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  العامل اإلسالميو واحلقوقية املؤسسات الثقافية
  

  :مقدمة
جمموعة من املؤسسات  املؤسسات الثقافيةبنقصد 

اإلنسان  اهتمامهااليت تضع يف جمال  الرمسيةغري الرمسية و
ورفع وعيه بقيمته وحقوقه وواجباته والتطبيقات 

وليست  .يات اليت من دورها رفع قيمتهالعملو
 وإمناحسب هي حمل االهتمام والنظر املنظمات الثقافية ف

 ىخرهي األ ألا ؛اأيضتشترك معها املنظمات احلقوقية 
 بعادأبن كانت تم إو حىتو .وقضاياه باإلنسانتم 

 ؛وكيفية التعبري عنها اإلنسانيةمعينة مرتبطة باحلقوق 
املؤسسات الثقافية واملؤسات ( افهما سوي، وبالتايل
  .ضية حمل النظر والدراسةالق نيشكال )احلقوقية

عدد  إىليف عملية الرصد  االنطالقميكننا  ،من هناو
اليت تنتشر يف كل  واحلقوقية كبري من املؤسسات الثقافية

لكن سوف حندد عملية الرصد يف مخس ، ومكان
وكما  .بني احلقوقية والثقافيةمؤسسات تتنوع ما 

 من بنيحمل الرصد  تنه مت اختيار املنظمافإأوضحنا 
 :عدة أمههامن املنظمات املختلفة العتبارات  العديد
 ،واحلكومي واملدين ،ما بني اإلقليمي والدويل هاتنوع

ا بالعامل كثر اهتماماألأن تكون من املنظمات و
  :وسيكون التقسيم كالتايل ،سالمياإل

ونتناول فيها منظمات  :املنظمات الثقافية )أ
لوم لعية والتربمنظمة األمم املتحدة ل(اليونسكو 

مة اإلسالمية للتربية املنظ(اإليسيسكو ، و)الثقافةو
 للتربية العربية املنظمة( ألكسو، و)والعلوم والثقافة

  .)والعلوم والثقافة
العفو  ونتناول فيها منظمة: املنظمات احلقوقية) ب

  .حلقوق اإلنسان ملعلومات العربية الشبكة، والدولية

 على احي الًمثااملنظمات سابقة الذكر  تعدو
لقد و. يف كل مكانأعماهلا املنظمات اليت تنتشر 

على املؤسسات الدولية واإلقليمية  لًامثا هاأخذنا
 علىمن أجل عرض منوذج حي  العاملي،اتمع املدين و

حماولة لوضع و الثقافية،الواقع الذي متر به املؤسسات 
تفعيل سبب لحماولة والضعف على مواطن القوة ويدينا أ

كُنتم خير أُمة {: ال تعايلق ،ية األمة اإلسالميةخري
منكَرِ أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْ

ونَ بِاللّهنمؤتو. سورة آل عمران) ١١٠(} وسوف نل جم
 االهتمامتلك املؤسسات مث نفصلها مستعرضني جماالت 

 إليهاأهم القضايا اليت تتطرق سالمية واملتعلقة باألمة اإل
شكالت اليت من واجبنا توضيحها امل أهمو ،املنظمات

  . تالفيهاآليات مقترحة للقضاء عليها وو
  

  التعريف األويل باملنظمات -لًاأو
 :اليونسكو .١

 ،املتحدة األمم وكاالت إحدى هي اليونسكو
يف  ،اهل التأسيسي امليثاقيف ورد كما  ،دورها ويتمثل

على ضمان االحترام الشامل للعدالة والقانون " لعملا
وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة دون 
متييز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين، كما 

ومطلوب ". أقرها ميثاق األمم املتحدة جلميع الشعوب
أن تعزز التعارف " من املنظمة يف سبيل حتقيق هذه الغاية

بني األمم مبساندة أجهزة إعالم اجلماهري،  والتفاهم
وتوصي هلذا الغرض بعقد االتفاقات الدولية اليت تراها 
مفيدة لتسهيل حرية تداول األفكار عن طريق الكلمة 

 يتضح، التوصيف الوظيفيوبعرض . )١("...والصورة
  .مدى اتساع الدور الذي يناط باملنظمة أداؤه
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  :)٢(اإليسيسكو .٢
 ،مية للتربية والعلوم والثقافةاملنظمة اإلسالوهي 

منظمة دولية تعمل يف إطار منظمة املؤمتر وهي 
اإلسالمي، متخصصة يف ميادين التربية والعلوم والثقافة 

التعاون  تقوية :على هاتشتمل أهداف .واالتصال
وتشجيعه وتعميقه بني الدول األعضاء يف جماالت 

ذه التربية والعلوم والثقافة واالتصال، والنهوض 
ااالت وتطويرها، يف إطار املرجعية احلضارية للعامل 
 اإلسالمي، ويف ضوء القيم واملثل اإلنسانية اإلسالمية

وتدعيم التفاهم بني الشعوب والتعريف بصورة اإلسالم 
الصحيحة، وتدعيم التكامل بني الدول واملؤسسات، 
وتشجيع التفاعل الثقايف واالهتمام بالثقافة اإلسالمية، 

جهود املؤسسات التربوية والعلمية والثقافية  دعمو
  .للمسلمني يف الدول غري األعضاء يف اإليسيسكو

لكـي حتـقق اإليسيسكو األهداف احملددة هلا، و
  :عليها أن تستخدم الوسائل اآلتية

ودعم املشروعات املناسبة لتطوير وضع اخلطط 
يم الثقافة اإلسالمية والتعريف ا، والعمل على نشر تعل

بصفتها لغة القرآن  ؛اللغة العربية لغري الناطقني ا
 مساعدة اجلامعاتمل والكرمي، يف مجيع أحناء العا

تطوير النشاط و ،ومراكز البحث واهليئات املتخصصة
الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو  العلمي والتربوي

وخصائصها، مجعيات لنشر الثقافة اإلسالمية وأسسها 
وبرامج التأهيل  لدراساتالبحوث وا عوتشجي

والتكوين الالزمة لتطوير التربية والتعليم يف الدول 
عقد املؤمترات والندوات ، واألعضاء واالرتقاء ا

واحللقات الدراسية وأوراش العمل  والدورات التدريبية
املناسبة وضع اآلليات ، وبالتعاون مع الدول األعضاء

افة اإلسالمية للتعريف بالصورة الصحيحة لإلسالم والثق

 تنظيم املسابقات، ووإسهاماا يف احلضارة اإلنسانية
واملنتديات التربوية والعلمية والثقافية بالتعاون مع 

  .املؤسسات املختصة يف الدول األعضاء
 

  :)٣(ألكسو .٣
الغاية األوىل من إنشاء املنظمة، كما وردت يف 

التمكني للوحدة "املادة األوىل من دستورها، هي 
ة بني أجزاء الوطن العريب عن طريق التربية الفكري

والثقافة والعلوم، ورفع املستوى الثقايف يف هذا الوطن 
حىت يقوم بواجبه يف متابعة احلضارة العاملية واملشاركة 

  ".اإلجيابية فيها
ويف إطار هذا اهلدف العام، تنهض املنظمة جبملة 
 من املهام، من أبرزها العمل على رفع مستوى املوارد

والنهوض بأسباب التطوير  ،البشرية يف البالد العربية
التربوي والثقايف والعلمي والبيئي واالتصايل فيها، 
وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية اإلسالمية داخل 
الوطن العريب وخارجه، ومد جسور احلوار والتعاون 

  .بني هذه الثقافة والثقافات األخرى يف العامل
  

  :)٤(فو الدوليةمنظمة الع. ٤
منظمة العفو الدولية حركة وكما تعرف نفسها، ف

ا تعمل على نطاق العامل بأسره وتضم أشخاص
يشاركون يف محالت من أجل احترام حقوق اإلنسان 

ا دولي وإذ تغضبنا " .ا ومحاية هذه احلقوقاملعترف
انتهاكات حقوق اإلنسان، ولكن يلهمنا األمل يف إجناز 

إننا نعمل من أجل حتسني حالة حقوق عامل أفضل، ف
وميارس . اإلنسان عرب احلمالت والتضامن الدويل

أعضاؤنا وأنصارنا التأثري على احلكومات واهليئات 
  ."السياسية والشركات واهليئات احلكومية الدولية
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ويتبىن الناشطون قضايا حقوق اإلنسان ليس 
فحسب من خالل خمتلف أنواع املراسالت 

قنوات وسائل اإلعالم، ولكن أيضا عن واالتصاالت و
 تاملظاهراطريق تعبئة الضغوط اجلماهريية من خالل 

لليلية وكسب التأييد على حنو ا واالعتصاماتاحلاشدة 
  . مباشر
ومن بني . مجيع محالتنا وأحباثنا تقوم على احلقائق"

إرسال اخلرباء ليتحدثوا إىل  :األنشطة العديدة اليت نقوم ا
راقبة احملاكمات ومقابلة املسئولني احملليني الضحايا وم

واالتصال بنشاطي حقوق اإلنسان ورصد وسائل اإلعالم 
وإيصال املعلومات إىل  ةالعاملية واحمللية ونشر تقارير مفصل

