
 1 

 السياسي مبارك ومفهوم حقوق االنسان: قراءة فى الخطاب
 د. أمانى مسعود

، وهذا ال يتحقق إال إذا حاز هذذا  المتلقيمع  ناجحاتواصال تتوقف قوة أي خطاب سياسي على قدرته على إحداث 
 واقذع  يذلغوالمفاهيمذه بالخطذاب  اد يصذفمن خالل اإلقنذا  والمحاججذ    الرضاء الجماهيريالخطاب على قدر من 

أن نح ذذم مذذا إذا اذذان اسذذتعمال هذذذا الخطذذاب ومذذن خالل ذذا يم ننذذا  محذذددة متفذذق علي ذذاعناصذذر هنذذا    ومعذذين وسذذيا 
يذراد  في ال خطاب سياسي معنى معين أو عدة معذان بالضرورة يتأسس ذ، ا لمفاهيمه يحقق نوعا من التواصل أم ال

  1توصيل ا للقارئ
فعل االتصال إلى المعاني المختلط  في ذهن المتلقذي ويحذاول تطويع ذا مذن الخطاب في أثناء من يوجه وقد يتجه  

أجل تأايد المعنى المقصود والذي يختلف باختالف االستخدام  و يتحقق المعنى المقصود للمف وم في إطار أي خطاب 
ي والرجذذاء    تعبيذذر عذذن اسذذتجاباف مختلفذذ    االطلذذل وا مذذر والن ذذي والوعيذذد والت ديذذد والتمنذذالسياسذذي مذذن خذذالل 

ومعذذازا ومديذذدا بذذبعا النتذذاحس ااالستحضذذان والرضذذا والتأايذذد والنجذذان     وهذذذا يذذتم مذذن خذذالل طذذرن الحجذذذس 
arguments   الصادق  لتحقيق نذو  مذن التواصذل الحقيقذي ولذيس مذن خذالل الحجذس المغلوطذ  للتضذليل وااللتبذا

  والتعتيم مما يددي إلى نو  من المغالطاف 
 : 2من المفاهيم الضت  التحليلي  التالي  لتحليل المطرونا ويت ون نموذج 
1- Claim   ما يريد قاحل الخطاب إثباته 

2- Grounds    المبرراف المعطاة من أجل دعم أراء قاحل الخطاب 

3-  Warrants مذا جذاء فذي الخطذاب مذن أف ذار  ذتنفيذ ما الذذي يذدعو هذذا الخطذاب لتع ذد وضذمان
 وموضوعاف  

4- Qualifiers مذراف  -ج  المدادة والتي يعبذر عن ذا بذبعا التعبيذراف مكذل: اكيذرامشروطي  الح
   من المم ن  -قليال -نادرا -عديدة

5- Rebuttal  دفاعذذذاف وردود الخطذذذاب علذذذى التحفتذذذاف ووج ذذذاف النتذذذر المعارضذذذ  سذذذواء تذذذم
ا ذلخطذذاب مذذن خطابذذاف المعارضذذ ، وفذذى هذذاإلشذذارة إلي ذذا مذذن داخذذل الخطذذاب نفضذذه أو وج ذذ  ل

 داخل الخطاب نفضه   البحث ست ون من
6- Backing   الدالحل التي يقدم ا الخطاب ل ي يجعل المعتقداف أاكر قبوال ومصداقي    
 

 :3أنوا  ثالث  وتنقضم المغالطاف الخطابي  إلى
ومن ذذا المراو ذذ  والمواربذذ  فذذي اسذذتخدام ال لمذذاف والعبذذاراف بمعذذان متعذذددة مغالطذاف الغمذذوا وااللتبذذا  : أوال

  ام وعدم التأايد ياظ واإلوالتالعل با لف
وهذا النو  هو ا اكر ذيوعذا وانتشذارا فذي الخطابذاف الضياسذي   ويتضذمن مغالطاف ذاف الصل  بالموضو  : ثانيا

 هذا النو  اللجوء إلى القوة أو إلى أمر ضمني أو ت ديد  ير مشرو  
 

الوقاحع مع والمقدماف مع النتاحس تداخل  رهاومن أش ، مغالطاف االحتماالف أو االفتراضاف المضبق  : ثالكا
  ، وأيضا ما يضمى بالكناحي  الخاطئ  أو منطق إما وإمايمالتقي
 

ه القضي  ذهه الورق  ذوانطالقا من مقول  ابرى ت تم بالخصوصي  والعالمي  فى تناول قضي  حقو  االنضان، تتناول ه
 ((1) . )شككككككككك   2008 مذذذذذذذذذار  الذذذذذذذذذى 2000ار  فذذذذذذذذذى الفتذذذذذذذذذرة مذذذذذذذذذن خطابذذذذذذذذذاف مبذذذذذذذذذمذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذالل 
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 (1ش   )
 مفهوم الحقوق في خطابات الرئيس محمد حسني مبارك

 
  مارس لىإ2000

4
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 السنة عدد اجمالي الخطابات الملقى
31 2000 

21 2001 

43 2002 

38 2003 

41 2004 

46 2005 

35 2006 

34 2007 

15* 2008* 
 *حتى  شهر مارس )اذار(

 

 
 

معدل وب اخطاب 55تضمن نحو ،  2008الى  2000 فى ثماني  أعوام  تم حصرها خطاب 304من مجمل نحو 
 2003عام اان  ومباشر  ولقد ه الفترة مف وم حقو  االنضان بش ل صريحذ% من مجمل الخطاباف عن ه5.5

، و اان  االنضان التي تحدث في ا الرحيس محمد حضني مبار  عن حقو  ا عواماكر أخالل فترة البحث  ميالدي 
  امنر يخاالنصف الفي حديد ت، وبالفي تلك الضن  صراح  "اإلنضان لى "حقو إطاباف التي تم اإلشارة في ا معتم الخ

اف دخول القوبعد  وخاص  في مطالب  الدول العربي  باإلصالن الضياسي مري ياال خطابالتلك الفترة  فى نشط ذإ، 
 2003.في ربيع  ل ااحتالو ا مري ي  العرا 

 بار  على مناقش  قضايا حقو  اإلنضان من خالل بعدين أساسيين :حرص خطاب مولقد  
 البعد الخارجى -1

 
 البعد الداخلى  -2

 
 
 

 البعد الخارجى-أوال
، أشارف الخطاباف أنه ال يم ن مناقش  وتناول قضي  حقو  اإلنضان بعيداً عما يش ده بالبعد الخارجىفيما يتعلق 

خرأو قضي  ا نا واآل، ا مري ى التدخل العض رى -عرا ، لبنانال –فلضطين وقضايا ساخن    العالم من صراعاف
   "شرعي  ال جوم على اآلخربمعنى أخر "
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 ه القضايا:ذه أهممن اان و
 القضية الفلسطينية، والصراع العربي االسرائيلى:-1
ا االنت ذا  ذبين هذوربط  انت اااً صارخاً لحقو  اإلنضان،يعد أن ما تقوم به إسراحيل الى   حاصرر خطاب مبار  اشأ
تخطذ  الح ومذ  "      نتيج  طبيعي  للممارساف االسذراحيلي و قضي  دولي  اعتبرها ذاالعالمي  عميق مشاعر ال راهي  وت

إذ لذن يترتذل   , واالسذتقرار اإلسراحيلي  إذا ما ظن  أن ماتقوم به من عملياف عض ري  في ا راضي الفلضطيني  سيترتل عليه عودة ا مذن
مليكون   300 ول ك  لكدل قرابكة  , لكيس فقكل لكدل الشكعف الفلسكطيني  , تعميق مشكاعر ال راييكة والحقكد والر بكة فكي االنتقكامي سو عليه

تجاوزف إسراحيل ااف  الحدود بممارسات ا الالإنضاني  ال ادف  إلرهاب الشعل لقد       وفى موضع أخر       إلي المحيط عربي م  الخليج
فذي مجذال  ، واللتاامات ذاولي  بموجل اتفاقي  جنيذف الرابعذ ه لالحتالل، والتي ش ل  خرقا فاضحا اللتاامات ا الدالفلضطيني وقمع مقاومت

 5  "، ول اف  االتفاقاف التي وقعت ا مع الضلط  الفلضطيني  بضماناف دولي  وإقليمي حقو  اإلنضان بصف  عام 
الذذي سذيتل الذرحيس   , ط  الفلضذطيني  ورحيضذ ا المنتخذل ديمقراطيذا وشذرعيااما تخط  الح ومذ  اإلسذراحيلي  بمحاولذ  تقذويا الضذل"    

  6        الوحيد القادر علي جمع الشعل الفلضطيني حول خيار الضالم العادل
 ا االنت ا  ومن اذه نتاحس وتداعيافوشمولي   التى طرح ا مبار  فى هذا الشأن هى عمومي  الحجج واان  من أهم

من وج   نتر  ، إذ أن هذه  العملياف العض ري  السراحيل ل عام والعالم العربى بش ل خاصبش  العالم اراهي 
لن يترتل علي ا سوى مشاعر ال راهي  والر ب  فى االنتقام ليس فقط لدى الشعل الفلضطينى وإنما  خطاب مبار 

