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 اتمع املدين يف اليمن

 
اتمـع  " بعنوان  ندوة  ) ٢٠٠٢/متوز/ ٨( نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم االثنني املوافق          

املعلومـات والتأهيـل    "، حتدث فيها الدكتور عز الدين سعيد أمحد األصبحي ، مدير مركـز              "املدين يف اليمن  
يف اليمن، حضرها لفيف من األكادمييني واحملامني واملهتمني مبؤسسات اتمع املدين وحقوق            " حلقوق اإلنسان 

 .ملركز األستاذ عريب الرنتاوياإلنسان يف العامل العريب، أدار الندوة مدير ا
 وقـال أنـه ناشـط       األردن يف بداية الندوة رحب األستاذ الرنتاوي بالدكتور عز الدين األصبحي يف            

معروف على املستوى اليمين والعريب ، يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسـان يف                  
 . اتمعات العربية

 رمبا تكون فرصـة     هوهذ" اتمع املدين يف اليمن   "ن  ر األصبحي سيحدثنا ع   وأشار الرنتاوي أن الدكتو   
لكم للحديث بعني مقارنة بني جتربتني، ليست بعيدتني كل البعد عن بعضهما البعض، بالرغم من أن كل جتربة                  

 .تتميز خبصائص عن التجربة األخرىمنهما 
 

 :  الدكتور األصبحي
 ونشكر السيد عريب الرنتاوي مدير املركز، واشكر صديقي عاصم ربابعـة            نشكر مركز القدس لتنظيمه هذه الندوة     

يف احلقيقة لن أطيل يف حديث اامالت، أعتقد أنه شيء واضـح،      . الذي أتاح يل الفرصة لاللتقاء مع خنبة يف األردن الشقيق         
ية األوىل اليت فكرنا ا لفتح مركـز  عندما فكرنا باالنتقال وفتح مركز على املستوى اإلقليمي كانت عمان هي العاصمة العرب      

 . املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، وبعدها القاهرة رمبا لقرما من القلب أكثر من أي شيء آخر
يف املعهد الدبلوماسي " األسلحة الصغرية"أنا لست حماضرا وهلذا سيكون هناك حماورة، وأنا خارج من ندوة طويلة عن 

ر إىل اآلن وحنن نتحدث عن خطورة األسلحة الصغرية وكانت آخر ورقة هي احلديث عن الـيمن،                 األردين من الصباح الباك   
مليون قطعة سالح، كما تقول الصحافة، وقيل أقل من ذلـك،           ) ٥٠(الكبرية حيث أنه يوجد يف اليمن حنو        " املعضلة"وهذه  

لباحث اإلجنليزي الذي يعمل حبثا عن اليمن، عن وبعد نقاش طويل اضطررت أن اعتذر ألنين ملزم ذا املوعد فسألين صديقي ا
) ٥٠(ماذا ستتحدث يف مركز القدس قلت له عن اتمع املدين يف اليمن ، فقال وهل يوجد جمتمع مدين يف اليمن يف ظـل                        
حىت . مليون قطعة سالح ؟ فكانت مفارقة عجيبة، تركت األسلحة يف املعهد الدبلوماسي، وجئت إىل قبيليت يف اتمع املدين                 

 .األدباء يف احتاد األدباء يف اليمن يقولون حنن ننتمي إىل قبيلة الشعراء 
وقال الدكتور األصبحي، أنا أدعي أنه لدى بعض األفكار واملعلومات عن اتمع املدين يف اليمن سأتطرق إليها خالل                  

للوهلة األوىل عندما .  كبري يف مفهومه ودالالتهاتمع املدين حىت اآلن ما زال يثري لغطا إىل حد" مصطلح"حديثي، خاصة وأن 
يتحدث اإلنسان عن اليمن، لرمبا يتخيل جمتمع عشائري، أو أنه يتحدث عن مناطق نائية وبعيدة، حنن نلوم اجلغرافيا، أكثر مما                    

ا من الدول املسماة نلوم شيء آخر بان جعل اليمن يف آخر رقعة يف األرض العربية، وبالتايل التواصل إىل حد كبري صعب جيعلن
ليس هناك الكثري . ، أو دول األطراف نسبة إىل دول القلب اليت رمبا تكون يف دائرة الضوء اإلعالمي بشكل أكرب"اهلوامش"ب 

) ١٨(ألف كيلومتر مربع يعيش فيها      ) ٥٥٠(من املعلومات عن ما جيري يف اليمن رغم أنه يستحق أن يذكر على األقل هناك                
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 كم من الشواطئ املفتوحة على العامل  وبالتايل هناك نوع من التنوع الكبري داخل اليمن، نوع                 ٢١٠٠يها  مليون نسمة ، ولد   
من التنوع اجلغرايف، الثقايف واالجتماعي، وبالتايل ليس هناك شخصية واحدة، ولكن ميكن احلديث عن عشرية واحـدة، أو                  

من األراضي اليمنية وأن بقية األجزاء هي مدن هلا نفس          % ٢٠  قضية واحدة مثل السالح والقبائل اليت  لرمبا هي حمصورة يف          
 .مشكالت املدن العربية املختلفة مثل عمان أو القاهرة 

اليت متت عام   " الوحدة اليمينية " احلديث عن اتمع املدين يف اليمن حقيقة دائما للكثري من الباحثني ينحصر يف مسألة               
 ٢٦ مسرية اليمن أو قبل ذلك، بعض الباحثني يقول أنه بدأ مع حركـة أو ثـورة                  ، وهو التحول الدميقراطي اهلام يف     ١٩٩٠
، على أساس أا أدخلت اليمن يف مرحلة جديدة وعصر جديد بعد التخلص من احلكم )ثورة عبد اهللا السالل (١٩٦٣سبتمرب 

ه األهلية ومؤسساته املختلفة واألحـزاب ،   امللكي ، لكنين ال أعتقد ذلك، فإذا كان تعريفنا للمجتمع املدين مبنظمات           " اإلمامي"
" ثورة اتمع املدين"فالبداية كانت قبل ذلك بكثري، ورمبا يف منتصف األربعينات حيث شهدت مدينة عدن مبا ميكن تسميته ب

 وكان هـذا أول     احلقيقي يف اليمن، يكفي أنه يف هذا التاريخ أنه  ظهر أول تأسيس جلمعية املرأة العربية، وليس املرأة اليمنية،                  
تشكل نسائي حقيقي على مستوى عدن، وبالتايل فهي املدينة األكثر انفتاحا ورمبا ألا كانت حتت حكم االستعمار الربيطاين            
، وظهرت معها النقابات العمالية القوية والتنظيمات احلزبية األساسية وبالذات التيار القومي واليسار ومن مث األخوان املسلمني 

ظيمات السياسية كانت لديها صحف هادفة وصحف مستقلة ومؤيدة ألشخاص، وبالتايل ظهر ما يسمى مبجتمـع                وهذه التن 
 . مدين مستقل ، لديه أفكار وتطلعات كبرية جدا حنو التحرر والوحدة العربية والثورة والتخلص من االستعمار 

، عنـدما   ١٩٩٠الزمالء يف علم االجتماع عن أن عـام              لكن إذا حتدثنا عن اتمع املدين مبفهومه احلديث، يعتقد بعض           
أعلنت الوحدة اليمنية بني شطري اليمن، اقترنت الوحدة بالدميقراطية، وألول مرة يتم الدعوة رمسيا إىل التعدديـة السياسـية             

حـول احلقيقـي أو    هو الت١٩٩٠واحلزبية وبناء عليه أنشأت مؤسسات اتمع املدين، فبالتايل جل الباحثني يقولون بان عام              
 .االنطالقة احلقيقية لوالدة اتمع املدين يف اليمن 

 كان دستور اجلمهورية اليمنية ومشال الـيمن        ١٩٩٠فقبل عام   .     حقيقة لدي بعض األرقام اليت لرمبا تشري إىل هذا التطور         
، وكان هناك   "!احلزبية خيانة "لح أن   حيظر العمل احلزيب متاما، فكل األحزاب السياسية كان تعمل يف الظل وكان هناك مصط             

 أصبحت الفكرة خمتلفة خرجت األحزاب اليسارية ١٩٩٠يف عام "!.من حتزب خان"شعار مشهور جدا يف الصحافة احلكومية 
 ظهور التشكيالت النقابية القوية والصحافة املستقلة يف        ١٩٩٠وبدأ يف عام    . والقومية وهي األحزاب املؤثرة، إىل العمل العلين      

 ١٩٩٠ليمن، وأيضا بدأت بالظهور مؤسسات اتمع املدين ، وبالتايل هذه هي املربرات اليت يعتمد عليها الباحثون بان عام                   ا
 .يشكل اإلنعطافة احلقيقية للمجتمع املدين احلديث ومؤسسات اتمع املدين

 مل يكـن يتعـدى ال   ١٩٩٠ عـام  وأشار الدكتور األصبحي إىل أن عدد اجلمعيات اخلريية اجلماهريية يف اليمن قبل       
 مجعيـة خرييـة ومنظمـة       ٢٢٠٠ تضاعف عددها حبيث أصبح      ١٩٩٨-١٩٩٠مجعية خريية خمتلفة لكن منذ عام       ) ٢٠٠(

 حدث يف اليمن ما يسمى ظاهرة انتشار الصحافة واألحزاب واملنظمات اجلماهريية            ١٩٩٤– ١٩٩٠مجاهريية، وما بني أعوام     
فعل وانتقام من حالة الصمت واخلوف والرعب الذي عاشها اليمن خالل ثالث عقـود  بشكل واسع، لرمبا حدث هذا كردة      

أحداث حـرب  . من اإلجنازات الثورية الصامتة فحدث نوع من الثورة احلقيقية الغربية يف اليمن بشكل ملفت للنظر وحقيقي       
رب بأا وحدت اإلدارة السياسية يف       عملت نوع من االنكسار يف النفس اليمنية إىل حد كبري وأبلغ تعبري عن هذه احل               ١٩٩٤

سلطة واحدة لكن شرخت النفس اليمنية بشكل عميق لكنها مل تستطع أن جتعل مسرية الدميقراطية تتراجع كثريا ، حيث أن                    
اإلجنازات اليت متت خالل أربع سنوات كانت واقع حقيقي وبالتايل متسك الناس ذا اهلامش الدميقراطي إىل حد كبري الـذي                

 .  من أبرز إجنازاته ظهور مؤسسات اتمع املدينكان
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من املنظمات واملؤسسات الثقافية اليت حصلت على ترخيص مـن وزارة الثقافـة،             ) ١٠٧(  وأنشأت يف هذه الفترة     
لعبـة  "حزب معلن، واغلبها أحزاب بسيطة وورقية، دخلت ضمن ما يسـمى            ) ٢٢(وكان متواجدا على الساحة ما يقارب       

لتصريح السياسي ، وهي لعبة شهرية يف اليمن، حيث أن أي حزب قوي وله حضور أو أي مؤسسة قوية ال بد أن وا" االحتيال
ينسخ هلا مثيل من أجل تشويه السمعة أو من أجل خلق صراع جانيب وهامشي ، لكن مع ذلك كان الكل يف اتمع املـدين                        

 عن خلفياا، ألن التحرر من الصمت واخلوف والرقابة الزائدة          يعترب نشؤ منظمة أو صحيفة مستقلة إضافة إجيابية بغض النظر         
 . كان إجنازا حقيقيا وحتررا من القبضة الصارمة اليت كان يعيشها اتمع

منظمة خمتلفة، وإذا أردنا أن نوضح الفرق بني منظمـة   ) ٢٨٣٠(ويف آخر إحصاء بلغ عدد مجعيات ومنظمات املدين         
ت اخلريية التعاونية، وهذا يعود إىل تاريخ قدمي منذ األربعينات عندما نزح أبناء الريف مـن                وأخرى فهناك الكثري من اجلمعيا    

