حقوق االنسان من الوجوب اىل االولويات
عبد الفتاح القلقييل*
مقدمة:
تبدأ هذه الورقة باالشارة إىل مسلّمة (دينية) تقول أن اإلنسان هو خليفة الله عىل األرض ،وان اإلنسان
هو افضل املخلوقات جميعا .هو أفضلها من حيث الشكل ،فقد قال تعاىل " لقد خلقنا اإلنسان يف احسن
تقويم" .وهو أفضلها من حيث القيمة ،فقد أمر الله املالئكة أن تسجد "لإلنسان" ومنع اإلنسان من أن
يسجد إال لله .وقد جعله الله خليفة يف األرض.
ومن املبتذل أن بعض املستبدين زعموا انهم "املمثل الرشعي والوحيد" لإلنسان ليكون من الطبيعي
أن يعتربوا أنفسهم هم خليفة الله يف أرضه .وزعم البعض اآلخر من املستبدين أن الله علمهم "األسامء
كلها"فاحتكروا الحق ،والحقيقة ،والقوة ،والقمع يف املجتمع ،واحتقروا الجامهري واالغيار .وحني
الحديث عن االستبداد والواقعني تحته ال بد ان نؤكد ان قطاع املرأة هو االكرث عرضة لالستبداد يف
الغرب والرشق وان كانت وطأته عىل املرأة الرشقية اكرث منه عىل املرأة الغربية.
بعد ميض خمس عرشة سنة من األلفية الثالثة ،نقف لنلقي نظرة عىل االلفية املنرصمة ،ولنستوضح
مالمح القرن الجديد وألفيته يف مجال املجتمع وسامته.
حقوق اإلنسان ليس لها تعريف محدد بل هناك العديد من التعاريف التي قد يختلف مفهومها من
مجتمع إىل آخر ،أو من ثقافة إىل أخرى ،الن مفهوم حقوق اإلنسان أو نوع هذه الحقوق يرتبطان
باألساس بالتصور الذي نتصور به اإلنسان .اما األمم املتحدة فقد عرفت حقوق اإلنسان بانها(ضامنات

* كاتب وباحث من فلسطني
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قانونية عاملية لحامية األفراد والجامعات من اجراءات الحكومات التي متس الحريات األساسية والكرامة
اإلنسانية ،ويُلزم قانون حقوق اإلنسان الحكومات ببعض األشياء ومينعها من القيام باشياء أخرى) ،أي
ان رؤية املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان تقوم عىل أساس انها حقوق أصيلة يف طبيعة اإلنسان والتي
بدونها ال يستطيع العيش كإنسان.
ال ميكن القول إن هناك لحظة زمنية معينة بدأت عندها األصول األوىل لفكرة حقوق اإلنسان .وأغلب
الظن أن هذه األصول إمنا تعود إىل الوقت الذي بدأ فيه الناس يعيشون حياة مشرتكة .فالفكرة قدمية
قدم الحياة البرشية ذاتها..
وقد ُعني املفكرون والفالسفة عىل مر العصور بالتنظري لحقوق اإلنسان واملطالبة بصونها ،والواقع أن
الفرد كان يخضع للجامعة يف كل يشء بال حدود أو قيود إىل أن سادت الفكرة برضورة عدم إطالق
يد الدولة بالتدخل يف شؤون األفراد .فاليونانيون يف مآثرهم الشهرية تناولوا حق اإلنسان يف الحياة
ويف حرية التعبري واملساواة أمام السلطة وغري ذلك من الحقوق الطبيعية التي عدها مفكروهم اللبنة
األساسية يف بناء املجتمع السيايس.
كذلك اهتم بوذا والفلسفة الهندية باألخطار املحدقة بالحريات األساسية لإلنسان جراء العنف والفاقة
واالستغالل ونقض العهود .وتضمن قانون «مانو» الذي ذاع صيته يف العام األلف قبل امليالد عددا ً من
املبادئ الهادفة لصيانة اإلنسان من هذه األخطار.
ووقفت الفلسفة الصينية وقفة طويلة أمام واجبات اإلنسان تجاه أخيه اإلنسان مبا يكفل حقوقه
األساسية يف الحياة والسعادة وحرية التعبري عن الذات .ويُنسب إىل كونفوشيوس القول الشهري«:اإلنسان
ال يتعلم املدنية إال عندما يُطعم ويُكىس بشكل الئق» .وأكدت املسيحية كرامة اإلنسان واملساواة بني
الجميع بوصفهم عيال الله .أما الرشيعة اإلسالمية فتحرتم حقوق اإلنسان ،وتكاد تقدسها .فالشهيد
يُغفر له ما تقدم من ذنوبه إال حقوق الناس ،سواء كانت حقوقا مادية أو معنوية ف ُيقتص لها منه رغم
أنه شهيد محشور مع األنبياء والصديقني .فحقوق الناس عند الله ال تسقط بالتقادم ،كام أن جرائم
الحرب يف القوانني الوضعية أيضا ال تسقط بالتقادم .أي أن الرشيعة االسالمية أولت حقوق اإلنسان
جل اهتاممها بدءا ً من القرآن الكريم حتى كتابات الفقهاء املتأخرين.
ّ
ولقد انتقلت الدعوة إىل حامية حقوق اإلنسان من ألسنة األنبياء والفالسفة إىل الحكام ،فشهدت
أوروبا خاصة نصوصاً مكتوبة " َم َّن" بها امللوك السادة عىل شعوبهم استجابة للنقمة التي كانت تشتعل
يف النفوس نتيجة إهدار حقوق اإلنسان يف شتى الصور .يذكر من ذلك ،عىل سبيل املثال ،العهد العظيم
املعروف بـ"ماجنا كارتا" الذي أصدره جون ملك اإلنجليز يف مطلع القرن الثالث عرش ثم قانون الحقوق
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اإلنكليزي املعروف باسم  Bill of Rightsالذي صدر يف أواخر القرن السابع عرش ،ونص عىل ضامنات
الفرد يف التقايض.
لكن املتفق عليه أن اهتامم الترشيع الوضعي بحقوق اإلنسان ،بدأ فعالً بصورة منتظمة مع الثورتني
الكبريتني يف أمريكا وفرنسا.
وفعلت األفكار الثورية التي أطلقتها اإلعالنات فعلها فتفجرت ثورات الشعوب وتهاوت العروش
واألنظمة االستبدادية يف أوروبا وأمريكا الالتينية .وجاءت الترشيعات الداخلية وعدد من األنظمة
الدولية بنصوص تجعل من احرتام حرية اإلنسان وحقوقه جوهر وجود املجتمع السيايس وسبب
استمراره .من ذلك مثالً اتفاقية برلني لعام  ، 1855واتفاقية بروكسل عام  1890بتحريم االتجار
بالرقيق ،واتفاقية باريس لعام  1904مبكافحة االتجار بالرقيق األبيض ،واتفاقية الهاي عام 1912
مبكافحة املخدرات ،واتفاقية باريس لعام  1903بالعناية بصحة الفرد ومكافحة األوبئة الضارة بالصحة
العامة ،واتفاقية لندن عام  1914بتنظيم اإلنقاذ البحري.