 .ىيمليون عر 300لدى 

وى الدولي  التى ساندف إسراحيل مدادا حجته إن بعا القدور اما ال ينضى مبار  فى هذا المجال التنوي  عن  
وانحرافا عن  عن شعارات ا نوعا من تخلى الدول ال برى هذه المضاندة لن تحقق سوى مصالح وقتي  ، وأن ا

اما تخطيء الح وم  اإلسراحيلي  أيضا باالستمرار ، "   ر الدمار على العالم على المدى البعيددستا ذوب الدور المنوط ب ا
وفي تحدي اإلرادة الدولي  استنادا لتراخي بعا القوي الدولي  عن أداء دورها المنشود وتخلي ا عن   , نت اااف حقو  االنضانفي ا

7 "مضئوليات ا العالمي  لتحقيق مصالح وقتي  ضيق   
ذا المف وم ن مبار  فى هذا الشأن يداد أن انت اااف إسراحيل لحقو  اإلنضان ومضاندة بعا القوى التى تتشد  ب أوا

اليحمذل سذوى شذعاراف،  والدى، نظرته السلبية لحقوق اإلنسان كمفهوم سياسىلن تجلل سوى الدمار للعالم مدادا 
نضذان لك مذن خذالل التعذارا بذين حقذو  اإلذد يالقد اان حريصا على تأ ,واليوظف بش ل عادل فى القضايا الدولي 

 متمكل  فى الرحيس الفلضطيني   فى انتاا  الشرعي  فى فلضطين وال إسراحيلومضاعدة 
أنصح إسراحيل بأن تعيد النتر في سياست ا وممارسات ا التي اليم ن ان تعود بالخير علي أحد ، بما في ذلك الشعل اإلسراحيلي الذذي  -وب ل أمان   -إنني  و

ظل الضياساف الحالي  ، التي تنبع من إيمان  يذر مبررعلذي يتو  اغيره من الشعوب إلي حياة آمنه مضتقرة ،وهو حلم مشرو  ، ول نه اليم ن أن يتحقق في 

، أو بقذدرة إسذراحيل علذي فذرا إرادت ذا علذي الشذعل الفلضذطيني انت ذازاً النشذغال العذالم بمشذاال  بتفكوق حقكوق إسكرائي  علكي الحقكوق العربيكةاإلطال  

 8"وتحدياف أخري
بوضذون تلذك الرابطذ  الوثيقذ  بذين التنميذ  المضذتدام   التى تشذير لذذلك مداذدا "الدالئ  ويورد مبار  فى هذا المجال"

للعالم وحل القضي  الفلضطيني  وأن مف وم التنميذ  المضذتدام  سذيفرن مذن مضذمونه إذا ظلذ  الصذراعاف متأججذ  فذى 
  إتفاقي  جنيف الرابع  ليقنع العالم اله بما يريد الخطاب إثباته خر فى إسراحيل استمرف  اذاوأ العالمبعا مناطق 

  فإننذذا ال نضذذتطيع أن نتجاهذذل التذذدهور  يذذر المضذذبو  فذذي ا راضذذي التنميككة المسككتدامةإذا انذذا نتحذذدث عذذن "    
فذي العذي   حقكوق اإلنسكانالفلضطيني  المحتل  وما يتعرا له الفلضطينيون من احذتالل وممارسذاف اسذراحيلي  تنت ذك 

تغالل المتواصذل للمذوارد الطبيعيذ  لضراضذي إن االسذ ، ناهيك عذنوتتعارا بش ل صريح مع مباديء ريوب رام   
العربيذ  المحتلذ   وتذدمير البنيذ  التحتيذ  للشذعل الفلضذطيني تذددي الذي اإلضذرار البذالي بالبيئذ  فذي ا راضذي المحتلذذ  

 9وتطيح بأي إم اني  للتف ير ناهيك عن تحقيق التنمي  المضتدام  
ولذا اذ اعتبرنا الموضوع" خر  حقو  اإلنضان"، والقضي  الفلضطيني ،فان اللغة فى خطاب مبار  اان  

عالمية، " جمعية"، عامة لم تقتصر على دول  دون أخرى، وتمكل  الحجج فى "تحقيق مصالح مدقت " لن 
تجلل سوى الخراب والدمار للعالم، واان  وسائ  االقناع "خر  المعاهداف الدولي " و"انت ا  صارخ لحقو  

  أساليف النصح واالرشادويع بتط من قبل اسراحيل "اإلنضان

بذذين حذذل  ي، أىعذذالمالوالضذذالم  االقليمذذي سذذتقراراالواذذذلك ربذذط مبذذار  فذذى سذذيا  خطابذذه القنذذا  العذذالم بحجتذذه بذذين 
أن اسذتمرار لذى إشذيرا لك مف ذوم حقذو  االنضذان عالميذا ومذوالضذالم العذالمى موسذعا بذ عذادالً حالً  الفلضطيني  ل  المش
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أن القضي  الفلضطيني  هي جوهر المشاال الراهن  فذي الشذر  ا وسذط     "وا فرص الضالم العالمى"المأساة" الفلضطيني  سيق
هو مفتان الضالم واالستقرار في الشر  ا وسذط ب املذه، بذل وأحذد ي ذالوأن حل هذه القضي  حال عادال يضمن حقو  الشعل الفلضطيني 

وبتوضيح التناقا بين القيم الحضاري  التى تح م العذالم  "    10"اطب  مقوماف الضالم العالمي الذي تتطلع اليه شعوب العالم ق
، وأاذد هالميذ  مف ذوم حقذو  ش ك مبار  فذى ام انيذ  التعذاي  الضذلمى ه المأساةذه نضان واستمراروأهم ا حقو  اإل

فذي تذاريا المجتمذع الذدولي يعكد ومكمة عكار الشذك ان اسذتمرار هذذه المأسذاة      "  الفلضطيني  استمرار هذه المأساةاالنضان مع 
اليم ن أن تضذتقيم اسذس النتذام العذالمي الجديذد ومكذل هذذه  و "بحقوق اإلنسانيةوحضارة العصر التي تدعو إلي التعاي  الضلمي وتنادي 

 " 11  "المأساة االنضاني  تواجه ضمير العالم صبان مضاء
   

دون حل القضي  الفلضطيني  ووقف  ستول العالمىمستدامة على الملالتنمية اعن  ام اني  الحديثمبار  اما نفى 
اننا النضتطيع ان نتجاهل التدهور  ير المضبو  فى االراضى الفلضطيني  المحتل  ومايتعرا  االنت ا  الداحم لحقو  االنضان   "  

 12"يح مع مبادىء ريوفى العي  ب رام  وتتعارا بش ل صر وممارسات اسرائيلية تنتهك حقوق االنسانله الفلضطينيون من احتالل 
لمواثيذق ل العذالمى حتذراماسذتبعد مبذار  اال والتذى تداذد خطذاب مبذار ،  تطويك  أسكاليف النهكي والنفكىخذالل ومن  

وبذأي وجذه تقذف "      من يحترم حقو  االنضذان ومذن يخترق ذا بين الحضارة العالمي  تضاوي  الذي الدولي  في الوق
التذي تحولذ  بالفعذل إلذذي  القضكية الفلسكطينيةن إأ، والواقذع ت يك  بم يكالي  فيذه الحضذارة الحديكذ  أمذام التذاريا وهذي

 خطذر مر علي ا اآلن ااكر من خمضين سن  تتعرا في هذه اآلون  لمرحلذ  خطيذرة للغايذ  بذل لعل ذا ا مأساة إنسانية
حاليذ  التذي تلقذي عذرا سذراحيلي  الدارة اإلإلذي اإلالماساة  لكتالضبل الرحيضي في مبار  رجع اما أفي تاريخ ا اله  

  الحاحط بقراراف ا مم المتحدة ومجلس ا من وجميع المناشداف الدولي  والرأي العام العالمي 
 

 2-قضية العراق وتعذيف السجناء:

 فى سجون العرا  وصف مبار  جراحم التعذيلفى واونه مجرد شعار وتتأاد النترة الضلبي  لحقو  االنضان  
نافى مع ال ما أقره المجتمع الدولى ليضتمر فى لغ  الخطاب العالمى والتدليل على صح  ما بأن ا عمالً مقازاً ويت

حقو    وليس قيم العالمي  قال من خالل التأايد على أن هذا الخر  لحقو  اإلنضان يتنافى والقيم اإلنضاني 
13 "ن التي أقرها ويدافع عن ا المجتمع الدوليإنه عمل فتيع ومقاز يتنافي وال القيم االنضاني  وحقو  االنضا   "اإلنضان فقط 

 

 
 لبنان قضية -3

ً  -مختلف ، إذ نوه لدور مصر وحقو  االنضان لبنان قضي فى  اان  حجس مبار  التذى  البرجماتي  واإلجراءاف -واقعيا
 وتلخص  هذه اإلجراءاف فى      باعتبارها اختراقا لحقو  االنضان اتخذت ا لحل المش ل 

