تفهــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة يف مصــر اليــوم، وينبغــي أن يعدلــوا عملهــم 
للتكيــف مــع تلــك الظــروف، بحيــث يقدمــوا المنــح إمــا نقــدا أو تحــت مســمي »عقــود التفويــض«. أمــا المنــح أو البروتوكــوالت أو االتفاقيــات المبرمــة خــارج 

هذيــن الخياريــن فلــن تناســب األنشــطة القانونيــة »للشــركة«، ويلــزم اســتبعادها، علــى األقــل مؤقًتــا حتــى نشــهد تغييــًرا يف السياســات القمعيــة.

يف المقابلــة نفســها، أفــاد هــذا المديــر بأنــه يــدرك، هــو وآخــرون يف نفــس وضعــه، أنــه يخــوض معركــة مــع الحكومــة بشــأن الممارســات الحقوقيــة، وهــو أمــر 
منفصــل عــن التمويــل األجنبــي. وكل مــا يمكــن للممارســين الحقوقييــن عملــه هــو اســتخراج األوراق القانونيــة الســليمة، لكــي يصعبــوا علــى الحكومــة تصــدر 
المعركــة. لكــن المعركــة ال تتعلــق بالتمويــل األجنبــي، ولــن تتوقــف بتوقــف ذلــك التمويــل. وإذا قــررت الحكومــة التضييــق علــى منظمتــه فســوف يصّعــب عليهــا 

مهمــة إقامــة الحجــة عليــه مــن خــالل حيــازة األوراق الســليمة.

علــى نحــو مماثــل، يعتقــد مديــر آخــر أنشــأ منظمتــه هــو أيًضــا يف 2013، أن حملــة الحكومــة علــى المنظمــات مســتقلة عــن قضيــة التمويــل األجنبــي. إال أن 
توجهــه يف التعامــل مــع المتاهــة القانونيــة المنصوبــة للمنظمــات هــو أن ينشــئ نظاًمــا موازيًــا، يتــم فيــه تســجيل المقــر الرئيســي كشــركة خاصــة، مــع أن 
المنظمــة يف الواقــع هــي األوىل التــي تحــاول تطبيــق ســيناريو العضويــة المفتوحــة، الــذي كان هــاين شــكر هللا ومعســكره هــم آخــر مــن اقترحــه يف األيــام األوىل 
للمنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان. ويبــدو أن هــذه هــي أول محاولــة جديــة إلحيــاء ذلــك النمــوذج منــذ ذلــك الحيــن. تتبــع المنظمــة نمــوذج الالمركزيــة، حيــث 
بــدأت يف محافظــات مختلفــة بالتزامــن، وتختلــف البرامــج مــن محافظــة إىل أخــرى بحســب االحتياجــات المباشــرة واالنتهــاكات الخاصــة بالموقــع الجغــرايف. 
ويتــوىل مكتــب المنظمــة يف كل محافظــة تدبيــر تمويلــه ذاتًيــا، بعضويــة وانتخابــات منفصلــة. حيــن ســألنا عــن مــدى التطبيــق الفعلــي لهــذا النمــوذج علــى 
األرض، شــرح لنــا مديــر المنظمــة أنهــم يحاولــون إيجــاد طريقــة لتطبيــق نمــوذج العضويــة ]المفتوحــة[ بــدون التســجيل كجمعيــة أهليــة، وأنهــم نجحــوا حتــى اآلن 
يف اســتيفاء بعــض الجوانــب، مثــل الالمركزيــة والتمايــز يف أولويــات البرامــج، بينمــا لــم تســتوف بعــض الجوانــب األخــرى مثــل رســوم العضويــة واالنتخابــات، 

بالنظــر لصعوبــة التطبيــق يف غيــاب هيــكل قانــوين رســمي يتيــح هــذا.

ويف افتــراق عــن النمــوذج المنظمــايت الســائد، ظهــر اتجــاه وشــكل جديــد يف المناصــرة الحقوقيــة، أقــرب إىل حمــالت الشــارع وتنظيماتــه مــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة. ومــن األمثلــة الدالــة جبهــة الدفــاع عــن متظاهــري مصــر، التــي صــارت إىل جانــب »الحريــة للجدعــان« و«ويكي-ثــورة«، المصــدر الرئيســي 

للمعلومــات عــن المحتجزيــن السياســيين يف مصــر، رغــم وجــود منظمــات رســمية وراســخة. 

وتعــرّف »الحريــة للجدعــان« نفســها بأنهــا حملــة وشــبكة إلكترونيــة، انطلقــت رًدا علــى موجــة االعتقــاالت التعســفية الهائلــة وغيــر المســبوقة يف 2013، يف 
أعقــاب تظاهــرات االحتفــال بذكــرى ثــورة 25 ينايــر 63.  تــم تصميــم الحملــة للتوثيــق ومناصــرة حقــوق الســجناء والمعتقليــن السياســيين. وهــي تقــدم التمثيــل 
القانــوين، وتتــوىل التوثيــق يف عمــوم البــالد، واألهــم أنهــا تنشــر أخبــار أي معتقــل سياســي علــى اإلنترنــت. والحريــة للجدعــان شــبكة مــن المتطوعيــن الذيــن 

يقومــون بالعمــل اقتطاًعــا مــن وقتهــم وجهدهــم وعلــى حســابهم الخــاص.

أب / أوغسطس 2017 نشأة وتطور العمل الحقويقياسمين شاش
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كمــا تأسســت حملــة »ال للمحاكمــات العســكرية« علــى يــد منــى ســيف يف 2011 لتوثيــق قضايــا المدنييــن الخاضعيــن للمحاكمــة أمــام محاكــم عســكرية، 
والترافــع عنهــم. وهــي بدورهــا حملــة مــن المتطوعيــن المكونيــن يف معظمهــم مــن أمهــات وأقــارب المحتجزيــن يف ســجون عســكرية. تتمتــع الحملــة بهيــكل 

شــديد المرونــة، وتقــدم التمثيــل القانــوين المجــاين للمدنييــن عنــد محاكمتهــم أمــام محاكــم عســكرية. 

كانــت تلــك األشــكال الجديــدة مــن التنظيــم تســتجيب الحتياجــات فعليــة، دون أن تتبــع نمــوذج »المنظمــة المغلقــة« وال نمــوذج العضويــة الرســمية. غيــر أن 
تأثيــر مثــل تلــك التنظيمــات، وهياكلهــا وقابليتهــا لالســتدامة، مــن القضايــا المثيــرة للتســاؤل، فقــد أجمــع أفــراد تلــك الحمــالت عنــد ســؤالهم علــى أن القيــام 
بالعمــل لــم يكــن ممكنــا إال النتمــاء األعضــاء المســبق إىل منظمــات حقوقيــة أخــرى بصفــة عامليــن نظامييــن. ومــن ثــم فقــد تمكنــوا مــن التطــوع، ودمــج عملهــم 
يف الحمــالت مــع عملهــم الحقــويق يف منظمــات أخــرى أحيانًــا. ومــن هنــا يتــردد أعضــاء تلــك الحمــالت يف اعتبــار هــذا العمــل شــكاًل جديــًدا مــن الممارســة 
ــا يف أوقــات القمــع  الحقوقيــة يف مصــر، بالنظــر العتمادهــا المباشــر علــى أفــراد المنظمــات الحقوقيــة. ويبــدو أن تلــك الحمــالت قــادرة علــى ســد العجــز مؤقًت

االســتثنايئ، لكــن مــن الصعــب أن نفتــرض فيهــا تمثيــل الوجــه الجديــد للعمــل الحقــويق يف مصــر. 

كبر؟ ما الذي نحتاج إىل دراسته بعناية أ
علــى مــدار تطــور الحركــة الحقوقيــة يف مصــر، أثبتــت بعــض القضايــا أنهــا مــن المشــاكل المزمنــة لــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة. وتحتــاج هــذه القضايــا إىل 

دراســات متعمقــة ومنفصلــة، يمكــن صياغتهــا علــى النحــو التــايل: 

أواًل، رغــم تطــرق هــذه الورقــة إىل الجــدل الدائــر حــول العمــل مــع الفصائــل اإلســالمية يف التســعينات، إال أنــه يلــزم الرجــوع إىل هــذه المســالة بتعمــق، خاصــة 
يف ســنوات أواخــر األلفينيــات ومــا بعــد 2011. وقــد وصــف إســماعيل اإلســكندراين ثــالث خبــرات مــن العمــل الحقــويق مــع اإلخــوان المســلمين يف األلفينيــات. 
ومــن أمثلــة هــذه الخبــرات مركــز سواســية، ومركــز الضحايــا، ومركــز الشــباب، التــي زال وجودهــا جميعــا بعــد ثــورة 2011. بصفــة عامــة كانــت محــاوالت العمــل 
الحقــويق الخــاص باإلخــوان المســلمين تواجــه عقبتيــن رئيســيتين، بحســب اإلســكندراين: األوىل هــي مــا وصفــه بـــ«أداء الهــواة وغيــاب االحترافيــة«، والثانيــة 
يف االفتقــار العــام إىل المعرفــة واالقتنــاع بأدبيــات حقــوق اإلنســان ومواثيقهــا 64.  ورغــم زوال هــذه المبــادرات الحقوقيــة اإلخوانيــة مــن الوجــود بعــد الثــورة، إال 
أنهــا تظــل تلقــي بعــض الضــوء علــى عالقــة اإلخــوان المســلمين بالخطــاب الحقــويق يف ســنوات مــا قبــل 2011. وهكــذا تنشــأ حاجــة إىل فحــص التناقضــات 
والمشــتركات النظريــة بيــن العلمانييــن واإلســالميين العامليــن يف المجــال الحقــويق يف مصــر، وكيفيــة تطــور تلــك العالقــة. كــم يختلــف التعامــل مــع القضايــا 
الحقوقيــة بيــن اإلخــوان المســلمين، والســلفيين، وغيرهــم مــن المنظمــات اإلســالمية األقــل نفــوًذا؟ وكيــف عمــل النشــطاء الحقوقيــون مــن تلــك الخلفيــات 

المتباينــة والمتصادمــة مًعــا، إذا كان قــد تســنى لهــم العمــل؟ وكــم مــن الخــالف والتصــادم أيديولوجــي المنشــأ، وكــم منــه يرجــع للمصالــح السياســية؟ 

ثانًيــا، رغــم وجــود أدبيــات كافيــة عــن نزاعــات المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان بشــأن الحوكمــة الداخليــة يف الثمانينيــات ومطلــع التســعينيات، إال أن 
المتوافــر عــن بقيــة المجتمــع الحقــويق يف العقــود التاليــة ال يــكاد يذكــر. ومــن شــأن المقابــالت واألبحــاث المعمقــة أن تفيــد يف بلــورة رؤى المنظمــات األحــدث، 
وممارســاتها بشــأن قضايــا الحوكمــة والتمويــل األجنبــي والعالقــات مــع المانحيــن وعمليــات اتخــاذ القــرار الداخليــة. يف دراســة معمقــة  مــن المقــرر ان تنشــرها 
مبــادرة اإلصــالح العــريب الحقــا هــذا العــام، تركــز شــاهين علــى المســائل التاليــة: اعتمــاد المنظمــات علــى التمويــل األجنبــي الــذي قــد يؤثــر يف أجنداتهــا وأولوياتهــا، 
والعالقــات بيــن المنظمــات ودوائــر جمهورهــا، وقضيــة المســاءلة أمــام العامليــن، وأمــام المانحيــن، وأمــام الحكومــة، واألهــم أمــام دوائــر الجماهيــر المزعــوم 
ان هــذه المنظمــات تمثلهــا 65.  تتنــاول الورقــة هــذه القضايــا علــى نحــو شــامل، وتقــارن بيــن نمــاذج مختلفــة لمنظمــات تصــدت لتلــك القضايــا بطــرق مبتكــرة. 
ومــع ذلــك، ورغــم تعاقــب أجيــال الممارســين الحقوقييــن يف مصــر، يبــدو أن وجــود المنظمــات المســتقلة وســط متاهــة قانونيــة قــد جعــل مــن قضايــا الحوكمــة 
الداخليــة والمســاءلة أولويــة ثانويــة. عــالوة علــى هــذا فــإن مجــرد وقــوع المنظمــات يف منطقــة رماديــة قانونيــة يحيــل مســائل الحوكمــة والمســاءلة إىل أعمــال 
تطوعيــة، قــد تتبناهــا بعــض المنظمــات إليمانهــا بفائدتهــا وضرورتهــا، يف مقابــل اإللــزام القانــوين بهــا. وإىل جانــب الوضــع القانــوين للمنظمــات، تــرى المؤلفــة أن 
الحملــة القمعيــة األخيــرة منــذ 2013 قــد »عرقلــت المراجعــة الممكنــة والمتوقعــة لمســائل الحوكمــة التــي ووجهــت بهــا المنظمــات وهــي تنمــو وتتوســع« 66.  
بينمــا كانــت إمكانــات النمــو قــد أتــت معهــا بإصالحــات ضروريــة يف مجــايل الحوكمــة والمســاءلة، فــإن االضطــرار لالنكمــاش تحــت وطــأة القمــع انحــدر بمســائل 

الحوكمــة والمســاءلة علــى ســلم األولويــات. 

ثالًثــا، هنــاك حاجــة إىل تفكيــك وتحليــل العالقــات بيــن المنظمــات الحقوقيــة واألطــراف األخــرى يف المجتمــع المــدين، مثــل األحــزاب السياســية، والنقابــات 
العماليــة، والمؤسســات الدينيــة، واتحــادات الطلبــة، بــل أيًضــا المنظمــات غيــر الحكوميــة األخــرى التــي تركــز يف األنشــطة التنمويــة والخيريــة. وقــد تــوىل عمــرو 
عــاديل، بالتنســيق مــع بحثنــا هــذا وبالتركيــز علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، يف ورقتــه البحثيــة »الحركــة الحقوقيــة والسياســة التنازعيــة يف مصــر 
)2004-2014)«، استكشــاف مثــال لتلــك العالقــات، فهــو يفحــص التفاعــل بيــن مــا يســميه حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، التــي يغلــب عليهــا 
مهنيــون حقوقيــون ومنظمــات معنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، واالســتعانة بخطــاب حقــويق، والحركــة التنازعيــة األوســع نطاقــا، المكونــة أساســا مــن 
تحــركات جمعيــة أهليــة ضــد حكومــات مصــر النيوليبراليــة منــذ 2004. يفحــص عــاديل التفاعــل و)محــاوالت) التعــاون بيــن هاتيــن المجموعتيــن، ثــم يخلــص 
ـ رغــم بعــض أمثلــة النجــاح ـ إىل أن الحركــة الحقوقيــة أخفقــت يف »اســتنبات« الروابــط التنظيميــة مــع الحركــة التنازعيــة األعــرض، وأخفقــت مــن ثــم يف ترقيــة 
»الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األساســية بوصفهــا مطالــب عامــة، بــإزاء تصرفــات الدولــة وسياســاتها التوزيعيــة.« 67  لقــد أخفقــت أساًســا يف إعــداد الحركــة 

التنازعيــة لالرتكاســة الســلطوية التــي وقعــت يف 2013. 

وبالمثــل لــم تســتفد الحركــة التنازعيــة األعــرض، بحســب عــاديل، مــن المهنيــة والمؤسســاتية اللتيــن تطورتــا يف قلــب الحركــة الحقوقيــة، بــل واصلــت االتصــاف 
بمــا أطلــق عليــه »المحليــة والخصوصيــة الضيقــة« ممــا أضعــف فــرص صياغــة تغييــر شــامل وعمومــي يف السياســات العامــة، يف مقابــل األهــداف المحليــة 
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المحــددة. إن المؤلــف يف هــذا االســتعراض يصــور الحركــة التنازعيــة علــى أنهــا جســم بــال قيــادة، بــرأس مفصــول عنــه، هــو الحركــة الحقوقيــة، العاجــزة عــن نقــل 
اإلشــارات إىل الجســم أو تنســيق حركتــه. يف تصــور بديــل، يقتــرح المؤلــف أن دور اليــد المعينــة، ال الــرأس المســيطر، أثبــت أنــه الــدور األنجــح للحركــة الحقوقيــة، 
بحيــث تضمــن للحركــة التنازعيــة اســتقالليتها ونموهــا العضــوي الالزميــن للتنظيــم والتغييــر السياســي. ويبــدو مــن دراســة عــاديل أن افتقــار مصــر إىل طبقــة 
كبــر بكثيــر، ال يمكنهــا وال ينبغــي لهــا أن تتوالهــا. ورغــم تركيــز دراســة عــاديل علــى الحركــة التنازعيــة  سياســية يلقــي علــى الحركــة الحقوقيــة عبًئــا ومســؤولية أ

وعالقتهــا بالمجموعــات الحقوقيــة، فــإن أنمــاط العالقــات األخــرى بيــن أطــراف المجتمــع المــدين المصــري تســتوجب المزيــد مــن البحــث. 

إن دراســة هــذه الدوائــر واألنشــطة، المتداخلــة علــى األرجــح، قــد تســاعد يف إعــادة طــرح وتوضيــح نقاشــات المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان يف التســعينيات 
بشــأن دور المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان يف توليــد التغييــر السياســي، والكيفيــة التــي ينبغــي لهــم بهــا العمــل مــع الجماهيــر األعــرض. 

كثــر مــن 30 عاًمــا مــن ظهورهــا إىل الوجــود. كيــف أثــرت  وأخيــًرا، ال يمكــن لهــذه الورقــة تجاهــل األســئلة المتعلقــة بتأثيــر المنظمــات الحقوقيــة يف مصــر بعــد أ
يف الخطــاب العــام، إن كان ثمــة تأثيــر؟ هــل ســاعدت يف رفــع الوعــي العــام واالشــتباك مــع تلــك القضايــا؟ وكيــف؟ وبخــالف المســاعدة المباشــرة يف شــكل 
المعونــة القانونيــة آلالف المتهميــن يف القضايــا الحقوقيــة، كيــف أحدثــت تدخالتهــا تأثيــًرا يف العمليــة التشــريعية، ويف القضــاء، ويف وســائل اإلعــالم، ويف أجهــزة 

إنفــاذ القانــون والمؤسســات التنفيذيــة يف مصــر؟ 

هنــاك صعوبــة يف قيــاس تأثيــر الفاعليــن الحقوقييــن الذيــن تعاملــت معهــم هــذه الورقــة، فــاآلراء تختلــف مــن حيــث إمكانيــة اعتبــار أن األثــر الــذي خلفــوه يشــكل 
نجاحــاً ملموســاً. وعنــد طــرح ســؤال عمــا إذا كانــت هنــاك »حركــة« حقوقيــة مصريــة يف الحاضــر أو الماضــي، كانــت معظــم اإلجابــات مــن أبــرز الممارســين 
الحقوقييــن المصرييــن بالســلب. ومــع ذلــك فهنــاك نقــاط نجــاح واضحــة يتفــق عليهــا عــدد مــن أبــرز الشــخصيات، فيمــا يبــدو. فهنــاك اتفــاق علــى أن نشــاط 
المنظمــات الحقوقيــة منــذ مطلــع التســعينيات وحتــى 2011 قــد ســاهم مباشــرة يف االنتفاضة/الثــورة يف ينايــر 2011. وقــد يختلــف الممارســون الحقوقيــون 

فيمــا بينهــم حــول مســتوى التأثيــر الــذي حظيــت بــه المنظمــات، لكــن ال مجــال للشــك يف أنهــا، علــى األقــل، قــد ســاهمت يف الحــدث. 

وال مجــال للشــك أيًضــا يف أن مســتوى الوعــي الحقــويق يف الشــارع المصــري قــد ارتفــع إىل حــد كبيــر، فـ«ليــس لمصــري اليــوم أن ينكــر وجــود مشــكلة تعذيــب 
ممنهــج يف مصــر« كمــا قــال واحــد ممــن أجرينــا معهــم المقابــالت، وكمــا اتفــق معــه كثيــرون آخــرون. ثــم أن »العيــش والحريــة والعدالــة االجتماعيــة« ـ وكلهــا 
حقــوق أساســية ـ كانــت يف صلــب شــعارات ثــورة 2011. بــل إن الحكومــة نفســها اضطــرت الســتخدام الخطــاب الحقــويق وتكييفــه مــن أجــل التواصــل مــع 

الجماهيــر، المطالبــة بالحقــوق بلســان الخطــاب الحقــويق. 

كبــر إنجــازات المجتمــع الحقــويق علــى مــر الســنوات، فــإن اإلخفــاق المتفــق عليــه هــو غيــاب المســاندة والتعــاون البنــاء  وإذا أُعتبــر هــذا يف كثيــر مــن األحيــان أ
المتنامــي بيــن األطــراف الحقوقيــة بعضهــا بــإزاء بعض.ورغــم حاجــة الجميــع الماســة إىل الدعــم، إال أن هنــاك إخفاقــاً واضحــاً يف تجــاوز الخالفــات يف وجهــات 
النظــر، إلدراك الصــورة الكليــة واالصطفــاف كجبهــة موحــدة يف القواســم المشــتركة الدنيــا علــى األقــل أمــام حكومــة شــديدة القمعيــة. بــداًل مــن هــذا نجــد أن 
التشــرذم وشــخصنة الخالفــات المفاهيميــة، اللذيــن نكبــا المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان يف منتصــف التســعينيات، يعــاودان الظهــور اليــوم ولكــن بيــن 

منظمــات مختلفــة. 

لــم يكــن مقصــوًدا بهــذه الورقــة البحثيــة أن تجيــب عــن كل هــذه األســئلة، وإنمــا أن تصوغهــا. فــإن كانــت هــي األســئلة الصحيحــة، ذات الصلــة، فــإن اإلجابــة عليهــا 
كثــر إبداًعــا  بشــيء مــن التدقيــق قــد تعيــن الحركــة الحقوقيــة المصريــة علــى اســتيعاب دروس تاريخهــا، والتصــدي للتحديــات الراهنــة، ورســم ســيناريوهات أ

كبــر يف المســتقبل، كمــا نرجــو.  لتحركاتهــا بتأثيــر أ
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نشأة وتطور وتحديات الحركة
الحقوقية يف تونس

أسماء نويرة

ملخص

نشــأت الحركــة الحقوقيــة يف تونــس يف أواســط الســبعينيات. وتأســس اول نشــاط منظــم مــع الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ســنة 1977. وظلــت 
الرابطــة المنظمــة الوحيــدة الناشــطة يف الحقــل الحقــويق طــوال عشــر ســنوات، وتركّــز عملهــا علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية رغــم تبنيهــا لجميــع الحقــوق التــي 
نصــت عليهــا الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وذلــك نظــًرا لطبيعــة المرحلــة التــي نشــأت خاللهــا والتــي اتســمت باالســتبداد السياســي. وكانــت الرابطــة منــذ نشــأتها 
مــالذ النشــطاء السياســيين بمختلــف مشــاربهم اإليديولوجيــة والسياســية، فاختلــط السياســي بالحقــويق رغــم حــرص المؤسســين علــى فصــل المجاليــن. وأثـّـر هــذا 
التداخــل علــى الرابطــة يف عــدة مناســبات، كوضــع الميثــاق أو انتخابــات الهيئــة المديــرة. ومنــذ نهايــة الثمانينيــات ظهــرت منظمــات أخــرى لحقــوق اإلنســان، إىل جانــب 
الرابطــة، ســواء ذات طابــع محلــي أو دويل. واعتبــر الناشــطون يف الحقــل الحقــويق ســواء يف الرابطــة أو غيرهــا مــن الجمعيــات معارضيــن لنظــام الحكــم رغــم تطــور 
الخطــاب الرســمي يف مجــال حقــوق اإلنســان، فتمــت مالحقــة الناشــطين والتضييــق علــى عمــل المنظمــات. وشــكّل 2011 لحظــة فارقــة يف تاريــخ الحركــة الحقوقيــة 
التونســية التــي تأثــرت بمختلــف التغييــرات التــي عرفتهــا البــالد يف إطــار تجربــة االنتقــال الديمقراطــي، إذ عــرف المجتمــع المــدين برمتــه إعــادة هيكلــة أهلتــه للعــب 
دور أساســي يف هــذه المرحلــة، وتبــوأ عــدد مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان و«ضحايــا النظــام الســابق« مواقــع يف الســلطة. ومــن جهــة أخــرى، ظهــرت منظمــات جديــدة 
ناشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان بمضاميــن جديــدة كالدفــاع عــن حقــوق األقليــات العرقيــة والجنســية، كمــا أصبــح للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة مكانــة مركزيــة 
يف نشــاط عــدد كبيــر مــن هــذه الجمعيــات. وبســبب الطريــق الــذي تطــورت عبــره وســياقها الحــايل تواجــه حركــة حقــوق اإلنســان التونســية عــدة تحديــات منهــا عالقتهــا 

بالمجــال السياســي، والهــوة الجيليــة بيــن النشــطاء، وقضايــا الحوكمــة الداخليــة للمنظمــات.

1 على سبيل المثال أرسل الحزب التونسي، الذي أصبح الحزب الدستوري فيما بعد ـ بمذكرة إىل مؤتمر باريس للصلح وتحديًدا إىل الرئيس األمريكي وودرو ولسون، للمطالبة بتطبيق مبدأ 

حرية الشعوب يف تقرير مصيرها على الحالة التونسية، وأيًضا للمطالبة ببقية الحقوق التي نّص عليها اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر سنة 1789. 
2 نور الدين الديف )2016)، »تونس من اإليالة إىل الجمهورية 1814-2014«، تونس: المنشورات الجامعية بمنوبة. ص 220.  

3 أنشأ الرئيس األسبق زين العابدين بن علي جائزة لحقوق اإلنسان يف 1993 جرى منحها يف احتفال سنوي باليوم العالمي لحقوق اإلنسان. 

المقدمة
نشــأت الحركــة الحقوقيــة التونســية، مثلهــا مثــل معظــم حــركات حقــوق اإلنســان يف العالــم، يف أواســط الســبعينيات مــن القــرن الماضــي مــع والدة الرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، رســمًيا، يف مايــو 1977. وولــدت الحركــة يف ظــل نظــام الرئيــس الســابق الحبيــب بورقيبــة االســتبدادي الــذي قلــص كل 
أشــكال المعارضــة الجّديــة تدريجًيــا، ثــم تطــورت الحركــة يف ظــل نظــام تصاعــدت فيــه ســيطرة المؤسســات األمنيــة بعــد تــويل الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي 

يف انقــالب أبيــض يف عــام 1987، رغــم ادعــاءات بــن علــي وزمرتــه الحاكمــة بشــأن تطويــر الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان. 

ومــّر مجــال حقــوق اإلنســان، مــن حيــث المضمــون ومــن حيــث الفاعليــن، يف تونــس بعــدة مراحــل منــذ دخــول مقــوالت حقــوق اإلنســان يف المجــال العــام حتــى 
قبــل االســتقالل حيــث أسســت الحركــة الوطنيــة مطلبهــا التحــرري علــى مبــدأ حــق الشــعوب يف تقريــر مصيرهــا مســتندة إىل المواثيــق الدوليــة 1.  وغّيبــت دولــة 
االســتقالل، منــذ 1956، حقــوق اإلنســان بســبب تركيــز النخبــة الحاكمــة لمشــروع البنــاء الوطنــي بقيــادة بورقيبــة علــى أولويــة القضــاء علــى رواســب االســتعمار، 
وتبّنيهــا لمشــاريع تنميــة فوقيــة، ونظرتهــا إىل المجتمــع بصفتــه ال يتحمــل »االختــالف يف الــرأي واالحتــكام للممارســات الديمقراطيــة« 2.  وشــهدت الحريــات 
ــا كبيــًرا وخصوًصــا حريــة التنظيــم يف شــكل أحــزاب وجمعيــات وحريــة التعبيــر والــرأي. وعرفــت تونــس نظــام الحــزب الواحــد مــن  العامــة والسياســية تضييًق
بدايــة الســتينيات مــع حظــر الحــزب الشــيوعي ســنة 1963 إىل حــدود بدايــة الثمانينيــات بمناســبة االنتخابــات التشــريعية لســنة 1981، حيــث أُرســيت تعدديــة 
حزبيــة محــدودة يف إطــار نظــام الحــزب المهيمــن. ويف تلــك الفتــرة ســيطرت الدولــة علــى وســائل اإلعــالم لحــد االحتــكار والحقــت كل مــن حــاول التعبيــر عــن رأي 

مخالــف. 

وقــد تبلــور خطــاب سياســي رســمي إيجــايب تجــاه حقــوق اإلنســان منــذ نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، يف أول عهــد الرئيــس الســابق زيــن العابديــن 
بــن علــي، وذلــك نظــًرا لحــرص النظــام السياســي الجديــد علــى تقديــم نفســه، يف الداخــل والخــارج، كنظــام ديمقراطــي يحتــرم حقــوق اإلنســان. ويف الواقــع، 
اتســم موقــف النظــام مــن حقــوق اإلنســان باالزدواجيــة حيــث صــادق علــى مواثيــق دوليــة لحقــوق اإلنســان وأنشــأ هيــاكل رســمية مختصــة ووزع جوائــز ســنوية 
ــع النشــطاء السياســيين واحتجازهــم وتعذيبهــم ومقاضاتهــم يف محاكمــات غيــر عادلــة  لحقــوق اإلنســان 3،  ويف نفــس الوقــت قــام بالتضييــق علــى الحريــات وتتبُّ
وســجنهم. ورغــم مــا واجهتــه الحركــة الحقوقيــة مــن صعوبــات يف مواجهــة النظــام السياســي، فإنهــا واصلــت النضــال مــن أجــل أن يتمتــع المواطــن التونســي 

بحقــوق اإلنســان، خاصــة أن أغلــب هــذه الحقــوق كانــت متضمنــة يف دســتور 1959.

وتغيــرت الخريطــة السياســية التونســية بشــكل درامــي بعــد 14 ينايــر 2011، حيــث دخلــت البــالد يف مرحلــة انتقــال سياســي وانفتــاح ديمقراطــي. وانعكــس 
هــذا التحــول علــى الحركــة الحقوقيــة التونســية التــي حكمتهــا متغيــرات جديــدة ليــس أقلهــا تغيــر مواقــع نشــطاء حقــوق اإلنســان وانتقالهــم مــن المعارضــة 
يف بعــض الحــاالت إىل المســك بزمــام الســلطة ومواقــع القــرار، بــل أيًضــا بــات الفضــح والكشــف والتوثيــق وظائــف أقــل أهميــة مــن اقتــراح السياســات 

ومشــروعات القوانيــن ومناصــرة مؤسســات جديــدة وهيــاكل مختلفــة يف ظــل قبــول واضــح لــدور المجتمــع المــدين والحقــويق يف المجــال السياســي. 

وعموًمــا مــر المجتمــع المــدين التونســي برمتــه بتحــوالت هيكليــة ووظيفيــة يف ظــل التحــرر السياســي والقانــوين الــذي عرفتــه البــالد بعــد انتفاضــة 2011، ممــا 
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نشأة وتطور وتحديات الحركة الحقوقية يف تونس أسماء نويرة

أدى بشــكل أو بآخــر إىل التوّســع يف مضاميــن حقــوق اإلنســان. فبعــد أن كانــت الحريــات العامــة والسياســية )حريــة التنظيــم والــرأي والصحافــة والتعبيــر 
والتجمهــر علــى ســبيل المثــال) والحرمــة الجســدية يف ارتباطهــا بموضــوع التعذيــب مــن أولويــات منظمــات حقــوق اإلنســان، تحــّول االهتمــام بعــد 2011 إىل 
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والحريــات الفرديــة. كمــا أن مســألة التعذيــب لــم تعــد تخــّص المعارضيــن السياســيين علــى وجــه الخصــوص، بــل أصبحــت 

تشــمل أيًضــا المتهميــن يف قضايــا الحــق العــام. 

يف المقابــل، فــرض هــذا الواقــع تحديــات جديــدة أهمهــا معارضــة قــوى اجتماعيــة وأحــزاب إســالمية التوجــه بعــض الحقــوق والحريــات مــن جهــة، وتنامــي 
ظاهــرة اإلرهــاب مــن ناحيــة أخــرى. فالســلفيون، ســواء كانــوا جماعــات أو جمعيــات أو أحزابـًـا، انتقــدوا حريــة التعبيــر بحجــة أنهــا تفتــح البــاب أمــام االعتــداء علــى 
المقدســات كمــا رفضــوا إدراج حريــة الضميــر يف الفصــل الســادس مــن دســتور 2014 4.  وقــد وجــدت هــذه الدعــوات صــًدى لهــا داخــل المجلــس الوطنــي 
التأسيســي حيــث دافــع نــواب الحــزب اإلســالمي، النهضــة، عــن هــذا الموقــف وطالبــوا بــإدراج فصــل لحمايــة المقدســات. كمــا تبنــى اإلســالم الرســمي )مفتــي 
الجمهوريــة والمجلــس اإلســالمي األعلــى) نفــس المطالــب وطالبــوا المجلــس بتعديــل الفصــل الســادس وحــذف حريــة الضميــر التــي تعنــي بالنســبة إليهــم 
تخلــي الدولــة عــن حمايــة اإلســالم وتســهيل »االرتــداد عــن الديــن« أمــام المســلمين 5.  أمــا مســألة اإلرهــاب فقــد أثــارت مجــدًدا المقابلــة بيــن متطلبــات األمــن 

واحتــرام حقــوق اإلنســان وهــي مقابلــة تعــاين عــادة مــن جــدل ســطحي ومثيــر للشــقاق.

وســنركز يف هــذه الورقــة علــى دراســة المجتمــع المــدين الحقــويق، بمختلــف مكوناتــه منــذ نشــأته، والنظــر يف تطــوره يف إطــار التحــوالت التــي عرفتهــا الظــروف 
السياســية يف مختلــف مراحــل التاريــخ السياســي لتونــس المســتقلة التــي عرفــت ثــالث محطــات كبــرى للنظــام السياســي، بدايــة مــن عهــد بورقيبــة األبــوي 

وبنــاء األمــة مــروًرا بعهــد بــن علــي حيــن ســيطرت المؤسســات األمنيــة وصــواًل للتحــوالت الكبــرى لمــا بعــد انتفاضــة 2011. 

أواًل: نشأة الحركة الحقوقية يف ظل حكم بورقيبة )العشرية األوىل:1987-1977(
تمّثــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان أول منظمــة يف هــذا المجــال يف تونــس، وهــي مــن بيــن أوائــل المنظمــات علــى المســتوى العــريب 
واإلفريقــي، فقــد تأسســت ســنة 1976 »مــن قبــل جماعــة مــن المســتقلين والمعارضيــن المعتدليــن« 6.  ويعتقــد المنصــف المــرزويق أن الدولــة قبلــت، بعــد 
مماطلــة، بنشــأة الرابطــة »نتيجــة الضغــط الــذي كانــت تمارســه آنــذاك إدارة )الرئيــس األمريكــي جيمــي) كارتــر التــي جعلــت مــن حقــوق اإلنســان أحــد أهــم 
محــاور سياســتها، وأساًســا للتنفيــس بأقــل ثمــن ممكــن عــن الغليــان الكبيــر داخــل المجتمــع التونســي ... )حيــث كان) قبــول الســلطة برابطــة حقــوق اإلنســان 

حســب ظنهــا أقــل ضــرًرا مــن القبــول بحــزب سياســي معــارض يكســر االحتــكار السياســي للحــزب الحاكــم 7.«  

كي الدســتوري يف  كيين والليبرالييــن المســتقيلين مــن الحــزب الحاكــم 8،  الــذي تحــول أســمه إىل الحــزب االشــترا وقامــت مجموعــة مــن الديمقراطييــن االشــترا
عــام 1964، بتقديــم طلــب ترخيــص إىل وزارة الداخليــة إلنشــاء الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يــوم 22 مايــو 1976. وأمــام ســكوت الســلطات 
الــذي يعتبــر رفًضــا ضمًنــا مــن الناحيــة القانونيــة، قامــت هــذه المجموعــة بإحــداث »لجنــة الحريــات« برئاســة الحســيب بــن عمــار، وزيــر الدفــاع الســابق. وتقدمــت 
هــذه اللجنــة بقضيــة لــدى المحكمــة االداريــة للطعــن يف القــرار، ويف نفــس الوقــت أرســلت بعريضــة ممضــاة مــن قبــل خمســمائة شــخص إىل رئيــس الجمهوريــة 
تطالــب بالســماح بانعقــاد نــدوة حــول الحريــات وحقــوق اإلنســان. أمــا علــى الصعيــد الخارجــي، فقامــت بحملــة دوليــة يف عــدة عواصــم أوروبيــة إضافــة إىل 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة للضغــط علــى الحكومــة التونســية. ولمــس وزيــر الداخليــة حينهــا الطاهــر بلخوجــة مــدى تأثيــر هــذه الحملــة علــى الــرأي العــام الــدويل 
خــالل زيــارة لواشــنطن آنــذاك. وبعــد معارضــة، قــرر الوزيــر األول االعتــراف بالرابطــة بعــد مفاوضــات حــول تركيبــة الهيئــة التأسيســية المتركبــة مــن 22 عضــًوا 

مــن بينهــم ســبعة أعضــاء منتميــن إىل الحــزب الحاكــم 9. 

وجمعــت الرابطــة تيــارات فكريــة وسياســية مختلفــة بــل ومتعارضــة ولكنهــا، ســويًا، شــكلت قطــب صــراع دار بينهــا مــن جهــة وبيــن نظــام الحكم/الدولــة مــن 
جهــة أخــرى. وصــارت الرابطــة واســتمرت علــى مــدى تاريخهــا مــالذ النشــطاء السياســيين، وحلــت، إىل حــد مــا، محــل أحــزاب السياســية محظــورة أو غيــر قــادرة 
علــى العمــل بحريــة 10.  واختــار مؤسســو الرابطــة منــذ البدايــة تأســيس منظمتهــم يف إطــار ثقافــة ديمقراطيــة تقــوم علــى قبــول التعدديــة الفكريــة، وذلــك بادعــاء 
أنهــم يحملــون »رســالة حضاريــة إنســانية هــي كســب لــكل وطنــي ولــكل إنســان، وهــي رســالة بعيــدة عــن الحزبيــة والتعصــب والتمييــز ضــد اإلنســان بــكل 
أشــكاله... فحقــوق اإلنســان، أينمــا كان، كل ال يتجــزأ. ورســالة كهــذه تتطلــب تكاتــف الجهــود وتعبئــة كل قــوى الخيــر المؤمنــة بحقــوق اإلنســان وكرامتــه... لــذا 
فالرابطــة مفتوحــة أمــام كل الطاقــات الوطنيــة اإلنســانية الخّيــرة 11.«  وهكــذا جمعــت الرابطــة، إضافــة إىل النقابييــن والمســتقلين، تيــارات سياســية مختلفــة مــن 
بينهــا الدســتوريون واليســاريون واإلســالميون والقوميــون، الذيــن ينتمــون إىل أحــزاب وجماعــات سياســية مختلفــة أغلبهــا محظــورة وتعمــل يف كنــف الســرية. 

كيين 13.   وضمــت الرابطــة يف البدايــة شــخصيات مــن الحــزب الحاكــم والحــزب الشــيوعي المحظــور 12  وحركــة الديمقراطييــن االشــترا
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14 من أهم المجموعات اليسارية آنذاك آفاق والعامل التونسي والشعلة. وتأسست آفاق بداية الستينيات يف فرنسا على يد طلبة وأساتذة مهاجرين وضمت تيارات ماوية وتروتسكية 

وماركسية وناصرية وبعثية. وأدي عدم التجانس األيدولوجي إضافة اىل المالحقة األمنية واالعتقال والتعذيب اىل تفكك آفاق. وأسس عدد من أعضاء آفاق السابقين من التيار الماوي ومنهم 
محمد الشريف وخميس الشماري المقيمين بفرنسا حركة العامل التونسي بينما أسس التيار الماركسي اللينيني حركة الشعلة لكنها لم تدم طوياًل وخلفتها حركة الوطنيين الديمقراطيين 

)الوطد). انظر حول هذه التيارات: إبراهيم العمري )2016)، »حرية تكوين األحزاب السياسية من خالل الخطاب السياسي الرسمي والتنقيحات الدستورية )-1987 2002)«، رسالة دكتوراه 
يف العلوم السياسية، تونس: كلية الحقوق والعلوم السياسية. 

15 Hermassi Elbaki (1989), “L’Etat tunisien et les islamistes”, Annuaie de l’Afrique du Nord, Tome XXVIII, pp. 298308-. 
16 حول هذا التيار انظر: صالح الدين الجورشي )2015)، »اإلسالميون التقدميون«، تونس: دار رؤية للنشر.

17 هرب الجوهري، أحد مناضلي حركة االتجاه اإلسالمي، من تونس سنة 1981 إثر موجة اعتقاالت وانخرط بفرع فرنسا لمنظمة العفو الدولية سنة 1982 ثم انضم للرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق اإلنسان، فرع السيجومي، بعد عودته لتونس سنة 1984 ثم التحق بالهيئة المديرة للرابطة يف العام التايل. ومات الجوهري يف السجن يف عام 1995 بسبب المعاملة السيئة واإلهمال 
الطبي.

18 رؤساء الرابطة منذ النشأة: 

كيين 1977-1989: سعد الدين الزمريل، أحد مؤسسي حركة الديمقراطيين االشترا
1989-1989: محمد الشريف، أحد مؤسسي مجموعة آفاق اليسارية

1989-1994: المنصف المرزويق )يساري)
1994-2000: توفيق بودربالة )يساري)
2000-2011: مختار الطريفي )يساري)

2011-2016: عبد الستار بن موسى )يساري)
: جمال مسلم )مستقل) منذ 2016 

  goo.gl/1aJZZc    19 صالح الدين الجورشي،«رابطة حقوق اإلنسان والسلطة: وفاق صعب ... ولكنه ليس مستحياًل«، الحوار نت، 10 يونيو 2010، الرابط

20 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان، )1985)، »التقرير األديب للمؤتمر الوطني الثاين للرابطة المنعقد بنزل أميلكار يومي23 و24  مارس 1985«، ص 12.

21 »الئحة حول محاكمة مناضلين من الرابطة« )1985)، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 1985، مرجع سابق الذكر، ص 47.

22 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، )1985)، »القانون األساسي«، الفصل 13.

23 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، )1985)، »النظام الداخلي«، الفصلين الثالث والرابع.

24 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان )1985)، »النظام الداخلي«، الفصل السابع.

25 ديباجة ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

وشــهدت تونــس يف الســبعينيات تأســيس فصائــل سياســية يســارية مختلفــة 14  ويف نهايــة العقــد تأسســت حركــة االتجــاه اإلســالمي التــي صــار اســمها 
حركــة النهضــة منــذ 1988 15.  وانخــرط إســالميون يف الحركــة الحقوقيــة يف عــام 1982 ومنهــم صــالح الديــن الجورشــي الــذي ينتمــي إىل اليســار اإلســالمي أو 
اإلســالميين التقدمييــن يف تونــس، وهــي مجموعــة انفصلــت عــن حركــة االتجــاه اإلســالمي ســنة 1981 رفضهــا انخــراط الحركــة بالعمــل السياســي، ودعــت إىل 
العمــل علــى المســتوى الفكــري ومراجعــة المــوروث الدينــي 16.  أمــا حركــة االتجــاه اإلســالمي فقــد تمثلــت يف الهيئــة المديــرة ســنة 1985 مــن خــالل ســحنون 
الجوهــري المنتمــي لهــذه الحركــة التــي عــرف مناضلوهــا موجــة مــن االعتقــاالت منــذ ســنة 1981 17. ورغــم هــذا التوجــه القائــم علــى االنفتــاح علــى مختلــف 
التيــارات السياســية، لــم تعــرف الرابطــة منــذ نشــأتها ســوى رؤســاء مــن التيــارات اليســارية 18.  وكان لالنفتــاح علــى السياســة ثمنــا آخــر بســبب ضيــق النظــام 

الحاكــم بــه كمــا ســنرى فيمــا بعــد.

لــم تكــن مختلــف التيــارات اإليديولوجيــة قبــل إنشــاء الرابطــة تعيــر أهميــة كبيــرة لمســألة حقــوق اإلنســان، بــل ورفضهــا البعــض، إذ نظــرت لهــا بعــض فصائــل 
كية«، وبالنســبة لإلســالميين  اليســار الماركســي علــى أنهــا »مجــرد ملهــاة تمارســها البورجوازيــة إلبعــاد الكادحيــن عــن جوهــر الصــراع الطبقــي وإقامــة االشــترا

فقــد كانــوا آخــر مــن أدرك أهميــة تبنــي المنظومــة الحقوقيــة، وإن كان الجــدل ال يــزال مســتمًرا يف صفوفهــم حــول بعــض جوانبهــا19.  

كــده رئيــس الرابطــة  وســعت الرابطــة دائًمــا إىل تأكيــد اســتقالليتها عــن الســلطة السياســية مــن ناحيــة وعــن كل تبعيــة سياســية مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا أ
ســعد الديــن الزمــريل خــالل المؤتمــر الوطنــي عندمــا قــال أن الرابطــة »إطــاًرا للتحالــف بيــن األحــزاب السياســية وال مجــااًل مفتوًحــا للتنظيمــات السياســية 
تمــارس فيــه نشــاطها. وال يكــون االنخــراط يف الرابطــة إال بعنــوان شــخصي« 20  وكانــت عضويــة الرابطــة مفتوحــة أمــام كل شــخص يؤمــن بضــرورة الدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان وتكريســها مهمــا كان انتمــاؤه السياســي، حتــى لــو كان عضــًوا يف الحــزب الحاكــم. ولكــن يف حقيقــة األمــر كان هنــاك شــبه اتفــاق غيــر 
كي الدســتوري الحاكــم يف الهيئــة  مكتــوب علــى تمثيــل متناســب للقــوى السياســية المختلفــة وهــو اتفــاق أدى إىل مشــاركة عــدد محــدد مــن الحــزب االشــترا
التأسيســية. وكان هنــاك تقاســم سياســي للمناصــب الرئيســية وخاصــة يف الهيــكل اإلداري األعلــى للرابطــة. وحافــظ كثيــر مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان علــى 
انتمائهــم ونشــاطهم يف أحــزاب وتيــارات سياســية مختلفــة، بينمــا نظــرت المؤسســات األمنيــة إىل بعضهــم بصفتهــم معارضيــن سياســيين للنظــام بســبب 
عملهــم الحقــويق. وتعــرض عــدد مــن نشــطاء الرابطــة للمالحقــة والســجن، مــن بينهــم محمــد الخميلــي الكاتــب العــام لفــرع قفصــة وبلقاســم العيســاوي رئيــس 

فــرع ســيدي بوزيــد21.  

وأدار الرابطــة هيئــة مديــرة مؤلفــة مــن 25 عضــًوا تنتخبهــم الجلســة العامــة 22.  وينتظــم أعضــاء الرابطــة يف فــروع محليــة، توافــق الهيئــة المديــرة علــى انشــائها 
بنــاء علــى طلــب المشــتركين الذيــن ال يجــب أن يقــل عددهــم عــن خمســين عضــًوا 23.  وســرعان مــا توســعت الرابطــة لتغطــي مناطــق عديــدة حتــى شــارك 24 

فرًعــا يف مؤتمــر الرابطــة يف ســنة 1982، ويمــارس كل فــرع مهــام الرابطــة يف حــدود دائرتــه الجغرافيــة 24. 

وتســتند الرابطــة يف بلــورة مفاهيمهــا علــى ثالثــة روافــد متكاملــة، وهــي »الرافــد التاريخــي المتمثــل يف المبــادئ التحرريــة يف قيــم حضارتنــا العربيــة اإلســالمية«، 
ومــا نــص عليــه الدســتور التونســي مــن حريــات، والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان 25.  وقــد وردت هــذه الروافــد الثالثــة يف ميثــاق الرابطــة الصــادر ســنة 1985. 
وتمــت صياغــة هــذا الميثــاق بعــد نقاشــات معمقــة، وحــادة أحيانـًـا، بيــن مختلــف التيــارات الفكريــة واإليديولوجيــة التــي تكــّون المنظمــة. وواجهــت الرابطــة، عنــد 
وضعهــا لميثاقهــا األول ســنة 1985، مشــكلة المقابلــة بيــن كونيــة حقــوق اإلنســان التــي آمنــت بهــا وقامــت علــى أساســها مــن جهــة، وبيــن الخصوصيــة العربيــة 

اإلســالمية التــي تتبناهــا التيــارات اإلســالمية والقوميــة الممثلــة بهــا مــن جهــة أخــرى. 

وشــملت مطالــب الحركــة الحقوقيــة، منــذ البدايــة، حقــوق اإلنســان السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة باعتبارهــا »كاًل ال يتجــزأ«، فجعلــت الرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان هدفهــا »الدفــاع والمحافظــة علــى الحريــات االساســية الفرديــة والعامــة لإلنســان المنصــوص عليهــا بالدســتور التونســي 
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26 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان )1985)، »القانون األساسي«، الفصل الثاين.

27 يف 26 يناير 1978 )ويعرف أيًضا بالخميس األسود) نظم االتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عاًما لالحتجاج على تردي األوضاع االقتصادية وفشل السياسات الليبرالية المتبعة منذ بداية 

السبعينيات. وقمعت قوات األمن والشرطة العمال المتظاهرين بقسوة ووقع مئات القتلى والجرحى. وكانت العالقات متأزمة بين اتحاد الشغل والحزب الدستوري الحاكم حيث نأى االتحاد 
بنفسه بعيدا عن الحزب واستقال أمينه العام الحبيب عاشور من اللجنة المركزية للحزب.   

كز أمنية وحيوية بمدينة قفصة  28 يف ليلة 26 يناير 1980، قام 60 مسلحا ينتمون لجماعة تونسية ذات ايدولوجية قومية عربية وبمساعدة من نظام معمر القذايف يف ليبيا بمهاجمة مرا

بالجنوب التونسي ودعوة السكان إىل التمرد. وباءت المحاولة بالفشل بعد مقتل عدد من قوات األمن والمتمردين واعتقال عدد من أعضاء المجموعة وإحالتهم إىل محكمة أمن الدولة. ونُفذ 
حكم اإلعدام يف 18 شخًصا يف 17 إبريل 1980.   

29 يف يناير 1984 انتظمت احتجاجات شعبية واسعة يف انحاء تونس بعد اإلعالن عن رفع أسعار الطحين. ورغم إعالن الطوارئ ومنع التجمهر تواصلت المظاهرات وأُحرقت حافالت وسيارات 

ومنشآت ووقعت مواجهات مع قوات األمن وسقط قتلى وجرحى من المتظاهرين يف واليات عدة. ولم تهدأ األوضاع إال بعد قرار بورقيبة إلغاء الزيادات. 
30 الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق اإلنسان، 1985، »الميثاق«، المادة الثامنة. 

31 المرزويق، مرجع سابق، ص 151.

32 المرجع السابق، ص 155.

33 المرجع السابق، ص 3-152.

وقوانين البالد وبالتصريح العالمي لحقوق اإلنسان“ 26. ونص ميثاق الرابطة لسنة 1985 على كل هذه الحقوق ولكن تركيزها على الحقوق تفاوت حسب 
الظــروف السياســية. فمــن المطالــب األساســية التــي نــادت بهــا الرابطــة يف كل أزمــة سياســية تحــدث يف البــالد إطــالق ســراح المعتقليــن السياســيين والمطالبــة 
بالعفــو التشــريعي العــام. وشــكّل التعذيــب أحــد االنتهــاكات الرئيســية التــي ناضلــت ضدهــا الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وتكونــت مــن أجلهــا 
جمعيــات أخــرى الحًقــا، مثــل الجمعيــة التونســية لمناهضــة التعذيــب والجمعيــة الدوليــة لمســاندة المســاجين السياســيين )واألخيــرة ذات توجــه إســالمي). 

ونّظمــت الرابطــة التونســية ســنة 1980 اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان تحــت شــعار »العفــو التشــريعي العــام« حيــث شــكّل هــذا العفــو أحــد المطالــب 
الرئيســية واألساســية، ومــا فتئــت الرابطــة تطالــب بهــذا العفــو يف كل اجتمــاع مجلــس وطنــي تعقــده. وتكمــن أهميــة العفــو التشــريعي العــام يف أنــه اآلليــة 
القانونيــة الوحيــدة التــي تضمــن لمــن تعــرض للمحاكمــة السياســية العــودة إىل الحيــاة االجتماعيــة واســترجاع حقوقــه المدنيــة بمــا فيهــا الحــق يف الشــغل، 
كمــا يخــّول للمغتربيــن السياســيين العــودة إىل البــالد. ولــم تســتجب الســلطات يف عهــدي بورقيبــة وبــن علــي لهــذا المطلــب. وكان إطــالق ســراح المعتقليــن 
السياســيين يتــم بمقتضــى عفــو رئاســي أو إجــراء ســراح شــرطي أو عفــو تشــريعي خــاص. ولــم يتــم إقــرار العفــو التشــريعي العــام إال بعــد ثــورة 2011 حيــث 

كان مــن القــرارات األوىل التــي اتخذتهــا حكومــة محمــد الغنوشــي المؤقتــة. وشــمل هــذا العفــو كل مــن تعــرض للمحاكمــة السياســية قبــل 2011. 

ودافعــت الرابطــة التونســية عــن حــق المواطــن يف اإلعــالم الحــر وعــن حريــة الصحافــة وحريــة التنظيــم يف شــكل جمعيــات وأحــزاب، خاصــة أن المجتمــع المــدين 
والسياســي كانــا يعانيــان الكثيــر مــن التضييــق. ومــن بيــن الحقــوق التــي دافعــت عنهــا الرابطــة التونســية حقــوق المغتربيــن وظــروف عملهــم والحصــول علــى 
جــوازات الســفر وظــروف التجنيــد بالنســبة للخدمــة العســكرية، كمــا أنهــا دافعــت عــن حريــة العقيــدة وناهضــت كل أشــكال التمييــز العنصــري أو الدينــي. 
وقامــت الرابطــة التونســية برصــد االنتهــاكات والتحقيقــات القضائيــة يف هــذه المســائل وذلــك منــذ نشــأتها، فقامــت بالتحقيــق والرصــد يف االنتهــاكات التــي 
وقعــت خــالل المواجهــات بيــن قــوات األمــن وعمــال االتحــاد العــام التونســي للشــغل يف 26 ينايــر 1978 ومــا تلتهــا مــن محاكمــات ســنتي 1978 و1979 27،  

وكذلــك يف أضطرابــات قفصــة ســنة 1980 28،  ومظاهــرات الخبــز ســنة 1984 29،  مــع التركيــز علــى مناهضــة التعذيــب واألوضــاع يف الســجون.

ومثلــت حقــوق المــرأة أحــد شــواغل الحركــة الحقوقيــة التونســية، وشــاركت نســاء بشــكل فعــال يف إدارة الرابطــة ســواء مــن خــالل الهيئــة المديــرة أو مــن خــالل 
اللجــان، وخصوًصــا تلــك المتعلقــة بشــؤون المــرأة. وكانــت الرابطــة هــي المنظمــة األفريقيــة والعربيــة الوحيــدة التــي شــاركت يف مؤتمــر األمــم المتحــدة المنعقــد 
يف نيــرويب ســنة 1985 لتقييــم عشــرية المــرأة. كمــا تــم تخصيــص المــادة الثامنــة مــن ميثــاق الرابطــة للحديــث عــن مجلــة األحــوال الشــخصية باعتبارهــا »مكســًبا 

حضاريًــا وخطــوة هامــة يف ســبيل تدعيــم حريــة المــرأة.« 30

ولــم تقتصــر الرابطــة التونســية علــى الدفــاع عــن حقــوق المواطــن التونســي وحرياتــه، حيــث ســاندت القضيــة الفلســطينية وتضامنــت مــع منظمــة التحريــر 
الفلســطينية يف إطــار حــق تقريــر المصيــر، كمــا نظمــت حملــة تضامــن مــع الشــعبين الفلســطيني واللبنــاين ضــد االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان يف 1982.

ويرجــع المــرزويق نجاحــات الرابطــة يف الثمانينيــات ليــس فقــط العتدالهــا وقدرتهــا التكتيكيــة يف التغلــب علــى تناقضــات االختالفــات السياســية بيــن الفئــات 
المكّونــة لهــا وذلــك عــن طريــق التزامهــا المبــديئ بحقــوق اإلنســان وفقــا لمرجعيــة الشــرعة الدوليــة، ولكــن أيًضــا بســبب »ضعــف ثــم انهيــار األحــزاب الديمقراطيــة 
المعارضــة وضــرب الحركــة النقابيــة وهــو مــا جعــل الرابطــة تتشــكل كملجــأ لــكل الديمقراطييــن وكقلعــة تدافــع عــن قيــم الحريــة عندمــا اســتطاعت الدولــة 
الشــمولية ابتــداء مــن التســعينيات اســترجاع كل المواقــع التــي خســرتها يف الثمانينيــات نتيجــة هــَرم الرئيــس بورقيبــة وضعــف الحــزب الحاكــم وانتشــار 

المنظمــات والحــركات الديمقراطيــة وتصاعــد الموجــة اإلســالمية.« 31

ــا كل منظمــات حقــوق اإلنســان العربيــة فيمــا يخــص عالقتهــا بالدولــة مــن جهــة وعالقتهــا بالمعارضــة  ويثيــر المــرزويق وغيــره إشــكالية رئيســية مّســت تقريًب
السياســية وبقيــة المجتمــع المــدين مــن ناحيــة أخــرى. ففــي نهايــة المطــاف يخاطــب فاعلــو حقــوق اإلنســان الدولــة والســلطات مــن أجــل االمتنــاع عــن انتهــاك 
الحقــوق السياســية أو المدنيــة، أو مــن أجــل العمــل علــى ضمــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، ولكنهــم ال يســعون إىل الســيطرة علــى مؤسســات الدولــة 
عــن طريــق الصــراع السياســي بــل عــن طريــق دعــم ومناصــرة ونقــد الفاعليــن السياســيين، أو كمــا يقــول المــرزويق يف توصيفــه لكيــف ينبغــي أن تكــون العالقــة 
بيــن المنظمــة الحقوقيــة والدولــة: »رديــف للقــوى اإلصالحيــة بداخلــه.« 32  وحيــث افتقــر نظــام بــن علــي يف أغلــب ســنواته لوجــود مثــل هــذه القــوى اإلصالحيــة 

داخلــه كانــت العالقــة مــع الدولــة صراعيــة بالدرجــة األوىل وخاصــة يف التســعينيات.

ومــن حيــث كــون الرابطــة التونســية خليًطــا مــن توجهــات سياســية مختلفــة، فقــد أدى هــذا لخالفــات متتاليــة حتــى أن أول ميثــاق للرابطــة لــم يصــدر ســوى عــام 
1985 أي بعــد ثمــاين ســنوات مــن نشــأة الرابطــة، وتخلــل التصديــق عليــه خالفــات عميقــة أبرزهــا معارضــة اإلســالميين ألربعــة بنــود رئيســية تتعلــق بالمســاواة 
التامــة بيــن الرجــل والمــرأة وحريــة المعتقــد والحــدود والتبنــي. ورغــم المصادقــة علــى الميثــاق بصيغــة أقــرب إىل مقــررات اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 
فــإن الخــالف تــرك »شــروًخا داخــل جســم الرابطــة« 33.   ولــم يحــل تبنــي الرابطــة لمبــدأ االســتقاللية دون اســتعمالها كحلبــة صــراع بيــن الســلطة السياســية 
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34 انظر خطبة بن علي بتاريخ 9 ديسمبر 1989 و7 نوفمبر 1992، »خطب وبيانات وكلمات زين العابدين بن علي«، تونس، نشرة الوزارة األوىل سنوات 1989 و1992.  

35 تمت المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية، دون تحفظات، بمقتضى القانون 79 المؤرخ 11 يوليو 1988.

36 األمر 54 يف 7 يناير 1991 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات الفردية، الرائد الرسمي عدد 3 ، 11 يناير 1991، ص 43. ومهمة الهيئة العليا ان تقدم المشورة لرئيس الجمهورية 

لدعم وتطوير حقوق اإلنسان.
37 عاللة مراد )1996)، »مؤسسات حقوق اإلنسان يف العالم العريب«، مذكرة شهادة الدراسات المعمقة يف العلوم السياسية، تونس: كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص 57.

38 هذه الوزارات هي الداخلية والخارجية والعدل والشؤون االجتماعية.

39 Khiari Sadri et Olfa Lamloum, “Tunisie : des elections en trompe-l’oeil”, Politique Africaine 19994/, n° 76 p. 10615-.
40 قانون أساسي عدد 25 لسنة 1992 مؤرخ 2 أبريل 1992 يتعلق بإتمام القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ يف 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات، ص 411.

مــن جهــة والمعارضــة السياســية مــن جهــة أخــرى، بــل وبيــن فئــات المعارضــة المختلفــة وبعضهــا سياســًيا، وهــو مــا تجلــى مثــاًل يف الخــالف الحــاد الــذي ضــرب 
الرابطــة بخصــوص غــزو العــراق للكويــت يف 1990. 

وأخيــًرا، شــكلت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان النــواة األوىل والرئيســية للحركــة الحقوقيــة التونســية التــي تســتند يف مبادئهــا ونشــاطها إىل 
الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ودافعــت عــن مجموعــة واســعة مــن الحقــوق بطــرق مختلفــة، وهــو مــا ميزهــا عــن منظمــات أخــرى كانــت تدافــع عــن حقــوق 

بعينهــا كاالتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي يدافــع عــن حقــوق الطبقــة الشــغيلة واالتحــاد النســايئ الــذي جســد نســوية الدولــة. 

 ثانياً: تطور الحركة الحقوقية يف ظل حكم بن علي )2011-1987( 
عــرف النظــام السياســي يف بدايــة هــذه الفتــرة نوًعــا مــن االنفتــاح والتحــرر السياســي تجســد عبــر وضــع أول قانــون لألحــزاب ســنة 1988 وإمضــاء الفرقــاء 
السياســيين علــى الميثــاق الوطنــي والعفــو عــن المســاجين السياســيين. كمــا تصــدرت حقــوق اإلنســان منــذ بدايــة التســعينيات خطــب الرئيــس الســابق بــن 
علــي 34.  وصادقــت الدولــة علــى عــدد مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الدوليــة 35.  وأنشــأت الحكومــة الهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية يف ينايــر 
1991 وهــي أول هيــكل رســمي ُيعنــى بحقــوق اإلنســان يف تونــس 36.  ويف يونيــو نفــس العــام تــم تعييــن مستشــار لــدى رئاســة الدولــة مهمتــه متابعــة سياســة 
الدولــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ودعمهــا، وإعــالم رئيــس الجمهوريــة بواقــع حقــوق اإلنســان يف البــالد وإبــداء الــرأي يف الجانــب التشــريعي المتعلــق بهــذا المجــال 
ســواء علــى مســتوى القوانيــن الداخليــة أو علــى مســتوى التصديــق علــى االتفاقيــات الدوليــة 37.  وينســق هــذا المستشــار عملــه مــع وحــدات حقــوق اإلنســان 
التــي تــم إنشــاؤها بعــدد مــن الــوزارات وعلــى رأســها وزارة الداخليــة 38.  وتمثــل هــذه الخاليــا همــزة وصــل بيــن الدولــة والمواطنيــن حيــث تتلقــى الشــكاوى 
وتجيــب عنهــا، ومــن المفتــرض أنهــا تســّير العالقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المــدين. وأضيفــت عبــارة »حقــوق اإلنســان« إىل اســم وزارة العــدل يف أواســط العقــد 
األول مــن هــذا القــرن. وأُدرجــت مــادة حقــوق اإلنســان يف برامــج الدراســة الجامعيــة مهمــا كان االختصــاص، وشــاركت تونــس يف العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة 
يف هــذا المجــال واســتضافت عــدًدا منهــا. وتطــورت المنظومــة التشــريعية يف مجــال حقــوق اإلنســان شــيًئا فشــيًئا. إذ تــّم إلغــاء األشــغال الشــاقة مــن ســلّم 
العقوبــات األصليــة بمقتضــى القانــون عــدد 3 المــؤرخ يف فبرايــر 1989. وأضيــف الفصــل 101 مكــرر إىل المجلــة الجنائيــة بمقتضــى قانــون عــدد 89 المــؤرخ 

يف أغســطس 1999 الــذي يقــّر جريمــة التعذيــب ويعرفهــا تماشــًيا مــع مــا ورد باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. 

وينــدرج إحــداث هــذا الكــم مــن الهيــاكل الرســمية التــي تعنــى بحقــوق اإلنســان يف عهــد الرئيــس الســابق بــن علــي يف إطــار الحــرص علــى تقديــم صــورة إيجابيــة 
لتونــس يف المحافــل الدوليــة كدولــة ديمقراطيــة تحتــرم حقــوق اإلنســان وتعمــل علــى تطويرهــا 39.  ويف هــذا الســياق، ســعى النظــام السياســي الجديــد إىل 

اســتقطاب بعــض مناضلــي حقــوق اإلنســان رغــم تواصــل المالحقــات، كمــا ســمح بتعــدد المنظمــات الحقوقيــة. 

1 - نشطاء حقوق اإلنسان بين االستقطاب والمالحقة
عمــل النظــام السياســي، خصوًصــا مــع نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، علــى اســتيعاب الناشــطين يف مجــال حقــوق اإلنســان فيمــا بــدا أنــه محاولــة 
لتقليــص المعارضــة السياســية لنظــام الحكــم الــذي بــدا منفتًحــا وديمقراطًيــا يف أول عهــده، ثــم بــدأ يف الميــل نحــو االســتبداد شــيًئا فشــيًئا، فتــّم علــى ســبيل 
المثــال، تعييــن محمــد الشــريف، رئيــس الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان علــى رأس وزارة التعليــم ســنة 1989. وأصبحــت الرابطــة عضــًوا بالهيئــة 
العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية مــن بيــن المنظمــات األعضــاء التــي ُتعنــى بحقــوق اإلنســان، لكــن مــع تجّنــب أن يكــون الشــخص الممثــل للرابطــة 

يف الهيئــة مــن المعارضيــن السياســيين لنظــام الحكــم.

وتواصلــت المضايقــات بالتــوازي مــع محــاوالت االســتيعاب للناشــطين يف مجــال حقــوق اإلنســان وخاصــة الرابطــة التونســية. وعقــب شــهر عســل لــم يــدم 
ســوى ســنوات قليلــة تفجــرت األزمــة بيــن الحكومــة واإلســالميين وقامــت أجهــزة األمــن بمالحقتهــم ومحاكمتهــم إثــر اإلعــالن عــن محاولــة انقــالب ســنة 1991. 
وهكــذا، باســتثناء االتحــاد العــام للشــغل، لــم تعــد هنــاك مــن قــوة منظمــة يف المجتمــع المــدين تــؤرق نظــام بــن علــي ســوى أولئــك العامليــن يف حقــوق اإلنســان، 
فعمــدت الســلطة السياســية، ســنة 1992، إىل تغييــر قانــون الجمعيــات وإعــادة تصنيــف الرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان علــى أساســه، بحيــث يســهل 

اختــراق هــذه المنظمــة مــن قبــل أعضــاء جــدد مواليــن للحكومــة. 

وقســم قانــون 1992 الجمعيــات إىل تخصصــات محــددة: النســائية، والرياضيــة، والعلميــة، والثقافيــة والفنيــة، والخيريــة، واإلســعافية واالجتماعيــة، والتنمويــة، 
وأخيــًرا، الجمعيــات ذات الصبغــة العامــة 40.  وأضيفــت إىل هــذا الفصــل فقــرة تتعلــق بهــذا الصنــف األخيــر وتنــص علــى أنــه »ال يمكــن للجمعيــات ذات الصبغــة 
العامــة أن ترفــض انخــراط أي شــخص يلتــزم بمبادئهــا وقرارتهــا إال إذا كان فاقــًدا لحقوقــه السياســية والمدنيــة أو كانــت لــه أنشــطة وممارســات تتنــاىف وأهــداف 
الجمعيــة«. وإذا وقــع خــالف حــول حــق االنخــراط، يمكــن لطالــب االنخــراط أن يرفــع دعــوى لــدى المحكمــة االبتدائيــة الكائــن بدائرتهــا مقــر الجمعيــة. وأصــدرت 
وزارة الداخليــة قــراًرا، يف 14 مايــو 1992، يقضــي بتصنيــف الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان كجمعيــة ذات صبغــة عامــة، ممــا يعنــي أنــه ُفــرض 
علــى الرابطــة قبــول عضويــة مــن يطلبهــا، ممــا كان لــه أن يــؤدي عملًيــا إىل انخــراط عــدد كبيــر مــن المواليــن للســلطة السياســية، وبالتــايل قلــب موازيــن القــوى 

داخــل الرابطــة وإفقادهــا القــدرة علــى اتخــاذ مواقــف نقديــة حيــال النظــام الحاكــم. 

وبــادرت الرابطــة إىل الطعــن يف قــرار وزيــر الداخليــة أمــام المحكمــة اإلداريــة لعــدم دســتوريته. وأصــدرت هــذه األخيــرة حكمهــا بإلغــاء قــرار التصنيــف بعــد أربــع 
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41 عمارة بن رمضان، 2011، »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان«، تونس: دار محمد علي الحامي، ص20. 

42 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، »بيان: حملة من االعتداءات والمالحقات تطول عدًدا من النشطاء الحقوقيين بسبب زيارة وفد األورومتوسطية«،17 نوفمبر 2009، موقع 

 www.anhri.net/tunisia/ltdh/2009/pr1117.shtml  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، الرابط
www.anhri.net/tunisia/43 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، »بيان: مقر الرابطة يتعرض للخلع والسرقة«، 8 فبراير 2010، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

 ltdh/2010/pr0208.shtm
 anhri.net/tunisia/ltdh/pr040000.shtml ،44 التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 2003، الشبكة العربية لحقوق اإلنسان

 goo.gl/mYyF8G 45 شاهد فيديو اجتماع الرئيس السابق بن علي على الرابط التايل

46 كان موقع الجمعية وأدبياتها متاحة على الرابط التايل femmesdemocrates.org.tn/ar/ ولكنه توقف عن العمل اثناء انهاء هذه الورقة ويمكن مراجعة صفحة الجمعية على الفيس بوك 

 www.facebook.com/femmesdemocrates  وهي
47 مقابلة مع السيدة سعاد التريكي إحدى مؤسسات جمعية النساء الديمقراطيات بتاريخ 27 ديسمبر 2016.

 /www.afturd-tunisie.org/a-propos  :48 موقع الجمعية

ســنوات مــن رفــع الدعــوى، فأصبــح بإمــكان الرابطــة انتقــاء منخرطيهــا، بشــكل نهــايئ. ولكــن هــذا لــم يمنــع الســلطة السياســية مــن مواصلــة التضييــق علــى 
الرابطــة وعرقلــة تنظيــم مؤتمراتهــا الســنوية. وبعــد مؤتمــر 1994 لــم تتمكــن الرابطــة مــن عقــد مؤتمرهــا الخامــس إال ســنة 2000 الــذي ألغــي بحكــم قضــايئ. 
وبــدأت القضيــة إثــر اإلعــالن عــن نتائــج انتخابــات الهيئــة المديــرة حيــث عمــد أربعــة مرشــحين، محســوبين علــى الحــزب الحاكــم، لــم يفــوزوا باالنتخابــات إىل رفــع 
ــا أدى إىل تجميــد نشــاط الرابطــة ووضعهــا تحــت االدارة القضائيــة منــذ 27 نوفمبــر 2001. وُمنعــت الرابطــة مــن عقــد  دعــوى طعــن قضائيــة يف النتائــج، مّم

مؤتمرهــا الســادس وأحيلــت إىل القضــاء ثــالث مــرات بيــن عامــي 2000 و2009 41.  

وزادت حــدة المالحقــات يف نهايــة العقــد األول مــن القــرن الحــايل خصوًصــا بعــد احتجاجــات الحــوض المنجمــي )2008)، فتعــرض عــدد مــن النشــطاء المنتميــن 
إىل مختلــف المنظمــات الحقوقيــة )الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، منظمــة حريــة وإنصــاف، المجلــس الوطنــي للحريــات، الــخ.) للمســاءلة بطرق 
غيــر قانونيــة. وعملــت الســلطات األمنيــة علــى منــع النشــطاء المحلييــن مــن االتصــال والتعامــل مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، والتضييــق علــى هــذه 
األخيــرة يف تحّركاتهــا يف تونــس. فتــّم، علــى ســبيل المثــال، التحقيــق مــع جلولــة عزونــة يف نوفمبــر 2009 بعــد اســتقباله لوفــد الشــبكة األورومتوســطية لحقــوق 

اإلنســان يف منزلــه. وتمــت مالحقــة هــذا الوفــد لمنعــه مــن القيــام بالعمــل الميــداين ولقــاء نشــطاء حقــوق اإلنســان أو ضحايــا االنتهــاكات 42. 

وســرق مجهولــون مقــرات بعــض المنظمــات الحقوقيــة ومكاتــب بعــض المحاميــن الحقوقييــن الناشــطين وشــمل هــذا مقــر الرابطــة التونســية ســنة 2010 
حيــث ُســرقت بعــض محتوياتــه وخصوًصــا الوحــدة المركزيــة للكمبيوتــر المخــزن فيهــا وثائــق الرابطــة 43.  وشــنت بعــض الصحــف، بإيعــاز مــن الســلطات األمنيــة، 

حملــة تشــويه للنشــطاء السياســيين ونشــطاء حقــوق اإلنســان نالــت مــن أعراضهــم واتهمتهــم بالخيانــة والعمالــة.  

وإضافــة إىل المالحقــات األمنيــة، عمــدت الســلطة إىل التضييــق علــى الجمعيــات الحقوقيــة مــن حيــث التمويــل، حيــث اعتمــدت جمعيــات حقــوق اإلنســان 
غيــر المواليــة للســلطة علــى التمويــل األجنبــي نظــًرا لعــدم حصولهــا علــى دعــم مــايل مــن الدولــة شــأن بقيــة الجمعيــات، إال أن الســلطات ضيقــت عليهــا حتــى 
ال يتســنى لهــا االســتفادة مــن هــذه األمــوال، وذلــك عــن طريــق البنــك المركــزي الــذي جمــد أرصــدة جمعيــات أو منــع وصــول التحويــالت إليهــا. فعلــى ســبيل 
المثــال، تــّم، يف مناســبتين منــع منحــة مــن االتحــاد األورويب للرابطــة التونســية، إحداهمــا كانــت مخصصــة إلقامــة مركــز توثيــق وإرشــاد قانــوين علــى مســتوى 
مركــزي وأخــرى مــن أجــل دعــم الفــروع44.  وطالمــا اســتغل النظــام الحاكــم التمويــل الخارجــي لمنظمــات حقــوق اإلنســان لتشــويه ســمعتها واتهامهــا بالعمالــة 
والخيانــة وباالســتقواء باألجنبــي. ففــي مجلــس وزاري بحضــور رئيــس الجمهوريــة تــم بثــه يف النشــرة الرئيســية لألنبــاء ســنة 2009، طعــن رئيــس الجمهوريــة يف 

وطنيــة مناضلــي حقــوق اإلنســان واتهمهــم بتشــويه تونــس يف الخــارج والحقــد علــى بالدهــم45. 

2 - منظمات أخرى تنضم للرابطة يف النضال من أجل حقوق اإلنسان
مــع بدايــة عهــد الرئيــس الســابق بــن علــي، يف أواخــر الثمانينيــات، ربطــت نســويات تونســيات بيــن النضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة والمطالبــة بدمقرطــة النظــام 
وكانــت هــذه بدايــة تبلــور حركــة نســوية جديــدة مــن خــارج نســوية الدولــة، وهــي الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، تعتبــر المســاواة التامــة والفعليــة 
بيــن الجنســين وتكافــؤ الفــرص شــرًطا أساســًيا لتحقيــق الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة االجتماعيــة، وأن الديمقراطيــة الحــق هــي التــي تضمــن الحريــات العامــة 

والخاصــة وتكفــل الحقــوق والكرامــة يف الفضــاء الخــاص كمــا يف الفضــاء العــام46. 

1989 علــى يــد عــدد مــن النســويات الناشــطات بشــكل مســتقل منــذ عــدة ســنوات عــن المنظمــة النســوية  وتأسســت هــذه الجمعيــة يف ســبتمبر 
الرســمية )االتحــاد الوطنــي للمــرأة). وتعــود بدايــة نشــاط هــؤالء النســويات إىل نــادي دراســة قضايــا المــرأة بالنــادي الثقــايف الطاهــر حــداد ســنة 1978 
ولجنــة دراســة قضايــا المــرأة العاملــة باالتحــاد العــام التونســي للشــغل ســنة 1982. وأصــدرت هــؤالء النســويات مجلــة »نســاء« مــن أجــل بــث الوعــي 
وتنتمــي   .1985 منــذ  اإلنســان  حقــوق  عــن  للدفــاع  التونســية  بالرابطــة  المــرأة  لجنــة  ســات ضمــن  المؤسِّ ونشــطت   .1983 النســوية ســنة  بالقضايــا 
الشــيوعي. وقــد  الحــزب  أخريــات إىل  تنتمــي  بينمــا  اليســاري، بعضهــن مســتقالت  التيــار  الديمقراطيــات إىل  للنســاء  التونســية  الجمعيــة  مؤسســات 
كــدن علــى اســتقاللية جمعيتهــن عــن كل حــزب سياســي 47.  ورغــم ذلــك  حرصــن علــى عــدم التداخــل بيــن العمــل الحــزيب والنشــاط يف الجمعيــة وأ
فقــد كــن مصنفــات ضمــن المعارضــات لنظــام الحكــم يف عهــد بــن علــي حيــث كان لهــن رصيــد نضــايل فيمــا يتعلــق بالقضايــا السياســية عامــة. وأعلنــت 
وأعلنــت  اإلســالمي.  التيــار  مــع  وإيديولوجيــة  فكريــة  ممــا وضعهــا يف مواجهــة  الدولــة  عــن  الديــن  علــى فصــل  العمــل  أهدافهــا،  بيــن  مــن  الجمعيــة، 
الجمعيــة أنهــا تعمــل مــن أجــل »مناهضــة النظــام األبــوي والقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز بيــن الجنســين ومناهضــة كافــة أشــكال العنــف المســلط 
الكرامــة والحريــة والديمقراطيــة والعدالــة  تونــس علــى أســس مــن  بنــاء  أجــل  النســاء وتطويــر خطــاب نســوي علمــاين تقدمــي وتعميمــه مــن  علــى 
يعنــي  مــا  وهــو  الدوليــة،  االتفاقيــات  جــاء يف  مثلمــا  القريــن  اختيــار  المــرأة يف  وحريــة  اإلرث  المســاواة يف  الجمعيــة  مطالــب  وشــملت  االجتماعيــة.« 
المســلمة. وأسســت  األغلبيــة  البلــدان ذات  تقريبــا يف  المســلمات كلهــن  للنســاء  زال محظــورا  مــا  أمــر  المســلم، وهــو  بغيــر  المســلمة  إمكانيــة زواج 
هــؤالء النســويات، يف ينايــر 1989 جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة والتــي ضمــت مجموعــة مــن الباحثــات المهتّمــات بإنتــاج معرفــة 
نقديــة حــول أوضــاع النســاء يف تونــس والعمــل مــن أجــل دعــم المشــاركة الفعليــة للمــرأة يف التنميــة علــى مختلــف المســتويات الثقافيــة واالجتماعيــة 

 .48 والسياســية  واالقتصاديــة 

أيلول/سبتمبر  2017 نشأة وتطور وتحديات الحركة الحقوقية يف تونسأسماء نويرة



31

كتوبر 2013« وكذلك هيومان رايتس  كتوبر -2011 أ 49 انظر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان،2013، »مرصد الحريات: تقرير حول واقع الحريات يف تونس: سنتان بعد االنتخابات أ

كز  ووتش، »التقرير العالمي 2016«، الفصل الخاص بتونس ومتاح على goo.gl/8pTskg  وكذلك المركز األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، »250 حالة تعذيب وسوء معاملة يف السجون ومرا
goo.gl/pau8VZ اإليقاف األمنية التونسية، 8 مايو 2016، ومتاح على

50 كُلف أستاذ القانون عياض بن عاشور يف 17 يناير 2011 بتكوين لجنة تحمل اسم لجنة اإلصالح السياسي من أجل اإلعداد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أيام قليلة من سقوط 

نظام بن علي. وضمت هذه اللجنة نحو 16 خبيًرا يف القانون والعلوم السياسية، ولكنها سرعان ما تطورت هذه اللجنة لتصبح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال 
الديمقراطي، وانضم إليها قرابة 150 عضًوا يمثلون أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدين وشخصيات عامة. وأُحِدثت الهيئة بمقتضى المرسوم 6 المؤرخ يف 18 فبراير 2011.

أمــا يف مجــال رصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان وخاصــة مســألة التعذيــب، ويف ســياق انغــالق المجــال السياســي وتالحــق موجــات القمــع ضــد اإلســالميين يف 
بدايــة التســعينيات، واليســاريين بعــد ذلــك، ويف ظــل التضييــق علــى الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، بــدأت تتأســس تباًعــا منظمــات حقوقيــة 
لرصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان والتضييــق علــى الحريــات العامــة والفرديــة، فتأســس ســنة 1998 المجلــس الوطنــي للحريــات بتونــس مــن قبــل ناشــطين 
بالرابطــة مــن بينهــم المنصــف المــرزويق ومصطفــى بــن جعفــر وســهام بــن ســدرين. كمــا أسســت راضيــة النصــراوي، المحاميــة وزوجــة زعيــم حــزب العمــال 
الشــيوعي التونســي حمــة الهمامــي، ســنة 2003 الجمعيــة التونســية لمناهضــة التعذيــب. أمــا اإلســالميون، فقــد أسســوا ســنة 2001 المنظمــة الدوليــة 
لمســاندة المســاجين السياســيين، وكان بيــن المؤسســين القيــادي بحركــة النهضــة والمحامــي ســمير ديلــو. وأســس محمــد النــوري، أحــد ناشــطي الحركــة 

اإلســالمية، منظمــة حريــة وإنصــاف يف عــام 2009 بعــد ان عــاد مــن مهجــره يف فرنســا.  

كثــر  كــز تعنــي أ كثــر بتوثيــق االنتهــاكات وتقديــم المســاعدة القانونيــة والنشــر والفضــح، شــهدت تونــس يف وقــت الحــق مرا وإضافــة للمنظمــات التــي تعنــى أ
كــز الحقوقيــة المشــتغلة بالتدريــب والدراســات بحريــة  بالدراســات ونشــر الوعــي الحقــويق، وكان يف مقدمتهــا المعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان. وتتمتــع المرا
كثــر يف العمــل الــذي يقــوم أساًســا علــى إجــراء البحــوث والدراســات وتنظيــم دورات تدريبيــة، حيــث إنهــا ال تتخــذ مواقــف صريحــة ومباشــرة حــول االنتهــاكات. أ
وجــاءت نشــأة المعهــد العــريب يف 1989 بمبــادرة مــن المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان التــي عقــدت مؤتمرهــا التأسيســي يف قبــرص ســنة 1983 والرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واتحــاد المحاميــن العــرب وبمســاعدة األمــم المتحــدة. وســمحت حكومــة بــن علــى يف إطــار االنفتــاح النســبي للنظــام 
السياســي يف بدايــة عهــد الرئيــس الســابق بــأن يقــوم المعهــد يف تونــس مثلــه مثــل منظمــات غيــر حكوميــة عربيــة ودوليــة ُســمح لهــا بفتــح فــروع يف تونــس. 
ونظــم المعهــد دورات تدريبيــة ومحاضــرات ونــدوات مــن أجــل نشــر الوعــي والمعرفــة بحقــوق اإلنســان والمهــارات الالزمــة للعمــل يف مجالهــا، كمــا قــام 
كاديميــة ووفــر للباحثيــن والناشــطين مكتبــة متخصصــة تحتــوي علــى كتــب ودوريــات وتقاريــر ووثائــق األمــم المتحــدة الخاصــة بحقــوق اإلنســان.  بدراســات أ
ورغــم اندمــاج المعهــد العــريب يف النســيج الحقــويق التونســي، فإنــه حافــظ علــى بعــده اإلقليمــي العــريب. وإضافــة إىل المقــر يف تونــس، للمعهــد فرعــان يف مصــر 

والمغــرب، كمــا تضــم الهيئــة العلميــة للمعهــد خبــراء وناشــطين يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن جنســيات عربيــة مختلفــة. 

وســمح االنفتــاح النســبي للنظــام السياســي بفتــح فــرع لمنظمــة العفــو الدوليــة يف تونــس يف 12 أبريــل 1988، كمــا انخرطــت كل مــن الرابطــة التونســية 
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وجمعيــة النســاء الديمقراطيــات يف الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان. وتمثــل هــذه الخطــوات أحــد أوجــه التشــبيك بيــن مختلــف 

منظمــات حقــوق اإلنســان علــى المســتوى المحلــي والتمفصــل بيــن المحلــي والــدويل.

ثالًثا: تحوالت المجتمع المدين الحقويق بعد 2011
بعــد 14 ينايــر 2011، ورحيــل الرئيــس الســابق بــن علــي تحــول عــدد غيــر قليــل مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان مــن المعارضــة إىل العمــل السياســي المباشــر 
يف هيئــات ولجــان ومجالــس منتخبــة ووزارات. ومــع ذلــك، تظهــر عــدة تقاريــر، صــادرة عــن منظمــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان المحليــة والدوليــة، أن حقــوق 
اإلنســان يف تونــس مــا زالــت تحتــاج لعمــل كثيــر لضمانهــا والدفــاع عنهــا رغــم مــا تــم إقــراره مــن حريــات وحقــوق تــكاد تكــون شــاملة بدســتور 2014 ومختلــف 

النصــوص التشــريعية التــي تــم وضعهــا منــذ 2011 ورغــم أن التعذيــب لــم يعــد سياســة ممنهجــة 49. 

ويبــدو أن التداخــل المضطــرب بيــن السياســي والحقــويق أمــر ال مفــّر منــه بالنســبة للحركــة الحقوقيــة التونســية، وربمــا لحركــة حقــوق اإلنســان يف الــدول التــي 
عانــت مــن الديكتاتوريــة ولــم تصــل لنظــام تمثيلــي وحــر مقبــول ومســتقر. ففــي هــذه الحــاالت يكــون المناضلــون مــن أجــل احتــرام حقــوق اإلنســان هــم أيًضــا 
بالضــرورة مناضلــون ضــد الدكتاتوريــة والســلطوية والنظــام الحاكــم الــذي يجســدهما، كمــا أن إغــالق مجــال العمــل السياســي الحــزيب يدفــع المهتميــن بالشــأن 
العــام لالنخــراط يف واســتغالل المســاحات األصغــر الممنوحــة للجمعيــات األهليــة وقنــوات العمــل المــدين األخــرى. واتضــح هــذا التداخــل قبــل 2011 يف انضــواء 
المعارضيــن السياســيين تحــت لــواء المنظمــات الحقوقيــة والنشــاط ضــد الســلطة السياســية مــن خاللهــا يف ظــل غيــاب الحريــات السياســية والتضييــق علــى 
العمــل الحــزيب. وهــو مــا يفســر أيًضــا رجــوع نشــطاء حقوقييــن، ســواء إســالميين أو يســاريين، إىل حلبــة العمــل السياســي ووصــول العديــد منهــم إىل مواقــع 

القــرار بعــد ســقوط نظــام الديكتاتــور بــن علــي، بــل ورحــل إىل نفــس الحلبــة بعــض المناضليــن الحقوقييــن الذيــن لــم يكــن لهــم تاريــخ يف العمــل السياســي. 
كثــر وركــز عــدد منهــا علــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  ويف نفــس الوقــت تنامــى عــدد الجمعيــات الحقوقيــة المنــزع الجديــدة وتنوعــت أنشــطتها أ

واألقليــات.  المهمشــة  الفئــات  وحقــوق  والثقافيــة 

1 - نشطاء حقوق اإلنسان: من المعارضة إىل السلطة 
انقلبــت الموازيــن بعــد 2011، ليمســك بعــض ضحايــا األمــس ببعــض مقاليــد الســلطة، بــل وجلــس بعضهــم علــى أعلــى مقاعــد البــالد وشــغلوا أهــم 
مناصبهــا. وكانــت البدايــة مــع الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــالح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي 50  التــي ضمــت عــدة شــخصيات حقوقيــة 
لــة لمنظمــات وجمعيــات. وتكمــن أهميــة هــذه الهيئــة يف أنهــا المؤسســة التــي جمعــت ممثليــن مــن مختلــف  ســواء بصفتهــا شــخصيات عامــة أو ممثِّ
الديمقراطــي الســلمي )القانــون االنتخــايب وقانــون الصحافــة وقانــون  القانونيــة مــن أجــل االنتقــال  المشــارب السياســية واإليديولوجيــة لوضــع اآلليــات 
األحــزاب وقانــون الجمعيــات). ومثلــت الهيئــة حلبــة تفــاوض بيــن مختلــف الفاعليــن ســواء مــن المجتمــع المــدين أو مــن المجتمــع السياســي. وضمــت 
الجمعيــات الحقوقيــة العضــوة يف الهيئــة كاًل مــن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات وجمعيــة 
التنميــة والمجلــس الوطنــي للحريــات بتونــس والجمعيــة الدوليــة لمســاندة المســاجين السياســيين وجمعيــة حريــة  التونســيات للبحــث حــول  النســاء 
وإنصــاف. وســمح هــذا بدخــول عــدد كبيــر مــن مناضلــي حقــوق اإلنســان إىل الهيئــة ســواء عبــر تمثيــل منظماتهــم الحقوقيــة أو مــن خــالل منظمــات أخــرى. 
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51 ناشط بمجال حقوق اإلنسان كان يعيش بباريس حيث تخرج من معهد األعمال وتوىل رئاسة المنظمة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان منذ 2003 ثم ترأس الهيئة العليا المستقلة 

لالنتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وُعين وزيًرا مكلًفا بالعالقة مع المجتمع المدين يف حكومة حبيب الصيد المنبثقة عن انتخابات 2014 وظل يف 
منصبه حتى أغسطس 2016.

52 رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، بنزرت، وعضو مجلس النواب وأحد من أُعتقلوا وُعذبوا يف عهد بورقيبة إثر محاولة انقالب عام 1962. 

53 تضم هذه الجمعية من بقي من المقاومين الذين ناضلوا ضد االستعمار الفرنسي.

54 هذه اللجنة هي إحدى اللجان الثالث التي تم تكوينها مباشرة بعد رحيل بن علي. اللجنتان األخريان هما لجنة اإلصالح السياسي برئاسة بن عاشور، واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول 

الفساد والرشوة برئاسة األستاذ عبد الفتاح عمر. 
55 انبثقت حكومة الترويكا عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 وضمت حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. وتولت 

هذه الحكومة تسيير شؤون البالد حوايل ثالث سنوات.
56 الشابان هما محمد البختي والبشير القلي وُقبض عليهما مع مجموعة سلفية وإيداعهما بالسجن يف انتظار المحاكمة يف قضية االعتداء على السفارة األمريكية بتونس يف سبتمبر 2012 

احتجاًجا على فيلم أمريكي تعرض للرسول. ودخلت هذه المجموعة يف إضراب عن الطعام احتجاًجا على ظروف وطول مدة اإليقاف دون توجيه تهم أو محاكمة. وبعد قرابة شهرين من 
إضرابهما، تدهورت حالتهما الصحية وفارقا الحياة. ويف سليانة، يف الداخل التونسي، وأطلق رجال األمن أسلحة الرش )الخرطوش) ضد متظاهرين محتجين على البطالة والفقر يوم 27 نوفمبر 
2012 مما تسبب يف أصابات عديدة يف أعين عدد كبير من المحتجين. وادعى علّي العريض وزير الداخلية أمام المجلس الوطني التأسيسي أن استعمال الرش كان يف إطار دفاع رجال األمن 
عن أنفسهم أمام متظاهرين رشقوهم بالحجارة. ويف نفس الجلسة بّرر سمير ديلو وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ما حدث بالقول بأن الدولة طبقت القانون، وأغضب هذا البعض حتى 

أن أحد المصابين طرد ديلو عندما حاول زيارته يف غرفته بالمستشفى.  
57 لم يحصل مؤسسو جمعية شمس التي تدافع عن األقليات الجنسية على الدعم الذي توقعوه من بعض النواب الحقوقيين، أو من كمال الجندويب وزير العالقات مع المجتمع المدين حين 

واجهوا مشكلة تأمين االعتراف بجمعيتهم. من مقابلة مع السيد الهادي بو حديد، عضو الهيئة المديرة لجمعية شمس، بتاريخ 28 ديسمبر 2016. 
58 مقابلة مع سعاد التريكي عضو مؤسس، جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية نساء تونسيات من أجل التنمية، وعضوة بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، بتاريخ 27 

ديسمبر 2016.
 www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf  59 احصائيات مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات بتاريخ سبتمبر 2017، ومتاح على

bit.ly/2vXXBi3   60 ياسين العطوي، »المرصد الوطني إيالف يقدم دراسة حول الجمعيات غير الحكومية بتونس بعد الثورة«، تونس الرقمية، 19 ابريل 2013، متاح

   www.aihr-iadh.net/index.php?lang=ar 61 انظر موقع المعهد العريب لحقوق اإلنسان

وعلــى ســبيل المثــال، شــارك كمــال الجنــدويب51  بصفتــه ممثــل أحــد منظمــات التونســيين بالخــارج ومّثــل علــي بــن ســالم52  جمعيــة قدمــاء المقاوميــن53.  
وُعّيــن يف الهيئــة عــدد ال بــأس بــه، كشــخصيات وطنيــة عامــة، مــن بينهــا عبــد الســتار بــن موســى رئيــس الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وعبــد 

الباســط بــن حســن رئيــس المعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان وأحــالم بلحــاج رئيســة جمعيــة النســاء الديمقراطيــات.

وتــم تعييــن عــدد مــن مناضلــي حقــوق اإلنســان يف الهيئــات الرســمية التــي تــم احداثهــا. فُعّيــن توفيــق بودربالــة الرئيــس الســابق للرابطــة التونســية للدفــاع 
عــن حقــوق اإلنســان علــى رأس اللجنــة الوطنيــة الســتقصاء الحقائــق حــول التجــاوزات واالنتهــاكات يف ينايــر 2011 54.  وكان مــن بيــن أعضــاء هــذه اللجنــة بشــرا 
بلحــاج حميــدة الرئيســة الســابقة لجمعيــة النســاء الديمقراطيــات وحيــاة الورتــاين وشــريفة التليلــي عضوتــان بنفــس الجمعيــة وعبــد الرحمــن الهذيلــي عضــو 
الهيئــة المديــرة للرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وصــالح الديــن الجورشــي مــن الرابطــة أيًضــا. كمــا تولــت ســهام بــن ســدرين، الرئيســة الســابقة 
للمجلــس األعلــى للحريــات رئاســة هيئــة الحقيقــة والكرامــة ســنة 2013. ومــن بيــن أعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري نجــد هشــام 

 .(Article 19( »19 السنوســي، الممثــل عــن شــمال أفريقيــا لمنظمــة »المــادة

وشارك العديد من نشطاء حقوق اإلنسان يف االنتخابات المختلفة. وعلى سبيل المثال خاض االنتخابات التشريعية سنة 2014 بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة 
الســابقة لجمعيــة النســاء الديمقراطيــات التــي ترشــحت علــى قائمــة نــداء تونــس لدائــرة تونــس 2، وعلــي بــن ســالم رئيــس فــرع الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
اإلنسان ببنزرت على قائمة نداء تونس دائرة بنزرت، وسمير ديلو الرئيس السابق للمنظمة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين على قائمة النهضة دائرة 
بنزرت. وصار الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، المنصف المرزويق، أول رئيس منتخب للبالد وتوىل المنصب لمدة ثالث سنوات من 
2011 حتى 2014 بعد أن أعاد تنشيط حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وترأسه حتى نجاحه يف االنتخابات. وتوىل ديلو وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية يف 
عهد حكومة الترويكا55.  وتوىل عبد الكريم الهاروين، العضو السابق بالهيئة المديرة لجمعية حرية وإنصاف، وزارة النقل يف عهد نفس الحكومة، وشغل مصطفى بن 
جعفر، أحد مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ورئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات، رئاسة المجلس الوطني التأسيسي حتى 2014.

وتفاوت أداء هؤالء الناشطين الحقوقيين تجاه قضايا حقوق اإلنسان من خالل المواقع الرسمية التي بلغوها. ويمكن مالحظة أن عدًدا كبيًرا من الناشطين يف 
مجال حقوق اإلنسان قبل 2011 والذين كان نشاطهم الحقويق مرتبًطا بنشاطهم السياسي، تركز اهتمامهم بعد 2011 أساًسا يف المجال السياسي يف إطار 
اســتراتيجيات األحزاب التي ينتمون إليها. ولم يمنع وجود هؤالء يف الســلطة ويف مواقع القرار من حدوث انتهاكات لحقوق اإلنســان، ومن ذلك وفاة شــابين 
مــن الســلفيين، اتُِّهمــا يف أحــداث الســفارة األمريكيــة يف الســجن نتيجــة إضــراب طويــل عــن الطعــام ســنة 2013 واحــداث الــرش بســليانة56.  مــن جهــة أخــرى عــاىن 
أداء بعض النشطاء، الذين لم تكن لهم انتماءات حزبية قبل 2011، من الضعف تجاه بعض القضايا الحقوقية الحساسة مثل حقوق األقليات الجنسية57. 

يف المقابــل، كان تواجــد نشــطاء حقــوق اإلنســان يف بعــض المواقــع إيجابًيــا، وخصوًصــا داخــل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــالح السياســي 
واالنتقــال الديمقراطــي والهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية. فقــد وضعــت الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة أهــم النصــوص القانونيــة 
ســات جمعيــة النســاء الديمقراطيــات وعضــوة هيئــة الخبــراء بالهيئــة  التــي حــررت الحيــاة السياســية. وعملــت حفيظــة شــقير، المناضلــة الحقوقيــة وإحــدى مؤسِّ
العليــا ضمــن المجموعــة المكلفــة بإعــداد القانــون االنتخــايب، علــى إدراج مبــدأ التناصــف علــى القوائــم االنتخابيــة. وعمــل داخــل الهيئــة العليــا للحقــوق والحريــات 
األساســية عــدد مــن الشــخصيات الحقوقيــة بصفتهــم الشــخصية أو كممثليــن عــن منظمــات حقوقيــة، ومــن بينهــم الهذيلــي )الرابطــة ومنتــدى الحقــوق 
االقتصاديــة) وســعاد التريكــي )إحــدى مؤسســات جمعيــة النســاء الديمقراطيــات) ومنيــة بــن جميــع )الرئيســة الحاليــة لجمعيــة النســاء الديمقراطيــات) ورامــي 
الصالحــي )الشــبكة األورومتوســطية لحقــوق اإلنســان)، وشــارك يف الهيئــة مــن جانــب الجمعيــات الجمعيــة التونســية لمناهضــة لتعذيــب وجمعيــة النســاء 

كثــر فاعليــة58.  الديمقراطيــات والنقابــة الوطنيــة للصحافييــن. وعمــل أعضــاء الهيئــة علــى إصــدار قانــون أساســي جديــد للحقــوق والحريــات أ

2 - تنوع منظمات حقوق اإلنسان 
يوجــد نحــو 21 ألــف جمعيــة أهليــة مســجلة يف تونــس وفًقــا لبيانــات الحكومــة منهــا 350 جمعيــة حقوقيــة59.  وحســب دراســة قــام بهــا المرصــد الوطنــي، إيــالف، 
حــول الجمعيــات يف 2013، فــإن الجمعيــات الحقوقيــة تمثــل ٪28 مــن مجمــوع الجمعيــات60.  ويعــدد المعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان يف قاعــدة بياناتــه 856 
جمعيــة فاعلــة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف معناهــا الواســع61.  وربمــا يعــود هــذا التفــاوت يف األرقــام إىل االختــالف يف تعريــف العمــل الحقــويق والزيــادة وعــدم 

تطابــق فتــرات القيــاس ولكــن كل األرقــام تشــير اىل زيــادة ضخمــة يف عــدد الجمعيــات الحقوقيــة بعــد الثــورة.

أيلول/سبتمبر  2017 نشأة وتطور وتحديات الحركة الحقوقية يف تونسأسماء نويرة
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62 هيومان رايتس ووتش، »تونس تعلق نشاط جمعية ُتعنى بحقوق المثليين«، 15 يناير 2016، متاح على bit.ly/2x04E7k ولمراجعة تصريحات متحدث الحكومة انظر »جمعية شمس 

bit.ly/2jnkLbV المدافعة عن المثلية الجنسية غالطت الحكومة«، 25 ابريل 2016، متاح على
63 انظر »نائب رئيس جمعية شمس يحاول االنتحار«، 11 يوليو 2016، الرابط bit.ly/2xy5Fql  وأسامة الحمراوي، »بعد هروبه من تونس إىل فرنسا، نائب رئيس جمعية شمس يكشف: 

  bit.ly/2hf8xBm  وصفحة شمس على فيس بوك   bit.ly/2h1kqL9  الجميع يف تونس هددوين بالقتل«، 27 يوليو 2017، الرابط
 288197/29/03/www.hrw.org/ar/news/2016  64 هيومان رايتس ووتش، »محاكمات بسبب المثلية يف تونس«، 29 مارس 2016، متاح على

65 يعود وجود البهائيين يف تونس إىل بداية القرن العشرين. وقد تراوح تعامل السلطة السياسية معهم بعد االستقالل بين التجاهل والمنع. ولم ُيغلق المركز البهايئ العام يف تونس سنة 

1956 وتغاضت السلطات الرسمية عن نشاط البهائيين. ولكن يف سنة 1984، أغلق المركز وجرت مالحقة البهائيين أمنًيا وإعالمًيا، ولم تنفرج العالقة مع النظام الحاكم حتى بداية القرن 
الحايل عندما تم السماح للبهائيين بتشكيل هيئات إدارية لكن دون اعتراف قانوين. وتم تقديم طلب االعتراف القانوين بالجمعية يف ظل النظام القديم للجمعيات والذي يتطلب الترخيص 

المسبق، يف حين أن قانون الجمعيات الجديد الصادر يف سبتمبر 2011 ال يتطلب سوى إخطار السلطات المعنية. انظر أحمد نظيف، »بهائيو تونس: البحث عن االعتراف المفقود«، رصيف 
 bit.ly/2eW1etX 22، 7 مايو 2016، متاح على

66 يف 26 يونيو 2011 اعتدت جماعة من اإلسالميين على قاعة سينما كانت ستعرض فيلم المخرجة نادية الفاين »ال هللا وال سيدي« )العنوان األصلي »الئكية إن شاء هللا«)، رافعين شعارات 

ضد اإللحاد. وُصورت مشاهد الوثائقي يف شهر رمضان 2010 بأماكن عامة يف تونس منها مقاه للمفطرين، حيث أرادت المخرجة أن تبين أن تونس هي بلد تعايش وأن من حق كل شخص 
أن يختار معتقداته وأن يمارس هذه الحرية دون خوف. ويبدو أن المعارضين لعرض هذا الفيلم فهموا من خالل العنوان أن فيه دعوة لإللحاد واعتداء على اإلسالم، فشنوا حملة تشهير ضد 

www.sanadfilmfund. المخرجة واعتبروها ملحدة وطالبوا بسحب الجنسية منها. انظر »المخرجة نادية الفاين تعلق على إيقاف عرض فيلمها يف تونس«، موقع سند 28 يونيو 2011، الرابط
     28-06-2011/com/ar/archive/2011

67 انظر عن وضع االمازيغ تقرير لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، »المالحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث لتونس«، 14 نوفمبر 2016، متاح 

bit. كتوبر 2016، متاح على على  bit.ly/2x3aSmS، ص 11-12. وانظر أيضا أمال الهاليل، »بعد ألف عام من التعريب، هل تنكرت تونس لثقافتها األمازيغية؟«، هافنجتون بوست، 19 أ
 bit.ly/2y5DxYI  كنة: نائلة الحامي، »التمييز العنصري يف تونس، السر المخجل«، الترا صوت، 24 مارس 2016، متاح على ly/2x50Gfh  وعن التمييز العنصري ضد ذوي البشرة الدا

68 توجد عدة منظمات وطنية وجهوية ومواقع تواصل اجتماعي للمعطلين عن العمل ومنها اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل  bit.ly/2x4k8Y7  وتقدر نسبة البطالة يف 

bit.   كثر من 626 الف شخص قادرين على العمل وفقا للمعهد الوطني لإلحصاء، »مؤشرات التشغيل والبطالة، الثاليث الثاين 2017«، أغسطس 2017، متاح على تونس بنحو ٪15.3 او ا
ly/2y2SPwy وُيالحظ استقرار معدالت البطالة يف أخر عامين عند نفس المستوي تقريبا وتفاوتها الحاد: بين الجنسين لصالح الذكور، وجهويا حيث تصل اىل ٪25 يف المناطق الجنوبية بينما 

تنخفض اىل نحو ٪10 يف المنطقة الشمالية الغربية، وارتفاعها يف حالة الحاصلين على شهادات عليا إىل 28٪ .

ــا كبيــًرا مــن قبــل مثــل حقــوق  ــا أخــرى لــم تكــن تلقــى اهتماًم وقــد اتســعت مجــاالت عمــل الفاعليــن يف مجــال حقــوق اإلنســان، بعــد 2011، لتشــمل حقوًق
األقليــات الجنســية والعرقيــة والدينيــة. وجــرى طــرح موضــوع األقليــات عمومــا يف إطــار نقــاش عــام حــول الهويــة عرفتــه تونــس منــذ األشــهر األوىل مــن المســار 
االنتقــايل. ففــي إطــار الصــراع السياســي، قّســم البعــض التونســيين إىل مســلمين »محافظيــن علــى هويتهــم العربيــة اإلســالمية« مــن جهــة وإىل علمانييــن 
تغريبيــن أو »معاديــن لإلســالم« مــن جهــة أخــرى. ويف هــذا الســياق، نوقشــت قضايــا التنــوع يف منــاخ عــدايئ هويــايت محمــل بافتراضــات وآليــات هجوميــة 
ودفاعيــة عــن الديــن والعــرق والجنســانية وهــو أمــر شــرخ التجانــس المفتــرض للمجتمــع التونســي. وطالبــت أقليــات مختلفــة باحتــرام حقوقهــا وعملــت مــن 

أجــل ذلــك علــى تأســيس منظمــات أهليــة تمثلهــا وتتكلــم باســمها. 

ورغــم أن حقــوق المثلييــن جنســًيا طرحــت للنقــاش العــام منــذ انتخابــات 2011 بــل وتــم توظيفهــا ســلبًيا مــن قبــل أنصــار التيــار اإلســالمي مــن أجــل االنتقــاص 
مــن مرشــحي اليســار يف انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، لــم تعلــن أول جمعيــة مثليــة عــن وجودهــا حتــى عــام 2015. وتكونــت جمعيــة شــمس وفــق 
قانــون الجمعيــات القائــم علــى نظــام التصريــح. وبعــد جــدل حــاد حــول قبــول وجــود مثــل هــذه الجمعيــات وحقهــا يف النشــاط العلنــي، ســعت الحكومــة لتعليــق 
نشــاطها62  بذريعــة أنهــا »غالطــت رئاســة الحكومــة عنــد تقديمهــا لطلــب التأشــيرة« وقضــت محكمــة يف ينايــر 2016 بإيقــاف نشــاط الجمعيــة 30 يومــا بينمــا 
تعــرض أعضــاء شــمس وقادتهــا  إىل مضايقــات واعتــداءات عنيفــة دفعــت البعــض منهــم إىل محاولــة االنتحــار، او تــرك البــالد، ولكــن نشــاط الجمعيــة  التــي 
كبــر وإن كان ببــطء63.  ويف نفــس  تســعى لمنــع تجريــم المثليــة عــن طريــق الغــاء الفصــل 230 مــن القانــون الجــزايئ، لــم يتوقــف بــل ويبــدو انــه ينــال قبــوال ا
الوقــت اتســع نطــاق طــرح مســألة الحرمــة الجســدية لتتعــدى ســياق مناهضــة التعذيــب ورصــد االنتهــاكات الجســدية ضــد المحتجزيــن، وصــارت تشــمل، مثــاًل، 
معارضــة اجــراء الفحــص الشــرجي بغــرض اثبــات تهمــة اعتيــاد اللــواط حيــث ُيعــد معاملــة قاســية، أو مهينــة، أو ال إنســانية ممــا يجعلــه محظــوًرا تحــت اتفاقيــة 

مناهضــة التعذيــب، والعهــد الــدويل للحقــوق المدنيــة والسياســية، والميثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب64 .  

ورغــم ضمــان الفصــل الســادس مــن دســتور 2014 لحريــة الضميــر والمعتقــد، فــإن الكثيــر مــن النــاس ال يزالــون غيــر قادريــن عــن التعبيــر عــن خياراتهــم الدينيــة 
بحريــة مثــل البهائييــن أو الشــيعة أو الذيــن يرفضــون االلتــزام ببعــض العــادات الدينيــة أو االجتماعيــة مثــل االلتــزام بصــوم شــهر رمضــان يف المجــال العــام. 
وطلــب بهائيــون الموافقــة علــى منــح صفــة قانونيــة لجمعيــة أسســوها يف عــام 2011 لكــن الســلطات رفضــت بدعــوى أن الجمعيــة تحمــل اســم »الجمعيــة 
البهائيــة«65.  ونشــطت جمعيــات شــيعية مطالبــة بالســماح لهــم بالتعريــف بمذهبهــم وإقامــة طقوســهم الدينيــة. ورغــم غيــاب النــص القانــوين الــذي يجــرم 
الــردة أو تغييــر الديانــة، شــأن دول عربيــة أخــرى، ال يجــرأ أولئــك الذيــن يتحولــون إىل اعتنــاق المســيحية يف تونــس علــى المجاهــرة بقرارهــم يف ظــل الضغــط 
االجتماعــي الــذي ُيمــارس يف هــذا الصــدد. كمــا ال يمكــن المجاهــرة باإللحــاد خوًفــا مــن العنــف الــذي يمكــن أن يســلط علــى صاحــب هــذا الخيــار. ولعــل الهجــوم 
ضــد دار عــرض قدمــت فيــم مــا حــدث للمخرجــة الســينمائية ناديــة الفــاين بعــد عرضهــا لفيلــم »ال هللا وال ســيدي« ســنة 2011 مثــال واضــح علــى تعقيــد 

وحساســية هــذه المســألة66.  

أمــا بالنســبة لألقليــات العرقيــة، فقــد نشــأت منــذ عــام 2011 وحتــى 2016 عشــر جمعيــات أمازيغيــة علــى األقــل يركــز معظمهــا علــى النشــاط الثقــايف والســعي 
للحفــاظ علــى اللغــة وتأكيــد الخصوصيــة الثقافيــة لألمازيــغ باعتبارهــم الســكان األصلييــن للبــالد ولكــن ُيالحــظ يف مواقعهــم ومنشــوراتهم انتشــار المصطلحــات 
الحقوقيــة والمطالبــة بالمســاواة القانونيــة والتنمويــة إضافــة للمطالــب المتعلقــة باالعتــراف باللغــة والهويــة بمــا يشــمل المؤسســات التعليميــة. وطالــب الســود 
الذيــن يزيــد عددهــم عــن المليــون شــخص يف تونــس باحتــرام حقوقهــم وكشــفوا يف حمالتهــم ومنشــوراتهم عــن مــدى تعرضهــم للمعاملــة المهينــة والتمييــز 
يف الحيــاة اليوميــة ويف وســائل اإلعــالم، ونظمــوا وقفــات احتجاجيــة وتأسســت جمعيــات مثــل »منامتــي« )أي »حلــم« بالعاميــة التونســية) و »آدم للمســاواة 

والتنميــة« بهــدف مناهضــة التمييــز العنصــري. ويســعى بعــض الناشــطين إلقــرار قانــون يجــرم التمييــز67.  

وقــد احتلــت الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة مكانــة مهمــة بعــد 2011 نظــًرا الرتبــاط الثــورة بالمطلبيــة االقتصاديــة وتعلــق أغلــب شــعاراتها منــذ بداياتهــا 
بالحــق يف العمــل والعدالــة االجتماعيــة. وظهــرت عــدة منظمــات تدافــع كلهــا عــن الحــق يف العمــل وانتشــرت يف عــدد مــن واليــات الجمهوريــة وان كان أنشــطها 
مــن يعملــون علــى حــق أصحــاب الشــهادات الدراســية وخاصــة الجامعيــة يف الحصــول علــى وظائــف68.  ويف إطــار الرصــد والمناصــرة، ظهــرت عــدة منظمــات 
تقليديــة وغيــر تقليديــة، ويتصــدر النــوع األول المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة الــذي يصــدر تقاريــر دوريــة حــول األوضــاع االقتصاديــة 
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70 يوجد يف تونس مكاتب قطرية أو أقليمية لمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش واالورمتوسطية للحقوق والفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 

وغيرها. 
 Upendra71 كتب فيلسوف القانون الهندي اوبندرا باكسي كثيرا حول الفروق بين تسييس حقوق االنسان واستغالل المجال السياسي من اجل حقوق االنسان واهم كتبه يف هذا المجال هو

Baxi (2002(، “The Future of Human Rights”, New Delhi: Oxford University Press
72 وتتناول خمس أوراق بحثية أخرى تم اعدادها يف أطار مشروع مبادرة اإلصالح العريب حول مستقبل العمل الحقويق يف شمال افريقيا بعًضا من هذه التحديات يف تونس، ومن المقرر نشر 

هذه االوراق تباعا قبل نهاية 2017.

واالجتماعيــة ويرصــد ويدعــم الحــركات االجتماعيــة وخاصــة يف منطقــة الجنــوب األفقــر واألقــل تنميــة، ويــرأس عبــد الرحمــان الهذيلــي المكتــب التنفيــذي 
للمنتــدى وهــو مناضــل حقــويق ويســاري لعــدة عقــود وينتمــى للرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. ومــن النــوع غيــر التقليــدي ظهــرت منظمــات 
مثــل »أنــا يقــظ« التــي تعمــل بشــكل أساســي علــى قضايــا الشــفافية ومحاربــة الفســاد المــايل واإلداري وضمــان نزاهــة االنتخابــات وتتابــع أعمــال البرلمــان 
عــن قــرب وتســتعمل وســائل التواصــل االجتماعــي مــن اجــل الضغــط والحشــد والمناصــرة. وســاهمت »أنــا يقــظ« بــدور واضــح يف محاربــة قوانيــن للتصالــح 
مــع قضايــا فســاد ضخمــة مــن فتــرة مــا قبــل الثــورة كمــا تتميــز عــن معظــم منظمــات المجتمــع المــدين بانهــا تنشــر موازناتهــا ومصــادر تمويلهــا بانتظــام علــى 
موقعهــا االلكتــروين69.  وجغرافيــا، زاد عــدد الجمعيــات الحقوقيــة وتنوعــت أنشــطتها خــارج العاصمــة يف مجــاالت عديــدة مثــل حقــوق الطفــل والمعاقيــن والحــق 

يف التنميــة. وال تــكاد تخلــو واليــة مــن واحــدة مــن مثــل هــذه الجمعيــات. 

الخاتمة: مستقبل الحركة الحقوقية يف تونس: الفرص والتحديات
حققــت حركــة حقــوق اإلنســان التونســية مكاســب متعــددة يف نضالهــا المســتمر منــذ خمســين عاًمــا، وليــس أقــل هــذه المكاســب بقاؤهــا علــى قيــد الحيــاة 
يف ظــروف اســتبدادية حالكــة. ودخــل إىل صفــوف الحركــة واحتمــى بهــا وخــرج مــن بينهــا عــدد مــن أهــم السياســيين الذيــن ســاهموا يف تشــكيل مســار الدولــة 
والمجتمــع التونســي عقــب ثــورة ينايــر 2011 وســقوط نظــام بــن علــى الديكتاتــوري. وشــهدت الســنوات الســت التاليــة للثــورة تأســيس عــدد كبيــر مــن 
الجمعيــات التــي تســتخدم الخطــاب الحقــويق يف المناصــرة والحشــد والتوثيــق يف قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة مثــل البطالــة والمســاواة العرقيــة 
والجنســية ومحاربــة الفقــر والفســاد. واســتمرت الجمعيــات والمنظمــات التاريخيــة يف عملهــا وتزايــد نشــاط فــروع الجمعيــات الدوليــة العاملــة علــى الصعيديــن 
المحلــي والعــريب حيــث صــارت تونــس ربمــا البلــد العــريب الوحيــد الــذي يمكــن فيــه بســهولة تســجيل منظمــات حقوقيــة أجنبيــة وممارســة نشــاط حقــويق 

إقليمــي بحريــة70. 

ولكن الحركة تواجه عدًدا من التحديات بعضها قديم واآلخر جديد، ومنها:
تداخــل الجانــب السياســي مــع العمــل الحقــويق )ســواء عــن طريــق الدخــول مباشــرة يف الصــراع علــى الســلطة أو تبــوأ مناصــب سياســية أو الصراعــات 	 

داخــل أو بيــن بعــض المنظمــات بســبب االنتمــاءات السياســية) وينتــج عــن هــذا التداخــل تعثــر العمــل الحقــويق وضعــف يف التنســيق والتعــاون بيــن 
كثــر وضوًحــا وعالنيــة بشــأن عالقــة العمــل الحقــويق باالنخــراط يف صراعــات سياســية بمــا فيهــا  المنظمــات الحقوقيــة. وهنــاك حاجــة ماســة إىل مواقــف أ
صراعــات مباشــرة علــى الســلطة والمناصــب التنفيذيــة. وهنــاك أيًضــا حاجــة لدراســة الفــارق بيــن أن يســتغل الفاعلــون الحقوقيــون المجــال السياســي 
والفاعليــن السياســيين لتحقيــق مكاســب حقوقيــة وأن يســعوا هــم أنفســهم ليكونــوا جــزًءا مــن النظــام السياســي الحاكــم )ســواء كأفــراد أو كمنظمــات)71.  
وأخيــًرا هنــاك حاجــة إىل تمفصــل أوضــح )أو اعتــراف بغمــوض وعــدم تحديــد ال مفــر منــه) للعالقــة بيــن الفاعليــن الحقوقييــن وبقيــة مكونــات المجتمــع 

المــدين والسياســي )النقابــات العماليــة والمهنيــة واألحــزاب السياســية واإلعــالم). 
يوجــد مــا يشــبه قطيعــة جيليــة حيــث يعمــل عــدد قليــل مــن الشــباب يف المنظمــات الحقوقيــة العريقــة بينمــا تفضــل أغلبيــة منهــم االنخــراط يف أو إنشــاء 	 

منظمــات أو شــبكات جديــدة أو العمــل مــع فــروع المنظمــات الدوليــة يف تونــس. 
تطــرح أعمــال العنــف اإلرهابيــة أيًضــا تحديًــا كبيــًرا أمــام الحركــة الحقوقيــة، وخصوًصــا مــع الميــل المعتــاد لــدى الحكومــات واألجهــزة األمنيــة يف أنحــاء 	 

العالــم، وتونــس ضمنــه، للتــذرع باعتبــارات أمنيــة مــن أجــل التضييــق علــى الحقــوق عموًمــا وحقــوق المتهميــن باإلرهــاب خصوًصــا. ويعيــد هــذا للحيــاة 
الحجــة التــي اســتعملها الرئيــس الســابق بــن علــي ســنوات طويلــة يف قمعــه لإلســالميين وللتضييــق علــى الحريــات السياســية والشــخصية. 

ويواجــه المجتمــع الحقــويق التونســي حزمــة تحديــات داخليــة تتعلــق بالتنظيــم الداخلــي )الحوكمــة) وســبل اتخــاذ القــرار والتمويــل )المحلــي واألجنبــي) 	 
وفتــح بــاب العضويــة )يف مقابــل المنظمــات المهنيــة المغلقــة) والمهنيــة )تطويــر وأحــكام النظــم الداخليــة اإلداريــة والماليــة مثــاًل). وعلــى ســبيل المثــال 
بــدأت منظمــات عــدة يف عامــي 2015 و2016 مــن المعانــاة مــن انخفــاض معــدالت التمويــل األجنبــي واضطرارهــا إىل تقليــص البرامــج. ورغــم أنــه ال يوجــد 
يف األغلــب ســبيل أمثــل لبنــاء منظمــة فضلــى لحقــوق اإلنســان لكــن هــذه التحديــات المتعلقــة بمســائل الحوكمــة والشــفافية والتمويــل واالســتدامة أمــور 

كثــر فاعليــة مــن أجــل ضمــان تطويــر وزيــادة تأثيــر العمــل الحقــويق72.  بــات مــن المتعيــن مقاربتهــا بصــورة مختلفــة وأ
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تطور حركة حقوق اإلنسان يف المغرب
 )من االستقالل حتى 2016(

محمد قديري

ملخص

تســتعرض هــذه الورقــة نشــأة وتطــور حركــة حقــوق اإلنســان بالمغــرب مــن خــالل تتبــع مولــد الحركــة واألســباب والعوامــل التــي صاحبــت نشــأتها وتطورهــا وتحدياتهــا 
الراهنــة وآفاقهــا المســتقبلية. وتســتعرض الورقــة التــدرج الــذي ميــز طبيعــة األنشــطة الحقوقيــة وتخصصهــا، بــدًءا بالحقــوق السياســية والتــي مثلــت ردة فعــل يف 
مواجهــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان يف العقــود األوىل لدولــة االســتقالل وحتــى بدايــة التســعينيات، ومــروًرا بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي ولــدت 
مــع نشــأة وتطــور الجمعيــات األهليــة وبصفــة خاصــة تلــك التــي تعنــى بتقديــم الخدمــات االجتماعيــة، وكذلــك طائفــة الحقــوق التــي أّطــرت عمــل الجمعيــات النســائية 
والمنظمــات األمازيغيــة، وانتهــاًء بالحــركات االحتجاجيــة التــي ترافقــت مــع الربيــع العــريب، وأفــرزت حــراك 20 فبرايــر. وتقاطــع هــذا الحــراك مــع أنشــطة الحركــة 
الحقوقيــة وعبــر عــن بعــض مطالبهــا يف نفــس الوقــت. وتشــّرح الورقــة اســتراتيجية الدولــة يف التعامــل مــع الحركــة الحقوقيــة خصوًصــا والمجتمــع المــدين عموًمــا، 
وتتنــاول التحديــات الراهنــة للحركــة الحقوقيــة المغربيــة مــن نواحــي التنســيق والتمويــل والمنــاخ المــادي والقانــوين والعالقــة مــع الجانــب السياســي شــًدا وجذبـًـا مــع 

الدولــة واألحــزاب السياســية وبقيــة مكونــات المجتمــع المــدين مــن أجــل التوثيــق والكشــف عــن اإلنتهــاكات واقتــراح السياســات الكفيلــة بضمــان حقــوق اإلنســان. 

تســتعرض هــذه الورقــة المســحية تاريــخ نشــأة وتطــور مكونــات الحركــة الحقوقيــة المغربيــة يف ســياقها السياســي واالجتماعــي الداخلــي والــدويل1.  وتمثــل الظــروف 
السياســية المحليــة ســبًبا مباشــًرا يف والدة مجموعــة جمعيــات مدنيــة تدافــع عــن الحقــوق والحريــات وبصفــة خاصــة عــن المعتقليــن والمختطفيــن يف ســبعينيات 
وثمانينيــات القــرن العشــرين. وتزامنــت هــذه الــوالدة مــع تطــور عالمــي صــارت فيــه حقــوق اإلنســان منظومــة عمــل رئيســية يف المجتمــع المــدين يف هذيــن العقديــن 
بعــد تفــكك حركــة الحقــوق المدنيــة يف أوروبــا والواليــات المتحــدة. ويف أوائــل العقــد الثــاين مــن القــرن الحــايل أدت االحتجاجــات الشــعبية العارمــة يف المنطقــة بمــا 
فيهــا المغــرب )فيمــا أطلــق عليــه آنــذاك »الربيــع العــريب«) إىل ظهــور عــدد مــن الحــركات الحقوقيــة الجديــدة التــي أثــرت يف انتــاج الدســتور المغــريب الجديــد وتأثــرت 

بصــدوره، وتزامنــت معهــا مجهــودات عــدد مــن الفاعليــن الحقوقييــن لعبــوا دوًرا فعــااًل يف الدفــع بعجلــة اإلصالحــات الدســتورية والقانونيــة قدًمــا.

وتفتــرض الورقــة أن ســلوك الدولــة عموًمــا حيــال التنظيمــات المجتمعيــة ومنطلقــات هــذا الســلوك يشــكل طبيعــة وآليــات عالقتهــا بالفاعليــن والمنخرطيــن يف 
مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. ويف هــذه العالقــة بالمغــرب كان للدولــة ومؤسســاتها اليــد العليــا، تتصــرف وفــق مــا يضمــن فــرض ســلطتها السياســية واألمنيــة، 
ــا مــن عالقــة يســتعمل فيهــا النظــام  ومــن أجــل متطلبــات الضبــط االجتماعــي كمــا تراهــا. واســتمرت اليــد العليــا للدولــة رغــم تحــول ســبل فــرض الســلطة تدريجًي
العنــف دون رادع مــن أجــل بنــاء الدولــة، ودفاًعــا عــن مصالــح النخبــة الحاكمــة منــذ االســتقالل يف منتصــف الخمســينيات وحتــى بدايــة التســعينيات إىل مســعى 
»لدمقرطــة« الحيــاة السياســية بصــورة تدريجيــة بطيئــة منــذ النصــف الثــاين مــن التســعينيات. وهــذه الديناميــة الرئيســية للعالقــة هــي التــي أنتجــت االســتراتيجيات 
الكبــرى التــي لجــأت إليهــا الدولــة مــن أجــل إضعــاف هــؤالء الفاعليــن أو امتصاصهــم أو االســتجابة لجــزء مــن مطالبهــم. ويف ظــل النظــام الــذي كان يســعى، وبعنــف، 
مــن أجــل خلــق دولــة مــا بعــد االســتعمار يف الســتينيات وحتــى منتصــف التســعينيات، أو بالمســاومة و«الدمقرطــة« المشــروطة يف العقديــن الماضييــن نشــأت 
وتطــورت حركــة حقــوق اإلنســان يف المغــرب وتحــّور خطابهــا وتغيــرت تحدياتهــا وعالقاتهــا السياســية واالجتماعيــة ونظمهــا الداخليــة وتأثيرهــا. ويمكــن االدعــاء أن 
ســلوك النظــام كان العامــل الرئيســي يف تحــوالت هــذه الحركــة دون أن نبخــس الحركــة ومناضليهــا دورهــم الفاعــل يف تحقيــق مكاســب عديــدة وتحــوالت تتعمــق مــع 

الوقــت يف دفــع الدولــة لضمــان الحقــوق وتجذيرهــا يف المجتمــع.

وســوف نســعى يف تقســيم هــذه الورقــة إىل تتبــع الحركــة الحقوقيــة يف شــقيها التاريخــي واأليديولوجــي، متتبعيــن االســتراتيجيات التــي تبنتهــا الدولــة مــن أجــل لجــم 
الحركــة الحقوقيــة، وكذلــك االســتراتيجيات المناوئــة التــي ســلكتها هــذه الحركــة مــن أجــل تحقيــق مطالبهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتــدرج مــن المطالبــة بالحقــوق 
الحقوقيــة  المنظمــات  العامــة إىل  الحقوقيــة  المنظمــات  التــدرج مــن  االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة، وكذلــك  بالحقــوق  المطالبــة  السياســية والمدنيــة إىل 

ــا بإبعــاد الفاعليــن عــن قواعدهــم االجتماعيــة. وتتبــع الورقــة التقســيم التــايل: المتخصصــة بمــا يعنــي أيًضــا زيــادة االحترافيــة التــي، رغــم أهميتهــا، قــد تهــدد أحيانً
أوًل: مولد وتطور حركة حقوق اإلنسان يف المغرب

ثانًيا: الجمعيات المدنية المختصة بتقديم الخدمات
ثالًثا: الجمعيات النسائية

رابًعا: المنظمات الحقوقية المعنية بعمل مؤسسات العدالة
خامًسا: المنظمات األمازيغية

سادًسا: الحركات الحتجاجية والحقوقية واستراتيجية الدولة من أجل التفكيك/المتصاص
على مستوى المؤسسات الرسمية  •

الدولة والحركات الجتماعية: التكيف السياسي المتبادل وحراك 20 فبراير كمثال  •
سابًعا: خاتمة عن آفاق وتحديات الحركة الحقوقية بالمغرب.

1 Paola Gandofli, “La société civile au Maroc, signification et issues des processus de changement sociale et politique”, 4th Mediterranean Social and Political 
Research Meeting, 1923- March 2003, p. 8, التــايل الرابــط  باالنجليزيــة يف  الورقــة   goo.gl/BrMibG ويمكــن مراجعــة هــذه 
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2 المخــزن هــو تعبيــر يمثــل النخبــة الحاكمــة يف المغــرب منــذ عــدة قــرون وهــي النخبــة التــي تســيطر علــى الجهازيــن اإلداري والسياســي الخاضعيــن للســلطان )أو للملــك فيمــا بعــد) بصفتــه أميــر 

 José M. González Riera, “Des années de plomb au 20 février. Le rôle désorganisations des droits humains dans la transition politique au :المؤمنيــن ورئيــس البــالد. أنظــر
.No78,  p. 45 3/Maroc”, Confluences Méditerranée, 2011

3 حــزب االســتقالل هــو أحــد أقــدم أحــزاب المغــرب. وبعــد أن ترســخ وجــوده وانتشــر عبــر المملكــة تحــول مــن مطالبــة إدارة الحمايــة الفرنســية بإجــراء إصالحــات إىل المنــاداة باســتقالل البــالد يف ينايــر 

1954. وشــارك الحــزب ذي األيديولوجيــة االســتقاللية اإلســالمية المحافظــة بعــد اســتقالل المغــرب يف عــدة حكومــات، ويف مرحلــة »االنتقــال الديمقراطــي« شــارك يف الكتلــة الوطنيــة التــي تشــكلت 
كية ومنظمــة العمــل الديمقراطــي، ثــم شــارك يف حكومــة  كي للقــوات الشــعبية واالتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية وحــزب التقــدم واالشــترا ــا إىل جنــب مــع حــزب االتحــاد االشــترا ســنة 1992 جنًب
»التنــاوب التوافقــي« ســنة 1998. أنظــر الموقــع الرســمي للحــزب:  http://istiqlal.info/a/تاريخ20%الحــزب/  وكذلــك انظــر محمــد ضريــف، »األحــزاب السياســية المغربيــة«، منشــورات المجلــة 

المغربيــة لعلــم االجتمــاع السياســي، 1993، ص. 200
4 Marguerite Rollinde, “Les associations des droits de l’homme au Maroc : entre adhésion nationale, appartenance politique et engagement citoyen”, les cahiers du 
CRASC, n°52002-, p. 128. 

كدها  5 ينص الفصل الثالث من قوانين العصبة على أنها تسعى إىل نشر وتعميم مفاهيم مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف جميع أصولها ومصادرها كما نص عليها اإلسالم وأ

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية والعربية.
6 González Riera, op. cit., p. 36.

كية  كية العلمية« وداعًيا العتماد استراتيجية شاملة من »أجل تشييد مجتمع وحضارة اشترا كي للقوات الشعبية يف يناير 1975، متبنًيا أيديولوجية »االشترا 7 تأسس حزب االتحاد االشترا

مطابقة لخصوصية شعبنا«. أنظر: محمد ضريف، مرجع سبق ذكره، ص. 263. وكانت أهم المحطات السياسية التي شارك فيها الحزب تقلده لمنصب الوزير األول يف حكومة »التناوب 
التوافقي« سنة 1998 يف شخص الكاتب األول عبد الرحمان اليوسفي. وتضاءل تأثير الحزب يف السنوات األخيرة حتى أنه لم يحصل يف االنتخابات التشريعية األخيرة عام 2016 سوى على 

20 من 395 مقعًدا. 
8 Gandofli, op. cit., p. 10.

9 بيير فيرموريين، تاريخ المغرب منذ االستقالل، ترجمة: عبد الرحيم زحل، الرباط: أفريقيا الشرق )2014) ص 174-173

10 Rollinde, op.cit. p. 127, 167.

تطور حركة حقوق اإلنسان يف المغرب محمد قديري

أواًل: المنظمات المدنية الحقوقية العامة ومولد حركة حقوق اإلنسان يف المغرب
تأسســت العصبــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف شــهر مايــو ســنة 1972عقــب ســنوات حالــة االســتثناء )1965-1970)، واالنقالبيــن الفاشــلين 
)1971-1972)، ويف ظــل غيــاب مؤسســات مدنيــة تشــارك يف صنــع ومراقبــة السياســات الحكوميــة، وانســداد أفــق الحــوار السياســي مــع األحــزاب، وتصاعــد 
المــدين  الصعيديــن  علــى  اإلنســان وخاصــة  لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات  مــن  الصوريــة وغيرهــا  والمحاكمــات  واالختطــاف  التعســفي  االعتقــال  حمــالت 
والسياســي والتــي ميــزت الصــراع السياســي يف المغــرب يف أول عقديــن بعــد االســتقالل يف غمــار ســعي مؤسســة القصــر وحلفــاؤه )مــا يســمى بالمخزن)2مــن 

اجــل ضمــان الســيطرة علــى الســلطة وبنــاء مؤسســات دولــة مــا بعــد االســتعمار والنظــام الملكــي. 

ونشــأت العصبــة مــن بيــن صفــوف حــزب االســتقالل-3  أقــدم األحــزاب المغربيــة والــذي طالمــا مــزج بيــن أيديولوجيــة وطنيــة وتوجــه إســالمي عــرويب محافــظ- 
ألســباب عمليــة بالدرجــة األوىل، حيــث وجــد عــدد مــن المناضليــن السياســيين أنفســهم معتقليــن تعســفًيا دون أي دفــاع يضمــن أدىن حقوقهــم السياســية 
أو القضائيــة- كان بيــن المعتقليــن علــى ســبيل المثــال أنيــس بلفريــج وهــو ابــن أحمــد بلفريــج أحــد قيــادات حــزب االســتقالل والمستشــار الخــاص للملــك4.  
ومــا زال هــذا االرتبــاط قائًمــا علــى الصعيــد األيديولوجــي  كمــا أن عــددا مــن قيــادات وأطــر حــزب االســتقالل هــم مــن بيــن أطــر العصبــة والتــي أيًضــا تشــير بيــن 
قوانينهــا لوجــود مرجعيــة إســالمية للعمــل الحقــويق5.  وتأثــرت العصبــة بعالقتهــا بحــزب االســتقالل، وصراعاتــه، ولــم تنتقــد االنتهــاكات الحــادة التــي وقعــت 

خــالل تلــك الســنوات بقــوة6. 

وقفــت بعــض تلــك األحــداث والعوامــل السياســية أيًضــا وراء تأســيس الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان يف 24 يونيــة 1979. ولــم تســلم الجمعيــة بدورهــا 
كي للقــوات الشــعبية الــذي تأسســت الجمعيــة بمبــادرة مــن بعــض أعضائــه7.  فقــد كان  مــن المتناقضــات واالنقســامات التــي اعتــرت حــزب االتحــاد االشــترا
الحــزب يواجــه تحديــات سياســية داخليــة ورغــب يف أن يدخــل مجــال العمــل الحقــويق مــن أجــل تقويــة شــرعيته كحــزب يســاري ويف إطــار منافســته مــع حــزب 

االســتقالل8 . 

ورغــم نشــأة هاتيــن المنظمتيــن يف الســبعينيات إال إنهــا ظلــت مكبلــة بســبب اســتمرار النظــام الحاكــم يف سياســات القبضــة الحديديــة األمنيــة الصارمــة التــي 
انســحبت علــى مدافعــي حقــوق اإلنســان بدورهــم. وتزايــدت حــاالت االعتقــال واالختفــاء القســري لعــدد مــن الفاعليــن السياســيين ممــا عــرض المغــرب 
النتقــادات دوليــة حيــث واصلــت حركــة حقــوق اإلنســان يف أنحــاء العالــم بروزهــا كفاعــل مســتقل رغــم أنــه جــرى أحيانـًـا توظيفهــا أو توظيــف االنتهــاكات الواقعــة 

بالفعــل يف الصــراع السياســي الــدويل ويف منــاخ الحــرب البــاردة. 

وبــدأ فضــح انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الســبعينيات أيًضــا علــى يــد المهاجريــن المغاربــة والفرنســيين المتعاطفيــن الــذي ســعوا لتنبيــه الــرأي العــام الفرنســي 
لوضــع حقــوق اإلنســان المــذري يف المغــرب. ولــم تســفر هــذه الحمــالت التــي قــام ببعضهــا جمعيــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف المغــرب بعــد إنشــائها يف 
1984 عــن أي تغييــر يذكــر بســبب الدعــم الحكومــي الفرنســي للنظــام المغــريب. ولكــن مــع مــرور الوقــت وتســرب رســائل وأوراق مــن داخــل معتقــالت المغــرب 

الرهيبــة وفــرار أبنــاء الجنــرال الســابق محمــد اوفقيــر يف 1987 تزايــد اهتمــام الصحافــة الفرنســية والدوليــة بأوضــاع حقــوق اإلنســان يف المغــرب9. 

ولكــن داخــل المغــرب لــم تتمكــن العصبــة والجمعيــة مــن القيــام بعمــل فعلــي وواســع ومؤثــر علــى األرض حتــى عــام 1988 بســبب القمــع الشــديد لــكل 
األنشــطة المعارضــة سياســية كانــت أو حقوقيــة حتــى أواخــر الثمانينيــات. وعلــى ســبيل المثــال تعــرض مناضلــو الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان لحملــة 
اعتقــاالت يف مايــو 1983 وحتــى ينايــر 1984 علــى خلفيــة عــدد مــن المظاهــرات والتــي أدت بدورهــا إىل اعتقــال العديــد مــن المناضليــن السياســيين. وجــاءت 
هــذه االعتقــاالت بعــد أن تكاتــف قســم مــن اليســار مــع الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان وطالبــت الجمعيــة ألول مــرة يف عــام 1983 بفضــح مــا كان يجــري 

مــن انتهــاكات جســمية وتعذيــب ومعاملــة ســيئة للمعتقليــن يف تازمامــرت10. 

ورغــم هــذه الضغــوط، وربمــا نســبًيا بســببها، شــهد عــام 1988 والدة ثالــث منظمــة حقوقيــة مهمــة يف المملكــة وهــي المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان. 
وجــرى تنســيق متزايــد بيــن العصبــة والجمعيــة كــرد فعــل علــى خلــق المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، حيــث تشــككا يف ضــرورة ودوافــع إنشــاء مؤسســة 
حقوقيــة ثالثــة يف وقــت تعجــز فيــه المنظمــات القائمــة بالفعــل عــن العمــل. وارتفعــت أصــوات تدعــي أن خلــق المنظمــة يدخــل يف إطــار حســابات سياســية وأن 
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11 Ibid., p. 174. 
 is.gd/ctzbZx كتوبر 2013، متاح على 12 ياسر أروين، »شبكة أندلس تنفرد بنشر نص مشروع الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان المحين«، مغرس، 20 أ

13 خديجة رياض، »قراءة يف مشروع الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان«، طنجة 24 نوفمبر 2013، متاح على is.gd/ps0H2R ومن المطالب التي تحققت جزئًيا إطالق سراح بعض المعتقلين، 

والمصادقة على عدد من االتفاقيات الدولية كاتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق المهاجرين، إضافة إىل إدراج الدولة لمفهوم حقوق 
اإلنسان يف التعديل الدستوري لسنة 1992.

14 González Riera, op. cit., p. 37.
15 تشير »سنوات الرصاص« إىل الفترة التاريخية التي امتدت من بداية الستينيات مروًرا بالسبعينيات وحتى التسعينيات. وقد شهدت هذه المرحلة من تاريخ المغرب ارتكاب أجهزة األمن 

النتهاكات منهجية جسيمة للحقوق المدنية والسياسية واستعمال أساليب تعذيب وحشية واإلخفاء القسري للمعارضين والمشتبه بهم، والسجن دون محاكمة، وغياب ضمانات المحاكمات 
العادلة.

16 فيرموريين، مرجع سابق، ص 180-179.

17 يف هذه الفترة كان خطاب حقوق اإلنسان مهيمًنا على صعيد دويل وتنامي دور المنظمات الدولية غير الحكومية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية يف الضغط على الدول. وتبنى 

كثر انفتاًحا من ذي قبل، قام معها بإطالق سراح السجناء، وخلق آليات لمراقبة حقوق اإلنسان كالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، وإنشاء وزارة حقوق  الملك الحسن الثاين سياسة أ
اإلنسان، وتأسيس حكومة التناوب، وهي الحكومة التي تأسست سنة 1998 بعد أن ضمن الملك قيام هذه التجربة السياسية القائمة على التداول على السلطة بين كتلتين سياسيتين، 

كي األستاذ عبد الرحمان اليوسفي، مع احتفاظ القصر بسلطة فوق السلطات تشمل رئاسة المجلس الوزاري والموافقة على الوزراء  بحيث تم ترأسها أواًل من قبل زعيم االتحاد االشترا
وتعيين الوزراء السياديين إىل جانب سلطات أخرى تقوض تماًما مبدأ الفصل بين السلطات وتجعل الملك فوق السلطات فعلًيا. انظر كريم المرزويق، »هل سلطان ملك المغرب فوق كل 

is.gd/N9jS2k السلطات؟« الترا صوت، 4 نوفمبر 2016، متاح على
18 González Riera, op. cit., p. 38.

19 مجلس النواب هو الغرفة األوىل من البرلمان المغريب المعتمد على نظام الغرفتين، وتعتمد على االنتخاب المباشر من طرف المواطنين المغاربة.

20 González Riera, op. cit., p. 38

كي، خاصــة وأن األحــزاب أصبحــت تعتمــد علــى  الدولــة قــد خلقتهــا للحــد مــن تأثيــر العصبــة والجمعيــة، ومــن خاللهمــا تأثيــر حــزيب االســتقالل واالتحــاد االشــترا
الجمعيــات الحقوقيــة جزئًيــا إليصــال صوتهــا إىل الشــارع. وأنشــأ المنظمــة عــدد مــن الجامعيــن المســتقلين يتقدمهــم رجــل القانــون عمــر عزيمــان وأعضــاء مــن 
كية) ولكــن عزيمــان ســرعان مــا اســتقال مــن المنظمــة بســبب مســاعي األحــزاب للتحكــم يف المنظمــة  كي والتقــدم واالشــترا أحــزاب يســارية )االتحــاد االشــترا

التــي لــم يتعــد عــدد مناضليهــا يف ذلــك الوقــت 150 عضــًوا مقابــل آالف األعضــاء يف الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان »ذات المنحــى الراديــكايل«11. 

ولكن المنظمة انخرطت مع بقية الحركة الحقوقية بعد ذلك ووقعت مع جمعية هيئات المحامين والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، والجمعية 
المغربية لحقوق اإلنســان وجمعية الحقوقيين المغاربة على الميثاق الوطني لحقوق اإلنســان يف ســنة 1990، وشــاركت أيًضا يف االئتالف الوطني الحقويق 
الــذي ضــم حــوايل 22 هيئــة حقوقيــة مســتقلة للتوقيــع علــى نفــس الميثــاق بعــد تجديــده يف 12 ديســمبر 2013. وُينــص الميثــاق علــى النضــال المشــترك مــن 
أجــل مالءمــة الدســتور المغــريب مــع القوانيــن والعهــود الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ورفــع جميــع التحفظــات المرفقــة بالمعاهــدات الدوليــة، وكــذا مالءمة 
التشــريع الوطنــي مــع القوانيــن والعهــود الدوليــة، واإلقــرار بأســبقية القانــون الــدويل علــى القانــون الوطنــي، كما طالب باســتقالل القضاء، وضمان حرية المعتقد 
والــرأي وغيرهــا مــن الحقــوق12.  إال أنــه ومــع اختــالف الــرؤى بيــن الهيئــات الخمــس التــي صادقــت علــى الميثــاق ســنة 1990، واختــالف المشــروعات المجتمعية 
المتمثلــة يف عــدد مــن المطالــب المرتبطــة بهــذه المرحلــة الزمنيــة والتــي تحقــق جــزء منهــا بالفعــل خــالل العاميــن التالييــن13،  لــم تنمــو وتتزايــد مســاعي وأعمــال 
التنسيق بين مكونات الحركة الحقوقية المختلفة. وساهم يف هذا أيًضا تباين المواقف السياسية لألحزاب التي نشأت يف كنفها بعض مكونات هذه الحركة14. 

وكانــت الحكومــة قــد بــدأت يف اإلفــراج عــن معتقليــن سياســيين يف مايــو 1989 وبــدا أن النظــام الملكــي مســتعد النفتــاح محســوب يف مجــال الحريــات 
وخصوًصــا مــع تصاعــد الضغــوط الدوليــة مــع نهايــة الحــرب البــاردة وتســرب أوراق ومســتندات ونشــر كتــب تفضــح الممارســات المرعبــة يف ســجون ومعتقــالت 
ــا القمــع إىل  المغــرب يف ســنوات الرصــاص15.  ولكــن حــرب الخليــج يف عــام 1990 عطلــت عمليــة االنفتــاح السياســي وتــم إيــكال مشــكلة األالف مــن ضحاي
المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان الــذي تأســس يف نفــس العــام. واقتصــرت الخطــوات الحكوميــة التاليــة علــى إجــراءات قانونيــة يف مجــال الحقــوق مثــل 
تضميــن مفهــوم حقــوق اإلنســان يف الدســتور الرابــع الــذي أُقــر يف عــام 1993 وإنشــاء وزارة لحقــوق اإلنســان يف نفــس العــام توالهــا رجــل القانــون عمــر عزيمــان. 
وقامــت هــذه الــوزارة بــأول خطــوة يف محاولــة لجبــر أضــرار الماضــي عــن طريــق صــرف نفقــة شــهرية خمســة آالف درهــم لقدمــاء معتقلــي تازمامــرت ولكنهــا 

لــم تلبــث أن ألغــت هــذه النفقــة عــام 162000. 

ومــع تــويل حكومــة »التنــاوب التوافقــي«17  ســنة 1998 كان مــن المأمــول أن يظهــر للوجــود نظــام سياســي برلمــاين قائــم علــى صــراع سياســي فعلــى حيــث 
تمثــل الكتلــة الفائــزة يف االنتخابــات األغلبيــة وتشــكل حكومــة، يف حيــن تقــوم كتلــة األقليــة بــدور المعارضــة، إال أن هيمنــة القصــر علــى العمليــة السياســية 
وفشــل األحــزاب يف التكتــل خلــف برنامــج سياســي عريــض حالــت دون نجــاح هــذا االنتقــال المحكــوم مــن أعلــى ولــذا بــات عنــوان التحــول السياســي يف 

المغــرب »التنــاوب التوافقــي« عوًضــا عــن أن يكــون تحــواًل ديمقراطًيــا حقيقًيــا. 

وخــالل هــذه التجربــة السياســية تغيــرت طبيعــة العالقــة التــي تربــط بيــن المجتمــع المــدين واألحــزاب السياســية »تغيــًرا جذريًــا«18، ذلــك أن الجمعيــات خــاب 
أملهــا نســبيا يف األحــزاب التــي كانــت تلعــب مــن قبــل دور المعارضــة، ثــم صــارت يف قلــب التفاعــالت السياســية التــي تؤطرهــا الدولــة، وتحــول اهتمامهــا عــن 
قضايــا الحريــات والحقــوق بالدرجــة األوىل لتركــز علــى ملفــات اعتبرتهــا أهــم مــن الناحيــة السياســية واإلداريــة. وممــا زاد مــن الشــقاق تخبــط حكومــة »التنــاوب« 
كي بعــد وصولــه إىل الســلطة التنفيذيــة، وكذلــك تنــازل معارضــة األمــس  يف عــدد مــن الملفــات، مــن قبيــل التشــغيل، والتغيــر المفاجــئ لخطــاب االتحــاد االشــترا
عــن مطلــب التعديــل الدســتوري الــذي لطالمــا نــادت بــه، والمتمثــل بشــكل أساســي يف التطبيــق الفعلــي لمبــدأ فصــل الســلطات، وخاصــة دعــم اســتقالل 
كتفائهــا بتعديــالت مــن الدرجــة الثانيــة مثــل تقويــة اختصاصــات  الســلطة القضائيــة، إضافــة إىل تعزيــز اختصاصــات البرلمــان وضمــان النزاهــة يف االنتخابــات، وا
كي تدريجًيــا عــن المجتمــع الحقــويق. ونظــرت الجمعيــات، وخاصــة  مجلــس النــواب وســلطات الوزيــر األول19. وتســبب كل ذلــك يف ابتعــاد حــزب االتحــاد االشــترا
الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، إىل أحــزاب »الكتلــة الديمقراطيــة« علــى أنهــا مجــرد واجهــة شــكلية. وكان للعالقــة القويــة التــي حافظــت عليهــا المنظمــة 
المغربيــة لحقــوق اإلنســان مــع الحكومــة، أثــر يف إلقــاء ظــالل مــن الشــك حــول اســتقاللها عــن قــرار التيــار السياســي الراعــي لهــا، ممــا أدى إىل ضعــف أنشــطتها 

وتأثيرهــا وخــروج عــدد مــن األعضــاء منهــا20. 

وعموًمــا عانــت الحركــة الحقوقيــة مــن تأثيــر النزاعــات السياســية الســائدة يف األحــزاب، بحيــث بــدا وكأن الجمعيــات الحقوقيــة أحيانـًـا ليســت إال ناطقــة باســم 
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21 Rollinde, op. cit., p. 130.
www.youtube.com/watch?v=srmfS7ZvPTc 22 حوار للسيد أحمد الهايج مع السيد حميد مهداوي على اليوتيوب، بدون تاريخ، متاح على

23 Malika Hadda, “Lecture le mouvement marocain pour les droits de l’homme entre consensus national et engagement citoyen”, Confluences Méditerranée, 
20044/ (N°51(, p. 87.
24 González Riera, op.cit., p 39.
25 وترجع جندولفي Gandolfi تأخر تأثير المجتمع المدين المغريب عموًما حتى بداية التسعينيات إىل االستراتيجيات التي كان المخزن يستغلها من أجل تدجين المجتمع المدين وفشل فاعلي 

يف المجتمع المدين يف انتزاع مساحة حركة كافية ومسافة نقدية من »المخزن« يتحقق بها استقالله، حتى لو نسبًيا. بينما يعتبر عبد هللا حمودي أن المجتمع المغريب تطور بسرعة تفوق 
كتمال مؤسسي أو كما أطلق عليها »المأسسة غير المكتملة«. )Gandolfi يف مرجع سبق ذكره، ص 5 سرعة تطور النخب مما نشأ عنه حالة من نضوج مجتمعي ال يرافقها ا

26 Hadda, op.cit., p. 84.

كي علــى الخصــوص. واتفــق اليوســفي، يف مقابلــة معــه يف مقــر حــزب االتحــاد  األحــزاب، وخاصــة بعــد موجــة اعتقــاالت طالــت أعضــاء حــزب االتحــاد االشــترا
كي ســنة 1995، مــع هــذا التحليــل مجــاداًل بأنــه كان مــن الضــروري إيجــاد مــن يدافــع عــن ضحايــا االعتقــاالت، واالهتمــام بأســرهم، علــى اعتبــار أن  االشــترا
ذلــك كان مــن مهــام حــركات المعارضــة، وهــي مهــام تتجــاوز الملفــات السياســية إىل تقديــم خدمــات قانونيــة واجتماعيــة تطلبــت خلــق بنيــة متخصصــة. 
وتــرى روالنــد أن هــذا التصريــح يوضــح المهــام الرئيســية التــي ســعت القيــادات السياســية يف األحــزاب لوضعهــا علــى عاتــق جمعيــات حقــوق اإلنســان يف 
هــذه المرحلــة، كمــا يؤكــد العالقــة بيــن الجمعيــات واألحــزاب السياســية، وإن ال يعنــي هــذا أن الجمعيــات واألحــزاب كانــوا يف عالقــة زبائنيــة محضــة أو أن 

كل طــرف لبــى توقعــات اآلخــر.

كانــت الخيــارات القائمــة أمــام المناضليــن السياســيين -علــى األقــل أولئــك الذيــن أفلتــوا مــن الســجون– تتلخــص بيــن االختفــاء أو الهجــرة أو الدخــول يف 
تنظيمــات طابعهــا العلنــي غيــر سياســي. واختــار عــدد منهــم، وخاصــة المنتمــون إىل التيــار اليســاري الماركســي ميــدان حقــوق اإلنســان، ربمــا يف أحيــان 
كمجــرد بــاب خلفــي للعــودة للمجــال السياســي21.  وبمعنــى أخــر فقــد شــكل مجــال حقــوق اإلنســان قاعــة لالنتظــار بالنســبة لبعــض هــؤالء المناضليــن للعــودة 
للسياســة. وبينمــا يمكــن النظــر لهــذا الجمــع بيــن العمــل الحقــويق والمشــروعات السياســية علــى إنــه مــن بيــن مثالــب الحركــة الحقوقيــة بالمغــرب، يــري بعــض 
الحقوقييــن مثــل أحمــد الهايــج رئيــس الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان األمــر كلــه بطريقــة مختلفــة مشــيًرا علــى ســبيل المثــال إىل الطريقــة التــي يتــم بهــا 
توزيــع الحصــص التمثيليــة علــى األحــزاب السياســية يف المكتــب المركــزي للجمعيــة بطريقــة تعكــس التنــوع السياســي داخــل الجمعيــة وأن وجــود أو عــدم 
وجــود فاعليــن منتميــن إىل تنظيمــات سياســية داخــل الجمعيــة ال يضــر باســتقالليتها حيــث أن هــذه التنظيمــات ال تتفــق كلهــا علــى نفــس الــرؤى والمواقــف 

كثــر لنفــوذ مجموعــة متنوعــة مــن اليســار المغــريب. طالمــا لــم يكــن تنظيمــا واحــدا يســيطر علــى الجمعيــة22.  ولكــن الجمعيــة ال شــك تخضــع ا

ويف أواخــر التســعينيات بــدأت محاســبة المســؤولين عــن االنتهــاكات الحقوقيــة الجســيمة التــي عرفتهــا »ســنوات الرصــاص« يف المغــرب، خاصــة بعــد تأســيس 
منتــدى الحقيقــة واإلنصــاف يف 1999 علــى خلفيــة االحتجاجــات التــي أثارتهــا كل مــن المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، والجمعيــة المغربيــة لحقــوق 
اإلنســان ومــن خاللهــا العصبــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان بحكــم التنســيق القائــم بينهــا، إضافــة إىل الضغــوط الخارجيــة التــي مارســتها المنظمــات الدوليــة 
مثــل العفــو الدوليــة والفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان والعصبــة الفرنســية لحقــوق اإلنســان طــوال ســنوات التســعينيات23. وبعــد ذلــك أسســت الحكومــة 
هيئــة التحكيــم المســتقلة يف عــام 1999 وهيئــة اإلنصــاف والمصالحــة يف 2004 بمثابــة اســتجابة لالحتجاجــات التــي أثارتهــا الجمعيــات، وإن لــم تنفــذ الدولــة 
التوصيــات الــواردة يف التقريــر النهــايئ لهيئــة اإلنصــاف والــذي تــم نشــره يف 2006. وانقســم المجتمــع الحقــويق بعــد صــدور تقريــر الهيئــة بيــن مــن يعمــل علــى 
التنســيق مــع الدولــة مثــل المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، وبيــن الذيــن فضلــوا أن يواصلــوا مواجهــة النظــام مثــل الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان 

ومنتــدى الحقيقــة واإلنصــاف24.  

وبــدا أن التنــازالت التــي قدمهــا النظــام بعــد 1998 هــي اســتجابة بطيئــة وتدريجيــة لمطالبــات قــوى مجتمعيــة ولكــن مــع اســتمرار اســتراتيجية المخــزن الهادفــة 
لتدجيــن الجمعيــات المدنيــة األهليــة عموًمــا ســواء المعنيــة بتقديــم الخدمــات أو تلــك المنخرطــة يف الدفــاع عــن ومناصــرة الحقــوق وإصــالح السياســات 
المختلفــة25.  ونجــح النظــام يف هــذا نســبًيا يف مواجهــة الجمعيــات الحقوقيــة رغــم أن األمــر يتعلــق بهيئــات منظمــة وبعضهــا تحــوز دعًمــا سياســًيا ناجًمــا عــن 
انخــراط األحــزاب الوطنيــة يف نشــأة هــذه الجمعيــات ورعايتهــا. ويمكــن القــول بــأن هــذه العالقــة بيــن الحركــة الحقوقيــة واألحــزاب والتــي شــكلت مــن ناحيــة 
مصــدر قــوة للحركــة علــى مســتوى شــرعيتها الوطنيــة، كانــت هــي نفســها أيًضــا مصــدر ضعــف بالنســبة لهــا علــى مســتوى عالقتهــا مــع الســلطة. فلــم يــر النظــام 
يف الجمعيــات الحقوقيــة ســوى آليــة جديــدة مــن آليــات مواجهــة الدولــة مــن جانــب األحــزاب السياســية التــي تقــف ورائهــا ونظــًرا لطبيعــة مطالبهــا المنصبــة 
علــى الحقــوق األساســية المرتبطــة بالوضــع السياســي آنــذاك. ولــم يرغــب النظــام يف الوفــاء بعديــد مــن هــذه المطالــب مــن منطلــق رؤيتــه لكيفيــة وســبيل بنــاء 

دولــة مــا بعــد االســتعمار عــن طريــق إقامــة ســلطة مركزيــة حازمــة. 

وواجــه العمــل الحقــويق تحديًــا أخــر تمثــل يف نظــرة قطــاع مــن المجتمــع المغــريب إليــه بصفتــه يتعــارض مــع بعــض مبــادئ الديــن اإلســالمي حيــث يعتمــد 
العمــل الحقــويق عــادة علــى كونيــة حقــوق اإلنســان ويســتند يف شــرعيته علــى نظــم وقوانيــن دوليــة وينظــر إىل دعــاوي الخصوصيــة الثقافيــة يف األغلــب بصفتهــا 
مجــرد حجــج يســتغلها المســتفيدون مــن انتهــاك حقــوق اإلنســان يف النظــم المحافظــة والمجتمعــات األبويــة. وكان هــذا أمــًرا حساًســا للغايــة يف بلــد مثــل 
ــا ومحــدًدا للديــن مــن أجــل دعــم شــرعية النظــام، وتعيــن علــى األحــزاب التــي تســعى للحفــاظ علــى وضعهــا  ــا معيًن المغــرب توظــف فيــه الدولــة ذاتهــا فهًم
القانــوين أن تقبــل هــذا الفهــم وتلــك الشــرعية الدينيــة الممنوحــة ذاتًيــا للمؤسســة الملكيــة، حيــث صــارت معارضــة هــذه »الشــرعية الدينيــة« جريمــة ضــد أمــن 
كتســب إنشــاء  الدولــة26.  ومــا زال هــذا التوتــر يؤثــر بشــكل مــا علــى العالقــات المتقاطعــة بيــن الفاعليــن الحقوقييــن والدولــة والمجتمــع. ومــن هــذا المنطلــق ا
منتــدى الكرامــة يف يونيــة 2005 انطالًقــا مــن مرجعيــة إســالمية أهميــة خاصــة وال ســيما فيمــا يتعلــق بالموائمــة بيــن هــذه المرجعيــة وكونيــة وشــمولية حقــوق 
اإلنســان. وكان بيــن أهــداف المنتــدى المعلنــة نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وتعميــق الوعــي بكرامتــه، ونشــط يف تنــاول الملفــات التــي يــروج بصددهــا جــدل كبيــر 
يف الوســط الحقــويق، مــن قبيــل تحديــات التمويــل والحوكمــة والعالقــة مــع النقابــات والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وكذلــك تحديــات الشــبكات الجديــدة 
وعــدم حصولهــا علــى الحــق القانــوين يف التنظيــم. ولكــن منتــدى الكرامــة لــم يقــدم حلــواًل صريحــة وناجعــة للتناقــض الرئيســي الــذي يواجــه معظــم الفاعليــن 
الحقوقييــن المنطلقيــن مــن مرجعيــة إســالمية وهــي التناقــض القائــم بيــن خصوصيــة فهــم معيــن وشــائع لإلســالم يف المغــرب وكونيــة حقــوق اإلنســان وخاصــة 

يف القضايــا التــي تتعلــق بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )ومنهــا الــزواج والميــراث، الــخ) والحقــوق الجنســية الفرديــة. 
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27 كلمة »مايل« العربية هي ترجمة حرفية للكلمة )MALI) وهي االختصار الفرنسي السم الحركة بالفرنسية »LeMouvement alternatif pour les libertés individuelles«. ساندت 

»مايل« حقوق المثليين التي نادت بها حركات أخرى مثل »كيف كيف« وذلك بنشر صورة لكل من زينب الغزوي وابتسام لشكر المؤسستين للحركة، وقد كتب على الصورة »لسنا مثليات 
لكننا ندعم المثليين«، مشاركة يف الحملة التي انطلقت يف شهر مايو من سنة 2014 والتي تستهدف إلغاء الفصل 489 من القانون الجنايئ والذي يجرم العالقات المثلية. ولم تلق قبواًل حتى 

من بعض المثليين أنفسهم على اعتبار أنهم رفضوا أن يتم التشبه بهم أو تكريس صورة نمطية لهم من أجل الدفاع عنهم. أنظر شبكة أندلس اإلخبارية،«حركة مايل تتضامن مع المثليين 
 is.gd/CHzsUt  بالمغرب«، 17 مايو 2017، ومتاح على

www.  28 مقطع منشور بدون تاريخ على موقع يوتيوب بعنوان »شاهد ما قالت إبتسام لشكر عن رمضان واإلسالم والحرية الجنسية واإلجهاض – عاجل وخطير«، بدون تاريخ، متاح على

youtube.com/watch?v=DJdJNkRnHc
www.youtube.com/ 29 أحمد الريسوين، »الريسوين: أنا مع ›حركة مايل‹ يف الغاء الفصل 222 من القانون الجنايئ«، موقع قناة العمق المغريب، 20 يونيو 2016، ومتاح على

 watch?v=lYV5Q8R8l7I
30 يتحدث محللون عن انفتاح سياسي ُمراقب.  أنظر: 

droits-de-/31/08/Habib Belkouch, “Droit de l’homme et démocratisation au Maroc, bilan et perspective”, 2005, p. 35. habibbelkouch.wordpress.com/2014
/lhomme-et-democratisation-au-maroc-bilan-et-perspectives

31 وقد امتدت هذه اإلنجازات عموًما على مدى مرحلتين: األوىل يف عهد الملك محمد الخامس، وتتعلق ببناء الدولة من الناحية المؤسساتية مباشرة بعد االستقالل من قبيل تأسيس القوات 

المسلحة الملكية وجهاز األمن الوطني سنة 1956 إضافة إىل مجموعة من القوانين كقانون المسطرة الجنائية سنة 1959، قانون الحريات العامة 1958، والقانون االنتخايب سنة 1959. 
والثانية يف عهد الملك الحسن الثاين حيث تأسس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سنة 1990، وصدر عفو ملكي سنة 1991عن حوايل 300 من المختطفين والسجناء السياسيين، 

وجرت مراجعة للدستور سنة 1992 تم فيها النص على أن المغرب يتبنى حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها دوليا، والمصادقة على إتفاقيات دولية أساسية خاصة بحقوق اإلنسان سنة 
1993، وخلق وزارة لحقوق اإلنسان سنة 1993، وخلق المحاكم اإلدارية سنة 1994، ثم إطالق حوار سياسي من أجل تأسيس حكومة ديمقراطية منتصف التسعينيات.

32 Gandolfi, op.cit., p 4.
33 كانت هناك تحوالت حقوقية إيجابية على الصعيدين القانوين والمؤسسي يف السنوات األوىل من عهد الملك محمد السادس مثل التعديالت بين سنوات 1999 و2002 يف قانون الحريات 

العامة، وقانون المسطرة الجنائية، وقانون الشغل، إضافة إىل المصادقة على أربع اتفاقيات دولية سنة 2000 منها اتفاقية حقوق الطفل، وخلق ديوان المظالم والمعهد الملكي للثقافة 
.Belkouch, op. cit., p. 42 :األمازيغية، وتأسيس هيئة اإلنصاف والمصالحة يف السنوات األوىل من العقد الماضي. أنظر

34 Gandolfi, op.cit., p. 8.

ومــس هــذا التناقــض ذا الجــذور االجتماعيــة والسياســية حــركات حقوقيــة مقابلــة مثــل حركــة »مــايل« أو الحركــة البديلــة مــن أجــل الحريــات الفرديــة« والتــي 
تأسســت يف ســبتمبر 2009 وتمســكت بكونيــة وشــمولية الحقــوق وركــزت علــى حقــوٍق فرديــة مثــل حريــة العقيــدة وحريــة الممارســات الدينيــة. وتأسســت 
مــايل علــى يــد زينــب الغــزوي وابتســام لشــكر بهــدف تغييــر عــدد مــن الفصــول الــواردة يف القانــون الجنــايئ المغــريب بدعــوى أنهــا تحــد مــن الحريــات الفرديــة 
للمواطــن، وخاصــة الفصــل 222 27 الــذي يجــرم اإلفطــار عمــًدا وجهــًرا يف نهــار رمضــان. وواجهــت الحركــة معارضــة حــادة مــن طــرف ناشــطين علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، بزعــم أنهــا تســعى »لتخريــب المعتقــدات الدينيــة للمســلمين المغاربــة«. وواجهــت مؤسســة الحركــة اتهاًمــا أنهــا تتلقــى أمــوااًل مــن الخارج 
مــن أجــل التأثيــر علــى الحيــاة الدينيــة والسياســية للمغــرب، مــع انتقــادات ألحــد مؤسســات الحركــة بعــد تصريحهــا أنهــا ملحــدة وبــأن الدولــة المغربيــة تجبرهــا 
بالقانــون القائــم علــى أن تتصــرف كمســلمة28.  بّيــد أن بعــض المحســوبين علــى التيــارات اإلســالمية يتفقــون مــع حركــة مــايل علــى تغييــر الفصــل 222 علــى 

اعتبــار أن الدولــة ال دخــل لهــا يف نيــة النــاس ويف عقائدهــم29. 

لقــد أســس االنفتــاح السياســي الــذي بــدأ يف أخــر ســنوات حكــم الحســن الثــاين وتعمــق بعــد تــويل الملــك محمــد الســادس مقاليــد الحكــم يف أغســطس 301999  
الســتراتيجيات مختلفــة مــن جانــب الدولــة يف التعامــل مــع موضــوع حقــوق اإلنســان. وترافــق هــذا االنفتــاح مــع تحــوالت اجتماعيــة، مكنــت فاعليــن متمايزيــن يف 
المجتمــع المغــريب )جمعيــات، ونقابــات عماليــة، وفاعليــن أفــراد، الــخ) مــن لعــب أدوار ومهــام جديــدة. إال أن كل ذلــك لــم يمثــل قطيعــة واضحــة مــع العديــد مــن 
الممارســات اإلداريــة المرتبطــة بالدولــة التقليديــة، والتــي قــد تتجســد يف بــطء اإلجــراءات )مــا يعــرف بالمســاطر يف المغــرب) وتعقدهــا، والمعاملــة الســيئة مــن 
طــرف بعــض المســؤولين اإلدارييــن تجــاه المواطنيــن، والتــي عكســت بشــكل مــا ربمــا يف المطــاف األخيــر نظــرة هــؤالء المســؤولين والدولــة اىل افــراد الشــعب 
بصفتهــم رعايــا وليســوا مواطنيــن. ورد المواطنــون بالمثــل حيــث تواتــرت ســلوكيات اجتماعيــة عكســت عــدم احتــرام القوانيــن واألنظمــة واالســتخفاف باألجهــزة 

وإهانــة بعــض الموظفيــن، بمــا يوحــى بعــدم التعامــل بجديــة مــع الدولــة ومــا تمثلــه مــن ســيادة للقانــون واحتــكار ألدوات العنــف. 

وهكــذا صــارت الدولــة والمجتمــع أمــام معضلــة تطــور تاريخــي تهتــم فيهــا األوىل بتحقيــق مطلــب األمــن والنظــام بمــا يتــالءم وحمايــة أســس الدولــة بينمــا يهتــم 
كثــر بالحقــوق الفرديــة والجماعيــة، وبينهمــا كانــت تتبــدل الوســائل واآلليــات الماديــة والقانونيــة والبشــرية الكفيلــة بتحقيــق حــل وســط بيــن هــذه  الطــرف األخــر أ
المطالــب المتصارعــة والتــي تــدور يف ســياق أوســع مــن الحــدود الميدانيــة والمعياريــة )اقتصاديــة وثقافيــة علــى ســبيل المثــال) يؤثــر علــى الخيــارات الممكنــة 
والمتاحــة أمــام كل األطــراف وخاصــة يف ضــوء التعارضــات األيديولوجيــة والمصالــح الماديــة التــي تنوعــت بيــن القصــر واألحــزاب، والحــركات السياســية، 

واالجتماعيــة، وســط اعتبــارات إقليميــة ودوليــة متغيــرة. 

لقــد كان الصــراع يف البدايــة ومباشــرة بعــد االســتقالل، صراًعــا سياســًيا محًضــا بيــن كل مــن المؤسســة الملكيــة آنــذاك، والتــي كانــت تســعى إلرســاء دعائــم 
الدولــة الحديثــة كمــا تراهــا، وبيــن الحركــة الوطنيــة وخاصــة تلــك المتأثــرة باأليديولوجيــة اليســارية، والتــي كانــت تطمــح بدورهــا إىل خلــق نظــام للحكــم يتــالءم 
وأفكارهــا المتعارضــة يف بعــض األحيــان مــع المصالــح الماديــة والتوجهــات األيديولوجيــة اإلســالمية للمؤسســة الملكيــة، حيــث لــم يكــن الملــك رئيــس دولــة 
حديثــة وحســب، بــل كان يف نفــس الوقــت ســلطان البــالد وأميــر المؤمنيــن. وبغــض النظــر عــن اإلنجــازات المؤسســاتية التــي ميــزت عهــد الملــك الراحــل الحســن 
الثــاين31،  وإمكانيــات اإلنفتــاح الديمقراطــي المشــروط التــي أتاحهــا يف ســنوات نهايــة عهــده وخاصــة مــع »حكومــة التنــاوب«، إال أن النظــام السياســي الســائد 
ضمــن اســتمرار تمتــع القصــر بســلطات واســعة واضفــاء ســتار مــن الغمــوض علــى السياســات الخاصــة بالماليــة والخزانــة والتشــغيل والحقــوق المدنيــة 

والسياســية32. 

ويظــل أن االنتقــال أو التحــوالت السياســية33  كانــا ضــرورة يف عهــد الملــك محمــد الســادس الــذي تــوىل العــرش يف 1999 اســتجابة لعوامــل زادت مــن طموحــات 
كتســب الملــك الشــاب شــعبية تزايــدت  وتوقعــات الشــعب المغــريب الــذي اعتبــر بــأن عهــد الملــك الجديــد ســيأيت بالتغييــر بعــد أن حكــم أبــوه 38 عاًمــا. وا
بعــد اعتالئــه العــرش، ونــال حظــوة لــدى أحــزاب المعارضــة مــع إعفــاء وزيــر الداخليــة مرهــوب الجانــب إدريــس البصــري مــن مهامــه، وهــو الوزيــر الــذي كان وراء 
سياســات منظمــة وأســاليب منهجيــة النتهــاك حقــوق اإلنســان يف العهــود الســابقة، ثــم تغيــر موازيــن القــوى السياســية المتمثلــة مــع تنامــي شــعبية أحــزاب 
المعارضــة ومــا اســتتبعه مــن ضــرورة إعــادة توزيــع األدوار داخــل الســلطة بيــن األحــزاب السياســية المعارضــة واألحــزاب الحاكمــة أو تلــك المقربــة للقصــر والتــي 

كثــر يف الجــزء الســادس مــن هــذه الورقــة. تعــرف باألحــزاب اإلداريــة34.  وســنعود لهــذه الديناميكيــات بتفصيــل ا
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35 Mohamed El Hachimi, “Société civile et démocratisation au Maroc. Le grand malentendu”, Institut européen de la Méditerranée, Juin 2014, p. 15.
36 ibid., p. 11.

37 يوسف سونة، المغرب وحقوق اإلنسان والمواطن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002، ص 264.

38 الشخص الذي يعاين من الهشاشة يمكن ان يتحول وضعه االجتماعي إىل الفقر أو التهميش االجتماعي بسهولة مع أي اضطراب بسيط نسبًيا يف ظروفه الحياتية.

39 Myriam Catusse, “Le » social « : une affaire d‹Etat dans le Maroc de Mohammed VI “, Confluences Méditerranée, 20113/ (N° 78(, p. 64.
40 Hadda, op. cit., p. 84.
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ثانيا: الجمعيات المدنية المختصة بتقديم الخدمات
شــجعت الدولــة علــى والدة واســتمرار الشــق الخدمــايت مــن المجتمــع المــدين، وذلــك علــى حســاب المكــون الحقــويق، وخاصــة مــع تقليــص دور الدولــة يف 
الخدمــات االجتماعيــة يف إطــار برامــج إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة. وظهــر للوجــود عــدد كبيــر مــن جمعيــات المجتمــع المــدين التــي تضــع الخدمــات االجتماعيــة 
ضمــن أولوياتهــا، خاصــة يف عقــد الثمانينيــات. وتجلــى اهتمــام الدولــة مــن خــالل التمويــل الــذي منحتــه للجمعيــات »الخدماتيــة« بنســبة %80 يف حيــن لــم 
يتجــاوز %1.9 بالنســبة للجمعيــات الحقوقيــة حســب إحصائيــات تعــود إىل ســنة 352007.  وتعاملــت الدولــة بإزدواجيــة واضحــة حيــث تســاهلت مــع تأســيس 
هــذا النــوع مــن مؤسســات المجتمــع المــدين، مقابــل التشــدد مــع الجمعيــات الحقوقيــة أو المنظمــات التــي يعتقــد أنهــا قــادرة علــى خلــق حــراك اجتماعــي 
وسياســي. وزاد وقــع هــذه االســتراتيجية مــع إنطــالق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية مــن جانــب الملــك محمــد الســادس ســنة 2005 والتــي تمخضــت عــن 

خلــق %40 مــن الجمعيــات الجديــدة العاملــة يف مجــال التنميــة36. 

وتوجهــت أغلــب مــوارد هــذه الجمعيــات إىل محاربــة الفقــر واإلقصــاء والهشاشــة، وخاصــة يف األحيــاء الشــعبية كثيفــة الســكان37،  ممــا أدى إىل نشــأة جمعيــات 
الحــي التــي اســتفادت مــن مســاعدات كبيــرة مــن الدولــة لهــذا النــوع مــن الجمعيــات الصغيــرة والمحــدودة األثــر علــى مســتوى السياســة والسياســات. وتناغــم 
هــذا التوجــه الحكومــي مــع ســعي الملــك محمــد الســادس إىل تحقيــق إنجــازات اجتماعيــة. فباإلضافــة إىل وراثتــه لعــرش أبيــه، ورث الملــك محمــد الســادس 
أيًضــا 2.8 مليــون مــن الفقــراء، و5.4 مليــون ممــن يعانــون مــن هشاشــة وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي38  ونظــًرا للمجهــود المتواصــل يف هــذا الصــدد، حقــق 
المغــرب قفــزة نوعيــة يف السياســات االجتماعيــة جعلتــه ينجــز نتائــج إيجابيــة أفضــل ممــا ســبق يف تاريخــه. وربمــا ســاهم هــذا التحســن النســبي إضافــة لقــوة 
القصــر وتحالفاتــه السياســية يف جعــل الحــركات االحتجاجيــة إبــان »الربيــع العــريب« أقــل حــدة يف المغــرب مقارنــة بتونــس ومصــر واليمــن وســوريا والبحريــن 

وليبيــا39. 

ثالثا: الجمعيات النسائية
مالــت الجمعيــات الحقوقيــة العامــة إىل الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات ومناقشــة القضايــا ذات الطابــع السياســي، الشــىء الــذي أوغــر صــدر الســلطة عليهــا، 
وســعت إىل الحــد مــن آثارهــا ســواء بالطــرق المباشــرة أو غيــر المباشــرة، بينمــا تميــزت الحركــة النســائية عموًمــا والجمعيــات واالتحــادات النســائية بكونهــا تواجــه 
مقاومــة أعقــد وأقــوى إذ كانــت تقــود نضــااًل يف مواجهــة حيــف نظــام اجتماعــي كلــي، ذلــك أن النظــام االجتماعــي )بمــا يف ذلــك الســلطة السياســية) لــم يستســغ 

فكــرة المســاواة، أو علــى األقــل رفــع التمييــز الممــارس بشــكل منهجــي وبطريقــة تــكاد تكــون »طبيعيــة« ضــد النســاء 

وبغــض النظــر عــن جهــود الحــركات النســائية يف النواحــي القانونيــة والسياســية وحتــى االجتماعيــة، فــإن الدولــة مضــت قدًمــا يف إصــدار قوانيــن أثــرت علــى 
وضعيــة المــرأة يف إطــار بنــاء دولــة مــا بعــد االســتعمار وهــي: قانــون مدونــة األحــوال الشــخصية )قانــون األســرة حالًيــا) 1957، وقانــون الحريــات العامــة ســنة 
1958،وقانــون المســطرة الجنائيــة ســنة 1959، وتأثــرت هــذه القوانيــن بنظــرة أبويــة معينــة للمــرأة، ومــن خاللهــا الطفــل واألســرة كلهــا، يف نظــام سياســي يعتبــر 

الديــن اإلســالمي بفهمــه المعيــن لــه، والــذي تغلــب الذكوريــة عليــه، هــي مرجعيتــه األساســية فيمــا يتعلــق باألوضــاع الشــخصية40. 

وخاضــت الحركــة النســائية نضــاالت متعــددة علــى اصعــدة سياســية وثقافيــة متعلقــة بهــذه القوانيــن ويف مقدمتهــا مدونــة األحــوال الشــخصية والتــي وضعــت 
المــرأة يف موقــع قانــوين متــدن. واســتمرت النضــاالت النســوية ونجــم عنهــا ظهــور عــدة جمعيــات واتحــادات مثــل االتحــاد التقدمــي النســايئ ســنة 1962 منضويـًـا 
تحــت االتحــاد المغــريب للشــغل اليســاري التوجــه. وقــاد االتحــاد مســيرة ضخمــة يف شــوارع مدينــة الــدار البيضــاء يف أول مايــو ســنة 1962، رافًعــا للمــرة األوىل 
يف المغــرب الفتــات تدعــو للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل. وعــاىن النضــال النســايئ بعــد 1965 مــن جمــود ناجــم عــن الظــروف السياســية التــي عاشــها المغــرب 
طيلــة العشــر ســنوات الالحقــة، وذلــك رغــم تفاقــم المشــاكل التــي تعــرض لهــا المجتمــع وخصوًصــا المرتبــط منهــا مباشــرة بوضعيــة المــرأة داخــل األســرة مثــل 
الطــالق المنفــرد مــن جانــب الــزوج والطــرد مــن منــزل الزوجيــة وتزويــج الفتيــات القاصــرات وتشــريد األطفــال. وتحلحــل الوضــع مــع قيــام  منظمــات نســائية 
كي يف ينايــر411975. ويف بدايــة الثمانينيــات ونتيجــة للحــراك الــذي عرفتــه  بصياغــة عــدد مــن المطالــب بمناســبة اإلعــداد للمؤتمــر اإلســتثنايئ لالتحــاد اإلشــترا
الســاحة السياســية توالــت مبــادرات رســمية وشــعبية مــن أجــل تعديــل مدونــة األحــوال الشــخصية لكــن هــذه الجهــود بــاءت بالفشــل نتيجــة لغيــاب إجمــاع 
وطنــي بيــن مكونــات الحقليــن السياســي والدينــي بالمغــرب، إضافــة إىل تغييــب دور فعاليــات المجتمــع المــدين42. وتأســس اتحــاد العمــل النســايئ ســنة 1987 
وطالــب بتعديــل مدونــة األحــوال الشــخصية بمــا يشــمل المســاواة يف اإلرث، وهــو موقــف »جــرىء«  اعتبرتــه القطاعــات المحافظــة يف الدولــة والمجتمــع 

متعارًضــا مــع أســس الفقــه اإلســالمي الســائد يف المغــرب.

وقبيــل تعديــالت 1993 يف مدونــة األحــوال الشــخصية، والديناميــات التــي ترتبــت عنهــا، ولــدت جمعيتــان نســائيتان لعبتــا دوًرا كبيــًرا يف تطويــر اســتراتيجية 
النضــال الحقــويق النســوي وهمــا: الرابطــة الديمقراطيــة لحقــوق المــرأة التــي قــادت حملــة مــن أجــل أن تشــمل مظلــة قانــون الشــغل العامــالت يف المنــازل، 
والجمعيــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء والتــي ركــزت علــى موضــوع التحــرش الجنســي يف أماكــن العمــل، وهــي مطالــب حظيــت بدعــم كبيــر يف حملــة 

حــول قضايــا المــرأة والشــغل ســنة 431994. 

وانضــوت جماعــات ضغــط يف »مجموعــة ربيــع المســاواة النســايئ« يف 2001 بعــد الفشــل الــذي منيــت بــه الجمعيــات النســائية يف تعديلهــا للمدونــة، واعتبــار 
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44 المرجع السابق. 

www.legal-agenda.com/article.  45 أنس سعدون »رابطة القضاة )1): عندما انتصر القضاة يف معركة إقرار أول دستور بالمغرب«، المفكرة القانونية، 2 يوليو 2015، متاح على

www.legal-agenda.com/article.php?id=1175&folder=articles&lang  ولنفس المؤلف، »رابطة القضاة يف المغرب«، المفكرة القانونية، 21 يوليو 2015، متاح على  php?id=1165
 =ar

 www.hespress.com/writers/60923.html 46 عمر بنعيش، »من رابطة القضاة إىل نادي قضاة المغرب««، هسبريس، 21 أغسطس 2012، متاح على

 html.236358/31/08/pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011 ،2011 47 محمد سامي »القضاة المغاربة بين تبعية الودادية واستقالل النادي«، دنيا الوطن، 31 أغسطس

48 بنعيش، مرجع سبق ذكره.

49 المرجع السابق.

 assabah.ma/20531.html 50 كريمة مصلي،«400 قاض أسسوا جمعية مهنية بالهواء الطلق«، الصباح، 24 أغسطس 2011، متاح على

تعديــل 1993 مجــرد تغييــر إجــرايئ ال يتعامــل مــع جوهــر المشــكلة44.  وبعــد ذلــك بعاميــن أقــر الملــك محمــد الســادس يف 2003 تعديــالت واســعة يف مدونــة 
األحــوال الشــخصية.

وبغــض النظــر عــن مــدى النجــاح الــذي حققتــه الحركــة النســائية يف تحقيــق مطالبهــا، والتوعيــة بموضوعــات واجهــت معارضــة مــن قبــل الســلطة الحاكمــة أو 
قطاعــات مجتمعيــة تبنــت مفاهيــم وممارســات معينــة بذرائــع دينيــة أو علــى أســاس التقاليــد، فــإن النتيجــة األهــم هــي اســتمرار وتنــوع هــذه الحركــة يف بنيتهــا 

)جمعيــات، اتحــادات، الــخ)، ويف عملهــا الــذي كانــت اســتراتيجياته ومطالبــه، وال زالــت، تتطــور مــع تبــدالت األوضــاع السياســية والمجتمعيــة. 

رابًعا: المنظمات الحقوقية التي تهتم بمؤسسات العدالة
نشــأت أول جمعيــة تســعى لتمثيــل كل قضــاة المملكــة، »رابطــة القضــاة«، يف مايــو 1961، وبيــن أهدافهــا الرئيســية »العمــل علــى ضمــان حقــوق أعضائهــا 
ومصالحهــم واحتــرام كرامتهــم كأعضــاء يف مؤسســة عليــا يف البــالد، نشــر المثــل العليــا التــي تتمســك بهــا الرابطــة وهــي العــدل والنزاهــة ونكــران الــذات، 
والكرامــة اإلنســانية«. وركــزت المنظمــة يف أوج نشــاطها يف الســتينيات علــى اســتقالل وتعريــب ومغربـّـة القضــاء )االقتصــار علــى اســتعمال اللغــة العربيــة يف 
المحاكــم واالســتغناء عــن القضــاة األجانــب). وعملــت الرابطــة بالتــوازي وفيمــا بعــد علــى الدفــاع عــن حقــوق القضــاة المهنيــة والنقابيــة ودعــم اســتقالل الســلطة 
القضائيــة وحمايــة القضــاة مــن تدخــالت األجهــزة األمنيــة والســعي إلصــالح نظــم التعيينــات والنقــل واالنتــداب واألجــور. وأصــدرت الرابطــة 22 عــددا مــن مجلــة 
تحمــل اســمها حتــى عــام 1987 واعتنــت بنشــر المواضيــع المتعلقــة بالمســائل المهنيــة والنقابيــة يف الســتينيات ولكنهــا ركــزت علــى القــرارات واإلجتهــادات 

القضائيــة المتميــزة يف الثمانينيــات )توقفــت المجلــة يف الســبعينيات)45.  

 واســتمرت الرابطــة حتــى ســنة 1989 حيــن تزايــدت الضغــوط مــن جانــب الدولــة إضافــة إىل نشــأة صراعــات داخليــة بيــن قضــاة محاكــم الشــمال وقضــاة محاكــم 
الجنــوب علــى المناصــب داخــل المكتــب الوطنــي يف الرابطــة46. وعرقلــت وزارة العــدل انعقــاد مؤتمــر الرابطــة )الجمعيــة العامــة) حتــى عــام 1996 حيــث جــرى 
تعديــل القانــون األساســي للرابطــة، وتغييــر اســمها إىل »الوداديــة الحســنية للقضــاة«، وانتخــاب محمــد ميكــو رئيًســا لهــا. وخــرج عــدد كبيــر مــن أعضــاء الرابطــة 
منهــا غيــر راضيــن عــن الطريقــة التــي تغيــرت بهــا بنيتهــا معتبريــن بــأن هــذا التعديــل قــد أثــر عليهــا ســلًبا، وخاصــة اشــتراط ثالثيــن ســنة مــن الممارســة القضائيــة 

لتــويل المناصــب القياديــة يف الوداديــة، وذلــك لقطــع الطريــق علــى القضــاة الشــباب ولتبقــى الوداديــة يف »أيــد آمنــة« وتابعــة للــوزارة47.  

ويف ســنة 2002 دعــا خطــاب ملكــي الوداديــة أن تتأهــب للمشــاركة يف إصــالح منظومــة العدالــة، وأن تتيــح لجميــع القضــاة المشــاركة الفعالــة، وأن تجــدد 
نظامهــا األساســي بمــا يكفــل لهــا اســتيعاب التحــوالت يف المشــهد القضــايئ، وتحديــث هيئاتهــا المســيرة بمــا يضمــن لهــا تعبئــة طاقــات جديــدة ومنحهــا 
المســؤولية. وعقــب الخطــاب قــام أعضــاء مــن الوداديــة بمعيــة لجنــة مــن القضــاة المنتميــن إىل وزارة العــدل بتعديــل القانــون األساســي، فأصبحــت الجمعيــة 
العموميــة تقتــرح ثالثــة قضــاة ويقــوم الملــك باختيــار رئيــس »الوداديــة الحســنية للقضــاة« مــن هــؤالء القضــاة الثالثــة، إال أن الملــك لــم يمــارس هــذا الحــق يف 
ســنة 2004 أو يف ســنة 2006 رغــم أن الوداديــة قدمــت قائمــة بمرشــحين ثالثــة للقصــر يف هاتيــن المرتيــن48.  ومــن غيــر الواضــح لمــاذا لــم يمــارس الملــك 
ســلطته يف أي مــن المرتيــن ولكــن هــذا الســلوك يشــير إىل عــدم رضــا مــن جانــب القصــر عــن طريقــة عمــل الوداديــة وعــن مصداقيــة  انتخاباتهــا لشــغل منصــب 
الرئيــس. ويف وقــع األمــر يعــود فشــل الوداديــة أساًســا إىل إجــراءات انتخــاب قياداتهــا، حيــث أفــرزت تشــكيلة مــن القضــاة يفــوق والئهــم لــوزارة العــدل )اإلدارة 

المركزيــة للقضــاة) والئهــم للقضــاة الذيــن يقومــون بانتخابهــم مــن أجــل الدفــاع عــن مصالحهــم المهنيــة.

ورغــم أن القصــر لــم يقــم باختيــار رئيــس للوداديــة مرتيــن علــى التــوايل، ممــا أثــر علــى أدائهــا، فقــد انتقــد خطــاب ملكــي يف مــارس 2006 أداء الوداديــة وطلــب 
منهــا أن تضطلــع بمهامهــا يف اإلصــالح وأن تكــف عــن الصراعــات الداخليــة، وأن تطــور نظامهــا األساســي49 وذلــك بعــد أن تبيــن بأنهــا قــد ضعفــت لدرجــة العجــز 
عــن أن تقــوم بمهمــة تمثيــل الجهــاز القضــايئ فعــاًل. ولكــن المعضلــة أن قيــام الوداديــة بتمثيــل حقيقــي لمصالــح الفئــة التــي تنــوب عنهــا كان ســيدفعها إىل 
الدخــول يف مواجهــات وصراعــات عــدة مــع المؤسســات األقــوى يف الدولــة التــي ال يتمتــع فيهــا القضــاء باســتقالل حقيقــي وتــام. ومــن ناحيــة أخــرى، عجــزت 
الوداديــة عــن احتــواء موجــة ســخط لــدى القضــاة نتيجــة الصراعــات الداخليــة الناجمــة عــن انتخابــات غيــر تنافســية يســتغل فيهــا بعــض القضــاة )رؤســاء 
ورؤســاء أوليــن، ووكالء ووكالء عاميــن) ســلطتهم األدبيــة ونفوذهــم يف المحاكــم للســيطرة علــى هيــاكل الوداديــة تحــت وصايــة وزارة العــدل. وصــارت الوداديــة 

كثــر مــن الســلطة التنفيذيــة وتبتعــد عــن التمثيــل الحقيقــي لمصالــح القضــاة.  بســبب هــذه الوصايــة تقتــرب أ

كانــت الوداديــة تــرى أنهــا المخاطــب الوحيــد والشــرعي للقضــاة، إال أن قانونهــا األساســي كان يقصــي الشــباب50.  ولعــب هــذا اإلقصــاء وتخــرج دفعــة جديــدة مــن 
القضــاة يف 2010 والحــراك االجتماعــي يف فتــرة الربيــع العــريب دوًرا يف إطــالق صفحــة علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« للقضــاة، وهــي صفحــة 

التــف حولهــا قضــاة مــن كل ربــوع المملكــة حتــى قــرر متابعوهــا تأســيس جمعيــة »نــادي قضــاة المغــرب«.

واجتمــع حــوايل 400 قــاض، كثيــر منهــم مــن الشــباب، مــن انحــاء المملكــة يف 20 أغســطس 2011، وذلــك مــن أجــل حضــور الجمعيــة العموميــة التأسيســية 
الــذي كان مــن المقــرر إجــراؤه بقاعــة المحاضــرات بالمدرســة الوطنيــة للصناعــة المعدنيــة، إال أنهــم وبمجــرد حضورهــم أمــام بــاب المدرســة، فوجئــوا بقــرار 
منعهــم مــن دخولهــا رغــم االتفــاق المســبق معهــا. وقــررت اللجنــة التنظيميــة إجــراء الجمعيــة العموميــة يف الهــواء الطلــق. وقامــت اللجنــة التنظيميــة باجــراء 
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51 المرجع السابق. 

/www.facebook.com/adala.justice 52 انظر موقع جمعية عدالة على موقع فيس بوك

53 Hadda, op. cit., p. 82.
54 David Crawfor and Paul Silverstien, “Amazigh Activisim and the Moroccan State”, MERIP, Vol. 34 Winter 2004, www.merip.org/mer/mer233/amazigh-activism-
moroccan-state 

عمليــة الترشــح لمناصــب رئيــس النــادي، وأعضــاء المجلــس الوطنــي وأعضــاء المجلــس التنفيــذي. وبعــد فــرز األصــوات حصــل علــى الرئاســة ياســين مخلــي 
مؤســس النــادي علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« والقاضــي بابتدائيــة تاونــات. وألقــى مخلــي كلمــة بعــد انتخابــه، قــال فيهــا بــأن القضــاة طالمــا 
راودهــم حلــم تأســيس جمعيــة مهنيــة تمثلهــم أفضــل تمثيــل، وتســاهم يف إنضــاج تجربــة اســتقالل القضــاء، وقــد تحقــق ذلــك بفضــل المبــادرة التــي أخذهــا 

القضــاة بإنشــاء صفحتهــم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي51.  

كتوبــر 2005 للعمــل مــن أجــل ضمــان الحــق يف محاكمــة عادلــة، وذلــك عــن طريــق إصــالح القضــاء لضمــان  ويف المجتمــع المــدين، تأسســت جمعيــة عدالــة يف أ
اســتقالليته ونزاهتــه وكفاءتــه. وتعمــل الجمعيــة لتحقيــق أهدافهــا عــن طريــق إنجــاز دراســات وتقاريــر ترصــد أوضــاع العدالــة يف المغــرب ووضــع كتــب وأدلــة 
تســاعد المشــتغلين بالعدالــة وخاصــة المحاميــن والقضــاة ومســاعدي العدالــة والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، كمــا تعمــل علــى متابعة ومراقبــة المحاكمات 
ورصــد كل االنتهــاكات المتعلقــة بالحــق يف المحاكمــة العادلــة. وتقــدم عدالــة مذكــرات ومقترحــات تعديــل قوانيــن، وإصــالح قطــاع العدالــة للســلطات المعنيــة، 

وتنظــم أنشــطة تكوينيــة ونــدوات وطنيــة وجهويــة باإلضافــة إىل موائــد مســتديرة تهــم منظومــة العدالــة وتتنــاول القوانيــن الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة52. 

خامًسا: المنظمات األمازيغية
تبنــى المغــرب اإلســالم كديــن رســمي للدولــة عقــب اإلســتقالل. وبيــن انتشــار وتجــذر لهويــة مــا عربيــة إســالمية وســط  قطاعــات واســعة مــن المجتمــع 
بمســاعدة وتشــجيع الحركــة الوطنيــة الداعيــة لالســتقالل يف وجــه اإلســتعمار الفرنســي وقيــام النظــام الملكــي الحاكــم علــى هويــة إســالمية يحكــم فيهــا مســتنًدا 
علــى شــرعية دينيــة واجــه المدافعــون عــن مبــادئ حقــوق اإلنســان خطوًطــا حمــراء كثــر كان مــن الصعــب للغايــة تجاوزهــا53.  واُتهــم المدافعــون عــن حركــة 
حقــوق األمازيع/البربــر قبــل االســتقالل بالتعــاون مــع المســتعمر الفرنســي بينمــا مثلــوا عقبــة  يف وجــه مشــروع الدولــة الوطنيــة بعــد االســتقالل حيــث كانــت 

الهويــة العربية/اإلســالمية أحــد مرتكزاتهــا مــن أجــل الهيمنــة وبنــاء الدولــة الوطنيــة الجامعــة. 