وعرف القانون الدويل العريف بعض املبادئ التي ميكن الركون إليها يف مجال حامية اإلنسان وصيانة
حقوقه ،منها :مبدأ التدخل ألغراض إنسانية ومسؤولية الدولة .ومع أن النظام األول قد طبق من
قبل بعض الدول األوربية ضد الدول الضعيفة خارج القارة لحامية طائفة معينة من الناس مام حمل
ميثاق األمم املتحدة عىل منع التدخل يف الشؤون الداخلية للدول بشتى أنواعه ،إال أن التدخل ألغراض
إنسانية عاد للربوز مجددا ً.
أما عهد عصبة األمم فلم يتضمن نصوصاً خاصة بتقرير الصيغة الدولية لحامية حقوق اإلنسان ،باستثناء
ما جاء من التزام أعضاء العصبة أن يعاملوا بصورة عادلة الشعوب التي تقطن أقاليم خاضعة إلدارتهم
سواء يف حامية أو انتداب .وكذلك التزام حامية حقوق األقليات .لكن الحرب العاملية اندلعت ثانية
بصورة وحشية مل يشهد لها الناس مثيالً من قبل .لقد تسببت الحرب العاملية الثانية للناس يف كل مكان
بآالم «يعجز عنها الوصف» ،ولكنها انتجت منظمة االمم املتحدة ،والنظام الدويل الراهن.

النظام الدويل الراهن
يف عرص التنظيم الدويل الراهن ،ورد ذكر حقوق اإلنسان يف سبعة مواضع من ميثاق األمم املتحدة الذي
يعد دستور العالقات الدولية يف العرص الحارض.
وعىل الرغم مام أخذ عىل نصوص امليثاق حول حقوق اإلنسان ،سواء لغموضها وعدم دقة عبارتها أو
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لكونها تتعارض مع نص املادة الثانية (ف )7التي متنع تدخل املنظمة الدولية أو أعضائها فيام يعد من
الشؤون الداخلية للدول ،ومنها يف رأي بعضهم حقوق اإلنسان ،ومع ذلك بارشت املنظمة الدولية
نشاطها يف التفريع عىل األصول التي جاء بها امليثاق ،فأصدرت يف العارش من كانون األول 1948
«اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان» الذي صاغته لجنة حقوق اإلنسان عىل مدى ثالث سنوات ويزيد
مبوجب قرارها رقم  ،217وكانت بقرارها الصادر يف  1948/12/9أقرت مرشوع اتفاقية منع ومعاقبة
جرمية إبادة الجنس .ويقع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف مقدمة وثالثني مادة.
ويعدد االعالن ،بعد املقدمة ،حقوق االنسان ،والتي ميكن ردها إىل أربع فئات:
 1ـ الفئة األوىل وتتناول الحقوق الفردية والشخصية.
 2ـ الفئة الثانية وتتناول عالقات الفرد باملجموع أو بالدولة.
 3ـ الفئة الثالثة وتشمل الحريات العامة والحقوق األساسية.
 4ـ الفئة الرابعة وتشمل الحقوق االقتصادية واالجتامعية.
ومن الجدير باملالحظة ان كثريا من الدساتري الوطنية الصادرة بعد عام  ،1948اقتبست أحكامها العامة
يف تعداد حقوق املواطنني وتحديد مفاهيمها من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

االستبداد
كان االستبداد اخطر تشويه واجه املجتمع منذ نشوئه وحتى ساعة إعداد هذه الورقة .واالستبداد
مصطلح مستمد يف اللغة العربية من استبد باألمر أي انفرد به ،فكل انفراد باألمر هو استبداد! فكم
فينا ومن حولنا من مستبدين؟!
كان عبد الرحمن الكواكبي ( )1902-1849أول عريب يصدر كتابا بعنوان "طبائع االستبداد" ،ويشري إىل
انه يف ظل االستبداد يباح الكذب والتحيل والتذلل وإماتة النفس .أال ترون معي أن صاحب ورئيس
تحرير "جريدة الشهباء" كأنه يصف أيامنا هذه رغم انه تويف منذ قرن و ن ّيف؟! واظن أن عبد الرحمن
الكواكبي قد استند يف قوله هذا لعبد الرحمن بن خلدون ()1406-1332الذي ع ّرف االستبداد بأنه
االنفراد بالسلطة ،وقال يف مقدمته "فان امللك إذا كان قاهرا فاحشا بالعقوبات،منقّبا عن عورات الناس
وتعديد ذنوبهم (كام هو شأن كل املخابرات يف كل الدول) شملهم الخوف والذل ،والذوا منه بالكذب
والخديعة ،فتخلقوا بها وفسدت ضامئرهم واخالقهم…وان دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية".
يف أيامنا هذه ،وبعد حوايل ستة قرون من موت ابن خلدون ،نالحظ بعض مثقفي السلطة أو من
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يسميهم البعض "رشطة الثقافة" يس ّوغون االستبداد باسم العدل أو املصلحة"الوطنية" ،فنحتوا مصطلح
"املستبد العادل" متقنعني بجملة قالها ،ومل يكررها،اإلمام محمد عبده()1905-1849يف مقال صدر يف
مجلة "الجامعة العثامنية" بتاريخ1899\5\1م .وتقول هذه الجملة املشؤومة "لن يعدم الرشق مستبدا
من أهله عادال يف قومه يقيله من عرثته" .وصار كلام ظهر مستبد يف الوطن العريب(وما أكرثهم) صاح
بعض مثقفيه :انه املستبد العادل الذي نادى به اإلمام!! وقد عانت الشعوب العربية األهوال من جراء
هذا الهراء.
تظل فئة من أهل الحل والعقد ترى أن العدل واالستبداد
وبعد ان دلفنا إىل األلفية الثالثة ،ال يُعقل ان ّ
ميكن أن يُظلّهام سقف واحد ،حتى لو كان بعض املثقفني والوطنيني هم سداة ذلك السقف.
وهنالك مساهمة هامة للدكتور عزمي بشارة يف التمييز بني نوعني من أنواع االستبداد ،وهام التعسف
و الطغيان .فالتعسف هو اإلجراء املخالف للقانون املعمول به ،أما الطغيان فهو اإلجراء الظامل املتوافق
مع القانون املعمول به ،كام هو الحال مع القانون اإلرسائييل املعمول به ،وما يوقعه من طغيان عىل
الفلسطينيني عىل جانبي الخط األخرض ،وقوانني الطوارئ يف البالد العربية ،والقانون الدويل يف نظرته
الستبداد الدول الكربى (الغربية خاصة) عىل الدول الصغرى (الرشقية خاصة).
إذا كان االستبداد اخطر تشويه واجه املجتمع ،فان العدالة هي األساس الذي يزدهر عليه املجتمع:
العدالة االقتصادية ،والعدالة االجتامعية ،والعدالة الثقافية ،وهذا تكثيف لحقوق اإلنسان"كفرد
وكمواطن".

االنسان واملواطن
ويف أجواء بدايات الحركات القومية يف أوروبا يف القرن الثامن عرش ،اكتشف الفالسفة واملنظرون أن
هناك فرقا بني اإلنسان واملواطن لدرجة أن علينا أن نضحي(احيانا) بأحدهام ملصلحة اآلخر ،أو عىل
األقل علينا أن نعطي األولوية ألحدهام عىل اآلخر .وقال أنصار الحركات القومية بأولوية املواطن
عىل اإلنسان ،وقال آخرون بان األولوية لإلنسان ،لدرجة أن جان جاك روسو وهو صاحب"العقد
االجتامعي"ضحى باملواطن ملصلحة اإلنسان ،وما زالت املدارس االجتامعية تنقسم فيام بينها حول
إعطاء األولوية لحقوق اإلنسان أم لحقوق املواطن.