، وعندما نزح هـؤالء أسسـوا       "تعز"الشمال إىل اجلنوب احملتل من قبل االستعمار الربيطاين كان معظمهم من أبناء حمافظة              
طقة فقط ، فتوفر مدرسة جمانية ومنح تعليمية للدراسة يف          هذه اجلمعيات كانت تعاجل شؤون املن     . مجعيات خاصة بأبناء املنطقة   

القاهرة أو يف دولة أخرى ، وتقوم برعاية اليتيم، وكان املغتربني يف اخلارج  يف السودان أو شرق أفريقيا أو أمريكا أو بريطانيا              
ه حىت اآلن واضح للعيان، فمن خـالل        جيمعون األموال لصاحل تنمية قراهم فقط، هذا التفكري يف املسألة املناطقية ما زال تأثري             

دراسة أجراها مركزنا عن اجلمعيات اخلريية يف اليمن اكتشفنا أن غالبيتها العظمى هي مجعيات مناطقية ذات تفكري قـروي                   
لكن اجلمعيات واملنظمات الكبرية اليت تعمل من أجل اتمع بشكل عام أو هلا  رؤى حلقوق اإلنسان والدميقراطية                  . ومناطقي

منظمة تقريبا تعمل بشكل أساسي وفعال يف هذا املوضوع يغلب عليها طابع سياسي             ) ٧٠(والبيئة وتنمية املرأة ال تتعدى ال       
واضح وهي مقسمة بني تيارين إما تيار يساري تقدمي ومعظم القائمني عليها من ذوى اخللفية اليسارية، أو مجعيات ومنظمات 

 .لفة يف هذا اجلانبذات خلفيات إسالمية وهم هلم رؤى خمت
   وأوضح الدكتور األصبحي بان هذه بانوراما عامة عن أوضاع اتمع املدين يف اليمن وتطوره ، باملقابل هناك الكثري مـن                    

 : املشاكل والتحديات اليت من بينها
،ألول مرة  ١٩٩٠ستور  كفكرة مل تكن راسخة يف الذهن اليمين إال مع بداية د          " العقد االجتماعي "على مستوى فكرة    :   أوال

يذكر بوضوح تام أن انتهاء النظامني الشموليني يف الشمال واجلنوب، وأن السلطة القائمة هي سلطة خمولة من الشعب ومـن                 
 بضغط من القوى التقدمية يف اجلنوب ١٩٩٠أجل خدمة اجلمهور، هذا الوضوح يف الدستور ويف القانون مل يأت إال بعد عام    

 . بالدميقراطية بشكل أساسيعندما اقترنت الوحدة
 .، دستور الوحدة١٩٩٠ففكرة العقد االجتماعي قدمية جدا يف ذهن وفكر العامل، إال أننا يف اليمن مل نتلمسها إال مع دستور 

 من تقدمي الكثري ١٩٩٠        بعد ذلك تطورت الرؤية املشاركة ملؤسسات اتمع املدين ألن الدولة انسحبت متاما منذ بداية 
هذا األمر جعل أمام مؤسسات اتمع      . من اخلدمات للمجتمع بسبب من ارتباطها بسياسات صندوق النقد والبنك الدوليني            

املدين فرصة حقيقية ألن تشكل البديل وأن تسد الفراغ ، لكن يف نفس الوقت توجب عليها محل عبء هي ال تسـتطيع أن                       
 . خلربة، باإلضافة إىل معاناا من مشكالت حقيقية مثل قضية االنتماء تقوم به كوا ما تزال طرية العود وال متتلك ا

عشائري وأما انتماء مناطقي وحقيقة هذا      -وأضاف الدكتور األصبحي أن هناك عدة أشكاال لالنتماء إما انتماء قبلي          
نعكاسات سلبية علـى أداء     األمر انه مازال موجود داخل مؤسسات اتمع املدين وحىت داخل مؤسسات الدولة مما أدى إىل ا               

 .مؤسسات اتمع املدين وحد من نشاطها وانطالقتها إىل األمام 
ثقافة السلطة املوروثة سواء من تراث استبدادي عريق، أضفى معاناة حقيقية من القيود والتشكيك وعمليـات                : ثانيا

فاعلة يف جمال حقوق اإلنسان فهـي هـدف         االحتواء واالستقطاب ملؤسسات اتمع املدين فإذا كان هناك منظمة ناشطة و          
 .أساسي لالستقطاب من قبل األحزاب الكبرية سواء من اليسار أو اليمني أو من الوسط
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وأشار الدكتور عز الدين األصبحي إىل أن  مؤسسات اتمع املدين تعاين كوا تتفاعل مع مجهور غري مبـال وغـري            
بعني الريبة والشك، عدا عن حتوهلا إىل هدف لإلعالم الرمسي الذي يقود محلـة              متحمس كثريا مبهامها أو دورها وينظر إليها        

أعترف أن فكرة اتمع املدين هي فكرة جاءت من . تشكيكية يف انتماء هذه املنظمات وبأهدافها وارتباطاا باملنظمات الدولية
 التقدمية والقومية السابقة ترى يف مؤسسـات   أوهلا أن الكثري من األحزاب    : الغرب ولكوا كذلك فقد حوصرت بني اامني      

اتمع املدين عدوا لدودا ألا متثل الغرب االستعماري عدوها الدائم، وثانيها أا متثل فكرة جاءت مـن الغـرب األورويب                    
 . والتيارات السلفية ترى فيها عدوا كافر وخارج عن التقاليد ودم الكثري من القيم والتقاليد. وأمريكا

 هي مشكالت منظمات اتمع املدين مع الثقافة السياسية للحركة السياسية، الن الثقافة السياسية قائمة على هاتني هذه
العنصرين، فالذين نقلوا الثقافة السياسية لليمن يف فترة اخلمسينات هم الطلبة الدارسني يف اخلارج، خاصة الثقافـة القوميـة                   

. لفة، فشكلت هذه الثقافة السياسية لدى اتمع اليمين نظرة الريبة ملنظمات اتمع املدين              واليسارية من العواصم العربية املخت    
ومؤسسات الدولة تنظر أيضا إىل منظمات اتمع املدين بنوع من التوجس واخلوف، على اعتبار أا تشكل البديل هلا وبالتايل               

 . قانونية اليت تعترب من معوقات تطور منظمات اتمع املدينفهناك صدام معلن وأحيانا غري معلن متثل يف التشريعات ال
 وعلينـا أن    ١٩٦٣قبل سنتني على سبيل املثال مل يكن هناك قانون واضح ينظم العمل وكان هناك قانون صادر عام                  

مانع "نتخيل كيف كانت نظرة املشرع يف تلك الفترة وكان يتحدث عن بعض تشكيالت اجتماعية ومجعيات، وهذا القانون                  
تقريبا فكل شيء كان مير على الرقابة ، إال أن الناس أسسوا وبقوة الدستور وليس بقوة القانون منظمات جمتمـع          " لكل شيء 

، باإلضافة إىل أن دسـتور الوحـدة        " من حق الناس إنشاء جتمعام املدنية     " مدين ، واستندوا على نصوص دستورية تقول        
يمنية يقوم على التعددية السياسية ، وللناس حق يف تشكيل األحزاب وحـق تشـكيل               أن نظام اجلمهورية ال   "ببساطة يقول   

 . ، وبناء على هذا النص الدستوري قامت كافة مؤسسات ومنظمات اتمع املدين "مؤسسام االجتماعية
 إال أنه نظم قانون يف العام املاضي أقر قانون جديد، وهو قانون منظمات اتمع املدين، الذي وضع الكثري من العقبات             

يف القانون السابق  كان هناك شتات قانوين إذا أردت أن تأخذ ". االزدواج القانوين" منظمات اتمع املدين الذي كان يسمى 
ترخيص كمؤسسة ثقافية،جيب أن  تأخذه من وزارة الثقافة، لكن باإلمكان أن تطالك وزارة الشؤون االجتماعية ، ولـذلك                   

رة الشؤون االجتماعية ، وإذا أردت أن تصدر نشرات تربوية صادرة عن املركز أو املؤسسة جيب أن تأخذ عليك أن ترضي وزا
 . ترخيصا من وزارة التربية، وإذا رغبت أن يكون لك إصدارات إعالمية يتوجب أن تأخذ ترخيصا من وزارة اإلعالم 

ة ختضع لوزارة الشؤون االجتماعية اليت غـدت        القانون اجلديد نظم املسألة على األقل جعل الترخيص من جهة واحد          
يوما تصبح املؤسسة منشأة بفعل قوة القانون ، وإذا         ) ٤٥(تصدر التراخيص واليت يف حال عدم استجابتها للطلب خالل فترة           

ة الشـؤون   مل يتم الرد إجيابيا ، مع تقدمي مربرات، يتم اللجوء إىل احملكمة ، ويعترب هذا القانون خطوة إىل األمـام، فـوزار                     
االجتماعية هي اليت تتقدم بالشكوى إىل احملكمة مما شكل عبأ على الوزارة اليت غالبا ما توافق ولكن بعد أن تتخذ عدد مـن                       

 .اإلجراءات املختلفة
" مشكلة التمويـل " ولكن دائما تبقى هناك مشكلة قائمة وتواجه كافة مؤسسات اتمع املدين يف وطننا العريب وهي               

لة ذات حدين فكل مؤسسة من مؤسسات اتمع املدين الفاعلة يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملرأة يـتم              وهذه املشك 
متويلها من املاحنني التابعني ملنظمات دولية وأجنبية وهي نفس املنظمات املاحنة على مستوى الشرق األوسط وبالذات يف مصر                  

 :،إن جاز التعبري، وهي مشكلة حقيقية عكست عنصريني أساسيني " املمنوحني"واألردن وحنن يف اليمن جزء من 
أعطت انطباعا سيئا للجمهور بان منظمات اتمع املدين تابعة هلذه املنظمات املاحنة وبالتايل عكست صـورة                : أوال  

أو كندا أو السـفارة     سلبية يف خميلة اجلمهور، الذي طرح عدة تساؤالت وهو ملاذا متول هذه املنظمات من الواليات املتحدة                 



 مركز القدس للدراسات السياسية

 اتمع املدين يف اليمن
 

٦

اهلولندية، وتتفاقم مسألة التمويل عندما يتم البحث يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف هذه الدول وتعكس يف التقارير الصادرة                  
 .عن الدول املاحنة مما جيعلهم يشريون بإصبع االام ملؤسسات اتمع املدين

، واليت مل تستطع إجياد بدائل تعتمد فيه على نفسـها           "الذايتالتمويل  "ضعف مؤسسات اتمع املدين يف مسألة       : ثانيا
فغالبية املؤسسات خاصة الناشطة والفاعلة قائمة على الدعم األجنيب وإذا سحب هذا الدعم فان املنظمة ستنتهي أو يـتقلص                   

اسعا يـدفع اشـتراكات     نشاطها إىل حد كبري عدا اجلمعيات اخلريية ذات الطابع اإلسالمي أو اليساري اليت متتلك مجهورا و               
 .   شهرية وجيمع التربعات وخيدم فئة حمدودة ذات بعد سياسي وأيدلوجي حمدد

وأوضح الدكتور األصبحي عالقة منظمات اتمع املدين بوسائل اإلعالم يف اليمن ، بقوله أن من يرى ويتابع الصحافة   
" كسر حاجز اإلعالم"ن نظمنا ثالث ندوات أساسية ملا أمسيناه اليمنية يالحظ أن هناك نوعا من العداء املفتعل إىل حد كبري وحن

مع مؤسسات اتمع املدين حنن ختيلنا أن كل هؤالء يف خندق واحد، مؤسسات إعالمية وحزبية ومؤسسات جمتمع مـدين،                   
ات تـثري الريبـة     لديه تصور خاص به حول منظمات اتمع املدين كوا مؤسس         "  الرمسي واحلزيب "لكننا فوجئنا بأن اإلعالم   