وقذادف مصذر   , طالبنذا بتحقيذق دولذي فذي مذبحذ  قانذا"وعقد دورة خاص  لمجلس حقذو  االنضذان      تحقيق دولى -1
تحراا لعقد دورة خاص  لمجلذس حقذو  االنضذان انعقذدف فذي جنيذف واعتمذدف قذرارا يذدين االعتذداءاف واالنت ااذاف 

   "االسراحيلي  في لبنان
 ، واالتصال بأطراف الصرا  لي وجه الخصوصموقف مجلس االمن ومواقف أعضاحه الداحمين ع داانتق-2

 14  تضتمر اتصاالتنا باالطراف االقليمي  والدولي  الن اء االزم  وتتواصل مضاعداتنا لشعل لبنان وح ومته الحتواء تداعيات ا"    
لعربيذ  د اسذتمراري  دور مصذر الريذادى فذى الذدفا  عذن حقذو  االنضذان فذى ا مذ  ايذاطويع القضي  اللبنانيذ  لتأتوتم 
يعيذد   ، ادل وشذاملتضذعي مذن أجذل سذالم عذو  حقذو  االنضذان افع عن هويت ا ومصالح ا وقضذاياتد     ستتل مصر داحما سندا  مت ا"    

 15  "    الحقو   صحاب ا ويحقق أمن واستقرار منطقت ا
 
 طرح عقد إجتماعى دولى جديد-4

اما دعى مبار  العالم  ،ا على استعادة الحقو  الضاحع بين دور مصر القيادى لضم  وحرص فى خطابه مبار  ربط 
عذالم يتوصذل لعقذد     "    إلى عقد اجتماعى جديد يقوم على إعطاء ا ولوي  لحقو  اإلنضان وإقام  حوار بين الكقافذاف 

ح  والتعلذذيم والتنميذذ  إجتمذذاعى دولذذى جديذذد يضذذع إطذذارا لتنذذاول القضذذايا ذاف ا ولويذذ  اقضذذايا حقذذو  اإلنضذذان والمذذرأة والبيئذذ  والصذذ
االجتماعي    يتصدى للقضاء على الفقر والجريم  المنتم  و ضيل ا موال والمخدراف وال جرة  يذر الشذرعي  واالتجذار بالبشذر و يذر 

  16ذلك من التحدياف التى يطرح ا عالم متحول يجتاز العتباف ا ولى فى ألفيته الكالك 
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ايد على حرص مصر على العدل والديمقراطي  وحقو  اإلنضان باعتبارهم فى هذا المجال التأ الحجج من أهم  واان
ان جم وري  مصر العربي تحرص داحما على تدعيم أواصر وسبل التعاون مع مختلف الدول تأايدا     "رااحا الحضارة والتقدم 

قو  االنضان والقانون باعتبارها رااحا الهمي  الحوار بين شتى الكقافاف وتحقيقا لمضيرة الضالم والعدل والديمقراطي  واحترام ح
 "   17 الحضارة والتقدم

، عليه أن يحل القضايا لنتري  عن التنمي  المضتدام  إنه إذا ارد العالم تقدماً وترجم  مقولته اب ة مشروطةحجوأورد 
ف االقتصادي  الضياسي  وأهم ا قضايا فلضطين ومحارب  انت ا  إسراحيل لحقو  اإلنضان ليربط بذلك بين الشعارا

للعالم والضياسي  له مدادا على وحدة مف وم حقو  اإلنضان على المضتوى الخارجى     ليعود خطاب مبار  مرة 
 لمدني  االحري  والمضاواة والعدلأخرى مدادا الروابط المدني  لمف وم حقو  اإلنضان عالمياً وربط بعا القيم ا

 ا المف وم ذفى ا دبياف العالمي  لتأصيل هيا بمف وم حقو  االنضان، وهو ما أتفق عليه نتر
 
 حقوق االنسان والت نولوجيا-5

لر م من الضلبي  فبا طاب مبار  فى خ على حقو  االنضان امن الجدير بالدار أن هنا  وج ان  ثر الت نولوجي
 ي  فقط النضبي  لنترة مبار  لت نولوجيا االتصاالف وضرورة أال يقتصر دورها على الم اسل االقتصاد

ال أن تأثير ثورة ت نولوجيا االتصاالت والمعلومات علي أهمي  تضخير ت نولوجيا االتصاالف والمعلوماف لتحقيق ا هداف التنموي  التي تتطلع إلي ا شعوبنا،إال  فولقد أاد"    

إلي تحقيق الضالم العالمي ·· ي  الروابط الضياسي  واالجتماعي  والكقافي  بين ا مم يجل أن يتل قاصراً علي تحقيق الم اسل االقتصادي  والتنموي  فقط بل يجل أن يتعداها إلي تقو

 ·18وإلي دعم الج ود الوطني  نحو مايد من الحري  والديمقراطي  واحترام حقو  اإلنضان ·· المبني علي العدال  والمضاواة واحترام الشرعي  الدولي  

قد ربط بين إفرازاف الكورة الت نولوجي  وسلبي  لت نولوجيا ضلبي  ثر اال فى الوجه ا ولإال أن المده  أن مبار  
مف وم حقو  اإلنضان من خالل الربط بين ثورة المعلوماف والترويس لتعميق ال وة بين الحضاراف تح  شعار الدفا  

ضياسي  علي الضاح  الدولي  ظروفاً لقد أفرزف الكورة المعلوماتي  والت نولوجي  وا وضا  ال    "عن الديمقراطي  وحقو  اإلنضان
 ير مواتي  اان ل ا تأثيرها الضلبي الضار علي الحوار اإلنضاني بين الشعوب والحضاراف والدياناف   و انت ا البعا ذلك المناخ 

الضييء لشن حمل  مضتترة خدم    راا خبيك  تضت دف تمايق الصالف وهدم الجضور بين الشعوب وتعميق ال وة بين 
اراف يرددون دعاوي ااذب  مغلوط  عن حتمي  النتام بين الكقافاف وعن ضرورة الصرا  بين الحضاراف والدياناف ويغلفون الحض

ذلك اله بأ لف  جذاب  وتح  شعاراف براق  ومباديء إنضاني   من ا الحرب الدولي  ضد اإلرهاب تارة  والدفا  عن الديمقراطي  وحقو  
 19  "اإلنضان تارة أخري

لصراعاف بين البشر على لغذى ام توظيف مف وم حقو  اإلنضانمبار  في ا ان  المرة ا ولى التى يرد   وا 
 مضتوى العالم 

ما "    ربط مبار  بين دور الت نولوجيا و الترويس لمف وم حقو  االنضان فى أفريقيا ، االيجابى  وفى وج  ا الكانى
الم    فى نقل رسال  إفريقيا وثقافت ا إلى العالم؟ وفى مضيرة اإلصالن والديمقراطي ؟ هو دور مجتمع المعلوماف والمجتمع المدني واإلع

وفى تعايا الحرياف بما فى ذلك حري  الرأي والتعبير والصحاف  ؟ وإعالء حقو  اإلنضان بما فى ذلك الحق فى التنمي   ؟ أسئل  
 20  "ا لفي  والتااماف شرااحنا الدوليينمشروع     تتعلق بضآل  التقدم المحرز فى تنفيذ أهداف التنمي  

نادى   , وانطالقا من توجه مصر الكاب  نحو تعايا دور المجتمع المدني واحترام حقو  االنضان بمف وم ا الواسع
والتي "      , والح م الرشيد في القارة اإلفريقي   , جميع الج ود في مجال دعم الممارس  الديمقراطي  ميدعبت مبار 
وصدور   ,1998 مدخرا عن صدور البرتواول المنشيء للمح م  اإلفريقي  لحقو  االنضان والشعوب عامأسفرف 

وعن توصل المدتمر اإلقليمي حول   ,1999 إعالن الجااحر حول التغييراف  ير الدستوري  في الح م عام
وجه قارتنا نحو تعميق هذين ببريتوريا ـ إلي نتاحس أادف ت  2003 الديمقراطي  والح م الرشيد ـ في ابريل عام

 21    "المف ومين علي المضتويين الوطني واالقليمي
ترسيا العالق  بين حدد الرحيس مبار  مجموع  من التحدياف التي تواجه القارة في المرحل  الراهن    أهم ا و

ه ا فريقي  والتحدياف فى محاول  من جانبه للتقريل بين تحدياف القار 22التحول الديمقراطي واحترام حقو  االنضان
 العالمي ، ومن ثم حرصه على ادماج القارة االفريقيه فى النتام العالمى 
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 النظام الدولي ومفهوم األم  -6

نوه اذلك ور أمنا وعدالً كمصر إلقام  نتام أا دور ريادةلوفيما يتعلق بمف وم ا من الدولى، نوه خطاب مبار  
اإلعالن العالمى لحقو  اإلنضان، وإضفاء الطابع الديمقراطى على العالقاف لمشارا  الدبلوماسضين المصريين فى 