وهنالك نظريتان متميزتان يف هذا املجال:
النظرية الثورية (التي انتسب أليها)ترى أن اإلنسان واملواطن وجهان لعملة واحدة ،فأول حق من
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حقوق اإلنسان (بعد الوجود)هو حقه كمواطن ،واملواطن املجرد من إنسانيته ليس مواطنا.
والنظرية الثانية(والتي أناصبها العداء)هي النظرية العنرصية ،والتي ترى أن غري مواطنيها
هم"اغيار" ،وال تنطبق عليهم املعايري اإلنسانية ،فليس لهم حقوق بل لهم احتياجات فقط.
وكل أنظمة االحتالل( ،وآخرها إرسائيل يف فلسطني ،وامريكا يف العراق وافغانستان وحيث
ُوجدت يف العامل الثالث) ،هي أنظمة عنرصية ألنها ال تعترب غري مواطنيها ناسا ،فكل السكان
األصليني يف مناطق االحتالل "اغيار" وليسوا ناسا ،ولذلك لهم احتياجات تؤخذ بعني االعتبار
(أحيانا) وليس لهم حقوق يُلتزم بها .وللتذكري فقط أقول انه يف كل جوالت املفاوضات بني
الطرف الفلسطيني والطرف اإلرسائييل (منذ عام  1993وحتى امس) كان اإلرسائيليون ،وما
زالوا ،يرفضون الحديث عن حقوق الفلسطينيني مهام صغرت ،ولكنهم عىل استعداد للخوض
يف احتياجاتهم مهام كربت .وعندما كان أرسانا ومعتقلونا يف سجون االحتالل يقدمون قامئة
مبطالبهم كانت إدارة السجن ترفضها قائلة :ليس لكم مطالب ،ولكن لكم احتياجات .وكان
ٍ
وليال ليفرضوا أنها مطالب وليست احتياجات فقط ،حتى لو مل يكن لها
األرسى يناضلون أياما
نصيب من االستجابة.
أي نظام يحتل أراىض الغري(وبغض النظر عن األيدولوجيا التي تحكم ذلك النظام) ميارس سياسة عنرصية
إزاء أهل تلك األرايض ،النه يعتربهم درجة ثانية من حيث املواطنة واإلنسانية.أما إرسائيل(وبغض
النظر عن الحزب أو األحزاب التي تقودها) فهي نظام عنرصي ألنها متارس السياسة العنرصية يف
املناطق املحتلة(كأي نظام احتالل) ومتارسها أيضا يف املناطق ذات األكرثية العربية كالجليل واملثلث
رغم أنها تعتربها جزءا من إرسائيل.
وما حصل يف ترشين اول (أكتوبر) عام  2000غرب الخط األخرض ،وما زال يحصل رشقيه حتى اآلن
يؤكد ما نقول ،حتى لو اقتضت السياسات الحالية السكوت عن ذلك  .وإذا أضفنا أن الصهيونية ،والتي
هي األساس النظري إلرسائيل ،هي حركة عنرصية (حتى لو تراجعت االمم املتحدة عن موقفها ذاك)،
تكون إرسائيل(بكل تأكيد) نظاما عنرصيا "قياما وقعودا وعىل جنوبهم وهم نامئون" .ومام الشك فيه
أن كل النظريات العنرصية ضد حقوق اإلنسان.
إذا كان هنالك خالف حول أولوية حقوق اإلنسان كفرد أو كمواطن يف املجتمعات الغربية يف القرن
التاسع عرش ،قرن نضوج الدولة األمة ،فان الخالف أوسع يف الدول العربية حتى يومنا هذا .فالبعض
يرى أن الدول العربية مل تنب أمام ومل تبنها األمة ،وامنا كانت دامئا متورطة يف أزمة رشعية قومية ،عىل
اعتبار أنها نتاج عملية تجزئة قرسية وأجنبية.
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ويرى احمد أبو غوش (يف كتابه مالحظات حول التطور العريب واملسالة القومية) أن"االستقالالت" التي
تحتفل بذكراها أقطارنا…ما هي إال تكريس النتصار اإلمربيالية عىل امتنا.
أما جورج طرابييش(يف كتابه الدولة القطرية والنظرية القومية)فريى أن الدولة القطرية(حتى املتقدمة
منها) عجزت عن إنجاز أهداف مواطنيها عىل صعيد التنمية والخروج من دائرة التخلّف إىل دائرة
التقدم والحضارة ،وعىل صعيد العدل االقتصادي واالجتامعي ،وعىل صعيد الدميقراطية والدمج
السيايس والتحرر من سطوة االنقسامات الطائفية والعشائرية ،كام فشلت حركات التحرر العربية
بانجاز التحرر الحقيقي .
بينام نرى الدكتور محمد جابر األنصاري(يف كتابه تكوين العرب السيايس ومغزى الدولة القطرية)
يالحظ أن الدولة القطرية متثل أول محاولة عربية حديثة وناجحة يف الوحدة والدولة .ويدافع
األنصاري عن الدولة القطرية(املدانة) بأنها أول دولة محددة يف تاريخ العرب ،حيث كانت الدولة
يف املنطقة العربية يف تك ّون وانحالل دامئني إىل أن قامت الدولة القطرية يف العرص الحديث وثبتت
بحدودها وإقليمها الجغرايف وقاعدتها السكانية ومؤسساتها املتنامية ،ومنها مؤسساتها الترشيعية ذات
األهمية يف حقوق اإلنسان.
أما خريي منصور،فيؤكد (يف جريدة الخليج)انه مل تكن مرحلة ما بعد االستعامر القديم سوى قناع
جديد الستعامر جديد .ويقول الدكتور عزمي بشارة(يف كتابه مساهمة يف نقد املجتمع املدين)بان الدول
العربية مل تنب أمة وال مجتمعا بل دولة وحسب ،أو للدقة سلطة فقط .ويف مثل هذه األحوال تهدر
حقوق اإلنسان كفرد وكمواطن عىل السواء ،ويسودها االستبداد .والتاميز بني هذه الدول فقط هو أن
بالتعسف والبعض اآلخر مت ّيز بالطغيان ،وبعضها متيز بالظاهرتني معا .
بعضها مت ّيز
ّ
أما الدكتور محمد حافظ يعقوب(يف كتابه العطب والداللة يف الثقافة واالنسداد الدميقراطي) فريى
أن املطب الحقيقي الذي تعاين منه حقوق اإلنسان يف بالدنا هو "االستعصاء الدميقراطي" الذي يكمن
يف الثقافة السائدة التي ترى العالقة مقلوبة بني السياسة واإلنسان ،فتعطي األولوية للسياسة وليس
لالنسان ،وذلك يؤسس لرشعية االستبداد .وان فكرة طغيان الجامعة عىل الفرد تقود إىل طغيان السلطة
عىل الجامعة ،وذلك يؤدي اىل طغيان النخبة ،وهذا يفيض إىل طغيان الحاكم األوحد وتعسف بطانته،
سواء كان هذا "االوحد" ملكا او رئيسا او زعيام.
ولذلك نرى غياب الدميوقراطية يف االقطار العربية سواء يف الحكومات او االحزاب واملنظامت السياسية،
يف املعارضة والحكم .فرئيس الدولة ال يزول اال بثورة او انقالب ،ورئيس الحزب (او املنظمة) ال يزول
اال باملوت.
