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مقدمة
فييي حييان حاولنييا فييي الجييزء األون تقييديا لانييات الانيياء األساسييية التييي امييت لا ييا فكيير حقييوق اإلنسييان بالمعيياني
الفلسفية والدانية والحقو ية ،و لى صعاد األفراد والمؤسسيات ،التياريو والمعاصير ا كيان نموحنيا أثنياء ا يداد الجيزء

الثيياني تنيياون المشييكالت األساسييية التييي تعتييرك حركيية حقييوق اإلنسييان فييي الفكيير والممارسيية ،انونييية كانييت أا
دوالنية أا ااداولوجية أا ثقافية اجتما ية-ا تصاديةا
ايير نةبيية ميين المفك يرين والبيياحثان المةتصييان ،ينمييك هييما الجييزء لفكفكيية مفاص ي وه ي

انت اكييات حقييوق البشيير ات يواتر م ي زييياد وسييا

ايير انسيياني تييزداد في ي

الحماييية لوف يراد والجما يياتا وهييو ال يكتفييي اتنيياون اإلشييكاليات

الكاييرا والتسيياؤالت المعاشيية فييي وجودنييا المعاصيير ،وانمييا يسييعى لكسيير حلقيية شييب م لقيية تةيير انييا ميين صيير
الحماييية ايير المتكاف يية لوف يراد والشييعوب والتوزي ي

ايير المتكييافي للثييروات والتعام ي

ايير المتسيياو فييي الملفييات

المتشاا ةا ا

حقوق اإلنسان ليست رآنا جاه از وال انونا أحاد التفسار ،والعداد من موهو ات ا اتعيرك لتفسيارات مةتلفية اي

متعارهييةا وكي مدرسيية فكرييية تحيياون أن تشييد نحوهييا ا ييمء الحقييوق ايير راءت ييا الةاصيية ل يياا وهنيياك العداييد ميين
الحقوق التي تعتار ادا ية للبعك مرفوهة تماما من البعك اآلةرا أما الممارسات فتفتك نقاشيات ال حصير ل يا
حيون الييدواف وااللت ازمييات والعال يية بييالمجتم المشي د والقييدر لييى أةييم البعييد الييالزا ميين مجييرد التوافييق مي الي أر
العاا فيي هيية محيدد ا مين هنيا سينحاون فيي هيما الجيزء القيياا بمسيار معاكسية ،أ اسيتقراء الوهي البشير مين

منظور حقوق انساني يحاون استل اا األنروحات الفكرية الكارا لعصرنا فيي ننياق الحقيوق اإلنسيانية و يراء هيمء
االتجاهات للمفاهيا األساسية مات العال ية بيالحقوق وا ياد يراء العال ية ايان النظير والتنايقيي ،ومةيانر يياب
التأم النقد واستراتاجيات العم البعاد المداا

ان كانت حقوق اإلنسان د ولدت في معمعان نشيوء الدولية-األمية ،فقيد ايدأت نموحيات المات يا فيي ن ايية القيرن

القرن التاس

شر في حقبة حمليت اد ياء العالميية فيي السياسية والعليوا والثقافية واال تصياد والمجتمي ا وليا ايتمكن

البشيير ميين التوص ي الييى صييي ة أولييية إل ييالن ييالمي حتييى منتصييت القييرن العش يرين وبييدأت سييارور النصييوص
الدولييية تتيياب م ي الص يراا اييان تيييار الحماييية الدوالنييية وتيييار المييية السييوق التييي انت ييت بسييياد م يا أصييبك يعيير

بالعولمي يية لي ييى أهي ييا ن ي يواظا اال تصي يياد العي ييالمي في ييي ن ايي يية القي ييرنا لقي ييد تقي ييدمت العولمي يية م ي ي استعصي يياء النمي ييوم
الاارو ارنييي للحييزب الواحييد ،وليييس بفه ي

واهييا الةاصيية وحسييبا األميير الييم أ ناهييا مكاسييب وأش يوا س يريعة

كانت لى حساب المنظومات االجتما ية والقيمية والمقومات األساسية لحقوق اإلنسانا

ان كييان ألييت بيياء حقييوق البشيير فييي الثقافييات اإلنسييانية الكاييرا ييد جم ي اييان حقييوق الحرييية والمسيياوا والملكييية
والمقاومة ،فقد وه النظاا الدولي السا د الاوا همء المفياهيا فيي حقي الشيك والهيبااية والتعياركا ف يو اتنصياب
لمفيياهيا الملكييية ايير المقاييد وحرييية حركيية المييان والتجييار دانييا للقييو العظمييى الجداييد والنظيياا العييولمي السييا د،
هييرب مف ييوا المسيياوا اييان األف يراد وبييان الشييعوب فييي الصييميا ،و ااييب بشييك كام ي الحييق النايعييي فييي مقاوميية
الظلاا هما التنر اللاارالي الجداد الم جم اان االستعمان العشوا ي والمفر لرأس المان لى حساب اإلنسان
من ج ة وااداولوجية ثنوية مانوية تبسينية تقسا العالا ألهي الةاير وأهي الشير مين ج ية ثانيية ،يد أ ياد اال تبيار
لحقوق اإلنسان ليس با تبارها اإلاداولوجية المحمولة من ا اإلدار األمريكية والشركات المتعيدد الجنسيية ،وانميا
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كإحدا جداون المقاومية الر يسيية لاربريية السيلعة و نج يية القيو واصيالظ النظياا العيالمي الجدايدا فايان أن اتو يت
النشناء ند الايان العاج والةار الصحفي ال اا الم اجع ج ا ج ودها تنصب في ةنادق اليدفاا ين األفيراد
في آةر معا الديكتاتورية السياسية في المنا ،أصيبك السيؤان ال يااي كايت يمكين أن نواكيب حقبية االنتقيان التيي
اشت ا البشرية من الدولة-األمة الى مرحلة الدولة كهرور والسياد كمف وا نسايا اتعااير آةير ،كايت يمكين أن

اتا توظات تراج مف وا السياد لحساب شر ة حقو ية دوليية فا لية تعنيي العالميية بعيدها اإلنسيانيا ال أن تكيون

انتقاال من الحاكا المحلي الى المدار العاا للانك الدولي ومجلس ادار الشركات المتعدد الجنسية وواشننن؟ كات

يمكيين ااييداا تصييورات ارنامجييية ونهييالية تحييون دون اإلنتييا الواس ي للفقيير والمييرك والج ي فييي ييالا جع ي ميين

التنيور اير المتكيافي انونييا أساسييا للعال ية اييان الشيمان والجنيوب؟ وأةاي ار هي يمكين و ييت التسيارا ال ندسيي فييي

ال و اان الا الفقراء و الا األ نياء دون أن تنرظ لى الناولة هية الحيق العياا فيي الصيحة والعليوا والثقافية؟
أ ال يياء حقييوق االةت يراا واإلاييداا فييي ك ي مييا اتعلييق بحقييي الصييحة والتعليييا؟ وجع ي

سييد الرمييق كحييق الحيييا ،

مكفيوال فييي التهييامن الييدولي با تبييار هييما التهييامن ميين أركيان ا يياد التيوازن فييي ييالا اةييتالن الميوازين والحقييوق

والقياا
لقييد شييك تيياريو  2001/4/20مرجعييية جداييد للمييدافعان والمييدافعات يين الك ارميية اإلنسييانية نييدما انسييحات 39
شييركة المييية للييدواء أميياا وزار الصييحة فييي جنييوب أفريقيييا التييي ربحييت معركيية الحييق فييي الييدواء فييي وج ي جش ي
كارتالت األدوية التي حولت ال اإلادز الكيميا ي الى حق للنةبة وتركت  %90من هحاياء لمصار واحيد هيو
الميوتا هييما السيؤان نفسي منييروظ لانييا ليى الصييعاد الثقييافي والتكنوليوجي والعلمييي وال ييما ي ان كنيا ننمييك فعييال

الحتيراا الحقييوق اإلنسييانية األساسييية وليييس فقييي الحقييوق السياسييية والمدنييية ،التييي أصييبحت مليييا موهييو ا فق يييا
ل ار المواننان في الالدان ال ربية أكثر من مشكلة مركزية فا اا

من هنا يحاون الجزء الثاني نرظ اإلشكاليات الكارا ثقافية وسياسية وا تصادية وحقو يةا ويأم المهاب بعادا الى
ما وراء الشر ة الدولية وأسالاب النهان الحاليةا

ان رفهيينا ا تبييار مأسييا سيياتمار ومجييزر جنييان ط لييى اةييتال

المننييق والمكييان والييداف والفعليية ميين اديييات

المجتمي البشير  ،اتنلييب منيا ا تبيار التصييد ل يا م ميية اسيتثنا ية فيي الفكيير والممارسيةي أليا انتي

صير االكتفيياء

بالوصيت والشييجب لتاييدأ حقبيية المحاسييبة فييي الجي ار ا الكاييرا؟ ألييا يصييبك ميين الهييرور تسيينار مقومييات اتفا يييات
دولية للحقوق اإلنسانية تدة الفساد في صلب الج ار ا المسابة لإلفقار الجما ي والةراب العااا

متيى تقاي المنظوميية الدوليية لحقييوق اإلنسيان ا تبييار العقوبيات اال تصييادية ليى الييدون الناميية سييالحا مين أسييلحة

الحرب ار الكالسيكية يق في نناق جريمة العدوان؟ متى يعاد اال تبيار لقيو العمي اإلنسيانية الم مشية مين اي
أسواق الاورصة والرأسمان المالي لكي اتماسك مف وا حق العم

ويصبك للحد األدنى لوجر معنى؟ متى اوهي

الحييد لعنج ييية األ ييوا التييي تحنييا ك ي مسييتويات ممارسيية السييلنة األدنييى حتييى بشييكل ا الييديمقراني الشييكلي؟ ه ي

يكون مصار األما المتحد مصار صيبة األميا أا أن سيوق القيو ستتبهي

لييال مين سيوق الحكمية اي فيوات

األوان؟

ليين اجاييب هييما الجييزء لييى كي هييمء التسيياؤالت ،ولكيين سيييكون لي بالتأكاييد الفهي فييي وهييع ا لييى بسييا التأمي
الجما يا ةاصة و د انت ت أسنرء األةار ا أن تدة فكر محاسيبة مجرميي الحيرب اإلسي ار الاان حايز الفعي ،
وهييو اييدة حاييز التنقيييك اييوا دةييون المحكميية الجنا ييية الدولييية حاييز الوجييودا محكميية لييا يصييدق بعييد لا ييا نصييت

البشر ،وبتحداد أكثر ،النصت الم اةتزن الجزء األكار من أسلحة الدمار الشام في المنا الاواا

فييي هييما الصيراا األزلييي اييان القييو والعييدن ،تةيير حقييوق اإلنسييان ميين أاييد أةناييو القييو لتصييبك متيراس مقاوميية
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تجم بعالمات ا األسود واألصفر واألايك واألسمر ،وتهيا مين الملي والنحي كي النيامحان لليتةلص مين أشيكان
الاربرية المعاصر ا

هاثا مناا

باريس في 2002/5/16

مالحظةي
آثرنييا ييدا نييرظ هييمء الملفييات وفييق األحيير ال جا ييية وانمييا فييي أ سيياا مةتلفيية المحيياورا اييود المشيير أن يشييكر
الييزميالت والييزمالء مجييد الشييرا وةلييدون األسييود وس ي ار سييليمان لييى مسييا دت ا القيميية فييي الترجميية اإلنجلازيييةا

جاوزت الدراسات واالنتقادات للجزء األون من الموسو ة الم تي صفحة وأكثر من سا تي ارامج سيمعية وبصيريةا

ونسييت

الفرصيية لتوجي ي الشييكر للكتايياب والصييحفاان جييور نراايشييي وصييبحي الحداييد وباس ي العييودات و اييد

الةيالق حسييان وياسييان الحييا صييالك وج يياد دا يير وولاييد شييميي ومحمييد مصييدق اوسييفي وكي ميين سيياها بييالتعريت
ا ما العم بالوسا

المكتوبة والسمعية والبصريةا
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القسا األون

حقوق ومفاهيا مةتلت لا ا
CONTESTED CONCEPTS AND RIGHTS
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اإلباد السياسية
POLITICIDE

ليس هناك مف وا ثاات ،ناجز ون ا ي ،فأ مف وا تةتلت النظر ل باةتال

الزمان والمكانا وهو مرتبي اتاريو نشأت  ،أ

المدارك والتكوين الثقافي ومننلقات

بالمشكالت التي كانت منروحة في و ت نشو  ،كما هو مرتبي

باالشكاليات النظرية التي رافقت همء المشكالتا ف و بالهرور اان اا ة تاريةية اجتما ية محدد وهو اان فكر
محدد أيهاا ويمتلك هما الكالا ك أبعادء ندما اتعلق األمر بمف وا مستنبي في حاالت صراا حاد و نات مث
مف وا اإلباد السياسية الم

استعم

أون ما استعم ،

ندما ررت أنظمة تسلنية التةلص من ةصوم ا

فأصدرت ا ا أحكاما ها ية استثنا ية أو ادية تقهي بالتةلص الجسد واال تبار من ا ا داماا

لا يكن اوس الةارجان من صدمة الحرب العالمية الثانية أن انظروا أبعد من مآسي اإلباد الجما ية التي
رفت ا ،ومن هنا ،لا تشم الماد الثانية من اتفا ية من جريمة اإلباد الجما ية ط 1948اإلباد السياسيةا
ونصت الماد الثانية لى أن معنى اإلباد الجما ية يعني أيا من األفعان التالية ،المرتكبة ن صد التدمار

الكلي أو الجز ي لجما ة ومية أو اثنية أو نصرية أو دانية ،بصفت ا همءي
 一ت أ هاء من الجما ة؛
ب الحاق أما جسد أو روحي ةنار بعهاء من الجما ة؛
 五اةهاا الجما ة ،مدا ،لظرو
د فرك تدااار تست د

معيشية اراد ا ا تدمارها الماد كليا أو جز يا؛

الحؤون دون انجاب األنفان داة الجما ة؛

هي نق أنفان من الجما ة ،نو  ،الى جما ة أةراا

منم االتفا ية األوربية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ادأت اإلباد السياسية تؤةم بعان اال تبارا
واهافة الى أدايات المنظمات ار الحكومية ،يمكن القون أن النظاا األساسي لميالد المحكمة الجنا ية

الدولية د أدة هما الجانب في التعريتا ونجد العداد من األكاديماان يستعملون اإلباد الجما ية واإلباد

السياسية في دراسات اا ومن المالحظ في الدراسات الجامعية والحقو ية أن األساباب التي ت ي التربة ل مء

الج ار ا اتعاارات ا المةتلفة متشاا ةا ففي تتب لي  36حالة لإلباد الجما ية واإلباد السياسية اا ا ا ك من
اربا ار هار

 Barbara Harffوتاد ور  Ted Gurrالحظ الباحثان أن التربة المؤهبة لو وا اإلباد في

أمثلة و عت اان  1956و 1996هيي

 -1نةبة حاكمة تنتمي الى اثنية أو مجمو ة م يمنة سياسية ال تمث ك المجتم ا
 -2نةبة حاكمة تحم ااداولوجية است صالية،
 -3افالس الدولة،
 -4السلنة االوتو رانية وانةفاك التواص م الةار ا

لع المث األارز لجريمة اإلباد السياسية هو القرار السياسي الم
البشر والمعنو

اتةم في سورية اا  1980للقهاء

لى حركة اإلةوان المسلمانا وللوصون الى همء ال اية ،أصدر مجلس الشعب في سورية

ار ار يقهي اإ داا ك

هو في حركة اإلةوان المسلمانا ور ا أن اإل دامات د تو فت بعد تو ت

مليات العنت اان السلنة والنليعة المقاتلة لإلةوان المسلمان بعد  3أ واا من هما التاريو ومجازر داد
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أش رها وأهم ا مجزر مدانة حماء السورية ،ر ا ك هما ،حتى الاوا مازان هما القرار الم يحم الر ا 49
سار المفعون من الناحية القانونية طفي العراق اتةم صداا حسان ار ار مشاا ا بحق حزب الد و
اإلسالمي ا

أثناء الصراا اان اإلدار األمريكية وتنظيا القا د ةرجت د تصريحات من وزير الدفاا رامسفالد تق في
نناق تعريت اإلباد السياسية بالمعنى الم يحددء السفار األمريكي دافاد شيفر ل مء الجريمة في ةناب في

المكرا الةمسان التفا ية من جريمة اإلباد الجما يةا

االةتصاص القها ي العالمي
Competence universelle
Universal Jurisdiction

(دوره في حماية الحقوق اإلنسانية األساسية)
ابراهيم التاوتي

يمدد مادأ االةتصاص القها ي العالمي طأو الوالية الجنا ية العالمية سلنة القهاء الجنا ي الونني للاث في
ا
األ مان االجرامية الةارجة اد

توس

ن اةتصاص التقلاد  ,ويتا ملك ر ا دا وجود أ

رابي من الروابي التي

اد دا ر االةنصاص الج و ا الروابي التقلادية التي من أجل ا يفص القاهي الونني في األمور

األجناية هي مكان و وا الفع أو أحد ناصر المكونة للجريمة أو جنسية المجني أو جنسية المجني لي ا اما
يمكن مادأ االةتصاص القها ي العالمي القاهي المحلي من متابعة وفص الحكا في القهايا التي ترتكب
ا
ةار ا ليا السياد من نر أجانب وهد أجانب وملك ادون أن تكون مصلحة الونن جلية ومباشر للعيانا
لكن ال يمكن اال تماد لى هما المادأ االا أماا كبا ر الج ار ا التي تعتار جد ةنار بمف وا دولي ,ويتا تعريت

همء األنما من االجراا اواسنة القانون الدولي الجنا ي ويقوا المشرا الونني بعد ملك اإدةال ا همن المنظومة
القانونية الوننيةا

نقترظ في هما البحث تعريت مادأ االةتصاص القها ي العالمي و ال ت بحماية الحقوق اإلنسانية األساسيةا

معلوا أن مف وا الحقوق االنسانية مت اار ومتجزء و امك في بعك األحيان لدرجة أن الكثار يعتار أن وحد

تاان االتفا يات والنصوص الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان األساسية والقانون اإلنساني
الحقوق مصننعةا اانما ا
الدولي بأن ا تلك التي ال اجوز للدون تجاهل ا أو تجاوزهاا من هما المنظور تمن الماد  3المشتركة التفا يات
جنات األربعة لسنة  1949المساس ابعك الحقوق “في ك زمان وفي ك مكان” ,ويحمي الع د الدولي

الةاص بالحقوق المدنية والسياسية بعك الحقوق االنسانية األساسية التي ال يمكن المساس ا ا حتى في
الحاالت االستثنا يةا ومن الهرور التمكار بأن بالنسبة لنا كالما جرا الحداث لى الحقوق االنسانية األساسية

كوحد حقو ية ا مة امات ا ف ما يعني الحقوق التي يحما ا القانون الجنا ي الدولي والتي اوصت المساس ا ا أن
جريمة من ج ار ا القانون الدولي الجنا يا حاث يعتار من ا تر هما النوا من اإلجراا مجرا دولي يحق متابعت
القها ية أان ما ح ا

اارر االةتصاص القها ي ألكثر من اك ونني وفي آن واحد بأن ممارسة نايعية لم ام ا والتعريت شب

المشترك لج ار ا ةنار اواسنة ا لقوانان الوننية يعني أن ك انسان يعتار متهرر بصفة ار مباشر من
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ارتكاب الجريمة الواحد م ما كانت هحات ا المباشر ا األةو االنسانية هي التي اجسدها التعريت المتشاب لتلك
الج ار اا

ان حماية الحقوق االنسانية األساسية هي نتاجة تنور القوانان وان كان هما التنور بنا ا نو ا ماا لا تتمكن

البشرية من ادةان حماية همء الحقوق ند منا شة اإل الن العالمي لحقوق االنسان ا الةمسانيات بحاث كانت

وانان الدون العظمى تعتار التمااز العنصر وازدواجية المعااار في الحقوق أمر نايعي مقاون لما كان من
ا
يكرس القانون الونني والدولي نفس التصوراتا أما الاوا ،فما دا أنظمة المحاكا الجنا ية الدولية
“النايعي” أن ا
يعر في ال الب القوا د االج ار ية
الحالية ال ا
يعرف ا ,وال ا
ااان القانون الدولي الجنا ي در العقوبة للج ار ا التي ا

التي اتعان احترام ا والتي تتا بموجا ا متابعة المشتب فا ا ومحاكمت اا لما ابقى تحداد العقوبات واإلجراءات
الجنا ية أمر ونني داةلي من اةتصاص السلنات التشريعية والاوليسية والقها ية التي تحتكرها الدونا ويمكن

القون أن استعمان مادأ االةتصاص القها ي العالمي اتنلب مز القانون الدولي الجنا ي –لتعريت الجنايات

و فرك مكافحت ا  -و القانون الجنا ي الونني طبما في الحق الدولي الم

يحدد كيفية المتابعة والمحاكمة

وتحداد العقوبةا
ال شك أن مادأ االةتصاص القها ي العالمي هو مادأ حهار تقدميا لكن ال يعني هما أن نتجاه وجود
وا ق كثار تعترك نريق تنايق واحترام ا واما كان المادأ الزا ك الدون بمتابعة ومحاكمة ومعا بة جنايات
ال اربن ا بالقاهي المحلي أ

نصر من العناصر التقلادية التي تحدد االةتصاص القها ي ف مء الصالحية

تمس مبادئ أةرا كانت مكتسبة وتعتار من المبادئ الم مة في المعامالت الدولية مث السياد الوننية و دا
التدة في الشؤون الداةلية والحصانة ومادأ التشري المساق للج ار ا ومن األثر الرجعي للقانون الجنا ي الوا

فلننظر ما هي أسس هما المادأ وما هي المصالك التي يحما ا و شرو تنايق ر ا وجود الحواجز التي كانت
مكتسبة ثا أظ رت نساات اا
أساس مبدأ االختصاص القضائي العالمي

تأسس هما المادأ اننال ا من اراد الدون وأيها من القانون العرفي الدولي الم

اجب احترام دون تعاهد أو

موافقة مسبقة لك دولة بعان اا
بشك

اا ،ال شيء يمن أ

دولة من أن تحدد تلقا يا داة منظومت ا القانونية مساحة اةتصاص محاكم ا

ك
ثا مصلحة ل ا ,فالمصلحة األساسية لك دولة هي المعيار األها ب ا
الجنا ية اال ليمية وملك كالما رأت أن ا
تحون أ هية الةتصاص دولة ما ,مث مكان و وا الجريمة أو جنسية
النظر ن الروابي التقلادية التي ا
المجني أو المجني لي ا توجد منم زمن بعاد وفي ك الد وا د انونية داةلية لفك أ نزاا في االةتصاص

سواء تعلق األمر بمعرفة القانون الونني الواجب تنايق أو لمعرفة الج ة القها ية المةتصة ,وتسمى همء الماد
ططالقانون الجنا ي الدولي

تحو

وهو انون داةلي لك دولة ,ودورء هو تنظيا تعايش القوانان الوننية ند ك نازلة

نصر أجنايا وبمرور الزمن تها ت حجا وا د القانون الدولي لدرجة أن أصبك من الهرور التمااز

اان وبان القانون الجنا ي الدولي –الداةلي -وسمي حان م “القانون الدولي الجنا ي” بعد لب الحرفان اآلةرينا
و كس القانون الجنا ي الدولي الم ابقى مصدرء المشرا الونني ودورء حسن سار ال ة نظاا القانون الداةلي

بالةار فالقانون الدولي الجنا ي يصدر من االتفا يات والعر

الدولاان ودورء بالنسبة لموهو نا هو تكاات

الج ار ا الدولية –التي ت ا أكثر من دولة -و الزاا الدون بمكافحت اا ان أهمية التفر ة اان ما هي ااراز نمو النظاا

العاا الدولي ر ا ياب هيك دولي سلنو ألن القانون الجنا ي الونني هو “ انون ماني لي التسلس السلمي
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والةهوا – اانما القانون الدولي هو -انون المساوا والتوافق” حسب جون بادفان ط Jules Basdevantا
ةار اإلراد المنفرد اإمكانية أ

دولة االلتزاا التعا د

م دون أةرا الحتراا مادأ االةتصاص القها ي

العالمي من أج مكافحة االفالت من العقوبة المستحقةا ان حق التقاهي الم
واجبا الزاميا بموجب االتفا يات الدولية ,لكن ابقى االلتزاا التعا د

تعني الدولة لنفس ا يصبك

افتراهي في أ لب األحيان ألن ل

ال ة

وناد بالمصالك اآلنية للدون وبتوازن القو اان اا لنهرب مثال لى ملكي ا في ارلمان الجيكا سنة 1951
ند الموافقة

لى اتفا ية مكافحة االباد الجما ية المؤرةة سنة  1948أن “همء الجريمة هي هد النظاا العاا

الدولي ط… فالدون ار مجار لى الو و

ند الحدود التقلادية لسياد القانون والقاهي المحلية1ا لكن بقات

المشرا الالجيكي
الفكر مجرد فكر في الوا ولا تترجا في القانون الجنا ي االا بعد مرور ثالثان سنة ندما ارر
ا
اصدار انون  1993لمكافحة ج ار ا الحرب والم تا امدادء سنة  1999لمكافحة الج ار ا هد االنسانية و اإلباد
الجما يةا

تكرس العديد من االتفاقيات الدولية مبدأ االختصاص القضائي العالمي لمكافحة اإلجرام ضد النظام العام
ّ

الدولي .
وال يقتصر هذا على الجرائم الدولية التقليدية كما توحي العديد من تلك االتفاقيات الدولية ذات الشأن .في

مادة حماية الحقوق االنسانية األساسية ومهما كانت صفة تلك الحقوق ,أو الجهة التي كانت الساعية لها

(جهة خاصة مثل منظمة الصليب األحمر الدولي أو جهة عامة مثل األمم المتحدة) أو حالة وضع موازين

 1وثيقة جملس العموم البلجيكي جلسة  ,1951-1950رقم 286
1. Doc. Parl., Sénat de Belgique, session 1950-1951 numéro 286

 .2اتفاقية مكافحة االستيالء غري املشروع على الطريان ,الهاي  16.12.1970مادة – 2|4معاهدة مكافحة االعمال غري املشروعة ضد امن الطريان املدين,
معدلة بعهد مكافحة العنف يف املطارات املستعملة للطريان املدين الدويل املؤرخ يف  24.02.1988خاصة مادته  3اليت اضافت الفقرة  2مكرر للمادة اخلامسة
لالتفاقية – اتفاقية مكافحة االعتداء ضد ذوي احلماية الدولية و منهم اعضاء السلك الدبلماسي ,نيويورك  14.12.1973مادة -2|3املعاهدة االوربية ملكافخة
االرهاب بتاريخ  22.01.1977مادة  -6معاهدة نيويورك ضد االختطاف بتاريخ  17.12.1979مادة  -2|5معاهدة احلماية املادية للمواد النووية بتاريخ
 3.03.1980مادة  -30اخل.
2 La Convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs du 16 décembre 1970 (article 4§2) ; la Convention pour la répression
des actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile du 23 septembre 1971 telle que modifiée par le Protocole pour la répression
des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale du 24 février 1988 (l'article 3 du Protocole
ajoutant à l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis) ; la Convention de New York sur la prévention et la répression des infractions
contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques du 14 décembre 1973 (article 3§2) ; la
Convention européenne pour la répression du terrorisme du 22 janvier 1977 (article 6) ; la Convention internationale de New York contre
la prise d'otage du 17 décembre 1979 (article 5§2) ; la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 1980
(article XXX) ; la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates formes fixes situées sur le plateau continental
du 10 mars 1988 (article 3§4) , la Convention de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20
)décembre 1988 (article 4§2) ; le projet de Convention de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1991 (article 4

 .3جتارة املخضرات ,جنيف  30.03.1961مادة  -36االستيالء غري املشروع على الطريان ,الهاي  16.12.1970مادة  -7اعمال غري مشروعة ضد الطريان
املدين ,منرايل  09.1971 .23مادة  -2|5اعتداء ضد ذوي احلماية الدولية ,نيويورك  14.12.1973مادة  -2|3اختطاف االشخاص ,نيويورك
 17.12.1979مادة  -2|5حول االرهاب انظر قيومز ج( .االختصاص العاملي ,اشكاله القدمية و اجلديدة) جمز ليفسور ,ابريز ,نشرية ليتاك ,1992 ,ص33 .
ءاىل 36
3 Trafic des stupéfiants, Genève, 30 mars 1961, art. 36, par. 2 a) iv); capture illicite d'aéronefs, La Haye, 16 décembre 1970, art. 7; actes illicites
contre la sécurité de l'aviation civile, Montréal, 23 septembre 1971, art. 5, par. 2; infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, New York, 14 décembre 1973, art. 3, par. 2; prise d'otages, New York, 17 décembre 1979, art. 5, par. 2; etc.; voir aussi pour le
terrorisme, Guillaume, G., «La compétence universelle, formes anciennes et nouvelles», Mélanges Levasseur, Paris, Litec, 1992, p. 33 - 36.
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القوة في العالم فإن البعض فقط من الحقوق



تترجم االخالق الدولية الرسمية وتعنى حينئذ بحماية القانون

الجنائي .األخالق الدولية الرسمية تجسدها قرارات األمم المتحدة وتترجمها أيضا االتفاقيات الدولية المتعددة

األطراف وهي األكثر خصوبة.
بالفع  ,من ج ة يمكن لق اررات األما المتحد أن تنشي مجاالت لتنااق مادأ االةتصاص العالمي ومث ملك هو

اإل الن ن حماية األشةاص من االةتفاء القسر والم يشار صراحة الى المادأ مات  ,5ومن ج ة أةرا تبقى
االتفا يات الدولية هي المصدر األساسي لمادأ االةتصاص القها ي العالميا
تأسس اتفا يات جنات األربعة لسنة  1949هما المادأ بحاث أن ا تلزا الدون األن ار
ا
6
التدااار التشريعية الالزمة لوصت ج ار ا الحرب ومتابعة مجرمي الحرب ا

منم ةمسان سنة بأةم

تنص الفقر األولى من المواد  49و  50و  129و  146من االتفا يات األربعة ما الي ي
“ تلتزا الدون المتعا د بأةم التدااار التشريعية الالزمة من أج

تحداد العقوبات المستحقة

لى

األشةاص المان ارتكاون أو يأمرون بارتكاب احدا الج ار ا الةنار وفق التعريت الوارد في الماد
اآلتية من االتفا ية الحالية”ا

لى التشري الونني

تاان همء الفقر االةتصاص العالمي في جانب الماد ط ratione materiaeومعناء أن
ا
تعرف ا ا مة ج ار ا الحرب التي تشترك صي ت ا في المواد  50و  51و  130و  147من
ادانة الج ار ا التي ا
اتفا يات جنات وأيها المادتان  11و  85من الاروتكون األون المتعلق بالن از ات الحربية الدولية ويجب اهافة

نفس الةرو ات – أ

الج ار ا – التي يسردها الاروتوكون الثاني المتعلق بالن از ات المسلحة الداةليةا و ند

اتعان لى الدون األن ار
ارتكاب هما النوا من اإلجراا ا
“تلتزا ك دولة نر

القياا بما الي ي

في االتفا ية بمالحقة المشتب فا ا بارتكاب أو اإ ناء األوامر الرتكاب احدا

الج ار ا الةنار الممكور ومحاكمت ا أماا القهاء المحلي م ما كانت جنسية المجني”ا

 .4مفهوم احلقوق االنسانية مبهم و خمتلط و نسيب و احلديث عنها كاهنا وحدة حديث شبه اصطناعي .عكس املعتقد السائد مل تكن هذه احلقوق احرتاع غريب حمض
بل هي توفيقية بني خمتلف احلضارات .مل تتمكن دول العامل ادخال جهاز يضمن تلك احلقوق يف ميثاق االمم املتحدة ,فكان المريكا نظام قانوين وطين عنصري بينما
كانت فرنسا و بريطانيا حترس اكثر عن مستوطناهتا اما االحتاد السوفيايت فقد عرف سجون الغوالك يف سبرياي ضد معارضي النهج الستاليين…
4 La notion de droits humains est hétérogène, contingente et floue. Lorsqu’on parle de droits humains, cette unité est artificielle. Contrairement
à l’idée répandue faisant des droits humains une création occidentale, ils représentent plutôt un compromis difficile et conjoncturel de plusieurs
civilisations. On n’a pu introduire dans la Charte des Nations Unies de mécanisme de protection de ces droits en raison du fait que les USA
avaient encore un système légal interne raciste, les puissances coloniales britannique et française maintenaient leur politique de domination,
l’URSS gardait son goulag.

 .5الئحة ا| 133|47اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لالمم املتحدة يوم  18.12.1992مادة 14
)5 A/47/133, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1992 (article 14

 .6ر .هيجن ’’ األسس القانونية لالختصاص القضائي خارج القطر’’  ,ذكره س .ج.
6 Higgins R. " The Legal Bases of Jurisdiction" in Olmstead, C. J. Extra-territorial Application of Laws and Responses thereto, Oxford, ILA and
ESC, dir. de publication, 1984, p. 12
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زياد

لى اتفا يات جنات األربعة أصبحت جريمة التعماب امات ا موهوا االتفا ية الدولية المؤرةة في 10

تؤسس هي األةرا مادأ االةتصاص القها ي العالميا تلتزا الدون اال هاء اإنشاء
ديسمار لسنة  1984والتي ا
اةتصاص ا طماد  5وممارست للمالحقة القها ية طماد  6واالدانة طماد  7أو تسليا المشتب في بارتكاب
جريمة التعماب للدولة التي تنالب للتقاهي طماد  8ا تجار االتفا ية في مادت ا  2-5ك دولة نر

في

االتفا ية باالةتصاص “في حالة وجود المشتب في في ا ليا سيادت ا”ا
وبالنظر لجريمة االباد الجما ية مح اتفا ية األما المتحد الدولية المؤرةة في  9ديسمار  1948ااان اجت اد
محكمة العدن الدولية بالها

حسب رار  11جويلية طتموز  1996أن ي

“الحقوق و الواجبات التي تاان ا االتفا ية ل ا ناب االجبارية ط erga omnesا تالحك المحكمة أن
تحددها االتفا ية اإ ليا معان وحان م
التزاا ك دولة لي تدارك و معا بة جريمة االباد الجما ية ال ا
يكون االةتصاص ار محدود بالسياد 7ا”
تفه اةتصاص محاكا الدولة المعنية مباشر بالو ا  ,لكن
ا
من المؤكد أن الماد
الربعة من مات االتفا ية ا
التفها ار مان الةتصاص محاكا أجنايةا ان التزاا ك دولة بمحاكمة أو تسليا المت ا بارتكاب جريمة
صرت
االباد الجما ية هو التزاا ما ناب رفي اجبار و بالتالي ا
يحق لك دولة ممارسة الد وا اما ما ا
الدولة المعنية المباشر في احتراا واجا اا و اررت المحكمة الجنا ية الدولية لاو سالفية السابقة و اناء لى هما

األساس أن ي

“ المحاكا الوننية للدون التابعة لاو سالفية السابقة ملزمة مث ما هو الشأن بالنسبة لك دولة تماما
بمحاكمة أو تسليا المشتب فا ا بارتكاب ةرو ات ةنار للقانون االنساني الدولي و ملك اناء لى
القانون العرفي الدوليا ان األولوية الملزمة لصالك محكمة الحان والمنصوص لا ا في الماد 2-9
طمن النظاا األساسي للمحكمة مجار تجاء ك المحاكا الوننية ,واما تةالت تلك المحاكا ن واجبات ا

يحق لمحكمة الحان التدة والفص
العرفية ا

8

“

ال يقتصر مجان تنااق مادأ االةتصاص القها ي العالمي لى الج ار ا الممكور همن االتفا يات الدولية فقي,
ا يمتد ليشم أيها الج ار ا التي تهر البشرية جمعاء , 9ملك ألن هرور محاكمة مرتكاا ا هي بمرتبة الواجب

ثا ادرجة االلزاا االجبار المناثق ن العر
االلتزاا التعا د ا وتنناق الفكر

الدولي الم

يفترك في الدون احترام وملك ب ك النظر ن

لى الجريمة هد االنسانية التي مكرها نظاا المحكمة العسكرية الدولية في

 .7جملة حمكمة العدل الدولية ,سنة  ,1996ص ,616 .فقرة 31
7 CIJ, Recueil 1996, p. 616, par. 31

 .8المحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفية السابقة ,قضية -14-95ار فقرة  29حكم 29.10.1997
8 TPIY, 29.10.1997, affaire IT-95-14-AR, §29

 .9دنديو دي فابر( ,جهاز القمع – القضائي -العاملي)
» 9 H. Donnedieu de Vabres, « Le système de la répression universelle
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نورمار في مادت -6تا
مكرت محكمة نورمار حون نظام ا وتعريفات الج ار ا في أن ي
“ليس نظاا المحكمة وسالة ممارسة استاداد األما المنتصر ا يمث ما وص الية تنور القانون الدولي
تنور القانون الدولي مات 10ا”
و ت انشا ا و يساها حن م في ا

يمكننا القون أن ادانة الج ار ا هد االنسانية في القوانان الوننية هو مجرد نق تجريا من مصدر العر

الدلي

وبالتحداد فان مصدرء هو نظاا محكمة نورمار ا
امكر تقرير  19جويلية  2000الصادر ن الساد األمان العاا لوما المتحد و الم
نر

تمت الموافقة لي من

مجلس األمن بقرار  1314المؤرخ في  11أ سنس  2000أن مادأ االةتصاص القها ي العالمي تا

ترساة حاث جاء في ي
يحق اآلن للدون أن تمارس اةتصاص ا القها ي وفق القانون
“نتاجة نمو حداث للقانون الدولي ا
ك
الدولي هد ك األشةاص المشتب فا ا بارتكاب ج ار ا ةنار والموجودان لى تراا ا وملك ب ا
النظر ن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المجني أو المجني لا ا11ا”

لما يمكن القون أن العر الدولي مصدر حقيقي لبعك الج ار ا وأيها لوجوب متابعة ومحاكمة المجرمانا و لى
الال حة األولى ي
تقر ا
هما األساس يستنتج ما الي من ال حتان صدرتا ن الجمعية العامة لوما المتحد ا ا
ان رفك التعاون من نر

أ

دولة إللقى القبك أو تسليا أو محاكمة و معا بة من ارتكب ج ار ا

يقرها
حرب أو هد االنسانية ا
يعد ةرق لمقاصد و مبادئ ماثاق األما المتحد و معاكس للقوا د التي ا
القانون الدولي موما.12

 .10حكم  ,1946 .1.10| .30.9حماكمة كبار جمرمي احلرب امام احملكمة العسكرية الدولية ,واثئق رمسية – نورمربج  ,1947احلجلد  ,1ص230 .
و امللحق رقم 31
10 Jugement du 30 sept.-1er oct. 1946, Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, documents officiels,
Nuremberg, 1947, vol. 1, p. 230 ; annexe n° 31

 .11تقرير  19جويلية  2000لالمني العام لالمم املتحدة ,االطفال و النزاعات املسلحة املعد وفق الئحة جملس االمن رقم  1261بتاريخ  25اوت
 .1999ا|163|55
11. Rapport du Secrétaire général du 19 juillet 2000, Les enfants et les conflits armés, A/55/163-s/2000/712, rendu conformément à la
demande contenue dans la résolution 1261 du 25 août 1999 du
Conseil de sécurité

 .12الئحة اجلمعية العامة لالمم املتحدة  2840بتاريخ  18ديسمرب 1971
12. Résolution de l’A. G. des NU 2840 (XXVI) du 18 décembre 1971

 .13الئحة  3074بتاريخ 3.12.1973
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تحت اسا

مبادئ التعاون الدولي من أج كشت و بك وتسليا ومعا بة

وتقر االال حة الثانية التي تعر
ا
األشةاص المان ارتكاوا ج ار ا حرب وج ار ا هد االنسانية

المادأ القا د اآلتي ي

اجب أماا ج ار ا الحرب و الج ار ا هد االنسانية فتك تحقاق م ما كان مو ارتكاا ا و زمان و اجب
متابعة و بك و محاكمة ك من ثاتت هدها ار ن و اجب معا ات ا اما ثاتت ادانت ا .13
صي ة األمر التي استعملت ا الجمعية العامة لوما المتحد تظ ر الناب اآلمر لال حةا و تجدر االشار الى أن
تعد بمثابة رينة وجود ال تقاد انوني سا د
ساق لمحكمة العدن الدولية أن هت بأن لوا ك األما المتحد ا
ط opinio jurisا ومهات رفة االست نا للمحكمة الجنا ية الدولية لاو سالفيا السابقة في نظرها لقهية
بالسكيك ط Blaskicالى القون أن الزامية ك محكمة وننية “بمحاكمة أو تسليا االشةاص المشتب ان ا
ارتكاوا ةرو ات جسيمة للقانون االنساني الدولي ل ا ناب

وم ما كان أساس المادأ ,اراد

رفي”.

أا رفي ,فان االةتصاص القها ي العالمي تحترم الدون المةتلفة ادرجات

م اار ا اال أن وجوب متابعة ومعا بة ج ار ا الحرب وجريمة التعماب وج ار ا هد اإلنسانية وجريمة اإلباد
الجما ية

لى أساس مادأ االةتصاص القها ي العالمي ما هو االا ترجمة لمستوا منظومة القانون الونني

لواجب اجبار أ ارء القانون الدولي ماد يا منم زمن
ا تبار مادأ االةتصاص القها ي العالمي مادأ كالسيكي نجدء في العداد من االتفا يات الدوليةا
بعاد14

ا لصالحية الدولة في هما الشأن ناب

المي ويمكن

فائدة مبدأ االختصاص القضائي العالمي
اد

المادأ الى مكافحة هروب المجرمان من العقوبة ةاصة ندما يستفادون من حماية دول ا التي تعفا ا من

المسا لة ج ار أو ةفية ر ا فظا ة ج ار م ا ربما بساب الوظا ت التي اتقلدون ا أو بساب الم ر والةو

الم

يمارسون ا الفا د األساسية هي من اال فاء من العقوبة ط ياب المحاسبة بحاث ال اجد المجرا مكا وال دولة
لللجوء الا اا
تور في جريمة
ماد يا ال يستفاد ممث الدولة من العفو م ما كانت درجة مسؤولات في سلا الدولة اما تاان أن ا
13. Résolution 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973
 .14انظر العديد من لوائح اجلمعية العامة لالمم املتحدة ,مثال رقم  )18.12.1971( 2840و  )3.12.1973( 3074او لوائح اجمللس االقتصادي
االجتماعي رقم  )29.05.1989( 65|1986او مبادئ حمكمة نرمربج  1و  6اليت استنتجتهم جلنة القانون الدويل او املادة  9لنفس اللجنة ضمن مشروع قانون
اجلرائم ضد السالم و االمن و ايضا دابجة نظام احملكمة اجلنائية الدولية الفقرتني  4و 6
;14 Voir certaines résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 2840 (XXVI), du 18 décembre 1971, paragraphe 4
résolution 3074 (XXVIII), du 3 décembre 1973, paragraphe 1) et du Conseil économique et social (résolution 1986/65 du 29 mai 1989, principe
18). Voir également les principes de Nuremberg dégagés par la Commission du droit international (les principes I et VI); le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de cette même Commission (art. 9) et le statut de la Cour pénale internationale (préambule,
)considérants 4 à 6
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من ج ار ا القانون الدولي الجنا يا ترج همء القا د الى نظاا محكمة نورمار طماد  7وربما الى انود ات اا
يصر ألمانيا السااق و مرتكاي ج ار ا حرب  1918-1914في معاهد فرسا في  28جوان  1919طالمواد من

وتا تأكاد القا د مات ا – رفك الحصانة  -في حكا  1946صدر ن محكمة نورمار وفي
 227الى  229ا ا
نظاا محكمة نوكاو طماد  6وبعد ملك في اتفا ية مكافحة جريمة االباد الجما ية طماد  4وأ رت ا لجنة
السلا وأمن البشرية سنة
صيا ة القانون الدولي سواء ند الور مبادئ نورمار أو في مشروا تقنان الج ار ا هد ا
 1996طماد  7ا نفس المادأ أ رت أنظمة المحاكا الجنا ية الدولية لاو سالفيا السابقة و روندا طماد  7فقر
 6|2و فقر  2و كملك ك من نظاا روما للمحكمة الجنا ية الدولية طماد 27
الةاصة بسارالاون طماد  6فقر .16 2
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ومؤة ار نظاا المحكمة

تمكننا العداد من مصادر القانون الدولي ومن ا ماثاق األما المتحد واإل الن العالمي لحقوق االنسان والع دان
ا
الةاص بالحقوق المدنية والسياسية واال تصادية واالجتما ية والثقافية ثا تصريك وبرنامج م فاانا –النمسا-
الجزء الثاني فقر  91ةاصة -و نصوص أةرا مث ال حة  26أاري  2000لوما المتحد طر ا 2000|68
المتعلقة باإل فالت من العقوبة والتي تشج

لى مكافحت ا ,القون أن وه االفالت من العقوبة وتقدار و و ا

تشج االجراا الدولي هد حقوق االنسان األساسية وأن وجوب متابعة المجرمان ومسا دا ا لمسا لت ا أماا
ا
القهاء هو واجب حتمي لك دولة وأن العدالة وحدها هي التي تم اكن الهحايا من استرجاا حقو ا وكرامت ا
وأن اال ت ار

بما انوء هو واجب البشرية تجاه اا وبالهرور فان مادأ االةتصاص القها ي العالمي هو

الوسالة الناجعة لك همء اال راك الساميةا
تعد تدةالت مجلس األمن باألما المتحد استثنا ية جدا
هناك فا د أةرا لمادأ االةتصاص القها ي العالميا ا
لفرك قوبات ند ا ت ار ةرو ات متعدد لحقوق االنسان وبدرجة ت ادد األمن الج و أو الدولي ةاصة في
حاالت النزاا المسلك الداةلي أو الدولي ,كما يكون تدة مجلس األمن استثنا ي لفرك حصار أو الستعمان
القو المسلحةا و اد يصعب االجماا داة مجلس األمن ةاصة اان الدون التي تتمتا بحق الفاتوا باالهافة
تهر في أ لب األحيان بالمدناان ب ار التحقق من
لملك ,حتى ند و وا االجماا فان نرق ا
تدة مجلس األمن ا
اصابة األشةاص المشتب أن ا ارتكاوا الج ار ا و األمثلة في هما المجان كثار ا
زياد

لى ما ساق مكرء فلنفرك أن

يمكن فعال لقوات األما المتحد أن تو ت اال تياالت وتجع حاج از يفص

اان المتقاتلان ,لكن ال يمكن ا ازالة الب هاء والكراهية اللتان ت ميا النزاا ,ان الحقد ال امهب بمجرد ايقا

انالق

النارا يشتر في السلا الحقيقي ا امة العدن وفي ياب العدن ابقى العنت كامنا نالة الفتر التي تبقى الشعوب
المشتبكة والهحايا تعتار أن العدن ار ا ا وأن ا لا اتحصلوا لى ح ا ادنا ثا نفس الصعوبة تعترك ياا
االجماا إلنشاء محكمة جنا ية دولية ةاصة من أج الفص في الج ار ا المرتكبة مث االجماا الم كانت
 15جملة القانون اجلنائي الدويل ,اسنسيو و دكو و بلي (احلكام)  ,ابريز ,شركة بيدون للنشر ,سنة  ,2000صفحات من  183اخل
15. Droit international pénal, H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet, Les gouvernants, Paris, Pédone, 2000, p. 183 et s. spéc. p. 198-199
 .16تقرير االمني العام لالمم املتحدة حول انشاء حمكمة خاصة بسريىليون –  4اكتوبر  ,2000ص ,24 .س|915|2000
Rapport
du
Secrétaire
général
sur l'établissement d'un Tribunal spécial pour la Sierra Leone,
16.
Nations Unies, doc. S/2000/915, 4 octobre 2000, p. 24
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ياا محاكا او سالفيا السابقة وروندا وسارالاونا صحيك أن المحاكا الجنا ية الدولية ح ناج لمقاومة

نتاجت

ج ار ا القانون الدولي الجنا ي ند جز المحاكا المحلية الناتج ن مو

الجنا في السلنة ,لكن همء المحاكا

استثنا ية ونشأت في حالة اإلستعجان لصد حاالت ةاصة و بشأن ا اإلجماا ار العاد للقوا المسينر لى
مجلس األمن باألما المتحد ا
يمكننا التفكار أن انشاء المحاكا الجنا ية الدولية التي تمارس أ مال ا وفق تعريفات ومعااار واج ار ات القانون
تقدما في درجة التدوي المؤسساتي والم اوها أن نتاجت هي وجود
يعد ا
الدولي المحدد همن أنظمت ا التفصالية ا
القانون الدولي الجنا ي ,و لي يمكن انكار أ فا د لمادأ االةتصاص القها ي العالميا
لكن الحاص هو أن بالرجوا للمحاكا االستثنا ية فان انشا ا كانت استجابة ار ادية لمجلس األمن أماا
حاالت نار ة ,فاةتصاص همء المحاكا محدود جدا بالنسبة لوشةاص ط ratione personæوبالنسبة للزمن

ط ratione temporisا ول مء المحاكا أولوية تجاء المحاكا الوننية في انار اةتصاص منافسا كس ملك
تماما فان المحكمة الجنا ية الدولية أنشات بموجب اتفا ية

دولية17

-اتفا ية روما-ا ا ترحت لجنة القانون الدولي

تصر الدون”ا ويؤكد نظاا
نظام ا وهي تعتار أن مل ا كان ا د
الى ةلق أدا “مرنة” وهي “يسر تحت ا
المحكمة صراحة همن داباجت وأيها في مادت األولى أن المحكمة “مكملة للمحاكا الجنا ية الوننية”ا ويعني
يصك
مادأ التكملة األولوية للمحاكا الوننية وبالتالي فان اللجوء الى المحكمة الجنا ية الدولية ل ناب اإلنابة ال
ا
االا توكيال ن المحاكا المحليةا اهافة لملك ال يمكن تحريك أ د وا أماا همء المحكمة الدولية اآلن لعد
ا تباراتا من المعلوا أن المحكمة الدولية ار املة اآلن واةتصاص ا محصور في المستقا بعد مصاد ة

ستان دولة لي نظام ا طمادتان  11و  42وال يفوت دد تلك الدون  48في اداية ش ر جانفي طكانون الثاني
2002ا

أمر تقداريا شب رمز ا اتعاار
ونالما أن اتفا ية روما لا توه موه التنفام ،تبقى المحكمة الجنا ية الدولية ا
أكثر د ة ،يمكن القون بالنظر للجانب القانوني أن المحكمة ل ا ناب ثانو وأن سار ج ازها استثنا ي ال يمكن
االلتفات الي االا اما لا تقا الدون المعنية بممارسة اةتصاص ا القها يا يقون األستام سار سور أن الالجوء الي
مردء دا ياا الدون بالدور المنو ا ا” 18ا
المحكمة “يعني صور همني ألن هما الالجوء ا
زياد لى ملك يقتصر اةتصاص المحكمة الجنا ية الدولية لى الو ا التى يكون مكان ارتكاا ا أحد الالدان

نر

في اتفا ية روما أو ندما يكون المجني أو المجني لي يحم جنسية أحدا تلك البالدا و ما دا همء

يمتد اإلةتصاص بصفة استثنا ية في حالتان هما اما ا الد ما نوا ية سلنة المحكمة أو سعى
القا د العامة ا
مؤكد بساب
مجلس األمن باألما المتحد الى رف د وا مباشر ا ابقى اةتصاص همء المحكمة تقداريا و ار ا
 .17شكل ال مفر منه ءاال اذا اجريت اعادة صيغة ميثاق االمم املتحدة
17

Méthode incontournable, sauf révision de la Charte des Nations Unies pour inclure la CPI aux côtés
de la Cour Internationale de Justice qui est un organe de l’ONU

 .18القانون الد ويل اجلنائي بني الدولة و اجملتمع الدويل ,تقرير امام منتدى كلية احلقوق جلامعة جنيف حول (تدويل القانون اجلنائي) يومي
 17-16مارس  ,2001جملة الكرتونية فرنسية (احداث و قانون دويل) اكتوبر  2001عنواهنا www.ridi.org/adi :

"18 Le droit international pénal entre l'Etat et la société internationale, Rapport présenté lors du colloque sur "l'internationalisation du droit pénal
qui s'est tenu à la Faculté de droit de l'Université de Genève les 16 et 17 mars 2001, Actualité et Droit International, octobre 2001
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ااان ةهوا ال ا ة للقوا العظمى و رهات ا بالنسبة
أهمية دور الدون في التشري وفي ممارسة الد او مما ا
للمصالك السياسية ادن مصلحة العدالةا وتظ ر هشاشة المحكمة أكثر ندما نالحظ أن الدون التي تعاره ا
وتقاوا استقاللات ا هي الصان وال ند واس ار ا والواليات االمريكية المتحد … ولقد ساق لدولة الواليات المتحد

حون انون البحار وبروتوكون كاوتو حون الاا ة ومعاهد تحريا التجارب

معارهة ك من معاهد منتاجوبا
النووية … وبالتالي نتف ا

أكثر تحفظات الكثار حون مصار المحكمة الجنا ية الدوليةا ربما التحقت بعك

الدون المعارهة لمعاهد روما من أج العم لى اتقاص دورها اما لا تكن د اررت دا المشاركةا باالهافة
الى ملك ،فان دوال م مة أةرا لا تقا انظاا المحكمة اال تحت التحفظات التعجازيةا
لملك كل  ،تظ ر فوا د مادأ االةتصاص القها ي العالمي اجالء ةاصة أماا سلاية األما المتحد تجاء الكثار
من المجازر التي ادان ا الهمار االنساني العالميا ابقى القاهي الونني حان م الميكانزا الوحاد القادر لى
ادانة الشةص المرتكب لج ار ا القانون الدولي الجنا ي م ما كان منصب وملك بموجب مادأ االةتصاص
القها ي العالميا يقوا تنفام القانون الدولي الجنا ي لى التنساق اان القانون المحلي الونني والقانون الدوليا

التدوي الحاص في القانون ل ناب تنظيمي وليس مؤسساتي بحاث ال تتا مكافحة الج ار ا االا اواسنة المحاكا

تجنب باحتراا ا د
الوننيةا الةنر الكاار والوحاد لوجود تنافس ونني لإلةتصاص يمكن ا

دا محاكمة المرء

مرتان لى أساس نفس الو ا ط ne bis in idemالتي تقرها أ لاية النظا القانونية الوننيةا
مدا فعالية مادأ االةتصاص القها ي العالمي
ترا أ لاية المةتصان أن هما المادأ “يعني أهلية الحكا في الج ار ا للقاهي الم اتا في دا ر اةتصاص
الج وية القبك لى الجاني أو اوجد فا ا ولو صدفة وملك م ما كان مكان و وا الجريمة أو جنسية الجاني

وثا أر آةر ارا في صالك الهحايا أن استعمان المادأ ال يشتر أ
أو المجني لي . 19
ا
ناصر االةتصاص التقلادية التي تربي الجريمة باةتصاص القاهي وبالتالي تصك المحاكمة ولو لا يقنن
نصر من

وفرق بعك المةتصان اان االةتصاص القها ي العالمي
الجاني دا ر المحكمة الج وية ولا يسافر الا اا ا
الملزا وبان االةتصاص القها ي العالمي االةتيار .20
و لى ك حان ال اج

نظاا االنجلوسكسوني أو نظاا القار الالتانية المادأ ولكن اواج

تحون نظريا دون احترام المنلقا

د

وا ق

ال تشتر العداد من الالدان همن أنظمت ا القانونية وجود رابي السياد –مكان و وا الجريمة أو جنسية
ملك أنظمة الجيكا وهولندا واسبانيا…

وتناق حن م المادأا مث
األشةاص المعناان-
ا
اإلج ارءات الجنا ية صالحية الفص لمحاكا اال ليا ندما يقتر

أ

يعني انون

شةص احدا الج ار ا الدولية كما

أكدت لى ملك أ لى ها ة ها ية في اسبانيا -وهي ال رفة الجنا ية الوننية – التي هت اوا 30

 .19القانون اجلنائي الدويل ,أ .هواي و ر .كويرن-جوالن ,ابريز ,مطبعة اجلامعة الفرنسية ,جمموعة بيميس  ,1993ص190 .
19 A. Huet et R. Koering-Joulin, Le droit pénal international, Paris, PUF, Collection Thémis, 1993, p.
190

 .20ج .قيوم ,االختصاص العاملي اشكاهلا القدمية و اجلديدة ,سبق ذكره  -ص .36 .أنظر أيضا ب .سرتن االختصاص العاملي يف فرنسى  :قضية اجلرائم املرتكبة يف
يوغسالفية السابقة و الروندةو 1997
aussi B. Stern, "La compétence

36 – Voir

p.

20 G. Guillaume, "La compétence universelle : formes anciennes et nouvelles", Op. cit.

universelle en France; le cas des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda", GYIL, vol. 40, 1997, pp. 283 et s.
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اكتوبر  1998أن للمحاكا اإلسبانية صالحية الحكا في الج ار ا التي ارتكات ا األنظمة العسكرية الشالية
واألرجنتانيةا
اتصور البعك ،فإن استعمان مادأ االةتصاص القها ي العالمي ليس اجدادا فقهية
لى العكس مما
ا
العقاد ايشمان الناز الم تمت ادانت سنة  1961في اس ار ا لى أساس انون ونني شاهد لى ملكا
ل ما القانون الونني مجان دولي و امت اس ار ا بموجب محاكمة أجانب ارتكاوا ج ار ا ةار الد المحاكمة

وهد أجانبا لا يكن لدولة اس ار ا وجود ند تاريو الو ا
مةتلفةا احتج العقاد ايشمان الناز هد

وكان هحايا النازية الا ود يحملون جنسيات

دالة القانون االس ار الي بالنظر للقانون الدولي انماك ,لكن

المحكمة العليا االس ار لية رفهت الحجة ألن الجريمة هد االنسانية توجب

لى ك دولة احتراا مادأ

االةتصاص القها ي العالمي 21ا و جاء في الحكا بأن “ناب الجرا العالمي يعني لك دولة صالحية
ادانة من شارك في ارتكاب ”

22

ار أن احتراا المادأ في تفاوت اان الدونا تنص المواد  689و من  1-689الى  7-689من انون
االج ارءات الج از ية الفرنسي بأن اةتصاص القهاء المحلي اتنلب وجود نصر من ناصر االةتصاص
لربي السياد باألشةاص أو بالو ا 23ا تشتر الماد  1-689وجود المشتب في

لى التراب الفرنسي ولو

مؤ تاا يظ ر شر الربي في الوهلى األولى أن الجريمة الدولية ال تحم امات ا مساس بالنظاا العاا
يمس النظاا العاا و
الدوليا لكن ندما يقيا المشتب في لى التراب التاب للسياد أو يسافر الي فملك ا
يصبك للقاهي المحلي اةتصاص للنظر ب ك النظر ن مكان و وا الجريمة أو جنسية الجاني أو
المجني لي ا
جسدت استعمان
بالنسبة لمنظومة القانون االنجلو سكسوني ،يكفي التمكار بقهية اانوشي في ارينانيا التي ا
المادأ لل أر العاا العالمي وال حاجة حان م ألكثر من دلا ا لكن ماما ن الواليات االمريكية المتحد ؟
توجد العداد من القهايا التي استعم فا ا المادأ أماا محاكا الواليات االمريكية المتحد ا و هت د
محاكا بصحة صالحيات ا للفص
أجانب شرينة وجود المشتب في

ندما اتعلق األمر بقهايا التعماب المرتكب في الةار ومن نر

لى التراب الونني أو ندما تكون ل ثرو في ا للمثان هناك ثالث هايا

تارز المو ت و التي صدر في شأن ا اررات هي هية ةيمنز هد فالرتقة
العربية اللااية

25

وتراجانو و آن هد ماركوس26ا

االةتصاص القها ي العالمي ومكرت بأن

24

و ت أورن هد الجم ورية

ا تمدت المحاكا األمريكية في تلك القهايا

لى مادأ

“ أصبك الجالد  -مثل مث تاجر العااد والقرصان سابقا -

21 ILR, vol. 36, (Isr. Sup. Ct. 1962), p. 297 : "the crime set out in the law of 1950 [...] have been grouped under the inclusive caption "crimes
"against humanity
22 Ibid., p. 298

("it is the universal character of the crimes in question which vests in every state the
)"authority to try and punish those who participated in their commission
23 Loi N° 92-1136 du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994

 - 23قانون  1136-92بتاريخ  16ديسمرب  1992الساري املفعول ابتداائ من اول مارس 1994
)24 Filartiga v. Pena-Irala, 630 F. 2d 876 (2nd Cir. 1980
)25 Tel-Oren v. Libyan Arab Republic, 726 F. 2d 774 (D. C. Cir. 1984
26 In re Estate of F. Marcos, Human Rights Litigation, A. Trajano et al. v. Estate of F. Marcos and I. Marcos-Manotoc, 978 F. 2d 493 (9th Cir.
)1992), cert. denied, 113 S. Ct. 2960 (1993
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دو للبشرية “ (“the torturer has become - like the pirate and slave trader before him
- hostis humanis generis, an mankind”27ا enemy of the
ال شك أن مف وا دو البشرية اوحي بعالمية االةتصاص القها ي ند ما اتعلق األمر بأفعان أجناية ألن
ةصيصا أن ا مدانة
يفترك أن بعك األفعان اتا تعريف ا ا
والقبك والمحاكمة أانما وجد وأانما مهب 28ا

الميا وتجع من مرتكا ا

رهة للمتابعة

وتعتمد المحاكا األمريكية في الجانب االج ار ي لى القانون الفدرالي لتؤسس مادأ االةتصاص القها ي
العالمي ,وبالتحداد لى ’اآللان لمقاها المظالا’ في فقرت (Alien Tort Claims Act - § 1350

)1350التي تنص بأن “للمجالس القها ية اال ليمية اةتصاص للفص في ك د وا مدنية يقيم ا أجناي

بساب هرر لحق اثر ةرق للقانون المشترك اان األما أو ةرق اتفا ية انهمت الا ا الواليات المتحد ا“

القهايا الثالثة الممكور أ الء ل ا ناب مدني ارجى من و ار ا تعويك مالي لصالك الهحايا وال ترمي الى
ادانة المجني

لى أساس القانون الجنا يا لكن اإلدانة

لى أساس المسؤولية المدنية لمرتكب جريمة

وفعالية ا د في القانون العالمي العرفي تدان التعماب وتحث لى متابعة مرتكاي
التعماب تؤكد وجود ا
م ما كانت جنسات ا ومكان و وا الجريمة29ا

تجددا واستعماال أكثر في اداية االلفية الثالثةا فالقهايا التي
ر مادأ االةتصاص القها ي العالمي ا
تشرت أماا المحاكا األوربية سنة  2001هد ك من اانوشي وةالد نزار وأريا شارون الوا وأماا محاكا

افريقية هد حسن حار مثال استعم في ك من ا مادأ االةتصاص القها ي العالميا لكن ال يعني ملك
أن ال توجد مصا با االشكاالت التي تعترك استعمان المادأ ل ا من ج ة ناب ماد

ولكن أيها

وبشك ةاص ،ناب اداولوجي و سياسيا
اؤد تقسيا األنظمة القانونية اال ليمية المناثق ن فكر السياد شب المقدسة الى اإل تبار أن ليس لقاهي
ونني صالحية محاكمة األجانب المشتب أن ا ارتكاوا ج ار ا في الةار ا ار أن هما التقسيا السياد
الدون ال اجد

اان

ندما ترتكب الجريمة هد الحقوق االنسانية األساسية ر ا أن في العداد من القهايا تؤثر

تمون
المصالك السياسية واال تصادية لى سياد القانون و لى مف وا و صد العدنا لما توجد بعك األراء ا

ويفسر أيها وجود
يفسر سياسة الكا بمكيالان لبعك الدون ا
جدان حون صحة و مومية المادأ وهو ما ا
يفرق اان الدون ,فمن ا ما اثات المادأ ومن ا من يعاره بقو وفق المصالك اآلنيةا
جدان ا
من ج ة أةرا ال أحد انكر أن العوا ق التي تعترك مادأ االةتصاص القها ي العالمي هي وا ق مادية
كرست وأدةلت في نظام ا
ال تشج وال تدف لى الما المنلق الحتراا المادأ حتى بالنسبة للدون التي ا
القانونيا من همن أوج االشكان نجد صعوبة جم األدلة حون ج ار ا ارتكات لى بعد آال الكالومترات
ونجد صعوبات في سماا الش ود ومقاالت ا م وجود االةنار واله و

لا ا وربما الت دادات المباشر

27 Jimenez v. Filartiga, p. 890

 .28الجملة القانونية جلامعة هرفارد ,سنة  ,1981جزء 22
) 28 "certain acts specified as universally reprehensible would make the (perpetrator liable to capture and trial wherever he went" US v. Klintock, 18 U. S. (5 Wheat.
144 (1820) cité par J. M. Blum et R. G. Steinhardt "Federal Jurisdiction over International Human Rights Claims : The ATAC after Filartiga
v. Pena-Irala", Harvard International Law Journal, 1981, vol. 22, N°1, p. 60. (38) Ibid., p. 60
29 cf. Jimenez v. Filartiga, p. 890, Tel-Oren v. Libyan Arab Republic, p. 788 et Tajano et al. v. Estate of F. Marcos, p. 500
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ل ا م مشكلة توفار أمن اا أيها ،هناك رفك الدولة التي ارتكات الج ار ا في ا ليم ا لك نوا من أنواا
تشج
التعاون … ك ملك وأكثر من المسا الجدار بالمكر ا
الج ار ا اتنلب التهحية ةاصة من البالد ال نية والقوية ,ال اتعلق األمر بمحاكمة مرتكاي جنك بسينة أو
لى رفك المادأا لكن مكافحة مث همء

مةالفة السر ة المفرنة لى النريق السري ا وأ

ما يقان هو أن محاربة ياب المحاسبة لمرتكاي ج ار ا

هد اإلنسانية موهوا يستحق التهحيةا
حقيقة األمر هي أن العا ق األكار لملك مو ناب سياسيا لقد أدةلت معاهد فاانا الةاصة بقانون
المعاهدات الدولية بعك الانود الجداد ال امة ومن ا التي تبن االتفا يات في حالة معارهة ا د جارية

من وا د انون البشر المعروفة تحت اسا ’اوس كوجنس’ ط ius cogensا ال شك أن همء القوا د تحم

يما حهارية ظيمة أهم ا حرمة بعك الحقوق االنسانية األساسية وللساب مات تنقص همء القوا د من

در الدون لى التقنان كما يحلو ل ا وبساب همء الةلفية لا اتفق مفاوهو اتفا ية فاانا حون محتوا تلك

القوا د الجاريةا وحسب ماار ي “ارج الساب ربما ألن ك دولة تنظا سارت ا إلنجاز أهداف ا الةاصة وليس
أهدا

الدون األةرا «30ونهات أن العدالة ،لوست ،ليست هدفا مشتركا اان جمي الدونا

ااد أن توجد اجانب مادأ االةتصاص القها ي العالمي ا د أةرا مفادها أن

لى الدولة التي ال تر ب

في المحاكمة ر ا أن القانون الدولي الزم ا املك – في حالة ياب التزاا تعا د  -لا ا تسليا المشتب في

للدولة التي تنالب بمحاكمت والقا د معروفة باسا aut dedere aut punireا فا دت ا اإلهافية أن ا
تجنب اشكالية وجود امكانية ارتبا
ا
ها ية في آن واحدا

– أ

فتك أكثر من د وا لنفس الموهوا والمت ا أماا د ج ات

000
ةالصة القون أن مادأ االةتصاص القها ي العالمي ل أهمية بال ة من أج مكافحة االفالت من العقوبة
كما أن يحم نابعا انسانيا تقدمياا ان مجرد امكانية الو وا في محاكمة أماا اهي أجناي من شأن أن
ادف ك من يف اكر في ممارسة ج ار ا القانون الدولي الجنا ي أن يمسك وما أكثر الحكاا المستادان
المتسلنان لى شعوب ا أمثان انوشي و اون اوتا

كانت حقوق االنسان مجرد ا تبارية في مهمون ا وبقي همان فعالات ا وتقنيات الدفاا ن ا تقدار الناب ا
ويرج ملك ألوهاا العالا السياسية ،وأيها للتصورات السا د حون دور الدولة ومف وا السياد سوئ داة

حدودها أو ةارج اا وتدريجيا ت اار الوه كال م اروز القناية األحادية للعالا وتصا د دور المجتم
المدني الدوليا تارز أهمية هما الدور في العم الجبار التي امت ب المنظمات ار الحكومية الدولية في
روما

ند منا شة نظاا المحكمة الجنا ية الدولية ,ر ا معارهة الدون العظمى ا

وأثناء المفاوهات

المؤدية الى المصاد ة لى هما النظااا يقون السياساون أن نظاا محكمة روما و عت بساب فز م م ار ا

التوازنات المنلوبة اان مةتلت األنظمة القانونية الموجود اان الدون وبان حقوق الهحايا و حقوق
المت مان وأيها اان القها ومحامي الدفاا والوكا طالنا ب العااا وهما صحيك ،فلقد ةنت البشرية
 . 30ب .ماير (القانون الدويل العام و القانون الدويل اخلاص يف منظور مفهوم االختصاص) جملة القانون الدويل ,خجلد 1979
30 P. Mayer, "Droit international public et droit international privé sous l'angle de la notion de compétence", RCDIP, 1979, tome LXVIII, n°1, p.
370
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مسافات جبار واكتسات فكريا المزيد من الحقوق وهمانات احترام ا اواسنة القانون الجنا يا لكن تبقى
المحكمة الجنا ية الدولية وسالة أةرا الجأ ل ا الهحية والمداف

ن القيا اإلنسانية

ند فش القهاء

المحلي لمةتلت الدون في أداء هما الدورا كما بقات أها مفاتيك المحكمة تحتكرها الدون التي ت م ا
مصالح ا أكثر مما ا م ا العدنا
اما كانت

ظمة التحوالت التي و عت في مجان حقوق اإلنسان وحماات ا أثناء العشرية األةار جعلت

اجسد التحوالت الممكور فإن موهوا حقوق االنسان و االات ا للهمان
تحون تاريةي
ا
البعك اتكلا ن ا
ا
القها ي الصارا ليس ااد أصحاب أها وأنج من الالجوء الى القاهي الونني ولو كان أجناياا
ل ما ال رك ال اد من مواصلة التعا ة لكي انتصر اإلنساني لى ار اإلنساني اواسنة مادأ االةتصاص

القها ي العالمي في ك أنحاء العالا ألن الالجوء الى المحكمة الجنا ية الدولية ما هو االا الالجوء األةار

ويبقى استثنا يا اانما الالجوء الى القاهي الونني بموجب مادأ االةتصاص القها ي العالمي هو األص ,
فمكان و وا الجريمة وجنسية األن ار

أصبحت أكثر فأكثر من رسوبات الماهي وتنا هات ا

اإلرهاب اان الحقو ي والسياسي
كأ

Terrorism between geo-politics and Human Rights

تعر ٍ
يت سياسي الدواف واألصون ،يشك اإلرهاب ماد دسمة للةال ا وان توصلنا الى تعريت مجرد للكلمة ،فإن

الباس هما العظا لحما يعادنا لنفس المشكلةا فاإلرهاب مث كلمة الحروب الصلااية أو كلمة الفتوظ اإلسالميةي تحدد

تقيا بشك
العان التي تراها معالم ا األساسيةا فالحروب الصلااية حتى ند رواد الهوت التحرير في أمريكا الالتانية ا
ااجااي ،وكلمة الفتوظ هي ما يقال المسلا والعربي لوصت ملية اناء امارانورية توسعية ال ت اب ن ا الشمسا وال
ندر ه من سوء نال البشرية أا حسن حظ ا ،أننا لا نص بعد لقاموس المي مشترك لك المفاهياا فمن الصعب
أن التقي متحاربان

لى تعريت لإلرهاب ،وتتنلب د ة التعريت ليس فقي اتفاق بعك اارو راناي األما المتحد

صيا ة محدد  ،ا مشاركة واسعة للمجتمعات المدنية لى الصعاد العالمي تشم ا اد النظر في هية اإلنسان
والعنت من ج ة ،ومترتبات االستعمان الساي للسلنة من ج ة ثانيةا

يحرا ماثاق األما المتحد هما االستعمان ،وكالهما لا يسمك املك اال
تحرا الديانات الكارا ممارسة العنت ،كما لا ا
لا ا
ند و وا الظلا لى الجما ة البشرية ،وبعد فش النرق السلمية لرف المظالاا و د ااد الناي محمد والةلفاء األوا

استعمان العنت بقاود تحون دون هرب المدناان والمستهعفانا وينسب ألاي بكر الصداق وصاياء العشر في
الص ار ات المسلحةي يا أا ا الناس فوا أوصيكا بعشر ،فاحفظوها نيي ال تةونوا ،وال تعلوا ،والت دروا ،وال تمثلوا ،وال
تقتلوا نفال ص ارا ،وال شاةا كاارا ،وال ام أر  ،وال تعقروا نةال ،وال تحر وء ،وال تقنعوا شجر مثمر  ،وال تمبحوا شا  ،وال
بقر  ،وال بعا ار اال لمأكلةا ط1

وترتبي كلمة اإلرهاب في التاريو والل ة العربية بالةو

من أن ترحاا و د ارتبنت أيها بالةو

والفزا ومن المث

رهاوت ةار من رحموت  ،أ أن ترهب ةار

من هللا ومن ا الراهب ،وفي اآلية ترهاون ب

دو هللا أ تةيفون ا
ار المعناان

المحرا ت
في التاريو العربي اإلسالمي كانت اال تياالت السياسية الفردية شا عة ولكن كان من العار و ا
بالصراا من ا لقا دان والنساء ار المقاتلة واألنفان والشاوخا والمعانا األساسية للنساء كانت من وا د الساي التي

رف ا الشرق من ا الساي الباالي وبقات لقرون بعد اإلسالاا األمر الم ال يعني استبعاد المقاتالت من النساء حاث
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كان الحجا

ان اوست الثقفي يعرك جثث المقاتالت من الةوار

ارية في األسواق لردا النساء ن اإلنهماا

للةوار ا ولكن هما االستثناء الباثولوجي في التاريو العربي اإلسالمي لا اتابع اال لةا ومن المفار ات أن الفرق المعتار
ةارجية أو هرنقية كبعك فرق الةوار واسما الية الحسن ان الصباظ طالمعروفان بالحشاشان في أدايات المستشر ان

هي التي كانت تقوا بعمليات ا تيان وتصفية تدر الاوا في نناق كلمة اإلرهاب في حان استنكر أه السنة والشيعة
اإلثني شرية هما األسلوبا

في األزمنة المعاصر  ،لجأت في ن اية القرن التاس

شر د مجمو ات فوهوية ويسارية أو يمانية متنرفة في أوربة

ال ربية وروسيا وأمريكا الالتانية الستعمان العنت بشك ال يماز اان العسكر والمدنيا وفي القرن العشرين نالت
الحركات اليسارية المتنرفة ،مما

ر

في األوسا

الراديكالية باألممية الةامسة ،حصة األسد في الستانات

والسبعاناتا لكن لا تلاث همء الحركات أن تراجعت لتترك المكان للتيارات الماوية واألصوليةا كملك نشأت حركات
ممولة من كارتالت المةدرات والنوا ت األلفية القا لة ان اية العالاا م تراج الحركات األصولية السياسية وبدء مرحلة
ما بعد األصولية الرافهة لمننق الحزب الواحد واإلماا المةالص والمتانية لمادأ التعايش السلمي م اآلةر والتداون
لى السلنة وفق اإلراد الشعاية في النصت الثاني من التسعانات ،ادت أكثر فأكثر زلة االتجاهات المتنرفةا و د

تحولت األةار لتنظيمات ص ار مج ز وممولة بشك جاد و ادر لى جع العمليات العنيفة المش دية سالحا أساسيا
للد و لةن ا والتعريت اوجودها ،كون ا أصبحت تشب الجماا ،اةاف ا ويحمرها القريب والبعادا ولعل ا باةتيار القو
العظمى كةصا ل ا ،د وجدت التعانت الم افتقدت من تصلب وتةلت ةناا ا العقا د ا لقد استعملت الل ة الدناوية

لمناههي دكتاتورية القنب الواحد في العالا طالواليات المتحد
المساوا اان األفراد والشعوب اإ الن حرب
المستهعفان ا هما الةناب الس
واألفكار ند أن ار

لى أه

الكفر األ نياء المسينرين من ا

والمبسي في وج ةناب جور اوش الس

أه

اإليمان الفقراء

والمبسي أيها ،يظ ر مدا فقر الل ة

الصراا الجداد المان الجأون الى مننق ادا ي يقسا العالا أله الةار وأه الشر ويجع من همء

الثنا ية التصنات الوحاد الممكن للبشرا األمر الم
المهيا

وأ داء التفاوت اان الشمان والجنوب والمدافعان ن

يعادنا الى مرحلة ما ا الحقوق في ت ااب لوةالق اتعريف ا

والدانامي ومحاصر لمننق العدنا

لقد ش لت هية اإلرهاب المنظمات ار الحكومية واألما المتحد منم والدت اا وكون اإلرهاب ،في احدا صورء،

وسالة التعاار اليا سة والةر اء لمن ال وسالة متكاف ة لدي للتعاار ن المات ،كانت الدون ال ربية المنتصر في الحرب
العالمية الثانية مجمعة لى ادانت منم األربعاناتا في حان ا تارت دون العالا الثالث ،مؤيد من االتحاد السوفااتي

وحلت وارسو ،العنت المسلك للدفاا ن أرك محتلة أو دوان ةارجي أو مناههة االستعمار هية مشرو ةا
يمكن استعمان تعريت الدكتور شفاق المصر لإلرهاب بشك
الت داد باستةدام ما بقصد تحقاق أهدا
الداةلية للدولة ،أو حتى ملك الم

اا با تبارء استةداا ار شر ي للقوء أو العنت طأو

سياسيةا واإلرهاب في هما اإلنار ،هو الم اتعدا العم المةالت للقوانان

ال اةالف ا ،الى كون مةالف ًا لمبادئ القانون الدولي و وا دءا ول ما يعر

اإلرهاب الدولي International Terrorismا
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اد اي

هو دولي أيها ،بمعنى أن ظاهرة عالمية ،وليس ظاهرة محصورة بشعب أو دين أو بلد أو لون سياسي .ندما
حاولت الجمعية العامة لوما المتحد تعريت اإلرهاب بنريقة واسعة ،ا تارت أن يشم فيما يشم األ مان والوسا
والممارسات ار المارر التي تستثار ر ب الجم ور أو مجمو ة من األشةاص ألسباب سياسية بصر

النظر ن

اوا ث المةتلفةا لكن يمكن القون أن ك همء التعاريت مازالت هبااية وتسمك ا امش واس للةنأ الحقو يا لقد أنشأت
الجمعية العامة لوما المتحد في اا  1996لجنة محدد الزمان والم مة ةاصة باإلرهاب

Ad hoc Committee on

 Terrorismم مت ا ا داد اتفا ية دولية ملزمة لمكافحة اإلرهابا وان كان هناك ه ي الاوا الستعجان استصدار هكما
معاهد ألسباب سياسوية مباشر  ،داة أو ةار األنر العادية لنقاشات الجمعية العامة ،فإن تجربتنا م المعاهدات
مر و اسيةا
الصادر ن الجمعية العامة ،وةاصة من ا تلك المتعلقة بالحقوق اإلنسانية وحماية الكا ن البشر  ،كانت ا
فقد حاربتنا الواليات المتحد في أها المواثاق وبشك ةاص الع د الةاص بالحقوق االجتما ية واال تصادية والثقافية
وماثاق ا لمحكمة الجنا ية الدولية الم

صوتت هدء في روما ثا ادت وو عت لي آةر لالة في التو يعات ،ولا

تصد ق لي بعدا كملك األمر بما اتعلق بمعاهدات حماية الاا ة والنفولة التي لا تكن أكثر حظاا في حان أن مننق
ا
القو كان فا ال في الحصار المناق لى كوبا والعراق ،ومننق الفاتو حاسما في حماية ج ار ا الحرب اإلس ار اليةا في
الحالتان ،كان مننق القو يحنا الثقة بمننق العدالة ،ويجع من العنت األ مى حال مقاوال ند الجماهار المظلومةا
يمكن القون أن أسس مكافحة اإلرهاب د زر ت في القانون الدولي وفي  12ا الن ووثيقة صادر ن األما المتحد ا
حاث ثمة ادانة واهحة أل مان اإلرهاب الدولي ووجوب مالحقت ا ،م تركاز لى موجاان أساساان لى األ

أن تلتزم ما جمي الدون هماي
-1أن ال تشج وال تتور

يقتهي

لى ا ليم ا أو ةارج بأ نشا ارهااي م أ راك سياسيةا

 -2أن تقوا بك ما يسا د في من أو معا بة أ نشا ارهااي يق همن ا ليم ا أو يكون مرتكبا همن هما اإل لياا
لع القرار الم أصدرت الجمعية العمومية لوما المتحد في  1994-12-9ط تحت ر ا 60/49

أتى فاصال محوريا

في هما الشأنا فقد د ت الجمعية العمومية بموجب هما القرار جمي الدون ومجلس األمن ومحكمة العدن الدولية
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والوكاالت المتةصصة لتنااق
اإل الني
-

اإل الن المتعلق اإجراءات ازالة اإلرهاب الدولي الملحق بقرارها مات ا وفي هما

ادانة كاملة أل مان اإلرهاب بك أشكال ومظاهرء ،بما في ملك األ مان التي تكون الدولة متورنة فا ا
بشك مباشر أو ار مباشرا

-

وجوب احالة القا مان باأل مان اإلرهااية الى العدالة من أج

وه حد ن ا ي ل ا ،سواء كان

مرتكاوها أفراد اداان أو موظفان رسماان أو سياساانا
-

وجوب اتةام ك السياسات والتدااار األزمة من أج محاربة اإلرهاب الدولي سواء كانت همء التدااار

فردية تتةمها الدولة مات ا أو ثنا ية أو متعدد األن ار
اإلرهاب الدولي ومن

-

م الدون األةراا وملك من اج محاربة

يام ومعا بة مرتكاي ا

التعاون الكام اان جمي الدون من أج تعزيز مبادئ األما المتحد وأهداف ا والتزاا االتفا ات الدولية
الشار ة لج ة توفار السالا واألمن الدولاان وحماية األارياء والمحافظة لى ال ات الصدا ة والتعاون

اان الشعوبا
-

تعدا

أو استحداث القوانان الداةلية للدون بما اتالءا م همء االتفا ات ،السيما المتعلقة بحقوق

اإلنسانا
يمكن القون أن هناك ترسانة انونية كافية ألها ما اتعلق بالج ار ا المرتكبة في زمني الحرب والسلا والوا عة همن

تعريت اإلرهابا ف ي تشم اتفا ية من اباد الجنس ط ، 1948اتفا ية نوكاو إلدانة األ مان ار القانونية لى متن
النا رات ط ، 1963اتفا ية مونتريان إلدانة ةنت النا رات ط ، 1971االتفاق القاهي اإدانة ةنت الداالوماساان
ط ، 1973اتفاق ادانة احتجاز الرها ن ط ، 1979اتفا ية مناههة التعماب ط ، 1987اتفا ية ادانة القرصنة البحرية
ط 1988اا

لقد صدر في انار القانون الدولي مجمو تان من األحكاا الدولية الملزمة التي تدان اإلرهاب الدولي وتنالب بمالحقة
مرتكاي األفراد ومحاسبة الدون التي تر اء بشتى الوسا

آ -المجمو ة األولى تشتم

أو تحرك لي مباشر أو ار مباشر ي

لى االتفا ات الدولية المشر ة التي تشار الى األ مان اإلرهااية الدوليةا من ا لى ساا

المثان ال الحصري اتفا ية من اباد الجنس للعاا  ،1948واتفاق نوكاو للعاا  1963إلدانة األ مان ار القانونية لى
متن النا رات ،اهافة الى ا الن هلسنكي للعاا  1975الم

نشا

ارهااي في أ

التزمت بموجب الدون األوربية االمتناا ن مسا د أ

شك كان ،ثا الق اررات الدولية الصادر ن مجلس األمن في انار معا بة الدون التي تةالت

المبادئ الدولية وت دد السالا واألمن الدولاانا
تجدر اإلشار الى أن الجمعية العمومية لوما المتحد أرست همء المبادئ القاهية بمكافحة اإلرهاب الدولي منم العاا

 ،1970ندما أصدرت ا الن ا الش ار ن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعال ات الصدا ة والتعاون اان الدون وفقاً
لماثاق األما المتحد  ،ونالات الجمعية  ،بموجب هما اإل الن ،جمي الدون باالمتناا ن استةداا القو أو الت داد
باستةدام ا هد أ دولة أةراا كملك نالات الجمعية جمي الدون باالمتناا ن التنظيا والمسا د والمشاركة في أ
م ارهااي …الوا
يفسر الدكتور شفاق المصر همء النصوص واألحكاا الوارد أ الء بالقوني

أ ا أن القانون الدولي حرص لى تعريت اإلرهاب من ةالن تعدد الحاالت التي يمكن األفراد فا ا التعرك الى الحقوق
اإلنسانية األصالة ،أو الى سالمة الدولة ونظام ا العاا الةلقي أو السياسي واال تصاد
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…الو ،أو الى السالا واألمن

الدولاانا من هما المننق ا تار القانون الدولي الفرد مسؤوالً أماا القانون الدولي مباشر ا املك نشأ فرا مفصلي من

القانون الدولي ر اي القانون الجنا ي الدولي …

ب -أن القانون الدولي حرص لى تعريت اإلرهاب بحاث يشم األفراد والدون كملك ،ونلب اإدانة االثنان معاًا لى

هما األساس ،فان ثمة نو ان من اإلرهاب الدولي ،وان تكاملت ناصرهما في بعك األحيان وتداةلت ،بحاث يصبك
العم اإلرهااي نتاجة سياسة حكومية انفمها األفراد ي

-ارهاب األفراد المان ارتكاون العم اإلرهااي مباشر  ،وهو العم الموصو

في االتفا ات الدولية أو الق اررات التي مر

مكرها حون هؤالء األشةاص وفقا للقانون الدولي وبصر النظر ن وانان بالدهاا

 -ارهاب الدولة ،وملك ندما تةالت المبادئ األساسية واألحكاا المستقر في القانون الدوليا بما في ملك أحكاا انون

حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدوليا مؤدا ملك أن تصبك الدولة المتورنة في م ارهااي ،بشك مباشر أو ار

مباشر ،مسؤولة أماا القانون الدولي وما يحددء من جزاءات وتعويهات ن األهرار التي تلحق ا بالدولة أو بالدون
األةرا أو بأفرادهاا

 -لى أساس ما تقدا ،فإن القانون الدولي شرظ ارهاب الدولة وحدد الحاالت التي يحص فا ا ،كما أشار الى وجوب

مقاهات أيهاًا نمكر بعك همء الحاالت لى ساا المثان ال الحصري

 الماد الثانية من المعاهد الدولية المتعلقة بحجز الرها ن للعاا  1979تنص لى أن ك دولةم من األ مان الموصوفة باحتجاز الرها ن ،اجب أن تعا ب بما اتناسب م ةنور

ترتكب أ

اإلساء المرتكبة ونايعت اا كملك اجب أن تعا ب الدولة التي تسا د أو توافق أو تت اهى ن
ملية االةتفاء القسر لوفراداط2

ان كان ارهاب الدون والجما ات واألفراد د شك ماد ةصبة للنقاش ،فإن نو ا آةر من اإلرهاب ،وهو اإلرهاب
المهني ،لا يأةم حق الاتة نسبة ألهمات الكاار ا هما اإلرهاب المهني انت ك بشك من جي مفاهيا جوهرية وأساسية

تتعلق بحق التعاار والمشاركة ورفك فكر االست صان والنفي لآلةر وا تبار التفوق شكال منتجا للعنت بالهرور ا وهو
اا دو اوهوظ ار األةناو الموالي للص اونية في اإل الا ال ربي الم
الحرب أريا شارون في ظ انتفاهة األ صىا

لا اتورا ن التحون الى محاا ن مجرا

ان كانت جنوحات هما الصنت من اإلرهاب جلية في اللوبي الموالي إلس ار ا  ،فقد أصبك هما التوج أكثر شاو ا منم
مأسا  11ساتمار  2001ا حاث ادأت الكلمات القاتلة تح مح النا رات المجنونة لتعلن حربا صلااية تةار الناس
اان الةار األمريكي والشر اآلتي من معسكر اآلةر ،وتتحدث ن التفوق الحهار ال ربي لى لسان ر يس وزراء

فاسد ومفسد من روماا ولع من تعاارات اإلرهاب المهني الجداد تلك الكلمة المرتجلة للساد لاونا جوسبان ر يس
الوزراء الفرنسي الم

ةر انظرية تربي سااية اإلرهاب بالعقاد واإليمانا أما الوه المأساو في الجنوب ولشعوب

تدف ثمنا باهظا لسياسة ال يمنة ال ربية ف و ال يعدو كون األرك المؤهبة لملك ط 3ا انسى الساد جوسبان ،الم

الصق بالعقاد اإلسالمية ما استنكرت في ك

مدارس ا ،أو اج  ،بأن االنتحار في التاريو العربي اإلسالمي،

استش اديا كان أا سوداويا ،يشك أهعت نسبة تمكر في األمارانوريات اإلنسانية الكاراا
هما النوا من اإلرهاب ،م هيمنة مننق القو والحرب ،ساؤد

بالهرور الى ت ميش وت شيا الفكر والثقافة لحساب

تدنيس متصا د للو يا

كما شكلت الحرب العالمية الثانية مرجعا دوليا في هايا ج ار ا الحرب وأ نت اتفا يات جنات الرابعة ،استفادت
الشعوب المناهلة من أج تحررها من الحركات المسلحة لمقاومة النازية كمث ومرج إلدانة االحتالن والحق في

التحرر من االستعمار وتقرير المصارا جاءت الماد األولى من ماثاق األما المتحد والماد األولى من الع دان
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الةاص بالحقوق اال تصادية واالجتما ية والثقافية والةاص بالحقوق السياسية والمدنية لتؤكد لى هما الحقا فكما امكر

اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان ،فإن همء الحقوق انما أ رت لكي ال الجأ المرء في آةر األمر الى التمرد ا
من هنا ،ثمة ا رار دولي بأن ك دولة ملزمة انونيا باالمتناا ن أ
والحرية واالستقالن وأساسيات العيشا

م

معي يحرا الناس حق ا في تقرير المصار

لى هما األساس فإن ياا الناس بمقاومة هما العم

القمعي يعتار

مال

مشرو اا وال شك بأن ا تبار االستينان جريمة هد اإلنسانية في ماثاق روما للمحكمة الجنا ية الدولية اجع من شعب
فلسنان شعبا اناه لو ت جريمة ا مء الةنور ار نهال المشرواا

ان ما يعر

باسا الحرب هد اإلرهاب ادةلنا في مرحلة اثية يصعب التك ن بمجاهال اا فةالفا لحروب التقنيات

الحداثة المعروفة طالعراق وكوسوفو  ،همء األزمة تعاد اال تبار بقو لمف وا األمن
معرو

لى حساب الحريةا وكما هو

في العلوا اإلنسانية ،األمن ليس حالة ،وانما عالقة بالذات واآلخر ،عالقة مع العالم وتصور لهذا العالما

هكما ال ة ،ال يمكن أن تانى في حالة نوارئ وبعقلية النوارئا و ندما يكون هما هو الحان ،فثمة انتصار للعنج ية
لى العدالة ولمف وا التفوق لى حساب فكر المساوا اان البشرا وال شك بأن قلية النوارئ همء ستحكا الةنوات

األةار في اتفا ية مكافحة اإلرهاب فيما ساجع السياسي اةنق الحقو ي في مسألة في اية الةنور ا
ان وهعا هباايا كالم

نعيش  ،يحتا الى مراجعة امة لنظرتنا للنفس وللعالا في المحيي العربي اإلسالميا وهو

أيها اتنلب مراجعة جمرية للسياسة األمريكية تسمك لنا باستقراء مسلكية جداد تجاء الشر ة الدولية لحقوق اإلنسانا
فاإلدار األمريكية التي و فت بحزا هد انعقاد األن ار

السامية المتعا د في اتفا يات جنات في  1999/7/15واو فت

هما االجتماا بعد شر د ا ق حتى ال تدان دولة اس ار ا

لى معاملت ا للمدناان ،اإلدار األمريكية التي رفهت في

مجلس األمن وجود وات دولية لحماية المدناان الفلسناناان من أريا

مسؤولة أساسية ن جع

شارون والعنج ية اإلس ار الية ،همء اإلدار

ت المدناان مسألة مقاولة في الو ي الجما ي العاا ،و لى الصعاد العالميا وبالتالي ف ي

تشارك اإلرهاااان في المسؤولية ن مقت المدناان األمريكاان با تبارها التزمت الصمت ن مقت المدناان الفلسناناان
والع ار اان و ارهاا
ا ما المعنى ،يمكن أن تشك مأسا  11ساتمار بالفع منعنفا تاريةيا اما ما أدت الى موا ت تاريةيةا كملك يمكن أن

ةهم  ،أجم ما ترك لنا القرن الماهي ،أ
تكون نقنة االننالق نحو ارتداد اا في الجنوب والشمان ،نةسر في
ا
تلك القواسا المشتركة للحقوق والكرامة اإلنسانيةا يهحى ا ا ،لحساب تعاارات جداد للشوفانية والتعصب والتفوق
األهو ا
-----------------1

أنظري ماد حق التدة  ،من هما الكتابا

2

أنظري ماد اإلرهاب في موسو ة اإلمعان في حقوق اإلنسان ،الجزء األون ،األهالي2000 ،

3

مداةلة في الندو األلمانية الفرنسية اكتوبر ،2001مؤسسة جان جوريس ،باريسا
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التقادا
Prescription

يعني التقادا ل ة مرور الزمن أو مهي المد ا وهو تعاار مستعم في القوانان المدنية كأحد نرق اكتساب
الملكية أو سقو الحق في المنالبة لمرور مد زمنية محدد

ةالن تلك الم د ا ويستعم

لى نشوء الحق دون الحصون لي أو المنالبة ب

التعاار أيها في القوانان الجنا ية للحداث

الجنا يي Prescription criminelleوهو تقادا مسقي اجر

ن مرور الزمن الجنا ي أو التقادا

لى الد ويان العمومية والمدنية اللتان تتولدان

من الجريمة ويقان ل تقادا الد وا كما يسر أيها لى العقوبة المحكوا ا ا فيقان ل تقادا العقوبةا وهناك
مصنلك التقادا المسقي أو المارا وهو وسالة النقهاء حق لا ينالب ب صاحب مد معانة ف و تقادا يسقي
حق الدا ن ويارئ ممة المدان أو يسقي حق المعتدا لي في ا امة الد وا لى المعتد ا

والتقادا ا د انونية مو لة في القداا ويمكن القون أن دا ا تماد همء القا د أيها ديا في التاريو القها يا
حاث رفهت أها األديان والنظا القها ية القديمة زوان الكبا ر من الج ار ا طكما كانت تسمى البا بالتقادا م ما

مر لى زمن اا ولو أن األ ار

المجتمعية د الت مف وا تةفات الحكا بمرور الزمن كما نجد في التقالاد

القالية اإلفريقية واآلساوية واألمريكية ما ا الكولومايةا

و د تأةر االتفاق لى دا زوان الج ار ا الكارا بالتقادا في األزمنة الحداثة ،وأون رار دولي ار استثنا ي أو
محدود بالزمان والحدث كان في اا  ،1968حان ا تمدت الجمعية العامة في رارها  2391طد 23-المؤرخ في
 26نوفمار/ت 2من هما العاا اتفا ية دا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية التي كان تاريو
ادء النفام ا ا في 1970/11/11ا ولكن همء االتفا ية بقات محصور في ج ار ا الحرب الوارد تعريف ا في النظاا
األسا

لمحكمة نورمارغ العسكرية االستثنا ية الدوليةوالج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية الوارد في النظاا األساسي

للمحكمة ان ا وجريمة اإلباد الجما ية الوارد تعريف ا في اتفا ية اا 1948ا

و د وهعنا هما المف وا في الجزء الثاني من الموسو ة ألن الدون الكارا والص را تعاملت م هما الموهوا
بشك يحمي من تريد حماات فيما ترك ث رات ال حد ل ا في اتفا ية دا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد
اإلنسانية وفي القوانان الوننية الةاصة بك الدا و د أوهحت هية التعماب في الج از ر أثناء حرب التحرير
الج از رية االنت ازية العامة في سلوك السلنات الحاكمة تجاء موهوا ا مء الةنور والحساسيةا فعندما داف
الجنران أ ازريس ن ممارسة التعماب ،لا يكن للمنظمات ار الحكومية ال جوا لي اال في سقت الدفاا ن

التعماب والترويج ل ا ألن فرنسا ،د أ امت ترسانة انونية صلبة هد أ

امكانية مساس بمجرمي الحرب

الفرنساان في المستعمرات الفرنسية السابقة جميع اا وفي المث الج از ر  ،تهمنت اتفا يات ايفيان فوا ن همء

الج ار ا ،و اا د رؤساء فرنساان اإصدار اررات فو تشمل ا ،وأةا ار وليس آةرا ،ال يشم القانون الفرنسي ما
ال يق همن انار نورنارغ وبملك فالج ار ا الوا عة ةار نناق نورنارغ تزون بالتقاداا في واحد من أسوأ نقا
حماية الج ازرين في القوانان الفرنسية المعاصر ا وحتى ندما صد ت فرنسا لى النظاا األساسي لقياا محكمة
جنا ية دولية دا مة تركت سب سنوات من يام ا ال تدة فا ا حاز التنفام بالنسبة للجم ورية الفرنسيةا أ

بعملية حسااية بسينة ،التاريو الكافي ليكون مجموا مجرمي الحرب د ماتوا أو أصبحوا في حالة نب صحي

يحون دون محاكمت اا

من هنا ،ليست المشكلة في الةال

لى التعريت في هما المصنلك ،وانما وسا

التحاا إلنقام الحاتان الكارا

من المجرمان ةاصة في الدون الكاراا همء الدون التي لا تنم ن ر ا ك ملك ل مء السلنة القها ية العالمية،
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وتركت لنفس ا حق م ار بة ما تفعل المحكمة الجنا ية الدولية با تبار همء المحكمة تقوا لى  3هاهاتي
محامي الدفاا والنا ب العاا ومجلس األمن الم يحق ل بعد اا من ادء التحقاق و ت اجراءات المالحقةا

ار سكرية

الحرب اوسا
No Military Wars

فاولات دا ر
لا انجك المنا المعاصر في تحريا الحرب العسكرية واكتفى بقوننة وا د الص ار ات المسلحة همن مبادئ
محدد تةفت من الناب الاربر الستعمان العنت في ح الص ار ات اان البشرا في الو ت ان أدة أشكاال
ار محدود للحرب لى الحقوق األساسية لوفراد والجما اتا همء الصيغ البارد الستعمان العنت هد القيا

األساسية لحقوق اإلنسان هي التي تفتك ،بشك مباشر أو ار مباشر ،بالمنظومة الحقو ية ال هةا ملك باللجوء

ألسلحة تحون دون رؤية اآلثار الاناء لحماية الحقوق والحريات في المجتمعات البشرية ار مةتلت اآللياتا
من أها أشكان الحرب المباحة في صرنا :العقوبات اال تصادية بحق الدون الفقار ا
ان كلمة الحصار اال تصاد

أو العقوبات اال تصادية هي من المصنلحات األكثر اثار للنقاش في أوسا

حقوق اإلنسان والفكر السياسيا فالكثار من األكاديماان األمريكاان ادافعون ن مننق العقوبات اال تصادية

با تبارها أهون من الحرب العسكرية ،وبالتالي ،ف ي تسمك للدون األ وا اتعدا
ان ا تعني في الوا

سياسيات الدون الهعيفةا

للواليات المتحد في حقبة القناية األحادية دور الشرني العالمي اوسا

أةراا لكن

منظمات حقوق اإلنسان التي ترتكز لى مفاهيا مات بعد أةال ي وناب مثالي يفترك أن ا ال ترو لوما أو
تد و للهرر ،وهي بالتالي ال تقا اتشري الحربا و لي  ،فالحصار كشك من أشكان الحرب مف وا متعارك

م مبادئ حقوق اإلنسانا ةاصة ،ندما تعتمد دولة وية لى االستفاد من المو

الم

تتمت ب لفرك

شرون ا لى دولة أهعت من ا حتى ولو كان ار اللجوء لتجم ا ليمي طكحلت شمان األنلسي مثال أو ها ة
اان حكومية أممية طكاألما المتحد ا

مالحظات مقتهبة يمكننا تسجال ا في هما الصددي
 1كانت الواليات المتحد المبادر األون لفرك قوبات في حوالي  % 70من الحاالتا ثلث الحاالت
كانت أحادية الجانب ومعظا ما تبقى كانت حاالت تحالت مؤ ت ،بحاث كان هناك فقي  % 12من
مجموا الحاالت فرهت بشك جما ي حقيقيا

2

يالحظ أن العقوبات اإلنسانية ،أ تلك التي تحظر استاراد السالظ لى الد ٍ
معتد أو اللقاء بالمسؤولان
السياساان المان في سجل ا ج ار ا حرب أو ج ار ا هد اإلنسانية ،كانت العقوبات األ

الدون الكارا ومجلس األمن واأل
3

استعماال من

رواجا في ةناب الدون الكاراا

امكر هوفاوير وسكوت بأن من أص  116حالة قوبات فرهت اان  %25 ،1990-1914من ا
أسفرت ن بعك الت اارات في سياسة الالد المست د  ،كما أن فرص النجاظ تهاءلت كلما أصبحت

أهدا

العقوبات امة ونموحةا األمر الم

جع نتا ج ا تنسحب لى الدولة والمجتم أكثر من

لى السلنة السياسية المست دفةا
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4

اما كان الةاراء يعزون فش العقوبات لتأثارات ا المعتدلة حاث أن العقوبات الجز ية يمكن أن تةفك
الناتج القومي ط GNP

انسبة  %1والعقوبات الكلية يمكن أن تص ل اية  ، % 5ف ا ال اد أن ا

استثنوا من هما اإلحصاء العراق واألراهي الفلسنانية المحاصر من اس ار ا  ،حاث كانت النتا ج

كارثية في الحالتان الرتبا الحرب اال تصادية بالحرب العسكريةا
5

وفق تقدار أكثر من ةاار أوربي ،يكفي و ت التبادن التجار ستة أش ر اان اس ار ا واالتحاد األوربي
لت اار مو

االتحاد األوربي بشك

جمر في المفاوهات الشرق أوسنيةا همء المفاوهات التي

تحتكرها الواليات المتحد والتي لا تعي أية نتاجة سوا زياد معانا الشعب الفلسناني ر ا ك الق اررات
الدولية التي اتةمت لحماات من آةر احتالن في العالاا
نشار هنا اإاجاز الى العقوبات التي تفره ا دولة اس ار ا

لى األراهي الفلسنانية التي احتلت ا ،حاث كنا د

تنر نا سابقاً لمث العراق في الجزء األون من الموسو ةا فإما كان المث األنون واألكثر استنكا ار في تاريو
واالجتما ي لوما المتحد لحصار الد لالد آةر والم

المجلس اال تصاد

الواليات المتحد األمريكية ،ابقى المث األكثر شقاء واأل

هو مث

حصار كوبا من ا

ش ر واألسوأ معاملة هو حصار اس ار ا للشعب

الفلسناني في األراهي الفلسنانية المحتلة بعد حرب 1967ا
فحتى ةالن سنوات أوسلو ،وفي و ت لعات في اس ار ا دور حمامة السالا لى الصعاد ال ربي ،مارست همء
الدولة ثالث ج ار ا جسيمة بحق اإلنسان واألراهي الفلسنانية المحتلةي

 ممارسة الحرب اال تصادية بالحصار كسالظ من سالظ المفاوهات م السلنة الوننية، في الو ت نفس كان هناك استمرار لالستينان ومها فة دد المستوننات م ة بالم ة، تا أيهاً فرك نظاا األبارتااد لى الشعب الفلسناني الممياه وثروات النايعية بشك