ويف 1967 تأسســت أول جمعيــة أمازيغيــة تحــت اســم عــام غيــر موحــي وهــو الجمعيــة المغربيــة للبحــث والتبــادل الثقــايف. وســعت هــذه الجمعيــة يف البدايــة 
للدفــاع عــن الخصوصيــة األمازيغيــة بطريقــة غيــر مباشــرة، بصفتهــا تســعى للحفــاظ علــى الثقافــة الشــعبية. وعانــت الجمعيــة مــن نظــرة التيــار الوطنــي الســلبية 
لألمازيغييــن بســبب خبرتهــم مــع سياســات إدارة الحمايــة الفرنســية االســتعمارية التــي ســعت للتفريــق بيــن المغاربــة مــن أصــول عربيــة والمغاربــة مــن 
أصــول أمازيغيــة. واســتمر تفــادي ذكــر المســألة األمازيغيــة علًنــا يف المغــرب إىل نهايــة الســبعينيات، عندمــا تأسســت الجمعيــة الجديــدة للثقافــة والفنــون 
كتوبــر 1978 بالربــاط، والتــي ســتعرف فيمــا بعــد بجمعيــة »تاماينــوت«. واهتمــت هــذه الجمعيــة بالثقافــة الشــعبية عموًمــا، والثقافــة األمازيغيــة  الشــعبية يف أ

علــى الخصــوص. ثــم تأسســت الجمعيــة الثقافيــة أمازيــغ بالربــا ســنة 1979 وجمعيــة ســوس الثقافيــة بالــدار البيضــاء ســنة 1980.

ووقعــت جمعيــات أمازيغيــة مذكــرة حــول الحقــوق الثقافيــة األمازيغيــة ووجهتهــا إىل المؤتمــر العالمــي لحقــوق اإلنســان المنعقــد يف فيينــا صيــف 1993، 
إضافــة إىل توقيــع رســالة وتوجيههــا إىل األحــزاب السياســية والحكومــة والبرلمــان يف نفــس التوقيــت. ونشــأ المجلــس الوطنــي للتنســيق بيــن الجمعيــات 
األمازيغيــة بالمغــرب يف فبرايــر 1994، ليلعــب دوًرا كبيــًرا يف تعبئــة الــرأي العــام الوطنــي والــدويل مــن أجــل التضامــن مــع معتقلــي جمعيــة »تيليلــي« الذيــن 

قبــض عليهــم بســبب رفعهــم لالفتــات مكتوبــة بالتيفنــاغ )الحــرف األمازيغــي) يف تظاهــرة أول مايــو ســنة 1994.

وتزايــد عــدد الجمعيــات المنضويــة تحــت لــواء الحركــة األمازيغيــة، وبــدأ التفكيــر يف طريقــة لتطويــر التنســيق بينهــا، إال أن المجهــودات لــم تنجــح علــى صعيــد 
قــوم. ويوجــد حاليــا عــدة مجالــس تنســيقية تكشــف عــن اإلختالفــات بيــن جماعــات األمازيــع المختلفــة يف المغــرب وهــي اختالفــات جغرافيــة ولغويــة )يف 
اللهجــات) بيــن الشــمال/الريف ومناطــق جبــال األطلــس المتوســطة ومنطقــة ســهل ســوس/ الجنــوب، ونظــًرا الختــالف رؤى وحســابات الكيانــات الجمعويــة 
اإلمازيغيــة واالختالفــات الجهويــة )بيــن الريــف والحضــر)، وأخيــرا نظــرا الختــالف رؤيــة كل جماعــة او مؤسســة أمازيغيــة لعالقتهــا بالدولــة وخاصــة بعــد التنــازالت 
ــا مجلســان تنســيقيان يف شــمال المغــرب همــا الفدراليــة الوطنيــة للجمعيــات األمازيغيــة  النســبية التــي قدمهــا القصــر يف أوائــل القــرن الحــايل. ويوجــد حالًي
كثــر باســم »تامونــت نيفــوس«، أمــا  )تأسســت ســنة 1998) ولجنــة قاضــي قــدور. ويف الجنــوب توجــد كونفدراليــة الجمعيــات المغربيــة بالجنــوب والمشــهورة أ

يف وســط البــالد فقــد قامــت تنســيقية أميافــا للجمعيــات االمازيغيــة لوســط المغــرب.

ويعــود جــز كبيــر مــن الفضــل لنضــال ونشــاط الحركــة األمازيغيــة يف تغييــر موقــف الدولــة وقبولهــا التدريجــي الســتعمال اللغــة االمازيغيــة )التمازغــت) يف 
المــدارس وانفتاحهــا النســبي ودعمهــا للجمعيــات الثقافيــة األمازيغيــة وإن لــم يمتــد هــذا بالضــرورة النشــطة الجماعــات األمازيغيــة األكثــر تسييســا والتــي 
دافعــت عــن الحقــوق يف األرض او وضــع ضمانــات دســتورية للحقــوق الثقافيــة). وبــدأ تغّيــر مؤسســات الدولــة يف عــام 1994 يف خطــاب العــرش الــذي القــاه 
كــد ان اللغــة األمازيغيــة جــزء مــن تاريــخ وثقافــة المغــرب ممــا انفتــح معــه بــاب غيــر رســمي لظهــور صحــف وجمعيــات أمازيغيــة  الملــك الحســن الثــاين حيــث أ
كبــر. ويف 2001 دعــم الملــك محمــد الســادس هــذا التوجــه رســمًيا عندمــا أصــدر مرســوًما ملكًيــا )ظهيــر) أســس فيــه المعهــد الملكــي للثقافــة  متعــددة بحريــة أ
األمازيغيــة ويف 2004بــدأ تعليــم اللغــة األمازيغيــة )تمازيغــت) يف المــدارس يف المناطــق ذات األغلبيــة األمازيغيــة )ال يقــل عــدد الناطقيــن بلهجــات التمازغــت 
يف المغــرب عــن ٪26 يف الســكان وفقــا إلحصــاء 2014 ولكــن ربمــا يصــل عــدد مــن هــم مــن أصــول أمازيغيــة اىل ٪40 مــن الســكان). وانتقــد بعــض الناشــطين 
األمازيــغ هــذه التحــوالت الرســمية بصفتهــا محاولــة إســتيعاب مــن جانــب الدولــة ومحاولــة مــن اجــل مقاومــة تيــارات اإلســالم السياســي الصاعــدة العابــرة 
للحــدود عــن طريــق تشــجيع الهويــات المحليــة. وزعــم هــؤالء النقــاد ان المجلــس الملكــي للثقافــة األمازيغيــة بموازنتــه التــي تقــدر بعشــرات المالييــن مــن 
الــدوالرات ســنويًا كان لــه تأثيــر مفســد علــى النشــطاء والجمعيــات حيــث أنــه أضعــف المؤسســات األمازيغيــة الجهويــة والمحليــة واســتوعب نشــطاء أمازيــغ 

يف هيئاتــه ممــا أبتعــد بهــم عــن الخطــاب الحقــويق وأدخلهــم يف لعبــة الحلــول السياســية الوســط54.  
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سادًسا: الحركات االحتجاجية واستراتيجية التفكيك/االمتصاص
واجهــت الدولــة حــركات المجتمــع المــدين عموًمــا، والحقوقيــة خصوًصــا، عــن طريــق التضييــق القانــوين أحيانًــا والتفكيــك )أو االمتصــاص) يف أحيــان أخــرى 
ســواء أدى هــذا لتبديــد المطالــب الحقوقيــة أو نجــم عنــه تنــازالت أقــل ممــا كانــت حــركات المجتمــع المــدين تطمــح إليــه. والمقصــود بالتفكيــك يف هــذه الورقــة 
هــو الســعي المتصــاص األثــر الــذي يمكــن أن تحدثــه الحــركات الحقوقيــة مــن أجــل احتــواء وتبديــد مشــاعر الغضــب واالحتجــاج. وقــد اســتخدمت الدولــة يف 
المغــرب هــذه األســاليب مــراًرا ومــن أهــم األمثلــة تنازلهــا المحســوب يف مسلســل التنــاوب »الديمقراطــي« الــذي ُصــور علــى أنــه نقلــة نوعيــة نحــو الديمقراطيــة 

رغــم احتفــاظ الملــك بســلطات واســعة بحيــث لــم يتبــق للوزيــر األول ســوى العمــل علــى سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة يف حــدود ضيقــة55. 

ولكــن عــادة مــا يكــون لألفعــال السياســية نتائــج غيــر متوقعــة كمــا حــدث مــع االنفتــاح السياســي يف المغــرب وآثــاره علــى أوضــاع حقــوق اإلنســان والحركــة 
الحقوقيــة، فقــد انتعشــت الصحافــة يف المغــرب بقــوة يف بدايــة أول عقــد يف القــرن الحــايل كمــا نشــرت عــدة كتــب عــن العقــود المظلمــة يف البــالد وحقــق بعضهــا 
نجاًحــا واســًعا مثــل مذكــرات أحمــد المــرزويق الصــادرة ســنة 2000، »تازمامــرت، الزنزانــة رقــم 10«، والتــي باعــت نحــو 25 ألــف نســخة. وخرجــت مظاهــرة مــن 
كتوبــر 2000 إىل تازمامــرت ووضعــوا قائمــة بأســماء »الجالديــن يف النظــام الســابق وبينهــم بعــض الضبــاط الذيــن كانــوا ال يزالــون يف الخدمــة.«  الحقوقييــن يف أ
وســرعان مــا أدرك القصــر أنــه يجــب أن يتدخــل. وتعرضــت الصحافــة والمعارضيــن اإلســالميين والمناضليــن الحقوقييــن لحملــة اعتقــاالت يف أواخــر عــام 2000 
وُمنــع األمازيــغ مــن تشــكيل حــزب سياســي يف يونيــة 2001. لــم تكــن المعارضــة السياســية والحقــوق المدنيــة هــي مــا تزعــج القصــر فحســب لكــن األوضــاع 
االقتصاديــة كانــت أيًضــا تتــردى بســبب الجفــاف الماحــق الــذي زاد مــن وتيــرة االحتجاجــات والضغــوط الشــعبية ومنهــا الوقفــات شــبه الدائمــة أمــام البرلمــان يف 

الربــاط مــن جانــب حملــة الشــهادات العاطليــن عــن العمــل رغــم تعرضهــم لالعتــداء المتكــرر مــن جانــب قــوات األمــن56. 

على مستوى المؤسسات الرسمية
أوىل الملــك محمــد الســادس أهميــة كبيــرة الحــداث قطيعــة رمزيــة وفعليــة إىل حــد مــا مــع تركــة العنــف الــذي مارســته مؤسســات الدولــة طــوال عقــود. 
وبعــد نحــو عــام مــن توليــه العــرش تأسســت لجنــة ملكيــة لتعويــض المعتقليــن السياســيين الســابقين يف أغســطس تحــت اســم »هيئــة التحكيــم المســتقلة 
للتعويــض عــن الضــرر المــادي والمعنــوي لضحايــا أو أصحــاب الحقــوق ممــن تعرضــوا لالختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي وعائالتهــم«. وتلقــت اللجنــة 
التــي بــدأت عملهــا يف اول ســبتمبر 1999 كثــر مــن 11 ألــف طلــب تعويــض ولكنهــا اســتبعدت ســتة آالف منهــا لوصولهــا بعــد الموعــد النهــايئ القصيــر للغايــة 
والــذي حددتــه بنهايــة نفــس العــام. وأصــدرت اللجنــة 5488 قــرار تحكيــم بحلــول نهايــة عملهــا يف 2003 وقدمــت نحــو مليــار درهــم، حــوايل مائــة مليــون دوالر، 
ل 3681حالــة. ويظــل لعمــل الهيئــة قيمــة رمزيــة هائلــة بصفتــه إجــراء فريــد مــن نوعــه يف منطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط وبدايــة القطيعــة مــع 
السياســات واإلســاليب القمعيــة واالنتهــاكات المعتــادة رغــم أنهــا لــم تســمح بتوجيــه أي مســؤولية جنائيــة أو محاســبة فرديــة أو مؤسســاتية. وواجهــت الهيئــة 
كثــر مــن نصــف الطلبــات،  انتقــادات عديــدة  أخــرى بســبب إنعــدام الشــفافية والعالنيــة، والغمــوض يف إجراءاتهــا، وإعتباطيــة مواعيدهــا التــي أدت الســتبعاد أ
واقتصارهــا علــى التعويضــات الماليــة دون النظــر بالمفهــوم الواســع لعمليــة جبــر الضــرر والمحاســبة والعمــل علــى تفــادي تكــرار اإلنتهــاكات، كمــا أنهــا لــم 

تســمح بوجــود آليــة للطعــن يف قراراتهــا وافتقــرت معاييرهــا للوضــوح ممــا نتــج عنــه فــوارق كبيــرة يف المبالــغ الممنوحــة لضحايــا االنتهــاكات57. 

وجاءت الخطوة األهم مع انشــاء هيئة اإلنصاف والمصالحة يف 2004 عقب مصادقة الملك محمد الســادس على توصية صادرة عن المجلس االستشــاري 
لحقــوق اإلنســان وذلــك مــن أجــل تقصــي انتهــاكات الماضــي الجســيمة وال ســيما مــا تعلــق منهــا باالختفــاء القســري واإلعتقــال التعســفي وضمــان أال تتكــرر 
مثــل هــذه االنتهــاكات، ومواصلــة عمــل هيئــة التحكيــم يف جبــر الضــرر والتعويضــات الفرديــة. ويف 30 نوفمبــر 2005، وعلــى إثــر انتهــاء فتــرة عمــل  الهيئــة، رفــع 
رئيســها إدريــس بنزكــري تقريــًرا ختامًيــا للملــك وبــه مجموعــة توصيــات مــن أجــل ضمــان عــدم تكــرار االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان بالمغــرب تشــمل 
إصالحــات مؤسســاتية وخلــق اســتراتيجية وطنيــة لمناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب ودعــم التأصيــل الدســتوري لحقــوق اإلنســان. وشــددت الهيئــة علــى أن 

توطيــد دولــة القانــون يتطلــب إصالحــات يف مؤسســات األمــن والعدالــة ويف التشــريعات58. 

ورغــم مــرور ســنوات عديــدة علــى صــدور توصيــات الهيئــة فلــم يتــم تنفيــذ قســم كبيــر منهــا وخاصــة مــا يتعلــق بجبــر الضــرر الجماعــي أو الكشــف عــن مصيــر 
كل المختفيــن قســريًا أو وضــع اســتراتيجية وطنيــة لمناهضــة األفــالت مــن العقــاب. وشــكا حقوقيــون مغربيــون مــن أن الغــرض الرئيســي لهيئــة اإلنصــاف لــم 
يتحقــق وهــو خلــق ضمانــات مؤسســاتية وقانونيــة لعــدم تكــرار مــا حــدث خــالل عقــود القمــع الممنهــج مــن جانــب الدولــة. ولخــص عبــد اآللــه بــن عبــد الســالم، 
كثــر مــن عشــر ســنوات عليهــا قائــاًل: »بــدل أن تعمــل الدولــة علــى مراجعــة  عضــو الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، مــآالت توصيــات الهيئــة بعــد مــرور أ

سياســاتها المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، ضيعــت فرصــة تاريخيــة لالنتقــال نحــو مجتمــع ديمقراطــي، تســود فيــه العدالــة االجتماعيــة، وحقــوق المواطنيــن«59.
  

واتفقــت منظمــة العفــو الدوليــة مــع هــذا التقييــم يف تقريرهــا »الوعــد الضائــع« حيــث أقــرت بــأن تشــكيل الهيئــة يف حــد ذاتــه كان إشــارة »تعكــس اراداة 
سياســية قويــة لــدى أعلــى مســتويات الحكــم... للتصــدي لتركــة الماضــي«، ولكــن عملهــا ونتائجــه »اعترتــه هنــات خطيــرة تفســر ولــو جزئًيــا عجزهــا عــن الوفــاء 
بجميــع وعــود اإلنصــاف والمصالحــة التــي قطعــت. فاختصاصــات الهيئــة وصالحياتهــا لــم تشــمل جميــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي اقتفــرت مــا بيــن 1956 

و1999 كمــا اســتثني مــن عمــل الهيئــة... مســألة تحديــد مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان«60.  
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61 تأسس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان يف سنة 1990 بمثابة استجابة جزئية من الملك الحسن الثاين لالنتقادات المتصاعدة لسجل انتهاكات نظامه لحقوق المعارضين السياسيين 

كتسبت فيه مقوالت وقضايا حقوق اإلنسان أهمية مضاعفة مع سقوط حائط برلين يف أواخر 1989 ونهاية حقبة الحرب الباردة، وهي  خصوًصا وحقوق اإلنسان عموًما وذلك يف سياق دويل أ
تغيرات بات المغرب معها آنذاك يجد نفسه يف وضع المدافع عن سجل حقويق مزري. ولكن المجلس لم يؤسس لقطيعة حقيقية مع ممارسات الدولة النتهاكات حقوق اإلنسان ووجهت له 
المنظمات الحقوقية المغربية والدولية انتقادات عديدة بشأن صالحياته وتكوينه وانجازاته، ولكنه على الرغم من هذا كله كان خطوة رمزية مهمة. لمزيد من التفصيل انظر عبد الالوي، مرجع 

سابق، ص. 115-71.
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63 المغرب اليوم، »ندوة حقوقية يف المغرب تهاجم رئيس ’المجلس الوطني’ محمد الصبار«، 15 ديسمبر 2014، متاح على  www.almaghribtoday.net/326/ندوة-حقوقية-يف-المغرب-

تهاجم-رئيس-المجلس-الوطني-محمد-الصبار 
64 Jean-Noël Ferrié, Baudouin Dupret, “La nouvelle architecture constitutionnelle et les trois désamorçages de la vie politique marocaine”, Confluences 
Méditerranée, 20113/ (N° 78(, p. 29.
65 Nadia Hajji, “Mobilisation et démorçage du mouvement du 20 février au Maroc : La théorie des cadres à l’épreuve d’un contexte autoritaire”, Mémoire présenté 
comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, Université du Québec à Montréal, Février 2015, p. 18., www.archipel.uqam.ca/73311//M13801.pdf

66 جمع حراك 20 فبراير مثاًل بين حزب »النهج الديمقراطي« ذو التوجه الماركسي-اللينيني، وحركة »العدل واإلحسان« اإلسالمية.

67 قبل دستور سنة 2011 كانت هناك خمسة دساتير: دستور 1962، ودستور 1970، ودستور 1972، ودستور 1992، ودستور 1996.

ورغــم أن الهيئــة تصــدت لقضايــا أوســع مــن نطــاق صالحياتهــا إال أنهــا لــم تتمكــن مــن معالجــة قضيتيــن رئيســيتين يف توصياتهــا، أو يف الطريقــة التــي تــوىل بهــا 
المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان تنفيــذ هــذه التوصيــات يف الســنوات التاليــة، وهمــا محاســبة مقتــريف االنتهــاكات وإصــالح اإلطــار القانــوين والمؤسســي 
الــذي ســمح بوقوعهــا لمنــع تكرارهــا. بيــد أن هــذه االنتقــادات ال تمنــع مــن القــول بــأن عمــل الهيئــة كان عالمــة فارقــة أخــرى يف تطــور العمــل الحقــويق يف المغــرب 

ويف إعتــراف الدولــة بــه بــل واإلســتعانة بنشــطائه يف القــاء الضــوء علــى أجــزاء مــن التاريــخ القمعــي الدمــوي لمؤسســات الدولــة.

وتأســس المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان كمؤسســة وطنيــة يف مــارس ســنة 2011 ليحــل محــل المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان61.  وضمــت 
اختصاصــات المجلــس إبــداء الــرأي فيمــا يستشــيره فيــه الملــك مــن قضايــا تتصــل بحمايــة واحتــرام حقــوق اإلنســان وحريــات المواطنيــن والجماعــات والهيئــات 
والدفــاع عنهــا والنهــوض بهــا. ويتــوىل المجلــس الوطنــي إعــداد تقاريــر ســنوية حــول وضعيــة حقــوق اإلنســان بالمغــرب ويعرضهــا أمــام البرلمــان بمجلســيه، 
كمــا يقــوم بإعــداد تقاريــر موضوعاتيــة بشــأن قضايــا مرتبطــة بحقــوق اإلنســان، وهــو مؤسســة وطنيــة معتمــدة مــن طــرف لجنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان منــذ ســنة 2002، وهــو مــا يعنــي امتثــال هــذه المؤسســة لمبــادئ باريــس الناظمــة لهــذا النــوع مــن المؤسســات، التــي اعتمــدت مــن 

قبــل األمــم المتحــدة ســنة 621993. 

ورغــم اإلنجــازات التــي حققهــا المجلــس يف مجــال تعزيــز الحقــوق والحريــات، فقــد تعــرض النتقــادات بــدوره مــن طــرف عــدد مــن الحقوقييــن بدعــوى أنــه لــم 
يقــم بالكشــف عــن عديــد مــن الملفــات المرتبطــة باالختفــاء القســري والتــي ســبق وأن تناولتهــا هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة، هــذا إضافــة إىل اتهامهــم لــه بأنــه ال 

يتجــاوب بتاتًــا مــع التظلمــات التــي يرفعهــا المواطنــون ضــد الســلطة الحكوميــة أو التظلمــات التــي تكــون الدولــة طرًفــا فيهــا63.  

الدولة والحركات االجتماعية: التكيف السياسي المتبادل وحراك 20 فبراير كمثال
نقصــد بالتكيــف السياســي الســلوك الــذي تنهجــه كل مــن الحــركات االحتجاجيــة )منظمــة أو غيــر منظمــة) والدولــة، مــن أجــل تجــاوز وحــل األزمــات عــن طريــق 
مســاومات وحلــول وســط. ويف ســياق التكيــف تكتفــي الحــركات االحتجاجيــة باإلصالحــات المقدمــة، علــى أمــل مواصلــة العمــل عــن طريــق بقائهــا، مــع شــرعية 
إضافيــة، يف ســاحة العمــل المجتمعــي أو الحقــويق. ومــن جانــب الدولــة فإنهــا تقــدم تنــازالت أو تجــري إصالحــات تــرى أن الظــروف تتطلبهــا ويتعيــن االســتجابة 

لجــزء منهــا. وهــذا التفاعــل هــو مــا يفســر توقــف حركــة 20 فبرايــر 2011 يف المغــرب عــن الدفــع باألمــور إىل حــد أبعــد ممــا حــدث. 

وشــكلت حركــة 20 فبرايــر تحديًــا كبيــًرا للمؤسســة الملكيــة وقامــت علــى إثرهــا األخيــرة باجــراء إصالحــات دســتورية بــدا أنهــا اســتجابة لعــدد مــن مطالــب هــذه 
الحركــة. ولكــن يف نفــس الوقــت لــم ينفتــح المجــال السياســي لمناقشــة وتبريــر ونقــد هــذه اإلصالحــات أو البحــث عــن األســباب والظــروف األصليــة التــي نجمــت 
عنهــا الحاجــة لتلــك اإلصالحــات. جــاءت اإلصالحــات لتبــدو بمثابــة اســتجابة مــن المؤسســة الملكيــة لنبــض الشــارع، ومــن ناحيــة اســتراتيجية ســاهمت هــذه 

التعديــالت يف تــاليف الوضــع الــذي وصلــت إليــه دول عربيــة أخــرى هبــت عليهــا ريــاح الربيــع العــريب الســاخنة64. 

حركة »20 فبراير«
ربمــا تتشــابه دوافــع الحــركات االحتجاجيــة التــي أدت إىل ظاهــرة الربيــع العــريب التــي خــرج فيهــا المالييــن للشــوارع يف تونــس ومصــر والمغــرب وغيرهــا، إال أن مــا 
ميــز المغــرب هــو أن الحركــة االحتجاجيــة والمتمثلــة يف حركــة 20 فبرايــر، لــم تســتهدف النظــام الحاكــم يف شــخص الملــك، بــل حملــت مطالــب إصالحيــة حيــال 
الدولــة يف مجــاالت مختلفــة مثــل اإلصــالح الدســتوري، والقضــاء علــى البطالــة، والتهميــش والفقــر65.  كان المطلــب األساســي األول للحركــة هــو إحــداث »ملكيــة 
برلمانيــة«، إال أن تنــوع األطيــاف األيديولوجيــة داخلهــا وتناقضهــا أحيانـًـا66،  منعهــا مــن ذلــك بحيــث تغيــر المطلــب الرئيســي إىل »تأســيس دســتور ديمقراطــي« 

مبنــي علــى إرادة الشــعب المغــريب وليــس دســتوًرا ممنوًحــا كمــا هــو الحــال بالنســبة للدســاتير الســابقة67. 

شــكل حــراك 20 فبرايــر نقطــة فارقــة يف التاريــخ السياســي المغــريب، إذ أنــه صــاغ مطالــب مباشــرة بمــا فيهــا المطالــب السياســية، ونــزل بهــا إىل الشــارع بطالــب 
بتحقيقهــا دون المــرور بالمؤسســات الرســمية )السياســية واإلداريــة) والجمعيــات، والتــي اعتــادت الدولــة مخاطبــة الشــعب والتفاعــل معــه عــن طريقهــا. 
ويعنــي هــذا أن حــراك 20 فبرايــر كحركــة حقوقيــة )بالمعنــي الواســع تمامــا لمصطلــح الحركــة هنــا بمــا يشــمل المطالبــات الجماهيريــة غيــر المنظمــة مــن أجــل 
نيــل حقــوق سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة) قــد تجــاوزت المؤسســات الوســيطة يف إطــار عالقــة الدولــة بالمواطــن وصــارت توجــه مطالبهــا مــن خــالل إطــار 
فــوق مؤسســايت، يــروم خلــق حقــل اجتماعــي مضــاد جديــد، تجــاوز الحقــل الجمعــوي التقليــدي المراقــب بدقــة مــن طــرف الدولــة، ممــا يجعــل منهــا جميعــا 

تجربــة فريــدة يف المغــرب. 

كانــت 20 فبرايــر بهــذا المعنــي حركــة عصيــة علــى مســاهمة النخــب السياســية التقليديــة، وعلــى جمعيــات المجتمــع المــدين الرســمية، ناهيــك عــن كونهــا 
تقــوم علــى مشــاركة واســعة مــن جيــل مــن الشــباب الــذي أعــاد النظــر يف األســس األخالقيــة التقليديــة المهيمنــة يف البــالد مرتكًنــا علــى شــرعية مســتمدة مــن 
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68 Jean-Noël Ferrié et Baudouin Dupret, op. cit., p. 30.
69 Hajji, op. cit., p. 42.
70 ibid., p. 45.
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المبــادئ العامــة لحقــوق اإلنســان التــي ليــس لهــا عالقــة بالقــوى الوطنيــة أو مقاومــة االســتعمار/التدخل األجنبــي التــي شــكلت المرجعيــة التاريخيــة لعديــد مــن 
األحــزاب السياســية. ولعبــت مواقــع التواصــل االجتماعــي وخاصــة »فيســبوك« علــى اإلنترنــت دوًرا مهًمــا كقنــوات إعالميــة بديلــة يف التنســيق واإلعــداد لهــذه 

الحركــة التــي نجحــت بذلــك يف تجــاوز وســائل اإلعــالم العاديــة والمراقبــة مــن طــرف الدولــة68. 

وتمســكت الحركــة لفتــرة مــا بمطلبهــا األساســي المتمثــل يف تعديــل دســتوري أساســي. ولــم يلــق إعــالن الملــك تعييــن اللجنــة التــي ســوف تضطلــع بإجــراء 
التعديــل الدســتوري قبــواًل مــن طــرف الحركــة التــي دعــت إىل وقفــة احتجاجيــة يــوم األحــد 20 مــارس 2011 بمدينــة الربــاط، وذلــك لمواجهــة مــا اعتبرتــه تجاهــاًل 
ملكًيــا لمطالبهــا، وأن التعديــل الدســتوري بطريقتــه وشــكله المقتــرح مــا هــو إال وســيلة مــن وســائل إســكات الحركــة، بــل إنهــا اعتبرتــه محاولــة لســحب شــرعيتها 
السياســية69.  ولكــن أمــام عــدم القــدرة علــى اقتــراح بديــل يمكــن أن يكــون عبــارة عــن مشــروع دســتوري، يف مواجهــة المشــروع الــذي اقترحتــه الدولــة ممثلــة 
يف اللجنــة التــي أعدتــه، صــارت الحركــة يف موقــع أضعــف خاصــة وأن األحــزاب السياســية وافقــت علــى االنخــراط يف المشــروع الملكــي ودخــول لجنــة إعــداد 
المشــروع الدســتوري عوًضــا عــن مواجهتــه، ممــا كان مــن شــأنه عــزل الحركــة التــي رفضــت الدخــول يف اللجنــة، وهــو الشــيء الــذي أظهــر أيًضــا بــأن الحركــة غيــر 
قــادرة علــى لعــب الــدور السياســي مــن خــالل المشــاركة الفعليــة أمــا بالتعديــل أو اإلقتــراح. عــوض أن تكــون قــوة اقتراحيــة، باتــت الحركــة كمــا لــو أنهــا معارضــة 
فقــط مــن أجــل المعارضــة، وهــو أمــر تســبب يف أن يفقــد مزيــد مــن المواطنيــن الثقــة يف الحركــة رغــم اســتمرارها يف التواجــد الرمــزي حيــث أنهــا لــم تملــك هيــاكل 

منظمــة او تراتبيــة تقليديــة70. 

سابًعا: خاتمة عن آفاق وتحديات الحركة الحقوقية بالمغرب
رغــم مــرور الجمعيــات الحقوقيــة بمرحلــة جمــود منــذ تأسيســها يف أواخــر الســبعينيات حتــى أواخــر الثمانينيــات، إال أنهــا نشــطت وتطــورت بســرعة منــذ ذلــك 

الوقــت يف طــرق عملهــا وهياكلهــا وزاد تأثيرهــا وتوســعت مجــاالت عملهــا يف العقــود الثالثــة التاليــة. 
 

وعلــى ســبيل المثــال توســعت هيــاكل وأفــرع الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان لتضــم نحــو 14 ألــف عضــو موزعيــن علــى 100 فــرع بحلــول عــام 2016. 
وبــدأت الجمعيــة يف رفــع تقاريــر موازيــة للمؤسســات األمميــة المعنيــة منــذ 2004، حيــث قدمــت تقريــر مــوازي للجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان عــن 
الفتــرة مــن 1999 إىل 2004 أدرجــت فيــه مالحظاتهــا وانتقاداتهــا للتقريــر الحكومــي الرســمي. وعملــت الجمعيــة منــذ مؤتمرهــا الوطنــي الســابع يف أبريــل 2004 
علــى تقويــة فــروع وهيــاكل الجمعيــة، وأولــت ضــرورة للعمــل وســط النســاء والشــباب والعمــال والمثقفيــن، واإلقــرار بأســبقية صياغــة دســتور ديمقراطــي 
ينســجم يف المضمــون مــع مبــادئ وقيــم ومعاييــر حقــوق اإلنســان الكونيــة ، يؤكــد علــى أن الشــعب هــو أســاس ومصــدر كل الســلطات وعلــى الفصــل بيــن 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وبيــن الســلطة السياســية والســلطة الدينيــة  )ولــم يحــدث هــذا الفصــل حتــى اآلن بيــن السياســي والدينــي علــى 
صعيــد المؤسســة الملكيــة حيــث مــا زال الحاكــم هــو أميــر المؤمنيــن يف نفــس الوقــت ويســتمد قســطا مــن شــرعيته مــن هــذا الربــط)71.  وعلــى المســتوى 
كثــر عندمــا  الحركــي، حققــت الجمعيــة خطــوة واســعة يف اتجــاه تضميــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف عملهــا، حيــث وســعت نشــاطها أ
انخرطــت يف المعــارك العماليــة. ورأســت الجمعيــة يف شــخص رئيســتها الســابقة، خديجــة رياضــي، االئتــالف المغــريب لهيئــات حقــوق اإلنســان والــذي ضــم 
هيئــات قريبــة مــن حــزب العدالــة والتنميــة وحركــة العــدل واإلحســان، كمــا ترأســت الجمعيــة التنســيقية المغاربيــة لمنظمــات حقــوق اإلنســان )24 منظمــة 

حقوقيــة مــن المغــرب، الجزائــر، موريتانيــا، تونــس، ليبيــا وفرنســا)72. 

ويمكــن القــول بــأن العصبــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان تتبنــى نفــس مواقــف الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان مــن خــالل عمليــة التنســيق 
المســتمر بينهمــا73.  وتنضــوي المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان يف االئتــالف الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وتتخــذ موقًفــا إيجابًيــا مــن المجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان منــذ أن كان مجلًســا استشــاريًا رافعــة شــعار الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مــن داخــل المؤسســات الرســمية74. 
كثــر تنوًعــا وأقــوى تأثيــًرا يف الســنوات العشــر األخيــرة رغــم أهميــة هــذه المنظمــات الثــالث التاريخيــة  كبــر وأ ولكــن حركــة حقــوق اإلنســان يف المغــرب صــارت أ
ودورهــا المســتمر. وقــد حاولــت هــذه الورقــة عــرض هــذا التنــوع يف بعــض أشــكاله وخاصــة الجمعيــات أو المنظمــات أو الشــبكات المعنيــة بالحقــوق الفرديــة أو 

الجنســية أو العاملــة يف مجــال العدالــة أو حريــة العقيــدة.

كبــر فيمــا بينهــا وضمــان اســتدامة  وعلــى تنــوع وغنــى حركــة حقــوق اإلنســان يف المغــرب فإنهــا تواجــه كلهــا عــدًدا مــن التحديــات لعــل أهمهــا الحاجــة إىل تنســيق أ
تمويلهــا بوســائل شــفافة وقابلــة للمراجعــة، والوصــول إىل عالقــة عمــل بنــاءة حقيقيــة )رغــم طبيعتهــا الصراعيــة) مــع الدولــة تتوقــف معهــا إجــراءات التضييــق 
ونظــرة التشــكك الحكوميــة، وتطويــر العالقــات بيــن الفاعليــن الحقوقييــن المســتندين إىل الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن جهــة والفاعليــن الحقوقييــن 

)األحــدث واألقــل تأثيــًرا) والمحســوبين علــى التيــارات اإلســالمية، وتوســيع القاعــدة المجتمعيــة المؤيــدة للمبــادئ الحقوقيــة.

ورغــم الجهــود التــي تبذلهــا الجمعيــات والمنظمــات للحصــول علــى تمويــل تســير بــه أعمالهــا ســواء عــن طريــق التقــدم بمجموعــة مــن المشــروعات التــي 
تقترحهــا علــى الجهــات المانحــة أو تنظيــم أنشــطة تتماشــى مــع األهــداف العامــة للجهــات المانحــة أو الدولــة، فــإن ذلــك يبقــى محــدوًدا يف فتــرات معينــة 
ومرتبًطــا بأهــداف الجهــات المانحــة، وهــو مــا يمكــن أن يتناقــض مــع طبيعــة العمــل الحقــويق الــذي يحتــاج إىل اإلســتدامة واالســتقالل. وللدولــة دور مهــم يف هــذا 
المضمــار ال مــن ناحيــة توفيــر قســم مــن التمويــل الــالزم فحســب بــل للتوقــف عــن التضييــق علــى عمــل المنظمــات الحقوقيــة عــن طريــق توفيــر إطــار قانــوين 
ســلس يســمح بالعمــل بحريــة تتماشــى وطبيعــة العمــل المــدين بصفــة عامــة والعمــل الحقــويق بوجــه خــاص، وذلــك يف إطــار ضوابــط واضحــة وشــفافة تســمح 
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75 توىل بن عمرو الدفاع عن الشيخ الراحل عبد السالم ياسين، الزعيم الروحي لجماعة العدل واإلحسان، عندما كان معتقال وبعد أن ُوضع قيد اإلقامة الجبرية. وُسجن اإلثنان سويا وناقشا 

القضايا الخالفية بينهما بصراحة ودون إتهامات متبادلة. ودافع بن عمرو أيًضا عن جماعة العدل واإلحسان وأعضائها بصفة عامة، وعن حزب البديل الحضاري قبل الترخيص له وبعد حله، 
وأيًضا حزب األمة الذي لم يرّخص له، وعن معتقلين سلفيين وإسالميين آخرين. أنظر أمثلة من شهادات مجموعة من النشطاء والفاعلين االسالميين يف: حسن األشرف، »عبد الرحمن 

بن عمرو.. شيخ الحقوقيين يف المغرب«، 20 نوفمبر 2015، العريب الجديد، متاح على   goo.gl/a3eQ8M وأيًضا عبد هللا لعماري، »عبد الرحمان بنعمرو، جوهرة النضال، وأيقونة العدالة 
ومفخرة المغاربة األحرار«، 20 مايو 2014، ومتاح على www.aljamaa.net/ar/2014/20/05/عبد-الرحمان-بنعمرو،-جوهرة-النضال،-وأي/ .

76 ومن نص الرسالة: »لقد عرفناك يف الميدان مناضلة شامخة ثابتة، واشتغلنا سويا حول قضايا حقوقية متنوعة، فكنت نموذًجا لاللتزام والوفاء واإلنجاز الرايق. كنت رئيسة للجمعية المغربية 

لحقوق اإلنسان، فخطوت بالعمل الحقويق بالمغرب خطوات هامة ليصبح دفاًعا عن حرية وحقوق وكرامة اإلنسان المغريب مهًما كان انتماؤه السياسي وخياراته الفكرية والتنظيمية... ناضلت 
من أجل هذا وتناضلين لتخليص العمل الحقويق من أي تشويش سياسوي أو أيديولوجي ضيق.. أملنا ونحن نعبر بكل صدق عن مشاعر االعتزاز بهذا الفوز، أن ننهي بنجاح كل المشروعات 

 www.aljamaa.net/ar/document/74471.shtml :الحقوقية العادلة التي نشتغل سويًا من أجلها.« انظر نص التهنئة على الرابط

بعمــل المنظمــات وتمويلهــا بحريــة مــع محاســبة ومســاءلة المخالفيــن. وستســاهم أطــر قانونيــة واضحــة وتفعيــل محايــد لهــا يف إضفــاء مصداقيــة علــى عمــل 
منظمــات المجتمــع المــدين وخلــق عالقــة صحيــة بينهــا وبيــن الدولــة. 

ولعــل التحــدي األوســع هــو توســيع القواعــد المجتمعيــة لحركــة حقــوق اإلنســان ويف هــذا تواجــه الحركــة عموًمــا تحديًــا خاًصــا يف عالقتهــا مــع الخطــاب 
والممارســات القادمــة مــن الجماعــات اإلســالمية وخاصــة الفاعلــة منهــا علــى الصعيــد السياســي واالجتماعــي. ويواجــه اإلســالميون تحديـًـا يف »الموائمــة« بيــن 
مبــادئ حقــوق اإلنســان بكونيتهــا وشــموليتها كمــا تتبناهــا معظــم المنظمــات الحقوقيــة يف المغــرب وتعــارض بعــض هــذه المبــادئ مــع فهــم معيــن لإلســالم 
أو تبنــي تفســيرات فقهيــة محــددة وخاصــة يف قضايــا حريــة العقيــدة وحقــوق المــرأة والحقــوق الجنســية. ورغــم هــذا الخــالف الجوهــري حــول قضايــا وحقــوق 
مهمــة فقــد مكــن العمــل المشــترك فاعليــن مــن الجانبيــن مــن خلــق أرضيــات مشــتركة بــل واســتمرار جهــود المنظمــات الحقوقيــة، وخاصــة الجمعيــة المغربيــة، 
يف فضــح االنتهــاكات التــي تعــرض لهــا إســالميون )ســواء ألســباب سياســية أو التهامهــم يف قضايــا إرهــاب) والدفــاع عــن حقوقهــم. ويقــر إســالميون بنزاهــة هــذا 
الموقــف حتــى أن وزيــر العــدل والحريــات الســابق مصطفــى الرميــد والمنتمــي لحــزب العدالــة والتنميــة )اإلســالمي التوجــه) وصــف عبــد الرحمــن بــن عمــرو 
وهــو رئيــس ســابق وأحــد أبــرز مؤسســي الجمعيــة المغربيــة بأنــه »إمــام الحقوقييــن المغاربــة والرجــل العظيــم«75، كمــا أرســلت الهيئــة الحقوقيــة لجماعــة العدل 

واإلحســان رســالة تهنئــة إىل خديجــة الرياضــي بمناســبة حصولهــا علــى جائــزة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان76.  

ولكــن الطريــق مــا زال طويــاًل وهنــاك عمــل كبيــر يتعيــن أن تقــوم بــه كل مكونــات الحركــة الحقوقيــة يف المغــرب مــن أجــل الوصــول ألرضيــة مشــتركة فاعلــة 
والعمــل بصراحــة ووضــوح علــى القضايــا المختلــف عليهــا سياســًيا أو لدوافــع ثقافيــة أو دينيــة بيــن الحركــة الحقوقيــة والحركــة اإلســالمية ولعــل العــبء 
األكبــر يقــع يف هــذا الصــدد علــى الطــرف األخيــر األكثــر قــوة مجتمعًيــا. ومــن ناحيــة أخــرى فهنــاك عمــل كثيــر يتعيــن القيــام بــه مــن أجــل توطيــد وتفعيــل 
المؤسســات والسياســات الحقوقيــة الرســمية والتعامــل بجديــة وصــورة بنــاءة مــع التنــازالت، الحقيقيــة والشــكلية، التــي قدمتهــا الدولــة ودفعهــا نحــو تعميــق 

هــذه السياســات وتمكيــن هــذه المؤسســات، مثــل المجلــس الوطنــي، وبســطها يف اتجــاه الحقــوق االجتماعيــة واإلقتصاديــة. 

كثــر صالبــة وأقــل زبائنيــة بيــن منظمــات حقــوق االنســان وفاعليــه وبيــن األحــزاب السياســة والتكوينــات  ولــن تتحقــق معظــم هــذه األمــال واألحــالم دون تعــاون أ
كــز  النقابيــة علــى قاعــدة حقوقيــة مشــتركة. وإذا لــم يتطــور تعــاون كهــذا فقــد تتحــول حركــة حقــوق اإلنســان يف المغــرب، أو يف أي بلــد يف واقــع األمــر، إىل مرا
أبحــاث محترفــة معنيــة بتوثيــق وتحليــل اإلنتهــاكات بينمــا ُتتــرك مهــام اإلصــالح والتغييــر يف يــد الساســة بمفردهــم تحــت رحمــة النظــم والمؤسســات السياســية 

واإلجتماعيــة المســيطرة.
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الفصل الثاين: 
حركة حقوق اإلنسان والدولة
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العالقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية يف مصر: 
إشكالية يف الثقافة السياسية أم أزمة بنيوية؟

محمد العجايت

ملخص

حكمــت بنيــة الدولــة المصريــة الحديثــة ذات الطابــع الفــويق عالقــة االنظمــة المتعاقبــة بالمجتمــع المــدين. وغالبــا مــا نظــرت الدولــة المصريــة إىل المجتمــع المــدين 
باعتبــاره تشــكيل للمكونــات االجتماعيــة للدولــة وظيفتــه لعــب دور محــدد يوضــع لــه يف إطــار هندســة فوقيــة للمجتمــع، حيــث تتــرك لــه مســاحات تنســحب منهــا 
الدولــة أو يوظــف لخدمــة أجنــدة تنمويــة أو حتــى سياســية بعينهــا. ولــم تنتــج طبيعــة األنظمــة الحاكمــة والســلطة يف مصــر تفاعــالت بيــن الهيــاكل المجتمعيــة تبلــور 
نظــام سياســي معبــر عنهــا، بــل أن الســلطة يف مصــر، مثلهــا مثــل العديــد مــن دول العالــم الثالــث بعــد االســتقالل، نتجــت عــن متغيــرات خارجيــة مثــل التغيــرات 
الدوليــة ومالبســات نيــل االســتقالل، أو داخليــة مثــل الثــورات واالنقالبــات العســكرية. وهنــا تصطــدم األنظمــة، يف غيــاب المعارضــة السياســية المقموعــة عــادة، 
بمنظمــات المجتمــع المــدين، ســواء التنمويــة أو الحقوقيــة، التــي وإن كانــت ال تســتهدف الوصــول إىل الســلطة، إال أنهــا تشــكل خطــرا علــى التنظيــم المجتمعــي الــذي 
تســعى األنظمــة السياســية للحفــاظ عليــه. وتخــوض الدولــة الصــراع مــن أجــل الســيطرة علــى تنظيــم وحجــم تأثيــر منظمــات المجتمــع المــدين يف المجتمــع، فتصــدر 
قوانيــن تضيــق مســاحات عمــل المنظمــات، أو تقيــد االجهــزة األمنيــة حريــة عملهــا بينمــا تقــاوم المنظمــات مســتخدمة اســتراتيجيات مــن أجــل ضمــان الحــد األدىن 

مــن القــدرة علــى الحركــة والعمــل.

وجعلــت هــذه المقاربــة مــن جانــب الدولــة المســاحة المتاحــة للمجتمــع المــدين يف عالقــة عكســية مــع المســاحات التــي تشــغلها الدولــة ممثلــة يف المؤسســات 
البيروقراطيــة ولــذا تراجــع المجتمــع المــدين يف فتــرة الناصريــة بشــكل كبيــر ليــس فقــط بســبب التضييــق التشــريعي أو القمــع األمنــي بــل الن الدولــة كانــت تعتقــد 
انهــا تقــوم بــدوره بنفســها. ومــع التغيــر يف بنيــة وطبيعــة النظــام السياســي يف الســبعينيات انفتحــت مســاحات عمــل أوســع للمجتمــع المــدين وخاصــة يف القطاعيــن 
الخدمــي والتنمــوي بينمــا كان لتغيــر طبيعــة النظــام الــدويل وانتشــار الدعــاوي للديمقراطيــة دور مــا – باإلضافــة ال شــك لنضــال الحقوقييــن داخــل مصــر – يف فتــح 

مجــال محــدود امــام قطــاع المجتمــع المــدين الحقــويق.

ونتيجــة للبنيــة والهيــاكل الحاكمــة وثقافــة الســلطوية المتأصلــة يف مؤسســات الدولــة المصريــة مثــل المجتمــع المــدين عموًمــا خطــًرا محتمــاًل علــى األمــن القومــي. 
بينمــا تعاملــت المنظمــات المدنيــة وخاصــة الحقوقيــة بقــدر عــال مــن التشــكك والريبــة مــع الدولــة بشــكل عــام، وهــي حالــة تصــل يف بعــض األحيــان لمســتوى يعيــق 

العمــل الحقــويق وتقدمــه ويحولــه إىل مجــرد عمــل احتجاجــي. 

كثــر تمكينــا لعمــل الحركــة الحقوقيــة فحســب، بــل يف المجــال السياســي ذاتــه والــذي بــدون فتــح  وال يكمــن حــل هــذه المعضلــة يف نصــوص قانونيــة أفضــل وأ
مســاحات العمــل والتنظيــم فيــه امــام القــوى المجتمعيــة لــن يتوفــر الحــراك والطاقــة الالزمــة إلعــادة صياغــة بنيــة الدولــة لتعبــر عــن مكوناتهــا المجتمعيــة المختلفــة 

مــن أســفل ألعلــى. 

ويف هــذا اإلطــار تتنــاول هــذه الورقــة العالقــة بيــن المنظمــات الحقوقيــة والدولــة يف مصــر، مــن خــالل ثالثــة اقترابــات أساســية، األول متعلــق بالبنيــة ســواء الخاصــة 
بالدولــة أو تلــك المتعلقــة بالمنظمــات والمرتبطــة باألســاس بلحظــة وطريقــة النشــأة. ثانيــا التفاعــل بيــن الطرفيــن خاصــة مــن خــالل التشــريعات القائمــة، وأخيــرا 

الثقافــة السياســية وانعكاســاتها علــى ممارســات الطرفيــن. 

أدار/مارس 2018  

مقدمة
ال تنافــس التنظيمــات السياســية مثــل األحــزاب يف دول مثــل مصــر علــى الســلطة، حيــث تعــاين مــن الضعــف الشــديد ألســباب داخليــة تتعلــق بالتنظيــم 
والديمقراطيــة الداخليــة واالنتمــاء الحــزيب، باإلضافــة إىل عوامــل خارجيــة تتمثــل يف اســتغالل األنظمــة لمؤسســات الدولــة إلجهــاض أي محاولــة حقيقيــة لخلــق 
كثــر ديناميكيــة وقــدرة علــى  منافــس سياســي ينازعهــا ســلطانها، وهكــذا ُتفــرغ األحــزاب مــن قدراتهــا. وهنــا تكمــن أهميــة المجتمــع المــدين ومنظماتــه، حيــث أنــه أ
كثــر تحديــدا يف تنــاول القضايــا التــي يتبناهــا ويتعامــل معهــا. ولكــن هــذه األهميــة تجعــل منــه أيضــا هدفــا  التأثيــر، فهــو غيــر منافــس علــى الســلطة، كمــا أنــه أ

لريبــة وتوجــس األنظمــة الســلطوية التــي تخشــى التنظيــم أو الحــراك الشــعبي الخــارج عــن رؤيتهــا وســيطرتها المباشــرة.

ولم تنتج األنظمة الحاكمة يف مصر عن تفاعالت بين الهياكل المجتمعية تبلور عنها نظام سياسي معبر عنها، بل أن السلطة يف مصر، مثلها مثل العديد من 
دول العالم الثالث، نتجت عن مجموعة من المتغيرات الناتجة عن عوامل إما خارجية مثل التغيرات الدولية ومالبسات نيل االستقالل، أو داخلية مثل الثورات 
واالنقالبات العسكرية. ويتميز خطاب األنظمة الحاكمة الناجمة عن تلك المعطيات بالشعبوية والكاريزمية التي تضمن لها أال يخرج التنظيم المجتمعي عليها.

وهنــا تصطــدم األنظمــة، يف غيــاب المعارضــة السياســية المقموعــة عــادة، بمنظمــات المجتمــع المــدين، ســواء التنمويــة أو الحقوقيــة، التــي وإن كانــت بعيــدة 
عــن العمــل السياســي وال تســتهدف الوصــول إىل الســلطة، إال أنهــا تشــكل خطــرا علــى التنظيــم المجتمعــي الــذي تســعى األنظمــة السياســية للحفــاظ عليــه 
وفــق معــادالت تضمــن لهــا مصالحهــا وبقاءهــا. ويتمثــل الصــراع يف شــقه األكبــر يف جهــود الســيطرة علــى التنظيــم وحجــم التأثيــر يف المجتمــع، فتصــدر األنظمــة 
قوانيــن تضيــق مســاحات عمــل منظمــات المجتمــع المــدين، أو تلجــأ إىل األســاليب األمنيــة المقيــدة للحريــات، يف مقابــل اســتراتيجيات تســتخدمها المنظمــات 

مــن أجــل ضمــان الحــد األدىن مــن مســاحة الحركــة والعمــل.

وبــدأ وجــود التنظيمــات األهليــة الحديثــة يف مصــر منــذ النصــف األول مــن القــرن العشــرين، وعلــى الرغــم مــن التغييــر الــذي حــل بــكل منهمــا، ســواء المنظمــات 
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العالقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية يف مصرمحمد العجايت

وأهدافهــا وطريقــة عملهــا، وكذلــك النظــم وطبيعتهــا وتوجهاتهــا، إال أن العالقــة بيــن الطرفيــن وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمنظمــات الحقوقيــة والمعنيــة بتغييــر 
السياســات نــادرا مــا كانــت تكامليــة، وكثيــرا مــا كانــت تصادميــة. وتأسســت أول منظمــة حقوقيــة يف مصــر علــى يــد الصحفــي محمــود عزمــي يف 1931 
تحــت مســمى »الشــعبة المصريــة لحقــوق اإلنســان« مســتفيدا بمــا جــاء يف دســتور 1923 مــن ســماح بحريــة التجمــع وتأســيس جمعيــات أهليــة1.  وشــهدت 

كًا عمالًيــا يمكــن اعتبــاره بــذرة العمــل الحقــويق يف جانبــه االقتصــادي واالجتماعــي يف مصــر.  الثالثينيــات واالربعينيــات حــرا

ويف هــذا اإلطــار تتنــاول هــذه الورقــة العالقــة بيــن المنظمــات الحقوقيــة والدولــة يف مصــر، مــن خــالل ثالثــة اقترابــات أساســية، األول متعلــق بالبنيــة ســواء 
الخاصــة بالدولــة أو تلــك المتعلقــة بالمنظمــات والمرتبطــة بوقــت وطريقــة النشــأة. ثانيــا الهيــاكل يف الطرفيــن وقدرتهــا علــى التفاعــل خاصــة مــن خــالل 
التشــريعات القائمــة، وأخيــرا الثقافــة السياســية وانعكاســاتها علــى ممارســات الطرفيــن. وذلــك مــن خــالل التعامــل مــع مجموعــة مــن األســئلة األساســية:

1. ما هو تاريخ العالقة بين الطرفين؟
2. هل تصرفت الدولة بشكل موحد أم كانت هناك اختالفات وسط مكوناتها إزاء المنظمات الحقوقية وهذه العالقة؟

3. ما هي أهم مخاوف الحكومة وأهدافها؟ 
4. مــا هــو تاريــخ القوانيــن والتنظيمــات الخاصــة بالمنظمــات األهليــة، وتطــور ردود أفعــال تلــك المنظمــات ونضالهــا. مــن هــم الالعبــون المحوريــون يف تلــك 

النزاعــات و/أو المفاوضــات. مــاذا قدمــت المســودات المقترحــة لهــذه القوانيــن ولمــاذا لــم يتــم تبنيهــا؟ 
5. تأسيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان، ما دوره، وما أهميته وما يرمز اليه وما تأثيره؟

6. ما هي حدود الهيمنة على المنظمات األهلية وما هي ظاهرة ما يعرف بالمنظمات الحكومية غير الحكومية GNGOs؟
7. كيف تتعامل المنظمات األهلية مع القيود واستراتيجياتها المختلفة للتعامل مع الحكومة؟ وهل كان التنظيم يف المهجر مفيدا؟

وســيتم ذلــك مــن خــالل دراســة لألدبيــات المتوفــرة والصحــف ومواقــع األخبــار والمنظمــات والتغطيــات اإلعالميــة، مدعميــن ذلــك بمجموعــة لقــاءات مــع 
فاعليــن يف المجــال الحقــويق وأعضــاء يف المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان وبعــض األطــراف األخــرى مــن خــالل ثالثــة أقســام أساســية:

أوال: تاريخ العالقة بين الدولة والمؤسسات الحقوقية.
ثانيا: استراتيجيات الدولة تجاه المنظمات الحقوقية.

ثالثا: استراتيجيات المنظمات الحقوقية يف التعامل مع الدولة.

أوال - تاريخ العالقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية: بين الريبة واالحتياج
وضعــت مصــر أول تنظيــم قانــوين للمجتمــع المــدين يف دســتور 1923 الــذي كفــل يف مادتــه رقــم 21 حــق تكويــن الجمعيــات. وكان العمــل األهلــي قائمــا يف 
مصــر قبــل ذلــك الدســتور وفــق قانونيــن: األول القانــون المــدين، الصــادر عــام 1875 والمعمــول بــه أمــام المحاكــم المختلطــة، أمــا الثــاين فصــدر عــام 1883 
وُعمــل بــه أمــام المحاكــم الوطنيــة. ولــم يتفــق القانونــان فيمــا يتعلــق بالشــخصية االعتباريــة التــي يتــم تمثيــل الجمعيــات والمنظمــات بهــا أمــام القضــاء2،  حيــث 
كفلــت بعــض المحاكــم الشــخصية االعتباريــة للجمعيــات بينمــا رفضهــا البعــض األخــر. ويف عــام 1938 صــدر المرســوم الملكــي بالقانــون رقــم 17 ليحظــر 
الجمعيــات أو الجماعــات، دائمــة كانــت أم مؤقتــة، التــي يكــون لهــا صــورة التشــكيالت شــبه العســكرية خدمــة لحــزب أو مذهــب سياســي معيــن. ثــم صــدر 

القانــون 49 لســنة 1945، والــذي وضــع شــرطا للتأســيس إخطــار وزارة الشــئون االجتماعيــة. 

وظلــت الجمعيــات خاضعــة لهــذا الدســتور حتــى إلغــاءه يف عــام 1952، وصــدر إعــالن دســتوري عــام 1953 إال أنــه لــم يتعــرض يف مــواده لتنظيــم الجمعيــات، 
إىل أن صــدر دســتور 1971، الــذي كفــل حــق تكويــن الجمعيــات وفقــا للقانــون، مــع عــدد مــن القيــود الفضفاضــة مثــل حظــر معــاداة نظــام المجتمــع3.  وأضــاف 
دســتور 2012 مبــدأ التأســيس باإلخطــار، يف تأكيــد لحــق المواطنيــن دون وصايــة الدولــة يف التجمــع والتنظيــم4.  وأخيــرا أضــاف دســتور 2014 مبــدأ حظــر تدخــل 

الجهــات اإلداريــة الحكوميــة يف عمــل الجمعيــات، وذلــك بنــص المــادة 75 مــن الدســتور5.  

وتتالــت التشــريعات منــذ المرســوم الملكــي رقــم 17 لســنة 1938 لتتحكــم يف عمــل الجمعيــات تحــت دعــاوي مطاطــة او غامضــة مثــل مخالفــة اآلداب العامــة 
أو المســاس بســالمة الوطن، لتشــمل:

صــدر قانــون رقــم 49 لســنة 1945 بعــد ســت ســنوات مــن إنشــاء وزارة الشــئون االجتماعيــة، والتــي أســند إليهــا تنظيــم أعمــال البــر واإلحســان لتنفــق يف 
مصارفهــا الشــرعية. ونــص مرســوم انشــاء الــوزارة يف مادتــه األوىل علــى أن تقــوم الــوزارة علــى الشــئون والمصالــح التــي عددتهــا، ومنهــا بوليــس اآلداب ومصلحــة 
الســجون والمؤسســات المختلفــة لتقويــم المجرميــن واألحــداث وإصالحهــم. ويقــف وراء المرســوم تصــور لــدور للــوزارة قائــم علــى التخطيــط والتنســيق مــع 
منظمــات المجتمــع المــدين يف القضايــا التــي حددهــا المرســوم كنطــاق عمــل للــوزارة. واشــترط القانــون رقــم 49 لقيــام المنظمــات إخطــار وزارة الشــئون 
االجتماعيــة، وقبــول الرقابــة والتفتيــش واإلشــراف علــى أموالهــا ومصادرهــا، واإلخطــار المســبق قبــل تلقــي التبرعــات، ومنــح الحــق للــوزارة يف إبطــال انتخابــات 
مجلــس إدارة المنظمــات إذا تمــت بالمخالفــة لنظامهــا األساســي. ويــرى البعــض أن هــذا القانــون قــد صــدر يف ضــوء الصــراع السياســي بيــن الحكومــة وجماعــة 
اإلخــوان المســلمين، إذا أنــه اشــترط علــى المنظمــات والجمعيــات القائمــة توفيــق أوضاعهــا يف فتــرة ال تتجــاوز الثالثــة أشــهر وإال تعــد ال وجــود لهــا6.  وقيــدت 
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7 أحمد رجب، التطور التشريعي، ص 6.

8 بوابة مصر للقضاء والقانون، »مرسوم بقانون رقم 357 لسنة 1952 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات االجتماعية والتبرع 

 goo.gl/mw7izG للوجوه الخيرية«، متاح على
 www.arab-reform.net/ar/node/1095  9 ياسمين شاش، »مولد وتطور وتحديات حركة حقوق اإلنسان يف مصر«، مبادرة اإلصالح العريب، 4 أيلول/أغسطس 2017، متاح على

10 شهدت جمعية الصعيد للتربية والتنمية يف نهاية التسعينيات صراعات داخلية حتى انعقدت جمعيتها العامة وعزلت مجلس إدارتها، وهو ما فسره البعض بأنه نتيجة تدخالت من قبل 

األمن.
11 Samuel P. Huntington, “Democracy’s Third Wave”, Journal of Democracy, Spring 1991, available at goo.gl/EQTorH

القوانيــن المتتابعــة المــواد التــي وردت يف الدســتور فقــد صــدر قانــون رقــم 66 لســنة 1951 بهــدف ضــم التنظيمــات التــي لــم ينطبــق عليهــا قانــون 1945، 
وظهــرت فيــه الدوافــع األمنيــة وتوجــس الدولــة مــن تلــك المنظمــات، حيــث أوكل ســلطة اإلشــراف وطلــب الحــل إىل وزارة الداخليــة، مــع قابليــة الطعــن أمــام 
القضــاء اإلداري، مبقيــا علــى ســلطة الحــل النهــايئ بيــد محكمــة ابتدائيــة، مــع إجبــار المؤسســات علــى إبقــاء ســجالتها وصــور أعضائهــا داخــل مقراتهــا، وإضافــة 
عقوبــات تصــل إىل الســجن علــى المخالفيــن للقانــون7.  ويف عــام 1952 عــزز القانــون رقــم 357 قبضــة الســلطة التنفيذيــة علــى المجتمــع المــدين، فأعطــى وزارة 
الشــئون االجتماعيــة الحــق يف تعييــن مجالــس إلدارة المنظمــات األهليــة يف حــاالت معينــة، ممــا يجعــل تلــك المنظمــات فعليــا خاضعــة لمعطيــات ورؤى النظــام 
الحاكــم8.  وزادت القبضــة يف 1964 بقانــون رقــم 32 حيــث ُمنعــت منظمــات المجتمــع المــدين مــن العمــل يف القضايــا الدينيــة والسياســية، وقامــت هيئــة رقابيــة 
حكوميــة لإلشــراف علــى أنشــطة المنظمــات ومراقبــة تمويلهــا. وأعطــى القانــون الدولــة قــوة حــل المنظمــات يف حــال عــدم إبــالغ الهيئــة بأعضــاء المنظمــات 
األهليــة، وهيئتهــا التنفيذيــة ومقــر المنظمــات.  ونتــج القانــون 153 لســنة 1999 بعــد مفاوضــات مــع منظمــات المجتمــع المــدين توصلــت إىل مشــروع قانــون 
جديــد، إال أن المنظمــات فوجئــت بقانــون آخــر يطــرح يف مجلــس الشــعب يعيــد إنتــاج قانــون ســنة 1964، دون ضمانــات الســتقالل المجتمــع المــدين. ورأت 

المحكمــة الدســتورية أن القانــون شــابه خطــأ إجــرايئ يفقــده دســتوريته وهــو المتعلــق بعرضــه علــى مجلــس الشــورى وقتهــا وحكمــت بعــدم دســتوريته.

ثــم جــاءت الفتــرة الناصريــة لتشــهد تأميــم المجــال العــام بكاملــه، ولتســيطر الدولــة علــى مختلــف الهيئــات والتنظيمــات وتصبــح هــي المجــال الوحيــد للحركــة 
كتشــف شــباب التحقــوا  أو التعبيــر علــى الصعيــد العــام. وبعــد عــودة التعدديــة الحزبيــة يف النصــف الثــاين مــن الســبعينيات تحــت حكــم الرئيــس أنــور الســادات ا
بهــذه األحــزاب ومعظمهــم مــن أبنــاء الحركــة الطالبيــة يف نهايــة الســتينيات ومطلــع الســبعينيات أن هــذه التعدديــة شــكلية وقــام بعضهــم بتأســيس عــدد مهــم 

مــن المنظمــات الحقوقيــة يف مصــر يف الثمانينيــات وبعدهــا. 

وكانــت إحــدى العالمــات الرئيســية فيــه هــو تجربــة المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، حيــث ضمــت صفــوف المؤسســين تشــكيلة مــن مثقفــي مصــر 
العلمانييــن واليســاريين والقومييــن الناصرييــن. وقــد اتجــه الكثيــرون مــن هــؤالء المؤسســين فيمــا بعــد إىل إنشــاء منظمــات حقوقيــة مســتقلة يف النصــف 
الثــاين مــن التســعينيات ومطلــع األلفيــة الثالثــة عقــب منازعــات داخليــة حــول طبيعــة المنظمــة المصريــة، واســتراتيجيتها وهيكلهــا. وتمحــورت هــذه النزاعــات 
حــول فتــح عضويــة المنظمــة او اغالقهــا ولكــن هــذه المســألة كانــت التعبيــر العلنــي عــن عــدة قضايــا خالفيــة تتعلــق بالتمثيــل )مــن تمثــل المنظمــة وباســم مــن 
تتحــدث وبــأي مســوغات) والتأثيــر )كيفيــة إحــداث التغييــر يف المجتمــع ويف الدولــة). ورغــم أن الفتــرة مــن 1989 إىل 1993 شــهدت إنجــازات كبــرى للمنظمــة 
كبــر منهــا، فتشــرذمت المنظمــة بعــد  المصريــة، مــن حيــث إضفــاء الطابــع المهنــي علــى العمــل الحقــويق، وتحســين توثيــق االنتهــاكات، إال أن التحديــات كانــت أ
1995 ورحــل الكثيــرون مــن قادتهــا لتكويــن منظماتهــم الخاصــة. ومــع ذلــك فقــد كان لهــذا التشــرذم جانبــا إيجابيــا وهــو مولــد عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة 
المحليــة العاملــة علــى قضايــا مختلفــة باســتراتيجيات متباينــة، رغــم أنهــا ظلــت تواجــه نفــس التحديــات التــي ســبقت مواجهتهــا يف أوائــل التســعينيات، 

باإلضافــة إىل تزايــد الضغــط الواقــع مــن القيــود القانونيــة الحكوميــة، ممــا اضطــر العديــد منهــا للبقــاء يف منطقــة قانونيــة رماديــة تحــت التهديــد9.  

وقد أدت نشأة المنظمات الحقوقية يف هذه الظروف اىل عدة ديناميات لها أبعاد مختلفة:
بعــد سياســي: رأت القــوى السياســية بمــا فيهــا الشــيوعيون والناصريــون، منــذ مطلــع التســعينيات، وبفعــل القيــود طويلــة األمــد المفروضــة علــى • 

المشــاركة السياســية، يف المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان ومــا تالهــا مــن منظمــات فرصــة كمنبــر للممارســة السياســية والتمثيــل السياســي مــع 
تصحــر المجــال السياســي.

حــذر وانغــالق وريبــة مــن الدولــة: واجهــت المنظمــة المصريــة لكونهــا مفتوحــة العضويــة، مــا اعتبــره بعــض المؤسســين تهديــدا باالســتيالء عليهــا مــن قبــل • 
جماعــة سياســية أو أخــرى. وبــدأت محــاوالت مختلفــة لتحييــد التنافــس فيمــا بيــن الفصائــل السياســية منــذ الجمعيــة العامــة للمنظمــة يف مايــو 1991. 
وهــو مــا أثــر بشــدة علــى اختيــارات المؤسســين بعــد ذلــك خاصــة مــع تزايــد عمليــة االختــراق الحكومــي للمنظمــات أو تشــكيل منظمــات حكوميــة غيــر 

حكوميــة10. 
ضعــف الثقافــة الديمقراطيــة داخــل المنظمــات الحقوقيــة: ظــل العامــل الفــردي للزعامــات واحتــكار بعضهــا للســيطرة علــى هــذه المنظمــات عامــال • 

أساســيا يف تاريــخ هــذه الجمعيــات.

منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، شــهد العالــم مــا يســمى بالموجــة الثالثــة مــن الديمقراطيــة حســب توصيــف هنتنجتــون11  ويف ســنوات اجتاحــت هــذه الموجــة 
معظــم دول أوروبــا الشــرقية وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة، وبعــد هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر2001، تزايــد الضغــط الغــريب مــن اجــل  إنجــاز التحــول الديمقراطــي  
وخاصــة يف دول  المنطقــة العربيــة حيــث نُظــر إىل دمقرطــة المنطقــة بمثابــة وســيلة الحتــواء اإلرهــاب ودرء خطــره، إال أن هــذا التوجــه اهتــز بعــد فشــل إنجــاز 
كــد الحصــار التــايل علــى قطــاع غــزة موقــف مــن  تحــول ديمقراطــي علــى أنقــاض غــزو العــراق ثــم فــوز حمــاس يف االنتخابــات الفلســطينية عــام 2006. وأ
يعتقــدون أن دعــم التحــول الديمقراطــي لــم يكــن ســوى وســيلة لتحقيــق الغــرب لمصالحــه الماديــة وأنــه لــو تعــارض مــع مصالحــه ســيتوقف الدعــم. ولعــل 
الموقــف األمريكــي واالوريب المتغافــل عــادة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف الســعودية خيــر دليــل علــى ذلــك. وأظهــر تحــول الموقــف الغــريب مــن قضيــة 
الديمقراطيــة وحقــوق االنســان ان دفاعهــا عــن مثــل هــذه المبــادئ والحقــوق يخضــع العتبــارات عــدة ال تقتصــر فقــط علــى مســألة القيــم والمعاييــر األخالقيــة 
بــل تشــمل وأحيانــا تنحنــي أمــام المصالــح االقتصاديــة والسياســية اآلنيــة والمســتقبلية. هنــاك يف األغلــب رؤيــة آداتيــة يف تعامــل بعــض الــدول الغربيــة مــع 
ملــف حقــوق اإلنســان، مــع االقــرار بأنــه ال يمكــن النظــر للغــرب ككتلــة واحــدة أو إغفــال أن النظــم الديمقراطيــة ال يمكنهــا التراجــع تمامــا عــن اعتبــارات حقــوق 
االنســان يف سياســاتها الخارجيــة مــع وجــود ضغــط مــن قطاعــات مــن الــرأي العــام المحلــي. ومــن ناحيــة أخــرى تنشــط منظمــات غربيــة غيــر حكوميــة مســتقلة 
نســبيا وال تعــاين مــن االزدواجيــة المذكــورة يف السياســات الخارجيــة وتؤكــد علــى القيــم اإلنســانية أو القانــون الــدويل او تناصــر سياســة خارجيــة تدعــم الحقــوق 
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 goo.gl/u6GbOj12 سي إن إن عربية، »مصر: تأجيل قضية الجمعيات بغياب المتهمين األجانب«، 27 آذار/مارس 2012، متاح على

 goo.gl/BXZxXQ 13 محمد رماح، »منح أمريكية للمجتمع المدين بـ 40 مليون دوالر«، التحرير، 4 أيلول/أغسطس 2011، متاح على

14 محمد العجايت، التمويل األجنبي للمجتمع المدين يف مصر بعد ثورة 25 يناير: الواقع والتحديات والمعايير، منتدى البدائل العريب، 2013، ص. 20.

15 محمد العجايت، التمويل األجنبي. 

 goo.gl/ZcMCM6  16 جهاد جمال، »تأثير منظمات المجتمع المدين على األمن القومي المصري بعد ثورة 25 يناير«، المركز الديمقراطي العريب، 9 يناير 2016، متاح على

 goo.gl/ecUfHa 17 يب يب سي عربية، »مصر تلغي حظر سفر المتهمين بقضية التمويل األجنبي«، 30 آذار/مارس 2012، ومتاح على

18 مقابلة مع محمد زارع، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، سبتمبر 2016.

  bit.ly/2EOra7c ،2013 19 »مصر: أحكام بالسجن على المتهمين بقضية »التمويل األجنبي«، العربية نت، 4 حزيران/يونيو

 goo.gl/giXfjW 20 »التضامن تمنح »الجمعيات األهلية« مهلة شهرا إضافيا«، مدى مصر، 31 أيلول/أغسطس 2014، ومتاح على

مــن بــاب ربــط المصالــح الماديــة بالتحــول الديمقراطــي واحتــرام حقــوق اإلنســان.

كبــة التغيــرات  وشــهدت مصــر عــدة تغيــرات ملحوظــة منــذ بدايــة األلفيــة الجديــدة، مــع انفتــاح ديمقراطــي حــاول النظــام المصــري آنــذاك إحداثــه شــكليا لموا
الدوليــة والضغــوط الداخليــة عليــه. وشــملت الضغــوط المحليــة مئــات االعتصامــات واإلضرابــات العماليــة، وتبلــور االحتجــاج السياســي لتظهــر الحركــة المصريــة 
للتغييــر )كفايــة) عــام 2005. ويف أعقــاب ثــورة 25 ينايــر، تغيــرت محــددات العالقــة بيــن النظــام والمنظمــات الحقوقيــة، واتســمت يف جانــب منهــا بالعــداء 
الصريــح ودخــول أطــراف عــدة تنتمــي لنظــام مبــارك مــن السياســيين واإلعالمييــن وغيرهــم كمســاندين ألجهــزة األمــن يف صراعهــا مــع المجتمــع المــدين، حيــث 
جــرى نســج وترويــح خرافــة أن الثــورة لــم تكــن ســوى مؤامــرة مــن بعــض منظمــات المجتمــع المــدين وخاصــة المنظمــات الحقوقيــة وانهــا كانــت مدفوعــة مــن 
قــوى خارجيــة. ووقعــت هجمــة أمنيــة يف نهايــة 2011 حيــث تمــت إحالــة 43 مــن العامليــن بمنظمــات مدنيــة اجنبيــة بينهــم 19 أمريكيــا وبعــض الجنســيات 
األخــرى وعــدد مــن المصرييــن إىل المحاكمــة يف القضيــة رقــم 173 لســنة 2011، بتهمــة إنشــاء جمعيــات أهليــة والحصــول علــى تمويــل أجنبــي بدون ترخيص12. 

ويف محاولــة مــن الحكومــة للدفــاع عــن وجهــة نظرهــا وأنهــا ليســت ضــد عمــل المجتمــع المــدين أعلــن المستشــار محمــد الدمــرداش، نائــب رئيــس مجلــس 
كتوبــر 2012، أن الــوزارة وافقــت خــالل الســبعة الشــهور األوىل يف ذلــك العــام علــى  الدولــة، والمستشــار القانــوين لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة يف مطلــع أ
طلبــات 281 جمعيــة، بشــأن تلقــي تمويــالت بلغــت 600 مليــون جنيــه، ببنمــا رفضــت طلبــات أخــرى بإجمــايل 96 مليــون جنيــه. وقالــت آن باترســون، الســفيرة 
األمريكيــة الســابقة يف مصــر، أمــام الكونجــرس يف واشــنطن، أن بالدهــا أنفقــت 40 مليــون دوالر دعًمــا لمنظمــات المجتمــع المــدين منــذ ثــورة 25 ينايــر13.  وعلــى 
مــدى نحــو 34 عامــا )منــذ عــام  1975حتــى 2009) كان المتلقــي األكبــر للمعونــة األمريكيــة هــو الحكومــة  المصريــة وليســت المنظمــات األهليــة ففــي مقابــل 
حــوايل 27 مليــار دوالر للحكومــة حصــل المجتمــع المــدين وبرامــج الحوكمــة والديمقراطيــة علــى 1.13مليــار14،  ذهــب قســم ليــس صغيــرا منهــا إىل مؤسســات 
حكوميــة تعمــل يف مجــاالت التنميــة والحوكمــة مثــل وزارات التنميــة المحليــة والتنميــة اإلداريــة وغيرهــا، كمــا خصــص جــزء مــن هــذا المليــار أيضــا لمجــاالت 

كة مــع الحكومــة المصريــة15.  الصحــة والتعليــم التــي قــد تعمــل فيهــا جمعيــات أهليــة ولكــن مــن خــالل اتفاقــات تعــاون وشــرا

وبالنظــر إىل المؤسســات التــي تــم توجيــه االتهــام لهــا، واالنتمــاء السياســي لهــا، خاصــة المعهــد الجمهــوري الــدويل والمعهــد الديمقراطــي الوطنــي األمريكيــان، 
ومؤسســة كونــراد أدينــاور األلمانيــة، وهــي مؤسســات ذات صلــة مباشــرة وقانونيــة باألحــزاب والمؤسســات التــي تمثلهــا، نســتنتج أن هــدف الحكومــة المصريــة 
وقتهــا كان تحجيــم دور المجتمــع المــدين يف مصــر عــن طريــق مهاجمــة المنظمــات األجنبيــة حيــث غــذى هــذا خطــاب داخلــي محلــه يدعــي أن تلــك المؤسســات 
هــي أذرع لمؤامــرة دوليــة تســتهدف مصــر واســتقرارها. وقــد عبــرت عــن تلــك الرؤيــة وزيــرة التخطيــط والتعــاون الــدويل آنــذاك فايــزة أبــو النجــا التــي قالــت 
أنــه خــالل 4 شــهور مــن مــارس حتــى  يونيــة 2011 ُمولــت المنظمــات المدنيــة بمبلــغ 175 مليــون دوالر بينمــا لــم يتجــاوز تمويلهــا يف أربــع ســنوات )2006 
إىل 2010) نحــو 60 مليــون دوالر، مــن اجــل »اختــراق القوانيــن المصريــة وممارســة أعمــال سياســية وليســت حقوقيــة لتفكيــك المجتمــع المصــري وإثــارة 
كثــر مــن مــرة باســتخدام ورقــة المعونــات األمريكيــة  الفتــن.«16  ومــع تصاعــد الضغــط األمريكــي واألورويب علــى مصــر، وخاصــة الجانــب األمريكــي الــذي لــوح أ
لمصــر كوســيلة مــن وســائل الضغــط، انفرجــت ازمــة المنظمــات األجنبيــة وُســمح للعامليــن األجانــب المتهميــن يف القضيــة بالســفر وإن صــدرت علــى معظمهــم 

احــكام تاليــة بعــد أن ادانتهــم المحكمــة باتهامــات متعــددة17. 

وتتضــح رؤيــة النظــام لــدور المنظمــات الحقوقيــة يف تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق عــن ثــورة ينايــر، التــي قدمــت تقريرهــا يف أغســطس 2011 وقامــت علــى 
أساســه قضيــة التمويــل األجنبــي. وخلــص التقريــر إىل أن لتمويــل األجنبــي للمجتمــع المــدين يف عــام 2010 ســاهم يف »الفوضــى« التــي حدثــت يف 2011. 
ويمكــن أن نســتنتج مــن الرؤيــة المضمــرة يف التقريــر أن الدولــة باتــت غيــر راغبــة يف تكــرار مــا حــدث مــرة أخــرى، حيــث ذكــرت اللجنــة يف توصياتهــا ضــرورة أال 

تتــوىل وزارة التضامــن االجتماعــي وحدهــا اإلشــراف علــى التمويــل األجنبــي، بــل تشــكل لجنــة تراعــي األبعــاد األمنيــة واالجتماعيــة18. 

وتزايــدت مخــاوف منظمــات المجتمــع المــدين مــع تصعيــد النظــام للهجتــه العدائيــة ضــد المجتمــع المــدين، واتهامــه بتنفيــذ أجنــدات أجنبيــة لزعزعــة اســتقرار 
البــالد، أو ترويــج قيــم تتنــاىف مــع المجتمــع المصــري ومعتقداتــه. وجــرى التلويــح بقضيــة التمويــل األجنبــي لمنظمــات المجتمــع المــدين )القضيــة 173 لعــام 
2011) تحــت حكــم المجلــس العســكري )2011-2012) أو يف ظــل رئاســة محمــد مرســي )2012-2013)، فيمــا رأى البعــض انــه اســتمرار للضغــط علــى 
المؤسســات والنشــطاء العامليــن يف المجتمــع المــدين. ويف 2013، انقســمت قضيــة التمويــل األجنبــي اىل قســمين: األول يخــص المنظمــات األجنبيــة، وقــد 
أحيــل للقضــاء، وفصلــت فيــه محكمــة جنايــات القاهــرة يف 4 حزيران/يونيــو 2013، أمــا القســم الثــاين مــن القضيــة فتــم تخصيصــه للمنظمــات المحليــة التــي 

أشــار اليهــا تقريــر لجنــة تقصــى الحقائــق حــول التمويــل األجنبــي لمنظمــات المجتمــع المــدين19. 

وظــل هــذا النهــج مــن الضغــوط حتــى جــرت االطاحــة بالرئيــس الســابق محمــد مرســي وازاحــة جماعــة اإلخــوان المســلمين مــن تصــدر المشــهد السياســي بالقــوة 
يف يوليــو 2013. وتحــت ذريعــة العــودة علــى االســتقرار اتخــذ النظــام الجديــد عــدة إجــراءات لتضييــق مســاحات العمــل العــام وإعــادة تأميمــه مــرة أخــرى، وهــي 

اإلجــراءات التــي شــلت الحــراك الثــوري وأضعفــت المجتمــع المــدين.

وتفاقمــت مخــاوف المنظمــات الحقوقيــة مــع تــوايل المؤشــرات الســلبية مثــل إعــالن وزارة التضامــن االجتماعــي يف يوليــو 202014 عــن ضــرورة تســجيل 
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21 مقابلة مع محمد زارع.

  goo.gl/4Ir7Zm 22 »حدود مصر تتحول لــ ’زنزانة جماعية’ للنشطاء والحقوقيين«، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 8 شباط/فبراير 2016، ومتاح على

23 مقابلة مع مزن حسن، مدير مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، القاهرة، سبتمبر 2016.

 goo.gl/zRUUMw 24 »التمويل األجنبي. قضية كل حكومة«، الدستور، 20 آذار/مارس 2016، متاح على

 goo.gl/niUnVe  25 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، »16 منظمة حقوقية مصرية تخاطب المفوض السامي حول حالة حقوق اإلنسان يف مصر »، 10 آذار/مارس 2016، ومتاح على

 goo.gl/lwO8Zg 26 »البرلمان األورويب يطالب مصر بتحقيق سريع يف »تعذيب واغتيال« الطالب اإليطايل ريجيني«، يب يب سي، 10 آذار/مارس 2016، ومتاح على

  www.cihrs.org/?p=20984  27 »غًدا أوىل جلسات النقض يف قضية االنتقام من المنظمات الحقوقية 2011/173«، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 31 يناير 2018، ومتاح على

 bit.ly/2Bh2Mvf 28 مصطفى عبد الرازق، »أمن الدولة العليا« تجدد حبس إسماعيل اإلسكندراين 15 يوًما«، دوت مصر، 1 أيلول/ديسمبر 2015، ومتاح على

 goo.gl/MX8CaI 29 »مواجهة ساخنة بين المقرحي وناشط حقويق حول قضية التمويل األجنبي«، صدى البلد، 21 آذار/مارس 2016، متاح على

المنظمــات غيــر الحاصلــة علــى ترخيــص والكيانــات التــي تمــارس أنشــطة وعمــل الجمعيــات األهليــة وفقــا للقانــون 84 لســنة 2002. وكــررت الحكومــة ان 
هــذه المنظمــات ليســت مســجلة وفــق قانــون الجمعيــات وتعمــل بصفتهــا شــركات ومكاتــب قانونيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وتتلقــى أمــواال وأنشــطتها 
غيــر خاضعــة لرقابــة الدولــة21.  ويف 1 تشــرين الثــاين/ نوفمبــر 2014 انتهــت مهلــة وزارة التضامــن والتــي تــم تحديدهــا بثالثــة أشــهر لتوفيــق أوضــاع المنظمــات 
العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ولــم تتخــذ الحكومــة إجــراءات عقابيــة ربمــا   نتيجــة الضغــوط الدوليــة وخضــوع مصــر آنــذاك للمراجعــة الدوريــة الشــاملة 
لملــف حقــوق اإلنســان يف األمــم المتحــدة، إال أن حالــة العــداء مــن الدولــة للمنظمــات الحقوقيــة لــم تنتــه. ويف ديســمبر 2014، وقعــت أول حالتيــن منــع مــن 
الســفر لشــخصين عامليــن يف مجــال حقــوق اإلنســان، وهمــا أحمــد غنيــم وحســام الديــن علــي مــن المعهــد الديمقراطــي المصــري، وتوالــت قــرارات منــع الســفر 

منــذ ذلــك الحيــن22.  

وأدت تلــك اإلشــارات المتعــددة إىل تخــوف المنظمــات الحقوقيــة، مــن ان النظــام قــد أتخــذ قــرارا ضمنيــا، ال يتعلــق بالســماح لهــا بممارســة أعمالهــا مــن عدمــه، 
أو نطــاق عملهــا، بــل إلنهــاء وجودهــا تمامــا. وأرجــع بعــض الحقوقييــن ذلــك إىل اعتقــاد نظــام مــا بعــد يوليــو 2013 أن االبقــاء علــى مســاحة عمــل للمجتمــع 
المــدين قــد يــؤدي إىل زيــادة نســبة تلــك المســاحة مســتقبال وبالتــايل يصبــح تهديــدا للدولــة واالســتقرار مــن جديــد وأن العائــق الوحيــد أمــام النظــام للقضــاء علــى 

الحركــة هــو توجــس مــن طبيعــة ومــدى رد الفعــل الــدويل علــى تحــرك كهــذا23. 

وشــهدت الفتــرة )-2014 2015) تعبيــر عــدد مــن المســئولين عــن الرغبــة يف االنتقــام مــن تجــاه المجتمــع المــدين. وقــال وزيــر العــدل الســابق أحمــد الزنــد )يف 
إشــارة اىل قضيــة 173 لســنة 2011): »قضيــة التمويــل األجنبــي ســيتم إعــادة فتحهــا مــرة أخــرى، الــكل جــاي دوره ووقتــه وإحنــا مــش بننســى«24.   وجــاءت 
تصريحــات الزنــد بعــد أيــام قليلــة مــن إرســال خطــاب مــن 16 منظمــة حقوقيــة بمصــر إىل المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة تعبــر فيــه عــن 
قلقهــا البالــغ إزاء ارتفــاع وتيــرة انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكبهــا الســلطات المصريــة. وقالــت المنظمــات أن الســلطة تســتخدم الحــرب علــى اإلرهــاب 
ذريًعــة لالنتهــاكات، يف ظــل حالــة مــن الطــوارئ غيــر معلنــة25.  ويف نفــس يــوم ارســال الخطــاب، أصــدر البرلمــان األورويب، بيانـًـا عاجــاًل، أوصــى خاللــه دول االتحــاد 
األورويب، بحظــر المســاعدات إىل مصــر، علــى خلفيــة مقتــل الطالــب اإليطــايل جوليــو ريجينــي بالقاهــرة يف أوائــل 2016. وأعــرب البرلمــان عــن قلقــه البالــغ مــن 
كــز االحتجــاز التابعــة للشــرطة المصريــة، وحــاالت االختفــاء  أن حالــة ريجينــي ليســت عابــرة، ووضعهــا يف ســياق زيــادة كبيــرة يف تقاريــر التعذيــب والوفــاة يف مرا

القســري يف مصــر26. 

وصــارت قضيــة التمويــل األجنبــي أحــد أدوات الضغــط بيــد النظــام، يســتخدمها وقتمــا يريــد التضييــق علــى عمــل المنظمــات الحقوقيــة، فعلــى الرغــم مــن فتــح 
القضيــة يف عــام 2011 إال أنــه لــم يتــم اســتدعاء أحــد مــن العامليــن المصرييــن يف مجــال حقــوق اإلنســان للتحقيقــات حتــى عــام 2015، ثــم بــدأت الســلطات 
يف احتجــاز بعــض النشــطاء العامليــن يف المجــال الحقــويق، ومنعــت 29 منهــم علــى األقــل مــن الســفر ومنعــت عشــرة منهــم وســبع منظمــات حقوقيــة مــن 
التصــرف يف أموالهــم27  وأُعتقــل بعضهــم بعــد عودتهــم مــن الخــارج28.  وافتقــرت معظــم هــذه االجــراءات إىل أي مبــررات قانونيــة معقولــة. وصــارت الخيــارات 

محــدودة أمــام المنظمــات الحقوقيــة يف مواجهــة تلــك الهجمــة، وكان أهمهــا إمــا تقليــص النشــاط أو العمــل مــن خــارج مصــر. 

ويمكــن ارجــاع تخــوف االنظمــة المصريــة المتعاقبــة مــن تحريــر العمــل يف المجتمــع األهلــي إىل خشــيتها مــن مســاهمته يف دفــع ريــاح وعوامــل التغييــر 
والكشــف والتغيــر القيمــي ممــا قــد يقــوض األســس الســلطوية لهــذه األنظمــة. واضافــة لهــذا اعتنقــت هــذه االنظمــة النظــرة التآمريــة التــي تســود مقاربــة األجهــزة 

األمنيــة النافــذة. وهــذه هــي العوامــل الخمســة الرئيســية المســؤولة عــن خــوف االنظمــة: 
التغييــر: عانــت كل الضمانــات الدســتورية الممنوحــة لضمــان حريــة عمــل المجتمــع المــدين مــن كونهــا شــكلية تفرغهــا التشــريعات القانونيــة مــن • 

محتواهــا. ويرجــع هــذا أساًســا للخشــية مــن تحــول المواطنــة حقــا اىل أســاس للسياســة يف مصــر )فحتــى التعديــالت الدســتورية علــى ســبيل المثــال 
عامــي 2005 و2006  يف مصــر، والتــي جعلــت مــن المواطنــة أساســا لنظــام الحكــم، لــم تتعــد كونهــا مجــرد نصــوص). وكمــا فعلــت يف المجــاالت السياســية 
واالقتصاديــة مــن تركيــز للســلطة وتفــادي للتغييــر تعاملــت الدولــة مــع المجتمــع المــدين بشــكل يمنــع تفعيــل دوره وإعطــاءه مســاحة الزمــة لعملــه، ألن 

هــذا مــن شــأنه أن يســاهم يف قيــادة قطاعــات مــن المجتمــع إىل تغييــر حقيقــي تخشــاه األنظمــة المتتاليــة يف مصــر وتخشــى تبعاتــه.
الكشــف: يهــدد تفعيــل دور المجتمــع المــدين بالكشــف أخطــاء النظــام، ســواء أمــام الداخــل أو الخــارج. ومــن شــأن كشــف الفشــل االقتصــادي، واالجتماعــي • 

والسياســي، وكذلــك كشــف االنتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان، أن تزيــد حــدة المعارضــة للنظــام ســواء داخليــا أو خارجيــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن فقــدان 
النظــام لشــرعيته السياســية والدولية.

تغيــر القيــم: وهــي المخــاوف التــي تصيــب األنظمــة المحافظــة، ســواء الدينيــة أو الفاشــية الوطنيــة، والتــي تــرى يف المنهــج الليبــرايل الغــريب الــذي يعــزز • 
مــن قيمــة ودور المجتمــع المــدين وحقــوق اإلنســان والمواطنــة خطــًرا علــى قيــم مجتمعيــة وعقائديــة تظــل المحافظــة عليهــا أحــد دعائــم شــرعية النظــام 
وبقــاءه، وبالتــايل فــإن العديــد مــن األنظمــة ومنهــا المصريــة، تنظــر بتوجــس إىل المجتمــع المــدين، وتعتبــره بوابــة يمكــن ان تدخــل عبرهــا منظومــة قيميــة 

مناوئــة للســلطوية. 
المؤامــرة: عــادة مــا تؤمــن األنظمــة المغلقــة بنظريــة المؤامــرة، أو تتبناهــا إلقنــاع شــعوبها بأنهــا ال منــاص مــن بقاءهــا للتصــدي لمؤامــرات العالــم ضــد • 

وطنهــا. ونظــرا لطبيعــة عمــل المجتمــع المــدين يف مجــاالت التنميــة، حقــوق اإلنســان، والديمقراطيــة، وكــون أن المموليــن الرئيســيين لعملهــا حكومــات 
ومؤسســات مانحــة غربيــة، ال تــرى عقليــة المســيطرين علــى القــرار يف الــدول المغلقــة ســوى إشــارات علــى مؤامــرات تحــاك ضدهــم مــن عواصــم غربيــة29. 
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30 مقابلة مع راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، القاهرة، سبتمبر 2016.

 bit.ly/2nTC5nM 31 محمد العجايت، »تعديل قانون الجمعيات: توصيات للتحول الديمقراطي يف مصر«، منتدى البدائل العريب، 2011، ص 4 متاح على

32 Mohamed Agati, “Undermining Standards of Good Governance: Egypt ’s NGO Law and Its Impact on the Transparency and Accountability of CSOs”, The 
International Journal of Not-for-Profit Law (ICNL(, 2 April 2007, available at  goo.gl/Clc5cs
33 Mohamed Agati, “Undermining Standards”.

 goo.gl/9eDwbX 34 محمد العجايت، »مصر يف مرحلة التحول إىل سلطوية جديدة: قانون الجمعيات الجديد نموذجا«، الشروق، 21 كانون الثاين/يناير 2012، متاح على

35  مقابلة مع مزن حسن.

 goo.gl/CZlKMy 36 محمد العجايت، »مشروع قانون الجمعيات وتشريعات إعادة إنتاج االستبداد«، الشروق، 17آذار/فبراير 2013، متاح على

37 نصت المادة 52 من مشروع الحكومة لقانون الجمعيات األهلية على أنه »يف حال مخالفة المنظمة ألي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص 

بعد موافقة اللجنة التنسيقية إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط«. أنظر إيمان رسالن، » ننشر نص مشروع قانون الجمعيات األهلية الجديد بعد 
 goo.gl/SSUOi7 موافقة الحكومة عليه«، اليوم السابع، 9 أيلول/سبتمبر 2016، متاح على

المصالــح: تهــدد الحركــة الحقوقيــة مصالــح مباشــرة ألطــراف داخــل الدولــة وفئــات متحالفــة معهــا، حيــث أن الدفــاع عــن وإقــرار الحقــوق االقتصاديــة يمثــل • 
كابوســا لشــبكات المصالــح االقتصاديــة القائمة.

ثانيا: استراتيجيات الدولة يف التعامل مع المؤسسات الحقوقية بين التحكم القانوين واإلرهاب األمني
شــهدت أواخــر التســعينيات حركــة ضغــط مــن المجتمــع المــدين مــن أجــل تغييــر القانــون 32 لســنة 1964، فأصــدرت الدولــة القانــون 84 لســنة 2002، الــذي 
يســتمر فيــه تمســك الدولــة بســلطة الرقابــة علــى المنظمــات العاملــة، حيــث يلزمهــا القانــون بالتســجيل يف وزارة التضامــن، وهــو مــا قامــت بــه العديــد مــن 
المنظمــات مــن منطلــق رغبتهــا يف عــدم ممارســة أنشــطة تعتبرهــا الدولــة غيــر قانونيــة، يف حيــن فضــل آخــرون مواصلــة العمــل تحــت اشــكال قانونيــة أخــرى. بــدا 
وقتهــا أن الدولــة تمــارس اســتراتيجية تــرك مســاحة حركــة ضيقــة ومحكومــة خاضعــة للتدخــل والمضايقــات وفقــا لرغبــات وتفضيــالت النظــام30.  وشــهدت تلــك 
الفتــرة نمــوا يف مجــال حقــوق اإلنســان حيــث ارتفــع عــدد المنظمــات وتعــددت أشــكالها القانونيــة. وفيمــا يلــي نســتعرض اهــم اســتراتيجيات الدولــة المصريــة 

يف التعامــل مــع المنظمــات الحقوقيــة.

1.التشريعات
ســمحت أجهــزة الدولــة األمنيــة يف عصــر مبــارك بالعمــل العــام مــن دون غطــاء قانــوين، ممــا يمكنهــا مــن ضــرب أي مــن مظاهــر ذلــك العمــل إذا تجــاوز خطــوط 
النظــام الحمــراء، وتجلــى هــذا يف الســماح لإلخــوان المســلمين بخــوض االنتخابــات بصفتهــم مرشــحين مســتقلين وبشــعار »اإلســالم هــو الحــل«، رغــم أن 
الجماعــة محظــورة رســميا. وعملــت المنظمــات الحقوقيــة يف إطــار مشــابه تحــت ظــل قانــون مقيــد مــع إعطــاء مســاحة لعملهــا، أحيانــا بالتوافــق أو بالتنســيق 

مــع أجهــزة الدولــة المعنيــة وخاصــة األمنيــة.

لــم يختلــف القانــون رقــم 84 لســنة 2002 لتنظيــم عمــل الجمعيــات األهليــة كثيــرا عــن ســابقيه، فقــد أعطــى الجهــة التنفيذيــة حقوقــا شــبه مطلقــة، بدايــة مــن 
الموافقــة علــى التأســيس أو وقــف النشــاط، وكذلــك الموافقــة علــى التمويــل األجنبــي واالنضمــام لشــبكات وتحالفــات دوليــة، كمــا أفــرط يف تغليــظ العقوبــات، 
كثــر مــن القائميــن عليهــا علــى الرغــم مــن إمكانيــة تحديدهــم بدقــة وســهولة. وعــاين القانــون، مثــل  وعقــاب المنظمــات جماعيــا بالحــل إذا مــا أخطــأ شــخص أو أ
قوانيــن مصريــة عديــدة، مــن الصياغــة المطاطــة والغامضــة غيــر القابلــة لإلثبــات والتحديــد الواضــح فاســتعمل مصطلحــات فضفاضــة مثــل النشــاط السياســي 
والنظــام العــام، بــل زاد الغمــوض عبــارات مثــل »ومــا شــبه ذلــك«، ممــا مكنــه مــن اســتعمال القانــون بشــكل انتقــايئ ضــد مــن يريــد اســتهدافه مــن المنظمــات 
المدنيــة31.  ويف معظــم عقــود مبــارك الثالثــة يف الســلطة خضعــت مصــر لحكــم الطــوارئ الــذي عــزز مــن قبضــة الدولــة، والــزم منظمــات المجتمــع المــدين 
بالحصــول علــى إذن صريــح مــن وزارة الشــئون االجتماعيــة للحصــول علــى التمويــل األجنبــي، ممــا قّيــد عمــل المنظمــات وهــدد اســتدامتها، حيــث أن التمويــل 
المحلــي لعمــل تلــك المنظمــات يــكاد يكــون منعدمــا. والــزم القانــون المنظمــات بتقديــم ســجالت محاســبية لــكل أمــوال التبرعــات التــي تتلقاهــا والمصروفــات 

التــي تنفقهــا، مــع تعــرض المخالفيــن المســؤولين يف تلــك المنظمــات لعقوبــة الســجن و/أو الغرامــة32. 

وبعــد ثــورة ينايــر 2011 شــهد المجــال العــام حالــة مــن االنفتــاح اســتمرت عاميــن، وبــدأ العمــل العــام يترســخ ظاهريــا يف المجتمــع، ســواء يف صــورة منظمــات 
أو مبــادرات شــبابية. وترجــع تلــك الحالــة اىل حــدوث خلخلــة يف مســتويات الســلطة، حيــث ســقط مبــارك ورمــوز نظامــه، وتــم إقــرار العــزل السياســي علــى 
المنتميــن للحــزب الوطنــي، وحلــت نخبــة جديــدة محلهــم، تمثلــت يف رمــوز الثــورة مــن مختلــف ألــوان الطيــف السياســي، وهــي التــي ربطــت بينهــا وبيــن 
المجتمــع المــدين العديــد مــن الروابــط خــالل فتــرة الحــراك الــذي ســبق ينايــر والممتــد منــذ عــام 2005. وســاهمت الثــورة يف نشــر مفاهيــم حقــوق اإلنســان 
وتوســيع نطــاق عملهــا يف الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بــدال مــن تركيــز معظــم الفاعليــن مــن قبــل علــى الحقــوق السياســية والمدنيــة، فظهــرت دعــوات 

لحقــوق اإلنســان )تنظــم بعضهــا يف اإلحيــاء المعروفــة بالعشــوائيات يف القاهــرة) يف الســكن والتعليــم والصحــة33. 

وعلى الرغم من ذلك، فقد شــهد اواخر 2011 هجمة على منظمات حقوق اإلنســان، من جانب الســلطة وتم طرح قانون قمعي لعمل الجمعيات األهلية34.  
وتصادمــت جماعــة اإلخــوان المســلمون عندمــا وصلــت للحكــم مــع المجتمــع الحقــويق، نظــرا للتعــارض بيــن رؤى الجماعــة للدولــة ورؤى عــدد مــن المنظمــات 
الحقوقية35.  وقد شهدت هذه الفترة مسودة قانون للجمعيات األهلية ال يختلف كثيرا عن القائم سوى يف تفصيل مواد تناسب جماعة اإلخوان المسلمين 
واختــراع مــا يســمى اللجنــة التنســيقية للســيطرة علــى بعــض جوانــب عمــل المجتمــع المــدين وخاصــة التمويــل األجنبــي بتمثيــل واضــح لألجهــزة األمنيــة فيهــا. 
ورغم بعض جوانب مشروع القانون االيجابية إال أنها كانت دون جدوى يف ظل بعض نصوصه التي تفرط يف الرقابة على العمل األهلي، واشتماله على قيود 
عبر مصطلحات مطاطة مثل الوحدة الوطنية، النظام العام واآلداب العامة، يمكن االدعاء بحمايتها من اجل رفض أو االعتراض على تأســيس الجمعيات36. 

وبعــد عــدة مســودات ومفاوضــات وأربــع أنظمــة حكــم يف ســت ســنوات )المجلــس العســكري، اإلخــوان، الرئاســة االنتقاليــة المؤقتــة، ونظــام الرئيــس السيســي 
الــذي تــوىل الحكــم يف منتصــف 2014) ال تختلــف كثيــرا مســودة القانــون التــي وافــق عليهــا البرلمــان يف نوفمبــر 2016 عــن نفــس الفلســفة. وتحولــت اللجنــة 
التنســيقية التــي تشــمل ممثليــن عــن أجهــزة امنيــة للنظــر يف الموافقــة علــى التبرعــات الماليــة وخاصــة األجنبيــة إىل جهــاز مســتقل يتعيــن الحصــول علــى 

موافقتهــا علــى بعــض قــرارات الــوزارة ذاتهــا37.  
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38 مقابلة مع محمد زارع.

 goo.gl/3hJAiH  39 »مشروع قانون للجمعيات األهلية يخضعها لسيطرة الحكومة واألجهزة األمنية«، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 9 تموز/يوليو 2014، متاح على

40 Mohamed Agati, »Undermining Standards«.
41 مقابلة مع محمد زارع.

42 Mohamed Agati, “Egypt”, The International Journal of Not-for-Profit Law, 12:3, May 2010, available at  goo.gl/t6CxCv  
43 Mohamed Agati, “Egypt”.

44 مقابلة مع محمد زارع.

ولكــن خــالل تلــك الســنوات الســت كانــت هنــاك حلــول وســط ولعــل أهمهــا مــا تمخــض عــن عمــل وزارة التضامــن بقيــادة الوزيــر أحمــد البرعــي واستشــارة 
جمعيــات أهليــة عديــدة يف النصــف الثــاين مــن عــام 2013 لوضــع قانــون جديــد. وشــكلت الــوزارة لجنــة شــارك فيهــا عــدد مــن المنظمــات يف يوليــو 2013، 
ووضعــوا ســويّا مشــروع قانــون ينظــم عمــل الجمعيــات األهليــة، عرضــه البرعــي علــى المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان. ويــرى البعــض أن هــذا القانــون كان 
كفيــال بمعالجــة جيــدة وموضوعيــة إلشــكاليات العمــل األهلــي يف مصــر، ومخــاوف الحكومــات منــه38،  إال أن مشــروع القانــون الــذي وصفــه بعــض العامليــن يف 
المجــال بأنــه األفضــل يف تاريــخ قوانيــن الجمعيــات األهليــة، لــم يــرى النــور، واســتبدلته الحكومــة بمشــروع جديــد عــن طريــق عــدد مــن النــواب، وصــف باألكثــر 
قمعــا منــذ القانــون 32 لســنة 1964. ويــرى البعــض أن مشــروع القانــون لــم يكــن إال وســيلة للحكومــة مــن أجــل تحســين صورتهــا الدوليــة بعــد عــزل الرئيــس 
كتســاب النظــام الجديــد للشــرعية الدوليــة39.   األســبق محمــد مرســي، وذلــك لتخلــق انطباعــا بأنهــا تقــود يف مصــر تحــوال ديمقراطيــا، وبالتــايل انتهــت مهمتــه بعــد ا

يصنــف المركــز الــدويل للقوانيــن غيــر الربحيــة يف واشــنطن القيــود علــى المجتمــع المــدين تحــت ثمانيــة بنــود، تنطبــق ســبعة منهــا علــى القانــون والواقــع 
المصــري ظــل مختلــف العهــود مــا قبــل ينايــر ومــا بعدهــا. ويتصــدر هــذه القيــود عــدم القــدرة علــى التســجيل وتأميــن مزايــا الشــخصية القانونيــة، وعــدم القــدرة 
علــى الحصــول علــى تمويــل أجنبــي بيســر، إذ ُيعتمــد أســلوب الموافقــة وليــس اإلخطــار كمــا يف الــدول الديمقراطيــة. وتشــمل القيــود أيضــا حــق الحــل التحكمــي. 
وعلــى الرغــم مــن أن القاعــدة والعــرف القانــوين يســتوجب علــى مــن لديــه دفــوع إىل حــل الجمعيــات بصفتــه المتضــرر، أن يلجــأ إىل القضــاء، إال أن القانــون 
المصــري يعطــي للــوزارة حــق حــل الجمعيــات بعــد استشــارة اتحــاد الجمعيــات وســماع دفــوع الجمعيــة، كمــا أن لهــا أن تفــوض حــق الحــل للجهــات التنفيذيــة 
يف المحافظــات والمتمثلــة يف المحافــظ. وتفــرض القوانيــن ولوائحهــا التنفيذيــة عــددا كبيــرا مــن العراقيــل البيروقراطيــة علــى الجمعيــات حيــث تعطــي الحــق 
للجهــات اإلداريــة يف رقابــة دائمــة علــى المنظمــات مــن خــالل كل تلــك الموافقــات التــي يجــب علــى المنظمــات الحصــول عليهــا. وكذلــك دعمــت الحكومــات 
تأســيس جمعيــات موازيــة، تعمــل يف نفــس المجــال أو نفــس المنطقــة، وتلقــى دعمــا حكوميــا، يف محاولــة لجــذب التحويــالت لمثــل هــذه الجمعيــات. وأخيــرا 

قيــد توقيــع عقوبــات جنائيــة ضــد األفــراد المنضميــن للمنظمــات.

2.األمن والتمويل األجنبي
رغــم ان وزارة التضامــن االجتماعــي هــي الجهــة المنــوط بهــا التعامــل مــع الجمعيــات األهليــة يف مصــر فيمــا يختــص بالتأســيس ومراقبــة النشــاط فإنهــا غالبــا، 
والســيما يف حالــة المنظمــات الحقوقيــة، تعمــل كواجهــة ألجهــزة أمنيــة تديــر المشــهد فعليــا بشــهادة عامليــن يف وزارة التضامــن. ويف مطلــع القــرن الحــايل كانــت 

الــوزارة ترفــق خطابــات رفــض األمــن للتأســيس بخطــاب وزارة التضامــن40. 

ولــم يناهــض منتقــدي المنظمــات االهليــة التمويــل األجنبــي يف المطلــق بــل خصــوا بنقدهــم واجراءاتهــم األمنيــة المنظمــات الحقوقيــة او تلــك التــي تعمــل 
علــى قضايــا تهــدف إىل رفــع الوعــي لــدى فئــات متنوعــة يف المجتمــع أو توضيــح أوجــه القصــور يف األداء الحكومــي أو المنــاداة بالحقــوق والحريــات، وهــي كلهــا 
أنشــطة تســعى معظــم حكومــات العالــم العــريب لتحجيمهــا، وبالتــايل صــار التمويــل األجنبــي ذريعــة جيــدة لمهاجمــة تلــك المنظمــات مــن قبــل الحكومــات أو 

مؤيديهــا بحجــة أن هــذا التمويــل تدخــل يف الشــئون الداخليــة41. 

وســمح القانــون رقــم 84 لســنة 2002، والقانــون الحــايل رقــم 70 لســنة 2017 للمنظمــات الحقوقيــة بتلقــي تمويــالت أجنبيــة، إال أنهمــا احتويــا علــى العديــد 
مــن العقبــات والقيــود التــي تمنــح الحكومــة ســيطرة كاملــة علــى تدفــق التمويــالت األجنبيــة. ويجــب الحصــول علــى موافقــة وزارة التضامــن االجتماعــي 
ولجنــة تنســيقية ُتمثــل فيهــا أجهــزة األمــن مــن اجــل الحصــول علــى وإنفــاق مثــل هــذه األمــوال وتمنــح تلــك القوانيــن يف نســخها المختلفــة ســلطة تقديريــة 
واســعة لهذيــن الطرفيــن لمراجعــة الطلبــات والموافقــة عليهــا، فعلــى ســبيل المثــال هنــاك فقــرات تمنــح الــوزارة او اللجنــة التنســيقة 60 يوًمــا للبــت يف طلبــات 
الحصــول علــى التمويــل، إال أنــه مــن غيــر الواضــح مــاذا يحــدث إذا لــم يتــم الــرد خــالل تلــك المــدة. ويميــز القانــون إىل حــد كبيــر بيــن التمويــل األجنبــي والتمويــل 
المحلــي، فــال يتطلــب التمويــل المحلــي الحصــول علــى موافقــة وزارة التضامــن االجتماعــي، إال أن الــوزارة تشــترط تقديــم طلــب للحصــول علــى التمويــل مــن 

الجهــات األجنبيــة العاملــة يف مصــر، علــى الرغــم مــن أن التمويــل يف تلــك الحالــة يعــد تمويــال محليــا42.  

كبــر أمــام تدفــق التمويــل وشــفافيته وبالتــايل عمــل المنظمــات. ومــن  واضافــة للعوائــق القانونيــة واإلداريــة، تمثــل الممارســات الحكوميــة غيــر القانونيــة عائقــا أ
تلــك الممارســات تحكــم أجهــزة األمــن يف قــرارات التمويــل األجنبــي حتــى قبــل صــدور قانــون 70 لســنة 2017 الــذي كــرس هــذا الوضــع عالنًيــة. وأشــار عــدد 
مــن ممثلــي المنظمــات الحقوقيــة إىل أن الموافقــات علــى التمويــالت غالبــا مــا كانــت تنطــوي علــى التنســيق مــع واخــذ رأي االجهــزة األمنيــة، وأن موافقــة هــذه 
األجهــزة هــي الضــوء األخضــر للــوزارة للموافقــة رســميا علــى التمويــل علــى الرغــم مــن وضــوح القانــون يف عــدم الحاجــة إىل مثــل هــذه الموافقــة، وينظــر البعــض 
اىل مــا فعلــه القانــون الجديــد  علــى أنــه قنــن هــذا التحكــم األمنــي صراحــة43.  وال توجــد معاييــر واضحــة لمنــح أو منــع الموافقــات علــى التمويــل األجنبــي، فهنــاك 
منــح يتــم الموافقــة عليهــا لمنظمــات مــا، يتــم رفضهــا لمنظمــات أخــرى، علــى الرغــم مــن إمكانيــة أن تكــون الجهــة المانحــة واحــدة، والمشــروع المزمــع تنفيــذه 

أيضا44. 

ويف التحليــل األخيــر فــان النظــام واجهزتــه التنفيذيــة هــو الطــرف الــذي يديــر محــددات عالقــة الدولــة بالمجتمــع المــدين، فيتــم تطبيــق القانــون علــى المنظمــات 
التــي تمــارس أنشــطة قــد تــؤدي إىل زيــادة حــدة المعارضــة للنظــام السياســي، أو تلــك التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن المطالبــة بالمســائلة والمحاســبة، أو التــي 
يديرهــا أشــخاص محســوبين علــى قــوى المعارضــة للنظــام، أمــا إذا مــا كانــت أنشــطة المنظمــة يف إطــار التنميــة بمعنــي تقديــم الخدمــات، أو خــارج اإلطــار 
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45 مقابلة مع محمد زارع.

46 Mohamed Agati, “Undermining Standards”.
47 بمتابعة 30 تعليقا على حسابات خمسة من العاملين يف المجال الحقويق على موقع »تويتر«، وجدنا أنه كان من بينها 16 تعليقا على كل حساب مشتركين يتضمن تعليقهم نفس 

المحتوى ومعظمهم بنفس الصياغة. حوايل 10 منهم من مجهولين.
 goo.gl/GuWJfb  48 »قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان«، قضايا وإصدارات حقوق اإلنسان، متاح على

كثــر يف التعامــل والتعــاون. السياســي والحقــويق، فــإن الســلطة التنفيذيــة تبــدي مرونــة أ

وعنــد الحديــث عــن عالقــة الدولــة بالمنظمــات الحقوقيــة، يجــب األخــذ يف االعتبــار أن سياســات الدولــة هــي نتــاج تفاعــالت بيــن مؤسســات عــدة، فــال يمكننــا 
أن نســتنتج موقــف موحــد للدولــة بمكوناتهــا تجــاه المجتمــع المــدين بتنوعاتــه. ولكــن باإلمــكان رصــد بعــض الشــواهد واســتخراج عــدد مــن المؤشــرات لتحديــد 
أوجــه العالقــة بيــن المنظمــات الحقوقيــة ومكونــات الدولــة. وعلــى ســبيل المثــال فــأن النظــام ال يتعامــل بمعاييــر واحــدة مــع منظمــات المجتمــع المــدين عامــة، 
فالحقوقيــة منهــا ليســت كالتنمويــة، والتنمويــة االقتصاديــة ليســت كالسياســية. ويجعــل هــذا طبيعــة نشــاط المؤسســة محــدد هــام لكيفيــة تعامــل النظــام مــع 
المؤسســة، فنجــد أن وزارات مثــل البيئــة أو الشــباب والرياضــة، لديهــا برتوكــوالت تعــاون مــع العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدين المعنيــة بشــئون البيئــة 
أو الشــباب والرياضــة، بــل وتحصــل تلــك المنظمــات علــى دعــم مباشــر مــن تلــك الــوزارات، باإلضافــة إىل التكريــم والتســاهل يف تطبيــق القوانيــن عليهــا. ويمثــل 
التوجــه السياســي ألعضــاء المنظمــة محــددا آخــر لتلــك العالقــة، فاألشــخاص الذيــن يديــرون منظمــات للمجتمــع المــدين، ولكنهــم ليســوا يف صفــوف المعارضــة، 

قــد يحظــون بتســهيالت يف تطبيــق القانــون علــى مؤسســاتهم45.  

كثــر فعاليــة  وال شــك ان هنــاك حاجــة إىل إرســاء قواعــد الحكــم الرشــيد لــدى منظمــات المجتمــع المــدين وذلــك لزيــادة قدرتهــا علــى القيــام بأعمالهــا بشــكل أ
وشــفافية. والشــفافية أمــر حيــوي لالحتفــاظ بالمصداقيــة وزيــادة المشــاركة يف دعــم حمــالت المناصــرة التــي تقــوم بهــا تلــك المنظمــات.  إال أن مــا تفرضــه تلــك 
القوانيــن المقيــدة مــن واقــع يضــع المؤسســات يف مواجهــة معضلــة شــيطانية: إمــا االلتــزام بجميــع القوانيــن واللوائــح والتــي تســمح بتدخــل الجهــات التنفيذيــة 
يف أعمالهــا، وبالتــايل فقــدان فعاليتهــا، أو أن تتحايــل علــى بعــض هــذه القوانيــن واللوائــح )وبالتبعيــة تعجــز عــن اتبــاع كل قواعــد الشــفافية وإجــراءات الحكــم 
الرشــيد) ممــا قــد يضعــف مصداقيتهــا وقــد يترتــب عليــه أيضــا تعرضهــا للعقــاب أو أن تعمــل يف أطــر قانونيــة خــارج قانــون الجمعيــات األهليــة كشــركات 

مملوكــة ألشــخاص ممــا يجعــل نظــم الحوكمــة فيهــا طوعيــة يف نهايــة المطــاف46. 

3.التشويه
هنــاك حالــة مــن الترابــط والتماهــي بيــن األداء اإلعالمــي وأداء النخــب الحاكمــة عــادة مــا يصاحــب مراحــل التحــول يف مصــر. وحســب ميــول النخبــة الحاكمــة 
يتهــم االعالميــون المؤيــدون للســلطة المنظمــات الحقوقيــة بالعمالــة للغــرب الصليبــي يف حربــه علــى اإلســالم، أو بالتبعيــة والعمالــة للغــرب إلضعــاف مصــر 
واختــراق امنهــا القومــي. ولعــل النزعــة األمنيــة التــي تغلــب علــى تفكيــر األجهــزة الرســمية يف عالقتهــا بالمجتمــع المــدين تدفــع أجهــزة االعــالم التــي تتبــع خــط 

الدولــة لترويــج مثــل ذلــك الخطــاب الديماغوجــي غيــر القائــم علــى ادلــة. ومــن أهــم مالمــح هــذا الخطــاب: 
األريحية يف األداء اإلعالمي يف مهاجمة المنظمات الحقوقية، من دون أسانيد أو معلومات موثقة.	 
انتقــال تلــك الحالــة مــن التشــويه والتخويــن إىل البرامــج الحواريــة المذاعــة تليفزيونيــا، وتوجيــه االتهامــات بتلقــي تمويــالت أجنبيــة، رغــم عــدم تجريــم 	 

القانــون لتلقيهــا.
التحــوالت الحــادة يف المواقــف اإلعالميــة لبعــض العامليــن يف قطــاع اإلعــالم، مــن قبيــل أن يمتــدح إعالميــون المنظمــات الحقوقيــة أثنــاء حكــم اإلخــوان 	 

المســلمين بوصــف الحقوقييــن بالوطنييــن المتصدييــن للتطــرف واســتخدام تقاريرهــم يف نقــد النظــام القائــم، ثــم يحــول بعــض نفــس هــؤالء اإلعالمييــن 
نفــس هــؤالء الحقوقييــن إىل عمــالء وخونــة وطابــور خامــس إذا عارضــوا النظــام بعــد ســقوط االخــوان المســلمين.

انتقــال تلــك الحالــة مــن الهجــوم علــى المنظمــات الحكوميــة إىل وســائل التواصــل االجتماعــي، ويتبناهــا عــادة عــدد مــن المســتخدمين لتلــك الوســائل 	 
والذيــن لهــم قــدرة علــى الوصــول إىل عــدد كبيــر مــن المتابعيــن47. 

4. الهيمنة: المجلس القومي نموذًجا
اتبعــت النظــم المصريــة المتعاقبــة سياســة الترهيــب والترغيــب يف تعاملهــا مــع المنظمــات الحقوقيــة، أي إمــا الرضــوخ لشــروط ومطالــب الجهــات الحكوميــة 
وااللتــزام بالحــدود التــي تســمح بهــا يف مقابــل الســماح لهــا بالقيــام بأعمالهــا، أو الدخــول معهــا يف مواجهــة غيــر متوازنــة، نظــرا لمــا بيــد الجهــات التنفيذيــة مــن 

ســلطات تتحكــم يف عمــل المنظمــات ويمكنهــا عرقلتــه. 

ويف محاولــة الدولــة لتحســين صورتهــا أمــام المجتمــع الــدويل، خاصــة بعــد المتغيــرات الدوليــة التــي نتجــت عــن أحــداث 11 ســبتمبر 2001 وتســييد خطــاب 
عالمــي حــول إعــالء قيــم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف إطــار الحــرب متعــددة المســتويات علــى اإلرهــاب، اتجهــت مصــر لتأســيس مجلــس قومــي لحقــوق 

اإلنســان يتماشــى مــع معاييــر باريــس الداعيــة النشــاء مثــل هــذه المجالــس.

يف هــذا الســياق ويف العــام 2003، صــدر القانــون رقــم 94 الخــاص بإنشــاء المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان، والــذي نــص يف مادتــه األوىل علــى أن يهــدف 
المجلــس »إىل تعزيــز وتنميــة حمايــة حقــوق اإلنســان، وترســيخ قيمهــا، ونشــر الوعــي بهـــا، واإلســهام يف ضمــان ممارســتها، وتكــون للمجلــس الشــخصية 
االعتباريــة، ويكــون مقــره الرئيســي يف مدينــة القاهــرة، ولــه الحــق يف فتــح فــروع وإنشــاء مكاتــب يف محافظــات الجمهوريــة ويتمتــع المجلــس باالســتقالل يف 
ممارســة مهامــه وأنشــطته واختصاصاتــه«. ويف مادتــه الثانيــة نــص القانــون علــى أن يتشــكل »المجلــس مــن رئيــس ونائــب للرئيــس وخمســة وعشــرين عضــوا 
مــن الشــخصيات العامــة المشــهود لهــا بالخبــرة واالهتمــام بمســائل حقــوق اإلنســان، أو مــن ذوي العطــاء المتميــز يف هــذا المجــال... ويصــدر بتشــكيل المجلــس 
قــرار مــن مجلــس الشــورى لمــدة ثــالث ســنوات«48.  ووفقــا للقانــون يتبــع المجلــس القومــي ويخضــع تشــكيله لمجلــس الشــورى، أحــد غرفتــي البرلمــان إبــان 

الحقبــة المباركيــة، وهــو مــا ينتقــص مــن اســتقاللية المجلــس القومــي وحــدود ونطــاق عملــه.
وكان مــن المفتــرض أن يتبــع تأسيســه صــدور قانــون يســهل عمــل المجلــس، مثــل زيــارة الســجون باإلخطــار علــى ســبيل المثــال، إال أن ذلــك لــم يحــدث. وال 
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49 مقابلة مع راجية عمران.

50 مقابلة مع مزن حسن.

51 ُقتل 28 شخًصا منهم 27 متظاهراً وجندي أثناء فض قوات جيش وشرطة لمظاهرة سلمية تؤيد حقوق األقباط أمام مبني اإلذاعة والتلفزيون )المعروف باسم ماسبيرو) يف وسط القاهرة. 

كتوبر 2011، ومتاح على  انظر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، »أحداث ماسبيرو: الدولة تحض على العنف الطائفي وتكرس لسياسة القتل خارج إطار القانون«، 16تشرين األول/ أ
 goo.gl/KjADz8

 goo.gl/s9Y3R4 52 » تقرير المجلس عن أحدث ماسبيرو«، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، 2 تشرين الثاين/نوفمبر 2011، ومتاح على

 goo.gl/99jSmo 53 محمد حمامة، من المستفيد من المجلس القومي لحقوق اإلنسان؟، مدى مصر، 3 أيلول/ سبتمبر 2015، ومتاح على

54 محمد حمامة، »من المستفيد«.

 goo.gl/Q0RC8T  55 المجلس القومي لحقوق اإلنسان، »التقرير السنوي العاشر 2013 2014-«، متاح على

56 محمد حمامة، »من المستفيد«.

57 مقابلة مع جورج إسحق.

يتخطــى دور المجلــس النطــاق االستشــاري وليســت لديــه قــدرة إلزاميــة حيــال الحكومــة أو مجلــس الــوزراء علــى العمــل بتوصياتــه أو طلــب استشــارته يف 
األســاس أو حتــى تقديــم المعلومــات التــي يتطلبهــا عملــه. ويــرى البعــض أن المجلــس بــات يعــاين مــن ضعــف االســتجابة لــه خاصــة مــن وزارة الداخليــة التــي 

كانــت تقــدم اســتجابة أفضــل يف بدايــة عملــه وذلــك للرغبــة يف تحســين صــورة الدولــة أمــام الــرأي العــام العالمــي49.  

وعلــى الرغــم مــن ضعــف الــدور الــذي تقــوم بــه المجالــس القوميــة لحقــوق االنســان يف المنطقــة وفقــا لطبيعــة وخصائــص وقوانيــن إنشــائها، إال أن البعــض يــرى 
أنــه ال بــد مــن وجودهــا كآليــات وطنيــة، وال بــد أن يكــون لهــا صالحيــات، رغــم ان الوضــع الحــايل يف مصــر يجعــل هــذه اآلليــة مجــرد كيــان استشــاري دون صالحيــات 
حقيقيــة. وهنــاك خــالف داخــل الحركــة الحقوقيــة المصريــة علــى عضويــة المجلــس القومــي فبينمــا اســتقال منــه او رفــض عضويتــه عــدد مــن المناضليــن مثــل 
نجــاد البرعــي او حســام بهجــت فقــد قبــل اخــرون لهــم مصداقيــة داخــل الحركــة عضويــة المجلــس مــن منطلــق ان الدخــول يف المجلــس ال يعنــي ان المنظمــة 

او الحركــة الحقوقيــة التــي ينشــط فيهــا هــذا العضــو ستســير يف فلــك المجلــس50. 

ودائمــا مــا يعكــس تشــكيل المجلــس يف كل مــرة صــورة وطبيعــة النظــام السياســي الحاكــم واالطــراف المختلفــة داخلــه وتوازناتهــا. ومنــذ تأسيســه يف 2003، 
كثــر التشــكيالت فاعليــة، مــن حيــث نســبة المدافعيــن  تغيــر تشــكيل المجلــس عــدة مــرات، إال أن التشــكيل الــذي اختيــر إبّــان ثــورة 25 ينايــر 2011 كان أ
كثرهــا قــوة وأوســعها  المســتقلين عــن حقــوق االنســان وتنــوع طيــف الشــخصيات المشــاركة، وهــو مــا ظهــر جليــا يف مجموعــة مــن التقاريــر التــي أصدرهــا، كان أ
صــدى التقريــر الــذي أصــدره بخصــوص أحــداث ماســبيرو51  والــذي تحــدى بشــكل كبيــر الروايــة الرســمية لألحــداث52.  ويف 2012 وقــع صــراع داخــل المجلــس 
بيــن تياريــن أساســيين: مــا يمكــن تســميته بالتيــار »العلمــاين« يف مقابــل التيــار اإلســالمي. وانفجــر الخــالف يف ديســمبر 2012 بعــد إصــدار الرئيــس األســبق 
محمــد مرســي إلعــالن دســتوري اثــار جــدال واســعا وتســبب يف اســتقالة عــدد مــن أعضــاء المجلــس منهــم الحقــويق الراحــل أحمــد ســيف اإلســالم بعدمــا »قــرر 

كبــر مــن الــدور الحقــويق المقــرر لــه«53.  اإلســالميون أن علــى المجلــس أن يلعــب دورا سياســيا أ

لكــن المجلــس تغيــر مــرة أخــرى بعــد االطاحــة بمرســي بأقــل مــن شــهرين، حيــث أصــدر حــازم الببــالوي -رئيــس مجلــس الــوزراء وقتهــا- قــرارا بتشــكيل جديــد 
للمجلــس اســتبعد أعضــاءه اإلســالميين واســتبدلهم بخليــط مــن الحقوقييــن واإلســالميين الســابقين. ورفــض بعــض هــؤالء االنضمــام للمجلــس منــذ البدايــة، 
بينمــا قــرر آخــرون أن األمــر يســتحق التجربــة. لكــن بعــض هــؤالء قــرر االنســحاب بعدهــا بشــهور قليلــة كمــا حــدث مــع المحامييــن نجــاد البرعــي ورجــايئ عطيــة 
ألســباب مختلفــة، يف حيــن بقــي آخــرون يف المجلــس الــذي رأســه محمــد فائــق -وزيــر اإلعــالم األســبق يف عهــد عبــد الناصــر- وشــغل منصــب األميــن العــام لــه 
الســفير مخلــص قطــب، الــذي كان أمينــا عامــا ســابقا للمجلــس منــذ تأسيســه، واســتمر فيــه طــوال فتــرة حكــم الرئيــس الســابق مبــارك. وال يعمــل جميــع أعضــاء 
المجلــس -بمــن فيهــم الرئيــس ونائــب الرئيــس- بــدوام كامــل، بينمــا تديــر عجلــة العمــل اليومــي أمانــة عامــة مكونــة مــن موظفيــن وباحثيــن يقــوم بتعيينهــم 
وإدارتهــم األميــن العــام الــذي يتــوىل أيضــا مســئولية التمويــل وإصــدار البيانــات وتنظيــم الفعاليــات واإلشــراف علــى إصــدار التقاريــر بعــد كتابتهــا مــن أعضــاء 

بالمجلــس أو بعثــات لتقصــي الحقائــق مــن العامليــن باألمانــة العامــة54.                                                

وقــد واجــه المجلــس العديــد مــن االنتقــادات، لعــل أهمهــا كان عــام 2013، حيــث شــهد هــذا العــام مقتــل المئــات علــى يــد قــوات األمــن يف فــض اعتصامــي 
رابعــة والنهضــة، واالعتــداء علــى عشــرات الكنائــس والمبــاين المســيحية، وكذلــك مواجهــات عنيفــة بيــن قــوات األمــن ومتظاهــري جماعــة اإلخــوان المســلمين، 
إال أن التقريــر الســنوي للمجلــس بــدأ وكأنــه تبريــر منحــاز لممارســات النظــام وأجهــزة األمــن55.  ووجهــت انتقــادات واســعة إىل تقريــر أصــدره المجلــس يف أعقــاب 
زيــارة وفــد منــه لســجن العقــرب شــديد الحراســة، بنــاء علــى عــدد مــن شــكاوى تقــدم بهــا مواطنــون تفيــد بالمعاملــة الســيئة واالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 

المســاجين، وكذلــك ادعــاءات االختفــاء القســري لعــدد مــن المواطنيــن. وخلــص تقريــر وفــد المجلــس إىل أن االوضــاع يف الســجن كانــت جيــدة56.  

وتصــدى المجلــس لقــرار الحكومــة بضــرورة توفيــق األوضــاع للمؤسســات العاملــة يف المجــال الحقــويق، وضــرورة التســجيل يف وزارة التضامــن االجتماعــي 
وإال تــم غلقهــا. ويعتقــد أن جهــود المجلــس ســاهمت يف إيقــاف تنفيــذ ذلــك القــرار، كمــا تصــدى المجلــس أيضــا لقضيــة االختفــاء القســري، يف مواجهــة وزارة 

الداخليــة، وأصــدر تقريــرا ربمــا يكــون قــد ســاهم يف أن وزارة الداخليــة بــدأت يف اإلعــالن عــن أســماء بعــض الموقوفيــن لديهــا بالفعــل57.  

5.السيطرة عبر منظمات غير حكومية تابعة للحكومة
وهــي منظمــات تتشــكل إدارتهــا بقــرارات تصــدر مــن الســلطة التنفيذيــة وتتــوىل القيــام بمهــام تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المــدين، وهــي كذلــك مؤسســات 
يقــوم بتأسيســها أشــخاص موالييــن للنظــام الحاكــم، ومنهــم مســئولون ســابقون يف مؤسســات الدولــة. ويتفــق وجــود مثــل هــذه المنظمــات مــع رؤيــة الدولــة 

المصريــة للمجتمــع المــدين كأداة مــن أدوات الدولــة لتحقيــق خططهــا أو لبنــاء مــا قامــت هــي بهندســته مــن أعلــى. 

لــم تعــد المنظمــات غيــر الحكوميــة التابعــة للحكومــة تقتصــر علــى األدوار الدفاعيــة أو المناصــرة، وإنمــا باتــت الــدول تعتمــد عليهــا يف أداء أدوار متعــددة تنمويــة 
واجتماعيــة وخدميــة ودبلوماســية، خاصــة يف ظــل قــدرة هــذه المنظمــات علــى اختــراق نطاقــات مجتمعيــة ودوليــة قــد ال تتمكــن المؤسســات الحكوميــة مــن 
الوصــول إليهــا، وتمكنهــا مــن التشــبيك مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة العالميــة، واجتــذاب مصــادر جديــدة للتمويــل، والتواصــل الشــعبي يف دول أخــرى. ونمــى 
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59 مقابلة مع محمد زارع.

60 وبين سلطوية مبارك )2011-1981) وسلطوية النظام القائم منذ منتصف 2013 بعد االطاحة بحكومة االخوان المسلمين التي لم تستمر سوى عاًما واحًدا كانت هناك فترة قصيرة من 

االنفتاح غير المعهود )2013-2011) حيث كانت أجهزة االمن واجنحة الدولة المعادية للمجتمع المدين يف أضعف احوالها بغض النظر عن المحاكمة التي جرت للمنظمات االهلية األجنبية 
)وكلها لم تكن تعمل يف المجال الحقويق بصفة محددة بل يف مجاالت دعم الديمقراطية والصحافة).

61 مقابلة مع محمد زارع، ومقابلة مع مزن حسن. 

62 مقابلة مع راجية عمران.

 goo.gl/FMJE5N  63 هبة عبد الستار، »جبهة الدفاع عن متظاهري مصر.. جندي الثورة المجهول«، بوابة األهرام، 24 شباط/فبراير 2011، متاح على

 ،Public Diplomacy الــدور الخارجــي لهــذه المنظمــات التــي باتــت الــدول تقــوم بتوظيفهــا كأدوات لتنفيــذ سياســتها الخارجيــة يف إطــار الدبلوماســية الشــعبية
ودبلوماســية المســار الثــاين Second Track Diplomacy، والدبلوماســية المتعــددة Multiple Diplomacy، والتــي تعتمــد جميعهــا علــى قيــام فواعــل غيــر 
رســمية -ويف صدارتهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة- بــأداء أدوار خارجيــة بهــدف دعــم السياســة الخارجيــة للــدول يف نطاقــات معينــة، وهــو اتجــاه صاعــد يف الــدول 

الناميــة والمتقدمــة علــى الســواء58. 

وتفتقــر معظــم تلــك المنظمــات للمهنيــة، ومبــادئ الحكــم الرشــيد داخليــا مثــل الشــفافية، وهــو مــا ينعكــس علــى أدائهــا ورد فعــل المتعامليــن معهــا، فهــي 
مكونة يف األســاس من مســؤولين ســابقين أو حاليين أو أشــخاص محســوبين على الســلطة، وتنعكس تلك الســمات على مصداقية تلك المؤسســات، وهو 
مــا يتجلــى حيــن مشــاركتها يف فعاليــات دوليــة، حيــث ينخفــض االهتمــام بتقاريرهــا وانشــطتها بشــكل واضــح. وتبــرر تلــك المنظمــات سياســات وممارســات 
الحكومــة يف مجــال حقــوق اإلنســان بحجــج واهيــة، مثــل تبريرهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان بدعــوى متطلبــات الوضــع األمنــي الصعــب. وتفتقــد هــذه المنظمــات 
للمصداقيــة حيــث يعــاين خطابهــا مــن الجهــل بقواعــد خطــاب حقــوق اإلنســان العالمــي ومواثيقــه المختلفــة، كمــا يعكــس ذهنيــة النظــم الســلطوية وثقافتهــا. 
ويــرى البعــض أن المنظمــات غيــر الحكوميــة التابعــة للحكومــة غيــر مؤثــرة يف الواقــع المصــري أو الــدويل وخاصــة علــى الصعيــد الحقــويق، وان افتقارهــا 
للمصداقيــة الضروريــة للعــب دور يف بنــاء الــرأي العــام يجهــض الهــدف الرئيســي الــذي ســعت الدولــة مــن أجلــه لتأسيســها. ويف االســتعراض الــدوري الشــامل 
األخيــر لمصــر يف مجلــس حقــوق االنســان عــام 2014 أعلنــت 10 منظمــات أهليــة مســتقلة أنهــا لــن تحضــر خشــية مــن رد فعــل انتقامــي مــن جانــب الدولــة 
بينمــا حضــرت إىل جنيــف إحــدى المنظمــات التابعــة للحكومــة وأرادت أن تنظــم مؤتمــرا علــى هامــش فعاليــات المجلــس فلــم يحضــره ســوى شــخصين اثنيــن 

فقــط59.  

ثالثا - استراتيجيات المؤسسات الحقوقية يف التعامل مع الدولة بين الفعل ورد الفعل
اتســمت العالقــة يف بيــن المنظمــات الحقوقيــة والدولــة يف ظــل حكــم مبــارك وســلطويته المشــروطة بوجــود هامــش للعمــل تحــاول الســلطة أحيانــا تضييقــه 
وتحــاول المنظمــات دائمــا توســيعه، أي أن الصــراع كان يــدور حــول مســاحة العمــل وســقف الحريــات المتعلــق بــه. ويف ظــل تشــدد النظــام القائــم منــذ يوليــو  

602013 واجراءاتــه القمعيــة الصارمــة والتضييــق المســتمر تنتهــج المنظمــات اســتراتيجية البقــاء علــى قيــد الحيــاة ألطــول فتــرة ممكنــة61. 

ويمكننا رصد أهم استراتيجيات المجتمع المدين للتعامل مع القيود المفروضة على عمله يف اآليت:
1.الخروج من عباءة الدولة )العمل يف إطار الشركات(

والمقصــود هنــا الخــروج عــن النســق القانــوين المتوقــع، وهــو قانــون الجمعيــات األهليــة، والعمــل يف ظــل نســق قانــوين آخــر، يتيــح لمجموعــة مــن الفاعليــن يف 
مجــال حقــوق االنســان مســاحة مشــروعة للقيــام بعملهــا يف إطــار منظــم، دون القيــود الواقعــة علــى المنظمــات المســجلة يف إطــار قانــون الجمعيــات. وصــارت 
معظــم الجمعيــات الحقوقيــة المســتقلة هكــذا مســجلة كشــركات خاصــة او مكاتــب محامــاة. وعلــى الرغــم مــن الهجمــة الحــادة يف عامــي 2016 و2017 والتــي 
شــملت قــرارات عديــدة للمنــع مــن الســفر والتحفــظ علــى األمــوال إال أن هــذه المنظمــات بــدت عازمــة علــى االســتمرار يف هــذه االشــكال التنظيميــة البديلــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى يــرى البعــض أن النضــال الحقــويق لــم يعــد يحتــاج اىل هيــاكل تنظيميــة يف بعــض األحــوال تســتلزم تســجيال قانونيــا. وكمــا تقــول راجيــة عمران 

عضــو المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان فــان العمــل الحقــويق قــد يكفيــه بريــد إليكتــروين ووســائل التواصــل االجتماعــي62. 

2.الجبهات والتشبيك:
كة والتعاضــد والتنســيق كوســيلة للوصــول اىل غايــة أو هــدف مــا. ولذلــك رأت عــدة منظمــات ضــرورة إلعــادة  يعــد التشــبيك وظيفــة أساســية تهــدف إىل الشــرا

النظــر بأهميــة التشــبيك كمفهــوم وضــرورة إنشــاء الشــبكات والتحالفــات وتحديــدا يف المجتمــع األهلــي، والســيما مــع ازديــاد عــدد منظمــات المجتمــع المــدين.

وتعــد جبهــة الدفــاع عــن متظاهــري مصــر نموذجــا لجــدوى التشــبيك وفعاليتــه63.  وقــد ظلــت الجبهــة تتمتــع بمزايــا حركيــة وتنظيميــة قبــل ثــورة ينايــر وبعدهــا 
بفضــل المرونــة يف التشــبيك. وتعــرف الجبهــة نفســها بأنهــا جبهــة تالقــت إرادة أعضائهــا علــى التطــوع مــن أجــل توفيــر الدعــم القانــوين والمعلومــايت للمصرييــن 
الذيــن يشــتركون يف التجمعــات الســلمية مثــل اإلضــراب واالعتصــام واالحتجــاج والتظاهــر. وتشــكلت الجبهــة مــن افــراد ينتمــون إىل منظمــات حقوقيــه وقانونيــه 
مثــل مركــز هشــام مبــارك ومركــز النديــم ولجــان الحريــات بالنقابــات المهنيــة مثــل نقابــة الصحفييــن والمحامييــن واألحــزاب مثــل التجمــع والوفــد قبــل ثــورة 
ينايــر، وأحــزاب التحالــف الشــعبي، العيــش والحريــة، والمصــري الديمقراطــي االجتماعــي بعدهــا، ونشــطاء بالمجتمــع المــدين. وقدمــت الجبهــة الدعــم القانــوين 
العاجــل لمــن يتعرضــون النتهــاكات بســبب ممارســتهم لحقوقهــم المشــروعة الخاصــة وال ســيما التجمــع الســلمي، باإلضافــة ايل تقديــم الدعــم المعلومــايت 
والتوثيــق ألي انتهــاكات مــن جانــب اجهــزة الدولــة. ورحبــت الجبهــة عــادة بانضمــام كافــة المحاميــن واالفــراد الراغبيــن يف التطــوع والمســاهمة يف العمــل حتــى 

باتــت تضــم أعضــاء مــن حــوايل 34 منظمــة حقوقيــة وقانونيــة باإلضافــة إىل عــدد يصعــب حصــره مــن المتطوعيــن والناشــطين. 

3.التقاضي
ويعــد التقاضــي أحــد أهــم اســتراتيجيات منظمــات المجتمــع المــدين يف صراعهــا مــع الحكومــات المتعاقبــة حتــى قبــل ثــورة ينايــر، فالقضــاء هــو الــذي حكم بعدم 
دســتورية قانــون الجمعيــات االهليــة رقــم 153 لســنة 1999، وهــو الــذي أفــرج عــن نشــطاء وعامليــن بتلــك المنظمــات اعتقلتهــم الحكومــة أثنــاء عملهــم. ورغــم 
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 goo.gl/fPlfP1  64 عبد اللطيف صبح، »20 منظمة حقوقية تتهم الحكومة المصرية بمحاصرة المنظمات والسعي لتصفيتها«، اليوم السابع، 4أيار/مايو 2015، متاح على

 goo.gl/cGHmMY 65 »مصر: حكم قضايئ بأحقية الجمعيات األهلية بتلقي تمويل خارجي يساهم يف التنمية«، جريدة الحياة،  11 أيلول/سبتمبر 2016، متاح على

 goo.gl/hwqeQ9 66 »دليل عملي للعمل مع المنظمات الدولية«، مؤسسة ماندات، متاح على

67 مقابلة مع جورج إسحق.

انتقــادات منظمــات حقوقيــة عديــدة لعــدد مــن االحــكام يف قضايــا خالفــت الحــد األدىن مــن ضمانــات المحاكمــة العادلة وخاصة بعد عودة الســلطوية بوجه جديد 
يف نهايات 2013 إال انها طالبت المجلس األعلى للقضاء، مثاًل، باالنخراط يف كل مراحل تحقيق قضية التمويل األجنبي، بدءا من كيفية اختيار أسماء بعينها 
كقضــاة للتحقيــق يف القضيــة، وتســرب معلومــات بعضهــا مغلوطــة أو منتزعــة مــن ســياقها، مــن ملــف التحقيقــات الــذي يفتــرض ســريته اىل منابــر إعالميــة 
معروفــة بقربهــا مــن النظــام الحاكــم وتوظيــف هــذه المعلومــات يف حمــالت تشــهير بالمتهميــن وبالمنظمــات الحقوقيــة واتهامهــا بالتآمــر علــى اســتقرار البــالد64. 

ومــا زال القضــاء والقانــون رغــم االنتقــادات الســابقة يف هــذه الورقــة ملجــأ للجمعيــات االهليــة المســتقلة مثلمــا فعلــت جمعيــة كاريتــاس مصــر الخيريــة التــي 
تمكنــت مــن نيــل حكــم ضــد وزارة التضامــن االجتماعــي يف المحكمــة اإلداريــة بعــد ان رفضــت الــوزارة البــت يف أحــد التمويــالت القادمــة إىل الجمعيــة مــن الخــارج 
ممــا عطــل أعمــال الجمعيــة. ورفضــت المحكمــة اإلداريــة ادعــاءات وزارة التضامــن أنهــا رفضــت تلــك المنحــة النهــا تضــر بالمصلحــة العليــا للبــالد وأمنهــا القومــي، 

مؤكــدة أن »مــا أوردتــه الجهــة اإلداريــة هــو كالم مرســل ال دليــل علــى صحتــه«65. 

4.التنسيق الدويل
يف ظل العولمة، التي جعلت حدود الدولة القومية أحيانًا مجرد خطوط على خرائط، لم يعد بمقدور الدولة رقابة وتسيير كل األعمال التي تمتد عبر حدودها إىل دول 
أخرى. ونتيجة لذلك ازداد التنسيق بين المنظمات الوطنية ومثيالتها على المستوى العالمي وتفرع من أجل تبادل الخبرات واالطالع على التجارب والحصول 
علــى الدعــم المــادي وغيــر المــادي. وطــورت المنظمــات الدوليــة عــدة آليــات للتعــاون مــع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدين. ويتخذ هذا التعاون أشــكاال 
كثر على وضع السياسات... الخ، مما يتيح لتلك المنظمات  متعددة حيث يمكن أن يكون رسمًيا أو غير رسمي، تشغيلًيا ومركًزا على العمل الميداين أو يركز أ
عدة بدائل منها التعاون مع منظمات األمم المتحدة المختلفة، والتسجيل كمنظمة أهلية يف األمانة العامة للمنظمة الدولية، او التعاون مع منظمات دولية غير 
حكومية. وينظر اىل هذا التعاون أحيانا كإحد اآلليات التي تنتهجها المنظمات المحلية من أجل الحصول على قدر من الحماية، لما لشركائها من صفة دولية66. 

5.تقليص النشاط أو نقله للخارج
أمــام المالحقــة القضائيــة واإلجــراءات االســتثنائية التــي تتخذهــا األجهــزة األمنيــة يف التعامــل مــع المجتمــع المــدين وخاصــة منــذ صيــف 2014 ومنهــا اقتحــام 
المقــار، واالحتجــاز التعســفي المخالــف للقانــون لنشــطاء وعامليــن بتلــك المؤسســات، والمنــع مــن الســفر وتجميــد األصــول، بــدأت بعــض المنظمــات العاملــة 
يف مصــر تقلــص نشــاطها إىل الحــد الــذي يضمــن البقــاء، ويف نفــس الوقــت ال يثيــر ضدهــا األمــن المتحفــز ضــد أي عمــل حقــويق أو تنمــوي يف مصــر. ولجــأ عــدد 
اقــل بكثيــر مــن المنظمــات اىل نقــل مقرهــا أو بعــض أنشــطتها خــارج البــالد مثلمــا فعــل مركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان، الــذي نقــل عملياتــه األقليميــة اىل 

تونــس. وإن كان للعمــل يف المهجــر مزايــا، فبالتأكيــد أيضــا ال يخلــو مــن العيــوب:
مزايــا العمــل يف المهجــر: وتعــد الميــزة األكبــر هــي العمــل بعيــدا عــن ضغــط المطالبــات األمنيــة، وكذلــك بعيــدا عــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة يف العمــل 

وممارســتها للرقابــة علــى األنشــطة، كمــا أن حريــة وســهولة انتقــال األمــوال مــن شــأنه تعزيــز قــدرات المنظمــات علــى العمــل واإلنجــاز.

عيــوب العمــل يف المهجــر: يبعــد االنتقــال إىل المهجــر المنظمــات عــن الواقــع المرغــوب دراســته والعمــل علــى تغييــره. ومــن عيــوب العمــل مــن المهجــر أيضــا 
ســهولة اســتغالله للتخويــن والتشــهير، باإلضافــة إىل رؤيــة بعــض العامليــن يف المجتمــع المــدين بــأن العمــل يف هــذا الحقــل هــو عمــل نضــايل يتطلــب البقــاء 

داخــل البــالد ال الخــروج منهــا67. 

تتسم كل هذه االستراتيجيات بثالث عناصر أساسية:
كثر من محاولة التواصل مع عناصر اإلصالح المحتمل وجودها بداخله.	  راديكالية يف التعامل مع الدولة: حيث تعتمد على فضح النظام أ
عدم الفصل بين الدولة والحكومة: حيث أن مؤسسات التي يفترض استقاللها وحيادها عن الحكومة تتصرف باعتبارها جزء من النظام.	 
التشابه بين االستراتيجيات رغم تغير الظروف: فلم يحدث تطوير واضح أو جوهري يوازي حجم الثورة والتغيرات الناتجة عنها.	 

الخاتمة
حكمــت بنيــة الدولــة المصريــة الحديثــة الفوقيــة عالقــة االنظمــة المتعاقبــة بالمجتمــع المــدين منــذ نشــأته التاريخيــة. وغالبــا مــا نظــرت الدولــة المصريــة إىل 
المجتمــع المــدين باعتبــاره تشــكيل للمكونــات االجتماعيــة للدولــة وظيفتــه لعــب دور محــدد يوضــع لــه يف إطــار هندســة فوقيــة للمجتمــع، حيــث تتــرك لــه 
المســاحات التــي تنســحب منهــا الدولــة أو يوظــف لخدمــة أجنــدة تنمويــة أو حتــى سياســية بعينهــا. وجعلــت هــذه المقاربــة المســاحة المتاحــة للمجتمــع المــدين 
يف عالقــة عكســية مــع المســاحات التــي تشــغلها الدولــة ممثلــة يف الســلطة أو المؤسســات البيروقراطيــة ولــذا تراجــع المجتمــع المــدين يف فتــرة الناصريــة 
بشــكل كبيــر ليــس فقــط بســبب التضييــق التشــريعي أو القمــع األمنــي بــل الن الدولــة كانــت تعتقــد انهــا تقــوم بهــذا الــدور بنفســها وأنهــا صــوت الشــعب كلــه. 
ويف عهــدي الســادات ومبــارك ومــع التغيــر يف بنيــة وطبيعــة النظــام السياســي وعالقتــه باالقتصــاد انفتحــت مســاحات عمــل أوســع للمجتمــع المــدين وخاصــة 
يف القطــاع الخدمــي والتنمــوي بينمــا كان لتغيــر طبيعــة النظــام الــدويل وانتشــار الدعــاوي للديمقراطيــة دور مــا – باإلضافــة ال شــك لنضــال الحقوقييــن داخــل 

مصــر – يف فتــح مجــال محــدود امــام قطــاع المجتمــع المــدين الحقــويق.

لقــد جعلــت بنيــة الدولــة مــن ناحيــة وبنيــة منظمــات المجتمــع المــدين يف مصــر مــن ناحيــة أخــرى هــذه المنظمــات جــزء مــن الدولــة يف الفتــرة الناصريــة ولكــن 
كثــر راديكاليــة ومهنيــة بــل وفــاق اداؤهــا يف هــذا  مــع التحــوالت السياســية التاليــة صــارت المنظمــات الحقوقيــة النشــطة بعــد والدتهــا يف مطلــع الثمانينيــات أ
المضمــار، يف بعــض األحيــان، أداء األحــزاب السياســية، وهــو مــا أهــل بعضهــا لتكــون شــريكا ولــو حتــى بشــكل غيــر رســمي يف تكتــالت وتحالفــات يف ثــورة 25 

ينايــر وجعلهــا بعدهــا أحــد أهــداف الثــورة المضــادة المباشــرة.
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68 Agati, “Undermining Standards”. 

وعلــى صعيــد التشــريعات ورغــم أن الدســاتير يف أغلبيتهــا جــاءت جيــدة، ارتكــزت القوانيــن دائمــا علــى فلســفة مركزيــة ســلطوية، وهــي أن القانــون هدفــه ليــس 
تنظيــم العالقــات أو حمايــة الحقــوق، إنمــا باألســاس الهيمنــة والســيطرة، وضمــان تحكــم الدولــة يف العمــل األهلــي والقــدرة علــى مراقبتــه وشــل قطاعــات او 
منظمــات فيــه إذا تطلــب األمــر. ونجــم عــن هــذا الوضــع محــاوالت للتحايــل مــن عــدد كبيــر مــن الجمعيــات والمنظمــات علــى هــذه القوانيــن والقواعــد لتمكيــن 
عملهــا وهــو االمــر الــذي يتعــارض يف حــاالت كثيــرة مــع قواعــد الحوكمــة والشــفافية الرشــيدة داخــل هــذه المنظمــات. وحتــى لــو ســعت بعــض هــذه المنظمــات 
)المســجلة تحــت اطــر قانونيــة أخــرى كشــركات مثــال) لتطبيــق قواعــد طوعيــة للحوكمــة فإنهــا تظــل رهــن إرادة المؤســس )او المؤسســين) الــذي يمكــن ان 
يتجاهــل هــذه القواعــد إذا استشــعر الخطــر علــى نفســه بصفتــه المســئول أمــام القانــون عــن المنظمــة. وبالتــايل يســتحيل تقريبــا أن تمثــل قواعــد الحوكمــة 
ركنــا أساســيا يف المنظمــات يف ظــل هــذه البنيــة التشــريعية: أواًل ألنهــا تســتخدم الشــفافية كأداة للرقابــة علــى المنظمــات وليســت كأداة لتــداول المعلومــات 

والمحاســبة المجتمعيــة، وثانًيــا ألنهــا تجعــل المنظمــات والقائميــن عليهــا بــل والعامليــن فيهــا تحــت تهديــد دائــم. 

ونتيجــة للبنيــة والهيــاكل الحاكمــة وثقافــة الســلطوية المتأصلــة يف مؤسســات الدولــة المصريــة فمــن الطبيعــي أن تــرى دولــة كهــذه المجتمــع المــدين، علــى حــد 
تعبيــر أحــد المســئولين، بمثابــة »خطــر«. فالخــروج علــى النــص المكتــوب مــن جانــب مؤسســات الدولــة خطــر علــى األمــن القومــي بــل قــد يصــل لحــد ان يصبــح 
خيانــة. وبالتــايل يمكــن فهــم حالــة التشــكك والريبــة العاليــة لــدي المنظمــات الحقوقيــة تجــاه الدولــة بشــكل عــام، وهــي حالــة تصــل يف بعــض األحيــان لمســتوى 

قــد يعيــق العمــل الحقــويق وتقدمــه ويحولــه إىل مجــرد عمــل احتجاجــي.
قــادت هــذه الحالــة البنيويــة يف ظــل ضغــط داخلــي يســعى لفتــح مســاحات للحريــة ويناضــل مــن أجلهــا وســياق دويل يضغــط نحــو قــدر مــن الديمقراطيــة 
واحتــرام حقــوق اإلنســان، مصــر إىل أن تصبــح دولــة تســمح بالنشــاط الحقــويق بشــكل تحكمــي يجعلهــا قــادرة علــى الســيطرة عليــه وتوجيهــه أو االنقضــاض عليــه 
إذا اســتعصى أمــره علــى الدولــة، كمــا أوضحــت تحليــالت التشــريعات يف هــذه الورقــة. ويف المقابــل أظهــرت المنظمــات الحقوقيــة درجــة عاليــة مــن التماســك 
والمرونــة وهــو مــا مكنهــا مــن الصمــود والحفــاظ علــى قــدر عــال مــن االســتقاللية، وإن كانــت لــم تســتطع نقــل المعركــة إىل داخــل مؤسســات الدولــة وظلــت يف 
مواجهتهــا بــدال مــن أن تتمكــن مــن بنــاء شــبكات حليفــة لهــا داخــل المؤسســات علــى غــرار مــا تفعلــه منظمــات غربيــة يف دولهــا او منظمــات اســيوية وافريقيــة 

ويف أمريــكا الالتينيــة يف بلــدان ديمقراطيــة.

ويف مواجهــة هــذه االســتراتيجيات الســلطوية المتأصلــة مــن جانــب الدولــة التــي تــرى المنظمــات الحقوقيــة »خطــر علــى مصــر« يجــب وضــع قواعــد وأســس 
لحمايتهــا منــه، اتخــذت كثيــر مــن المنظمــات موقفــا بــه درجــة مــن العدائيــة تجــاه الدولــة ممــا قــد يعيــق أحيانـًـا تحقيــق أهــداف المنظمــة ذاتهــا. ومثــاًل لــم تســعى 
معظــم المنظمــات لبنــاء تحالفــات او العمــل مــع آليــات داخــل الدولــة مــن ضمنهــا المجالــس القوميــة الحكوميــة فتركتهــا فريســة  وأداة طيعــة يف يــد الســلطة 

تســتخدمها أحيانــا ضــد المنظمــات  االهليــة. 

وربمــا ســتكون بدايــة الخــروج مــن مثــل هــذا الطريــق المســدود، اذا توفــرت الظــروف السياســية المالئمــة، ان يتــم ســن قانــون فعــال ينظــم عمــل الجمعيــات، 
بحيــث يضمــن التــوازن بيــن الرقابــة الحكوميــة وإجــراءات الحوكمــة الداخليــة، بدايــة مــن حريــة الجمعيــات يف تنظيمهــا الداخلــي وإدارتهــا دون تدخــل مــن 
الحكومــة، وصــوال إىل حريــة تلقــي التمويــل والمنــح مــن الخــارج، ومــرورا بحريــة التصــرف يف تلــك األمــوال، يف مقابــل رقابــة حكوميــة معقولــة علــى أعمــال 
تلــك الجمعيــات. وسيســهم تغييــر تشــريعي كهــذا يف تعزيــز الحوكمــة الداخليــة لــدى المنظمــات مــن خــالل اجــراءات وهيــاكل تضمــن اإلدارة الرشــيدة بمــا 
تتضمنــه مــن معاييــر الشــفافية والمســائلة والمحاســبة. ووجــود قانــون واضــح يمكــن المنظمــات الحقوقيــة مــن العمــل بحريــة ويدفعهــا لتبنــي قــدر اقصــى مــن 
الشــفافية ســيكفل دحــض االدعــاءات التــي دائمــا مــا توجــه للمجتمــع المــدين بشــكل عــام، ومنهــا العمالــة للخــارج، وخاصــة الغــرب، أو تقديــم غطــاء لإلرهــاب 

اىل اخــر هــذه القائمــة المســتهلكة مــن االتهامــات68. 

ولكــن ال شــك ان جــذور الحــل ليســت يف نصــوص قانونيــة فحســب، بــل يف المجــال السياســي ذاتــه والــذي بــدون فتــح مســاحات العمــل والتنظيــم فيــه امــام 
القــوى المجتمعيــة لــن يتوفــر الحــراك والطاقــة الالزمــة إلعــادة صياغــة بنيــة دولــة تعبــر عــن مكوناتهــا المجتمعيــة المختلفــة مــن أســفل ألعلــى. والخطــر يف واقــع 
االمــر علــى مصــر ودول مماثلــة أخــرى ال يكمــن فيمــا تطرحــه نظــم قائمــة حــول مؤامــرات خارجيــة وتهديــدات عســكرية بــل هــو يف اســتمرار الوضــع الراهــن الــذي 
ال يمكــن بنــاء دولــة ديمقراطيــة حديثــة يف ظلــه. ومــن ناحيتهــا ربمــا يتعيــن علــى المنظمــات الحقوقيــة ان تبنــي شــبكة أوســع بينهــا وبيــن منظمــات المجتمــع 
المــدين األخــرى، تضــع علــى عاتقهــا مواجهــة القمــع، وبنــاء تحالفــات سياســية واجتماعيــة تمكنهــا مــن التأثيــر علــى عمليــة اتخــاذ القــرار يف مؤسســات الدولــة، 

واألهــم ان تمكنهــا مــن ان يكــون لهــا ثقــل علــى األرض مــن خــالل تمثيلهــا لفئــات اجتماعيــة واضحــة وتبنيهــا لقضاياهــا.
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عالقة المنظمات الحقوقية بالدولة يف تونس
حــاتم شقــرون

ملخص
تســعى هــذه الورقــة لوصــف ورصــد الســياق التاريخــي الــذي نشــأت فيــه المنظمــات الحقوقيــة منــذ االســتقالل وكيفيــة تبلــور عالقتهــا مــع الدولــة. وكان بنــاء الدولــة 
الوطنيــة بعــد االســتقالل هــو الدافــع األساســي للنظــام السياســي يف تونــس نحــو مصــادرة التعــدد والمشــاركة لمختلــف التوجهــات السياســية التــي اجتمعــت حــول 
هــدف واحــد وهــو الكفــاح ضــد المســتعمر، بينمــا تباينــت وجهــات نظرهــا يف النظــام السياســي والسياســات التــي يتعيــن اتباعهــا يف مرحلــة البنــاء الوطنــي. ونجــح 
نظــام الرئيــس الحبيــب بورقيبــة يف فــرض نظــام سياســي اســتبدادي وترســيخ فكــرة حــزب واحــد ترتكــز »شــرعيته« هــو والنظــام علــى الكفــاح ضــد االســتعمار مــن 
أجــل تأســيس دولــة يجــب علــى الجميــع االنســياق وراءهــا. ومــع تواصــل النمــط السياســي االســتبدادي بعــد 1987 مــع فتــرة حكــم الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي 

التــي طرحــت رؤيــة سياســية اســتبدادية بــأدوات مختلفــة.

وواجهــت المنظومــة الحقوقيــة، ممثلــة يف الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، ضغوًطــا متنوعــة مــن خــالل محــاوالت الدولــة ترويضهــا لتبنــي رؤيــة أحاديــة 
ــا أســس لــه مــن خــالل قوانيــن ظــل يتباهــى بهــا يف كل المحطــات  لحقــوق اإلنســان نابعــة مــن منطــق الحكــم الفــردي الديكتاتــوري الــذي فــرض ديكــوًرا حقوقيًّ
والمناســبات السياســية، مــع غــض النظــر عــن انتهــاكات أجهــزة الدولــة القمعيــة. وبعــد ســقوط بــن علــى عقــب ثــورة شــعبية أتــت تعبيــًرا عــن رفــض القمــع والتســلط 
والتطلــع إىل الحريــة والكرامــة، بــدأت رؤيــة جديــدة يف التشــكل للعالقــة بيــن الدولــة والمنظومــة الحقوقيــة يف تونــس. وكانــت االنطالقــة إيجابيــة للغايــة مــن خــالل 
تأثيــر الناشــطين الحقوقييــن يف عمليــة تأســيس رؤيــة للدولــة تقــوم علــى احتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان، لكــن الصــراع السياســي دار بيــن مختلــف األيديولوجيــات 

السياســية يف الســنوات الســت التاليــة، أثَّــر ســلًبا، ممــا جعــل عالقــة الدولــة والفاعليــن الحقوقييــن تتأرجــح بيــن التناغــم والتنافــر. 

مقدمة
شــكَّل شــعار »شــغل، حريــة، كرامــة وطنيــة« أحــد مرتكــزات المطالــب »الثوريــة« التــي نــادى بهــا الشــعب التونســي إبــان ثــورة 14 ينايــر 2011، وهــو شــعار 
يختــزل جملــة مــن الحقــوق التــي كان انتهاكهــا أو عــدم ضمانهــا مــن جانــب النظــام يمثــالن األســباب الرئيســة التــي أدت إىل االنفجــار االجتماعــي ضــد نظــام 
الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي، علــى رغــم وجــود منظومــة قانونيــة شــكليَّة تضمــن الحقــوق اســتعملها النظــام الســابق لتجميــل الواقــع المــزري لحقــوق 
اإلنســان يف تونــس. كانــت الثــورة بدايــة لتغييــر جــذري يف اتجــاه إعــادة صياغــة للعالقــة بيــن الدولــة والفاعليــن الحقوقييــن، حيــث أدى المســار االنتقــايل 

ا ومحــدًدا لقــرارات الدولــة إىل حــدِّ مــا. كبــر وأصلــب يف الفضــاء العــام لعــب فيــه المجتمــع المــدين دوًرا فاعــالً أساســيًّ الديمقراطــي لفتــح حيــز أ

الــذي يتقاطــع فيــه جميــع الفاعليــن )سياســي، اجتماعــي، اقتصــادي، ديني...إلــخ) باعتبــاره المســاحة التــي تــدور فيهــا  ــل المجتمــع المــدين الحقــل  يمثِّ
التفاعــالت االجتماعيــة العامــة التــي ال تتعلــق بالصــراع المباشــر علــى الســلطة السياســية أو الســعي مــن أجــل الســيطرة علــى الســلطة التنفيذيــة بــل يمكــن 
اعتبــاره شــريكًا مســاعًدا أو ناقــًدا للضغــط علــى النظــام الحاكــم مــن أجــل تغييــر القوانيــن والسياســات وممارســات أجهــزة الدولــة دون ســعي إىل تقويــض 
ســلطتها أو انتزاعهــا1.  ويتألــف المجتمــع المــدين مــن جمعيــات وتنظيمــات وهيئــات وشــبكات اجتماعيــة )مفتوحــة العضويــة أو مغلقــة) تتنــاول الحلــول 
الممكنــة للمشــكالت المرتبطــة بالمصلحــة العامــة ســواء عــن طريــق تقديــم خدمــات مباشــرة أو الدفــع يف اتجــاه سياســات مختلفــة يف المجــاالت السياســية، 

االقتصاديــة  واالجتماعيــة المختلفــة2. 

ومــن هــذا المنطلــق فــإن الفاعليــن يف المجــال الحقــويق يمثلــون تجمًعــا رقابيــا يدفــع باتجــاه دمقرطــة مؤسســات الدولــة وتأســيس آليــات دســتورية وقانونيــة 
كفيلــة بمنــع التســلط وانتهــاك حقــوق اإلنســان مــن جانــب الحقــوق السياســية والمدنيــة مــن ناحيــة، أو الدفــع علــى العمــل مــن أجــل ضمــان الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة يف شــكل سياســات وممارســات مختلفــة مــن جانــب الدولــة مــن ناحيــة أخــرى. ولــذا فــإن هــؤالء الفاعليــن يجــدون أنفســهم يف عالقــة 
مســتمرة )صراعيــة حيًنــا وتشــاركية حيًنــا آخــر) مــع جميــع هيــاكل الدولــة، علــى أســاس أنهــا المخاطــب األساســي مــن جانبهــم مــن أجــل جعــل حقــوق اإلنســان 
مبــادئ أساســية تحكــم ســلوك الدولــة، وبالتــايل بنــاء عالقــة تمنــع تغــوُّل الدولــة ممثلــة يف نظامهــا الحاكــم علــى المجتمــع مــن جهــة، مــع دعــم قدرتهــا علــى 

ــا.     تنفيــذ سياســات عامــة تكــون فيــه المواطنــة وحقوقهــا أمــًرا محوريًّ

وقــد حــددت طبيعــة النظــام السياســي الســائد يف تونــس منــذ االســتقالل ديناميــات طبيعــة العالقــة بيــن الفاعليــن الحقوقييــن والدولــة، حيــث إن تبنــي دولــة 
مــا بعــد االســتقالل للنظــام الّســلطوي ونجاحهــا يف فرضــه إىل حــد كبيــر للغايــة جعــل منهــا المســيطر الرئيســي علــى تحديــد إطــار التفاعــل ومســار الفاعليــن 
ــل إطــاًرا واحــًدا يجــب أن ينخــرط الجميــع فيــه، وأن مرحلــة البنــاء تتطلــب توجًهــا واحــًدا قــد يضطــرب يف وجــود  الحقوقييــن علــى خلفيــة أن دولــة االســتقالل تمثِّ
كي  ــل النســق السياســي للّنظــام الحاكــم تواصــالً لمرحلــة مقاومــة االســتعمار التــي اعتبرهــا أغلــب مناضلــي الحــزب االشــترا التعــدد واختــالف الــرأي. ومثَّ
ين أساســين،  الدســتوري ســلطة رمزيــة3،  تجســدت يف شــخص زعيمهــا الحبيــب بورقيبــة دون غيــره. وتأجــج الصــراع حــول االســتقالل ســنة 1955 بيــن شــقِّ
مثــل األول بورقيبــة رئيــس الحــزب الحــر الدســتوري الجديــد الــذي دافــع عــن التســوية السياســية مــع االســتعمار الفرنســي، بينمــا تزعــم الثــاين صالــح بــن 
يوســف األميــن العــام للحــزب الــذي كان مــن أشــد المعارضيــن لذلــك. ورجحــت كفــة الزعامــة لبورقيبــة الــذي قــام بتصفيــة جنــاح بــن يوســف مــن خــالل مــا 
ي بلجــان اليقظــة التــي ســمحت لبورقيبــة بالســيطرة علــى الســاحة السياســية، وانتــاج هيمنــة الحــزب الواحــد4.  ثــم تماهــى الحــزب مــع مؤسســات الدولــة  ُســمِّ

وأحكــم قبضتــه عليهــا حيــث تــوىل إدارتهــا كــوادر الحــزب وخضعــت لتوجيهاتــه. 

1 سالم الساهل،“تصّورات عن المجتمع المدين والمجتمع السياسي“، مجلة العلوم االجتماعية، عدد 55 لسنة 2003. المغرب.

2 Jürgen Habermas, l’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeois, 1978, Paris. p. 38.
كتوبر 1964.  كي يف بنزرت يف أ كي الدستوري هو التسمية الجديدة للحزب الدستوري الجديد بعد تبني مؤتمر الحزب السابع للخيار االشترا 3 الحزب االشترا

4 توفيق المديني،  المعارضة التونسية نشأتها وتطورها، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، 2001، ص26.
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5 Moncef Matr, De Saint-cyr au peloton d’exécution de Bourguiba, Edition Noukouch Arabya,2014.
كية قادها النقايب أحمد بن صالح وتبّناها االتحاد العام التونسي للشغل خالل  6 تواصلت تجربة التعاضد طيلة ستينيات القرن الماضي، وهي تجربة اقتصادية، وسياسية واجتماعية اشترا

مؤتمره السادس.
7 روبار ميتشلز، ،“األحزاب السياسية“ ورد يف توماس بوتمور، الصفوة والمجتمع دراسة يف علم اإلجماع السياسي، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1988، ص. 9

8 تأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف1977  كأّول منظمة حقوقّية يف تونس.

9 وأهمها حريات التعبير والحق يف التنظيم المحاكمة العادلة ومكافحة التعذيب وحريّة العقيدة والتي تستند كلها إىل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
10 وهي الحقوق المدرجة يف المواد 22 إىل 27 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتي تناولها بالتفصيل العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

كي يف المجاالت االقتصادية يف أواخر الستينيات، وتّم تحميل مسؤولية الفشل ألحمد بن صالح وزير  كي الدستوري أزمة التعاضد أو فشل سياسات التحّول االشترا 11 عرف الحزب االشترا

التخطيط واالقتصاد آنذاك. ويف السبعينيات تبّنت الدولة سياسات ليبرالّية اقتصادية قادها الوزير األول الهادي نويرة لكّنها تعّثرت حتى تفجرت احتجاجات يناير 1978 ووقعت مواجهات بين 
الدولة واالتحاد العام التونسي للشغل.

عالقة المنظمات الحقوقية بالدولة يف تونسحـاتم شقرون

وتعمــق انفــراد بورقيبــة بالســلطة السياســية وخاصــة بعــد المحاولــة االنقالبيــة األوىل التــي قادهــا عــدة ضبــاط جيــش5.  وقــرر الرئيــس بعــد محاولــة االنقــالب 
كي الدســتوري. ومــع فشــل تجربــة التعاضــد التــي قادهــا  ــا للنظــام الحاكــم والحــزب االشــترا إلغــاء التعدديــة السياســية فأصبحــت المنظمــات الوطنيــة أذرًع
أحمــد بــن صالــح6،   الــذي كان يســيطر علــى اتحــاد الفالحــة التونســية )اتحــاد الفالحــة والصيــد البحــري حالًيــا) ووقــوع انشــقاق كبيــر يف االتحــاد العــام التونســي 
ــا علــى الحــزب والدولــة. وأدى تعــود بورقيبــة علــى ممارســة الســلطة كقائــد وزعيــم دون أي تحــدي إىل تزايــد  للشــغل، بــات بورقيبــة يف الســتينيات يســيطر كليًّ
ا يف شــخصية بورقيبــة  فــزاد إيمانــه بنفســه واحساســه بعظمتــه7.   صعوبــة التنــازل أو المســاومة. وأحدثــت ممارســة الســلطة بهــذه الطريقــة تحــوالً ســيكولوجيًّ

 وكان لتعمــد الدولــة العمــل علــى إســكات خصومهــا وإلغــاء وجودهــم مــن علــى الســاحة السياســية أثــًرا كبيــًرا يف بــروز الحركــة الحقوقيــة يف تونــس بشــكل 
منظــم8.  وكان محــور الحركــة األساســي الدفــاع عــن حقــوق الجيــل األول؛ وهــي حقــوق مدنيــة وسياســية9،  يف وجــه انتهــاكات منهجيــة متواصلــة ومضايقــات 
مســتمرة مورســت علــى نشــطاء سياســيين ونشــطاء حقــوق إنســان بأشــكال مختلفــة. ويف ظــل نظامــي بورقيبــة وبــن علــي تميــزت عالقــة الدولــة بالفاعليــن 
الحقوقييــن بمحــاوالت الســطوة والســيطرة والتدجيــن مــن جانــب الدولــة، لتســويق صــورة ديمقراطيــة لنظــام هــو اســتبدادي يف الحقيقــة، وســعت الدولــة لتعبئــة 
الســاحة الحقوقيــة بالمواليــن يف عالقــة »زبونيــة« صرفــة. واســتمر هــذا الســلوك حتــى انفجــار ثــورة 14 ينايــر التــي كانــت نقطــة نهايــة نظاميــن تســلطيين وبدايــة 

تحــول يف العالقــة بيــن الدولــة )مــع ســلكها مســار االنتقــال الديمقراطــي) والفاعليــن الحقوقييــن.  
وأعــادت الثــورة التونســية صياغــة معاييــر العالقــة بيــن الدولــة والفاعليــن الحقوقييــن بفعــل تغيــر طبيعــة النظــام الحاكــم ذاتــه ممــا كان لــه أثــًرا بالًغــا يف زيــادة 
كثــر قــدرة علــى حمــل الدولــة علــى القيــام بإصالحــات قانونيــة ومؤسســية  مســاحات حريــة التعبيــر وحــق التنظيــم للفاعليــن الحقوقييــن وجعلهــم، بالتــايل، أ
ـا. وســاهمت الثــورة أيًضــا يف إعــادة بنــاء اســتراتيجية وأهــداف الفاعليــن الحقوقييــن ليتنــوع المشــهد  تكــون فيهــا حقــوق اإلنســان والمواطنــة محــوًرا مركزيًـّ
الحقــويق وينتقــل مركــز الثقــل فيــه مــن التركيــز علــى الجيــل األول للحقــوق التــي أصبحــت مضمونــة إىل حــد كبيــر إىل الجيــل الثــاين مــن الحقــوق المتمثلــة يف 

الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة10. 

وســتتناول هــذه الورقــة تاريــخ العالقــة بيــن الدولــة والفاعليــن الحقوقييــن يف إطــار منهــج وصفــي تاريخــي الســتعراض تاريــخ العالقــة بيــن الدولــة والفاعليــن 
الحقوقييــن منــذ نشــأة الحركــة الحقوقيــة مــع التركيــز الحًقــا علــى التغيــرات التــي طــرأت عليهــا بعــد  ينايــر 2011. وســتعتمد الورقــة علــى اســتعراض جملــة 
القوانيــن التــي صاغتهــا الدولــة يف هــذا الصــدد ومــا أنشــأته مــن مؤسســات وهيئــات حكوميــة إىل جانــب اســتعراض الخطــاب الرســمي يف مجــال حقــوق اإلنســان 
كة واالحتــواء باالعتمــاد علــى األدبيــات المتوفــرة وعــدد مــن المقابــالت مــع األطــراف  واســتراتيجيات الفاعليــن الحقوقييــن التــي تراوحــت بيــن الصــدام والشــرا

الفاعلــة يف المجــال.                    

ويجــري تنــاول هــذا التاريــخ ســعًيا خلــف اإلجابــة علــى عــدة أســئلة: كيــف أثَّــرت وتأثَّــرت الحركــة الحقوقيــة يف عالقتهــا بالدولــة يف تونــس؟ وكيــف تطــورت الحركــة 
الحقوقيــة بســبب ديناميــات عالقتهــا بالدولــة منــذ نشــأة الحركــة وحتــى ثــورة 2011؟ وهــل أثَّــرت الحركــة الحقوقيــة بعــد الثــورة  يف مؤسســات الدولــة تشــريًعا 

وممارســة، وكيــف؟ ومــا دور مســار االنتقــال الديمقراطــي يف إعــادة صياغــة العالقــة؟ 

المبحث األول: العالقة يف إطار رؤية الدولة الضيقة لحقوق اإلنسان 
كان لطبيعــة النظــام السياســي يف تونــس األثــر البالــغ علــى الحركــة الحقوقيــة يف تونــس. وتحــت حكــم بورقيبــة انغمــس النظــام يف عمليــات فوقيــة لبنــاء الدولــة 
الوطنيــة وبالتــايل محاولــة تأطيــر التعاطــي بيــن مختلــف الفاعليــن يف المجــال العــام )بمــن فيهــم الحقوقييــن فيمــا بعــد) يف إطــار عمليــات يرســمها النظــام 
الحاكــم وال تتعــدَّى مســتوى حــق هــؤالء الفاعليــن أحيانـًـا يف االســتمرار يف شــكل منظمــات أو أفــراد مــع صعوبــة أو اســتحالة ممارســة أي أنشــطة فعالــة. ويف 
ا مــن االنفتــاح خاصــة علــى الصعيــد االقتصــادي، ورفــع  بدايــات نظــام بــن علــي الــذي وصــل للســلطة يف انقــالب أبيــض يف عــام 1987 تبنــى النظــام قــدًرا نســبيًّ
ا للمعاهــدات  واجهــة سياســية ديمقراطيــة قوامهــا »الزبونيــة«، وأحــدث تغييــرات تشــريعية ومؤسســاتية مــن خــالل إرســاء منظومــة قانونيــة تســتجيب شــكليًّ
كة حقيقيــة مــع الفاعليــن الحقوقييــن المخالفيــن لتوجهاتــه أو  الدوليــة مــع اعتمــاد خطــاب حقــويق دعــايئ. ولكــن نظــام بــن علــي رفــض الدخــول يف أي شــرا

المنتقديــن لممارســاته، بــل ســرعان مــا بــدأ يمــارس عليهــم شــتى أشــكال القمــع والتضييــق.

1. تجسيد الدولة لرؤيتها لحقوق اإلنسان على مستوى البنية التشريعية    
تبنــت األنظمــة االســتبدادية يف تونــس رؤيــة أحاديــة يف إطــار يمنــع التعدديــة ويقيــد المجاليــن السياســي والمــدين، وتمخضــت عــن هــذا سياســات وقوانيــن 
تســتهدف إســكات األصــوات المخالفــة ال ســيما يف مجــال حقــوق اإلنســان. ولكــن نظامــي بورقيبــة وبــن علــي قامــا بهــذا معتبريــن أن هــذا المجــال هــو 
ا، الظــروف السياســية الدوليــة  مــن اختصــاص الدولــة حصــًرا ويخضــع العتبــارات سياســاتها الداخليــة األخــرى، وإن أخــذت أحيانًــا بعيــن االعتبــار، ولــو شــكليًّ

)وخصوًصــا مــن جانــب الشــركاء الغربييــن) والتــي مثلــت أحيانًــا عنصــر ضغــط دفــع النظــام لتجميــل مواقفــه أو التقليــل مــن حــدة االنتهــاكات.

وبعــد االســتقالل ويف إطــار بنــاء الدولــة الوطنيــة يف تونــس بــرزت صراعــات مختلفــة ســواء داخــل الحــزب الواحــد المهيمــن أو علــى الســاحة السياســية نفســها 
عموًمــا، وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بالتنظيــم االقتصــادي والسياســي للدولــة11،  وظهــرت قــوى مناهضــة الســتبداد بورقيبــة مــن التيــارات اليســارية والقوميــة. 
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12 أصبحت بعد الثورة حزب جبهة اإلصالح وحصلت على التأشيرة القانونية يف مارس 2012.

13 مجموعة من الباحثين، المحاكمات السياسية يف تونس من 1956 إىل 2011، تونس: المعهد العايل لتاريخ تونس المعاصر، 2015.

14 فجر الخالف يف مؤتمر الحزب سنة 1971 وقاده أحمد المستيري ومصطفى بن جعفر، وإسماعيل بولحية، وحمودة بن سالمة، والدايل الجازي، وعبد الحي شويخة، الذين طردوا من الحزب 

كيين يف 1978 بعد أن أصدروا صحيفة الرأي يف أواخر 1977 والتي انضم إليها كتاب يساريون وإسالميون حتى امتنعت عن الصدور  يف مؤتمر 1974 فكونوا مجموعة الديمقراطيين االشترا
بالقوة تحت ضغط النظام يف 1987.

كيين.  15 كان سعد الدين الزمريل أول رئيس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومن مؤسسي حركة الديمقراطيين االشترا

16 Souhayr Belhassen, “La LTDH ou la gestion des paradoxes”, Confluences Méditerranée, 2004, Vol. 4 :51. pp. 103125- and p.104.
17 توىل بن علي رئاسة الجمهورية خلًفا لبورقيبة، يف 7 نتشرين الثاين/وفمبر 1987، يف انقالب سلمي بدعوى تدهور صّحة بورقيبة وعجزه عن إدارة شؤون البالد بناء على تقرير وّقعه عدد من 

األطّباء.
18 تمت المصادقة دون تحفظ يف 26حزيران/يونيو 1988.

19 قانون 14 أيار/مايو لسنة 2001.

20 عرف التشريع التونسي تطورات إيجابية يف مجال االحتجاز من خالل القانون 77 لسنة 2000 والذي خلق مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات ودعم صالحياتها بمقتضى القانون92  لسنة 

كز االحتجاز والوقوف على مدى احترام حقوق السجين من طرف إدارة هذه المنشآت. 2002 والذي منح هؤالء القضاة صالحية مراقبة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية يف السجون ومرا
21 األمر 1702 لسنة 2003 المتعلق بأحداث المجلس وضبط تركيبته ومهامه وطرق تسييره، الرائد الرسمي، عدد 67 لسنة 2003.

22 أُنشأت هذه المجالس بمقتضى األمر 3080 لسنة 2010، الرائد الرسمي، عدد 98 لسنة 2010.

وعمــدت الدولــة إىل تصفيــة خصومهــا ســواء مــن خــالل المحاكمــات السياســية أو التصفيــة الجســدية؛ كمــا حــدث لمجموعــة آفــاق اليســارية، التــي عرفــت باســم 
»برســبكتيف«، ثــم الحركــة القوميــة والنقابييــن وحركتــي االتجــاه اإلســالمي والجبهــة اإلســالمية12. 

 وتواصلــت هــذه الممارســات القمعيــة مــع نظــام الرئيــس الســابق بــن علــي مــن خــالل محاكمــات المنتميــن لحركــة النهضــة )االتجــاه اإلســالمي ســابًقا) وأتبــاع 
ا علــى التعدديــة  حــزب العمــال الشــيوعي التونســي13.  وعلــى رغــم االنفتــاح النســبي يف عهــد بــن علــي فإنــه ركــز علــى مواصلــة »لبرلــة« االقتصــاد واالنفتــاح نســبيًّ
ــا واضًحــا، تمثــل يف خصخصــة منشــآت الدولــة، ونشــر روح اســتهالكية يف نمــط  الحزبيــة عوًضــا عــن انتقــال ديمقراطــي حقيقــي. وتبنــى بــن علــي خًطــا ليبراليًّ
عيــش المواطــن مــن خــالل توســيع شــريحة الطبقــة الوســطى. وســعى نظــام بــن علــي، ويف إطــار إحــداث التغييــرات علــى النمــط المجتمعــي والسياســي 
عــي أنهــا تقــوم علــى أســاس ديمقراطــي تعــددي، وعلــى اعتبــار أن حقــوق اإلنســان  المتــأزم آخــر حكــم الرئيــس بورقيبــة، إىل فتــح صفحــة سياســية جديــدة تدَّ
تقتضــي صيانــة أمــن الفــرد وضمــان حريتــه وكرامتــه، ممــا يعنــي تحريــم التعذيــب والعقوبــات الجســدية وضمــان حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة والنشــر 
ا ولكنــه زبــوين يف صلبــه، ويضــم أحزابـًـا  ــا شــكليًّ وحريــة المعتقــد، لكــن ســرعان مــا انقلــب النظــام علــى هــذه المبــادئ لينتــج بعــد ســنوات قليلــة مشــهًدا ديمقراطيًّ

سياســية »معارضــة« لكــن أغلبهــا باألســاس مــواٍل للنظــام ووظيفتــه اســتكمال شــكلية المشــهد الديمقراطــي. 

أ- هياكل حقوق اإلنسان وهيمنة السلطة عليها
• الهياكل الحكومية

لــم يكــن مفهــوم المجتمــع المــدين بعــد االســتقالل يف منتصــف الخمســينيات راســًخا يف الوعــي السياســي الجمعــي بالمعنــى الســائد اليــوم، فالجمعيــات 
األهليــة التــي نشــأت خــالل فتــرة الكفــاح الوطنــي مــن أجــل االســتقالل انصهــرت بعــده يف خضــم جهــود بنــاء الدولــة الحديثــة وانضــوت تحــت لــواء حــزب 

كي الدســتوري) حيــث خضعــت بعــد االســتقالل للقانــون 154 الصــادر ســنة 1959.  االســتقالل )الحــزب الحــر الدســتوري ثــم الحــزب االشــترا

كي الدســتوري بعــد تبنــي خــط اقتصــادي ليبــرايل بقيــادة الوزيــر األول الهــادي نويــرة يف الســبعينيات، تشــكلت  وعقــب صراعــات تفجــرت داخــل الحــزب االشــترا
كيين، ضمــت عــدًدا مــن المعارضيــن لهــذه السياســات االقتصاديــة14.  وكان مؤسســو الكتلــة وراء إنشــاء  كتلــة معارضــة تدعــى حركــة الديمقراطييــن االشــترا
الرابطــة التونســية للدفــاع عــن لحقــوق اإلنســان ســنة 151977،  والتــي ســعى النظــام للســيطرة عليهــا مــن خــالل فــرض ممثليــن عــن الحــزب الحاكــم داخــل 

هيئتهــا المديــرة16.  

وصــارت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان طرًفــا يف الصــراع السياســي الــذي خاضــه االتحــاد العــام التونســي للشــغل بســبب احتجاجــات 1978، 
التــي تفجــرت بســبب السياســات االقتصاديــة والتضييــق علــى العمــل النقــايب والسياســي. ومثَّلــت هــذه المواجهــات صــورة حقيقيــة لتســلط الحــزب الحاكــم 

الــذي وصــل إىل حــد إغــالق مقــر االتحــاد وســجن قياداتــه. 

لــت عــّدة تشــريعات كتعبيــر علــى حســن النوايــا خصوًصــا يف مجــال  كانــت تونــس قــد شــهدت ربيًعــا قصيــًرا بعــد تــويل بــن علــي الســلطة يف 171987،  حيــث ُعدِّ
احتــرام حقــوق اإلنســان وااللتــزام بالمعاييــر الدوليــة. وبيــن أول قــرارات النظــام الجديــد كان إلغــاء محكمــة أمــن الدولــة؛ التــي كانــت بمثابة الهيكل األول المشــرف 
علــى خــرق حقــوق اإلنســان واآللــة القانونيــة القمعيــة األساســية، والتــي حاكمــت أغلــب السياســيين مــن خصــوم وأعــداء نظــام الرئيــس الســابق بورقيبــة. ويف 
ســنة 1988 صادقــت تونــس علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة المناهضــة للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة18.  
وأدخلــت أحــكام جديــدة تضمــن حقــوق المســاجين وتحديــد واجباتهــم وفًقــا للمقاييــس الدوليــة19.  ويف ســنة 2001 نقــل اإلشــراف علــى المؤسســات الســجنية 
مــن وزارة الداخليــة إىل وزارة العــدل التــي ألحــق بهــا قطــاع حقــوق اإلنســان ســنة 202002.  ولمزيــد مــن تدعيــم حمايــة حقــوق اإلنســان يف الجهــاز البيروقراطــي 
كبــر وإبــراز مــدى اهتمــام الدولــة بحقــوق اإلنســان مــن  عينــت الحكومــة يف ســنة 2004 منســًقا لحقــوق اإلنســان بــوزارة العــدل. ومــن أجــل إضفــاء شــرعية أ
الناحيــة الشــكلية، أنشــأ النظــام مؤسســات معنيــة بجوانــب خاّصــة، بعضهــا ذو طابــع حقــويق وأســند لهــا مهــام المتابعــة وإعــداد التقاريــر الســنوية. وكانــت أغلــب 

نــة وال تتجــاوز معظــم المهــام الموكولــة لهــا حــدود المتابعــة والتقييــم، ومنهــا: ــن الحكومــة الهيئــات المشــرفة عليهــا وهــي معيَّ هــذه المجالــس استشــارية وتعيِّ
المجلس الوطني للمرأة واألسرة والمسنين21.  	 
المجلس األعلى للنهوض بالتشغيل.	 
المجلس األعلى للتنمية االجتماعية ورعاية األشخاص المعوقين22.   	 

وكانــت هــذه المجالــس تحــت رئاســة الوزيــر األول وتضــم وزراء حســب مجــال عمــل كل مجلــس باإلضافــة إىل األمنــاء العاميــن لألحــزاب السياســية الممثلــة يف 
مجلس النواب واالتحادات الوطنية23.  ومعظم هؤالء زبائن سياســيين يخضعون لوصاية الســلطة الحاكمة من جهة، بينما ُغيب كامل بايق المجتمع المدين 
المســتقل المهتــم بمجــال حقــوق اإلنســان. وكانــت هــذه المجالــس تجتمــع مــرة واحــدة يف الســنة، وهــو مــا ال يتناســب مــع طبيعــة وتعقيــد المهــام الموكولــة لهــا.
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23 ومنها االتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة واالتحادات المهنية )األطباء، المهندسون، المحامون، الخ.).

24 منشور وزير الداخلية عدد 32 بتاريخ 28 أيار/مايو 1992.

25 أمر 1330 صادر يف تموز/يوليو 1992.

26 أنشأت الهيئة كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية يف 1991. واستجابة لمبادئ باريس تم إقرار القانون 37 لسنة 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية. أنظر 

الرائد الرسمي، عدد 51، سنة 2008.  
27 تداول عليها كل من رشيد إدريس )1991-2000)، ومحمد كمال شرف الدين )2000-2003)، ومحمد حسين فنطر)2003-2009)، ومنصر الرويسي )2009-2012)، وهم من 

الشخصيات المعروفة بوالئها للنظام السابق. 
28 لم يتجاوز محتوى التقارير الوطنية السنوية من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٧ مواضيع ”سهلة“ مثل تطور التشريعات التي تهّم حقوق الطفل والحق يف السكن وتمويل األحزاب السياسية المعترف 

بها دون الخوض يف المسائل الحساسة والمتعلقة بالتعذيب ووضع المساجين السياسيين والحريات العامة.
29 انظر عدة مواضيع يف جريدة كل الناس، العدد 1084، 5 كانون االول/ديسمبر 2009. 

كيين ومن مؤسسي الرابطة التونسية للدفاع  30 وعلى سبيل المثال تعيين الدايل الجازي وزيًرا لعدة حقائب متتالية من عام 1989 إىل 2004 وهو من مؤسسي حركة الديمقراطيين االشترا

عن حقوق اإلنسان.
كيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، ومحاكمة المناضلة الحقوقية راضية النصراوي  31 وعلى سبيل المثال محاكمة خميس الشماري من قيادات حركة الديمقراطيين االشترا

سنة 1999 يف قضية ”تسهيل عقد اجتماع أعضاء جمعية تدعو إىل الحقد“ يف إشارة إىل حزب العمال الشيوعي التونسي.
32 منظمة حرية وإنصاف، ”أعضاء المكتب التنفيذي من االعتقال واالستجواب إىل الحصار والمراقبة“، بيان وريق صادر يف 18 نوفمبر 2010.

ويف ســياق اســتراتيجية الدولة نفســه، اســتحدثت خاليا لحقوق اإلنســان يف وزارات الداخلية24 والعدل25 ووزارة الشــؤون الخارجية ووزارة الشــؤون االجتماعية، 
وأوكل إليهــا بمهــام تلقــي شــكاوى المواطنيــن فيمــا يتعلــق بصالحيــات كل وزارة، إىل جانــب التواصــل مــع مختلــف الهيئــات الدوليــة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة األجنبيــة الناشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان ومتابعــة المواضيــع المتعلقــة بالتزامــات الدولــة المنبثقــة عــن االتفاقيــات الدوليــة. وعلــى رغــم أّن 
هــذه الخاليــا كان يمكنهــا ممارســة دور رقــايب فيمــا يتعلــق بأوضــاع حقــوق اإلنســان ورفــع التقاريــر بشــأنها إىل المســتويات األعلــى مــن النظــام إال أنهــا لــم تقــم 
بهــذا الــدور، فقــد كانــت يف نهايــة المطــاف جــزًءا مــن النظــام ال يمكنهــا تجــاوز الســلطة السياســية أو التعــرض النتهــاكات األجهــزة األمنيــة حتــى يف تقاريــر داخليــة 
وخصوًصــا أوضــاع المســاجين السياســيين يف الســجون، وطــرق معاملتهــم والتضييــق الــذي مــورس عليهــم ال ســيما أتبــاع حركــة النهضــة اإلســالمية وعــدد مــن 

المدافعيــن علــى حقــوق اإلنســان.  

واســتجابت الســلطة لمبــادئ باريــس المتعلقــة ببعــث هيــاكل وطنيــة تعنــى بحقــوق اإلنســان لكــن مــع ضمــان اســتقالليتها ومنحهــا الصالحيــات لضمــان 
ــا26،   لكــن  فاعليتهــا. وقــام النظــام بتعديــل الصبغــة القانونيــة للهيئــة العليــا لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية لتصبــح هيــكالً مســتقالً عــن الدولــة قانونيًّ
ــا لرئيــس الجمهوريــة الــذي تمتــع بصالحيــات تعييــن رئيســها الــذي كان يملــك  يف حقيقــة األمــر فــإن اللوائــح المنظمــة لهــا ولطــرق تســييرها جعلتهــا تابعــة كليًّ
ســلطة مطلقــة يف تســيير شــؤون الهيئــة27،  وبالتــايل ضمــان تبعيتهــا للنظــام القائــم وعملهــا يف إطــار توجهاتــه. ولــم يتجــاوز عمــل الهيئــة حــدود تقديــم التقاريــر 

االستشــارية بــل وســاعدت يف تبييــض انتهــاكات النظــام لــدى المنظمــات الدوليــة الحقوقيــة وغيرهــا28. 

واختصــاًرا، قامــت اســتراتيجية نظــام بــن علــي يف مجــال حقــوق اإلنســان علــى الســعي الســتيعابه بالكامــل ودمجــه داخــل مؤسســات الدولــة والتضييــق علــى 
مــن ظــل علــى اســتقالله مــن الفاعليــن الحقوقييــن.

2 - تجسيد الرؤية األحادية من خالل سلوك الدولة يف عالقة بالفاعلين الحقوقيين
أ-الخطاب الرسمي

ســعت المنظومــة السياســية لنظــام بــن علــي إىل اعتمــاد خطــاب رســمي يبــرز اهتمــام الســلطة بالمنظومــة الحقوقيــة، وذلــك باالرتــكاز علــى إنجازاتهــا المزعومــة. 
وخصــص الرئيــس الســابق جــزًءا مــن خطاباتــه بمناســبة كل ذكــرى لتوليــه الســلطة يف الســابع مــن نوفمبــر، لتنــاول إنجــازات النظــام يف حقــوق اإلنســان، وكذلــك 
ا يف كل عاشــر مــن ديســمبر، ذكــرى اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان. وارتكــزت أغلــب هــذه الخطابــات علــى تعديــد  كانــت الحكومــة تخّصــص خطابًــا رســميًّ
المناقــب واإلنجــازات المزعومــة بشــأن تواصــل االنفتــاح السياســي والتعدديــة الحزبيــة وحمايــة حقــوق الطفــل والمــرأة، إلــخ. وتولــت اآللــة الحزبيــة المهيمنــة 
علــى كل القطاعــات وأهمهــا القطــاع اإلعالمــي التســويق لصــورة ناصعــة حــول قيمــة حقــوق اإلنســان يف الدولــة والتهجــم علــى نشــطاء حقــوق اإلنســان 
والمعارضيــن السياســيين29.  وعلــى المنــوال نفســه ســاهمت بعــض األحــزاب السياســية القانونيــة الممثلــة يف مجلــس النــواب يف تلميــع صــورة النظــام 

الحقوقيــة.