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حقوق االنسان يف السياسات الدولية
مل تكن التجمعات الدولية أيام الحرب الباردة تحمل الرؤية ذاتها لحقوق اإلنسان وحاميتها .فالدول
الرأساملية املتقدمة تبنت الدميقراطية الليربالية الغربية املغرقة يف تقديس الفرد وحريته الشخصية،
فأبدت تعلقا واضحا بحقوق اإلنسان ذات الطابع الفردي وخاصة الحقوق املدنية والسياسية التي
ارتبطت بأدبيات استقالل الواليات املتحدة األمريكية والثورة الفرنسية .أما فئة الحقوق االجتامعية
واالقتصادية والثقافية والتي سميت " الجيل الثاين" من حقوق اإلنسان فقد قوبلت بيشء من الرفض
أو اإلهامل ألنها ارتبطت بانتصار املذهب املاركيس ،واعتربت (يف نظرهم) من الشعارات الشيوعية،
وخاصة يف الخمسينات ،فرتة سطوة "املكارثية" يف أمريكا ،ويف بداية هذا القرن (بعد .)2001/9/11
وارص منظرو النظام الرأساميل عىل حقوق اإلنسان"ذات الطابع السلبي" التي ال تستلزم اكرث من امتناع
السلطة عن كل ما من شانه أن ميثل تقييدا لهذه الحقوق .وهذا ما ينطبق بوضوح عىل الحقوق املدنية
والسياسية .أما الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية كالحق يف العمل والحق يف التعليم والصحة
والحق يف الضامن االجتامعي ،والحق يف اإلحياء الثقايف ،فهي ليست حقوقا إنسانية (عندهم) بل هي
احتياجات إنسانية .ويقاوم منظرو الرأساملية تدخل الدولة بشكل مبارش يف هذا املجال عىل اعتبار انه
يشكل انتهاكا للمجتمع املدين وللحقوق السياسية واملدنية والحرية الشخصية ،حتى ان هذه الدول
ومعها صندوق النقد والبنك الدويل تشرتط عىل الدول النامية تقليص خدماتها االجتامعية ملواطنيها
كرشط لتزويدها مبساعدات او قروض.
أما بالنسبة للدول االشرتاكية (قبل انهيارها) ،فقد تب ّنت منط "الدميقراطية االشرتاكية" التي ركّزت عىل
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مع تجاهل للحقوق املدنية والسياسية والحريات الشخصية
التي اعتربوها حقوقا شكلية ما مل يسبقها اإلنجاز التام لحقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية .
فان كان منظرو الرأساملية يرون أن تدخّل الدولة معاد للحرية وحقوق اإلنسان ،فان منظّري االشرتاكية
اعتربوا تدخلها حيويا لدى الدول االشرتاكية ليس فقط يف الدفاع عن الحقوق والحريات ،بل أيضا يف
إنتاجها.
فتحقيق الحرية يف املذهب املاركيس ال يتأىت إال من خالل طبقة الربوليتاريا التي تعمل للتخلص من
قيود الطبقات املستغلة .ونتذكّر يف فرتة الحرب الباردة أن من كان ينادي بحقوق الشعوب كانوا
يحسبونه عىل التيار املاركيس حتى لو كان رجل دين ،متاما كام يحسبون اآلن من يعادي أمريكا عىل
التيار اإلسالمي حتى لو كان رجل كأس ورقص.
وهكذا ،فقد استخدم الفريقان(الرأساميل واالشرتايك) حقوق اإلنسان يف الرصاع الذي كان دائرا بينهام،
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فكانت الدول الرأساملية تحرص عىل إبراز انتهاكات الحقوق املدنية والسياسية يف الدول االشرتاكية،
التي كانت بدورها تحرص عىل إبراز انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف الدول الرأساملية.
فقد أشارت عبري بسيوين يف مجلة السياسة الدولية (يف كانون ثاين  /يناير )1997إىل أن الواليات املتحدة
األمريكية "كانت قد أصدرت بيانا عام  1986استبعدت فيه الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
من قامئة الحقوق اإلنسانية التي تعرتف بها الحكومة األمريكية ،كام استبعدتها أيضا من نرشتها عن
حقوق اإلنسان يف الدول النامية ،وأمرت أمريكا ممثليها الدبلوماسيني والقنصليني يف الخارج بحذف
هذا الجزء من تقاريرهم السنوية عن البالد التي يوجدون فيها ،مربرة ذلك بأنها تعترب مثل هذه
الحقوق طموحات اكرث مام هي التزامات".
وما نالحظه اليوم ،بعد انهيار املعسكر االشرتايك ،هو اتجاه املعسكر "املنترص" بزعامة أمريكا إىل محاولة
فرض فهمه الخاص لحقوق اإلنسان والدميقراطية(بالقوة الغاشمة أحيانا)عىل املجتمع الدويل باعتباره
املفهوم األصلح واألقدر عىل البناء .وابتدع هذا املعسكر املنترص مفهوم "الحامية الدولية لحقوق
اإلنسان" ،وامتشق سيف الهيئات الدولية التي يسيطر عليها متاما(مثل مجلس األمن) لحامية الحقوق
كام يراها ال كام يراها أصحابها ،والعراق وأفغانستان وفلسطني هي أمثلة توضيحية لهذه البدعة التي
أراها ضاللة .وكلام حاول البعض من هذه البالد أن يكون من "غري املغضوب عليهم" أمريكيا صار من
"الضالّني" عن "الرساط املستقيم" .ومن امثلة ذلك سحق العراق و قيادته ،واالبادة الجامعية والحصار
لفلسطني وقيادتها ،وعودة ليبيا وقيادتها لبيت الطاعة االمريكية  .وما يجري اآلن يف سوريا واليمن
والعراق وليبيا امثلة عىل ذلك.
لقد سار الغرب يف اتجاه "عوملة" فهمه الخاص للدميقراطية وحقوق اإلنسان معتربا إياه تراثا مشرتكا
لإلنسانية جمعاء ،ال تراث حضارة بعينها .وما ذلك إال انعكاسا ملوازين القوى وارادة الهيمنة .وهنا أشري
للمفكّر العريب "محمد عابد الجابري"وخاصة ما قاله يف مجلة املستقبل العريب يف شباط/فرباير1998
حول "العوملة والهوية الثقافية" .لقد بادر الجابري إىل التفريق بني "العاملية" و"العوملة" .فالعاملية متثل
طموحا نحو االرتقاء بالخصوصية إىل مستوى عاملي ،ومن ثم فهي تفتّح عىل ما هو عاملي وكوين.أما
العوملة فتمثل نظرة إرادة الهيمنة ،وبالتايل فهي تعني القمع واإلقصاء لكل ما هو خصويص .وبذلك
اعترب الجابري العاملية طموحا مرشوعا ألنها تعني االنفتاح عىل اآلخر ،ورغبة يف األخذ والعطاء .أما
العوملة فرآها إرادة اخرتاق اآلخر وسلبه خصوصيته.
ويف هذا الصدد ،يفضح بعض الباحثني(ومنهم عبري بسيوين)منحى الواليات املتحدة األمريكية "القائد
الرمز يف خط العوملة" .فمنذ انتهاء الحرب الباردة ،واالتجاه يسري نحو النظر إىل حقوق اإلنسان

123

حقوق االنسان من الوجوب اىل االولويات

"كمصلحة قومية أمريكية" تتمثل يف املقام األول بنرش املفاهيم املرتبطة بحقوق اإلنسان يف الفكر
الرأساميل ،عىل اعتبار أن التحرر الفردي تحرر اقتصادي ،وهو ما يعني(عمليا)اقتصادا مفتوحا(أمام
الرشكات األمريكية الجبارة) ،وزيادة االعتامد الدويل املتبادل عىل النحو الذي الميكّن يف املستقبل من
االنعزال ،وبالتايل حرمان باقي الدول من مواردها وثرواتها الطبيعية.