سمت أراهي ونرق مواصالت ومنانق

نصر ووفق تقسيمات تفتت فكر الكيان السياسي واال تصاد ا

من هنا ،كان الموانن العاد يشعر بأن اتفا يات أوسلو د أ نت النواب الاريدية الفلسنانية ولكن ا حرمت من
حقو اال تصادية والسياسية األساسيةا وم الممانلة ومحاوالت كسب الو ت من ا اس ار ا  ،كانت النتاجة
تفتات ك مجان للثقة بالحكومات اإلس ار الية المتعا بةا ولا يعد أماا الشعب الفلسناني من ةيار سوا االنتفاهة

اسر ا التي فرهت الحصار اال تصاد
كون اتفا يات أوسلو بك نوا ص ا ومظالم ا لا تحترا من ا دولة ا
كسالظ تشدد من ةالل بهت ا لى األراهي المحتلةا

ان كان السؤان ينرظ نفس اإلحاظ بما اةص نتا ج العقوبات اال تصادية لى مستقا الشعوب واألجيان القادمة

من حاث تأثارات ا

لى المناحي الصحية والتعليمية واالجتما ية والنفسية ،فم الجواب ندرك مدا وحشية

وكارثية اللجوء لسالظ من هما النواا ر ا ملك ،ف و ال اادو وكأن كا

للقهاء لى مقومات وجود البشر

المست دفانا فقد مهت اس ار ا كما ش دنا في الفتر األةار ألشكان أكثر همجية وتدمارية للمجتم الفلسناني

ال نعر

الى أ

حد يمكن أن تؤونا أما في العراق فاادو أن ال د

هو االتيان لى مستقا هما الشعب م

التلويك المستمر بهربة سكرية محتملة من حان آلةرا
ماما يمكننا بعد ملك أن نجاب السا

ن جدوا معاركنا لحماية حقوق اإلنسان وهو يستنتج أن شريعة ال اب ما

زالت كما تش د لا ا ةاصة أحداث السنوات األةار هي السا د

لى مستوا العال ات الدولية بساب جنوظ

سياسات الدون األ وا للتحكا اإراد وموارد الشعوب األهعتا ملك ر ا ك الترسانات القانونية التي تادو الاوا
معنالة والتي ج دت المجتمعات البشرية وةاصة الحداثة لوهع ا درءا من ةنر انفالت ال ار ز البشرية من
قال ا ندما تنتفي الهوابي الماتيةا
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حق الاا ة
ENVIRONMENTAL RIGHTS/ LE DROITS A L’ENVIRONE MENT

ال تتو ت فلسفة حقوق اإلنسان المعاصر ند التقسيمات التقلادية القديمة لما يعتار حقا للفرد ،فقد تعدت همء
الحقوق ،سواء في المشاري المقدمة من المنظمات ار الحكومية منم ثالثانات القرن العشرين وا رار الع د
الةاص بالحقوق االجتما ية واال تصادية والثقافية وما تالء في الثلث األةار من  ،تعدت همء الفلسفة أنروحات
صر التنوير الى الرد ليس فقي لى تحديات صرها ا الماراث السلاي للحهار ال ربية ،أ باةتصار ،ك
ما كان لى حساب اإلنسانية وليس من أج اإلنسانية في ثالثي اننال ة أوربة ل زو العالاي الثور الصنا ية،
الن هة الثقافية واالستعمارا

ا ما المعنى ،ولدت النويات األولى للدفاا ن اا ة سليمة وصالحة لعيش اإلنسان من تحت دةان المصان
والنفايات التي لا يعد ال رب بقادر

لى استنشا ا أو تةزين ا ،و امت النبقات الوسنى والمثقفان بالمعنى

الواس والعريك للكلمة بعملية معاكسة لمادأ اإلنتا من أج اإلنتا والربك من أج الربك م ما كان الثمن

الم ادفع اإلنسان للتقدا الصنا ي الةاه لقوانان السوق ال الحتياجات البشر ومتنلبات يش ا األساسيةا
لن نجد أ

أثر لحق الاا ة في ماثاق األما المتحد أو اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان ،ولا تكن حركة أنصار

الاا ة والدفاا ن حق الاا ة كحق من حقوق اإلنسان واسعة التمثا والقاون في الدون ال ربية حتى

د ريبا

وكانت معركت ا لكسب المجتمعات المدنية لجانا ا شا ة ونويلةا ويمكن القون أن حق اإلنسان في اا ة ار

ملوثة من الحقوق األبعد ن المنان الاوا في الدون ال ربية بساب كارتالت الصنا ة العمال ة التي تحارب
اوسا

مباشر و ار مباشر نشناء حق الاا ة من ك األوسا السياسية والحقو ية والمجتمعيةا

وفي السنوات األكثر انتقادا للمنظومة ال ربية السا د في النصت الثاني من القرن العشرين ط1966-1971
أنلقت الاونسكو تماشيا م

ظ ور المدافعان

ن الاا ة مشروا اإلنسان والفهاء النايعي

& Man

 ،Biosphereو ررت الجمعية العامة في  1966تنظيا مؤتمر المي موهو ي اإلنسان ومحين  ،األسس من
أج حيا أفه ا وهكما قد مؤتمر استوك ولا في  1972الم

أرخ ألون ا الن المي مكون من  26مادأ

أ رت  123دولة و د نص هما اإل الن لى أن لإلنسان حق أساسي في ظرو

الحيا المناسبة في اا ة نو ية

تسمك ل بالعيش بكرامة وسعاد و لي مسؤولية حماية النايعة لوجيان القادمةا ويقر اإل الن ألون مر في
وثيقة أممية حق الفرد في الاا ة المناسبة السليمة في المادأ األون كملك اؤكد لى دور الدولة في حفظ النايعة

ويماز اان الموارد القاالة للتجداد والموارد ار القاالة للتجداد الواجب التعام مع ا بحرص وحمر وهمن مادأ

التوازن اان الالدانا ويقر اإل الن بمادأ التعويك لهحايا التلوثا

بعد شر سنوات ،تانت الجمعية العامة لوما المتحد في القرار  7/37تاريو  1982/10/28الماثاق العالمي
صوت لي وهو امكر ب أن ك شك من أشكان
للنايعةا ور ا اسم  ،ال يحم الماثاق نابعا الزاميا لمن ا
الحيا هو شك وحاد ،وبالتالي يستحق االحتراا م ما كانت منفعت المباشر للبشر ،وبالتالي يعتر لك الكا نات
الحية بحق البقاء كواجب أةال يا بعد شر سنوات ،تانت الجمعية العامة الماثاق العالمي للنايعة المعرو
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اإ الن ريو حون الاا ة والتنميةا ونالحظ تقدما في النص لى صعادان ،األوني التأكاد لى دا القدر لى

الحماية لعنصر نايعي واحد كال واء أو الماء أو ال ابات بمعزن ن اآلةر أو حماية مننقة ج رافية دون
أةراا و د ترافق ملك اتنور مف ومي للعال ة اان التنمية والاا ة األمر الم

هارن Garett Hardinي الاا ة الدا مة من ا األما المتحد بعد رب
االجتماا االستثنا ي للجمعية العامة المعرو

أستتب تاني مف وا الاا ي اريت

رن لى انال

ل ا وفي  1997في

باجتماا طريو  5 +ظ ر للعيان مدا صعوبة االلتزاا بالمواثاق

المتعلقة بحق الاا ة من ا الحكومات لمقاومة الشركات المتعدد الجنسية العمال ة لما اؤثر لى حريت ا في

العم دون أية ر ابة اا ية أو أةال يةا فكان االجتماا ا النا لعدا دةون مف وا التنمية الدا مة حاز الفع بأ
معنى من المعانيا

ليست حركة الدفاا ن الاا ة امن حركة حقو ية وحسب ،ولعل ا في بعدها الحقو ي تحدادا ،مازالت حتى الاوا
موهوا ةال

ونقاشا فمن الهرور التمكار ،بأن حق اإلنسان في الاا ة ال تنص لي حرفيا أية اتفا ية

دولية لحقوق اإلنسان وبالتالي ف و ار معتر

لي في آليات الحماية والم ار بة الدولاانا لى العكس من ملك،

يعتار حق الدولة في التدة من أج حماية الاا ة مشرو اا وليس الحان كملك بالنسبة للمواثاق اإل ليميةا فالماد

 24من الماثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنص لى أن لك الشعوب الحق في اا ة مرهية وشاملة
ومال مة لتنمات ا ا كملك هو حان الاروتوكون الملحق باالتفا ية األمريكية لحقوق اإلنسان
اال تصادية واالجتما ية والثقافية الم

لى األصعد

جرا تاني في نوفمار  1988في سان سلفادور حاث نصت الماد 11

لى حق اإلنسان في اا ة سليمة وتتع د الدون اتنمية وحماية وحفظ وتحسان أوهاا الاا ةا و د انتظرت

المؤسسات األوربية اا  1986إلدةان الاا ة في الحق السياسي للجما ة األوربية ،األمر الم

تا تأكادء في

اتفا ية ماستريش التي أهافت مادأ االحتيانات واإلجراءات الو ا يةا
انظر أنصار الاا ة للعال ة اان ا وبان اإلنسان كعال ة متداةلة حتمية واجبارية ،وب ما المعنى ال يمكن النظر الى
اإلنسان بمعزن ن الاا ة ومتابعة مشكالت الوجودية اإهمان هما الجانب أو دا االرتقاء لمستوا في التفكار

يعني ما يستحقا ف ناك تجانس اان السارور االجتما ية-اال تصادية والتوازنات الاا ية األساسيةا وال يمكن
للمرء أن يكون جديا في تناون موهوا الحقوق اإلنسانية والرفاء والسعاد دون أن يه نصب اني النتا ج
الكارثة لبعك المشكالت الاا ية كالتصحر أو تلوث الموارد الما ية وتدني نو ية ال واء أو التسعار الحرار ا

ولع دةون حق الاا ة في صلب منظومة حقوق اإلنسان اؤص من ج ة للتواص اإلجبار اان الوحدات
المجتمعية الص ار والوحدات المجتمعية الكاار  ،ومن ج ة ثانية لعالمية الحقوق با تبار أن التفكار في المحيي
المباشر ال يمكن أن انفص

ن الفع

لى صعاد شام و المي ،ما لةص الشعار الكالسيكي للةهر اجملة

Think local, act globalا
حقوق الاا ة ،اتكثات شداد هي حقوق جما ية وفردية ،حقوق أساسية واج ار يةا ولكن اما أردنا أن نحصر أنفسنا
بالنص والكلمة ،سنجد هما الحق في راءتنا للحق في الحيا وحق الصحة ند استع ارك راءات الشر ة الدولية

لحقوق اإلنسان المةتلفة ،أو في الدساتار الوننية لبعك الالدانا وبالمعنى اإلج ار ي ،مازان النريق نويال ر ا
الحصون لى اررات ها ية وتعويهات و اررات ا دا أو تو ات معام ملوثة الوا اال أن أ

رار هاا وفا

في هايا الاا ة هو ارأانا قرار سياسي ومجتمعي بآنا وسنأةم لى ملك مثال ص ا ار هو ت نية االوتو ستراد

المحيي بمدانة باريس في منانق الكثافة السكنية الرتفاا درجة تلوث ال واء للقاننان حول وارتفاا الهجاج

بشك اترك آثا ار هار لى القاننان اجوارءا حتى الاوا ور ا حركة االحتجا القوية نسايا لا تنجك المجالس
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الالدية والجمعيات األهلية في اصدار رار باحتراا هما الحق ألسباب تتعلق فقي بالتكالات اآلنية طألن مشروا
الت نية مفاد لى المدا المتوسي والبعاد ا فكات األمر ان كان هناك مان يمكن تسريح ا أو شركات يمكن

أن تةسر أو حكومات يمكن أن تتأثرا من هنا ةنور مشكلة الاا ة وهرور ادماج ا في حقوق اإلنسان لتتكاتت
د جا ات من أج هما الحق األساسيا تتداة فا ا سارور التثقات والحق في المعرفة ،المستوا المعرفي

واإلنساني لصانعي القرار السياسي ،المستوا األةال ي ألصحاب الق اررات اال تصادية وامتالك نظر أكثر مكاء
وشموال للعالا والمستقا ا يقترظ نزلي شكر

في دراست

ن التحديات الاا ية واألجوبة العالمية استقراء

استراتاجيات م تننلق من المبادئ التاليةي الناب الشر ي للتدة لحماية الاا ة ،أن تكون التدةالت ادلة،

متناسبة ومتوازنة ،أن تكون مات ناب تنو ي توافقي بعاد ن اإلكراء ،أن تكون المية الناب وفوق موهوا
سياد الدون ،وأةا ار أن تكون أن تكون مات فعالية اليةا

ليس لانا نسيان أن الجا ة المناههة األكثر در لحق الاا ة تملك القو األساسية في النظاا العالمي الراهني

الرأسمان الماليا

----------------------------------------------------
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حق العود
RIGHT OF RETURN
DROIT AU RETOUR

تعتار العال ة اان اإلنسان واألرك من أ دا أشكان االرتبا الماد والمعنو ا فال وية كمف وا ،أية هوية ،كانت
في أشكال ا الادا ية األولى اانة روابي القربى أو روابي اإل لياا و د نشأت روابي اإل ليا لى األ لب بعد روابي
34

ا لقربى ،اال أن مفاهيا الحمى والتملك د حملت مع ا أساس التعلق بالج رافيا وربي همء الج رافيا بمواصفات
انسانية محدد ا
شكلت ال وية المرتبنة بالمكان ا ما المعنى ةنو تقدمية كارا في التاريو البشر حاث االستقرار من المات
التمدن واألنس واأللفة وا اد صيا ة العال ة م النايعة والنبات والحاواناتا و د تأصلت فكر االرتبا باألرك
كحق وليس فقي مجرد وه اد لف ة من الناس لى حاز من األرك لتقوا الحهار اإلنسانية لى أسس
االستقرار هماا وباستثناء لة من المفكرين الفوهويان ،ثمة شب اجماا لى أن هما االنتقان لا يكن فقي هرور

تاريةية وانما نقلة كاار في العال ات اإلنسانية والقيا والمؤسساتا ولع أ

حرمان من هما الحق القا ا لى

ارتبا هوية شةص أو نفولت أو ا لت بأرك معانة ،يشك انت اكا ألحد التعاارات األولية لحقوق اإلنسان في

الثقافات القديمةا وال نست رب أن يكون اإلبعاد والحرمان من العود وراء ترةيص

دد كاار من الديانات

التوحادية والمعتقدات الوثنية لحم السالظ الستعاد حق ا تصبا ونجد في التاريو العربي اإلسالمي في رسالة

اإلماا األو از ي لعلي ان اد هللا ان العباس استنكا ار إلبعاد بعك السكان ظلما بعد انتفاهة اا ا ا األهالي

ونلبا اإ اد من أجالها لااوت ا واستعاد ممتلكات ا ورفك مادأ العقوبة الجما يةي كات تؤةم امة امنوب

ةاصة حتى اةرجوا من ديارها وأموال ا ،وحكا هللا تعالى أن ال تزر وازر وزر أةرا ط 1ا و د أ ر ملك انجلت ار
في ماثاق الشر

األ ظا اا  1215ا ما الحق حاث جاء في الفص 42ي سيكون من حق ك شةص في

المستقا  ،م ادر مملكتنا والعود الا ا م همان أمن

القدا رفا دوليا اما ال يحتا حتى للقوننةا

في الار والبحر ا ويمكن القون أن حق العود شك منم

وكون اإلبعاد د ارتبي بالت داد لى أمن األشةاص أو حريت ا أو حيات ا البا باالستعمان المباشر للعنت ،فقد

نو ش حق العود في المحاوالت األولى واآلراء األولى المتعلقة بالقانون اإلنساني الدولي ،وبدأت فكر تأصا هما
الحق منم اجتما ات جنات في  1864وان لا تأةم االهتماا الم

األولىا

تستحق ا الدةون في الحرب العالمية

تعني اتفا ية جنات الرابعة سلنة انونية للحق في العود ا وتنص الماد
الفرد

لىي يحظر الترحا الجما ي أو

لوشةاص المحماان أو نفا ا من األراهي المحتلة الى أراهي دولة االحتالن أو الى أراهي أية دولة

أةرا ،محتلة أو ار محتلة ،م ما كانت الدواف ا ويقون المعلقون لى اتفا ية جنات بأن هما الحظر هو
منلق وال يسمك بأ استثناءاا ط 2ا

وينوء محمد أاو حارثية الى أن هناك أ ساا ةاصة بحماية حق العود  ،سمات اإل اد في الص ار ات المسلحة
وظرو

االحتالنا في اتفا يات جنات األرب المارمة اتاريو  12ا سنس/آب  1949اجر التنرق فا ا ولعد

مرات لحماية هحايا الحرب والتأكاد لى وجوب

ود أو ا اد ك هحيةا االتفا ية األولى ،الماد ،]3[ 63

االتفا ية الثانية ،الماد  ،]3[ 63االتفا ية الثالثة ،الماد  ،]3[ 142االتفا ية الرابعة ،الماد  ]3[ 158كل ا تقر
بحق العود واإل اد ا وأكثر من ملك ،ف ي تنناق لى حماية المدناانط3

نق أر في الماد  44من االتفا يةي

ند تنااق تدااار الم ار بة المنصوص لا ا في همء االتفا ية ،ال تعام الدولة

الحاجز لالج ان ،المان ال اتمتعون في الوا

بحماية أية حكومة ،كأجانب أ داء لمجرد تبعات ا القانونية لدولة

معادية ا فيما يناق لى الالج ان الموجودان بعد و وا المناز اتا وتتحدث الماد  13ن المعانا الناجمة ن

الحرب والماد  26ن العا الت المشتتة وليس ك األشةاص النازحانا
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هناك حجج انونية وية في القانون الدولي لد ا حق الالج ان في اإل اد والتعويكا لقد وهعت وا د الحرب

مات الناب اإلنساني لحماية حقوق اإلنسان الواجب تنايق ا بالفع في زمن الن از اتا ويشك رفك اإل اد
والتعويك ةر ا للقوانان اإلنسانية في زمن الحربط 4ا

أما بالنسبة للشر ة الدولية لحقوق اإلنسان ،فقد أادت الماد  13الفقر  2من اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان
حق العود بالنص لىي يحق لك فرد أن ي ادر أية بالد بما في ملك الدء ،كما يحق ل العود الي ا وتؤكد
تقارير األونروا بشك متكرر بأن ر بة الالج ان في العود الى ديارها لا تتنا ص ا

بق اررات الجمعية العامة حون اإل اد ط5

العكس تعززت

ووفقا لإل الن العاا لحقوق وواجبات اإلنسان لك شةص الحق في حرية الحركة والعيش داة حدود أية دولة
و لك شةص الحق في العود الى الدء طالماد  13ا و د تأكد هما الحق في الماد  12للع د الدولي الةاص

بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت في فقرت ا الرابعة لىي ال اجوز حرمان أحد بشك تعسفي من حق
الدةون الى بالدء ا

وم ما كان دور موازين القوا في احتراا الناس لحقوق الناس ،فإن السماظ بالعود االةتيارية لالج ان شك

ار

التاريو ،ليس فقي الرد األةال ي والحقو ي األفه  ،وانما أيها الح الا ار ماتي األنج لمشكلة اللجوء والنفي
واإلبعادا سواء كان ملك اجنسية أحادية أو متعدد  ،ادور سياسي مباشر أو تدريجي ،م أو ادون اون مادأ

التعويكا

االستثناء الفلسناني ومعاهد 1951

ه يمكن الحداث ن حق العود دون التو ت ند القهية الفلسنانية؟ وه يمكن القون بأمانة أن لو انتز ت
مشكلة فلسنان من رأس الحقو اان الدولاان لكان حق العود مصنفا في هما الباب المةصص للحقوق والمفاهيا
التي تشك موهوا ةال

واحتجا ؟ وه كان التعام م هما الموهوا ساتا بالنريقة نفس ا؟ ان حق العود

هو المث  ،ان كنا بحاجة لمث  ،لى أن هناك مرجعية تاريةية ومرجعية ج رافية ،مشكالت مات جمور حهارية

وأةرا جاو سياسية تؤثر لى العداد من ةاراء وتقناي األما المتحد في مفاهيا مركزية وتصورات أساسية
لحقوق اإلنسانا

لقد وه محمد حافظ يعقوب اإلصب

لى الجرظ ندما وه فكر حق العود في صلب مف وا حركة التحرر

الفلسنانية حان اني ال تمث المنالبة بحق العود أساس ال وية الوننية الفلسنانية ونقنة الكثافة فا ا فقي ،ا

أس شر ية منظمة التحرير الفلسنانية ومحور تارية ا في آنا فمنم حزيران طاوناو 1967
وتمث فوق ملك ا
بشك ةاص وحتى ن ايات الثمانانات ،انتز ت منظمة التحرير الفلسنانية شر ات ا التمثالية الفلسنانية من
تواجدها في أماكن اللجوء الكثيفة ،وهي المةيمات في األردن وسوريا ولانان أساساً ،ومن التفا
ومن انةران ا ،كمناهلان وفدا اان ومثقفان ،في لب جسدها التنظيمي الم

الالج ان حول ا

كان اتعزز م األياا والمعارك

والصعوباتا كان الةار الفلسناني ،الجسا الالجي من فلسنان ،هو مركز همء الوننية الفلسنانية التي كانت

تشق نريق ا الة اص في لب الا ربي كان ،هو ادورء كملك ،يعاد تنظيا نفس وهويات

لى شك وننيات

محلية أو نرية تتنااق الى هما الحد أو ماك م الدولة القنرية القا مةا ولا يكن ممكناً أماا منظمة التحرير
الفلسنانية ،والحان كملك ،أالَّ تجد نفس ا في مواج ة مباشر م مقتهيات السيادات التي تستلزم ا ك سلنة
دولتية لى اإلنالقا هكما ولدت الوننية الفلسنانية أو الكيانية الفلسنانية كما ينلق لا ا بعه ا ،والد

مفار ة نبعت في الو ت نفس مالمح ا العامة التي اتسمت ا ا في الشتات ،و ا دت ا هية العود 0ط 6ا
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من الهرور التمكار بأن الفلسناناان ها الف ة الوحاد الموهو ة ةار نظاا ومعاهد 1951ا فالناب
السياسي للقهية الفلسنانية ا تار ةار صالحيات المفوهية العليا لالج ان التي تصت نشان ا وفعاليات ا ب ار

السياسيةط 7ا

ان الصعوبة األساسية في تحداد الوه القانوني لالج ان الفلسناناان وحقو ا ،كما يقون محمد أاو حارثية،

تكمن في كون ا كجما ة ،اتحدون التعريت الس ا ونتاجة لملك ،نشأت د مشكالت مفاركة ا تادت لى األ

حقو ي واحد للقوني الفلسناناون أنفس ا ارفهون تعاار الالجي ط 8ا وكما يصت البساونيي اان  8 194و

 ،1969كان الفلسناناون انعتون من ا المتحدثان باسا دون أوربة ال ربية وأمريكا الشمالية بالالج ان ومنم
ماك التاريو ادأ سوء الف ا بالحدوثا حتى في األما المتحد كان اتا في ك

اا التأكاد لى القرار الم

يهمن لالج ان حق العود الى منازل ا والتعويك لى من ةسروا ممتلكات اا ولا يكن هناك ا رار بأن هؤالء

الالج ان يشكلون شعبا ا من الهرور التمكار بأن النعوت ال ربية ولاد تأثار اللوبي الموالي إلس ار ا

لى

التصورات الرسمية التي بقات لع د نوي ترفك مف وا كيان فلسناني ،ةاصة وأن فكر دولة فلسنانية لمانية

ديمقرانية كانت تقوك الفكر الص اونية القا مة لى دولة دانية مات ناب اثني ونا فيا
ولو دنا لالتفا ية المتعلقة اوه الالج ان طاولاو/تموز  1951نجدها تحدد تعريت الالجي في الماد األولى
الفقر آ [ 28 ]2با تبارء الشةص الم

اثر أحداث جرت ا أون اناار/كانون الثاني  1951ولكون من الثاات

أن كان اةشى لى نفس من االهن اد بساب ر أو دان أو ومات أو انتما

لف ة اجتما ية أو سياسية

أصبك ةار الالد ،وهو ار ادر أو ار ار ب بساب هما االهن اد في العود الا اا و لي  ،سواء ا تار المرء

الفلسناناون ادون دولة أو ال ،فإن االتفا ية تشم من هو ةار دولة جنسات أو من ال يحم جنسية ومقيا
ةار الد سكناء السااق ا وم هما ال تناق االتفا ية لى ك الالج ان الفلسناناان وتنص الماد

 1فقر د

) (Dلى استثناء األشةاص المان يستلمون المسا د من مؤسسات ووكاالت المفوهية العليا لحماية ومسا د

الالج ان ا فبالنسبة لالج ان الفلسناناان المان ادروا منازل ا بقرارها وكان ملك ةوفا من القوات المسلحة

اإلس ار الية ،يمكن ا تبارها نردوا بالقو ط 9ا فاتفا ية الالج ان كملك النظاا األساسي للمفوهية العليا لالج ان
يحدد الالجي با تبارء الشةص

ار القادر اا أو ار ال ار ب بالعود الى الد جنسات أو ا امت السابقةا

ليس ثمة شك في أن الفلسناناان في المنفى ها حقيقة الج ان ،اال أن ا وحادان في ااداء ر ات ا بالعود الى
ونن ا ر ا أن الظرو

سقون

السياسية العامة التي أدت الى رحال ا مازالت ا مةا وكما يقون الساد

Askoulي اةتلت الالج ون الفلسناناان ن ك الالج ان بكون ا أصبحوا الج ان كنتاجة أل مان تتنافى م
مبادئ األما المتحد اا ط 10ا

ووجود الالج ان من ج ة ثانية ،هو النتاجة المباشر لقرار اتةمت األما المتحد نفس ا ن سااق معرفة بالنتا ج
التي يمكن أن تنجا ن هكما رارا من هنا فإن الالج ان الفلسناناان ها المسؤولية المباشر لوما المتحد وال

يمكن وهع ا في التصنات م با ي الالج ان األمر الم يهعت ،أو ال ي ،همء المسؤولية الدولية همءا

و د اومت الدون العربية ،حتى مؤتمر مة ااروت في مارس  ،2002أ ت اار في وه الالج ان الفلسناناان
يمكن أن اةفك من الرؤية المتماز لمشكلة الفلسناناان والر بة السياسية في ودت ا الفعليةا وأثناء صيا ة
االتفا ية ،شدد العرب

لى العود الى الونن ،و لى كون وه الالج ان الفلسناناان وهعا مؤ تا ،وأن

منا شت ا لق اررات الجمعية العامة تننلق شر

ود الفلسناناان لمنازل اا و ندما دمت االتفا ية ،تا استثناء

العرب الفلسناناان بشك دا ا بالفقر د  Dا وجملة في الو ت الحاهر تعني دا شمون األشةاص المان

اتلقون حماية أو مسا د في زمن محدد من ها ة أو وكالة تابعة لوما المتحد ي وهي ال تعني أن
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ند تو ت

هكما حماية تتعلق بالالج ان سيكونون ار معناان باالتفا يةا حتى تتو ت األشكان القا مة للمسا د والحماية

من ا األونروا ،انها تلقا يا المعناون التفا ية جناتا فما لا اتا ح القهية الفلسنانية وم تو ت مسا د

وحماية األما المتحد  ،يستفاد الالج ون الفلسناناون من اتفا ية جناتا

ان أوهك وأكثر النصوص مباشر في القانون الدولي فيما اتعلق بحق الالج ان الفلسناناان في العود هي

الفقر  11من القرار  194ط3

الم

أ ر في كانون األون/ديسمار  ،1948ونظ ار لوه فلسنان في ماك

الو ت ،فقد نص القرار لى وجوب السماظ للفلسناناان ال ار اان في العود الى منازل ا والعيش بسالا م

جاران ا بالعود في أ رب و ت ملي يسمك املك ،وفي حان اةتيار الفلسناني للبقاء في الةار وتعاارء ن

ر ات في دا العود ف نا دون شك اجب ان اتا دف التعويهات المادية والمعنوية لك من اةتار همء الر بة،

وملك ما يكون د لحق ا ؤالء األشةاص من أهرار معنوية نشأت ن معانات ا وأيها مادية كادن اني ما
فقدوء من ممتلكات جراء ملكا

والفقر الثانية من القرار  ]3[194لى مسألة نو ية في صلة م حق العود ي

 -1يملك الالج ون وحدها حق االةتيار اان العود الى ااوت ا داة حدود اس ار ا و دا العود ا
لقد ترتب لى وه الالج ان الفلسناناان شر ية اإل اد والتونان في ونن ا فلسنانا وتانت األما المتحد
د اررات ا ما االتجاء كملك حون حقوق الشعب الفلسناني ار القاالة للتصر ا

وفقا لمبادئ القانون الدولي و وا د العدالة اإلنصا

الدولي ،يفترك في التعويهات الواجب تقديم ا ألاناء

الشعب الفلسناني أن تتا ار الحكومات أو السلنات المس ولة وملك بمقتهى اتفاق ثنا ي أو دولي ةاص ا ما
األمرا ولكي ي ني القرار الجانب العملي إل مان حق الشعب الفلسناني في العود أنشي القرار لجنة مصالحة
من أج فلسنان  ،هدف ا األساسي العم

لى تس ا ما هو وارد في الفقر  11من القرارا ولقد تا التأكاد

لى هما القرار من ا الجمعية العامة لوما المتحد

دوريا وبشك

اا كلما نا شت الجمعية العامة أم ار

متعلقا ا مء القهية ،وهو يمث الحجة األ وا في القانون الدولي لعود الالج ان الفلسناناانا وفي الوا  ،فإن

أحد األةصا اان د الحظ بأن الفقر  ،11لا تكن موهوا نقاش وأن القهية المركزية انما كانت في التنايقات

العملية إل اد الالج ان الى ونن ا ،وهما ما ارج أساسا لوهوظ ل ة القرار و بارات  ،ول ما فإن تنفام مهمون
القرار وتنايق ال ارتبي مليا بالبعد والقرب من زمن ا اررء لكون اتسا بناب البقاء والديمومة ام أن استم اررية
القرار معلقا حكما لى تنايق ا وهما المو ت ابقى لى ةال

م الن ج الرسمي اإلس ار الي بشأن حق العود ا

اجد المو ت اإلس ار الي بعك الد ا في أةم جانب من المواثاق الدولية لارد لى حق العود بالنسبة لالج ان

الفلسناناان  ،فاإل الن العالمي لحقوق اإلنسان يمكن أن يفسر في الفق القانوني  ،كما سنرا الحقا  ،وكأن
يحتو ما اتف ا لرفك اس ار ا العود

لى نناق واس للفلسناناان  ،وتعتمد اس ار ا في حجت ا لى أن ا اما

سمحت للفلسناناان بالعود الى المنانق التي سينرت لا ا في  1948فعلى هما اترتب تدفق نصر دا ي
بحجا يقوك أمن ا الونني الةاصا ومث هما الت ِ
ِ
العالمي
الونني ُيعال ْق تنااق مبادئ اإل الن
لومن
داد
ِ
ِ
لحقوق اإلنسانا و د الحظ أحد المعلقان لى هما االستنتا بأن ليس ثمة ما الزا األما المتحد الحرص لى
همان وبقاء الص اونية في اس ار ا أكثر من بقاء التمااز العنصر في جنوب افريقيةط 11ا

اهافة الى ملك ،فإن الع د الدولي الةاص بالحقوق المدنية والسياسية يسمك اتجماد الحقوق الةاصة بالدةون

والسفر لوشةاص من الدان ا وملك في ماهو هرور

لحماية األمن الونني أو النظاا ا وبملك يمكن من

الفلسناناان من العود الى ما هو الاوا اس ار ا ا ولكن اإمكان استثناء األمن الونني اإلس ار الي ااتالا ك

القوا د العامة لتنااق واحتراا الحقوقا
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ويمكن استعمان جدن األمن الونني في أ
الهرور مالحظة أن از ا

جد واهيةا ومن

و ت للت رب من االلتزامات الدولية ام ار

األ لاية الا ودية في اس ار ا ال يعادن موهوا األمن الونني ،فعلى العكس،

تشك العود السلمية لالج ان الفلسناناان الى أره ا شرنا أساسيا لسالا مستقر ودا ا في المشرق العربيا

من مساةر األ دار ،أن اإلس ار الاان المان انتقدون حق الفلسناناان في العود  ،اتحدثون ن حق الا ود في
العود ا با تبار أن ا د نردوا ا أكثر من ألفي ااا

ان وجود وانان اس ار الية كي انون العود الصادر في الةامس من اولاو/تموز  1951الم

يكف لك ا ود

في العالا العود للمنالبة بالجنسية اإلس ار الية واإل امة ،اجع من الصعب الف ا كات حرا شعب كام من حق

في ونن وحرا من حق في العود  ،في حان أن أشةاصا لا يهعوا دم ا اوما في همء األرك يحصلون لى
حق الجنسية الكام وابعاد أه الالد من ط 12باسا و د اةه لتفسار ار متفق لي للتو ار ؟ كات يمكن أن
نةه شر ة دولية تؤكد لى تجاوزها للبعد الداني والبعد الل و والبعد القومي لعقلية نصرية مؤسسة لى
جما ة بشرية م لقة؟

هاثا مناا
-------------------

-1أنظري هاثا مناا ،القانون اإلنساني الدولي ،الراية2002 ،ا
 -2محمد أاو حارثية ،حقوق الالج ان الفلسناناان وح

دا ا يستند

لى القانون الدولي،

الالج ون الفلسناناون في لانان ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان ودار األهالي2001 ،ا

م

جما ي،
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12-

حق اللجوء
Right of Asylum/Droit d’asile

هاثا مناا
منم و ت البشرية انتا اإلنسان ،أ تنظيا الجما ة لى أساس روابي القربى والروابي العهوية األةرا ،ومنم
دة في اموس ا الحمى والتملك والملكا

رفت النام والنرد ن الجما ة أو الالد ،وبالتالي مشكلة الالجي أو

المب عد أو المنفيا و د ا ترنت همء الظاهر أوال بالةال

النايعي الموجود اان األفراد والم

لا يكن للانى

التسلنية ربوية كانت أا ا ليمية أا دوالنية أن تتحمل ا وبالتالي كان اجد تعاارء في صيحة نرفة ان العاد طحتى

تحامتني العشار كل ا التي تعني افراد المرء المةالت افراد الجم المريك الم

العدوا ل اا

ومن المفاهيا المو لة في القدا ،احتماء اإلنسان بقاالة أو الدا والعر

يعني بقاءء في الجما ة نق

القا ا لى ا تبار در أ

جما ة لى

حماية من الجأ الا ا جزءا أساسيا من سمعت ا وكرامت ا واحتراا اآلةرين ل اا فمن العار تسليا نالب الحمايةا و د
أحصانا أكثر من ثمانان حربا ساا ا رفك الكيانات القالية أو السياسية تسليا نالب لجوءا وهناك صة ادوية

كنا نسمع ا في بادية الشاا تقون بأن جما ة من الادو كانت جالسة لى هفا

الفرات ندما فز هفدا اان

الساهرين ،فهرب أحدها الهفدا بعصا فلا يصب فهرب ثانية فقفز الهفدا الى حهن أحد الجالسان فقاني
دة  ،ولا يأب الهارب لقول أن دةا كون هفدا وليس انسان فهرب وهو في حهن الرج فأصاب ا ولموت

الهفدا امت حرب اان العشارتان كادت تقهي لا ماا فحتى الدةا من الحاوانات ل حق مقدس منم ديا

الزمان في العر والقانونا

في األصون الالتانية لكلمة الملجأ ثمة جانب مقدس استمر في الفرنسية واإلينالية واإلسبانيةا فكلمة  asileتعني
المكان المقدس الم

يأو الي الناس باحثا ن الحماية أو الحصانةا وفي العربية الملجأ هو المعق والمالما

وترتبي كلمة الملجأ بالسند والعهد لل ريب في ياب تهامن الجما ة م اان اا و د أ ر القرآن مادأ االستجار

حتى للمشركاني وان أحد من المشركان استجارك فأجرء حتى يسم كالا هللا ثا أال

يعلمون طالتوبة 6 ،ا

مأمن  ،ملك بأن ا وا ال

ر ا هما الجانب العرفي اال تقاد القديا الم نجدء في المزدكية والاومية وال ندوسية والتاوية والمسيحية للمث ال

للحصر ،مازان مصنلك اللجوء مصنلك امك ومازان حق اللجوء في القانون الدولي من أكثر الحقوق اان
الدون اثار للجدن ،وةالفا ل أر

ةداجة المهمك في دراست ا الجامعة اللجوء في القانون الدولي والشريعة

اإلسالمية  ،نعتقد أن ساب ملك ار مرتبي بحداثة الموهوا ،ف و ديا دا القانونا وانما الرتبا

الموهوا

اتعريت الجما ة وسياد الدولةا فالجما ة الت الفرد وحمت ولكن ا دا ما أدمجت في انيان ا بالمعناان الثقافي
والمجتمعيا ولو أةمنا ما يعر بالفلتية في التاريو المشر ي ،أ مجموا المتمردان المان ةرجوا ن جما ات ا
40

أو ن السلنة المركزية ،نجدها اتحولون الى أ هاء فا لان في الجما ات التي الجؤون ل ا وينالون أحيانا
يادت اا وكملك األمر لحاالت اللجوء الجما ي ،فعشار المتاور في جبان الالم ية احتمى ا ا أكراد أصبحوا من

وام ا ،و ا لة جان اوالد السنية احتمت بالموحدان الدروز وأصبحت من يادات ا وكملك الحان لعداد الااوت في
ام في لانان من السنة المان أصبحوا من رموز الشيعية اإلثني شرية اثر دةول ا في حماية ا الت

جا

شيعية سواء كان ملك لةالفات االة أو سياسيةا
ومعرو

حق اللجوء الى الكنيسة الم

كان يحمي حتى من حكا اإل داا أحياناا وباةتال

الل ات والثقافات،

نجد أحيانا تعاار واحد يعار ن المكان والقانون المنظا لحماية ال ارب من الدء ألسباب رفية أو سياسية أو
انونية أو مجتمعيةا

أنواع الملجأ:
تماز ةداجة المهمك اان ثالثة أنواا من اللجوءي الملجأ الداني والملجأ اإل ليمي والملجأ الدالوماسيا ونجد
لى المعااد الفر ونية القديمة وكان يمنك للمستهعفان ومرتكاي

آثار الملجأ الداني في بعك النقوش الموجود

الج ار ا ار المتعمد والمدانان ل ار الةزينة العامة ،في حان تارز مدانتي ثابس وأثانا في التراث الاوناني

با تبارهما من أارز وأ دا المالجيا وكان الملجأ ارتبي بالمكان ويشم ك انسان دون تمااز ،وترف الحصانة
ن الشةص بمجرد م ادرت المكانا كملك هناك أ ار

ارتبنت ابعك المعااد فمعاد هااي يحرر العااد من

الرق ومعاد دايان يفي لالجي دان ا وكان االستعمان السي لحق اللجوء سابا في ادء فكر اةتراق هما الحق ار
ار اا أشةاص اوسا

متعدد

لى م ادر المعادا

ومن ن ار ت التاريو أن مدانة روما د تأسست حون معاد الجأ ل األشةاص المالحقان اجناية أو جنحةا و د
ر العاراناون مادأ اللجوء للمعااد وكان يستثنى من هما الحق ات النفس وك

اد لا ود واأل داءا ويمكن

القون أن المسيحية د نورت وبعد اتجاهات بحسب الزمان والمكان مف وا اللجوء ،فربنت انظاا الشفا ة حانا،
القرن السادس شرا

وبقدسية أماكن العباد و د تا تراج العم بالملجأ الداني في أوربة منم أوا

أما الملجأ اإل ليمي ،فقد نشأ م دولة-المدانة ،و البا ما ارتبي بفكر أن نالب اللجوء ليس ل مشكلة م
اإل ليا الم

دا الي وليس هناك ما اجع من الدء أو وم أصحاب حق اإ ادت

وانان

ار اإلبعاد أو التسلياا و د

رفت بالد الرافدان ومصر الفر ونية واإل ريق والاونان واإلمارانوريات الصانية القديمةا
أما النوا الثالث وهو الملجأ الدال وماسي ويعنى في أماكن كالسفارات والقنصليات و لى ظ ر السفن الحربية وهو

محدود بالالدان والمكان والحدث ،وليس بأهمية الشكلان اآلةرينا
ارتبي مف وا اللجوء

ند العرب والكرد والفرس اتعاار االستجار  ،أ

نلب الجوار ا د

وشكلت التقالاد الشر ية وال ربية كالهما ار الزمن ما يمكن تسمات باأل ار
في القرنان الماهاان بحاث صار العر

اال تبار  ،وأها معالا هما العر ي

الحماية واإلجار ا

الدولية والتي تنورت بشك كاار

الدولي المقتبس من ااجاايات التراث اإلنساني في و اإللزاا

 مادأ دا التسليا الى دولة المنشأ مادأ تقااد الدولة بالنسبة إلبعاد األجانب مادأ دا تسليا المجرمان والمهن دان لساب قا دها أو آ ار ا -مادأ المأوا المؤ ت

 مادأ وجود مركز انوني ريب من مراكز الر اية41

 مادأ الناب اإلنساني والسلمي لمنك الملجألع الدستور الفرنسي الصادر في  1793/6/24من أون الدساتار التي نصت صراحة لى حق اللجوء حاث

جاء في الماد  120ي يعني الشعب الفرنسي اللجوء لوجانب المهن دان في الدان ا من أج
وال يعني للن ا ا وتنص الماد  14من اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان ط1948

هية الحرية،

لى أن لك فرد الحق في

نلب الملجأ والتمت ب في الدان أةرا هربا من االهن ادا في حان أن مشروا اإل الن كان انص صراحة
لى حق الفرد في الحصون لى ملجأ طالفقر  12ا ونتاجة هما ال موك المتعمد من ا الدون نجد يابا

كامال لحق اللجوء من الع دان الةاصان بالحقوق المدنية والسياسية واال تصادية واالجتما ية والثقافية كملك ال

تعتر االتفا ية األوربية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية بحق الفرد في اللجوء ،وفشلت في  1960محاوالت
وه نص يعتر بحق اللجوء لوفراد في اروتوكون ملحق ا ا اا 1960ا وأون نص ا ليمي أ ر حق اللجوء

وربن باالتفا يات الدولية والتشريعات المحلية هو االتفا ية األمريكية لحقوق اإلنسان ط 1969في الماد 7/22
التي تنص لى أن لك شةص ،في حالة مالحقت لج ار ا سياسية أو ج ار ا ادية متصلة ا ا ،الحق في نلب

الملجأ والحصون لي في ا ليا أجناي نبقا لتشري ك دولة ونبقا لالتفا يات الدوليةا

يسلك الماثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ط 1981نفس المسلك حاث أن الماد  3/12تنص لى أن
لك فرد ،في حان مالحقت  ،نلب الملجأ والحصون لي في ا ليا أجناي نبقا لتشري ك الد واالتفا يات الدوليةا
و د فشلت المحاوالت الدولية في  1951وأثناء ا الن األما المتحد بشأن الملجأ اإل ليمي في  1967ومؤتمر

 1977لنفس ال رك في اون مشاري تنص لى حق الفرد في الملجأ ال تبار الدون والكت اإل ليمية الشمالية

بشك أساسي و دد من الجنوبية طال نية و/أو التسلنية اهما الموهوا جزءا من مف وا السياد ا من هنا ما زلنا
في سقت احتراا مادأ دا اإل اد واحتراا المبادئ الدولية المتعلقة بالملجأا
ك ان الاد من همء المقدمة ا تعريت الالجي لتوهيك ساب وه هما الحق في هما الجزء من الموسو ةا

كما توهك ةداجة المهمك في دراست ا التي أشرنا ل ا آنفا ن اللجوء في القانون الدولي ،فإن نبقا للماد

األولى من اتفا ية جنات الةاصة بالالج ان لعاا  1951يستعم مف وا الالج ان في حالتاني اما كان د ا تار
الج ا نبقا لالتفا يات السابقةا واما كان الشةص ،نتاجة ألحداث و عت ا اناار  1951ولةو

ماني لى

أسباب معقولة من التعرك لالهن اد بساب العنصر أو الدان أو الجنسية أو هوية ف ة اجتما ية أو رأي
السياسي ،موجودا ةار دولة جنسات  ،وال يستني  ،أو نتاجة لملك الةو

ال ار ب ،في حماية تلك الدولة ،أو

اما كان الشةص ديا الجنسية ونتاجة لوحداث آنفة المكر موجودا ةار الدولة التي كانت فا ا ا امت المعتاد ،

وال يستني أو –بساب ملك الةو  -ال ار ب في العود الا ا ا
وتعج المؤلفات المتعلقة بالجوء اتعاريت تةتلت اان تلك التي تركز فحسب لى الجانب السياسي والمدني وأحيانا
الثقافي وتعريفات تشم الحقوق اإلنسانية تتاناء د منظمات انسانية ووشةصيات حقو ية تةتصرء المهمك

بالقوني الالجي هو انسان أجناي ةر أو أةر من ديارء لعدا احتراا حقوق اإلنسان بمعناها الواس  ،أ الحقوق
السياسية والمدنية والثقافية واال تصادية واالجتما ية والحق في السلا والتنمية وفي اا ة سليمة ا وال شك بأن هما
التعريت النموظ ال يشك اجما ا ا لع هناك اتفا يات وهعت لتسد النريق أماا وصون المنظمات ار
الحكومية لتحقيق مث اتفا ية ماستريش في أوربةا

ونعود للسؤان المركز  ،لماما همء العدوانية المبننة تجاء حق اللجوء؟
تدة

د

وام في موهوا اللجوء اةال

أسباب وهي داةلية وةارجية ،سياسية وا تصادية واجتما ية وثقافية

من ج ة أةراا أما العوام الةارجية فأول ا حرص الدون لى أن تكون صاحبة القرار في ال ت ا بالدون
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حركة لجوء لمعارهان ته الحكومة أماا رار سياسي تجاء حكومة المنشأ ،صديقة

األةراا وبالتالي فإن أ

كانت أو بعاد ا هنا ادف األفراد ثمن السياسة الةارجية للدون بشك واهك ،فنجد دوال ال اوجد أ

الج ا ا ا

كوتا لقاون

لى العكس دا تد اق في ملفات اللجوء الةاصة ا ا ،في حان هناك دون ال يقا من اال الحاالت

الصارةة التي يشك رفه ا ادانة كاار لمو ت الدولة من حق اللجوءا وأحيانا نجد نفس الدولة تتأر اان المو
األون والثانيي فالالجي الع ار ي ا حرب الةلاج الثانية كان يال ي صعوبات ال حصر ل ا في نا اللجوء في

فرنسا مثال ،ثا اةتلت األمر بعد الحرب ثا اد لاتقاد من جداد بالمستجدات السياسية في ن اية القرن الماهيا
ومن العوام السياسية االتجاء السياسي لنالب اللجوء ،فليس اون الالجي الشاو ي في الواليات المتحد مث

اون الالجي اللااراليا وهناك الديانة والوه االجتما ي والم ني ونسبة القادمان من الد واحد في العاا و وام
متعدد تةتلت باةتال

المكان والزمانا

من هنا ،يمكن القون أن حق اللجوء ،ندما تقا الدون ب  ،ال يكون لك مستحقا ويتا التعام مع في الب
األحوان بشك تعسفي وانتقا ي ومةتلت المعااارا

حقيوق مةتلت لا ا
CONTESTED RIGHTS

اد العزيز النويهي
مقدمة :

في النصت الثاني من السبعانيات ،وفي انار المقاربة الاناوية لحقوق اإلنسان التي ربنت همء الحقوق بحقوق الشعوب

وبمنالب ا امة نظاا المي جداد ،سو

تتالور فكر الجا الثالث لحقوق اإلنسان والتي ستعر

مقاومة شرسة من

نر بع ك األوسا الفق ية ومن نر بعك ممثلي الداالوماسية ال ربية ال سيما الواليات المتحد األمريكية والمملكة
المتحد ا
سو

تشار في نقنة أولى الى رواد فكر الحقوق الجداد أو الجا الثالث لحقوق اإلنسان  ،وفي مركزها اوجد الحق في

التنمية ،ا أن نتنرق في نقنة ثانية الى اال تراهات واالنتقادات التي تعرهت ل ا همء الحقوق وأساسا مف وا الحق في
التنمية ،وأةا ار سنشار الى الردود

لى االنتقادات ،أ

الى وج ة نظر الفق اء المدافعان

ستكرس ا منظومة األما المتحد بشك حاسا من ةالن الحق في التنميةا
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ن الحقوق الجداد والتي

 Iي رواد مف وا الحقوق الجداد

من مننلق حقوق التهامن ،التي تمتاز ابعدها الفرد
الم

والجما ي المترابنان جاء نرظ  K.Vasakا فإهافة الى الدور

لعب رفقة  K.M’bayeفي اشا ة هما المف وا ار المؤسسات األكاديمية والمنظمات الدولية ،وةاصة من ةالن

الاونسكو ،فإن أصالة مساهمة  K.Vasakتكمن في نرح للمف وا همن فكر أشم تتعلق بالجا الثالث لحقوق اإلنسان

ا فقد ا ترظ  Vasakسنة  1977اا تةلاد المكرا الثالثان لإل الن العالمي لحقوق اإلنسان وفي أفق المكرا الما تان
للثور الفرنسية ،نا فة جداد من الحقوق ،معتا ار أن أفه تةلاد ل مء المكرا سيكون هو ا داد ماثاق جداد لحقوق

التهامن  Droits de solidaritéوهي الحق في السلا  ،والحق في التنمية ،والحق في اا ة سليمة والحق في التراث
المشترك

للبشرية31

ا

و د ا تار  K.Vasakأن وراء مكسب اإل الن العالمي فمن الهرور  ،من الممكن ومن المفاد المهاب بحثا ن حقوق
جداد 32ا

وفكر الجا الثالث ند  K.Vasakمانية لى أساس تصنات زمني ال لى أساس تجاوز الحقوق المنتمية للجا األون
أو الثاني ،فبالنسبة الي فإن الحقوق المنتمية للجا األون د صي ت في القرن الثامن شر وكانت مدنية وسياسية أساس،

وتست د

الحرية وهي لصيقة بالفرد ،ويحتج ا ا لى الدولة التي اجب أن تحترم ا؛ أما حقوق الجا الثاني فقد ظ رت في

القرن التاس

شر والعشرين تحت تأثار الفكر االشتراكي ةاصة  ،وهي ا تصادية واجتما ية أساسا ،تست د

المساوا ،

لإلنسانية34

ا وال يمكن

وتقدا كداون لى الدولة وينالب اتحقيق ا33ا أما نموظ الحقوق الجداد  ،حقوق التهامن ف و ادةان البعد اإلنساني ،بعد
حقوق اإلنسان ،الى مجاالت كانت متروكة للدولةي الاا ة والسلا والتنمية والتواص والتراث المشترك

ا مان همء الحقوق اال اتظافر ج ود ك الفا لان في اللعبة االجتما ية طالدون  ،األفراد  ،الكيانات العامة والةاصة

والمجتم الدولي  ،لملك تسمى حقوق التهامن ،ف ي تعاي المجمو ة البشرية ،وهي تعد هرور لتأسيس انون دولي
لصالك اإلنسان يستحق فعال اسا  le droit des gens35ا
وهما البعد المزدو للحق في التنمية كحق فرد
اإلنسان الم

وجما ي ساجر التركاز

لي كملك همن المقترب الاناو لحقوق

كان Theo Van Bovenمن أارز د ات ا فقد دف داة األما المتحد بصفت مدا ار لقسا حقوق اإلنسان

في ن اية السبعانيات وحتى أوا

الثمانانات بفكر المقترب الاناو لحقوق اإلنسان الم

اندر همن الحق في التنمية36ا

فبالنسبة الي لقد كان هناك سابقا ما للنظر الى حقوق االنسان بمنظور هاق بعادا جدا ن العوام الاناوية التي تمس

K.Vasak : A 30 years struggle- The sustained efforts to give force of law to the Universal Declaration

31

of Human Rights-Unesco Courier , November 1977-Voir aussi – Diego Uribe Vargas : la 3ème
génération des droits de l’Homme R.C.A.D.I 1984 Tome 184p.360.
32
K.Vasak : pour une 3ème génération des droits de l’Homme – dans : etudes en l’Honneur de Jean
Pictet ed.C.I.C.R.M. Nijohof 1984 pp. 837-838.
Op.cit.p.839

33

 34يالحظ يف هذا املقال املشار إليه ابهلامش أعاله أن  Vasakقد أضاف احلق يف التواصل  le droit de communiquerوذلك الشتغال اليونسكو
البارز مبسألة النظام العاملي لإلعالم  ،تقرير جلنة ماك برايد  :انظر Voix multiples, un seul monde-Unesco-1980. :
35

K.Vasak op.cit.p. 844
 36املقصود ابلطرح البنيوي ذلك الطرح الذي يرى أن وضعية حقوق اإلنسان ليست إال إفرازا للبىن  structuresالقائمة يف أي جمتمع ـ وابلتايل فبدال من االقتصار
على معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان كأعراض ظاهرة يتعني كذلك معاجلة االختالالت البنيوية يف اجملتمع ـ أنظر للمزيد من التوسعـ املبحث الثاين من هذا الفصل .
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ا مال ا ،لقد وصلت القنا ة ةالن الةمس سنوات السابقة الى ا تبار أن د ا وحماية حقوق اإلنسان اجب أن تسار جنبا
همء الحقوق م العوام الاناوية المرتبنة ا ا كنايعة األنظمة الوننية والدولية التي

الى جنب م األةم باال تبار تفا

تجد همء الحقوق تعاا ار داةل ا ط… ا ان لانا أن ننجز أبحاثا حون تأثار العوام الاناوية لى حقوق اإلنسان وحون
كيفية مالءمة السياسات واالستراتاجيات الرامية الى تصحيك االةتالالت في الانى القا مة م معااار حقوق االنسان ط…

لى حماية الف ات ال شة كالمعو ان واألنفان والنساء والم اجرين

ا وهناك حاجة من جانب المجمو ة الدولية للعم

وهحايا الماز العنصر والسكان األصلاان ط… فإما كان لارنامج حقوق اإلنسان من معنى للبشر فإن اجب أن ا تا
بالهعات  ،بالمق ور  ،بالمست

والمقموا  ،ان ا الف ات الةاسر باستمرار ط… ا ان الا الاوا يكشت ن نقص في

التهامن و ن تزااد االاداولاوجيات والممارسات المانية لى  ،والدا ية الى  ،حرية ار محدود لو وياء ط… 37ا

و د ألك  Theo van Bovenفي درس ألقاء بالمع د الدولي لحقوق االنسان في ستراساورغ حون الحق في التنمية سنة
 197938لى أن النظاا اال تصاد

العالمي الجداد يعد هروريا ولكن

ار كا

ما لا ارفق انظاا انساني واجتما ي

داةلي ودولي ،مشا ار الى هرور دمج حقوق االنسان في العال ات اال تصادية والسياسية الدولية والى الدور االساسي الم

اجب أن تلعب المنظمات ار الحكومية في هما المجانا
و د جاء مناظر الها

الثانية  198039اتزامن م تاني الحق في التنمية في الشر ة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

ولكن كحق من حقوق الشعوب فقيا
كما أن ا جاءت في الو ت الم

أنشي في فريق العم الحكومي العام حون الحق في التنمية في انار لجنة حقوق

اإلنسانا و د نظمت المناظر اللجنة الدولية للحقو اان اد ا من الحكومة ال ولندية ودون اسكندنافية اهافة للمجمو ة

االوربية ا وتمازت بمشاركة ددا من الةاراء والمناهلان في مجالي التنمية وحقوق االنسان40ا كما تمازت بالمداةلة
االساسية لي  P.Alstonبا تبارها  ،basic worting paperأ ور ة العم االساسية41ا
و د ةلصت الندو الى اس امات هامة في الموهوا نجمل ا كما اليي

ي ان التنمية كمف وا شمولي اجب أن تتهمن كافة حقوق اإلنسانا

ي أن استراتاجيات التنمية التي أةمت بالنموم ال ربي البا ما أساءت الى الفقراء في المدن والقرا ونتج ن ملك اهدار

ةنار لحقوق االنسان في شةص ا وها أ لاية السكانا
ي ان التنمية تحا

لى نموم المجتم المنموظ الي  ،ويجب أن يكون في ك الحاللت مجتمعا يمكن ك شةص من

التمت بحقوق اإلنسانا

ي ان سياسات التنمية التي تركز لى اشباا الحاجات األساسية أو محاربة الفقر تعد أساسية لكن ا ار كافية ،ام يمكن أن
تتالءا م تةلاد تبعية البالد الفقار ما لا تترافق م ت اارات اناوية لى ك المستويات الداةلية والدولية ،وفي انار احتراا

كافة حقوق االنسان التي ال تقا التجز ةا

T. Van Boven : opening adress to the Third Commitee of the General Assembly, 1981 – Annexe

37

dans : B.G Ramcharan : The concept and Present status of the international protection of human rights
–Martinus Nijhoff publishers 1989 pp.459-468.
38
Publié dans Résumé des cours-(10ème session d’enseignement) Strasbourg 2-27 juillet 1979.
 39عقدت مناظرة الهي األوىل سنة  1979حول "االبعاد الدولية للحق يف التنمية " وعقدت مناظرة الهاي الثانية سنة ( 1980انظر النقطة  10يف اهلامش
املقبل) .
40

Voir liste de participants dans : international commission of juriste(ICJ) dévelopment Human Rights
and the rule of law perganon press-oxford 1981.
41
Philip Alston : Development and the rule of law : Prevention versus cure as a human right strategy
dans : Developmen, Human rights and the rule of law Pergamon Press Oxford-1981 pp.31-108.
45

ي لقد ركزت منظمات حقوق االنسان نويال لى الحقوق المدنية والسياسية و لا ا اآلن أن تنةر في النهان في حق
الحقوق االتقتصادية واالجتما ية أيهاا

ي ان التمت بحقوق اإلنسان اتنلب تعا ة وتنظيا الفقراء من أج تنمية معتمد ماتيا ،ف مء أكثر الوسا

فعالية للدفاا ن

حقو ا في التعام م مراكز السلنة ط… ا
وبالنسبة للحق في ال تنمية ا تارت المناظر ان هما المف وا يحتا الى صيا ة أكثر كمف وا انوني ،ار أن يعار منم
اآلن لى حق ك الشعوب وك األفراد في التمت بكافة حقوق اإلنسان وان لك انسان الحق في المشاركة والتمت بالتنمية

في اتجاء تحسان تدريجي لمستوا ونو ية الحيا ا ط… وأن توجد ادايات واهحة لال ت ار

للقانون الدولي ا ا امات ا

بالحق في التنمية كمادأ اا

There are clear begining of recognition of the right to development as a general substantive principle of
international law42.

واما كان جانب من الفق الدولي د داف

ن فا د تكريس الحق في التنمية كحق من حقوق الشعوب أو كحق

مزدو للشعوب ولوفراد ،فإن جانبا آةر من الفق د ا ترك لى فكر الحقوق الجداد ال تبارات متعدد ا و د
كان دور هما الفق اناء م ملك  ،ا لعب دو ار في الدف بالمف وا الى األماا ار اإلشار الى الث رات
والمةانر التي يمكن أن اتهمن اا

 IIـ االنتقادات الموجهة لمفهوم الحقوق الجديدة

لقد دةلت همء االنتقادات ،كما أشرنا  ،همن اإلنار العاا لالنتقادات الموج ة لمف وا الجا الثالث لحقوق
اإلنسان وان كان الحق في التنمية هو المست د

ا ا البا ا و د تمحورت همء المآةم لى ثالث نقا ي

أوال  :ال جدوى المفهوم وغموضه
ICJ : Devemopment, Human Rights op.cit,p.226.
46

42

لقد كان المأةم هنا هو أن همء الحقوق الجداد تفتقر الى الةصا ص التقلادية لحقوق االنسان  ،فموهو ا
والمستفاد من ا والملزا ا ا ار واهحان43ا كما أن ا ال تهات جدادا الى الحقوق المعتر ا ا لإلنسان التي
تعد ا مت ا نويلة بما في الكفاية وتحتا الى ا مان ا ااداا حقوق جداد 44ا وأن من األفه تركاز الج ود
والوسا

المحدود

لى الحقوق القديمة45ا أو لى األ

اال ت ار

ا مء الحقوق الجداد كحقوق لوفراد دون

الجما ات األةرا46ا

ثانيا  :صعوبة ترجمة المفهوم الى قانون .
ان االنتقاد األساسي هنا اتمث في دمغ همء الحقوق بنموحات وأحالا ،47م ما كان نال ا فإن ا ار وا عية
ويتعمر ا مال ا ةاصة وان يستحا بصددها أ

انتصا

ها ي

48

وال يمكن أن يحتج ا ا ازاء ا

ملتزا

محددا

ثالثا  :خطورة مفهوم الجيل الثالث وخاصة الحق في التنمية .

43

J.Revero : le probleme des « nouveaux droits de l"Homme » Cours à l’institut des droits de
l’Homme-Strasbourg-1979 dactylographié (dans les résumés des cours).
44
K.V. Mestdag : The Right to development : from evolving principle to legal right-dans :
development, Human rights and the rule of law op.cit p.165.
45
Guy Aurenche : Droits de l’Homme, a qui mieux mieux . le Monde Diplomatique Juillet 1989
(dernière page).
46
V.R. Pelloux : Vrais et faux droits de l’Homme : problèmes de définition et de classification . revue
de Droit public n°1,1981,pp.53-68.
47
Ibid, p. 68.
J. Rivero. Op. cit (les pages des résumés de cours de Strasbourg ne sont pas numérotés).
47

48

في نظر البعك

49

هناك تهارب محتم اان نوا ت حقوق اإلنسان ،ام يمكن مثال أن اتةم الحق في التنمية

دريعة لونظمة الدكتاتورية لةرق حقوق اإلنسان50ا كما أن هناك ةنر تهةا مفر لحقوق األنسان من شأن
أن يمس بقيمة ومصدا ية الحقوق المعتر ا ا سابقا51ا
والةنر الثالث اتمث في نظر البعك اآلةر في كون همء الحقوق تريد فرك بعك األهدا

اإلاداولوجية

والسياسية لبعك الدون لى أةرا ومن شأن ملك أن اثار ن از ات ها لة اان الدونا ويصرظ J.Donnellyي
ان حقوق االنسان أصبحت أدا سياسية وااداولاوجية لهمان التقدا في موهوا النظاا اال تصاد

العالمي

الجداد 52ا

 IIIـ الردود على االنتقادات

يمكن تصنات الردود لى االنتقادات تبعا لنفس التسلس السااقا

أوال  :فائدة وأهمية المفهوم

R.Pelloux op.cit, pp. 60
Ibid, p.60.

49
50
51

J. Rivero et Pelloux p.68
J. Donnelly : The right to Development, How not to link Human Rights and Development-dans :
Human Rights and development in Africa-edited by Claude Welch and R. Meltzer-State University of
New York press – 1984 – pp. 261-283.
52

48

فبالنسبة لال تراك الماني لى دا استجابة المف وا للةصا ص التقلادية لحقوق اإلنسان ا تار أحد الفق اء أن
هما االنتقاد يحم ناب تمركز أروبي مفر حون المات ،53ورأا فقي آةر أن فترات التحون ينبع ا ا اد
تحداد المحتوا القانوني للنظاا االجتما ي ةاصة وأن الحقوق الجداد تكتسي نابعا استعجاليا54ا ويمكن أن
نهات أن حقوق اإلنسان كما تنورت ار التاريو المعاصر كانت تؤون باستمرار لى هوء التحديات الجداد
التي تواج الوجود والكرامة البشرية ا فلو تشات المجتم بالمعااار التقلادية لما جرا تاني حقوق جداد
كالحقوق اال تصادية واالجتما ية نفس ا ،ثا ان ال يعق االحتفاظ الصارا بمعااار القرن الثامن شر لتنايق ا
لى أ

محولة لتدوين حقوق جداد في الةمس األةار من القرن العشرين ،فالناب التقلاد

اجب ت لاب

أل

لى فعالات العملية في متابعة أهداف اإلنسانيةا واما كانت حقوق االنسان تعتار كرد فع

مف وا ال
لى ك

ت داد لوجود وكرامة االنسان فليس من السلاي أادا أن تظ ر حقوق مكيفة م همء التحديات وم امكانيات
المرحلةا
وبالنسبة لال تراك الماني لى دا وهوظ محتوا المف وا وأنراف اؤكد  A.Pelletأن الحق في التنمية ل
صاحب وملزا ومحتوا  ،وأن تعدد المستفدان والملزمان ال يمس اوحدت ا فبالنسبة الي فإن المستفادان من الحق
 titulairesمتعددان ألن حق فرد

وحق جما ي ي فإهافة الى الفرد فإن الدون والشعوب وربما األ راق

واأل ليات يمكن ا المنالبة اتنمية مستقلة ي كما أن الملزمان  débiteursينبع ا التعدد  pluralitéطالدون
والمجمو ة الدولية واألفراد ك حسب امكانيات ومن ثمة مف وا تسلس المسؤوليات gradationا وفي نظر
 Pelletفإما كانت تعريت التنمية صعبا ا وةنا ار با تبارها مسلسال داناميكيا ومتعدد األبعاد وتتحدد تبعا لنظاا

J.J. Israel : le droit au développement R.G.D.I.P. 1983 n° 1,p.37

53

Uribe Vargas R.C.A.D.I. 1984 op.cit. p. 361-362.

54

49

القيا الةاص بك فرد أو جما ة فإن الحق في التنمية يمكن تعريت محتواء بأن االلتزاا الم

يق

لى اتق

ك واحد بأن يعم ك ما اوسع إلنجاز التنمية الشاملة لنفس وللمستفادان اآلةرين ي من ج ة وبأن حق في
وسا

انجاز الحقوق األةرا لإلنسان وللمجمو ات البشرية55ا ويهات  R.J. Dupuyأن الحق في التنمية

يعتر بنابع المزدو كحق فرد
تفا

وحق جما ي ،وهما ال يعني التعارك بقدر ما يعني التكام ط… ف ناك

اان الجما ة التي ادون ا ال يكون االنسان مسؤوال  ،ا منكمشا لى حقو

والفرد الم ادون تصبك الجما ة وحد معية  ،ا
وأةا ار بالنسبة لال تراك القا

اتلة

56

كإرث محفوظ بأنانية ،

ا

بأن همء الحقوق ال تهات جدادا اؤكد  T. Van Bovenأن حقوق الجا الثالث

من شأن ا أن تةلق الانى العادلة واألرهية الهرورية إل مان حقوق اإلنسان األةرا57ا فالشيء الجداد الم
تهيف الحقوق الجداد ليس بالهرور ال حة من الحقوق بالمف وا التقلاد
اتعماق أبعاد الحقوق السابقة وتدمج ا في منظور حركي ومتفا

ا مقاربة جداد  approcheتسمك

كما تزيد توهيك المسؤوليات المةتلفة58ا

ثانيا  :مقترب واقعي وضروري
وبةصوص ال أر القا

بأن همء الحقوق تدة في باب األحالا وأن ا ار االة للترجمة القانونية واالنتصا

القها ي ،فقد أشار من ج ة الى أن كافة حقوق اإلنسان كانت في اداات ا بار ن منامك ارت بعد التنور

55

A. Pellet : note sur quelques aspects juridiques de la notion de droit qu développement dans : la
foramation des normes en droit international du développement.ed. C.N.R.S. Paris O.P.U Alger 1984 p.
78.
56
R.J. Dupuy : thèmes et variations sur le droit au développement dans : le chaumont – Pédone-1984 p.
273.
57
Cours de Strasbourg, op.cit
 58انظر الباب األول من القسم األول .
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الى مستوا الحقوق المعتر ا ا59ا ويمكن أن نهات أن في ياب ا مان الحقوق الجداد فقد تبقى الحقوق
التقلادية المعتر ا ا هي نفس ا مجرد أحالا ونموحات زيز المنان بالنسبة لمالاان الناس في العالا كما هو
األمر حالياا
ومهب أر

الى أن القون اإمكانية االنتصا

القها ي كمعيار للحق يعد

ار سلياا فالحقوق اال تصادية

واالجتما ية في كثار من األنظمة ال تتوفر لى مؤيد ها ي ،60وأن بعك الحقق تناسب مسانار ةاصة
للحماية والر ابة واإل مان كالحقوق الوارد في العداد من اتفا يات منظمة الش

الدولية61ا

واهافة لملك فإن من الحقوق المعتر ا ا دوليا ما ال تتفق مع ا صيا ة تكف صالحات ا لالنتصا

القها ي،

ام انب ي االنتباء الى تعدد صور الر ابة والجزاء التي ال تعد دوما ها ية ا فةصوصية حقوق الجا الثالث
أن ا تأتي بمقترب ةاص ارتب التزامات وحقو ا تستند لى شتبكة معقد من وسا

الر ابة واله ي بعه ا

تقلاد كالمحاكا وبعه ا مو نايعة ةاصة كالمسانار الدولية المتهمنة في معاهدات حقوق اإلنسان وبعه ا
مو نايعة ا تصادية أو سياسية موجود أو يمكن تنظيم ا62ا فنقص الجزاء بمف وم التقلاد

هو سمة تماز

القانون الدولي ارمت وةاصة في مادان حقوق اإلنسانا

ثالثا خطورة تجاهل الحقوق الجديدة

59

D. Rousseau : les droits de l’Homme de la troisième génération dans : droit constitutionnel et droits
dde l’Homme – édition Economica –Paris 1987 pp.126-127.
P. Alston : Prevention versus cure, op.cit, p.52.
R. J Dupuy : thèmes et variations , op.cit,p. 276.
62

انظر (الباب األول من القسم األول حول عدم القابلية للتجزئة) .
51

60
61

ان اال تراك القا

اإمكانية تهارب الحقوق الجداد م القديمة ،د جوب ت ب سابقا الحقوق اال تصادية

واالجتما ية ا أن اجر اال ت ار
المستوا الدوليا هما اال ت ار

ا ا الاوا لى نناق واس سواء في األنظمة القانونية للدون أو لى

يكرس أيها مادأ دا القاالية للتجز ة  Indivisibilitéالمكرس في األما المتحد

أو كما جاء في تصريك  déclarationللارلمان األروبي مؤرخ اي  12أاري  1989ا أو ا الن فاانا حون حقوق
اإلنسان في اوناو 1993ا
ودون شك ف ناك احتماالت للتنازا اان مةتلت الحقوق  ،حتى المنتمية من ا لنفس التصنات  ،فاألمر اتو ت
لى تأوي سليا ا ار ي االنسجاا المننقي اان الحقوق والتوازن الهرور اان األهدا

والتحكيا المنصت اان

المصالك المشرو ةا فإما أةمت حقوق الجا الثالث كأرهية إل مان بقية الحقوق فإن التكام والترابي يح
مح التهارب المز واا فالحق في الاا ة السليمة مثال

63

طالجا الثالث ال يمكن اال أن اد ا الحق في

الصحة طالجا الثاني والحق في الحيا طالجا األون ا ا ان هما المثان اوهك الى حد ما تعسفية تصنات
حقوق اإلنسان الى نوا ت ،ونفس األمر يصدق بالنسبة للحق في السلا في ال ت بالحق في الحيا ا وكما
الحق في التنمية الم يعتارء بعك الفق اء بعدا جما يا للحق في الحيا 64ا
وبالنسبة لمةانر استعمان الحق في التنمية كدريعة للدكتاتورية هد الحقوق الفردية ارا أحد الفق اءي في
الحقيقة ان الدولة ستكون أون مدان للشعب الم يمكن أن اثار هدها حق في التنمية اما لا تس ر لى تحقيق

 63حول هذا احلق انظر مثال :
Mohamed Bedhri : le droit de l’Homme à l’environnement constituera-t-il un nouvel espace de liberté
– dans : les pays en voie de développement entre l’exigence démocratique et la priorité économique
– Thème de la 2ème session de l’Académie du Royaume du Maroc –Rabat 28-30 Novembre 1994
publication de l’Académie – 1944- pp. 47-52.
64
p. de Waart : The inter-relationship between the right to life and the right to development – dans :
the right to life in internationl law. Edited by Ramchran-editions M. Nijhoff 1985 p.90.
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في ياد سياست ا الداةلية وفي ال ات ا بالةار  ،وتمهب الفكر بعادا ،في نظر شعب ما فإن حكومة يمكن ا
في همء الفرهية أن تفقد مشرو ات ا لى أساس ااداولوجية التنمية 65ا
أما ن الةنور المتأتية من االستعمان السياسي للمف وا في العال ات الدولية ،فاجب اال ت ار

أوال بأن ك

مو ت هو سياسي بمعنى من المعانيا فما اجب التركاز لي هو مشرو ية هما االستةداا السياسي أو ملك ا
همء المشرو ية التي تحددها مشرو ية ال د

والوسا

المستعملة لالو ا وب ما الصدد فمن المشروا تماما أن

يستةدا العالا الثالث مف وا الجا الثالث أو أحد ناصرء للدفاا ن حقو

المشرو ة في العال ات الدولية

شرينة تاليغ النتا ج للمستفاد الن ا يا ومن حق دون العالا الثالث اتةام حقوق اإلنسان كمدة للمنالبة انظاا
ا تصاد

المي جداد ،ولكن بالمقاا  ،من حق الدون المتوج ة الا ا المنالب أن تحرص لى أن اتا استةداا

ادن ودا ا لحقوق االنسان للمعاملة التفهالية أو التصحيحية التي سيحظى ا ا العالا الثالثا
و لى العكس من االد اء السااق فإن دا اون فتك نقاش حون حقوق اإلنسان وا اد النظر في وسا

ا مال ا

ومةتلت أبعادها يعد مو فا سياسيا ار ادن وممارسة ار ديمقرانيةا وربما يعود الساب الى كون المقاربة
الجداد لحقوق االنسان تتنلب ز ز ة بعك الموا

وا اد ترتاب بعك التوازنات وادةان فا لان جدد في

الفهاء العااا
وبالنسبة للتةو

من حصون ن از ات بساب المنالب الناتجة

تجاه همء المنالب هو الم

ن الحقوق الجداد  ،فتجدر اإلشار الى أن

اد الى ن از ات ،ا ان العالا بساب هما التجاه يسودء نت شام  ،ال مجرد

العنت المباشر المتمث في الحروب األهلية والعدوان واالحتالن  ،ا وكملك العنت الاناو المتمث في ةرق

René Jean Dupuy op. cit p.271.
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كافة حقوق اإلنسان ةاصة في البالد المتةلفةي ان ممابك الاؤس في أمريكا الالتانية تعد سرية ،ففي ك سنة
تنفجر بصمت ثالث ناا من حجا هاروشيما لى شعوب تعودت أن تعاني وهي تصر أسنان ا … 66ا
ويمكن سحب هما التصور لى أ لاية شعوب افريقيا وآسياا
وأةا ار فر ا اإل راء الم يحمل ال أر القا

اتركاز الج ود والوسا

المحدود

لى ا مان الحقوق المعتر ا ا

من ا  ،فإن الرد الحاسا لى هما ال أر هو التناي الى أن همء النظر المحافظة لحقوق االنسان التي تناهك
المقترب الجداد هي نفس ا مسؤولة ن محدودية الوسا

والج ود المةصصة لد ا الحقوق التقلادية لإلنسان

ألن ا تندر في مقاربة ال تجع همن أولويات ا توفار ك الشرو والوسا

للن وك بحقوق اإلنسان ،ك

حقوق االنسان وحقوق ك الناس والشعوبا
ولحسن الحظ فإن استماتة والحاظ أنصار المقترب الجداد ،وكما ه ي الوا

سيحم الكثارين

لى تلاان

موا ف ا ،ةاصة بعد أن صار الموهوا لى جدون أ مان األما المتحد ا
وهكما سو

تتانى األما المتحد بعد شر سنوات من النقاشات ط 1977ي  1986ا الن الحق في التنمية طالقرار

 14/128اتاريو  4دجنار  1986الصادر ن الجمعية العامة وسو

اؤكدء مؤتمر فاانا ط 1993و يصبك أحد

م اا المفوك السامي لحقوق االنسان باألما المتحد هو د ا ا مان هما الحق الجداد في المنظومة األممية
ارمت ا67ا
عبد العزيز النويضي

Eduardo Galeano : les veines ouvertes de l’Amérique latine ed. plon-Paris 1981 p.14
 67من أجل حتليل أوسع أنظر  :عبد العزيز النويضي :احلق يف التنمية بني القانون الدويل والعالقات الدولية  ،مطبعة النجاح اجلديدة ـ الدارالبضاء  1998ـ 452
صفحة .
54

66

المجتم المدني
CIVIL SOCIETY/ SOCIETE CIVILE

هناك كلمات ومفاهيا تق هحية الحقبة التي تكتشت ا ا أو النريقة التي تدة ا ا الى ل ة أو ثقافةا ولع
كلمة المجتم المدني ،واحد من الكلمات التي دفعت ثمن ثقافة يسارية اةتزالية اةتصرت الشعب بالمنظمات
الوا عة في فلك الحزب ونظر شمولية ربنت ك شي بالسلنان أو ج ازء التنفام  ،سكريا كان أا اارو رانيا،

وأةا ار وليس آةرا ،االستعمان السي من مؤسسات أو أشةاص وظفوا المف وا أكثر مما أ نوءا
اةتصر

د أردشار ان بابك النظر الساسانية للمجتم والحاكاا ونالحظ في نقنة الهعت األزلية لفكر

الحاكا العادن ،أ

استادان العامة بالةاصة والةاصة بالسلنانا ولكن ال اترك الفرصة للمجتم للتعاار ن

نفس انفس ةار نناق الحاكا ،ولو أن اجع من جز األةار ن ةوك معركة اإلصالظ سابا كافيا
الستقالت ي من ألفى منكا الر ية في حان فسادها ،ولا ار انفس

لا ا و في اصالح ا فال يكونن لقميص

م بأسرا ةلعا من لما لبس من ملك الملكا ط1
حم اإلسالا فكر األمة مكان المجتم العصاو أو العهو  ،وفكر األمة منم منل الد و  ،في

دا ا

المكي والمدني كانت نية وةصبة ،تادأ بالفرد وتنت ي بالجما ة وتتلةص في همء العال ة اان ما با تبار

اإليمان والمسؤولية والتفريد في المجتم المكي ا اإلسالمي مسا

فردية ،أما الشأن العاا والمصار الداني

والدناو ف قهية جما يةا لما ال نست رب في القرآن وفي كتب الل ة أن نجد األمة الرج األوحد في معناء
والجما ة وأتباا ناي ورج صالك وزمان معدود أو محدودا وب ما المعنى ،كان المجتم أو الجما ة اإلسالمية
جما ًة ما بعد االة تعود انتسابات ا الى انتماءت اا فيما يحاون اد هللا ان باس أن يصنف اتعاارات تةتلت
ن تقاسيا الجند التي ا تمدت التركاب القاليي لقد ترك الناي الناس اوا توفي لى أرب منازني مؤمن

م اجر ،واألنصار ،وأ رااي مؤمن لا ا اجر ،والرابعة التابعون اإحسان ط2

يمكننا أن نستقرئ األسس التاريةية للعال ات المدنية ،اما صك التعاار ،في ما يمكن تسمات بمقومات األلفة أو
اآلداب أو  civilityوباإلمكان في هما الصدد ا تبار األلفة مادأ الميا وليس فقي اان حهار أو دان أو
شعبا ولو أن تعاارات ا وأنما

ممارست ا تةتلت أحيانا اان شعب وآةر وحقبة تاريةية وأةراا لنأةم لى

ساا المثان وا د في األلفة من أ وان منشاوس طمونغ تس  ،القرن الراب

ا الميالد ي

من انقص حس المواسا ليس بشرا،
من انقص الحياء ،والكرا ليس بشرا،
من انقص التواه والةشوا ليس بشرا،

من انقص اإلحساس بالحق وبالبان ليس بش ار ط 3ا

ثا نتاب في حقبة أةرا وزمان يفصل ثمانية رون توهيحا لنمي ادار العال ات اان اإلنسانية هما نجدء في
وصت اةوان الصفا لوةالق بعال ت ا المباشر م النساج المجتمعي والعال ات اإلنسانيةي
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بكون أةال ك رهية ،و اداتك جمالة ،وأفعالك مستقيمة ،تؤد األمانة الى أهل ا كا نا من كان من ولي و دو،
وتأةم نفسك بحفظ ا ،وتر ى حق من استر اك حق ا ،وتحسن مجاور جارك ،وتصفي مود صديقك ،وتةلص
لة النم وازالة الفزا في مستعج از  ،وحادث نازن ،وتريد لل ار ما تريد لنفسك ،فقد

المحبة لمحبك ،م

جاء في كالا بعك الناس ،ان المؤمن ال يكون مؤمنا حقا حتى ارهى ألةي ما ارهاء لنفس  ،وليس هما

من جاد الكالا ،وانما ان الحكيا الفاه طا ا ي ان المؤمن ال يكون مؤمنا حتى ارهى ل ارء ما ارهى
تعود نفسك م الةار ألن ةار ،ال تريد بفعلك وها ،وال يحملك
لنفس وهما من شريت الكالا اوساالك أن ا
لى فعل ةو ي ط 4ا
ال شك بأن هما الحرص المجتمعي األةال ي الناب كان وراء تأصا ثقافة ا تصاد العنت وت ا ة أسس مجتم
أوس من القاالة والعشار والقواا
م تأميا الدولة اإلسالمية من ا

ناا من المسلمان وابعاد أو محاربة المةالفان ل بقياا الةالفة األموية،

مت فكر أن الةالفة ال تمث اإلسالا بالنسبة للبعك أو لى األ

األمر الم

أدة

ال تمث

نا ا واسعا من المسلمانا

في النقاش اإلسالمي -اإلسالمي فكر الجما ة والمجتم با تبارهما وحد

للةالفةا و د كان من نتا ج ملك نشوء فكر المجتم المستق

ار تابعة

ن الدولة والمعارهة السلمية والعنفية ل مء الدولة

ولو كانت اسالميةا و د أ نى هما الوه اتجاها سلميا أها رموزء الحسن البصر واتجاها نفيا أها تعاارات
الةوار ا ولع من األةناء الكاار للمعتزلة والشيعة دا استيعاب هما التحون التاريةي لقاون فكر التعددية في

اإلسالا والبقاء في نناق الفر ة المصابة أو الناجيةا اال أن ومنم اان المقف والكتابات السياسية األولى وحتى

منزن وسياسة قليةا وتا ملك ليس فقي بالربي
مقدمة اان ةلدون ،دةلت فكر ارتبا االجتماا البشر بشرا ا

اان فكر المدانة الفاهلة والةلفاء األوا

وانما أيها بأنروحة التوافق اان المعرفة الحكمية والمعرفة الدانية

التي كسات أ لاية المفك رين بما فا ا اان سانا واان رشد وتركت بصمات ا في المدارس الباننية والعقالنية سواء

بسواءا

الةص اان ةلدون همء الفكر بالقوني ا لا أن
معنى العمران الم

د تقدا لنا في ار موه أن االجتماا للبشر هرور وهو

نتكلا في وأن ال اد ل ا في االجتماا من وازا حاكا ارجعون الي وحكم فا ا تار يكون

مستندا الى شرا منزن من ند هللا اوجب انقيادها الي ايمان ا بالثواب والعقاب والعقاب لي الم
مال

جاء ب

وتار الى سياسة قلية اوجب انقيادها الا ا ما اتو عون من ثواب ملك الحاكا بعد معرفت بمصالح ا،

فاألولى يحص نفع ا في الدنيا واآلةر لعلا الشارا بالمصالك في العا بة ولم ار ات نجا العباد في اآلةر

والثانية انما يحص نفع ا في الدنيا فقي وما تسمع من السياسة المدنية فليس من هما الباب وانما معناء ند
الحكماء ما اجب أن يكون لي ك واحد من أه ملك المجتم في نفس وةلق حتى يست نوا ن الحكاا رأسا

ويسمون المجتم الم

يحص في ما يسمى من ملك المدانة الفاهلة والقوانان الم ار ا في ملك بالسياسة

المدنية وليس مرادها السياسة التي يحم

لا ا أه االجتماا بالمصالك العامة فإن همء ار تلك وهمء المدانة

الفاهلة ندها نادر أو بعاد الو وا وانما اتكلمون لا ا لى ج ة الفرك والتقدار ثا ان السياسة العقلية التي
دمناها تكون لى وج ان أحدهما ا ار ى فا ا المصالك لى العموا ومصالك السلنان في استقامة ملك

الةصوص ط5

ر ا البعد النايعي لعود فكر الحقوق بقو م

لى

صر التنوير ،كان التنا ك اان النايعي والمدني من ناصر

تالور فكر المجتم المدني  ،ونجد ند جان جاك روسو في العقد االجتما ي مواج ة واهحة م النايعة في
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ول ي االنتقان من حالة النايعة الى الحالة المدنية اةلق في اإلنسان ت اا ار متما از حاث يح في سلوك العدن
مكان ال ريز وتتحلى أ مال بالبعد األةال ي الم انقص ا ا ملك ط 6ا
لقد اكتشت المجتم اإل ريقي والروماني والفانيقي والقرناجي الناب

ار القالي لممارسة السلنة وتنظيا

شؤون المدانةا ويمكن القون أن التنا ك اان السلنة القالية أو المستند الى ال ات انتا اإلنسان من ج ة
والسلنة المتعدد المراج

هوية كانت أا م نية يعود الى رابة شر رون ا الميالدا وهناك نصوص

صانية ديمة تتحدث ن هما البعد في ادار البالد والحيا المجتمعيةا وال شك بأن االنتماء العقا د

أوا

كان من

الصيغ في وج انتماء القربى ثا لا تلاث فكر الكفاء والنبقة والمواننة وتكوين جما ات المصلحة أن

اكتشفت نفس ا في تتاب أشكان اناء الدولة من تلك المحصور بمدانة الى اإلمارانوريات الكاراا وان كان من
فه لعصر التنوير ال ربي ،ف و في فك االرتبا

اان الصيغ الوسينة اان الماهي واآلتي ،اان القديا

والجداد ،اان العهو وما أةم حجم بشك مف ومي متقداي المدني با تبار النشا العقلي لمكونات المجتم

يمتلك الحق في اةتيار األشكان األنسب إلدار شؤون في زمان ومكان محددانا فيما يشك انتصا ار للفكر
اإل ريقية القديمة القا مة لى ا تبار السياسة بمعناها الر يسي ،مشاركة موانني المدانة في الشأن العااا

الناب اإلنساني للعم السياسي والعاا واالننالق من المجتم للرد لى المشكالت التي اواج ا دون وسا ي

ةارجية كانت في صلب فكر الحالة والمجتم والحقوق المدنيةا و ارها تمت فكفكة مف وا السلنة الوراثية
والمقدسة ونشأ شر ية جداد مؤسسة لى سياد الشعب-الموانن واإلراد الجمعيةا
لانا انتظار القرن التاس

شر لفك االرتبا اان الموانن الممث في أج ز الدولة الى الموانن المواز للدولة

والصان لمؤسسات ا في ال ة تعا ديةا أ ا اد اناء المجتم المدني في مواج ة وبموا از الدولة الحداثة معاا
و لى همء المشاك واالشكاليات النظرية سو

ارد فالسفة القرن التاس

شر الكبارا

المجتم المدني ند هاج  ،هو مجموا الروابي القانونية واال تصادية التي تنظا ال ات الناس األفراد فيما
اان ا وتهمن تعاون ا وا تمادها بعه ا لى البعك اآلةر وهو لحظة في صارور أكار تجد تجسادها في
الدولة مات ا التي تجسد ما هو منلق ،أ الحرية والقانونا

ارد كارن ماركس لى هما التصور للحقوق والدولة ،معتا ار الثور السياسية ثور جز ية تقوا لى أن جزءا من
المجتم المدني ساتحرر ويتوص الى ال يمنة العامةا في حان أن االنعتاق اإلنساني لن يكون اال ار نبقة
تعيش في المجتم المدني وليست من المجتم المدني ،نبقة تنالب بال يمنة العامة باسا حقوق المجتم

العامة ،نبقة ارتبي انعتا ا بعتق ا لجمي ف ات المجتم طالارولاتاريا ا ليس الم ا ارأانا في التحلا الماركسي

جع النبقة األكار واألكثر اؤسا في المجتم المدني مفتاظ انعتاق ك نبقات ا وانما فك االرتبا اان الدولة

وحقوق المجتم العامةا هما البعد الم
السا د للعم

ساتاب في اننوناو رامشي أيها من مننلق دور المجتم في بقاء

لى هما المجتم لتقويك النظاا القدياا

ويمكن القون دون اإلس ار

السوساولوجي في التحلا  ،أن الشبكة الواسعة للجمعيات وال ا ات والنقابات واألندية

ال تي تنورت وتنامت بشك كاار م ازدياد الحريات األساسية في المجتمعات ال ربية كانت وراء تنور مف وا
همش األنروحات ال ي لية والماركسية وأ نى حا از واسعا إل اد ف ا النساج المجتمعي
المجتم المدني بشك ا
ووظا ت التنظيا االجتما ي-المدني بشك تجاوز اإلاداولوجية األكثر انتشا ار في القرن العشرين طالماركسية
اللانانية ونظرت ا للتنظا االجتما ي با تبارء ج از اصر يحتا الى نصا ك الحزب الثور المرشد أو مزر ة
للامور األولى للمشاركة في الشأن العاا يمكن العثور فا ا لى كوادر جداد ا
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وفي حان كان العالا يعاد اناء مفاهيم وأنما حكم  ،كانت التشكيالت المدنية ال اد ة تقوا اثورت ا السلمية
التي هزت الانى التسلنية وز ز ت المف وا التاريةي للدولة وجعلت من الحق في دا تمثالية األةار للموانن

في ك لحظة وفي ك

هية جزءا ال اتج أز من شر ية الدولة نفس ا والقانون األساس اان أ دولة ومواننا اا

وف ي لحظات استقان فا ا الفكر النقد كانت التعاارات المنظمة للمجتم المدني الحق األكثر ةصوبة الستقراء
سلايات النظاا اال تصاد

العالمي ومواج ة العولمة بعالمية الكرامة والمساوا اان الشعوب وأدا المحاسبة

األكثر صرامة في الج ار ا الجسيمة هد األشةاص والشعوب ووسالة اله ي بال حدود لى نج ية القو

وممارسات الدون الكاراا ان المجتم المدني اؤكد الاوا لى فكر بسينة ان ا ا النجدات من الةوار ا

 12رناي أن السياسة في معناها الناا والعماق ،هي تعاني الناس الحق فيما اان اا وبالتالي فإن النهج
المجتمعي ودمقرنة وسا

المعرفة واالتصان تعني تلقا يا تعزز فكر تمرير السلنات والممارسة العادية للحقوق

في المنظومة المجتمعية دون وسا يا وب ما ال يشك المجتم المدني استقالة للدولة ن م مات ا الديمقرانية
أو زال لقناا من المجتم

ن المجتم السياسيا كملك ال يعني هما المف وا تقسيا م صارا اان السلنة

المهاد والسلنة السياسية بقدر ما يعني زرا مفاهيا التعاون والمشاركة والمبادر والقرار بشك ديمقراني لى
كافة األصعد والمستوياتا من هنا المجتم المدني هو جا ة المقاومة في ظ الحكا التسلني ،جا ة الم ار بة
النقدية وتجداد الدا الدا ا في المجتمعات الديمقرانية ،ومصن انتا

األفكار وتعاارات النهان المستجد

والهرورية لتقدا اإلنسانا
جرا اكتشا

المجم المدني في الالدان الجنوبية والعربية اوا دفن ما دة من سمات الجم وريات ول ياب

العقد الدستور

ن الملكيات وانحسار الدولة في السلنة التنفامية حتى ال نقون باد الشةصية المحانة

ابنانة أمنية أو حزبية أو شا ريةا فبقدر ما جرا اال تداء لى ال امش ةار السلنو المسمى بالمجتم ،
كانت منعكسات اإلجابة الرد فعلية باالنكماش لى النفس والعود |الى الروابي العهوية والعصاية القديمةا

األمر الم

جع السلنة المسو ر ا نايعت ا األ لية ادر

لى ال يمنة

لى مجتم ادون نساج متكام

ومترابي يسمك ل بالدفاا ن نفس بأسلحة العصرا
ند ياب السياسة بك أشكان ممارست ا ،وحصر ادار وتوجي وانفاق رأس المان وال اء مف وا الدولة با تبارها
التعاار ن قد ادن أو جا ر يفترك احترام من المتعا دان ،تصبك المؤسسات قيمة و ار ادر لى
انتا الكوادر الهرورية للبقاء في سباق الحد األدنى من توفر السياد للشعب والةاز ألانا والحرية لمكونات

وأشكان تعاارء المةتلفةا هما الوه المةات يعاد المثقت الى أشكان التحلق التي تسمك بالنظر الى العالا
ةار سقت االستاداد السلنو واإلن الق العصاو ا من هنا أهمية الجمعيات الحر التي تنشأ في الدان
الشعوب وتحاون ا اد الروظ للحاكا والمحكوا ،بعد ا تيان األون لملكات الثاني ن سااق اصرار وتصمياا
هاثا مناا
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حق المقاومة
DROIT A LA RESISTANCE

ما من هية شكلت موهوا نقاش داني ودناو  ،شعاي ودوالني ،للعامة والةاصة مث

هية حق المقاومةا

فالمقاومة كلمة ترتبي بشر ية القا ا وترتبي بالناب شب المقدس للسلنة األ وا وترتبي ات داد الجما ة السا د
في لحظة ماا وب ما المعنى ف ي كلمة هرنقية مةيفة واألفه

دا ا نا ا حق الوجودا ولكن ه يمكن للبشر

التقدا دون مقاومة اال تياد لى روتان النظا الحاكا لوجودها ،ه يمكن ا التنفس دون مقاومة الظلا الوا

الار لوسا
لا ا ،ه يمكن ا أك لقمت ا بكرامة دون مقاومة االست الن ا
كلمت ا بحرية في ياب الحد األدنى لقاون اةتالف ا؟ أس لة ال حصر ل ا جعلت الشعوب والدون تةتلت ،ويكون
استمرار يش ا ،ه يمكن ا ون

اةتالف ا جمريا أحيانا حون مف وا المقاومةا
منم مزدك وكونفشاوس وبوما وأناياء الديانات اإلاراهيمية ،كان االنشقاق جزءا أساسيا من ميكانازا الحيا لك
األديان والمعتقدات ،وكان الةرو كالدانامو الم ابعث الحيا في جسا اةشى لى نفس من فساد الناس وصدأ

األيااا وم ك مؤسسة تانى كان ثمة تيار رافك لعملية الاناء والتأ لا م السا د ،وم ك حركة تنشي ،كان
لى العكس هناك من ابحث ل ا ن مكان تركن الي تأةم ارء حصت ا من المنظومة السا د دون نيش أو

ت ور اهافيا ولكن التاريو ،هما البارومتر الصارا بأحكام  ،أ نى السلنة لمن نلا ا والنبالة لمن اوم ا،
وبقات صور المسيك المصلوب شاهدا
االنتصارات ما هو أشد ا ار من ال زيمةا

كان اإلسالا الناشي ةروجا لى األ ار

لى أن من ال از ا ما يفوق أرف االنتصارات يمة وا تبارا ،ومن
والنظا العربية ،و ندما تدا ت لي القبا

وتراكب لى المسلمان

الظلا أمن للمان يقاتلون بأن ا ظلموااا المان أةرجوا من ديارها ب ار حق ا في نص رآني يعني مقاومة الظلا
مشرو ات ا الكاملةا

من الصعب الدةون في تفاصا ما يسمي ن حسان الفتنة الكارا في التاريو العربي اإلسالمي ،ولكن من
الس

استقراء سؤالان لا نحص بعد لى اجابة ل ماي من اجرؤ الاوا لى تجريا المان تلوا ثمان ان فان

ومن اجرؤ الاوا لى تار ت ا؟
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كانت البابكية مقاومة للةالفة بالمعناان الداني والقومي ،كملك كانت حركات الةوار في الم رب الكاارا ونجد
بحق ك أشكان المقاومة السلمية أو المسلحة نعوتا ألنف ا امرا وفي الحهارتان الاونانية والرومانية ارتبي التمرد
بشك اا بالاربريةا أما المقاومة في سنان ن يان الكنيسة في أوربة فنالت أبش التعااراتا ومن الهرور
متابعة مظالا الكنيسة وتاريو محاكا التفتيش لمعرفة الثمن الباهظ لما جع كلمة المقاومة في األزمنة الحداثة

تجد جمورها األولى في اإلصالظ الداني المسيحيا وكما شكلت كتب المحن التقارير األولى النت اكات حقوق
اإلنسان في المجتم العربي ،شكلت مؤلفات العداد من رجان الكنيسة اإلصالحية ن االهن اد الم

كانوا

هحات تقارير ن همء االنت اكات في أوربة ،ولع في كتاب ااار جوريو  Jurieuط1713-1637ا تأمالت
في االهن اد الفظي الم

تعاني من كنيسة اإلصالظ في فرنسا الصادر اا  1686ما يعني فكر ن همء

المؤلفاتا
في التراث األداي ال ربي ،حق المقاومة امن ،قاد اروتستنتية دةلت القاموس م الحروب الدانيةا و لانا

انتظار وصون ملوك اروتستنت للسلنة لكي اتانى دد من المنظرين الكاثوليك هما المف واا وفي القرن الةامس

شر نجد ند المصلك الداني اإلنساني هولدريش زوين لي  Zwingliط1531-1484ا ا ناء المواننان حق
مقاومة الن يان والتةلص من ا و د ارتبي تنور مف وا المقاومة هما م تنور مف وا آةر هو العقد االجتما ي
اتعاارات األولى طحوالي  1579ا ا حاث كان الحداث ن قدان اجتما اان األون اان هللا والشعب والثاني اان
الملك والشعب ،وأ

انت اك للملك للدان الحنات يعني انت اك ل ما العقد ويسمك بالتالي للشعب بممارسة حق

المقاومةا القانوني روتاوس ط1583-1645ا اننلق من فكر احتراا الحق النايعي لوشةاص با تبار أن
انت اك هما الحق هو الم يمنح ا حق مقاومة الظلا والعستا

ا تار صمو ا فون اوفندور ط 1632-1694نظرية الحق النايعي ا مة لى وجود نظاا أةال ي المي

و ا د داةلية مستقلة للعدالة فوق القوانان المدنية ،وصنت القانون النايعي والقوانان اإلل ية داة هما النظاا

كمعنى أساسي وأون للكا ن البشر ا في حان صنت القوانان الوهعية با تبارها بشرية يهع ا المشرا لمجتم
معان ولما ف ي مرتبنة بالزمان والمكان والنبا

البشريةا وهمء القوانان الوهعية با تبارها تننلق من مصالك

المواننان ف ي تسمك ل ا باستعمان حق المقاومة في حان وجود سلنة ظالمةا االستنتا الم يصب في مننق

جون لوك ويةالت فلسفة هوبسا ولع فك االتصان اان حق المقاومة والقوانان اإلل ية ند اوفندور

د أ ناء

منم ماك الو ت نابعا أكثر المية وشموالا

يمكن ا تبار ا الن االستقالن األمريكي ط 1776/7/4أون وثيقة تنص ص ارحة لى حق المقاومةا ويننلق
اإل الن في ا اررء لحق المقاومة من مادأ ا تبار السلنة العادلة تلك التي تنشأ من اتفاق المحكومانا وأن
اال تداء لى هما العقد االجتما ي من ا المستعمرين يعني الحق للناس في ن أ

التزاا ل ا م السلنة

االستادادية كحق وواجبا ويؤكد النص لى أن المقاومة المسلحة هي المرحلة األةار لالحتجا هد ال يمنة
االستعمارية طاإلنجلازية اوم م في المستعمرات الثالثة شر األمريكيةا و د أصبك هما النص المبكر مرجعا

للعداد من حركات التحرير الونني في القرنان التاس

شر والعشرينا

الشر ية و ياا ا ،كانت أيها وراء نقاشات حق المقاومة ةاصة ند استعمال ا للعنتا و د أ ر ا الن حقوق

اإلنسان والموانن ط1789ا أربعة حقوق نايعية لإلنسان ال اجوز المس ا اي حق الملكية ،حق الحرية ،الحق
في األمن ،الحق في مقاومة الظلا واالستادادا مؤصال ل ما الحق في االتجاهات المدافعة ن همء الحقوق بشك

مبكرا و د ا تارت الماد  33من النص الثاني إل الن حقوق اإلنسان والموانن الصادر في  1793أن حق
مقاومة الظلا هو النتاجة النايعية لحقوق اإلنسان األةراا أما ا الن حقوق وواجبات اإلنسان االجتما ي الم
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أ رت أمة جنات في  1793/6/9فقد أ ر في الماد العاشر حقو ا ستة هي المساوا والحرية واألمن والملكية
والهمان االجتما ي ومقاومة الظلاا وا تارت الماد  44أن لك موانن الحق في مقاومة الظلا ويحدد شك

المقاومة في الدستوراا ا

أوربة المستفاد من االستعمار المباشر ستكون آةر المتانان لمف وا مقاومة االستعمار وآةر القاالان لفكر حق
تقرير المصار ،وحتى في األوسا

اليسارية في القرن التاس

شر ،كان اجر الحداث ن توسي الحقوق

السياسية للالدان المستعمر ال ن حق تقرير المصارا ويمكر الدكتور صالظ امر بأن القانون الدولي التقلاد

في القرن التاس

شر لا اتعد تنظيا اكتساب السياد

لى المستعمرات وتأكادها لصالك الدون االستعمارية ا

كان لثور أكتوبر ووالد األممية الثالثة شر اً والر يس األمريكي توماس ودرو ويلسون ط1856-1924

رباً

الفه في ا اد اال تبار لمف وا المقاومة ادفا ما ن حق الشعوب في تقرير مصارهاا األمر الم لا تقا ب

صبة األما التي أصرت لى مف وا الشعوب البال ة والشعوب القاصر والتي جاء حرفيا في الماد  22من
دهاي

-1المستعمرات واأل اليا التي ترتب لى الحرب األةار أن ا لا تعد تةه لسياد الدون التي كانت تحكم ا
والتي تقنن ا شعوب ار ادر

لى الو و

وحدها في األحوان القاسية للعالا الحداث ،انناق لا ا المادأ

القاهي بأن رفاهية همء الشعوب وتقدم ا هي أمانة مقدسة في نق المدنية وبأن يشتم الع د لى الهمانات
الكفالة باالهنالا ا مء األمانةا

 -2أن أفه وسالة لوه هما المادأ موه التنااق العملي هو أن يع د بالقوامة لى همء الشعوب الى األما
المتقدمة ،التي هي بحكا مواردها وتجارب ا ومو ع ا الج رافي ،في مركز يسمك ل ا باالهنالا ا مء المس ولية،
والتي هي ار بة في اول ا وأن تزاون همء القوامة اواسنت ا اوصف ا سلنات ا مة باالنتداب وملك بالنيابة ن
العصبةا

اال أن حركات التحرر الونني د ا دأت تنمو من الصان حتى الم رب ،ولا يعد باإلمكان الدفاا نويال ن

موهو ة الشعوب القاصر ا
اد القادر الج از ر سيفتك الباب لكاوسن ا

كادا ليصبك رمز المقاومة المناههة لالستعمار الفرنسي في

الناجر اان  1920-1917وسازرا الو تشي ط 1899-1966في األدب العالمي تلك الصلة الحية اان
المسؤولية السياسية للكاتب وحق المقاومة ندما ترك اات و ا لت والتحق بالمقاومة الصانية لالحتالن اليابانيا

مؤسس مجلة ط اموا حتى الرمق األةار ي Kang dao diور يس تحرير آداب وفنون حرب المقاومة  ،ربي الو

تشي اان المقاومة والتعددية السياسية وهرور اجتماا ك التيارات هد االحتالنا هما المث الشر ي اإلنساني

والديمقراني ،كان يمكن لفرنسا المقاومة أن تعني للعالا لو ارتقى ماثاق المجلس الونني للمقاومة الى مستوا
حق تقرير شعوب المستعمرات لمصارهاا ف ما النص ،الم