وسائل اإلعالم وإعالن بواعث قلقنا بإصدارها يف نشرات 
وملصقات وإعالنات ورسائل إخبارية وعلى مواقع 

نساعد على وقف انتهاكات حقوق اإلنسان و. إلكترونية
عرب تعبئة اجلمهور ملمارسة الضغط على احلكومات 
واجلماعات السياسية املسلحة والشركات واهليئات 

   .احلكومية الدولية
املظاهرات اجلماهريية  :ذلك من خالليتم و

واعتصامات ليلية وكتابة الرسائل والتربية على حقوق 
املوسيقية وكسب التأييد على حنو اإلنسان وحفالت التوعية 

واملناشدات املوجهة واملناشدات بالربيد اإللكتروين  مباشر
وغريها من األنشطة على الشبكة والشراكات مع مجاعات 
احلمالت احمللية وأنشطة على مستوى اتمع احمللي والتعاون 

 ".مع اهليئات الطالبية
 

  :الشبكة العربية ملعلومات حقوق االنسان. ٥
 للقوانني طبقًا أُنشئت مستقلة قانونية مؤسسة وهي

 العاملي واإلعالن املصري الدستور من املصرية، وتتخذ
 وقعت اليت وخاصة الدولية، واملواثيق اإلنسان حلقوق
 ملعلومات العربية الشبكةو .هلا مرجعية مصر عليها

 عمل لتغطية تسعي قانونية مؤسسة هي اإلنسان حقوق

 اليت أو العربية، باملنطقة العاملة يةحلقوقا املنظمات
 املنظمات تلك إصدارات تصفح ميكن حبيث ؛تغطيها

 تعمل كما. للموضوع اطبقً أو اجلغرايف للتوزيع اطبقً
 على والتعبري الرأي حرية ومتابعة رصد على الشبكة

 تداول يف احلق تطال اليت واالنتهاكات االنترنت
 حوار ىمنتد على حتوائهاا عن لًافض املعلومات،

 حرية مثل احلقوقية املواد يغطي واملهتمني، للنشطاء
 وغري والطفل املرأة وحقوق واالعتقاد والتعبري الرأي
  . الصلة ذات املوضوعات من ذلك

 احمللية وتعمل الشبكة على التنسيق بني املؤسسات
 حقوق مؤسسات إصدارات جتميع واإلقليمية، وعلى

 ومشال األوسط رقالش منطقة يف العاملة اإلنسان
 على واحد، موقع يف العربية باللغة والصادرة أفريقيا
 مدنية حقوق" األنشطة يف سواء االختالف رغم

وتشمل . ةاجتماعية وثقافي اقتصادية حقوق أو وسياسية
 :أهدافها

 بقضايا خاصة عربية معلوماتية إعالمية شبكة بناء
 اتللمؤسس العربية اإلصدارات اإلنسان، وتوفري حقوق
 حقوق مبجال العاملة والدولية واإلقليمية احمللية

 العريب للجمهور الوعي رفع على العمل اإلنسان، و
 وتكوين اإلنسان حقوق لقضايا بالنسبة العربية وقراء
 القانوين الدعم هلا، وتقدمي واملناصرين املؤيدين من دائرة
 والفكر والتعبري الرأي حرية انتهاكات ضحايا لكافة

 مؤسسات أنشطة تتناول أجندة وعمل .عواإلبدا
ويأيت العمل  .دوري بشكل نشرها يتم اإلنسان حقوق

  :من خالل
 اإلنسان حقوق ملؤسسات املختلفة اإلصدارات مجع
 يومي، وتصنيف بشكل املوقع على ولصقها

 حرية :"النشاط" حسب للموقع الواردة اإلصدارات
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 عادلة،ال احملاكمة التعذيب، من احلماية وتعبري، رأي
 ":اجلغرايف املوقع" حسبو .خلإ... اخلاصة احلياة حرمة
... تونس ،السعودية ،املغرب ،األردن ،سوريا ،مصر

  .خلإ
 للموقع جتديد كل هلا يرسل بريدية قائمة وإعداد

واملؤسسات املختلفة،  للصحفيني التوقيت وبنفس
 األحداث آخر تتناول أسبوعيا بريدية نشرة وإعداد

 حلقوق املختلفة باملؤسسات تتعلق ليتا والتطورات
 واإلقليمية الدولية واالتفاقيات الوثائق اإلنسان، ونشر

 والدراسات التقارير اإلنسان، وإصدار حبقوق اخلاصة
 اإلنترنت على املعلومات تداول حرية تتناول اليت

 أو ،عليها املفروضة والقيود والتعبري الرأي وحرية
 موقف يوضح حبيث ،عليها طرأت اليت التطورات
احلقوق،  تلك من املنطقة دول يف املختلفة احلكومات

 املؤسسات أصدرا اليت األدلة نشر وإعادة وإصدار
 -أقوال أخذ: كيفية حول املختلفة احمللية أو الدولية
 قانونية مذكرة كتابة - سجون زيارة - حماكمة مراقبة
 للجان ىشكاو كتابة -اإلنسان  حقوق ملواثيق تستند
 املتحدة، وتوفري لألمم والتابعة الدولية اإلنسان حقوق
 والكتاب للصحفيني القانونية واملساندة الدعم

 حقهم النتهاك يتعرضون الذين االنترنت ومستخدمي
  .التعبري يف

  

القضايا حمل اهتمام املنظمـات الثقافيـة    -اثاني
  واحلقوقية

ميكن رصد قضايا ، مات الثقافيةظبالنسبة للمن
  :نيت ا، أمههاة عأساسي

  حوار احلضارات  -أ

 إىل تدعو رمسية دعاوى ظهرت األخرية الفترة يف
 للحضارات حتالف إلنشاء وفعال جاد حوار إنشاء

 مضادة كفكرة الدعوات هذه وظهرت والثقافات،
 احلضارات، بني بالصراع املتعلقة السابقة للدعوات

والشعيب مع  األكادميى املستوى على هذا وكان
األمر الذي  .ظهور إعالمي وشعيب كبري تليات ذاجت

 الدول وحكومات قيادات بني يخط رمس رافقه
 احلوار تعزيز أجل من قليميةإو دولية ومؤسسات

   .الفعال
 املنتدى ظهور ىف هذا ، جتلى٢٠٠٨ ويف يناير

  فيه التقى الذى مدريد ىف )٥(احلضارات لتحالف األول
 قرار وصانعو قليميةإ منظمات ومندوبو سياسيون قادة

 وبعض مدين جمتمع ومؤسسات ماحنة هيئات ومسئولو
 االستقطاب حالة ملواجهة اخلاصة؛ املؤسسات
 التعارف وتشجيع والثقافات األمم بني واالحتقان
 السامية املندوبية رعاية حتت املتبادلني والتفاهم
 من جمموعة أعقبته والذى احلضارات لتحالف
 ىف مسيحية وقيادات مينيسالإ قادة بني اللقاءات
  .الفاتيكان

 اخلاصة األوراق طرحته ما ذلك وقد أعقب
 ىف األديان حوار حول والعربية اإلسالمية بالرؤى
 شهر ىف موناكو ىف عقد الذي مونتانا كرانس منتدى
 أساسية حماور فيه وطرحت. )٦(٢٠٠٨ لعام يونيو

 :وهي اإلسالمي؛ العامل تطلعات عن تعرب ومركزية
 التنوع دد اليت واملخاطر العوملة، مواجهة ىف ضارةاحل

 بني وصل حلقة باعتبارها املتوسطية واملنطقة ،الثقايف
 ما اوأخري والغرب، الشرق وبني واجلنوب الشمال

 الشريف القدس مدينة خبصوص الثاين احملور حتت ورد
 املسيحية بني احلوار وحول السماوية، والديانات



العالم و المؤسسات الثقافية والحقوقية      عبد الرحمن حمدي                                             . أ
 اإلسالمي

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                    ٢١٥    أمتي في العالم                                          

 وحقوق واحلداثة اإلسالم بني قةالعال وعن واإلسالم،
 .والتسامح اإلنسان

  

  :والعوملة اهلجرة - ب
 مهما حمورا املشروعة غري اهلجرة قضية شكلت

 واإلقليمية العاملية الثقافية؛ املؤسسات كل به اهتمت
 بقضايا باألساس ترتبط اهلجرة قضية ألن وذلك منها؛

 قضايا مع بالتزامن يأيت وهذا، الفقر يف دول اجلنوب
 وخاصة والغرب الشرق بني واحلوار العوملة مثل كربى

 متزامنا أيضا ويأيت، الغربية والدول املسلمة الدول بني
 لرفض ذريعة أصبح والذي اإلرهاب على احلرب مع

 كل ،غالبا شرعية غري هجرة الفقراء املهاجرين دخول
 يف تأثريها ومدى الثقافية للعوملة بنا تعود األمور تلك
 وما ،الفقرية ميةاإلسال الدول يف الشباب لياتعق

 للشمال الذهنية ةالصور ورسم العوملي بالفعل يتعلق
 املنظمات تناولته ما وهذا ،اآلخر عن كل :واجلنوب