وهنا أشري إىل الكاتب والصحفي العريب الكبري محمد حسنني هيكل وسلسلة مقاالته بعنوان "إعادة
اكتشاف أمريكا" .يستخدم األستاذ هيكل املفتاح الرابع من "دستة" مفاتيحه ليفهم املوقف األمرييك
من حقوق اإلنسان.
كان ذلك املفتاح هو وقوف اولربايت (وزيرة خارجية أمريكا السابقة) فوق تاريخ ميثل إبادة مبارشة
للسكان األصليني "الهنود الحمر" والذين كان عددهم يقدر بخمسني مليونا يوم  3اب 1492حينام أبحر
كوملبس(مكتشف أمريكا) من ميناء "بالوس" عند مصب نهر "ثينتو"يف جنوب إسبانيا .وتبني عند استقالل
أمريكا عام  1783انه مل يعد باقيا من هؤالء السكان األصليني غري مليونني فقط .يقول األستاذ هيكل
"وهنا ميكن فهم املنطق الذي تحاورت به السيدة "مادلني اولربايت"يف مقابلة تلفزيونية(ايار.)1998
سئلت اولربايت عن استقالة اثنني من مفويض األمم املتحدة املسؤولني عن تنسيق برامجها يف العراق،
وهام "دنيس هاليداي" و"هانزفون سبونيك" .كالهام قدم استقالته النه مل يستطع أن يح ّمل ضمريه وزر
وفاة نصف مليون طفل عراقي راحوا ضحية نقص الغذاء والدواء بسبب الحصار الذي تفرضه الواليات
املتحدة (باسم األمم املتحدة)عىل العراق.
ور ّدت اولربايت قائلة للسائل بالحرف الواحد":رمبا انه مثن غال كام تقول ،لكننا نرى أن الهدف الذي
نطلبه يساوي ذلك الثمن واكرث منه" ،ورمبا كانت تل ّمح منذئذ الحتالل العراق ال اىل حصاره فقط .
وما هو الهدف الذي تطلبه أمريكا غري إخضاع العراق وأنصاره وأعدائه من العرب املشارقة واملغاربة؟!!
تريد الجميع أن يخضعوا ألمريكا ،فأمريكا ترى أن األرض ال يرثها عباد الله الصالحني ،بل عباد الله
القادرين عىل إخضاع اآلخرين بكل أشكال القدرة والقوة .وتتح ّول القوة إىل مصدر للمرشوعية ،وبها
وليس بغريها يتحول "االغتصاب" إىل "حيازة" وتتح ّول "الحيازة" إىل "ملكية" تس ّن لنفسها قوانني
جديدة تلتزم بها األوضاع املستجدة يف تنظيم عالقات الغلبة والسيطرة.
وأمريكا ال متلك تراثا ثقافيا إيجابيا تؤثر به عىل العامل ،ولكنها متلك قوة متعددة الرؤوس تفرض عىل
العامل منطا يتّسم بالتحرر من التاريخ ،وبالحركة الرسيعة ،والصور الرسيعة ،واملالبس الرسيعة التي
توضع وتخلع يف طرفة عني وأمام كل األعني ،والطعام الرسيع واملعلب ،واألدوات ذات االستعامل
الرسيع ملرة واحدة ،واألفكار املن ّمطة سهلة التداول ورسيعة الزوال .أما يف البالد العربية ،فأثناء الحرب
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الباردة ،كنا نقتدي باسوأ ما لدى طريف الحرب يف ما يخص حقوق اإلنسان .فكانت الدول العربية
تلغي حقوق الفرد السياسية واملدنية تحت شعار ال صوت يعلو فوق صوت املعركة التي مل تنترص بها
قط (حتى عند وقف إطالق النار متاما يف  1973 \10\ 24يف حرب أكتوبر "املجيدة" ازدادت األرض
املحتلة عىل الجبهتني املرصية والسورية –راجعوا أطلس الرصاع العريب اإلرسائييل_مازن البندك و
خريية قاسمية) .ويف صدى صوت املعركة تف ّرط بالحقوق الوطنية بخضوعها املبارش أو غري املبارش
للعدو تحت شعار"حكم الغالب عىل املغلوب" أو "ليس يف اإلمكان احسن مام كان" .وهذا ما كان قد
دفع عبد الله القصيمي أن يكتب كتابا بعنوان "العرب ظاهرة صوتية "..ويغايل من بعده نارص صالح
ليضيف(يف جريدة الرياض  ،)2002 \ 8 \ 4ولكنها "ظاهرة نشاز وبدون صدى" .
ومل تستطع الدول العربية عموما أن توفر األمان ملواطنيها ال عىل الصعيد الوطني والسيايس ،وال عىل
الصعيد االقتصادي االجتامعي .لذلك بحث املواطن عن هذا األمان لدى القبيلة أو الطائفة ،أو هاجر
وارتدى جنسية أجنبية توفر له بعض تلك الحاميات ،كام توفر السرتة الواقية من الرصاص الحامية
لبعض أجزاء الجسم.
أما اآلن ،وبعد أن كدنا نجتاز العام الخامس عرش من القرن الجديد ،مل يبق أمام الدول العربية ومثقفي
السلطة فيها أقنعة يرتدونها أثناء سحق حقوق اإلنسان ،فصار القمع عاريا حتى من ورقة التني
والزيتون ،ناهيك عن ورقة التوت ،وصار التصدي له أيضا عاريا وشامال .لقد خفت صوتُ املعركة،
واختارت الدول العربية طريق السالم أو التسويات ،حتى التي ا ّدعت التشدد ،واستبعدت خيار الحرب
إال عىل من يطالبها بخيار الحرب ،وقد عبرّ ت عن هذا الخيار كل املؤسسات الرسمية وشبه الرسمية
من اإلذاعة والتلفزيون إىل مؤمتر القمة الذي أعلن بكامل هيئته (عام  )2002أن "السالم" هو الخيار
االسرتاتيجي والوحيد .اما عام  2015فعاد مؤمتر القمة ليؤكد عىل السالم مع العدو االرسائييل ،والتعاون
مع سنده الرئييس (امريكا) يف الحرب "الحازمة" عىل اليمن وسوريا العربيتني .وصار من الطبيعي أن
تعلو األصوات كلها عىل صوت املعركة مع العدو ،ولكنها ال تعلو عىل املعركة مع اليمن وسوريا .أال
يجوز أن يكون من ضمن هذه األصوات صوت حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية والسياسية
واملدنية؟!
والغريب ،ونحن نوغل يف األلفية الثالثة ،يحاول البعض(وبعضهم من املثقفني) أن يواصل كتم صوت
حقوق اإلنسان باخرتاع معارك جديدة :معركة السالم!! معركة اليمن ،معركة سوريا ،معركة….
معركة… .ومعركة… .واهمني أن ذلك يبقي شعار "ال صوت يعلو فوق صوت املعركة" صالحا
لالستعامل رغم تعفّنه ،وعدم تح ّوله (عىل االقل) اىل ال صوت يعلو عىل صوت معركة االنتاج!!!!!!