ب- التعاطي مع المدافعين على حقوق اإلنسان
واعتمــدت الدولــة يف تعاطيهــا مــع الفاعليــن الحقوقييــن، خصوًصــا المدافعيــن المســتقلين عــن حقــوق اإلنســان، علــى مقاربــات االحتــواء وتشــمل تمكيــن 
البعــض مــن مناصــب سياســية30 والقمــع والتضييــق علــى آخريــن31.  وبصــورة أخــرى، ســعت الدولــة إىل احتــواء مــن يمكــن احتواؤهــم، وقمــع الذيــن يصــرون 
ــت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان المنظمــة الوحيــدة المســتقلة يف مجــال الدفــاع عــن  علــى مواجهــة الدولــة بواقعهــا الحقــويق الســلبي. وظلَّ
حقــوق اإلنســان فتــرة طويلــة. ولكــن تدخــالت النظــام، وعلــى رغــم عجــزه عــن حــل الرابطــة بســبب ارتباطهــا بــإرث جمعيــايت منــذ االســتقالل، شــلتِّ عمــل الرابطــة 
التــي كانــت حتــى عــام 2000 المنظمــة الرئيســية العاملــة يف كشــف االنتهــاكات الحقوقيــة يف الدولــة، واحتمــى بهــا أغلــب المضطهديــن يف جميــع المجــاالت 

ومثلــت قبلــة لهــم لعــرض ملفاتهــم والشــكوى مــن االنتهــاكات التــي تمارســها الدولــة بمختلــف هياكلهــا.

ومــن جهــة أخــرى، شــكل االتحــاد العــام التونســي للشــغل فضــاًء مزدوًجــا يتــم مــن خاللــه احتــواء المدافعيــن الحقوقييــن علــى مســتوى الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة ويف الوقــت نفســه فضــاًء للّصــراع ضــّد الســلطة. وشــكلت األرضيــة التاريخيــة لالتحــاد كونــه كان مشــاركًا يف حركــة االســتقالل الوطنــي التــي كان 
بيــن قادتهــا زعمــاء تاريخييــن لالتحــاد أمثــال محمــد علــي الحامــي وفرحــات حشــاد والحبيــب عاشــور أساًســا لشــرعيته النضاليــة وحاجــًزا ضــد مســاعي الدولــة 

الســتيعابه تماًمــا، وإن لــم يمنعهــا مــن الدخــول يف مواجهــات معــه والتضييــق علــى عملــه.

وقامــت قــوات األمــن بمحاصــرة مقــرات منظمــات حقوقيــة مثــل منظمــة حريــة وإنصــاف، التــي تــم التضييــق عليهــا مــن خــالل المراقبــة اللصيقــة والمســتمرة 
وإيقــاف عــدد مــن أعضائهــا32.  واضهــدت أجهــزة األمــن الرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان، لمنــع اجتماعاتهــا أو وصــول المضطهديــن إليهــا خصوًصــا مــن 
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33 بيان مشترك أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، والمجلس الوطني للحريات، والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر واإلبداع، والجمعية الدولية لمساندة المساجين 

كتوبر 2009 بعد أن هاجمت امرأة غير معروفة الصحفي توفيق بن بريك أمام مدرسة ابنته. وادعت  السياسيين، الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب ومنظمة حرية وإنصاف بتاريخ 26 أ
المرأة انه صدم سيارتها ثم تقدمت بشكوى ضده فُحكم عليه بالسجن ثالثة أشهر.

34 كان موقع تونس نيوز آنذاك مركز التجمع االفتراضي للناشطين الحقوقيين وقوى المعارضة. ودأب الموقع على نشر تقارير عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف تونس. وقامت السلطة حينها 

بحجبه.
35 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، بيان غير معنون صادر يف 2 حزيران/يونيو 2006.

36 وأدى هذا التواصل إىل عّدة مخرجات مثل تقرير الفدرالية الدولية للجنة حقوق اإلنسان المقدم لألمم المتحدة حول وضع الحريات يف تونس يف نوفمبر 2007 والذي تناول قيود حرية 

التنظيم والتجّمع، واالنتقاص من حرية التعبير والصحافة، واالنتهاكات ضّد الناشطين الحقوقيين، ومس استقالل القضاء، وآثار ممارسات الدولة بدعوى مكافحة اإلرهاب. ونشرت الفيدرالية 
التقرير يف موقعها آنذاك. 

37 قانون 25 لسنة 1992 المتعلق بإتمام القانون 154 لسنة 1959 حول الجمعيات االهلية. 

38 الفصل األّول من القانون 25 لسنة 1992.

39 قضية رقم 11692 لعام 2001 والتي لم تعين جلسة للنظر فيها حتى سنة 2009 حين صدر الحكم بإبطال عمل المؤتمر.

40 بيان من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بتاريخ 11 حزيران/يونيو 2009.

41 بيان من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بتاريخ 20 تموز/يوليو 2009.

42 وهي منطقة تضم قفصة وسيدي بوزيد وتحتوي على مناجم الفوسفات يف الجنوب الغريب التونسي. وشهدت المنطقة احتجاجات اجتماعية النعدام التنمية بها وتفاقم البطالة رغم ثرائها 

بالموارد الطبيعية حيث يعّد الفوسفات أحد دعائم االقتصاد الرئيسية. وقمعت االجهزة األمنية هذه االحتجاجات. 

السياســيين، إىل جانــب التضييــق علــى الناشــطين يف مقــرات ســكنهم، مثــل المناضــل الحقــويق علــي بــن ســالم الــذي عــرف حصــاًرا بمقــر إقامتــه يف مدينــة 
ــة عــن طريــق فبركــة تهــم جنائيــة ضدهــم علــى غــرار قضيــة الحقــويق والصحفــي توفيــق بــن بريــك33.  واجتهــدت أجهــزة  بنــزرت منــذ 2005، والمالحقــة القضائيَّ
األمــن يف إغــالق الفضــاء اإللكتــروين أمــام الناشــطين، ومراقبتــه بشــدة علــى غــرار موقــع تونس-نيــوز )34Tunisia News) الــذي يعتبــر أحــد أهــم المواقــع 
اإلعالميــة. وتعــرّض عمــل المدافعيــن علــى حقــوق اإلنســان للتضييــق ومنعــوا مــن العمــل العلنــي مــن أجــل توثيــق االنتهــاكات، ممــا اضطــر عديــد منهــم للعمــل 

ســرًّا إلجــراء اتصاالتهــم وتوثيــق الحــاالت مــن أجــل إعــداد التقاريــر الخاّصــة بأوضــاع حقــوق اإلنســان يف تونــس35. 

ومــن جهتهــم فقــد كانــت اســتراتيجية الفاعليــن الحقوقييــن ترتكــز باألســاس علــى توثيــق انتهــاكات الدولــة يف المجــال الحقــويق، مــن أجــل التشــهير بهــا، 
والتواصــل مــع المنظمــات الدوليــة المعنّيــة بالشــأن الحقــويق التونســي علــى غــرار الفدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، والمفوضيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 

ومجلــس حقــوق اإلنســان التابــع للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلصــدار تقاريــر وتنظيــم حمــالت مناصــرة36. 

وحتــى يســتعيد نظــام بــن علــي الســيطرة علــى الجمعيــات عموًمــا والحقوقيــة خصوًصــا، عــّدل قانــون الجمعيــات37،  ليفســح المجــال ألتبــاع الحــزب الحاكــم 
)التجمــع الدســتوري الديمقراطــي) لالنخــراط يف الجمعيــات التــي تفــرض قوانينهــا الّداخليــة موافقــة هيئاتهــا المديــرة علــى كل طلــب لالنخــراط، حيــث يؤكــد 
نــص القانــون علــى أنــه »ال يمكــن للجمعيــات ذات الصبغــة العامــة أن ترفــض انخــراط أي شــخص يلتــزم بمبادئهــا وقراراتهــا إال إذا كان فاقــًدا لحقوقــه المدنيــة 
والسياســية ... ويف صــورة حصــول خــالف حــول االنخــراط، يمكــن لطالــب االنخــراط أن يرفــع دعــوى لــدى المحكمــة االبتدائيــة الكائــن بدائرتهــا مقــر الجمعيــة.«38 
وكانــت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان هــي المقصــودة أساًســا بهــذا القانــون لمنعهــا مــن صــد محــاوالت الســلطة لالنخــراط فيهــا والســيطرة 

عليهــا مــن خــالل هياكلهــا.    

وبدايــة مــن ســنة 2000 تصــدَّرت مســألة الحريــات العامــة )حريــة التعبيــر، وحريــة الصحافــة، وحريــة النشــر، وحريــة التنظيــم الحــزيب والجمعيــايت) مطالــب 
الحركــة الحقوقيــة بســبب انتهــاكات النظــام المنهجيــة يف هــذا الصــدد، إضافــة إىل العمــل ضــد ممارســات أجهــزة األمــن يف تعذيــب نشــطاء سياســيين مــن 

توجهــات مختلفــة.

ـا يف  ويف مواجهــة تصاعــد وتيــرة النشــاط الحقــويق وصــدور تقاريــر دوليــة تتعــرض النتهــاكات تونــس لحقــوق اإلنســان اختــارت الدولــة بدورهــا نســًقا تصاعديًـّ
إحــكام قبضتهــا علــى الســاحة السياســية عموًمــا والحقوقيــة خصوًصــا، حيــث قاطــع النظــام مناقشــة التقريــر الســنوي الخــاص بتونــس يف االجتمــاع الــدوري 
للجنــة حقــوق اإلنســان ســنة 1998، واســتغل عقــد مؤتمــر الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ســنة 2000 لالنقضــاض عليهــا مــن خــالل تعطيــل 
مؤتمرهــا. واســتغل النظــام اســتقطابه لعــدد مــن أعضــاء الهيئــة المديــرة للرابطــة التونســية قامــوا برفــع قضيــة مــن أجــل إبطــال أعمــال المؤتمــر. واســتمر الصــراع 
يف أروقــة المحاكــم مــن ســنة 2001 إىل ســنة 2009 حيــن أُقــر اإلبطــال39 وبذلــك حافظــت الســلطة علــى األعضــاء المواليــن لهــا داخــل الهيئــة المديــرة والذيــن كان 
قــد تــم اســتبعادهم يف مؤتمــر عــام 2000. واســتعمل النظــام الطريقــة نفســها يف رفــع قضايــا مــن أجــل إبطــال المؤتمــرات الجهويــة للفــروع التــي اســتبعدت 
األعضــاء التابعيــن للحــزب الحاكــم )التجمــع الدســتوري الديمقراطــي)40،  وتوالــت إجــراءات مختلفــة للنظــام للتضييــق علــى النشــطاء مــن خــالل اســتعمال 

مختلــف وســائل اإلعــالم بغــرض تشــويههم والتشــهير بهــم وتعطيــل تحركاتهــم41. 

واســتمر النظــام يف اســتعمال الترغيــب والترهيــب مــع نشــطاء حقــوق اإلنســان، وتجلــى هــذا مــع االنفجــار االجتماعــي الــذي حصــل ســنة 2008 بجهــة الحــوض 
المنجمــي42  حيــث تــم منــع نشــطاء حقــوق اإلنســان والصحافــة مــن دخــول المنطقــة التــي أغلقتهــا قــوات األمــن والجيــش. وشــهدت المنطقــة اعتقــاالت عديــدة 
لمواطنيــن وخصوًصــا الناشــطين النقابييــن ومنهــم عدنــان الحاجــي، الناطــق باســم االحتجاجــات يف جهــة الحــوض المنجمــي. وُحكــم علــى الحاجــي بالســجن 
لعشــر ســنوات، قضــى منهــا 17 شــهًرا أطلــق ســراحه بعدهــا وباالســتعانة بقيــادات االتحــاد العــام التونســي للشــغل مــن خــالل مــن اجــل العمــل علــى احتــواء 

مناضلــي الحــوض المنجمــي وهــو دور لعــب فيــه اتحــاد الشــغل دور وســيط مهــم.

المبحث الثاين: العالقة يف إطار رؤية تشاركية لحقوق اإلنسان
كمــات السياســية واالجتماعيــة واالنتهــاكات الحقوقيــة المتواصلــة لنظــام بــن علــي وانفــراده بتقريــر مصيــر البــالد مــع فشــل سياســاته االقتصاديــة  أدت الترا
بالنســبة للقطاعــات األفقــر، إىل انفجــار اجتماعــي يف 17 ديســمبر 2010  تلتــه مظاهــرات واحتجاجــات غيــر مســبوقة يف تاريــخ البــالد انتهــت يف 14 ينايــر 
2011 بهــروب الرئيــس بــن علــي وتهــاوي نظامــه ومســاهمة الحركــة السياســية المعارضــة والحركــة الحقوقيــة ومكونــات المجتمــع المــدين األخــرى يف إعــادة 
صياغــة النظــام السياســي للدولــة، والمشــاركة يف مســار االنتقــال الديمقراطــي علــى أســاس المواطنــة التــي تؤطرهــا حقــوق اإلنســان علــى أصعــدة التشــريع 

ايار/مايو  2018  حركة حقوق اإلنسان والدولةحـاتم شقرون



65

43 تحصلت جمعية النساء الديمقراطيات على التأشيرة القانونية يف 6 آب/أغسطس 1989 وهي تعنى بحقوق المرأة.

44 تأسس المجلس الوطني للحريات يف 10 كانون االول/ديسمبر 1998 ولم يتمكن من العمل القانوين إال بعد الثورة.

45 تأسست الهيئة العليا يف 15 آذار/مارس 2011 وضمت ممثلين عن 12 حزبا و18 هيئة ومنظمة وجمعية تمثل مكونات المجتمع المدين باإلضافة إىل شخصيات وطنية وممثلين عن 

الجهات وعائالت شهداء ثورة كانون الثاين/يناير 2011.
46 بلغ عدد األحزاب 206 حزبًا بعد أن كانت قبل الثورة 9 أحزاب معترف بها، بينما قارب عدد الجمعيات 1600 جمعية بعد أن كانت نحو 900 جمعية. وبرز عدد كبير من المنظمات الحقوقية 

تتبنى الدفاع عن قطاعات معّينة من الحقوق على غرار منظمة الدفاع عن األقليات ومنظمة الدفاع عن األمازيغية.
كبي للتحوالت الديمقراطية حول حوكمة  47 المنذر بوسنينة، مدير ديوان وزير العالقة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدين وحقوق اإلنسان، ”مداخلة يف الندوة الوطنية التي نظمها مركز الكوا

كتوبر 2016، تونس. حقوق اإلنسان يف تونس: االحتياجات واألولويات“، 18 تشرين االول/أ
كي التقدمي، والحزب الشيوعي  48 انطلق االعتصام يوم 27 كانون الثاين/يناير 2011 وشارك فيه عدد كبير من الشباب التونسي المستقل والمنتمي إىل أحزاب سياسية مثل الحزب االشترا

التونسي، وحركة النهضة.
49 مرسوم 7 لسنة 2011.

50 مرسوم ٢٧ لسنة 2011.

51 مرسوم 8 لسنة 2011 والذي حدد نهاية عمل اللجنة بانتهائها من البّت يف الملفات التي ستنظر فيها.

كتوبر2011 التي فازت فيها حركة النهضة اإلسالمية بأغلبية نسبية للمقاعد. 52 وتمخض هذا المجلس عن انتخابات تشرين االول/أ

والممارســات  والمؤسســات. وتولــدت عالقــة تشــاركيَّة بيــن الفاعليــن الحقوقييــن والســلطة التــي كانــت يف طــور التشــكل لكــن مــع مــرور الوقــت بــدأت هــذه 
ــا ومــن الصــدام أحيانًــا أخــرى بفعــل الضغــوط االقتصاديــة واالختالفــات السياســية.  العالقــة تضطــرب وتعــاين مــن الفتــور حيًن

1 - التوافق يف الرؤية
خلقــت ثــورة 14 ينايــر 2011 فرصــة ســانحة إليــالء حقــوق اإلنســان مكانــة مهمــة يف بنــاء الدولــة الديمقراطيــة، وهــي فرصــة حــرص عليــه النشــطاء الحقوقيــون، 
وعــدد ليــس بالقليــل منهــم أيضــا ناشــطون سياســيون ويف الحركــة العماليــة، مــن خــالل مشــاركة الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، الجمعيــة 
التونســية للنســاء الديمقراطيــات43،  والمجلــس الوطنــي للحريــات44 يف الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــالح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي45.  
وتولَّــت هــذه الهيئــة اإلشــراف علــى المراحــل األوىل لالنتقــال الديمقراطــي وخصوًصــا اإلجــراءات الالزمــة لتفكيــك المنظومــة القمعيــة الســابقة. ولعــب مدافعــون 
ا يف أن تكــون المبــادئ الكونيــة لحقــوق اإلنســان العتبــة الدنيــا إلعــادة هيكلــة مؤسســات الدولــة، خاصــة وقــد حــدث تغيــر  عــن حقــوق اإلنســان دوًرا أساســيًّ

نفســي ملحــوظ للشــعب التونســي الــذي كســر حاجــز الخــوف مــن اآللــة القمعيــة البوليســية. 

وعلــى مســتوى الحقــوق السياســية والمدنيــة توافقــت الحركــة الحقوقيــة والنظــام الجديــد يف تحقيــق انفتــاح كلــي علــى الســاحة السياســية خصوًصــا يف مجــال 
حريــة التعبيــر وحريــة التنظيــم46.  وقــارب عــدد الجمعيــات الحقوقيــة األلــف بمختلــف واليــات الجمهوريــة47،  يف الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2011 إىل  2016. 
ــا مهًمــا يف مراحــل االنتقــال الديمقراطــي لضمــان حســن اعتمــاد مبــادئ حقــوق اإلنســان مــن خــالل المشــاركة يف حصــر  وكان لنشــطاء حقــوق اإلنســان دوًرا رقابيًّ
وتصفيــة إرث النظــام القديــم والمســاهمة يف الوقفــات االحتجاجيــة التــي كانــت ترفــض تبييــض أزالم النظــام الســابق، والتــي عرفــت باعتصامــات القصبــة481.  
وأجبــرت هــذه االحتجاجــات حكومــة محمــد الغنوشــي علــى إقالــة وزراء النظــام الســابق، ثــم أجبرتــه هــو نفســه علــى االســتقالة وتكليــف الباجــي قائــد السبســي 

بتــويل رئاســة الحكومــة االنتقاليــة يف مــارس 2011.

ونجــم عــن التوافــق المبــديئ بيــن الفاعليــن الحقوقييــن والدولــة أن قامــت األخيــرة بإعــادة النظــر يف عــدد مــن الهيــاكل الرســمية التــي تعنــى بحقــوق اإلنســان،  
مــن خــالل إقامــة لجــان وهيئــات مســتقلة علــى غــرار لجنــة تقصــي الحقائــق عــن الفســاد والرشــوة49،  والهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات والتــي ترأســها 
كمــال الجنــدويب، وهــو ناشــط حقــويق وعضــو الشــبكة األورومتوســطية لحقــوق اإلنســان50، واللجنــة الوطنيــة لتقّصــي الحقائــق يف التجــاوزات المســجلة خــالل 
الفتــرة الممتــدة مــن 17 ديســمبر 2010 إىل زوال مهامهــا، والتــي ترأســها الحقــويق توفيــق بودربالــة الرئيــس الســابق للرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
ــر عــن المكانــة التــي احتلتهــا الحركــة الحقوقيــة يف إعــادة صياغة  اإلنســان51.  ولعــل إســناد المناصــب القياديــة يف هيئــات مســتقلة كهــذه لمناضليــن حقوقييــن يعبِّ
مؤسســات الدولــة إىل جانــب التعبيــر عــن االنســجام بيــن الدولــة االنتقاليــة ونشــطاء حقــوق اإلنســان الذيــن نظــر إليهــم باعتبارهــم قاطــرة تجــرُّ الدولــة نحــو إرســاء 

منظومــة قانونيــة ترتكــز علــى ضمــان الحقــوق الكونيــة بمختلــف روافدهــا )السياســية، والمدنيــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة والثقافيــة).

لكــن حالــة الكبــت السياســي الــذي عاشــته البــالد منــذ االســتقالل يف منتصــف الخمســينيات ســاهمت يف طغيــان االهتمــام بالحقــوق السياســية والمدنيــة 
كتوبــر 2011 وبدايــة  علــى جملــة التحــوالت واإلصالحــات المرتبطــة بمعالجــة آثــار النظاميــن الســابقين. ومــع انتخــاب أعضــاء المجلــس التأسيســي يف 23 أ
تشــكل مؤسســات الدولــة بــرزت اختالفــات وجهــات النظــر يف المســائل الدســتورية المنظمــة للدولــة، ال ســيما يف مجــال ضمــان حقــوق اإلنســان االقتصاديــة 

واالجتماعيــة.

2 - اضطراب العالقة بين الفاعلين الحقوقيين والدولة
تعقــدت العالقــة بيــن الفاعليــن الحقوقييــن والدولــة يف أثنــاء عمليــة صياغــة الدســتور بســبب طريقــة وضــع وإدارة السياســات العامــة، ممــا نجــم عنــه مواجهــات 
واختالفــات بيــن شــتى األطــراف السياســية، وأبرزهــا الصــراع األيديولوجــي بيــن القومييــن والعلمانييــن واإلســالميين. وال يجــب النظــر إىل هــذا التخلخــل يف 
العالقــة بصــورة ســلبية؛ حيــث إن الطبيعــة األساســية للعالقــة بيــن الحركــة الحقوقيــة والدولــة صراعيــة بفعــل عمــل الحركــة رقيًبــا وناقــًدا للدولــة ولسياســاتها، 
مــن أجــل منــع وقــوع االنتهــاكات للحقــوق السياســية والمدنيــة أو لضمــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. وركــزت منظمــات حقوقيــة معينــة علــى 
التصــدي ألي محاولــة مــن قبــل النظــام اآلخــذ يف التشــكل مــن أجــل إعــادة إنتــاج نفــس الوســائل القمعيــة المنتهكــة لحقــوق اإلنســان وهــو مــا طــرح إشــكالية 

المبــادئ الحقوقيــة بيــن الشــعار والممارســة التــي فرضهــا واقــع سياســي متغيــر، وواقــع اقتصــادي متــأزم وواقــع اجتماعــي معقــد.

أ - تأثير مبادئ حقوق اإلنسان على العالقة بين الفاعلين والدولة
 أبــرزت عمليــة صياغــة الدســتور تعقيــدات العالقــة بيــن الدولــة ممثلــة يف المجلــس التأسيســي والفاعليــن الحقوقييــن52،  حيــث خلــق التنــوع األيديولوجــي 
ــرت عنهــا االختالفــات بيــن األحــزاب السياســية والمنظمــات األهليــة المتعــددة يف تونــس. وغلــب تيــاران أساســيان؛ الحــدايث واإلســالمي، علــى  تناقضــات عبَّ
صراعــات الســاحة الحقوقيــة رغــم وجــود فاعليــن حقوقييــن آخريــن اهتّمــوا بالنــوع والعــرق والحقــوق القطاعيــة )نقابــة الصحفييــن، واتحــادات العمــال، ونقابــات 
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53 أنشأها المناضل الحقويق صالح الزغيدي.

54 أنشأها المحامي أنور أوالد علي الذي يتوىل الدفاع عن المتهمين بالتورط يف قضايا إرهابية.

55 منهم المحاميان أنور أوالد علي وسيف الدين مخلوف والناشط اإلسالمي مروان الجّد.

56 وقفة احتجاجية نفذها نشطاء حقوقيون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وجمعيات حقوقية أخرى يوم 22 تشرين الثاين/نوفمبر 2011.

57 استمعت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي إىل رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان عبد الستار بن موسى ومنسقة الجمعية الدولية لمساعدة المساجين 

السياسيين سعيدة العكرمي حول تصوراتهما لباب الحقوق والحريات يف الدستور.
58 كان البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء يف نظام معمر القذايف وتم تسليمه إىل السلطات الليبية يف تموز/يوليو 2012. وكان المحمودي قد وجه رسالة إىل الرئيس التونسي محمد 

المنصف المرزويق للفت انتباهه لما يتعرض له بتاريخ 16 آب/مايو 2012.
59 لقاء مع منذر بوسنينة، مدير ديوان وزير العالقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدين وحقوق اإلنسان.

60 أنشأت بمقتضى القانون 53 لسنة 2013 الذي حّدد مجال عملها يف البحث والتحقيق يف انتهاكات حقوق االنسان من 1 تموز/يوليو1955 إىل 31 كانون االول/ديسمبر 2013. 

61 تّم انتخابها يوم 17 حزيران/يونيو 2014 من قبل أعضاء الهيئة.

62 اندلعت احتجاجات سليانة يوم 28 نتشرين الثاين/وفمبر 2012 أمام مقر الوالية بعد تجمع عدد كبير من الشباب المطالبين برحيل الوايل المعين من قبل حركة النهضة.

لــت االختالفــات األيديولوجيــة نقطــة فارقــة يف تحديــد العالقــة علــى رغــم التقائهــا يف مســتويات عمليــة. وعلــى ســبيل  القضــاة، ونقابــات األمــن، إلــخ.). ومثَّ
المثــال تســتميت الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الالئكيــة )العلمانيــة)53  يف الدفــاع عــن جوهــر حقــوق اإلنســان، بينمــا يتركــز عمــل المرصــد التونســي للحقــوق 
والحريــات علــى الدفــاع عــن المتهميــن يف قضايــا اإلرهــاب54.  وهكــذا تدافــع المنظمتــان عــن حقــوق المتهميــن يف محاكمــة عادلــة لكنهمــا يختلفــان يف جوهــر 

هــذا النــوع مــن القضايــا بســبب اختالفاتهــم األيديولوجيــة.  

وُيفتــرض يف الفاعليــن الحقوقييــن اإليمــان بالمبــادئ الحقوقيــة التــي تمثــل أرضيــة التفاعــل بينهــم وبيــن الدولــة علــى أســاس أنهــا الطــرف الــذي مــا يكــون غالًبــا 
يف قفــص االتهــام بســبب انتهــاك هــذه الحقــوق أو عــدم ضمــان تحقيقهــا، لكــن يف واقــع األمــور تتداخــل االنتمــاءات األيديولوجيــة المســيطرة داخــل المنظمــات 
والشــبكات الحقوقيــة أحيانًــا مــع مرجعيتهــا الحقوقيــة، بــل وقــد تــؤدي إىل صــراع بيــن هــذه المرجعيــة وبيــن هــذه الممارســات مثلمــا حــدث يف حالــة  مرصــد 
الحقــوق والحريــات الــذي ينتمــي القائمــون عليــه لتوجهــات إســالمية ويركــزون عمــل المرصــد علــى الدفــاع عــن حقــوق المتهميــن يف قضايــا اإلرهــاب55.  ونشــأت 
المنظمــة أساًســا للدفــاع عمــا رأتــه مكتســبات إســالمية مهــددة يف الدولــة المدنيــة منطلقــة مــن وجهــة نظــر أن المســيطرين علــى الدولــة، مــن الحداثييــن 
الذيــن رضخــت لهــم حركــة النهضــة، يشــنون حملــة سياســية ضــد اإلســالميين المســتقلين باســم مقاومــة اإلرهــاب، ويف نفــس الســياق فــإن المرصــد لــم تكــن 
لــه مشــاركة يف الدفــاع عــن أي حقــوق أخــرى، ناهيــك بالطبــع عــن حقــوق التنــوع الجنســي أو المســاواة يف الميــراث بيــن المــرأة والرجــل. وأعلنــت المنظمــة يف 

بعــض األحيــان مســاندتها للتيــارات الدينيــة المتشــددة التــي تتعــرض النتهــاكات باســم قانــون اإلرهــاب .

ومــن ناحيــة أخــرى تشــكلت عــدة منظمــات معنيــة بمراقبــة نشــاط الحكومــة والمجلــس التأسيســي ومــن بعــده مجلــس نــواب الشــعب، علــى غــرار جمعيــة أنــا 
يقــظ التــي ركــزت علــى فضــح الفســاد المــايل واإلداري وتدعيــم الشــفافية. ولقــد كان لهــذه المنظمــة أثــًرا بــارًزا علــى الســاحة السياســية يف تونــس مــن خــالل 

متابعتهــا لعــدد مــن الملفــات والتبليــغ عنهــا إىل حــد رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد المخالفيــن.

وكان للفاعليــن الحقوقييــن دوًرا بــارًزا لدفــع النظــام عندمــا ســيطر عليــه »اإلســالميون« إىل تضميــن مبــادئ حقــوق اإلنســان يف الدســتور؛ حيــث قــادت 
الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وقفــة احتجاجيــة مهمــة أمــام مقــر المجلــس الوطنــي التأسيســي56،  واســتجاب أعضــاء لجنــة الحقــوق والحريــات 
بالمجلــس لمطلــب توســيع االستشــارة قبــل الصياغــة النهائيــة57،  ونســجت علــى منوالهــا بــايق اللجــان التــي تعنــى بالحقــوق )حــق الشــغل، وحــق اإلضــراب، 

ونقابــات األمــن، إلــخ.).

وتــويل ناشــطون حقوقيــون مناصــب سياســية مهمــة. فتــوىل كمــال الجنــدويب رئاســة الهيئــة المســتقلة لالنتخابــات وتــوىل محمــد المنصــف المــرزويق، المناضــل 
الحقــويق التونســي البــارز، منصــب رئيــس الجمهوريــة لفتــرة مــن الوقــت. وواجــه المــرزويق انتقــادات مــن حقوقييــن، خصوًصــا يف قضيــة تســليم البغــدادي 
المحمــودي إىل الســلطات الليبيــة وعــدم تدخلــه لضمــان حقوقــه كســجين يف تونــس58،   وتســليمه إىل دولــة غيــر مســتقرة ال يمكنهــا توفيــر ضمانــات كافيــة 

لعقــد محاكمــة عادلــة.

وســعت الدولــة إىل طمأنــة الســاحة الحقوقيــة مــن خــالل هيــاكل حقوقيــة رســمية تضمنهــا الدســتور وتمحــور دورهــا حــول مراقبــة الدولــة وتــويل الملفــات التــي ال 
يمكــن أن تكــون فيهــا الدولــة طــرف نــزاع وحكًمــا يف الوقــت نفســه59،  وذلــك لضمــان التــزام الدولــة بتعهداتهــا الدســتورية. ولكــن بعــض الحقوقييــن المســتقلين 
انتقدوا هذه الهياكل ألن أغلبها ذي طابع استشاري، وال يعني انتخاب أعضائها الشيء الكثير، حيث تطغى على االنتخابات مقاربة المحاصصة السياسية، 
مثلما حدث يف حالة المجلس التأسيســي من أجل انتخاب هيئة الحقيقة والكرامة60،  حيث شــهد المجلس ســجاالً وتوافقات حول المرشــحين لها، خصوًصا 
فيما يتعلق بالرئيسة الحالية للهيئة سهام بن سدرين61  التي تعتبر من المناضالت الحقوقيات البارزات والتي لم تتوان يف فضح انتهاكات النظام السابق. 

ب- تأثير رهانات الدولة على العالقة مع الفاعلين الحقوقيين
تميــزت عالقــة الدولــة بالحركــة الحقوقيــة علــى مســتوى الســلطة السياســية ومؤسســات الدولــة بالتوافــق منــذ انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي ســنة 
ــا لضغــوط مختلفــة بســبب االختــالف علــى دســتور ينايــر 2014،  2011، مــروًرا باالنتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2014، ولكنهــا كانــت تتعــرض تدريجيًّ
وحــدود ممارســة الدولــة لســلطاتها العامــة. وأثَّــرت األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والدوليــة ســلًبا علــى العالقــة بيــن الدولــة والحركــة الحقوقيــة. فقــد ضغــط 
كثــر أمــام  تباطــؤ النمــو االقتصــادي والمطالبــات الشــعبية علــى النظــام الحاكــم ووضعــه أمــام تحديــات صعبــة لــم ينجــح يف مواجهتهــا بوضــوح، فانفتــح المجــال أ
احتجاجــات شــعبية علــى قضايــا هــي حقوقيــة مــن أحــد الزوايــا ولكنهــا أيضــا سياســية وتأسيســية يف أي دولــة مثــل الحــق يف العمــل والحــد األدىن مــن الخدمــات 

االجتماعيــة يف مجــاالت مثــل الصحــة والتعليــم. وأدى اإلخفــاق يف ضمــان حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة معينــة إىل عــدد مــن االحتجاجــات. 

وواجهــت الدولــة هــذه المعارضــة الشــعبية بالعنــف، فانتقدهــا مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان بعــد اعتــداءات متكــررة علــى صحفييــن ومناضلــي االتحــاد العــام 
التونســي للشــغل، إىل جانــب اســتعمال العنــف يف فــض االعتصامــات مثلمــا وقــع يف أحــداث ســليانة62  التــي قمعتهــا قــوات األمــن التونســي بشــدة يف نوفمبــر 
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كتوبر 2016. 63 مقابلة مع السيد علي العريض، وزير الداخلية ورئيس الحكومة السابق، 10 تشرين االول/أ

64 وقع االعتداء اثناء إحياء ذكرى اغتيال المناضل النقايب فرحات حشاد يوم 04 كانون االول/ديسمبر 2012، وطالت الشبهة رابطات حماية الثورة التي تأسست بعد يناير 2011 حتى حلها 

القضاء يف أيار/مايو 2014. وشكلت الرابطات قوى يسارية لقطع الطريق أمام حكومة محمد الغنوشي األوىل التي ضمت بعض وزراء نظام بن علي.
65 تشكلت لجنة برلمانية للتحقيق يف حاالت تعذيب لموقوفين يف قضايا ذات صلة باإلرهاب.

66 تقرير سنة 2015 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان حول وضع الحريات العامة يف تونس والذي قّدمه رئيسها عبد الستار بن موسى خالل ندوة صحفية نظمها بتاريخ 28 أيلول/

سبتمبر 2016.
67 على سبيل المثال قبضت أجهزة األمن على المدون حمادي الخليفي بسبب نشره صورة للرئيس السبسي اعتبرها القضاء دعوة الغتيال الرئيس، ثم أطلق سراحه بعد وقفة احتجاجية أمام 

المسرح البلدي بالعاصمة يوم 23 كانون االول/ديسمبر 2016.
68 انظر مداخلة وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب يف جلسة استماع بمجلس نواب الشعب يوم 23 كانون االول/ديسمبر 2016 حيث أدعى أن 800 جهادي تونسي عادوا من مناطق 

حرب أهلية يف سوريا، والعراق، وليبيا.   

كثــر مــن مئــة جريــح. وبــرَّر مســؤولون يف الدولــة ممارســات أجهــزة األمــن القمعيــة، فصــرح وزيــر الداخليــة علــي العريــض بأنــه ليــس  2012، ممــا أدى إىل ســقوط أ
مــن ســلطاته إعطــاء األوامــر التفصيليــة حــول كيفيــة تدخــل قــوات األمــن لفــض االحتجاجــات، وأنــه يف الوقــت نفســه لــم يكــن لديــه علــم بالوســائل المســتعملة 
يف الصــدد63.  وإلرضــاء الفاعليــن الحقوقييــن كلفــت الســلطة فريًقــا بتقصــي الحقائــق يف  احتجاجــات ســليانة ولكنــه لــم ينتــه إىل نتائــج وتوصيــات واضحــة، ولــم 
ــع أي إجــراءات تأديبيــة ضــد مســؤويل األمــن المتســببين يف الضــرر المــادي للمحتجيــن وإن تكفلــت الدولــة بتوفيــر الرعايــة الصحيــة لهــم. وســلكت الدولــة  ُتوقَّ
المنهــج نفســه يف اعتــداء وقــع علــى مناضلــي االتحــاد العــام التونســي للشــغل، حيــث تنصلــت مــن عالقتهــا بمعتديــن ينتمــون إىل رابطــات حمايــة الثــورة، مــع 

تكويــن لجنــة لتقصــي الحقائــق شــارك فيهــا نشــطاء حقوقيــون منهــم أعضــاء يف الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان64. 

وأدى قانــون مكافحــة اإلرهــاب إىل مواجهــة بيــن الفاعليــن الحقوقييــن والدولــة. وعلــى رغــم إقــرار بعــض الحقوقييــن بأهميــة وجــود قانــون لمناهضــة اإلرهــاب، 
فقــد دعــوا إىل أن يتمتــع المتهمــون يف قضايــا اإلرهــاب بجميــع الضمانــات الدســتورية. وعلــى رغــم أن فاعليــن حقوقييــن شــاركوا يف صياغــة مــواد القانــون إال 
أن الدولــة لــم تلتــزم بــه تماًمــا علــى صعيــد الممارســة، وخصوًصــا فيمــا يتعلَّــق بالوقايــة مــن التعذيــب حيــث وثَّــق القضــاء التونســي ممارســات قمعيــة ومهينــة 
للمســاجين مــن خــالل تقاريــر طبيــة. وانتقــد حقوقيــون تقاريــر لجــان تحقيــق ضمــت أعضــاء مــن مجلــس النــواب ووصفوهــا باالنحيــاز إىل جانــب األجهــزة األمنيــة65. 
كــز اإليقــاف66.  وأعلنــت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق  كــدت منظمــات حقوقيــة علــى اســتمرار حــاالت التعذيــب يف الســجون ومرا ويف هــذا الســياق أ
كتوبــر 2015. والتزمــت الســلطات الصمــت تجــاه اتهامــات الفاعليــن الحقوقييــن،  كتوبــر 2013 وأ كثــر مــن 400 حالــة تعذيــب بيــن أ اإلنســان أنــه تــم تســجيل أ

ووعــدت يف بعــض الحــاالت الصارخــة بالتحقيــق يف االنتهــاكات. 

خــــــــــاتمـــــــــــــة
ُتظهــر محصلــة الســنوات الســبع التاليــة للثــورة التونســية مكاســب عديــدة إيجابيــة علــى الصعيــد الحقــويق نجمــت عــن تغييــر جــذري يف نظــام الحكــم الســلطوي 
االســتبدادي الــذي ســاد البــالد يف عقــود مــا بعــد االســتقالل. وقــد انفتــح المجــال أمــام ترســيخ مبــادئ المواطنــة ويف قلبهــا طائفــة مــن الحقــوق والحريــات يف 
إطــار انتقــال يحــاول ترســيخ الممارســة الديمقراطيــة لمؤسســات الحكــم تحــت أعيــن منظومــة حقوقيــة تلعــب دور الرقيــب والناقــد والناصــح بــل والمشــارك 

أحيانـًـا مــع مؤسســات الدولــة.

لكــن هــذه المكاســب ال تنفــي ســلبيات عديــدة نجمــت بدورهــا عــن التحــوالت السياســية واالقتصاديــة التــي تمــر بهــا تونــس، وعــدم االســتقرار األمنــي بســبب 
كثــر الســلبيات يف فشــل الدولــة وعــدم قــدرة النظــام الحقــويق للضغــط مــن أجــل أو الدفــع تجــاه سياســات واقعيــة لمواجهــة أعقــد مشــكالت  اإلرهــاب. وتكمــن أ
تونــس، والتــي تكمــن يف مجــال االقتصــاد. وأدى تفشــي البطالــة واالنســداد االقتصــادي وتبنــي سياســات نيــو ليبراليــة )بــل ومحــاوالت الصلــح مــع بعــض رجــال 
أعمــال النظــام القديــم) إىل شــعورٍ بالخــذالن بيــن فئــات واســعة وخاصــة بيــن الشــباب ومواطنــي المناطــق الفقيــرة الهامشــية وخصوًصــا يف الجنــوب. وبــدالً عــن 
التوجــه نحــو تغييــر يف السياســات االقتصاديــة، ربمــا كان صعًبــا يف ضــوء األوضــاع اإلقليميــة والدوليــة، اقتصــر دور الدولــة إىل حــد كبيــر علــى مواجهــة تبعــات 
الفشــل االقتصــادي والتــي تمثلــت يف مواجهــة االحتجاجــات االجتماعيــة المتتاليــة بطــرق تنتهــك الحقــوق األساســية، وصلــت إىل القبــض علــى المدونيــن مــن 
كــز إيقــاف وســجون يف تونــس ال تشــمل فقــط موقــويف القضايــا اإلرهابيــة، وإنمــا  حيــن آلخــر67  إىل جانــب مــا وثقــه ناشــطون حقوقيــون مــن عــودة التعذيــب يف مرا

تطــال كذلــك موقــويف الحــق العــام.

وســيظل استشــراف آفــاق وتحديــات العمــل الحقــويق يف تونــس يف المســتقبل رهينــة، ربمــا لســنوات طويلــة، بالوضــع السياســي المتذبــذب واالقتصــادي 
ا وجــود خطــر اإلرهــاب مــن جانــب الجماعــات الجهاديــة، التــي تدعــي  المتــردي وتأثيــره علــى الواقــع االجتماعــي الخانــق. ويعقــد هــذه الصــورة القاتمــة نســبيًّ
الدولــة أن عــدًدا كبيــًرا منهــم عــاد مــن بــؤر التوتــر اإلقليميــة68.   ومــع غيــاب الحلــول الســريعة الممكنــة لهــذه المعضــالت االقتصاديــة واألمنيــة وضعــف قــدرة 
الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا االجتماعيــة يف ضــوء الظــروف اإلقليميــة والدوليــة وسياســات النظــام الحاكم،ســتظل  حقــوق اإلنســان يف تونــس تحــت التهديــد 

علــى رغــم وضــوح اإلرادة السياســية لغالبيــة الطبقــة الحاكمــة يف رفــض العــودة إىل ممارســات وسياســات مــا قبــل ثــورة ينايــر 2011.     
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حركة حقوق اإلنسان والدولة يف المغرب:
تأثير حراك 20 فبراير

رشيد الشناين

مقدمة
ُتعتبــر الحركــة الحقوقيــة يف المغــرب نموذًجــا خصًبــا ومتنوًعــا يف شــمال أفريقيــا، وانعكاًســا لســياقات داخليــة، إقليميــة ودوليــة، بــدًءا بتشــكلها كقــوة يف 
المجاليــن السياســي واالجتماعــي يف ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، مــروًرا بمسلســل التحــول السياســي يف التســعينيات نحــو فتــح بــاب المشــاركة 
والتخلــي التدريجــي عــن القمــع والعنــف وانتهــاكات الحقــوق السياســية والمدنيــة المنهجــي مــن جانــب الدولــة، مــروًرا يف عــام 1998 إىل مــا عــرف بالتنــاوب 
السياســي،1وصوالً إىل حــراك 20 فبرايــر، يف ســياق موجــة مــا عــرف بالربيــع العــريب يف 2011، ومــا أفــرزه الدســتور المغــريب الجديــد الصــادر يف العــام نفســه مــن 

اعتــراف صريــح  بالمعاهــدات الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

ــا منــذ مطلــع  ــا اتســمت عالقــة الدولــة بالحركــة الحقوقيــة بالقمــع والتجاهــل المنهجــي تــارة وبمحاولــة االحتــواء تــارة أخــرى، حتــى انخرطــت الدولــة فعليًّ وتاريخيًّ
التســعينيات يف عمليــة اعتــراف التدريجــي بالحركــة الحقوقيــة، عبــر إجــراءات العفــو والمصالحــة وفتــح ملفــات ماضــي االعتقــاالت والتعذيــب واالختفــاءات 

القســرية.

وتميــزت نشــأة الحركــة الحقوقيــة مــع العصبــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، والجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان والحًقــا المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان 
بارتباطــات سياســية حيــث انتمــى شــق كبيــر مــن أعضائهــا لليســار الماركســي، رغــم تبنيــه الصريــح للعهــد الــدويل لحقــوق اإلنســان كمرجعيــًة أساســية. 
ولســنوات طويلــة حكمــت هــذه النشــأة ديناميــات عالقــة الدولــة بالحركــة الحقوقيــة، حيــث تعاملــت معهــا الدولــة بشــكل صراعــي وتشــكك. وركــزت الحركــة 
علــى الحقــوق السياســية والمدنيــة قبــل أن تتطــور يف العقديــن الماضييــن، وال ســيما بعــد حــراك 20 فبرايــر 2011 فتنمــو وتتصاعــد حــركات حقوقيــة تســعى 

كبــر إىل إقــرار الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. بشــكل أ

وكانــت العصبــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، التــي تأسســت يف ســنة 1972 كأول مؤسســة مغربيــة حقوقيــة، علــى عالقــة وثيقــة بحــزب االســتقالل، 
كي للقــوات الشــعبية، ثــم احتضنــه حــزب  ثــم تلتهــا الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان ســنة 1979 كتنظيــم حقــويق ولــد يف كنــف حــزب االتحــاد االشــترا
ا إىل حــزب النهــج الديمقراطــي. ويف ســنة 1988 جــاء تأســيس المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان  كي، وهــو حالًيــا قريــب سياســيًّ الطليعــة الديمقراطــي االشــترا

يف اســتقالل نســبي عــن األحــزاب السياســية.

ويف إعــادة ترتيــب للمشــهد السياســي تحــت ضغــوط داخليــة وخارجيــة،2 قــادت المؤسســة الملكيــة إصالحــات بــدأت مرحلــة مــن االنفــراج السياســي يف بدايــة 
ا لمؤسســة مماثلــة تأسســت  التســعينيات، حيــث أســس الملــك الحســن الثــاين المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان يف 1990 مقلــًدا فيــه نموذًجــا فرنســيًّ
يف الثمانينيــات. ويف 1993 تأسســت وزارة لحقــوق اإلنســان، ثــم صــادق المغــرب يف شــهر يونيــو مــن العــام نفســه علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة 

ــا.3 التعذيــب، وأخيــًرا يف 1998 بــدأت وزارة العــدل وإدارة الســجون يف تطبيــق قانــون جعــل تشــريح جثــث المتوفيــن يف أثنــاء االحتجــاز إجــراًء روتينيًّ

كــش، ثــم اتســع الحقــل  ومــن ناحيــة المجتمــع المــدين تأسســت لجنــة الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ســنة 1992 وكانــت ذات طابــع محلــي نتيجــة تركزهــا يف مرا
الحقــويق بــوالدة جمعيــات أخــرى تعمــل علــى حقــوق اإلنســان وبعضهــا بشــكل متخصــص موضوعــايت أو جهــوي )حقــوق المــرأة، الطفــل، القــرى، واألحيــاء)، 
وهــو مــا رآه البعــض عامــل قــوة؛ حيــث كان انتشــار الجمعيــات الحقوقيــة وتنوعهــا داللــة بالنســبة لهــم علــى تجــذر المكــون الحقــويق داخــل المجتمــع والدولــة، 
ولكــن  آخريــن رأوه عامــل ضعــف ألنــه قــد يــؤدي إيل تشــتيت حقــل الفاعليــن الحقوقييــن وتمزيقــه واختراقــه، حيــث يمكــن للدولــة اســتغالل الفــورة المتزايــدة 
يف المجتمــع المــدين مــن اجــل خلــق منظمــات وجمعيــات مدنيــة خصوًصــا يف إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي انطلقــت يف منتصــف االلفينيــات 

حيــث يمكــن أن يتضخــم جســم الحركــة المدنيــة ولكــن دون زيــادة فاعليتهــا.4
 

المنظمات الحقوقية والدولة: صراع أم تكامل؟
 ظهــرت الحركــة الحقوقيــة يف المغــرب أوالً علــى شــكل مطالــب قانونيــة وأخالقيــة قبــل االســتقالل يف منتصــف الخمســينيات، ولــم تتوقــف منــذ ذلــك الوقــت5.
ويمكــن رصــد عالقــة الدولــة التــي قامــت بعــد االســتقالل مــع المجتمــع الحقــويق مــن خــالل رغبــة األوىل يف الحفــاظ علــى هويــة مركبــة اتمــزج بيــن التقليــد 
والحداثــة مــع احتــواء المجتمــع المــدين، فالدولــة أي الســلطة الحاكمــة هــي التــي أنشــأت يف عقــدي مــا بعــد االســتقالل المؤسســات التــي تحتــاج إليهــا، 
وهــي التــي تغذيهــا وتوجههــا وتمنحهــا الســلطة والنفــوذ، وقــد ســعت دائًمــا ألن تبتلــع المجتمــع المــدين )بمــا فيــه الحركــة الحقوقيــة) فــال تتــرك مجــاالً لقيــام 

مؤسســات خارجهــا.6

1 منذ 1992 بدأت النخبة الحاكمة  التدبر يف تحوالت سياسية يقودها الملك الحسن الثاين وتشمل إصالحات سياسية وديمقراطية، وإطالق سراح المعتقلين السياسيين، وتوسيع نطاق 

الحريات العامة، وإشراك أطراف المعارضة التقليدية يف تدبير الشأن السياسي للبالد، وانتهاء بإجراء تعديل دستوري. وامتد النقاش واإلجراءات التدريجية وصوال اىل عام 1998 حيث عين 
كي، ولكن يف اطار اتفاق على التناوب يف الحكم. ويعني التناوب، الذي لم ُيدم سوى أربع سنوات، أال يكون  الملك يف منصب الوزير األول عبد الرحمن اليوسفي، زعيم حزب االتحاد االشترا

الوزير األول )رئيس الوزراء) بالضرورة من حزب هو صاحب األغلبية التشريعية.
2  Mohamed Mouaqit, Le Mouvement des droits de l’homme au Maroc: Du Makhzen à l’Etat de droit, Annuaire de l’Afrique du nord, Tome XXXIV, 1995, p. 27.
3 Susan Slymovic, The Performance of Human Rights in Morocco, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005, p. 21.

كتوبر 2016. 4 حوار مع أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، بتاريخ 28 تشرين األول/ أ

5 Mohamed Mouquit, Le Mouvment. p. 27.
6 محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان،  كتاب يف جريدة، العدد 29،  2006.
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7 نور الدين الزاهي، »المغاربة واالحتجاج«، وجهة نظر، العدد 19-20، 2003، ص 11.

8 محمد ضريف، ”حقوق اإلنسان بالمغرب: دراسة يف القانون العام المغريب“، 1994، ص 17.

9 يف اواخر مارس 1965 خرج تالميذ المدارس والثانويات يف الدار البيضاء يف مظاهرات احتجاجا على منشور وزير التعليم يوسف بلعباس الذي قضى بأن ُيطرد التالميذ الذين تجاوزوا سًنا 

معينة لعدم التحاقهم بمستوياتهم يف السن المحدد وحرمانهم من اجتياز شهادة البكالوريا.
10 أُعلنت حالة االستثناء يف 7 حزيران/يونيو 1965 ألسباب عديدة كان أخرها ظاهريًا تمرد نواب االتحاد الوطني للقوات الشعبية ورفضهم ارتداء الزي التقليدي يف الجلسة السنوية التي يديرها 

الملك، وتقديم ملتمس الرقابة )طلب بالتصويت لحجب الثقة) من طرف المعارضة سنة 1964 إلسقاط حكومة أحمد باحنيني، والمصادقة على مقترح قانون قدمه حزب االستقالل لتعديل 
قانون الصحافة لمنع األجانب من إصدار الصحف بالمغرب، بل ومحاولة مجلس النواب المصادقة على تشريعات جريئة مثل قانون »من أين لك هذا؟« واستمرت حالة االستثناء خمس 

سنوات.
11 وقعت المحاولتان االنقالبيتان يف عامي 1971 و1972. وكانت األوىل يف القصر الملكي بمدينة الصخيرات وتزعمها الكولونيل محمد اعبابو قائد مدرسة هرمومو العسكرية والجنرال محمد 

المذبوح. وجرت محاولة الغتيال الملك يف ذكرى عيد ميالده الثاين واألربعين. ووقف وراء المحاولة الثانية وزير الدفاع الجنرال محمد أوفقير، ونفذها أفراد من سالح الجو المغريب حاولوا 
اسقاط طائرة البوينغ الملكية القادمة من برشلونة وعلى متنها الحسن الثاين.

12 كانت أحداث مارس 1973 آخر الثورات ضد نظام الحسن الثاين. ووقعت يف منطقة » موالي بوعزة« بمدينة خنيفرة حيث طاردت قوات النظام المتمردين قرابة ستة أشهر. وكانت هذه 

المواجهات ذروة معارضة سياسية تزعمها عبد الرحيم بو عبيد من االتحاد الوطني للقوات الشعبية وآخرون يخططون لعمل ثوري بقيادة الفقيه البصري وسعيد بونعيالت  وعبد الرحمن 
اليوسفي. وكان المغرب قد شهد محاكمات انتهت بإصدار أحكام باإلعدام )مراكش سنة 1971) زادت من حنق عدد من القيادات داخل تنظيم سري ساعد يف إرسال مجموعة من المغاربة 
إىل معسكرات تدريبية يف الشرق العريب، من أشهرها مخيم الزبداين يف سوريا الذي ضم العشرات من المغاربة الراغبين من جهة يف القيام بالعمليات الفدائية ضد المصالح اإلسرائيلية ومن 

جهة أخرى يف العودة إىل المغرب من أجل التخلص مما عرّفوه بالنظام الرجعي.
13 تمكن المجلس االستشاري من تعزيز حقوق اإلنسان يف المغرب جزئيا حيث خلق آليات وثقافة للعمل مع شركاء من قطاعات حكومية ومجتمع مدين ومنظمات دولية حكومية وغير 

حكومية وفاعلين آخرين سواء فيما يخص التشاور والحوار حول عمل هيئة اإلنصاف والمصالحة، أو متابعة توصياتها أو النهوض بثقافة حقوق اإلنسان.
14 منظمة العفو الدولية، »الوعد الضائع«، ص. 6-5.
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وعلــى الرغــم مــن انتشــار المجتمــع الحقــويق يف الفضــاء العــام، فــإن هــذا االنتشــار جــرى غالًبــا بدعــم مباشــر أو غيــر مباشــر أو بالتغاضــي مــن جانــب الدولــة. 
ولطالمــا أظهــرت النخــب الحاكمــة للنظــام السياســي، والقصــر خصوًصــا، قدرتهــم علــى تغييــر التوازنــات، ســواء عبــر االحتــواء أو الــردع أو العنــف، أو إعــادة 

هندســة المجــال السياســي؛ إمــا بخلــق نخــب أو أحــزاب جديــدة أو فاعليــن يف المجتمــع المــدين فيمــا ُيعــرف باســم »الهوامــش الديمقراطيــة«.7

ويرتبــط تطــور ونشــأة حركــة حقــوق اإلنســان بالمغــرب عموًمــا بالتأثيــر المتبــادل بيــن رســم السياســات الداخليــة والخارجيــة لــدىي الدولــة، فضــالً عــن كونهــا نتــاج 
تفاعــل القــوى المشــكلة للمجتمــع المــدين مــن جهــة، ومكونــات المجتمــع السياســي مــن جهــة أخــرى.8

ـر منهــا علــى مجــال حقــوق اإلنســان باســتعراض ســريع للتطــورات الداخليــة  ويمكــن فهــم التحــوالت السياســية المهمــة يف التســعينيات وخصوًصــا مــا أثَـّ
كثــر مــن ثالثــة عقــود بعــد االســتقالل، وهــي عقــود ســادها التوتــر  واإلقليميــة ذات الصلــة. لــم يصــل المغــرب كدولــة إىل حالــة اســتقرار نســبي حتــى مــرت أ
االجتماعــي والسياســي حتــى نهايــة الثمانينيــات. وشــهدت هــذه العقــود الثالثــة أحــداث 23 آذار/مــارس 91965 وإعــالن حالــة االســتثناء يف يونيــو مــن الســنة 

نفســها10 والمحاولتــان االنقالبيتــان لســنتي 1971 و111972، وأحــداث مــارس 121973.

ومــع نهايــة الحــرب البــاردة وشــعور الدولــة باســتقرار مؤسســاتها السياســية وبــروز تحديــات اقتصاديــة، ظهــرت أهميــة الســماح للنخــب السياســية المعارضــة، 
وخصوًصــا المحســوبة علــى اليســار، بدخــول أروقــة الحكــم بشــكل مشــروط، يف ضــوء تنامــي قــوى اإلســالم السياســي األكثــر تهديــًدا للنظــام. وبــدأت بعــض 
كــدز، وقلعــة مكونــة،  الملفــات الحساســة، كاالعتقــال السياســي والتعذيــب الوحشــي واالختفــاء القســري يف المعتقــالت والمخافــر الســرية )تازمامــارت، وأ

ودرب مــوالي علــي الشــريف، ودار بريشــة...إلخ) يف الظهــور يف أعمــال صحفيــة وكتــب.

وبدأ الملك الحسن الثاين إصالحاته يف مجال حقوق اإلنسان بتأسيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان سنة 131990، وخلق وزارة حقوق اإلنسان يف 11 
شباط/نوفمبر 1993 إلعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والمساهمة يف إرساء دولة القانون. وصدر قرار عفو شامل يف 9 تموز/
يوليو 1994. وبعد عدة سنوات قرر الملك محمد السادس أن تقوم هيئة التحكيم المستقلة للتعويض المترتب عن الضرر المادي والمعنوي للضحايا وأصحاب 
الحقوق ممن تعرضوا لالختطاف القسري واالعتقال التعسفي، وعائالتهم  يف عام 1999 ليبدأ التعامل العلني مع ملفات ضحايا سنوات القمع الطويلة. وأصدرت 
اللجنة 8000 قرار تحكيم للتعويضات بنهاية عملها يف 2003. وتلقَّت اللجنة انتقادات بسبب اقتصار عملها على التعويضات المالية، دون األخذ يف االعتبار مفهوم 
»جبر الضرر« كما أنها لم تسمح بوجود آلية للطعن يف قراراتها، وافتقرت معاييرها للوضوح مما نتج عنه فوارق كبيرة يف المبالغ الممنوحة لضحايا االنتهاكات.

وجــاءت الخطــوة األهــم مــع إنشــاء هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة يف 2004 مــن أجــل تقصــي انتهــاكات الماضــي الجســيمة، ال ســيما مــا تعلــق منهــا باالختفــاء 
القســري واالعتقــال التعســفي. وإثــر انتهــاء مــدة عمــل الهيئــة، رفــع رئيســها إدريــس بنزكــري تقريــره الختامــي وشــمل توصيــات مــن أجــل ضمــان عــدم تكــرار 
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان بالمغــرب، وإصالحــات الزمــة يف المؤسســات المعنيــة وخلــق اســتراتيجية وطنيــة لمناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب. 

وشــددت الهيئــة علــى أن توطيــد دولــة القانــون يتطلــب إصالحــات يف أجهــزة األمــن ومؤسســات العدالــة والتشــريعات.

ومــرت ســنوات عديــدة علــى صــدور توصيــات الهيئــة ولــم يتــم تنفيــذ قســم كبيــر منهــا، خصوًصــا مــا يتعلــق بجبــر الضــرر الجماعــي أو الكشــف عــن مصيــر 
كل المختفيــن قســريًّا أو وضــع اســتراتيجية وطنيــة لمناهضــة اإلفــالت مــن العقــاب. وتحجــج حقوقيــون مغربيــون بــأن الغــرض الرئيســي لهيئــة اإلنصــاف 
لــم يتحقــق؛ وهــو العمــل علــى أال يتكــرر مــا حــدث خــالل عقــود القمــع المنهجــي مــن جانــب الدولــة، وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بتعامــل الدولــة مــع المعارضيــن 

السياســيين وظــروف االحتجــاز واللجــوء للتعذيــب واالختفــاء القســري.

وانتقــدت منظمــة العفــو الدوليــة يف تقريرهــا، الوعــد الضائــع، مــا تمخــض عنــه عمــل الهيئــة بعــد ســنوات مــن نهايتــه، حيــث أقــرَّت بــأن تشــكيل الهيئــة يف حــد 
ذاتــه كان إشــارة »تعكــس إرادة سياســية قويــة لــدى أعلــى مســتويات الحكــم للتصــدي لتركــة الماضــي« ولكــن عملهــا ونتائجــه »اعتورتــه تراجعــات خطيــرة 
ــا عجزهــا عــن الوفــاء بجميــع وعــود اإلنصــاف والمصالحــة التــي ُقطعــت. فاختصاصــات الهيئــة وصالحياتهــا لــم تشــمل جميــع انتهــاكات حقــوق  تفســر ولــو جزئيًّ
اإلنســان التــي اقترفــت مــا بيــن 1956 و1999، كمــا اُســتثني مــن عمــل الهيئــة مســألة تحديــد المســؤولية، وتحديــد مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
اإلنســان.« 14 وعلــى رغــم أن الهيئــة تصــدت لقضايــا أوســع مــن نطــاق صالحياتهــا إال أنهــا لــم تتمكــن مــن معالجــة قضيتيــن رئيســيتين يف توصياتهــا، أو يف 
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15 Omar Ben dourou, Les droits de l’homme dans la constitution marocaine de 2011 La Revue des droits de l’homme, Revue du Centre de recherches et d’études 
sur les droits fondamentaux année, 2014, p.19.
16 Béatrice Hibou, Le mouvement du 20 février, Le Makhzen et l’antipolitique. L’impensé des réformes au Maroc, Sciences Po CERICNRS, 2011, pp. 12-.

17 سنوات الرصاص مصطلح متداول يف المملكة المغربية، وُيشار به إىل فترة بين ستينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين. وشهدت تلك الحقبة التاريخية، بعد قصف منطقة الريف، 

انتهاكات واسعة ضد المعارضين السياسيين من اعتقال بدون محاكمة، إىل سرية أماكن االعتقال واالختفاء القسري والتعذيب.
18 ويضم التحالف  الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الريف لحقوق اإلنسان، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد األمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا 

التعذيب، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، المنتدى المغريب للحقيقة واإلنصاف، منظمة العفو  الدولية- 
فرع المغرب، المرصد المغريب للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، جمعية عدالة، منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان، منظمة حريات اإلعالم والتعبير، الهيئة المغربية لحقوق 
اإلنسان، المرصد المغريب للسجون، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقالل القضاء، مرصد العدالة بالمغرب، المركز المغريب لحقوق اإلنسان، 

والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان.
19 Abderrahman Rachik, Nouveaux mouvements sociaux et protestations au Maroc, IRES, 2010,  p. 37.

الطريقــة التــي تــوىل بهــا المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان تنفيــذ هــذه التوصيــات يف الســنوات التاليــة، وهمــا محاســبة مقتــريف االنتهــاكات وإصــالح اإلطــار 
القانــوين والمؤسســي الــذي ســمح بوقوعهــا لمنــع تكرارهــا.

ــا، رد فعــل مــن الملــك الحســن الثــاين علــى االنتقــادات المتصاعــدة لســجل انتهــاكات نظامــه لحقــوق  وكان إنشــاء المجلــس االستشــاري يف ســنة 1990، جزئيًّ
كتســبت فيــه مقــوالت وقضايــا حقــوق اإلنســان أهميــة مضاعفــة مــع  المعارضيــن السياســيين خصوًصــا، وحقــوق اإلنســان عموًمــا، وذلــك يف ســياق دويل ا
ســقوط حائــط برليــن يف أواخــر 1989 ونهايــة حقبــة الحــرب البــاردة، وهــي تغيــرات بــات المغــرب معهــا آنــذاك يجــد نفســه »يف وضــع المدافــع » عــن ســجل 

حقــويق مــزرٍ.

ونظــرت الدولــة يف عقــد التســعينيات يف إعــادة ترتيــب المجــال السياســي تحــت شــعار »ترســيخ دولــة الحــق والقانــون«، وهــي تنظــر يف نفــس الوقــت بحــرص 
كثــر، عقــب نهايــة الحــرب البــاردة، بمســائل حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة، ولــذا حرصــت علــى خلــق اآلليــات  إىل صــورة المغــرب يف المجتمــع الــدويل المعنــي أ

المؤسســية المشــار إليهــا أعــاله. ودخلــت المعارضــة اليســارية للحكــم مــع نظــام التنــاوب التوافقــي يف 1998.

ولكــن فتــرة االنفتــاح المحســوب تعثــرت مــع ظهــور ونمــو خطــر اإلرهــاب بــدًءا بتفجيــرات ســنة 2003 الداميــة يف الــدار البيضــاء، ومــا تالهــا مــن إجــراءات أمنيــة 
مــن أجــل تفكيــك الخاليــا المتهمــة بتنفيــذ أو التخطيــط ألعمــال عنــف يف عــدد مــن المــدن المغربيــة، حتــى ســنت الدولــة قانــون اإلرهــاب يف عــام 2003. ولــم 
تكــد هــذه الســنة تنتهــي حتــى كان هنــاك نحــو 2000 شــخص محتجزيــن علــى ذمــة هــذا القانــون، الــذي جــري توظيفــه أحيانـًـا يف كبــح المــد الحقــويق، واســتغلته 
مؤسســات أمنيــة يف تقويــة نفوذهــا وللترهيــب، واُســتخدم ضــد صحفييــن وناشــطين وحكــم علــى بعضهــم بالســجن حتــى بعــد حــراك 2011 )مثــل مــا تعــرض 

لــه الصحــايف علــي أنــوزال مــن محاكمــة وحجــب لموقعــه اإللكتــروين »لكــم«).15

ــر الحــراك الشــعبي المفاجــئ يف  20 شــباط/فبراير المعادلــة السياســية مــرة أخــرى، وكان دســتور 2011  رد فعــل علــى احتجاجــات تركــزت علــى  ومــع ذلــك غيَّ
مطالــب تحقيــق العدالــة االجتماعيــة، وتأميــن الخدمــات األساســية يف مجــاالت مثــل التعليــم والصحــة، واســتقالل القضــاء. وعبــر الحــراك عــن غضــب شــعبي 
عــام تجــاه » الُحْكــَرة« أي اإلذالل والتهميــش، كمــا فضــح الممارســات اليوميــة للمحســوبية والمزايــا والتســهيالت المتوفــرة لفائــدة المحظوظيــن وكشــف 

المضايقــات والمنــع والصعوبــات الحاصلــة يف إقــرار حقــوق الغالبيــة العظمــى يف المجتمــع.16

كبــة تجربــة العدالــة االنتقاليــة والتنبيــه لقضايــا المــرأة والطفــل ومشــكالت الســجناء ومســألة الحريــات العامــة  وكمــا ســاهمت الحركــة الحقوقيــة يف دعــم وموا
والفرديــة، فقــد لعبــت دوًرا يف ســياق التعديــل الدســتوري لســنة 2011، مدعومــة بصــوت الشــارع المغــريب مــن أجــل تضميــن العديــد مــن الحقــوق والحريــات 

يف الدســتور وتعزيــز النقاشــات حــول تنزيــل الدســتور يف القوانيــن.
 

محددات العالقة بين الدولة والحركة الحقوقية 
لمقاربــة عالقــة الحركــة الحقوقيــة بالدولــة، يمكــن تصنيــف المنظمــات والفاعليــن الحقوقييــن الرئيســيين علــى أســاس المرجعيــة التاريخيــة واأليديولوجيــة 

وســياق التطــور. ومــن هــذا المنطلــق، تنقســم الحركــة إىل ثالثــة أجيــال مــن الفاعليــن:
جيــل العصبــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان  و الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، وهــو جيــل ارتبــط بتيــارات سياســية معارضــة دخلــت حقــوق اإلنســان . 1

مــن بــاب السياســة ومــن أجــل الضغــط علــى الدولــة. وكان معظــم نشــطاء هــذا النــوع معتقليــن سياســيين ســابقين حوصــروا يف عملهــم السياســي إبــان 
ســنوات الرصــاص،17 ووجــدوا يف العمــل الحقــويق مدخــالً لنقــد الســلطة، ودفعهــا نحــو تبنــي منظومــة حقــوق اإلنســان وإن اعتنــق بعضهــم فيمــا بعــد، مثــل 

ــا خالًصــا. وانضمــت لهــذا الجيــل الحًقــا المنظمــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان. إدريــس بنزكــري، موقًفــا حقوقيًّ
جيــل حقــوق اإلنســان االحتــرايف، الــذي مــارس العمــل الحقــويق وفــق معاييــر دوليــة دون خلفيــة سياســية، وســعى لرصــد االختراقــات الموجــودة وتنبيــه . 2

الدولــة إىل تفاديهــا، مثــل جمعيــة عدالــة. وتنضــوي جمعيــات هــذا الجيــل تحــت االئتــالف المغــريب لهيئــات ومنظمــات حقــوق اإلنســان الــذي يضــم 22 
منظمــة ومنهــا المنظمــات الثــالث الكبــرى مــن الجيــل األول.18

وهــو جيــل أو تيــار ارتبــط بالتوجــه اإلســالمي مثــل منتــدى الكرامــة المقــرب مــن حــزب العدالــة والتنميــة. ويبــدي هــذا التيــار تحفظــات علــى كونيــة وشــمولية . 3
شــرعة حقــوق اإلنســان، ويعتمــد مزيًجــا مــن المرجعيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان مــع مرجعيــة إســالمية يف الوقــت نفســه. ولــذا، علــى ســبيل المثــال، 
يعــارض هــذا التيــار الغــاء حكــم اإلعــدام ويتحفــظ علــى حقــوق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وهــي قضايــا ال يــزال جــزء مــن الدولــة يطبــق فيهــا فهمــه 

لمقتضيــات الشــريعة اإلســالمية المتفقــة مــع موقــف المنتــدى.

ووســط هــذه المنظمــات تبــرز الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان كأحــد أهــم الجهــات الفاعلــة الرئيســية للتعبئــة االجتماعيــة مــن خــالل غزوهــا للفضــاء العــام، 
منــذ نشــأتها، وهــو مــا يجعلهــا ذات تأثيــر كبيــر وضغــط متواصــل علــى الدولــة،]19[ مــا يجعــل األخيــرة تضّيــق علــى الجمعيــة وتحاصــر أنشــطتها ونشــطائها 

وتســعى إلضعــاف عملهــا ومصداقيتهــا.
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كتوبر 2016. 20 جمعية عدالة، تقرير مواز مقدم اىل مجلس حقوق االنسان يف جنيف يف 25 تشرين االول/أ

21 أخرج القانون رقم 13-108 المدنيين من سلطات واختصاص المحكمة العسكرية، إىل جانب ما نص عليه من إحاالت للعسكريين أنفسهم إىل القضاء العادي يف حالة ارتكابهم مخالفات 

وجرائم تتعلق بالحق العام، فضال عن منع القضاء العسكري من محاكمة كل من يقل عمره عن 18 سنة مهما كانت الجريمة التي ارتكبها.
22 هيومن رايتس ووتش، »التقرير العالمي 2016«.

23  منظمة العفو الدولية، »تقرير منظمة العفو«، 2016.

24 ومنها  الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان فرع طنجة، و جمعية  البديل الثقايف بالقنيطرة، و جمعية  أطاك المغرب.

25 Droits de L’Homme au Maroc ,  quelles réalités? Contre rapport dans le cadre de l’Examen Universel Périodique Conseil des Droits del’Homme aux Nations 
Unies, 20 November 2011, p. 9.

ويف عالقتهــا عموًمــا بالحركــة الحقوقيــة تصــدت الدولــة يف مرحلــة أوىل للمــد الحقــويق وواجهتــه، قبــل أن تتبنــى جــزًءا منــه يف ســياق انفتاحهــا يف التســعينيات 
علــى مقــوالت ومبــادئ حقــوق اإلنســان، وإن ظلــت العالقــة قلقــة يشــوبها مــد وجــزر.

وبعــد ســنة 2011 ومــع انتشــار رقعــة المطالــب المجتمعيــة تحولــت الحركــة الحقوقيــة تدريجيــا مــن التركيــز علــى الحقــوق السياســية والمدنيــة لتشــمل 
طائفــة أخــرى مــن الحقــوق وخاصــة االقتصاديــة واالجتماعيــة كمــا تبنــت الحركــة ســباًل جديــدة للتعبيــر دعمهــا بــروز آليــات جديــدة للضغــط كوســائل التواصــل 

االجتماعــي.

وتنوعــت مواضيــع االحتجــاج الحقــويق فشــمل التظاهــر ضــد ارتفــاع فواتيــر المــاء والكهربــاء والمطالبــة بتوســيع هامــش الحريــات الفرديــة والتصــدي للمحاكمات 
األخالقيــة )الملبــس، والعالقــات الجنســية الرضائيــة) والمطالبــة بالشــغل، والكشــف عــن حقيقــة انتهــاكات الماضــي وتصفيــة ملفــات ســنوات الرصــاص يف 
عمليــة عدالــة انتقاليــة حقيقيــة، واإلقــرار بالحقــوق الثقافيــة )األمازيغيــة) ومناهضــة العولمــة والتبعيــة لصنــدوق النقــد الــدويل )جمعيــة أطــاك المغــرب) وفضــح 

الرشــوة والمنــاداة بمحاســبة المتورطيــن  بالفســاد )جمعيــة ترانسبرنســي المغــرب).

واتســعت دائــرة وهامــش االحتجــاج، وأُقــرَّت العديــد مــن الحريــات فيمــا يتعلــق بحريــة التنظيــم لفاعلــي الحركــة الحقوقيــة يف الســنوات القليلــة التاليــة علــى 
حــراك 2011، فمنحــت الحكومــة وصــوالت اإليــداع القانونيــة يف آذار/مــارس 2015 لنحــو 32 جمعيــة وســوَّت أوضــاع 24 جمعيــة للمهاجريــن المقيميــن يف 
المغــرب.20 وكان امتنــاع الجهــات اإلداريــة يف الحكومــة عــن تلقــي أوراق التســجيل القانونيــة لهــذه المنظمــات أو فروعهــا )مــا يعــرف بوصــوالت اإليــداع) أحــد 
ــا دون رفضهــا صراحــة. ودخــل قانــون جديــد حيــز التنفيــذ،21 يمنــع المحاكمــات  التقنيــات المتبعــة كثيــًرا لوضــع نشــاط هــذه الجمعيــات يف منطقــة رماديــة قانونيًّ
العســكرية يف حــق المدنييــن. واعترفــت الســلطات للمــرة األوىل بمنظمــة حقوقيــة يف الصحــراء )الجمعيــة الصحراويــة لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
ــا مؤقًتــا لطالبــي اللجــوء المعتــرف بهــم مــن قبــل األمــم المتحــدة، وآالف  اإلنســان) يقودهــا أشــخاص ينتقــدون النظــام صراحــة، كمــا منــح المغــرب وضًعــا قانونيًّ

المهاجريــن الباحثيــن عــن فــرص اقتصاديــة، يف انتظــار إجــراء مراجعــة شــاملة لقوانينــه بشــأن حــق اللجــوء وإقامــة األجانــب علــى التــراب المغــريب.

لكــن الســلطات فرضــت عراقيــل إداريــة تعســفية أحيانًــا. وعلــى ســبيل المثــال، عرقلــت جهــود الصحفــي علــي المرابــط يف تســجيل أســبوعية ســاخرة جديــدة 
بعدمــا أنهــى حكًمــا منعــه لمــدة 10 ســنوات مــن مزاولــة مهنــة الصحافــة يف المغــرب، وصــادرت الشــرطة يف الربــاط أشــرطة لصحفييــن مــن تلفزيــون فرنســي 
يف 16 شــباط/فبراير 2015، وطردتهمــا علــى أســاس أنهمــا كانــا يصــوران بــدون ترخيــص.22 وعــادت بعــض األســاليب البوليســية القديمــة ضــد مناضليــن 
حقوقييــن؛ ســواء عــن طريــق التدخــل المباشــر وتلفيــق تهــم ضدهــم تدخــل يف إطــار الحــق العــام أو التضييــق والتجســس أو بالوكالــة عــن طريــق مجرميــن 
)بلطجيــة) كمــا تــم تشــديد القيــود علــى منظمــات حقــوق إنســان وطنيــة ودوليــة. وتســامحت الســلطات يف كثيــر مــن األحيــان مــع مظاهــرات احتجاجيــة، لكنهــا 

منعــت بشــكل منهجــي تجمعــات متعــددة يف مناطــق معينــة منهــا الصحــراء خاصــة إذا تعلــق األمــر بمطلــب تقريــر المصيــر.

كثــر مــن 200 معتقــل بيــن الحســيمة  وابتــداًء مــن 2014 اعُتقلــت مجموعــة ممــن قــادوا الحــراك الشــبايب خصوًصــا يف المناطــق الشــمالية، الريــف، وأُحصــي أ
وتــازة وبنــي بوعيــاش والقصــر الكبيــر والعرائــش، كمــا ُقتــل قيــادي يســاري يف ظــروف مشــبوهة يف هــذه المنطقــة. وُفتــح تحقيــق لــم تعــرف نتائجــه بشــأن  قتــل 
خمســة شــبان أُكتشــفت جثثهــم يف حريــق التهــم البنــك الشــعبي بالحســيمة. وُشــنت هجمــة شرســة ضــد بعــض الهيئــات، خصوًصــا الجمعيــة المغربيــة لحقوق 
عــي الجمعيــة  اإلنســان، حيــث ُمنعــت األخيــرة مــن تنظيــم نحــو أربعيــن نشــاًطا خــالل شــهر واحــد، دون تطبيــق القواعــد الجــاري العمــل بهــا مــن طــرف اإلدارة. وتدَّ

أن هنــاك 168 إجــراء مْنــع طــال الجمعيــات الحقوقيــة بيــن 2014 و 2016. وتــم منــع أنشــطة بعــض الجمعيــات دون مبــرر قانــوين.

ــا للجمعيــة  واســتمرت الســلطات يف االمتنــاع عــن التســجيل القانــوين لعــدد مــن منظمــات حقــوق اإلنســان، ويف نهايــة 2015 ظــل 41 مــن أصــل 97 فرًعــا محليًّ
المغربيــة لحقــوق اإلنســان، يف وضــع قانــوين غيــر واضــح بســبب رفــض الســلطات المحليــة قبــول طلبــات تســجيلها أو إعطــاء إيصــاالت بتســلم ملفاتهــا23 أو 
مطالبتهــا بوثائــق غيــر منصــوص عليهــا يف القانــون أو تأخرهــا يف تســليم وصــوالت اإليــداع المؤقتــة أو النهائيــة. وأحيانًــا جــرى حرمــان بعــض الجمعيــات مــن 

وصــوالت التأســيس أو التجديــد.24

وهنــاك 14 جمعيــة حقوقيــة غيــر حاصلــة علــى ترخيــص مــن جانــب  وزارة الداخليــة، أبرزهــا جمعيــة الحريــة اآلن حيــث صــدر يف حقهــا حكًمــا بعــدم قبــول دعواهــا 
ودعــم قــرار الواليــة المعنيــة  التــي رفضــت تســلم ملــف التأســيس. وال يتــم تعليــل المنــع يف حــاالت متعــددة وترفــض الســلطات تســليم قــرارات مكتوبــة حتــى 
ال يتمكــن أصحــاب المصلحــة مــن الطعــن أمــام المحاكــم. ويف 15 شــباط/فبراير 2015 اقتحــم رجــال األمــن مقــر الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان دون إذن 

مكتــوب أو قــرار قضــايئ. وهوجــم بعــض قيــاديي الجمعيــة ومنهــم عبــد الحميــد أميــن وخديجــة الرياضــي، وآخريــن مــع تهديدهــم عــدة مــرات.25

ومنعت السلطات مدافعين عن حقوق اإلنسان من مغادرة المغرب لحضور فعاليات خارج البالد، وأخضعتهم لالستجواب.

ويف شــباط/نوفمبر 2015 حوكــم ســبعة مــن نشــطاء المجتمــع المــدين، ومنهــم المعطــي منجــب، وهــو مــؤرخ وأحــد مؤسســي منظمــة الحريــة اآلن، بتهــم 
متعــددة مــن بينهــا المــس بأمــن الدولــة، وتدريــب أشــخاص علــى العمــل الصحفــي باســتخدام الهواتــف الذكيــة، وواجهــوا اتهامــات تصــل عقوبتهــا إىل الســجن 
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26 Privacy International, Les yeux du pouvoir Rencontres avec des citoyens marocains sous-surveillance, 2015, p. 8.
27 واجه أحمد عصيد، الباحث والناشط األمازيغي وعضو االئتالف المغريب لهيئات حقوق اإلنسان تهديدات منها تسجيالت على يوتيوب من طرف سلفي ُيدعى عبد الحميد أبو النعيم

28 يفلت المغتصب من العقاب إذا تزوج من ضحيته بمقتضى المادة 475 التي تدافع عن األسرة واألعراف لكنها ال تأخذ يف االعتبار حق المرأة.

29 عبد الصمد الزعلي، » المغرب يف مواجهة التقارير الدولية«، جريدة المساء ،  29 كانون األول/ديسمبر 2014.

كتوبر 2016. 30 مقابلة مع محمد زيان، وزير حقوق اإلنسان السابق يف عهد الحسن الثاين، 30 تشرين األول/أ

31 تأسست هيئة اإلنصاف والمصالحة يف يكانون الثاين/ناير 2004 للبحث عن الحقيقة يف انتهاكات حقوق اإلنسان وإنصاف الضحايا من خالل جبر الضرر ورد االعتبار لهم. ولم يكن للهيئة 

اختصاصات قضائية. من بين االنتقادات الموجهة لها أن توصياتها لم ُتفّعل كلها، وأنها ساعدت على اإلفالت من العقاب لعدم مساءلة المتورطين يف االنتهاكات، وكونها اقتصرت على مقاربة 
المصالحة يف جانبها المادي المتعلق بتعويض الضحايا.

32 كرس قرار تشكيل المجلس استقالليته ووسع من أهليته فيما يخص تنوع موارده المالية بحيث أصبح بإمكانه أن يحصل على موارد مالية من أي هيئة وطنية ودولية خاصة كانت أو 

عامة« وأصبح بإمكانه تحصيل مداخيل وتلقي هبات والوصايا إضافة للميزانية الخاصة المقيدة يف الميزانية العامة للدولة.

خمــس ســنوات يف حــال إدانتهــم. وحظــرت الســلطات فعاليــات ثقافيــة، منهــا عــرض مســرحي حــول المهاجريــن األفارقــة يف المغــرب، وُمِنــع مغنــي الــراب 
كــر لمبــاراة يف كــرة القــدم يف الســوق الســوداء، قبــل أن ينتهــي بــه المطــاف الجًئــا  »الحاقــد« مــن تقديــم عروضــه الفنيــة، وُزجَّ بــه يف الســجن بتهمــة بيــع تذا
ا يف بلجيــكا. فيمــا امتــدت المراقبــة إىل االنترنــت عــن طريــق اختــراق وقرصنــة حســابات شــخصية وصفحــات فيســبوك لصحافييــن ونشــطاء حقوقييــن،  سياســيًّ

ــا ولــم يتــم التحــري عنهــا أو معاقبــة مرتكبيهــا.26 وهــي أنشــطة ُمجرَّمــة قانونيًّ

ليــن لحــزب »العدالــة والتنميــة« يف الحكومــة والبرلمــان والحداثييــن  وعلــى مســتوى المجتمــع السياســي دارت مواجهــة بيــن المحافظيــن اإلســالميين الممثَّ
كي  المنضوييــن تحــت لــواء حــزب األصالــة والمعاصــرة والحركــة النســائية ونشــطاء 20 فبرايــر وبعــض مكونــات الكتلــة الديمقراطيــة )مثــل االتحــاد االشــترا
وفيدراليــة اليســار) الذيــن تخوفــوا مــن التضييــق علــى الحريــات والتغاضــي عــن خطابــات التكفيــر والدعــوة للعنــف ضــد النشــطاء الحقوقييــن.27 وثــارت حفيظــة 

منظمــات حقوقيــة انتقــدت مقولــة رئيــس الــوزراء التابــع لحــزب العدالــة التنميــة  »عفــا هللا عمــا ســلف« بشــأن ماضــي االنتهــاكات الحقوقيــة.              

وتصــدت الحركــة الحقوقيــة النســوية الســتفحال ظاهــرة اغتصــاب األطفــال واالعتــداء عليهــم، وطالبــت بتعديــل مــواد يف القانــون الجنــايئ تقضــي بــزواج 
ــا نحــو إرســاء المســاواة ورفــع التمييــز والعنــف عــن  المغتَصبــة القاصــر مــن ُمغتِصبهــا.28 و عبــرت الحركــة النســائية عــن إحباطهــا بســبب عــدم المضــي قدًم

النســاء. وعلــى الرغــم مــن ضمــان وجــود اللغــة األمازيغيــة يف دســتور 2011 وإقرارهــا لغــة رســمية فمــا تــزال مطالــب هــذه الحركــة مهمشــة.

ولجــأت الجمعيــات الحقوقيــة إىل العديــد مــن  الوســائل االحتجاجيــة، وفضــالً عــن التعبئــة والتنبيــه فقــد أرســلت خطابــات وأصــدرت بيانــات وقدمــت مســودات 
إىل رئاســة الحكومــة أو إحــدى قطاعاتهــا ووكالء الملــك ورؤســاء المحاكــم والهيئــات المعنيــة. وقامــت جمعيــات بمــؤازرة ضحايــا االنتهــاكات الحقوقيــة وتوفيــر 
التوجيــه واإلرشــاد القانــوين، وإنابــة المحاميــن، عــالوة علــى إصــدار تقاريــر ســنوية حــول وضعيــة حقــوق اإلنســان تنتهــي إىل توصيــات للدولــة والمجتمــع الــدويل. 
ولجــأت جمعيــات حقوقيــة، إمــا بشــكل أحــادي أو إىل جانــب هيئــات وطنيــة ودوليــة أخــرى، إىل إصــدار تقاريــر حــول واقــع حقــوق اإلنســان بشــكل عــام أو 
بخصــوص حــاالت معينــة، قدمتهــا إىل مجلــس حقــوق اإلنســان أو اللجــان الخاصــة بمراقبــة االلتــزام بالمعاهــدات الدوليــة. وغالًبــا مــا طعنــت التقاريــر الموازيــة يف 

التقاريــر الرســمية للدولــة، وكشــفت تناقضاتهــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المعاهــدات وااللتزامــات الدوليــة.

ومــن أهــم التقاريــر التــي كلفــت المغــرب غالًيــا تقريــر ظــل مــن جمعيــات حقوقيــة تنــاول معتقــل تازمامــارت، حيــث كشــف واقــع االعتقــاالت التعســفية 
واالختفــاء القســري التــي كانــت تنكرهــا الدولــة يف كل مناســبة أمــام وســائل اإلعــالم والمجتمــع الــدويل.29 وشــكى مســؤولون حكوميــون مثــل وزيــر حقــوق 
اإلنســان الســابق محمــد زيــان أن بعــض الجمعيــات الحقوقيــة وهيئــات المجتمــع المــدين، بحكــم ارتباطاتهــا الحزبيــة، تقــدم تقاريــر إمــا للضغــط علــى الحكومــة 

لتحقيــق امتيــازات أو الحفــاظ عليهــا أو إرضــاء لوجــود أحزابهــا داخــل الحكومــة، وبالتــايل ال تقــوم بدورهــا كامــالً بحياديــة يف هــذا االتجــاه.30
 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
تحــول المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان إىل مجلــس وطنــي ســنة 2011، بعــد انتهــاء فتــرة عمــل هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة.31 ومقارنــة بالمجلــس 
لــه خزينــة الدولــة،32 يف مجــال حمايــة الحريــات الفرديــة والجماعيــة  الســابق عليــه، توســعت اختصاصــات المجلــس الوطنــي، بصفتــه هيئــة مســتقلة وتموِّ
للمواطنيــن، ال ســيما مــن خــالل النــص علــى التدخــل االســتبايق، وكــذا إرســاء االختصــاص الجهــوي عبــر إحــداث 13 لجنــة جهويــة لحقــوق اإلنســان يف كامــل 
المملكــة. ويمــارس المجلــس اختصاصاتــه عــن طريــق الرصــد وتلقــي الشــكاوى والوســاطة والتحقيقــات والتحريــات، عــالوة علــى إعــداد تقريــر ســنوي وتقاريــر 
متخصصــة أو موضوعاتيــة تعــرض مباشــرة علــى الملــك. ويمكــن للمجلــس التدخــل بوصفــه آليــة للتحذيــر االســتبايق يف كل حالــة توتــر كفيلــة بالتســبب يف 

انتهــاكات لحقــوق اإلنســان واتخــاذ مبــادرات وســاطة أو مصالحــة بهــدف تفــادي مثــل هــذه االنتهــاكات.

كــز االعتقــال واالحتجــاز ومراقبــة ظــروف الســجناء، كمــا يحــق لــه دراســة مــدى مالءمــة النصوص التشــريعية  ويحــق للمجلــس بوصفــه مؤسســة وطنيــة، زيــارة مرا
والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل مــع المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان وبالقانــون الــدويل اإلنســاين يف ضــوء المالحظــات والتوصيــات التــي تتقــدم 
بهــا هيئــات المعاهــدات والمشــاركة يف وضــع اآلليــات المنصــوص عليهــا مــن طــرف المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة. ويســاهم المجلــس يف إعــداد التقاريــر 

الوطنيــة المقدمــة لهيئــات المعاهــدات ويشــجع الحكومــة علــى مواصلــة تطبيــق مالحظاتهــا النهائيــة وتوصياتهــا ويســاهم يف مراقبــة العمليــات االنتخابيــة.

ويــرأس المجلــس إدريــس اليزمــي، وهــو صحــايف ســابق عــاش معارًضــا يف المهجر)فرنســا) قبــل أن يعــود عــام 2005 مــن أجــل العمــل علــى مشــروع العدالــة 
االنتقاليــة مــع رفــاق آخريــن، ســبقه منهــم إدريــس بنزكــري المعتقــل اليســاري الســابق بيــن ســنوات1977 و 1991 وأحمــد حــرزين المثقــف والناشــط المــدين 

يف مجــال االنتقــال الديمقراطــي.

ويوجد يف المجلس الوطني 30 عضًوا، ُيعينون ألربع سنوات قابلة للتجديد، وُيراعى فيهم التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيل المرأة والتمثيل الجهوي. ويتم اختيار 
األعضاء من بين الشخصيات العامة التي تمثل قطاعات المجتمع المختلفة مثل أعضاء الجمعيات األهلية والنقابات والبرلمان ومن أعضاء سلك القضاء وأساتذة 
الجامعات وخبراء مغاربة لدى األمم المتحدة. ويعين الملك ثمانية من األعضاء بينما تقترح المنظمات غير الحكومية 11 عضوا وتأيت بقية الترشيحات والتعيينات 
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33 الظهير مصطلح قانوين مغريب يختلف عن المرسوم من حيث إن الظهير الشريف يصدره ويوقعه الملك بصفته سلطة عليا وممثالً أسمى لألمة. وُيوقع الظهير بالتايل من جانب رئيس 

الحكومة ماعدا الظهائر المتعلقة بتعيين الوزير األول والوزراء وإعفائهم، مجلس الوصاية، وحالة االستثناء، والدعوة لالستفتاء، وحل البرلمان، وتعيين القضاة. أما الظهير الشريف التنفيذي 
فيصدره ويوقعه الملك من أجل إعطاء الشرعية التنفيذية لقانون صادر عن البرلمان.

34 مقابلة مع محمد زيان ومقابلة مع أحمد الهايج. ويف مقابلته قال الهايج: » التجاوب مع الجمعيات الحقوقية من جانب مؤسسات الدولة ضعيف وهو نفس التجاوب الذي تلقاه مؤسسات 

وسيطة ... شبه حكومية ... مثالً المجلس الوطني له صفة أن يكاتب وأن يراسل وأن يطلب إنصاف الضحايا الذين يتوجهون إليه، وكثيًرا ما ال يتم التجاوب مع مثل هذه المراسالت وحتى وإن 
تم هذا التجاوب فإنه يكون بمثابة شبه استجابة أي أنه إنذار للخرق والتجاوزات، ومحاولة توصيفه مخالفا للتوصيف الحقيقي له.«

35 مقابلة مع  أحمد الهايج.

كتوبر 2016. 36 مقابلة مع  أحمد عصيد، الكاتب والناشط األمازيغي، 26 تشرين األول/أ

من رئيســي غرفتي البرلمان، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشــارين والهيئات الدينية العليا، والودادية الحســنية للقضاة. وقد انتقد سياســيون 
ومثقفون ما إقصاء ممثلي حزب العدالة والتنمية والحركة األمازيغية واتحاد كتاب المغرب من عضوية المجلس الجديدة، ودعا البعض لمقاطعة المجلس.

وعلــى المســتوى القانــوين ينظــم المجلــس ظهيــر33 )مرســوم ملكــي) يحتــوي علــى 25 مــادة تميــز وتدقــق االختصاصــات يف مجــال الحمايــة )10 مــواد) ومجــال 
النهــوض بحقــوق اإلنســان )12 مــادة) ومجــال إثــراء الفكــر والحــوار حــول حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة ) 3 مــواد). ويمكــن للمجلــس الوطنــي التفاعــل مــع 
الجهــاز التشــريعي، حيــث تنــصُّ المــادة 24 علــى حــق رئيــس المجلــس يف أن يقــدم »أمــام كل مــن مجلســي البرلمــان يف جلســة عامــة عرًضــا يتضمــن ملخًصــا« 
لتقاريــر المجلــس. ويتعيــن علــى البرلمــان الســماح للمجلــس بالحضــور والمشــاركة يف أشــغال اللجنــة البرلمانيــة التــي تنــدرج مســألة حقــوق اإلنســان ضمــن 

اختصاصاتهــا وأن يســاهم المجلــس يف بنــاء قــدرات األطــر العاملــة يف البرلمــان يف مجــال حقــوق اإلنســان.

ويف بعــض األحيــان يبــدو المجلــس جريًئــا حيــن يطالــب مثــالً بالمســاواة يف مســألة اإلرث بيــن الرجــال والنســاء، وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام، أو انتقــاده لعمــل 
الحكومــة ومجلســي البرلمــان وتقديــم مقترحــات متعلقــة بتســريع إقــرار القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالدســتور.

وقد تعرض المجلس الوطني النتقادات جمة، وعاب عليه البعض أنه  ›‹ال تحركه إال التعليمات وتغيب عنه المبادرة والتدخل يف القضايا المستجدة.‹‹34بيد أن 
البعض يعتقدون أن المجلس الوطني لعب دوًرا مهًما يف االشتغال على مقترحات قوانين، وإعطاء االستشارة للدولة يف عدد من المجاالت، كما أنه تحلى بالشجاعة 
يف التدخل يف المحّرم السياسي، مثل موضوعي اإلجهاض واإلرث، مما جعله يواجه انتقادات حادة قبل أن تتدخل رابطة علماء المغرب وتساند توصية المجلس 

بالمساواة يف اإلرث بين الجنسين. ويعيب حقوقيون على المجلس أحيانًا أنه يقدم وجهة نظر الدولة على أنها »الحقيقة« فيما يخص قضايا مختلف عليها.35

ــا تبقــى تقاريــر المجلــس ودراســاته إيجابيــة واحترافيــة يف أحيــان كثيــرة لكــن توصياتهــا ليســت إلزاميــة. وال يتحمــل المجلــس بمفــرده ضعــف تأثيــره حيــث  عمليًّ
ان البرلمــان ال يقــر العديــد مــن مقترحاتــه.36 ويظــل مــن بيــن حســنات المجلــس أنــه يقــوم بعملــه بمنهجيــة وقــدر عــال مــن المهنيــة، وأنــه قــد ســاهم يف اســتكمال 
بعــض ملفــات العدالــة االنتقاليــة يف المغــرب وقــام بجهــود كثيــرة لرفــع الوعــي العــام باآلليــات القانونيــة للحمايــة مــن التعذيــب وتطويــر منظومــة حقــوق اإلنســان 
يف المــدارس والجامعــات وربطهــا بالثقافــة والفنــون، مــن خــالل التنظيــم أو التمويــل أو المشــاركة يف نــدوات وورش وعــروض فنيــة متعلقــة بمجــال حقــوق 

اإلنســان. كمــا يظــل المجلــس، علــى الرغــم مــن هشاشــته البنيويــة والمعوقــات الموضوعيــة، قــوة تثقيفيــة واقتراحيــة كبيــرة يف المجتمــع والدولــة.
 

خاتمة
تفاعلــت الدولــة المغربيــة بجديــة مــع منظومــة حقــوق اإلنســان منــذ بدايــات التســعينيات بســبب نضــاالت داخليــة وتطــورات عولميــة. ويف نفــس الوقــت 
تطــورت المنظمــات الحقوقيــة وتخففــت إىل حــد مــا مــن إرث سياســي ثقيــل. وانتقلــت الحركــة الحقوقيــة المغربيــة مــن صفــوف معارضــة النظام يف ســبعينيات 
وثمانينيــات القــرن الماضــي إىل التشــكك مــع بدايــة انفتــاح الدولــة ومســعاها الحتــواء الجســم الحقــويق يف التســعينيات، إىل اقتــراح سياســات وبدائــل ونقــد 
السياســات القائمــة يف ســياق تنامــي المطالــب االجتماعيــة والقطاعيــة والفئويــة داخــل المجتمــع المغــريب يف األعــوام العشــرة الماضيــة وخصوصــا بعــد حــراك 

كثــر مــن هــذه األدوار. 2011.وال توجــد قطيعــة يف الزمــن بيــن هــذه المراحــل حيــث ان بعــض المنظمــات تقــوم بدوريــن أو أ

وعلى رغم تلكؤ الدولة يف أحيان كثيرة أمام المد الحقويق، إال أن الحركة الحقوقية استطاعت أن تجد لها حيًزا واسع االنتشار سمح لها بالتعبير عن مطالبها 
األساسية. وعلى الرغم من المعوقات الذاتية والموضوعية، فإن تأثير أدوار المجتمع المدين يتزايد. ولم يعد دور الجمعيات الحقوقية محصوًرا يف االحتجاج 
والمؤازرة والترافع، وإنما أصبحت تمثل مجاالً خصًبا للمقترحات والمبادرات التشــريعية، وعامالً ضاغًطا لتوجيه وتعديل العديد من السياســات والقرارات.

ومــن ناحيتهــا عــززت الدولــة )وتحديــدا القصــر) مــع دســتور 2011 ضمانــات قانونيــة لحمايــة العديــد مــن الحقــوق األساســية والحريــات العامــة.  إال أنــه علــى 
مســتوى التشــريعات والنصــوص التطبيقيــة ال يــزال هنــاك مجــال خــاليف كبيــر يتعيــن العمــل عليــه مــن أجــل ضمــان شــمولية الحقــوق وعــدم تجزئتهــا. فمــا 
يــزال القانــون الجنــايئ المغــريب يتضمــن بنــوًدا مثــل المــادة 219 التــي تجــرم »اإلســاءة إىل هللا، وازدراء األديــان، وزعزعــة والء المواطنيــن للدولــة » األمــر الــذي 

يخالــف الدســتور وتعهــدات المغــرب الدوليــة الضامنــة لحريــة العقيــدة والــرأي.

ــا للحقــوق والحريــات، وأن ُتعــزز الدولــة وضعيتهــا االتفاقيــة علــى المســتوى الــدويل،  ال يكفــي أن يكــون هنــاك دســتوًرا جديــًدا ُيعتبــر البــاب الثــاين منــه ميثاًق
وتنظــم ورش عمــل لإلصــالح وتســن تدابيــر لمكافحــة التعذيــب وتحســين ظــروف عيــش المواطنيــن مــا لــم يكــن هنــاك محاســبة حقيقيــة. ولــن تتعــزز حقــوق 
االنســان يف المجتمــع وداخــل مؤسســات الدولــة دون أن تصبــح المنظمــات والمدافعيــن والمدافعــات المعنييــن جميعهــم بحقــوق اإلنســان شــركاء يف رســم 

ا منيًعــا أمــام تكــرار االنتهــاكات الجســيمة وضمــان االلتــزام الفعلــي للدولــة خطابًــا وممارســة بمعاييــر وثقافــة حقــوق اإلنســان. السياســات وســدًّ

وعلى الرغم من هذه الصورة المختلطة، إال أن من الواضح  أن حراك 20 فبراير قد أنعش الحركة الحقوقية والمقاربة الحقوقية للسياسة والسياسات ومعالجة 
المشكالت االجتماعية يف المغرب. ولم يكن هذا الحراك لحظة ميالد فحسب بقدر ما كان تتويجا لنضال دام سنوات من اجل وضع نهاية سلمية وتدريجية 
لمنطــق النظــام الســلطوي المســيطر لصالــح عقــد اجتماعــي قائــم علــى أســاس المواطنــة والحقــوق بيــن المجتمــع والدولــة. وهــذا أمــل لــم يعــد بعيــد المنــال.
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الفصل الثالث: 
حقوق اإلنسان والنشاط
االجتماعي االقتصادي
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الحركة الحقوقية والسياسة التنازعية يف مصر
)2014-2004(

عمرو عاديل

ملخص
أصابــت حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يف مصــر قــدًرا مــن النجــاح يف التعامــل مــع الحــركات التنازعيــة المتصديــة للسياســات والترتيبــات المؤسســية 
العامــة، ومــع ذلــك لــم تنشــأ عالقــة عضويــة بيــن االثنتيــن؛ إذ لــم تلجــأ الحــركات االحتجاجيــة إىل التبنــي االســتراتيجي إلطــار الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى 
النحــو الــذي كان مــن شــأنه تمكينهــا مــن تجــاوز خصائصهــا المحليــة الــال مؤسســاتية والــال مسيســة تجــاه برنامــج وطنــي شــامل، بينمــا عجــزت الحركــة الحقوقيــة 
يف نهايــة األمــر عــن مــد جســور تنظيميــة أو خطابيــة متينــة ومتصلــة تربطهــا بالحركــة االحتجاجيــة األوســع نطاًقــا، وتقيهــا الــردة إىل االســتبداد مثــل التــي وقعــت بعــد 
يوليــو 2013. وأطروحتنــا الرئيســية هــي أن المكاســب المتحققــة لحركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن اتخــاذ قالــب المنظمــات غيــر الحكومية/المجتمــع 
المــدين، والمهنيــة المتزايــدة )الحصــول علــى إىل االعتــراف والمــوارد)، قــد أتــت بثمــن فــادح هــو االغتــراب عــن قواعــد المحتجيــن االجتماعيــة، ممــا عرقــل نشــوء الروابــط 

العضويــة بيــن الحركتيــن، فظــل الــرأس مفصــوالً عــن الجســم الكبيــر المفتقــر إىل قيــادة. 

1. تقديم
تهــدف هــذه الورقــة إىل تقديــم كشــف حســاب وصفــي وتحليلــي ونقــدي لمختلــف جوانــب التفاعــل بيــن الحركــة الحقوقيــة الحــركات التنازعيــة يف مصــر طــوال 

العقــد الماضــي )2004-2014). 

وتســتخدم الدراســة تعريًفــا ضيًقــا لالحتجــاج كممارســة سياســية، يحيــل إىل األطــراف الفاعلــة وأفعــال المقاومــة واالحتجــاج ضــد تنفيــذ إجــراءات تســتند إىل 
أســاس نيوليبــرايل مــن جانــب الدولــة وحلفائهــا )مثــل المؤسســات الماليــة العالميــة، والمســتثمرين األجانــب، وبنــوك التنميــة، ورجــال األعمــال المحلييــن.. 
إلــخ). وقــد اتخــذت السياســة التنازعيــة أشــكاالً عديــدة منــذ اشــتداد وتيــرة الخصخصــة وتحريــر األســواق يف ســنوات حكــم مبــارك األخيــرة )2010-2004). ثــم 
توسعت أفعال التنازع عقب خلعه يف 2011 ونتيجة للتراجع )الذي ثبت الحًقا أنه مؤقت) يف سطوة الدولة البوليسية بين 2011 و2013. كانت الحركات 
التنازعيــة تضــم مئــات اآلالف مــن النــاس يف المواقــع الصناعيــة والبيروقراطيــة الحكوميــة واألحيــاء يف المــدن والقــرى والمجتمعــات المحليــة، وقــد اتخــذت 
كثــر عنًفــا يف مواجهــة الدولــة ورأس المــال وممثليهمــا.  احتجاجاتهــا أشــكاالً عديــدة تراوحــت مــن اإلضــراب واالعتصــام وقطــع الطــرق والتظاهــر إىل أشــكال أ
كمــا تبنــت تلــك الحــركات طيًفــا واســًعا مــن المطالــب والمزاعــم، كان بعضهــا يتعلــق بعمــال القطــاع العــام وموظفــي الحكومــة المطالبيــن بأجــور أعلــى أو 
بالتثبيــت يف الوظائــف أو بظــروف عمــل أفضــل، بينمــا امتــد بعضهــا اآلخــر إىل مجــاالت اإلســكان والوصــول إىل الخدمــات العامــة وحيــازة األرض وقضايــا البيئــة. 

وعلــى الطــرف اآلخــر كانــت تقــف الحركــة الحقوقيــة، التــي تتبنــى الدراســة لهــا تعريًفــا فضفاًضــا، يجعلهــا تضــم جميــع األطــراف الفاعلــة مــن جماعــات المناصــرة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمحاميــن والمهنييــن إىل الساســة والنشــطاء وشــبكات األفــراد والتنظيمــات المعنيــة بترقيــة حقــوق اإلنســان يف المجــال العــام. 
إن المعيــار الرئيســي إلدراج تلــك األطــراف تحــت عنــوان هــذه الحركــة )وبالتــايل اســتبعاد غيرهــا منهــا) هــو تبنــي جــدول أعمــال سياســي واجتماعــي اقتصــادي 
متســق ومتماســك وشــامل، يســتند صراحــة إىل المبــادئ والمواثيــق وااللتزامــات الحقوقيــة الدوليــة. وســوف تســلط هــذه الورقــة الضــوء علــى فــرع بعينــه مــن 
فــروع الحركــة الحقوقيــة ظــل منشــغالً علــى نحــو متصــل وممنهــج بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة طــوال الفتــرة موضــوع الدراســة. وتطلــق الورقــة علــى هــذه 
كــز األبحــاث، إىل جانــب التجمعــات األقــل مؤسســاتية أو الــال مؤسســاتية مــن المهنييــن والمحاميــن والنشــطاء،  الشــبكات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومرا
ــا، تطلــق عليهــا كلهــا اســم حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة )أو الحركــة الحقوقيــة، اختصــاًرا، فيمــا يلــي). والتنظيمــات الشــعبية التــي تبنــت خطابـًـا حقوقيًّ
كانــت الحركــة الحقوقيــة حاضــرة يف المشــهد العــام منــذ أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين بينمــا شــهدت حــركات االحتجــاج االقتصــادي االجتماعــي توســًعا 
يف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين وانفجــرت يف حجمهــا ونطاقهــا يف أعقــاب ثــورة ينايــر 2011. وخــالل فتــرة الدراســة كانــت أنمــاط التفاعــل بيــن 
الحركتيــن العريضتيــن متباينــة، تتخــذ أشــكاالً عديــدة تتــراوح بيــن التقاضــي االســتراتيجي والمســاعدة القانونيــة والخدمــات التنظيميــة والمناصــرة والحمــالت 

اإلعالميــة، والتشــبيك والتنســيق ضمــن أنشــطة أخــرى.

غايــة هــذه الورقــة أن تقــدم وصًفــا وتحليــالً، بأكثــر الطــرق نقــًدا وديناميــة، ألنمــاط التفاعــل بيــن الحركــة الحقوقيــة والحركــة التنازعيــة العريضــة يف مصــر. ويســتند 
اختيــار حقبــة الدراســة بحيــث تغطــي الفتــرة مــن 2004 وحتــى 2014 إىل ســببين: فقــد اُتخــذ التاريــخ االفتتاحــي، 2004، يف المقــام األول نقطــًة فاصلــًة يف 
تقســيم الحلقــة األحــدث مــن حلقــات السياســات التنازعيــة واالحتجــاج االجتماعــي يف مصــر، ألنــه كان عــام تــويل حكومــة أحمــد نظيــف، بأجنــدة نيوليبراليــة 
صريحــة للتحــول االقتصــادي واالجتماعــي. وقــد عمــل اشــتداد وتيــرة تحريــر االقتصــاد علــى توفيــر الســياق العريــض لتزايــد التنــازع كمــا يف ســائر أجــزاء العالــم 
النامــي1.  وظلــت تلــك الديناميــات فاعلــة حتــى 2009 حينمــا تعطــل البرنامــج بســبب األزمــة الماليــة العالميــة وتبعاتهــا. ومــع ذلــك فقــد بــرزت علــى الســطح 
ديناميــة أخــرى تتعلــق باالحتجــاج علــى نظــام مبــارك إلفراطــه يف الفســاد واالســتبداد. وتــم القــران بيــن االحتجــاج االقتصــادي االجتماعــي واالحتجــاج السياســي 
كبــر بكثيــر، يف فبرايــر 2011، وتحديــًدا يف العاشــر مــن فبرايــر حيــن قــام  ألول مــرة يف المحلــة الكبــرى، يف أبريــل 2008. ثــم عــاود الظهــور، وإن علــى نطــاق أ

اإلضــراب الــذي عــم أرجــاء البــالد بــدور حاســم يف توجيــه الضربــة القاصمــة إىل مبــارك ونظامــه، وتنحــى مبــارك يف اليــوم التــايل.

والدافــع الثــاين الختيــار هــذه الحقبــة هــو ثــورة 2011، التــي أدت إىل انفتــاح سياســي قصيــر وجــزيئ حتــى منتصــف 2013. تمــددت سياســات التنــازع إىل حــد 

1 Almeida, P.D. “The Role of Threats in Popular Mobilization in Central America”. Social Movement Dynamics: New Perspectives on Theory and Research from 
Latin America, 2015, p.109.
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الحركة الحقوقية والسياسة التنازعية يف مصرعمرو عاديل

ا وانفتــاح قنــوات سياســية لالعتــراض، فشــهدت تلــك الفتــرة فســحة وجيــزة وإن كانــت اســتثنائية مــن التوســع  كبيــر بالنظــر النخفــاض مخاطــر القمــع نســبيًّ
والنشــاط بالنســبة للحركــة الحقوقيــة، بمــا يف ذلــك المنشــغلين بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. ولعــل تمكــن حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن 
ا، وبقيــود أقــل، يف ســاحة سياســية مفتوحــة، أن يمثــل تجربــة وخبــرة مثيــرة تســمح باســتغاللها يف المقارنــة مــع الســنوات  العمــل بمخاطــر منخفضــة نســبيًّ

الســابقة والالحقــة، ســنوات االســتبداد الصريــح وتشــديد القبضــة األمنيــة.

2. سؤال البحث
علــى الرغــم تحقيــق حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لبعــض النجــاح يف التعامــل مــع الحــركات التنازعيــة، خصوًصــا يف مجــاالت التصــدي للسياســات 
والمؤسســات العامــة، إال أنــه لــم تتكــون عالقــة عضويــة بيــن الحركتيــن. فمــن جهــة، لــم تلجــأ الحركــة التنازعيــة إىل التبني االســتراتيجي إلطــار الحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــة، الــذي كان مــن شــأنه تمكينهــا مــن تجــاوز طابعهــا المحلــي، والــال مؤسســي والــال مســيس، نحــو اســتهداف سياســات الدولــة ومؤسســاتها علــى 
نطــاق البــالد كلهــا. ومــن جهــة أخــرى عجــزت الحركــة الحقوقيــة يف النهايــة عــن مــد جســور قويــة تنظيميــة أو حتــى علــى مســتوى الخطــاب السياســي خطابيــة 
ومتصلــة تربطهــا بالحركــة التنازعيــة األوســع نطاًقــا، علــى النحــو الــذي كان مــن شــأنه أن يمنحهــا العمــق والثقــل الالزميــن لمجابهــة الــردات الســلطوية 

المحتملــة، مثــل التــي وقعــت بعــد يوليــو 2013. 

وتتصدى الورقة باختصار لسؤالين رئيسيين: ما نوعية التفاعالت التي تمت بين الحركتين؟ وما الذي كان يمكن أن يتم بدالً عنها؟ 
وإذا كان موضــوع هــذه الورقــة هــو تقييــم حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يف مصــر يف العقــد األخيــر، فمــا الــذي يصلــح ألن يكــون معيــاًرا لهــذا التقييــم؟ 
لعــل أفضــل تقييــم لحركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة هــو المســتمد مــن رســالتها المعلنــة أو ســبب وجودهــا كمــا صــرح بــه مؤسســوها وشــخوصها 
وقادتهــا أنفســهم وهــو ترقيــة مجموعــة مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، المعرَّفــة عــادة باإلحالــة الصريحــة إىل مواثيــق حقوقيــة دوليــة، وترجمتهــا إىل 
مناصــرة تطالــب بسياســات عامــة وإصالحــات قانونيــة وقــرارات معينــة. ومــع ذلــك فقــد يتعــذر أو يســتحيل التوصــل إىل روابــط ســببية واضحــة بيــن تغيــرات 
مــن هــذا النــوع يف تصرفــات الدولــة، مــن جهــة، ونشــاط الحركــة الحقوقيــة وأطرافهــا المؤثريــن علــى تصرفــات الدولــة يف ذلــك المجــال، مــن جهــة أخــرى. فبعــض 
هــذه التصرفــات تنبــع مــن قلــب البيروقراطيــة الحكوميــة، بينمــا ترجــع تصرفــات أخــرى إىل أصــول مجتمعيــة، قــد تتأثــر بحركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
إال أنهــا ال تتماهــى معهــا أو تتحــد بهــا تماًمــا بالقطــع، مــن قبيــل النقابــات المســتقلة أو حتــى بعــض األشــكال األقــل مؤسســاتية مــن االحتجاجــات والتعبئــة 

الجماهيريــة. 

بــل إن الحركــة الحقوقيــة هــي، يف واقــع األمــر، ُمدخــل واحــد ضمــن مدخــالت عديــدة قــد تفيــد يف تفســير الُمخرجــات السياســية، وخصوًصــا يف فتــرات التقلــب 
العاصــف كفتــرة مــا بعــد ثــورة 2011، التــي اتســمت بقــدر كبيــر مــن التهافــت يف مؤسســات الدولــة والنظــام السياســي، والســيولة السياســية إن لــم تكــن 
الفوضــى الصريحــة. عــالوة علــى هــذا فــإن حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لــم تكــن قــط يف موضــع يســمح باعتبارهــا العامــل األكثــر تأثيــًرا يف تلــك 
المجــاالت، بالنظــر إىل تاريــخ وجودهــا القصيــر نســبيا، والقيــود علــى حصولهــا علــى المــوارد البشــرية والماديــة، مقارنــة بغيرهــا مــن األطــراف السياســية الفاعلــة، 
ســواء كانــت حكوميــة أو غيــر حكوميــة. وإلضفــاء مزيــد مــن التعقيــد علــى المســألة فــإن قــدرة الحركــة الحقوقيــة علــى التأثيــر يف تصرفــات الدولــة كانــت إىل حــد 
بعيــد مرهونــة بالفــرص التــي أتاحهــا الشــلل الــذي أصــاب الدولــة البوليســية يف أعقــاب ثــورة 2011. ومــن ثــم فقــد اعتمــدت قــدرة التأثيــر يف العمليــة السياســية، 

ويف المخرجــات السياســية بالتبعيــة، علــى عوامــل نبعــت مــن خــارج الحركــة الحقوقيــة وظلــت تتخطــى قدرتهــا علــى التأثيــر أو التطويــع.

وعلــى هــذا فــإن البديــل األكثــر معقوليــة، وتواضًعــا، هــو تقييــم الحركــة الحقوقيــة مــن حيــث تأثيرهــا المشــاَهد يف الحركــة التنازعيــة المعاصــرة والمناظــرة لهــا، 
باســتخدام عيــن الرســالة التــي وضعتهــا الحركــة الحقوقيــة لنفســها معيــاًرا للحكــم عليهــا. وبعبــارة أخــرى، ســتتوىل هــذه الورقــة وصــف وتحليــل قــدرة الحركــة 
الحقوقيــة علــى التأثيــر يف الحركــة التنازعيــة الشــعبية مــن حيــث ترقيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األساســية بوصفهــا مطالــب عامــة، إزاء تصرفــات 

الدولــة وسياســاتها التوزيعيــة. 

يف ســبيل اإلجابــة علــى ســؤال البحــث األساســي، تجمــع هــذه الورقــة بيــن البحــث المكتبــي والعمــل الميــداين، فتســتعين باألدبيــات المكتوبــة عــن المجتمــع 
المــدين، والسياســات التنازعيــة والحــركات االجتماعيــة وأنمــاط التفاعــل بيــن حركــة حقــوق اإلنســان وسياســات التنــازع. كمــا اعتمــد البحــث علــى مقابــالت شــبه 
ممنهجــة مــع محاميــن حقوقييــن مهنييــن، وباحثيــن معنييــن بقضايــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكذلــك مــع نشــطاء حقوقييــن مــن غيــر المهنييــن. 
واسترشــد كذلــك بخبــرة المؤلــف الشــخصية كمديــر ســابق لوحــدة العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية بيــن منتصــف 
2011 و2013. وغايــة الورقــة هــي تقديــم تقييــم ســليم وقائــم علــى معلومــات دقيقــة لذلــك الجنــاح المنتمــي إىل الحركــة الحقوقيــة والمعنــي بالحقــوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، مــع إمكانيــة تقديــم توصيــات أينمــا كانــت ذات صلــة. 

3.  قصة حركتين
3-1 - الحركة التنازعية

شــهدت مصــر تصاعــًدا يف العمــل التنازعــي منــذ منتصــف األلفينيــات، وقــد يجــوز القــول إن أعمــال االحتجــاج المتكــررة واســعة النطــاق، المدفوعــة بمظالــم 
اجتماعيــة واقتصاديــة ظاهــرة، متصديــة لتصرفــات الدولــة )مــن سياســات وقوانيــن ومراســيم..إلخ) هــي حركــة اجتماعيــة تشــير إىل أعمــال تنازعيــة جماعيــة 
ومظاهــر للتضامــن تقــوم بهــا جماعــات المغبونيــن علــى نحــو دوري، باســتهداف النخــب وبغيــة تغييــر سياســات الدولــة2.  ظهــرت الحركــة بصفــة عامــة رًدا علــى 
اشــتداد وتيــرة اإلصالحــات النيوليبراليــة علــى يــد حكومــة أحمــد نظيــف حديثــة العهــد بالســلطة آنــذاك )2011-2004). كانــت تلــك الحكومــة تتكــون مــن رجــال 
أعمــال وتكنوقراطييــن مــن المدرســة النيوليبراليــة، بتكليــف واضــح لدفــع التحــول االقتصــادي المصــري بعــد ســنوات طويلــة مــن التلكــؤ يف اإلصالحــات، بعــد 

تبنــي برنامــج التكيــف الهيكلــي يف 1991. 
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وهكــذا تســارعت خصخصــة الشــركات المملوكــة للدولــة منــذ 2004، وســيلًة الجتــذاب االســتثمار األجنبــي المباشــر. وســاهم تحريــر التجــارة، وتخفيــف قيودهــا، 
وخفــض ســعر العملــة، يف رفــع معــدالت التضخــم الــذي ضــرب موظفــي الدولــة وعمــال القطــاع العــام فهبــط بأجورهــم الحقيقيــة وبالتــايل مســتوياتهم 
المعيشــية. وإىل جانــب اإلجــراءات األســبق، ســهلت الحكومــة وصــول الشــركات الكبــرى، ذات الروابــط السياســية بنظــام الحكــم يف أغلــب األحيــان، إىل أصــول 
الدولــة يف شــكل أراض صحراويــة وشــركات عامــة مخصخصــة3.  وانطــوت إعــادة تعريــف حقــوق الملكيــة الخاصــة علــى رفــع مخاطــر التشــريد بالنســبة لبعــض 
كــز المــدن حيــث أدت المضاربــة علــى األراضــي إىل شــحذ شــهية المســتثمرين لألراضــي ذات الحيــازة غيــر المســتقرة. وكان  الفئــات المهمشــة، خصوًصــا يف مرا
جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر وتشــجيع الصــادرات يعتمــد علــى الصناعــات كثيفــة الطاقــة، الملوثــة يف أحيــان كثيــرة، مثــل البتروكيماويــات واإلســمنت 
والحديــد والصلــب والســيراميك واألســمدة4.  فأوجــد هــذا االتجــاه مجــاالت جديــدة للتنــازع علــى التلــوث وتدميــر المــوارد الطبيعيــة. وكان النــزاع مــع شــركة 
»أغريوم/موبكــو« يف دميــاط مــن األمثلــة الواضحــة علــى تعبئــة المجتمعــات المحليــة ضــد شــركة متعــددة الجنســيات مخافــة تدميــر األرزاق المعتمــدة علــى 
الســياحة الشــاطئية المحليــة وصيــد األســماك. كمــا ظهــرت حالــة مماثلــة يف إدكــو بشــمال البحيــرة يف 2012 ومــا بعدهــا، حيــث تصــدت المجتمعــات المحليــة 

لشــركة بريتيــش بتروليــوم بســبب اســتخدام تقنيــات التصديــع fracking يف اســتخراج الغــاز الطبيعــي5. 

لكــن علــى الرغــم مــن أن الحركــة التنازعيــة اســتهدفت سياســات الدولــة ومؤسســاتها إال أنهــا ظلــت محليــة، تتبنــى بوجــه عــام مطالًبــا اقتصاديــة قصيــرة األجــل، 
وبيــن 2004 و2014 كانــت اإلضرابــات واالعتصامــات العماليــة تنشــأ علــى مســتوى المصنــع الواحــد، وكانــت المحلــة الكبــرى هــي االســتثناء الكبيــر الــذي 
يثبــت القاعــدة، حيــث أمكــن حشــد المدينــة الصناعيــة كلهــا )6.  أمــا بخــالف ذلــك فقــد ســاد إخفــاق عــام يف التوصــل إىل إطــار تنظيمــي أو أيديولوجــي يربــط بيــن 
المئــات مــن أعمــال النضــال العمــايل خــالل ذلــك العقــد. كانــت معظــم المطالــب اقتصاديــة علــى نحــو ضيــق، منصبــة علــى مصالــح خصوصيــة تتعلــق بعمــال 
المصنــع مــن قبيــل رفــع األجــور أو تحســين ظــروف العمــل أو تغييــر اإلدارة أو التراجــع عــن قــرارات الخصخصــة، أو بالمشــاغل المباشــرة لألحيــاء والمجتمعــات 
المحليــة. وأدت محليــة الحركــة التنازعيــة وفــرط خصوصيتهــا إىل إضعــاف فرصتهــا يف تطويــر جــدول أعمــال سياســي يســتهدف التغييــر المعمــم للسياســات 

والمؤسســات العامــة يف المجاليــن االقتصــادي واالجتماعــي، علــى غــرار الحركــة العريضــة المناوئــة للنيوليبراليــة يف أمريــكا الالتينيــة7. 

إًذا كانــت اإلصالحــات النيوليبراليــة هــي الخيــط الضــام الــذي يمثــل ســياق السياســات التنازعيــة وانفجارهــا يف األلفينيــات وحتــى ثــورة 2011. لكــن رغــم تعطــل 
اإلجــراءات النيوليبراليــة بعــد الثــورة وإزاحــة مبــارك، إال أن الوهــن الــذي أصــاب آلــة الدولــة القمعيــة أدى إىل توســع غيــر مســبوق يف االحتجاجــات التنازعيــة8.  لقــد 
نتــج عــن االنهيــار شــبه التــام لقــوة الشــرطة، وإحجــام الجيــش عــن اســتخدام القــوة لقمــع االحتجــاج االجتماعــي، تمــدد المظاهــرات واإلضرابــات وقطــع الطــرق 
ــا، وظلــت الحركــة التنازعيــة محليــة ضيقــة االنكبــاب علــى  كثــر منــه كيفًّ ــا أ يف أنحــاء البــالد كلهــا تقريًبــا بيــن 2011 ومطلــع 2014. ومــع ذلــك فقــد كان التغيــر كمًّ
المصالــح االقتصاديــة، ومحــدودة القــدرة أو االهتمــام بتطويــر مطالــب عموميــة تتعلــق بالسياســات العامــة والترتيبــات المؤسســاتية. كمــا بقيــت الحركــة مفتتــة، 
ال مؤسســاتية وبــدون هويــة جامعــة تتجــاوز الروابــط المحليــة المباشــرة علــى مســتوى المصنــع يف حالــة العمــال، أو مســتوى الحــي والمجتمــع المحلــي يف غيــر 

ذلــك مــن حــاالت الحشــد والتعبئــة. 
صحيــح أنــه كانــت هنــاك محــاوالت لتســييس الحركــة العماليــة ومأسســتها وهيكلتهــا يف األلفينيــات، وربمــا كانــت أبرزهــا حركــة النقابــات المســتقلة التــي بــدأت 
بمحصلــي الضريبــة العقاريــة بعــد إضرابهــم الناجــح يف 2008. يف تلــك الحالــة نجــح محصلــو الضريبــة يف إنشــاء هيــكل تنظيمــي دائــم اعترفــت بــه الحكومــة 
ــا. ويف أعقــاب النقابــة المســتقلة للضرائــب العقاريــة ظهــر عــدد مــن التجمعــات المهنيــة األخــرى، تشــمل أصحــاب المعاشــات وموظفــي  ــا نظيــًرا تفاوضيًّ فعليًّ

الخدمــات الطبيــة9. 

يف أعقــاب ثــورة 2011 أُنشــئ االتحــاد المصــري للنقابــات المســتقلة، وأتيــح للنقابــات التســجيل لــدى وزارة القــوى العاملــة، يف تحــد رســمي للمــرة األوىل 
لالحتــكار الممنــوح لالتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر الــذي تهيمــن عليــه الحكومــة. كمــا ظهــرت محــاوالت الســتصدار قانــون جديــد للنقابــات العماليــة يضمــن 
حريــة تكويــن الجمعيــات، خصوًصــا يف ظــل أحمــد حســن البرعــي، أول وزيــر بعــد الثــورة، الــذي أبــدى التعاطــف الشــخصي مــع قضيــة النقابــات المســتقلة، 
ورشــحته حركــة العمــال المســتقلين10.  إال أن الحكومــة المؤقتــة بقيــادة المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة منعــت صــدور القانــون، ومــدت يف عمــر االتحــاد 
العــام الخاضــع للحكومــة بــدون عقــد انتخابــات جديــدة. واتبــع اإلخــوان المســلمون االســتراتيجية نفســها خــالل فتــرة حكمهــم القصيــرة )يوليــو2012 ـ يوليــو 
2013). وعقــب انقــالب يوليــو 2013 وإزاحــة الرئيــس اإلخــواين محمــد مرســي، أدت االرتكاســة الســلطوية إىل إعــادة احتــكار االتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر 

لتمثيــل العمــال، والتراجــع عــن االعتــراف الســابق بالنقابــات المســتقلة، وتشــديد التدابيــر ضــد التحــركات العماليــة بصفــة عامــة. 

3-2 -الحركة الحقوقية
وســعت حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن وجودهــا يف ســياق تصاعــد النــزاع االجتماعــي يف األلفينيــات، وال ســيما عقــب ثــورة 2011. وال شــك يف 
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وجــود بشــائر للحركــة منــذ بــزوغ الحركــة الحقوقيــة المصريــة المعاصــرة يف مطلــع ثمانينيــات القــرن العشــرين. فقــد كان لمجموعــة النشــطاء والمناصريــن 
والمحاميــن الحقوقييــن، المرتبطــة برمــوز اليســار مثــل يوســف درويــش ونبيــل الهــاليل وأحمــد ســيف اإلســالم، خبــرة طويلــة بالفعــل يف تقديــم الدعــم القانــوين 
ا يف األلفينيــات. إال أن حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بــدأت تتخــذ  للعمــال يف القضايــا الصناعيــة قبــل وقــت طويــل مــن موجــة التنــازع الحديثــة نســبيًّ
ســماتها الخاصــة يف ســياق التنــازع االجتماعــي المتصاعــد، مــع تخصــص جنــاح مــن الحركــة الحقوقيــة يف التصــدي للمظالــم االقتصادية/االجتماعيــة، يف افتــراق 

واضــح عــن االنشــغال األويل، والســائد حتــى اآلن، بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

أمــا مــن الناحيــة التنظيميــة فــإن حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة هــي كيــان فضفــاض يضــم العديــد مــن المكونــات المؤسســاتية والــال مؤسســاتية 
التــي تتبنــى التوجــه الحقــويق كمــا أســلفنا. ومــع ذلــك فبوســعنا التســليم بــأن قلبهــا ومكونهــا األبــرز واألوســع حيلــة هــو المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الطابــع 
المهنــي التــي أدت دور المناصــرة يف عــدد مــن المجــاالت منــذ تســعينيات القــرن العشــرين، وخصوًصــا يف األلفينيــات. »تتمايــز منظمــات المناصــرة عــن غيرهــا 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الضالعــة يف أنشــطة التنميــة واإلغاثــة بأنهــا منظمــات وحيــدة القضيــة )علــى ســبيل المثــال منظمــة العفــو الدوليــة)، ومعهــا 

منظمــات أخــرى حقوقيــة وبيئيــة، تحــاول التأثيــر يف السياســات العامــة«11. 

وهــي تشــترك يف هــذا الملمــح مــع الحركــة الحقوقيــة األوســع، وبالــذات جيلهــا األول الــذي يرجــع إىل أوائــل الثمانينيــات، والــذي يمكــن أن ينســب إليــه بــدء 
المنحــى »المنظمــايت« لحركــة حقــوق اإلنســان. كانــت تلــك المنظمــات تســجل عــادة علــى أنهــا شــركات مدنيــة لتجنــب القيــود الــواردة يف قوانيــن الجمعيــات 
كتســت معظــم هــذه المنظمــات صبغــة مهنيــة، بمكاتــب وعمالــة دائمــة مــن  كبــر يف التحــرك13. وقــد ا األهليــة12، ممــا أخضعهــا للضرائــب لكنــه منحهــا حريــة أ

الســكرتارية والباحثيــن والمحاميــن، مســتندة إىل قدرتهــا علــى توفيــر الخدمــات القانونيــة أو البحثيــة بأيــدي موظفيــن مدربيــن ومؤهليــن. 

بيــد أن المنظمــات غيــر الحكوميــة ال تمثــل إال المكــون األكثــر تنظيًمــا مــن مكونــات الحركــة الحقوقيــة، لكــن جنــاح الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثلــه مثــل 
الحركــة الحقوقيــة األعــرض، اعتمــد يف العمــل وتــداول المعلومــات وحشــد المــوارد علــى شــبكات كثيفــة، ممتــدة وغيــر نظاميــة، علــى أســس الصداقــة أو الزمالــة 
الســابقة يف ســنوات الدراســة الجامعيــة، أو يف مســيرة النضــال عبــر االنتمــاء إىل تنظيمــات سياســية )عــادة مــا كانــت تنظيمــات يســارية ســرية يف ســبعينيات 
وثمانينيــات القــرن العشــرين). ولهــذا فــإن التعريــف المســتخدم يف هــذه الورقــة هــو تعريــف فضفــاض وديناميكــي بقــدر اإلمــكان، الســتيعاب جوانــب الحركــة 

المؤسســاتية والــال مؤسســاتية علــى الســواء، والتــي تتقاطــع وتتداخــل يف المعتــاد ويتعــذر الفصــل بينهمــا. 

كتســاب الحركــة الحقوقيــة للطابــع المنظمــايت ومــن ثــم المهنــي، خصوًصــا يف أعقــاب ثــورة 2011 مباشــرة، علــى اجتــذاب الباحثيــن والمحاميــن والمــدراء  عمــل ا
المهنييــن المتمتعيــن بالطمــوح المهنــي إىل الحركــة الحقوقيــة، بمــا يف ذلــك جناحهــا؛ االقتصــادي واالجتماعــي. وبمــا أن تزايــد المهنيــة كان ســبًبا ونتيجــة 
ــا، فقــد حظيــت بعــض المنظمــات الحقوقيــة بالمــوارد  ــا وعالميًّ علــى الســواء لتزايــد الوصــول إىل التمويــل األجنبــي ومناصــرة السياســات وذيــوع الصيــت محليًّ
الكافيــة لتعييــن أشــخاص مــن ذوي القــدرات الرفيعــة، ولكــن دون التــزام مســبق أو انتمــاء أيديولوجــي إىل الحركــة الحقوقيــة14.  وعلــى الرغــم مــن أن هــؤالء 
المهنييــن ســاهموا يف إخــراج أبحــاث حقوقيــة ويف تنميــة المــوارد البشــرية والتنظيميــة للمنظمــات الحقوقيــة، إال أنــه مــن الصعــب اعتبارهــم جــزًءا من«المجتمــع 
ــا بمناصــرة حقــوق اإلنســان، وعــادة مــا  الحقــويق«، حيــث يحيــل هــذا المجتمــع يف المقــام األول إىل شــبكات غيــر نظاميــة مــن األشــخاص الملتزميــن أيديولوجيًّ
يكــون لهــم تاريــخ شــخصي، وأحيانًــا عائلــي، طويــل، مــن التفاعــل عبــر الصــالت الشــخصية بطريــق الــزواج و/أو الصداقــة. ويجــوز لنــا أن نعتبــر أن المجتمــع 

الحقــويق هــو الَمعيــن الــذي صــدر عنــه مؤسســو المنظمــات والنشــطاء السياســيون والمحامــون والساســة المســتقلون مــن ذوي األجنــدة الحقوقيــة. 

ــا الســتراتيجية المنظماتيــة )أي التحــول إىل منظمــات مجتمــع مــدين) التــي تبناهــا النشــطاء الحقوقيــون يف مصــر،  وقــد كان تزايــد المهنيــة امتــداًدا منطقيًّ
ويف العديــد مــن بلــدان الجنــوب العالمــي أيًضــا. لكنــه ازداد وضوًحــا، علــى األقــل مــن حيــث الســعي إىل مزيــد مــن المهنيــة يف األفــراد والمنتجــات والهيــكل 
التنظيمــي، يف األلفينيــات. وال يمكــن فصــل مقولــة »المهنيــة أفضــل« عــن الســياق الــدويل الســائد منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين، حيــن كانــت حكومــات 
ــا لتحــول المنظمــات غيــر الحكوميــة إىل منظمــات مهنيــة15.   ــا وتنظيميًّ الشــمال ومنظماتــه تبحــث عــن شــركاء موثوقيــن يف الجنــوب، ممــا شــكل حافــًزا ماليًّ
عــالوة علــى هــذا فــإن الروابــط الفكريــة القائمــة بيــن المنظمــات الحقوقيــة يف الشــمال ويف الجنــوب، إمــا مــن خــالل خبــرة العمــل أو التدريــب أو الدعــم الفنــي أو 

االنتمــاء إىل تحالفــات واســعة مــن المنظمــات، بــدت كلهــا وكأنهــا تدفــع يف اتجــاه التحــول المهنــي للمنظمــات الحقوقيــة. 

لكــن هــذا التحــول، كمــا ســيتضح، صــار قيــًدا علــى الحركــة الحقوقيــة كمــا تحــول إىل مصــدر للتوتــر يف تفاعالتهــا مــع الحركــة التنازعيــة. فقــد كان تزايــد المهنيــة، 
أوالً: يمثــل حالــة مــن حــاالت اســتيراد النمــوذج األمريكــي يف التحــول المنظمــايت، يف ســياق انفضــاض حركــة الحقــوق المدنيــة بالواليــات المتحــدة يف ثمانينيــات 
القــرن العشــرين. أمــا المقابــل المصــري فــكان مختلًفــا كل االختــالف، مــن حيــث الظــروف التــي تعمــل فيهــا الحركــة الحقوقيــة المصريــة، حيــث يتعــذر الفصــل 
بيــن »المــدين« و«السياســي«. ثانًيــا: وكأثــر جانبــي للنقطــة األوىل، أدى تزايــد المهنيــة إىل المزيــد مــن االغتــراب بيــن المنظمــات الحقوقيــة، وخصوًصــا تلــك 

المنشــغلة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، وبيــن دوائــر الجمهــور االجتماعــي التــي تزعــم أنهــا تخدمهــا، كمــا أســلفنا. 

ــا علــى نحــو متماســك ومتســق، مثــل »أطبــاء بــال حقوق«، وبعض الجماعات المســتندة إىل مجتمعات  وثمــة أمثلــة علــى جماعــات تنازعيــة تبنــت خطابـًـا حقوقيًّ
وأحيــاء محليــة التــي ظهــرت بعــد ثــورة 2011. وقــد شــكلت تلــك الجماعــات والشــبكات تداخــالً بيــن الحركتيــن التنازعيــة والحقوقيــة، فعــادة مــا يتــم اســتقاء 
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16 أنظر المرجع رقم 10.

17 مقابلة شخصية، محمد دعبس )2016/9/7)، عضو سابق بلجنة شعبية يف حي ميت عقبة، القاهرة، مصر. 

18 أنظر المرجع السابق.

19 Look :
Ramadan, F. and Adly, A., 2015. Low-Cost Authoritarianism: The Egyptian Regime and Labor Movement Since 2013. 
Beinin, J. and Vairel, F. eds, Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford University Press, 2013.

20 أنظر المرجع رقم 13.

أعضائهــا مــن وســط المجموعــة المغبونــة، وكثيــًرا مــا تتعلــق مطالبهــا بالمصالــح المباشــرة لألعضــاء، إال أنهــا تصــاغ بلغــة حقوقيــة. ويفصلهــا هــذا بوضــوح 
وحســم عــن النشــطاء والمنظمــات والشــبكات القائمــة علــى المناصــرة والعاملــة بغــرض التأثيــر يف السياســات العامــة، دون أن تســتفيد مــن هــذا التغييــر 

بصفــة خاصــة، إن اســتفادت.

بــدأت أطبــاء بــال حقــوق تجمًعــا غيــر نظامــي ألطبــاء مــن العامليــن يف القطــاع الحكومــي، الذيــن احتشــدوا يف أواخــر األلفينيــات للمطالبــة بتحســين ظــروف العمــل 
إضافــة إىل اإلصــالح الشــامل لنظــام الرعايــة الصحيــة، مستشــهدين بالتزامــات الحــق يف الصحــة المكرســة يف الدســتور إىل جانــب تعاهــدات مصــر الدوليــة. وقــد 
كان استشــهادهم بحقــوق اإلنســان، ومطالبهــم المتعلقــة بسياســات عامــة )إصــالح نظــام الرعايــة الصحيــة)، متســقا ويتجــاوز االســتغالل االنتهــازي لمثــل هــذا 

ــا ويف عالقتهــا بالعالــم الخارجــي أيًضــا.  الخطــاب ويتعــداه إىل صياغــة هويــة للمجموعــة داخليًّ

ويصــُدق هــذا أيًضــا علــى دار الخدمــات النقابيــة والعماليــة، المنشــأة يف 1990 كجمعيــة أهليــة تهــدف إىل تقديــم الخدمــات االجتماعيــة والقانونيــة لعمــال 
حلــوان. اســتعانت الــدار بموظفيــن مــن العمــال بجــوار المحاميــن والساســة اليســاريين16، واتخــذت الشــكل القانــوين للجمعيــة األهليــة )المســجلة كشــركة 
ــا كانــت تعمــل بتلــك الصفــة، فتدعــو إىل اإلضــراب وتقــدم الخدمــات القانونيــة للعمــال  مدنيــة) بســبب تعــذر إنشــاء نقابــة مســتقلة يف ذلــك الوقــت. لكنهــا فعليًّ

المفصوليــن. وقــد أغلقــت علــى ســبيل المثــال يف عهــد مبــارك، ســنة 2007، عقــب إضــراب المحلــة الكبــرى. 

ا يف أعقــاب ثــورة 2011، حيث احتشــدت مجموعات  ثــم شــهد هــذا النمــوذج، نمــوذج الجماعــات التنازعيــة القائمــة علــى خطــاب حقــويق، توســًعا وانتشــاًرا شــعبيًّ
علــى مســتوى األحيــاء، والقــرى يف أحيــان نــادرة، تحــت رايــة مطالــب الوصــول إىل الخدمــات العامــة أو اإلســكان أو حيــازة األرض، ضمــن إطــار حقــويق. ويف عــدد 
مــن أحيــاء القاهــرة الفقيــرة والممثلــة للشــريحة الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى، انتظمــت مجموعــات مكونــة مــن شــباب شــاركوا يف الثــورة، للضغــط مــن أجــل 
تحســين الخدمــات العامــة ومــن أجــل إقــرار الحيــازات العقاريــة أحيانًــا. وقــد تمكــن المؤلــف مــن مقابلــة ناشــط ينتمــي إىل مجموعــة كهــذه مــن ميــت عقبــة، 
كانــت تتخــذ شــكل لجنــة شــعبية فضفاضــة التنظيــم، بيــن 2011 و2012. ضغطــت المجموعــة علــى الســلطات المحليــة للوصــول إىل المرافــق، بمــا يف ذلــك 
تحســين الطــرق واالنضمــام إىل شــبكة الغــاز الطبيعــي17.  كمــا تكشــفت قصــص مشــابهة يف أرض اللــوا وعزبــة عــالم القريبتيــن، ويف كل تلــك الحــاالت كــرس 
شــباب النشــطاء وقتهــم وجهدهــم للتفــاوض مــع الســلطات المحليــة يف ســبيل أهــداف ضيقــة التحديــد ومتعلقــة بأحــوال الحــي المعيشــية مباشــرة. لــم تكــن 
تلــك المجموعــات بحاجــة إىل مــوارد ماليــة ضخمــة حيــث كان بوســع النشــطاء االســتفادة مــن المعــارف المحليــة للمجتمــع والثقــة التــي حظــوا بهــا مــن تمثيــل 
المصالــح أمــام الســلطات المحليــة. وبحســب أحــد المصــادر18  فــإن العامــل المفتاحــي المســؤول عــن ظهــور تلــك الجماعــات األحيائيــة هــو االنفتــاح السياســي 
قصيــر العمــر الــذي أعقــب ثــورة 2011. كانــت الســلطات المحليــة يف تلــك الفتــرة ضعيفــة أمــام المطالــب الشــعبية، ومســتعدة الســتقبال المواطنيــن والتفاعــل 
اإليجــايب مــع مطالبهــم. لكــن هــذه الفــرص تبخــرت بعــد انقــالب يوليــو 2013، مــع عــودة نمــوذج الحكــم الســلطوي القديــم، نمــوذج الحكــم مــن أعلــى، وتعــذر 
التفــاوض مــع الســلطات المحليــة. وبإضافــة هــذا إىل االنقســامات السياســية العميقــة التــي تلــت خلــع اإلخــوان المســلمين، واشــتداد قمــع الجمعيــات وقنــوات 

الحشــد الشــعبي، اندثــرت معظــم تلــك المجموعــات، مــع تســلل اإلحبــاط إىل أعضائهــا وانعــدام التســامح لــدى الســلطات. 

4. جسم بدون رأس ورأس بال جسم
على الرغم من النجاحات الجزئية للحركة الحقوقية يف التعامل مع السياسة التنازعية إال أنه لم تنشأ عالقة عضوية بين الحركتين، حيث أن الحركة التنازعية، 
من جهتها، لم تتبن خطاب الحقوق االقتصادية واالجتماعية على أي نحو كان من شأنه تمكينها من تجاوز خصائصها المحلية، الالمؤسساتية والالمسيسة، 
نحــو اســتهداف شــامل لسياســات الدولــة ومؤسســاتها. مــن جهــة أخــرى عجــزت الحركــة الحقوقيــة عــن مــد جســور متينــة ومتصلــة، خطابيــة أو تنظيميــة، تربطها 
بحركة التنازع األعرض على النحو الذي كان بوسعه إمدادها بالعمق والثقل الالزمين التقاء االرتكاسات السلطوية المحتملة كالتي وقعت بعد يوليو 2013. 

ولعــل أفضــل وصــف للحركــة التنازعيــة العريضــة منــذ منتصــف األلفينيــات أنهــا جســم بــال رأس، فقــد ضمــت مئــات اآلالف مــن األشــخاص وتوزعــت علــى 
كــز صناعيــة ومجتمعــات ريفيــة وأحيــاء حضريــة، لكنهــا افتقــرت إىل أي هيــكل تنظيمــي يمتــد بعــرض البــالد، وإىل خطــاب  عشــرات المواقــع، ومنهــا مصانــع ومرا
سياســي مشــترك أو قيــادة واضحــة19.  يف المقابــل كانــت الحركــة الحقوقيــة بعامــة وجناحهــا المعنــي بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة خصوًصــا أشــبه بــرأس 
ا، ذوي الخلفيــة األيديولوجيــة اليســارية الواضحــة، واألجنــدة  عديــم الجســم، إذ كانــت الحركــة، المكونــة مــن نــواة صلبــة مــن القــادة والنشــطاء الملتزميــن سياســيًّ
التــي تســتهدف التغييــر االقتصــادي واالجتماعــي اســتناًدا إىل المراجــع الحقوقيــة الدوليــة، معنيــة بتصرفــات الدولــة لكنهــا مــع ذلــك تتوجــه إىل دوائــر المغبونيــن 

والمحروميــن التــي تتجــاوز أعضائهــا المباشــرين20.  

 كانــت حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة إًذا رأًســا يبحــث عــن جســم، وكان دورهــا المركــزي يتمثــل يف الوســاطة: التنســيق والترجمــة، باإلضافــة إىل 
القيــادة أيًضــا، للحركــة التنازعيــة العريضــة، المحليــة والــال مسيســة. تكفلــت الحركــة الحقوقيــة بصياغــة وإنتــاج ونشــر خطــاب سياســي قــادر علــى التقــاط 
المظالــم المحليــة وتحويلهــا إىل مطالــب متماســكة قائمــة علــى الحقــوق، تتوجــه إىل المجــال العــام بتعريفــه علــى أنــه تصرفــات الدولــة. ومــع ذلــك، وعلــى 
الرغــم مــن النجــاح الجــزيئ يف مجــاالت مــن قبيــل التقاضــي االســتراتيجي وتقديــم الخدمــات القانونيــة، والتشــبيك والحمــالت اإلعالميــة، ظــل انفصــال الــرأس 

ــا علــى التغييــر، حتــى برغــم االنفتــاح السياســي قصيــر العمــر بيــن 2011 ومنتصــف 2013.  عــن الجســم قائًمــا وعصيًّ

والطــرح األساســي لهــذه الورقــة هــو أن االغتــراب بيــن الحركتيــن يلخــص األســباب الكامنــة خلــف اإلخفــاق يف تطويــر عالقــة عضويــة بيــن الحركــة الحقوقيــة 
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والحركــة التنازعيــة. ويمكــن تعريــف االغتــراب هنــا بأنــه وعــي متبــادل باالفتقــار إىل هويــة مشــتركة بيــن عناصــر الحركتيــن، ومــن هنــا نشــأ التبايــن المحتمــل أو 
الفعلــي يف االهتمامــات واألهــداف والنظــرة العامــة والخطــاب المســتخدم، علــى نحــو يقــوض تفاعلهــا كعناصــر يف حركــة واحــدة تهــدف إىل التغييــر االقتصــادي 
واالجتماعــي، أو يحــد منــه علــى األقــل. وقــد نتــج هــذا االغتــراب عــن عوامــل مختلفــة، يرجــع بعضهــا إىل الســياق االجتماعــي العريــض مثــل طــول مــدة الحكــم 
الســلطوي، والتغييــب المســتمر للسياســة، وإضعــاف المجتمــع المصــري ككل. إال أن بعــض العوامــل تتعلــق يف واقــع األمــر باالســتراتيجيات المتناقضــة 
وضعيفــة التماســك التــي اتبعتهــا الحركــة الحقوقيــة يف التصــدي لتلــك القيــود، بحيــث أدت إىل إدامــة القيــود بــدالً عــن التغلــب عليهــا. وقــد تمثــل التناقــض 

الرئيســي يف اتبــاع نمــوذج منظمــات المجتمــع المــدين، وســيلًة الســتئناف النضــال السياســي اليســاري. 
لم تفصل حركة الحقوق االقتصادية واالجتماعية بين عملها يف المجتمع المدين ويف المجتمع السياسي

، وبالتــايل بيــن مــا هــو سياســي ومــا هــو تنــازع علــى الحقــوق، فكانــت المنظمــات والشــبكات المعنيــة بالمناصــرة الحقوقيــة بمثابــة بديــل عملــي وامتــداد 
للمنظمــات والشــبكات اليســارية، ذات المواقــف األيديولوجيــة الواضحــة مــن الصــراع الطبقــي يف الســبعينيات والثمانينيــات، مــع توجــه خــاص نحــو دوائــر 

العمــال ـ والفالحيــن إىل حــد أقــل21. 

ا  كتســته تلــك المنظمــات، أقــرب إىل أن يكــون اختيــاًرا اســتراتيجيًّ أمــا يف الثمانينيــات والتســعينيات فقــد كانــت المناصــرة الحقوقيــة، والطابــع المهنــي الــذي ا
تــم بغــرض التغلــب علــى القيــود القانونيــة والمؤسســية التــي فرضهــا نظــام الحكــم الســلطوي، قليــل التســامح مــع النشــاط السياســي، ســواء ضمــن األحــزاب 
أو خارجهــا. ومــن ثــم فقــد ورثــت حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التحــدي التاريخــي الــذي واجهتــه الحركــة اليســارية يف مصــر )ويف غيرهــا مــن البلــدان 
الناميــة) يف محاولتهــا المســتمرة لربــط النــزاع االجتماعــي بالسياســي، عــن طريــق تطويــر تنظيمــات وخطابــات وجــداول أعمــال سياســية علــى أســس طبقيــة. 
لكــن هــذا التحــول، كمــا اتضــح، عرقــل تحقيــق األهــداف األصليــة للنضــال السياســي حيــث أنــه فاقــم مــن االغتــراب الفعلــي والظاهــري بيــن الحركــة الحقوقيــة 
وجمهورهــا األصيــل مــن المغبونيــن. وكان مصــدر االغتــراب مزدوًجــا: النــزاع علــى توزيــع المــوارد، وعلــى التمثيــل، وخصوًصــا فيمــا يتعلــق بوظائــف الوســاطة 

الخارجيــة مــن قبيــل التغطيــة اإلعالميــة وإطــالق الحمــالت والمناصــرة السياســية، كمــا أســلفنا. 

4-1 - النزاع على توزيع الموارد
شــكل التفــاوت يف الوصــول إىل المــوارد أحــد المصــادر الكبــرى لالغتــراب بيــن الحركــة الحقوقيــة والحــركات التنازعيــة يف مصــر، فقــد تمتعــت المنظمــات 
والتجمعــات الحقوقيــة باســتمرار بنفاذيــة أعلــى إىل المــوارد الماليــة والماديــة والبشــرية واالجتماعيــة ورأس المــال الثقــايف، بفضــل خلفيــة مؤسســيها وأعضائهــا 
وأنصارهــا المنتميــن إىل الطبقــة الوســطى. وكثيــًرا مــا كانــت عمليــة تخصيــص المــوارد، مــن الحركــة الحقوقيــة إىل الجماعــات واألفــراد المنخرطيــن يف التنــازع، 
تحفــل بالتوتــر وتثيــر مخاطــر نشــوء عالقــات زبونيــة و/أو ســلوك انتهــازي، ربمــا مــن الجانبيــن.  كمــا أن مصــادر تمويــل منظمــات المناصــرة وتجمعاتهــا حاســمة 
األهميــة بالنســبة لمصداقيتهــا يف أعيــن مــن يفتــرض أنهــا تدعمهــم، خصوًصــا وأن معظــم التمويــل أجنبــي، ومــن ثــم فهــو موضــع للشــبهات السياســية )وربمــا 
القانونيــة)22.  ومخاطــر الزبونيــة مزدوجــة: يتمثــل جانبهــا األول يف التمويــل األجنبــي حيــث تعتمــد التجمعــات والمنظمــات الحقوقيــة يف تمويــل أنشــطتها علــى 
أمــوال واردة مــن الخــارج، ممــا يخاطــر بتحويلهــا إىل زبائــن علــى نحــو يقــوض التزامهــا الصــادق بترقيــة األجنــدة الحقوقيــة. وباعــث القلــق الرئيســي هنــا هــو أن 
االعتمــاد علــى التمويــل األجنبــي مــن شــأنه دفــع تلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة إىل تكييــف هياكلهــا وجــداول أعمالهــا وبرامجهــا مــع اهتمامــات مموليهــا، 
ســواء كانــوا حكومــات أجنبيــة أو مؤسســات خاصــة، بــدالً عــن التصــدي لمشــكالت حقيقيــة يف ســياقها الصحيــح. والتمويــل األجنبــي خصيصــة تشــترك فيهــا 

المنظمــات الحقوقيــة مــع المنظمــات التنمويــة والخدميــة الخالصــة، ممــا ُيكســب األدبيــات المكتوبــة عــن األخيــرة صالحيــة النتقــاد األوىل. 

وقــد شــدد العديــد مــن الباحثيــن يف الثمانينيــات والتســعينيات علــى تفــاوت التفاعــل بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة يف الجنــوب ومانحيهــا وكفالئهــا يف 
الشــمال، ســواء كانــوا حكومــات أو منظمــات شــمالية. وانصــب النقــد األقســى علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة وال ســيما العاملــة يف مجــاالت الخدمــات 
والتنميــة، فوصفهــا غريــن وماتيــاس )1996) بأنهــا منظمــات كومبرادوريــة، كمــا أن ماركوســن )1996) ومــن قبلــه كوتــاري )1988)، اعتبراهــا عميلــة للــوكاالت 
العالميــة الكبــرى المروجــة لألجنــدة النيوليبراليــة، وأدوات إلعــادة تشــكيل مجتمعــات العالــم الثالــث. وانُتقــدت تلــك المنظمــات أيًضــا لتصديهــا لمعالجــة 
أعــراض المــرض بــدالً عــن أســبابه، بمــا أنهــا تقــدم الخدمــات للفقــراء لكنهــا ال تتطــرق إىل أســباب الفقــر. وترافــق هــذا مــع محاولــة لنــزع التســييس عــن قضايــا 

الفقــر والتهميــش والبطالــة، مــن خــالل معالجتهــا علــى أنهــا قضايــا تقنيــة أو حــاالت فرديــة. 

ورغــم أن هــذا االنتقــاد الكالســيكي للمنظمــات الجنوبيــة أجنبيــة التمويــل قــد يصــدق علــى بعــض حــاالت، أو حتــى بعــض قطاعــات، المنظمــات الحقوقيــة، إال 
أنــه فيمــا يبــدو ال ينطبــق علــى المنظمــات العاملــة يف مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. بــل إن العكــس تماًمــا قــد يكــون صحيًحــا فيمــا يتعلــق بهــا، حيــث 
ــا  ــا فيمــا يمــس بالحقــوق المدنيــة والسياســية أو ديمقراطيًّ كانــت تلــك المنظمــات مــن بيــن األكثــر تسييًســا، ولهــا موقــف أيديولوجــي واضــح، ســواء كان ليبراليًّ
ــا فيمــا يتعلــق باالقتصــاد. فضــالً عــن هــذا، كانــت منظمــات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة تتخــذ موقًفــا قويًّــا ضــد النيوليبراليــة، وانصبــت معظــم  اجتماعيًّ
أنشــطتها علــى مقاومــة اإلصالحــات النيوليبراليــة أو الرجــوع عــن سياســاتها األســبق. ومــن ثــم فقــد كانــت أقــرب إىل مناوئــة الهيمنــة، هيمنــة الحكومــة المصريــة 

أو هيمنــة رعاتهــا النيوليبرالييــن مثــل صنــدوق النقــد الــدويل أو البنــك الــدويل أو هيئــة المعونــة األمريكيــة علــى الســواء23. 

فضــالً عــن هــذا، عملــت المنظمــات الحقوقيــة علــى تســييس المطالــب الشــعبية االقتصاديــة واالجتماعيــة، وترقيــة قضاياهــا مــن خــالل مناصــرة السياســات 
واإلعــالم والتقاضــي االســتراتيجي، ويف كثيــر مــن الحــاالت تلقــت بعــض تلــك المنظمــات الحقوقيــة الدعــم المــايل والتنظيمــي مــن حــركات ومنظمــات مناهضــة 
للنيوليبراليــة وللعولمــة يف التســعينيات واأللفينيــات. ومــع ذلــك فقــد ظلــت أخريــات تتعامــل مــع المانحيــن والكفــالء مــن منظمــات دول الشــمال دون 
مســاس باســتقالليتها وتبنيهــا ألجنــدة مناوئــة للنيوليبراليــة. ويمكــن القــول، يف مجمــل األمــر، إن التمويــل األجنبــي لــم يقــوض تبنــي أجنــدات أصيلــة ووطنيــة 
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يف مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة.

وهنــاك أيًضــا أمثلــة علــى التعــاون عنــد التقاطــع بيــن الحركتيــن، حيــث قدمــت الحركــة الحقوقيــة الدعــم القانــوين واللوجيســتي والتنظيمــي للحركــة التنازعيــة، 
واســتغلت األخيــرة المــوارد التــي أتاحتهــا األوىل علــى نحــو اســتراتيجي. ففــي قضيــة القرصايــة علــى ســبيل المثــال، اســتغل المجتمــع المحلــي الخدمــات 
القانونيــة التــي قدمهــا ائتــالف مــن المنظمــات والشــبكات الحقوقيــة )وعلــى رأســها المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، والمبــادرة المصريــة 
للحقــوق الشــخصية) يف الوصــول إىل اإلعــالم ومناشــدة الجمهــور العــام. والقرصايــة جزيــرة وســط النيــل يف قلــب القاهــرة، يســكنها مجتمــع محلــي مــن 
المزارعيــن وصيــادي الســمك، وقــد ادَّعــت القــوات المســلحة ملكيتهــا بدعــوى أنهــا منطقــة عســكرية، ممــا يضــر بــأرزاق المجتمــع المحلــي وحيازتــه لــألرض. 
وكانــت هنــاك محــاوالت أســبق، يف ظــل حكومــة نظيــف )2011-2004) لنــزع الملكيــة مــن األهــايل وتخصيــص األرض لمســتثمرين عــرب. ودار حديــث يف 
كة مــع المســتثمرين العــرب أنفســهم. احتشــد المجتمــع المحلــي لالحتجــاج، وحصــل علــى خدمــات  2012 عــن أن مطالبــة الجيــش بالجزيــرة تتعلــق بشــرا
قانونيــة مــن منظمــات حقوقيــة ومحاميــن وغيرهــم مــن تجمعــات النشــطاء الــال مؤسســاتية، المعترضــة علــى محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية. 
وأصــدرت المحكمــة اإلداريــة العليــا حكمــا يؤكــد أحقيــة المجتمــع المحلــي يف أرضــه، لكــن دون أن تحــرم الجيــش مــن وجــوده علــى الجزيــرة باعتبارهــا منطقــة 

عســكرية.

وبالمثــل كان لمجتمــع الضبعــة المحلــي، علــى ســاحل مصــر الشــمايل الغــريب، تجربــة مــع المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية يف 2011-2012، حيــث 
تواصــل المجتمــع المحلــي يف الســاحل الشــمايل مــع الحركــة الحقوقيــة لدعــم مطالبتهــم باألراضــي التــي صادرتهــا الحكومــة يف مطلــع الثمانينيــات إلنشــاء 
ا إلنشــاء المفاعــل، واســتولوا عليهــا  محطــة للطاقــة النوويــة. ويف أعقــاب ثــورة 2011، اقتحــم أفــراد المجتمــع المحلــي األرض المصــادرة والمخصصــة رســميًّ
بالقــوة. ثــم تواصلــوا مــع المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية لطلــب المناصــرة والتغطيــة اإلعالميــة والخدمــات القانونيــة المحتملــة. ثــم انتهــت التعبئــة 
المحليــة بعــودة الجيــش إىل الســلطة وإحيــاء مشــروع مفاعــل الضبعــة النــووي. وكان مركــز هشــام مبــارك للقانــون، مــن قبــل الثــورة حتــى، يقــدم الخدمــات 

القانونيــة واللوجســتية للمحتجيــن مــن العمــال المعتصميــن أمــام البرلمــان بمطالــب اقتصاديــة. 

ويف معظــم تلــك الحــاالت كانــت الحركــة الحقوقيــة تقــوم بــدور يقتصــر علــى دعــم الحركــة التنازعيــة، ولــم ُيســمح للزبونيــة أو االنتهازيــة أو التنافــس علــى تمثيــل 
المصالــح بــأن تتغلــب علــى التعــاون. وكانــت التدخــالت يف معظمهــا مهنيــة ـ بــدالً عــن أن تكــون زبونيــة أو سياســية ـ كمــا كانــت تمكينيــة، عــن طريــق تزويــد 

المتنازعيــن بالمــواد التــي يفتقــرون إليهــا. يف مجمــل األمــر، لــم يحــدث تقويــض الســتقاللية التنــازع أو مصداقيتــه يف تلــك الحــاالت. 

ولعلــه ممــا تنبــه إليــه هــذه الدراســة أن ثمــة حاجــة إىل استكشــاف مدقــق وشــامل لتأثيــر العوامــل األجنبيــة يف نشــاط المنظمــات الحقوقيــة وهياكلهــا ووضــع 
جــداول أعمالهــا. والتمويــل األجنبــي مــن المالمــح المركزيــة بالطبــع، إال أنــه ليــس بحــال مــن األحــوال الملمــح الوحيــد الفاعــل، حيــث تتمتــع معظــم الشــبكات 
والمنظمــات الحقوقيــة بروابــط فكريــة قويــة مــع منظمــات الشــمال )منظمــة العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش علــى ســبيل المثــال) مــن خــالل خبــرات 
العمــل الســابقة أو الــدورات التدريبية..إلــخ. كمــا أن الكثيــر منهــا ينتمــي إىل ائتالفــات عالميــة مثــل الحركــة المضــادة للعولمــة، أو »أتــاكـ  جمعيــة فــرض الضريبــة 
علــى المعامــالت الماليــة وتحــرك المواطنيــن«. وممــا يثيــر االنتبــاه أن نفهــم الديناميــة المركبــة لتفاعــل تلــك العوامــل المختلفــة بعضهــا مــع البعــض، وتشــكيلها 
للحركــة الحقوقيــة وبيئتهــا. وعلــى ســبيل المثــال، كيــف أمكــن لحركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة أن تحتفــظ بتمويلهــا األجنبــي رغــم أجندتهــا المناهضــة 

للنيوليبراليــة، ودورهــا المركــزي يف منــع بعــض اإلجــراءات النيوليبراليــة أو الرجــوع عنهــا؟

4-2 - التحول المهني واالغتراب على أساس طبقي
إن العامــل الفعــال اآلخــر، الكامــن خلــف االغتــراب، هــو تمايــز الخلفيــة الطبقيــة ألعضــاء الحركتيــن علــى النحــو الــذي قــد يــؤدي إىل التبايــن، وربمــا التناقــض، يف 
الرؤيــة والمصالــح. وإذا جــاز التغلــب علــى هــذا االغتــراب الطبقــي مــن خــالل التعبيــر الصــادق عــن االلتــزام األيديولوجــي بقضيــة المتنازعيــن، إال أن هــذا التعبيــر 

ا يف ضــوء التحــول المنظمــايت والمهنــي المتزايــد للمنظمــات الحقوقيــة.  بذاتــه يصبــح إشــكاليًّ

فعــادة مــا كان يتــوىل مهنيــون أو رواد أعمــال طموحــون مــن الطبقــة الوســطى تأســيس وتشــغيل معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة الجنوبيــة، بمــا فيهــا 
ــا. والمنظمــات الحقوقيــة،  ــا أو ثقافيًّ ــا أو اقتصاديًّ منظمــات المناصــرة الحقوقيــة، للتحــدث نيابــة عــن المهمشــين دون أن يشــتركوا معهــم يف الكثيــر اجتماعيًّ
مثلهــا مثــل المنظمــات التنمويــة التــي تزعــم تمكيــن الفقــراء والمهمشــين، تدعــي أنهــا ترتقــي بمصالــح الفقــراء والمنتهكيــن والمهمشــين. وقــد أدى هــذا 
التناقــض يف المعتــاد إىل نشــوء االغتــراب والزبونيــة، حيــث يقــوم مديــرو المنظمــات باســتغالل منتفعيهــا مــن الفقــراء لتأميــن الحصــول علــى تمويــل روتينــي. 
وقــد شــكل هــذا مصــدًرا واضًحــا مــن مصــادر االغتــراب، يحــد مــن قــدرة الحركــة الحقوقيــة علــى إقامــة تعــاون حقيقــي مــع المنخرطيــن مباشــرة يف العمــل 
التنازعــي. وقــد ذكــر أحــد مصادرنــا غيــاب االلتــزام طويــل األمــد مــن جانــب النشــطاء الحقوقييــن تجــاه المجموعــات التــي يدعمونهــا ويخدمونهــا24. وعــادة مــا 
ــا أو مــن الحريصيــن  تتوقــف اســتدامة التعــاون علــى اســتمرار التمويــل أو حتــى اســتمرار وجــود أشــخاص بعينهــم مــن المهتميــن أو مــن الملتزميــن أيديولوجيًّ
علــى ترقيــة مســيرتهم المهنيــة. وللمؤلــف خبــرة شــخصية مــع جماعــة مــن الباعــة الجائليــن يف وســط القاهــرة، أقامــت صــالت بالمبــادرة المصريــة للحقــوق 
الشــخصية يف 2012، ثــم انقطــع التعــاون بعــد اســتقالة المؤلــف ومغادرتــه للبــالد يف ســياق تحــول مهنــي مــن البحــث الحقــويق إىل العمــل األكاديمــي يف 2013. 
كمــا أبــدى اثنــان آخــران مــن المصــادر التــي أجريــت معهــا المقابــالت نفــس القلــق بعــد عملهــم مــع مجتمعــات أو أحيــاء محليــة أو عمــال منخرطيــن يف التنــازع. 

كان هنــاك توجــس عــام مــن أفــراد الحركــة التنازعيــة حيــال إقامــة تعــاون موثــوق ومســتمر وطويــل األجــل مــع المحاميــن والباحثيــن الحقوقييــن. 

4-3 - بين تمثيل المغبونين وانتحال الصفة
ســبق أن ذكرنــا أن القــدرة علــى القيــام بــدور الوســاطة الخارجيــة كانــت تقتضــي مــن الحركــة الحقوقيــة أن تفتــرض يف نفســها تمثيــل المجموعــات التنازعيــة 
أمــام العالــم الخارجــي )الدولــة يف المقــام األول، ولكــن المجتمــع الواســع أيًضــا، عبــر تســليط األضــواء اإلعالميــة). والتمثيــل مســألة تحتــوي علــى قــدر مــن التوتــر 
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بطبيعتهــا، بالنظــر إىل التوتــر الكامــن أو الظاهــر الناتــج عــن الوصــول إىل المــوارد وتمايــز الخلفيــات الطبقيــة. 

ويحضرنــا هنــا مثــال دار الخدمــات النقابيــة والعماليــة، التــي أنشــأها يف التســعينيات ناشــط عمــايل كمنظمــة غيــر حكوميــة حقوقيــة متخصصــة يف تقديــم 
الخدمــات للعمــال. قــد تطــورت المنظمــة، بحســب أحــد المصــادر، إىل مصــدر للتنافــس أو حتــى الخصومــة مــع الحركــة العماليــة بعــد ثــورة 2011، حيــث حــاول 
بعــض موظفــي البيروقراطيــة الحكوميــة إنشــاء اتحــاد للنقابــات المســتقلة )االتحــاد المصــري للنقابــات المســتقلة)، فســارع كمــال عبــاس، رئيــس الــدار، إىل 
إنشــاء اتحــاد منافــس )رمضــان). وأدى هــذا التحــرك إىل إضعــاف حركــة النقابــات المســتقلة، زيــادة علــى ضعفهــا التنظيمــي. كمــا رفــع الغطــاء، بحســب رمضــان، 
عــن توتــر قديــم متعلــق بصاحــب الحــق يف تمثيــل العمــال، ومــا إذا كان بوســع النشــطاء وقــادة المنظمــات الحقوقيــة تــويل هــذا الــدور، بالنظــر لغيــاب طبقــة قويــة 
مــن النقابييــن والساســة العمالييــن. بيــد أن أعضــاء الــدار لــم يعتبــروا أنفســهم جمعيــة أهليــة قــط، رغــم الشــكل القانــوين الــذي اضطــروا التخــاذه نتيجــة القيــود 
ــا، تمكــن مــن فــرض حضــور قــوي منــذ التســعينيات يف  المفروضــة علــى النقابــات العماليــة المســتقلة. وبحســب عبــاس فــإن الــدار كانــت دائمــا تنظيًمــا عماليًّ
كــز صناعيــة مختلفــة، تشــمل المحلــة الكبــرى وحلــوان وشــبرا. وكان أفرادهــا دائًمــا مــن العمــال والنشــطاء اليســاريين مــن أصحــاب الخلفيــات الشــيوعية25.   مرا

ومــن ثــم فقــد كانــوا جــزًءا ال يتجــزأ مــن الحركــة العماليــة مــن البدايــة. 

بــل ربمــا يمكــن تعقــب المشــكلة حتــى التســعينيات واأللفينيــات، حيــن تــوىل أفــراد الحركــة الحقوقيــة تمثيــل مطالــب العمــال )والفالحيــن) يف مؤتمــرات خــارج 
كبــر بالخــارج، بــل كان األمــر يتعلــق أيًضــا  البــالد، مــع أن دافعهــم يف هــذا لــم يقتصــر علــى المصلحــة الذاتيــة يف ســبيل الحصــول علــى تمويــل أفضــل وذيــوع أ

بنقــص يف النقابييــن القادريــن علــى التحــدث عــن مطالــب عامــة تخــص الحركــة العماليــة وتتجــاوز المصالــح الضيقــة والمباشــرة لجمهورهــم المحلــي. 

ومــن المنصــف أن نقــول إن العديــد مــن العراقيــل تعــوق تــويل الحركــة الحقوقيــة تمثيــل الحركــة التنازعيــة، فليــس بوســع النشــطاء والمحاميــن الحقوقييــن، 
وال مهنيــي المنظمــات الحقوقيــة بــكل تأكيــد، أن يكونــوا بديــالً عــن الغيــاب الطويــل للطبقــة السياســية النقابيــة. عــالوة علــى هــذا فــإن أفــراد الحركــة الحقوقيــة، 
علــى عكــس الساســة اليســاريين ونشــطاء األحــزاب السياســية ومرشــحيها، ال يتمتعــون بدافعيــة التواصــل مــع الفئــات المغبونــة الســتجالب األصــوات. وال 
يمكــن للحركــة الحقوقيــة تأديــة مهــام تمثيليــة إال يف قضايــا معينــة ضيقــة التحديــد )القضايــا التــي تتطلــب خبــرة الحركــة الحقوقيــة ومواردهــا مثــاالً) وبالتعــاون 

مــع الممثليــن العضوييــن للمجموعــات والمجتمعــات الضالعــة يف التنــازع. 

ويرجــع غيــاب طبقــة القــادة المسيســين، ذوي الرؤيــة الشــاملة لعمــوم البــالد، إىل اإلرث الطويــل والمســتمر مــن الســلطوية ونــزع التســييس عــن التنــازع 
االجتماعــي االقتصــادي، وتفتيتــه وحصــره يف الحــدود المحليــة يف مصــر علــى مســتوى المصنــع أو القريــة أو الحــي. ولــن يتســنى كســر هــذا القيــد إال يف ســياق 
التحــول الديمقراطــي، الــذي قــد يســمح بتســييس التنــازع، وبــزوغ حــركات بعــرض البــالد تطالــب بتغييــرات يف السياســات. وقــد ســمح االنفتــاح السياســي 
الوجيــز بيــن 2011 و2013 ببــدء عمليــة مــن هــذا النــوع، لكنــه تعطــل بحلــول نهايــة 2013. وربمــا يمكــن لشــخوص مــن الحركــة الحقوقيــة أن تــؤدي أدواًرا 
ــا مــع ترشــح خالــد علــي للرئاســة يف 2012. ويجــوز النظــر إىل هــذا كمحاولــة الفتتــاح  سياســية صريحــة، وبالتــايل أن تســعى إىل تمثيــل جماهيرهــا، كمــا اتضــح جليًّ

مســيرة سياســية للمحامــي اليســاري، الــذي كان يديــر المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

ومــع ذلــك فقــد ســمح ســياق التســييس والحشــد الشــعبي المحتــدم بظهــور ساســة عضوييــن، جمعــوا بيــن المعرفــة المحليــة بجمهورهــم المباشــر والنظــرة 
كثــر مــا انطبــق علــى حــركات التنــازع المنتميــة إىل الطبقــة الوســطى، كالتــي خرجــت مــن صفــوف الموظفيــن العمــوم المهــرة  الوطنيــة الشــاملة. وانطبــق هــذا أ
)مثــل األطبــاء والطياريــن والمعلميــن أيًضــا)، ومــن أحيــاء الطبقــة الوســطى التقليديــة المهــددة باالنــزالق إىل دوائــر الفقــر، والمحتشــدة مــن أجــل الخدمــات 
العامــة علــى المســتوى المحلــي. أدت الخبــرة الثوريــة إىل إيجــاد نشــطاء محلييــن مــن خلفيــة شــبابية وجامعيــة، كان بوســعهم تأطيــر المطالــب المباشــرة، 
االقتصاديــة وشــديدة الخصوصيــة عــادة، ضمــن أجنــدة وطنيــة. كمــا كانــوا ينتمــون إىل شــبكات أوســع مــن النشــطاء الشــباب وأعضــاء األحــزاب السياســية. وقــد 
أفــاد هــؤالء النشــطاء )أو الساســة المزمعيــن) بحــدوث تفاعــالت مرنــة مــن النشــطاء الحقوقييــن، بالنظــر إىل تشــابه الخلفيــات، وقلــة الحاجــة إىل الدعــم المــايل 
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة26.  وقــد أثبتــوا، إضافــة إىل هــذا، قدرتهــم علــى تأطيــر المطالــب بلغــة حقوقيــة. وربمــا كان مــن شــأن هــذا أن يفتــح ســاحة جديــدة 
لتأثيــر الحركــة الحقوقيــة يف المجتمــع ككل علــى نحــو يتجــاوز الدائــرة الضيقــة للمنظمــات المهنيــة، أو حتــى المجتمــع الحقــويق. إال أن هــذه الســبل انســدت 
ســريًعا مــع عــودة الحكــم الســلطوي اعتبــاًرا مــن منتصــف 2013، واشــتداد عمليــة نــزع التســيييس التــي مارســها الجيــش علــى المجتمــع وســط حملــة قمعيــة 

علــى اإلخــوان المســلمين واالحتجــاج الشــعبي بصفــة أعــم. 

5. وصف التفاعل بين الحركتين وتحديد مفاهيمه
يهــدف هــذا القســم إىل دراســة أنمــاط التفاعــل والتداخــل بيــن حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والحركــة التنازعيــة األعــرض يف مصــر طــوال العقــد 
الماضــي، وســوف يصــف أشــكال التفاعــل المختلفــة ويحــدد مفاهيمهــا، كمــا ســيحاول القســم التــايل تحليــل تلــك التفاعــالت، مــن منظــور إشــكايل باألحــرى، 

يف تمهيــد ألطروحــة شــاملة. 

ــا بصفــة عامــة، لكنــه أظهــر أيًضــا حــاالت  بــادئ ذي بــدء، لــم يكــن التفاعــل بيــن الحركتيــن الحقوقيــة والتنازعيــة علــى منــوال واحــد، فقــد اتخــذ شــكالً تعاونيًّ
مــن التنافــر بــل حتــى التنافــس والخصومــة. وقــد أدت الحركــة الحقوقيــة يف المجمــل وظيفتيــن عموميتيــن يف تفاعلهــا مــع حركــة التنــازع: األوىل هــي وظيفــة 
تقديــم الخدمــات )القانونيــة واللوجيســتية، والماليــة علــى نحــو أقــل تواتــًرا) للحركــة التنازعيــة فقيــرة المــوارد واألفقــر تجهيــًزا بصفــة عامــة، والثانيــة هــي وظيفــة 
الوســيط، بمعنــى تنســيق التحــركات وتخصيــص المــوارد وتأطيــر المطالــب فيمــا بيــن مختلــف مكونــات الحركــة التنازعيــة، وفيمــا بينهــا وبيــن العالــم الخارجــي. 
ووقعــت أيًضــا حــاالت تنافــس وخصومــة داخــل الحركــة الحقوقيــة نفســها، لــدواع شــخصية وكذلــك بســبب الوصــول إىل المــوارد االقتصاديــة مــن المانحيــن 
األجانــب. وبحســب أحــد المصــادر التــي أجريــت معهــا المقابــالت مــن داخــل الحركــة الحقوقيــة، أدت هــذه الخصومــات الداخليــة إىل حــاالت عديــدة مــن انعــدام 
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28 يجب أن نذكر أن الدفاع عن عمال منخرطين يف أعمال تنازعية يرجع على األرجح إىل أربعينيات القرن الماضي، حين كان محامون من ذوي الميول الشيوعية واليسارية يؤدون تلك المهمة.

29 أنظر المرجع رقم 10.

30 أنظر المرجع رقم 9.

31 Edwards, B. and McCarthy, J.D. “Resources and Social Movement Mobilization”. The Blackwell Companion to Social Movements, 2004.

التنســيق يف اســتخدام مــوارد محــدودة، بحيــث أمكــن علــى ســبيل المثــال إجــراء نفــس الفعاليــات مرتيــن، لخدمــة جمهــور أو منطقــة واحــدة27.  ســنغطي 
كبــر يف القســم التــايل، المعنــي بإثــارة إشــكاليات التفاعــل بيــن الحركتيــن. أمــا اآلن فســوف نســلط الضــوء  الجوانــب الســلبية للتفاعــل بيــن الحركتيــن باســتفاضة أ

علــى ذلــك التفاعــل كتعــاون وتنســيق وتبــادل. 

5-1 - تقديم الخدمات
تشــير الوظيفــة األوىل لمقــدم الخدمــات إىل تفاعــل بســيط ومباشــر، تتــوىل فيــه منظمــات الحركــة الحقوقيــة وشــبكاتها تقديــم خدمــات مختلفــة للمجموعــات 
واألفــراد الضالعيــن يف أعمــال التنــازع. ويف تلــك الحــاالت تظــل الكيانــات الحقوقيــة يف الخلفيــة، تقــدم المســاعدة والدعــم للفاعليــن الرئيســيين مــن الحركــة 

التنازعيــة. 

كثــر مــا تــم تقديمــه مــن خدمــات، وكانــت تشــمل الدفــاع عــن متظاهريــن أو عمــال مضربيــن عقــب احتجازهــم أو مالحقتهــم،  وقــد شــكلت الخدمــات القانونيــة أ
إضافــة إىل االستشــارات القانونيــة مــن محاميــن مهنييــن ألفــراد ومجموعــات ضالعيــن يف العمــل التنازعــي. والخدمــات القانونيــة مــن مجــاالت الخبــرة والنشــاط 
التقليديــة بالنســبة للجمعيــات الحقوقيــة، منــذ نشــوء الحركــة يف مطلــع الثمانينيــات، وهكــذا فــإن مــا كان ينطبــق يف البدايــة علــى قضايــا االنتهــاكات الحقوقيــة 
)مثــل التعذيــب ووحشــية الشــرطة) امتــد فيمــا بعــد إىل الدفــاع عــن العمــال المضربيــن عنــد اعتقالهــم، وعــن الموظفيــن والعمــال المفصوليــن لنشــاطهم 
النقــايب، أو ألي ســبب تعســفي آخــر28.  يف حــاالت معينــة أخــرى كانــت الخدمــات القانونيــة تقــدم بشــكل اســتبايق، مثــل تمكيــن العمــال مــن إنشــاء نقابتهــم 
المســتقلة، أو الطعــن القانــوين علــى انتخابــات يزعــم أنهــا زورت داخــل االتحــاد العــام لنقابــات العمــال الــذي تســيطر عليــه الدولــة29. حــدث هــذا مــع دار الخدمــات 
النقابيــة والعماليــة، وجمعيــة المســاعدة القانونيــة لحقــوق اإلنســان يف التســعينيات، ومــع المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة قبــل ثــورة 2011 

مباشــرة. 

إال أن الخدمــات القانونيــة لــم تكــن الوحيــدة التــي قدمتهــا منظمــات الحركــة الحقوقيــة وشــبكاتها، فقــد قدمــت أيًضــا الخدمــات اللوجيســتية والتثقيفيــة 
والتنظيميــة، وخدمــات التشــبيك. ومــن أمثلــة الخدمــات اللوجيســتية اســتضافة االجتماعــات أو تقديــم الدعــم العينــي ألنشــطة التنــازع مــن قبيــل األغطيــة 
والمــأوى والطعــام للمعتصميــن والمضربيــن )علــى ســبيل المثــال، دعــم مركــز هشــام مبــارك لالعتصــام أمــام البرلمــان يف 2009 و2010). كمــا اشــتملت 
الخدمــات اللوجيســتية علــى أعمــال التنســيق بيــن مختلــف مكونــات الحركــة التنازعيــة، بالنظــر إىل طبيعتهــا المحليــة المفتتــة. وعلــى المنــوال نفســه، قــام 

المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة بــدور مركــزي يف تنســيق الحركــة العماليــة منــذ إنشــائه يف 2009 وال ســيما بعــد ثــورة 2011. 

ــا مــن الخدمــات، حيــث تتــوىل المجموعــات والمنظمــات الحقوقيــة توســعة القــدرة االتصاليــة للحركــة التنازعيــة مــن  ثــم شــكلت خدمــات التشــبيك نوًعــا ثالًث
خــالل تعريفهــا علــى آخريــن مــن األطــراف الفاعلــة، ســواء مــن داخــل الدولــة )بمــا فيهــا أعضــاء البرلمــان) أو يف المجتمعيــن السياســي والمــدين، مــن قبيــل 

النقابــات واألحــزاب السياســية ومنافــذ اإلعــالم. 

علــى ســبيل المثــال، يف 2012 فاتحــت نقابــة الباعــة الجائليــن يف القاهــرة المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية لطلــب المســاعدة القانونيــة والمناصــرة يف 
تعديــل قانــون الباعــة الجائليــن30.  وقدمــت المبــادرة االستشــارات القانونيــة، لكــن مســاهمتها الرئيســية انتمــت إىل مجــال التشــبيك، بالمشــاركة يف جهــود 
ربــط العديــد مــن نقابــات الباعــة الجائليــن يف عــدد مــن المحافظــات بالجماعــات الداعمــة لهــا. وقــد تــم عــدد مــن تلــك االجتماعــات يف مقــر المبــادرة، لتنســيق 
التحــركات والتشــاور يف مشــروع القانــون يف 2012. كمــا قامــت المبــادرة بتعريــف الباعــة الجائليــن علــى مكتــب للهندســة يف وســط القاهــرة، كان يضــع نموذًجــا 
ـا لباعــة الشــوارع يتناغــم مــع االســتخدامات االجتماعيــة األخــرى للحيــز العــام. اســتمر نشــاط الباعــة الجائليــن يف وســط المدينــة لبعــض الوقــت،  اقتصاديًـّ
حتــى انقــالب يوليــو 2013، حينمــا ارتــدت الســلطات عــن انفتاحهــا علــى المطالــب الشــعبية، وتناقــص تســامحها مــع أشــكال االحتجاجــات العامــة أو التعبئــة 
الجماهيريــة، وهــذا يف ســياق الحملــة القمعيــة علــى اإلخــوان المســلمين والجماعــات اإلســالمية المواليــة لهــم. ويبــدو أن بنيــة للفرصــة السياســية يف ذلــك 

الوقــت هــي األقــدر، مــرة أخــرى، علــى تفســير حــاالت ]نجــاح[ التعبئــة المحليــة. 

وقــد كان تقديــم الخدمــات، رغــم اقتصــاره عــادة علــى األشــكال غيــر الماديــة وغيــر النقديــة، مــن أحفــل المناطــق بالتوتــر يف التفاعــل بيــن الحركتيــن، فقــد نشــأت 
الحاجــة إىل تقديــم الخدمــات أصــال مــن واقــع التفــاوت يف توزيــع المــوارد بيــن منظمــات الحركــة الحقوقيــة مــن جهــة، والحــركات الضالعــة يف التنــازع مــن جهــة 
أخــرى. وأدى هــذا يف أحيــان عديــدة إىل ظهــور االغتــراب وســط عناصــر الحركتيــن، كمــا أوجــد مخاطــر الزبونيــة واالنتهازيــة التــي تناقــض التعــاون الحقيقــي يف 

ســبيل تغييــر السياســات. 

تعاملــت األدبيــات المنشــورة مــع التوتــر الناجــم عــن ]تفــاوت[ توزيــع المــوارد بيــن الحــركات االجتماعيــة علــى نحــو باهــت، وتــم التشــديد علــى أن هــذا التفــاوت 
قــد يكــون مصــدًرا للتعــاون وللتوتــر علــى الســواء31،  والتشــديد أيًضــا علــى مــا يبــدو أنــه اتجــاه عالمــي داخــل الحــركات االجتماعيــة، تنحــرف بموجبــه المــوارد 
)الماديــة منهــا والبشــرية، ورأس المــال االجتماعــي والثقــايف القابــل للنقــل مــن خــالل التدريــب أو إبــداء التضامــن أو التأييــد السياســي مــن جانــب األطــراف 
ا، مقارنــة بجماعــات  كــز الحضريــة الثريــة نســبيًّ النافــذة) يف جميــع األحــوال تقريًبــا ناحيــة المجموعــات والمنظمــات المنتميــة إىل الطبقــة الوســطى، يف المرا
األطــراف والجماعــات غيــر المنتميــة إىل الطبقــة الوســطى التــي عــادة مــا تقــود أعمــال التنــازع. ويعمــل هــذا التفــاوت علــى إبــراز االغتــراب وعــدم التجانــس 
كثــر مهنيــة وبيروقراطيــة، حيــث ترتفــع احتمــاالت اصطــدام  الطبقــي داخــل الحركــة، ومــن شــأنه أن يتزايــد بتزايــد تحــول المنظمــات الحقوقيــة إىل صيــغ أ
الباحثيــن ومســؤويل الملفــات الحقوقييــن المتعلميــن، الطموحيــن، بمشــاكل يف المصداقيــة لــدى الفئــات المغبونــة التــي يفتــرض أنهــم يعملــون علــى خدمتهــا 
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وتمكينهــا32.  ويقــدم القســم التــايل معالجــة أوىف لهــذه المالحظــة. 

5-2 - الوساطة
بخــالف التقديــم المباشــر للخدمــات، يمكــن إدراج الســبل األخــرى للتفاعــل بيــن الحركتيــن بشــكل أفضــل تحــت مفهــوم الوســاطة الــذي تــم تطويــره يف أدبيــات 
ــا، ببعضهــا البعــض أو بموقــع  كثــر مــن المواقــع االجتماعيــة غيــر المرتبطــة حاليًّ الحــركات االجتماعيــة. وقــد قــدم33  تعريًفــا للوســاطة بأنهــا »الربــط بيــن اثنيــن أو أ
آخــر«. ويعنــي القيــام بــدور الوســيط أن تكتســب الحركــة الحقوقيــة صفــة مركزيــة يف الربــط بيــن مختلــف الفاعليــن يف الحركــة التنازعيــة، ببعضهــم البعــض 
كمــا بغيرهــم مــن الفاعليــن الخارجييــن، ســواء كانــوا يف تجمعــات سياســية أو مدنيــة أو يف أجهــزة الدولــة. وتوحــي الوســاطة الداخليــة بتحــول حركــة الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة إىل مركــز لتنســيق التحــركات المشــتركة، وتجميــع المــوارد وتخصيصهــا، و«التفــاوض علــى األطــر المشــتركة«34.  يف المقابــل، تنطــوي 

الوســاطة الخارجيــة علــى ترجمــة مطالــب األعضــاء والتعبيــر عنهــا ونقلهــا إىل خــارج حــدود الحركــة التنازعيــة. 

وتتســم الوظيفــة الثانيــة بصبغــة تشــييدية أو بنائيــة، أال وهــي وظيفــة ترجمــة مطالــب األعضــاء والتعبيــر عنهــا، وقــد اســتعانت الحركــة الحقوقيــة هنــا بأســاليب 
كثــر عموميــة  تتيــح ترجمــة المطالــب المحليــة، شــديدة الخصوصيــة والضيقــة والــال مسيســة، التــي ترفعهــا المجموعــات التنازعيــة الشــعبية، إىل مطالــب أ
تمتــد بعــرض البــالد وتنصــب علــى تصرفــات الدولــة العامــة. وهــذه عمليــة داخليــة يقــوم فيهــا النشــطاء األفــراد، ومنظمــات الحركــة الحقوقيــة وشــبكاتها، بــدور 
ــا تتــوىل فيــه الحركــة الحقوقيــة مهمــة نقــل مطالــب الحركــة  الصياغــة والوســاطة إليجــاد هويــة جامعــة للحركــة التنازعيــة والتفــاوض عليهــا. كمــا أن لهــا بعــًدا خارجيًّ

التنازعيــة وتمثيلهــا أمــام الــرأي العــام، إضافــة إىل فاعليــن آخريــن مــن خــارج الحركــة التنازعيــة. 

وقــد ظهــرت وظيفــة الوســاطة التــي تولتهــا الحركــة الحقوقيــة يف عــدد مــن األســاليب المســتغلة خــالل فتــرة الدراســة، بمــا فيهــا التقاضــي االســتراتيجي، 
اإلعالميــة.  والحمــالت  السياســات،  ومناصــرة 

5-2-1 - التقاضي االستراتيجي
يشــير التقاضــي االســتراتيجي إىل الدعــاوى القانونيــة المرفوعــة أمــام المحاكــم بغــرض تغييــر قواعــد اللعبــة وإعــالء االلتزامــات الحقوقيــة، وقــد شــكل التقاضــي 
االســتراتيجي إحــدى األدوات المؤثــرة يف أداء وظيفــة الترجمــة السياســية داخــل الحركــة التنازعيــة وكذلــك خارجهــا. ويقــوم التقاضــي االســتراتيجي علــى إثــارة 
التناقضــات بيــن التزامــات الدولــة المصريــة الدســتورية والدوليــة يف مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن جهــة، وسياســاتها الفعليــة مــن جهــة أخــرى، 
وقــد أثبــت تمتعــه بإمكانيــة الفعاليــة يف اســتحداث سياســات وإجــراءات مــن جانــب الدولــة أو يف التراجــع عنهــا. كمــا شــكل قنــاة مهمــة لترجمــة المطالــب 

الخصوصيــة والمحليــة التــي ترفعهــا مكونــات مختلفــة للحركــة التنازعيــة إىل مطالــب وطنيــة تتعلــق بسياســات الدولــة. 

ومــن أبــرز أمثلــة التقاضــي االســتراتيجي، نجــاح المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة يف اســتصدار حكــم مــن المحكمــة اإلداريــة العليــا يلــزم الدولــة 
بوضع حد أدىن ألجور العاملين يف القطاعين العام والخاص. وكان هذا مثاالً على تمكن مجموعة من المحامين المهنيين ـ مدفوعين بدوافع أيديولوجيةـ من 
الخروج بمكســب وطني من حركة متصاعدة وســط عمال القطاع العام وموظفي الجهاز اإلداري للدولة للمطالبة بتحســين األجور. اســتطاع المركز المصري 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية استغالل متانة عالقاته بحركة النقابات المستقلة، وبالدوائر األوسع للنشطاء العماليين واليساريين، يف التوصل إىل مطلب 
معمم يتعلق بالحد األدىن لألجور، ويخاطب مطالب القوى العاملة كلها، وخصوًصا يف القطاع العام، على نحو شامل. وكان الحد األدىن لألجور قد تحول إىل 
أجندة سياسية على المستوى الوطني لحركة النقابات العمالية المستقبلة قبل ثورة 2011. ويمكن تفسير النجاح المتحقق بالوضوح يف تقسيم المهام بين 
المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية كمنظمة حقوقية قانونية مهنية، وبين حركة النقابات المستقلة كتنظيم قوي ظهر من قلب الحركة العمالية. 

وثمــة مثــال آخــر للتقاضــي االســتراتيجي مــن قبــل الثــورة، هــو تدخــل المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية يف مجــال الحــق يف الصحــة يف 2008-2007. 
طعنــت المبــادرة علــى قــرار الحكومــة بتحويــل هيئــة التأميــن الصحــي إىل شــركة قابضــة تتــوىل مســؤولية الرعايــة الصحيــة، حيــث اعتبــر القــرار تمهيًدا لخصخصة 
الهيئــة الحكوميــة القائمــة بأعمــال التأميــن الصحــي، ورفعــت المبــادرة دعــوى أمــام المحكمــة اإلداريــة، تطلــب إلغــاء قــرار رئيــس الــوزراء، الدعــوى التــي ربحتهــا 
يف 352008،  ممــا أوقــف قطــار الخصخصــة يف مجــال الرعايــة الصحيــة. وقــد تــم هــذا التقاضــي االســتراتيجي يف تعــاون وثيــق مــع المنظمــات المعنيــة بالحــق 
يف الصحــة يف مصــر، إال أن القضيــة لــم تكــن واســعة الشــعبية كمــا كانــت قضيــة الحــد األدىن لألجــور، المنطويــة علــى منفعــة مباشــرة لعمــوم الحركــة العماليــة.

بحلــول نهايــة عقــد األلفينيــات كان المركــز المصــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة قــد أتقــن فــن التقاضــي االســتراتيجي، لكــن جــذوره تعــود فيمــا يبــدو إىل 
أحمــد ســيف اإلســالم، الــذي كان يطلــق عليــه »التقاضــي الدســتوري«36. وينطــوي التقاضــي، علــى عكــس الخدمــات القانونيــة المباشــرة، علــى تفاعــل مباشــر 
بيــن المحاميــن الحقوقييــن ومكاتــب المحامــاة الحقوقيــة مــن جهــة، وبيــن نظــام المحاكــم المصــري مــن جهــة أخــرى، بغــرض تغييــر القوانيــن واللوائــح أو الطعــن 

عليهــا يف مجــاالت معينــة تقيــد الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

تــم اســتغالل التقاضــي االســتراتيجي يف مجاليــن رئيســيين خــالل الســنوات الماضيــة، أولهــا مأسســة أو شــرعنة المكاســب الماديــة التــي حققتهــا الحركــة 
العماليــة، وبالتحديــد قضيــة 2009 التــي تلــزم الدولــة بوضــع حــد أدىن ألجــور العمــال بمقتضــى قانــون العمــال رقــم 12 لســنة 2003. وقــد شــكل هــذا الحكــم 
مثــاالً للنجــاح يف ترجمــة إضرابــات عمــت أرجــاء البــالد منــذ 2004، للمطالبــة بتحســين األجــور وظــروف العمــل، لكنهــا كانــت مفرطــة الخصوصيــة وخاليــة مــن 
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37 عمرو عاديل 2012، »دولة الفساد يف عهد مبارك«، القاهرة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
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التنســيق. أمــا المجــال اآلخــر للتقاضــي االســتراتيجي فــكان دحــر سياســات نيولبراليــة ســابقة، خصوًصــا يف مجــال خصخصــة المشــروعات المملوكــة للدولــة. 
كبــر النجاحــات يف هــذا بعــد ثــورة 2011، وال يمكــن فهمهــا خــارج ســياقها العــام. وقــد قامــت المحكمــة اإلداريــة العليــا يف تلــك الحــاالت بإبطــال عــدد مــن  جــاءت أ

العقــود الحكوميــة التــي تعمــل علــى خصخصــة مشــروعات مملوكــة للدولــة، وأمــرت الحكومــة باســتعادة األصــول المباعــة37. 

 إًذا كان التقاضــي االســتراتيجي أداة مؤثــرة، لهــا وقــع بعيــد األثــر ال يف كيفيــة تصــرف الدولــة تجــاه الســوق فقــط، بــل أيًضــا يف تســييس مطالــب الحركــة التنازعيــة 
الشــعبية وترجمتهــا إىل مطالــب مجّمعــة علــى مســتوى السياســات العامــة. وقــد اشــتمل أيًضــا علــى نجاحــات يف رد بعــض السياســات إىل الــوراء، مــن خــالل 
اســتهداف إلغــاء عقــود الخصخصــة، فقــد فــاز مركــز واحــد بسلســلة مــن األحــكام، ممــا تســبب يف التراجــع الفعلــي عــن بعــض صفقــات الخصخصــة الســابقة 

علــى الثــورة. بــل إن المحكمــة أرغمــت الدولــة علــى اســتعادة أصولهــا المباعــة، كمــا حــدث يف حالــة شــركتي طنطــا للقطــن، والمراجــل البخاريــة. 

