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 )٢٠٢٢( املايض  نوفمرب  شهر  من  والعرشين  الرابع  يف 
أصدر الربملان األورويب تقريرا عن حالة حقوق اإلنسان 

يف مرص حتت عنوان: 
European Parliament Resolution of 24 
November 2022 on the Human Rights 
Situation in Egypt (2022/2962/ RSP)

احتوى التقرير عىل اهتامات للحكومة املرصية بانتهاكات 
وصفها بالشاملة واجلسيمة، وحث احلكومات األوروبية 
منفردة، ومؤسسات االحتاد األورويب بشكل مجاعي، من 
خالل تسعة عرش مطلبا، عىل فرض عقوبات عىل مرص)1( 

ال  األورويب،  االحتاد  مليثاق  طبقا  أنه  عن  النظر  وبغض 
بفرض عقوبات  قرارات  اختاذ  للربملان األورويب  يمكن 
التعرض  وقبل  عام،  وبشكل  أنه  إال  دولة،  أي  عىل 
إلقاء  جيب  مرص،  حالة  يتناول  الذي  للتقرير  بالتفصيل 
التي  التقارير،  من  النوع  هذا  ملثل  يمكن  ما  عىل  الضوء 
تصدرها جلان خاصة داخل الربملان األورويب، أن تسببه 
التي  البالد  واستقرار  أمن  هتدد  وخيمة،  عواقب  من 

تطاهلا. من ذلك عىل سبيل املثال: 

1- تشويه صورة احلكومات، والتأثري بشكل مبارش أو 
غري مبارش عىل املصالح السياسية واالقتصادية واألمنية 
قرارات  عىل  التأثري  خالل  من  الدول،  تلك  لشعوب 
من  يزيد  بام  البلدان،  هذه  بشأن  األجانب  املستثمرين 
تشري  السياق،  اقتصاديا. ويف هذا  الشعوب  تلك  معاناة 
دراسة إىل تقدير ورد يف أحد تقارير البنك الدويل تناولت 
سياسات االستثامر لعدد 4٠٠ رشكة دولية يف ٢1 دولة 
املستثمرين  من   %61 أن  إىل  خمتلفة،  جماالت  يف  تعمل 
تلعب  سياسية  أسباب  من  النابعة  املخاطر  أن  يعتربون 

دورا مهام يف قرارات االستثامر في الدول النامية.)٢( 

من  العديد  يشجع  قد  التقارير  من  النوع  هذا  أن   -٢
حتظرها  التي  تلك  خاصة  املحلية،  السياسية  اجلامعات 
يعتنقون  الذين  واألفراد  واجلامعات  املستهدفة،  البلدان 
باملصالح  العبث  عىل  متطرفة،  يسارية  أيديولوجيات 
السياسية واألمنية لشعوهبا، يف صورة حتريض غري مبارش 

عىل إثارة االضطرابات وممارسة العنف واإلرهاب فيها. 
وهناك شهادة من أحد املرصيني مزدوجي اجلنسية )عمر 
كان  فقد  ذلك.  توضح  الربيطاين(  املرصي  هاميلتون 
ويقول  يناير عام ٢٠11،  أحداث  هاميلتون مشاركا يف 
وسيلة  أنشأنا  األصدقاء  من  جمموعة  »مع  شهادته:  يف 
الشوارع  يف  حيدث  ما  كل  نوثق  رحنا  نضالية.  إعالم 
وننرش بانتظام األرشطة املصورة عىل اإلنرتنت. كّنا جزءًا 
من حرب إعالمية يستطيع فيها رشيط مصور من نوعية 
أصبح  الشارع.  اىل  بساطة  بكل  الناس  يدفع  أن  جيدة 
أهنا  الدولة  تزعم  الزاوية يف عملنا. عندما  العنف حجر 
ال تقتل مواطنيها، يكون لتكذيبها فائدة سياسية مّجة«.)3( 
حالة  عن  األورويب  الربملان  تقارير  أن  بالذكر  واجلدير 
العربية واالسالمية  البلدان  اإلنسان يف كثري من  حقوق 
تصدرها  تقارير  عىل  كثيف  بشكل  تعتمد  مرص،  ومنها 
عىل  أو  حكومية،  غري  ودولية  وعربية  مرصية  منظامت 
شهادات من أفراد يدعون أهنم متطوعون من أجل نرش 
ثقافة حقوق اإلنسان. وال يقوم الربملان األورويب بجهد 
يذكر للتحري عن مدى مصداقية تقارير هذه املنظامت، 
أفراد  يصورها  أو  يروهيا  التي  الوقائع  مطابقة  مدى  أو 
هذا  يف  املتنوعة  اإلخبارية  املصادر  مع  »متطوعون«، 
تتجاهل  كام  املزعوم.  احلدث  وقوع  حلظة  ذاك  أو  البلد 
املنظامت  تلقي  تأثري  مدى  يف  التحقيق  التقارير  نفس 
غري احلكومية -العربية واإلسالمية- متويال من جهات 
جمهولة أو من جهات هلا مصلحة يف تشويه صورة النظم 