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ويالحظ الدكتور محمد حافظ يعقوب يف كتابه "العطب والداللة يف الثقافة واالنسداد الدميقراطي"،
نصب نفسه ناصحا للسلطة ،والبعض
أن بعض املثقفني العرب صاروا أدوات تزييف للوعي ،فبعضهم ّ
اآلخر نصب نفسه محاميا لها ،وقلّة كانوا رشطة ثقافية .ويشري الدكتور يعقوب(بخفة روح وطرافة)إىل
انه "ال أحد يضع تاج الحكم عىل راس فيلسوف ،وامنا العديدون يضعون تاج الفلسفة عىل راس الحاكم"
الجاهل .ويرى أن عطب السلطة يكمن بفقدانها الرشعية .ويحذّر من أن العطب يصبح مركّبا عندما
تلجا النظم املستبدة يف العصور الحديثة إىل التظاهر برشعية شكلية باللجوء إىل تنظيم انتخابات صورية
واىل تزويرها يف الوقت ذاته ،وذلك ما يفرس به الفساد السيايس ونشوء الطاغية يف الوطن العريب .ويف
هذا املجال نستطيع أن نالحظ أن هناك انتخابات صورية ملواقع فاعلة وحقيقية كموقع الرئاسة،
وهنالك انتخابات حقيقية لهيئات صورية كمجالس الشعب وما هو عىل شاكلتها يف الدول والحركات
السياسية خارج السلطة .أي ،تتناسب جدية االنتخابات تناسبا عكسيا مع جدية الهيئات(مجالس ،لجان،
مكاتب .)...والحراك العريب الذي انطلقت رشارته من تونس عام  2011وما زال مستمرا ما هو اال تعبريا
عن فيضان فوضوي لنهر االستبداد يف صحراء حقوق االنسان.

حقوق االنسان الفلسطيني
وما ينطبق عىل الدول العربية ال بد وان ينسحب عىل فلسطني،باستثناء ما يرتتب عىل أنها هي البلد
الوحيد الذي مازال تحت االحتالل بالكامل .فهنالك أجزاء من سوريا ولبنان مازالت تحت االحتالل،
واجزاء من اإلمارات العربية وبعض مدن املغرب كذلك ،ولكن فلسطني بقضّ ها وقضيضها تحت
االحتالل .وبذلك تكون فلسطني مل تنجز بعد املرحلة القطرية ،وما زالت مبرحلة حرب التحرير الشعبية
حيث يصعب رؤية حقوق اإلنسان إال من الزاوية النضالية.
حتج عىل االعتقال السيايس ألحد معاريض السلطة الفلسطينية ،ال يأيت هذا االحتجاج عىل
فحينام يُ ّ
خلفية "هدر حقوق اإلنسان" بل عىل خلفية "هدر حقوق الوطن" باال ّدعاء أن هذا اإلجراء يعيق
التحرير أو يق ّوي العدو .وحينام يجري اعرتاض عىل أي انتهاك لحقوق اإلنسان أو عىل أي فساد ،ال
يزعم املعرتضون انهم يتساوقون يف ذلك مع حقوق اإلنسان ،بل انهم يستجيبون للمقتضيات الوطنية
إلنجاز التحرير واقامة الدولة القطرية .واصبح ذلك واضحا جدا منذ انطالقة انتفاضة األقىص املجيدة
يف أواخر أيلول عام 2000م ،وما صاحبها من جرائم إرسائيلية وصمت عاملي واقليمي وعريب ،و سوء
اداء فلسطيني .
وميتاز الفلسطينيون بأنهم يتع ّرضون النتهاك حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتامعية من قبل
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سلطات األقطار العربية الشقيقة بح ّجة حامية حقوق الفلسطينيني الوطنية ،أي ليحولوا دون ذوبانهم
واندماجهم يف تلك املجتمعات  :يف بلد مينعونهم من العمل رغم إقامتهم هناك منذ نكبتهم أي منذ
سبعة وستني عاما .ويف بلد ثان مينعونهم من الدخول رغم انهم يحملون وثائق سفر من ذلك البلد
املكتوب عىل صفحتها األوىل أن السلطة الرسمية ترجو من جميع من لهم عالقة بهذا الشان أن يسمحوا
لحامل هذه الوثيقة بحرية املرور من غري تأخري أوإعاقة ،وان يبذلوا له كل مساعدة أو حامية قد يحتاج
إليهام .ويف بلد ثالث يصدر لهم وثائق سفر مكتوب عليها ال يسمح لحاملها أن يدخل البلد دون إذن
لكل العرب باستثناء الفلسطينيني حتى لو حملوا
مسبق ،ويف بلد رابع يفتح أبواب ب ّره وبحره وسامئه ّ
جوازات سفر عربية.
ومبا أن الدول العربية عموما ،وكل دولة عىل انفراد ،قد استبعدت الخيار العسكري فان فلسطني
هي القطر العريب الذي يدخل القرن الواحد والعرشين وخيار العنف (إن مل يكن الحرب) هو الخيار
األسايس يف نشاط مواطنيها .ويف املواجهة بني "الدولة الفلسطينية"و"الدولة اإلرسائيلية" يلحظ بعض
الباحثني أن اكتامل أحدهام هو نفي لآلخر .ولذلك ال بد من بقائهام دولتني ناقصتني ،وهذا ما سماّ ه
حكّام العامل الجدد بالتنازالت املؤملة.
وقد دخلنا األلفية الثالثة مع ابشع انتهاك لحقوق اإلنسان الفلسطيني عىل األرض الفلسطينية ،بشكل
فردي وجامعي .فإرسائيل أعادت مأل سجونها بالفلسطينيني ،تلك السجون "املؤثثة" جيدا بكل أدوات
التعذيب .وإرسائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل التي است ّنت لتعذيب السجناء السياسيني ترشيعات
قانونية وقضائية وتنفيذية .وإرسائيل هي الدولة الوحيدة يف العامل التي متارس العقوبات الجامعية
وجرائم الحرب األخرى برىض أمرييك .فهي بالنسبة لها " راضية مرض ّية" .فبعد املجزرة التي ارتكبتها
إرسائيل بقصفها بطائرات (ف)16لألحياء السكنية الشعبية املزدحمة يف غزة ليلة 2002 \ 7 \ 21تلك
املجزرة التي أدانها العامل اجمع ،رشقه وغربه ،شامله وجنوبه ،أعلن الكونغرس األمرييك ت ّربع أمريكا
بـ( )200مليون دوالر عىل أن يذهب هذا املبلغ مبارشة لوزارة الحرب اإلرسائيلية ،و( )50مليون دوالر
للفلسطينيني عىل أن ال يذهب هذا املبلغ للسلطة خشية ان يصل بعضه لرجال الحرب .وقد فضحت
الفضائيات كل هذه املامرسات ،ولكن الواقع هو ابشع آالف امل ّرات مام عكسته الفضائيات.
و باملناسبة ،لقد وصل املبلغ املخصص الرسائيل وحربها ومل يصل املبلغ املزعوم لفلسطني وسلمها.

وتكرر هذا املوقف االمرييك مع كل عدوان ارسائييل عىل غزة ،سواء عدوانها التدمريي عام  ،2008او
عام  ،2012او عام  ،2014وسيتكرر مع كل عدوان قادم.
