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ملخص
ً
انطالقا من الرسالة اثلقافية اليت تضطلع بها مكتبة اإلسكندرية باإلسهام يف
جهود انلهوض باملجتمع املرصي عرب تمكني املواطن من توسيع نسقه املعرفية ً
فكرا
ً
ّ
ّ
ً
وعلما وثقافة ،فقد نظمت مكتبة اإلسكندرية ندوة فكرية بعنوان «حقوق اإلنسان
واملعايري املزدوجة» يوم اثلالثاء  22ديسمرب  ،2020بفندق شتيجنربجر بالقاهرة .واكن
اهلدف الرئييس منها يتمثل يف وضع منظومة حقوق اإلنسان ،بكل ما تشتمل
عليه من ِقيم نبيلة ومبادئ سامية ،تسىع إىل صون كرامة املواطن وإنسانيته
يف نصابها الصحيح .وذلك يف مواجهة املحاوالت اخلارجية اليت ال تتواىن عن
ّ
ّ
يصب يف صالح ترتيبات دويلة
اداعء ادلفاع عن ُمثل وقيم حقوق اإلنسان بما
َ
ُ
قدم ىلع الكيل بمكيالني
أو إقليمية تكون ضالعة فيها ،تدفعها أحاكم مسبقة ت ِ
ّ
وتكرس سيادة ازدواجية املعايري ،وذلك يف وقت ختوض فيه مرص معركة ضارية
ّ
ّ
ّ
ضد جحافل اإلرهاب اليت ّ
األهم يف
باحلق
اتلمتع
تروع املواطن وحترمه من
لاً
منظومة حقوق اإلنسان بأرسها ،أال وهو ّ
احلق يف احلياة ،فض عما تشهده مرص
ّ
يف تلك اآلونة من مرشوع نهضوي شامل يتطلب استمراره توافر القدر األقىص
من اتلماسك ادلاخيل واالستقرار املجتميع.
ّ
ولعل اتلوصل إىل حتقيق اتلوازن بني بناء جمتمع اعدل قادر ىلع حتقيق حياة
كريمة ملواطنيه من مأكل وملبس وصحة وتعليم ،بشلك يقرتن بمساحة مرحية
إلطالق الطاقات اإلبداعية ،بما يسمح بمشاركة جمتمع مدين مسئول ،يشعر فيه
ّ
املواطن باألمان واحرتام ادلولة ومؤسساتها هل وألرسته ،وبما يضمن اتلصدي
اتللقايئ ألي حماوالت خارجية للتأيلب أو إشاعة عدم االستقرار باسم حقوق
اإلنسان  -هو ما تسىع ادلولة املرصية بكافة مؤسساتها إىل حتقيقه يف ظل إدارتها
احلايلة.
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وحول اجلهود املرصية يف مواجهة سياسة ازدواجية املعايري ىلع املستوى
ادلويل ودور املؤسسات اثلقافية واإلعالمية وادلينية يف توعية املواطن املرصي
باثلقافة الصحيحة حلقوق اإلنسان بما يصون هل حقوقه وللبالد سيادتها يف
مواجهة اتلدخالت اخلارجية يف هذا املضمار ،ترأس األستاذ ادلكتور مصطىف
الفيق؛ مدير مكتبة اإلسكندرية ،هذا اللقاء الفكري ،وشارك يف تناول حماوره
املتعددة السادة :فضيلة ادلكتور شويق عالم؛ مفيت ادليار املرصية ،ونيافة األنبا
إرميا؛ مدير املركز اثلقايف القبطي األرثوذكيس ،واألستاذ حممد رجايئ عطية؛
نقيب املحامني املرصيني ،والسفري ادلكتور أمحد إيهاب مجال ادلين؛ مساعد
وزير اخلارجية لشئون حقوق اإلنسان واملسائل اإلنسانية واالجتماعية ادلويلة
وأمني اعم اللجنة العليا ادلائمة حلقوق اإلنسان ،واألستاذ ادلكتور ع ّ
يل ادلين
هالل؛ أستاذ العلوم السياسية املتفرغ جبامعة القاهرة؛ واألستاذ حممد فائق؛
رئيس املجلس القويم حلقوق اإلنسان ،وادلكتورة درية رشف ادلين؛ وزيرة
اإلعالم األسبق .وذلك حبضور خنبة من األكاديميني واملتخصصني والشخصيات
ّ
املعنية بموضواعت حقوق اإلنسان وإشاكيلاتها .وشارك يف تقديم انلدوة
العامة
معايل السفرية فاطمة الزهراء عتمان؛ مستشار مدير املكتبة للعالقات ادلويلة
واملنظمات ادلويلة والفرنكوفونية واألستاذة ادلكتورة يم جميب؛ املرشف ىلع
مركز ادلراسات االسرتاتيجية باملكتبة.
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اً
أول :مقدمة