احلاكمة، عىل التقارير التي تصدرها. 
إن عدم قيام جلنة حقوق اإلنسان باالحتاد األورويب بوضع 
معايري موضوعية للتعامل مع املصادر التي تعتمد عليها 
تعمل  مجاعات  أمام  الطريق  يفتح  تقاريرها،  إصدار  يف 
املصنفة  املسلمني  اإلخوان  مجاعة  مثل  القانون  خارج 
واألفراد  إرهابية،  كجامعة  الدول  من  والعديد  مرص  يف 
»الفوضويني«  مثل  متطرفة  أليديولوجيات  املنتمني 
و»األناركيني« الذين يرفضون فكرة السلطة يف حد ذاهتا 
صورة  بتشويه  يقوموا  لكي  ممارساهتا،  عن  النظر  بغض 
بعض األنظمة ألسباب سياسية وعقائدية ال متت للدفاع 
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عن حقوق اإلنسان بأي صلة. وقد يلجأون إىل »فربكة« 
لتحقيق  املصورة  األفالم  وتزييف  والشائعات  األخبار 
ُتستغل  التقارير  هذه  مثل  أن  األسوأ  بل  أغراضهم، 
العنف  العاديني ملامرسة  الناس  بصورة ال أخالقية لدفع 

ضد السلطة وضد بعضهم البعض. 
3- يمكن ملثل هذه التقارير التسبب يف خلق انقسامات 
تستهدفها،  التي  البلدان  يف  خطرية  وسياسية  اجتامعية 
وقد تتطور إىل نشوب حروب أهلية، كام حدث يف ليبيا 
من  عقد  عىل  يزيد  ما  خالل  وسوريا  واليمن  والعراق 
)بضعة  الضئيل  العدد  عن  نتساءل  أن  ويكفي  الزمان. 
ممارسات  من  البالد  هذه  يف  املترضرين  من  آالف( 
تقارير  مثل  تقارير  مزاعم  حسب  فيها  الوطنية  األنظمة 
الربملان األورويب بأهنا ممارسات تنتهك حقوق اإلنسان، 
وبني األعداد املهولة التي تصل إىل عرشات املاليني من 
اضطروا  أو  حياهتم  فقدوا  الذين  البالد  هذه  مواطني 
عىل  نشبت  التي  األهلية  واحلروب  العنف  من  للفرار 
حقوق  عن  الدفاع  بمنظامت  يسمى  ما  حتريض  خلفية 
عىل  املوضوعية،  وغري  املنضبطة  غري  بتقاريرها  اإلنسان 

الثورة عىل تلك األنظمة؟
الدويل  األمحر  الصليب  منظمة  أوردهتا  كام  اإلجابة 
وفقدان  قتيل،  مليون  نصف  »قرابة  هي   ،٢٠٢1 عام 
حدود  داخل  سواء  ملوطنهم،  مواطن  مليون  عرش  اثني 
احلرب  يف  خارجية،  دول  يف  مالجئ  يف  أو  الدولة، 
فقد   ٢٠٢٠ عام  وحتى  اليمن  ويف  السورية.  األهلية 
نحو ربع مليون شخص حياهتم يف القتال األهيل الدائر 
البلد من نقص  أبناء هذا  اليوم، ويعاين 8٠% من  حتى 
هذا  االقتتال.  هذا  جراء  الغذائية  اإلمدادات  يف  خطري 
لصوص  مكن  قد  األمني  االنفالت  أن  إىل  باإلضافة 
التنقيب واإلجتار والتهريب، يف ظل  ومهريب اآلثار من 
املضطربة  املحلية  باألوضاع  األمن  انشغال  أو  غياب 
الثمينة  القطع األثرية  حتى وجدنا الرتاث اإلنساين من 
التواصل  صفحات  عىل  للبيع  معروًضا  والنادرة 
خجل  دون  اإللكرتوين،  التسوق  ومواقع  االجتامعي، 
وال  األخالقية،  للمعايري  وال  للقانون،  ال  اكرتاث  أو 

الرشق  لشعوب  والرتاثية  الفكرية  للملكية  حتى 
األوسط«.)4( 

يف  ينترص  األورويب  الربملان  فإن  وضوحا،  أكثر  بمعني 
العريب  العامل  يف  آالف  بضعة  عن  تزيد  ال  لفئة  تقاريره 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  مزاعمها  ويتبني  كله، 
أهنم  بحجة  العنف،  عىل  حتريضهم  ويدعم  بالدهم،  يف 
الشعوب  معاقبة  ويريد  اإلنسان.  حقوق  عن  مدافعني 
واحلكومات يف تلك البلدان جراء ذلك، يف الوقت الذي 
يتجاهل حجم الكارثة التي قادت إليها هذه التوجهات 
أن عليه  الربملان األورويب(  يري )أي  املسئولة، وال  غري 
وسائل  عن  البحث  وهي  بكثري  أكرب  أخالقية  مسئولية 
املفهوم  لتقويض  تقود  ال  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لنرش 
ذاته، وال تؤدي -وهذا هو األهم- إىل تدمري املجتمعات 
واسقاط الدول والتسبب يف خلق انتهاكات أكثر بشاعة 

وأعظم حجام حلقوق اإلنسان. 