 هامجت فقد احلقوقية املنظمات أما .الرمسية الثقافية
 ،)٧(أوروبا شرطي بأا وامتها أفريقيا مشال دول

 تلك حترض بأا ألورويبا اجلنوب دول وامت
 أوروبا وناشدت اإلنسان، حقوق انتهاك على الدول

 وطالبتها ،اإلنسان حقوق محاية يف بدورها تقوم أن
 ألم بالدهم إىل املهاجرين غري الشرعيني تعيد أال

 .األمر غالب يف بقسوة سيعاملون

 الدولية الثقافية املنظمات ضعف مدى يظهر ذاو
 يف ،تداعياا أو اهلجرة قضية جلةمعا يف واإلقليمية

 من أوروبا حلماية األوروبية الدعاوى زيادة مقابل
 يف جليا ذلك ظهر و الشرعيني، غري املهاجرين هجوم
 .املتوسطي الحتادل الفرنسية الدعوة

  

  :لإلسالم واإلساءة الثقافية تاملنظما -جـ

 اإلساءات من جمموعة وقعت املرصودة فترة خالل
 التعامل أساليب تباينت اإلسالمية الرموزو لإلسالم

 اإلجراءات بني ،الثقافية املنظمات بلق من معها
 والواقع ذلك وبني الثقافية والفاعليات القانونية الوقائية
 طردية عالقة هناك وكأن كبرية فجوة هناك املعيش

 ربطنا وإذا .احلوار عن احلديث وبني اإلساءات بني
 لوجدنا اإلساءات نتشاراتوا احلوار عن احلديث بني

 حتاول الثقافية املؤسسات أن إىل يرجع كبريا، ترابطًا
 ولكي اإلساءات على أفعال بردود تقوم أن دائما
 :ل قضيتنيجمسن حتديدا أكثر نكون

  الثقافية املنظمات معها تعاملت: املسيئة الرسوم 
 واكتفت ونددت فشجبت ،الرمسية من بشيء
اليونسكو طريقة انتقاد  :ذلكواملثال على . بذلك

؛ للهدوء ااملسيء لإلسالم ودعواهلولندي لفيلم ل
ريو ماتسورا كويش مني العام لليونسكوانتقد األفقد 

عده برملاين أسالم الذي إلعرض الفيلم املسيء ل
هولندي من اليمني املتطرف وبثه على شبكة 

ي تصعيد أ"إىل جتنب  اودعا ماتسور، نترنتاإل
 ". ترحلدة التو

  الثقافية املؤسسات رحبت :الدولية القرارات 
األديان،  احترام إىل تدعو اليت الدولية بالقرارات

واملثال هنا الكلمات الرمسية يف منتدى احلوار يف 
؛ حيث اتفق ٢٠٠٨مدريد الذي عقد يف يناير 

  الذي واألساس   اجلوهري املبدأ   أنَّ(اجلميع على 
 احلوار جسور بناء   يف   مياإلسال العامل منه ينطلق 

 مبدأ هو   مجيعا، واألديان واحلضارات الثقافات بني
 يؤمن   اليت الراسخة املبادئ صميم من ألنه   ؛أصيل

 بالرسالة املؤمنني من املليار وربع مليار من أكثر ا
  تنوير رسالة   هي   واليت   العامل، هذا   يف اإلسالمية
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  اإلنساين األصل بوحدة تؤمن  ، وإخاء  وتسامح 
  يف احلق   ويف الكرامة   يف البشر بني   وبالتساوي 
  .)  والتفاهم والوئام والسالم األمن   ظلّ   يف   احلياة، 

 تتحول أنفمن الواضح ضرورة  ،مع هذاو
 تكتفيأال و لرفع الوعي الشعيب الثقافية املنظمات

 سالم؛لإل اإلساءات تستمرحىت ال  الرمسيةبالنشاطات 
 جيب ولذلك الغالب، يف أفراد من هي اإلساءات ألن
  .للمؤسسات باإلضافة باألفراد تم آليات بتكرت أن

  

فيمكن  ،أما القضايا حمل اهتمام املنظمات احلقوقية
لكن نشري بداية إىل أن هذه . اإلشارة إىل عدد منها

 اتمع أشكال أحد تعد احلقوقية واإلقليمية املنظمات
 تزايد على فعل كرد النمو يف اآلخذ العاملي املدين

 إن القول املمكن ومن. اإلنسان حقوق انتهاكات
 يف اإلنسانية املشتركات أحد تعد اإلنسان حقوق
 و األعراق خمتلف من الناس بني العالقات أساس

 خالهلا من ميكن وسيلة تعد فهي ولذلك؛ األجناس
 دولةال تغول ظل يف، الناس بني عادل حوار إدارة

 إىل دعا ما هو وذلك، السوق قيم وسيادة احلديثة
 قوا مواطن وتبيني حاهلا على للوقوف رصدها حماولة

 ذلك صنع على وقدرا فاعليتها من للزيادة، وضعفها
 املنظمات تلك بعض عمل وبرصد. اإلنساين املشترك
 ولشئون اإلسالمي للعامل وتغطيتها الدولية احلقوقية
 أن البيانات الرمسية اخلاصة ا متابعة يف ظهر ،املسلمني

 وإن مل تكن، املسلمني بلدان يف تقع االنتهاكات أغلب
 عناوين بعض عرض وميكن. بالدهم ففي، حقهم يف

 تلك عند الصورة سوء مدى لتوضيح القضايا تلك
 وإن خارجها أو بلدام يف املسلمني حال عن املنظمات

 ولكنها للةمض األحيان بعض يف الصور تلك كانت

ويف هذا . أنفسهم املسلمني من التقصري بصمات حتمل
  :السياق نعرض لعدد من القضايا

  

 الشريعة أحكام بإيقاف واملطالبة إيران -١
 :اإلسالمية

 أكثر من إيران يف والقصاص احلدود تنفيذ يعد
 فترة فخالل .الدولية احلقوقية للمنظمات إثارة األمور
 وتبدو شهريا، مرتني بنحو انيرإ إىل اإلشارة مت الرصد
 من تناوهلا ويتم احلقوقية، املنظمات تتناوهلا دولة أكثر

حلقوق  حقيقيةقانونية  انتهاكات ثلمت ال قضايا خالل
 ولكن أخرى، دولسلطات  انتهاكات مقابل اإلنسان

 ذلك ومثال ...الشريعة من املستقاة القوانني انتقاد يتم
 التقرير من جزء وبعرض .)إيران يف كردي فىت إعدام(

 استخدام مدى يتضح ،الدولية العفو مبنظمة اخلاص
 إيران يف أُعدم" :احليادية مع يتناىف مبا الصحفية اللغة

 يتجاوز مل عمره أن عتقدي كردي صيب املاضي الثالثاء
 اإلعدام حكم نفِّذ فقد. إعدامه يوم سنة )١٧( أو )١٦(

 بقتل إدانته إثر اجسنند سجن يف زاده حسن حممد يف شنقًا
 15 حنو عمره كان عندما العمر من العاشرة يف آخر صيب
 عاما، ٦٠ العمر من يبلغ رجل جانبه إىل وأُعدم. عاما

. أيضا قتل جبرمية إدانته إثر أبادي، باش رحيم ويدعى
 ."ماإلعدا عملييت تدين الدولية العفو ومنظمة

 

 األخرية اماإلعد عملية" إن إدانتها يف املنظمة وقالت
 جانب من جديد صارخ انتهاك سوى ليست هذه

 الدويل العهد مبقتضى الدولية لواجباا اإليرانية السلطات
 الطفل، حقوق واتفاقية والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص
 مل من ضد باإلعدام أحكام إصدار بعدم يقضيان اللذين
 ارتكام وقت يف عشرة الثامنة سن بلغوا قد يكونوا

 ".جلرميةا
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 ما مع يتماشى ال" احلكم تنفيذ أن املنظمة وأضافت
 مبنح إيران يف القضائية السلطة رئيس قرار آمال من أثاره
 ليتيح األحداث للمذنبني واحد لشهر للتنفيذ إرجاء فترة
 ".الضحايا عائالت مع تسوية إىل يتوصلوا كي الفرصة هلم

 ميكن مبا اخلطاب حتميل مدى يتضح هنا ومن
 التكليف سن تعترب فإيران .إيرانيا داخليا شأنا بارهاعت
 عاما، عشر مخسة وهو الشرعي البلوغ سن هو

 أهلية ذا راشدا يكون السن ذلك يتعدى من وبالتايل
 وسوف ،قاصرا وال لًاطف ليس فهو وبالتايل قانونية
 وسائل واإلشكاليات املشكالت قسم يف نطرح

  .هذا الفهم سوء مثل حدوث مقترحة لتاليف وآليات
  

 :دارفور أزمة -٢

 التراخي على صارخا لًامثا ردار فو أزمة تعترب
فقد بدأت . وغياب الدور املرجو من األمة اإلسالمي

األزمة باالنتهاكات اإلنسانية اليت تنايف الشريعة 
اإلسالمية بني املسلمني أنفسهم والذين أصبح بأسهم 

وانتهاك احلرمات بينهم شديدا؛ من ترويع اآلمنني 
ومع وقوف العامل اإلسالمي موقف . عراضواأل