(((

جاءت هذه انلدوة يف ظل ظروف جديدة يشهدها العالم أمجع ،وهو ما يثري
ّ
تساؤالت عدة حول مستقبل منظومة حقوق اإلنسان ومعايري تلك املنظومة ىلع
ّ
يّ
مستوى ادلول يف ظل ضبابية املشهد ،واملخاوف املتصاعدة إزاء رسعة تفش وباء
«كورونا» املستجد ،األمر اذلي دفع معظم ادلول إىل اختاذ تدابري للحفاظ ىلع
ً
الصحة العامة ،وإن جاءت بشلك يضع قيودا ىلع احلرية الشخصية واملدنية كتبين
عمليات اإلغالق الصارمة والعزل واحلجر الصيح ،األمر اذلى اكن من الطبييع
أن ينال من حرية اتلنقل وحرية العمل وحرية اتلجمع .ولعل بقدر ما طرحته تلك
الظروف من قيود ،فإنها َّ
جسدت مدى خصوصية ثقافة حقوق اإلنسان ،وإىل أي
مدى تتبدل تلك القضية مع اختالف الظروف بني املجتمعات ،بل إنها تتباين
داخل ادلولة نفسها من فرتة زمنية ألخرى ،من ثم ،فإن معايري منظومة حقوق
َّ
اإلنسان ليست معايري مطلقة مسل ًما بها غري قابلة للخصوصية واالستثناء.
ويف هذا اإلطار ،يأيت تأكيد ادلولة املرصية املستمر ىلع أن مرص ليس دليها
قضايا ّ
تسبب هلا احلرج ،ذلك أنها تتمتع جبميع احلقوق يف بناء مستقبلها ومحاية
َ
املستويني ادلاخيل
سيادتها واستقرارها يف منطقة شديدة االضطراب ،وذلك ىلع
واخلاريج .فعىل املستوى ادلاخيل ،تؤمن مرص بكل ما حتتضنه منظومة حقوق
اإلنسان من مبادئ سامية وقيم نبيلة ،حىت أن دستورنا اجلديد لعام  ٢٠١٤حرص
ً
ّ
الشق الغالب منها .وقد جاءت ديباجة ادلستور مؤكدة
ىلع تضمني أحاكمه
((( هذه املقدمة مقتبسة من لكمة السيدة السفرية فاطمة الزهراء عتمان؛ مستشار مدير املكتبة للعالقات
ادلويلة واملنظمات ادلويلة والفرنكوفونية ،ولكمة لألستاذة ادلكتورة يم جميب؛ املرشف ىلع مركز ادلراسات
االسرتاتيجية باملكتبة ،أثناء تقديم انلدوة.
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للمزنلة الرفيعة لاكفة مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية .ال ّ
سيما وأن
َ
َ
دستورنا اجلديد جاء معبرّ ً ا عن آمال شعب َّ
ً
مطابلا حبقه
فجر ثورتني تارخييتني
اإلنساين يف احلرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية.
كما أنه ّ
تم وضع حقوق اإلنسان ىلع رأس «اسرتاتيجية اتلنمية املستدامة يف
مرص :رؤية مرص  »2030من خالل السيع إىل بناء عالقة من اتلعاون واملشاركة بني
احلكومة واملجتمع املدين ورشاكء اتلنمية يف مرص ،واالنطالق حنو إنشاء وحدات
حلقوق اإلنسان بكل وزارة تلعزيز احرتام حقوق املواطنني ،وتوفري السبل الالزمة
ّ
ّ
تلمتع اإلنسان حبقوقه املدنية والسياسية واالجتماعية واثلقافية اكفة ،واستحداث
أدوات اتصال مبارش بني رئيس ادلولة والشباب ورشائح املجتمع املختلفة،
وتنفيذ مبادرات وطنية متنوعة ،مثل «األزهر جيمعنا» لنرش قيم التسامح وقبول
اآلخر ،ومبادرة «بيت العائلة املرصية» اليت جتمع بني األزهر الرشيف والكنيسة
ُ
املرصية يف نطاق واحد ،وإقامة مرشواعت تنموية تسهم يف توفري فرص عمل
للشباب واحلد من ابلطالة ،وإطالق الربامج واملبادرات االجتماعية ،مثل «تكافل
وكرامة» و«أطفال بال مأوى» ،هذا باإلضافة إىل املبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،
وتطوير العشوائيات وتوفري املسكن الكريم ومياه الرشب انلظيفة واآلمنة
للمواطنني ،وانلهوض باتلعليم وابلحث العليم ،واتلعاون مع املجتمع املدين ملحو
األمية ،واالهتمام بصحة املواطن ،وإطالق املبادرة الرئاسية « 100مليون صحة»
لفحص وعالج األمراض املزمنة ،واملبادرة الرئاسية دلعم صحة املرأة ،وإطالق
االسرتاتيجية الوطنية ملاكفحة العنف ضد املرأة ومناهضة الزواج املبكر ،وإنشاء
صندوق الطفل لراعية ومحاية أطفال الشوارع ،ووضع ّ
اخلطة الوطنية لألشخاص
ذوي اهلمم.
ّ
أما ىلع املستوى اخلاريج ،فقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السييس
خالل افتتاح منتدى شباب العالم يف رشم الشيخ يف نوفمرب اعم  ،2017ىلع «أن
اإلرهاب ينتهك إنسانيتنا ،وحيطمها ،ومقاومة اإلرهاب حق إلنسانيتنا ،واتلصدي
حق من حقوق اإلنسان ،وهو ٌّ
هل ٌّ
حق جديد أضيفه أنا حلقوق اإلنسان» .ويف
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انتصار لدلبلوماسية املرصية ،أصدرت األمم املتحدة يف اثلالث والعرشين من
نوفمرب اعم  2017أثناء انعقاد ادلورة اثلانية والسبعني ً
قرارا يتسق مع رؤية الرئيس
املرصي ،خاصة وأن ادلولة املرصية مطابلة حبماية  100مليون مواطن مرصي من
تنظيم متطرف بىن قواعده ىلع مدار أكرث من ً 90
اعما يف مرص والعالم لكه .ومن
ًّ
ًّ
ًّ
وأمنياً ،
ًّ
أمرا ال يمكن
ومايلا
وتنظيميا
فكريا
ثم باتت حمارصة ظاهرة اإلرهاب
ّ
يهدد ّ
حق اإلنسان يف احلياة .إىل جانب ذلك ،تؤكد مرص ىلع
اتلنازل عنه؛ ألنه
رضورة راعية واستغاثة الالجئني من ادلول املترضرة ،باإلضافة إىل منع اهلجرة
غري الرشعية واالجتار بالبرش.
ويف يوم  ١٠ديسمرب من لك اعم ،تشارك مرص العالم بأرسه يف االحتفال بذكرى
صدور اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان اعم  ،١٩٤٨اذلي أسهمت مرص بكل همة
يف صياغته إىل جانب دول ممثلة ملختلف املدارس القانونية واالنتماءات اثلقافية،
وتؤمن مرص بأن هذا اإلعالن يمثل وثيقة دويلة فريدة يمكن اعتبارها من أبرز
مالمح اعلم ما بعد احلرب العاملية اثلانية؛ فيه السبيكة املتماسكة اليت تلتحم
ّ
داخلها احلقوق املتأصلة للك شخص ملجرد أنه إنسان بغض انلظر عن اجلنسية
أو اللون أو العرق أو اللغة أو أي تصنيف آخر .كما شاركت مرص بشلك فاعل
َ
يف صياغة الركزيتني اللتني تمثالن إىل جانب اإلعالن العاليم األسس املكينة
لعاملية منظومة حقوق اإلنسان ،أال وهما العهد ادلويل للحقوق املدنية والسياسية
لعام  ١٩٦٦اذلي يتضمن احلق يف اتلعبري واالعتقاد واملحاكمة العادلة واملشاركة،
لاً
فض عن العهد ادلويل للحقوق االقتصادية واثلقافية للعام نفسه ،اذلي يضم
الضوابط اليت من شأنها ّ
تمتع اإلنسان حبياة ذات رخاء واطمئنان.
وليس من شك يف أن اتلجربة اتلارخيية العسرية اليت مرت بها مرص منذ
عدة سنوات كشفت انلقاب عن خطط حمكمة دبّرتها دول بعينها نصبت نفسها
حامية حلماة حقوق اإلنسان يف بالدنا ،للولوج إىل ادلاخل املرصي تذرّعاً بادلفاع
عن تلك احلقوق للتغلغل يف شئون الوطن ،حتركها يف هذا الشأن مصالح خاصة بها
أو ترتيبات إقليمية أو دويلة تكون ضالعة يف صياغتها أو مشاركة يف اتلخطيط
9
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هلا ،وذلك عرب نهج يكشف عن ازدواجية واضحة يف معايري تقييم أوضاع حقوق
اإلنسان يف ابلالد ،أو فهم قارص للحقائق اخلاصة باألوضاع حمل االنتقاد؛ ذلك
أنها ً
اغبلا ما تستند إىل معلومات يف شأنها مستمدة من مصادر مريبة يف تمويلها
ً
ومشكوك يف أهدافها .كما تتوقف دول غربية أحيانا أمام حاالت بعينها ترى فيها
ً
اعتداء ىلع حقوق احلرية الشخصية ،وذلك وفقا ملعايريها اثلقافية االجتماعية،
ىلع سبيل املثال اجلهر باملثلية يف احتفاالت وجتمعات؛ حيث يستعيص ىلع اإلطار
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ومسيحيا ،بما ييش بقصور
وإسالميا
وثقافيا
اجتماعيا
القييم املرصي استيعابها
لاً
ّ
شديد يف فهم النسيج اثلقايف االجتمايع اذلي يغلف الواقع املرصي ،فض عن
خصائص انلظام العام السائد يف بالدنا.
ّ
كما يُشار إىل إغفال املعايري الغربية للمقتضيات اليت تفرضها دقة الظرف
ً
ًّ
حربا شعواء يف اتلصدي آللة
حايلا ،ويه ختوض
اتلارييخ اذلي تمر به مرص
اإلرهاب املدمرة؛ آفة العرص ،اليت ال تتواىن عن ترويع املواطنني وتهديدهم يف
عيشهم ورزقهم واستقرارهم .أليس من الغريب أال تأخذ املعايري الغربية يف
االعتبار أن صمود مرص ومثابرتها يف ادلفاع عن أمن وسالمة لك من يعيش
ىلع أرضها ،هو دفاع ّ
أيب كريم عن احلق يف احلياة اذلي ال جيوز املساس به ،وهو
بال جدال احلق األسىم يف منظومة حقوق اإلنسان بأرسها؟ أال نرى يف ذلك
ّ
ازدواجية يف معايري اتلقييم؟ َ
امللحة
ولم يغمض الغرب العني عن حاجة مرص
ّ
إىل احلد األقىص من اتلماسك ادلاخيل واالستقرار املجتميع حىت تتمكن من
مواصلة مسريتها إلتمام مرشوعها انلهضوي الطموح ،اذلي يهدف إىل توفري سبل
العيش الكريم للك مواطن مرصي؟ فهل أسقطت املعايري الغربية مرة أخرى من
ً
اعتباراتها حقوقًا رئيسية ّ
نصت عليها رصاحة منظومة حقوق اإلنسان ،خاصة
ّ
العهد ادلويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية واثلقافية لعام  ١٩٦٦اذلي أكدت
فيه ،ىلع سبيل املثال ،ىلع ّ
احلق يف العمل يف ظروف اعدلة ،والرفاهية اجلسدية
لاً
والعقلية ،فض عن احلق يف اتلعليم واتلمتع بفوائد احلرية واثلقافة واتلقدم
العليم؟
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ويف ضوء ما سبق ،وما تضطلع به ادلولة املرصية من جهد داخيل وخاريج
واسع انلطاق ،جاءت أهمية تنظيم هذه انلدوة بعنوان «حقوق اإلنسان واملعايري
املزدوجة» ،اليت طرح فكرتها األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق؛ مدير مكتبة
اإلسكندرية ،تلناول خصوصية ثقافة حقوق اإلنسان ،وكيف أنها يف أحيان كثرية
أصبحت لكمة ّ
حق يُراد بها باطل ،ختضع العتبارات مجة ،سياسية وأمنية بل
ّ
ً
وصحية ،ولعل يف الظروف احلايلة للجاحئة خري مثال .وانطالقا من طرح فكرة
السيد مدير املكتبة ،تم إعداد جمموعة من املحاور تناوتلها انلدوة ،ويه :حقوق
اإلنسان يف األديان السماوية؛ ومنظومة حقوق اإلنسان بني العاملية والوطنية،
والقوى اخلارجية وازدواجية معايري تطبيق حقوق اإلنسان ،وحقوق اإلنسان
ً
نموذجا ،وحقوق اإلنسان وآيلات ادلولة
واتلدخالت اخلارجية :اثلورات امللونة
املرصية ،والقوة انلاعمة وحقوق اإلنسان :اإلعالم واإلبداع الفين؛ وذلك من
أجل طرح نقاش موضويع يتناول املسألة يف شىت مناحيها القانونية والسياسية
ّ
واإلعالمية واثلقافية تطل ًعا لكشف احلقائق وقراءتها يف سياقها الصحيح ،وبغية
ً
فهم أكرث عمقا تللك السياسة اليت درجت قوى غربية كربى ىلع انتهاجها منذ
مطلع هذا القرن كشلك من أشاكل أدوات الضغط ىلع ادلول اليت تمثل هلا أهمية
اسرتاتيجية أو اقتصادية خاصة.
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ً
ثانيا :ازدواجية املعايري وحقوق اإلنسان
افتتح ادلكتور مصطىف الفيق؛ مدير مكتبة اإلسكندرية ،انلدوة باحلديث عن
املناخ العام اذلي جاء فيه قرار مكتبة اإلسكندرية بإقامة هذا اللقاء الفكري،
مع األخذ بكل االحتياطات االحرتازية املطلوبة ،ىلع الرغم من الظروف الصعبة
اليت تمر بها مرص والعالم أمجع بعد االرتفاع امللحوظ يف معدالت اإلصابة
ّ
بفريوس «كورونا» املستجد ،الفتًا إىل أن اللقاء اكن من املفرتض أن يُقام بمقر
مكتبة اإلسكندرية ،ولكن صعوبة االنتقال جعلت املكتبة تقيمه يف القاهرة.
وأشار إىل أن تزامن موعد اللقاء مع العيد اثلاين والسبعني لصدور اإلعالن
العاليم حلقوق اإلنسان ،اذلي يعد درجة من درجات اتلحضرّ اإلنساين يف العالم.
لكن األمر لم يتوقف عند هذا احلد باحلديث عن حقوق اإلنسان كتطور طبييع
ّ
ّ
وسمو قدره ،وكثمرة من
تلقدم البرشية ونضوج الشعور املشرتك بقيمة اإلنسان
ثمار املسرية الطويلة لإلنسان ىلع كوكب األرض ،بل صارت قضايا حقوق اإلنسان
مثل ّ
ّ
وتعرضت تلك القيم انلبيلة واألفاكر السامية
احلق اذلي يُراد به باطل.

األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق؛ مدير مكتبة اإلسكندرية ورئيس اجللسة.
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لعملية سطو ممنهجة عرب السنني؛ حيث اختلفت مالمح اتلعريف األصيل حلقوق
اإلنسان وتوارت يف زحام االعتبارات السياسية واتلأويالت املصلحية ،وجرى
معينة وأهداف ملتوية .فنجد ايلوم دولاً ّ
استخدامها خلدمة سياسات ّ
تتخذ من
حقوق اإلنسان ذريعة للتدخل يف الشأن ادلاخيل دلول أخرى.
وعن ازدواجية املعايري يف اتلعامل مع قضايا حقوق اإلنسان ،تساءل ادلكتور
لاً
ُ
ً
مصطىف قائ «يتحدثون عن الوقائع الفردية اليت جتري وكأننا نالم مرتني ،مرة
ً
ألننا نواجه اإلرهاب ومرة بسبب اإلرهاب ذاته ،رغم أن هناك خروقات من نوع
آخر جتري يف دوهلم وتمر مرور الكرام» .يف حني أن الرئيس الرتيك رجب طيب
أردواغن  -ىلع سبيل املثال  -يتبنىّ سياسات تنال من حقوق اإلنسان ،ولكن
الغرب يصمت؛ ألنه االبن املدلل حللف شمال األطلنطي.
ّ
واستطرد حديثه حول ازدواجية املعايري بأنه ،من ناحية أخرى ،ليس لك
لاً
لاً
ما هو مباح دلى الغرب مقبو بالنسبة نلا؛ مثل قضية املثلية اجلنسية ،فض
عن وقائع كثرية النتهاك حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة وبريطانيا تتعلق
لاً
ّ
بقتل أشخاص من أصول إفريقية مث  ،لكنها تمر مرور الكرام .وترتب ىلع
تعدد املعايري وتضارب اتلعريفات وأهواء أصحاب املصالح نشوب أزمة حقيقية
تستوجب إاعدة انلظر فيما يتعلق بنظرة العالم الغريب لقضايا حقوق اإلنسان.
أما عن إدارة الرئيس األمريكي اجلديد جو بايدن ،فرغم ميل بعض اآلراء
ً
إىل اتلنبؤ بأن اإلدارة األمريكية القادمة ستكون امتدادا إلدارة أوباما وما جرى
فيها من تدخالت حتت ذريعة حقوق اإلنسان ،فإن ادلكتور مصطىف يرى أن إدارة
الرئيس اجلديد من املحتمل أن تكون حمكومة بمعايري خمتلفة.