وهعت الرابنة الفرنسية لحقوق اإلنسان والاونسكو

في الكتاب الوثا قي الصادر ن ما بمناسبة المكرا الةمسان لإل الن العالمي لحقوق اإلنساني الفتك العالمي

لحقوق اإلنسان  ،في تصور متكام ليس فقي للنهان هد الفاشية وانما ا اد ا مار فرنسا بعد التحريرا حاث

انص لىي
 ا امة الديمقرانية األكثر اتسا ا اإ ناء الكالا للشعب وا رار االستفتاء العاا، -الحرية الكاملة للفكر ،للهمار والتعاار،

 حرية الصحافة ،شرف ا واستقالل ا ،واستقالل ا ن الدولة وسلنان المان والتأثارات األجناية، حرية التنظا ،والتجم والتظاهر،61

 احتراا حرمة المنازن وسرية المراسالت، -احتراا الشةص اإلنساني،

 المساوا المنلقة لك المواننان أماا القانون،و د نالب الماثاق ااناء ديمقرانية ا تصادية واجتما ية والتنظيا العقالني لال تصاد وتنوير ود ا
أساسية في مصانع ا وحق العم واإلجاز وتثاات حد

التعاونيات االنتاجية وحق العمان في احتالن موا

أدنى لوجر وتعزيز استقالن النقابات وا داد ةنة كاملة للهمان االجتما يا

لوست نالحظ بمرار أن ا الن االستقالن األمريكي لا ارتق الى ال ة مساوا م ال نود والسود كما أن مشروا
ا الن المقاومات األوربية ط 1944لا اجرؤ لى ح ديمقراني حقو ي لموهوا المستعمراتا
همء النقا

السوداء في معركة حق المقاومة استمرت في أرو ة األما المتحد التي ةرجت من سينر أوربة

ال ربية وبالتالي أ ر ماثاق األما المتحد في الماد األولى من حق تقرير المصار والمساوا في الحقوق اان

الشعوبا وجاء في الماد  55ي ر بة في ت ا ة دوا ي االستقرار والرفاهية الهروريان لقياا ال ات سلمية ودية

اان األما المتحد مؤسسة لى احتراا المادأ الم يقهي بالتسوية في الحقوق اان الشعوب وبأن يكون لك من ا
تقرير مصارها ا ور ا ملك ةاهت الشعوب المستعمر حروبا ناحنة من أج االستقالن في أكثر من الد لرفك
الدون المستعمر التةلي سلميا ن مستعمرات ها ا
ولع التوصية ر ا  1514ط 15حون منك االستقالن للشعوب واأل اليا المستعمر تاريو  14ديسمار ،1960
تشك النص األوهك واألكثر تقدما لى هما الصعاد حاث جاء فا اي

 -1ان ةهوا الشعوب لالستعباد األجناي أو سينرت أو است الل يعتار انكا ار لحقوق اإلنسان األساسية

وينا ك ماثاق األما المتحد وي دد هية السالا والتعاون في العالاا

 -2لجمي الشعوب الحق في تقرير مصارها ،ول ا بمقتهى هما الحق أن تحدد بحرية نظام ا السياسي وأن
تسعى في ظ همء الحرية الى تحقاق نموها اال تصاد واالجتما ي والثقافيا

 -3اجب أال اتةم بأ حان تةلت اإل ليا في المادان السياسي أو اال تصاد أو االجتما ي أو التعليمي مريعة
لتأةار االستقالنا
 -4اوه حد لجمي أنواا األ مان المسلحة أو أ مان القم الموج ة هد الشعوب ار المستقلة ،وحتى تتمكن
من أن تمارس في سالا وحرية حق ا في االستقالن التاا وتهمن سالمة ا ليم ا الوننيا

 -5ك محاولة تست د

التقويك الجز ي أو الكلي للوحد القومية أو سالمة ا ليا أ الد تعتار منافية ألهدا

ماثاق األما المتحد ا ا

و د م دت همء التوصية إل رار مادأ حق تقرير المصار في الماد األولى من الع دان الةاصان للحقوق المدنية
والسياسية واال تصادية واالجتما ية والثقافيةا وتعاا ار ن آالا القار السوداء ،نان حق المقاومة وتقرير المصار

حا از هاما في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حاث جاء في الماد 20ي

 -1لك شعب الحق في الوجود ولك شعب حق منلق وثاات في تقرير مصارء ول أن يحدد بحرية وهع

السياسي وأن يكف تنمات اال تصادية واالجتما ية لى النحو الم اةتارء بمحك ارادت ا

 -2للشعوب المستعمر المق ور الحق في أن تحرر نفس ا من أ الن السينر واللجوء الى كافة الوسا

التي

يعتر ا ا المجتم ا
 -3لجمي الشعوب الحق في الحصون

لى المسا دات من الدون األن ار

التحرر هد السينر األجناية سواء كانت سياسية أا ا تصادية أا ثقافيةا ا
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في هما الماثاق في نهال ا

وم ن اية الحرب البارد  ،ةرجت فكر حق المقاومة من مجرد حق شعب في الدفاا ن نفس  ،فقد تداةلت
معالا االستاداد واالستعباد لى الصعاد الدولي ،وأصبك حق حماية الشعب الفلسناني مثال مسؤولية دولية كما
أن امكانية هما الشعب للن وك بعد التحنيا المن جي اإلس ار الي لمقومات وجودء تعتار هية ا ليمية و المية

وليس فقي فلسنانيةا و ياب الد ا اإل ليمي والعالمي ال يعني فقي معانا فلسنانية ،ا يعني بك بسانة ،أن
شعوب المننقة يصعب أن تشعر باألمان في ظ
يمكن القون الاوا أن أزمة العالا األحاد

ياب األمان بك مفاهيم

ن اإلنسان الفلسنانيا

القنب ستعاد مف وا المقاومة بقو وبشك متعدد األشكان والميادانا

فالواليات المتحد التي تشك القنب األ وا ليست هي األكثر تأهال لى الصعادان الحهار والحقو ي لهمان

القيا ا لتي أ نت للحهار ال ربية اريق اا ومن ج ة ثانية ،فقد أ نى الحاز الحالي لدمقرنة المعلومات
والمعار

لكوادر الدان العالا القدر

األةال ي والثقافي واال تصاد

لى تجاوز العناء األمريكي ،باألةص في ك

للنظاا العالمي القا اا األمر الم

ما اتعلق باإلصالظ

يعني ابسانة أن التزااد المهنرد للعنج ية

األمريكية يعزز بشك مهنرد أشكان المقاومة في الشمان والجنوب لى حد سواءا و د تجلى هما األمر أكثر

فأكثر بعد أحداث ساتمار  2001واألسالاب التي اتبعت ا اإلدار األمريكية والتي كان من الواهك فا ا ياب
النهج والناب الرد فعلي والتبسيي الفج واةتصار العالا في فسناناني من ليس معنا ف و في معسكر الشرا
من هنا مةانر صدور أ
يعني الدولة ك

رار ن األما المتحد حون حق المقاومة همن التصور األمريكي لإلرهاب الم

حقوق ارهاب ةصوم ا وأ دا ا ،ويحرا المجتمعات البشرية من مةتلت أشكان مقاومت ا

لالحتالن والن يانا

في تاريو البشرية وحتى اومنا ،كان األ وا هو الم يفرك وا د الحرب والسلا ،وأيها ولوست ،نبا
أثناء الحرب والسلا ،وب ما المعنى ،ابقى األ وا المسؤون األون

البشر

ن البعد األةال ي لوشكان التي تأةمها

المقاومة با تبار الظلا منتج أساسي لال قالنية والحقد في العال ات اان اإلنسانيةا
هاثا مناا

الفساد و ياب المحاسبة
Corruption and Impunity

فييي حييان حاولنييا ف ييي الجييزء األون نييرظ الجوانييب التاريةييية والمعاص يير آلفيية الفس يياد ف ييي مقاربيية حقييوق انسييانية،

سيينحاون فييي هييما الجييزء نييرظ اإلشييكالية التييي تجع ي ميين الفسيياد آفيية مات ةنيير جسيييا لييى الحقييوق اال تصييادية
واالجتما ي يية والسياس ييية ،ول يييس فق ييي مش ييكلة أةال ي يية و انوني يية ف ييي النظ يياا الع ييااا فالعدا ييد م يين المنظم ييات ا يير
الحكومييية لييى الصييعاد العييالمي تنالييب الاييوا بييأن توظييت أميوان الفسيياد فييي الييدان الجنييوب التييي اجيير تاايهي ا

بكي صييفا ة ودنيياء فييي الييدان الشييمان لإلسي اا فييي مشييكلة المداونييية ال ا ليية التييي تعيياني من ييا الالييدان الفقايير ط 1ا

ةاصة وأن همء الالدان د تا امتصاص دم ا ار جنيراالت فاسيدان ومفسيدان و صيابات أمنيية وماليية وسياسياان
جعليوا مين الشيأن العياا مصيدر ا تنياء شةصيي و يا ليا هيمء المشيكلة حوليت اليدانا نيية اليى كيانيات يعييش فا يا
رابة ثلثي السكان أحيانا تحت مسيتوا الفقيرا هنياك مثي الفسياد فيي النبقية السياسيية والعسيكرية الباكسيتانية ميثال

الييم جع ي ميين هييما الالييد يحتييا الييى  5،2مليييار دوالر سيينويا إليفيياء الييداون ال يملييك بأحسيين األح يوان أكثيير ميين
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 2،75مليار من ا من مصادرء الداةليةط 2ا ويقدر بعيك اال تصياداان التونسياان شيمون المداونيية كي نفي سيالد
فييي هييما الالييد فييي العش يرية القادميية فييي و ييت تهييرب في ي

ملييية ن ييب الم يوارد والةييو والرشييو دانامييية المجتم ي

ونا ات ا ولقد حصلنا لى أر ا ا شب رسمية تسار الى أن ما تا تحويل للةيار مين األميوان المسيرو ة فيي سيورية
والج از يير وحييدهما فييي ربيي

ييرن اتجيياوز الم يية و ش يرين مليييار دوالرا ولوس ييت فآفيية الفس يياد ال تييرحا وال تعيير

الحييدودا ور ييا نابع ييا العييالمي والنتييا ج الكارثييية ل ييا لييى الصييعاد العييالمي ،مييا زان هنيياك ف يراغ كاايير فييي القييانون
الدولي يسيمك بميا يمكين تسيمات

مليية ن يب منظمية لثيروات الشيعوب الفقاير اير فسياد أج يز الدولية والمؤسسيات

الةاصيية ،فسيياد يشييم حييق الصييحة كمييا يشييم الحييق فييي الحرييية ،انييان ج يياز الاييوليس وج يياز الحييزب الحيياكا،

ويتييداة

ل ييى ص ييعاد ك ي الةالي ييا المجتمعيييةا وف ييي ييياب الحريييات األساس ييية والشييفافية اإل المي يية والحييق ف ييي

المحاسييبة ميين المنظمييات ايير الحكومييية والعدالييةاا يصييبك الفسيياد فييي الييدون النامييية محنمييا لكيان ييا وليييس مجييرد
مييرك اتعييايش مع ي المجتم ي ويحيياون محاص يرت وتقلا ي مجاالت ي وسييلايات كمييا هييو حييان أوربيية ال ربييية وأمريكييا

الش ييماليةا م يين هن ييا ص يير نظ يير وةن يير النظري يية اللاارالي يية الجدا ييد ح ييون الفس يياد الت ييي يمثل ييا مارت ييونMerton

وهنتن تييون Huntingtonوتالمييان  Tilmanالتييي تعتايير الجانييب األةال ييي للفس يياد ثانويييا با تبييارء نايع ييي ل ييى
اإلنسييان وتعتايير الفسيياد اايين سييارور الحداثيية واالنتقييان واالنييدما االجتمييا ي با تبييارء يه ي الزيييت فييي العجييالت
ويسمك للمناومان ادةون السسستاا طالمنظومة فيميا اجنيب ثيورات حياد ط 3طكيما) مين الصيعب أن نجيد فيي هيمء
األنروحات النباهة الهرورية لتفسار ياب  12مليار دوالر مثال من ةزينة محافظة بكان ا سب سنواتا

سيينننلق امن ميين هييرور ااجيياد تعريييت جنييا ي للفسييادا أ أن يق ي هييمن هييمء الكلميية ك ي مييا يصيينف القييانون
الجنيا ي اوصييف كييملكا وبعكييس مييا ييد اتسييارا للييمهن مين أن هكييما مقاربيية سييتجع م متنييا أسي  ،فييإن الةلي فييي
وانان العقوبات اال تصادية الوننية هو الم يسمك باالنتشار السرناني ل مء اآلفةا
فميين ج يية ،فشييلت كي محيياوالت ا يرار اتفا يييات المييية لمكافحيية الفسيياد حتييى صييدور هييمء الموسييو ةط 4ا وجمليية
االتفا يات والنصيوص اإل ليميية تقي ةيار المننقية العربييةا مين ج ية ثانيية ،يصيعب الحيداث ين توحايد مف يومي
للتعريييت القهييا ي للفسييادا ففييي انجلت ي ار وويلييز مييثال ،يشييم اليينص القييانوني المتعلييق بالو اييية ميين الفسيياد 1916
الكلمة بشك تفصاليا في حان أن تعميا وزار الدفاا األمريكيية ر يا  55007ميثال ال يعنيي نفيس الحيدود للكلمية
ويسييمك بالاةشيييش والعنايييا الممنو يية فييي ارينانيييا نييدما تشييك هييمء العنايييا جييزءا ميين التقالاييد االجتما يييةا أمييا

القييانون الجنييا ي الفرنسييي فاتعييرك للموهييوا فييي الميواد  180-177التييي تييا تانا ييا فييي  8فا ارايير  1945ويعنييي
الموهوا حق بشك جاد نسبة للقوانان األمريكيةا ولع من الالدان المتماز انسبة فساد الية مي تقيدا ا تصياد

ملحوظ اليابانا فمن أص  15ر يس وزراء حكموا اان  1955و  1993تسعة حوكموا بالتور في فهيا ك تتعليق
بالفسييادا نصييت أ هيياء الارلمييان متييورنان فييي هييايا 24080 ،هييو فييي األح يزاب السياسييية تييا تييو يف ا ميين
 1987الى  1991بساب الفساد االنتةاايا ه يعود الفساد في اليابيان لنايعية النظياا السياسيي اليم يحتيا فيي

المنصييب السياسييي ل نيياء مييالي كاايير؟ أا الرتبييا السييلنة القهييا ية ايير المباشيير بالنبقيية السياسييية؟ أا أيهييا
لتعايش النواظا والتقالاد االجتما ية ما ا الرأسمالية م رأسمالية حاد ؟ ال يمكن تعميا المث الياباني حتى ليى

الحالة الصانية المجاور ومن المجحت مقارنت بالتجربة الروسيةا ولع مأسا القار السيوداء التيي اتال يب ب ناهيا

دد من التسلناان من العسكر أو اإلداريان المان يشيكلون أولي ارشيية ماليية تشي ا أموال يا فيي اليدان الشيمان فيي
و ت يموت في في ك ثاناتان نف من الجواا

ان المث الروسي وتجربة الحزب الواحد أو النظاا السياسي ار التداولي في الدان الجنوب يهعنا أماا تحديات
كاايير تتعلييق باألر يياا الحقيقييية لال تصيياد اير المر ييي واألميوان القييمر ا ففييي الو ييت الييم تتحييدث فيي اإلحصييا يات
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ن  % 5من صادرات أوربة لدون الجنيوب تيمهب فيي مسيارب الفسياد ،وتعنيي مجمو ية العمي التيي أنشيأت ا مية
الدون السب ال نية أر اما حيون تجيار المةيدرات فيي العياا تكفيي لتمويي

يال اإلايدز واألميراك الجنسيية العيدوا

ظميية فييي العييالاا تبقييى ةييار هييمء
فييي العييالاا ويقييدر صييندوق النقييد الييدولي بييألت مليييار دوالر أرسييمان الجريميية المن ا

األر اا الجريمة المقاولة

االهنرار لتسويت البها

ار المسيجلة ألميوان الن يب والشيراكة اإللزاميية ايان األمين ورجيان األ ميان والكومسياون

أو تس ا المعامالت أو تو ي العقود العسكرية والمدنيةا أانياء السيلنة فيي الجنيوب

تييتا حميياات ا باسييتمرار ايير السييلنات التنفامييية التييي نصيياوها وألقيوا ل ييا بفتييات الحصيياد ،و ايير دون الشييمان التييي

تؤثر دةون األموان الا ا وتوظيف ا ندهاا

في همء الصور السوداوية ،تادو لنيا مأسيا ت اايب المحاسيبة ليى الصيعاد العيالمي حتيى الايوا مين منظومية األميا
المتحد ا وةارج اا وحتى في الالدان مات االتفا يات الثنا يية أو اإل ليميية طكاليدان االتحياد األوربيي ميثال ميازان
هناك وا ق كاار تحون تسليا المسؤولان ن ج ار ا الفساد بساب دا تجيانس القيوانان الوننيية وبييء االجيراءات

والف ار ات العداد التي تركت ا السلنة التشريعية لحماية أاناء النبقة السياسية واإلدارية المحليةا

وال شك بأن دور السلنة القها ية والسلنة اإل المية والمنظمات المناههة للفساد كاا ار فيي تحسييس الي أر العياا
والة ييرو م يين حال يية التن ييويا الم نانيس ييي الا ار م يياتي ال ييم ا تمدتي ي النبقي ية السياس ييية ف ييي ال ييدان الش ييمان با تب ييار
المعالجيية الراديكالييية لمشييكلة الفسيياد لييى الصييعاد العييالمي تشييك هيير ار ال تصيياد دون الشييمان بييالمعنى المباشيير
للكلمةا

ةلق النظاا الرأسمالي العالمي ما يسمى اجنات المان  Paradis fiscauxللبقياء ةيار الم ار بية والتال يب بحركية

المان العالميةا ففي أرةاا اارمودا مثال اوجد  9500شركة في حان ال اتجاوز دد السكان  60ألت نسيمةا فيي
جييزر كايمييانس ربييي الكيياراااي اوجييد  20ألييت شييركة وال اتجيياوز ييدد السييكان  30ألييت نسييمةا ولكييي ال نييدهب

بعادا ،ثمة جنان في وسيي الحقي األوربيي مثي جاي نيارق اليم أبقتي ارينانييا ةيار االتفا يات الجمركيية وأنيدور
ولوكسماورغ وليشتنشتاانا كملك تركت الارت ان مننقة مادار مننقة نقدية مات امتيازات ةاصة حتى اا 2012

ط 5ا
ر ييا الو ييود التييي تنلق ييا بعييك حكومييات الشييمان ،مييا زلنييا بعاييدان يين المحاسييبة الفعلييية ا ي وحتييى الشييكلية فييي
هييايا الفسيياد ،ةاصيية من ييا مييا اتعلييق بالييدون الفقايير ا لقييد شييكلت مبييادئ ولفسيياورغ  Wolfsbergهييد تاايييك

األموان التي أ رها أكار  11انكا في العالا في  2000/10/30ةنو ااجااية ولكن ار كافية لو ت دوران ال نى
ايير المشييرواا فالاييد ميين تكثاييت الج ييود ميين أج ي ةلييق انييار ييانوني دولييي يحييون دون هجيير رؤوس األم يوان

المسرو ة نحو الدان الشمان وا اد أموان سر ات الرشو بمةتلت أشكال ا الى الدان المنشأا
من واجب الجمعية العامة لوما المتحد أن ته في مقدمة أولويات ا ا رار اتفا ية من أج تسري البحث
واستعاد وا اد الثروات المن وبة ار الفساد الى الدان ا فيما يشم تعزيز الر ابة المصرفية وو ت السر
المصرفي في ك الحاالت التي تثار الشا ة أو تكون موهوا د وا ها ية من الهحايا والشةصيات
اال تبارية المتةصصة انفس النريقة التي تعام ا ا أموان المةدراتا
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هاثا مناا

--------------------1

بشك ةاص منظمة الشفافية الدولية Transparency Internationalا فقد جاء فيي مقيررات ميؤتمري

ميين ايير القييانوني والالأةال ييي أن اييتا اسييتعمان األم يوان المسييرو ة ميين الييدان الشييمان دون أييية محاسييبة أو

امكانية استفاد من ا أصحاا ا شعوب الجنوب ،وك معركتنا من أج ال ياء المداونيية ين اليدان الجنيوب

تصبك مشوهة في حان دا فتك ملت األموان المسرو ة والتي كانت سابا مباش ار في االنتفاخ السرناني ل مء
الييداون فييي معظييا الحيياالتا ال اييد ميين رصييد وكشييت ك ي هييمء األم يوان وا ادت ييا الييى أصييحاا ا ايير جا يية

4

تحالت واسعة من األفراد والمنظمات اان الحكومية و ار الحكومية طمن ا الن نيان ا -زيمبااو  2001ا
2) See: Kuldip Nair, Whispers in Pakistan about corruption in army,
3) Eric Alt & Irène Luc, La Lutte Contre la Corruption, PUF, Paris, 1997, P. 6.
تنص اتفا ية فاانا ط 23مااو/أيار  1969الةاصة بالمعاهدات ،من الفساد الممارس من ممث دولة

منبا توافقيا يمس بشك مباشر أو ار مباشر الدولة المشاركة في النقاشات طالماد  50ولكن حتى الاوا ال

اوجد أ مث تنايقي ل مء الماد ا و د أ د في األما المتحد اان امي  1975و 1979بمبادر من الجمعية
العامة ،مشروا اتفا ية ةاصة بالنهان هد الفساد في المعامالت التجارية الدولية ،وتو ت المشروا دون

نتاجةا و د توصلت أ مان منظمة التنمية والتعاون اال تصاد

الى تاني توصية موج ة أل ها ا في

 1994تد و الدون التةام التدااار الفعالة لعدا تشجي والو اية من ومحاربة الفساد في المعامالت التجارية
الدولية ولكن النص يحصر همء اإلجراءات بالتوافق م االةتصاص الجنا ي المحلي والمبادئ القانونية

األساسيةا و د جرت د ةنوات ا ليمية في أوربة واألمريكاتان منم 1995ا ويمكن تكثات أها النصوص
اإل ليمية المتعلقة بالفساد بأسما ا المعروفة ا اي
The OECD Convention; the Inter-American Convention Against Corruption; the
Council of Europe's Criminal Law Convention; the First Global Forum's Guiding
Principles; the Anti-Corruption Principles developed by the Global Coalition for
Africa; as well as extensive materials that have been developed and collected by the
United Nations, the World Bank, and non-governmental organizations such as
Transparency International.
5) Thiery Lambert, Paradis fiscaux, la filière européene, Le monde diplomatique,
oct. 1994.
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القسا الثاني
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حدود الحماية الدولية لحقوق اإلنسان
Protection internationale des droits humains: Les limites
ديدييه روجيه
مقدمةي

 -1من ييم يياا  ،1945وبش ييك ت ييدريجي ،ج ييرا ان يياء منظوم يية فعلي يية لحماي يية حق ييوق اإلنس ييان ل ييى الص ييعاد
العالمي طاألما المتحد واإل ليميطأفريقيا ،األمريكاتان ،أوربة ش دت تقدما سريعاا

 -2وهكييما ،تان ييت الييدون القي ي اررات ،وةلقييت المؤسس ييات وسي اينت اإلجي يراءات فييي مج ييان حقييوق اإلنس ييان ف ييي
المنظميات الدوليييةا و امييت ال ا ييات المةتصيية فييي المنظمييات الدولييية بصيييا ة االتفا يييات الملزميية للييدون
التييي تصييدق لا يياا وس يواء كييان ملييك بنريييق االتفا يييات أو الق ي اررات الدولييية ،تييا تحداييد حقييوق أساسييية

وحقوق محمية تزداد اوما بعد اوا ،حقوق مدنية وسياسية ،ا تصادية واجتما يية وثقافيية ،فرديية كانيت أا
جما يةا

 -3تتعييدد آليييات الحماييية وتتنييوا ،س يواء كييان ملييك لييى صييعاد تعريييت الحقييوق أو حماات ييا أو الو اييية ميين
انت اكات اا با تبار أن ل ا و ا تبارية ملزمة للدونا
لى الصعاد العالمي واإل ليمي ،يمكن رصد ثالثة أشكان للحمايةي
 -دون تلتيزا ايير تصييديق ا لييى اتفا يييات وتقييدا بشيك دور تقييارير اييتا د ارسييت ا ميين اي لجييان

مش ي اكلة ميين ةا يراء ا ار اييون مييدا تنااييق االتفا يييات م ين ا ي الييدون المو عيية لا يياا وفييي هييمء
التقارير ،من واجب الدون أن تقدا فكر ن اإلجراءات التي اتةمت ا الحتراا التزامات ا الدوليةا

 يسيمك اللجيوء اليى المؤسسيات الدوليية لهيحايا االنت اكيات مين أفيراد أو دون ولممثليي المجتميالدولي اإ داد شكاوا أو نلب مقاها الدون التي تنت ك حقو اا

 يمكيين لفييرق م ي دولييية ميين الةا يراء أن تقييوا ابعثييات تحقاييق للمعاانيية المادانييية وم ار بيية مييدااحتي يراا حقيييوق اإلنس ييان ف ييي الاليييدان الت ييي تزورهيييا وأن تقيييوا بصييييا ة التوص يييات اله ييرورية
المنلوبة من السلنات في همء الالدانا
 -4ان الةاصييية الكاييرا لمنظوميية الحماييية هييمء أن ييا جعلييت هييية حقييوق اإلنسييان هييية الميييةا واننال ييا
ميين وه ي هييمء اآلليييات موه ي التنفاييم ،أصييبك العداييد ميين انت اكييات حقييوق اإلنسييان ،التييي كانييت تميير

بص ييمت ،موه ييوا ش ييجب وادان يية ومقاوم ييةا وباال تم يياد ل ييى ه ييمء اآللي ييات ،يمك يين للمجتمع ييات المدني يية

والمنظمات ار الحكومية أن تكون أكثر فعالية في الدفاا ن الحقوق اإلنسانيةا

 -5وم هما ،يمكن أل شةص أن يالحظ أن ل مء المنظومة سقت وحدودا االنتهاكات مستمرة الحدوث:
عـددها وكثافتهـا وجســامتها ال تتراجـع .وكثيــرون هـم ،فــي هـذا العــالم ،الـذين ال يتمتعــون بأبسـط هــذه
الحقوق :الحق في الحياة ،الحق في الغـذا ،،الحـق فـي الكرامـة اإلنسـانية ،الحـق فـي العـيم بسـالما

وتستمر الدول بارتكاب انتهاكات جسيمة للحقوق األساسية فـي غيـاب كامـل للمحاسـبة ودون أن يـرد
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المجتمع الدولي على ذلك بشـكل فاعـل .ويظهـر أن المجتمـع الـدولي غيـر قـادر علـى احتـرام الحقـوق

التي يتغنى بهاا

 -6يمكيين القييون أن سييقت آليييات الحماييية الدولييية لحقييوق اإلنسييان مو نيياب مييزدو  ،ف ييو ميين ج يية ،نتاجيية
حييدود سياسييية ناجميية مباشيير يين تنا هييات المجتمي الييدولي طأوال  ،وميين ج يية ثانييية ،نيياجا يين حييدود
انونية تا فره ا من ا الدون لحماية امتيازات ا وسيادت ا طثانيا ا
أوالي الحدود السياسيةي

 -7يمكين ا تبيار المنظومية العالميية لحماييية حقيوق اإلنسيان ،التيي تيا اناؤهييا مين اي اليدون والمنظميات اييان
الحكومييية ،انعكيياس حييي لم يوازين القييواطآ  ،وفييي هييما اإلنييار ،فييإن هييمء الييدون ت ييدد اسييتقالن ها ييات
الحماية طب وتحاون الحد من فا لية اآلليات المنلوبة لتحقاق الحمايةط

آ -اناء اان الدون اةه لموازين القواي

 -8يمتاز المجتم الدولي بالتعقاد واالنقساا و ياب المساوا ا وفي وه ك ما ،فإن حقوق األفراد واأل ليات
والشعوب ال تملك وزنا ثقيال أماا المصالك األساسية التي تحرص الدون األ وا لى االحتفاظ ا اا

 -9با تبارهييا لييى صييور المجتم ي الييدولي ،تعيياني منظوميية حماييية حقييوق اإلنسييان ميين التنا هييات فييي
العال ات اان الدون وتةه لموازين القوا الدوليةا فالدون ،في معظا األحييان ،هيي التيي تعيد اتفا ييات

حماية الحقوق األساسية ،وتحدد آليات م ار بة احترام ا ونايعة وشك هما االحترااا امن ،اناء المنظومة
الدولييية لحماييية حقييوق اإلنسييان ا يرتبي بسييارور التحداييد الييماتي للصييالحيات واالمتيييازات للييدون ميين ا ي

حكومات يياا وميين هييما المننلييق ،تحييرص الييدون لييى االحتفيياظ بسييلنات واسييعة لتقييدار األمييور وهييامش
واس للمناور والحركةا
-10

البييا مييا يكييون الشييجب الييدولي انتقا يييا ،ويتجنييب دكتاتوريييات صييديقة أو حمييا مصييالك ليييا

للدون األ واا ان القوا العظمى تساار الدون الحليفية ل يا ،اي يصي األمير اليى حماات يا مين أيية ادانية
دوليةا و لى العكس من ملك ،تعتار الدون األ وا نمام في الديمقرانية وهي تحمي نفس اا اي

يمكين

الحداث ن شب رينة ال تدحك  présomption quasi-irréfragableتقيون بيأن اليديمقرانيات ال

تنت ييك الحق ييوق األساس ييية ،أو بأن ييا ان ارتكا ييت هك ييما انت اك ييات ،فق ييد اه يينرت لل ييدفاا يين مص ييالح ا
الحاوية أو ن البشرية ارمت ياا وفيي المقااي  ،تسيتعم حقيوق اإلنسيان مين اي حكوميات معانية كوسيالة
لفرك نمن ا الةاص ومفاهيم ا السياسية واال تصادية والثقافيةا
ب -االستقالن الم َّ دد ل ا ات الحماية الدولية
-11

في د أحيان ،هناك احتجا

لى ها ات حماية حقوق اإلنسانا فبعه ا ،مث لجنة حقوق

اإلنسييان فييي األمييا المتحييد  ،ل ييا نيياب حكيير اييان الحكومييات ،كون ي مشي ايك ميين ممثلييي الييدونا فييي هييمء
الحالة ،تةه همء المؤسسات لموازين القوا اان الدون ولموا ف ا السياسيةا
-12

اتحييدد اسييتقالن هييمء ال ا ييات بعوامي

داييد ي نظام ييا واةتصاصييات ا ،نمييي تعاييان أو انتةيياب

أ هييا ا ،الحصييانة التييي اتمت ي ا ييا ه يؤالء أثنيياء ممارسييت ا لعمل ييا ،صييالحيات ا ،زميين والاييت ا وأةا يرا،
اتعلق األمر أيها باإلمكانيات المادية والبشرية والمالية الفعلية الممنوحة لك ها ة مين اي اليدونا ففيي
انش أو اتقزاا
ياب اإلمكانيات فإن النشا الملموس لمؤسسة يمكن أن ا
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 احتجا-13

لى فعالية آليات حماية حقوق اإلنسان

لقييد وهييعت اآلليييات الدولييية لحماييية حقييوق اإلنسييان فييي اإلنييار اييان الحكييومي أيهيياا و نييد

تعريف ا ومنح ا صفة اإللزاا ،حددت الدون شرونا يمكن أن ته موه الشك فعالية همء اآللياتا

-14

وفقييا آللييية تقييارير الييدون ،تلتييزا الييدون نييد تصييديق ا لييى بعييك االتفا يييات أن تقييدا بشييك

دور تقارير تقوا ادراست ا لجان ةاراء تا تشكال ا لم ار بة تنااق همء االتفا ياتا وفي تقاريرها ،يفتيرك
أن تشار الدون الى اإلجراءات التي اتةمت ا الحتراا التزامات يا الدولييةا ويمكين ا تبيار آليية تقيارير اليدون

كتقنيية الحييق العيياا لم ار بيية دولييية لتنااييق حقييوق اإلنسييانا وفييي الوا ي  ،ف ييي موجييود فييي ييدد كاايير ميين
االتفا ييات لحماييية حقييوق اإلنسييان ،لييى الصييعادان اإل ليمييي والييدوليا وهييي اآللييية الوحاييد التييي تفييرك

أوتوماتيكي ا لى الدون من لحظة تصديق ا لى هما النوا من االتفا يياتا وهكيما ،حتيى فيي حيان رفيك
الدوليية ألن تقيياا لا ييا الشييكاوا واال ت ارهييات ،فييإن منظوميية التقييارير مفروهيية لا يياا وأةايرا ،بالنسييبة

لبعك االتفا يات ،مث الع د الةاص بيالحقوق اال تصيادية واالجتما يية والثقافيية ،أو المعاهيد الةاصية

بحقوق النف  ،تعتار منظومة التقارير اآللية الوحاد لم ار بة تنااق االتفا يات من ا الدونط 1ا

هما اإلجراء مقايون بسي ولة أكاير مين اليدون مين بيا ي آلييات الم ار بية الحتيراا حقيوق اإلنسيان ،وبشيك ةياص
الشكاواا ألن ا داد تقرير ال يه الدولة في مو المت اا وهو لاي اإلز يا  ،فياإللزاا الوحايد اليم يفرهي
تفحيص هيما التقريير فلييس
هو ا داد وتقديا تقريرا أميا المالحظيات والتوصييات مين اي ها يات المتابعية بعيد ا
ل ا أ ناب ملزا بالنسبة للدولية المعنييةا أكثير مين مليك ،فيإن ال ا يات المكلفية بحمايية حقيوق اإلنسيان البيا
ما تقوا اتمكار الدون التي ت م هما الواجب اتأةرها ن يام ا اواجا ا وأحيانا بشك كاارا

ندما تقوا ها ات حماية حقوق اإلنسيان اد ارسية شيكوا مقدمية بنليب دوليي ،فيإن االنت اكيات

-15

الممكور فا ا ال تملك في معظم ا صفة ملزميةا وحيدها القي اررات الصيادر ين المحكمية األوربيية لحقيوق

اإلنسان والمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان تمتليك هيمء الصيفة الملزمية لليدونا ومي هيما ،فيإن المحكمية
األوربية ال تستني ادانة الدولة بأن تفع أو ال تفع  ،فقي تستني الزام ا ادف تعويهات للهحيةا
-16

ان تنظيا بعثات التحقاق الدولية يقوا البا لى أساس ار تعا د أو وفقا التفا يية محيدد ا

وهو اتا في ك حالة بعان ا اان النر المنظا والدولية المعنييةا ان الم ميات المرسيلة البيا ميا تةهي

مادانيا لمشا ة الدونا وفي حياالت نيادر  ،يكيون للتحقايق اليدولي أساسيا فيي االتفا ييات المعنيية طاتفا ييات

جنات ،االتفا ية األوربية للحماية من التعيماب  ،األمير اليم يعنيي للةايراء المعنايان حيق زييارات فعليية
و ييدر لييى التييدة ا وحتييى فييي هييمء الحاليية ،فييإن الزيييارات تةه ي لماييدأ الس يرية ،وال اييتا نشيير تقييارير

وتوصيات الةاراء دون موافقة سلنات الدولة المعنيةا
-17

هناك صعوبة أةرا تتأتى من تعدد اإلجراءات التي تؤد الى نتيا ج ومالحظيات متهياربةا

اهاف ة الى ملك ،من الصعب أحيانا لى الهحايا الوصون الى آليات معقد وبشك
حتى من الحقو اان والمحامانا وأةارا ،فإن ها ات الحمايية ال تمليك البيا الوسيا
يحدد من ج ة وسا

ثانياي الحدود القانونيةي
-18

اا لالية المعرفية

الكافيية ،األمير اليم

مل ا وتحقيقات ا ،ومن ج ة ثانية ينا بشك كاار أمد اإلجراءاتا

ار صيا ت ا لوسا ي حماية حقوق اإلنسان ،فرهت الدون والمنظمات اان الحكومية حدودا

انونييةا فيمييا نجييا ني أن الت ازمييات الييدون ليسييت مات نيياب متسيياو طآ  ،أن هييمء الحييدود تمييس مباشيير

درجة حماية الحقوق األساسية طب  ،كملك تنان من يدر الهيحايا فيي اللجيوء اليى الوسيا
70

الدولييةط ا

أةارا ،فإن اإلجراءات الدوليية يمكين أن تيؤد اليى ي اررات ل يا يو انونيية متفاوتية حسيب اليدون ،فيي أن

آ -الناب

تكون أو ال تكون ملزمة طد ا

ار المتساو في التزامات الدوني

-19

مين الهييرور التمااييز ،وفقييا لنايعت ييا القانونييية ،أوال اييان وسييا ي حقييوق اإلنسييان مات النيياب

الملزا لليدون وتليك مات النياب

اير المليزا ،طآ ، 1-وأن اإمكيان اليدون تعيدا بعيك ميا فيي االتفا ييات

ار التحفظات التي تهع ا أو التفاسار المحتملة طآ 2-ا

آ 1-تفاوت وسا ي اإل الن
-20

ان أ ا ييالن أو ييرار اييتا تاني ي ف ييي المنظمييات الدولييية ال يشييك أدا انونييية ملزميية للييدون

وليس ل سوا و التوصيةا فعندما ال اتا االستناد لى اتفا ية ،يمكن أن توه آليات الحماية موهي
التنفام من ا الدون األ هاء في المنظمة المعنية اال اما كان النلب ال يعني سوا دولة واحد ا وبك
األحوان ،ليس ل مء اآلليات و ملزمة أل دولةا
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تحمي االتفا يييات نابعييا الزاميييا للييدون التييي صييد ت لا ييا ،أ أن اإلجيراءات الدولييية تنناييق
لى الدون المو عة للع د المعنيا ومي هيما ،فيإن االلت ازميات يمكين أن تةتليتا فوفقيا لالتفا ييات ،تمكين

أن تك ييون اآللي ييات ملزم يية وتم ييارس ل ييى كي ي ال ييدون األ ه يياء ف ييي االتفا ي يية أو المنظم يية المعني ييةا أم ييا

اإلجراءات فتكون اةتيارية وال تتعلق بالتالي اال بالدون التي أ رت ا اا

آ 2-التحفظات والتفاسار
-22

بع ييك اتفا ي ييات الحماي يية لحق ييوق اإلنس ييان تس ييمك للدول يية الن يير بص يييا ة تحفظ ييات وتق ييديا

ا النييات تفسييارية ت ا ايير فييي و ي بعييك أحكيياا االتفا ييية فييي تنايق ييا بمييا اتعلييق ا ييمء الدوليية أو اتحداييدها

للمعنييىط 2ا ان بعييك ها ييات م ار بيية تنااييق االتفا يييات مثي اللجنيية الةاصيية بحقييوق اإلنسييان فييي األمييا
المتحد  ،تقا م ار بة توافق همء التحفظات م موهيوا وهيد

االتفا ييةا اانميا تسيتبعد المحكمية األوربيية

لحق ييوق اإلنس ييان التحفظ ييات مات الن يياب الع يياا والمص ييا ة بش ييك فه ييفاك وفس يييكا وف ييي حال يية ييدا
صالحية تحفظ أو تفسار ،تبقى الدولة مرتبنة باالتفا ية اما هت النظر ن التحفظا
ويمكن للدولة أن تصدر ا النا يحدد الحق الج رافي لتنااق االتفا ية وآليات اا

ب -الحقوق المحمية بشك
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ار متساو

حماييية الحقييوق األساسييية ليسييت مات ز موحييد ،وييينجا االةييتال

ميين ج يية ،يين تصيينات

الحقييوق فييي حقييون تتمت ي بمسييتويات مةتلفيية للحماييية طب ، 1-وميين ج يية ثانييية فييإن وهييع ا موهيي
التنااق يمكن أن اتا االتفاق لي طب 2-ا

ب 1-تصنات الحقوق
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يمكن لحقوق اإلنسان أن تكون موهو ا لتصنيفات داد ا في التقالاد المعروفة ،ايتا الفصي

فييي المنظوميية العالمييية واإل ليمييية لحقييوق اإلنسييان اييان الحقييوق السياسييية والمدنييية ميين ج يية ،والحقييوق
اال تصادية واالجتما ية والثقافية من ج ة ثانيةا كما اوجد تصنات آةر يقوا ليى التماايز ايان الحقيوق

الفردية والحقوق الجما يةا

71

ب-1-آ الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
الحداث ن الديمقرانية يعني مين ج ية ،البعيد السياسيي ،ومين ج ية أةيرا البعيد اال تصياد ا
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تشييك الحقييوق المدنييية والسياسييية مجمييوا الحقييوق التييي اتعلييق وهييع ا موهي التنااييق بالبعييد السياسييي
للديمقرانيية ،فييي حييان يعنييي التمتي بييالحقوق اال تصيادية واالجتما ييية والثقافيية تحقاييق البعييد اال تصيياد

للديمقرانيةا

وفيي حييان تهيينر الييدون نفسي ا لتفهييا االحتيراا الفعلييي للحقيوق المدنييية والسياسييية وهييمان ا
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في القوانان ،فإن التزاا همء الدون لى صعاد الحقوق اال تصادية واالجتما يية والثقافيية يقيوا ليى مايدأ

اييمن الج ييد األ صييى وفييق الميوارد واإلمكانيييات المتاحيية ميين أجي الهييمان التييدريجي للتمتي الكامي ا ييمء
الحق ييوقا وف ييي الوا ي ي  ،ف ييإن التحقا ييق األمثي ي للبع ييد اال تص يياد واالجتم ييا ي للديمقراني يية اره ييو لع ييد

مع ييااار ،من ييا بش ييك ة يياص المي يوارد اال تص ييادية والمالي يية والتقني يية لكي ي دول يية ،األفه ييليات اال تص ييادية

واالجتما ي يية للحكوم ييات ،درج يية اس ييتقالن ه ييمء الدول يية ،مس ييتوا التعل يييا ف ييي المجتمي ي  ،والتع يياون ال ييدولي

الفعانا وحسب الماد  22مين اإل يالن العيالمي لحقيوق اإلنسيان ،فيإن لكي شيةص الحيق فيي أن تيوفر
ا
لي ي  ،م يين ة ييالن المج ييود الق ييومي والتع يياون ال ييدولي ،وبم ييا اتف ييق مي ي هيكي ي الدول يية وموارده ييا ،الحق ييوق
اال تصادية واالجتما ية والثقافية التي ال نى ن ا لكرامت ولتنامي شةصات ا

بعك النصوص ،مث اإل الن العيالمي لحقيوق اإلنسيان ،اإل يالن األمريكيي لحقيوق وواجبيات
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اإلنسان ،االتفا ية األمريكية الةاصية بحقيوق اإلنسيان والماثياق اإلفريقيي لحقيوق اإلنسيان والشيعوب تؤكيد

فييي الو ييت نفسي ي

ل ييى الحق ييوق السياس ييية والمدني يية والحق ييوق اال تص ييادية واالجتما ي يية والثقافي ييةا اال أن

التمااز اان هاتان الف تان تيا التأكايد لا يا فيي منظمية األميا المتحيد

نيد تانيي

يدان ةاصياني الع يد

الةيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية والع ييد الةيياص بييالحقوق اال تصييادية واالجتما ييية والسياسيييةا واتبي

نفييس اليين ج لييى الصييعاد األوربييي للتعام ي م ي نييو ان ميين الحقييوقي االتفا ييية األوربييية لحقييوق اإلنسييان
والحري ييات األساس ييية والماث يياق االجتم ييا ي األورب يييا وأكث يير م يين مل ييك ،نالح ييظ أن هن يياك آلي ييات مةتلف يية

الحتي يراا كي ي من م ييا وأني ي ف ييي األصي ي  ،كان ييت اآللي ييات الةاص يية ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية طكالتق ييارير
الحكومييية وشييكاوا الييدون واألف يراد أكثيير اكتميياال وأكثيير ال ازمييا ميين تلييك المتعلقيية بييالحقوق اال تصييادية
واالجتما ية والثقافية طفقي تقارير دون ا
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هناك ج ود تامن حاليا لتعزيز االحتراا الفعلي للحقوق اال تصادية واالجتما يية والثقافيية ،وفيي

هييما الننيياق ،تييا تعزيييز اجيراءات الر ابيية لييى احت يراا الماثيياق االجتمييا ي األوربييي ااروتوكييون ملحييق تييا
التو ي

لي في  1995/11/9ودة حاز الفعي فيي  1998/7/1وهيو اينص ليى منظومية تصيريحات

جما ييية يمكيين أن تصييدر يين المنظمييات الم نييية األوربييية والوننييية وبعييك المنظمييات ايير الحكومييية

الدولية والوننيةا كملك تانيت لجنية الحقيوق اال تصيادية واالجتما يية والثقافيية فيي األميا المتحيد مشيروا

اروتوكييون اةتيييار للع ييد الةيياص بييالحقوق اال تصييادية واالجتما ييية والثقافييية يقيير بصييالحية اللجنيية فييي
تسلا مداةالت من األشةاص والجما ات يشتكون من انت اكات تتعلق بالحقوق الممكور ا

ب-1-ب الحقوق الفردية والحقوق الجماعية
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الحقوق الفردية هي تلك المعتر ا ا لك شةص والتي يمكين أن تجعلي فيي مواج ية دولية أو

أشةاص آةرينا معظا همء الحقوق والحرييات يمكين ممارسيت مين اي فيرد لوحيدء ،وهنياك حقيوق فرديية
72

ال يمكيين وهييع ا موه ي التنااييق اال بشييك جمييا ي ايير ييدد ميين األشييةاص الييمان اتمتع يون ا ييمء

الحقوق مث حق التنظا واالجتماا والحرية النقاايةا

الحقوق الجما ية هيي تليك المتعلقية اجما ية أو يدد مين األشيةاص المنتميان جما ييا لتكيوين
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ما ،وهي تنص لى حماية سالمة هما التجم ا مث حيق الشيعوب فيي تقريير مصيارها ،أو حيق التنمييةا

وبيينفس اليين ج ،هنيياك انت اكييات لحقييوق اإلنسييان مات نيياب جمييا ي مثيي جريميية اإلب يياد الجما ييية أو
الفص العنصر طاألبارتااد ا

أصحاب الحقوق الجما ية ال يستفادون لى الصعاد الدولي من اآلليات التي تسمك ل يا بميا
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يهمن اا م أن تحقاق الحقوق الجما ية ،بشك ةاص السالا ،التنمية واحتراا حقيوق الشيعوب وحمايية
الاا ة ،اجب أن يعتار شرنا أساسيا لهمان الحقوق واالحتراا الفعلي للحقوق الفردية لوشيةاص ،كيملك

لتشجي وتقوية حقوق اإلنسانا

ب 2-ترتاب التعام م الحقوق

الحقييوق المحمييية متنو يية االةييتال ا كييملك حييان وهييع ا موهي التنفاييم الييم ال يأةييم شييكال
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واحدا ويمكن أن اتأ لا أو اتحدد وفقا للظرو  ،أو ب اية حماية مصالك جما ية أةرا ،ةاصية مصيالك

المجتم ا أو من أج مصالحة الحقوق والحريات م ممارسة حقوق فردية أةراا وبك األحيوان ،هنياك

حقوق تسمى بالحقوق ار القاالة للمساس ألن ال يمكن بحان ال اءها أو تحجيم اا

ب-2-آ الحقوق ار القاالة للمساس

الع ييد الة يياص ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية ،االتفا ي يية األمريكي يية واالتفا ي يية األوربي يية لحق ييوق
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اإلنسييان تهييا فقيير ةاصيية تمني أ مييس أو تحلي ميين هييمء الحقييوقا ممارسيية هييمء الحقييوق ايير القااليية
للمساس ال يمكن التعرك ل يا أو تجمايدها أو تحدايدها تحيت أيية مريعيةا أميا يدد هيمء الحقيوق فاةتليت

اان االتفا يات ف يي سبعة في الع د الةاص في الحقوق المدنية والسياسية 11 ،فيي اإل يالن األمريكيي
لحقوق وواجبات اإلنسان ،ةمسة في االتفا ية األوربية لحقوق اإلنسانط 3ا

ولكيين هنيياك حقييوق أربعيية ،موجييود فييي االتفا يييات األرب ي وتعتايير ايير االيية للمسيياس ،وهييي
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تعتار النوا الصلبة لحقوق اإلنساني
 -حق الحيا

 الحق في دا التعماب أو التعرك لمعاملة ردا ة و ار انسانيةا-

من العاودية والرقا

 الحق في من التأثار الرجعي في القوانان الجنا يةاووفقا للماد الثالثة المشتركة في اتفا يات جنات األرب لعاا  ،1949ال اجوز المس بحق الحيا وحق اإلنسان في
أن ال اتع ييرك للتع ييماب والح ييق ف ييي مني ي الت ييأثار الرجع ييي للقي يوانان ف ييي أ زم يين وأ مك ييان له ييحايا الصي ي ار ات

المسلحة دولية كانت أو ار دوليةا
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هناك حق آةر ار اا للمساس في االتفا ية األوربية لحقوق اإلنسياني هيو القا يد الالتانيية

التييي تقييون  non bis in idemأ ال يمكيين ادانيية شييةص ميرتان للجييرا نفس ي ا ويقيير الع ييد الييدولي

الةيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية اثالثيية حقييوق اهييافية ال يمكيين المسيياس ا ييا هيييي حييق اال ت ي ار

بالشةصية القانونية ،حق وحرية الفكر الهمار واال تقاد ،ومن السجن لتع دات مدنيةا وباإلهافة اليى

الحقيوق األربعية التييي أشيرنا ل ييا فيي الفقير السييابقة ،تهيات االتفا ييية األمريكيية سيبعة حقييوق أةيرا هيييي
73

حق اال تي ار

بالشةصيية القانونيية ،حيق وحريية الفكير والهيمار واال تقياد ،حمايية األسير  ،حيق اميتالك

اسييا ،حييق الجنسييية ،حقييوق النف ي والحقييوق السياسيييةا اهييافة لييملك ،تعتايير المحكميية األمريكييية لحقييوق

اإلنسيان أن يانون اإلحهيار  habeas corpusطحيق كي شيةص محيروا مين حريتي بيأن يقيدا التماسيا
للقاهيي أو المحكمية  ،يشييك حقيا اير ااي للمسياسا وتمني الميياد الثالثية مين اتفا يييات جنايت الرابعيية

اان ما تمن أةم الرها نا
ب-2-ب تدابير عدم التقيد في حالة الحرب أو الخطر العام:

اجاز الع د الةاص بيالحقوق المدنيية والسياسيية طالمياد  4فقير  1واالتفا يية األمريكيية طمياد
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 27فق يير  1واالتفا ي يية األوربي يية طم يياد  15فق يير  1والماث يياق االجتم ييا ي األورب ييي طم يياد  30والماث يياق
االجتما ي األوربي المعدنيماد

للدون األن ار

دا التقاد بالتمت بالحقوق الوارد في حالية الحيرب

أو الةنيير العيياا االسييتثنا ي الييم ا ييدد الحيييا واألميية أو أوهيياا األزمييات التييي ت ييدد االسييتقالن أو أميين
الدولة طمصابة أو كارثة وننية ،تمرد ،صيان ،حرب ،انقالباا ا
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-

ان اللجوء الى دا التقاد هما اةه لنصوص وحاالت فق ية انونية تحدد استعمال ي
لى الدولة ا الا سكرتارية المنظمة المشرفة لى تنااق االتفا ية؛

لييى الدوليية أن تتصيير ب اييية واحييد هييي حماييية الحيييا ووجييود األميية،
وليس أل راك أةراا

-

ممارس يية ييدا التقا ييد ا يير ممكن يية اال ف ييي حال يية الح ييرب أو وج ييود ةن يير

فعلييي ،أ فييي حاليية أزميية اسييتثنا ية أو داهميية تمييس ك ي السييكان وتشييك
ةن ار لى الحيا المنظمة للجما ة المكونة للدولةا

 اجب أن يكون إلجراءات دا التقاد صفة الهرور القصوا وأن تتةم فييالنناق المحدد الم تفره األوهاا في مواج ة الةنر العاا المنروظا

 من ار المسموظ ب تجماد الهمانات األساسية لحماية الحقوقا -ال اجوز إلجراء من هما النوا أن اةلق أ تمااز اان السكانا

ب-2-ج تقييد الحقوق
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ان االتفا يييات المتعلق يية بييالحقوق المدني يية والسياس ييية ،وةاصيية من ييا الع ييد الة يياص ب ييالحقوق

المدنييية والسياس ييية ،االتفا ي يية األوربي يية واالتفا ي يية األمريكي يية تس ييمك لل ييدون اتحدا ييد نن يياق بع ييك الحق ييوق
لوفراد مين أجي حمايية األمين الجميا ي ،النظياا ،الصيحة ،األةيالق العامية ،أو حقيوق وحريية اآلةيرينا

همء التقاادات يمكن أن تمس الحقوق المدنية والسياسية األكثر أهمية ،وبعك الحقوق االجتما ية مث ي
 احتراا الحيا الةاصة والعا ليية والمنيزن والم ارسيالت طالمياد  17مين الع يدالة يياص ب ييالحقوق المدني يية والسياس ييية ،الم يياد  11م يين االتفا ي يية األمريكي يية

والماد  8من اتفا ية األوربية ؛
 الحرية في التعاار ن الدان والمعتقدات طالماد 18ماد  12اتفا ية أمريكية ،ماد  9اتفا ية أوربية ؛

 -حرية التعاار طالماد 18

د ميدني وسياسيي،

د مدني وسياسيي ،المياد  13اتفا يية أمريكيية،

الماد  10اتفا ية أوربية ؛
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 -حريي يية االجتمي يياا طالمي يياد 21

ي ييد مي ييدني وسياسي ييي ،المي يياد  11الماثي يياق

اإلفريقي ،الماد  15اتفا ية أمريكية ،الماد  11اتفا ية أوربية ؛

 -حريية التيينظا والحريية النقااييية طالمياد 22

ييد ميدني وسياسييي ،الميياد 16

اتفا ية أمريكية ،الماد  11اتفا ية أوربية ؛
 -حريية التنقي طالمياد 12

يد مييدني وسياسييي ،المياد  22اتفا ييية أمريكييية،

الماد  2من الاروتوكون الراب لالتفا ية األوربيةا

 ح ييق تش ييكا النقاب ييات واالنتم يياء الا ييا طالم يياد  8فق يير أول ييى آ م يين الع ييدالة ي يياص ب ي ييالحقوق اال تص ي ييادية واالجتما ي ي يية والثقافي ي يية ،اروتوك ي ييون س ي ييان

سلفادور ،ماد  8فقر  2؛
-

حرية النشا للنقابات طالماد  8فقر أولى

من الع د الةاص بالحقوق

اال تصييادية واالجتما ييية والثقافييية ،اروتوكييون سييان سييلفادور ،ميياد  8فقيير
2ا
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بالنسبة لك الحقوق الوارد فا ا ،تحتو االتفا يات فقير امية تحيدد مين هيمء الحقيوق طالمياد

 29فق يير  2م يين اإل ييالن الع ييالمي لحقي يوق اإلنس ييان ،الم يياد  27فق يير  2م يين الماث يياق اإلفريق ييي لحق ييوق
اإلنسان والشعوب ،الماد  28من االتفا ية األمريكية لحقوق وواجبات اإلنسان ،والماد  31الفقير

مين

الماثاق االجتما ي األوربي المعيدن ي القايود التيي يقررهيا القيانون مسيت دفا من يا هيمان األمين الجميا ي
وتحقاق المقتهيات العادلة للنظاا العاا والمصلحة العامة واألةالق والرفاءا
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من أج أن تكون مقاولة ،تةه همء التحدادات لشرو ثالثةي

 -أ مسياس بحييق مصييان اجيب أن يكييون واردا فييي القيانون الييوننيا بحاييث

يسييتني ك ي م يوانن أن يكاييت تص يرفات ويسييتفاد ميين حماييية مناسييبة هييد

التعستا

 -اجب أن يكون لتحجيا الحقوق المصانة هد

مشيرواا ويجيب أن ايتا مين

أج ي حماييية المصييالك الحاوييية للدوليية طاألميين الييونني ،سييالمة األ ارهييي،
األميين العيياا ،الرفيياء اال تصيياد أو العيياا فييي الييبالد والحيييا االجتما ييية
طاألميين والنظيياا العيياا ،الحماييية ميين ارتكيياب الجي ي ار ا ،الصييحة األةال ييية

والعامة أو الحقوق والحريات المتعلقة باآلةرين في المجتم ا

 اجييب ا تبييار التييدة هييروريا فييي المجتم ي الييديمقرانيا فتحداييد الحقييوقاج ي ييب أن يك ي ييون ف ي ييي ان ي ييار اله ي ييرور القص ي ييوا وأن انس ي ييجا مي ي ي ال اي ي يية
المشرو ة التي جاء من أجل اا
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اهييافة الييى ملييك ،هنيياك حقييوق ةاصيية تةهي لقاييود نو يييةا مييثال ،الحييق فييي لنييية النقاشييات
القها ية يمكن أن اتا تقاادها من أج مصلحة األةالق والنظاا العاا واألمن الونني ومن أجي حمايية

مصالك القاصرين أو الحيا الةاصة ألن ار

في القهية طالع يد الةياص ميدني وسياسيي مياد  14فقير

 ،1االتفا ية األوربيية ،مياد  6فقير  1ا كيملك فيإن حيق الملكيية يمكين أن يحيدد ليدواف تتعليق بالمصيلحة
العاميية وأن اوهي موهي نقيياش ميين أجي النفي العييااا طالماثيياق اإلفريقييي ميياد  ،14االتفا ييية األمريكييية
ميياد  21فقيير  ،2االتفا ييية األوربييية ،الاروتوكييون األون ،الميياد األولييى ا هنيياك تقااييدات يمكيين أن اييتا
75

فره ا من أ هاء القوات المسلحة والاوليس أو ادار الدولة تمس مثال حق االجتماا والتجم طاالتفا ية
األمريكية ماد  ،16االتفا ية األوربية ،ماد  11فقر  2ا
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أةا يرا ،فقييد تييا اليينص لييى أن ي ال يحييق ألحييد القييياا انشييا أو م ي ا ييد

الييى تحنيييا هييمء

الحقوق طالماد  30من اإل الن العالمي ،الماد الةامسة من الع د الةاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والماد الةامسة مين الع يد الةياص بيالحقوق اال تصيادية واالجتما يية والثقافيية ،المياد  29مين االتفا يية
األمريكية ،الماد  17من االتفا ية األوربية ا

 صعوبة اجراءات التقاهي الدولية-43

ال تكتف ييي المنظوم يية الدولي يية لحماي يية حق ييوق اإلنس ييان ب ييالتعريت ب ييالحقوق والحري ييات الواج ييب

صيييانت ا واحترام يياا اي ميين أهييداف ا هييمان التمتي الفعلييي ا ييمء الحقييوق والحريييات ميين اي النيياس ايير

آليات الر ابة الدوليةا همء اإلجراءات تسمك لهحايا انت اكيات حقيوق اإلنسيان ولليدون ولممثليي المجتمي

الدولي اإ امة الشكاوا وا داد النعون هد الدون المنت كة ل مء الحقوقا
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تقلاديا ،وفي القانون الدولي الكالسيكي ،يكون التقاهي لى الصعاد الدولي من دون تشتكي

ليى دون ليا تحتيرا التزامات يا الدولييةي هيما هيو التقاهيي ايان اليدونا وتكمين ةصوصيية القيانون الييدولي

لحقوق اإلنسان في كون يفسك المجان لوشةاص لتقديا النعون لل ا ات الدوليية ليى االنت اكيات التيي
ارتكات ييا الدوليية بحق يياي وهييو االد يياء الفييرد الييم يمكيين ممارسييت امييا مباشيير ايير األشييةاص أو ايير

شةصييية ا تبارييية طالمنظمييات ايير الحكومييية ،الجمعيييات األهليييةاا ا ميين الهييرور امن التمااييز اييان
النعون الفردية ونعون الدون ،أةم النياب االحتيياني للتقاهيي اليدولي ،ارتبيا ممارسيت بشيرو

ايون

الشكواا وأةارا ،من حاث المادأ ،ليس ل ناب التعنا ي
ج 1-تقاضي الدول وتقاضي األفراد:
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نص العداد من االتفا يات الدولية لى صالحية ها ات الم ار بة ل ا باستالا ودراسة الشيكاوا

اييان الييدونا هييمء الشييكاوا تييأتي ميين دوليية هييو طأو أكثيير تقييون بييأن دوليية أةييرا طأو أكثيير ال تقييوا

باحتراا التزامات ا الوارد في االتفا يةا وحتى ان لا تكن الدولة النالبة أو أحد مواننا ا هحايا مباشرين

لالنت اكييات المشييار ل يياا ففييي الوا ي  ،يسييمك حييق ك ي دوليية نيير فييي النعيين وتقييديا الشييكوا اتييوفار
الهمانات الجما ية للحقوق والحريات الوارد في االتفا يةا

حسب بعيك االتفا ييات العالميية واإل ليميية لحمايية حقيوق اإلنسيان ،فيإن هيما الحيق لييس الزامييا اي اةتيارييا،
أ أن ال انناق لى الدون التي لا تقاي فيي ا يالن ةياص ايملك اةتصياص ال ا ية المناثقية ين اتفا يية ميا

اتسيلا الشييكاوا والنعييون ط الميياد  41مين الع ييد الةيياص بييالحقوق المدنيية والسياسييية ،الميياد  21ميين اتفا ييية
مناههة التعيماب ،المياد  45مين االتفا يية األمريكيية ا اهيافة ليملك ،ال يمكين لدولية أن تقيدا التماسيا اال اما
ا ترف ييت باةتص يياص ال ا يية المناثق يية يين االتفا ي يية ف ييي تس ييلا ش ييكاوا ال ييدونا وف ييي ح يياالت أة ييرا ،يعتا يير

اةتصاص ال ا ات المناثقة ن اتفا ية ما ملزما للدون المو عة لى االتفا ية ط انون المنظمة الدوليية للعمي ي

ماد  ،26اتفا ية من أشكان التمااز اان الجنساني ماد  ،11الماثاق اإلفريقيي ماد  ،47االتفا يية األوربييةي
مي يياد  33ا وفي ييي الوا ي ي  ،في ييإن النعي يين المقي ييدا مي يين الي ييدون ني ييادر الحي ييدوث ،وهي ييو يق ي ي في ييي حالي يية الحي ييرب أو
اال تداءاتا ويمكن أن نالحظ بشك
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اا أن الدون ت ار ي بعه ا البعكط 4ا

تسمك النعون والمقاها الفردية لوفراد والجما يات اتقيديا الشيكاوا نيد منظمية دوليية حيون

االنت اكييات التييي ارتكات ييا بحق ييا الييدونا ويشييم هييما التقاهييي الشةصييية اال تبارييية أو المنظمييات ايير
76

الحكومييية فييي ك ي ميين طمنظميية العم ي الدولييية ،الاونسييكو ،الماثيياق اإلفريقييي لحقييوق اإلنسييان والشييعوب،
الاروتوكون الملحق ا ما الماثاق ،االتفا ية األمريكية لحقوق وواجبات اإلنسيان ،االتفا يية األوربيية لحقيوق
اإلنسيان والحريييات األساسييية ،الماثياق االجتمييا ي األوربييي ا ويمكيين لال تي ار
اةتياري ييا اةهي ي إل ييالن مس يياق بالموافق يية م يين ال ييدون األني ي ار

بحييق المقاهييا أن يكييون

طاالتفا ي يية األوربي يية الم يياد  ،14اتفا ي يية

مناهه يية التعي ييماب م يياد  ،22اروتوك ييون الماث يياق اإلفريق ييي ،م يياد  34فقييير  6أو أن اي يرتبي اتصي ييداق
اروتوكون ةاص املك طالاروتوكون االةتيار األون للع د الةياص بيالحقوق المدنيية والسياسيية ،الماثياق
االجتما ي األوربي ا ويمكن أن يكون الزاميا كما هو الحان في انون المنظمة الدولية للعم ماد ،24

الماثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ماد  ،55الماثاق األمريكي ماد  44واالتفا يية األوربيية مياد
 34ا
ج 2-الطابع االحتياطي للتقاضي الدولي:

يحم ي التقاهييي القييانوني وشييب القييانوني لييى الصييعاد الييدولي نابعييا احتيانييياا ففييي وا ي
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األمر ،تق المقاها في انت اكات حقوق اإلنسان المرتكبة من ا دولة ما لى

د المحاكا الوننيية

فا ييا أوالط 5ا ان اآللييية الدولييية لحماييية حقييوق اإلنسييان ال تييأتي اال بصييفة احتيانيييةا أ حييان ال تقييوا
الدوليية المعنييية اواجا ييا فييي هييمان احت يراا هييمء الحقييوقا ل ييما السيياب ،تةهي الييد اوا الدولييية لشييرو

محدد حتيى تكيون مقاولية ،وبشيك ةياص نفيام فيرص المقاهيا داةي الاليد المعنييا فيإما ليا تحتيرا هيمء
الشرو  ،اتا رفك النلب من ا ال ا ية الدوليية المعنييةا ولقيرار يدا القايون فعي راديكيالي ،ف يو اير
ااي لالسييت نا

أو النعيين ط 6ا وفيي اجيراءات معانيية ،فيإن مرحليية اييون المقاهيا تعتايير حاسييمةا وفييي

الوا ي ي ي  ،ف ي ييإن  %90م ي يين الش ي ييكاوا المقدم ي يية للمحكم ي يية األوربي ي يية لحق ي ييوق اإلنس ي ييان ا ي ييتا رفهي ي ي ا لع ي ييدا
االةتصاص ،وال تتعدا نسبة اون النلبات المقدمة الى لجنة حقوق اإلنسان %40ا

ج 3-شروط القبول

ان شرو القاون المثاتة في نصوص االتفا يات تةتلت من حالة ألةراا وفي أثنياء اإلجيراء،
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فإن هايا اون الشكوا يمكين أن يعياد نرح يا سيواء مين الدولية المت مية أو مين ال ا ية الدولييةا ويمكين
النظر ل ما الموهوا من د زواياا
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أوال ،يمكن أن يكون الرفك ا دا ألسباب تتعلق بالمهموني

 -يمكن أن تشك الشيكوا سيوء اسيتعمان للحيق فيي التقاهيي اليدولي طالمياد

الثالثيية ميين الاروتوكييون االةتيييار للع ييد الييدولي الةيياص بييالحقوق المدنييية

والسياس ييية ،الم يياد  22فق يير  2م يين ا ييالن الاونس ييكو

104/EX/3.3.

) §14a)viوالمي يياد  56فقي يير  3مي يين الماثي يياق اإلفريقي ييي لحقي ييوق اإلنس ي ييان
والشعوب ،والماد  35فقر  3من االتفا ية األوربية لحقوق اإلنسانا

 يمك ي يين أن ال تك ي ييون ال ا ي يية مؤهل ي يية الس ي ييتالا الش ي ييكوا لع ي ييدا توافق ي ييا مي ي يالنصوص المنظمة للتقاهي في االتفا يةا أ أن ا ريبة ن حق تنااق

النصوصا واما أن يكون ملك من وج ة الدولة موه االت اا طآ  ،أو من
وج ة نظر الملتمس طب وأةا ار من وج ة نظر الحق موهوا التقاهيا

-

وفقييا لييبعك االتفا يييات ،يمكيين رفييك الشييكوا با تبارهييا ال تعتمييد لييى

أسس ويمة ط ا
77
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وأةارا ،هناك شرو لقاون الشكاوا تتعلق باإلجراءات طد ي

 -ال اجب أن يكون النلب ما ا االساا

 ال اجييوز أن يكييون نفييس النلييب ييد تييا التقييدا ب ي أو تمييت معاانت ي طحسييبالحالة من ا ها ة دولية أةراا

 -أن تكون وسا

النعن المحلية د استنفمتا

 -النلب الدولي اجب أن اتا في بعك الحاالت في فتر زمنية محدد ا

آ شرو القاون المتعلقة بالدولةي

اجييب أن تك ييون االنت اكييات الوا ع يية لييى الحق ييوق المحمييية منس ييوبة الييى الدول يية المت مةاه ييمء
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االنت اكييات يمكيين أن تيينجا يين تص يرفات حييدثت أثنيياء ممارسيية السييلنة ميين ا ي أ

ييون ميين أ يوان

الدول يية ،م م ييا كان ييت رتاتي ي أو نايع يية الس ييلنة الت ييي انتم ييي ل يياي اداري يية ،تشي يريعية ،ه ييا ية ،محلي يية أو

وننييية ،اميية أو متةصصييةا ويمكيين أن يكييون االنت يياك نتاجيية مي للدوليية مات العال يية ،أو ميين ييدا
يام ا ادورها ندما تكون سيلاات ا هيمء سيابا فيي انت ياك واجا يا فيي احتيراا الحقيوق المحمييةا ويمكين أن

يقي العم ي

لييى أ ارهييي الدوليية كمييا يمكيين أن يق ي ةييار أ ارهييا ا كمييا يحييدث نييدما يقييوا مييالء هييمء

الدولة بانت اكات فيي الةيار ا كيملك ،حيان تقيرر الدولية ابعياد أو نيرد شيةص لاليد آةير حايث يمكين أن
يعمب أو يقت ا فإن مسؤولية الدولة صاحبة رار اإلبعاد ا مةا
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ندما ترد المقاها في اتفا يية ،اجيب أن تكيون الدولية المعنيية هيوا فا يا ،أ أن تكيون يد

صد ت لا ا أو انتسات ل اا من ج ة ثانية ،ال يمكن وه الدولية موهي االت ياا اال فيي انت ياك حيق

تحمي االتفا يةا وان كان هما الحق وارد في اروتوكون ملحيق باالتفا يية ،اجيب أن تكيون الدولية مصيد ة

لى الاروتوكونا أةارا ،ال يمكن توجي الت مة لدولية اال فيي انت اكيات حيدثت بعيد دةيون االتفا يية حايز

التنفام أو بعد تاريو التصداق لا ا من الدولة المعنيية ،فنالميا أن الدولية ليسيت نرفيا فيي اتفا يية ،ف يي
ار ملزمة باحترام اا
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اما كان االلتماس الفرد أو الحكومي اةتياريا ،اجب أن تكون الدولة المعنية د الت بيالفقر

المتعلقة بقاون هما النوا من التقاهيا وأةاي ار ،اجيب أن نأةيم بعيان اال تبيار التحفظيات والتفاسيار التيي

صا ت ا الدون حون بعيك ميواد االتفا يية بشيك يحيدد أو ي اير مين شيك تناايق بعيك الحقيوقا يمكين
للدون أيها أن تصدر بال ات تحدد حق التنااق الج رافي لالتفا يةا

ب شرو القاون المتعلقة بالملتمس
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تعتايير شييرو القاييون المتعلقيية بييالملتمس حاسييمة فييي الحيياالت الفرديييةا ففييي أ لييب األح يوان،

يحق لك شةص يشمل انون الدولية المعنيية تقيديا النليبا وهيما يشيم كي شيةص ،سيواء كيان أجناييا

أو حامال لجنسية الالدا وسياء أ ياا بي أو ال ،ان كيان وهيع شير يا أا ليا يكين وأةايرا ،ان كيان موجيودا

في أو لا يكنا
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بشي ييك

ي يياا ،يمكي يين للملي ييتمس أن يكي ييون في ييردا ،أ ك ي ي شي ييةص طالمي يياد  2مي يين الاروتوكي ييون

االةتيار للع د الةياص بيالحقوق المدنيية والسياسيية ،المياد  14مين االتفا يية األوربيية لحقيوق اإلنسيان،

الميياد  22ميين اتفا ييية مناههيية التعييماب ،الاونسييكو ،Déc.104/EX/3.3. §14a iiالميياد  44ميين

االتفا ييية األمريكييية ،الميياد  34ميين االتفا ييية األوربييية ا وبشييك أكثيير نييدر  ،هنيياك التماسييات ال يمكيين أن

78

تقدا اال من المنظميات ولييس مين األفيراد ،ةاصية فيي ننياق منظمية العمي الدوليية والماثياق االجتميا ي
األوربيا
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أةايرا ،بعييك االتفا يييات ،مثي الماثيياق اإلفريقييي لحقييوق اإلنسييان والشييعوب ،ال تحييدد األني ار

مات الحييق بالتميياس الشييكاوا نييد اللجنيية اإلفريقييية لحقييوق اإلنسييان والشييعوب ،حاييث يفييتك المجييان لعييدد

واس ي ميين الهييحايا كييملك لك ي األشييةاص والتنظيمييات التييي تتنيياون وه ي تنت ييك في ي حقييوق اإلنسييان
والشعوب طاللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،النظاا الداةلي ،الماد  114ا
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في بعك االتفا يات ،اجب أن يكون الملتمس انفس هحية إلحدا الحقيوق المحميية طالمياد

 2مي يين الاروتوكي ييون االةتيي ييار للع ي ييد الةي يياص بي ييالحقوق المدنيي يية والسياسي ييية ،المي يياد  34مي يين االتفا يي يية
األوربية ،الماد  22من اتفا ية مناههة التعماب ،المياد  2مين اتفا يية مني أشيكان التماايز ا ويجيب أن
يصياغ النلييب ميين الشييةص المعنييي مباشيير بالفعي المسيياب لاللتميياس الييم كييان هييحات ا لييى سيياا

المثيياني ان مجييرد وجييود تشيري  ،فييي ييياب التنااييق الفعلييي ،يمكيين ا تبييارء انت اكييا لحقييوق اإلنسييان ،اما
كان الملتمس يعاني من نتا ج همء الوا عةا وبينفس الين ج ،يمكين للمليتمس أن يشيكو مين انت ياك ةناير،
لا يق بعد ،ولكن و و

المحتم ال رجوا ن ا مث أن ينيرد اليى اليد تكيون سيالمت الجسيدية وحياتي

فا ا اةنرا حاث يعد النلب من الهحية أو ممن ل الحق القانوني في ملك ند وفاتي أو اةتفا ي  ،أو
ايير م يين يم ييثل اا وف ييي بع ييك الح يياالت ،يمك يين أن اييتا تق ييديا النل ييب يين اله ييحية طاتفا ي يية مناهه يية

التعماب ماد 22
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ندما ال يسمك وه الهحية بالقياا املكا

في بعك الحاالت ،ال اتا اشت ار صفة الهحية لتقديا االلتمياس ،ويمكين أن يحيدث مليك مين

أ شةص أو جما ة من األشةاص أو منظمة ار حكومية هي هحية ال تداء ليى حقيوق اإلنسيان

أو لي ييى معرفي يية بانت ي يياك لحقي ييوق اإلنسي ييان تي ييود شي ييجب طالاونسي ييكو ،الماثي يياق اإلفريقي ييي لحقي ييوق اإلنسي ييان

والشييعوب ،االتفا ييية األمريكييية لحقييوق اإلنسييان ا ايينفس الو ييت ،وفييي ننيياق المنظميية الدولييية للعم ي أو

تنااق الماثاق االجتما ي األوربي ،ال تحتا المنظمات الم نية ألن تكون ل ا صفة الهحيةا
االلتماس ار ا ا لى أسس ويمة
-59

وفقييا ل ييبعك النص ييوص ،ف ييإن النل ييب المع ييد بش ييك

طالاونسكو  ،Déc.104/3.3. § 14 a.vالماد  47فقر

ا يير ييا ا ل ييى أس ييس وي يية ا ييتا رفهي ي

من االتفا ية األمريكيية ،مياد  35فقير  3مين

االتفا ية األوربية ا يمكن لل ا ة الدولية امن ،أثناء تفحيص النلبيات والشيكاوا ،ابعياد شيكوا ال اايدو ل يا

أن ناصرها جدية ومش ولةا ةاصة اما كانت األدلة والتوثاق القانوني ار كافاانا ولتجنب دا ايون
النلييب ،ل ييى الملييتمس أن اوهييك فييي ملف ي  ،بش ييك مح ييدد ومنسييجا ،كيي العناص يير الت ييي تقييوا لا ييا

الشييكواا وبيينفس الييروظ ،ليييس لييى الشييكاوا أن تكييون مج يرد صاصييات أو أةبييار نشييرت فييي وسييا
اإل الا ط الاونسكو ، Déc.104/3.3. § 14 a.viiماد  56فقر  4من الماثاق اإلفريقي ا

د شرو القاون المتعلقة باإلجراءات
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ال ا ييتا ا ييون النلب ييات الم فل يية األس ييماء طم يياد  3م يين الاروتوك ييون االةتي ييار للع ييد الة يياص

بيالحقوق المدنييية والسياسيية ،الميياد  14فقير  6آ ميين اتفا يية ال يياء أشيكان التمااييز ،مياد  22فقيير  2ميين
اتفا ييية مناههيية التعييماب ،الاونسييكو  ، Déc.104/3.3. § 14 a.iميياد  56فقيير  1ميين الماثيياق

اإلفريقي ،ماد  46فقر  1د من االتفا ية األمريكية ،ماد  35فقر  2آ من االتفا ية األوربيية ا وفيي كي
األحوان يحق للمشتكي أن ينلب دا كشت هويت ا
79

ال يقا النلب اما كان مشاا ا في األساس لنلب دولي آةرا حاث يناق مادأ non bis in
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 idemالقا

بعدا جواز محاكمة و ا

واحد مرتانا التي تعتمدها معظا آليات حماية حقيوق اإلنسيان

التي تتانى مادأ الشكاواا طماد  5فقر  2آ من الاروتوكون االةتيار للع يد الةياص بيالحقوق السياسيية

والمدنيية ،مياد  22فقير  5آ مين اتفا يية مناههية التعيماب ،الاونسيكو  Déc.104/3.3. § 14 a.xمياد

 56فقر  7من االتفا ية اإلفريقية لحقوق اإلنسان ،ماد  46فقير 1

مين االتفا يية األمريكيية ،مياد 35

فقر  2ب من االتفا ية األوربية ا باستثناء اتفا ية من أ شك من أشكان التمااز العنصير ا وفقيا ل يما
المادأ ،اتا رفك أ نلب تا التقدا بي أمياا ها ية دوليية أةيرا أو لجنية تحقايق دوليية أةيرا  ،ويفتيرك
أن اييتا تحداييد هوييية األن ي ار
الن لب الثاني و ا

وسيياب التقاهييي فييي كييال النلاييانا و لييى العكييس ميين ملييك ،اما جيياء فييي

ومعنيات جداد  ،اتا التعام معي

جواز محاكمة نفس الو ا

ليى أسياس أني مةتليت ،وال تننايق ا يد

يدا

مرتانا

ووفقا للنصوص ،يمكن القون أن الشرو الموهو ة اسييةي اميا أن نفيس اليد وا ليا يسياق وتيا تناول يا

ميين ا ي ها يية دولييية أةييرا ،أو أن نفييس الييد وا ال تدرس ي ا ها يية دولييية أةييرا ،أو كالهميياا طميياد  22ميين
اتفا ية مناههة التعماب ،ماد  46و  47من االتفا ية األمريكية ا من ج ة ثانية ،اجدر التنوي الى أن دد
من الدون األن ار

في االتفا ية األوربية لحقوق اإلنسان د أوهحوا في ا يالن م ارفيق لتيو يع ا أو تصيديق ا

للاروتوكون االةتيار للع د الةياص بيالحقوق المدنيية والسياسيية بيأن أ

هيية محالية اليى ال ا يات الةاصية

باالتفا يية األوربييية لحقيوق اإلنسييان والحريييات األساسيية ال يمكيين أن تقييدا اليى لجنيية حقييوق اإلنسيان فييي األمييا
المتحد ا
اال أن القياا باإلجراءات الدولية مات الناب

دولية أةرا ةاصةي

اير الةالفيي ال اجيب أن تشيك مانعيا أمياا تقيديا النليب ل ا ية

 اما كيان األمير اتعليق بالتماسيات موج ية اليى المقييرر الةياص أو اليى فيرق العمي فيي األميا المتحييد  ،أوبالتقارير المقدمة من المقرر أو فريق العم ؛
 تحقيقات دولية تا القياا ا ا من ا اللجنية األوربيية للو ايية مين التعيماب أو مين اللجنية الدوليية للصيلاباألحمر الدولي؛

 دراسة اان حكومية حون أوهاا حقوق اإلنسان في الد محدد لى سياا المثيان د ارسية تقيوا ا يا اللجنيةاألمريكية لحقوق اإلنسان؛

 د ارسييات حييون أوهيياا الحقييوق النقااييية فييي الييد محييدد ،كتلييك التييي تقييوا ا ييا لجنيية الحريييات النقااييية فييياالتحاد الدولي للعم ؛
 دراسة وه الد همن اإلجراء  1503طأنظر الماد المتعلقة ب في الجزء األون من الموسو ة ا اإلجراءات التي تقوا ا ا لجنة حقوق اإلنسان في اتحاد الارلماناان الدولاان؛ مداةالت تقوا ا ا المنظمات ار الحكومية؛ار ك موج ة للارلمان األوربي أو المجلس الارلماني التاب لمجلس أوربةا

-

هكييما يمكيين ليينفس الحاليية أن تقييدا الييى ييد مقييررين ةاصييان مو

ال يية بموهييو ا وأن تييدرس فييي ننيياق

التحقيقات الدولية وبنفس الو ت تكون موهوا شكوا ها ية أو شب ها يةا
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الوسي ييا

انسجاما م المبادئ العامة للقانون الدولي ،ال يمكن أن اتقدا االلتماس الدولي اال بعد استنفام

القانونيي يية الوننيي يية طالمي يياد  41فقي يير 1
80

مي يين الع ي ييد الةي يياص بي ييالحقوق المدنيي يية والسياسي ييية،

والاروتوكيون االةتييار المتعليق بي مياد  5فقير 2ب ،مياد  11فقيير  3و مياد  14فقير  7آ مين اتفا ييية
مناههة أشكان التمااز ،ا الن الاونسكو ، Déc.104/3.3. § 14 a.ixماد  46فقر  1آ مين االتفا يية

األمريكيي يية ،المي يياد  35فقي يير  1مي يين االتفا يي يية األوربيي يية لحقي ييوق اإلنسي ييان ا وهي ييو تنااي ييق لماي ييدأ الني يياب

االحتييياني لاللتميياس الييدوليا هييمء القا ييد األساسييية تعنييي أن المتقييدا بالنلييب ييد اسييتنفم ا ي الشييروا
وبشييك كام ي

لييى الصييعاد الييداةلي ك ي أشييكان النعيين التييي يمكيين أن تقييدر الحاليية وتعييوك بشييك

مناس ييب ل ييى االنت يياك الحاصي ي ا وم يين المفت ييرك أن ا ييتا التعامي ي مي ي ه ييما الموه ييوا بش ييك وا ع يييا

فالملتمس يفترك أن يستنفم ك أشكان المقاها داة الدء؛ ولييس مهين ار التبياا النعيون التيي يمكين
ا تبارها استثنا ية  ،مث نلب العفو أو ا اد النظير باليد وا أو نليب وسيييا ليي وحسيب أن يسيتنفم

الن ييرق العادي يية ول يييس م يين واجبي ي اللج ييوء ال ييى ن ييرق ا يير مع ييود ا م يين ج يية ثاني يية ،ف ييإن ل ييى ن ييرق
االست نا

الداةلية أن تكون فعالة ،متناسبة وكافية ،أ أن ا تقدا فرصة جدية للتصد لالنت ياك بشيك

حقيقي ،ال بشك وهميا

وفي الو ت نفس  ،همء القا د ال يمكن تنايق ا اما تجاوز زمن االلتماس المد المعقولة طالمياد  41فقير 1

من الع د الدولي الةاص بالحقوق المدنيية والسياسيية ،المياد  5فقير 2ب مين الاروتوكيون االةتييار الةياص
ب  ،مياد  11فقير  3والمياد  14فقير 7أ مين اتفا يية مناههية أشيكان التماايز ،مياد  21فقير  1مين اتفا يية
مناههة التعماب ،والماد  22فقر 5ب ا

والستنفام فرص النعن المحلية والتمكن من االنتقان للشكوا الدولية ،لى الملتمس واجب استنفام ك النرق
التييي تقييدا فرصيية فعاليية ومقاوليية ،وميين ج يية ثانييية ،أن ينييرظ فييي المقاهييا الوننييية وسييا

النعيين الدولييية

الممكنةا و لى الدولة المت مة أن تثات للملتمس دا نفام النرق الوننيةا كميا أن الدولية يمكين أن ال تنيرظ
موهوا دا االية االلتماسا

و ندما يكون دا استنفام نرق النعين الداةليية ن ا ييا ،ةاصية اما كانيت الفتير الزمنيية المتاحية للتقاهيي يد
انت ت ،يصبك رار دا القاون ن ا ياا و لى العكيس مين مليك ،اما كيان ميازان اوسي المليتمس أن يقيوا ايملك
لييى الصييعاد المحلييي ،يمكن ي أن اجع ي الوه ي

انونيييا وبعييد المقاهييا الداةلييية ،تقييديا نلييب جداييد لل ا يية

الدوليةا
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بعييك االتفا يييات تيينص لييى أن االلتميياس الييدولي ال يمكيين القييياا بي اال بعييد فتيير ميين التيياريو

الن ييا ي للقي يرار ال ييداةليي س ييتة أشي ي ر بالنس ييبة لالتفا ي يية األوربي يية لحق ييوق اإلنس ييان طالم يياد  35فق يير ، 1

واالتفا ية األمريكية طماد  46فقر 1ب أو في فتر زمنيية معقولية منيم اسيتنفام النيرق الداةليية طالماثياق
اإلفريقي ي ييي ،مي ي يياد  56فقي ي يير  ، 6أو مني ي ييم االنتي ي ييداب أو معرفي ي يية الو ي ي ييا

المسي ي ييابة للة ي ي يال

طالاونسي ي ييكو

 Déc.104/3.3. § 14 a.viiiا
ج 4-غياب الفعل المعطل لاللتماس الدولي
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من حاث المادأ ،ليس لاللتماس الدولي فعال معنيالا فتسيجا النليب ال او يت تنفايم اإلجيراء

-65

بعك ال ا ات الدولية لدا ا امكانية اإلشار لى الدون موهي االت ياا باتةيام اجيراءات مؤ تية

المعترك لي ا

في مصلحة مةتلت األن ار  ،وهما في ك م ارحي اإلجيراءاتا طالنظياا اليداةلي للجنية حقيوق اإلنسيان،

ماد 86؛ النظاا الداةلي للجنة مكافحية التعيماب ،مياد  108فقير  ،9نظياا داةليي اتفا يية ال ياء أشيكان
التماا ييز 94 ،فق يير  ،3النظ يياا ال ييداةلي للجن يية اإلفريقي يية لحق ييوق اإلنس ييان والش ييعوب م يياد  ،109النظ يياا
81

الييداةلي للمحكميية األوربييية ميياد  39ا وي ييد
نتاجيية االنت يياك الوا ي

ملييك لعييدا تعييرك الهييحية لةسييا ر ال يمكيين تعويه ي ا

لي ي  ,ولكيين دون المييس اجييوهر االلتميياسا ويمكيين التقييدا بنلييب اج يراءات مؤ تيية

تحون دون ابعياد شيةص نحيو اليد تعرهي لةنير التعيماب أو الميوتا أو مين أجي ايقيا
الصادر بحق شةص ،من أج

حكيا اإل يداا

رك نارئ لفحص ناي أو من أج السماظ ل اتوكا محااا

ان الدوليية التييي اوج ي ل ييا نلييب ا ييما المعنييى ميين ا ي ال ا يية الدولييية ،ليسييت ملزميية بالقييياا بيياإلجراءات
المنلوبةا

وحدها المحكمة األمريكية ،وفقا لالتفا ية األمريكية لحقوق وواجبات اإلنسان ،تمتلك صيالحية نليب اجيراءات

ةاصة تعتارها وثيقة الصلة بالقهية ،في حاالت الةنور القصوا حاث اادو هروريا يدا و يوا أهيرار ال

يمكن اصالح ا لوشةاصا هنا تكون الدولة ملزمة با تماد همء اإلجراءاتا فإن كانت القهية تتعليق بمليت
ليا انييا ش بعيد ،يمكيين ل لمحكمية أن تتةييم اجيراءات ك ييمء انياء لييى نليب ميين اللجنية األمريكيييةا اي أكثيير ميين
ملييك ،نييد د ارسيية ريهيية ،تعتايير اللجنيية األمريكييية ميين هييمن صييالحيات ا ،حسييب الميياد  29فقيير  2ميين

نظام ييا الييداةلي ،النلييب الييى الدوليية المعنييية تانييي اج يراءات حماييية ميين أج ي الو اييية ميين ةسييا ر ال يمكيين
التعويك ن اا وبك األحوان ،همء الد و ليس ل ا نابعا الزاميا للدولة المعنيةا
د -النتا ج القانونية المترتبة لى اررات ها ات الحماية
-66

تييا انشيياء القييانون الييدولي فييي األص ي ميين اي الييدون التييي أ امييت فييي هييما الننيياق اج يراءات

دولي يية لتس ييوية ةالفات يياا بم ييا ف ييي مل ييك ه ييايا حق ييوق اإلنس ييانا وبقي ييام ا ا ييملك ،ك ييانوا حريص ييان ل ييى
االحتفيياظ بسيييادت اا األميير الييم يفسيير أن معظييا االلتماسييات الدولييية ال تملييك نابعييا انونيييا وال تعنييي
أكثيير ميين تسييجا الو ييا

وصيييا ة التوصيييات أو وج ييات نظيير ليييس ل ييا النيياب الملييزا للدوليية المعنيييةا

وفي حاالت نادر  ،فإن همء االلتماسات مات ناب

يانوني وتسيمك للقيانون اليدولي باتةيام ي اررات الزاميية

تجيياء الييدون المت مييةا وميين هييما المنظييور يمكننييا التمااييز اييان ثييالث أشييكان لاللتميياس الييدولي تبعييا لدرجيية
الت ا التي لى الدون موه االت ااا وهي اما مات ناب

د  )1الحماية القضائية لحقوق اإلنسان:
-67

األني ار

ها ي ،أو شب ها ي أو ار ها يا

هنيياك فقييي اتفا اتييان ا ليماتييان ط األوربييية واألمريكييية تنظمييان الر ابيية القانونييية الحت يراا الييدون

الحقييوق والحريييات التييي تشييمل ا الحماييية اليوارد فييي االتفا يييةا فتنايقييا لكييال االتفييا اتان ،يمكيين

لوفراد والدون تقديا نعون تتعلق بانت اك حقوق اإلنسان من ا الدون األ هاء أماا ك من المحكمة
األمريكية والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسانا

-68

وينجا ن هما اإلجراء ،أحكاا تصدر فيميا اتعليق بموهيوا اليد وا وهيي مات نياب اجبيار

لليدون المدانييةا وال اييية ميين القيرار الصييادر هييي أوال تقرييير فيمييا اما كييان ييد و ي انت يياك للحييق أو للحرييية

المحمية باالتفا يةا ولكن لييس ل يما الحكيا األهليية إلبنيان القيانون اليونني ،أو ال ياء اإلجيراء المتةيم أو

كسر القرار الداةلي موهوا الةال ا ويعود للسلنات الوننية معالجة أمر االنت اك الوا ا فقد تع دت

الدون األ هاء بااللتزاا بق اررات المحكمة األوربية لحقوق اإلنسيان فيي الةالفيات التيي تتعليق ا يا طلمياد

 46فقر  1من االتفا ية األوربية ا في حان أن ا يرار المحكمية األمريكيية اوجيود مظلمية ،اجعل يا تناليب
النيير الييم أو ي الهييرر بهييمان الحقييوق والحريييات المنت كيية طالميياد  63فقيير  1االتفا ييية األمريكييية
ويمكن ا استعمان همء الصالحية بأن تنالب مثال الدولة باإلف ار

82

ن شةص معتق ا

مين حايث المايدأ ،فييإن القيرار المتةيم ميين هياتان المحكمتيان ال الييزا اال األني ار

-69

التيي يشييمل ا

النيزاا ،وال تصيلك اال ل ييمء الحاليةا ومي هييما ،ففيي الممارسية ،فييإن للقي اررات المتةيم ميين المحياكا الدولييية

ل ييا صييدا و ييو أكايير ،ألن ييا تسييمك اتوهيييك وحماييية وتنييوير الحقييوق والحريييات اليوارد فييي االتفا ييياتا

وهييي تحييث الييدون لييى تعييدا تش يريعات ا و وا ييدها الوننييية لتكييون منسييجمة م ي متنلبييات االتفا يييات

وتجنيب شيكاوا جدايد و ي اررات ادانية جدايد ا اهيافة ليملك ،فيإن الفقي اليدولي ال يا الفقي اليونني ويييرجك
التفاسار والمقاربات المشتركة لحماية الحقوق والحريات في مةتلت الالدانا

اما ل ييا يك يين الق ييانون ال ييداةلي يس ييمك ،أو ل ييا يك يين يس ييمك بش ييك مناس ييب اوهي ي ح ييد لنت ييا ج

-70

االنت اك ،فإن للمحكمتيان األوربيية واألمريكيية السيلنة فيي مينك النير المتهيرر تعويهيات ين األما

الوا ي ا ويكييون هييما التعييويك فييي صييي ة دف ي الدوليية المدانيية ل ارميية يمكيين أن ت نييي تكييالات الييد وا
والتعويك النقد

ن األما الماد أو اال تبار الم ساات المظلمةا

د  )2الحماية شبه-القضائية لحقوق اإلنسان:

همء اآلليات تسمك للدون واألفراد بشجب انت ياك حقيوق اإلنسيان مين اي اليد اإصيدار ايانيات

-71

و ي ار ك ميين اي ها يية مةتصيية للم ار بيية ميين أجي التعريييت ا يياا هييمء اإلجيراءات ،التييي البييا مييا تعتمييد
لى نيص اتفا يية ،ل يا نياب شيب  -هيا ي أو شيب يانونيا وحيان تتانيى ال ا ية الدوليية اانيات يمكين أن

تثاييت و ييوا انت اكييات لحقييوق اإلنسييان ميين ا ي الدوليية المعنييية يمكيين أن توج ي ل ييا توصيييات ميين أج ي

اصالظ مات الاان ووه حد لالنت اكا فإن الق اررات الن ا ية المتةم من ال ا ات الدولية في انار همء
اإلجراءات ال تملك و اإللزاا تجاء الدون وليس ل ا سلنة حكا صادرا

في انار دراسة الايانات الوارد ل ا ،والق اررات المتةم  ،في نناق األما المتحد من اي لجنية

-72

حقييوق اإلنسييان ولجنية ال يياء التمااييز العنصيير ولجنيية مكافحيية التعييماب يمكيين ا تبييار هييمء القي اررات مات

نيياب شييب هييا ي ،كييملك هييو الحييان بالنسييبة للتوصيييات المقدميية ميين منظميية العم ي الدوليييةا وينناييق

األمر ،لى الصعاد اإل ليمي ،لى اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشيعوب واللجنية األمريكيية لحقيوق

اإلنسانا

د  )3الحماية غير القانونية لحقوق اإلنسان:
-73

يمكيين القييون أن هييمء اإلج يراءات فييي معظم ييا مات نيياب

ايير م يرتبي باتفا ييية أو

ييدا وهييي

تتيييك لوف يراد ومجمو يية األشييةاص والمنظمييات ايير الحكومييية فرصيية توجي ي مييداةالت لل ا ييات الدولييية

إل الم ييا او ييوا انت اك ييات لحق ييوق اإلنس ييانا وفي يي بع ييك الح يياالت ،المنالب يية بالت ييدة ل ييدا الس ييلنات
المعنية باالنت اكا همء اإلجراءات مات النياب
-74

اير القهيا ي ل يا تيأثارات مةتلفية ،ولكن يا ال تيؤد اليى

اررات صادر ن ال ا ات الدولية تسمك لى األ

بممارسة اله و

لى الحكومات المعنيةا

لييى الصييعاد العييالمي ،هييمء المييداةالت ممكنيية لييدا المقييررين الةاصييان وفييرق العم ي  ،الييمان

اإمكان ا التدة لدا الدون المعنيةا من ج ية ثانيية ،يمكين للم ارسيالت الموج ية اليى األميان العياا لوميا

المتحييد أن تييدرس ميين اي لجنيية حقييوق اإلنسييان فييي ننيياق اإلجيراء  1235و  1503نييدما اييتا رصييد
انت اكييات جس يييمة ومن جي يية لحقييوق اإلنس ييان والحري ييات األساس يييةا وميين اله ييرور مالحظ يية أن ه ييمان
اإلجي ار ان ال يشيكالن منظومية مقاهيا فرديية ولييس ال يرك من ميا حي الن از يات الةاصية ،وانميا د ارسية
أوهاا االنت اكات الجسيمة مات الناب العااا ومن وج ة النظر نفس ا ،يمكين تقيديا ميداةالت تدرسي ا
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لجنيية أوهيياا المي أر ا و لييى الصييعاد اإل ليمييي ،فييإن آليييات العي ار ك المقدميية للارلمييان األوربييي والمجلييس
الةالصة

الارلماني للمجلس األوربي ل ا ناب

-75

ميين أجي

ار -ها يا

ييدا الو ييوا فييي حاليية نييزا األوهيياا ،ولهييمان الفا لييية واالسييتقالن ،اجييب أن يكييون

المدافعون ن حقوق اإلنسان ،وةاصة من ا أ هياء المنظميات اير الحكوميية والحقيو اان ،ليى و يي

تيياا بحييدود المنظوميية الدولييية لحماييية حقييوق اإلنسييان وتنا هييات اا ألن ي اييدون التييدة الفا ي للمجتم ي

المدني ،فإن الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ليست أكثر من ةديعية leurreا ان واجيب المنظميات اير
الحكومية أن تقيوا باسيتمرار ايدور فا ي مين أجي وهي هيمء اآللييات بشيك ميؤثر وتنويرهيا واصيالح ا

من أج أن تكون أكثر فا لية وتأثا ار في ةدمة حقوق األفراد واأل ليات والشعوبا
-----------------------------------1

هما هيو الحيان أيهيا ليى الصيعاد اإل ليميي بالنسيبة لالتفا يية األمريكيية لمكافحية والو ايية مين التعيماب،

الماثاق األوربي لل ات الج وية واأل ليات أو االتفا ية –اإلنار لحماية األ لياتا
2

لييى العكييس ميين ملييك ،هنيياك اتفا يييات تمن ي بييالنص أ تحفييظ ميين الييدون األن ي ار  ،لييى سيياا
المثاني اتفا ية 14ديسمار  1960حون التمااز في مجان التعليا ،الاروتوكون السادس لالتفا يية األوربيية

لحقييوق اإلنسييان المتعلييق اإل يياء قوبيية اإل ييداا الييم تييا تانيي فييي  28ااري ي  ،1983االتفا ييية األوربييية
للو اييية ميين التعييماب التييي أ ييرت فييي  26نييوفمار  ،1987االتفا ييية األوربييية حييون ممارسيية حقييوق النفي

التي أ رت في  25اناار 1996ا
3

بعييك االةتصييارات المسييتعملةي االتفا ييية األمريكيييةي االتفا ييية األمريكييية لحقييوق اإلنسييانا الماثيياق

اإلفريق يييي الماث يياق اإلفريق ييي لحق ييوق اإلنس ييان والش ييعوبا االتفا ي يية األوربي ييةي االتفا ي يية األوربي يية لحق ييوق
اإلنسان والحريات األساسيةا

4

في نناق تنااق االتفا ية األوربية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ،تا فقي تقديا  13حالة أماا

اللجنة األوربيية لحقيوق اإلنسياني الشيكوا المقدمية مين اارلنيدا هيد المملكية المتحيد فيي  1971و يد نجيا
ن ييا يرار ميين المحكميية األوربييية لحقييوق اإلنسييان فييي  1978/1/18حاييث ةلصييت المحكميية الييى أن

المي يياد  3مي يين االتفا يي يية ي ييد انت كي ييت مي يين ا ي ي ارينانيي ييا بسي يياب المعاملي يية السي ييا ة للسي ييجناء الجم ي ييوريان
اإلارلنيداان أثنياء التحقايق مع يا مين اي األمين الارينييانيا فيي 1996تيا ايون اليد وا التيي تقيدمت ا ييا
اي ييرص هي ييد تركيي ييا اثي يير ي ييزو األةاي يير للجزيي يير واالنت اكي ييات الجسي يييمة لحقي ييوق اإلنسي ييان التي ييي ارتكا ي ييا

العسكريون األتراكا وفيي رارهيا الصيادر فيي  2001/5/10أ لنيت المحكمية ين و يوا سلسيلة انت اكيات

من ا تركيا للحقوق األساسيةي حق الحيا  ،المعاملة ار اإلنسانية ،حق الحرية واألمن ،حريية التعااير
وال أر والهمار ،الحق في نعين فعلييا فيي ياا  1999اليت المحكمية اليد وا المقدمية مين اليدانمارك

هد تركيا ،والمتعلقة بموانن دانماركي من أص كرد تعيرك للمعاملية السيا ة أثنياء تو يفي فيي تركيياا
و ييد أدا هييما القيرار الييى حي ود ميين اي الحكييومتان فييي أاريي 2000ا أمييا فييي ننيياق منظميية العمي

الدولييية ،فقييد جييرا تقييديا شييكاوا حكومييية م يرتان فقيييا أمييا فييي انييار األمييا المتحييد  ،فلييا يسييتعم هييما

النريق حتى الاواا
5

لى العكس من مليك ،اما كانيت الوسيا

المحليية معنلية طبسياب حالية النيوارئ ،الحيرب األهليية،

القوانان العرفية ،ياب النعون الفعلية الو فاجب التحرك بأسرا ما يمكن لحماية الهحاياا
84

6

في بعك الحاالت ،وفي حان انتفاء أسباب دا القاون ،ةاصة من يا يدا اسيتنفام وسيا
الداةلية ،يمكن للمد ي ا داد نلب جدادا
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النعين

المنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنساني التحديات والمستقا

ااراهيا التاوتي
ار الحكومية لحقوق اإلنسان أهمية ا تبارية كاار  ،من ج ة ،بساب التوس الكمي

أةم وجود المنظمات
والعدد

لم

ش دت همء الظاهر  ،ومن ج ة ثانية ،لسياد فكر أن ا تشك نةبة المجتم المدنيا نةبة ملتزمة

بشك تنو ي ومجاني من أج الدفاا ن الحقوق اإلنسانيةا فالمنظمات ار الحكومية هي في نفس الو ت،
أشكان وسينة محلية اان القنا ات الشعاية النالبة ل مء الحقوق من ج ة والدولة جما ات اله ي لى مةتلت
المستويات من ج ة ثانية وأةارا ،وليس آةرا ،ها الوسناء لى الصعاد العالمي واإل ليمي اان الحاجات المحلية

الحتراا حقوق اإلنسان والمؤسسات الدوليةا ويالحظ أن معظا همء المنظمات تنةر في مننق الدفاا ن البقاء
المؤسساتي الةاص وتعيش ةنر اإلن اكا وفي همء اإلنار ،يصبك من الملك أن تقت و فة نقدية وشجا ة م
المات لتجنب ك أشكان البقرنة التي تجعل ا أسار مننق الدفاا

ن بقاء منظومت ا

لى حساب المبادئ

المعلنة ند والد المنظمةا ويتو ت مستقا المنظمات ار الحكومية لى و فة جري ة م المات وانفتاظ فكر

ونهالي لى تحديات القرن الجدادا

من المالحظ أن أها المنظمات ار الحكومية الفا لة ال تدرك تماما المةانر التي تحمل ا العولمة لى الحقوق
ن اا ومن المالحظ أيها تركاز همء المنظمات لى نب النوارئ ومننق الرد لى

والحريات التي تداف

الحاجات اآلنية األمر الم

يحم ك مةانر ابعاد التساؤالت ن ساب االنت اكات الوا عة وساب بقاء همء

االنت اكاتا االنت اكات تتكرر موما في نفس األماكن ،وهد نفس النمي من الهحاياا ان الحقوق اإلنسانية

نفس ا تعاني من تمااز لبعه ا لى بعه ا اآلةر من الحقوق األساسية مث الحقوق اال تصادية واالجتما ية
والثقافية والاا ية أو حق االحتفاظ بالموارد الحاوية لوجيان القادمةا وأةارا ،ألن المنظمات ار الحكومية بشك
اا ،والمنظمات العربية

لى وج الةصوص ،م مت ا اناء معنى لمواج ة وارك المجتمعات المعاصر

والتصا د المتنامي ل ياب األمنا ولا تعد العالية ترفا ا هرور ا فعلا ا امالء الفراغ الم تركت هزيمة اليقانيات
التي كونت الوها الجما ي لمةتلت التكوينات االجتما ية ،مث ملك القا