واإلسالميني  اليسار  بني  املصالح  وعالقات  االنتخابية  احلسابات 
كمدخل لفهم التقرير

والليربالية  اليسارية  األحزاب  معظم  تقف  ما  عادة 
العريب  العامل  األوروبية وراء تقارير حقوق اإلنسان عن 
اليسار  بني  العالقة  عىل  هنا  وسنركز  واالسالمي، 
األورويب وتنظيامت اإلسالم السيايس لنبني كيف تلعب 
الرئييس يف إصدار  الدور  بينهام،  املتبادلة  عالقة املصالح 
واإلسالمية،  العربية  والشعوب  للدول  املسيئة  التقارير 
أحزاب  اهتامم  أن  الدراسات،  العديد من  حيث توضح 
الربملان األورويب بحالة حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق 
األوسط عامة، ينبع من أسباب تتعلق بالتنافس االنتخايب 
ظل  يف  وذلك  إال،  ليس  األورويب  الداخل  يف  بينها  فيام 

احلقائق الثالث التالية:
من  أورويب  مواطن  مليون   ٢7 من  يقرب  ما  هناك   -1
أصول إسالمية وعربية. وبالتايل فإن األحداث التي تقع 
وكذلك  واإلسالمي(،  العريب  العاملني  )يف  هناك  أو  هنا 
قضية  من  ذاك  أو  الطرف  هذا  يتخذها  التي  املواقف 
معينه، يمكن أن تؤدي إىل إثارة املشكالت عىل اجلانبني.
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٢- أن تيارات اإلسالم السيايس يف أوروبا باتت تشكل 
لويب قويًا داخل بعض الدول األوروبية اهلامة مثل أملانيا، 
بلد  أي  يف  واملسلمني  العرب  أصوات  توجيه  ويمكنها 
أورويب نحو احلزب أو األحزاب التي تتبني الدفاع عن 

قضاياها اخلاصة. 
3- أن الضغط عرب تقارير حقوق اإلنسان التي يصدرها 
جيدا  حال  يبدو  الدول،  بعض  عىل  األورويب،  الربملان 
إلرضاء احللفاء من الناخبني العرب واملسلمني وجذب 
أصواهتم يف االنتخابات، سواء كانت انتخابات وطنية أو 
انتخابات االحتاد األورويب ومؤسساته، حتى لو مل تتخذ 
لسياستها  أساسا  التقارير  هذه  مثل  املعنية  احلكومات 
الرسمية حيال هذه الدول. كام يمكن حلكومات الدول 
من  تنازالت  النتزاع  التقارير  هذه  استغالل  األوروبية 
أخري  ملفات  التقارير يف  مثل هذه  تتناوهلا  التي  الدول 

ال عالقة هلا بقضية حقوق اإلنسان. 
وتوضح إحدى الدراسات كيف تتفاعل العنارص الثالثة 
أحزاب  جانب  من  خادعا  اهتامما  لتخلق  معا،  املذكورة 
االحتاد األورويب بأوضاع حقوق اإلنسان يف مرص والعامل 
العريب واإلسالمي، حيث تشري الدراسة إىل »أن تساهل 
السيايس  اإلسالم  مع  األوروبية  اليسارية  األحزاب 
الذي  املتطرف  اليمني  نمو  من  األوىل  بالدرجة  ينبع 
عام،  بشكل  واألجانب  للمسلمني  معادية  يتبنى سياسة 
حيث يستفيد اليمني املتطرف من ظاهرة اإلسالموفوبيا 
سياسة  من  الغاضبني  الناخبني  أصوات  عىل  للحصول 
اليسار  يعمل  املقابل  يف  النخبوية.  األوروبية  األحزاب 
تسعى  مبادرات  طريق  عن  مضادة،  بطريقة  األورويب 
لزيادة تقبل املسلمني يف املجتمع األورويب، هبدف سحب 
من  يبدو  ما  وعىل  الشعبوي،  اليمني  يد  من  الورقة  هذه 
السيايس  اإلسالم  حركات  فإن  متقاطعة،  تقارير  خالل 
كيانات  أو  كمنظامت  نفسها  وقدمت  املوقف،  استغلت 
ومتكنت  والعنرصية،  اإلسالموفوبيا  ظاهرة  ضد  تعمل 
يف  اليسارية  األحزاب  بعض  داخل  تواجدها  تعزيز  من 
عدد من الدول، فيام استفادت من تواجد هذه األحزاب 
تسهيالت  عىل  للحصول  البلدان  بعض  يف  السلطة  يف 

ألنشطتها«. )5(

املسلمة  األقليات  »معظم  أن  إىل  أخرى  دراسة  وتشري 
سبيل  عىل  إقامتهم.  بلد  يف  اليسارية  لألحزاب  تصوت 
املسلمني  من   %85 صوت  املتحدة،  اململكة  يف  املثال، 
حلزب العامل يف انتخابات عام ٢٠17. يف فرنسا صوت 
93% الوالند، مرشح احلزب االشرتاكي يف االنتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠1٢، ويف الواليات املتحدة يصوت ثلثا 

األقليات املسلمة للحزب الديمقراطي. )6(

معادلة  إىل  التوصل  يصعب  ال  احلقائق  هذه  ظل  يف 
تأييده  األورويب  اليسار  فيها  يقدم  لعالقة:  حاكمة 
ألجندة اإلسالم السيايس خارج أوروبا، أو بالتحديد يف 
رأسها  وعىل  هلا،  املنتمية  اجلامعات  منه  أتت  الذي  البلد 
بتجنيد  اإلخوان  تعهد  مقابل  املسلمني،  اإلخوان  مجاعة 
أصوات املسلمني األوروبيني لصالح األحزاب اليسارية 