ّ
وأكد ادلكتور مصطىف الفيق يف ختام لكمته ىلع جهود مرص ادلءوبة من أجل
مسرية اإلصالح االقتصادي االجتمايع والعمل ىلع توفري حياة كريمة ملواطنيها.
ّ
ّ
عصية ىلع السقوط ىلع الرغم ممن يكيدون هلا .وأن
كما شدد ىلع أن مرص
واجبنا هو االلزتام بالكشف عن احلقائق أمام العالم بأرسه.
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ً
ثاثلا :حقوق اإلنسان يف األديان السماوية
ويف حمور «حقوق اإلنسان يف األديان السماوية» ،شارك ادلكتور شويق عالم؛
مفيت ادليار املرصية ،واألنبا إرميا؛ مدير املركز اثلقايف القبطي األرثوذكيس،
ّ
بمداخلة تمهيدية عن إيمان مرص املتجذر بالقيم اإلنسانية العليا اذلي ال يعود
إىل العرص احلديث فحسب؛ ذلك أن جذوره تمتد إىل صلب الرشائع السماوية
اليت يدين بها الشعب املرصي منذ عرشات القرون ،بما فيها اإلسالم واملسيحية
وايلهودية ،بما يسبق صدور اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان بزمن سحيق.

ّ
فقد أكد ادلكتور شويق عالم يف لكمته ،أن احلقوق واحلريات يف اإلسالم
ّ
حق أصيل وهبة إهلية ،ال يمكن االنتفاع بها إال يف إطار املصالح الرضورية
ُ
واملقاصد اللكية ،واليت تعد الضامن الوحيد تلنظيم استعمال احلقوق واحلريات بما
ال يؤدي إىل اإلرضار حبقوق ومصالح الغري .وأن ابلناء احلقويق يف اإلسالم ،إضافة
إىل كونه إليه املصدر ،فإنه بناء مقاصدي يهدف إىل حتقيق انلفع األكرب لإلنسان
عن طريق حفظ املقاصد اخلمسة ،ويه ادلين وانلفس والعقل واملال والنسل،
وإيلها تعود اكفة احلقوق اإلنسانية؛ من احلق يف احلياة والعمل واملسكن وحرية
االعتقاد ،وحنو ذلك من احلقوق.
َّ
وقال إنه ال شك أن القيم اليت ارتكزت إيلها احلقوق واحلريات يف اإلسالم
قيم دينية خالصة ،خبالف احلقوق واحلريات يف املنظور الغريب ،اليت ارتكزت
إىل قيم إنسانية خالصة .وهنا تبدو مفارقة ال يمكن جتاوزها بني ابلناء القييم
اإلساليم وابلناء القييم الغريب؛ ألن القيم ادلينية يه الراعية للقيم اإلنسانية ،ويف
كلّ
كنفها نضجت وتش ت .واعتمد الغرب ىلع القيم اإلنسانية يف صياغة مبادئ
احلقوق واحلريات ،وما زال يعتمد اآلن عليها يف اتلعديل واتلطوير املستمر.
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ادلكتور شويق عالم؛ مفيت ادليار املرصية.

وأشار ادلكتور شويق عالم إىل أنه ىلع الرغم من أن أغلب بنود اإلعالن
لاً
ً
العاليم حلقوق اإلنسان القت قبو واتفاقا ،فإن اجلدل اذلي صاحب ظهور
ّ
ّ
ظل ً
قائما ،وظلت العالقة بني
اإلعالن ولم يتوقف إىل تلك اللحظة الراهنة
ّ
مبادئ اإلعالن وما تبعه من مواثيق وبني املبادئ اإلسالمية حمل حوار وأخذ
ّ
ّ
ّ
مستمر .ولعل أبرز مظاهره «إعالن القاهرة
ورد ،وهو ما أسفر عن حراك فكري
ّ
حلقوق اإلنسان» اعم  1990اذلي َّ
تضمن جمموعة من املبادئ احلقوقية املستمدة من
الرشيعة اإلسالمية ،واذلي حاول اتلعبري عن مبادئ حقوق اإلنسان من خالل
وجهة انلظر اإلسالمية.
واحلقيقة أن ذلك احلراك الفكري حول قضايا احلقوق واحلريات يف اإلسالم
ّ
وموقفها من ذلك اإلعالن العاليم ،يمكن صياغته يف عدة أسئلة ،ويه ما مدى
انتساب تلك احلقوق والقيم إىل احلضارة الغربية؟ وهل يمكن اتلأسيس نلظرية
حقوقية اكملة من داخل اثلقافة اإلسالمية أم ال؟ وهل ذلك ابلناء احلقويق يفتقر
لدَّ
إىل االنسجام أو اتلمايه مع خمرجات اثلقافة الغربية احلديثة وما تو عنها
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من بناء متاكمل لقضايا احلقوق واحلريات؟ واإلجابة عن تلك األسئلة حتتاج
َ
ً
املعسكرين؛ املعسكر األول« :معسكر
ابتداء إىل ابلعد عن طريف انلقيض دلى
احلداثة» اذلى يظن أن بناء احلقوق واحلريات منتج غريب خالص للحضارة
ًّ
رشعيا لفالسفة القرن السابع عرش
األوروبية احلديثة ،وأن ذلك ابلناء يُعد ابنًا
واثلامن عرش؛ واملعسكر اثلاين« :معسكر األصالة» اذلي يقف ىلع الطرف اآلخر
من املعسكر األول ،ويظن أن قيم احلرية واملساواة اليت تبناها الغرب وظهرت يف
ذلك اإلعالن يه قيم مناقضة بشلك رصيح للرشيعة اإلسالمية ،وأنها تعكس
لاً
ً
ًّ
أخالقيا موغ يف الفردية واملادية والشهوانية املحضة.
نسقا
لاً
ّ
واختتم فضيلة املفيت لكمته بأنه بد من املحاوالت املستمرة غري املوفقة
الساعية إىل تأسيس نظرية حقوقية إسالمية ،عن طريق االنطالق من مبادئ
ّ
اإلعالن العاليم حلقوق
لك بند فيه ،وإرجاعه إىل
تأصيل ِ
اإلنسان ،وحماولة َ
ّ
ْ
نصوص رشعية من الكتاب والسنة؛ فإنه من األوىل أن يعتمد بناء نظرية احلقوق
واحلريات يف اإلسالم ىلع ّ
املقومات اذلاتية اإلسالمية اخلالصة ،دون أي حماوالت
لاً
تطويعية حداثية للنص الرشيع اثلابت ،يلبدو متناو للمبادئ الغربية ،بل جيب
أن يكون الطرح اإلساليم لقضايا احلقوق واحلريات ً
نابعا من األسس والراكئز
اإلسالمية.