ومــن هنــا يجــوز القــول إن بصمــة الحركــة الحقوقيــة، يف تلــك الحــاالت، تمثلــت يف ترجمــة مطالــب متفرقــة وال مسيَّســة إىل مطالــب تتعلــق بالسياســات العامــة، 
ا، األحــزاب والتنظيمــات اليســارية، التــي كانــت تقــوم بوظيفــة الطليعــة القياديــة للطبقــة  كثــر انفتاًحــا سياســيًّ وهــو الــدور التاريخــي الــذي أدتــه، يف ســياقات أ
ــا لجهــود الجيــل األســبق مــن نشــطاء الشــيوعيين الذيــن كان  ــا ومدينــة تنظيميًّ العاملــة )وصــوغ هويتهــا الجماعيــة). كانــت الحركــة الحقوقيــة مرتبطــة أيديولوجيًّ
لهــم موقــف واضــح وروابــط قويــة مــع طبقــة العمــال )والفالحيــن). ويبــدو إًذا أن الهــدف يف األلفينيــات كان التواصــل مــع حركــة شــعبية تضــم مئــات اآلالف مــن 

العمــال وكذلــك المجتمعــات المهمشــة، لالحتجــاج علــى سياســات الدولــة، ومحاولــة الخــروج بمشــروع سياســي مــن هــذا الحــراك. 

بخــالف التقاضــي االســتراتيجي، كانــت أعمــال التنســيق والترجمــة تتــم مــن خــالل مناصــرة السياســات والحمــالت اإلعالميــة، وهمــا تكتيــكان اتبعتهمــا الحركــة 
الحقوقيــة وال ســيما يف أعقــاب ثــورة 2011. 

5-2-2 -  مناصرة السياسات
يشــير هــذا المصطلــح إىل حــاالت االنخــراط المباشــر، مــن جانــب التجمعــات والمنظمــات الحقوقيــة والنشــطاء األفــراد الحقوقييــن، يف جهــود المناصــرة بغــرض 

تغييــر السياســات، مــن خــالل التأثيــر يف الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة أو غيرهمــا مــن األطــراف السياســية ذات الصلــة، مثــل األحــزاب السياســية. 

وقــد كان الحيــز المتــاح لمناصــرة السياســات ضئيــالً قبــل ثــورة 2011، بالنظــر إىل انغــالق هيــاكل وضــع السياســات، وفــرط تركــز الســلطة يف يــد فرعهــا التنفيــذي، 
والقيــود األمنيــة علــى وســائل اإلعــالم. لكــن الوضــع تغيــر علــى نحــو درامــي بعــد الثــورة، وصــارت وســائل اإلعــالم والصحــف الخاصــة وقنــوات التلفــاز، ومواقــع 
كثــر تقبــالً للمطالــب  كثــر تسيًســا وانفتاًحــا علــى التــداول يف شــأن السياســات العامــة. يضــاف إىل هــذا أن الســلطات صــارت أ التواصــل االجتماعــي أيًضــا، أ
ا، وال ســيما مــع برلمــان 2012/2011 قصيــر العمــر، فكثــف العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة  الشــعبية. وتزايــدت قنــوات الدخــول إىل النظــام السياســي نســبيًّ
جهــود المناصــرة المطالبــة بتغييــرات تشــريعية يف مجــاالت أساســية للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثــل القوانيــن واللوائــح العماليــة، بمــا فيهــا قوانيــن 
النقابــات العماليــة التــي أشــرنا إليهــا أعــاله. ومــع ذلــك فقــد اتســمت تلــك المحــاوالت بالمحدوديــة، بالنظــر إىل عــودة الســلطة للتركــز يف الســلطة التنفيذيــة 
مجــدًدا، بعــد حــل البرلمــان يف يونيــو 2012. كانــت مناصــرة السياســات تتــم مــن خــالل الحلفــاء السياســيين بعــد الثــورة، وبوجــه خــاص أحــزاب اليســار ويســار 
كي)، والنــواب المعتنقيــن لقناعــات أعضــاء الحركــة  الوســط )علــى ســبيل المثــال، الحــزب المصــري الديمقراطــي االجتماعــي، وحــزب التحالــف الشــعبي االشــترا
الحقوقيــة وقادتهــا أحيانًــا، كمــا كان حــال الحزبيــن المذكوريــن. إال أن غيــاب الحلفــاء السياســيين مــن ذوي النفــوذ أثبــت أنــه نقطــة ضعــف وضعــت حركــة 

الحقــوق االقـــتصادية واالجتماعيــة موضــع االســتضعاف إزاء أي ردة نحــو الســلطوية. 

لقــد حاولــت حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، حتــى بعــد انقــالب يوليــو 2013، أن تــؤدي دوًرا يف مناصــرة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األساســية، 
فاســتؤنفت محــاوالت حركــة النقابــات العماليــة المســتقلة، وحلفائهــا الحقوقييــن، للضغــط مــن أجــل قانــون جديــد للنقابــات، باســتغالل وجــود كمــال أبــو عيطــة، 
القائــد التاريخــي لحركــة النقابــات المســتقلة ومؤســس أول نقابــة مســتقلة يف 2008، وزيــًرا للقــوى العاملــة يف 2013. وجــرت مفاوضــات حــول إحيــاء المســودة 
القديمــة الموضوعــة يف 2011. إال أن تلــك الجهــود لــم تســفر عــن شــيء، بالنظــر إىل تركــز الســلطة الحقيقيــة يف يــد الجيــش، وهيمنــة األجهــزة والمخــاوف األمنيــة 
علــى عمــل الحكومــة. كمــا وقــع تطــور مشــابه يف الجمعيــة التأسيســية المكلفــة بوضــع دســتور جديــد للبــالد يف 2014، فقــد حاولــت المنظمــات الحقوقيــة 
ممارســة بعــض النفــوذ واســتغالل وجــود شــخصيات وساســة متعاطفيــن يف الجمعيــة، ونجحــت بالفعــل بعــض أعمــال المناصــرة يف مجــال الرعايــة الصحيــة 
ــا علــى األقــل. لكــن العمليــة برمتهــا كانــت محكومــة مــن أعلــى، وكانــت القــدرة الفعليــة للجمعيــة التأسيســية محــدودة فيمــا يتعلــق بصياغــة  والتعليــم، جزئيًّ

الدســتور، لحســاب الجيــش الــذي كان يحمــل معظــم المفاتيــح. 

ومــع ذلــك فمــن الضــروري أن نراعــي الطبيعــة اإلشــكالية للمناصــرة، ووظيفتــي الترجمــة والتعبيــر بصفــة عامــة، مــن حيــث إن أداءهــا يشــترط حــًدا أدىن مــن 
الصفــة التمثيليــة. ألن مســألة تمثيــل التجمعــات والمنظمــات الحقوقيــة للجماهيــر المغبونــة التــي أرادت التواصــل معهــا مــن عدمــه هــي مســألة ال يمكــن 
أخذهــا مأخــذ المســلمات، ففــي حــاالت عديــدة لــم تكــن الحركتــان تشــتركان ال يف المصالــح وال يف الرؤيــة العامــة. عــالوة علــى هــذا فــإن الصفــة التمثيليــة تفتــرض 
وجــود قنــوات متطــورة للتواصــل والتنســيق، بحيــث يتســنى لطــرف مــن االثنيــن أن يقــوم بــدور المناصــرة. وليــس واضًحــا إن كان لهــذا وجــود يف معظــم الوقــت. 

كبــر يف القســم المعنــي بإبــراز إشــكاليات التفاعــل بيــن الحركتيــن.  ســنتصدى لهــذه النقطــة بتفصيــل أ

5-2-3 - الحمالت اإلعالمية
وهــي جهــد يتســنى فيــه للنشــطاء الحقوقييــن والمنظمــات الحقوقيــة أن يســاهموا يف صياغــة السياســة التنازعيــة، وتمثيلهــا وتوصيلهــا، يف خطــاب متســق 
يخاطــب السياســات والمؤسســات العامــة. وقــد ارتبطــت الحمــالت اإلعالميــة علــى نحــو وثيــق بفتــرة االنفتــاح السياســي يف مصــر مــا بعــد ثــورة 2011، بــل 
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كادت أن تكــون مشــروطة بهــذا االنفتــاح. وقضيــة الحمــالت اإلعالميــة شــديدة األهميــة، ال فقــط مــن حيــث أثرهــا المحتمــل يف تحقيــق أهــداف الحركتيــن، بــل 
أيًضــا لفحــص التفاعــل فيمــا بينهمــا، الــذي قــد يشــكل عنصــًرا مــن التعــاون، يقــوم فيــه المحامــون والنشــطاء والباحثــون الحقوقيــون باســتغالل رأســمالهم 
الثقــايف األكثــر تطــوًرا بغــرض التمثيــل العمومــي لقضايــا التنــازع المحليــة. ومــع ذلــك فــإن الحمــالت اإلعالميــة، مثلهــا مثــل المناصــرة، يمكــن أن تشــكل مصــدرا 

للتوتــر، يتعلــق بمــدى تمثيليــة الحركــة الحقوقيــة للتجمعــات واألفــراد المنخرطيــن يف التنــازع. 

6. خالصة ختامية: أقرب إىل اليد من الرأس
كتســب عنفوانًــا جديــًدا يف  تمحــور الصــراع االجتماعــي علــى توزيــع المــوارد االقتصاديــة يف مصــر حــول الدولــة وسياســاتها وترتيباتهــا المؤسســاتية، ثــم ا
ــا ومنصًبــا علــى  األلفينيــات مــع تســارع إيقــاع اإلصالحــات النيوليبراليــة واتســاع نطاقهــا. ومــع ذلــك فقــد ظــل التعبيــر عــن الصــراع والتنــازع االجتماعــي محليًّ
مصالــح اقتصاديــة ضيقــة، وال مســيس إىل حــد بعيــد. وقــد نجــم هــذا عــن إرث طويــل مــن الســلطوية، منــذ خمســينيات القــرن العشــرين، عمــل علــى تقويــض 
القــدرات التجمعيــة للمجتمــع وشــل حركتــه، ســواء ضمــن المجتمــع السياســي بمــا فيــه األحــزاب وغيرهــا مــن التنظيمــات، أو ضمــن المجتمــع المــدين بمــا فيــه 
النقابــات العماليــة. وأدى ضعــف القــدرة التجمعيــة إىل إعاقــة نشــوء خطــاب مســيس يتوجــه إىل الجمهــور العــام مــن جهــة، كمــا حصــر السياســة التنازعيــة يف 
ــا علــى نــزع التســييس مــن المجتمــع واســتبدال مكاســب اقتصاديــة بالحقــوق السياســية، جــزًءا مــن عمليــة  حــدود االقتصــاد األخــاليق الناصــري، القائــم تاريخيًّ

أعــرض للتحديــث الســلطوي بقيــادة الدولــة، مــن جهــة أخــرى. 

وقــد أدى نــزع التســييس وضعــف القــدرة التجمعيــة إىل اختفــاء أصحــاب المشــروعات السياســية، ســواء كانــوا مــن قــادة األحــزاب أو مــن الساســة المحلييــن 
أو النشــطاء النقابييــن، الذيــن كان بوســعهم المســاهمة يف نســج المظالــم المحليــة ضيقــة الخصوصيــة يف مطالــب تتوجــه إىل تصرفــات الدولــة وسياســاتها. 
ــي علــى  وعملــت هــذه القيــود الهيكليــة، الناتجــة عــن أفعــال بشــرية يف ظــل ســلطوية راســخة، علــى تمكيــن الحركــة التنازعيــة يف األلفينيــات مــن التوســع الكمِّ
حســاب التطــور الكيفــي. ولــم تنجــح ثــورة 2011 يف تغييــر هــذه المالمــح العتيــدة، بالنظــر إىل قصــر عمــر االنفتــاح السياســي بيــن 2011 و2013. ومــع هــذا 
فقــد أبــدت األطــراف السياســية الفاعلــة، مــن قــادة األحــزاب ورمــوز الثــورة والنشــطاء علــى الســواء، وحتــى بعــد الثــورة، عجــًزا ملحوًظــا عــن التواصــل مــع جســم 
الحركــة التنازعيــة، مــن خــالل اجتــذاب تلــك الجماهيــر بخطــاب وبرامــج سياســية، ســواء للتأييــد االنتخــايب أو إلعــادة االســتقرار لالقتصــاد. كانــت القــوى السياســية 
الكبــرى أشــد محافظــة مــن أن تطــور خطابـًـا كهــذا، كمــا اتضــح مــن إدانــة االحتجاجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة بعــد خلــع مبــارك بدعــوى فــرط خصوصيتهــا أو 
حتــى بدعــوى أنهــا مؤامــرة مــن شــبكات النظــام القديــم. أمــا القــوى السياســية األخــرى فكانــت أشــد انتهازيــة مــن أن تضفــي أيــة مصداقيــة علــى هــذا الخطــاب. 
ويف كل األحــوال لــم تشــهد فتــرة االنفتــاح السياســي أي تواصــل تقريًبــا مــن جانــب األحــزاب السياســية مــع الجســم العريــض لحركــة االحتجــاج االقتصــادي 

واالجتماعــي، ســواء علــى مســتوى الخطــاب أو مــن خــالل روابــط تنظيميــة مســتدامة. 

وقــد تفاعلــت حركــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــع تمــدد الحركــة التنازعيــة، حتــى مــن قبــل ثــورة 2011 )وهــو مــا كان مــن أســباب نشــوبها، بطريقــة أو 
أخــرى) بمحاولــة مــلء الفــراغ الناجــم عــن غيــاب الساســة العضوييــن. فلجــأت إىل التقاضــي االســتراتيجي، والحمــالت اإلعالميــة، وبنــاء االئتالفــات والتنســيق، 
والعديــد مــن الخدمــات األخــرى المقدمــة إىل أولئــك المتنازعيــن مــع سياســات الدولــة، يف جهــد لتحويــل المطالــب المحليــة االقتصاديــة المباشــرة إىل خطــاب 
سياســي يتوجــه بمطالــب عامــة. وتحقــق بعــض النجــاح يف هــذا، إال أن الحركــة كانــت بدورهــا تواجــه العديــد مــن القيــود النابعــة مــن هيكلهــا الداخلــي وثقافتهــا، 

أو مــن هيــكل الحركــة التنازعيــة، أو متعلقــة بالســياق السياســي األعــرض يف مصــر. 

وبصفــة عامــة جــاءت المكاســب المتحققــة مــن التحــول المنظمــايت والمهنــي )الوصــول إىل المــوارد واالعتــراف) بثمــن باهــظ مــن االغتــراب عــن الجماهيــر 
المغبونــة المنخرطــة يف التنــازع، ومــن ثــم فقــد عرقلــت إيجــاد روابــط عضويــة بيــن الحركتيــن، وظــل الــرأس مفصــوالً عــن الجســم الكبيــر، المحــروم مــن القيــادة. 
ال يمكــن للمجتمــع المــدين أن يــؤدي دور المجتمــع السياســي، كمــا ال يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة والمحاميــن المهنييــن، وحتــى النشــطاء، أن يحلــوا 
محــل الساســة. لقــد ظهــرت أنجــح حــاالت التدخــل يف مجــاالت الوســاطة الداخليــة، حيــث أدت الحركــة الحقوقيــة دور اليــد الُمعينــة وليــس الــرأس الــذي يقــود. 
ويقتضــي هــذا بالطبــع أن يكــون للجماعــات التنازعيــة نفســها قــادة عضويــون مــن بيــن صفوفهــا، قــادرون علــى االضطــالع بالمهمتيــن، مهمــة استشــعار المظالــم 
المحليــة، ومهمــة التعبيــر عنهــا بعبــارات سياســية أوســع نطاًقــا. غيــر أننــا ال نســتطيع ارتهــان نجــاح الحركــة الحقوقيــة يف عملهــا يف انتظــار ظهــور المعجــزة 

الخارقــة، أال وهــي حركــة تنازعيــة مسيســة ومنظمــة علــى أســس قطاعيــة أو وطنيــة، ولهــا قيــادات عضويــة. 

وال شــك أن اســتنبات طبقــة سياســية هــو أمــر يتجــاوز قــدرات الحركــة الحقوقيــة ومهمتهــا ومســؤوليتها، فغيــاب تلــك الطبقــة هــو قيــد يتعلــق بعقــود مــن 
االســتبداد واإلضعــاف العمــدي للنشــاط التجمعــي والحيــاة السياســية الجمعيــة يف مصــر منــذ خمســينيات القــرن العشــرين. ومــع ذلــك فمــن الــالزم أن نــدرك 
ــا يفضــي إىل السياســة، لــم تصــادف نجاحــا يذكــر. »تحتــاج التنظيمــات الســاعية  أن اســتراتيجية التحــول المهنــي والمنظمــايت، التــي تبناهــا اليســاريون بابـًـا خلفيًّ
لتحــدي الحكــم الســلطوي إىل دعــم شــعبي واســع النطــاق، أمــا منظمــات المناصــرة غيــر الحكوميــة، التــي عــادة مــا تكــون منظمــات وحيــدة القضيــة، بجماهيــر 
محليــة ومحــدودة، واعتمــاد كامــل علــى ســخاء المانحيــن األجانــب، فهــي غيــر مؤهلــة لقيــادة التغييــر«.  كمــا ثبــت أن محاولــة »انتحــال صفــة« المجموعــات 
المتنازعــة ال يعمــل إال علــى زيــادة االغتــراب والنــزاع بيــن الحركتيــن. ويف هــذه األثنــاء يتضــح أن اســتنبات طبقــة سياســية تقبــل الوقــوف تحــت رايــة حقــوق 
اإلنســان هــو أمــر متوقــف علــى تغيــرات اقتصاديــة وسياســية شــاملة، وهــي عمليــة تســتغرق الكثيــر مــن الوقــت، وليســت بســيطة أو مباشــرة بحــال مــن 
األحــوال. والســؤال هنــا هــو عمــا إذا كانــت الحركــة الحقوقيــة قــادرة بالفعــل علــى المســاهمة يف إيجــاد هــذه الطبقــة مــن خــالل تفاعلهــا مــع جماعــات التنــازع، أو 

علــى األقــل تلــك المنتميــة إىل الطبقــة الوســطى. 

كانون الثاين/يناير  2018  الحركة الحقوقية والسياسة التنازعية يف مصرعمرو عاديل



87

ياَسة: ُمنظمات ُحقوق اإلِنسان  بيَن الُحقوق والسِّ
والنِّضال االقِتصادي واالجِتماعي يف ُتونس

حاتم شقرون

ملخص
تســعى هــذه الورقــة إىل رصــد ديناميــات العالقــة بيــن المنظمــات الحقوقيــة والحــركات االحتجاجيــة المطالبــة بحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة يف تونــس قبــل وبعــد 
14 ينايــر 2011؛ يــوم ســقوط نظــام الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي. وتتنــاول الورقــة باألســاس الحــركات االحتجاجيــة المطالبــة بالتنميــة والتشــغيل وكيفيــة 

تعاطــي المنظمــات الحقوقيــة معهــا. 

وتركــز الورقــة علــى ثــالث حــركات احتجاجيــة كبــرى شــهدتها ثــالث مناطــق مختلفــة مــن تونــس مــن أجــل تســليط الضــوء علــى طبيعــة العالقــات بيــن فاعلــي المجتمــع 
الحقــويق ومكونــات المجتمــع المــدين األخــرى، وخصوصــاً الحــركات االحتجاجيــة، وكيــف حاولــت منظمــات ومدافعــون عــن حقــوق اإلنســان لعــب دور الوســيط بيــن 
حــركات افتقــرت يف أحيــان كثيــرة إىل وعــاء سياســي مــن ناحيــة ونظــام حاكــم يفتقــر إىل آليــات مســتقرة للتفــاوض والصــراع حــول توزيــع الثــروة والســلطة مــن ناحيــة 
أخــرى. وتبحــث الورقــة أيًضــا مــدى تمكــن الفاعليــن الحقوقييــن مــن لعــب دور مفيــد بصفتهــم رعــاة أو مدافعيــن عــن هــذه الحقــوق والتعبيــر عنهــا يف صــراع سياســي 
واقتصــادي. وتقــدم األمثلــة الثالثــة المشــار إليهــا مًعــا مــرآة عاكســة لتعقــد العالقــات داخــل المجتمــع المــدين ذاتــه، وبينــه وبيــن الدولــة يف المجاليــن االقتصــادي 

واالجتماعــي. 

مة ُمقدِّ
ترصــد هــذه الورقــة الموقــع المتغيــر للمنظمــات الحقوقيــة داخــل المجتمــع المــدين يف تونــس فيمــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وخصوًصــا بعــد 
ســقوط نظــام الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي. وتتنــاول الورقــة عالقــة هــذه المنظمــات مــع حــركات احتجاجيــة مطالبــة بالتنميــة والتشــغيل وهــي اتحــاد 

أصحــاب الشــهادات المعطليــن علــى العمــل1  والحركــة االحتجاجيــة بالحــوض المنجمــي واحتجــاج واحــات جمنــة واعتصــام الكامــور2. 

تميــزت فتــرة مــا بعــد ثــورة ينايــر 2011 يف تونــس بلعــب منظمــات المجتمــع المــدين دوًرا بــارًزا؛ حيــث أصبــح بعضهــا محــركاً أساســّياً لدفــع الدولــة إىل االلتــزام 
بإعــادة بنــاء الحيــاة السياســية والسياســات االقتصاديــة علــى أســس ديمقراطيــة تمثــل فيهــا حقــوق اإلنســان أحــد القواعــد األصيلــة. وســاهم نشــطاء حقوقيــون 
يف مســار البنــاء الديمقراطــي، خصوًصــا مــن خــالل الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــالح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي، يف المرحلــة االنتقاليــة 
كتوبــر2011، تاريــخ إجــراء انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي. وتواصــل دور المجتمــع المــدين بعــد ذلــك، طيلــة فتــرة إعــداد  األوىل التــي امتــدت حتــى 23 أ

الدســتور مــن خــالل النقــاش العــام حــول مختلــف الحقــوق والحريــات الواجــب تضمينهــا يف الدســتور الجديــد3. 

ويمثــل المجتمــع المــدين فضــاء صــراع بيــن فاعليــن وقــوى مختلفــة حــول نظــام الحكــم وتوزيــع المــوارد والقيــم4،  ويتجــاور يف هــذا الفضــاء يف شــبكات متعــددة 
ومتقاطعــة فاعلــون مختلفــون يف صــورة تجّمعــات غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة تمثــل جوهــر العمــل المــدين إليجــاد ومناصــرة حلــول لمشــكالت تهــم المصلحــة 
العامــة5،  والمجتمــع المــدين ليــس تجمًعــا متجانًســا يمكــن تمثيلــه بصــوت موحــد كمــا أنــه، يف الوقــت نفســه، ال يتمّثــل يف مجموعــة مــن المواطنيــن يدافعــون 

عــن مصالحهــم الشــخصية بطريقــة منعزلــة6. 

وبفعــل التصحــر السياســي الــذي عانــت منــه تونــس معظــم عقــود بعــد االســتقالل وحتــى ثــورة 2011، كان العمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان بمــا فيــه مــن 
جمعيــات ومنظمــات يتمحــور حــول الّدفــاع عــن الحقــوق السياســية والمدنّيــة المفقــودة بســبب قمــع وتســلط الدولــة والتضييــق الــذي مــورس علــى النشــطاء 
السياســيين والحقوقييــن علــى حــد ســواء. وكانــت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة حاضــرة بشــكل أقــل بالنظــر إىل توخــي الدولــة سياســة اجتماعيــة حــذرة، 

ــا للنخبــة الحاكمــة يف الدولــة.  كان فيهــا االتحــاد العــام التونســي للشــغل شــريكًا مهمًّ

وعــرف المجتمــع المــدين بعــد الثــورة عــدة تغيــرات، أولهــا تغييــر النظــام القانــوين للجمعيــات عبــر إصــدار مرســوم 24 ســبتمبر 72011،  الــذي نــص يف فصلــه 
األول علــى ضمــان »حريــة تأســيس الجمعيــات واالنضمــام إليهــا والنشــاط يف إطارهــا... وتدعيــم دور منظمــات المجتمــع المــدين وتطويرهــا والحفــاظ علــى 
ــا لنظــام أســهل بكثيــر عــن ذي قبــل أساســه دعــم حــق التنظيــم8.  وتجــاوز عــدد الجمعيــات 18 ألفــا ســنة  اســتقالليتها«. وصــار للجمعيــات أن تتأســس وفًق

1 منظمة نقابية مستقلة تضم كل تونسي وتونسية حاصل على شهادة دراسية محروم من حقه يف العمل. 

2 يقع الحوض المنجمي يف الجنوب الغريب لتونس وهو منطقة مهمة الستخراج الفوسفات وشهدت احتجاجات واسعة منذ عام 2008 بسبب اعتراض فئات من السكان على سياسات 

التشغيل يف القطاع االستخراجي يف المنطقة. وتقع واحات جمنة يف والية قبلي يف جنوب غرب تونس وتوجد بها أراض زراعية مملوكة للدولة إلنتاج التمور استوىل عليها سكان يف المنطقة 
واستزرعوها بشكل جماعي يف وجه معارضة الدولة، بينما تتبع الكامور والية تطاوين بالجنوب الشريق وتوجد بها آبار غاز ونفط وشهدت اعتصامات بسبب البطالة.

3 Redissi Hamadi and Boukhayatia Rihab, “The National Constituent Assembly of Tunisia and civil society dynamics”, Euspring Citizenship Report, No.1, 15 July 
2015, available at bit.ly/2CZwP89 
4 Etamadi Nasser, »Limites et actualité du concept de société civile«, Revue L’Homme et la société, Vol. 136 No.2, 2007, p.98.
5 Jürgen Habermas, Droit et Démocratie, entre Faits et Normes, Paris : Gallimar, 1997, p.394. 
6 Nina Cvitek et Friedel Daiber, “Qu’est-ce que la société civile ?”, Antananarivo : KMF-CNOE, 2009, available at  library.fes.de/pdf-files/bueros/
madagaskar/06890.pdf

7 يمكن اإلطالع على المرسوم 88 الُمؤرخ 24 سبتمبر 2011 بشأن الجمعيات يف الرائد الرسمي، عدد 74، 30 سبتمبر 2011 ص.1996.

8 يجري تكوين جمعية عبر إرسال ملف يتضمن عدة وثائق إىل رئاسة الحكومة عبر البريد بعد معاينة مساعد قضايئ له للتأكد من وجود الوثائق المطلوبة. وتعتبر الجمعية قائمة من تاريخ 

إرسال الملف ولكنها ال تتمتع بالشخصية القانونية حتى نشر إعالن عنها يف الرائد الرسمي.
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كسبريس إف إم، 5 فبراير 2016، متاح على  9 »كمال الجندويب: عدد الجمعيات يف تونس تجاوز 18 ألف جمعية«، إ

5636-www.radioexpressfm.com/ar/regarder/18
10 Ben Lamine Mariem, »le rôle de la société civile dans un Etat en transition : cas de la Tunisie”, Institute Europeen de Recherche, 242013/07/.
www.medea.be/20171307//le-role-de-la-societe-civile-dans-un-etat-en-transition-cas-de-la-tunisie/

www.ins.tn/ar/themes/emploi 11 المعهد الوطني لإلحصاء، إحصائيات التشغيل لعام 2017 متاحة على

12 ونستون سميث، »حوار مع أحد قادة الحركة االحتجاجية بالرديف سنة 2008«، نواة، 24 ديسمبر 2012، متاح على  

www.nawaat.org/portail/2012/24/12//حوار-مع-أحد-قادة-الحركة-اإلحتجاجية-بال
 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=136771  13 عمار عمروسية، »انتفاضة الحوض المنجمي«، الحوار المتمدن، 4 يونيو 2008، متاح على

14 الجزيرة نت، »البطالة يف تونس مستمرة عند مستويات مرتفعة«، 21 نوفمبر 2014، متاح على is.gd/y1nJeO )الجزيرة نت: البطالة يف تونس). وورد التحليل الخاص بالنظام التعليمي 

كبة تغيرات سوق العمل من جانب الباحث االجتماعي طارق بلحاج محمد يف هذا التقرير. وإخفاقه يف موا
15 الجزيرة نت، »البطالة يف تونس. انظر هامش 14

16 Bob Rijkers, Caroline Freund, and Antonio Nucifora,« All in the Family: State Capture in Tunisia«, The World Bank: Policy Research Working Paper, 2014, p.42. 

ُمنظمات ُحقوق اإلِنسان والنِّضال االقِتصادي واالجِتماعي يف ُتونسحاتم شقرون

2016، حســب تصريــح الوزيــر المكلــف بالعالقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدين وحقــوق اإلنســان وقــارب العشــرين ألــف يف عــام 92017،  وتنوَّعــت 
الجمعيــات لتشــمل المجــاالت التنمويــة والنســائية والخيريــة والدينيــة والعلميــة والثقافيــة والحقوقيــة وتجــاوز عــدد هــذه األخيــرة 400 جمعيــة عاملــة يف مجــال 

حقــوق اإلنســان10. 

بــرزت قضيــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــالل حــراك الحــوض المنجمــي بدايــة مــن 2008 برعايــة االتحــاد العــام التونســي للشــغل. وكانــت هــذه 
كثــر  ا أ االنتفاضــة يف منطقــة علــى هامــش الســلطة والثــروة يف تونــس محاولــة إلعــادة التــوازن يف توزيــع ثــروات تونــس الطبيعيــة ولكنهــا حققــت نجاًحــا سياســيًّ
منــه اقتصاديًّــا واجتماعّيــاً. وبعــد ثــورة 2011 أعــادت احتجاجــات الكامــور ومســألة إدارة واحــات جمنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة إىل صميــم النضــال 
العــام، مــع تغييــر يف االســتراتيجية المتمثلــة يف إدارة الصــراع دون غطــاء مــن منظمــات حقوقيــة مثلمــا حــدث بدرجــات متفاوتــة يف حــراك الحــوض المنجمــي. 
وأصبــح اتحــاد أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن العمــل عالمــة فارقــة يف النضــال مــن أجــل الحــق يف العمــل أمــام تفاقــم ظاهــرة البطالــة قبــل ثــورة 2011 

وبعدهــا.

أوالً: الَحراك االحِتجاجي النتزاع ُحقوق اقتصاديّة واجتماعّية
علــى الرغــم مــن التركيــز علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية طــوال عقــود مــن النشــاط الحقــويق، عــادت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لتأخــذ حّيــزاً مهمــاً 
يف المجتمــع المــدين مــن خــالل حــراك اجتماعــي احتجاجــي تمحــور أساســاً حــول البطالــة التــي بــات واضحــاً للعيــان أن زيادتهــا نتيجــة سياســات اقتصاديــة 
وتعليميــة فاشــلة، صاحبهــا أزمــات متتاليــة يف النظــام االقتصــادي العالمــي. وارتفعــت نســب البطالــة مــن حــدود %13 ســنة 2010 )491 ألــف عاطــل عــن 

العمــل) إىل 15,3 يف 2017 )625 ألــف عاطــل عــن العمــل)11. 

ولفتــت أحــداث الحــوض المنجمــي، التــي اندلعــت يــوم 5 ينايــر 2008 أنظــار المجتمــع المــدين إىل واقــع اجتماعــي واقتصــادي متــرّدي يف المناطــق المهّمشــة، 
وكشــفت يف نفــس الوقــت، عــن تقصيــر المجتمــع المــدين )نقابــات عماليــة واتحــادات طالبيــة ومنظمــات حقوقيــة علــى ســبيل المثــال) الــذي طالمــا ناضــل 
مــن أجــل الحقــوق المدنيــة والسياســية12.  وفضحــت االحتجاجــات البــون الشاســع بيــن القيــادات النقابيــة وقواعدهــا وتغاضــي هــذه القيــادات عــن الدفــاع عــن 

الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمهمشــين وخضوعهــا لتوازنــات دقيقــة مــع الســلطة13. 

لــم تكــن سياســة التنميــة غيــر العادلــة ضمــن مشــاغل منظمــات ومؤسســات المجتمــع المــدين، وال كانــت هــذه المنظمــات نفســها قــادرة هيكلّيــاً وإجرائّيــاً علــى 
توّقــع أو تأطيــر حــراك اجتماعــي أضــف إىل ذلــك كلّــه مواقــف محــدودة النظــرة لنطــاق ضيــق مــن المصالــح فيمــا يتعلــق بالسياســات العامــة للدولــة، فاتحــاد 
الشــغل علــى ســبيل المثــال كان يفضــل الحلــول اإلصالحيــة المؤقتــة يف هــذا المجــال وشــاركت مؤسســات مجتمــع مــدين عديــدة بشــكل مــا يف »محاصــرة« 

احتجاجــات الحــوض المنجمــي خصوصــاً وأنهــا اندلعــت قبيــل انتخابــات 2009 الرئاســية.

ويف مقابــل هــذا الفشــل يبــرز نجــاح الحركــة االحتجاجيــة مــن أجــل التشــغيل والتنميــة التــي قادهــا اتحــاد أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن العمــل. وكانــت 
هــذه الحركــة يف الصفــوف األوىل للحــراك الواســع الــذي بــدأ يف الجهــات المهّمشــة والفقيــرة يف 17 ديســمبر كانــون األول 2010. 

ِلين عن الَعمل 1. اتحاد أصحاب الّشهادات الُمعطَّ
أ- إرهاصات النَّشأة

كثــر نحــو ليبراليــة اقتصاديــة مــع محاولــة الحفــاظ علــى طبقــة  أنتجــت سياســات نظــام بــن علــي أزمــات سياســية يف التســعينيات مــع توجــه النظــام الحاكــم أ
ا. وكان ارتفــاع نســبة البطالــة وملــف التشــغيل برمتــه مــن بيــن هــذه األزمــات التــي عجــزت الدولــة عــن تحقيــق تــوازن فيهــا، وخصوصــاً  وســطى مســتقرة نســبيًّ
يف العالقــة بخلــق فــرص عمــل ووضــع المنظومــة التعليميــة. فبينمــا تغيــرت البنيــة االقتصاديــة وســوق العمــل ألســباب مختلفــة منهــا خيــارات النظــام يف 
كبــر فئــات العاجزيــن عــن العمــل ألن شــهاداتهم الدراســية لــم تمنحهــم الكفــاءات  السياســات، لــم تتغيــر المؤسســات التعليميــة فصــار خرِّيجوهــا بيــن أحــد أ
التــي يســعى لهــا ســوق العمــل أو ألن الســوق بــات عاجــزاً -بفعــل سياســات النظــام - عــن خلــق مــا يكفــي مــن الوظائــف يف قطاعــات معينــة14.  ووفقــاً للبيانــات 
كثر من %30 من بين حاملي الشهادات عاطلون عن العمل بينما تنخفض النسبة للنصف أو %3,15 عند قياس البطالة العامة يف البالد. الرسمية فإن أ

وعجــزت سياســات الدولــة االقتصاديــة المتضاربــة عــن توفيــر الحــد األدىن مــن الوظائــف، فقــد واصلــت الدولــة سياســاتها الحمائيــة بينمــا هــي تســعى لفتــح 
االقتصــاد أمــام القطــاع الخــاص، وتعمقــت الهــّوة يف التنميــة بيــن المناطــق، بينمــا قّيــدت السياســات الحمائيــة والفســاد اإلداري والسياســي القطــاع الخــاص15.  
وزاد الطيــن بلـّـة تفشــي المحســوبية والزبونيــة  واســتيالء عائلــة الرئيــس ومحاســيبها علــى جــزء مــن ثــروات تونــس16.  ودفعــت تلــك األوضــاع بشــباب تونســي 

متخــرج مــن الجامعــات للنضــال الميــداين دفاعــاً عــن حقوقهــم كمواطنيــن يف العمــل باعتبــاره القاطــرة األساســية لتوفيــر العيــش الكريــم.

كتســابهم لخبــرات نضاليــة داخلهــا أثَّــر علــى شــحذ قدراتهــم التنظيميــة يف مواجهة  وكان لمــرور أصحــاب شــهادات معطليــن عــن العمــل بالجامعــات التونســية وا
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17 »وثيقة األرضية العامة«، اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، مايو 2006.

18 لقاء مع حاتم التليلي، باحث يف اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومناضل سابق باالتحاد العام لطلبة تونس، تونس يف 16 مايو 2017.

19 Souhayr Belhassen, »La LTDH ou la gestion des paradoxes«, Confluences Méditerranée, 4 :51, 2004, p.105.  (Belhassen Souhayr: La LTDH(
20 »بيان تضامن مع الحركات االجتماعية والنضال النسوي يف سيدي بوزيد«، تسع منظمات حقوقية تونسية يف 2010 )دون تاريخ) ومتاح على is.gd/KuZzuz . ووقع اإلضراب عن الطعام 

يف شهري ابريل ومايو 2010 يف معتمديات الوالية الواقعة يف وسط تونس وُتعد مهد ثورة 2011. 
is.gd/GSjlDK انظر أسيم غابري، »سيدي أبو زيد.. موجة إضرابات الجوع تضرب عدة معتمديات«، الّصباح، 16 مايو 2010، متاح على

ســلطات لجــأت إىل التســويف والقمــع. وشــبك أصحــاب الشــهادات المعطليــن آليــات عملهــم مــع فاعليــن آخريــن يف المجتمــع وتأسســت لجــان وتنســيقيات 
محليــة وجهويـّـة موزعــة علــى عــدد مــن الجهــات بدايــة مــن ســنة 2006 مــن أجــل التعريــف بقضيتهــم وتأطيــر نضاالتهــم وتنظيــم صفوفهــم.

ب- النَّشأة
علــى الرغــم مــن تواصــل نضــال اللجــان والتنســيقيات ومــع تزايــد عــدد المعطليــن عــن العمــل مــن حاملــي الشــهادات العليــا وعجــز الدولــة علــى توفيــر الحلــول 
الناجعــة، فــإن عمــل اللجــان لــم يحقــق اختراقــاً مهمــاً. وســاهم يف إضعــاف اللجــان وجــود مشــكالت داخليــة نجمــت عــن الــوالءات السياســية المختلفــة لألعضــاء 

وتحــول النضــال مــن اجتماعي/اقتصــادي إىل سياســي علــى خلفيــة انتهــاز الفرصــة مــن جانــب أحــزاب سياســية معارضــة لنظــام بــن علــي التســلطي. 

وظهــرت ضــرورة للتنظيــم علــى المســتوى الوطنــي لتنظيــم اتخــاذ القــرار وتأطيــر الحــراك، وبنــاء جبهــة مطلبيــة تكــون قــادرة علــى تحقيــق بعــض مطالبهــا، أو 
يف أدىن حــد، التعريــف بقضيــة البطالــة التــي أضحــت تــؤرق الشــباب التونســي المتخــرج مــن الجامعــة. ويف 2006، أعلنــت اللجــان والتنســيقيات عــن تكويــن 
اتحــاد وطنــي غرضــه األساســي مواجهــة عجــز النظــام عــن توفيــر الحلــول لمشــكلة البطالــة التــي تســبب فيهــا17.  وشــبك االتحــاد عالقاتــه وعملــه مــع منظمــات 
تعنــى بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ومنهــا االتحــاد العــام لطلبــة تونــس، واالتحــاد العــام التونســي للشــغل، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.

ت- آليات النِّضال الَميداين
ســاهمت هيكلــة االتحــاد علــى المســتوى الوطنــي يف زيــادة تأثيــر العمــل النضــايل حيــث نّوعــت الهيــاكل الجهويــة مــن أســاليب العمــل كل وفقــاً لخصوصيتهــا 
المناطقّيــة وأثَّــر هــذا بــدوره علــى تبنــي آليــات نضاليــة يف جهــات أخــرى وعلــى الصعيــد الوطنــي. وأغنــى وجــود كيــان وطنــي ذا أفــرع جهويــة صياغــة المطالــب 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وعّمقهــا حيــث ســاهمت الفــروع، مثــالً يف تحــدي اســتعمال النظــام الحاكــم المضلــل لإلحصــاءات والبرامــج، كمــا أن أعضــاء الفــروع 

الجهويــة مــن حاملــي الشــهادات العليــا ســاهموا يف ظهــور بحــوث عديــدة أبــرزت قصــور النمــوذج االقتصــادي الــذي تبنتــه الدولــة بغــرض توفيــر الشــغل18. 

قبــل الثــورة، كان مــن المفيــد سياســّياً، بــل والحتمــي يف بعــض دوائــر منتســبي اتحــاد أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن العمــل، أن ينخــرط االتحــاد يف 
تحالفــات مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المــدين ســواء مــن األحــزاب أو الجمعيــات للتعريــف بقضيتهــم علــى الرغــم مــن وعيهــم التــام بأنهــم قــد ُيســَتغلّوا ورقــة 
للضغــط علــى الســلطة. اعتقــد المؤيــدون لهــذا النــوع مــن التشــبيك داخــل وخــارج تونــس أنــه علــى األقــل ســيمكنهم مــن رفــع الوعــي العــام بمســألة البطالــة يف 
صفــوف أصحــاب الشــهادات. وعانــت هــذه التحالفــات والعالقــات مــن اختــالف األولويــات والخبــرات لــدى أعضــاء االتحــاد، وخصوصــاً المنحدريــن مــن الجهــات 
كثــر بالحقــوق  كثــر بحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة، مــن جانــب، والمنظمــات الحقوقيــة المتركــزة يف المــدن والمعنيــة أ الداخليــة المهمشــة يف تونــس المعنييــن أ
المدنيــة والسياســية. وعلــى صعيــد عملــي كان هــذا يعنــي تقــدم أعضــاء االتحــاد يف المواجهــة الميدانيــة مــع قــوات النظــام القمعــي وتقــدم أعضــاء المنظمــات 

الحقوقيــة والمدنيــة األخــرى يف مجــاالت المســاندة والمناصــرة والتأطيــر. 

وعلــى ســبيل المثــال، كان لالتحــاد العــام لطلبــة تونــس دور مهــم يف تأطيــر طلبــة الجامعــة الذيــن سيشــكلون قاعــدة أساســية التحــاد أصحــاب الشــهادات بعــد 
تخرجهــم، كمــا أن التشــبيك مــع اتحــاد الطلبــة وفــر رؤيــة مشــتركة للصــراع مــع المنظومــة التعليميــة )وزارة التربيــة ووزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي) 
العاجــزة عــن التغييــر بشــكل معيــن يســاهم يف تقليــل مشــكلة البطالــة. وأخيــًرا وفــر اتحــاد الطلبــة مقــار التحــاد أصحــاب الشــهادات أمــام رفــض الســلطة منحهــم 

تأشــيرة العمــل القانــوين.

ا يف  وشــكَّلت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ســنداً حقوقّيــاً لالتحــاد ولكــن اختــالف التيــارات السياســية داخــل الرابطــة كان عامــالً رئيســيًّ
تشــكيل موقفهــا وعالقتهــا مــع االتحــاد. كانــت الرابطــة موقــع صــراع سياســي بيــن التيــارات المؤسســة لهــا بأيديولوجياتهــا المختلفــة19، ومــن أهمهــا مجموعــة 
كي الدســتوري،  كيين المنشــقين عــن الحــزب الحاكــم منــذ 1978، وعــدد مــن مســتقلي اليســار، والقومييــن، ومنتميــن للحــزب االشــترا الديمقراطييــن االشــترا
ثــم التحــق بالرابطــة منتســبون لحركــة االتجــاه اإلســالمي بعــد تشــكلها يف بدايــة الثمانينيــات. وظهــر هــذا الصــراع للعيــان عنــد وضــع ميثــاق الرابطــة ثــم عنــد 

كيون علــى الهيئــة المديــرة وعملــوا علــى تأســيس فــروع جهويــة للرابطــة.  انتخــاب الهيئــة المديــرة، ولكــن يف نهايــة المطــاف هيمــن ديمقراطيــون اشــترا

صارت الرابطة ســنداً أساســّياً لحراك أصحاب الشــهادات المعطلين عن العمل، حيث تبّنت قضاياهم وســاعدت يف بلورة المطالب االقتصادية واالجتماعية 
عــن طريــق فروعهــا. وســاهمت الرابطــة يف تســليط الضــوء علــى هــذه القضيــة عــن طريــق البيانــات العامــة مثلمــا فعلــت عندمــا ســاندت اإلضــراب عــن الطعــام 
الــذي نفــذه عــدد مــن المعطليــن عــن العمــل يف واليــة ســيدي بوزيــد احتجاًجــا علــى وضعهــم االجتماعــي المتــردي. وتعــاون يف هــذا عــدد آخــر مــن الفاعليــن 

الحقوقييــن أهمهــم المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة20. 

وعلى صعيد أخر ولعقود كان االتحاد العام التونسي للشغل فضاًء وحيداً للدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية بحكم هيكلته ووظائفه وقدرته على 
مواجهة النظام مستنداً يف جانب ما إىل رصيده التاريخي يف العمل الوطني واستقالل تونس وبناء دولة ما بعد االستقالل، وتدخله سلًبا وإيجابًا عند أحداث 
كية بعد فشل تجربة التعاضد يف آخر الستينيات، والتوجه نحو ليبرالية اقتصادية بداية السبعينيات.  تغيرات اقتصادية كبرى يف الدولة مثل التخلي عن االشترا

ودعمــت طبيعــة التوزيــع الجغــرايف الواســع لهيــاكل االتحــاد وفروعــه يف مختلــف جهــات الجمهوريــة عمــل وأنشــطة مناضلــي اتحــاد أصحــاب الشــهادات 

حقوق اإلنسان والنشاط االجتماعي االقتصادي كانون الثاين/يناير  2018  حاتم شقرون
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21 أنظر

 Toumi Mohsen, »Le courant ouvrieriste et populaire en Tunisie face au pouvoir de l’Etat«, Revue francaise d’études politiques africaines, Vol. 13 No. 149, 1978, 
 Institut de recherche sur le Maghreb ,2014-Yousfi Hèla, L’UGTT une passion tunisienne enquête sur les syndicalistes en révolution 2011 102. وأيضا-pp. 79

 (contemporain (IRMC(, Med Ali Editions, 2015, p.49 (Yousfi Hella: L’UGTT
22 Yousfi Hèla:L’UGTT, p.49.

23 مقابلة مع الصغير الشامخ، عضو سابق باالتحاد العام لطلبة تونس وناشط يف الحوض المنجمي، 13 مايو 2017.

24 تقع يف الجنوب الغريب لتونس بين واليتي سيدي بوزيد وقفصة واشتهرت بمصنع الفسفاط الذي يعتبر من الثروات المهمة للدولة.

25 صالح الدين الجورشي، »تونس: تمرد أهايل الحوض المنجمي يطرح الملف االجتماعي بقوة«، Swissinfo، 18 أبريل 2008، متاح على

is.gd/fZUPQV
26 عمار عمروسية، انتفاضة الحوض المنجمي.

27 عمار عمروسية، انتفاضة الحوض المنجمي.

28 مقابلة الصغير الشامخ.

29 أي سكة الحديد يف مغسلة فسفاط الرديف وباعتراض طريقها يتوقف شحن الفسفاط بالقطار إىل المصنع الكيميايئ بقابس )جنوب شرق تونس).

30 عضو اإلتحاد المحلي للشغل بالرديف التابع لالتحاد الجهوي للشغل بقفصة.

كي الدســتوري حتــى عــام 1978،عندمــا تباعــدت عــن  المعطليــن عــن العمــل، كمــا أن معظــم قيــادات االتحــاد العــام للشــغل كانــت تنتمــي إىل الحــزب االشــترا
كثــر يف صفــوف النضــال النقــايب ضــد سياســات الدولــة االقتصاديــة التــي أثَّــرت ســلًبا علــى الطبقــة العاملــة21.  ويف فتــرة حكــم بــن علــي،  النظــام الحاكــم ووقفــت أ
كة مــع النظــام مــن خــالل مفاوضــات دوريــة.  ومــع االنفتــاح االقتصــادي الــذي شــهدته البــالد دخــل فاعلــون مثــل االتحــاد العــام التونســي للشــغل يف شــبه شــرا
واضافــة إىل هــذا التــزم اتحــاد الشــغل بمحــاور الميثــاق الوطنــي الــذي تــم توقيعــه بيــن مختلــف القــوى السياســية والمدنيــة يف البــالد يف 7 نوفمبــر 1988. ومــن 
بيــن أهــم هــذه المحــاور التوزيــع العــادل للثــروات بيــن الجهــات وبيــن جميــع فئــات المجتمــع وتحســين مســتوى عيــش األجــراء وقطــاع الوظيفــة العموميــة، 

فأصبــح االتحــاد العــام التونســي للشــغل شــريكاً للســلطة مــن أجــل تحقيــق تحريــر التجــارة مــع المحافظــة علــى اســتقرار اجتماعــي22. 

ولعــب االتحــاد العــام التونســي للشــغل دور المســتوعب والمهــدئ مــع األطــراف الناقمــة علــى النظــام الحاكــم محــاوالً إيجــاد حلــول وســط ممــا جعــل عالقتــه 
مــع اتحــاد أصحــاب الشــهادات أقــوى علــى المســتوى الجهــوي أي باالتحــادات الجهويــة والقطاعيــة ويرجــع ذلــك نوعــاً مــا إىل هامــش االســتقاللية الــذي 
يتمتعــون بــه مقارنــة بطبقــة القيــادة المركزيــة التــي تلعــب دور المفــاوض الوحيــد بيــن الحــركات االحتجاجيــة والســلطة23.  ويفســر هــذا لمــاذا كانــت مواقــف 
وتحــركات االتحــاد العــام التونســي للشــغل علــى قضايــا الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة تحــركات ســلبية وربمــا غيــر مفيــدة خصوًصــا يف الجهــات المهمشــة 

مثــل الحــوض المنجمــي حيــث تفجــرت االحتجاجــات يف عــام 2008.

ولــم تلجــأ حركــة أصحــاب الشــهادات إىل كل جمعيــة أو فاعــل مؤسســي علــى حــدة بــل شــبكت مــا بينهــا، خصوًصــا يف األفعــال الجماعيــة مثــل إصــدار البيانــات 
المؤيــدة للحركــة وجمــع توقيعــات عليهــا مــن قبــل كل الجمعيــات والفاعليــن اآلخريــن المتضامنيــن معهــا.

2. ِحراك الَحوض الَمنجمي
أ- هْل فِشل االتّحاد الَعام الُتونسي للُشغل؟

ترجــم حــراك الحــوض المنجمــي فشــل سياســات الدولــة يف التشــغيل وفســاد عــدد مــن القيــادات النقابيــة التــي كانــت تمثــل الوســيط والضمانــة بيــن الدولــة 
وآليــات تطبيــق سياســتها التشــغيلية يف منطقــة الحــوض المنجمــي24  مــن خــالل إشــرافه علــى نصيــب االتحــاد يف تعيينــات لوظائــف يف مجمــع الفســفاط 
شــابتها محســوبية وفســاد25  حيــث ســيطر بعــض المقربيــن مــن الســلطة ومــن بينهــم عمــارة العباســي، عضــو البرلمــان والكاتــب العــام لالتحــاد الجهــوي 

للشــغل بقفصــة آنــذاك، علــى هــذه التعيينــات تحــت حمايــة الســلطات الجهويــة والوطنيــة ومــن قيــادات المركزيــة النقابيــة26. 

لــم يكــن إعــالن نتائــج التعيينــات يف شــركة فســفاط قفصــة يــوم 4 ينايــر 2008 والــذي أصــر االتحــاد علــى إقــراره رغــم المطالبــة بإعــادة النظــر مــن قبــل 
المرشــحين لهــذه الوظائــف، ســوى القطــرة التــي أفاضــت الــكأس لــدى ســكان الحــوض المنجمــي الذيــن عانــوا مــن مظالــم ســابقة أهمهــا الخفــض المســتمر 

لعمــال مجمــع الفســفاط مــن 14 ألــف عامــل أواخــر الثمانينيــات إىل 5300 عامــل ســنة 2008. وخــرج األهــايل إىل الشــارع27. 

واســتفادت طبقــة سياســية علــى الصعيــد الوطنــي مــن هــذا الحــراك السياســي ولكنــه لــم يــؤدي إىل نتائــج جوهريــة ملموســة علــى صعيــد الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة يف الحــوض المنجمــي؛ حيــث ظلــت إجــراءات التشــغيل بمجمــع الفســفاط تخضــع لنظــام حصــص موزعــة بيــن الحــزب الحاكــم واالتحــاد الجهــوي 
للشــغل، وخضعــت هــذه الحصــص بدورهــا لتقســيم يعتمــد علــى التــوازن القبلــي. وكانــت مطالبــات األقليــة القبليــة برفــع نصيبهــا يف حصــة االتحــاد العــام 
للشــغل ســبباً رئيســّياً النــدالع الحــراك خصوصــاً وقــد رفضــت األغلبيــة المســيطرة علــى اتحــاد قفصــة الجهــوي للشــغل هــذه المطالــب28.  فهــل فشــل اتحــاد 
الشــغل يف إدارة هــذه األزمــة؟ أم أنــه نجــح يف الدفــاع عــن مصالحــه الضيقــة واالســتمرار يف دوره الزبائنــي إلدارة األزمــة ألعلــى )لصالــح النخبــة الحاكمــة) وألســفل 

لصالــح الســيطرة علــى توقعــات الفئــات المهمشــة وتوزيــع المــوارد )الوظائــف) باليــة زبائنية/قبليــة؟

ولة والُمجتمع: ِصراع الَمركز والّجهات، والَقبّيلة والُمَواطنة ب- الدَّ
كان الحــق يف العمــل جوهــر حــراك الحــوض المنجمــي يف الظاهــر، ولكــن الصــراع الرئيســي كان يتمحــور حــول تقســيم عطايــا الدولــة ألبنــاء المنطقــة عبــر وســاطة 
االتحــاد العــام التونســي للشــغل. هــذه »العطايــا« أو »الزبائنيــة« كانــت آليــة الدولــة المتصــاص وتحويــل مســار أي حــراك مــن شــأنه أن يفتــح النقــاش والجــدل 
حــول السياســات االقتصاديــة والتشــغيلية التــي تنتــج أزمــة متكــررة وصراعــات ثانويــة، كان مــن بينهــا التشــاحن القبلــي الــذي اصطفــت فيــه الدولــة خلــف 
معولهــا المتمثــل يف أغلبيــة نقابيــة وحزبيــة ترتكــن بدورهــا علــى أغلبيــة قبليــة لقمــع حــراك األقليــة )ســواء كانــت أقليــة داخــل مؤسســات تحمــل الفتــات حداثيــة 

مــن قبيــل النقابــات واألحــزاب أو أقليــة تنتمــي لتكوينــات تقليديــة تغيــرت كثيــًرا مــع الحداثــة مثــل القبيلــة). 

ودافعــت األقليــة يف الحــوض المنجمــي عــن نفســها عــن طريــق »اعتصــام الســكة«29  والــذي قــاده عدنــان الحاجــي30  لوقــف شــحن إنتــاج الفســفاط بالتــايل 
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31 مقابلة مع منسقي اعتصام السكة بالرديف عمر الشرايطي وجمال الشرايطي، 18 مايو 2017.

32 مقابلة مع الصغير الّشامخ.

33 مقابلة مع سالم العياري، المنسق الوطني التحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، 16 مايو 2017.

is.gd/cJqY8O 34 رمزي أفضال، »الحراك يف تونس: قفصة تنتفض يف ذكرى احتجاج الحوض المنجمي«، العريب الجديد، 26 يناير 2016، متاح على

35 مقابلة الصغير الشامخ.

is.gd/xqmXSM كتوبر 2017، متاح على 36 »حوار مع رئيس المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية مسعود الرمضاين«، الّصباح، 11 أ

www.ifeda.org.tn/stats/ :كثر من 16000 جمعية يف 2014 ثم 19,915 اىل نحو عشرين ألف جمعية يف فبراير 2017. انظر 37 من حوايل تسعة آالف جمعية قبل ثورة يناير 2011 إىل أ

 francais.pdf
bit.ly/2peCbKO 38 أيوروميد تونس، »المؤتمر الوطني األول للحركات االجتماعية«، 29 مارس 2017، متاح على

39 مقابلة الصغير الشامخ )وكان بين المشاركين يف المؤتمر).

تعطيــل اإلنتــاج وإجبــار الدولــة لالنصيــاع إىل مطالبهــم. وقــام اتحــاد أصحــاب الشــهادات المعطليــن عــن العمــل بتأســيس خليــة يف الرديــف، غــرب واليــة قفصــة، 
وتضميــن مطالبهــم يف جملــة مطالــب أبنــاء الجهــة مــن ناحيــة وقــرروا الدفــاع عــن أبنــاء قبائــل األقليــات31. 

ومــن جهتهــا نظمــت األغلبيــة القبليــة اعتصامــاً يف مقــر االتحــاد الجهــوي للشــغل بقفصــة مطالبيــن بزيــادة حصتهــم يف التعيينــات ورافضيــن مبــدأ المســاواة مــع 
األقليــة القبليــة، وطالبــوا أن يرفــع الحــزب الحاكــم يــده عــن المحاصصــة الحزبيــة والنقابيــة32. 

وعلــى الناحيــة الثالثــة كانــت اآللــة القمعيــة للدولــة تواجــه الطرفيــن بعــد أن بــدت السياســة الزبونيــة للنخبــة الحاكمــة وكأنهــا تتهــاوى يف منطقــة قفصــة ممــا قــد 
يســتدعي اللجــوء للعنــف وفــرض حــل النخبــة بالقــوة يف مســألة التشــغيل مثــار الجــدل. ولكــن االتحــاد العــام التونســي للشــغل تمكــن، دون تــرك الســاحة تمامــاً 
ألدوات القمــع العاريــة، مــن فــرض حــل دون تغييــر يف السياســات االقتصاديــة العامــة. وكان أحــد جوانــب الحــل إحيــاء شــركة الغراســة والبيئــة الســتيعاب عــدد 
مــن طالبــي الشــغل دون الخــوض يف جوهــر األزمــة المتمثــل يف عجــز نظــام الدولــة االقتصــادي عــن خلــق فــرص العمــل وخطــط التنميــة وإبقــاء مســألة التشــغيل 

كلهــا رهينــة عالقــة زبونيــة بيــن النخبــة الحاكمــة والمواطنيــن الطــرف األضعــف فيهــا هــو الطــرف الثــاين وخصوًصــا المنتميــن لفئــات المهمشــة.

هادات والَحوض الَمنجمي 3. َكيف أثَّرت ثَورة 2011 على الَحراك االحِتجاجي التّحاد أَصحاب الشَّ
فتحــت ثــورة 2011 طرقــاً جديــدة أمــام قــوى سياســية واجتماعيــة متعــددة لبلــورة وترجمــة مطالبهــم بشــأن تغييــر النظــام السياســي للدولــة. وتمكنــت قــوى 
سياســية مــن تفعيــل وحمايــة حقــوق سياســية ومدنيــة يف حيــن نالــت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة اهتمامــاً أقــل حيــث انغمســت معظــم القــوى 
السياســية المؤثــرة يف صــراع علــى الســلطة وتأميــن قواعــد التعدديــة وتبادليــة الســلطة، وكان بعــض هــذه القــوى مؤيــًدا للنمــط االقتصــادي النيوليبــرايل 

المــوروث مــن النظــام التســلطي باعتبــاره خيــاًرا يدعمــه فاعلــون دوليــون والمنظومــة الليبراليــة العالميــة.

كثــر علــى عمــل نضــايل يقــوم علــى  وتمكــن اتحــاد أصحــاب الشــهادات العلميــة المعطليــن عــن العمــل مــن تجــاوز المعوقــات القبليــة والسياســية والتركيــز أ
عــدة محــاور منهــا تأســيس مركــز أبحــاث يعنــى بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإعــادة هيكلــة لالتحــاد مــن خــالل عقــد مؤتمــر تأسيســي ســنة 2013 أمكــن 
فيــه تجــاوز االختــالف السياســي خصوًصــا بيــن قــوى اليســار التونســي الممثــل يف االتحــاد والعمــل علــى التشــبيك مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المــدين 

والتفــاوض مــع الدولــة دون وســيط يفــرض مطالبــه وأولوياتــه33. 

ولــم يتأثــر الوضــع يف الحــوض المنجمــي كثيــراً. فقــد عجــز النظــام الجديــد قيــد التشــكل عــن توفيــر حلــول اقتصاديــة واجتماعيــة وتظــل ذكــرى انتفاضــة الحــوض 
المنجمــي مناســبة للتذكيــر بقضايــا التنميــة العادلــة وتشــغيل العاطليــن عــن العمــل34،  علــى اعتبــار أن حــراك الحــوض ســنة 2008 كان أحــد شــرارات اشــتعال 
ثــورة 2011 التــي اندلعــت مــن الجهــة نفســها. وليــس هنــاك تحســن يف معالجــة نســب البطالــة شــبه الثابتــة عنــد معــدل مرتفــع منــذ عــام 2011 بــل وفاقــم مــن 
أثرهــا الســلبي غيــاب الحلــول التجميليــة والمســكّنة التــي كان يســوقها النظــام التســلطي قبــل الثــورة. ويظــل التملمــل يف الحــوض المنجمــي أســير الديناميــات 
القبليــة علــى صعيــد الحشــد والتنظيــم35.  ولــم يختلــف يف هــذه الصــورة ســوى الحضــور الالفــت لناشــطي المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

الذيــن يواصلــون العمــل والتشــبيك يف المنطقــة ويدافعــون عــن الحركــة االحتجاجيــة ونشــطائها36. 

وانضــم المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع الحقــويق يف عــام 2011 مــع إطــالق حريــة تكويــن الجمعيــات37.  ولعــب المنتــدى 
دوراً أساســّياً يف تأطيــر الحــراك لكنــه تنافــس بشــدة يف نفــس الوقــت مــع االتحــاد العــام للشــغل حــول مــن يلعــب دور الوســيط مــع الســلطة ممــا زاد يف عــدم 
فاعليــة وتشــتت الحــركات االحتجاجيــة للحــوض المنجمــي والحــراك االحتجاجــي عمومــاً. وباتــت عــدة حــركات احتجاجيــة وناشــطين يــرون يف االتحــاد والمنتــدى 
وســيطين سياســيين غيــر حليفيــن حيــث انشــغل األول بالفعــل السياســي أمــام أزمــات متكــررة يف تونــس، وحــاول الثــاين االنقضــاض علــى مكانــة االتحــاد العــام 

للشــغل يف الوســطين االجتماعــي واالقتصــادي.

وحــاول المنتــدى تنظيــم الحــركات االحتجاجيــة يف شــبكة واحــدة ُتدعــى تنســيقية الحــركات االجتماعيــة ولكــن المشــروع لــم يحقــق نجاًحــا كبيــًرا خــالل مؤتمــره 
األول الــذي انعقــد بيــن 24 و26 مــارس عــام 382017.  وادعــى مشــاركون يف المؤتمــر أن أحــد أهدافــه كان تحويــل الحــركات االحتجاجيــة االجتماعيــة الموزعــة 

 .39ً علــى أغلــب جهــات تونــس مــن خــالل تنســيقياتها إىل فــروع حزبيــة الحقــا

ثانياً: إِعادة تَشكُّل الَوعي االحِتجاجي َوُطرق النِّضال
كرّســت ثــورة 2011 وجــود ومأسســة الحقــوق السياســية والمدنيــة يف الفضــاء العــام؛ ممــا أتــاح لعــدد مــن الفاعليــن الحقوقييــن أن يركــزوا جهودهــم، متمتعيــن 
بالحــق يف التنظيــم واالحتجــاج والتجمــع، علــى دعــم حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة. وكانــت االحتجاجــات والحــراك االجتماعــي يف الكامــور وواحــات جمنــة 
ترجمــة لهــذا التغييــر. وبمعنــى آخــر فتحــت ثــورة 2011 الطريــق أمــام مكونــات المجتمــع التونســي المؤمنــة بأهميــة النضــال مــن أجــل الحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة للتحــرك ميدانّيــاً دون إدمــاج كل حــراك ميــداين يف صــراع سياســي مركــزي. 
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 census.ins.tn/sites/default/files/24_KEBILI.pdf 40 »قبلي من خالل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2017«، المعهد الوطني لإلحصاء، متاحة على

41 يوجد جدل قانوين حول ملكية أراضي واحات جمنة حيث سيطرت عليها قبائل يف المنطقة فترة طويلة قبل ان ينتزع ملكيتها مستوطنون فرنسيون بدعم قانوين مختلق من اإلدارة 

االستعمارية. وقرر نظام بورقيبة ضم األرض لممتلكات الدولة وقنن هذا الوضع من خالل قانون يف سنة 1964.
legal-agenda.com/article. 42 فاطمة الاليف ومحمد العفيف الجعيدي، »تعاضد بإرادة شعبية: واحة جمنة، نموذج لإلصالح الفالحي«، المفكرة القانونية، 18 يناير 2017، متاح على

php?id=3386
43 ينتسب أعضاء الجمعية إىل التيارات واألحزاب السياسية التالية: حركة النهضة، نداء تونس، حركة الشعب، والجبهة الشعبية.

44 ليلى الرياحي، »بوادر ثقافية اقتصادية وتنظيمية بديلة يف تونس«، يف كتاب »االقتصاد البديل يف المنطقة العربية: المفهوم والقضايا«، القاهرة: منتدى البدائل العريب للدراسات، 2016، 

bit.ly/2D03Pgx متاح على
https://goo.gl/eoeasr كتوبر 2016، متاح على 45 نصر الدين بن حديد، »عائد إىل جمنة«، جدل، 8 أ

46 »جمعية واحات جمنة تستنجد براشد الغنوشي الستعادة أراضي المنطقة«، باب نت تونس، 24 سبتمبر 2016، متاح على

www.babnet.net/rttdetail-131403.asp
bit.ly/2l35Ote كتوبر 2016، متاح على 47 هيفاء منصوري، »جمنة تجربة تنموية ناجحة«، جمعيتي، 11 أ

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=554344 48 كارم يحيي، »تونس جديد: جمنة تجربة تعاضد على مفترق طرق«، الحوار المتمدن، 8 أبريل 2017، متاح على

bit.ly/2zg7tRl 49 »اجتماع عام تشاوري بجمنة بخصوص صابة التمور بضيعة ستيل بين الهيئة المشرفة واألهايل«، الّصباح، 16 يونيو 2017، متاح على

iwatch.tn/ar/article/106 50 انظر إعالن توقيع االتفاق على موقع جمعية أنا يقظ، متاح على

1. ِحراك واحات َجمنة   
جمنة قرية بالجنوب التونسي تتبع والية قبلي ويبلغ عدد سكانها 7194 نسمة40 ويمتد مشروع جمنة الفالحي على قرابة 400 هكتار،  وهي أراض كانت الدولة 
تمتلكهــا مــن بعــد االســتقالل. وبعــد الّثــورة اســتوىل ســكان يف المنطقــة علــى أراض منهــا وقامــوا بتعهدهــا خصوًصــا وأن 200 هكتــار41 منهــا فقط كانت مســتغلة 
لزراعة النخيل42.  وتمكن أهايل من إدارة تلك األراضي بوسائل ذاتية عن طريق تشكيل جمعية حماية واحات جمنة التي أقاموها هيئًة مشرفًة على التسيير.

أ- تَجاوز الَمنطق الّسياسي واأليديولوجي
قدمــت تجربــة جمعيــة جمنــة مثــاالً علــى نجــاح مشــروع اقتصــادي تشــاركي تجــاوز أبعــاد سياســية وأيديولوجيــة تســببت يف فشــل نمــاذج أخــرى مــن الحــراك 
االحتجاجــي مــن أجــل نيــل حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن تنــوع بــل وتصــادم انتمــاءات أعضــاء الجمعيــة السياســية43، فقــد تمكنــوا مــن التوافــق 

ــا وفــق النتائــج التــي حققهــا المشــروع. علــى أهــداف مكنتهــم مــن تأســيس نمــوذج جديــد وناجــح مبدئيًّ

ونجحــت الجمعيــة يف اســتصالح أراض وزراعتهــا واســتثمار الــواردات يف تنميــة الجهــة، ســواء مــن ناحيــة البنيــة التحتيــة أو توفيــر فــرص عمــل ألبنــاء الجهــة، 
لكــن غيــاب الدولــة لــم يــدم طويــالً وبعــد اســتقرار نســبي عقــب انتخابــات 2014 طالبــت الدولــة بتفعيــل حقهــا يف ملكيــة األرض، ممــا أجبــر مســيري الجمعيــة 

علــى تنظيــم احتجاجــات عامــة وعلنيــة. 

ب- آلياْت النِّضال
مثــل تهديــد الدولــة باســتعمال القــوة النتــزاع »حقوقهــا« مــن المواطــن »المغتصــب« لملكيتهــا تهديــداً للمشــروع الوليــد. ورغــم التشــبيكات الّسياســية ألعضــاء 

المشــروع إال أنهــم تبنــوا آليــات دفاعيــة معتمــدة أساًســا علــى الجانــب اإلعالمــي والتشــبيك مــع مختلــف مكونــات المجتمــع المــدين.

ــاً حــول المشــروع ونظمــت نــدوات صحفيــة إلبــراز الفــارق بيــن ســوء تصــرف الدولــة ونجــاح الجمعيــة يف إدارة األراضــي مــن أجــل  أعــدت الجمعيــة ملفــاً بحثّي
كســب التضامــن المجتمعــي معهــم والــّرد علــى »مغالطــات« الدولــة. وقدمــت الجمعيــة بيانــات إىل باحثيــن محلييــن وعــرب نشــرت وعيــاً عامــاً بنجــاح التجربــة 

علــى المســتوى الوطنــي والعــريب44  الجمعيــة خصوصــاً يف أوســاط المهتميــن باالقتصــاد االجتماعــي التضامنــي45. 

أّمــا علــى مســتوى التشــبيك، فاعتمــدت اســتراتيجية المشــرفين علــى الجمعيــة علــى أهمّيــة دور مكونــات المجتمــع المــدين بمــا فيهــا األحــزاب السياســية. 
وســاعدت البنيــة السياســية للمجموعــة علــى تخطــي تهديــد الســلطة بوضــع يدهــا علــى المشــروع برّمتــه، حيــث إن انتمــاء األعضــاء المتنــوع مكنهــم مــن 
اســتغالل عــدة قنــوات اتصــال وضغــط منهــا الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والمنتــدى االقتصــادي واالجتماعــي التونســي واألحــزاب السياســية 
علــى غــرار حركــة النهضــة46.  وانتهــزت الجمعيــة مناســبات مثــل عمليــات التعاقــد علــى بيــع المحصــول لتحولهــا إىل مهرجــان دعــم لهــا مــن خــالل حضــور 
أغلــب مكونــات المجتمــع المــدين ووســائل اإلعــالم الوطنيــة والدوليــة، حيــث نُّظمــت رحــالت مســاندة للجمعيــة انطلقــت مــن العاصمــة ومــن مختلــف واليــات 
كتوبــر 2016. وتأسســت لجنــة مســاندة  الجمهوريــة لحضــور البــت يف العــروض وللتعبيــر عــن تضامــن القــوى السياســية والحقوقيــة مــع المشــروع يف أ
للمشــروع كان لهــا أثــر ايجــايب يف حمايــة ودعــم النضــال الميــداين وتراجــع الدولــة عــن موقــف ملتــف بادعــاءات حمايــة الملــك العمومــي. ويف أحــد المحطــات 
النضاليــة وبعــد أن تعنتــت الدولــة مصــرة علــى وضــع يدهــا علــى مداخيــل بيــع المحصــول، نظــم األهــايل تحــركاً جماعّيــاً لســحب أموالهــم مــن البنــوك القائمــة 

يف تلــك الجهــة يف تعبيــر عــن رفضهــم محاولــة الدولــة تجميــد رصيــد الجمعّيــة47. 

اتهم البعض تجربة جمنة بأنها سعت ألن تعمل وكأنها دولة داخل الدولة، لكن التجربة ذاتها كرست ودعمت قيمة النضال من أجل الدفاع عن حقوق اقتصادية 
واجتماعية وثقافية )باعتبار أن االنتماء إىل األرض هو ثقافة مجتمعية راسخة يف المخيال الجمعي يف جمنة). وتميزت طرق االشتغال داخل الجمعية ذاتها 
بالديمقراطية واندماج ونشاط المنخرطين فيها، كما أظهرت تشكل وعي يعلي من قيم العيش المشترك يف المنطقة. وعند تعقد األمور يف منتصف 2017 
قررت إدارة الجمعية العودة إىل األهايل التخاذ ما يرونه مناسًبا من خطوات سواء من خالل إعادة انتخاب هيئة إدارة جديدة أو مواصلة النضال48 ضد موقف 
الدولــة وإصــرار مســؤولين فيهــا علــى نمــوذج اقتصــادي ال يمثلهــم وإنمــا يعمــل علــى طردهــم وتمكيــن مســتثمرين دخيلين على الجهة، غايتهم األساســية ومن 
خــالل هيــاكل الدولــة االســتفادة منهــا وتحقيــق أربــاح دون مشــروع تنمــوي واضــح يأخــذ بعيــن االعتبــار تنميــة الجهة ومواطنيها ووجهــات نظرهم واحتياجاتهم49. 

وعلــى مســتوى التشــبيك، عقــدت الجمعيــة اتفاقيــة مــع منظمــة »أنــا يقــظ« التونســية لتمكينهــا مــن الوثائــق الماليــة الخاصــة بالجمعيــة إلثبــات مــدى حســن 
تصرفهــا يف المــوارد الماليــة ويف إطــار ترســيخ مبــدأ الشــفافية ولصــد أي اتهامــات بســوء التصــرف50.  وطــورت الجمعيــة طــرق نضالهــا مــن خــالل اســتغالل 

المهرجــان الثقــايف بجمنــة الــذي صــار تجمًعــا للتعبيــر عــن المحنــة التــي تمــر بهــا المنطقــة مــن خــالل عــروض فنيــة وثقافيــة متنوعــة51. 
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bit.ly/2kFAh18 51 انظر شريط فيديو لبعض هذه األنشطة ومتاح على

52 مقابلة مع عالء الونيسي عضو تنسيقية اعتصام الكامور، 14 مايو 2017.

53 مقابلة الصغير الشامخ.

54 التيارات السياسية الرئيسية يف االعتصام كانت حركة النهضة، حركة الشعب )قومي عرويب) وحركة مشروع تونس )يسار).

55 تم اختيار الناطق الرسمي باسم االعتصام من أبوين ينتميان إىل القبيلتين الكبيرتين يف الجهة.

56 مقابلة عالء الونيسي.

bit.ly/2BYsyoA كبة صحفية لجملة وقفات المساندة مع اعتصام الكامور«، موزاييك إف إم، 22 مايو 2017، متاح على 57 »موا

bit.ly/2CYheFM 58 »وقفة احتجاجية بباريس مساندة العتصام الكامور«، أنباء تونس كابيتاليس، 8 أبريل 2017، متاح على

2. ِحراك الَكامور 
َشــكّل حــراك الكامــور واجهــة أخــرى مــن نجاحــات النضــال مــن أجــل الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، واختلــف بوضــوح عــن احتجاجــات أخــرى مــن الناحيــة 

التنظيميــة والوظيفيــة فيمــا يتعلــق بتوزيــع األدوار وأخــذ التوازنــات السياســية والخصوصيــة المجتمعيــة )التوزيــع القبلــي) بعيــن االعتبــار.

وتشــابهت أســباب الحــراك االحتجاجــي بتطاويــن مــع بقيــة االحتجاجــات يف تونــس يف المطالبــة بتنميــة المنطقــة وتشــغيل أبنائهــا، إال أنهــا باألســاس نبعــت مــن 
حالــة وعــي بأهميــة التحــرك النضــايل مــن أجــل تأميــن حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة مــن ســلطة سياســية اعتمــدت التســويف وتركــز بهــوس علــى 
كمــة الثــروة  المشــاكل السياســية الفوقيــة علــى الصعيــد الوطنــي مهملــة عالقتهــا العموديــة مــع الفئــات المهمشــة )جغرافيــا او فيمــا يتعلــق بقدرتهــا علــى مرا

ورأس المــال االجتماعــي). وصــار غيــاب التنميــة والفــوارق المتزايــدة جغرافيــا وطبقيــا أهــم دوافــع الحــراك الثــوري يف تونــس منــذ 17 ديســمبر 2010.

وتشــكَّل هــذا الوعــي مــن خــالل تشــخيص واقــع الجهــة ومــا تزخــر بــه مــن ثــروات ومــدى انتفــاع المقيميــن بالجهــة منهــا بعــد مــرور عــدة ســنوات علــى الثــورة 
يف تونــس. وانتظمــت احتجاجــات يف البدايــة يف البدايــة أمــام مقــّر واليــة الجهــة باعتبارهــا أعلــى ســلطة تمثــل الدولــة، إال أن المحتجيــن ســرعان مــا أدركــوا عــدم 
نجاعــة هــذه اآلليــات االحتجاجيــة52.  ولجــأ مســؤولون محليــون للتســويف والحلــول األمنّيــة واســتفزاز المحتجيــن مــن أجــل جّرهــم إىل مربــع العنــف المــادي53،  
وهــو أمــر كان يمكــن أن يخســروا معــه تعاطــف المنظمــات الحقوقيــة والمجتمــع التونســي عموًمــا. وتحــوَّل االحتجــاج التلقــايئ إىل تنظيــم محكــم مــن خــالل 
اســتنباط آليــات تنظيميــة قــادرة علــى غلــق المنافــذ أمــام الســلطة المتحفــزة وامــام الجماعــات السياســية الراغبــة يف اســتغالل مــن جهــة وفتحــه بشــكل مــا يف 

نفــس الوقــت أمــام المنظمــات الحقوقيــة الســاعية إىل توفيــر غطــاء حقــويق. 

حمــل اختيــار منطقــة االعتصــام داللــة مهمــة، إذ أن الكامــور هــو مســلك تســتعمله الشــركات البتروليــة لنقــل منتجاتهــا االســتخراجية، وبالتــايل كانــت الحركــة 
يف أولهــا تنبيهــاً إىل أن المحتجيــن أخــذوا يف التصعيــد تدريجّيــاً وســلمّياً وانتقلــوا بهــا إىل منبــع ثــروات الجهــة. وكانــت الخصوصيــة الجهويــة مــن الناحيتيــن 
االجتماعيــة والسياســية العمــود الفقــري للبنيــة التــي عمــل مــن خاللهــا المعتصمــون حيــث تألفــت تنســيقية لالعتصــام ضمــت عناصــر تراعــي التوازنــات 

السياســية54 والقبليــة بالجهــة55  كمــا تــوزع المعتصمــون علــى خيــام تمثــل كل واحــدة منهــا أحــد معتمديــات الجهــة56. 

كثــر تأثيــراً، شــاركت مكونــات أخــرى مــن المجتمــع المــدين مــن خــارج المنطقــة، فقامــت أغلــب األحــزاب السياســية بتنظيــم زيــارات دوريــة  ولجعــل االعتصــام أ
للتنســيقية وحضــور نــدوات االعتصــام الصحفيــة وإصــدار بيانــات وتنظيــم الوقفــات االحتجاجيــة يف العاصمــة57  ويف الخــارج58،  إىل جانــب تنظيــم التمويــل 

المــادي لالعتصــام.

خاتمة
رغــم المســاندة التــي حظيــت بهــا الحــركات االحتجاجيــة يف تونــس مــن جانــب المنظمــات الحقوقيــة إال أنهــا لــم ترتــق إىل حــدود التشــبيك والتفاعــل االيجــايب 
الــذي يــؤدي إىل مخرجــات عمليــة، حيــث انحصــر التعــاون يف حــدود التضامــن مــع االحتجاجــات ســواء بالبيانــات والوقفــات االحتجاجيــة التضامنيــة وزيــارة 

المعتصميــن أو المحتجيــن.

لــت الحــركات االحتجاجيــة علــى قدراتهــا الذاتيــة بشــكل أساســي، وذلــك وعيــاً منهــا بعــدم قــدرة المنظمــات الحقوقيــة علــى تقديــم الدعــم الناجــع إمــا بســبب  وعوَّ
محدوديــة قدراتهــا أو بســبب انتماءاتهــا السياســية. وعلــى ســبيل المثــال، تواجــه االتحــاد العــام التونســي للشــغل والمنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة يف صــراع مضمــر علــى الســاحة االجتماعيــة والنقابيــة حــول حيــازة صفــة المفــاوض الرئيســي مــع الدولــة، بينمــا اقتصــر دعــم الرابطــة التونســية 

للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان علــى إصــدار البيانــات العامــة.

 لقــد شــهدت الحــركات االحتجاجيــة المطالبــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف تونــس تطــوراً كبيــراً علــى مســتوى الوعــي بالتغيــرات الهيكليــة 
الضخمــة التــي أثَّــرت علــى آليــات وطــرق الصــراع واختيــار الحلفــاء فيــه. واســتدعى هــذا كلــه ضــرورة التدقيــق يف خيــارات الحشــد والتنظيــم وطــرق االحتجــاج 
لضمــان مكاســب مقبولــة دون الوقــوع يف مزايــدات الوســطاء. وكمــا الحظنــا مــن خــالل تجربتــي الكامــور وجمنــة اللذيــن يعتبــران مرحلة تدريب على اســتخالص 
الحقــوق دون وســاطة بعــد أن كانــت حــركات اجتماعيــة مشــابهة يف الســابق قــد خاضــت تجــارب أخــرى احتاجــت فيهــا إىل وســطاء للتعبيــر عــن نفســها ومفصلــة 
مطالبهــا مــع المؤسســات السياســية واالجتماعيــة. ويطــرح هــذا تحديــات مهمــة أمــام الفاعليــن الحقوقييــن حــول آليــات عملهــم يف مســائل الحقــوق االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وطبيعــة عالقاتهــم وتعاونهــم مــع الحــركات االجتماعيــة وحــول قدرتهــم علــى الخــروج مــن أدوار الوســاطة التــي تتــأكل مســاحاتها المتاحــة بســرعة 
واستكشــاف مســاحات أخــرى يمكــن ان تتعامــل بوضــوح مــع معضــالت التمثيــل والوســاطة بيــن المدافعيــن عــن حقــوق االنســان وخاصــة يف مجــال الحقــوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، مــن جهــة، والبشــر الذيــن هــم ذاتهــم أصحــاب هــذه الحقــوق ويدافعــون عنهــا بأشــكال تنظيميــة مختلفــة ومتبدلــة، مــن ناحيــة أخــرى.
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ة والَحركات الُمقاربة الُحقوقيَّ
االِجتماعيَّة يف الَمغرب 

يوسف منصف

ملخص
مــرت الحركــة الحقوقيــة بالمغــرب، منــذ االســتقالل، بعــدة مراحــل مــن حيــث عالقتهــا بالقــوى المجتمعيــة األخــرى. وســتركز هــذه الورقــة علــى ثــالث مــن هــذه العالقــات 
المهمــة بيــن حركــة حقــوق اإلنســان مــن جانــب وبيــن كل مــن الحركــة الطالبيــة والحركــة النقابيــة ثــم مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مثــل الحــق يف العمــل 

مــن جانــب آخــر. 

وبــدأ الطــالب المغاربــة يف الخــارج يف تنظيــم أنفســهم للمطالبــة بحــق بالدهــم يف التحــرر يف العقديــن األخيريــن مــن الحمايــة الفرنســية. وبعــد االســتقالل تطــور 
كثــر علــى شــروط التحصيــل الدراســي ومطالــب نقابيــة أخــرى للطلبــة. وتفاقمــت تناقضــات  العمــل الطــاليب، يف إطــار االتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب )أوطــم)، ليركــز أ
سياســية وأيديولوجيــة داخــل أوطــم أدت اىل تعثــر وانشــقاقات داخــل االتحــاد مــع حلــول مؤتمــره الســادس عشــر ســنة 1981. ومــع بدايــة األلفيــة الثالثــة وصــدور 
كثــر مــن التمايــز األيديولوجــي، وتغيــرت طبيعــة  قانــون اإلصــالح الجامعــي، شــهدت حركــة حقــوق اإلنســان بالجامعــة المغربيــة، انزياًحــا نحــو تعبيــرات جهويــة وإثّنيــة، أ

العالقــة مــع الفاعليــن الحقوقييــن.

ــا وذلــك قبــل ظهــور منظمــات حقــوق إنســان وطنيــة. وانضــوى عــدد مــن النقابييــن يف أنشــطة داخــل  ــا حقوقيًّ ومنــذ نشــأته كان للعمــل النقــايب العمــايل دافًعــا مطلبيًّ
الحركــة الحقوقيــة، مازجيــن إياهــا مــع نضالهــم النقــايب.

ويركــز المحــور األخيــر يف هــذه الدراســة علــى بعــض الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مثــل الحــق يف العمــل والتــي انتعــش االهتمــام بهــا مــع انطــالق المبــادرة الوطنيــة 
للتنميــة البشــرية يف عــام 2006 لمحاربــة الفقــر والهشاشــة االجتماعيــة عنــد فئــات اجتماعيــة عريضة.

مة ُمقدِّ
وجــدت الحركــة الحقوقيــة بالمغــرب تعبيراتهــا الجنينيــة يف »زمــن اإلصــالح« قبــل فــرض الحمايــة األجنبيــة، وكذلــك يف مخــاض الحركــة الوطنيــة، حيــن انتفضــت 
مجموعــات مــن شــباب الحضــر يف وجــه االســتعمار، مطالبيــن بالتحــرر واالســتقالل1.  وبعــد االســتقالل ســنة 1956 تطــورت حركــة حقــوق اإلنســان بالمغــرب 
مستأنســة بإصــدار اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لســنة 1948 حتــى أن مرســوم قانــون »الحريــات العامــة« صــدر ســنة 1958 أي قبــل صــدور أول دســتور 

مغــريب بأربــع ســنوات.

وشــهدت الحركــة الحقوقيــة بالمغــرب، منــذ االســتقالل إىل اليــوم، عــدة مراحــل ونضــاالت مختلفــة مــن ناحيــة تبنــي مكونــات المجتمــع المــدين للخطــاب الحقــويق 
ومقاربتــه لمطالبــه مــن هــذا المنظــور. وســتركز هــذه الورقــة علــى ثــالث مــن هــذه العالقــات المهمــة بيــن حركــة حقــوق اإلنســان مــن جانــب وبيــن كل مــن الحركــة 

الطالبيــة والحركــة النقابيــة، ثــم مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن جانــب أخــر.

وبــدأ الطــالب المغاربــة ينظمــون أنفســهم بالخــارج يف العقديــن األخيريــن مــن الحمايــة الفرنســية التــي انتهــت يف عــام 1956، للمطالبــة بـــالحق يف االســتقالل. 
وبعــد االســتقالل تطــور العمــل الطــاليب يف إطــار منظمــة االتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب )أوطــم) والتــي ركــزت علــى ظــروف التحصيــل العلمــي والمطالــب 
النقابيــة للطلبــة، قبــل بــروز تناقضــات سياســية وأيديولوجيــة داخلهــا وتعثــر مؤتمرهــا الســادس عشــر ســنة 1981، الــذي أعقبــه توتــر وعنــف شــديد داخــل 
ــمها لفصائــل متنازعــة. لكــن، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، وصــدور قانــون اإلصــالح الجامعــي، شــهدت الحركة الطالبية ظهــورا بارزا للتجمعات  الحركــة الطالبيــة وقسَّ
كثــر مــن الخطــاب االيدولوجــي السياســي العــام  الجهويــة واالثّنيــة التــي انضــم لهــا طلبــة صحراوييــن وأمازيــغ. واعتمــدت هــذه التجمعــات علــى خطــاب حقــويق أ

الــذي ميــز الطلبــة اليســاريين واإلســالميين. 

ــا وذلــك قبــل ظهــور منظمــات حقــوق إنســان وطنيــة يف الســبعينيات وانضــواء عــدد مــن  ــا حقوقيًّ ومنــذ نشــأته كان للعمــل النقــايب العمــايل دافًعــا مطلبيًّ
النقابييــن يف أنشــطة الحركــة الحقوقيــة بالتــوازي مــع نضالهــم النقــايب. وبــرز يف هــذا تيــار قــاده عبــد الحميــد أميــن يف الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، 
ــق النقابيــون بيــن النضاليــن العمــايل والحقــويق. وإىل جانــب  بالتــوازي مــع نشــاطه النقــايب داخــل االتحــاد المغــريب للشــغل. وتســعى هــذه الورقــة لفهــم كيــف وفَّ
كــز الرئيســية لــكل  العمــل النقــايب الصــرف، احتضنــت التكوينــات النقابيــة حركــة العاطليــن عــن العمــل، وال ســيَّما يف الربــاط والــدار البيضــاء، حيــث كانــت المرا

مــن الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل واالتحــاد المغــريب للشــغل حاضنــة الجتماعــات ومؤتمــرات الحركــة. 

وســيركز المحــور الثالــث يف هــذه الدراســة علــى الحــق يف العمــل كمثــال للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي انتعــش االهتمــام بهــا مــع انطــالق المبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية يف عــام 2006 لمحاربــة الفقــر والهشاشــة االجتماعيــة عنــد فئــات اجتماعيــة عريضــة، مثــل األرامــل والمعاقيــن والشــباب ضحيــة 
التســرب المدرســي، وتمويــل المشــاريع المــدرة للدخــل. وســيصف هــذا الجــزء تطــور وتعقيــدات العالقــة بيــن المنظمــات الحقوقيــة العاملــة علــى هــذه الحقــوق 

مــن ناحيــة والحــركات واالفــراد النشــطين مجتمعًيــا يف الدفــاع عــن الحــق يف العمــل وتشــكيل سياســات الدولــة يف هــذا الصــدد. 

1 شملت التعبيرات الجنينية للحركة الحقوقية مشاريع دستورية قبل معاهديت الحماية الفرنسية واإلسبانية للمغرب الموقعة سنة 1912 مثل مشروع دستور 1908، وقبله المذكرة 

 bit.ly/2C3YsOh كتوبر 2012، ومتاح على اإلصالحية للحاج زنيبر سنة 1906، للمزيد راجع عز الدين شمالل، »البوادر االوىل للحركة الدستورية بالمغرب«، موقع العلوم القانونية، 24 أ
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  bit.ly/2lFO2fZ 2 عبد الرحيم الشرقاوي، »االتحاد الوطني لطلبة المغرب.. ماٍض متوهج وحاضر خافت«، هسبريس، 8 ديسمبر 2015، متاح على

كي الموحد حالًيا، 5 أبريل 2017. وتمحورت خالفات اوطم الداخلية بين  3 مقابلة مع األستاذ الجامعي محمد حمزة، ناشط سابق يف أوطم وعضو المكتب السياسي لحزب اليسار االشترا

فصائل يسارية برز يف مقدمتها الفصيل الديمقراطي منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين ويف قلبه تيار القاعديين، المتكون من مناضلي حركة 23 مارس ومنظمة إىل األمام ويف مؤتمر 
كي للقوات الشعبية بسبب رفضهم للمنتسبين لـ »تيار الشهداء« يف القيادة بينما انسحب فصيل منظمة العمل الديموقراطي الشعبي وفصيل  االنشقاق انسحب طلبة حزب االتحاد االشترا

كية، ربما بسبب العجز عن مواجهة قوة الفصيل الديمقراطي )التيار القاعدي). ويعتقد حمزة أن انسحاب هذه الفصائل التي أُصطلح على تسميتها بالتوجه البيروقراطي  حزب التقدم واالشترا
جاء يف ظالل انتفاضة 20 يونيو 1981 ورغبته يف التملص من دعمها ألنه دخل يف صفقة مع الدولة من بين بنودها ›‹السلم االجتماعي‹‹.

4 يق طالبان جامعيان منتميان لليسار الجذري حتفهما عقب محاكمة جامعية اتهمتهما بـ »الزندقة والمروق« بكل من فاس ووجدة فيما لقي طالب ثالث منتمي لفصيل العدل واإلحسان 

حتفه على أيدي قوات التدخل السريع بكلية الطب بمدينة الدار البيضاء. راجع مدونة شهداء وشهيدات، 28 نوفمبر 2015، متاحة على   bit.ly/2Ct0KJY ومدونة نضاالت الحركة الطالبية، 
 bit.ly/2qa9Y8l ورقة تعريفية بالشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى«، 28 فبراير 2013، متاح على«

5 يوسف منصف، الثقافة النضالية عند اإلسالميين المغاربة: نموذج جماعة العدل واإلحسان 1974-2015، أطروحة دكتوراه نوقشت يف 20 مايو 2016 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية، عين الشق البيضاء، ص. 332 وما بعدها.

الُمقاربة الُحقوقيَّة والَحركات االِجتماعيَّة يف الَمغربيوسف منصف

اليب المحَور األول: ُحقوق اإلِنسان والَعمل الطُّ
لعبــت الحركــة الطالبيــة بالمغــرب دور المشــتل، بالنســبة للحــركات السياســية بالمغــرب، وخصوًصــا التيــار اليســاري الــذي هيمــن طــوال عقــود داخــل المنظمــة 
العتيــدة االتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب )اوطــم). ومــر النضــال الطــاليب بالمغــرب مــن مرحلــة تأسيســية عرفــت عنفوانهــا مــع مواجهــات داميــة مــع قــوات 
األمــن أو بيــن الفصائــل الطالبيــة ذاتهــا مــن الســتينيات وحتــى التســعينيات، قبــل أن يتراجــع دوره ووهجــه الحقــويق والسياســي، مــع تطبيــق قانــون اإلصــالح 
التعليمــي للجامعــة المغربيــة، الــذي ســمح للطلبــة بالتمثيــل داخــل مجالــس الكليــات والمجالــس الرئاســية للجامعــات. فمــا ســياق تأســيس الفعــل الطــاليب 

بالمغــرب؟ وكيــف تقاطــع مــع كل مــن الفعــل السياســي واالجتماعــي بالمغــرب؟ ومــا عالقتــه بالمنظــور والحركــة الحقوقيــة؟

سنوات الجمر بالجامعة المغربية
عــاىن المغــرب مــع مطلــع الســبعينيات أزمــات سياســية حــادة، لــم تكــن الحركــة الطالبيــة بمنــأى عنهــا. وبــرزت مجموعــة مــن الحــركات الطالبيــة الجذريــة، التــي 
دخلــت يف عــدة إضرابــات بالجامعــات والمــدارس الثانويــة، وجــرى اعتقــال الكثيــر مــن صفــوف الطلبــة، مــن بينهــم رئيــس أوطــم آنــذاك محمــد الخصاصــي2.  
وتدهــورت العالقــة مــع الحكومــة ســريًعا فلــم تمــض إال أربعــة أشــهر علــى مؤتمــر أوطــم الخامــس عشــر حتــى ُحظــر اإلتحــاد يف 24 ينايــر ســنة 1973. وامتــد 
هــذا الحظــر نحوخمــس ســنوات أضعفــت اإلتحــاد كثيــًرا وجعلتــه عرضــة لالنقســامات والصراعــات التــي لــم تختفــي خــالل المؤتمــره الســادس عشــر، ومــا تــاله 
مــن تطــورات زادت مــن تعميــق الهــوة بيــن تياراتــه، مــا أدى إىل سلســلة مــن االنســحابات واالنشــقاقات كان أولهــا انســحاب الطلبــة التابعيــن لالتحــاد الوطنــي 
للقــوات الشــعبية ذي الميــول اليســارية، فيمــا بــدا أنــه تكــرار تاريخــي لالنشــقاق األصلــي يف ســنة 1959 لحــزب االتحــاد الوطنــي عــن حــزب االســتقالل الــذي كان 

إىل حــد مــا بمثابــة األب الروحــي التحــاد الطــالب.

ويف عالقتــه بالمســألة الحقوقيــة، اســتند النضــال الطــاليب علــى التمثيــل النقــايب مــن خــالل أوطــم الــذي دافــع عــن عــدة حقــوق طالبيــة أساســية، مثــل الســكن 
والمنــح الدراســية وبــدل التنقــل واإلدمــاج الوظيفــي بعــد التخــرج. ولكــن هــذه المطالــب النقابيــة كانــت أيًضــا تحمــل بيــن طياتهــا مواقــف سياســية للفصائــل 
الطالبيــة المختلفــة المتماهيــة مــع عــدد مــن المنظمــات السياســية المعارضــة، أو تلــك التــي كانــت منخرطــة يف عمليــة االنتقــال الديمقراطــي التــي رعاهــا القصــر 

كي للقــوات الشــعبية )وهــو حــزب انشــق عــن االتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية يف عــام 1975). مثــل حــزب االتحــاد االشــترا

ــات جماهيريــة  كتوبــر 1981) ظــروف سياســية واجتماعيــة نابعــة مــن أزمــة اقتصاديــة خانقــة أدت إىل هبَّ وأحاطــت بالمؤتمــر الوطنــي الســابع عشــر )ســبتمبر/ أ
البيضــاء وعمــال مناجــم أحــويل للنحــاس، و عمــال الســكك الحديديــة،  الــدار  يف شــكل إضرابــات متفرقــة ويف  قطاعــات مختلفــة )إضــراب عمــال مينــاء 
انتفاضــة الفالحيــن يف تمــارة وتســلطانت، و إضرابــات طالبيــة، الــخ). ورد النظــام بقمــع شــرس خلــف آالف الضحايــا والمعتقليــن. وشــهد المؤتمــر انفجــار 
تناقضــات المرجعيــات اليســارية المختلفــة لفصائــل أوطــم حتــى تشــرذم اإلتحــاد تبًعــا لالنتمــاءات السياســية بشــكل متســارع وتحولــت الســيطرة فيــه لفصيــل 

»القاعدييــن« اليســاري الجــذري والــذي لــن يلبــث طويــال يف موقعــه المتميــز هــذا مــع دخــول الطلبــة اإلســالميين للجامعــة3. 

الوافد الجديد على الجامعة والدخول يف دوامة العنف
حتــى منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، كانــت الجامعــة المغربيــة مســرًحا لحــوادث يوميــة مــن المواجهــة بيــن كل مــن الســلطات وطلبــة الفصائــل 
المنتميــة لتيــارات اليســار الجــذري، القاعدييــن. وعرفــت صفــوف الحركــة الطالبيــة اعتقــاالت بالجملــة، ال ســيَّما بعــد أحــداث اإلضــراب العــام لــــ 20 يونيــو ســنة 
1981، ومــا تــاله مــن احتقــان سياســي وأمنــي تزايــدت معــه عســكرة الجامعــة حيــث صــار هنــاك مــع منتصــف الثمانينيــات رجــال أمــن، الحــرس الجامعــي، 
مقيميــن بصفــة دائمــة داخــل الحــرم الجامعــي.  ووواجــه اليســار الجــذري خصًمــا جديــًدا وهــم طلبــة التيــار اإلســالمي؛ الذيــن دخلــوا بدورهــم يف دوامــة العنــف 

متعــدد األطــراف.

وصــارت القضايــا الحقوقيــة بــل والنقابيــة أحيانًــا آخــر مــا يشــغل بــال الفصائــل المتصارعــة، ال ســيَّما مــع البــون الفكــري واأليديولوجــي الواســع بيــن كل مــن 
المرجعيتيــن اإلســالمية واليســارية يف تتنــاول مســائل حقــوق اإلنســان. وطغــى العنــف واإلقصــاء بيــن مكونــات الفصائــل، كمــا طغــت داخــل الفصيــل الواحــد 
اتهامــات العمالــة والتخويــن، الشــيء الــذي كان يقــود إىل طقــوس عقابيــة تضــرب يف صميمهــا المســألة الحقوقيــة وحريــة االنتمــاء والمعتقــد، وبــرز بينهــا طقــس 

»المحاكمــات الجامعيــة«4. 

حقوق الجهات والعرقيات يف الحركة الطالبية )2000 - 2015(
مــع انتقــال العــرش والتحــول الديمقراطــي المحســوب يف المغــرب، عرفــت الجامعــة المغربيــة منــذ الموســم الجامعــي 1998-1999 تراجًعــا ملحوًظــا للحضــور 
األمنــي والمداهمــات التــي كانــت تقــوم بهــا قــوات األمــن بعــد انحســار المواجهــات الدوريــة داخــل الحــرم الجامعــي بيــن طلبــة جماعــة العــدل واإلحســان والحــرس 
الجامعي، الذين بات وجودهم دون جدوى، ليتم استبدالهم بحراس شركات أمن خاصة بقصد ضمان حد أدىن من السكينة داخل الحرم الجامعي. وتغيرت 
التقنيات النضالية للقطاع الطاليب لجماعة العدل واإلحسان مع تطور بنيته التنظيمية ومجالسه التربوية حيث بات الدور الطليعي للنضال الطاليب غير ذي 
كي عبد الرحمن اليوســفي5.  أهميــة نســبية يف إطــار ظرفيــة وطنيــة كانــت تنعــت بــــ »الربيــع الحقــويق« وصعــود حكومــة »التنــاوب التوافقــي« التــي قادها االشــترا
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6 عرف الموسم الجامعي 2003-2004 تطبيق اإلصالح الجامعي الذي أعاد تنظيم المنهجية البيداجوجية للدراسات العليا لدرجتي الماستر والدكتوراه ونتج عن تطبيقه »المرتجل« عدة 

صعوبات ومعوقات واجهت الطلبة يف تحصيلهم، وساهمت بشكل مباشر يف تدين جودة العملية التعليمية الجامعية مما حدا بأفواج الحاصلين على البكالوريا تفضيل التوجه للتكوين المهني 
عوًضا عن »الورطة« يف تحصيل جامعي غير مضمون التبعات االقتصادية واالجتماعية.

7 خالل 2013-2014، أشرف الكاتب على إصدار ملحق جامعي ضمن طبعة خاصة ليومية المساء التي كانت توزع على المؤسسات الجامعية حصًرا بثمن تفضيلي )1.5 درهم) مما سمح 

كبة دقيقة لمجريات الحياة الجامعية بانحاء المغرب. بموا
كتوبر 2016.  8 مقابلة مع عبد الحميد أمين، الزعيم النقايب والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، 20 أ

9 المخزن تعبير مغريب يعني القصر والمؤسسات االقتصادية واألمنية المقربة اليه والمسيطرة سويًا على حكم البالد.

10 أعلن الملك الراحل الحسن الثاين عن حالة االستثناء وحل البرلمان يف 1965. ونجا الملك ونظامه من انقالبيين عسكريين يف عامي 1970 و1972.

11 مصباح الحسن، »مسارات الربيع المغريب ومآالته: حركة 20 فبراير والخصوصية المغربية«، مجلة سياسات عربية، عدد 7 سنة 2014، الدوحة: المركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 

ص: 87-72.

كــش، والربــاط بدرجــة أقــل، ببــروز حركــة الطلبــة الصحراوييــن المنحدريــن مــن األقاليــم الجنوبيــة  وتميــزت تلــك المرحلــة كذلــك، وخصوًصــا بمــدن أغاديــر، ومرا
للمملكــة. ونظــم الطلبــة الصحراويــون حركــة خاصــة بهــم نظمــت أنشــطة حــول الثقافــة الحســانية وطالبــت بمزيــد مــن االمتيــازات الخاصــة بالنقــل والمســاعدات 
الماليــة والســكن. وتميــز الطلبــة الصحراوييــن بالحــدة يف مواجهــة كل مــا يمــس حريتهــم يف ممارســة أنشــطتهم وتواتــرت مواجهــات عنيفــة بيــن الطلبــة 

الصحراوييــن وقــوات القمــع علــى هامــش أنشــطة مســاندة لجبهــة بوليســاريو.

ويف بدايــة األلفيــة الثالثــة أعــاد طلبــة اليســار الجــذري تنظيــم تيــار »التوجــه القاعــدي« بمــدن طنجــة وتطــوان يف الشــمال. وســعى التوجــه القاعــدي لكســب 
الدعــم لمشــروع وحــدوي مــع فصائــل يســارية وتقدميــة ولكنهــا جميًعــا تورطــت الحًقــا يف دورة جديــدة مــن العنــف الدمــوي يف تاريــخ الحــراك الطــاليب. واحتكــر 
طــالب العــدل واإلحســان العمــل مــن خــالل أوطــم وابتعــدوا عــن العنــف وتمحــور عملهــم حــول أســابيع اســتقبال الطــالب الجــدد ال ســيَّما بالــدار البيضــاء 
وآســفي ووجــدة، وتنظيــم فصــول للتقويــة وإرشــاد الطلبــة تعليمًيــا. وركــز طلبــة العــدل واإلحســان علــى تبنــي مطالــب جماعيــة فيمــا يخــص اإلشــكاالت الناتجــة 
عــن سياســات اإلصــالح التعليمــي6،  عــن طريــق قنــوات تواصــل مباشــرة مــع إدارة الكليــة، وانتظمــوا يف حــركات احتجاجيــة ضــد ترحيــل تخصصــات صــوب 

مؤسســات التعليــم الخــاص، مــن قبيــل االحتجاًجــات التــي عرفتهــا المدرســة العليــا للتقنيــة بطنجــة خــالل الموســم الجامعــي 72014-2013. 

الِمحور الثَّاين: بيَن النَّقابات الِمهنية والنِّضالية الُحقوقية
ال توجــد أدلــة علــى وجــود خطــة محــددة لتأســيس تيــار ديمقراطــي داخــل الهيئــة المركزيــة النقابيــة لالتحــاد المغــريب للشــغل، بقــدر مــا كان هنــاك تقدمييــن 
ــا بالتــوازي مــع عملهــم الحقــويق بعــد ان أظهــرت ســنوات مــن الخبــرة التداخــل بيــن المجاليــن النقــايب والحقــويق وكيــف يثــري أحدهمــا  أفــراد يناضلــون نقابيًّ
األخــر. ووفًقــا للنقــايب عبــد الحميــد أميــن كان التوجــه األصلــي للتيــار الديمقراطــي يف اتحــاد الشــغل هــو العمــل » تحــت شــعار كبيــر، هــو خدمــة الطبقــة العاملــة، 
وليــس اســتخدامها«8.  وارتكــز التوجــه الديمقراطــي داخــل االتحــاد، علــى جملــة مبــادئ يف العمــل النقــايب، يمكــن اختزالهــا يف ســتة عناصــر هــي: الوحــدة، ويقصــد 
بــه وحــدة العمــل النقــايب، والتضامــن، والجماهيريــة والديمقراطيــة واالســتقاللية والتقدميــة. وبالتــوازي أســس التيــار الديمقراطــي للعديــد مــن مبــادئ العمــل 
الحقــويق يف إطــار الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان منــذ ســنة 1991 بمناســبة انعقــاد المؤتمــر الثالــث. وهنــاك تشــابه واضــح بيــن هــذه المبــادئ الرئيســية 

التــي تبناهــا هــذا المؤتمــر والمبــادئ ســالفة الذكــر التحــاد الشــغل.

كان تســطير تلــك المبــادئ منعطًفــا مهًمــا يف مســار الجمعيــة، حيــث ســتتحول إىل ديباجــة القانــون األساســي الــذي صــادق عليــه الجمــع العــام يف ديســمبر 
ســنة 1991، وهــذه المبــادئ هــي:

الكونيــة والشــمولية: رفــض معارضــة المبــادئ الحقوقيــة بدعــوى الخصوصيــة أو النســبية الثقافيــة، واحتــرام حقــوق اإلنســان كاملــة غيــر مجــزأة لتشــمل • 
الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة.

الجماهيرية: وهو مبدأً تتميز فيه الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان عن نظيراتها يف المنطقة وُتعنى فيه باجتذاب العضوية والدعم الجماهيري.• 
الديمقراطيــة: ويعنــي هــذا للجمعيــة ثالثــة مبــادئ فرعيــة وهــي، -1 ال احتــرام لحقــوق اإلنســان دون وجــود ديمقراطيــة حقيقيــة بالبــالد، -2 تبّنــي منهــج • 

ديمقراطــي يف التعامــل مــع الشــركاء، -3 ال حيــاة ديمقراطيــة دون إعمــال لحقــوق اإلنســان.
االستقاللية: تعمل الجمعية مستقلة عن الدولة واألحزاب والمانحين الدوليين أو أي قوى ضغط، وتكون مواقفها نابعة من مبادئها.• 
ا؛ على المستوى الكوين.•  ا، أو دوليًّ ا، وطنيًّ التقدمية: التموضع يف صف القوى التقدمية سواء محليًّ

وتركــزت أهــم المواجهــات بيــن الصــف التقدمــي داخــل الهيئــة المركزيــة التحــاد الشــغل مــع »الصــف البيروقراطــي« علــى مســألة االنخــراط داخــل حــراك 20 
فبرايــر 2011، حيــث انقســمت المركزيــة النقابيــة إىل فريقيــن، األول يــرى ضــرورة مشــاركة الطبقــة الشــغيلة بقــوة داخــل فعاليــات الحــراك بالمغــرب، يف حيــن 
عبــر موقــف الفريــق المقابــل، عــن ال مباالتــه بالحــراك وعــدم جــدوى االنخــراط فيــه. وتــم حســم هــذا »الصــراع« بتوافــق وجــد عناصــره يف االختيــار الحــر بيــن 
االنخــراط داخــل الحــراك أو عدمــه. لكــن المســألة التــي جــذَّرت االختــالف كانــت يف تحديــد موقــف مــن اللجنــة الملكيــة لوضــع تعديــالت الدســتور المغــريب. 
ويعلــق أميــن: »لــم نكــن نتوفر-حينهــا- ال علــى الخبــرة أو اإلرادة السياســية لالصطــدام مــع »المخــزن«9 ، بحكــم إيماننــا العميــق بامتالكــه لإلمكانــات الالزمــة 

ووجــود تهديــد بابتالعنــا.«

واجتمعــت اللجنــة اإلداريــة للمركزيــة النقابيــة لالتحــاد المغــريب للشــغل يــوم 20 يونيــو ســنة 2011، أي قبــل عشــرة أيــام مــن أول يوليــو، وهــو اليــوم المقــرر 
للتصويــت علــى الدســتور الجديــد. وســاد خــالل أشــغال اللجنــة توجهــان، دعــا فيهــا األول،وهــو  التوجــه البيروقراطــي، للتصويــت بــ »نعم« للتعديالت الدســتورية 
كان »مــع« أو »ضــد«  ــا وشــاركت المركزيــة يف بلورتــه«. وأصــر التوجــه الديمقراطــي علــى تــرك االختيــار الحــر لــكل فــرد، ســواء أ الجديــدة، كونــه »دســتوًرا إيجابيًّ
أو متبنــي لموقــف المقاطعــة لالســتفتاء الدســتوري. ولفــت مناصــري هــذا التوجــه األنظــار إىل رفــض اتحــاد الشــغل ألول وثيقــة دســتورية لمغــرب مــا بعــد 
االســتقالل ســنة 1962، يف حيــن لــم يشــارك االتحــاد ســلًبا أو ايجابًــا يف التصويــت علــى التعديــالت الدســتورية يف ســنتي 1970 و1972، وتــرك ألعضائــه 
حريــة التعبيــر خــالل التصويــت علــى تعديــالت الدســتور يف 1992 و101996.   وانتصــر التوجــه البيروقراطــي بأغلبيــة األصــوات فحدثــت قطيعــة بيــن التوجهيــن 
الســائدين داخــل االتحــاد، بعــد تعايــش طويــل أســتمر حتــى تحــت ضغــوط حــراك 20 فبرايــر الــذي نشــط فيــه بقــوة جــل أعضــاء ومنتســبي التيــار الديمقراطــي11.  
وُطــرد أميــن ورفاقــه مــن االتحــاد بتاريــخ 22 مــارس ســنة 2012 حيــث كان الموقــف مــن دســتور أول يوليــو بمثابــة ورقــة التــوت األخيــرة، التــي أبــان ســقوطها، 
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12 وضمت المجموعة المطرودة عبد الحميد أمين وعبد الرزاق اإلدريسي وخديجة غامري وعبد هللا الفناطسة. وزعم قيادي من داخل االتحاد أن النظام هو الذي قرر طرد نقابيي النهج 

الديمقراطي يف خضم الربيع العريب وأمر الحًقا بعودتهم إىل أحضان االتحاد بعد أن ُقلمت أظافرهم خصوًصا على مستوى الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وحزب النهج الديمقراطي وداخل 
 bit.ly/2EbVK98 النقابة أيضا. للمزيد حول هذه الرواية راجع ينايري،«حقيقة رجوع عبد الحميد أمين إىل االتحاد المغريب للشغل وطرد فاروق شهير«، 25 ابريل 2016، متاح على

13 مقابلتان مع مصطفى يحياوي، أستاذ يف السوسيولوجيا السياسية وخبير يف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الدار البيضاء، 8 و23 نوفمبر 2016. )مقابلة يحياوي).

  lakome2.com/politique/33590.html 14 هشام اعناجي، »قراءة الصحف: 600 شكاية ضد القضاة و17 ألف نشاط احتجاجي يف 2017«، لكم، 26 ديسمبر 2017، متاح على

15 مقابلة يحياوي.

16 Joel Beinin and Frédiric Vairel, Social Movement Mobilization and Contestation in the Middle East and North Africa, California University Press, 2013, p. 20.
 bit.ly/2eMbQwI 17 الجزيرة نت، »محسن فكري: المغريب المطحون«، متاح على

عــن حــدة التناقضــات بيــن هذيــن التوجهيــن المهيمنيــن داخــل هيــاكل االتحــاد المغــريب للشــغل12.  

الث: الُمبادرة الَوطنية وِحراك 20 فبراير وانتعاش الُمطالبة بالحقوق االِقتصاديّة واالجتماعّية الِمحور الثَّ
كان أول شــعار رفعتــه حــراك 20 فبرايــر يف المظاهــرات الجماهيريــة هــو »حريــة، كرامــة، عدالــة اجتماعيــة«. ونبعــت قــوة الشــعار مــن كونــه يلخــص المعضــالت 
االجتماعيــة بالمغــرب، وعلــى رأســها االختــالالت االقتصاديــة التــي ضربــت فئــات مجتمعيــة عديــدة، كانــت إىل عهــد قريــب محســوبة علــى »الطبقــة الوســطى« 
)مســتخدمين، وعامليــن يف إدارات محليــة، وهيئــة التعليــم، وتجــار ومقــاوالت مناولــة)، وأنــه يعكــس أيضــا جملــة قضايــا مرتبطــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

مــن قبيــل »الملكيــة البرلمانيــة« التــي يــرى البعــض انهــا قــد تضبــط دور القصــر يف الحيــاة السياســية.

وبعــد أيــام مــن تفجــر حــراك 20 فبرايــر، ألقــى العاهــل المغــريب خطابـًـا يــوم 9 مــارس، بــدا وكأنــه يتفاعــل مــع حــراك الشــارع. وحمــل الخطــاب بيــن طياته »معجًما 
كثــر  محّينــا« لمجموعــة مــن الحقــوق وفــق رؤيــة متكاملــة للتنميــة السياســية. وكانــت المقاربــة الحقوقيــة التــي أطــرت السياســات التنمويــة بالمغــرب قبــل أ
مــن عقــد مــع انطــالق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، قــد جســدت، إىل حــد مــا، مــا عنــاه الملــك محمــد الســادس عندمــا تحــدث يف خطــاب العــرش عــام 
1999 عــن مفهــوم جديــد للســلطة يعتمــد علــى حكــم القانــون واســتقالل الســلطة القضائيــة واالهتمــام الفعــال بالقضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة للمواطنيــن. 
وخلقــت مشــاريع تنميــة القــرى واألحيــاء يف برامــج المبــادرة وانتشــار منظمــات المجتمــع المــدين بالمغــرب أرضيــة خصبــة للتمريــن علــى المشــاركة يف الشــأن 
التنمــوي، وخصوًصــا علــى الصعيــد المحلــي. كل هــذه الجهــود التنمويــة والمؤسســاتية التــي اســتبقت حــراك ســنة 2011، جعلــت القــوى الثوريــة بالمغــرب 
عاجــزة عــن تبنــي مطلــب »إســقاط« النظــام لتتحــول لشــعار بديــل وهــو »اإلصــالح« وتعزيــز الحريــات وتطويــر الخدمــات التــي يتمتــع بهــا المواطــن المغــريب13. 

وقــد كان أثــر المطالــب االجتماعيــة بــارًزا، داخــل الوثيقــة الدســتورية الجديــدة، حيــث نصــت المــواد مــن 1 إىل 35 علــى ضمــان مجموعــة مــن الحقــوق االجتماعيــة 
والثقافيــة واالقتصاديــة مثــل الحــق يف التعليــم والصحــة والشــغل ويف بيئــة ســليمة تتوارثهــا األجيــال، مســتهدفة فئــات اجتماعيــة هشــة، تعــاين التمييــز 
واإلقصــاء االجتماعــي، خصوًصــا داخــل الهوامــش الجغرافيــة. إال أن تلــك الحقــوق ظلــت »حبــًرا علــى ورق« حتــى االنتهــاء مــن هــذا البحــث يف 2017 بانتظــار 

قوانيــن تنظيميــة لتغييــر الممارســات السياســية وتخصيــص المــوارد.

وبعــد حــراك 20 فبرايــر توالــت موجــات مــن االحتجاًجــات ُوقــدر عددهــا يف عــام 2017 بقرابــة 17 ألــف ممارســة احتجاجيــة مرخصــة وغيــر مرخصــة )وقفــة، 
مظاهــرة، اعتصــام، الــخ) وتعــدت 30 ألــف احتجــاج يف ســنتي 2016 و2017 وكانــت معظمهــا احتجاجــات تركــز علــى حــق مــن الحقــوق االجتماعيــة أو 

االقتصاديــة األساســية، مثــل الحــق يف الســكن أو العــالج أو يف التعليــم أو العمــل14.  

احتالل الشارع العام واستئناس المغاربة بالممنوع
مــع هبــوب ريــاح الربيــع العــريب ســنة 2011، كان المجتمــع المغــريب، وال ســيَّما الفئــات الهشــة منــه قــد وصلــت لمرحلــة تمثــل اجتماعــي واضــح لقيمتيــن 
أساســيتين، وهمــا الكرامــة وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وذلــك أثــر جانبــي لســنوات اشــتغال برامــج ومشــاريع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية منــذ ســنة 
2006. وســاعدت الظرفيــة التاريخيــة علــى صقــل هاتيــن القيمتيــن واختبــار جديتهمــا حتــى بالنســبة للدولــة، فزادهمــا قبــوالً لــدى العمــوم، وأصبــح المجتمــع 

يراقــب الدولــة ويختبــر جديــة الشــعارات التنمويــة الكبــرى15. 

ــا يف احتــالل جمــوع المحتجيــن للفضــاء العــام، متحديــن حساســية  ومنحــت أجــواء الحــراك العــريب المغاربــة فرصــة االســتئناس بالممنــوع، الــذي تمظهــر جليًّ
كــرة الجماعيــة للمغاربــة علــى عنــف وســلطة الدولــة يف عقــود القمــع السياســي. وتطــور العمــل  الدولــة إزاء حقــي التجمــع والتجمهــر، الــذي يحيــل يف الذا
االحتجاجــي بالمغــرب بمــوازاة حركيــة اجتماعيــة، وتحــوالت بنيويــة طــرأت علــى دول المنطقــة العربيــة يف شــمال أفريقيــا، حيــث اضطــرت أنظمــة ســلطوية 
لتبنــي إصالحــات متنوعــة، أو حتــى تغييــرات شــكلية، بــكل مــن مصــر وتونــس والمغــرب، او انهــارت تماًمــا مثلمــا حــدث يف ليبيــا16.  وكان هــذا كلــه تطــورا 
دراميــا بالنظــر اىل التمايــز الواضــح بيــن رؤيــة الدولــة والمواطــن الســتخدام الشــارع العــام يف االحتجــاج، حيــث نظــرت الدولــة دوًمــا بعيــن االرتيــاب لــكل تجمهــر 
داخــل الفضــاء العمومــي، حفًظــا لألمــن العــام الــذي هــو أحــد أولوياتهــا، أمــا المواطــن، مثــل الباعــة الجائليــن الذيــن نظمــوا احتجاجــات عديــدة يف المغــرب، 
فــإن اعتصامهــم علــى قارعــة الطريــق واحتاللهــم للشــارع العــام بــات ُينظــر إليــه كحــق مكتســب، ومدخــل لضمــان الحــق يف العيــش والعمــل واالحتياجــات 

األساســية الدنيــا.

ــا لتمايــز التمثليــن الســتعمال الفضــاء العــام، فالشــاب المتــوىف ارتمــى وراء ســمكه المطحــون يف  وجســدت قضيــة محســن فكــري بائــع الســمك مثــاالً حيًّ
شــاحنة القمامــات، ليطحــن معهــا وربمــا كان مــا يدفعــه هــو رغبتــه يف اســترجاع حقوقــه الماديــة، األســماك التــي تمثــل قوتــه ومصــدر دخلــه17.  أمــا رؤيــة الدولــة 
فتمثلــت يف أمــر الشــرطي لســائقة الشــاحنة بتشــغيل مطحنــة الشــاحنة، إعمــاالً للمســاطر العقابيــة يف حــال الصيــد خــارج األوقــات المســموح بهــا والقاضيــة 
بإعــدام حصيلــة الصيــد. ونجــم عــن هــذا التبايــن مشــهد تراجيــدي قــاس خلــق جلبــة داخــل الــرأي العــام، علــى الرغــم مــن اجتهــاد الدولــة يف إبــراز روايــة مختلفــة 
حــول مالبســات وفــاة محســن، ومعاقبــة المتســاهلين يف تطبيــق القانــون مــن إدارة جمركيــة وحــرس للمــوائن رأت فيهــم تقصيــًرا يف الواجــب المهنــي يف تطبيــق 
القوانيــن التــي تتحكــم يف أعمــال الصيــد خــالل موســم الراحــة البيولوجيــة. وعــرَّى هــذا الحــادث المؤســف، ثقــل وتعــارض هاتيــن الرؤيتيــن المتناقضتيــن بيــن 
ــا ولــه أســباب تتعلــق  الدولــة والمواطــن لمســألة الحــق والقانــون، وإىل أي درجــة يمكــن أن يصــل تمســك المواطــن بالحــق يف مواجهــة قانــون ربمــا كان عقالنيًّ
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18 حياة درعي، »تطور الحركات االحتجاجية بالمغرب«، مجلة رهانات، مركز مدى للدراسات واألبحاث، عدد 2، سنة 2014، ص. 18.

19 حول دعم سي دي يت لحركة 20 فبراير، راجع الرابط التايل لكرونولوجيا الحركة:  20fev.wordpress.com كرونولوجيا 

20 مقابلة مع عبد القادر الزاير، النائب األول لألمين العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، 5 نوفمبر 2016.

21 مثلت مكتسبات الطبقة الشغيلة من هذا االتفاق بين النقابات والحكومة يف زيادة 600 درهم يف أجور موظفي الدولة ابتداء بأول مايو 2011 ورفع الحد األدىن للمعاش من 600 إىل 1000 

banisalman.dahek.net/t138-topic :درهم.للمزيد انظر الرابط التايل
22 مقابلة أمين مع المؤلف.

23 مقابلة زاير مع المؤلف.

hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html :24 انظر النص الكامل باللغة العربية للعهد يف الرابط التايل

بالقــوى النســبية لفئــات المجتمــع وقدرتهــا علــى تغييــر التشــريعات ولكنــه يظــل قانونـًـا يقــف عائًقــا يف وجــه مــا يــرى المواطــن أنــه حــق أصيــل لــه. ومــن ناحيــة 
أخــرى مثــل مقتــل محســن المأســاوي تجــاوز اللجــوء الخطــايب لمبــادئ حقــوق اإلنســان إىل مرحلــة ممارســة وإصــرار فعلــي، ممــا يظهــر كيــف تتحــول الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن مســاٍع تقــوم بهــا حــركات حقوقيــة أو نقابيــة إىل تيــار شــعبي عندمــا يربطهــا المواطــن البســيط بالحــق يف العيــش والعدالــة 

االجتماعيــة18. 

»سي دي يت« حاضنة حراك الشارع المغريب
كانــت الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل )ســي دي يت)، مــن أبــرز الداعميــن لحــراك الشــارع المغــريب واحتجاًجــات حــراك 20 فبرايــر ومــا تالهــا. وقــد بــرز ذلــك 
ــا بعــد قمــع وقفــة الحركــة بتاريــخ 13 مــارس 2011 يف جــل مناطــق المغــرب، ال ســيَّما بمدينــة البيضــاء والربــاط، حينمــا تعــرض مناضلــو الحركــة لالعتــداء  جليًّ
مــن جانــب قــوات التدخــل الســريع. وأصبــح مقــر ســي دي يت بــدرب عمــر بقلــب المدينــة العصريــة، محــالً للجمــوع العامــة لفــرع حركــة 20 فبرايــر بالــدار البيضــاء 

كاديــر، الــذي احتضــن تأســيس الحركــة19.  كي الموحــد بزنقــة أ بحضــور مختلــف التنســيقيات المحليــة، وذلــك بــدالً عــن المقــر المركــزي للحــزب االشــترا

ويف تفســيره لمســاندة التنظيــم النقــايب العتيــد ســي دي يت لحــراك الشــارع المغــريب، أوضــح عبــد القــادر الزايــر النائــب األول لألميــن العــام للمنظمــة، أن 
الكونفدراليــة ككيــان نقــايب خلقــت للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان االساســية، ال ســيَّما حقــوق الطبقــة العاملــة النقابيــة، والحــق يف حريــة التعبيــر منــذ تأسيســها 
ســنة 201977.   وطرحــت الكونفدراليــة منــذ نشــأتها شــعار »الديموقراطيــة هــي الحــل«، يف محيــط إقليمــي ووطنــي متوتــر يغلــب عليــه مــد احتجاجــي متأثــر 
بالثــورة اإليرانيــة، ومدفــوع باألزمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة الناتجــة عــن برامــج اإلصــالح الهيكلــي االقتصاديــة. وتبنــت النقابــة إضرابـًـا عاًمــا ســنة 1981 رًدا علــى 
الزيــادة يف أســعار بعــض المــواد االســتهالكية وشــاركت يف احتجاجــات اجتماعيــة تاليــة يف 1984 و1990، ولــذا لــم تكــن مشــاركتها الفعالــة يف احتضــان حــراك 

20 فبرايــر ودعمهــا اللوجســتي والسياســي أمــًرا مفاجًئــا.

وتحولــت الكونفدراليــة مــن جبهــة نقابيــة معارضــة للحكومــة بضــراوة إىل شــريك اجتماعــي للســلطة بعــد تشــكيل حكومــة التنــاوب التوافقــي ســنة 1998 
كي عبــد الرحمــن اليوســفي الــذي خرجــت الكونفدراليــة للحيــاة علــى يــد بعــض أعضائــه ومؤيديــه قبلهــا  بقيــادة الزعيــم التاريخــي لحــزب االتحــاد االشــترا
بعشــرين عاًمــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســعت الكونفدراليــة للحفــاظ علــى اســتقالليتها يف مواجهــة الحــزب وأطلقــت شــعار »نحــن لســنا نقابــة الحكومــة وال 

الحكومــة حكومــة النقابــة« ودخلــت يف إضرابيــن يف أثنــاء حكومــة اليوســفي.

كــد القيــادي يف ســي دي يت عبــد اإللــه محــرز، أن اتفــاق 26 أبريــل ســنة 2011 الــذي جمــع النقابــات بالحكومــة، كان بمثابــة »الهديــة« غيــر المتوقعــة مــن لــدن  وأ
ــا منهــا بأهميــة تحييــد الطبقــة الشــغيلة مــن ســاحة الحــراك، انتظــاًرا  الدولــة، التــي قــررت زيــادة 600 درهــم دفعــة واحــدة يف رواتــب الموظفيــن والعمــال، وعيًّ

لالســتفتاء علــى التعديــالت الدســتورية الجديــدة يف أول يوليــو ســنة 212011. 

وحمــل النظــام هــم كيفيــة تحييــد الطبقــة العاملــة والحيلولــة دون مشــاركتها يف الحــراك الشــعبي بعــد إلقــاء العاهــل المغــريب الملــك محمــد الســادس لخطــاب 
9 مــارس 2011 الشــهير، الــذي طــرح مســألة التعديــل الدســتوري. ويــرى أميــن أن »الــدور الــذي لعبتــه الطبقــة العاملــة بــكل مــن التجربتيــن الثوريتيــن 
كبــر. فقــد تعلــم النظــام المغــريب أن مــن أهــم نقــاط قــوة االحتجــاج  التونســية والمصريــة« علــم النظــام المغــريب درًســا ومنحــه قــدرة علــى تفــادي تقديــم تنــازالت أ
كهــا،  التونســي كان »الــدور الــذي لعبــه االتحــاد العــام التونســي للشــغل... حيــث اســتطاع الصــف الديمقراطــي فيــه تشــكيل مواقــف ايجابيــة مــن الثــورة وحرا

وفــرض منطقــه علــى البيروقراطيــة التــي كانــت مواليــة لبــن علــي.«22
ويــرى الزايــر، معلًقــا علــى احتضــان ســي دي يت لحــراك الشــارع أنــه »بعــد اتفــاق 26 أبريــل23،  باتــت الدولــة تهيــئ أناًســا جــدد للحكــم بوجــوه جديــدة.. واســتعجل 
الملــك التدخــل، بإعالنــه أن الحــزب الفائــز يف االســتحقاقات التشــريعية هــو مــن سيشــكل الحكومــة، وقــد كان حــراك مركزيتنــا ضمــن حركــة 20 فبرايــر متميــًزا... 
ولكــن الحركــة عانــت مــن تناقضــات داخليــة متعــددة. وحملــت ريــاح الحــراك العــريب حــزب العدالــة والتنميــة )اإلســالمي) إىل دفــة الحكــم، وســاهم )العدالــة 

والتنميــة) يف إجهــاض الحركــة. يف المغــرب لدينــا حــركات اجتماعيــة عديــدة، لكنهــا تبقــى عاجــزة عــن تســديد األهــداف يف مرمــى الدولــة.«

حركة العاطلين تفشل يف االندماج داخل حراك الشارع
كــدت أن الــدول األطــراف  أقــرت االتفاقيــة الدوليــة بشــان الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ســنة 1966 الحــق يف العمــل يف المــادة السادســة التــي أ
يف العهــد تعتــرف بحــق كل شــخص »يف أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة ... ويجــب أن تشــمل التدابيــر التــي تتخذهــا كل مــن 
الــدول األطــراف يف هــذا العهــد لتأميــن الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق توفيــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنييــن والمهنييــن، واألخــذ يف هــذا المجــال بسياســات 
وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة مطــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة يف ظــل شــروط تضمــن للفــرد الحريــات السياســية 

واالقتصاديــة األساســية.«24

ونجمــت احتجاًجــات العاطليــن بالمغــرب عــن تطبيــق سياســة اإلصــالح الهيكلــي، التــي أدت إىل إجــراءات تقشــف اقتصــادي وأعــادت ترتيــب أدوار الدولــة يف 
ــا  المجــاالت االجتماعيــة، ال ســيَّما يف مجــال التشــغيل، مــن منظــور نيوليبــرايل منــذ أواســط ثمانينيــات القــرن الماضــي. وتراجــع نمــوذج الدولــة المغربيــة تدريجيًّ
مــن »الدولــة الراعيــة« إىل دولــة ليبيراليــة قائمــة علــى حريــة المبــادرة واالنصهــار الكامــل داخــل شــبكات التبــادل االقتصاديــة العالميــة بعــد اتفاقيــة تأســيس 
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 bit.ly/2m6ENFL  25 محمد أبو حطب، »انعكاسات التقويم الهيكلي على سياسة التوظيف بالمغرب«، موقع العلوم القانونية، 8 ابريل 2013، متاح على

26 مقابلة مع أحمد السربويت مسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بمدينة واد زم، شرق الدار البيضاء، 3 نوفمبر 2016.

27 ُيطلق تعبير »الخبزوية« على بعض المنظمات النقابية التي تقتصر على المطالبة حقوق نقابية محضة بعيًدا عن الرهانات أو المرجعية السياسية. 

28 مقابلة مع عبد القادر أزريع، خبير نقايب مسؤول اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالرباط-القنيطرة، 22 ديسمبر 2016.

bit.ly/2FaTFM1  29 »يف عيد ميالدها الـخامس.. شعارات 20 فبـراير تفقد وهجها أمام مطالب المعطلين واألساتذة«، زنقة 20، 20 فبراير 2016، متاح على

كــش. وعلــى ســبيل المثــال انخفــض عــدد مناصــب التوظيــف يف قطــاع التعليــم مــن 35 ألــف منصــب طيلــة الســبعينيات  المنظمــة العالميــة للتجــارة بمرا
إىل نحــو 8000 منصــب يف العقــد األخيــر،25  ممــا دفــع بجحافــل العاطليــن والخريجيــن الجــدد مــن الجامعــات إىل الشــارع العــام لالحتجــاج مــن أجــل حقهــم يف 

العمــل. 

وانعقــد أول جمــع تأسيســي للمعطليــن المغاربــة عــن الشــغل يف نهايــة ســنة 1980 بمقــر ســي دي يت يف درب عمــر بمدينــة الــدار البيضــاء وتمخــض عنــه 
تأســيس الجمعيــة الوطنيــة لحملــة الشــهادات العاطليــن بالمغــرب. وشــرع هــذا اإلطــار الوليــد يف إنشــاء فــروع محليــة بجميــع مناطــق المغــرب وقبــل بيــن 
عضويتــه -حينئــذ- جميــع فئــات العاطليــن عــن الشــغل بغــض النظــر عــن مســتوياتهم أو تخصصاتهــم. وانخــرط مناضلــو الجمعيــة الوطنيــة لحملــة الشــهادات 
كبــة مــن االتحــاد المغــريب للشــغل  العاطليــن بالمغــرب يف أشــكال نضاليــة احتجاجيــة، بتأطيــر نقــايب عبــر االحتضــان التأسيســي مــن لــدن ســي دي يت، وموا
بالربــاط، طيلــة المحطــات والمعــارك النضاليــة التــي كان مســرح غالبيتهــا بســاحة البرلمــان بالعاصمــة الربــاط. وإىل جانــب االعتصامــات والمســيرات شــبه 
اليوميــة بالعاصمــة، دخلــت مجموعــات معطلــة يف أشــكال احتجــاج محليــة، وكانــت الجهــة الحكوميــة التــي تتفــاوض مــع العاطليــن المحتجيــن هــي وزارة 
الداخليــة وممثليهــا المحلييــن، ممــا كان يفضــي لتشــغيل قســم مــن تلــك المجموعــات، الحًقــا، يف إدارات وزارة الداخليــة ومصالحهــا الــال مركزيــة عبــر المغــرب. 
وتبنــت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان الملفــات المطلبيــة لحركــة العاطليــن كمــا ســاهمت فروعهــا المحليــة يف تأطيــر المجموعــات المعطلــة. وعــن هــذا 
الدعــم يقــول أحــد القيــادات المحليــة للجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان أنــه »لمــؤازرة العاطليــن والباعــة المتجوليــن، عمــد فــرع وادي زم للجمعيــة المغربيــة 
ــرت الجمعيــة لقــاء  لحقــوق اإلنســان إىل االنخــراط الفعلــي يف معاركهــم، إضافــة إىل توعيتهــم عبــر تأطيــر النــدوات واللقــاءات حــول حقــوق الشــغيلة، حيــث أطَّ
حــول الحــق يف الشــغل بمقــر الفيدراليــة الديموقراطيــة للشــغل وعبــرت عــن دعمهــا المباشــر والمســاندة خــالل المعــارك النضاليــة للعاطليــن والتدخــل لــدى 
ــا بيانــات اســتنكارية وتضامنيــة مــع العاطليــن والباعــة الجائليــن يف  الجهــات المســؤولة لتــدارس قضايــا ومشــكالت التشــغيل. كمــا أصــدرت الجمعيــة محليًّ
معاركهــم، خصوًصــا العاطليــن ضحايــا التدخــل التعســفي لقــوات األمــن، وتأســيس إطــارات نضاليــة محليــة، مثــل حركــة بغيــت حقــي يف الشــغل والتنســيقية 

المحليــة للمعطليــن حملــة الشــواهد العليــا«.26

واحتضنــت الجمعيــة المغربيــة للعاطليــن بفروعهــا المحليــة حركــة العاطليــن، ولكــن بســبب هيمنــة الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان عليهــا والحضــور القوي 
لمناضلــي اليســار الجــذري ضمــن الهيئــات المســيرة لجمعيــة العاطليــن ظهــرت تعبيــرات تنظيميــة أخــرى أقــل تسييًســا لحركــة العاطليــن بــدًءا بســنة 2003. 
وُعرفــت مــن هــذه اإلطــارات االحتجاجيــة الجديــدة مجموعــة حملــة الشــهادات العليــا العاطليــن عــن العمــل. وفرضــت هــذه المجموعــات الجديــدة أشــكاالً نضاليــة 

»خبزويــة«27  بعيــدة عــن التأثيــر األيديولوجــي الــذي طالمــا طبــع عمــل الجمعيــة المغربيــة للعاطليــن يف شــقيها اليســاري واإلســالمي.

وعملــت المجموعــات الجديــدة لألطــر العليــا علــى المطالبــة بحــق الشــغل فقــط، بــدءا بتأســيس الهيئــة الوطنيــة لدعــم األطــر العليــا، التــي أشــركت العديــد مــن 
الفعاليــات المدنيــة واإلعالميــة داخــل هــذه الهيئــة، مثــل اإلعالمــي خالــد الجامعــي، والحقوقيــة مليكــة فاطمــي، والناشــط الحقــويق والنقــايب عبــد القــادر أزريــع 
وآخريــن28.  ودخلــت أحــزاب وتوجهــات سياســية أخــرى ميــدان حركــة العاطليــن عــن العمــل يف محاولــة  لالســتقطاب وكانــت  المبــادرة الوطنيــة لدعــم العاطليــن 
محاولــة لتجنــب اســتقطاب حركــة األطــر العليــا المعطلــة مــن لــدن جماعــة العــدل واإلحســان المعارضــة للحكــم بالمغــرب وكــذا شــبيبة حــزب العدالــة والتنميــة.

وكانــت الواليــة الحكوميــة )2002 2007-) للوزيــر األول إدريــس جطــو مواتيــة لعمــل الهيئــة الوطنيــة لدعــم األطــر العليــا. وبلــغ عــدد األطــر التــي ســجلت يف 
كثــر مــن 1226 شــخص عاطــل عــن العمــل. ولــم يكــن عمــل الهيئــة الوطنيــة إلدمــاج العاطليــن يف أســالك  لوائــح هــذه الهيئــة الوطنيــة الداعمــة للعاطليــن أ
الوظيفــة العموميــة ســهالً، حيــث وصلــت جلســات حوارهــا مــع الدولــة إىل طريــق مســدود أحيانًــا قبــل أن يتــم توزيــع العاطليــن علــى كل مــن وزارات العــدل 

والخارجيــة واألوقــاف والشــؤون اإلســالمية ووزارة التعليــم العــايل.

المنطق »االنتهازي« لحركة العاطلين
عــرف حــراك حركــة العاطليــن عــن الشــغل انتعاًشــا ملحوًظــا يف قلــب حركــة 20 فبرايــر ونضالهــا يف الشــارع بعــد تجــاوز شــبه االحتــكار التنظيمــي لليســار الجــذري 
علــى حركــة العاطليــن، متمثــالً يف تماهــي الهيــاكل الوطنيــة للجمعيــة الوطنيــة للمعطليــن مــع الحركــة اليســارية يف شــقها الجــذري، ممثــالً يف حــزب النهــج 

الديموقراطــي وبعــض التيــارات الماركســية الطالبيــة )لينينيــة، وماويــة، وتروتســكية)29. 

وبعــد اتفــاق مــع الحكومــة تواصلــت مفاوضــات الهيئــة الوطنيــة لدعــم العاطليــن مــع ممثــل الدولــة وتأطيــر أحــزاب أخــرى ومكونــات مجتمعيــة مثــل جماعــة 
العــدل واإلحســان وحركــة التوحيــد واإلصــالح اإلســالميتين، وخصوًصــا مجموعــات األطــر العليــا. وظهــرت حركــة العاطليــن بمظهــر »انتهــازي« يف أعيــن عديــد مــن 

نشــطاء حركــة 20 فبرايــر، وخاصــة مــع ضعــف اندمــاج حركــة العاطليــن داخــل بنيــة الحــراك، حيــث ظلــت مقتصــرة علــى مطلــب الحــق يف الشــغل.

وظلــت حركــة المعطليــن بعيــدة نســبًيا عــن رهانــات الحركــة االحتجاجيــة لــــ 20 فبرايــر المتمحــورة حــول مطالــب سياســية )ملكيــة برلمانيــة) وسوســيو 
اقتصاديــة )كرامــة، وعدالــة اجتماعيــة). وعجــزت حركــة العاطليــن عــن صناعــة حلفــاء لهــا علــى الرغــم مــن االحتضــان النقــايب والحقــويق لهــا، حيــث دفعــت 
تناقضاتهــا األيديولوجيــة وبراجماتيتهــا حلفاءهــا النقابييــن والحقوقييــن المحتمليــن ألخــذ مســافة منهــا. ويصــف أميــن ذلــك بدقــة قائــالً »بصفــة عامــة تعبنــا 
معهــم كثيــًرا« حيــث كانــوا موجوديــن جنًبــا إىل جنــب مــع مكونــات حركــة 20 فبرايــر يف مناســبات الحــراك، إال أن »لســان حالهــم كان يقــول: نريــد الشــغل فقــط«.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت حركــة العاطليــن يف الحضــور العــام لكنهــا كانــت تظهــر يف الكثيــر مــن األحيــان أنهــا حركــة اجتماعيــة »غيــر مســيطر عليهــا« 

شباط/فبراير 2018  الُمقاربة الُحقوقيَّة والَحركات االِجتماعيَّة يف الَمغربيوسف منصف
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بســبب انخراطهــا يف ســجل نضــايل تصعيــدي، وتمثــل الحــق يف العمــل كــ«حــق مكتســب«30.  وتمثــل ذلــك يف اعتصامــات وإضرابــات جماعيــة عــن الطعــام 
يف إطــار مــا يســمى بمعارك«األمعــاء الخاويــة«. ويــرى أزريــع يف حــدة حركــة العاطليــن و«انتهازيتهــا« تعبيــًرا عــن »قرصنــة الفرصــة السياســية« وهــي لحظــة 
تعاطــي الســلطات العامــة مــع محتلــي الفضــاء العــام بعــد انطــالق الحــراك العــريب يف ســنة 2011، التــي كان قوامهــا التســاهل مــع العمالــة والتجــارة الغيــر 
مهيكلــة، واالســتجابة الملحــة للمطالــب االجتماعيــة المرتبطــة بالحــق يف الشــغل، والحصــول علــى فــرص أنشــطة مــدرة للدخــل. واضطــرت الدولــة آنــذاك لتوفيــر 
ميزانيــات كبيــرة للنهــوض بقطــاع التشــغيل. وكانــت مشــاريع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية المنطلقــة مــن ســنوات عــدة رافــدا مهمــا ســاهم يف تجــاوز حالــة 

كمتهــا لحصيلــة مهمــة يف المناطــق الهامشــية التــي نفــذت فيهــا برامجهــا31.  االحتقــان االجتماعــي حينئــذ بحكــم مرا

ولكــن هــذه الميزانيــات وتغيــر السياســات الحكوميــة اصطدمــت بتحــول الدولــة األصيــل مــن دورهــا كدولــة راعيــة إىل دولــة نيوليبراليــة اســتقالت مــن عديــد مــن 
وظائفهــا الخدميــة ممــا جعــل فــرص الشــغل المعروضــة يف ســوق العمــل، وخصوًصــا يف مؤسســات الدولــة، تظــل أقــل بكثيــر مــن حــاالت طالبــي العمــل، وفاقــم 

مــن هــذا تزايــد الميكنــة وضعــف تنافســية االقتصــاد المغــريب.

خاتـــمــــة 
كــم المغــرب تجربــة حقوقيــة اســتثنائية داخــل البيئــة اإلقليميــة والعربيــة، ســاهمت فيهــا منظمــات حقوقيــة بجهــود نضاليــة مســتمرة. وعلــى صعيــد الحقــوق  را
ا كبيــًرا، حيــث جــرم التعذيــب بجميــع أشــكاله، ورفــع تحفظاتــه علــى اتفاقيــة مكافحــة  السياســية والمدنيــة ومنــذ نهايــة التســعينيات أنجــز المغــرب تقدًمــا نســبيًّ
كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وعــدل المســطرة الجنائيــة لضمــان مقومــات المحاكمــة العادلــة. وخلقــت الدولــة هيئــات ومجالــس عليــا ووزارة خاصــة لحقــوق 
اإلنســان، والمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وفًقــا لمبــادئ باريــس الخاصــة بتأســيس وعمــل المنظمــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. وعــرف المغــرب ربيًعــا 
ــا علــى الصعيــد السياســي والمــدين مــع انتقــال الحكــم مــن العاهــل الراحــل الحســن الثــاين إىل الملــك محمــد الســادس يف 1999، ولكــن الهجمــات  حقوقيًّ

اإلرهابيــة يف مايــو 2003 بالــدار البيضــاء، وسياســة الحكومــة يف التعامــل معهــا أعــادت قطاًعــا كبيــًرا مــن الحركــة الحقوقيــة إىل المربــع األول. 

وكذلــك عرفــت البيئــة النضاليــة للفاعليــن السياســيين بالمغــرب انتكاســات ســاهمت يف تراجــع مســار التحديــث الديموقراطــي للدولــة التــي باتــت يف مواجهــات 
متقطعــة مــع احتجاجــات اقتصاديــة واجتماعيــة يف شــمال المغــرب وجنوبــه الشــريق تتمحــور حــول مطالــب شــعبية بإعــادة توزيــع الثــروة والســلطة. ولكــن 
التطــور األكثــر اتســاًعا علــى التــراب الوطنــي والــذي بــدأ يف ردم الهــوة بيــن نخبويــة مفترضــة للحركــة الحقوقيــة و«الجماهيــر« بــات أوضــح يف الســنوات العشــر 
األخيــرة وخصوًصــا بعــد حــراك 20 فبرايــر مــع اقتــراب الحركــة الحقوقيــة مــن المســائل االقتصاديــة واالجتماعيــة والجهويــة، ســواء عنــد فئــات الطــالب أو العمــال 
أو العاطليــن عــن العمــل. ويف هــذا التطــور تصطــدم الحركــة الحقوقيــة كمــا مثيالتهــا يف بلــدان المنطقــة بالتركيبــات السياســية واالقتصاديــة القائمــة وخاصــة 

أنظمــة الزبونيــة السياســية واالقتصاديــة. وســيظل هــذا التحــدي ماثــاًل أمــام الفاعليــن الحقوقييــن والحــركات االجتماعيــة يف المغــرب لســنوات قادمــة.
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إسالميون وحقوقيون يف مصر:
مسارات التفرق وآفاق التقاطع

هبة رءوف عزت

مة ُمقدِّ
تســتدعي محاولــة فهــم العالقــة بيــن اإلســالميين والحركــة الحقوقيــة  ضبطــاً مبدئيــاً للمفاهيــم، فللحركــة الحقوقيــة يف كثيــر مــن البلــدان الغربيــة جنــاح 
اجتماعــي وجنــاح قانــوين تنظيمــي لــه أحيانــاً ظهيــر حزيب/سياســي، بمــا يشــكل كيانــاً متكامــالً يوظــف أدواتــه وُيَفعــل ممثليــه للضغــط وتحصيــل المكاســب، 
يف حيــن أن النضــال الحقــويق العــريب ينقســم يف نظرنــا علــى الخريطــة األيديولوجيــة، وتمارســه كل األطــراف، بمــا فيهــا اإلســالميون، لكــن انصــرف التوصيــف 
قصــراً وقســراً للمنظمــات الحقوقيــة ذات الطابــع غيــر اإلســالمي منــذ نشــأتها بخلفيــات أصحابهــا اليســارية والناصريــة باألســاس1،  والتــي يصعــب اعتبارهــا 
»حركــة«، ال مــن حيــث الحجــم فقــط، بــل أيضــاً مــن حيــث التنــوع يف القضايــا التــي تتعامــل معهــا بــدون رابــط فكــري واضــح، واالختــالف بشــأن قضايــا التمويــل 
وتفــاوت شــبكات العالقــات الداخليــة والخارجيــة، وتفــاوت الموقــف مــن النظــام السياســي، والتعــدد يف أســلوب العمــل الــذي ينقســم بيــن الرصــد والتضامــن 
والمســاعدة القانونيــة والتوعيــة وغيرهــا مــن الوســائل. كمــا ســيلحظ المتابــع هــذا االلتبــاس يف تحليــل المشــهد المصــري نتيجــة سياســات »االســتعاضة« أو 
»اإلحــالل« التــي تلجــأ لهــا بعــض األطــراف، ونعنــي بذلــك أن الباحــث يف أداء النقابــات مثــالً ســيجد أنــه يتعامــل مــع أداء سياســي يشــبه األداء الحــزيب، وأن األطــر 

كثــر تفســيرية للظاهــرة مــن تحليــل الكيانــات التمثيليــة المهنيــة، وهكــذا. التحليليــة للسياســات الحزبيــة أ

وتــرى بعــض الدراســات أن دوائــر حقوقيــة »لعبــت دوراً، ولــو كان صغيــًر، مــن موقعهــا الضيــق يف انتفاضــة 2011«2،  أي مهــدت للمنــاخ الــذي أثمــر الثــورة، 
كمــا أنهــا بعــد الثــورة اعتبــرت أن مهمتهــا الرقابــة علــى أداء اإلســالميين وتحجيمهــم بعــد صعودهــم السياســي، مــع تــراوح موقفهــا مــن الدولــة بالتــوازي، وصــوالً 
لدعــم التمــرد علــى رئيــس منتخــب وترحيبهــا بالتدخــل العســكري يف المســار الديمقراطــي، رغــم عصــف النظــم العســكرية، المعلــوم تاريخيــاً، بحقــوق اإلنســان. 
ولــم تفلــح تلــك المنظمــات ال قبــل 25 ينايــر 2011 وال يف لحظــة الزخــم عامــّي 2011 و2012 يف أن تتجــذر شــعبياً، ولــم تلتقــط اإلشــارات المعاديــة التــي 
أرســلتها الدولــة قبــل 25 ينايــر وبعدهــا مباشــرة وبشــكل منظــم ومتكــرر للمنظمــات الحقوقيــة، ووضــوح االتجــاه لتصفيــة المؤسســات المســتقلة يف المجتمــع 
المــدين برمتهــا، وهــو مــا جــرى مــع موافقــة مجلــس الشــعب علــى قانــون الجمعيــات األهليــة يف تشــرين الثاين/نوفمبــر 2016 وصــدوره كقانــون رقــم 70 لســنة 

2017، وكذلــك تعديــالت قانــون تأســيس المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان 2003 التــي جــرت يف مطلــع يوليو/تّمــوز 2017 أيضــاً.

وال يســع هــذه الورقــة اإلحاطــة بمصفوفــة العالقــات المعقــدة بيــن كل أطيــاف اإلســالميين وكافــة المنظمــات الحقوقيــة يف كل قطــاع وكل قضيــة، ولكنهــا تطمــح 
إىل أن تســتعرض الخطــوط العامــة والمنعطفــات الهامــة للعالقــة بيــن المســاحتين3. 

أوالً: اإلسالميون والمنظمات الحقوقية: إشكاليات وفجوات
تتنــوع مداخــل ومســتويات فهــم العالقــة بيــن الفاعليــن علــى الســاحة المدنيــة والسياســية، ويمكــن فهــم العالقــة بيــن المســاحة اإلســالمية والمنظمــات 

الحقوقيــة علــى خلفيــة عــدة إشــكاليات تقــدم بدورهــا عــدداً مــن األدوات التحليليــة، لعــل أهمهــا مــا يلــي:
 

1. اإلشكال اإليديولوجي
ال يمكــن فهــم مســار التفاعــل بيــن منظمــات حقــوق اإلنســان والحــركات اإلســالمية دون النظــر للحظــة التأســيس لتلــك المنظمــات، فقــد جــاءت غالبيــة القيادات 
التــي أسســت المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان – والتــي مــا لبثــت أن انبثقــت عنهــا المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان ثــم تفــرق الجمــع بعــد خــالف بيــن 
منصــات مختلفــة – مــن خلفيــة ماركســية وناصريــة يف لحظــة انكســار لتلــك اإليديولوجيــات، وتــم التحــول لحقــوق اإلنســان باعتبارهــا رؤيــة »عالميــة« وإطــار 
كثــر ’موضوعيــة’ و’تخصصيــة’ و’مهنيــة’ مــن ناحيــة أخــرى. وتزامــن ذلــك مــع دخــول اإلخــوان المســلمين تحديــداً  كثــر ’حيــاداً’ مــن ناحيــة، وأ أيدولوجــي بديــل أ

للمشــهد الوليــد للديمقراطيــة النيابيــة يف بدايــة الثمانينيــات.

وقــد ُوضــع هــذا طــول الوقــت يف مواجهــة مــع التصــورات الدينيــة الســائدة فقهيــاً وحركيــاً ومؤسســياً )بمــا يف ذلــك المؤسســات الدينيــة الرســمية). وتبلــورت 
رؤيــة واضحــة؛ أن المفاهيــم الدينيــة والتــراث الفقهــي محملــة بالتهديــد لحقــوق اإلنســان وال تصلــح إال لمــن يعتنقهــا، وتحمــل إمكانــات للتطــرف والتغــول علــى 
حقــوق اآلخريــن4.  وكانــت الخالفــات األوىل يف صــف ذلــك الفصيــل الحقــويق الصاعــد حــول ضــم اإلســالميين لإلطــار التنظيمــي للمنظمــة المصريــة لحقــوق 
اإلنســان، ورفضــت الغالبيــة وانحــازت لتماســك »مدين/علمــاين« للمنظمــة، يف الوقــت الــذي اختلفــت فيــه أجنحتهــا حــول مســألة التمويــل األجنبــي، وهــي 

مفارقــة ســتترك آثارهــا علــى مســيرة العالقــة بيــن الطرفيــن حتــى اليــوم.

كبــر  وبعــد انقســام الجيــل األول بيــن منظمــات مختلفــة بعــد 1993، انشــغلت معظــم المنظمــات بالنشــاطية والدفاعيــة يف حيــن حظــي الُبعــد الفكــري بنصيــب أ

1 ياسمين شاش، ”مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية يف مصر، أوراق بحثية”، مبادرة اإلصالح العريب، 4 آب/أغسطس 2017، متاح يف 
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إسالميون وحقوقيون يف مصر: مسارات التفرق وآفاق التقاطعهبة رءوف عزت

مــن اهتمــام مركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان تحديــداً، وســيكون هــو الــذراع الــذي ســيقدم كتابــات بشــأن القضايــا الُمثــارة علــى أجنــدة حقــوق اإلنســان. فلــو أخذنــا 
علــى ســبيل المثــال اقتــراب الباحــث معتــز الفجيــري يف دراســاته عــن اإلخــوان المســلمين وحقــوق اإلنســان، حيــث يتكــرر الربــط بيــن اإلخــوان والشــريعة، نجــد 
اإلحالــة إىل الشــريعة والفقــه باعتبارهمــا يمثــالن تهديــداً لمنظومــة حقــوق اإلنســان إذا تــم تقنينهمــا، فضــالً عــن الخــط المســتمر يف مركــز القاهــرة منــذ التأســيس 
للتركيــز علــى تجربــة الســودان وخاصــة اإلحالــة المســتمرة لكتابــات عبــد هللا النعيــم، أحــد أتبــاع محمــود محمــد طــه الــذي تــم إعدامــه بعــد اتّهامــه بالــردة يف عــام 
1983 تحــت حكــم جعفــر النميــري بعــد اإلعــالن عــن تطبيــق الشــريعة يف الســودان. وتــرى كتابــات النعيــم حاجــة للخــروج مــن أســر الفقــه وتأســيس رؤيــة تتبنــى 

خطــاً قيميــاً أخالقيــاً وليــس تشــريعياً يف العــودة للمرجعيــة اإلســالمية. 

هنــاك يف اإلجمــال خلــط بيــن حــركات معاصــرة، مــن ناحيــة، وتــراث قــرون كاملــة مــن النظريات األخالقية والتشــريعية والســوابق القضائية والنماذج المؤسســية 
يمتــد مــن ســواحل األطلســي إىل الصيــن، وذلــك أيضــاً رغــم النقــد الــذي وجهــه البعــض – بمــن فيهــم كاتبــة هــذه الســطور – لجماعــة اإلخــوان المســلمين 
تحديــدا منــذ منتصــف العقــد األول مــن األلفيــة، أن حصيلتهــم مــن الفقــه الشــرعي، للطرافــة والغرابــة، قليلــة، ودرجــة إحاطتهــم بُمســتجدات االجتهــاد المعاصــر 
خــارج مصــر – بــل داخــل مصــر نفســها – فقيــرة، ورؤيتهــم بشــأن تجديــد منضبــط للفقــه شــبه منعدمــة رغــم ضجيــج الشــعارات عبــر عقــود بشــأن تطبيــق 
الشــريعة.5  هــذا الغيــاب لرؤيــة تســتند لجهــد تجديــدي مــن قبــل اإلخــوان تجلــى يف أداءهــم المرتبــك يف هــذا البــاب بعــد 2011، حيــث لــم يكــن لديهــم تصــور 
واضــح لمســار إســالمي حقيقــي للحكــم، مــن تحجيــم دور األجهــزة األمنيــة، وتعظيــم آليــات الشــورى الشــعبية، وإعــادة بنــاء دوائــر االجتهــاد الشــرعي، وتحريــر 
االقتصــاد مــن األدوات الرأســمالية لالســتثمار. وبــدالً مــن تجنيــد المؤسســات الدينيــة للدعــم الفكــري والقانــوين والتربــوي – كاألزهــر ودار العلــوم مثــالً – ســاد 

الرهــان علــى حشــد الشــباب يف تلــك الدوائــر. 

ســاد هــذا الخلــط بيــن درجــة »اإلســالمية » الحقيقيــة لإلخــوان وآفــاق التجديــد الفقهــي الُممكنــة، وبالتــايل اســتمر نقــد المنظمــات الحقوقيــة علــى محــور 
التفتيــش يف التــراث عــن فلســفات إنســانية يتــم تســليط الضــوء عليهــا، وتجنيــب للفقــه باعتبــاره مرجعيــة غيــر قابلــة للتجديــد. ولــم يخــرج مــن المنظمــات 
الحقوقيــة، التــي حملــت علــى عاتقهــا المهمــة الفكريــة بجانــب المتابعــة الحقوقيــة العامــة لملــف حقــوق اإلنســان، أي اجتهــاد فعلــي بشــأن رؤيــة ’عربيــة’ 
متميــزة يف نقــد رؤيــة حقــوق اإلنســان الحداثيــة، كتلــك التــي قدمتهــا أقــالم غربيــة نقديــة يف مجالهــا الحضــاري. وربمــا يرجــع ذلــك يف تقديرنــا ألمريــن: 
فقــر الفقــه عنــد الحقوقييــن أنفســهم نظــراً للخلفيــة اليســارية والناصريــة، ودورانهــم يف اســتعارة الخطــاب الفلســفي مــن التــراث دون غيــره كمحاولــة 
لبنــاء عالقــة »علمانيــة« بالماضــي6؛  واألمــر الثــاين هــو  االنطــالق الفلســفي مــن الحداثــة ذاتهــا كأســاس فكــري  للمنظمــات الحقوقيــة منــذ النشــأة بعــد 
كية والتــزام المســار القانــوين الــذي هــو بالضــرورة يتقبــل ســيادة الدولــة وينــدرج تحــت »مخّيــال القوميــة المنهاجيــة«7،  كمــا أن  أزمــة النمــاذج االشــترا
أداتــه الرئيســية هــي القانــون الــدويل إضافــة اىل تقنيــات الضغــط والرصــد والمحاســبة الدوليــة – خاصــة تحــت مظلــة األمــم المتحــدة – وهــذا كلــه خاضــع 

إلطــار الدولــة القوميــة.

وقــد أســس لهــذا التوجــه منــذ البدايــة  محمــد الســيد ســعيد، ويمكــن اعتبــار أفــكاره أهــم رافــد لذلــك المســار، وقــد نجــح مــع مجموعــة مــن الباحثيــن – خاصــة 
يف مجــال الفلســفة – يف أن يكــون مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان بأنشــطته ومطبوعاتــه مســاحة للتفكيــر، وســمحت شــخصيته المنفتحــة كمفكــر 
وحركــي بــإدارة حــوارات واســتقبال أطيــاف مختلفــة يف اللقــاءات التــي كان يعقدهــا المركــز8.  ومــن الجديــر بالذكــر أن الســيد ســعيد اهتــّم منــذ بدايــة كتاباتــه يف 
التســعينيات بالعالقــة بيــن ’اإلســالم وحقــوق اإلنســان’، فكتــب يف منتصــف ذلــك العقــد دراســة يف الموضــوع نُشــرت يف العــدد األول مــن دوريــة رواق عــريب، 
وســاهم يف البحــث والنقــاش بشــأن تلــك العالقــة ســنوات طويلــة، وقبــل وفاتــه نشــر دارســة عــن مشــروع إســالمي ينطلــق مــن القضيــة الفلســطينية للســالم 
ــل مــن المعرفــة الدينيــة مــا كان ضروريــاً لالشــتباك مــع اإلشــكاليات التــي تراهــا منظمــات حقــوق اإلنســان يف منهــج اإلســالميين؛  العالمــي، ولكنــه لــم ُيحصِّ
فبقــي جهــده ’حــول’ الموضــوع وليــس يف الموضــوع9،   ولــم يتمخــض عــن ذلــك تحــول فكــري لــدى األطــراف المســاهمة فيــه أو الوصــول إىل اتفــاق علــى 
الجوامــع والمشــتركات، أو صيــغ توافــق حــول إمكانيــة العمــل المشــترك بيــن التيــارات المتنازعــة علــى مــدار الســنوات. بــل بقــي كل فريــق علــى رقعتــه 
السياســية والفكريــة، ربمــا ألن التحــرك مــن اليســار لمنظومــة حقــوق اإلنســان كان أقصــى مســافة يمكــن لغالبيــة المؤسســين لمنظمــات حقــوق اإلنســان 

قطعهــا يف تلــك المرحلــة السياســية، والعمريــة10.  

الالفــت هنــا يف المســاحة اإليديولوجيــة كمــا ذكرنــا هــو الفجــوة النقديــة عنــد المنصــات الفكريــة لمنظمــات حقــوق اإلنســان؛ فمــا تــم توجيهــه للخطــاب والفقــه 
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اإلســالمي مــن انتقــادات ال ُيقــاَرن بمــا كان يمكنهــم تقديمــه مــن نقــد لمنظومــة حقــوق اإلنســان الغربيــة. واختــار هــذا الخطــاب أاّل يعتبــر اإلســالم رؤيــة عالميــة 
حقوقيــة موازيــة ال رؤيــة مناهضــة لحقــوق اإلنســان – بعكــس مــا ذهــب إليــه أنطــوين تشــايز مــن وجهــة نظــر غربيــة، وعبــد العزيــز ساشــيدينا مــن منظــور إســالمي 
بالمقابــل11،  أو استكشــف كمــا فعــل طــالل أســد خصوصيــة المنطلــق الغــريب للحقــوق، الــذي يــدور حــول ســيادة الفــرد بمــوازاة ســيادة الدولــة التــي هــي الســيادة 
األعلــى التــي يعمــل تحــت ســقفها منطــق حقــوق اإلنســان فعليــاً رغــم أطروحــات ’عالميتــه’12،  وهــو مــا يتيــح للدولــة إعــالن حالــة االســتثناء يف أي وقــت تســتقل 

بتقديــره )نظريــة أعمــال الســيادة). فتتالشــى يف ظلــه الضمانــات الحقوقيــة يف حدهــا األدين13.  

ويالحــظ أن أنصــار منظومــة حقــوق اإلنســان الذيــن يتبنــون اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان قــد حولــوه إىل نــص مرجعــي، ويــرون أن تطبيــق الشــريعة كمــا 
يريــد اإلســالميون تنتقــص بالضــرورة مــن المواطنــة وأن الوصــول للحكــم هــو هــدف اإلســالميين األهــم وأنهــم ليســوا حريصيــن علــى حقــوق اإلنســان. ويف الوقــت 
الــذي ُيعــاب فيــه علــى االســالميين أنهــم إيديولوجيــون يوصــف أغلــب المنخرطيــن يف منظمــات حقــوق اإلنســان اإلســالميين بالـ’متأســلمين’ ويتــم التحذيــر 
طــوال الوقــت مــن »طغيــان األغلبيــة« مصحوبــاً بالتذكيــر بخطــر االســالميين وأنهــم ضــد حريــة التعبيــر وحقــوق المــرأة واألقليــات والحقــوق الشــخصية.، وكأن 

خطــر اإليديولوجيــة اإلســالمية هــو التحــدي الرئيــس14. 

وقــد الحــظ روبــرت مايســتر يف كتابــه »مــا بعــد الشــر« أن منظومــة حقــوق اإلنســان باتــت »إيديولوجيــة« بذاتهــا، وبذلــك نحــن لســنا بصــدد منظمــات حقوقيــة 
مقابــل حركــة اجتماعيــة وسياســية بــل بصــدد تصــارع إيديولوجيــات ال يمكــن تصنيــف المنظمــات الحقوقيــة فيهــا تحــت مظلــة ليبراليــة مثــال، وبذلــك فهــي 

تقــف يف مســاحة إيديولوجيــة خاصــة بهــا15. 

ويف تقديرنــا أن هــذه النقطــة يف غايــة األهميــة يف فهــم ’جينيولوجيــا’ حركــة حقــوق اإلنســان بانتقــال المؤسســين لهــا يف مصــر مــن مربــع إيديولوجــي إليديولوجيــا 
حقــوق اإلنســان، ومواقفهــا السياســية وتوقعاتهــا مــن المشــهد السياســي وســقف رغبتهــا يف تغييــره جذريــاً، خاصــة حيــن تشــتبك مــع اإلســالميين، ودرجــة 
اســتعدادها للتكيــف مــع الواقــع القائــم، بــل وتوظيــف قنــوات األنظمــة االســتبدادية والشــمولية لدعــم أجنــدات حقوقيــة بعينهــا، خاصــًة حقــوق المــرأة – كمــا 
ســنرى الحًقــا يف هــذه الدراســة. و أثــار مايســتر أيضــاً اإلشــكال األخــاليق الكامــن يف تصــور حقــوق إنســان »مــا بعــد دينــي« إذا جــاز لنــا أن نســميه، ورأى أن محــض 

تنحيــة الديــن ال يجيــب عــن األســئلة اإلشــكالية المتعلقــة باألســاس األخــاليق للحقــوق. 

أمــا صامويــل ُمويــن فيــرى أن حركــة حقــوق اإلنســان قامــت علــى وعــد أخــاليق قدمتــه يف ظــل اإلخفــاق السياســي لإليديولوجيــات، وعلــى منصــة مشــروع الدولــة 
الُقطريــة الحديثــة التــي اســتندت لتصــورات مشــروع التنويــر عــن العالميــة وزعمــت أنهــا تؤســس باجتمــاع إرادات الــدول »مجتمعــاً دوليــاً«. هــذه الدولــة هــي 
ذاتهــا التــي تكــرر انتهاكهــا لحقــوق المواطنيــن، وهــي التــي وظفــت أدوات الســيادة بتكــرار حــروب اإلبــادة علــى مــدار العقــود الماضيــة وحتــى لحظــة كتابــة هــذه 
الســطور، وبالتــايل لــم تســتطع الحركــة عالميــاً اإلفــالت مــن حســابات السياســة ولــم تســتطع تجاوزهــا. ويــرى مويــن عبــر تحليــل طويــل أن الســعي للعالميــة 
واالشــتباك مــع اإلبــادات المتكــررة أســهم يف تطويــر وصعــود مفهــوم العدالــة االنتقاليــة، هــذا المفهــوم الــذي وجــدت فيــه حركــة حقــوق االنســان عالميــاً مدخــالً 

للجمــع بيــن الجوهــر األخــاليق واالشــتباك مــع العدالــة يف إطــار تفاوضــي – وليــس راديــكايل16. 

وأّدى اإلصــرار علــى عالميــة »ُمســتعارة« بــدون إســهام متجــدد يف نقدهــا وتجديــد مفاهيمهــا مــن قبــل المنظمــات المصريــة والعربيــة لحقــوق اإلنســان، إىل 
وضعهــا يف موقــع جعلهــا تناقــش خطــر الشــريعة بــدال مــن نقــد فلســفة الدولــة17،  وال ُتعطــي الشــريعة منزلــة باعتبارهــا جــزء مــن الثقافــة التــي تصــوغ تصــورات 
’القانــوين’18.  وباختيارهــا كمــا ذكرنــا ســابقاً النخبويــة واالنغــالق علــى الشــعبوية، فإنهــا لــم تنجــح حتــى يف ظــل حركــة الشــارع بعــد 2011 وال بعــد إقصــاء 
واســتئصال اإلخــوان بشراســة يف تأصيــل نفســها واالنتقــال مــن دائــرة المنظمــات إىل ســاحة الحــركات. وبدورهــا عجــزت الحــركات اإلســالمية عــن مأسســة 
عملهــا الحقــويق الحركــي الــذي كان ُمنصّبــاً علــى قضايــا أعضاءهــا فقــط يف أغلــب األحيــان، فضــالً عــن عجزهــا األصلــي عــن تصــور معنــى ’السياســي’ الــذي ظــل 

طــوال الوقــت مرتبــكاً ومتراوحــاً بيــن تصــور طوبــاوي ُمبهــم وفعــل براجمــايت محــض.

2. اإلشكال البنيوي
بــرزت يف مجــال دراســة الحــركات االجتماعيــة منــذ الثمانينــات تفرقــة بيــن الحــركات االجتماعيــة القديمــة والجديــدة، حيــث تــم اعتبــار الحــركات العماليــة 
مثــاالً كالســيكياً للحــركات القديمــة التــي تقــوم علــى التجنيــد الواســع ذي الطبيعــة الصارمــة يف االنضمــام، مــع تضييــق ُســبل الخــروج مــن الحركــة، وتبنــي 
كهما  اســتراتيجيات التعبئــة والحشــد، وترتكــز علــى رؤيــة إيديولوجيــة وبنيــة هرميــة وديمومــة زمنيــة طويلــة )ويقــاس عليهــا الحــركات اإلســالمية الشــترا
يف الخصائــص). أمــا الحــركات الجديــدة فهــي التــي تــدور حــول مطالــب محــددة تنشــأ ألجلهــا وتســتخدم طرقــاً مرنــة يف الحشــد ال تعتمــد علــى العضويــة، 
كثــر مرونــة، وال تقــوم علــى إيديولوجيــة صلبــة، ويســهل دخولهــا يف تحالفــات  بــل تعتمــد أحيانــاً علــى محــض الدعــم والدفاعيــة، وتغيــر أهدافهــا بشــكل أ

حقوق اإلنسان والحركات اإلسالمية كتوبر 2018  هبة رءوف عزت تشرين األول/أ



105

19 Claus Offe, “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, Social Research, Vol.52, 1985, pp.817868--.; Nelson A Pichardo, “New 
Social Movements: A Critical Review”, Annual Review of Sociology, Vol.23, 1997, pp.411430-; David Plotke, “What’s So New About New Social Movements?” 
Socialist Review, Vol.20, 1990, pp. 81102-.
20 Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, Dynamics of Contention, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001.
21 Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East, 2nd edition, California: Stanford University Press, 2013.
22 Sidney Tarrow, Power in Movement, Cambridge: Cambridge University Press,1994, p.85.
23 Charles Tilly and Sidney Tarrow, Contentious Politics, Oxford: Oxford University Press, 2006.

24 يف ساحة حقوق المرأة، على سبيل المثال، انضمت تهاين الجبايل التي كانت من قبل على وشك تأسيس اتحاد نسايئ مصري عام 2000 والرمز اليساري أمينة شفيق أن تنضما إىل 

المجلس القومي للمرأة تحت قيادة سوزان مبارك يف السنوات األخيرة من حكم مبارك، وقبلتا العمل تحت مظلة دولة مأزومة الشرعية وعلى منصة أنشأتها الدولة إلجهاض دور منظمات 
المرأة المستقلة، وهذا يشابه ما فعلته الدولة بعدها مع المجلس القومي لحقوق اإلنسان. راجع:

 Heba Raouf Ezzat, “The Silent Ayesha: An Egyptian Narrative”, in: Jane Bayes and Nayereh Tohidi (eds.(, Globalization, Gender, and Religion, London: Palgrave
.257-Macmillan, 2001, pp. 231

25 حول أزمة التفاوض السياسي بين أطراف المعارضة السياسية يف مصر بعد 2011 راجع:

Heba Raouf Ezzat and Aly El Raggal, “Can a Revolution be Negotiated?”, in William Zartman (ed.(, Arab Spring: Negotiating in the Shadow of the Intifada, Athens/
.US: Georgia University Press, 2015

واندماجهــا وتحولهــا19.  

وقــد ظهــرت كتابــات تنتقــد هــذا التقســيم الحــاد، حيــث اعتبــرت أن االنقســامات الطبقيــة واالجتماعيــة التــي قامــت الحــركات االجتماعيــة لمواجهتهــا تبدلــت 
نتيجــة تطــور مشــروع التحديــث وتنامــي معــدالت العولمــة، وبالتــايل أصبحــت الحــركات القديمــة والجديــدة تواجــه واقعــاً جديــداً جعلهــا تميــل إىل تكتيــكات 
االحتجــاج الجديــدة، بمــا جعــل الحــدود الفاصلــة بينهــا تتغيــر، وفتحهــا علــى أفــق جديــد مــن أدوات الحشــد وصيــغ المعارضــة وتمــدد التحالفــات مــا وراء الحــدود. 
كمــا أن الحــركات الجديــدة والقديمــة بــدأت يف اســتقطاب أطيــاف متنوعــة مــن الطبقــات؛ فلــم تعــد قاصــرة كمــا كانــت مــن قبــل علــى قطــاع أو فصيــل أو طبقــة20. 

ومــا لبــث تقســيم ثالــث أن ظهــر هــو »الالحــركات«، وأبــرز مــن طبقــُه علــى مشــهد االحتجاجــات الشــبابية يف مصــر وإيــران هــو آصــف بيــات، حيــث تتســم 
الفعاليــات بالتلقائيــة وتجديــد صيــغ التجمــع، والضغــط المنظــم مــن أجــل إحــداث أثــر، ثــم الــزوال، لتتشــكل عبــر الخبــرة صيــغ جديــدة الحقــة بــدون تكــرار النمــط 

بالضــرورة، وهــو مــا أســماه أيضــاً: سياســات الشــارع أو سياســات الحيــاة اليوميــة21. 

ومــا يهمنــا هنــا هــو تلُمــس طبيعــة بنيــة كالً مــن منظمــات حقــوق اإلنســان والحــركات اإلســالمية االجتماعية/السياســية؛ فالكيانــات المختلفــة التــي تأسســت 
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ظهــرت يف منتصــف الثمانينيــات، وأولهــا المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان، يف حيــن تأســس مركــز القاهــرة لحقــوق اإلنســان 
يف عــام 1993، والشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق اإلنســان يف عــام 2004. وتعــددت المنظمــات والجمعيــات، وانصــرف بعضهــا لملفــات بعينهــا كحقــوق 
المــرأة أو الحقــوق العماليــة. ويصعــب القــول أن هنــاك حركــة منظمــة لحقــوق اإلنســان، ولكــن يمكــن اإلشــارة إىل اقتــراب المنظمــات هــذه مجتمعــة مــن مفهــوم 
الحــركات االجتماعيــة الجديــدة »محــدودة الحجــم«، حيــث تفتقــر إىل زخــم مجتمعــي ُمعتبــر مقارنــة بالحركــة اإلســالمية )اإلخــوان المســلمين تحديــداً)، وال يمكــن 
مقارنــة حجــم االنخــراط والقــدرة علــى التعبئــة بيــن الطرفيــن، فضــالً عــن االمتــداد السياســي للحركــة اإلســالمية يف العمــل الحــزيب منــذ منتصــف الثمانينيــات 
وتســييس المنصــات المدنيــة والنقابيــة، يف حيــن بقيــت منظمــات حقــوق اإلنســان تتحــرك يف إطــار المجتمــع المــدين فحســب، مــع نشــاط بعضهــا علــى الســاحة 

الدوليــة يف المؤتمــرات، ويف الروابــط الحقوقيــة.

هــذا االختــالف يف البنيــة رتـّـب طــوال الوقــت توتــراً يف العالقــة، حتــى حيــن تقــارب الطرفــان لتنســيق االحتجاجــات والمظاهــرات يف مرحلــة مــا بعــد غــزو العــراق يف 
كــد يف الشــارع وظهــرت حركــة »كفايــة ». ظــّل ثِقــل وحجــم حركــة اإلخــوان مدعــاة التخاذهــم قــرارات مســتقلة  آذار/مــارس 2003، التــي حركــت بعــض المــاء الرا
بحســابات خــارج اتفاقــات الشــارع، مبرريــن ذلــك بأنهــم األكثــر دفعــاً لألثمــان يف المواجهــات بمــا يعطيهــم الحــق يف تغييــر االتفاقــات يف اللحظــات األخيــرة يف 
بعــض المواقــف. هــذا التفــاوت – وأحيانــا التناقــض – بيــن طبيعــة البنيــة والحجــم بيــن الطرفيــن كان لــه أثــره علــى طبيعــة العالقــة، وعلــى درجــة االســتفادة 
المشــتركة مــن الفــرص السياســية المتاحــة. فكمــا ذهــب تــارو فــإن الحــركات عــادة تســعى لدفــع مطالبهــا عندمــا تلــوح فرصــة علــى الســاحة السياســية22،  وال 
يوجــد بالطبــع وســيلة لرســم خريطــة تلــك الفــرص أو توقعهــا أو أفــق النجــاح أو الفشــل  يف حالــة األنظمــة االســتبدادية، إذ الحــظ كالً مــن تــارو وتيلــي أن مــن 
كــز القــوة يف النظــام وعــدم اســتقرار التحالفــات السياســية وانفتــاح النظــام لالعبيــن  شــروط اســتفادة الحــركات االجتماعيــة مــن الفــرص السياســية تنــوع مرا
جــدد23،  وهــي كلهــا شــروط ال تتوفــر يف األنظمــة الشــمولية، وبالتــايل فبــدالً مــن »انتهــاز الفــرص«، غلبــت »االنتهازيــة« علــى األطــراف، وســعت إىل طــرح نفســها 
كبديــل عــن الطــرف اآلخــر عنــد الســلطة رغــم تفــاوت الحجــم24،  وهــو مــا أجهــض طــوال العقــود الثالثــة الماضيــة فــرص بنــاء تحالفــات أوســع، وأضعــف الثقــة 
بيــن األطيــاف المدنيــة والسياســية، بخــالف افتقــاد أســس ثقافــة التفــاوض والحــوار طويــل النفــس، ســواء عنــد األطــراف المختلفــة يف الســاحة المدنيــة أو 

السياســية25.  

3.  اإلشكال الحيايت-الذايت-الشخصي
ربمــا يــدرك مــن عاصــر العمــل الحقــويق واقتــرب مــن الفاعليــن اإلســالميين يف المجــال العــام بشــكل مباشــر يف الحيــاة اليوميــة هــذا االختــالف علــى الجانبيــن 
يف الســلوك اليومــي وطــرق العيــش، وهــو أمــر ال تذكــره األدبيــات التــي تناقــش توتــرات العالقــة بيــن اإلســالميين والمنظمــات الحقوقيــة مــن منطلــق كُلــي 
وعمومــي، وهــو تبايــن لــم يتغيــر رغــم الفرصــة الذهبيــة التــي مثلتهــا لحظــة 25 ينايــر 2011 عبــر الـــ 18 يومــاً يف ميــدان التحريــر ومــا تالهــا مــن حيــث عبــور الحدود 

والمســاحات والتشــارك يف الحلــم والنضــال.

لــم تكــن المشــاركة يف الميــدان رهينــة تقســيم إيديولوجــي، وكانــت مناســبة لبنــاء خريطــة جديــدة للعالقــات والتحالفــات، لكــن ســرعان مــا انقســمت األطــراف 
علــى محــاور الخــالف بشــأن التعديــالت الدســتورية ولــم ترجــع لنقطــة الميــدان بعدهــا أبــداً. وإذا كنــا ال نــرى أن المنظمــات الحقوقيــة قــد تواجــدت بالفتتهــا 
يف الميــدان، بــل بأشــخاصها، فــإن تلــك اللحظــة االســتثنائية كان ينبغــي أن تكــون كذلــك، إذ أن مــن ســمات المهنيــة يف المنظمــات الحقوقيــة الحياديــة، لكــن 
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كثيــر مــن رمــوز تلــك المنظمــات اتّخــذت مواقــف علنيــة ضــد اإلســالميين منــذ البدايــة وجبَّهــت يف المواقــف السياســية المختلفــة، وعبــرت الخــط الفاصــل بيــن 
المهنيــة واالنخــراط المباشــر. جعــل هــذا بعــض المنظمــات والمدافعيــن الحقوقييــن يبــدون وكأنهــم يلعبــون دور الرقيــب والخصــم يف آن واحــد. وإضافــة لهــذا 
اســتمرار االشــتباك اللفظــي اليومــي بيــن النشــطاء اإلســالميين والفاعليــن الحقوقييــن طــوال الفتــرة 2011-2013، وهــو مــا جعــل القاعــدة الحركيــة اإلســالمية 
ُتناصــب الدائــرة الحقوقيــة العــداء، باســتثناء الشــخصيات التــي حرصــت علــى حســن إدارة العالقــات والقيــام بدورهــا الحقــويق دون الدخــول يف الصــراع 
السياســي، ويمكــن اعتبــار أحمــد ســيف اإلســالم أبــرز نمــوذج لذلــك. ولــم يدخــر اإلســالميون جهــداً يف تشــويه الرمــوز الحقوقيــة خاصــة بعــد صدامــات االتحاديــة، 
بــل وصــل األمــر لتتبــع فيديوهــات شــخصية لرؤســاء منظمــات حقوقيــة يف مناســبات اجتماعيــة ونشــرها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي واالنتقــاص مــن 

مصداقيتهــم والطعــن يف أخالقهــم )مثــل مشــاركة  شــباب اإلســالميين فيديوهــات شــخصية لجمــال عيــد والهجــوم عليــه علــى تويتــر علــى ســبيل المثــال).

بــل وصلــت درجــة العــداء والتربــص إىل أرشــفة مواقــف الفاعليــن الحقوقييــن الشــخصية علــى تويتــر وفيســبوك بــدءاً مــن كانــون الثاين/ينايــر 2013، ورفعهــا 
يف وجــه مــن يديــن رابعــة ومــا بعدهــا مــن مذابــح لتذكيرهــم  بأنهــم وقفــوا مــع مظاهــرات 30 حزيران/يونيــو ضــد الرئيــس الســابق محمــد مرســي و«خذلــوا 
التجربــة الديمقراطيــة بعدهــا يف مشــهد 3 تّموز/يوليــو، وبالتــايل هــم المســئولون عــن كل مــا بعــد ذلــك مــن دمــاء«. وبالمقابــل يتــم تذكيــر اإلخــوان باحــداث 
قصــر االتحاديــة الرئاســي يف منتصــف واليــة مرســي التــي اســتمرت عامــا واحــدا، وبالحشــد الغفيــر الــذي اســتخدم عنفــاً لفظيــاً مــع خصومــه يف الشــارع وأحيانــا 
اشــتبك معهــم، ممــا أســفر عــن إصابــات يف المحافظــات المختلفــة خاصــة االســكندرية. ويتــم اإلصــرار علــى أن خيانــة اإلخــوان واختطافهــم للثــورة بــدأت منــذ 
مشــهد الميــدان نفســه بتواصلهــم مــع الرئيــس الســابق لجهــاز المخابــرات عمــر ســليمان، ثــم االســتئثار بالمشــهد، ثــم الحشــد والرهــان علــى اســتعراض القــوة 
يف االنتخابــات ثــم الخيانــة يف محمــد محمــود ثــم احتــكار القــرار يف البرلمــان، ثــم دســتور 2012 ثــم االعــالن الدســتوري لمرســي ثــم االتحاديــة ومــا بعدهــا. بــل 
يصــر البعــض يف لحظــة إدانــة مجــزرة رابعــة كمأســاة مركزيــة ورمزيــة لــدى اإلخــوان علــى التلميــح بــأن االعتصــام كان بــه مســلحون وأن اإلخــوان يتاجــرون بالــدم. 

ويف حيــن يحيــي شــباب اإلخــوان ذكــرى المذبحــة، يحيــي شــباب الحقوقيــون ذكــرى محمــد محمــود واالتحاديــة. وهكــذا دواليــك يف حلقــة مفرغــة.

وقــد حاولــت الباحثــة ’لينــا موســتونين’  تنــاول أبعــاد ’نمــط العيــش’ وأثرهــا علــى الخصومــة السياســية ومعــاداة الطبقــة العليــا الكوزموبوليتانيــة لثــورة 25 
ينايــر، خاصــة بعــد صعــود اإلســالميين نظــراً الختــالف الســلوك اليومــي، وتصويرهــم بأنهــم اآلخــر وال يمثلــون مصــر ’الحقيقيــة’26.  ويمكــن إجــراء ُمقارنــة مماثلــة 

يف دراســة مســتقلة حــول أثــر اختــالف أنمــاط العيــش علــى النــزاع بيــن  فريــق المنظمــات الحقوقيــة واالســالميين. 

وال يوجــد رصــد منظــم وعلمــي لتلــك الخصومــة المتجــددة يف الوعــي الفــردي للطرفيــن، لكــن الباحثــة بحكــم انخراطهــا يف متابعــة وســائل التواصــل االجتماعــي 
منــذ ســنوات طويلــة لديهــا الكثيــر مــن األمثلــة التــي تدخــل يف بــاب المســاحة االفتراضيــة/ الشــخصية، والتــي تــرى أنهــا ســتكون إحــدى المســاحات التــي تحتــاج 

ضبًطــا وســتكون أصعــب المصالحــات مــن حيــث اإلدارة والتحجيــم يف لحظــة تآلــف مــدين مســتقبلية.

كم التنازعات وتجدد الصراعات ثانياً: ثورة 25 يناير وما بعدها- ترا
لــم تكــن الحركــة اإلســالمية وعلــى رأســها اإلخــوان تحديــدا كفصيــل سياســي ُمنشــغلة بالعمــل الحقــويق المنظــم والُممأســس، رغــم أنهــا كانــت منــذ عقــود 
طويلــة هدفــاً لالنتهــاكات والتنكيــل المنظــم، خاصــة منــذ اغتيــال مؤسســها حســن البنــا يف 1949 ثــم صــراع عبــد الناصــر مــع الجماعــة بعــد ثــورة 1952. وانصــّب 
الجهــد الحقــويق للحركــة اإلســالمية، مــع ظهــور العمــل الحقــويق يف الثمانينيــات، باألســاس يف العمــل النقــايب، خاصــة نقابــة المحاميــن وتضامــن النقابــات األخــرى 
كالمهندســين واألطبــاء مــع أعضائهــا مــن المعتقليــن. وكان هنــاك تواصــل مســتمر بيــن اإلخــوان ومنظمــات حقــوق اإلنســان للتوثيــق واإلعــالم باالنتهــاكات 

واالعتقــاالت ويف الحمــالت المختلفــة ضــد المحاكمــات العســكرية وضــد التعذيــب قبــل 2011.

وينبغــي الحديــث قليــاًل عــن ثــالث منظمــات نشــأت علــى يــد إســالميين أو مقربيــن للتيــار اإلســالمي بعــد مطلــع األلفيــة الثالثــة للعمــل علــى ملــف حقــوق 
اإلنســان. وكان أولهــا مركــز سواســية، الــذي تأســس عــام 2004 وظــل ناشــطا حتــى 2013، عندمــا أُعتقــل مؤسســه ومديــره عبــد المنعــم عبــد المقصــود، وهــو 
محــام ينتمــي لجماعــة اإلخــوان المســلمين. وأصــدر سواســية العديــد مــن التقاريــر الحقوقيــة، التــي رصــدت انتهــاكات عديــدة متنوعــة تعــرض لهــا المواطنــون 
الشــرطة، واالنتهــاكات  اليوميــة مــن قبــل ضبــاط  التشــريعية والنقابيــة، واالنتهــاكات  االنتخابــات  االنتهــاكات الطالبيــة وتزويــر  داخــل مصــر وخارجهــا، مثــل 
للمصرييــن يف الخــارج، وانتهــاكات حقــوق الشــعب الفلســطيني أو حقــوق المســلمين يف دول الغــرب. وشــارك سواســية يف دعــم والدفــاع عــن المعتقليــن، 
ولكــن نشــاطه ظــل منفصــال عــن المنظمــات الحقوقيــة األخــرى بحكــم التنــازع اإليديولوجــي ومــن ناحيــة أخــرى منصرفــاً لقضايــا المعتقليــن والتعذيــب، ولــم 
يقــدم مفهومــاً واســعاً لحقــوق اإلنســان يمثــل تحديــاً لألجنــدة المهيمنــة علــى العمــل الحقــويق أو يمثــل إضافــة لهــا خاصــة يف المســاحتين العماليــة والحقــوق 

األساســية للمواطــن27.  

كة إبراهيــم  وكانــت المنظمــة الثانيــة مركــز ضحايــا لحقــوق اإلنســان باإلســكندرية، الــذي تــم تأسيســه يف 2009 بمبــادرة فرديــة مــن هيثــم أبــو خليــل وبشــرا
الزعفــراين الــذي أعلــن بوضــوح أن المركــز مبــادرة خــارج إطــار جماعــة اإلخــوان28.  وقــام المركــز بأنشــطة وشــارك مــع أطــراف الطيــف الحقــويق بشــكل منفتــح 
كثــر انفتاحــاً مــن مركــز سواســية، ثــم توقــف نهايــة 2010،   خــالل العاميــن 2009 و292010 وقــام بالتشــبيك مــع الكثيــر مــن المنظمــات الحقوقيــة بشــكل أ
وإّن اســتمر مؤِسســه يف االنخــراط يف المشــهد المــدين مــن موقــف ناقــد لــألداء السياســي لإلخــوان بعــد 2011 ثــم اســتقال الحقــا مــن الجماعــة علنــاً. وبعيــدا 
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عــن التقييــم اإلعالمــي المهنــي لمنصــات المعارضــة اإلســالمية يف الخــارج بعــد 2013 يمكــن اعتبــار برنامــج هيثــم أبــو خليــل، حقنــا كلنــا، علــى قنــاة الشــرق 
والمتخصــص يف متابعــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان فريــداً يف المشــهد اإلعالمــي العــريب مــن حيــث الموضــوع30. 

وكانــت المنظمــة الثالثــة مركــز الشــهاب باإلســكندرية الــذي تأســس عــام 2006 وكان مؤسســه خلــف بيومــي، وهــو محــام كان مــن قبــل مســؤواًل للجنــة 
المعتقليــن لإلخــوان باإلســكندرية. وتابــع الشــهاب ملــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان والمعتقليــن والتعذيــب وقــدم دعمــاً قانونيــاً ألســر المعتقليــن. ومــع انفتــاح 
المجــال العــام يف 2011 تأسســت الجمعيــة المصريــة للدراســات القانونيــة والتنميــة )الشــهاب) 2012، ثــم غــادر بيومــي مصــر بعــد اســتيالء القــوات المســلحة 
علــى الســلطة، ومــازال المركــز يواصــل نشــاطه مــن المنفــى يف إســطنبول. وُيالحــظ علــى عمــل الشــهاب إجمــاالً افتقــاد المهــارات المتعلقــة بالتوثيــق المحتــرف 
لالنتهــاكات وغيــاب توظيــف اآلليــات الدوليــة يف العمــل والتواصــل مــع المنظمــات العالميــة ذات الِثقــل يف المجــال31.  ويفيدنــا هنــا رصــد مســار التنــازع بيــن 

الحقوقييــن واإلســالميين )وعلــى رأســهم اإلخــوان) بعــد ثــورة ينايــر 2011؛ ألن األزمــات تكــررت، وتعكــس تفاصيلهــا ديناميكيــات العالقــة الشــائكة.

ثــار أول خــالف بيــن القــوى السياســية والحقوقيــة يف مصــر حــول التعديــالت الدســتورية، إذ رأت بعــض التيــارات الليبراليــة واليســارية الحاجــة لدســتور جديــد، 
واختــارت القــوى اإلســالمية وبعــض القــوى األخــرى االكتفــاء بتعديــل الدســتور والعمــل علــى دســتور جديــد الحقــاً.  ورغــم أن المجلــس العســكري أصــدر اإلعــالن 
الدســتوري الُمكِمــل وأضــاف إليــه بنــوداً لــم تكــن مطروحــة يف األصــل الــذي كان محــل تصويــت الناخبيــن، معطيــاً بذلــك إشــارة أوىل واضحــة علــى ســلطته فــوق 

الناخــب وفــوق الدســتور، إال أن تــوايل األحــداث وتنــازع الفرقــاء يف الشــارع لــم يســمح باالصطفــاف واالشــتباك مــع المجلــس العســكري.

ومــا لبثــت أن ثــارت قضيــة التمويــل األجنبــي للمنظمــات الحقوقيــة والجمعيــات األهليــة، حيــث أُحيــل 43 متهمــاً إىل محكمــة الجنايــات، مــن بينهــم 19 أمريكيــاً، 
علــى خلفيــة اتهامــات منهــا تلقــي تمويــالت مــن جهــات أجنبيــة دون ترخيــص. ورغــم صــدور قــرار قضــايئ بمنــع ســفر المتهميــن يف هــذه القضيــة، عــاد المتهمــون 
األجانــب إىل بالدهــم علــى متــن طائــرة عســكرية أمريكيــة يف آذار/مــارس 2012 وســط غمــوض قانــوين مريــب32.  ورغــم الموقــف الرســمي لإلخــوان يف بيــان 
أصــدره محمــود غــزالن المتحــدث باســمها منــدًدا بكلمــات صريحــة طريقــة ســفر المتهميــن األجانــب، فقــد أعــاد اإلعــالم الرســمي صياغــة الروايــة – مــع إعــادة 
فتــح التحقيقــات يف القضيــة يف آذار/مــارس 2016 – لتصبــح الطائــرة التــي أقلــت األمريــكان خــارج البــالد »خاصــة »، ال عســكرية، وُيتهــم اإلخــوان بتســهيل 

ســفر األمريــكان وتهديــد األمــن القومــي33. 

وتوالــت األحــداث السياســية بوتيــرة ســريعة ومكثفــة علــى مــدار عامــّي 2011 و2012 وصــوالً لحزيران/يونيــو 2013 ثــم اســتيالء القــوات المســلحة علــى 
الســلطة بدعــم فصائــل مدنيــة وشــيخ األزهــر وبابــا الكنيســة القبطيــة. ولــم تكــن كل األحــداث موضعــاً للخــالف واالشــتباك بيــن المنظمــات الحقوقيــة والتيــار 
اإلســالمي، وان كان هنــاك تبايــن وتراشــق خاصــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بيــن المنتميــن للطرفيــن حــول مواقعهــم يف الشــارع يف التظاهــرات 
واالشــتباكات المشــتركة أو المنفــردة المتنازعــة. ولــم تكــن هنــاك أحــداث كبــرى فاصلــة قبــل مواجهــات محمــد محمــود إال مذبحــة ماســبيرو التــي مررتهــا 

الكنيســة دون مواجهــة مباشــرة مــع المجلــس العســكري. 