املتفرج، ارتفعت األصوات احلقوقية تنادي بالتدخل 
وإذا أغفلنا . الدويل حلماية املدنيني من الصراع املسلح

طبيعة املكان وما حباه اهللا به من إمكانات جعلت له 
مكانة، كان البد من وقف لكل ذلك من باب 

طرية السودانية واإلقليمية العربية املسئولية القُ
ولكن نظرا ألن الدولة السودانية مل توقفه . واإلسالمية

والدول العربية واإلسالمية مل تتدخل، جاءت القوات 
األفريقية ومل تفلح أميا كانت األسباب، وجاءت 

ومع تزايد االنتهاكات . القوات الدولية ومل تفلح
  .جهة ما املسئوليةمبرور الوقت كان البد من حتميل 

من هنا يتضح دور املنظمات احلقوقية الدولية يف 
إثارة الرأي العام العاملي ضد احلكومة السودانية 

فمنذ بداية األزمة ومنظمات حقوق اإلنسان . وقيادا
تطالب بإحالة بعض القيادات العسكرية السودانية إىل 

ضلوعهم يف تلك  ىالتحقيق الدويل؛ بدعو
وكانت احلكومة السودانية ترفض، وهنا . االنتهاكات

كانت اآللية الثانية لعمل تلك املنظمات؛ وهي حشد 
ففي السابع والعشرين من شهر . الرأي العام الدويل

العدالة "أبريل أُطلقت احلملة الدولية حتت عنوان 
واليت شارك فيها عدد كبري من املنظمات  "لدارفور

ية للضغط على احلقوقية الدولية واإلقليمية واحملل
املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية الرمسية من أجل 
الضغط على السودان لتسليم القيادات العسكرية 
املتهمة، وقد كان رد الفعل السوداين على تلك احلملة 
هو الرفض التام؛ مما رسخ ما دعت إليه تلك 
املنظمات، وزاد من قوة ااماا للقيادة السياسية 

  .بالتورط يف تلك االامات السودانية
وميكننا هنا أن نقف على مدى قوة تلك املنظمات 
وقدرا على احلشد خصوصا إذا ما وافقت هوى 

ولذلك جيب . املصاحل يف اإلقليمالدول الغربية صاحبة 
االستفادة من تلك املنظمات احلقوقية الدولية يف 
 القضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية والعراقية

يف حشد رأي عام عاملي من وذلك والشيشانية؛ 
  .أجلها

ما سبق كان تغطية لعدد من القضايا املطروحة يف 
ولكن على صعيد املنظمات املنظمات الدولية، 

فقد ظهر اهتمامها بقضايا  حمل التناول اإلقليمية
حريات التعبري، وتعاملت معها بتحيز واضح خبالف 

ى استحياء، وحيت وإن بقية القضايا اليت اهتمت ا عل
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طرحت فإن املدخل األساسي هلا هو حرية الرأي 
ولعل أدل األمثلة على ما قلنا هو كيفية طرح . والتعبري

الشبكة العربية حلقوق اإلنسان لقضية اإلساءة للرسول 
. الكرمي، وكيف متت معاجلة القضية، ومن أي زاوية

يعكس  إمناوبالتايل فإن اهتمام املنظمات بتلك األشياء 
االهتمام املبالغ فيه بقضايا حريات الرأي وعدم 
التركيز على القضايا األخرى حيت يف عدد البيانات 

  . الصحفية عن املوضوعات
 حقوق ملعلومات العربية الشبكة قالت لًافمث
 حممد للنيب املسيئة الرسوم نشر إعادة إن :اإلنسان

 ،األوروبية اجلرائد بعض يف )صلى اهللا عليه وسلم(
 اجلميع ينأى أن جيب مرفوض خلطاب تروجيا يعد
 يعد ال مربر أي وأن ،الكراهية خطاب وهو ؛عنه

. اخلطاب هذا من تكرس صور أو رسوم لنشر لًامقبو
 حملاولة العربية للشبكة القاطع الرفض من الرغم وعلى

 أيضا ترفض أا إال ،الدامناركي الرسام على االعتداء
 إهانة يف اإلمعان عرب فضالر عن التعبري يكون أن

 إعادة خالل من ،العامل يف املسلمني من املاليني مشاعر
صلى اهللا ( حممد للنيب تسيء اليت الرسوم، هذه نشر

 الشبكة وقالت. لإلرهاب كرمز ومتثله )عليه وسلم
 قيمة التعبري حرية إن" اإلنسان حقوق ملعلومات العربية
 ،حد أقصى إىل ندعمها وحنن ،ا املس جيب ال هامة
 خطاب من امتام بريئة القيمة هذه أن املؤكد ومن

  ".الرسوم هذه متثله الذي العنصرية أو الكراهية
صلى اهللا عليه ( حممد للنيب املسيئة الرسوم وتعد

 منذ االحتجاجات من موجة أثارت واليت ،)وسلم
 أشكال مجيع على القضاء إلعالن مناقضة ،عامني

 املعتقد أو الدين أساس على نالقائمي والتمييز التعصب
 ،١٩٨١ نوفمرب ٢٥ يف املتحدة األمم اعتمدته الذي

 الدول مجيع تتخذ"أن  على )٤( مادته يف ينص والذي

 الدين أساس على متييز، أي واستئصال ملنع فعالة تدابري
  ".املعتقد أو

 حقوق ملعلومات العربية الشبكة تضامنت وفيما
 اإلسالمي الدين جالر من العديد دعوة مع اإلنسان

 مع للتعامل واحلوار اهلدوء على املواطنني حثوا الذين
 العامل يف املدين اتمع هيئات تناشد فهي ،األزمة هذه

 الرموز احترام تأكيد على واألورويب واإلسالمي العريب
 للفرصة تفويتا ،ديانة أو عقيدة أي ألصحاب الدينية

 الذين وانباجل كل من والعنصريني املتشددين على
 بسبب مفتعل صراع وخلق الفتنة بذور لتأجيج يسعون
 سواء ،املتشددين هؤالء سوى منه يستفيد ال ،الدين
 يف الكراهية دعاة أو اإلسالمي العامل يف احلسبة دعاة
  .األورويب العامل

وتعاين املنظمات اإلقليمية املعنية حبقوق اإلنسان 
اين منها هي األخرى من املشكالت نفسها اليت تع

املنظمات الدولية؛ من شخصنة القضايا وفقدان املعايري 
ووجهات النظر احملايدة يف التعامل مع القضايا، وأيضا 
عدم إبراز القضايا احلقيقية واالهتمام فقط بالفرقعات 

ويف النهاية حنن ندافع عن حرية التعبري مع أن . اإلعالمية
حيد األحق قضايا حريات التعبري ليست هي اال الو

بالرعاية، وجيب أن يأيت االهتمام متوازيا، وليس معىن 
هذا أن املنظمات فاشلة وال تقوم بعملها، بل إا تقوم 
به ولكن حتتاج لنوع من التفعيل والتنشيط احلقيقي، 
وجيب عليها زيادة الوعي لدى العامة من أجل خلق 
تيار رئيس ومعرب، يستطيع حتريك اتمعات بالشكل 

  .طلوبامل
  املنظمات الثقافية ا اهتمتاليت  ااالت -ثالثًا

رغم تعدد جماالت اهتمام املؤسسات الثقافية 
إال أنه يبدو أا مل تستطع أن تقوم بالدور  ،واحلقوقية
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ا لألهداف اليت أنشئت من أن تقوم به طبقًهلا املفترض 
ورغم أن األهداف طبقًا للتوصيف الوظيفي . أجلها

متشاة إال أا ختتلف كليا وجزئيا يف للمنظمات 
للتوازنات اليت  اآليات عملها، ويبدو أن هناك انعكاس

  . تراعيها املنظمات اليت تتبعها تلك املنظمات الثقافية
عكس األمم املتحدة، واإليسيسكو تفاليونسكو 

تعكس األلكسو عكس منظمة املؤمتر اإلسالمي، وت
سوف نعرض ألهم ااالت جامعة الدول العربية؛ ولذا 

اليت اهتمت ا تلك املنظمات لتوضيح أوجه التميز 
التربية : ولسوف نعرض للمجاالت اآلتية. والقصور

  .والتعليم، والبحث العلمي، واإلعالم
  :التربية والتعليم) أ

تعد التربية والتعليم احملور األول االت العمل 
الرصد األساسية للمنظمات الثالث اليت يشملها 

؛ حيث تشترك )لكسواليونسكو، اإليسيسكو، األ(
املنظمات الثالث يف أا منظمات للتربية والعلوم 
والثقافة، وهذا ما جيعل التربية والتعليم أول ااالت 

وسنتناول هذا اال فيما  ،احملورية للعمل يف املنظمات
  .اللغة العربية، وحمو األمية: يلي

  

  اللغة العربية  
ت اللغة العربية يف صدارة اهتمام اإليسيسكو ما زال

مما  ،لكسو؛ فاللغة العربية هي لغة القرآن الكرميواأل
يضفي عليها طابعا قدسيا لدى مجيع املسلمني يف شىت 
بقاع األرض، ومن األمانة أن نقول إن املنظمتني 