و أفاد تقرير حقوق اإلنسان اإلرسائيلية "بت سيلم"أن  850سجينا فلسطينيا يتع ّرضون سنويا
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للتعذيب خارج التحقيق عىل أيدي جهاز "الشاباك" اإلرسائييل الذي يستخدم اكرث من 105وسائل
تعذيب للمعتقلني الفلسطينيني .ونتج عن ذلك استشهاد عرشة معتقلني فلسطينيني يف سجون االحتالل
اإلرسائييل خالل األعوام 1999-1997م .وإذا أخذنا بعني االعتبار أن عدد األرسى الفلسطينيني يف تلك
الفرتة كان  1700أسري ،وأرشنا إىل مقدرة الفلسطينيني املعروفة للجميع عىل تح ّمل التعذيب ،ميكن أن
نتص ّور مدى انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني داخل سجون االحتالل.
كام واصلت إرسائيل هدم البيوت .فقد هدمت حوايل  150بيتا يف الضفة الغربية وقطاع غزة عام
1998م ،و 53بيتا عام 1999م-بينها 27بيتا يف مدينة القدس وحدها ،إضافة إىل عرشات الربكسات
والخيم .وهدمت إرسائيل 417بيتا يف الفرتة الواقعة ما بني توقيع اتفاق أوسلو وحتى نهاية عام
1997م.أي انه منذ أوسلو وحتى بداية انتفاضة األقىص ،هدمت إرسائيل 620بيتا.ومل نحسب البيوت
التي هدمتها إرسائيل قبل أوسلو أو بعد االنتفاضة .ومارست إرسائيل سياسة تطهري عرقي يف مدينة
القدس ،حيث ش ّنت حملة سحب هويات املقدسيني تحت ذرائع ع ّدة .وقد بلغ عدد سكان القدس
الذين سحبت هوياتهم ما بني عامي 1999-1997م فقط 5906مواطنا".
كتبت "رشكة االستيطان األمريكية"عام 1624م لسادتها يف لندن بالنص ما ييل":إن الخالص من الهنود
الحمر ارخص كثريا من أية محاولة لتمدينهم ،فهم همج برابرة عراة ،متفرقون جامعات يف مواطن
مختلفة ،وهذا يجعل متدينهم صعبا ،لكن النرص عليهم سهل .ووسائلنا للنرص عليهم كثرية :بالقوة،
باملفاجأة ،بالتجويع ،بحرق املحاصيل ،بتدمري القوارب والبيوت ،بتمزيق شباك الصيد ،ويف املرحلة
األخرية املطاردة بالجياد الرسيعة والكالب املد ّربة التي تخيفهم ألنها تنهش جسدهم العاري" .انتهى
بنصها هذا هي رسالة شارون للرئيس
نص الرسالة .أال ترون معي ،انه من املمكن أن تكون هذه الرسالة ّ
األمرييك لو غيرّ نا التاريخ ،واستبدلنا كلمة"الهنود الحمر"بكلمة "الفلسطينيني"؟! او لو زعمنا ان هذه
الرسالة من السلطات االمريكية يف العراق وبدلنا كلمة "الهنود الحمر" بكلمة "العرب" او "العراقيني" ،او
زعمنا انها من السلطات االمريكية يف افغانستان ،وغرينا كلمة "الهنود الحمر" بكلمة "االفغان".
كام استعيد هنا أيضا الربقية التي أرسلتها "لجنة حقوق اإلنسان"التابعة لألمم املتحدة خالل دورتها
أل""35إىل وزير خارجية إرسائيل (يف  ،)1979 / 2 / 14أي قبل حوايل  36سنة .ومل تتوقّف إرسائيل
نص الربقية":أن لجنة حقوق اإلنسان املنعقدة يف دورتها
عن"ذلك" ،ومل"تجب" حتى اآلن .وفيام ييل ّ
،35لتعبرّ من جديد عن عميق قلقها للتعذيب املنتظم الذي متارسه إرسائيل ضد املعتقلني حسب ما
نقلته من جديد التقارير الدولية حديثة العهد .إن اللجنة تعبرّ أيضا عن عميق قلقها لسياسات القمع
التي متارسها سلطات االحتالل اإلرسائيلية والعقوبات الجامعية التي تفرضها عىل الشعب الفلسطيني
يف فلسطني واألرايض العربية املحتلة ،وبخاصة تدمري البيوت بالجرارات أو نسفها ،واستعاملها وسائل
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جديدة مثل إيصاد املنازل بحيث تصبح غري قابلة للسكن ،مام يؤ ّدي إىل تفاقم آالم الشعب الفلسطيني.
إن لجنة حقوق اإلنسان تطلب من حكومة إرسائيل أن تتوقّف ت ّوا عن هذه املامرسات التي تشكّل
خرقا التفاقية جنيف ،1949وتطلب اإلجابة فورا عن هذا املوضوع" .تطلب االجابة فورا ،ومل تصلها
االجابة بعد رغم مرور  36سنة !! بل واصلت مزيدا من هذه الجرائم.
تحظر املادة 49من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشان حامية املدنيني وقت الحرب ،عىل دولة
االحتالل ان تر ّحل أو تنقل جزءا من سكانها املدنيني إىل األرايض التي تحتلها .كام يعترب مثل هذا النقل
جرمية حرب مبوجب املادة  / 2 / 8ب 7 /من اتفاقية إنشاء املحكمة الجنائية الدولية التي تم التوقيع
عليها عام 1998م وانضامم فلسطني لها عام 2015م .ويندرج يف إطار هذا الحظر األنشطة االستيطانية
التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام 1967م وحتى
اآلن .وقد قام االستيطان اإلرسائييل عىل مصادرة مساحات شاسعة من األرايض اململوكة ملكية خاصة
للمواطنني الفلسطينيني ،أو مام هو أوقاف إسالمية.
لقد شهدت األعوام األخرية تصعيدا يف االنتهاكات لحقوق املواطنني الفلسطينيني بوترية عالية من
استيطان ومصادرة أراض وتدمري ممتلكات واغتياالت عىل نطاق واسع .وهذا أدى إىل حالة من
االحتقان الشديد يف الشارع الفلسطيني ،عبرّ عن نفسه يف ه ّبتني جامهرييتني يف عام 2000م ،حملت
األوىل اسم هبة األرسى التي كانت يف شهر أيار تضامنا مع األرسى الفلسطينيني الذين خاضوا إرضابا
عن الطعام احتجاجا عىل سياسة التنكيل املوجهة ضدهم من قبل سلطات االحتالل .أما اله ّبة الثانية،
فحملت اسم انتفاضة األقىص التي جاءت يف أعقاب الزيارة االستفزازية التي قام بها ارئيل شارون
(رئيس حزب الليكود اإلرسائييل املعارض آنذاك ،ورئيس مجلس الوزراء اإلرسائييل بعد ذلك) ،إىل
باحة الحرم القديس الرشيف بتاريخ 2000 / 9 / 28م ،وما تالها يف اليوم الثاين من مصادمات عنيفة بني
املصلّني وقوات االحتالل اإلرسائييل يف باحة املسجد األقىص ،أدت إىل سقوط شهداء وجرحى .لقد قابلت
قوات االحتالل اإلرسائييل االحتجاجات الجامهريية واملسريات السلمية الفلسطينية بكل أنواع األسلحة
التقليدية ،وهو ما أطلقت عليه األجهزة الغربية مصطلح "االستخدام املفرط للقوة" .سقط عىل أثرها
مئات الشهداء وآالف الجرحى ،وآالف املعتقلني ،وتزيد نسبة األطفال بينهم عن النصف ،ومل تسلم
الطواقم الطبية من األذى .فقد لجأت القوات اإلرسائيلية إىل استخدام الطائرات والدبابات والرشاشات
الثقيلة إضافة إىل الزوارق الحربية .كام شارك املستوطنون اإلرسائيليون ،تحت حامية جيش االحتالل،
يف االعتداءات عىل الفلسطينيني وتهديد حياتهم وامنهم وتدمري ممتلكاتهم .لقد د ّمروا البرش والشجر
والحجر .وتقطّعت األرايض الفلسطينية إىل اكرث من أربعني قطعة ،كل قطعة معزولة عن القطعة
األخرى ،فصار الوضع أسوا من أيام "الباستونات" يف عهد التمييز العنرصي يف جنوب إفريقيا .ومارست
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إرسائيل سياسة العقوبات الجامعية ضد الفلسطينيني ،ومنها االغالقات ومنع التج ّول يف الضفة الغربية
وقطاع غزة لفرتات طويلة ،واعاقة حركة املواطنني وأهانتهم ،ومنع العامل واملوظفني من الوصول إىل
مناطق عملهم ،و كان بناء جدار الفصل العنرصي هو اكرث املامرسات االرسائيلية شهرة عاملية ،وهو اول
جرمية ارسائيلية تُعرض عىل محكمة العدل الدولية رغم تكرار جرامئها منذ انشائها ،وأدانته املحكمة،
وطالبت بتفكيكه .وكانت القضية الوحيدة التي تصدر املحكمة بها رأيا وال يؤبه به.