لكــن يهمنــا اإلشــارة إىل أنــه بــدأ يف تلــك المرحلــة - ومبكــراً – مســار لجــان تقصــي الحقائــق، وهــو مســار هــام يف طريــق العدالــة االنتقاليــة المتعثــر. وســنرى كيــف 
كثــر األدوات التــي تــم إهمالهــا مــن جانــب اإلخــوان، فلــم تكــن هنــاك اســتراتيجية واضحــة للموقــف، هــل هــو القصــاص أم العفــو )ال عنــد اإلخــوان  كانــت تلــك مــن أ

وال غيرهــم)، ونتيجــة هــذا االرتبــاك لــم يصــدر حكــم إعــدام واحــد علــى مــن شــاركوا يف قتــل المتظاهريــن وتمــت إدانتهــم يف محاكمــات عادلــة. 

ويعــود أول تقريــر يف هــذا المضمــار إىل لجنــة تقصــي الحقائــق حــول أحــداث العنــف التــي صاحبــت ثــورة 25 ينايــر، برئاســة المستشــار عــادل قــورة يف آذار/
كــد التقريــر تــورط ضبــاط وبرلمانييــن وقيــادات بالحــزب الوطنــي يف موقعــة الجمــل. وســلمت اللجنــة تقريرهــا الــذي جــاء يف 400 صفحــة  مــارس 2011. وأ
للمجلــس األعلــى للقــوات المســلحة، وللحكومــة برئاســة عصــام شــرف، والنائــب العــام المستشــار عبــد المجيــد محمــود، التخــاذ الــالزم مــن إجــراءات فيمــا 
كــد التقريــر الــذي وزعــت اللجنــة نســخة مختصــرة منــه جــاءت يف 45 صفحــة، أن الشــرطة المصريــة اســتخدمت »الرصــاص الحــي« ضــد  جــاء بالتقريــر. وأ
المتظاهريــن يف أحــداث 28 و29 كانــون الثاين/ينايــر34.  وقــد تــم القبــض علــى بعــض المتهميــن لكــن النتيجــة النهائيــة بعــد مــرور عــدة ســنوات أنــه لــم 
يتــم القصــاص لشــهداء الثــورة واألحــداث التاليــة. وإذا كان هــذا ليــس بمســتغرب مــن المجلــس العســكري الــذي ال يمكــن إهمــال احتماليــة تواطــؤه مــع 
الشــرطة والفلــول منــذ بدايــة الثــورة، فــإن تجاهــل اإلخــوان لنتائــج اللجــان التاليــة لتقصــي الحقائــق يف ظــل حكــم الرئيــس مرســي وموقفهــم حيــن صــاروا 
يف البرلمــان ويف كرســي الرئاســة تجــاه ملــف حقــوق اإلنســان ال يمكــن تبريــره وال تجاهلــه ليــس فقــط سياســياً وحقوقيــاً، بــل وبالمعاييــر اإلســالمية التــي 

يتخذونهــا مرجعيــة علنيــة لهــم.

ويمكننــا التوقــف أمــام أحــداث محمــد محمــود يف تشــرين الثاين/نوفمبــر 2011 وأحــداث االتحاديــة يف 2012 بعــد بدايــة واليــة الرئيــس مرســي بعــدة أشــهر، 
ثــم 30 حزيران/يونيــو و3 تّموز/يوليــو 2013 ثــم مجــزرة رابعــة، ومــا بعدهــا مــن أزمــات الختبــار العالقــة محــل البحــث يف غمــار بعــض األزمــات والنزاعــات 

والمواجهــات.

كتوبــر وشــاركت فيهــا قــوى مختلفــة  بــدأت أحــداث محمــد محمــود قبــل تشــرين الثاين/نوفمبــر 2011، علــى أثــر تظاهــرات إندلعــت منــذ 28 تشــرين األول/أ
مطالبــة بســرعة نقــل الســلطة مــن المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة إيل رئيــس وحكومــة مدنيــة منتخبــة يف موعــد أقصــاه نيســان/أبريل مــن عــام 2012، 
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35 وضع نائب رئيس الوزراء أنذاك علي السلمي وثيقة مبادئ دستورية لتنظيم االنتقال السياسي. وأثارت الوثيقة غضباً عارماً الحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضعاً مميزاً 

باإلضافة الحتوائها علي مواصفات الختيار الجمعية التأسيسية التي يختارها أعضاء مجلس الشعب المنتظر انتخابه أواخر تشرين الثاين/نوفمبر 2011، وهو ما أثار حفيظة اإلسالميين الذين 
كتساحا يف االنتخابات، ورأى بعض الحقوقيين أن الوثيقة ستمنح التيار اإلسالمي فرصاً إضافية لتحالفهم مع المجلس العسكري وحملوا التيارات اإلسالمية مسؤولية ما  كانوا يتوقعون ا

أسموه »انتهاكات المجلس العسكرى للدولة المدنية«. انظر،  خلف علي حسن، »حقوقيون: الوثيقة فوق سلطة البرلمان المقبل والرئيس القادم مدىن تحت حكم العسكر«، المصري اليوم، 3 
goo.gl/EgcJZ4 تشرين الثاين/نوفمبر 2011. متاح يف

gate.ahram.org.eg/ 36 فاطمة سويري، »اإلخوان يؤكدون أن مليونية إسقاط »وثيقة السلمي« لن تكون األخيرة«، بوابة األهرام، 17 تشرين الثاين/نوفمبر 2011. متاح على

   News/138253.aspx
 goo.gl/h69dzv 37 حول الشهادات الموثقة لمن شاركوا يف أحداث محمد محمود راجع تقرير مركز النديم، »شهادات من محمد محمود«، نوفمبر 2012، متاح على

38 CNN, “Amnesty International Asks U.S. to Stop Sending Arms, tear gas to Egypt”, 8 December 2011, available at goo.gl/enGx3Q 
m.almogaz.com/politics/  39 بيان من اإلخوان المسلمين بخصوص أحداث السبت 19 تشرين الثاين/نوفمبر 2011، موقع نافذة مصر، 20 تشرين الثاين/نوفمبر 2011، متاح يف

news/2011/88782/20/11 و راجع بيانهم التايل 22 تشرين الثاين/نوفمبر 2011 متاح يف 
 http://www.ikhwanonline.com/Section/95554/Default.aspx

40 حول الفجوة الجيلية يف اإلخوان راجع رسالة ماجستير غير منشورة تحت إشراف الباحثة للطالبة ضحى سمير بالجامعة األمريكية بالقاهرة:

 Doha Samir Mostafa Abdelgawad, Muslim Brothers in Egypt: Politics of Generational Gaps, MA Thesis, American University in Cairo, Political Science Dept., May
 2012. Available at goo.gl/85X8oo

41 حسام الهندي، »تقرير لجنة مرسي لتقصي الحقائق: الجيش والشرطة أطلقا النار على المتظاهرين«، المصري اليوم، 1 كانون الثاين/يناير 2013، ومتاح يف

http://www.almasryalyoum.com/news/details/268976
42 عماد حجاب ومحمد فؤاد، »مرسي يتسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق يف قتل الثوار: قوات الداخلية كانت تحمل أسلحة آلية وخرطوش«، بوابة األهرام االلكترونية، 3 كانون الثاين/يناير 

 http://www.ahram.org.eg/archive/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/192281.aspx   2013. متاح يف

واحتجاجــا علــى وثيقــة علــي الســلمي للمبــادىء فــوق الدســتورية35.  وأعقــب المظاهــرات اجتمــاع هــام يف 2 تشــرين الثاين/نوفمبــر 2011  وتــم اإلعــالن عــن 
عــزم القــوى المشــاركة، وعلــى رأســها حــزب الوســط وجماعــة اإلخــوان، علــى التظاهــر يــوم 18 تشــرين الثاين/نوفمبــر، وأعــاد محمــود غــزالن يف 17 تشــرين 
الثاين/نوفمبــر التأكيــد علــى مشــاركة األخــوان36.  وأعلنــت حركــة 6 أبريــل النــزول وكذلــك فصائــل ثوريــة أخــرى. وبــدأ الخــالف حــول مــا حــدث يف شــارع محمــد 
محمــود بســبب انصــراف القــوى السياســية  اإلســالمية يف نهايــة يــوم المظاهــرات خشــية ان يــؤدي اســتمرارها إىل تعطيــل انتخابــات مجلــس الشــعب 
المقــررة يف األســبوع التــايل، إال أن بعــض أســر شــهداء الثــورة والحــركات الشــبابية أصــرت علــى االعتصــام يف ميــدان التحريــر. واســتمرت األحــداث والكــر والفــر 
واالشــتباكات يف ذلــك المســاء وطــوال الليــل بيــن مقــر الداخليــة والميــدان وحتــي صبــاح الجمعــة 25 تشــرين الثاين/نوفمبــر 2011. واســتخدمت الشــرطة 
رصــاص مطاطــي وحــي وطلقــات خرطــوش، وقنابــل مســيلة للدمــوع. وأدت المواجهــات إىل مقتــل العشــرات واصابــة المئــات بيــن المتظاهريــن، واختفــاء عديــد 
مــن المحتجيــن قســريًا. ووقعــت إصابــات عديــدة يف العيــون والوجــه والصــدر نتيجــة اســتخدام الخرطــوش باإلضافــة إىل حــاالت االختنــاق نتيجــة اســتخدام 

الغــاز37،  وطالبــت منظمــة العفــو الدوليــة بوقــف تصديــر األســلحة والقنابــل المســيلة للدمــوع للداخليــة المصريــة حتــى إعــادة هيكلــة الشــرطة38. 

اإلخــوان  فيهــا وســعي فصائــل مختلفــة إلقصــاء  المشــاركين  حــول  السياســي  الشــارع  تنــازع فصائــل  هــو  أحــداث محمــد محمــود  الالفــت يف ســياق 
وتصويرهــم بأنهــم غابــوا وتخلــوا عــن الثــوار. ولــدى الباحثــة شــهادة مباشــرة لرصدهــا األحــداث آنــذاك ميدانيــاً، حيــث شــهدت تنــوع األطــراف المشــاركة 
الفقيــرة  المناطــق  التيــارات المختلفــة – بمــن فيهــم اإلخــوان والســلفيين – مجموعــات شــعبية مــن األطفــال مــن  التــي كانــت تضــم بجانــب شــباب 
الثوريــة لحظــة تطهــر وكرامــة  الذيــن رأوا يف اللحظــة  بــل والجنائييــن  المــدارس،  ثــأر شــخصي، وطــالب  الذيــن كان بينهــم وبيــن الداخليــة  والعشــوائية 
واندمــاج. أي أنهــا كانــت أقــرب لالنتفاضــة التــي تحركــت بعــد تنــادي ودعــوة التيــارات السياســية للنــزول. موقــف اإلخــوان الــذي ردد البعــض أنــه موقــف 
خيانــة للثــورة ولحقــوق المتظاهريــن كان موقفــا واضحــاً، وهــو المشــاركة يف التظاهــرة التــي ســبقت األحــداث ثــم إصــدار بيانيــن خــالل األحــداث فيهمــا 
إدانــة واضحــة وشــديدة اللهجــة لــوزارة الداخليــة، مــع اإلصــرار علــى إجــراء االنتخابــات. والقــي بيــان بمســئولية التصعيــد علــى جهــات لــم يســمها، هدفهــا 
تأجيــل االســتحقاق االنتخــايب، وداعيــاً المجلــس العســكري لضبــط األمــن وإنفــاذ االتفاقــات والوعــود االنتخابيــة39.  وغنــي عــن البيــان بعــد تواتــر الكثيــر 
مــن الشــهادات أن قواعــد الجماعــة الشــبابية يف الفتــرة مــن 2011-2013 لــم تكــن تخضــع خضوعــا تامــا لقــرارات الجماعــة وكان العديــد مــن شــبابها 

يتواجــدون يف مناطــق األحــداث مدفوعيــن بانتماءهــم الجيلــي40.  

وقــد تــم »تقصــي الحقائــق« يف أحــداث محمــد محمــود ضمــن أعمــال اللجنــة التــي شــكلها الرئيــس مرســي للتحقيــق يف األحــداث مــن كانــون الثاين/ينايــر 2011 
حتــى حزيران/يونيــو 2012 وهــو تاريــخ توليــه الســلطة. وقــال الناشــط الحقــويق وعضــو اللجنــة أحمــد راغــب أن تقريــر اللجنــة الــذي كان ســيتم عرضــه علــى 
الرئيــس يف مطلــع كانــون الثاين/ينايــر 2013 احتــوى علــى عــدد كبيــر مــن األدلــة الجديــدة التــي مــن شــأنها إعــادة المحاكمــات »بشــرط توافــر اإلرادة السياســية«، 
وذكــر أن التقريــر، الــذي اســتغرق إعــداده نحــو ســتة  أشــهر وشــارك فيــه 17 فريــق لجمــع وتقصــي المعلومــات، أثبــت تــورط الداخليــة والجيــش يف إطــالق 
رصــاص حــي وخرطــوش علــى المتظاهريــن. ورفضــت بعــض الجهــات الســيادية والتليفزيــون تقديــم مــا لديهــم مــن أدلــة حــول قتــل متظاهريــن، وتســبب الغــاز 

الــذي أطلقتــه الداخليــة يف أحــداث محمــد محمــود يف مقتــل البعــض باالختنــاق إلطالقــه بشــكل مخالــف للقواعــد المعمــول بهــا.

ورفــض راغــب ذكــر أســماء بعــض المتهميــن أو وظائفهــم، حفاًظــا علــى ســرية المعلومــات، وخوًفــا مــن هــروب بعضهــم ) خاصــة أن التقريــر لــم يكــن قــد 
أُعلِــن عنــد إدالئــه بهــذا التصريــح بشــكل رســمي). ومــن أبــرز التوصيــات التــي وردت يف التقريــر المطالبــة بتوحيــد جهــة التحقيــق والمحاكمــة يف جميــع 
القضايــا وحتــى ال تحــدث أي تفرقــة بيــن المتهميــن علــى أســاس نــوع القضــاء، ســواء كان قضــاًء عســكرياً أو مدنيــاً والتوصيــة بإرســال جميــع الوقائــع 
واألدلــة لجهــات التحقيــق المختصــة. كمــا طالبــت اللجنــة بمراجعــة قانــون الشــرطة والقــرار الــوزاري الخــاص بقواعــد اســتخدام األســلحة الناريــة، لتتوافــق 
كثــر النقــاط التــي القــت تحفظــاً مــن  مــع المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وطالبــت بإعــادة التحقيقــات يف قضيــة كشــف العذريــة )وهــي أ

منــدويب الشــرطة والجيــش يف اللجنــة)41. 

ســنتحدث الحقــاً عــن ظــروف تشــكيل اللجنــة، عنــد تنــاول بعــض مواقــف الرئاســة يف ســنة تــويل مرســي الحكــم، لكــن الالفــت يف هــذا الســياق أن اللجنــة أدانــت 
الجيــش والشــرطة معــاً وطالبــت بالمحاســبة. هــذا التقريــر لــم ُينَشــر ولــم يخــرج يف حينــه للنــور. واســتلم الرئيــس مرســي التقريــر يف 2 كانــون الثاين/ينايــر مــن 
اللجنــة و«كلــف... المستشــار محمــد عــزت شــرباس رئيــس اللجنــة والســيد المستشــار عمــر مــروان األميــن العــام للجنــة بتســليم التقريــر ومرفقاتــه إيل النيابــة 
العامــة التخــاذ شــئونها«42.   وقــال نشــطاء وحقوقيــون لبعــض أعضــاء اللجنــة حيــن تكــرر ســؤالهم لفريــق الرئاســة أن الرئيــس يثــق يف قيــادات الجيــش ولــن 
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كدت مصادر للباحثة نفس األمر. 43 يمكن الرجوع يف ذلك ألعضاء اللجنة وأسماءهم معلنة وأ

gate.ahram.  44 »هيومن رايتس تطالب مرسي بنشر تقرير تقصى الحقائق وضمان حق ضحايا انتهاكات الجيش والشرطة خالل الثور«، بوابة األهرام، 24 كانون الثاين/يناير 2013. متاح يف

org.eg/News/299636.aspx
 goo.gl/CLwWni 45 »الجزيرة تنشر تقرير تقصي حقائق محمد محمود«، موقع الجزيرة، 20 تشرين الثاين/نوفمبر 2013. متاح يف

46 أشرف عبد الحميد، »حكم نهايئ بإعدام 11 شخصاً يف قضية مذبحة بورسعيد«، العربية، 20 شباط/فبراير 2017. متاح يف

 goo.gl/a6WkLH   
    goo.gl/ghia1J 47 أصدرت 42 جمعية ومؤسسة بياناً بعنوان »مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية الجديد: تطوير ملموس وسلبيات موروثة«، 28 مايو 2012، متاح على

http://www.siyassa.org.   48 محمد محمود الزيد، »حدود المالحقة الدولية للجرائم الداخلية: المحكمة الجنائية الدولية والثورة المصرية«، السياسة الدولية، 27  تّموز/يوليو2011  متاح يف

eg/News/1581.aspx . ونشأت حملة »حنالقيهم« للبحث عن مفقودي الثورة واستمر عملها فترة قبل تعثرها يف وجه تحديات ضخمة وتصاعد الهجمة المضادة على الثوار. واتخذت قضية 
االختفاء القسري مساراً وحشياً بعد 2013. أنظر لقاء مع المحامي الحقويق أحمد سيف اإلسالم والناشطة نرمين يسري يف برنامج »نهارك سعيد«، قناة النيل مباشر، 13 أغسطس 2012، 

http://www.youtube.com/watch?v=GFN9zzp4aMs  ومتاح على
49 نورا فخري، »جدل بالشورى حول التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.. عفيفى: القضاء المصرى عجز عن محاكمة رموز النظام السابق.. والكومى: الجنائية الدولية ال تزال 

 goo.gl/wNUDQu ُمسيَّسة«، اليوم السابع، 23 شباط/فبراير 2013، ومتاح على
goo.  50 محمد نصار، »لمتابعة جرائم االختفاء القسري: البسطويسي يطالب الحكومة بالتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدويل«، مصر العربية، 7 شباط/فبراير 2018  متاح يف

gl/26cic2

ينشــر التقريــر43،  وقبــل نهايــة شــهر تســليمه طالبــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بنشــر التقريــر لضمــان حــق الضحايــا. ولــم ينشــر التقريــر آنــذاك44  بيــد أن 
أجــزاًء منــه وصلــت مــن جانــب اإلخــوان لقنــاة الجزيــرة وأُذيعــت بعــد مذبحــة رابعــة يف خضــم صــراع التنظيــم اإلســالمي مــع نظــام3  يوليــو اآلخــذ يف التشــكل45.  

كان مســعى التيــار اإلســالمي بأحزابــه وفصائلــه هــو الوصــول إىل محطــة انتخابــات البرلمــان، وقــد تــم ذلــك بالفعــل لكــن هــذا البرلمــان لــم يتســن لــه االســتمرار 
طويــال، وثــارت النزاعــات بشــأن الجمعيــة التأسيســية التــي تــم اختيارهــا أول مــرة فتــم حلهــا والتوافــق علــى جمعيــة تأسيســية ثانيــة لــم تلــق هــي األخــرى رضــا 
كل األطــراف. وســُنركز هنــا علــى أداء مــا ُيســمى »برلمــان اإلخــوان« يف الملــف الحقــويق يف ثــالث قضايــا مهمــة: أحــداث بورســعيد، وقانــون الجمعيــات األهليــة، 

وتفعيــل األليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان. 

كتفــت لجنــة تقصــي حقائــق شــكلها البرلمــان بإذاعــة تقريــر أّويل هزيــل أثــار اســتياء الجميــع، لُيعلــن بعدهــا ان تقريــًرا ثانًيــا ســيصدر  يف أحــداث بورســعيد ا
لتوضيــح حقائــق وأبعــاد الجريمــة البشــعة. إال أن هــذا التقريــر النهــايئ لــم يخــرج للنــور. وحّملــت لجنــة تقصــي الحقائــق ألحــداث بورســعيد يف تقريرهــا الــذي 
ناقشــه البرلمــان يف شــباط/فبراير 2012 مديريــة أمــن بورســعيد وقطــاع األمــن المركــزي بالقنــاة المســؤولية الكاملــة واتهمهمــا بالتقصيــر واإلهمــال الجســيم. 
لكــن  المســار القانــوين للقضيــة ســار يف اتجــاه اتهــام مشــجعي نــادي المصــري وذلــك يف محكمــة جنايــات بورســعيد، التــي قضــت يف حزيران/يونيــو 2015 
بإعــدام 11 متهمــاً، وعاقبــت 10 متهميــن بالســجن المؤبــد، كمــا أصــدرت بحــق 10 متهميــن آخريــن حكمــاً بالســجن المشــدد، والســجن لمــدة 5 ســنوات علــى 
12 متهمــاً مــن بينهــم مديــر أمــن بورســعيد ورجــال أمــن. ويف 20 شــباط/فبراير2017 أيــدت محكمــة النقــض إعــدام 11 شــخصاً ليســدل الســتار القضــايئ علــى 

قضيــة مذبحــة بورســعيد46. 

القضيــة الثانيــة التــي كان يمكــن لبرلمــان اإلخــوان أن يلعــب فيهــا دوًرا كانــت قانــون الجمعيــات األهليــة. وكانــت المفاوضــات يف لجــان المجلــس شــديدة 
الصعوبــة مــع ممثلــي وزارة التضامــن االجتماعــي الــذي يشــكلون يف الحقيقــة كتلــة بيروقراطيــة مؤثــرة، بينمــا ضغطــت أجهــزة أمنيــة وســيادية للحفــاظ علــى 
ســلطتها يف هــذا المجــال ومــن أجــل تحجيــم التمويــل األجنبــي لتســهيل التحكــم يف الجمعيــات عــن طريــق الســيطرة علــى تدفــق الدعــم الخارجــي إليهــا. وقــد 
تمكــن اإلخــوان هــذه المــرة مــن الوصــول لصيغــة مقبولــة للقانــون وكان أداء المجلــس متناغمــا مــع مطالــب الجمعيــات األهليــة، وذلــك بشــهادة جمعيــات 

حقوقيــة، لكــن جــرى حــل المجلــس قبــل صــدوره47. 

القضيــة الثالثــة هــي موقــف برلمــان 2012 مــن انضمــام مصــر لمعاهــدة رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. فرغــم توقيــع مصــر علــى االتفاقيــة يف 26 كانــون 
األول/ديســمبر2000، فإنهــا لــم تصــدق عليهــا حتــى اآلن، وبالتــايل لــم تدخــل تلــك االتفاقيــة حيــز التنفيــذ بالنســبة لمصــر، وهــذا يعنــي انعــدام الواليــة القضائيــة 
للمحكمــة علــى مصــر. وقــد ثــار موضــوع التصديــق حيــن بــدأت التســاؤالت عــن مصيــر مــن ارتكبــوا جرائــم ضــد اإلنســانية بعــد تكــرار االنتهــاكات علــى يــد قــوات 
الجيــش والشــرطة يف الشــارع واالختفــاء القســري منــذ اليــوم األول للثــورة وعبــر ســنوات تاليــة48.  ويف 3 حزيران/يونيــو 2012 رفــض »برلمــان اإلخــوان« طلبــاً 
مــن تحالــف حقــويق بالتوقيــع علــى اتفاقيــة رومــا، ثــم حيــن تــوىل مجلــس الشــورى بعــد ذلــك ســلطة التشــريع وفــق تفويــض مــن الرئيــس مرســي، ثــارت 
المســألة مــرة أخــرى، فقيــل إن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ُمسيســة ولــم يتــم التصديــق49.  وســنرى الحقــاً كيــف توجــه اإلخــوان بعــد رابعــة يف 2013 لهــذه 
المحكمــة فرفضــت قبــول دعواهــم مطلــع 2014. وقــد أعــاد المستشــار هشــام البسطويســي  طــرح المســألة يف منتصــف 2017 وكــرر المطالبــة بتصديــق 

مصــر علــى معاهــدة رومــا50. 

وقــد مضــت هــذه األحــداث المختلفــة يف مشــاهد متكــررة لــم تــزد القــوى المختلفــة إال تمزقــاً، وتــم حــل البرلمــان قبــل أن يتــوىل مرســي الرئاســة، وفــور توليــه قــام 
بتشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق كمــا ذكرنــا، ولجنــة أخــرى لبحــث ملــف المعتقليــن، وهــو الملــف الُمعلــق منــذ كانــون الثاين/ينايــر 2011 ويشــمل المختفيــن 
قســرياً، حيــث توقعــت القــوى السياســية الثوريــة أن عــدداً منهــم تحتجزهــم الشــرطة أو الجيــش. ولــم تحقــق لجنــة المعتقليــن مــا كانــت ترجــوه مــن رصــد شــامل 
وإطــالق ســراح تــام  للمعتقليــن، ولــم ينشــر الرئيــس مرســي تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق يف احــداث العنــف يف العــام والنصــف الســابقين علــى توليــه الســلطة. 
ويف نيســان/أبريل 2013 نشــرت صحيفتــا »الشــروق« المصريــة و«الجارديــان« البريطانيــة مســودات لفصــول مســربة مــن التقريــر تتعلــق باســتخدام الشــرطة 

غيــر المشــروع للذخيــرة الحيــة، وتعذيــب متظاهريــن محتجزيــن علــى أيــدي أفــراد مــن الجيــش.

وقــد تعرضــت الرئاســة وال شــك لضغوطــات ودخلــت يف توازنــات ليســت يف صالحهــا مــع األجهــزة الســيادية، ووصلــت محــاوالت تعديــل تشــكيل الجمعيــة 
التأسيســية لطريــق مســدود خشــية حلهــا وتربــص القضــاة والمحكمــة الدســتوية العليــا. وكان المخــرج هــو تشــكيل لجنــة استشــارية للجمعيــة التأسيســية 
تضــم عشــرة أعضــاء منهــم أبــرز أســاتذة القانــون الدســتوري )كان يف اللجنــة د.ثــروت بــدوي ود. ســعاد الشــرقاوي ود. أحمــد كمــال أبــو المجــد وكان األوىل 
وجودهــم يف الجمعيــة التأسيســية أصــالً) وأســاتذة علــوم سياســية ورمــوز ثقافيــة. وقــد تــم اختيــار الباحثــة ضمــن هــذه اللجنــة التــي ســعت لتوســعة مســاحة 
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goo.gl/ 51 راجع أسباب انسحاب أعضاء اللجنة االستشارية للجمعية التأسيسية والشهادة التفصيلية التي كتبتها الباحثة لتوثيق ذلك الموقف يف صفحتها العامة على الفيسبوك، متاح على

 G2j9dv
كتوبر، 2012. متاح يف  52 ما بعد المائة يوم للرئيس محمد مرسي مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق اإلنسان، وأزمات كبرى مفتوحة، مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، 15 تشرين األول/أ

 http://www.cihrs.org/?p=4523
 http://www.policeforegypt.org/honors.php  53 انظر موقع المبادرة على

 goo.gl/219d1h 54 »منظمات حقوقية تهدد مرسي بالتصعيد دولًيا حال عدم التحقيق الجاد يف انتهاكات االتحادية«، المصري اليوم، 2 شباط/فبراير2013، متاح يف

goo.gl/BSDTzX 2013 55 »بيان صحفي مشترك من 20 منظمة حقوقية: عام من حكم محمد مرسي سجل حافل من االنتهاكات وتقويض منهجي لدولة القانون«، حزيران/يونيو

 goo.gl/mQ9Kmp   56 »تحالف المنظمات النسوية المصرية: بيان موقف 16 يوليو 2013«،  متاح يف

الحريــات يف مســودة الدســتور. وعــاين عمــل اللجنــة مــن عــدة معوقــات منهــا مراوغــات اإلخــوان، وخاصــة التغييــر المتكــرر للمســودة الُمتاحــة للتعديــل، وعــزوف 
أعضاء الجمعية التأسيســية عن التواصل المباشــر مع اللجنة االستشــارية، ورفض  رئيس الجمعية التأسيســية المستشــار حســام الغرياين أن تقوم  اللجنة 
بعــد ســتة أســابيع مــن العمــل بعــرض نحــو ســتين تعديــاًل مقترًحــا مباشــرة علــى الجمعيــة. وأدى هــذا كلــه إىل أن ثمانيــة مــن أعضــاء اللجنــة، منهــم الباحثــة، 

قــرروا االنســحاب ونشــر بيــان حــول األمــر. وتعــرض أعضــاء اللجنــة للكثيــر مــن الهجــوم مــن أنصــار اإلخــوان بعــد التغطيــة الصحفيــة الواســعة لهــذا البيــان51.  

لــم يمهــل الحقوقيــون مرســي فتــرة كافيــة لتوطيــد ســلطاته يف ظــل أجهــزة دولــة عميقــة تحكمهــا المصالــح ويســيطر عليهــا إمــا بقايــا النظــام الســابق أو أذرع 
الدولــة الســيادية ومصالــح اقتصاديــة ضخمــة، وبعــد مائــة فقــط مــن بدايــة حكمــه انتقدتــه منظمــات حقوقيــة يف بيــان  )ربمــا رداً علــى مزاعــم أنصــار مرســي أن 

هنــاك خطــة ألول مائــة يــوم مــن حكمــه وهــو يف حــد ذاتــه تصــور يعكــس ضحالــة سياســية بالغــة)52. 

يف تلــك األثنــاء دعــت باكينــام الشــرقاوي مســاعدة الرئيــس مجموعــة مــن الحقوقييــن لمناقشــة ممتــدة علــى جــوالت لســبل إصــالح الداخليــة وخاصــة أعضــاء 
مبــادرة  شــرطة لشــعب مصــر )المبــادرة الوطنيــة إلصــالح الشــرطة) التــي انطلقــت يف 532011،  لكــن إصــدار مرســي اإلعــالن الدســتوري المفاجــئ دفــع األطــراف 

لالحتجــاج علــى مســلك الرئاســة، ثــم جــاءت أحــداث قصــر االتحاديــة لينســحب الحقوقيــون مــن الحــوار مــع الرئاســة.

ويف أحــداث االتحاديــة هجــم أنصــار اإلخــوان علــى خيــام معتصميــن ســلميين أمــام القصــر الرئاســي، وبعــد عــدة ســاعات تداعــى معارضــو اإلخــوان للتظاهــر عنــد 
قصــر الرئاســة وكذلــك توافــد أنصــار اإلخــوان، وحدثــت اشــتباكات دخلــت فيهــا عناصــر مــن البلطجيــة أشــعلت األحــداث وحاولــت اقتحــام قصــر الرئاســة فيمــا 
يصفــه اإلخــوان بمحاولــة أوىل لالنقــالب علــى الرئيــس، وقــد ســقط يف االشــتباكات 8 قتلــى مــن اإلخــوان وعلــى جانــب المعارضيــن الحســيني أبــو ضيــف الــذي 

أُتهــم اإلخــوان بقتلــه.

وكانــت أحــداث االتحاديــة محطــة مهمــة يف تأجيــج العــداوة بيــن الحقوقييــن واإلخــوان، حيــث تــم رصــد حــاالت تعذيــب لعــل أشــهرها الناشــطة عــال شــهبة التــي 
تــم ضربهــا واحتجازهــا عــدة ســاعات علــى يــد اإلخــوان حتــى تدخــل الناشــط محمــد القصــاص وأفلــح يف إنقاذهــا، وضــرب ألحــد األقبــاط تــم توثيقــه. وقــد ثــارت 
ثائــرة المنظمــات الحقوقيــة وأصــدرت العديــد مــن البيانــات وطالبــت )مجــدداً) بتقصــي الحقائــق، بــل وهــددت مرســي بالتصعيــد دوليــاً، إال أن مجريــات األحــداث 

المتســارعة قــادت إىل 30 حزيران/يونيــو54. 

ورغــم أن الصلــة بيــن 30 حزيران/يونيــو و3 تّموز/يوليــو 2013 لــم تكــن مســتهدفة بالضــرورة مــن قبــل البعــض ممــن شــاركوا يف المظاهــرات، إال أن تسلســل 
الوقائــع ال يعفــي منظمــات ومدافعيــن عــن حقــوق االنســان مــن المشــاركة يف األحــداث التــي قــادت الســتيالء القــوات المســلحة علــى الســلطة. فقــد شــاركت 
بعــض الرمــوز الحقوقيــة يف دعــم حركــة تمــرد بشــكل علنــي )يف مــا نــراه خلطــاً بيــن العمــل الحقــويق والمشــهد السياســي ويحتــاج مراجعــات بشــأن حــدود 
االنخــراط السياســي مــن قبــل الحقوقييــن وأولويــة الحيــاد اإليجــايب بعيــداً عــن التحزبــات واالنحيــازات)، وقبــل 30 حزيران/يونيــو ويف قمــة الحشــد لهــا، أصــدرت 
20 منظمــة حقوقيــة بيانــاً صحفيــاً يــوم 27 حزيران/يونيــو 2013  يتهمــون حكــم مرســي بأنــه شــهد انتهــاكاً غيــر مســبوق لحقــوق اإلنســان55،  وبمــا لهــم مــن 
خبــرة يف التعامــل مــع األجهــزة األمنيــة  كان يمكنهــم اإلحاطــة بآليــات كثيــر مــن االنتهــاكات التــي كانــت علــى يــد الشــرطة والجيــش، ورغــم أنــه ال يمكــن تبرئــة 
اإلخــوان كليــة مــن اســتخدام العنــف يف بعــض المواجهــات يف الشــارع بيــن القــوى الثوريــة فانــه ال ينبغــي ان يكــون هنــاك قبــواًل مطلًقــا لــكل تهمــة تــم إطالقهــا 

ضــد االخــوان دون بينــة أو االعتمــاد فيهــا فقــط علــى روايــات خصومهــم.

وكانــت رابعــة خطــاً فاصــالً يف اســتعادة المنظمــات الحقوقيــة المســتقلة لمواقفهــا المعاديــة للنظــام بعــد تــراوح مواقفهــا بعــد 3 تّموز/يوليــو مــع تكــرر المذابــح، 
مــن أحــداث الحــرس الجمهــوري والمنصــة، التــي ســقط فيهــا قتلــى علــى يــد قــوات الحــرس الجمهــوري ثــم الشــرطة، قبــل ان تصــل البــالد لمحطــة رابعــة الدمويــة 

ووقائــع مســجد الفتــح الداميــة ومــا بعدهــا.

واصــرت بعــض المنظمــات علــى اعتبــار أوضــاع مــا بعــد 3 تّموز/يوليــو أوضاعــاً شــرعية مســتمدة مــن تحــركات 30 حزيران/يونيــو 2013، ومــن المؤســف أن 
منظمــات نســوية وضعــت أمالهــا علــى رئيــس مؤقــت جــاء بدعــم عســكري56،  وطالبــت هــذه المنظمــات الرئيــس المؤقــت عــديل منصــور بالعمــل علــى زيــادة 
تمثيــل النســاء ومحاكمــة »كل مــن أجــرم يف حــق الوطــن يف ظــل نظــام مبــارك والمجلــس العســكري ومرســي، وهيكلــة مؤسســة الشــرطة، وإن حــذرت »يف 
ظــل مخاوفنــا مــن تزايــد الــدور السياســي للمؤسســة العســكرية علــى حســاب األمــن القومــي والمســار الديمقراطــي.« وكان مــن »الســذاجة« أن تتوقــع هــذه 
المنظمــات أن الرئيــس المؤقــت ســيحجم تغــول الجيــش. وتعرضــت تلــك المنظمــات وفاعــالت فيهــا بعــد أشــهر قليلــة للتنكيــل مــن قبــل النظــام )مثــال مــا 
تواجهــه عــزة ســليمان مــن تهــم، ومنــع ُمــزن حســن مــن الســفر)، وهــو النظــام الــذي قتــل واعتقــل نســاء التيــار اإلســالمي بوحشــية غيــر مســبوقة، وفعــل الشــيء 

نفســه بالناشــطات الثوريــات أمثــال ماهينــور المصــري وغيرهــا.

جــاء بيــان المنظمــات النســوية بعــد أســبوع مــن أحــداث الحــرس الجمهــوري التــي أطلــق فيهــا الجيــش والشــرطة النــار علــى متظاهريــن ممــا أســفر عــن مقتــل 
51 وإصابــة 400 وفــق بيــان وزارة الصحــة. وكان هــذا أول ناقــوس خطــر تســمعه المنظمــات الحقيقــة عــن ســفك الدمــاء المقبــل، فوقعــت 15 منظمــة 
علــى بيــان يــوم 9 تموز/يوليــو عنوانــه: »قبــل أن تنزلــق البــالد إىل دائــرة عنــف ال تنتهــي يتعيــن إجــراء تحقيقــات محايــدة بمشــاركة منظمــات حقــوق اإلنســان 
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goo.gl/NzjgJp  57 »بيان صحفي مشترك، قبل ان تنزلق البالد يف دائرة عنف ال ينتهي«، بيان موقع من 13 منظمة حقوقية ومتاح على

 /rabiadisperal14aug/03/09/wikithawra.wordpress.com/2013 58 انظر موقع ويكي ثورة يف

59 »بيان صحفي مشترك: التجمع غير السلمي ال يبيح العقاب الجماعي - المنظمات الحقوقية تدين أعمال العنف المميت ضد االعتصامين والممارسات اإلرهابية لجماعة اإلخوان 

 goo.gl/HUdxNT   المسلمين«، 15 آب/أغسطس 2013 ، ومتاح يف
60 راجع للتفصيل تقرير«أسابيع القتل: عنف الدولة واالقتتال األهلي واالعتداءات الطائفية يف صيف 2013« الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 1،  حزيران/يونيو 2014، 

ويغطي أحداث العنف السياسي يف األسابيع التي سبقت وتلت عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي يف تموز/يوليو 2013، وحمل الدولة المسؤولية األساسية عما قد يكون أسوأ 
اعمال عنف يف تاريخ مصر الحديث من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز أالف القتلى والجرحى، وقدمته المبادرة » إىل ’اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات واألدلة وتقصي الحقائق’ 

كبت ثورة 30 يونيو سنة 2013 وما أعقبها من أحداث« وشكلتها الدولة، متاح يف  التي وا
goo.gl/doMMpa

61  صدر التقرير يف كتاب وريق عام 2014 عن المجلس القومي لحقوق اإلنسان، ويمكن الرجوع لمواقع نشرت النص الكامل، راجع على سبيل المثال: »النص الكامل لتقرير تقصي حقائق 
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62 »تقرير رابعة يشعل الخالفات داخل القومي لحقوق اإلنسان«، بوابة األهرام، 8 آذار/مارس 2014، ومتاح يف  goo.gl/7j5DCr وانظر تصريحات جمال فهمي، عضو المجلس حيث يؤكد 
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goo.gl/uwPFVH   
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المســتقلة«57.  وتلــت ذلــك أحــداث المنصــة التــي ارتفــع فيهــا عــدد القتلــى لقرابــة المائــة، ثــم جــاءت مذبحــة رابعــة األعلــى يف عــدد الضحايــا حيــث بلــغ 932 
قتيــالً وفــق حصــر منظمــة حقوقيــة وأضعافهــم مــن المصابيــن ومــا يزيــد عــن الـــ800 معتقــل58.  وصــدر بيــان فــوري عــن المنظمــات الحقوقيــة يديــن مذبحــة 
رابعــة – وإن أدان يف عنوانــه إرهــاب اإلخــوان يف ســوء تقديــر واضــح للموقــف وتــوازن القــوى يف حينــه59.  وبعــد أربعــة أشــهر يف 10 كانــون األول/ديســمبر 2013 
صــدر بيــان شــارك يف التوقيــع عليــه منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بعنــوان »ال إقــرار بمــا حــدث وال عدالــة بعــد 4 شــهور ينبغــي التحقيــق يف عمليــات القتــل 
الجماعــي للمتظاهريــن ومالحقــة الجنــاة يجــب إنشــاء لجنــة تقصــي حقائــق كخطــوة أوىل«، والــذي دعــا مجــددا لتشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة، لكنــه أيضــاً 
أورد بعضــاً مــن جرائــم ســابقة منــذ 2011. واســتمرت مطالبــات منظمــات حقوقيــة60،  وكان هــذا أحــد محفــزات التوحــش يف التعامــل مــع منظمــات حقــوق 

اإلنســان، حيــث يخشــى النظــام المحاســبة الدوليــة التــي يمكــن أن تعتبــر رابعــة جريمــة ضــد اإلنســانية. 

ومــن ناحيتــه قــام المجلــس القومــي لحقــوق االنســان بلعــب دور داعــم للدولــة كمــا هــو متوقــع منــه، ففــي 5 آذار/مــارس 2014 أصــدر تقريــراً مختصــراً حــول 
مهمــة تقصــي حقائــق قــام بهــا عــن مجــزرة فــض رابعــة61،  وهــو تقريــر شــاب صياغتــه الكثيــر مــن االرتبــاك وتعــرض لعــدد كبيــر مــن االنتقــادات، حيــث لــم يســتند 
لمعلومــات وال بيانــات موثقــة، بــل أقــر عضــو المجلــس ناصــر أميــن أنهــم لــم يطلعــوا علــى خطــة الداخليــة للفــض )حيــث لــم تتعــاون الداخليــة يف تزويدهــم 
بهــا) واعتمــدوا علــى شــهادات أفــراد تقدمــوا للجنــة )وكان محمــد عبــد القــدوس قــد زودهــم بأســماء 12 مــن اإلخــوان كانــوا  معتصميــن شــهدوا الفــّض لكنهــم 
لــم يتعاونــوا مــع فريــق التقريــر). ونظــراً لالرتجاليــة والتعجــل يف إصــداره فلــم يتوافــق عليــه كل األعضــاء. واســتعرض أميــن الــذي رأس لجنــة تقصــى الحقائــق 
نتائــج أعمالهــا يف مؤتمــر صحفــي، وصــدرت يف غيــر الصــورة المعتمــدة للتقاريــر المماثلــة، ودون توافــق كامــل بيــن األعضــاء. وربمــا تعــود العجلــة إىل أن رئيــس 
المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان محمــد فائــق كان مقــرراً لــه يــوم الســبت التــايل أن يلقــي كلمــة مصــر أمــام مجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق االنســان يف 
جنيــف حيــث ســيتعرض لنتائــج عمــل اللجنــة. وكان ينبغــي ترجمــة تقريــر اللجنــة إىل اللغــة اإلنجليزيــة وتقديمــه إىل المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة62.  وأعتــرف 
التقريــر بالكثيــر مــن االنتهــاكات التــي جــرت ومقتــل مدنييــن لكنــه اتهــم اإلخــوان بتســليح االعتصــام، وزعــم أن عــدداً مــن المســلحين داخــل االعتصــام بــادروا 

بإطــالق النــار علــى قــوات الشــرطة، وأن قــوات شــرطة فقــط هــي مــن قامــت بفــض االعتصــام )وأغفــل مشــاركة الجيــش)63. 

وأصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس واوتــش الدوليــة تقريــراً وافيــاً بعــد عــام مــن مذبحــة رابعــة64،  وهــو مــا أثــار النظــام ضــد المنظمــة وجعلــه يــدأب علــى تكذيــب 
مــا تتضمنــه تقاريرهــا، فضــالً عــن منــع نشــاطها يف مصــر ثــم حجــب موقعهــا اإللكتــروين يف 2017.

ومــن جانــب آخــر ســعى النظــام لوضــع منظمــات حقــوق األنســان تحــت الســيطرة الكاملــة منــذ تموز/يوليــو 2013، بحيــث تكــون جميــع التقاريــر مــن المنظمــات 
المحليــة موافقــة للتصريحــات الرســمية، وال تتســرب أي معلومــات عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان لســفراء دول االتحــاد األورويب والمنظمــات 
الحقوقيــة الدوليــة. وســعى النظــام لتوســعة ســلطات القضــاء العســكري65.  وتكــررت مضايقــات النظــام للمؤسســات الحقوقيــة، ويف آذار/مــارس 2016 أُعيــد 
فتــح التحقيــق يف قضيــة التمويــل األجنبــي للمنظمــات األهليــة والحقوقيــة بزعــم ورود معلومــات جديــدة بشــأن تــورط عــدة منظمــات حقوقيــة ومدنيــة وأفــراد 
كــدت 14 منظمــة حقوقيــة أن الهــدف مــن هــذه االجــراءات هــو االنتقــام مــن منظمــات المجتمــع المــدين والحقــويق عــن طريــق  يف تلقــي تمويــل مــن الخــارج. وأ
إعــادة فتــح التحقيقــات خاصــة مــع قيــام قضــاة التحقيــق باتخــاذ إجــراءات ضــد قيــادات وعامليــن بعــدة منظمــات شــملت تجميــد أمــوال وحــل جمعيــات ومنــع 
مــن الســفر66.  ووواصلــت منظمــات حقوقيــة متابعــة حــاالت التعذيــب واالختفــا القســري ولكــن مــع ارتفــاع العــدد وتنــوع االنتهــاكات بــدأت تقاريــر نوعيــة تصــدر 

عــن المنظمــات يف كل ملــف، ســعيا للتوثيــق والتعريــف بالمجريــات، دون قــدرة علــى إحــداث أثــر أو تغييــر يذكــر.

ثالثاً: التوافقات الُممكنة وهدر الفرص 
عــودة إىل نظريــة هيــكل الفــرص السياســية، فإنــه مــن المالحــظ أن أبــرز عوائــق انتهــاز الفــرص هــو هيــكل الثقافــة السياســة الســائدة67،  وغالبــاً يمــا يكــون هــذا 
عجــزاً عــن تشــريح الفرصــة إىل مســتويات وعناصــر والميــل لرؤيتهــا يف صيغــة مبــاراة صفريــة. ويغيــب البعــد الزمنــي وتقســيمه والوعــي بمســاراته وســرعتها، 
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68 حول العجز عن صناعة آليات تفاوضية بقواعد واضحة وغياب الثقة بين اآلطراف المدنية والسياسية بعد 2011 راجع:

 Aly El Raggal and Heba Raouf Ezzat, “Can a Revolution Be Negotiated”, in: Arab Spring: Negotiating in the Shadow of Intifadat, London: The University of Georgia
.115-Press, 2015, pp.80

goo.gl/WiMU5P 69 »هل تنجح المعارضة المدنية واإلخوان يف التوحد ضد السيسي؟« العريب الجديد، 22 حزيران/يونيو 2017. متاح يف

 Agnes :70 عن أهمية فهم بعد الحياة اليومية الزمني كمجال للتنازع مع السلطة على الحق التاريخي بمعناه وليس فقط التنازع على الحق يف المكان، راجع  الكتاب الهام ألجنس هيلر

.Heller, Everyday Life, London: Routledge and Kegan Paul, 1970
71 من أهم الكتابات يف هذا الصدد كتاب لوفيفر عن نقد الحياة اليومية و’احتالل الزمن’، وبالتايل أهمية ما قدمة ريتشارد سينيت من رؤية عن توظيف ’الالرسمية’ يف المقاومة. انظر:

 Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, translated by John Moore, London: Verso, 1991; Richard Sennet, The Uses of Disorder: Personal Identity and City Life,
.N.Y.: W.W. Norton, 1992

72 كل ما ذكره ستيفن جراهام بشأن عسكرة المدن يحدث يف القاهرة وبايق المدن الكبرى وبالطبع يف سيناء مع خصوصية وضعها وبسرعة كبيرة. راجع: ستيفن جراهام، مدن تحت الحصار: 

فضائح العنف العسكري وعسكرة التنظيم المدين، ترجمة ميراي يونس، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2013، ص ص 90-43، 547-503.
 .Ursula Lindsey, The Anti-Cairo, Places Journal, March 2017:73 حول العاصمة اإلدارية الجديدة وعقلية العسكر راجع

74 Roman Stadiniki,«De l‹activisme urbain en Egypte: émergence et stratégies depuis la révolution de 2011«, Echogéo Vol.25, 2013, available at echogeo.revues.

فبعــض األطــراف يمكنهــا االســتفادة قصيــرة األجــل دون أن تضيــع بالضــرورة فــرص متوســطة وطويلــة األجــل، لكــن ذلــك ال يحــدث نتيجــة الَعجلــة وغيــاب 
التفكيــر االســتراتيجي بالنظــر للمصلحــة الجماعيــة لألطــراف المدنيــة )علمانيــة أو إســالمية) باعتبــار أصــل العالقــة بينهمــا تنافســي ال صراعــي. 

ويبيــن مســار األحــداث خــالل األعــوام الماضيــة – وعلــى خلفيــة عالقــة طويلــة مــن التنــازع بيــن دائــرة الجيــل الــذي أســس المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان 
مــن جهــة والدائــرة اإلســالمية وباألســاس اإلخــوان المســلمين مــن جهــة أخــرى – أن جميــع اآلطــراف اســتغلت الفــرص السياســية بدرجــة عاليــة مــن البراجماتيــة 
وقصــر النظــر والرهــان علــى المكاســب قصيــرة األجــل، رغــم وضــوح التبعــات علــى المــدى األطــول، وأن عقليــة الصــراع غلبــت علــى الرشــد المطلــوب للبنــاء 
علــى المشــتركات وتقاســم المكاســب والســعي لتوســعة رقعــة المنافــع المشــتركة، وأن الرابــح الوحيــد كان القــوات المســلحة التــي ســيطرت علــى الســلطة 
حتــى حيــن كان مرســي يف قصــر االتحاديــة عاجــزاً عــن إنفــاذ قراراتــه محاصــراً بأجهــزة أعلنــت بعــد 2013 بــال مواربــة عــدم تعاونهــا معــه إبــان حكمــه )ربمــا 
يســتحق إصــرار اإلخــوان علــى االســتمرار يف الحكــم رغــم ذلــك، وأســبابه النفســية والفكريــة والسياســية، بحثــاً مســتقالً). لــم تكــن الفــرص السياســية المتاحــة يف 
نظــر األطــراف فرصــاً للجميــع يمكــن التفــاوض بشــأنها، وفشــلت كل القــوى السياســية يف الوصــول للحــد األدىن المشــترك وقواعــد واضحــة لــإلدارة السياســية68. 
وال شــك أن أمهــر الفاعليــن علــى الســاحة السياســية عبــر العقــود الماضيــة كان الدولــة – مــع  تبــدل األنظمــة – قبــل وبعــد ثــورة 25 ينايــر، وكان الرهــان طــوال 
الوقــت علــى الســرعة والمباغتــة، واســتخدام أدوات القانــون يف إهــدار معــاين العدالــة. تديــر الدولــة صــراع الوجــود هــذا ’إدارة حــرب’، فتوظــف أدواتهــا يف تشــتيت 
التحالفــات واســتمالة الفاعليــن المدنييــن واالنفــراد باألطــراف وتفريــق الجمــوع. ’إدارة الســرعة’ تلــك تغولــت بهــا الدولــة عبــر أدوات الســيادة علــى المســاحة 
المدنيــة طــوال الوقــت، وصاغــت المجتمــع علــى صورتهــا، وبــدالً مــن »الحــق يف الدولــة« والرهــان عليــه كحــق أصيــل شــغلت أجهــزة الدولــة وأذرعهــا الســيادية 
والثقافيــة واإلعالميــة الفاعليــن بمعــارك صغيــرة ذات آجــال زمنيــة محــدودة، فأفقدتهــم القــدرة علــى االصطفــاف حــول األجــل الطويــل والحــق األصيــل، 

وأخرجتهــم مــن الشــارع للمســاحات المغلقــة يف كل مــرة اســتعاد فيهــا النــاس الشــارع، إىل ســجون القمــع أو قاعــات االســتمالة.

ويف الحــروب تكــون المســاحات فارقــة، والكــّر والفــّر فــن ومهــارة، والســاحة يف حــروب التحريــر المــدين هــي المدينــة، تلــك المســاحات التــي مألتهــا الســلطة 
أســواراً، ووزعــت عليهــا عســكرها، وســلحت شــرطتها، وأنزلــت قواتهــا الخاصــة يف ميادينهــا، ونصبــت وســائل المراقبــة يف جغرافيتهــا الماديــة واالفتراضيــة.

يثور إذن التساؤل:

كيــف يمكــن عبــور تلــك الفجــوات وتجــاوز تلــك الخصومــات مــن أجــل توزيــع أدوار أفضــل إلدارة المرحلــة القادمــة يف المشــهد المــدين والسياســي، بعــد أن جمــع 
كل الفرقــاء بالفعــل حــال الشــتات وقــرارات مصــادرة األمــوال والتنكيــل يف الســجون واألحــكام القضائيــة الجائــرة؟ ومــا الملفــات التــي يمكــن العمــل عليهــا 

وتجميــع الخبــرات مــع جهــود التوثيــق لالنتهــاكات وضمــان المحاســبة والعدالــة يف المســتقبل؟

مــن المهــم أن نــدرك أن »قوميــة المخيــال« التــي انصرفــت لالنشــغال بالدولــة كإطــار، أو الحكــم كغايــة، أهملــت المقــوم المركــزي يف الدولــة الُقطريــة وهــو 
األرض. وأنــه ال ’أرضيــة مشــتركة’ يف المجــال المــدين دون أرض يف المــكان الجغــرايف، ليــس فقــط بمعنــى المجــال العــام بــل بمعنــى وحــدة األرض والدفــاع عــن 

ســيادة الشــعب عليهــا، أي بالخــروج مــن منظــور الحــق المــدين والسياســي إىل الحــق يف الشــارع للحــق يف المدينــة والحــق يف الدولــة.

كرة المحملة  كانت محنة تيران وصنافير مناَسبة فريدة لبناء توافق وطني يف قضية ال خالف عليها، بعيداً عن جدوى ذلك أو إمكانية وقف الصفقة، لكن الذا
بالضغائــن منعــت خلــق جبهــة واســعة. وكالعــادة كانــت الســلطة أســبق يف إصــدار قانــون منــع التظاهــر بشــكل اســتبايق لتســتوعب حركــة الشــارع المحتملــة، 
وســارعت بالــزّج برمــوز شــبابية مــن صــف الثــورة يف الســجون لتجتمــع أطيــاف التوجهــات المختلفــة حتــى التــي ســاندت 30 حزيران/يونيــو بــل و3 تّموز/يوليــو 
يف الســجون. وســيظل الدفــاع عــن الوطــن و’أرضــه’ هــو أحــد أهــم الملفــات التــي ينبغــي بــدء تنســيق الجهــود حولهــا يف المســتقبل لبنــاء ’أرضيــة مشــتركة’69. 

الملــف الثــاين الممكــن للتعــاون واالصطفــاف هــو الحــق يف المدينــة، ويف األرض التــي يقــف عليهــا المواطــن ويملكهــا، وحقــه يف الخدمــات ويف المــكان العــام 
يف الحيــاة اليوميــة70،  فاإلشــكال الــذي تواجهــه األطــراف المختلفــة هــو ’الحــرب’ الجاريــة علــى المســاحة المدنيــة وعلــى الفقــراء يف المدينــة71،  حيــث يتــم حاليــاً 
تكريــس مــا يشــبه الفصــل العنصــري يف كل المحافظــات وتمييــز المســاحات بنــاء علــى عامليــن: الثــروة والســالح72.  وأوضــح مثــال هــو العاصمــة اإلداريــة 
الجديــدة التــي يجــري إعدادهــا اآلن كـــ »منطقــة خضــراء«، لتجمــع الثــروة والســالح يف بقعــة واحــدة، مــع تحديــد مســاحات الحيــز يف ’المدينــة القديمــة’ و’األحيــاء 

المســورة’ للفصــل الواضــح بيــن األغنيــاء، وبيــن البقيــة73. 

وهنــا نرصــد صعــود جيــل جديــد مختلــف يف التخصــص المهنــي والخلفيــة اإليديولوجيــة عــن مســار المنظمــات الحقوقيــة األقــدم وجيــل الســبعينيات، ويقــوم 
علــى نشــطاء التنميــة والمشــاركة المجتمعيــة والمعمارييــن والباحثيــن القادميــن مــن خلفيــة العلــوم االجتماعيــة الذيــن يولــون الحــق يف المــكان والمدينــة 
واألرض أهميــة قصــوى74.  نعــم، كان ملــف الســكن بالفعــل مطروحــاً علــى الســاحة مــن خــالل جهــود ’شــبكة الموئــل- مصــر’ وكان يبــرز إعالميــا عنــد مناقشــة 
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77 يرى بهي الدين حسن أن المنطلق الحقويق للدفاع عن اإلخوان مثال هو منطلق أخاليق، لكن ال يوجد جهد نظري لتأسيس مفهوم عريب لطبيعة أخالقية لهذا المعنى وتعريفها، وهو كما ذكرنا 

راجع للفقر النظري للحركة الحقوقية المصرية. راجع:
.48-Bahey el-Din Hassan, “A Question of Human Rights Ethics: Defending the Islamists”, in: Amr Hamzawy and Anthony Chase (eds.(, op.cit.,pp.38

كتوبر  78 »مجموعات حقوقية :يجب اإلفراج عن إبراهيم متويل فوًرا والتوقف عن استخدام سجن العقرب للتنكيل بالمحتجزين«، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 24 تشرين األول/أ

www.  وانظر أيضا: »خمس دول أوروبية تصدر بيانًا بشأن احتجاز المحامي إبراهيم حجازي«، المصري اليوم، 3 تشرين الثاين/نوفمبر2017، ومتاح يف   goo.gl/qgwuKp   2017 متاح يف
almasryalyoum.com/news/details/1213873  و«منظمات حقوقية تستنكر تجديد حبس ”إبراهيم متويل“ وتثني على التضامن الدويل معه«، مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، 6 كانون 

 http://www.cihrs.org/?p=20514 األول/ديسمبر 2017. متاح يف
goo.gl/Ay4tcX 79 »احتجاج رسمي.. مصر ُمستاءة من بيان 5 دول بشأن احتجاز مؤسس أُسر المختفين قسريًا«، مدى مصر، 5 تشرين الثاين/نوفمبر 2017، متاح يف

goo.gl/QKQLik 80 »تقرير القومي لحقوق اإلنسان عن االختفاء القسري يف مصر«، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، 3 تموز/يوليو 2016، ومتاح يف

قانــون اإليجــار القديــم أو قضايــا الفقــر، لكــن بــدأت مبــادرات محــددة تنشــأ للعنايــة بالملــف بشــكل منظــم، فقــد تأسســت مبــادرة التضامــن الحضــري كمشــروع 
تعــاون بيــن شــركة ’تكويــن لتنميــة المجتمعــات المحليــة’، والجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة بدعــم مــن مؤسســة فــورد والصنــدوق النرويجــي للتنميــة يف 2009. 
وتســعى هــذه المبــادرة لرصــد التحــوالت العمرانيــة وتكريــس الوعــي بالحــق يف المــكان يف المجــال الحضــري. وبالتزامــن نشــأت مبــادرة معمــل الدراســات 
العمرانيــة والبيئيــة لالهتمــام بتطويــر منطقــة وســط البلــد ثــم اتســع مجــال االهتمــام ليشــمل المبــادرات المحليــة للتطويــر الحضــري وخلــق دوائــر عابــرة 
للتخصصــات لدراســة النمــو الحضــري والحقــوق المتعلقــة بــه، ومنهــا مبــادرة 10 طوبــة للدراســات والتطبيقــات العمرانيــة وهــي مجموعــة متخصصــة تعمــل 
وتهتــم بقضايــا العمــران مــع ربطهــا بمجــاالت العمــارة والتخطيــط. وكونــت هــذه المجموعــة خبراتهــا يف مجــاالت علــوم اإلنســان العمرانيــة والتخطيــط بالمشــاركة 
والحقــوق والسياســات يف العمــران مــن خــالل مشــاريع مــع مجتمعــات عمرانيــة يف مصــر، وتأسســت بعــد 2013 مــن فريــق معمارييــن ونشــطاء وأسســت 
مرصــداً للتحــول العمــران. وكذلــك تــم التشــبيك لتأســيس »وزارة إســكان الظــل« لمتابعــة السياســات والتوعيــة بالحــق يف الســكن. والمالحــظ أن كل هــذه 
الجهــود تتنــاول الحــق يف األرض والســكن والمــكان وترصــد التحــوالت يف محافظــات مختلفــة. واضافــة لجهــود الجيــل الجديــد بــرز ملــف الحــق يف الســكن 
يف نشــاط المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية والمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات ومنظمــات حقوقيــة أخــرى قائمــة، وتخصيــص جهــد إعالمــي 

اســتقصايئ ورصــدي يف موقــع ’مــدى مصــر’ ومواقــع  متفرقــة علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي.

نرصــد أيضــاً بجــوار ذلــك نمــواً لدوائــر شــبابية حقوقيــة مــن خــارج الدوائــر المعروفــة لمنظمــات حقــوق اإلنســان بعــد ثــورة ينايــر وخاصــة بعــد يوليــو 2013، 
والتــي انبثقــت مــن حركــة الشــارع ومتابعــة االنتهــاكات وملفــات المعتقليــن والتعذيــب، فبخــالف نشــطاء ’ال للمحاكمــات العســكرية’ صعــد نشــاط مؤسســة 
حريــة الفكــر والتعبيــر وانضــم لهــا العديــد مــن الكــوادر الشــبابية النشــطة، وتأسســت المؤسســة العربيــة للحقــوق المدنيــة والسياســية )نضــال) يف 2013، ثــم 
التنســيقية المصريــة للحقــوق والحريــات 2014، والمفوضيــة المصريــة للحقــوق والحريــات، ومركــز عدالــة للحقــوق والحريــات، وخــارج مصــر هيومــان رايتــس 
مونيتــور التــي تأسســت يف لنــدن عــام 2014 وُتعنــى بالحالــة المصريــة بشــكل واضــح، ولجنــة العدالــة، ومقرهــا جنيــف، وتأسســت يف 2015 وتتســع اهتماماتهــا 
لنطــاق أوســع مــن متابعــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان بالمعاييــر الُمحايــدة المتعلقــة أساســاً بســالمة اإلجــراءات وعدالــة القوانيــن، خــالف صفحــات عديــدة علــى 
كســر  الفيســبوك ضــد المحاكمــات العســكرية واالختفــاء القســري واإلعدامــات والتعذيــب أقدمهــا بالطبــع ال للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن75،  مــروراً بـــ ’ا

كالبــش’76  وغيرهــا.

كثــر متابعــة  كثــر اتســاعاً أو أ كل هــذه التحــوالت التــي بــدأت حــول ثــورة 25 ينايــر ومــا بعدهــا دفعــت بأجنــدة جديــدة وأجيــال جديــدة علــى مســارات للحقــوق أ
لالنتهــاكات اليوميــة، وخلقــت جيــالً جديــداً ولونــاً جديــداً مــن منظمــات حقوقيــة تتناغــم مــع التهديــدات واالنتهــاكات الجاريــة وتتفــاوت يف درجــة تسييســها 
ومواجهتهــا المباشــرة مــع النظــام، وهــذه فرصــة تاريخيــة يف تقديرنــا لتجــاوز صراعــات االســالميين والمنظمــات الحقوقيــة التــي تأسســت علــى تنازعــات 

شــخصية لجيــل الســبعينيات، وعلــى تضــاد اإليديولوجيــات77. 

ولدينــا مثــال واضــح إلمكانيــة التعــاون بيــن المنظمــات يف الداخــل والخــارج والتكتــل والتنســيق، هــو تلــك التعبئــة التــي تمــت حــول القبــض علــى المحامــي 
إبراهيم حجازي، والذي  ساهم يف تأسيس مجموعة أُسر المختفين قسريًا عقب اختفاء ابنه الشاب يف غمار أحداث الحرس الجمهوري يف شهر تّموز/يوليو 
2013. وأســفر تحريــك الحالــة دوليــاً عــن إصــدار ســفراء بريطانيــا وألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا بيانــا يعــرب عــن القلــق البالــغ بشــأن اعتقــال حجــازي الــذي اختفــى 
عقــب توقيفــه بمطــار القاهــرة أثنــاء توجهــه إىل جنيــف تلبيــة لدعــوة مــن فريــق العمــل علــى حــاالت االختفــاء القســري التابــع لألمــم المتحــدة. وكان حجــازي مــن 
المحاميــن المتعاونيــن مــع أســرة الطالــب اإليطــايل جوليــو ريجينــي، الــذي تعــرّض للتعذيــب قبــل أن ُتكتشــف جثتــه يف شــباط/فبراير  2016. وظهــر حجــازي، 
بعــد يوميــن مــن االختفــاء، يف نيابــة أمــن الدولــة  بمنطقــة التجمــع الخامــس، تواجهــه تهمتــا »تأســيس جماعــة علــى خــالف القانــون ... ونشــر أخبــار كاذبــة«، وتــّم 
حبســه لمــدة 15 يومــاً علــى ذمــة التحقيقــات، واســتمر تجديــد حبســه منــذ ذلــك الحيــن78.  وكمــا هــو متوقــع اســتدعى مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون األوروبيــة 
ســفراء ثالث دول بالقاهرة لتقديم »احتجاج رســمي شــديد اللهجة« على بيان مشــترك صدر عن دولهم، يف اســتمرار لسياســة الخارجية يف اإلنكار المنهجي 
ألي وقائــع انتهــاكات أو قتــل خــارج القانــون، واإلدانــة المســتمرة لتقاريــر حقــوق اإلنســان عــن مصــر بعــد 792013.  وبعيــداً عّمــا حــدث يف حالــة حجــازي والحــاالت 
كبــر للتنســيق والتشــبيك  األخــرى الحًقــا، فــإن اعتبــار تلــك ’الفــرص’ إمكانيــة مالئمــة لتطويــر قواعــد واعــراف للتعــاون المتكــرر والمنتظــم قــد يفتــح مجــاالً أ
ويكــون مصــدراً لمزيــد مــن احترافيــة التركيــز علــى العمــل الحقــويق وآلياتــه الداخليــة والدوليــة بعيــدا عــن تنازعــات المواقــف السياســية لألفــراد يف المجــال. 

كثــر مــن أي وقــت مضــى – توجــه النظــام المصــري حاليــا ليــس فقــط إلنــكار تقاريــر المنظمــات الدوليــة عــن انتهــاكات الحقــوق  ــم هــذا التعــاون اليــوم – أ وُيحتِّ
يف مصــر )باالشــتباك المتكــرر لــوزارة الخارجيــة مــع منظمــات حقــوق اإلنســان الدوليــة وإنــكار مصداقيــة تقاريرهــا بــل ومنــع بعضهــا مــن العمــل يف مصــر)، 
بــل االنقــالب علــى مؤسســات النظــام المصنوعــة مــن ِقبلــه كأدوات سياســية وتقاريرهــا، وذلــك حيــن شــعر أنهــا يمكــن أن تكــون دليــالً يدينــه يف المســتقبل أو 
يعــرض المســئولين للمحاســبة الدوليــة. وعلــى ســبيل المثــال أصــدر المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان -  تحــت ضغــط زيــادة االنتهــاكات وتصاعــد حــاالت 
االختفــاء القســري -تقريــر عــام 2016 الــذي ال يعبــر بحــال عــن حقيقــة الظاهــرة لكنــه علــى أقــل تقديــر يعتــرف بوجودهــا، وربمــا كان هــذا التقريــر تحديــداً ثــم أزمــة 
ريجينــي ومــا ســببته مــن توتــر يف العالقــات المصريــة اإليطاليــة هــو مــا دفــع النظــام للشــعور بخطــورة مثــل تلــك التقاريــر80.   وبعــد أن كان تقريــر مجــزرة رابعــة 

كتوبر 2018  إسالميون وحقوقيون يف مصر: مسارات التفرق وآفاق التقاطعهبة رءوف عزت تشرين األول/أ
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 goo.gl/7xfzuc 81 »قانون القومي لحقوق اإلنسان بعد موافقة البرلمان نهائيا«، اليوم السابع، 4 تموز/يوليو 2017. متاح يف

 goo.gl/FfiuAM بعد تعّديل قانون »القومي لحقوق اإلنسان«.. مخاوف بشأن أداء المجلس مستقباًل«، مدى مصر، 9 آب/أغسطس 2017. متاح يف«
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»اتجاه الختيار عدد من الشباب يف تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان«، البوابة نيوز، 24 أيلول/سبتمبر، 2017. متاح يف  
http://www.albawabhnews.com/2726186«مصادر تكشف لـ«اليوم السابع« التشكيل الجديد للقومى لحقوق اإلنسان«، اليوم السابع، 24 كانون األول/ديسمبر، 2017. متاح يف

goo.gl/DUP4p5 وانظر مطالبة داليا زيادة »بضرورة سرعة تشكيل المجلس« ومهاجمتها من »يدعون الثورية« من أعضاء المجلس لضمان أن ينأى المجلس بنفسه عن أي عمل حزيب 
http://www.elwatannews.com/news/ أو سياسي. الوطن، »داليا زيادة: يجب التعجيل بإعالن تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان«، 9 كانون األول/ديسمبر 2017، ومتاح يف

 details/2808786
 goo.gl/HpzvFG 82 »المفوضين تحجز دعوى حل المجلس القومى لحقوق اإلنسان لكتابة التقرير«، اليوم السابع، 7 كانون األول/ديسمبر 2017. متاح يف

83 »على مصر وقف االنتقام من مقترحي قانون مكافحة التعذيب: قاضيان ومحام حقويق يواجهون المالحقة القضائية«، منظمة هيومان رايتس ووتش، 8 حزيران/يونيو 2016. متاح يف 

 290751/08/06/http://www.hrw.org/ar/news/2016
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 Michel Foucault, Discipline & Punish: The Birth of the Prison, translated by Alan Sheridan, New York: Random House, 1995; Giorgio Agamben, The Uses of
.Bodies, translated by Adam Kotsko, California: Stanford University Press, 2016

85 “Egypt must halt executions, say UN human rights experts”, OHCHR, 26 June 2018, available at goo.gl/J4MFwr
86 »يف خطاب مَوقع من 13 منظمة مصرية حقوقية مستقلة-مصر| نطالب األمين العام لألمم المتحدة بالتدخل لوقف تنفيذ أحكام نهائية«، مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، 29 كانون الثاين/
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الصــادر عــن المجلــس القومــي وســبقت اإلشــارة إليــه وســيلة لدفــع االتهامــات دوليــاً وتبريــر القتــل للمدنييــن وتمريــر اتهــام اإلخــوان يف اعتصــام رابعــة بحمــل 
الســالح، بــات هنــاك تقريــر مــن نفــس المجلــس يشــير ولــو علــى اســتحياء لظاهــرة االختفــاء القســري وهــي ممارســة تقــوم بهــا الــدول وتنتهــك حقــوق االنســان. 
وجــاء رد فعــل النظــام يف صــورة تصريحــات متكــررة علــى لســان نــواب برلمانييــن أن المجلــس ســيتم إعــادة تشــكيله ليضــم وجوهــاً »شــابة« - يف تلويــح بإقصــاء 
الحقوقييــن الذيــن اضطــر النظــام لالســتعانة بهــم يف تشــكيل المجلــس القومــي بعــد هيمنــة الجيــش يف 2013 إلكســاب بعــض المصداقيــة لمجلــس يقــوده 
محمــد فائــق صاحــب التاريــخ الطويــل يف خدمــة أجهــزة الدولــة المصريــة، وُطــرح اســم مفيــد شــهاب كبديــل81.  لــم يمــر تقريــر االختفــاء القســري غيــر َمرضــي عنــه 
فحســب، وال تــم تعديــل قانــون المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ليتــم إخضاعــه للبرلمــان وتقييــد ســلطاته فقــط، بــل قــام محــام يدعــى طــارق محمــود برفــع 
دعــوى تطالــب بحــل المجلــس القومــي )ولهــذا الشــخص ســوابق يف المطالبــة بالتوســع يف المحاكمــات العســكرية وإســقاط أوســمة الرئيــس الســابق مرســي 
وإدراج المحاكــم المصريــة حمــاس كمنظمــة إرهابيــة، وغيرهــا)، ودفــع بــأن الرئيــس الســابق عــدىل منصــور أصــدر قــراراً بقانــون ىف آب/أغســطس 2013 بشــأن 
إعــادة تشــكيل المجلــس للقومــى لحقــوق اإلنســان وأن القــرار نــّص علــى أن يســتمر المجلــس بتشــكيله الجديــد لحيــن انتخــاب البرلمــان، وحــدد مــدة بقــاء 
المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان، وحيــث أن االنتخابــات البرلمانيــة انعقــدت يصبــح تشــكيل المجلــس باطــاًل بمــا يعنيــه ذلــك مــن بطــالن جميــع القــرارات 
الصــادرة عــن المجلــس منــذ تاريــخ انعقــاد أوىل جلســات مجلــس النــواب يف 14 كانــون الثاين/ينايــر 2016. وقــررت هيئــة المفوضيــن بالدائــرة األوىل بمحكمــة 
القضــاء اإلدارى، بمجلــس الدولــة، حجــز هــذه الدعــوى لكتابــة تقريرهــا82،  ولــو تــم ذلــك فســيعني ببســاطة البطــالن االجــرايئ للتقاريــر التــي أصدرهــا المجلــس 
وعــدم االحتجــاج بهــا مــن قبــل المفوضيــات والهيئــات الدوليــة. وكمــا خلــق النظــام المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان لســحب البســاط عبــر الســنوات مــن 
تحــت المنظمــات الحقوقيــة فقــد يقــوم بتوظيفــه – يف ظــل إغــالق البعــض والتربــص بالبعــض اآلخــر – لإلفــالت مــن المحاســبة، إذ أن نظامــاً يــأيت بــكل هــذه 
الجرائــم يف حــق الُعــزل واألبريــاء ثــم يحيــل قضــاة للمحاكمــة ألنهــم شــاركوا يف وضــع مســودة قانــون للمعاقبــة علــى التعذيــب83  لــن يتــورع عــن خلــق المزيــد 

مــن الكيانــات الهشــة للدفــاع عــن سياســاته. 

ويف ظــل أولويــة الحيــاة – حفظــاً ونوعيــًة – يف نضــاالت حقــوق اإلنســان عنــد كل األطــراف والَمعِنــي بهــا كل مواطــن، فــإن أجنــدة وقــف اإلعدامــات والســعي 
لتجريــم المحاكمــات العســكرية للمدنييــن والتعذيــب واالختفــاء القســري يمكــن أن تكــون رباعيــة قاطــرة للتعــاون بيــن التيــارات المختلفــة والمنظمــات 
المتنوعــة، ويمكــن التحالــف بشــأن مثــل هــذه القضايــا مــع اختــالف دوافــع األطــراف كل تأسيســاً علــى منهجــه؛ الحقوقيــون مــن اإلطــار العلمــاين األوســع 
ألســباب تتعلــق برفــض عقوبــة اإلعــدام ابتــداًء، واإلســالميون الفتقــار النظــام ألدىن أســس المحاكمــة العادلــة وهــو مــا يســري علــى الدولــة القوميــة ونظامهــا 
القضــايئ إجمــاالً عنــد التدقيــق – وذلــك يف الــدول كلهــا، بدرجــات متفاوتــة84.  وقــد أثمــر جهــد الضغــط والتنســيق يف هــذا الملــف علــى مــدار شــهور طويلــة صــدور 
بيــان يف مطلــع عــام 2018 عــن مفــوض حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة يطالــب بوقــف اإلعدامــات يف مصــر85،  وأصــدرت مجموعــة منظمــات بيانــاً يديــن 
اإلعدامــات86،  كمــا صــدر حديثــاً يف نهايــة شــهر كانــون الثاين/ينايــر 2018 تقريــر  »باســم الشــعب: عــن عقوبــة اإلعــدام يف مصــر« بالتعــاون بيــن مركــز عدالــة 
للحريــات وحقــوق اإلنســان والمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية يف تعــاون يــدل علــى مــا توقعنــاه مــن التقليــل مــن الخالفــات اإليديولوجيــة أو بمعنــى أصــّح 

عــدم البنــاء علــى االتفــاق اإليديولوجــي، بــل التركيــز علــى االهتمــام الحقــويق المشــترك87. 

خاتمة
كانــت المكايــدة هــي ِســمة العالقــة بيــن اإلســالميين والمنظمــات الحقوقيــة يف لحظــة المشــهد الثــوري. تجاهــل اإلســالميون كثيــًرا مــن جرائــم النظــام وأجهزتــه 
الســيادية منــذ 25 كانــون الثاين/ينايــر 2011 وصــوال إىل 2013، بينمــا ســاهم بعــض مــن رمــوز الحقوقييــن يف حشــد تمــرد باتجــاه 30 حزيران/يونيــو 2013، بــل 
ودعــم اســتيالء القــوات المســلحة علــى الســلطة. ولكــن مشــاهد القتــل واإلعدامــات واالنتهــاكات ثــم المواجهــة المباشــرة بيــن النظــام والمنظمــات والجمعيــات 
الحقوقيــة وصــوالً لصــدور قانــون الجمعيــات األهليــة دفــع الحقوقييــن للمزيــد مــن اإلدانــة للنظــام والرصــد والتوثيــق النتهاكاتــه واســتخدام اآلليــات الدوليــة 

للحشــد بدرجــات متفاوتــة بحســب قــدرة المؤسســات ســواء يف الداخــل، أو التــي انتقلــت خــارج البــالد أو نشــأت بالخــارج.

ومــن المتوقــع أن يدفــع ذلــك المزيــد مــن اإلســالميين – بالمعنــى الواســع غيــر التنظيمــي – لاللتفــات ألهميــة العمــل الحقــويق، ويف المقابــل مزيــد مــن قبــول 
التعــاون خاصــة يف الرصــد والتوثيــق بيــن الدوائــر والمبــادرات والمؤسســات المتنوعــة التــي نشــأت بعــد 2013 يف ظــل ظــروف متحــررة مــن التنــازع اإليديولوجــي 

وبــروز أجيــال جديــدة مــن الفاعليــن.

وعليــه فإنــه مــن المتوقــع أن العالقــة بيــن الحركــة اإلســالمية مــن ناحيــة – بالمعنــى الواســع والرخــو بعــد أزمــة الجماعــات واألحــزاب مــع النظــام – والمنظمــات 
الحقوقيــة بعــد مــا ســبق مــن تحــوالت يف بنيتهــا وأجيالهــا مــن ناحيــة أخــرى، ستشــهد تحــوالً نوعيــاً تعاونيــاً يف الفتــرة القادمــة علــى محــك النضــال الحقــويق 
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داخليــا وخارجيــا بعــد مــوت السياســة واألحــزاب، وســتبرز أولويــات العمــل المشــترك تحــت مظلــة الدفــاع عــن حقــوق أو فضــح انتهــاكات معينــة مثــل االختفــاء 
القســري والتعذيــب واإلعدامــات، وربمــا أيضــاً حــق العــودة للمهجريــن مــن أهــل ســيناء والمحاســبة علــى الجرائــم التــي تمــت يف حــق المدنييــن تحــت شــعارات 
مكافحــة اإلرهــاب هنــاك خاصــة مــع العمليــة الحربيــة التــي دشــنتها القــوات المســلحة منــذ مطلــع شــباط/فبراير 2018. وســيكون الحفــاظ علــى الحيــاة – بقــاًء 
ونوعيــًة – علــى قائمــة أولويــات التعــاون عبــر فجــوة التصــورات والمرجعيــات علــى المــدى المتوســط والبعيــد، وأيضــا العنصــر الجامــع للجهــود الــذي ســيخلق 
مــن ناحيــة جمهــوراً أوســع للمنظومــة الحقوقيــة ويمنــح اإلســالميين فرصــة لتطبيــق رؤيــة إســالمية عــن حقــوق اإلنســان التــي نّظــروا لهــا طويــال لينشــأ عمــل 

كثــر مصداقيــة وفاعليــة علــى الســاحة الوطنيــة. احتــرايف يف هــذا المضمــار يســمح لهــم بحضــور أ
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تونس: المنظمات الحقوقّية
واإلسالم السياسي وتنظيماته

محمد الصحبي الخلفاوي

ملخص
كيف يمكن فهم عالقة االسالم السياسي يف تونس بمنظومة حقوق االنسان يف كلّيتها وكونيتها ؟

منــذ تأســيس الحركــة اإلســالمية بدايــة الســبعينيات، كانــت مســألة الحقــوق والحريــات بيــن أهــم المحــاور التــي اشــتغل عليهــا االســالم السياســي التونســي يف 
مواقفــه وأدبياتــه. وشــهدت هــذه العالقــة تراوًحــا بيــن العــداء الكامــل لمنظومــة الحريــات الفرديــة والتفاعــل االيجــايب نســبّيا مــع الحريــات العاّمــة يف مرحلــة أوىل، 
وبيــن المصادقــة علــى دســتور الجمهوريّــة التونســية لســنة 2014 المتمّيــز بتنصيصــه علــى المســاواة بيــن النســاء والرجــال وعلــى حريّــة المعتقــد وتجريــم التكفيــر. 
ــذي تعــرض لــه اإلســالميون يف تونــس يف الثمانينيــات والتســعينيات أهــّم عنصــر ســاهم يف تطويــر تعامــل اإلســالميين مــع منظومــة حقــوق االنســان.  وشــكّل القمــع الّ

وعقــب ســقوط الرئيــس التونســي الســابق زيــن العابديــن بــن علــي يف 2011، شــكّلت عــودة حركــة النهضــة اإلســالمية اىل النشــاط العلنــي أحــد أهــم مميــزات 
المرحلــة السياســية الجديــدة يف تونــس وانقســم المجتمــع بيــن مؤيــد لهــا ومعــارض. ومــع عــودة هــذه الحركــة وبــروز تنظيمــات إســالمية أخــرى كالحركــة الســلفّية، 
عــاد الجــدل حــول مواقــف اإلســالميين مــن حقــوق االنســان. وبيــن محــاوالت التنصيــص علــى الشــريعة يف الدســتور كمصــدر أساســي للتشــريع وبيــن االعــالن الدائــم 
مــن اإلســالميين علــى التزامهــم بمنظومــة حقــوق االنســان، تراوحــت التحليــالت بيــن متفائــل بتطــور اإلســالميين فكــًرا وخطابـًـا وبيــن مؤكــِد علــى ازدواجيــة خطابهــم 
يف انتظــار مرحلــة التمكيــن التــي ستســمح لهــم باقامــة مشــروعهم المعــادي يف جوهــره لمنظومــة حقــوق االنســان. هــذه الورقــة محاولــة الســتقراء تطــور العالقــة بيــن 

اإلســالميين وهــذه المنظومــة.

مقدمة
يعتبــر رجــوع األحــزاب اإلســالمّية للنشــاط السياســي العلنــي إحــدى أهــم نتائــج االنتفاضــة الشــعبية التــي عرفتهــا تونــس يف أواخــر 2010 وبدايــة 2011. 
ورغــم تمكــن أهــم هــذه التنظيمــات، أي حركــة النهضــة، مــن تصــدر المشــهد السياســي والتحــول اىل أحــد أهــم محــاوره، فــإّن اندمــاج اإلســالميين يف المشــروع 
الديمقراطــي الناشــئ ظــل مــن أهــم إشــكاليات عملّيــة االنتقــال السياســي يف تونــس. وُيعتبــر موقــف اإلســالميين مــن منظومــة حقــوق اإلنســان وخاصــة 

كونّيتهــا وترابطهــا أهــم نقــاط هــذه اإلشــكالية خاصــة مــع تعــدد مواقفهــم، تنظيمــات وأفــرادا. 

ويحــّد الفصــل بيــن اإلســالم السياســي يف تونــس ونظرائــه يف منطقــة المغــرب العــريب خاصــة ويف المنطقــة العربيــة عامــة بدرجــة كبيــرة مــن إمكانيــات تفكيــك 
الظاهــرة وفهمهــا، ولكــن ال مفــر منــه حيــث أّن المراحــل التاريخيــة التــي نشــأت مــن خاللهــا حركــة االتجــاه اإلســالمي، التــي صــارت منــذ ســنوات حركــة النهضــة، 

يف تونــس مختلفــة عــن مراحــل نشــوء بــايق أحــزاب اإلســالم السياســي يف المغــرب والوطــن العــريب عمومــا.

فرغــم اتفــاق هــذه التنظيمــات جميعــا علــى األســاس العقائــدي المتمثــل يف حمــل لــواء اإلصــالح الدينــي وإنقــاذ »األمــة« مّمــا تعيشــه انطالًقــا مــن رفضهــم 
للواقــع السياســي والرغبــة يف تغييــره، فــإّن االختــالف الــذي جعــل حركــة اإلســالم السياســي يف تونــس تتبايــن مــع نظيراتهــا يتمّثــل يف ديناميكيــات الفعــل 
السياســي خــالل عمليــة بنــاء الدولــة بعــد االســتقالل والتــي اختلفــت عــن نظيراتهــا يف معظــم الــدول العربيــة. فقــد شــكّلت الحداثــة يف تونــس أســاس عمليــة 
البنــاء التــي اســتوجبت دولنــة )étatisation) الشــأن الدينــي ليصبــح تدبيــر الشــأن الدينــي مــن صالحيــات الدولــة وجعلــه أداة بيــد الســلطة الحاكمــة دون غيرهــا. 
ــا واضحــا مــع حركــة اإلخــوان المســلمين العالميــة عكــس بقّيــة دول المشــرق العــريب وهــو مــا  ولــم تعــرف حركــة االتجــاه اإلســالمي يف نشــأتها ارتباطــا عضويّ
مّيزهــا بخصوصيــة تونســية ســواء مــن خــالل البعــد اإليديولوجــي أو السياســي. هــذا المعطــى يدفــع اىل الجــزم بفــرادة اإلســالم السياســي التونســي وتطوراتــه 

التاريخيــة والنظريّــة خاصــة يف مجــال التعامــل مــع حقــوق اإلنســان يف كونيتهــا وشــموليتها.

لــم يكــن تعامــل اإلســالميين مــع مســألة حقــوق اإلنســان مقتصــًرا فقــط علــى الجانــب النظــري بــل شــمل أيضــا الجانــب العملــي، أساســا عــن طريــق التعامــل 
مــع المجموعــات الحقوقّيــة المدافعــة عــن هــذه القضيــة. وغابــت الوجــوه اإلســالمية تماًمــا عــن بدايــة فتــرة تَشــكّل هــذه المجموعــات الحقوقيــة وانطالقهــا 
الفعلــي يف نهايــات الســبعينيات، حيــث اقتصــر تعامــل اإلســالميين مــع تلــك المســألة علــى مواعيــد ظرفّيــة يمليهــا تعامــل الدولــة األمنــي للدولــة معهــم. همــا 

اذا مســتويان لهــذه العالقــة، أحدهمــا مســتوى قطيعــة واآلخــر تواصــل مــع المنظومــة، مســتوى نظــري وأخــر حركــي.

وغيــر انقــالب المشــهد السياســي يف تونــس يف 2014 العالقــات اإلســالمية الحقوقّيــة وبلــغ التغيــر ذروتــه مــع المصادقــة علــى الدســتور  قبــل مجلــس تأسيســي 
شــكّلت حركــة النهضــة اإلســالمية األغلبيــة النســبية مــن أعضائــه، حيــث تضّمــن إعالنــا لجملــة مــن الحقــوق والحريــات تقتــرب اىل حــد بعيــد مــن مجمــوع الحقــوق 
والحريــات الكونيــة يف المواثيــق والمعاهــدات الدولّيــة. وشــكّل هــذا المعطــى ســببا يف انقســام اآلراء حــول التعامــل اإلســالمي مــع المســألة الحقوقّيــة. فذهــب 
رأي أول يف اتجــاه القــول بــأن تتويــج المرحلــة االنتقاليــة بدســتور 2014 دليــل كاف علــى انخــراط اإلســالميين يف الدفــاع عــن كونيــة حقــوق اإلنســان يف حيــن 

اعتبــر رأي ثــان أن هــذا ينــدرج يف إطــار التقّيــة السياســية التــي ســتختفي حتمــا يــوم يتمكــن اإلســالميون مــن الهيمنــة علــى الحكــم. 

وال يقتصــر األمــر فقــط علــى حركــة النهضــة بــل يتجاوزهــا أيضــا إىل بــايق الحــركات اإلســالمية وأساســا حــزب التحريــر والحركــة الســلفية بشــقيها األهميــن، العلمــي 
والجهــادي. وأدى تنامــي الظاهــرة الســلفية يف تونــس وتســاهل حكومــات النهضــة وحلفاءهــا حتــى ســنة 2014 معهــا - وهــي التــي أنتجــت عنفــا إرهابيــا ضــرب 
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1 على خالف حركة النهضة، لم تطرح الحركات السلفية أو حزب التحرير القيام بأية مراجعة وال يوجد لديهما أي توجه معروف نحو اعادة قراءة النصوص التأسيسية. 

2 تأّسست حركة النهضة سنة 1972 تحت اسم الجماعة اإلسالمّية وتغّير اسمها يف مناسبتين: 1981 لالتجاه االسالمي وسنة 1989 لحركة النهضة قبل أن تتبنى تسمية حزب حركة النهضة 

لدى حصولها على التأشيرة القانونّية سنة 2011. ما يالحظ بهذا الصدد هو أن مختلف هذه التحوالت قد ميزتها عالقة الحركة االسالمّية بالسلطة.
3 راشد الغنوشي، الحريات العامة يف اإلسالم، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993.

كرة التونسية لسنوات الجمر، »محنتنا مثلما يمكن أن تؤدي إىل التطرف تؤدي إىل االعتدال - حوار مع القيادي بحركة النهضة عبد هللا الزواري«، متاح يف  4 الذا

bit.ly/2MWyCiV
  bit.ly/2IaYs24 5 الجزيرة، برنامج االتجاه المعاكس، »حوار مع الشيخ راشد الغنوشي والسيد الهاشمي الحامدي«، جزء 1، 1999، متاح يف

تونس: المنظمات الحقوقّية واإلسالم السياسي وتنظيماتهمحمد الصحبي الخلفاوي

البــالد التونســية يف عــدة مــّرات – إىل طــرح تســاؤالت حــول مــدى وضــوح الحــدود بيــن مختلــف الحــركات اإلســالمية، خاصــة علــى مســتوى قواعدهــا. وأتبــع 
هــذا التســاؤل بآخــر حــول مــدى جديـّـة التحــوالت التــي يشــهدها اإلســالم السياســي يف تونــس مــن حيــث اصطفافــه يف خانــة الدفــاع عــن اإلنســان، أيـّـا كان، وعــن 

حقوقــه، أيـّـا كانــت.

1 - حقوق اإلنسان أم حقوق المسلم: اإلسالميون التونسيون والمنظومة الحقوقّية1 
علــى المســتوى النظــري تختلــف أدبيــات اإلســالميين حــول مســألة حقــوق اإلنســان بيــن مــا وضعتــه مرجعيــات عامــة لتيــار اإلســالم السياســي وبيــن كتابــات 
إســالميين تونســيين علــى رأســهم رئيــس حركــة النهضــة الشــيخ راشــد الغنوشــي2.  وتتمّيــز كتابــات الغنوشــي بثنائيــة القطيعــة والتواصــل مــع الفكــر االخــواين 
العالمــي. يف مــا يبــدو أحيانــا تثويــرا للتصــورات اإلســالمية العامــة لحقــوق اإلنســان، ينــزع الغنوشــي عــن بعــض المســائل صبغتهــا المقدســة المســتندة إىل 
نظــرة جامــدة ال تاريخيــة للفقــه ليدرســها مــن وجهــة نظــر تاريخيــة ويجعلهــا مــن قبيــل »المتشــابهات« التــي يجــوز اإلفتــاء فيهــا بغيــر مــا اجتمــع عليــه »علمــاء 
األمــة«. لعــّل أهــم هــذه المواضيــع هــو أساســا مســألة الحــدود وتأجيــل إقامتهــا إىل حيــن قيــام دولــة الكفايــة، الدولــة المحكومــة حســب ســنة الرســول وســيرة 

الراشــدين مــن بعــده.

ال يمثــل الغنوشــي والحركــة اإلســالمية التونســّية نشــازا معــزوال داخــل التيــار العــام لحــركات اإلســالم السياســي إذ أنهــا قــد عرفــت مفكريــن حاولــوا القيــام 
بعمليــة تجديــد وأســلمة لكبــرى المفاهيــم السياســية الكونيــة علــى غــرار مالــك بــن نبــي أو حســن التــرايب. إال أن هــذه العملّيــة لــم تكــن شــاملة وحافــظ العقــل 

اإلســالمي التونســي علــى كبريــات المقــوالت التأسيســية.   

أ- ما قبل 2011
عرفــت الحركــة اإلســالمية منــذ بدايتهــا تناقضيــن فكرييــن أساســين يف مواجهــة تياريــن سياســيين أساســيين: الحــزب الدســتوري المتمكــن مــن الســلطة 
والتيــارات اليســارية التــي عرفــت أوجهــا يف نهايــة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات. كانــت إحــدى مياديــن المواجهــة مــع التياريــن ميــدان منظومــة حقــوق 

اإلنســان مــع التعــارض معهمــا حســب نــوع الحريــات المطلــوب تحقيقهــا: الحريــات العامــة والحريــات الفرديــة أو الخاصــة. 

تبنــت حركــة النهضــة اإلســالمية خطابــا حقوقيــا يؤكّــد علــى ضــرورة احتــرام الدولــة لحــّق التنظــم والتعبيــر والنشــر والتظاهــر وغيرهــا مــن الحقــوق السياســية 
طيلــة مســيرتها السياســية وأّصــل الغنوشــي لهــذا الــرأي3. 

عــاىن المســار السياســي لإلســالميين قبــل 2011 مــن حالــة حصــار فرضتهــا عليهــم الدولــة ممــا أنتــج الظــروف الموضوعيــة اللتــزام النهضــة بالدفــاع عــن 
هــذه الحقــوق المشــار اليهــا إىل جانــب طــرح عــدد مــن المواقــف السياســية المتعلقــة بنظــام الحكــم واإلســالم كأســاس للدولــة خاصــة يف فتــرة حكــم الرئيــس 
الحبيــب بورقيبــة. لكــن أزمــة التســعينيات والحملــة األمنيــة الواســعة ضــّد اإلســالميين زمــن حكــم الرئيــس بــن علــي عّمقــت هــذا التركيــز علــى الحقــوق المدنيــة 

السياســية وتجلــى هــذا يف بيانــات وحــوارات الغنوشــي ودروســه العامــة. 

وأســفرت سياســة نظــام بــن علــي يف بدايــة التســعينيات عــن قمــع وحصــار للحركــة اإلســالمّية ُســجن خاللهــا أغلــب منتســبي الحركــة يف الداخــل وُفرضــت رقابــة 
ــة والسياســّية مرجئــة  أمنيــة وقيــود إداريــة علــى عائالتهــم وُســّدت كل منافــذ الحيــاة يف وجوههــم. وأهتمــت الحركــة يف خطابهــا بالدفــاع عــن الحقــوق المدنّي

طرحهــا لعالقــة اإلســالم بالدولــة وبالتــايل مســائل الحقــوق والحريــات الفرديّــة خاصــة يف مــا يتعلّــق منهــا بحريّــة المعتقــد وحقــوق المــرأة.

ُترجمــت هــذه الوضعّيــة الجديــدة اىل تســويق الحركــة االســالمّية لكونهــا الضحيــة األساســية الســتبداد الدولــة إن لــم تكــن الوحيــدة4.  وأمــام انســداد منافــذ 
العمــل السياســي االحتجاجــي أمامهــا )وأمــام بقيــة الحــركات واألحــزاب المعارضــة والجمعيــات الحقوقّيــة) مــن داخــل تونــس، لجــأت الحركــة االســالمّية اىل 
تكويــن لجــان دعــم ومســاندة للمســاجين السياســيين وعائالتهــم يف بلــدان المهجــر )خاّصــة يف العاصمــة الفرنســّية). وكانــت مهمــة اللجــان األساســية اســترعاء 
انتبــاه كبريــات المنظمــات الحقوقّيــة الدولّيــة كمنظمــة العفــو الدولّيــة وهيومــن رايتــس وتــش وغيرهــا لوضــع حقــوق االنســان يف تونــس ولوضــع المســاجين 
السياســيين فيهــا. ومــا تجــدر اإلشــارة لــه يف هــذا الصــدد هــو أن هــذه اللجــان وقيــادة النهضــة بالمهجــر قــد تبّنــت خطابــا حقوقّيــا كونّيــا بعيــدا عــن الحقــل الــداليل 

االســالمي. يف هــذا االطــار، ُوصــف بــن علــي بالطاغيــة وليــس بالطاغــوت وتــّم التنديــد باســتبداد النظــام ودكتاتوريتــه وليــس بجاهليتــه وكفــره5. 

الحريات الخاّصة والفرديّة
لــم تشــّيد حركــة االتجــاه اإلســالمي خطابهــا المواجــه للســلطة علــى قاعــدة الدفــاع عــن الحريــات العامــة فحســب ولكــن كذلــك علــى حملهــا لـ«خطــة إصالحيــة 
للدمــار الــذي أحدثتــه الدولــة البورقيبيــة بالمجتمــع« مشــيرة يف ذلــك إىل مجلــة األحــوال الشــخصية لســنة 56 الّتــي منعــت تعــدد الزوجــات وجعلــت الطــالق 
مدنّيــا تفصــل فيــه المحاكــم واىل الغــاء التعليــم الدينــي أساســا مــن خــالل منــع التعليــم الزيتــوين. وتواجهــت الحركــة اإلســالمية مــع الســلطة مــن جهــة واليســار 
مــن جهــة أخــرى علــى ميــدان الحريــات الفرديــة. شــكّل موضــوع المــرأة نقطــة البدايــة ليتجــاوزه إىل بقيــة الحريــات التــي كان اإلســالميون يــرون يف احترامهــا 

تفســخا أخالقيــا وانحــالال لروابــط المجتمــع بســبب سياســة عامــة للدولــة تســقط مــن حســاباتها المرجعيــة اإلســالمية للشــعب التونســي.

رغــم تضمنــه عديــد العبــارات المجاملــة للمــرأة وذكــر لمناقــب عديــد الصحابيــات ودعــوة للتونســيات لالقتــداء بهــّن يف المجــال العــام، إال أن كتــاب »المــرأة بيــن 
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6 راشد الغنوشي، المرأة بين القرآن وواقع المسلمين، المركز المغاريب للبحوث والترجمة، 2000.

7 أحمد نجيب الشايب عن الحزب الديمقراطي التقدمي، حمة الهمامي عن حزب العمال الشيوعي، عبد الرؤوف العيادي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لطفي حاجي - صحفي، مختار 

اليحياوي - قاضي، العياشي الهمامي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان، محمد النوري وسمير ديلو عن الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين.
8 وهي جمعية لم تنل الترخيص القانوين من النظام التونسي لدى تأسيسها سنة 2001 وشكلت واجهة لتحرك بعض بقايا حركة النهضة يف تونس.

  bit.ly/2FhzpaC كتوبر على موقع نشاز ومتاح يف 9 أنظر وثائق هيئة 18 أ

10 وُمنعت الرابطة بعدها وحتى شهور بعد اندالع الثورة من استغالل مقارها ومن عقد مؤتمرها العام.

/www.ennahdha.tn 11 حتى اعداد الورقة للنشريف سبتمبر/ أيلول 2018 كان القوماين والتميمي أعضاء يف مكتب النهضة السياسي. انظر موقع الحركة يف

كدت المشاركات يف مؤتمر االتحاد الوطني للمرأة التونسية يف ابريل/نيسان 2010 على دور المرأة التونسية يف الحفاظ على الهوية الوطنية والتصدي لكل نزعات  12 على سبيل المثال أ

  html.13/04/www.fettounsi.blogspot.com/2010 التطرف والرجعية وظاهرة التطرف واالنغالق. انظر تعليق متاح يف
13 ندوة فكرية انعقدت يف صيف  2016بمقّر جمعية روزا لوكسمبورغ نظمتها جمعية نشاز حول حقوق المرأة بين اإلسالميين واليسار، وشاركت فيها كل من يسرى فراوس عن جمعية 

النساء الديمقراطيات وسيدة الونيسي عن حركة النهضة.

القــرآن وواقــع المســلمين«6  لراشــد الغنوشــي تضمــن أحكامــا تعكــس التصــور العــام للحركــة اإلســالمية لــدور المــرأة مــن قبيــل أن »اإلســالم ال يرضــى أن 
تعمــل المــرأة يف حيــن أن أفــواج الرجــال يعيشــون البطالــة« أو اعتبــار »الوظيفــة الرئيســية للمــرأة هــي الوظيفــة الجنســّية )...) واإلنجــاب« أو كذلــك التأكيــد 
علــى ضــرورة بقــاء النســاء يف بيوتهــن حتــى يقمــن بتأميــن عمليــة التنشــئة لألبنــاء. يتجــاوز هــذا الموقــف موضــوع المــرأة ليشــمل كذلــك االحتجــاج علــى فتــح 

الحانــات وارتيادهــا وفتــح المقاهــي والمطاعــم خــالل شــهر رمضــان. 

المستوى الحركي
مــع بدايــة الســنوات 2000، بــدأت المعارضــة التونســّية يف التحــرك احتجاجــا علــى تفاقــم اســتبداد نظــام بــن علــي. بلغــت هــذه التحــركات أوجهــا يف شــهر 
كتوبــر 2005 بدخــول 8 شــخصيات وطنيــة يف إضــراب عــن الطعــام حمــل ثالثــة مطالــب: حريــة التنظــم وحريـّـة اإلعــالم والعفــو التشــريعي العــام7 .  وشــهد هــذا  أ
اإلضــراب مشــاركة وجهيــن إســالميين همــا ســمير ديلــو ومحمــد النــوري كممثليــن للجمعيــة الدوليــة للدفــاع عــن المســاجين السياســيين8.  اعتبــر مطلــب ســن 
عفــو تشــريعي عــام عــن »الجرائــم السياســية« إعالنــا النخــراط جــزء واســع مــن المعارضــة التونســية يف حركــة مطلبيــة تهــدف أساســا لتســوية وضعيــة الحركــة 

اإلســالمية خصوصــا.

تكونــت اثــر هــذا اإلضــراب هيئــة تنســيقية بيــن األطــراف السياســية التــي شــاركت يف هــذا اإلضــراب وقــد تــوىل كّل مــن ســمير ديلــو وعلــي العريّــض وزيــاد 
الدوالتلــي تمثيــل حركــة النهضــة داخــل هــذه الهيئــة. وبعــد نحــو عاميــن مــن جلســات النقــاش والحــوار، أصــدرت الهيئــة وثائــق تمثــل أرضيــة مشــتركة لعمــل 
كتوبــر للحقــوق والحريــات حــول حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين« و«هيئــة 18  المعارضــة مســتقبلًيا. وتبقــى أهــم هــذه الوثائــق »إعــالن هيئــة 18 أ
كتوبــر للحقــوق والحريــات: إعــالن مشــترك حــول العالقــة بيــن الدولــة والديــن«9.  وأدت هــذه الوثائــق إىل توقيــع ممثليــن عــن الحركــة اإلســالمية علــى بيانــات  أ
جــاء فيهــا »إن الدولــة الديمقراطيــة المنشــودة ال يمكــن أن تكــون إال دولــة مدنيــة قائمــة علــى مبــادئ الجمهوريــة وحقــوق اإلنســان وتســتمد مشــروعيتها 
مــن إرادة الشــعب« واعتبــار »الممارســة السياســية هــي اجتهــاد بشــري مهمــا كانــت قناعــات أصحابهــا ومعتقداتهــم مّمــا ينفــي عنهــا أيّ شــكل مــن أشــكال 
القداســة ويجعــل المجــال السياســي فضــاء حــرا للحــوار والتنافــس بيــن رؤى وبرامــج المكونــات السياســية والمدنيــة علــى اختــالف مرجعياتهــا« كمــا جــاء 
فيهــا أيضــا تعــداد للمكتســبات القانونيــة واالجتماعيــة التــي تحققــت للمــرأة منــذ بدايــة بنــاء الدولــة الوطنيــة ودعــوة للقيــام باإلصالحــات الالزمــة لتدعيــم هــذه 
المكتســبات »كـــالتنصيص علــى مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين بصفــة صريحــة يف الدســتور ويف مختلــف القوانيــن التونســية ... وتنقيــح أو إلغــاء كل القوانيــن 
التــي تتضّمــن أيّ شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بمــا يحقــق مســاواتها الكاملــة مــع الرجــل ويفتــح يف وجههــا أوســع مجــاالت المشــاركة يف الحيــاة 

العامــة.« 

يف مقابــل هــذا التقــارب العلمــاين اإلســالمي مــن داخــل صفــوف المعارضــة السياســية، شــهد هــذا العقــد شــكاًل مــن التقــارب داخــل هيــاكل أهــم جمعيــة حقوقّيــة 
تونســية، وهــي الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. وشــهد مؤتمــر الرابطــة األخيــر الــذي انعقــد ســنة 102000  شــغل اإلســالميين المعروفيــن محمــد 
القومــاين وعبــد العزيــز التميمــي لمواقــع قياديــة داخــل الرابطــة11.  وتمّيــزت مســيرة الرابطــة منــذ بدايتهــا بالدفــاع عــن حقــوق كل الناشــطين السياســيين 
والحقوقييــن دون أن تفــرق بيــن المضطهديــن منهــم علــى أســاس الحــزب أو الفكــر. ويف التســعينيات والســنوات األوىل لأللفّيــة الثالثــة، رغــم محاصــرة الســلطة 
لنشــاطها، واصلــت الرابطــة المطالبــة بســن عفــو تشــريعي عــام يطلــق علــى أساســه ســراح كل المســاجين السياســيين. ولــم تنخــرط الرابطــة يف حمــالت 
»مقاومــة الفكــر الظالمــي«، الــذي كانــت تقــوده الّدولــة مــن حيــن آلخــر عــن طريــق منظمــات المجتمــع المــدين التــي تــدور يف فلكهــا12  لتؤكــد أو لتســّوق مــن 
خاللهــا علــى أّن قمعهــا للحركــة اإلســالمية يف تونــس هــو نابــع مــن محاولتهــا حمايــة الّدولــة الوطنيــة مــن اإليديولوجيــا اإلســالمية التــي تطرحهــا حركــة النهضــة 
كتفــت الرابطــة بالتأكيــد علــى مركزيــة  كأســاس للحكــم ممــا يســّوغ اســتعمال شــّتى الوســائل حّتــى القمعيــة منهــا للحفــاظ علــى الدولــة بواجهتهــا العلمانيــة. وا

شــعارين أساســيين : »كّل الحقــوق لــكّل النــاس« و«كونيــة حقــوق اإلنســان«.
الجمعيــة األخــرى التــي حافظــت علــى اســتقالليتها طيلــة فتــرة حكــم بــن علــي كانــت الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات والتــي تبنــت مواقــف نقديــة 
قويــة ضــد اإلســالميين طيلــة العشــرين عامــا التــي ســبقت ســقوط النظــام. وتبنــت الجمعيــة شــعارات محاربــة الســلطة األبويــة ومناهضــة المشــاريع الرجعيــة 
الموجهــة ضــّد النســاء. وبلغــت القطيعــة بيــن النســاء الديمقراطيــات وعدوهــا، الحركــة اإلســالمّية، ذروتهــا ســنة 2003 حيــن أصــدرت رئيســة الجمعيــة بشــرى 
بلحــاج حميــدة بيانــا تدعــو فيــه الســلطات إىل لعــب دورهــا أمــام اســتفحال ظاهــرة الحجــاب يف المجتمــع محــذرة مــن الــدالالت السياســية لهــذه الظاهــرة. ويف 
كــدت يســرى فــراوس، عضــو الهيئــة المديــرة للجمعيــة، أن المنظمــة لــم تدافــع يومــا عــن زوجــات المســاجين السياســيين اإلســالميين أو عــن  صيــف 2016، أ
عائالتهــم ألّن نســاء حركــة النهضــة لــم يتوجهــن إىل الجمعيــة لطلــب المســاعدة يف الدفــاع عــن أزواجهــّن وعنهــّن لمــا يتعرضــن إليــه مــن قمــع مــن قبــل نظــام بــن 
كتوبــر للحقــوق والحريــات محــذرة ممــا كانــت تــرى فيــه ثنائيــة للخطــاب اإلســالمي  علــي13.   وكانــت الجمعيــة مــن األطــراف المتوجســة حيــال وثائــق هيئــة 18 أ

بيــن المعلــن والمبطــن.

وشــكّلت هــذه الوثائــق محــل جــدل واســع حتــى يف صفــوف حركــة النهضــة التــي انبــرى جــزء واســع مــن المحســوبين عليهــا يف تونــس والمنفــى إىل مهاجمتهــا 
معتبريــن إياهــا زيًغــا مــن قيــادة الحركــة عــن الخطيــن السياســي والفكــري التقليدييــن. ومّثلــت هــذه الوثائــق بالنســبة لقطــاع مهــم مــن حركــة النهضــة إعــادة 
صياغة للتكتيك السياســي الذي فرضه الواقع على الحركة منذ بداية التســعينيات فاالقتصار على الدفاع عن حقوق الحركة المدنية والسياســية وحقها يف 
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14 ادعى الزرواي، القيادي يف حركة النهضة، أّن قيادات الحركة بالخارج استغلت محنة قواعد الحركة الذين اضطهدوا يف سجون بن علي يف المنابر اإلعالمية والندوات الدولية حول حقوق 

كرة التونسية لسنوات الجمر، » محنتنا مثلما يمكن أن تؤدي إىل التطرف تؤدي إىل االعتدال«، مرجع سابق. اإلنسان بالخارج. انظر الذا
15 عاد الغنوشي يوم األحد 30 يناير/كانون الثاين 2011.

 bit.ly/2xKnqQX 16 ناجي الزعيري، »الحركات اإلسالمية يف تونس: بأيّ خطاب عادت...وماذا تريد؟«، الشروق، 2011/9/12، متاح يف

 bit.ly/Xk5UPs 17 حركة النهضة، »البيان الختامي للمؤتمر التاسع لحركة النهضة«،23 يوليو/تموز 2012، متاح يف

is.gd/iDUegt 18 سامي براهم، »ثالثة أسئلة ألبناء التيار اإلسالمي يف تونس«، كلمة، 12 ابريل/نيسان 2016، متاح يف

19 جمعية تونسية أسسها المناضل الحقويق صالح الزغيدي يف نوفمبر/تشرين ثان 2007.

20 خالل مراحل صياغة الدستور التونسي، تراجعت حركة النهضة عن موقف سابق وعن مقوالت الغنوشي الفقهية ورفض نوابها بلجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي التصويت 

على مقترح فصل دستوري )الفصل 28) يضمن المساواة بين المرأة والرجل بتعلّة أّن حقوق المرأة تندرج يف إطار التكامل مع الرجل وليس من خالل استقاللها بذاتها وأنّه ال وجود لمساواة 
مطلقة. ولكن الحركة عادت فتخلت عن هذا الموقف وصادقت على الدستور وعلى المساواة بين الرجل والمرأة.  

الوجود والنشــاط قد غّيب األهداف األساســية التي بعثت من أجلها والمتمثلة يف تركيّز الهويّة التونســية يف المرجعية اإلســالمية دون غيرها. وتأّجج التباين 
يف المواقــف بيــن القيــادة وقواعدهــا التــي اعتبــرت أّن القيــادة قــد اســتغلت تضحياتهــم مــن أجــل تســويق صــورة الضحيــة التي اســتفادت القيــادة وحدها منها14.  

ــزت باقتــراب قيــادة حركــة النهضــة مــن نظيراتهــا العلمانيــة ومــن اتفــاق شــبه ســائد داخــل صفــوف المعارضــة حــول أولويــات المرحلــة  هــي اذا وضعيــة تمّي
السياســية )حــق التنظــم وحريـّـة االعــالم والعفــو التشــريعي العــام) مــع أرضيــة مشــتركة حــول كبريــات المســائل المجتمعّيــة يف مقابــل ضعــف يف التأثيــر علــى 
قواعــد الحركــة جعلهــا غيــر قــادرة علــى اســتيعاب هــذا التغييــر الحاصــل يف حركتهــم التــي لــم تعــد كمــا تركوهــا يف بدايــة التســعينيات. هــذه الثنائيــة يف موقــف 

اإلســالميين مــن المســألة الحقوقيــة وانفصــال القيــادات عــن قواعدهــا مّيــز أيضــا كامــل الفتــرة التــي تلــت انطــالق االنتقــال الديمقراطــي يف تونــس. 

ب-  منذ 2011
شــكّلت عــودة الغنوشــي رئيــس حركــة النهضــة مــن منفــاه يف لنــدن مباشــرة بعــد الثــورة15  أهــم حــدث سياســي أعقــب ســقوط )أو عــزل) الرئيــس الســابق بــن 
علــي. هــذه العــودة وغيرهــا مــن األحــداث علــى غــرار اعتصامــات القصبــة 1 و 2 التــي أتــت كتعبيــر عــن رفــض شــعبي لــكل محــاوالت االلتفــاف علــى الثــورة 

والّتــي عرفــت مشــاركة واســعة لقيــادات وقواعــد اســالمّية، جعلــت الحركــة اإلســالمية يف صــدارة اهتمــام الفاعليــن السياســيين والحقوقييــن. 

عقــدت الحركــة نــدوة صحفيــة يــوم 7 فبراير/شــباط 2011 لالعــالن عــن تقدمهــا بطلــب رســمي للســلطات التونســية لتكويــن حــزب سياســي. كانــت هــذه النــدوة 
مناســبة لالجابــة عــن عــدة تســاؤالت حيــث قــال نــور الديــن البحيــري عضــو الهيئــة التأسيســية »موقــف النهضــة واضــح مــن مســألة مجلـّـة األحــوال الشــخصية 
وحقــوق المــرأة ال لبــس فيــه وقــد تضّمنــت بياناتنــا وبالغاتنــا تنصيصــا اللتزامنــا بتلــك المجلّــة وقــد كّونــا حزبــا سياســّيا وفــق مــا جــاء يف قانــون األحــزاب الّــذي 
ينــّص علــى ضــرورة أن يحتــرم أي حــزب النظــام الجمهــوري والدســتور ومجلّــة األحــوال الشــخصّية«. وأضــاف الصحبــي عتيــق »نحــن مــع حقــوق اإلنســان 
واإلســالم يدعــم حقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان عمومــا، نحــن حركــة وطنّيــة مرجعيتهــا إســالمّية وفكرهــا وســطي ومعتــدل ، نُمــازج بيــن الشــريعة واإلســالم 
ومكاســب البشــريّة وقيــم الحداثــة«. الــرد علــى هــذه المواقــف أىت مــن داخــل النهضــة نفســها حيــن اعتبــر الحبيــب اللــوز الرئيــس الســابق للحركــة يف اجتمــاع 

شــعبي يف مدينــة جربــة أن »المدافعيــن عــن مجلــة األحــوال الشــخصية ال يمثلــون ســوى تيــارا أقلّيــا داخــل الحــزب«. 

ومثــل التضــارب حيــال قضيــة مجلــة األحــوال الشــخصية داخــل حركــة النهضــة العائــدة حديًثــا للنشــاط آنــذاك جانًبــا مــن خالفــات متعــددة حــول مســائل أخــرى 
كالتنصيــص علــى الشــريعة كمصــدر للتشــريع يف الدســتور وحقــوق اإلنســان يف تصوراتهــا الكونيــة وحريــة الفكــر والمعتقــد. اختلــف المتابعــون والمحللــون 
بشــأن هــذه التناقضــات حيــث اعتبرهــا البعــض دليــاًل علــى ازدواجيــة يف الخطــاب16  عندمــا توخــت الحركــة خطابـًـا منفتًحــا علــى بــايق مكونــات الســاحة السياســية 
وتفاعلت مع ادوارهم ومقوالتهم السياسية لكن مع االلتزام بخطها اإليديولوجي الذي تأسست عليه. وورد يف البيان الختامي للمؤتمر التاسع للحركة الذي 
انعقــد عندمــا كانــت النهضــة يف ســدة الحكــم عــام 2012 أنــه قــد صــادق »علــى رؤيــة للمجتمــع ...مؤسســة علــى المبــادئ اإلســالمية يف هــذا الشــأن )...) والدولــة 
يف هــذه الرؤيــة هــي التــي تديــر هــذا الــدور المجتمعــي.«17  ودافعــت بعــض الوجــوه اإلســالمية عــن هــذه االزدواجيــة واعتبرتهــا موضوعيــة حيــث أرجعــت ذلــك إىل 
ازدواج فكــري متمثــل يف احتضــان الحركــة اإلســالمية لخليــط غيــر متجانــس مــن األفــكار المتراوحــة بيــن الثوريــة واإلصالحيــة، التقليديــة واالجتهاديــة، النصوصّيــة 
والمقاصدية، وإىل ازدواج تنظيمي شّد أبناء الحركة اإلسالمية إىل منظومتين سياسّيتين متباينتين: تقوم األوىل على الوالء السياسي العقائدي إىل الجماعة 
بوصفهــا جماعــة المؤمنيــن الصادقيــن حاملــي الخيــار الربــاين الصــالح النــاس ومــن فوقهــم دولتهــم. االنتمــاء لهــذه الجماعــة داللــة االنتمــاء للديــن واالنفصــال عنهــا 
ال يمكــن أن يعنــي ســوى االنفصــال عــن مشــروع الحكــم بمنهــاج النبــوة وحســب ســيرة الخلفــاء الراشــدين. أّمــا الثانيــة فتقــوم علــى حــّس مــدين وانتمــاء سياســي 
علنــي وفــق القناعــات الذاتيــة واعتبــارات المصلحــة االجتماعيــة مثلمــا هــو الحــال مــع المنتميــن لألحــزاب األخــرى »العاديّــة«. وال يجــب التغافــل بهــذا الصــدد 
عــن تأثيــر النشــاط السياســي الســّري الــذي لــم يفســح المجــال لتأســيس حــوار مفتــوح داخــل الجســم اإلســالمي كمــا هــو حاصــل اآلن يف حركــة النهضــة18.  

تصورهــا البعــض األخــر أزمــة هويــة تعيشــها الحركــة نتيجــة صراعــات فكريــة داخليــة يتواجــه فيهــا »حمائمهــا« و«صقورهــا يف اطــار الواقــع السياســي الجديــد، 
ــة )القــرآن والســنة) للحركــة يف إطــار الّدولــة الحديثــة محــوًرا أساســًيا يف تبايــن وجهــات النظــر حــول الهويــة السياســية  إذ تمثــل المرجعيــة الفكريــة والعقائديّ
للحركــة باعتبــار أّن اإلســالم هــو نظــام كامــل ومتناســق يف حيــاة اإلنســان والكــون بالتــايل ال يمكــن الفصــل بيــن مــا هــو دينــي ومــا هــو سياســي. عمليــة الفصــل 

هــذه بيــن الدينــي والدنيــوي يجعــل الموقــف الوســطي داخــل الحركــة يتعــارض ضمنيــا مــع أساســها الفكــري والعقائــدي.

كتوبر 2011 ت- ما بعد أ
كثــر مــن ثلــث مقاعــد المجلــس التأسيســي. وشــهدت أعمــال  كتوبــر 2011 فــوزا ســاحقا لحركــة النهضــة مكنهــا مــن الســيطرة علــى أ شــهدت انتخابــات أ
المجلــس المكلــف بصياغــة دســتور جديــد للبــالد دفــاع حركــة النهضــة عــن عــّدة مواقــف أثــارت اســتهجان معارضيهــا السياســيين وجمعيــات المجتمــع المــدين 
المنتميــة للخــط الحــدايث الرافــض للــزج بالديــن يف الدولــة والمطالــب بضــرورة الفصــل بينهمــا علــى غــرار جمعيــة النســاء الديمقراطيــات والجمعيــة الثقافيــة 
التونســية للدفــاع عــن الالئكيــة19.  ولعــّل أهــم هــذه المواقــف التــي دافعــت النهضــة عنهــا فاثــارت قلــق خصومهــا السياســيين: التنصيــص علــى الشــريعة 
كمصــدر أساســي للتشــريع، ذكــر اإلســالم صراحــة كديــن للدولــة، رفــض إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، اعتبــار المــرأة مكملــة للرجــل ال مســاوية لــه، و رفــض التنصيــص 

علــى تجريــم التكفيــر 20.  ولــم تمــر أي مــن هــذه المواضيــع دون أن يثــار نقــاش حــاد حولهــا داخــل المجلــس التأسيســي وخارجــه.

أيلول/سبتمبر 2018  تونس: المنظمات الحقوقّية واإلسالم السياسي وتنظيماتهمحمد الصحبي الخلفاوي
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كتوبر/تشرين االول 2013. 21 انطلق الحوار الوطني يف 5 ا

22 تصريح صحفي لعضو كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي أحمد السميعي. ورد يف خميس بن بريك، »الدستور التونسي وأزمة الفصل السادس«، الجزيرة نت، 24 يناير/ 

 is.gd/cuurUQ كانون الثاين 2014، متاح يف
23 يف أحد المراحل صّوت 53 عضًوا من كتلة حركة النهضة ضّد تجريم التكفير يف حين تحفظ 18 عضًوا ووافق 10 أعضاء فقط. 

is.gd/ 24 مونيكا ماركس، »أيّ اسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي: اإلقناع اإلكراه أو تقديم التنازالت؟«، مركز بروكنجز الدوحة، فبراير/شباط 2014، متاحة يف

  ypSTMJ
25 المرجع السابق، ص 20.

كتوبر/تشرين أول 2016. 26 مقابلة مع القيادي بحركة النهضة علي العريض أجريت يوم 16 أ

27 مقابلة مع على النفايت، الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة ببنزرت، أجريت يوم 28 ديسمبر/كانون أول 2016، ومقابلة مع جالل الحاج سالم، الكاتب العام المحلي بنزرت، أجريت يوم 28 

ديسمبر/كانون األول 2016.
   www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=7329 28 راشد الغنوشي، »عينة من مراجعات حركة النهضة«، الحوار نت، 2010/6/11، متاح يف

29 مقابلة مع الشيخ خميس الماجري أجريت يوم 19 نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وبعــد الحــوار الوطنــي21  الــذي أعقــب اغتيــال النائــب يف المجلــس التأسيســي محمــد البراهمــي )يــوم 25 يوليــو 2013) تســارعت وتيــرة النقاشــات داخــل 
المجلــس وتــّم االتفــاق علــى أغلــب النقــاط الخالفيــة المتعلقــة يف جــزء منهــا بالحريــات الخاصــة والفرديــة )لــم تشــكل الحريــات العامــة محــور نقــاش موســع 
نظــرا التفــاق كل األطــراف السياســية الممثلــة يف المجلــس التأسيســي حولهــا). وشــهدت المشــاورات األخيــرة حــول بعــض الفصــول خالفــات وصلــت إىل داخــل 
الكتلــة النيابيــة للنهضــة التــي شــهدت انشــقاًقا مهًمــا تمكنــت القيــادة السياســية للحــزب مــن الســيطرة عليهــا بــكل صعوبــة. وتمثلــت أهــم هــذه الخالفــات يف 
محتــوى الفصــل الســادس المتعلــق بحريــة الضميــر وتجريــم التكفيــر. وهــدد بعــض أعضــاء كتلــة حركــة النهضــة باالســتقالة مــن المجلــس التأسيســي علــى 
أســاس أن الفصــل الســادس بشــكله المطــروح للموافقــة يتعــارض مــع تعاليــم الديــن اإلســالمي ويشــّرع لنشــر الكفــر واإللحــاد وعبــادة األوثــان ويمنــع التكفيــر 
الــذي جــاء يف شــرع هللا، وكذلــك الفصــل الســادس واألربعــون المتعلــق بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )لــم تصــوت كتلــة النهضــة بطريقــة موحــدة علــى هــذا 

الفصــل)22. 

كان الزدواج الخطــاب وأزمــة الهويــة التــي تعيشــها حركــة النهضــة منــذ دخولهــا يف العمــل السياســي العلنــي تأثيــرا علــى نســق النقاشــات داخــل كتلــة حركــة 
النهضــة يف المجلــس التأسيســي ويف المســائل التــي تمثــل جوهــر الحقــوق السياســية والمدنيــة يف الدســتور التونســي، حيــث تباينــت األفــكار واآلراء بيــن 
الكونيــة المدفوعــة بوطــأة حداثــة راســخة يف الوعــي الجمعــي السياســي والخصوصيــة المتشــبثة بعلويــة اإلســالم والنــّص الدينــي المقــّدس ورفــض فــّك 
االرتبــاط مــع األســاس العقائــدي الــذي بُنــي عليــه فكــر الجماعــة. وتجلــى هــذا التبايــن يف رفــض البعــض لمواقــف حقوقيــة باعتبارهــا تتعــارض مــع قواعــد 
فقهيــة ثابتــة يف الشــريعة اإلســالمية كرفــض إلغــاء عقوبــة اإلعــدام )باعتبارهــا مــن وســائل القصــاص)، ورفــض مســائل أخــرى بُنيــت يف المخيــال اإلســالمي 
كنمــط حيــاة وكانــت جوهــر خــالف مثــل المســاواة بيــن المــرأة والرجــل وذلــك خوفــا مــن أن تمــّس الحقــا قواعــد شــرعية مثــل المســاواة يف الميــراث27.   لكــن 
البنيــة التنظيميــة للحركــة تمكنــت مــن اســتيعاب الخالفــات مــن خــالل مجلــس شــورى الحركــة الــذي عمــل كإطــار ضامــن لوحــدة الحركــة عــن طريــق مناقشــات 
مســتفيضة الختالفــات أعضــاء الكتلــة النيابيــة بالمجلــس التأسيســي24،  وهــو مــا حصــل حــول تجريــم التكفيــر الــذي عــرض للنقــاش صلــب الحركــة مــن أجــل 
كثــر مــا يمكــن مــن المتشــبثين بالنــص الدينــي لالصطفــاف خلــف رؤيــة قيــادة الحركــة وتصورهــا للمواضيــع الخالفيــة علــى  إيجــاد فهــم جامــع ومقنــع وإقنــاع أ
أســاس ضــرورة التكيــف مــع الســياق االجتماعــي والسياســي الراهــن25.  ومــن جهــة أخــرى مثــل مجلــس الشــورى اإلطــار التنظيمــي األنســب الــذي أمكــن مــن 
خاللــه احتــواء الصراعــات وفســح المجــال للمخالفيــن مــن أجــل التعبيــر داخــل األطــر الحزبيــة وليــس خارجهــا. وقــد أصغــت قيــادة الحركــة للمخالفيــن يف جميــع 
المحطــات وعملــت علــى إقناعهــم تــارة واللجــوء إىل ســالح األغلبيــة تــارة أخــرى26.  ويف مقابــل ذلــك حافظــت شــريحة واســعة مــن منتســبي الحركــة علــى ثقتهــا 

يف القيــادة وعلــى ايمانهــا بصــواب رؤيتهــا للواقــع السياســي بالتــايل صــواب قراراتهــا27.  

نهايــة يمكــن القــول أن أزمــة التســعينات التــي غيبــت حركــة النهضــة عــن المشــهد السياســي واضطرتهــا للمواجهــة بعــد انتخابــات 1989 التــي أبــرزت انتشــارها 
النســبي يف الشــارع التونســي وجعلــت نظــام بــن علــي يحاصرهــا ويعمــل علــى اجتثاثهــا، هــي التــي جعلــت مــن الحركــة تعمــل علــى اســتجماع شــروط 
االســتعصاء )أي توفيــر شــروط الثبــات والوحــدة والحفــاظ علــى االنتمــاء للحركــة ممــن ســجن أو هّجــر وبالتــايل اســتعصاء الحركــة علــى التنكيــل مــرة اخــرى). 
وهكــذا بعــد مراجعــات عــّدة اســتجمعت الحركــة أيًضــا الشــروط الالزمــة مــن أجــل فــرض الحريــات )والتعامــل مــع العشــرية الثانيــة لحكــم بــن علــي علــى كونهــا 
كبــر للحريــات) التــي ســاهمت يف تعديــل مواقــف العديــد  مرحلــة اســتنهاض كامــل القــوى المجتمعّيــة مــن أجــل تحريــر النظــام libéralisation وفســح مجــال أ

مــن قيادييهــا مــن مســائل مهمــة تهــم حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة28.  

توقعــت الشــرائح األكثــر محافظــة داخــل المجتمــع التونســي أن تجــد ســنة 2011 نفــس الحركــة التــي تركتهــا ســنة 1992 لتفاجــئ بانقســام لــدى القيــادات 
حــول المســائل التــي تهــم الشــأن العــام والخــاص للمجتمــع. بعيــدا عــن تصــور عقائــدي مغلــق لــكل هــذه المســائل، تــراوح خطــاب مســّيري الحركــة اإلســالمية 
كبــر قاعــدة شــعبية وانتخابيــة ممكنــة لتحــول حزبهــا إىل مــا يشــبه الكتالــوج المفتــوح الــذي يقــدم مواقــف جاهــزة لــكل  بيــن االعتــدال والتشــدد ضمانــا لحشــد أ
المجتمــع مــن أقصــاه إىل أقصــاه. ورغــم أن حركــة النهضــة تنفــي عــن نفســها زعامــة المشــهد اإلســالمي يف تونــس إال أنهــا تعمــل علــى اســتيعاب كل األطيــاف 
اإلســالمية التــي بــرزت بعــد الثــورة، خاصــة منهــا تعبيــرات اإلســالم الجهــادي التــي ترفــض الدولــة المدنيــة كإطــار سياســي، هــذا إىل جانــب العمــل علــى إقامــة 
تســويات للمســائل الخالفيــة بينهــا وبيــن بعــض المرجعيــات الدينيــة الســلفية علــى غــرار محــاوالت تســوية الخــالف بيــن الغنوشــي والشــيخ خميــس الماجــري 
الــذي يعتبــر أحــد أبــرز شــيوخ الســلفية يف تونــس29.  يمكــن االســتخالص اذا أن مواقــف النهضــة تحددهــا موازيــن القــوى داخــل الحركــة والتعامــل مــع موازيــن 
كثــر مــن مثــال نظــري يســعى الحــزب إىل تحقيقــه بكامــل قــواه ولعــّل المضــي يف تصنيــف تنظيــم أنصــار الشــريعة تنظيمــا إرهابيــا30  إبــان تــويل  القــوى الوطنيــة أ

علــي لعريــض رئاســة الحكومــة يترجــم ترجيــح كّفــة حمائــم الحركــة.

2 - اإلسالميون والدولة: حديث حول االغتراب والمزاوجة
فجــأة، صــار اإلســالميون حــكام تونــس، وفجــأة التقــى اإلســالميون مــع الدولــة التونســية التــي قضــت حــوايل 30 عامــاً يف مالحقتهــم وقضــوا هــم نفــس المــدة 
يف لعنهــا ومعارضتهــا. تصــور اإلســالميون أن تمكنهــم مــن الحكومــة يعنــي تمكنهــم مــن الحكــم فوجــدوا معارضــة يف المجلــس التأسيســي وخارجــه ومعارضــة 
نقابيــة ومعارضــة مــن الجهــاز اإلداري ومعارضــة مــن تنظيمــات أهليــة ومعارضــة قطاعيــة مــن المهــن الحــرة ومعارضــة مــن قــوى يف المجتمــع المــدين. تكونــت 
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30 تّم تصنيفه يوم 13 أغسطس/ آب 2013.

كتوبر/تشرين األول 2014، تونس )يتضمن الكتيب مقاالت ونصوص نُشرت بين سنتي 2012 و2013 حول التحديات التي  31 نور الدين المباركي، خطاب المؤامرة واالنقالب يف تونس، أ

 www.slideshare.net/noureddine01/ss-40355912 تعرضت لها حكومة الترويكا)، دون ناشر، متاح يف
32 تم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 مارس/آذار 2012 أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة دفاعا عن مدنية الدولة وضّد تبني الشريعة كمصدر من مصادر التشريع يف الدستور التونسي. 

33 انتظمت وقفة احتجاجية لألئمة والشيوخ أمام المجلس التأسيسي يوم 14 يناير/كانون ثاين 2014 ضّد الفصل السادس من الدستور. وجرى تنظيم وقفة أخرى لألئمة يوم 18 يناير/كانون 

ثاين 2014 بجهة صفاقس )الجنوب الشريق) احتجاجا على »المخالفات الشرعية«  يف الدستور التونسي.  
       www.babnet.net/rttdetail-46065.asp 34 باب نت، »راشد الغنوشي: السلفيون يبشرون بثقافة وال يهددون األمن العام«، 22 فبراير/شباط 2012، متاح يف

35 ومن هذه القضايا إهمال قيادة الحركة لبعض الكوادر الوسطى أو عدم العمل بجد لتوفير تعويضات لمن أُنتهكت حقوقهم من مساجين إسالميين يف التسعينيات. 

   bit.ly/2zoAaP2 36 باب نت، »إيمان الطريقي: أحزاب سياسية تحاول السيطرة على حرية وانصاف«، 24 يونيو/حزيران 2013، متاح يف

is.gd/sTniYU 37 ليليا وساليت، »منظمة حرية وإنصاف: تقرير حول االختفاء القسري والسجون السرية«، 29 مارس/أذار 2013، متاح يف

38 وترأس المرصد المحامي اإلسالمي أنور أوالد علي والذي عرف بتوليه الدفاع عن المتهمين يف القضايا اإلرهابية.

39 وهو إجراء حدودي إداري يقضي بمراجعة مؤسسات أمنية قبل مغادرة البالد او حين التنقل بين المحافظات. وتسبب االجراء يف منع عديد من الشباب ممن هم يف سن أقّل من الخامسة 

والثالثين من مغادرة البالد.

مباشــرة، أمــام هــذه المعارضــات، قناعــة تجلّــت يف خطابــات المســؤولين والقواعــد بــأن اإلســالميين يتعرضــون لمؤامــرة تهــدف إىل إرجاعهــم إىل خانــة مــا قبــل 
الثــورة وتشــكلت بفعــل هــذه الحالــة مواقــف سياســية نهضاويــة خاصــة وإســالمية عامــة بغــرض التكيــف والبقــاء يف مواجهــة الجميــع31..  ويف غمــار هــذه 
المواجهــة ســعت حركــة النهضــة إىل مــّد أواصــر تحالفــات وصداقــات علــى يمينهــا تمّثلــت أساســا يف االقتــراب مــن التيــار الســلفي. وبلــغ هــذا التقــارب ذروتــه 
يف حضــور عضــو مجلــس شــورى حركــة النهضــة وعضــو المجلــس الوطنــي التأسيســي الصــادق شــورو مؤتمــر جمعيــة أنصــار الشــريعة حيــث نُظــر إىل قبــول 
اإلســالميين بصياغــة دســتور مــع األطــراف العلمانيــة علــى انــه يشــابه مــا قــام بــه الرســول يف صلــح الحديبيــة مــع كفــار قريــش. لكــن وبعــد ضغــوط مورســت 
علــى حركــة النهضــة مــن أجــل فــك ارتباطهــا مــع الســلفيين توتــرت عالقــة شــورو مــع بــايق قيــادات الحركــة الســيما رئيســها الغنوشــي. ونتــج عــن تقــارب النهضــة 
والســلفيين يف بــادئ األمــر تصعيــد يف خطــاب اإلســالميين فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان مــع التركيــز علــى الدفــاع عــن »حقــوق اإلســالميين« فقــط. ويف هــذه 
المرحلــة تصاعــدت وتيــرة الصــراع بيــن عناصــر إرهابيــة وقــوات األمــن التــي كان يشــرف عليهــا وزيــر إســالمي، علــي العريــض. وتمحــور حينهــا الخطــاب الحقــويق 

اإلســالمي يف الدفــاع عــن حــق المعتقليــن يف المحاكمــات العادلــة والدفــع بتعــرض بعضهــم إىل وقائــع تعذيــب.

ظهــر مجتمــع مــدين جديــد يف تونــس يف اعقــاب ينايــر 2011. ويتميــز هــذا المجتمــع بتفجــر عــدد جمعياتــه ولكــن أيضــا باقتســام مجالهــا بيــن تلــك التــي تنحــو 
منحــى مدنًيــا حداثًيــا وتســعى للمحافظــة علــى مدنيــة الّدولــة32  وأخــرى تنــزع نحــو منهــج إســالمي واســتعملت الفضــاء العــاّم للدفــاع عــن مبــادئ إســالمية. 
وخدمــت الجمعيــات اإلســالمية المواقــف السياســية لحركــة النهضــة مباشــرة حيــث أنهــا احتشــدت يف المجــال العــام ويف تحــركات ميدانيــة كلمــا احتاجــت 
النهضــة لذلــك. ولعــّل المثــال األبــرز بهــذا الصــدد هــو الموقــف مــن مســألة التنصيــص علــى الشــريعة داخــل الدســتور حيــث توقفــت الجمعيــات التــي دافعــت 
علــى هــذا الموقــف عــن طــرح الموضــوع بعــد أن أعلنــت الحركــة األم ســحب مقترحهــا ماعــدا جنــاح صقــور النهضــة33.  هــي إذا ثنائيــة الدفــاع عــن تصــور إســالمي 
لحقــوق اإلنســان يهاجــم أساًســا الحريــات الفرديــة مــع الدفــاع عــن نشــاطات إســالمية مدنيــة تنشــر الدعــوة. وهــذا مــا يفســر تصريًحــا للغنوشــي جــاء فيــه أن 
الســلفيين يذكرونــه بشــبابه ألنهــم يبشــرون بثقافــة وال يهــددون األمــن العــام34.  ولعــّل أهــم تمظهــرات هــذه الثنائيــة يتجلــى يف الخــط الــذي اعتمدتــه منظمــة 

حريــة وإنصــاف  ومرصــد الحقــوق والحريــات وهمــا منظمتــان حقوقيتــان ذات منحــى إســالمي.

نشــأت جمعيــة حريــة وإنصــاف إثــر انشــقاق عرفتــه صفــوف الجمعيــة الدوليــة لمســاندة المســاجين السياســيين ليتــوىل محمــد النــوري، رئيســها الســابق، مهمــة 
تأســيس هــذه الجمعيــة الجديــدة. وعــادت أســباب االنشــقاق إىل تبايــن يف وجهــات النظــر بينــه وبيــن القيــادي يف حركــة النهضــة وعضــو المنظمــة ســمير ديلــو 
حــول أهدافهــا، إذ رأى النــوري أّن المنظمــة هــي حقوقيــة بامتيــاز أي ال يجــب أن تحيــد عــن هدفهــا الحقــويق يف حيــن اعتبرهــا ديلــو واجهــة مدنيــة حقوقيــة للعمــل 
السياســي يف ظــل الحظــر والحصــار الــذي يمارســه نظــام بــن علــي علــى حركــة النهضــة. وعقــب الثــورة بــرزت المحاميــة اإلســالمية إيمــان الطريقــي كرئيســة 
جديــدة لحريــة وإنصــاف، وركــزت علــى إبــراز بعــض قضايــا قواعــد الحركــة اإلســالمية التــي لــم تجــد لنفســها صــدى حتــى ذلــك الوقــت لــدى قيــادات الحركــة35.  
ورغــم تواجــد شــقيقها يف مجلــس شــورى النهضــة وانتمــاء أغلــب أفــراد عائلتهــا اىل هــذا التيــار، فــان ذلــك لــم يمنــع الطريقــي ومــن ورائهــا حريــة وانصــاف مــن 

مهاجمــة التعامــل األمنــي للدولــة مــع اإلســالميين حتــى أيــام حكــم حركــة النهضــة نفســها.

مــن الواضــح أن حركــة النهضــة، ويف ظــل تركيــز أعضائهــا علــى العمــل االجتماعــي، وأمــام مناعــة كبــرى المنظمــات الحقوقيــة علــى غــرار الرابطــة أمــام االختــراق، 
قــد وجــدت يف حريــة وإنصــاف حليًفــا مــن المجتمــع المــدين النشــيط رغــم الخالفــات القائمــة مــع رئيســتها، الشــخصية األبــرز فيهــا. ومثلــت حريــة وإنصــاف هيــكاًل 
جامًعــا لــكّل مــن لفظتــه األحــداث مــن الكــوادر الوســطى لحركــة النهضــة الذيــن تعرضــوا لشراســة القبضــة األمنيــة يف التســعينيات وهــو مــا يمكــن االعتمــاد عليــه 
للقــول بعــدم وجــود رابــط هيكلــي بينهــا وبيــن النهضــة التــي حاولــت مــراًرا اختــراق المنظمــة36.  إال أن الرابــط الموضوعــي بيــن االثنتيــن قائــم وال أشــد دليــال علــى 

ذلــك مــن تراجــع الوهــج اإلعالمــي والميــداين لحريــة وإنصــاف ورئيســتها منــذ تخلــي النهضــة عــن الحكــم يف بدايــة 2014. 

ومــا يمكــن اســتخالصه بهــذا الشــأن هــو أنــه، ورغــم الخالفــات التــي تباعــد بيــن حريــة وإنصــاف وحركــة النهضــة، فــان هــذه األخيــرة قــد اســتعملت المنظمــة 
كحليــف موضوعــي يف مواجهــة الدولــة العميقــة فيمــا يتعلــق بمواضيــع حساســة كان ال يمكــن للقيــادة السياســية أن تطرحهــا )كاالختفــاء القســري والتعذيــب 
والســجون الســريّة)37  ولكــن كذلــك لترضيــة مــن لــم يتمكنــوا مــن العناصــر الوســطية للنهضــة أيــام »المحنــة« مــن االلتحــاق بالديناميكيــة الجديــدة لحــزب يحكــم 
أو يشــارك يف الحكــم ويعّيــن بعضــا مــن أعضائــه يف مناصــب عليــا يف الدولــة، وذلــك عــن طريــق التغاضــي لمــا يقــال ضدهــا مــن قبــل منظمــة تشــتغل أساســا 

لصالــح هــذه العناصــر بفضــل عملهــا علــى ملــف التعويــض لضحايــا االســتبداد أيــام نظــام بــن علــي.

وبــرز مرصــد الحقــوق والحريــات كجمعيــة حقوقيــة ذات توجــه إســالمي38  ركــزت يف عملهــا علــى الدفــاع عــن متهميــن يف قضايــا إرهابيــة أو خضعــوا إلجــراءات 
إداريــة نابعــة مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب وغســيل األمــوال. وبــرزت المنظمــة يف وضــع سياســي اتّســم بتماهــي حركــة النهضــة مــع الديمقراطيــة الليبراليــة 
وتوافقهــا مــع األحــزاب اليســارية والعلمانيــة وانســياقها يف مقاومــة اإلرهــاب دون األخــذ يف عيــن االعتبــار المســألة الحقوقيــة المتمثلــة يف الســكوت عــن عنــف 
الّدولــة يف مباشــرتها للقضايــا اإلرهابيــة ويف التعاطــي مــع المتهميــن فيهــا وخاصــة الذيــن شــملهم اإلجــراء 3917.  ونظــم المرصــد  حملــة عمــار -17ســيبني 
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نعيــش40،  ورصــد حــاالت التعذيــب التــي تطــال الموقوفيــن علــى ذمــة قضايــا إرهابيــة. وبــات عمــل المرصــد يقتــرح أن الدولــة تســتغل ملــف اإلرهــاب مــن أجــل 
كبــح جمــاح الصحــوة اإلســالمية »الحقيقيــة« التــي تخلــت عنهــا حركــة النهضــة و«شــيطنة« الســلفيين كمــا فعــل نظــام بــن علــي ألتبــاع حركــة النهضــة مــن أجــل 

»محاربــة مظاهــر التديــن« خاصــة لــدى شــباب الحركــة الســلفّية والــزج بهــم يف ملفــات إرهابيــة. 

وعلــى صعيــد آخــر، ارتفعــت وتيــرة أنشــطة الجمعيــات اإلســالمية يف المجــال االجتماعــي. وتمتعــت األعمــال الخيريــة والجمعيــات التنمويــة ذات التوجــه 
اإلســالمي بتمويــل هائــل مكنهــا مــن النشــاط علــى نطــاق واســع وتحقيــق دعايــة سياســية لصالــح »المشــروع اإلســالمي«. 

والبــّد هنــا مــن االشــارة اىل ماهيــة الخطــاب الـّـذي وّحــد يف هــذه المرحلــة أبنــاء العمومــة اإلســالميين )نهضــة وســلفّية) يف مواجهــة عدوهــم المشــترك، اآلخــر غيــر 
اإلســالمي، والــذي يعّبــر عنــه لــدى قواعدهــم بتحالــف اليســار والعلمانييــن وبقايــا النظــام الســابق. وإذا كانــت حركــة النهضــة قــد راوحــت يف خطابهــا وأدبياتهــا 
منــذ نشــأتها واىل حــدود اليــوم بيــن المواجهــة مــع المنظومــة الكونيــة لحقــوق االنســان ومــن ثــم التحــاور معهــا وصــوال اىل قبولهــا اليــوم مــع اســتثناء بعــض 

التحفظــات والرفــض فــاّن الحركــة الســلفّية تتعامــل مــع حقــوق اإلنســان مــن خارجهــا وعلــى أســاس المواجهــة المفتوحــة معهــا. 

ربمــا هــي الصدفــة أو التطــور العــادي لألفــكار وأنســاقها التــي جعلــت أهــم منظمــات المجتمــع المــدين المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان ممَثلــة بوجــوه تنتمــي 
اىل التيــار المــدين بتعريفــه األوســع، وتبنــت هــذه الوجــوه الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان يف شــموليتها وكونيتهــا. وتدريجيــا تكونــت لــدى جمهــور اإلســالميين 
صــورة نمطّيــة تقتــرب مــن الكاريكاتوريــة عــن الطــرف اآلخــر مــن المجتمــع: هــم بموجــب هــذا الــرأي دعــاة انحــالل مــن معاقــري الخمــر وقليلــي الهمــة والرجولــة، 
ومدافعيــن عــن »العــري«، ودعــاة تغريــب بإصرارهــم علــى فصــل الديــن عــن السياســة والمجتمــع بمــا يعنيــه ذلــك مــن »فســخ لهويــة الشــعب التونســي 
وضــرب للمحكمــات مــن اإلســالم الــذي هــو أساًســا ديــن ودنيــا«. وان كان المجــال مفتوحــا أمــام النهضوييــن لقبــول التعايــش مــع اآلخريــن حســب موازيــن 
القــوى أو حســب قناعــة بضــرورة التواجــد المشــترك، فــان البنيــة الفكريــة للحــركات الســلفية ترفــض قبــول دســتور ال ينــص علــى إســالم الدولــة بشــكل صريــح 

وعلــى االحتــكام للشــريعة وتطبيقهــا.

ــا  وهكــذا يمكننــا اعتبــار مقاربــة حركــة النهضــة مقاربــة سياســية إصالحيــة تقبــل تدويــر الزوايــا والتفــاوض وتــرك األرضيــة الفكريــة العقديــة وااليدلوجيــة جانًب
مقابــل تحقيــق غايــات تكتيكيــة علــى األقــل وإنــزال الحركــة الســلفية، يف الجهــة المقابلــة، منزلــة الحــركات الثوريــة الراديكاليــة التــي تســعى إلســقاط منظومــة 
كاملــة وإحــالل منظومــة جديــدة محلهــا، منظومــة تحمــل تصورهــا الكامــل والشــامل عــن الكــون والحيــاة والحقــوق والعالقــات مــع اآلخــر. وبالتــايل، عملــت حركــة 

النهضــة علــى دفــع الفكــر الســلفي جانًبــا ليحــل محلهــا يف أقصــى اليميــن.

وجــرت هــذه التطــورات يف ســياق تمكــن حركــة النهضــة مــن الحكومــة علــى خلفيــة تحالــف مرحلــي أراده البعــض اســتراتيجيا، حيــث ســعت النهضــة إىل أن 
تؤمــن لنفســها خّزانًــا انتخابًيــا مــن الجمهــور الســلفي تتمكــن بواســطته مــن مواصلــة فــرض هيمنتهــا إضافــة إىل تمكيــن أعضائهــا مــن حلفــاء ميدانييــن يف 
مواجهــة »الديمقراطييــن«، بينمــا أرادت الحركــة الســلفية )بشــقيها العلمــي والجهــادي) اســتثمار تعاونهــا مــع الحكــم حتــى ترفــع عنهــا أعيــن رقابــة الدولــة 

لتتمكــن مــن نشــر الدعــوة ومــن االنتشــار يف ربــوع البــالد.

وتوقفــت هــذه المرحلــة مــع بدايــة شــهر فبراير/شــباط 2014 مــع خــروج اإلســالميين مــن الســلطة يف إطــار اتفــاق الحــوار الوطنــي الــذي جــرى بموجبــه تســليم 
الحكومــة لمســتقلين. وشــهدت هــذه الفتــرة تحــواًل مهًمــا يف خطــاب النهضــة نحــو الدفــاع عــن الدســتور وكافــة الحقــوق الــواردة بــه يف شــموليتها بمــا يف ذلــك 
حريــة الضميــر والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. وتراجــع دور الجمعيــات اإلســالمية صاحبــة الخطــاب الهويـّـايت لينحســر دور المجتمــع المــدين اإلســالمي يف العمــل 

االجتماعــي بمناســبة االنتخابــات.

وانتهــت تلــك االنتخابــات بعجــز اإلســالميين عــن تحقيــق أغلبيــة وتحالفــت حركــة النهضــة مــع الحــزب الفائز،نــداء تونــس. وســاهمت أجــواء التحالــف الجديــد يف 
تطويــر خطــاب حقــويق إســالمي ليصــل الغنوشــي إىل القــول يف حــوار مــع صحفــي فرنســي حــول موضــوع المثليــة الجنســية »إن األديــان الســماوية ال تقبــل 
أن تصبــح المثليــة الجنســية حالــة عاديــة يف المجتمــع. ولكــن ليــس مــن حــق الدولــة أن تدخــل بيــوت النــاس وأن تراقــب أهوائهــم واختياراتهــم.«41  ونُظــر إىل 
هــذا التصريــح بصفتــه مراجعــة غيــر مســبوقة لعالقــة الديــن بالدولــة وقبــواًل ضمنًيــا بالدولــة المدنيــة يف عالقــة بموضــوع شــديد الحساســية للقواعــد اإلســالمية 

ولكامــل المجتمــع التونســي. 

وتجــاوز الغنوشــي وعــدة قيــادات إســالمية أخــرى مواقــف العديــد مــن العلمانييــن يف موضــوع الحريــات الفرديــة والخاصــة مــع تراجــع التصعيــد يف الشــارع ويف 
كــد علــى انغــراس تونــس يف محيطهــا  المنابــر اإلعالميــة حــول المواضيــع الثقافيــة خاصــة مــع التأكيــد علــى أن هــذه المســائل قــد حســمت بنــص الدســتور الــذي أ

العــريب اإلســالمي باإلضافــة لكونهــا دولــة مدنيــة. 
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ملخص
يف خضــم الديناميــات االحتجاجيــة التــي شــهدها المغــرب ومحيطــه االقليمــي، يف ســياق »الربيــع العــريب«، ســاهم الصعــود السياســي القــوي للتيــارات االســالمية، 
مــع مــا صاحبــه مــن مواقــف بعــض التوجهــات الراديكاليــة والمتطرفــة، يف إثــارة هواجــس وتخوفــات قطاعــات مــن الفاعليــن السياســيين والمدنييــن حــول التداعيــات 
المحتملــة علــى مســتقبل الديمقراطيــة وحقــوق االنســان يف هــذه المرحلــة المفصليــة مــن تاريــخ شــعوب المنطقــة المنتفضــة ضــد مظاهــر وعناويــن االســتبداد 
والتســلط. وإىل حــد كبيــر، وجــدت تلــك المخــاوف ســنًدا لهــا يف تاريــخ تصــادم الفاعليــن االســالميين مــع المنظومــة الحقوقيــة الدوليــة ونشــطائها ومؤيديهــا المحلييــن. 
وتتوخــى هــذه الورقــة مقاربــة عالقــات االســالميين بالحركــة الحقوقيــة المغربيــة وأبــرز المحطــات التاريخيــة والقضايــا الخالفيــة يف هــذا المضمــار، إضافــة إىل تنــاول 

نمــاذج مــن الفعــل الحقــويق لالســالميين ســواء مــن خــالل تجاربهــم ومواقعهــم كفاعليــن يف المشــهد المــدين أو الحكومــي.

مقدمة
علــى امتــداد تاريــخ المغــرب المعاصــر، وخصوًصــا منــذ إعــالن اســتقالله يف منتصــف الخمســينيات، لــم ُتطــرح مســألة الديمقراطيــة وحقــوق االنســان بنفــس 
الحــدة واســتأثرت بنفــس االهتمــام الــذي حظيــت بــه خــالل العقديــن االخيريــن. وأســهم فعــل ونضــاالت الحركــة الحقوقيــة والديمقراطيــة المغربيــة وكــذا أجــواء 
االنفتــاح السياســي، المدشــن منــذ منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي، يف تأطيــر هــذا التحــول ووضــع المغــرب يف مكانــة متميــزة ضمــن دول المنطقــة 
الســائرة يف طريــق الدمقرطــة، حتــى لــو بصــورة تدريجيــة وبطيئــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، فــرض التصاعــد التدريجــي لمكانــة وأدوار االســالميين، علــى الواجهــة 

االجتماعيــة والسياســية، مجموعــة مــن التوتــرات، التقاطبــات والتحديــات علــى مســتوى النقــاش والفعــل الحقــويق بالمغــرب.

بالنظــر اىل مجمــل تصوراتهــم، مواقفهــم وتركتهــم التاريخيــة يف المجــال، تثيــر عالقــة االســالميين بالمســألة الحقوقيــة مجموعــة مــن المفارقــات، واالنتقــادات 
والمخــاوف لــدى الفاعليــن السياســيين والمدنييــن مــن غيــر اإلســالميين. فباالضافــة اىل توصيــف تلــك العالقــة بالمعقــدة والملتبســة1،  غالبــا مــا يتهمهــم 
الخصــوم والمنافســون بالتعامــل االنتقــايئ، االنتهــازي والتكتيكــي مــع الديمقراطيــة وحقــوق االنســان. ويثيــر تعــرض نشــطاء الحركــة االســالمية لمختلــف أنــواع 
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، مفارقــة مخاصمتهــم التاريخيــة للمرجعيــة الكونيــة وللمنظومــة القانونيــة الدوليــة المؤطــرة لهــذه الحقــوق، والموفــرة 
لشــتى آليــات الحمايــة لهــا. ويف معــرض انتقــاده لبعــض المواقــف الســلبية لالســالميين مــن الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، يقــول الزعيــم السياســي اإلســالمي 
التونســي راشــد الغنوشــي: »وإن عجبــي لشــديد، مــن أنــاس مطحونيــن بالديكتاتوريــات، مقهوريــن باالســتبداد، وهــم مــع ذلــك، بــدل أن يتصــدوا لخصمهــم 

الحقيقــي: االســتبداد، نراهــم يختلقــون مشــكالت مــع الديمقراطيــة2.« 

وتساهم السوابق التاريخية والعديد من المواقف الحالية للحركات االسالمية يف توتر عالقتها، الصدامية يف أغلب االحيان، بالحركة الحقوقية والديمقراطية 
بالمغــرب مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن اتهامــات وتخوفــات متبادلــة وأجــواء مشــحونة ومواجهــات. ووصلــت تلــك التوتــرات بيــن الطرفيــن ذروتهــا، ابتــداءا مــن 

العقــد األول مــن القــرن الحــايل، يف العديــد مــن المحطــات وحــول مجموعــة مــن القضايــا والمعــارك ذات الصلــة بالشــأن الحقــويق.

ويف ظــل التحــوالت السياســية االخيــرة التــي عرفهــا المغــرب، ســاهم الصعــود االنتخــايب لالســالميين المدمجيــن سياســًيا وقيادتهــم للحكومــة مــن خــالل حــزب 
العدالــة والتنميــة يف عــودة التخوفــات والنقاشــات حــول مســتقبل الديمقراطيــة وحقــوق االنســان. 

اإلطار العام للدراسة:
تتوخى هذه الورقة مقاربة موضوع اإلسالم السياسي وعالقاته بالمسألة الحقوقية يف المغرب، وبشكل خاص مالمسة بعض الجوانب األساسية إلشكالية 
الحقــوق والحريــات علــى مســتوى مواقــف وممارســات اإلســالميين بالمغــرب. ومقاربــة هــذا الموضــوع رهينــة، مــن جهــة، بطبيعــة النظــام السياســي يف المغرب 
وكــذا الســياق التاريخــي لعالقــة اإلســالميين المغاربــة بالمســألة الحقوقيــة. كمــا أنهــا، مــن جهــة أخــرى، ال يمكــن أن تتــم بمعــزل عــن اســتحضار وتحديــد مواقــع 
ومواقف مختلف الفاعلين مع ما يستتبعه ذلك من رصد للرهانات، اإلستراتيجيات والتجاذبات بهذا الخصوص. وخالفا لطرح الموضوع من زاوية معيارية 
ونظرية لعالقة الدين اإلســالمي3،  ومدى انســجام وتوافق تعاليمه، مع المبادئ الديمقراطية والمنظومة الحقوقية؛ تســعى هذه الدراســة لتناول دور النخب 
والفاعلين االسالميين يف المجال وذلك انطالقا من رصد مواقعهم، مواقفهم وممارساتهم الفعلية. ويف هذا االتجاه، اعتمدت الدراسة نوعين من المقاربات: 

كاديميــة، إضافــة إىل 	  المقاربــة الوثائقيــة والتــي تســتند علــى تجميــع وتحليــل وثائــق وأدبيــات ذات صلــة بالموضــوع4،  تشــمل وثائــق قانونيــة وأدبيــات أ
إنتاجــات الفاعليــن المدنييــن واإلعالمييــن )بيانــات، تصريحــات وحــوارات، مقــاالت وتغطيــات صحفيــة، خطــب وفتــاوى، ... الــخ.)

1 ضحى زين الدين، ”اإلسالميون وعقدة حقوق اإلنسان“، الصباح، 12 ديسمبر 2011.

2 امحمد جبرون، ”االسالميون يف طور تحول : من الديمقراطية األداتية إىل الديمقراطية الفلسفية: حالة حزب العدالة والتنمية المغريب“، تبين، عدد 3، شتاء 2013، ص. 193 ـ 208.

3 باستثناء التوافقات حول االمور والمسائل الكبرى المرتبطة بالعقيدة والعبادات يف االسالم، يتسم المعطى الديني بتاريخيته وتحوالته، ويتأثر فهمه وتتعدد تفسيراته وممارساته تبعا 

الختالف السياقات والشروط التاريخية، االقتصادية، االجتماعية والسياسية.
4 باستثناء أالطروحة الجامعية للباحث عبد الرحيم عالل تحت عنوان: ” حقوق االنسان يف تصور الحركة االسالمية بالمغرب: الخطاب والممارسة“، والتي اطلع عليها الباحث وهي قيد اإلنجاز، 

لم تتوفر أي دراسات مكرسة للتجربة الحقوقية لالسالميين. ويف مقابل ذلك، تتضمن العديد من االدبيات المتعلقة بالظاهرة االسالمية بالمغرب تناوال جزئيا لتعاطي االسالميين مع قضايا 
الديمقراطية وحقوق االنسان، وذلك من خالل رصد ممارساتهم وتصوراتهم بخصوص مسائل مثل الديمقراطية والعلمانية، القضية النسائية واالمازيغية، إلخ. وباالعتماد على مناهج تحليل 

الخطاب، تركز جل هذه االنتاجات على تناول التصورات والمواقف االيديولوجية والسياسية للفاعلين االسالميين بهذا الخصوص.
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5 بخصوص حركة 20 فبراير أنظر :

 Sélim Smaoui & Mohamed Wazif, “Etendard de lutte ou pavillon de complaisance? S’engager sous la bannière du ’’mouvement du 20 février’’ à Casablanca”,
 in Amin Allal, Thomas Pierret, (eds.(, Au cœur des révoltes arabes. Devenir révolutionnaires, Paris: Armand Colin/Recherches, 2013; Mounia Bennani-Chraïbi,

.(Vol. 62( ,6-5/Mohamed Jeghllaly, “La dynamique protestataire du Mouvement du 20 février à Casablanca”, Revue Française de Science Politique 2012
6 Frédéric Vairel, Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution désamorcé?, Presses de Sciences Po, Paris, 2014. 

7 تميز رد فعل السلطات على احتجاجات حراك المغرب، عموما، بانتهاكات وعنف أقل من المتوقع مقارنة باإلرث التحكمي السابق أو بما جري إقليميا.

8 انظرعلى سبيل المثال

 Montserrat Emperador Badimon, “Où sont les diplômés chômeurs? Un exemple de pragmatisme protestataire à l’époque du 20 février”, Confluences
.91-pp 77 ,2011/Méditerranée, n° 78

9 عبد هللا الترايب، ”تعديل الدستور يف المغرب. تطورات يف سياق من الثورات“، مبادرة االصالح العريب، نوفمبر 2011.

-Thierry Desrues, “Le Mouvement du 20 février et le régime marocain: contestation, révision constitutionnelle et élections”, L’Année du Maghreb, 2012, pp 359
.389

10 بهذا الخصوص، انظر :

 Malik Boumédiene, “Révolutions arabes et renouveau ;404-Omar Bendourou, “La consécration de la monarchie gouvernante”, L’Année du Maghreb, 2012, pp 391
.constitutionnel: une démocratisation inachevée”, La Revue des droits de l’homme, n°6/ 2014

11 من أجل قراءة يف فوز حزب العدالة والتنمية يف االنتخابات التشريعية 2011، انظر : عبد هللا الترايب، ”نحو تعايش بين الملكية واإلسالميين يف المغرب“، مبادرة االصالح العريب، أوراق 

المتابعة السياسية، مارس 2012.
12 بخصوص الحركة االسالمية المغربية، انظر محمد الطوزي، الملكية واالسالم السياسي يف المغرب، ترجمة محمد حاتمي وخالد شكراوي؛ راجع نصوصه عبد الرحيم بنحادة. نشر الفنك، الدار 

البيضاء، 2001.

اإلسالميون والمسألة الحقوقية بالمغربمحمد وزيف

المثقفيــن 	  اعتمــادا علــى مقابــالت مــع فاعليــن مدنييــن ونشــطاء حقوقييــن )يف هيئــات جمعويــة مختلفــة) إضافــة إىل بعــض  الميدانيــة  المقاربــة 
والمهتميــن.

ومن ضمن األسئلة التي يستحثها التفكير األويل حول هذا الموضوع:
ماهــي مختلــف تجليــات عالقــة اإلســالميين المغاربــة بمســألة الحقــوق والحريــات وكــذا تفاعالتهــم مــع الحــركات والتنظيمــات الحقوقيــة بالمغــرب؟ كيــف 
تنظــر المنظمــات الحقوقيــة إىل اإلســالميين وكيــف تعمــل معهــم؟ مــا هــي أبــرز القضايــا واإلشــكاالت التــي تشــكل تحديــا لتصــورات اإلســالميين حــول الحريــات 
والحقــوق يف مقابــل تصــورات خصومهــم ومنافســيهم؟ وماهــي أهــم لحظــات ومحطــات الســجال والتصــادم بيــن هــؤالء الفرقــاء بهــذا الخصــوص؟ بــأي معنــى 
يمكــن الحديــث عــن تجربــة وفعــل حقــويق لإلســالميين بالمغــرب؟ وكيــف يمكــن تقييــم أداء وحصيلــة التجربــة الحقوقيــة إلســالمي حــزب العدالــة والتنميــة مــن 
خــالل إدارتــه لدفــة الحكومــة المغربيــة غــداة حــراك »الربيــع العــريب«؟  وقبــل التعامــل مــع هــذه االســئلة، مــن المهــم أن تتموضــع الدراســة يف ســياقها التاريخــي 

بمــا يشــمل تموقعــات أهــم الفاعليــن االســالميين بهــذا الخصــوص.

التحوالت الجيوسياسية إقليميا ووطنيا
بحلــول أواخــر ســنة 2010، عرفــت المنطقــة الجغرافيــة المعروفــة ب »العالــم العــريب ـ االســالمي« موجــة مــن الديناميــات االحتجاجيــة اصطلــح علــى تســميتها 
ب »الربيــع العــريب«. وقــد أفــرز هــذا الحــراك المجتمعــي العــام مجموعــة تحــوالت كبــرى داخــل عــدة انظمــة عربيــة. وقــد انطلقــت شــرارة هــذا الحــراك مــن 
تونــس، وأدى إىل االطاحــة بالرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي، لتجتــاح مختلــف دول المنطقــة بأشــكال ودرجــات مختلفــة الحــدة والنتائــج )مصــر، ليبيــا، 
اليمــن، ســوريا، البحريــن، االردن، المغــرب، إلــخ.). وبغــض النظــر عــن مجمــل مــآالت هــذا الحــراك فــإن أهــم خصائصــه المزاوجــة بيــن االحتجــاج علــى االوضــاع 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والمطالبــة بالتغييــر السياســي نحــو نظــام ديمقراطــي قائــم علــى احتــرام الحريــات وحقــوق االنســان.

بعــد عشــرات الســنوات مــن اســتراتيجيات »األســلمة مــن تحــت«، ســاهمت تقلبــات الحــراك العــام مــن »ربيــع عــريب« إىل »ربيــع إســالمي« يف حمــل عديــد 
مــن التنظيمــات االســالمية، عبــر صناديــق االقتــراع، إىل صــدارة المشــهد السياســي المؤسســايت وكــذا اىل اقتســام مواقــع المســؤولية والتدبيــر الحكومــي يف 
مجموعــة مــن البلــدان بينمــا علــى الناحيــة األخــرى تــردت عــدة بلــدان إىل مســتنقع الحــرب األهليــة والتــي بلغــت مســتوى انهيــار شــبه كامــل للدولــة يف بلــدان 
مثــل ليبيــا واليمــن. وســاهم الصعــود القــوي والتموقــع الجديــد للتيــارات االســالمية، مــع مــا صاحبــه مــن تجــاوزات بعــض التوجهــات الراديكاليــة والمتطرفــة، 
يف إثــارة مجموعــة هواجــس وإىل تعبئــة يف صفــوف الفاعليــن السياســيين والمدنييــن حــول التداعيــات المحتملــة بخصــوص تقاســم الســلطة أو مســتقبل 

الديمقراطيــة وحقــوق االنســان يف هــذه المرحلــة المفصليــة مــن تاريــخ شــعوب المنطقــة المنتفضــة ضــد مظاهــر وعناويــن االســتبداد والتســلط.

الحركة اإلحتجاجية 20 فبراير يف المغرب
لم يكن المغرب بمعزل عن واقع وإفرازات التحوالت السياسية والمجتمعية الجارية يف محيطه اإلقليمي. وتجسدت النسخة المغربية لهذا الحراك يف حركة 
)شباب) 20 فبراير5  باعتبارها امتدادا موضوعيا ونوعيا يف تاريخ الفعل االحتجاجي للحركات االجتماعية بالمغرب ويف عالقاتها بالسلطة القائمة6.  وعملت 
حركة 20 فبراير على تعبئة الرأي العام المغريب حول مجموعة مطالب سياسية واجتماعية منادية بالكرامة، وإرساء الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية. 
ووجدت مطالب الحركة تكثيفها يف الشعار الناظم لمختلف تنسيقياتها المحلية ومسيراتها الوطنية والمتمركز حول »محاربة الفساد وإسقاط اإلستبداد«.

كبــة الحــراك  وبهــدف تطويــق الفــورة االحتجاجيــة وتوجيههــا بمعــزل عــن المنطــق الصدامــي الــذي شــهدته بلــدان أخــرى7،  عمــدت الســلطات بالمغــرب إىل موا
والتعاطــي معــه بمنطــق اســتبايق وإدماجــي مــن خــالل تقديــم مجموعــة عــروض سياســية وحزمــة ترضيــات اجتماعيــة8.  ويف هــذا االتجــاه، شــكل الخطــاب 
الملكــي يف 9 مــارس 2011 خارطــة الطريــق لمسلســل إصالحــات سياســية وســقفا يتفاعــل معــه بــايق الفرقــاء المدنييــن والسياســيين. وتجســدت أهــم مالمــح 
ونتائــج هــذا المسلســل يف االنخــراط يف مراجعــة دســتورية9  أفضــت اىل تبنــي دســتور جديــد وتضمينــه لقــدر معتبــر مــن المكتســبات يف المجــال الحقــويق 
والسياســي10.  إضافــة إىل ذلــك، جــرت انتخابــات تشــريعية ســابقة ألوانهــا )25 نوفمبــر 2011) كان أول الرابحيــن فيهــا حــزب العدالــة والتنميــة اإلســالمي 

ليشــكل حكومــة ائتالفيــة يف 3 ينايــر 112012 . 

اإلسالميون يف سياق الحراك السياسي بالمغرب12: 
يحضــر البعــد الدينــي، يف ســياق الحــراك وبعــده، مــن خــالل االســالميين كفاعليــن أو عبــر جــدل عــام حــول إشــكالية الهويــة المصاحبــة لعمليــة إعــادة بلــورة 
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13 حسن طارق، من الثورة إىل الدستور: الهوية والديمقراطية، يف دستورانية الربيع، منشورات سلسلة الحوار العمومي، 2014.

14 انظر على سبيل المثال: الحركة الشبابية لمنتدى بدائل المغرب )تأطير: الحسين أعبوشي)، دليل الدولة المدنية، منتدى بدائل المغرب، 2014.

15 بخصوص عالقة الحركات االسالمية بالحراك، انظرعلى سبيل المثال: بالل التليدي، االسالميون والربيع العريب: الصعود، التحديات، تدبير الحكم )تونس، مصر، المغرب، اليمن)، مركز نماء 

للبحوث والدراسات، بيروت، 2012. وانظر ايًضا:
.86-Haoues Seniguer, “Les islamistes à l’épreuve du printemps arabe et des urnes: une perspective critique”, L’Année du Maghreb, 2012, pp 67

16 يحيل هذا الوصف على مؤلف وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف المغريب السابق عبد الكبير العلوي المدغري الذي يعتبر أن: ”الحكومة الملتحية قادمة بفعل عوامل متعددة. وسوف 

كثر لحكومة أخرى تأيت بعدها على إثر عقود من الزمن تسمى بحق الحكومة اإلسالمية. أما الحكومة الملتحية فلن يكون لها من اإلسالم إال اإلسم. ألن الظروف التي  تكون مقدمة ال أقل وال أ
تحيط بها ال تسمح لها بتطبيق شيئ من حكم اإلسالم ونظامه. وأما الحكومة اإلسالمية فسوف تكون ثمرة مخاض عسير، مخاض ثقايف ديني فكري سياسي اجتماعي واقتصادي“. أنظر:

عبد الكبير العلوي المدغري، الحكومة الملتحية. دراسة نقدية مستقبلية، دار األمان، الرباط، 2011، ص. 14.
17 عبد الحكيم أبو اللوز، سوسيولوجيا الحركات السلفية يف المغرب، مركز دراسة الوحدة العربية، بيروت،  9200.

 carnegieendowment.org/sada/49546 كتوبر 2012 ومتاح على كبة التغيير، وقفية كارنيجي، أ 18 سناء كريم، ”سلفيو المغرب يراجعون سياستهم لموا

19 بخصوص الحركة الحقوقية يف المغرب، انظر أحد أهم المراجع يف الموضوع :

.Marguerite Rollinde, Le mouvement marocain des droits de l’Homme. Entre consensus national et engagement citoyen, Edition Karthala, Paris, 2002

العقــد االجتماعــي والسياســي يف دســاتير مــا بعــد »الربيــع العــريب«13.  وتمحــور الجــدل حــول ثنائيــات مثــل الدولــة الدينيــة والدولــة المدنيــة؛ الشــريعة والقانــون 
الوضعــي؛ الخصوصيــة والكونيــة، الــخ14.   ويســتعرض هــذا القســم بإيجــاز مواقــف أهــم التنظيمــات االســالمية والتيــارات الســلفية يف ســياق الحــراك بالمغــرب15. 

1. حزب العدالة والتنمية: من اإلدماج المراقب إىل المشاركة يف اإلدارة
خالفــا لرغبــات شــبيبتها وبعــض تياراتهــا، ألزمــت قيــادة حــزب العدالــة والتنميــة ومصــدره الدعــوي، حركــة التوحيــد واإلصــالح، أعضائهمــا بعــدم المشــاركة يف 
حــراك 20 فبرايــر وكانــت المكافــأة لهمــا يف بدايــة الحــراك بالعفــو عــن بعــض معتقليهمــا. انســجاما مــع مواقفــه االصالحيــة، حضــر الحــزب ومختلــف تنظيماتــه 
الموازيــة بشــكل الفــت يف مختلــف مراحــل المسلســل االصالحــي الرســمي المدشــن يف هــذا الســياق، وتحديــدا مــن خــالل معاركــه السياســية والهوياتيــة 

المرتبطــة بالمراجعــة الدســتورية.

وخــالل االنتخابــات التشــريعية لســنة 2011، احتــل الحــزب المرتبــة االوىل مــن حيــث عــدد المقاعــد وكــذا أصــوات الهيئــة الناخبــة بالمغــرب. وقــد أســس 
الحــزب فــوزه هــذا، باعتبــاره االقليــة االكثــر عذريــة وتنظيمــا مــن بــايق المنافســين، علــى قــوة آلتــه االنتخابيــة وشــعارات حملتــه المرتبطــة ب »محاربــة الفســاد«، 
المســتلهمة مــن ســياق ومطالــب حركــة 20 فبرايــر. وعلــى أســاس نتائــج تلــك االنتخابــات، قــاد حــزب اســالمي ألول مــرة رئاســة حكومــة بالمغــرب، وصفهــا 

البعــض بالحكومــة »نصــف الملتحيــة«16. 
2. جماعة العدل واإلحسان: مواصلة المعارضة واإلحتجاج

كبــر قــوة تنظيميــة يف المعارضــة السياســية للنظــام، عبــر حضــور بــارز يف مختلــف التظاهــرات  تجســد موقــع وموقــف جماعــة العــدل واالحســان، باعتبارهــا أ
المنظمــة يف ســياق الحــراك بالمغــرب. وشــكلت الجماعــة إحــدى المكونــات الوازنــة يف حركــة 20 فبرايــر وذلــك بفضــل حيويــة قطاعهــا الشــبايب يف مختلــف 
التنســيقيات المحليــة للحركــة. ومثــل الحــراك لهــذه الجماعــة »شــبه المحظــورة« مناســبة لتصريــف وإعــادة تأكيــد مواقــف الجماعــة مــن النظــام السياســي 

وذلــك عبــر الدعــوة لمقاطعــة االســتفتاء الدســتوري يف 2011 والمحطــات االنتخابيــة التاليــة.

وبعــد وفــاة مؤسســها وزعيمهــا الروحــي الشــيخ عبــد الســالم ياســين، ســنة 2012، حافظــت الجماعــة علــى وحدتهــا التنظيميــة، وتوجههــا المعــارض وديناميتهــا 
االحتجاجيــة يف الشــارع. وعقــب انســحابها مــن حركــة 20 فبرايــر، عبــرت الجماعــة عــن حضورهــا وجماهيريتهــا يف مجموعــة مــن المحطــات السياســية أو عبــر 

تظاهــرات احتجاجيــة ســواء ذات بعــد مناطقــي، نقــايب، مطلبــي أو فئــوي )الطلبــة، االســاتذة المتدربــون، االطبــاء الداخليــون، إلــخ.).

3. التيارات السلفية: بين »المراجعات« و«التطبيع«
اختلفــت مواقــف التيــارات الســلفية وفقــا للتعــدد الــذي يمّيــز تنظيماتهــا وشــيوخها وطبيعــة عالقاتهــا بالســلطة17.  وقــد بــرز الملــف الســلفي منــذ مطلــع الحــراك 
وفقــا لمجموعــة مؤشــرات منهــا االفــراج التدريجــي عــن العديــد مــن رمــوز ونشــطاء »الســلفيين الجهادييــن«؛ مشــاركة بعــض التوجهــات واالطــارات الســلفية يف 

مســيرات 20 فبرايــر؛ الفــورة االحتجاجيــة للمعتقليــن الســلفيين بالســجون؛ وعقــد تســويات بيــن الدوائــر الرســمية وبعــض ممثلــي المعتقليــن، إلــخ. 

وبين أهم خالصات الحراك الفرز على مستوى الفاعلين السلفيين وتوضيح عالقتهم وارتباطهم الفعلي بالسياسة خالفا لخطاباتهم السابقة التي تنأى عن 
السياسة بوصفها بدعة، وهو ما ينسحب على مواقف بعض الفاعلين الدينيين اآلخرين )الزوايا والطرق الصوفية). فعلى مستوى االتجاه السلفي التقليدي 
المرتبط بالسعودية مثال، فقد دعا أحد أبرز رموزه ومؤسسيه، الشيخ عبد الرحمان المغراوي، أتباعه إىل التصويت االيجايب لفائدة المراجعة الدستورية وإىل 
التســجيل يف اللوائــح االنتخابيــة والمشــاركة يف اقتــراع 182011.  ومــن جهــة أخــرى، عمــدت بعــض تيــارات الســلفية الراديكاليــة، علــى ضــوء مراجعــات الشــيوخ 
المفرج عنهم، إىل تدشين عملية تطبيع مع السلطة ومع العمل السياسي والمدين من خالل خلق أو االنخراط يف العديد من االطارات الجمعوية والحزبية.

العالقات والتوترات بين اإلسالميين والحركات الحقوقية بالمغرب:
علــى غــرار عــدة دول عربيــة أخــرى، فالجــذور التاريخيــة للحركــة الحقوقيــة بالمغــرب يســارية المنشــأ والهويــة19.  يف مقابــل ذلــك، فــإن التجربــة الحقوقيــة 

االســالمية بالمغــرب حديثــة النشــأة وتواجــه مجموعــة مــن التحديــات.

واتســمت العالقــة التاريخيــة لتتنظيمــات الحركــة االســالمية ببــايق الفاعليــن المدنييــن، الحقوقييــن والسياســيين )خصوصــا التيــارات اليســارية) بالتوتــر والنــزاع 
وكــذا اىل اللجــوء اىل العنــف يف بعــض االحيــان. وإىل جانــب حــاالت العنــف المــادي )المــس بالســالمة الجســدية : وفيــات، اصابــات، عاهــات)،  كانــت هنــاك 

ممارســات مرتبطــة بالعنــف الرمــزي مــن خــالل خطــب وخطابــات الكراهيــة، والشــيطنة والتكفيــر إزاء المخالفين/المنافســين.

وإضافــة إىل ثقــل االختالفــات المذهبيــة وتبايــن الرهانــات السياســية، أثــر اإلرث الصدامــي لهــذا االختــالف بشــكل كبيــر علــى العالقــات الراهنــة بيــن الطرفيــن، 
ومــن ضمنهــا مجــال الفعــل الحقــويق. وبالنســبة لبعــض النشــطاء الحقوقييــن، فــإن حــدة تلــك النزاعــات تشــجعها وتغذيهــا سياســات النظــام الحاكــم المتوجســة 
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21 من بين مخرجات هذه المبادرة إصدار كتاب جماعي يتضمن أشغال تلك السلسلة من المداخالت/النقاشات. انظر : المعطي منجب )إشراف وإعداد)، مواجهات بين االسالميين 

والعلمانيين بالمغرب: ديمقراطية، فكر، حرية، عنف، قيم، دفاتر وجهة نظر، الرباط، 2008.
22 من المهم االشارة هنا اىل أن كل قطب أو معسكر اليشكل وحدة منسجمة بل مزيجا مختلطا ومتباينا يف العديد من التصورات والتوجهات. يمكن االحالة هنا مثال على تصنيف مليكة 

بنراضي للتقاطبات واالصطفافات بخصوص خطة  ادماج المرأة يف التنمية:
 Malika Benradi, “Genre et droit de la famille, les droits des femmes dans la Moudawana (de la révision de 1993 à la réforme de 2003(”, In Féminin-Masculin. La

.marche vers l’égalité au Maroc 1993 – 2003, Friedrich Ebert Stiftung, undated, p. 53

مــن أي تقــارب بيــن المعســكرين، وتؤججهــا المواقــف المتشــنجة لمكونــات وعناصــر راديكاليــة منتميــة إىل الطرفيــن. وبالرغــم مــن حجــم وحــدة تلك التقاطبات، 
يمكــن تلمــس مالمــح ومؤشــرات تقاطعــات بيــن الطرفيــن واســتجالء بعــض المبــادرات والدعــوات الراميــة إليجــاد أرضــة مشــتركة للحــوار، والتفاهــم أو حتــى 

التنسيق.

ورصــدت بعــض الدراســات جملــة مــن التقاطعــات والخصائــص الفرديــة المشــتركة بيــن نشــطاء الحركــة اإلســالمية والمناضليــن اليســاريين منــذ الســبعينيات20.  
وبعيــدا عــن الخالفــات السياســية والتعارضــات االديولوجيــة، اشــترك هــؤالء الفرقــاء يف مجموعــة مؤشــرات وخصائــص، تتعلــق أوالهــا بتدشــين المســار النضــايل 
والتكويــن السياســي خــالل المرحلــة الجامعيــة عبــر االنتمــاء لالتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب مــع فــارق يف المرجعيــة حيــث عوضــت االحالــة علــى االســالم 
مفاهيــم الصــراع الطبقــي، كمــا التقــى الطرفــان يف تشــابه الوضــع االجتماعي-الثقايف-االقتصــادي الــذي يحيــل علــى تمايزهــم عــن وضعيــة الفئــات االجتماعيــة/

الشــعبية التــي يدافعــون عنهــا. وُيضــاف إىل ذلــك تجربــة الســجن التــي مســت العديــد مــن نشــطاء كال التوجهيــن.

وبعيــدا عــن الســمة التصادميــة الطاغيــة، يمكــن تســجيل مجموعــة وقائــع وحــاالت تاريخيــة نــادرة للتقــارب، والحــوار والتنســيق بيــن المعســكرين. ويف مقدمــة 
هــذه الحــاالت نقاشــات دارت يف 2001 و2002 بيــن إســالميي »البديــل الحضــاري« وفعاليــات يســارية وديمقراطيــة، توجهــا إصــدار »نــداء الديمقراطيــة » 
وتأســيس »القطــب الديمقراطــي ». ويف 2007 و2008  دارت نقاشــات بيــن التيــارات اإلســالمية الحركيــة والتيــارات العلمانيــة تحــت رعايــة الفــرع المغــريب 
لمجلــس المواطنيــن بالشــرق األوســط وبدعــم مــن مجلــس الســالم الهولنــدي ومركــز ابــن رشــد إضافــة اىل عــدة جمعيــات مغربيــة. وقــد تمحــورت مضاميــن 
هــذه النقاشــات المفتوحــة حــول عــدة قضايــا اشــكالية وخالفيــة بيــن الجانبيــن21.  وأخيــرا، يف ســياق الحــراك بالمغــرب كان هنــاك تنســيًقا ميدانًيــا بيــن تنظيمــات 
اســالمية )أهمهــا جماعــة العــدل واالحســان) وفعاليــات وهيئــات يســارية وحقوقيــة خــالل أعمــال احتجاجيــة مختلفــة تحــت مظلــة حركــة 20 فبرايــر. وعلــى ضــوء 
المعطيــات التاريخيــة وهــذه الوقائــع، يســعى هــذا المحــور إىل اســتعراض وتحليــل مســار وطبيعــة العالئــق والتوتــرات بيــن اإلســالميين والمنظمــات واالطــارات 

الحقوقيــة المغربيــة.

المسألة الحقوقية بالمغرب: التموقعات واإلصطفافات
باعتبارهــا احــدى الواجهــات االساســية للنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة، تتموقــع المســألة الحقوقيــة يف صلــب النقاشــات العامــة مــن جهــة ويف قلــب الصــراع 
والتنافــس بيــن مجمــل الفاعليــن السياســيين والمدنييــن مــن جهــة اخــرى. ويرتبــط تبايــن وتضــارب التصــورات والمواقــف بخصــوص هــذه المســألة بعــدة 

اعتبــارات منهــا اختــالف منطلقات/مرجعيــات، مصالــح، ورهانــات الفرقــاء وكــذا إمكانــات وهوامــش الفعــل السياســي.

ومــن خــالل الســجاالت والتجاذبــات التــي عرفتهــا الســاحة الحقوقيــة المغربيــة خــالل العقديــن االخيريــن، يمكــن التمييــز عمومــا بيــن قطبين/معســكريين 
أساســيين22: 

المعســكر االســالمي – المحافــظ: ويتشــكل هــذا القطــب مــن شــخصيات وهيئــات متماثلــة أو متقاربــة مــن حيــث التوجهــات الفكريــة واالديولوجيــة وتشــترك 
يف مرجعيــة اســالمية علــى الرغــم مــن بعــض االختالفــات يف منطلقاتهــا، خطابهــا، أو مشــروعها.

تشــتمل مكونــات هــذا المعســكر علــى مؤسســات البيروقراطيــة الدينيــة الرســمية )وزارة االوقــاف والشــؤون االســالمية، المجلــس العلمــي االعلــى ومجمــل 
فروعــه المحليــة والجهويــة) ؛ بعــض االحــزاب السياســية )العدالــة والتنميــة خصوصــا) ؛ حــركات وتيــارات دينيــة )التيــارات الســلفية وحركــة التوحيــد واالصــالح 
مثــال) ؛ جمعيــات نســائية اســالمية )منظمــة تجديــد الوعــي النســايئ علــى ســبيل المثــال) ؛ جرائــد ذات حساســية  اســالمية )التجديــد، الســبيل) ؛ شــخصيات 
عامــة ذات توجــه محافــظ )محمــد الحبيــب الفرقــاين، بلبشــير الحســني، إلــخ.) ؛ خطبــاء مســاجد مشــهورون )الزمزمــي، الفيــزازي،  الصمــدي، إلــخ.)، إضافــة إىل 

جمعيــات مدنيــة مرتبطــة بتيــارات اســالمية وتعمــل يف مجــاالت مختلفــة )تربويــة، ثقافيــة، إحســانية، شــبابية، إلــخ.). 

يتموقــع حــزب العدالــة والتنميــة وكــذا حركــة التوحيــد واالصــالح كقطبــي الرحــى لهــذا المعســكر الــذي وجــد أبلــغ تصويــر لمكوناتــه يف اســتعراض القــوة 
االســالمي خــالل »المســيرة المليونيــة«، ليــوم 12 مــارس 2000 بالدارالبيضــاء، المعارضــة لمشــروع »خطــة إدمــاج المــرأة يف التنميــة« التــي دعمهــا المعســكر 

النقيــض بمســيرة مقابلــة بمدينــة الربــاط يف نفــس التاريــخ.

المعســكر الحــدايث - الديمقراطــي: يتشــكل هــذا القطــب مــن مزيــج مركــب مــن التنظيمــات، الفعاليــات والحساســيات المنتميــة إىل اوســاط ديمقراطيــة، 
حداثيــة وليبراليــة تتقاســم تبنــي المرجعيــة الكونيــة لحقــوق االنســان علــى الرغــم مــن إختــالف مشــاريعها وتصوراتهــا االديولوجيــة والسياســية.

كي واليســاري؛ أهــم وأبــرز الهيئــات الحقوقيــة الوطنيــة  وتشــتمل تشــكيلة هــذا المعســكر علــى كل االحــزاب والتيــارات السياســية المغربيــة ذات التوجــه االشــترا
)الجمعيــة المغربيــة لحقــوق االنســان مثــال)؛ جــل التنظيمــات والشــبكات المعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق النســاء )الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب، فدراليــة 
الرابطــة الديمقراطيــة لحقــوق النســاء،  شــبكة ربيــع المســاواة، إلــخ.) ؛ العديــد مــن الجمعيــات والشــبكات االمازيغيــة ؛ ثلــة مــن »رجــال الديــن المتنــورون« )عبــد 
الهــادي بوطالــب، محمــد الخمليشــي، محمــد لمرابــط، إلــخ.) ؛ عــدد مــن المفكريــن والمثقفيــن العلمانييــن )أحمــد عصيــد مثــال) ؛ العديــد مــن الجرائــد والمجــالت 
)تيــل ـ كيــل، االحــداث المغربيــة، إلــخ.) ؛ العديــد مــن الشــخصيات المنتميــة إىل مجــاالت المــال واالعمــال، الثقافــة والفكــر، الوســط الفنــي، المجــال االكاديمــي، 

إلــخ.؛ إضافــة إىل شــبكات وجمعيــات محليــة ووطنيــة مرتبطــة بتوجهــات ديمقراطيــة وتقدميــة.
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23 Bernard Cubertafond, Mohamed VI, Commandeur des croyants au secours de la laïcité?”, Confluences Méditerranée, n°51, 2004, pp 163180-.
24 Zakia Daoud, “Le plan d’intégration de la femme, une affaire révélatrice, un débat virtuel”, AAN, 1999; Najia Zirari, “Le statut des femmes au Maroc, un éternel 
recommencement”, Confluences Méditerranée, n° 33/ 2000; Aïcha Belhabib, “Le processus de mobilisation, le cas du projet du Plan d’intégration de la femme au 
développement”, DESA en Sciences Politiques, FSJES Casablanca, 19992000/.
25 bdellah Tourabi, Les attentats du 16 mai 2003 au Maroc. Anatomie d’un suicide collectif. Mémoire de DEA, Institut d’études politiques, Paris, 2003; Khadija 
Mohsen-Finan & Malika Zeghal, “Le Maroc, entre maintien de l’ouverture politique et » fin du laxisme «”, in Rémy Leveau (ed.(, Afrique du Nord- Moyen-Orient. 
Espace et Conflits (Edition 20042005-(, La Documentation Française, Paris, 2004. pp. 119133-.

26 بخصوص هذه الخطب/الخطابات وما رافقها من ردود الفعل خالل هذه الفترة، انظر:

 Mohamed Wazif, La politique religieuse au Maroc. La gestion des lieux de culte (l’exemple des mosquées(. Rapport de DESA, Université Hassan II, FSEJS
.Casablanca, 2006

27 خديجة علي موسى ومحمد أفزاز، ”يف مغرب دينه اإلسالم ويعترف بحقوق اإلنسان: إدارات رسمية ومؤسسات غير حكومية تمنع الحجاب“، التجديد، 16 يونيو 2004. 

28 Mohamed-Sghir Janjar, L’épisode MALI: réflexions sur un cas de désobéissance civile au Maroc. Les Etudes et les Essais du Centre Jaques Berque, n° 62011/.
29 Stéphane Papi, “Les fattara du ramadhân au Maghreb ou l’hétéropraxie religieuse au prisme des normes sociales et juridiques”, L’Année du Maghreb, n° 14/ 
2016, pp 99114-

30 بخصوص رؤية االسالميين المغاربة لمسألة الحريات الفردية، انظر عدد خاص من مجلة الفرقان، الحريات الفردية، إىل أين؟، العدد 70، 2013

31 مجموعة الديموقراطية والحداثة، حرية المعتقد بالمغرب )أشغال الندوة الدولية بالدارالبيضاء، أيام 16 ـ 17 مارس 2012.

32 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من أجل نقاش مجتمعي حول منظومة المواريث: المغربيات بين القانون والتحوالت االقتصادية واالجتماعية، الفنك، الدارالبيضاء، 2015.

33 محمد الحمداوي، ”رئيس حركة التوحيد واإلصالح ل ”التجديد“ : المرجعية اإلسالمية خط أحمر“، التجديد، 10 يونيو 2011؛ حسن األشرف، ”تحذيرات من مس المرجعية اإلسالمية يف دستور 

www.hespress.com/permalink/32698.html المغرب“، هسبريس، 9 يونيو 2011، متاح على

ويف ســياق معاركهــم مــع المعســكر النقيــض، خلــق أعضــاء ومناصــري القطــب الديمقراطــي ـ الحــدايث اطــارات مدنيــة تهــدف إىل مواجهــة االفــكار الدينيــة 
المتشــددة والدعــوة إىل قيــم المســاواة والمواطنــة والتســامح )جمعيــة بيــت الحكمــة، حركــة اليقظــة والمواطنــة، جمعيــة ضميــر، إلــخ.). 

ويتعــارض المعســكران مــن حيــث المواقــف والممارســات بخصــوص التعاطــي مــع القضايــا المرتبطــة بالحريــات وحقــوق االنســان حيــث يتموقــع المعســكر 
االســالمي – المحافــظ يف خنــدق حمايــة الهويــة الدينيــة والخصوصيــة الوطنيــة وكــذا المحافظــة علــى االخــالق والقيــم المجتمعيــة ضــد المطالــب الحقوقيــة التــي 
يعتبرهــا  بمثابــة »تحرشــات، اســتفزازات وانحرافــات« باســم الحقــوق والحريــات الفرديــة ؛ ويتمتــرس المعســكر الحــدايث - الديمقراطــي يف صــف الدفــاع عــن 

كونيــة وشــمولية الحقــوق االنســانية ضــد كل التضييقــات واالنتهــاكات المرتكبــة باســم أي ســلطة كانــت ســواء سياســية، أخالقيــة أو دينيــة، إلــخ.

ويف خضم هذا التقاطب، تتموقع المؤسســة الملكية ـ إســتنادا إىل دورها التحكيمي وشــرعيتها الدينية - كفاعل سياســي رئيســي يف رســم وضبط التوازنات 
بيــن مجمــل الفاعليــن السياســيين والمدنييــن. وقــد تجســدت هــذه المكانــة واالدوار علــى ســبيل المثــال خــالل معركــة »خطــة إدمــاج المــرأة يف التنميــة« مــن 

خــالل حســم الملــك، باعتبــاره حكمــا وأميــرا للمؤمنيــن، للصــراع حولهــا عبــر تبنــي مدونــة جديــدة لألســرة يف عــام 2004 وازنــت بيــن مطالــب المعســكرين23. 
ومنــذ 1998 احتــدت الســجاالت بيــن المعســكرين يف العديــد مــن القضايــا الخالفيــة. وتجلــى ذلــك يف انقســام مجتمعــي وسياســي حــاد وغيــر مســبوق 
كية لعبــد الرحمــن اليوســفي، والقــت معارضــة شــديدة مــن مجمــل التوجهــات  بخصــوص خطــة ادمــاج المــرأة يف التنميــة التــي أعدتهــا الحكومــة االشــترا
االســالمية، إصالحيــة كانــت أو راديكاليــة، إضافــة اىل االوســاط المحافظــة، بمــا فيهــا المقربــة مــن الســلطة ودوائــر القــرار24.  وقــد شــهدت هــذه الفتــرة وحتــى وقــوع 
تفجيــرات إنتحاريــة يف 16 مايــو 2003 بالدارالبيضــاء25  انفالتــات علــى مســتوى الخطابــات الدينيــة التكفيريــة مــن طــرف خطبــاء المســاجد وشــيوخ الســلفية 
الجهاديــة ضــد تنظيمــات وفعاليــات سياســية، مدنيــة وإعالميــة ذات توجهــات علمانيــة وحداثيــة26.  ويف ســياق تلــك التفجيــرات، عمــد التيــار الحــدايث إىل تحميــل 
الحــركات االســالمية، تحديــدا حــزب العدالــة والتنميــة، وكــذا الخطــاب الدينــي المتطــرف المســؤولية المعنويــة يف االحــداث االرهابيــة إضافــة إىل تأسيســه 
لمجموعــة مــن االطــارات والمبــادرات الراميــة إىل التعبئــة المدنيــة لمواجهــة التطــرف ومناهضــة العنــف المســتند لالديولوجيــا الدينيــة )مجموعــة الديموقراطيــة 
والحداثــة، الجبهــة المغربيــة لمناهضــة التطــرف والكراهيــة، إلــخ.).  وبالتــوازي وقعــت تجــاوزات امنيــة تجــاه بعــض التيــارات االســالمية غــداة تلــك التفجيــرات، 

كمــا حدثــت تجــاوزات مجتمعيــة يف بعــض المجــاالت كالتضييــق علــى ارتــداء الحجــاب يف بعــض االدارات والقطاعــات االقتصاديــة مثــال27. 