اوالن يف إطاريهما أن يدعما اللغة العربية وانتشارها، حت
 إرسال معلمي اللغة العربية املدربني فبني. بطرق عدة

إىل األقطار اإلسالمية وبني تعليم الشباب الغريب اللغة 
. العربية، جمهود مبذول نأمل أن يكون له أثر

وباإلضافة إىل ذلك فاالهتمام بالتطبيقات التكنولوجية 

أخذ حيزا من التنفيذ والدعم؛ وهو ما  )٨(للغة العربية
  . عانأمل أن يؤيت مثره سري

كثر واألخطر من فاللغة العربية هي املوضوع األ
حيث األمهية؛ نظرا ألنه يرتبط باملكون الثقايف لدى 
الشعوب، ويرتبط ببنيتها االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية ليس ألنه مرهون بالواقع ومرتبط باملستقبل 
واملاضي للدول؛ وهلذا تبنت املؤسسات الثقافية هذا 

 الفردية املرتبطةل العديد من املشروعات اال من خال
على حدة ومبشروعات مشتركة بني  لًابكل مؤسسة ك

. املؤسسات املختلفة وفقًا لألجندة املتعلقة بكل مؤسسة
يف أن االجتاه العام يف اإليسيسكو مييل  لًاوهذا يتجلي مث

وليست هي . )٩(حنو االهتمام بالتراث واللغة العربية
هي األخرى، بينما األلكسو  وحدها وإمنا معها

اليونسكو  متيل إىل االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان يف 
أيضا تطوير املناهج كان . املناهج ومتكني املرأة كذلك

حمور االهتمام املشترك بني املؤسسات املختلفة، ونطرح 
   .عدة أمثلة للتأكيد على ما طرحنا سلفًا

 اإلسالمية املنظمة منشورات ضمن صدرفقد 
 باللغة جديد كتاب )إيسيسكو( والثقافة والعلوم للتربية
 التراث من تعليمية مصطلحات "   : بعنوان العربية

 مالعال أوصاف حول   لًافصو  الكتاب ويضم ،" اإلسالمي
 وطرق   والتقومي،   وأحواله، املتعلم وأوصاف   وأحواله،
  ،الدراسي واحملتوى   التعليمية، واملؤسسات   التدريس،

   . التعليمية والوسائل   املدرسي، والنظام 
 ومدينةاأللكسو  بني تعاون اتفاقية توقيعوقد مت 

 وتتعلق، بالرياض والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك
 يف العزيز عبد امللك ومدينة املنظمة باشتراك االتفاقية

 للغة التفاعلي احلاسويب املعجم« مشروع تنفيذ
 باللغة اهتمامها نطاق يف املنظمة أطلقته الذي »العربية
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 اوحنو اصرفً وذلك خاصة، اآللية ومعاجلتها عامة العربية
ومفردات التربية خدمة يف لتكون ؛وداللةً اومعجم 
 وخارجه، العريب الوطن داخل العربية والثقافة والتعليم

 شبكة على العريب احملتوى إغناء على ولتساعد
  .اإلنترنت

 

  األمية:  
 أجل من األمية حمو" مبادرة اليونسكو أطلقت

 بوصفها ٢٠٠٥ عام يف) اليف( "القدرات تعزيز
 تعزيز على النامية البلدان ملساعدة العاملي العمل إطار
 وتستهدف. للجميع التعليم أهداف وحتقيق األمية حمو

 مستويات تسجل اليت البلدان أيضا "اليف" مبادرة
 عدد فيها يتجاوز اليت أو األمية حملو% ٥٠ من أدىن

، وعلى صعيد شخص ماليني عشرة األميون السكان
آخر كان حمور االهتمام هي اللغة العربية؛ حيث 
تكاتفت املنظمات لدعم هذا املشروع سواء على 
املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي كنقطة فرعية يف 
مشروع دعم حوار احلضارات حبيث اهتمت 

ظ على اللغة العربية املؤسسات مبشروعات احلفا
وتعليمها سواء للناطقني ا أو غري الناطقني؛ إذ إن 

 تعميق إىل ودفالدورات املتعلقة بتعليم اللغة العربية 
 إعداد يف جديدة خربات وإكسام املتدربني معارف
 العربية اللغة جمال يف املواد خمتلف وتقدمي الدروس
 على وتدريبهم أخرى، بلغات الناطقني للطالب
 الطالب ألعمال واملوضوعي املنهجي التقومي

 باآلليات االستعانة وعلى اللسانية، ومكتبام
وتعتمد  .اللسانية املهارات لتنمية ةحالناج واألساليب

املشروعات باألساس على دعم غري الناطقني باللغة 
العربية ودعم اتمعات اليت حتوي أقليات إسالمية 

لغة هناك يف كل دول العامل بأفراد يقومون بتدريس ال
  .)١٠(تقريبا

وقد أقامت اليونسكو جمموعة من الفعاليات اليت 
 وقدتبحث يف أسباب األمية وأشكاهلا يف أوروبا، 

 مفتاحا ميثل األمية حمو حتسني أن اليونسكو أعلنت
. االقتصادي التنافس وتعزيز املعرفة جمتمعات لتنمية
 ارتفاع رغم صارخ تفاوت مثة زال ما للمنظمة، فتبعا
%). ٩٦ من أكثر( أوروبا يف األمية حمو نسبة

 لعام للجميع التعليم لرصد العاملي التقرير ويكشف
 جييدون ال الكبار من ماليني تسعة أن ،لًامث ،٢٠٠٨
، ومن والشرقية الوسطى أوروبا يف الكتابة وال القراءة

املالحظ أن جزًءا كبريا من تلك الدول هي دول ميثل 
لمون جزًءا كبريا من مواطنيها، وهو ما يعيدنا إىل املس

، وميكن )أمة اقرأ(دور كل فرد من األمة اإلسالمية 
على ما ميكن االستفادة به من  لًامث بأن نضر

املبادرات الدولية يف دعم ومحاية تراثنا اإلسالمي 
  .)١١(والعريب

  :البحث العلمي) ب
ؤدي تعد أزمة البحث العلمي من املشكالت اليت ت

إىل استمرار األمة يف تداعيها، وسببا لتداعي األمم 
عليها وذلك باإلضافة إىل املسببات األخرى من غياب 
الرؤية والرسالة احلضارية موع األمة وزيادة لفرقتها 
وتفرقها، لكن رغم ما يبذل من اجلهود من املنظمات 

من ) لكسواليونسكو، اإليسيسكو، األ(الرمسية الثالث 
إال أا ما تزال بال تفعيل حبيسة األوراق جهود 

والعقول، ورمبا يرجع ذلك إىل غياب اإلرادة احلقيقية 
لدى متخذي وصناع ومنفذي القرار للتفعيل رغم 

  .صياحهم صباح مساء باحلاجة إليه والرغبة يف التنفيذ
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وهناك العالقة بني أزمة البحث العلمي ومشكالت 
ية اليت صارت وصمة أو التربية والتعليم ولنقُلْ األم

: بصمة عار على جبني األمة، ولننظر إىل احلال لنرى
هل تلك املشكالت حقيقية أم ال؟ هل حنن أمة تعرف؟ 

أمة هل حنن أمة تعلم؟ هل حنن أمة تعمل؟ هل حنن 
حتكم؟ كل تلك التساؤالت املشروعة تؤدي بنا إىل 

هل سنجد أعذارا نسوقها بني يدي : تساؤل أكرب
  لكي نربر له تقصرينا؟البارئ 

 مؤشراتفبالنظر إىل ما أطلقته اليونسكو من 
يف  )١٢(الوطنية البحوث نظم ومقارنة ميولتق جديدة
 كيف -؟ البحوث تنشأ أين( ٢٠٠٨ يناير ١٦ باريس،

 املعرفة جمتمعات يف واستخدامها ونشرها تناقلها يتم
 خالل نوقشت اليت األسئلة أبرز هي تلك، )احلالية؟
 العايل للتعليم اليونسكو منتدى استضافها اليت الندوة

 خبري مئة حوايل االجتماع يف شارك واملعرفة، والبحوث
 بينهم ومن العايل، والتعليم البحوث سياسات يف

 الوطين، املستوى على السياسي القرار أصحاب
 غري ومنظمات حكومية، دولية ومنظمات وباحثون،
 ثالثني من اخلاص القطاع من وشخصيات حكومية،

 نظم تناولت دراسة )٥٢( نتائج اتمعون ناقشو. بلدا
  . الدخل متوسطة أو منخفضة بلدان يف البحوث
 تناقضات على الضوء الدراسات هذه ألقت وقد
 حمركًا البحوث تصبح لكي تصحيحها يتعني فاضحة
هذا ومن املمكن أن تعد البحوث العلمية يف . للتنمية

نتهاجها نفصلة عن اتمع إلالعلوم اإلنسانية شبه م
مناهج ال تناسب األنساق املعرفية والسلوكية لتلك 
اتمعات لنشأا يف سياقات مغايرة لبيئاا؛ وذلك هو 

  .التحدي الذي أشارت إليه اليونسكو يف ندوا

اهتمام  ةومن األمور اليت تعطي مؤشرات إجيابي
املؤسسات اخلاصة بعقد شراكات مع املؤسسات 