. وبالتايل فال مير شهر أو شهرين إال وهناك هجوم إعالمي على منظمات اتمع املدين             . والشبهة وتسحب مجهور معني إليها    
أو تقرير وزارة اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان ويتناول جزءا مـن منظمـات              " أمينسيت"وال ميكن أن يصدر تقرير      

ون هناك ردة فعل قوية بضرب املؤسسات احمللية، فهذا اإلعالم جعل اجلمهور يتعامل مـع مؤسسـات   اتمع املدين، إال ويك  
وإذا أردت أن تنظم محلة توعية عن االنتخابات أو .اتمع املدين جبفاء ونفور إن مل يكن بعداء وبال مباالة يف كثري من األحيان 

بدأ يناقشك إذا كان متويلكم من كندا أو الواليات املتحدة فما هـو        عن حقوق اإلنسان أو عن االنتهاكات القائمة فقبل أن ت         
هدفكم لتعملوا يف جمال حقوق اإلنسان؟، وما هو موقفكم فيما حيدث يف رام اهللا ، ويف أفغانستان؟، فمعظم احلديث الـذي                     

سبب من اإلعالم الرمسي    يدور حول مسألة اإلطار اخلارجي وأنك متثل جانب آخر ولست جزءا من هذا اتمع، وهذا كله ب                
أو عمود صحفي يعلق أو يتحدث بعالمات استفهام عـن          " كاريكاتري"الذي ال مير شهر أو شهرين إال ويظهر فيه تعليق أو            

 .منظمات اتمع املدين، هذه بعض املعوقات اليت تواجهها منظمات اتمع املدين يف اليمن 
 

  :األستاذ عريب الرنتاوي
عز الدين قد قدم حماضرة رشيقة وشيقة وممتعة ، فيما خيص جتربة منظمات اتمع املدين يف الـيمن           أعتقد أن الدكتور    

أحب أن أطمئن األستاذ عز الدين أنه رمبا حيتاج إىل شهرين فقط حىت يكتشف أننا يف األردن نواجه نفس املشكالت، نفس                     
ربة منظمات اتمع يف اليمن متاثلها حمطات رئيسية يف نفـس           التحديات، بل رمبا الصدفة قادت إىل أن احملطات الرئيسة يف جت          

التواريخ يف األردن ولكن هلا أسباب أخرى، مبعىن أنتم يف اليمن بدأمت بالوحدة املقرونة بالدميقراطية ، يف األردن بدأنا خيارنا                    
 كان لألردن معاهدة سالم ١٩٩٤ عام ، يف١٩٩٠ ، وأنتم بدأمت عام ١٩٨٩الدميقراطي اجلديد يف فترة متقاربة حنن بدأنا عام 

مع إسرائيل أحدثت شئنا أم أبينا انتكاسة يف التجربة الدميقراطية األردنية احلديثة وبدأنا يف احلقيقة نشهد تراجـع يف مسـرية                    
 ، اعتقد أن هناك الدميقراطية يف الدور املستقل ملؤسسات اتمع املدين يف األردن، دور القبيلة يف اليمن كدور القبيلة يف األردن

مشكلة كبرية جدا قد تكون يف اليمن أكثر تفاقما مبعىن أن اتمع املدين ما زالت فيه القبيلة هي املسيطرة ، ويف احلقيقـة أن                        
القبيلة والعشرية والعائلة يف األردن ما زالت حمور وحدة أساسية تظهر يف اتمع األردين سواء يف االنتخابات أو التعيينـات،                    

فعلى سبيل املثال تكتشف أن مرشح احلزب يف االنتخابات هو مرشـح            . هر يف الكوتات ويف كل ميادين احلياة األردنية         وتظ
القبيلة وليس مرشح احلزب ألن القبيلة تأيت به إىل الربملان، احلزب قد ال يأيت به إىل الربملان وقد يشكل عائقـا لوصـوله إىل                        

-بطريركيـة   "دور الدولة اليمنية كدولة     .  هي أقوى من رابطة احلزب والتنظيم واأليدلوجيا       الربملان فيلجأ إىل رابطة الدم اليت     
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العمل الوحيد  " رب"يف اجلنوب اليمين حكومة االشتراكيني كانت       . لعبت دورا أساسيا كأكرب صاحب عمل يف اليمن       " أبوية
 . لفا كثرياتقريبا الذي له حضور يف االقتصاد اليمين ويف الشمال كان الوضع ليس خمت

يف األردن مل ندخل جتربة احلزب الواحد، ومل ندخل التجربة االشتراكية، ولكن الدولة حبكم نشأا يف األردن وعلى                  
العقد "العمل بشكل أساسي وبالتايل نظرية      " رب"مدار سنوات وعقود لعبت دور الدولة األبوية، فالدولة هي اليت تقوم بدور             

بلور ذا املعىن وظل ينظر إىل الدولة بوصفها الدولة املاحنة، الدولة اليت تعطي فكرة العالقة بـني                 يف األردن مل تت   " االجتماعي
 .املواطن والدولة القائمة على أساس الشراكة والعقد 

ين   فيما خيص التشريعات والتحديات اليت تواجهها جتربة اتمع املدين يف احلقيقة النظرة الرئيسية ملؤسسات اتمع املد
" الطخ"يف األردن عميقة جدا، فاحلكومات تنظر بصورة اامية يف الغالب تشاركها هذه النظرة األحزاب، واحلمالت اهلجومية 

مستمرة على مؤسسات اتمع املدين ، وينظر إليها بوصفها طابورا خامسا، أو رأس جسر لالستعمار واإلمربياليـة والنفـوذ      
أوهلما عند صدور تقرير اخلارجية األمريكية حول انتهاكات حقـوق          " عرس أو عرسني  "ة  األجنيب، عندنا يف األردن كل سن     

اإلنسان يبدأ احلديث عن اجلواسيس الذين زودوا اخلارجية األمريكية بكل هذه املعلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسـان يف                  
اإلمكان أن ترصدها عرب صحافتنا وتتبع أخبارنـا        األردن وكأن اخلارجية األمريكية حباجة ملعرفة هذه املسائل اليت هي عمليا ب           

وثانيهما عندما يصـدر تقريـر      . حىت تعمل تقرير مثل الذي تصدره كل عام وهي ليست حباجة إىل جواسيس يف هذا اال               
، ولألسف الكثري من القوى اليسارية اليت كانت يف يوم من األيام مالذها وملجأها األمين هي منظمـات حقـوق                    "أمينسيت"
إلنسان يف العامل، إال أن هذه القوى تناصب هذه املنظمات العداء على قاعدة التحوالت اليت طـرأت يف العـامل، وبالتـايل                      ا

وحسب معلومايت أن الكثري من املنظمات اليت أنشأت يف األردن أو خارج األردن نشأت على شكل ائتالف لقوى حزبيـة                    
ا النشاط الذي له عالقة حبقوق اإلنسان ومؤسسات اتمع املدين ، وبدأت يسارية، اآلن هذه القوى مجيعا انفضت عن كل هذ

تنظر نظر ريبة وشك إىل هذه املؤسسات ، وبدأت تناصبها العداء بشكل أو بأخر ، فلدى مؤسسات اتمع املدين يف احلقيقة                     
و على التغول الذي ميكن أن متارسه       مهمة مواجهة التحديات ليس فقط على مستوى التحديات اآلتية من السلطة التنفيذية، أ            

السلطة التنفيذية ولكن أيضا من قبل املعارضة نفسها من قبل األحزاب السياسية ذات الطابع اليساري أو اإلسالمي ، وهذا يف                 
 احلقيقة أن من يقرأ صحافتنا جيد فيضا من الكتابات االامية اليت ال توفر أي فرصة أو مناسبة لالنقضاض علـى مؤسسـات            

 .اتمع املدين 
ملكافحة التمويل األجنيب ، بوصفه نشـاطا       " لويب"بالنسبة ملسألة التمويل األجنيب، يوجد لدينا داخل اتمع األردين          

مشبوها، وهنا تربز لدينا مشكلة كبرية، ففي الوقت الذي تستنكف فيه املؤسسة الرمسية عن تقدمي الدعم ملؤسسات اتمـع                   
ا تستنكف عن تقدمي هذا الدعم وال تكلف نفسها تشكيل مؤسسات ذا املعىن سواء داخل أطرهـا أو                  املدين، األحزاب أيض  

 . لتشكل قواعد ارتكاز هلا مستقبال
فاملطلوب من مؤسسات اتمع املدين أن تعمل دون متويل من اتمع احمللي، ودون متويل أجنيب وعليها أن تعمل وتقوم 

 .اال، وأنا اعتقد أم يضعون مؤسسات اتمع املدين يف خانة مستحيلة ذا املعىنبالدور املطلوب منها يف هذا 
وتشريعاتنا يف هذا   .  بالنسبة لوسائل اإلعالم اعتقد أن مؤسسات اتمع املدين تواجه نفس التحديات بشكل أو بآخر             

ال بدأت تتلمس بعض املواطن الضرورية إلمناء وتطوير وتفعيل منظمات اتمع املدين، وحنن ما زلنا يف احلقيقة أمام منظومة ا
تشريعية حباجة إىل إعادة نظر جدية يف هذا اال ، ولألسف أخفقنا حىت كمجتمع أن نوصل للربملان قوى وممـثلني بـأفق                      

وبالتايل صـادفنا يف  مستقبلي بنخب حديثة، ألنه ال زالت الوحدة األساسية اليت توصل النائب هي العائلة والعشرية والقبيلة ،        
"!. شعب رجعي وحكومة تقدمية"الربملان السابق مواقف متحفظة ومواقف رجعية من قبل الربملان إىل درجة أننا ملسنا أن هناك 

عقوبـات  ) ٣٤٠(ومن سخرية األقدار أن تأيت تشريعات من قبل احلكومة خبصوص اتمع املدين وحقوق املرأة مسألة املادة                 
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الربملان، كان هناك إرادة سياسية يف الدولة لالرتقاء ببعض التشريعات يف هذا اال هلا عالقـة باحلريـات                  الذي أحبطها هو    
إذن املشكلة يف احلقيقة هي شائكة ومعقدة وأنا أسـتمع          . اخل، الذي أحبط هذا املسعى هو الربملان        ..واحلقوق وبوضع املرأة    

 .."أمة واحدة" ذهين مقارنة ومقايسات ومقاربات تؤكد أننا األستاذ األصبحي يتحدث عن اليمن دائما يقفز إىل
 مرة أخرى امسحوا يل أن أشكر األستاذ الفاضل عز الدين األصبحي على حماضرته القيمة، وأقول أن بـاب النقـاش               

 .مفتوح ، سواء فيما خيص التجربة اليمنية أو فيما خيص التجربة األردنية أو أية قراءات أخرى 
 

 : ي نفاعالسيدة إميل
بالفعل أن الدكتور األصبحي قد صور الواقع الذي نعيش فيه وملست يف حديثه قضية هامة وهو ملاذا اتسـع نشـاط                     
منظمات اتمع املدين ال سيما من الثمانينات إىل اآلن، وأنا برأي أن هذا يعود إىل فشل احلكومة، ومعظم احلكومات العربية،        

التايل بدأت تربز احلاجة امللحة من أجل تشكيل هذه املنظمات، وال سيما اليت تقدم اخلدمات،               يف حتقيق التنمية االجتماعية، وب    
 . وهي لذلك سبقت منظمات حقوق اإلنسان 

يف بداية التسعينات ومع سياسة التصحيح االقتصادي والشروط اليت فرضها صندوق النقد الدويل والضغوط من أجل                
مي اخلدمات األساسية ومن أجل رفع الدعم عن املواد األساسية للغالبية الساحقة مـن              أن تتخلى احلكومات عن دورها يف تقد      

املواطنني ، بدأت تزداد الفجوة ما بني احتياجات املواطنني وما بني ما تقدمه احلكومات، لذلك بدأ اتمع عمليا هو الـذي                     
 االحتياجات األساسية إن كانت تعليميـة أو        يفرز هذه اجلمعيات ويعمل على تشكيلها وتأسيسها من أجل تغطية جانب من           