ومنــذ 2009، أخــذت ديناميــة النــزاع بيــن االســالميين والمعســكر الحــدايث ـ الديمقراطــي منعطفــا جديــدا يف ظــل الظهــور العلنــي واالعالمــي لبعــض الفعاليــات 
والتعبيــرات المرتبطــة بقضايــا االقليــات )المثليــون، الشــيعة والمســيحيون المغاربــة، إلــخ.). وقــد تعــززت تلــك الديناميــة بخــروج  الحركــة البديلــة للحريــات 
الفرديــة، المعروفــة اختصــارا ب)حركــة مــايل)28  مــن العالــم االفتراضي/الرقمــي اىل ســاحة الفعــل الميــداين،  مــن خــالل أوىل مبادراتهــا المناهضــة للتجريــم 
القانــوين لحريــة االفطــار العلنــي يف رمضــان )تتجــدد حملتهــا »ماصايمينــش« بشــكل ســنوي كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحمــالت الدعائيــة ضدهــا)29.  ومــع 
ظهــور هــذه الحركــة ســيتمحور التقاطــب والنــزاع بيــن المعســكرين أساســا حــول العديــد مــن القوانيــن والملفــات المرتبطــة بالحريــات الفرديــة30،  ومنهــا 
حريــة المعتقــد ووضعيــة االقليــات الدينيــة31؛ الميــول والعالقــات الجنســية الرضائيــة )المثليــة، العالقــات الجنســية خــارج مؤسســة الــزواج، إلــخ.)؛ العــادات 
واالنظمــة االســتهالكية والغذائيــة )االفطــار يف رمضــان، المشــروبات الروحيــة)؛ االجهــاض؛ االختيــارات والتعبيــرات الفنيــة والثقافيــة )المهرجانــات، بعــض 
االعمــال الســينمائية واالدبيــة)، لتنضــاف بذلــك اىل روزنامــة المعــارك المتعلقــة بالمواضيــع الكالســيكية ويف مقدمتهــا تلــك المرتبطــة بالنســاء )المســاواة بيــن 

الجنســين، التعــدد، زواج القاصــرات، االرث32،  واالمهــات العازبــات).

وإىل حــدود اليــوم، تشــكل هــذه الملفــات والقضايــا محــاور كبــرى للســجاالت والنــزاع بيــن المعســكرين وذلــك تحــت مســميات وعناويــن مختلفــة يتــم تحييــن 
التصــادم بخصوصهــا علــى ضــوء مــا ُيســتجد مــن أحــداث. ففــي ســياق الحــراك مثــال، اســتندت دواعــي وتهجمــات العديــد مــن االصــوات المحافظــة واالســالمية 
يف مناوئتهــا لحركــة 20 فبرايــر علــى انخــراط المدافعيــن عــن الحريــات الفرديــة يف صفوفهــا مــع مــا رافــق ذلــك مــن اتهامــات بالشــذوذ، االباحيــة، التغريــب 

والعمالــة للخــارج.

وشــكلت المراجعــة الدســتورية لســنة 2011 إحــدى المحطــات البــارزة يف االســتقطاب بيــن الفرقــاء، وتحديــدا فيمــا يتعلــق بمكانــة المرجعيــة االســالمية وقضايــا 
الحريــات وحقــوق االنســان. ويف مواجهــة دســترة بعــض المقترحــات والمطالــب الحقوقيــة، عمــد حــزب العدالــة والتنميــة بمعيــة حلفائــه وأنصــاره إىل التعبئــة 
وممارســة ضغوطــات قويــة علــى اللجنــة االستشــارية المكلفــة بالمراجعــة الدســتورية وصلــت حــد التلويــح بمقاطعــة التصويــت علــى الدســتور33.  وعارضــت 
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34 بالل التليدي، ” حرية المعتقد والهوية السياسية للدولة المغربية“، التجديد، 16 يونيو 2011. 

35 أحمد عصيد، ”من أجل جبهة لمقاومة النكوص السياسي والحقويق: التحدي الذي يواجه اإلسالميين هو تحقيق أهداف الحراك الشعبي وليس أهدافهم الخاصة والضيقة“، الصباح، 12 

مارس 2012. 
www.amdh.org.ma  36 انظر الموقع االلكتروين للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان

37 يف هذا االطار، قال ناشط يساري يف مقابلة: ”يتطلب االنخراط يف أي إطار أو تنظيم الموافقة المسبقة على أهدافه وتبني مبادئه، وبالتايل يصعب تصور اسالميين كأعضاء يف الجمعية. 

منطقيا، عوض البحث عن االنخراط يف الجمعية من المفيد لهم االنضمام أو خلق جمعيات حقوقية منسجمة مع قناعاتهم الفكرية والدينية.“
كتوبر 2008.  38 عبد العلي حامي الدين، ”إسالميون ويساريون يدا يف يد للتضامن مع المعتقلين الستة يف ملف بليرج“، المساء، 11 أ

39 ” كان بن عمرو قد ُسجن مع الشيخ الراحل عبد السالم ياسين، الزعيم الروحي لجماعة العدل واإلحسان، وناقشا قضايا خالفية بينهما من دون اتهامات بالتخوين أو الرجعية، بحسب 

السموين. ودافع بن عمرو عن الشيخ ياسين عندما كان معتقالً ومن ثم يف إقامته الجبرية، كذلك دافع عن جماعة العدل واإلحسان وأعضائها بصفة عامة، ودافع وتضامن مع حزب البديل 
الحضاري قبل الترخيص له وبعد حله، وأيضاً حزب األمة الذي لم يرّخص له. وقد ترافع أيضاً دفاعاً عن معتقلين سلفيين وإسالميين. انظر أمثلة من شهادات نشطاء وفاعلين اسالميين يف: 
حسن األشرف، ”عبد الرحمن بنعمرو.. شيخ الحقوقيين يف المغرب“، العريب، 20 نوفمبر 2015، متاح على   bit.ly/2OSy3HJ   bit.ly/2OSy3HJ؛ عبد هللا لعماري، ”عبد الرحمن بنعمرو، 

www.aljamaa.net/ar/document/80803.shtml جوهرة النضال، وأيقونة العدالة ومفخرة المغاربة األحـرار“، جماعة العدل واإلحسان، ومتاح على
40 وجاء يف الرسالة: ”لقد عرفناك يف الميدان مناضلة شامخة ثابتة، واشتغلنا سويا حول قضايا حقوقية متنوعة، فكنت نموذجا لاللتزام والوفاء واإلنجاز الرايق. كنت رئيسة للجمعية المغربية 

لحقوق اإلنسان، فخطوت بالعمل الحقويق بالمغرب خطوات هامة ليصبح دفاعا عن حرية وحقوق وكرامة اإلنسان المغريب مهما كان انتماؤه السياسي وخياراته الفكرية والتنظيمية... ناضلت 
من أجل هذا وتناضلين لتخليص العمل الحقويق من أي تشويش سياسوي أو إيديولوجي ضيق، ويف عمقك إحساس بطول الدرب ووفرة العراقيل. أملنا ونحن نعبر بكل صدق عن مشاعر 

www.aljamaa.net/ar/document/74471.shtml  االعتزاز بهذا الفوز، أن ننهي بنجاح كل المشاريع الحقوقية العادلة التي نشتغل سويا من أجلها.“ انظر نص التهنئة على الرابط

الحملــة الدعائيــة والتعبويــة للحــزب دســترة حريــة المعتقــد بشــدة. وبلــّور التليــدي موقفهــم:
» هــل نحــن بصــدد مراجعــة هويــة الدولــة السياســية ومركزيــة الشــرعية الدينيــة فيهــا؟ هــل نحــن بصــدد قطيعــة تاريخيــة وسياســية مــع الدولــة 
المغربيــة التــي تأسســت منــذ أربعــة عشــر قرنــا؟ هــل نحــن بصــدد التأســيس لدولــة جديــدة بهويــة جديــدة؟ إن فتــح المجــال لحريــة المعتقــد حتــى 
بالتقييــد المقتــرح يف مشــروع الدســتور الجديــد، لــه تداعيــات خطيــرة يمكــن أن يؤســس بــذور تغييــر الديمغرافيــا الدينيــة بالمغــرب، وتهديــد الوحــدة 
الدينيــة للمغاربــة، وضــرب ثوابــت الدولــة، ويف مقدمتهــا إســالمية الدولــة وإســالمية الشــعب المغــريب، الســيما يف ظــل وجــود ضغــوط دوليــة تســتثمر 
كل األوراق بمــا يف ذلــك قضايانــا االســتراتيجية للتمكيــن مــن خلــق أقليــة مســيحية يف المغــرب، وإزالــة كل المقتضيــات الدســتورية والقانونيــة التــي 

مــن شــأنها تحصيــن الوحــدة المذهبيــة وتمنيــع الهويــة السياســية للبلــد«34. 

وبعــد الفــوز االنتخــايب لالســالميين وترؤســهم للحكومــة ســنة 2012، انتعشــت توجســات القطــب الديمقراطــي الحــدايث وســط دعــوات إىل اليقظــة والحــذر وكــذا 
التعبئــة لمواجهــة أي تراجعــات محتملــة علــى صعيــد الحريــات وحقــوق االنســان بالمغــرب35. 

االسالميون ومنظمات حقوق اإلنسان
إضافــة اىل مواقفهــا العدائيــة الســابقة القائمــة علــى مقاربــة هوياتيــة، يمكــن جزئيــا تفســير محدوديــة التجربــة الحقوقيــة للحركــة اإلســالمية، رغــم حجــم 
االنتهــاكات التــي طالــت نشــطائها، بحداثــة هــذه التجربــة النســبية وضعــف اهتمــام الفاعليــن االســالميين بهــذا المجــال مقارنــة بالمياديــن االساسية/الكالســيكية 
لتدخالتهــم )المجــال الدعــوي واالحســاين/الخيري تحديــدا). ولكــن يظــل مــن الممكــن تلمــس مجموعــة عالقــات وارتباطــات بيــن الحركــة االســالمية والعديــد 
مــن المنظمــات المهتمــة بالشــأن الحقــويق بالمغــرب. وتقــدم الفقــرات التاليــة تصــورا مبدئيــا لبعــض هــذه العالقــات مــع مــا تطرحــه مــن إشــكاالت وأســئلة داخــل 

الحقــل الحقــويق.

1. اإلسالميون المغاربة والعالقة مع اإلطارات الحقوقية الوطنية
يتعلــق االمــر هنــا برصــد عالقــات االســالميين بنموذجيــن مــن االطــارات الحقوقيــة الوطنيــة وهمــا الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان والمجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان.

• الجمعية المغربية لحقوق االنسان36:  
تأسســت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان يف يونيــو 1979 وتعــد مــن أبــرز التنظيمــات المدنيــة حضــورا علــى الواجهــة الحقوقيــة والسياســية بالمغــرب، 
وذلــك مــن خــالل تموقعهــا كجــزء مــن القــوى والحــركات االجتماعيــة والسياســية المعارضــة مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن منــع وتضييــق علــى أنشــطتها 

ومناضليهــا مــن طــرف الســلطات بالرغــم مــن االعتــراف القانــوين بهــا وتمتعهــا بصفــة المنظمــة ذات النفــع العــام.

وينتمــي مؤسســو وأعضــاء الجمعيــة إىل التيــار اليســاري ممــا أثــر علــى عالقاتهــم باإلســالميين الذيــن تصادمــوا معهــم يف محطــات تاريخيــة عديــدة. وتتحفــظ 
الجمعيــة علــى عضويــة وانخــراط االســالميين فيهــا علــى أســاس االختالف/التناقــض مــع مرجعيتهــا الحقوقيــة وهويتهــا النضاليــة التقدميــة وتخــوف الجمعيــة 
مــن أي إختــراق تنظيمــي أو مذهبــي أيــا كان مصــدره أو لونــه37.  وباســتتناء  التحفــظ علــى مســألة العضويــة، يتأســس تعامــل الجمعيــة مــع االســالميين انطالقــا 
مــن المعاييــر والضوابــط التــي تحكــم الممارســة الحقوقيــة إنســجاما مــع مرجعيتهــا الكونيــة يف الدفــاع عــن  حقــوق االنســان بغــض النظــر عــن االعتبــارات/
التمايــزات القائمــة علــى أســاس الجنــس، العــرق، اللــون، الديــن، الــرأي السياســي، إلــخ. واليتــواىن نشــطاء الجمعيــة يف االستشــهاد بالعديــد مــن االمثلــة للمواقــف 
والمبــادرات التــي تجســد تفاعلهــا االيجــايب يف الدفــاع عــن االســالميين ضــد االنتهــاكات والخروقــات التــي يكــون اإلســالميون بيــن ضحاياهــا. وقدمــت الجمعيــة  
الدعــم القانــوين وناهضــت التضييــق المتواصــل علــى جماعــة العــدل واالحســان وقياداتهــا ونشــطائها؛ وتضامنــت مــع المعتقليــن السياســيين االســالميين يف 

قضيــة خليــة بليــرج38 ؛ واســتضافت تأســيس »تنســيقية المعتقليــن اإلســالميين الســابقين« ســنة 2011 بمقرهــا المركــزي بمدينــة الربــاط؛ إلــخ.

وتتعــدد شــهادات الفاعليــن االســالميين يف االشــادة بالــدور الــذي لعبتــه الجمعيــة المغربيــة لحقــوق االنســان وكــذا قيادييهــا يف الدفــاع عــن تنظيمــات ونشــطاء 
الحركــة االســالمية. وكمثــال علــى ذلــك، الصــورة التــي يحملهــا االســالميون عــن أحــد أبــرز وجــوه ومؤسســي الجمعيــة، عبــد الرحمــن بنعمــرو، واعتبــاره »جوهــرة 
ــرار«، بــل إن وزيــر العــدل االســالمي التوجــه، مصطفــى الرميــد، اعتبــر بنعمــرو »إمــام الحقوقييــن المغاربــة  النضــال، وأيقونــة العدالــة ومفخــرة المغاربــة األحـ
والرجــل العظيــم«39.  وارســلت الهيئــة الحقوقيــة لجماعــة العــدل واإلحســان رســالة تهنئــة للرئيســة الســابقة للجمعيــة، خديجــة الرياضــي، بمناســبة توشــيحها 

بجائــزة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان لــدورة ســنة 402013. 
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42 من أجل االطالع على دراسات تتناول تجربة المجلس، أنظر: محسن عوض وعبد هللا خليل، تطور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف العالم العريب، منشورات المجلس القومي لحقوق 

اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، القاهرة: 2005، وعبد الكريم عبد الالوي، تجربة العدالة االنتقالية يف المغرب، سلسلة أطروحات جامعية )10)، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 
القاهرة: 2013.

43 الظهير الشريف رقم 1.11.19 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الصادر يف  اول مارس 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5922

www.pjd.ma/node/1661 44 عبد العلي حامي الدين، ”المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومبادئ باريس“، بدون تاريخ ومتاح على موقع حزب العدالة والتنمية

45 تنص ديباجة الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان على أن عضوية وتشكيل المجلس يجب أن تراعي تمثيلية ”مختلف الحقوق الفئوية، وخاصة منها المرأة والطفل 

كثر من 200 هيئة جمعوية،  واألشخاص يف وضعية إعاقة وسائر القضايا الحقوقية، بصورة تعكس كافة المشارب الفكرية والثقافية والحقوقية“. وُشكل المجلس عقب مشاورات موسعة مع أ
أربع منها لم تبد رغبتها يف اقتراح مرشحين.

46 لالطالع على عينة من االنتقادات الموجهة إىل الهندسة التمثيلية للمجلس، أنظر عبد الكريم الوردي، ”يف تشكيلته الجديدة، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يدق ناقوس الخطر: من منطق 

كتوبر 2011.  كتوبر 2011، و“اتساع دائرة التنديد باإلقصاء من مجلس حقوق اإلنسان“، التجديد، 7 أ اإلجماع إىل منطق اإلقصاء“، جريدة العلم، 5 أ
47 ويقول عبد العلي حامي الدين أن منتدى الكرامة ”تقدم بمقترحاته لدى رئاسة المجلس بطلب من هذا األخير، لكن الالئحة النهائية خلت من أي إسم يعبر عن الحساسية اإلسالمية ولو 

كانت من خارج منتدى الكرامة، وهو ما يعبر عن توجه إقصايئ داخل الدولة، يعمل على تغييب النخب التي تنطلق من خلفية إسالمية عن مثل هذه المؤسسات، وإشارة واضحة على طبيعة 
www.hespress.com/ كتوبر 2011 ومتاح على تعامل الدولة مع هذه الحساسية يف المرحلة القادمة.“ انظر: هسبريس، ”حامي الدين: هناك توجه إقصايئ داخل الدولة اتجاه اإلسالميين“، 6 أ

permalink/38968.html
48 شكا منتدى الكرامة لحقوق االنسان، والمحسوب على حزب العدالة والتنمية، من ”ضيق صدر السلطة بالرأي اآلخر الذي جسدته بوضوح الئحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

والتي كرست إقصاء الحساسية الحقوقية والنسوية ذات المرجعية اإلسالمية )...) فضال عن تغييب فاعلين حقوقيين من جمعيات حقوقية مختلفة معروفة بالنفس النضايل لفائدة آخرين 
كتوبر 2011، ومتاح  منحازين لمواقف السلطة أو غير مبالين بشطط سياساتها وتجاوزات مؤسساتها ”. انظر: حركة التوحيد واإلصالح، ”منتدى الكرامة: المدير التنفيذي تعرض للتهديد“، 5 أ

 bit.ly/2DMkl8s على
كتوبر 2015. كي، 23 أ 49 عبد الحق الريحاين، ”المساواة واإلرث: الفيزازي والزمزمي يهاجمان المجلس الوطني لحقوق االنسان“، االتحاد االشترا

 ويف مقابــل ذلــك، ُتوجــه للجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان بعــض االنتقــادات بزعــم أنهــا التــويل أهميــة كبــرى للدفــاع عــن االســالميين مقارنــة بملفــات أخــرى، 
أو أنهــا تســتغل ذلــك أحيانــا كورقــة ضغــط علــى الســلطة )ملــف المعتقلييــن الســلفيين علــى ســبيل المثــال). ويربــط  البعــض مســألة ›الدفــاع المحتشــم‹ 
للعديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة المغربيــة، بمــا فيهــا الجمعيــة، عــن قضايــا وملفــات االســالميين علــى ›الموقــف المتحامــل‹ لبعــض النخــب الحداثيــة 

والتقدميــة مــن الحركــة االســالمية، باعتبارهــا ›عــدوة للديمقراطيــة وحقــوق االنســان‹، والــذي يجــد ترجمتــه يف شــعار ›ال ديمقراطيــة إال مــع الديمقراطييــن‹.

• المجلس الوطني لحقوق االنسان41: 
تأســس المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف 2011 وهــو تعديــل مؤسســي لمجلــس استشــاري قــام يف عــام 1990 وأُعيــد تنظيمــه يف 422001.  وولــد 

المجلــس الوطنــي يف صيغتــه الحاليــة غــداة حــراك 20 فبرايــر وبمقتضــى ظهيــر )مرســوم) ملكــي صــدر يف فاتــح مــارس 432011.  

ويعتقــد عبــد العلــّي حامــي الديــن، رئيــس »منتــدى الكرامــة لحقــوق االنســان« اإلســالمي التوجــه، أنــه وعلــى الرغــم مــن اإلشــارة يف ديباجــة هــذا الظهيــر إىل 
مبــادئ باريــس المنظمــة للمؤسســات الوطنيــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان فــإن هــذا القانــون لــم يحتــرم هــذه المبــادئ يف العديــد مــن مقتضياتــه. ويشــير 
الناشــط اإلســالمي اىل أن »طريقــة التعييــن المنصــوص عليهــا يف الظهيــر ال تمنــح الضمانــات الالزمــة لتحقيــق أغــراض التعدديــة واالســتقاللية المطلوبــة«، 
مؤكــدا انعــكاس ذلــك »علــى مجموعــة مــن المقتضيــات األخــرى التــي تكبــل تحــرك المجلــس وتجعلــه مرتهنــا بــإرادة مــن يملــك ســلطة التعييــن )أي الملــك)«. 
ويســتخلص حامــي الديــن أن »النســخة الحاليــة مــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان هــي امتــداد لدســتور 1996 بــكل دالالتــه الســلطوية، أمــا نســخة دســتور 
2011 فتتطلــب مراجعــة شــاملة للقانــون المحــدث لهــذه المؤسســة مــن طــرف البرلمــان القــادم، وهــو مــا يبــدو أفقــا بعيــد المنــال بعدمــا ظهــرت مؤشــرات إفــراغ 

الدســتور الحــايل مــن دالالتــه الديموقراطيــة وشــحنه بالتأويــل الســلطوي عبــر ممارســات متخلفــة تنتمــي إىل مــا قبــل دســتور1996.«44 

وتلقــى المجلــس انتقــادات بدعــوى أنــه يفتقــر للصفــة الوطنيــة التمثيليــة بســبب غيــاب تمثيــل بعــض اإلطــارات المدنيــة )خصوصــا مــن االســالميين) داخــل 
المجلــس ولجانــه الجهويــة45،   وشــبهه البعــض بنــاد مغلــق يهيمــن عليــه منطــق الــوالءات واالنتمــاءات، وتفضيلــه بشــكل خــاص لتوجهــات إيديولوجيــة معينــة 
)تشــير هنــا إىل اليســار)46.   ويتــم الحديــث بهــذا الصــدد عــن إقصــاء متعمــد وممنهــج47  وهيمنــة توجــه فكــري أحــادي يطبــع تشــكيلة المجلــس، وُتطــرح المســألة 
كتغييــب لمكونــات وحساســيات معينــة عــن عضويــة المجلــس ولجانــه، وبشــكل محــدد اإلطــارات النســوية والحقوقيــة ذات التوجــه اإلســالمي )منهــا علــى 

ســبيل المثــال: منتــدى فاطمــة الزهــراء، منتــدى الكرامــة، منظمــة تجديــد الوعــي النســايئ)48. 

وعلــى صعيــد آخــر، ينظــر بعــض الفاعليــن الحقوقييــن، وفقــا لمقابــالت معهــم، اىل المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باعتبــاره مؤسســة رســمية و«ذراًعــا 
حقوقيــا للدولــة« تتســم جــل قراراتــه وأعمالــه بجــرأة شــديدة طالمــا لــم تــؤدي إىل موقــف محــدد يف مســائل سياســية حساســة، وعلــى ســبيل المثــال تقريــر 

المجلــس حــول »وضعيــة المســاواة والمناصفــة بالمغــرب« والــذي دعــت توصيــة فيــه إىل إعــادة النظــر يف القواعــد القانونيــة المنظمــة لــإلرث.  

وواجــه هــذا التقريــر انتقــادات مــن معظــم التنظيمــات السياســية لالســالميين وكــذا االطــارات المدنيــة المحســوبة عليهــا ومــن هيئــات دينيــة رســمية 
)مثــل المجلــس العلمــي االعلــى) ومــن خطبــاء مســاجد49.  وعمــدت إطــارات نســائية مرتبطــة بحــزب العدالــة والتنميــة اىل انتقــاد المجلــس وتقريــره، 
حيــث اتهمتــه منظمــة تجديــد الوعــي النســايئ »بتجــاوز حــدود االختصــاص«، بينمــا قالــت شــبكة منتــدى الزهــراء للمــرأة المغربيــة يف بيــان أن المجلــس 
األعلــى.« واعتبــر  العلمــي  المجلــس  أخــرى وهــي  المؤمنيــن وتطــاول علــى مؤسســات دســتورية  الملــك كأميــر  الوطنــي »تطــاول علــى اختصاصــات 
المركــز المغــريب لحقــوق اإلنســان أن دعــوة المجلــس الوطنــي »مبعــث للشــك والريبــة، مــن حيــث أهدافهــا ومراميهــا، التــي باتــت تســتهدف بوضــوح 
كثــر مــن ســؤال حــول الغايــة مــن تســليم هــذه المؤسســة بيــد فئــة، ذات ميــل إيديولوجــي مكشــوف،  الكيــان الهويــايت للمجتمــع المغــريب، ممــا يطــرح أ
إىل  الدعــوة  )ألن)   ... إيديولوجيــا  مخالفيهــم  وإقصــاء  االنتقائيــة  عــن  فضــال  منهجيــة،  تكــون  تــكاد  فجــة،  بطريقــة  القيميــة،  المجتمــع  أســس  تحــارب 
المســاواة يف اإلرث دعــوة باطلــة، تنــم عــن جهــل مطبــق بأســس قاعدتــه الشــرعية ودالالتهــا ». وبالرغــم مــن انتقاداتــه للمجلــس، يحضــر أعضــاء وفــروع 
الوطنــي لحقــوق  المجلــس  ـ مبــادرات وأنشــطة  النســائية منهــا  اإلســالمية، تحديــدا  االطــارات  للعديــد مــن  بالنســبة  الشــأن  ـ كمــا هــو  الكرامــة  منتــدى 
االنســان أو لجانــه الجهويــة، بينمــا يشــارك المجلــس الوطنــي بروتوكوليــا يف بعــض أنشــطة المنتــدى )علــى ســبيل المثــال، حضوراألميــن العــام للمجلــس، 

محمــد الصبــار، خــالل مؤتمــر انتخــاب قيــادة المنتــدى يف 2016).

حقوق اإلنسان والحركات اإلسالمية كانون االول/ديسمبر 2018  محمد وزيف
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50 عن سياق إنشاء المنتدى المغريب للحقيقة واالنصاف، انظر:  

Frédéric Vairel, “Le Maroc des années de plomb: équité et réconciliation?”, Politique Africaine, n° 962004/, pp 181195-.
51 من جملة الخدمات المقدمة للضحايا تلك المتعلقة بالجوانب الصحية التي تتكفل بها ”الجمعية الطبية العادة تأهيل ضحايا التعذيب“ بحكم ارتباطها الوثيق بالمنتدى.

www.instance-mdh.org/page3.html  :52 انظر المزيد عن مرجعية وأهداف الهيئة المغربية لحقوق اإلنسان يف موقعها االلكتروين

53 جمدت جمعية عدالة عضويتها يف هذا االئتالف يف 16 يونيو 2015.  

blog-post_77.html/04/droitagadir.blogspot.com/2016 54 انظر النص الكامل لرسالة االنسحاب على

2. اإلسالميون المغاربة والعالقة مع »اإلطارات الحقوقية المركبة«
يحيــل مفهــوم »اإلطــار المركــب« إىل وعــاء تنظيمــي )جمعيــة، شــبكة/إئتالف) لممارســة الفعــل الحقــويق المشــترك يف صيغــة تعدديــة توحــد أو تجمــع بيــن 
أفــراد أو مجموعــات ذات انتمــاءات وتوجهــات ايديولوجيــة وسياســية مختلفــة. وتطــرح عالقــة االســالميين المغاربــة ـ ســواء كأفــراد أو مجموعــات ـ باالطــارات 
الحقوقيــة المركبــة واشــتغالهم مــن داخلهــا إىل جانــب توجهــات ومكونــات أخــرى، مجموعــة مــن االســئلة والتحديــات تتعلــق يف جانــب منهــا بســقف التوافقــات 
وكــذا إشــكالية المرجعيــة المؤطــرة لهويــة تلــك االطــارات ولمضاميــن عملهــا. وتســتعرض الفقــرات التاليــة بعــض التجــارب يف هــذا المنحــى وتحديــدا يف المنتــدى 

المغــريب للحقيقــة واإلنصــاف، والمركــز المغــريب لحقــوق اإلنســان واالئتــالف المغــريب لهيئــات حقــوق اإلنســان.

تأســس المنتــدى المغــريب للحقيقــة واإلنصــاف يف 1999 يف ســياق سياســي انتقــايل )حكومــة التنــاوب يف 1998، وتــويل الملــك محمــد الســادس الحكــم يف 
عــام 1999)، وبانخــراط »العهــد الجديــد« يف عمليــة مصالحــة ومســعى لطــي ماضــي ســنوات الرصــاص عبــر االســتماع اىل شــهادات بعــض ضحاياهــا وصــرف 
تعويضــات لهــم50.   ويف خضــم عمليــة التصالــح، صــار المنتــدى إطــاًرا مركًبــا وتعدديًــا يضــم يف صفوفــه أطيافــا مختلفــة مــن الضحايــا باختــالف الملفــات والقضايــا 
المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق االنســان خــالل تلــك الفتــرة.  وتميــزت تجربــة منتــدى الحقيقــة عــن بــايق االطــارات االخــرى يف المزاوجــة بيــن الطابــع النقــايب واالبعــاد 

الحقوقيــة يف الدفــاع عــن الحقــوق المعنويــة والمصالــح الماديــة لقواعــده وأعضائــه مــن جهــة، ومــن خــالل أهدافــه، طــرق عملــه وخدماتــه مــن جهــة أخــرى51. 

باعتبارهــم أحــد فئــات ضحايــا ســنوات الرصــاص، شــارك يف المنتــدى معتقلــون اســالميون ســابقون إىل جانــب افــراد ومجموعــات معنيــة بالمســألة مع اختالف 
كي للقــوات الشــعبية،  انتماءاتهــم السياســية ومشــاربهم االديولوجيــة: يســاريون، عســكريون، مناضلــو احــزاب سياســية وحــركات اســالمية )االتحــاد االشــترا
كي الموحــد، المؤتمــر الوطنــي االتحــادي، حــزب البديــل الحضــاري، نشــطاء  كي، الحــزب االشــترا حــزب النهــج الديمقراطــي، حــزب الطليعــة الديمقراطــي االشــترا
الشــبيبة االســالمية، إلــخ). وطالــب المنتــدى بإطــالق ســراح مــا تبقــى مــن المعتقليــن االســالميين يف الســجون المغربيــة وكذلــك بقضايــا االختفــاء واالختطــاف 

يف صفــوف الســلفيين مــع مايرتبــط بذلــك مــن شــهادات ومزاعــم بشــأن المعتقــالت الســرية )تمــارة مثــال).

وبالنظــر إىل محدوديــة المــراس الحقــويق لالســالميين مقارنــة باالجنحــة اليســارية، فقــد اتســم حضورهــم بالتواضــع ســواء علــى مســتوى التأســيس النظــري، 
التنظيمــي أو الحركــي لفكــرة ومســار المنتــدى يف ســبيل المســاهمة يف خلــق مســار العدالــة االنتقاليــة بالمغــرب. وخضــع تمثيــل التيــارات السياســية والحركيــة 
كبــر قــدر مــن التوافــق حــول مواقــف المنتــدى بيــن مختلــف أطيــاف الضحايــا والفاعليــن. ويف غيــاب  المختلفــة يف المنتــدى لعمليــة تفــاوض هدفهــا ضمــان أ
تمثيــل لجماعــة العــدل واالحســان، فــإن موقــع االســالميين وحضورهــم إىل جانــب بــايق المكونــات داخــل الهيــاكل التنظيميــة للمنتــدى )المجلــس الوطنــي، 

المكتــب التنفيــذي) ظــل محكومــا بمنطــق التوافقــات والتوازنــات بيــن مختلــف التيــارات التــي تألــف منهــا المنتــدى. 

وشــارك إســالميون أيًضــا يف نموذجيــن آخريــن مــن االطــارات المركبــة وهمــا المركــز المغــريب لحقــوق اإلنســان واالئتــالف المغــريب لهيئــات حقــوق اإلنســان. 
وعانــت تلــك اإلطــارات مــن الخالفــات حــول التمثيــل النســبي وتقســيم مناصــب صنــع القــرار وتــويل المســؤوليات واالنســجام مــع الرهانــات والتصــورات 

السياســية للفرقــاء؛ إلــخ.

ونشــأ المركــز المغــريب لحقــوق اإلنســان يف أبريــل 1999 مــن جانــب نشــطاء وفعاليــات اســالمية )حــزب العدالــة والتنميــة بالدرجــة األوىل) أو ذات توجهــات 
كي الموحــد والمؤتمــر الوطنــي االتحــادي) اضافــة إىل مســتقلين متعاطفيــن. وهيمــن التيــار اإلســالمي علــى المركــز ســنوات عديــدة  يســارية )الحــزب االشــترا
عبــر رئيســه، خالــد الشــرقاوي الســموين، المحســوب علــى العدالــة والتنميــة. وعندمــا انعقــد المؤتمــر الثــاين للمركــز ســنة 2010 تفجــر صــراع علــى القيــادة 
وانســحب اليســاريون مــن اإلطــار بدعــوى أن هنــاك اختــالالت تنظيميــة واختــالف مــع مرجعيــة المركــز الحقوقيــة ومــع رئيــس المركــز. ويف يوليــو 2010، أسســت 
لجنــة تحضيريــة مــن أبــرز أعضــاء التيــار اليســاري المنســحب إطــارا حقوقيــا جديــدا، وهــو الهيئــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، بهــدف التمايــز عــن تجربــة المركــز 
وكــرد ضمنــي علــى زمالئهــم االســالميين الســابقين. وأولــت وثائــق الهيئــة الجديــدة اهتمامــا بالغــا لتأكيــد هويتهــا ومرجعيتهــا المغايــرة المســتندة إىل مبــادئ 

الكونيــة والديمقراطيــة واالســتقاللية والشــمولية اســتنادا إىل المواثيــق والعهــود الدوليــة والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا52. 

كثــر مــن 20 جمعيــة مــن توجهــات حقوقيــة مختلفــة. ومــرة أخــرى كان االختــالف حــول  وتأســس االئتــالف المغــريب لهيئــات حقــوق اإلنســان يف 2011 وضــم أ
مرجعيــة العمــل الحقــويق هــو أحــد أســباب الصــراع داخــل االئتــالف. وعلــى ســبيل المثــال إنســحبت جمعيــة عدالــة مــن االئتــالف لعــدة أســباب منهــا المرجعيــة 

كمــا أوضحــت يف المقتطــف التــايل مــن رســالة االنســحاب53:  
... الدفــاع عــن مبــادئ الديمقراطيــة والحريــة والكرامــة والمســاواة والعدالــة  »مــن احــد االهــداف التــي ســطرها االئتــالف يف ارضيتــه التنظيميــة 
االجتماعيــة واعمــال المواثيــق الدوليــة لحقــوق االنســان... لكــن صدمنــا يف عــدة محطــات نضاليــة ومحوريــة بوجــود هيئــات حقوقيــة تتحفــظ علــى 
قضايــا ومطالــب حقوقيــة أو تعارضهــا كإلغــاء عقوبــة االعــدام وعــدم تجريــم االجهــاض وقضايــا المســاواة واحتــرام الحريــات الفرديــة... بسســب اختــالف 
يف المرجعيــات ممــا أتبــث صعوبــة إن لــم نقــل اســتحالة العمــل معهــا لتحقيــق االهــداف المســطرة بمــا يضمــن تحصيــن الحقــوق والحريــات يف إطارهــا 
الشــمويل وليــس التجزيئــي واالنتقــايئ. وبالمقابــل اصطدمنــا عــدة مــرات بعــدم تقبــل الــرأي اآلخــر والمخالــف وتبــادل االتهامــات فيمــا بيــن االعضــاء 

إن علنــا أو ســرا...«54. 

وهكــذا ظلــت مســألة المرجعيــة قنبلــة غيــر موقوتــة عندمــا تشــارك إطــارات محســوبة علــى الحركــة االســالمية مثــل منتــدى الكرامــة والمركــز المغــريب لحقــوق 
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كي عمر بنجلون على عاتق جمعية الشبيبة االسالمية التي تعد المشتل األول ألغلب التنظيمات  55 تنحو الشهادات والكتابات اليسارية اىل تحميل مسؤولية اغتيال الزعيم النقايب واالشترا

كتوبر 2008، و ”يف الذكرى 34 الغتياله: تفاصيل الجريمة التي  والجماعات االسالمية الحالية بالمغرب. انظر: محمد الساسي،“ األطراف السياسية بين تبادل العنف واالعتذار“، المساء، 23 أ
كي، 18 ديسمبر 2009.  راح ضحيتها الشهيد عمر بنجلون، االتحاد االشترا

56 عبد الرحمان رشيق، الحركات االجتماعية يف المغرب من التمرد إىل التظاهر، منتدى بدائل المغرب، 2014.

57 من بين المخرجات الوثائقية لهذه المجهودات التأصيلية على صعيد العالم االسالمي هنالك البيان االسالمي العالمي لحقوق االنسان الصادر سنة 1981 واالعالن االسالمي لحقوق 

االنسان الذي صدر عن منظمة المؤتمر االسالمي يف اجتماعها يف القاهرة سنة  1990.
58 رشيد مقتدر، اإلدماج السياسي للقوى اإلسالمية بالمغرب، مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم، 2010.

www.orcfmaroc.org.ma  :59 انظر الموقع االلكتروين لمنظمة تجديد الوعي النسايئ

www.fz.ma  :60 انظر الموقع االلكتروين منتدى الزهراء للمرأة المغربية

www.aljamaa.net/ar/document/3124.shtml  :61 هيئة التحرير، ”األستاذ عبد العزيز أودين يحلل الوضع الحقويق المغريب“، جماعة العدل واإلحسان، 21 ديسمبر 2005 ومتاح على

االنســان مــع منظمــات واطــارات علمانيــة يف شــبكة او ائتــالف حيــث يمكــن إدارة التوتــرات والقيــام بعمــل مشــترك يف بعــض القضايــا الحقوقيــة بالمغــرب 
طالمــا لــم تتجــاوز حــدود المناطــق المحظــورة عنــد اإلســالميين.

اإلسالميون المغاربة ومحك الممارسة الحقوقية
يمكــن التمييــز بيــن أربــع مراحــل كبــرى مــن اجــل تحقيــب عالقــة االســالميين المغاربــة بالمســألة الديمقراطيــة وقضايــا حقــوق االنســان، منــذ بدايــة ظهــور 
تنظيمــات الحركــة االســالمية يف أواخــر الســتينيات اىل اليــوم. وتعكــس هــذه المراحــل تطــورات الحركــة اإلســالمية االيديولوجيــة، وفيمــا يخــص بنياتهــا التنظيميــة، 

ومواقــع فاعليهــا داخــل المشــهد السياســي بالمغــرب:
تزامنــت المرحلــة االوىل مــع بدايــات ظهــور االســالميين وأتســمت بمنطــق العــداء والرفــض المطلــق لمبــادىء الديمقراطيــة والحقــوق والحريــات. وتأســس 	 

هــذا المنطــق علــى مفاهيــم وتصــورات ايديولوجيــة ودينيــة منغلقــة ومتشــددة تعكــس الموقــع الهامشــي للفاعليــن االســالميين يف الحقــل السياســي 
خــالل فتــرة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. وشــيّطن اإلســالميون المنظومــة الديمقراطيــة والممارســات الحقوقيــة واعتبروهــا بدعــة. والتــزال بعــض 
تداعيــات هــذه المرحلــة تلقــي بظلهــا علــى عالقــة االســالميين بالحركــة الديمقراطيــة والحقوقيــة بالمغــرب )لعــل أهمهــا اغتيــال الرمــز اليســاري والنقــايب 

عمــر بنجلــون ســنة 1975).55
وتمتــد المرحلــة الثانيــة مــن فتــرة الثمانينيــات اىل منتصــف التســعينيات حيــث تعامــل اإلســالميين بحــذر مــع قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق االنســان 	 

وحاولــوا اســتثمارها يف الصــراع مــع الســلطة يف ظــل ســياق تاريخــي عــرف مجموعــة مــن المتغيــرات السياســية علــى المســتوى الوطنــي واالقليمــي 
والــدويل. وطنيــا، شــهدت الســاحة السياســية تنامــي الحــركات االحتجاجيــة واالضطرابــات االجتماعيــة )اضرابــات 1981، 1984، و1990(56  وبــروز الحركــة 
االســالمية بالمغــرب كقــوة معارضــة وازنــة، الســيما يف اعقــاب الثــورة االيرانيــة، مــع مــا رافــق ذلــك مــن تعــرض نشــطائها للتضييــق، والمالحقــة واالعتقــاالت. 
علــى الصعيــد اإلقليمــي )مثلمــا حــدث مــع االنقــالب العســكري علــى االكتســاح االنتخــايب لجبهــة االنقــاد االســالمية بالجزائــر يف عــام 1991). وعلــى 
المســتوى الــدويل، ســقط جــدار برليــن يف 1989وجــرى تدويــل مســألة الديمقراطيــة وحقــوق االنســان مــع نهايــة الحــرب البــاردة. ووجــدت كل هــذه 
المتغيــرات صداهــا علــى مســتوى االنتــاج النظــري وااليديولوجــي االســالمي مــن خــالل المجهــودات التأصيليــة لالنتلجنســيا االســالمية للتوفيــق والموالفــة 
بيــن الشــورى والديمقراطيــة وكــذا مكانــة المســألة الحقوقيــة يف االســالم57.  وقــد تميــزت مالمــح هــذه المرحلــة عمومــا بالتعامــل االنتقــايئ لالســالميين 

المغاربــة مــع المنظومــة الحقوقيــة وايالئهــم االهميــة البالغــة للحقــوق والحريــات السياســية أساســا.
ثــم جــاءت مرحلــة التطبيــع النســبي مــع المنظومــة الحقوقيــة ومأسســة الفعــل الحقــويق اإلســالمي بيــن نهايــة التســعينيات وحتــى قــدوم الربيــع العــريب 	 

يف 2011، يف ســياق االنفتــاح السياســي المحســوب وعمليــة االدمــاج التدريجــي لالســالميين االصالحييــن يف اللعبــة السياســية والتــي بــدأت قبــل تــويل 
محمــد الســادس يف 581999.   واحتفــظ اإلســالميون بمنطــق التطبيــع الجــزيئ حيــث شــددوا علــى أهميــة عــدم تعــارض الحقــوق مــع »الخصوصيــة 
الدينيــة والحضاريــة.« ودخــل إســالميون يف جــدال مــع فاعليــن اخريــن حــول مســائل وسياســات تمــس الحقــوق مثلمــا حــدث خــالل مناقشــة الخطــة 
الوطنيــة الدمــاج المــرأة يف التنميــة والجــدال حــول الحريــات الفرديــة. وحســب طبيعــة العالقــة مــع الســلطة، اختلفــت أشــكال مأسســة العمــل الحقــويق 
مــن قبــل االســالميين المغاربــة  وشــملت تأســيس حــزب العدالــة والتنميــة لمجموعــة اطــارات قانونيــة، حقوقيــة ونســائية مثــل منظمــة تجديــد الوعــي 
النســايئ يف  591995،   ومنتــدى الزهــراء للمــرأة المغربيــة يف 602002،   ومنتــدى الكرامــة لحقــوق االنســان يف 2005. وأنشــأت جماعــة العــدل واإلحســان 
المحظــورة هيئــة حقوقيــة وهيــاكل قطاعيــة داخليــة )قطــاع نســايئ، نقــايب، طــاليب) تعمــل عبــر المحاميــن المرتبطيــن بالجماعــة مثــل رابطــة محامــي العــدل 

واإلحســان61.  وأخيــرا ظهــرت إطــارات حقوقيــة )لجــان، تنســيقيات، جمعيــات) للدفــاع عــن المعتقليــن االســالميين الســلفيين.
وأخيــرا، تــؤرخ المرحلــة الرابعــة النتقــال االســالميين االصالحييــن مــن موقــع االدمــاج المراقــب اىل موقــع المســؤولية والتدبيــر الحكومــي. وتجــد هــذه 	 

المرحلــة تعبيرهــا يف حكومــة عبــد اإللــه بنكيــران زعيــم حــزب العدالــة والتنميــة)2012 - 2016) مــع مــا رافــق ذلــك مــن توجســات عديــد مــن الفاعليــن 
بســبب إرث المراحــل الســابقة يف تعاطــي االســالميين مــع المســألة الحقوقيــة. 

ممارسات وإطارات إسالمية للفعل الحقويق
يف ســياق عمليــة االنصــاف والمصالحــة بالمغــرب، صــارت مســألة الدفــاع عــن المعتقليــن الســلفيين بموجــب قانــون االرهــاب مدخــال عمليــا لتحقيــق رغبــة 
مجموعــة مــن المعتقلييــن االســالميين الســابقين يف اقتحــام المجــال الحقــويق ووســمه بالطابــع االســالمي؛ وذلــك بعــد تعثــر مجهــودات بعضهــم يف هــذا 
االتجــاه خــالل ســنوات التســعينيات. وأمــام اســتعصاء االنخــراط يف الجمعيــات الحقوقيــة ذات التوجــه اليســاري )الجمعيــة المغربيــة لحقــوق االنســان مثــال)، أو 
العمــل داخــل اطــارات مركبــة منفتحــة نســبيا مثــل منتــدى الحقيقــة واالنصــاف، عمــد معتقلــون ســابقون اىل التقــارب مــع فعاليــات ونخــب ذات توجــه اســالمي 
ومنافســة للهيمنــة اليســارية علــى المجــال الحقــويق، وبشــكل خــاص بعــد تطبيــع العالقــات بيــن النظــام وجــزء مــن االســالميين االصالحييــن )حركــة التوحيــد 

واالصــالح وحــزب العدالــة والتنميــة) وإدماجهــم يف اللعبــة السياســية )إبتــداء مــن برلمــان 1997).

ويف إطار دراسة نماذج إسالمية للفعل الحقويق، سننظر يف إطارات الدفاع عن المعتقلين السلفيين وتجربة منتدى الكرامة لحقوق االنسان.

1. اإلطارات االسالمية للدفاع عن المعتقلين السلفيين
ارتبطــت هــذه الجهــود ومحــاور اشــتغالها بتجــاوزات االجهــزة االمنيــة يف مواجهــة أعمــال وتهديــدات ارهابيــة، وخاصــة عقــب تفجيــرات 16 مايــو 2003 بالــدار 
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62 الظهير الشريف رقم 1.04.42 الصادر يف 10 أبريل 2004 بالمصادقة على النظام األساسي لهيئة اإلنصاف والمصالحة.، الجريدة الرسمية عدد 5203، 12 ابريل 2004. 

63 بخصوص التجربة الحقوقية ل جمعية النصير لمساندة المعتقلين اإلسالميين بالمغرب، انظر:

 Smaoui Selim, Après la réconciliation, la mobilisation ? Sociologie de la défense des ’’détenus salafistes’’ au Maroc, Mémoire de Master Recherche 2, IEP, Paris,
 2010; “Bricolages moraux et transactions politique: la ’’réconciliation islamique’’ au prisme de ses usages au Maroc”, In Justice, Religion et Réconciliation,

.L’Harmattan, Paris, 2014
www.almoslim.net/node/86740  64 ”رئيس جمعية النصير: سجنت فأدركت قيمة أن تدعم إنسانا وراء القضبان“، المسلم، 18 نوفمبر 2005، متاح على

www.ccddi.org   65 الموقع االلكتروين للجنة

66 طال قانون مكافحة اإلرهاب بعد صدوره يف مايو 2003 آالف األشخاص بالمغرب وأدين تحته سلفيون جهاديون بأحكام تراوحت بين اإلعدام والسجن مدى الحياة وعقوبات تمتد 30 سنة.. 

ويف 17 فبراير 2011، قبل بداية الحراك المغريب بثالثة أيام، اعتصم معتقلون سلفيون لالحتجاج يف سجن سال، مما أدى إىل إتفاق 25 مارس 2011 مع ممثلين عن مجموعة مؤسسات 
رسمية )مندوبية إدارة السجون ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان) بحضور منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان. وبمقتضى االتفاق جرى التعهد بدراسة جوانب المشكلة وإطالق 
سراح المعتقلين يف شكل دفعات. ويف أبريل 2011، أطلق سراح الدفعة األوىل من المعتقلين البالغ عددهم قرابة 196، بطلب من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ومن ضمنهم محمد 

الفزازي وعبد الكريم الشاذيل، أبرز شيوخ لسلفية الجهادية.
67 انظر شهادة أحد المؤسسين من المعتقلين االسالميين السابقين:

Cédric Baylocq et Jacopo Granci, “20 février: Discours et portraits d’un mouvement de révolte au Maroc”, L’Année du Maghreb, 2012, pp 239258-.

البيضــاء واالحــكام الصــادرة بشــأنها. وتميــزت هــذه الجهــود بطابــع فئــوي وتــآزري وشــملت  المعتقليــن الســلفيين وعائالتهــم. وتزايــد عــدد األطــر العاملــة يف هــذا 
المجــال بالنظــر اىل اســتمرار المالحقــات األمنيــة واالختالفــات واالنشــقاقات بيــن الفاعليــن يف المجــال، اضافــة اىل المنافســة حــول شــرعية التمثيليــة والوســاطة 
يف هــذا الملــف ســواء فيمــا بيــن هــذه االطــارات نفســها أو بينهــا وبيــن اطــارات أخــرى )منتــدى الكرامــة مثــال)،  وذلــك يف ظــل رهانــات مجموعــة مــن االحــزاب 
السياســية )العدالــة والتنميــة، النهضــة والفضيلــة، الحركــة الديمقراطيــة واالجتماعيــة) يف احتــواء واســتقطاب االصــوات والقيــادات الســلفية. يف جــزء منــه، ينهــل 
الخطــاب الحقــويق لهــذه االطــارات مــن بعــض المفاهيــم المرتبطــة بمسلســل المصالحــة بالمغــرب مــن خــالل الحديــث عــن »ضحايــا« العهــد الجديــد إضافــة اىل 

تعابيــر مســتقاة مــن المرجعيــة الدينيــة عبــر االستشــهاد باآليــات القرآنيــة واللجــوء اىل المصطلحــات المتعلقــة بالمظلوميــة، والنصــرة، إلــخ.

جمعية النصير لمساندة المعتقلين اإلسالميين بالمغرب 
يف ســياق إنشــاء هيئــة االنصــاف والمصالحــة62،  تأسســت جمعيــة النصيــر لمســاندة المعتقليــن اإلســالميين بالمغــرب يف ديســمبر 2004 كأول إطــار حقــويق 
إســالمي يعنــى بالدفــاع حصــرا عــن المعتقليــن االســالميين، وتحديــدا الســلفيين المعتقليــن يف اطــار قانــون مكافحــة االرهــاب63.  وعلــى رأس المؤسســين، 
كثرهــم مــن عائــالت معتقليــن، يقــف عبــد الرحيــم مهتــاد وهــو معتقــل اســالمي ســابق مــن فتــرة ســنوات الرصــاص، وناشــط منخــرط يف مجموعــة منظمــات  وا
حقوقيــة مثــل منتــدى الحقيقــة واالنصــاف. وعــن حيثيــات تأســيس هــذا اإلطــار الجديــد يف يف ظــل تواجــد منظمــات حقوقيــة راســخة بالمغــرب، يقــول مهتــاد: 
»طرقنــا جميــع األبــواب لــدى الهيئــات والمنظمــات العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، بحكــم عضويتــي يف فــرع منتــدى الحقيقــة واإلنصــاف بالــدار البيضــاء، 
وخبــريت مــع جمعيــات حقوقيــة مغربيــة. كنــت دائمــاً أضــع أمــام الحقوقييــن مشــكلة المعتقليــن اإلســالميين ... فمنهــم مــن كان يتنكــر بصفــة قطعيــة قائــالً: 
إنهــم يســتحقون االعتقــال، ومنهــم مــن كان يقــول: إن الموضــوع مــا يــزال غيــر ناضــج ... اإلطــارات القانونيــة التــي كانــت موجــودة رفضــت تبنــي الملــف وكلمــا 
طرقنــا بابهــا لــم يفتــح لنــا، فصرنــا أمــام البــاب المســدود، وأمــام خياريــن: إمــا أن تؤســس بشــكل مســتقل، وإمــا أن تذهــب لحــال ســبيلك. هــذا هــو الســؤال الــذي 

طرحنــاه أخيــرا يف االجتماعــات الســابقة للتأســيس. اتجهــت اإلرادة يف النهايــة إىل تأســيس إطــار قانــوين خــاص يدافــع عــن المعتقليــن.«64

وال يمنــع عــدم االعتــراف القانــوين بالجمعيــة، رغــم اســتيفاءها الشــروط الشــكلية لذلــك، مــن تنظيــم انشــطتها يف ظــل التســامح النســبي للســلطات العامــة. 
وبالرغــم مــن تواضــع امكانياتهــا وطاقاتهــا البشــرية، فقــد تمكنــت الجمعيــة ان تفــرض ملــف » المعتقليــن الســلفيين« علــى االجنــدة الحقوقيــة وعلــى ســاحة 
النقــاش االعالمــي والسياســي بالمغــرب. واســتطاعت الجمعيــة ايضــا لفــت االنتبــاه اىل معانــاة نــوع آخــر مــن ضحايــا الحــرب علــى االرهــاب )عائــالت المعتقليــن 

الســلفيين) وعملــت علــى تعبئتهــم وتأطيرهــم.

اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين اإلسالميين 
مــن خــالل موقعهــا االلكتــروين65،  تقــدم اللجنــة المشــتركة للدفــاع عــن المعتقليــن اإلســالميين نفســها بصفتهــا لجنــة مدافعــة عــن حقــوق المعتقلين اإلســالميين 
تحــت طائلــة قانــون اإلرهــاب وذلــك عبــر »كل األســاليب الســلمية والمشــروعة لوضــع حــد لــكل االنتهــاكات والتجــاوزات التــي تطالهــم دون تمييــز أو تخصيــص.«  

وتأسســت اللجنة يف 14 مايو 2011 كإطار مشــترك يضم تنســيقيتين تهتمان بقضية المعتقلين الســلفيين تحديدا:

أواًل: تنســيقية الحقيقــة للدفــاع عــن معتقلــي الــرأي والعقيــدة والتــي تمثــل عائــالت المعتقليــن فعلًيــا يف إطــار قانــون مكافحــة اإلرهــاب. وتأسســت هــذه 
كبتهــا مبــادرات تآزريــة مــن طــرف عائــالت المعتقليــن. التنســيقية يف أواخــر 2010 يف ســياق احتجاجــات المعتقليــن الســلفيين داخــل الســجون والتــي وا

ثانيــاً: تنســيقية المعتقليــن اإلســالميين الســابقين والتــي تمثــل المعتقليــن اإلســالميين الســابقين يف إطــار قانــون مكافحــة اإلرهــاب. وتأسســت هــذه التنســيقية 
بعــد اتفــاق 25 مــارس662011  مــن طــرف معتقليــن إســالميين ســابقين وذلــك بهــدف الدفــع لتنفيــذ االتفــاق المذكــور والمطالبــة بإســقاط قانــون مكافحــة 

اإلرهــاب وجبــر الضــرر الــذي لحقهــم جــراء اعتقالهــم67. 

وأوىلّ عمــل اللجنــة المشــتركة اهتمامــا بالغــا للدعايــة االعالميــة للملفــات المطروحــة حيــث نشــطت علــى عــدة وســائل تواصــل اجتماعــي، وعملــت علــى تعبئــة 
عائــالت المعتقليــن والضغــط علــى المســؤولين عبــر اشــكال احتجاجيــة مثــل االضــراب عــن الطعــام، والتظاهــر، والوقفــات )أمــام المســاجد، البرلمــان، وزارة 
العــدل، مقــر المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بالربــاط، مقــر حــزب العدالــة والتنميــة). وعلــى غــرار بــايق االطــارات الحقوقيــة للدفــاع عــن المعتقلين الســلفيين، 
وجهــت اللجنــة انتقــادات الذعــة اىل حــزب العدالــة والتنميــة لموقعــه يف رئاســة الحكومــة وتوليــه وزارة العــدل والحريــات يف شــخص مصطفــى الرميــد الــذي كان 

مــن أبــرز المدافعيــن عــن القضيــة مــن موقعــه الســابق كمحامــي وبرلمــاين ســابق يف المعارضــة أو رئيــس منتــدى الكرامــة.

الجمعية الوطنية لالدماج واالصالح
تأسســت هــذه الجمعيــة يف مــارس 2016 علــى يــد ناشــطين ومعتقليــن ســابقين بموجــب قانــون اإلرهــاب ويف مقدمتهــم عبــد الكريــم الشــاذيل، أحــد أبــرز 
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68 ُيعد الشاذيل من أبرز شيوخ السلفية الجهادية بالمغرب. ُولد 1960 بالدارالبيضاء، ودرس الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط وحصل على الدكتوراه يف سنة 2000 بأطروحة حول 

حول فكر ابن تيمية. نشط يف الحركة اإلسالمية منذ شبابه واعُتقل بين سنتي 1984 و1985، ثم يف عام 1995 وُحقق معه يف مزاعم بشأن تكوين خاليا إسالمية يف الجيش. سبق له أن عمل 
موظفا ساميا بإدارة الدفاع الوطني بالرباط بين 1989 و1992 يف قسم التعاون الدويل والعالقات العسكربة المغربية االمريكية، باالضافة اىل عمله يف قسم التجهيز بادارة الدفاع الوطني 
والمديرية العامة للدراسات والمستندات. وعقب هجمات 16 مايو 2003، حكم عليه بـالسجن 30 عاما ولكن حصل على عفو ملكي مع سلفيين آخرين يف سنة 2011. وأشهر مؤلفاته: 

”فصل المقال يف أن من تحاكم إىل الطاغوت من الحكام كافر من غير جحود وال استحالل“.
69 توجد ازدواجية مرجعية يف تجربة أقدم االطارات الحقوقية بالمغرب وهو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان المؤسسة يف مايو 1972 حيث كان هدفها ”نشر وتعميق مفاهيم 

كدها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.“ انظر الموقع  وثقافة حقوق اإلنسان مجرياته األساسية يف يف جميع أصولها ومصادرها كما نص عليها اإلسالم وأ
www.lmddh.com :االلكتروين للعصبة

70 حسب أول بالغاته الصحفية، أسس المنتدى ”صفوة من األكاديميين ورجال القانون والعلوم من مختلف التخصصات والمعتقلين السياسيين سابقا، الذين يتقاسمون نفس المبادئ 

والتصورات حول حقوق اإلنسان، انطالقا من المرجعية اإلسالمية، باعتبارها تكرم اإلنسان وتجعله أفضل مخلوقات هللا على األرض، واستنادا إىل المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان باعتبارها 
فضيلة إنسانية“. انظر: ”جمعية منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان تنتخب مكتبها التنفيذي“، التجديد، 20 يونيو 2005. 

71 ضم االعضاء المؤسسين مصطفى الرميد، عبد العلي حامي الدين، عبد المالك زعزاع، محمد حقيقي، محمد األمين الركالة، عبد اللطيف الحاتمي، محمد الكشور، خليل اإلدريسي، جميلة 

مصدر، جميلة العماري، محمد طاليب، وأنس مزور.
72 يؤكد البيان بهذا الخصوص أن المنتدى ”كان سباقا إىل النضال من أجل إيجاد تسوية عادلة لملف معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية منذ تأسيسه سنة 2005، وطالب باستمرار 

باعتماد المقاربة التصالحية، وعمل طيلة سنة 2012 و2013 بمعية جمعيتين حقوقيتين )عدالة والوسيط) باإلضافة إىل الشيخ عبد الوهاب رفيقي أيب حفص على تنظيم العديد من 
اللقاءات التشاورية مع الجمعيات الحقوقية والمعتقلين السابقين المنضوين يف إطار اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين اإلسالميين وعدد من البرلمانيين من أطياف مختلفة وعدد من 
المسؤولين الرسميين، توجت بمذكرة هامة سلمت للسيد رئيس الحكومة بحضور لجنة محترمة لمتابعة هذا الملف“. انظر: ”منتدى الكرامة: هذه حقيقة الخالف مع حقيقي“، اليوم 24، 16 

 www.alyaoum24.com/213047.html سبتمبر 2009، متاح على
73 اإلشارات يف هذا المقتبس تخص اعتقال ومحاكمة مغني الراب معاذ بلغوات، المعروف ب “الحاقد“، الناشط يف حركة ”20 فبراير“؛  وكان ”معتقلي 6 أبريل 2014“ مجموعة من شباب 

حركة ”20 فبراير“ جرى اعتقالهم خالل مشاركتهم يف يف إطار مسيرة بالدار البيضاء دعت إليها مركزيات نقابية احتجاجاً على سياسات الحكومية؛ أُدين األسباين دانييل كالفن باغتصاب 
قاصرين وُحكم عليه بالسجن 30 سنة ولكنه استفاد من عفو ملكي شمل مسجونين إسبان مما أثار موجة احتجاجات يف الشارع المغريب.

74 تعود وقائع قضية محمد األمين الركالة إىل سنة 2008 حيث أُعتقل مع أخرين من الفاعلين السياسيين االسالميين يف إطار ماعرف إعالميا بخلية بليرج. وواجهت المجموعة اتهامات 

”المس بسالمة أمن الدولة الداخلي، وتكوين عصابة إجرامية إلعداد وارتكاب أعمال إرهابية، يف إطار مشروع جماعي يهدف إىل المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب 
والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية، مع سبق اإلصرار والترصد، الخ.“ ويف سياق الحراك المغريب، استفادت المجموعة من عفو ملكي. انظر: عمر الفاروق الركالة، ”على 

www.hespress.com/opinions/51516.html  هامش الذكرى األوىل إلطالق سراح المعتقلين السياسيين الخمسة“، هسبريس، 13 ابريل 2012، ومتاح على
كتوبر 2015، ومتاح على  75 أمال كنين، ”انتخاب حامي الدين بـ“المستشارين“ يغضب عائلة آيت الجيد“، هسبريس، 13 أ

www.hespress.com/orbites/280518.html  

المعتقليــن الســلفيين المفــرج عنهــم68.  وتمحــور عمــل الجمعيــة حــول تســهيل إعــادة إدمــاج المعتقليــن الســلفيين الســابقين يف المجتمــع وتوفيــر فــرص عمــل 
لهــم إضافــة إىل اثــارة النقــاش الحقــويق والسياســي واالجتماعــي حــول وضعيتهــم.

بالنظــر اىل حيثيــات إنشــائها )الدعــم المــايل، مــكان التأســيس) وكــذا االنتمــاء الحــزيب لرئيســها وجــل مؤسســيها )حــزب الحركــة الديمقراطيــة واالجتماعيــة)، 
تعتبــر الجمعيــة يف نظــر البعــض ذراًعــا حقوقًيــا لهــذا الحــزب الــذي ينافــس تنظيمــات سياســية أخــرى يف اســتمالة واســتقطاب االصــوات والتيــارات الســلفية 
إىل ولــوج المعتــرك السياســي المؤسســايت. وبيــن أهــم االنتقــادات الموجهــة اىل هــذه الجمعيــة إرتبــاط أســم مؤســس ورئيــس الحــزب )عميــد الشــرطة الســابق 

محمــود عرشــان) بملفــات تعذيــب وانتهــاكات جســيمة لحقــوق االنســان بالمغــرب.

2. الفعل الحقويق اإلسالمي: »منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان« نموذجا
بعــد ســتة أشــهر مــن ظهــور جمعيــة النصيــر، تأســس منتــدى الكرامــة لحقــوق اإلنســان«يف يونيــو 2005، باعتبــاره أول جمعيــة حقوقيــة إســالمية تســعى اىل 
الموالفــة بيــن مرجعيتيــن متمايزتيــن حيــث أنــه قــام » إنطالقــا مــن المرجعيــة اإلســالمية التــي تكــرم اإلنســان وتجعلــه أفضــل المخلوقــات » أوال، ثــم »إســتنادا 

للمرجعيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان المجســدة يف اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وتضمنتهــا العهــود والمواثيــق الدوليــة » ثانيــا69. 

مقارنة بالتنظيمات الحقوقية االسالمية السابقة، تمايز منتدى الكرامة بنوعية األطر، وتنوع التركيبة، ودرجة االحترافية واتساع دائرة االشتغال. فباالضافة اىل 
المعتقلين االسالميين السابقين، ضمت البنية االجتماعية ألعضاء ومؤسسي المنتدى أطر وشرائح من الطبقة الوسطى المتدينة والمحافظة والمشتغلة 
يف مجموعــة مــن القطاعــات )محامــون، أســاتذة جامعيــون، صحافيــون)70`.  وتتــوزع االنتمــاءات االيديولوجيــة والسياســية لهــذه النخبــة علــى التوجــه المحافــظ 
)الحبيب الفرقاين مثال) والعديد من التيارات االسالمية )البديل الحضاري وقدماء الشبيبة االسالمية مثال)، وحركة التوحيد واالصالح وحزب العدالة والتنمية71.  
كات ؛ التشبيك والتحالفات؛ إعداد التقارير الموازية، إلخ.  وتتجسد احترافية المنتدى يف مجموعة من المؤشرات منها تأسيس فروع؛ العمل المهني ؛ الشرا

وبالرغــم مــن التصــاق صورتــه االعالميــة والحقوقيــة أساســا بالترافــع يف ملــف المعتقليــن الســلفيين، فــإن مجــاالت ومحــاور اشــتغال المنتــدى اتســعت 
منــذ تأسيســه لتشــمل إصــالح منظومــة العدالــة، الحكامــة األمنيــة، مناهضــة التعذيبــذ والوقايــة منــه، مراقبــة اإلنتخابــات، مكافحــة االتجــار بالبشــر، الوســاطة 

والمــؤازرة يف مجموعــة مــن الملفــات والقضايــا، إلــخ.

ويــرى المنتــدى أنــه أحــرز عــدة إنجــازات منهــا التقــدم يف ملــف المعتقليــن الســلفيين72  والمشــاركة يف محطــات حقوقيــة متعــددة مثــل رفــض »محاكمــات 
معتقلــي 6 أبريــل ومحاكمــة معــاذ بلغــوات ولمحاكمــة بعــض نشــطاء 20 فبرايــر وللتدخــالت األمنيــة العنيفــة ضــد المعطليــن وضــد المظاهــرات الســلمية 

وموقفــه الرافــض لمحاكمــة عــدد مــن الصحافييــن وموقفــه الرافــض للعفــو عــن المجــرم »كالفــن« ولمنــع مخيــم أمنســتي )منظمــة العفــو الدوليــة).«73 

علــى صعيــد آخــر، تأثــر المنتــدى ســلًبا بعــد اعتقــال وإدانــة بعــض مؤسســيه وأعضائــه ومنهــم محمــد األميــن الركالــة ومصطفــى الحســناوي بشــأن مزاعــم 
مرتبطــة بقانــون االرهــاب74.  ويف بعــض الحــوارات والمقابــالت، أثيــرت قضيــة ارتبــاط اســم الرئيــس الحــايل للمنتــدى )عبــد العلــي حامــي الديــن) يف ملــف مقتــل 

أحــد نشــطاء الفصائــل الطالبيــة الراديكاليــة بجامعــة فــاس )الطالــب اليســاري أيــت الجيــد بنعيســى) ســنة 751991. 

وعلــى غــرار إطــارات حقوقيــة مغربيــة اخــرى، تمحــورت أهــم إشــكاليات المنتــدى حــول عالقــة الحقــويق بالسياســي والحــزيب، حيــث اعتبــره الكثيــرون ذراعــا 
حقوقيــا لحــزب العدالــة والتنميــة. وســاهم تحــول الحــزب مــن موقــع المعارضــة اىل تــويل الحكومــة يف خلــق توتــرات داخــل المنتــدى، وخصوصــا بعــد انتقــال 
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76 يف مقابل هذه االنتقادات، قال المنتدى يف بيان أنه ”كان وسيظل جمعية حقوقية مستقلة يشتغل على القضايا الحقوقية من منطلق موضوعي مبني على قواعد التحري والقيام 

بالوساطة والترافع مع الجهات المسؤولة من أجل حل القضايا الحقوقية، وأنه ليس من مهامه التصعيد كما ليس من مهامه المهادنة.“
www.alaoual.com/opinion/4273.html 77 أحمد بوعشرين األنصاري، ”االستيالء الفاضح على منتدى الكرامة“، األول، 23 يناير 2016، متاح على

78 يتعلق االمر بالناشط الحقويق، محمد حقيقي، أحد مؤسسي منتدى الكرامة الذي شغل مهمة مديره التنفيذي، وهو معتقل إسالمي سابق حوكم ضمن مجموعة ال71 بالسجن المؤبد يف 

يوليو 1984، قضى منها 11 سنة قبل االفراج عنه سنة 1994. وبعد التحفظ على انضمامه للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، كان من بين مؤسسي 
المنتدى المغريب من أجل الحقيقة واإلنصاف إضافة إىل اشتغاله يف هيئة اإلنصاف والمصالحة التي طرد منها. ساهم أيضا يف إنشاء مجموعة من االطارات الحقوقية المرتبطة بالدفاع 

عن المعتقلين اإلسالميين مثل لجنة التضامن مع قدماء المعتقلين اإلسالميين، لجنة المطالبة بإطالق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي، تنسيقية للمطالبة بإطالق سراح المعتقلين 
السياسيين يف مجموعة بليرج.، الخ.، إضافة إىل دوره يف تأسيس تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة وكذا تنسيقية الدفاع عن المعتقلين اإلسالميين السابقين المندمجتين 

يف إطار ”اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين اإلسالميين“ التي توىل فيها مهمة المستشار الحقويق. يعتبر محمد حقيقي كذلك أحد أبرز قياديي ”حزب النهضة والفضيلة ” المنشق عن 
حزب العدالة والتنمية.

79 تم اقتباس مجمل هذه الدواعي واالسباب من خالل البيان التوضيحي الموقع من طرف مجموعة من قيادات المنتدى والذي تم نشره على موقع بديل.انفو كملحق لمقال تحت عنوان: ” 

أربعة قادة يضعون حامي الدين يف أسوأ ورطة أخالقية صوروه كذابا وبال أخالق وحضارة“.
80 شمل التصريح الحكومي أمام البرلمان ”االنتقال اىل مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي، عبر التقدم يف تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وتعزيز الثقة يف غد افضل لالمة المغربية 

وتوفير شروط التنافس والعمل الجماعي من اجل نهضة الوطن وقوته وسيادته ووحدته، واالجتهاد يف إرساء مغرب الكرامة والحرية والتنمية والعدالة االجتماعية لكافة مواطناته ومواطنيه ... 
وتجسيد االلتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية، واالستجابة لالنتظارات الجوهرية والملحة للشعب المغريب بفئاته وشرائحه داخل الوطن ويف الخارج ولعموم الفاعلين 

االقتصاديين واالجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدين، والوفاء لاللتزامات الدولية لبالدنا.“ انظر مقتطفات من التصريح الحكومي يف: رشيد مقتدر، ”تأمالت يف التجربة السياسية لحزب 
العدالة والتنمية المغريب يف الحكم“، سياسات عربية، العدد 3، يوليو 2013، ص. 5 ـ 17.

81 انظر ملخصا عن التقييم الحكومي الرسمي يف الموقع االلكتروين للحزب الحاكم يف عبد المجيد سحنون، ”هذا ما قامت به الحكومة لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات العامة“، 17 أغسطس 

  bit.ly/2DSn0NW 2016 ومتاح على

رئاســته بيــن قيادييــن بارزيــن يف حــزب العدالــة حيــث حــل حامــي الديــن محــل مصطفــى الرميــد. ورافــق ذلــك اعتراضــات تتعلــق بالحكامــة الداخليــة وانتقــادات 
بخصــوص التحــول يف أســاليب وأولويــات االشــتغال والتماهــي مــع اجنــدة وخطــاب الحــزب الحاكــم وسياســاته الرســمية المتبعــة76.  وشــكلت انتخابــات االجهــزة 
المســّيرة للمنتــدى مناســبة لتوجيــه بعــض أعضائــه انتقــادات الذعــة مثلمــا فعــل أحــد المؤسســين، أحمــد بوعشــرين األنصــاري قائــاًل، »إنــه مسلســل ســينتهي 
باالســتيالء التــام علــى المنتــدى وبإقصــاء كل مخالــف للتوجــه الحــزيب للرئيــس ومــن معــه وبوضــع عالمــة حزبيــة خالصــة أن المنتــدى انتهــت مهمتــه الحقوقيــة 

وبــدأت مهمتــه الحزبيــة والرســمية ليصبــح احــدى ملحقــات الحــزب واحــد المدافعيــن الشرســين عــن توجهــات وزارة العــدل والحريــات.« 77

وتفجــر الصــراع الداخلــي بهــذا الخصــوص يف عــام 2014 يف شــكل توتــرات تنظيميــة ومواجهــات إعالميــة بيــن رئيــس المنتــدى وعــدد مــن أعضــاء مكتبــه 
التنفيــذي، وتحديــدا يف شــخص المديــر التنفيــذي محمــد حقيقــي، أحــد أبــرز النشــطاء الحقوقييــن االســالميين بالمغــرب78.  واتضحــت هــذه األزمــة يف حــرب 
بيانــات مضــادة واتهامــات متبادلــة بيــن الفريقيــن تخللهــا حديــث عــن إعفــاءات، وانســحابات ومشــاريع تصحيحيــة. ويمكــن تلخيــص اســباب ودواعــي الخــالف 

المعلنــة مــن خــالل بيانــات وتصريحــات معارضــي الرئيــس، الــذي أعيــد انتخابــه يف بدايــة 2016، فيمــا يلــي79:  
ضعــف مبــدأ االســتقاللية التامــة عــن الســلطة العموميــة واألحــزاب السياســية ممــا أصبــح محــل مشــاحنات بيــن »الرئيــس وأعضــاء يف المنتــدى خصوصــا 	 

بعــد ظهــور ...مؤشــرات وإنزالقــات التــي تمــت تزكيتهــا عبــر بعــض التصريحــات«، وذلــك يف ايمــاءة لموقــف حامــي الديــن.
أختلــف الرئيــس والمديــر التنفيــذي حــول ملــف المعتقليــن بمقتضــى قانــون مكافحــة اإلرهــاب حيــث انتقــد المديــر مــا وصفــه بتنصــل الدولــة مــن 	 

التزاماتهــا الــواردة يف اتفــاق مــارس 2011. وتــأزم الخــالف بعــد حضــور المديــر التنفيــذي لوقفــات احتجاجيــة نظمتهــا اللجنــة المشــتركة للدفــاع عــن 
الحكومــة. اإلســالميين ضــد  المعتقليــن 

كات وإعــداد دراســات، 	  كة: ارتبــط الخــالف األســاس هنــا ب »مقاربــة الرئيــس الــذي يســعى إىل أن يقتصــر دور المنتــدى علــى عقــد شــرا مســألة الشــرا
واالبتعــاد عــن العمــل الميــداين واالهتمــام باالنتهــاكات والشــكايات، وهــو مــا يــراه المديــر التنفيــذي يفــرغ المنتــدى مــن هويتــه النضاليــة«.

وعمومــا عبــرت مواقــف المنتــدى، انســجاما مــع مرجعيتــه االســالمية، عــن توجــه محافــظ يف العديــد مــن الملفــات والقضايــا الحقوقيــة منهــا عقوبــة 	 
االعــدام، الحقــوق المدنيــة للنســاء، االجهــاض، إلــخ. وقــد ســاهمت هــذه المواقــف المحافظــة يف تأزيــم عالقاتــه داخــل مجموعــة مــن الشــبكات والتحالفــات 

مــع االطــارات الحقوقيــة المغربيــة التــي تتبنــى المرجعيــة الكونيــة لحقــوق االنســان.

» الحكومة اإلسالمية« لبنكيران وتدبير الملف الحقويق
خــالل الســنوات التاليــة لحــراك 2011 انخــرط المغــرب يف مســار جديــد لتدبيــر الشــأن الحقــويق وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بالتشــريعات التــي تخــص 
حمايــة الحقــوق والحريــات والتفاعــل مــع المواثيــق واآلليــات الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان. ويمكــن مقاربــة الحصيلــة الحكومــة، التــي تــرأس دفتهــا حــزب 
العدالــة والتنميــة االســالمي، وخاصــة فتــرة عبــد اإللــه بنكيــران )2011-2017) عــن طريــق ســرد التعديــالت التشــريعية والسياســات المعلنــة وجوانــب النجــاح 

والقصــور، وعــن طريــق النظــر إىل الممارســات الفعليــة يف ضــوء طبيعــة الحقــل السياســي المغــريب وعالقــات وموازيــن القــوى داخلــه. 

مــن بيــن المداخــل األوليــة لتقييــم نتائــج ومنجــزات التدبيــر الحكومــي للملــف الحقــويق يمكــن االســتئناس بالرؤيــة الرســمية مــن خــالل الجــرد الــذي قدمتــه 
حكومــة عبــد اإللــه بنكيــران كحصيلــة لعملهــا يف مختلــف القطاعــات80،  وأفــردت بمقتضــاه حيــزا كبيــرا للحديــث عمــا اعتبرتــه نجاحــا علــى مســتوى تطــور 
الحقــوق وصــون الحريــات طــوال فتــرة إدارة شــؤون البــالد وخاصــة حتــى انتخابــات 812016.  مــن هــذه الزاويــة، اتخــذت الحكومــة إجــراءات وقــرارات مــن أجــل 
تعزيــز حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة، ويف مقدمتهــا إقــرار إلزاميــة فتــح التحقيــق يف قضايــا التعذيــب، وعــدم اإلفــالت مــن العقــاب يف حالــة ثبــوت حصولــه، 
وتعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة، كاعتمــاد حضــور المحامــي إىل جانــب األحــداث والمصابيــن بإحــدى العاهــات، واعتمــاد تقنيــة التســجيل الســمعي البصــري 
الســتجوابات األشــخاص الموضوعيــن رهــن الحراســة النظريــة، وعــدم مصــادرة أيــة جريــدة وطنيــة أو إغــالق موقــع إلكتــروين بقــرار إداري وعــدم صــدور حكــم 

بالســجن النهــايئ يف حــق الصحافييــن، باإلضافــة إىل تمكيــن الهيئــات الوطنيــة والدوليــة المســتقلة مــن زيــارة أماكــن االحتجــاز.

ومــن بيــن إجــراءات حكومــة بنكيــران يف هــذا المجــال أيضــا إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريــة مــن مدونــة الصحافــة والنشــر، واعتمــاد مجلــس وطنــي للصحافــة 
إلقــرار احتــرام أخالقيــات المهنــة، باإلضافــة إىل االعتــراف القانــوين بالصحافــة اإللكترونيــة، وإيــكال إيقــاف الصحــف وحجــب المواقــع اإللكترونيــة للقضــاء. وعملــت 
الحكومــة علــى احتــرام حــق التظاهــر، حيــث تــم تســجيل معــدل 30 تظاهــرة ووقفــة يف اليــوم، ومكنــت المواطنيــن وجمعيــات المجتمــع المــدين، مــن تقديــم 
عرائــض للســلطات العموميــة، باإلضافــة إىل إصــالح قانــون القضــاء العســكري عبــر التنصيــص علــى عــدم عــرض المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية، وإحالــة 

العســكريين علــى القضــاء العــادي يف حالــة ارتكابهــم جرائــم تخــص الحــق العــام.

كانون االول/ديسمبر 2018  اإلسالميون والمسألة الحقوقية بالمغربمحمد وزيف
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82 انظر على سبيل المثال:

 Thierry Desrues et Irene Fernández Molina, “L’expérience gouvernementale du Parti de la Justice et du Développement: les islamistes au pouvoir?” L’Année du
-Thierry Desrues, “Le gouvernement Benkirane à mi-mandat. De l’art d’agiter les épouvantails”, L’Année du Maghreb, 2015, pp 195 ; 365-Maghreb, 2013, pp 345

.222
www.alyaoum24.com/504879.html 83 توفيق بوعشرين، ”ما خسرناه مع بنكيران“، اليوم 24، ومتاح على

84 يف معرض انتقاده لطريقة عمل رئيس الحكومة الحايل، يشير أحد الباحثين أن ” السيد عبد االله بنكيران جعل هدفه االول إرضاء المؤسسة الملكية والمحيط الملكي، األمر الذي جعله 

كثر من الملك، يمارس على نفسه وعلى حكومته رقابة ذاتية مبالغا فيها، وغالبا ما تكون تلك الرقابة من مرجعية التأويل السلطاين للدستور وليس التأويل  يف كثير من االحيان ملكيا أ
الديمقراطي الذي يطالب به بعض االفاضل الديمقراطيين.“ انظر: محمد باسك منار، ”التجربة الحكومية بقيادة حزب العدالة والتنمية يف المغرب: السياق والمحصلة االولية والمآالت 

المحتملة“، دراسات عربية، العدد 2، 2013، ص. 73 ـ 82.
85 توفيق بوعشرين، ”ما خسرناه مع بنكيران“، المصدر السابق.

86 امحمد جبرون، ”االسالميون يف طور تحول : من الديمقراطية األداتية إىل الديمقراطية الفلسفية“،  مصدر سابق.

وباإلضافــة اىل الســجل الحكومــي يف مجــال التوقيــع علــى االتفاقيــات الدوليــة )االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص ضــد االختفــاء القســري، البروتوكــول 
االختيــاري المتعلــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو الــال إنســانية أو المهينــة)، فقــد اســتفاد قرابــة 19 الــف مهاجــر خــالل 
واليــة بنكيــران مــن التســوية االســتثنائية االداريــة لوضــع اإلجانــب المقيميــن بالمغــرب بصفــة غيــر قانونيــة، كمــا اســتفاد 20 الــف مهاجــر مــن الخدمــات الصحيــة، 

باإلضافــة إىل ضمــان اســتفادة األجانــب المقيميــن بالمغــرب مــن برامــج الســكن االجتماعــي، والســكن ذو قيمــة عقاريــة منخفضــة.

يف مقابــل االســتعراضات التوصيفيــة والتمجيديــة للســلوك الحكومــي يف المجــال، تقــدم مجموعــة تقاريــر وتحليــالت تقييمــا مغايــرا للوضــع الحقــويق بالمغــرب 
لنفس الفترة82.  وانتقد رئيس تحرير أحد أبرز الجرائد المغربية، الصحفي توفيق بوعشرين، يف مقال بعنوان »ما خسرناه مع بنكيران«83،  أداء الحكومة، قائاًل 
أن »أوىل الخسائر التي تكبدتها التجربة الديمقراطية الفتية يف المغرب هي التأويل غير الديمقراطي للوثيقة الدستورية، حيث عمد بنكيران إىل التفريط يف 
صالحياته المكتوبة يف الدســتور«، واضعا بذلك » أولوية التطبيع مع القصر فوق أولوية تطبيق الدســتور، واحترام هندســته التي كانت ثمرة نضاالت طويلة 
ومريرة من قبل أجيال من المناضلين«84.  ويســتعرض توفيق بوعشــرين مجموعة من الســلبيات التي اعترت التدبير الحقويق خالل هذه الفترة الحكومية:

» خســرنا مــع بنكيــران نقاطــا كثيــرة يف مؤشــرات عالميــة حــول احتــرام حقــوق اإلنســان، وحريــة الصحافــة، ومحاربــة الفســاد، والحــق يف تأســيس 
الجمعيات، والحق يف التظاهر السلمي، وغيرها من مظاهر الحريات الفردية والجماعية، حيث وضع بنكيران لنفسه مساحة ضيقة للحركة، وابتعد 
كليــا عــن األنويــة الصلبــة للســلطة، معتبــرا أنهــا ليســت مــن اختصاصاتــه، فلــم يفتــح بنكيــران ملــف محاربــة الفســاد، ولــم يفتــح ملف الحكامــة األمنية، 
ولــم يفتــح ورش إصــالح اإلعــالم العمومــي، ولــم يفتــح ملــف اآللــة الدبلوماســية المعطوبــة، ولــم يفتــح علبــة الريــع الــذي تضخــم عبــر عقــود طويلــة… 
كانــت أوراق كثيــرة بيــن يــدي بنكيــران، وأضاعهــا بطريقــة تبعــث علــى الدهشــة ... كان يف يــده دســتور متقــدم لــم يســتفد منــه، وكانــت يف يــده مؤسســة 
رئاســة الحكومــة لــم ينجــح يف تأثيثهــا بطاقــم كبيــر وخبيــر لمــلء وعــاء الصالحيــات التــي أصبحــت لرئيس الحكومة، وكانت أمام بنكيران شــعبية كبيرة 

لــم يجعلهــا وقــودا ينتــج إصالحــات جوهريــة كثيــرة، واقتصــر دوره علــى التنديــد بالتحكــم يف الخطــب واإلعــالم، فيمــا يــده كانــت مغلولــة يف الســلطة.« 85

وتتعــدد مضاميــن وعناويــن االختــالالت والنقائــص التــي اعتــرت التدبيــر الحكومــي للعديــد مــن الملفــات المربتطــة بمجــاالت حقــوق اإلنســان ومنهــا المماطلــة 
و الفشــل يف تنزيــل عــدد مــن النصــوص الدســتورية والقوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان؛ محاولــة التضييــق علــى الجمعيــات الحقوقيــة والحريــات 
والمطالــب النقابيــة )االقتطــاع مــن أجــور المضربيــن، قانــون االضــراب،  تمديــد ســن التقاعــد علــى حســاب المنخرطيــن يف صنــدوق التقاعــد)؛ انتهــاك الحــق يف 
التظاهــر )ارتفــاع وتيــرة تدخــالت القــوات العموميــة خــارج المســاطر القانونيــة، االســتعمال المفــرط للقــوة يف حــق المشــاركين يف التظاهــرات الســلمية، الــخ.)؛ 
تدهــور األوضــاع داخــل الســجون؛ العجــز عــن خلــق مناصــب الشــغل وتحســين مســتوى العيــش للمواطنيــن. وتتركــز بعــض االنتقــادات علــى رصــد التناقــض 
بيــن النــص والواقــع وبيــن الممارســة وخطــاب المســؤولين. والجديــر بالذكــر ان هــذه الشــهادات واالنتقــادات تعضدهــا تقاريــر صــادرة مــن مؤسســات إقتصاديــة 

رســمية )المندوبيــة الســامية للتخطيــط، بنــك المغــرب، المجلــس األعلــى للحســابات) أو مــن منظمــات حقوقيــة وطنيــة ودوليــة.

ويف ارتباط مع تداعيات االزمة االقتصادية العالمية وافرازات السياسات العمومية من نتائج على مستوى االرتفاع غير المسبوق يف حجم المديونية الخارجية، فقد تأثرت 
الصورة الحقوقية يف المغرب كثيرا بطريقة التعامل االمني مع المطالب واالحتجاجات االجتماعية من خالل منسوب المنع والعنف الذي شاب التدخالت االمنية يف حق 
العديــد مــن االشــكال االحتجاجيــة المنظمــة مــن طــرف فئــات اجتماعيــة مختلفــة، وعلــى األخــص المعطليــن، الباعــة المتجوليــن، األطبــاء الداخلييــن، األســاتذة المتدربيــن، إلــخ. 

خاتمة
كية واليسارية وبالصراع من أجل الديمقراطية؛ فإن التجربة الحقوقية لالسالميين حديثة  يف مقابل ارتباط نشأة وتطور الحركة الحقوقية المغربية بالتوجهات االشترا
الوالدة وترتهن، يف جزء منها، بالنزاع مع التيارات الحداثية واليساروهيمنة نخب هذه التيارات على هذا المجال. وانطالقا من »الحمولة االحتجاجية والطابع التقدمي 
للنضال الحقويق«، تنظر االوساط الديمقراطية والحداثية بعين االرتياب اىل مدى التزام ومصداقية خطابات الفاعلين االسالميين بخصوص الحريات وحقوق االنسان.

وتواجــه عالقــة االســالميين المغاربــة بالمســألة الحقوقيــة مجموعــة تحديــات منهــا العالقــة المتوتــرة مــع المنظمــات والحــركات الحقوقيــة الوطنيــة. وعلــى 
المســتوى االديولوجــي، فــان العمــل الحقــويق االســالمي مجبــر علــى تدبيــر متطلبــات التوفيــق بيــن المرجعيــة الدينيــة والمرجعيــة الكونيــة للمنظومــة الحقوقيــة.
ويف جــزء كبيــر منهــا، تتســم التجربــة الحقوقيــة لالســالميين بالطابــع االنتقــايئ والفئــوي مــن حيــث درجــة االشــتغال واالنشــغال بالملفــات التــي تهمهــم )الدفــاع 
عــن المعتقليــن االســالميين)، وإعطــاء األولويــة للشــق السياســي واالقتصــادي يف الحقــوق والحريــات مقابــل التحفظــات علــى مســتوى الحقــوق المدنيــة 

واالجتماعيــة التــي يتــم تناولهــا بمنطــق محافــظ تتداخــل فيــه االعتبــارات االخالقيــة والهوياتيــة )حقــوق النســاء مثــال).

 ويظــل التطبيــع النســبي لالســالميين مــع الديمقراطيــة والمنظومــة الكونيــة لحقــوق االنســان محكومــا بهاجــس المحافظــة علــى مســألة الخصوصيــة والهويــة 
ومشــروطا بمجموعــة تحفظــات مرتبطــة بالمكانــة المركزيــة لمرجعيتهــم الدينيــة. ويعتبــر البعــض أن »مكانــة االســالميين يف المســتقبل، وبلــوغ مشــروعهم 
االصالحــي مــداه، مرتبطــان أشــد مــا يكــون االرتبــاط بقدرتهــم علــى دمقرطــة فكرهــم السياســي، وإعــادة تأســيس مفاهيــم الحريــة والمســاواة والســيادة الشــعبية 

يف خطابهــم، بمــا يســهل عليهــم عمليــة االندمــاج يف الحداثــة السياســية وتســهيلها.« 86

حقوق اإلنسان والحركات اإلسالمية كانون االول/ديسمبر 2018  محمد وزيف
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الفصل الخامس: 
حوكمة حقوق اإلنسان
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معضالت مستعصية: قضايا الحوكمة الداخلية يف 
المنظمات الحقوقية المصرية

يارا شاهين

ملخص
ترمــي هــذه الورقــة البحثيــة إىل استكشــاف الحالــة الراهنــة للحوكمــة الداخليــة يف المنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة المصريــة فتنظــر يف هياكلهــا الداخليــة بمــا 
فيهــا عمليــات اتخــاذ القــرار، ووجــود مجالــس اإلدارة ومــا تقــوم بــه مــن أدوار، والعالقــة مــع المانحيــن، ومســتويات المســاءلة، وتمثيــل الدوائــر الجماهيريــة، إضافــة إىل 
العالقــة مــع الحكومــة يف بيئــة قمعيــة علــى المســتويين القانــوين والسياســي. وأطروحــة الورقــة، كمــا هــو متوقــع، أن البيئــة القمعيــة لعمــل المجتمــع المــدين يف مصــر 
قــد عرقلــت تطويــر آليــات راســخة للحوكمــة الداخليــة يف العديــد مــن المنظمــات، إال أن الورقــة تجــادل أيًضــا أن الديناميــات الداخليــة لتلــك المنظمــات ســاهمت علــى 
نحــو كبيــر يف إضعــاف هيــاكل الحوكمــة الداخليــة لمعظمهــا. ومــن المعضــالت التــي اســتمرت علــى مــر أجيــال ومراحــل متعاقبــة للمنظمــات الحقوقيــة المصريــة 
معضلــة التــوازن بيــن العمــل العــام والمهنيــة والبيروقراطيــة، وتعــذر تــرك المؤسســين/المديرين لمناصبهــم المؤثــرة أو ممانعتهــم للقيــام بمثــل هــذه الخطــوة، 

وتطويــر آليــات تشــاركية لتحســين المســاءلة أمــام دوائــر الجماهيــر، والفشــل يف التصــدي لـــ »وصمــة« التمويــل األجنبــي.

مقدمة
يثيــر تكاثــر المنظمــات غيــر الحكوميــة، والجــدل المتنامــي المحيــط بتعريفهــا ودورهــا، أســئلة عديــدة تتعلــق بحوكمتهــا الداخليــة، باألخــص ألن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، رغــم اســتقاللها عــن القطــاع العــام المنتســب إىل الدولــة، ينظــر إليهــا ككيانــات معتمــدة علــى أمــوال شــبه »عامــة« بمــا أنهــا تتلقــى التمويــل للقيــام 
بعمــل عــام مــن مصــادر محليــة أو أجنبيــة. ومــن هنــا ارتفعــت األصــوات المطالبــة بمزيــد مــن الشــفافية والتدقيــق يف المنظمــات، وهياكلهــا اإلداريــة، وعملياتهــا 
واختصاصهــا. ومــع تزايــد أعــداد المنظمــات المنخرطــة يف مناصــرة حقــوق اإلنســان، صــار البحــث الزًمــا يف مزاعمهــا بالتمثيــل وبالمســاءلة، أمــام دوائرهــا 
الجماهيريــة ومانحيهــا والدولــة أيًضــا. إن هــذه األســئلة والجــداالت التــي شــغلت األدبيــات الدوليــة وممارســات المنظمــات يف العديــد مــن البلــدان قــد وجــدت 

مــن يثيرهــا أيًضــا وســط المنظمــات المصريــة وبيــن منتقديهــا ومؤيديهــا. 

وقــد عملــت المنظمــات الحقوقيــة المصريــة، منــذ إنشــاء المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان يف منتصــف الثمانينيــات وحتــى اآلن، يف بيئــة قانونيــة 
القمعيــة، علــى  الحمــالت  أســوأ  تواجــه  المنظمــات  تلــك  كانــت  الورقــة،  لهــذه  الميــداين  البحــث  إجــراء  2016، عنــد  أواخــر  وسياســية قمعيــة. وبحلــول 
المجتمــع المــدين بصفــة عامــة وعلــى المنظمــات الحقوقيــة باألخــص، منــذ نشــأتها. وأمــام أزمــة كهــذه، عــادت إىل الصــدارة أســئلة الحوكمــة الداخليــة، 
ويف القلــب منهــا قضايــا المســاءلة والتمثيــل والوصمــة المحيطــة بالتمويــل األجنبــي، بحيــث أعيــد طرحهــا وتقييمهــا يف ضــوء ممارســات تلــك المنظمــات 
وخبراتهــا علــى مــدار األعــوام الخمســة والثالثيــن الماضيــة. طــوال تلــك األعــوام ظهــرت أجيــال جديــدة مــن المنظمــات ومــن المدافعيــن الحقوقييــن، 
كمــا تغيــر الســياق السياســي والقانــوين، مــن ســنوات الرئيــس األســبق حســني مبــارك األوىل )-1981 2011)، مــرورا بالســنوات القليلــة التاليــة علــى 
ثــورة 25 ينايــر 2011، والتــي شــهدت توســًعا كبيــًرا يف نشــاط وعــدد الفاعليــن الحقوقيــن )2011 – 2013)، لنصــل إىل األعــوام األربعــة التاليــة تحــت 
قيــادة النظــام الراهــن بعــد أن طــرد الجيــش حكومــة األخــوان المســلمين مــن الســلطة وســيطر علــى المجــال السياســي عقــب تظاهــرات شــعبية يف 
منتصــف 2013. وشــهدت تلــك األعــوام )2017-2013) انتهــاكات غيــر مســبوقة لحقــوق اإلنســان يف مصــر ومنــاخ مــن التهديــدات والقمــع الواقــع علــى 

الحقوقييــن.  والمدافعيــن  الحقوقيــة  المنظمــات 

منهجية البحث والتعريف بالمنظمات
اســتندت الدراســة إىل مقابــالت معمقــة وموحــدة هيكليــا مــع عشــرة منظمــات، معظمهــا مــع رؤســاء مجالــس اإلدارة، وثــالث مــن الهيئــات المانحــة، واثنيــن 
مــن الخبــراء المســتقلين يف مجــال المجتمــع المــدين المصــري، مــن ذوي الخبــرة كأعضــاء يف مجالــس إدارات عــدد مــن المنظمــات المحليــة. وقــد جــاء رؤســاء 
مجالــس اإلدارة الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت مــن خلفيــات متنوعــة كمؤسســين لعــدد مــن المنظمــات وأعضــاء يف مجالــس إدارة منظمــات أخــرى، كمــا أثــرى 
بعضهــم البحــث بـــ »ذكرياتهــم المؤسســاتية« عــن عــدة منظمــات مــن داخــل الحركــة الحقوقيــة. والمنظمــات العشــرة كلهــا كيانــات مســجلة، لهــا مقــرات وتراتبية 
داخليــة وأفــراد عاملــون، ونظــم لتقديــم التقاريــر ولوائــح داخليــة. وقــد روعــي يف اختيــار المنظمــات أن تتبايــن مــن حيــث نطــاق العمــل واالختصــاص، إضافــة 
كثــر، تــم إنشــاء اثنتيــن منهــا بعــد 25 ينايــر 2011، وثالثــة يف التســعينيات، وأربعــة يف الفتــرة مــن 2005 إىل 2010،  إىل التاريــخ وســنوات اإلنشــاء. وبتحديــد أ
وشــهدت كلهــا توســًعا يف النطــاق واالختصــاص بعــد ينايــر 2011 وحتــى 2014. عــالوة علــى هــذا كانــت ثالثــة مــن المنظمــات التــي أجريــت معهــا المقابــالت 
منظمــات نســوية، وتنوعــت اختصاصــات الســبعة الباقيــة بيــن الحقــوق االجتماعيــة والعماليــة، وحريــة الفكــر والتعبيــر، والحقــوق الشــخصية. ومــع هــذا فــإن 
الثغــرة الظاهــرة يف منهجيــة هــذا البحــث هــي غيــاب المعطيــات األوليــة مــن المانحيــن والهيئــات الممِولــة، حيــث أحجــم العديــد مــن المانحيــن الذيــن فاتحناهــم 
للمقابلــة عــن التعــاون وتقديــم المعلومــات الالزمــة لهــذا البحــث، إال أننــا حاولنــا ســد هــذه الثغــرة بمراجعــة األدبيــات المتاحــة عــن عالقــات المانحيــن بالمنظمــات 
عامــة، وداخــل مصــر بصفــة خاصــة. ولــذا فأننــا نوصــي بإجــراء بحــوث تكميليــة حــول هــذه النقطــة لتشــجيع المانحيــن ودفعهــم لنشــر رؤاهــم عــن دورهــم وآرائهــم 

يف تطويــر الحوكمــة الداخليــة للمنظمــات الحقوقيــة المصريــة.

 اإلطار المفاهيمي
إن وضــع إطــار مفاهيمــي للنظــر يف »الحوكمــة الداخليــة« للمنظمــات غيــر الحكوميــة وعناصرهــا يتطلــب البــدء بمفهومــي المجتمــع المــدين والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة اللذيــن تتبناهمــا هــذه الورقــة.
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معضالت مستعصية: قضايا الحوكمة الداخلية يف المنظمات الحقوقية المصريةيارا شاهين

• المجتمع المدين
ُيعــرّف المجتمــع المــدين، بحســب المدرســة الفكريــة الليبراليــة، بأنــه كل أنــواع التنظيمــات الواقعــة فيمــا بيــن العائلــة والدولــة1  ويعــد المجتمــع المــدين يف هــذه 
المدرسة الزًما لمجابهة سلطة الدولة، مما يعود بنا إىل مقولة أليكسيس دي توكفيل الكالسيكية عن أهمية وجود مجتمع مدين نشط ومستقل من شأنه 
تعزيــز الديمقراطيــة والمشــاركة ومجابهــة هيمنــة الدولــة علــى »الحقــوق الطبيعيــة« للبشــر وتقليــل تدخــل الــدول2.  وكثيــرا مــا توصــف هــذه العالقــة المباشــرة 
والكالســيكية يف األدبيــات بأنهــا منتميــة إىل المدرســة الفكريــة »الليبراليــة«، فقــد اســتمرت مــع تصــور فربــا وألمونــد عــن الثقافــة المدنيــة. ويتبنــى هنتنغتــن هــذا 
المفهوم ذاته يف نظرياته عن التحديث والتحول الديمقراطي، كما يفعل بتنام يف تصوره لـ«رأس المال االجتماعي«. وقد تصدت المدرسة الماركسية بدورها 
للمجتمع المدين، اســتناًدا إىل أعمال غرامشــي وهابرماس عن الحيز العام. والمجتمع المدين بحســب هذه المدرســة األخيرة ال يشــكل حيًزا مســتقاًل لمجابهة 
تدخــل الدولــة، بــل إنــه عنــد غرامشــي »حيــز يشــغله النضــال مــن أجــل الســيطرة الماديــة واأليديولوجيــة والثقافيــة علــى المجتمــع«، وهــو مــا يشــمل الدولــة3.  

• المنظمات غير الحكومية
يتســم مفهــوم المنظمــات غيــر الحكوميــة بــدوره بالتنــوع وإثــارة الجــدل، وبــأن مؤلفيــن مختلفيــن يســتخدمونه لإلحالــة إىل تصــورات متباينــة، فيشــير ألطــان-
ألجــاي وإجدويغــو )2012) إىل هــذا الجــدل وتبايــن أنــواع المنظمــات غيــر الحكوميــة باالســتناد ال إىل األنشــطة والعضويــة وحدهــا، بــل أيًضــا إىل الفــوارق بيــن 
المنظمــات الشــمالية »ذاتيــة الحكــم« والمنظمــات الجنوبيــة المعتمــدة علــى التمويــل األجنبــي4.  وتحــدد بيــرس عامليــن رئيســيين يف التفرقــة بيــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة: -1 المنظمــات المكونــة مــن أشــخاص منتميــن إىل الطبقــة الوســطى، ممــن يختــارون العمــل مــع المهمشــين يف ســبيل قضيــة معينــة، و-2 
المنظمــات العضويــة المكونــة مــن أشــخاص لهــم هويــات ومصالــح محــددة، تتوقــف علــى طبقتهــم أو نوعهــم االجتماعــي أو أصلهــم العــريق أو خلفيتهــم 

الثقافيــة، المحتاجيــن إىل تنظيــم وتمثيــل جمعــي. 

أمــا الجــدل اآلخــر الدائــر يف أدبيــات المنظمــات غيــر الحكوميــة فينصــب علــى دورهــا، إذ تعــود بيــرس لتشــير إىل تنــوع األدوار المنتظــرة مــن المنظمــات، والتــي 
تشــمل المناصــرة والحشــد ودفــع التحــول الديمقراطــي وإعــادة بنــاء المجتمــع المــدين وغيرهــا. ويشــير هولمــن ويينســترم إىل »اآلمــال الكبيــرة« المعقــودة 
علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة، ممــا يمكــن تفســيره بأســباب عديــدة، أولهــا هــو افتــراض أن تكاثــر المنظمــات كأطــراف مســتقلة الحركــة يوجــد فرصــة للتعبيــر 
كبــر مــن الجماعــات، ويخلــق قــوة دافعــة للمزيــد مــن الضغــط علــى الدولــة. وقــد ينظــر إىل المنظمــات غيــر الحكوميــة أيًضــا ككيانــات تتعــاون مــع  عــن أعــداد أ
المنظمــات العضويــة يف التخفيــف مــن حــدة الفقــر وتمكيــن المجتمعــات المحليــة، ممــا يزيــد بــدوره مــن المشــاركة يف النطــاق السياســي5.   تعالــت الحجتــان 
يف ســياق مــن صعــود السياســات االقتصاديــة النيوليبراليــة )التــي تبنتهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة وكذلــك العديــد مــن المانحيــن) المبشــرة بتحجيــم دور 
الدولــة ورفــع الدعــم وخدمــات الرفاهيــة عــن الفقــراء. يف هــذا الســياق يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة القيــام بــدور يف تمكيــن الفقــراء وتخفيــف آثــار انســحاب 

الدولــة، بــل والتشــارك مــع القطــاع الخــاص يف بعــض الحــاالت لتقديــم الخدمــات6. 

• المنظمات غير الحكومية والحوكمة الداخلية
ظهــر مفهــوم الحوكمــة يف البدايــة متصــاًل بالحكومــة والقطــاع العــام، ثــم انتقــل إىل قطــاع األعمــال وكذلــك إىل قطــاع المنظمــات غيــر الحكومية/غيــر الربحيــة، 
وتمــت عــدة محــاوالت لتعريــف الحوكمــة الرشــيدة للمنظمــات غيــر الحكوميــة. وتنبــع معظــم التعريفــات والنقاشــات مــن مواثيــق الحوكمــة الطوعيــة التــي تــم 
تبنيهــا يف مختلــف البلــدان. وعلــى هــذا فــإن ميثــاق ممارســات الحوكمــة الرشــيدة للمنظمــات األهليــة والتطوعيــة والخيريــة يف أيرلنــدا يعــرف الحوكمــة بأنهــا »... 
كيفيــة إدارة المنظمــة وتوجيههــا ومراقبتهــا. والحوكمــة الرشــيدة تعنــي قيــام المنظمــة بتصميــم وإقــرار سياســات وإجــراءات تضمــن فعاليــة ســير المنظمــة«7.  

وقــد حــدد العجــايت أهــم عناصــر الحوكمــة بأنهــا »... التفويــض والشــفافية والمســاءلة والمشــاركة والتمكيــن«8. 

مــن جهــة أخــرى تــوىل رنــز تعريــف الحوكمــة بأنهــا »عمليــة توفيــر القيــادة االســتراتيجية لمنظمــة غيــر حكوميــة، وهــي تتضمــن وظائــف تحديــد االتجــاه وصنــع 
السياســات والقــرارات االســتراتيجية، واإلشــراف علــى األداء المنظمــايت ورصــده، وضمــان المســاءلة اإلجماليــة. والحوكمــة غيــر الربحيــة هــي عمليــة سياســية 
ومنظماتيــة تنطــوي علــى عــدة وظائــف وتخاطــب العديــد مــن أصحــاب المصلحــة«9.  يعــود رنــز يف تعريفــه فينســب الحوكمــة إىل وجــود مجلــس إدارة يتــوىل 
وظائــف وضــع السياســات واالســتراتيجيات واإلشــراف، وعــادة مــا يتكــون مثــل هــذا المجلــس مــن متطوعيــن ينتخبهــم أعضــاء المنظمــة علــى نطــاق أوســع. 

كــز الحضريــة، وخاصــة القاهــرة،  وتعريــف المنظمــات غيــر الحكوميــة ألغــراض هــذه الدراســة هــو أنهــا منظمــات غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة تتمركــز يف المرا
وينصــب عملهــا علــى المناصــرة وممارســة الضغــط والتقاضــي والتوثيــق يف مجــال حقــوق اإلنســان. وتنصــب الدراســة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات 
الهيــكل المؤسســايت بوجــه خــاص، بغــرض استكشــاف الجهــود الراميــة إلقــرار آليــات للحوكمــة الداخليــة. والعناصــر المحوريــة يف الحوكمــة الداخليــة، اســتناًدا إىل 
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االســتعراض المقــدم أعــاله، هــي مســتوى الديمقراطيــة الداخليــة يف عمليــة اتخــاذ القــرار، ووجــود أعضــاء مجلــس إدارة ملتزميــن، يــؤدون وظائــف القيــادة ووضــع 
االســتراتيجيات، والشــفافية الداخليــة والخارجيــة، والمســاءلة أمــام المانحيــن ودوائــر الجماهيــر الممثلــة. رغــم أن الهيــكل المؤسســايت لعــدد مــن الحــاالت 
يتضمــن منظمــات مســجلة كمكاتــب محامــاة أو شــركات مدنيــة، إال أن التعريــف المتبنــى ألغــراض هــذه الدراســة ينطبــق علــى جميــع المنظمــات الخاضعــة 

للبحــث بغــض النظــر عــن وضعهــا القانــوين مــن حيــث التســجيل. 

تحليل النتائج
يبيــن االســتعراض المفاهيمــي الوجيــز الــوارد أعــاله أن معظــم االنتقــادات واالتهامــات الموجهــة إىل المنظمــات غيــر الحكوميــة تتعلــق بهــذه المجــاالت الرئيســية: 
االعتمــاد علــى التمويــل األجنبــي الــذي يؤثــر يف أجنداتهــا وأولوياتهــا، ومســتوى التمثيــل بمــا أن المنظمــات تزعــم التحــرك نيابــة عــن المجموعــات المهمشــة 
رغــم عــدم اطالعهــا بالضــرورة علــى االحتياجــات والتعقيــدات الحقيقيــة لتلــك المجموعــات، وقضايــا المســاءلة علــى األصعــدة كافــة: المســاءلة أمــام العامليــن 
والفــرق، وأمــام المانحيــن، وأمــام الحكومــة والدولــة، واألهــم المســاءلة أمــام دوائــر جماهيرهــا المزعومــة. وبحســب عبــارة مــور وســتيوارت القاســية فــإن »... 
المنظمــات غيــر الحكوميــة تقــدم نفســها كمختصيــن وخبــراء يف المشــاكل التــي تصوغهــا هــي ذاتهــا، وتتعيــش مــن التمويــل األجنبــي وحــده، ويمكنهــا أن تفعــل 
مــا يحلــو لهــا بشــرط إرضــاء الممــول. إنهــا تدعــي التحــدث نيابــة عــن الفقــراء أو المحروميــن أو النســاء أو المعاقيــن أو ضحايــا اإليــدز أو مــا شــئت مــن مجموعــات، 
لكــن كيــف نعــرف نحــن أنهــا تمثــل زبائنهــا أو تخدمهــم بــأي شــكل مــن األشــكال؟«10.  وقــد تكــون هــذه المقولــة قاســية ولكــن يجــب ان نتذكرهــا ونســعى اىل 

اســتخدامها يف بحثنــا عــن موضوعــات التمثيــل والمســاءلة يف المنظمــات غيــر الحكوميــة.

ســتتصدى الورقــة عبــر االســتعراض التــايل لمختلــف جوانــب الحوكمــة الداخليــة كمــا وردت يف النقــاش الــوارد أعــاله، ومختلــف أســاليب المســاءلة ومســتوياتها، 
ومــدى انطبــاق االنتقــادات المتنوعــة الــواردة يف األدبيــات علــى وضــع المنظمــات غيــر الحكوميــة يف مصــر. 

عملية اتخاذ القرار: العالقة مع العاملين
تباينت عملية اتخاذ القرار يف جميع المنظمات بحسب الهيكل الداخلي والتراتبية، وكان الملمح الرئيسي المشترك فيما بين المنظمات الخاضعة للدراسة 
كلها هو المشاركة القوية للعاملين يف تشكيل البرامج بوجه خاص، وأيًضا يف مناقشة الالئحة الداخلية الحاكمة لعالقتهم بالمؤسسة وإدارتها. يف وجود تنظيم 
هيكلي سليم، كان لدى كل منظمة وحدة للبرامج ووحدة للماليات. وتنقسم وحدة البرامج إىل برامج مختلفة بحسب نطاق عمل كل منظمة واختصاصها، 
وكذلك بحسب حجمها. وينسحب نفس االعتبار على الوحدة المالية واإلدارية، التي قد تضم عدة عاملين بأدوار متعددة يف المنظمات األكبر حجًما، ومحاسًبا 
واحــًدا يف حالــة المنظمــات األصغــر. ومــن المالمــح المحوريــة األخــرى أن الســلطات والمهــام اإلداريــة ال تتركــز بالكامــل يف يــد المديــر/ة التنفيــذي/ة، بــل إن ذلــك 
الرئيــس يقتســم ســلطاته مــع فريــق لــإلدارة العليــا. ويشــمل هــذا الفريــق المديــر المســاعد، ورؤســاء البرامــج، والمديــر اإلداري إذا كانــت المنظمــة كبيــرة الحجــم. 

ومع أن المنظمات التي أجريت معها المقابالت صرحت كلها بوجود الئحة داخلية مدونة نوقشت فيما بين العاملين، يف اجتماعات عامة ويف منتديات خاصة، 
إال أن تطبيــق تلــك الالئحــة اختلــف مــن منظمــة لألخــرى، وقــرر العديــد مــن المديريــن التنفيذييــن أنهــم يواجهــون تحديًــا كبيــًرا يف إقنــاع األفــراد بااللتــزام بالالئحــة. 

وكمــا قــال واحــد مــن المديريــن التنفيذييــن، » تســألين عــن الالئحــة: نحــن لدينــا الئحــة، لكــن كيــف أقنــع هــؤالء »النشــطاء« بالتصــرف »كموظفيــن«، بالنظــر 
ــا ألداء عملهــم؟«. واشــتكى رئيــس مجلــس إدارة ســابق مــن أنــه، رغــم مرونــة الالئحــة بمــا يكفــي لتقيــد العامليــن بهــا، إال أنــه  للمخاطــر التــي يواجهونهــا يومًي
وجــد صعوبــة يف تنفيــذ اإلجــراءات التأديبيــة بحــق العامليــن غيــر الملتزميــن بهــا. وقــال: » علــى ســبيل المثــال تــداوم واحــدة مــن أفضــل العامليــن عنــدي علــى 
الحضــور متأخــرة كل يــوم بــدون عــذر مقبــول، كمــا أنهــا قــد تتغيــب عــن العمــل بــدون االتصــال هاتفًيــا أو إرســال رســالة إلكترونيــة، وبــدون ســبب واضــح. وقــد 
كتشــف  تحادثنــا بصفــة وديــة عــدة مــرات، وقدمــت الكثيــر مــن النصائــح. يف النهايــة يحضــر المديــر اإلداري كشــف المرتبــات لتصديقــي عليــه يف نهايــة الشــهر، وأ

كثــر مــن ثلــث مرتبهــا ســيقتطع تأديبًيــا ... فأقلــل الخصــم إىل %5 مــن مرتبهــا فقــط«.  أن أ

والالئحــة الداخليــة ال تقتصــر علــى قواعــد الحضــور واإلجــازات الســنوية، بــل تشــمل أيًضــا المواثيــق األخالقيــة واحتــرام الخصوصيــة، خاصــة يف حالــة المنظمــات 
المعنيــة بحقــوق المــرأة والجمعيــات النســوية. كمــا أنهــا تضــم القواعــد واآلليــات الالزمــة لحمايــة الموظفيــن والعامليــن يف حالــة االعتقــال أو مواجهــة أي تضييــق 
مــن الدولــة وأجهزتهــا األمنيــة، بجانــب إجــراءات التعييــن وتــدرج الرواتــب. يف جميــع المنظمــات كانــت الهيــاكل والديناميــات الداخليــة مرنــة بمــا يكفــي لتكيــف 
الالئحــة مــع األفــراد الخالقيــن غيــر البيروقراطييــن، حيــث يــدرك المديــرون التنفيذيــون جميًعــا أن المنظمــات غيــر الحكوميــة عامــة والمنظمــات الحقوقيــة 
خاصــة ال تعيــن مجــرد »موظفيــن«، بــل نشــطاء ومناصريــن ومدافعيــن. لكــن رغــم وعــي المديريــن التنفيذييــن وأفــراد اإلدارة العليــا، يف جميــع المنظمــات التــي 
أجريــت معهــا المقابــالت، وإصرارهــم علــى إشــراك العامليــن يف عمليــة اتخــاذ القــرار علــى مســتويات مختلفــة، إال أن وجــود مجلــس اإلدارة ومــا يؤديــه مــن أدوار 

شــكل معضلــة معقــدة بالنســبة للمنظمــات كافــة.

عملية اتخاذ القرار: مجالس اإلدارة
مــن أعمــدة الحوكمــة الرشــيدة للمنظمــات غيــر الحكوميــة وجــود مجلــس إدارة فاعــل ومنفصــل عــن الفريــق اإلداري. والمديــر التنفيــذي مســؤول أمــام المجلــس 
الــذي يــؤدي عــدة وظائــف رئيســية تتضمــن: 1) وضــع رســالة المنظمــة ورؤيتهــا وقيمهــا األساســية، و2) اختيــار وتعييــن المديــر التنفيــذي للمنظمــة، و3) 
دعــم أداء المديــر التنفيــذي وتقييمــه، وصــوغ االســتراتيجية المســتقبلية للمنظمــة، و4) ضمــان حصــول المنظمــة علــى المــوارد الماليــة وغيــر الماليــة الكافيــة 
لتنفيــذ خطتهــا، و5) تعزيــز مصداقيــة المنظمــة وصورتهــا العامــة، و6) تمثيــل المنظمــة ومناصرتهــا. ويف بعــض الحــاالت يطلــق علــى مجلــس اإلدارة المجلــس 
االستشــاري أو مجلــس األمنــاء، فيقــدم أعضــاؤه المشــورة بشــأن االســتراتيجيات وتطويــر الــرؤى، وينبغــي أن يكونــوا هــم حاملــي المســؤولية األوىل ضمــن 
سلســلة المســاءلة بمــا أنهــم يســاعدون يف جمــع التبرعــات )أو يوافقــون علــى اســتراتيجيات جمعهــا التــي تنفذهــا المنظمــة) ويقيمــون أداء المديــر التنفيــذي 

وفريقــه، كمــا أنهــم يوجهــون المنظمــة يف النهايــة بصفتهــم الهيئــة الرئيســية التــي يرفــع المديــر التنفيــذي وفريقــه التقاريــر إليهــا11. 
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11 يف 29 نوفمبر 2016 وافق مجلس النواب على قانون جديد للجمعيات األهلية، إال أنه لم يحصل على تصديق رئيس الجمهورية حتى 29 مايو 2017 بعد كتابة المسودة النهائية لهذه الورقة 

البحثية. وقد وصف السيد ماينا كياي، مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق يف التجمع السلمي ويف تكوين الجمعيات، وصف القانون »المزمع« بما يلي: »إذا تم العمل بهذا المشروع 
فمن شأنه هدم المجتمع المدين يف البالد طوال أجيال قادمة«. 

12 Heba Handousa, et. Al., “Egypt Social Contract, The Role of Civil Society,” UNDP: Egypt Human Development Report 2008, p. 92.
13 Mariez Tadros, “A Battle Half Won,” Al-Ahram Weekly, on 30 October-5 November 2003, available at  is.gd/zGabbx 

  http://www.arab-reform.net/ar/node/1095 14 ياسمين شاش، »مولد وتطور وتحديات الحركة الحقوقية يف مصر«، مبادرة اإلصالح العريب، ٤ أغسطس ٢٠١٧، متاح على

ولعــل وجــود مجالــس اإلدارة الفاعلــة، الملتزمــة، مــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المنظمــات غيــر الحكوميــة المصريــة بصفــة عامــة، وليــس المنظمــات 
الحقوقيــة وحدهــا. فعــادة مــا يكــون هنــاك خلــط بيــن دور الحوكمــة ودور اإلدارة، وكمــا قــال أحــد الخبــراء يف مجــال المجتمــع المــدين والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــا.  ــزاح دوره جانًب يف مصــر، فإنــه » يف المنظمــات الكبيــرة تتــوىل اإلدارة الغــوص يف تفاصيــل اإلدارة اليوميــة، لكنهــا تهيمــن أيًضــا علــى مجلــس اإلدارة، الــذي ُي
أمــا يف حالــة المنظمــات الصغيــرة، وبخاصــة جمعيــات تنميــة المجتمعــات المحليــة، فــإن اإلدارة هــي مجلــس اإلدارة واألمــور كلهــا مختلطــة. إذن فــإن معادلــة 
اإلدارة والحوكمــة إشــكالية يف القطــاع األهلــي برمتــه، بقــدر مــا هــي إشــكالية يف الدولــة، بيــن ســلطة تنفيذيــة تملــك كل شــيء، وســلطة تشــريعية ضعيفــة.« 

ومــن بيــن المنظمــات العشــر التــي أُجريــت معهــا المقابــالت كانــت اثنتــان فقــط تتمتعــان بمجلــس إدارة فاعــل وملتــزم، ويف واحــدة منهمــا لــم يكــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة يتولــون إدارة أي مــن برامــج المنظمــة. 

وهنــاك عــدة أســباب قــد تفســر معضــالت مجالــس اإلدارة يف القطــاع األهلــي يف مصــر، ويــأيت علــى رأســها البيئــة القانونيــة والسياســية القمعيــة للقطــاع األهلــي. 
وقــد شــكل القانــون رقــم 84 لســنة 122002  عقبــة كأداء أمــام نشــوء مجتمــع مــدين فاعــل وإيجــايب يف مصــر، وأجمــل تقريــر التنميــة البشــرية لســنة 132008  
نقــاط االحتــكاك الرئيســية الــواردة يف القانــون. وكانــت نقطــة االحتــكاك األوىل هــي اشــتراط قيــام جميــع منظمــات المجتمــع المــدين المصــري بـــ »توفيــق« 
أوضاعهــا القانونيــة والتســجيل لــدى وزارة التضامــن االجتماعــي. إال أن المنظمــات غيــر الحكوميــة، تحــت واليــة وزارة التضامــن االجتماعــي، معرضــة لعقوبــات 
جســيمة علــى عــدد مــن المخالفــات. وتســتند ســلطة تجريــم المنظمــات ورؤســائها إىل نصــوص غامضــة الصياغــة، وهكــذا فــإن إنشــاء أو إدارة منظمــة أو جمعيــة 
بغــرض »الدعــوة إىل عرقلــة نصــوص الدســتور« قــد يــؤدي إىل حكــم بالســجن. ومــن النصــوص اإلشــكالية األخــرى حــق الدولــة يف حــل الجمعيــة األهليــة، الــذي 
يجــب أن يكــون مــن اختصــاص القضــاء وحــده ويف حالــة المخالفــة الجســيمة وعبــر سلســلة مــن الخطــوات اإلجرائيــة التــي تســبق الحــل، بمــا فيهــا الطعــن 
علــى الحكــم القضــايئ وفــق المــادة 42 مــن القانــون. إن القانــون 84 لســنة 2002 يلجــأ بصفــة عامــة إىل عبــارات مفتوحــة للتأويــل مــن قبيــل »النظــام العــام« 
و«اآلداب العامــة« و«تهديــد الوحــدة الوطنيــة«. وقــد تختلــف التأويــالت باختــالف الزمــان والمــكان والظــروف، ممــا يســمح للســلطات بطيــف عريــض مــن 

الــردود علــى أنشــطة الجمعيــات األهليــة، وبــأدوات لإلشــراف علــى األنشــطة ومراقبتهــا. 

عمــل هــذا القانــون التقييــدي علــى دفــع العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة إىل التســجيل كمكاتــب محامــاة أو شــركات مدنيــة، وهــي كيانــات ال يشــترط 
هيكلهــا القانــوين وجــود مجلــس لــإلدارة. وحتــى يف حالــة بعــض المنظمــات التــي أبــدت االســتعداد للتســجيل بموجــب هــذا القانــون القمعــي، فقــد تــم حرمانهــا 
مــن الموافقــة علــى التســجيل واضطــرت للجــوء إىل المحاكــم طــوال ســنوات الكتســاب صفــة الجمعيــة المســجلة. علــى ســبيل المثــال، حاولــت المنظمــة 
المصريــة لحقــوق اإلنســان، المنشــأة يف 1985، التســجيل بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 1964، فرفــض تســجيلها. كمــا رفــض التســجيل بموجــب القانــون 
رقــم 153 لســنة 1999. وحتــى بعــد صــدور القانــون رقــم 84 لســنة 2002، حاولــت المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان اللجــوء إىل المحكمــة اإلداريــة للطعــن 
ــا مــن المعــارك القانونيــة. وعلــى نحــو  كتســبت أخيــًرا صفــة الجمعيــة المســجلة يف يونيــة 2003، بعــد 16 عاًم علــى حرمــان الحكومــة لهــا مــن التســجيل، وا

مماثــل تمكنــت مؤسســة المــرأة الجديــدة مــن التســجيل بموجــب القانــون 84 يف ســنة 2003، بعــد معركــة قانونيــة وبيروقراطيــة طويلــة14.  

وبجانــب القيــود القانونيــة، تــأيت القيــود السياســية لتزيــد الطيــن بلــة. فقــد عمــل قانــون التظاهــر، ومشــروع قانــون مكافحــة اإلرهــاب، والتحقيــق الجــاري فيمــا 
يعــرف باســم »قضيــة التمويــل األجنبــي للجمعيــات األهليــة«، إضافــة إىل تجميــد أمــوال عــدد مــن أبــرز المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، عملــت كلهــا علــى 
مفاقمــة الســياق السياســي والقانــوين المتدهــور لكيانــات المجتمــع المــدين يف مصــر منــذ 2013. فلــن يدهشــنا إذن أن العديــد مــن المنظمــات التــي أجريــت 
معهــا المقابــالت شــرعت يف محــاوالت إلقــرار مجالــس إدارة أو تفعيــل مجالســها القائمــة يف الفتــرة -2011 2013، عندمــا انفتــح الوضــع السياســي يف مصــر 
وقلــت التعديــات علــى الحــق يف تكويــن الجمعيــات. وقــد شــهدت الفتــرة نفســها أيًضــا تســارًعا يف نمــو العديــد مــن المنظمــات، التــي ســعت إىل تشــكيل 

مجالــس إدارة لدعمهــا يف جهودهــا التوســعية. ولكــن هــذه الجهــود تباطــأت أو توقفــت بعــد منتصــف 2013.

بخــالف البيئــة القانونيــة والسياســية القمعيــة، لكــن علــى صعيــد متصــل بهــا أيًضــا، يــأيت التحــدي المتمثــل يف انتقــاء وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. فــألن 
معظــم تلــك المنظمــات بــدأت كمبــادرات مــن نشــطاء حقوقييــن وتطــورت إىل مؤسســات فإنهــا تجــد يف محيطهــا مجتمًعــا مــن الخبــراء والمؤيديــن المســتعدين 
لتقديــم المشــورة الفنيــة ولكــن ليــس إىل حــد تــويل مناصــب أعضــاء مجلــس اإلدارة فعلًيــا، فهــم يفضلــون وظائــف المشــورة علــى وظائــف الحوكمــة، لتجنــب 

المســاءلة القانونيــة أيًضــا. 

وبحســب تصريــح أحــد هــؤالء الخبــراء، الــذي شــارك يف عضويــة عــدد مــن مجالــس اإلدارة،«كنــت أتلقــى مكالمــة مــن صديــق عزيــز وناشــط حقــويق مرمــوق، 
ليبلغنــي بحاجتــه إىل وضــع اســمي كعضــو مجلــس إدارة يف منظمــة جديــدة يؤسســها، فأقبــل بالطبــع، مــدركا أنهــا وظيفــة رمزيــة... ال أذكــر آخــر مــرة حضــرت 
فيهــا اجتماًعــا لمجلــس إدارة واحــدة مــن تلــك المنظمــات.« وكمــا قــال العديــد مــن رؤســاء مجالــس اإلدارة فــإن العثــور علــى أعضــاء المجالــس، مــن ذوي 
االهتمــام الصــادق بقضيــة حقــوق اإلنســان، المســتعدين لتحمــل المســؤولية القانونيــة عــن المنظمــة يف مثــل هــذه البيئــة القمعيــة، ولديهــم أيًضــا الوقــت الــالزم 

للمشــاركة الفعالــة يف هــذه المســؤوليات، هــو مهمــة شــاقة. 

كبر عند تعيين أعضاء جدد يف مجالس اإلدارة، فعلى حد تعبير رئيسة مجلس  يجدر بنا أيًضا أن نالحظ أن المنظمات النسوية بصفة خاصة اتسمت بحرص أ
إدارة منظمــة نســوية، فهنــاك صعوبــة يف العثــور علــى »أعضــاء مجالــس إدارة يتمتعــون بالتوافــق الفكــري واإليمــان بالقيــم النســوية... بــل إننــا اتفقنــا كأعضــاء 
مؤسســين وأعضــاء مجلــس إدارة علــى اتخــاذ قراراتنــا باإلجمــاع وليــس بأغلبيــة األصــوات... ممــا ســاعد »الجمعيــة« علــى االســتمرار والنمــو يف تناغــم تــام«. 
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141

15 Moore and Stewart, op. cit., p. 336.
16 Juki Kim, “Accountability, Governance, and Non-governmental Organizations: A Comparative Study of Twelve Asia-Pacific Nations”, A paper submitted to the 
conference on Governance, Organizational Effectiveness, and the Nonprofit Sector in Asia Pacific, organized by the Asia Pacific Philanthropy Consortium, 2003, p. 
24.

لكــن البيئــة القمعيــة وصعوبــة إيجــاد أعضــاء مجلــس إدارة ملتزميــن ليســتا الســببين الوحيديــن لضعــف مجالــس إدارة المنظمــات غيــر الحكوميــة، فقــد وجــدت 
المشــكلة حتــى يف فتــرة -2005 2010 التــي اتســمت بقيــود أقــل نســبيا، مقارنــة بالفتــرة -2014 2016 التــي شــهدت حملــة قمعيــة غيــر مســبوقة. 

وكمــا صــرح أحــد رؤســاء مجالــس اإلدارة الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت فإنــه » كنــا يف حالــة اســترخاء يف فتــرة 2005-2010، ورغــم توافــر الفرصــة إلعــادة 
التفكيــر والتصــدي لمســألة الحوكمــة ومجالــس اإلدارة، إال أننــا لــم نفعــل. كنــا نمتلــك اعتــراف المجتمــع الــدويل ونتعــرض لتضييــق أقــل مــن الدولــة. لكننــا 

استســلمنا للوضــع القائــم المريــح، وأضعنــا فرصــة ذهبيــة لمعالجــة المســألة.« 

كبــر علــى رســم اســتراتيجيات  لكــن رئيًســا آخــر عــرض رؤيــة مختلفــة ألهميــة مجلــس اإلدارة. فاســتناًدا إىل خبــرة تلــك المنظمــة، كانــت لــدى العامليــن قــدرة أ
المنظمــة، ورغــم محاولــة اجتــذاب مجموعــة خارجيــة مــن األصدقاء/المستشــارين لمســاعدة العامليــن أثنــاء فتــرة التوســع يف -2011 2013، إال أن التجربــة 

لــم تصــادف النجــاح. 

ومــن نمــاذج الحوكمــة األخــرى التــي طورتهــا إحــدى المنظمــات قبــل 2011، نمــوذج تشــكيل جمعيــة عامــة مــن العامليــن بــداًل مــن اجتــذاب متطوعيــن 
مســتقلين للقيــام بــدور مجلــس اإلدارة. وقــد تبنــت بعــض المنظمــات هــذا النمــوذج البديــل لتجنــب مواجهــة أزمــة كتلــك التــي واجهــت المنظمــة المصريــة 
لحقــوق اإلنســان يف 1993. أدت األزمــة إىل تفتــت المنظمــة بعــد تســلل عــدد مــن األعضــاء، مــن ذوي الدوافــع السياســية يف المقــام األول، إىل الجمعيــة 
العامــة15.  يف هــذا النمــوذج يجتمــع العاملــون يف مؤتمــر عنــد نهايــة العــام، ورئيــس المنظمــة مســؤول أمامهــم، وتتــم مناقشــة التقريــر الختامــي والموازنــة، 
وأخيــرا يتــم انتخــاب رئيــس جديــد لواليــة مدتهــا عــام واحــد. وقــد وصــف معظــم مــن أجريــت معهــم المقابــالت هــذا النمــوذج بأنــه يفتقــر إىل أهــم عناصــر الحوكمــة، 
حيــث أن الرئيــس مســؤول أمــام موظفيــه لمــدة يــوم واحــد ســنويا، لكنهــم مســؤولون أمامــه طــوال العــام. كمــا ال يخلــو النمــوذج مــن العيــوب، ألنــه توجــد كتــل 
متنازعــة وســط العامليــن تؤيــد مرشــحين مختلفيــن لمنصــب الرئيــس، وهــي بيئــة إداريــة غيــر صحيــة. لكــن علــى الرغــم مــن المثالــب الواضحــة لهــذا النمــوذج إال 
كبــر يف عمليــة اتخــاذ القــرار داخــل المنظمــة، بــداًل مــن وضــع رئيــس مجلــس اإلدارة  أنــه ينشــد تقييــد ســلطات الرئيــس يف عالقتــه بالعامليــن، وضمــان مشــاركة أ

والمنظمــة برمتهــا موضــع المســاءلة أمــام مجموعــة خارجيــة مــن أصحــاب المصلحــة الذيــن يتولــون القيــام بــدور الدعــم والقيــادة للمنظمــة.

عملية اتخاذ القرار: المؤسسون ورؤساء مجالس اإلدارة
أدى غيــاب مجالــس اإلدارة القويــة عــن معظــم المنظمــات التــي أجريــت معهــا المقابــالت إىل الالمركزيــة يف المســؤوليات والســلطات اإلداريــة لمنصــب المديــر 
التنفيــذي. وقــد تمتعــت معظــم المنظمــات الخاضعــة للبحــث بهيــكل يتضمــن مجموعــة مركزيــة عليــا تقــود المنظمــة بشــكل مــن األشــكال، إال أن المســمى 
الوظيفــي للمجموعــة يختلــف مــن منظمــة ألخــرى، كمــا أن عضويتهــا تتضمــن أفــراًدا إدارييــن يف بعــض الحــاالت، وتقتصــر يف حــاالت أخــرى علــى كبــار مســؤويل 
البرامــج. ويف بعــض الحــاالت يكــون للمديــر التنفيــذي نــواب أو مســاعدون، بينمــا يوجــد يف منظمــات أخــرى مديــر للبرامــج يتــوىل التنســيق بيــن جميــع البرامــج، 
إلــخ. وتعمــل هــذه الهيــاكل علــى توزيــع مســؤوليات الرئيــس وســلطاته بيــن أفــراد المجموعــة المركزيــة، وتوفــر قــدًرا مــن التفويــض يف حالــة غيــاب المديــر 

التنفيــذي ألي ســبب. 

وقــد تعلــق أحــد التحديــات الكبــرى التــي واجهتهــا كل المنظمــات بالمؤســس أو المؤسســين. فكمــا هــو الحــال يف معظــم المنظمــات، تبــدأ المنظمــة الحقوقيــة 
كمبــادرة يؤسســها ناشــط أو مجموعــة مــن الناشــطين الذيــن يبذلــون كل جهــد ممكــن، كمؤسســين، لتطويــر وتعزيــز المنظمــة التــي بــدأت كمجــرد فكــرة. 
يكــرس المؤسســون ســنوات مــن أعمارهــم للمنظمــة، يف مواجهــة خطــر االعتقــال والتضييــق القانــوين وخــوض العديــد مــن المعــارك، ومــن ثــم فهــم يلتصقــون 
بمنظماتـــهم، وال يتركــون منصــب الرئيــس. وقــد تصــدى مــور وســتيوارت لهــذه المعضلــة بإيجــاز، فصرحــا بــأن »األفــراد أو الجماعــات الصغيــرة المكرســة 
للمنظمــة وللقضيــة التــي تمثلهــا يعتبــرون التزامهــم ســبًبا للنجــاح، وربمــا يشــعرون باألحقيــة يف جنــي ثمــار هــذا النجــاح، حتــى إذا لــم تــزد الثمــار عــن مزايــا غيــر 
ملموســة مــن قبيــل الشــهرة واالحتــرام والتقديــر. إن مؤسســي المنظمــات غيــر الحكوميــة، مثــل أصحــاب األعمــال الصغيــرة، قــد يعزفــون عــن اقتســام الســلطة 

اإلداريــة ومناصبهــا مــع المســتجدين، يف اللحظــة التــي تتمتــع فيهــا المنظمــة بإمكانيــة النمــو الســريع.«16  

وقد تحدث من أُجريت معهم المقابالت عن المسؤوليات القانونية واألدبية المؤثرة يف قرار البقاء يف المنصب أو تركه، كما تبين المقتطفات التالية. 

»لقــد بــدأت مبــادرة معينــة، ومــن غيــر األخــاليق أن أنســحب وأرحــل بــدون أن أضمــن لهــا االســتدامة واالســتمرارية، أمــا عــن خططــي المســتقبلية فأنــا ال أريــد 
البقــاء يف هــذا المنصــب إىل األبــد...« – المديــر التنفيــذي الحــايل إلحــدى المنظمــات.

»... لــن أســمح بانهيــار المنظمــة بعــد رحيلــي. لقــد اســتنزفت وصــرت عاجــًزا عــن الكتابــة أو البحــث، ]لكــن[ قبــل الرحيــل ]ينبغــي[ أن أضمــن تأميــن التمويــل 
لبعــض الوقــت حتــى أتمكــن مــن االنســحاب... وعقــد مكتــب المحامــاة باســمي، أنــا الشــخص المســؤول قانونًــا يف حالــة مواجهــة المنظمــة ألي صعوبــات 

قانونيــة... ال يمكننــي تعريــض العامليــن للخطــر...« – مديــر تنفيــذي ســابق إلحــدى المنظمــات.

»بالطبــع كنــت خائًفــا مــن اإلقــدام علــى خطــوة تــرك منصــب الرئيــس، لكننــي كنــت متعًبــا ومســتنزًفا. ]ومــع ذلــك[ كنــت محرًجــا أيًضــا مــن التمتــع بــكل تلــك 
الســلطات« – مديــر تنفيــذي ســابق إلحــدى المنظمــات.

كاديميــة فإنهــم يواجهــون تحــدي العثــور علــى بديــل.  وحتــى إذا اتخــذ الرؤســاء قــرارا صادقــا بالرحيــل لمتابعــة مســيرة مهنيــة شــخصية أو لتحقيــق طموحــات أ
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17 Mohanty, op. cit., pp. 213232-.
18 Handousa, op. cit., p. 92. 
20 Nicola Pratt, “Human Rights NGOs and the ’Foreign Funding Debate’ in Egypt”, in Anthony Tirado Chase and Amr Hamzawy (eds.(, Human Rights in the Arab 
World: Independent Voices, University of Pennsylvania Press, 2007, p. 119.
21 Kim, 2003, op. cit., p. 5.

22 المرجع السابق، ص. 14.

23 Pratt, 2007, op. cit., p. 119.
24 Suleiman, op. cit., pp. 6229-.

ويف غيــاب مجالــس اإلدارة، ال توجــد آليــة واضحــة النتقــاء رئيــس جديــد. ورغــم أن بعــض المنظمــات حاولــت تمكيــن العديــد مــن أفــراد العامليــن وتفويضهــم 
لحضــور االجتماعــات مــع المانحيــن وأصحــاب المصلحــة، إال أن الرجــوع للمؤسســين يســتمر لطلــب النصــح وصياغــة المواقــف واالســتراتيجيات التــي تعــزز 

تماســك المنظمــة. 

إن تحــدي المؤسســين وأثــره يف إضعــاف الحوكمــة الداخليــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة قــد وجــد تفســيره يف بعــض الدراســات مــن خــالل »نظريــة مؤسســة 
الجيــل األول«، بمــا أن المؤسســين يمارســون درجــة غيــر متناســبة مــن الســيطرة، وهكــذا يعجــز مجلــس اإلدارة عــن أن يصبــح مســتقال وفعــاال17.  لكــن التحــدي 
يظــل قائمــا، وهــو يواجــه المنظمــات الحقوقيــة يف مصــر، ويعرقــل التطــور المؤسســايت والتحــول المهنــي، حيــث أن رصيــد النفــوذ والســلطة لــدى المؤسســين 

يف بعــض الحــاالت يعــوق نمــو المنظمــة بشــكل حيــوي وفعــال.

التمويل األجنبي والمسؤولية أمام المانحين
لعــل الجــدل المحيــط بالتمويــل األجنبــي أن يكــون األطــول أمــًدا يف أدبيــات المنظمــات غيــر الحكوميــة بعامــة، ويف مصــر بخاصــة. وتحفــل األبحــاث مــن آســيا، 
الهنــد وبنغالديــش علــى ســبيل المثــال، بانتقــادات عديــدة لمــا يســمى بنمــوذج العمــل الخــاص بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، وتلقــي باللــوم علــى مجتمــع 
المانحيــن الــدويل يف تحويــل الجمعيــات، التــي كان ينبغــي أن تظــل جمعيــات محليــة قائمــة علــى العضويــة، إىل منظمــات مهنيــة غيــر مسيســة18.  وقــد تعرضــت 
المنظمــات غيــر الحكوميــة يف مصــر، وخاصــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، لالنتقــاد العتمادهــا علــى التمويــل األجنبــي، بحيــث تتعــرض تدخالتهــا وأنشــطتها لخطــر 

التوقــف مــع تغيــر أولويــات وأجنــدات المانحيــن، ومــن ثــم فــإن تأثيرهــا ال يكــون مســتداًما. 

إال أن هــذه االنتقــادات ال تراعــي الســياق القانــوين الــذي يعرقــل التمويــل المحلــي. فبحســب تقريــر التنميــة البشــرية المصــري لســنة 2008، »ال تملــك 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الحــق يف تلقــي التبرعــات إال بموافقــة وزارة التضامــن االجتماعــي. ويلــزم إذن الــوزارة ألي تمويــل أجنبــي المصــدر. كمــا أن جمــع 
التبرعــات عــن طريــق تنظيــم المعــارض والفعاليــات العامــة مثــل الحفــالت لجمــع األمــوال يتطلــب موافقــة مســبقة وإجــراءات معقــدة تســيطر عليهــا وزارة 

التضامــن االجتماعــي. ويمنــح القانــون الــوزارة ســلطة حصريــة يف الهيمنــة علــى إدارة الجمعيــات مــن الناحيــة الماليــة.« 19

وبجــوار الموانــع القانونيــة، تجــد المنظمــات العاملــة يف المجــال الحقــويق بصفــة خاصــة صعوبــة شــديدة يف التمــاس التمويــل مــن الشــركات ورجــال األعمــال 
المحلييــن، الذيــن يتــرددون يف تقديــم تمويــل لمنظمــات تقــوم بفضــح انتهــاكات الدولــة لحقــوق اإلنســان، حيــث قــد يكــون لهــذا التمويــل عواقــب ســلبية علــى 
شــركاتهم، ناهيــك عــن عالقاتهــم القويــة المعتــادة مــع الدولــة، يف بلــد تســعى الشــركات الكبــرى فيــه للحفــاظ علــى عالقــات وديــة مــع المفاصــل الحاكمــة 

لشــبكات الفســاد والمحابــاة واغلبيتهــا واقعــة تحــت تأثيــر او ســيطرة النظــام الحاكــم. 20

كســابها المزيــد مــن االســتقاللية، بــل إن خبــرة بعــض بلــدان شــرق آســيا، مثــل كوريــا  وال توجــد أدلــة علــى أن التمويــل المحلــي قــادر علــى تعزيــز المنظمــات أو إ
كبــر الشــركات الكوريــة بإنشــاء مــا  الجنوبيــة التــي قامــت عــدة شــركات فيهــا بتأســيس جمعيــات خيريــة محليــة، تظهــر ســوء الحوكمــة والفســاد، حيــث »قامــت أ
كثــر مــن ثلــث أعضــاء مجالــس  يصــل إىل 45 منظمــة خيريــة، إمــا لتجنــب ضريبــة الهبــة واأليلولــة، أو لحمايــة الشــركات الضخمــة مــن االســتيالء العــدواين... وكان أ
إدارة الجمعيــات الخيريــة مرتبطيــن بالشــركات أو بعائــالت المؤسســين«21.  وحتــى يف ســياق شــديد القمعيــة كالســياق الصينــي، شــوهت سلســلة مــن قضايــا 
االختــالس مصداقيــة المنظمــات غيــر الحكوميــة )ولكــن يف مجــال التنميــة المجتمعيــة وليــس حقــوق اإلنســان)، ممــا دفــع الحكومــة إىل إقــرار تدابيــر للرقابــة 

الماليــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة ذات التمويــل الحكومــي، وعلــى الجمعيــات المحليــة22. 

والمثيــر أنــه، رغــم إجمــاع المنظمــات التــي أجريــت معهــا المقابــالت لهــذه الورقــة علــى أن القطــاع األهلــي يف مصــر ال يمكنــه البقــاء بــدون تمويــل أجنبــي، إال أن 
عــدًدا مــن المدافعيــن الحقوقييــن ينظــرون إىل التمويــل األجنبــي علــى أنــه »شــر ال بــد منــه، يف غيــاب مصــادر التمويــل المحلــي«23.  وقــد يمكــن تفســير هــذا 

ببيئــة الوصــم المحيطــة بالتمويــل األجنبــي و«التدخــل األجنبــي« كمــا تشــير إليهمــا وســائل اإلعــالم المواليــة للحكومــة والمتشــدقة بالوطنيــة. 

كثــر شــفافية ولــه قواعــد  وعلــى العكــس يــرى البعــض جوانــب إيجابيــة للتمويــل األجنبــي. وقــال أحــد المانحيــن يف مقابلــة أن »التمويــل مــن مانحيــن دولييــن أ
واضحــة، ويشــترط تقديــم تقاريــر ماليــة وبرامجيــة مفصلــة، علــى عكــس التمويــل القــادم مــن حكومتــي ليبيــا والعــراق يف التســعينيات، مثــاًل.« 

بالنظــر إىل ضخامــة الوصمــة والجــدال المحيطيــن بالتمويــل األجنبــي، وتعــدد طبقاتهمــا، فســوف يركــز القســم التــايل علــى جانبيــن رئيســيين مــن هــذه القضيــة 
يهمــان هــذه الورقــة، وهمــا: أ) تحويــل المســاءلة ووضــع األجنــدات، وب) تأثيــر المانحيــن يف الحوكمــة الداخليــة. 

أ- تحويل المساءلة ووضع األجندات
ُيتهــم التمويــل األجنبــي بتحويــل مســاءلة تلــك المنظمــات يف اتجــاه مانحيهــا بــداًل مــن أن تكــون أمــام مجتمعاتهــا ودوائــر جماهيرهــا24.  فالمانحــون بحســب هــذا 
االنتقــاد يفرضــون أجندتهــم أو اتجاهاتهــم أو أســاليبهم الخاصــة، بحســب صيحــات الموضــة الفكريــة التــي تفســد المجــال وتلــوث جوهــر »القضيــة«. ومع أن هذه 
الحجــة قــد تصــدق بوجــه خــاص علــى التمويــل المخصــص للتنميــة المحليــة، إال أن تغييــر التوجــه الزم لتقييــم مســألة المســاءلة يف حالــة المنظمــات الحقوقيــة. 
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25 International Council on Human Rights Policy (ICHRP(, “Online Discussion Forum on Human Rights Principles and NGO Accountability: An Approach Paper”, 
available at www.ichrp.org/approach_paper.pdf, p. 5.
26 Juana Kweitel, “Experimentation and Innovation in the Accountability of Human Rights Organizations in Latin America”, International Journal of Human Rights, 
11:20, June-December 2014, p. 313.

وقــد رســم المجلــس الــدويل لسياســات حقــوق اإلنســان خريطــة لعالقــات المســاءلة المختلفــة يف المنظمــات غيــر الحكوميــة، ومــن هــذه العالقــات الرئيســية 
المســاءلة أمــام المانحيــن. ويخلــص التقريــر إىل أن المنظمــات غيــر الحكوميــة تبــذل »بصفــة عامــة جهــوًدا كبيــرة كــي تفســر لمانحيهــا مــا تفعلــه ومــا تحققــه 
وتبــرر لهــم تكلفــة أنشــطتها، بينمــا يفــرض المانحــون عــادة شــروطا للمنــح تتعلــق بالتقاريــر الماليــة وتقييــم التأثيــر. وتعنــي الطبيعــة التعاقديــة للعالقــة حصولهــا 
علــى نصيــب األســد مــن االهتمــام يف مناقشــات المســاءلة. ومــع ذلــك فــإن الــرأي القائــل بــأن المنظمــات غيــر الحكوميــة مســؤولة أمــام مانحيهــا يف المقــام األول 

ال يســتقيم إال ضمــن تفســير ضيــق يختــزل المســاءلة إىل مــا ال يزيــد عــن النزاهــة الماليــة«25. 

كــدت جميــع المنظمــات التــي أجريــت معهــا المقابــالت مــن أجــل هــذه الدراســة أنهــا تحــدد أجنداتهــا بأنفســها، وتضــع اســتراتيجياتها مــع فرقهــا وأعضــاء  وقــد أ
مجالــس إدارتهــا أو مستشــاريها. 

وكمــا قــرر رئيــس ســابق إلحــدى المنظمــات فــإن »أفــكار المشــروعات هــي أفكارنــا ونحــن مــن نقــرر التوقيــت المناســب لهــا عندمــا نكــون مســتعدين للشــروع يف 
برنامــج جديــد.. المانحــون ال يفرضــون البرامــج علينــا. إذا قبلــوا مشــروعنا الجديــد فــال بــأس، لكننــا نرفــض إذا أتونــا ببرنامــج جاهــز«. وقــال رئيــس حــايل إلحــدى 
ــا، علــى ســبيل  المنظمــات أنهــم يتمتعــون »بعالقــة ممتــازة مــع المانحيــن، وهــم يســتمعون الحتياجاتنــا، وإذا لــم يفعلــوا فإننــا نفعــل مــا نريــد.. لقــد نصحون
المثــال، بالتمهــل يف التوســع يف محافظــات جديــدة، ورغــم أنهــا كانــت نصيحــة ســليمة إال أننــي لــم أســتطع إبــالغ فريقــي الــذي يعمــل منــذ عاميــن يف المحافظــة 

بأننــا لــن نبــدأ البرنامــج هنــاك، وهكــذا بدأنــاه«. 

ويجــب أن نأخــذ يف اإلعتبــار أنــه يف حالــة المنظمــات ذات العالقــة التصادميــة مــع الدولــة، بســبب توثيقهــا لالنتهــاكات الحقوقيــة علــى ســبيل المثــال، يمكــن 
لضحايــا االنتهــاكات والعامليــن علــى توثيقهــا أن يتعرضــوا للخطــر، ومــن ثــم فــإن أدوات المســاءلة والشــفافية، مثــل نشــر التقاريــر الماليــة علــى اإلنترنــت، قــد 
تــأيت بأثــر عكســي يف رأيهــم. وكمــا توحــي الخبــرات المشــابهة مــن أمريــكا الالتينيــة فإنــه »يلــزم تحليــل الســياق قبــل صياغــة مطالــب عموميــة بالمزيــد مــن 

المســاءلة. فكمــا ذكرنــا، ال يمكــن تطبيــق الشــروط نفســها علــى المنظمــات العاملــة يف بيئــات ديمقراطيــة وتلــك العاملــة يف ســياقات اســتبدادية«26. 

ب- المانحون والحوكمة الداخلية
مــن الجوانــب األخــرى لعالقــة المانحيــن بالمنظمــات غيــر الحكوميــة تأثيرهــم يف هيــاكل الحوكمــة الداخليــة للمنظمــات. ويهمنــا لتحليــل هــذه العالقــة أن نالحــظ 
أن »المانحيــن« ليســوا كتلــة صمــاء، فهنــاك أنــواع عديــدة ومتنوعــة مــن المانحيــن، كمــا أن سياســاتهم وإجراءاتهــم تتبايــن وتؤثــر يف طريقــة اختيــار ممنوحيهــم 

والعمــل معهــم، ومســتوى التواصــل وعمقــه، ودرجــة التفاعــل مــع المنظمــات المحليــة، والتوقعــات والتقاريــر، والتأثيــر. 

وميــزت المنظمــات التــي أجريــت معهــا المقابــالت ألجــل هــذه الدراســة بيــن المانحيــن الذيــن ينظــرون للمنظمــات كشــركاء، وهــؤالء الذيــن ينظــرون إليهــم 
كمجــرد ممنوحيــن. وقــد حظــي المانحــون الشــركاء بوجــه خــاص بعالقــات عمــل أفضــل مــع المنظمــات، نظــرا اليمانهــم بقيــم واحــدة وألنهــم يبنــون العالقــة 
علــى التفاهــم والشــفافية والحــوار المتبــادل. وكانــت أغلبيــة هــؤالء المانحيــن مــن المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة و/أو المنظمــات الدوليــة النســوية )أو المعنيــة 
كــدت جميــع المنظمــات التــي  بالمــرأة). وتفضــل معظــم المنظمــات غيــر الحكوميــة المصريــة التمويــل القــادم مــن مؤسســات خاصــة مقارنــة بالحكومــات. وأ
أجريــت معهــا المقابــالت أنهــا ال تلتمــس التمويــل مــن هيئــة المعونــة األمريكيــة علــى وجــه الخصــوص، وأنهــا تفضــل العمــل مــع الحكومــات االســكندنافية 

بســبب مواقفهــا السياســية المحايــدة، وألنهــا ال تمتلــك تاريًخــا »اســتعماريًا« يف المنطقــة العربيــة. 

كة ممــا ينســحب علــى أثرهــم يف تطــور هيــاكل الحوكمــة الداخليــة  وهنــاك أيًضــا فــوارق واختالفــات بيــن المانحيــن الدولييــن تؤثــر علــى توجهاتهــم ونوعيــة الشــرا
للمنظمــات المحليــة الممنوحة. 

وقــال أحــد المانحيــن الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت إنــه »ثمــة مســؤولية تقــع علــى عاتــق المانحيــن بتوجيــه النصــح للمنظمــات والعمــل معهــا لتطويــر 
مجالــس إدارتهــا وتنميــة قدراتهــا لتحســين التخطيــط االســتراتيجي، وتحديــد اطــر واضحــة للبرامــج وتوصيفــات وظيفيــة محــددة لمســؤوليها ... وتســاعد كل 

كتســاب الطابــع المؤسســايت وزيــادة فعاليتهــا وتعزيــز تأثيــر أنشــطتها.«  هــذه الجهــود والنقاشــات المتبادلــة المنظمــات علــى ا

ويؤيــد بعــض المديريــن التنفيذييــن الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت هــذا الــرأي، ويتفقــون أن شــروط المانحيــن ســاعدت المنظمــات المصريــة علــى تطويــر 
هياكلهــا الداخليــة، وتحســين آليــات التقاريــر ووضــع اللوائــح التنظيميــة، واألهــم هــو االحتفــاظ بنظــم ماليــة فعالــة وشــفافة. ويقــول أحــد هــؤالء المديريــن أن 
»شــروط المانحيــن حًســنت مــن المصداقيــة العامــة للمنظمــات كمــا حمتهــا عندمــا بــدأت الحكومــة عبــر مؤسســاتها يف التدقيــق القانــوين والمــايل يف نشــاط 
هــذه المؤسســات ... بــدون هــذه الشــروط )مــن المانحيــن لالحتفــاظ بنظــم ماليــة وإداريــة شــفافة وواضحــة) كان الوضــع ليصبــح أســوأ« يف حالــة التدقيــق مــن 

جانــب الحكومــة بغــض النظــر عــن دوافعــه. 

مــن جهــة أخــرى فضــل مانحــون آخــرون إقامــة عالقــة أقــل تداخــاًل مــع المنظمــات، فلــم تشــترط إال آليــات المســاءلة المعياريــة التــي تتمثــل يف تقاريــر ماليــة 
وبرامجيــة منتظمــة، وفضلــت عــدم الضلــوع المباشــر يف جهــود المنظمــات لتطويــر حوكمتهــا الداخليــة. 

كبــر نســبًيا بســبب  وعموًمــا تتســم عالقــة المانحيــن بالمنظمــات غيــر الحكوميــة بتعقيــد بالــغ، وهــي يف جوهرهــا عالقــة ســلطة، يحــوز فيهــا المانحــون تأثيــًرا أ
ســيطرتهم علــى المــال وقــرار المنــح. ومــع ذلــك فــإن القيمــة المشــتركة، قيمــة »حقــوق اإلنســان«، تتخلــل هــذه العالقــة. ويمكــن للمانحيــن »القيــام بــدور 
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27 ICHRP, op. cit., p. 6.
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حوكمــي داعــم وإيجــايب إذا أدركــوا طبيعــة المســاءالت المتعارضــة التــي يتعيــن علــى الممنوحيــن التوفيــق بينهــا، واحترمــوا قــرارات المنظمــات المتمتعــة بنظــم 
ســليمة وفعالــة التخــاذ القــرار، ودعمــوا جهــود تلــك المنظمــات لتحســين المســاءلة فيهــا. لكــن اشــتراط التقاريــر البيروقراطيــة قليلــة المرونــة، مــن جهــة أخــرى، 

يســتنزف مــوارد المنظمــات ووقتهــا، وحيــن يفــرض المانحــون أولوياتهــم الخاصــة فــإن هــذا كفيــل بتقويــض الفعاليــة.« 27

التمثيل والمساءلة أمام دوائر الجماهير
ترتبــط عالقــات المانحيــن والمنظمــات، علــى نحــو ال فــكاك منــه، بقضيــة »أمــام مــن« ُتســاءل المنظمــات يف النهايــة، ومــا أشــكال وآليــات المســاءلة التــي تجــب 
عليهــا أمــام دوائــر جماهيرهــا والمجتمعــات أو الجماعــات التــي تزعــم الدفــاع عــن حقوقهــا. ويعــرّف المجلــس الــدويل لسياســات حقــوق اإلنســان دوائــر الجماهيــر 
التــي تحاســب المنظمــات أمامهــا بأنهــا »األشــخاص الذيــن تعمــل المنظمــات ألجلهــم أو معهــم أو نيابــة عنهــم. ويف حالــة المنظمــات الحقوقيــة فــإن الدائــرة 
المركزيــة تتمثــل عــادة يف الضحايــا والناجيــن مــن االنتهــاكات الحقوقيــة، أمــا لســائر المنظمــات فهــي تتمثــل يف المســتفيدين مــن عملهــا، أو يف أعضائهــا، إلــخ. 

وإذن فــإن ضمــان مشــاركة هــؤالء المســتفيدين ومنحهــم دوًرا مركزيـًـا يف عمــل المنظمــة هــو أمــر طبيعــي وال غبــار عليــه.« 28

ــا واســًعا ومعروًفــا، شــككت جريــدة »اإليكونوميســت« اللليبراليــة يف مزاعــم التمثيــل والمســاءلة التــي تقدمهــا المنظمــات األهليــة عــن  وفيمــا أثــار جــداًل فكريً
»النــاس« وأمامهــم. وتســاءلت المجلــة األســبوعية عمــا إذا لــم يكــن »نفــوذ المنظمــات المتزايــد، المرموقــة منهــا وغيــر المرموقــة، يثيــر أســئلة هامــة: مــن الــذي 
انتخــب أوكســفام، أو ... التجمــع مــن أجــل أمميــة شــيوعية ثوريــة؟ إن تلــك الكيانــات تقــوم، بدرجــات مختلفــة، بابتــزاز الشــركات الملتزمــة بالقانــون النتــزاع 
ــا النتــزاع تغييــرات يف السياســات. وقــد تزعــم أنهــا تتصــرف لمصلحــة النــاس ـ لكــن هــذا مــا يفعلــه  االعتــراف بالخطــأ، وابتــزاز الحكومــات المنتخبــة ديمقراطًي
المســتهدفون بانتقادهــا أيًضــا، أي الحكومــات والمؤسســات الدوليــة المتهمــة. إن حكومــات الغــرب وأجهزتهــا مســؤولة يف النهايــة أمــام ناخبيهــا، لكــن مــن الــذي 

يســائل النشــطاء؟« 29

أدى هــذا الجــدال إىل سلســلة مــن األوراق البحثيــة التــي تعالــج الموضــوع، وصــار أحــد أهــم األســباب وراء المطالبــات واســعة النطــاق بإلــزام المنظمــات 
بالمســاءلة هــو أن المنظمــات ذاتهــا تطالــب الــدول بالتصــرف وفــق قواعــد معينــة )اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان يف هــذه الحالــة). وقــد يكــون لــدى الــدول 
الديمقراطيــة التــي تعتمــد مؤسســاتها الحاكمــة يف النهايــة علــى أصــوات الناخبيــن حجــة تتقــدم بهــا هنــا، لمطالبــة المنظمــات التطوعيــة بــأن تبــرر وتثبــت مــدى 
تمثيليتها وخضوعها للمســاءلة، إال أن مثل هذه المطالبة تصبح هزلية يف ظل نظم اســتبدادية، تســتعين بحجج مســتمدة من ســياقات اجتماعية وسياســية 
مختلفــة لتقويــض أو تشــويه المنظمــات غيــر الحكوميــة، أو تســتعمل قوانيــن قمعيــة وهيئــات رقابيــة غيــر خاضعــة للمســاءلة لتتحكــم يف المجتمــع المــدين. 

لقــد انشــغلت الحركــة الحقوقيــة المصريــة بقضايــا التمثيــل والمســاءلة أمــام دوائــر جماهيرهــا منــذ مولدهــا، فقــد نجــم تفتــت المنظمــة المصريــة لحقــوق 
اإلنســان عــن خــالف محتــدم حــول هــذه القضايــا بالــذات، قضايــا التمثيــل والشــرعية. فمــن جهــة كان هنــاك المنــادون بمنظمــة واســعة العضويــة، لحشــد 
الجماهيــر ودمــج حقــوق اإلنســان ضمــن »النضــال الشــعبي الحقيقــي«، مثــل هــاين شــكر هللا. ومــن جهــة أخــرى دافــع بعــض النشــطاء عــن منظمــة مغلقــة 
ومهنيــة تســتمد شــرعيتها مــن عالميــة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، وضــم هــؤالء أشــخاص مثــل محمــد الســيد ســعيد وبهــي الديــن حســن، اللذيــن انطلقــا 
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ومــع أن جميــع المنظمــات التــي أجريــت معهــا المقابــالت، مــن بيــن تلــك المؤسســة قبــل 25 ينايــر 2011، تبنــت يف نهايــة األمــر الشــكل األخيــر كمنظمــات 
»مغلقــة« مهنية/قائمــة علــى الخبــرة، إال أنهــا تمكنــت مــن بنــاء عالقــات تمثيليــة قويــة مــع عــدد مــن الدوائــر الجماهيريــة. وقــد تطــورت هــذه العالقــات مــن 
خــالل أنشــطة المنظمــات وبرامجهــا للتقاضــي والمســاعدة القانونيــة والمناصــرة وبنــاء القــدرات والتدريــب الصيفــي للطلبــة، إلــخ. وبمــرور الزمــن اســتطاعت 
المنظمــات والمدافعــون الحقوقيــون التواصــل بانتظــام مــع شــبكات العمــال المتضرريــن والمتصديــن لتزايــد خصخصــة المنشــآت العامــة، ممــن فاتحوهــم 
لطلــب المعونــة القانونيــة، أو طلبــة الجامعــة المفصوليــن بســبب التعبيــر عــن رأيهــم داخــل الجامعــة، أو النســاء المطالبــات بالمســاواة يف مــكان العمــل، أو 

ضحايــا التعذيــب واالحتجــاز غيــر المشــروع وعائالتهــم. 

وقــد شــهد العامــان اللــذان أعقبــا ثــورة 25 ينايــر 2011 انفتاًحــا غيــر مســبوق يف المجاليــن العــام والسياســي يف مصــر، فرحبــت المنظمــات بهــذه الفرصــة 
كــز  وانتهزتهــا لتوســيع دوائرهــا الجماهيريــة. وانتشــرت عــدة منظمــات إىل محافظــات خــارج القاهــرة، يف رد علــى االنتقــاد الموجــه لهــا بــأن عملهــا ينحصــر يف المرا
الحضريــة الكبــرى، منفصلــة عــن الجماهيــر التــي تمثلهــا. وترافــق مــع التوســع الجغــرايف توســع يف نطــاق العمــل والبرامــج أيًضــا. ويف هــذا الســياق المســتجد 
عــادت فكــرة إنشــاء »منظمــة حقوقيــة وطنيــة عريضــة قائمــة علــى العضويــة« إىل جــدول أعمــال الحركــة الحقوقيــة يف مصــر، وتحولــت مقــرات العديــد مــن 

المنظمــات إىل نقــاط التقــاء للمبــادرات والجمعيــات والمتطوعيــن وشــبكات النشــطاء. 31

وعلــى حــد وصــف أحــد المديريــن الذيــن أجريــت معهــم المقابــالت لهــذه الفتــرة فــإن » الخطــاب الحقــويق انتقــل اآلن إىل الشــارع، وصــار النــاس يتغنــون بالكرامــة 
اإلنســانية والحريــة والعدالــة االجتماعيــة«. ومــع ذلــك فهــؤالء النــاس ال يمكنهــم مســاءلة المنظمــات بســهولة نظــرا الفتقارهــم اىل القنــوات والقــدرات الالزمــة 
للقيــام بمثــل هــذه المســاءلة. وال تقتصــر تلــك القيــود علــى الحالــة المصريــة، فقــد نشــأ جــدال مشــابه داخــل المنظمــات الحقوقيــة األمريكيــة الالتينيــة، إذ 
اعتبــرت بعــض المؤسســات أن الدفــاع عــن المعاييــر الحقوقيــة الدوليــة يضفــي الشــرعية علــى المنظمــات الحقوقيــة، بينمــا احتــج آخــرون بــأن المنظمــات 
كثــر أهميــة.  تمثــل مجموعــات غيــر منظمــة، ال يمكنهــا إبــداء الرضــا وال تقديــم تفويــض صريــح. ولكــن حتــى يف مثــل هــذه الحــاالت فــإن االلتــزام بالمســاءلة يصبــح أ
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32 Kweitel, op. cit., p. 315.
33 (ICHRP( International Council on Human Rights Policy. ICHRP Online Discussion Forum on Human Rights Principles and NGO Accountability an Approach 
Paper. http://www.ichrp.org/approach_paper.pdf, last accessed November 2016, p.5
34 World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO(, “Code of Ethics and Conduct for NGOs”, 2014, available at  www.wango.org/codeofethics/
COEEnglish.pdf 

35 من اجل مراجعة ميثاق المساءلة للمنظمات غير الحكومية الدولية والذي جرت صياغته أول مرة يف عام 2005 وروجع يف عام 2014 وأيضا على جهود أخرى يف نفس الصدد يمكن 

/accountablenow.org   مراجعة الرابط التايل
36 Kim, op. cit., p. 25.

37 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، »يف تقريرها لألمم المتحدة ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل، ١٩ منظمة حقوقية: تدهور هائل يف حقوق اإلنسان يف مصر يف السنوات األربع 

  www.cihrs.org/?p=9580   كتوبر 2014، متاح على الماضية«، 29 أ

ومــن شــأن المســاءلة التــي تتــم مــن خــالل التشــارك يف المعلومــات مــع دوائــر الجماهيــر أن تــؤدي اىل تطــور يف قــدرة المنظمــة علــى التمثيــل وقناعــة الُممثليــن 
كــم الممارســة والثقــة المتبادلــة. 32 بشــرعية هــذا الفعــل. وبالتــايل يتطــور التمثيــل مــن خــالل المســاءلة مــع مضــي الوقــت وترا

ومــن بيــن المنظمــات التــي أجريــت معهــا مقابــالت، تأسســت اثنتــان بعــد 2011، ورغــم أنهمــا وقــت كتابــة البحــث كانتــا مســجلتين ك »مكاتــب محامــاة«   إال 
أن الهيــكل المبــديئ لهمــا كان موضوًعــا علــى أســاس أن تكونــا منظمــات قائمــة علــى العضويــة، ولهمــا فــروع يف عــدة محافظــات. ويف كل فــرع أو مكتــب كان 
كبــر، بســبب عــودة المنــاخ القمعــي السياســي والقانــوين بــدًءا  مــن المقــرر أن يوجــد ثالثــة أعضــاء وعــدة متطوعيــن. لكــن هــذا الهيــكل المزمــع لــم يشــهد تطــوًرا أ

مــن 2014، يف واحــدة مــن أســوأ الحمــالت القمعيــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة منــذ ظهورهــا يف ثمانينيــات القــرن العشــرين. 

وكمــا صــرح رئيــس واحــدة مــن هاتيــن المنظمتيــن، »اضطررنــا لتعليــق برنامــج المتطوعيــن، فهــي مســؤولية هائلــة وال يمكننــا تعريــض الطلبــة الشــباب لخطــر 
االعتقــال أو أيــة مســؤولية قانونيــة أخــرى.« 

وقــد اســتفاض المجلــس الــدويل لسياســات حقــوق اإلنســان يف بحــث إشــكاليات التمثيــل والمســاءلة الجماهيريــة للمنظمــات الحقوقيــة، وخاصــة يف ســياق 
كثــر تعقيــًدا بكثيــر.« ويوضــع علــى ســبيل المثــال أن »التواصــل مــع الجماهيــر قــد يكــون  الــدول الســلطوية. ويعتــرف المجلــس أن »الواقــع عــادة مــا يكــون أ
مقيــًدا أو محــدوًدا، كمــا هــو حــال المنظمــات العاملــة نيابــة عــن أشــخاص مــن المتوفيــن أو المختفيــن، أو نيابــة عــن الســجناء، أو نيابــة عــن المحتجزيــن يف أماكــن 
ســرية. والمنظمــة التــي تعمــل لتحســين أوضــاع مجموعــة مــا قــد تصــرح أيًضــا بأنهــا ال »تمثــل« تلــك المجموعــة وال قضيتهــا. ويف حــاالت أخــرى قــد تنطــوي 
القضايــا التــي تروجهــا المنظمــات علــى دائــرة جماهيريــة عريضــة أو مفرقــة )علــى ســبيل المثــال، المناصــرة لحمايــة البيئــة أو تعزيــز الوعــي العــام بالحقــوق).«33 

وقد أشارت واحدة من رؤساء المنظمات الذين أجريت معهم المقابالت إىل عالقة سلطة أخرى، بين المنظمات القاهرية المهنية المؤسساتية، والمبادرات النسوية 
الال مؤسساتية الوليدة خارج القاهرة. وقالت يف مقابلة: »لقد اشتغلنا مع تلك المجموعات وقدمنا لها الرعاية وبناء القدرات، وأراد الكثير منهم التحول إىل فروع 
للمنظمة يف مجتمعاتهم المحلية، لكننا رفضنا بشكل جماعي. ال نريد للمبادرات الجديدة أن تكون نسخة منا، بل نريد لها التطور بشكل مستقل، داخل مجتمعاتها«. 

لكــن رغــم كل هــذه التحديــات فمــا زال بعــض مــن أجريــت معهــم المقابــالت يؤمنــون بإمكانيــة إنشــاء منظمــة قائمــة علــى العضويــة، مــن شــأنها تعزيــز مســاءلة 
المنظمــات أمــام المجتمــع ودوائرهــا الجماهيريــة، ومعالجــة مســألة التمثيل. 

وقــال مديــر إحــدى المنظمــات: »أنــا ال أريــد ابتــالع المبــادرات الجديــدة، فنحــن نتطلــع إىل عمليــة بطيئــة مــن اســتيعاب األعضــاء الذيــن يؤمنــون بحقــوق اإلنســان 
ويحترمونهــا. نحتــاج النتهــاز القــوة الدافعــة المتولــدة عــن 25 ينايــر حــول حقــوق اإلنســان، برغــم كل الصعوبــات، ويمكننــا أن نبــدأ بقبــول عشــرة أعضــاء، ثــم 

عشــرة بعدهــم يوصــون بآخريــن، وهكــذا...«

العمل الجماعي والتنظيم الطوعي
يف كل النقاشــات واالنتقــادات المتعلقــة بحوكمــة المنظمــات غيــر الحكوميــة ومحاســبتها وتمثيليتهــا، وفيمــا يتعلــق بمزاعــم فســادها واتهامهــا بعــدم الشــفافية، 
تتواتــر اإلشــارات إىل التنظيــم الطوعــي والمواثيــق الســلوكية كإحــدى األدوات الكفيلــة بتعزيــز الحوكمــة الداخليــة يف ذلــك القطــاع، وتشــتمل األمثلــة علــى مؤتمــر 
ســنة 2004 للمنظمــات غيــر الحكوميــة ذات العالقــة االستشــارية مــع األمــم المتحــدة )CONGO)، وميثــاق الســلوك الطوعــي الــذي خــرج بــه المؤتمــر والــذي 
يشــدد علــى المســؤوليات المرتبطــة بالتمثيــل. يف العــام نفســه أصــدر االتحــاد العالمــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة )34WANGO)  ميثاقــا ســلوكيا مماثــال. ويف 
2006 تبنــت أحــد عشــر منظمــة غيــر حكوميــة دوليــة رائــدة ميثــاق المســاءلة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة35.  وتتكفــل هــذه الوثائــق والمواثيــق بتغطيــة 
الحوكمــة الرشــيدة، واإلدارة، وجمــع التبرعــات، وإشــراك أصحــاب المصالــح المتعدديــن، كمــا تشــير تحديــًدا إىل احتــرام المبــادئ الدوليــة )مثــل اإلعــالن العالمــي 

لحقــوق اإلنســان)، واالســتقاللية، والمناصــرة المســؤولة، والفعاليــة يف وضــع البرامــج، وعــدم التمييــز، والشــفافية، والتمويــل األخــاليق. 

وإىل جــوار المواثيــق الســلوكية الدوليــة، كانــت هنــاك محــاوالت مشــابهة علــى المســتوى الوطنــي يف عــدة بلــدان، ففــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي علــى 
ســبيل المثــال، هنــاك ميثــاق الســلوك األســترايل، وميثــاق المنظمــات غيــر الحكوميــة الفلبينــي، وميثــاق LP3E اإلندونيســي، والميثــاق األخــاليق اليابــاين 

للمنظمــات التنمويــة، والميثــاق الســلوكي لمنتــدى المنظمــات الباكســتانية غيــر الحكوميــة36. 

وقــد انصــب معظــم العمــل الجماعــي للمنظمــات الحقوقيــة المصريــة علــى تنســيق المواقــف أو األنشــطة. وعلــى الصعيــد األول تميــز ملتقــى منظمــات حقــوق 
اإلنســان المســتقلة )الملتقــى) والمؤلــف مــن 19 منظمــة حقوقيــة. ومــن أمثلــة العمــل الجماعــي يف نشــاط محــدد جبهــة الدفــاع عــن المتظاهريــن المصرييــن 
التــي أسســت كمجموعــة غيــر رســمية مــن النشــطاء والعامليــن يف المنظمــات الوطنيــة للدفــاع عــن حــق المواطنيــن يف حريــة التجمــع، وتزويدهــم بالمعونــة 
القانونيــة يف أعقــاب إضرابــات المحلــة العماليــة يف 2008. ويعقــد الملتقــى جلســات غيــر دوريــة لتنســيق المواقــف والنظــر يف االنشــطة المشــتركة والتــي كان 
مــن أبرزهــا التقريــر المشــترك الــذي قدمــه الملتقــى لمجلــس حقــوق اإلنســان يف 2014 يف اطــار المراجعــة الدوريــة الشــاملة الوضــاع حقــوق اإلنســان يف مصــر37.  
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ومــن ناحيتهــا، تقــدم الجبهــة المســاعدة القانونيــة المجانيــة للمتظاهريــن المحتجزيــن، وتنشــر المعلومــات عــن أوضــاع المتظاهريــن وخاصــة عنــد اعتقالهــم أو 
إحالتهــم للمحاكمــة يف أنحــاء البــالد. وقــد نشــطت الجبهــة مــن قبــل 2011، وهــي تعتمــد علــى المتطوعيــن بــدال مــن التنســيق المؤسســايت. 

وكمــا شــرح بعــض مــن أجريــت معهــم المقابــالت فقــد حاولــت المنظمــات الحقوقيــة صياغــة ميثــاق ســلوكي مشــابه يف عــام 2000، وســط مخــاوف مــن قانــون 
الجمعيات القمعي لسنة 1999. لكن المحاولة لم تكلل للنجاح لألسف. لكن رغم غياب وثيقة عامة أو ميثاق أخاليق للمنظمات الحقوقية، إال أن النقاشات 
والمشــاورات لــم تنقطــع، علــى أســاس فــردي، بيــن منظمــات مختلفــة. لكــن بخــالف المشــاورات الفرديــة فليــس ثمــة آليــة للتشــارك يف ممارســات الحوكمــة 
الفضلــى مــن قبيــل انتقــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة وتفعيــل أدوارهــم، وانتقــاء الرؤســاء الجــدد وتعيينهــم، أو المســاعدة يف وضــع لوائــح داخليــة مرنــة وفعالــة.

خاتمة 
الحوكمــة الداخليــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة عامــل أساســي لكفاءتهــا علــى الصعيــد الداخلــي وفعاليتهــا يف الخــارج ومصداقيتهــا يف أعيــن الجمهــور العــام 
علــى الســواء. ومــع ذلــك فقــد يصعــب تقييــم وضــع الحوكمــة الداخليــة للمنظمــات بــدون مراعــاة الســياق القانــوين والسياســي شــديد القمعيــة المحيــط بهــا 
وبعملهــا. إن االتهامــات السياســية والتهديــدات األمنيــة تؤثــر يف مســتويات الشــفافية واإلفصــاح التــي يمكــن للمنظمــات تحملهــا، بالنظــر اللتزامهــا األديب 

واألخــاليق بحمايــة عامليهــا وجمهورهــا مــن احتمــاالت االعتقــال وغيــره مــن أشــكال التضييــق القانــوين والخــارج عــن نطــاق القانــون. 

كمــا أن وجــود قانــون قمعــي للجمعيــات يثنــي دعــاة حقــوق اإلنســان عــن التطــوع كأعضــاء بمجالــس إدارة تلــك المنظمــات وإال وقعــوا تحــت طائلــة القانــون. 
كة المتبادلــة. وتعمــل البيئــة القانونيــة والسياســية القمعيــة، قبــل أي شــيء آخــر، علــى تعويــق  ثــم أنــه يعقــد العالقــة مــع المانحيــن ويعرقــل التطــور نحــو الشــرا

كبــر مــن أصحــاب المصلحــة.  جهــود التواصــل والتوســع واالشــتباك مــع أعــداد أ

ومــع هــذا كلــه فــإن البيئــة القانونيــة والسياســية ليســت العنصــر الوحيــد المؤثــر يف الحوكمــة الداخليــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث أن مالمــح الحركــة 
الحقوقيــة ونشــأتها وأســاليب تطورهــا أثــرت بدورهــا يف الحوكمــة الداخليــة لمنظماتهــا ضمــن الحركــة األعــرض. ويمكــن تقســيم هــذه المراحــل التطوريــة علــى 

النحــو التــايل: 

•نشأة الحركة وتطورها )1985 و2005(
يف تلــك المرحلــة واجهــت المنظمــات عــدة تحديــات، أولهــا انقســام المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان يف 1993 والثــاين هــو القانــون القمعــي رقــم 159 
لســنة 1999 الــذي اســتبدل بــه الحًقــا القانــون 84 لســنة 2002. يف تلــك المرحلــة التأسيســية واجــه الجيــل األول مــن المنظمــات أســئلة عديــدة ظلــت تالحــق 
المنظمــات فيمــا بعــد، وعلــى رأســها الســؤال عمــا إذا كان مــن األفضــل إنشــاء منظمــات قائمــة علــى العضويــة أم تبنــي الهيــكل المغلــق المكــون مــن خبــراء. 
وقــد عمــل تســلل البعــض )أو الخــوف مــن تســلل المزيــد) مــن غيــر المؤيديــن لحقــوق اإلنســان إىل عضويــة المنظمــات علــى دفــع منظمــات تأسســت الحًقــا 
إىل اختيــار نمــوذج المنظمــة المغلقــة لتجنــب هــذا النــوع مــن االختــراق. وبــداًل مــن تعييــن مجالــس حاكمــة، تبنــت المنظمــات يف تلــك المرحلــة نماذًجــا مشــوهة 
تعتمــد علــى جمعيــات عامــة مكونــة مــن العامليــن وليــس مــن أعضــاء خارجييــن، كحــل بديــل لمســالة الحوكمــة الداخليــة. والملمــح الثــاين لهــذه المرحلــة هــو 
قــرار الحصــول علــى التمويــل مــن الخــارج، بعــد أن اتجهــت النوايــا يف البدايــة إىل االعتمــاد الكلــي علــى التبرعــات المحليــة والتمويــل الــذايت. شــهدت تلــك 

المرحلــة أيًضــا نموذًجــا هامــا لتنســيق التحــركات بيــن منظمــات مختلفــة، التنســيق الــذي نجــح يف إلغــاء قانــون الجمعيــات لســنة 1999. 

• الجيل الثاين من المنظمات )2005 - 2010(
يف تلــك المرحلــة تأسســت منظمــات جديــدة علــى يــد جيــل شــاب مــن المدافعيــن الحقوقييــن، ورغــم أن البيئــة القانونيــة والسياســية يف تلــك المرحلــة اتســمت 
بقمــع أقــل نســبيا إال أن أســئلة الحوكمــة الداخليــة لــم تجــد حــاًل شــافًيا. لقــد تعلمــت المنظمــات المؤسســة يف تلــك المرحلــة مــن ســابقاتها، وجــاء علــى رأس 
كثــر األحيــان.  الــدروس أنــه مــن المهــم زيــادة مشــاركة العامليــن يف عمليــة اتخــاذ القــرار، وضبــط الســلطات الممنوحــة للمؤسســين والرؤســاء بــدون ضوابــط يف أ
كبــر بعمليــة اتخــاذ القــرار، ومشــاركة العامليــن فيهــا ويف تصميــم البرامــج. ولكــن لــم تتــم محــاوالت جديــة إلنشــاء مجالــس إدارة ملتزمــة  وهكــذا ظهــر انشــغال أ
وفاعلــة، وكانــت اللوائــح الداخليــة موجــودة ولكنهــا غيــر مفعلــة، أو ليــس طــوال الوقــت علــى األقــل، كمــا خضعــت ســلطات الرؤســاء لقيــود محــدودة مــن خــالل 
كبــر، ومزيــد مــن التخصــص يف نــوع معيــن  إشــراك العامليــن وفــرق اإلدارة العليــا. ومــن حيــث نطــاق العمــل، اتســمت المنظمــات يف تلــك المرحلــة بمهنيــة أ
مــن الحقــوق مثــل الحقــوق األكاديميــة، والحقــوق الشــخصية، وحريــة التعبيــر، وحقــوق المــرأة، إلــخ. وفيمــا يتعلــق بالتمويــل األجنبــي تمكــن هــذا الجيــل الجديــد 
كبــر  كثــر نديــة، وتغلــب علــى وصمــة التمويــل األجنبــي كواحــدة مــن أ كات أقــوى مــع المانحيــن والهيئــات الممولــة، علــى أســس أ مــن المنظمــات مــن بنــاء شــرا

المعضــالت التــي واجهــت الرعيــل األول مــن المنظمــات. 

• مرحلة التوسع )2011 - 2013(
يف المرحلتيــن الســابقتين تمكنــت المنظمــات مــن بنــاء عالقــات متزايــدة القــوة مــع دوائــر المســتهدفين بالدفــاع عــن حقوقهــم والمعنييــن بقضايــا حقــوق 
اإلنســان، إال أن مســألة المحاســبة لــم تلــق معالجــة مرضيــة. كانــت المنظمــات تســعى إىل توســيع دوائــر التواصــل وحيــز أنشــطتها، بمــا يف ذلــك جغرافًيــا، 
واســتفادت يف هــذا مــن ثــورة 25 ينايــر التــي فتحــت المجــال العــام علــى نحــو درامــي حيــث تزايــد حشــد المواطنيــن واهتمامهــم السياســي. وبــدأت المنظمــات 
يف تلــك المرحلــة يف توســع ســريع يشــمل نطــاق العمــل وامتــداده الجغــرايف علــى الســواء. وظهــرت مكاتــب يف محافظــات مختلفــة، وتضاعفــت أعــداد العامليــن 
عــدة مــرات، وتزايــدت جهــود التواصــل واالشــتباك مــع الجماهيــر، وتأسســت منظمــات جديــدة. وخــالل هــذه المرحلــة مــن التوســع المتســارع، ومــا صاحبهــا مــن 
تطــورات سياســية متالحقــة، عــادت تطــل برأســها يف النقــاش الدائــر بيــن المنظمــات أســئلة مجالــس الحوكمــة والشــرعية والمســاءلة أمــام الجمهــور األوســع. 
وبــدأ بعــض المنظمــات ينظــر يف تفعيــل مجالــس إدارتهــا وتعزيــز دورهــا، وقــرر البعــض اآلخــر معــاودة النظــر يف نمــوذج »المنظمــات القائمــة علــى العضويــة«. إال 
أن الحملــة القمعيــة علــى المنظمــات التــي بــدأت يف منتصــف ٢٠١٣ مــع التحــوالت السياســية الدراميــة يف مصــر وســقوط حكومــة األخــوان المســلمين عرقلــت 

التطــورات الممكنــة يف مجــال الحوكمــة الداخليــة، التــي كانــت المنظمــات مضطــرة للتصــدي لهــا يف مرحلــة التوســع والنمــو. 

كتوبر 2018  معضالت مستعصية: قضايا الحوكمة الداخلية يف المنظمات الحقوقية المصريةيارا شاهين تشرين األول/أ



147

• مرحلة التقييد والحملة القمعية )2013 - 2017(
ــا، ولــم تقتصــر علــى  ويف تلــك الفتــرة وحتــى كتابــة هــذه الورقــة واجهــت المنظمــات الحقوقيــة واحــدة مــن أقســى الحمــالت القمعيــة التــي تصاعــدت تدريجًي
تهديــد وجــود المنظمــات ذاتهــا بــل أمتــدت لتمــس عــدد مــن أبــرز المدافعيــن الحقوقييــن، الذيــن ُجمــدت أصولهــم الماليــة وممتلكاتهــم أو ُمنعــوا مــن الســفر 
خــارج البــالد أو أضطــروا للبقــاء يف منفــى إختيــاري. واضطــرت العديــد مــن المنظمــات إىل تقليــص برامجهــا واالســتغناء عــن بعــض العامليــن، أو نقــل أنشــطة 
للخارج.وأفــاد عاملــون يف عــدد مــن هــذه المنظمــات أنهــم اشــتركوا بفعاليــة يف عمليــة اتخــاذ القــرار المتعلــق بمســتقبل المنظمــات وأثــره علــى حرياتهــم 
وحياتهــم. ورغــم أن المتوقــع يف أزمــة كهــذه هــو تكثيــف المنظمــات لعملهــا الجماعــي، وربمــا توحيــد المواقــف حيــال التضييقــات الحكوميــة، بحيــث تتمكــن 
مــن مقاومــة حملــة الدولــة القمعيــة، إال أن ردود أفعــال المنظمــات تباينــت، ففضــل بعضهــا اتبــاع مســار المناصــرة الدوليــة، وفضــل آخــرون االعتــراض الداخلــي 
علــى الحملــة القمعيــة، وقــررت مجموعــة ثالثــة أن تخضــع للتســجيل بموجــب القانــون 84 لســنة 2002، أو تفعيــل التســجيل القائــم فعــاًل يف بعــض الحــاالت. 

وتبنــت بعــض المنظمــات مزيًجــا مــن كل هــذه االســتراتيجيات، لكــن تنــوع التحــركات أضعــف أثرهــا الجمعــي ووقعهــا علــى الدولــة.

وطــوال تلــك المراحــل األربــع المختلفــة، ظلــت المنظمــات الحقوقيــة تواجــه معضــالت مســتعصية كان لهــا أثــر مباشــر يف الحوكمــة الداخليــة كمــا راجعناهــا علــى 
نحــو شــامل يف تحليــل النتائــج، وهــذه المعضــالت هــي: 

إيجــاد التــوازن بيــن التحــول المهنــي والبيروقراطيــة، وكيفيــة تفعيــل اللوائــح الداخليــة، وإقــرار التراتبيــات والهيــاكل، وتعزيــز آليــات تعييــن العامليــن 	 
وتطويــر مهاراتهــم، إلــخ، يف إطــار مــن المرونــة التــي تفســح المجــال إلبــداع النشــطاء والمدافعيــن الحقوقييــن. ومعظــم العامليــن يف هــذه المنظمــات 
وقادتهــا نشــطاء لديهــم اســتجابة ســلبية تلقائيــة للبيروقراطيــة وتحويــل عملهــم اىل مهنــة يف إطــار مؤسســي. بيــد أن االعتمــاد الكبيــر علــى التمويــل 
األجنبــي الــذي صــار مــورد الدخــل الرئيســي لمنظمــات عــدة، كان يســتلزم التحــول المهنــي اســتجابة الحتياجــات المانحيــن لضمــان الشــفافية والمســاءلة 

الداخليــة وتقديــم التقاريــر الدوريــة!
أوجــد التمويــل األجنبــي، حتــى وإن كان بغيــر شــروط واســتجابة لمشــروعات مــن تصميــم المنظمــات نفســها، تدابيــر تلقائيــة للمســاءلة أمــام المانحيــن. 	 

ــا. وعــالوة علــى هــذا فــإن بعــض المنظمــات الحقوقيــة والمدافعيــن  ومــا زالــت كيفيــة التصــدي لهــذه المســاءلة مــع االحتفــاظ باالســتقاللية تشــكل تحديً
الحقوقييــن، عنــد تلقــي التمويــل األجنبــي، ظلــوا عاجزيــن عــن التغلــب علــى الوصمــة المرتبطــة بــه، وعجــزوا عــن إثبــات اســتقاللهم علًنــا، بــدال مــن االعتــراف 
بــأن هــذا التمويــل »شــر ال بــد منــه«. ويف واقــع األمــر فــإن التمويــل المحلــي قــد ال يكــون حــاُل وهــو علــى األقــل ال يخلــو مــن المشــاكل. فمثــل هــذا التمويــل 
ســيأيت يف أغلــب األحيــان مــن قطــاع األعمــال المحلــي ومــن ثــم فاألرجــح أن يرتبــط بأجنــدات سياســية أو اجتماعيــة تتعــارض مــع القضايــا التــي تناصرهــا 
المنظمــات الحقوقيــة، مثــل الحقــوق البيئيــة لمجتمــع محلــي مــا يعــاين مــن التلــوث الصناعــي، أو حــق الســكن لمجتمــع محلــي يواجــه رغبــات ومشــاريع 
مطــوري المناطــق الجذابــة عمرانيــا مــن أجــل المشــاريع التجاريــة أو اإلســكان باهــظ الثمــن وهــو أمــر يــورط شــركات األعمــال هــذه عــادة يف عمليــات إخــالء 

جبــري يحتاجــون فيهــا اىل دعــم وقــوة االجهــزة الحكوميــة.
كة وبنــاء القــدرات والدعــم الالزميــن لتطويــر هيــاكل حوكمــة ناجعــة لهــذه المنظمــات، دون 	  يتعيــن علــى المانحيــن العمــل مــع المنظمــات يف صــورة شــرا

كة وتعــاون مــع المانحيــن تقــوم  خــوف مــن تهمــة التدخــل الخارجــي يف اســتراتيجيات المنظمــات أو أجنداتهــا. وتســعى عــدة منظمــات لبنــاء عالقــات شــرا
علــى الثقــة المتبادلــة، وهــو مــا يجــب أن يدفــع المانحيــن للتصــرف كشــركاء وتقديــم األدوات واآلليــات الالزمــة لنمــو المنظمــات اســتراتيجًيا، وتشــكيل 
مجالــس اإلدارة وإيجــاد بيئــة إداريــة صحيــة داخــل هــذه المنظمــات. ومــع ذلــك يظــل إيجــاد تــوازن بيــن االجــراءات واالقتراحــات التــي يمكــن وصفهــا 

بالداعمــة وتلــك التــي قــد يشــكو منهــا البعــض بصفتهــا تدخــال، مســألة دقيقــة وحرجــة.
ال مفــر مــن تحجيــم ســلطات المديريــن التنفيذيــن للمنظمــات عــن طريــق إشــراك مجالــس اإلدارة يف عمليــة الحوكمــة. والمشــكلة أن معظــم المديريــن هــم 	 

أيًضــا مؤسســون لهــذه المنظمــات، يخشــون مــن تركهــا أو يعجــزون عــن القيــام بمثــل هــذه الخطــوة، ممــا يعرقــل فــرص تطــور المنظمــات ونموهــا. ويشــعر 
بعــض هــؤالء المؤسســون انهــم ناضلــوا »بعرقهــم ودمائهــم« مــن أجــل إقامــة هــذه المنظمــات وتنميتهــا ممــا يجعلهــم عاجزيــن أحيانــا عــن تركهــا. ويــؤدي 
هــذا يف أحيــان كثيــرة إىل وأد فــرص المنظمــة يف النمــو، ويتركهــا عالقــة يف تــوازن القــوة القائــم بيــن المؤسســين. ولكــن مــن جهــة أخــرى، حيــن يوجــد المديــر 

والمؤســس المســتعد للرحيــل، فــإن هنــاك صعوبــة كبيــرة يف العثــور علــى مديــر جديــد أو االعتمــاد علــى مجلــس إدارة ملتــزم وفعــال. 
يظــل بنــاء الدعــم الجماهيــري وتوســعة نطاقــات التواصــل الشــعبية معضلــة تواجــه المنظمــات الحقوقيــة وهــو األمــر الــذي يجعلهــا أيضــا تفتقــر إىل قنــوات 	 

محليــة حقيقيــة للمســاءلة. وهــذه المعضلــة: معضلــة إشــراك الجماهيــر يف عمليــات صياغــة االســتراتيجيات والسياســات، ووضــع األجنــدات وتحديــد 
كثــر المعضــالت اســتعصاء علــى الحــل. وتواجــه المنظمــات أيًضــا تحــدي  األولويــات، بــدال مــن الدخــول يف عالقــة بيــن »محســنين« و«متلقيــن لإلحســان«، أ
تحقيــق التــوازن بيــن تمكيــن ودعــم المبــادرات الحقوقيــة وشــبكات النشــطاء الوليــدة، ويف نفــس الوقــت تركهــا تنمــو بصــورة طبيعيــة يف ســياقاتها المحليــة 
وبحســب احتياجــات مجتمعاتهــا التــي تعمــل فيهــا. ورغــم تمكــن عــدة منظمــات مــن حشــد شــبكات مــن المتطوعيــن يف عــدة مواقــع خــارج القاهــرة، 
وخاصــة بعــد ثــورة 25 ينايــر، إال أن ضمــان إيمــان هــؤالء المتطوعيــن الصــادق بمبــادئ حقــوق اإلنســان وقيمهــا واحترامهــم لهــا يظــل مهمــة شــاقة، ولكــن ال 
بــد منهــا إذا أرادت المنظمــات القائمــة حًقــا، يف مســتقبل مــا، أن تقــف موقــف المســاءلة أمــام هــؤالء المتطوعيــن أو األعضــاء، وبالتــايل أمــام المجتمعــات 

المحليــة التــي تســعى لتمثيلهــا والدفــاع عنهــا.

حوكمة حقوق اإلنسان كتوبر 2018  يارا شاهين تشرين األول/أ
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حفيظة شقير

ملخص
لعبــت منظمــات المجتمــع المــدين المســتقلة دوًرا بــارًزا يف تونــس خاصــة بعــد ثــورة 2011 يف كل المجــاالت المرتبطــة بحقــوق اإلنســان وتكاثــر عددهــا بعــد صــدور 
قانــون جديــد لتنظيــم عملهــا يف ســبتمبر 2011. وازدهــرت هــذه المنظمــات بعــد أن حصلــت أربعــة منهــا علــى جائــزة نوبــل خــالل ســنة 2014 حتــى وصــل عددهــا إىل 
نحــو 21 ألــف جمعيــة يف أواخــر عــام 2017 منهــا 350 جمعيــة حقوقيــة. وتهتــم هــذه الورقــة بالنظــام القانــوين الــذي تقــوم عليــه منظمــات المجتمــع المــدين يف تونــس 
وتركــز علــى عــدة جوانــب تتعلــق بكيفيــة تســيير هــذه الجمعيــات وبتمويلهــا. وســتركز لهــذا الغــرض علــى تجربــة مجموعــة مــن المنظمــات الناشــطة يف مجــال حقــوق 
اإلنســان منــذ فتــرة طويلــة أو تلــك التــي تأسســت بعــد الثــورة. وتعــاين الجمعيــات الحقوقيــة التونســية مــن عــدة عراقيــل هيكليــة وماليــة لممارســة نشــاطاتها حســب 
مبــادئ الحوكمــة التــي تقتضــي المســائلة والمراقبــة ومشــاركة كل منخرطــي ومنخرطــات الجمعيــات يف تســيير شــؤونها وتحديــد توجهاتهــا واختياراتهــا األساســية. 
وحيــث أن العمــل الجمعيــايت يقــوم بصفــة عامــة علــى التطــوع، فــإن عــزوف قطــاع كبيــر مــن المواطنيــن والمواطنــات وخاصــة الشــباب والنســاء عــن العمــل الجمعيــايت 
والسياســي بصفــة عامــة يؤثــر ســلًبا علــى التطــور الديمقراطــي لهــذه الجمعيــات التــي تبقــى نخبويــة. ال شــك أن صعوبــة وانتقائيــة الحصــول علــى التمويــل العمومــي 
والتمويــل األجنبــي مــن أجــل دعــم أنشــطة الجمعيــات يعرقــل نشــاط جمعيــات حقــوق اإلنســان أو يؤثــر عليهــا بأشــكال غيــر مالئمــة أحيانـًـا ألهدافهــا وتوجهاتهــا. وهناك 
كثــر تفصيــاًل يف كيفيــة تأثيــر طــرق التمويــل ومشــروطيتها وتوفرهــا يف مجــاالت أو مــن جهــات معينــة ومحدوديتهــا يف مجــاالت ومــن جهــات  مجــال للبحــث بشــكل أ

أخــرى علــى العمــل الداخلــي للمنظمــات واختيارهــا ألولويــات برامجهــا وطــرق اتخــاذ القــرار الداخلــي.