لاً
ّ
واستكما ملحور «حقوق اإلنسان يف األديان السماوية» ،حتدث نيافة األنبا
إرميا؛ مدير املركز اثلقايف القبطي األرثوذكيس ،من جانبه عن بعض مظاهر
ً
وفقا ملا ّ
نصت عليه األديان ،مثل احلق يف احلياة وحق االحرتام،
حقوق اإلنسان
الفتًا إىل أن املجتمعات ال تتقدم إال بغرس معاين انلبل والكرامة يف أبنائها .وقال
إن حقوق اإلنسان يف األديان السماوية عظيمة وتؤكد ىلع قيمة اإلنسان عند اهلل؛
حيث خلقه اهلل ىلع صورته اليت تتسم بالرمحة والعدل واملحبة ،مع كون هذه
الصفات حمدودة يف اإلنسان ،لكنها اكملة يف صفات اهلل تعاىل.
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ً
وأضاف أن اهلل خلق اإلنسان ووهبه حقوقا اكحلياة ،وهو اذلي يقرر مىت
ً
ّ
فحرم القتل وسفك ادلماء؛ حيث اعقب أخا يقتل أخاه باتليه مدى
يغادرها.
ً
ِّ
احلياة ،ثم جاءت املواثيق والرشائع اليت جترم من يسلب إنسانا حق احلياة وتعاقبه
باملوت .كما أنه ال حيق لإلنسان أن يقتل نفسه وينيه حياته .فإن فعل ذلك هلك،
ّ
ً
مشريا إىل أن حرية الشخص ال حتد من حرية آخر وال تقيض عليها ،وأن لك
إنسان سوف حياسب ىلع مجيع أمور حياته.
وقال األنبا إرميا إن اهلل َّ
أسس للخري ومعانيه اليت وهبها لإلنسان يلعيش
يف كرامة إنسانية ،وإنه خلق اإلنسان إلسعاده وعمارة الكون دون انلظر إىل اللون
ُ
ً
رافضا أن تغتال سعادة اإلنسان أو براءته أو حقه يف احلياة .وألن
واجلنس وانلوع،
ً
عدل اهلل عدل مطلق وهو أساس حكمه ،فالعدل أيضا حق من حقوق اإلنسان
لاً
وجيب عليه أن يكون اعد مع اآلخرين .كما أن األديان السماوية اهتمت
حبقوق اإلنسان ،واحلديث عنها ال ينتيه؛ فاهلل وهبنا حلظة للحياة وإدراك الوجود،
ّ
وللتنعم
واإلنسان لم خيلق من أجل املوت وظلم اآلخرين ،إنما خلق للحياة

نيافة األنبا إرميا؛ مدير املركز اثلقايف القبطي األرثوذكيس.
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بالسالم ،ومن بني حقوقه األساسية السالم واألمن ،وذلا ارتبطت حياته بهما
وأمره اهلل تعاىل بتحقيق السالم واتباعه مع اآلخرين .كما أنه من بني حقوق
اإلنسان اليت وهبها اهلل هل االحرتام؛ فاإلنسان قيمة عظيمة توجب عليه احرتام
ُّ
نفسه واحرتام اآلخر تلقدم املجتمعات ،وترسيخ اتلعايش السليم ،وابلعد عن
فظاظة القول ،واتباع األسلوب الطيب يف احلديث.
ّ
ويف انلهاية ،أكد األنبا إرميا رفضه الغتيال حق اإلنسان يف احلياة أو
لاً
إعطاء ٍّ
حق لإلنسان رفضه اهلل مثل املثلية اجلنسية ،فض عن رفضه للتعامل
بازدواجية فيما يتعلق حبقوق البرش يف العالم .فاملعايري املزدوجة مكروهة من اهلل
َ
تعاىل يف اكفة األديان؛ فال يوجد عند اهلل وال يف األديان السماوية الكيل بمكيالني
ّ
وازدواج املعايري أو تميزي بني اإلنسان وأخيه اإلنسان ،بل حذر اهلل تعاىل من
الظلم واملحاباة والرشوة والغش.
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ً
رابعا :منظومة حقوق اإلنسان بني العاملية والوطنية
ً
نرباسا مضيئًا
يف ضوء إيمان مرص بأهمية حقوق اإلنسان واعتبارها إياها
ً
وإثراء ثلقافتها السياسية واالجتماعية أكرث منها
تستهدي به يف ترشيعاتها
ً
ّ
نسقا جامدة أو قوالب صماء واجبة االلزتام احلريف بغض انلظر عن املالبسات
ّ
السائدة – فقد حتدث األستاذ حممد رجايئ عطية؛ نقيب املحامني املرصيني ،من
خالل حمور «منظومة حقوق اإلنسان :بني العاملية والوطنية» عن اتلوازن ادلقيق
بني اعملية منظومة حقوق اإلنسان ووطنية اتلطبيق.
واعترب األستاذ حممد رجايئ ،الزتاوج بني املعايري العاملية والوطنية أمر ال
ً
تعزيزا تللك احلقوق ،وأنه من حق العالم
يتناقض مع حقوق اإلنسان ،بل يُعد
أن يتبع معايري حقوق اإلنسان برشط أال تصطدم باملوروثات اثلقافية وادلينية
ً
كثريا من احلقوق اخلاصة باإلنسان يتم وضعها من خالل
لألوطان .وقال إن
ً
معايري تسوغها ادلول طبقا للمصالح الوطنية العليا حسب اعتبارات خاصة بها.

األستاذ حممد رجايئ عطية؛ نقيب املحامني املرصيني.
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َّ
كما شدد ىلع أهمية اتلفريق بني ازدواجية املعايري بني تقرير حقوق اإلنسان
َ
ً
مشريا إىل أمثلة من الكيل بمكيالني كممارسات الواليات
وتقييم حقوق اإلنسان،
املتحدة األمريكية مع فلسطني وإيران ،واملعايري املختلفة للنظر إىل احلقوق يف
تركيا عنه يف إيران أو إرسائيل.
ً
مؤيدا أن الوطنية ينبيغ أن تكون هلا معايريها اخلاصة اليت
وجاء رأيه
تتناسب معها ،وحني يصطدم حق ما باملوروث ادليين والوطين واثلقايف ينبيغ أن
َّ
ِّ
نفرق بني حق اإلنسان العاليم والوطين ،وأنه ال بُد من توافر االحرتام للخصوصية
ّ
يف حقوق اإلنسان .فمرص تواجه حتديات أمنية؛ وهو ما يدفع املسئولني إىل العمل
ىلع إعالء املصالح الوطنية العليا ،بما يستلزمه األمر من فرض رقابة مشددة ىلع
حركة السفر واتلحراكت ادلاخلية .يف حني أنه عندما تتعامل الواليات املتحدة
ّ
األمريكية مع اتلحديات اليت تواجهها ال يتهمها أحد بأنها خترج عن معايري
حقوق اإلنسان.