األوروبية. )7(

إن تسلل اإلخوان املسلمني إىل اجلاليات املسلمة يف أوروبا 
أجندات  تبني  نحو  واجتامعية  دينية  بحجج  وقيادهتم 
سياسية معينة يف الداخل األورويب، ال يبدو صعبا، حيث 
تشري دراسة أخرى إىل »أن األعضاء األكثر حمافظة اجتامعيا 
جييدون  الذين  هم  أوروبا،  يف  املسلمة  املجتمعات  يف 
أصواهتم  وحشد  اإلسالمية،  الكتلة  أصوات  بلورة  حقا 
االنتخابية. عالوة عىل ذلك، غالبا ما ترتكز هذه الطوائف 
األكثر حمافظة ودينية يف بعض املدن والدوائر االنتخابية، 
االنتخابات  بخسارة  حزب  أي  خياطر  املناطق،  هذه  ويف 
إذا مل يقم بتجنيد أصوات املسلمني. بمعنى آخر، هذا هو 
يتعني  ما  إذ غالبا  الذي تواجهه هذه األحزاب:  التحدي 
عليها االعتامد عىل املجتمعات املسلمة املحافظة اجتامعيا 

ودينيا للغاية للفوز باالنتخابات. )8( 

اليسار  بني  اإليدولوجية  العالقة  جتاهل  يمكن  ال  أيضا 
األورويب واليسار يف الرشق األوسط، وكيف يؤيد األول 
بالده  سلطات  ضد  والعنف  للفوىض  األخري  دعوات 
حتت مسمى حقوق اإلنسان. وهي الدعوات التي يري 
فيها كاتبوا تقارير حقوق اإلنسان يف الربملان األورويب، 
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ممارسات مرشوعه تنتمي حلرية الرأي والتعبري! 

وسواء بتحركات من اإلسالم السيايس أو من التنظيامت 
املواجهة  فإن  معا،  بكليهام  أو  املتطرفة،  خاصة  اليسارية 
املتكررة بني الربملان األورويب والعديد من الدول العربية 
واإلسالمية تتجدد بني احلني واآلخر عىل خلفية صدور 

تقارير مسيئة من جانبه يف حق تلك البلدان. 

مالحظات حول املضمون

العديد  للتقرير اخلاص بمرص، تظهر  املدققة  القراءة  من 
بداللة  يتعلق  فيام  بتفصيلها  اجلديرة  املالحظات  من 
يف  األورويب  الربملان  يف  واليسار  اليمني  أحزاب  تعاون 
اتبعه  الذي  واملنهج  صدوره،  وتوقيت  التقرير،  إصدار 

صانعوه، ولغة التقرير، وغريها. 

حسب موقع  التقرير:  ١- األحزاب املشاركة يف صناعة 
كتل  سبعة  فإن  اإلنرتنت  شبكة  عىل  األورويب  االحتاد 
الربملان قد دعت  الثامنية كتل املسجلة يف  حزبية من بني 
إىل كتابة التقرير عرب ممثلني لكل كتلة منها ال يزيد عددهم 

عن عرشين مندوبا. وهذه الكتل هي: 

 ،)ECR( األوروبيون  واإلصالحيون  املحافظون   -
بالدرجة  املعنية  اليمينية  األحزاب  من  جمموعة  وهي 
الثالث  العامل  من  القادمة  اهلجرة  من  احلد  بقضية  األوىل 

)عدد النواب 64 نائبا(. 

 ،)EPP Group( األورويب  الشعب  حزب  جمموعة   -
النواب  )عدد  الوسط  يمني  من  سياسية  جمموعة  وهي 

176 نائب(. 

- جتديد أوروبا )Renew(، وهي جمموعة سياسية ليربالية 
مؤيدة للوحدة األوروبية )عدد النواب 1٠٢ نائب(.

 ،Greens/EFA احلر  األورويب  اخلرض/التحالف   -
وانفصالية  إقليمية  سياسية  أحزاب  عدة  من  ويتألف 
باالستقالل  إما  األحزاب  تلك  تنادي  إثنية.  وأقليات 
نقل  أشكال  من  بشكل  أو  والسيادة،  التام  السيايس 
نواب  )عدد  إقليمها  أو  لبلدها  الذايت  احلكم  أو  السلطة 

املجموعة 7٢ نائبا(. 

ائتالف  عن  عبارة  وهو   ،GUE/NGL اليسار  تكتل   -
دولة   14 يف  يساريًا  سياسيًا  جتمعًا   19 صفوفه  يف  يضم 

أوروبية )ممثل بـ 38 نائبا(. 

والديمقراطيني  لالشرتاكيني  التقدمي  التحالف   -
األورويب  الربملان  يف  السياسية  املجموعة  وهو   ،D&S
وتصنف   .)PES( األوروبيني  االشرتاكيني  حلزب 
أحزابا  الغالب  يف  وتضم  التوجه،  يف  الوسط  كيسار 
التقدمي  التحالف  إىل  وتنتسب  ديمقراطية  اشرتاكية 

واألممية االشرتاكية )146 نائبا(. 