وحسب ما يذكر فإن الدافع وراء ذلك هو . قافيةالث
اإلحساس بالدور احلضاري لألفراد وأمهية دعم الربامج 
اليت تنمي الفرد وتؤدي إىل النهوض بالباحث لينهض 

توقيع اتفاقية تعاون بني ومن أمثلة ذلك ، البحث العلمي
   .ومؤسسة عبد احلميد شومان األردنيةاأللكسو 

ص على أن يتعاون الطرفان وتنص االتفاقية باخلصو
على إقامة نشاطات مشتركة يف جماالت التربية والثقافة 
والعلوم، وأن يعمال على التعريف باحلضارة العربية 

 ممبا يدعاإلسالمية يف نشاطاما املشتركة، وذلك 
احلوار بني الثقافة العربية اإلسالمية والثقافات األخري؛ 

حلميد شومان، من ومؤسسة عبد ااأللكسو كما تتعاون 
خالل هذه االتفاقية، على تشجيع القدرات يف جمال 
البحوث والدراسات الثقافية والفكرية ودعمها، إىل 
جانب تبادل اخلربات والبحوث والدراسات املتصلة 

  .)١٣(مبجاالت التربية والثقافة والعلوم يف الوطن العريب
  

باإلضافة إىل غريها من  ،قد تكون تلك األنشطة
ات واملؤمترات نواة للفعل احلضاري اليت دف الندو

إليه املنظمات الثقافية ولكن يبقى التحدي األكرب هو 
مدى صالحية ما ينتج من تلك الفاعليات للتطبيق يف 

  .الواقع املعيش
  :اإلعالم و صناعة الوعي) ج

بأشكاله -يف ظل واقعنا املعيش حيتل اإلعالم 
ناء الوعي اجلمعي مكان الصدارة يف عوامل ب -املختلفة

لألمة، وهو ما يعطي اإلعالم املرتبة الثانية بعد التربية 
ومع التطور الشديد يف الوسائل اإلعالمية، . والتعليم

تطورت وسائل االستفادة إال أن األمة اإلسالمية ما 
  . زالت تتلقى تلك التكنولوجيات مما يؤثر على وعيها
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إلعالمي يف لقد تباينت أساليب التعاطي مع اال ا
املنظمات بشكل واضح وإن كانت هناك تشاركات 
جتمع بينها، فعلى سبيل املثال قامت اليونسكو بإدانة 
االغتياالت اليت يتعرض هلا الصحفيون يف العامل واليت 

فمن العراق اليت حازت . وقع أغلبها يف بالد املسلمني
غتياالت، إىل الصومال، إىل الصدارة يف عدد اال

. )١٤(تلة واليت وقعت ا جمزرة الصحافينيفلسطني احمل
 الصحايف قتل أدين: "لليونسكو العام منياألوقد أعلن 
 السلطات تبذل أن وآمل. شناعة فضل الفلسطيين
 اليت الظروف يف للتحقيق ممكن جهد كل اإلسرائيلية

 هام أمر فهذا. شناعة سيارة على باهلجوم أحاطت
اجد ." 

 الالزم االهتمام ءإيال جيب: "ماتسورا وأضاف
 وقد". صعبة الظروف كانت مهما الصحافيني، لسالمة

 سيارته إصابة بعد ،)عاما ٢٥( شناعة فضل تويف
 مهندس مع يصور وكان. أبريل ١٦ يف بصاروخ
 بالقرب اإلسرائيلية للدبابات اهجوم بربخ وفاء الصوت

 وكما. سيارما أصيبت عندما لالجئني الربيج خميم من
 على بوضوح بارزة كانت" صحافة" كلمة فإن أفيد

. صحافيني جانب من مستخدمة أا إىل لإلشارة العربة
وهذا، ومن املالحظ أن اليونسكو ال تدين غري االغتيال 

تقمع وتعتقل وتنكل بكل من له  لًايف حني أن هناك دو
رأي حر باالعتقال أو التعذيب أو اخلطف، وعلى ذلك 

نعد ذلك إنعكاسا لرمسية  حدث وال حرج، وميكن أن
املؤسسة ووقوعها حتت الضغوط الدبلوماسية من الدول 

  .األعضاء
ملؤسسـات  اأهم املشكالت اليت تواجـه   -رابعا

  الثقافية واحلقوقية

وبعد أن تناولنا يف التقرير أهم القضايا وااالت 
اليت تناولتها املؤسسات الثقافية واحلقوقية، فإننا قد 

شكالت اليت ظهرت من خالل عملية وجدنا بعض امل
ولعل تلك املشكالت تنقسم إىل مشكالت . الرصد

متعلقة مبنظمات بعينها ومشكالت وجدناها يف كل 
املنظمات تقريبا؛ وبالتايل سيكون التركيز هنا على 
املشكالت العامة املوجودة يف كل املنظمات مع عرض 

  .لبعض املشكالت اخلاصة بكل منظمة على حدة
  

  :املشكالت العامة) أ
تتعرض املنظمات الثقافية واحلقوقية للعديد من 
املشكالت اليت جتمع فيما بينها مما جيعلها مشكالت 

مشكالت األهداف، : ومن أبرز تلك املشكالت. عامة
ولسوف نعرض . واختيار اآلليات، ومشكالت التمويل

  :هلا فيما يلي
 مشكالت حتقيق األهداف :  

منظمة إىل أهدافها من  من املفترض أن تصل كل
خالل القيام بعملها واختيار آليات تناسب السياقات 
لتصل يف النهاية إىل غايتها ومقصدها، ولكن ظهر من 
خالل الرصد أنه رغم كرب أهداف املنظمات املرصودة 

أن  إال ،ما جيد وما يستحدث ةومطاطيتها وقابليتها لسع
  .املطلوبالنتائج على أرض الواقع ال ترقى للمستوى 

وميكننا أن نرجع ذلك إىل عدة مشكالت فرعية 
قد ال تتوافر يف كل املنظمات وإن كانت تؤدي إىل 

ومن أمثلة تلك املشكالت، عدم فهم . نفس النتائج
دور املنظمة الذي يؤدي إىل بروز الرؤى الفردية لدور 
املنظمة؛ وذلك يف املستويات العليا ويؤدي إىل االنتماء 

املؤسسي يف املستويات الدنيا وهو ما الفردي وليس 
يؤدي إىل عدم حتقيق املؤسسة ألهدافها وهذا ما يطلق 

  ).الشخصنة(عليه 
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 اختيار اآلليات: 

تتباهى  لًافمث. هناك مشكلة الكم والكيف
مبضاعفة عدد أنشطتها وإن كانت كيفًا مل  اإليسيسكو

، وهو ما يرجعنا لكيفية العمل يف )١٥(تؤت مثارها
  .وكيفية تقومي األعمال املؤسسات

وهذا من املؤشرات اخلادعة يف التقومي ألي مؤسسة 
يف  -رغم احلاجة إليه-كانت، فما كان الكم ليفيد 

جودة الكيف؛ ألن املنظمات بشكل ما تعترف بالكم 
على الكيف فتحاول التركيز على الكم دون الكيف 
وتقوم بالعديد من األنشطة اليت قد يكون هلا تأثري وقد 

وعلى هذا فهي ال تويل اهتماما . ال يكون هلا هذا التأثري
قويا باحملتوى قدر ما تويل اهتماما بظهورها مثل بقية 

ومراجعة احملتوى نقطة . املنظمات وتعاوا الكبري معهم
يف غاية األمهية ألن املنظمة البد أن تكون متأكدة من 

ة وأمهية مالءمة احملتوى للمنظومة الفكرية للدول املعني
عمل املنظمة يف دعم اإلصالح والتطوير يف الدول 
 تم بكم املختلفة واالهتمام بالتنمية يف البلدان قبل أن

وقد تكون األنشطة قليلة ولكنها مركزة ختدم . النشاط
املنظمات أن تضع معايري  األهداف والدول كذلك البد

ام رصد القضايا واالهتمام ا وال تقوم باالهتمل أمينة
  .بقضايا مهما كانت غري مهمة

  

 مشكلة التمويل: 
تلك املشكلة اليت تقع فيها أغلب املنظمات التابعة 
ملنظمات دولية وإقليمية حكومية يدخل يف عضويتها 
دول عربية وإسالمية؛ حيث ينعكس عدم االهتمام ا 
يف عدم سداد االشتراكات ا وملدد طويلة وإلقاء أعباء 

دولة أو عدة دول تكون يف الغالب التمويل على كاهل 
صاحبة قرار يف حتديد القائمني على املنظمة واختيار 

من  )١٧(لكسوواأل )١٦(وسائل عملها وتعاين اإليسيسكو

تأخر سداد االشتراكات الدول األعضاء بل وبعض 
الدول املؤسسة هلما وهو ما يسبب يف ضعف املنظمة 

  .وتقييد حركتها إىل حد ما
وهذا . مشكلة للمنظمات الثقافية وميثل التمويل

ينبع من طبيعتها الدولية واإلقليمية اليت تقوم على 
أساسها بعمل برامج ومشروعات لتنمية ااالت اليت 
تم ا واملدرجة يف أجندا؛ وبالتايل حتتاج هذه 
املنظمات إىل متويل لكل هذا، وهو ما يأيت بالضرورة 