باإلمكانية ار المحدود للسياسي

للرد لى ك حاجيات المجتم  ،أو لالشتراكية وان أ نات سمة الةصوصية والوصاية الحتمية للدولةا باإلهافة
الى همء النوا ص ،فإن المنظمات ار الحكومية ال تستعم وسا

الوسا

أكثر فعالية في النهان ،حتى وان كانت همء

تا ا رارها في الشر ة الدولية والقانون الجنا ي واإلنساني الدوليا همء المالحظات هي التي تقودنا الى

نرظ األس لة حون مستقا همء المنظمات والتحديات التي تواج ا والواجب لا ا التصد ل ا من الاواا

 -1العولمة ،حقوق اإلنسان ودولة القانون
ال تقدر مسار

المنظمات

ار الحكومية التنا ك الم

يظ ر استحالة اماات الم

اواج محركات توس

العلمانية ومتنلبات حقوق األشةاص ودولة القانون التي اناهلون من حاث المادأ ،من أج ا امت اا فالعولمة
تد

فيما ت د

الى سينر األسواق المالية في ك الد وفي العال ات الدوليةا والمشكلة في

دا التوافق

الظاهر اان أجند المنظمات ار الحكومية وبان اندفا ة العولمة ال يمكن تجنا اا ألن كال من الظاهرتان يعتمد
لى اد اءات هيمنة ،ويتناز ان

لى أسبقية وتفوق المعااار الةاصة بك من ما في حقون ال تةتلت

بعه ا اال في الظاهرا
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ن

وهكما ،فالمنظمات ار الحكومية ت م

الحقوق اإلنسانية

باد اءات ا ،أ

باألهدا

التي اةتارت ا نو يا في نظام ا األساسي،

ار القاالة للتجز ة ،في حان أن ا تناه بالفع

والسياسية ،وبالتالي من أج

وبشك

أساسي من أجاللحقوق المدنية

دولة القانون والديمقرانية السياسيةا وهي تسعى لتوجي الممارسات السياسية

والمؤسساتية للدون نحو اتجاء محددا وفي التسعانات من القرن العشرين أس ا تقدا دولة القانون الملموس كنمي
تعاار ن الديمقرانية المؤسساتية ما وراء حلقة الدون ال ربية ،أس ا هما التقدا في العالمية الكامنة ل ما المادأ،
ولكن أيها في تنور لا فصاحة حول الى أسنور مكونة للنقاش السياسي الحاليا ط ، 1وهكما أيها ،تا

احتواء حقوق اإلنسان في القراء األكثر شاو ا ل ا ند المنظمات ار الحكومية لى صعاد العال ات اان
الدون ،م الحرص المركنتالي التجار الم انجب ويعزز سياسة الكا بمكيالان في العال ات الدوليةا
في مواج ة ملك ،فإن العولمة ،التي تعار ن توس

نمي األ مان الم يمن تترافق اوالد حق ادون حدود وةلق

آليات تنظيا يمكن أن تنقص من سياد الدون في د حقون كانت تعتار من المجان الةاص ا مء الدونا

وتةلق العولمة تربة ةصبة حاث دانامية ةلق نواظا األ مان  businessكملك تحداد المبادئ المرجعية ل ا لا

تعد من اةتصاص الدونا وليس ل ا تقريبا أية ال ة بحقوق الكا ن اإلنسانيا

وكون كام الحقوق القومية تقوا في التحلا األةار لى أولوية القوا د الدستورية ،فإن القيمة الوا عية لدولة
القانون يمكن أن تصبك موهوا شك م تعدد النظا القانونية في حالة تواؤا همنيا ان الحاجة لالندما في
اال تصاد العالمي تؤد

الى أولوية وا د العولمة اال تصادية باألساس

لى حساب وا د الدولة الدستورية

والمستقلةا وفي الظاهر ،لى حساب الدفاا ن حقوق اإلنسانا ان مننق العولمة ي ار في العمق التشريعات
المحلية نحو الحركة الحر للبها

ورؤوس األموان ،باستثناء الحركة الحر األشةاص ،أ

من أج حرية رأس

المان والتجار الدوليةا ويمس ياب االنتظاا  dérégulationهما ك القنا ات التي يمكن أن نحصي فا ا
منجزات اجتما ية وثقافيةا ،ولكن أيها ،االهتمامات المشرو ة لحسن الحكا واإلدار ا كملك تشريعات حماية
الاا ة والموارد ار القاالة إل اد اإلنتا ا

ان حق رجان األ مان وشركات رؤوس األموان ال اادو متوج ا بشك أساسي نحو أمثولة العدالة التي تشك

مرجعية المنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسانا البحث ن الربك والمهاربة شكال في الوا  ،وباستمرار
الداف المحرك لم ندسي القرار اال تصاد
أنش ت ل د

ااثار ال ار أو لى األ

والماليا األمر الم

اتعارك م المنظمات ار الحكومية التي

دا البحث ن الربكا في حان أن المشر ان والقها

القومي اهنروا ألن ادةلوا في حيا األ مان ددا من وا د اللعبة ونواظا السلوك ،ا د

لى الصعاد

الو اية أو العقوبة في

حاالت ال ش والفساد وبشك أ ا ،االنت اكات ار المقاولة للحقوق المشرو ة لآلةر طالمدةر ،الشريك األص ر،
العام المأجور ،المنافس الو ا أو للمصالك الجما ية التي تحما ا نواظا اا وية مثالا في حان تسعى العولمة

لو ت ن ج الحماية هما ،لتحويل فيما بعد نحو االتجاء المعاكسا وهكما ،في اداية القرن الواظ والعشرين ،هناك
تحديات جداد

أماا مف وا الحق من همء الزاوية للعدالةا ويصبك من الصعب أكثر فأكثر ،اإلبقاء لى وا د

اننلقت من ر بة العدالة وحسن اإلدار ا من ج ة ثانية ،فإن ا اتأثار اإل راق  dumpingالقها ي والمالي،
ستتوص

العولمة الى تعدا

نواظا السلوك للدون من تحت ،دون األةم بعان اال تبار للبعد االجتما ي

واإلنساني للشعوب ،وحتى أحيانا لى حساب حق ا في البقاء لى المدا القريب أو البعادا فالدون مسار نحو

اهنراب في وا د العم  ،حماية الاا ة و ارها من المنجزات التي يعاد وهع ا في ةانة الشكا
ان مننق العولمة الم

يقوا

لى اهنراب التنظيا  dérégulerال يمكن أن تصور امكانات دون مواج ات

نيفةا اتعاار آةر ،فإن العولمة من همء الزاوية ال يمكن أن تعم دون صمامات أمان مث الديمقرانية وحقوق
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اإلنسان ،احتراا الحقوق والحريات كملك ك ما يعزز االستقرار واألمن الحاويان للسوقا اال أن وفي ياب الثق

المؤثر للمنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسان في همء المواج ة ،يمكن لصحيفة  Business Weekأن تكتب
اما ما لا تأةم المؤسسات المتعدد الجنسية انفس ا للتكالات االجتما ية في الالدان التي

في  2000/11/6ي

المحكومة بحكومات هعيفة ،فإن مظاهرات الشوارا هي التي ستفرك لا ا وا د السار اط 2ا ان التحد

الر يسي للمنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسان في مواج ة العولمة ،هو في المقاا  ،في اليام والتفكار وتاني

استراتاجية مشتركة للدفاا ن الحقوق التي تا الحصون لا ا وكيفية توسي نناق المنالب كميا ونو ياا همء
االستراتاجية م مت ا أن تأةم بعان اال تبار في نهال ا ،أكثر من م

ا  ،البعد العالمي من اهتمام ا بالبعد

المحلي ،أو الونني أو اإلثنيا وسنتناون الناب النو ي للمنالب في القسا الثانيا
في الو ت الم

تجتم في

ار الحكومية في المنفى اان  26و 27اناار  2001في

المنظمات العربية

ماالكو  ،انعقد المنتدا اال تصاد العالمي في دافوس في سويسراا حاث هناك منظمات ار حكومية وحركات

دولية هد العولمة م حهور ةجون لمنظمات حقوق اإلنسان متجم ر هد هما المنتدا حون صر دافوس؟
وفي همء اللحظة أيها ،اجتم في اورتو ألي ر في جنوب الا ارزي  ،رابة شر آال

الشةصيات اال تبارية كنلسون مانديال ،لتشكا

أون منتدا اجتما ي

شةص من ا دد من

الميا لقد أصبك من الملك

المنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسان أن تحدد استراتاجية مشتركة في مواج ات تحديات العولمةا

-2الدفاا المجت أز ن الحقوق ومف وا جامد ل ا
تناه

المنظمات

ار الحكومية من ج ة أةرا بشك

والسياسية ،من من أج حقوق اإلنسان بشك

أكار كما ساق وأشرنا ،من أج

لى

الحقوق المدنية

ااا األمر الم يعني ك الحقوق المقر مث الحقوق اال تصادية

واالجتما ية والثقافية مثالا همء المسار التقلادية للمنظمات تمس في الصميا الناب العالمي و ار القاا للتجز ة

ل مء الحقوقا ط 3ا من ج ة ثانية ،في حان أن حقوق األشةاص المحدد بالنصوص الدولية المتاحة لى ا د

اجماا الحد األدنى الدولي -تتعرك النت اكات جسيمة ،أصبك من الهرور أن تأةم همء الحقوق في الدان

حقوق اإلنسان بعان اال تبار اتنور وتقدا متنلبات حقوق األشةاص في همء الالدان وفي العالاا اتعاار آةر،

لا يعد اوس مهمون حقوق اإلنسان االكتفاء في همء الالدان اتعريفات الحد األدنى المنقوصة باألساسا ومن

الهرور المنالبة بحقوق أكثر ونو يا أ لىا

لى صعاد الفاا الجز ي والمجت أز ن الحقوق اإلنسانية ،حتى العولمة أصبحت مقلقة للمدافعان ن اا و د كتات

صحيفة االيكونوميست في  23ساتمار  2000ي

لدا ناصر االحتجا

الحق في أن تقون بأن المسألة

األةال ية وا لسياسية واال تصادية األكثر الحاحا في حقاتنا هي مشكلة الفقر في الدان العالا الثالثا و ندها الحق
في أن يقولوا بأن هجمة العولمة الجبار يمكن أن ترفكا ان صحة هامان المعناان هي التي تجع

ناصر

االحتجا وبشك حاد ،موهوا تعانت اا وةنار ط 4ا همء الةنور اتا اةفاءها باألهمية المعنا للحقوق

السياسية والمدنية لى حساب الحقوق اإلنسانيةا وم هما ،فإن لى الشعوب أن تجد في القانون الدولي د ما

هد العست ومصدر حماية -مازالت ةجولة و ار كافية -هد الفقر والناما وهنا يكمن أحد التحديات الكارا

لحركة حقوق اإلنسانا

من ج ة ثانية ،فإن مؤسسة مث المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في ستراساورغ ،مثال ،وجدت من الهرور
رف

مستوا تعريت التعماب ،وحكمت في فرنسا في  1999طحالة الساد سالموني ،القرار الصادر في

 ، 1999/7/28لى ا د اجب أن تحظى باهتمامناا وهكما فإن اصابة تقدر اةمسة أياا من دا القدر لى
العم وفق تقدار ةاار ناي استد ت اصدار الحكا لى فرنسا من ا
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ها المحكمة المان فسروا رارها

بالقوني ان المراهنة المتصا د
منا وبشك

لى مستوا أ لى لى صعاد حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،تتنلب

مواز وبالهرور  ،صرامة أكار فيما اتعلق باال تداءات الوا عة

لى القيا األساسية للمجتمعات

الديمقرانية ا ان تعريت التعماب اتنور نحو تنلب أكار في احتراا الكا ن اإلنسانيا وفي المعنى التوسعي ،فيما

اارر هكما حكا حتى في حان التجاوزات الةفيفةا األمر الم

اتنلب من المنظمات ار الحكومية ،با تبار

اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان ط 1948ينالب باحتراا سالمة النفس والجسد ،أن تكون أكثر تنلبا وحزما في
الالدان المسما االدان حقوق اإلنسانا

وفي معرك الحداث ن الدان حقوق اإلنسان  ،نحن ال ند ي بحان ،أن الحد األدنى الحتراا حقوق اإلنسان
مكفون فا اا ولو بقانا في المث الفرنسي ،فإننا نالحظ الناب العمومي للنصوص والتمااز في الممارسةا لنأةم

مث الحريات الدانية ،نصر جوهر من الحقوق األساسية وحرية التعاار التي تشم حرية التعاار ن اال تقاد
وممارست ا هما الحق الم يمكن التهرا ب باسا الكرامة اإلنسانيةا نالحظ أن اد اء الحياد الداني للدولة و ياب
اال ت ار

المؤسساتي باألديان مادآن اتنلبان من الدولة أن تتصر م

ك

األديان انفس النريقةا هما لى

الصعاد النظر  ،أما في الممارسة ،فإن الحلون القها ية الموهو ة موه التنفام فيما اتعلق بالحرية الدانية
تةلق تماا از لى حساب الديانات ار المسيحيةا ألسباب تعود لتقالاد تاريةية ،فإن مكان الكاثوليكية اتقدا لى
ارء من األديان واال تقاداتا ويادو لنا وجود سااان وراء هما التماازي األون هو بصمات المسيحية في القانون

العلماني ،والثاني هو االستعمان المهنرب والمرن و ار المحدد أحيانا باسا النهان هد النوا تا هما التمااز
ال انحصر لوست بفرنسا ،فالديانة األمريكية ال ندية ،ل ا مواصفات و يا مةتلفة

ن الديانات التي تتقاسا

السلنة في الواليات المتحد األمريكية با تبارها ديانة النةبة األمريكيةا و د حدث في أكثر من مناسبة أن دةلت
مصالك الديانتان في صرااا لى صعاد النصوص ،تانى الكون رس األمريكي في  1978رار حرية الديانة
األمريكية ال ندية أو AIRFAا وهد

هما القانون كان التصريك ال تقادات تستحق الحماية وفقا للماد األولى

من الدستورا لوست ،فإن الممارسات المؤسساتية الرسمية ،ةاصة في المحاكا ،لا تعتر دا ما بالناب الةاص

لديانة السكان األصلاان وترفك الحماية التي هي حق ل اا وياان رار المحكمة العليا في الواليات المتحد الم
صدر في  1988في هية النغ Lyngال يعني نريقا فعاال لالست نا ا
من واجب المنظمات ار الحكومية أن تأةم بالحسبان في ممارسات ا ليس فحسب الناب العالمي و ار القاا
للتجز ة لمجم

حقوق اإلنسان ،وانما الدانامية النو ية ل مء الحقوق ،النوا ص وحاالت التمااز ،ففي و ي

اإلنسانية ،آالا الحاهر مرفوهة بشك أكثر جمرية من أوجاا الماهيا

 -3وسا

ار مناسبة للنهان

أةارا ،فإن همء المنظمات نفس ا تستعم نفس وسا

اله ي لى ال أر العاا العالمي و لى الحكومات واإلدانة

األةال ية لالنت اكات ،نارحة جانبا ،في معظا حاالت االنت اك ،وسا

العدالة الجنا ية التي يقدم ا القانون الدولي منم الحرب العالمية الثانيةا

القم مات الناب الجنا ي واللجوء الى

ومن وج ة نظر  ،فإن الدفاا المقدا الى اللجنة المةتصة بحقوق اإلنسان في األما المتحد أو الع ار ك المعد

للمقررين الةاصان في لجنة حقوق اإلنسان في جنات ،أو الع ار ك المعد للمقررين الةاصان في األما المتحد
طحون حرية ال أر  ،حون استقالن القهاء والمحاما  ،فريق العم حون اال تقان التعسفي الو المقرر الةاص

تمت تسمات من لجنة حقوق اإلنسان في األما المتحد  ،للو و

لى حاالت ةاصة ال تدة في اةتصاص

اللجنة الةاصة بحقوق اإلنسانا هؤالء المقررين واللجنة ل ا الحق باستالا الع ار ك من دولة هد دولة أةرا ،أو

من فرد هد دولت ا وهمء القوا د تةه لشرو محدد في الشك والمهمونا
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أما بالنسبة لشرو الشك  ،فإن أهم ا ،والشر األولي لقاون أ
الساب ،من الهرور توهيك فيما اما كانت همء الوسا

ملت ،استنفام وسا

كحق ا امة الد وا واست نا

النعن الداةليةا ول ما
الحكا و/أو التمااز،

متاحة ألصحاب الملتا فليس هناك تعريت محدد لمصنلك معقون ا كملك الحان بالنسبة الصنالظ أفق

معقولة للتوص الى نتاجة منصفةا

أما الشر الثاني ف و المهموني اجب أن يستند الملت لى نفس الو ا

التي شكلت األساس لال تراهات

الداةليةا لنأةم مثال لى ملك ،حالة التعماب الم تا التصداق لي من ا معظا الالدانا ان العداد من الدون

المو عة لى اتفا ية مناههة التعماب لعاا  1984أصدرت تصريحات تتناون اجراءات لجنة مناههة التعمابا
و لى اللجنة أن تفسر الو ا
تعريف أ

لوصف اا في حان أن الماد األولى من اتفا ية مناههة التعماب تنص لى شمون

م انتج ن ألا أو ماب شداد جسديا كان أا قليا الحق مدا بشةص ما بقصد الحصون من

أو من شةص ثالث لى معلومات أو لى ا ت ار  ،أو معا ات

لى م ارتكب أو يشتب أن ارتكب هو أو

شةص ثالث أو تةويف أو ار ام هو أو أ شةص ثالث ،أو ندما الحق مث هما األلا أو العماب أل ساب
من األسباب يقوا لى التمااز أيا كان نو

أو يحرك لي أو يسكت ن موظت رسمي أو أ شةص آةر

اتصر بصفت الرسمية ا
تعاار التعماب هما ال يمتد ليشم اآلالا واألوجاا الناتجة فقي ن قوبات مشرو ة ،مالزمة ل مء العقوبات أو
هي ساا اا

اما كانت التعاارات األولى للتعريت تتوج نحو اون واس للتعريت ،ويمكن من هما المننلق استعمال ا بشك

ناف  ،فإن الفقر الثانية تسمك للدولة اةلق ك أشكان الحجج لتارير الو ا

المشار الا ا اوصت التعماب ،بالقون

مثال أن المد ي د اوا وا األمن الوا تقديا نلب م همء المجازفة مشكوك انتا ج  ،ةاصة اما لا اترك
التعماب آثار يمكن بس ولة وصف ا من ا ةاار أو يمكن نسا ا للتعمابا

وفي ك الحاالت ،ماما اإمكاننا أن ننتظر حتى لو تا اإل رار بالتعماب أو أ انت اك آةر لحقوق اإلنسان؟ ومن
ج ة ثانية ،أليس التعماب جريمة ا أن يكون انت اكا لحقوق اإلنسان األساسية؟ ان االتجاهات المثقلة وآليات

القانون الدولي التي تأةم مكان ا في راءت ا العولمية تركز لى االنت اكات التي ال يمكن القاون ا ا للحقوق
األساسية ،كالحق في الحيا وسالمة النفس والجسد والحريةا وحماية همء الحقوق تتا أكثر فأكثر ار نابع ا

الج از ي  pénalisationبا تبارها ج ار ا تستحق العقاب ،وليست ممارسات يكفي استعمان اله و اإل المية

واألةال ية هدها وحسبا وستكسب المنظمات ار الحكومية الكثار من هما التوج الج از ي النت اكات حقوق
اإلنسان ،و لى أساس النظر في نظام ا األساسي وم مات اا

واال ،فماما اوسعنا أن نتر ب من الممارسات التقلادية للنلبات المقدمة الى لجان حقوق اإلنسان والمقررين
الةاصان؟ إل رار بعد سنتان أو ثالثةا االجراءات الحالية تشم ارسان الشكوا الى الالد المعني ا ا والتي تعنى

م لة درها ستة أش ر لإلجابة ،م الحق للمد ي بالرد… وفي آفاق جد ااجااية ،فإن اللجنة المعنية بحقوق
اإلنسان أو التعماب أو المقرر الةاص يعد تقري ار جزء من يكون لنيا اتا في ادانة الدولة المعنية با تبارها د

انت كت الع د الدولي الةاص بالحقوق المدنية والسياسية أو اتفا ية مناههة التعماب أو ارء ويتو ت األمر ند

هما الحدا األمر امن اتعلق اإدانة نظرية وأةال ية ،في و ت اتاب في الجالدون انت اكات ا وتستمر المنظومة
التي أفرزت ا وحمت ا بالوجودا

وفي الوا  ،فإن الةنر يكمن في مستوا الوظا ت االجتما ية والسياسية للوسا

المستعملة من ا المنظمات

ار الحكومية ،وفي مثلنا ،النعن مو الناب األةال ي ،بصلة م العال ات االجتما ية والسياسية لك مجتم ا
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ومن المفاد اإلشار الى أن النتا ج الموهو ية الجراءات المنظمات ار الحكومية ،حتى لو أن همء النتا ج لا

تكن مر وبة باألساس ،تعزز أكثر فأكثر العال ات ار المتساوية التي تؤد الى انت اكات حقوق اإلنسانا ف مء
االجراءات تعزز في الوا

سلنة الدون لى حساب الهحاياا وهكما فإن االستمارات التي تشجب االنت اكات

والمحالة الى الدون لإلجابة لا ا تسمك لوةار باالستشراس أكثر هد الهحايا و ا الت ا ،وأكثر من ملك ،ف ي
تسمك باإلنتا

ار المتناهي للمنظومات السا د ا وحتى ندما اتا تكنيس بعك المظاهر أو التةفات من

انت اكات محدد  ،تسا د همء اإلجراءات لى منك المنظومات المنتجة ل مء السياسات وهمء االنت اكات بشك
ار مباشر القدر لى البقاءا

ان كانت حقوق اإلنسان الاوا بال حدود ،فون الدون كانت مهنر إلنتا
المسا

التي تش

وا د للقانون الدولي لحماية وبقاء

الدون أكثر من تلك المتعلقة بالهحاياا وهكما فإن أكثر من  300وثيقة دولية تا صيا ت ا
ب الجمي  ،ابقى تابعا تجاء الدون ،ف مء

والتو ي والتصداق لا اا اال أن هما الك القها ي ،وهما ما يعتر

الدون تبقى المراةص المؤسساتي لمف وا محددا وهما التع د بالحقوق اإلنسانية من ا السياسي اجد تجسادء
الماد في انشاء مؤسسات وبرامج دولية اات ا العم من أج الدون أوال ،والشعوب بعد ملكا وما وراء موه
التنااق لمجمو ة مبادئ دار مقاولة الميا ،ولشر ية مات داللة ثمة مترتبات لى ةناا ا وأفعال ا ،فنحن أماا

مف وا لعالا الدون يعار ن نفس ا والعال ة اان المنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسان واألما المتحد

لى

صعاد حقوق اإلنسان هي ال ة شراكة تسمك باستمرار وه اد الدون لى حقوق اإلنسانا فعلى صعاد األما

المتحد  ،فإن ممثلي الدون ال ربية المان يعترفون ويستاءون من األشكان الن يانية المستعملة من ا بعك

الحكومات بساب النموظ القو

للشعوبط… تؤد

للسلنة السياسية الم

انجا

الى احتقار العدالة  ،فإن ا اد مون ال أر القا

صالحيات همء األج ز  ،أ

ن انت اكات للحقوق والحريات األساسية
بأن أشكان العنت العاا اجب أن تبقى من

أن تبقى من صالحيات لجنة حقوق اإلنسانط 5ا من هما المننلق ،فإن الوفود

ال ربية تنالب الهحايا اتقديا الشكاوا أماا لجان ا المةتصة لحقوق اإلنسان في الو ت الم

تتشك في همء

اللجان بشك معقد ،وال تملك ،في أحسن األحوان ،أكثر من اصدار توصيات ليست مات ناب تنفام ا اننا
نقترظ ت اار همء العال ة ،ليس المنلوب تحداد أنموم  paradigmeانساني جداد ،وانما القياا باستعمان مكثت

لما هو موجود في القانونا من هنا اتحتا لى الشعوب تنوير واستعمان الادا
التهامن اان المواننان والتهامن م األجيان القادمةا هما الادا الفا

الدوليا

األكثر مصدا ية ،القا مة لى

هو زمن النهج في القانون الجنا ي

من المؤكد أن مباشر هكما مشروا ليس من الس ولة بحانا فأون العوا ق يكمن في اإل ناا بهرور تعدا

المننق المؤسساتي للمنظمات ار الحكومية نفس اا المنظمات ار الحكومية اجب أن تكون ،وأن يكون ل ا
موردها المالي ،واألشةاص األكفاء والفعالان الستمرار القياا بم مات ا المعلنةا ان استم اررية المنظمات ار

الحكومية هو بحد مات هد

ل مء المنظمات ،األمر الم

يظ ر التنا ك اان الحماية األكثر فعالية لحقوق

اإلنسان التي ننالب ا ا ،والحاجة الى ا اد انتا المنظمات ار الحكومية بالشك الم هي لي ا

اما كان مصنلك حقوق اإلنسان موج نحو هد
تحقيق ي ال اية متشاا ة ،ولكن الوسا

واحد ،فليس هما هو حان الوسا

الموهو ة للوصون الى

تبقى متعدد ا ان العدالة الجنا ية الدولية تحالنا الى وا

أن المحكمة،

التي تتمت بسلنة العقوبة القاالة للتنااق بالفع  ،د لات المفاهيا والممارسات السا د التي يمكن أن ننلا ا من

القانون اإلنساني الدوليا لقد دمت يمة الفعالية ل مء الحقوق القا مة لى مبادئ انسانيةا م القانون الجنا ي
الدولي ،تصبك مبادئ حقوق اإلنسان االة للتنااق بشك متشاب ا هما المدة الى مف وا المسؤولية الشةصية
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للحكاا في العال ات الدولية اجع تنورء أم ار ال مفر من ويفرك نفس في الوا

أ ار

و وانان تصبك وا د

مشتركة واجبة االحترااا من هنا اتوجب لى المنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسان ا اد توجي مراجع ا
القانونية من أج فعالية أكثرا

ادون ااداولوجيات وبدون ايات سياسية جما ية ،ان المن ج الم يسمك بفرك احتراا حقوق اإلنسان يقوا أكثر
لى اإللزاا القانوني من

لى اله ي اإل المي أو األةال ي الم

أصبك ن جا كالسيكيا ند المنظمات ار

الحكومية في ها ات األما المتحد ا لقد كان أسلوب مل ا اجد تفسارء في ا تبار مؤسسات األما المتحد تمتلك

سلنة ا تبارية تقود الدون الى احتراا التزامات ا في مجان حقوق اإلنسانا بالتأكاد ،ان ا الن ن اية مفاهيا معانة
مث سياد الدولة –األمة صحيكا اال أن الكوادر المرجعية لا تعد فقي في وسا

النعن المعنو واألةال يا

ةاصة وأن سلنات األما المتحد ومجلس األمن تستعم ال تبارات سياسية أكثر من ال تبارات انسانيةا لما
اتوجب لانا الحداث الاوا في المسؤولية الجنا ية و قوبة المجرمانا في توجي معاكس لتحون سلنة الدولة نحو

ال ا ات المكلفة اإدار انت اكات حقوق اإلنسان ،هما التحون المرجعي ،يه الدون أماا مسؤوليات ا لوه سلنة

اإللزاا في احتراا حقوق اإلنساناومن الهرور التأكاد لى هما التوج والتأكاد لى حقوق و انون و دالة دولية
ا مة

لما باالنت اك وتتوج نحو اجراءات منظور حون مصار

لى يمة الفعالية ،اتعاار آةر ،أن تأةم

المت مان المان ليسوا مجرد مت مان للحق العااا المتةفان وراء الدون ،مجرمان تجب محاكمت ا،و وان كانوا
ممناان ،معا ات ا ،م ما كانت وظا ف ا في الدولةا
استنتاجاتي

من أج همان مستقا أكثر انسانية للكا ن البشر  ،لى المنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسان مواج ة
التحدياتا والتحد
للحفاظ

الر يسي للمنظمات ار الحكومية في وج العولمة هو ت اار استراتاجية مل ا المشتركة

لى الحقوق المكتسبة ،والتوسي

الكمي والكيفي للمنالب من أج

الا أكثر

دالةا وتبقى همء

االستراتاجية مستمر  ،ألن المنلوب هو تمكار صناا العولمة الكلي التجار بالناب العالمي و ار القاا للتجز ة

لحقوق اإلنسانا

هما التأم النقد

لمنظمات حقوق اإلنسان ال يعني وه النوايا موه شك ،أو نو ية العم الجار حالياا

ولكن الوظيفة االجتما ية للمنظمات ار الحكومية ودورها في ا اد انتا المنظومات التي تولد ممارسات تنت ك

حقوق اإلنسان تسمك اإدةان حكا الفعالية لدورها ،ا الحكا األةال يا ان التركاز لى النوارئ يحم مةانر
اةفاء السؤان الهرور

ن األسباب الكامنة وراء انت اكات حقوق اإلنسان؛ اهافة لملك ،منعكس مننق البقاء

المؤسساتي الداةلي للمنظمات ار الحكومية في هما التوج الم

يحون دون النقد الماتيا فال اتعلق األمر

وحسب بالدفاا ن حقوق اإلنسان ،وانما أيها من االنت اكات األكثر ةنور و ا ك شي الحؤون دون تجدد

االنت اكات بالعم من أج ت اار األوهاا وها ن ا اد اإلنتا االجتما يا ان ا اد التوج االستراتاجية

همء لعم المنظمات ار الحكومية لحقوق اإلنسان سيكون ل فه تعا ة الفراغ الم ترك العجز السياسي ن
امكان ح ك المشاك وفك السحر ن ك الدولة ا

من أج فعالية أكار ،لى همء المنظمات أن تستعم مصادر القانون الجنا ي الدوليا تاني استراتاجية أكثر
صد ية ليس بالكافي ،ففي الوا  ،اما كانت وسا

النهان المستعملة حتى الاوا لا تستنفم بعد ،ففي ممارسات ا،

لى المنظمات ار الحكومية أن تأةم بعان اال تبار النوا صا فمن ج ة دانامية حقوق اإلنسان في الو ي

اإلنساني اجع آالا الاوا مرفوهة بشك أكثر جمرية من أوجاا األمس ،ومن ج ة أةرا ،ان أ لاية انت اكات
الحقوق األساسية للكا ن اإلنساني ،و ا أن تكون مجرد انت اكات ،هي مجموا ج ار ا تجب معا ات اا وم مة
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مصادر القانون اإلنساني ،لحسن الحظ ،أن تشك

الوسا

المناسبة للدفاا الجنا ي

ن الحقوق األساسية

لإلنسانا

همء هي التحديات الواجب لى المنظمات ار الحكومية التصد ل ا ،من أج ةدمة اإلنسانية ،ومستقا أكثر

انسانيةا فليس وجود المنظمة ار الحكومية هو الهامن للديمقرانية ،وانما فعالات ا في الدفاا ن ا ،من أج
ا ناء معنى لحيا التجمعات االجتما ية المحبنة من يقانيات األمسا
مالحظات

 -1ان مستوا الو ي الجما ي للمجتمعات التي تسبك فا ا مؤسسات مجتم معان بعاد
المنظمات

ن التوافق م أهدا

ار الحكومية لحقوق اإلنسانا ان المستوا الثقافي واالجتما ي هو في نور مةتلت

الموهو ات التي تداف

ن

ن ا المنظمات ار الحكوميةا مث ي الديمقرانية ،دور الم أر  ،قوبة اإل داا،

مف وا التنمية ،مكانة الروحانيات الوا
Cité par Le Monde diplomatique, janvier 2001/ -2
 -3لانا ادةان النساية ل ما االد اء العالميا أليست الدون ال ربية هي التي تستعم مصنلك العالمية كلما
كانت مصالح ا موه ةنرا وها الم ا رولون لإل الن ن ةصوصات ا وا ليمات ا بالقون ي ك من ادء
ل ا ألوربة ماثا ا لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،منم

تعتر

اا  ،1950وفي الماد األولى من

ك الدون األ هاء لك شةص اتب لقوانان ا ،الحقوق والحريات ا وللدون األمريكية ماثا ا منم

 1969ا بالتأكاد فإن همء المواثاق تواج العالمية الوارد في الماد الثانية الفقر الثانية من اإل النا وم هما
وكما تقون داباجة اإل الن فإن احتراا همء العالمية حتى ال يهنر المرء في آةر األمر للتمرد لى
الن يان والعست ا
Cité par Le Monde diplomatique, janvier 2001. -4
 -5تصريك المندوب األمريكي أماا الجمعية العامة لوما المتحد  ،الوثا ق الرسمية لوما المتحد

N.U.,

 A/32/37,p27ا و د صرظ المندوب اإلينالي بال أر نفس ي ولو أن وفدنا يعي أسباب اإلصرار لى فكر
ارهاب الدولة ،ف و باق لى رأي من أن هما الشك من العنت مرتبي بقو بالتزامات الدون األ هاء في

األما المتحد في مجان حقوق اإلنسان ،مما اترتب لي أن ارهاب الدولة اجب أن تتا منا شت في انار
ال ا ات المتةصصة لوما المتحد نفس المرج ص 25ا
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مهام حركة حقوق اإلنسان في ظل العولمة

محمد الساد سعاد

لييا يعييد ميين السييااق ألواني استشي ار

آفيياق تنييور وتحداييد م يياا حركيية حقييوق اإلنسييان فييي ظي العولميية،

فنحن نعيش بالفع ارهاصات ا ان لا نكن د دةلنا بالفع الى اتون اا
وما د يعني االننباا بأن الحداث
اإلمساك بأن ار

ن م اا حركة حقوق اإلنسان في ظ العولمة هو صعوبة

تلك العملية التاريةية العمال ة وتعمر التبصر في تدا ا ا ونتا ج اا واألها هو أن الحركة

العالمية لحقوق اإلنسان لا تنجز بعد م ام ا في ظ النظاا العالمي القا ا ،ان كان هناك مث هما الشيء ،ثا ان
المعركة التي ةاهت ا تحالت ريك من القوا االجتما ية والثقافية التي جاءت أساساً من ال رب هد منظمة

التجار العالمية أثناء دور سيات

د فرهت فرهاً تأم ما حدث واستكشا

تقديا تحلا نقد ومتجاوز لمرحلة سيات ا

لقد كفت حركة حقوق اإلنسان

أسباب وتحداد دالالت  ،ومن ثا

لى النهان هد انت اكات حقوق اإلنسان في ظ نظاا المي

محدد ،حدد ل ا أسالاب العم وربما فلسفت ا و لى ساا المثان ،فإن الحركة د ن هت لى النظر الى الدولة-

القومية وأج زت ا الحكومية با تبارها المس ون األون واألةار ن االنت اكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ،حتى لو

لا تكن تلك األج ز هي التي امت باالنت اكا وكان من النايعي أن تفع ملك في ظ النظاا العالمي القا ا-
أو الم كان ا ماً -لى مادأ السياد القوميةا ففي ظ هما النظاا مث االفتراك بأن الدولة مس ولة ن و ادر

لى فرك ادن وانساني أها مرتكزات فلسفة النهان الحقو يا ان العولمة ستحدث دون شك ت اا اًر هاماً في
تلك الركاز ا ا اننا نش د ا أن يصك مصنلك العولمة تآك نظاا الدولة القومية وبروز فا لان آةرين فوق
وتحت الدولة القوميةا وبك بسانة ،فإن الت ارات التي تجلا ا العولمة تفرك استمرار النهان لتحقاق األهدا

التقلادية للحركة الحقو ية ،وتفرك أيهاً تعاان م اا جداد مرتبنة اتلك العملية تحداداًا وم ما كانت صعوبة
اةتيار ،ا
تصور اهافة المزيد من الم اا ا أن نحقق ما لى جدون أ مان الحركة بالفع  ،فإن األمر لا يعد
اً

اجبا اًرا و د اةفت من تلك الصعوبة -أوال اةفت -أن العولمة د تمد حركة حقوق اإلنسان ازاد جداد ،و و دف
جداد  ،وآليات م ووسا

جداد واهافيةا ثمة فهاء جداد اازغ للحركة ،وهو تحول ا الى أممية جداد اا أ

الى تحالت حقيقي واس النناق لل اية ومؤسس لى تهامن حقيقي وفعان اار للحدود القوميةا اانما ظ هما

التهامن أولياً لل اية وبدا ياً حتى اآلن ،وبنايعة الحان فإن هما التنور الممكن لن يكون ااجااياً كل  ،ام اجب
أن نتوةى الحمر ا أن نؤسس أن اًر مؤسسية جداد أو نتحدث ن أهمية جداد  ،ألننا بعادون ن الثقة

بالحلون اإلاجااية الممكنة لمعهلة التناسب اان الونني واألممي ،ومعهلة العال ة اان القومية والعالمية ،وبان

الةصوصية والشمون العالميا
في ك

وفوق ملك فإن ولمة النهان من أج حقوق اإلنسان ال تعني مجدداً التهامن إلنجاز م اا الحركة
مكانا ف ناك تهامن بسيي وهو ما نشاهدء بالفع حتى اآلن ،مث الايانات والرسا والتقارير

والمنا شات التي تدور في مؤسسات رسمية و ار حكومية ليس ا د

التصد النت اكات حقوق اإلنسان في الد

أو نا فة من الالدانا وهناك أيهاً تهامن مركب وأر ى د اؤسس مثالً لى تقسيا العم اان منظمات نو ية
وج رافية مةتلفة ،وهو أمر لا يحدث حتى اآلنا
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ولكن األها من مك كل  ،هو أن هناك ياباً للتوافق حون معنى العولمة ،ودالالت ا ونايعت ا ،وما اما

كانت تننو

لى حركة تقدمية أو نكوصية في تاريو البشرية ،وبالنسبة للمنالب الحقو ية بشتى أ سام اا

ويادو من المحتا أن نادأ بمنا شة همء المسألة ا أن نحدد المو ت من اا فثمة انقساا واهك اان

رؤيتان للعلميةي أ
مدةالً مناسباً للتعر

الرؤية اللاارالية وتلك الراديكاليةا و د يكون شرظ العناصر األساسية في ك من الرؤيتان
لا ا ،ومن ثا تعاان محددات أساسية للمو ت فا اا
 -1الرؤية الليربالية

يمكننا بشيء من التعست أن نلةص الرؤية اللاارالية للعولمة في ثمانية ناصر جوهريةي
العنصر األول هو أن ا لعولمة مف وا اتصالي ،أو لى األ

ان ك لى ثور االتصاالت التي ربت المسافات

اان الدون والشعوب الى الدرجة التي تارر الحداث ن القرية العالمية أ

ص ار ا

تحون العالا -اتصالياً -الى رية

ان االتصان ا ما المعنى وكناتج ن ثور تكنولوجيا االتصان -ال يهمن تلقا ياً كفاء التفاها وال القاون

المتبادن الكام ا ار أن الرؤية اللاارالية تصر لى أن هناك داللة ميقة في مات الد يقة أن تشاهد البشرية
اء كانت مجسد في أشةاص مث
كل ا لى شاشات التلفاز ارامج ماثوثة فها ياً ،وتعلق البشرية ارموز معانة سو ً
نالسون ماندال أو األا تاري از أو األمار دياناا فإما سادت تلك العملية كما تتو الرؤية اللاارالية سو تتةلق
مفردات لثقافة المية مشتركة تتعايش م وتظل مةتلت الثقافات ،دون أن تقهي لا ا بالهرور ا
أما العنصر الثاني والم

يعد المحرك الحقيقي لعملية ف و اروز ا تصاد لميا ويقصد باال تصاد

العالمي معنى أ مق و ار من مجرد تقريب اال تصاديات القومية بعه ا من بعك ،وزياد تفا الت ا المتبادلة
ار التجار وحركة السل والةدمات والعمالة ورؤوس األموان والتكنولوجيا واألمواق الوا فاال تصاد العالمي هو
ملك الفهاء الم اتا في اإلنتا والتراكا والتوزي اا الو ار الحدود القومية ،وب ك النظر ن اا ويرمز مف وا
الصن العالمي الى هما الفهاءا حاث اتا انتا أية سلعة صرية اتجمي مكونات ونظا أنتجت مكانياً في

شتى بقاا األرك وفقاً لقا د أرةص تكلفة وأ لى ا د أو ربكا وب ما المعنى لا تعد حركة رأس المان مقصور
أو ملتزمة حتى ادولت األاا فصار اإلنتا بال جنسية محدد وصار راس المان ادون ونن ام ان ونن هو
العالا كل ا ومن الممكن بالنب مناز ة هما الف ا وبيان المبال ات التجريدية في ا ولكن الرؤية اللاارالية تصر
لى هما الف ا با تبارء جوهر العولمة كحركة تاريةية تش د ادايات ل ا ،وهي ادايات ار مكتملةا

أما العنصر الثالث ف و تحرير حركة وام اإلنتا ار الحدودا ان ت اكون اال تصاد العالمي د تحقق
بفه الحركة المكانية الكاار لرأس المان وشرو المعاملة الوننية التي تلقاها الشركات اار القومية أو متعدد
الجنسية في ظ

وانان االستثمار األجناي في مةتلت البالدا و د تدا ت مةتلت الدون لى ا راء رءوس

األموان األجناية لالستثمار داةل ا بشرو سةيفة وال يشكو رأس المان من تلك األنر القانونية ،ولكن يسعى

للمزيد تحداداً من ةالن تحرير التجار وانشاء نظاا تجار مفتوظ ومتعدد األن ار  ،وهو ما تأم منظمة التجار
العالمية أن تحقق بأفه مما حاولت ال ات طأو االتفا ية العامة للتعريفة والتجار ا

ويتمث العنصر الرابع في جانب محدد من المف وا اللاارالي للعولمة اال تصادية وهو اتعلق بالعم ا ملك أن
الرؤية اللاارالية ليست منسجمة تماماً في هما الجانب ،فالمننقي هو أن تداف الرؤية اللاارالية ن حركة العم
ار الحدودا اانما انقسا اللاارالاون الى فريقانا األول داف باستقامة وانسجاا ن هما المادأ ،ومن ثا اا
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بمواج ة الد و لتقااد حركة العم وال جر بمةتلت القاود التشريعية والعمليةا أما الثاني فقد رحب أو تماشى م

تلك القاود اننال اً من ةصوصية حركة العم  ،وما اترتب لا ا من توترات ثقافة وسياسية و لى أية حان،
فب ك النظر

ن تلك القاود الزالت ظاهر هجر العمالة تنمو من حاث الحجا ،حاث وص

دد العمان

الم اجرين بقصد الحصون لى فرص م في بالد ار بالدها األا الى نحو  125ملاون شةص ،وتمث

هجر العمالة ا ما المعنى جزءاً من ملية العولمة ،وان كانت جزءاً اةه لتنظيمات ةاصة وتقاادية حتى من
بعك د ا الرؤية اللاارالية للعولمةا

ويتالور العنصر الخامس في ام التكنولوجياا فإما كان رأس المان هو المحرك األون واألها لعملية

العولمة ،فإن تد فق التكنولوجيا ار الحدود القومية ،والما الى تنمين ا ار مواصفات فنية المية أارز مظاهر
العولمة في مجان اال تصاد ،ا وربما في مجان أسالاب الحيا ا
فالمنزن الحداث اتشاب من حاث نايعة األج ز المستةدمة في سواء كنا في اليابان أو الواليات

المتحد أو ال ند أو مصر أو جنوب أفريقيا أو األرجنتانا وتتا ملية اإلنتا الحداث اتوظات تكنولوجيا لا تعد

تةتلت سوا في أجيان تكنولوجية متعا بة يفصل ا ن بعه ا البعك سنوات لالةا

ويمث العنصر السادس مجاالً م ماً لالنقساا اان د ا العولمة اللاارالية ويةص الكيفية التي اجب
معاملة رأس المان المالي أو النقد ا اا ف الاية د ا اللاارالية والعولمة ارحاون بمعاملة هما العنصر نفس
معاملة االستثمار المباشر أو التكنولوجياا ار أن الكوارث التي ألحق ا رأس المان المالي والنقد بالعالا ادءاً من
أزمة المداونية حتى االن يار اآلساو المروا في ن اية التسعانات شك للعداد انما اًر اسياً ،ومن ثا ادأ اللاارالاون
القرياون من الديمقرانية االجتما ية الد و التفا ية دولية تدة نو اً من الر ابة لى حركة رأس المان النقد
وأنشنة المهاربةا
والوا

أن هناك ص ار اً ةفياً اان رأس المان المالي طالانوك وشركات التأمان و ارها والنقد

من

ناحية ورأس المان اإلنتاجي من ناحية أةرا ،ويدور هما الصراا حون السينر لى الحركة العامة لرأس المان،
و لى التأثار

لى السياسة اال تصادية الكلية في المجتمعات لمتقدمة ،ومن ثا في اإلنار العريك للعولمة

واال تصاد العالميا وتعد المناظر حون الر ابة لى حركة رأس المان النقد والمالي جزءاً من الصرااا
أما العنصر السابع فاتعلق بالجوانب الثقافية للعولمةا وبانما اؤكد اللاارالاون لى معنى التعددية

والتسامك والقاون المتبادن اان مةتلت الثقافات ،ف ا ال انكرون أيهاً ر ات ا في سياد الثقافة ال ربية ،وتعميم اا
ويحاجي اللاارالاون مؤكدان لى أن العولمة ترتبي ارتباناً وثيقاً ااروز ما يسمى بأةالق الميةا ويةتلت
اللاارالاون في تعريت همء األةالق نظ اًر لتباان النظر الى أمور جوهرية مث القانون وحقوق اإلنسان والعدالة
والحقيقة ،وبانما اؤكد بعك اللاارالاان أن هناك ر عة من االتفاق اان مةتلت ثقافات العالا ،وأن همء الر عة هي
الجدار اتسمية أةالق المية ،اؤكد البعك اآلةر لى حتمية تالور أةالق المية جداد لا تكن بالهرور

نتاجاً أو اسماً مشتركاً أدنى اان مةتلت الثقافات ،وربما تعد جدار  -لى األ

في تفصيالت ا -بالنسبة لمعظا

ثقافات العالا ،بما فا ا الثقافة ال ربيةا و لى ساا المثان ،فإن مف وا السالا يمكن أن يكون اسم ًا مشتركاً أ ظا

اان كافة الثقافات ،اما يستحا أن تفش أية ثقافة في انتا مسعى ةاص ا ا للسالاا ولكن في نفس الو ت

يمكن أن يمث أنروحة جداد بالنسبة لكافة الثقافات اما أن ال توجد ثقافة لا تتأص فا ا معاني تد و للحرب

وتهفي لا ا دسية معانةا وهناك مث آةر اتعلق بحقوق الم أر  ،والتي يمكن النظر الا ا كوافد جداد لى ك
الثقافات المدنية ،وان كانت معظا الثقافات د أفرزت ولو مفاتيك ومرتكزات أولية لال ت ار
الم أر وحق ا في السينر لى جسدها ووجودها ،وحق ا في المساوا ا
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باستقاللية كانونة

و لى أ حان ،فإن يستحا أن تتنور ولمة حقيقية ادون توافق المي لى معنى اج ار ي الستتباب

السالا وحكا القانون ومعنى ما للمس ولية الدولية ،وهما ما يصر لي فالسو
وأةا اًر ثمة جانب سياسي لعملية العولمة ،وان كان أ

اللاارالية العظيا راولز  Rawelsا

وهوحاً بكثار في الفكر اللاارالي المعاصر،

وتتفق ال الاية الساحقة من د ا العولمة لى أن العولمة تننو بالهرور لى تجاوز نو ي لمف وا السياد

المنلقة ،وهو الركاز األساسية للنظاا الدولي منم صلك وستفاليا اا  ،1648ومف وا الدولة القومية وهو اللانة

األساسية للنظاا الدولي ،كما ارت ن مؤسسة األما المتحد ا ولكن اللاارالاان ال يملكون تصو اًر محدداً لاناء
هيك سياسي المي جداد اتوافق م العولمة اال تصادية واالتصاليةا وير ب البعك في نشأ انون المي،

دون أن يكون من الواهك كات يمكن تأسيس ا في وج المةاو

والمصالك المتصار ةا اانما يأم آةرون في

تنوير منظمة األما المتحد كنوا من الكونفدرالية الدولية ويكتفي ناا ثالث بالحداث ن الموهوا دون تناون
تفاصا أو معان اج ار ية محدد ا و د اننو هما الصمت لى اون همني للوه الحالي الم
القناية الواحدية أو ابسانة ال يمنة األمريكية لى الش ون العالميةا

ان ك لى

 -2الرؤية الراديكالية
وبدورها ،يمكن تلةيص الرؤية الراديكالية للعولمة في ثمانية ناصر جوهريةي

العنصر األول :هو أن العولمة هي تسمية كامبة أو از فة لعمليات سياسية واجتما ية كارا جوهرها هو تفكيك

الدولة -القومية ،والقهاء لى استقالن الشعوب والدون ،وا اد نظاا امارانور من نوا جداد ،وهو النظاا الم

تسينر لي الواليات المتحد  ،وربما ال رب كل  ،ويصر دادون لى أن التسمية الحقيقية لتلك العملية هي
األمركة وليس العولمة ،وتتهمن األمركة ملية مزدوجة ومتنا هة شكلياً وهي ال يمنة والتفتات ،وتتا ال يمنة في
الشك اإلمارانور الجداد من ةالن نق صالحيات الدون طالقومية الى المستوا العالمي حاث ت يمن و
واحد

لى ملية اتةام القرار ،وهي الواليات المتحد  ،التي ال تستنكت ن اةتراق سياد الدون األةرا باسا

العولمة وامالء السياسات األمريكية لا اا أما التفكيك والتفتات فاتمان من ةالن بعث ال ويات الفر ية داة
مةتلت الدون وت مية الن از ات التعصاية والعر ية والنا فية والدانية ،ومن ثا اهعا

الدولة القومية با تبارها

اللانة األولى للنظاا الدولي القدياا

والعنصر الثاني :ارا العولمة تتحرك من ةالن انر محدد  ،وهي توسي مجان سينر رأس المان

االحتكار ليصبك العالا كل  ،وهو ما يسمي اتدوي أو ولمة وتفسر ولمة رأس المان العداء الشداد الم تكن
نقابات العمان والشعوب المتقدمة مات ا ،للعولمة ،من حاث أن ا تمكن رأس المان من ال يمنة

والتهحية بمصالك العمان واهدار وت ا أو اهعا
ومن المعرو
المان -صارت الفا

مقاومت ا ألصحاب العم ا

لى العم

أن الشركات متعدد الجنسيات أو باألحرا اار القومية -والتي تجسر ولمة رأس

األساسي في اال تصاد الدولي ،وأن ا أصبحت أ وا من الحكومات وأدا السينر

اال تصادية لى مجتمعات العالا الثالثا
أما العنصر الثالث ،فاتمث في تدمار نظا اإلنتا

الوننية من ةالن ولمة األسواق ،وتفكيك نظا

الحماية القومية لإلنتا المحليا و د تا ملك جز ياً من ةالن نظاا ال ات  Gattا ولكن ماك النظاا األةار انى
في مرحلة اتسمت بصعود القوميات والوننية اال تصادية وحركة العالا الثالث ،وهي وام

من ال زو اال تصاد

ادت الى حد كاار

والتجار للدون النامية ،ا واهنرت الدون المتقدمة لمنك امتيازات ولو شكلية ل ا مث

97

نظاا التفهيالت المعممة و دا اشت ار المعاملة بالمث من ناحية التعريفة الجمركية ،أما اتفا ية مراكش التي
أسست منظمة التجار العالمي فقد هدمت األسوار الحما ية وهمنت تس ا دةون السل والةدمات الى أسواق

دون العالا كافة ،وهو ما يعني في ن اية المنا

ها دون العالا الثالث والدون االشتراكية السابقة الى سوق

المي موحد ومتجانس ،ومن ثا سينر رأس المان االحتكار

لى تلك األسواقا

ويرتبي املك عنصر رابع وهو العولمة التكنولوجيةا ويعني هما المصنلك ما هو أشم وأ مق بكثار

من مجرد توحاد المواصفات القياسية والفنية للسل وأسالاب اإلنتا ا ملك أن هما التوحاد ادمر فرص العم
والتوظات ،وملك بالتحاز لصالك تكنولوجيات كثيفة رأس المان وكثيفة المعرفة ومقتر فيما اتعلق بفرص العم ا
وثمة جانب آةر للعولمة التكنولوجية وهو اإلهدار ،والم

اتا من ةالن اشا ة نوا من جنون

التكنولوجيا اتقلاد أسالاب اإلنتا التي تدة اان مرحلة صار وأةرا يحا اآلالت والمعدات المرتبنة بأسالاب
اإلنتا األ دا الى التقا د ا أن تص فعالً الى مرها اإلنتاجي المفترك ،ويننو ملك لى تدمار الرأسمالية

لرأس المان بصور منظمة من ةالن تةنيي متسارا للتقادا التكنولوجيا وتعد تلك العملية كارثة حقيقية بالنسبة

للبالد التي تعاني من ندر رأس المان ،حاث اتا تدمارء بسر ة فا قة أو القاون بال لبة التكنولوجية واإلنتاجية
للدون المتقدمة والعجز الكام

ن منافست اا

وثمة جانب ثالث ل ما الجنون التكنولوجي ،وهو االست النا فاالتفا يات التجارية األةار وةاصة اتفا ية
تدور أساساً حون همان الحصون

مراكش التي اةتتمت جولة أوروجوا

لى

المتقدمة من التكنولوجياا ويقود ملك الى مزيد من امتصاص الفا ك اال تصاد

ا د مرتف لصادرات الدون
في البالد المستورد  ،وةاصة

العالا الثالثا

أما الجانب الراب لنفس الظاهر ف و فرك أمواق المجتمعات المتقدمة وتعميم ا من ةالن اشا ة سلة

السل والةدمات التي تست لك ا همء المجتمعات في ارء وفي العالا كل ا كما أن نفس تلك العملية تننو ادورها
لى اهدار حاث يستمر المست لكون في الدون النامية والفقار في مالحقة التجدادات التكنولوجية التي تلحق لى

مةتلت السل والةدماتا وهو ما اجعل ا القون بالسل القديمة من أج ا تناء السل الجداد من نفس األنوااا
مساباً اهدا اًر شداداً للموارد وتعميقاً للعجز التجار والمالي ل مء الدونا

أما العنصر الخامس في تعريت العولمة من وج ة نظر الراديكالاان في الشمان والجنوب -ف و تقوية رأس المان
النقد

والمالي لى حساب رأس المان اإلنتاجي -وتتا تلك العملية من ةالن همان امتداد األموان المهاربة

والساةنة الى العالا كل  ،مما اؤد

الى التال ب بأسواق المان والنقد وهز أسعار الصر

في دد كاار من

الدونا وكثا اًر ما تقتهي المهاربات المالية الى ةراب واس لبالد ومجتمعات كثار  ،لى النحو الم حدث فعالً
في العامان األةارين من القرن العشرين في اندونيسيا ومالازيا وتايالند وكوريا الجنوبيةاا الوا فيما يعر باألزمة
اآلساويةا
أما العنصر السادس في تعريت العولمة تبعاً للرؤية الراديكالية -ف و اتعلق بالجانب االجتما ي و د أشرنا سلفاً
الى أحد أبعاد هما الجانب االجتما ي ،أ

اهعا

العم في مواج ة رأس المانا والوا

أن العولمة تتهمن

ملية شاملة إل اد تشكا المجتمعات ،وملك من ةالن مد ال ات اإلنتا الرأسمالية االحتكارية الى مجتمعات

لا تنجز بعد تحول ا الرأسمالي ،ويؤد

ملك كالعاد الى هدا استقاللية أ ساا واسعة من مجتمعات العالا الثالث

وهي األ ساا التي اشت في ظ أنما

انتا سابقة لى الرأسمالية ،أو ال ات انتا تدور حون رأسمالية

الدولةا ويتا تفكيك نظاا رأسمالية الدولة من ةالن فرك سياسات ا تصادية كلية تملك ا المنظمات اال تصادية

العالمية ،وبالتحداد صندوق النقد والانك الدولي ومنتدا دافوس ومجمو ة  G7طأو الثمانية بعد دةون روسيا ا
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وتحت الةصةصة مكانة متماز اان اجراءات التحون اال تصاد ومن ثا التحون االجتما ي ل مء الدونا
وتشم تلك العملية ادورها لى نوا من التدمار لوساس االجتما ي للرأسمالية ،وةاصة هرب وتفكيك النبقة

الوسنى واجبارها لى التراج  ،بعد أن كانت تحت منصة العم االجتما ي والسياسي في كثار من الدونا أما
النبقات الرأسمالية العليا والنةب الثقافية والسياسية والم نية فاتا ربن ا بصور أ وا في منظومة العولمة ،ولكن

با تبارها جما ات أ

ارتباناً بمجتمعات ا المحلية وأكثر ارتباناً بالمجتم العالمي البازغ والمكون من النةب

اال تصادية والسياسية مات الصلة الحميمة بالعولمةا وتصبك تلك النةب المحلية رؤوس جسور للعولمة

وللمصالك الرأسمالية االحتكارية أكار بكثار مما مهىا

أما المعنيات الثقافية للعولمة فتشك العنصر السابعا وأها ما يقان هنا هو تعميا األنساق الثقافية ال ربية في
العالا كل  ،وبالتحداد األنساق الثقافية األمريكية ارموزها و ال ات ا الش ار مث

الجانز والكوكاكوال ومنا ا

ماكدونالدز…الوا

أما المحتوا العنات لتلك العملية ف و فرك ال يمنة العالمية للواليات المتحد  ،وتمكان ا من زو مةتلت النظا

الثقافية األةرا وفرك نمي ثقافي أحاد

لى العالا كل ا

وأةا اًر ،تننو العولمة -كما تجر حالياً -لى اناء امارانور جداد اتشك جز ياً من ةالن توظات األما
المتحد وا اد هيكلت ا لصالك الواليات المتحد  ،وجز ياً من ةالن ت ميش األما المتحد  ،وةاصة في المجان

االستراتاجيا ويح حلت الناتو مح األما المتحد في اتةام اررات استراتاجية جوهرية تةص كافة شعوب
العالا باسا التدة اإلنساني وتوسي الحلت واةتصاصات بحاث يشم العالا كل ا

 -3الدور "االستراتيجي" لحركة حقوق اإلنسان
لقد استعرهنا الرؤا المتنا هة للعولمة ،وفي مهننا سؤان ر يسي ،ا وسؤان األس لة جميعاً في اللحظة الراهنة
وهو ما اما كان اتعان لى حركة حقوق اإلنسان أن تتةم مو فاً من تلك العمليةا
هنا أيهاً اجوز لنا أن نسوق وج تي نظرا ان ما وج تا نظر ار مكتملتان ألن األدايات ليست وفار حتى اآلن
حون الموهواا ويمكننا أن نتصور األمر في صور مناظر مات ناب تجريد الى حد ماا
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ان الساب في ملك التجريد ليس ندر األدايات واألفكار أو الايانات المعلنة فحسب ،ف ناك ساب أها ،وهو أننا
نتحدث ن مو ت من ظاهر هيكلية شاملة الا تةص نمي الحهار العالمية وليست فقي كيان ا السياسي أو

هيكل ا و ال ات ا اال تصاديةا ونحن أيهاً نتحدث ن مو ت جوهر بمعنى أن انفم الى أ مق األ ماق وأوس
القهايا واإلشكاليات والى حقبة تاريةية بأكمل ا ،ال يعلا اال هللا متى تظ ر ك معنيات ا ونتا ج ا األساسيةا

فليس من اد حركات حقوق اإلنسان أن تاني مث همء الموا ت أو تصدر مث همء الايانات االستراتاجية  -ا
ان تعاار استراتاجية نفس والمأةوم من لوا الحرب ريب ك القرب من حق حقوق اإلنسانا

وم ملك ،فقد كانت ثمة ايانات وموا ت جز ية في مؤتمرات المية شتى وآةرها مؤتمر فاانا لحقوق اإلنسان

اا  1993والم أ ترب من ادانة صندوق النقد الدولي وسياسات التكات ال يكلي والتثاات التي ادف ثمن ا فقراء

العالاا وفي منظمات وننية ومؤتمرات ارية شتى أثارت القهية وتانت المنظمات والمؤتمرات موا ت شتى،

جاءت موماً من حاث المحتوا أ رب الى الرؤية الراديكالية من العولمةا

ار أن ال يمكن القون بأن تلك الموا ت المتفر ة شاملة ال يمكن الز ا بأن ا كاملة أو أن ا تعكس بالهرور

موا ت أكثرية المنظمات العاملة في حق حقوق اإلنسان ،وبانما نستني أن نلمك الما الراديكالي في أكثرية
منظمات العالا الثالث ،ال يمكننا أيهاً أن ننكر اإلنار اللاارالي الم يماز
أكثرية منظمات العالا األونا

وبشيء من التعستا سنواص تصور مناظر اان فريقانا وليكن السؤان الةاص بهرور أو دا

هرور اتةام مو
ان المو ت القا

المي شام أو متكام هو المحنة األولى في رحلة المناظر همءا

بعدا الحاجة التةام مو ت أصالً د يستند لى حجتان ر يساتاني

الحجة األساسية هي أن هية العولمة هي موهوا لصراا اجتما ي وسياسي ليس من شأن حركة

حقوق اإلنسان أن تصبك جزءاً من بالتحاز الى هما النر أو ماكا ان الحركة اجب أن ت ار ب ك الص ار ات
وأن تد و الى احتراا القيا األساسية التي تحكا ال فقي نو ية معاملة الشةص اإلنساني من ا دولت أو من ا
اآلةرين ،وانما أيهاً كيفية ادار الص ار ات بصور سليمة وبدون اجتراظ أو انكار ونفي لآلةرا
ويستني هما ال أر

أن اد ا حجت بالتأكاد لى أن الصراا حون العولمة ليس بسيناً كما اتصور

البعك ،ا أن ليس ص ار اً اان مستويات أفقيةا ان صراا يعكس شرةاً رأسياً اان أ ساا من كافة المجتمعاتا

ف و ادور داة الشمان ،كما ادور داة الجنوبا وهو أيهاً ادور حون ك األما والدونا
واما ش نا أن نبقى أمناء م الوا  ،فإن هما الصراا ادور حون محاوري
المعرو
كما أن

المحور األول :هو صراا القومية والعالميةا وهما الصراا ادور حتى داة الواليات المتحد ا فمن
أن اتحاد النقابات األمريكي المسمى بالحرو
دداً كاا اًر من المتظاهرين في سيات

األولى  AFL-CIOيعارك العولمة بشتى مظاهرهاا

د أتوا من الواليات المتحد ا وتتةم منظمات يمانية ويسارية

أمريكية شتى موا ت دا ية من العولمةا ا ربما نبالغ كثا اًر اما لنا أن أ لب األمريكاان يظ رون شكوكاً شداد

ان لا يكن ةصومت  -م العولمة ،وهو ما يعكس بصور امة المو ت الونني أو القومي  ،وةاصة في حق

اال تصادا

لقد ش لت النز ة القومية حقبة امتدت من القرن السادس شر حتى اآلن والقومية أو الوننية لن تةلي

مكان ا بس ولة أماا زحت العولمة ألن ا ليست فقي مسعى أو نز ة ا تصادية أو ا هي أيهاً ميالً متجم اًر في
النفسية الجما ية ،وفي الثقافةا وفي نفس الو ت ،فإن العولمة تفرك نفس ا كحالة موهو ية وملك اإ اد

صيا ة األجند العالمية ا ام صار من المستحا ح أها هايا الدنيا والناس لى صعاد ومي ،وبات من
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المحتا موهو ياً حل ا لى صعاد الميا
والوا أن ال يمكن لحركة حقوق اإلنسان ،وال أل

حركة أةال ية أو اجتما ية أةرا أن تعلي يمة

العالمية لى حساب القومية أو النز ة الوننية لى حساب العالمية ،بصور ماد يةا ك ما يمكن أن تعقدء من

مقارنات في هما الصدد سيكون فار اً من المحتوا ،وبعاداً ن الموهو ية والمثالية معاًا

أما المحور الثاني :ف و صراا رأس المان الص ار م رأس المان الكاار ،فرأس المان الص ار يعيش

حيا صعبة في ظ االحتكار لى صعاد ومي ،وهو اواج ظروفاً أصعب بعدما تمدد االحتكار لى صعاد
المي ،وهو لملك انظر بعداء مها ت لظاهر العولمة ،اال حاثما أصبك تاب لشركات ومصالك ةار الونن

األا ،مث وكاالت الشركات اليابانية في الواليات المتحد أو العكسا وتستند النز ة الحما ية في ال رب كل وفي

كثار من الدون المتوسنة والنامية والفقار لى و ونفوم رأس المان الص ار ،فالعاد هي أن اتمت رأس المان
الص ار بقو سياسية كاار  ،وهو يه ي بصور متواصلة حتى تحمي دولت المنافسة األجنايةا ولكن انجك في
مسعاء ،ويستعان رجان األ مان الص ار انز ات يمانية متشدد وبقدر ملموس من التركاز لى الةصوصية
القومية ،اانما يستني المان الكاار التأ لا بس ولة أكثر م متنلبات المنافسة العالمية ،فاارز نز ات أكثر
انفتاحاً لى العالا الةارجي ،تجاء األجناس والشعوب األةرا ،ولو في حدود معانةا
هنا أيهاً ال مجان حقيقي للتحاز ل ما أو ماكا وك ما اوس الحركة العالمية لحقوق اإلنسان أن تفعل
هو م ار بة النتا ج واتةام مو ت من مظاهر وانت اكات ملموسة ،في المجان اال تصاد

و ارء من المجاالت،

فمثالً تؤد ظاهر االحتكار الى نتا ج سلاية في كافة المجاالت ،وهنا من المننقي لل اية أن تد و الحركة الى

تنااق صارا لقوانان من االحتكار و ارها من ممارسات األ مان الهار بالمنا شة وحق الملكية وحق العم ،

و ارها من الحقوق األصلية والفر ية التي تشتم

لا ا الشر ية الدوليةا

وأةا اًر ف ناك محور الصراا اان العم ورأس المان موماًا فالعمان ونقابات ا في العالا أجم يشتركون

في ال هب من العولمة وتدا يات ا اننال اً مما يعتقد من آثارها السلاية لى فرص التوظاتا

ار أنني أ تقد شةصياً أن االستنتاجات الةاصة بالتأثار السلاي لى فرص التوظات مبالغ فا ا
كثا اًرا ففي الشمان الصنا ي المتقدا اركز النقاااون لى تصدار رأس المان ،وما اننو لي من تصدار
لفرص التوظاتا ار أن ا اتجاهلون ما اؤد ل هما التصدار من تعزيز للربحية ومن ثا فرص االستثمار في
الداة  ،حاث تحص الشركات المصدر لرأس المان لى وا د كاار تعاد استثمار جزء كاار من ا في بالدهاا
ثا ان الداً ا داً لال تصاد والرأسمان العالمي د حص

لى أكار حصة من االستثمارات األجناية المباشر ا ر ا

هشاشة أسواق العم في ظ االنتقان الحالي الى العولمة والى مجاالت الثور التكنولوجية ،فقد حص األمريكاون
لى أ لى نسبة توظات منم الحرب الثانية ةالن قد التسعانات ،وهو العقد الم ش د تهةا ظاهر العولمةا

أما في البالد النامية ،فإن اآلثار المحتملة لى العمالة وفرص التوظات مةتلنة الى حد ماا ف ناك

بالد سجلت فا ا نتا ج سلاية وأةرا رفت نتا ج ااجااية وثمة ما اد و لال تقاد بأن كلما نمى اال تصاد وكار
زادت فرص التوظات ،ويد ونا هما اال تقاد لمراجعة االستنتاجات الةاصة باالستثمار األجناي المباشرا

وتظ م ملك ملية التأثار لى فرص التوظات أحد مجاالت العم الحقو ي اننال اً من االلتزاا
بحق العم كأها الحقوق اال تصادية واالجتما ية لى اإلنالق في تقدار الةاصا
هناك امن حجة أةرا جدار اتحلا متعمق وبحوث حقلية واسعة النناقا وهي أن العولمة الزالت في

اد ايات ا ،وأن ا د تظ ر في مرحلة معانة في شك جملة من النتا ج السلاية ،وأن ا د تظ ر في مرحلة معانة في
شك جملة من النتا ج السلاية ولكن استمرار العملية اجعل ا االة للتصحيك بما ي لب في ن اية المنا
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النتا ج

التقدمية واإلاجاايةا ولدانا هناك األمثلة الش ار في التاريو االجتما ي للرأسمالية ،وكات أدت الى تدمار
الصنا ات الحرفية ،ولكن لصالك أسلوب انتا أر ىا

همء هي حجج الدا ان الى م ار بة ملية العولمة دون التدة بشأن ا التةام مو ت شام أو كام أو

نمني من اا أما حجج الدا ان الى اتةام مو ت أو لى األ

ا داد الحركة للتدة في صلب العملية ف ي

متباانة بالنب ومتعدد المستويات والمهامانا
لقد حانت المناسبة هنا للتعاار ن رأاي الةاص في المسألةا ام اادو لي أن من الهرور لحركة

حقوق اإلنسان أن تج ز نفس ا الحتالن مو أو موا

م مة للمشاركة في العمليات المرتبنة بالعولمة من موا

مةتار  ،ومن زوايا محدد ا
ويستند هما ال أر

لى ثالث حجج جوهريةي

الحجة األولى تننلق من الحاجة لمراجعة ميقة وتنوير انا ي لمن جية النهان الحقو ي ،و د أسلفنا

ااراز همء الحجة في مناسبات سابقةا ام كفت حركة حقوق اإلنسان لى التعام م نتا ج العمليات السياسية

واالجتما ية الكارا -م العزو

ن التدة في مقدمات ا وتدا يات ا -فمادأ الحياد السياسي يف ا لى أن يعني

القدر لى التعام اإلاجااي م مةتلت األنظمة السياسية واالجتما يةا ار أن ملك ال اتنا ك بالهرور م
وجوب التحاز للنظاا الديمقراني مثالًا ويتعان لى الحركة أن تناه هد االستاداد ،وأن تساها في انفتاظ
الشرو الهرورية للتحون الديمقرانيا

و لى نفس المنوان ،ال تستني الحركة التزاا الصمت تجاء ملية جبار وشاملة مث العولمة ،واالكتفاء

بالتعاني م نتا ج اا ام أن النتا ج ار المر وبة د تتدا ى حتماً اما لا اتا النهان هد المقدمات والماون
والمعنيات التي تقود الى همء النتا جا

أما الحجة الثانية ف ي ملية العولمة تشتم

لى ماون متنا هة وأن ا ملية االة للتصحيك ،والتنوير

لصالك اإلنسانية والتقدا االجتما ي واألةال ي للعالاا وهي أيهاً االة لالنح ار

والتشوي والرد

لى كافة

األصعد ا

ما نعني هنا أن الرؤيتان والراديكالية صحيحتان في نفس الو ت ،وان ادرجات مةتلفةا فالرؤية اللاارالية
تركز

لى الممكن والمحتم

بمننق الدف

الراديكالية لى الوه الحالي والم
لى حساب األهعتا

التكنولوجي والهرورات الاا ية واالجتما ية اانما تركز الرؤية

يفرك القو وبمننق دا توازن المصالك ،واله و التي يفرزها األ وياء

وكان الرؤية اللاارالية تتحدث ن و اء اانما تركز الرؤية الراديكالية لى ما يحمل هما الو اء من
مهامان حالية ،وبملك تتجاه الرؤية اللاارالية معنيات الوا
ولكن الرؤية الراديكالية ادورها تتجاه
واحتماالت تقدميةا

وما يفره مننق القو من صيا ات شا نة،

األو ية الجداد التي تنتج ا العولمة وما تننو

لي من امكانيات

ان دور حركة حقوق اإلنسان هو النهان لمنك ملية العولمة مهموناً جداداً وتقدمياًا وهما ممكنا

وبملك ال تتنر

الحركة الى رفك العولمة بما تنرح من امكانيات تقدمية جبار في التاريو اإلنساني ،وال
وما يشتم

لي من تشوهات وانحرافات مهاد للمصالك المشتركة لإلنسانيةا

تتنر أيهاً بقاون األمر الوا
ولكن هما المو ت االستراتاجي المبكر ليس س الً ،وليس جاه اًزا كما أن ليس من الصحيك أن تح
الحركة مح القوا االجتما ية والحركات والمؤسسات األةرا مات الصلة المباشر اتجداد هما المهمون ،فت رق
في الةناب األاداولوجي وتنةر سياسياً وتصبك نرفاً مباش اًر في الص ار ات االجتما ية والسياسية العالميةا
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فعلى الحركة أن تحدد اد ة كات ومتى وأان تتدة

لكي تس ا في دف

ملية العولمة الى النتا ج

المر وبة ،ويجب أن تاني بحرص ود ة بال ان منصات ا الةاصة ا ما التدة  ،ان هما المو ت يصر لى حق

ومس ولية الحركة العالمية لحقوق اإلنسان في المشاركة في صن العملية وصيا ة أنرها وتعاان مهامان ا ،دون
أن ت رق نفس ا في السياسة أو اال تصادا

لى هوء همء المنا شات ،اتوجب لى حركة حقوق اإلنسان أن تشتبك م موهو ة العولمة لى

مستوياني األون مستوا الر ابة ،والثاني مستوا المشاركة في صن السياسياتا

أوالًي األجند الر ااية
متتد عملية العوملة إىل أبعاد احلياة االجتماعية :السياسية والثقافية واالقتصادية ،وهي تطرح إعادة صياغة جوهرية للعالقات بني
اجلماعات ،واألهم هي كل هذه األبعاد ،األمر الذي حيتم مد الدور الرقايب إليها مجيعاً ،حسبما تقتضيه الظروف .وحيث إن املساحة
املتاحة هنا لن تسمح لنا مبناقشة تفصيلية فسوف نعاجل البعدين السياسي والثقايف إبجياز بينما نتوسع قليالً يف تناول القضااي االقتصادية،
واليت الزالت تشكل أهم أبعاد العوملة ،يف احلقبة احلالية واليت قد متتد طويالً يف املستقبل.

الرقابة على العوملة السياسية:
بينما ميكننا احلديث عن العوملة االقتصادية بقدر كبري من الوضوح ،فإن العوملة السياسية عملية بعيدة للغاية من التحقق،
وخيضع تعريفها لقدر كبري من االختالف والنزاع ،والغموض أيضاً.
فلو استندان إىل مفهوم قانوين واضح ونزيه لتوقعنا أن يتم تعريف العوملة السياسية ابالقرتاب احلثيث من فكرة عاملية .والشكل
الوحيد املقبول عاملياً من حيث املبدأ ملثل هذا التعريف يشتمل على تطوير هيئة األمم املتحدة ومتكينها من ممارسة سلطات حقيقية يف
الشئون الدولية ،وحتريرها جزئياً من الوالايت املتحدة اليت هت يمن عليها عرب جملس األمن .ولكن واقع العالقات الدولية يتناقض -ولو جزئياً-
مع هذا املفهوم ،حيث يرتاجع دور املنظمة الدولية ،وخا صة يف جمال صيانة األمن والسلم الدوليني ،لصاحل حلف الناتو والسياسات
االنفراجية من جانب الوالايت املتحدة حتديداً.
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ويرتتب على هذا "اإلغتصاب" للسلطة يف النظام الدويل تناقضات وتوترات كثرية يشتمل على انتهاكات حمتملة حلقوق اإلنسان
اجلماعية والفردية ،وتوزيع غري ع ادل للعائد واملسئولية عن اجلهود الدولية حلل عديد من املشكالت العاملية غري القابلة للتجزئة ،وهناك
جانب آخر يتصل مباشرة ابحلركة العاملية حلقوق اإلنسان ،وهو التالعب االنتقائي هبذه احلقوق لتحقيق أهداف سياسية أاننية ،وخاصة
ببعض الدول الكربى حتديداً الوالايت املتحدة األمريكية.
وحتتاج هذه اجلوانب الثالثة إىل نوع مكثف من الرقابة والتحرك املبدئي السريع ،وهو ما نتناوله إبجياز يف الفقرات لثالث التالية:
 -1اغتصاب السلطة الدولية:
فالوا

ان ا تصاب سلنة القرار في النظاا الدولي من ال ا ة القانونية المفوهة املك من جانب جمي أن ار

المجتم الدولي ولصالك الواليات المتحد أو الحلت العسكر المرتبي ا ا ،وهو الناتو اننو امات
القو لفرك أمر وا

لى توظات

بالتنا ك م مبادئ جوهرية لمنظومة حقوق اإلنسان ،مث مادأ األما في تقرير مصارها،

والتساو في السياد والكرامة ،والحق في التنمية والمشاركةا وبصور أكثر تحداداً ،ثمة مةانر محدد ل ما
اال تصاب بالنسبة لةرق سياد الدون وانت اك حق ا في تقرير المصار والتدة في ش ون ا ،بما في ملك اساء
استةداا مادأ التدة اإلنساني و حقوق األ ليات و ارها من المبادئ اإلنسانية ،كما د اترتب

اال تصاب ةرق وانت اك القانون الدولي اإلنساني وةاصة اتفا اتي جنات الثالثة والرابعةا
وبانما د ال تكون أشكان معانة من انت اك حق تقرير المصار مسا

الحقو ية ،اجب لى حركة حقوق اإلنسان أن تظ ر يقظة في منا شة همء المسا
يحقق أوفر وأفه ظرو

لى هما

واهحة بحد مات ا من الناحية
من أج اناء اجماا دولي

ممكنة لح المشكالت الصعبة ،مث توحاد دون مقسمة طكوريا الشمالية والجنوبية،

الصان وتااواناا الو أو تقسيا بعك الدون طجم ورية او وسالفيا أو تمكان شعوب معانة من االستقالن طمث

الشيشان اا الوا
و لى نفس القدر من األهمية تثور مشكلة اناء السالا العادن في بالد معانة مز ت ا الحروب العر ية
والدانيةا فعلى ساا المثان ،أظ ر حلت األنلنني ادار وية فيما اتعلق باالستقالن الجز ي لكوسوفا ،ولكن

الدون القا د في الحلت ،وةاصة الواليات المتحد لا تظ ر أدنى در من االهتماا بمسألة ا اد األ مار

والم سا د في اناء ادار محلية لكوسوفا وتحقاق المصالحة اان األ لاية األلبانية واأل لية الصربية هناكا وثمة ما
اؤكد أن األمر نفس ال زان صحيحاً بالنسبة للاوسنة وال رسكا

واما كانت بعك األحداث واألحوان السياسية امهة من الناحية الحقو ية فإن بعه ا اآلةر اتسا

بالوهوظ الكام من حاث المرجعية الحقو ية مث حالة فلسنان لمحتلة ،والتي ال زالت تةه إلدار استعمارية
احاللية واستينانية بانشةا و د جنات األما المتحد وهمشت مداً فيما اتص بالمفاوهات حون ح الصراا
العربي اإلس ار الي موماً والحقوق السياسية للشعب الفلسناني ةصوصاًا ويجب أن تؤسس الحركة العالمية
لحقوق اإلنسان مو ف ا لى المرجعية الدولية ،وةاصة الق اررات السنوية للجمعية العامة والةاصة بالحقوق ار
القاالة للتصر

للشعب الفلسناني ،وأال تحاد ن همء المرجعيةا ويتنلب ملك من المنظمات العربية تكثات

مل ا في هما المجان وجعل ا انداً ثااتاً في سياسات ا ولقاءات ا ومناارها الدوليةا
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 -2التوزيع غير العادل لألعبا ،والعائد:

لقد تركت الم مة المباشر والةاصة اوه سياسات المية ك المشكالت الاا ية واالجتما ية الدولية ار القاالة

للتجز ة مث

مشكلة الاا ة العالمية ،والجريمة المنظمة ،والسكان واألمراك الوبا ية العاار للحدود ،والتحل

االجتما ي والفقر والالج ان لوما المتحد ا وتقوا األما المتحد ا مء الم مة من ةالن قد مؤتمرات المية

رسمية وتشارك فا ا المنظمات ار الحكوميةا
ولكن مقاا تةصيص الما المتحد لمنا شة همء المشكالت العالمية ووه سياسات وحلون ل ا ،فإن نجا ة همء
الحلون والسياسات د أصبحت موه شك كاار ،ألسباب ثالثة لى األ ي األولى هي أن المتنلبات المالية

والسياسية واإلدارية الالزمة لوه وتنااق حلون حاسمة ا بة الى حد كاار ،وةاصة أن الدون الكارا هي
الوحاد القادر لى تحم أ باء الموازنات الهرورية ،وأن ا هي نفس ا صاحبة أوفر نصاب من المس ولية ن
تولاد همء المشكالتا وتر ب الواليات المتحد ةاصة في تجنب تحم المس ولية وتظ ر
المشاركة المالية بما اتفق م نصاا ا من المس ولية ن تولاد المشكالت الممكور باألص

زوفاً شداداً ن

وهو ما اؤد

الى

اج اك الج ود الدولية المهنية التي وهعت ااجاد حلون وسياسات لحل اا ويتفرا من تلك المشكلة هايا
أةرا مث معارهة الواليات المتحد ودون

ربية أةرا إلجراءات تعد هرورية محدد من الناحتان الفنية

والسياسية لمحاصر وح المشكالت العالمية ار القاالة للتجز ة ،وهو ما انفي تماماً مجرد توفر اإلراد السياسية
ناهيك ن الموازنات المالية -الهروريةا
والعزو

والوا أن المشكلة العامة والتي تشارك فا ا نا فة كاار جداً من الحكومات في التحل من المس ولية
أو الت رب الفعلي من االلتزامات الةاصة بأ باء ح تلك المشكالت ،اجانب ملك كثار من الدون

متوسنة النمو والتي تستني القياا ادور أكار ،دون أن تر ب في ملكا

ويترتب لى دا توفر سلنة اتةام القرار أو الموازنات المالية أو اإلراد السياسية أن تبقى الحلون
الممكنة سياسياً -باهتة و اجز الى حد كاارا وبالتالي تق أ باء همء المشكالت لى الدون األكثر فق اًر ،والتي
من أشد األهرار الناجمة ن همء المشكالت ،وتتحم ملياً بأكثر أ باء مناههت ا ،وتتساوا في ملك مشكلة
الاا ة الدولية م الجريمة المنظمة وم األمراك الوبا ية واالنفجار السكانياا الوا

ويتعان لى الحركة العالمية لحقوق اإلنسان أوالً أن تظ ر اهتماماً أكار ا مء المشكالت ،وأن تنشأ

مراصد كثار لتعقا ا ومتابعت ا وثانياًي أن تبادر لوه تصورات وحلون ناجمة من ةالن الدراسة والتمحيص ،وأن

اء في توزي أ باء ح المشكالت أو التةفات من ويالت ا أو من الترتابات االجتما ية
تنالب العدالة الدولية سو ً
واال تصادية الهرورية لمحاصر احتماالت تولادها في المستقا ا
 -3التالعب بمبادئ حقوق اإلنسان:

هنا تظ ر أكثر المشكالت تعقاداً أماا الحركة العالمية لحقوق اإلنسان ،وملك أن
وةاصة الواليات المتحد  ،توظت مبادئ حقوق اإلنسان إلهفاء شر ية دولية لى تصرفات بعك الدون الحليفة
داداً من الدون الكارا،

ل ا ،أو لحرمان بعك الدون المهاد لسياست ا من همء الشر ية ،ولتارير تصرفات وأفعان ،أو ادانة تصرفات

وأفعان معانة ا د

واهك ،وهو تحقاق مصالك استراتاجية وسياسية وا تصاديةا وفي حاالت معانة يكون هما

التوظات شداد الوهوظ ،بحاث يس

تماماً التمااز الصارا اان موا ت الحركة العالمية لحقوق اإلنسان ،وموا ت

الواليات المتحد أو ارها من الدون الكاراا ولكن هما الوهوظ د اا ت في حاالت أةرا ،وبحاث تةتلي همء
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الموا تا فالد و األمريكية مثالً الحتراا حقوق اإلنسان في دون مث الصان وكوبا والعراقاا الوا تتفق -في

اء داة نفس همء الدون أو لى الصعادان اإل ليمي
االتجاء العاا -م القوا المناهلة لتحقاق هما ال د سو ً
والعالميا كما أن الد و لعولمة الديمقرانية والنهان من أجل ا د اؤد الى نفس الةليا ول ما الساب ،د
يس

لى حكومات مث

همء الدون توظات الحس الونني الرافك للتدةالت أو لل يمنة األمريكية لتنزا

الشر ية من حركة حقوق اإلنسان ،ا تماداً لى االت اا المهمر والصريك بأن األةار هي مجرد مةالب
لوولى أو مالة ل اا وفي أحيان كثار  ،وحاثما تشعر أما معانة بالظلا القومي الوا

الدولي

امة والواليات المتحد ةاصة ،تزيد س ولة ا ناا المواننان

المملوكة للدولة بأن المنالب الديمقرانية والحقو ية هي وسا

ن نريق وسا

لا ا من جانب النظاا
اإل الا الجماهار

لله ي األمريكيا ويحدث ملك بالهبي بصور
ن ات اا حركة

مكثفة في ونننا العربي ،حاث ال تتورا حتى أكثر النظا والحكومات ارتباناً بالواليات المتحد
حقوق اإلنسان بالعمالة ل مء األةار ا ور ا شموم و رابة همء الحرب اإل المية فإن فعالات ا في التأثار لى ال أر
العاا ال يمكن انكارء أو التةفات من في المدا المباشرا

ان م ات من الشروظ المنشور اد في نشرات محدد التوزي  -د ال تجد فتيالً أثناء اشتداد األزمات القومية،
وم ملك ،فإن ثبات حركة حقوق اإلنسان لى المادأ ومواصلت ا العم بصور نزي ة وأةال ية يمكن أن اوهك
الصور

لى المدا الوسيي والنوي ا ام تتبا د

الباً المسافات الفاصلة اان الموا ت األمريكية من هايا

الديمقرانية وحقوق اإلنسان وموا ت المنظمات الحقو ية مات المصدا ية ،وملك بفه من ج التال ب مات ا

فالتال ب يعني في الجوهر فقدان الموا ت األمريكية للماد ية والثبات واالنسجاا ،وتكاات همء الموا ت تبعاً
للمصالك والمت ارات الةاصة بالعال ات الثنا ية في معظا األحوانا

وبك أست ،فإن اةهاا الواليات المتحد مات ا للر ابة في مجان حقوق اإلنسان من جانب المنظمات الحقو ية
الش ار مث العفو الدولية ،وحتى المنظمات األمريكية مات ا لا الفت انتباء ال أر

العاا ار المتةصصا وم

ملك ،فإن واجب الحركة العالمية لحقوق اإلنسان هو استمرار في كشت التال ب بالمبادئ الحقو ية من جانب
لا ا موا ت

اء وصالبة والتي تننو
الواليات المتحد  ،وفي نفس الو ت ،فإن المعاني والدالالت األكثر ثر ً
الحركة الحقو ية من العم والنهان من أج انتزاا الديمقرانية والحقوق الفردية والجما ية يحدث هما التمااز
تلقا ياً ،حاث الباً ما تتسا موا ت اإلدارات األمريكية المتعا بة من همء القهايا ال بالتقلب والت اار فحسب ،ا

والهحالة والسنحية أيهاًا
فالديمقرانية في الةناب األمريكي الموج للعام الةارجي ليست أكثر من هيكلية انونية ،و الباً ما تةتلي م
ا تصاد السوق في ك ا واحدا أما ن وج ة نظر أكثرية المنظمات الحقو ية النهالية ،فإن الديمقرانية ال تعني
فحسب حكا القانون وتداون السلنة ومادأ حكا األ لاية والتعددية الحزبيةاا الو ،ا تعني تمكان المواننان من

المشاركة الفعالة والتي تعني أيهاً ظروفاً وبا ة سياسية أفه للنهان هد الت ميش ومن أج ا تالا الفقر،
والعم لهمان توازن القوا والمصالك االجتما ية في ك الدا
ومن هنا ،ثمة امكانية واسعة للر ابة لى الموا ت األمريكية الةاصة ا همء القهايا ،وكشت من ج التال ب
من أج تحقاق مصالك سياسية ةاصةا
الرقابة على العولمة الثقافية

ساَّب اال تقاد بأن العولمة تعني فرك هيمنة الثقافة األمريكية أو ال ربية لى حساب محو أو اةهاا

بقية الثقافات ،لقاً ميقاً لدا كافة الشعوبا وتكاد تكون همء المةاو
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الداف األها لمناههة العولمة لدا كثار

من التيارات والجما ات الثقافية حون العالاا
وفي مواج ة هما المف وا للعولمة اارز التأكاد لى الحاجة للدفاا ن التنوا الثقافي الةالق في العالاا

ومثلت همء الحاجة جوهر الد و المتهمنة في التقرير الصادر ن الاونسكو باسا تنو نا المادا والم وهع

دد من األشةاص البارزين ار اسة ااريز د كويالر األمان العاا السااق لوما المتحد ا وتاني مؤتمر قد في
استوك ولا لتنساق السياسات الثقافية

اا  1998هما التقرير وأها

لي نا فة من التوصيات والمنالب

الهرورية لحماية التراث الثقافي والنظا الثقافية لمةتلت الشعوبا وكررت د مؤتمرات دولية أةرا هما اإلنار

العااا
أ-

ولا تشتبك الحركة العالمية لحقوق اإلنسان م القهايا التي تثارها العولمة الثقافية اال من زاويتاني

الزاوية األولى هي ما نص لي ا الن األما المتحد اةصوص حقوق األشةاص المنتمان الى

أ ليات ر ية أو دانية أو ل ويةاا ومن ةالن هما المنظور د ت ار ب منظمات حقوق اإلنسان الوفاء بالحقوق
الثقافية لو لياتا

ب -أما المنظور الثاني ف و حقوق الم اجرين ،وةاصة في البالد المتقدمة والتي نصت لا ا اتفا ية
حماية العمان الم اجرين ،وةاصة في البالد المتقدمة والتي نصت لا ا اتفا ية حماية العمان الم اجرين
وأسرها والمو عة ار اية منظمة العم الدوليةا

وم ملك ،فإن الر ابة لى الحقوق الثقافية لو ليات والعمان الم اجرين وأسرها ال تزان ادا ية لل اية ،ومن ثا
شوا ية وانتقا يةا

ول ما الساب د ال يكون من الحكمة التوس في الر ابة لى الحقوق الثقافية في ظ العولمة ا استقرارها

بالنسبة ل اتان الجما اتان المتماازتانا وم ملك فإن أفه أنواا الر ابة المةصصة لحماية حقوق األ ليات

والم اجرين لن تكون كافية للر ابة لى اآلثار والنتا ج الثقافية للعولمة موماًا وملك أن همء اآلثار د تقهي الى
تحقاق مةاو العدادان من ال يمنة الثقافية األحادية واإلهعا المستمر للثقافات الةرا ،أو اشا ة صور
سلاية نمنية ن اا ويقتهي الحفاظ لى تنو نا الةالق اهافة آلاتان م متان للر ابةي
األولى :تةتص بالر ابة لى تشوي الثقافات أو السنو لى التراث الثقافي لشعوب العالا المةتلفة ،وةاصة في
المواد السمعية البصرية ،واإلنتا الفني اآلتي من الدون المتقدمة وصنا ات ا الثقافية واإل المية الجبار ا

أما الثانية :فتقوا تحداداً لى رصد الوسا
والتعصب والتحريك هدها في وسا

الثقافية /اإل المية التي د تشوء همء الثقافات أو تشي ثقافة الكراهية

اإل الا الحداثة بما في ملك محنات التلفاز الفها ية واإلنترنتا و د

تكون فكر انشاء مرصد إل الا م رية وجوهرية بالنسبة لجما ة م نية أو منظمة المية متةصصة في هما
الشأن Media Watchا
الرقابة على العولمة االقتصادية

حاث أن اال تصاد هو المجان األنشي للعولمة في الحقبة الراهنة ،ولفتر نويلة مقالة ف و األجدر

بمتابعة وثيقةا ار أن المتابعة والر ابة الاد أن تشمل اإنار ماا فالمف وا المباشر لحقوق اإلنسان ،وةاصة
الحقوق اال تصادية واالجتما ية كان ان ك

لى مادأ محاساية الدون القومية  State accountabilityا

و ندما نةر من مجان الرصد والر ابة القا مان

لى جع

الدولة مس ولة

ن حالة الحقوق اال تصادية

واالجتما ية ،وندة الى مجان الرصد والر ابة القا مان لى جع النظاا اال تصاد

الحالة ادورء اتها ت تعقاد اإلنار الالزا ل ما الرصد والر ابةا
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الدولي مس والً ن همء

فالاد لإلنار الالزا للر ابة والرصد أن اةر أصالً من دا ر النظرية اال تصادية المعروفة و ةاصة

نظرية حرية التجار أو سياد السوقا ام ال يمكن أن نجع النظاا اال تصاد

الدولي مس وال ن ةلق اا ة

انت اك لحقوق اإلنسان من داة مننق همء النظرياتا ا ومن الواهك اننا الاد أن نةر أصالً من محان
المننق اال تصاد

الهاق ،وأن نقوا بالر ابة اننال اً من مف وا فلسفي وأةال يا وهما هو فعالً المف وا الم

تصحيك أسس طأو مناههة

شك منصة اننالق لمظاهرات سيات  Seatleوما تالها من نهاالت تست د

الوه والتركابة الراهنة للعولمة التي ترمز ل ا منظمة التجار الدولة ،وربما ادرجة أكار من صندوق النقد والانك
الدولاانا والمف وا الفسفي واألةال ي العاا الم يشك همء المنصة د يكون ل حد أدنى ،مث مادأ ال هرر وال
هرار المعرو

في الفق اإلسالمي ،أو نفى شر ية ما يسمى بعقود اإلم ان  Duressالمعرو

في القانون

الوهعي الحداثا ونعني املك أن العولمة اال تصادية ال انب ي أن تساب هر اًر بالشعوب أو أن تتشك مؤسسياً
بحاث تفرك نتا ج ا لى األن ار

األهعت في المبادرات اال تصادية العاار للحدود ،وبالتحداد تلك التفا الت

العاار للحدود اان الفقر وال نى ،وبان الهعت والقو وبان التةلت والتقدا اال تصاد ا

ونحن ند و لتشكا فريق م من العلماء والباحثان لوه  Indexأو مؤشر محدد لقياس نتا ج
التفا الت اال تصادية العالمية لى رفاهية الشعوب الفقار والهعيفة والنامية ،لايان ورصد ومتابعة ما د تؤد
الي همء التفا الت من افقار نساي للشعوب  Relative Pauperizationا
و د نص الى رصد أفه لو تركنا الحد األدنى ودلفنا الى مننق المس ولية المشتركة لإلنسانية ن

ا تالا الفقر وتحقاق تقدا وتنمية متوازنة لمةتلت األما والجما ات ،ند م اتعان لانا أن نكون مقياساً أو مؤش اًر

لايان اإلهافة المحتملة لثرو الشعوب ونموها البشر واإلنساني من ةالن التفا الت اال تصادية العالميةا

وبوسعنا أن نستند هنا لى منظومة حقوق اإلنسان ،من ةالن مف ومان جوهرياني

األول :هو مف وا حق التنمية ،والثاني :هو مف وا العدالة الدوليةا فحق التنمية يح الى حد ما مشكلة

كيفية جع النظاا الدولي مس والً ن ةلق اا ة انت اك لحقوق اإلنسان ،ومن ثا كيفية اله ي لتحسان ظرو
وبا ة العال ات والتفا الت اال تصادية لى المستوا العالمي ا د

ا ك شيء حق دولي ،أ حق في مواج ة النظاا الدولي ارمت ا

تأمان وتحقاق الحق في التنمية الم

هو

ومن ناحية أةرا  ،نستني أن نزيد األمر تالو اًر ووهوحاً من ةالن صيا ة حق جداد هو الحق في
أن مفاهيا متعدد تستةدا بالفع

العدالة الدولية موماً ،بما في ملك الحق في العدالة اال تصادية الدوليةا والوا
لى المستوا اإلج ار ي لقياس دالة بعك التفا الت اال تصادية الدولية مث مف وا التجار النزي ة Fair trade
ا و د نورت الدون المتقدمة وال نية هما المف وا في ال ات ا التجارية المتبادلة بحاث تتيك للدولة أن تقاد

واردات ا من دون أةرا اإاراز دلا

لى أن همء الواردات تةر

ن مف وا التجار النزي ة مث

الصادرات د ماً مالياً أو ار مالي كاار من الحكومة بحاث تؤد
وةدمات أرةص من تكلفت ا ،أو أن تكون األجور المتهمنة في سعر السلعة أ

أن تتلقى

الى ا راق أسواق من الدون المعنية ابها

انار ال ات تعا دية حر اا الوا

بكثار من األجر العادن في

ولكننا نعني بمادأ العدالة اال تصادية الدولية ننا اً كامالً من الممارسات التي د تؤد
التفا الت اال تصادية الدولية لصالك نر واحد ،دون اآلةر ،والى توزي ا د همء المبادرات لصالك نر ما
ادرجة أكار بكثار من النر

المقاا ا أ

الى جع

أن مادأ العدالة اال تصادية الدولية يعتا بأن تكون همء التفا الت

لصالك جمي األن ار  ،وبدرجة مقاولة من التكافؤ في توزي العا دا

ويمكننا متابعة همء المعاني بصور نظرية من ةالن استعراك األبعاد والمجاالت المةتلفة للتفا الت
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اال تصادية الدولية كما اليي
 -1التجارة الدولية:

تو عت النظرية التقلادية للتجار الدولية أن تؤد
والتركاز لى المزايا النساية لك من همء األن ار

الى مناف لك األن ار
والوا

بفه التةصص وتقسيا العم ،

أن التجار الدولية الراهنة ال تد ا همء النظرية ،ألن

التةصص يقوا لى دا التكافؤا وفي حالة أكثرية دون الجنوب الفقار  ،وفي نفس الو ت تو عت الدراسات التي
امت ا ا منظمات ا تصادية دولية مث الانك الدولي أن اؤد تحرير التجار الدولية من ةالن االتفا ية األةار
الى تولاد ا د اهافي لك أن ار

للدون الفقار سوا الفتاتا

التجار الدولية ولكن هما العا د اتحقق أساساً للدون المتقدمة ،اانما ال يعود

وتقا المنظمات اال تصادية الدولية تلك النتا ج التي تعد من وج ة نظرنا -كما أسلفنا القون -ار

ادلةا ولكن المسالة تتجاوز بكثار دا دالة توزي العا د اإلهافي لتحرير التجار  ،ام تعاني الدون الهعيفة
والفقار من تدهور شرو التجار واتجاه ا لفترات نويلة الى ال او  ،بما في ملك قد التسعانات كل تقريباا
ويعني ملك أن الدولة الفقار اجب أن تصدر كميات أكار من منتجات ا باستمرار لكي تستني أن تستورد نفس
الكميات السابقة من منتجات الدون المتقدمةا أ

هي أيهاً ساباً لإلفقار النسايا

أن التجار اان الجنوب والشمان ليست فقي ار ادلة ،وانما

و ييد انييت الييدون الفقايير والهييعيفة ميين نتييا ج التةصييص وتقسيييا العم ي الكولونيييالي ،كمييا ااييدو األميير

واهييحاً ميين ظيياهر تماييمب وهاييو شييرو التجييار ةاصيية هييد الم يواد الةيياا األولييية ،ولكيين النظيياا الجداييد للتجييار
الدولية والم نشأ م منظمة التجار الدولية طالتي حلت مح منظمة الجات د يساب ل مء الدون أه ار اًر أكارا

فقييد ت ارفييق هييما النظيياا م ي التةلييي يين ماييدأ األفهييلية  Non- Reciproctityالممنييوظ للييدون الفقايير

والنامييية فييي النظيياا السييااق ،وةاصيية فييي دور نوكاييو التييي أ ييرت نظام ياً ام ياً للتفهيييالت  GSPللييدون النامييية
بحاث تتمكن صادرات ا من الدةون ألسواق الدون المتقدمة ،دون أن يشتر لملك تةلى الدون النامية ين نظام يا
الحما ي الهرور لصمود صنا ات ا الناش ة ،أماا تدفق صادرات الدون المتقدمة ل اا

وباالرتبييا م ي تأك ي نظيياا التفهيييالت واالمتيييازات التجارييية الممنييوظ للدوليية الفقايير والنامييية تهييا فت

أشييكان الحماييية التييي تعاييق دةييون الصييادرات الز ار ييية والصيينا ية من ييا الييى أسيواق الييدون المتقدميية ،وتباانييت هييمء
األشكان اان القاود الاا ية ،و اود ما يسمى بالصحة العامة ،والمقاايس الفنية ،الى جانب أشكان الحماية الجمركية
الصريحة ومث تلك المرتبنة باتفا يات األنسجة المتعدد والسياسة الز ار ية المشتركة لالتحاد األوربيا
ول مء األسباب مجتمعة ال تنمو صادرات معظا الدون النامية في الو ت الم تتزااد في واردات يا بسير ة

مما يهيا ت مين الهي و

ليى الميوازين التجاريية وبإهيافة مشيكلة هايو شيرو التجيار و ارهيا مين المشيكالت

المرتبنية بالميدفو ات الةارجيية نجيد شييبكة كاملية مين الممارسيات التجاريية الدولييية اير العادلية التيي تحيدث افقييا اًر

نساياً وتتبا د ن مف وا التجار العادلة طبالمعنى السااق مكرء واألشم من مف وا التجار النزي ة ا

وتحتا ك هيمء األبعياد لر ابية مين مننليق حقيو ي وانسياني ،اير أني يمكين أيهياً توسيي مجيان الر ابية
لتشم التجار في المواد ار المشرو ة و ار اإلنسانية والمدمر للاا ةا

 -2المضاربات المالية والنقدية ،وأنشطة غسيل األموال:
تساب همء المهاربات لقاً واسعاً حتى اان صفو

اال تصاداان التقلاداان وصناا السياسة اال تصيادية

حتى في الدون المتقدمة والنامية و د تها ت القلق نتاجة لوزمات المالية والنقدية الكارا التيي نتجيت جز يياً ين
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المهياربة الدوليية مثي أزمية المكسيييك واألزمية اآلسيياو ا والسياب الر يسييي طل يمء المةيياو

هيو وجييود كميية ممهليية

من الفوا ك النقدية والتي تتحرك اتأثار تفاوت وت اار أسعار الصر اان العمالت الم مة في اال تصاد اليدولي،

ولكيين اييدالً ميين أن تكييون حركيية األميوان انعكاسياً للت ايرات فييي أسييعار الصيير  ،فإن ييا صييارت سيياباً ل ييمء الت ايرات

والتي تأةم شك تقلبات نيفة د اؤد بعه ا الى ان يار مالي ونقيد شيام مثلميا حيدث فيي ا تصيادات جنيوب

شرق آسيا ان اية تسعانات القرن العشرينا ام استةدمت همء األموان في المهاربة هد العميالت اآلسياوية طو اي

ملك هد مالت دون نامية مث المكسيك في منتصيت التسيعانات ،اي ودون متقدمية نيية مثي المملكية المتحيد

في السبعانات ا مما أدا الى ان ارها ،ومن ثا ان يار القيمة الحقيقية لمدةرات مالاان من النياس فيي هيمء اليدون،
وافقارها اان شية وهحاهاا
ان جانب ياً كاا ي اًر ميين حركيية هييما المييان المهييارب اييتا ايير ن يوات رسييمية وميين ةييالن ترتابييات ةاصيية فييي الانييوك

ودوا ر المان األوربية ،وةاصة لندن ،ولكن جانباً آةر اتا ار نوات وبأشكان ار رسمية وناتجة ن اال تصياد
سي هيمء األميوان أو بعهي ا
األسود المكون من مافيات األجراا اال تصاد في شتى الدون المتقدمةا ويست د
من ةالن تحريك ا الى أنشنة رسمية في بالد أةرا ،ومن ا الجنوبا

لقييد توسييعت هييمء األنشيينة فييي ظ ي العولميية وبتييأثار توس ي ا تصيياد السييوق وال يياء الترتابييات لييى حركيية المييان
 ، Deregulationوهييو األميير الييم ماث ي رف ي القاييود يين بعييك ه يوار ال ابيية وانال ييا فييي نر ييات المييدن
الكاراا