َّ
وأكد ىلع رضورة احرتام اخلصوصية للك دولة يف إطار ما ال تتعداه ،وإال
ُ
اكنت بابًا للخروج ىلع حقوق اإلنسان .فينبيغ أن ترتك للك وطن دائرة تتفق
ً
خروجا عن املعايري العاملية املتفق عليها فيما يتعلق
مع ظروفه دون اعتبار ذلك
بقضية حقوق اإلنسان ،خاصة أن هناك دوائر ال يمكن اتلعرض هلا يف أي وطن
دون انلظر للظروف اخلاصة املتعلقة به.
ًّ
ّ
املوجهة لإلسالم فيما يتعلق حبقوق اإلنسان ،أوضح
وردا ىلع االنتقادات
ًّ
األستاذ حممد رجايئ أن اإلسالم ليس ُم ً
تهما ،فهناك جمموعة كبرية جدا من حقوق
اإلنسان يف اإلسالم ،ويه من املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان مثل قدسية الروح
اإلنسانية .فاإلسالم ليس يف خصام مع ادلنيا ،وهناك من املبادئ اإلسالمية وما
حتمله من قيم ال تصطدم بمواثيق حقوق اإلنسان العاملية .كما أن اإلسالم يقوم
ىلع العدالة اليت يه من املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان ،وانلظرية ادلينية هلا
األسبقية األىلع ىلع ما يسىم باملواثيق العاملية حلقوق اإلنسان.
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َّ
وشدد األستاذ حممد رجايئ يف نهاية لكمته ىلع رضورة أن يرى العالم أمجع
الوجه احلقييق لصورة اإلسالم ،خاصة وأن القوى الكربى حتاول فرض «أجندات»
ىلع ادلول األخرى يف الوقت احلايل حتت ذريعة حقوق اإلنسان.
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ً
خامسا :القوى اخلارجية وازدواجية معايري تطبيق حقوق اإلنسان
ويف املحور اخلاص «بالقوى اخلارجية وازدواجية معايري تطبيق حقوق
اإلنسان» ،قال السفري ادلكتور أمحد مجال ادلين؛ مساعد وزير اخلارجية لشئون
حقوق اإلنسان واملسائل اإلنسانية واالجتماعية ادلويلة وأمني اعم اللجنة العليا
ادلائمة حلقوق اإلنسان  -إن قضية حقوق اإلنسان يه إحدى أهم القضايا اليت
ّ
ًّ
تشغل العالم أمجع ،مذك ًرا بأن حقوق اإلنسان ليست موضوعاً مستجدا كما يعتقد
ابلعض ،وليست ً
أيضا ويلدة اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان لسنة  ،1948بل يه
نتاج تلطور اتلاريخ اإلنساين أسهمت فيه مجيع األمم واحلضارات.
وأشار إىل أن مرص أسهمت يف وضع قواعد اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان،
وأنها حريصة ىلع وضع قواعدها موضع اتلنفيذ .وذلك ال يأيت نتيجة قيود
ً
حرصا ىلع تلبية احتياجات الشعب املرصي .وأشار إىل أن مرص
خارجية ،ولكن

السفري ادلكتور أمحد مجال ادلين؛ مساعد وزير اخلارجية لشئون حقوق اإلنسان.
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تسىع تلحقيق سيادة القانون واملساواة بني أبناء الشعب ،مرتكزة يف ذلك ىلع
دستور اعم  ،2014واذلي تسىع ادلولة لرتمجة نصوصه إىل ترشيعات ونرى نتاجه يف
املجالس القومية.
ّ
وأضاف السفري أمحد مجال ادلين أن حقوق اإلنسان حتتل مرتبة متقدمة
ضمن األولويات الوطنية جلميع دول العالم ،ولكها يسابق الزمن تلحقيق انلقلة
انلوعية اليت تستجيب تلطلعات الشعوب يف حياة حرة كريمة ،وضمان احلقوق
واحلريات األساسية ،وصياغة السياسات واخلطط الوطنية الكفيلة بتحقيق هذه
األهداف ،وتعزيز فاعلية منظوماتها الوطنية حلقوق اإلنسان ،وإنشاء اآليلات
اليت تسمح تباعاً باتلصحيح اذلايت وتطوير األداء ىلع أرض الواقع ،وتوفري آيلات
انتصاف فاعلة وناجزة.
وجاء تأكيده ىلع إيمان مرص بأهمية حقوق اإلنسان وأنها تسابق الزمن
للوفاء بالزتاماتها ادلويلة من خالل تطوير منظومة حقوق اإلنسان .كما أكد ىلع
حرصها ىلع إعطاء دفعة ملنظومة حقوق اإلنسان الوطنية ،بكل مكوناتها ،سواء
لاً
احلكومية أو غري احلكومية ،وصو تلحقيق انلقلة انلوعية املطلوبة تلحقيق
آمال شعبها .ومن أهم املنجزات اليت حتققت يف هذا املضمار ،الطفرة الكبرية
اليت تشهدها مرص يف جمال أعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية واثلقافية
وحقوق املرأة والطفل وذوي اهلمم ،وانلقلة انلوعية يف جمال تعزيز حقوق املواطنة
واحلريات ادلينية وماكفحة اتلطرف ،وصدور قانون اجلمعيات األهلية رقم ()149
باإلضافة إىل إنشاء جلنة عليا دائمة حلقوق اإلنسان برئاسة
والحئته اتلنفيذيةُ ،
السيد وزير اخلارجية أسند إيلها وضع اسرتاتيجية وطنية حلقوق اإلنسان ،وجيري
لاً
ًّ
حايلا االنتهاء من تنقيحها والتشاور بشأنها مع املجتمع املدين ،وصو لعرضها
ىلع جهات ادلولة العتمادها.
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وأضاف أن االرتقاء حبقوق اإلنسان عملية مستمرة ومتواصلة ولم حتقق أي
دولة الكمال يف ذلك ،خاصة ادلول اليت تواجه حتديات ومجيعها خيضع ملناقشات،
ً
وأيضا دليها سلبيات ال تزال يف حاجة إىل تصويب .والفيصل هو وجود توجه
اعم لدلولة تلاليف تلك السلبيات ،وأكد أن مرص تتحدث اللغة ادلويلة حلقوق
اإلنسان ،وتقوم من تلقاء نفسها ،وبقناعة ذاتية ،باختاذ اإلجراءات املطلوبة
لالرتقاء بها ،باعتبار حقوق اإلنسان ً
جزءا ال يتجزأ من عملية اتلنمية الشاملة
اليت يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السييس.
كما حتدث السفري أمحد مجال ادلين عن اتلحديات األمنية اليت تعرضت
يَ
هلا مرص يف أعقاب ثورت يناير  2011ويونية  ،2013وتأثر الوضع األمين يف مرص،
بشلك مبارش ،باألزمات املزمنة يف منطقة الرشق األوسط اليت تشهد موجات
ً
وحروبا أهلية ،وكذلك
متتايلة من العمليات اإلرهابية وانتشار الفكر املتطرف
ً
موجات من اتلهجري والزنوح اجلمايع .ويف ظل هذه الظروف ،بذلت مرص جهودا
كبرية الستعادة األمن وتلحقيق االستقرار من خالل تكثيف إجراءاتها ملاكفحة
اإلرهاب .واتلحدي املاثل أمامها ،كغريها من ادلول ،هو حتقيق اتلوازن بني هذه
اإلجراءات الرضورية من ناحية ،وبني محاية احلقوق واحلريات السياسية واملدنية
من ناحية أخرى.
ويف ختام لكمته ،أكد السفري أمحد إيهاب مجال ادلين أن رسالة مرص للعالم
واضحة ال لبس فيها ،تعكس ما تتمتع به مرص من إرادة سياسية أكيدة وقناعة
ذاتية لالرتقاء حبقوق اإلنسان ،ومشاركة مرص للمجتمع ادلويل اهتمامه وخطواته
َّ
ً
موجها حلقوق
يف هذا اخلصوص .وشدد ىلع أنه ال جمال ألحد أن ينصب نفسه
اإلنسان يف العالم ،ومرص تعترب دول العالم رشيكة يف مسريتها للتواصل املطلوب
واملبين ىلع احلوار ،وال تديع الكمال يف ذلك ،بل تسىع إيله.
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ً
ً
سادسا :حقوق اإلنسان واتلدخالت اخلارجية :اثلورات امللونة نموذجا
حتت عنوان «حقوق اإلنسان واتلدخالت اخلارجية» ،حتدث األستاذ ادلكتور
ع ّ
يل ادلين هالل؛ أستاذ العلوم السياسية املتفرغ جبامعة القاهرة ،عن استخدام
حقوق اإلنسان كذريعة للتدخل يف الشئون ادلاخلية لدلول ،خاصة اثلورات
ً
نموذجا ًّ
حيا ذللك انلهج اذلي يستهدف إسقاط أنظمة وتنصيب
امللونة باعتبارها
ُ
حكومات وتوجيه سياسات حتت ستار محاية حقوق اإلنسان .وبدأ مداخلته
باإلشارة إىل أنه ىلع مدى اتلاريخ ،سعت ادلول الكبرية والقوية إىل مد سيطرتها
ونفوذها إىل ادلول األخرىُ ،مستخدمة يف ذلك أسايلب وأدوات خمتلفة ومنها
األفاكر واأليديولوجيات .وبالرتكزي ىلع الفرتة اليت أعقبت احلرب العاملية اثلانية
واندالع احلرب ابلاردة بني املعسكرين الغريب والرشيق ،جند أن الواليات املتحدة
األمريكية وادلول الغربية قد استخدمت شعار ادليمقراطية وحقوق اإلنسان
كسالح أسايس ضد االحتاد السوفييت ودول الكتلة الرشقية .فأطلقوا ىلع أنفسهم
اسم العالم احلر ،يف حني أطلقوا ىلع الطرف اآلخر دول الستار احلديدي ،وصوروا
الرصاع املحتدم بينهما ىلع أنه بني ادليمقراطية والشمويلة.