التعسف اإلرسائييل
وجدير بالتنويه هنا انه مل تكن االنتفاضة هي التي ج ّرت عىل الفلسطينيني هذا ّ
الذي مل يتوقف منذ إرشاقة أوسلو ،فلقد اغلق االحتالل اإلرسائييل الضفة الغربية ملدة 132يوما وقطاع
غزة ملدة 138يوما خالل عام 1996فقط،اي36و 37يف املائة من العام عىل التوايل.
أما خالل السنة األوىل من انتفاضة األقىص ،فقد أكد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن %47
من األرس فقدت اكرث من نصف دخلها الذي كانت تحصل عليه قبيل االنتفاضة ،وان%14،2من األرس
فقدت مصدر دخلها متاما ،ويالحظ أن %9من األرس الفلسطينية تعولها نساء أرامل أو مطلّقات .وان
مع ّدل اإلعالة يف فلسطني هو االعىل يف العامل إذ يبلغ  10,7معالني للعامل الواحد .ويف السنة الثانية من
االنتفاضة تضاعفت املأساة الكرث من ثالثة أضعاف يف املجاالت املختلفة ،وواصلت املأساة من ّوها ،حيث
التنمية يف فلسطني محصورة يف املآيس ،ففي املآيس فقط توجد التنمية املستدامة.
إن الفقر هو أهم انتهاك لحقوق اإلنسان ،بل يكاد أن يكون انتهاكا للعقيدة ايضا ،فقد قال بعضهم":كاد
الفقر أن يكون كفرا" .والفقر يكون انتهاكا لحقوق اإلنسان مبقدار الشعور به مقارنة مع اآلخرين الذين
يعيشون يف نفس السوق .ولذلك ،فالفقر فتّاك بحقوق اإلنسان الفلسطيني النه يعيش يف نفس السوق
اإلرسائيلية حيث خط الفقر يف املجتمع اإلرسائييل  3000شيكال إرسائيليا بينام هذا املبلغ هو راتب
موظف سام يف الجهاز املدين يف السلطة الوطنية الفلسطينية ،أي أن اكرث من %95من الشعب الفلسطيني
الذي يعيش يف الضفة الغربية وغزة هو تحت خط الفقر اإلرسائييل..وثلث العامل الفلسطينيني يعملون
عادة يف إرسائيل ،و%90من وارداتنا من إرسائيل ،و%61من املواد الخام لصناعتنا املحلية نستوردها من
إرسائيل .ورغم أننا واإلرسائيليني يف سوق واحدة ،إال أن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني حدد خطا
فلسطينيا خاصا للفقر ب1642شيكال لألرسة املكونة من بالغني واربعة أطفال .واشارت اإلحصاءات يف
شهر متوز  2001أن %64،9من األرس الفلسطينية (أي ما يعادل 2121500فردا)تقع تحت خط الفقر
الفلسطيني هذا .أي أن الشعب الفلسطيني كله تقريبا يقع تحت خط الفقر اإلرسائييل ،ومعظمه يقع
تحت خط الفقر الفلسطيني .ونشري هنا إىل ان%22،4من خريجي معاهد ما بعد التوجيهي عاطلون
عن العمل .وال بد هنا أن نتذكّر شاعرنا محمود درويش يف قصيدته"س ّجل أنا عريب"وهو يقول :إذا ما
جعت آكل لحم مغتصبي!!
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خامتة
شهدت بداية األلفية الثالثة اهتامما اكرب من قبل الدبلوماسية الدولية واإلقليمية فيام يخص املبادئ
واملفاهيم املتعلقة بحقوق اإلنسان ،مام أدى إىل تطورات واسعة لحقت بهذه الحقوق من حيث عدد
ونوع االتفاقات واإلعالنات واملبادئ املتعلقة بها .إال أن التطور األهم يف هذا املضامر هو تطور مفهوم
حق اإلنسان يف تعلّم حقوق اإلنسان(املعرفة بحقوق اإلنسان) ،والذي يعترب متطلّبا مهام لحامية باقي
الحقوق واحرتامها .إذ ال ميكن ان نتحدث عن احرتام حقوق اإلنسان يف مجتمع يجهل هذه الحقوق ،وال
تتاح ألفراده الفرصة الكافية ملعرفتها ومعرفة مك ّوناتها واألدوات الوطنية والدولية املقررة لحاميتها.
فهل ستكون من مالمح املرحلة القادمة أن النظام السيايس الذي يهضم "حقوق اإلنسان" سيصاب
بعرس الهضم؟! وهل ستكون "حقوق اإلنسان"هي خبزنا اليومي يف األيام القادمة؟! وهل سيعرب اإلنسان
الحقبة القادمة معرتفا له ،إضافة الحتياجاته الهامة ،بحقوق مق ّدسة ال يحق الحد انتهاكها وال يجوز
لصاحبها التخليّ عنها؟!
هل ستتساوى حياة اإلنسان وحقوقه؟!وهل سيكون القرن الواحد والعرشون هو قرن "حقوق اإلنسان"
والتمسك وااللتزام؟!وهل ستكون "حقوق اإلنسان"يف األلفية الثالثة حقال معرفيا
من حيث املعرفة
ّ
كغريه من حقول املعرفة اإلنسانية؟!
رمبا..ورمبا ..ولكن من املؤكد أن "حقوق اإلنسان"ستكون املح ّدد الرئيس لصالح النظام أو فساده يف
مشارق األرض ومغاربها خالل هذه األلفية!!!!
ومن املقوالت املتداولة يف الوطن العريب ان "الغرب يريد ملنطقتنا حريات سياسية الفرادها دون تنمية
اقتصادية ،اما زعامؤنا (الصالحون منهم طبعا) فرييدون تنمية اقتصادية دون حريات الفرادها .ام
الجامهري فرتيد التغيري دون ان تعرف الطريق واملآل .فال هي نالت الحريات الفرادها ،وال نالت التنمية
االقتصادية ملجتمعها.
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