مقدمة
بعــد صــدور  اإلنســان وتكاثــر عددهــا  2011 يف مجــاالت حقــوق  ثــورة  بعــد  بــارًزا يف تونــس خاصــة  المســتقلة دوًرا  المــدين  المجتمــع  لعبــت منظمــات 
المرســوم الجديــد عــدد 88 لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات  وتكريــس الدســتور الجديــد لحريــة تأســيس الجمعيــات1 يف الفصــل 235، وهــذا مــا 
أدى إىل تكثيــف النشــاط الجمعيــايت بصفــة عامــة يف مختلــف المجــاالت وازدهــار عمــل الجمعيــات يف أول ســنوات االنتقــال الديمقراطــي حتــى وصــل 
175 جمعيــة نســائية3.  وازدهــرت هــذه المنظمــات بعــد أن حصلــت  357 جمعيــة حقوقيــة و  20858 جمعيــة منهــا  2017 اىل  عددهــا يف أواخــر عــام 

أربعــة منهــا علــى جائــزة نوبــل ســنة 2014 تكريمــا لدورهــا يف دعــم ودفــع االنتقــال الديمقراطــي. 

وقــد نشــأ مفهــوم المجتمــع المــدين ألول مــرة يف الفكــر اليونــاين ولــو بصــورة مبهمــة لــم يفــرق فيهــا أرســطو بيــن الدولــة والمجتمــع المــدين. ويف نهايــة 
كــد هــذا المفهــوم يف الفكــر السياســي الغــريب الحديــث عبــر ضــرورة تقليــص هيمنــة الدولــة لصالــح المجتمــع الــذي يجــب أن يديــر  القــرن الثامــن عشــر تأ
أمــوره بنفســه. ويف القــرن العشــرين طــرح المفكــر اإليطــايل أنطونيــو جرامشــي مســألة المجتمــع المــدين يف إطــار تطويــر الرأســمالية آلليتيــن مهمتيــن 
إلدارة الصــراع الطبقــي بمــا يضمــن تحقيــق مصالحهــا واســتقرار المجتمــع: آليــة الســيطرة المباشــرة بواســطة جهــاز الدولــة وآليــة الهيمنــة األيديولوجيــة 
والثقافيــة مــن خــالل تنظيمــات أهليــة )مجتمــع مــدين) يمــارس فيهــا األفــراد نشــاًطا تطوعًيــا لحــل مشــاكلهم أو مشــاكل غيرهــم الفئويــة واالجتماعيــة 

وتحســين أوضاعهــم االقتصاديــة والمعيشــية والثقافيــة وغيرهــا. 

مــع مفهــوم  وتاريخــي  نظــري  تــالزم  وإنمــا يف  الدولــة  إنقــاذ  أجــل  مــن  كأداة  الليبــرايل  السياســي  الفكــر  لــم يظهــر يف  المــدين  المجتمــع  أن  لنــا  ويتبيــن 
الدولــة والســلطة. فــال وجــود لمجتمــع مــدين يف غيــاب الدولــة، لكــن أيــة دولــة؟ إنهــا دولــة تضمــن الكرامــة اإلنســانية والمواطنــة والحريــة والديمقراطيــة 
والمســاواة بيــن الجنســين4. وهــي كذلــك دولــة قويــة إذ ال يمكــن أن ينهــض مجتمــع مــدين قــوي مــع دولــة ضعيفــة، فهمــا مكونــان متكامــالن يميــز بينهمــا 

توزيــع األدوار وليــس االنفصــال الكامــل. 

ــا إال إذا كان مســتقاًل ويعمــل إىل حــد كبيــر بعيــًدا عــن تدخــل األحــزاب السياســية والدولــة.  وال يمكــن للمجتمــع المــدين أن يحقــق فعاليتــه ويصبــح مجديً
وبنــاًء علــى هــذا فالمجتمــع المــدين الحــق يتميــز ضــرورة باالســتقاللية والتنظيــم التلقــايئ وروح المبــادرة الفرديــة والجماعيــة ونكــران الــذات والفعــل 
التطوعــي والحماســة مــن أجــل خدمــة المصلحــة العامــة. وبهــذا المفهــوم فــإن المجتمــع المــدين هــو أحــد أركان الديمقراطيــة الــذي يلعــب دوًرا هاًمــا يف 

بنائهــا ويدعــم تطورهــا. 

وبالتــايل، يســتند المجتمــع المــدين المثــايل ى أربعــة مقومــات أساســية هــي:
الفعــل اإلرادي الحــر والتطوعــي. 	 
االســتقاللية عــن األحــزاب السياســية وعــن مؤسســات الدولــة. 	 
العمــل مــع اآلخريــن تحــت رايــة منظمــات أو هيئــات مــع قبــول التنــوع واالختــالف. 	 

1 مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 74 بتاريخ 30 سبتمبر 2011، ص. 1996

2 انظر الفصل 35 من الدستور التونسي الجديد المؤرخ يف 27 يناير 2014 الذي ينص على أن: »حرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم األحزاب والنقابات والجمعيات يف 

أنظمتها األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف«. 
 www.ifeda.org.tn/stats/arabe.pdf كتوبر 2017 ومتاح على 3 راجع احصائيات مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات )ايفادا) تقرير أ

4 عبد اإلله بلقزيز، يف الديمقراطية والمجتمع المدين، الرباط: أفريقيا الشرق، 2001، ص. 29
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5 العجيلي التليلي، الطرق الصوفية يف البالد التونسية واالستعمار الفرنسي، تونس: منشورات كلية اآلداب، 1992، ص.55  

6 Béchir Tlili, Crises et mutations dans le monde Islamo–Méditerranéen contemporain (19071918-( : Fondements et positions des réformistes, Publications de la 
faculté des lettres et des sciences humaines, Tunis, 1978, pp. 3840-.

7 المدرسة الصادقية هي أول مدرسة ثانوية عصرية تأسست يف تونس سنة 1875على يد المصلح خير الدين التونسي. 

8 Olivier Paye » La gouvernance : D‹une notion polysémique à un concept politologique «, Études Internationales, Vol.36 N° 1, 2005, pp. 1340-. 
9 Haykel Ben Mahfoudh, Le phénomène associatif en Tunisie et au Maroc, Mémoire DEA, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 1995, pp. 
113 et s.

10 انظر الفصل الخامس من قانون الجمعيات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1988/90 المؤرخ يف 2 أغسطس 1988

إشكاليات حوكمة حركة حقوق اإلنسان يف تونسحفيظة شقير

عــدم الســعي إىل الوصــول إىل الســلطة، خالفــا لألحــزاب التــي يهــدف نشــاطها باألســاس إىل اســتالم الســلطة. 	 
ويف تونــس، يعــود ظهــور المنظمــات غيــر الحكوميــة إىل القــرن التاســع عشــر. ولقــد كانــت يف البدايــة علــى شــاكلة منظمــات دينيــة خيريــة تهــدف إىل 
مســاعدة الفقــراء والمعوزيــن وتعمــل علــى المســاعدة علــى الدراســة وتوفيــر أطرهــا لبــث التعاليــم اإلســالمية مــن خــالل دروس تربويــة ودينيــة يف الزوايــا 

والجوامــع الكبيــرة والكتاتيــب5.  

التونســيين  بيــن  الثقــايف  للتبــادل   (1896( »الخلدونيــة«  جمعيــة  كانــت  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  يف  ظهــرت  التــي  المنظمــات  أبــرز  أن  شــك  وال 
والفرنســيين ولتنظيــم اللقــاءات والنــدوات والــدروس حــول التــراث الثقــايف العــريب اإلســالمي6.  ومنــذ البدايــة عملــت الخلدونيــة علــى نشــر ثقافــة عصريــة 
إىل مســاعدة  باألســاس  هدفــت  اجتماعيــة  ثقافيــة  وهــي جمعيــة   (1905( الصادقيــة  قدمــاء  نشــأت جمعيــة  العشــرين  القــرن  بدايــة  بــويف  إصالحيــة. 

العصريــة. العلــوم  االقتصاديــة واالجتماعيــة، وعملــت علــى نشــر وتبســيط  الحيــاة  االندمــاج يف  الصــاديق7  علــى  المعهــد  مــن  المتخرجيــن  التالميــذ 

بــأن »حريــة تأســيس الجمعيــات مضمونــة وتمــارس حســب مــا  1959 اعتــرف يف فصلــه الثامــن  تــم إقــرار دســتور للبــالد يف يونيــة  وبعــد االســتقالل 
2011 رغــم تضمنــه  1959 الــذي ظــل ينظــم الحيــاة الجمعياتيــة حتــى ســنة  7 نوفمبــر  يضبطــه القانــون« وانطالًقــا مــن نــص الدســتور صــدر قانــون 
العديــد مــن العراقيــل للعمــل الجمعيــايت بصفــة عامــة. ومــع تغيــر الوضــع السياســي وتحــرر البــالد مــن ديكتاتوريــة الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن 
علــي ظهــرت الحاجــة لتجــاوز شــوائب هــذا القانــون بإصــدار قانــون جديــد، فصــدر المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 يف 24 ســبتمبر مــن أجــل تنظيــم الحيــاة 

وتمويلهــا. الجمعيــات  وتســيير  الجمعياتيــة 

واليــوم ُتطــرح الكثيــر مــن التســاؤالت حــول كيفيــة تســيير هــذه الجمعيــات وهيكلتهــا، وهــل تضمــن طريقــة التســيير مواصلــة النضــال مــن أجــل احتــرام 
حقــوق اإلنســان؟ ومــا مــدى احتــرام الجمعيــات والفاعليــن يف الحركــة الحقوقيــة لمبــادئ الحوكمــة الجيــدة. وتنظــر هــذه الورقــة إىل الحوكمــة الجيــدة 
بــة ديمقراطيــة لتســيير الشــؤون العامــة بتشــريك كل األطــراف المعنيــة، ويمكــن تلخيصهــا يف مجموعــة القوانيــن والنظــم  بصفــة عامــة باعتبارهــا مقار

والقــرارات التــي تهــدف إىل تحقيــق الجــودة والتميــز يف األداء وفــق أهــداف الشــفافية والمســاءلة والمســؤولية والمســاواة.8  

إليهــا  والمنتميــن  الفاعليــن  تعنــي تســييًرا ديمقراطًيــا شــفاًفا يشــّرك كل  الجيــدة  الحوكمــة  فــإن  الحقوقيــة  المــدين  المجتمــع  وبالنســبة إىل منظمــات 
ويقــوم علــى مســاهمتهم يف اخــذ القــرارات ويف تحقيــق األهــداف والنهــوض بأوضــاع حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة. ويف هــذه الورقــة ســنهتم بالنظــام 
القانــوين الــذي تقــوم عليــه منظمــات المجتمــع المــدين يف تونــس وســنركز علــى عــدة جوانــب تتعلــق بكيفيــة تســيير هــذه الجمعيــات وبتمويلهــا ويف 
بــة مجموعــة مــن المنظمــات  انعكاســات تســيير الجمعيــة وتمويلهــا علــى تحقيــق أهدافهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان. وســنركز لهــذا الغــرض علــى تجر

الناشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان منــذ فتــرة طويلــة أو تلــك التــي تأسســت بعــد الثــورة.

I. تســيير المنظمــات: بيــن التســيير الديمقراطــي والمركزيــة ومحاولــة الســيطرة مــن قبــل مؤسســات الدولــة واألحــزاب السياســية 
مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى تســيير المنظمــات وجــود مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم تأســيس هــذه الجمعيــات وتعرقــل ســير نشــاطها 

الحــر وتتطــور حســب تطــور العالقــة بيــن الجمعيــات ومؤسســات الدولــة 

1. اإلطــار القانــوين المنظــم لعمــل الجمعيــات مــن 1959 إىل 2011: تكريــس المركزيــة وتقييــد العمــل الجمعيــايت 
قبــل 2011، ولمــدة طويلــة كانــت الجمعيــات خاضعــة لقانــون 7 نوفمبــر 1959 الــذي يقتضــي لتأســيس جمعيــة الحصــول علــى تأشــيرة أو ترخيــص 

صــادر عــن وزيــر الداخليــة الــذي يتمتــع بســلطة تقديريــة مطلقــة يف إســناد التراخيــص ومراقبــة العمــل الجمعيــايت9.  

باعتبــار صمــت  الجمعيــات  بتكويــن  المتصلــة  القواعــد  وتســهيل  الجمعياتيــة  الحيــاة  تدعيــم  أجــل  مــن   1988 الجمعيــات ســنة  قانــون  تنقيــح  ورغــم 
مــن  الجمعيــات  تكويــن  يحــرر  لــم  بالجمعيــات  المتصــل  القانــوين  النظــام  فــإن  الجمعيــة؛  تكويــن  علــى  موافقــة ضمنيــة  أشــهر  ثالثــة  لمــدة  الســلطات 
القيــود القانونيــة التــي تعرقــل العمــل الجمعيــايت مثلمــا هــو معمــول بــه يف بعــض الــدول التــي اعتمــدت نظــام اإلعــالن عنــد التأســيس. إذ أن القواعــد 
المطبقــة يف هــذا المجــال كانــت تقــوم علــى موافقــة الجهــات المختصــة حيــث »يمكــن لوزيــر الداخليــة قبــل انقضــاء أجــل الثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم 
التصريــح أن يتخــذ قــرارا يف رفــض تكويــن الجمعيــة، ويكــون قــرار الرفــض معلــاًل ويتــم إبالغــه إىل المعنييــن باألمــر. ويمكــن الطعــن علــى هــذا القــرار طبًقــا 

لإلجــراءات المقــررة يف مــادة تجــاوز الســلطة والمنصــوص عليهــا يف القانــون عــدد 40 لســنة 1972 والمتعلــق بالمحكمــة اإلداريــة10. 

ويف نفــس الوقــت ولتضييــق حريــة تأســيس الجمعيــات، كانــت كل جمعيــة مطالبــة بالتوجــه إىل وزارة الداخليــة بطلــب الحصــول علــى التأشــيرة وُتعطــي 
وصــاًل يف ذلــك يمثــل عــادة مجــرد إجــراء يثبــت تقديــم المطلــب ويحــدد بدايــة اآلجــال القانونيــة الواجــب احترامهــا. لكــن الســلطة المختصــة بــدأت تعتبــر 
هــذا الوصــل شــرًطا إضافًيــا وبالتــايل وســيلة جديــدة لمراقبــة وتعطيــل العمــل الجمعيــايت، فبــدأت ترفــض تســليم الوصــل حتــى ال يمكــن أن تنطلــق بدايــة 
اآلجــال الضروريــة )3 أشــهر) خاصــة عندمــا ُيقــدم المطلــب مــن قبــل مواطنيــن مســتقلين أو غيــر منتميــن إىل الحــزب الحاكــم أو عندمــا تكــون الجمعيــة 

جمعيــة حقوقيــة أو دفاعيــة. 
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11 حسب ما جاء يف كلمة االفتتاح التي قدمها رئيس الرابطة يف الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للرابطة المنعقد يف تونس يف شهر سبتمبر 2016. 

12 أنظر القانون األساسي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان المصادق عليه يف المؤتمر الوطني السادس المنعقد بتونس يف سبتمبر 2011. وينص الفصل 19 »أن يتكون المجلس 

الوطني من اعضاء الهيئة المديرة ورؤساء الفروع كأعضاء قارين ويمكن ان تستدعي الهيئة المديرة استثنائًيا رؤساء الرابطة السابقين والمستشارين وأعضاء مجلس التأديب واألعضاء 
الشرفيين كمالحظين«

كتوبر2011، أعدت الهيئة 6 نصوص هامة لتنظيم الحياة السياسية يف البالد بعد الثورة وإلدخال إصالحات على أهم القوانين  13 خالل هذه الفترة التي امتدت من شهر فبراير 2011 اىل شهر ا

الخاصة بالحريات العامة خاصة بعد أن تم إيقاف العمل بالدستور وتقرر إحداث مجلس وطني تأسيسي لوضع دستور جديد. وهي النصوص المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 
وإحداث الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات واألحزاب السياسية والجمعيات وحرية االتصال السمعي والبصري وحرية الصحافة والطباعة والنشر. الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح 

كتوبر 2011 يف جزئين، تونس، يناير 2011.  السياسي واالنتقال الديمقراطي، مداوالت الهيئة من شهر مارس إىل شهر أ
14 مرسوم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ يف 18 فبراير 2011 يتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السياسي واالنتقال الديمقراطي. 

الشــروط المتصلــة بتأســيس الجمعيــة
وضــع الفصــل الثالــث مــن قانــون الجمعيــات الســابق الشــروط الضروريــة لتأســيس الجمعيــات مقتضًيــا علــى الراغبيــن يف تكويــن جمعيــة أن يودعــوا 
بمقــر الواليــة أو المعتمديــة التــي يوجــد فيهــا المقــر االجتماعــي للجمعيــة تصريًحــا يتضمــن النــص علــى اســم الجمعيــة وموضوعهــا وهدفهــا ومقرهــا 

وقوائــم تتضمــن أســماء وألقــاب مؤسســي الجمعيــة والمكلفيــن بإدارتهــا وتســييرها والنظــام األساســي. 

وتتعلــق أهــم الصعوبــات بإيــداع القانــون األساســي ألنــه النــص المؤســس للجمعيــة الــذي يصــدر عــن األعضــاء المؤسســين حســب اختياراتهــم ومبادئهــم 
القانــون  وينظــم  الجمعيــة.  هيــاكل  بيــن  وللعالقــات  والمنخرطــات  المنخرطيــن  بيــن  للعالقــات  بالنســبة  للجمعيــة  الداخليــة  الحيــاة  تنظيــم  أجــل  مــن 

األساســي العالقــات مــع الجهــات الرســمية المعنيــة ومــع بقيــة مكونــات المجتمــع المــدين. 

 لكــن مــع كل تلــك األهميــة والتــي تؤثــر بشــدة علــى حوكمــة المنظمــة ال يمكــن للمؤسســين إعــداد قانــون أساســي حســب إرادتهــم الحــرة واختياراتهــم 
الخاصــة، بــل عليهــم اعتمــاد قانــون أساســي نموذجــي معــد مــن قبــل الجهــات المختصــة لــدى وزارة الداخليــة ومكــرس للعالقــات الهرميــة الســائدة 
يف بقيــة المنظمــات الحكوميــة. ويف حالــة عــدم اتبــاع هــذا النمــوذج المقــرر ترفــض الســلطات المعنيــة أي نظــام أساســي مقتــرح عنــد تقديــم المطلــب. 

القانــون األساســي النموذجــي والخضــوع إىل الهيئــة المركزيــة يف غيــاب المنخرطيــن

يفــرض القانــون األساســي النموذجــي علــى الجمعيــة هيكلــة تسلســلية معينــة تبــدأ بهيئــة مديــرة تمثــل الســلطة العليــا وســلطة القــرار علــى أن تضــم 
هــذه الهيئــة إجباريًــا رئيــس وكاتــب عــام وأميــن مــايل وأعضــاء يتــم تحديــد عددهــم ومهامهــم مــن قبــل مؤسســي الجمعيــة. ويحــدد القانــون األساســي 
مهــام كل واحــد منهــم: الرئيــس-ة هــو الممثــل القانــوين للجمعيــة وهــو الــذي يســير أعمــال الهيئــة المديــرة وينفــذ قرارتهــا، األميــن العــام مكلــف بالتســيير 
اإلداري، بينمــا األميــن المــايل مكلــف بــكل مــا يتعلــق بالمعامــالت الماليــة. وهــذه الوظائــف مفروضــة علــى كل جمعيــة، كمــا يفــرض القانــون األساســي 
أن تتكــون الجمعيــة مــن جلســة عامــة تضــم المنخرطيــن والمنخرطــات تجتمــع بصفــة دوريــة مــرة يف الســنة ويمكــن أن تجتمــع بصفــة اســتثنائية عنــد 

الضــرورة. وتكــون الجلســة العامــة انتخابيــة عندمــا ينعقــد مؤتمــر الجمعيــة مــرة كل ســنتين أو ثــالث ســنوات. 

لكــن وإن كان المنخــرط أو المنخرطــة عنصــًرا فاعــاًل يف الجلســة العامــة يف الجمعيــات الصغيــرة أو تلــك التــي ليــس لديهــا فــروع داخــل البــالد، فــإن 
الوضــع يختلــف بالنســبة إىل الجمعيــات التــي لهــا فــروع متعــددة يف البــالد مثــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان التــي لهــا حاليــا 28 
فرًعــا موزعــة علــى كامــل أنحــاء البــالد11.   ففــي منظمــة كهــذه ال يشــارك المنخــرط يف أخــذ القــرارات وال يف تحديــد توجهــات الرابطــة إال عبــر الفــروع 
إذ يقتضــي الفصــل الســابع مــن نظامهــا األساســي أن »تتكــون الرابطــة مــن منخرطيــن ينشــطون يف نطــاق فــروع«. وال يمكــن للمنخــرط أن يحضــر 
أعمــال المجلــس الوطنــي أو يشــارك يف الجلســة العامــة أو الجلســة العامــة االنتخابيــة أو المؤتمــر الــذي يتكــون مــن أعضــاء الهيئــة المديــرة وأعضــاء 

هيئــات الفــروع. 

ويف بعــض الجمعيــات نجــد هيــكل وســطي مثــل المجلــس الوطنــي العــادي أو االســتثنايئ يضــم ممثلــي فــروع الجمعيــة، إن وجــدت، وأعضــاء وعضــوات 
كهم يف أخــذ القــرارات12.  الهيئــة المديــرة لطــرح بعــض المســائل علــى ممثلــي الجهــات وإشــرا

كل هــذه اإلجــراءات أثــرت علــى التســيير الديمقراطــي للجمعيــات وقيــدت العمــل الجمعيــايت. وشــيًئا فشــيء ظهــر الرئيــس كأهــم عضــو يف الجمعيــة. 
فنظــًرا لكونــه الممثــل القانــوين للجمعيــة أصبــح الرئيــس يتمتــع بســلطة حقيقيــة يف أخــذ القــرار وأزيحــت الهيــاكل الوســطى. وهــذا مــا خلــق شــبه قطيعــة 
بيــن القيــادة والمنخرطيــن يف بعــض الجمعيــات خاصــة عندمــا تكــون لهــا تمثيليــة واســعة داخــل البــالد أو تكــون خاضعــة لرقابــة أمنيــة مســتمرة وغيــر 

مواليــة للحــزب الحاكــم المهيمــن. 

كل هــذه العوامــل عرقلــت نشــاط الجمعيــات التــي شــهدت تضييًقــا لحريتهــا وتعرضــت للعديــد مــن الصعوبــات عنــد القيــام بأنشــطتها، ولكنهــا أيًضــا 
أثــرت ســلًبا علــى إمكانيــات الحوكمــة الجيــدة داخــل الجمعيــات. وبعــد الثــورة أصبحــت مراجعــة هــذا القانــون أو حتــى إلغائــه مــن األولويــات التــي اهتمــت 
بهــا الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــالح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي13.  ويحــرر المرســوم الحــايل المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات مســألة 

تأســيس الجمعيــات مــن القيــود التــي كانــت تعرقلهــا ويوفــر مجموعــة مــن الضمانــات كــي تقــوم الجمعيــات بدورهــا يف شــروط أفضــل14.  

2. اســتقاللية منظمــات المجتمــع المــدين بيــن اإلقــرار القانــوين والممارســة: القانــون آليــة لتركيــع الجمعيــات المســتقلة وإضعافهــا
رغــم قيــام منظمــات المجتمــع المــدين علــى االســتقاللية تجــاه األحــزاب السياســية ومؤسســات الدولــة، فــإن الواقــع المعــاش يبيــن محاولــة الســيطرة 
علــى بعــض المنظمــات خاصــة قبــل الثــورة، وســنتناول هنــا الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان كمثــال علــى ســلوك الدولــة إزاء المنظمــات 

التــي حاولــت االحتفــاظ باســتقالليتها. 

كانــت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان لســنوات طويلــة المنظمــة الحقوقيــة الرئيســية يف تونــس وهــي بيــن أول الجمعيــات مــن نوعهــا 
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15 Hafidha Chekir, » Quelques réflexions sur la Cour de sureté de l’Etat «, RTD, 1980, p. 189. 
16 Larbi Chouikha et Eric Gobe, » Les organisations de droits de l’homme dans la formule politique tunisienne : acteurs de l’opposition ou faire valoir du régime «, 
L’année du Maghreb, 2009, pp. 163182-. 

17 تم إدخال قاعدة التصنيف يف المادتين الثالثة والرابعة من الفصل األول لقانون الجمعيات بمقتضى القانون عدد 1992/25 المؤرخ يف 2 أيريل 1992.

18 القضية رقم 13918 بتاريخ 13 مايو 2003. 

19 أضيفت هذه األحكام بالقانون األساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ يف 2 أبريل 1992

يف إفريقيــا والوطــن العــريب. وتأسســت الرابطــة يف مايــو 1977 يف ظــل نظــام سياســي تســلطي ويف وقــت اتســم بالتفتــح النســبي بعــد المحاكمــات 
التــي مســت منظمــات يســارية وانتهــت بإصــدار أحــكام قاســية علــى مجموعــة شــباب مــن قبــل محكمــة أمــن الدولــة بتهمــة االنتمــاء إىل منظمــة غيــر 

مرخــص لهــا15.  

وعانــت الرابطــة وال تــزال تعــاين مــن ســيطرة السياســيين عليهــا بمــا إنهــا تأسســت بالتوافــق بيــن أحــزاب سياســية يف الســلطة ويف المعارضــة وبعــض 
المســتقلين وعمــاًل بقاعــدة المحاصصــة السياســية. وكنتيجــة توافــق مقبــول مــن قبــل الحــزب الحاكــم وبعــض أحــزاب المعارضــة المعتــرف بهــا تمكنــت 
مــن القيــام بدورهــا يف حمايــة حقــوق اإلنســان. ولعبــت الرابطــة دور الوســيط بيــن الســلطة الحاكمــة وضحايــا االنتهــاكات وكانــت تمثــل المراقــب المســتمر 

الحتــرام حقــوق اإلنســان إىل حــد أنهــا اتهمــت بالقيــام بــدور المعارضــة مــن قبــل الحــزب الحاكــم16. 

ومــع وصــول بــن علــي إىل الســلطة يف 1987 وخاصــة بعــد تنظيــم االنتخابــات الرئيســية ســنة 1989 التــي أعطــت الشــرعية القانونيــة لنظامــه، تقلــص 
الدولــة  أجهــزة  ومطالبــة  بهــا  والتنديــد  اإلنســان  حقــوق  النتهــاكات  التصــدي  واصلــت  التــي  الرابطــة  وخاصــة  الجمعيــات  ونشــاط  الحريــات  كل  مجــال 
المناضليــن  بدايــة محاكمــة اإلســالميين ووصــول بعــض  بعــد  الحاكــم إىل محاولــة اختراقهــا وتقييــد اســتقالليتها خاصــة  بالحــزب  باحترامهــا ممــا أدى 

المــرزويق.  المنظمــة مثــل منصــف  المديــرة وإىل رئاســة  الهيئــة  الحقوقييــن إىل 

ويف بدايــة التســعينيات وإثــر انــدالع أزمــة خانقــة بيــن الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحكومــة ولتركيعهــا بــادرت الســلطة الحاكمــة 
1992 بإضافــة معيــار جديــد لتحديــد طبيعــة الجمعيــات متصــل بتصنيفهــا حســب مجــاالت اختصاصهــا. ويف هــذا  بمراجعــة قانــون الجمعيــات ســنة 

الصــدد، نــص الفصــل األول مــن القانــون علــى أن تخضــع الجمعيــات حســب نشــاطها وغاياتهــا إىل التصنيــف التــايل: 
الجمعيــات النســائية	 
الجمعيــات الرياضيــة	 
الجمعيــات العلميــة	 
الجمعيــات الثقافيــة والفنيــة	 
الجمعيــات الخيريــة واإلســعافية واالجتماعيــة	 
الجمعيــات التنمويــة	 
الجمعيــات الوداديــة	 
الجمعيــات ذات الصبغــة العامــة17. 	 

كتفــى بتقديــم قائمــة علــى ســبيل الحصــر دون  هكــذا أضــاف المشــرع شــرًطا جديــًدا خاًصــا بنشــاط الجمعيــات لكــن يبقــى هــذا الشــرط غيــر محــدد ألنــه ا
كيــد علــى ضــرورة تحديــد صنــف الجمعيــة مــن قبــل الراغبيــن يف تكوينهــا. واســتهدف هــذا التنصيــف باألســاس تحديــد  تحديــد معاييــر التصنيــف مــع التأ

نشــاط الجمعيــات يف مجــال اختصاصهــا وعــدم القيــام بأنشــطة خارجــة عــن الصنــف الــذي تــدرج صلبــه. 

وتــم تفويــض وزيــر الداخليــة بتصنيــف الجمعيــات القائمــة فعليــا بحريــة كاملــة وبســلطة تقديريــة. وصنــف الوزيــر بعــض الجمعيــات يف غيــر اختصاصهــا 
كثــر  مثــل الوداديــات التــي صنفهــا مــن بيــن الجمعيــات التنمويــة أو الجمعيــات الطبيــة يف صنــف الجمعيــات العلميــة. ويبقــى الصنــف الــذي يطــرح أ
مشــاكل هــو صنــف المنظمــات ذات الصبغــة العامــة نظــًرا لعــدم وضوحــه وعــدم تحديــد مجاالتــه وكذلــك لخضوعــه لشــروط خاصــة علــى مســتوى تحمــل 
المســؤوليات واالنخراطــات. وهــو مــا تــرك المجــال مفتوًحــا لوضــع المنظمــات الحقوقيــة تحــت خانــة المنظمــات ذات الصبغــة العامــة وإخضاعهــا إىل 
إجــراءات مشــددة خاصــة باالنخــراط والمســؤوليات. وقدمــت الرابطــة التونســية قضيــة لــدى المحكمــة اإلداريــة مــن اجــل الغــاء تصنيــف الرابطــة مــن قبــل 

وزيــر الداخليــة كجمعيــة ذات صبغــة عامــة18.   

شــخص  أي  انخــراط  ترفــض  أن  العامــة  الصبغــة  ذات  للجمعيــات  يمكــن  »ال  وأصبــح  لالنخــراط  جديــدة  شــروط  هنــاك  صــارت  للقانــون  ووفقــا 
صــورة  ويف  الجمعيــة.  وأهــداف  تتنــاىف  وممارســات  أنشــطة  لــه  كانــت  أو  والمدنيــة  السياســية  لحقوقــه  فاقــًدا  كان  إذا  إال  وقرارتهــا  بمبادئهــا  يلتــزم 
حصــول خــالف حــول حــق االتخــراط يمكــن لطالــب اإلنخــراط أن يرفــع دعــوى لــدى المحكمــة االبتدائيــة الكائــن بدائرتهــا مقــر الجمعيــة. وعنــد تحمــل 
المســؤوليات اعتبــر المشــرع أنــه ال يمكــن للجمعيــات ذات الصبغــة العامــة انتخــاب مســؤولين مــن بيــن الذيــن يضطلعــون بمهــام أو مســؤوليات 
المذكــورة وكذلــك علــى األقســام  المديــرة للجمعيــات  الهيئــة  األحــكام علــى  السياســية وتنطبــق هــذه  المســيرة لألحــزاب  المركزيــة  الهيــاكل  ضمــن 
 1992 13 يونيــة  تــم تجميــد نشــاط الرابطــة بقــرار صــادر يف  والفــروع أو المؤسســات المنفصلــة أو المجموعــات الثانويــة...«19  ومنــذ تلــك الفتــرة 

الجمعيــات.  لقانــون  االمتثــال  عــدم  بدعــوى 

ويف ســنة 2000 وبعــد تنظيــم المؤتمــر الخامــس للرابطــة الــذي أفــرز هيئــة مديــرة ال تضــم ألول مــرة يف تاريخهــا أي ممثــل للحــزب الحاكــم تقــدم العديــد 
الهيئــة المديــرة بقــرار  لــدى المحاكــم وصــل عددهــا إىل ثالثيــن قضيــة وتــم تعليــق نشــاط  الحــزب الحاكــم بقضايــا  الرابطــة المنتميــن إىل  مــن أعضــاء 
الدائــرة االســتعجالية يف نوفمبــر 2000 وتنصيــب حــارس قضــايئ عليهــا ومنــع المجلــس الوطنــي مــن االنعقــاد يف ديســمبر 2000 وإطــالق حملــة إعالميــة 

كانون االول/ديسمبر 2018  إشكاليات حوكمة حركة حقوق اإلنسان يف تونسحفيظة شقير
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20 بيــــــــان الرابطة التونسية يف جلستها العادية تواصل النظر يف الصعوبات التي حالت حتى اآلن دون عقد مؤتمرها 3 ديسمبر 2009

اجتمعت الهيئة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف جلسة عادية مساء يوم األربعاء 02 ديسمبر2009، وواصلت النظر يف عدد من المسائل المتعلقة باألوضاع الداخلية للرابطة 
بهدف تذليل مختلف الصعوبات التي حالت إىل حد اآلن دون عقد مؤتمرها. وبعد االطالع على عدد من المعطيات الهامة المتعلقة بهذا المسار، تعبر الهيئة المديرة عن ارتياحها لما بلغها 
من أخبار ووعود من شأنها إذا تجسدت على أرض الواقع أن تفتح المجال أمام تسوية نهائية لملف الرابطة، تحفظ استقالليتها وتحمي وجودها من االندثار. وبهذه المناسبة تجدد الهيئة 

استعدادها للتعاون مع مختلف األطراف المعنية والمؤمنة بأن الرابطة مكسب وطني يجب المحافظة عليه. وبناء عليه، تم اتخاذ القرارات التالية: 
أوال: العزم على إنجاز المؤتمر السادس يف أجل ال يتجاوز شهر مارس المقبل مع الحرص على عقده قبل ذلك التاريخ إن توفرت الظروف المناسبة. 

ثانيا: استكمال الحوار مع كل الرابطيين دون استثناء بمن يف ذلك الشاكين الذين حصلت مع بعضهم لقاءات أولوية، والعمل على إشراك الجميع يف الحوار الدائر الخاص بتهيئة الظروف 
المناسبة لعقد المؤتمر. 

ثالثا: إيمانها بأن عقد مؤتمر وفايق، ال يقصي أي طرف، ويكون مسنودا من جميع الرابطيات والرابطيين، هو الخيار األمثل إلخراج الرابطة من المأزق الذي تواجهه منذ سنوات. 
رابعا: تشكيل لجنة إلدارة الحوار الداخلي والتفاوض برئاسة رئيس الرابطة المختار الطريفي، وتضم كال من السادة صالح الدين الجورشي وخليل الزاوية وأنور القوصري ومصطفى التليلي. 

يف الختام، األمل معقود يف أن تتوفر للهيئة المديرة الظروف المناسبة التي تمكنها من التواصل مع جميع هيئات الفروع، وذلك برفع الحصار –يف خطوة أوىل- عن مقرها المركزي الستقبال 
األعضاء، يف انتظار أن يشمل ذلك بقية مقرات الفروع. 

الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق اإلنسان 
عن الهيئــة المديــرة، الرئيـــس المختـار الطريفـي 

goo.gl/4bg3PU  21 ياسين باألمين، »الرابطة التونسّية للدفاع عن حقوق اإلنسان: ضحّية أخرى يف المستنقع السياسي«، 21 أبريل 2015، موقع نواة، 21 أبريل

22 مرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الجمعيات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2011، عدد 74، ص 1996. 

مســعورة ضــد الرابطــة التــي تعرضــت مقراتهــا للخلــع والســرقة عــدة مــرات. وعرقلــت الســلطات لمــدة عشــر ســنوات تنظيــم مؤتمــر الرابطــة20.     

ولــم تتمكــن الرابطــة مــن نيــل اعتــراف فعلــي بنشــاطها واســترداد حقوقهــا كاملــة والعمــل بــكل اســتقاللية عــن الســلطات القائمــة إالّ بعــد 14 ينايــر 2011، 
حيــث اســترجعت مقراتهــا ونشــاطها وعقــدت مؤتمرهــا الســادس يف شــهر ســبتمبر 2011 لتواصــل عملهــا يف مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان بــكل 
حرية21.  وللرابطة 28 فرعا يف كل أنحاء البالد تم إعادة انتخابها سنة 2016 بمناسبة انعقاد مؤتمرها السابع وتضم تقريبا %30 من النساء والشباب. 

وهكــذا لــم تكــن منظمــة عريقــة مثــل الرابطــة التونســية قــادرة علــى أداء مهامهــا لمواجهــة النظــام الديكتاتــوري وضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان دون 
الخضــوع إىل الحــزب الحاكــم والســلطة السياســية. وبالرغــم مــن أن الرابطــة تأسســت مــن قبــل أشــخاص منتميــن إىل الحــزب الحاكــم وخارجــه ولــم 
تقبــل المســتقلين إال ممــن توافــق عليهــم األحــزاب الممثلــة يف هياكلهــا وبتزكيــة منهــم، فســرعان مــا أصبحــت يف صــراع مــع الســلطة والحــزب الحاكــم. 
وعاشــت الرابطــة التونســية يف أزمــة مســتمرة يمكــن أن تندلــع كلمــا شــعرت الدولــة ببــوادر االســتقاللية بحجــة أنهــا لــم تحتــرم التوافــق السياســي بيــن 

الحــزب الحاكــم وبقيــة األحــزاب المعتــرف بهــا أو غيــر المعتــرف بهــا. 

والملفــت لالنتبــاه أن محاولــة الســيطرة علــى الرابطــة مــن خــارج األحــزاب الحاكمــة ال تــزال مطروحــة إذ وقعــت انقســامات يف آخــر مؤتمــر لهــا يف شــهر 
ســبتمبر 2016 بســبب محاولــة الســيطرة عليهــا مــن قبــل بعــض السياســيين المعارضيــن وبالتحديــد مــن قبــل أحــزاب منضويــة يف الجبهــة الشــعبية 
الهيئــة  السياســية يف  والمحاصصــة  المســؤوليات  تحمــل  كيفيــة  حــول  الشــعب) ومتصارعــة  نــواب  نائًبــا يف مجلــس   15 بـــ  يســارية ممثلــة  )معارضــة 

للرابطــة.  المديــرة 

وكادت نتائــج مؤتمــر الرابطــة تتســبب يف انــدالع ازمــة جديــدة بعــد حصــول مجموعــة مــن الرابطييــن مدعمــة مــن حــزب العمــال التونســيين علــى أغلبيــة 
المقاعــد يف الهيئــة المديــرة. وتفاقمــت األزمــة مــع انســحاب وقتــي لبعــض األعضــاء لرفضهــم توزيــع المناصــب بتعلــة تغليــب االنتمــاءات السياســية 
علــى االنتمــاء إىل الرابطــة، لكــن تدخــالت العديــد مــن مناضلــي الرابطــة القدمــاء للتصــدي لهــذه المشــكلة ســاعد علــى تجــاوز االنقســامات وقبــول اعــادة 
توزيــع المســؤوليات وإســناد بعــض المناصــب خاصــة األمانــة العامــة والشــؤون الماليــة إىل المجموعــة المنشــقة بعــد المؤتمــر حتــى تواصــل عملهــا 
الحقــويق. ويعنــي هــذا مجــدًدا هشاشــة اســتقاللية الرابطــة وبقيــة المنظمــات والجمعيــات التــي تعــاين مــن صعوبــة التســيير الديمقراطــي ليــس فقــط يف 

الماضــي بســبب قوانيــن النظــام المعرقلــة والمقيــدة ولكــن يف الحاضــر أيًضــا بســبب الصراعــات السياســية داخــل هــذه الجمعيــات. 

3. مكاســب المرســوم الجديــد المتعلــق بحريــة الجمعيــات: تحريــر تأســيس الجمعيــات
2011 تــم إصــدار مرســوم جديــد يتعلــق بتنظيــم الجمعيــات يلغــي القانــون الســابق الــذي نظــم حريــة تأســيس الجمعيــات منــذ  24 ســبتمبر  بتاريــخ 
221959.  ويضمــن هــذا المرســوم، حســب مــا جــاء يف فصلــه األول، حريــة تأســيس الجمعيــات واالنضمــام إليهــا والنشــاط يف إطارهــا كمــا يهــدف إىل تدعيــم 

دور منظمــات المجتمــع المــدين وتطويرهــا والحفــاظ علــى اســتقالليتها. 

تأســيس الجمعيــة بإعــالن وإلغــاء التأشــيرة 
ويمّيــز هــذا المرســوم أنــه ألغــى التأشــيرة الضروريــة ســابًقا بمقتضــى قانــون 7 نوفمبــر 1959 لتأســيس جمعيــة وعوضهــا بنظــام اإلعــالن. وهــذا يعنــي 
أن الجمعيــة تتأســس منــذ تقديــم اإلعــالم والتصريــح بتأسيســها ولــم تعــد تنتظــر الحصــول علــى وصــل كدليــل لتقديــم الطلــب وال تنتظــر أجــال للحصــول 
علــى التأشــيرة. كمــا أن الســلطات المكلفــة بتلقــي مطالــب تأســيس الجمعيــة تحولــت مــن وزارة الداخليــة أو مــن ينوبهــا علــى المســتوى الجهــوي إىل 
الكاتــب العــام للحكومــة لنــزع الســلطة المطلقــة وغيــر المقيــدة لــوزارة الداخليــة. ويكتفــي األشــخاص الراغبيــن بتأســيس الجمعيــة بإرســال الطلــب عــن 

طريــق البريــد إىل الكاتــب العــام للحكومــة مســجاًل بعلــم الوصــول. 

لكــن ال بــد أن يتضمــن طلــب التأســيس معلومــات دقيقــة حــول الجمعيــة وتشــمل اســمها وموضوعهــا وأهدافهــا ومقرهــا أو مقــرات فروعهــا ونســخة 
مــن بطاقــة التعريــف الوطنيــة للتونســيين المؤسســين للجمعيــة ونســخة مــن شــهادة اإلقامــة بالنســبة لألجانــب، والنظــام األساســي موقــع مــن طــرف 
المؤسســين أو مــن يمثلهــم. وبعــد تقديــم الطلــب بتأســيس الجمعيــة، تتمتــع الجهــات المعنيــة بأجــل مدتــه ثالثيــن يوًمــا إلرجــاع بطاقــة اإلعــالم بالبلــوغ. 
وبعــد ذلــك يجــب إيــداع إعــالم بالمطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية ينــص علــى اســم الجمعيــة وموضوعهــا وهدفهــا ومقّرهــا يف أجــل 7 أيــام مــن 

تاريــخ تســلم اإلعــالم بالوصــول، أو بعــد انقضــاء أجــل 30 يوًمــا مــن تاريــخ إرســال المكتــوب يف حالــة عــدم تســلم اإلعــالم بالوصــول. 
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23 مقابلة مع بوحديد بلهادي، أحد مؤسسي الجمعية وعضو الهيئة التأسيسية المكلف باإلعالم والناطق الرسمي لها، 2 نوفمبر 2016.

24 الفصل الثالث من النظام األساسي لجمعية شمس. 

25 أنظر: »النظام الداخلي« المصادق عليه من قبل المجلس الوطني المنعقد يومي 8 و9 أبريل 2012 بتونس. 

 goo.gl/dM7zF9 »26 منير السنوسي، »البيئة القانونية لمؤّسسات المجتمع المدين يف تونس: الواقع واآلفاق

27 اعتبرت بعض الجمعيات أن إسناد االختصاص إىل الكاتب العام للحكومة يعني إسناده للسلطة التنفيذية مما من شأنه أن يؤثر على نظام التصريح وأن يتحول إىل نظام ترخيص مقّنع 

يقلص من الطابع التحرري لنظام التأسيس. ويف المقابل اعتبرت بعض الجمعيات واألوساط الحقوقية أنه من األفضل إسناد صالحيات أوسع للسلطة المختصة يف التأسيس حتى تتمكن 
من رفض تكوين بعض الجمعيات خاصة تلك التي تعلن عن رفضها للمبادئ األساسية المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من المرسوم، واعتبرت أن مثل هذه الجمعيات يجب أال تحصل 

على التصريح بالتكوين القانوين. ويتضمن المرسوم بعض النقائص ومنها ضرورة إضافة حاالت واضحة ودقيقة يمكن معها رفض مطلب التأسيس وذلك بلجوء السلطة العمومية المختصة 
إىل المحاكم طبًقا للفصل 21 من العهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكما هو معمول به يف دول أخرى منها فرنسا والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا. وبالنسبة لإلجراءات 
كمال البيانات. ووفقا للمركز الدويل لقوانين منظمات  المتعلّقة بقرار السلطات العمومية يف حال عدم توفر البيانات المطلوبة يف التصريح ال ينص المرسوم 88 على إجراءات واضحة لطلب إ

المجتمع المدين، ففي دول أخرى ويف صورة عدم توفر البيانات المطلوبة يمكن للجهة الحكومية المختصة القيام باإلجراءات القضائية الالزمة لحّل الجمعية. ويحتوي المرسوم على ثغرات 
أخرى مثل عدم تعرضه إىل جمعيات المصلحة العامة والمؤسسات، أنظر منير السنوسي، »البيئة القانونية لمؤّسسات المجتمع المدين يف تونس: الواقع واآلفاق«، مرجع سابق.

وتنشــر المطبعــة الرســمية للجمهوريــة التونســية اإلعــالن وجوبًــا يف الرائــد الرســمي يف أجــل 15 يوًمــا انطالًقــا مــن يــوم إيداعــه. لكــن يف بعــض األحيــان 
ورغــم انقضــاء اآلجــال، ترفــض المطبعــة الرســمية تســجيل الجمعيــة يف الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية ممــا يضعهــا يف وضــع غيــر قانــوين. وهــذا 
مــا وقــع بالنســبة لجمعيــة شــمس التــي تكونــت يف ينايــر 2015 واحترمــت كل اإلجــراءات وأعلــن مؤسســوها عــن تأسيســها يف 18 مايــو 2015. لكــن إىل 
حــد كتابــة هــذه الورقــة يف أواخــر 2016 لــم يقــع تســجيلها يف الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية ولــم تتمكــن مــن فتــح بــاب االنخراطــات التــي بقيــت 
منحصــرة يف مؤسســيها وال الحصــول علــى تمويــل لتنظيــم نشــاطاتها اليوميــة. وتقــدم المكلــف العــام بنزاعــات الدولــة، باالعتمــاد علــى مقــال صحفــي23،  
بشــكوى لتوقيــف الجمعيــة علــى أســاس أنهــا غيــرت اســم الجمعيــة مــن »جمعيــة شــمس« إىل »جمعيــة شــمس للمثليــة الجنســية« وفتحــت فرًعــا لهــا 

يف سوســة )تبعــد 140 كلــم علــى تونــس) دون إعــالم الحكومــة. 

وبعــد اعتــراض الجمعيــة علــى ذلــك وتمســكها بعــدم تغييــر اســمها وعــدم فتــح فــرع جديــد يف سوســة وأن مــن أهدافهــا العمــل مــع األقليــات الجنســية24 
والوقايــة مــن مخاطــر االنتحــار والعمــل ســلمًيا مــن أجــل إلغــاء القوانيــن التمييزيــة ضــد األقليــات الجنســية،  تــم تعليــق االيقــاف بعــد عــدم اســتئناف 

الحكــم، ولكــن لــم يتــم نشــر اإلعــالم يف الرائــد الرســمي حتــى اآلن. 

النظــام  يتضمــن  أن  علــى  نموذجــي  أساســي  نظــام  فــرض  دون  األساســي  النظــام  بتحديــد مضمــون  المرســوم  كتفــى  ا فقــد  الســابقة  للفتــرة  وخالًفــا 
األساســي االســم الرســمي للجمعيــة، عنــوان مقرهــا الرئيســي، بيــان األهــداف ووســائل تحقيقهــا، شــروط العضويــة وحــاالت انتهائهــا وحقــوق العضــو 
وواجباتــه، بيــان الهيــكل التنظيمــي وطريقــة االنتخــاب وصالحيــات كل هيئــة مــن هيئاتهــا، وتحديــد الجهــة داخــل الجمعيــة التــي لهــا صالحيــة تعديــل 
النظــام الداخلــي واتخــاذ قــرار الحــل أو االندمــاج أو التجزئــة، وتحديــد طــرق اتخــاذ القــرارات وآليــات فــض النزاعــات، مبلــغ االشــتراك الشــهري أو الســنوي 

إن وجــد. 

 تســيير الجمعيــات
بعــض  األساســي ويف  النظــام  نجدهــا يف  أن  يمكــن  والتــي  والعضــوات  األعضــاء  يرســمها  التــي  القواعــد  مــن  علــى مجموعــة  الجمعيــة  تســيير  يقــوم   
المنخرطيــن والمنخرطــات وغيــر  إرادة  ينبــع مــن  بالغــة ألنــه  النظــام األساســي أهميــة  الجمعيــة. ويكتســي  أو يف ميثــاق  الداخلــي  النظــام  الحــاالت يف 
خاضــع لتعليمــات ســلطة اإلشــراف. ويهــدف النظــام الداخلــي إىل ضمــان حســن التســيير الداخلــي للجمعيــة وهــو بمثابــة االلتــزام المعنــوي بيــن أعضــاء 
باالنخــراط  تتعلــق  أبــواب  عــدة  الــذي يتضمــن  اإلنســان  عــن حقــوق  للدفــاع  التونســية  للرابطــة  الداخلــي  النظــام  هــو شــان  الجمعيــة. وهــذا  وعضــوات 

الوطنــي25.   والمجلــس  العامــة  والجلســة  الفــروع  وتنظيــم  الرابطــة،  والعضويــة يف 

ميثــاق الجمعيــة
يمكــن للجمعيــة أن تضــع ميثاًقــا يحــدد األهــداف والمبــادئ األخالقيــة والقيميــة التــي يجمــع عليهــا األعضــاء والعضــوات عنــد تأســيس الجمعيــة أو عنــد 
انضمــام عضــو أو عضــوة جديــدة للجمعيــة. وهــذا الميثــاق معمــول بــه يف العديــد مــن الجمعيــات التونســية مثــل ميثــاق الشــرف بالنســبة إىل العامليــن 

يف قطــاع الصحافــة أو ميثــاق الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات أو الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان.

إلغــاء التصنيــف القانــوين للجمعيــات 
القيــام  مــن  الجمعيــات  يمكّــن  ممــا  الحريــة  هــذه  لتقييــد   1992 ســنة  الجمعيــات  قانــون  تنقيــح  بــه  جــاء  الــذي  التصنيــف  الجديــد  المرســوم  ألغــى 

الحــل.  إىل  الحــاالت  بعــض  ويف  المنــع  إىل  تعرضهــا  أو  عملهــا  تقيــد  أن  شــأنها  مــن  خروقــات  يف  الوقــوع  مــن  الخــوف  دون  بنشــاطاتها 

ورغــم جوانبــه اإليجابيــة فقــد تعــرض هــذا المرســوم إىل انتقــادات يف التطبيــق ناتجــة عــن وجــود بعــض النقائــص التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى التطبيــق الفعلــي 
للبعــض مــن أحكامــه، وتتعلّــق هــذه النقائــص والثغــرات بمســائل تهــّم بالخصــوص إجــراءات التأســيس والتمويــل ونظــام العقوبــات نجدهــا يف دراســة أعدهــا 
منيــر السنوســي ســنة 262013.  وفيمــا يتعلــق بالتأســيس اعتبــرت بعــض الجمعيــات أّن آجــال اإليــداع والنشــر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية الــواردة 
بالفصــل 11 قصيــرة وغيــر كافيــة خاصــة بالنســبة للجمعيــات الموجــودة خــارج العاصمــة وتســاءلت جمعيــات أخــرى عــن المــآل القانــوين يف صــورة عــدم القيــام 
بعمليــة النشــر واإليــداع بالرائــد الرســمي، واعتبــرت أن المرســوم غامــض حــول هــذه المســألة. كمــا الحظــت بعــض الجمعيــات األخــرى أن المرســوم ال ينظــم 
الحالــة التــي ترفــض فيهــا المطبعــة الرســمية القيــام بالنشــر، وأشــارت إىل أن المرســوم يجــب أن يلــزم المطبعــة الرســمية بالقيــام بالنشــر يف اآلجــال المحــّددة، 

ومــن المالحظــات األخــرى أن المرســوم ال يضبــط بدقــة النتائــج القانونيــة لرفــض الكاتــب العــام للحكومــة تســليم بطاقــة اإلعــالم بالوصــول27. 

II. التمويــل: شــبه غيــاب التمويــل العمومــي ومحدوديــة التمويــل الــذايت 
قبــل 2011، نظــم القانــون المتعلــق بالجمعيــات لســنة 1959، مــوارد الجمعيــات يف فصلــه الثامــن الــذي مكــن الجمعيــات المكونــة بصفــة قانونيــة مــن 
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28 قانون 7 نوفمبر 1959 خاص بالجمعيات مذكور أعاله، الفصل 8. ويف الفصل 9 )نقح بالقانون األساسي عدد 90 مؤرخ يف 2 أغسطس 1988) يجب على كّل جمعّية مستفيدة من إعانات 

دوريّة من الدولة أو جماعات جهويّة أو محلية أو مؤسسات عمومّية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل وزارة 
المالية. 

29 تحصلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تمويل من أجل تنظيم ندوة مغاربية لالحتفال بستينية مجلة األحوال الشخصية بتمويل من مؤسسة هنريش بول األلمانية يف شهر 

أغسطس 2015. 
30 تحصلت الجمعيات المنضوية يف تحالف المنظمات غير الحكومية المستقلة على تمويل من منظمة »أونو فام« من أجل إعداد التقرير وتقديمه للجنة المعنية وهما الرابطة التونسية 

للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. 
 www.lamechaml.org ،31 جمعية »لم الشمل« تأسست بعد الثورة سنة 2011 تعمل خاصة يف مجال التربية على الديمقراطية المحلية والالمركزية واالنتخابات المحلية

كات األعضــاء التــي ال يمكــن أن تتجــاوز ثالثيــن دينــارا واعتــرف  االكتســاب والملكيــة والتصــرف يف المبالــغ التــي تحصلــت عليهــا. وحــدد القانــون اشــترا
للجمعيــات اإلســعافية أو الخيريــة بالحــق يف قبــول العطايــا بعــد موافقــة كاتــب الدولــة للداخليــة. 

أمــا الفصــل التاســع فقــد اهتــم بالتمويــل العمومــي وأخضــع كل جمعيــة مســتفيدة مــن إعانــات دوريــة مــن الدولــة أو جماعــات جهويــة أو محليــة أو 
مؤسســات عموميــة للمراقبــة وأوجــب عليهــا أن تقــدم للجهــة المشــرفة ســنويًا ميزانيتهــا وحســاباتها والوثائــق المؤيــدة لذلــك. ويجــب ان يعــود لخزينــة 

الدولــة كل مبلــغ يتــم إســناده مــن طــرف الدولــة أو الجماعــات العموميــة ولــم يصــرف يف ظــرف اثنــي عشــر شــهرا يف الغــرض المخصــص لــه28. 

ورغــم أن القانــون لــم يميــز بيــن الجمعيــات يف الحــق يف االنتفــاع بالتمويــل العمومــي، إال أن تطبيقــه كان انتقائيــا بمــا أن التمويــل كان يســند بصفــة 
خاصــة للجمعيــات المواليــة للحــزب الحاكــم التــي كانــت تتمتــع بمــوارد الدولــة وبمقراتــه وتقــوم بنشــاطاتها بــكل حريــة. يف المقابــل كانــت الحكومــة مــن 
حيــن إىل آخــر، تســند قســًطا مــن التمويــل العمومــي إىل الجمعيــات المســتقلة بعــد إلحــاح المســيرين والمســيرات. لكــن هــذا التمويــل كان ينقطــع كلمــا 
عبــرت الجمعيــة عــن مواقفهــا المنــددة بانتهــاك الحريــات وحقــوق اإلنســان. وكان هــذا مــا حــدث بالنســبة للجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات 
الدعــم توقــف عندمــا طالبــت  1990. ولكــن هــذا  50 مليــون دينــار مرتيــن، كانــت أولهمــا يف بدايــة تأسيســها ســنة  التــي تمتعــت بدعــم مــايل بقيمــة 
الجمعيــة الدولــة باحتــرام حقــوق اإلنســان والكــف عــن تعذيــب الموقوفيــن والمحاكمــة العادلــة. وتحصلــت نفــس الجمعيــة علــى التمويــل الثــاين بعــد 
المطالبــة بذلــك مــرة أخــرى ســنة 2008 يف نفــس الفتــرة التــي قدمــت فيهــا الدولــة التونســية أول تقريــر لالســتعراض الــدوري الشــامل لــدى مجلــس 

حقــوق اإلنســان. 

وهكــذا اســتند التمويــل العمومــي علــى سياســية الكيــل بمكياليــن وحســب االنتمــاءات السياســية والــوالءات دون معاييــر شــفافة ومســتقلة ممــا أدى 
إىل تقليــص نشــاط الجمعيــات المســتقلة وإجبارهــا علــى االعتمــاد علــى التمويــل الــذايت المحــدود أو البحــث عــن التمويــل األجنبــي مــن االتحــاد األورويب 
أو مــن المؤسســات األوروبيــة الممّولــة. لكــن التمويــل بهــذه الطريقــة مكــن الدولــة مــن أن تتدخــل لتجميــد حســابات الجمعيــة أو لمنعهــا مــن االســتفادة 
منــه مثــل مــا وقــع بالنســبة إىل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان أو الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات حيــث تدخلــت الدولــة يف 
عــدة مناســبات لمنــع وصــول التمويــل إىل الجمعيــة أو لوقــف حســاباتها يف البنــوك التونســية أو إرجــاع التمويــل للمموليــن يف محاولــة إلضعــاف هــذه 

الجمعيــات وعرقلــة أنشــطتها. وهكــذا كان التمويــل العمومــي مقيــًدا بصفــة عامــة بشــرط الخضــوع والــوالء للحــزب الحاكــم. 

والمالحــظ انــه بعــد 2011 وحســب مــا جــاء يف أحــكام البــاب الســادس مــن المرســوم الجديــد المنظــم لعمــل الجمعيــات، تتكــون مــوارد الجمعيــة مــن 
كات األعضــاء والعضــوات حســب مقتضيــات النظــام األساســي، والمســاعدات العموميــة، وتبرعــات وهبــات ووصايــا وطنيــة أو أجنبيــة، والعائــدات  اشــترا

الناتجــة عــن ممتلــكات الجمعيــة ونشــاطاتها ومشــاريعها. 

وأوجــب المرســوم علــى الدولــة تخصيــص المبالــغ الالزمــة لمســاعدة ودعــم الجمعيــات علــى أســاس الكفــاءة والمشــروعات واألنشــطة علــى أن تضبــط معاييــر 
التمويــل العمومــي بأمــر. ومكــن المرســوم الجمعيــات مــن قبــول تمويــالت أجنبيــة األمــر الــذي لــم تكــن قــادرة علــى قبولــه مــن قبــل. وهــذا مــا وقــع بالنســبة إىل 
الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان التــي لــم تتمكــن لمــدة طويلــة مــن الحصــول علــى التمويــل والمســاعدة الماليــة التــي تحصلــت عليهــا مــن اإلتحــاد 
األورويب والتــي بقيــت محجــوزة يف البنــوك التونســية. لكــن إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل األجنبــي تبقــى حســب أحــكام المرســوم خاضعــة إىل شــروط إذ ال 

يمكــن قبــول التمويــل إذا صــدر عــن دول ال تربطهــا بتونــس عالقــات دبلوماســية أو عــن منظمــات تدافــع عــن سياســات ومصالــح تلــك الــدول. 

وبموقعهــا  المكتوبــة  اإلعــالم  وســائل  بإحــدى  وموضوعهــا  وقيمتهــا  مصادرهــا  بذكــر  مطالبــة  فهــي  أجنبــي  تمويــل  علــى  الجمعيــة  تتحصــل  وعندمــا 
اإللكتــروين يف ظــرف شــهر مــن قبولهــا وبإعــالم الكاتــب العــام للحكومــة بمكتــوب مضمــون الوصــول مــع اإلعــالم بالبلــوغ يف نفــس األجــل حرصــا علــى 

أهدافهــا.  تحقــق  التــي  النشــاطات  علــى  مواردهــا  بصــرف  مطالبــة  الجمعيــات  وكل  الجميــع.  وتجــاه  الجمعيــة  داخــل  الشــفافية 

ويســتند التمويــل الخــاص علــى طلبــات مــن الجمعيــة للمــول االجنبــي لتنظيــم لقــاءات فكريــة أو تضامنيــة أو حمــالت تثقيفيــة وتوعويــة تنــدرج يف أهدافهــا29  أو 
لتقديــم تقاريــر بديلــة للتقاريــر الرســمية اىل المنظمــات الدوليــة حــول تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة يف البلــد30.  وقــدم ممولــون أجانــب اقتراحــات تمويــل لتنظيــم 
ملتقيــات أو حمــالت يف مواضيــع معينــة تتماشــى مــع برامــج الممــول أو للقيــام بنشــاطات معينــة، فمثــال عندمــا يهــدف نشــاط الجمعيــة إىل القضــاء علــى 
العنــف، اقتــرح بعــض المموليــن مثــل منظمــة »اوكســفام« ســنة 2016 )فــرع تونــس) تنظيــم حملــة ترافــع لحــث مجلــس نــواب الشــعب )البرلمــان يف تونــس) 

علــى اعتمــاد قانــون ضــد العنــف المســلط علــى النســاء. 

ويمكــن للجمعيــات الحصــول علــى تمويــل مــن ســفارات الــدول األجنبيــة. وتطلــب بعــض الجمعيــات التمويــل مــن ســفارات الــدول اإلســكندنافية مثــل الســويد 
 Middle كة الشــرق االوســط أو الدنمــارك للقيــام بنشــاطات هادفــة لكنهــا ترفــض التمويــل مــن قبــل ســفارة الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن طريــق مبــادرة شــرا
East Partnership Initiative (MEPI)  التابعــة لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة نظــًرا للموقــف األمريكــي مــن القضيــة الفلســطينية أو الداعــم لبعــض الحــكام 
الديكتاتورييــن. ولكــن قبلــت بعــض الجمعيــات مثــل هــذا التمويــل ومنهــا جمعيــة لــم الشــمل31  التــي تنشــط يف مجــال الالمركزيــة والديمقراطيــة المحليــة 
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32 األمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ يف 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102 

لسنة 2013
33 درة الغريب، »جمعيات دينية مورطة يف اإلرهاب. إدخال األسلحة وتمويل أنصار الشريعة وإرسال الشباب إىل سوريا«، آخر خبر، 18 سبتمبر 2013. 

34 الجمعية العامة لألمم المتحدة، »اإلعالن المتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع يف تعزيز وحماية حقوق االنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا«، 8 مارس 

1999 ومتاح على goo.gl/z9YTo5  . وانظر أيضا المبادئ الدولية للدفاع عن المجتمع المدين الصادر عن الحركة العالمية من أجل الديموقراطية سنة 2009 والتي تدعم حق المنظمات 
 .goo.gl/zG3b2U  والمدافعين الحقوقيين يف الحصول على تمويل أجنبي من مصادر قانونية، متاح باالنجليزية على

35 منير السنوسي، »البيئة القانونية لمؤّسسات المجتمع المدين يف تونس: الواقع واآلفاق«، مرجع سابق

بينمــا لــم تقبــل الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وال الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات التمويــل األمريكــي رغــم قلــة مواردهــا الماليــة. 

وفيمــا يخــص التمتــع بالتمويــل العمومــي، صــدر األمــر عــدد 5183 مــؤرخ يف 18 نوفمبــر 2013 المتعلــق بضبــط معاييــر وإجــراءات وشــروط إســناد التمويــل 
العمومــي للجمعيــات، وذلــك بهــدف ضبــط معاييــر إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات وإجراءاتــه وشــروطه وضبــط آليــات متابعــة الجمعيــات المســتفيدة 
بالتمويــل العمومــي ومراقبتهــا. ويحــدد هــذا األمــر مفهــوم التمويــل العمومــي يف فصلــه الثــاين منــه الــذي يقتضــي أنــه: »يقصــد بالتمويــل العمومــي المســند 
المؤسســات  أو  اإلداريــة  الصبغــة  المؤسســات ذات  أو  المحليــة  الجماعــات  أو ميزانيــات  الدولــة  المخصصــة ضمــن ميزانيــة  الماليــة  المبالــغ  للجمعيــات 
والمنشــآت العموميــة أو الشــركات ذات المســاهمات العموميــة بنســبة تفــوق %34 مــن رأس مالهــا أو المنشــآت ذات األغلبيــة العموميــة بهــدف دعــم 
الجمعيــات ومســاعدتها علــى إنجــاز المشــروعات وعلــى تطويــر نشــاطها، وذلــك علــى أســاس الكفــاءة وجــدوى المشــروعات واألنشــطة«32.  كمــا نــص المرســوم 
علــى ضــرورة مراقبــة حســابات الجمعيــة بتعييــن مراقــب لحســابات الجمعيــة مــن جانــب الجلســة العامــة العاديــة للجمعيــة ليرفــع تقريــره فيمــا يخــص القوائــم 

الماليــة للجمعيــة إىل الكاتــب العــام للحكومــة وإىل رئيــس الهيئــة المديــرة للجمعيــة. 

لكــن المرســوم بإقــراره إمكانيــة الحصــول علــى التمويــل األجنبــي تــرك البــاب مفتوًحــا أمــام العديــد مــن التجــاوزات ومنهــا خاصــة اعتمــاد بعــض األحــزاب علــى 
المنظمــات المواليــة لهــا للحصــول علــى التمويــل بمــا أنهــا ممنوعــة مــن التمتــع بالتمويــل األجنبــي حســب المرســوم عــدد 87 مــؤرخ يف 24 ســبتمبر 2011 
المتعلــق بتنظيــم األحــزاب السياســية. وأدى تنامــي ظاهــرة الجمعيــات الخيريــة والجمعيــات التــي تبــرز بإمكانيــات ماديــة ضخمــة لطــرح مســألة التمويــل 
األجنبــي أو الخارجــي للجمعيــات وذلــك بالتشــكيك يف مصــادر تمويــل بعــض الجمعيــات والتدليــل علــى انعــدام الرقابــة مــن طــرف وزارة الماليــة والبنــك 
المركــزي التونســي ودائــرة المحاســبات. واعتبــر عــدد مــن المالحظيــن أّن الســماح للجمعيــات بالحصــول علــى تمويــالت أجنبيــة مــن شــأنه أن يســاعد بعــض 
األحــزاب السياســية علــى الحصــول بطــرق غيــر مباشــرة وغيــر مشــروعة علــى تلــك التمويــالت وأن بعــض التمويــالت الخارجيــة قــد تكــون اســتخدمت مــن قبــل 

بعــض التنظيمــات لشــراء األســلحة وترويجهــا وللقيــام بأعمــال عنــف33.  

وكانــت مســألة التمويــل األجنبــي قــد طرحــت خــالل مناقشــة الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة لمشــروع المرســوم الخــاص بالجمعيــات عــدد 88 لســنة 
2011 وطالبــت بعــض األطــراف بعــدم الســماح للجمعيــات بالحصــول علــى تمويــل أجنبــي ألنــه قــد يمــس مــن الشــأن الوطنــي ومــن اســتقاللية القــرارات 
الصــادرة عــن هــذه الجمعيــات. إال أن الهيئــة العليــا وافقــت يف النهايــة علــى تركيــز آليــات رقابيــة ناجعــة ودقيقــة لضمــان الشــفافية عــوض منــع التمويــل األجنبــي 
وذلــك طبقــا للقانــون المقــارن وللمعاييــر الدوليــة ومنهــا المــادة 13 مــن إعــالن منظمــة األمــم المتحــدة لحمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان التــي تنــص علــى 
الحــق يف تنميــة مــوارد الجمعيــة الماليــة بالحصــول علــى »رســوم وتبّرعــات األعضــاء وقبــول الهبــات والمنــح والمســاعدات مــن أي شــخص طبيعــي أو معنــوي، 

محلــي أو خارجــي، والقيــام بنشــاطات مــن شــأنها أن تحقــق لهــا دخــاًل وتــدر عليهــا ربًحــا يســتخدم يف أنشــطتها شــرط أال تــوزع هــذه األربــاح علــى األعضــاء«34.  

ورغــم التجــاوزات المســّجلة يف التمويــالت األجنبيــة فــان بعــض الجمعيــات تصــرح بانتظــام يف وســائل اإلعــالم ويف الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 
عــن التمويــالت األجنبيــة التــي تحصــل عليهــا بينمــا تفصــح الجهــات األجنبيــة المانحــة بدورهــا يف تقاريرهــا الســنوية عــن المســاعدات الماليــة التــي تقدمهــا 
للجمعيــات يف تونــس، وعلــى ســبيل المثــال تعلــن منظمــات »عتيــد« و«بوصلــة« و«الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات« و«المعهــد العــريب لحقــوق 
اإلنســان و«الرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان« يف وســائل اإلعــالم ويف مواقعهــا علــى اإلنترنــت عــن المشــروعات التــي قامــت بهــا بتمويــل أجنبــي35.  وضمــت 
هــذه الجهــات الممولــة منظمــة »أوكســفام« والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واالتحــاد األورويب ومنظمــة »أوروميــد 
لحقــوق اإلنســان« وبعــض المؤسســات األلمانيــة مثــل مؤسســة »فريدريــش ناومــان« أو مؤسســة »هاينريــش بــول« أو مؤسســة »فريدريــش إيبــرت« أو 
الصنــدوق العــريب لحقــوق اإلنســان. وتمــول كل هــذه المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة العديــد مــن األنشــطة يف مجــال التربيــة علــى حقــوق اإلنســان والتثقيــف 
القانــوين وبنــاء قــدرات الحقوقييــن والحقوقيــات للدفــاع عــن حقوقهــم وتنظيــم برامــج وحمــالت كقــوة ضغــط ومتابعــة واقتــراح واحتجــاج وإعــداد تقاريــر حــول 

االنتهــاكات التــي تطــال حقــوق اإلنســان. 

بيــد أن أوضــاع المنظمــات الناشــطة يف مجــال حقــوق اإلنســان يف تونــس تظــل غيــر مســتقرة وهشــة يف غيــاب التمويــل العمومــي المناســب ونــدرة التمويــل 
الــذايت وتوجيــه التمويــل الخــاص لفائــدة بعــض الجمعيــات علــى حســاب جمعيــات أخــرى تحــت دعــوى تشــجيع المنظمــات الحديثــة علــى البقــاء. وتبقــى 
أهــم معضلــة متصلــة بالتمويــل هــي كيفيــة مراقبــة التصــرف فيــه ومــدى اســتفادة الجمعيــات المتمتعــة بــه خاصــة بعــد تأســيس العديــد مــن الجمعيــات 
التابعــة لألحــزاب السياســية مــن كل االتجاهــات مثــل جمعيــة مســاواة التابعــة لفصيــل مــن حــزب العمــال التونســي أو منظمــة حــرة التابعــة لحــزب الوطنييــن 

الديمقراطييــن أو المنظمــة الدوليــة لمســاندة المســاجين السياســيين القريبــة مــن حــزب النهضــة.

الخاتمة 
ممــا ال شــك فيــه ان الجمعيــات الحقوقيــة التونســية تتعــرض إىل العديــد مــن العراقيــل الهيكليــة والماليــة لممارســة نشــاطاتها بــكل ديمقراطيــة وحســب 
مبــادئ الحوكمــة التــي تقتضــي المســاءلة والمراقبــة ومشــاركة كل منخرطــي ومنخرطــات الجمعيــات يف تســيير شــؤونها وتحديــد توجهاتهــا واختياراتهــا 
األساســية. وحيــث أن العمــل الجمعيــايت يقــوم بصفــة عامــة علــى التطــوع ويســتدعي االلتــزام بأهــداف وغايــات الجمعيــة، فــإن عــزوف قطــاع كبيــر مــن 
المواطنيــن والمواطنــات وخاصــة الشــباب والنســاء عــن العمــل الجمعيــايت والسياســي بصفــة عامــة يؤثــر ســلًبا علــى التطــور الديمقراطــي لهــذه الجمعيــات 

التــي تبقــى نخبويــة. 
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وال شــك أن صعوبــة وانتقائيــة الحصــول علــى التمويــل العمومــي والتمويــل األجنبــي مــن أجــل دعــم أنشــطة الجمعيــات يعرقــل نشــاط جمعيــات حقــوق 
كثــر تفصيــال يف كيفيــة تأثيــر طرق التمويل ومشــروطيتها  اإلنســان أو يؤثــر عليهــا بأشــكال غيــر مالئمــة أحيانـًـا ألهدافهــا وتوجهاتهــا. وهنــاك مجــال للبحــث بشــكل أ
وتوفرهــا يف مجــاالت أو مــن جهــات معينــة ومحدوديتهــا يف مجــاالت أو مــن جهــات أخــرى علــى العمــل الداخلــي للمنظمــات واختيارهــا ألولويــات برامجهــا وطــرق 

اتخــاذ القــرار الداخلــي. 

ورغــم هــذا فــال شــك يف أهميــة العمــل الجمعيــايت يف تونــس ويف قدرتــه علــى مراقبــة سياســة الدولــة والضغــط عليهــا مــن أجــل احتــرام حقــوق اإلنســان 
وتحقيــق التنميــة وتوعيــة المواطنــات والمواطنيــن بضــرورة الدفــاع عــن حقوقهــم وممارســة مواطنتهــم بــدون تمييــز مــن أي نــوع كان. وســيؤدي تطويــر 
األطــر القانونيــة وتحســين الممارســات الحكوميــة تجــاه الجمعيــات وإيجــاد أطــر تمويليــة مســتقرة وشــفافة اىل دعــم الحوكمــة الداخليــة لهــذه المنظمــات 
ومزيــد مــن الديمقراطيــة واالســتقاللية والمشــاركة يف عمليــات اتخــاذ القــرار وتحديــد األولويــات واالســتراتيجيات مــن أجــل دعــم حقــوق اإلنســان يف تونــس. 
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حوكمة حركة حقوق
اإلنسان يف المغرب

محمد طارق

ملخص
شــهد النســيج الجمعــوي يف المغــرب تطــوًرا هائــاًل منــذ نهايــة التســعينيات عموًمــا، وبعــد موجــة انتفاضــات الربيــع العــريب يف 2011 خصوصــا. وتقــدم هــذه الورقــة 
عناصــر أوليــة لتحليــل مســألة الحوكمــة يف منظمــات المجتمــع المــدين الحقوقيــة. وهنــاك صعوبــة منهجيــة وميدانيــة يف القيــام بتحليــل علــى مــدى زمنــي معقــول 
للبيانــات المرتبطــة بتمويــل وإدارة وعمــل، أو بــكل جوانــب الحوكمــة، للمنظمــات الحقوقيــة بســبب نقــص هــذه المعلومــات وغيــاب مؤشــرات رقميــة وبيانــات دقيقــة 
متعلقــة بهــذه الجمعيــات وطبيعــة مشــروعاتها وبرامجهــا وخاصــة لتلــك المســتفيدة مــن دعــم خارجــي فضــاًل عــن تضــارب المواقــف حــول الدعــم الخارجــي والحوكمــة 

بيــن الحكومــة والجمعيــات الحقوقيــة.

 وتواجــه الجمعيــات الحقوقيــة بالمغــرب عــدة تحديــات يف مجــال الحكامــة الماليــة، تتعلــق علــى الخصــوص بضعــف التمويــل وقلــة مصــادره وعــدم اســتدامته، وأيًضــا 
باســتقالل المنظمــات الحقوقيــة ســواء عــن الدولــة أو عــن األحــزاب السياســية أو عــن المجموعــات المؤثــرة، علًمــا أن هنــاك صلــة وثيقــة بيــن التمويــل واالســتقاللية، 
باإلضافــة إىل تحــدي العجــز القانــوين عــن خلــق تأطيــر كــفء وبســيط يف نفــس الوقــت للمعامــالت الماليــة والقيــود المحاســبية المتعلقــة بالجمعيــات عموًمــا، ممــا 

يجعــل مــن إعمــال المراقبــة والمحاســبة آليــة للضبــط بيــد الســلطات الحكوميــة يف مواجهــة المنظمــات الحقوقيــة.

وســتحلل هــذه الورقــة نموذجيــن مختلفيــن للمنظمــات الحقوقيــة بالمغــرب، مــن حيــث ســياق النشــأة والفتــرة التاريخيــة والمجــال الجغــرايف للعمــل، وهمــا العصبــة 
المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان )تأسســت يف 1972) ومنتــدى حقــوق اإلنســان لشــمال المغــرب )تأســس يف 2011).

مقدمة
كانــت قوانيــن الحريــات العامــة، التــي ُســنَّت يف مطلــع اســتقالل المغــرب يف النصــف الثــاين مــن الخمســينيات والمتعلقــة بأنشــطة الجمعيــات والتجمــع وعمــل 
الصحافــة مكســًبا كبيــًرا مــن أجــل إرســاء نظــام ديمقراطــي تعــددي. وعانــت هــذه القوانيــن مــن تعديــالت ســلبية تحــت تأثيــر الصــراع السياســي يف الســتينيات 
والســبعينيات، ثــم أدت إصالحــات سياســية وتنــازالت مــن جانــب القصــر المســيطر يف اخــر التســعينيات وبفعــل تطــور نضــاالت المجتمــع المــدين والقــوى 

الديمقراطيــة إىل انفتــاح سياســي تدريجــي ومســتمر. 

كــدت مختلــف المبــادرات والتقاريــر التــي توالــت يف ســياق عمليــة اإلصــالح والمصالحــة الــذي خاضــه المغــرب منــذ أواخــر التســعينيات1،  علــى أهميــة تحريــر  وأ
وتمكيــن المواطــن المغــريب وتوطيــد دولــة القانــون والمؤسســات وتعزيــز الثقــة بيــن مؤسســات الدولــة ومكونــات المجتمــع وتحصيــن وتنميــة الوحــدة الوطنيــة 
كــدت علــى مركزيــة موقــع ووظيفــة المجتمــع المــدين وانخــراط ومشــاركة المواطنــات والمواطنيــن يف الشــأن العــام يف مســار  والتماســك االجتماعــي، كمــا أ

اإلصــالح الديمقراطــي والتنمــوي.

واشــتقت االحتجاجــات الشــعبية الضخمــة أو مــا يصطلــح عليــه »بالربيــع العــريب« التــي جــرت يف دول متعــددة جــزًءا كبيــًرا مــن شــعاراتها مــن رؤى وتوجهــات 
المجتمــع المــدين القائمــة علــى رفــض االســتبداد والفســاد والعمــل مــن أجــل الحريــة والخبــز والكرامــة.

والقــى الحــراك الــذي عرفتــه المنطقــة بصفــة عامــة مزيــًدا مــن الضــوء علــى دور منظمــات المجتمــع المــدين بصفتهــا مبــادرات سياســية واجتماعيــة بديلــة لعجــز 
الدولــة عــن تســيير شــؤون المواطنيــن بمفردهــا علــى المســتويات االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة. وتعــززت شــبكات المواطنــة والعمــل المــدين بفعــل 
وســائل اتصــال جديــدة ضاعفــت مــن تأثيــر المواطــن مــن خــالل شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــل »فيســبوك« و»تويتــر«، والمدونــات الشــخصية، وغيرهــا 

مــن منصــات التواصــل األخــرى، والتــي خلقــت شــبكات مواطنيــن افتراضيــة تتمتــع بســلطات رمزيــة قويــة2. 

وجــاء دســتور 32011،  الــذي أُنجــز يف خضــم الحــراك الديمقراطــي الــذي شــهده المغــرب ومحيطــه اإلقليمــي، معــزًزا ألدوار المجتمــع المــدين ومترجمــا لمطالــب 
بعــض مكوناتــه، وذلــك بالنــص علــى مبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية والتأســيس لمقاربــة شــاملة لحقــوق اإلنســان الكونيــة. وتجلــى ذلــك يف ديباجــة الدســتور 

وبــاب األحــكام العامــة والحريــات والحقــوق األساســية4. 

وتســعى هــذه الورقــة لتقديــم عناصــر أوليــة لتحليــل مســائل حوكمــة المنظمــات الحقوقيــة اعتمــاًدا علــى األدبيــات والشــهادات المتوفــرة ومقابــالت مــع 
الفاعليــن، وتســتنتج خالصــات أوليــة حــول مســائل اإلدارة والشــفافية والتمويــل الوطنــي واألجنبــي. 

www. وتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب وافاق 2020 )2005) متاح على  goo.gl/ceW8Mx 1 »التقرير الختامي« لهيئة اإلنصاف والمصالحة )2006) متاح على

 /socialjusticeportal.org/publication/1400
2 بياضي محي الدين، »المجتمع المدين يف دول المغرب العريب ودوره يف التنمية السياسية«، رسالة لنيل شهادة الماجستير يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة محـمد خضر 

سكرة الجزائر، 2011 – 2012، ص. 23.
3 الدستور المغريب لسنة 2011، الصادر بتنفيذه ظهير )مرسوم ملكي) رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يونيو 2011، والمنشور يف الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011، ص. 

.3600
4 الفصول 1 و12 و13 و14 و15 و33 و139 و6 و37 و170 من الدستور المغريب لسنة 2011.
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5 تقرير وزارة العالقة مع البرلمان والمجتمع المدين خالل مناقشة الميزانية بالبرلمان المغريب للسنة المالية -2013 2014.

6 بموجب المرسوم 2.12.395 الصادر يف أول أغسطس 2012 أصبحت العصبة جمعية ذات منفعة عامة )وتستفيد العصبة  بموجب هذه الصفة من إعفاءات ضريبية وجمركية).

7 من األوراق المقدمة للمؤتمر التأسيسي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان يف 11مايو 1972.

8 المادة 8 من القانون األساسي لمنتدى حقوق اإلنسان الذي صدق عليه المؤتمر األول يف شفشاون، 24-22  أبريل 2011.

9 منبر عبد القادر العلمي، »المجتمع المدين«، متاح على  www.elalami.net/?p=10398  والوكالة  األمريكية للتنمية الدولية، »تقرير استدامة منظمات المجتمع المدين لعام 2013، 

  goo.gl/Xt996T لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا«، متاح على
10 المادة 13 من القانون األساسي لمنتدى حقوق اإلنسان لشمال المغرب.
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أواًل: كيف تنظر المنظمات األهلية إىل نفسها )من حيث التنظيم والطابع المهني(
عــرف النســيج الجمعــوي تطــوًرا ســريًعا وتنوًعــا يف تكويناتــه منــذ نهايــة التســعينيات. وكان عــام 2005 محطــة مهمــة بســبب انطــالق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشــرية، إذ ارتفــع عــدد الجمعيــات مــن حــوايل 4000 يف بدايــة التســعينيات إىل حــوايل 118 ألــف جمعيــة حســب أحــدث البيانــات المتوفــرة مــن عــام 52014،  

منهــا 5150 جمعيــة تشــتغل يف مجــال حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة أو يف مجــاالت حقــوق المــرأة الطفــل واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكــذا قضايــا المهاجريــن.
وتركــز هــذه الورقــة علــى نموذجيــن مختلفيــن للمنظمــات الحقوقيــة بالمغــرب، مــن حيــث ســياق النشــأة والمجــال الجغــرايف للعمــل، وهمــا العصبــة المغربيــة 

للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ومنتــدى حقــوق اإلنســان لشــمال المغــرب.
وتعــد العصبــة المغربيــة أول منظمــة مختصــة بالدفــاع عــن الحـــقوق والحريــات األساســية للمواطنيــن بالمـــغرب، حيـــث نشــأت يف مايــو 1972 وهــي المرحلــة 
التــي كان الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فيهــا يتطلــب جــرأة خاصــة. وحصلــت العصبــة علــى صفــة المنفعــة العامــة ســنة 2012 بعــد 40 ســنة مــن النضــال 

الحقــويق6 ، وبنــت اســتراتيجيتها منــذ مرحلــة التأســيس علــى:
نشر وتعميق الوعي بحقوق اإلنسان.	 
الدفاع عن ضحايا خروقات حقوق اإلنسان. 	 
العمل على إلغاء النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمس الحريات العامة والفردية. 	 
العمل من أجل تعزيز السلطة القضائية.	 
التأكيد على أهمية حكم القانون لتوفير ضمانات فعلية لممارسة الحقوق.	 
الدعوة إىل مالئمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان7. 	 

وتأســس منتــدى حقــوق اإلنســان لشــمال المغــرب يف 22 أبريــل 2011 يف ســياق تصاعــد أهميــة العمــل الحقــويق علــى صعيــد جهــوي والعمــل علــى قضايــا 
حقوقيــة حساســة مرتبطــة بالحقــوق الجماعيــة )ثقافيــة واالجتماعيــة وتاريخيــة واقتصاديــة) لمنطقــة الريــف يف شــمال البــالد. وعبــر المنتــدى بتناولــه وإبــرازه 
كــد علــى العالقــة الجدليــة بيــن كونيــة  للقضايــا الحقوقيــة وخصوصيــات الجهــة التــي ركــز عليهــا عــن تجــاوز النظــرة المركزيــة الُقطريــة لقضايــا حقــوق اإلنســان، وأ

حقــوق اإلنســان وشــموليتها والنضــال مــن اجــل قضايــا جهويــة. وتتلخــص أهــداف المنتــدى يف: 
حماية حقوق اإلنسان يف كْونّيِتها وشموليتها.	 
نشر وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة.	 
الدفاع عن حقوق اإلنسان ومؤازرة الضحايا.	 
الحفاظ على خصوصيات ثقافية وتاريخية واجتماعية يف جهة الشمال/الريف الكبير.	 
ترسيخ قيم التعدد الثقايف للهوية المغربية.	 
تعميق البحث حول قضايا حقوق اإلنسان8. 	 

ثانًيا: الهياكل والنظم الداخلية القائمة داخل الجمعيات الحقوقية
ينظــم قانــون الحريــات العامــة لســنة 1958 والــذي ُروجــع يف 1973 و 2000 عمــل الجمعيــات األهليــة وغيرهــا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. ويعــاين القانــون 
مــن غمــوض وثغــراث يف بعــض بنــوده ممــا يســمح بالتالعــب مــن جانــب الســلطات التــي تتخــذ مــن االعتبــارات األمنيــة أو »العــادات الحميــدة« أو النظــام العــام 
مبــرًرا إلعاقــة عمــل منظمــات المجتمــع المــدين9.  ويســمح القانــون للجمعيــات بتنظيــم نفســها وخلــق أجهــزة ونظــم داخليــة بشــرط احتــرام مبــادئ الديمقراطيــة. 
وتعتمــد العصبــة المغربيــة علــى فــروع موزعــة يف مختلــف مناطــق البــالد ولكــن المؤتمــر الوطنــي هــو قيــادة العصبــة وأعلــى ســلطة فيهــا، وينعقــد كل أربــع 
ســنوات. ويوجــد بالعصبــة هيئــات وســيطة بيــن القيــادة والفــروع وهــي المجلــس الوطنــي، ويجتمــع مرتيــن يف الســنة، تــم يليــه المكتــب المركــزي الــذي يســهر 
علــى تنظيــم وتســيير الشــؤون اليوميــة للعصبــة وتدبيــر برامجهــا وأنشــطتها، علــى المســتوى المركــزي. وعلــى المســتوى الجهــوي والمحلــي توجــد هيئــات 

جهويــة وإقليميــة ومحليــة وهــي هيئــات يتــم انتخابهــا يف المنطقــة العاملــة فيهــا.

وينعقــد المؤتمــر، وهــو أعلــى هيئــة تقريريــة يف حالــة منتــدى حقــوق اإلنســان10،  بصفــة عاديــة مــرة كل ثــالث ســنوات، وبصفــة اســتثنائية إذا دعــت الضــرورة 
يطلــب مــن ثلثــي أعضــاء مجلــس التنســيق علــى األقــل. وينتخــب مجلــس التنســيق، وهــو أعلــى هيئــة يف المنتــدى بعــد المؤتمــر، منســًقا عاًمــا وتنســيقية عامــة 
مــن بيــن أعضائــه. وأبــرز مهــام مجلــس التنســيق، الــذي يجتمــع مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل، مراقبــة ومحاســبة التنســيقية العامــة المؤلفــة مــن 11 إىل 19 
عضــًوا يخدمــون لمــدة ثــالث ســنوات ويشــرفون علــى تســيير شــؤون المنتــدى مباشــرة. ويشــمل المنتــدى تنســيقيات محليــة يف شــمال البــالد حيــث يتركــز 
عمــل المنظمــة، ويف مناطــق تواجــد أهــايل المنطقــة الشــمالية المهتميــن يف المهجــر. وتتشــكل تنســيقيات دول المهجــر وفــق شــروط يحددهــا اتفــاق إطــار يعقــد 

بيــن هــذه األخيــرة والتنســيقية العامــة للمنتــدى.

 وتوضــح هــذه التقســيمات اإلداريــة الداخليــة المعقــدة إمكانيــة وجــود تنظيــم وطنــي يوجــد مقــره المركــزي بالربــاط عاصمــة المغــرب، ويمتــد عملــه واهتمامــه 
بقضايــا حقــوق اإلنســان يف أنحــاء المملكــة معتمــًدا علــى فــروع جهويــة ومحليــة للتواصــل والتنســيق والتدخــل يف قضايــا حقــوق اإلنســان علــى األرض، وكذلــك 
إمكانيــة وجــود تنظيــم جهــوي يف منطقــة مثــل الريف/الشــمال ينطلــق مــن اعتبــار الخصوصيــة الجهويــة فضــاًء مناســًبا للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مــع انشــاء 

فــروع خــارج الحــدود المغربيــة عبــر إنشــاء تنســيقيات دوليــة للمهاجريــن مــن أبنــاء هــذه الجهــة.
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11 الكبير الشناوي، »الحركة الجمعوية بالمغرب بين سؤال الحرية وسؤال التأهيل«، IMPRIMATK، ط.2، 2014، ص 76.

12 المرجع السابق، ص. 80.

13 المندوبية السامية للتخطيط، »البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح«، ديسمبر 2011. ولكن يجب التنبيه إىل أن بيانات البحث تعود اىل عام ٢٠٠٧ وانه لم يتيسر الحصول 

على بيانات أحدث للمقارنة.
ABHAT, »Étude sur le renforcement du rôle de la société civile maghrébine dans la mise en oeuvre des PAN et du PASR «, available at goo.gl/PV4D8u 14 وفاطمة 

 is.gd/j5PZxz الزهراء هيرات، »المجتمع المدين يف دول المغرب العريب، مهام فرص وتحديات ما بعد الربيع الديمقراطي«، مركز آفاق للدراسات والبحوث، 4 فبراير 2014، متاح على
15 المادة 5 من النظام األساسي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

16 حوار مع محـمد الزهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، بتاريخ 2 فبراير 2017.

ثالًثا: أشكال الحوكمة السائدة، ومدى فعاليتها وكيفية عملها 
يؤثــر التنظيــم الداخلــي للجمعيــات الحقوقيــة علــى توجهاتهــا واختياراتهــا، وبصفــة عامــة ال تــزال العديــد مــن المؤسســات الحقوقيــة تســعى مــن أجــل إثبــات 
حقهــا يف الوجــود والعمــل علــى نحــو مســتقل، كمــا أنهــا تشــكو مــن ضعــف تقنــي يحــول دون بنــاء كل الكفــاءات الجديــدة القــادرة علــى تفعيــل دور واســع 
ومؤثــر يف المرحلــة الحاليــة مــن االنفتــاح السياســي الديمقراطــي النســبي. وتفتقــر عديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة إىل رؤيــة اســتراتيجية تحــدد أهدافهــا، 
كثــر وضوحــا وســهولة يف مجــاالت  وأولوياتهــا وأهدافهــا المرحليــة والبعيــدة وخططهــا العمليــة إلنجــاز تلــك األهــداف. وعمومــا تقــوم معظــم الجمعيــات بــدور أ
الخدمــات والمســاعدات وبنــاء القــدرات بينمــا يظــل أثرهــا ضعيًفــا علــى مســتوى المدافعــة الفعالــة يف مجــال السياســات والممارســات، والرصــد، وبنــاء 

اتحــادات والتشــبيك مــع حــركات اجتماعيــة11. 

وتفتقــر العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدين بمــا فيهــا المنظمــات الحقوقيــة إىل آليــات ديمقراطيــة داخليــة فعالــة، بــل وتعــاين بعضهــا مــن البيروقراطيــة يف 
التســيير ممــا يســبب صراعــات داخليــة وانقســامات، إضافــة إىل عــدم تجديــد األطــر والقيــادات والنخــب القائمــة علــى إدارة المجتمــع المــدين، وســيطرة مفهــوم 
»القائــد التاريخي/األقــارب« وشــخصنة المنظمــات األهليــة. ويؤثــر غيــاب الشــفافية والممارســة الديمقراطيــة داخــل الجمعيــات ســلًبا علــى المصداقيــة العامــة 

للمنظمــات وبالتــايل علــى قدرتهــا يف إحــداث إصــالح أو تغييــر يف المجتمــع أو التأثيــر الفعــال علــى سياســات وممارســات الدولــة12. 

وكشــفت نتائــج بحــث المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب13  بخصــوص التأطيــر والتســيير اإلداري عنــد عمــوم المنظمــات األهليــة، أن %95.9 مــن 
الجمعيــات يســّيرها مكتــب تنفيــذي فقــط و%1.1 مجلــس إداري فقــط، و %3 مكتــب تنفيــذي ومجلــس إداري مًعــا. وتشــكل النســاء %12.7 مــن مجمــوع 
األعضــاء المســّيرين للجمعيــات، أمــا فيمــا يخــص توزيــع الهيئــة المســّيرة حســب المهنــة، فنجــد أن %16.9 مــن هــؤالء األعضــاء أطــر عليــا أو يمارســون مهــن 
حــرة، %14.8 أطــر متوســطة، %14.6 مســتخدمون، %9.6 أعضــاء هيئــات تشــريعية أو مجالــس محليــة أو مســؤولون حكوميــون و%8.2 حرفيــون وعمــال 

مهــن تقليديــة.

وتبيــن إحــدى الدراســات المغاربيــة المقارنــة14  نوعيــة الصعوبــات ونقــاط الضعــف التــي تعــاين منهــا الجمعيــات المغاربيــة الحقوقيــة، والتــي نختصرهــا يف 
الطبيعــة غيــر الشــفافة للعالقــات بيــن الجهــات الرســمية والجمعيــات، حيــث ال تعتــرف المؤسســات والجهــات الرســمية بالجمعيــات والفاعليــن الحقوقييــن 
كمحــاور وشــريك، بينمــا تعــاين المســاعدات الماليــة الرســمية للجمعيــات مــن انعــدام الشــفافية بدورهــا، وتغيــب المؤسســية عــن العالقــة برمتهــا. وال تمتلــك 

الجمعيــات والفاعلــون الحريــة، حتــى تحــت ضوابــط معقولــة، يف اســتقبال الهبــات والمســاعدات األجنبيــة.

وبدراســة النظــم اإلداريــة والماليــة وعمليــات الحوكمــة القائمــة يف العصبــة المغربيــة يتبيــن وجــود نظــام معقــد للمحاســبة والمتابعــة. وعلــى ســبيل المثــال 
وفقــا للقانــون األساســي ونظــام العصبــة الداخلــي ينعقــد المؤتمــر الوطنــي كل أربــع ســنوات15،  حيــث يناقــش ويصــدق علــى التقريريــن األديب والمــايل للعصبــة. 
ويقــوم المجلــس الوطنــي بمناقشــة والتصديــق علــى العــرض الــذي يقدمــه المكتــب المركــزي حــول عمــل العصبــة خــالل الفتــرة الســابقة وخطــط العمــل للفتــرة 
التاليــة كمــا يناقــش ويصــدق علــى التقريــر المــايل الــذي يقدمــه المكتــب المركــزي بمــا يشــمل المصروفــات والدخــل خــالل الفتــرة بيــن كل انعقاديــن للمجلــس 
كتوبــر ســنويًا) بدعــوة مــن المكتــب المركــزي. ويشــرف المكتــب المركــزي علــى اإلدارة اليوميــة للعصبــة ويتخــذ قراراتــه، وفقــا  )الــذي يجتمــع يف شــهري أبريــل وأ

لنــص المــادة 18 مــن النظــام الداخلــي، بأغلبيــة أصــوات الحاضريــن، ويف حالــة تعــادل األصــوات يرّجــح الرئيــس كفــة التصويــت.

كثــر تعقيــًدا ومفارقــة لهــذا النظــام الشــكلي/القانوين. فخــالل 45 ســنة مــن تأســيس العصبــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان،  ولكــن الواقــع يقــدم صــورة أ
تــوىل أربعــة رؤســاء فقــط قيــادة المكتــب المركــزي، وكان أطولهــم خدمــة مــن 1980 إىل 2006 هــو مـــحمد بــن عبــد الهــادي القبــاب. وانتقلــت رئاســة الهيئــة إىل 
كتوبــر 2015، تــم  الســيد منيــر عبــد القــادر العلمــي وبعــده الســيد محـــمد الزهــاري خــالل الفتــرة2010-2006 . وخــالل المؤتمــر الســابع للعصبــة، يف 24-25 أ
انتخــاب الســيد عبــد الــرزاق بوغنبــور رئيًســا للعصبــة. ويعنــي هــذا وجــود مشــكلة يف دوريــة المؤتمــرات التــي يجــب أن تنعقــد مــرة واحــدة كل أربــع ســنوات، بمــا 
يعنــي أن العصبــة لــم تعقــد كل مؤتمراتهــا يف الوقــت القانــوين المحــدد. ويعنــي األداء الفعلــي للعصبــة أن هنــاك مشــكلة يف تدويــر النخــب والقيــادات داخــل 
األجهــزة المســيرة. وعلــى صعيــد تنظيــم دورات المجلــس الوطنــي فقــد انعقــدت خمــس مــرات فقــط يف الســنوات الخمــس األخيــرة بمعــدل دورة يف الســنة يف 
الوقــت الــذي ينــص القانــون علــى عقــد دورتيــن ســنويًا. وتمتــد هــذه الهــوة بيــن القواعــد وبيــن األداء الفعلــي إىل عمــل المكتــب المركــزي الــذي ال ينعقــد دوريـًـا 

بمــا يكفــي ممــا يجعــل القــرارات تتخــذ يف كثيــر مــن األحيــان مــن طــرف الرئيــس بعــد التــداول مــع بعــض أعضــاء المكتــب المركــزي16. 

ويف منتــدى حقــوق اإلنســان لشــمال المغــرب، خلــق القانــون األساســي عــدة هيئــات حكامــة أعالهــا ســلطة »المؤتمــر« الــذي ينظــر يف التقاريــر األدبيــة والماليــة 
المقدمــة مــن تنســيقية عامــة ويصــادق عليهمــا. ويفتــرض أن يتخــذ المؤتمــر قراراتــه بأغلبيــة النصــف زائــد واحــد. ومــن أجــل تســيير عمــل المنتــدى خــالل 
الســنوات الثــالث التــي تفصــل بيــن مواعيــد انعقــاد المؤتمــر، يقــوم مجلــس التنســيق، والــذي ُيســند لــه اختصــاص مراقبــة ومحاســبة التنســيقية العامــة، 

بالعمــل كهيئــة تنفيذيــة للمنتــدى.

ولكــن، كمــا هــو الحــال يف العصبــة، يالحــظ عــدم انتظــام عقــد المؤتمــرات، فبعــد المؤتمــر التأسيســي يف 24 أبريــل 2011، لــم ينعقــد المؤتمــر الثــاين للمنتــدى 
إال بعــد أربــع ســنوات أي بتاريــخ 19 مايــو 2015، ولــم تتعــدى نســبة التجديــد يف هيــاكل المؤتمــر الثــاين %5 مــن أعضــاء المؤتمــر التأسيســي، كمــا لــم يســجل 
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17 حوار مع عبد الوهاب التدموري، المنسق العام لمنتدى حقوق اإلنسان لشمال المغرب، بتاريخ 27 يناير 2017.

18 الفقرة الثانية من المادة 22 من العهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 goo.gl/1PU5cW 19 يمكن االطالع على المباديء الدولية لحماية المجتمع المدين على موقع

 goo.gl/Zzqzq5  20 مجلس حقوق اإلنسان، »تقرير المقرر الخاص المعني بالحق يف حرية التجمع السلمي والحق يف حرية تكوين الجمعيات«، الدورة 23 ابريل 2013، فقرة 14 ومتاح على

21 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، »تقرير استدامة منظمات المجتمع المدين لعام 2013، لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا«، ص. 40، متاح على goo.gl/Xt996T  وتكشف 

إحصاءات الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدين أن نسبة الجمعيات التي تقوم باعمالها المحاسبية وفق القانون ال تتعدى 5.3%. 
22 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدين، إحصاءات مقدمة يف مناقشة قانون المالية لسنة 2015 بالبرلمان.

المنتــدى أعمــال أنظمــة الحكامــة األخــرى المقــررة بمقتضــى القانــون األساســي17. 

رابًعا: االستقرار المايل والرقابة والمانحون:
أ. اإلطار القانوين الدويل المنظم لتمويل منظمات حقوق اإلنسان

يؤكــد المبــدأ الســادس مــن المبــادئ الدوليــة لحمايــة المجتمــع المــدين علــى حــق الجمعيــات يف التمــاس التمويــل وتأمينــه مــن مصــادر قانونيــة، بمــا يف ذلــك 
األفــراد والشــركات والمجتمــع المــدين والمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة فضــاًل عــن الحكومــات المحليــة والوطنيــة واألجنبيــة، ويفــرض 
القانــون الــدويل قيــوًدا واضحــة علــى قــدرة الدولــة علــى تقييــد هــذا الحــق وذلــك مــن منطلــق أن القيــود غيــر الضروريــة علــى هــذا الحــق تشــكل تهديــًدا لقــدرة 
هــذه المنظمــات علــى العمــل، وبالتــايل تمــس بجوهــر الحــق يف تكويــن الجمعيــات. وال يعتبــر قيــوًدا مبــررة - حســبما تنــص المــادة 22 مــن العهــد الــدويل 
للحقــوق المدنيــة والسياســية - إال »تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة يف مجتمــع ديمقراطــي ويف صالــح األمــن الوطنــي أو الســالمة العامــة 
أو النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة واألخــالق أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم«18،  ومــن هنــا، فــإن القيــود التــي تشــل قــدرة منظمــات المجتمــع 

المــدين علــى تحقيــق أهدافهــا دون ســند واضــح ومبــرر مــن القانــون تمثــل تدخــاًل ال مبــرر لــه يف حريــة تكويــن الجمعيــات19. 

وينتقــص مــن حــق الجمعيــات يف الحصــول علــى التمويــل قيــام الجهــات المانحــة المحليــة العامــة حصــًرا بتمويــل الجمعيــات التــي تؤيــد سياســاتها؛ ويف هــذا 
الســياق، يؤكــد المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالحــق يف التجمــع الســلمي ويف تكويــن الجمعيــات علــى أن احتــرام حــق الجمعيــات علــى اختــالف 
مواقعهــا ومواقفهــا يف التمويــل العمومــي مقــوم للديمقراطيــة واحتــرام تعــدد اآلراء كمــا يشــدد علــى ضــرورة أن تتخــذ الســلطات تدابيــر مناســبة عنــد االقتضــاء 
لدعــم الجمعيــات التــي تواجــه قيــوًدا ال موجــب لهــا20،  كمــا يشــدد علــى أن الشــروط التــي تضعهــا الحكومــات علــى اإلبــالغ عــن التمويــل األجنبــي ينبغــي أال 

تعرقــل االســتقاللية الوظيفيــة للجمعيــات وأال ُتفــرض علــى نحــو تمييــزي قيــوًدا علــى المصــادر المحتملــة للتمويــل.

ب. اإلطار القانوين الوطني المنظم لحكامة تمويل منظمات حقوق اإلنسان 
ينــص الفصــل 29 مــن دســتور المغــرب علــى ضمــان »حريــة االجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي، وتأســيس الجمعيــات، واالنتمــاء النقــايب والسياســي«. 
وتنــص ديباجــة الدســتور علــى أن »االتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، ويف نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة ... تســمو، فــور نشــرها، علــى 
التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة«، ومن هنا، فإن التزام المغرب بحق الجمعيات يف الحصول على 
التمويــل كمــا هــو مبيــن يف المواثيــق الدوليــة ال ســيما الميثــاق الــدويل للحقــوق السياســية والمدنيــة التــزام يســمو علــى كل التشــريعات الوطنيــة يف هــذا الصــدد.

ويؤكــد الفصــل 6 مــن الظهيــر الملكــي رقــم 376-58-1 الصــادر يف 15 نوفمبــر 1958، علــى حــق كل جمعيــة مؤسســة بشــكل قانــوين أن تترافــع أمــام المحاكــم 
وأن تحصــل علــى إعانــات عموميــة، وخاصــة، ســواء مــن جهــات محليــة أو أجنبيــة أو منظمــات دوليــة. وتحــدد الفصــول 32 و32 مكــرر و32 مكــرر مرتيــن، جملــة 
إجــراءات بعديــة يتعيــن التقيــد بهــا يف حالــة تلقــي هــذه اإلعانــات. وهكــذا يضمــن القانــون المغــريب حــق الجمعيــات يف التمويــل مــن مصــادر وطنيــة وأجنبيــة، وال 
تقيــد اإلجــراءات البعديــة المنصــوص عليهــا يف الظهيــر جوهــر هــذا الحــق. غيــر أن اشــتراط التســجيل القانــوين للجمعيــات مــن أجــل االســتفادة مــن هــذا الحــق 
كمــا هــو منصــوص عليــه يف الفقــرة األوىل مــن الفصــل 6 يعنــي ضمًنــا أن الجمعيــات غيــر المصــرح بهــا ال يمكنهــا التمتــع بهــذا الحــق، وهــو مــا يمكــن أن يعتبــر 
مساًســا بالمبــدأ األول مــن المبــادئ الدوليــة التــي تحمــي المجتمــع المــدين، ويتعلــق األمــر بالحــق يف التكويــن الــذي يشــمل الحــق يف تكويــن الجمعيــات دون 

كتســاب الصفــة القانونية/التصريــح بالتأســيس لــدى ســلطات الدولــة. الحاجــة إىل ا

ورغــم أن التشــريع المغــريب بوجــه عــام، وخاصــة األحــكام الدســتورية، يطلــق يــد الجمعيــات األهليــة يف تعبئــة المانحيــن واألعضــاء محلًيــا ودولًيــا، تعتمــد معظــم 
الجمعيــات علــى اإلعانــات المحليــة التــي تتــراوح بيــن عشــرة وعشــرين ألــف دوالر. وعــادة مــا يــأيت الدعــم مــن جماعــات محليــة، والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة 

البشــرية، وبعــض الــوزارات، ووكالــة التنميــة االجتماعيــة، ومؤسســات عموميــة. 

وال تســتفيد المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الجمعيــات األهليــة مــن اإلعفــاءات الضريبيــة إذا لــم يتــم االعتــراف بهــا رســمًيا بصفــة المنفعــة العامــة )وهــو ترخيــص 
إداري خــاص تمنحــه الدولــة)، وهــي مســطرة قانونيــة معقــدة وطويلــة، وبالتــايل فــال ُيعتــرف إال بقليــل مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى أنهــا غيــر ربحيــة، 
وهــذا مــا يجعــل الجمعيــات المدنيــة ملزمــة بدفــع الضرائــب )الدخــل، القيمــة المضافــة، البلديــة، ورســوم التســجيل). وتضــع هــذه االلتزامــات عبًئــا مالًيــا كبيــًرا 

علــى المنظمــات وتعيــق قدرتهــا علــى توظيــف مســتخدمين مهــرة بــدوام كامــل21. 

ج- مصادر تمويل منظمات حقوق اإلنسان
-الموارد المالية ونفقات النسيج الجمعوي الحقويق

وصلــت المــوارد الماليــة للجمعيــات االهليــة يف المغــرب يف عــام 2015 لحــوايل 8.8 مليــار درهــم )880 مليــون دوالر)، تحصلــت عليهــا حــوايل ٤٥ ألــف جمعيــة 
يف انحــاء البــالد. ويعنــي هــذا أن متوســط مــوارد الجمعيــة األهليــة كان عشــرين ألــف دوالر ولكــن بالتدقيــق يف اإلحصــاءات الحكوميــة22  يتبيــن أن جمعيــة 
واحــدة مــن كل خمســة تشــتغل بميزانيــة ســنوية ال تتعــدى 500 دوالر، وجمعيــة مــن كل ثالثــة تشــتغل بميزانيــة ســنوية تقــل عــن 1000 دوالر، يف حيــن نجــد 
أن %5.4 مــن الجمعيــات فقــط تتوفــر علــى ميزانيــة ســنوية تفــوق خمســة آالف دوالر. أمــا الجمعيــات التــي تتجــاوز ميزانيتهــا مائــة ألــف دوالر فتمثــل 2.5% 
مــن عــدد الجمعيــات ولكنهــا تحصــل علــى %63 مــن مجمــوع المــوارد الماليــة للنســيج الجمعــوي، وذلــك مقابــل الجمعيــات التــي ال تتجــاوز مواردهــا الســنوية 

كانون االول/ديسمبر 2017  حوكمة حركة حقوق اإلنسان يف المغربمحمد طارق



161

23 حوار الزهاري، مرجع سابق.

24 حوار التدموري، مرجع سابق.

25  عرض وزير االقتصاد والمالية، لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان، »التمويل العمومي للجمعيات«، 26 يناير 2015.

26 عرض وزير الداخلية، لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان، » التمويل العمومي للجمعيات«، 29 فبراير 2015.

27 مذكرة تقديمية للوزير المكلف بالعالقة مع البرلمان والمجتمع المدين، لعرض ومناقشة موضوع »مراقبة الدعم الموجه لجمعيات ومنظمات المجتمع المدين«، لجنة مراقبة المالية 

بمجلس النواب، 13يوليو 2014. 
28 األمانة العامة للحكومة، »تقرير حول تمويل الجمعيات: المساعدات المالية األجنبية والتماس اإلحسان العمومي« 2015.

10 آالف دوالر وهــي نحــو %80 مــن مجمــوع الجمعيــات وتتقاســم أقــل مــن %10 مــن مجمــوع المــوارد الماليــة للنســيج الجمعــوي. 

وتــأيت حــوايل %32 مــن المــوارد الماليــة للجمعيــات مــن هبــات وتحويــالت مــن أفــراد )%12.7) أو الدولــة )%6.1) أو المقــاوالت )%5.7) أو الخــارج )%5) أو 
جمعيــات أخــرى )%2.5)، وتعتبــر رســوم االنخــراط المصــدر الرئيســي لدخــل الجمعيــات التــي ال تتعــدى مواردهــا الســنوية 10 آالف درهــم، حيــث تمثــل حــوايل 
نصــف مداخيلهــا. وكلمــا ارتفــع مســتوى مــوارد الجمعيــة، انخفضــت حصــة ورســوم االنخــراط لحســاب المــوارد اآلتيــة مــن الهبــات والتحويــالت. وال تمثــل رســوم 

االنخــراط ســوى %4.3 مــن المــوارد الماليــة للجمعيــات التــي ال يقــل دخلهــا الســنوي عــن 10 مالييــن درهــم. 

كات مــع قطاعــات حكوميــة تــأيت يف مقدمتهــا  ويف حالــة العصبــة المغربيــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، تمكنــت المنظمــة خــالل 2016-2011 مــن عقــد شــرا
وزارة العــدل والحريــات والتــي تمــول برنامــج العصبــة يف نشــر وإشــاعة ثقافــة حقــوق اإلنســان. كمــا اســتفادت العصبــة يف إطــار االئتــالف المغــريب لهيئــات حقوق 

اإلنســان مــن دعــم مجموعــة مــن األنشــطة المشــتركة مــن طــرف االتحــاد األورويب23. 

ويعتمــد منتــدى حقــوق اإلنســان لشــمال المغــرب علــى التمويــل الــذايت حيــث لــم تحصــل المنظمــة علــى تمويــالت مــن الجهــات الداعمــة العاملــة بالمغــرب. 
وتنــص المــادة 25 مــن الفصــل الســادس مــن القانــون األساســي للمنتــدى أن مــوارده تــأيت مــن جميــع المداخيــل المســموح بهــا قانونًــا، وخاصــة رســوم 

االشــتراك الســنوي، واإلعانــات والهبــات وريــع األنشــطة التــي يســهر المنتــدى علــى تنظيمهــا ودعــم الجهــات المانحــة24. 

- الدعم العمومي كمصدر أساسي للتمويل
كــدت الخزينــة العامــة للمملكــة )وهــي الجهــة الحكوميــة المكلفــة بمراقبــة الماليــة  فيمــا يتعلــق بقــدرة الجمعيــات علــى تعبئــة المــوارد الماليــة عملًيــا، أ
العموميــة)، حســب الــوزارة المكلفــة بالعالقــات مــع البرلمــان والمجتمــع المــدين، أن التمويــل العمومــي تــوزع علــى حــوايل 1214 جمعيــة، أي مــا نســبته 
%1.35 مــن مجمــوع الجمعيــات، يف ســنة 2011، وكان اجمــايل التمويــل العمومــي نحــو 650 مليــون درهــم/ 65مليــون دوالر. وتظهــر تقاريــر رســمية أن حــوايل 
%2.5 فقــط مــن الجمعيــات علــى الصعيــد الوطنــي تســتأثر بحــوايل %63 مــن مجمــوع المــوارد الماليــة، بينمــا %94.6 منهــا ال تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية 500 
ألــف درهــم/50 ألــف دوالر، وال تتماشــي نظمهــا المحاســبية مــع المعاييــر الســائدة25،  كمــا تضاعفــت المســاهمات الماليــة مــن الجماعــات الوطنيــة مــن 330 

مليــون درهــم/33 مليــون دوالر ســنة 2008 إىل 670 مليــون درهــم/67 مليــون دوالر ســنة 262014. 

تفيــد المعطيــات اإلحصائيــة العامــة المتعلقــة بالماليــة العموميــة أن عــدد الجمعيــات المســتفيدة مــن الدعــم العمومــي المقــدم مــن الــوزارات ســنة 2013 
188 يف القطــاع  366 جمعيــة، منهــا  بلــغ عددهــا  534 جمعيــة، وتحتــل القطاعــات االجتماعيــة موقــع الصــدارة يف هــذا المجــال حيــث  وصــل إىل حــدود 
االقتصــادي و12 يف القطــاع اإلداري و38 جمعيــات يف مجــاالت أخــرى. ومــن الصعــب القيــام بتحليــل علــى مــدى زمنــي معقــول لــكل هــذه البيانــات بســبب 
نقصهــا وبســبب غيــاب مؤشــرات رقميــة ومعطيــات دقيقــة متعلقــة بمعلومــات عــن هــذه الجمعيــات وطبيعــة المشــروعات والبرامــج المســتفيدة مــن الدعــم 

فضــاًل عــن غيــاب معطيــات مــن ســنوات ســابقة.

أمــا فيمــا يتعلــق بطريقــة تقديــم هــذا الدعــم للجمعيــات ذات النفــع العــام، فإنهــا تتــم إمــا عــن طريــق طلبــات مــن الجمعيــات التــي تتنافــس للحصــول علــى دعــم 
لمشــاريع معينــة أو عــن طريــق الدعــم المباشــر الــذي يشــكل نســبة قليلــة بالمقارنــة مــع الجمعيــات األخــرى، أو عــن طريــق االســتثناءات الضريبيــة التــي تكــون 

علــى شــكل إعفــاءات وتخفيضــات ضريبيــة كليــة أو جزئيــة27. 

-التمويل األجنبي وتضارب المواقف
 تنامــى دور الجمعيــات األهليــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة يف أنحــاء العالــم يف العقــود القليلــة الماضيــة بســبب ظــروف سياســية واقتصاديــة وبســبب تراجــع 
دور الدولــة يف الخدمــات ممــا يفســر كثافــة المنظمــات األهليــة العاملــة يف مجــال التنميــة والخدمــات االجتماعيــة. وعلــى نفــس الصعيــد تطــورت المنظمــات 
الدوليــة غيــر الحكوميــة وباتــت موازنــات بعضهــا تتعــدى ميزانيــات بعــض القطاعــات الحكوميــة يف المجتمعــات الناميــة. وتســعى المنظمــات غيــر الحكوميــة 

الدوليــة للعمــل مــع المنظمــات األهليــة الوطنيــة والتنســيق حــول اســتراتيجيات تنمويــة وحقوقيــة.

ويخضــع التمويــل الخارجــي لعمليــات تفــاوض ومشــروطية بيــن المانحيــن والمســتقبلين ويتوقــف علــى نوعيــة المشــروعات واختيــارات كل األطــراف. وهنــاك 
أطــراف مانحــة حكوميــة او إقليميــة )االتحــاد األوريب مثــاًل) او دوليــة )األمــم المتحــدة مثــال) إضافــة اىل المؤسســات االهليــة الوطنيــة او الدوليــة. ويركــز كل مانــح 

علــى مــا يعنيــه مــن قضايــا ومنهــا حقــوق اإلنســان وتنميــة وضــع المــرأة وحريــة المعتقــد والدفــاع عــن حــق التنــوع وحمايــة األقليــات، وحقــوق الطفــل.

وحســب معطيــات األمانــة العامــة للحكومــة28،  تلقــت 96 جمعيــة مســاعدات ماليــة أجنبيــة يف ســنة 2011 )55 جمعيــة محليــة، 23 جهويــة، 21 وطنيــة) وبلــغ 
مجمــوع المســاعدات نحــو  145 مليــون درهــم/14.5 مليــون دوالر، ويف ســنة 2012 ارتفــع عــدد الجمعيــات التــي تقدمــت بتصريحــات تلقــي تمويــل أجنبــي إىل 
154 جمعية ) 30 محلية، 38 جهوية، 37 وطنية) وبلغ مجموع ما تلقته  244 مليون درهم/24 مليون دوالر، ووصل عدد الجمعيات المتقدمة للتصريح إىل 
149 جمعية يف عام 2013 )51 محلية، 28 جهوية، 70 وطنية) وبلغ مجموع المبالغ ما يقرب 222 مليون درهم/22 مليون دوالر، وانخفض عدد الجمعيات 
كتوبــر )30 محليــة، 16 جهويــة، 82 وطنيــة) وبلــغ مجمــوع المبالــغ بالدرهــم 158 مليــون درهــم/15 مليــون دوالر. إىل 128 جمعيــة يف ســنة 2014 حتــى شــهر ا
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  goo.gl/HA9CgL كذوبة المجتمع المدين بالمغرب«، الجزيرة نت، 3 مايو 2012. متاح على 35 يحي اليحياوي، »أ

 -مواقف الفاعلين الحقوقيين من الدعم األجنبي
يؤكــد مختلــف الفاعليــن الحقوقييــن بالمغــرب أن الدعــم الــذي يتلقونــه مــن المؤسســات األجنبيــة أو الســفارات ال يعــدو أن يكــون تمويــاًل لمشــروعات تنخــرط 
كات لدعــم أنشــطة محــددة تتعلــق  هــذه الجمعيــات يف إنجازهــا، وليــس دعًمــا مباشــًرا، حيــث أن المســاعدات التــي تســتفيد منهــا الجمعيــة تدخــل يف إطــار شــرا

كة مــع المؤسســة المانحــة30.  بالنهــوض بوضعيــة حقــوق اإلنســان29،  ويتــم تقديــم الدعــم وفقــا لمشــروعات شــرا

- التجربة األلمانية 
تعــد ألمانيــا مــن أهــم البلــدان التــي تقــدم منحــا للمجتمــع المــدين المغــريب )وخصوصــا الجمعيــات الحقوقيــة31).  وتقــدم ألمانيــا الدعــم عــن طريــق وزارة الخارجيــة 
أو هيئــة التعــاون الخارجــي GIZ أو عــن طريــق مؤسســات تابعــة لألحــزاب السياســية. وتتلقــى هــذه المؤسســات األخيــرة معظــم مواردهــا مــن مخصصــات 
ســنوية يف موازنــة الدولــة يقرهــا البرلمــان األلمــاين ولكــن الدولــة أو وزارة الخارجيــة ال تتدخــل بشــكل مباشــر يف برامــج ومنــح هــذه المؤسســات. ورغــم االســتقالل 
النســبي لهــذه المؤسســات إالن أن عالقتهــا بالدولــة هــدف دراســات عديــدة تنظــر يف كيفيــة التأثيــر والتأثــر بيــن هــذه المؤسســات ومؤسســة السياســة الخارجيــة 

األلمانيــة ومــن منهــا يحــرك األخــر وكيــف ومتــى32.  وتعــد المنــح المقدمــة للمجتمــع المــدين يف الخــارج جــزء مــن الدبلوماســية األلمانيــة الرســمية والشــعبية.

وبيــن هــذه المؤسســات مؤسســة فردريــش ناومــان التــي نركــز عليهــا كمثــال يف هــذا الجــزء. ومّولــت فدريــش ناومــان عــدة مشــروعات يف المغــرب، منهــا 
مشــروع منتــدى المواطنــة، مــن أجــل تفعيــل مقتضيــات الدســتور فيمــا يتعلــق بالمجتمــع المــدين، حيــث جــرى تدريــب المنتــدى علــى إعــداد العرائــض 
واســتغاللها لتقويــة تأثيــر الجمعيــات، ســواء علــى مســتوى الجماعــات المحليــة أو حتــى داخــل البرلمــان، ورصــد لــه مبلــغ 60 ألــف يــورو خــالل مــدة ســنتين 
كة مــع مركــز ابــن رشــد  )-2013 2014). أمــا المشــروع الثــاين فارتبــط بمجــال اإلعــالم وحقــوق اإلنســان، وخاصــة حريــة الصحافــة والتعبيــر، ودخــل يف إطــار شــرا

للدراســات والتواصــل، ورُصــدت لــه ميزانيــة 60 ألــف يــورو تــم صرفهــا علــى دفعتيــن )دفعــة 30 ألــف يــورو يف ســنة 2013، والبــايق ســنة 2014).

وفيمــا يخــص الدعــم الصــادر عــن وزارة التعــاون األلمانيــة، فقــد خصصــت المؤسســة جــزًءا منــه لـ«مركــز حقــوق النــاس« الموجــود بفــاس )خــالل ســنة 2014)، 
حيــث نُظمــت دورات تكوينيــة لفائــدة األســاتذة وجمعيــات اآلبــاء وللتالميــذ لتدريبهــم علــى إنشــاء أنديــة لحقــوق اإلنســان يف مؤسســاتهم التعليميــة، وهــو 

المشــروع الــذي بلغــت ميزانيتــه 120 مليــون درهــم/12 مليــون دوالر.

وال تمــول فردريــش ناومــان الجمعيــات المغربيــة مباشــرة، بــل عــن طريــق ســداد فواتيــر األنشــطة التــي تــم االتفــاق عليهــا ثــم تنظيمهــا، وهــذه العمليــة تتــم 
عبــر طريقتيــن، ســواء عــن طريــق تأديــة المؤسســة لهــذه الفواتيــر بشــكل مباشــر، أو تقــوم الجمعيــة المغربيــة بأدائهــا إىل حيــن تعويضهــا مــن طــرف المؤسســة.
وتجــرى تحويــالت فردريــش ناومــان مثلهــا مثــل المؤسســات الداعمــة الكبــرى المعروفــة مــن أوروبــا والواليــات المتحــدة لحســابات الجمعيــات األهليــة يف 

المغــرب يف مصــارف محليــة معروفــة عــن طريــق بنــك المغــرب )البنــك المركــزي). ويضمــن هــذا الشــفافية وعلــم الدولــة بالتحويــالت. 

خامًسا: مستويات السالمة المالية 
كثــر مــن %80 مــن التمويــل العــام المرصــود للعمــل الجمعــوي، ممــا يشــير إىل  وفقــا للبيانــات الحكوميــة فــان أقــل مــن %10 مــن الجمعيــات تســتفيد مــن أ
اختــالل العالقــات بيــن الدولــة ومؤسســاتها المانحــة لصالــح قطــاع معيــن أو منظمــات معينــة يف المجتمــع المــدين المغــريب. ويثيــر هــذا الشــك حــول تكافــؤ 
الفــرص بيــن هيئــات المجتمــع المــدين وشــفافية التمويــل العمومــي المحلــي. وتقــدم نحــو ٤٥٪ مــن الجمعيــات الوطنيــة فقــط كشــًفا تفصيلًيــا دقيًقــا لحســاباتها 
بعــد حصولهــا علــى التمويــل العــام ممــا يثيــر تســاؤالت حــول مصيــر األمــوال التــي تــم تخصيصهــا لتنفيــذ البرامــج الممولــة ومصيــر المــوارد التــي تضعهــا الدولــة 

تحــت تصــرف الجمعيــات األخــرى. 

كثــر مــن %97 مــن الجمعيــات المســتفيدة مــن الدعــم العمومــي التقاريــر الماليــة التعليليــة ألوجــه صــرف الدعــم مــع مراعــاة األنظمــة المحاســبية  ولــم تقــدم أ
المعياريــة )يف ظــل غيــاب نظــام محاســبايت مبســط خــاص بالجمعيــات). ويغيــب عــن عديــد مــن هــذه المنظمــات أي مؤشــرات تمكــن مــن ربــط النفقــات 
بتحقيــق مخرجــات معينــة ونتائــج متوقعــة وأثــار محــددة يمكــن قياســها33.  وكشــف البحــث الوطنــي حــول المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح أن %94.7 مــن 
الجمعيــات ال تلتــزم بقواعــد المحاســبة وفــق المعاييــر الجــاري بهــا العمــل34.  وتثيــر هــذه األرقــام تســاؤالت حــول وجــود حــد أدىن مــن نظــم الحوكمــة الماليــة 

واإلداريــة والتقييــم داخــل مؤسســات المجتمــع المــدين عمومــا يف المغــرب، وتوضــح أمريــن متالزميــن:
األول أن توزيــع مــا يخصــص مــن المــال العــام لدعــم هــذه الجمعيــات، ال يتــم وفــق معاييــر موضوعيــة تعطــي المــال لهــذه الجمعيــة أو تلــك مقابــل مــا تقدمــه 
مــن برامــج ومشــروعات، بــل يتــم ربمــا وفــق معاييــر أخــرى غيــر موضوعيــة تثيــر شــبهات حــول كــون هــذه الجمعيــات جــزء مــن المنظومــة الدولتيــة القائمــة، 

وليســت مســتقلة عنهــا.

أمــا األمــر الثــاين، فــإن عــدم تقديــم أيــة وثيقــة تثبــت باألرقــام والبيانــات مــا قامــت بــه هــذه الجمعيــات ومــا انفقتــه علــى مشــروعاتها، يجعلهــا خــارج إطــار المراقبــة 
والتدقيــق، ناهيــك عــن المحاســبة أو المتابعــة. وبالتــايل يصبــح مــا تحصــل عليــه بعــض هــذه الجمعيــات وكأنــه مــال عــام تحــول إىل مــال خــاص للقائميــن عليهــا 
ينفقــوه كمــا يعــن لهــم. ويحــول هــذا قســًما ال يســتهان بــه مــن هــذه الجمعيــات إىل مــا يعــرف يف األدبيــات الراهنــة للمجتمــع المــدين بالمنظمــات الحكوميــة غيــر 
الحكوميــة وتصبــح هكــذا جمعيــات أعيــان وشــخصيات نافــذة وأصحــاب مصالــح، تعمــل دون شــفافية ومحاســبة تذكــر35،  وال تتوفــر معطيــات محــددة حــول 
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كثــر علــى جمعيــات التنميــة والخدمــات التــي تتحكــم يف ميزانيــات أضخــم كثيــرا مــن  مــدى تأثــر الجمعيــات الحقوقيــة بهــذه الظاهــرة التــي ُيعتقــد أنهــا تؤثــر أ
نظيرتهــا الحقوقيــة ولكنهــا تديــر برامــج مــن المفتــرض أنهــا أســهل قياًســا مــن ناحيــة المدخــالت والمخرجــات والتأثيــر المرجــو.

سادًسا: تحديات الحكامة المالية للجمعيات الحقوقية
يواجــه المجتمــع المــدين يف المغــرب عموًمــا عــدة تحديــات، تتعلــق علــى الخصــوص بضعــف التمويــل وقلــة مصــادره، وأيًضــا باســتقالل منظماتــه ســواء عــن 

الدولــة أو عــن األحــزاب السياســية أو عــن المجموعــات المؤثــرة مهمــا كانــت طبيعتهــا.

 وهنــاك صلــة وثيقــة بيــن التمويــل واالســتقاللية، حيــث يواجــه المجتمــع المــدين خطــر االنحــراف عــن أهدافــه ومبادئــه لفائــدة إمــالءات الجهــات الممولــة وخاصــة 
مــن الداخــل، ويزكــي هــذا الوضــع الشــكوك المتزايــدة حــول مصداقيــة عمــل منظمــات المجتمــع المــدين، ومــدى إخالصهــا يف الدفــاع عــن الحقــوق والمواطنــة 
خاصــة عندمــا تكــون هــذه القيــم يف حالــة صــدام مــع توجهــات الجهــات المانحــة. وال ينطبــق هــذا التحــدي بالضــرورة علــى المنظمــات الحقوقيــة التــي الحظنــا يف 

األمثلــة المقدمــة عنهــا يف هــذا البحــث وجــود هيــاكل حوكمــة لهــا مــع التذكيــر بأنهــا ال تعمــل بصــورة منهجيــة.

ــا آخــر يتمثــل يف عــدم وجــود تأطيــر كــفء وبســيط للتعامــالت الماليــة واألعمــال المحاســبية المتعلقــة بالجمعيــات األهليــة يف  ويواجــه المجتمــع المــدين تحديً
المنظومــة القانونيــة الحاليــة المؤطــرة للجانــب المــايل والجبــايئ للعمــل الجمعــوي. وال يوجــد إطــار قانــوين واضــح ودقيــق يحــدد آليــات وطــرق االســتفادة مــن 
كات. وال يأخــذ اإلطــار الجبــايئ الحــايل الخــاص بالضرائــب والجمــارك والرســوم المحليــة يف اإلعتبــار خصوصيــة  األمــوال العموميــة يف إطــار اإلعانــات أو الشــرا
منظمــات المجتمــع المــدين. وُيضــاف إىل كل ذلــك غيــاب الوضــوح والمقاربــة المالئمــة لضبــط مراقبــة أمــوال الجمعيــات التــي تســتفيد مــن الدعــم العمومــي 
أو الدعــم الخارجــي وإجــراءات المحاســبة يف هــذا الصــدد. وبالتــايل فــإن الحالــة الراهنــة تنتــج ممارســات ســلبية تحــد مــن تأثيــر وانتشــار العمــل الجمعــوي عامــة 
والحقــويق خاصــة يف داخــل المجتمــع وهــو أمــر خطيــر حيــث أن الجمعيــات األهليــة تعتمــد علــى دعــم وتطــوع الجماهيــر يف نهايــة المطــاف. ومــن النتائــج الســلبية 

لألطــر القانونيــة القائمــة:
إخضاع الدعم العمومي للجمعيات العتبارات تبتعد عن الموضوعية والتنافسية وتقترب من تلبية مصالح سياسية، انتخابية، أيديولوجية، الخ.	 
عدم ربط الدعم أحيانا بمشروعات وبرامج محددة مسبًقا، مما يجعله مجرد ريع مايل غير مشروط.	 
غياب أطر واضحة لصياغة التقارير المالية مع عدم وجود إطار محاسبي متعارف عليه مع الجميع.	 
معاناة الجمعيات مع متاهات القوانين واللوائح الجبائية والجمركية.	 

وبالتــايل فــإن متطلبــات حســن الحكامــة تقتضــي حتًمــا التوفــر علــى منظومــة ماليــة وجبائيــة ومحاســبية متوازنــة وغيــر تقليديــة يتوخــى منهــا وضــع أهــداف 
وقواعــد ومســاطر تأخــذ بعيــن االعتبــار معاييــر الشــفافية ومبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة يف تدبيــر ماليــة الجمعيــات، مــن ناحيــة، وتراعــي ســبل تنميــة 
العمــل الجمعــوي، مــن ناحيــة أخــرى، مــع الحــرص علــى جعــل أي منظومــة ماليــة أو جبائيــة وســيلة ترمــي إىل تحفيــز وتطويــر أداء الجمعيــات ومنظمــات 

المجتمــع المــدين وليــس أداة لتقييدهــا والحــد مــن تطلعاتهــا المشــروعة36. 

خاتمة
كثــر مســاواة ومشــاركة وتمثيليــة وعدالــة، طموًحــا اســتراتيجًيا لفئــات عديــدة يف المجتمعــات العربيــة المعاصــرة. ويف هــذا الســياق،  يشــكل هــدف بنــاء مجتمــع أ
تقــع علــى منظمــات المجتمــع المــدين عمومــا والحقــويق خصوًصــا مهمــة العمــل داخــل المجتمعــات مــن أجــل تفعيــل الممارســات الديمقراطيــة. ويبــدأ هــذا 
مــن تقويــة منظمــات المجتمــع المــدين داخلًيــا لضمــان تمتعهــا باالســتقاللية وزيــادة قدرتهــا علــى تأطيــر المجتمــع وتعبئتــه حــول قضايــا المشــاركة والمســاواة 

والعدالــة باعتبارهــا أعمــدة أساســية للتنميــة والديمقراطيــة وترســيخ التمتــع بحقــوق اإلنســان.

المواطنــات  بالمغــرب تمثيــاًل متوازنًــا للمجتمــع يف تنوعــه وغنــاه، ومجــااًل لتفعيــل حريــة وحقــوق ومســؤوليات  الحقــويق  المــدين  العمــل  ويســجل واقــع 
والمواطنيــن، وشــريكًا يف عمليــة التنميــة الديمقراطيــة والنهــوض بحقــوق اإلنســان، وفاعــاًل مهًمــا يف التنميــة البشــرية المســتدامة، ومســاهًما أساســًيا يف 
معالجــة التحديــات االجتماعيــة واإلنســانية والحقوقيــة والبيئيــة، وهــو أيًضــا قــوة اقتراحيــة مــن أجــل حكامــة ديمقراطيــة رشــيدة. ولكــن المجتمــع المــدين 
الحقــويق يعــاين مــن عــدة ثغــرات وعوائــق مرتبطــة بالبيئــة التشــريعية والسياســية والتنظيميــة غيــر المالئمــة لحريــة العمــل المطلوبــة مــع تســجيل وجــود عــدد 
مــن ممارســات الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية تعيــق حريــة الجمعيــات وتمــس باســتقالليتها، باإلضافــة إىل نقــص المــوارد والقــدرات المؤسســاتية وضعــف 

الحكامــة لــدى العديــد مــن الجمعيــات.

 ويحتــاج النهــوض بجمعيــات المجتمــع المــدين الحقــويق خصوصــا والحيــاة الجمعويــة عموًمــا إعــادة تأهيــل البيئــة التشــريعية والمؤسســاتية للعمــل الجمعــوي 
حتــى تصيــر مالئمــة للمقتضيــات الدســتورية وااللتزامــات الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وحريــات الجمعيــات، باإلضافــة إىل اتخــاذ مختلــف التدابيــر 

السياســية والمؤسســاتية وتقويــة المــوارد البشــرية واإلداريــة والماليــة لالرتقــاء بالممارســة الجمعويــة علــى صعيــدي الشــفافية والمحاســبة.

حوكمة حقوق اإلنسان كانون االول/ديسمبر 2017  محمد طارق
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استغالل الحراك الثوري: تأثير المنظمات الحقوقية يف 
مصر ما بعد الثورة )2013-2011(

سهى عبد العاطي

ملخص
يف 25 ينايــر 2011، الموافــق لعيــد الشــرطة، زحفــت علــى شــوارع مصــر مظاهــرات كبيــرة اســتجابة لدعــوات مــن نشــطاء، وبتأييــد واســع مــن حــركات وجماعــات 
مختلفــة، ومــن أغلــب الجمهــور فيمــا بعــد. وأدت التعبئــة الجماهيريــة غيــر المســبوقة التــي شــهدها عــام 2011 إىل إيجــاد فرصــة مثاليــة لتطــور الحركــة الحقوقيــة، 
فقــد ظهــرت يف مصــر مــا بعــد 2011 مســاحة عامــة تفــوق أيــة مســاحة وجــدت يف عهــد مبــارك، للتفاعــل الحــر فيمــا بيــن األطــراف كافــة: اإلعــالم، واألحــزاب السياســية، 
والقضــاء، والمنظمــات الحقوقيــة، يف غيــاب ملحــوظ لجهــاز أمــن الدولــة القمعــي. كانــت المنظمــات الحقوقيــة تتعامــل مــع نظــام ضعيــف حريــص علــى االســترضاء، 

وراغــب يف االســتماع، ومنفتــح علــى اإلصــالح والحــوار، بغــضِّ النظــر عــن صــدق نوايــاه. 

ويف أعقــاب انقــالب 2013 واســتيالء الجيــش بعــد مظاهــرات شــعبية ضــد حكومــة األخــوان المســلمين علــى الســلطة، اتضحــت هشاشــة بعــض المكاســب التــي 
حققتهــا تلــك المنظمــات، ففــي غضــون شــهور قليلــة عــادت الدولــة األمنيــة بــكل قوتهــا. لكــن علــى رغــم االتفــاق العــام علــى تدهــور األوضــاع الحقوقيــة يف مصــر لمــا 
هــو أســوأ بكثيــر مــن ســنوات مبــارك، إال أن بعــض عناصــر النجــاح باقيــة مــن حصــاد ســنتي »الثــورة« القصيرتيــن، 2012-2013، خصوًصــا يف الشــهور األوىل عقــب 

ســقوط مبــارك، وهــي عناصــر ال ينبغــي التهويــن مــن شــأنها وال مــن جدارتهــا بالتحليــل. 

أيار/ مايو 2018

مقدمة
»تحــدث يف البدايــة اللــواء حامــد عبــد هللا رئيــس قطــاع األمــن الوطنــي يف كلمــة مقتضبــة حــول القطــاع الجديــد، أصــر فيهــا علــى أن القطــاع ليــس إصالًحــا لجهــاز 
أمــن الدولــة وإنمــا هــو »أحــدث قطاعــات وزارة الداخليــة« وهــو قطــاع جديــد يبــدأ عملــه بفلســفة جديــدة وضبــاط وعامليــن أغلبهــم جدد.أعجبنــي يف كلمتــه أنــه 
اســتخدم تعبيــر »الفســاد المؤسســي« يف وصــف جهــاز أمــن الدولــة، وكذلــك اعتــرف بــأن الجهــاز كان يعمــل باســتقالل شــبه كامــل عــن وزارة الداخليــة وبشــكل 
يضعــه فــوق الــوزارة. بعدهــا شــاهدنا عرًضــا علــى شاشــة حــول القطــاع الجديــد وفلســفته وهيكلــه اإلداري وآليــات الرقابــة علــى أدائــه. عندمــا جاءتنــي الفرصــة 

للحديــث طلبــت نســخة مــن العــرض فجــاءين يف خــالل دقائــق أحــد ضبــاط العالقــات العامــة وأعطــاين ســي دي عليــه العــرض بالكامــل«.

االقتبــاس هــو مقتطــف مــن تدوينــة كتبهــا حســام بهجــت، مؤســس المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية ومديرهــا الســابق، يف 2011 عــن نــدوة لــم يســبق لهــا 
ــاب. وقــد ُقدمــت يف أثنــاء االجتمــاع الكثيــر مــن الوعــود،  مثيــل حضرهــا يف وزارة الداخليــة1،  مــع صحفييــن وآخريــن مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان والساســة والكُتَّ
بمــا فيهــا خضــوع الضبــاط الســابقين للفحــص، وحصــول الضبــاط الجــدد علــى دورات تدريبيــة تشــمل حقــوق اإلنســان، ووجــود قانــون جديــد يحكــم القطــاع 
ويضمــن المحاســبة وإنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب ويشــجع النســاء واألقبــاط علــى االنضمــام للقطــاع الجديــد. إن مــا وصفــه بهجــت أعــاله هــو منــاخ مختلــف تماًمــا 

عــن المنــاخ الــذي ســاد يف مصــر بنهايــة 2016، بعــد مــا يقــرب مــن ســتة أعــوام مــن انتفاضــة هبَّــت للمطالبــة بالكرامــة والحريــة والعدالــة االجتماعيــة2. 

يف 25 ينايــر 2011، الموافــق لعيــد الشــرطة، زحفــت علــى الشــوارع أعــداد مهولــة مــن المواطنيــن يف اســتجابة لدعــوات أطلقهــا نشــطاء، وبتأييــد واســع مــن 
حــركات وجماعــات مختلفــة. وأدت التعبئــة الجماهيريــة غيــر المســبوقة التــي شــهدها عــام 2011 إىل إيجــاد فرصــة مثاليــة لتطــور الحركــة الحقوقيــة، إذ يتضــح، 
مــن تدوينــة بهجــت والكثيــر مــن التطــورات السياســية يف ذلــك العــام، أن النشــطاء كانــوا يتعاملــون مــع نظــام ضعيــف حريــص علــى االســترضاء، وراغــب يف 
االســتماع، ومنفتــح علــى اإلصــالح والحــوار، بغــض النظــر عــن صــدق نوايــاه. فقــد ظهــرت يف مصــر مــا بعــد 2011 مســاحة عامــة تفــوق أيــة مســاحة وجــدت يف 
عهــد مبــارك، للتفاعــل الحــر فيمــا بيــن األطــراف كافــة: اإلعــالم، واألحــزاب السياســية، والقضــاء، والمنظمــات الحقوقيــة، يف غيــاب ملحــوظ لجهــاز أمــن الدولــة 
القمعــي. وتمكنــت المنظمــات الحقوقيــة يف بعــض الحــاالت مــن اســتغالل هــذا االنفتــاح لترويــج المزيــد مــن اإلصالحــات، فكانــت هنــاك جهــود مناصــرة 
واضحــة يف طيــف مــن القضايــا الحقوقيــة )تحــت مظلــة العدالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، وإصــالح العدالــة الجنائيــة، وحمايــة الحريــات المدنيــة وكذلــك ترقيــة 

الديمقراطيــة والحقــوق السياســية)، إال أن تلــك الجهــود لــم تكلــل كلهــا بالنجــاح. 

وســوف تتــوىل هــذه الورقــة مراجعــة عــدد مــن المبــادرات والقضايــا الحقوقيــة التــي تقدمــت بهــا منظمــات حقوقيــة يف أعقــاب ثــورة ينايــر  2011، بغــرض تكويــن 
فهــم أفضــل لتأثيــر تلــك المنظمــات يف مصــر مــا بعــد الثــورة. وعلــى رغــم وجــود عــدد مــن المبــادرات المقدمــة مــن مجموعــات مختلفــة )ال تمثــل بالضــرورة 
منظمــات حقوقيــة رســمية)، إال أننــا ســنقصر مراجعتنــا علــى مجموعــة منتقــاة مــن دراســات الحالــة المقدمــة مــن أطــراف حقوقيــة فاعلــة، بهــدف تحليــل 
األنمــاط التــي أدت إىل نجــاح تلــك المبــادرات أو إخفاقهــا. واألهــم أن هــذا مــن شــأنه أن يعيننــا علــى فهــم مــا كان يمكــن عملــه علــى نحــو مختلــف ـ إن أمكــن ـ 

لتعظيــم نجاحــات تلــك المنظمــات وتحجيــم خســائرها3. 

واألســاس يف تحقيــق هــذا هــو مناقشــة مبــادرات وقضايــا منتقــاة بعنايــة، يتــم تقديمهــا مــن خــالل روايــات مباشــرة مــن باحثــي المنظمــات الذيــن اشــتغلوا 

1179/16/06/eipr.org/blog/post/2011 1 حسام بهجت، »عن زياريت األوىل لقطاع األمن الوطني )أمن الدولة مدينة نصر سابًقا)«، 16 يونيو 2016، متاح على

2 اعتقلت الدولة حسام بهجت يف 2015 وظل محبوًسا يومين، ويف 2016 منعته من السفر وجمدت أمواله بسبب التحقيق يف قضية تتهمه أجهزة األمن فيها ، هو وعدد من المدافعين 

 bit.ly/2gI2QsT ومن  bit.ly/2I0TCTO  اآلخرين عن حقوق اإلنسان، بتلقي أموال أجنبية لزعزعة استقرار الدولة والمساس باألمن القومي. ويمكن الحصول على معلومات إضافية من
3 يف هذه الورقة نعرف المنظمات الحقوقية بأنها مؤسسات غير حكومية لها هيئة حاكمة وهيكل تراتبي داخلي، وتعمل على دعم ونشر حقوق اإلنسان الواردة يف المواثيق الدولية ذات الصلة 

ا لدى الحكومة بهذه الصفة. ويختلف هذا عن تعريف الحركات والتجمعات  ورصد وتوثيق ونشر االنتهاكات التي ترتكبها الدولة أو غيرها من األطراف بغض النظر عما إذا كانت مسجلة رسميًّ
والحمالت غير النظامية التي يطلقها وينظمها أفراد يعملون بهيكل أفقي فضفاض. 
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4 Kristen Chick. “In Egypt‹s Tahrir Square, women attacked at rally on International Women‹s Day.” The Christian Science Monitor. 8 March 2011. Available at bit.
ly/2KwdTT8  
5 The Egyptian Center for Women’s Rights. “Clouds in Egypt’s Sky”. 16 March 2010. Available at  egypt.unfpa.org/publications/clouds-egypts-sky-en
bbc.in/2HLTYxD ال توجد يف مصر ظاهرة تحرش جنسي«، يب يب سي بالعريب،  8 نوفمبر 2010. متاح على« 6
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أيار/ مايو 2018تأثير المنظمات الحقوقية يف مصر ما بعد الثورة )2011-2013(سهى عبد العاطي

عليهــا. وتقــوم المؤلفــة بتقييــم التأثيــر اســتناًدا إىل مــدى النجــاح يف تحقيــق األهــداف كمــا وضعهــا أصحابهــا )بمــن فيهــم باحثــو المنظمــات، ســواء تمثلــت يف 
تبنــي قانــون أو تغييــر سياســة، أو تغييــر مواقــف الجمهــور العــام ومنظوره..إلــخ). كمــا تقــوم المؤلفــة بقيــاس تأثيــر تلــك المنظمــات مــن خــالل تغطيــة المنافــذ 

اإلعالميــة المختلفــة لعملهــا، ســواء كانــت التغطيــة إيجابيــة أو محايــدة أو مســتهينة أو ســلبية. 

كل المتســارع يف المســاحة المتاحــة لتحــرك المجتمــع المــدين  والفتــرة الخاضعــة للفحــص هــي 2011-2013، مــع اتخــاذ صيــف 2013 عالمــًة فارقــة تمثــل التــآ
نتيجــة الســتيالء الجيــش علــى الحكــم وإزاحــة الرئيــس اإلخــواين محمــد مرســي، يف نهايــة خاطفــة ألقــل الفتــرات قمعيــة يف التاريــخ المصــري منــذ 1952. ويف 
أعقــاب انقــالب 2013 العســكري اتضــح أن بعــض مكتســبات المنظمــات الحقوقيــة كانــت قصيــرة العمــر، ويف غضــون أشــهر قليلــة عــادت الدولــة األمنيــة بــكل 
قوتهــا. لكــن علــى رغــم االتفــاق العــام علــى تدهــور األوضــاع الحقوقيــة يف مصــر لمــا هــو أســوأ بكثيــر مــن ســنوات مبــارك، إال أن بعــض عناصــر النجــاح باقيــة 
مــن حصــاد ســنتي »الثــورة« القصيرتيــن، 2012-2013، وخصوًصــا يف الشــهور األوىل عقــب ســقوط مبــارك، وهــي عناصــر ال ينبغــي التهويــن مــن شــأنها وال 

مــن جدارتهــا بالتحليــل.

قضايا النوع االجتماعي: بعد تجاهل أويل، ارتقاء تدريجي إىل قمة جدول األعمال بفضل الزخم العام
يف 8 مــارس 2011، الموافــق لليــوم العالمــي للمــرأة، نزلــت إىل الشــوارع مجموعــة مــن الشــابات الناشــطات النســويات، لمطالبــة المجلــس األعلــى للقــوات 
المســلحة، الحاكــم وقتــذاك، بإشــراك المــرأة يف الجهــود الجاريــة إلعــادة بنــاء الدولــة. وعلــى رغــم انضمــام أعــداد قليلــة إىل المســيرة إال أن المتظاهريــن تعرضــوا 
لالعتــداء يف ميــدان التحريــر مــن قبــل »المــارة«، الذيــن ســخر بعضهــم مــن المطالــب4.  وتعرضــت بعــض المتظاهــرات للتحــرش الجنســي، الــذي كان عندئــذ 
قــد تزايــد انتشــاره شــكالً مــن أشــكال االعتــداء علــى النســاء يف شــوارع مصــر، يف أثنــاء التجمعــات الحاشــدة. وقــد زعمــت دراســة أجريــت يف 2008 ونشــرت 
يف 2010 أن %62 مــن رجــال مصــر اعترفــوا بالتحــرش بالنســاء، بينمــا أقــر %83 مــن المصريــات يف العينــة الخاضعــة للدراســة بالتعــرض للتحــرش، وقــال 
نصفهــن إنــه يحــدث بشــكل يومــي. عــالوة علــى هــذا أفــاد %98 مــن األجنبيــات بتعرضهــن للتحــرش يف أثنــاء زيــارة مصــر5.  وعلــى رغــم هــذه األرقــام المفزعــة إال 
أن حكومــات مــا قبــل الثــورة لــم تبــذل أي جهــود جديــة للتصــدي لقضيــة اســتفحال التحــرش الجنســي. بــل إن ســوزان مبــارك، ســيدة مصــر األوىل، اســتخفت 
ــا النــوع الجنســي يف عهــد زوجهــا6.  فضــالً عــن هــذا فــإن الدولــة نفســها  بالقضيــة برمتهــا، علــى رغــم تزعمهــا لمعظــم التغييــرات السياســية المحيطــة بقضاي

اتهمــت بتدبيــر بعــض جرائــم العنــف الجنســي ســالًحا ضــد المتظاهــرات7. 

وتقــول داليــا عبــد الحميــد، مســؤولة النــوع االجتماعــي وحقــوق المــرأة يف المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية إنــه »قبــل 2011 كان هنــاك مــرض منتشــر 
وســط المجتمــع المصــري يتمثــل يف تقبــل جرائــم التحــرش والعنــف الجنســي يف المجــال العــام، وانتحــال األعــذار لمرتكبيها...وكانــت المــرأة التــي ترفــع صوتهــا 
تؤمــر بالســكوت كيــال تفضــح نفســها، أو تتهــم بأنهــا اســتدعت التحــرش مــن خــالل مالبســها، كمــا كان الشــهود أحيانـًـا ينكــرون رؤيــة أي شــيء.«8  وســاهم اإلعــالم 

يف هــذه الحملــة التشــهيرية ضــد كل امــرأة جــرؤت علــى الجهــر باالحتجــاج. 

بعــد قليــل مــن واقعــة 8 مــارس اســتغل المجلــس العســكري ســلطته التشــريعية وأصــدر قانونـًـا يغلــظ عقوبــة جرائــم العنــف الجنســي، وحــاول بــدون نجــاح 
كبيــر أن يعيــد تعريــف التحــرش الجنســي بحيــث يرفــع حمايــة األفــراد ـ وهــو مطلــب قديــم للمنظمــات الحقوقيــة9. 

لكــن مــا أعــاد قضيــة التحــرش الجنســي إىل الصــدارة بعــد 2011 هــو تزايــد أعــداد الحــاالت الموثقــة مــن االعتــداءات الغوغائيــة المتزايــدة والعنيفــة يف أثنــاء 
التظاهــرات، ممــا يبــدد أســطورة اختفــاء هــذه الظاهــرة مــن التجمعــات الحاشــدة10.  وبحلــول 2012 »أصبــح صعًبــا علــى المجموعــات الثوريــة أن تواصــل إنــكار 
حــدوث هــذا األمــر علــى نطــاق واســع، مــع تعــرض أعــداد كبيــرة مــن األشــخاص، مــن دوائرنــا نفســها، للعنــف بهــذا الشــكل«، كمــا تقــول عبــد الحميــد. ومــع ذلــك 

لــم تكــن القــوى الثوريــة كلهــا علــى اتفــاق، حيــث طلــب البعــض االســتمرار يف الســكوت عــن المشــكلة حتــى ال »نشــوه صــورة الميــدان ]ميــدان التحريــر[«11. 

أمــا الحكومــة فكانــت يف البدايــة يف حالــة إنــكار تــام، ولــم تحــاول تأميــن التظاهــرات أو حتــى التحــاور مــع المنظمــات الحقوقيــة لتكويــن فهــم أفضــل لحجــم 
المشــكلة، يف استنســاخ لــرد فعــل نظــام مبــارك. كان تنســيق االعتــداءات وتنظيمهــا يذكِّــر الكثيريــن باســتئجار نظــام مبــارك للبلطجيــة منــذ 122005،  لالعتــداء 
علــى المتظاهــرات. ومــع هــذا فقــد كان إثبــات تلــك المزاعــم صعًبــا، لكــن مــا يتضــح مــن الدراســة التــي أجريــت يف 2008 واالعتــداءات الجماعيــة منــذ 2011 

هــو أن هنــاك ظاهــرة اجتماعيــة تتطلــب تدخــل الدولــة. 

كثــر حــدة وعنًفــا ممــا  كتشــفت اتخــاذ االعتــداءات الجماعيــة التجــاه أ ويف يونيــو 2012، عندمــا بــدأت المنظمــات الحقوقيــة العمــل علــى توثيــق تلــك الحــاالت، ا
تــم توثيقــه قبــل الثــورة، ولــم يســعها يف ذلــك التوقيــت ســوى تقديــم الدعــم النفســي والطبــي للناجيــات، ونشــر شــهاداتهن يف بعــض األحيــان13.  ثــم تغيــرت 
االســتراتيجية يف نوفمبــر 2012، واســتعانت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية بعــدد محــدود مــن المتطوعيــن مــن أجــل مظاهــرة مزمعــة، وكان معظمهــم 
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 /mosireen.org 14 يمكن إيجاد معلومات إضافية عن »ُمصرِّين« هنا

15 لم تكن هي المجموعة الوحيدة المعنية بالقضية وقتذاك، فكانت هناك مجموعات أخرى مثل »حراس التحرير«، تقوم بعمل مشابه يف ميدان التحرير. ويمكن العثور على المزيد عن بيان 

/www.facebook.com/opantish/about :مهمة »ضد التحرش« هنا
  www.youtube.com/watch?v=iShZH74JQdE :16 ريم ماجد، بلدنا بالمصري، قناة أون يت يف ، 30 يناير 2013، ومتاح هنا

 /www.facebook.com/notes/202877116522855 :17 البيان الصحفي متاح هنا

18 هامش 8 أعاله، مقابلة مع داليا عبد الحميد.

19 انظر: www.youtube.com/watch?v=DRy6csquRBM وهو مقطع فيديو من المصري اليوم يت يف، يتكون من مواد جمعتها مجموعة ضد التحرش ونشر يف 3 فبراير 2013. وأيًضا: 

www.youtube.com/watch?v=BGYWWe41brQ حيث تتحدث مذيعة التلفزيون لميس الحديدي مع ناجيات وتنقل شهاداتهن يف برنامجها »هنا العاصمة«، الذي كان يعرض وقتها يف 
كسترا. أذيع يف 3 فبراير 2013.  قناة سي يب سي ا

20 هامش 8 أعاله، مقابلة مع داليا عبد الحميد.

21 كان مجلس الشورى المصري هو الغرفة العليا للبرلمان، وقد أنشئ يف 1980 لكنه ألغي كجزء من الهيكل التشريعي بموجب دستور 2014.

  bit.ly/2rnOqT7  22 بيان »ضد التحرش« . 16 فبراير 2013. متاح على

23 هامش 8 أعاله، مقابلة مع داليا عبد الحميد. 

24 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. »االعتداءات الجنسية واالغتصاب يف ميدان التحرير يف أثناء االحتفال بحلف يمين الرئيس دليل على عدم كفاية التعديالت القانونية األخيرة للتصدي 

 2144/09/06/eipr.org/en/pressrelease/2014 :لتلك الجرائم«. 9 يونيو 2014، ومتاح هنا
25 هامش 8 أعاله، مقابلة مع داليا عبد الحميد. 

www.youtube.com/watch?v=wlrFJRz_Hko :2014 كتوبر 26 انظر مقابلة مع العقيد نشوى محمود، أجرتها منى الشاذيل على قناة سي يب سي وأذيعت يف 12 أ

www.youtube.com/   27 مقابلة مع الفتاة المعتدى عليها يوم 3 يونيو مع المذيع أحمد موسى يف برنامج »على مسؤوليتي«، قناة البلد، 10 يونيو 2014. متاحة على

 watch?v=EtvaqEJgxI8

يــن«، وهــي مجموعــة كانــت تعمــل وقتــذاك لتوثيــق الثــورة وقــد جمعــت الكثيــر مــن مقاطــع  مــن العامليــن يف المنظمــة، وبعــض أفــراد مجموعــة »ُمصرِّ
الفيديــو14،  وذلــك بغــرض توثيــق الوقائــع وإنقــاذ المتعرضــات لالعتــداء مــن التظاهــرة. ونشــرت المجموعــة رقــم الخــط الســاخن المخصــص لإلبــالغ عــن الوقائــع 

علــى تويتــر وفيســبوك تشــجيًعا لآلخريــن أيًضــا. وقالــت عبــد الحميــد »كنــا نريــد إنقــاذ البنــات فقــط، ولــم يكــن لدينــا أمــل كبيــر«.   

كثــر كفــاءة، فانقســموا إىل جماعــات أصغــر تكلــف كل منهــا بمهمــة  وبعــد المحــاوالت األوىل، بــدأت مجموعــة رصــد التظاهــرات يف التحريــر يف االنتظــام علــى نحــو أ
ا باســم »مجموعــة ضــد التحــرش«. وشــاركت منظمــات أخــرى مــن المعنيــة بحقــوق المــرأة يف هــذه الجهــود، فنشــرت نــداًء  محــددة، وصــاروا معروفيــن رســميًّ
لطلــب متطوعيــن وتقــدم نحــو 80 منهــم، ممــا أدهــش المنظميــن. واتســم االجتمــاع األول بالســخونة، مــع حضــور رجــال بتصــورات مســبقة عــن منــع الفتيــات 
مــن المشــاركة يف التظاهــرات، أو دفــع المنظمــة إىل تشــجيع الفتيــات علــى االلتــزام بــزي معيــن. وتحــول االجتمــاع إىل نقــاش تفاعلــي عــن قضايــا حقــوق المــرأة، 

وإىل »نضــال علــى مســتوى القاعــدة عــن المصطلحــات التــي نســتخدمها«15. 

كبــت  واعتبــاًرا مــن 2013 بــدأ النضــال الــذي تخوضــه تلــك المنظمــات يلفــت انتبــاه اإلعــالم والجمهــور العــام علــى نحــو غيــر مســبوق. وبعــد التظاهــرات التــي وا
ذكــرى ثــورة 25 ينايــر، ظهــر بعــض أفــراد مجموعــة ضــد التحــرش يف برامــج التليفزيــون للتحــدث عــن مشــاهداتهم16،  كمــا أصــدرت المجموعــة أول بياناتهــا 
الصحفيــة الــذي أدان األحــزاب السياســية وتخاذلهــا حتــى ذلــك الحيــن عــن تــويل أيــة مســؤولية عــن االعتــداءات المريعــة التــي وقعــت يف تظاهــرات كانــت 
األحــزاب هــي الداعيــة إليهــا17.  ووقعــت أبشــع االعتــداءات يف تظاهــرات 25 ينايــر، واالحتجاجــات العامــة التــي صاحبتهــا يف األيــام التاليــة18.  وتقدمــت المجموعــة 
بدعــوة لــإلدالء بالشــهادة، وأدت الشــهادات التــي تــم جمعهــا، وجســامة الوقائــع الــواردة فيهــا، إىل المزيــد مــن االهتمــام اإلعالمــي والســعي إىل الناجيــات إلجــراء 
المقابــالت معهــن19.  وبــدأت مجموعــة ضــد التحــرش أيًضــا يف التواصــل مــع مجموعــات أخــرى يف أنحــاء مصــر، وحصلــت علــى عــدد مــن بيانــات التضامــن يف 
ذلــك الوقــت20.  وتخلــص عبــد الحميــد إىل أن الناجيــات أرادت »نشــر شــهاداتهن باألســماء وصــور الوجــوه. كانــت معركــة حقيقيــة ضــد التنميــط والقولبــة. لــن 

أختبــئ ولــن أشــعر بالخــزي. لحظــة ثوريــة حقيقيــة. فجــأة صــار األمــر جــزءا ال يتجــزأ مــن الثــورة وليــس قضيــة نخبويــة. ونجــح يف إنهــاء حالــة اإلنــكار«. 

وعلــى رغــم حصــول القضيــة علــى تأييــد األحــزاب السياســية إال أن مجلــس الشــورى21  الــذي هيمنــت عليــه جماعــة اإلخــوان المســلمين حــاول التهويــن مــن 
تلــك الوقائــع يف جلســة للجنــة حقــوق اإلنســان بــه بتاريــخ 11 فبرايــر 2013، ولكــن أثــر الجلســة كان ضئيــالً يف مواجهــة تصاعــد قــوة شــهادات الناجيــات22.  وبــدأ 
المتطوعــون أنفســهم ينظــرون إىل القضيــة مــن زاويــة نســوية، معترفيــن علــى ســبيل المثــال بأنــه ليــس مــن حقهــم أن يفرضــوا علــى النســاء حضــور التظاهــرات 

أو التخلــف عنهــا، أو توجيــه النصــح إليهــن بشــأن الــزي »الالئــق« عنــد المشــاركة يف تجمعــات عامــة23. 

وبحســب عبــد الحميــد فــإن الجهــد الجماعــي، علــى رغــم أنــه بــدأ مبــادرًة مــن المجتمــع المــدين، وواصــل تلقــي الدعــم مــن منظماتــه )بمــا فيــه الدعــم المــايل)، إال 
أن مــا جعــل »مجموعــة ضــد التحــرش« تكتســب شــكلها الخــاص هــو النــاس أنفســهم يف الشــارع. وأدى نجــاح المبــادرة إىل تبرعــات فرديــة، مــن داخــل مصــر 

ومــن خارجهــا. 

ويف 5 يونيــو 2014 قــام الرئيــس المؤقــت عــديل منصــور بإصــدار مرســوم يعــدل قانــون العقوبــات ويتضمــن لفــظ »التحــرش« للمــرة األوىل يف تاريــخ مصــر 
القانــوين، علــى رغــم اقتــران اللفــظ بالقصــد الجنســي )المــادة 306 مكــرر ب). كمــا أنــه غلَّــظ عقوبــة االعتــداء يف المــادة 307 أ، واســتبدل بكلمــة »أنثــى« كلمــة 
»الغيــر« ممــا يجعــل الجريمــة محايــدة بغيــر التفــات إىل جنــس الضحيــة24.  وكان مشــروع القانــون قــد نوقــش يف اجتماعــات نظمهــا مجلــس المــرأة باألمــم 
المتحــدة، كمــا كان زيــاد بهــاء الديــن، نائــب رئيــس الــوزراء آنــذاك، قــد دعــا العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المشــاركة يف تلــك الجهــود للتشــاور حــول 

مشــروع القانــون. وكان الكثيــر مــن المصطلحــات المســتخدمة يف التعديــالت مــن اقتــراح منظمــات حقوقيــة26. 

لــم يقتصــر نجــاح المجموعــة إذن علــى تمريــر قانــون، بــل إن الحكومــة تبنــت العديــد مــن المطالــب األخــرى غيــر العقابيــة، مثــل وضــع اســتراتيجية وطنية شــاملة 
لمحاربــة العنــف ضــد المــرأة، ووضــع بروتوكــول طبــي للتعامــل مــع الناجيــات. كمــا أنشــأت الحكومــة قطاًعــا يف وزارة الداخليــة لمكافحــة العنــف ضد المرأة26. 

وكانــت حادثــة التحــرش الجماعــي التــي وقعــت يــوم تنصيــب الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي يف 3 يونيــو 2014 نقطــة تحــول يف دفــع الهيئــات الحكوميــة الحتــرام 
القانــون بمزيــد مــن الزخــم، ألن الحــادث عمــل علــى تشــويه اللحظــة االحتفاليــة الكبــرى للسيســي ومؤيديــه، وال ســيما بفعــل توثيقهــا الحــي27.  واضطــر السيســي 
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28 انظر مقطع فيديو للزيارة هنا: www.youtube.com/watch?v=yFNfXVeEc4w وأُذيعت يف 11 يونيو 2014.

29 »الحكم األول يف قضايا االعتداءات الجنسية الجماعية واالغتصاب الجماعي بميدان التحرير ليس نهاية المطاف ويجب فتح التحقيق يف جميع جرائم العنف الجنسي السابقة«، المبادرة 

  2161/20/07/eipr.org/pressrelease/2014  المصرية للحقوق الشخصية،20 يوليو 2014 ومتاح على
daftarahwal.wordpress. 30 »حمالت القبض على خلفية التحرش يف مصر، منذ إصدار قانون التحرش حتى 30 سبتمبر 2015 ـ تقرير شامل«، دفتر أحوال، 15 نوفمبر 2015 ومتاح على

/harassment-arrests-fullreport/15/11/com/2015
31 هناك مقاطع فيديو عديدة التقطتها وكاالت إخبارية يف أثناء احتفاالت األعياد حيث تشيع االعتداءات الجماعية، لنساء يقمن بجر رجال لإلبالغ عنهم ويطالبن بالعدالة، ويتلقين الدعم من 

 www.youtube.com/watch?v=qmoOwwxi0xw و www.youtube.com/watch?v=VOC2dwBbuTQ :المحيطين، ولقوات شرطة تتخذ إجراءات لدعم النساء. انظر على سبيل المثال
 www.youtube.com/watch?v=MVRFoX9jYQ0 وأيًضا

32 يف مايو 2016 برأت إحدى المحاكم المذيعة التلفزيونية المعروفة ريهام سعيد التي نشرت صوًرا خاصة لفتاة كانت تجري معها مقابلة عن واقعة تحرش جنسي. عرضت سعيد صور 

الفتاة على الشاطئ بالبيكيني، واستغلت هذا لتبرير التحرش بها يف مركز تجاري يف القاهرة، فتم تعليق برنامجها التلفزيوين وحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة 15 ألف جنيه النتهاك 
الخصوصية، و6    أشهر إضافية يف السجن وغرامة 10 آالف جنيه للقذف والتشهير بعد حملة هائلة على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام الوسم #مويت_يا_ريهام. وعاد البرنامج بعد 

أسابيع قليلة وأسقط الحكم وأغلقت القضية بعد تسويتها وديًّا.
www.youtube.com/watch?v=WoScD3smIqw&feature=share 33 يسري فودة، بدون كالم، أون يت يف، أذيع يف 24 مايو 2011، ومتاح على

www.masress.com/ :34 جمال حسين وحسام عبد العليم. »إعادة هيكلة جهاز الشرطة، مهمة عاجلة وحتمية أمام وزير الداخلية الجديد »، األخبار. 8 مارس 2011. متاح على

elakhbar/31099
 1216/13/07/eipr.org/en/pressrelease/2011 :35 »المبادرة الوطنية إلعادة بناء الشرطة، شرطة لشعب مصر«، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 1 يوليو 2011. متاح على

لالعتــراف بفداحــة الواقعــة فاتخــذ خطــوة رمزيــة تتمثــل يف زيــارة الناجيــة يف المستشــفى28،  وكان يف هــذا تجــٍل واضــح الهتمــام الرئيــس، وإشــارة قويــة لســائر 
مؤسســات الحكومــة بضــرورة منــح األولويــة لهــذه القضيــة، علــى عكــس مبــارك الــذي أســقطت زوجتــه القضيــة مــن حســابها. وبعــد هــذا بقليــل جــاءت أول 

إدانــة قضائيــة يف حــادث تحــرش جماعــي29. 

ويف بلــد يتعــذر فيــه الحصــول علــى اإلحصائيــات، وتتقاعــس الحكومــة عــن نشــرها، يصعــب قيــاس احتــرام القانــون ومــدى تنفيــذه. ومــع ذلــك فقــد قــام »دفتــر 
أحــوال«، وهــو مركــز بحثــي معنــي بـ«أرشــفة اإلحصائيــات والدراســات وتوثيقهــا«، بنشــر دراســة يف 2015، بعــد عــام واحــد مــن تمريــر القانــون الجديــد، تشــير 
إىل أن المقبــوض عليهــم بموجبــه يصــل عددهــم إىل 2259، بخــالف المحكــوم عليهــم، نتيجــة لـــ 402 حملــة أمنيــة يف أنحــاء البــالد30،  وعلــى رغــم أن القانــون 
لــم يقــض علــى الظاهــرة بحــال مــن األحــوال، إال أنــه شــجع المزيــد مــن النســاء بوضــوح علــى تقديــم البالغــات، وشــجع المزيــد مــن النــاس علــى المســاعدة يف 

كبــر31.  اإلمســاك بالجنــاة، كمــا بــدأت الشــرطة فعــالً يف تســجيل البالغــات وأخذهــا بجديــة أ
وعلــى رغــم أن مشــكلة التحــرش الجنســي وقضايــا النــوع االجتماعــي لــم تكــن علــى جــدول أعمــال الكثيريــن مــن أصحــاب المصلحــة يف أعقــاب الثــورة مباشــرة، 
إال أن تظاهــرات ميــدان التحريــر وتســامح الحكومــة معهــا ســلطت الضــوء علــى التحــرش الجنســي وســعة انتشــاره، فضــالً عــن أن تلــك الوقائــع كانــت »تشــوه« 
كتســب قيمــة رمزيــة كبيــرة لــدى األطــراف كافــة تقريًبــا. لكــن الحشــد الجماهيــري حــول القضيــة، واألشــخاص الذيــن تبنــوا المبــادرات، هــو  صــورة الميــدان الــذي ا

مــا شــكل العامــل المحفــز للشــروع يف إصــالح حقيقــي متعلــق بالسياســات واالهتمــام الجماهيــري والتشــريع. 

لقــد تباطــأ نضــال المنظمــات المعنيــة بالنــوع االجتماعــي يف ســبيل حقــوق المــرأة وقضايــا النــوع بعــد 2013، وكاد يتوقــف مــن بعــض الجوانــب مــع عــودة 
الحكــم الســلطوي، والحملــة القمعيــة علــى منظمــات المجتمــع المــدين، واإلجــراءات المتخــذة إلســكات المعارضــة بــكل أشــكالها تقريًبــا )مــن فــرض عقوبــات 
غليظــة علــى التظاهــر إىل التضييــق علــى المنافــذ اإلعالميــة واألطــراف السياســية المســتقلة، بجانــب المنظمــات الحقوقيــة.. إلــخ). ومــن شــأن التغيــرات 
الهيكليــة طويلــة األجــل، مــن قبيــل إدخــال التثقيــف الجنســي يف المقــررات الوطنيــة بغــرض تغييــر النظــرة إىل النــوع االجتماعــي، أن تتطلــب فتــرات زمنيــة 
ا يف 2011-13. ومــن ثــم فــال ينبغــي أن يدهشــنا لجــوء مذيعــي التليفزيــون وممارســي  أطــول ممــا أتيــح للنشــطاء يف فتــرة االنفتــاح الديمقراطــي القصيــرة نســبيًّ
السياســة بعــد 2013 إىل مصطلحــات فجــة تشــي بكراهيــة المــرأة فيمــا يتعلــق بقضايــا النــوع االجتماعــي، حتــى  أدت ســلوكياتهم إىل اســتنكار النشــطاء علــى 

مواقــع التواصــل االجتماعــي32. 

وحشية الشرطة: نجاحات محدودة دون تغير طويل األجل على رغم الزخم العام
ربمــا كان التعذيــب حتــى المــوت ووحشــية الشــرطة يف التعامــل مــع المشــتبه بهــم والمحتجزيــن هــو الشــرارة المباشــرة التــي أنزلــت النــاس إىل شــوارع القاهــرة 
يف 2011، وهــذا بحســب العديــد مــن المحلليــن. وقــد كانــت واحــدة مــن المجموعــات الداعيــة إىل تظاهــرات 25 ينايــر صفحــة علــى الفيســبوك باســم »كلنــا 
خالــد ســعيد«، علــى اســم الشــاب الــذي ضربتــه الشــرطة حتــى المــوت يف يونيــو 2010، وتبادلــت شــبكات التواصــل االجتماعــي صــوره قبــل الوفــاة وبعدهــا 
علــى نطــاق واســع. ويف 28 ينايــر، عنــد انســحاب قــوات الشــرطة مــن شــوارع القاهــرة وغيرهــا مــن المــدن، نــزل الكثيــرون يف أنحــاء البــالد إىل الشــوارع إلحــراق 

أقســام الشــرطة يف أحيائهــم. 

ويف بدايــات الثــورة واألشــهر التاليــة كان هنــاك زخًمــا كبيــًرا للمطالبــة بإصــالح القطــاع األمنــي. وكان االنســحاب قــد اتخــذ عالمــة علــى الهزيمــة، وعجــز القطــاع 
األمنــي عــن اســتنئاف نشــاطه المعتــاد، وهــو مــا اعترفــت بــه الســلطات يف ذلــك الوقــت. لكــن مــع عــودة روايــات التعذيــب للظهــور بعــد اســتقالة مبــارك، اتضــح 
أن القضيــة تتطلــب الكثيــر مــن العمــل الشــاق والضغــط الحقيقــي. وكان مــن بيــن حــوادث انتهــاكات الشــرطة حادثــة ناقشــها للمــرة األوىل مذيــع التلفــاز يســري 
فــودة، بعــد شــهور قليلــة مــن معــارك يــوم 28 ينايــر، يف برنامجــه »بــدون كالم« المتمتــع بنســبة مشــاهدة مرتفعــة33.  عــالوة علــى هــذا فــإن قضيــة اإلصــالح لــم 
ُتناقــش وســط المنظمــات الحقوقيــة ومنافــذ اإلعــالم فقــط، بــل ناقشــها ضبــاط الشــرطة أنفســهم أيًضــا، وكان بعضهــم قــد تــرك الخدمــة، لكنهــم أبــدوا الرغبــة يف 

إدخــال إصالحــات حقيقيــة وجــادة علــى تلــك المؤسســة34. 

ويف يوليــو 2011 نشــرت مجموعــة مــن األفــراد المنتميــن إىل منظمــات حقوقيــة ومؤسســات تعليميــة ومــن الفنانيــن ورجــال األعمــال وغيرهــم مــن المهنييــن، 
أول خارطــة طريــق شــاملة إلصــالح القطــاع األمنــي35.  وكمــا يقــول بيــان المهمــة فإنــه »وحيــث إن وزارة الداخليــة، بعــد الثــورة، لــم تتبــَن اســتراتيجية واضحــة 
لمعالجــة هــذه االختــالالت، وإرســاء عالقــة صحيــة بيــن أجهــزة األمــن والشــعب، تحكمهــا مبــادئ ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان؛ لذلــك، فقــد بادرنــا نحــن 
بتشــكيل مجموعــة عمــل مســتقلة إلعــداد تصــور متكامــل لإلجــراءات والتعديــالت التشــريعية والهيكليــة الكفيلــة بإعــادة بنــاء الشــرطة علــى أســس ســليمة... 
نطــرح هــذه المبــادرة، متطلعيــن إىل المشــاركة والتفاعــل والدعــم مــن أفــراد وهيئــات المجتمــع المصــري كافــة، وصــوالً إىل توافــق مجتمعــي حــول إجراءاتهــا، بمــا 
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www.youtube.com/ وانظر أيًضا: ريم ماجد، بلدنا بالمصري، أون يت يف، أذيعت يف 12 يوليو 2011 ومتاحة على www.policeforegypt.org/index.php :36 شرطة لشعب مصر، متاحة على

 watch?v=mXLt-Od7ciM&feature=youtu.be
 www.policeforegypt.org/docs.html :37 هناك ثالث نسخ من نص المبادرة، واألخيرة متاحة هنا

   bit.ly/2Ib2yK0 كتوبر 2011. متاح على 38 انظر على سبيل المثال محمد البحراوي وأحمد ممدوح. »شرطة لشعب مصر، مبادرة وطنية إلعادة بناء الشرطة، اليوم السابع، 25 أ

كتوبر 2012. متاح على: www.elwatannews.com/news/details/65019 وأيًضا: مصطفى إمام، »بعد  39 شيماء عادل، »الوطن تنشر المبادرة الوطنية إلعادة بناء الشرطة«، الوطن، 21 أ

 aspx.219/117676/3/8/12/2011/ahram.org.eg/archive/741 :تعيين وزير داخلية جديد، المبادرات األهلية تعيد هيكلة الداخلية«، األهرام، 9 ديسمبر 2011. متاح على
كتوبر 2016.  40 مقابلة مع كريم عمارة، مسؤول ملف إصالح القطاع األمني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 19 أ

41 ُقتل ما يقرب من 100 من مشجعي كرة القدم يف 2 فبراير 2012، بعد اشتباكات بين مشجعي فريقي األهلي والمصري المتنافسين، ولم تحاول الشرطة التدخل لوقف االشتباكات، مما 

أدى إىل ارتفاع معدل الوفيات، وحدا بالبعض لالعتقاد يف تدبير الشرطة لالشتباكات. وكان الحادث على كل حال داللة قصور أمني هائل. انظر: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، »حول 
أحداث بورسعيد«. 2 فبراير 2012. متاح على eipr.org/en/pressrelease/2012/1364/02/02 وأيًضا: »مذبحة بورسعيد: الدولة تكرس المناخ الهادئ لقتل األبرياء«، مركز القاهرة 

 www.cihrs.org/?p=1133 :لدراسات حقوق اإلنسان، 5 فبراير 2016، متاح على
42 هامش 39 أعاله، مقابلة مع كريم عّنارة. 

43 هامش 39 أعاله، مقابلة مع كريم عّنارة.

44 هامش 39 أعاله، مقابلة مع كريم عّنارة.

albedaiah.com/ :45 »مبادرة إعادة بناء الشرطة تلتقي الببالوي وتطالبه بإعادة هيكلة الداخلية وتطبيق العدالة االنتقالية على الضباط المتهمين«، البداية، 16 يوليو 2013. متاح على

  node/43805
eipr. كتوبر 2013. متاح على 46 »يف تعليقها على مشروع قانون التظاهر ـ منظمات حقوقية: الحكومة تتعامل مع الحق يف التظاهر باعتباره جريمة«، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 3 أ

1859/31/10/org/pressrelease/2013
47 هناك مقطع فيديو للواقعة متاح هنا: www.youtube.com/watch?v=wGNLkHwTMTM. أذيع يف 26 نوفمبر 2011. 

 www.youtube.com/watch?v=FpSwGLkZ1D0 و www.youtube.com/watch?v=nZpr1wi6yPo 48 انظر عينة من تغطية برامج التلفاز للواقعة

eipr.org/ 49 »المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ترحب بالحكم الصادر ضد قناص العيون«، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 5 مارس 2013. متاح على

ا  يــؤدى إىل اعتمادهــا، شــعبًيا ورســمًيا، كخارطــة طريــق إلعــادة بنــاء الجهــاز األمنــي«36.  وانطلقــت المبــادرة37،  التــي عرفــت باســم »شــرطة لشــعب مصــر«، رســميًّ
كتوبــر 2011، وحصلــت علــى تغطيــة واســعة يف وســائل اإلعــالم، المرئيــة والمقــروءة علــى الســواء38،  واســتمرت الدعايــة لهــا لبعــض الوقــت بعــد ذلــك39.  يف أ

ويقــول كريــم ٍعّنــارة، مســؤول إصــالح القطــاع األمنــي يف المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، والتــي كانــت إحــدى المنظمــات المؤسســة لتلــك المبــادرة: 
»مــن 2011-2013 كان إنجازنــا الرئيســي ]شــرطة لشــعب مصــر[ هــو الوجــود والتأثيــر والتواصــل مــع الهيئــات الحكوميــة. يف الســنة األوىل كان وجودنــا 

مســتمًرا يف وســائل اإلعــالم... وكانــوا يســتعينون بنــا دائًمــا إذا أراد أي شــخص ]يف اإلعــالم[ التحــدث عــن الشــرطة.«40 

ويف أول تفاعــل جــدي للمبــادرة مــع هيئــة رســمية، تعاملــت المبــادرة مــع البرلمــان بعــد واقعــة اســتاد بورســعيد المأســاوية يف فبرايــر 2012، وبعــد شــهور قليلــة 
مــن طــرح المبــادرة41.  وبحســب ٍعّنــارة فقــد اتصــل البرلمــان بالمجموعــة عقــب استشــعار الضغــط الشــعبي، فوضعــت المجموعــة مشــروع قانــون وأرســلته إىل 
لجنــة الدفــاع واألمــن القومــي، باالســتناد إىل مبــادئ المبــادرة وأولوياتهــا. لكــن علــى رغــم وجــود ثــالث مشــروعات قوانيــن معروضــة علــى نــواب الشــعب آنــذاك 
)وكلهــا تســتند بدرجــة أو أخــرى إىل مبــادرة »شــرطة لشــعب مصــر«) إال أن أيــا منهــا لــم يتــم تبنيــه، ويف النهايــة اقتصــر البرلمــان علــى تعديــالت محــدودة لقانــون 

الشــرطة تتعلــق بهيــكل األجــور، لتهدئــة الغضــب المتصاعــد مــن صغــار الضبــاط وقتهــا، وهــم القائمــون بالعمــل الفعلــي42. 

وانحــل البرلمــان يف يونيــو 2012 بعــد حكــم قضــايئ بعــدم دســتورية قانــون االنتخــاب، إال أن محمــد مرســي المنتمــي إىل اإلخــوان المســلمين اُنتخــب رئيًســا 
بعــد ذلــك بقليــل. وظلــت مبــادرة »شــرطة لشــعب مصــر« تتفاعــل مــع الحكومــة الجديــدة، وبخاصــة أحمــد مكــي وزيــر العــدل، وإحــدى الهيئــات االستشــارية 
ا )بالنظــر للــدور الــذي أداه خــالل ســنوات مبــارك يف حملــة اســتقالل القضــاء) وكان الكثيــرون منــا  الرئاســية. ويســترجع عّنــارة: »كنــا نجلــس مــع مكــي شــخصيًّ
ــف  ــا أيًضــا نكيِّ يعقــدون عليــه آمــاالً كبيــرة. طلبنــا منــه مباشــرة أن يكــون واســطتنا مــع وزارة الداخليــة، وأبدينــا االســتعداد لاللتقــاء بهــم. ويف تلــك الفتــرة بدأن

مبادرتنــا حســب التغيــرات السياســية، حيــث كانــت المســودة األوىل هــي األكثــر راديكاليــة.« 43

وتعاونــت مبــادرة »شــرطة لشــعب مصــر« عــن كثــب مــع األحــزاب السياســية، بــل والمرشــحين الرئاســيين يف أثنــاء حمالتهــم التــي ســبقت االنتخابــات يف 
2012. واســتعانت عــدة أحــزاب بالمصطلحــات الــواردة يف الوثيقــة الســتعراض موقفهــا مــن إصــالح الشــرطة، فاســتخدم المرشــح الرئاســي والمحامــي الحقــويق 
خالــد علــي المبــادرة برمتهــا جــزًءا مــن برنامجــه يف القســم المتعلــق بالقضايــا األمنيــة، بينمــا اســتغل عمــرو موســى وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح أجــزاء كبيــرة مــن 

المبــادرة يف برنامجيهمــا. ويقــول عّنــارة: »قضينــا ســاعات طويلــة مــع مديــري حملتيهمــا، وكانــت قضيــة إصــالح الشــرطة مــن أهــم القضايــا.«44 

وحتــى بعــد انقــالب الجيــش علــى الرئيــس مرســي يف يونيــو 2013، وعــودة النظــام تحــت الهيمنــة العســكرية، واصلــت المجموعــة االشــتباك مــع الحكومــة 
وغيرهــا مــن الهيئــات الرســمية، فالتقــت برئيــس الــوزراء آنــذاك حــازم الببــالوي45،  وُدعيــت إىل جلســة اســتماع بمجلــس الشــورى حــول مشــروع قانــون التظاهــر. 

ولكــن تمريــر ذلــك القانــون األخيــر تعســًفا، ومــا ورد فيــه مــن قيــود مشــددة، أنهــت أيــة محاولــة للتواصــل الجــدي مــع الحكومــة. 46

ويف تلــك الفتــرة كانــت هنــاك حــاالت قليلــة أدى فيهــا الزخــم الشــعبي إىل المحاســبة، ومنهــا القضيــة التــي عرفــت بقضيــة »قنــاص العيــون«، ففــي نوفمبــر 
2011، ويف أثنــاء تظاهــرات أدت إىل اشــتباكات مــع قــوات الشــرطة، تمكــن أحــد الصحفييــن مــن التقــاط مقطــع فيديــو لضابــط يســتهدف أعيــن المتظاهريــن 

ببندقيتــه47.  وفجــرت القضيــة موجــة اســتنكار شــعبي48 أدى يف النهايــة إىل الحكــم علــى الضابــط محمــود الشــناوي بالســجن ثالثــة أعــوام. 49

ولكــن علــى رغــم نقــاط القــوة يف المبــادرة، وأهميــة القضيــة، إال أنــه لــم يحــدث أي إصــالح للقطــاع األمنــي بعــد ســقوط نظــام مبــارك. ولعــل أهــم العوامــل 
التــي عرقلــت مبــادرة »شــرطة لشــعب مصــر« هــي الفكــرة الســائدة لــدى العديــد مــن الجهــات عــن وجــود »بواعــث قلــق أمنيــة ملحــة«، ممــا جعــل مــن شــبه 
المســتحيل أن يتحقــق إصــالح هيكلــي حقيقــي وتغيــرات تشــريعية، علــى رغــم مــن الزخــم والتأييــد الشــعبي. وقــد تولــدت »بواعــث القلــق« بعــد انســحاب 
قــوات الشــرطة يف 28 ينايــر 2011، وامتناعهــا عــن تقديــم الخدمــات األمنيــة المعتــادة، فصــار هــذا مــن بواعــث القلــق الحقيقيــة لــدى الكثيريــن، لشــعورهم 
بتصاعــد معــدالت الجريمــة، ممــا منعهــم مــن المطالبــة باإلصــالح باقتنــاع تــام. كمــا أدى هــذا إىل تناقــض يف المواقــف، حيــث إن الفئــات الديموغرافيــة والمناطــق 
المختلفــة، التــي أعلــن أفــراد منهــا عــن غضبهــم بإحــراق أقســام الشــرطة يف 28 ينايــر، كانــت هــي نفســها مــن تطالــب الشــرطة باحتــواء الجريمــة المتصاعــدة. وقــد 
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بــدأ هــذا منــذ 2011، فعمــل علــى إبطــاء أيــة ضغــوط حقيقيــة إلصــالح القطــاع األمنــي. 

وتجلــت هــذه التناقضــات بصــور مختلفــة طــول الســنوات التــي أعقبــت ســقوط نظــام مبــارك، فــأدت أحــداث مثــل أحــداث اســتاد بورســعيد إىل عــودة قضيــة 
اإلصــالح إىل الصــدارة، والضغــط علــى األطــراف مــن أجــل التحــرك. لكــن الدولــة نجحــت يف اســتعادة الســيطرة علــى األوضــاع المماثلــة باتبــاع أســاليب بــث 
ــا. وكمــا يتذكــر عّنــارة فــإن »اللحظــة كانــت حاســمة ألنهــا قســمت العديــد مــن المجموعــات  الخــوف، فتبــدد الزخــم الشــعبي المطالــب بإصــالح الشــرطة تدريجيًّ

الثوريــة ومنظمــات المجتمــع المــدين.« 50

تتطلــب التغييــرات الهيكليــة طويلــة األمــد وقًتــا، كمــا كان الحــال بالنســبة للنضــال ضــد التحــرش الجنســي يف الفضــاء العــام، لكــن الوقــت تــرف لــم يكــن متاًحــا 
للمنظمــات الحقوقيــة، حيــث كان المــد يعلــو ضــد اإلصــالح والحقــوق بســرعة كبيــرة. 

وال يمكــن إنــكار أن جســامة االنتهــاكات الحقوقيــة، ورداءة الظــروف يف أماكــن االحتجــاز، يف مصــر، لــم يســبق لهــا مثيــل منــذ منتصــف 2013، بحســب توثيــق 
العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة51،  ومــع ذلــك فقــد مــرت، دون اســتغالل، لحظــات توحــي بعــودة الزخــم الشــعبي المشــهود يف أيــام الثــورة األوىل، ووجــود 

حكومــة تستشــعر الضغــط بمــا يكفــي لالســتجابة. 

ومــن تلــك اللحظــات واقعــة اعتــداء رجــال الشــرطة علــى األطبــاء يف أثنــاء عملهــم يف مستشــفى المطريــة بالقاهــرة، يف 28 ينايــر 522016،  حيــث انطلــق 
آالف األطبــاء إىل الشــوارع احتجاًجــا، بقيــادة نقابــة األطبــاء التــي دعــت إىل جمعيــة عامــة يف 12 فبرايــر، وتبنــت بعــض القــرارات الراديكاليــة، تشــمل دعــوة 
األطبــاء لالمتنــاع عــن تقديــم جميــع الخدمــات الطبيــة مدفوعــة األجــر اعتبــاًرا مــن 27 فبرايــر، واالكتفــاء بالخدمــات المجانيــة والعاجلــة فقــط، يف جميــع 
المستشــفيات الحكوميــة، وأن يغلــق األطبــاء العيــادات الخاصــة يــوم 19 مــارس53.  وتــم توجيــه االتهــام إىل رجــال الشــرطة، ويف 20 ســبتمبر حكمــت عليهــم 
إحــدى محاكــم الجنــح بالســجن لمــدة 3 ســنوات54.  ويف االغلــب تعــود الســرعة التــي تمــت بهــا إجــراءات القضيــة إىل الزخــم الــذي حركــه األطبــاء ومــا حصــدوه 

مــن تأييــد شــعبي55. 

ومــن الحــاالت األخــرى التــي كان لهــا أثــر واســع، حالــة ســائق النقــل الــذي قتلــه فــرد مــن الشــرطة بعــد خــالف علــى األجــر يف فبرايــر 2016، حيــث تجمــع مئــات 
األشــخاص حــول مديريــة أمــن القاهــرة، ثــم انطلقــوا يف مســيرة مــن مبنــى المديريــة إىل مستشــفى أحمــد ماهــر الــذي نقــل إليــه الجثمــان56.  ويف أبريــل حكــم 
علــى فــرد الشــرطة بالســجن المؤبــد57.  وبعــد الواقعــة بقليــل كلَّــف الرئيــس السيســي وزيــر داخليتــه بتعديــل قانــون الشــرطة، يف تصريحــات تــم تداولهــا علــى 
أنهــا اعتــراف بالمشــكلة، واألهــم أنــه كان أول اعتــراف مــن نوعــه مــن أحــد قــادة الدولــة يف مصــر. وقــال السيســي آنــذاك إنــه ال بــد مــن المحاســبة علــى مثــل هــذه 

التصرفــات غيــر المســؤولة، ممــا يســتتبع تعديــل القانــون المنظــم لــألداء األمنــي58.  وتــم تمريــر التعديــالت يف 10 أغســطس 2016. 

غيــر أن المفارقــة، المتوقعــة، هــي أن التعديــالت لــم تتضمــن أيــة آليــات للمحاســبة أو أيــة إصالحــات هيكليــة جــادة59.  ومــع ذلــك فقــد ظهــرت للمــرة األوىل 
مصطلحــات غيــر مســبوقة، وكمــا يقــول عّنــارة فــإن »قانــون الشــرطة كان يتعلــق دائًمــا بالتزامــات األفــراد حيــال رؤســائهم، وتتــوىل بقيــة بنــوده تنظيــم الرواتــب 
والمعاشــات...إلخ. فكانــت هــذه المــرة األوىل التــي تظهــر فيهــا ألفــاظ تتعلــق بواجــب الضبــاط الدســتوري مــن حيــث احتــرام الحريــات والحقــوق. يف المجمــل، 
كانــت ]التعديــالت[ محــدودة للغايــة، لكــن عليــك أن تراعــي أنهــا تمــت يف ذروة حكــم السيســي ـ حينمــا لــم يكــن أحــد يتوقــع أيــة إصالحــات تشــريعية أو 

مؤسســاتية ـ وأن هــذا حــدث بالضــرورة ألنــه شــعر بالضغــط.«60 

كانــت تلــك الومضــات والحــوادث التــي اســتعاد فيهــا النــاس الشــارع، علــى أهميتهــا، قليلــة وتــم احتواؤًهــا ســريعا مــن جانــب الحكومــة، واقتصــرت مبــادرة 
»شــرطة لشــعب مصــر« وغيرهــا مــن الجهــود الحقوقيــة علــى ضمــان المحاســبة يف حــاالت فرديــة ومتفرقــة. ويرجــع هــذا، بنســبة كبيــرة، إىل الزخــم والتأييــد 
الشــعبي لتلــك القضايــا حتــى مــن قبــل الثــورة، عــالوة علــى دعــم األحــزاب السياســية والشــخصيات العامــة واإلعــالم المســتقل يف األيــام التاليــة للثــورة. ولكــن يف 
النهايــة لــم تكــن هنــاك أيــة نيــة أو إرادة مــن جانــب القــوى السياســية المهيمنــة للشــروع الفعلــي يف إصــالح هيكلــي جــاد للقطــاع األمنــي، وهــذا حتــى مــن قبــل 
عــودة الســلطوية يف يوليــو 2013. لقــد تمكــن النظــام وخاصــة أجهزتــه األمنيــة ووســائل اإلعــالم المؤيــدة )أو الخاضعــة) مــن اســتغالل مخــاوف النــاس بشــأن 

غيــاب األمــن يف االحتــواء الســريع أليــة غضبــة تســربت إىل الشــارع مــن انتهــاكات الشــرطة وتعدياتهــا.