بالنسبة لوضعنا يف األردن فمع شروط صندوق النقد الدويل ازدادت الضغوط رغم الدعاية الكربى للدفاع عن حقوق  . خدمية
اإلنسان وغري ذلك لكن عمليا رافق ذلك ظهور منظمات اتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان اليت بدأت تثبت وجودهـا        

 . البلديف
الذي ) ٣٣(ومن القضايا اليت نعاين منها أيضا التشريعات، فالذي حيكم العمل االجتماعي يف األردن هو القانون رقم                 

يعىن باجلمعيات اخلريية وبالتايل هذا القانون رغم قدمه لألسف الشديد، يعترب أفضل من مشروع القـانون اجلديـد ، فهـذا        
ت العمل، مبعىن أنه بدل أن تكون وزارة الشؤون االجتماعية هي املسؤولة عن العمـل            املشروع عمليا مجع كل الوزارات تشت     

االجتماعي، انضم إليها يف حتمل هذه املسؤولية وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة اإلعالم، ووزارة الشباب، وبالتايل فقد قام 
جل تغيري وتعديل هذا القانون، وأنا ال أستغرب أنه وبنفس مجعية، عمليا حبملة من أ) ٨٦٠(احتاد اجلمعيات اخلريية الذي يضم 

الفترة حدث يف مصر حيث حاولوا مترير قانون متخلف، وبالتايل هم حياولوا أن يتحصنوا بالقوانني من أجل احلد من تـأثري                     
 .منظمات اتمع املدين 

ن هذه املنظمات كلها مشبوهة وبسـبب مـن               أريد أن أتطرق ملوضوع األحزاب، فاألحزاب يف األردن تتبىن نظرية أ          
التمويل األجنيب، ولألسف جند أن فرسان هذه احلملة إما حزبني تساقطوا، ولألسف أعطوا معلومات عن زمالءهم أو أنـاس                   

املقبلة وبالتايل أنا أقول أنه رغم كل العراقيل فان منظمات اتمع املدين ستنمو وستزدهر، والسبب ألن املرحلة . تركوا أحزام
يف ظل العوملة واتفاقيات التجارة احلرة ، اليت ستفتح الباب على مصراعيه لالسترياد ، خاصة السلع املسـتخدم يف صـناعتها                     
التكنولوجيا املتطورة ، وسوف تكون أرخص من السلع احمللية، واليت سيكون من نتائجها سحق صناعتنا الوطنيـة وبالتـايل                   

ة واملزيد من الفقر، إذن يبقى دور رئيسي وأساسي ملؤسسات اتمع املدين ، وبالذات األحزاب               سيكون لدينا املزيد من البطال    
رغم كل اهلجوم على األحزاب ودورها الضعيف، لكن هذا الدور عمليا له أسبابه ، فال زالت النـاس يف األردن مسـكونة                      

 .لعملباحلقبة العرفية السابقة، االنتساب إىل حزب تعين السجن وحرمان من ا
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       من ناحية ثانية ليس هناك دعم هلذه األحزاب اليت يفترض عمليا مثل بقية الدول، املغرب العـريب وغريهـا، حـىت يف     
االنتخابات الربملانية ترصد األموال لدعم مرشحي األحزاب، كما حيدث يف مناطق أخرى ، وهلذا فانه يتوجب على العاملني يف 

حدوا اجلهود أمام التحديات اليت مت التطرق إليها، أن تسد جانب مهم من احتياجات شعبنا يف                مؤسسات اتمع املدين أن يو    
مرحلة من أصعب املراحل اليت منر ا واليت تتلخص يف العوملة االقتصادية، وعسكرة العوملة واليت سيكون هلا مردودا سلبيا على   

 .مؤسسات اتمع املدين 
 

 : الدكتور عصام ملكاوي
قطة وهي اامية من قبل مواطين الشعوب ملنظمات اتمع املدين بأن فكرة تشكيلها هي فكرة غربية يف الواقع،                  هناك ن 

بالنسبة لنا كشعوب عربية هي فكرة وافدة، لكن يف املقابل إذا أردنا أن نؤصل هلا عربيا جيـب أن                   " العقد االجتماعي "نظرية  
العريب واإلسالمي، قد يكون التكامل االجتماعي والعدالة والقيم العربية األصيلة، هي ما ننظر إىل ما يقابلها أو مياثلها يف الواقع 

يكافئ ويناظر مثل هذه املسميات، لكن مل يؤصل أو يؤسس هلا أو تكون مؤسسات ذات نشأة عربية إسالمية، وهنا نتـذكر                     
إذا كانت "! و لك يف الدين أو نظري لك يف اخللقإما أخ: الناس صنفان: عندما قال" كرم اهللا وجهه"سيدنا علي بن أيب طالب     

 .النظرة على أن الفكرة قادمة من الغرب فباإلمكان اإلجابة عليها من ناحية تأصيلها من نشأة عربية 
 .مثل التنشئة ، والتمثيل :أعتقد أن هناك مفاهيم أو شروط أساسية: الناحية الثانية

 تربية وتنشئة املنخرطني فيها تنشئة اجتماعية، تكافلية وترابطية، ويكون          يتوجب على منظمات اتمع املدين    : التنشئة  
هلا دور فاعل ألن احلكومات ختلت عن دورها األساسي يف توفري اخلدمات للناس لصاحل العامل األساسي واألمين يف احلفـاظ           

اتمع املدين لتحل حمل الدولة يف هـذا        عليها نتيجة للظروف السياسية اليت تعيشها املنطقة العربية بالذات فجاءت مؤسسات            
اال، لكن كان هاجس اخلوف من الناحية األمنية والسياسية أن يترتب على هذه املؤسسات نوع من عالمة االستفهام وكان     

 أحدمها سؤال من أين مصدر التمويل ؟ 
 السلطة والشعب واستطاعت أن حتـول  بعد بروز دور مؤسسات اتمع املدين، كممثل ما بني    : الناحية الثانية التمثيل  

العمل الفردي إىل عمل مجاعي، ألن العمل الفردي قد يكون به عمل مجاعي ، ولكن على الفرد أن يقوم مبا تقوم به اجلماعة،                 
ن لذلك استطاعت مؤسسات اتمع املدين أن حتل حمل األفراد يف العمل اجلماعي مع السلطة تردها عن ظلمها وغيها باملقابل أ      

للدولة ، لكنـها    " ضدية"متنع األفراد جمتمعني على أن ال يتمردوا على السلطة، ألن مؤسسات اتمع املدين ليست جمتمعات                
 .منظمات موازية ووسيطة بني مترد الفرد على السلطة وتغول السلطة على الفرد

ف، وإذا ما أجرينا مقارنة مـع بعـض         اعتماد مؤسسات اتمع املدين مازال غري معنون وغري معر        : الناحية األخرى   
الدول العربية ، قد يكون مثل هذه املؤسسات يف اليمن تنتمي إىل عشائر وقبائل ذات سلطة، مضادة أو ندية للدولـة، فـال                       
تستطيع الدولة أن تنافس هذه املؤسسات علنا أو كبح مجاحها، بينما يف الدول العربية األخرى يف مصر على سبيل املثال هذه                     

تجمعات السياسية والعشائرية املنافسة للدولة غري موجودة، لذلك فظهور مؤسسات اتمع املدين والعشائرية قوي جـدا ،                 ال
 .واعتقد أن املظاهرات اليت خرجت يف اليمن من أكرب املظاهرات يف الوطن العريب لدعم االنتفاضة الفلسطينية 

 

 :الدكتور أمحد نوفل
من اليمن مناطق قبلية، ولكن     % ٢٠دين يف اليمن نالحظ أنه بدأ يتطور، صحيح أن هناك           عند احلديث عن اتمع امل     

أنا أزعم أنين أتابع ما جيري يف اليمن، أنا أقول أنه ليس فقط             .البقية تتواجد فيها مدن ووجود املدن يعين أن اتمع املدين خبري          
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رجو أن ال يأخذ كالمي على أساس اام، مع األسف أنه خالل            اتمع املدين غري موجود ولكن الدولة أيضا غري موجودة، وأ         
 .الفترة األخرية ومع وجود املؤسسات القبلية فان الدولة ال تستطيع فرض سيادا وهيبتها يف مجيع املناطق اليمنية

ة معينة نريد أنا أرى أن تأسيس منظمات اتمع املدين صارت موضة يف دول معينة، فإذا أصبح هناك دميقراطية يف دول         
اتمعات املدنيـة  . أن نعمل شبيه هلا، ومبا أن هناك مؤسسات جمتمع مدين ومنظمات حقوق إنسان دعونا نعمل نفس الشيء        

يف أوروبا موجودة يف دول دميقراطية، وعندما تأسست كانت بناء على دواعي حمددة ختتلف عن أسباب وجـود منظمـات                  
أن عملية إنشاء منظمات اتمع املدين متت بناء على دعوى خارجية أو دعـوات داخليـة                واحلقيقة  . اتمع املدين يف اليمن   

مرتبطة بالدعوات اخلارجية لالهتمام أكثر يف قضايا حقوق اإلنسان ، وبعد ذلك أصبح تعدادها بالعشرات مما جيعلنا نتساءل                   
 حول أمهية وجود مثل هذه اجلمعيات ؟

 معي أنه بعد أحداث أيلول يف الواليات املتحدة وتراجع حريات املواطنني وخاصة             وتساءل الدكتور نوفل أال تعتقدون    
أبناء اجلاليات املختلفة، اصبح هناك تراجعا يف حقوق اإلنسان يف العامل ويف الواليات املتحدة نفسها وأن هذا سيؤثر أيضا على 

 . تدخل الواليات املتحدة واهتمامها بقضايا حقوق اإلنسان مستقبال
واليت اعتقد أن "  القبيلة"لنسبة لليمن بالذات هناك ثالث قضايا رئيسية يف تتميز فيها عن الدول األخرى خاصة دور         با

وهذا يتناقض مع وجود مؤسسات اتمع املـدين، فـاملواطنون          " السالح"هلا دورا كبريا يف كل صغرية وكبرية، وقضية محل          
اعتهم قطع الطرق ويف بعض املناطق خارجة عن نطاق سيطرة الدولة، وهناك            حيملون السالح يف الشوارع والطرقات، وباستط     

 .اخلاصة باليمن، كل هذه العوامل تساعد على أن يكون لليمن خصوصية " القات"قضية 
أقول أنه سواء يف السودان أو يف اليمن حقيقة هناك تراجع هليبة الدولة عدا أن هناك عوامل إقليمية ودوليـة مـؤثرة،           

حتدث بأرحيية وأقول أن هناك جمتمع مدين متماسك، لكن دور منظمات اتمع وبشكل خاص األحـزاب القوميـة                  دعوين أ 
واليسارية يف االنتخابات هامشي، وأتساءل هنا أنه ليس املهم كم عدد مؤسسات اتمع املدين ولكن املهم هو عدد املنخرطني  

 .   د املواطنني النشيطني يف هذه اجلمعياتمليون ميين، ما هو نسبة عد) ١٦(يف صفوفها من أصل 
 

 :الدكتور عز الدين األصبحي 
 أعتقد أن ما ذكره األستاذ عريب من أن هناك تشابه ما بني اتمع األردين واليمين يف الكثري من الصحة، فلرمبا ألننا                     

قط على مستوى اجلمعيات، بل حصل      هناك تراجع يف التشريعات يف اليمن، ليس ف       !. يف اهلم كلنا عرب وحنن نتاج التخلف      
تراجعا يف أهم القوانني األساسية اليت متس قانون األحوال الشخصية، فعلى سبيل املثال خالل العشر سنوات ساد يف اليمن ما                    

التشريعي، هناك قوانني تصدر بشكل ملفت للنظر، حبيث أصبح القاضي واحملامي غري متـابعني              " القلق"ميكن تسميته بظاهرة    
كة صدور القوانني والتشريعات على كثرا وأصبحا مشغولني يف متابعة هذه اإلصدارات عن جملس النواب أكثر مـن أي   حلر