 ،Identity and Democracy اهلوية والديمقراطية -
تم  متطرفة،  ويمينية  يمينية،  أحزاب  من  جمموعة  وهي 
األورويب  الربملان  لوالية   ٢٠19 يونيو   13 يف  إطالقها 
يمينية  وشعبوية  قومية  أحزاب  من  وتتكون  التاسع. 

)متتلك 64 نائبا(. 

قد يكون اجتامع كافة أحزاب الطيف السيايس يف الربملان 
اإلنسان،  حقوق  حالة  عن  تقرير  إصدار  عىل  األورويب 
دليال خادعا عىل مدى فداحة انتهاكات هذه احلقوق يف 
االنتهاكات،  استنادا إىل حتركها مجيعا إلدانة هذه  مرص، 
األحزاب  هذه  أن  عىل  خداعا  أشد  دليال  يكون  قد  أو 
مبدئي.  بشكل  اإلنسان  حقوق  بقضية  بالفعل  مشغولة 
لكن األمر كام سبق وأن أوضحنا يمكن تفسريه إىل حد 
واليسار  اليمني  بني  أوروبا  يف  املحتدمة  باملنافسة  كبري 
صحيح  أوروبا.  يف  املسلمة  اجلاليات  من  املوقف  حول 
يف  ستكون  األورويب  للربملان  القادمة  االنتخابات  أن 
عن  نسبيا  بعيده  زمنية  فرتة  وهي   ،٢٠٢4 عام  منتصف 
بام   ،)٢٠٢٢ )نوفمرب  التقرير  فيه  ظهر  الذي  التوقيت 
التقرير  بني  االفرتاضية  االرتباط  عالقة  قوة   من  يقلل 
واالنتخابات، لكن االستعداد ملثل هذه االنتخابات يبدأ 
مبكرا، حيث تريد األحزاب األوروبية أن حتشد أصوات 
بمغازلته  اليسار  مبكرا:  لصاحلها  املسلمة  اجلاليات 
لإلخوان املسلمني الذين يسيطرون عىل أغلبية اجلاليات 
اإلخوان  حماوالت  ظل  يف  خاصة  أوروبا،  يف  املسلمة 
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أجل  من  األورويب  والربملان  األوروبية  الدول  حشد 
جنائية،  بتهم  مرص  يف  املسجونني  أعضائها  عن  اإلفراج 
الربملان  يصدر  بمقتضاها  جيدة،  صفقة  تتشكل  وبذلك 
األورويب تقريرا يدين احلكومة املرصية، يف مقابل تعهد 
لصالح  األوروبيني  املسلمني  أصوات  بتوجيه  اجلامعة 
التي  اليمني  أحزاب  أما  املقبلة.  االنتخابات  يف  اليسار 
أهنا  فرغم  امليسء عن مرص،  التقرير  شاركت يف إصدار 
نسيان  عىل  املسلمة  اجلاليات  إجبار  مبدأ  تتبنى  تقليديا 
ثقافتها األم واالندماج يف الثقافة األوروبية، أو الرحيل 
تلك  أن  إال  االندماج،  رفضوا  إذا  األصلية  لبلداهنم 
األحزاب ترى أن الضغط عىل احلكومة املرصية من أجل 
اجلامعة  ومنح  اإلرهابية،  اجلامعة  سجناء  عن  اإلفراج 
اهلدف  خيدم  سوف  مرص،  يف  السيايس  العمل  حرية 
الرئييس لليمني األورويب وهو إفراغ القارة من املسلمني 
إذا  األصلية  لبلداهنم  العودة  يفضلوا  أن  يمكن  الذين 
توجهاهتم  يتبني  حكم  نظام  يف  للعيش  فرصة  وجدوا 

الداعية إلقامة دولة دينية.

إيطاليا  وزراء  رئيسة  ميلوين«  »جورجيا  أوضحت  لقد 
عندما كانت يف املعارضة )ديسمرب ٢٠18( أن ربط اليمني 
يف  الديمقراطية  بغياب  عامة  األوروبيون  يصفه  ما  بني 
أوروبا، هو  املهاجرين عىل  تدفق  وبني  األوسط،  الرشق 

قناعة عامة أوروبية بالفعل وليس جمرد افرتاض نظري.)9(

الربملان  يف  والوسط  واليسار  اليمني  يتفق  عندما  إذن 
املرصية  للدولة  معاد  تقرير  إصدار  حول  األورويب 
وحيرض ضدها، فليس معني ذلك بالرضورة قناعة هذه 
التيارات بصدق املعلومات التي بني عليها التقرير، وال 
بسبب حرصها من الناحية املبدئية عىل حقوق اإلنسان، 

بل ألسباب مصلحية بحته. 

موقع  يبني  التقرير:  عىل  التصويت  عملية  دالالت   -٢
الربملان األورويب عىل شبكة اإلنرتنت أن عدد من أيدوا 
رفض  مقابل  نائبا،   3٢6 مرص  بحق  الصادر  التقرير 
حضور  وعدم  التصويت،  عن  نائبا   186 وامتناع   ،46

147 نائبا. 