األستاذ ادلكتور ع ّ
يل ادلين هالل؛ أستاذ العلوم السياسية املتفرغ جبامعة القاهرة.
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ً
جديدا من حقبة اثلمانينيات من القرن املايض،
واختذ هذا اتلوجه منىح
عندما ازداد االهتمام الرسيم األمريكي بهدف نرش انلظم ادليمقراطية يف
العالمُ ،
وعين هذا يف الواقع باتلدخل لزعزعة استقرار انلظم املعادية أو املخالفة
للتوجهات األمريكية وإحالهلا بنظم صديقة .ومن خالل اإلجراءات السياسية
واالقتصادية واإلعالمية اليت اتبعتها الواليات املتحدة األمريكية تلحقيق هذا
مخُ
اهلدف؛ أدرك ططو هذه السياسة رضورة استكمال ثالثة مقومات أساسية،
ويه:
أ) املقوم األول :فكري ،ويعين إشاعة األفاكر واملبادئ اليت تربر تدخل ادلول
الكربى يف شئون ادلول األخرى ،فاكن منها ترويج مفاهيم قانونية ،مثل حق
اتلدخل اإلنساين ومسئويلة احلماية ،واليت بررت تدخل الواليات املتحدة
يف الشئون ادلاخلية لدلول األخرى باسم محاية حقوق اإلنسان .ويه أفاكر
َ
ويلدة الفكر السيايس والقانوين األمريكي واألورويب ،واليت لم حتظ
برتحيب من روسيا والصني وقطاع كبري من ادلول.
ب) املقوم اثلاين :تدرييب ،أي توفري اهليئات اليت تقوم بتدريب العنارص
الشبابية ىلع هذه األفاكر واملمارسات ،واكن أهمها معهد اتلدريب اذلي
أنشئ يف رصبيا واستقبل العرشات من الشباب من دول عديدة ،منها مرص.
ٌّ
وشارك لك من املعهد الوطين ادليمقرايط واملعهد الليربايل اجلمهوري يف
هذا األمر.
ج) املقوم اثلالث :مايل ،أي توفري األموال الالزمة تلنظيم هذه األنشطة ،فاكن
منها قرار الكوجنرس األمريكي بإنشاء الوقف من أجل ادليمقراطية
اعم  ،1983وإدخال جمال ادليمقراطية كأحد جماالت أنشطة هيئة املعونة
األمريكية ،وازدياد دور هيئة بيت احلرية.
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وجتسد اتلطبيق الفعيل ملا سبق يف احلراكت اليت ّ
سميت باثلورات امللونة
يف اجلمهوريات السابقة لالحتاد السوفييت ،مثل جورجيا اعم  ،2003وأوكرانيا
اعم  ،2004وقريغزيستان اعم  ،2005ويه اثلورات اليت وضعت األساس ألغلب
األحداث يف املنطقة العربية بما يف ذلك استخدام الشعارات نفسها.
وأشار إىل أن حقوق اإلنسان يه حقوق اعملية إنسانية تتخطى األديان
واثلقافات ،كما أن تطبيق هذه احلقوق خيتلف يف ادلولة الواحدة من مرحلة
تارخيية إىل أخرى ،وباتلايل بني ادلول بعضها ببعض .وأضاف أنه من اخلطأ أن
نعترب لك ادلول الغربية متماثلة يف تطبيقاتها حلقوق اإلنسان ،فالرسوم املسيئة
للرسول ﷺ تم رفضها يف كندا وأسرتايلا ،يف حني تم نرشها يف دول أخرى ،وإذا
اكن ذلك يف دول تمتلك ثقافات متقاربة بشدة ،فمن الطبييع أن خيتلف اتلطبيق
بني ادلول واثلقافات املختلفة يف أرجاء العالم.
واختتم ادلكتور ع ّ
يل ادلين هالل لكمته باتلأكيد ىلع رضورة احرتام حقوق
اإلنسان واتلفسري الصحيح هلا بما تتضمنه من حقوق سياسية واقتصادية ومدنية،
َّ
فيه الوجه اآلخر للمواطنة ،ولكن ال بُد أن تستند إىل أسس وطنية .فاحرتام
حقوق اإلنسان مسألة قانونية وسياسية وأخالقية ،ال يمكن إنكارها أو اتلقليل
من شأنها .لكن أن تستخدمها ادلول الكربى تلحقيق مصاحلها والضغط ىلع
احلكومات اليت ختالفها يف توجهاتها ،فمثل هذا اتلدخل يتعارض مع ميثاق األمم
املتحدة ومبادئ القانون ادلويل اليت تؤكد حق ادلول يف السيادة ،وعدم اتلدخل
يف شئونها ادلاخلية.
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ً
سابعا :حقوق اإلنسان وآيلات ادلولة املرصية
حتدث األستاذ حممد فائق؛ رئيس املجلس القويم حلقوق اإلنسان ،من خالل
حمور «حقوق اإلنسان وآيلات ادلولة املرصية» عن رؤية املجلس القويم حلقوق
اإلنسان يف سياق اآليلات الوطنية املستقلة تلطبيق حقوق اإلنسان يف مرص.
وأشار إىل دور املجلس اذلي يتمتع باستقاليلة مايلة وإدارية وفنية عن السلطات
اثلالثة ،ويضم جلنة تقييم للمؤسسات ويرتأس الشبكة اإلفريقية للمؤسسات
الوطنية حلقوق اإلنسان ،ويعمل ىلع نرش ثقافة حقوق اإلنسان.
لاً
كما أكد أن مرص تهتم باحلقوق السياسية واملدنية ،فض عن احلقوق
ًّ
االقتصادية واالجتماعية ،رغم مواجهتها تلحديات كبرية جدا ،منها اتلطرف
واإلرهاب واألخطار اخلارجية .وأعرب عن دهشته ممن يلجئون إىل اخلارج يف
ً
معتربا أن اخلروج عن
وقت تمتلك فيه مرص لك تلك اآليلات حلماية املواطنني،
الوطنية يفقد اإلنسان قيمته.