ً قام  إلمع ج د متواصل لك ذالدولي  وتاامن  منذ ن اي  الحرب العالمي   نظام دولي أكثر أمناً وسالماً وعدالً وانصافا
حيث  ااالف الدولي  المرتبط  ب االو الكاني  وبناء التنتيم الدولي الراهن ممكالً في منتم  ا مم المتحدة ومنتوم 

شار  الدبلوماسيون المصريون في صيا   ميكا  ا مم المتحدة والنتام ا ساسي لمح م  العدل الدولي   اما شاراوا 
  1948الحقاً في صيا   أدواف قانوني  وسياسي  دولي  هام  مكل اإلعالن العالمي لحقو  اإلنضان عام

لمصري في أخذ زمام المبادرة في المحافل الدولي  بطرن أف ار إلضفاء الطابع وتجضد هذا الضعي الدبلوماسي ا
اما اان      "  الديمقراطي علي العالقاف الدولي  ونا  الضالن وم افح  اإلرهاب ودعم حرااف التحرر الوطني 

 23 "قو  اإلنضانالضبق في بلورة نضق مت امل من ا دواف القانوني  الدولي  في مجال ح للدبلوماسية المصرية
 واان  حجته فى ذلك نجان مصر فى بلورة مصر نضق مت امل من ا دواف القانوني  المغلف  بضياج حقو  

نضان فى مجال العالقاف الدولي  اإل  
ولمرة ثاني  ينتر مبار  سلباً لمف وم حقو  اإلنضان حينما تم توظيفه اغطاء للتدخل العض رى فى اكير من الدول 

م على ذلك حينما وظفه البعا   راا ال جوم والت  ليشير وبين المف وم اشعار والمف وم اممارس   ليبين الفجوة
لفظ" لضسف" انو  من رد الفعل على وج اف النتر المعارض  وأحد  مبار  ستخدمواالكقافاف وا ديان ا خرى 

ليض  موج   ضد  الحرب ضد اإلريابديد من قادة العالم بأن وعلي الر م من التأايداف التي يقدم ا الع"    ..أدواف االقنا  والتأثير
فقد ش دنا لضسف تصاعدا حادا في اتجاه بعا رجال الف ر والدين في دول أخري نحو وصف العقيدة اإلسالمي    , العرب أو المضلمين

لحقوق اإلنسان  نماط المتعار  عليهاو ير متماشية م  األ  , ومقاوم  للتحديث  , والمجتمعاف العربي  بأن ا مناهض  للديمقراطي 
  24 "وفقا للمفاهيم الغربي  المعامر

ا من  وظ ر من جديد المعنى الضلبى لمف وم حقو  االنضان حينما عول عليه الخطاب اأحد ا سباب لضعف نتام
    الجماعى العالمى!

ميكا  ا مم المتحدة ل ي يح م العالقاف الدولي  مما الذي اتخذناه جميعا اأسا  في  ضعف نظام األم  الجماعيأظ ر ذلك بجالء .."
ت دف للتح م في مصاحر اآلخرين لتحقيق مصالح فردي  ضيق  استنادا لقوة سياسي    ، وازدواجيسمح بت ور ناعاف فردي  واقليمي 

التي استقرف منذ  وليةترسيخ مفاييم جديدة تختلف ع  المفاييم الدأو قوة عض ري  أو لمقدرة اقتصادي   بل ونجح البعا في 
عشراف الضنين فتغير مف وم ا من الجماعي الدولي بما في ذلك تعريف العدوان ومف وم الضيادة الوطني  وظ رف مفاهيم جديدة 

لم افح   "     أو حماية حقوق اإلنسانبدعوى رل دون  طاء م  الشرعية الدولية والتدخ  العس االدفا  ال جومي عن النفس 
 سلح  الدمار الشامل والتدخل المباشر و ير المباشر في قضايا  -دون البعا اآلخر  -ولي أو لمنع حيازة البعا اإلرهاب الد

 25"أساسي  تمس الكقافاف والدياناف والمعتقداف ا ساسي  لضمم والشعوب
 
 الربل بي  النظرة العالمية لالسالم وحقوق االنسان -8

 سم حقو  اإلنضان" عن اإلسالم ورموزه ومقدساتهأل جم  الشرس  " بلتلك ا الحقوقي وتصدى مبار  فى خطابه
نأسي لما نش ده علي الضاح  الفلضطيني    وفي لبنان والعرا  ودارفور والصومال   وفي أفغانضتان وبااضتان   تواال     " وجاليته

اإلسالم ورموزه ومقدساته   وممارساف مضتمرة ذلك محاوالف مضتمرة   تضتتر وراء حري  الرأي والتعبير والصحاف    لإلساءة إلي 
للتمييا والتعصل   تضت دف جالياتنا اإلسالمي  بدول الغرب   في تناقا واضح مع مواقف ترفع شعاراف حقو  اإلنضان   وتدعو 

 26" لحوار الكقافاف والحضاراف وا ديان
ناقا بين مف وم حقو  اإلنضان والقيم تلل الغربي الترويس وهى حيوي  على المضتوى النترى قضي  بدلك مناقشا

 مدادا: ا سالمي 
ال ون  أادف ايضا على ت ريم وحقو  االنضان وتضخير هذا شريعة االسالمان  "     ت ريم القران لالنسان -1 

لخدمته ولمن بعده   اما ان ا اعط  ل ل انضان حقه فى الحياة الحرة ال ريم  وفى طلل العلم وفى حق التعبير عن 
يه باالسلوب الح يم وبالموعت  الحضن  وبالمجادل  بالتى هى احضن وان ا صان  نفضه وعرضه وامواله وجميع رأ

االنسان بنيان هللا حقوقه من اى عدوان، وي فى شريع  االسالم فخرا ان رسول ا محمد صلى هللا عليه وسلم هو القاحل" 
 27" ملعون م  يدم بنيان هللاو
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شريع  االسالم فخرا أن ا قررف أن من يدافع عن حقوقه  ي فى    " ق االنسان وحريته وكرامتهدفاع االسالم ع  حقو -2
وعن حريته وعن ارامته االنضاني  وعن أمواله وعن دينه وعن ارضه وعن عرضه وعن مقدساته ثم يموف فى حال  دفاعه عن حقوقه 

 28 "التى افل ا هللا تعالى له ف وش يد
 

3- االسترشاد بااليات القرانية واألحاديث "    كيف يم ن أن يتهم اإلسالم بعدم االيتمام بحقوق اإلنسان ,  في 
ال إاراه   : مصداقا لقوله تعالي  , وعلي اليضر ال العضر  , الوق  الذي قام فيه اإلسالم تماما علي التخيير ال اإلجبار

" ال ريم أفأن  ت ره النا  حتي ي ونوا مدمنين؟ولقوله تعالي مخاطبا رسولنا   , في الدين قد تبين الرشد من الغي  

 

4- طرح استراتيجية متعددة األبعاد ل يف يواجه المسلمون هده االت اماف    "  ايف يقبل هدا االت ام لإلسالم في 
ميا وبش ل مس ويمس يو  , دون اعتراض حقيقيفيه دول ودياناف أخري علي حقو  العرب والمضلمين ال يوم  تفضلالوق  الذي 

وعلينا جميعا ـ فرادي وجماعاف ـ أن نعاز من تعريف العالم من حولنا بمج وداتنا في تعايا …   حريات م وحقوق م ا ساسي 
وفي تعايا   , وفي الن وا بأمتنا اإلسالمي  اقتصاديا وعلميا وت نولوجيا حتي نواال رون العصر  , الديمقراطي  والمشارا  الشعبي 

29  " وفقا لمفاهيمنا وقيمنا العريق  احترام حقو  اإلنضان
 

 
 

5- استثناءئية انتهاك حقوق االنسان فى الشرق واالدعاء بأن أحترام الحقو  هو القاعدة   " مرت العديد م  
ر وبتعايا حرااف التحر  , فاست دفت ا ات اماف جاافي  بدعم اإلرهاب  , في اآلون  ا خيرة الدول اإلسالمية بظرو  استثنائية معبة

وبعدم اتبا  مفاهيم الديمقراطي  وحقو  اإلنضان التي تطبق في مجتمعاف   , وبحيازة أسلح  الدمار الشامل وت ديد الغير ب ا  , الوطني
30 "أخري

 

أهم حجس مبار  وهى تع س مجموع  من القيم التى تمكل لل الدين  فى هدا الشأن السور الدينية اان و
 االسالمى:

 ى التخيير ال اإلجبارأن الدين نفضه يقوم عل -1
 ال إاراه فى الدين -2

 على رسوله ال ريم" أفأن  ت ره النا  حتى ي ونوا مدمنين" عتاب هللا -3
الديمقراطي   والمشارا  واحترام حقو   التى عاز في ا المضلمون الحجج التاريخية اما اان  من أهم حجس مبار 

شرقي  وأنه ال أسا  للصح  مما قيل عن التناقا بين  اإلنضان مدادا أن ا دعوة عالمي / إنضاني  وليض   ربي /
  رالحضاراف وأن حقو  اإلنضان ليس ححماي  حقو  اإلنضان والدين اإلسالمى ، الفتا النتر إلى إنضاني  الكقافاف وا