األوىل،  خمتلفتني؛  بطريقتني  البيانات  هذه  قراءة  ويمكن 
 7٠5( األورويب  للربملان  الكاملة  القوة  إىل  منسوبة 
مرص  إدانة  عىل  وافقوا  من  أن  ذلك  ويعني  نواب(، 
46% فقط من أعضاء الربملان، وأن عدد الرافضني ومن 
امتنعوا عن التصويت )ربام لعدم قناعتهم بالتقرير منهجا 
الطريقة  النواب.  عدد  نفس  من   %33 يبلغ  وأهدافا( 
النواب  لعدد  األرقام  نفس  نسبة  احلساب هي  الثانية يف 
الذين حرضوا جلسة التصويت عىل القرار، وهم 558 
 ،%58 التقرير  أيدوا  من  نسبة  فإن  لذلك  ووفقا  نائبا، 
منهم   %4٢ من  يقرب  ما  إىل  تصل  كبرية  أقلية  مقابل 

رفضت أو امتنعت عن تأييد التقرير. 

واسعة  إدانة  إزاء  لسنا  فإننا  احلساب  طريقة  كانت  وأي 
حلالة حقوق اإلنسان يف مرص يف الربملان األورويب، وهو 
ما يتناقض بشكل صارخ مع اللغة البالغية التي ُكتبت هبا 

عبارات التقرير ومع معني مصطلح التقرير ذاته. 

وأحكام  عبارات  التقرير  استخدم  التقرير:  لغة   -٣
اخلطرية«،  و»االنتهاكات  الشامل«،  »القمع  مثل  معممة 
و»االستخدام  مرص«،  يف  واحلريات  احلقوق  و»انعدام 
يف  وحشية  األكثر  و»الدولة  للتعذيب«،  النطاق  الواسع 
استخدام عقوبة االعدام«، و»اعتقاالت مجاعية لعرشات 

اآلالف«… إلخ. 

مع  يتناىف  اللغة،  العبارات وهبذه  مثل هذه  استخدام  إن 
يعني  والذي  التقرير،  ملصطلح  والعلمي  الفعيل  املفهوم 
أطراف  بني  واحليادية  املعلومات،  بدقة  يتميز  نص  أنه 
املطالب  عىل  التقرير  يأيت  وحينام  الدراسة.  قيد  القضية 
حتت  مرص  إىل  لتقديمها  األوربيني  للقادة  يرفعها  التي 
عنوان معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان فيها، تبدو اللغة 
تاريخ  يعرف  مرصي  مواطن  ألي  بالنسبة  املستخدمة 
التي كان يستخدمها  بالده، أهنا لغة ال ختتلف عن تلك 
بريطانيا  احتالل  زمن  يف  الربيطاين  السامي  املندوب 
ملرص. لغة ُمستعِمر يريد فرض إرادته بقوة االحتالل يف 
والعقوبات  والعنف  الفوىض  وبالتحريض عىل  املايض، 

يف الزمن احلارض. 
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اعتمد  واالستنتاجات:  املعلومات  يف  مغالطات   -٤
األورويب  االحتاد  موقع  عىل  املنشورة  صيغته  يف  التقرير 
املجهولة  أو  الصحيحة  غري  املعلومات  من  الكثري  عىل 
املصدر، كام تبنى بوضوح الروايات التي يرددها نشطاء 
التواصل  وسائط  عىل  املتداولة  أو  اإلرهابية  اجلامعة 
صدق  مدى  لفحص  آليه  وجود  دون  االجتامعي، 
عليها  تعتمد  التي  اآلراء  حتيل  مدى  أو  الروايات  هذه 
من  عددا  هنا  وسنورد  القضية.  مناقشة  يف  باملوضوعية 

املالحظات املتعلقة هبذا اجلانب: 

أ- يدين التقرير استمرار العمل بقانون الطوارئ يف مرص 
منذ عام٢٠17 وحتى اليوم، بينام الواقع أن مرص ألغت 

العمل هبذا القانون يف أكتوبر عام ٢٠٢1. 

انعقاد  واثناء  قبل،  مرص  قيام  عن  التقرير  يتحدث  ب- 
قمة املناخ برشم الشيخ يف شهر نوفمرب ٢٠٢٢، بالتضييق 
املؤمتر،  حضور  من  ومنعهم  املدين  املجتمع  نشطاء  عىل 
ومنع من حرضوا من التعبري عن رأهيم يف حالة حقوق 
شارك  أو  تابع  من  لكل  املعلوم  بينام  مرص،  يف  اإلنسان 
األمم  متنح  النعقاده،  احلاكمة  القوانني  أن  املؤمتر  يف 
مرص  وأن  الدعوات،  توجيه  يف  احلرصي  احلق  املتحدة 
ملزمة باستقبال من يتلقون هذه الدعوات. وألن املؤمتر 
الوارد  من  يكن  فلم  املناخ،  قضايا  ملناقشة  خمصصا  كان 
توجيه  عن  املسئولة  الدولية  املنظمة  سكرتارية  تقبل  أن 
ليس  منظامت  أو  أفراد  لطلب  االستجابة  الدعوات، 
املؤمتر،  حلضور  املناخ،  وقضية  البيئة  بقضية  عالقة  هلم 
السجني  أخت  املرصية  السلطات  متنع  مل  ذلك  ورغم 
بجرائم جنائية يف مرص )عالء عبد الفتاح( من عقد مؤمتر 
فاضحة  أكاذيب  فيه  أشاعت  األملاين  اجلناح  يف  صحفي 
عن حالة شقيقها. وهو حدث يثبت أن مرص مل تتعرض 
ألي شخص تلقى الدعوة من منظامت أهلية قبلت األمم 
القمة، دون أن يعني  الدعوة هلا بحضور  املتحدة توجيه 
ذلك موافقتها )أي املنظمة الدولية( عىل أن تتحول قمة 
جنائي  سجني  إلنقاذ  منصة  إىل  األرض،  كوكب  إنقاذ 

واحد عىل هذا الكوكب!! 