األستاذ حممد فائق؛ رئيس املجلس القويم حلقوق اإلنسان.
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ويف إطار احلرص ىلع ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ،أنشأت ادلولة
املرصية اآليلات الوطنية اليت تعمل ىلع إنفاذ مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان ىلع
املستوى العميل ،ويه:
(أ) اآليلة األوىل تتمثل يف ادلستور املرصي؛ حيث تنص املادة اثلاثلة من
ادلستور ىلع أن تلزتم ادلولة باملواثيق ادلويلة حلقوق اإلنسان وتصبح هلا قوة
القانون ،وباتلايل تكون ً
جزءا من القانون الوطين.
(ب) اآليلة اثلانية تتمثل يف املحكمة ادلستورية العليا ،اليت تتوىل تفسري
انلصوص الترشيعية ،وتضمن احلقوق ادلستورية اليت نصت عليها املواثيق
ادلويلة ونص عليها ادلستور املرصي.
(ج) اآليلة اثلاثلة تتمثل يف املجلس القويم حلقوق اإلنسان ،وما خيول هل
من صالحيات تتمثل يف مراقبة تطبيق حقوق اإلنسان وتليق الشاكوى
وابلالاغت.
(د) اآليلة الرابعة تتمثل يف املجالس القومية املتخصصة؛ مثل املجلس القويم
لألمومة والطفولة ،واملجلس القويم للمرأة ،واملجلس القويم ذلوي
االحتياجات اخلاصة ،ولكها تتبع السلطات اتلنفيذية وتهتم بمتابعة وتليق
الشاكوى وإبالغها للسلطات.
(ـه) اآليلة اخلامسة تتعلق باللجنة العليا ادلائمة حلقوق اإلنسان ،برئاسة السيد
وزير اخلارجية ،واليت تتابع مدى الزتام احلكومة بالزتاماتها فيما يتعلق
بتطبيق حقوق اإلنسان ووضع اسرتاتيجية حلقوق اإلنسان.
(و) اآليلة السادسة تتمثل يف جلنة ماكفحة اهلجرة غري الرشعية واالجتار بالبرش،
ومشلكة من لك الوزارات املختصة.
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(ز) هذا باإلضافة إىل آيلات أخرى ،منها جملس ادلولة ،ومنظمات املجتمع
املدين اليت ختدم اإلنسان بشلك كبري.
ّ
ويف ختام لكمة األستاذ حممد فائق ،أكد ىلع أن العالم حيتيف باذلكرى اثلانية
والسبعني لصدور اإلعالن العاليم حلقوق اإلنسان ،بما يؤكد أن املبادئ املوجودة
ىً
يوافق عليها العالم؛ ألنها منبثقة من مجيع اثلقافات ومعظمها مستوح من
األديان.
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ً
ثامنا :القوة انلاعمة وحقوق اإلنسان :اإلعالم واإلبداع الفين
وحول حمور «القوة انلاعمة وحقوق اإلنسان» ،حتدثت ادلكتورة درية
رشف ادلين؛ وزيرة اإلعالم األسبق ،عن املسئويلة االجتماعية اثلقافية الكربى
اليت تقع ىلع اعتق األجهزة اإلعالمية فيما يتعلق باملشاركة الفاعلة يف بناء ثقافة
واعية حلقوق اإلنسان ملجتمع مدين ناضج تنشط فيه املنظمات غري احلكومية
املسئولة املتمتعة باحلس الوطين واإلدراك الوايع ملصلحة الوطن وأولوياته
ومشاغله وآماهل ،وبشلك واثق ومتمكن من اتلصدي ملحاوالت القوى اخلارجية
لالخرتاق والرتغيب واالستقطاب.
َّ
وأكدت ادلكتورة درية رشف ادلين أنه يف ظل املرشواعت اتلنموية ال بُد من
ّ
تتصدرها منظومة حقوق
العمل ىلع نرش قيم التسامح ووضع أسس االستقرار،
اإلنسان اليت بدونها ستعم الفوىض ،وأشارت إىل أن اإلعالم هو املجال األمثل
ّ
رئييس يف حقوق اإلنسان.
ملمارسة حرية الرأي واتلعبري ،وهو بعد

ادلكتورة درية رشف ادلين؛ وزيرة اإلعالم األسبق.
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َّ
وأوضحت أنه حىت يقوم اإلعاليم بدوره ال بُد من حصوهل ىلع حقوقه،
واملتمثلة يف إقرار قانون تلداول املعلومات ،والعمل يف ظل جمتمع مدين ووسط
ديمقرايط ،وشعوره باألمان عند ممارسة عمله ،ووجود جهة مستقلة يلجأ هلا
اإلعاليم عند حدوث خالف ،وإدراك قيمة وقدر اإلعالميني ،فيما تتمثل
واجباته يف احلصول ىلع تدريب خاص لإلملام بالقوانني ومواد ادلستور واملواثيق
واالتفاقيات ادلويلة املرتبطة بمجال حقوق اإلنسان.
وأشارت إىل أن وسائل اإلعالم اتلقليدية لم تعد الالعب الوحيد يف الساحة
بعد دخول مواقع اتلواصل االجتمايع ،اليت أصبح هلا دور قوي يف اتلوعية بقضايا
حقوق اإلنسان ،واليت يستحيل معها منع تداول هذه القضايا ،مشددة ىلع أن
حرية الرأي لن تسبب ً
رضرا بقدر دورها يف خلق حالة من الويع بالقضايا الوطنية.
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ً
تاسعا :ختام انلدوة
شهد ختام انلدوة جمموعة مداخالت جلمع من الشخصيات العامة
واألكاديميني واملتخصصني املعنيني بموضواعت حقوق اإلنسان وإشاكيلاتها.
وجاءت آراؤهم مشرتكة حول رضورة توضيح الصورة احلقيقية ألوضاع حقوق
اإلنسان يف مرص للرد ىلع احلملة اخلارجية الرشسة اليت تواجهها مرص حتت
ذريعة حقوق اإلنسان ،وذلك من خالل نقل الصورة احلقيقية للجهود الكثرية
اليت تبذهلا ادلولة املرصية تلعزيز جهود أوضاع حقوق اإلنسان يف مجيع امللفات،
ومن ثم اتلصدي ملحاوالت تشويه سمعة مرص باسم حقوق اإلنسان بهدف حتقيق
أغراض وأهداف سياسية.
ومن بني صفوة احلضور املتمزي من أصحاب الفكر والرأي ورجال ادلين
ورجال القانون وأساتذة اجلامعات واإلعالميني ،حرض انلدوة املستشارة تهاين
اجلبايل؛ نائبة رئيس املحكمة ادلستورية العليا السابقة؛ والشيخ عمرو الورداين،
أمني الفتوى بدار اإلفتاء املرصية؛ واألستاذ ادلكتور حسن عبد احلميد؛ عميد
لكية القانون باجلامعة الربيطانية يف مرص؛ واألستاذ املحايم عصام شيحة ،والاكتب
الصحيف مفيد فوزي.
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السفرية فاطمة الزهراء عتمان؛ مستشار مدير املكتبة للعالقات ادلويلة واملنظمات
ادلويلة والفرنكوفونية أثناء تقديم انلدوة.

األستاذة ادلكتورة يم جميب؛ املرشف ىلع مركز ادلراسات االسرتاتيجية
أثناء تقديم انلدوة.
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األستاذ ادلكتور مصطىف الفيق والسادة املتحدثون بانلدوة.

الشيخ عمرو الورداين ،أمني الفتوى بدار اإلفتاء املرصية.
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السيدة املستشارة تهاين اجلبايل؛ نائبة رئيس املحكمة ادلستورية العليا السابقة.

الاكتب الصحيف مفيد فوزي.

36

حقوق اإلنسان واملعايري املزدوجة

األستاذ املحايم عصام شيحة.

األستاذ ادلكتور حممد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية جبامعة القاهرة.
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األستاذ ادلكتور حسن عبد احلميد؛ عميد لكية القانون باجلامعة الربيطانية يف مرص.
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