وهناك م ملك اتفاق متزااد لى هرور العود الى فيرك ايود ليى األنشينة المهياربة لوميوان السيا لة والتأكيد
ليى شيفافية ومشييرو ية حركت يا ايير الحيدود القومييية األمير اليم يسييتحا تحقيقي اييدون اتفا يية دولييية ،وحتيى اييتا

ملك ،وتتمكن السلنات الرسمية من فرك ر ابة وية لى حركة األموان السا لة من ةالن ترتاب تعاهد دوليي،
د تهنر حركة حقيوق اإلنسيان لفيرك ر اات يا الةاصية ليى هيمء التحركيات واألنشينة ،أ
لى األ  ،والمنالبة بالتعويك ن الةراب اال تصاد واإلفقار االجتما ي الم

ليى بعيك نتا ج يا

د اترتب لا اا

 -3أنشطة الشركات عابرة القومية:

اما كانت منظمة التجار العالميية هيي رميز العولمية اال تصيادية ،فيإن الشيركات ياار القوميية هيي المحيرك الفعليي

ل اا
ف يمء الشيركات هييي المصيدر األهيا لالسييتثمارات األجنايية المباشير فييي العيالا ككي  ،وهييي تسيتو ب داةي شييبكات ا
الجان ييب األ ظ ييا ط 65%م يين التج ييار ال ييدولي ،كم ييا أن ييا المص ييدر األون للتجدا ييد التكنول ييوجي القااي ي للتصي يريت

التجار ا ويةه للشركات اار القومية معظا اإلنتا المدون ،وتعد املك المحدد األون لتقسيا العم الدوليا

وبحكا أحجام ا الكاار  ،فيإن ميوازين القيوا ايان هيمء الشيركات وال الايية السياحقة ومين دون العيالا الثاليث المهييفة
السييتثمارها تجيينك بشيير لصييالح اا وميين المعييرو

أن هييما الحجييا مقاسياً باالسييتثمارات ورؤوس األميوان والمايعييات

والعمالة و ارها من المؤشرات د يص الى حجا اإلنتا القومي لعشرات من الدون مجتمعةا
والوا

أن النفوم اال تصاد الممه ل مء الشركات كان د ا ن األما المتحد بالحاجة الى فرك نيوا مين الر ابية

ليى سيلوك ا وأدا يا مين ةيالن انتيا ميا يسيمى مدونية سيلوك  Code of Conductوهيو ميا أنجيزء ميثالً مركيز

الشركات اار القومية التاب للمجلس اال تصياد االجتميا يا ولكين مي ت اير الاا ية السياسيية الدوليية فيي قيد

الثمانانات والتسعانات لصالك جع هما الج د ار م جدوا منم ملك الو تا
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وم ملك ،فإن جوانب معانة من أداء الشركات اار القومية ال ازان موه نقد شداد وثمة در كا
لى هيرور اةهيا

من االتفاق

للر ابية الدوليية الصيارمةا وتشيم هيمء الجوانيب التيدة فيي الشي ون السياسيية لليدون ةيار

انييار القييانون ،مث ي تييداار االنقالبييات لييى نحييو مماث ي لمييا امييت ب ي شييركة النحيياس األمريكييي فييي شييالي يياا

 ،1973أو تدمار الاا ة النايعية مثلما حدث فيي منيانق معانية معيااار مين جنيوب شيرق ناجرييا ةيالن الثمانانيات
وبداية التسعانات أو التساب فيي تناايق معيااار األمين الصينا ي بميا ايؤد اليى اصيابة آال

مين النياس بأهيرار

صحية اتلية مماثلية لميا حيدث فيي ال نيد بعيد تسيرب يازات سيامية مين مصين تياب لشيركة دونونيت األمريكيية فيي

اداييية التسييعانات أو التييآمر لييى االسييتقرار اال تصيياد  ،وهييو مييا حييدث فييي ييدد ميين دون العييالا ةييالن الةمسييان
اماً الماهيةا

اير أن الحاجية للر ابية ليى أداء هيمء الشيركات اجيب أن اتنييرق أيهياً اليى جوانيب أةيرا يد تعيد ا تياديية ميين
منظور ا تصاد السوق أو الفكير اإلدار فيي بعيك اليدون ،وةاصية الوالييات المتحيد ا تشيم هيمء الجوانيب حقيوق

العمييان فييي التنظيييا النقييااي ،والييم تتجاهلي بعييك الشييركات ،حييق العمييان فييي التعييويك يين التس يريك المفيياجي،

وكملك الحقوق اإلنسانية األةرا مث األمن الصنا ي والتأمان الصحي ،والتأمان االجتما ي طالمعاش ةاصة ا

ويجب التفكار في اليزاا الشيركات ياار القوميية بياحتراا نفيس المعيااار المنبقية فيي بالدهيا األا مين حايث الحقيوق

االجتما ية للعاملان والمست لكان اهافة الى الحقوق المالية والهرياية للدون المهيفة وحكومات اا

ملييك أن الل فيية لييى اسييتقبان االسييتثمارات األجناييية والتكنولوجيييا المتقدميية التييي تصيياحا ا ييد تييدف الييبالد المهيييفة

الفقار والهعيفة الى تجاه معااار األداء التجار النزي والمقاون المنبقة في البالد األا ل مء الشيركاتا كميا أن
الحكومات في همء الدون د ال تملك الوسا

واآلليات الالزمة للر ابة والمحاسبة ،أماا الحشد العا ي مين التقنييات

المحاساية واإلدارية التي توظف ا همء الشركات لمصيلحت ا ا و ليى سياا المثيان ،مين المعيرو

أن كثاي اًر مين هيمء

الشركات تتب أسلوباً ةاصاً في التصد يه أسعا اًر مةفهة لى بعك أو كي صيادرات السيل والةيدمات مين
الشييركات التابعيية والمنتسييبة ل ييا فييي دون معانيية ،وةاصيية الييدون الفقايير والهييعيفة ،وملييك كأسييلوب لتريييب األربيياظ
الحقيقييية وتةفيييك مسييتوا التعييرك الهيرياي وااتيزاز حكومييات الييدون المهيييفة بييأن تظ يير هييمء الشييركات وكأن ييا

ةاسير ا وتحتيا تليك الممارسية والمعروفية باسيا أسيعار التحويي  Transfer Pricingاليى ر ابية يسيتحا تحقيق يا

اال لى مستوا الميا

ميين الممارسييات الشييا نة والتييي تجعي الر ابيية العالمييية هييرور ملحيية ،التجييار ايير المشييرو ة فييي المعييادن الثمانيية

وةاصيية الميياس ،والييم يعتقييد الكثاييرون أن ي وراء تموي ي الحييروب األهلييية فييي بييالد افريقيييا داييد وةاصيية أنج يوال
وموزمااقا وال شك أن الشركات اار القومية هي أحد أن ار

همء التجار ا

ار أن معنى الر ابة التي اجب ممارست ا ال انصر الى األنشينة اإلجراميية وحيدها ،وانميا اجيب أن اركيز ليى
األ مان اال تيادية والتي د تعد مشرو ة من وج ة نظر الحكومات المتقدمية ،ولكن يا تعيد ظالمية أو ميدمر مين

زاوية نتا ج ا اال تصيادية واالجتما يية ،فعليى سياا المثيان ،تعيد ممارسية االحتكيار واحيد مين تليك الممارسيات وال
شييك أن تسييارا االنييدماجات و مليييات الش يراء واالسييتيالء اييان الشييركات العمال يية بعه ي ا وب ي

ييد تسييار ت بشييد

بفه ي العولميية والتكييتالت اال تص يياديةا وتقهييي هييمء العمليييات ال ييى ا ا يية البيياب أم يياا المنافسيية ،القهيياء ل ييى

اء ف يي الييبالد المتقدميية نفس ي ا أو فييي العييالا
الشييركات الص ي را والمسييتثمرين الص ي ار والمسييتثمرين الص ي ار ،س يو ً
الثالثا
ويرتبي املك أيهاً الممارسات التقاادية  Restrictiveفي مجان تحوي التكنولوجيياا ويعنيي ا يمء الممارسيات مني
المنتجييان فييي العييالا الثالييث الييمان يحصييلون لييى ترةيصييات صيينا ية ميين الشييركات العمال يية المالكيية لا يراءات
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االةت يراا أو العالمييات التجارييية و ارهييا ميين األس يرار التكنولوجييية ميين اشييا ة اسييتةداا هييمء التكنولوجيييات واتاحيية
استةدام ا من لزمال ا في نفس الاليدان أو مينع ا مين التصيدار أو وهي سيقو

كميية ليى اإلنتيا والصيادرات

التييي تسييتةدا هييمء التكنولوجييياتاا الييوا و ييد أدانييت تقييارير مركييز الشييركات يياار القومييية فييي األمييا المتحييد هييمء
الممارسات التقاادية ،كما أدانت المبال ة في الحصون لى ريوا همء التكنولوجيا المتقدمةا
والوا

أن التجداد التكنولوجي الم انبسي في صور ثور كاملة ةالن العقدان األةارين يمث أكثر جوانب مليية

العولمة اال تصادية تنا هاًا ف ما التجداد يمث السر الحقيقيي وراء التقيدا اال تصياد ويمكين ا تبيارء ثمير العبقريية
البش يرية فييي ك ي مكييان ،ولكيين التوظاييت التقااييد للتجداييد التكنولييوجي يحييرا أج يزاءاً كاايير ميين البش يرية ميين التمت ي
اثمار التقدا ،ويها ت الفجو اان ال نى والفقر وبان القو والهعتا

و د ها فت ملية العولم ة التجارية واال تصادية من القاود المفروهة لى نقي التجدايد التكنوليوجيا اي ومثليت
همء القاود الجداد أها وأ قد مجاالت التفاوك في دور أورجوا التيي انت يت اليى تو يي اتفا يية طميراكش للتجيار

الدولية ،وفرهت همء االتفا ية اوداً متعدد

لى اشا ة ثمار التجداد التكنولوجي ،وةاصة في العالا الثالث باسا

حماية الملكية الفكريةا

وال تمث ي تلييك القا ييود الجوانييب الوحاييد للتن ييا ك ال ييم الييت ملي يية العولمييةا ايي ان من يياهج التجدا ييد التكنول ييوجي

والسياسات التكنولوجية للدون الكارا هي أيهاً جوانيب جيدار بالنقيد والمتابعيةا ام تيؤد تليك التحايزات اليى اهميان
حاجات الفقراء والشعوب المستهيفة والتركاز لى ةدمة احتياجات األ نياء القادرين لى الشراءا

وهنيياك منيياظر حييار تييدور حييون آثييار التجداييد التكنولييوجي المييدفوا بالمنافسيية التسييويقية فهيالً يين اهييدار الميوارد،
وةاصة مستويات البنالةا و لى ترسياو أنميا حمقياء مين االسيت الكا ويجيب ليى حركية حقيوق اإلنسيان متابعية
همء المناظرات والمشاركة في صيا ة ارامج م ومنالب تصحيحية من أج ا اد توظات التجدايد التكنوليوجي
للقهاء لى الفقر وةدمة حاجات البشرية بقدر أكار من

التوازنا

ثانياًي المشاركة في وه السياسات

ييد نةتل ييت ف ييي تق ييويا م ييا ح ييدث ف ييي س يييات  ،وم ييا أ قا ييا م يين تظ يياهرات تح ييتج ل ييى العولم يية التجاري يية
وممارسات المنظمات اال تصادية الدوليية واليدون الكايرا ،فيي مواج ية اليدون الفقاير ا ولكين هنيا أمي اًر جوهريياً اجيب
أن يسياق كي ةييال  ،وهييو أني ال شيييء يعييادن الممارسيية النهييالية التييي تسييت د الو ييو اجانييب فقيراء وهييعفاء
العالاا ويشك هما األمر التزاماً ماد ياً و نعياً من جانب حركة حقوق اإلنسان لى المستوا العالميا

ومين ثيا ،فيإن أ أنروحية اجيب أن تنتسيب ل يما الرصياد النهيالي العظيياا وميا نقترحي هنيا هيو تنييوير

هما الرصاد من داةل ا

اء في مادان الحقوق أو دنيا المصيالك المشيرو ةا والر ابية
فاالحتجا هو شك واحد للعم النهالي سو ً
لييى الاا يية الدولييية والسياسييات العولمييية هييي آلييية اهييافة أ مييق ألن ييا تسييتند الييى معييااار وب يرامج م ي ومقيياايس

محدد لوداء تصلك إلحالية لا يا مين جانيب الجميي  ،فيي تقيدار مرحلية أر يى ،وهيي مرحلية المشياركة فيي صين
تلك السياسات ،وهي ما اتنلب االشتباك مع ا من منظور نهالي وحقو ي متالورا

ه تعني المشاركة بالهيرور الموافقية ليى مليية العولمية؟ الوا ي ان الموافقية ليسيت هيرورية اما كيان

مننق المشاركة صلباً ويتشك

ار التزاا أةال يي ،وينسياب اير مين ج تفاوهييا ام يفيرك هيما المننيق وهيوظ

الرؤية المنلاية ،وليس الموافقة بالهرور لى الرؤية الحاكمة والمنبقة فعلياًا
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اي ي ان االحتج ييا نفسي ي ه ييو ف ييي حقيقتي ي ن ييوا م يين المش يياركة ،وان كان ييت مش يياركة س ييلايةا فاالحتج ييا

الجم يياهار ف ييي س يييات ه ييد أج ييز منظم يية التج ييار العالمي يية ييد يك ييون منص ييباً ل ييى العولم يية با تباره ييا اس ييماً أو
اصنالحاً ما لعمليات ا تصادية تتجاه حقوق ومصالك الشعوب الفقار ا ولكين لنتأمي هيما المعنيى األةاير جايداًا
ان جوهر هو أن االحتجا

د أنصب لى اهمان العالا وتجاهل  ،ملك أن شيعوب العيالا الثاليث الفقاير والهيعيفة

هييي فييي وا ي األميير أ لييب العييالا وأكثريتي ا وميين ناحييية أةييرا ،فييإن االحتجييا نفسي يد أتةييم صيييا ة مانييية لييى

اء ميين حاييث المهييمون أو الشييك ا لقييد أننلييق االحتجييا ميين ادراك أن ي اررات منظميية
منظييور آةيير للعولميية ،س يو ً
التجار العالمية و ارها من مؤسسات العولمة تؤثر تأثا ار ميقاً لى فاهية العالا ،وان ن النريق لى مزيد من

هييمء الق ي اررات يشييك واجب ياً المي ياًا وميين ناحييية الشييك  ،فقييد تهييامن فييي هييما االحتجييا النهييالي ش يرات ميين
المنظمات والحركات االجتما ية والحقو ية التي تنتمي الى الدان وثقافات شتىا

ثمية باةتصييار مييا يشيار الييى أن الرصيياد االحتجياجي للنهييان هييد العولميية يد أنصيير الييى نقيد مييا يعتيير

ملييية

العولمة من نقص و اود ،تنشأ بساب األنانية والتمحور حون المات الثقافية طال ربية ا ان امن نقد لعولمة األ نياء

واأل وياء ،ومواج ة هد العولمة بعملية أةرا مقاالة هي ولمة الحركة المناصر للفقراء والهعفاءا

ثميية أيه ياً مييا يشييار الييى اداييية وييية لتجيياوز مرحليية االحتجييا السييلاي وصيييا ة ارنييامج م ي منلييب يشييارك فييي
العملي يية ويوس ييع ا لتش ييم الع ييالا كلي ي  -وةاص يية فقي يراء وه ييعفاء الع ييالا -انظ يير حاني يية وملتزم يية أةال يي ياً وحقو يي ياًا
فالمنالب الةاصة اإل اء داون الدون األكثر فق اًر والتيي وهيعت ليى جيدون أ ميان ميؤتمر مية مجمو ية الثمانيية

 GBفي أوكاناوا اليابان في صات هما العالا هي مقدمية لتليك الحركية المنلايية والصييا ة الارنامجيية التيي نيد و
الا اا ور ا اسيتمرار تجاهي هيمء المناليب مين جانيب القمية الميمكور  ،فيإن اتجياء التحيرك يد أصيبك واهيحاً ،وهيو

مزيد من اله ي والشحن المعنو والماد الهرور لمساند تلك المنالب واجبيار صيناا القيرار اال تصياد فيي
العالا لى االستجابة ل اا

والوا

ان تلك ليست سوا اداية ،ولكن ا تايدأ مين مرحلية ناهيجةا مليك أن النقيد الموجي اليى األشيكان والسياسيات

الراهنيية للعولميية فييي مجاالت ييا المةتلفيية تظ يير اوهييوظ ميييادان التحييرك وبعييك الصيييا ات المنلاييية التييي تصييلك

كأجند لتحيرك شيام ا اير أن تليك األجنيد تحتيا لمزييد مين الج يد فيي صييا ت ا بصيور وا عيية ،وبيدون تفيرييا
ففييي مجييان التجييار الدولييية ييد نهيينر لالةتيييار اييان المنالبيية بآليييات وترتابييات ييادر لييى و ييت تماييمب وهاييو

شرو التجار ا ولكن بعك تلك الترتابات د ال يمكين نال يا بيالنظر اليى التقيديس األ ميى لقيوا السيوق اليم يسيا

األاييداولوجيا ال أرسييمالية المعاصيير  ،وفييي المقاا ي  ،ييد تكييون المنالبيية اإنشيياء آليييات تعويهييية هييي النريييق األسييلا
واألكثر وا عية وتقدماً بقو م الفقراء والهعفاء وحق ا في ا تالا الفقر واحراز التقداا

اي ان تلييك اآلليييات التعويهييية مات ييا ييد تحتييا لج ييد ييالمي وفكيير واس الننيياق لهييمان أال تقييوا بمجييرد تثااييت
ال ياك الم جور لإلنتا والتسويق والتوزي فيي اليدون الفقاير ا حايث تحتيا هيمء الشيعوب لميا هيو أكثير بكثاير مين

مجرد استقرار الدة الناشي ن التصدار ،ألن ا تحتا لتثوير هياك اإلنتا نفس اا

وم يين ث ييا اتع ييان لان ييا بح ييث التوظيف ييات الت ييي اج ييب أن تس ييت دف ا اآللي ييات التعويه ييية والت ييي م يين ش ييأن ا أن تف ييي

ب ييال رك ف ييي ه ييون م ييدا زمن ييي بمعق ييونا ان ا يياد تأهاي ي النش ييا اإلنت يياجي ،وةاص يية ف ييي ن ييا ي الز ار يية

والصيينا ة ااييدو كشييعار مناسييب ولكن ي يحتييا لتهييامن وج ييد متواصييلان ميين جانييب البيياحثان والعلميياء فييي شييتى

أرجاء العالا لوهع مو التنااق بأفه أسالاب ممكنةا

وينسجا م ملك جملة المناليب التيي اجيب وهيع ا أمياا صيناا السياسية والشيركات ياار القوميية ليرد جانيب مين
األرباظ والعوا د الكاار التيي تحصي

لا يا مين أ مال يا فيي اليدون الفقاير والهيعيفة وفيي السياحة العالميية مومياًا
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ان مجرد من الممارسات التقااديية والممارسيات األةيرا الهيار بيالحقوق اال تصيادية واالجتما يية للشيعوب الفقاير

طمثي أسيعار التحويي ال يفيي بيال رك ،ولكيين حزمية ميين األفكيار الملزمية ل ييمء الشيركات يد تكييون ميدةالً مناسييباً
إلحييياء وا يياد انعيياش الاا يية ،وتعزيييز أنشيينة التييدريب والتعليييا ورفي المسييتوا الم ييار لقييو العمي  ،وانشيياء م اركييز
للبحيوث والتنييوير بالتعياون مي المجتمي العلميي والحكومييات ،وتيوفار نيوات للتعيير

ليى أسييالاب اإلدار الجداييد

والمساهمة في تنوير ال يك الةاص بالر اية الصحية والتعليا ومياء الشرب والصر الصحياا الوا هي جميعاً
أنشنة مات ا د تنمو واجتما ي كاار ومؤثرا ويجب اليزاا مةتليت الشيركات ليى تةصييص نسيبة معقولية مين
أرباح ا للمساهمة في تموي تلك األنشنةا

وميين الممكيين أيه ياً -ا ي ميين الهييرور  -العم ي

بالتكنولوجيييات الجداييد

لييى صيييا ة منالييب واهييحة وب يرامج م ي إلشييا ة المعرفيية

نييدما يكييون ملييك مناسييباً ومفاييداًا هنييا ال تكفييي المنالبيية اإن يياء الممارسييات التقاادييية أو

التةفاييت مني ا و لييى سيياا المثييان ،يمكيين لجما ييات منظميية ميين الشييباب فييي الييدون المتقدميية أن تسييتةدا شييبكات

المعلومات المتاحة مث اإلنترنت لتقديا معلومات تفك األسرار التكنولوجيية التيي تحتكرهيا الشيركات ياار القومييةا
ويماث هما الج د ما امت ب أجيان داد وجماهار فار اان أ مان نهالية كانيت هيرورية لتفكييك االسيتعمار
السياسي ،وان كان اةتلت في األسالاب النهالية المتبعةا
وباةتصار ،فإن ما ند و لي مين مشياركة فيي مليية العولمية يفيتك أفقياً اير ميالو
تفعا ي االلت يزاا بييالحق فييي التنمييية والحييق فييي العداليية الدولييية اوسييا
حصر همء الوسا

ألن ا ار محدود  ،وال تتقاد سوا بسقو

اليى حيد ميا يمكين مين ةاللي

كفاحييية و ملييية فييي نفييس الو ييتا وال يمكيين

الةيان والكفاء التنظيمية المتاحةا

وتبقى كلمات لالة الستكمان تصورنا هما ن م اا حركة حقوق اإلنسان في ظ العولمةا

الكلميية األولييى تتعلييق بمييا الاييد أن القييارئ ييد الحظ ي فييي زوفنييا يين ادانيية ملييية العولميية وصيير الج ييد فييي
المنالبة بمناههت ا ،والوا

أن هما المو ت مقصود ألسباب كثار ا

أول هـذه األســباب هيو ا تنييا ي بيأن العييالا فيي حاجيية لمزييد ميين التقيارب والتهييامن واال سيقي النظيياا العيالمي فييي

هو التحل وربما االنفجار ار العقالنيا

ور ا العاوب المعروفة لعمليات العولمة الجارية حالياً ،فإن ا تشك

لى األ ي نو ياً ميا مين الهيمانات أو السيدود

الدفا ييية هييد نتييا ج التحل ي االجتمييا ي والثقييافي والييم اتةييم تعاا يرات ومظيياهر شييتى تشييم الص ي ار ات العر ييية

والحروب الدانيةا
أما السبب الثاني ف و التأكاد من جدايد ليى الحاجية اليى العقي المفتيوظ واليم انيا ش بحريية وبصيور نقديية كافية
الظي يواهر دون أن ارت ييد راجعي ياً ال ييى االن ييالق أو األا ييداولوجيات الش ييمولية الت ييي تمج ييد العن ييتا ويعتق ييد كات ييب ه ييمء

السيينور أن ميين الممكيين دا مياً الجمي اييان ميين ج تفاوهييي وكفيياحي فييي نفييس الو ييت كاييدا لالنييدفاا الييى الييرفك
التاا أو الص ار ات االست صاليةا

ويرتبط هـذا المعنـى بسـبب ثالـث وهيو أن العولمية حتيى بحيدودها و اودهيا القا مية تفيتك امكانييات ال ن ا يية لتثيوير
أسالاب الحيا وانتا المعار واشا ت ا وبناء التهامن األممي الحقيقي ،وأن ا ا ما المعنى تصلك منصة اننالق

لتجاوز آفا ا الحالية لصالظ البشرية بأكثر من أية مرحلة سابقة في تاريو اإلنسانيةا لقد فجر العليا ،اي وفجيرت

ال أرسييمالية الحداثيية امكانيييات ال ن اييية ل ييا ،ويسييتحا و ف ييا نييد الحييدود المر وبيية ميين جانييب األ وييياء واأل نييياءا
ويتعييان لانييا البحييث يين سييا تفعاي هييمء اإلمكانيييات لصييالك الهييعفاء والفقيراء وتمكايين ا ميين توظيف ييا للحصييون
لى حقو ا وتر ية درات اا
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لل اية أن ترفك الدون ال نيية والقويية النظير بعيان اال تبيار لمسي وليات الميية للقهياء ليى الفقير

ان من الس

وتحقاييق التنمييية أو حتييى مجييرد التوزي ي العييادن لو بيياء نالمييا أن ييا تهييمن و ييو

ال ي أر العيياا المحلييي فا ييا الييى

جانا يياا أمييا اما تحييون جانييب م ييا ميين الي أر العيياا فييي هييمء الييدون لصييالك المسي وليات العالمييية المشييتركة ومبييادئ

العداليية الدولييية والحييق فييي التنمييية ،وسيياند بقييو منالييب الشييعوب الفقايير والهييعيفة فسييو

يكييون ميين المسييتحا

للحكومات االستمرار في تجاه همء المبادئ والمنالبا

النريق الى االحتواء العالمي

تأثار الشركات الكارا والصراا لى السياسة العالمية لوما المتحد
جيمس بول

هجوا الشركات في الثمانانات

انهييمت ةييالن السييبعانات ميين القييرن العش يرين العداييد ميين الييدون المسييتقلة حييداثا الييى ها ي األمييا المتحييد

وتصيا د الحييداث حييون نظيياا ا تصيياد

ييالمي جداييد ،مين المفتييرك أن يسييعى الييى توزيي

ييادن للثييروات

والميواردا ورداً لييى هييمء المقترحييات ،شيينت العداييد ميين الشييركات العظمييى وكييملك واشييننن هجومييا سيياف اًر
لييى األمييا المتحييد ا وازدادت دوانييية االدار األمريكييية تجيياء األمييا المتحييد مي

ييدوا ادار اليير يس ري ييان

اا  1981ا

لقييد أكييدت مؤسس ي ها يرتاج  Heritage Foundationالشييداد النفييوم فييي تقرييير ل ييا أن الحييرب هييد الحرييية
اال تص ي ييادية وحري ي يية االس ي ييتثمار والش ي ييركات المتع ي ييدد الجنس ي ييية تتةلةي ي ي اني ي ييان األم ي ييا المتح ي ييد وأن ه ي ييمء
االداولوجي ية شييداد الةنيير لييى السياسييات والمصييالك األمريكييية وأن األمييا المتحييد
تشييج الييدون النامييية لييى البقيياء معتمييد
والمبادئ األمريكية ط 1ا

لييى وهييع ا هييما

لييى المسييا د االمريكي ية وال ربي ية وبيينفس الو ييت معادي ي للقيييا

تعتار مؤسس هارتاج من المؤسسات البحيث شيدادء التيأثار فيي واشينننا ةيالن السينوات األوليى مين ادارء
الر يس ري ان امت همء المؤسسي ارسيا الكثاير مين السياسيات المحافظية الجدايد ووهيعت االنيار العياا
لت اارات ميق في السياسات اال تصادية وفي قد الثمانانات نشرت مؤسس هارتاج أكثير مين م ية تقريير
هاجمت فا ا ك جانب من جوانب م األما المتحيد وها ات يا المةتلفي وحيمرت تكي ار اًر أن األميا المتحيدء

تشج

لى أنظمة المية لو مان وتد و إل ادء توزي الموارد العالمية بشك

هارتاج لى النظري المابعد كانازية  post-keynesianالجداد المتج

سر ط 2ا وتعتمد مؤسس

نحو الشيركات العظميىا فمي نشيوء

السييوق العالميي ية بشييكل ا الح ييالي اا ير م ييدراء الشييركات اا ييداولوجيات ا المشييجعة للتنظ يييا الق ييومي والحمايي ية
االجتما يية اليى مييا فيوق وميية محافظية تييد و اليى اهييعا سيينر الييدون القوميية لييى التةنييي القييومي
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والسياسات االجتما ية وتشجي تةفيك الهي ار ب ورفي الحيواجز أمياا حركية رأس الميان والتجيار العالميية
واالستثمار العالمي وتعر مجمو ة همء المبادئ باللاارالية الجداد ) (new liberalismط 3ا

واج ت همء اللاارالية الجداد التي تانت ا هارتاج ومراكز أةرا مشاا ة مقاومة في األما المتحد لالنتساب

تدة الدولة لفرك تنظيمات وتوجا ات ا تصادية ود ت
الى هما الن ج ،حاث شجعت األما المتحد
ا
ألةم الحاجات االنسانية واالجتما ية بعان اال تبارا
تقانعت سياس االما المتحدء همء مي وج يات نظير الكثاير مين اليدون اال هياء ومن يا االتحياد السيوفياتي

ودون العالا الثالث ومجمو ة النمو اآلساوية وأوربة ال ربيةا

ارهييت ك ي هييمء الييدون مايسييمى باللاارالي ية الجدا ييد ا بالمقاا ي د ييا الك ييونفرس االمريكييي وج ييات نظيير
مؤسس هارتاجا ومن المعرو

أن الكون رس االمريكي يق تحت تأثار المد المحافظ للكثار من الشيركات

المتعدد الجنسياتا

رحات ادار ري ان وكملك شريكت ا ادار تاتشر المحافظة في لندن ا يما التوجي المحيافظ للتعامي مي األميا
المتحد ط 4ا
حاربت مؤسس هارتاج ج ود األما السا ية لم ار بة الشركات أو فرك بعك اله ار ب مث

يانون البحيار

ورسييوا التنقاييب فييي ا ميياق البحييار وماثيياق الشييركات الكاييرا وحقييوق العم ي وكييملك حاربييت تييدة األمييا
المتحد لحماية الاا ةا و اا دد من التجمعيات الصينا ي بحميالت هيد األميا المتحيد وشيكلوا مجمو يات
ه ي مث

رفة التجار العالمية والتي كانت سالظ اله ي الر يسيا

واسييتعملت هييمء الشييركات كي وسييا

الهي ي وبشييك ةيياص اال ييالا والقييادء السياسيياان الييمان أكييدوا دا مياً

لييى هييعت األمييا المتحييد و جزهييا ونييادوا اإفقييار األمييا المتحييد ميين ةييالن ني المازانيية دا ييان لت اايير
سياسة األما المتحد ا

وميين أهييا موا ي التصييادا كانييت الحمل ية التييي شيينت ا شييركات صيينا ة السييالظ بالتحييالت م ي وزار الييدفاا

االمريكية هد مسا ي االما المتحد لنزا التسلكا
وهاجمت شركات النفي السياسة الاا ية لالما المتحد وكانيت وسيالة ال جيوا اير يد لوبييات مثي

تجمي

النقس العالمي ا وهاجمت العداد من التجمعات تحالت الاونيسات م المنظمات ار الحكوميية لمقانعية
شركة نستل التي استمرت اتسويق الحلاب المجفت ألنفان العالا الثالث والم تساب بالعداد مين الوفييات

بسيياب الميياء الملييوث المسييتعم فييي تحهييارء ويييمكر كييملك معارهيية العداييد ميين الشييركات الكاييرا لنظيياا
المقانعة اال تصادية لنظاا األبارتاد في جنوب أفريقياط 5ا

كشييفت مالاييان الصييفحات والوثييا ق أثنيياء محاكميية شييركات التبييغ فييي أمريكييا يين ت يآمر شييركات التبييغ هييد
ها يية األم ييا المتح ييد  ،وهن يياك تقري يير مفصي ي نشي يرت منظم يية الص ييحة العالميي ية ف ييي ص ييات  2000يكش ييت
بالتفصيا

يين الحييرب التيي تشيين ا شييركات التبيغ هييد منظميية الصيحة العالمييية ،يعنييي تفاصيي فريييد

يين

هجييوا التجم ي المنيياهك لومييا المتحييد ط 6ا و ييد هاجمييت شييركات التبييغ لييى األةييص ارنييامج منظميية
الصحة العالمية المةتص بمةانر التدةان واإلدمان لى النيكوتانا
وركزت حمل شركات التبغ لى تشوي سمعة المنظمة وانقاص مازانات اا اميت شيركة فالايب ميورس ومين
مو ع ييا القييياد اييان شييركات التبييغ بعقييد مييؤتمر فييي اوكيياراتون فييي واليي فلوريييدا يياا  1989حاييث وه ي

ز ميياء شييركات التبييغ ةنية هجوميي هييد أكايير ييدو ل ييا أال وهييو منظميية الصييحة العالميييةا واةتبييأت هييمء
الشييركات ةلييت منظمييات مسييتقل ظاهري ياً شييب

لمي ي ا واسييتعملت شييركات التبييغ نفومهييا اإل المييي لجع ي
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الصحت ت اجا منظمة الصحة العالميةط 7ا نشرت صحيفة الوون ستريت Wall Street Journalمقياال ياا
 1996نوان منظمة الصحة العالمية تقدا وصيفة النيب االشيتراكي ا اد يت الجرييدء أن منظمية الصيحة
العالمية ال تتو ت ن تقديا الماررات لتارير التوس

ار المحدود لإل انة الصحية للدولةا اميت شيركات

التبغ اإ امة ال ات سرية م موظفان حالاان وسابقان في منظمية الصيحة العالميية مميا أثيار الريبي حيون

المنظمة و امت همء الشيركات اإشيعان ن از يات ايان منظمية الصيحة العالميية ومنظميات أةيرا داةي األميا
وحرهييت دون العييالا الثالييث هييد المنظميية بحجيية أن منظميية الصييحة العالمييية تننلييق ميين مننلييق
المتحييد ا
الدون ال نية فقيا
ةصصت همء الشركات مبالغ هةمة ووظفت العداد من الموارد في حملت ا هد منظمة الصيحة العالميية
واستعملت لى الةصوص شبكة ال ات من شركات انتا األ مي والشركات ار المنتج للتبغا
امت همء الحمل اإ ناا صناا القرار في واشننن بهرورء اسيتعادء االميا المتحيدء وا ازلي أ مايون شيعاية

أو أ د يوات للتوزي ي العييادن وكييملك أي ية نظريييات وحمييالت معادي ي ألةناييو الشييركاتا ود ييت صييناا
القيرار لتحويي األمييا المتحييد الييى احييدا أدوات ولميية ال أرسييماليةا وبييالر ا ميين أن اسييتفتاءات الي أر تاييان
د ييا الش ييعب االمريك ييي لوم ييا المتح ييد وأن الش ييعب االمريك ييي يعتاي ير األم ييا المتح ييد أكث يير مص ييدا ية م يين
الكييونقرس نفسي  ،اسييتمرت الشييركات باالد يياء أن سياسيية واشييننن العدوانييية تجيياء األمييا المتحييد م ياهي اال
استجابة لعدا رهى الشعب االمريكي ألداء األةار ط 9ا

الد اية اللاارالية الجداد وال جوا لى األما المتحد ي

يعتار هجوا مؤسسة هارتج وشركات التبغ تعاا ار تقلاديا للد ايات المهاد للمؤسسات العاميةا تقيوا قايد

همء الشركات لى أن السوق يقدا الكثار من الحرية والمرونية والدانامييةا باإلهيافة اليى الديمقرانيية اانميا
تقدا المؤسسات العامة القاود والصالبة والالحركية وأحادية النظر ا وتد ي همء الشيركات أن مل يا أكثير
انتاجية وأحسن ادار وأ
السوقط 10ا

كلفة وفساداً باإلهاف الى أن ا أكثر تنو ار واستجابة لحاجات الناس ار وانان

وتقوا الد اية اللاارالية الجداد

لى أن الفهاء الةاص يقاا الفهاء العاا العاجز السي اإلدار والمكليت

والفاسييد ،المتييأةر تكنولوجيييا و ايير القييادر لييى تلاييية الحاجييات العامييةا وهييي تقييدا السييوق كييأها محييرك

لتوجي التوزيي بشيك

يادن وصييغ الرفياء االجتميا ي وأن أفهي تعااير طديمق ارنيي

ين اليماتا بالمقااي

ات ميوا العمليية السياسييية التيي تتهيمن فعي وتعيياون حقيقيي للميوانناان وتصيويت ديمق ارنييي وتمثاي شييعاي
ريب ومقات و ار معار ن وا

وحكومي لى أن

الحانا

وكييان المصيينلك الييم اسييتعملوء اإلصييالظ ط (reformأ ا يياد التشييكا بمعنييى ا يياد تنظيييا المؤسسييات
وحتيى المجتمعيات بمييا اتناسيب مي اللاارالييية الجدايد  ،وا يياد التشيكا هيمء تتهييمن ةصةصية المؤسسييات
العامة وانقاص مازانية الدولة وانقياص الهي ار با اصيالظ الرفياء و اصيالظ الهيمان االجتميا ي  ،يعنيي

بالهبي انقياص مازانيية ايرامج الةيدمات للفقيراء وتقلاي الهي ار ب ليى أميوان اال نيياءا وكانيت حجيت ا أن
همء المت ارات سو

تحث الموانن العاد

الييم يحييدث بييالوا

هييو زيييادء معييدالت الفقييرا ووفق ياً ليين ج اللاارالي ية الجداييد اتعييان ل ييى منظميية االم ييا

المتحد اهعا

الجداد ا

لى العم وبالتالي تؤد الى زيادء االنتا ونقص الفقر لكن

أو ازالة الارامج االجتما ية وا ادء صيا ة المنظمية الدوليية بحايث تيد ا مبيادئ اللااراليية
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وةييالن العقييدان المنصييرمان حيياون منظيير اللاارالييية الجداييد اظ ييار األمييا المتحييد بمظ يير الاارو رانييية
العانلي التييي ال تسييتني االسييتجابة لحاجييات النيياس وبيينفس الو ييت ت ييدد بفييرك نفس ي ا لييى سييكان العييالا
واسيتعملوا تعاايرات مثي طاارو رانييية منتفةي

بييالر ا أن يدد مييوظفي االمييا المتحييدء لاي نسييبة للم مييات

المنون ا اا
انتشييرت وج ييات النظيير التييي تنييتقص ميين األمييا المتحييد اييان وسييا

اال ييالا والجامعييات ةصوص ياً فييي

الواليييات المتحييد االمريكييةا انه يمت مؤسسيية كيياتوط ( CATOالييى منظميية ها يرتاج فييي الحمل ية هييد األمييا

المتحد في التسعانات ،و د جاء في تقريرها السنو الى الكون رس اا  1997أن األما المتحد كالاةار
المنبعييث ميين مسييتنق الفسيياد سييمت ا ييدا الفعالييية والاارو رانييية الكافكا ييية والايرامج السييا ة التنااييق ط 11ا
ود ت الى انقاص مساهمة الواليات المتحد االمريكية المالية في موازنة المنظمة الدولية بمقدار النصتا

وفي مؤتمر قدت مؤسسة كاتو اا  1996ان المؤتمرون أن الشعب االمريكي ال يسيتفاد مين د يا ها ية

األمييا المتحييد وأن ي كييان ميين األفه ي دف ي هييمء المبييالغ للصييلاب األحمييرا وفييي نفييس المييؤتمر اد ييى في ي

ر يس ارنامج كاتو للحريات اال تصادية العالمية أن ارنيامج األميا المتحيد للمسيا د الماليية تهير ا تصياد
الييدون الفقايير ا هيياجا الةنبيياء ا يرامج األمييا المتحييد الاا ي ية وات موهييا اتييأةار التنييور اال تصيياد  ،الم ييا،

حسب رأا ا ،لسالمة التوازن النايعي والنظافة الاا ية اوالجدار مكرء أن الد ا المالي لمؤسسة كاتو ييأتي
مين أكاير الشيركات االمريكيية ومن ييا سيتات سيتريت انيك و وشييس انييك و رفية التجيار األمريكيية ومؤسسيية
االستثمار وجمعية الهمان الصنا ي والتجم االمريكي للتأمان لى الحياء والمجمو ة األمريكية العالميية

واألمريكان اكسارس وشرك اتش جي هانز وآ اي أا وكوكاكوالط 12ا

الحكومة االمريكية وهجوم ا لى األما المتحد ي

بييالر ا ميين د ييا الشييعب االمريكييي لومييا المتحييد فييإن القيياد السياسيياان يكنييون الكثايير ميين الك يرء ل يياا لقييد

ات ميت واشيننن األمييا المتحيد بأن ييا اارو رانيية معيقية ديمية ومكلفية و ايير فعالية باإلهيياف اليى أن األمييا
المتحد تعارك حري السوق العالمية بقياد الواليات المتحد االمريكيةا

اييان ييامي  1985-1983يياا الكييون رس االمريكييي بالتصييداق لييى ييد يوانان تةفييك بشييك انتقييا ي
مسيياهمة الواليييات المتحييد االمريكي ية فييي موازن ية األمييا المتحييد ممييا أفقيير األمييا المتحييد ا و ييد امييت ادارء
ال ي يير يس ري ي ييان ات ي ييأةار ال ي ييدفعات  9أشي ي ي را ان دفي ي ي المس ي يياهمة األمريكي ي يية المفت ي ييرك وص ي ييول ف ي ييي 31

اناارطكانون الثاني يص في اكتوبر أو نوفمار ،أ في أواةير السينة الماليية للمنظمية الدوليية التيي كانيت
الواليات المتحد تقدا أكار مساهمة ماليةط 13ا
أدت همء السياسة الى هاق ميالي فيي منظمية األميا المتحيد ا وهي نت الوالييات المتحيد األمريكيية ليى
أ هيياء أة يرين فييي األمييا المتحييد لكييي اييد موا ا تراح ييا حييون المازانييية ولت اايير نايعيية التصييويت حييون
المازانييية ميين موافقيية ثلثييي اال هيياء الييى موافق ية مرهونيية بييالفاتوطالنقك األمريكييي م ي مييا سييمي بمقاربيية
اإلجماا في اررات الموازنةط 14ا بعد ملك تا اجبار األما المتحد

ليى انقياص مازانات يا بمقيدار %10

وتسريك حوالي ألت موظت و ن الكثار من الارامجط 15ا
وكلما تنازلت األما المتحد كانت واشننن تنالب بالمزييد مين النلبيات والشيرو وهكيما أصيبحت المنظمية
الدولي تحت رحمة واشننن وملك بساب سالظ المان هما السالظ الم ا ترحت استعمال مؤسس هارتاجا

وازدادت ش ارس ي ال جييوا األمريكييي بع ييد ال زيم ية العالمي ية الناجم ية يين سييقو االتحيياد الس ييوفياتي وسييقو
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الحكومييات الشيياو ية والت ايير السياسييي المأسيياو الييم ارفييق ملييكا فقييد أصييبحت واشييننن القييو العظم يى
الوحاييد سييكرياً وا تصييادياًا وتقييدمت العولم ية اال تصييادية بقييياد واشييننن لتقييويك تنظيمييات ومؤسسييات
القناا العاا اال تصاد في الدان العالا الثاليث وأوربيا وآسيياا وأدا الهي ي األمريكيي اليى ت اير سياسيات
العداد من الحكوماتط 16ا
مما أدا نمو اون رسمي لللارالية الجدادء وتنظارات الةصةص ا
فهييلت معظييا الحكومييات تجنييب تحييد الواليييات المتحييدء بمييا ل ييا ميين ييو سييكرية وا تصييادية ظمييىا

و ارك القلا من الدون سياسة الواليات المتحد األمريكية التي نعت التموي إلاتزاز المنظمية وت اارهيا
جمرياًا

بنرس بنرس الي ان ي م ار بة األما المتحدء لى الشركات

الكارا ي

تييولى بنييرس بنييرس ييالي ميين مصيير مكتييب األمانية العامية لومييا المتحييد فييي شي ر كييانون أون ،1992

فكان أون سكرتار اا لوما المتحيد بعيد ن ايية الحيرب البيارد ا وبعيد توليي م امي وتحيت هي ي الوالييات
المتحييد االمريكي ية ومجمو ييات ه ي ي أةييرا مث ي

رف ية التجييار الدولي ية اييدأ بنييرس ييالي اإ يياد تشييكا

األمان العامة وازالة الارامج التي لا تحيك ارهيى الشيركات الكايراا لقيد حيمر معياوني بنيرس يالي مين
أن الانك الدولي وصندوق النقد الدولي يمتلكان تفو اً لى األما المتحد بما اتعلق بالسياسيات اال تصيادية
وأن اتوجب لى األما المتحد أن تعاد التوازن اير ج ودهيا فيي المجيان اال تصياد اما أرادت االحتفياظ

بمصيدا ات اط 17ا وميين المعييرو

أن كيالً مين صييندوق النقييد الييدولي والانيك الييدولي اتواجييدان فييي واشييننن

التي تمتلك النفوم االكار فيي هياتان المؤسسيتانا وليا يكيد آمار طميارس مين ياا  1992انصيرا حتيى ياا
بنرس الي اإزالة العداد من المكاتب والارامج التي تعالج المشاك اال تصادية واالجتما يية حيون العيالاا
وشييك سييماً جداييداً د يياء بقسييا التنييور اال تصيياد الييم اهيينل بم يياا شييكلي ط DEDالتييي تلفييظ مث ي
 deadا ولا يقت األمر ند ملك ا اا األمان العاا اإن اء المركز المةتص بالشيركات المتعيدد الجنسيية
وبرنامج البحث المةتص اتحهار ماثاق من المبادئ التي تحكا سار م همء الشركات الكاراا
امييت مؤسسيية هايرتاج وبالتعيياون مي

رفيية التجييار الدوليية بانتقيياد المركييز السييااق الييمكر وماثيياق المبييادئا

وحرهتا لى تدمار همان العلمان الم مان اان أ الا األما المتحد ا
منم اا  1990كان المركز المةتص بالشركات المتعدد الجنسية د نيور مجمو ي مين التوصييات تيدور
حون الشركات الكارا والتنور المتواص وكان من المفترك أن تقدا هيمء التوصييات اليى ميؤتمر االرك
في ريو جانارو في حزيران  1992لكي توه هيمن وثيا ق الميؤتمر الن ا يي ا لكين ميالء هيمء الشيركات

الكارا وجدوا أن همء التوصيات ت دد استقرارها و ملوا ما اوسع ا لكي او فوا هيمء التوصييات وشينوا حربياً
هروسياً لييى المركييز المةييتص بالشيركات الكاييراا وميين أ مييان هييما المركيز التييي أثييارت يييك الشييركات
الكارا هو م المركز الجبار في جم ونشر وفهك الشركات الكارا التي كانت تةرق الحظر التجار

واالستثمار المفروك لى النظاا العنصير فيي جنيوب أفريقيياا وتحيت هي ي هيمء الشيركات ياا بنيرس
الي باجتثاث هما المركز هارباً بعرك الحا ي تاريو هما المركز المشر وم مات الناالةا
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المقاوم التي أادت ا األما المتحد ي
يياا مييدراء الشييركات وصييناا الق يرار ميين أنصييار اللاارالييية الجداييد والمتوافق ية م ي سياس ية واشييننن اتكثاييت

حمليت ا المهياد لوميا المتحييد بعيد ياا 1992ا وأصييروا ليى اليتةلص مين م ار بية األميا المتحيد انظيياا

من الم ار ب الماتي تقوق ب الشركات الكاراا كانت األما المتحيد شيداد االهتمياا بشيؤون الاا ي فيي الكير

األرهييي ممييا شييك لقياً لييدا شييركات اليينفي وشييركات صيينا ة السيييارات والشييركات الكيميا يية والعداييد ميين
الشركات األةرا التي ل ا نفوم في واشنننا و د أز ج اهتماا األما المتحد بشؤون حقوق اإلنسيان العدايد
ميين الشييركات األةييراا وميين المعييرو

أن األمييا المتحييد كانييت تشيين حمل ي لحماي ي حقييوق اإلنسييان فييي

منييانق مةتلفي ميين العييالا من ييا ناجارييياا والجييدار بالييمكر أن شييركات التنقاييب يين اليينفي امييت بالتييدن فييي

ةني االستثمار وبناء المنشآت وأناااب النفيا
كانت مقاومة األما المتحد ويية جيداً فيي الادايية وييمكر فيي مليك انتقيادات الاونسيات إل ياد ال يكلية التيي
كان الانك اليدولي وصيندوق النقيد اليدولي ا ليالن ل يا ومليك ألن الاونسيات وجيدت مين ةيالن أبحياث وحيد
البحيث التنوريي ار اسي جاوفياني كورنييا  Geovanni Corneaأن هيمء التايدالت أدت اليى زيياد نسيبة الفقير

ومعدن الوفيات في سياسات االنتقان اال تصاد ط 19ا
فييي التقرييير السيينو الييم أ دت ي الي ي )  (UNDPتقرييير التنمييية االنسييانية طأون فييي  1990د ييت األمييا
المتحييد لةنييي تنموييية ماني ية لييى حاجييات النيياس وليييس لييى تنييور الييدة القييوميا ولقييد ثييارت ثييا ر
المحافظان الجدد ندما ا ترظ األمان العاا ه ار ب المية لح األزمة المالية التي تواج ا األما المتحد

وملك في كلمة ألقاها اا  1996في جامع أكسفورد ،وفي تلك الفتر باليمات اميت األميا المتحيد ار ايية
سلس ييلة م يين الم ييؤتمرات العالميي ية حه ييرها اآلال

م يين ان  NGOالمنظم ييات ا يير الحكوميي ية ف ييي األم ييا

المتحييد  ،اهتمييت هييمء المييؤتمرات بييأمور اجتما ييية وا تصييادية وأمييور الاا ي والسييكان وحقييوق المي أر وحقييوق
االنسان والتنور االجتما يا ونتج ن ك واحد من همء المؤتمرات ايرامج وةنيي مي أ هيت مهياج
مالء الشركات الكاراا

ولقييد شييجعت األمييا المتحييد المنظمييات ايير الحكومييية لييى التقييدا بمنالييب وانشيياء شييبكات أثييارت لييق
الرأسمان العالميا وبدأت الماون المحافظة تظ ر همن ها ة األما المتحد ا كان من المالحظ أن التقرير
لي يى التن ييور

يبحا يمانيي ياً بع ييد يياا  1994وأص ييبك يش ييج
الس يينو ح ييون التن ييور البش يير أص ييبك يأة ييم ش ي ً
اال تصي يياد كوسي ييالة أساسي ييية للتني ييور اإلنسي ييانيط 20ا وتحي ييت ه ي ي ي الصي ييعوبات المالي ي ي تو ي ييت سي ييا
المعلومييات البش يرية يين انتييا األفييالا الوثا قي ية وأصييبحت ها ييات األمييا المتحييد تشييار الييى االسييتثمارات
الةاصة لى أن ا الح الوحاد لمحاربة الفقر والن وك بالتنورا

كوفي نان األمان العاا المتعانت م الشركات الكارا ي
فييي كييانون الثيياني  1997أصييبك كييوفي نييان السييكرتار العيياا لومييا المتحييد اييدالً ميين بنييرس ييالي الييم

ارهييت واشييننن حملتي ميين أجي فتيير ثانيية فييي سييكرتارية األمانية العاميةا كانييت واشييننن تسييعى إلاجيياد
لي ييى هواهي يياا تةي يير كي ييوفي ني ييان مي يين مؤسسي يية

سي ييكرتار ي يياا أكثي ييرميالً إل ي يياد تشي ييكا األمي ييا المتحي ييد
ماساتشوسييتس للتكنولوجيييا ومدرس ية سييلون لو مييان وأمهييى معظييا حياتي العملي ية فييي ادار األمييا المتحييد

وها ات ييا المالي ية ،وكييان نييان لييى انييالا بالمشيياك المالي ية التييي تواج ي األمييا المتحييد ا وبييدأ بح ي هييمء
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المشيياك اتقييديا تنييازالت اسييتراتاجي ألكايير ممييون أال وهييو الواليييات المتحييد األمريكييةا وبعييد ثييالث أسييااي
لييى تسييلم األمان ية العام ية لومييا المتحييد يياا كييوفي نييان ازيييار واشييننن والتقييى بأ هيياء ميين مجلييس

سيحس ين ال ا ية وملييك
الشيياوخ لييى األةييص ميين ا الشيياو المحييافظ جيسييي هلمييز ،و ييد أكييد نييان ل ييا أن ي
ا
اإهفاء ممارسات حداثة من الا األ مان لى آليات مل ا وكملك بأن يهي أهيدا أكثير وا عيية لعمي
المنظمةا وتع د نان بأن يعمق التوفار في الموازنة وبأن انقص دد الموظفانا
وبعد ملك توج

نان الى دافوس في سويس ار لحهور اإلجتمياا السينو لميؤتمر اإل تصياد العيالمي واليم

ها أكار تجم مدراء شركات ،وبانما هو هناك قد محادثات م كبار موظفي رفة التجار العالمية اام
ييرك مييؤتمر اال تصيياد العييالمي بييأن اييزودوا األمييان العيياا لومييا المتحييد وكبييار موظفي ي بشييبكة متلفييز

للمييؤتمرت تصييل ا مباشييرً بييالمؤتمر وبعييك الز ميياء السياسيياانا وبييملك يصييبك نييان لييى اتصييان دا يا
ومباشير بميدراء الشيركات ورؤسياء المؤسسيات الماليية الكايرا وكيملك ايبعك الز مياء السياسياانا ولقيد اي
نان العرك بحرار شيداد وتيا تركايب مجمو ي تسيمى اةتصيا اًر  WELCOMمجتمي العيالا االلكترونيي

في نيسان طأاري

اا 1997في مقر ر اسة األما المتحد ا وبواسنة شبكة االتصان تلك أصبك االتصان

مباش اًر اان نان ومدراء األ مان دون اتباا اآلليات اان الحكوميةط 21ا وبةنو شداد الداللي ياا نيان
انفس الو ت بفيرك رسيوا ليى المنظميات اير الحكوميية للحصيون ليى وثيا ق األميا المتحيد الكترونيياًا

ويا ييان ه ييما اوه ييوظ أولوي ييات ن ييان وفريقي ي ا فف ييي الس ييااق ا تي ياد األم ييان الع يياا أن ا ييد و المنظم ييات ا يير
الحكومي يية كش ييركاء ال يس ييت ني يين ا ألن ييا ه ييمار اإلنس يياني الحقيق ييي أم ييا األن ف ييإن ن ييان ااي ير النا يير
وأصييبحت وثييا ق األم ييا المتح ييد تشييار الييى ه ييمء المنظمييات ب ييالمجتم الم ييدني وه ييو تعاا يير هييبااي يه ييا
الشركات واأل مان م المنظمات اإلنسانية ار الحكومية العاملة في أرو ة األما المتحد ط(NGOا
وف ييي  24حزيي يران م يين يياا  1997استه ييافت ها ي ي األم ييا المتح ييد

ييداء مي ي لبح ييث ش ييرو مش يياركة

الشييركات فييي وه ي التنظيمييات والقوا ييد فييي األمييا المتحييد وكييملك لمشيياركة هييمء األ مييان والشييركات فييي

تمويي مشياري التنييورا وباإلهياف الييى نيان حهير هيما االجتمياا األمانية العامية ل رفية التجيار العالميية

ماريييا ليفييانوس كيياتو و شيرء مييدراء شييركات كاييراا وةمسية شيير ممييثال لحكومييات ميين ا ثالثية رؤسيياء دون
وسكرتار الةزينية العامية األمريكيية الر سيومرا اجتمي ر ييس الجمعيية العامية ار ازليي اسيما ا مي اايورن

ستي سييون المييدار التنفايم للمجلييس العييالمي لو مييان  WBCSDط 22وكييان هييما االجتميياا ييد ةنييي لي
ودار اواسنة رج األ مان الكند الملاونار موريس سترونغ اليم يعير

ني أني شيداد االتصيان بياألما

نييان لييى تعيياون أشييد اييان األمييا المتحييد

يج
المتحييد وبيينفس الو ييت صييداق حميييا للااييت االايييكا شي ا
ومؤسس ية اريتييون وودار وهييي التييي تجم ي الانييك الييدولي وصييندوق النقييد الييدولي وشييدد لييى توافييق أكايير
ةصوصاً لى مستوا السياسات والارامج والةني فيما أسماء سياسة االنسجاا الكاار ا
ثارت ثا رء المنظمات ار الحكومية وتةوفت همء المنظمات من تةليي األميا المتحيد ين انتقياد اللااراليية

ارهاء لواشننن و رفة التجار العالمييةا أصير ياد األميا المتحيد أن التوافيق ليى
الجداد وا اد ال يكلة
ً
ت اار سياسات مؤسسة اريتون وودز وتعاون اان األما المتحد وواشننن ط 23ا
لقد ساد اال تقاد اان موظفي ومسا د كوفي نان أن األما المتحد أماا ةييار الميوت أو الت ااير اما ليا

تتعيياون مي األن ي ار

الفا لية فييي العولمية أ الشييركات الكاييراا و يياا مستشييار االمييان العيياا جييون ريييوجي

اييدور فعييان اإ ييداد مشيياري مؤيييدء للشييركات وسييعى لتارييير هييمء المشيياري أميياا المنظمييات ايير الحكومييية
وال ا ات المةتلفة داة األما المتحد ط 24ا
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أراد االمييان العيياا لكي ها يات األمييا المتحيد أن تتحييرك سييوياً باتجيياء انفتيياظ وشيراكة مي الشييركات الكاييراا

وةييالن م ييد وجاييز امييت ك ي ميين المفوهييية العليييا لالج ييان  UNHCRومنظميية األم ييا المتح ييد للتربييية

والثقاف  UNESCOوبرنامج األما المتحد للتنمية  UNDPوآةرون اإ الن اتجاهات من هما القاا ا

امت المفوهية العليا لالج ان باستحداث منتدا األ مان االنساني  BHFالم سعى بشك ر يسي لجمي
تار ات مالية من أج ارنيامج اللجيوءا وكيان هيما الميؤتمر يد أسيتحدث اواسين ميدار يالي المنصيب فيي

شييركة  UNOCALأنوكييان وهييي شييركة نفييي أمريكي ية أت مييت بانت يياك حقييوق االنسييان فييي اورميياا حاييث

تسيياات أنااا ييب ال يينفي الت ييي أ امت ييا ه ييمء الش ييركة الكثايير م يين الترحاي ي واللج ييوءط 26ا س ييعى ارن ييامج األم ييا
المتحييد للتنييوير للتشييارك م ي شييركات أةييرا كييان حول ييا العداييد ميين التسيياؤالت ول ييا الكثايير ميين األ مييان
المريبة ومن همء الشركات ريو تانتو للتنقاب وسياتي كيورب إلدارء األميوان وداو كميكيان وروييان دتيش شي

طأنظر مقالة فاليس اانيس وشركات أةراا

وم يين المع ييرو

تحافي يظ منظم ييات حق ييوق االنس ييان ل ييى ش ييركة شي ي بس يياب تورن ييا بأ م ييان مش يياوهة مي ي

الديكتاتورية العسكرية في ناجارياا وفي  19أالون لعياا  1997ياا الالايونار تيد ترنير ماليك وسيا

اال يالا

بالتارا بمليار دوالر لالما المتحيدء تيدف ةيالن  10سينوات ويعتاير هيما أكاير هبية فيي التياريوا أسيس ترنير
شييبكة تلفزيييون سييي ان ان وهييو نا ييب ر يييس شييرك تييايا ورنيير وهييي واحييدء ميين أكايير شييركات اال ييالا فييي
العالاا وسعت همء ال دية في اسيتراتاجية الةصةصية فيي األميا المتحيد وبيملك حولت يا اليى منظمية لجمي

التار ات وملك لكي تعوك مازانات ا ن الدة الها

من امتناا بعك األ هاء من دفي اسيتحقا ات ا

تجاء المنظمة الدوليةا
وكييان ميين اييان المتايير ان ااي

اييت أ نييى رجي فييي العييالاا وفييي التاسي ميين شييبا لعيياا  1998وبعييد فتيرء

وجاز من اجتماا دافوس اجتم األمان العاا ب رفة التجيار العالميية فيي جنايتا وحهير االجتمياا ةمسية

و شرين مدار شركة من ا مدراء ط كوكاكوال وشرك اوني لفر وشركة ولدمان ساكس وشركة ماك دوالنيد
وبيريتش أمريكييان توبيياكو وريوتانتييو ا أُثنييت سييكرتار رفية التجييار العالميية كيياتو لييى العال ية الجداييد اييان

ها األما المتحد والشركات الكارا ومكرت فيي مقيان منشيور فيي ال ا ارليد تربايون الدوليية أن هيما التحيون
تجاء ال ات ااجااية ايان األميا المتحيد واأل ميان هيو نتاجية توجا يات مين أ ليى ال يرا القيياد فيي األميا
المتحد ط 27ا وفي ةتاا هما االجتماا أصدر كوفي نان اياناً مشتركاً م أمان اا رفة التجار الدولية
أ لنيوا فيي أن الت ايرات السياسيية واال تصيادية الواسيعة فتحيت البياب ليى فيرص جدايد للتعياون ايان األمييا
المتحييد والقنيياا الةيياصا وأ لن يوا سييعا ا لتشييجي تعيياون ييالمي ومشيياركة أ لييى للقنيياا الةيياص لييى

مستوا صن القرار اال تصاد وشجعوا القناا الةاص في الالدان األ

تنو اًرط 28ا

كات ف مت األما المتحد والشركات الكارا همء الشراكة
الجداد ي

رأا نان وفريق أن همء الشراك تيوفر فرصية لجيمب اليد ا السياسيي والميالي لوميا المتحيد بميا فيي مليك

ت اارات محتملة في سياسة واشنننا وأد ى نان وفريق أن همء الشراكة سو

تسا د األما المتحيد فيي

مواج ي تحييديات التنمييية فييي الالييدان الفقايير ا رأا يياد األمييا المتحييد أنفسي ا كيوا عاان

لييى اسييتعداد ألن

اتعيياملوا م ي شييركات أ ي فظاظيية ايينفس النريق ي التييي اتعيياملون ا ييا م ي حكومييات اسييتادادية وا تقييدوا أن
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سييينرء الشيركات لييى العييالا هييي حقيقية ال مفيير من ييا لييملك اييرروا ألنفس ي ا هييمء السياسية لييى أرهييية أن
األما المتحد م دد اوجودها اما لا تقا الوا ط 29ا

أكييد نييان أن ي بييالر ا ميين ييو الشييركات الالمحييدود فييإن األمييا المتحييد ال ازلييت تمتلييك بعييك أوراق القييو ،

حاييث أن األمييا المتحييد وميين مو ع ييا السياسييي المعتيير بي

الميياً يمكن ييا أن تقييدا ل ييمء الشييركات بعييك

المش ييرو ية وال ييد ا ه ييد منتق ييدا ا بمقااي ي أن تق ييوا ه ييمء الش ييركات بالح ييد م يين جش ييع ا وأن تم ييارس بع ييك
الترتاييب والحماييية االجتما يية ،ولقييد حييمر نييان رجييان األ مييان ميين الحرك ية الجماهاري ية التييي ييد تولييد فييي
المستقا ونلب من ا أن يقدموا بعك التنازالت لتجنب مواج ة حركيات انعزاليية أو نز يات حمايية ،ونسيي
نييان مييا ييد اواج ي األمييا المتحييد ميين ج يراء هييمء السياس ية الممال ي للشييركات واسييتمرارء بسياسييت المحااي ية
مد ياً أن ا الح السحر لمشاك األما المتحد ا
أما من ناحية الشركات الكارا فإن ا نظرت اليى هيمء الشيراكة مين زاويية أةيرا وبكثاير مين الحيمر مي مليك
رأا مييدراء الشيركات بعييك النقييا االاجااييية لصييالح اا و نييدما نمحييص فييي تصيريحات ا العامية والةاصية

نستني تلةيص ستة أهدا

وهعت ا همء الشركات للمشاركة م األما المتحد ي

-1ميين ةييالن هييمء الش يراكة تأمي الشييركات أن ت ايير سياسية األمييا المتحييد االجتما ييية واال تصييادية لتقل ي
التنظيمات واله ار ب والحواجز الجمركية و وانان العم وك القوا د األةرا التي تعاق مسار العولمةا

 -2سييعت الشييركات لت اايير النتييا االداولييوجي لومييا المتحييد مث ي الةنابييات والمناو ييات ولكييي ي اييروا
النظيير العام ية وأن اجعل يوا حلييول ا هييي الوحاييد المقاول ية والعملييية فييي ييالا الاييواا وبييملك تظ يير الشييركات

بمظ ر الم تا بشؤون البشرية ،وملك سيمكن ا من القهاء لى ك وج ات النظر األةرا التي يعتارون ا

معادية للتجار الحر و وانان السوقا

 -3وب مء الشراكة م األما المتحد سعت الشيركات إلنقياص تيأثار المنظميات اير الحكوميية العاملية فيي
أرو ة األما المتحد والتي كانت مصدر لق هدها بساب االنتقادات الموج

هدهاا

 -4رأت الشيركات هييمء الشيراكة كوسييالة لت اايير السياسيات والتنظايرات والتنظيمييات لصييالح اا فمييثالً سييا د
التع يياون ا ييان ش ييرك سيس ييكو للكوماا ييوتر وبرن ييامج األم ييا المتح ييد للتنمي يية  UNDPل ييى ةل ييق ج ييو جعي ي
م ييوظفي األم ييا المتح ييد مس ييو ان للكومااي يوتر ،حا ييث ظ ييرت د ي يوات داةي ي األم ييا المتح ييد للس ييعي لجعي ي

الكومااييوتر متييوفر لك ي انسييان لييى وج ي البسييينة ،اانمييا ال ا يزان معظييا سييكان العييالا يعييانون ميين نقييص

ال ماء والدواء والماء والمسكنا

-5كانت همء الشراك فرصة لتلمي صيور الشيركات حايث أن هيمء الشيركات تيدرك أن صيورت ا البشيعة يد
تحييرك الن يياس ه ييدها وت يينقص مايع ييات ا وتزي ييد الهي ي ي لةل ييق ي يوانان وتنظيم ييات ه ييدها ،ود ا ييت تل ييك

الظاهر اتمسك الشركات باألما المتحد بال سا األزرق ألن لون لا األما المتحد أزرق ا طأنظير مقالية

فاليس اانيس ا

ف ي ييي األم ي ييا المتح ي ييد ووكاالت ي ييا ،ف ي ييا العدا ي ييد م ي يين المس ي ييؤولان المس ي ييار  ،وتوه ي ييك لجن ي يية ارن ي ييامج التنمي ي يية
التنمي يية UNDPف ييي أواة يير  1998ب ييأن المؤسس يية ن ييدما التزم ييت بالنش ييا الع يياا المش ييترك ف ييي ش ييبكة مي ي
الشركات ،كان هناك صور متبادلة تعاونية احتلت مكان الصور السابقة بالهرور وهي ستساها في تقاييا

صييور الشي يريك ط 30ا وحت ييى ر يس يية رفيية التج ييار الدولييية ماري ييا كيياتو تؤك ييد لييى أن الش ييركات س ييعاد
بالتعام م األما المتحد بساب

زم ا

لى أن يكونوا مواننان جادان ومتعاونان ط 31ا
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-6سعت همء الشركات لتسويق منتجات ا من ةالن همء الشراكة ،ومثان شراكة ااركسون كان سانعاً حاث

قدت همء الشركة السيويدية صيفقة مي األميا المتحيد لتزوييد ميان اال اثية الدوليية اتلفونيات نقالية وسيمي

هما الارنامج ارنامج األما المتحد لالستجابة للكوارث ،وجعلت همء الصفقة شركة ااركسون تظ ر بمظ ير
انساني انفس الو ت الم زادت أرباح ا اهمء الد اية اإلاجااية الصور ا

امت شركة سيسكو  Ciscoبعمليية مشياا ة مين ةيالن شيبكة االنترنيت العاليية السير ة  NetAidمي ارنيامج
األميا المتحيد التنييور  ،وتيا التنااي ل يمء العمليية فيي بعييك الصيحت حاييث وصيفت بأن ييا آةير منجيزات
األنترنييتط 32ا ام يياا م ييات اآلال

بفييتك صييفحة سيسييكو االلكترونييية ةييالن حمل ية التار ييات التييي شيينت ا

األمييا المتحييد آنييماك ممييا م اك ين سيسييكو ميين اةتبييار منتوج ييا وأوص ي د اات ييا الييى ك ي أصييقاا المعمييور ،

ادون تكالات الد اية الباههةا

الاييد ميين التييمكار أن الشييركات لييا تقتصيير لييى األهييدا

السييتة السييابقة الييمكر ا ي تعييدت ا الييى العداييد ميين

المكاس ييب األة ييرا من ييا م ييثال ا ن يياء الع يياملان ف ييي ه ييمء الش ييركات احس يياس ب ييالفةر مم ييا يس يياها اتحس ييان
انتاجات ا وكملك اناء شبكة د ا اجتما ي تسا دها لى ولمة مليات ا اال تصادية ومن األمثلية المثاير

للسةرية لى هما التعام الجدايد ايان األميا المتحيد والشيركات الصيفقة التيي قيدت ا رون اولنيك

Rhone-

 Poulencواحد من كاريات الشركات الفرنسية مي الاونسيكو حايث اميت هيمء الشيراكة باسيتثمار ماليغ تافي
يقييدر بم تييان وسييبعان ألييت دوالر فييي تحسييان تييا مح ي با تبييارء مصيينت كت يراث للبش يرية والييم تييدهورت
يركة تواجي ي الكثا يير م يين
حالتي ي بس يياب الش ييرو الاا يي ي والتل ييوث ف ييي مداني ية ا يير ال نديي يةا كان ييت ه ييمء الش ي ا

االنتقيادات بسيياب أبحاث يا ايير المسيؤل فييي المجيان الييوراثي والصينا ي الز ار ييي اام حرصيت تلييك الشييرك
لييى ةلييق الكثايير ميين الهييجة اإل الميية حييون هييمء المسييا د التاف ية ياسياً لمييا تحققي الشييرك ميين أربيياظ

ةيالييةا ولقييد صييرحت كيياتي فور اييت ممثلية الشييركة أن هييمء المنحية الماليية حسيينت صييدار الشييركة وا يياد
لعمال ا شعورها بالفةرط 33ا

بييالنب ربحييت الاونسييكو بعييك التحسييانات فييي تييا محي لكيين الييثمن كييان باههياً حاييث تحولييت ميين ها ية
م تمة بالتعليا الى اوق يمجد بشراكة رون اولنكا

االتفاق العالمي ي
أصبك هناك الكثار من الفعاليات المشتركة اان األما المتحد والشركات وشملت همء الفعاليات ك ها يات

األما المتحد ط 34ا بعد نقاشات ومفاوهات منولة اان األما المتحد ورجيان اال ميان والميان وةصوصياً
رفة التجار العالمية اان امي  1998-1997ا ترظ األمان العاا لوما المتحيد صيي ة أسيماها االتفياق

العالمي ا ولقد وهي ا ت ارحي

ليى ناولي المفاوهيات فيي اجتمياا دافيوس فيي  31كيانون الثياني ،1999

ويمكيين تلةيييص هييما االتفيياق العييالمي اتسييع مبييادئ تتمحييور حييون حقييوق االنسييان وحقييوق العم ي وحماي ية
الاا يةا وبييالر ا ميين أن هييمء المبييادئ كانييت جاييد كإنييار يياا اال ان ييا افتقييرت الييى ةنييي م ي وص يريحة

وحملت الكثار من ال موك في انودهيا فميثالً نصيت ليى أن الشيركات اجيب أن ال تتيور فيي انت اكيات
حقوق اإلنسان وبالمقاا فإن األما المتحد لن تمارس أية ر ابةا
يمكن راءء هما التوج في تصريحات نان حايث يان فيي معيرك حداثي لرجيان األ ميان المجتمعيان فيي
دافوس أن االتفاق العالمي اليم يقترحي اتهيمن مبيادئ و يميا مشيتركة سيو
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تعنيي وج يا انسيانيا للسيوق

العالمي ية ،واشييتر ليقييون أن العولم ية أصييبحت واحييد ميين الحقييا ق لكن ييا ليسييت وي ية الانيييان ألن انتشييار
السوق العالمية يفوق بسر ت

ييدر المجتمعي ييات ل ييى التي ييأ لا مي ي هي ييمء المت اي يرات وان ي ييدا التي يوازن اي ييان الحالي ية اال تصي ييادية والحال ي ية

االجتما يية والحالية السياسييية سييو

اييؤد الييى الكثايير ميين ييدا االسييتقرارط 35ا وأكييد نييان أن ي ال يمكيين

االسييتمرار بالعولمية اما لييا يكيين هنيياك ج ييود تجيياء تحسييان الحالية المعاشييية للجميي ود ييى نييان مسييتمعي
ال تماد جمل يا تؤكد مسؤلية الشركاتا ويالحظ أن نان يشيار اليى مجمو ي ييا ايدالً مين اإلشيار اليى
وا د و وانانا

ولكييي ي يير

نييان الشييركات يياا اتييمكارها بالمقاوم ي الشييعاي التييي ييد تواج ي العولم ية ومكييرها اييدور األمييا

المتحد اتملا هكما قبة ،حظات كلمة نان بكثار من االنتباء وأثارت موجة مين االستحسيان فيي وسيا
األ الاا وبالتحلا العماق لكلمة نان اتهك أن لا امكر أ وسا
كييان ميين الس ي

لتنااق المبادئ التي أ ترح ياا ليملك

لييى مييدراء الشييركات د ييا مجمو يية مبييادئ و يييا مادامييت ال تيينص لييى أي ية ةن يوات

ملموسة لكن ا تحساوا من أن يقوا األمان العاا اةنوات مليةا وبنفس الو ت تو عت ياد األميا المتحيد
بعك الةنوات الملموسة من ا الشيركات وكيان الجانبيان األميا المتحيد و رفية التجيار الدوليية اتحركيان
بكثار من الحمرا
كانت المنظمات ار الحكومية أ حماساً ا أكثر انتقياداً ل يمء الةنيوات وليا يقتصير اليتحفظ ليى هيمء
المنظمات ا تعداء الى بعك يادات وموظفي األما المتحد أنفس ا لى الر ا من اله ي اليم مارسي
نان لا اا
شككت المدار التنفامية للاونسات كارون ايالمي باالتفياق العيالمي ليى الير ا مين أن يا تعير بمال يا نحيو
القنياا الةيياصا و الييت فييي الةنيياب اليم ألقتي فييي المييؤتمر العييالمي للتنميية فييي جامعيية هييارفرد فييي 16

نيسييان  1999أن ي فييي الةنيير أن نفتييرك حسيين الني ي
المتحد وأهدا

نييد الشييركات وأن هنيياك تشيياب اييان أهييدا

األمييا

همء الشركاتط 36ا

بييالر ا ميين كي هييمء المعارهي اسييتمرت األمييا المتحييد بالتعامي م ي الشييركات الةاص ية بسيير ة كاايير م ي
تقديا التنازالت للاارالية الجداد ا
ادأ نان اتعاان مؤيدان لمقترحات في المناصب الحساسة في األما المتحد  ،و ندما انت ت الفتر اإلداري

ل وس سااث كمدار لارنامج األما المتحد للتنميية رفيك نيان مرشيك اإلتحياد األوربيي اليم كيان اشيتركياً
ديمقرنيياً وشي منصييب وزييير التنمييية فييي الييدانمارك وبييدالً ني ييان مييارك مييالوك ايراون الييم كييان نا بياً
ليير يس الانيك الييدولي للشييؤون الةارجيية وشي منصيب مييدار ال ييات امية فييي نفييس الانييك ،فاجييأت هييمء
الةنييو مييوظفي ارنييامج األمييا المتحييد للتنمييية وأثييارت يييك األوروباييانا فييي الش ي ور التييي تبعييت تعان ي

ارون لى ا ادء تنظيا الارنامج التنمو وجلب مسا دان ليى ليى ها تي وكيان مين ا
انكب الساد مالوك ا

نانسي اردسون التي تعتار من كبار المصرفاان وأصبحت ر يسة تقرير التنمية اإلنسانيةا

واألدهيى ميين ملييك هييو د ييو جناثييا دانييابال نا ييب نييان لشييؤون نييزا التسييلك فييي  8تمييوز  1999الييى شيراكة
اان شركات صينا ة السيالظ واألميا المتحيد ا اد يى جانثيا أن هيمء الشيركات ستسياها فيي الج يود المامولية

للسييينر لييى تجييار األسييلحة الممنو ييةط 37اويمكين ا تبييار هييمء الةنييو تجيياو از ةناي ار حاييث تيينص ليوا ك
األمييا المتحييد

لييى ييدا ج يواز أ

ال ي اييان األمييا المتحييد وشييركات صيينا ة السييالظا وبييدا أن نييان

وفريق اةر ون الحدود التي رسموها بأنفس اا
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ف ييي  26حزيي يران يياا  2000توج ييت مس ييا ي ن ييان اتو يي ي االتف يياق الع ييالمي بحه ييور م ييدراء م ييا يق ييارب
الةمسان شرك كارا مث دايمر كرايسلر ويوني ليفار ودوتيش بانيك وبيرتش اترولايوا أموكيو وروييان وتيش

ش وفولفو وكردت سويس وداو اونت ونيايكي اليوا وافقيت كي هيمء الشيركات ليى تو يي االتفياق العيالمي

واحتراا مباد  ،د ي الى هيما االجتمياا يدد لاي مين المنظميات اير الحكوميية العاملية فيي أرو ي األميا
المتحد المتعانفة م مشروا نان مث منظمة الموارد العالمية ألج النايعية واإلتحياد اليدولي إلتحيادات
التجار الحير كيملك منظمية العفيو الدولييةا بيالر ا مين تأاايد هيمء المنظميات لمشيروا نيان ليا تكين مرتاحي
ل يمء اإلتفا يات ولقيد صيرظ ااارشيان أن هيما اإلتفياق ال يحمي أ مصيدا ي فيي ظي

يياب وا يد و يواناان

محددءا

فييي نفييس الاييوا حييمرت ر يس ية رف ية التجييار الدولي ية فييي مقييان ل ييا فييي ال ا ارلييدترباون الدولي ي أن الشييركات

سييتنظر بكثايير ميين الريب ية أل ا ت يراظ بم ار ب ية ةارجي ية لا ييا ميين ا ي أ منظم ية أو حتييى ميين ا ي األمييا
المتحد نفس ا و الت كاتاو في نفيس المقيان أن اإلتفياق العيالمي بيار ين مجمو ية مبيادئ وليسيت وا يد
اجب التقايد ا يا وأني اجيب أن ال تصيبك هيمء المبيادئ وسيال تسيتعمل ا اليدون إلدةيان وا يد وتنظيميات يد
ترهق الا األ مانط 38ا
كانت التظاهرات التي مت سيات  Seattleابان اجتماا منظمة التجار الدولية من العوام التي شجعت
الشركات لى اون ا راءات نانا ان أحد مسا د

الرؤي

ندما حمر الشركات ا

نان جون روجي أن األمان العاا كان بعاد

شر ش ور من اجتماا سيات في مؤتمر دافوس ويادوا أن لوال سيات

لما استجاات الشركات لنداء نان ولما الوا ا راء ال سا األزرق السااق المكرا
وفق ياً لعنييان ليييس هنيياك أ ر اب ي فعال ي

لييى الشييركات ييدا الت يزاا هييمء الشييركات بمبييادئ اإلتفيياق العييالمي

ومساهمة همء الشركات بصفحة الكترونية حاث تقوا الشيركات اإدةيان معلوميات مين نفسي ا تكيون مفتوحي

للجم ييور الع يياا ال ييم ا ييدورء يس يياها ب ييالتعلاق ل ييى م يياورد ف ييي ه ييمء الص ييفحة م يين معلوم ييات أ س ييتمارس

الشركات مايسمى اديمقرانية رفة الحوار اإللكترونيا
و د ا تر العداد مين ميوظفي األميا المتحيد فيي األرو ية أن فهيا ك وتجياوزات هيمء الشيركات وهيي كثايرء
ستحر ها ة األما المتحد وان استعمان شعار األةار سازيد هما اإلحي ار وأني اتوجيب ليى الشيركات أن
تمييارس بعييك الر ابيةا يياا العداييد ميين المنظمييات ايير الحكوميية العامل ية فييي أرو ية األمييا المتحييد وتحييت
ياد مركز العمي والميوارد ايان األمميية  TRACاإنتقياد هيما اإلتفياق وا ترحيوا ميا يسيمى اإتفياق الميواننان

ك ييرد ل ييى اإلتف يياق الع ييالمي ا وي ييد و اتف يياق المي يوانناان ال ييى مجمو ي ية اتفا ي ييات و وا ييد ت ار ييب الش ييركات
وتعا ب المساي من اط 40ا
لا تقتصر معارهة هيما اإلتفياق العيالمي ليى المنظميات اير الحكوميية العاملية فيي أرو ية األميا المتحيد

ا تعدت ا الى الدون األ هاء حاث أن العداد من همء الدون أادت معاره ًة لكين مليك ليا ايثن نيان ين
اإلستمرار بمشرو ا
رأت همء الدون والمنظميات اير الحكوميية أن األميا المتحيد ستةسير مصيدا ات ا وستصيبك ها ية ال تمليك

أ ا تبار في حان دا درت ا ن التماز ن صندوق النقد الدولي أو منظمة التجار العالميةا ويادو أن
األمان العاا لوما المتحد يقامر بأها مازات األما المتحد أال وهيو سيمعت ا كمنظمية تعمي مين أجي رفياء

الشعوبا
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اتوجييب لييى المنظمييات ايير الحكومي ية العاملية فييي أرو ي األمييا المتحييد وحلفا يا لييى صييعاد الحركييات
االجتما ية وكملك الحكومات المتعانف مع يا أن اناهيلوا هيد هيما التييار التفرينيي ويمكين ا ا تبيار فكيرء
اتفاق الموانناان كقا دء اننالق لعمل اا

اتوجييب لانييا أن نقييون ال ل ا ي أم ييا متح ييد تحييت سييينر الشييركات ويجييب لانييا السييعي لتقوييية األم ييا
لى أما متحد تستجاب لحاجات البشر العاداان وليس الشركاتا

المتحد مادياً وسياسياً وملك للمحافظ

اجب أن نناه من أج سينر البشر لى الشركات وليس العكسا
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الةصوصيات الحهارية و المية حقوق اإلنسان
هيثم مناع
يلقي أبو اهلول الرهيب ،عليه من رعب ظالل
واملوت يلهث يف سؤال
ابق كما كان السؤال ،ومات معناه القدمي
من كثر ما اهرتأ اجلواب على الشفاه.
وما اجلواب؟
"أان" قال بعض العابرين…
بدر شاكر السياب()1

مدة

كم ييا أن الموانن يية كان ييت اان يية مف ييوا س ييلاي للحق ييوق ،يمك يين الق ييون أن العالمي يية ييد نش ييأت مي ي ديان ييات التبش ييار

وامارانوريييات التوسي ي ا بمعن ييى آة يير ،كانييت العالمي يية ال ن يياء اإلا ييداولوجي لل ييزو وال يمن يية أو التب ييادن التج ييار -
الربو ا و د تا اكتشا

ثقافة اآلةر بعد هما الفع

القايك في أ يدار البشيرية سيواء فيي المي أر المسياية التيي يزت

نعمت األاناء اثقافية هجانية وفيي اسيتثمار مثقفيي الشيعوب الم لوبيةا هيما
اات ال از أو في األمة المشت ار التي ا
الفع نفس هو الم ةلق حالة دفا ية ند الثقافات المسود ا فأيية ثقافية أو أةيالق ،كميا يقيون ارييك فااي

Eric

 ،Weilال تظ ر با تبارها ةاصة ما دامت تعاش بك بسيانة مين اي جما ية مين النياس دون الشيعور بالحاجية
الى الدفاا ن ا هد يا أو معار ت دد وجودهاط 2ا ولحسن الحظ ،لا تنجك أية منظومة فكرية أو دانيية ال فيي
ال اء ك ما داها مما أسمت بالكفار أو الاراار أو الةوار أو ال مج أو المتةلفان ،وال في االن الق الكام
نفس ا و دا التفا

م

ليى

ارهاا

يمكيين القييون أن الحييداث فييي يييا ومعييار ونظييا تفكايير ل ييا نيياب العالمييية جيياء بعييد ملييك وكييان اايين مي فلسييفي

وفكر محكا من هنا صعوبة الحداث ن العالمية في أثانا ميالد الفلسفة ،وبكان ةان بالق التي اتحدث ن ا
ماركو اولو ،وب داد ازدهار الحهار العربية اإلسالمية وباريس الثور الفرنسية انفس النريقة والمف وا والمكونياتا
لا تحتج البشرية لنويي و يت الكتشيا

أن العيالمي لييس بالهيرور وفقيي ميا يسيمى نيد جما ية بشيرية ايملك ،ام

أن سييارور العالمييية  Universabilityهييية نسيياية فييي الزمييان والمكييان والمننلييقا ولعلنييا نتحييدث يين المف ييوا

اراحة أكار بكثار ند تناون الموهوا الم تتقاسم الجما يات البشيرية بالفعي ا دون السيقو بيالنب  ،فيي مننيق

ك الجما ات دون استثناء ا ففي حان يصعب الحداث ن المية فكر التوحاد في الثقافات البشيرية كافية ،ر يا

نموظ أنصارها للوصون الى ك انسان وك شعب ،نجد النظا الثنا ي l’ordre binaireاسما ثقافيا مشتركا فيي
الثقافات التي نعرف ا ر ا هزيمة المانوية التي تانت ا في صلب ا تقادهياا فأيية ثقافية تةليو مين المشياب والمةتليت،

الواحد والمتعدد ،االستم اررية واالنقناا ،البسيي والمركب ،اليسيار واليميان ،الحيار والبيارد ،الجيا

والرنيب ،الثقاي

والةفات ،األ لى واألسف  ،الفارغ والمآلن ،الثواب والعقياب ،الةصيوبة والعقيا اليو؟ ويمكننيا القيون الايوا أن لمياء

األلسنية واالتنولوجيا لا يكتشفوا بعد ل ة ال تقيا الفارق اان النحن واآلةرا

انزر ييت العالمييية فييي الةنيياب الثقييافي ال ربييي لحقييوق اإلنسييان م ي فكيير الحييق النايعيييا و نييدما نقييون نايعييي،

تنصييب الحقييوق فييوق الجيينس والل يية والالييد والمعتقييدا وان أكييدت ثقافيية صيير التنييوير لييى تعييااار
يفتييرك هييما ا
أساسيية المييية النياب كالحرييية والمسياوا والتسييامك ،فقييد كيان االسييتعمار المباشير والثييور الصينا ية العتليية الفعلييية
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ل ما الةناب الم تا توظيف في ا اد تقسيا مراكز القيوا فيي العيالا بعيد االن ييار المتتياب إلمارانورييات القيرون
الوسنى ةاصة ،وان احدا أها صفات االستعمار األوربيي تيزامن الصيراا ايان األميا األوربيية المتكونية حيداثا مي

نموظ ك من ا ار المحدود للتوس ا

ان أوربيية العا ييد الحييتالن مركييز العييالا لييا تلاييث أن أ نييت صييفة العالمييية ألهييا مييا أنتجييت ،ولييا تيينج ميين ملييك
المؤسسي ييات الثقافيي يية أو المي ييدارس الفكريي ييةا وس ي يواء تعلي ييق األمي يير بي ييالانى التحتيي يية للثقافي يية طالمؤسسي ييات التعليميي يية

والتةصص أو التيارات الفكرية ،لا تهي أيية مين الميدارس الفكريية الكايرا فيي القيرن التاسي
العشرين اداهة

المات ا موه شكا واحتا األمر لزمن ا وه

وانجلز ،األسر الص ار النوا

شير ومنلي القيرن

الميية مف يوا الصيراا النبقيي نيد مياركس

ند لماء االنثروبولوجيا أو قد أودايب نيد فروييد موهي تنقايب وبحيث جيداان

داة أو ةار حدود الكنيا س الفكريية الحداثيةا كيملك وهي فكير الحقيوق النايعيية ليى مشيرحة النقيد مي ارتبيا

مف ييوا األنسيينة ال ربييي أكثيير فييأكثر بالتيياريو واالجتميياا البشيير  ،وبالتييالي دةييون االكتسيياب والتحييون والتكاييت فييي
صلب تعريت الحقوقا

لقييد مقييت السييارور المجتمعييية ال ربييية والثقافيية ال ربييية مف ييوا الحقييوق الفردييية ومف ييوا الشييةصا وأصييبك ميين

األس لة األساسية المنروحية كيف يكون اإلنسان في الوقت نفسه مختلفا عن كل األشخاص ،مشابها ألشـخاص
معينين ومشابها لكل البشر؟ لع نرظ همء األس لة من منظار متعدد الميادان وموا

انعكاسات ااجااية أكاد

لى تقدا مبادئ حقوق اإلنسان ووسا

متعدد الثقافات سيكون ل

النهان من أجل اا

فمن العدمية ارأانا الحداث ن الا الز الموحد والل ة الموحد والمنعا الواحد والفين الوحايد الين ا باسيا العالميية
م ما كانت ةصا ل اا فد ارسية الينفس والفيرد تظ ير اليى أ ميدا اةتليت األفيراد وبالتيالي صيعوبة معالجية الميرك
نفسي ي باله ييرور بالنريق يية نفسي ي ا ن ييد شةص ييان م يين اا يية واح ييد  ،فكا ييت الح ييان ف ييي اة ييتال

الاا يية والمح يييي

االجتما ي والفهاء الثقافي؟

ميين هنييا ،فــإن دفاعنــا عــن مبــادئ عالميــة لحقــوق اإلنســان ينطلــق أوال مــن مبــدأ قبــول الفــروق المرئيــة وغيــر
المرئية في الثقافات سوا ،كان األمر يتعلق بمحتوى الثقافة أو بمناهج تناقلهـا مـن جيـل آلخـر أو مـدى قـدرتها

علــى االغتنــا ،فــي الزمــان والمكــان والتفاعــل مــع اآلخــرين .وثانيــا مــن الحــرص علــى رفــض توظيــف مــا يعــرف

بالعالميــة أو الخصوصــية س ـوا ،بس ـوا ،أليــة غايــات تــرجح القــوة علــى روح العدالــة وتحجــم الحقــوق لحســاب
المصالح أو اإليديولوجياتا فم مة المداف

ن

المية حقوق اإلنسان تكمن ارأانا في امكانية العثور لى نقيا

القو والتشاب في منظومة القيا الثقافية واالجتما ية التي تسمك بالتقارب اان الشعوب واكتشا

جملة مبيادئ و ييا

تس ا في حماية اإلنسان والاا ة وهمان حقوق انسانية أساسية أصبك من الصعب تجنب الجينس البشير للاربريية
دون احتيراا الحييد األدنييى ل يياا ان مييا ازيييد ميين هييمء القنا يية ،أن ي فييي التيياريو كمييا فييي الوا ي  ،كييان هنيياك تيييارات

وأشةاص استنا وا أن اجسدوا ار المية العناء العلميي والفلسيفي والحقيو ي مكانيا ل يا ولثقافيات ا تحيت شيمس
ا لثقافة العالمية ،وأن يقيموا الجسور اان تلك الومهات الةال ة التي تعنا ا الشعوب والثقافات للةلودا
اجتاحت الرياظ العاتية العالا منم سقو

العالمية و العولمة

جدار ارلان وان يار ثنا ية القنب

لى الصعاد العالميا فلا يعد

باإلمكان الحداث ن الا ثالث بعد وفا الثاني أو الدفاا ن اشتراكية اارو رانية وا عية يمكن معالجت اا لقد
انتصر النموم اللاارالي للرأسمالية بقلا من الةسا ر ألن سقو األنموم اآلةر كان اان أمراك ومشكالت
اارو رانية لا تعد ادر لى تمثا شعارات ا المعلنة أو ا تباس أسالاب ةصوم اا البعك سماها ن اية الحرب

البارد والبعك اآلةر ود النظاا الاريناني القديا اثوب أمريكيا ولا تلاث تسمية النظاا العالمي الجداد أن
130

تركت مكان ا لكلمة أكثر ثباتا و و وتعاا ار ن دةون سلنة المعلوماتية في موازين القوا اان البشر بعد أن
زر ت الشركات المتعدد الجنسية والنظاا النقد

العالمي األرهية التحتية لجع مف وا السياد الوننية هية

ةاسر مسبقاا وفي منعنفات ك مء ،من المفاد أن نقتبس أسلوب أولريش بك وأن نستعاد مع نصا كالسيكيا

هاا في مر ان يار ما ر لنصت رن بالمنظومة االشتراكيةي جعلت الارجوازية ،اواسنة است الن السوق

العالمية ،من اإلنتا واالست الك في ك الالدان مواننية الميةا لقد سحات لسوء حظ الرجعاان الكاار األرهية
فدمرت الصنا ات الوننية القديمة وال تزان تدمرها اوميا ،ام تزاحم ا
الوننية للصنا ة من تحت أرجل ا ،ا
الصنا ات الجداد  ،التي أصبك ادةال ا مسألة حيا بالنسبة لك الشعوب المتحهر اا فاالكتفاء الماتي الونني
القديا والعزلة يح محل ما االةتال

لى جمي المستويات وتبعية الدون لبعه ا البعك من جمي الجوانب،

سواء كان ملك في اإلنتا الماد أو الفكر ا فالتعصب الونني ،والتقو يصبحان مستحالان أكثر فأكثر ،وينشأ
ند ملك أدب المي يها ددا كاا ار من اآلداب الوننية واإل ليمية ط 3ا

ا تايير كاتبييا هييما االستش ي اد حقييوق اإلنسييان التييي تييا االصيينالظ لييى تسييمات ا اييملك فييي الق يرنان الثييامن والتاس ي

شر هية أنانية وفردية ولما لا اج اةانرهما أن تكون المية همء الحقوق من أوليى انجيازات هزيمية الفاشيية،

وأن يمنح ييا مف وم مييا الشييام لال تصيياد واالجتمييا ي والسياسييي والمييدني والثقييافي والاا ييي القييدر لييى مشيياركة
العداد من الحركات العالمية ه اا ياا مجتمي ميدني اتةنيى الحيدودا ور يا أن العولمية ليا تتيرك ال يامش لميا يمكين
ا تبارء الحد األدنى لوةالق Minima moraliaفإن مةاو النظاا الةلقي الم لق l’ordre moralهي التي

تجع البشر يعودون الى مبادئ أةال ية  principes d’éthiquesهرورية تمكن ا مين االسيتمرار فيي الظيرو

الييال انسييانية التييي نشييأت يين النمييو ايير المتكييافي فييي ييالا الاييوا ،س يواء فييي الوحييدات الج رافييية نفس ي ا أو اييان

الشييمان والجنييوبا ولييو أن حركيية حقييوق اإلنسييان ليسييت بمنجييى الاتيية يين ا تصيياد السييوق ،حتييى بييالمعنى األردأ

للكلميية ،فييإن ثميية يييا المييية ت تنييي وتتالييور اومييا بعييد اييوا تنجا ييا معانييا العييالا الجداييد وتجع ي ميين مشييروا هييمء

الحقوق ار المنجز بشك أو بآةر ،همانات الحد األدنى في الا بال هماناتا

في همء المسار الص ار ية ب الهرور  ،اان المية المبادئ و ولمة المصالك ،ش دت البشرية في العقدان األةايرين
بشك ةاص ،نشأ

د تعاارات ومية جداد وتجمعات فوق ومية  supra nationalتقوا لى أسياس يار

أو داني أو ل يو ا وان ليا ينيرظ بعيك هيمء التجمعيات نفسي با تبيارء شيكال للتعيارك مي التييار الجيار للعولمية
بقدر ما هو شك من أشكان التواجد فا ا من مو أ وا ،كما هو الحان مثال بالنسبة لالتحاد األوربي ،فقد نشيأت
أشكان ود وات أةرا ته نفس ا في معركة محدود أو مفتوحة م الت ارات العالمية الجداد  ،من ا الةصوصية
الحهييارية نييد اإلسييالماان واالسييتثناء الثقييافي فييي فرنسييا والظييرو

الةاصيية بالصييانا سيينكتفي فييي هييمء الد ارسيية

اتناون الحالتان األولى والثانيةا
االستثناء الثقافي L’exception culturelle
ر ا دةون هما المصنلك في الةناب السياسي الفرنسي منيم الثمانانيات وتنياون هيما الموهيوا مين اي

يدد هياا

ميين البيياحثان ،اييرد تعاايير االسييتثناء الثقييافي ميير واحييد فييي الموسييو ة العالمييية طالفرنسييية فييي مقاليية الشييركات
المتعدد الجنسيةا األمر الم يظ ير أن هيما المف يوا ليا يكين ليصيعد اليى السينك ليوال ال يمنية المتصيا د للثقافية

األمريكية في أوربةا نيدما كتيب كليود ليفيي سيتروس فيي  1980ين ظياهر وهي العيالا فيي اوتقية أحاديية الليون
ييا الي تتقولييب البش يرية لييى الثقافيية األحادييية وتعييد نفس ي ا إلنتييا الحهييار بالجمليية طأو بييالجم
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كمييا هييو حييان

الش ييمندرا بحا ييث ل يين يحت ييو ص ييحن ا الا ييومي فيي ي

ليييى وجب يية اي يرء ط 4ا كان ييت مالحظتي ي ص ييادر يين ييالا

االنثروبولوجيا الم ار ب وليس ن رج سياسة اوظتا

جياء ال حيداث ين االسيتثناء الثقيافي مين تقاييا يقيوا ليى فكير أن الثقافية الفرنسيية م يدد  ،كميا كيان الحيداث يين
الفرانكوفونييية اايين الشييعور بييأن الل يية الفرنسييية ييد أصييبحت م ييدد وتعيياني ميين الت ارج ي

لييى الصييعاد العييالمي م ي

انحسييار االسييتعمار المباشييرا و ملييية الييدفاا الييماتي هييمء لييا تكيين فييي الحييالتان طوالعداييد ميين البيياحثان يعتاييرون
القهيياتان ميين لييدن معركيية واحييد  ،اانيية تيراكا فكيير اي ت ارجي

ملييي ملحييوظا ولييما لييا يكيين ل ييما التعاايير حظييوظ

التماس ييك والمن جي يية والمنن ييقا ويمك يين الق ييون أن ت ييدارك ه ييمء البقي ي الرمادي يية لي ييا اا ييدأ اي ي النصيييت الث يياني م يين

التسعاناتا
يقييود الحييداث يين اسييتثناء ثقييافي الييى محييورين ر يسييااني األون ،تمييااز الصيينا ة الثقافييية يين الصيينا ة التقلاديييةا
والثاني ،تمااز فرنسي اتسا بعال ة متماز اان القناا العاا والثقافةا

لعي ي أدورن ييو وهورك ييايمر طمدرس يية فرانكف ييورت م يين أون م يين ن ييا ش موه ييوا الص يينا ة الثقافي ييةط , 5وبرأان ييا ل يييس

باإلمكييا ن القييون أن هنيياك يراء فرنسييية أو ألمانييية أو ربييية للموهييوا بقييدر مييا يمكيين الحييداث يين وه ي ةيياص
و ار نمني للصينا ات الثقافييةا فالمياد الثقافيية والفنيية تحتيا باسيتمرار اليى األصيالة  authenticitéوالتفيرد أو
الندر  unicitéاهافة الى التجداد  nouveautéط , 5ففي ك

م اادا ي ،نجد بصمات الفنيان أو الشيا ر أو

المفكيير تصييارا صييالبة تقسيييا العم ي و وا ييد ا تصيياد السييوق ولييو بسييالظ ايير متكييافيا ان جمليية ناصيير تفييرد

انتاج ي ال تشييك شييرنا فييي الصيينا ات الحداثييةا ور ييا و ييي المسييت لك  ،ادرجيية أو بييأةرا ،لوهمييية الةاصيية
لإلنتييا الثقييافي ،فييإن هييمء الصيينا ة تبقييى أسييار ييياب اليقانيييات فييي ك ي مراحل ييا وبشييك ةيياص مرحليية كسييب

السوقا وهي أيها ولوست تدف بها ة الى السوق م شب يقان بأن جزءا من ا ار رابك الاتةا

مي بقياء هيمء الصيفات المتمايز  ،أدةليت التحيوالت ال ا لية فيي المعلوماتيية ،وبشيك ةياص مي دةيون الر ميية Le

 numériqueشييكال جداييدا للعال يية اييان موهييوا الثقافيية ونييرق ايصييال ا ووسييا

التعام ي مع ييا وحقييوق المؤلييت

ودور النشرا و د اجتمعت بفه الر مية معلومات أساسيية مةتلفية النياب فيي رميوز مشيتركةا وأصيبك باإلمكيان،
ليى أسيينوانة صي ار  ،جمي وسييا
تعيير
ودا يوان شييعر ومسييرحية ا

تربوييية لتعليييا ل ية جداييد مي

يد يواميس ةاصيية ا ييا وأكثير ميين ما يية رواييية

لييى الفهيياء الثقييافي ل يياا نيياهيكا يين التييداة ال ا ي فييي تعاا يرات واسييتعماالت

الكلمي ي يية والصي ي ييوت والصي ي ييور ا ان هي ي ييما اإلنجي ي يياز العي ي ييالمي في ي ييي ةدمي ي يية الثقافي ي ييات اجعلني ي ييا ني ي ييدة حقبي ي يية التي ي ييداة

 interdépendanceمن ج ية ،ايان الم ارحي الصينا ية الصيرفة وتليك الةاصية باإلايداا الفنيي ،ومين ج ية ثانيية،
اان امكانيات التعريت لى اإلنتا الثقافي الةاص القيادر ليى توظايت االكتشيا

كوسيالة للتواصي ايان الثقيافي

في وج هيمنة ثقافة واحد ا
ان الوهي الةيياص للثقافيية فييي الثييور المعلوماتييية الجداييد ال انب ي ارأانييا ميين أ اسييتثناء ج ارفييي أو دانييي لسيياب

بسيييي هييو أن نايعيية الثقافيية فييي الصيينا ة واحييد الاييوا تقريبييا فييي معظييا الييدان العييالاا ومييا نييرظ السيؤان فييي هييما
المج ييان ،اال نتاج يية ال يمن يية األمريكي يية ف ييي الوهي ي الثق ييافي الس ييا د ،كتعاا يير لل يمن يية الجا ييو سياس ييية واال تص ييادية
والعسييكرية ل ييما الالييدا فيمييا تعايير ن ي جوي ي فارشييي بييالقوني االسييتثناء الثقييافي ال يعنييي فقييي أن الثقافيية ليسييت
بها ة كالبها

األةرا ،وانما بأسلوب أكثير صيراحة ،أن الثقافية الفرنسيية –وبشيك أوسي األوربيية -مات البعيد

الرمز اليم اتجياوز ثروت يا القوميية اجيب المحافظية لا يا فيي وجي الثقافية األمريكيية السيا د ط 6ا وب يمء الجملية
الت ييي تن ييي كتاا ييا ،تة يير اال تص ييادية الفرنس ييية م يين الل يية الحناي يية ال ييى تن يياون أكث يير حما يية وتن ييو ار م يين معظ ييا
السياساان الفرنساان ،وتجعلنا ننرظ السؤان المركز في مكان الفعليي ما هو االستثناء الفرنسي في الثقافة؟
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تقوا ارأانا فكر االستثناء الثقافي الفرنسي أوال لى شر ية تدة القنياا العياا فيي الصينا ة الثقافيية والثانيية ليى

توظا ييت الماي يراث التوس ييعي لل يية الفرنس ييية ف ييي ةل ييق فه يياء سياس ييي وثق ييافي وا تص يياد يك ييون لفرنس ييا فيي ي ال ييدور
المركز  ،وهو ما أصبك يعر بالفرانكوفونيةا
الدولة والثقافة في المث الفرنسيي
بشك

اا ،اداف أنصار األنموم الفرنسي ن شر ية تدة القنياا العياا فيي الصينا ة الثقافيية باال تمياد ليى

حجتان ر يسياتاني األوليى ،افيالس أو يدا القيدر ليى االسيتجابة  insolvabilitéلجيزء مين النليب ،األمير اليم
يفرم ي الر بيية فييي المبييادر ويمكيين أن اييؤد الييى حاليية انتاجييية ايير كافييية ،ا ي

ايير موجييود ا والثانيييةي النيياب

المتأرجك الةاه للصدفة  aléatoireوالقلا الربك للمنتجيات الثقافيية األمير اليم ايؤد اميا اليى اةتفياء المنتيو
أو دةول في المواصفات المنلوبةا
ويشيياركنا العداييد ميين البحاثيية القييون أن هييمء الحجييج انمييا تييأتي لتييداف

يين وه ي كييان ا مييا باسييتمرار فييي التجربيية

الثقافية ال فرنسية وأصبك يحتا الاوا الى نوا من األدلجة في زمن العولمة ،هيما اليزمن اليم اؤكيد اوميا بعيد ايوا
لى ياب التكافؤ في العال ة اان الثقافات لى الصعاد العالميا وال يمتن الفرنسيي المةيتص بالشيؤون األوربيية

جيياك ري ييو يين القييون بص يراحةي ان النريقيية التييي تتعام ي مع ييا فرنسييا م ي الثقافيية ايير االيية للحم ي الييى الييدون
األوربية األةرا ،حتى تلك األ رب الا ا ط 8ا
في التقالاد الفرنسية ،البيا ميا تتيدة السيلنات العامية بشيك كااير ليد ا النشيانات الثقافييةا ويمكين الحيداث ين

نشوء السياسات الثقافية في فرنسا منم تم اكن السلنة الملكية ليى الكنيسية واألميراء فيي ن ايية القيرن الثاليث شيرا
ومنم القرن الراب

شر ،وبشك أوهك في الةامس شر ،تمكنيت األ ميان الةاريية الملكيية مين الةنيق التيدريجي

لو مان الثقافية للكنا س واإلدارات المحلية والتعاارات األةراط 9ا في الد تصار ت في الكنيسة والدولة المركزية
باستمرار لى احتكار وتنظيا المجتم ط 10ا ومي ليويس ال اربي

شير وجيان باتيسيت كيولاار  Colbertط-1619

 1683أصبحت السياسة الثقافيية تسياها اوهيوظ فيي تمجايد المليك و اير مليك فيي سيمعة المملكية ،وت يد

أيهيا

الى تعزيز السلنة المركزية وهمان السينر لى األفكار والفنانانط 11ا وكانت المؤسسات الثقافية توظت البيا
مباشيير كييأدوات ل ييمء السييينر والتمجاييدا يشييم ملييك انشيياء الكوماييديا الفرنسييية وبنيياء األوب ي ار كأسيياس لثقافيية وننييية
مات شأنا وما يسمي البعك أون وزار ثقافة في مؤسسة أانية الملك ال اتأةر البعك اآلةر ين ا تبيارء وزار
الهةامة الملكية و ظمة المملكة ا همء العظمة ةهيعت لمننيق الدولية بكي معنيى الكلمية ليما ال نسيت رب مليية

الفص الواهحة اان هايا الحقوق والحريات وما اتعلق بالمؤسسات الثقافية والقانونية للدولةا ه من الهيرور

التمكار أن في همء الفتر بالمات صدر القانون األسود Le Code noireالمشؤوا بحق العااد والسيود؟ منيم ماك
الو ت توهحت تعااار دولة الن مة المنحاز والشيللية فيي ةيارات يا و ال ات يا بالفنيانان؟ وليو أن الةنياب الرسيمي
اركز لى أن د ا الفنانان أصبك وظيفة تقلادية ةاصة م هموا الوحد الوننية والمجدا

أةييمت السياسيية الثقافييية لإلمارانورييية مكتسييبات الثييور الفرنسييية م ي تك يرار أسييلوب كييولاار ،وأصييبحت المؤسسييات
الثقافيية فيي ةدميية مصيالك اإلمارانوريية وأصييبحت المؤسسيات الثقافييية المحليية تحيت اشي ار

المحيافظان والمعاهييد

تحييت السييينر الكامليية للدوليية فييي محاوليية للسييينر لييى حركيية األفكييار وتوظاييت المؤسسييات الثقافييية فييي ةدميية
مصالك اإلمارانوريةا وكما اةتفى اناء كيولاار مي اةتفياء ليويس ال اربي

ناالاون األون تز ز ت وتراجعت لى امتداد القرن التاس

شرا

شير ،فيإن ال ياكي الثقافيية التيي وهيع ا

تمازت سياسة الدولة أثناء الجم ورية الثالثة بالمفار اتا فمن ج ة ،أكدت فكر أن الثقافة ةدمة امة كما وأكدت
لى دور الدولة في ادار الفنون الجمالة حاث تا تشكا وزار للفنون في  1918اشت رابة ش رينا في الو ت
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نفس  ،حددت الدولة مجان تدةل ا في التأها الفني والحفاظ لى التراث ،تاركة اإلنتا الفني للمبادرات الةاصةا
لقد كانت مازانية الثقافة لالة و البا ما كان التصويت لا ا اتا بعد ك النفقات األةراا و د ركزت الدولة
سياست ا الثقافية لى التعليا متانية سياسة التعليا العلماني واإللزامي وتجسد ياب التدة في ا ناء الر ابة

لمؤسسة مستقلة سماتي المجلس األ لى للفنون الجمالةا ولع همء الفتر من أكثر حقب تاريو فرنسا الثقافي اثار
للجدن والةال  ،اان اتجاء اناصر وجود أكار للدولة يعتارون ا د أفقرت الثقافة وحصرت ا في باريس وبالمشاري

الكاار ل ياب اإلمكانيات ،واتجاء آةر يعتارها د أنجات حركات اادا ية هامة بساب فقر الفن الرسميا وفي

 1936يمكن مالحظة أن السكرتار الثاني للرياهة والترفي

د حم في موازنت د ا الدولة لحركات الشاابة

والعنلة المدفو ة الثمن ونرحت فكر دمقرنة وال مركزية الثقافة في البالدا في  1959جمعت القهايا الثقافية

في وزار ةاصة لكاتب ملتزا كاار ل تاريو نهالي هاا هو أندري مالروا حاث جرا تجمي

د نشانات في

وزار واحد لزياد الفعاليةا وان كانت حقبة ما بعد مالرو د أهعفت من جداد دور تدة الدولة ،فقد ادت
األةار م وصون االشتراكاان للحكا في  1981ونموح ا لكسب االنتلجنتسيا والتعاارات الفنية المةتلفة م
المعنيات العالمية الجداد

طاالتحاد األوربي ،تنشيي الفرانكوفونية ،محاوالت استقناب الجا

الثاني

للم اجريناا ا اال أن حجا تدة الدولة أ اد فكر الدولة المنحاز واالنتقا ية التي تشج من تريد همن نناق
سياست ا العامة في أسبقية للمحسوبيات والوالء لى النا ات والكفاءاتا ويادو ملك اجالء في المسا دات التي
أ نات في العقدان الماهاان للمنظمات الثقافية ار الحكومية كملك في نفقات ومسا دات المؤسسات الةاصة
بالفرانكوفونيةا وبالتأكاد ،فإن األنموم

الفرنسي هما ليس م ريا لك الدون التي تنورت فا ا هياك المجتم

المدني بحاث ت مش دور الدولة وتدةل ا في

الا الثقافةا ماداا تدة

ومفاهالت ومحسوبيات يمكن تشاي الدفاا ن تدة الدولة اتصدار أنموم

الدولة اتا

ار ا تبارات سياسوية

المسا د العامة Assistance

 Publiqueومشافي باريس الى ةار فرنسا في و ت تعيش في همء المؤسسة القرونوسنية اإلدار أزمة مزمنة
واهرابات متتابعةا

الفرانكوفونية ي !?MECANISMES DE LEGITIMATION
تعييود كلميية فرانكوفونييية  francophonieالييى ييالا الج رافيييا أونيسيييا ريكلييوس  O. Reclusالييم ا تييرظ فييي
 1880فكر تصينات الشيعوب وفيق اال تبيارات الل وييةا وبعيد قيود مين النسييان ،ياد التعااير للوجيود فيي 1962
فيي ييدد ةيياص لمجليية  Espritحييون محييور الفرنسيييةي ل يية حييية ا حاييث و ييت الييى جانييب األ ييالا الفرنسييية ثالثيية
رؤسيياء أفار يية متشيياا ي الموا ييت ميين الحقبيية االسييتعمارية وفرنسييا هييا الحااييب اور ابيية طتييونس ولاوبولييد سيين ور

طالسين ان وهامياني دايور طالناجير ا ولييس ثمية ةيال

نييد المتتبعيان فيي نشيأ الفكير مي ت ارجي النفيوم الفرنسييي

فييي المسييتعمرات كون ييا مشييحونة بالبعييد اإلاييداولوجي س يواء فييي محيياوالت فرنسييا الحفيياظ لييى مرتك يزات ثقافييية فييي
مستعمرات ها السابقة وبالبعد السياسي القا ا لى د ا أنظمة حكا رفت بالمعتدلية أو الصيديقة لفرنسيا فيي وجي

أنظمة صنفت بالراديكالية أو الثوريةا

وليا يكين ل يما الشيك التقلايد اليم ليا يقيا بعمليية الحيداد  deuilالهيرورية ليى الحقبية االسيتعمارية أن يسيتمر
نييويال ،اي لعلي ييد سيياها ،بشييك أو بييآةر ،فييي ت ارجي الل يية الفرنسييية والوجييود الفرنسييي فييي أكثيير ميين مننقيية فييي

العييالاا وميين المفاييد التييمكار بييالرفك الييم سييجل أدبيياء فرانكوفييون ميين الج از يير تو ف يوا بك ي بسييانة يين الكتابيية

بالفرنس ييية أو ال يينص المع ييرو

لمجل يية  Soufflesالم ربي يية النانق يية بالفرنس ييية والت ييي أش يير

اللنات اللعاي الم نقتنت من ي
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لا ييا الش ييا ر ا ييد

نحيين نقييون أن الفرانكوفونييية تشييك حجيير االرتكيياز فييي االسييتراتاجية االسييتعمارية الجداييد  ،وان كنييا ييد تريثنييا فييي

منا شيية بعييك الوثييا ق ،فليييس هييما ألننييا نأةييمها لييى محمي الجييد ،ولكيين لتجنييب أن يقي اآلةييرون فييي الفييوا أمييا

نحي يين ،في ييبحكا تجربتني ييا كمسي ييتعمرين ،فقي ييد تعلمني ييا كاي ييت نماي ييز اي ييان اد ي يياءات األيي ييامان ال ليظي يية أو التحلي يييالت
الموهو ية واأل راك الحقيقية للةصاي الفرانكوفونية بالنسبة لنا تتوافيق بشيك نايعيي مي بحاير السيالا والسيوق

المشتركةي المحصلة التي تعني انبعاث اإلمارانورية الفرنسية ،و لي  ،فيإن الوحايدان اليمان اةتيارون هيما التثيا ت
اإلجبييار كمييا كييان يقييون بعييك المبشيرين ،هييا الييمان اجمع ييا اربييي المييود مي االسييتعمار الجداييد أو الييمان يعييود
لا ا استعمان الل ة الفرنسية بامتيازات اارو رانيةط 12ا

فييي الثمانانييات والتسييعانات ،ييادت الموسيييقى الفرانكوفونييية اإيقيياا أكثيير حداثيية ومحيياوالت انفتيياظ أكايير لييى ثقافيية
اآلةرا ولو أن ا أهحت في موا

أكثر دفا ية م احتالن الل ات الوننيية الصيت األون فيي معظيا المسيتعمرات

الفرنسية القديمة من ج ة ،وزياد ال يمنة األمريكية م ما رافق ا من انتشار لل ة اإلنجلازيةا يمكن القون أن حتى
الاوا ،لا تنجك الفرانكوفونية في التحرر من تارية ا القصار الم اربي اان استعمان الل ة الفرنسيية مين اي

يد

شعوب وبلدان ،وتوظات هما االستعمان من ا السلنات التنفامية فيي فرنسياا ال يعيود مليك فقيي اليى كيون فرنسيا

هييي الممييون األون للمشييروا وملحقاتي وسياسييات  ،وانمييا بالهييبي ،لفشي مييا يعتايرء العداييدون انجييا از تييا تحقيقي  ،أ

االنتقان من ال ات التبعية الثقافية والسياسية واال تصادية الى عالقـات الشـراكة والتعامـل المتسـاوي مـع اآلخـرا

و نييدما نق ي أر مييارك ونتييار مييثال يحييدثنا يين فه ي األدب الفرانكوفييوني الاييوا فييي أن الل يية الفرنسييية لييا تعييد ل يية
هيمن يية ثقافي يية أو س ييلنة محنم يية تح يياون تحقا ييق التث ييا ت ا يير ال يياء اآلة ييرا الفرنس ييية الفرانكوفوني يية ف ييي تنو ييا
واستعماالت ا المحلية تصبك لى العكس من ملك الل ة التي ارها يمكن التعاار ن التنيوا واالةيتال

يسعنا اال أن نعقبي جما أن ابصر المرء في ر بات حقا ق)

ط 13ا ال

فبالر ا من أن الفكير الكالسييكية التيي تتحيدث ين الل ية الفرنسيية با تبارهيا ل ية الوهيوظ والعقي وحقيوق اإلنسيان
والتسييامك والمشيياركة والتنمييية لييا تعييد تييأتي أكل ييا ،اي أصييبحت فييي نيوادر النقيياد صييور شييب نوباوييية شييب صييوفية

تعييود لع صيير التنييويرا ان الةنيياب األكثيير قالنييية وحكميية الييم اييداف
 Guillouالييم يعتايير الفرانكوفونييية أوال اال ت ي ار

ن ي أشييةاص مث ي ميشييا

اييو

M.