ومن املتعارف . اتمن الدول األعضاء يف تلك املنظم
عليها أن املنظمات إذا واجهت مشكالت متويلية فإا 
ختضع لنفوذ الدول اليت تغطي العجز يف التمويل وختضع 
الربامج واملشروعات لسياسات تلك الدول اليت حتاول 
فرض أجندا على املنظمة كلما دفعت الدولة حصة 

الدول أكرب يف متويل املنظمة اليت ختضع براجمها للدول و
حتاول من خالل املنظمة حتقيق أغراضها السياسية اليت 
ال تستطيع الدول حتقيقها على مستوى احلكومات 
والعمل السياسي؛ وهلذا تتجه الدول يف بعض األحيان 
إىل املنظمات، وهذا ليس على الصعيد السياسي فقط 

  .وإمنا حىت يف املؤسسات الثقافية حيدث ذلك
تتنوع اإلشكاليات اخلاصة : اإلشكاليات اخلاصة) ب

وهو ما جيعلنا نفرد  -كلٍّ على حدة-لكل مؤسسة 
  :مشكالت كل منظمة على حدة كما يلي

 اليونسكو: 
تعد املشكلة األساسية لليونسكو هي كوا تعكس 

األمم (التوازنات السياسية اخلاصة مبنظمتها األساسية 
؛ وهو ما أعطاها دورا هامشيا يف محاية )املتحدة

صحافيني وحرية اإلعالم اقتصر على الشجب واإلدانة ال
وعدم التدخل يف بعض األحيان إذا تعلق األمر بفعل 
الواليات املتحدة األمريكية، ولذلك جندها تتخذ 
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مثل محاية التراث (مواقف ضعيفة جتاه بعض القضايا 
اإلسالمي يف فلسطني، ومحاية اآلثار العراقية من السرقة 

نت ذات دور بارز يف محاية التراث ، وإن كا)والتهريب
اإلنساين واإلسالمي والعريب إذا مل يتعارض مع مصاحل 

  .إحدى القوى الكربى
 اإليسيسكو: 

يف غالبية الدول اليت  اإليسيسكوتنتشر أنشطة 
ويالحظ كثرة تلك األنشطة من . يوجد ا مسلمون

حيث الكم، وتوزعها يف عدد كبري من تلك الدول، 
لمنظمة كنقطة قوة، ولكن ما حيسب وهو ما حيسب ل

ها كنقطة ضعف هو أن تلك األنشطة يف الغالب ال يلع
ثر بارز أو ملموس على أرض الواقع إال ما أيكون هلا 

ندر، وهو ما يؤدي إىل تشتيت اجلهود، ولذلك جيب 
على اإليسيسكو حتري مدى االحتياج إىل تلك 

ة لألنشطة األنشطة مع مراعاة السياقات املكانية والزماني
  .اليت تقوم ا

 إشكالية اخلطاب و الدبلوماسية يف اإليسيسكو: 
ولعله يظهر أن هناك مشكلة يف اخلطاب الرمسي 
للمؤسسة ومراعاته للدبلوماسية على حساب احليادية 

فالنظر  ؛واملنطق العقلي واحنباسه يف احملبس التارخيي
 العام املديرللنص التايل الذي هو جزء من خطاب 

 روسيا( حول مبوسكو دولية ندوة يف يسيسكولإل
 روسيا عالقة نإ :قد يوضح ذلك )١٨()اإلسالمي والعامل
 من عصر أي يف اليوم منها أفضل تكن مل اإلسالمي بالعامل

 القيصرية اإلمرباطورية مواجهة  إىل مشريا ،"املتعاقبة العصور
 بعد توترات ما إىل مشرياو العثمانية،الدولة  مع الروسية

 .١٩١٧ أكتوبر ثورة
 كانت تلك: "ولهبق األحداث تلك على وعقب

 وقد. انقضت تارخيية وأحداث انطوت، املاضي من صفحة

 املاضي إىل بالقياس أفضل، هو ما إىل اليوم األمور تغريت
 روسيا واسترجاع الشمويل، النظام انتهاء بعد البعيد،

 القوانني ترمحي الذي املسامل الدميقراطي النظام وقيام لعافيتها،
 على الدول مع العالقات ويقيم العامل، على وينفتح الدولية
 على ال واألمنية، والسياسية االقتصادية املصاحل تبادل أساس
 نفوذ ملناطق االكتساح وحسابات يديولوجيأ أساس
 عرفته الذي الكبري التحول هذا مظاهر من إن" ،"مذهيب
 مجيع على حيحالص االجتاه يف املرحلة هذه يف روسيا

 بصفة اإلسالمي املؤمتر منظمة إىل انضمامها األصعدة،
 والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة إىل انضمامها مث مراقب،
 مبادرة وتلك أيضا، مراقب بصفة -إيسيسكو- والثقافة

  ".... ،موحيـة حضارية داللة ذات
هذا يف نفس الوقت اليت تصدر به اإلدانات 

سلطات الروسية بانتهاك مواثيق ضد ال )١٩(القضائية
حقوق اإلنسان يف الشيشان واستمرار القمع 
واالنتهاكات حبق املسلمني بدعاوى احلرب على 
اإلرهاب، وخيتطف النساء ويشرد األطفال يف بقاع 

ويبدو أن الدبلوماسية تنسينا . كثرية من روسيا االحتادية
وأعيد احتالهلا مرة أخرى  ١٩٩٤أن الشيشان استقلت 

على يد روسيا الدميوقراطية اجلديدة وأن هناك شعوبا 
من املسلمني وغري املسلمني يقمعون حتت يد االحتالل 

  .الروسي االحتادي
 ألكسو: 

إذا أردنا أن نتحدث عن إشكاليات الدور اخلاص 
سوف نتحدث على مشكالت النظام فلكسو، باأل

، ذلك ه وقيامه بدورهاإلقليمي العريب وحقيقة متاسك
ي ظهر جليا يف تراخي الدور وعدم االلتفات إىل الذ

املواثيق والقرارات العربية حىت عندما يصدرها العرب 
فبالنظر إىل قرار القمة العربية األخرية يف . أنفسهم

 تطوير خطة« ، واليت اعتمدت٢٠٠٨دمشق مارس 
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 واليت النهائية، صيغتها يف »العريب الوطن يف التعليم
 الدول جلامعة العامة األمانة مع ونبالتعا ألكسو أعدا

) ٢٠٠٦( اخلرطوم قميت لقرارات اتنفيذً العربية،
طبقًا ملا -، واليت جاءت الشأن ذا) ٢٠٠٧( والرياض

تلبية لالحتياجات اتمعية العربية، يف حني أن  -قيل
الدول العربية مل تدخلها حيز التنفيذ وال أعتقد أا 

لكثري من االتفاقيات سوف تدخل حيز التنفيذ مثل ا
فبالنظر إىل . العربية اليت ما زالت يف احملبس الورقي

على سبيل -بعض احلاالت العربية يف تطوير التعليم جند 
أن من يتويل التطوير هي مؤسسات أمريكية؛  -املثال

، وهنا نضع نصب كما يف بعض دول اخلليج العريب
ام اليت هي حقيقة النظاأللكسو أعيننا حقيقة حالة 

  .اإلقليمي العريب
  الدوليةمنظمة العفو:  

يقوم أعضاء املنظمة وممثلوها يف أقطار العامل 
 .سبق أن أشرنا إليهااملختلفة مبجموعة من األنشطة 

على وقف  ةساعدويلي ذلك العمل امليداين للم
انتهاكات حقوق اإلنسان عرب تعبئة اجلمهور ملمارسة 

سية املسلحة الضغط على احلكومات واجلماعات السيا
عن  والشركات واهليئات احلكومية الدولية، وذلك

تلك املراحل املتعددة  .وسائل أشرنا إليها ايضاطريق 
للعمل واملتكاملة متيز عمل منظمة العفو الدولية عن 
باقي املنظمات احلقوقية؛ ولذا تعد منظمة العفو الدولية 

 ولكن رغم قوة .أنشط املنظمات احلقوقية الدولية من
املنظمة وانتشارها يف مجيع أحناء العامل إال أن معظم 
عملها جيري بأسلوب تطوعي من ناشطني حقوقيني يف 
مجيع أحناء العامل هلم انتماءات وأفكار خمتلفة تظهر يف 

جتاهات وسلوكيات متباينة؛ وهو ما يؤدي إىل متتع ا

املنظمة مبجموعة من الصفات اليت تفقدها حياديتها 
  :ما يليسنتناوهلا في

o مشكلة املعلومات: 

كما سبق وأشرنا أن مرحلة العمل األويل تعتمد 
على األعضاء املنتشرين من مجيع أحناء العامل، وليس 

و الضحية، وإن أما هو االنتهاك  دهناك معيار لتحدي
كانت تعتمد على الرؤية الشخصية لكل عضو ملاهية 
 حقوق اإلنسان، ومن املتعارف عليه أن االختالف يف