ولكـن  . شيء آخر، وجملس النواب أصبح هو اآلخر مشغول بإصدار القوانني أكثر من متابعة دوره يف مراقبة أداء احلكومـة          
 مت  ١٩٩٠املرأة بشكل مفجع، كل احلقوق أو اإلجنازات اليت كانت يف           احلكومة عدلت قوانني األحوال الشخصية فيما خيص        

والتراجع الذي جرى هو بسبب التغري يف تركيبة جملس النواب، فأعضاء جملس النواب يف عـام               . ١٩٩٣التراجع عنها يف عام     
وكان قائم على أساس التمثيل احلزيب الواسع، وهذا أتاح الفرصة أن يكون هناك ألوان الطيف داخـل                 " خنبة" كانوا   ١٩٩٠

فقط، " اليسار  " فقد تراجع هذا األمر إىل حد كبري داخل الس وبقيت كتلة ما يسمى ب              ١٩٩٣الس  وأما يف انتخابات      
بات، فسيطرت بذلك القوى القبلية واإلسالمية على الس، هذه         ، قاطعت القوى التقدمية االنتخا    ١٩٩٧ويف انتخابات عام    

. التركيبة اجلديدة للقوى داخل جملس النواب عكست بنفسها على التشريعات بشكل خميف  مبا فيه قانون األحوال الشخصية                 
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نا نعتقد أا خطوة فهذه التراجعات على مستوى القوانني وجهت ضربة ملؤسسات اتمع املدين ووجهت ضربة قاصمة فيما ك
 .إىل األمام

وأشار الدكتور األصبحي إىل أن انسحاق الطبقة الوسطى، اليت تعترب الركيزة األساسية للمجتمع املدين، هي أحد أهم                 
املشكالت داخل اتمع اليمين، فهذه الطبقة عندما تتأكل وتعود إىل الفقر بسبب اإلجراءات االقتصادية املخيفة، فإا تضعف                 

 وحرب األهليـة عـام      ١٩٩٠ففي اليمن وبعد اندالع حرب اخلليج الثانية عام         .  حد كبري بنية مؤسسات اتمع املدين      إىل
، حدث تراجع اقتصادي كبري مما أجرب احلكومية اليمنية على إلغاء الدعم عن املواد األساسية والضرورية للشعب اليمين         ١٩٩٤

 بنية استثمارية ورفع مستويات املعيشة، وإمنا يف إزالة العوائق أمام انتشار الفقـر             استجابة لشروط البنك الدويل، ليس يف خلق      
 .واجلوع 

وأما فيما خيص النظرة الغربية ملؤسسات اتمع املدين قال الدكتور األصبحي، صحيح هي فكرة قادمة من الغرب وهذا 
 اامية ، فقط هو ال يرى فيها إال أا فكرة قادمة من شيء مسلم به، ولكن لألسف فإن رؤية الشارع اليمين والعريب هي رؤية

الغرب، ويف ذهن املواطن اليمين والعريب أن الغرب هو العدو الذي استعمرنا طوال عدة عقود، وبالتايل فهذه املنظمات بنظـر      
 .دمة من الغربالشارع تشكل جسرا يعرب عليه املستعمر لضرب تراث األمة، وال يعترب أا فكرة صحيحة وأن كانت قا

وتابع الدكتور األصبحي بقوله حنن رفضنا الدميقراطية والتعددية السياسية طوال ثالثني عاما حيث كان النظام الشمويل 
يف الشمال القبلي أو نظام احلزب الواحد يف اجلنوب االشتراكي ونادينا بضرورة اإلميان بالدميقراطية ألا مسـة العصـر، وأن          

وتطور العقل، يقوالن بان التعددية السياسية واالنفتاح السياسي والدميقراطية هي ما جيب أن تكون عليه، منطق تطور احلضارة 
ثالثني عاما من حكم األجهزة األمنية والقمع املستمر، بعدها أفاقوا من السبات ليقولوا كنتم على حق، جيب أن                  !!. قالوا ال   

 حدث ذلك ؟ حدث ذلك عندما كانت األحزاب السياسية منحلة وكانت       يكون هناك دميقراطية وتعددية سياسية، ولكن مىت      
الكثري من اجلهود قد شتت، كان هناك جيل من أهم السياسيني، قد تعب وانقرض، نفس املمارسات حاليا منارسـها علـى                     

 صناعة املستقبل وأن    مؤسسات اتمع املدين ، قلنا هلم جيب عليكم تقوية هذه املؤسسات لتقوم بدورها الفاعل يف التنمية يف                
تكون شريك للدولة، ومفهوم الشراكة القائم على الندية واالحترام والتعاون ستخلق مؤسسات جمتمع مدين قوية ومتماسكة ،      

، ويبدو أننا سنحتاج ثالثني سنة أخرى حـىت تفهـم هـذه             "ضد"لكن املفهوم الذي ما زال سائدا بأن هذه املنظمات هي           
   تمع املدين يف كندا أو يف الواليات املتحدة، قائمة علـى            ".  شريك"تمع املدين هي    احلكومات بأن مؤسسات امنظمات ا

يف الوطن . التربعات وعلى الدعم احلكومي ، ورغم هذا فهي مستقلة يف قراراا، وهلا استقالل إداري، وهي شريك يف التنمية 
ب، فانك جيب أن تكون أحد األذرع األساسية هلذه احلكومات          العريب إذا أردت أن تأخذ دعما حكوميا أو دعما من األحزا          

 .أو هذه األحزاب وبالتايل ليس لديك رؤيا أو استقالل وهذا يضر مبنظمات اتمع املدين بشكل كبري
وفيما خيص األحزاب، ليست كل األحزاب بالسياسية اليمنية هلا عالقة بالعشائرية والقبلية وبالنسبة للقبيلـة ومحـل                 

. من اجلغرافيا اليمنية ولكن هذه النسبة هي املؤثرة وهي احلاكمة ، وهذا أخطر ما يف املوضوع% ٢٠ح، هي حمصورة يف السال
تقع وسط اليمن بني عدن وصنعاء، قدر       " تعز"بقية املدن اليمنية ليس فيها هذا البعد العشائري، فعلى سبيل املثال حمافظة مثل              

نسمة، ليس لديها قبائل وعمـق      ) ٢،٣٠٠,٠٠٠(ىل يف اليمن ، يتراوح عدد سكاا بنحو         هلا أن تكون املدينة الصناعية األو     
ولكن وعلى الرغم . عشائري، ولرمبا كانت األكثر اضطهادا يف السلطة ألا ال متثل بشكل عشائري وحضرموت نفس الشيء    

اتمع بدأت  " قبلنة"، حىت مسألة    " الغلبة" فة  من أن القبيلة حتكم مناطق حمدودة، إال أا يف نظام احلكم تقوم مبا يسمى بثقا              
األحزاب السياسية العاملة هي ذات انتماء أيدلوجي أو مناطقي أحيانا متثل حمافظة معينة، أو انتماء قـروي                 . ١٩٩٤بعد عام   

واجلانـب  وليست عشائري، مبعىن أا ال تعتمد على العرق القبلي كمبدأ أساسي يوازي الدولة، يف حـني أن اإلسـالميني                    
العسكري من احلكم مها بالفعل نظام قبلي متبع، مبعىن أن قبيلة رئيس جملس النواب احلايل الشيخ عبد اهللا األمحر هي أهم من                      
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أو الربتوكول أن يعرف عليه بأنه رئيس قبائل حاشد، قبل أن يكون رئيسا        " الربستيج"الدولة نفسها، وهو يرى أنه من دواعي        
 القبيلة عنده أهم من جملس النواب، ولكن عندما كان رئيس جملس النواب ياسني سامل نعمان، وهو                 لس النواب،  موضوع   

 . من منطقة تعز ، هذا الرجل ليس له قبيلة وكان يقدم كأستاذ اقتصاد يف اجلامعة، وكان يفضل الصفة العلمية 
يمن ميجد القبيلة ، واصبح األستاذ      ، لألسف الشديد حدث تدهور وتراجع حبيث أصبح اإلعالم يف ال          ١٩٩٤بعد عام   

اجلامعي يقدس القبيلة إىل درجة أنه يف تقرير التنمية البشرية، وهذه من إحدى الفضائح اليت جرت يف اليمن ، كان رأي علماء 
ملدين يف اليمن أن القبيلة هي أحد املعوقات األساسية أمام منو تطور اتمع ا         "االجتماع الذين اعدوا تقرير التنمية البشرية يقول        

، ولكن الذي حصل عندما قـرأت       "!، وأن فكرة العشرية والقبيلة تتناقض كليا مع فكرة الدولة العصرية وفكرة اتمع املدين             
 رفع مساعة التلفون وقال لوزير االقتصاد -كونه قادما من إحدى القبائل-يف املطبعة، أحد العاملني مل يعجبه هذا النص" الربوفة"

أن "وكذا، وكان من نتائج هذا االتصال أن مت تصحيح هذا النص حبيث أصبح على النحو التايل                 ..  يقول كذا    أن هناك نص  
 "!.القبيلة هي أحد أهم العوامل األساسية يف تطوير اتمع املدين

القائم علـى  وقال الدكتور األصبحي ، لألسف الشديد أن األقلية القبلية هي السائدة يف اليمن لدرجة أن الزي اليمين          
اخلنجر والسالح هو الزي الرمسي يف الدولة لدرجة أم عندما يتحدث املسؤولني يف التلفزيون يظهرون ذا اللباس على اعتبار     

فيما خيص املدن، ليس كل املدن فيها سالح لألسف لو كانت هذه املدن مسـلحة               . أنه األمجل واألحسن وهذا غري صحيح     
 .ياسة ، لكن املدن جمردة من األسلحةحلصل توازن ولو قليل يف الس

بالنسبة حلركة حقوق اإلنسان، هي حركة حديثة وتطورت مع تطور العصر، لو حتدثنا عن حقوق اإلنسان يف العامل                  
العريب وتسألنا مىت بدأت أول مؤسسة أو منظمة يف العمل؟  سنجد أن أول حماولة لتأسيس املنظمة العربية حلقوق اإلنسـان                     

 يف بريوت، وكان هم املؤسسيني أن يتقصوا اجلرائم اإلسرائيلية، إال أن احملاولـة              ١٩٦٧اب هزمية حزيران عام     كانت يف أعق  
 . فشلت

 ١٩٦٧، مبعىن أنه من عام    ١٩٨٢أما اجليل الثاين من املنظمة العربية حلقوق اإلنسان فقد مت تأسيسها يف قربص يف عام                
 كان احلديث عن حقوق اإلنسان شيء غامض وغري معروف، وبالتـايل            ١٩٨٢قبل عام   .  كان هناك قطيعة   ١٩٨٢إىل عام   

مثان سنوات جيد، لقد كنا خائفني أن       !  شيء جيد  ١٩٩٠احلركة نفسها هي جديدة إىل حد كبري وأن تؤسس يف اليمن سنة             
 . تكون مثانني عاما

ل معيق لتطور منظمات اتمـع      هو عام " القات"بالنسبة خلصوصية اليمن، القبيلة ومحل السالح والقات، أعتقد أن          
تعاين اليمن من اجلفاف ومن تـردى احلالـة         "القات"املدين وأيضا هو مدمر اقتصادي واجتماعي على املدى البعيد، وبسبب           

من الظواهر السلبية القاتلة اليت جتعل مسألة التنمية والتطور         " السالح"االقتصادية ومن اآلفات االجتماعية، كما أنين أومن بأن         
يئة وغري ممكنة، وجتعل مسألة الدولة حتكم جزء وال حتكم جزء آخر وهذا واضح لكل األطراف، خاصة وأن القبائل الـيت                     س