   بقرون تاريخي -ف وم قبل الغرب بمفاهيم ضمني مالالع س عرف العالم اإلسالمى هذا  على الضيا  الغربى، بل على
 

 البعد الداخلىثانيا:
 االنسان قوقهوم المصرى لحفملل الثقافية صوميةخال-1

اى، إذ أشارف معتم باروم حقو  اإلنضان فى الخطاب الممن الضرورة بم ان اإلشارة إلى خصوصي  مف 
جموع  حماي  الشرط  لقيم ومبادئ حقو  اإلنضان والذى يغلفه ممف وم إلى  –الخطاباف فى الفترة محل التحليل 

من القيم المدني  االحري  والمضاواة والعدال   وبالر م من طراف  المف وم و رابته فى ذاف الوق  إذ من 
َ  أن يع س مف وم" حقو  اإلنضان" مف وم اإلرادة العام  المضتقل  ً  عن الدول  ورموزها الق ري  المفترا نتريا

ل ذا المف وم من خالل طرن  اتحدي مكل ل  المصري  ، إال أن الحا31التى عبر عن ا جان جا  روسو فى اتاباتهو
حقو  اإلنضان وربما يرجع ذلك لخصوصي  التجرب  المصري  حماي  دور الجانل الق رى للدول  فى 

والضروراف التاريخي  للمرحل  التى تمر ب ا مصر والتى ال يم ن في ا االستغناء عن دور الشرط  وإنما إعادة 
اإلنضان  / المدني  بما يتفق ومفرداف الخطاب الضياسيى الجديد وأهم ا حقو صيا   العالقاف العض ري 
فى خطابه العديد من حجس االقنا  بذلك أهم ا:  والمواطن  إذ يورد مبار  

أوالً : أنه طالما أن الشرط  تبذل الج د  من المواطن على نفضه وعرضه وارامته إذا بالضرورة ستحمى حقوقه 
ان الشعل هو     " انت اااف حقو  اإلنضانالحديث عن دور الشرط  فى حماي  ما سبق ثم إذ ال يم ن اإلدعاء ب
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ذ القانون واحترام سيادته ، تعلى ينفتما فى خدمة يذا الشعف تتفانى فى وأن الشرطة البد أن تبقى دائمصدر الشرعي  والضلطاف 
32  "فضه وماله وعرضه وارامتهوتبذل ال الج د اى يأمن المواطن على ن قيم ومبادىء حقوق االنسان

 

 

ودعا مبار   الشعل  أن يلتحم بالشرط  إلعادة االنضباط للشار  المصرى فى إطار منتوم " حقو  اإلنضان" 
اني لعلي ثق      "إذ انتم"، " إلعالء قيم الحق والحري  ، "مضتخدما العديد من أساليل التحفيا واإلقنا " إننى لعلى ثق  

تمل ونه من إرادة صادق  وإم اناف متنوع  علي المشارا  وبجدي  في صنع التقدم اإلنضاني والمنافض  بني  وثق  في بأن م قادرون بما 
سبا  ثورة االتصاالف والمعلوماف إلعالء الم  الحق و لتعايا الديمقراطي  وحقو  اإلنضان والمشارا  الشعبي  ودعم التنمي  

33"رون العصر وإيقاعهموااب  لنا االقتصادي  والعلمي  والت نولوجي   مت  

 
 ً : أورد مبار  واحدة من أبر  الحجس لتأايد دور الشرط  فى حماي  حقو  اإلنضان بالتنويه عن ش داء الشرط  ثانيا

في      "جأ خطاب مبار  للتاريا اعامل هام لتأايد دور الشرط  ل يوم اش داء فى سبيل الواجل ليلالذين يضقطون ا
الشرطة يقدمون أمكل  نبيل  علي التاام   , أبرار  , يضقط للشرط  ال يوم ش داء  , المضتمرة ضد قوي الشر والجريم المعار  اليومي  

آمنت بها   , تح مها في آدائها يذا مبادلء سامية وقيم رفيعة  , مهما كلفها يذا م  تضحيات جسام  , برسالتها وتفانيها في أداء واجبها
وتجعل   , وتحترم حقوق اإلنسان  , تدعم الديمقراطية  , تتمسك بح م القانون  , ار دولة تقوم علي ح م المؤسساتفي إط  , وأعلت م  شأنها

والمشارا    , وتضمن لمدسضاف التمكيل النيابي حقوق ا ال امل  في الرقاب  علي أعمال الضلط  التنفيذي   , أح ام القضاء هي القول الفصل
ف ان  حارسا أمينا   , خالل ا عوام الماضي  بإنجازاف تضتحق منا اإلشادة والتقديرالشرطة قد قام  ، ول في تحقيق اإلنجازاف القومي

واان  سياجا واقيا يحمي اقتصادنا   , وتعميق الديمقراطي  واحترام حقو  اإلنضان  , يحمي خطواتنا الكابت  علي طريق اإلصالن الضياسي
واان  مدافعا رحيضيا عن المجتمع المصري   , حل التحول والتجانس مع مضيرة االقتصاد العالميالوطني وهو يمر بمرحل  دقيق  من مرا

 34   "تلك الرااحا التي ال يم ن أن نفرط في ا أو نت اون في تأمين ا والحفاظ علي ا  , وعن قيم  ومبادحه ووحدته

 
 ً  عايش  الشرط ...    "ن الضياسى واالقتصادى حماي  طريق االصالفى  التاريخيه : التنويه عن إنجازاف الشرط ثالثا

آمال شعب ا وخاض  علي امتداد تاريخ ا معار  باسل  انحيازاً لحق الشعل المصري في وطن مضتقر قادر علي حماي  تقدمه ، ومدف 
نما اان موقعه علي متلت ا إلي حيث يمتد نشاط اإلنضان المصري ، توفر له ال التروف التي تجعله آمنا علي نفضه وعرضه وماله أي

خريط  العمران المصري ، وفي ال التروف وا وقاف اان موقف ا الكاب  الوقوف إلي جوار مصالح الشعل والدفا  عن أمنه وحقوقه 
لذين يتربصون شراً بأمن مصر واستقرارها ، ويتربحون من الجريـم  والخـيان  وتـجارة الضـموم في مواج   الخارجين علي القانون ، ا

 35…وينـشرون الفـضاد بين النا  
 

ً : اإلشارة إلى أن أداء الشرط  لدورها لن يشوبه أبداً أى افتراء على حقو  النا ، أو حريات م جاءاً من  رابعا
طلع  الشرط  برسالت ا الضامي  في إطار منضبط ال يفتئ  علي حقو  النا  أو لقد اض     "   القيم الكقافي  للشعل

و الشرط  المصري  عنواناً صحيحاً علي دول  عصري  تحترم سيادة القانون ، وتصون حرياف وحقو  المواطنين ، … حريات م
36"وتبني ديمقراطي  صحيح  أساس ا توسيع حق الجماهير في المشارا  وفي صنع القرار

 

 
أن التوجه نحو مايد من الديمقراطي     "الشرط  فى نشر ثقاف  حقو  اإلنضان الطرن الجديد لخصوصي  دور امساً:خ

ونحو تعميق مف وم المواطن  سيضع مضئولياف متاايدة على ج از الشرط  وعلى الشعل بأامله ، حتى تصبح ثقاف  حقو  اإلنضان 
المجتمع ااف  ، وفى مقدمت م ال من يتحمل مضئولي  وسلط  تطبيق القانون وتنفيذ  جاءا من القيم الكقافي  التى يدمن ب ا أفراد

ولذا فإنى أتجه اليوم ل ل مواطن      "كأسلوب النداء األساليف االقناعيةاستخدم مبار  العديد من لقد و  ،37"أح امه
إعادة االنضباط إلى الشار  شريف على أرا مصر بالنداء ، أن يشاطر ج از الشرط  مضئوليته فى تحقيق ا من و

المصرى فى إطار من اإلحترام ال امل لضيادة القانون ولحقو  اإلنضان ، ومن المشارا  الفاعل  فى تعميق أسس 
 38 "العدال  والمضاواة التى تش ل رااحا ال عمل ديمقراطى سليم

والعم  علي التطوير  التعليم لىعل أبناء الوطن ب   فليقأسلوب األمرأو اتوجه إلى ال مواطن شريف "  يأنوادلك 

دالة واالنتاج ويم آمنون علي انفسهم، واثقون م  ان يناك عدالة ناجزة تحفظ لهم حقوقهم يسهر عليها قضاء عادل يحفظ حقوق المواط  ويحقق الع

تنفيذيا رجال الشرطة المصرية المدركون لقيم الالزمة للحفاظ علي تماسك المجتم  وتوازنه ويعلي م  قيمة القانون واحترام افراد المجتم  ويعم  علي 

عايش  الشرط  آمال شعب ا"   اان موقف ا "يد هذا الدور   الغ  الخطاب التى ساعدته فى تأتعددف و 39المواطنة.
 ثاب  إلى جوار الشعل" تتمضك بالقانون وتدعم الديمقراطي  وتحترم حقو  اإلنضان    إلا
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 :االنسان االقتصادية قوقح-2   
نمو اقتصادي ، وأاد استحال  تحقيق االقتصادي  بين الحقو  الضياسي  واعتباراف العدال  االجتماعي مبار  ريط و