ملف  فتح  بإعادة  املرصية  احلكومة  التقرير  طالب  ج- 
الذي ُوجد مقتوال يف  الطالب اإليطايل »جوليو رجييني« 
بشكل  تعاونت  مرص  أن  حقيقة  متجاهلة   ،٢٠16 عام 
كامل مع إيطاليا يف هذا امللف، وأن التحقيقات املرصية قد 
أظهرت عدم وجود أي عالقة بني اختفائه ثم مقتله الحقا، 
وبني األمن املرصي الذي اهتمته روايات مغرضة بوقوفه 
خلف احلادث، قبل أن ُتعلن املحكمة االستئنافية اإليطالية 
نفسها تعليق حماكمة أربعة ضباط رشطة مرصيني، بتهمة 
التحقيق  إىل قايض  األوراق  بإعادة  قتل رحييني، وأمرت 
األويل؛ إذ خشيت املحكمة من احتامل عدم معرفة الضباط 

بأهنم متهمون، ما يبطل اإلجراءات)1٠(

وعىل حني أن قرار هذه املحكمة يعني إغالق القضية عمليا 
أجانب  مواطنني  استدعاء  هلا يف  بسبب عدم وجود حق 
مع  تعامل  األورويب  الربملان  تقرير  فإن  أمامها،  للمثول 
قرارها السالف الذكر، وكأنه غري موجود وجتاهله متاما، 
وعىل  عليه،  يعتمدوا  أن  التقرير  كتبوا  بمن  األوىل  وكان 
عن  يتوقفوا  لكي  إدانته،  تثبت  حتى  برئ  املتهم  أن  مبدأ 
إثارة القضية اعتامدا عىل القراءات امللتوية لقرار املحكمة 
اإليطالية، إلشاعة الوهم بأن القضية ما تزال مفتوحة وأن 

احلكومة املرصية مدانة بالفعل بقتل رجييني.

حالة  عن  األورويب  الربملان  تقارير  عادة  هي  كام  د- 
األقل،  عىل   ٢٠14 عام  منذ  مرص  يف  اإلنسان  حقوق 
اآلالف  بعرشات  معتقلني  أعداد  عن  التقرير  حتدث 
اسم  ألف  ولو  وجود  إثبات  دون  املرصية،  السجون  يف 
كام  احتجازهم  وأماكن  اعتقاهلم  وتاريخ  ملعتقلني  فقط 
ال  التي  البالغية  التقديرات  هبذه  مكتفني  يزعمون، 
الرتبص  نوايا  تعكس  والتي  »تقرير«  تعبري  مع  تتناسب 
جانب  من  ضيقة  مصلحية  ألسباب  املرصية  بالدولة 

أحزاب الربملان األورويب، كام سبق أن أوضحنا. 

املرصي  بالقضاء  الرتبص  من  نوعا  التقرير  يعكس  هـ- 
واهتامه بأنه غري مستقل، دون إثبات هذا االدعاء، والتوسع 
نتيجة  بعقوبات  املحكوم عليهم  السجناء  يف وصف كل 
الفوىض  ودعوات  الشائعات  ونرش  التحريض  جرائم 
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والعنف، بأهنا هتم خمتلقة! بينام يعرف واضعوا التقرير أن 
تتسامح  ال  ذاته  األورويب  االحتاد  دول  فيها  بام  دولة  كل 
قوانينها مع نرش املعلومات املشوهة أو دعاوى التحريض، 
ويعرفون أيضا أن ماليني املواطنني األبرياء الذين يمكن 
التسامح  جراء  للخطر  مصاحلهم  أو  حياهتم  تتعرض  أن 
مع تلك املامرسات من جانب أقلية ضئيلة، هلم احلق عىل 
دولتهم حلاميتهم من تلك األخطار. من ذلك عىل سبيل 
املثال، القضية املثارة مؤخرا يف أملانيا، حيث أصدر االدعاء 
 ،)٢٠٢٢( اجلاري  ديسمرب  من  السابع  يف  األملاين  العام 
أوامر اعتقال بحق ٢5 فردا يشتبه يف انتامئهم إىل جمموعة 
 ٢٠٢1 نوفمرب  بنهاية  أسسوا  الذين  الرايخ«،  »مواطني 
وقد  وممثليها.  الدولة  مؤسسات  ملحاربة  إرهابيا  تنظيام 
هامجت قوات األمن األملانية بـ)ثالثة آالف رجل( مئات 
هؤالء  عىل  للقبض  أملانية  والية  عرش  إحدى  يف  املنازل 
اخلمس والعرشين شخصا؛ فهل سنرى الربملان األورويب 
بانتهاكات  ويتهمها  أملانيا  يدين  تقرير  إلصدار  مستعدا 
وباستخدام  ومجاعي،  جسيم  بشكل  اإلنسان  حقوق 
املدامهات املفرطة يف استخدام كثيف لقوات األمن الذين 
يمكن أن يتسببوا يف ترويع مجاعي ملواطنني أبرياء؟!! أم أن 
املبالغة والتقديرات اجلزافية من جانب الربملان األورويب 
ستكون من نصيب مرص وحدها، مع مالحظة أن القانون 
األملاين يضم مواد تعترب حماولة اسقاط الدولة من اجلامعات 
القانون  مثلام يضم  العقاب،  تستوجب  اإلرهابية جريمة 
املرصي مواد مماثلة، ويصنف أيضا مجاعة اإلخوان كجامعة 