البىن الثقافية واملعرفية بني اتمعات أو األفراد الذين 
يتخذون من اإلسالم أو الشريعة اإلسالمية مرجعا هلم 
وبني اتمعات العلمانية الغربية املعتمدة على النموذج 
الفردي، فهناك بعض احلقوق املكتسبة يف السياق الغريب 

إلسالمية ال تقبلها الدول اليت حتاول أن تطبق الشريعة ا
أو الدول اليت تتكون من أغلبية مسلمة، مثل حدود 

، وهذا )الزنا، السرقة، القذف، والقصاص يف القتلى(
من املمكن أن يرجع إىل فقدان املقدس لقيمته القدسية 
يف الغرب العلماين، وال نقصد بأي حال من األحوال 
أن نقول إنه ال يوجد انتهاكات حلقوق اإلنسان يف 

سالمي، ولكن لنحاول أن نستفيد من الفرص العامل اإل
اليت تتيحها تلك املنظمات احلقوقية البد أن نفهمها 
لكي نستطيع أن نفهمهم أمناطنا الثقافية وسوف نأخذ 
منوذجني مقارنني لنوضح الفرق الذي حيدثه الفهم 
بالنظر إىل تغطية املنظمة لدولتني يطبقان أحكام احلدود 

قضائية ومها اململكة العربية والقصاص يف أنظمتهم ال
السعودية واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، سنرى أن 
أعضاء املنظمة العاملني يف اململكة العربية السعودية مل 

جلد يبدوا أي حتفظات جتاه أحكام تنفيذ احلدود من 
أي حكم بقدر ما يكون شرب اخلمر،  وأزنا لسرقة أو 

عضاء أل اثريمود من أي حمكمة إيرانية بتطبيق احلد
املنظمة يف إيران، وميكننا أن نرجع ذلك إىل أن األعضاء 
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الذين يغطون السعودية قد تفهموا السياق الثقايف 
على عكس ما حدث يف  ،احلاكم للمجتمع السعودي

احلالة اإليرانية حيث قرأوا احلالة اإليرانية يف السياق 
قرئت يف  يف فهم املعلومات إذا لًاالغريب مما خلق اختال

  .غري سياقها
ومن املمكن أن حتل تلك املشكلة بأن تقوم 
املؤسسات احلقوقية احمللية بإقامة تدريبات بالتعاون مع 
املؤسسات الثقافية اإلسالمية لتوعية املندوبني واملراقبني 
املنتمني ملنظمات حقوقية دولية وإقليمية بل وحملية 

للمجتمعات لتوضيح وشرح األمناط واألنساق املعرفية 
اإلسالمية لتفهم التطورات واألحداث يف سياقاا 

  .الطبيعية
o شخصنة القضايا: 

ونقصد ا إثارة القضايا واالهتمام ا وتسليط 
بأشخاص بعينهم، ويظهر ذلك جليا يف  ااألضواء عليه

اختيار املنظمة ملوضوعات قد ال تكون على أولويات 
ريها واستخدام كافة األجندة احلقوقية احمللية، ويتم تكب

طاقات املنظمة هلا، يف حني أن هناك انتهاكات صارخة 
ال يتم التحدث عنها مما قد يفقد املنظمة صورا 
اجلدية، وحيدث ذلك غالبا إذا ارتبطت تلك القضايا 
بأحد األعضاء أو القيادات العليا للمنظمة؛ مثل ما 

مة حدث يف شهر يناير حيث قامت األمينة العامة للمنظ
بالقيام بنفسها بقيادة محلة دولية لفضح  خان أيرين

رئيس باكستان األسبق مشرف تواكب جولة أوروبية 
 وشددت، )٢٠(له ويف مجيع األماكن اليت سيذهب إليها

 يف كاملة حيادية حتقيقات إجراء ضرورة على املنظمة
 القتل، عمليات من وغريها السياسية االغتيال عمليات

 استقالل واستعادة بوتو، ريظبنا اغتيال ذلك يف مبا
 خالل أُقيلوا الذين القضاة مجيع بإعادة القضاء سلطة

 إن" :خان السيدة وقالت .مناصبهم إىل الطوارئ حالة
 إىل وحازمة واضحة رسالة يرسل أن جيب الدويل اتمع
 حقوق احترام استعادة أن على للتأكيد مشرف الرئيس
 الثقة إرساء تاحمف تشكل القانون وسيادة اإلنسان

 اليت السياسي العنف ملوجة حد ووضع املقبلة باالنتخابات
  . )٢١("باكستان تكتسح

-ففي نفس تلك الفترة كان هناك حصار غزة 
إال أا  -ورغم اهتمام املنظمة بالرصد ومجع املعلومات

مل تطور املوضوع إىل درجة استخدام اآلليات وحشد 
ن، واقتصرت على التأييد الدويل ملناصرة احملاصري

مناشدة السلطات املصرية واألردنية لكسر احلصار 
وهنا يظهر مدى أمهية أن . )٢٢(ومساعدة احملاصرين

تكون هناك كوادر حقوقية عربية وإسالمية تم بقضايا 
حقوق اإلنسان يف العامل اإلسالمي، تتناول القضايا يف 
سياقها ويف إطار مرجعيتها اإلسالمية، وتوضح للعامل 

دى سوء احلالة احلقوقية يف العامل اإلسالمي لدرجة م
عدم تواجد احلقوق األساسية كحق احلياة، وللفت 

  .أنظار العامل إىل قضايانا العادلة
o أسلوب التعبري: 

ويقصد به أسلوب صياغة البيانات واخلطابات 
اخللل فيه  ،واحلمالت الدعائية للمنظمة ويظهر
غة البيانات؛ مما باستخدام األساليب الصحفية يف صيا

يلفت النظر إىل أمور قد ال تكون يف السياق من 
شرنا سابقًا إىل مشكلة الصياغة يف أولقد . األساس

الكردي يف إيران، ويف حني أن اخلرب  حالة إعدام الفىت
به تنديد بإعدام آخرين وأن حكم اإلعدام مل يصدر 
لكون الفىت ينتمي إىل العرق الكردي، فقد املضمون 

بل أصبح العنوان كما لو يتهم بالعنصرية والقتل  هحياد
و ميكن . عرقي، وهو ما مل يذكر يف النص سعلى أسا

أن يراجع الزوار : حل تلك املشكلة بأسلوب بسيط
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املسئولني عن املوقع لتنبيههم لتلك األخطاء اليت من 
 .املمكن تداركها

 الشبكة العربية ملعلومات حلقوق اإلنسان.  
العربية ملعلومات حقوق اإلنسان تعترب الشبكة 

منظمة مظلة توفر الدعم للكثري من املنظمات احلقوقية 
ولقد متيز عملها يف فترة . يف النطاقني املصري والعريب

الرصد بوضوح وصوهلا ألهدافها؛ حيث أصبحت مظلة 
وظهر  ،قوية تربط املنظمات احلقوقية يف العامل العريب

املنظمات احلقوقية ذلك جليا يف عدد شركائها من 
العربية الذين شاركوها يف التوقيع على البيانات يف عدد 

) ٣٧(من القضايا املختلفة وصل يف بعض األحيان إىل 
 إىلهناك ما يعوق عملها باإلضافة لكن و ،)٢٣(شريكًا

وميكن أن  ،املنظمات احلقوقية العاملة يف العامل العريب
  :نشري إليه كما يلي

o  نيالقوانوالتشريعات : 

يف العامل العريب ال يوجد ا  لًان هناك دوإحيث 
إطار قانوين للمنظمات احلقوقية مثل اململكة العربية 

ا تشريعات مقيدة  ىرهناك دول أخو ،السعودية
ا تقبع حتت  ىهناك دول أخرو ،للحرية مثل تونس

 ،سورياتعطل دساتريها مثل مصر و" طوارئ"قوانني 
غالق املنظمات احلقوقية دون ميكن يف بعض احليان إو

حتت مظلة القوانني الطارئة كل ذلك إبداء أسباب 
ا أمام عمل تلك املنظمات ا كبرياملناخ جعل هناك عائقً

  .أمام عملهاو
o أساليب التمويل: 

ربية ملعلومات حقوق قصد هنا الشبكة العيال 
ن لكن يدخل يف تلك األزمة عدد كبري مو ،اإلنسان

فكل املنظمات  ،احملليةاإلقليمية و املنظمات احلقوقية
بأنشطتها  ماجلمعيات احلقوقية يلزمها متويل للقياو

إما  امهو ؛للتمويلسائدان وهناك منطان  ،إداراو
 منح من منظمات علىأو احلصول التمويل الذايت 

النمط األول نسبة استخدامه ضئيلة  .ىهيئات أخرو
النمط و ،ومياحلك قيف ظل التضييبالنسبة للنمط الثاين 

تبعية للربامج الثاين يدخل املنظمات يف إشكالية ال
  .املاحننياخلاصة للممولني و

تلك العقبة بإقامة صناديق وقفية  علىميكن التغلب و
هنا تتحرر و ،املنظمات احلقوقية علىها ينفق من عوائد

ما قد يلحقها من حلقوقية من قيد التمويل وانظمات امل
حيفظ هلا مبمولني حمددين و تيجة الرتباطهاتشويه ن
   .حياديتها
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