قد مضي الامن الذي يم ن فيه لدول  أن تاهو بنمو اقتصادي ال يواابه ويضانده تقدم حقيقي في      "  حرياف الضياسي  دون
لذلك اان حرصنا   , الضياس  هي تأايد حق المواطن في المشارا  والعمل وممارس  ال حقوقوف  , وفي العمل الحابي  , الحرياف الضياسي 

وعلي أال تأتي الم اسل االقتصادي  علي حضاب الحقو  الضياسي  واعتباراف العدال    , خالل الضنواف الماضي  علي تحقيق هذا التوازن
 40 "    ا اآلخربل أن نمضي في مضاراف متوازي  يدعم ال من  , االجتماعي 

  ربط مبار  بين حقو  اإلنضان االقتصادي  وحقو  اإلنضان الضياسي  فى ظل منتوم  العدال  االجتماعي لكذو 
  41وأن ذلك ضرورى للمواءم  بين حقو  الفرد وحقو  المجتمع وةمدادا أن مصر سارف فى هذه الخط

 
 االمالح االقتصادى والسياسى-3

الرخاء وطموحاف  وتحقيق اجاء من البرنامس االصالحى لفقر ومضاندة الضعفاءبين محاري  امبار  اما ربط 
ال يم ن تناول ا  أن قضايا التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان    "  مدادا االجيال وبين احترام حقو  اإلنضان
ي / الضياسي  ان االقتصادليوضح تبنى مصر لمنتوم  حقو  اإلنض "، 42الفقربمعال عن قضايا التنمي  ومحاصرة 

 إلا....  "يحقق المواءم    نعمل سويا   إصالن "إصالن يتبنى ن جا"       رار بأساليف التفى ذلك  عاناستواامل , 
وقد مض  مصر في إصالحاف هي لي  مماثل  لضنواف عديدة   تضارع  خطوات ا خالل العامين الماضيين   إصالحاف ديمقراطي  "   

ست دف  تحرير حياتنا الضياسي  وتحرير اقتصادنا وتحقيق انفتاحه علي العالم   وراع  في ذاف الوق  ا بعاد واقتصادي  واجتماعي    ا
االجتماعي  لإلصالن   وتحقيق المواءم  بين قيم الحري  الليبرالي  واقتصاد الضو  ومقتضياف العدل االجتماعي  والتوازن الدقيق 

 43 والمطلوب بين حقو  الفرد وحقو  المجتمع
ان هذا اإلصالن والتطوير والتحديث ليس هدفا فى حد ذاته ول نه الضبيل لتحقيق  اي  أسمى ال ينبغى أن تغيل عنا للحت    اي  أسمى 

دة فى صدارة سياساتنا تحتم أن نواصل وضع الفرد والمواطن على رأ  أولوياتنا واإلنضان فى قلل شوا لنا وطموحاف ا جيال الجدي
ف وبرامس تأخذ بيد ا سرة الفقيرة والمرأة المعيل  تضاند المرضى والضعفاء ال تتخلى عمن ال عاحل له والتتر  أحدا سياسا، وبرامجنا

فى منتصف الطريق  تلك هى رؤيتى للمنطق    إصالن يتبنى ن جا      إصالن نصل إليه بإطال  طاقاف مجتمعاتنا في ااف  المجاالف ، 
 44  نصل إليه باحترام حقو  االنضان

والبد أن تأخذ مكل   , علينا أن نعمل سويا لصيا   استراتيجي  أوسع يم ن أن تضاعد اال منا علي تحقيق آمال شعبهو
حتمي  أن يتم النتر إلي الحق في التنمي  والنمو   هذه االستراتيجي  في الحضبان عددا من االعتباراف: أهم ا

التي يجل أن يتمتع ب ا جميع الشعوب دون و  , ن جميع ااالقتصادي من منتور أوسع يداد وحدة حقو  اإلنضا
 45   انتقاحي 

 
كما ربل مبارك م  جديد بي  السياسة واالقتصاد فى الحديث ع  حقوق االنسان، وأكد لزومية االطار االقتصادى 

ادر علي موااب  الت تالف قوي ق بناء اقتصاد إسالميلقد حان الوق   ن ت تمل رؤيتنا لمف وم الت امل في ل   مايو سياسي..."
تحقق التوافق بين مواقفنا إزاء   , وأن تقترن برؤي  واضح  لعناصر الت امل الضياسي  متنا اإلسالمي   , االقتصادي  العالمي  والتفاعل مع ا

مفاهيم الحري  ومباديء  وترسا من     وتفعل من دور ترتيباتنا ومنتماتنا اإلسالمي  في دعم مواقفنا المشترا      القضايا المختلف 
 46وتضتمد من ديننا الحنيف ال مفاهيم الحري  واحترام حقو  اإلنضان     الديمقراطي  والشوري اأسس لنتم الح م في عالمنا اإلسالمي
خطواف مصر نحو تفعيل  عنبالتنويه  على المضتوى الداخلى وأاد مبار  على إيجابي  رؤيته عن حقو  اإلنضان

هذا المف وم ومشروطي  أن المضيرة الديمقراطي  لن ت تمل دون تعميق احترام حقو  اإلنضان والذى ربط ا ليس 
فقط بوجود المجتم  المدنى وإنما نشر ثقافة حقو  اإلنضان والتى أاد على إيمانه ب ا وأورد مؤشراتها والتى 
من  أهم ا، التعددية الحزبية، وحرية الصحافة، وزيادة أعداد الجمعيات األيلية، واستقالل القضاء واحترام 

فى طريق اإلصالن الضياسى ،  قطع  مصر شوطا طويالعلى الصعيد الداخلى ،     " الحقوق األساسية
واستطاع  وضع ا سس الكابت  لتحقيق مبدأ المشارا  الضياسي  والحابي  لجمو  الشعل ، وتأايد الممارس  

47· "تاح  الفرص  لتواصل حقيقى بين ا جيالالديمقراطي  ، وتعميق إحترام حقو  اإلنضان ، وإ
 

 
لن يتحقق إال فى ظل   ثقاف  حقو  اإلنضان  التى تربط بين المشارا  فى عملياف التغيير، اله ذلك مبار  أن ونوه 
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إزال  الحواجا التى تحول دون مشارا  المرأة، تقديم الضماناف القانوني  التى تحمى الحقو  ا ساسي  للشعل 
اما أن االهتمام بحقو  اإلنضان المدني  والضياسي  يتعين أن يقترن باهتمام مماثل بالحقو  االقتصادي    المصرى 

وال ت تمل مضيرتنا الديمقراطي  بدون تعميق احترام حقو  االنضان ،    "واالجتماعي  والكقافي  وعلى رأس ا الحق فى التنمي  
المجتمع المدنى بالدور الرحيضى فيه ب دف صيان  حقو  المواطن ا ساسي  ليس فقط من خالل إقام  إطار مدسضى فعال يضطلع 

والحفاظ على ارامته ، وإنما أيضاً من خالل  ر  قيم ومبادىء حقو  االنضان بمف وم ا الواسع فى وجدان المجتمع بمختلف فئاته ، 
 48 حتى نخلق بيئ  سياسي  وثقافي  داعم  ل ذا التوجه

ى ربط مف وم حقو  االنضان اجاء من منتوم  ثفافي  الزم  لتحقيق التنمب  ومف وم اما اان مبار  حريصا عل
ومع بدء مرحل  المشارا  الشعبي  اضبيل وحيد للتغيير وتضمين  الفئاف المضتبعدة من العملي  التنموي  وأهم ا المرأة  " 

ع قطاعاف المجتمع في الحياة العام    ن المشارا  هي جديدة من مراحل اإلصالن      سي ون هدفنا هو توسيع نطا  المشارا  من جمي
الضبيل الوحيد  ن ي ون المجتمع شري اً اامالً في عملي  التغيير  ولن يتأتي تحقيق ذلك إال من خالل تطوير اإلطار المدسضي لتعايا 

رأة، وتقديم الضماناف القانوني  التي تحمي ثقاف  حقو  اإلنضان، واالستمرار في إزال  الحواجا التي تحول دون المشارا  ال امل  للم
 49 الحقو  الضياسي  ا ساسي  وحقو  اإلنضان التي يتمتع ب ا الشعل المصري

فى تحديد  ومن هنا فنحن نحث المرأة المصري  على دخول معتر  العمل العام والنشاط الضياسى دون خوف أو تردد فليس من المصلح  أن تنفرد فئ  قليل 

 يأخذه وطننا المصرى فى هذه المرحل  الدقيق  واختيار البداحل التى تضمن تحقيق ا هداف القومي  على الوجه ا امل والمشارا  فى إصدار المضار الذى

أة فى للمرالتشريعاف التى تضبط حرا  المجتمع وتحدد الحقو  والواجباف وآمل أن تش د إنتخاباف مجلس الشعل القادم  نقل  نوعي  تحقق مشارا  أابر 