تعيش قرب املناطق احلدودية مع السعودية دائمة املشاكل واإلزعاج وهي خارج إطار السيطرة املركزية إىل حد كبري وهـذا                   
 . عوامل سياسية وملسألة التوازن السياسي داخل البلدبسبب عوامل إقليمية وليست عوامل داخلية، ول

 
 : األستاذ عريب الرنتاوي

عنه يف موروثنا الثقايف، إن جاز التعبري، ويف احلقيقة حنن أمام موروث            " باملسكوت  "لدى عدد من املالحظات تتعلق      
ماسة أن تنشأ من داخـل هـذا        مفتوح على كل االحتماالت ومفتوح على كل القراءات وكل االجتهادات، حنن يف حاجة              

اإلسالمي، على وجه اخلصوص، قراءة حديثة، قراءة عصرية، قراءة متطورة يف هذا املوضوع ، ألن القراءات                -املوروث الثقايف 
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العريب عموما يف العشرين سنوات املاضية قراءات نابذة وطاردة لثقافة حقوق اإلنسان، نابذة             –السائدة يف اخلطاب اإلسالمي     
 .لقضية املرأة، نابذة وطاردة لقضية العالقة مع اآلخروطاردة 

اخلطاب السائد يف موروثنا الثقايف أو هكذا قّرء يف جوهره صدام حضارات وخطاب أفغانسـتان خطـاب صـدام                   
انا فيما خيص حقوق اإلنسان والدميقراطية والتعددية مرعبة الصورة اليت جندها يف ثنايا هذا اخلطاب واليت تأخذ أحي. حضارات 

أحد مشاكل السودان هذه القراءة، السودان منوذج للحالة الضعيفة يف          . وما شابه " والية الفقيه "أو  " احلاكمية"أشكال وصيغ   
نيجرييا،اآلن على أبواب كارثة، بسبب من هذه القراءات اليت تالحظ تعددية، وال تالحظ حقوق إنسان أو تنوع،      . هذا اال 

 .ومن انفصال بني الشمال واجلنوب، لرمبا بسبب هذه القراءات املتشددةتقترب نيجرييا من حرب أهلية 
هناك قراءات أخرى واقعية ال غىن عنها وضرورة تطورها، فالتأصيل يف تقديري سوف يكون بشكل أو بأخر جزء من 

راءة حديثة وأن ال تتـرك  وظائف منظمات اتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان يف العامل العريب، أن تقرأ موروثنا الثقايف ق             
أعتقد أن هذا املوضوع اختطف بالكامل خالل العشرين سنة املاضية، وأعتقد           .. هذا املوضوع فريسة ورهينة للذين اختطفوه     

أن هذا املوضوع ال يتم احلديث عنه جبرأة ال يف الصحافة وال يف اإلعالم وال يف مراكز الدراسات، ألنك تقترب من الـدين                       
مبعىن أنه يوجد عندنا تيارات تكفر الدولة وتكفر اتمـع ، وهـي يف              .. ، وخاصة أن عندنا تكفري وهجرة       ومن املمنوعات 

أنا برأي أن جزء من التأطري الفكري، إن جاز التعبري، والذي           . موجود" املنطق"احلقيقة موجودة، ويف خطابنا احمللي جتد هذا        
از خطاب ثقايف حديث وعصري، يستلهم بعض النماذج والصور الذي          تقع مهمته على كاهل مؤسسات اتمع املدين هو إجن        

تفضل ا الدكتور عصام، لكن يف احلقيقة جيب أن يكون هناك مواجهة مع اآلخر من داخلنا، الذي حياول بالفعل أن يلبسنا                     
 ينطبق علينا وبالتايل بقينا يف مفاهيم ويفرض علينا قناعات حبجة التميز، أننا حنن أمة خاصة، والذي ينطبق على العامل ككل ال             

فكاك فقهاء الظالم، من يتصدى هلم؟  يف الدول تتصدى هلم األجهزة األمنية وخمابراا، وهنا نتساءل أين دور اتمع ؟ أنـا                      
 ، جرت حماوالت جادة يف مصر، وكان هناك إسهام جيد من قبل الفنانني واملثقفني والصحفيني ومراكز!برأي أن اتمع غائب

 !. الدراسات، لكن يف العامل العريب هذا هو املسكوت عنه
املالحظة الثانية اليت تستحق النقاش يف كالم السيدة إميلي نفاع، جيب أن ال نربط شؤون اتمع املدين بأية إخفاقات                   

 وعلينا حنن أن ندفع ذا    وأنا اعتقد أن منظمات اتمع املدين يتعزز دورها يف ظل تراجع دور الدولة،            . تنموية عند احلكومات  
، هناك ألف طريقة حنفـظ فيهـا قـيم العدالـة            " أبوية"، حنن ال نريد دولة      " األبوية -البطريركية"االجتاه ، وبالذات الدولة     

العمل األول، وخاصة يف أنظمتنا الشمولية وأنظمة ذات احلزب الواحد، وكـل  " رب"االجتماعية بدون أن تكون الدولة هي  
تاتورية، اليت أنشأت باألساس على جهاز دولة متضخم اقتنص أدوار ليس تابعة له، وهذه األدوار ينبغي أن تتخلى األنظمة الدك

االجتماعي، كلما زادت قدرة اتمع املدين –عنها الدولة لصاحل اتمع وكلما زاد رفاه اتمع، وكلما زاد التطور االقتصادي    
، ليس خاصا يف منطقة أو حضارة أو        "تارخيي–عام  "لة، وأنا يف تقديري أن هذا تطور        على أن يكون بديل هلذه الدولة املتره      

شعب معني بذاته، هذه آليات ، إذا أردنا أن نتحدث بلغة املاركسية ، تطور قوى اإلنتاج يؤدي ال حمالة إىل تراجع دور الدولة 
لدولة فيها حمدود ومتواضع، لكن اتمع قادر علـى إنتـاج           دور ا "! الرأمسالية"وذا املعىن أبسط أنظمة العدالة االجتماعية       ! 

 .آليات من حيث توزيع الدخل وتوزيع الثروة، ويلحظ قيم العدالة االجتماعية، لكن ال يرتبط دائما بسبب اإلخفاق التنموي
لة حاليا ، وال حنن اضطررنا للقيام بالدور الذي عجزت عنه الدولة، حنن جيب أن ننافس على الدور الذي تقوم به الدو    

نريدها أن تقوم ذا الدور ، نريد أن يقوم اتمع ذا الدور، ألنه طاملا هي تقوم ذا الدور أنا يف تقديري أن فرص التنـوع                         
 !.والتعددية والدميقراطية ستكون أقل 

ذا ، هناك تدخل خارجي املالحظة الثالثة، وهي فكرة التدخل اخلارجي عرب املنظمات احلكومية، أنا ال أريد أن أنفي ه             
ببعض اجلوانب، ولكن أتساءل أين يكمن التدخل اخلارجي؟ وما " املؤامرة"يف املنظمات احلكومية، وممكن أن أوافق على نظرية 
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هي مصادر التدخل اخلارجي الرئيسي يف شؤوننا الوطنية ، كدول عربية، هل هي احلكومات أم اتمع املدين؟ اتمع املدين ال 
موازنات دولنا ختضع لرقابة وتدقيق من      .  اجليوش، وال القواعد العسكرية والذي تقوم ذا االستدعاء هي احلكومات          يستدعي

الصناديق الدولية املعروفة، سياساتنا اخلارجية تكاد تنضبط على إيقاع النظام العاملي اجلديد، فإذن التدخل األساسي اخلارجي                
ل إذا ما حصل شبه تدخل هنا أو شبه تدخل هناك، أن نلغـي الشـيء اجلـوهري                  ه. يف شؤوننا يأيت عن طريق احلكومات     

واألساسي ، فإذا كان هناك تدخل أو هناك مؤامرة، فمداخل هذا التدخل وقنواته متر عرب دولنا وحكوماتنا، وليس عن طريق                    
وهنا أتساءل هل سـعدي  . واضعا جدامنظماتنا األهلية، ألنه مهما عمل هذا املركز أو هذه املنظمة، سيبقى دورها صغريا ومت    

إبراهيم يعمل مناورات النجم الساطع مع األمريكان ، كل ما فعله سعدي إبراهيم أنه عمل استمارة انتخابية موازية، هنـاك                    
 مليار دوالر ، فإذا أردنا احلديث عن التـدخل فيجـب            ٢،٣حكومات جتري مناورات النجم الساطع مع األمريكان وتأخذ         

 .ذااحلديث عن ه
فإذا ما حتدثنا عن تبديد السيادة الوطنية فبصراحة ليست منظمات اتمع املدين مسؤولة عن هذا التبديد، املسؤول عنه                

فأنا بتقديري أن هذه مة تلجأ إليها احلكومات وتستخدمها املنظمات اليت أنشأت            . من بيده قرار وممارسة السيادة أو إلغائها      
تمعاتنا، فهذه منظمات تناصب مؤسسات اتمع املدين العداء، عندما حكمـت يف دول معينـة               يف جم " فاشية-مشولية"أنظمة  

أقامت نظم مشولية ال جمال فيها للتعددية أو التنوع، اآلن هي خارج احلكم ، ويف مواقع املعارضة، متارس نفس الدور، وختدم                     
 .السلطة، وهي ضعيفة وال أمل هلا يف الوصول إىل احلكم

عوامل التغيري يف جمتمعاتنا العربية هي عوامل ضعيفة، ولـيس قاعديـة،            : ألخرية،التغيري يف جمتمعاتنا العربية   املالحظة ا 
فالتغيري ال يتم من األسفل لألعلى، التغيري يف جمتمعاتنا وعوامل الضغط الداخلية باجتاه التغيري هي عوامل ضعيفة حىت إذا أخذت 

" ماركس"حسب  "! االشتراكية" عندما قام اليمنيون يف اجلنوب بإقامة النظام االشتراكي،          إرادة أساسية يف التغيري تقاوم، مبعىن     
اليمنيني يف اجلنوب أقروا قانون أحوال مدنية متقدم جدا         . ، االشتراكية ال تبىن على صخور عدن ، وعلى اجلوع         ! جمتمع وفرة 

اتمع مل يتسوعبها حىت اآلن، على سبيل املثال ، فقد          " قفزة"ألنه أعترب   ! النساء يف اليمن  : للمرأة من الذي رفض هذا القانون     
لنأخـذ علـى   . أعطوا املرأة حق االنتخاب، ولكن قبل أن تعطيها هذا احلق، أعطيها حق أن تشارك يف جلسات نقاشية عامة  

، أوساط الفئات الشعبية "اخللع"سبيل املثال القوانني األخرية اليت سنت يف األردن، خاصة قوانني األحوال املدنية وحق املرأة يف 
بني " كمي-درجي"هناك تفاوت   ". حرم اهللا   "وحتلل ما   " بالزندقة"وقفت ضد هذه القوانني ووجهت للحكومة م  تصفها          

جمتمع وآخر من جمتمعاتنا العربية، ولكن اجلوهر واملضمون يف كل اتمعات العربية، عناصر التغيري الداخليـة ضـعيفة، ألن                   
قدت دورها األساسي ، كناظم للحركة الشعبية من جهة، واتمع املدين مل ينشئ منظماته الفاعلة والقوية من جهة األحزاب ف

، إذا ذهب من    !ثانية، وتركت الساحة فارغة لدرجة أن أي انتخابات عربية جتري، يقولوا أنه ال يوجد مرشح بديل للرئيس؟                
كي أراقب االنتخابات الرئاسية، حىت ال يكون تزوير ، اكتشفت أنه لـيس             ذهبت إىل اليمن ل   !!. هناك حالة خواء    ! سيأيت؟

أبو عمار  . هناك حاجة للتزوير، ألن الرئيس عبد اهللا صاحل أهم شخص يف اليمن، وليس له منافس ، ويقولون ال يوجد بديل                   
اخل، النخب العربية أفقرت مـن  إذا ذهب أين بديله؟ األسد وصدام حسني ليس هلم بدائل، فاتمعات العربية أفقرت من الد 