بال ويييات القومييية ،بالثقافييات الةاصيية بك ي شييعب وأميية مميين

يكونييون الفرانكوفونيييةا وهكييما ففييي العييالا العربييي ،الل يية األولييى هييي بالتأكاييد العربييية ،فييي فاتنيياا الفاتنامييية ،وفييي
مد شييقر المد شييقرية ط 14ا هييما الةنيياب الييم اؤكييد لييى هييرور التركاييز لييى أصييون تييدريس الفرنسييية كل يية
ثانية ،ما زان يمث أ لية في وه

اا يحم تراثا مثقال بفكر التفوق الل و ا ويكفي تتب وسا

والبصرية والمكتوبة في فرنسا إلدراك ياب هما الةناب من أ الا اثار المةياو

اإل الا السمعية

مين كلمية التعرييب فيي الج از ير

وال اتورا ن م اجمة ك ميا مين شيأن التيأثار ليى الوهي الم ييمن لل ية الفرنسيية فيي مسيتعمر سيابقةا ان مثي
الل ة العربية في التعليا والمدارس في فرنسا ،ر ا وجود دد كاار من الفرنساان من أص

ربي ،اؤكد أن األمير

اتعي ييدا مي ي ي از الص ي ييحافةا وحت ي ييى ف ي ييي ان ي ييار المجتمي ي ي المي ييدني والثق ي ييافي نج ي ييد مح ي يياوالت ت م ي يييش الل ي ييات ا ي يير
الفرنسيةط 15ا

من الهرور استقراء األسباب الاناوية والوظيفية والسياسية ل ما العنبي
 لى الصعاد الاناو  ،لا تنجك المؤسسات الفرانكوفونية ،فيي تحقايق ت نيية مننقيية منسيجمة مي الكيا واألهمييةالل ويةا فالج از ر اات حتى الاوا ن هما المشروا في حان نجد في الدا كال اريا)
 لييى الصييعاد الييوظيفي ،ما ازلييت حييدود و ايييات الفرانكوفونييية هالمييية وتسييمك بك ي االسييتنتاجاتي فعلييى صييعاداإلدار  ،تنقلت الفرانكوفونية اان الو ازرات من الةارجية حتى الثقافة ومن التعاون حتى صي ة وزار ةاصةا و ندما
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صييارت اومييا وزار  ،كانييت المةصصييات األكايير لم مات ييا فييي وزار الةارجييية ولييا تكيين تحييت تصيير وزيرهيياا هييما
لييى الصييعاد الرسييمي الفرنسييي ،أمييا لييى صييعاد الثقافييات المتلقييية ،يصييعب المقارنيية اييان جما يية الفيين والحرييية

 Art et Libertéأو مجلية حصيية الرمي  La part du sableالتييي حررهييا الشيا ر جييور حنيان فييي مصيير
والص ييحافة الفرانكوفونييية ف ييي الج از ييرا فيياألولى اانيية مبييادرات ثقافييية انعتا ييية مسييتقلة فييي ال ييد ارتبنييت فييي كلميية
االس ييتعمار ااريناني ييا والثاني يية ه ييي محص ييلة ادار الماي يراث الن يياجا يين التحن يييا المن ج ييي لل يية الونني يية للش ييعب
الج از ر في احدا أبش أشكان االستعمار المعاصرا
 -أما

لى الصعاد السياسي ،ور ا ك

محاوالت تحداث الةناب واألداء ،فمازالت اإلاداولوجية المركزية

األوربية ،وفي مثلنا هنا تعاارها الفرنسي ،أساس التوظات واالستعمان الاومي للةناب الفرانكوفونيا اننا البا
أماا صور مثالية ن المات وصور سلاية لآلةرا ويعار ستالاو فارانجيس األمان العاا السااق للمجلس األ لى
للفرانكوفونية في مقالت

ال ابة ،الصحراء ،أو الحديقة ط16

ن هما االتجاء حاث يمث ال اب

ندء العالا

الاربر آليات هللا والصحراء استعمار الك وكا األمريكي في حان ترمز الحديقة للحهار الفرنسية ،حاث نشر

همء الل ة اتا في انسجاا وتواؤا م الل ات األةرا في العالاا

يصت روباير شودانسيون السياسية الفرانكوفونيية بكون يا ملا ية بالتنا هيات والمنافسيات والما ميات ط 17ا وان كيان
الييبعك يعتايير الفرانكوفونييية التعاايير الر يسييي لسياسيية فرنسييا الثقافييية فييي الةييار  ،فك ي مييا هييو ثقييافي يعنييي الانيياء
البعاد المدا والقيدر ليى أةيم المسيافات الهيرورية مين السياسية السياسيويةا فالل ية امي أساسيي مين وامي ميا

يعر بال وية في مف وم ا الدانامي و ار الثااتا أ ال وية با تبارها نتا سارور تاريةيةا ا ما المعنى تحدايدا،
تداةلت الل ة الفرنسية في الو ي الجما ي للشعوب المستعمر م اإلر اا واإللحاق ومحاوالت الدمج القسيريةا وال
اد ل ا من ملية سي دا ومراجعية كاملية القيدر ليى نقيد تياريو الفرنسية القيا ا ليى ال يمنية لوهي اإلا ياا فعيال

و يوال لييى المشــاركة وهي ايا اإلاييداا ونمييوظ الييدفاا يين يييا الديمقرانييية وحقييوق اإلنسييانا ان ييياب هييمء المسييافة
واهميان لحظية التأمي الهيرورية هيمء ،هيو اليم اجعلنيا نتو يت نيد اجتمياا أنميا حكيا تهيا الديمقرانيية المقاييد
والدكتاتورييية المنلقيية فييي مييا الفرانكوفونييية با تبارهييا وسييالة تق يزيا ،باسييا الوا عييية السياسييية ،لفييرص دور مركييز

لفرنسييا فييي الييدفاا يين الديمقرانييية والييديمقراناان حاثمييا كييان ملييك هييرور  ،ةاصيية فييي مننقيية البحا يرات الكاييرا
وافريقيا الفرانكوفونيةا وما دامت السياسة الفرنسية تجاء المداونيية الةارجيية تشيب السياسية األمريكيية ،مين الصيعب
الحداث ن دور فرنسي في التنمية العامة في الدان الجنوب ولو شاركت فرنسا ل ت اط 18ا
الةصوصية الحهارية وال زو الثقافيي

اييدأ الحييداث يين الةصوصييية العربييية اإلسييالمية منييم منلي القييرن فييي ةهييا الدوليية االسييتعمارية القديميية والحركيية

الثقافية المتأثر ا ا والتي جرت مقاومت ا دا ما وفي الةنو الكارا ار تياريني تيار محافظ ومن لق لى نفسي ،
وتيييار اصييالحي متقاي ألفكييار ال ايير مي التمسييك بمقومييات ثقافييية اميية نابعيية ميين الت يراث الييداني ومنظوميية القيييا

االجتما ية واال تقادية السا د ا فمنم منل القرن ،ةصص جمان الدان األف ياني كتابيا لليرد ليى اليدهريان ،ونقي أر
ند هما المفكر نقدا حيادا للوجيود االسيتعمار مي حيث ليى ا تبياس العليوا والمعيار

نيد األوربايانا كيملك فعي

اييد الييرحمن الك يواكاي حييان أكييد لييى هييرور وه ي حييد للنظيياا السياسييي االسييتاداد العثميياني وشييجب احييتالن

العداييد ميين الييدون اإلسييالمية ميين ا ي فرنسييا وبرينانيييا األميير الييم لييا يمنع ي ميين التعييانت م ي تصييور اشييتراكي
ديمقراني للحكا اجد مشرو ات في اإلسالا األون المناهك بنايعت لمنظومة الةالفة وأ مة االستادادا
يعييود ةنيياب الةصوصييية المن لييق الييى مؤسييس ومييؤدلج الجما يية اإلسييالمية فييي باكسييتان أاييو األ لييى المييودود

الم حاون مبكي ار التأكايد ليى فكير الدولية الفكرييةا وهيي اوصيف ل يا دولية توتالاتاريية تيربي ايان السيلنات اليثالث
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فييي نظيياا كي ال يقاي التجز يية اط 19لقييد أصيير المييودود

لييى الفص ي التعسييفي والحييازا اييان المف ييوا الوهييعي

للدولة والسيلنة والقيانون ،والمف يوا اإلل ييا وتياب أكثير مين اسيالمي ةني فيي التأكايد ليى اإلسيالا كإاداولوجيية،

وبالتالي كاستراتاجية سيلنة ،م اايان النياب المتعيدد للثقافية اإلسيالمية ومةتيزلان المعنيى اليداني اليى مجيرد يراء
حرفي يية ومقنن يية ومبس يينةا وف ييي كي ي م ارحي ي األزم ييات ف ييي ت يياريو الش ييعوب ،يسي ي
والديما وجييية ةاصيية فييي ظييرو

االس ييتماا ال ييى الل يية المبس يينة

معيشيية متردييية وسييياد حيياالت نيوارئ تتييآلت بسي ولة مي ااداولوجييية النيوارئ

همءا

لييو أةييمنا أهييا الكتييب التقلادييية واألصييولية التييي تحيياون تنيياون موهييوا الةصوصييية الحهييارية اإلسييالمية ،لوجييدنا

نفييس الموه ييو ات تتك ييرر وأحيان ييا بعب ييارات ش ييب حرفي ييةا فمن ييم اللحظ يية الت ييي يق يير ا ييا الكات ييب بقي يراء ااداولوجي يية

لإلسييالا ،نجييدء اتنييرق لمييا أصييبك معروفييا بالشييا ات أ الوه ي الييدوني للم ي أر ومشييكلة زوا المسييلمة ميين ايير
المسييلا وتعييدد الزوجييات وحقييوق ايير المسييلمان و قوبيية المرتييد والمو ييت ميين العاودييية وموهييوا تانييي األنفييان
والعقوبات الجسدية وحكا اإل دااا ولن يعدا الكاتب د أحاداث تؤكد لى أن ال شفا ة في حدود هللاط) 20

بمجرد الةرو من همء النقا المحرمة في الةناب األصوليطباسا احتراا حدود هللا والشيريعة  ،ال نجيد أ نقياش
حيون الةصوصييية فيي انييار حقيوق اإلنسييان يسيتحق الييمكرا وينتقي النقيياش اليى مييا يمكين تسييمات بمةيانر ال ييزو
الثقافي ال ربي حاث اجر التأكاد أكثر لى االستعمار الثقافي والتبشار واالستشراقا
تتماز الةصوصية اإلسالمية طالدانية الناب

ن االستثناء الثقافي الفرنسي طالعلماني الناب

بامتالك ا سيالحا

ماهيا اهافيا اسم المقدسا أما اهفاء أصحاا ا للصب ة اإلل ية لمف وم ا الماتي لإلسالا اجعل ا ادةلون فيي
الحلقة الم لقة للتفسار األحاد الم ارفك ما سواء وال يمتن

ن نعت مةالفي بالكفر والشرك والزند ةا يصيعب

القييون بييأن الةنيياب األصييولي حييون الةصوصييية ةنيياب متفييرد ومتماييز بالفع ي  ،ا ي نجييد تقانعييات أساسييية اييان

الا ودية واإلسالمية في هما المجانا فكال القراءتان اإلايداولوجاتان تؤكيدا ليى تفيوق الينحن تجياء اآلةير ،وبالتيالي

تف ييوق المف ييوا ال ييداني ل ييى المف ييوا البش يير لحق ييوق اإلنس ييانا وت ييد ما ه ييما التف ييوق بفك يير أن اإلنس ييان الا ييود

مسؤونط 21والمسلا مكلت شر ياط ، 22في ربي اان الحق والفريهة اإلل ية يحون دون تعميا الحق ،أ شمول
لك البشر وليس فقي للمؤمنان ادانا

المجددون والةصوصية

كون الةناب التقلاد واألصولي د أصبك معروفا ،سننتق الى الةناب التجداد فيي الحيداث ين العال ية ايان
الحهييارات و ال ت ييا بحقييوق اإلنسييانا فارأانييا هييما الةنيياب انتمييي للعصيير والمسييتقا وهييو ال يحم ي

فقييي اييمور

اإلصالظ الثقافي واألةال ي الداةلي ،ا و ود تتةنى حدود العالمان العربي واإلسالميا
في مقاا ةناب اةتزالي ومن لق لى نفس و لى النصوص ،نجد ةناب اإلصالظ اإلسيالمي فيي الةصوصيية
الحهارية أكثر دانامية و قالنية فيي التعامي مي التيراث والمايراث وأكثير ثقية بيالنفس فيي التعامي مي اآلةيرا وان

كان لعاد القادر الج از ر الفه فيي فيتك مليت الحيوار ايان األدييان والحهيارات فيي معتكفي الدمشيقي ،فلوف ياني
دون شيك ،يعيود الفهي فيي كسير أهيا الحيواجز النفسيية التيي تحيون دون ةيوك معركتيي مراجعية اكتشيا

والج أر

لى اكتشا

الييمات

ومقار ة اآلةير بيآن معياا الجاي التيالي مين اإلصيالحاان سيهيا فيي رحياء ليي ايد اليرازق

والنيياهر حييداد و ا ييد هللا العالالييياا أ األس ييماء الت ييي ربن ييت اييان الن ه يية العربييية اإلس ييالمية وه ييرور تحري يير
اإلنسان والدولة والل ة والدان من مةلفات صور االنحنا ا وبالتالي ،فقد ا تار ما انتز ت الشعوب األةرا من

حقوق حقا مكتسبا للعرب والمسلمانا
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يمكن القيون أن حركية اإلةيوان المسيلمان يد امتلكيت ليى هيما الصيعاد وج يات نظير متعيدد ومةتلفيةا فمن يا مين
نحييى منحييى المييودود كسيياد نييب ومن ييا ميين أ نييى حقييا أكايير لالجت يياد والبعييد الحهييار لإلسييالا كالييدكتور
مصنفى السبا يا وسنتو ت ند السبا ي وصديق

صاا العنار لتناون فكر الحهار ندهماي

يعتار السبا ي أن الحهار ال ربية تمث أر ى ما وص الي اإلنسان من حيا مادية ط ، 23لكين سيعاد اإلنسيان

ال تأتي من البعد الماد وحدء ،من هنا ال اد من السيعي لتيوازن ايان الحييا الماديية والحييا الروحييةا هيما التيوازن

اجد ا دتي فيي مننلقيات أساسيية نيد المسيلمان اليمان اجمعيون تحيت اريية التوحايد ايان

قايد

ليا تحتيرا العقي

وتدفع دفعا حثاثا وراء المج ون ليصبك معلومااا وةليق انسياني معتيدن اتجيافى ين اإلفي ار فيي الرحمية والتفيريي
فييي العداليية ،يين اإلف ي ار فييي الحييب ،والتف يريي فييي الواجييبا قاييد تش يري ا ييد

الييى اليسيير ويتييوةى المصييلحةي

مصييلحة الفييرد هييمن مصييلحة المجمييوا ،ومصييلحة المجمييوا ايير مفيير بمصييلحة الفييرد ،مصييلحة األميية هييمن
اإلنار اإلنساني العاا ،ومصلحة اإلنسيانية كل يا مين اير محيو لفهيا

الشيعوب وةصيا ص األميا و هياء ليى

كرامت ا اط 24ا امكر صاا العنار بأن هكما ن هة حهارية تستوجب صيحو فكريية و يدر اليية ليى التجياوز
المستمر للماتا ويباشر محاولة التقايا بالقوني اننا نكرر أنفسنا منم شرات السنان في التفكار والتنظييا والعمي ،
فييي ييالا تت ايير صييورء ومعنيات ي ومتنلبات ي فييي ك ي اييوا ،ونسييار الييى المسييتقا وأ نا نييا وأ ييدامنا مشييدود بقاييود

التك يرار والييروتانا اننييا بييأمس الحاجيية الييى أجيييان جداييد  ،وأفكييار جداييد وااييداا رفيي مسييتمر ،لنكييون ييادرين لييى

االسييتجابة الحييية الوا ييية األصييالة السيريعة لمت ايرات العييالا والعصيير ،وحاجييات المسييلمان واإلنسييان المتجييدد فيي ،

وأداء رسالتنا أداء حقيقيا وا عيا لى أفه وج ممكن ط 25ا ويتساءن في كتاب كلمات ي

كات نقا الجمود ،ا كات يمكن الجمود ،في الا تتجدد معلومات ومعنيات ومنالب ووسا ل اا باستمرار الاد
لنا من التجدد الدا ا ،واإلاداا المتواص  ،والج اد المهني في ك مجاناا واال فقدنا حياتنا ووجودنا الفا
المؤثر ،وأزاحنا الركب البشر

ن نريق  ،و م

انا الى هامش ال امش ،أو هو التاريو ،فمهانا جفاء كما امهب

الزبد و ثاء السا  ،ومحانا من لوحة الحاهر والمستقا  ،وتحولنا الى مكرا من مكريات الماهي البعاد ط26

ان كانييت مدرسيية اإلة يوان الجم ييوريان ييد سييارت لييى ةنييى التوافييق اييان معنيييات العصيير الحقو ييية والمعنييى
اإلسالمي ،فإن أكثر األنروحات تماسكا في الةصوصية الحهارية والتراث جياءت مين مثقيت مسيلا اا ارنيي نيرظ
ةالصيية تصييورء فييي محاه يرات ألقاهييا فييي ااييروت أواةيير يياا  1996اييد و ميين الحركيية الثقافييية فييي اننلييياس
طجما ة لمانية ديمقرانية ودار الندو ا سينتو ت فيي هيمء المداةلية نيد اليدكتور محميد ةياتمي ،اي نجاحي فيي

انتةابات الر اسة اإلارانية ،دون التنرق لدورء السياسي في ااران والعالا اإلسالمي الاواا
اؤكد الدكتور ةاتمي لى جملة أفكار أساسية في العال ة م التراث هيط 27ي
-1

األمة التي تفتقد الى التراث ليست أكثر من جما ة ار وا ية ديمة الفكر واإلراد ا

-3

التراث ،كما هي الحهيار  ،شيأن بشير يسيتحق الت ااير وان آمنيا بأبعياد ثااتية فيي مجيان حييا اإلنسيان

-2

ال يمكن مصادر التراث أو القهاء لى أساس بقرار يصدرء أه الفكر والسياسة ا

المعنوية والعقلية واإلرادية ،فإن اجب القون ،بأن جانبا م ما ،ان لا نق جميع  ،مما نصينلك ليي بيالتراث،
هو نتا بشر متأثر بالظرو

وةالدا ا
-4

االجتما ية والتاريةية للمجتمعات ،وبالتالي ف و رهة للت اار وليس مقدسا

ان تحييون التقالاييد المسييتمر ،أحيانييا بحركيية متسييار ة وأةييرا بنا يية ،لييى اميير التيياريو ،هييو أكايير دلا ي
لى أن ال مفر من التحون والت اار ا
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-5

ان اإلبقاء لى التقلاد الم انت ى صرء يعني فيرك انيار هياق ليى كييان اإلنسيان وروحي الليمان
اتسييعان الييى مييا ال ن ايييةا واما مييا تحقييق مث ي هييما ،ليييس لييى المييدا البعاييد ،فإن ي يعييد ةيانيية بحييق وجييود
اإلنسان ويلحق هر ار اروح ا

-6

لا ال نحاون ااجاد ال ة جداد م الوجود امهاانا الى أبعد من الحاهر ،ومليك بالتسيلك انقيد الحداثية

والتراث معا ،وأن نكون أصحاب رؤية جداد نقيا لى هو ا حهيار جدايد  ،وأن نمثي نحين مرحلية جدايد

فييي حيييا اإلنسييان ،فييي و ييت نرتكييز في ي الييى ماهييانا الييم أنييتج حهييارتنا ونسييتفاد ميين معنيييات الحهييار

الحداث يية الب يياهر ؟ ال س يييما وأنن ييا نمتل ييك فيييي الت يياريو س ييابقة حه ييارية ترك ييت بص ييمات ا ل ييى مص ييار الع ييالا
واإلنسان ا
اؤكد الدكتور ةاتمي لى دناوية الحكا وبالتالي نسياات وبشيريت  ،معتاي ار أهيا ةدمية لليدان فيي صيرنا ،تكمين فيي
التمااييز بشييجا ة اييان جييوهر الييدان كشييأن سيياا ومقييدس ،وتصييورات اإلنسييان ن ي  ،والتييي هييي أميير محييدود ونسيياي

ويييدرك ا الت اييرا وهييو يعتايير الديمقرانييية األنمييوم األفه ي للنيياس أو األ ي هيير ار ميين منيياهج الحكيياا وميين هييما
المننلق اؤكد لى هرورت ا للمجتمعات اإلسالمية ،ويبصر في التنمية ملية متكاملة تقوا لى األسس التاليةي
أوالي لن يكون أ تحون انسانيا وفا ال ما لا تكن هناك مشاركة ارادية وا ية للبشر في ااجادءا

ثانياي اتمث الشر األساسي في حهور اإلنسيان ومشياركت الوا يية الحير فيي ظياهر التقيدا والت ااير ،اوجيود فكير
مستقر ثاات في المجتم ا

ثالث يياي ل يين اتحق ييق وج ييود فك يير مس ييتقر وفا ي ي  ،طبعني يوان كوني ي تي ييا ار متج ييددا وحي ييا ف ييي المجتمي ي  ،اال ف ييي ان ييار

الحريةا ط 28ا
اتجيياوز الييدكتور ةيياتمي فييي أنروحات ي الجييدن العقيييا المل ييوا الييدواف فييي أوسييا المتييزمتان حييون تناسييب أو ييدا
تناسب دولة القانون وحقوق اإلنسان والديمقرانية م اإلسالاا وهو اتأكادء لى دور حهار جداد ،اتةنى قا
الييدا ان للعييود الييى التيراث و صييور المقلييدان لحهييار ربييية متأزمييةا ليفييتك النقيياش حييون ن هيية جداييد وحهييار

الانيياء ،اييان رواد اإلصييالظ اإلسييالمي
انسييانية ماتكيير ا ولعل ي فييي نرح ي هييما ،يفييتك البيياب واسييعا للح يوار النقييد و ا

والمدافعان ن حقوق وكرامة اإلنسانا

أةا يرا ،وبعاييدا يين الثقافيية ونسيياات ا ،هنيياك جانييب هيياا اجييب التييمكار بيي والتو ييت نييدء ،اتعييدا البعييد النظيير

والحقيو ي لموهيوا الميية حقيوق اإلنسيانا هيما الجانيب يكمين فيي أن هيمء الحقيوق كانيت اسيتجابة لحاجية ،و رد

ا ار ميياتي باسييتعار تعاا يير سييامي زبا ييد ط ، 29لتلاييية هييمء الحاجيية للحييد األدن ييى للك ارميية البشي يرية والسييالا األهل ييي

واالستقرارا فعندما ناه الفرنساون أو األمريكاون مين أجي تثاايت حقيوق معانية ،كانيت مشيكلت ا األوليى تنايق يا

في اليدان ا ولييس تصيدارها ل يدا اإلسيالا أو ان ياء صيرظ الكونفوشيية أو الشياو ية فيي الصيانا وليو يدنا للتجربية
العربية القصار  ،لوجدنا أن هما الجانب الا ار ماتي – الم أسيمات مي ار ار الشيعاية القا مية ليى الحاجية -هيو اليم

جعي هييمء الحقيوق تصييعد الييى موا ي الصييدار فييي الالييدان العربييية واإلسييالمية مي ازدييياد االنت اكييات واال تييداءات
بحييق األف يراد والجما ييات ومصييادر السييلنة التنفامييية-األمنييية للدوليية والمواننيية والثييرواتا وليييس ميين ال ريييب ،فييي
وه ي ك ييما ،أن اؤكييد المعسييكر التسييلني لييى د م ي لمف ييوا معييان للةصوصييية يقاييد مييا أصييبك متعارفييا لي ي

كحقوق أساسية ويقزا أبعاد ما أصبك ملكا للبشرية جمعاء ،ب ك النظر ن الجنس والدان والل ةا

ليس هناك من خطر على الخصوصيات الخالقة والمعطا،ة من حقوق اإلنسان ،كون هذه الحقوق تؤكد على

المساواة وحق االختالف بين الثقافات والشعوب ،الخطر الحقيقي ،هو حرمان هذه الشعوب ،من حقوقها

األولية باسم أية خصوصية يتم تفصيلها على ّقد امتيازات السلطة السياسية هنا أو السلطات األبوية
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.والتقليدية هناك وأية عالمية موظفة للهيمنة على حساب المبادئ
----------

ا كييان أاييو ال ييون فييي األسيينور يحييرس511 ص،1995 ،  دار العييود، المجلييد األون،دايوان اييدر شيياكر السييياب
ريب اداةل ا سؤاالي ما الكا ن اليم يمشيي ليى أربي فيي الفجير واثنتيان فيي

1
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Mesnard, L’action culturelle des pouvoirs publics, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1969, Paris.
10 Voir à ce propos: Jean-Pierre Worms, La crise du lien social, le problème du
chaînon manquant, EMPAN, N° 32, Décembre 1998.
11 Joëlle Farchy, op. cit., p. 173.
12 Souffles, Mars-Avril, 1970.
13 Marc Gontard, L’espace francophone à l’épreuve du regard, in : Regards sur la
francophonie, PUR, Rennes, 1996, P.19.
14 Michel Guillou, Progrès ou déclin de la francophonie, in : Une francophonie
différentielle, l’Harmattan et Université St Joseph, 1994. P. 17.
 ر ييا1998  وهي حييد لتجربيية اإلصييدار بالل يية العربييية فييي، فييي منظميية دولييية باريسييية، كييان ميين السي جييدا15
2

األهمية الكارا ل كما مشرواا في الو ت الم كان يعتز ر ييس المنظمية بكون يا أكاير منظمية فرانكوفونيية لحقيوق

)اإلنسان
Stélio Farandjis, Jungle, désert ou jardin ?La francopolyphonie au coeur de la
polyphonie universelle, BBC, Radio, 4-5 oct.1994. Voir : Trevor Jones, Francophonie
et discours performatif, in Regards.., op. cit. P. 55.
17 Robert Chaudenson, La politique francophone : Y a-t-il un pilote dans l’avion ? , in
Regards.., op. cit. P. 39.
 ويمكننيا القيون بأريحيية، يعتار أكثر من نا د فرنسي أن الفرانكوفونية ةسرت م ار يا األيمين فيي حيرب الةلياج18
16

أن ا ةسرت م ار ا األيسر في اار زيت ندما تا اةتيزان مقاومية االحيتالن فيي تعااير اإلرهياب والديمقرانيية اليى

شكل ا النا في والعنصر القا ا في اس ار ا ألسباب انتةااية بحتةا وللتأكايد ليى أن الفرانكوفونيية فيي مهين رجي
امكر ر يس اليوزراء الفرنسيي لاوناي
 ا،السياسة هي رهانة السياسة الفرنسية الاومية والحسابات الداةلية واالنتةااية
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جوسيبان أ هياء الجمعيية العموميية الفرنسييية فيي سيياق دفا ي

اوجيود ييدد مين الفرانكوفيون يفيوق النصيت ملاييون

في اس ار ا )
19

انظر ي هاثا مناا ،األصوليات اإلسالمية وحقوق اإلنسان ،في اإلاداولوجية المودودية ،مركز القاهر لد ارسيات

20
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حقوق اإلنسان ،1999 ،ص 33-32-31ا
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اإل النييان اإلسييالمي والعييالمي ط 1995ا اييد الييرحمن حسيين حانكيية ،أجنحيية المكيير الثالثيية طالتبشييار االستش يراق
واالستعمار 1975-ا
21

الحلقة الدانية المسا ية إلما ة شالوا ،باريس ، 2000/3/1 ،الحاةاا جالار ناياا

22

انهييا للشيياو محمييد ال ازلييي محمييد مييار فييي هييما المف ييواا أنظيير ي الفلسييفة اإلسييالمية المتماييز  ،فيييي األبعيياد

الثقافييية لحقييوق اإلنسييان فييي الييونن العربييي ،مركييز اايين ةلييدون ،1993 ،ص  151ومييا بعييدهاا ود ارسييت ي الناييب

والةااث في حقوق اإلنسانا
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 -26نفس المصدر ،ص 285ا
27

جملة االستش ادات الوارد مأةوم من كتابي دا محمد ةاتمي ،منالعات في الدان واإلسالا والعصر ،دار

الجداد ،نبعة ثالثة1999 ،ا
28

نفس المصدر ،ص 144ا
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Méditerranéens, n° 64-65, Jul.-Déc. 1993, P.282.
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اشكالية السالا في فكر حقوق اإلنسان
منصف المرزوقي

تشك
ان مسا لة فكر حقوق اإلنسان ن تصورء للسالا يعني الرجوا الى اإل النات والمواثاق والمعاهدات التي ا
المشرا الدولي بما هو النانق الرسمي الجداد باسا انسانية تعا دت في ماثاق
القانون الدولي والىً صاحا اً
ا
األما المتحد

لى ارساء د امات الا آمن ومسالاا

تصور همني اجب استةراج
سنفاجأ ب ياب تعريت واهك للسالا في النصوص
المؤسسة وك ا ما سنكتشف هو ا
ا
نقون المشرا ما نريدء أن اتفوء ب ا
متفر ة هنا وهناك وال اجب
من جم
ا
التعست لي حتى ال ا
ا
وربما تكون داباجة االتفا ية الةاصة بالحق الدولي في التصحيك هي أوهك ما كتب في الموهوا حاث يقونً
تجدد العدوان من أ ا جانب ومكافحة
ام تروا –الدون المتعا د -من ملك حماية البشرية من آفة الحروب وتفاد
ا
أ ا د اية اراد من شأن ا اثار أو تشجي أ ت داد أو ةرق للسالا أو أ م دوانيا

معر همنيا ب ياب الت داد الم تتعرك ل البشرية أو العدوان أو الحرب التي يصف ا باآلفةا
فالسالا ا
المشرا العالمي هي األمن حاث يقون مثال في اإل الن بشأن
وثمة بار أةرا ارد مكرها كثا ار لى لسان
ا
ً
الشعوب ي وام تعاد الى الماكر أن مقصد منظمة األما
اشراب الشباب مث السلا واالحتراا المتبادن والتفاها اان
ً
المتحد للتربية والثقافة والعلوا هو المساهمة في السلا واألمنا
وفي السنوات األةار اكتسات كلمة األمن في الداننا العربية معنى سلايا الرتبان ا بسياسات القم الداةلية

واستعمال ا ك ناء أادولوجي للتستار لى سلنة الاوليس ،كما ارتبنت بالمجلس الش ار الم
العراق وال تنافم في فلسنانا

تنافم اررات في
التي

المشرا العالمي يقصد باألمن الحالة النفسية المتسمة بالتحرر من الةو
نتجنى كثا ار ان لنا أن
و د لن ا
ا
لى تحرير اإلنسان من هما الةو كأها مظ ر
يشعر ا ا اإلنسان والمجتم وهو اؤاكد في كثار من الموا
من مظاهر صعوبة العيش التي اواج ا اإلنسانا

أما
ا

السالا ف و حالة اجتما ية تتسا ب ياب الت داد بالعنت أو ممارسة هما األةار

لى شك واس النناق

داة المجتم الواحد أو اان المجتمعاتا

وثمة موك كاار في تحداد هما السالا وهو موك مقصود اما تم اكرنا كات يكتب المشرا العالمي نصوص
أ تحت امالء أن ار

متعدد متنا هة المصالكا

ف و ال اتو ت مثال ند المتساب في الت داد والعدوان والحرب مكتفيا باإلشار الى مس ولية أ ا جانب ا
في تم ادء لمواد اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان اوصف المث األ لى المشترك الم انب ي أن تال

كافة

الشعوب وكافة األما ي يكتفي بالقون ي ولما كان تجاه حقوق اإلنسان وازدراؤها د أفهيا الى أ مان أثارت

يحدد المتساب في تجاه حقوق اإلنسان وازدراؤها فةرق السالا
اربريت ا الهمار اإلنسانيً ا ونرا ان ال ا
محدد ال يفرق اان تاريرات ا وحجج اا
تتوزا مس ولات لى أن ار
دواني ا
ار ا
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م

نر

اايا فمصدر الحرب اإلراد

في انار المسكوت ن أيها ال ااد من االنتباء النعداا وجود أ ا
البشرية وحدها ومصدر السالا الهمار البشر وحدء ومن ثمة ال دور أل ا او أةرا في تارير وجود الحرب
وبالتالي ال دور ل ا في استتباب السالاا
وال رابة في األمر ففكر حقوق اإلنسان هو فكر المسؤولية المنلقة والحرية المنلقة لإلنسان في نحت مصارءا

المشرا العالمي بقدر ما كان النتاجة الحتمية لموازين القوا
ربما لا يكن األمر ةيا ار فلسفيا واهحا في فكر
ا
فالمشرا ليس شةصا يعرك أفكارء الشةصية
التي فرهت لي وهو يكتب نصوص التأسيسية للعالا الجدادا
ا

وليس ممث

هما الدان او تلك االادولوجيا وانما هو صوت مجمو ة بشرية متباانة الرؤا العقا دية مةتلفة

المشارب ،أكرهت لى وفاق ال يعكس بالهرور تصورها للعالا ومن ثمة للحرب والسالاا
تصدت بمنت ى القو لمشروا الاند األون وكان المقترظ أن يكتب ةلق هللا جمي
فمن المعرو أن بعك الوفود ا
احتج البعك بأن الصيا ة تعكس تصور أديان التوحاد وال ال ة ل ا
الناس أح ار ار ومتساوين الو ا فقد
ا

احتج البعك اآلةر بأن ا تفرك أر
اتصورات األديان الشر ية و ا
الصيا ة لتصبك اولد جمي الناس أح ار ار متساوين الو ا

المؤمنان

لى الملحدان وهكما ت اارت

ول ما المسكوت ن كما سنرا الحقا أةنر الترتابات ألن ك الانيان النظر للمشرا العالمي اادو كأن نبقة
هشة من االسمنت الموهو ة لى فوهة اركان ت لي مراجل ا
ا
للسالا ا ما و موميا بقدر ما دا ق في شرو توفارءا

المشرا تعريف
وبقدر ما أبقى
ا
المشرا العالمي لإلحانة بك األسباب التي ت ادد باندالا الحرب
شك أن راء النصوص تظ ر سعي
ما من ا
ا
تتكرر أ مان أثارت اربريت ا الهمار اإلنساني ا
حتى ال ا
فنحن نراء حريصا لى أن تتمت حقوق اإلنسان بحماية النظاا القانوني كما ورد ملك في داباجة اإل الن

بالتمرد لى الن يان واالهن ادا
يهنروا آةر األمر الى الليام
العالمي لحقوق اإلنسان اما أريد للبشر أال
ا
ا
مشرا
شك أن الليام
وما من ا
بالتمرد لى الن يان واالهن اد هو كالنالق بالنسبة اّلل ،أ اب ك الحالن الى ال ا
ا
العالمي وال ااد من تفادي بك الوسا

لكن كات ؟

*
يشك لحظة واحد أن أ مق نبقة تننلق من ا جمور العدوان هي األفكار والمعتقدات التي يكون ا البشر
هو ال ا
ن أنفس ا و ن اآلةرينا
ويقون في ا الن مبادئ التعاون الثقافي الدولي لنوفمار 1966ي ولما كانت الحروب تتولد في قون البشر ففي

قول ا اجب أن تانى حصون السالا وينب ي ان يقوا السلا لى أساس من التهامن الفكر والمعنو اان اني

البشر ا

ويكون هما ار ي تعاون أما العالا في ميادان التربية والعلا والثقافة من اج نشر أفكار و يا المشرا العالمي
أ تمكان ك انسان من اكتساب المعرفة والتمت بفنون وآداب الشعوب جميعا ا

وترسو ند ك الناس فكر انتما ا الواحد للبشرية ر ا
ا
ان مث همء المعرفة تزي األوهاا والشكوك حون اآلةر ا
يظنون فا ا من تبا د واةتال ا وفي مث همء العال ة يس تنظيا المبادالت اروظ السماحة في العناء
ما ا
المتبادنً فتنتشر األفكار والقياً التي من شأن ا توفار مناخ صدا ة وسالا يستبعد جمي مظاهر العداءً ا

المشرا العالمي الى العوام التي اأدت دوما للحروب،
وبعد هما التم اد في مستوا العقون والقلوب التفت
ا
مجدداا
للتعام مع ا الجا وو اية ب ية انفاء الجمرات التي يمكن أن تننلق من ا النار في ال شيا ا
143

وهو بحث في همء األسباب لى صعادان متكاملان وشداد االرتبا ا
*

إن أول مستوى يجب أن يسود فيه السالم هو المجتمع الواحد المنسجم ظاهريا والحافل بالصراعات
مكوناته0
والتناقضات بين مختلف ّ

المشرا العالمي استو ب دروس التاريو التي لمتنا أن الحقا حاجة أساسية ال تستقيا ادون ا
شك أن
ما من ا
ا
انسانية اإلنسان وأن الحرب كانت دوما نتاجة مصادرت ا
ال رابة أن يظ ر حرصا شدادا لى رصد ك أشكال

كالحق في الحيا والحرية والكرامة والحيا الةاصة

وحرية المعتقد ألن تمكان اإلنسان من ك حق من همء الحقوق يعني آليا ال اء ام من وام

ياا الحرب

األهلية سواء اتةمت شكل ا الساةن العنات أو شكل ا البارد المؤامن باالنفجارا

وكثا ار ما يقرن
المشرا العالمي مف ومي العدن والسالا جا ال من ما أحيانا وج ي نفس نعة النقد لكن العدن
ا
ليس حقا يها الى ك الحقوق ف و أصل ا ومظالت ا.
ان ك فكر حقوق اإلنسان ماني
ا
الجسدية الو فإن من العدن أن تعتر لي بمث همء الحقوق ويمكن صيا ة الفكر بالقون أن العدن هو أن تتنعا
لى مقايهة من نوا مادمت أ تر

لك بحق الحيا والكرامة والحرمة

بالحق الم أنعا ب والعكس بالعكسا
البشر لى حقيقت ا ويعلا أن العنت

المشرا العالمي ليس اار ساجدا يمكن أن اةدا نفس ف و يعر
أن
اال ا
ا
مر العصور ك
ريز مستحكمة ندها وال ااد من ال ااد من تنويق ا واحتوا ا امكاء بعد أن فشلت لى ا
األديان والفلسفات في اجتثاث اا

شك أن الديمقرانية م الرياهة والشنرنج هي من أحسن ما ااتدا اإلنسان لنق العنت من المستوا الحسي
ال ا
الى المستوا الرمز محتفظا اإاجاايات التي هي شحم النا ة الادنية أو المهنية وتفويه ا للتمت ال ام الصراا

والنصرا

م التةلص من سلايات وهي ك الموبقات والفها ات التي تصاحب الصراا الدمو ا
تجمعات بشرية
وال أشب بالقبا المتحاربة من األحزاب السياسية في النظاا الديمقراني ف مء األةار هي أيها ا
القو والسلنة وتنتظا بانهبا داة تشكا هرمي يقودء ز يا وهيك يحددان التكتيك والستراتاجيا
ا
تحرك ا اراد ا
ودك هما الحصن أو االستيالء لي اما كانت ةارج ا
داةل
كانت
اما
السلنة
حصن
ن
للدفاا
ا
أما السالظ الوحاد المسموظ ب داة الحرب الرمزية ف و الةنابا
ا
ن
تفرغ فا ا العنفوانية ،
التي
ية
ز
الرم
المعركة
ساحات
هي
ار
منا
السياساان
اء
الفر
لك
يكو
أن
اجب
لملك
ا
وتتال ك فا ا األفكار  ،وتتا المحاسبة  ،وتستعرك فا ا العهالت والادا ا
وفي ساحة المعركة الرمزية الديمقرانية يمكن تبادن القصت المدفعي اللفني واستعمان الراجمات البال ية

والصواريو الةنااية و ناا اإليحاء والتعريك بالةصاا

أما االنتةابات ف ي الفص الةتامي في همء الحرب الرمزية  ،واللحظة الفاصلة التي يق فا ا تصفات المحاربان
السلنان القديا واستادال ب السلنان الجدادا

حق ت
و ادها لانان أكارها ددا ا
وبقدر ما تكون اللعبة واهحة والقوا د محترمة  ،بقدر ما اتمكن المجتم من االاتعاد ن العنت الجسد
وتمداد فتر السالا لمد جداد د تنون أو د تقصر اا

في المقاا نرا كات اجم االستاداد ك شرو انفجار العنت الجسد اف و اتن اكر للحاجيات األساسية
اتكرا ا ا السلنان و االة
تصر مزايا ا
لإلنسان مث الحرية والكرامة والعدالة جا ال من حقوق ار االة لل ا
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للسحب والمراجعة اما ةر اإلنسان ن النا ة والوالء لمن صادر حقو ا
في مث هما النظاا يستحا التداون السلمي لى السلنة ومن ثمة االنفجار الدور للعنت السياسيا

أةا ار وليس أة ار هناك االية في مث هما النظاا لتولاد الص ار ات م الدون والشعوب األةرا بأكثر من آلية

لعدو الةارجي ومن ا االادولوجيا التي تحرك
من ا تحوي وج ة العنت الم يست د السلنة االستادادية نحو
ا
هد دولة أو رق أو ااداولوجيا أةراا
ك نظاا استاداد وهي اد اادولوجية حرب ا
ولقد اظ ر التاريو الحداث ةاصة ار الحروب األوروبية التي تتالت نوان القرن الماهي أن ال شيء ي ام

الحرب در االستاداد والشيء ينف ا در الديمقرانيةا

العنت الداةلي والحرب م

مر تجع من الدكتاتورية مدة
وثمة ا د جرب التاريو صحت ا أكثر من ا
اآلةرين ومن الديمقرانية أكثر األنظمة االية لتشجي السالا وملك بفه آلية أةرا ار االستفراغ العنفواني
بالحرب الرمزية ففي الديمقرانية تستني

وا السالا التنظا للدفاا ن السالا كقهية محورية وهو األمر الم

ال اوجد في األنظمة االستادادية ويمكن أن نمكر لى ساا المثان ظ ور الحركات المدنية المناو ة للحرب كالتي
رفت ا الالدان ال ربية ابان الحرب البارد ا

ففي  1921ارك ال ولنداون مشاري التسلك لحكومات ا ونزلوا للشوارا في مظاهرات حاشد وجمعت ريهة
وفي سنة

اهنر السلنة الى التراج في
هد المشروا مما
وننية توا ي رابة 20في الما ة من المواننان ا
ا
لى ارامج الحلت األنلسي في
 1983تظاهر رابة الثالث مالاان شةص في أكار مدن ال رب لالحتجا
تنوير أسلحة جداد ا

*
المشرا العالمي ألسباب العنت اان المجتمعات ومن ثمة تحداد وسا
وهما ما اوصلنا الى تحداد
ا
اآلةرا
ومن الس

اجتثاث هو

تصورء وهو يسترج التاريو الدمو للبشرية باحثا ن ك األسباب التي أدت الى تقاتل اا

ومن هما المننلق يسعنا أن نق أر من ةالن ك وثيقة ما اراء سابا أو آلية يعتارها مننلق حرب ال ااد من ابنان
مفعول ا وسنرا في النقاش مدا فعالية همء المن جيةً التفصالي ًةا
التصر فا ا الى اندالا
يعدد الحقوق ار القاالة للتصر والتي اأدا
ونحن نجد نفس
ا
التمشي الم اتةمء وهو ا
ا
العنت داة المجتم الواحد ا فعلى الصعاد الجما ي نراء ابحث ن ك العوام التي اؤد العاث ا ا الى
انفجار الحربا

هو راكز في اكثر من ا الن لى حق الجمي في التقدا واإلنماء واست صان الجوا وسوء الت مية واستةداا
التقدا العلمي والتكنولوجي لصالك السلا وةار البشريةا
هو أ نى للشعوب ارً رار السياد الدا مة لى الموارد النايعيةً الحق في التحكا في ثروات اا

هو أراد نزا فتا التبا ك العر ي ار مشرواً القهاء لى جمي أشكان الماز العنصر ً وفتا التبا ك
الداني ار ا الن ً بعار مشروا القهاء لى جمي أشكان التعصب والتمااز القا مان لى أساس الدان أو
المعتقد

ول أكثر من اتفا ية لمحاربة الرق والعاودية والسةر واأل ار

والممارسات الشاا ةا

كما أ نى ك الجما ات البشرية الحق في تقرير مصارها السياسي ار ا الن االستقالن للالدان والشعوب

المستعمر ا

أنً
وهو ا
أكد في مبادئ التعاون الثقافي الدولي أن لك ثقافة كرامة و يمة اجب احترام ما والمحافظة لا ما و ا
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جمي الثقافات بما فا ا من تنوا وةصب وبما فا ا من تباان وتأثار متبادن جزءا من التراث الم
ملكات البشر جميعا ا

يشترك في

*

المشرا العالمي ا مان ك همء النصوصا
ابقى اآلن أن نستعرك كات يحاون
ا
ثمة في الاداية الاات الجما ي الم تشكل األما المتحد بمةتلت أج زت ا ومن ا مجلس األمن الش ار الساهر
لى األمن والسالا في العالا حاث يمكن لوما المتناز ة أن تتال ى وأن تتبادن نفوانات ا كما في الارلمانات

المحلية ار الةناب النار تستعيك ب

ن النارا

وثمة جملة من المعاهدات التي يمكن تسمات ا باإلج ار ية من ا الشر ة الدولية لحقوق اإلنسان بع دا ا الةاصان

بالحقوق اال تصادية واالجتما ية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية والتي تلتزا الدون بموجا ا اتنفام انود
النص الكفالة باجتثاث أسباب العنت داة المجتمعات وبان اا

ثمة نصوص زجرية للةارجان ن القانون الدولي من ا اتفا اتي من جريمة اإلباد الجما ية والمعا بة لا ا

و دا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية ومبادئ التعاون الدولي في تعقب وا تقان وتسليا
ومعا بة األشةاص الممناان بارتكاب ج ار ا حرب وج ار ا هد اإلنسانيةا

المشرا العالمي محافظا لى ةيارء الماد ي من مواصلة اناء السلا في العقون والقلوب مرك از لى األمر
ويبقى
ا
في اكثر من ايان وأساسا في اإل الن بشأن المبادئ األساسية اإس اا وسا اإل الا في د ا السالا والتفاها
الدولي وتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنصرية والفص العنصر والتحريك لى الحرب ا
لكن أ

ما يقان في همء اآلليات أن ا فشلت كليا أو نسايا في تحقاق ال د

بالقياس الى ما نراء من تواص

الحروب وتجددها ا
أ

حالة كانت تتةمها الحروب البشرية

يحتج لانا بقول أننا ال نعر
المشرا العالمي أن
ويمكن لمداف ن
ا
ا
ملمحا لدور و ا ي هاا ال نقدرء حق درء مثلما ال يقدر أحد منا يمة اللقاظ الم تلقاء وهو
لوال همء النصوص ا
نف ولوالء لكان مقعدا وكسيحاا

تثات بما أننا ال نرجا بال اب وال يمكن التجريب لى
واإلشكالية في مث همء المن جية أن ا ار ةاهعة أل ا ا
التاريو لملك يحق لنا أن نتجاهل اا
المشرا العالمي أن يعتمر أيها بقصر زمن التجربة فالبشرية في حرب أهلية متواصلة منم
ويمكن للمداف ن
ا
آال القرون و مر النصوص نصت رن فقي وال ااد من ا ناء الفرصة للتاريو ال يسعفنا اتنااق بنيء
ولكن ثاات لقيا و وانان ال زالت جداد
وليس لنا بالنب

أدنى فكر

لى اإلنسانيةا

ن الو ت الم

يحب أن نمنح للمشرا العالمي حتى نعتر

ل بالنجاظ أو

نهات فشل الى ك ا محاوالت األديان واألادولوجيات التي نمحت هي األةرا للقهاء لى الحرب فلا تفع
أ لب األو ات سوا ت مات اا
و لى ك ا حان فإن نصت رن في تاريو متسارا الوتار زمن كا
من يأتي بعدنا تصجيحا وتعديالا

لتقايا اأون ال نرا مانعا من أن

اراجع

أن السالا بقي هدفا بعاد المنان فالحرب ال ته أوزارها في مكان اال
وفي هما التقايا األون ال ااد من اال ت ار ب ا
بالتمرد لفرك حقو ا بالعنت فتتواص
لتشتع في مكان آةر وال زان الناس يهنرون في أكثر من الد لاليام
ا
الحلقة المفر ة من انت اكات تولد انت اكات جداد التي تولد ادورها ردود فع تزيد النان االةا

المشرا العالمي لى وهعية تتجاوز اداهة امكانيات وانما نريد ا تماد ظاهر
ولسنا اآلن في موه محاسبة
ا
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لنتعمق في اشكالية الحرب والسالا و ال ت ا باإلنسان وحقو ا
تواص العنت في ظ ا المشروا العظيا
ا
ف يمكن القون مثال أن الحرب حق من حقوق هما اإلنسان وأن محاولة انت اك هما الحق بفرك السالا لي
أمر ار مجد ألن اتنافى م نايعت ا

لنتم اكر مقولة المتناي الش ار ي
والظلا في شيا النفوس فإن تجد ما افة فلعالة ال يظلاا
ويعني أاو الناب في هما الاات الرهاب أن الظلا بما هو مساب الحروب األكار ليس حدثا نار ا يمكن
مكون وم يك في المات
متأص
التةلص من اإحكاا القوانان والد و الى التسامك الو وانما هو نب أصا
ا
ا
البشرية ومن ثمة ال ةالص من ا
ان ترويك الظلا

ند شاو ال يظلا إلصاات بعالة د تكون ف م أن ال يستني فرك ظلم

تجددء
وكالف األمر ناء باهظا فركن الى العدن من باب مكرء أةاك ال بن ال ال ي ا

لى اآلةر اال

في ك رهي اريد أهل

اةر ل الجباار ساجداناا
أن ا
المشرا العالميا
وهما الظلا ال ريز هو الم ارفك المقايهة األصالة التي انانت لا ا أفكار
ا
ان اإلنسان الم نريد من أن يعتار حقوق اآلةرين واجبات وحقو واجبات اآلةرين هو كا ن نظر ال وجود ل
ا
في الوا

وانما الموجود كا ن ال اريد سوا امتيازات ته حقو فوق حقوق اآلةرينا

المشرا العالمي و الة دراات بشيا النفوسا فحرب الرمزية داة المجتم
ومن ةالن همء النظر تتهكً سماجةً
ا
ألن القا د ان اما كانت
مجرد هدنة مؤ تة اان مسلس الحروب المتواص اان المجتمعات وداةل ا ا
الديمقراني ا

يحهر لالستاداد در الديمقرانيةا
الديكتاتورية تم ا د النريق للديمقرانية فال شيء ا
أما محاوالت لترويك األما المتناحر بمباد و وانان الجمالة ف ي كمحاولة ترويك الوحوش الكواسر الجا عة

ابا ات الورد ولنات الةنابا

ش للنصوص
ونكتشت هنا أن المسكوت ن  ،الم رأانا ت ااب القسر  ،ال زان اواص مفعول تحت الاناء ال ا
الجداد ا

بقو العقا د الةاصوالتي تارر الحرب ا
فتحت الانيان المثالي الم اريدء
ا
المشرا العالمي م يكال للعقون نشعر ا
أدن لى ملك من ود المفاهيا الم ابة مث الج اد وحرب الحهارات والحرب الصلااية حان اندالا
وتقدس ا وال ا
المواج ة اان الواليات المتحد األمريكية وتنظيا القا د األصولي بعد اال تداء لى ناوورك وواشننن في

01/9/11

المشرا العالمي اا للتحقاق أصال ؟
مشروا
ف
ا
يشاد العدن بظالا ريز وأن تفرك السلا لى محارب بالسليقة ؟
ه من الممكن أن ا

التتصدا لنز ات مكاوتة من العنصرية والتعصب وهي
كا من و ت نستني
ا
هدها ؟
داجنا من نصوص وأ منا من متاريس انونية ا
صر وملك م ما ا

ا د للسنك نان الزمان أو

*

وال يمكن لفكر حقوق اإلنسان اون مث همء النظر المتشا مةا
اان ا تنسى اإلنجازات العداد التي تحققت لى صعاد ترويك الوحوش الكواسر وأساسا ار انتشار الديمقرانية
لكن األةنر من هما أن ا ادر لى امكاء جمو العنت اتشريع وتاريرء اوثمة أكثر من أادولوجيا تتابعت لى
مر التاريو للتنظار للحرب والسةرية من السالا وأدت الى ما رفنا أو ما نسانا من الفها ات ،وما أحوج ا
ا
الاوا ال ترافنا بقصور فكر حقوق اإلنسان ونوباوية مشرو فتزداد نج ية و فسادا في األركا
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يصر
في نفس الو ت ال يمكن لفكر حقوق اإلنسان أن
ا
المشراا
العالمية الثانية ،فكا رفنا ةالن نصت القرن المنصرا من حروب داةلية وةارجية في ظ ا نصوص
ا
وال ااد لفكر حقوق اإلنسان هنا من تأها النظرية لتكتسب فعالية أكثر في هوء الفش النساي أو النجاظ النساي
لى النظر المتفا لة التي اننلق من ا صايحة الحرب

الم

رفت

لى شر

أن ال يكون هما التأها

تاري ار با سا ورفها يا ساا

ان ما نحتاج هو ف ا أ مق إلشكالية السالا في ال ت ا باإلنسان وحقو لنستعان ب
وربما اتنالب منا هما اناء رؤيةً متشا لة نتجاوز ا ا سماجة التفاؤن وسماجة التشاؤاا

وفي الاداية ال ااد من االنت اء م الاات الش ار بمعارهت ااات ال يق ا
ويكتب كالتالي م اال تمار ألاي النابا
والعدن في شيا النفوس

لى مواصلة النهان

ن صد ا في وصت الوا

اإلنساني

فإن تجد ما زالة فلعالة ال يعدنا

تأص همء الحاجة في اإلنسان
اان ليس من المبال ة أو التوها القون بأن العدن هو أيها من شيا النفوس ،فلوال ا
المتجدد
ودمر البشرية ،ولوال تواصل ا في لما ا
تمةهت ن ك هما الزةا المتواص و ا
الكتسك الظلا العالا ا
من األديان والفلسفات والمدارس األةال ية وال ياك التشريعية التي يشك القانون الدولي آةر انتاج اا
وليس صحيحا أن اإلشكالية ناجمة ن كون العدن منلب ك شةص لشةص فقيا فقالما ترا مرتكب الظلا

تجند
سر انما هو سابحث ل ن ألت تارير ا ومنك ار حتاى أن أتى ظلما ،ناهيك ن
يفاةر ب لنا أو اا
ا
مر العصور لرف المظالا ن اآلةر الم د ال تربن ب صلةا
اإلنسان لى ا

وثمة ال ة ادا ية تربي الظلا والعدن لما ننتب الا ا لما اادو من ا من اداهة وبسانة و د اار ن ا منم
رونا
مفكران متبا دان في المكان والزمان أحدهماً الوتسوً الصاني واآلةرً ها ار لييً اإل ريقيا
ومن الممكن كتابة همء العال ة في شك القانون التالي ال وجود للشيء اال اوجود نقيك ا

ويعني هما ان ال مجان لوجود اللا ان لا اوجد الن ار وال معنى للسعاد ان لا اوجد الشقاء وه يمكن تصور

القصر لوال وجود النون ؟

ومن ترتابات هما القانون أن ال معنى لسالا أزلي مثلما ال معنى للةار ادون
الشر فالحرب هرورية لوجود
ا
السالا ولوالها لما كان ل ما المف وا أ معنى أو داللةا
بأن الحرب ستصاحانا الى آةر حياتنا مثلما سيصاحانا نور الن ار

و د اادو من المحبي لك ا اآلمان أن نقا
نص وأ
وظالا اللا  ،و أن ا درنا المحتوا ال انف في كبك جماح ا أ ا ا
المعالا ادون ت لات أو نااا

مشرا ااي كان أا انسانيا واهك
ا

لكن القاون باألمر هو المدة الهرور لتأصا نظريتنا في مق العالا البشر وتعقادء ومننلق تعام أكثر
ار االة للتحقاقا

بمجرد تصفات أماني نوباوبة وأهدا
ا
نهجا م اشكالية ال تح ا
فإن اأون ما اجب مراجعت تصورنا للسالا كمرحلة ن ا ية ودا مة ستصل ا اإلنسانية حتما
ومن زاوية النظر همء ا

لتستقر فا ا الى األاد بعد ها ا لى ك أسباب الصراا واحكام ا األ فان لى مةزون العنت بك ما يمكن
ا
تصورء من آليات الم ار بة والزجرا
فقانون ها ار ليي -الوتسو كما رأانا ال يسمك اوجود مث همء الحالة اال كمرحلة مؤ تة ال ااد أن تنت ي بعود
المحرك في ك هما شيا النفوس وما تزةر ب من مقومات الظلا ومقومات العدنا
الحرب و ا

الحق أن الداناميكية التي نراها في جدلية الحرب والسالا ال تةتلت كثا ار ن داناميكية جدلية أةرا هي المرك
و ا
صورنا للسالاا
و ا
الصحة وربما تمكننا مقارنة الظاهرتان من اناء ت ا
148

اننا نف ا تلقا يا أن ال يمكن تصور الا ادون مرك ألن هما يعني ةلود ك فرد من أفراد الجنس البشر ا
كما نعلا من الدراسات الوبا ية أن المرك ال اةتفي اتنور العلوا الحهار ةالفا لما نعتقد  ،وانما تت ار

نايعت ا

تعرف مثلما يعرف فكرء أو مستواء التكنولوجيا
ان ك صر وك مجتم
ا
ا
ةاص من األمراك ا
متماز انوا ا
لقد ش دت الالدان ال ربية في أواةر القرن الماهي ،لى ساا المثان ،تراجعا ملحوظا في األمراك الجرثومية
أو أمراك سوء الت مية لتستادل ا باألمراك المزمنة ومن ا مها فات السمنةا

مجرد مقايهة أسباب الموت بأسباب أةرا ام مكنت المعار الناية من
وال يعني هما بالنب أن العملية كانت ا
رف مستوا الصحة العمومية وزياد نون مر الرجان وةاصة النساء حتى في ظ ا اروز األمراك الجداد ا

النب ليس التةلص من المرك وانما حماية الصحة بالو اية والتع د واالسترداد
أن التحد الم اواج
وكما ا
ا
فإن مس ولاتنا هي حماية السالا وتع ا دء واستردادء في ظ ا تواص العنتا
ومن هما المننلق يمكننا تقايا نقي الهعت ونقي القو في تعام فكر حقوق اإلنسان م

هية السالاا

المشرا العالمي التعام م اإلشكالية ندما ربي الحرب بشبكة سااية معقد نجد فا ا
اداهة لقد أحسن
ا
التصر في ةارات اآلةرين واألسباب
األسباب المعنوية مث الج باآلةر وثقافت واألسباب المادية مث
ا
السياسية مث رفك المساوا اان األ راق والثقافاتا
وهو ا ما كالنااب الماهر الم

واالجتما يةا

ونحن نرا هنا

ال اتو ت ند أ راك المرك وانما يسا

جملة أسباب الااولوجية والنفسية

صرية تفكار المشرا العالمي ف و لا اركن الى أةال وية جوفاء لمحاولة ت اار السلوكيات

تفسر اندالا الحربا
البشرية وانما نفم الى مق األسباب التي ا
المشرا نااب يف ا أسباب المرك ويعر
واإلشكالية الكارا هنا أن
ا

الج لكن ال اتوافر لي ا

يسن أن للشعوب الحق في السينر لى ثروات ا وبان السينر الفعلية ل مء الشعوب لى همء
فشتان اان أن ا
الثروات
امة وأماني
ان دا توافر المشرا لى آلية يفرك ا ا النصوص تجع همء األةار بمثابة جرد لتوجا ات ا
وتوصيات يمكن للوحوش الكاسر التي يحرك ا الظلا تجاهل ا والتحاا لا ا ا

للمشرا ونصوص في استرداد السالا بعد هاوب العاصفة ف ي اد
ويمكن ون نفس الشيء ن الدور المحتشا
ا
مقايهة اان المحاربان ال دة ل فا ا وتلعب فا ا السياسية وموازين القوا الدور األون ان لا يكن الوحادا

حد مات
ويبقى ر ا هما التحافظ ال ااا أن وجود القانون الدولي هو في ا
لى مستوا الو ايةا

ام

ااجااي ويلعب دو ار ال يست ان ب

ان اتفا يات مث ً اتفا ية من جريمة اإلباد الجما ية والمعا بة لا اً واتفا يةً دا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا

هد اإلنسانيةً ومبادئ التعاون الدولي في تعقب وا تقان وتسليا ومعا بة األشةاص الممناان بارتكاب
المرتكبة ا
هد اإلنسانيةً نصوص لى در كاار من األهمية ةاصة بعد ميالد المحكمة الدولية الجنا ية
ج ار ا حرب ا
وبداية متابعة بعك كبار السفاحان مث مرتكاي مجازر رواندا أو الاوصنة وال رسك ا

ولوال همء النصوص لبقات ال مجية ترت ادون من ادان أو اتاب ا

تدشن لحقبة تاريةية د تكون مرحلة فاصلة في تاريو الحروب با تبار أن نص ار هاما لعب دوما دو ار ال
هي ا
يست ان ب في انفجارها ي الشعور بالحصانة المنلقة للدا ان الا ا ومنفما ا من كبار السياساان والعسكريانا
وال ةيار لنا ار أن ابقى المشروا حتى في ظ

انون ها ار ليي-الوتسو  ،مواصلة اناء اآلليات القادر لى
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جع النصوص اجبارية التنفام وبمكيان واحد تس ر لى تنفامها ها ة ممثلة للشعوب ومستقلة ن الدون د

تكون الح ا البعاد المداا
وال ةيار لنا ار مواصلة العم

بالمشرا العالمي الى كتابة أولى سنور داباجة
لاتحقق الحلا الكاار الم دف
ا
اإل الن اإل رار بما لجمي أ هاء األسر البشرية من كرامة اصالة فا ا ومن حقوق متساوية وثااتة وأساس
الحرية والعدن والسالا في العالا ا

و د يحتج لانا البعك بنوباوية همء األحالا ألننا نجع السالا هو المؤه لالنتصار والحان أن انون ها ار ليي

هامة ان
الوتسو يه احتمان الفش في نفس مستوا احتمان النجاظ  ،لكن مثالنا الناي أوحى الانا بفكر ا
تكرر في ألت شك و لى ك حان د يكون من السةت
القا د في الحيا هي الصحة والمرك هو الشام ولو ا
محاولة ت اار العالا ولكن من اإلجراا أن ال نحاونا
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اشكالية السالا في فكر حقوق اإلنسان
منصف المرزوقي

تشك
ان مسا لة فكر حقوق اإلنسان ن تصورء للسالا يعني الرجوا الى اإل النات والمواثاق والمعاهدات التي ا
المشرا الدولي بما هو النانق الرسمي الجداد باسا انسانية تعا دت في ماثاق
القانون الدولي والىً صاحا اً
ا
األما المتحد

لى ارساء د امات الا آمن ومسالاا

تصور همني اجب استةراج
سنفاجأ ب ياب تعريت واهك للسالا في النصوص
المؤسسة وك ا ما سنكتشف هو ا
ا
نقون المشرا ما نريدء أن اتفوء ب ا
متفر ة هنا وهناك وال اجب
من جم
ا
التعست لي حتى ال ا
ا
وربما تكون داباجة االتفا ية الةاصة بالحق الدولي في التصحيك هي أوهك ما كتب في الموهوا حاث يقونً
تجدد العدوان من أ ا جانب ومكافحة
ام تروا –الدون المتعا د -من ملك حماية البشرية من آفة الحروب وتفاد
ا
أ ا د اية اراد من شأن ا اثار أو تشجي أ ت داد أو ةرق للسالا أو أ م دوانيا

معر همنيا ب ياب الت داد الم تتعرك ل البشرية أو العدوان أو الحرب التي يصف ا باآلفةا
فالسالا ا
المشرا العالمي هي األمن حاث يقون مثال في اإل الن بشأن
وثمة بار أةرا ارد مكرها كثا ار لى لسان
ا
ً
الشعوب ي وام تعاد الى الماكر أن مقصد منظمة األما
اشراب الشباب مث السلا واالحتراا المتبادن والتفاها اان
ً
المتحد للتربية والثقافة والعلوا هو المساهمة في السلا واألمنا
وفي السنوات األةار اكتسات كلمة األمن في الداننا العربية معنى سلايا الرتبان ا بسياسات القم الداةلية
تنافم اررات في

واستعمال ا ك ناء أادولوجي للتستار لى سلنة الاوليس ،كما ارتبنت بالمجلس الش ار الم
العراق وال تنافم في فلسنانا
المشرا العالمي يقصد باألمن الحالة النفسية المتسمة بالتحرر من الةو
نتجنى كثا ار ان لنا أن
و د لن ا
ا

يشعر ا ا اإلنسان والمجتم وهو اؤاكد في كثار من الموا
من مظاهر صعوبة العيش التي اواج ا اإلنسانا
أما
ا

لى تحرير اإلنسان من هما الةو

السالا ف و حالة اجتما ية تتسا ب ياب الت داد بالعنت أو ممارسة هما األةار

التي

كأها مظ ر

لى شك واس النناق

داة المجتم الواحد أو اان المجتمعاتا

وثمة موك كاار في تحداد هما السالا وهو موك مقصود اما تم اكرنا كات يكتب المشرا العالمي نصوص
أ تحت امالء أن ار متعدد متنا هة المصالكا
ف و ال اتو ت مثال ند المتساب في الت داد والعدوان والحرب مكتفيا باإلشار الى مس ولية أ ا جانب ا
في تم ادء لمواد اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان اوصف المث األ لى المشترك الم انب ي أن تال

كافة

الشعوب وكافة األما ي يكتفي بالقون ي ولما كان تجاه حقوق اإلنسان وازدراؤها د أفهيا الى أ مان أثارت

يحدد المتساب في تجاه حقوق اإلنسان وازدراؤها فةرق السالا
اربريت ا الهمار اإلنسانيً ا ونرا ان ال ا
محدد ال يفرق اان تاريرات ا وحجج اا
تتوزا مس ولات لى أن ار
دواني ا
ار ا
نر

م

اايا فمصدر الحرب اإلراد

في انار المسكوت ن أيها ال ااد من االنتباء النعداا وجود أ ا
البشرية وحدها ومصدر السالا الهمار البشر وحدء ومن ثمة ال دور أل ا او أةرا في تارير وجود الحرب
وبالتالي ال دور ل ا في استتباب السالاا

وال رابة في األمر ففكر حقوق اإلنسان هو فكر المسؤولية المنلقة والحرية المنلقة لإلنسان في نحت مصارءا
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المشرا العالمي بقدر ما كان النتاجة الحتمية لموازين القوا
ربما لا يكن األمر ةيا ار فلسفيا واهحا في فكر
ا
فالمشرا ليس شةصا يعرك أفكارء الشةصية
التي فرهت لي وهو يكتب نصوص التأسيسية للعالا الجدادا
ا

وليس ممث

هما الدان او تلك االادولوجيا وانما هو صوت مجمو ة بشرية متباانة الرؤا العقا دية مةتلفة

المشارب ،أكرهت لى وفاق ال يعكس بالهرور تصورها للعالا ومن ثمة للحرب والسالاا
تصدت بمنت ى القو لمشروا الاند األون وكان المقترظ أن يكتب ةلق هللا جمي
فمن المعرو أن بعك الوفود ا
احتج البعك بأن الصيا ة تعكس تصور أديان التوحاد وال ال ة ل ا
الناس أح ار ار ومتساوين الو ا فقد
ا

احتج البعك اآلةر بأن ا تفرك أر
اتصورات األديان الشر ية و ا
الصيا ة لتصبك اولد جمي الناس أح ار ار متساوين الو ا

المؤمنان

لى الملحدان وهكما ت اارت

ول ما المسكوت ن كما سنرا الحقا أةنر الترتابات ألن ك الانيان النظر للمشرا العالمي اادو كأن نبقة
هشة من االسمنت الموهو ة لى فوهة اركان ت لي مراجل ا
ا
للسالا ا ما و موميا بقدر ما دا ق في شرو توفارءا

المشرا تعريف
وبقدر ما أبقى
ا
المشرا العالمي لإلحانة بك األسباب التي ت ادد باندالا الحرب
شك أن راء النصوص تظ ر سعي
ما من ا
ا
كرر أ مان أثارت اربريت ا الهمار اإلنساني ا
حتى ال تت ا
فنحن نراء حريصا لى أن تتمت حقوق اإلنسان بحماية النظاا القانوني كما ورد ملك في داباجة اإل الن

بالتمرد لى الن يان واالهن ادا
يهنروا آةر األمر الى الليام
العالمي لحقوق اإلنسان اما أريد للبشر أال
ا
ا
المشرا
بالتمرد لى الن يان واالهن اد هو كالنالق بالنسبة اّلل ،أ اب ك الحالن الى
ك أن الليام
وما من ش ا
ا
ا
العالمي وال ااد من تفادي بك الوسا

لكن كات ؟

*

يشك لحظة واحد أن أ مق نبقة تننلق من ا جمور العدوان هي األفكار والمعتقدات التي يكون ا البشر
هو ال ا
ن أنفس ا و ن اآلةرينا
ويقون في ا الن مبادئ التعاون الثقافي الدولي لنوفمار 1966ي ولما كانت الحروب تتولد في قون البشر ففي

قول ا اجب أن تانى حصون السالا وينب ي ان يقوا السلا لى أساس من التهامن الفكر والمعنو اان اني

البشر ا

ويكون هما ار ي تعاون أما العالا في ميادان التربية والعلا والثقافة من اج نشر أفكار و يا المشرا العالمي
أ تمكان ك انسان من اكتساب المعرفة والتمت بفنون وآداب الشعوب جميعا ا

ترسو ند ك الناس فكر انتما ا الواحد للبشرية ر ا
ا
ان مث همء المعرفة تزي األوهاا والشكوك حون اآلةر و ا
يظنون فا ا من تبا د واةتال ا وفي مث همء العال ة يس تنظيا المبادالت اروظ السماحة في العناء
ما ا
المتبادنً فتنتشر األفكار والقياً التي من شأن ا توفار مناخ صدا ة وسالا يستبعد جمي مظاهر العداءً ا

المشرا العالمي الى العوام التي اأدت دوما للحروب،
وبعد هما التم اد في مستوا العقون والقلوب التفت
ا
مجدداا
للتعام مع ا الجا وو اية ب ية انفاء الجمرات التي يمكن أن تننلق من ا النار في ال شيا ا
وهو بحث في همء األسباب لى صعادان متكاملان وشداد االرتبا ا
*
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إن أول مستوى يجب أن يسود فيه السالم هو المجتمع الواحد المنسجم ظاهريا والحافل بالصراعات
مكوناته0
والتناقضات بين مختلف ّ

المشرا العالمي استو ب دروس التاريو التي لمتنا أن الحقا حاجة أساسية ال تستقيا ادون ا
شك أن
ما من ا
ا
انسانية اإلنسان وأن الحرب كانت دوما نتاجة مصادرت ا
ال رابة أن يظ ر حرصا شدادا لى رصد ك أشكال

كالحق في الحيا والحرية والكرامة والحيا الةاصة

وحرية المعتقد ألن تمكان اإلنسان من ك حق من همء الحقوق يعني آليا ال اء ام من وام
األهلية سواء اتةمت شكل ا الساةن العنات أو شكل ا البارد المؤامن باالنفجارا

ياا الحرب

وكثا ار ما يقرن
المشرا العالمي مف ومي العدن والسالا جا ال من ما أحيانا وج ي نفس نعة النقد لكن العدن
ا
ليس حقا يها الى ك الحقوق ف و أصل ا ومظالت ا.
ان ك فكر حقوق اإلنسان ماني
ا
الجسدية الو فإن من العدن أن تعتر لي بمث همء الحقوق ويمكن صيا ة الفكر بالقون أن العدن هو أن تتنعا
لى مقايهة من نوا مادمت أ تر

لك بحق الحيا والكرامة والحرمة

بالحق الم أنعا ب والعكس بالعكسا
البشر لى حقيقت ا ويعلا أن العنت

المشرا العالمي ليس اار ساجدا يمكن أن اةدا نفس ف و يعر
أن
اال ا
ا
مر العصور ك
ريز مستحكمة ندها وال ااد من ال ااد من تنويق ا واحتوا ا امكاء بعد أن فشلت لى ا
األديان والفلسفات في اجتثاث اا

شك أن الديمقرانية م الرياهة والشنرنج هي من أحسن ما ااتدا اإلنسان لنق العنت من المستوا الحسي
ال ا
الى المستوا الرمز محتفظا اإاجاايات التي هي شحم النا ة الادنية أو المهنية وتفويه ا للتمت ال ام الصراا

والنصرا

م التةلص من سلايات وهي ك الموبقات والفها ات التي تصاحب الصراا الدمو ا

تجمعات بشرية
وال أشب بالقبا المتحاربة من األحزاب السياسية في النظاا الديمقراني ف مء األةار هي أيها ا
القو والسلنة وتنتظا بانهبا داة تشكا هرمي يقودء ز يا وهيك يحددان التكتيك والستراتاجيا
ا
تحرك ا اراد ا
ودك هما الحصن أو االستيالء لي اما كانت ةارج ا
للدفاا ن حصن السلنة اما كانت داةل
ا
أما السالظ الوحاد المسموظ ب داة الحرب الرمزية ف و الةنابا
ا
ن
تفرغ فا ا العنفوانية ،
التي
ية
ز
الرم
المعركة
ساحات
هي
مناار
السياساان
اء
الفر
لك
يكو
أن
اجب
لملك
ا
وتتال ك فا ا األفكار  ،وتتا المحاسبة  ،وتستعرك فا ا العهالت والادا ا
وفي ساحة المعركة الرمزية الديمقرانية يمكن تبادن القصت المدفعي اللفني واستعمان الراجمات البال ية
والصواريو الةنااية و ناا اإليحاء والتعريك بالةصاا
أما االنتةابات ف ي الفص الةتامي في همء الحرب الرمزية  ،واللحظة الفاصلة التي يق فا ا تصفات المحاربان
السلنان القديا واستادال ب السلنان الجدادا

حق ت
و ادها لانان أكارها ددا ا
وبقدر ما تكون اللعبة واهحة والقوا د محترمة  ،بقدر ما اتمكن المجتم من االاتعاد ن العنت الجسد
وتمداد فتر السالا لمد جداد د تنون أو د تقصر اا

في المقاا نرا كات اجم االستاداد ك شرو انفجار العنت الجسد اف و اتن اكر للحاجيات األساسية
اتكرا ا ا السلنان و االة
لإلنسان مث الحرية والكرامة والعدالة جا ال من حقوق ار االة
للتصر مزايا ا
ا
للسحب والمراجعة اما ةر اإلنسان ن النا ة والوالء لمن صادر حقو ا
في مث هما النظاا يستحا التداون السلمي لى السلنة ومن ثمة االنفجار الدور للعنت السياسيا
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أةا ار وليس أة ار هناك االية في مث هما النظاا لتولاد الص ار ات م الدون والشعوب األةرا بأكثر من آلية
لعدو الةارجي ومن ا االادولوجيا التي تحرك
من ا تحوي وج ة العنت الم يست د السلنة االستادادية نحو
ا
هد دولة أو رق أو ااداولوجيا أةراا
ك نظاا استاداد وهي اد اادولوجية حرب ا
ولقد اظ ر التاريو الحداث ةاصة ار الحروب األوروبية التي تتالت نوان القرن الماهي أن ال شيء ي ام

الحرب در االستاداد والشيء ينف ا در الديمقرانيةا

العنت الداةلي والحرب م

مر تجع من الدكتاتورية مدة
وثمة ا د جرب التاريو صحت ا أكثر من ا
اآلةرين ومن الديمقرانية أكثر األنظمة االية لتشجي السالا وملك بفه آلية أةرا ار االستفراغ العنفواني
بالحرب الرمزية ففي الديمقرانية تستني

وا السالا التنظا للدفاا ن السالا كقهية محورية وهو األمر الم

ال اوجد في األنظمة االستادادية ويمكن أن نمكر لى ساا المثان ظ ور الحركات المدنية المناو ة للحرب كالتي
رفت ا الالدان ال ربية ابان الحرب البارد ا

ففي  1921ارك ال ولنداون مشاري التسلك لحكومات ا ونزلوا للشوارا في مظاهرات حاشد وجمعت ريهة
وفي سنة

اهنر السلنة الى التراج في
هد المشروا مما
وننية توا ي رابة 20في الما ة من المواننان ا
ا
لى ارامج الحلت األنلسي في
 1983تظاهر رابة الثالث مالاان شةص في أكار مدن ال رب لالحتجا
تنوير أسلحة جداد ا
*

المشرا العالمي ألسباب العنت اان المجتمعات ومن ثمة تحداد وسا
وهما ما اوصلنا الى تحداد
ا
اآلةرا
ومن الس

اجتثاث هو

تصورء وهو يسترج التاريو الدمو للبشرية باحثا ن ك األسباب التي أدت الى تقاتل اا

ومن هما المننلق يسعنا أن نق أر من ةالن ك وثيقة ما اراء سابا أو آلية يعتارها مننلق حرب ال ااد من ابنان
مفعول ا وسنرا في النقاش مدا فعالية همء المن جيةً التفصالي ًةا
التصر فا ا الى اندالا
يعدد الحقوق ار القاالة للتصر والتي اأدا
ونحن نجد نفس
ا
التمشي الم اتةمء وهو ا
ا
العنت داة المجتم الواحد ا فعلى الصعاد الجما ي نراء ابحث ن ك العوام التي اؤد العاث ا ا الى
انفجار الحربا
هو راك ز في اكثر من ا الن لى حق الجمي في التقدا واإلنماء واست صان الجوا وسوء الت مية واستةداا
التقدا العلمي والتكنولوجي لصالك السلا وةار البشريةا
هو أ نى للشعوب ارً رار السياد الدا مة لى الموارد النايعيةً الحق في التحكا في ثروات اا
هو أراد نزا فتا التبا ك العر ي ار مشرواً القهاء لى جمي أشكان الماز العنصر ً وفتا التبا ك
الداني ار ا الن ً بعار مشروا القهاء لى جمي أشكان التعصب والتمااز القا مان لى أساس الدان أو

المعتقد

ول أكثر من اتفا ية لمحاربة الرق والعاودية والسةر واأل ار

والممارسات الشاا ةا

كما أ نى ك الجما ات البشرية الحق في تقرير مصارها السياسي ار ا الن االستقالن للالدان والشعوب
المستعمر ا

أنً
وهو أ اكد في مبادئ التعاون الثقافي الدولي أن لك ثقافة كرامة و يمة اجب احترام ما والمحافظة لا ما و ا
جمي الثقافات بما فا ا من تنوا وةصب وبما فا ا من تباان وتأثار متبادن جزءا من التراث الم يشترك في
ملكات البشر جميعا ا
154

*
المشرا العالمي ا مان ك همء النصوصا
ابقى اآلن أن نستعرك كات يحاون
ا
ثمة في الاداية الاات الجما ي الم تشكل األما المتحد بمةتلت أج زت ا ومن ا مجلس األمن الش ار الساهر
لى األمن والسالا في العالا حاث يمكن لوما المتناز ة أن تتال ى وأن تتبادن نفوانات ا كما في الارلمانات
المحلية ار الةناب النار تستعيك ب

ن النارا

وثمة جملة من المعاهدات التي يمكن تسمات ا باإلج ار ية من ا الشر ة الدولية لحقوق اإلنسان بع دا ا الةاصان

بالحقوق اال تصادية واالجتما ية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية والتي تلتزا الدون بموجا ا اتنفام انود
النص الكفالة باجتثاث أسباب العنت داة المجتمعات وبان اا

ثمة نصوص زجرية للةارجان ن القانون الدولي من ا اتفا اتي من جريمة اإلباد الجما ية والمعا بة لا ا
و دا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية ومبادئ التعاون الدولي في تعقب وا تقان وتسليا
ومعا بة األشةاص الممناان بارتكاب ج ار ا حرب وج ار ا هد اإلنسانيةا

المشرا العالمي محافظا لى ةيارء الماد ي من مواصلة اناء السلا في العقون والقلوب مرك از لى األمر
ويبقى
ا
في اكثر من ايان وأساسا في اإل الن بشأن المبادئ األساسية اإس اا وسا اإل الا في د ا السالا والتفاها
الدولي وتعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة العنصرية والفص العنصر والتحريك لى الحرب ا

لكن أ

م ا يقان في همء اآلليات أن ا فشلت كليا أو نسايا في تحقاق ال د

الحروب وتجددها ا

أ

بالقياس الى ما نراء من تواص

حالة كانت تتةمها الحروب البشرية

يحتج لانا بقول أننا ال نعر
المشرا العالمي أن
ويمكن لمداف ن
ا
ا
ملمحا لدور و ا ي هاا ال نقدرء حق درء مثلما ال يقدر أحد منا يمة اللقاظ الم تلقاء وهو
لوال همء النصوص ا
نف ولوالء لكان مقعدا وكسيحاا

تثات بما أننا ال نرجا بال اب وال يمكن التجريب لى
واإلشكالية في مث همء المن جية أن ا ار ةاهعة أل ا ا
التاريو لملك يحق لنا أن نتجاهل اا
المشرا العالمي أن يعتمر أيها بقصر زمن التجربة فالبشرية في حرب أهلية متواصلة منم
ويمكن للمداف ن
ا
آال القرون و مر النصوص نصت رن فقي وال ااد من ا ناء الفرصة للتاريو ال يسعفنا اتنااق بنيء
ولكن ثاات لقيا و وانان ال زالت جداد

وليس لنا بالنب

أدنى فكر

لى اإلنسانيةا

ن الو ت الم

يحب أن نمنح للمشرا العالمي حتى نعتر

ل بالنجاظ أو

نهات فشل الى ك ا محاوالت األديان واألادولوجيات التي نمحت هي األةرا للقهاء لى الحرب فلا تفع
أ لب األو ات سوا ت مات اا
و لى ك ا حان فإن نصت رن في تاريو متسارا الوتار زمن كا
من يأتي بعدنا تصجيحا وتعديالا

لتقايا اأون ال نرا مانعا من أن

اراجع

بأن السالا بقي هدفا بعاد المنان فالحرب ال ته أوزارها في مكان اال
وفي هما التقايا األون ال ااد من اال ت ار
ا
بالتمرد لفرك حقو ا بالعنت فتتواص
لتشتع في مكان آةر وال زان الناس يهنرون في أكثر من الد لاليام
ا

الحلقة المفر ة من انت اكات تولد انت اكات جداد التي تولد ادورها ردود فع تزيد النان االةا

المشرا العالمي لى وهعية تتجاوز اداهة امكانيات وانما نريد ا تماد ظاهر
ولسنا اآلن في موه محاسبة
ا
لنتعمق في اشكالية الحرب والسالا و ال ت ا باإلنسان وحقو ا
تواص العنت في ظ ا المشروا العظيا
ا
ف يمكن القون مثال أن الحرب حق من حقوق هما اإلنسان وأن محاولة انت اك هما الحق بفرك السالا لي
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أمر ار مجد ألن اتنافى م نايعت ا
لنتم اكر مقولة المتناي الش ار ي
والظلا في شيا النفوس فإن تجد ما افة فلعالة ال يظلاا
ويعني أاو الناب في هما الاات الرهاب أن الظلا بما هو مساب الحروب األكار ليس حدثا نار ا يمكن
مكون وم يك في المات
متأص
التةلص من اإحكاا القوانان والد و الى التسامك الو وانما هو نب أصا
ا
ا
البشرية ومن ثمة ال ةالص من ا

ان ترويك الظلا

ند شاو ال يظلا إلصاات بعالة د تكون ف م أن ال يستني فرك ظلم

تجددء
وكالف األمر ناء باهظا فركن الى العدن من باب مكرء أةاك ال بن ال ال ي ا

لى اآلةر اال

في ك رهي اريد أهل

اةر ل الجباار ساجداناا
أن ا
المشرا العالميا
وهما الظلا ال ريز هو الم ارفك المقايهة األصالة التي انانت لا ا أفكار
ا
ان اإلنسان الم نريد من أن يعتار حقوق اآلةرين واجبات وحقو واجبات اآلةرين هو كا ن نظر ال وجود ل
ا
في الوا

وانما الموجود كا ن ال اريد سوا امتيازات ته حقو فوق حقوق اآلةرينا

المشرا العالمي و الة دراات بشيا النفوسا فحرب الرمزية داة المجتم
ومن ةالن همء النظر تتهكً سماجةً
ا
ألن القا د ان اما كانت
مجرد هدنة مؤ تة اان مسلس الحروب المتواص اان المجتمعات وداةل ا ا
الديمقراني ا

يحهر لالستاداد در الديمقرانيةا
الديكتاتورية تم ا د النريق للديمقرانية فال شيء ا
أما محاوالت لترويك األما المتناحر بمباد و وانان الجمالة ف ي كمحاولة ترويك الوحوش الكواسر الجا عة

ابا ات الورد ولنات الةنابا
ش للنصوص
ونكتشت هنا أن المسكوت ن  ،الم رأانا ت ااب القسر  ،ال زان اواص مفعول تحت الاناء ال ا
الجداد ا

بقو العقا د الةاصوالتي تارر الحرب ا
فتحت الانيان المثالي الم اريدء
ا
المشرا العالمي م يكال للعقون نشعر ا
أدن لى ملك من ود المفاهيا الم ابة مث الج اد وحرب الحهارات والحرب الصلااية حان اندالا
وتقدس ا وال ا
المواج ة اان الواليات المتحد األمريكية وتنظيا القا د األصولي بعد اال تداء لى ناوورك وواشننن في
01/9/11
المشرا العالمي اا للتحقاق أصال ؟
مشروا
ف
ا
يشاد العدن بظالا ريز وأن تفرك السلا لى محارب بالسليقة ؟
ه من الممكن أن ا

التتصدا لنز ات مكاوتة من العنصرية والتعصب وهي
كا من و ت نستني
ا
هدها ؟
داجنا من نصوص وأ منا من متاريس انونية ا
صر وملك م ما ا

ا د للسنك نان الزمان أو

*

وال يمكن لفكر حقوق اإلنسان اون مث همء النظر المتشا مةا
اان ا تنسى اإلنجازات العداد التي تحققت لى صعاد ترويك الوحوش الكواسر وأساسا ار انتشار الديمقرانية
لكن األةنر من هما أن ا ادر لى امكاء جمو العنت اتشريع وتاريرء اوثمة أكثر من أادولوجيا تتابعت لى
مر التاريو للتنظار للحرب والسةرية من السالا وأدت الى ما رفنا أو ما نسانا من الفها ات ،وما أحوج ا
ا
الاوا ال ترافنا بقصور فكر حقوق اإلنسان ونوباوية مشرو فتزداد نج ية و فسادا في األركا
يصر
في نفس الو ت ال يمكن لفكر حقوق اإلنسان أن ا
المشراا
العالمية الثانية ،فكا رفنا ةالن نصت القرن المنصرا من حروب داةلية وةارجية في ظ ا نصوص
ا

لى النظر المتفا لة التي اننلق من ا صايحة الحرب
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وال ااد لفكر حقوق اإلنسان هنا من تأها
الم رفت لى شر أن ال يكون هما التأها

النظرية لتكتسب فعالية أكثر في هوء الفش النساي أو النجاظ النساي
تاري ار با سا ورفها يا ساا

ان ما نحتاج هو ف ا أ مق إلشكالية السالا في ال ت ا باإلنسان وحقو لنستعان ب

وربما اتنالب منا هما اناء رؤيةً متشا لة نتجاوز ا ا سماجة التفاؤن وسماجة التشاؤاا

وفي الاداية ال ااد من االنت اء م الاات الش ار بمعارهت ااات ال يق ا
ويكتب كالتالي م اال تمار ألاي النابا
والعدن في شيا النفوس

لى مواصلة النهان

ن صد ا في وصت الوا

اإلنساني

فإن تجد ما زالة فلعالة ال يعدنا

تأص همء الحاجة في اإلنسان
اان ليس من المبال ة أو التوها القون بأن العدن هو أيها من شيا النفوس ،فلوال ا
المتجدد
ودمر البشرية ،ولوال تواصل ا في لما ا
تمةهت ن ك هما الزةا المتواص و ا
الكتسك الظلا العالا ا
من األديان والفلسفات والمدارس األةال ية وال ياك التشريعية التي يشك القانون الدولي آةر انتاج اا
وليس صحيحا أن اإلشكالية ناجمة ن كون العدن منلب ك شةص لشةص فقيا فقالما ترا مرتكب الظلا

تجند
سر انما هو سابحث ل ن ألت تارير ا ومنك ار حتاى أن أتى ظلما ،ناهيك ن
يفاةر ب لنا أو اا
ا
مر العصور لرف المظالا ن اآلةر الم د ال تربن ب صلةا
اإلنسان لى ا
وثمة ال ة ادا ية تربي الظلا والعدن لما ننتب الا ا لما اادو من ا من اداهة وبسانة و د اار ن ا منم
رونا

مفكران متبا دان في المكان والزمان أحدهماً الوتسوً الصاني واآلةرً ها ار لييً اإل ريقيا
ومن الممكن كتابة همء العال ة في شك القانون التالي ال وجود للشيء اال اوجود نقيك ا

ويعني هما ان ال مجان لوجود اللا ان لا اوجد الن ار وال معنى للسعاد ان لا اوجد الشقاء وه يمكن تصور
القصر لوال وجود النون ؟

ومن ترتابات هما القانون أن ال معنى لسالا أزلي مثلما ال معنى للةار ادون
الشر فالحرب هرورية لوجود
ا
السالا ولوالها لما كان ل ما المف وا أ معنى أو داللةا
بأن الحرب ستصاحانا الى آةر حياتنا مثلما سيصاحانا نور الن ار

و د اادو من المحبي لك ا اآلمان أن نقا
نص وأ
وظالا اللا  ،و أن ا درنا المحتوا ال انف في كبك جماح ا أ ا ا
المعالا ادون ت لات أو نااا

مشرا ااي كان أا انسانيا واهك
ا

لكن القاون باألمر هو المدة الهرور لتأصا نظريتنا في مق العالا البشر وتعقادء ومننلق تعام أكثر
ار االة للتحقاقا

بمجرد تصفات أماني نوباوبة وأهدا
ا
نهجا م اشكالية ال تح ا
فإن اأون ما اجب مراجعت تصورنا للسالا كمرحلة ن ا ية ودا مة ستصل ا اإلنسانية حتما
ومن زاوية النظر همء ا

لتستقر فا ا الى األاد بعد ها ا لى ك أسباب الصراا واحكام ا األ فان لى مةزون العنت بك ما يمكن
ا
تصورء من آليات الم ار بة والزجرا
فقانون ها ار ليي -الوتسو كما رأانا ال يسمك اوجود مث همء الحالة اال كمرحلة مؤ تة ال ااد أن تنت ي بعود
المحرك في ك هما شيا النفوس وما تزةر ب من مقومات الظلا ومقومات العدنا
الحرب و ا

الحق أن الداناميكية التي نراها في جدلية الحرب والسالا ال تةتلت كثا ار ن داناميكية جدلية أةرا هي المرك
و ا
تصورنا للسالاا
و ا
الصحة وربما تمكننا مقارنة الظاهرتان من اناء ا
اننا نف ا تلقا يا أن ال يمكن تصور الا ادون مرك ألن هما يعني ةلود ك فرد من أفراد الجنس البشر ا