 50العمل الضياسى والتشريعى فى مصر
من االشارة الى مف وم حقو   الضابق  ، أو حتى االنجازفولم تخلواستراتيجي  مبار  المضتقبلي 

نجحنا خالل المرحل  الماضي  فى اقام  االطر المدسضي  الالزم  الى بناء ديمقراطى    دستور يرسى هياال ومدسضاف  االنضان   "
يك  عصري  ومتطورة    يحمى حقو  المواطنين وحريات م االساسي  وتعاياا لمنتوم  الحقو  والحرياف التى افل ا وأراان دول  حد

 51 الدستور للمواطنين ، واستقرف علي ا المواثيق الدولي  لحقو  االنضان   
يين في المجاالف الضياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  لتي ش دت ا مصر علي مدي العقدين الماضاالنجازات ااستعرا مع م اليوم بفخر واعتااز      "

وتتجضد هذه االنجازاف علي      في اطار سعي ا إلرساء دعاحم المجتمع العصري القاحم علي تعايا المشارا  المجتمعي  والعمل الداحم نحو التطوير والتحديث

حابا شرعيا يمكلون جميع ألوان   17   التعددي  الحابي  حتي أصبح لدينا اآلنف ان تعميق أسس الديمقراطية واحترام حقوق االنسانالمحور الضياسي في 

اصدار صحفي يومي وزادف المضاهم  الفاعل  من المجتمع المدني   700 الطيف الضياسي وتحقق مف وم حري  الصحاف  التي نلمض ا يوميا فيما يايد علي

لمجاالف وعاز من ذلك اله جو عام ينمي حري  الف ر والتعبير ويعلي سيادة القانون ويحمي الف جمعي  أهلي  في مختلف ا  17 الذي يضم ما يايد علي

 52 " استقالل القضاء علي نحو يعاز المناخ الضياسي الصحي لنمو المجتمع العصري وازدهاره
 ساسي  قد إستوجب  مقتضياف المرحل  الراهن  من عملنا في اإلصالن الضياسي طرن صيا اف جديدة للمباديء اول

ا ذول ...."التوازن بي  مصلحة الفرد والمجتم  واحترام الحقوق األساسية للمواطني  ب   فئاتهممن الحفاظ علي 
دخال تعديالف على بعا أح امه خاص  مايتعلق ع  قانون االجراءاف الجناحي  ، الفان الح وم  تع ف على مراج

دورة   على نحو يحقق ضماناف أوفى لصون الحرياف من ا بالحبس االحتياطى ، اى تتقدم ب ا خالل هذه ال
 53 "وحميات ا

التع ذداف يذربط بذين االصذالن وحقذو  االنضذان مغلفذا بمجموعذ  مذن خطاب مبار  فى هدا الجاء ل ومن هنا جاء
ومذن إيماننذا المطلذق بأهميذ  مواصذل  "     جاء في الخطاب م  أف ار وموضكوعاتما  تنفيد لتعهد وضمان والضماناف

ة الديمقراطي  من خالل تعايا احترام الدستور وسيادة القانون والحرياف العام  ، والتأايد علذي مبذادئ الشذفافي  والمضذاءل  فذي مضير
العمل العام والح ومي والحابي وا هلي ، وحري  الصحاف  واإلعالم ، وتشجيع المشارا  الضياسي  بأش ال ا ومضتويات ا المختلف ، و 

 54 "جال التنمي  بشقي ا االقتصادي واالجتماعي من خالل التطبيق ا مكل القتصادياف الضو مضاعف  الج ود في م
 
 الربل بي  التصدى  لالرياب واحترام حقوق االنسان-4

ليشير إلى االصرار  أسلوب الت راراما ربط مبار  بين التصدى لإلرهاب واحترام حقو  اإلنضان، واستخدام 
" ال نستم  إال لصوت الشعف   رطية"تردد" والجم  الشدون الل مفردة" على ذلك من خ  
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، والتى تنفى عن سياساف مبار  االهتمام دفاعاف وردود الخطاب على وج اف النتر المعارض جاء من ا
 !!مفروض  من الخارج التصدى لإلرهاب سياساف حقو  االنضان و بالفرد ونفى ما قيل من أن

اإلرهاب إنما هى لحماي  المواطن وحقوق م ليضفى مايدا من الشرعي  على  مدادا أن ال هذه القوانين التى ت افح
اإلرهاب  ولقد اان م ون حقو  اإلنضان قانون قوانين االرهاب ويحل التناقا النترى بين مف وم حقو  اإلنضان و

واعتمد مبار   م ونا أساسياً فى برنامس مبار  االصالحى بجانل تم ين المرأة وتطوير المحلياف وحقو  العمال  
دستور  اءفى مأسض  بناء ديمقراطى وفى إرسفى إقنا  اآلخر بتفعيل هذا الم ون حينما أشار صراح  إلى" نجاحه" 

يحمى حقو  المواطنين، ليضتخدم بذلك حقو  اإلنضان بمعنى الحقو  االقتصادي ، الضياسي ، حقو  المواطنين، 
 حقو  الشعل   إلا 

نعاز      نوطد دعاحم وأراان ديمقراطيتنا     نواصل التنمي  واإلصالن والتطوير  ي التصدي لإلرهابستمضي مصر ـ دون تردد ـ ف"
 55   "وال نضتمع إال لصوف الشعل     ال ندين بما نحققه من إصالحاف إال  بناء الوطن     احترام حقو  اإلنضان

 
 التعديالت الدستوربة-5

لالنتخاباف الرحاسي  ،  مبار  أولوي  متقدم  فى برنامس احتل التى و ىقضي  االصالن الدستورولم تختلف اكيرا 
لمعالم تعديالف دستوري  ، انطالقا من الدستور الحالى الذى يرسا إطارا واضحا لنتام يقوم على  هحيث طرن رؤيت

م أحد أهم ليضحى المف و ويدعم حقوق االنسانالفصل بين الضلطاف وي فل حري  االعتقاد والتعبير واالنتخاب 
 56 مصادر ااتضاب الشرعي  لنتام مبار 

لتفتح الباب أمام تشريع يحاصر االرهاب    يج ا ولتحمى حقو  االنضان    "    جاءفانما  الدستوري أاد ان التعديالف  ذا
وانين مماثل  لم افح  مخططاته ويتصدى لعناصره دون الحاج  لتطبيق قانون الطوارىء    تشريع يضترشد بما أخذف به دول العالم فى ق

االرهاب    تحمى المجتمع من مخاطره، وتوفر فى ذاف الوق  رقاب  قضاحي    تحمى المواطنين وتدفع عن م أى مضا   ير مبرر 
 57  "بحقوق م وحريات م

  وتحقيق الموازن  الدقيق  وستتل تجربتنا الديمقراطي  رهنا بقدرتنا على احترام وتعايا قيم المواطن    بعيداً عن أي تفرق  أو تمييا   
 58  بين حقو  الفرد   وحق المجتمع وسالمه واستقراره

 
 ثقافة وسياق حقوق االنسان- :ضرورةالوعى بحقوق االنسان وااللتزام بها-6

وفى مجال أنضن  مف وم حقو  اإلنضان، يرفا خطاب مبار  فرا الديمقراطي  أو التغنى بمف وم حقو  اإلنضان 
التى تربط بين الحري  والمضئولي ،  ثقافة حقوق اإلنسانحماي  هذا المف وم لن تتأتى إال بتأسيس ويشير صراح  أن 

ا على عر  أو جنس، الحقو ، وااللتااماف من خالل مف وم المواطن  الذى ال يجل أن يفر  بين ا نا واآلخر استناد
اي ال تتعرا      وبين الحقو  وااللتااماف     حري  والمضئولي بين ال  نتطلع لوعي مجتمعي يدر  العالق  الوثيق    أو دين أو لون

 المناسب  لدلك وهى الحوار     ة، ويورد االدا59       أو تصل ـ ال قدر هللا ـ إلي طريق مضدود     تجربتنا الديمقراطي  لالنت ا 
حوار يتصدي     اآلخر والقيم المشترا  لإلنضاني  يتأسس علي الت افد واحترام     حوار تشتد الحاج  إليه في هذه ا وقاف الصعب "

يعاز التعاون الدولي      يحاصر مخاطر اإلرهاب والتطرف وأسلح  الدمار الشامل     لدعاوي التمييا والعنصري  وصدام الحضاراف
إلي الضالم وا من      وسط والعالمويحقق تطلع شعوب الشر  ا      إزاء قضايا التنمي  والبيئ  والمرأة وحقو  اإلنضان وم افح  الفقر

 60   "واالستقرار
يورد خطاب مبار  منتوم  حقو  المواطن فى إعالن أو إقرار للخطاب المباراى عن تلك الحقو  وهى :اما   

 الحق فى حياة آمن  -1
 انتشار قيم التضامح ادلينى -2

 ترسيا المشارا  والمواطن -3

 احترام قضايا المرأة والمجتمع المدنى -4
     
ونحن إذ ندر  ا بعاد والمواصفاف الدولي  للديمقراطي  و حقو  االنضان و ندمن باهمي  تطبيق ا دون ازدواجي  أو انتقاحي  ونداد  "  