أيار/ مايو 2018تأثير المنظمات الحقوقية يف مصر ما بعد الثورة )2011-2013(سهى عبد العاطي
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 bit.ly/2HOMGsT :كتوبر 2011. متاح على 68 انظر على سبيل المثال »شهيدان ومئة مصاب أمام ماسبيرو نتيجة استخدام األقباط لألسلحة النارية«، اليوم السابع، 9 أ

www.youtube.com/watch?v=O0XuIndYiL4 69 الشيخ محمد عبد المقصود. »نظرة حول أحداث ماسبيرو«، قناة الناس، متاح على

www.youtube. 70 انظر على سبيل المثال: »حسام بهجت يف  برنامج »بدون كالم« تعليًقا على مذبحة ماسبيرو«، يسري فودة. »بدون كالم«، أون يت يف، أذيع يف 24 مايو 2011. متاح على
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www.almasryalyoum.com/news/ :كتوبر 2011. متاح على 71 حسام صدقة ومحمد عبد القادر. »األحزاب تطالب العسكري بإعالن الحداد على شهداء ماسبيرو«، المصري اليوم، 11 أ

 bit.ly/2IaXntl كتوبر 2011. متاح على details/117293 وانظر أيًضا »17 حزبًا وحركة وائتالفا يتهمون العسكري بتدبير مؤامرة لذبح متظاهري ماسبيرو«، اليوم السابع، 13 أ
www.alarabiya.net/ كتوبر 2011. متاح على 72 إنجي القاضي. »اتهامات لإلعالم المصري الرسمي بالتحريض والتضليل يف تناول أحداث ماسبيرو«، العربية، 14 أ

www.youtube. كتوبر 2011. متاح على html.171788/14/10/articles/2011 وانظر أيًضا: يسري فودة. »اإلعالم الرسمي وأحداث ماسبيرو«. برنامج بدون كالم، أون يت يف،أذيع 10 أ
com/watch?v=ZG1Sdeik6B0. وهناك تحليل موثق للدور الذي أداه اإلعالم يف التحريض على العنف من خالل تقرير نشرته  مؤسسة حرية الفكر والتعبير. »ماسبيرو مجرًما«.ديسمبر 

484-afteegypt.html/22/12/afteegypt.org/media_freedom/publications-media_freedom/2011 2011. متاح على
www.youtube.com/watch?v=YWJiQlfwz7o :كتوبر 2011. متاح على 73 انظر المؤتمر الصحفي للمجلس األعلى حول أحداث ماسبيرو، شبكة رصد، 12 أ

كتوبر 2011. 74 انظر إبراهيم عيسى تعليقا على ردود أفعال أحداث ماسبيرو، قناة التحرير، متاح على www.youtube.com/watch?v=0fhS35oL1Zw  11 أ

 www.youtube.com/watch?v=tnOxAQGFSHU  75 انظر تعليق الشيخ محمد حسين يعقوب حول االستفتاء على التعديالت الدستورية ومتاح على

حرية الدين واالعتقاد: كيف أدى التالعب بالدين إىل تدهور جسيم يف احترام الحريات الدينية
لعــل الحريــات الدينيــة مــن أّدل األمثلــة علــى قضيــة لــم يتحقــق فيهــا نجــاح يذكــر، وليــس هــذا فقــط، بــل إن الفتــرة التــي أعقبــت ســقوط نظــام مبــارك مباشــرة، 
وخاصــة يف عهــد المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة، شــهدت تدهــوًرا خطيــًرا أثــار فــزع األطــراف المعنيــة61.  فقــد تصاعــد العنــف الطائفــي خــالل تلــك الفتــرة 

علــى نحــو جســيم. 

ويقــول إســحق إبراهيــم، مســؤول حريــة الديــن والمعتقــد يف المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية إنــه »ظهــر اتجاهــان جديــدان وجارفــان، يقــودان النزاعــات 
الطائفيــة يف تلــك الفتــرة: إحــراق الكنائــس حتــى إذا لــم يكــن لــب النــزاع أو منبعــه يتعلــق بمبنــى الكنيســة نفســه، كمــا علــى ســبيل المثــال يف حالــة وجــود عالقــة 
غراميــة بيــن مســلمة ومســيحي. والثــاين هــو التصعيــد مــن الجانــب القبطــي يف مواجهــة هــذا كلــه. يف العديــد مــن تلــك الحــوادث اســتخدم األقبــاط الســالح ممــا 

أدى أحيانـًـا إىل وفيــات أعلــى يف صفــوف المســلمين.« 62

وقــد وقعــت إحــدى تلــك الحــوادث يف إمبابــة، يف 7 و 8 مايــو 632011،  حيــن حــاول تجمهــر مــن المســلمين اجتيــاح كنيســة مــار مينــا بعــد ظهــور ادعــاء بأنهــا 
تــؤوي مســلمة كانــت قــد فــرَّت مــن أهلهــا يف 2010، وانتهــى بهــم األمــر إىل إحــراق كنيســة أخــرى، هــي كنيســة الســيدة العــذراء. وقــع الحــادث بتحريــض مــن 
جماعــات دينيــة أصوليــة، وعلــى رغــم الوجــود العســكري الكبيــر يف الشــوارع وقتــذاك إال أن الجيــش أو الشــرطة لــم يحــاوال منــع االشــتباكات أو حتــى احتواءهــا. 
كمــا كانــت هــذه الواقعــة جديــرة بالذكــر بصفــة خاصــة مــن حيــث ردود أفعــال األقليــة القبطيــة علــى االعتــداء علــى مبــاين الكنيســة، حيــث إن »تبــادل اســتخدام 
األســلحة الناريــة والعنــف بيــن الطرفيــن بالشــكل الــذي أســفر عــن هــذا العــدد الكبيــر مــن القتلــى والمصابيــن هــي جميًعــا مؤشــرات خطيــرة قــد تنــذر بأحــداث 
عنــف واســع النطــاق، أو بعــودة العمليــات اإلرهابيــة التــي كانــت إمبابــة إحــدى ســاحاتها يف نهايــة الثمانينيــات والتســعينيات«، كمــا حــذر بيــان المبــادرة المصريــة 

للحقــوق الشــخصية اســتناًدا إىل نتائــج بعثتهــا لتقصــي الحقائــق.64 

وظهــر أيًضــا تصاعــد يف أعــداد قضايــا ازدراء األديــان المرفوعــة مــن أفــراد65،  ففــي تقريــر يحلــل 19 مــن تلــك القضايــا، بعــد عاميــن مــن الثــورة، وجــدت المبــادرة 
المصريــة أن معظــم القضايــا ُرفــع علــى آحــاد المواطنيــن، وليــس فقــط علــى شــخصيات إعالميــة أو عامــة كمــا يف عهــد مبــارك. وقــد ترافقــت القضايــا باالعتــداء 
علــى المتهميــن أو عائالتهــم أو ممتلكاتهــم، بعــد التحريــض مــن جماعــات دينيــة أصوليــة يف معظمهــا. وعنــد توجيــه االتهــام إىل هــؤالء األفــراد أو إدانتهــم، كانــت 

قــرارات القضــاة تتخــذ منحــى شــديد المحافظــة يف تفســير النصــوص العقابيــة ذات الصلــة. 

كتوبــر 2011  ثــم أن الفتــرة نفســها شــهدت تصاعــًدا يف االعتــداء مــن جانــب الدولــة، والحالــة الصاعقــة الدالــة علــى عنــف الدولــة هــي واقعــة ماســبيرو. ففــي 9 أ
قامــت مســيرة مــن شــبرا يف القاهــرة وانتهــت فجــأة أمــام مقــر التليفزيــون الحكومــي يف ماســبيرو. وكان قــد تــم تنظيــم التظاهــرة علــى خلفيــة هــدم كنيســة يف 
كثــر مــن 80 عاًمــا. واُلتقطــت مقاطــع  أســوان، زعــم ســكان مســلمون هنــاك أنهــا لــم تحصــل علــى التصريــح الــالزم علــى رغــم أنهــا تخــدم الســكان األقبــاط منــذ أ
فيديــو لعنــف الشــرطة العســكرية وقــوات األمــن المركــزي يف فــض التظاهــرة، باســتخدام الذخيــرة الحيــة والمركبــات العســكرية لدهــس المتظاهريــن66،  وفيمــا 
بعــد انضــم إىل قــوات األمــن أشــخاص مــن المنطقــة، وســط تحريــض واضــح مــن اإلعــالم الرســمي ضــد المتظاهريــن األقبــاط، وضــرورة أن ينــزل مواطنــون إىل 
الشــارع لحمايــة الجيــش67.  واســتخدمت وســائل إعــالم مقــروء لغــة تحريضيــة68،  إىل جانــب أفــراد الجماعــات الدينيــة األصوليــة الذيــن أرادوا تصويــر الحــادث 
علــى أنــه اعتــداء مــن الطائفــة القبطيــة، ومحاولــة لتعطيــل االنتخابــات البرلمانيــة المنتظــرة69.  وتســبب الحــادث يف اســتنكار هائــل مــن منافــذ إعالميــة70 وأطــراف 
كثــر النقــد علــى الــدور الــذي أداه اإلعــالم72  لكــن بعضــه غلــب عليــه اإلنــكار73  وردود األفعــال74  الرســمية. وقــد اُفتتــح تحقيق رســمي،  سياســية71  عديــدة. وانصــب أ

ووجهــت النيابــة العســكرية االتهــام إىل ثالثــة مــن ضبــاط الجيــش، لكــن التحقيــق لــم يســفر عــن شــيء، وأعلنــت إحــدى المحاكــم العســكرية تبرئــة الضبــاط. 

ومــن المهــم، ونحــن بصــدد تحليــل األســباب التــي أدت إىل تدهــور هــذا الوضــع بالــذات علــى ذلــك النحــو، أن نــدرك الــدور الــذي أداه الديــن يف مصــر مــا بعــد 
مبــارك، وكيــف تالعبــت بــه األطــراف السياســية كافــة. لقــد بــدأ هــذا منــذ مــارس 2011، مــع التعديــالت الدســتورية التــي اقترحهــا المجلــس العســكري الحاكــم، 
والتــي أيدهــا اإلخــوان المســلمون وغيرهــم مــن الجماعــات الدينيــة اإلســالمية، وتــم تصويرهــا اقتراًعــا علــى هويــة الدولــة كمــا تنــص عليهــا المــادة الثانيــة مــن 
الدســتور، علــى رغــم عــدم التعــرض لتلــك المــادة بالــذات بــأي تعديــل75.  ويف أعقــاب خلــع الرئيــس مرســي بيــد الجيــش يف 2013، اعتــدى أنصــار النظــام 

تأثير عمل حقوق اإلنسان أيار/ مايو 2018سهى عبد العاطي
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الُمنقلــب عليــه علــى الكنائــس والعقــارات المملوكــة لألقليــة القبطيــة76. وهكــذا تحولــت قضيــة الحريــات الدينيــة مــن قضيــة حقــوق وحريــات إىل قضيــة 
سياســية، وورقــة للمســاومة يف بعــض األحيــان. 

ومــن األوجــه األخــرى للمشــكلة أن الدعــوة الحتــرام الحريــات الدينيــة كانــت محــدودة، ولــم تتواصــل مــع العديــد مــن أصحــاب المصلحــة، ولــم يكــن اإلعــالم أو 
االنتبــاه الرســمي يلتفــت إليهــا إال بعــد الحــوادث الكبــرى مثــل مســيرة ماســبيرو. وعــالوة علــى هــذا فــإن القــرار المتعلــق بقــدر االحتــرام الممنــوح لتلــك الحقــوق، 
مثلــه مثــل وحشــية الشــرطة، ظــل إىل حــد بعيــد يف أيــدي النخبــة السياســية والمنــاخ السياســي، وســط ضعــف الزخــم الشــعبي المحيــط بالقضيــة. فعلــى 
عكــس قضيــة التحــرش الجنســي أو حتــى وحشــية الشــرطة،لم يكــن هنــاك ضغــط شــعبي كاف علــى الحكومــة للتحــرك. ويف أحيــان كثيــرة، كمــا تشــهد عديــد 
مــن حــوادث العنــف الطائفــي وخصوًصــا خــالل حكــم المجلــس العســكري، أخفقــت قــوات الجيــش والشــرطة يف التحــرك لمنــع تصعيــدات كان يمكــن تجنبهــا 
أحيانـًـا77.  ويقــول إبراهيــم: »كانــت القضيــة خاســرة، لــم تنــل مــا تســتحقه مــن اهتمــام. والســبب هــو أن ]الحريــات الدينيــة[ تــأيت يف ذيــل قائمــة األولويــات لــدي 
كانــوا أحزابـًـا سياســية أو منظمــات أهليــة أو الســلطة الحاكمــة.«78  بــل إن المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية ربمــا  العديــد مــن أصحــاب المصلحــة، ســواء أ

كانــت المنظمــة الحقوقيــة المصريــة الوحيــدة التــي لهــا برنامــج قائــم يف مجــال الحريــات الدينيــة، يتــوىل بانتظــام توثيــق تلــك القضيــة الحساســة ومتابعتهــا. 

ولكــن حتــى المنظمــات الحقوقيــة واألحــزاب السياســية التــي دعمــت القضيــة أو اشــتغلت عليهــا مــن وقــت إىل آخــر كانــت بغيــر فعاليــة تذكــر، وبــدون تأييــد 
علــى األرض، فانفــردت بالســاحة الجماعــات الدينيــة، والمتطرفــة منهــا يف أغلــب األحيــان، لحــل القضيــة أو تناولهــا علــى حســاب األقليــة القبطيــة، مســتغلة 
غيــاب الجهــاز األمنــي لصالحهــا. ومــن ثــم فقــد ســهل عليهــا التالعــب بالنعــرات الطائفيــة وتعبئــة النــاس ضــد احتــرام الحريــات الدينيــة، باســتغالل االنفتــاح 
الحــادث يف المجــال العــام . وعلــى ســبيل المثــال تمكــن العديــد مــن تلــك الجماعــات مــن افتتــاح قنــوات تلفزيونيــة خاصــة وتأســيس أحــزاب عامــة. ويقــول 
إبراهيــم »كانــت لدينــا ســلطة تحتــاج إىل تلــك الجماعــات الدينيــة لتعضيــد قوتهــا، وجماعــات دينيــة ذات مكونــات مختلفــة، تــؤدي دوًرا يف سياســات الشــارع 

وتريــد أن تثبــت وجودهــا، علــى المســتويين الشــعبي والرســمي«.

أيــن إذن قصــص النجــاح يف هــذه القضيــة إن كان ثمــة نجــاح؟ كان الزخــم الــذي تــوىل شــباب األقبــاط قيادتــه يف أحيــان كثيــرة لمعارضــة الكنيســة القبطيــة هــو 
أول احتجــاج مــن نوعــه يف وجــه تلــك المؤسســة الدينيــة، التــي اختــارت يف أغلــب األحيــان عقــد الصفقــات مــع النظــام الحاكــم للحفــاظ علــى موقعهــا الســلطوي 
وســط األقليــة القبطيــة كبيــرة الحجــم »فمــع انــدالع تظاهــرات الشــوارع والتعبئــة الجماهيريــة، تــم إنشــاء عــدد مــن الكيانــات القبطيــة التــي تمكنــت مــن إيجــاد 
زخــم مــا علــى األرض، ممــا امتــد حتــى األحــداث السياســية مثــل التصويــت ضــد دســتور 2013، أو التظاهــرات التــي أدت إىل خلــع اإلخــوان المســلمين«، كمــا 
يقــول إبراهيــم79.  لكــن االنهيــار المؤقــت لقطــاع األمــن، الــذي منــع األقبــاط مــن بنــاء الكنائــس، أدى بهــم إىل االعتقــاد يف »قدرتهــم اآلن علــى بنــاء دور العبــادة 
بــدون الحســابات والتعقيــدات القديمــة، والشــعور بــأن عليهــم أن يمارســوا حقوقهــم، وســط منــاخ جديــد يطالــب فيــه النــاس بالحريــة والعدالــة. ال ســيما وأن 

هنــاك موجــة مــن الغضــب كانــت تعتمــل يف نفــوس ذلــك الفريــق، حتــى منــذ أيــام مبــارك.«  

وســّوق النظــام العســكري الجديــد بقيــادة السيســي نفســه حامًيــا لحقــوق األقليــات80،  رغــم أنــه يف جوهــره كان اســتعادة ألوضــاع عصــر مبــارك، الــذي كان 
القطــاع األمنــي القــوي يســيطر فيــه علــى القضيــة. وارتــّدت الحــوادث الطائفيــة يف المجمــل إىل متوســط أعدادهــا واتجاهاتهــا الســابقة81.  كمــا عــادت الدولــة 
لــت عــودة الســلطوية يف نســختها األشــد ضــراوة بإنهــاء جهــود  وهيئاتهــا لتــويل دورهــا كــراع للخطــاب الدينــي المســموح بــه، بمــا فيــه خطــاب الكنيســة. وتكفَّ
ــا، فاســتعادت الكنيســة القبطيــة األكثــر ميــالً إىل المحافظــة صفــة المتحــدث الوحيــد نيابــة عــن حقــوق األقبــاط. وعــادت  شــباب األقبــاط التعبويــة كلهــا تقريًب

أجهــزة األمــن أيًضــا إىل القيــام بــدور منــع النــاس مــن العبــادة يف أماكــن خاصــة ومحــددة. 

لــم تكــن المــواد المتعلقــة بالحريــات الدينيــة يف دســتور 2014 كافيــة، علــى رغــم أفضليتهــا، مقارنــة بالمــواد الــواردة يف دســتور 2012 يف ظــل اإلخــوان 
المسلمين82.  فعلى سبيل المثال، تنصُّ المادة 53 على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وينصُّ الدستور الجديد أيًضا على تبني قانونين: واحد لوضع 
حصــة لألقبــاط )بحيــث يشــملهم قانــون االنتخــاب) واآلخــر كــي يحكــم إنشــاء الكنائــس. وال يخلــو مــن داللــة أن البرلمــان المنتخــب يف مطلــع 2016 ضــم بيــن 
صفوفــه عــدًدا غيــر مســبوق مــن األقبــاط هــو 8336.  لكــن مــن جهــة أخــرى، رســخت المــادة الثالثــة مــن الدســتور هيمنــة الكنيســة علــى األقبــاط، بينمــا ســمحت 
المــادة 63 بممارســة الحريــات الدينيــة طالمــا ال تمــس القانــون والنظــام العــام.  وأخيــًرا تبنــت الحكومــة قانونـًـا يحكــم بنــاء الكنائــس يف 2016، لكــن تبنيــه تــم 
بــدون أي تشــاور عــام، بعــد نقــاش بيــن الكنيســة والحكومــة، وهــو يف جوهــره تقنيــن ألوجــه التعســف وانعــدام المســاواة المحيطــة ببنــاء دور العبــادة يف مصــر.

وبحلــول نهايــة 2016 عــادت ظاهــرة التجمعــات المتطرفــة اإلســالمية التــي تهاجــم أماكــن العبــادة المســيحية للظهــور يف اســتنئاف لنمــط ظهــر ربمــا ألول مــرة 
بوضــوح يف الســبعينيات اثنــاء نظــام الســادات ثــم اســتمر متقطعــا تحــت نظــام مبــارك حتــى قبيــل ثــورة 2013. ففــي مايــو 2017 فتــح مســلحون عشــرة النــار 
كبــاً علــى متنهــا بينهــم طفــالن84.  واســتهدف انتحاريــون مصليــن  علــى حافلــة تقــل مســيحيين بعــد أن اوقفوهــا وهــي يف طريقهــا إىل ديــر يف المنيــا فقتلــوا 26 را

أيار/ مايو 2018تأثير المنظمات الحقوقية يف مصر ما بعد الثورة )2011-2013(سهى عبد العاطي
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مســيحيين يف أحــد الزعــف قبــل عيــد القيامــة يف كنيســتين يف اإلســكندرية وطنطــا فقتلــوا 2929 شــخصا وبعدهــا أعلــن الرئيــس السيســي حكــم الطــوارىء 
لمــدة ثالثــة أشــهر.85

وكــرس قانــون بنــاء الكنائــس اعتباطيــة وال مســاواة الممارســات القائمــة بشــأن بنــاء أماكــن العبــادة يف مصــر86.   وبيــن صــدور القانــون واوائــل 2018 عــام وقعــت 
كثــر مــن عشــرين هجمــة ضــد أماكــن يمــارس فيهــا االقبــاط شــعائرهم الدينيــة منــذ ســنوات عديــدة وكثيــر منهــا كانــت قــد تقدمــت لتوفيــق أوضاعهــا والحصــول  أ

علــى ترخيــص تحــت القانــون الجديــد. 

ويف حــادث صــارخ وبعــد صــالة الجمعــة يف 22 ديســمبر 2017 هاجــم مئــات مــن مســلمي كفــر الواصليــن يف محافظــة الجيــزة كنيســة األميــر تــادرس يف غيــاب 
قــوات األمــن. وردد المحتجــون المســلمون »هتافــات دينيــة وأخــرى عدائيــة ضــد األقبــاط، تطالــب بهــدم الكنيســة، معلليــن ذلــك بشــروع الكنيســة يف تركيــب 
جــرس، وهــو مــا يعترضــون عليــه. وأحالــت نيابــة اطفيــح ١٩ متهًمــا مســلًما للمحاكمــة بعــدة اتهامــات منهــا »التجمهــر واســتغالل الديــن بقصــد اإلثــارة، والصيــاح 
إلثــارة الفتــن الطائفيــة ممــا ترتــب عليــه اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة، واإلتــالف العمــدي للممتلــكات... واالعتــداء بالضــرب علــى المجنــي عليــه عيــد عطيــة.« وأُحيــل 
عطيــة نفســه للمحاكمــة بتهمــة »إنشــاء مبنــى دون ترخيــص بالمخالفــة للقانــون، وإدارة ...حضانــة أطفــال قبــل الحصــول مــن الجهــة المختصــة علــى التراخيــص 
الالزمــة لذلــك« رغــم انــه كان قــد بــاع األرض ألســقف اطفيــح يف 2014. وقضــت محكمــة بحبــس كل المتهميــن المســلمين ســنة واحــدة ومــع وقــف التنفيــذ 
كثــر مــن 20 الــف دوالر). وتدعــي المبــادرة المصريــة ان مجريــات المحاكمــة  وغرامــة 500 جنيــه لــكل منهــم بينمــا قضــت بتغريــم عطيــة 360 الــف جنيــه )أ
تتســق مــع ســلوك أجهــزة الدولــة تجــاه مثــل هــذه القضايــا »مــن حيــث االســتجابة لمطالــب بعــض األهــايل بالقريــة بغلــق الكنيســة عقــب االعتــداءات بحجــة 

أنهــا غيــر مرخصــة«.87 

وال يمكــن النظــر لفشــل الدولــة يف حمايــة ممارســة االقبــاط لشــعائرهم وحمايتهــم مــن االســتهداف الطائفــي بمعــزل عــن ال مبــاالة الدولــة بلعــب دور مدافــع 
عــن الحريــات الدينيــة عمومــا. ويف الحقيقــة فــان السياســات واالســتراتيجيات التمييزيــة يف التعامــل مــع األقليــات الدينيــة ســاهمت يف اذكاء العنــف الطائفــي. 

وكان هــذا األمــر واضحــا خــالل عصــر مبــارك وعــاد مــرة أخــرى يف عصــر السيســي. 

بداية النهاية، أو كيف نضمن أال تتكرر 2011 ثانية أبًدا
ــز فتــرة 2011-2013 يف االنكمــاش، مــع العــودة التدريجيــة للحكــم الســلطوي، اتضــح أن النجاحــات  بمجــرد أن تحــول اتجــاه المــد، وبــدأ االنفتــاح الــذي ميَّ
المحــدودة التــي تحققــت يف تلــك الفتــرة كانــت حلــوالً ســريعة، قصيــرة األجــل، ال ينبغــي كمــا أســلفنا أن تســقط مــن الحســبان تماًمــا، لكــن ال ينبغــي المبالغــة 

يف قيمتهــا أيًضــا. 

وقــد كان أحــد العناصــر المحوريــة يف اســتراتيجية النظــام الخاضــع للهيمنــة العســكرية، يف محاولتــه لنقــض مكتســبات 2011 وكل مــا حــدث عقــب الثــورة، هــو 
نــزع تســييس  المجتمــع واســتعادة الســيطرة علــى المجــال السياســي مــن أعلــى. وكان مــن مكونــات تلــك االســتراتيجية اســتعداء المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
وفصلهــا عــن بعضهــا بعًضــا وعــن شــبكات النشــطاء المســتحدثة )ســواء كان عملهــم يف مجــال الحقــوق أو الديمقراطيــة). بــل إن الحملــة القمعيــة علــى 
ــا ومــن حيــث التأثيــر االجتماعــي، وخصوًصــا قبــل 2011، كانــت قــد بــدأت بالفعــل قبــل أن تشــمل  منظمــات المجتمــع المــدين، علــى رغــم ضعفهــا النســبي فعليًّ
جميــع الفاعليــن يف المجــال العــامـ  منــذ صيــف 2011، حيــن كان النــاس مــا يزالــون ينزلــون إىل الشــوارع، ومــا يــزال اإلعــالم قــادًرا علــى مناقشــة أي قضيــة يشــاء، 

وكانــت األحــزاب السياســية قــد بــدأت يف حمالتهــا لالنتخابــات البرلمانيــة المزمعــة آنــذاك. 

يف أبريــل 2011 أعلــن المســؤولون عــن تشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق بقيــادة اثنيــن مــن القضــاة للتحقيــق يف التمويــل األجنبــي للمنظمــات المصريــة غيــر 
كتمــل التقريــر يف ســبتمبر 2011، وأحيــل إىل مكتــب النائــب  الحكوميــة يف الســنوات الســابقة علــى الثــورة، والــدور الــذي قــام بــه التمويــل يف دعــم الثــورة. ا
العــام للتحقيــق88.  وتــم تــداول نســخ مســربة مــن التقريــر يف وســائل اإلعــالم بشــكل فضائحــي89.  وتــال هــذا حملــة تشــويه لــوَّح فيهــا المســؤولون بالكرامــة 
والمشــاعر الوطنيــة لرســم صــورة توحــي بــأن الحكومــة األمريكيــة دعمــت تلــك الجمعيــات مــن أجــل القيــام بأنشــطة مــن شــأنها تهديــد األمــة. ففــي 23 يوليــو 
2011، علــى ســبيل المثــال، وجــه اللــواء حســن الروينــي مــن المجلــس العســكري الحاكــم إىل جماعــة 6 أبريــل تهمــة التخابــر ضــد مصالــح البــالد بتمويــل 
أجنبــي90.  ويف اليــوم نفســه، يف أثنــاء مظاهــرة يف العباســية، تــم اختطــاف باحــث يف المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية واتهامــه باالنتمــاء إىل جماعــة 
6 أبريــل، وقــال لــه الخاطفــون إنهــم ســيبلغون عنــه ويســلمونه إىل الجيــش بمــا أنــه جاســوس بحســب تصريــح الروينــي91.  ويف مشــهد بالــغ الدراميــة، يــوم 
29 ديســمبر 2011، قــام أفــراد الشــرطة العســكرية بمداهمــة مقــرات 17 منظمــة غيــر حكوميــة ـ معظمهــا دوليــة ـ واعتقــال عــدد مــن موظفيهــا ومصــادرة 

ملفاتهــم وحواســبهم وإغــالق المقــرات92. 

ويقــول محمــد زارع مــن مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان إنــه »مــن البدايــة، عنــد التعامــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، لــم تكــن هنــاك أيــة محاولــة 
لتخفيــف القيــود، بــل علــى العكــس، كانــت هنــاك محــاوالت إلغــالق تلــك المنظمــات. وعلــى رغــم عــدم ذكــر هــذا صراحــة يف تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق إال أنــه 

تأثير عمل حقوق اإلنسان أيار/ مايو 2018سهى عبد العاطي
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92 “Egypt Security Forces Storm NGO Offices.” Al Jazeera English. December 29, 2011. Available at www.aljazeera.com/news/middleea
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كانــت هنــاك تلميحــات واضحــة بــأن المنظمــات تلقــت أمــواالً، ونتيجــة لهــذا اندلعــت الفوضــى يف 2011، وقامــت الثــورة ومــا أعقبهــا مــن أحــداث. كانــت الحكومــة 
تقــول بوضــوح إننــا ال نريــد لمــا حــدث يف 2011 أن يحــدث ثانيــة«.93

لكــن تبعــات المالحقــة القضائيــة لـــ43 شــخًصا94 ، معظمهــم مــن األجانــب، ربمــا دفعــت الحكومــة لعــدم التوســع يف الحملــة القمعيــة. ثــم تغيــر الموقــف يف 
أواخــر 2014 عنــد تحــول الجهــود المبذولــة الحتــواء المنظمــات غيــر الحكوميــة إىل تعديــالت تشــريعية مــن شــأنها أن تصعــب علــى المنظمــات تلقــي التمويــل، 
ـظ العقوبــات وتتوســع يف حيثيــات المالحقــة. عقــب حملــة 2011 القمعيــة علــى المنظمــات الدوليــة، بــدأت مجموعــة مــن المنظمــات الوطنيــة يف  وأن تغلِـّ
تــداول نســخة خاصــة بهــا مــن مشــروع قانــون للجمعيــات األهليــة95.  مــن جهــة أخــرى تقدمــت وزارة التضامــن االجتماعــي بمســودتها الخاصــة يف أبريــل 2012.  
وتقــدم حــزب الحريــة والعدالــة المهيمــن علــى البرلمــان بمســودة ثالثــة يف الشــهور األوىل مــن 962012، كانــت إيجابيــة إىل حــد بعيــد مقارنــة بمســودة وزارة 
التضامــن االجتماعــي. لكــن لــم يتــم تبنــي قانــون جديــد، وأخفقــت جميــع المســودات الالحقــة، بمــا فيهــا مســودة حــزب الحريــة والعدالــة، والمناقشــات المحيطــة 
بالتعديــالت التشــريعية التــي شــارك فيهــا عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة مــع مســؤويل الحكومــة أو السياســيين، أخفقــت كلهــا يف حمايــة الغايــة النهائيــة ألي 
قانــون مماثــل مــن منظــور المجتمــع المــدين، أال وهــي حريــة تكويــن الجمعيــات. »كانــت نســخنا مختلفــة كل االختــالف، فــكان تقريــب وجهــات النظــر مســتحيالً«، 
بحســب زارع97 . يف عهــد مرســي دخلــت المنظمــات غيــر الحكوميــة يف تشــكيل لجنــة أنشــأها وزيــر العــدل أحمــد مكــي بغــرض وضــع مشــروع قانــون، بــل إن 
الوزيــر نفســه زار مركــز القاهــرة للتحــدث يف مائــدة مســتديرة، وأبلــغ الحضــور بأنــه ال ضــرورة لوضــع قانــون منفصــل للجمعيــات األهليــة، بمــا أن قانــون العقوبــات 
كثــر مــن كاف لتغطيــة أيــة مخالفــات ترتكبهــا تلــك المنظمــات. يف النهايــة انســحبت المنظمــات غيــر الحكوميــة المشــاركة يف اللجنــة احتجاًجــا علــى مشــروع  أ

القانــون الــذي ُقــدم باســمها.98

بعــد 30 يونيــو أنشــأ الوزيــر أحمــد البرعــي لجنــة ضمــت بدورهــا عــدًدا مــن المنظمــات الحقوقيــة، ويســترجع زارع »يف البدايــة اشــتغلت لجنــة البرعــي بســرعة 
وكفــاءة كبيرتيــن، وكنــا شــديدي المرونــة يف مطالبنــا. وفجــأة بــدأت األمــور تتباطــأ، فاعتبرناهــا عالمــة ]علــى أن هــذا كلــه لــن يــؤدي يف النهايــة إىل شــيء[«.99

مــع تمريــر قانــون التظاهــر القمعــي يف أواخــر 2013، كانــت جميــع الجســور مــع الحكومــة قــد أحرقــت. وكان قانــون الجمعيــات الجديــد األســوأ مــن نوعــه100.  
وفــرض القانــون قيــوًدا مشــددة علــى تأســيس المنظمــات غيــر الحكوميــة: إذ يجــب أن تكــون ضروريــة الحتياجــات المجتمــع، وعليهــا أن تضمــن عــدم تلبيــة 
ذلــك االحتيــاج أو عــدم وجــود منظمــة أخــرى مــن النــوع نفســه، وألغــى القانــون عقوبــة الحبــس للمخالفــات واســتبدل بهــا غرامــات ثقيلــة تصــل إىل مليــون جنيــه 
مصــري. وأقــر البرلمــان القانــون يف نوفمبــر 2016 ووقعــه السيســي ليصبــح ســاريا يف 29 مايــو 2017 مانًحــا المنظمــات القائمــة عاًمــا واحــًدا لتوفيــق أوضاعهــا 

حســب القانــون الجديــد وإال جــرى إغالقهــا بامــر قضــايئ.101

ومــن المشــكالت المبكــرة التــي واجهتهــا المنظمــات الحقوقيــة التــي كانــت تقــود تلــك الجهــود مشــكلة أن حريــة تكويــن الجمعيــات لــم تكــن علــى رأس جــدول 
األعمــال حتــى وســط منظمــات المجتمــع المــدين األخــرى، ولــم تحــاول منظمــات المجتمــع المــدين وضــع تلــك القضيــة علــى جــدول األعمــال السياســي العــام 
أيًضــا102.  ولــم تكــن القضيــة مــن أولويــات األحــزاب السياســية، التــي لــم تتحــدث إال لماًمــا عــن مالحقــة منظمــات المجتمــع المــدين، لكنهــا لــم تشــارك بنشــاط 
يف المناوشــات المحيطــة بالمســودات المختلفــة لقانــون الجمعيــات. أمــا اإلعــالم فقــد كان الكثيــر مــن منافــذه، مــن البدايــة، مؤمًنــا بنظريــة المؤامــرة التــي بــدأ 
رجــال الجيــش بطرحهــا ثــم تبعتهــم الحكومــات المتعاقبــة، واقتصــر علــى تغطيــة الجوانــب المثيــرة مــن التحقيــق مــع منظمــات المجتمــع المــدين، وخصوًصــا 

يف مســألة التمويــل األجنبــي. 

يف غيــاب أي زخــم شــعبي يؤيــد القضيــة، وضعــف التأييــد مــن ســائر أصحــاب المصلحــة، كان المنــاخ العــام هــو الــذي تكفــل بحمايــة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
مــن القمــع يف 2011 وحتــى االنقــالب العســكري علــى الرئيــس مرســي يف 2013، فقــد عمــل زخــم الشــارع الشــعبي، ووســائل اإلعــالم المســتقلة، والمعــارك 
السياســية بيــن مؤيــدي اإلخــوان المســلمين وغيرهــم مــن القــوى السياســية، علــى إضعــاف قــدرة النظــام وأجهــزة األمــن علــى التحــرك ضــد المنظمــات، ســواء 

بإنفــاذ القانــون المعمــول بــه، أو بتبنــي قانــون أشــد تقييــًدا، ثــم تغيــر هــذا كلــه يف منتصــف 2013. 

ومــن العوامــل األخــرى التــي حمــت المنظمــات الحقوقيــة غيــر الحكوميــة مــن حملــة الحكومــة ضدهــا اســتراتيجية المناصــرة التــي تبنتهــا تلــك المنظمــات. 
وبحســب زارع »كنــا نجهــر باســتنكار المســودات اإلشــكالية، ونســربها إىل الصحافــة.. لممارســة الضغــط علــى الحكومــة. كنــا نعمــل بشــكل جماعــي، ممــا عضــد 
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709/15/09/pressrelease/2008
106 يف 2010 استعرض مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان سجل مصر الحقويق، ولقي العديد من توصيات المنظمات الحقوقية بشأن وحشية الشرطة االعتراف والقبول. يمكن العثور 

559/19/02/eipr.org/en/pressrelease/2010 :على معلومات إضافية هنا

موقفنــا. وكان النجــاح الــذي حققنــاه يتمثــل يف منــع المســودات الســيئة، لكننــا عجزنــا عــن تمريــر مســودة جيــدة«. 

يف 2015 اســتؤنف التحقيــق يف القضيــة 173 التــي كانــت قــد بــدأت يف 2011، وبحلــول أواخــر 2016 تــم منــع عــدد يصــل إىل 12 مــن أبــرز المدافعيــن عــن 
حقــوق اإلنســان مــن الســفر، كمــا حكــم القضــاء بتجميــد أمــوال عــدد منهــم. ويمكــن لقضيتهــم، المنظــورة حتــى توقيــت تحريــر هــذه الورقــة، أن تــؤدي إىل 

اتهامــات رســمية بموجــب التعديــالت التشــريعية القمعيــة الجديــدة، قــد يواجهــون الســجن المؤبــد بســببها.103

أخفقــت جهــود المنظمــات الحقوقيــة يف إحــداث أي تغييــر هيكلــي مــن شــأنه حمايــة حريــة تكويــن الجمعيــات، كمــا حــدث يف بقيــة القضايــا التــي تناقشــها هــذه 
الورقــة. فكمــا يف مجــال الحريــات الدينيــة، خســرت تلــك األطــراف معركتهــا يف وقــت مبكــر، لكــن هــذه القضيــة تحديــًدا تفاقمــت بفعــل التأييــد الضعيــف مــن 
بقيــة األطــراف الفاعلــة يف األيــام األوىل بعــد ســقوط نظــام مبــارك، وحتــى وســط منظمــات المجتمــع المــدين. وظــل النجــاح الوحيــد الــذي يمكنهــا إدراجــه يف 

الحســبان هــو نجاتهــا مــن المحــاوالت العديــدة إلغالقهــا. 

خالصة ختامية
يف أعقــاب ثــورة 2011، تغيــر الفهــم التقليــدي لمــا تنطــوي عليــه الحركــة الحقوقيــة يف مصــر. ولعلهــا ظلــت مــن بعــض األوجــه تتضمــن بعــض األشــخاص 
المعروفيــن المنتميــن إىل منظمــات حقوقيــة منخرطــة يف العمــل الحقــويق منــذ أواخــر ثمانينيــات القــرن العشــرين. فقــد وقــع علــى عاتــق تلــك المنظمــات 
مهمــة صياغــة خطــاب حقــويق، ومحاولــة لفــت انتبــاه الــرأي العــام والحكومــة باســتخدام أســاليب مختلفــة. تراوحــت القضايــا مــن حريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة 
العقيــدة إىل التعذيــب المنهجــي يف الســنوات األوىل، لكنهــا توســعت لتشــمل قضايــا العدالــة االقتصاديــة مــن قبيــل الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة، الــذي تعــرض 
للتهديــد بســبب السياســات االقتصاديــة النيوليبراليــة. ولــن ننكــر أن بعــض القضايــا الكامنــة خلــف المظالــم التــي أدت إىل الثــورة كانــت بيــن القضايــا التــي 
عالجتهــا المنظمــات الحقوقيــة، وســلطت عليهــا الضــوء أحيانًــا، يف ذلــك الوقــت، بمــا يف ذلــك االنتصــارات القضائيــة يف مجــال الحــد األدىن لألجــور104،  وإصــالح 

القطــاع الصحــي )العدالــة االجتماعيــة)105،  وتوثيــق وحشــية الشــرطة والمناصــرة الناجحــة بغيــة تعهــد الحكومــة بالعمــل لحلهــا )الكرامــة).106

ومــع ذلــك فقــد فرضــت ثــورة 2011 تشــكيلتها مــن القضايــا الخاصــة بهــا علــى جــدول أعمــال المنظمــات الحقوقيــة يف البــالد )مثــل المحاكمــات العســكرية 
للمدنييــن، أو الديمقراطيــة والحقــوق السياســية). ويف أغلــب األحيــان كانــت تلــك القضايــا محــدودة وقصيــرة األجــل مــن حيــث طبيعتهــا أو نطاقهــا، وأقــل أهميــة 
بالنســبة للجمهــور العــام يف بلــد يعيــش مــا يصــل إىل %40 مــن ســكانه تحــت خــط الفقــر. وعلــى رغــم وضــع قضايــا جديــدة علــى جــدول األعمــال الحقــويق، إال 
أن بعــض القضايــا األخــرى انحــدرت مــن حيــث األولويــة، ولــم يكــن هــذا بالضــرورة بمبــادرة مــن األطــراف الحقوقيــة نفســها، بــل لعلــه نتــج عــن تســارع إيقــاع 
األحــداث، وارتفــاع مســتوى العنــف الجماعــي، والبيئــة التصادميــة الملتهبــة التــي اجتاحــت بلــًدا ســاده ركــود سياســي لعقــود طويلــة. وكان ذلــك هــو حــال حريــة 
الديــن والمعتقــد وحريــة تكويــن الجمعيــات، اللتيــن لــم تتــح للعامليــن عليهــم قــط فرصــة تحقيــق تقــدم حقيقــي بســبب التعقيــدات المحيطــة بــكل منهمــا. بــل 

إن هاتيــن الحريتيــن تعرضتــا لالنتهــاك واالمتهــان بانتظــام علــى مــدار الســنوات التاليــة للثــورة وخاصــة بعــد منتصــف 2013. 

ومــن بعــض النواحــي ظلــت المنظمــات الحقوقيــة تمــارس الــدور نفســه الــذي كانــت تمارســه قبــل الثــورة: المناصــرة، واإلعــالن، ورفــع الوعــي، والرصــد والتوثيــق. 
ويف بعــض الحــاالت ُدعيــت المنظمــات الحقوقيــة )علــى رغــم عــدم االعتــراف القانــوين بهــا بتلــك الصفــة) للمشــاركة مــع هيئــات حكوميــة يف إدخــال تعديــالت 
تشــريعية )قبــل الثــورة وبعدهــا علــى الســواء). لكــن الثــورة غيــرت طريقــة تأديــة المنظمــات الحقوقيــة لعملهــا بطريقــة واحــدة وفريــدة؛ فقــد خلقــت الثــورة 
اهتماًمــا كبيــًرا وســط الجمهــور العــام بالمشــاركة والمبــادرة إىل المطالبــة بالتغييــر وبالحقــوق. ويف أعقــاب الثــورة مباشــرة، كان الزخــم كبيــًرا إلدخــال إصالحــات 
وتغييــر المؤسســات والممارســات التــي كانــت تعتبــر فيمــا مضــى غيــر قابلــة للتغييــر. فأعيــد خــوض معــارك كانــت المنظمــات الحقوقيــة قــد خســرتها، بنجــاح 
كبــر بفضــل الزخــم الشــعبي وتزايــد االهتمــام والتأييــد الجماهيــري. علــى ســبيل المثــال كانــت المنظمــات العاملــة علــى التحــرش الجنســي ووحشــية الشــرطة  أ
قبــل الثــورة تجــد صعوبــة كبيــرة، بفعــل القيــود األمنيــة أساًســا، يف حشــد الجماهيــر وتعبئتهــا حــول القضايــا. لكــن هــذا الزخــم الشــعبي هــو الــذي أدى يف النهايــة 
إىل النجــاح يف مجــال التحــرش الجنســي، وجعــل مــن وحشــية الشــرطة قضيــة ذات أولويــة، علــى رغــم ضآلــة النجــاح المتحقــق يف إصــالح قطــاع األمــن. وكانــت 
قــدرة اآلخريــن مــن أصحــاب المصلحــة وغيرهــم مــن األطــراف المســتقلة، مثــل األحــزاب السياســية واإلعــالم والمجتمــع المــدين بصفــة عامــة، علــى االشــتباك مــع 
بعضهــم بعًضــا ومــع الجمهــور والمنظمــات الحقوقيــة حــول تلــك القضايــا هــي العامــل المحــوري المحــدد لمــدى النجــاح الــذي يمكــن تحقيقــه يف أيــة قضيــة. 

لكــن إزاحــة الرئيــس الســابق مرســي بالقــوة، عقــب قالقــل شــعبية، وتنصيــب نظــام يهيمــن عليــه الجيــش يف 2013، وضعــت حــًدا لهــذه الفــورة ودفعــت 
الفاعليــن الحقوقييــن يف مصــر خــالل الســنوات األربــع التاليــة إىل ركــن الدفــاع، حيــث يجاهــد بعضهــم مــن أجــل مجــرد البقــاء، واضطــر العديــد منهــم إىل مغــادرة 
البــالد. وكمــا يف ظــل مبــارك، مــا يــزال مــن الممكــن تحقيــق بعــض النجاحــات الفرديــة يف هــذه الحقبــة الســلطوية الجديــدة. لكــن هــذا النظــام الســلطوي الجديــد، 
يف دراســات الحالــة التــي تــم تقديمهــا، قــد أثبــت أنــه أشــد قمعيــة وقــدرة علــى الصمــود، ومــن شــأنه علــى األرجــح أن يقيــد إمكانيــات المنظمــات الحقوقيــة 

وتأثيرهــا، خصوًصــا إذا قــرر مواصلــة حملتــه القمعيــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة، أو القضــاء عليهــا تماًمــا. 

تأثير عمل حقوق اإلنسان أيار/ مايو 2018سهى عبد العاطي
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تأثير الحركة الحقوقية يف تونس
بين التشريع والممارسة

عفيفة المّناعي

ملخص
تحــاول هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء علــى دور الحركــة الحقوقيــة يف تونــس يف التأثيــر علــى التشــريعات والممارســات، كمــا تحــاول تمييــز تحولهــا مــن رصــد االنتهــاكات 
والتنديــد بهــا قبــل ثــورة ينايــر 2011 إىل المشــاركة يف وضــع تعديــالت قانونيــة وإصالحــات يف السياســات يمكــن معهــا التقليــل مــن هــذه االنتهــاكات. لــم تكــن الحركــة 
ــا عاشــته تونــس يف الســنوات التاليــة للثــورة ونتــج عنهــا واقــع سياســي وحقــويق جديــد، حيــث زاد الوعــي بأهميــة حقــوق اإلنســان وضــرورة  الحقوقيــة بمعــزل عّم
مواصلــة النضــال واالحتجــاج للمطالبــة بهــا. وقــد شــهد هــذا المنــاخ الجديــد تغّيــًرا؛ ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بنطــاق مطالــب الحركــة الحقوقيــة، بــل بالوســائل واآلليــات 

التــي اســتخدمتها مــن أجــل تحقيــق هــذه المطالــب والتــي نجحــت أحيانـًـا وفشــلت يف أحيــان أخــرى.

تموز/يوليو 2018

مقدمة
يتعــرّض هــذا البحــث للحركــة الحقوقيــة يف تونــس مركــًزا علــى دورهــا ومــدى تأثيرهــا يف القضايــا التــي تّبنتهــا علــى مســتويات التشــريع والممارســة. وعلــى 
ــت عليهــا ريــاح »الربيــع العــريب«  الرغــم مــن االحتفــاء بثــورة تونــس بصفتهــا، يف وجهــة نظــر البعــض، انتقــاالً فريــًدا شــبه ناجــح نحــو الديمقراطيــة يف بلــدان هبَّ
يف المنطقــة، مــرت عــدة ســنوات بعــد هــذه الثــورة التــي زلزلــت النظــام يف 14 ينايــر 2011 مــع فــرار الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي، ومــا تــزال عمليــة 

االنتقــال الديمقراطــي حســب رأي %72 مــن التونســيين غيــر مرضيــة.

ويف عامــي 2012  و2013  وثقــت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 173 اعتــداء جســدي ومعنــوي، و41 حالــة العتــداءات تتعلــق بأحــداث 9 
أبريــل 2012 )عندمــا وقعــت اشــتباكات وأعمــال عنــف بيــن قــوات األمــن مــن جهــة وبيــن المتظاهريــن الذيــن أرادوا إحيــاء ذكــرى الشــهداء مــن جهــة أخــرى)، 
و97 حالــة لمظاهــر عنــف مــن الســلطة، والتعذيــب والمطــاردات األمنيــة لســنة 2012 مقابــل 28 حالــة يف 2013. وتصــّدر أعــوان األمــن قائمــة الممارســين لهــذه 
االنتهــاكات، بينمــا احتلــت عناصــر محســوبة علــى التيــار الســلفي المصــدر الثــاين األساســي، يف حيــن تســبب مجهولــون يف الحــاالت األخــرى )حــاالت عنــف مرتبط 
بســرقة) أو مــن الحــق العــام. وتعــددت أنــواع العنــف وشــملت االعتــداء علــى الحريــات األكاديميــة، وحريــة الملبــس، والحــق النقــايب، والنشــاط السياســي، إلــخ.

كــدت المنظمــة التونســية لمناهضــة التعذيــب، يف تقريرهــا الشــهري الخــاص بديســمبر 2016، ارتفــاع عــدد االنتهــاكات خــالل نوفمبــر 2016 مقارنــة بســبتمبر  وأ
كز األمن. وقد فّسرت االرتفاع يف عدد االنتهاكات بتواتر اإلفالت من  كتوبر، مبينة أنها تلقت تقارير عن 12 حالة تعذيب وسوء معاملة داخل السجون ومرا وأ
العقاب وغياب المسائلة. وعلى الرغم من هذه التقارير فقد ُشكِّل يف تونس يف السنوات الست التالية لثورة 2011 واقع سياسي وحقويق جديد )تشريًعا 
وممارســة)، يمكــن اعتبــاره قطيعــة مــع مــا عاشــته البــالد منــذ تاريــخ حصولهــا علــى االســتقالل يف الخمســينيات، حيــث ازداد الوعــي بأهميــة حقــوق اإلنســان 
وضرورة مواصلة النضال واالحتجاج للمطالبة بها، على الرغم مما واجهه المحّتجون، خصوًصا يف أوائل الثورة من ضرب بالرصاص وغازات مسيلة للدموع. 
ولكــن هــذا المنــاخ الجديــد شــهد أيًضــا مراوحــة الحركــة الحقوقيــة يف تونــس بيــن االنتــكاس والنجــاح، أو بيــن محدوديــة اإلصالحــات والتحقيــق الكامــل للمطالــب.

يف ظــل هــذا الواقــع الجديــد طــّورت الحركــة الحقوقيــة آليــات وســبل عملهــا وانتقلــت مــن الــدور األصلــي للحركــة المقتصــر علــى التوثيــق واإلدانــة والتنديــد، إىل 
موقــع فاعــل مهــم يف عمليــة الحشــد والضغــط والعمــل يف الشــارع أو الفضــاء العــام؛ حيــث باتــت تقتــرح وتســاهم يف إقــرار تغييــرات قانونيــة مهمــة علــى صعيــد 
حقــوق اإلنســان مثــل قانــون تمويــل األحــزاب والجمعيــات ومبــدأ التناصــف يف القوائــم المرّشــحة النتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي لســنة 2011. وعلــى 
الرغــم مــن أن مــن طالــب بالتناصــف هــي الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة واإلصــالح السياســي واالنتقــال الديمقراطــي، فــإن هــذه الهيئــة ضمــت ممثليــن 
لعــدد مــن الجمعيــات الحقوقيــة والنســائية مثــل الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وجمعيــة النســاء 

التونســيات للبحــث حــول التنميــة وغيرهــا.

وتســعى هــذه الورقــة للنظــر يف تأثيــر حركــة حقــوق اإلنســان يف تونــس حيــث تــدرس الحمــالت التــي ولــّدت ضغًطــا مــن الــرأي العــام يف قضايــا حقــوق المــرأة 
والنــوع االجتماعــي، والتعذيــب، والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، وحريــة الممارســات والعقيــدة الدينيــة، إلــخ.، بالقــدر الــذي يوضــح طبيعــة العالقــة بيــن 
اإلطــار المجتمعــي الــذي تتفاعــل فيــه هــذه الحمــالت وتخلــق ضغًطــا مجتمعًيــا، واإلطــار القانــوين الــذي يســتجيب لهــا، والخطــاب الحقــويق واإلعالمــي لحركــة 

حقــوق اإلنســان الــذي يســاهم يف خلــق هــذه الضغــوط وبلــورة مطالبهــا بأشــكال تصلــح للتعامــل مــع الجمهــور ومــع مؤسســات الدولــة.

وضمــن هــذا الســياق تنظــر الورقــة إىل الخطــاب اإلعالمــي بصفتــه ليــس فقــط قنــاة ناقلــة بــل مؤثــرة بدورهــا يف صياغــة مــا يجــري تقديمــه للجمهــور، ويف كيفيــة 
صناعــة الخطــاب الحقــويق لذاتــه حيــث إن قنــوات اإلعــالم العامــة والخطــاب الجماهيــري تؤثــر مســبًقا علــى طريقــة صياغــة الخطــاب وتوقيتــه وكيفيــة نشــره، فــال 
يقتصــر األمــر هنــا علــى اختيــار األلفــاظ واللغــة، بــل علــى التوقيــت والكيفيــة والممارســة نفســها، لــذا فــإن التأثيــر بيــن وســائل اإلعــالم وفاعلــي حقــوق اإلنســان 

هــو بشــكل مــا تأثيــر تبــاديل يســير يف اتجاهيــن. 

وتبقــى المشــكلة المطروحــة أن األســهل أن نقــوم بقيــاس مــدى نجــاح الحركــة الحقوقيــة بتونــس يف الدفــع نحــو اعتمــاد مقاربــة حقــوق اإلنســان يف السياســات 
والنصــوص القانونيــة، ولكــن األصعــب أن نقيــم تأثيــر الحركــة الحقوقيــة علــى صعيــد ممارســات أجهــزة الدولــة وبعــض الممارســات االجتماعيــة التــي تتغيــر 
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1 أُقيلت حكومة محمد الغنوشي )15 يناير 2011) لصالح حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها الباجي قائد السبسي )27  فبراير 2011 24- ديسمبر 2011). وعلى اثر انتخابات المجلس 

الوطني التأسيسي تشكلت حكومة ائتالف حزيب ثاليث برئاسة حمادي الجبايل )24 ديسمبر -2011 13 مارس 2013 ) والتي تركت مكانها لصالح حكومة جديدة برئاسة على العريض )13 
مارس -2013 29 يناير 2014) بعد اغتيال النائب شكري بلعيد يف 06  فبراير 2013. ويف 25 يوليو 2013 شهدت تونس ثاين اغتيال سياسي للنائب محمد البراهمي  واسفر عن تعيين 
حكومة تكنوقراط بقيادة المهدي جمعة )29 يناير -2014 6 فبراير 2015) وحتى االنتخابات الرئاسية )23 نوفمبر 2014). وأسفرت هذه االنتخابات عن توازن سياسي جديد حيث جرى 

تعيين حكومة الحبيب الصيد )06 فبراير -2015 27 أغسطس 2016) والتي تلتها حكومة يوسف الشاهد )27 أغسطس-2016 وحتى اآلن) وهما ينتميان لنفس األغلبية الحكومية.
2 حسب الفصل 34 من دستور 2014 فإن »حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. وتعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة يف المجالس المنتخبة«. وينص 

الفصل 46 على أن تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يف تحمل مختلف المسؤوليات ويف جميع المجاالت، 
وتسعى إىل تحقيق التناصف بين المرأة والرجل يف المجالس المنتخبة، وتتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

3 انظر القانون األساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ يف 23 نوفمبر 2015 والخاص بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ يف 14 مايو 1975 والمتعلق بجوازات السفر ووثائق 

السفر.
ا يف تصور وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج يف كل مجاالت  4 ونعني باعتماد مقاربة النوع االجتماعي تطبيق استراتيجية لجعل المسائل الخاصة بالنساء والرجال عنصًرا أساسيًّ

التنمية وعلى جميع المستويات ويف كل المراحل من طرف أصحاب القرار والمتدخلين والمساهمين يف وضع السياسات.

تموز/يوليو 2018تأثير الحركة الحقوقية يف تونس بين التشريع والممارسةعفيفة المّناعي

نتيجــة عوامــل عديــدة ويحتــاج قيــاس تغييرهــا إىل أبحــاث كميــة واســعة النطــاق علــى مــدى زمنــي معقــول؛ وهــو مــا ال ينــوي هــذا البحــث القيــام بــه ألســباب 
عديــدة.

أوالً: مطالب الحركة الحقوقية 
يتنــاول البحــث بالوصــف والتحليــل أربعــة مطالــب محــددة للحركــة الحقوقيــة وهــي: حقــوق المــرأة، ووقــف التعذيــب، وتكريــس الضمانــات الحقوقيــة للمتهــم، 
وإلغــاء عقوبــة اإلعــدام، ومــدى نجاحهــا يف إحــداث تأثيــر فعلــي )قانــوين أو علــى صعيــد الممارســة) يف هــذا المضمــار. لــم تكــن هــذه المطالــب كلهــا وليــدة فتــرة 
مــا بعــد الثــورة فلطالمــا تمــت المطالبــة بهــا مــن طــرف الحركــة الحقوقيــة التونســية، لكــن هــذه الجهــود تزايــدت مــع مــا شــهدته تونــس مــن تكريــس للحريــات، 
ا بعــد الثــورة عــن االرتــكاز علــى المكتســبات  وخصوًصــا حريــة التعبيــر واالحتجــاج يف الفضــاء العــام مــع الثــورة وبعدهــا، كمــا أن الخطــاب الرســمي تخلــى نســبيًّ
التشــريعية مــن أيــام بورقيبــة، بالنظــر إىل تغيــرات متالحقــة يف المشــهد السياســي وال ســيما علــى صعيــد كبــار السياســيين التنفيذييــن يف حكومــات عــدة 

متعاقبــة1. 

1. حقوق النساء
احتلــت مســألة المحافظــة علــى مكتســبات حقــوق المــرأة والســعي إىل الظفــر بالمزيــد منهــا موقًعــا مهًمــا يف صميــم عمليــة االنتقــال السياســي واالقتصــادي 
واالجتماعــي يف تونــس، البلــد الــذي طالمــا تــّم تصنيفــه علــى رأس الــدول العربيــة األكثــر تقدًمــا يف مجــال حقــوق المــرأة. ويعــزى هــذا التقــدم أوالً إىل اإلرث 
التشــريعي التقدمــي الــذي حصلــت عليــه المــرأة منــذ أيــام بورقيبــة؛ المتمثــل يف مجلــة األحــوال الشــخصية التــي ألغــت تعــدد الزوجــات، واعتبــرت الــزواج مــن 
ثانيــة جنحــة يعاقــب عليهــا بالســجن والغرامــة أو بإحــدى العقوبتيــن، وحــددت ســن الــزواج، وكرســت الموافقــة المباشــرة والحــرة للــزواج، ومنعــت الــزواج 
العــريف. وتعــزز هــذا اإلرث بإنشــاء وزارة خاصــة بالمــرأة، وتأســيس مركــز الدراســات والبحــوث واإلعــالم والتوثيــق حــول المــرأة »الكريديــف”، بوصفــه هيئــة علمّيــة 

تابعــة للــوزارة.

 كمــا يعــزى هــذا التقــدم ثانًيــا إىل جهــود بعــض الفاعليــن الحقوقييــن مــع وجــود عــدد مــن الجمعيــات التونســية التــي عملــت كثيــًرا علــى هــذا المطلــب، ومــن 
أهمهــم الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات التــي ســعت إىل المطالبــة بدســترة حقــوق النســاء منــذ 2012. وتحقــق هــذا المطلــب يف دســتور 2014 بعــد 
معركــة طويلــة خاضتهــا الجمعيــات واألحــزاب المؤيــدة لحقــوق المــرأة؛ حيــث تمــت دســترة وتكريــس مبــدأ المســاواة التامــة يف الفــرص بيــن المــرأة والرجــل يف 
بنــوده، وخصوًصــا المــواد 34 و246.  وقــد أفســح هــذا المجــال للمــرأة يف مرحلــة الحقــة للترشــح لالنتخابــات الرئاســية، فتقدمــت تونســيتان لســباق الرئاســة 

وهمــا الســيدة آمنــة القــروي التــي تمــت تزكيتهــا بـــ 15,522ناخًبــا، والســيدة كلثــوم كنــّو؛ التــي تضّمــن ملــف ترشــحها نحــو 15 ألــف تزكيــة مــن الناخبيــن.

وبــدأت المعركــة مــن اجــل الحفــاظ علــى، بــل وتوطيــد حــق المســاواة للمــرأة التونســية، عندمــا أقــرت لجنــة التشــريع داخــل المجلــس التأسيســي الفصــل 28 
مــن مســودة الدســتور الــذي نــص علــى أن »المــرأة مكملــة للرجــل«. ويف رد فعــل علــى مــا اُعتبــر انتكاســة لحقــوق النســاء تعالــت أصــوات مناديــة بالمســاواة 
التامــة والفعليــة بينهمــا، فاعتبــار المــرأة مكملــة للرجــل ينفــي عنهــا اســتقالليتها فتصبــح يف حالــة تبعيــة للرجــل بعــد أن كانــت علــى قــدم المســاواة معــه. 
وخرجــت يف أغســطس 2012 آالف النســاء التونســيات ومكونــات المجتمــع المــدين، وذلــك يف تظاهــرات ســلمية يف كل أنحــاء البــالد، احتجاًجــا علــى مــا اعتبــر 
محاولــة للتراجــع عــن مكســب مهــم تعتــز بــه المــرأة التونســية؛ أي المســاواة مــع الرجــل يف الحقــوق والواجبــات. وقــد فشــلت هــذه المحاولــة لالنتقــاص مــن 

حقــوق المــرأة. 

وتــال ذلــك نجــاح أخــر وهــو رفــع تونــس لتحفظاتهــا علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو – )CEDAW كل رســمي يف 23 أبريــل 
كــدت الحكومــة، يف تناقــض واضــح، أن هــذا الرفــع ال يمكــن أن يــؤدي إىل إقــرار قوانيــن وتشــريعات مــن شــأنها مخالفــة الدســتور، ممــا  2014. ويف المقابــل أ
يغلــف بالغمــوض مــدى جــدوى رفــع التحفظــات، ومــا هــي بالضبــط المــواد الدســتورية التــي تقــف حائــالً دون رفــع كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. ويف هــذا 
اإلطــار يمكــن اعتبــار أنــه باســتثناء الســماح للمــرأة باســتخراج جــوازات ســفر ألبنائهــا، والســفر معهــم دون الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن األب3،  ظلــت 
بقيــة التحفظــات المرفوعــة حبــًرا علــى ورق. ولعــل أهمهــا هــو المســاواة يف اإلرث بيــن المــرأة والرجــل التــي لــم تكــرّس حتــى اآلن قانونـًـا. وخلقــت مبــادرة النائــب 
يف البرلمــان التونســي المهــدي بــن غربيــة بطــرح قانــون ينــص علــى المســاواة يف اإلرث جــدالً كبيــًرا علــى الســاحة السياســية والحقوقيــة التونســية، ولــم ينــل 

تأييــًدا داخــل البرلمــان ســوى مــن 27 نائًبــا فقــط.

وقــررت الحكومــة إنشــاء مجلــس استشــاري جديــد يســمى »مجلــس النظــراء للمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل«. ويعمــل هــذا المجلــس علــى 
إدمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي4  يف التخطيــط والبرمجــة والتقييــم والميزانيــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز بيــن المــرأة والرجــل، وتحقيــق المســاواة 
بينهمــا يف الحقــوق والواجبــات، وذلــك تطبيًقــا لمقتضيــات الفصــل 21 مــن دســتور 2014. وعلــى مســتوى المجتمــع المــدين تواصلــت الجهــود مــن أجــل الدفــاع 
عــن حقــوق النســاء والدفــع بهــا مــن خــالل تنظيــم االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية »حملــة 16 يوًمــا لمناهضــة العنــف المســلط ضــد النســاء« وذلــك بمناســبة 
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5 يف 2015 صنف المؤشر 145 دولة بينما اقتصر مؤشر 2010 على 134 دولة.

6 الفصل 16 من المرسوم 35 لسنة 2011 المؤرخ يف 10 مايو 2011 والمنظم النتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

7 حفيظة شقير، »العنف يف ظاهره تمييز مسلّط على الّنساء ويف باطنه انتهاك لحقوق الّنساء«، يف العنف المسلّط على الّنساء يف الفضاء العام، كريديف، ص.15 16-.

8 راجع المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ يف 19 فبراير 2011 والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إىل البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
كتوبر 2013 المتعلّق الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.  9 انظر القانون أساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ يف 21 أ

10 تتكون هذه الهيئة من ستة ممثلين لمنظمات المجتمع المدين المدافعة عن حقوق اإلنسان )مسعود الرمضاين، لطفي عز الدين، مروة الردادي، عفاف شعبان، ضياء الدين مورو وحميدة 

الدريدي) و أستاذين جامعيين  من ذوي االختصاص يف المجال االجتماعي )راضية الحلواين وفتحي الجراي) ومختصة يف مجال حماية الطفولة )السيدة مبارك) و قضاة متقاعدين )التهامي 
حايف، نبيهة الكايف) إىل جانب محامين )الطاهر كداشي، نورة الكوكي) وأطباء )محمد ياسين بينوس، سليم العنابيولمية فتح هللا ).

األيــام الدوليــة لألمــم المتحــدة، والتــي انطلقــت مــن 25 نوفمبــر 2016 الموافــق لليــوم العالمــي للقضــاء علــى العنــف المســلط ضــد النســاء إىل يــوم 10 ديســمبر 
2016 الموافــق لليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان. وانطلقــت الحملــة ببــث ومضــة توعويــة بوســائل اإلعــالم المســموعة والمرئيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي 

حــول التحــرش الجنســي تحــت شــعار »ماعــادش نســكت«.

ا للحــركات الحقوقيــة  ورغــم كل هــذا يظــل العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي، الجنــدر، مظهــًرا قائًمــا يف المجتمــع التونســي، ويظــل شــاغالً أساســيًّ
والنســوية التــي تناضــل ضــد هــذا العنــف بــكل صــوره: الجســدي والجنســي والنفســي والعاطفــي واالقتصــادي واالجتماعــي. وقــد وصلــت نســبة النســاء اللــوايت 
تعرضــن إىل العنــف يف الفضــاء العــام يف تونــس بيــن 2011-2015 إىل %53.3. وهــذا تراجــع مزعــج يف ضــوء أن أول مســح وطنــي حــول العنــف المســلط 
علــى النســاء أنجــزه الديــوان الوطنــي لألســرة والعمــران البشــري )منظمــة حكوميــة) يف تونــس بالتعــاون مــع عــدة أطــراف منهــا مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب 
والبحــوث »كوثــر«، يف عــام 2010 اســتخلص أن %47 مــن النســاء الــاليت تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و64 ســنة تعرضــَن ألحــد أنــواع العنــف علــى األقــل مــرة 
واحــدة طيلــة حياتهــن، مــع وجــود تقــارب كبيــر يف هــذا المعطــى البيــاين بيــن الريــف والمدينــة. ويف هــذا اإلطــار فإنــه مــن الضــروري التذكيــر بأنــه »مــن الشــائع 
ارتفــاع العنــف ضــد النســاء يف فتــرات األزمــات« وربمــا لــم تشــذ تونــس عــن تلــك الَقاعــدة. ويف الوقــت نفســه وضــع التقريــر الســنوي للمؤشــر العالمــي للفجــوة 
بيــن الجنســين لعــام 2015 تونــس يف المرتبــة 127، وذلــك بعــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )119) والبحريــن )123)،  وتراجعــت تونــس بـــ 20 نقطــة حيــث 
كانــت تحتــل ســنة 2010 الترتيــب 107 أي بعــد اإلمــارات العربيــة المتحــدة )103) وقبــل  البحريــن )110). ويهــدف هــذا المؤشــر إىل تصنيــف دول العالــم 
الــة يف  وفًقــا لمقــدار المســاواة الممنوحــة للرجــل وللمــرأة، وذلــك مــن خــالل عــدة قياســات تبحــث الفــارق بيــن الجنســين مــن حيــث المشــاركة الكاملــة والفعَّ

مياديــن االقتصــاد والسياســة والتعليــم والصحــة5. 

وهكــذا علــى الرغــم ممــا ضمنتــه المــرأة التونســية مــن حقــوق يف التشــريعات قبــل الثــورة وبعدهــا، ورغــم التقــدم الــذي أحرزتــه يف هــذا المجــال بالمقارنــة مــع 
الــدول العربيــة األخــرى ومنهــا مبــدأ المناصفــة والتنــاوب يف االنتخابــات6،  إال أنهــا مــا تــزال تتعــرض إىل التمييــز الســلبي علــى أســاس النــوع االجتماعــي، انطالًقــا 
مــن مــكان عملهــا فيمــا يتعلــق باألجــور يف بعــض القطاعــات وصــوالً إىل مــا تتعــرض لــه مــن عنــف يف الشــوارع وداخــل األســرة. وعلــى مــدى عــام كان هنــاك جــدل 
يف أوســاط الحكومــة والبرلمــان بيــن نســخ مختلفــة لمشــاريع قانــون للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة حتــى تــم إقــرار قانــون ال تــراه كل المنظمــات النســوية 
مثالًيــا ولكنــه تقــدم هائــل مقارنــة بمــا ســبق مــن اطــر قانونيــة لهــذه المســألة ويعــد نجاحــا كبيــرا للجنــاح المطالــب بتعريفــات ادق للعنــف ضــد النســاء وعقوبــات 
جزائيــة أشــد ضــد مرتكبيــه. وصــدر القانــون بعــد االنتهــاء مــن كتابــة هــذه الورقــة وصــدر يف أغســطس 2017ودخــل حيــز التنفيــذ يف فبرايــر 2018. والقانــون 
ختــام صــراع سياســي بــدأ مــع مشــروع تقدمــت وزارة المــرأة واألســرة والطفولــة. وقــد ناقــش هــذا المقتــرح مجلــس الــوزراء يف 13 يوليــو 2016 يف وجــه مقتــرح 
قانــون شــامل لمقاومــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات قدمتــه كاتبــة الدولــة للمــرأة واألســرة واعتمــدت فيــه المنهــج التشــاركي مــن خــالل اســتعمال خبــرات 
المجتمــع المــدين، وخصوًصــا الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات. وســعى المشــروع األخيــر إىل إدخــال تعديــالت خصوًصــا علــى المجلــة الجزائيــة فيمــا 
يتعلــق بجرائــم العنــف الجنســي. وتــرى حفيظــة شــقير، الباحثــة والناشــطة الحقوقيــة والتــي تعمــل مــع جمعيــة النســاء الديمقراطيــات، أن المشــهد الحقــويق 
العــام شــهد »مقاربــة تبلــورت منــذ بدايــة التســعينيات اعتبــرت العنــف شــكالً مــن أشــكال التمييــز المســلط علــى النســاء، خصوًصــا بعــد التوصيــة الــــ19 الصــادرة 
عــن لجنــة ســيداو المكلفــة بمتابعــة تطبيــق اتفاقّيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بمســألة العنــف، دعمــت المقاربــة الجديــدة 
كــد علــى التماثــل مــا بيــن العنــف والتمييــز، كمــا اعتبــر العنــف تعديًّــا علــى كيــان المــرأة  آنــذاك باإلعــالن العالمــي ضــد العنــف الصــادر يف ديســمبر 1993 الــذي أ

المعنــوي والجســدي والجنســي7. 

2. قطيعة مع التعذيب 
انتظــرت تونــس قيــام الثــورة لتصــادق علــى البروتوكــول االختيــاري لمناهضــة التعذيــب يف يوليــو 82011.  ويلــزم هــذا البرتوكــول الــدول المنضويــة تحتــه بإحــداث 
آليــة وطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب تكــون لهــا ضمانــات االســتقاللية والحيــاد، وهــو مــا فعلتــه تونــس بإنشــاء هيئــة عموميــة مســتقلة، تدعــى الهيئــة الوطنيــة 
كتوبــر 92013.  وتأخــر انتخــاب أعضــاء الهيئــة الـــستة عشــر مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب حتــى 30 مــارس 102016، ويرجــع  للوقايــة مــن التعذيــب يف 21 أ
هــذا التأخــر إىل تغيــب عــدد مــن النــواب عــن جلســات اللجنــة االنتخابيــة وبالتــايل عــدم توفــر النصــاب القانــوين. وقــد لّمــح رئيــس اللجنــة االنتخابيــة يف تصريــح 
لــه عــن »وجــود رغبــة لــدى بعــض النــواب المتغيبيــن يف عــدم إحــداث الهيئــة ال ســيَّما يف ظــل حديــث بعضهــم عــن االكتفــاء بهيئــة حقــوق اإلنســان فقــط، عوًضــا 
عــن هيئــة الوقايــة مــن التعذيــب.« وتــّم تحديــد عضويــة أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بســت ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. ولضمــان اســتقاللية 
كــز  الهيئــة عــن الضغوطــات السياســية اشــترط القانــون أال يكــون األعضــاء برلمانييــن أو لهــم مســؤوليات سياســية، وعهــد للهيئــة مهــام رصــد ورقابــة مختلــف مرا

االحتجــاز وتأديــة زيــارات دون ســابق إعــالم، ولهــا أن تتلقــى الشــكاوى مــن المتضرريــن، كمــا أنهــا ملزمــة إنجــاز تقريــر علنــي عــن أنشــطتها.

وكانــت تونــس مــن بيــن الــدول التــي صادقــت علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــال 
إنســانية أو المهينــة لحقــوق اإلنســان التــي تــم اعتمادهــا مــن جانــب المفّوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة منــذ 10 ديســمبر 1984.  ويعــود تأخــر تونــس يف 
المصادقــة علــى البروتوكــول االختيــاري لمناهضــة التعذيــب إىل اتخــاذ نظــام بــن علــي قــراًرا بعــدم تقديــم أي تقريــر حــول التعذيــب أمــام لجنــة مناهضــة 
التعذيــب، علــى الرغــم مــن أن االتفاقيــة تلــزم الدولــة بتقديــم تقريــر دوري كل 4 ســنوات. ويف 1998 انتهــت لجنــة مناهضــة التعذيــب يف تقريرهــا الثــاين إىل أن 
التعذيــب يف تونــس كان سياســة ممنهجــة. وبعــد قيــام الثــورة وإزاحــة النظــام ناقشــت الحكومــة التونســية، خــالل أبريــل 2016، التقريــر الــدوري الثالــث لالتفاقيــة 
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11 ويقصد ببحث البداية التحريات التي يقوم بها رجال الشرطة أو الحرس الوطني قبل وضع قاضي التحقيق يده على القضية قصد التأكد من حدوث الجريمة وجمع األدلة عنها وكشف 

مرتكبها. ويف مرحلة البحث األويلّ التي تسبق مرحلة تعهد حاكم التحقيق بالقضية يقوم أعوان الضابطة العدلية )الشرطة القضائية) بمعاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها. 
وأعوان الضابطة العدلية هم رجال امن مكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، ثم إيداع الملف يف يد القاضي المكلف بالتحقيق فيه من جهاز الضابطة العدلية.  

كز التي ال يوجد فيها مدعي عام. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح يف المرا

أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب بمجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف.

ورغــم هــذا التطــور، تبقــى رغبــة الســلطة السياســية يف القطيعــة مــع التعذيــب علــى أهميتهــا مقيــدة ومكبلــة بالنصــوص التشــريعية حيــث عجــز الفاعلــون 
كــدت منظمــة العفــو الدوليــة يف مذكــرة إىل لجنــة مناهضــة التعذيــب  الحقوقيــون عــن إحــداث تغييــر يف النصــوص القانونيــة التــي تحكــم عمــل األجهــزة األمنيــة. وأ
التابعــة لألمــم المتحــدة يف 2016 أن التعذيــب مــا يــزال موجــوًدا يف تونــس. ومــن المرجــح اســتمرار ممارســات التعذيــب داخــل األجهــزة األمنيــة التــي لــم تمــر 
بمرحلــة إعــادة هيكلــة ولــم يمــر منتســبوها بمرحلــة إعــادة تأهيــل، إال أّن الفــرق المهــم فيمــا يبــدو هــو أن التعذيــب لــم يعــد سياســة منهجيــة مــن جانــب الدولــة.
وتواصــل الحركــة الحقوقيــة الّتحــري وجمــع المعلومــات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان بمــا فيهــا التعذيــب، ونشــرها مــن أجــل ممارســة الضغــط علــى 
الســلطات عــن طريــق لفــت نظــر الجمهــور والمســؤولين الرئيســيين يف مجــايل السياســة والقضــاء لحــدوث انتهــاكات وذلــك مــن خــالل التقاريــر الدوريــة التــي 
تصدرهــا. ويســاهم التبليــغ ونشــر عــدد وتفاصيــل حــاالت االنتهــاكات يف عــدم تكرارهــا وإعانــة الضحايــا علــى اللجــوء إىل القضــاء، وهــو مــا تقــوم بــه عــدة جمعيــات 

يف تونــس. 

وتؤكــد جمعيــات حقوقيــة تونســية علــى اســتمرار اســتخدام التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة يف أثنــاء االحتجــاز والعنــف بســبب النــوع االجتماعــي 
علــى أيــدي فاعليــن تابعيــن للدولــة أو غيــر تابعيــن لهــا. وعلــى ســبيل المثــال أعلنــت المنظمــة التونســية لمناهضــة التعذيــب خــالل شــهر يونيــو 2016، عــن 6 
كــز االحتفــاظ وخــالل عمليــات اإليقــاف ويف الســجون. وســجلت المنظمــة يف نفــس تقريرهــا الشــهري تقلــص  حــاالت عنــف وســوء معاملــة وإهمــال طبــي يف مرا
الحــاالت الــواردة عليهــا خــالل شــهر يونيــو 2016. ورّجحــت المنظمــة يف تفســيرها هــذا األمــر »ببدايــة تطبيــق القانــون الجديــد المتعلــق بحضــور المحامــي أمــام 
الباحــث االبتــدايئ« معتبــرة ذلــك انطالقــة مشــجعة وتأكيــًدا لموقــف المنظمــات الحقوقيــة التــي أشــارت إىل أن وتيــرة االنتهــاكات ســتتقلص مــع تطبيــق القانــون 

الجديد.

3. تكريس الضمانات الحقوقية للمتهم
مــع دخــول القانــون عــدد 05 لســنة 2016 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة حيــز التنفيــذ، بــدأت تونــس عهــًدا جديــًدا مــن 
المســائلة والمحاســبة؛ حيــث أقــر هــذا القانــون بإمكانيــة حضــور المحامــي لــدى باحــث البدايــة11.  ومــن أهــم النقــاط التــي جــاء بهــا القانــون أن مــن حــق المحامــي 
الحضــور مــع أي متضــرر أو مشــتبه بــه يف أي جريمــة )جنايــة، جنحــة، الــخ) محتفــظ بــه أم مطلــق الســراح، كمــا أن لــه الحــق يف زيــارة موكلّــه المحتفــظ بــه مــرة 
واحــدة يف كل مــدة احتفــاظ ال تتجــاوز 30 دقيقــة وعلــى انفــراد، ويتوفــر للمحامــي وســائل دفــاع مضمونــة بالنــص؛ منهــا إمكانيــة طلــب تدويــن مالحظاتــه يف 
المحضــر وعنــد االمتنــاع  يمكــن للمحامــي القيــام بهــذا بنفســه عنــد التوقيــع علــى المحضــر، كمــا أن لــه أيًضــا إمكانيــة طلــب عــرض موكلــه علــى الفحــص الطبــي 

لمعاينــة آثــار التعذيــب يف أثنــاء المحاكمــة. 

وعلــى الرغــم مــن أن الحركــة الحقوقيــة لــم تنجــح بعــد يف مســاعيها مــن أجــل إعــادة بنــاء القطــاع األمنــي وتكريــس الممارســات الجديــدة وترســيخها، فقــد مــر 
القطــاع األمنــي بعــدة إصالحــات يف األعــوام الخمســة التاليــة للثــورة ومنهــا وضــع مدونــة ســلوك لقــوات األمــن الداخلــي بهــدف تكريــس مفهــوم األمــن الجمهــوري 
القائــم علــى فــرض ســلطة القانــون يف إطــار احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات الفرديــة والعامــة، تماشــًيا مــع أحــكام الدســتور والمعاهــدات الدوليــة والقوانيــن 
المنظمــة لعمــل قــوات األمــن الداخلــي. وتتضمــن هــذه المدونــة مجموعــة مــن القواعــد الســلوكية والمبــادئ التــي تســري علــى جميــع قــوات األمــن الداخلــي 

مهمــا كانــت رتبهــم أو خططهــم الوظيفيــة أو القياديــة.

كــدت المنظمــة التونســية لمناهضــة  ويف إطــار مســاعيها لتقديــم اقتراحــات عمليــة لتعديــل القوانيــن بغــرض تغييــر الممارســات المســتقرة منــذ عقــود أ
التعذيــب، يف تقريــر لهــا يف شــهر فبرايــر 2015، علــى ضــرورة تعديــل التشــريعات بخصــوص نظــام الشــكاوى ضــد أعــوان الســلطة العموميــة المتهميــن بارتــكاب 
ــا. كمــا وضــع مدافعــون  ــا تورطهــم يف قضايــا تعذيــب إىل حيــن البــت فيهــا قضائيًّ انتهــاكات وحمايــة الشــهود وعلــى ضــرورة توقيــف األعــوان الذيــن ثبــت إداريًّ
حقوقيــون مقترحــات وخارطــة طريــق إلصــالح المؤسســة األمنيــة. وقامــت جمعيــة إصــالح المؤسســات بتنظيــم دورات تدريبيــة حــول إنفــاذ القانــون وحقــوق 
اإلنســان وفــض النزاعــات لفائــدة أعــوان وحــدات التدخــل. وتّقدمــت نفــس الجمعيــة بمشــروع »األكاديميــة اإلقليميــة لألمنييــن« بغيــة تكويــن رجــال أمــن 
مثالييــن يعملــون علــى تطبيــق القانــون دون أي تجــاوز لمبــادئ حقــوق اإلنســان12.  ويف الســياق نفســه تــّم العمــل علــى إرســاء سياســة وزاريــة لشــرطة الجــوار، 
كــز النموذجيــة  بغــرض بنــاء عالقــة متينــة بيــن األمــن والمواطــن. وُوضــع  كمقاربــة جديــدة يف العمــل األمنــي، والشــروع يف تطبيقهــا علــى مســتوى عــدد مــن المرا
كــز األمنيــة، واســتكمال إعــداد كتيــب دليــل الممارســات المحمــودة لألعــوان المكلفيــن  دليــل قانــوين موحــد إلجــراءات التحفــظ مــن أجــل تطبيقــه يف جميــع المرا

بإنفــاذ القوانيــن يف مجــال التحفــظ.

ونتــج عــن وجــود تهديــدات وعمليــات إرهابيــة يف تونــس بعــض التبريــرات مــن جانــب أجهــزة أمنيــة لممارســات قــد تنتهــك حقــوق اإلنســان، األمــر الــذي يرفضــه 
الفاعلــون الحقوقيــون الملتزمــون بحقــوق المتهــم بغــض النظــر عــن التهــم أو الشــبهات المحيطــة بــه. وينظــر السياســيون لهــذه المســألة بطريقــة مغايــرة؛ حيــث 
ادعــى رئيــس الحكومــة األســبق الحبيــب الصيــد بــأن هنــاك صعوبــة يف تحقيــق تــوازن بيــن مكافحــة اإلرهــاب واحتــرام حقــوق اإلنســان، ال يف تونــس فقــط بــل يف 
كل بلــدان العالــم، علــى غــرار فرنســا وإيطاليــا، التــي عمــدت إىل تغييــر عــدد مــن القوانيــن تماشــًيا مــع الوضــع االســتثنايئ الــذي تمــر بــه مختلــف هــذه البلــدان 
كثــر إثــارة للقلــق يف بلــدان اعتــادت أجهزتهــا األمنيــة اســتخدام طــرق التعذيــب واإلكــراه  المهــددة باإلرهــاب. ويتــردد ادعــاء الصيــد يف دول عديــدة ولكنــه يصبــح أ
مــع المتهميــن والمشــتبه بهــم وهــي كلهــا طــرق ليســت فقــط منافيــة لحقــوق اإلنســان وغيــر قانونيــة ولكنهــا تفتقــر إىل أي دليــل عملــي علــى أنهــا ناجعــة يف 
مواجهــة اإلرهــاب. ويخشــى الحقوقيــون أيًضــا مــن اســتعمال هــذه االدعــاءات مــن أجــل عرقلــة وضــع آليــات محاســبة وإعــادة هيكلــة ألجهــزة األمــن، بذريعــة 
منــح هــذه األجهــزة الحريــة والســرعة المناســبة مــن أجــل مقاومــة »اإلرهــاب«. ويف هــذا الســياق أبــدت ثمــان منظمــات حقوقيــة دوليــة يف بيــان مشــترك يف 
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12 مشاركة جمعية إصالح المؤسسات يف أشغال الندوة اإلقليمية حول األمن بشمال أفريقيا بتاريخ 4 يونيو 2013.

13 عقوبة اإلعدام هي »قتل« محكوم عليه وحرمانه من الحياة على نحو قطعي ونهايئ ألسباب جزائية أو سياسية تنفيذا لحكم قضايئ بات صدر عن قاض عديل أو عسكري مداوم أو استثنايئ. 

وقد ورد لفظ »القتل« مرادفا للفظ »اإلعدام« يف صياغة الفقرة األوىل من الفصل الخامس من المجلة الجزائية قبل تنقيحه. ونقّح هذا الفصل بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ 
يف 6 يونيو 2005 فحل لفظ »اإلعدام« محل لفظ »القتل« وبذلك تم توحيد المصطلح يف المجلة الجزائية.  وتهدف عقوبة اإلعدام إىل تحقيق رد عقايب فوري لكل شخص طبيعي أىت أفعاال 

تجّرمها القوانين الجزائية. ونُفذت آخر عملية إعدام يف تونس يف 1991 ضد ناصر الدامرجي الذي أشتهر بلقب »سفاح نابل«.
14 صّرح وزير العدل وحقوق اإلنسان يف 2008 أنه« يجب التوضيح بأنه ألسباب إنسانية ال يعطي رئيس الدولة أمرا بتنفيذ اإلعدام. ولكن يف القانون التونسي عقوبة اإلعدام موجودة.. وهناك 

لدى فئات دعوة إللغائها ونحن نحترم رأي اآلخر ولكننا نحترم رأي األغلبية واعتقد أن الشعب التونسي حالًيا غير مهيأ إللغائها«. أنظر صحيفة الصريح، 8 يونيو 2008، ص. 5.
15 تتعلق جلّها بأمن الدولة الداخلي والخارجي واالعتداء على موظف عمومي واالغتصاب المصحوب بعنف واالعتداء بالعنف المرفق باستعمال سالح أو التهديد به على قاض يف أثناء 

الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف عسكريين، واالستيالء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إىل عدو من طرف أي عضو يف طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية 
أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج العربات عن السكة وتسبب ذلك بوفاة شخص. وتنفذ أحكام اإلعدام إما شنًقا بالحبل أو رمًيا بالرصاص.

16 »مشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام يحظى بتوقيع 25 نائبا من مختلف األحزاب الممثلة بمجلس النواب«، الصباح، 6 مارس 2008، و«تعليق على ما قبل المطالبة بإلغاء عقوبة 

اإلعدام.«، الصباح، 21 مارس 2008.
17 يعرّف األستاذ محمد كرو الفاعلين الجدد االجتماعيين أو السياسيين بأنهم مجموعة األشخاص الذين يقومون بأفعال جماعية ذات صبغة عامة تتكون خارج المجال السياسي القديم 

وتحمل تحوالت كبيرة على مستوى الدوافع والغايات السياسية. راجع: 
Mohamed Kerrou. 2012. » les nouveaux acteurs de la révolution et de la transition politique : La transition démocratique en Tunisie : Les Acteurs «. L’Observatoire 

Tunisien de la Transition Démocratique. p. 218.

أثنــاء مناقشــة قانــون مكافحــة اإلرهــاب التونســي قلقهــا ممــا اعتبرتــه تعريًفــا فضفاًضــا لإلرهــاب يمكــن أن يــؤدي إىل قمــع التظاهــرات الســلمية، أو أي عمــل 
كــد القاضــي مختــار اليحيــاوي )الرئيــس الســابق للهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصية) يف نــدوة عقدهــا مرصــد  احتجاجــي ليــس ذا طابــع إرهــايب.  وأ
الحقــوق والحريــات بتونــس تحــت عنــوان »مكافحــة اإلرهــاب بيــن المعالجــة األمنيــة واحتــرام الحقــوق والحريــات » يف أبريــل 2015، علــى أن غمــوض قانــون 

اإلرهــاب يجعلــه ســالًحا ذا حديــن يمكــن تســليطه علــى المواطنيــن.

4. إلغاء عقوبة اإلعدام
علــى الرغــم مــن أن تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام مجمــد يف تونــس منــذ آخــر حكــم تــم تنفيــذه يف 131991،  ومــن أن تونــس وقعــت يف 21 ديســمبر 2012 علــى توصيــة 
الجلســة العامــة لمنظمــة األمــم المتحــدة المتعلقــة بوقــف تنفيــذ هــذه العقوبــة، فــإن المحاكــم التونســية تواصــل إصــدار أحــكام اإلعــدام تطبيًقــا للقوانيــن 
ــا. لكــن عــدم التنفيــذ  الســارية. وتصــدر المحاكــم التونســية أحكاًمــا باإلعــدام، إال أن رئيــس الدولــة يمتنــع عــن التوقيــع علــى التنفيــذ، ممــا يمنــع تنفيــذ الحكــم نهائيًّ
كــده وزيــر العــدل وحقــوق اإلنســان يف نظــام بــن علــى يف عــام 142008.   الفعلــي لهــذه العقوبــة ال يمنــع المحاكــم الجزائيــة مــن إصــدار هــذه األحــكام، وهــو مــا أ
وتبًعــا لذلــك يبقــى المحكــوم عليــه باإلعــدام يف الســجن دون أن يكــون لــه الحــق يف الزيــارة. لكــن بعــد ثــورة ١٤ جانفــي قــررت وزارة العــدل رفــع حظــر الزيــارات 
عــن المســاجين المحكــوم عليهــم باإلعــدام، وتمكينهــم مــن حــق زيارتهــم مــن قبــل أقاربهــم المخــول لهــم قانونًــا، إىل جانــب تمكينهــم مــن حــق تلقــي المؤنــة 

منهــم مــرة كل شــهر، وهــي حقــوق كانــوا محروميــن منهــا طــول الفتــرة الســابقة.

وتؤســس الحركــة الحقوقيــة التونســية طرحهــا المتمثــل يف ضــرورة إلغــاء عقوبــة اإلعــدام علــى عــدم التناغــم بيــن دســتور 2014 والتشــريعات الســابقة لــه 
والمنتميــة إلطــار دســتوري آخــر )الدســتور الســابق لســنة 1959). ففــي حيــن يضمــن الدســتور الجديــد الحــق يف الحيــاة مــا يــزال اإلعــدام مدرًجــا يف القانــون 

كعقوبــة؛ حيــث يعاقــب القانــون التونســي علــى 21 جريمــة باإلعــدام15. 

ولــم تنــج مطالبــات منظمــات حقوقيــة بإلغــاء العقوبــة ومــن ضمنهــا الفــرع التونســي لمنظمــة العفــو الدوليــة والمعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان والرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. وهنــاك بالفعــل تجمــع منــذ 14 يونيــو 2007 ُيدعــى االئتــالف الوطنــي التونســي إللغــاء عقوبــة اإلعــدام؛ وهــو تحالــف 
يجمــع ســبع منظمــات مســتقلة؛ وهــي الفــرع التونســي لمنظمــة العفــو الدوليــة والمعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان والجمعيــة التونســية للنســاء للبحــث حــول التنميــة والجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات والجامعــة التونســية لنــوادي الســينما وجمعيــة 
كثــر مــن 100 شــخصية وطنيــة تونســية مشــهود لهــا بدفاعهــا  الصحافييــن التونســيين، التــي عوضتهــا النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين. ويضــم االئتــالف أ
عــن حقــوق اإلنســان، وتضــم محاميــن وســينمائيين وإعالمييــن ومســرحيين ووزراء ســابقين. ويجمــع هــذا االئتــالف العديــد مــن الفاعليــن الهادفيــن إىل إلغــاء 
هــذه العقوبــة وحشــد الــرأي العــام ضدهــا وعضويتــه مفتوحــة لجميــع المنظمــات المســتقلة واالفــراد. وقــد نظــم االئتــالف اجتماعــات مــع أعضــاء البرلمــان 

التونســي نتــج عنهــا تقديــم مشــروع قانــون يلغــي العقوبــة مــن القانــون التونســي16.  

ــا ينتمــون  وتقــدم النائبــان المحاميــان مصطفــي اليحيــاوي وعبــد الملــك العبيــدي بمشــروع القانــون للبرلمــان يف مــارس 2008 وحصلــوا علــى دعــم 23 نائًب
إىل أحــزاب معارضــة، وقعــوا جميعهــم علــى مشــروع القانــون وقدمــوه إىل مكتــب ضبــط مجلــس النــواب، حتــى يتمكــن رئيــس المجلــس مــن النظــر يف إمكانيــة 
عرضــه علــى الجلســة العامــة لدرســه والتصديــق عليــه أو رفضــه. ومثــل التقــدم بهــذا المشــروع خطــوة جريئــة غيــر مســبوقة منــذ انتخــاب أول برلمــان تونســي 
يف ســنة 1956. وتجاهــل البرلمــان المشــروع. ويف 2013 طالــب االئتــالف والمنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيــب يف بيــان بالعمــل الجــاد مــن اجــل الغــاء عقوبــة 
اإلعــدام. ولكــن كل هــذه الجهــود لــم تســفر عــن أي نتيجــة إيجابيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك صــار اإلعــدام بيــن العقوبــات الموقعــة علــى المدانيــن يف القانــون 

الجديــد لمكافحــة اإلرهــاب.

ثانًيا: توسيع نطاق وآليات الدفاع عن المطالب الحقوقية
صعــدت يف تونــس إثــر الثــورة موجــة جديــدة مــن الحــركات الحقوقيــة بعــد أن كان الركــود إن لــم يكــن التراجــع يمّيــز المشــهد السياســي والحقــويق علــى مــدى 
عقــود. وأفــرزت هــذه الموجــة جمعيــات حقوقيــة وفاعليــن جــدد يف المجتمــع المــدين أو تجمعــات وشــبكات خارجــة عــن األطــر الحاضنــة والتنظيميــة المعتــادة 
علــى شــاكلة الجمعيــات واألحــزاب والنقابــات17. وانتجــت هــذه الموجــة مــن المطالبــات الحقوقيــة ضغوًطــا مــن األســفل إىل األعلــى، وأزعجــت الســلطات 

والمؤسســات الرســمية، بــل وعرقلــت عــض أجنداتهــا.

وال شــك أن الثــورة فتحــت البــاب أمــام اســتخدام وســائل غيــر معتــادة أو الدفــاع عــن قضايــا وحقــوق كانــت يف ذيــل اهتمامــات الفاعليــن الحقوقييــن التقليدييــن، 

تأثير عمل حقوق اإلنسان تموز/يوليو 2018عفيفة المّناعي
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ــا للمحافظــة االجتماعيــة النســبية الســائدة يف الفضــاء العــام التونســي وخصوًصــا  أو حتــى خــارج نطــاق اهتمامهــم تماًمــا، ألن الثــورة مثلــت بشــكل مــا تحديًّ
كــز المــدن. فاعتمــدت حركــة »فيمــن« مثــالً علــى آليــة »صادمــة« للــرأي العــام للفــت االنتبــاه لقضاياهــا وهــي وقــوف نســاء عاريــات يف الشــارع للدفــاع  خــارج مرا
عــن حريــة المــرأة ورفضهــا لمفاهيــم تقليديــة للشــرف والســلوك، بينمــا جــرت حملــة »مقاومــة الفحــص الشــرجي بالنســبة للمتهميــن بالمثليــة الجنســية« يف 

عالنيــة واهتمــام بحقــوق فئــة مــن األقليــات يف المجتمــع التونســي هــم المثليــون.

وفتحــت الثــورة أيًضــا المجــال أمــام تنظيــم أفعــال حقوقيــة حــول قضيــة واحــدة بعينهــا مثــل حملــة »مانيــش مســامح« )لــن أســامح) التــي انبثقــت مــن 
مجموعــة مــن الشــباب غيــر المعروفيــن يف المجــال العــام ونظمــت العديــد مــن الوقفــات االحتجاجيــة تنديــًدا بمشــروع قانــون للمصالحــة االقتصاديــة مــع كبــار 
المســتفيدين مــن فســاد النظــام الســابق، خصوًصــا وأن المســودة الُمقدمــة شــملت منــح عفــو عــن التجــاوزات االقتصاديــة الســابقة لنحــو 7000 شــخص، 
بمــا يف ذلــك رجــال أعمــال وموظفيــن صغــار اتهمــوا بتبييــض الفســاد والتهــرب مــن المحاســبة. ومــن ناحيتهــم فشــل أنصــار مشــروع القانــون يف التدليــل علــى 
وجــود فوائــد عامــة لــه، ويف تحديــد قيمــة األمــوال التــي يتوقعــون عودتهــا لخزانــة الدولــة بســبب تطبيقــه المحتمــل، بينمــا أثــارت حملــة »مانيــش مســامح« 
جــدالً واســًعا يف الســاحة السياســية التونســية، ومــا لبثــت أن حظيــت بدعــم أحــزاب معارضــة ونجحــت يف نهايــة المطــاف يف وقــف تمريــر المشــروع يف البرلمــان 

حتــى منتصــف عــام 2016.

ولــم تقتصــر الحــركات الحقوقيــة علــى الدفــاع عــن األفــراد بــل تعدتهــا إىل الدفــاع عــن مناطــق بعينهــا أو محافظــات برمتهــا ومنهــا الطلــب الــذي رفعــه ســكان 
القصريــن يف 2015 إىل هيئــة الحقيقــة والكرامــة، باعتبارهــم ضحيــة جماعيــة »للتهميــش المنهجــي واإلقصــايئ« لمنطقتهــم. وتعــددت التكييفــات القانونيــة 
لطبيعــة هــذه القضيــة ولكــن أهمهــا كان المعاملــة التفضيليــة الناجمــة عــن السياســات العموميــة، وال ســيما قبــل الثــورة، لمناطــق الســاحل التونســي علــى 
حســاب المناطــق الداخليــة. وأوضــح اســتطالع رأي أعــده المعهــد الوطنــي لإلحصــاء علــى المســتوى الوطنــي، أن %37 مــن ســكان القصريــن يشــعرون بأنهــم 
يتعرضــون للتمييــز علــى أســاس الدخــل، فيمــا كانــت النســبة %5 يف المناطــق الســاحلية، بمــا يف ذلــك العاصمــة. وشــعر %23 مــن مواطنــي القصريــن أنهــم 
يتعرضــون للتمييــز علــى أســاس منطقتهــم، بالمقارنــة مــع %8 يف المناطــق الســاحلية والجنــوب غربيــة، كمــا أعــرب الســكان عــن معــدالت عاليــة مــن االســتياء 
إزاء تــدين مســتوى الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة. وأعــرب نحــو %70 ممــن شــملهم االســتطالع أن عــدًدا كبيــًرا مــن األشــخاص الذيــن يســتحقون دعــم 

مؤسســات وخدمــات الرعايــة االجتماعيــة ال يحصلــون عليــه.

وعلــى صعيــد آخــر تزايــد االهتمــام بــدور المنظمــات الحقوقيــة يف تقديــم التقاريــر للمنظمــات الدوليــة وأثــر هــذا المجهــود. وعلــى الرغــم مــن أن المؤتمــر العالمــي 
لحقــوق اإلنســان أقــر منــذ عــام 1993 بأهميــة دور المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الحركــة الحقوقيــة عموًمــا يف تعزيــز مختلــف حقــوق اإلنســان واألنشــطة 
اإلنســانية علــى المســتويات الوطنيــة واإلقليميــة الدوليــة، إال أنهــا لــم تلعــب هــذا الــدور بحريــة يف تونــس قبــل الثــورة. ولــم تهتــم الحكومــة التونســية بــدور يمكــن 
للحركــة الحقوقيــة أن تلعبــه يف تغييــر الواقــع الحقــويق والتشــريعي للدولــة مــن خــالل مراجعــة التشــريعات الوطنيــة وتحديــد الثغــرات والمســاهمة يف وضــع 

قوانيــن وسياســات جديــدة. 

وتــويل األمــم المتحــدة أهميــة خاصــة للتقاريــر المقدمــة مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة، وتعتبرهــا مكملــة للتقاريــر الحكوميــة؛ وذلــك بالنظــر إىل مــا تحتويــه هــذه 
التقاريــر مــن معلومــات قــد ال تــرد يف التقاريــر الحكوميــة، كمــا تتمتــع هــذه التقاريــر عــادة بالمصداقيــة والجــرأة يف الطــرح. وتوجــه التقاريــر البديلــة أو الموازيــة ذات 
العالقــة بحقــوق اإلنســان إىل لجــان األمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق اإلنســان )اللجــان التعاقديــة وغيــر التعاقديــة). وينضــوي تحــت مجلــس حقــوق اإلنســان 
التابــع لألمــم المتحــدة لجــان فرعيــة وفــرق عمــل تتخصــص يف مختلــف المجــاالت الحقوقيــة، مثــل التعذيــب واالختفــاء والمحاكمــات غيــر العادلــة، ومنــع 
حريــة التعبيــر، والتمييــز ضــد المــرأة، .. إلــخ. وتتلقــى هــذه اللجــان تقاريــر مــن الحكومــات ومــن الهيئــات غيــر الحكوميــة علــى أن تكــون التقاريــر معــدة بطريقــة 
احترافيــة، ويجــري تســليمها يف توقيتــات محــددة. ولعبــت عــدة جمعيــات حقوقيــة تونســية دورا مهمــا لســنوات طويلــة يف إعــداد مثــل هــذه التقاريــر ومــن بينهــا 

بالخصــوص الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان18. 

وقــد تغيــر الخطــاب الرســمي يف تونــس بعــد الثــورة فيمــا يخــص التقاريــر البديلــة أو الموازيــة حيــث صــرح وزيــر مكلــف بالعالقــات مــع الهيئــات الدســتورية 
والمجتمــع المــدين وحقــوق اإلنســان، برغبــة اللجنــة الوطنيــة للتنســيق وإعــداد وتقديــم التقاريــر ومتابعــة التوصيــات يف مجــال حقــوق اإلنســان المكلفــة 
بصياغــة تقريــر الدولــة التونســية يف التفاعــل مــع الجمعيــات والمنظمــات التــي تعــد تقاريــر موازيــة، وذلــك عــن طريــق تنظيــم جلســات مشــتركة لتبــادل اآلراء 

والمقترحــات حــول المســائل التــي تمــت إثارتهــا يف هــذه التقاريــر. 

1. أثر الحركة الحقوقية على الساحة السياسية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان نموذًجا
فتحــت التحــوالت السياســية والجمعياتيــة التــي عاشــتها تونــس منــذ ينايــر 2011، آفاًقــا جديــدة للعمــل الحقــويق. ولــم تكــن الرابطــة التونســية لحقــوق اإلنســان 
بمعــزل عمــا فرضــه التحــول الديمقراطــي مــن مهــام تاريخيــة وتحديــات جديــدة. فهــذه المنظمــة الحقوقيــة معروفــة بتاريخهــا النضــايل الــذي يعــود إىل 4 عقــود 
حيــث تأسســت يف 1977، وبرصيدهــا يف التصــدر للمعــارك الحقوقيــة والديمقراطيــة والحريــات الفرديــة والعامــة قبــل ثــورة 2011. وضمــت عضويــة المنظمــة 
حــوايل 4200 شــخص يف الثمانينيــات ثــم تقلــص عــدد المنخرطيــن إىل حــدود 3000 عضــو يف 2008 خاصــة وقــد جمــدت الرابطــة طلبــات العضويــة الجديــدة 
منــذ 1994 خوًفــا مــن اختــراق مناصــري النظــام للرابطــة، وبالتــايل تغييــر مســارها. وقــد تغيــر هــذا الموقــف مــع ســقوط النظــام يف 2011 وبعــد انعقــاد مؤتمــر 
كا ســنويا عشــرة دنانيــر؛ وهــو مبلــغ  كثــر وتشــبيب الرابطــة. ويدفــع العضــو اشــترا الرابطــة يف ســبتمبر 2011 واتخــاذ قــرار باالنفتــاح علــى الشــباب والنســاء أ
زهيــد ال يغطــي نفقــات المنظمــة وأنشــطتها، كمــا أن أعضــاء المكتــب التنفيــذي يعملــون تطوًعــا دون رواتــب. وللرابطــة عــدة مكاتــب جهويــة إىل جانــب المكتــب 
الرئيســي يف العاصمــة. وقبــل الثــورة لعبــت الرابطــة دوًرا مهمــا يف احتضــان المعارضيــن السياســيين ولعــب دور جماعــة الضغــط ضــد النظــام القمعــي. وبعــد 
الثــورة شــاركت الرابطــة يف تكويــن مدربيــن ومالحظيــن لمراقبــة شــفافية انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي، وقــد تــم ذلــك بالتعــاون مــع المعهــد العــريب 
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لحقــوق اإلنســان يف إطــار عمــل جمعيــات شــكّلت المرصــد الوطنــي لمراقبــة االنتخابــات19.  وخــالل االزمــة السياســية كانــت الرابطــة أحــد المنظمــات األربــع 
الراعيــة للحــوار الوطنــي إىل جــوار االتحــاد العــام التونســي للشــغل )النقابــة العماليــة األوىل يف تونــس) واالتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات 

التقليديــة )منظمــة أربــاب العمــل)، والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن )نقابــة المحاميــن).

وتشــكلت الوســاطة الرباعيــة يف يوليــو 2013 إلنقــاذ عمليــة االنتقــال الديمقراطــي إثــر تفجــر أزمــة سياســّية عقــب اغتيــال النائــب محمــد براهمــي. ورســمت 
لجنــة الوســاطة خارطــة طريــق للخــروج مــن األزمــة أعلنتهــا يف ســبتمبر 2013 واشــتملت علــى تشــكيل حكومــة تكنوقــراط ترأســها شــخصية وطنيــة مســتقلة، 
علــى أال يترشــح أعضاؤهــا لالنتخابــات التاليــة، وعلــى أن تتعهــد الحكومــة بتقديــم اســتقالتها يف أجــل ال يتجــاوز ثالثــة أســابيع مــن موعــد انطــالق الحــوار الوطنــي. 
ودعــت المبــادرة األحــزاب السياســية إىل االتفــاق علــى الشــخصية التــي ســتتوىل رئاســة الحكومــة االنتقاليــة خــالل أســبوع واحــد، واالنتهــاء مــن وضــع الدســتور 
كــدت الرابطــة منــذ نهايــة أغســطس 2013 علــى ضــرورة التنســيق مــع بقيــة المنظمــات الراعيــة للحوار الوطني  وتنظيــم انتخابــات قبــل نهايــة ديســمبر 2014. وأ
»التخــاذ المواقــف واإلجــراءات المؤديــة إىل حمــل الترويــكا وحلفائهــا علــى التعاطــي الجــاد مــع مقتضيــات الوضــع باالســتجابة للمطالــب التــي رفعتهــا الحشــود 
ا مــن أصــل 24 وأدى يف نهايــة المطــاف إىل تشــكيل حكومــة  الجماهيريــة أيــام 06 و13 و24 أغســطس 2013«. وحظــي الحــوار الوطنــي بدعــم 21 حزبـًـا سياســيًّ

تكنوقــراط. ونجحــت المبــادرة يف تجنيــب البــالد موجــة محدقــة مــن العنــف واالقتتــال الداخلــي ممــا ســمح بإنجــاح عمليــة االنتقــال الديمقراطــي.

كتوبــر 2015 حصــل الرباعــي التونســي الراعــي للحــوار الوطنــي علــى جائــزة نوبــل للســالم وكان هــذا بمثابــة تتويــج للمجتمــع المــدين ممثــالً يف الرابطــة  ويف أ
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وللــدور الــذي لعبــه يف تأميــن الحــوار والخــروج بالبــالد مــن نفــق االنقســام والعنــف السياســي واعتراًفــا لــه بمــا تحقــق علــى 
مســتوى فــرض المرجعيــات الديمقراطيــة يف الدســتور التونســي )دســترة الحقــوق الفرديــة والعامــة والمســاواة بيــن الجنســين وحريــة المعتقــد والضميــر). 
وكان هــذا االعتــراف مفارقــة مذهلــة إذ فرضــت الرابطــة نفســها يف بلــد كان نظامــه الحكــم علــى مــدى عقــود طويلــة يســعى إىل تدجينهــا والســيطرة عليهــا. 
ونجحــت الرابطــة يف تغييــر التصــورات القديمــة حــول دور الفاعليــن الحقوقييــن المقتصــر لحــد كبيــر علــى الضغــط علــى النظــام الحاكــم. فعــن طريــق لعــب دور 
أساســي يف مرحلــة االنتقــال الديمقراطــي أظهــرت الرابطــة دورا جديــدا للفاعــل الحقــويق ومنظمــات المجتمــع المــدين »يف بنــاء ديمقراطيــة تعدديــة« كمــا أعلنــت 

لجنــة جائــزة نوبــل يف حيثيــات منــح الجائــزة للرباعــي التونســي.

وإىل جــوار الســعي لتعديــل القوانيــن والتشــريعات مــن خــالل إدخــال إصالحــات ضروريــة باتــت الرابطــة وغيرهــا أيضــا يعملــون كجهــات رقابيــة غيــر رســمية 
لضمــان تنفيــذ التشــريعات ممــا يدفــع باتجــاه دمقرطــة مؤسســات الدولــة مــن خــالل الســعي إىل تطويــر الممارســة االنتخابيــة، واألهــم، تكريــس مشــاركة 

المواطنيــن، وتعبئــة الــرأي العــام بصفــة مســتمرة وليــس فقــط خــالل مواســم التصويــت مــن اجــل منــع أي انــزالق نحــو التســلط والحكــم الفــردي.

الخاتمة
حاولــت هــذه الورقــة رصــد الــدور الــذي لعبتــه الحركــة الحقوقيــة يف إحــداث التغييــر يف تونــس، وخصوًصــا تحولهــا مــن دور الراصــد لالنتهــاكات والمنــدد بهــا قبــل 
الثــورة، إىل دور المشــارك يف وضــع تعديــالت وإصالحــات يمكــن معهــا التقليــل مــن هــذه االنتهــاكات. وتقــر الورقــة بأنهــا لــم تقــم بربــط ســببي واضــح لــكل حملــة 
وتحــّرك جمعيــايت بالتغييــر القانــوين أو المؤسســايت الــذي نجــم عنــه، وذلــك ألســباب منهجيــة أهمهــا غيــاب البراهيــن القاطعــة أو األدلــة علــى أن التغييــر القانــوين 
أو يف الممارســات نتــج عــن تحــرك احتجاجــي، أو ضغــط أو اقتراحــات مــن الحركــة الحقوقيــة فحســب، ولــم تســاهم فيــه قــوى اجتماعيــة أخــرى قامــت كلهــا مًعــا 
بدفــع المشــرعين والبيروقراطيــة يف هــذا االتجــاه. وال شــك أن هنــاك دائًمــا مشــكلة منهجيــة يف إثبــات عالقــة ســببية بيــن جهــود وتحــركات الحركــة الحقوقيــة 
والتغييــرات المجتمعيــة، إذ ليــس هنــاك يف األغلــب عالقــة ميكانيكيــة بيــن تحــرك الفاعــل والنتيجــة، ويتطلــب األمــر اســتخدام مناهــج بحــث كيفيــة وكميــة 
معقــدة إلثبــات مثــل هــذه العالقــة الســببية، وأفــراًدا فاعليــن محدديــن مســؤولين عنهــا. وأخيــًرا فــإن أي ظاهــرة اجتماعيــة مثــل تغيــر القوانيــن أو ممارســات 
أجهــزة األمــن ال يمكــن إرجاعــه عــادة إىل ســبب أو فاعــل واحــد، وبالتــايل يمكــن أن يكــون فاعلــو الحركــة الحقوقيــة أحــد أســباب تحــرك قانــوين مــا )مثــل التصديــق 

علــى رفــع تحفظــات اتفاقيــة ســيداو) أو عرقلــة قانــون المصالحــة المــايل الخــاص بأمــوال الفســاد) ولكــن ليــس الســبب الوحيــد. 
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الحركة الحقوقية يف المغرب:
جدلية التأثير والتأثر قبل الحراك العريب وبعده

محمد أو الطاهر

ملخص
يتطلــب الحديــث عــن تأثيــر المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب الوقــوف علــى عــدة محــددات سوســيولوجية، ترتبــط بخريطــة الفاعليــن الحقوقييــن بالمغــرب، 

وتفاعلهــم مــع محيطهــم، وســيرورة تفعيــل المطالــب الحقوقيــة وتعزيــز مكتســباتها.

يف هــذا اإلطــار، كان للحــراك الــذي شــهدته المنطقة العربية دور مهــم ولــو جزئًيــا يف تغييــر بنيــة الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالمغــرب، حيــث ســاهم يف توســيع دائــرة 
المطالــب الحقوقيــة مــن خــالل االنتقــال مــن البعــد الماكرو-حقــويق )القانــوين والهيكلــي) إىل البعــد الميكرو-حقــويق المرتبــط بالحقــوق اليوميــة الُمعاشــة للمواطــن 
ــا، حيــث ســّرعت وتيــرة تحقيــق بعــض هــذه المطالــب الحقوقيــة ومــن تــم توســيع دائــرة تأثيــر المجتمــع  المغــريب. ولعبــت شــبكات التواصــل االجتماعــي دوًرا إيجابيًّ

المــدين الحقــويق بالمغــرب. وســاهم التشــبيك بيــن مكونــات المجتمــع المــدين الحقــويق يف تعظيــم التأثيــر بشــكل ملحــوظ بعــد الحــراك العــريب.

ولعــل هــذا البعــد التطــوري -مــن حيــث الحــدة والدرجــة ال مــن حيــث النــوع والطبيعــة- هــو الــذي مّيــز منظومــة األنشــطة والمشــاريع التــي اشــتغلت عليهــا الحركــة 
ــًرا وارتفاًعــا بعــد الحــراك العــريب، بينمــا تــم االعتمــاد تقريًبــا علــى نفــس آليــات  الحقوقيــة المدنيــة بعــد الحــراك العــريب؛ حيــث إن وتيــرة االشــتغال هــي التــي عرفــت تغيَّ
وأنمــاط االشــتغال. وكان مــن أهــم نتائــج هــذا التحــول توســيع قاعــدة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، حيــث تزايــد وعــي المواطنيــن والمواطنــات بضــرورة الدفــاع 

كثــر براجماتيــة. عــن حقوقهــم األساســية بطــرق ســلمية وأ
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مقدمة
ربمــا ال يمكــن الحديــث عــن الحــراك العــريب1  دون التعامــل مــع خطابــات وممارســات الدمقرطــة وحقــوق اإلنســان والنظــر يف تأثيــر هــذا الحــراك علــى قــوة 
وأنشــطة المجتمــع المــدين، ودور هــذا األخيــر علــى ضعفــه المفتــرض يف خلــق هــذا الحــراك ذاتــه. ويعــود التبايــن الواســع وتعــدد وجهــات النظــر التحليليــة حيــال 
هيــاكل ومؤسســات ونظــم مثــل المجتمــع المــدين والديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان يف معظــم المجتمعــات العربيــة إىل تبايــن المنطلقــات النظريــة وإىل 
المنشــأ الغــريب عــادة لمعظــم هــذه المصطلحــات لوصــف ظواهــر نمــت يف فتــرات تاريخيــة محــددة. ومــا ال خــالف كبيــر عليــه هــو أن المواطنــة كثقافــة اجتماعيــة 
وعالقــة سياســية بيــن الفــرد وأجهــزة الدولــة لــم تترســخ بعــد يف معظــم هــذه المجتمعــات ممــا يضعــف مــن أســس قيــام الديموقراطيــة كثقافــة سياســية 

وممارســات اجتماعيــة مســتقرة.

ويرتبــط أول تعريفــات المجتمــع المــدين بمبــدأ االســتقاللية، حيــث يعرفــه بــادي بأنــه »مجمــوع المؤسســات التــي تتيــح لألفــراد التمكــن مــن الخيــرات والمنافــع 
دون تدخــل أو وســاطة مــن الدولــة«، ويف اإلطــار نفســه ينخــرط تعريــف أشــفورد الــذي يضــع تحــت مظلــة المجتمــع المــدين »كل المؤسســات الحــرة القائمــة 
بيــن الفــرد والدولــة مثــل األســرة والكنائــس والنــوادي الرياضيــة والمؤسســات الخيريــة«2.  المجتمــع المــدين إذن هــو جملــة مؤسســات سياســية واقتصاديــة 

واجتماعيــة وثقافيــة تعمــل يف اســتقالل نســبي عــن ســلطة الدولــة وعــن تأثيــر الشــركات الخاصــة3. 

وُتعــرف جمعيــات ومنظمــات المجتمــع المــدين يف األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصصــة وكــذا يف المؤسســات الدوليــة عموًمــا، بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
حيــث تختصــر عــادة بأنهــا NGOs وهــي األحــرف األوىل لتعبيــر منظمــات غيــر حكوميــة باإلنجليزيــة؛ وهــذا مؤشــر آخــر للنظــر إىل هــذه الكيانــات بصفتهــا مســتقلة 
عــن الحكومــات ولكنهــا مرتبطــة بهــا يف الوقــت نفســه يف عالقــات شــد وجــذب وصــراع وتعــاون حســب نــوع النظــام السياســي. ولكــن هــذه »االســتقاللية« ليســت 
مكتملــة ألن هــذه المنظمــات ذاتهــا خاضعــة لقوانيــن حكوميــة، ولضغــوط سياســية داخلهــا ومــن خارجهــا، والعتبــارات تتعلــق بتمويلهــا خصوًصــا وأن معظمهــا 

يعتمــد علــى التمويــل الخارجــي، ممــا يســمح بالتشــكيك يف مصداقيــة بعضهــا وتمثيلــه للفئــات المجتمعيــة التــي يدعــي الدفــاع عنهــا4. 

ويســعى بحثنــا حــول تأثيــر الحركــة الحقوقيــة بالمغــرب إىل تســليط الضــوء علــى اإلشــكاالت التــي ترتبــط باالســتقاللية التــي يتمتــع بهــا المجتمــع المــدين، 
مــع التأكيــد علــى أن هــذه االســتقاللية هــي يف عالقــة اعتمــاد متبادلــة مــع مبــادئ ومؤسســات المواطنــة والديموقراطيــة5.  وعلــى الرغــم مــن أن بعــض 
التحديــات والقيــود التــي تواجــه عمــل حركــة حقــوق اإلنســان ليســت هــي المبحــث الرئيســي لهــذه الورقــة، إال أننــا ســننظر يف بعضهــا لفهــم مــدى وكيفيــة تأثيــر 
الحركــة، وخصوًصــا تلــك القيــود المفروضــة علــى حريــة العمــل والتمويــل6  والتحديــات الداخليــة يف جوانــب المهنيــة، واإلمكانــات والتنســيق، وتداخــل الحقــويق 

بالسياســي7. 

ســيكون حقــل اشــتغالنا إذن هــو المجتمــع المــدين الحقــويق، أي مجمــوع المنظمــات والجمعيــات والشــبكات التــي تعمــل يف إطــار حقــوق اإلنســان كمــا هــو 

كثر حيادية تجاه ما يحدث يف المجتمعات العربية، على عكس كلمة »الثورة« التي تعني تغيًرا جذريًّا يف البنى االقتصادية والسياسية، وكذا كلمة »ربيع«  1 اخترنا كلمة »حراك« ألنها أ

باعتبارها حكم قيمي إيجايب تجاه التحوالت القائمة؛ أما بخصوص وصف الحراك بأنه عريب فقد استعملت بمعناها الحضاري الواسع وال يجب أن ُتفهم يف سياق المغرب على أساس عريق-
إثني. ونؤكد على ذلك ألن بعض مكونات المجتمع الحقويق الذي اشتغلنا عليه، تحفظ على كلمة »عريب« العتبارها إقصائية لمكونات لغوية بدول شمال أفريقيا، وخصوًصا األمازيغي.

2 Bertrand Badie, Sociologie politique. Paris: Presses universitaires de France. p. 105 ,1997.
3 محمود قرزيز ومريم يحياوي،دور المجتمع المدين يف تحقيق التنمية الشاملة يف الجزائر: بين الثبات والتغير، جامعة بسكرة، 2008.

4 عنصر العياشى، ما هو المجتمع المدين؟ الجزائر نموذًجا، ورقة مقدمة لندوة »المشروع القومي والمجتمع المدين«، تنظيم قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية، كلية  اآلداب و العلوم 

اإلنسانية،  سورية، جامعة دمشق، 2008.
5 عزمي بشارة، المجتمع المدين، دراسة نقدية- المركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 2008.

6 ميرفت رشماوي و موريس تيم،  نظرة شاملة عن المجتمع المدين يف العالم العريب، الدراسة العشرون ألمثلة التطبيق العملية. انتراك، 2008.

7 نور الدين علوش، المنظمات غير الحكومية ورهان حقوق اإلنسان: نموذج المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، دار ناشري للنشر اإللكتروين، ص. 5.
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8 عبد الباسط بن حسن، 2014، حقوقنا يف الثقـافة والمجتمع، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، ص. 22. 

9 نور الدين علوش، المنظمات غير الحكومية، ص. 5.

10 انظر ملحق البحث.

11 من بين مكونات المجتمع المدين الحقويق الذي اشتغلنا عليه، تحفظت مجموعتان على ذكر اسماء منظماتهم،وذلك الشتغالها على مواضيع اجتماعية ال تزال حساسة يف المغرب، ومنها 

حقوق المثليين والحرية الجنسية، الشيء الذي قد يخلق لها مشكالت مع الدولة قد تصل للمحاكمة إذا ُطبق عليها مادة اإلخالل بالحياء العام يف القانون الجنايئ المغريب. 
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ــا، وذلــك لتمييزهــا عــن بــايق أطيــاف المجتمــع المــدين التــي ال تنخــرط يف هــذا اإلطــار. ولــذا لــن تتعامــل هــذه الورقــة مــع المنظمــات الحقوقيــة  متفــق عليهــا دوليًّ
ــا لحقــوق اإلنســان، بــل تقــوم بعمليــة »تشــكيك  إســالمية الطابــع، التــي نــرى أنهــا يف نهايــة المطــاف ُتشــكِّل جــزًءا مــن الحركــة اإلســالمية، وتتبنــى خطابـًـا انتقائيًّ
انتقــايئ«، كمــا يقــول عبــد الباســط بــن حســن، حــول حقــوق اإلنســان، حيــث تــرى إنهــا نشــأت يف الغــرب ومرتبطــة بدينــه وتراثــه، وال عالقــة لهــا باإلنســان العــريب 
المســلم الــذي لــه خصوصيتــه وشــخصيته المختلفــة. مــن هــذا المنطلــق، ســيكون حديثنــا حــول »المجتمــع المــدين الحقــويق« الــذي يــرى أن »حقــوق اإلنســان 
ليســت فكــرة مجــردة بــل هــي عمــل تاريخــي متواصــل«  باعتبــار أن المكتســبات الحقوقيــة ليســت معطــاة بشــكل نهــايئ ومحتــم، وأن إمكانيــة تحولهــا مرتبطــة 

بالتفاعــل المجتمعــي والصــراع األيديولوجــي8.  ومــن بيــن أهــم آليــات عمــل هــذا المجتمــع الحقــويق9:  
تعميق الوعي الحقويق ونشر الثقافة الحقوقية بالمحاضرات والندوات واإلعالم.	 
فضح الخروقات واالنتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنسان.	 
كثر ثباتًا ووضوًحا.	  صيانة الملف المطلبي الحقويق، وذلك من خالل التقاضي والمناصرة من أجل ضمانات قانونية أ

وفيمــا عــدا اســتبعاد الفاعليــن الذيــن ال يعملــون مــن منطلــق كونيــة وشــمولية حقــوق اإلنســان وذلــك مــن وجهــة نظــر ان الحقــوق تتحــول وتتبــدل مــن مجتمــع 
ألخــر بنــاء علــى نظــرة ثقافويــة وال تاريخيــة وثابتــة،  تتبنــى هــذه الورقــة إطــاًرا واســًعا الختيــار الفاعليــن الذيــن قمنــا بدراســة تأثيرهــم علــى أرض الواقــع وســبل هذا 
التأثير، ويشملون شبكات وتحالفات وجمعيات وائتالفات ومنظمات  تنخرط يف مجال حقوق اإلنسان بدرجات متفاوتة من خالل مجاالت متنوعة. على هذا 
األساس، قام ٥٤ من هؤالء الفاعلين بملء استمارة االستبيان الذي يقوم عليه هذا البحث، أو تم تحليل معطيات شبكات التواصل االجتماعية الخاصة بهم10. 

يف وكانت أهم التساؤالت التي سعى االستبيان وتحليل شبكات التواصل االجتماعي لالشتباك معها هي:
هل كانت المكتسبات الحقوقية ما بعد الحراك  مكتسبات عرضية أو هي ترجمة فعلية لسنوات من النضال والعمل الحقويق؟	 
هل؟ وكيف غّير  دستور 2011 بالمغرب خطاب وممارسة الحركة الحقوقية المدنية فيما يتعلق بالتأثير والتغيير االجتماعي؟	 
كثر جرأة يف التطرق لمواضيع الرأي العام، وكيف تطورت آليات التأثير؟	  ما الجديد يف نطاق تأثير المجتمع الحقويق بعد حراك 2011، وهل أصبح أ
ما الظروف االجتماعية والسياسية التي شجعت أو عرقلت نجاح الحركة الحقوقية يف تحقيق التأثير المطلوب يف ظل الحراك؟	 
ما اإلمكانات الجديدة التي وفرها الحراك للمجتمع الحقويق بالمغرب والتي سهلت التأثير الواقع المغريب؟	 
هل ثمة آليات جانبية للحراك حالت دون تحقيق التأثير الحقويق المرجو؟	 

أهم الفرضيات التي سنحاول اختبارها هي:
كان الحراك نقطة تحول يف سيرورة تحقيق مطالب الحركة الحقوقية .	 
كان لشبكات التواصل االجتماعي دور محوري يف عملية التأثير بل والتعريف بالحركة الحقوقية ومجاالت عملها على نطاق أوسع.	 
فيمــا بعــد الحــراك لــم تعــد نجاحــات أو إخفاقــات الحركــة الحقوقيــة تعتمــد يف نهايــة المطــاف أو بشــكل رئيســي علــى اســتجابة الدولة،ويزيــد عنهــا يف 	 

األهميــة تفاعــل الحــراك االجتماعــي مــع ممارســات المجتمــع الحقــويق لتحقيــق التأثيــر المنشــود ولــو بدرجــات متباينــة.

على هذا األساس، تنقسم بقية الورقة للمواضيع التالية:
المجتمع المدين الحقويق: معطيات أولية.	 
الحراك المغريب وتحول المجتمع المدين الحقويق. 	 
نمط األنشطة والمشاريع الحقوقية قبل وبعد الحراك. 	 
االشتغال مع مكونات المجتمع المدين قبل الحراك وبعده.	 
إشكالية التمويل األجنبي: بين طبيعة التمويل ومستوى التأثير.	 
جدلية التأثير والتأثر قبل الحراك وبعده.	 
شبكات التواصل االجتماعي وعملية التأثير قبل وبعد الحراك.	 
صفحات الفيسبوك فضاًء لتوسيع دائرة التأثير: معطيات تحليلية.	 

1. المجتمع المدين الحقويق11:  
ارتكــزت عمليــة اختيــار مكونــات المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب التــي شــملها االســتبيان علــى أن تكــون هــذه المكونــات ممثلــة لتنــوع وتعقيــد الحركــة 

الحقوقيــة المغــريب علــى أســاس مجموعــة مــن المتغيــرات التــي كان أهمهــا مــا يلــي:
سنة التأسيس. 1
وسط االشتغال. 2
صفة االشتغال. 3
طبيعة االشتغال. 4
مجال االشتغال . 5
وسائل وآليات االشتغال. 6
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أوالً: تأرجحــت ســنة التأســيس مــا بيــن 1975 و2015، ممــا ســمح لنــا بالوقــوف علــى أنمــاط اشــتغال متعــددة للحركــة الحقوقيــة المدنيــة يف المغــرب، خصوًصــا 
بيــن تلــك التــي تأسســت قبــل حــراك 2011 وبعــده. ومــن الواضــح ان عــدد ووتيــرة انشــاء المنظمــات زادت منــذ عــام 122010.  

تأثير عمل حقوق اإلنسان

ثانًيــا: الحظنــا أن نحــو نصــف )%48,4) المجتمــع المــدين الحقــويق الــذي اشــتغلنا عليــه، ينشــط يف المجاليــن الحضــري والقــروي مًعــا، وال ينحصــر اشــتغاله يف 
أحدهمــا إال بنســبة قليلــة: الوســط القــروي )%9,7)، الوســط الحضــري )19,4%).

ثالًثــا: هنــاك صفــات قانونيــة متعــددة لتســجيل جماعــات حقــوق اإلنســان لــدى الدولــة، ويرجــع ذلــك أساًســا إىل أن الدســتور المغــريب يضمــن لجميــع المواطنين 
حريــة تأســيس الجمعيــات. ويظــل نمــط التســجيل المهيمــن هــو »الجمعيــة« التــي ُيفّضــل المجتمــع المــدين الحقويق االشــتغال يف إطارها. 

رابًعــا: تتعــدد مجــاالت عمــل المجتمــع المــدين الحقــويق، وتتــراوح مــا بيــن السياســي والقانــوين واالجتماعــي والثقــايف؛ ويــأيت هــذا األخيــر يف مقدمــة مجــاالت 
كــدت غالبيــة مكونــات المجتمــع المــدين الحقــويق ذات الطبيعــة السياســية، أن الطابع السياســي الشــتغالها  العمــل المفضلــة يف المجتمــع المــدين )%34,9).وأ
ال يجــب فهمــه بالمعنــى الحــزيب أو بمعنــى الســعي إىل ممارســة الســلطة، ولكــن بالســعي للتأثيــر يف السياســات الحاكمــة لحقــوق اإلنســان وال ســيما الحقــوق 

المدنيــة والسياســية مثــل حــق التنظيــم أو حــق المحاكمــة العادلــة.

12 يشير المحور الرأسي يف الشكل اإلحصايئ إىل عدد المنظمات التي صرّحت لنا بسنة التأسيس، بينما ثمة منظمات أخرى ارتأت عدم التصريح سواء باسم المنظمة أو حتى سنة تأسيسها. 

وقد أشرنا إىل بعض أسباب ذلك يف الهامش السابق.

تموز/يوليو 2018محمد أو الطاهر
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خامًســا: إضافــة للجانــب الثقــايف الــذي تتعــدد أوجــه نشــاطه، تــأيت حقــوق المــرأة كثــاين أهــم مجــال يجتــذب العامليــن يف الحقــل الحقــويق. ويــأيت بعــد ذلــك كل 
مــن حقــوق الطفــل، حقــوق البيئــة، الحقــوق السياســية، كأهــم مجــاالت االشــتغال بالنســبة للمجتمــع المــدين الحقــويق قيــد الــدرس.

سادســا، فيمــا يخــص وســائل وآليــات اشــتغال المجتمــع المــدين الحقــويق قيــد الــدرس، تبيــن لنــا األوليــة التــي ُيوليهــا غالبيــة المكونــات لــكل مــا يرتبــط بالمحــاور 
الثالثــة التالية: 

محور التكوين )تدريب وتأهيل)	 
محور المرافعة )دراسات وتقارير)	 
محور التعبئة )حمالت تحسيسية، مؤتمرات وندوات)	 

الحراك وبنية تحول المجتمع المدين الحقويق
يف ظل ما شــهدته المنطقة العربية من حراك وتحوالت وثــورات، شــهد المغــرب إصالًحــا دســتوريًا وانتخابــات  قبــل موعدهــا المحــدد ســلًفا13،  وقــد كان لذلــك 

أثــر علــى بنيــة المجتمــع المــدين الحقــويق، وهــذا مــا يتضــح مــن خــالل الشــكل اإلحصــايئ أســفله:   

كتوبر 2012، إال أن مطالب حركة 20 فبراير تضّمـنت حلّـه وإجراء  13 انتظمت االنتخابات يف 25 نوفمبر 2011 قبل 10 أشهر من موعدها المقرر سلًفا، حيث »كان ُمـقرًرا انتهاء والية البرلمان يف أ

  bit.ly/2yWU45K سبتمبر 2011، ومتاح على swissinf، 03 انتخابات مبكرة. انظر محمود معروف، االنتخابات التشريعية السابقة ألوانها يف المغرب.. تحديات جّمة ورهانات متعددة، موقع

تموز/يوليو 2018الحركة الحقوقية يف المغرب: جدلية التأثير والتأثر قبل الحراك العريب وبعدهمحمد أو الطاهر
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تأثير عمل حقوق اإلنسان

وأخــذ هــذا التحــول الــذي شــهدته الحركــة الحقوقيــة المدنيــة عــدة مســتويات أهمهــا المســتوى الموضوعــايت الــذي جــاء يف الصــدارة، وذلــك مــن خــالل توســيع 
كبــة التطــورات السياســية واالجتماعيــة  دائــرة الموضوعــات الحقوقيــة التــي يتــم االشــتغال عليهــا. وكان للحــراك دور يف بلــورة آليــات تنظيميــة جديــدة لموا

بالمغرب.ويوضــح الشــكل اإلحصــايئ أســفله طبيعــة هــذا التحــول الــذي عرفــه المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب خــالل فتــرة الحــراك:
كــد الفاعلــون الحقوقيــون المنخرطــون يف نســيج الحركــة الحقوقيــة المدنيــة علــى بُعديــن أساســين ميــّزا التحــول الــذي عرفتــه الحركــة، وهمــا  يف اإلطــار نفســه، أ
المســاهمة يف تكويــن حركــة 20 فبرايــر التــي كان لهــا الــدور يف الدفــع بعجلــة اإلصــالح الدســتوري بالمغــرب، إضافــة إىل مراجعــة االســتراتيجيات الكبــرى للحركــة 

كبــة التحــوالت السياســية التــي شــهدتها المنطقــة العربيــة وخصوًصــا المغــرب مــن خــالل اإلصــالح الدســتوري. الحقوقيــة وذلــك لموا

ــا علــى إطالقــه يف نظــر المجتمــع المــدين الحقــويق،  يف هــذا اإلطــار، نشــير إىل أن إفــرازات الحــراك الــذي عرفــه المغــرب يف صــورة حركــة 20 فبرايــر لــم يكــن إيجابيًّ
حيــث ثمــة نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف يف مســار اإلصــالح. فمــن جهــة، تــم اعتبــار حركــة 20 فبرايــر يف ذاتهــا نقطــة إيجابيــة اســتهل بهــا الحــراك يف المغــرب 
مســاره، إال أن نقطــة القــوة يف نظــر عــدد كبيــر مــن أطيــاف المجتمــع الحقــويق المغــريب )الشــكل اإلحصــايئ أســفله) هــي دســتور 2011، الــذي دشــن يف نظرهــا 
مرحلــة تاريخيــة لنضــاالت حقوقيــة كثيــرة، وبيــن أهــم مرتكــزات اإلصــالح الدســتوري دســترة اللغــة األمازيغيــة، الفصــل بيــن الســلطات، إصــالح القضــاء، ومبــدأ 

المناصفــة. 

ولكــن عــدة منظمــات صــارت تــرى نفــس الدســتور كنقطــة ضعــف يف التحــوالت السياســية المؤثــرة ليــس بســبب وثيقــة الدســتور ذاتهــا، بــل بســبب التنزيــل 
التشــريعي أو باألحــرى مســتوى التأويــل فيمــا يخــص المشــاريع التنظيميــة القانونيــة المرتبطــة بــه.  يف المقابــل، نجــد أن النقطــة الســلبية خــالل ســيرورة 
الحــراك بالمغــرب، والتــي يتوافــق حولهــا معظــم أطيــاف المجتمــع المــدين الحقــويق التــي تــم االشــتغال عليهــا، كمــا هــو واضــح يف الشــكل اإلحصــايئ أســفله، 
هــي  صعــود حــزب العدالــة والتنميــة ذي المرجعيــة اإلســالمية للحكــم، وفســر بعضهــم ذلــك بالخشــية مــن حــدوث تراجعــات حقوقيــة يف مجــاالت متعــددة. 

وجــرت اإلشــارة إىل مجاليــن اثنيــن: المســاواة بيــن الجنســين والحريــات الفرديــة

2. نمط األنشطة والمشاريع الحقوقية قبل وبعد الحراك العريب
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ال يمكــن الحديــث عــن الفعــل الحقــويق بــدون وســائطه وآلياتــه، وقــد تختلــف هــذه األخيــرة حســب الظــروف السياســية واالجتماعيــة والتاريخيــة التــي تعيشــها 
الحركــة الحقوقيــة يف مجتمــع مــا. ولعــل مــا مّيــز منظومــة األنشــطة والمشــاريع التــي اشــتغلت عليهــا الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالمغــرب قبــل وبعــد الحــراك، 
كــد الفاعلــون الحقوقيــون المدنيــون علــى أن وتيــرة االشــتغال هــي التــي  هــو بُعدهــا التطــوري مــن حيــث الحــدة والدرجــة ال مــن حيــث النــوع والطبيعــة؛ حيــث أ
ــًرا  وارتفاًعــا مــا بعــد الحــراك، بينمــا تــم االعتمــاد تقريًبــا علــى آليــات وأنمــاط االشــتغال نفســها. ويوضــح الشــكالن اإلحصائيــان أســفله تقــارب أنمــاط  عرفــت تغيُّ

االشــتغال مــن خــالل الوقــوف علــى أهــم األنشــطة التــي تــم القيــام بهــا قبــل وبعــد 2011:

إن الفــرق الطفيــف الــذي أمكننــا مالحظتــه يف هــذا اإلطــار، هــو عمليــة االشــتغال علــى مطالــب كانــت آنيــة يف وقتهــا )خــالل الحــراك وخصوًصــا أثنــاء وقفــات 20 
فبرايــر االحتجاجيــة)، ونخــص بالذكــر مطالــب أو مرافعــات تغييــر الدســتور والقوانيــن الجاريــة مــن أجــل مالءمتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة. 

يف هــذا الصــدد، تخضــع مواضيــع أو أهــداف هــذه األنشــطة لمنطــق االشــتغال نفســه، حيــث لــم  تتبــدل كثيــرا بســبب الحــراك، فالمرافعــات أو المطالــب المحــددة 
كثــر  قبــل 2011 كانــت %27,8 لتصــل %28,2 بعــده، بينمــا انخفضــت نســبة »تقويــة القــدرات« مــن %31,5 إىل %25,4، وذلــك مفهــوم يف الضــوء التوجــه ا

للعمــل العــام بعــد الحــراك مقارنــة بالســعي لدعــم العضويــة وزيــادة المناصريــن قبــل الحــراك. 

يف المقابــل، مــا أثارنــا يف الشــكلين اإلحصائييــن أعــاله هــو انخفــاض كبيــر يف نســبة االشــتغال علــى مســألة »النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان«، حيــث كانــت 
ســواء قبــل 2011 أو بعــده - أقــل مــن %3 مــن مجمــوع األنشــطة، باإلضافــة إىل مســألة »تغييــر العقليــات والســلوكيات« التــي تقــل نســبتها بدورهــا عــن 3%. 
وتطــرح هــذه النتيجــة عــدة إشــكاالت، ولعــل أهمهــا إشــكال النضاليــة Militantisme التــي ال تــزال تطغــى علــى األنشــطة والمشــاريع التــي تشــتغل عليهــا 
الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالمغــرب، يف حيــن ال تحظــى مســألة التربيــة علــى ثقافــة حقــوق اإلنســان التــي تتطلــب اشــتغاالً علــى المــدى البعيــد ســوى بقــدر 

اقــل بكثيــر مــن االهتمــام.

وإذا ركزنــا علــى األنشــطة التــي عرفــت نجاًحــا كبيــًرا بيــن الفترتيــن، ســنجد أن »المؤتمــرات والنــدوات« كانــت يف صــدارة األنشــطة قبــل 2011 بنســبة 45,5%، 
بينمــا انخفضــت بعــد 2011 إىل %21,9؛ وقــد يفســر ذلــك أن أغلــب المؤتمــرات والنــدوات كان فــرص تشــكيل ائتالفــات والتحضيــر لمرافعــات قانونيــة 
والضغــط مــن أجــل تغييــر القوانيــن. أمــا األنشــطة الجديــدة التــي عرفــت نجاًحــا بعــد الحــراك، فيبــرز بينهــا »الدراســات والتقاريــر« بنســبة %18,8، حيــث لــم يتــم 

التأكيــد عليهــا بنفــس القــدر فيمــا قبــل 2011، إضافــة إىل »التكوينــات والتدريبــات« التــي عرفــت ارتفاًعــا مــا بعــد 2011 مــن %13,6 إىل 21,9%. 
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ويوضح الشكالن اإلحصائيان أسفله هذه االختالفات يف األنشطة التي عرفت نجاًحا قبل وبعد 2011: 

ولعــل الوقــوف علــى أوجــه االختــالف والتشــابه يف طريقــة اشــتغال المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب قبــل وبعــد الحــراك، يســاعدنا يف ضبــط أهــم التحــوالت 
التــي عرفتهــا الحركــة الحقوقيــة المدنيــة يف هــذا المجــال. ويســعى الجــدول أســفله لرصــد أهــم أوجــه التشــابه يف االشــتغال قبــل وبعــد الحــراك، خصوًصــا 

بالنســبة للمجتمــع المــدين الحقــويق الــذي نشــأ قبــل 2011: 

يف المقابل، نقف يف الجدول أسفله على أوجه االختالف التي ميزت أنشطة الحركة الحقوقية المدنية ما قبل الحراك وما بعده.

أوجه التشابه يف طريقة االشتغال ما قبل الحراك وما بعده

  )ذات الصلة بالتنشيط االجتماعي والثقايف والرياضي لفائدة األطفال واليافعين)
14

االشتغال على أنشطة القرب

التخطيط للتغيير والتوجهات االستراتيجية

االشتغال على القوانين المنظمة 

توعية المواطن بحقوقه والمطالبة بها

وضع آفاق جديدة لالشتغال بتنسيق مع الشركاء 

االشتغال وفق االستراتيجيات واألهداف الموضوعة

االشتغال على تبادل الخبرات وتعزيز القدرات وتأهيل الفئات للدفاع عن قضايا حقوقية

طريقة اتخاذ القرارات )باإلجماع)

العمل بطريقة ديموقراطية

استمرار االعتماد على وسائل الترافع والتعبئة من أجل تغيير القوانين التمييزية وإرساء آليات مؤسساتية لحماية الحقوق.  

أوجه االختالف يف طريقة االشتغال ما قبل الحراك العريب وما بعده

المرجعية الدستورية مع صعود صوت المجتمع المدين وما صاحبه من المقاربة الجديدة التي تنتهجها الدولة

كبر االنفتاح على جمعيات أصبحت تؤمن بالتعدد اللغوي والثقايف لكن بوتيرة أ

انخفاض الرقابة والتضييق

العالقات العامة مع مؤسسات الدولة التي توفر تمويل المشاريع

إيقاع أسرع يف االشتغال

كبر يف طرح المطالب الحقوقية جرأة وتحدي أ

االشتغال عبر التحالفات والشبكات واالئتالفات بدل الطرق االنفرادية 

االشتغال على المشاريع بشكل موحد وليس عن طريق لجان عمل متفرقة

مراجعة الخطاب والوسائل المعتمدة يف التحسيس ويف اإلقناع لتأخذ بعين االعتبار التحوالت السياسية الجديدة

14 تعتمد أنشطة القرب على االنتظام يف االنعقاد مكانًا وزمانًا وتستهدف عموم المواطنين من خالل أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وغيرها داخل دور الشباب أو مقرات الجمعيات بشكل 

يومي أو أسبوعي.
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نــت أنهــا دائمــا مــا كانــت تطالــب بالتغييــر  كــدت بعــض أطيــاف المجتمــع المــدين الحقــويق علــى غيــاب أوجــه االختــالف يف طريقــة اشــتغالها، حيــث بيَّ وأ
وبالوســائل واآلليــات نفســها، ولــم ُيحــدث الحــراك أي فــرق يف طريقــة االشــتغال، اللهــم إذا اســتثنينا وتيــرة االشــتغال التــي عرفــت ارتفاًعــا ملحوًظــا. 

3. عملية االشتغال مع مكونات المجتمع المدين قبل الحراك وبعده
ُتعــد عمليــة التشــبيك مــن أهــم آليــات اشــتغال المجتمــع المــدين الحقــويق فيمــا بينــه، وهــذا يســمح لــه بتبــادل الخبــرات وتطويــر ذاتــه؛ ويوضــح الشــكل 
اإلحصــايئ أســفله أن غالبيــة مــن اشــتغلنا عليهــم مــن مكونــات المجتمــع المــدين يعملــون بشــكل دائــم مــع بــايق نســيج المجتمــع المــدين الحقــويق، والباقيــن 

يشــتغلون ســويًا بشــكل متقطــع.

كــد  وليــس ثمــة فــرق يف طبيعــة االشــتغال مــع الحركــة الحقوقيــة، ســواء الداخليــة أو الخارجيــة قبــل الحــراك وبعــده، بينمــا اختلفــت كثافــة االشــتغال، إذ أ
المجتمــع المــدين الحقــويق ارتفــاع نســبة وحــدة العمــل الجماعــي مــع »جمعيــات المجتمــع المــدين الحقــويق« و »المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة« بعــد 2011، 
مــع أنخفــاض ملحــوظ يف التعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة، وأرجــع البعــض ذلــك االنخفــاض إىل المرجعيــة اإلســالمية للحــزب الــذي تصــدر االنتخابــات 

وشــكل الحكومــة بعــد الحــراك. ويوضــح الشــكالن أســفله هــذا المعطــى:

يف هــذا اإلطــار، كانــت اإلجابــة عــن ســؤال االشــتغال مــع المنظمــات الحقوقيــة التــي تنخــرط يف نســيج المجتمــع المــدين ذو المرجعيــة الدينيــة بالنفــي لــدى 
ــا، وجــرت  غالبيــة الحركــة الحقوقيــة المدنيــة، وذلــك ألنهــا يف نظرهــا تعتمــد علــى تصــور جــزيئ وانتقــايئ لمنظومــة حقــوق اإلنســان كمــا هــو متعــارف عليهــا دوليًّ
اإلشــارة إىل الحريــات الفرديــة التــي ال تتقاســمها المنظمــات الحقوقيــة ذات التوجــه الدينــي مــع الحركــة الحقوقيــة المدنيــة. ويف المقابــل، أوضحــت بعــض 
مكونــات الحركــة الحقوقيــة المدنيــة انهــا تشــتغل مــع هــذه المنظمــات بشــكل جــزيئ فيمــا يخــص المطالــب الحقوقيــة العامــة المرتبطــة أساًســا بمــا هــو 

اقتصــادي وسياســي وبيئــي. يوضــح الشــكل اإلحصــايئ أســفله نســب االشــتغال بيــن هــذه المنظمــات الحقوقيــة:
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ويلخــص الجــدول التــايل - مــن وجهــة نظــر الفاعليــن الحقوقييــن  - أهــم اإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا مــن خــالل عمليــة التشــبيك بيــن مكونــات المجتمــع 
المــدين الحقــويق:  

4. إشكالية التمويل األجنبي: بين طبيعة التمويل ومستوى التأثير 
يطــرح التمويــل األجنبــي للحركــة الحقوقيــة المدنيــة عــدة إشــكاالت؛ أهمهــا اســتخدامه كآليــة للضــرب يف مصداقيــة عمــل هــذه األخيــرة، وذلــك مــن خــالل اتهامهــا 
بمواالة جهات أجنبية وخدمة أجندات أيديولوجية وسياسية خارجية على طريق الدفاع عن حقوق بعينها وال سيما يف مجاالت حقوق المرأة وقضايا التنوع 
الديني والحريات الفردية. وهذا هو االتهام الوحيد الذي ُتواجه به الحركة الحقوقية المدنية بالمغرب، ســواء قبل 2011 أو بعده17.   ففي 2014 على ســبيل 
المثــال، اتهــم وزيــر الداخليــة محمــد حصــاد منظمــات مجتمــع مــدين بالعمــل ضمــن »أجنــدة خارجيــة« وتلقــي تمويــالت بهــدف اإلســاءة لســمعة المغــرب. ورد 
كات وبنــاء علــى برامــج ومشــاريع  أحمــد الهايــج، رئيــس الجمعيــة المغربيــة لحقــوق اإلنســان، قائــاًل إن »التمويــل الــذي تحصــل عليــه الجمعيــة يتــم يف إطــار شــرا
وأنشــطة ويتــم التصريــح بــه لــدى األمانــة العامــة للحكومــة ويجــري إنجــاز التقاريــر الماليــة واألدبيــة حولــه ويخضــع ]للفحــص[ مــن قبــل خبــراء مالييــن18.«  

وهناك اختالف يف ترتيب االهمية النســبية لمصادر تمويل مشــاريع الحركة الحقوقية المدنية بالمغرب، قبل وبعد الحراك، كما يوضح لنا الشــكل اإلحصايئ 
أسفله. قبل الحراك كان التمويل الذايت )%46,2) أساس اشتغال المجتمع المدين الحقويق، وال يأيت التمويل الحكومي %28,2 والتمويل الخارجي  25,6% 
إال يف مرحلتين ثانية وثالثة؛ ولعل هذه النتيجة تدفع المحللين الناقدين للتقليل من أهمية االتهام بالتمويل الخارجي الموجه للحركة الحقوقية قبل 2011. 

ويوضــح الشــكل اآليت كيــف ارتفعــت نســبة التمويــل الخارجــي لمشــاريع وأنشــطة المجتمــع المــدين الحقــويق مــا بعــد 2011 لتتجــاوز الضعــف تقريًبــا؛ حيــث 
انتقلــت مــن %25,6 قبــل 2011 لتصــل إىل 53,8% .

أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها من خالل االشتغال الجماعي بين مكونات المجتمع المدين الحقويق

 .
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تعبئة الفاعلين الجمعويين واإلعالميين والسياسيين والمؤسساتيين من أجل االنتصار الستقالل القضاء

الحمالت التحسيسية والترافعية لفائدة العديد من القضايا )إلغاء عقوبة اإلعدام، المحكمة الجنائية الدولية، العدالة النسائية، الحق يف الوصول للمعلومات).

التفكير والتشاور بين مختلف الفاعلين حول استقاللية القضاء، وحرية التعبير، والحق يف الحصول على المعلومات.

المساهمة يف تقوية قدرات مجموعة من األطر الشابة بهدف صنع التغيير.

المرافعة من أجل مالئمة العديد من النصوص القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

دراسات مشتركة حول المشاركة السياسية للمرأة؛ زواج القاصرات؛ والسياسات العمومية.

على المستوى التعليمي تم عقد ندوات وورش بعدد من المؤسسات التعليمية يف مختلف المواضيع واألنشطة الحقوقية.

 .
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تجديد الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان

تبادل الخبرات وتوحيد الجهود يف التعاطي مع قضايا حقوقية مشتركة.

التنديد المشترك الذي أدى إىل تغيير المادة 475 من القانون الجنايئ التي تسمح للمغتصب بعدم دخول السجن من خالل الزواج بالضحية.

المشاركة يف الترافع من أجل تفعيل مضامين الدستور.

تعزيز قدرات المجتمع المدين وتأهيله للدفاع على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

التشبيك والعمل يف صفة جماعية من أجل تغيير بعض القوانين التمييزية.

تعبئة المجتمع المدين للتنديد ضد التمييز المبني على الجنسانية.

انتزاع مكتسبات بالنسبة إلدراج مبدأ المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز يف الدستور، وإصدار تقارير وطنية وموازية مشتركة.

تعبئة الفاعلين والتأثير المشترك يف الرأي العام بخصوص قضايا العدالة االجتماعية.

15 مثل الوقفة التضامنية التي نظمتها »هيئة دعم استقاللية القضاء« بالرباط يف 16 فبراير 2016، احتجاًجا على قرار عزل المستشار السابق بالمحكمة اإلدارية بالرباط، محمد الهيني، 

وتوقيف أربعة قضاة آخرين. وجاء قرار العزل »على خلفية مدونة فيسبوكية أبدى من خاللها القاضي المعزول رأيه يف مشروعي قانونيين تنظيميين للسلطة القضائية كانا معروضين على 
 bit.ly/2Kh4D8V مجلس النواب. انظر فاطمة الزهراء كريم هللا، جدل استقالل القضاء يهيمن على المجتمع المغريب، موقع العرب، 20 فبراير 2016، ومتاح على

ا له،  16 يف ديسمبر 2013، وقع االئتالف المغريب لهيئات حقوق اإلنسان المكون من 22 جمعية حقوقية، على صيغة ُمحينة لـ »الميثاق الوطني لحقوق اإلنسان«. وذلك العتباره ميثاًقا مرجعيًّ

وقاعدة لمنطلقاته وبرامجه وانشغاالته، خصوًصا لكونه »قاعدة نضال حقويق بمفاهيمه وأبعاده الكونية غير القابلة للتجزئة واالنتقائية«. انظر شبكة أندلس »تنفرد بنشر نص مشروع الميثاق 
  bit.ly/2MyJhR6 كتوبر 2013، ومتاح علي الوطني لحقوق اإلنسان المحين،  شبكة أندلس اإلخبارية، 20 أ

 www.maghress.com/hespress/17955  ،2010  17 نبيل غزال، لمصلحة من تعمل الجمعيات الحقوقية يف المغرب؟،  هسبريس،14  يناير

 bit.ly/2tFmVX0  18 هشام ناصر، الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان يف مأزق كبير بسبب فضيحة التمويل الخارجي، أنفاس بريس اإللكترونية، 26 سبتمبر 2014، ومتاح على
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وُيعــّد هــذا االرتفــاع يف نســبة التمويــل الخارجــي مــا بعــد 2011 مــن بيــن تفســيرات الحضــور القــوي للخطــاب اإلعالمــي المنــاوئ والمؤامــرايت الــذي تعرضــت 
لــه الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالمغــرب19. 

ومــن هــذا المنطلــق، مــن المفيــد الوقــوف علــى العالقــة بيــن طبيعــة التمويــل ومســتوى التأثيــر الــذي يمارســه المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب. ورغــم 
ان أغلــب المشــاركين يف االســتبيان يــرون عالقــة طرديــة بيــن التمويــل وبيــن النجــاح يف تحقيــق أهــداف الفاعليــن الحقوقييــن - ولــو بشــكل نســبي - كمــا هــو 
مبيــن يف الشــكل اإلحصــايئ أســفله، فــإن عــدة فاعليــن حقوقييــن20،  يــرّون أن النجــاح والتأثيــر ال يتوقــف علــى التمويــل حصريًــا. ويجادلــون أن التمويــل ســواء 
ــا، فإنــه ال يغيــر األهــداف التــي يتــم العمــل عليهــا تســطيرها والحقــوق التــي يجــري الدفــاع عنهــا يف المنظمــات القويــة  ــا أو خــاًص، محلًيــا أو خارجيًّ كان حكوميًّ أ
والحقيقيــة ولكنــه ال شــك عامــل أساســي يف تنظيــم االنشــطة والفعاليــات التــي عــن طريقهــا تنجــح هــذه األهــداف. وهنــاك حاجــة لمزيــد مــن البحــث لتبيــن 
مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة بيــن نــوع ومصــدر التمويــل ونــوع النشــاط والحقــوق التــي يجــري إبرازهــا والدفــاع عنهــا وهــو األمــر الــذي ال يمكــن الزعــم بــه حالًيــا. 

ويف نفــس الوقــت نالحــظ يف الشــكل اإلحصــايئ أســفله غيــاب التمويــل الخارجــي بخصــوص األنشــطة التــي فشــلت – أو كمــا فضــل المشــاركون تســميتها 
بأنشــطة حققــت تأثيــًرا أقــل - حيــث أعتمــد معظمهــا علــى التمويــل الــذايت بشــكل كبيــر وعلــى التمويــل الحكومــي يف بعــض الحــاالت.

ويجــب توخــي الحــذر يف اســتخالص النتائــج هنــا حيــث مــن المعتقــد ان عديــًدا مــن الفاعليــن الحقوقييــن ال يمارســون أنشــطة بعينهــا تخوًفــا مــن غيــاب الدعــم 
كثــر ادعــاء معظــم الفاعليــن أن معظــم األنشــطة التــي يقــوم بهــا المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب  المجتمعــي أو قــوة معارضــة الدولــة لهــا وبالتــايل نتفهــم أ

لــم تعــرف »فشــالً وتأثيــًرا أقــل«.

5. جدلية التأثير قبل الحراك وبعده
فيمــا يشــبه العمليــة الجدليــة، يؤثــر المجتمــع المــدين الحقــويق يف )ويتأثــر بـــ) محيطــه، حيــث ينجــح مــن ناحيــة يف تحقيــق بعــض المطالــب الحقوقيــة فيؤثــر علــى 
الظــروف السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة المحيطــة؛ كمــا أنــه مــن جهــة أخــرى، يتأثــر بتلــك الظــروف البنيويــة المتغيــرة نفســها التــي أتاحــت )أو منعــت 

عنــه) لحــد كبيــر مســاحات العمــل الممكــن يف أول األمــر.

بدايــة، حققــت الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالمغــرب قبــل الحــراك مجموعــة مــن التأثيــرات التــي كانــت بالنســبة لهــا العمــود الفقــري الشــتغالها وضمــان 
اســتمراريتها، ومــن بيــن أهــم هــذه التأثيــرات نجــد مســألة تأهيــل أطــر للتغييــر خصوًصــا داخــل الحركــة الحقوقيــة كاســتراتيجية داخليــة21،  إضافــة إىل تعبئــة 
الجمهــور مــن أجــل قضايــا حقوقيــة معينــة كاســتراتيجية خارجيــة22.  ويوضــح الشــكالن اإلحصائيــان علــى هــذه الصفحــة أهــم هــذه التأثيــرات التــي حققهــا 
المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب قبــل وبعــد 2011، بترتيــب أهميتهــا مــن وجهــة نظــر المشــاركين يف االســتبيان. ورغــم أن »تأهيــل أطــر للتغييــر« و«تعبئــة 

كثــر التأثيــرات أهميــة إال أن اهتمــام الفاعليــن بتغييــر القوانيــن والقناعــات اإلجتماعيــة زاد بوضــوح. الجمهــور مــن أجــل قضايــا معينــة« إســتمرا أ

19 زادت االتهامات للمجتمع المدين الحقويق بعد 2011 بخصوص قضية التمويل الخارجي. ومن بين عناوين مقاالت الرأي ذات الصلة: جدل يف المغرب حول التمويل األجنبي للجمعيات؛ 

الحكومة المغربية تتهم جمعيات حقوقية بتلقي »تمويل خارجي« و«خدمة أجندة أجنبية«؛ »التمويل األجنبي للجمعيات يشعل الساحة الحقوقية يف المغرب«؛ التمويل األجنبي..«سوء 
الفهم الكبير« بين الحكومة والجمعيات...إلخ.

20 نخص بالذكر الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وحركة مغربية تشتغل على حقوق األقليات الجنسية وغيرها، حيث تم التأكيد على أن التمويل الخارجي ضروري إلنجاح المشاريع التي 

كدوا على البعد االستقاليل، حيث يتم يف بعض األحيان رفض التمويل الخارجي إذا كان يتعارض  أو ال يتماشى واألهداف المسطرة من قبل المنظمة. إضافة  تحتاج إىل تمويل كبير، إال أنهم أ
إىل ذلك، تم التأكيد على أن العالقة مع المنظمات الخارجية ليست دائما على شكل تمويل مادي، بل يف كثير من األحيان يكون على شكل دعم وتبادل خبرات وتكوين وتدريب وغيرها .
21 كثفت الحركة الحقوقية المدنية أنشطة تشجيع االنخراط وتكوين األطر من خالل ورش تكوينية ودورات تدريبية ألعضائها ومنخرطيها خاصة والشباب عموما. ونورد يف هذا اإلطار األمثلة 

التالية: ١- »تكوين داخلي ألعضاء اللجنة المركزية لشباب الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان حول العمل الجماعي المنظم وتدبير االختالف )اعالن على صفحة فيسبوك)، ٢- أطلقت جمعية 
»الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان« باالشتراك مع »صندوق األمم المتحدة للديمقراطية« و«المجلس الوطني لحقوق اإلنسان«، مشروع دمقرطة الساحة اإلعالمية بالمغرب 

من خالل تعزيز قدرات 100 شاب وشابة، من مختلف جهات المغرب، من خالل إطالق قناة تليفزيونية تبث على اإلنترنت برامج حوارية وتقارير وإعالنات ذات صلة بوضع الحقوق والحريات 
)جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية، Le Médiateur Pour La Démocratie Et Les Droits De L’homme، صفحة فيسبوك)، ٣- نظم منتدى بدائل المغرب منتدى عام حول  المشاركة 
كة الموقعة مع  والمواطنة لتدريب الفاعلين السياسيين والمدنيين، وخصوًصا الشباب، على المشاركة العامة،أيام: 20-21-22 مايو 2016 )صفحة فيسبوك)، ٤- يف إطار تنفيذ اتفاقية الشرا

وزارة العدل والحريات، نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان دورة تكوينية يف مجال حقوق اإلنسان لفائدة نشطاء المجتمع المدين ومناضالت ومناضلي العصبة بجهتي الوسط 
والشرق )العصبة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، صفحة فيسبوك)
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تأثير عمل حقوق اإلنسان

ويف اإلطار نفسه، نجد أن نوعية الصعوبات التي واجهتها الحركة الحقوقية المدنية قبل 2011 وبعده ال تختلف  كثيًرا،  فالثاليث: »الحصول على التمويل«، 
و«الحصول على الترخيص«، و«الحصول على فضاء مالئم«، يتصدرون قائمة هذه الصعوبات، سواء قبل الحراك أو بعده. على هذا األساس، يمكن القول 
إن الصعوبــات التــي تواجههــا الحركــة الحقوقيــة المدنيــة عموًمــا هــي صعوبــات بنيويــة مرتبطــة ببنيــة الفعــل الحقــويق نفســه، وذلــك مــن خــالل اســتناده األويلّ 
علــى المنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان )ســواء المنظومــة المعياريــة أو التمويــل الخارجــي) يف مواجهــة ضغــط او رفــض الدولــة أو الحكومــة أو قوى مجتمعية 
محليــة، ولكــن هــذا االســتناد يف نفــس الوقــت يجعــل الحصــار والتضييــق األيدولوجــي عليهــا مــن الداخــل أســهل يف أحيــان كثيــرة وخاصــة يف فتــرات تصاعــد المــد 
القومــي الوطنــي أو مــع غيــاب دولة/نظــام سياســي ُينظــر فيــه لقــوى المجتمــع المــدين علــى أنهــا شــريك، ولــو حتــى يف عالقــة صراعيــة، وليــس خصًمــا دائًمــا. 

ويوضح الجدول أسفله أهم المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية المدنية بالمغرب بعد الحراك:

أهم مكتسبات الحركة الحقوقية ما بعد الحراك 

الدستور الجديد )دستور 2011(

الرفع من مستوى وعي الشباب

تغيير قوانين وتطوير عملية التشبيك واالشتغال على مشاريع جديدة

الحراك االجتماعي المستمر

وضع حد لحالة االنتظار وااللتباس السياسي واالجتماعي الذي كان قائًما يف السنوات الماضية بخصوص وضعية حقوق اإلنسان

مزيد من الحرية يف التعبير عن الرأي

ا  توسيع الحريات وتقعيد حقوق اإلنسان دستوريا وتطور الحركة الحقوقية مؤسساتيًّ

استكمال المصادقة على االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان

بناء قاعدة شعبية للتنديد بالحكرة والظلم االجتماعي

كبر على الشباب وتوسيع القاعدة حول ربط مطلب الديموقراطية بحماية حقوق اإلنسان  انفتاح أ

22 لم تقتصر تعبئة الجمهور من أجل قضايا حقوقية على البعد االحتجاجي )تظاهرة، وقفة...) بل انفتحت على البعد الفكري )ندوات، محاضرات...)، وكذلك البعد التحسيسي )حمالت 

التوعية والتحسيس). كما أن العنصر الذي من خالله يتم تسهيل عملية تعبئة الجمهور بأبعادها الثالثة هي مواقع التواصل االجتماعي التي من خاللها يتم  دعوة جميع المتابعين للمشاركة 
لة للحقوق الدستورية للنساء« المحكمة الرمزية الخامسة  والتواصل. نورد يف هذا اإلطار األمثلة التالية: ١- تنظم جمعية اتحاد العمل النسايئ يف إطار حملتها الوطنية »من أجل قوانين ُمفعَّ
عشرة 2016/5/28 بالدار البيضاء، والدعوة عامة« )جمعية اتحاد العمل النسايئ، صفحة فيسبوك)، ٢- يف إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، تنظم فيدرالية رابطة حقوق 
النساء بورزازات أيام تحسيسية منذ 29 نوفمبر إىل  7 ديسمبر 2016 )فيدرالية رابطة حقوق النساء، صفحة فيسبوك)، ٣- »نداء للمشاركة يف وقفة الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 10 

ديسمبر 2016 بمناسبة الذكرى 68 لصدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تحت شعار »من أجل الكرامة وضد الحكرة » )الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، صفحة فيسبوك)، ٤- يتشرف 
كتوبر 2015 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ابتداًء من الساعة  المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، بدعوتكم لحضور الندوة الصحفية المنظمة، الثالثاء 13 أ

العاشرة والنصف صباًحا، وذلك يف إطار البرامج التي سننظمها بمناسبة اليوم العالمي للفقر. )الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، صفحة فيسبوك)، ٥- »دعـــــوة، تحت شعار »كلنا 
محسن فكري«، تنديًدا باالعتداء على الحق يف الحياة الذي طال بائع السمك المواطن محسن وتضامًنا مع عائلته، مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بالمحمدية، دعوة عامة 

لحضور وقفة رمزية نظمها الفرع يوم الخميس 03 نوفمبر 2016«. )الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، صفحة فيسبوك)
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ويلخــص رد فعــل جمعيــة »عدالــة مــن أجــل الحــق يف محاكمــة عادلــة« )تأسســت يف الربــاط عــام 2005) علــى أحــد أســئلة اإلســتبيان المحــددات الرئيســية 
ومنــاخ عمــل الفاعليــن الحقوقييــن يف المغــرب لحــد كبيــر خــالل وبعــد فتــرة الحــراك: 

»ال بــد أن نســجل أن الحــراك الــذي عرفتــه المنطقــة، بمــا فيهــا المغــرب، وضــع حــًدا لحالــة االنتظــار وااللتبــاس الــذي كان قائًمــا يق الســنوات الماضيــة 
بخصوص وضعية حقوق اإلنسان، وهذا القطع مع الماضي فيما يخص االلتباس ترجم إىل محاور  أساسية، أولهما تمثل يف مراجعة الدستور المغريب 
الذي تمت المصادقة عليه .. والتنصيص على الحقوق األساسية والمهمة، وإدماج توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة وإحداث هيئات الحكامة 
كدها الحراك ...المحور الثاين تمثل يف االنتخابات السابقة  وتوسيع الحريات، وبذلك يكون الدستور قد ترجم مطالبات المغاربة منذ سنوات والتي أ
ألوانهــا والتــي نظمــت انطالًقــا مــن الدســتور الجديــد ... هــذا التطــور والحــراك واالنتخابــات وضعــت حــًدا لاللتبــاس الــذي كان يحيــط بالفعــل السياســي 
...فيمــا يخــص اآلراء والمواقــف السياســية لألحــزاب السياســية، لكــن  علــى الرغــم مــن ذلــك يمكــن القــول إنــه ال يــزال هنــاك التبــاس لــدى الســلطات 
العموميــة فيمــا يخــص تدبيــر التظاهــرات، وال يــزال لديهــا أيًضــا التبــاس وأزمــة تدبيــر الــرأي الداعــي إىل مقاطعــة االنتخابــات. فبقــدر مــا ســمح بتنظيــم 
المســيرات والتعبير عن الرأي عن طريق وســائل اإلعالم، يف  الوقت نفســه تم التضييق على النشــطاء الداعين للمقاطعة، وبالتايل بقدر ما تتطور 
المؤشرات نحو الديموقراطية بقدر ما ال تزال هناك إشكاالت حقيقة ألزمة التدبير وللوضوح االستراتيجي للسلطات العمومية يف هذا المجال«25. 

6. شبكات التواصل االجتماعي وعملية التأثير قبل وبعد الحراك 
شبكات التواصل االجتماعي مجال عام افتراضي يستطيع من خالله معظم األفراد التواصل بعيًدا عن وسائل الرقابة والضغط التقليدية. إنه تجل آخر من 
ا ُيعد بيًتا لجدال المواطنين وتشاورهم واتفاقاتهم وسلوكياتهم، حيث يكون األفراد قادرين  تجليات المجال العام كما حدده هابرماس بكونه »ميدانًا منطقيًّ
علــى المشــاركة بحريــة ال بــداء آرائهــم مــن خــالل عمليــة تعبــر عــن ديموقراطيــة المشــاركة بيــن األفــراد.«26  ويتميــز حضــور المجتمــع المــدين الحقــويق بالقــوة علــى 
شبكات التواصل االجتماعي، حيث إن %96,8 من الفاعلين الذين اشتغلنا عليهم يملكون حسابًا على أحد شبكات التواصل االجتماعي باسم منظمتهم.

كثــر تشــاؤًما بصــدد نجــاح الفاعليــن الحقوقيــة حيــث يــرى ان معظــم هــذه المكتســبات شــكلية  وهنــاك نســبة قليلــة مــن المشــاركين الذيــن شــملهم المســح أ
ال تــرىق لمســتوى الطموحــات. ويوضــح الجــدول أســفله أهــم العراقيــل التــي واجهتهــا الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بعــد الحــراك مــن وجهــة نظــر المشــاركين: 

أهم العراقيل التي واجهتها الحركة الحقوقية بعد الحراك  
23

توقيف ومنع أنشطة بعض الجمعيات الحقوقية من طرف وزارة الداخلية، وبعض إجراءات حكومة حزب العدالة والتنمية 

تردد مؤسسات الدولة يف دعم جهود المجتمع المدين الحقويق والتعاون معه

نخبوية الحركة النسبية
24

التضييق على المدافعين عن حقوق اإلنسان من جانب السلطات 

عراقيل إدارية 

عدم فصل السلطات 

خذالن النقابات للجماهير 

تعارض األهداف لدى الحركة الحقوقية 

الطعن يف استقاللية الحركة الحقوقية والضغط على أنشطتها وقمع بعض مكوناتها

كبة المستجدات والتغيرات واالنتهاكات تكاثر الملفات الحقوقية يف ظل محدودية اإلمكانات لموا

انعدام الحوار مع الهيئات الحكومية 

انتهاج سياسات عمومية ضد صالح الفئات األكثر تهميًشا )مثال الخوصصة) 

التسويف يف تنزيل المقتضيات الدستورية وإصالح مؤسسات الحكامة 

تنامي التوجهات المحافظة المعادية للمساواة بين الجنسين والمستندة على مرجعية دينية 

23 عقد االئتالف المغريب لهيئات حقوق اإلنسان ندوة صحفية يف 17 مارس 2015 بالرباط لفضح إجراءات تضييق ومنع تتعرض لهما أنشطة الحركة الحقوقية المغربية عموما والجمعية 

المغربية لحقوق اإلنسان على وجه الخصوص، والمتمثلة يف منع متكرر ألنشطة جمعيات حقوقية وطنية ودولية من جانب وزارة الداخلية يف مدن وقري متعددة  عن طريق الحرمان من 
استعمال القاعات والفضاءات العمومية والخاصة، ورفض السلطات تسلم ملفات الجمعيات الدورية أو التأسيسية. أنظر: »االئتالف المغريب لهيئات حقوق اإلنسان- دعوة«، العصبة المغربية 

 bit.ly/2yYJE5H للدفاع عن حقوق اإلنسان، 16 مارس 2015، متاح على
24 طالبت 23 هيئة حقوقية مغربية يف 2016 الدولة »بالتزام تعهداتها الدولية والوطنية يف احترام الحق يف التنظيم والتجمع السلمي ...وضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الجمعية 

المغربية لحقوق اإلنسان مند مدة«، خصوًصا أن ثمة »محاوالت لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر يف ظروف عادية داخل إحدى الفضاءات العمومية«. انظر: طارق بنهدا، 
www.hespress.com/societe/302432.html هيئات حقوقية تنتقد »التضييق« على »التجمع السلمي« يف المغرب، هسبريس، 15 أبريل 2016، متاح على«

25 هذا المقتبس جزء من إجابة على سؤال »ما هي يف نظركم أهم مكتسبات الحركة الحقوقية المدنية ما بعد الحراك الديمقراطي؟« وورد يف رسالة الكترونية للباحث من ”جمعية عدالة من 

أجل الحق يف محاكمة عادلة« يف 15 نوفمبر 2016.
26 Jorgen Habermas. 1989. The Structural Transformation of the Public Sphere : An inquiry into a category of bourgeois society, Cambridge: transl: Thomas 
Burger and Frederick Lawrence.  p.12.
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تأثير عمل حقوق اإلنسان

ويلخص الجدول أسفله - وفقا للمنظمات المشاركة يف االستبيان  - أهم أسباب خلق منصات على شبكات التواصل االجتماعي:

وأســهم الحــراك يف تســريع وتيــرة تحقيــق هــذه األهــداف عــن طريــق شــبكات التواصــل االجتماعــي، وقــد تبيــن ذلــك مــن خــالل نســبة التأثيــر المتخيلــة مــن 
جانــب الفاعليــن بفضــل هــذه الشــبكات والتــي ارتفعــت مــن %8,3 قبــل 2011 لتصــل إىل %37,9 بعــد 2011. وتبقــى نســبة التأثيــر علــى العمــوم يف ارتفــاع 
مقارنــة مــع الفتــرة التــي ســبقت الحــراك )بيــن »ال بــأس بهــا« والنســبة »عاليــة«)، حيــث انتقلــت مــن %79,1 قبــل 2011 لتصــل إىل %96,6 بعــد 2011. 

وبالتــايل نســتنتج أن الــدور الــذي لعبتــه شــبكات التواصــل االجتماعــي كان إيجابّيــا للغايــة يف نظــر الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالمغــرب.

 أهم أسباب خلق حساب على شبكات التواصل االجتماعي

المزيد من التواصل واالطالع وتقاسم التجارب

التعريف بالمنظمة واإلخبار بأنشطتها

التواصل واإلخبار والتعبئة بالقضايا المطروحة

التعريف بأنشطة المنظمة ومواقفها تجاه القضايا الحقوقية الراهنة

تسهيل عملية التواصل مع المجتمع

خلق فضاء للحوار بين جميع المهتمين بالوضع الحقويق 

كبة األحداث موا

تطوير شبكة العالقات

 فضح االنتهاكات الحقوقية 

توسيع مجاالت العمل

نشر البيانات والتضامن مع حركات أخرى

خلق حمالت إلكترونية تحسيسية

كبة التطورات الحاصلة على مستوى التواصل، واالنفتاح على فئات الشباب موا

ويعتبــر حســاب الفيســبوك مــن أهــم الحســابات التــي تســتعملها الحركــة الحقوقيــة المدنيــة للتواصــل عبــر المواقــع االجتماعيــة، حيــث تصــل نســبتها إىل 
%62,5 يف مقابــل %18,8 بالنســبة لتويتــر و%16,7بخصــوص اليوتيــوب.  وســنركز يف هــذا المحــور علــى طبيعــة حضــور المجتمــع المــدين الحقــويق يف الفضــاء 

االفتراضــي مــن خــالل دراســة صفحــات فيســبوك لعــدد معيــن مــن المنظمــات.

وهنــاك أربعــة أهــداف رئيســية محــددة ذاتًيــا لهــذا الحضــور القــوي علــى صفحــات فيســبوك كمــا هــو واضــح يف الشــكل اإلحصــايئ أســفله، أوالً: هــو اإلعــالن 
واإلخبــار عــن األنشــطة الفعليــة للمنظمــة؛ ثانًيــا: التعريــف بالمنظمــة ومجــاالت اشــتغالها؛ ثالًثــا: التعبئــة بخصــوص الحمــالت التحسيســية والوقفــات أو 

االحتجاجــات المنظمــة؛ رابًعــا: التنديــد بانتهــاكات حقــوق اإلنســان داخــل المجتمــع. 
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عموًمــا، كان لشــبكات التواصــل االجتماعــي فضــل كبيــر يف تحقيــق بعــض المطالــب الحقوقيــة، وذلــك بســبب تغييــر نمــط التفاعــل مــع الجمهــور المحتمــل  
كمــا يعتقــد المشــاركون يف االســتبيان: 

7. صفحات فيسبوك كفضاء لتوسيع دائرة التأثير: معطيات تحليلية
حيــث أن %62 مــن المجتمــع المــدين الحقــويق الــذي اشــتغلنا عليــه يملــك صفحــة فيســبوك، قمنــا بدراســة ٣٤ صفحــة مختلفــة لمنظمــات وجماعــات حقوقيــة 
مختلفــة. وتتابــع هــذه الصفحــات مــا يجــري مــن أنشــطة خاصــة بهــا ويف الشــارع عمومــا وخصوصــا مظاهــر االحتجــاج االجتماعــي مثــل التظاهــرات والوقفــات. 
ولكــن ربمــا األهــم هــو امتــداد التغطيــة لكثيــر ممــا يجــري يف  المــدارس والمؤسســات اإلداريــة والطرقــات والشــوارع، إذ مــا إن يتــم نشــر فيديــو أو صــور تتعلــق 
بالمــس بكرامــة المواطــن، أيــا كانــت طبيعتهــا، إال وانخــرط المجتمــع المــدين الحقــويق يف طلــب توضيحــات أو تقديــم بيانــات وتنديــدات، ويف بعــض األحيــان مــا 

ــا القيــام بتظاهــرة إال وتكــون قــد تحققــت علــى أرض الواقــع. إن يتقــرر افتراضيًّ

ســمح هــذا الفضــاء الجديــد للحركــة الحقوقيــة المدنيــة بأمريــن اثنيــن: مــن جهــة، ضبــط وتوثيــق مبــديئ لحــاالت المــس بحقــوق اإلنســان مــن خــالل التســجيالت 
والصــور التــي يشــاركها المواطنــون علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي؛ ومــن جهــة أخــرى، تعبئــة الجماهيــر علــى نطــاق واســع لالحتجــاج ومــن تــم المطالبــة 
بالتغييــر الفــوري للوضــع. هكــذا أصبحــت صفحــات فيســبوك بمثابــة وســيط بيــن المواطــن والحركــة الحقوقيــة المدنيــة، حيــث يقــوم األول بإيصــال المعلومــة، 

ليشــرع الثــاين يف بلورتهــا علــى شــكل بيانــات وبالغــات وطلبــات يتــم تقديمهــا إىل الهيئــات المتخصصــة للضغــط عليهــا مــن أجــل اتخــاذ اجــراء.
ويمكن تحديد أربعة استعماالت رئيسية لصفحة الفيسبوك يف هذا اإلطار:

الجديد الذي أحدثته شبكات التواصل االجتماعي على طريقة اشتغالكم

سرعة التفاعل 

التعريف وتسليط الضوء على أنشطة الحركة

سهولة التواصل

زيادة طلبات االنخراط يف المنظمة

اإلعالن عن عمل المنظمة بلغات متعددة

تسهيل عملية تقديم الشكاوى

تسهيل فضح االنتهاكات الحقوقية 

التعبئة على شكل واسع 

خصائص وأمثلة أنواع االستعمال

اعالن عن أنشطة ثقافية وفكرية واحتجاجية مزمع القيام بها: محاضرة، ندوة، مسيرة، التكوينات والتدريبات، ندوات صحفية

تقديم دعوات لحضور األنشطة

االستعمال اإلخباري

التعريف بمجاالت اشتغال المنظمة 

الوقوف على اإلنجازات التي تم تحقيقها واألنشطة التي لقيت نجاًحا

تقديم خدمات مباشرة: تلقي شكاوى، تكوينات مفتوحة...إلخ

التذكير بمشاركة وحضور المنظمة خالل تظاهرات واحتجاجات )بالصور)

اإلعالن عن فتح مركز أو مؤسسة تابعة للمنظمة 

طلب مؤهالت لالشتغال داخل المنظمة

االستعمال التسويقي

وللوقــوف علــى أمثلــة حيــة لهــذه التأثيــرات التــي حققهــا المجتمــع المــدين الحقــويق بالمغــرب، نســرد يف الجــدول أســفله أهمهــا وأبرزهــا كمــا جــاءت علــى لســان 
الفاعليــن الحقوقييــن المدنييــن:

أمثلة حية عن التأثيرات اإليجابية التي سمحت بها هذه الشبكات لمنظمتكم

التجاوب مع قضايا مهمة وحساسة مثل حقوق األقليات

زيادة نسبة الحضور يف األنشطة والتفاعل مع البيانات واالختبارات

إشراك أطر عليا يف مناقشة قضايا هامة مثل الحريات الفردية

نشر ثقافة حقوق اإلنسان خصوًصا وسط الشباب

نجاح إعالمي للحملة التحسيسية حول مساهمة الرجال يف تعزيز حقوق النساء 

كات جديدة مع دول أجنبية الدخول يف شرا

كسب التأييد بالنسبة للقضايا التي ندافع عنها خصوًصا الحقوق اللغوية

التعبئة والتنديد بخصوص قضية أمينة الفياليل التي انتحرت عقب اجبارها على الزواج من مغتصبها يف  2012 

طلب االنخراط يف المنظمة من قبل عدد من رواد شبكة التواصل االجتماعي

التأثير على مستوى المجتمع، خلق نقاش عام، تغيير الخطاب )مثال الحديث عن المثلية وليس عن الشذوذ)

تعبئة لوقفات احتجاجية ومسيرات ناجحة )-2012 2014) بشأن العنف ضد النساء 
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تأثير عمل حقوق اإلنسان

خالصات عامة
بــدأ االشــتغال بعــد االنتفاضــات العربيــة ومنهــا حــراك المغــرب يف 2011 علــى البعــد الميكــرو- حقــويق مــن خــالل المطالبــة بتغييــرات جزئيــة وعديــدة تهــم 	 

كثــر مــن الحقــوق السياســية والمدنيــة التــي طــال العمــل عليهــا )خدمــات  المواطــن يف حياتــه اليوميــة وتتعلــق بحقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة أ
عموميــة يف مجــاالت الصحــة والتعليــم واإلســكان، وعمــل الهيئــات اإلداريــة الحكوميــة، الــخ.)  وذلــك بالمــوازاة مــع البعــد الماكــرو- حقــويق للمطالــب 
كثــر بالحقــوق السياســية والمدنيــة )تنزيــل مقتضيــات الدســتور، والتعجيــل بالقوانيــن التنظيميــة، خصوًصــا التــي تهــم مســألة  الحقوقيــة المتعلــق أ

المســاواة والتنــوع الثقــايف، إطــالق ســراح المعتقليــن السياســيين، الــخ.).
يمكــن القــول إن الحــراك أنــزل المطالــب الحقوقيــة مــن الســماء إىل األرض، حيــث بــرزت عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي مطالــب ذات بعــد اجتماعــي 	 

وبراجمــايت محــض، خصوًصــا بعــد تبــادل صــور أو فيديوهــات بخصــوص قضيــة مــا، ومنهــا علــى ســبيل المثــال توكيــل محــام للدفــاع عــن شــخص محــدد، 
أو النــزول للشــارع تنديــًدا باعتقــال شــخص معيــن، أو زيــارات ألســر تضــررت مــن انتهــاك حقهــم يف الصحــة أو الســكن أو غيرهــا مــن الخدمــات العامــة، أو 

االحتجــاج علــى انعــدام الشــفافية يف توزيــع المســاعدات المقدمــة لبعــض األســر...إلخ.
كان للحــراك فضــل يف توســيع دائــرة البعــد الحقــويق للمجتمــع المــدين عموًمــا، حيــث الحظنــا انخــراط مكونــات مــن المجتمــع المــدين ذات البعــد التنمــوي 	 

والمحلــي يف هــذه المنظومــة الحقوقيــة. وعلــى ســبيل المثــال  تدريــب النســاء المســتفيدات مــن مشــاريع اإلدمــاج االقتصــادي )أنشــطة مــدرة للدخــل 
ــا. وتســويق منتجاتهــن) علــى حقــوق المــرأة وافضــل ســبل تمكينهــن اقتصاديًّــا واجتماعيًّ

عــرف المجتمــع المــدين الحقــويق تعــدًدا وتنوًعــا بعــد الحــراك، وبــدأت أطيــاف مــن المجتمــع لــم تعتــد تقديــم مطالبهــا او تطلعاتهــا باعتبارهــا حقــوق يف 	 
إنشــاء جمعيــات مدنيــة واالنخــراط يف منظومــة المطالبــة ب«حقوق«هــا، وغالًبــا مــا يرتبــط ذلــك بقضيــة اجتماعيــة معينــة27،  أو إثــر قــرار حكومــي أو وزاري 

تــم إصــداره28. 
اتســعت بعــد الحــراك قاعــدة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مــع ارتفــاع وعــي المواطنيــن والمواطنــات بضــرورة الدفــاع عــن حقوقهــم األساســية بطــرق 	 

ســلمية.
قبــل الحــراك كان اغلــب الناشــطين يف المجتمــع الحقــويق يعتقــدون أنهــم يعملــون بمفردهــم علــى مطالــب معينــة، لكــن بعــد الحــراك اتضــح أن ثمــة 	 

شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع وخصوًصــا مــن الشــباب كانــت تعمــل ســًرا أو يف دوائــر ضيقــة وأن لهــا تأثيــًرا كبيــًرا علــى المســتوى الميكرو-الحقــويق المرتبــط 
بالحقــوق اليوميــة للمواطــن.

ثمــة تحفــظ نســبي بخصــوص قيمــة واهميــة المكاســب يف كل المجــاالت الحقوقيــة بعــد الحــراك حيــث يذهــب عــدد مــن مكونــات المجتمــع المــدين 	 
الحقــويق وتحديــًدا النســايئ، إىل أنــه قبــل حــراك 2011، كان الســياق السياســي مواتًيــا إلحــداث تغييــرات لصالــح حقــوق النســاء، لكــن بعــد الحــراك، 
وخصوًصــا بعــد صعــود حــزب محافــظ للحكــم، أصبحــت المقاومــة المجتمعيــة والسياســية أشــد، وأصبحــت هنــاك صعوبــات يف التعــاون بيــن المنظمــات 

العلمانيــة يف أغلبهــا والحكومــة التــي يســيطر علــى معظــم وزارتهــا حــزب إســالمي اإلطــار.
تميــزت منظومــة األنشــطة والمشــاريع التــي اشــتغلت عليهــا الحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالمغــرب قبــل الحــراك وبعــده، بالتطــور مــن حيــث الحــدة 	 

والدرجــة؛ حيــث زادت وتيــرة االشــتغال بعــد الحــراك، وإن اســتمر  االعتمــاد علــى نفــس آليــات وأنمــاط العمــل نفســها تقريًبــا.

وبدراســة صفحــات فيســبوك وطرقهــا يف التأثيــر تتضــح معالــم عالقــة جدليــة بيــن االفتراضــي والواقعــي: حيــث تــارة يتــم االنتقــال مــن العالــم االفتراضــي 
ــا، وتــارة أخــرى يتــم االنتقــال مــن الواقــع الفعلــي لكــي يتــم ترجمتــه يف الواقــع االفتراضــي ليكــون لــه تأثيــر مــرة أخــرى علــى الواقــع الفعلــي،  لتحقيــق التأثيــر واقعيًّ
وهكــذا دواليك.وبالتــايل صــارت صفحــات فيســبوك فضــاًء جديــًدا لتوســيع دائــرة تأثيــر المجتمــع المــدين الحقــويق علــى السياســات العموميــة، وتغييــر الواقــع 

الفعلــي للمواطنيــن مــن خــالل حمــالت وبيانــات وبالغــات وشــهادات ومرافعــات علــى المســتوى الميكــرو- حقــويق. 
هــذا المدخــل الجديــد يف التأثيــر والتغييــر مــن خــالل المطالــب الحقوقيــة اليوميــة والبراجماتيــة بالنســبة للمواطــن البســيط هــو رهــان مــن أجــل التأثيــر والتغييــر 
علــى المســتوى الماكرو-حقــويق، والمتعلــق بالمطالــب الحقوقيــة السياســية الكبــرى، علــى المــدى الطويــل. وبمعنــى آخــر فقــد ســمحت شــبكات التواصــل 
االجتماعــي للحركــة الحقوقيــة المدنيــة بالنظــر للواقــع اليومــي المعيــش كنقطــة بــدء يف التغييــر الحقيقــي الواســع الرســاء الديموقراطيــة والمواطنــة والمســاواة 

والعدالــة االجتماعيــة.

نشر فيديوهات للمناضلين من أجل قضية معينة

تقديم شهادات حول انتهاكات حقوق اإلنسان 

نداءات للحراك والخروج من أجل قضية معينة

طلب المشاركة يف اجتماعات عمل

المشاركة يف توقيع بيانات

القيام باستطالعات رأي على اإلنترنت والدعوة إىل المشاركة

االستعمال التعبوي

ثمــة جانــب غيــر رســمي يف الصفحــات الرســمية للمجتمــع المــدين، مــن قبيــل: تعزيــة أحــد األعضــاء بوفــاة، مباركــة نجــاح أو ترقيــة أحــد األعضــاء، 

مباركــة مولــود جديــد، التهنئــة باألعيــاد الدينيــة والوطنية...إلــخ.

االستعمال غير الرسمي

27 وقعت احتجاجات على القانون المتعلق بالسماح لمرتكبي جرائم االغتصاب بالزواج من ضحاياهم ألنه يسمح للمدانين بتجنب المالحقة القانونية، )المادة  475 من القانون الجنايئ التي 

يتجنب المغتصب بموجبها السجن إذا تزوج ممن اغتصبها)، وذلك إثر قضية أمينة الفياليل )16 عاًما) التي انتحرت قرب مدينة العرائش، شمال المغرب، بعد ستة أشهر من إجبارها على 
 www.hespress.com/writers/75688.html الزواج من مغتصبها. انظر: حنان زلواين إدريسي، حقوق النساء المغربيات وحكومة بن كيران، هسبريس، 27 مارس 2013، متاح على

كز الجهوية من  28 ظهرت »التنسيقية الوطنية لألساتذة المتدربين« نتيجة رفضهم لمرسومين وزاريين قضي أحدهما بفصل التوظيف عن التكوين. وقد بدأت بأشكال احتجاجية داخل المرا

ا، بعد ذلك تم »تأسيس التنسيقية الوطنية كإطار تمثيلي ل 41 مركًزا على الصعيد الوطني، وذلك بعد انتخاب كل مركز للممثل والناطق باسمه  ا ووطنيًّ خالل مقاطعة شاملة للدروس محليًّ
كتوبر 2015، وتم خاللها تسطير برنامج نضايل عام. ونُظمت ندوات ونقاشات عامة للتعريف بقضية األساتذة ثم مسيرة وطنية حاشدة يف 12 نوفمبر  يف عدة لقاءات انعقد أولها يوم 31 أ

كز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دادس-أنفو ، 11 ديسمبر  2015، تعرف من خاللها الرأي العام على التنسيقية. أنظر: عمر صبيري، السياق العام الحتجاجات األساتذة المتدربين داخل المرا
 www.dades-infos.com/?p=33206 2015، متاح على
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خالد منصور كاتب وباحث مستقل وأستاذ جامعي يف مجاالت المساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنسان وحفظ السالم.

ياسمين شاش باحثة مستقلة

أسماء نويرة أسماء نويرة أستاذة باحثة يف العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية يف تونس ورئيسة المرصد 
التونسي لالنتقال الديمقراطي عضو مبادرة االصالح العريب

كادير ، المغرب محمد قديري أستاذ مساعد يف علم االجتماع ، جامعة ابن زهر ، أ

محمد العجايت باحث يف العلوم السياسية ومدير منتدى البدائل العريب ببيروت، حاصل على درجة الماجستير يف التنمية 
السياسية من جامعة القاهرة، وله العديد من األبحاث يف مجال المجتمع المدين، الحركات االجتماعية، واإلصالح السياسي 

يف المنطقة العربية وحرر عدة كتب يف هذا المجال. وساعد يف اجراء البحث مينا سمير، مساعد باحث بمنتدى البدائل العريب 
للدراسات 

حاتم شقرون باحث تونسي حاصل على ماجستير علوم سياسية وباحث دكتوراه يف العلوم السياسية، أستاذ مساعد عرضي 
بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وباحث يف المرصد التونسي لالنتقال الديمقراطي.

رشيد الشناين باحث يف سلك الدكتوراه يف مجال العلوم سياسية، جامعة الحسن الثاين، كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية، الدار البيضاء.

عمرو عاديل باحث غير مقيم يف مركز كارنيغي للشرق األوسط، تغطي أبحاثه االقتصاد السياسي، والدراسات التنموية، وعلم 
االجتماع االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط، مع التركيز على مصر.

يوسف منصف يعمل كباحث بالمركز المغريب للعلوم االجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، حاصل على دكتوراه يف العلوم 
السياسية ومتخصص يف قضايا حقوق اإلنسان والحركات اإلسالمية.

هبة رءوف عزت أستاذة مساعدة يف النظرية السياسية ودراسات الحضارة بجامعة ابن خلدون-إسطنبول.

محمد الصحبي الخلفاوي مدرّس-باحث بكلّية العلوم القانونّية واالقتصادية والتصرّف بجندوبة، تونس، وباحث بالمرصد 
التونسي لالنتقال الديمقراطي.

محمد وزيف باحث يف سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة الحسن الثاين، الدارالبيضاء.

يارا شاهين باحثة يف العلوم السياسية ومهتمة بدراسات المجتمع المدين، وقد عملت مع العديد من منظمات المجتمع 
المدين المحلية والدولية، يف مجاالت حقوق اإلنسان والتحول الديمقراطي والتنمية المحلية.

حفيظة شقير أستاذة جامعية مختصة يف القانون العام

محمد طارق أستاذ القانون بكلية الحقوق المحمدية، جامعة الحسن الثاين، الدار البيضاء، المغرب.

سهى عبد العاطي عملت سهى عبد العاطي ١٥ عاما يف مجاالت حقوق اإلنسان يف منظمات محلية وإقليمية ودولية متعددة.

عفيفة المناعي باحثة يف العلوم السياسة واستاذة جامعية سابقة

محمد أُو الطاهر باحث يف سوسيولوجيا الدين والنوع االجتماعي

المؤلفون



عن مبادرة اإلصالح العريب
كة مــع خبــراء مــن المنطقــة العربيــة وخارجهــا،  مبــادرة اإلصــالح العــريب مؤسســة بحثيــة رائــدة للبحــوث الفكريــة المســتقلة، تقــوم، وبشــرا
باقتــراح برامــج واقعيــة ومنبثقــة عــن المنطقــة مــن أجــل الســعي اىل تحقيــق تغييــر ديمقراطــي. تلتــزم المبــادرة يف عملهــا مبــادئ 
الحريــة والتعدديــة والمســاواة بيــن الجنســين والعدالــة االجتماعيــة. وهــي تقــوم باألبحــاث السياســية، وتحليــل السياســات، وتقــدم منبــراً 

لألصــوات المتمّيــزة.
ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.	 
نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.	 
نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.	 
هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.	 

تأسست مبادرة اإلصالح العريب عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء وهيئة تنفيذية.

عن هذا الكتاب
يجمــع الكتــاب بيــن دفتيــه مقدمــة و18 ورقــة بحثيــة تحلــل تاريــخ منظمــات حقــوق اإلنســان وتطورهــا وتأثيرهــا، فضــالً عــن عالقتهــا 
بالدولــة والحــركات االجتماعيــة يف مصــر والمغــرب وتونــس. يبحــث الكتــاب يف التحديــات الخارجيــة التــي تواجــه الناشــط بمجــال حقــوق 
اإلنســان حاليــاً، ويف الوقــت نفســه يستكشــف التحديــات الداخليــة الخاصــة بــاإلدارة والتمويــل واالســتقاللية بالنســبة إىل تلــك المنظمــات.

ويتنــاول ســت قضايــا أساســية وهــي: ظهــور وتطــور منظمــات حقــوق اإلنســان يف هــذه البلــدان؛ العالقــات المعقــدة بيــن نشــطاء حقــوق 
اإلنســان والدولــة؛ العالقــة بيــن اإلســالميين والحــركات اإلســالمية، وخطــاب ونشــطاء حقــوق اإلنســان؛ تفاعــالت الحركــة الحقوقيــة مــع 
الحــركات االجتماعيــة األخــرى )النقابــات، منظمــات المجتمــع المــدين األخــرى، األحــزاب السياســية)؛ الحوكمــة الداخليــة لمنظمــات حقــوق 

اإلنســان؛ وتأثيــر النشــاط الحقــويق.