كما نعلا من الدراسات الوبا ية أن المرك ال اةتفي اتنور العلوا الحهار ةالفا لما نعتقد  ،وانما تت ار
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نايعت ا
تعرف مثلما يعرف فكرء أو مستواء التكنولوجيا
ان ك صر وك مجتم
ا
ا
ةاص من األمراك ا
متماز انوا ا
لقد ش دت الالدان ال ربية في أواةر القرن الماهي ،لى ساا المثان ،تراجعا ملحوظا في األمراك الجرثومية
أو أمراك سوء الت مية لتستادل ا باألمراك المزمنة ومن ا مها فات السمنةا

مجرد مقايهة أسباب الموت بأسباب أةرا ام مكنت المعار الناية من
وال يعني هما بالنب أن العملية كانت ا
رف مستوا الصحة العمومية وزياد نون مر الرجان وةاصة النساء حتى في ظ ا اروز األمراك الجداد ا

النب ليس التةلص من المرك وانما حماية الصحة بالو اية والتع د واالسترداد
أن التحد الم اواج
وكما ا
ا
فإن مس ولاتنا هي حماية السالا وتع ا دء واستردادء في ظ ا تواص العنتا
ومن هما المننلق يمكننا تقايا نقي الهعت ونقي القو في تعام فكر حقوق اإلنسان م

هية السالاا

المشرا العالمي التعام م اإلشكالية ندما ربي الحرب بشبكة سااية معقد نجد فا ا
اداهة لقد أحسن
ا
التصر في ةارات اآلةرين واألسباب
األسباب المعنوية مث الج باآلةر وثقافت واألسباب المادية مث
ا
السياسية مث رفك المساوا اان األ راق والثقافاتا
وهو ا ما كالنااب الماهر الم

ال اتو ت ند أ راك المرك وانما يسا

جملة أسباب الااولوجية والنفسية

واالجتما يةا

ونحن نرا هنا

صرية تفكار المشرا العالمي ف و لا اركن الى أةال وية جوفاء لمحاولة ت اار السلوكيات

تفسر اندالا الحربا
البشرية وانما نفم الى مق األسباب التي ا
المشرا نااب يف ا أسباب المرك ويعر
واإلشكالية الكارا هنا أن
ا

الج لكن ال اتوافر لي ا

يسن أن للشعوب الحق في السينر لى ثروات ا وبان السينر الفعلية ل مء الشعوب لى همء
فشتان اان أن ا
الثروات
امة وأماني
ان دا توافر المشرا لى آلية يفرك ا ا النصوص تجع همء األةار بمثابة جرد لتوجا ات ا
وتوصيات يمكن للوحوش الكاسر التي يحرك ا الظلا تجاهل ا والتحاا لا ا ا

للمشرا ونصوص في استرداد السالا بعد هاوب العاصفة ف ي اد
ويمكن ون نفس الشيء ن الدور المحتشا
ا
مقايهة اان المحاربان ال دة ل فا ا وتلعب فا ا السياسية وموازين القوا الدور األون ان لا يكن الوحادا
حد مات
ويبقى ر ا هما التحافظ ال ااا أن وجود القانون الدولي هو في ا
لى مستوا الو ايةا

ام

ااجااي ويلعب دو ار ال يست ان ب

ان اتفا يات مث ً اتفا ية من جريمة اإلباد الجما ية والمعا بة لا اً واتفا يةً دا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا

هد اإلنسانيةً ومبادئ التعاون الدولي في تعقب وا تقان وتسليا ومعا بة األشةاص الممناان بارتكاب
المرتكبة ا
هد اإلنسانيةً نصوص لى در كاار من األهمية ةاصة بعد ميالد المحكمة الدولية الجنا ية
ج ار ا حرب ا
وبداية متابعة بعك كبار السفاحان مث مرتكاي مجازر رواندا أو الاوصنة وال رسك ا

ولوال همء النصوص لبقات ال مجية ترت ادون من ادان أو اتاب ا

تدشن لحقبة تاريةية د تكون مرحلة فاصلة في تاريو الحروب با تبار أن نص ار هاما لعب دوما دو ار ال
هي ا
يست ان ب في انفجارها ي الشعور بالحصانة المنلقة للدا ان الا ا ومنفما ا من كبار السياساان والعسكريانا

وال ةيار لنا ار أن ابقى المشروا حتى في ظ

انون ها ار ليي-الوتسو  ،مواصلة اناء اآلليات القادر لى

جع النصوص اجبارية التنفام وبمكيان واحد تس ر لى تنفامها ها ة ممثلة للشعوب ومستقلة ن الدون د

تكون الح ا البعاد المداا
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بالمشرا العالمي الى كتابة أولى سنور داباجة
وال ةيار لنا ار مواصلة العم لاتحقق الحلا الكاار الم دف
ا
اإل الن اإل رار بما لجمي أ هاء األسر البشرية من كرامة اصالة فا ا ومن حقوق متساوية وثااتة وأساس
الحرية والعدن والسالا في العالا ا

و د يحتج لانا البعك بنوباوية همء األحالا ألننا نجع السالا هو المؤه لالنتصار والحان أن انون ها ار ليي

هامة ان
الوتسو يه احتمان الفش في نفس مستوا احتمان النجاظ  ،لكن مثالنا الناي أوحى الانا بفكر ا
تكرر في ألت شك و لى ك حان د يكون من السةت
القا د في الحيا هي الصحة والمرك هو الشام ولو ا
محاولة ت اار العالا ولكن من اإلجراا أن ال نحاونا
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حقوق اإلنسان ،منظمة التجار العالمية والعولمة
DROITS HUMAINS, GLOBALISATION & OMC
راؤول مارك جينار

نف ا الكوكبة طباستعمان تعاار  Mondialisationمن ا الكاتب وفي همء الدراسة تحدادا -المترجا مجموا
الظواهر التي تساها في تةفات مشكالت الو ت والمكان وفي تقريب البشر اان بعه ا بفه تنور العلا
والتقنيات وباألةص تكنولوجيا المعلوماتية واالتصانا أما العولمة طباستعمان تعاار

المشروا السياسي الم

يقهي باللجوء للعولمة طحسب المصنلك األون ا د

Globalisation

في

تحوي كوكانا لسوق تجارية

واحد  ،تابعة بشك دو ما ي لمادأ التبادن الحر حسب القوا د المتبعة من ا منظمة التجار العالمية والتي ترمي
بالدرجة األولى لتحوي ك شيء وك نوا حي وك نشا الى بها ة تجاريةا

اما كانت الكوكبة طحسب المصنلك األون يمكن أن تساها في احتراا حقوق اإلنسان ،ف ي بالمقاا حسب

المف وا الثاني طالعولمة تعمق الالمساوا وتعاق ان لا يكن تمن احقاق الحقوق األساسيةا اما كانت األولى هي
ظاهر موهو ية ال يمكن تفادا ا ،فالثانية ليست منلقا هاء و درا ،بعكس ما اريد أن تفره

م يمنة يسرب ا ك أول ك المان يعملون في ةدمة مصالك ةاصة والمتواجدان في وسا

لانا مقولة

اإل الا والجامعات

واألحزاب السياسيةا

منم

اا  1945وماثاق األما المتحد وبعدء اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان ط ، 1948وهعت المجمو ة

الدولية بالتدريج نظما وأشارت لوهدا
البشرا هناك الكثار الم

التي اجب أن تصاو ل ا البشرية من اج احالن الحرية والمساوا اان ك

اجب مل لكي اتا تنااق همء القوا د واحترام ا في ك مكانا ولكن ا موجود وهي

مرج ال يمكن تجاهل ا وبمعزن

ن النصوص المشار ل ا سابقا نشار بالةصوص للع د الدولي الةاص

بالحقوق السياسية والمدنية والع د الدولي الةاص بالحقوق اال تصادية واالجتما ية والثقافية وللاروتوكون المتعلق
باألون ومشروا الاروتوكون الةاص بالثانيا نشار كملك لالتفا يات المتعلقة اإزالة ك أشكان التمااز وكملك
لك هما األسس الةجولة جدا المةتصة بحماية الاا ة

االتفا يات السبعة األساسية لمنظمة العم الدوليةا يها

بحاث ال ا دد النشا اإلنساني التوازنات الهرورية الستمرار الحيا

لى وج البسينةا

ان ن اية انقساا العالا لقسمان متعارهان أ نى فرصة تاريةية لا اتا است الل ا حتى اآلني أال وهي ياا نظاا
المي ارتكز الى القانون و لى وا د مصا ة بشك مشترك ومحترمة من ا الجمي وتفترك رفك ال ات

القو ا فالعالا الثنا ي القوا اجب أن اتبع صي ة كونية ترتكز لى تعددية القوا التي تع د لمؤسسات دولية

مسؤولة وم ار بة ،م مة حفظ السلا واحتراا القانون الدوليا لكن همء المسألة ما زالت في اوتقة األم ا فلسوء نال

العدد األكار من البشر ،ما كان لإلاداولوجية الةارجة منتصر من الحرب البارد  ،وبتأثار من المصالك الةاصة
وةصوصا الشركات المتعدد الجنسية المد ومة من حكومات متوان ة ،اال فرك مننق ا القا ا

لى ا الء

األنانية والمصالك الماتية والحرية لى حساب العدالة والتهامن وتمكان األ وا لى القم واالست الن ،ادال من
استةالص اسا مشترك اان المصالك الةاصة والمصلحة العامةا لى هما التصور لمجتم دولي تا تاني
ان 22500صفحة في  15أاري /نيسان  1994والتي هي ما يسمى ب اتفا ات مراكش ا
همء االتفا ات ،التي أسست واحد من ا المنظمة العالمية للتجار  ،تشك اهافة للنظاا الداةلي للانك الدولي

ولق اررات ولصندوق النقد الدولي الجسا المعيار الم

لى أساس ارتكز مف وا العولمةا وهمء ال يكليات اهافة
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ل ا ات مستقلة من ج از األما المتحد تعني أدوات همء العولمةا فالانك الدولي وصندوق النقد الدولي يحوزان
لى سلنة المان ،اانما تملك منظمة التجار العالمية بمفردها سلنة فرك ت اار دستور أية دولة منهمة ل ا

وت اار وانان ا ونظم ا وك اإلجراءات التي أ رت ا سلنات ا في ك مر تعتار همء النظا

وا ق في وج

مزاولة التجار الدوليةا
ان البحث ن المصلحة الةاصة و ن الكسب تحدادا ال اتماشى بنايعت م تلاية متنلبات المصلحة العامةا

فلكي تصبك الحقوق األساسية العا د للفرد وا عا ،يفترك القياا بمج ود استنتاجي بحاث تتآلت الحرية م

العدالة وم التهامنا هما المج ود اتا الاوا محاربت من ا العولمة التي تتجاه بك بسانة الحقوق األساسية
همء والتي هيي الحق في الحيا والمأك والصحة والتربية والتنمية واألمن والعم والسكن وبا ة مقاولةا لكن همء
المسا

ليست سوا مفاهيا أك

لا ا الدهر وشرب انظر أول ك المان نصاوا أنفس ا أسيادا لى العالا ا

تحد من تعنش ا الم
مفاهيا بالية كما يحلو ل ا أن اؤكدوا كون ا ا
دوما للسلنةا
بع د فتر الحرب البارد العرهية نجد في الوا
لسوق موحد واس هو

لى ٍ
نحو ما شك

شكال ليس بالجداد لل يمنة واالست النا ان اراد تحوي العالا
جداد لالستعمارا يمكن القون ،با تباس كلوزويتس ،أن العولمة
أةراا فت اار منظومات األسواق الوننية بحجة تنظيا السوق

 globalisationهي استمرار لالستعمار اوسا
العالمي ،كما تز ا الو

الفا لان األكثر و

ال اروا للكسب وتناوئ ش ات ا المتأججة

وا د منظمة التجار العالمية ،يعني ابسانة أن تفرك لى الجمي الر بة ابسي هيمنة

لى الساحة اال تصاديةا فال جب بعد ملك أن تكون رأس الحربة في مسار العولمة اوروبا

ومستعمرات ا القديمة القوية والواليات المتحد األمريكية التي اتأتى الجزء األكار من ثروت ا الهةمة من ال ات
ال يمنة التي تفره ا لى جزء كاار من العالاا
في ظ مسار ك ما ،تجد حقوق اإلنسان نفس ا م دد وحتى ار معتر اوجودها في الحان الم لا تتحقق بعد

بقدر كا ا فالمجلس اال تصاد واالجتما ي لمنظمة األما المتحد – وبشك ةاص لجنة حقوق اإلنسان التابعة
ل  -اهافة لمؤسسات أةرا ترتبي ا مء المنظمة مث ارنامج األما المتحد للتنمية أو مؤتمر األما المتحد
للتجار والتنمية د شر ت منم  ،1999قب م ار ات ا لبه سنوات تنااق االتفا ات التي تتا تحت اش ار

المنظمة الدولية للتجار  ،اوه استنتاجات شداد القساو حون مةانر العولمة لى حقوق اإلنسانا أما كارا

منظمات حقوق اإلنسان الدولية واإل ليمية فإن ا تنشر تقارير تشار الى التنا هات الوا عة اان القوا د المفروهة
من ا منظمة التجار العالمية والانك الدولي وصندوق النقد الدولي من ج ة واحتراا حقوق اإلنسان من ج ة

أةراا منظمات أةرا مةتصة بقنا ات مةتلفة طكالتنمية والصحة والاا ة وحماية المست لكاا تستنكر النتا ج
المنحرفة الناتجة ن تنااق وا د منظمة التجار العالميةا كما أن كاريات المنظمات النقااية تتحرك ادورها
لته همء القوا د موه التساؤنا فالك

مجم

لى استنتا

أن تحرر التجار والعمولة بشك

دو ما ي

ومتوحش يشك  ،الى جانب التسلك ،الساب الر يسي النت اكات حقوق اإلنسانا لجنة حقوق اإلنسان في األما
الممتحد ةلصت ،في رار تا تاني في  20نيسان/أاري  ،2001الى استنتا

وبشك

ار منم ن الى أن اما

كانت العولمة تعد بالرةاء ،ف ي ته الالدان في نور النمو بمواج ة تحديات مةيفة اهافة الى أن همء الو ود
لا تتحقق أل لاية سكان المعمور  ،بما يعرك للةنر تمتع ا بحقو ا اال تصادية واالجتما ية والثقافية ا
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ان ما يمكن تسمات ب ثور مراكش
باإلشتراك م وسا

د أتاظ للتجار الدولية االنتقان من مرتبة الوسالة المعد أن تساها،

أةرا ،في نشر السلا والتقارب اان الشعوب واالزدهار اال تصاد الى وسالة للتحكا بالعالا

من ا الشركات ال ربية متعدد الجنسياتا فمنظمة التجار العالمية تدف اإسا التبادن الحر وبه ي من االتحاد
التعريفات الجمركية كما فعلت ال ات  GATTطأ

األوروبي والواليات المتحد ليس فقي لةفك أو لحم

االتفاق العاا لى التعريفات والتجار من ال ا ،وانما تةر من انارها التجار لتفرك ار مفاوهات متتالية
المعااار المحلية التي تنا ن سياد الدون والةيارات المجتمعية

تفكيك الحواجز الةارجة ن التعريفات  ،أ

لمواننا ا والتوج ات العميقة لشعوب اا وهكما فإن أوروبا وأمريكا الشمالية باستةدام ا لمنظمة التجار الدولية

ترمي لفرك وا دها لى ان 142دولة العهو ان كان في مجان الز ار ة أو حقوق الملكية الفكرية أو الةدمات
أو االستثمار أو المنا صات العامة أو أ مجان جداد أكثر ااتعادا ن التجار ا
الى جانب ملك وفي كثار من الحاالت ،تتةلص الدون الصنا ية من بعك المعيقات التي يستتبع ا تنااق همء

القوانان ،وفي الحان الم

تفرك في الجا ة األمريكية –األوروبية لى معظا دون العالا القوا د المتعلقة املك

تسعى لحماية نفس ا من اا يستنتج جوزيت ستي لاتس ط Joseph E. Stiglitzاثر استقالت من منصب نا ب ر يس
الانك الدوليي في الحان الم تقوا في الدون النامية بمج ودات من أج فتك ا تصاديات ا وزياد صادرات ا تجد
نفس ا بمواج ة حواجز تجارية حقيقية ا
من أها االنتقادات التي تتفق لا ا الاية الدون النامية ومنظمات دولية ار حكومية نةص بالمكر ما اتعلق

بعم منظمة التجار العالمية كمؤسسة وفحوا االتفا يات التي تارم ا ونريقة ادارت اا

منظمة التجار الدولية ،مؤسسة اولي ارشية و ار شفافة
في افتتاظ مؤتمر سات  ،أ لن الساد مور ط M. Mooreمدار اا منظمة التجار الدوليةي أ ا ك االنتقادات
التي توج الى منظمة التجار العالمية ما دا أن ا ار ديمقرانية ا نجد أنفسنا ازاء حالة هامة اتا فا ا تحوير
مادأ اإلجماا الم

يعم ب في همء المنظمةا لقد وه ناد

الدون ال نية ط ، la Quadالم

يها اإلتحاد

األوروبي والواليات المتحد وكندا واليابان ،وه موه التنفام العبار المأثور للكاتب اإلنكلاز جور أوروي ي
كل ا متساوون لكن من اان ا من ها متساوين أكثر من اآلةرين ا فالديمقرانية التوافقية التي اتفق لا ا ند

تأسيس المنظمة تصد ت لعاملاني
األون -اللجوء المتكرر لعقد اجتما ات ار مارمجةي وهي تعقد البا بمبادر من المدار العاا ودون اإل الن
ن ا اان الدون ال نية وبعك المتعاملان مع ا لظر

ن ا ية اجب األةم ا ا أو ترك ا من نر

ما ،حاث اتا اتةام اررات يعلن ن ا فيما بعد كق اررات

الدون األةرا العهوا و د رأانا كملك كات تا في انار التحهار

للمؤتمر الوزار في الدوحة قد اجتما ات في مكسيكو وبعدها في سن افور حاث منعت بعك الدون األ هاء
في المنظمة من المشاركة في االجتما ات ر ا حهورها الى المكان بحجة أن لا توج ل ا الد و ا وفي الدوحة
جرت في انار مشاب مباحثات انفهت ن اررات حاسمة حاث نلب الى وزراء بعك الالدان النامية لزوا
الحهور لكن ا منعوا من اصنحاب ةا ار اا
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الثاني -تنااق القون المأثوري ان من ال اتكلا موافق بالهرور ا فالدون ار الممثلة ند اتةام اررات ما تعتار
وكأن ا أ نت موافقت ا لا اا لكن تعقد ك اوا شرات االجتما ات في جنات ،في حان أن حوالي شرين الدا

ال اوجد ل ا تمثا دالوماسي في همء المدانة ،وهناك ستون الدا آةرين ليس لدا ا ما يكفي من الموظفان األكفاء
للتواجد في ك االجتما اتا ففي جنات اوجد باإلهافة لمنظمة التجار العالمية دد كاار من المنظمات الدولية
ما اان الحكوميةا مقاا

هما الفقر

لى مستوا الدون النامية تها الواليات المتحد األمريكية في فريق ا

الدالوماسي فقي  155ةاا ار مةصصا لمتابعة ملفات منظمة التجار العالميةا
انتقادات هامة وج ت كملك ل ا ة فك المناز ات ،همء ال يكلية التي جعلت من منظمة التجار العالمية المؤسسة
الدولية األكثر و في العالاي
 -1واحد من الهمانات المعنية لتجنب التعست تقهي بفص السلناتا لكن نجد أن المنظمة تركز اان
ادا ا سلنات تشريعية وتنفامية و ها ية ،وهما الجم اجع من ا أشد بأسا كون ا ال تةه ألية ر ابةا

ان ا الوحاد

لى الصعاد الدولي التي يمكن ا أن تتجاه

سياد الدون وأن تفرك

لا ا ت اار

معااارها الوننية والمحليةا
 -2الدون وحدها هي التي تملك السلنة اوه شكاوا ،مما اجع من ار الممكن مقاها انت اكات ال

تجرؤ أية دولة لى وهع ا موه اإلت ااا وب ما ما يشك حماية للدون األ وا التي تةالت وا د
المنظمةا المث الملفت للنظر هو ياب أية مبادر يمكن أن تتةم هد بعك ممارسات الدون المصدر

للنفيا

 -3الدون التي تقتهي م مت ا األولى حماية الصالك العاا تحولت مجار لمحامي دفاا
الةاصة لف ات معانةا وفي الو ت الم

ن المصالك

تق همء الدون تحت ه ي الشركات الةاصة المحلية أو

المتعدد الجنسيات ،تجد نفس ا مكلفة بم مة تها ت من ارتبان ا ل مء المصالك الةاصةا مث فاهك

ا ما الصدد دمت كندا التي تحولت لمحاا اداف

ن مصالك منتجي األمانتا

 -4ان ها ة فك المناز ات هي آلية محصور في الوا

 de factoبالالدان الصنا يةا وال يمكن أن نتو

ياا الدان نامية ،تابعة سياسيا وماليا وا تصاديا لمستعمري ا السابقان ،باتةام اجراءات هدهاا كما أن

القياا بأ مان انتقامية في حان الحصون لى الحق املك ابقى ةار در همء الالدان الناميةا بالمقاا ،

لجوء الالدان الصنا ية التةام همء اإلجراءات بحق الالدان النامية يمكن أن يكون شداد الهررا أةارا،

ان رف شكوا اتنلب موارد بشرية ومالية ها لة ال تتوفر البا للالدان األكثر فقراا نظر متفحصة
للةالفات المرفو ة أماا ها ة فك الن از ات منم ادء مل ا تظ ر أن المان لجأوا بشك أساسي ل مء
اآللية ها انسبة ساحقة الالدان الصنا يةاط1
 -5ان استقاللية المجمو ة الةاصة المسما

Panel

والتي من شأن ا أن تحكا في الشكاوا يمكن أن

توه موه تساؤن ادا ي أن الةاراء – المان ليسوا ها ولو كانت ل ا سلنات ا -معانون في ك
حالةا مما اةالت مادأ ثبات القها والم

هو واحد من المبادئ األساسية التي ارتكز لا ا استقالن
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القهاءا فاةتيار القها من ا مدار اا منظمة التجار العالمية هو نصر اهافي في اهفاء
الشكا
 -6يشك

الناب السر لمداوالت المجمو ات الةاصة ول ا ة االست نا

انتقاصا اهافيا من المبادئ

العامة للحقوقا ان ا الن النقاشات هو من همانات دالة منصفةا وهما ما ال اوجد في ها ة فك
المناز اتا ان كون الةاراء ادون شر ية ديمقرانية ويمكن أن يحوا الشك حون استقاللات ا ،يمكن ا

وبسرية تامة المساس بسياد دولة ما واجبارها لى تعدا معااارها الوننية والمحلية في مجان حقوق
اإلنسان مثال أو الصحة أو الاا ة أو الةدمات بحجة أن همء تشك

وا ق تجارية ا

 -7يظ ر من مهمون اررات ها ة فك المناز ات أن التفسارات المعنا لقوا د منظمة التجار العالمية
د ترجمت ازياد في المعيقات المفروهة لى الدون النامية وبحماية اهافية لحقوق الالدان الصنا يةا

اتفا ات جا ر
ان االتفا ات التي أارمت ا منظمة التجار العالمية هي ار متوازنة ومهر ي لقد تا االتفاق لا ا ما اان
الدون المصنعة و دمت للدون البا ية كشيء اجب األةم ب كما هو أو ترك  ،همء االتفا ات تفرك لى

الجمي مادأ –التبادن الحر -وتدة استثناءات لى هما المادأ لصالك الدون الصنا ية بشك أساسيا
فالالدان ال نية تفرك لى بقية العالا التزامات هي من ا اراءا كما أن ا توحد القوا د التجارية وتسحا ا لى

مواد ليس ل ا من رابي مباشر م التجار دون األةم بالحسبان ةصوصيات األوهاا والدون ولصالك

الشركات متعدد الجنسياتا وهي تفرك معااار تجتزئ أو حتى تل ي امكانية السلنة العامة – حاث

تعاارها ابقى أساسا وننيا -بحماية الحقوق األساسية للمواننانا همء الالدان تتجاه االلتزامات الدولية
المتةم في المجاالت البعاد

ن التجار ولكن ل ا األفهلية مثل ا مث حقوق اإلنسان والصحة والتربية

والاا ةا فقوا د منظمة التجار العالمية تتجاه

الع ود الدولية مث

الع د الةاص بالحقوق اال تصادية

واالجتما ية والثقافيةا
بهعة أمثلة ن الناب الالمتوازن التفا ات منظمة التجار العالميةي

اتفاق حون الز ار ة
ان انظا العملية التنافسية اان المنتوجات الز ار ية المد ومة طمباشر أو ال في الدان الشمان وتلك القادمة
من الدان الجنوب و ار الحا ز لى الد ا ويشوش التنظيا بحاث يصبك نظامان ادال من نظاا أوحدي

واحد متعلق بالسياسات الز ار ية للالدان الكارا المصدر طالواليات المتحد  ،أوروبا وواحد للالدان الناميةا
فمن سنة  1995لسنة  2000ازداد حجا المعونات الز ار ية لالدان منظمة التعاون والتنمية اال تصادية

 OCDEمن  182الى  380مليار دوالر أمريكيا ويالحظ مؤتمر األما المتحد للتجار والتنمية

CNUCED

أن الكلفة السنوية للد ا المقدا للز ار ة في الالدان الصنا ية ةالن الفتر  1998-1996تعادن هعت

مستوا الصادرات الز ار ية للالدان النامية للفتر نفس ا ا فالمعونات المقدمة في الدان الشمان تشك

ا قا

أماا الصادرات اآلتية من الالدان النامية وهي فوق ملك تس ا في ادةان منافسة ار مشرو ة الى أسواق
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همء الالدانا يعزز ملك واحد من وا د همء االتفا ية والتي تلزا ك الد باستاراد نسبة  % 5لى األ

من

احتياجات ال ما ية الز ار يةا فيكون الةاسر األكار في ملك الفالحان الص ار في الدان الجنوب وسياسات
الالدان النامية التي أ نت األفهلية لومن ال ما ي والعم

والتنمية الريفية والالدان النامية المستورد

للمحاصا الز ار يةا فقدر الدون لتنوير سياسات مستقلة متعلقة باألمن ال ما ي لا يعد ما يهمن ا في
اتفا ات منظمة التجار الدوليةا

اتفاق حقوق الملكية الفكرية
يفرك هما االتفاق لى ك دولة معااار دنيا لحماية حقوق التألات والنشر وماركات الصنا ات وبراءات
االةترااا وكما يشار لملك ارنامج األما المتحد للتنمية  ،PNUDهمء المعااار تتنا ك البا م مصالك
واحتياجات الدون النامية ا تعني مؤسسة الحق في الملكية الفكرية التجارية  ADPICاألفهلية ل مء اآلدا
القانونية ال ربية المف وا التي هي اراء االةتراا ويقيا بالتالي حاج از أل شك من أشكان التنمية ار التقلاد
طالم

البا ما لجأت الي الالدان الصنا ية في المراح األولى لتنورها ا ففي مجان الصحة و لا الوراثة،

سعت الالدان النامية لحماية مصانع ا لتستني أن تقدا انتاجا محليا باسعار أ

كلفة من المنتوجات ال ربية

طحسب منظمة أنباء بال حدود  MSFاستنا ت ال ند أن تنزن ألسوا ا

الجا هد المالريا بكلفة 4

دوالرات في حان تص تكلفت ن 37دوال ار في الواليات المتحد ا لكن مؤسسة الحق في الملكية الفكرية
التجارية اكست امكانية حياز الالدان النامية لمصان ةاصة ا ا في مجاالت مث الصادلة أو التقنيات

الحاوية biotechnologieا ولا يكن من شأن التسوية السياسية التي تمت ةالن المؤتمر الوزار لمنظمة
التجار العالمية الم

قد في الدوحة طنوفمار/تشرين الثاني  2001والتي ليس ل ا أية يمة انونية أن ت ار

شا اا الماد  3/27لمؤسسة الحق في الملكية الفكرية التجارية تفرك لى ك دولة اال ت ار

ااراءات

المعدلة والتحويالت الميكروباولوجيةا الفقر ب من الماد نفس ا تعتار أن
االةتراا المتعلقة بالميكر هويات
ا
تكرس مؤسسة الحق في الملكية الفكرية
اإمكان ك الد تقديا اراءات اةتراا لى األجناس الحيةا املك ا
التجارية اةتالن التوازن اان حقوق الحا زين لى الملكية الفكرية وحقوق المست لكانا

حياز الملكية الفكرية همء والمنبقة في المجان الز ار ي تشك ةر ا للحق في الت مية ندما تةصةص
الموارد العا د باألص للتراث اإلنسانيا في حان أن حق البحث وبحسب استنتا ارنامج األما المتحد
للتنمية موج حسب ر بات المزار ان والمست لكان األ نياء  ،وفي الو ت الم تحوز في الالدان الصنا ية
لى ملكية  %95من مجموا اراءات االةتراا ،تعزز مؤسسة الحق في الملكية الفكرية التجارية من تماد

كاريات الشركات الةاصة ال ربية في هيمنت ا

لى حقون التكنولوجيات الحية وصنا ة األدويةا يشار

ارنامج األما المتحد للتنمية الى أن تعزيز حقوق الملكية الفكرية ي لق الباب أماا الالدان النامية ال تصاد
المعرفة طااا فالقوانان الجداد المتعلقة ااراءات االةتراا ال تعار الكثار من األهمية لمعار

الشعوب

األصلية ااا وال تأةم بعان اال تبار التعددية الثقافية لى صعاد اإلاداا وتقاسا االاتكارات وال اةتال

الرؤا حون ما يمكن أو اتوجب امتالك من التشكيالت النباتية الى الحيا البشريةا والنتاجة هي أن معار

تعود لقرون داد ةلت اةتلست بصمت من الالدان الناميةا فالمصالك التجارية تعار أهمية أكار للكسب
أكثر من للبشر ا طتقرير دولي ن التنور البشر  1999 ،ا في  18أ سنس/آب  2000تانت اللجنة
الفر ية لحقوق اإلنسان في األما المتحد ار ار يعلن بأن انشاء مؤسسة الحق في الملكية الفكرية التجارية ال
165

يعكس النايعة األساسية و ار القاالة للتجز ة لجمي حقوق اإلنسان بما يشم حق ك فرد بالتمت من التقدا
العلمي وتنايقات والحق بالصحة والمأك وتقرير المصارا ف ناك تهاربات واهحة اان نظاا حقوق الملكية

الفكرية كما صممت مؤسسة الحق في الملكية الفكرية التجارية من ج ة والحق الدولي بما اةص حقوق

اإلنسان من ج ة أةرا ا

االنفتاظ لى السوق
 تةفات الحواجز الجمركيةااان تقرير  1999لمؤتمر األما المتحد للتجار والتنمية أن تةفات الحواجز الجمركية ال يه حدا للحماية،
وال يمن تنظيا همء لصالك الالدان الصنا ية اإ امة حواجز أماا السل التجارية القادمة من الدون الناميةا

فالالدان الصنا ية تقو الةناق لى المنتوجات اآلتية من الالدان النامية أكثر من
وتف رك رسوما جمركية متزااد

لى بها ع ا هي ،كما

لى همء المنتوجاتا يعتار مؤتمر األما المتحد للتجار والتنمية أن الحواجز

التجارية التي تقيم ا منظمة التجار العالمية تمن الدان الجنوب من احراز أرباظ مهافة الى الصادرات
بقيمة  700مليار دوالر سنويا للمواد التي ليس ل ا يمة تكنولوجية الية وتلك الةارجة من مصان تحوي
الموارد النايعية ا

اتفاق على اإلعانات
يحمي هما االتفاق اإل انات المقدمة في الالدان ال نية طللبحث ،المنانق المحرومة ،الاا ة  ،لكن يمن
اإل انات التي تود الالدان النامية منح ا لشركات ناش ة ا د

تنوي منتوجات ا وتفها استةداا االنتا

المحلي والتأ لا م التنورات التكنولوجية والدةون في شبكات الشركات أو الوصون الى أسواق جداد ا

فمنظمة التجار العالمية تعزز من اةتالن التوازن اان الشمان والجنوبا

إتفاقات على معايير الحماية وأعمال لمنع إغراق األسواق بالبضائع
لقد وهعت منظمة التجار العالمية شرونا راد ة وحصرية بشك كاار بحاث أن الالدان النامية ليس

اإمكان ا اتةام تدااار حماية من مث تقنان استاراد منتو اجر ةسار كارا لى االنتا
مشاا ةا أما بالنسبة أل مان من ا راق السوق بالبها

المحلي لمواد

فال تملك الالدان النامية االمكانيات المنلوبة للقياا

ا كما أ مان ،بحاث تبقى همء حك ار لى الالدان الصنا ية التي تستعمل ا هد الالدان الناميةا

اتفا ات نبقت بنريقة ار متوازنة
ان التع دات التي دمت من أج رف االستثناءات التي تحمي الالدان الصنا ية لا اتا احترام ا ،في حان
أن الادان النامية التي ةد ت املك ال تملك الحق بحماية نفس اا فاللجوء لمف وا حواجز هد التجار اتا
استعمال من ا منظمة التجار العالمية بشك تعسفي ،وملك

والحقوق األساسيةا
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لى حساب حماية المصالك المشرو ة

اتفاق النساج والمالبس يعني مثال جادا لى اةتالن التوازنات الم

اؤثر لى تنااق اتفا يات منظمة

التجار العالميةا ان تحرير التبادالت التجارية الكام في هما القناا كان يفترك أن تستفاد من الالدان

الناميةا لكن لا اتا احترام من ا الالدان الصنا ية التي لا تةفت من رسوم ا الجمركية لى المنتوجات

التي تنافس صنا ات اا فمن  1995الى  1999ازدادت الصادرات النساجية للالدان النامية انسبة  %4.3في
حان ارتفعت النسبة همء في الالدان ال نية ن%9ا لقد ها فت الواليات المتحد من لجو ا التعسفي
إلجراءات الحماية ،كما أن ا امت م دون أوروبا بأ مان تمن ا راق األسواق بالبها

مما أثر لى آال

الوظا ت في الالدان الناميةا كملك كان من جراء ال اء م ات رةص التصدار الممنوحة لان الدش أن يحرا

من العم أكثر من ملاون ام أكثرها نساءا يشك هما االتفاق واحدا من االتفا ات األكثر انعداما للتوازن
حاث أن ال اتهمن أية قوبة تتةم هد الد متنور ال يحترا التزامات اانما يحو

لى آلية حماية مؤ تة

تحمي الالدان الصنا يةا
* * *
ما فت ت الالدان النامية ،منم  ،1999تنالب اإجراء تقايا لل يكلية التي تا االتفاق لا ا في مراكش و لى
أثرها لى الحيا اال تصادية والتعددية الثقافية وبا ة مجتمعات الجنوبا وفي ك مر تصندا همء الالدان
ارفك صلت لمنالا ا من ا الالدان الصنا ية و لى رأس ا االتحاد األوروبي والواليات المتحد ا
ان م ار بة منظمة التجار العالمية ،نريقة مل ا ،االتفا ات التي تارم ا والنريقة التي اتا ا ا تنايق ا تشك

تكمابا فاهحا لتأكاد الفاانانشيان تايمز الم

مفادء أن النظاا المتعدد األن ار

الفقراء والهعفاء نفس حقوق األ نياء واأل وياء ط 2001/11/9ا
اننا نشانر استنتا

النا ب الفرنسي جان كلود لفور ندما يقوني

المرتكز الى وا د يمنك

ان أ هاء منظمة التجار العالمية،

واألكثر فق ار اان ا ،يمكن ا أن اتساءلوا ،وبشك مشروا ،ان كانت همء المنظمة مانية لى ا د الحق

وليس لى ال ات القو ا ط2

_______________________
ط 1من ان 183ةال

األوا  114 ،كانت بساب الواليات المتحد واالتحاد األوروبي واليابان وكوريا

الجنوبيةا
ط2

LEFORT Jean Claude, Rapport sur la place des pays en développement dans le système
commercial multilatéral, Paris, 23 novembre 2000.

167

د .حممد حافظ يعقوب

اإلمربايلية والعدل

يف احلقوق اإلنسانية اليوم



أوالًي صر المننقة الرةو

 /1لي ن كنييا لييا نةيير بعي ُيد ميين صيير اإلماريالييية ،كمييا أُراجييك ،فمييا هييو مكييان العمي الحقييو ي اإلنسيياني فييي انييار
التعست وال يمنة؟ وما هي العال ية الممكنية ايان معيااار
المعارك البشرية الكارا الاوا من أج التحرر من الظلا و ُّ
العم المستند الى فلسفة الحقوق اإلنسيانية وأسيالاب طوتقنياتي

التيي صيارت تقلايداً متعارفياً ليي فيي هيما المجيان،

أ فيي أوسييا المنظمييات األهلييية المتةصصية ميين ج يية ،والعمي السياسيي المنيياهك لل يمنيية اإلماريالييية ،وماييدؤء

حشد القوا ورص الصفو

وربما التعا ة المادانية التي ال تةلو من نت ان ا تهى األمر ،من ج ة ثانيية؟ هي

انقه ييى زم يين العمي ي ف ييي حق ييوق اإلنس ييان وفق ييد مار ارتي ي اإلس ييتراتاجية الت ييي كان ييت لي ي ااب ييان الح ييرب البي يارد ا ييان
المعسكرين ،ودةلت البشرية في زمن جداد يستوجب استراتاجيات وأسالاب التي تتوافق وسمات التي ل ؟

م ما يكن أمير األسي لة التيي تتصي باإلسيتراتاجيات الكايرا الايوا ،ف يي كثاير ومتشيعبة ،انب يي القيون ان الت ايرات
العاصيفة التييي أحانييت وتحيييي بالمشي د الييدولي منييم تفكييك االتحياد السييوفاتي السييااق اي حيوالي قييد ونصييت ميين
الزمييان ،تنييرظ ل ييى البشييرية الاييوا جمليية متراكبيية ميين القهييايا االسييتراتاجية والمشييكالت النظرييية والعملييية الت ييي

تسييتوجب السييار والتحلاي ا وفييي الو ييت الييم تتهييك أكثيير فييأكثر اسييتراتاجية الواليييات المتحييد األمريكييية فييي تأكاييد
هيمنت ي ا لييى نظيياا العال ييات الدولييية وفييي ت لاييب مييا تعتايير أن ي يمث ي مصييالح ا الحاوييية لييى المجتم ي الييدولي
طمنظومة األما المتحد والمواثايق واالتفا يات الدوليية  ،ميا اليم بقيي مين اإل يالن العيالمي لحقيوق اإلنسيان وجملية

الترسييانة الحقو ييية التييي تتص ي بحماييية األف يراد والجما ييات واأل ليييات الهييعيفة أو المستهييعفة وهييمان حريات ييا

وكرامت ا وحقو ا األولية التي اجب أن تكون ل ا؟ وه من الممكن الحداث الاوا ن حقوق انسانية ونحين نعييش
ص اًر تجتم في الكثار من سيمات العصير اإلمارييالي ال ياار والسياسيات التيي لي  ،كازدواجيية المعيااار واسيتةداا

القو أو الت دايد باسيتةدام ا وتعناي مسيا ي تأسييس نظياا جدايد للعال يات الدوليية يا ا ليى تيوفار حيد أدنيى مين



شرعت يف حترير هذا النص يف صيف العام 2001؛ غري أن التغريات العاصفة واألهوال اليت تلت هـول  11أيلـول سـبتمرب  2001عطلـت الكتابـة ،ويف
األصح أدخلت يف نظريت لفكرة العدل (والظلـم) ويف ممـاليت وصوصـهما عناصـر جديـدة تسـتوجب اإلنضـاج .وجـاءت أهـوال الجيـة االحـتالل اإلسـرائيلي
يف انبلس وجنني على وجه اخلصوص وليس احلصر لتضيف عناصـر جديـدة إىل املسـاءلة ولتعـزز ميلـي إىل إعـادة النظـر .ذلـك أن األمـور تبـدو اليـوم كمـا لـو
كانت توتراً بـني احلـق والقـوة ،أي بـني شـرعية العـدل ،مـن جهـة ،وغطرسـة القـوة العاريـة ،مـن جهـة اثنيـة .غـري أن املشـهد هـو يف ظـين أكثـر تعقيـداً مـن هـذه
اخلطاطة املبسـطة .فلـيس التـوتر القـائم اليـوم هـو بـني احلـق وعسـف العنـف املسـلح؛ وهـو لـيس تـوتراً بـني شـرعيتني وحقـني ومـا إىل ذلـك .إنـه يف زعمـي تـوتر
كثيف قائم يف سريورات خروج البشرية من (عصورها الوسطى) ومعايريها وشرعياهتا واجتماعهـا :بـني اهلمجيـة الـيت مازالـت حاضـرة يف التـاريخ البشـري ،مـن
جهة ،ومعايري األنسنة اليت يتزايد حضورها كثافة يف التاريخ ،من جهة اثنية.
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التوازن والتعاون والعدن؟ ثا ه يمكن الحداث ن أزمة نميو فيي حركية الحقيوق اإلنسيانية بعيد حيوالي نصيت يرن

من صدور اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان68؟

تنرظ األس لة السابقة لى العاملان الاوا فيي الحقيوق اإلنسيانية هياتان متيرابنتانا تتصي القهيية األوليى بفكير

العييدن ،أ بمهييمون ا الحقييو ي /اإلج ار ييي الييم ل ييا طأو الممكيين أن يكييون ل ييا فييي داةي التحيوالت الكاييرا التييي

تعيش ا البشرية الاوا ،أوالً ،وبشر يات العمي السياسيي واالجتميا ي ليى وجي العميوا وفيي مايدان حقيوق اإلنسيان
لى وج الةصوص ،ثانياًا وتتص القهية الثانية بما يمكين وصيف بيالتوتر القيا ا ايان الميية الحقيوق اإلنسيانية
و مومات ييا ،ميين ج يية ،ومعرفتنييا القوييية فييي أن المعمييور ما ازلييت الاييوا حقيالً آمنياً ألبشي أنيواا االنت اكييات والجي ار ا

الممارسة بحق البشر ،من ج ة ثانيةا ألا تش د السنوات العشر الماهية لى سياا المثيان ال الحصير أشيد أنيواا
الجي ار ا الجما ييية فظا يية فييي او سييالفيا السييابقة وروانييدا وبورونييد وجييزر التيمييور الشيير ية وفلسيينان و ارهييا ميين

المنانق؟ أليست هي السنوات مات ا التي اتسمت اةناب متفا

ايان باةتصار أن مبادئ الحقيوق اإلنسيانية هيي

في نريق يا اليى االنتصيار؟ اير أننيا نعير أني فيي منيانق دايد مين العيالا طفلسينان الايوا ميثالً  ،وفيي األ ايية
السييرية التييي تش يير لا ييا األج ييز األمني يية الرسييمية ،فييإن ه ييمء المبييادئ ال تييردا أول ييك الييمان يقتلييون ويعي ي اماون

ويالحقيون وي ج ايرون وربميا ال تييوةز حتيى هيما رهاا ألييا نشي د جنيود جييش االحييتالن اإلسي ار الي ارسيمون بأاييدا ا
اشار النصر وال بنية ت نيي أسياريرها بعيد ارتكياا ا أبشي الجي ار ا بحيق السيكان الميدناان فيي ميدن الهيفة ال ربيية
و راها ومةيمات ا؟
أهو زمن َّ
اللبس ،أا هو زمين الرهانيات الكايرا والصي ار ات الكايرا ايان يوا الةاير والشير ،العيدن والظليا ،الاربريية
والقيا اإلنسانية ،ولكن لى الصعاد الكوني؟ ولي ن صيك مليك ،ف ي هنياك امكانيية لتشيكا

يو  ،رد يية بالهيرور ،

يادر ليى فيرك احتيراا حقيوق اإلنسيان ومني األ ويياء ين انت اك يا؟ وهي سييكون اليردا معنويياً فقيي ،أا سياسييياً
ومسلحاً امن؟ وه من الممكن ال حداث الاوا ين يدن وظليا اتعولميان؟ ثيا أليسيت المصينلحات المتداولية بكثافية
معان ياً ال انهييب لك ي لييبس ممكيين؟ أال ااييدو مصيينلك العولميية فييي ل يية الاييوا ،الل يية الما عيية والمنتشيير ااننييا نحيين

العرب لى وج الةصيوص ،أال اايدو كميا ليو كيان الكلمية السيحرية التيي ُايراد من يا أن ت نيي جملية ريهية مين
الظ يياهرات الت ييي اتع ييمر س ييارها وتص يينيف ا وربم ييا ح ييدها بم ييا ه ييي ك ييملك؟ أال اتح ييدث أنص ييار العولم يية والمبشي يرين

بفها ل ا ن العولمة ال ة المفرد ،ويةلنون في داةل ا بالهيرور ايان ميا هيو ا تصياد بميا هيو سياسيي بميا هيو

اجتمييا ي بمييا هييو ثقييافي ،وتقنييي واسييتراتاجي و ايير ملييك؟ ثييا أال يمكيين القييون ان مصيينلك العولميية لييدا نقادهييا

ومناههييا ا باسييا ال وييية المحاصيير و /أو األصييالة الم ييدد  ،ليييس باألفهي حيياالً و /أو باأل ي
لدا القا لان بفها

68

مومييية ممييا هييو

العولمة وبتعما ةارها لى البشر أجمعان؟

أنظر على سبيل املثال ال احلصر دراسة ميكائيل إغناتييف املنشورة يف عدد  1999 5 20من  New York Review of Booksاليت كتبها مبناسبة

الذكرى اخلمسني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ ويتحدث فيها عن " أزمة منو" ويرصد مجلة من املفارقات املتصلة هبا .وقد عدت إىل الرتمجة الفرنسية
للدراسة املذكورة:
; Droits de l’homme : la crise de la cinquantaine. Esprit ; N° 255-256. août- Michael Ignatieff
septembre 1999. p.p. 255-272.
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 /2وب ما الةصوص ،انب ي القون ان ا تنا نا بحقوق اإلنسان وبالتقدا الحثاث لقهات ا ال يعنيي فيي المقياا األون
ال طاكتمان التاريو وال هو يشار الى ن اية ممكنة في األفق المنظور للظلا والعست وامت ان كرامة اإلنسيانا ان يا

تعنييي ،كمييا يقييون جييان-كلييود ااييو أن حقييوق اإلنسييان هييي األفييق األةايير الييم نقاي أن نوج ي نحييوء أنظارنييا، 69
با تب ييار أن ييا مش ييروا ه ييرور الجتما ن ييا كبش يير ،وتمثي ي ف ييي الو ييت نفسي ي ا ييد أساس ييية لكي ي مس ييعى منلا ييي
وكف يياحي ،وامن سياس ييي ،لال تي يراب ةن ييو اه ييافية ف ييي س ييارور أنس يينة الك ييا ن البش يير ف ييي الت يياريو؛ وبا تب ييار أن

العمليات التاريةية الكارا االجتما ية واال تصادية والثقافية التي تكتنت بشيرية الايوا هيي فيي الو يت نفسي أرهيية
صييالحة ان لظ ييور أنمييا جداييد ميين أشييكان ال يمنيية اإلماريالييية وميين النز ييات اإلمارانورييية ال ادفيية الييى السييينر
لييى مصييا ر البشييرية و لييى ولات ييا بمييا اةييدا المصييالك العليييا اإلسييتراتاجية للقييوا العظمييى وللواليييات المتحييد

األمريكية لى وج الةصوص ،أو لتعماق فكر حقوق اإلنسان وتوسيي ننا يا بحايث تشيم الحقيوق االجتما يية

واال تصادية للبشر وال تتو ت لى الحقوق السياسية فقي ،وبحاث تنفتك لى أشكان جداد من التهيامن تتةنيى
األنر القا مة للحداثة ا دت ا وحد الكا ن البشر ا

ومين اير اليدةون فييي تفصييالت تتصي اتوظايت الحقييوق اإلنسيانية ةيالن قيود الحييرب البيارد واالسيتقناب اييان

المعسكرين الشاو ي والرأسمالي ال ربي وبالدور الم لعات منظمات حقوق اإلنسان في هيمء الحيرب ،يمكين القيون
ان الصي يراا ل ييى حق ييوق اإلنس ييان ك ييان ف ييي الفت يير ه ييمء صي ي ار اً سياس ييياً ا ييان كتلت ييان واس ييتراتاجاتان و ي يراءتان
نطاإل ييالن الع ييالمي لحق ييوق اإلنس ييان  ،ول يييس حييون الحق ييوق نفسي ي اا فق ييد انت ييك الجمييي ه ييمء الحق ييوق م يين ا يير
استثناء ،في النظا الشاو ية كما في العالا الحر  ،في المركز كما في الدون الملحقة والتابعة ،في أوروبا كما فيي
آسيييا وأفريقيييا وأمريكييا الالتانيييةا كييان للقتليية الكب ييار والص ي ار مكييان وظيفييي هييرور فييي اسييتراتاجيات واش ييننن
وموسكو وباريس وبروكس ولندن و ارهاا ولا يكن التسلي والقت و فاً لى النظا المد ومة من موسيكو فقيي ،اي
وكملك من ا النظا التابعة لل رب في الكون و وتشالي و واتيماال و ارهيا كثايرا واال ميا اليم تعنيي د ارسية حالية
هنير كيسينجر بصييفت مجيرا حييرب بحسيب الييدور اليم لعبي كميدار لوميين القيومي أو كييوزير للةارجيية األمريكييية
لى السواء70؟
 /3ايير أن االنتشييار الواس ي لفكيير الحقييوق اإلنسييانية وترسيية ا فييي الييو ي والهييما ر يعييود أساس ياً الييى وا عيية أن
تسييارا وتييا ر التييدامج اال تصيياد لييى الصييعاد الكييوني ،و انرت ي الثييور المعلوماتييية وتقنيات ييا ،ةلقييت األرهييية
الصييالحة كييملك النتشييار فكيير الحقييوق اإلنسييانية وتنييامي حركت يياا ليييس ملييك بسيياب المعلوماتييية وثييور االتصيياالت

فقيي ،اي و اي ملييك ألن ولميية السييوق تشييك ت دايداً حقيقيياً لونيير اال تصييادية واالجتما ييية التقلادييية طوهييي ا ييما
المعنييى كي الانييى السييابقة لييى العولميية ،الحداثيية من ييا ومييا اي الحداثيية أو التراثييية بحسييب تعاايير الييدكتور حسيين

حنفي وتنيك بالتوازنات الكارا التي كانت سمحت للجما يات بيالتوازن فيي التياريو ،وتةليق بالتيالي أشيكان ال يان

والظلا المتصلة ا مء االن ياراتا أال تشك السوق الجداد  ،بم انات ا وةاسري ا وبالقلة القلالة الناجحة فا يا ،ماير اًر

كافياً طوال أ ون وحاداً بحد مات للتهامن من أج حماية الكا ن البشر من الظلا الجداد الم يحيي ب الاوا؟

Jean-Claude Guillebaud ; Le principe d’humanité. 2001. Paris. Seuil. P. 1469
Christopher Hitchens ; The Case against Henry Kissinger. Part1: The Making of War Criminal. 70
Harper’s Magazine. February 2001& Part2: Crimes against humanity. Harper’s Magazine. March 2001.
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وال يمكن الموافقة من ار تحفظ لى ال أر القا

ان ماوا فلسفة حقوق اإلنسان يعار ين حاجية النةبية الجدايد

المعولميية طأو النبقيية الوسيينى العالمييية بحسييب تعاايير كاناييث أندرسييون لتأسيييس سييينرت ا لييى النظيياا العييالمي

الجدايد؛ أ كأايداولوجيا تس ايوق ،باسيا العموميية والشيمولية الكونيية ،للسيينر ال أرسيمالية ليى العيالا ولتوحايدء تحييت
راات ييا71ا ملييك أن الشييعوب والجما يات ال تنتسييب الييى الفكيير اإلنسييانية اال ألن ييا تشييك بالنسييبة ل ييا حماييية ةلقييية
ومعنوييية ونا يية تعاوييية لمواج يية العسييت والتسييلي الييم تمارس ي

لا ييا النةييب الحاكميية ،وميين أج ي الحفيياظ لييى

توازنات ا ازاء الت داد الكاار الم تمثلي حركية العولمية اال تصيادية الجارفية ،و ليى تال بيات القيوا الكايرا بالنظياا

الدولي ومسا ا ا للسيينر ليي ا ثيا ان ييا حقيوق اإلنسيان ليسيت كونيية اال ألن يا ،فيي الممارسية الفعليية ،أ فيي

الوا ي المعيييش ،ال يمكيين أن تكييون سييوا محليييةا ان ييا تل ييا النيياس فييي أن ينييالاوا بحق ييا فييي التعليييا ،فييي شييرو

العمي  ،فييي هيياء ييادن ،فييي الصييحة ،فييي المسييكن الال ييق ،وفييي أالا يصييبك الييونن معييتقالً كااي اًر وأج ييز الدوليية
سلنة صب الحقوق وتنظيا ن ب ثرو البالد؛ في أال تصبك البالد حقالً مستباحاً للمتسلنان واللصوص والقتلية،
وفي أال ي دو العالا رية آمنة للن ا ا

نعيا هنيياك طسيوق

المييية لحقييوق اإلنسيان ،ولكيين النلييب لا يا هييو محلييي مين ايير ريييبا فالنليب لييى الحقييوق

اإلنسييانية فييي الالييدان العربييية هييو ،منييم ثمانانييات القييرن الماهييي لييى وج ي الةصييوص و لييى سيياا المثييان ال
الحصيير ،فييي ت ازاييد متعيياظا وألسييباب محلييية صيير ال مجييان للتفصييا فا ييا هنيياا فقا ي أن تكييون حركيية حقييوق
اإلنس ييان ااداولوجي يية النبق يية الوس يينى وس ييالح ا العق ييد لل يمن يية ،ه ييي أوالً الس ييالظ المعنيييو للن يياس ،م يين أفي يراد

وجما ييات ،للييدفاا يين انسييانات ا وكرامت ييا وحقو ييا ،ولتنظيييا واهييا وسييبغ الشيير ية لييى منالا ييا النت يزاا حقو ييا
وألنسينة العيالا اليمان هيا فيي ا وفيي صير العولمية ،حاييث تتحيون المعميور بالتيدر اليى ونين ممكين للنياس ،ي ييدو

النهان من أج هما الونن وأنسينة االنتسياب اليي  ،ت يدو مناليب الحريية والمسياوا والعيدن ،أ الحقيوق اإلنسيانية

وتعميق ا ،أساس شر ية جداد سياسية /ةلقية تتعام م اإلنسيان كإنسيان م ميا كيان جنسي ولوني وأصيل  ،وهيد

القوا التي تنتقص من ا

وال يعنييي تنييامي النلييب لييى الحقييوق اإلنسييانية نم يواً فييي المعييااار الةلقييية و/أو ت ا ي اًر فييي مصييادر هييمء الحقييوقا
ويتعيمر القيون ان ل يما التنيامي صييلة وثيقية بميا يمكين تسيمات بالشيير السياسيي أ بيالج ار ا التيي ارتكايت و ما ازلييت
رفتي البشيرية الحداثية اتصي أوالً كميا أرجيك بميا أد يوء

ترتكب بحق النياس باسيا السياسيةا فالشير السياسيي اليم

اتدهور السياسة في الحداثية ،أ فيي الدولية الحداثية ،الدولية القوميية بيالتعريتا فقيد ظ ير الشير السياسيي الحيداث
طومن الشر الناز والص اوني ونظاا الفص العنصر طاألبارتااد وو ارها في لب نظياا شيمولي مين العال يات
فقييدت النيياس في ي مالمح يا البش يرية لصييالك الواحييد طاألميية ،الشييعب المتمث ي بالدوليية السيياد طميين سييياد ا صييار

االنتساب الى اإلنسانية يمر ار وسيي هرور هو الدولة ،وصارت همء األةار  ،منم هاج  ،فكر منلقية تقنير
التيياريو وتجس ييدء ف ييي الو ييت نفسي ي ا صييار ةا يير البشي يرية ه ييو ةا يير الدول يية ،وفق ييد اإلنس ييان حقو ي ي الت ييي كان ييت لي ي

والمعروفية فيي الفقي الرومياني والعربيي اإلسيالمي باسيا حقيوق النياس Jus Gentium72ا هكيما يمكين القيون اني
Kenneth Andersonn ; Secular Eschatologies and Class Interest. In: C. Gustafson & P. Juviler, 71
Religion and Human Rights. M.F. Sharp. P. 115
 72يف روح القوانني ،يعرف مونتسكيو حقوق الناس على أهنا "احلق املدين للمعمورة ،مبعىن أن كل شعب هو فيها مواطن":.
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حان فقدت الناس مالمح ا في اإلنسانية التاريةية فقد اإلنسان الفرد انتسياب للعيالا المتعيان وصيار ممكنياً ا تال ي

من ان بالتعا ة كجم ور ،أو بالتصيفية أو بيالنفي والنيرد ،كيآةرا هكيما صيار ممكنياً تعا ية نا يات الجسيا البشير
لومية كل يا فيي حيروب طالحيروب القديمية هيي حييروب الجايوش النظاميية وكانيت تجير باسيا السيالنان والملييوك

هي مجازر حقيقية تنان أمة العدو كل اا وهكما صار التن ار العر ي لومة ممكنياً بميا أني انشيد التناسيق وتمتيان

الوحد العهوية لوميةا و يد تنليب تصير الدولية بيأرواظ النياس اليوا عاان وزج يا ا يا كل يا فيي معارك يا حصيون

انزياظ نو ي في جسا القيا االجتما ية ،ومن يا انسيحاب ييا الفروسيية والشي امة مين اورصية المعيااار االجتما يية

ووهن مفعول ا في سلا الريعية أو النفعية المعنويية واالجتما يية ،وتعيزز مليك اايروز ميا تيد وء النظريية االجتما يية

باسا مجتم الجم ور  Société de massesأ االجتماا المتكون مين أفيراد ميمررين معيزولان فيي مواج ية
سلنة الدولة كلية القدر وبأس ا وجاروت اا

ثا ان مادأ الدولة الحداثة هي السياد وا الء شأن األمة أو الشعب وليس العيدنا وليا تتيوخ الدولية الحداثية اشيا ة
الحييق فييي األرك ا ي السييلا االجتمييا ي ،أ األميين والنظييااا ومييا تييد وء هييي بالعييدن انتسييب الييى القييانون الييم

تسييتن هييي ويسييتمد شيير ات من ييا هييي مات ييا ،أ وفييق األصييون التييي تهييع ا هييي ،وليييس الحييق أو العييدن بمييا هييو
كييملكا وبمييا هييي محتكيير للعنييت الشيير ي كمييا يقييون ميياكس فاايير ،فييإن العييدن الييم تتوةيياء الدوليية هييو العييدن الييم
اةدا سياد الدولية أ مايدؤها النياظا ونقنية الكثافية فا يا ،ولييس العيدن بحسيب التعرييت الل يو للعيدنا والحقيقية

أن الدولة ليست ال العلا وال الدان وال العدن وال الحق و/أو تجسد الفكر في التاريو؛ وبوصلت ا ال توج ال بحسب

أواميير الييدان وال بحسييب معييااار العييدن أو الةاييرا ييد ت ار ا ييا ،كل ييا أو بعهي ا ،و ييد تتكاييت مييا أمكيين مع ييا ،ايير
ِ
ُسي ا وحقيقت ييا العميقيية ،هييي مقيير القييو والق يير ومسييو ت ماا وليييس أدن لييى ملييك ميين أن الدوليية نفسي ا
أن ييا ،فييي أ ا
يمكن ل ا أن تمارس سينرت ا بنريقة ديمقرانية أو تسلنية أو نالبانية ،من ار أن تفقد أس ا كدولةا أال يسيتمر
وجود الدولة في التاريو حان تنقلب من ملكية أو جم ورية أو فدرالية الى سكرية أو استادادية أو الحا ية الوا

 /4والوا ي أن وه ي القهييية ا ييمء الصييور المبسيينة بسييانة المبييادئ األولييى ،اتيييك لنييا أوالً مقاربيية هييية العييدن

السياسي الاوا ،من ناحية ،وسارها في انار التحوالت العميقة التي تكتنت األنر التنظيمية السياسية الكلية ،من

ناحييية ثانييية ،ووهي فكيير العييدن بمييا هييي الماييدأ النيياظا لكي اجتميياا بشيير  ،أ سياسييي ،فييي دا يير الهييوء ،ميين
ناحية ثالثةا ار أن ياب العدن ،أ الظلا ،هو نت ،ومعناء ال ة الحقوق تزااد التعيارك ايان العيدن السياسيي

القا ا في التاريو ،وبان الحق النايعي الم هو لك انسان طحقوق الناس ا هكما تادو األزمة الحالية التي تعرف ا

فكيير العييدن أن ييا تتص ي أوالً اوهييوظ التعييارك المتنييامي فييي حق ي أو طسييوق العييدن اييان نل يب اجتمييا ي متنيياا
و رك دولتيي أو سياسيي شيحيك أو محيدود متمثي فيي مؤسسية العدالية القا ميةا ان يا ،بكلمية ،أزمية تنيامي وهيوظ
جز مؤسسة القهاء القا مة ن القياا اوظيفت ا التي تز ا أن ا ل ا ،و ن تلاية ما انتظرء الناس من اي العدنا
 . Montesquieu; De l’esprit des lois. II. Liv.XXVI. ch. 1وهو معىن يشبه إىل حد كبري ما ورد يف وصية علي ابن أيب طالب إىل األشرت
النخعي حني واله على مصر ،وصوص ضرورة حمبة الناس الذين سيحكمهم" :فإهنم صنفان :إما أخ لك يف الدين ،وإما نظري يف اخللق" .هنج البالغة .مجع الشريف
الرضي .شرح الشيخ حممد عبد .جملد .3ص  .96عن :د .عبد العزيز كامل؛ من أجل حقوق اإلنسان .ص.ص372-351 .؛ يف :عبد الوهاب بوحديبة
(مشرف)؛ خمتلف جوانب الثقافة اإلسالمية .م :2الفرد واجملتمع يف اإلسالم .ط .2000 .2ابريس .اليونسكو .ص 364
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 /5والمقصود بأزمة العدن في هما السياق المحدد اإلشار الى بعدانا البعد األون هو البعد المتص اتكشت
حدود العدن في الدولة القومية ،بما هي اإلنار السياسي للحداثة وتمام دولة الرفاء ،من ج ة ،وجملة الحقوق

الوهعية  Droits positifsالتي استنت ا همء الدولة وافتُ ِرك أن ا تنااق مف وا العدن ،من ج ة ثانيةا أما
الاان ن مواكبة
البعد الثاني في أزمة العدن فاتعلق اتزااد افصاظ المؤسسة القها ية للدولة القومية ن جزها ا
التوس الجار الاوا في فكر العدنا فقد انفتحت أبعاد مثان العدن وما اد محصو اًر في ط دن المؤسسة
القها ية فقيا صار كملك اجتما ياً ،واتس بحاث دا يشم جملة الحقوق طالنايعية  ،االجتما ية
واال تصادية ،التي ما كانت حتى و ت ريب مهى تندر في ي من حق النبابة والتعليا والسكن وحماية الاا ة

حتى الترويك ن النفس والعنلة و ار ملكا وسيظ اتقدار نناق الحقوق اإلنسانية ،وأس ا فكر األنسنة،
ابالً للتعريت باستمرار ،من ج ة ،ومادامت المسافة اان طالحق النايعي

مفتوحاً ماداا مثان العدن نفس
والحقوق الوهعية ا مة في االجتماا ،أ في التاريو ،من ج ة ثانيةا

كثار هي األدلة لى ملكا ويمكن ااراد اثنان من ا لى ساا المثان ال الحصرا

األون هو النفر الملحوظة في الحق الماداني للحركة العاملة في مجان الحقوق اإلنسانيةا فقد اتس ننا الى

الحد الم دف حتى كارا منظمات همء الحركة طمث منظمة العفو الدولية ،Amnesty International
وم ار بة حقوق اإلنسان  Human Rights Watchولجنة الحقو اان الدولاان ICJوالفدرالية الدولية لحقوق

اإلنسان  FIDHو ارها الى أن تُجر تعديالت كاار لى استراتاجيات ا أتاحت تجاوز الحصرية السابقة في
نناق الحقوق السياسية أو الم ار بة القها ية ،ومن ا اد ار جملة من الحقوق التي كانت ظلت نويالً ةار مادان
مل ا ،كمث حقوق الجما ات المستهعفة والسكن والتعليا والصحة و ارهاا

والدلا الثاني هو البعد المتص بفعالية الحركة العاملة في مجان الحقوق اإلنسانية داة منظومة األما المتحد
وشعارء طأنسنة العولمة  La mondialisation à visage humainا فإلى الدور الكاار الم

صارت

تقوا ب في صيا ة المعاهدات الدولية التي تندر في انار أنسنة العال ات البشرية طالمعاهدات المتصلة بحماية
الاا ة أو باألل اا المهاد لوفراد أو بالمحكمة الجنا ية الدولية الو  ،فإن ا دت ألسباب داد ال مجان هنا
للتفصا فا ا اإلنار ط ار السياسي بحسب التعريت الهاق للسياسة ،لعم استراتاجي ،سياسي بالتعريت ،هو

العم االحتجاجي ان لى العولمة بصورت المعروفة الاوا ،أو لى الموا ت التي تتةمها اإلدار األمريكية لى

وج الةصوص طادار الر يس السااق كلانتون ثا الر يس الحالي جور اوش االان المعيقة ا والكابحة كما

يعر المتابعون لمسا ي اصالظ النظاا الدولي القا ا وأنسنت ا

الاا ن أن االجتما ات البشيرية دةليت الايوا فيي ليب ميا يمكين نعتي
 /6من ِا
هي السمة المركزية للحقبة التي نعيش ،وهي حقبة ن اية الحداثة السياسية واالجتما ية طأؤكد ن اية حقبة وال أ يون
ليى سياا التوصيات ا ي منطقـة رخـوة

حقبيية انتقالييية ا والمعنييى العماييق لمييا أنلييق لي ي هنييا اسييا أزميية الع يدن اتص ي فييي تقييدار اتنييامي تكشييت جييز
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الدولة الحداثة ن القياا اوظا ف ا التي تز ا أو تفترك أن ا تندر فيي صيلب م مات يا فيي التياريو ،ومن يا العيدن،
وفي تمسك ا في الو ت نفس ا مء الوظا ت والم از ا وفي اليز ا بأن يا الوحايد القيادر ليى القيياا ا ياا ان يا مننقية

رةو ألن القانون الحداث ،أ القانون اليم واكيب ظ يور الدولية الحداثية وبليغ تمامي فيي دولية الرفياء ،تقيوا فكرتي
المركزييية وامن شيير ات

لييى فرهييية أني يهييمن تييدامج العناصيير البشيرية طالمتنو يية بييالتعريت التييي اتكييون من ييا

الجسييد االجتمييا ي للدوليية وصي رها جميع ييا فييي جسييا واحييد هييو األميية أو الشييعبا ملييك أن الدوليية الحداثيية ،دوليية
السياد القومية ،تفترك في انون ا الم تستن هيمان يام يا ايوظيفتان مركيزيتان متيرابنتان مين وظا ف ياي اليز ا

بالعداليية التوزيعييية ،73أ التوزي ي العييادن للحظييوظ والفييرص والحقييوق الوهييعية

positifs

، Droits

وبالتالي همان تحقاق الوظيفة الثانية وبيان ا القون ان انون يا يهيمن الحرييات األساسيية التيي يح ايدها ويحيد من يا
في آنا
الييى ملييك ،ليسييت المننقيية الرةييو كييملك ،أ رةييو  ،ألن الدوليية الحداثيية تييز ا توفارهييا للعييدن التييوزيعي وللحريييات
األساسية ،ا ألن همء الدولة فقدت القدر لى همان ما انتظرء الناس من االجتماا السياسي ،أ تحقاق التواؤا
اييان شيير ية الدوليية كهييامن للتوازنييات الكلييية فييي المجتمي والمعييااار الةلقييية التييي تقييت بالهييبي فييي أسيياس فكيير
العييدنا وهييي مننقيية رةييو ألن العال يية القا ميية اييان المؤسسييات طاال تصييادية واالجتما ييية والسياسييية التييي تشييك

الانى القا دية لالجتماا ،بحسب تعاار جيون راوليز ،74فقيدت فيي طالعولمية توازن يا اليم يهيمن للنسيق السياسيي
وحدت واستمرار تجددء في التاريوا هكما تادو أزمة العدن الاوا أن يا تتمثي فيي تنيامي الفجيو طأو اليو ي ا يا ايان

العييرك والنلييب فييي حق ي طأو سييوق أو اورصيية العداليية فييي داة ي االجتميياا القييا ا الاييواا ول ي ن كييان مييا اتنظ يرء
الناس من األنر التنظيمية أ السياسية لالجتماا هو توفار العدالة ،أو همان التواؤا الهرور كما أشيرت ايان
المعااار الةلقية األساسية التي تستحق من األفراد اال ت ار

ا ا لى أن يا كيملك ،أ كقا يد لالجتمياا وكمعيااار

هييرورية لي  ،وهييي معييااار العداليية التوزيعييية ،فييإن الانييى القا دييية لالجتميياا الحييداث تكااييد الاييوا محنيية كاييرا هييي

محنيية العجييز الفاهييك يين تييوفار مييا انتظ يرء النيياس من ييا ،وهييي هنييا ،وفيمييا اتص ي بموهييوا العييدن ،محنيية الييوهن
الكلي75ا
هكييما يمكيين القييون ان األزميية التييي نتحييدث ن ييا ناتجيية يين تهييافر تفييا الت ظيياهرتان اثنتييان وتراكا مييا معياً فييي
لحظة تاريةية واحد وتعرف ما االجتما ات الاواا أوالهما هي ظاهر اإلنزياظ الكاار في الحقي االجتميا ي للعيدن
مين يرك دولتييي اياني القيون ان العييدن وظيفية مركزيية ميين وظيا ت الدولية وأن ييا الحايز الوحايد المكيين لتحققي فييي
التاريو ،وتحول الى منلب اجتما ي اتزااد التعاار ن ا والظاهر الثانية هي أن الدولة الحداثة التي مازالت تز ا

مي ملييك أن ييا تمثي ال وييية الكلييية والشييأن العيياا وتهييمن وتحرسي  ،دةلييت مي ان يييارات المشييرو ات الكاييرا التييي

كانت وهعت الدولة في مركز حركت ا في التياريو ،دةليت فيميا يمكين تسيمات بمرحلية فقيدان و/أو تشيظي المعنيى

الم كان ل يا ،ووهيعت ايد المسياءلةا ويعنيي مليك أن يا أزمية البحيث ين التيوازن الهيرور فيي حقي العيدن ايان

Michael WALZER ; Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equalit y. 1983. N. Y. Basic 73
Book.
John RAWLS ; Political Liberalism (1993). Tr. Fr. Libéralisme politique. 1995. Paris. P.U.F. p. 3674
Blandine KRIEGEL ; De l’injustice au juste. Du droit politique au droit social. p.p 37 -46, en : Marie-75
Anne FRISON-ROCHE et William BARNES ; De l’injustice au juste. 1997. Paris. Dalloz.
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النلب المتنامي ليى يدن اتجياوز الدولية ويتةنيى ترسيانت ا الحقو يية التيي ما ازليت مي مليك هيي الوحايد الفا لية
فييي التيياريو المعيييش للنيياسا ملييك أن الدوليية ان كانييت فقييدت ييدرت ا المنلقيية لييى الفع ي  ،ايير أن ييا لييا تفقييد ا ي

واحتفظت بك وهوظ كما يقون الفرنسي فالاب دلماس بقدرت ا لى اإل ا ة76ا

ثانياً :العدل والشرعية أو البحث عن المعنى

 /1األص ي فييي فكيير العييدن االجتمييا ي هييو تأسيييس شيير ية االجتمييااا وهييي تعنييي انتظيياا االجتميياا حييون ماييدأ
يهييمن تييداون الثييرو االجتما ييية والسييلنة السياسييية اييان النيياس وفييق معييااار اج ار ييية و يييا ةلقييية تنسييجا ومعييااار
العييدن و يم ي فييي المجتم ي ا وب ييما المعنييى ،فييإن ماييدأ العييدن يشييك أس الشيير ية التييي هييي رأس المييان المعنييو

الهرور لتوافق النسق السياسي م

يا المجتم و ايات التي ايداف

ن يا ،مين ج ية ،وتهيمن تماسيك االجتمياا

ونما وازدهارء وتجددء في التاريو ،من ج ة ثانيةا فيال يقيوا اجتمياا مين اير مثيان للعيدن ايوفر للنظياا السياسيي
في داة الدولة شر ات وللجما ة تماسك وجودها فيي التياريوا وال يسيتو االجتمياا مين اير مثيان للعيدن مقا ٍ
يون

اجتما ياً أ تجتم لديي اإلراد العامية لوني ار

المكونية لالجتمياا ،مين ناحيية ،ويشيك نقنية االلتقياء الهيرور

اان القيا االجتما ية ومعااار النظاا السياسي و /أو السلنة السياسية الحاكمة ،من ناحية ثانيةا

ويعني القون ان العدن هو مصدر الشر ية االجتما ية للنسق السياسي ولممارسة السلنة وه الاد لى الحافز
العماق أو العنصر المركز في سارورات أنسنة الكا ن البشر  ،أ

في ةروج المتدر في التاريو من ال لظة

والتوحش الى الرتبة اإلنسانيةا فال أنسنة من ار يا ةلقية ومعااار اج ار ية تقت في أساس االجتماا الم هو

اإلنار الوحاد لالرتقاء بالكا ن البشر الى الرتبة اإلنسانيةا ار أن ال دن اان الناس ان لا يكن اجتما ياً ،أ
في التاريو أوالً ،وتوزيعياً للثروات االجتما ية المادية والمعنوية طأو الجاء بحسب ل ة اان ةلدون ثانياًا هكما

يمكن القون ان العدن ليس معنى ن ا ياً ومنج اًز اتحقق اان الناس مر واحد والى األادا ان معنى نساي أ
نا ص و ار مكتم با تبار أن اتص بحد أدنى مقاون من ياب العدن اان الناسا وفي اللحظة التي
تتعارك يا الجما ة وأهداف ا ولنق استراتاجية ديمومت ا في التاريو ومعااار النظاا السياسي السا د وأهداف
وتتس المسافة اان ما ،تتآك الشر ية السياسية للنسق ويادأ دور تحلل و لى األرجك ان يارء ،وتادأ ،في الو ت
نفس  ،دور جداد أو سارور جداد تعاد فا ا ترتاب يا االجتماا ومعااارء المعنوية وصيا ة أوليات االستراتاجية
في التاريو77ا
ويعني القون ان العدن هو مصدر الشر ية التأكاد لى اتصال بالحق االجتما ي للشر ية ،أ
التي تجع من الفكر طوك مشروا اجتما ي أو مؤسسة أو قاد ااالو جمابة ،أ
جم ورها الةاص ومجتمع ا الةاص ،ارؤسا
اجتما ي مةصوص التأكاد لى أن

بالنوا العميقة

ادر لى التعا ة وةلق

ونةات ومناهلي وجم ر مريدي ا ويعني القون ان العدن حق

الا متكام من النظا والمؤسسات والعال ات واإلجراءات الفا لة في

التاريو ،من ناحية ،وأن اةلق في داةل شر يات ومعااارء ومادان نشان المةصوص ،الم

هو الى السوق

Philippe DELMAS ; Le maître des horloges. Modernité de l’action publique. 1991. Paris. Seuil. p.21 76
Francesco ALBERONI ; Genises. Mouvement et Institutions (1989) ; Paris. Ramsay. 1992. p.p 335-77
375, 451-462
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أشب  ،من ناحية ثانيةا فكما أن في السوق اورصة تنعكس لى مرآت ا حركة العرك والنلب والقيمة ،فإن في
الحقون االجتما ية المةتلفة طالثقافية ،والسياسية الو اورصة شر يات ا التي تعكس لى مرآت ا صور العال ة
اان العرك والنلبا

الى ملك ،انب ي توهيك نقنتان تحاشياً لك لبس ممكنا ايان أوالهما أن وه حق العدن هنا في دا ر الهوء
ال يعني ال استبعاد الحقون االجتما ية األةرا ن السار ،وال انتفاء ال ة التفا والتراكب اان ا في داة
النصاب الكلي لالجتمااا ففكر العدن هي لدا الناس متدامجة بقو بمجم فكرت ا ن االجتماا الكلي أ

السياسي بالتعريتا أما ثانا ما فمن أج التأكاد لى أن العدن ليس فكر فقي ،وهو ال اوجد اال داة االجتماا

وال يمكن أن ارا اال كحق اجتما ي مةصوص اتداة ويتراكب م الحقون االجتما ية األةرا في ال ة
تشابك وتكام ا
ويعيير المنلعييون لييى النظرييية االجتما ييية أن لييا اجتميياا الحييق يماييز بقييو اييان المف ييوا االجتمييا ي للحييق،

والمف وا الفلسفي للعدنا وهو تمااز اتيك للنظرية االجتما ية أن تيدرس مؤسسية القهياء ،بميا هيي نسيق اجتميا ي
ونظاا متكام بممارسات ا و ال اتي الداةليية وبنيية السيلنة فيي  ،مين منظيار نقيد  ،مين ج ية ،وأن تسيار التنيا ك
الوظيفي أو العملي القا ا اان العدن والسلنة ،من ج ية ثانيية ،وأن تحلي النريقية التيي ايدار فا يا االجتمياا الكليي

هما التنا ك وأن تهع ا في دا ر الهوء ،من ج ة ثالثةا
ومين المعيرو

ا ييما الةصيوص أن اسييتراتاجية مياكس فااير النظرييية تتمثي  ،فيمييا اتعليق انظريية الحييق ،فيي تحلاي

كات أن القانون ،بما هو مكون هو في انيان النسق السياسي ،العب دو اًر مركزياً في آلييات السيينر  ،أ فيي

تجداد ال ات السلنة في داة النسق السياسي نفس 78ا اايد أن هيمء االسيتراتاجية ال تسيتني مي مليك اسيتيعاب
العال ة الثاوية اان الحق والعدن؛ ال تبارين اثنان لى األ ا أوالهما أن ال ة العيدن بيالحقوق هيي ال ية ثاايت

يدر النيازا اليى اال تيراب
ومتحون ،تادو فا ا مسار الحقوق في التاريو لى صور سارور كارا مين المتحيون المت ا
مين العييدنا هيما يفسيير لمياما أن الحقييوق الوهيعية هييي التييي تظي  ،فييي العميق ،مييونن المسياءلة والنقييدا واال تبييار
الثاني ايان القون ان األساس النظر المجرد لك شر ية سياسية /اجتما ية ،وأن ك انتماء اجتميا ي الايوا يمير

باله ييرور ا يير االنتم يياء ال ييى األنس يياق االجتما ي يية ال ييدنيا طالت ييي اتش ييك من ييا الاني ييان الكل ييي الجتم يياا الحداث يية ،
والقا يد النظريية المجييرد لالنتمياء الميمكور هييو اال تقياد بيأن هييمء األنسياق متكونية ميين أفيراد متسياوين و/أو اجييب
التعام مع ا بما ها كملكا

 /2الييى ملييك ،تجييدر اإلشييار الييى أني اتعييمر بييالتعريت تحويي المف ييوا الفلسييفي للعييدن الييى حقييوق وهييعية اتوسي

قلنيية الماييدان العملييي أو اإلج ار ييي ل ييمء الحقييوق األةايير  ،أ اتقنان ييا بحسييب األصييون فييي مييواد حقو ي يية وامن

Max WEBER, Economie et société. T.1 : les catégories de la société. (1921). 1995. Paris. Pocket. pp 78
72-74 ; 285-301 & t.2 : p.p 11-23
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اج ار يةا ف مء الحقوق ال تتص لدا الناس بالمف وا الفلسفي للعدن ،ا بما انتظرون تحقق من همء الحقيوق وبميا

اييرون أني ييدن فييي لحظيية تاريةييية معانيية ،أوالً ،وبمييا ينييالاون االجتميياا نفسي بمييا هييو ماييدان لممارسيية العييدن أن
ا ييوفر ل ييا م يين حق ييوق ،ثانيي ياًا األم يير ال ييم يش ييرظ جمل يية م يين الظي يواهر المتراكب يية الت ييي تعرف ييا المجتمع ييات الا ييوا،

والمفار ييات التييي تتص ي ا ييا ،وفيمييا اةصيينا هنييا ،ات ازاييد اتهيياظ مييا يمكيين تسييمات اتنييامي النلييب لييى المعنييى،
ووج

اآلةر تكشت جز النظرية االجتما ية والسياسيية ،ين سيار التفيا الت العميقية التيي تتواليد فيي العملييات

التاريةية الكارا التيي تعرف يا بشيرية الايواا وهيو المعنيى اليم أ ترحي لمصينلك طأزمية العيدن  ،با تبيار أني يشيار

الى االةتالن الفاحش في الحق االجتميا ي للعيدن ايان العيرك الشيحيك والنليب اليم ات ازايد تعاظمياً مي الو يتا
األميير الييم

ييد يشييرظ كييملك ظيياهرتان متييرابنتان ميين ظيياهرات العميي السياسييي كنييت أشييرت الا مييا فييي كتييااي

طالعنيب والدالليية
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 ،همييا أوالً ظيياهر ت ايير النلييب االجتمييا ي لييى السياسيية والنظيير الا ييا واألسي لة اةصوصي ا،

ويتصي ي ا ييا أزم يية العمي ي السياس ييي وأني يرء التنظيمي يية ف ييي الو ييت الح يياليا وثانا م ييا ه ييي ت ا يير مص ييادر الش يير ية

يك لييى اارازهييا فييي هييما اليينص اةصييوص المحنيية التييي تكااييد من ييا دوليية
السياسييية ،وتتص ي ا ييا الظيياهر التييي أُلي ُّ

الحداثيية فييي الو ييت الحاهيير ،ميين ناحييية ،والتنا هييات المركزييية التييي تت ازاييد اتهيياحاً اةصييوص رهانييات العصيير
واالستراتاجيات الكارا التي تتصارا لى التحكا بمقدرات البشرية طولنق المجتم العالمي  ،من ج ة ثانيةا
ثا ان الت ار في مصادر الشر يات السياسية ال يفصك ن فحواء ار جملة التنا هات والمفار يات التيي تتكشيت
ن ييا األن يير التنظيمي يية الكلي يية الجتم يياا الحداث يية فق ييي ،اي ي وك ييملك بح ييدوث انزي يياظ ييو ف ييي مس يياءالت النظري يية

االجتما ية طومن ا النظريتان الحقو ية والسياسية  ،التي تتكشيت ين أزمية المعنيى التيي نتحيدث ن يا هنياي تنيامي
استعصاء لى السار وفي األصك تنيامي شيعور النياس بيأن التياريو
وهوظ العجز ن سار الا اتزااد است ال اً و
ً
الجييار فييي الو ييا واألشييياء ال اتنييااق مي التيياريو الييم تعييرك لي التحليييالت ويكييما ا ويدحهي ا بقييو وصييلتا
أليسيت المسياءالت المنروحية بقيو فيي ال يرب الاييوا اةصيوص دور الدولية فيي الحييا العامية ،و ال ت يا بييالمجتم

طالميدني هيي مسيياءالت تتصي فيي المقيياا األون باجتما يات تعير نفسي ا ليى أن يا لاارالييية ،أ أن السيوق فا ييا
هييو ا ييد الحيييا اال تصييادية والديمقرانييية الارلمانييية ماييدأ الحيييا السياسييية؟ ثييا أال اتكشييت الجييدن فييي مقي

يين

و ي ي ييوا انزيي ي يياظ ي ي ييو في ي ييي نو يي ي يية المسي ي يياءالت االسي ي ييتراتاجية الكاي ي ييرا مي ي يين مي ي ييا الي ي ييم انب ي ي ييي لي ي ييى المشي ي ييترك
 collectivitéفعل الى ما الم يحسن المشترك فعل ؟ 80ا أكثر من ملكا أال تتكشت همء المسياءالت ين

تاةيير اليقييان الييم كييان الييى و ييت ريييب مهييى من يير اًز فييي أس النظرييية االجتما ييية اةصييوص القييدر لييى سييار
العالا وهبي حركت والتحكا ب ؟

 /3هكما تنفتك العال ة القا مة اان فكرتي العدالة والحقوق لى نا فة واسعة من القهايا التي تنان لى األرجك
انية االجتمياا البشير فيي هيمء األو يات الملتبسية المسيما بالعولميةا فا يا تايدو التحيوالت المتسيار ة كميا ليو كانيت
انكس ييارات ف ييي الس ييارورات؛ أو كم ييا ل ييو كان ييت تفص ييك يين مه ييمون ا ل ييى ص ييور انفك يياك ف ييي ش ييبكة العال ييات
االجتما يية ،وفييي األصييك فيي المعييااار التييي تسيب ا لحمت ييا ،أ معناهييا وأس شير ات اا ويتعي امر تحلاي المةيياو
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مين اير وهي مايدأ العيدن فيي

الكاار التيي تنلق يا العولمية والظيواهر الثقافيية والسياسيية المرتبنية ا يمء المةياو

دا يير الهييوءا ولييو د قنييا فييي مييا ينلق ي النيياس الاييوا ميين شييعارات ومسييميات اةصييوص العولميية ،لمييا تعييمر لانييا
اكتشا

أن ما يكمن وراء ا تراهات ا ومنالا ا هو ةو

ماق من نمي جدايد /يديا مين الظليا ات يدد التوازنيات

الكارا التي يقوا لا ا يالم ا ،وأن منيالا ا تيتلةص فيي دالية جدايد تهيمن ل يا كيأفراد وكجما يات حقيو ا
وتوازن ا في التاريوا
وأ لب الظن أن التحوالت الحالية تقترظ فرهاتان مترابنتانا أوالهما أن فكر العدن تعيش حالياً نفر أو حركة
كثيفة من الت ار الم تنعكس لى صفحت سارورات العولمة بما هي حركة تدامج لى المستوا الكونيا وأن

همء النفر شرن ا األون هو تنامي الشعور بالظلا أوالً ،وتعاظا النلب لى معااار جداد للعدن ،ثانياً ،وأن هما
لى األرجك األساس القو لرهانات العقود القادمة وص ار ات ا الكارا ،ثالثاًا ويتص ا مء
النلب سيشك
الفرهية األولى ويتراكب مع ا فرهية ثانية موجز ايان ا أن ثور في الحقوق اإلنسانية هي في األفق الاوا ،وأن
السارور التاريةية التي سأ ترظ لا ا مصنلك ط ولمة الحقوق  ،هي واحد من تعاارات همء الثور الحقو يةا
ويمكن ا ما الةصوص استعراك ثالث مالحظات مترابنة ب رك التوهيك ،ايان ا اآلتيي
أوال ًً؛ ان التحوالت العميقة التي تش دها العال ات البشرية الاوا وجرا نعت ا بالعولمة ال تتص
اال تصادية فقيا وهي بالهرور ال يمكن أن تتو ت لدا تةوا حركة السل والرساما وحريت اا ويتعمر ان لى

باألبعاد

النظا السياسية لى الصعاد الونني أو لى نظاا العال ات الدولية أن انأا انفس

ا ا من ك جانبا ا ويمكن القون ا ما الصدد ان أ ار

ن همء التحوالت التي تحيي

هما النظاا األةار و وا دء المعتمد منم ةمسانات

القرن العشرين أةمت تةه هي ادورها كملك للمساءلة الكثيفة اةصوص صالحات ا لعالا اتكون وي ِاار سمات
ومالمح بالتاليا ويتص املك القون ان شر يات أشكان التهامن التي تنتسب الى الحداثة السياسية ،تعيش
الاوا سارور من التحل يمكن توصيف ا لى ساا التقريب والتوهيك في مظ رين أو بعدان متكاملان تكام
ترابي وتدامجا
أوالهما هو البعد الم يحا الى تةلة اإلنار الكلي التنظيمي للحداثة السياسية ،وللبشرية الحداثة بالتالي ،وهو
انار الدولة القومية  ، Etat-Nationوالى تراج دورها الم كان مركزياً ان في العمليات اال تصادية أو في
صيا ة الجما ات البشرية التي تق في ننا ا لى وج الةصوصا فاةال

النظرية الشا عة ،ليس االكتشا

المفاجي من ا النظرية االجتما ية للتنوا اإلنساني هو الم أسس إل اد اال تبار النظر لمصنلك المجتم

المدني والى ودت المظفر الى سوق األفكار المتداولة؛ ا باألحرا ،ان وهن العام الم

مركز  ،أو هرور  ،في االجتماا وكان وفر في السااق ياب المجتم المدني وت ااب
افتراك أن الدولة تةلق اجتما ا وتقولب وتحقق تدامج ناصرء  ،هو الم

افترك نويالً أن

ن الصور طوهو

أتاظ في السنوات األةار لجوء

النظرية االجتما ية ل ما المصنلك81ا هكما يمكن القون ان تةلة األنر االجتما ية الم اترافق م التفا الت
التاريةية التي أنلقت ا الثور التقنية ا اي األرهية الصالحة لاروز ظاهرتان متكاملتانا أوالهما أن التةلة ادف

ا مء األنر نحو التشظي بعاداً ن مركز الثق أو الجاماية الم

همن تدامج ا وتجددها في التاريو ،وهو

الدولة82ا وثانا ما أن التشظي الممكور هو في الو ت نفس األرهية الهرورية الننالق سارورات تاريةية جداد

 81حممد حافظ يعقوب؛ يف الدميقراطية واجملتمع املدين .أبواب .لندن.دار الساقي .1997 13 .ص.ص 68-40
Marcel GAUCHET ; La religion dans la démocratie. 1998. Paris. Galli mard. p.108 et suiv.82
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من التدامج االجتما ي التي تنزا أوالً نحو ةلق وحدات جداد أل

كثافة وحجماً من الوحدات التقلادية للحداثة،

يسرا ثانياً من انفصان المجتم المدني ن الدولة
في حان أن تشظي أنر المجتم المدني في الدولة القومية ا
ويعمق في الو ت نفس من السارور التاريةية نحو ت اار حد الدولة لنفس ا ولوظا ف ا ولمكانت ا في التاريوا

أما البعد أو المظ ر الثاني لسارور تحل أشكان التهامن التي تنتسب لى الحداثة السياسية ،ف و البعيد الميرتبي
اتآك الشر يات التي وافرت وتوفر ل ما اإلنار نسغ حيات وتزر بأسباب المنعة والقو ا اتهك هيما البعيد األةاير

ميين ةييالن ظيياهرتان كا يريانا األولييى هييي ظيياهر العييود الكثيفيية الملحوظيية الاييوا لعصييايات ومعتقييدات ومفيياهيا ال
تنتمييي الييى الحداثيية السياسييية ،كالقوميييات المحلييية والدانييية والعر يييات االنفصييالية و ارهيياا وثانات مييا هييي ظيياهر

التنييامي المتعيياظا ألشييكان جداييد فييوق ومييية ميين األفكييار والتهييامن السياسييي التييي تتجيياوز انييار الدوليية ويمكيين

تسمات باالحتجا المعولا ،وهي أشكان تحا مباشر الى مهمون الفكر اإلنسانية ،وصنوها العدالةا

ثانياً؛ ان منلب العدن هو الم يقت في أساس شر ية حركة االحتجا الواسعة المعروفة ا الميياً باسيا الحركية
المهاد للعولمة ) (Anti-mondialisationا وهي حركية تتكيون كميا هيو معيرو مين ا يتال واسي مين
الناس المناههان ليس لسارورات التدامج المتسيار ة حاليياً كميا هيو شيا  ،اي لعال يات السيلنة طوال يان والتفياوت

والت ميش…الو المرتبنة ا اا أ ون منلب العدن با تبار أن سارور العولمة ،بما هي ثيور أو ت ااير جيمر فيي
ش ييرو الحي ييا والعال ييات اإلنسي يانية فيييي الت يياريو ،تةليييق فيييي انيييدفا ا المتسيييارا ش ييروناً جدا ييد مييين التفاوتيييات
االجتما ية التي ت دد التوازنيات القا مية ،أوالً ،وتيوفر األرهيية التاريةيية ألشيكان مين ال يان هيي بيالتعريت جدايد ،

ثاني ياً ،وتةلييق السييياق الصييالك لاييروز أشييكان جداييد ميين الص ي ار ات لييى الثييروات المادييية والمعنوييية التييي تنلق ييا
حركة التدامج الكثيفة التي يعرف ا الجا الحاهر من البشرية ،ومن االستراتاجيات الكارا التيي تتصي ا يا ،ثالثياً،
وتنل ييق العن ييان لالس ييتراتاجيات اإلماريالي يية الجدا ييد الت ييي تري ييد توحا ييد العامي ي وتوظا ييت حركتي ي التدامجي يية تح ييت

راات ا ،83رابعاًا

ثالثاً؛ في

مق الصور  ،تادو فكر العدن في التاريو أن ا تحا احالة مباشر الى مف وا األنسنة بما هي

سيرورة ،أ بما هي ةرو متدر من التوحش وال لظة الى الرتبة اإلنسانية أوالً ،وبما هي حالة هشة و لقة،
تقدا ةني صا د ال
با تبار أن ا حالة من التكون المستمر ثانياً ،وبا تبار امكانية النكوص ن ا ،ثالثاًا فال ا
تسوغ لنا الركون الى الفكر التي تقون
لى مستوا المعااار الةلقية ،وهي أص فكر العدن ،وال توجد أية همانة ا
ان البشرية استأصلت أو هي في صدد است صان العدوان والعنت والتوحش في تارية ا أ حيات اا أليس القرن
العشرين ،بحروب ون ات وممابح وهمجيات وأسانارء وااداولوجيات هو ،لى ساا المثان ال الحصر ،رن

النكوص ن األنسنة وليس رن المكتشفات العلمية فقي؟ أال يمدنا القرن العشرين بآال

األمثلة التي تعزز القون

 83ميكن العودة إىل املقال اهلام الذي يستعرض فيه ميشيل فالزر مجلة من السيناريوهات املمكنة نظرايً لنظام العالقات الدولية يف األفق املنظور:
Michael WALZER ; De l’anarchie à l’ordre mondial : sept modèles pour penser les relations
internationales. Esprit (Paris). N° : 274. mai 2001. p.p 142-157
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الةلدوني اةصوص ان األنسنة ليست حالة أصالة أو نايعية في الكا ن البشر  ،ا مكتسبة ،وتتص باالجتماا
البشر الم هو اإلنار الوحاد لونسنة؟

اتص بما ساق مكرء القون ان األنسنة وال مجية كالهما من منتجات االجتماا البشر  ،انموان في ويتعاظمان،
من ناحية ،وان فكر العدن ،كمث الفكر اإلنسانية المن رز في مهمون ا ،هي كملك سارور أ تحون دا ا ار

وتكون متص نازا أاداً نحو االمتالء واالستكمانا فك جا ينرظ تصورء للعالا وبالهرور لإلنسانية،
مستقرُّ ،
ويقترظ تعريف لإلنسان ومثال للعدن؛ ويس ا بالقوانان التي يعم

الحقوق اإلاجااية من الحق النايعي ،أ

لى صيا ت ا وتعميم ا ،يس ا في تقريب

من مثالي العدن والمساوا  ،ومن انتقان ف ات اجتما ية جداد من اان

أول ك المان كانوا لى هوامش وأنراف الى لب دا رت المتوسعة باستمرارا
وال تخرج فكرة الحقوق اإلنسانية عن السياق الكلي للمسيرة الفكرية /الحقوقية لألنسنة .فقد تكونت مفاهيمها

المركزية وتبلورت على صورة مواد قانونية هي بحد ذاتها تعبير حقوقي أي إجرائي عن هذه الفكرة في حقبة

حيز العمل ،وهي تتمدد وتتعمق وتتسع في النطاق .في بدايتها كانت تخص الذكور
الحداثة .ومنذ دخلت ّ
المالكين في أوروبا البيضا ،فحسب .غير أنها تحولت بالتدرج إلى مثال كوني يغطي البشرية بأسرها في كل
مكان في المعمورة .غدت تشمل النسا ،واألطفال وغيرهما من الفئات التي ظلت طويالً خارج "التاريخ" .ويمكن
القول بهذا الخصوص إن سيرورة األنسنة تبدو على صورة مسيرة متصلة من تجاوز الحواجز وتكسير لها:
الحواجز بين الفرد وسلطان المال أو الجاه أو الثروة والملكية والقوة أو العنصر واللون الخ .إن تاريخ األنسنة

هو تاريخ الحرية ،باعتبار أنها الخروج المستمر من وضعية األقلية القاصرة (ليس بالمعنى العددي ،بل
بحسب المعنى الذي أشار إليه كانت في نصه الشهير عن األنوار :امتالك الحق في تقرير المصير) واإلسهام

المستمر في صياغة (التاريخ).