باستخدام القوة وللمنطلق الذى تضتند اليه هذه الفلضف  على ان  رفضنا للفلسفة القائمة على السعى لفرض الديمقراطيةفى نفس الوق  
واإلسالمي  تش ل خطرا علي الدول والكقافاف والشعوب ا خري وتحتاج لقدر أابر من الديمقراطي  يضمن تحييد هذا  الشعوب العربي 
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 61 "رالخط
مجتم  المؤسسات الذي سوف يقينا من أخطار التطرف والتعصل   ان الديمقراطي  تعني في المقام ا ول  بناء المجتم اننا نع ف علي 

وح م القانون الذي يحمي حري  التعبير بل ويحمينا جميعا  ان الديمقراطي  في مصر  حترام حقوق االنسانالذل يقوم علي التسامح وا
هي هدف ونقوم بتطويرها باستمرار وتتأصل بيننا وتتدعم علي ارضي  من النضس المتنامي ومن مجتمع يعرف اليوم الضبيل لتحقيق 

 62الرخاء
 
 نالمواطنة و حقوق االنسا-7

   بغا النتر عن اللون أو الجنس أو الدين إن المواطن  حقو  والتاامافاي  حدد مبار  بد
 63   فتئاف على حقو  وحرياف اآلخرين   أو تجاهل التااماتنا تجاه الوطناال وممارستنا لحقوقنا وحرياتنا ال تعنى اال"    
 64      وجميع الحقو  الدستوري  "فال ل متضاو في حقو  المواطن  , ال فر  بين مضيحي ومضلم من أبناء شعل مصر" 
تحدث  عن التاامنا الراسا بمبدأ المواطن     اأسا  للمضاواة التام  بين جميع المصريين    بغا النتر عن الف ر او الجنس او "

المضاواة امام القانون  العقيدة او الدين    تحدث  عن احترام الحقو  االساسي  للمواطنين     وحق م فى حياة امن  تضودها الحري  وتحفت ا
   مجتمع عصرى يعاز التعددي     يحمى حقو  المواطنين وحريات م االساسي     يرسا المشارا  والمواطن  والمضاواة فى الحقو  

ميع    والواجباف    يناها ال اش ال التمييا والتفرق     ينشر قيم التضامح بين مضلميه واقباطه    يتمضك بان الدين هلل والوطن للج
  65"مع المدنى    ويعلى حقو  االنضانيحاصر الغلو والتطرف    يحترم قضايا المرأة    يدعم المجت

 2003سبتمبر  28الى  26نعقد المدتمر الضنوى ا ول للحاب الوطنى الديمقراطى فى الفترة من ا ا المجالذفى هو
،  حقوق المواطنة وعالقتها بالديمقراطيةضنوى ال مدتمرالشعار  واانتح  شعار " الف ر الجديد وحقو  المواطن 

من خالل ا الى ضمان تمتع المواطنين جميعاً دون استكناء ب اف  الحقو  ا ساسي  باعتبارها من  المدتمر سعىو
لمتصل  حقو  االنضان فى إطار يضمن تعامل الدول  مع المواطنين اشرااء ااملين وفاعلين فى صنع القراراف ا

  ومضتقبل م  م وحاضرهمبحيات م ومجتمع
التي تمكل في حد ذات ا واحدة من أهم وللديمقراطي      مبار تحددف أيضا رؤي ، بالمفهوم الشام  للتنميةوارتباطا 

فالديمقراطية ال تنصر  فحسف إلي ضمان وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية. فوفقا له   "رااحا التنمي  الشامل   
في ظل من احترام سيادة القانون والعدال  والمضاواة بين ا فراد  بل ترت ا أيضا علي تفعيل اآللياف  وق اإلنسانوحماية واحترام حق

والمدسضاف الديمقراطي  وتجديد شباب ا وأسلوب عمل ا  وعلي تعميق ا سس االقتصادي  واالجتماعي  التي تم ن االفراد من ممارس  
ي  تام   وتعاز من انتماح م للوطن  ومن مشارات م في صنع القراراف التي تمس حيات م وتش ل حقوق م وحريات م االساسي  باستقالل

 66 "حاضرهم ومضتقبل م 
القيم النبيل  فى االصالن والديمقراطي  واحترام حقو  اإلنضان هى " أوبئ   هال هذ ياب أن مبار  ولم يخف 

اإلنضان على أنه مف وم أوسع يداد وحدة حقو  للمنطق " لي تضل مايدا من الشرعي  بتوظيف مف وم حقو  
 اإلنضان جميع ا االقتصادي  والضياسي  وعمومي  هذا المف وم من خالل انطباقه على جميع الشعوب دون انتقاحي  
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 الخاتم 
قد ر م القل  النضبي  لتناول مبار  لمف وم حقو  اإلنضان ، إال أنه يم ن القول بأن خطاب مبارط عن حقو  اإلنضان 

تواصل  بنجان مع التلقى من خالل عرا مايد من الحجس ووساحل االقنا  وتعايا المعنى المراد توصيله  ببعا 
التداعياف والنتاحس الملموس   ويم ن القول أن مبار  فى تناوله لمف وم حقو  اإلنضان  هدف لتوصيل عدة معانى 

 فعلى المضتوى الداخلى :
اتيجيت ا التنموي  تأسيضاً على مف وم حقو  اإلنضان اجاء من منتوم  التنمي  أوالً: ضرورة أن تتبنى مصر استر

 الضياسي   
والرأى ال يم ن فصبه بش ل أو بآخر عن التنمي  االقتصادي  ليداد اندماج مصر فى المنتوم  االيديولوجي  التى 

 تح م العالم 
يتم تفعيل هذا المف وم فى إطار ما يعرف بكقاف  "  ثانياً: أهمي  الضيا  الكقافى لمف وم حقو  اإلنضان وضرورة أن

حقو  اإلنضان" والتى يجل أن تنشر بين أفراد الشعل قبل الحديث عن تطبيقاف هذا المف وم واقعياً ليداد خصوصي  
 ال  حال  من خالل تطويع ا لما يتبناه شعبه 

مضتقبلي  للدول  المصري  تضمين مف وم حقو  ثالكاً: التأايد على أن من أهم  أولوياف إستراتيجيته اإلصالحي  ال
اإلنضان والمرتبط  بمجموع  من القيم المدني  التى ال تنفصل عن مف وم حقو  اإلنضان عالمياً اقيم  المشارا  

 والحري  والديمقراطي  من خالل أساليل الرجاء والتمنى ، ب ل أمان  ، أننى على ثق  
نضان فى الضيا  المصرى والمرتبط بالدور الواضح للشرط  فى حماي  هذا رابعاً: تجضيد خصوصي  مف وم حقو  اإل

ً  -المف وم   وبالر م من أن هذا المف وم قد يبدو متعارضاً مع لل حقو  اإلنضان من الناحي  النتري ، إال أن  -ظاهريا
االدور التاريخى  من الناحي  المن اجي  فى سرد مجموع  من المبرراف لتدعيم آراءه -على ا قل -مبار  نجح

 للشرط  و ير ذلك، لينجح فى الن اي  فى إحداث التوازن المنشود بين عالمي  وخصوصي  المف وم  
 

وعلى المضتوى الخارجى ،  لف خطاب مبار  نترة سلبي  إلى حد بعيد من زاويتين ، ا ولى نتر إلى مف وم 
قوى الخارجي  لتبرير توج ات ا الخارجي  العالمي  بش ل حقو  اإلنضان على أنه مف وم مفرن من معناه تضتغله اكير ال

عادل وندا نجح مبار  فى تطويع هذا المف وم العالمى للدعاي  للقضي  الفلضطيني  واللبناني  والقضايا العربي  ا خرى 
ف  والتى تتعارا ش الً ومضموناً معه، االتدخل الضياسى فى شئون الدول ا خرى العض رى، وال جوم على ثقا

اآلخر بدعوى أن ا ال تتفق وثقافته   إلا  ومن زاوب  ثاني  نتر خطاب مبار  إلى مف وم حقو  اإلنضان اأداة هام  
الضفاء الشرعي  على توج اف الدبلوماسي  المصري  وأداة هام  للتقريل بين الشعوب بدعوى أن هذا المف وم عام 

نتام أمن جماعى ، ويضعى للرفاه  واالزدهار ل اف  الدول  ويتفق وأهداف أى نتام إنضانى ي ره اإلرهاب، وي ر 
من خالل مف وم التنمي  المضتدام  التى ستتحول إلى شعار لو لم تحل القضايا  وفى قوله من اجي ، وباستكناء مغالط  

ف االلتبا  فى دور الشرط  فى حماي  حقو  اإلنضان، خلى خطاب مبار  فيما يتعلق بحقو  اإلنضان من مغالطا
االحتماالف والمغالطاف ذاف الصل  بموضو    وأخيرا يم ن القول بأن خطاب مبار  جاء خطاب حججياً ناجحا 

 نضبياً فيما يتعلق بحقو  اإلنضان 
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