إرهابية مثلها متاما مثل مجاعة مواطني الرايخ األملانية. )11(

الصادر  اإلنسان  حقوق  تقرير  إىل  نشري  أن  يمكن  أيضا 
ورد  والذي   ،٢٠٢1 عام  الدولية  العفو  منظمة  عن 
استخدام  الفرنسية،  السلطات  »تواصل  بالنص:  فيه 
القبض  للغاية إللقاء  مبهمة وفضفاضة  نصوص جنائية 
تواصل  كام  ومقاضاهتم،  السلميني  املحتجني  عىل 
أثناء  األمن  عىل  للحفاظ  خطرة  أسلحة  استخدام  أيضا 
أدخلت   ،٢٠٢٢ أغسطس  ويف  العامة.«  التجمعات 
أسسًا  اجلمهورية«  »باملبادئ  املتعلق  القانون  عىل  فرنسا 

عىل  شملت،  وقد  املنظامت.  حلل  للجدل  مثرية  جديدة 
العنف  أو  التمييز املجحف  التحريض عىل  املثال،  سبيل 
قادهتا  يتقاعس  حيث  املنظمة،  يف  عضو  أي  جانب  من 
أثارت  نفسه  العام  من  يونيو  ويف  التحريض.  منع  عن 
بشأن  قلق  بواعث  التعذيب  ملنع  األوروبية  اللجنة 
العنف واالنتهاكات التي تعّرض هلا أشخاص يف احلبس 
االحتياطي، بام يف ذلك زعم تعرضهم إلهانات عنرصية 

ومعادية للمثليني من جانب الرشطة. 

كذلك أعربت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب عن قلقها 
إزاء االكتظاظ وغريه من األوضاع يف السجون الفرنسية، 
فضاًل عن احتجاز أشخاص مصابني بأمراض عقلية يف 

سجون نظامية بسبب عدم توفر املرافق املناسبة. )1٢( 

األورويب  الربملان  يف  اإلنسان  حقوق  جلنة  تأخذ  فهل 
كسند  األوروبية  الدول  هذه  عن  الدولية  العفو  تقارير 
وهل  الدول؟!  هذه  حكومات  إلدانة  ورشعي،  معتمد 
التي  اجلهة  هي  ومن  عليها،  عقوبات  بفرض  تطالب 
سيطلب منها الربملان األورويب تنفيذ مثل هذه العقوبات 

أن وجدت؟! 

و- أورد التقرير عن حالة حقوق اإلنسان يف مرص أسامء 
القانون  مع  تتعارض  بجرائم أخالقية  متهمني  أشخاص 
وقيم املجتمع املرصي، مثل حنني حسام، ومودة األدهم، 
فتاتان متت حماكمتهام بسبب نرش دعوات لإلباحية  ومها 
انتهاكات  عن  التقرير  حتدث  كام  اإلنرتنت،  شبكة  عىل 
حقوق للمثليني أو الشواذ جنسيا، معتربا حماكمتهم عىل 
إعالن  يف  احلق  لتقنيني  العلنية  دعواهتم  أو  ممارساهتم 
الشذوذ، هو انتهاك حلقوق اإلنسان! متناسيا أن الكثري من 
الدول، ومنها مرص، حتظر قانونا هذه املامرسات، ناهيك 
عن رفض املجتمع املرصي ملثل هذه املامرسات، إضافة إىل 
أن مرص حينام توافق عىل إعالنات دولية تضع حتفظات 
حماوالت  كل  حيال  فعلته  ما  وهي  بنودها،  بعض  عىل 
هذه  تناولت  دولية  مؤمترات  يف  املامرسات  تلك  تقنيني 

القضية مثل مؤمترات السكان التي ترعاها األمم املتحدة.
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دراسات

خامتة

كام هو واضح فإن تقارير الربملان األورويب بشأن حالة حقوق اإلنسان يف مرص وبعض البلدان العربية واإلسالمية، ال 
تستند يف الواقع إىل معلومات موثقة، وُتصاغ بلغة منحازة ومتعالية، وال تأبه باملشكالت التي يمكن أن ختلقها مثل هذه 
التقارير ملاليني األبرياء الذين يمكن أن يفقدوا حياهتم أو مأواهم أو أوطاهنم نتيجة اعتبارها حمدد للتعامل مع الدول 
الغري أوروبية. وال يبدو أن هناك أمل يذكر يف أن يرتاجع الربملان األورويب عن سياسة إصدار تقارير من هذا النوع 
مستقبال، ألن األمر ببساطة يتعلق بمصالح األحزاب األوروبية وليس بالقلق فعال عىل حقوق اإلنسان يف مرص أو العامل. 
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