امللكية الوراثية،  -اجلمهورية" مجلوكية"اصبح يأيت فقط من داخل العائلة، وهنا دخلنا على نظام           " البديل"الداخل ، بطريقة أن     
 .وهذا يعود إىل حالة اخلواء اليت تعاين منها اتمعات العربية

 
 :األستاذ سامي حماسنة

ث اجلميع عن موضوع الشفافية والدميقراطية، أنا أريد أن أطـرح منـوذج األردن يف               أريد أن أعلق باجتاهني ، حتد      
موضوع مؤسسات اتمع املدين، حنن عندنا سواء كانت مجعيات خريية أو مراكز أو منظمات حقوق إنسان ، املالحـظ أن               
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ال يوجـد   " مة إىل أن متوت وتنتهي،      رئيس هذه اجلمعيات أو هذه املنظمة يبقى رئيس منذ تأسيس هذه اجلمعية أو هذه املنظ              
بالنسبة لقانون احتاد اجلمعيات اخلريية، أنـا       . فأنا اعتقد أن هناك حكومات أكثر دميقراطية من مؤسسات اتمع املدين          " بديل

ني، ألنه اعتقد أيضا أن أحزابنا تعاين منها،بتصوري أنه ال جيب السماح لرئيس اجلمعية أو لرئيس احلزب البقاء ألكثر من دورت         
على سبيل املثال، رئيس احتاد اجلمعيات اخلريية   .جيب أن يكون هناك أسس للشفافية والدميقراطية من أجل اختيار شخص آخر           

 .  عاما على رأس االحتاد١٦له أكثر من 
الة اليت  مالحظة ثانية، بالنسبة ملسألة الشفافية جيب أن تكون هناك شفافية يف كتابة التقارير وملن تكتب، هذه هي احل                 

تثري الريبة، عندما تقوم احلكومة باحلصول متويل يتم اإلعالن عنه يف الصحافة يتم توقيع حمضر االتفاقية ويكون الوصول إليها                   
 .سهل على وسائل اإلعالم اإلطالع على تفاصيل هذه االتفاقية ، وتفاصيل أوجه صرف هذه املنحة أو القرض

ة على عدة جمالت، اعتقد أا مثال يف الشفافية ، فعندما حصلت على جهـازي               زميلتنا الصحفية دينا زوربا، املشرف    
كمبيوتر من اليونسكو ألا كانت تشرف على برنامج تدرييب للشباب والفتيات، ذهبت إىل النقابة وأخربم، باملوضـوع ،                  

؟ ، "التمويل"ملدين طاملا هي ختفي  وهنا أتساءل كيف ستكون نظريت إىل مؤسسات اتمع ا        . وأخذت موافقة النقابة على ذلك    
 . وخاصة وأن هناك العديد من األشخاص الذين وجدوا فيها طريقا لإلثراء ومصدر رزق لرئيس اجلمعية أو لرئيس املركز

 
 :األستاذ عاصم ربابعة

فق مع املرجعيات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وتأصيل هذه النظرية مبا يتوا" إسالمية–عربية "أنا أتفق مع إجراء صياغة  
الدولية، وأنا أقف أمام حقيقة،أن البشرية كلها قدمت إجنازات مشتركة شاركت فيها كل احلضارات اإلنسانية، بـدءا مـن             

، )١/٧/٢٠٠٢(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وانتهاء باالتفاقية اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية اليت دخلت حيز التنفيذ يف                
 نريد أن ختفى احلقيقة، أن كل احلضارات البشرية واإلنسانية، مبا فيها احلضارة اإلسالمية والعربيـة شـاركت                  وعليه فإننا ال  

أنا لست . بصياغة هذه االتفاقيات وخرجت برؤية مشتركة إنسانية خلفت توافق عاملي حول املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان
إسالمية فيما يتعلق بقضايا حقوق - حبقوق اإلنسان ومع إجياد قراءة عربية      ضد فيما ما يسمى باخلصوصيات الثقافية فيما يتعلق       

اإلنسان، وهذا ميكن أ، يكون أحد األدوات اليت ختلق وعي لدى اجلمهور العريب، هذه الثقافة ليست غريبة عـن اتمعـات            
 ميكن يكون هناك خالفات، فعلى سبيل املثال العربية واإلسالمية، خاصة يف الكثري من القضايا اليت عاجلتها االتفاقيات الدولية،      

 .السعودية واألردن لديهم حتفظات فيما يتعلق ببعض القضايا اليت يعتقد أا ختالف الشريعة اإلسالمية
     ال نريد أن ننسى هذا اإلجناز احلضاري الذي صاغته البشرية، والذي يعطينا حنن كمنظمات عربيـة حقوقيـة آليـات                    

 .   ال ميكن أن نعيد إنتاجه على املستوى العريب فقط، هذا إنتاج حضاري عاملي هذا " ميكانزم"
مل تعد احلكومات فقط ختاف من االتفاقات الدولية، ولكن األشخاص أصبحوا خيافون خاصةعندما أنشأت احملكمـة                

ول اآلن نتحدث عن حماكمة األفراد أما كانت هناك حمكمة العدل الدولية حلل الرتاعات بني الد. اجلنائية الدولية حملاكمة األفراد
 . حمكمة دولية دائمة، وليس حماكم مؤقتة، كما هو احلال يف حمكمة رواندا أو حمكمة يوغسالفيا

بصفيت حمامي وحقوقي، أقول أن الدولة األردنية وهي جزء من هذه املنظومة، نشأت قبل اتمعات               : املالحظة الثانية   
 لألسف الشديد أن الدول قد نشأت قبل اتمعات، وهذا جرى خبالف ما حدث بالغرب ، حيث                 العربية ،ففي عاملنا العريب   

أن اتمعات نشأت، واتمعات نفسها هي اليت أنشأت الدولة وصاغت تشريعاا وقوانينها حبيث تليب احتياجاا، بينمـا يف                  
بصياغة القوانني اليت كانت تصيغها ملواجهة املشكالت اليت عاملنا العريب واألردن جزء منه ، أن الدولة نشأت، والدولة أخذت           

تواجه هذه الدولة أثناء تنظيم شؤون اتمع، وبالتايل عمليا تطور اتمعات ما زال عملية بطيئة ومستمرة، وأنا أومن بنظرية                   
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الدميقراطية هـي   .  لن ختلق دميقراطية   أن القوانني ال ختلق دميقراطية، مبعىن لو وضعنا القوانني يف أمريكا ووضعناها يف األردن             
 . رهان جمتمعي ورهان مؤسسات جمتمع مدين بالدرجة األوىل 

يف األردن يف اخلمسينات كان هناك تطور يف احلركة سياسية، اآلن إذا أردنا استقراء تاريخ األردن نفتخر ذه املرحلة                   
اجع والنكوص حاصل سواء على صعيد األحـزاب أو مؤسسـات   واعتزازنا فيها أكثر من هذه املرحلة اليت نعيشها اآلن، التر   

اتمع املدين، هذه هي اإلشكالية األساسية أنه مازالت قضية احلقوق واحلريات وحىت حرية الرأي والتعبري مثرية للجدل ، فعلى 
ة مازالت قضية خالفية    سبيل املثال أقدمت احلكومة على تعديل قانون املطبوعات والنشر الذي حد من احلريات، وهذه القضي              

ومنهم من يقف إىل    ) بسبب وجود صحافة صفراء   (حىت داخل أبناء املؤسسات الصحفية منهم من يذهب إىل تأييد احلكومة            
 .جانب حرية الرأي والتعبري 

ديث عن وهنا حنن نتساءل أين هي حرية الرأي والتعبري اليت تعترب أحد مقومات بناء اتمعات الدميقراطية؟  ال ميكن احل
فـال ميكـن   . إقتصاد حر واقتصاد سوق بدون احلديث عن الدميقراطية وعن حرية التعبري والرأي، فهاتان املسألتان متالزمتان        

. للحكومة األردنية أن تتحدث عن اقتصاد سوق وجذب استثمارات وهي تقييد حرية الرأي والتعبري، واسـتقرار تشـريعي          
سنة ) ٣٢(كمحامني وقضاة ال نستطيع مواكبتها، قانون محاية أسرار الدولة مر عليه            قانون مؤقت،   ) ٩٦(فخالل سنة أقروا    

 .كقانون مؤقت، وهو من أحد القيود األساسية للوصول إىل املعلومات سواء الصحافيني أو أي شخص آخر
 

 :  خالد خليفاتحملاميا
هيب يف تنمية اتمع احمللي، احلكومة اللبنانية ، كان هلا دور ر"حزب اهللا"يف جنوب لبنان أمسها " إرهابية"هناك منظمة 

مغيبة متاما عن اجلنوب اللبناين، حبيث أنين أصبحت أشعر أن كل جنوب العامل، أي جنوب يف العامل الدولة مشه ومله، هذه 
الدولة اللبنانية ككل، املنظمة كان هلا دور رهيب يف تنمية اتمع املدين، وليس فقط على صعيد جنوب لبنان وإمنا كان صعيد 

 .فهل جيوز تعميم هذه الفكرة على الوطن العريب ككل" اخلالفة" وهذه املنظمة تفكر مبفهوم
 

 : الدكتور نزيه عمارين
اعتقد أنين أتفق أن مؤسسات اتمع املدين باتت هي عنوان العصر، وأنا أحد املتحمسني هلذه املؤسسـات، ولكـنين    

املؤسسات اليت كان يعول عليها الكثري يف ظل غياب الدولة، لألسف الشديد أا يف وضـع ال                 اكتشفت هذا اليوم بان هذه      
ال أريد هنا أن أحبث يف األسباب اليت طرحهـا     . حيسد عليه بسبب حماربتها من مجيع اجلهات احلكومية واحلزبية وأيضا القبلية          

مية أا خمترقة، ولكننا ال نستطيع تعميم هذه التهمة، هناك          هناك نظرة اا  ! األخوان، ولكن ما العمل إلنقاذ هذه املؤسسات؟      
العديد من املؤسسات، مبا فيها اإلجيابية أيضا خمترقة حىت احلزبية، ولكن هذه التهمة جيب أن ال تبعدنا عن التحدي ملعاجلة هذا                     

 .الوضع، فهذه املؤسسات اهلامة واهلامة جدا جيب معاجلة أوضاعها ونصرا وتفعيل دورها
  

 :السيدة إميلي نفاع
من وجهة نظري فإن دور احلكومات يف خدمة اتمع املدين بدأ يتقلص ، وهذه سياسة بدأنا نلمس تأثريها، فأحـد                     

واملطلـوب اآلن يف    . شروط صندوق النقد الدويل هو تقليص دور الدولة يف االقتصاد، وبالتايل يف تقدمي اخلدمات االجتماعية              
العمل االجتماعي، آلن اتمع حباجة إىل خدمات، وال سيما أن الفجوة بدأت تتسع ما بني ما تقدمـه         ظل هذه احلقبة إنعاش     

وبدأ اتمع بالفعل يفرز مزيد من منظمات       . احلكومات من خدمات اجتماعية وما بني االحتياجات األساسية لغالبية املواطنني         
داد عدد اجلمعيات اخلريية اليت تقدم خدمات وليس منظمـات حقـوق            اتمع املدين، وهذا ما نالحظه يف الفترة األخرية أز        
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إنسان، فمثال حنن يف احتاد اجلمعيات اخلريية، كان عندنا يف مرحلة من املراحل يف كل اجتماع من االجتماعات نوافق علـى                     
املسحوقة، بـدليل أن هـذه    مجعية خريية جديدة ومعظمها يف القرى واملناطق النائية ويف املناطق    ٣٠ إىل   ٢٠ترخيص ما بني    

 . املناطق حباجة ماسة لتقدمي هذه اخلدمات
أمريكا كانت تطالب حبقوق اإلنسان وهذه جزء من سالح احلقبة الباردة، وكانت أمريكا تستغل هـذا املوضـوع                  

ارضة، كصحافة  الذي يطالع الصحافة األمريكية، خاصة الصحافة املع      " املكارثية"ألغراض سياسية ، لكن اآلن حنن نعيش عودة       
احلزب الشيوعي، يالحظ حجم اهلجوم على حريات الناس يف هذه املرحلة ، ولألسف ال صحافتنا وال أعالمنا يتطرقـان إىل                    
هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان داخل أمريكا، اآلن هناك هجوم كاسح على احلريات وعلى حقوق املواطنني، وأقول أن هذا                 

علينا أن نعترف أنه كان للحـزبيني دور يف         . العامل، وهذا ما حظرت منه الصحافة الربيطانية      سيترك بصماته على مجيع أحناء      
خمتلف منظمات اتمع املدين وعندما بدأت املرحلة القمعية ومنع األحزاب من العمل العلين، العديد من احلزبيني جلأوا للعمل                  

ت هلم وهناك العديد من العناصر احلزبية قامـت بتأسـيس           من خالل النقابات املهنية واجلمعيات حبيث استخدموها كمظال       
وهنا يبقى سؤال مـا  . مجعيات للعمل من داخلها ولإلبقاء على صالا باجلماهري، حىت ال تفقد هذه الصلة وهذا شيء صحي    

ية وبالتايل هذا   يا حبذا لو باإلمكان يف ندوتنا هذه أن خنلص إىل بعض التوصيات، ألننا مجيعا نعمل يف منظمات أهل                 ! العمل؟
 . سيساعدنا من خالل عملنا، وأنا أعتقد أن هناك عدد من القضايا املمكن أن نتوصل إليها

، مجعت  "الشبكة العربية للمنظمات األهلية   " وأمهيتها، يف بريوت وقبل فترة تشكلت       " التشبيك"اآلن نسمع عن قضية     
، كان هذا املؤمتر من أهم املؤمترات اليت عقدت وحضره مندوب مجعية، من خمتلف أقطار الوطن العريب) ٧٠٠(يف صفوفها حنو 

عن البنك الدويل، للبحث يف كيفية مساعدة املنظمات األهلية، هذا املندوب خرج من املؤمتر مهزوما ألن املنـدوبني الـذين                    
لسياسة مما دفعه إىل ترك البنك عايشوا مأساة حصيلة سياسات البنك املناهضة للجماهري، اموا البنك بأنه هو الذي يتبىن هذه ا

فاملنظمات األهلية تشكل قوة وهي قادرة جمتمعة على عمل شيء على مستوى . وكتابة عدة مقاالت يهاجم فيها سياسة البنك    
 . اتمعات وعلى املستوى اإلقليمي

لألحـزاب  " سيق العلياالتن"وهنا أقول أنه على الرغم من ضعف األحزاب إال أن هناك ظاهرة إجيابية وهي وجود جلنة     
السياسية يف البلد، وهلذه ال مير يوم إال ونلحظ أن هلا بيانات أو نشاطات من خالل الصحافة احمللية، وهنا أريد أن أسأل هل                       
يتاح هلذه األحزاب أن تعلن عن براجمها وختاطب اتمع األردين من خالل التلفزيون؟، صحيح أننا يف األردن أفضل من غرينا                    

وهنا تأيت . ولكن لألسف هناك العديد من الدول العربية اليت ال تسمح بوجود أحزاب غري احلزب احلاكم! لدينا أحزاب، حنن 
السلطة ؟ ولذلك جند أن االس التشريعية " تبادل"قضية الفراغ الذي جيري احلديث عنه، هل يف العامل العريب يوجد شيء امسه 

ردين ال يفهم من الربملان أو من النواب إال كيف يقدم خدمات، هم ال حياسبونه على تتحول إىل جمالس خدمات، و الشعب األ
برناجمه السياسي وجه االقتصادي، بينما يف الغرب جند أن أحزاب املعارضة هي اليت حتاسب احلزب احلاكم على مدى تطبيقه 

مات أساسية وال سيما يف غياب احلريـات والفقـر          وهنا نقول تقع على عاتق منظمات اتمع املدين مه        . لربناجمه االنتخايب 
 . والبطالة وتقليص دور الدولة يف تقدمي اخلدمات، ولكن يبقى السؤال ما العمل؟

 

 : الدكتور األصبحي 
مالحظة ختامية أقول أن كل املالحظات اليت طرحت تعترب إضافات أتفق معها، ولكن هناك بعض املالحظات، بالنسبة 

، أن كل ما ميت حبقوق اإلنسان هي نتاج فكر غريب، ولكن            !نا أقول بأن ما خيص حقوق اإلنسان صحيح       للموروث الثقايف أ  
السؤال هل ما يطرح حول هذه املبادئ أو مضموا هو إجيايب أم سليب؟ ، من هنا يتم التعامل معها بغض النظر من أين أتت،                        

 العامل هو إرث إنساين لكل البشرية، وبالتايل حنن خنتلف مع ما احلضاري على مستوى" التالقح"ألنه يف النهاية أن ما يسمى ب
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وأعتقد أن اخنراط بعض التيارات السياسية اليت كانت هلا مواقف سلبية           . هو سليب ، وضد حقوق اإلنسان مهما كان مصدره        
بالنسـبة  .  فيـه    من مبادئ حقوق اإلنسان، رمبا كان ألسباب تكتيكية أو ألسباب ظرفيه أو اضطراب الوضع الذي نعيش               

للحركة اإلسالمية، كان لديها موقف فكري معارض ومناهض لفكرة حقوق اإلنسان ، ولكن مع تغريات األوضاع احلاليـة                  
على مستوى العامل ووقوع الظلم واالضطهاد ، اخنرطت احلركة اإلسالمية يف منظمات حقوق اإلنسان وأصبحت الكثري من                 

 اإلسالمية ، كنت وأنا مسافر قد قرأت لشخصية مينية وهو أحد أقطـاب احلركـة                املنظمات تضم أصوات كثرية من القوى     
اإلسالمية ، والذي كان قبل عشر سنوات يغلق باب سكن الطالبات ليمنعهن من اخلروج يف مسرية تطالب ببعض التغيريات                   

ة تطالب بإطالق سراح صحفيني حقيقي، اآلن هذا الشخص يفتتح مسري" أفك"القانونية ويتصدى باهلراوة على أساس أن هذا 
من التيار الشيوعي باليمن ألن ما قاموا به يدخل يف نطاق حرية التعبري، وبالتايل كان االلتقاء على هذه املبادئ حلقوق اإلنسان 

 .هي لكافة الناس بغض النظر عن منابتهم الفكرية
جراءات التعسفية تطال كل ما هو ملون       فيما خيص أمريكا وحقوق اإلنسان، هناك بالفعل تراجع حقيقي حيث أن اإل           

وكل ما هو عريب ومسلم، وباملناسبة يتم الفرز على أساس عرقي، وحنن نقول أن ما كانت تتشدق به أمريكا مـن حقـوق                       
اإلنسان جيب أن نرفعه حنن وال نتراجع عنه ، وغري منطقي أن نتراجع عن حقوق اإلنسان إذا ما تراجعت عنه أمريكا ، وإذا                        

ورج االبن حيكم فكل أبن رئيس عندنا جيب أن حيكم هذا املوضوع أصبح خمجال، فأمريكا تقدم منوذج سيئ وحتديدا      أصبح ج 
 ..لألنظمة الدكتاتورية يف العامل 

اآلن يف أمريكا جدل وصراع بني احلرية واألمن، على املواطن أن يتنازل عن الكثري من حريته الشخصية وأن خيضـع                    
ويف احتفاالت الواليات املتحدة بعيد االستقالل حتولت .  أن يوفر له األمن هذا هو السائد اآلن يف أمريكالقوانني تعسفية مقابل

أمريكا إىل ثكنة عسكرية وكل سفري أمريكي يف صنعاء أو عمان أوي مكان آخر يف العامل حتول إىل معتقل حقيقي، كنتيجة                     
 . لعدم اإلحساس باألمن ألنك لست عادال مع العامل 

يما خيص الشفافية، حنن مع الشفافية ولكننا جيب أن نعترف أننا نتاج هذا الواقع ، ومؤسسات اتمع املدين هي أيضا    ف
نتاج هذا الواقع القبلي واملتخلف والفاسد والغري دميقراطي ، وهلذا فليس غريبا أن يكون هناك رئيسا أو أمينا عاما للحزب أن                     

حقيقية، ولكن كيف لنا أن نتمسك بالدميقراطية كسلوك وليس كشعارات ؟، كمجتمـع  ، هذه مسألة  "!رئيسا لألبد "يكون  
مدين تصبح مسألة الدميقراطية وثقافة التسامح وثقافة االعتراف باآلخر وتداول السلطة سلوك يومي وليس جمرد شعارات هذه                 

 .هي املعركة احلقيقية اليومية ملؤسسات اتمع املدين
احلكومات العربية هي نفسها مصادر متويل مؤسسات اتمـع         " متويل"عتقد أن نفس مصادر     فيما خيص بالشفافية، ا   

جيب أن تكون موازنات اتمع املدين معلنة،       . ، فاحلكومات خائنة أيضا     "! خائنة"املدين، وإذا كانت مؤسسات اتمع املدين       
منحة إىل مؤسسات اتمع املدين تعلن ذلك يف وسائل اإلعالم          فعلى سبيل املثال عندنا يف اليمن عندما تقدم السفارة اليابانية           

داري على مشعتك   " والصحف، ولكن لألسف عندنا الكثري من مؤسسات اتمع املدين اليت ال تعلن عن موازناا حتت شعار               
ها وال نساندها وال نقدم     مجيعنا يف الوطن العريب ندعوا إىل تأسيس منظمات اتمع املدين ولكن لألسف ال ننخرط في              "! تئييد

هلا الدعم املادي، كثري من العقول والعناصر الفاعلة تقف موقف املتفرج وهذا شيء خطري، الذي يقوي ويعزز منظمات اتمع 
املدين يف الغرب هم املثقفني وجمتمع اجلامعات واملفكرين فإذا ما تعرضت إحدى املنظمات إىل ضائقة مالية قدموا هلا املساندة                   

 . لدعم املاديوا
علينا مجيعا التفكري يف كيفية تأمني مصادر الدعم املادي خاصة عندما ينضـب             : بالنسبة إىل إحداث مصادر للتمويل      

التمويل األجنيب، وعلينا أن نبحث عن كيفية تنمية املصادر الذاتية ، وهذا حيتاج إىل تفكري ، وهناك جتربة بني أيدينا وهي جتربة 
. ة فهي من أفضل ما يكون على هذا الصعيد، فقد استطاعوا من تربعات بسيطة أن ينموا ثروة حقيقيـة                    اجلمعيات اإلسالمي 
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، فهي الوحيدة اليت متتلك املنشآت واالستثمارات واملشاريع الناجحة، وهـي           "اإلصالح"باملناسبة أغىن مجعية يف اليمن مجعية       
 . در التمويل الذاتية ملنظمات اتمع املدينمتتلك إدارة راقية ومتطورة ، وهنا السؤال كيف ننمي مصا

وعلى الصعيد اإلعالمي، جيب توضيح الصورة للجميع حبيث يتم السعي جلعل اإلعالم ينقل الصورة احلقيقية واإلجيابية                
اعـل  ، وإلزالة التشوه من ذهن اجلمهور الذي ما زال ينظر بريبة وشك إىل مؤسسات اتمع املدين واإلعالم هو السـند الف                    

 .واحلقيقي هلذه املؤسسات
وختاما أقول أن تعددية وكثرة مؤسسات اتمع املدين هو شيء صحي ، وكثرة املؤسسات العاملة يف جمال حقـوق                   

 .اإلنسان هو شيء إجيايب، وحنن يف الواقع حنتاج إىل مئات اجلمعيات اليت تقول ال لكل شيء سليب ونعم لكل شيء إجيايب
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