 /4الى أن االحتجا

لى العولمة هو بحد مات شك من أشكان العولمة وأحد تعاارات ا و ربما أحد أارز

العناصر الدالة لى تسارا تفا الت ا ،ف و ادن لى أن سارور تاريةية مات مظ رين اثنان أةمت تقرا األاوابا

المظ ر األون سالب ،ايان مناههة الظلا

الم

اادو فاحشاً ان في العمليات التاريةية للعولمة أو في

االستراتاجيات السياسية التي تعم أو باألصك تر ب في هبن ا وتوظيف ا لصالح اا والثاني ااجااي ومادؤء

تعاو ايان القون بالحاجة الى دالة جداد اِ
تقرب المسافة التي تكشفت سعت ا اان الحقوق الوهعية المعمون ا ا
والحق النايعي لإلنسانا هما هو المعنى المباشر لشعارات أنسنة العولمة طبحسب تعاار ةاراء الاونسكو ا وهو
المعنى الم اتيك معرفة دوا ي العود الكثيفة الملحوظة الاوا في داة النظرية السياسية الى طفلسفة األةالق ،

من ناحية ،وتنامي الد و الى تأسيس حداد لعال ات انسانية ا مة لى ط دن جداد ،من ناحية ثانيةا ثا أليس
المعنى العماق لحركة االحتجا

لى العولمة طوهو منم سيات يأةم شا اً فشا اً مظاهر حرب أهلية مفتوحة اان

حكومة العالا وجم ورها هو وه الاد لى التنا ك الكاار الاان القا ا اان العمليات اال تصادية وأس ا الثور

التقنية التي تقنر العولمة ،في نر  ،والمعااار الحقو ية والسياسية التي تنتمي الى منتصت القرن العشرين

والمهمون الناولاارالي ل مء المعااار ،في النر المقاا ؟
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وام ال اتس المجان للتفصا في هما التنا ك ،أ تصر هنا لى المالحظة التالي ايان اي ان المادأ النظر
جرد لعم الدولة الحداثة هو افتراك أن المساوا أماا القانون الم
الم ا
الناس في االجتماا ،من ناحية ،ووظيفت المركزية هي تحقاق السلا األهلي ،أ

تستن الدولة هو المادأ الناظا ال تال

است صان العنت ار ومن

ةالن احتكار الدولة ل بما هو ،بحسب ماكس فاار ،العنت الشر ي أو الوحاد الممكن في االجتماا ،من ناحية

ثانيةا ار أن است صان العنت وحصرء وتجميع في الدولة ال يمكن أن يكون مقاوالً وفا الً في التاريو من ار
توفر شرنان لى األ ا األون هو شر ترويك الناس أ اول ا بمادأ أن المنظومة العدلية أو الحقوق

الوهعية التي تستن ا الدولة هي العدن الممكن في التاريوا والشر الثاني هو شر تمث افتراك أن معنى

العدن اتنااق والمساوا الشكلية للمواننان أماا القانونا وأ ون المساوا الشكلية با تبار أن مادأ الدولة الحداثة

طالمادأ الم يشك أس التنا ك المركز الم ال ح ل من داةل ا كما سنرا  ،هو المادأ القا ا لى افتراك
أن مساوا الناس أماا القانون اوفر الح الهرور أو الممكن لقهية انعداا المساوا في وا

االجتماا الحداثا

أفراد أحر ٍار بحسب القانون ،و دوا متساوين أمام بحسب

تحون الناس في الدولة الحداثة الى مواننان أ
فإم ا
القانون ،دا التاريو مادان ممارست ا لحريت ا وانفتحت املك أمام ا آفاق طالنوبى التي نالما فكروا ا ا و ن ا
تكلموا منم فجر البشريةا وام صارت طالنوبى ممكنة ،ةت امن و ي الناس بالظلا أ
اان الحق النايعي الم

بالمسافة الكاار القا مة

لك انسان والحقوق الوهعية المتاحة فعالً في التاريوا ثا ان المؤسسة القها ية في

الدولة الحداثة تستمد شر ات ا من مادأ التفويك أو اإلنابة التمثالية ،أ بما هي سلنة مفوهة من ا صاحب

السياد طالم

هو ،في الدولة الحداثة ،الشعب

لى احقاق الحق ا هكما اتساوا المواننون جميع ا أماا

القانون الم يساو اان ا لحظة التشري مساوا مجرد  ،في حان أن القهاء يقون الحق باسا صاحب السياد
وهو الشعبا

ليييس ال ييرك ممييا سيياق مكيرء نقييد الدوليية الحداثيية أو تايييان مفار ات ييا والتنا هييات الاناوييية التييي تننييو

لا ييا ،اي

سار الظاهرات التي تتص اتكشت وهن المؤسسة القها ية الاوا وحدود العدن في همء األو ات الملتبسة المسيما
بالعولمة ،واإلشار اي مليك كلي اليى حيدوث نقلية نو يية فيي المفياهيا الحقو يية الايواا ولييس مصينلك أزمية العيدن
الييم أسييتةدم هنييا ،ايير تعاايير يين ملييكا وكنييت اانييت فييي الفق يرات السييابقة أن ماييدأ الدوليية الحداثيية وهييو ماييدأ

السياد  ،اننو

لى تنا ك مركز ال ح ل

ُسي
لى األ لب من داة الدولة الحداثة نفس  ،با تبيار أني فيي أ ا

اجييافي طالعييدن بمييا هييو يميية اجتما ييية ومعيييار اج ار ييي اييان البشييرا وأهييات هنييا أن مف ييوا السييياد شييك الماييدأ

النظيير المجييرد لشيير ية التسييلنية الحداثييةا فييإم أحي ماييدأ حقييوق الييدون طأو األمييا محي ماييدأ حقييوق النيياس الييم
ظي النيياظا المعييار والماييدأ النظيير المجيرد للعييدن ولكي

دالية اييان البشير ،ميين ناحييية ،هييأ القا ييد الموهييو ية

لسارور األزمة الحالية التي تحيي بفكر العدالة ،من ناحية ثانيةا

وال يعنييي الةييرو فييي التيياريو الحييداث ميين سييياد السييلنان الييى سييياد الدوليية انتقيياالً جييمرياً فييي مصييادر الشيير ية

السياسييية ميين السييلنان /السي اياد الييى األميية /السيياد فقييي ،ا ي وانتقيياالً هييرورياً فييي وظييا ت الدوليية وم مات ييا فييي
التاريو ،وفيما اةصنا هنا ،انتقاالً في مايدأ العيدن ،بميا هيو وظيفية اجتما يية /سياسيية كميا لنيا ،مين حقيوق النياس

طواإلنسان الى حقوق الدولةا ففي السياد  ،أصيبحت هيمء األةاير كا نياً تاريةيياً وفيي الو يت نفسي صيانعاً للتياريو،
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وبحسب هاجا  ،تجلياً لروظ التاريوا فما هو في الدولة الحداثية يدن هيو ميا اتصي بسييادت ا ،أ اإرادت يا السياد

 ،Raison d’Etatوينتميي اليى هيمء اإلراد فقييا وفيي السيياد  ،ميا يادت السيلنة فيي الدولية طأو أرسي ا هيي
هييامن الحكييا العييدن بمعنييى ا يرار الحقييوق ،اي الحفيياظ لييى مصييالك الدوليية وانفييام ارادت ييا التييي تتجيياوز الحقييوق

الفردية كافة 84ا وما الم يعني تعاار  Raison d'Etatار القون ان شر ية الدولة مستمد من ا هي نفس ا
أ من سيادت ا وأن حقو ا تعلو ليى كي حيق آةير؟ ثيا أليسيت جريمية الحيرب والجريمية هيد اإلنسيانية و ارهميا
من كبا ر الج ار ا التي تقوا و امت ا ا الدون هي ،الممارسة اإلجرامية للسياد الدولتية  ،بحسب أحد الحقو اان

85

؟

انب ييي التعييدا الفييور لمييا سيياق ول ي تحاشييياً للو ييوا فييي منييب التبسييييا فييال يعنييي اا يراز التنييا ك اييان العييدن
والسياد اجراء ربي سااي مباشر اان دولة السياد وظاهرات التسلنية الحداثة والنظا الشمولية التيي نيت سياحة

القييرن العشيرين وسييامت أ لاييية البش يرية الحداثيية ،ومن ييا البشيرية العربييية ،أ سييى أشييكان االسييتعباد والق يير ،وحولييت

األ يياليا الت ييي تم ييارس فو ييا س يييادت ا ال ييى مع ييتقالت كاا يير مفتوح يية الفه يياءا فل يييس ما ييدأ الس ييياد بالس يياب الك ييافي
بالتأكاد؛ ويتعمر تعلاي ظياهر الظليا السياسيي الحيداث باال تصيار ليي فقييا لكني يسي ا مين اير رييب فيي سيار

هيما اليينمي اير المسيياوق مين االسييتاداد ان مين حاييث الدرجية أو ميين حايث الشييمونا فهيالً يين أن الظليا المعميا

الحييداث ،أ السياسييي ،يمكيين س يرء فييي الحداثيية السياسييية ،أ فييي الدوليية الحداثيية ،التييي هييي اإلنييار التنظيمييي

للعمليات التاريةية الكارا لوزمنة الحداثة كك ا

وكيال يعترهن أحد بالقون ان العدن هيو ايية النظريية السياسيية الحداثية مين ايودان  Bodinحتيى كيارن شيمادت
م ييرو اًر بمونتس ييكاو وهاجاي ي وم يياركس و ا ييرها ،اتوج ييب األم يير الق ييون ان التس ييلنية الش ييمولية الحداث يية ه ييي الحال يية
القصوا للدولة الحداثة ،و ،بالتعريت الهيرور  ،أحيد الممكنيات الكامنية فا يا واحيدا تجليات يا فيي التياريوا ثيا أال

يكفي و و ا في الدولة الحداثة ،أ التاريو الحداث من دون ارء من التواريو ،لسار ل زها في انار همء الدولية
وفا ا وحدها فقي؟
الدهر  ،للدولةا ويتص
انفتك سار دولة السياد لى ثالثة محاور مركزيةا اتص المحور األون بالمادأ البشر ُ ،
الثيياني بالماييدأ التنظيمييي لممارسيية السييلنة السياسييية فييي الدوليية الحداثييةا فييي حييان اتص ي الثالييث بيياةتراا الفا ي

التيياريو للحداثيية السياسييية ،وهييو أسيينور الشييعب /السييادا وفيمييا اةصيينا هنييا ،وهييي هييية العييدن /الظلييا ،فقييد أتيياظ

الماييدأ األون ،وهييو األصي البشيير  /الي ُّيدهر للحداثيية ،اجيراء نيعيية جمرييية حاسييمة فييي التيياريو ،أ فييي الممارسيية
والحيييا  ،اييان السياسيية والبعييد الةلقييي اإلنسيياني الييم يشييم البشيير كل ييا ويه ي اإلنسييان فييي أسيياس ك ي

ال يية

اجتما ية ،من ناحية ،كما أن أتاظ تحوي القانون اليى تجسياد للسيياد وإلراد السياد التيي يدت هيي الحيقا صيار
القيانون فييي السياسية الحداثيية أس الدولية ،وصييارت هيمء األةايير هيي الحييقا وام صيارت اييية القيانون التعاايير يين
ويفتيرك
السياد  ،دا ممكناً التهحية باألفراد ،بعه ا أو كل ا ،باسا همء السياد نفس ا التي تفتيرك فيي نفسي ا ُ

فا ا أن ا تعار ن اإلراد الكلية للشعب /السادا و دا ممكناً أن تننق سيلنة الدولية باسيم وأن تعاير بالنيابية ني
ن ارادت التي هي الحق بعان ا

; ; Leçons sur la philosophie de l’histoire. Paris. Vrin. P. 40 Hegel84
Eugène ARONEAU ; Le crime contre l’humanité. 1961. Paris. Dalloz. P. 1985
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وبعاداً ن األسانار الكثار التي تحيي بالدولة الحداثة ووظا ف ا ،اادو التنا ك المركز الم اتلبس الحداثية أني
اتمث بالهبي في كون الدولة الحداثة دولة ريعية ،أ دولة جباية وكنز وتحكا في انتا الثرو  ،من ج ة ،وأن يا
دولة تدةلية تةترق المجتم األهليي اليم تيتحكا بي وتعايد صييا ت

ليى صيور المثيان اليم ترييدء لي  ،مين ج ية

ثانيييةا وام لييا تعييد م ميية السييلنة فييي دوليية السييياد الحداثيية احقيياق طحقييوق النيياس ا ي السييينر  ،وصيينوها تأكاييد
السييياد  ،انتق ي

ييدن الدوليية ميين الموازنيية اييان المصييالك المتعارهيية الييى ادار هييمء المصييالك المتعارهيية ،وميين

طحقييوق النيياس الييى حقييوق اإلدار وأحكام ييا والةهييوا بالهييرور لمقتهيييات اا هكييما يمكيين القييون ان واحييد ميين
المفار ات العداد لمادأ السياد أن هيأ األرهية الصالحة واإلنار النظر لميا ينليق ليي بعهي ا تعااير طهزيمية
العداليية فييي الدوليية الحداثيية ،با تبييار أن هنيياك فييروق كاايير اييان مجتمي سياسييي يسييتند الييى مثييان العييدن ومجتمي

سياسي ا ا لى اإلدار  86ا
ال تتهك فرهية األزمة التي تتلبس مايدأ العدالية فيي الدولية الحداثية مين اير اإلشيار اليى أبعادهيا؛ وسيأكتفي هنيا
اتايييان اثنييانا أوالهمييا هييو البعييد المتص ي بالييدور التعاييو الكثاييت الييم لعب ي ماييدأ السييياد فييي سييارورات الحداثيية
السياسية وةصوصاً في تشااد الدولة الحداثة التي انتشيرت منيم أواةير القيرن التاسي
المعمييور واحتلييت تهاريسي ا كل ييا ،ميين ناحييية ،وفييي تشييكا وا ييد القييانون الييدولي وأ ارفي  ،ميين ناحييية ثانيييةا فلي ن
شير فيي كي بقعية مين بقياا

كييان حييق الشييعوب فييي تقرييير المصييار هييو التعاايير الحقييو ي اإلج ار ييي كمييا هييو معييرو

لماييدأ السييياد والسييالظ

التعايو الثقاي فييي كفيياظ الشييعوب المسييتعاد بمييا فييي مليك العنييت ميين أجي التحييرر ميين ال يمنيية االسييتعمارية ،فييإن
ماييدأ احتيراا الوحييد الترااييية للييدون وحظيير التييدة فييي شييؤون ا الداةلييية هييو الوجي الييدولي لماييدأ السييياد ا أمييا البعييد
الثاني في طأزمة العدالة ف و البعد المتص بالسيارورات التاريةيية ل يما المايدأ ،أ بسيارورات الشةصينة الحقو يية

للدوليية الحداثيية ،وبتحول ييا الييى شي ٍ
يةص حقييو ي ممتيياز ،أ م أفهييلية لييى حقييوق النيياس با تبييار أن ي شييةص

جمعي ل األولية لى حقوق هؤالء األةارين التي نظر الا ا لى أن ا ةاصة أو جز ية ،من ناحية ثانيةا

 /5اتع ييمر ل ييى أي يية نظري يية ج يياد ف ييي طالع ييدن أال تهي ي التف يياوت الق ييا ا ف ييي الت يياريو الج ييار ف ييي أس يياس انا ييا
المف ومي ،وأال تكون التةوا الفاصلة اان البشر من أفراد وش ار ك اجتما ية ونبقات وأ واا في صلب حدها للعيالا
الم هو ل اا وهي ال ت دو ممكنة ،اال حيان اتعياظا النليب االجتميا ي لا يا وت يدو حاجية اجتما يية ملحية ،أ

حان يصبك العدن طوهو بالهرور توزيعي للحقوق  ،مشكلة منروحة في ال ات البشر وتستوجب السار والتفكر

والحي ي حييان اتعاقييد االجتميياا لدرجيية تفييا ا الةلي فييي توزيي الحقييوقا فييال مكييان لمشييكلة العييدن فييي مجتمي محلييي
من لييق يا ا لييى الق اربيية والعصيياية العهييوية والملييك المشييتركا ينييرظ العييدن حييان يصييبك ُّ
تملييك الثييرو االجتما ييية
المادييية والرمزييية المعنوييية طأو الجيياء بحسييب ل يية اايين ةلييدون مفتوح ياً أ مةصص ياً ،ميين ناحييية ،وحييان تتاييدا

مظاهر التفاوت في توزي همء الثرو المتكونة من ةارات ومنياف ماديية وسيلنة وجياء ،مين ناحيية ثانييةا فيال يدن
مين ايير ظليا ،با تبييار أن يياب العييدن هيو الييم يقتييرظ فكير العييدن؛ وهيو الييم يحيك لييى السيعي اليي ا وربمييا

ُس
صي ا
يك االفتي يراك ب ييأن الع ييدن والظل ييا ص يينوان ،أ وج ييان لقه ييية واح ييد تتصي ي بس ييارور األنس يينة الت ييي ه ييي أ ا
; La défaite de la justice. Autrement. La Justice. 1994. PARIS. P. 139 Blandine Kreigel86
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االجتماا ،وبأن كلا ما ديا دا االجتماا البشر ا
ونلباً للوهوظ أ ترظ اجراء تصنات ل و يس ا اتقدار في تايان ما أر ب في توصال ا فالعدن ال يمكن تصنيف

اال بالقياس الى ياب  ،وكملك الحرية والمساوا ا ويتع امر الحداث ن دن طومساوا وحرية ان لى الصعاد
المف ومي أ

اإلج ار ي /السياسي من ار العود الى الحد

التعريفي /الفلسفي أو لى الصعاد الحقو ي أ

بالةلتا في طلسان العرب الان منظور ،العدن هو هد الج ْور  ،وهو ما اا في النفوس أن مستقيا و لا
ُ
تظ ر في ريبة ؛ وهو النظار والمثا  ،با تبار أن العدن تقويمك الشيء بالشيء من ار جنس حتى تجعل ل
ِ
سوا ووازن و َّواا أما الج ْور ف و الظلا ،وهو وه الشيء في ار موهع ا وجار لي  ،مان
م ْثالً ا و دن ا
دن طالشةص،
ن  ،ظلم ا والظلا ،العتمة ،مهاب النورا وأصل الج ُ
ور ومجاوز الحد والما ن القصدا أما الع ُ
الحكا اا ف و الم

ال يما ب ال وا فاجور في الحكا ا

وليس الظلا ار العنت بعان ا ف و صب الحق ومنع بالقو أ

بال لبةا ومعناء ال ة الحقوق ازدياد التعارك

اان الحق طأو الحقوق النايعي والحقوق السياسية في الدولةا وحان انمو الشعور بال ان ويستقر في النفوس

والمشا ر أن الحقوق المتصلة بالحق النايعي م تصبة من ار وج حق  ،تتآك شر ية النسق السياسي
وتتآك مع شر ية احتكار الدولة للعنت ومع شر ية القهاء بما هو سادن المعادا وتنفتك املك نريق الثور

التي تتقدا باسا دالة جداد تنظا ال ات الناس أ تفاوتات ا في التاريوا تتآك الشر يات حان تجافي أو تادو

أن ا تجافي العدن ،وتكتسب ويتراكا رأسمال ا بالعدن أو بما اادو أن

دنا

 / 6أةتتا هما النص با تراظ فرهية الاد لي من تنويرها في المستقا  ،أ
التي تننو
من أج
الم

انب ي وه حاثيات ا والمفار ات

لا ا في دا ر الهوء والسارا وأما هنا الى ترجيك الربي اان الدالالت النظرية المجرد للمعركة
دالة كونية مادؤها النظر

حقوق الناس  Jus Gentiumبما هي حقوق نايعية للكا ن البشر

يستونن المعمور  ،وبان معاني المعركة من أج اصالظ النظاا الدولي ودحر المسا ي اإلمارانورية أو

التوحادية لى ا د أن هناك دولة وحاد ساد في العالا ،هي الاوا ،الواليات المتحد األمريكيةا
فقد صدر طاإل الن العالمي لحقوق اإلنسان في لحظة تاريةية محدد هي ن اية الحيرب العالميية الثانيية وتكشيت
أهوال اا وهي لحظة حاسمة با تبار أن همء الحرب دشنت ص اًر جداداً من ال ون ليا تعرفي البشيرية فيي الحيروب

السابقةا فل ن كانت الحرب األولى وهعت المجتمعات األوروبيية أمياا أهيوان الحيرب التيي تجياوزت الحيدود التقنيية
المعروفيية حتييى ملييك الو ييت طالنايران ،وال ييازات  ،فييإن الحييرب الثانييية وهييعت ا فييي مواج يية جي ار ا جمعييية لحييروب

كلييية هييي فييي العمييق ،كمييا يقييون األلميياني اييور ن هاارميياس،

نيعيية م ي الحهييار  87ا وميين الجلييي أن اإل ييالن

الميمكور أراد أن اؤكيد ليى حيق اإلنسيان بالهيبي فيي تلييك اللحظية التاريةيية المحيدد التيي تايان فا يا أن اإلنسييان
Jürgen HABERMAS ; La paix perpétuelle. Le bicentenaire d’une idée kantienne. 1996. Paris. Les 87
éditions du Cerf. P.49
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فق ييد كي ي المع ييااار الةلقي يية الت ييي تعل ييي م يين يمتي ي كانس ييانا ويع ييود الفهي ي لحني ي آرين ييدت ف ييي طأص ييون التس ييلنية
الشمولية

88

في التأكاد لى الفكر التي تقون ان الهحايا حان يحرمون من حقو ا المدنية ،من جنسات ا ،وحان

يعرون من مالبس ا ،ويعزلون في معتقالت ا ،تتكشت حقيقة أن ري ا اليمان هيا فيي ال اتييك ل يا حتيى أن ينلايوا
ُّ

من سجان ا الرأفة ا اا وتهات حن أرينيدت أني اايدو أن اإلنسيان اليم ليا اتايق لي مين سيمات اير جسيدء ،مين
ايير أييية سييمة أةييرا ،يفقييد العالمييات التييي تتيييك لآلةيرين التعام ي معي ككييا ن انسيياني ،وأن النيياس حييان يفقييدون

حقو ا المدنية والسياسية يفقدون ك مقاومة ا

لكيين طاإل ييالن العييالمي لحقييوق اإلنسييان جيياء صييدورء نتاجيية مباشيير لتأسيييس منظوميية األمييا المتحييد ولصييدور
ماثا ا وفي الحقيقة لمدلوالت هما الماثاقا فم أن األما المتحد هي منظمية دون ،ومايدؤها النظير سيياد اليدون
ووحد تراا ا ومن انت اك همء السياد با تبار أن العدوان اادأ من هما االنت اك وهو ل ما أ ظا الج ار ا فيي ير

القييانون الييدولي ،ايير أن المعنييى العماييق ،المعنييى النظيير الييم لييا يكتمي تحققي بعييد ،هييو أن ك ي انسييان صييار،
للمر األولى في التاريو الحداث ،موانناً في المعمور وفي الو ت نفس موانناً فيي دولتي ا ومين اير هيما االنتمياء
المزدو لوفراد ،تنتفي شر ية طاإل الن العالمي لحقوق اإلنسان  ،وتنتفي مع ا أية امكانية للتهامن م الهيحايا
البعادان ،ولك المنظمات والمؤسسات واألنشنة المتصلة بحماية همء الحقوق وتعزيزها والتنداد بانت اك اا

هكما أسس طاإل الن العالمي لحقيوق اإلنسيان للقا يد النظريية المجيرد التيي تعنيي أن انتمياء الفيرد لإلنسيانية هيو
انتماء مباشر ،وأن مواننت في المعمور هي كملك مباشر  ،وفي األصك صيارت ممكنية فيي التياريوا وأسيس ايملك
ان لش يير ية أن الج ييأ األفي يراد ال ييى محكم يية األم ييا المتح ييد ه ييد حكوم ييات دول ييا أو اره ييا م يين الحكوم ييات و ييت
الهييرور  ،أو لشيير ية تأسيييس محكميية جنا ييية دولييية تنظيير فييي كبييا ر الجي ار ا بحييق اإلنسييانية لييى ننيياق المعمييور

كل اا

وأرجك القيون هنيا ان مايدأ المحكمية الجنا يية الدوليية يقيوا ليى مايدأ وحيد الكيا ن اإلنسياني اليم هيو مايدأ القا يد

الحقو ييية القديميية ،الرومانييية واإلسييالمية ،وهييي حقييوق النيياسا وال حاجيية الييى تايييان أن الجي ار ا النازييية واإلس ي ار الية
و ارها من كبا ر الج ار ا تتفق كل ا في كون ا شر ية  Légalمن منظار الدولة التي تقوا ا اا فجميع يا ارتكا يا
موظفييو دوليية مات دسييتور ومعييااار مسييلكية ومن جييية اانيية تلييزا ك ي فييرد فييي آلت ييا أن يقييوا اواجب ي تحييت نا ليية

المسيؤولية والجيزاءا وهييي جميع يا تنفييم وفييق قالنييية أو دور مننقيي ااييدو متماسييكاًا فشير ية الجريميية مسييتمد ميين
مصييدرين اثنييان متكيياملانا أوالهمييا ماييدأ السييياد  ،أ  ،بحسييب الحقييوق الدولييية ،ميين السييمة المركزييية أو المعيييار

الحاسا لحد الدولة والشر األون لوجودها89ا والمعنيى اإلج ار يي للسيياد  ،وهيو المعنيى اليم اةصينا هنيا ،هيو أن
اراد الدولة ،وفي األصك السلنة السياسية التي تثو فا ا ،هي المصدر الوحاد لك شر ية وهي الفيص والحكيا
الوحاد لسلوك ا ،وأن ارادت ا تعلو لى ك اراد أو معيار ةلقي لى اإلنالقا والمصدر الثاني هو شر ية أفعان
الدولة ،ويتص ا ا شر ية األوامر التيي أدت اليى الجي ار اا فج ياز الدولية مايدؤء ةدمية المصيالك العلييا لومية التيي
تس يياق وتعل ييو ل ييى كي ي مص ييلحة أة ييراا وموظف ييو الج يياز اةهي ي

س ييلوك ا لعقالني يية تنظمي ي وتزر ي ي ب ييالمعنى

الهرور  ،هي قالنية التراتب الوظيفي ومادؤء نا ة المسؤولانا
Hannah ARENDT ; The Origins of Totalitarism. III. Tr. fr. Le système totalitaire. (1951). Tr. fr. 88
(1972). Paris. Seuil. p.p 212-229
Frank ATTAR ; Le droit international entre ordre et chaos. (1994). Hachette. 89
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ال ييى مل ييك ،اا ييدو التع ييارك ا ييان س ييياد اإلنس ييان وس ييياد الدول يية كااي ي اًر ح ييان اتصي ي األم يير بحص ييانة المس ييؤولان

السياساان المستمد من حصانة الدولية بميا هيي شيةص حقيو ي سيادا وهيو تعيارك يعميق المسيافة العميقية أصيالً

اان األةالق والسلنةا فكات يمكن محاسبة مجرمي الحرب من المسؤولان السياساان الكبار طرؤساء الدون ميثالً

ان كانوا محصنان بسياد دول ا؟ وال يمكن الحداث في همء الحالة ن دالة ان دت محاكمة المسؤولان ممكنة

بعد هزيمة حربية ماحقة ،كما حدث في الحيرب الثانيية اةصيوص محاكميات نيورمارغ ونوكايو ،وكميا اجير حاليياً
اةصوص محاكمة مالوزيفاتش لدا محكمة الها الدولية الةاصة ااو سالفيا السابقة؟
والوا

أن المدلون النظر العماق لمعاهد طانشاء المحكمة الجنا ية الدولية اتمث في أن ا تؤسيس للمايدأ النظير

المجرد الم اتيك امكانية كسر مادأ شمون السياد الدولتية لى المسيؤولان السياسياان مين ميدار كبيا ر الجي ار ا،
أ الجي ار ا التييي ت ييدد الحهييار اإلنسييانية وتهييع ا فييي ةنييرا اير أن ييا تييوفر الييى ملييك الشيير الهييرور طولكيين
ليس الكافي إلنالق سارور ا الء شأن الكيا ن اإلنسياني وأسيبقات

ليى كي كانونية حقو يية طاليدون ،المؤسسيات،

المنظمات والحكومات أةراا وأ ون سارور  ،با تبار أن ود مادأ طحقوق الناس الى مادان الحقوق الوهعية،
أ اإلج ار ية ،هي بالتعريت ،المآن النايعي ا واألفق الم اادو ان

دا في حق الممكنا

صييحيك أن األميير مييا زان الاييوا وربمييا فييي األفييق المنظييور اتعلييق بمف ييوا ملتييبس بييالمعنى اإلج ار ييي ،هييو مف ييوا

اإلنسانية ،لكن تجريدء من اللبس الم يحيي بي اآلن سييكون ليى األرجيك موهيوا رهانيات العقيود القادميةا فلي ن

كييان اتعييمر لييى اإلنسييانية أن تشيين الحييرب ،با تبييار أن مف ييوا اإلنسييانية ،بحسييب كييارن شييمات يسييتبعد مف ييوا
الع ييدو ، 90ا يير أن مف ييوا اإلنس ييانية يس ييتني ب ييالتعريت أن اؤس ييس لته ييامن أ ه يياء اإلنس ييانية م يين البش يير ،ف ييي

مسارت ا التاريةية النويلة من أج تقريب الحقوق اإلاجااية الى فكر العدنا

تبقييى كلميية كييان يمكيين أن أفتييتك هييما اليينص ا ييا تتصي بمصيينلك اإلمارياليييةا وأ تيير أن دفعييي ا ييمء الكلميية الييى
الن ايييات األةايير مييردء سييابانا األون اج ار ييي أو ملييي رهي تحاشييي اللييبس الييم ااييدو لييي أني ييو االحتمييانا
فمصنلك اإلماريالية هو الاوا في حالة همور أو انكماش نظر ال تشيج بالهيرور ليى اسيتةدام ا ربميا رجي
هما الى أن المصنلك الممكور ر قوداً داد من االستةداا الكثات الم أفقدء لى األرجك كثا اًر من نا ت
التحلاليية للظيياهرات االجتما يية والسياسييية فيي العييالا المعاصيرا فقييد تحيون ةييالن قيود الحييرب البيارد لييى وجي
سر ت االن يارات التي أودت بيالنظا الشياو ية فيي
الةصوص الى سالظ تعاو في المواج ة اان المعسكرينا ثا ا
سارور دحرجت ةار النظرية االجتما ييةا أميا السياب الثياني فنظير ا وبياني أن المصينلك هيو بحاجية الايوا اليى
تييرميا وا يياد انيياء فهيالً يين رفي اللييبس الييم يحيييي بي ا وهييما ال اييتا فييي تقييدار ميين ايير ج ييد نظيير تأصييالي

يه الظاهر اإلماريالية نفس ا اد الدرس والسار ،وبالهرور التعرييتا وهيو مي ال اتسي لي ننياق هيما الينص

بالتأكادا
والوا

أنني لا أستةدا مصنلك اإلماريالية ،كما د يكون القارئ الحظ من ار ناء ،بيأكثر مين المعنيى البسييي

الييم كانييت حني آرينييدت اسييتةدمت فييي الجييزء الثيياني ميين طأصييون التسييلنية الشييمولية  ،وهيو تحي ايون التوسي الييى

Carl SCHMITT; La notion de politique. (1972). Paris. Calmann-Lévy. P.9890
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هييد

سياسييي دا ييا وأ لييى للسياسيية فييي الدوليية91ا وهييي ا ييما المعنييى ،سياسيية اإللحيياق والسييينر السياسييية وكسيير

السييياد الدولتييية أو الوننييية للييدون األةييرا و /أو اجبييارها لييى العمي لصييالك اسييتراتاجية الدوليية اإلمارياليييةا هييما

يعن ييي كم ييا ا ييان ااا يير اوردا ييو وج ييود قي ي اماري ييالي ني يزاا للس ييينر والتوسي ي وتعم يييا مع ييااارء الثقافي يية ل ييى مس ييتوا
المعمور ا فل ن كانت اإلماريالية تقوا لى ولمة المصالك اإلستراتاجية القومية  ،أ تحويل ا بقو الردا المباشر
و/أو الييماتي ،الييى مصييالك ليييا لكامي المجتمي الييدولي وتعميم ييا بحاييث ت ييدو هييي مات ييا المعييااار العليييا الناظميية
للعال ات الدولية كل ا ،فإن اإلماريالية الثقافيية تقيوا هيي ايدورها كيملك ليى سيلنة تعمييا الةصوصييات المرتبنية

اتراث ثقافي مةصوص واةفاء هما االرتبا  92ا

أستعار هنا ما كتب الصيحفي االيي نجياي كايت السياا اليى حمايية النياس فيي كي اليد مين اليدان العيالا أجمي مين
الحاكا األمريكي طااا حياكا ليا اوليوء أميرها ،بمعنيى أن يا ليا يعنيوء الحيق فيي األمير؟ ط اير أن المسيألة تتجياوز
وتقوميت ا يا ،وتتعليق ايربي السياسية باال تبيارات األةال ييةي ميا
ه نا الشرو التي امت لا يا الفكير الديمقرانيية ا
الم اجع الحاكا األمريكيي التيزا حمايية النياس فيي العيالا أجمي الت ازمياً ماتيياً أو ليى األ ي االمتنياا تلقا يياً ين
اال تداء لا ا ااا السيما أن هؤالء الناس ال اادو أن ا يستنيعون الزام بأ أمر الزاماً ةارجياً؟

93
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القسم الثالث

الثقافة والتربية على حقوق اإلنسان !
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في الثقافة والحقوق اإلنسانية

محمد حافظ يعقوب
 /1تنف ييتك العال يية القا م يية ا ييان الثقاف يية والحق ييوق اإلنس ييانية ل ييى نا ف يية واس ييعة م يين
لجماا الحييا العامية فيي اجتما نيا كلي ا فكايت يمكين مقاربية
القهايا التي تتس ربما ُ
المشييكالت الثقافييية التييي تواج ي العيياملان فييي ماييدان الحقييوق اإلنس يانية ،ان لييا نقييارب
الثقاف يية السياس ييية ،والسياس يية امن؟ كا ييت ال ،والقه ييية تتصي ي  ،ف ييي أص ييل ا وفر ييا،
اتنظيا العالا االجتما ي والعال ات التي تشك لحمت ونساج  ،وفيي صيلا ا ال يات
السلنة؟ وكات يمكن الفص اان مشيكالت ثقافيية و ارهيا مين المشيكالت التيي تميس

العم ي العربييي فييي مجييان حقييوق اإلنسييان؟ ه ي يمكيين الحييداث يين مشييكالت ثقافييية
فقي ،وهي في أس ا ثقافية /سياسية أو باألصك فلسفية /سياسية بالهرور ؟ أكثر مين
ملك ،كايت يمكين تنياون هيمء القهيية التيي افتيرك أن يا ،فيي صيلا ا ،هيية الن هية
نفس ي ا ،وأ صييد اييملك أن ييا تتص ي اتلييك األس ي لة التييي نرح ييا آبيياء ط صيير الن هيية
ومازالت صالحة في الجوهر اةصوص سار الفوات العربي وتحداد واملي ومسيابات
والكشت ن المعيقات وتصنيف ا؟
وأ ترظ الادء بفرهاتان أتعام مع ما كمسلمتان صحيحتان ،هماي
أوالً؛ ان م مة المثقت وصاحب الي أر هيي بالهيرور مسياءلة الايداهات الصيلد ونقيد
اإلجما ات التيي تؤسيس لليو ي الثقيافي السيا د وتحصين بياليقان ،أ بالوهيوظا ان يا

باةتصييار م ميية نقييد األسييانار وتفكيك ييا كيييال أ ييون ت ييديم ا وتحويل ييا الييى أنقيياكا
الوةيياز والجييارظ ربمييا ،هييو أسيياس شييأن المثقييت
هكييما أفتييرك أن التسيياؤن النقييد  ،ا
والنوا الصلبة لجوهر انش ال ا وأن في اللحظة التي اِ
يكت ن المساءلة ويتو ت ن
النقييد ،اِ
يت يين القييياا بالييدور الييم لي ي أن يقييوا ب ي  ،وهييو سييار الكييون والمسيياءلة
يكي ُ
اةصوص ا
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اتص ي اييملك ،ونحيين مازلنييا فييي انييار الفرهييية األولييى ،أن دور المثقييت ليييس انتييا
ليى أني اداهية واهيحة موهي التمحييصا فحالميا

الحقيقة ،اي وهي ُ ميا ُا ْنظ ُير اليي
يفتيرك المثقييت ،أو اييز ا أو ُا ايييأ ل ي  ،أن ي امتلييك الحقيقيية وأن لي ي تعميم ييا ونشييرها
لى المو ،سر ان ما انزلق فيي منيب م ِ
يرو األسيانار ويقي فيي م ياو المحظيوري
ا
العمى المعتقد كيال أ ون ال ش والتدليسا ويكفي ،لمن شاء أن اتحرا صيد ية هيمء
الفرهييية النافحيية باالرتييياب أن القييي انظيير ولييو جلييى لييى الثقافيية العربييية و ارهييا
فييي الس يينوات الةمس ييان األةا يير حت ييى ُيصييعق بم ييا يمك يين تس ييمات اتقلب ييات الوه ييوظ؟
ويوجي اوصيلة المناليب
أليس لك جا وهوح وهيواء الجمعيي اليم اةليب األلبياب ا

ان يين كاييت امييتوت األجيييان السييابقة فييي الالييدان
والنموحييات؟ فلييا ال نتسيياءن امن ْ
العربييية بك ي ملييك اليقييان العييارا وبمصييادرء الفكرييية والفلسييفية ،و /أو يين السييارورات
المولييد لتح يوالت ملييك اليقييان الكاا ير ونعم ي

لييى مقاربت ي بمييا هييو ظيياهر اجتما ييية

و لى وهع في دا ر الهوء؟
أم ييا الفره ييية الثاني يية فايان ييا اآلت يييي ان اليق ييان ،وه ييو باله ييرور ك ييامب أو ت ييوهمي
با تب ييار أني ي يفت ييرك تعرفي ياً اتن ييااق ل ييى الو ييا

والتي يواريو والنايع يية والن يياس ،ه ييو

األسيياس ال ارسييو للييو ي اإلاييداولوجي ،أ للعمييى المعتقييد ولك ي مييا ايينجا ن ي ميين

مشييكالت أز ييا أن ييا تق ي فييي أسيياس هييية البعييد الثقييافي للعم ي العربييي فييي مجييان

حقوق اإلنسانا

 /2المساءلة بصيوت مرتفي هيي يرك هيما الينصا ليملك سأ تصير ليى تقيديا يدد مين المالحظيات ،أ نيرظ
المشكالت ونصب األسي لة واثارت يا ،ولييس ال تقيديا الحليون وال حتيى التيوها بامتالك ياا وسيأ ِ
ُجم ُ هيمء المالحظيات
في ثالث سأ رك ل ا اإاجاز كما يأتيي
تتص المالحظة األولى بشر ية الحقوق اإلنسانية ،أ بالمادأ الفلسفي الم اؤسس لفكر الحقيوق اإلنسيانية ولكي
العم

التبشار والتعاو والماداني اةصوص اا ومن ار الدةون فيي جيدن فلسيفي ين فكير اإلنسيان ،سيأمهب

مباش يير ال ييى الجان ييب ال ييم اتصي ي بقه ييية المالحظ يية األول ييى ه ييمء ،وه ييي هن ييا مف ييوا اإلنس ييان بم ييا ه ييو الحامي ي

اإلجتمييا ي للحقييوق التييي اصيينلك لييى نعت ييا باإلنسييانيةا فييالحقوق هييي انسييانية ألن موهييو ا هييو كييا ن اتسييا
اةصا ص ماهوية ترفع الى مصا

جدار ةاصة هي جدار التحلي ا مء الحقوقا
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وب ما الةصوص ،ثمة من اؤكيد ليى اييالء هيية أصيون فكير الحقيوق اإلنسيانية أهميية كايرا فيي دورهيا التعايو

الاواا فحسب مايك اار  ،94لى ساا المثان ال الحصر ،فإن حقوق اإلنسان تمتك جمورها من الدان؛ من فكر
هللا الةالقا فمن دون اال تقاد ،كما يقون ،اتوفر ٍ
بعد دسي في اإلنسان ،تنتفي كي مايررات القيون بك ارمية انسيانية

تنب ييي صيييانت ا بحقييوقا هكييما يصييبك الماييدأ األون أو القا ييد المركزييية التييي تسييوغ حييق البشيير فييي أن يكييون ل ييا
حقوق كبشر  ،مستمداً من انون متعان اؤسس ل ويمنح شر ات ا
م مييا يكيين األص ي الفلسييفي العماييق لفكيير حقييوق اإلنسييان ،فميين الممكيين تأسيس ي ا كييملك باالسييتناد الييى المحاكميية
والارهييان العقلاييانا فلميياما اتوجييب اللجييوء الييى الييدان ميين أجي اسييتنتا

ييدا جيواز تعيماب البشيير و صييب حقييو ا

والتحكا بحيات ا؟ فمن الممكن استقراء ملك ان بالةار الشةصية المتصيلة بيالحزن واألليا والعنيت والشيفقة والحيب
والفاجعة ،و /أو باستقراء التجارب التاريةية الجمعية اةصيوص أن انت ياك الحقيوق اإلنسيانية يسيد آفياق االجتمياا
ويييوهن الجما ييات ويفهييي الييى تفكك يا ويييدف ا ييا الييى م يياو التمييزق والعنييت والفاجعييةا ثييا اني اتعييمر القييون ميين
ايير تحفييظ ان العقا ييد ،دانييية كانييت أا ايير دانييية ،ال يمكيين أن تؤسييس لشيير يات تنت ييك اإلنسييان باسييا سييعاد

أرهية أو أةروية مقدسةا أليس لنا في األمثلة العربية المعاصر ةار مثان؟
وم مييا يكيين أميير األصييون ،فييإن فلسييفة حقييوق اإلنسييان تسييتند أوالً الييى فكيير الحييق النايعييي وبيان ييا أن لإلنسييان،
ككا ن بشر  ،الحق في حفظ حيات وفي الدفاا ن هما الحق ،وأن االجتماا السياسي اات التعاون لى اشباا

هييما الحييق األون والحقييوق األةييرا المرتبنيية ب ي ا وال تتعييارك فكيير الحييق النايعييي بمييا هييي كييملك ال م ي القييون

بمصييدر دهيير أو ال ييي ل يياا ففييي الحاليية األولييى ،تسييتمد فكيير الحييق النايعييي ميين الهييرور العقلييية لقيييا تؤسييس
للتعاون والسلا اان ناصر االجتماا؛ أما في الحالة الثانية فتؤسس ل ا م و ار فكر األلوهيية والتكيريا مين أجي

ال د

النظر مات ي است صان العدوان واالرتقاء بالبشر من التوحش النايعي الى الرتبة اإلنسانية العلياا

هكييما يمكيين القييون باةتصييار ان الحقييوق اإلنسييانية ليسييت شيير ية اال ألن ييا تتعلييق بالكييا ن البشيير  ،اإلنسييان؛ ان ييا

تسييتمد معناهييا ميين نايعت ي كإنسييان ،وأن ييا بالتييالي لصيييقة ب ي كجسييدء ولييون بش يرت و امت ي  ،ترافق ي ميين الم ييد الييى
يحب مني هييمء الحقييوق ،ي ييدو متةارجياً يين انسييانات  ،وربمييا انحييدر أو
اللحييدا ويعنييي هييما أني فييي اللحظيية التييي تُسي ُ
ُادف ُ ب الى التدهور نحو رتبة أةرا هي ،بالتعريت الهرور  ،ليست الرتبة اإلنسانيةا

 /3يقترظ ما تقدا مكرء الفرهيات الثالث التاليةي

أوالً؛ تحا فكر الحقوق اإلنسانية احالة مباشر الى مف وا األنسنة بما هي سارور  ،أ بما هيي ةيرو مت ايدر مين
التييوحش وال لظيية الييى الرتبيية اإلنسييانية؛ وأن هييمء الرتبيية األةايير هييي حاليية لقيية أو هشيية ،با تبييار أن ييا حاليية ميين
التكون المستمر ،من ناحية ،وبا تبار امكانية العود
ُّ
الةصوص ،فإن القرن العشرين ،بحروب ون ات وممابح وهمجيات وأسانارء وااداولوجياتي  ،يميدنا مين اير رييب

ن ا والنكوص المستمر الكامن فا ا ،من ناحية ثانيةا وب ما

بيآال

األمثليية التييي تيد ا مييا أشييار اليي اةصييوص أن الرتبيية اإلنسيانية ليسييت حاليية أصيالة أو نايعييية فييي الكييا ن

البشيير  ،ا ي مكتسييبة ،وتتص ي باالجتميياا البشيير المتنييوا بييالتعريتا ان األنسيينة وال مجييية كلا مييا ميين منتجييات
اإلجتماا البشر  ،اولدان في وينموان ويتفا مانا
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تحا الفرهية الثانية اليى هيرور التماايز ايان اإلنسيان والفيردا ف يما األةاير ،أ الفيرد ،هيو مين محتوييات األون،

اإلنسييان ،ا يير أني ي ال يسييت ر بكلاتي ي  ،م يين حاييث أني ي ال يش ييك ال محت يواء الوحا ييد وال الن ييا يا أليييس الف ييرد م يين
ماتك يرات الحداثيية السياسييية واالجتما ييية؟ ولييو تحاشييانا التو ييت لييدا التنييا ك المركييز الييم تننييو

لي ي انات ي

المف ومية ،وهو تنا ك ال ح ل

لى األرجك ،لما تعمرت لانا اإلشار الى أن حداثت كمف وا تيدف اليى تيرجيك

القون باحتمان تحول أو لى األ

ات ار مهمون كمحصلة ممكنة من محصالت المرحلة االنتقالية التيي نعييش

حالياًا با تبار أن التحوالت التي نش د الاوا ستمس لى أ لب الظن انى العال ات االجتما ية واألنير التنظيميية
السياسية التي تهبي ايقا اا

أم ييا الفره ييية الثالث يية فايان ييا أن مه ييمون فك يير الحق ييوق اإلنس ييانية اتصي ي بمه ييمون األنس يينة بم ييا ه ييي س ييارور ،
وبتحوالت الفكر اإلنسانية نفسي ا فيي التياريوا ولين أ ِ
ُفصي فيي هيمء الفرهيية األةاير ؛ تكفانيي اإلشيار السيريعة اليى
ا
أننييي أرجييك القييون ا ييما الةصييوص بفرهيياتان مت يرابنتان ترابنييا تكامليييا .أوالهمــا إن مضــمون الفكــرة اإلنســانية

التكون المستمر الذي ينـزع أبـداً نحـو االمـتال ،واالسـتكمالا فكي
غير مستقر .إنه دائم
التحول ،أي من ُّ
ّ
نفسها ُ
جا ي ينييرظ تصييورء للعييالا ،ويقتييرظ تعريف ي لإلنسييان ومثال ي للعييدن؛ ويس ي ا ،بييالقوانان التييي يعم ي لييى صيييا ت ا

وتعميم ا ،يس ا في تقريب الحقوق الوهعية من مثال للعدن ،ومين المسياوا  ،ومين انيد ار ف يات جدايد مين أول يك

الييمان كييانوا لييى هوامش ي الييى لييب دا رت ي ا وثانيهمــا أن التصــورات الفلســفية واإلســهامات الفلســفية ليســت ال

تهويمات في الفراغ وال مقطوعة الصلة عن العمليات االجتماعية العامة في التاريخا

وال تةيير الحقييوق اإلنسييانية يين السييياق الكلييي للمسييار الفلسييفية الحقو ييية التييي أشييار الا يياا فقييد تكونييت فكرت ييا

حايز
وتالورت لى صور وا د ومواد انونية أ كتعاار حقو ي وامن اج ار يي فيي فتير اةتيراا الفيردا ومنيم دةليت ا

العمي  ،وهييي تتمييدد ،وتتعمييق ،وتتس ي فييي الننيياقا فييي ا يداات ا ،كانييت تةييص الييمكور المييالكان فقييي ،واألوروباييان

تحولييت الييى مثييان كييوني يشييم البشيرية بأسييرها فييي كي مكييان فييي المعمييور  ،وليييس فييي أوروبييا
فحسييبا ايير أن ييا ا
الايهاء فقيا دت تشم النساء واألنفان و ارهما من األ ليات والف ات التي ظلت نويالً ةيار التياريو ا هكيما

يمكن القون باةتصار ان مسار الحقوق اإلنسانية تايدو ،منيم اةتيراا مف يوا الفيرد وصيوال لمصينلك الشيةص ،كميا
ٍ
تجاوز للحواجز وتكسار ل اي الحواجز ايان الفيرد وسيلنان الميان أو الجياء أو الثيرو والملكيية والقيو
لو كانت مسار

أو العنصر واللون الوا

ولا يعد مثان العدن ها ياً فقيا صار كملك اجتما ياً ،وانفتك ،منم م ،نناق األبعاد التي ما كيان ممكنياً ا تبارهيا
جزءاً من ي من حق التعليا والنبابة حتى العم والترويك ين الينفس والعنلية و اير مليكا وسـيظل نطـاق الحقـوق

اإلنسانية مفتوحاً مادام مثال العدل نفسه قابالً بتقديري للنقد ،أي إلعادة التعريف باستمرارا
ميين الهييرور أن أ ييوا اتعييدا فييور لمييا تقي ايدا نلب ياً للتوهيييك وتحاشييياً لك ي لييبس ممكيينا فليييس المقصييود رسييا
ةنانة تاريةية كلية لمسار الفكر الحقو ية اإلنسيانية ،اي التأكايد ليى فكير سيارورت ا و االات يا المسيتمر للتعيدا

والمراجعية والتصيحيك ،مين ناحيية ،وأن المقصيود بالسيارور لييس التقيدا الةنيي الحتميي اليم الراد لي  ،مين ناحيية
ثانيييةا فلقييد شي دت الفكيير الحقو ييية ومييا ازلييت انتكاسييات وتراجعييات ا ي ونكسييات حقيقييية ميين ايير لييبسا فلييا اجيير

ت ميش ا ونقدها وانت اك ا فقي ،ا والتأسيس لنظا شيمولية كليانيية ،ول مجييات وجي ار ا جمعيية دون يا جي ار ا هوالكيو
سيء المكر؛ وهي في العالا العربي الاوا حق

اا لك اةتزان وانتقاص ونكوص ممكنا
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أةتتا المالحظة األولى اإثار أحد األس لة الممكنة المتصلة بقهية الحقوق اإلنسانية ،وأ ترظ الصيي ة التالييةي هي

ارتف مف وا الحقوق اإلنسيانية اليى مصيا

الحقيقية ،الحقيقية المجمي

لا يا ،أا هيي مجيرد وسيالة اج ار يية ،ظرفيية

وبالتييالي نسيياية فييي الزمييان ،بمعنييى أن ييا تعايير يين مصييالك اجتما ييية محييدد فييي التيياريو؟ ه ي هييي فع يالً حقييوق
اورجوازييية ا ريقييية المنشييأ وتيينعكس فا ييا اسييتراتاجية ال ييرب للسييينر لييى الكييون ،كمييا يقييون بعهي ا؟ وهي يمكيين
باسا ال وية والةصوصية مجافا همء الحقوق ،كما يقون آةرون؟

ليس السؤان السااق من نواف األمورا فل ن كانت الحقوق اإلنسانية ظرفية في التاريو ،ومحدود فيي المكيان ،فيإن
منظيار التعياني العمليي مع يا ي ييدو بالهيرور مةتلفياً ،وت يدو مقاربت يا النظرييية بالتيالي مةتلفية كيملكا وهيو يشييك

في ز مي أحد األس لة المركزية ا والتحديات األساسية التي انب ي لى المثقفان العرب وأصحاب ال أر فا ا أن

يشبعوء درساً ومساءلةا

 /4تيرتبي المالحظيية الثانييية بالمالحظيية األولييى وربمييا توهييح ا أكثييرا اييدأت المالحظيية األولييى بييالقون ان الحقييوق
اإلنسانية تحا الى فكر اإلنسان بما هو حام همء الحقوقا وستقارب المالحظة الثانية فكر الحقوق مات اا
وأ تييرظ الاييدء بييأمرينا أوالهمييا هييو التييمكار بييالتمااز المعييرو

اييان فكيير الحييق ،وماييدؤء العداليية والمسيياوا  ،وفكيير

الحق ييوق الوه ييعية  Positifsوما ييدؤها الش يير ية  ،Légitimitéأ ش يير ية الس ييلنة الت ييي تس ييتن ا وتعمي ي

ليييى

وهيع ا موهي التناايقا وثانا ميا أن مسيار الحقيوق اإلاجااييية تتصي اتصياالً وثيقياً بمسيار مف يوا العيدنا وأرجييك
القييون ان مهييمون مف ييوا العييدن ةهي ويةهي هييو اييدورء أيهياً الييى سييارور تاريةييية ميين التوسي المسييتمر التييي

تعكس القوانان الوهعية ليى مرآت يا مهيمون بميا هيو كيملك ،أ بميا هيو حركية مين التكايت المسيتمر ودافعي أو
محرك ي هييو سييعي البش يرية الييدا ا الييى مراجعيية الق يوانان والدسيياتار والشييعا ر والنقييوس االجتما ييية باتجيياء التوس ي

المسييتمر ،أ باتجيياء انقيياص البعييد الحصيير واإلسييتبعاد بالهييرور فييي الحقييوق ،وامن باتجيياء العييدنا طفييالقوانان

تتسا كما يعر الحقو اون بصفة الحصرية وامن باالستبعادا ان ك حصرية هي بالهرور استبعاد ا

كانت القوانان في المراح السابقة لى الحداثة تعكس ليى مرآت يا نا فية واسيعة مين الفواصي القا مية وا عيياً ايان
النيياسي اييان األح يرار والعااييد ،اييان المييالكان و ايير المييالكان ،اييان المييدن واألريييا  ،اييان الةاصيية والعاميية ،اييان
الرجان والنساء ،اان الجما ات المحلية واأل واا التي اتكون المجتم من يا ،وهكيماا ويمكين تصيوير مسيار الحقيوق

اإلنسانية ليى صيور سيارور وام يا تجياوز الحيواجز وبالتيالي االمتييازات الةصوصيية التيي تفصي ايان النياس أو
تكسارها باتجاء اشتراك الف ات التي ظلت بعاد في التاريو ن مركز اإلجتماا في صيا ة الق اررات العامةا
انب ي اال ت ار

أن حقوق اإلنسان هي صنت حقو ي ال انمو اال ليى حسياب السيياد  ،أو السيلنة المنلقية التيي

تتمت ا ا السلنة السياسية الثاوية في الدولةا وفيي الوا ي  ،ليا تظ ير الحقيوق اإلنسيانية ليى المسير السياسيي اال
فييي النصييت الثيياني ميين القييرن العشيرينا كانييت اي ملييك فكيير ةلقييية أو دانييية أو فلسييفية ،أ

ايير اج ار ييية و ايير

سياسية بالهرور ؛ كانت الى النوبى أ رب ،وتندر في لب المسافة األزلية القا مة اان األةالق والسياسةا

و لييى سييوء اس ييتةدام ا ف ييي العال ييات الدولي يية طوه ييي ال ييات هيمن يية  ،فييإن ظ ييور حق ييوق اإلنسييان لييى مس ييرظ
السياسة حول ا بسر ة اليى سيالظ تعايو ان فيي الصي ار ات الدوليية طابيان الحيرب البيارد ميثالً أو فيي الصي ار ات
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لييى السييلنةا ايير أن ملييك ال يعنييي أن حقييوق اإلنسييان هييي مجييرد أسيينور أو أكموبيية كاييرا فييي متنيياون الكبييار

والمتسييلنان ميين دون أو حكيياا ورجييان أميينا فالحهييور القييو للحقييوق اإلنسييانية فييي السياسيية هييو الييم يقييت وراء
لجوء بعك الحكاا مين المسيتادان وأشيباه ا اليى التياجك بيالحقوق اإلنسيانية وبالتظياهر بم ار ات يا وبالتأكايد لا يا،

من ج ة ،وأن هما االستةداا هو داللة لى وهن شر ات ا وليس لى وهن الحقوق اإلنسانيةا

الحييظ القييارئ أننييي لييا أتحي ايدث اال يين مثييان العييدن وليييس يين مثييان المسيياوا  ،يين سييارور التوسي فييي المشيياركة
يي فيي مليكا فالمسياوا كميا يقيون ميشيا فيالزر  Walzerفيي
يأاان فيميا ييأتي دوا َّ
وليس ن سارور المسياوا ا وس ا
كتابي مايدان العدالية Sphere Of Justice
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هيي مثيان ناهيج بميا فيي الكفايية للةيانية L’égalité est un

 ، idéal mur pour la trahisonوأهيات ،مين ج تيي ،مثيان العدالية اليى مثيان المسياوا ا فينحن نعليا أني اتعيمر

احصاء الحاالت التي انت ى فا ا مفكرون ،كيال نتحدث ن الحركات الجما ية فقي ،الى تسويغ االستاداد واألثر

والمصالك الةصوصية و ار ملك مما ال يمكن تصنيف ةار باب ةيانة المث األ لى ،وهو هنا المساوا والعدنا
س ييأحاون تحاش ييي الو ييوا ف ييي من ييب ا ي يواء تعلاي ي لم يياما أن المس يياوا والع ييدن اا ييدوان كم ييا ل ييو كان ييا مث ييالان يياالان
لةيانت ميياا وسييأ ترظ اج يراء تصيينات ل ييو هييرور يسي ا اتقييدار فييي توهيييك مييا أر ييب فييي توهيييح ا فمف ومييا
المساوا والعدن هما ،في األص الل و  ،سلايانا فالعدن اليمكن تصنيف اال بالقياس الى ياب  ،وكملك المساوا ا

ان لييى الصييعاد الحقييو ي ْأو لييى الصييعاد الفلسييفي أ التعريفييي ميين ايير
وال يمكيين الحييداث يين مسيياوا و ييدن ْ
بالةلتي اةال التمااز المةصوص واالستبعاد والظلاا
العود الى الحد ُ
الييى ملييك ،تتص ي فكيير المسيياوا فييي الفكيير الحقييو ي المعاصيير بسياسيية اإلل يياء وبمعارك يياي ال يياء العاودييية؛ ال يياء
التماازات واإلستثناءات التي تُ ِ
عنب الدساتار ومادؤها العموميةا وال تةر الحقيوق اإلنسيانية ين مليكا فمهيمون ا

اتص ي كمييا هييو اي ِايان بأهييداف ا وليييس بماييد ا الفلسييفي ،أ شيير ات ا فقيييا ف ييدف ا فييي األص ي هييو ال يياء الفييروق
والتةصيصات واإلستثناءات التفهالية داة الجسد اإلجتما ي الواحدي التماازات لصالك الثرو والسيلنة والمكانية
العا لية و ار ملك مما اندر في انار استبعاد الجدار والعم وتفها القو والسلنة وتوريث ما وحصرهماا وأز ا
ا ييما الةص ييوص أن تأس يييس محكم يية جنا ي يية المي يية يعن ييي ،م يين ا ييان م ييا يعن ييي ،أن األرك ا ييدأت ت ت ييز تح ييت
االمتيازات التي تتص بالحصانة الجنا ية للمسؤولان السياساان ،وأن نناق فكر العدن هو اآلن اد التوس ا

ثا ان تسويغ انت اكات الحقوق اإلنسانية يمكن أن اجر كما َّ
دلت التجربة التاريةيية ان باسيا العيدن المسياواتي و/
أو باسا التاريوا ففي سياق قلنة الزمان ،وا تراظ وجود تناسق في حركت  ،تناسق انسجا م فلسيفة كليية للتياريو،

أ فلسفة تراء كحركة كلية ،ا ية ومندفعة نحو األماا طأو الةلت بحسيب فلسيفات االنحنيا والت ارجي التق قير ،
تادو الو ا

االجتما ية ،الحيا الجارية من حوادث واس امات ومنالب ونموحات وأوهاا وحما ات ،تايدو كميا ليو

كانت من ار معنى ،أو كما لو أن معناها مستمد فقي من مو ع ا في فلسفة التاريو ،وليس من ا نفس اا

Michael Walzer ; Sphere Of Justice. A Defense of Pluralism and Justice. (1983). New York. Basic 95
Books. Tr. Fr. Sphères de justice. Une défense du pluralisme et de l’égalité. 1997. Paris. Seuil.
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هكما تادو مقولة هاج اةصوص مكر التاريو  La ruse de l’histoireكما ليو كانيت ترييد أن تل يي كي دور
ممكن لإلنسان ولمساهمت في صن التاريوا فعم الناس الم ال انسجا م حركة التياريو الكليية المفترهية هيو،
في هيما المنظيار ،ايث وباني اي ويجيافي العقالنيية التاريةيية الثاويية فيي ليب حركية التياريو المندفعية ،وتتجياوز

يوها أن يا تصين
األجيان والناس والر بيات واإلراداتا ثيا ان هيمء األةاير البياً ميا تةنيي ام تعتقيد وفيي األصيك تت ا
التاريوا وحدء التاريو الم يفص في األشياء والو ا والمعاني الكليةي أ لما اندر في التاريوا
اليى مليك ،أفتيرك أن الحداثيية أدةليت انتقياالً أو تحياِيوالً جيمرياً فيي الفلسييفة نفسي اا فقيد زحزحييت مف يوا الةاير Le
 Bienمن رين الم كان ل وأحليت محلي مف يوا منظومية القييا  Le système des valeursونسياات ا ،مين
ناحية ،وأل ت املك الفص التقلاد اان المثالي والوا عي ،من ناحية ثانيةا وكيال اادو كالمي ةروجاً ن النص،
أز ا أن ت ميش الحقوق اإلنسيانية اي وانت اك يا والحيي مين شيأن ا لصيالك الجريمية وال مجيية وتسيوي ما ايتا البياً
باسييا هييما التمااييز نفسي اييان المثييان والوا ي  ،أ باسييا اإلنسييان اليوا عي ا فييون الحقييوق اإلنسييانية مثالييية  ،تُف ييا
هرورات مجافات ا و تارر باسا الوا المشةص دوا ي التةلي ن همء الحقوقا
أنت ي في همء المالحظة الثانية الى السؤان المتص ا ا ،وأ ترظ صي ة مةتصر ل كما يأتيي كات يمكن
التأسيس لةناب الحقوق اإلنسانية لى شر ية فلسفية تجافي فكر اإلنسان ،أ تجافي فكر أن الحقوق اإلنسانية
هي حقوق نايعية لإلنسان بما هو انسان؟

 /5المالحظيية الثالثيية واألةايير تتعلييق بالجانييب التعاييو للعم ي العربييي لحقييوق اإلنسييان وبمصييادر شيير ات ا وأجييد
مناسباً لتحاشي اإلنالة والتشتات تفري همء المالحظة الى شقان اثنان ،هماي

أوالً ،مهييى زميين كانييت فيي التعا يية هييد العسييت ومييا ازلييت الييى حييد كاايير تجيير باسييا الحقييوق العاميية أو القيوانان
وليس باسا حقوق اإلنسان ككا ن ،أ ليس باسا اإلنسانا وهي تعا ية تعنيي بنايعية الحيان أن اسيتراتاجية الحركية
هيي السييعي لتعييدا ميوازين القييوا المةتليية بالهييرور لصيالك السييلنة الحاكميية باسيا تنااييق الدسيياتار المعلقيية و/أو
المنت كة في واهحة الن ارا

ال تةفى داللة همء المالحظة السابقة ،ويمكن استعراك جاناان أو بعدان من اا

أوالهما أن الحقوق اإلنسانية ليست هي التي تشك القا د الفلسيفية للمقيان االحتجياجي فيي مواج ية العسيت اليم

الغ ويالغ في الب األحيان تةوا الج ار ا التي تنان حتى الحقوق األولية البسينة كمثي حيق الحييا  ،فهيالً ين
جملة الحقوق التي تتص بالحريةي حقوق التعاار والتجم واال تراك و ارهياا وثانا ميا أن المقيان السياسيي اليم

كان سا داً ةالن العقود األربعة الماهية لا يكن اتعام م القهايا الحقو ية والدستورية من منظيار فلسيفة حقيوق
اإلنسييان بمييا هييي كييملك ،أ بمييا هييي ا ييد لكي ال يية اجتما ييية وامن سياسييية اييان البشيير ،اي ميين ةييالن رؤا
ناوية تتص بفلسفة التاريو ،ولنق باةتصار بفكر التقداا
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ومين نافي القيون التأكايد ليى ميا هيو معيرو  ،وألمحيت اليي فيي الفقيرات السيابقة ،اةصيوص أن اال تيراك ليى

العست باسا التقدا اتيك ويفتك الباب أماا ان راز العنت واالهن اد والعسيت وتجدايد دورتي والتأسييس لي بشير ية

متعالية هي الى اإليمان أ ربا فيال يعنيي اهين اد الةصيوا السياسياان فيي هيمء الحالية سيفاً وةر ياً للحقيوق ،اي

تماشياً م التقيدا وانتصيا اًر للتياريو وانسيجاماً مي انيدفاا حركتي الصيا د ا ونحين نعير اآلن نتيا ج هيمء الشير يةا
فقد أل ت السياسة في الو ت الم اةتصرت همء األةار الى
الى حاوان ةرافي ااتل المجتم كل ا

ال ات سلنة فقي ،وانقلات نسةت ا المةتزلة هيمء

لقد ةرجت الحركة العربية لحقوق اإلنسان من معنت العمي السياسيي ،وفيي ظيرو

تنيامي الظياهر التيي أنلقيت

لا يا فييي كتيااي طالعنييب والداللية اسييا ظياهر فييك االرتبييا بالسياسية ،وجمليية المفار يات التييي تتصي ا ييا ،ومن ييا

المفار ات الةاصة بأزمة الحزب السياسي وفي األصك اإل اء السياسةا

وتحم الحركة العربية لحقوق اإلنسان مع ا بالهرور ارثان ثقالان من تراث الثقافة السياسية التي سادت السياسة
العربييية ةييالن العقييود الماهييية ،ومييا ازلييت تسييود فييي الكييالا العربييي الاييواا أوالهمييا هييي هييية ةصوصييية ال وييية
الثقافية وجملة األسانار الما عة ااننا بصدد فكر العولمة الثقافية وصنوها االستثنا ية العربيية فيي مواج ية موميية

الحقوق اإلنسانيةا وثانا ما ارث التجربية السياسيية العربيية التيي سيادت وما ازليت تسيود ال يات النياس العيرب ،مين
أفراد وجما ات ،بالسياسةا وب ما الةصوص ،فإن أارز تحداان تواج ما فكر الحقوق اإلنسانية في البالد العربية

هما التحديان التالياني ايان أوالهميا كميا ييأتيي لميا كانيت امكانيية اةتيزان الحقيوق اإلنسيانية اليى فكير سياسيية فقيي
تبقييى ا مية دا مياً با تبييار أن اإلجتميياا اإلنسيياني هييو بييالتعريت اجتميياا سياسييي ،ميين ناحييية ،وبا تبييار أني انانييي
كاجتميياا لييى صييور شييبكة متراكبيية ميين العال ييات وامن ميين ال ييات السييلنة ،فكاييت يمكيين تحصييان الفكيير ميين
التسيس بالمعنى السلاي للكلمة؟
التدهور في الجانب اإلج ار ي ،والعاملان ا ا من
ا

الحركية العربيية لحقيوق

ساد سعاد تشةيص لتحد مركز تواج
وسأ تبس اةصوص التحد الثاني من دا محمد ا
اإلنس ييان ،وبياني ي أن ييا تواجي ي فج ييو فلس ييفية وثقافي يية ا ييان الت ازم ييات ومب ييادئ حق ييوق اإلنس ييان م يين ناحي يية والاي يرامج
والموهييو ات المنروحيية فييي الثقافيية السياسييية الحالييية ميين ناحييية أةييراا وتسيياب هييمء الفجييو أزميية كاييرا ،ةاصيية

فيما اتعلق بالمرجعية الثقافية 96ا

ان حركة حقوق اإلنسان هي و أةال ية وليست مادية أو اج ار يةا وال يمكن لمثي هيمء القيو أن تفعي فيي التياريو
ان لييا تن ييرز وتتجي امر كفكيير فييي وسييي اجتمييا ي /ثقييافي اتفا ي مع ييا ميين حاييث هييي كييملكا فالشييك األكثيير نفياً
تكايت العقي الجمعيي ازاء القمي ،
للقم  ،ليس هو القم اليم تمارسي الشيرنة والاارو رانيية ،اي هيو المتمثي فيي ا
الم ْب ِعييد يين المسييار الةلقييية الكلييية للبشيرية
وفييي اسييتق اررء لييى انتميياء أسيينور ارسييو فكيير االسييتثناء الةصوصييي ُ
والمفهييي الييى االكتفيياء بال امشيييةا وليييس أدن لييى ملييك ،ميين أن اللوحيية العربييية هييي الاييوا ريبيية يين الحركيية
الواسعة التي يش دها الفكر الفلسفي /الحقو ي في مجان الحقوق اإلنسانيةا
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املشاكل الداخلية للحركة العربية حلقوق اإلنسان .منشورة يف :هبي الدين حسن (حمرر)؛ حتدايت احلركة العربية حلقوق اإلنسان ( )1997القاهرة؛ مركز القاهرة
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أةتتا بالمساءلة التاليةي ه هو الهعت الفلسفي الم يشرظ الوهن الفكر الحقو ي لدانا؟ د ارج ملك الى هيمنة الجانب السياسي

لى الكالا العربي ،ار أن يعكس لى مرآت واحد من المشكالت الثقافية المركزية التي تعاني من ا الحركة العربية لحقوق اإلنسان،

وأرجك أن ا تفصك ن أكار تحد تواج

وسو

تواج

في السنوات القادمةا
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السلنة الرابعة وحقوق اإلنسان
حسين العودات

ان حكومييية شيييعاية ايييدون معلوميييات متاح يية للش ييعب ،ليسيييت اال مقدمييية
ألحي ييداث هزليي يية أو مأسي يياوية أو لكلا مي ييا مع ي ياً ا فسي ييو

تظ ي ي للمعرفي يية

ال يمنيية لييى الج ي دوم ياًا وينب ييي لييى الشييعب الييم اتنل ي ليمسييك
ازماا أمورء أن اتسلك بالقو التي توفرها المعرفةا ()1

ارتبنييت كي حهييار بييالقلا ،وبييدأ القيرآن اييإ رأ ،وكييان الو ار ييون فييي حقييب االزدهييار العربييية وسييالة أساسييية النتقييان
المعرفة اان الناسا في حان كانت أولى معارك التنوير في ال رب فص التسامك ن ال فران وربن فلسيفيا بحيق

اكتشا معار اآلةر وحق الةنيأا وفيي ن ايية القيرن الثيامن شير ،ااير ا يالن حقيوق اإلنسيان والميوانن
روظ حقبة كاملة في مادت الحادية شر ي ان حرية نشر األفكيار واآلراء حيق مين حقيوق كي انسيانا فلكي انسيان
ين

أن اتكلا ويكتب وينشر آراءء بحريةاا ا

لييا يكيين باإلمكييان تجسيياد هييمء المبييادئ فييي ييياب المنبعيية التييي جعلييت القيراء ممكنيية لعييدد كاايير ميين النيياس ،ولييا

تلاث الصحافة أن دةلت في التكوين الثقافي والمؤسساتي للبشر منم قودها األولىا

في ن اية القرن التاس

شر ومنل القرن العشرين ،شن كارن كراوس الصحفي والمحلي النمسياو حربيا هروسيا

لى الصحافةا وكان نقدء يقوا لى فكرتان ،األوليى أن الصيحافة باهينرارها للتعامي اآلنيي مي الحيدث والكتابية

المستمر التي يفره ا اإلصدار الاومي مهنر لتوجي الثقافة نحو سنحية أكار وتحلا أ ا وكون ا تتعام م
الجم ييور بشييك مسييتمر فستشييك

ييو راد يية جداييد ليين تكييون بالهييرور فييي ةدميية المجتمي و هييايا النيياسا وفييي

الحقبة نفس ا ،كان المثقفون التقدماون فيي أوربية يسيعون بكي الوسيا

الحيتالن مكيان فيي الصيحت الكااير بحايث

ال يسييت رب انييالق لقييب صييحفي لييى أسييماء كاايير ميين مفكيير ال ييرب فييي القييرن التاس ي

شييرا كانييت السييلنة

الجداد في حاز التكوين ولا تتالور بعد جملة معالم اا ولكين ليا يكين لي ايب ين كي أحيزاب األمميية الثالثية ميثال

في أون اجتماا ل ا أن من أولى م مات الحزب الثور انتظاا اصدار صحيفت

لنا أو سراا كملك كانت ال ايية

الر يسية لرابنة حقوق اإلنسان في فرنسا أن تصدر صحيفة م ما كانت متواهعةا ومن النريت أن تقيون ميادلان
روباريو ،الر يسة السابقة للرابنة والمؤرةة المعروفةي ان راء مجمو ات أون صحيفة للرابنية تشيك

ميال مميال

و ايير ممت ي بك ي المعيياني ا وال اةتلييت األميير نييد يراء العداييد ميين الصييحت الصييادر يين المنظمييات اإلنسييانية

والةارييية التييي البييا مييا تييوزا مجانييا الفتقادهييا للم نييية الصييحفية ونابع ييا الييد او وانحسييارها البييا فييي مجييالي

رك المشكالت التي تستد ي وجودها والتعريت بالنشاناتا وال شيك بيأن هنياك أزمية المين ج وأزمية القيدر ليى
ولو العق النقد ا الا المنظمات اير الحكومييةا وال اةتليت الحيان بالنسيبة للصيحافة الحزبيية والوهي بالتأكايد

ال يقيييارن ارداءت ي ي في ييي الصي ييحت الرسي ييمية التي ييي ا ي ييتا بشي ي ار ا الني يياس ني ييد نتي ييا ج امتحاني ييات الش ي ي ادتان الثانويي يية

واإل داديةا

لييا الييد اإل ييالا امن سييلنة رابعيية بمجييرد اةت يراا المنبعيية والمييمياا ،وليييس هنيياك أ مجييان لمقارنيية صييحيفة ييادر
لى التأثار في وسي وجم ور معان وصحيفة محدود التيأثارا وان كانيت وكياالت األنبياء الايوا تقيدا اربية %90
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من الماد اإلةبارية للصحت ،فال يكفي االشتراك ا ا لنجاظ العم الصحفيا وبقدر ما اتصت ناب العال ة اان
الصحافة و درات ا الم نية بالتعقاد ،بقدر ما ينرظ الةي العاا ألية صحيفة ومدا رهوة ا للةناب السا د وميدا

توظيف ا واحتوا ا المباشر أو ار المباشر اشكاليات ال حصر ل ا ةاصة فيي العال ية ايان الدولية والمجتمي  ،ايان
المحلييي واإل ليمييي والعييالمي وبييان رأس المييان المييالي ورأس المييان البشيير ا وليييس بمحييك الصييدفة أن اتصييدا
أدورن ييو وهورك ييايمر لإلنت ييا الص يينا ي للثقاف يية واإل ييالا من ييم الثالثان ييات وأن يهي ي الع يياملون ف ييي مج ييان حق ييوق

اإلنسان في مشيروا تكملية ا يالن حقيوق اإلنسيان والميوانن فيي  1936ي حريية اآلراء تتنليب أن تكيون الصيحافة
وكافة وسا

التعاار ن ال أر متحرر من سينر و المان طالماد السابعة ا

ثورة االتصال وانتشار المعرفة :

تواكاييت ثييور االتصييان مي الثييور التكنولوجييية ،وأصييبحت الرسييالة االتصييالية ييادر لييى الوصييون الييى كي فييرد فييي
المنا ،ر ا القاود والحدود واد ياء السيياد  ،وصيار اإمكيان الملتقيى أن يعير ميا اجير فيي المجتمعيات األةيرا،

وينل ي

ل ييى تجييارب هييمء المجتمعييات وهموم ييا واهتمامات ييا ومشييا ل ا ،وأن اوصيي معارفيي وتجاربيي وآراءء ال ييى

اآلةرين كلياً أو جز ياً ،متجاو اًز شرو الزمان والمكانا

لقد اربيت ثيور االتصيان المسيافات ،و ايرت المفياهيا ،ودةليت الرسيالة االتصيالية يامالً أساسيياً فيي تشيكا و يي
الناس ،بسر ة و و تتجاوز نتا ج وفعاليات معظيا ناصير و وامي ومكونيات الانيية التحتيية للمجتمي وتنا هيات ا،
أ ني ملكية وسا

اإلنتا  ،وأسالاب اإلنتا  ،وأدوات اإلنتا و ارها ،وهكما انتق دور االتصان مين دور ا الميي

هاا ،الى دور فا

أساسيي فيي التنيور ،ربميا ييأتي ليى رأس وامي الت ااير فيي أ مجتمي ا لقيد سياها التنيور

التكنولييوجي وتنايقات ي االتصييالية واإل المييية مسيياهمة فعاليية فييي مسييار التيياريو اإلنسيياني ،ف الب ياً مييا كييان اةت يراا
وسييالة اتصييان حداثيية اييؤد الييى تح يوالت سياسييية واجتما ييية تصيياحا ا أو تتييأثر ا ييا أو تيينجا ن يياا فبعييد اةت يراا
المنبعيية ومييا تالهييا ميين انتشييار الصييحافة وازدييياد توزيع ييا ،انتشييرت المعرفيية انتشييا اًر واسييعاً بمعييااار ملييك الييزمن،

و ارت مفاهيا الناس وو ا ا ،مما أدا الى ثورات سياسية واجتما ية وا تصادية كاار وواسيعة فيي مةتليت أنحياء

أوربييا ،والييى ظ ييور النبقيية الوسيينى ولعا ييا دو ار حاسييماً فييي التنييور ،وتعاونييت ييد أسييباب من ييا الصييحافة لييى
ان يييار النظيياا اال تصيياد االجتمييا ي الييم كييان ا مياً وتقييوك النظيياا الييداني فت يياوا اإل نيياا وتنامييت النبقييات

الجداييد  ،وتوسييعت مفيياهيا الحرييية والعداليية والمسيياوا وحقييوق اإلنسييان ،وكانييت وسييا االتصييان المكتوبيية ش يريكاً
أساسياً في أسباب هما التنور ودفع الى األمااا وفيما بعد ونوان رننا الحيالي سياها انتشيار اإلما ية والتلفزييون

في انتشار األفكار واآلراء والمعار  ،وفيي احيداث التحيوالت الكايرا التيي شي دها القيرن العشيرون ،ونشير التييارات

العقا دييية والفكرييية والسياسييية ،و ييد ا تمييد يياد هييمء التيييارات لييى وسييا االتصييان ا تميياداً كاا ي اًر ،وفييي العقييدان
األةارين وةاصة في العقيد األةاير أةيمت وسيا االتصيان اإللكترونيية ،وم اركيز المعلوميات ،وشيبكات المعلوميات
تلعييب الييدور األسيياس فييي نشيير المعرفيية واتاحت ييا للجمي ي  ،وكييان ميين النتييا ج المباشيير والس يريعة ا نيياء الشيير ية
لحركات ثقافية متعدد  ،في الو ت الم أتاحت في امكانية ال يمنة اال تصادية واالجتما ية والثقافية والقو لميالكي
همء الوسا  ،كما أتاحت ل ا ت اار و ي الناس والتال ب بعقون البشرا

كانت النتاجة المباشر لثور االتصان المعاصر امن؛ انتشار المعرفة ووصول ا الى ش ار ك جداد في المجتمي  ،ميا
كانت لتص الا ا لوال توس وتعدد وسا

االتصان و يزار المعلوميات ورةيص ثمن يا ،وتحقيق االنتشيار االتصيالي

والمعلوميياتي ،وصيوالً الييى االنتشييار المر ييي فقييد أدت التنايقييات التكنولوجييية فييي مجييان االتصييان الييى توسييي الاييث
التلفزي ييوني واإلما ييي ا يير األ م ييار االص ييننا ية ،وال ييى انتش ييار الحاس ييبات اآللي يية الق ييادر ل ييى تةي يزين الايان ييات

والمعلوميات وتصينيع ا واسيترجا ا بسير ة ها لية ،وظ يور م اركيز المعلوميات وشيبكات ا و وا يد الايانيات التيي تتيييك
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للمتلقييي الحصيون لييى المعييار بمةتلييت أنوا ييا وبشييك فييور  ،وتوسييي الفرصيية لي لكييي يسييتةدا هييمء المعييار
والمعلومات ويعاد انتاج ا ،ويقوا ادورء انشرهاا

ان ثور المعلومات وتعدد مراكزها وتوسي شبكات ا ،وحجا المعلومات التي تةزن ا وتنو ا وشمول ا التي

أوصلتنا الا ا ثور االتصان ،وهعت منجزات العق اإلنساني واالكتشافات والعلوا والمعار التي توص
الا ا اإلنسان ةالن تارية في مةتلت جوانب الحيا اان اد األفراد والجما ات في مةتلت بقاا األرك،
كما ساهمت في تحقاق جماهارية المعرفة ،وتيسار الحصون لا ا ،وان اء الع د الم كانت في همء

المعلومات ملكاً للنةبة وحك اًر لى المةتصان ا وساهمت اإتاحة الفرصة لك فرد في مجتمعات األرك

اإلنالا لى تجارب اآلةرين و لى انتا الماكر اإلنسانية ،مما فك األسر المعلوماتي ،وفتك األاواب الم لقة

أما الحصون لى المعرفة ،فاةتر ت المعلومات والمعار حاجز المحرمات ولعات دورها في تشكا و ي
جداد للجماهار ،أتاظ ل ا  -مما أتاظ  -التعر

لى حقو ا ،وةاصة في مجان المشاركة واحتراا ال أر

وحرية التعاار والمساوا  ،وبدأت اإلرهاصات الديمو رانية تتجالى في ك المجتمعات ،مما شج البعك لكي
ينلق تعاار الثور الديمقرانية لى همء اإلرهاصات ويقرن ا اثور االتصان ،ألن من يمتلك المعلومات مؤه
لكي يعي حقو ويتنور و ي ويتأه للقياا ادورء في المجتم ويصبك من المتعمر فرك االستاداد أو
النظاا الشمولي لي  ،فامتالك ا اتيك تف ا اآلةر والقاون بالمشاركة ويةلق أنماناً من المفاهيا التي تؤسس

للحرية والديمقرانية وتعززهماا

إذن ،من حيث املبدأ ،تستطيع وسائل االتصال املعاصرة ،مبا متلك من مقدرة تكنولوجية ،وأدوات بث ونقل املعرفة إىل مجيع الناس ،ووضعها بني يدي الفرد .وجعلها
مجاهريية ،وختليصها من احتكار النخبة واملختصني ،كما إبمكاهنا لعب دور أساسي يف تشكيل وعي الناس وتغيري سلم قيمهم وأمناط سلوكهم ،وجعل احلصول على
املعرفة متاحاً للجميع بتكاليف يستطيعها أي فرد تقريباً ،وميكن لثورة االتصال جعل املعرفة دميقراطية وإاتحتها للجميع ،سواء بسبب غزارة املعلومات اليت تنقلها أو

لسهولة تدفقها ووصوهلا إىل املتلقي .مهما كانت طبيعة أو درجة ثقافته أو تعليمه .هذا ما ابستطاعة وسائل االتصال عمله يف إطار ثورة االتصال ،فهل حتققت
دميقراطية املعرفة فعالً ضمن هذه الشروط النامجة عن هذه الثورة واملناخات اليت أوجدهتا ؟.

سلبيات أمام ديمقراطية المعرفة :

اادو لي أن ثور االتصان همء هيأت المناخ لديمقرانية المعرفة وانتشارها وايصال ا لك فرد ولا تسيتن  ،ر يا كي
الشييرو الجداييد المتاحيية ،والظييرو
وملك لتهافر د

المناسييبة ،ور ييا اإلاجاايييات التييي ال شييك فا ييا؛ أن تحقييق ديمقرانييية المعرفيية

وام معيقية ،فيالتحوالت التيي تميت وما ازليت تيتا فيي مجيان االتصيان نفسي طالمرسي والوسيالة

والمتلقييي  ،والتنييورات السياسييية واالجتما ييية واال تصييادية التييي حصييلت فييي العييالا فييي العقييدان األةايرين طان يييار
منظومة الدون االشتراكية ،النظاا العيالمي الجدايد ،هيمنية القنيب الواحيد ،تمركيز االحتكيارات بميا فا يا االحتكيارات

االتصالية ،العولمة ،التدفق الثقافي وحاد الجانب ،تنميي اإلنتا واالست الك ،تنميي القييا والسيلوك اليو كي هيمء
اسييتنا ت االلتفييا

لييى ديمقرانييية المعرفيية ،وتةفاييت مفا ال ييا واربيياك مسييارت ا ،وأدت الييى سييلايات داييد تكيياد

تأك ااجاايات ثور االتصان وانتشار المعرفة وما نتج ن اا
ميين السييلايات أن تكنولوجيييا االتصييان تنييورت ،بسيياب تسييارا منج يزات العلييوا التنايقييية ،حسييب وانان ييا الةاصيية
وليييس حسييب الحاجيية االجتما ييية ،وهييما مييا أبعييدها يين أن تبقييى فييي حييدود احتياجييات النيياس ومصييالح ا وفييرك
السياق التكنولوجي االتصالي نفسي

ليى المجتمعيات المتقدمية والمتةلفية ،فاهينرت اليدون مين ج ية واالحتكيارات

االتصيالية ميين ج ية أةييرا ،اليى انشيياء أ نيية اتصييالية متعيدد  ،وبالتييالي تعيددت شي ار ك الجم يور المتلقييي دون أن

يكون لدا ا رسا

متعدد تكفي حاجة همء األ نية االتصالية المستحدثة ،سواء كان ملك بساب يدا ر ات يا اتعيدد

الرسا  ،أو دا درت ا ليى انتاج يا ،أو ألن أنظمت يا السياسية واالجتما يية ال تسيمك وال تقاي اتعيدد الرسيا

حتيى اال تي ار

أو

بحيق االتصييان والمعرفية والحصييون ليى المعلومييات وحريية التعااييرا وثيا سييلاية أةيرا رافقييت ثييور
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االتصييان هييي زييياد مركزييية وسييا

االتصييان ،واشييتداد بهيية االحتكييارات لا ييا ،س يواء كانييت هييمء االحتكييارات

ونحييت
ةاصيية أا حكومييية ،حتييى أن االحتكييارات نفسي ا هييي التييي تنيياد اتعييدد أ نييية االتصييان وتزيييد تةصصي ا ،ا

جانباً الوسا
الوسا

التي كان يمكن لف ات ار احتكارية أن تمتلك ا ،وسا د الوا

والشير الموهيعي ليى تنحيية هيمء

ومركزية ملكيية الوسيا ا وليا تسيلا المجتمعيات التيي تسيمك أنظمت يا بحيق االتصيان وتميارس الديمقرانيية،

ويتواجيد فا ييا المجتمي المييدني مين مركزييية الوسيا
وبالتييالي أصييبحت الوسييا

أيهياً ،لكين التعييدد فيي هييمء المجتمعيات تحييون اليى تةصييص،

ملكياً للنةبيية ،وهكييما اصييندمت ديمقرانييية المعرفيية اتركاييز ملكييية وسييا

اإل ييالا فعليياً

ر ا تعدد أ نات ا االتصالية ،فالمالك واحد والمرس واحد واأل نية متعدد والمتلقي ال حون ل وال و  ،ولا يفدء هيما
التعدد بساب وحدانية الملكية وواحدنية الرسالةا
ان نايعة ملكية معظيا وسيا

االتصيان الحاليية ،أو ليى األ ي الفعالية من يا ،وسيينر االحتكيارات لا يا والنةيب

لى رسا ل ا ،جعلت ديمقرانيية المعرفية هشية وهيعيفة وجعليت المعرفية وحايد الجانيب فيي حياالت كثاير  ،ةاصية

وأن وسييا

اإل ييالا تزيييد م يواد الترفي ي والتسييلية فييي رسييا ل ا؛ حتييى أصييبحت هييمء الم يواد أهييا وسييا

وحاملت ا ،ولنا أن نتصور نوا المعرفة التي تنقل ا همء الوسا

نق ي المعرفيية

ومدا جيدات ا وشيمول ا وكفاات يا ،وهكيما ر يا تعيدد

القنيوات الفهييا ية والصييحت واإلما ييات واتسيياا شي ار ك الجم ييور المتلقييي التييي نشي دها فييي ن اييية هييما القييرن ،بقييى
المرس نفس والرسا

نفس ا تقريباً ،والمعلومات والمعرفة اما نا صة أو مشوهة أو انتقا يةا

ميين السييلايات الكاايير الناجميية يين ثييور االتصييان أن يزار المعلومييات والتييدفق أدت أو كييادت تييؤد الييى تنميييي
أشييكان المعرفيية ،وأن يزار المعلومييات صييارت أكايير ميين ييدر المتلقييي لييى اسييتيعاا ا وهييمء ال يزار وماك التنميييي

اؤدييان البياً الييى هييروب المتلقييي ميين هييمء الوسييا

نوات االتصان المتةصصة ،مما اؤد الى انعزال

بشييمولات ا ،فاةييتص نفسي ايينمي معييان ميين المعلومييات أو ميين
ن مجتمع وادمان هما النمي من المعلومات الجز ي ووحايد

الجانبا حتى أن المتلقي يصيبك محترفياً لتلقيي نيوا واحيد مين المعلوميات والمعرفية ،وبالتيالي تتقيزا معارفي فتصيبك
جز ييية بعاييد يين الشييمون والحاجيية والهييرور  ،و نييدما يعييزن المتلقييي نفس ي أو يعييزن بفع ي الشيير الموهييو ي ،
ته ييعت منا تي ي ويسي ي

ا نا ي ي  ،وتتالش ييى فعالي يية ديمقراني يية المعرف يية و ي يزار المعلوم ييات وتزي ييد هشاش ييت ا و ييدا

جدواهاا
لقييد لعاييت ثييور االتصييان دو اًر مزدوجياً فييي مجييان الديمقرانييية اميية وديمقرانييية المعرفيية ةاصيية ،ف ييي فييي الو ييت

الييم حرهييت شييعوب الالييدان النامييية لييى النهيان فييي سيياا تحقيق مييا ،وسيياهمت فييي زييياد و ييي هييمء الشييعوب
ألهمات ما أدت الى اهيعا

األحيزاب السياسيية والعمليية التربويية ومؤسسيات المجتمي الميدني ،التيي كانيت جنانيية

وأةييمت تح ي محي هييمء المؤسسييات وتييؤد م مات ييا مشييوهة ،وتةلة ي المجتم ي المييدني الناشييي أو تل ييي الفرصيية
المتاحة إلنشا  ،وكادت تقهي لى التواصي المباشير والحيوار المباشير أو ت شيم

ليى األ ي  ،وبالتيالي تعنليت

أو تشوهت أو هعفت امكانية تحقاق آليات داة المجتم توص الديمقرانية في همء الالدانا

ربميا ل ييما رأت مدرسيية فرانكفيورت كمييا رأا شيياللر ،وهييو مين أهييا الدارسييان فييي مجيان االتصييان ،أن ثيور االتصييان

ووسا ل ا الجدايد ال تةيدا الديمقرانيية ،اي توصي المجتمي اليى اوديية بمهيمون معاصير طأ العاوديية لوسيا

االتصان ووسا ل ا وهيمنت ا  ،وتلك التي سماها مياركوز اوديية ديمقرانيية لكن يا لنيفية ومريحية ،با تبيار أن هيمء
الوسا تصن أفكيا اًر هيمن التييار التجيار وتحول يا اليى أجيزاء سياسيية مفككية ،وتقيدم ا اايرامج اةباريية مد ومية
باإل النات وبأفه الصيغ اإلةراجية الجمالة الممتعة ،وك ملك في انار رسالة نمنية ،ومرس م يمن ،ومتلق

منفع ال حون ل  ،ر ا ك مظاهر الحوار الكامب اان المرس والمتلقي طكالاث المباشر في التلفزيون مثالً ا
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ولعل ي ي  -لوسي ييباب نفس ي ي ا  -رأت المدرسي يية اإل الميي يية النقديي يية امكانيي يية اسي ييتةداا اإل ي ييالا ي ييامالً في ييي اله ي ي ي
االجتما ي من ةالن ال يمنة ليي واالسيت ثار بي  ،و يامالً فيي هيمنية اليدون واالحتكيارات التيي تملكي

ليى مين ال

يملكون ي  ،وكمييا الييت الييدكتور وانييت اييد الييرحمن ،األسييتام بكلييية اإل ييالا اجامعيية القيياهر  ،فييإن سييينر اليينظا

طواالحتكارات لى الممارسات والسياسات اإل المية ةصوصاً في مجتمعات الجنوب ،أسفرت ين بعيك اآلثيار
السلاية الهار التي تمثلت في أحادية الةناب اإل المي ،كما ترك التفوق ال ربي في مجان تكنولوجيا االتصيان،
أثيرء لييى الييو ي والقييا الثقافييية وأنمييا السيلوك البشيير ()2ا ةاصيية وكميا يقييون األسييتام أايو السييعود اايراهيا نا ييب
ر يييس تحرييير األه يراا ان النيياب ال الييب لييى وسييا

اإل ييالا  ،هييو يام ييا انشيير أو اما يية مييا تحص ي

معلومات لى الجم ور()3ا

ان السييلايات تتهييا ت فييي الالييدان النامييية ،ألن ييا مييا ازلييت بعاييد
وسييا

ليي ميين

يين تأسيييس الشيير الموهييو ي المناسييب لتقييوا

االتصييان اييدورها ،ف ييي ،أ هييمء الالييدان ،التييي تييدة معركيية االتصييان فييي حييرب ايير متكاف يية ،ال تمتلييك

انتيا التكنولوجييا مين ج يية ،وال تقير بالشيرو األساسيية التييي تتييك لالتصيان أن يأةيم أبعييادء ،كعيدا ا تراف يا بحييق
االتصييان وحرييية التعاايير والتعددييية والمشيياركة ميين ج يية أةييرا ،فتواج ي شييعوب ا مشييكلتان كاا يرتان همييا ةهييو ا
لسييلايات ثييور االتصييان الت ييي تواج ييا شييعوب الالييدان المتقدم يية وحرمان ييا فييي الو ييت نفسي ي ميين حقييوق اإلنس ييان
األساسية و لى رأس ا حق االتصان وحرية التعاار والحصون لى المعلوماتا

المعرفة وحرية التعبير :

ان أون مييا يقتهييي العم ي لجع ي المعرفيية ديمقرانييية طأو دمقرنيية المعرفيية هييو اال ت ي ار

بحييق االتصييان وحرييية

التعاايير والحصييون لييى المعلومييات ،فالحصييون لييى المعلومييات هييو جييزء ميين حييق االتصييان ،وهييو الوجي اآلةيير
لحرية التعاار ،وترتبي المعرفة ا ما ارتباناً وثيقاً ،ا تلتحا التحاماً جدلياً اجعل ما وج يان لعملية واحيد ا ان الحيق
في المعرفة هو بشك

اا حق الفرد في امتالك الوسيا

للحصيون ليى المعلوميات والمعيار  ،وحيق التعااير هيو

حقي ي ف ييي الحي يوار مي ي اآلةي يرين وايص ييان ه ييمء المعلوم ييات ال ييا ا ا ييدون ح ييق تعاا يير ال معن ييى ل ييا ام تل ييي أهمات ييا

ووظيفت ييا االجتما ييية ،كمييا أن حييق التعاايير بييال معييار ومعلومييات ال جييدوا مني ام اتحييون الييى ل ييو ،و ليي فييإن
اصرار مواثاق حقوق اإلنسان لى همان حق االتصان والتعاار يعني بالدرجة نفس ا اصرارها ليى هيمانة حيق
المعرفة والحصون لى المعلومات لك فرد وفي ك مجتم ا

يمكيين مقارنيية حييق االتصييان بأن ي حييق الفييرد فييي الحصييون لييى المعلومييات والمعييار  ،واإلنييالا لييى تجييارب
اآلةيرين ،وحقي فييي التعاايير وايصييان معلوماتي ومعارفي لآلةيرين واالتصييان ا ييا ومنا شييت ا ،والتييأثار فييي القيييادات
االجتما ييية والسياسييية وتشييكال ا بمييا اةييدا الفييرد والجما يية ،وهييو فييي الو ييت نفس ي الحييق فييي االجتميياا والمنا شيية
والمشيياركة والح يوار لف ييا ظييرو

المجتم ي وامكانيات ي اال تصييادية واالجتما ييية والثقافييية وكيفييية تنويرهييا وتنمات ييا

ووه ييع ا فيييي ةدم يية المجتمي ي نفسي ي  ،ولح ييق االتص ييان ال يية متان يية اتكيييوين الفيييرد وتنيييور الجما يية وبالحريي يية
والديمقرانية واةتيار النظاا السياسي واالجتما ي()4ا
وفي هما اإلنار شدد المقرر الةاص المةتص اد ا وحماية حرية ال أر والتعاار  ،الم يعم تحت اش ار
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لوما المتحد ا في تفسارء للماد ط 19من اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان لى
الحاجة لحماية حرية التماس المعلومات ،وحرية تلقا ا ،ومهب الى القون ان نظ اًر للدور االجتما ي والسياسي
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الم تلعب المعلومات في المجتمعات المعاصر  ،فإن انب ي الحرص لى توفار حماية لحق ك فرد في تلقي
المعلومات واألفكار ،ألن هما الحق ليس فقي الوج اآلةر للحق في نق المعلومات وانما هو حق ا ا امات ،
فحق التماس المعلومات واتاحت ا انما هو نصر جوهر من أكثر ناصر حرية ال أر والتعاار جوهرية ،ان تلك
الحرية سو

تةلو من أ تأثار اما لا اتوافر للناس ساا الحصون لى المعلومات ،لما تعد امكانية الحصون

لى المعلومات من األمور الجوهرية لوسلوب الديمقراني في الحيا ا
ومن ثا انب ي القياا بمراجعة صارمة لالتجاء الرامي الى حجيب المعلوميات ين الجم يورا ألن حيق الجم يور فيي
المعرفة يعد أكثر األوج جوهرية في الحيوار السياسيي المعتميد ليى المعلوميات ،وحايث أن هيما الحيوار هيو مياد
الديمقرانية الحقة ،فاترتب لى ملك تف ا الرابنة الوثيقة اان حق الجم ور في المعرفة واألسلوب الديمقرانيا

ان الحق في المعرفة هو واحد من حقوق اإلنسان الجوهرية سواء نص لي صراحة أو استنتج()5ا
في المواثيق الدولية واإلقليمية :

اهتميت المواثاييق الدولييية واإل ليمييية المتعلقية بحقييوق اإلنسييان بحرييية التعاايير والحيق فييي الحصييون لييى المعلومييات،

وأولييت هييمان الحقييان أهمييية ةاصيية ،ووثقت ييا انصييوص ص يريحةا فقا ي ا يرار اإل ييالن العييالمي لحقييوق اإلنسييان،
اتةييمت الجمعييية العاميية لومييا المتحييد ي ار اًر ايير ا  59تيياريو  1946/9/15فييي أون دور انعقيياد ل ييا جيياء في ي أن

طحرييية تييداون المعلومييات هييي ميين حقييوق اإلنسييان األساسييية ،وهييي المعيييار الييم تقيياس ب ي جمي ي الحريييات التييي
تكرس األما المتحد ج ودها لحماات

وبعد سنتان مين هيما التياريو أ يرت الجمعيية العامية لوميا المتحيد اإل يالن

العالمي لحقوق اإلنسان اتاريو ط 1948/9/10رأت في طالماد  19أن طلك فرد الحق في حرية ال أر والتعاار،
ويشم هما الحق حرية ا تناق اآلراء دون تدة  ،واستقاء المعلومات وتلقا يا ونقل يا مين ةيالن أيية وسيا

وبعيك

النظر ن الحدود ونالحظ اهتماا اإل الن العالمي بالعال ة الوثيقية ايان حريية التعااير والي أر واسيتقاء المعلوميات

كما نالحظ اص اررء لى الحق في تلقي المعلومات ونقل يا وهيما ميا جياء أيهياً فيي الع يد اليدولي الةياص بيالحقوق
المدنية والسياسية الصادر اا ط1966

ين األميا المتحيد طالمياد  19أيهياً أن طلكي انسيان الحيق فيي ا تنياق

اآلراء دون مهييايقة ،والح ييق ف ييي حري يية التعاا يير ،ويش ييم الحييق حريتي ي ف ييي التم يياس مةتل ييت ه ييروب المعلوم ييات
واألفكار وتلقا ا ونقل ا اليى اآلةيرين دونميا ا تبيار للحيدود ا و يد تبعيت المنظميات اإل ليميية المنظمية العالميية فيي
ا ار ار همء الحقوق ،وا تارت ا من حقوق اإلنسان األساسيية ،فنصيت االتفا يية األوربيية للحفياظ ليى حقيوق اإلنسيان
التي أ رت اا ط 1950الماد ط10

لى أن طلك فرد الحق في حرية التعااير ،ويشيم هيما الحيق حريية ا تنياق

اآلراء وتقييدا المعلومييات واألفكييار دون تييدة ميين السييلنة العاميية ا وفييي الميياد ط 13شييم هييما الحييق حريتي فييي
البحث ن مةتلت أنواا المعلومات واألفكار وتلقا ا الى اآلةرين دون ا تبار للحدود ا

جاء فيي االتفا يية األمريكيية لحقيوق اإلنسيان ط 1969المياد ط 13أن طلكي فيرد الحيق فيي حريية التفكاير والتعااير
ويشم هما الحق حريت في البحث ن مةتلت أنواا المعلومات واألفكار وتلقا ا ونقل يا اليى اآلةيرين دون ا تبيار

للحييدود كمييا جيياء فييي الماثيياق اإلفريقييي لحقييوق اإلنسييان الميياد ط 1-9أن طلك ي فييرد الحييق فييي الحصييون لييى
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المعلومات ،وأن يعار ن أفكارء وينشرها في انار القوانان واللوا ك ا وهكما نالحظ أن معظا المنظميات اإل ليميية
أ رت حق االتصان بما يحتو من حرية التعاار وحرية الحصون لى معلومات ،ونجد أن همء المنظميات واليدون

المنهييمة الا ييا الييت بماييدأ حييق الحصييون لييى المعلومييات وحرييية التعاايير ن ييا ،س يواء نبقييت هييما القاييون بحاييز

الوا

أا ال ا

أما الجامعة العربية ،وهي منظمة ا ليمية  ،فكان ل ا شأن آةر م حقوق اإلنسان ،أ

ما اوصت ب هيو تجاهي

همء الحقوق في مواثيق ا ،و دا االهتماا ا ا ،وكأن الالدان العربية مةتلفة ن الدان العالا ومنظميت ا اإل ليميية ال

شأن ل ا بما اجر في ا

لا اتهمن ماثاق الجامعة العربية أية اشار الى حقوق اإلنسان ،ولا تتشيك فيي انارهيا لجنية تعنيي ا يمء المسيألة،

ولا ته

هية حقوق اإلنسان في اهتمام ا حتى ياا  ،1968حايث ايدأت محياوالت إلصيدار ماثياق ربيي ا يمء

الحقييوق فييي هييوء مييا صييدر يين األمييا المتحييد والمنظمييات اإل ليمييية ،فشييك مجلييس الجامعيية ميين الةا يراء يياا

 1970امت اوه مشروا ربي لحقوق اإلنسان تم اداً إل اررء مين اليدون األ هياء فيي الجامعيةا و يد جياء فيي

مشروا اإل الن المشار الي طأن حرية العقايد والفكير والي أر مكفولية لكي فيرد ،وأن لوفيراد الحيق فيي التعااير ين

أفكيارها ين نرييق العبياد أو الممارسيية أو التعلييا وب اير اةيالن بحقيوق اآلةيرين ور يا هيمء الصيي ة المتواهييعة
والملتبسة والتي ال تتعرك أصالً ال لحق االتصان وال حرية الوصون الى المعلومات ،ر يا هيما  ،ليا توافيق اليدون
العربية لى هما المشروا ،وتجاهلت الدون األ هاء ،فلا او ع باألحر األولى سوا ثالثية أ هياء وليا يصيد

أحد وبالتالي لا يصدر وبقى المشروا مشرو اًا

لقييد نصييت الدسيياتار العربييية جميع ييا لييى احت يراا حرييية ال ي أر والتعاايير والحييق باالتصييان والتواص ي لكن ييا جميع ياً
أيهياً ربنييت هييما اال ت ي ار بقاييود انونييية مث ي طفييي حييدود القييانون أو طبمقتهييى القييانون ا والقييانون ايير محييدد
المص يينلك ف ييي الال ييدان العربي يية وف ييي ه ييما المج ييان؛ فالمرس ييوا التشي يريعي والق ييانون الص ييادر يين أ ل ييى الس ييلنات
والمجييالس والتعليمييات الو ازرييية كل ييا تعتايير يوانان أو بحكييا الق يوانان ،وبالتييالي فييإن تعليمييات مييدار ادار ييد تعن ي

الدسييتور فييي داييد ميين الالييدان العربيييةا ويالحييظ أن المو ييت العربييي ميين حييق االتصييان اتكييرر نفس ي فييي مجييان

التعاار وال أر  ،أ أن الدون العربية تعتر ا مء الحقوق نظرياً في دساتارها أو لوا ح ا األساسية وتتجاهي وتمني
ممارسييت ا ملي ياًا فقييد ربنييت م يواد الدسييتور أو الل يوا ك المتعلقيية ا ييمء الحريييات بمعنيييات القييانون ،وأصييدرت فييي

الو ييت نفسي يوانان أو تعليمييات و لييى أييية حييان ليسييت العايير بالتشيريعات والقوا ييد القانونييية واألنظميية والتعليمييات،
ولكيين العا يير بالممارس ييات الفعلي يية الت ييي تعك ييس روظ التشي يريعات لص ييالك االتصييان ماتي ي  ،وت ييوفر لمكوناتي ي امكاني يية

التفا

السليا لتحقاق أهدا

النظااا فما يمة الحريات الصحفية مثالً في ظ األحكاا العرفية؟ وما يمة اإل يرار

بحرية الفرد في التعاار م حرمان من حق اصدار الصحت؟ وما يمة منك حيق اصيدار الصيحت وحرميان الفيرد
من ادار العم الصحفي ؟ ط6

لييا نلجييأ الييى االتفا يييات الدولييية واإل ليمييية والنصييوص الدسييتورية ،بحث ياً يين ماييرر للمنالب ية اييإ رار حييق االتصييان
وحرية التعاار والحصون لى المعلوميات ،وال نسيتعان بالنصيوص لشيرظ مظياهر التقصيار أو المةالفية أو النشيوز
ف ييي الال ييدان العربي يية ،اي ي للدالل يية ل ييى أن تن ييور المجتمع ييات وتحول ييا م يين ح ييان ال ييى ح ييان ف ييي العق ييود األةا يير ،

ومجريات تاريو الشعوب وتجارب ا ،وجمي النظريات الفلسفية والميماهب الدانيية ،أ نيت ل يمء الحقيوق مشيرو ات ا،

وأكيدت أهمات يا ،وا تنعييت باسيتحالة التنييور الجيد وازدهييار المجتمعيات واحتيراا انسيانية اإلنسييان ايدون ممارسييت اا
والالفت للنظر في الوا

العربي استمرار المحاوالت التي ال تفتر لاللتفا

الباً؛ ب ناء فكر أو أايداولوجي؛ أ

اوهي تحييت حماييية ةيميية فكرييية أو فلسييفية أو دانييية أو جميع ييا معياً ،فتييار تيرفك بعييك األنظميية السياسييية فييي
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الجنوب مفاهيا الحرية والديمقرانية ليى أسياس أن ميا نتيا تنيور المجتمعيات الصينا ية ةيالن تارية يا األوربيي،
ول ما مفاهيا أوربية لدانا ما اوازي ا بصيغ أةرا ،وال تتناسيبان مي وا ي ظيرو

تنيور الاليدان الناميية التيي تواجي

ال ييزو الةييارجي واالسييتعمار وتانييي التنميييةا ونييو اًر ترفهييان لييى أسيياس المحافظيية لييى القيييا واألةييالق والييدان،

وكييأن الحرييية والديمقرانييية معادييية ل ييمء المفيياهيا والقييياا وكثاي اًر مييا نالحييظ أن أنظميية ربييية تييز ا بييأن ةصوصييية
تنييور المجتمعييات العربييية ووهييع ا الحييالي ال يحتم ي االلت يزاا بالحرييية الكامليية وممارسيية الديمقرانييية ،وبالتييالي –

حسييب ز م ييا  ،-فالاييد ميين التييدر واال سييتعا الفوهييى ،وأحيان ياً اييتا تجاهل مييا تحييت شييعار أن األولوييية للص يراا

العربي اإلس ار الي ،أو للتنمية اال تصادية واالجتما ية طوكأن يمكن تحقاق تنمية ادون ما ؟  ،وفي الو ت نفس ميا

ميين أحييد ميين الييمان نرحييوا وج ييات النظيير هييمء ييدا انييا اًر أو مف وميياً أو أسييلوباً لتنااييق مبييادئ حييق االتص ييان
والتواص وحرية ال أر والتعاار والحصيون ليى المعلوميات فيي الاليدان العربيية ،واننال ياً مين الةصوصيية أو مين
الحاجيية المتناسييبة مي مرحليية تنييور المجتمعييات ،ممييا اؤكييد أن المو ييت اليرافك ال ال يية لي بالةصوصييية ،وكي

همء الماررات كامبةا و د كان االلتفا واهحاً بعد سقو األنظمة في شرق أوربة واتسياا الحيداث فيي العيالا كلي
يين النظ يياا الع ييالمي الجدا ييد بع ييد انت يياء الح ييرب الب ييارد  ،ونظ يياا الس ييوق ،واحتي يراا حق ييوق اإلنس ييان ومن ييا الحري يية
والديمقرانييية ،والتأكاييد ال ربييي لييى هييمء المفيياهيا ،ممييا أحيير األنظميية السياسييية العربييية واهيينرها أن تييز ا أن ييا
أنظميية ديمقرانييية تحت ييرا الحريييات ،ولكيين ف ييي طهييوء ظروفنييا وحاجاتن ييا وةصوصيياتنا  ،وأن طديمقراناتنييا ه ييي
الوحاد المناسبة لنا بمهيامان ا وآليات يا وأشيكال اا وتحيت هيما المايرر أو ماك بقيى الفيرد العربيي محرومياً مين حقي
فييي الحرييية والتعاايير والح يوار ومعييزوالً يين هيياياء ،ممنو ياً ميين منا شيية حاهيير ومسييتقال و لي ي أن اوك ي ايير
وكالة منلقة في اتةام القرار ادالً من  ،وفي ادار شؤون وتقرير مصارءا دون شرو  ،ودون الحق اإاداء أر ا

ان أهمييية حرييية ال ي أر والتعاايير والحييق فييي االتصييان والوصييون للمعلومييات ،ال تييأتي ميين كون ييا فرصيية للرفيياء أو

إل ارحيية الهييمار أو صييرةة لتةفاييت ألييا المتييألا ،وانمييا هييي حاجيية أساسييية للمجتم ي والفييرد ،ليسيياها فييي منا شيية

هيياياء ،وتحدا ييد مالمييك مسييتقال  ،ان ييا انييار للح يوار الفعييان والةايير ال ييم يس يياها ف ييي تان ييي أفهيي االةتيييارات

تحم مسؤولية الحاهير
الشةصية والمجتمعية ،واال تصادية واالجتما ية والسياسية ومناخ رحب يمكن من ةالل ا
والمس ييتقا تحمي يالً جما يي ياً ،واةتي ييار أس ييلوب الع يييش األفهي ي  ،وس ييلا الق يييا األفهي ي  ،ودفي ي التن ييور االجتم ييا ي

اال تصاد متسار اً نحو مستقا أفه ا

ان المسيألة فييي ييدد كاايير ميين اليدان الجنييوب ال تنحصيير فييي ييدا اال تي ار

بحرييية التعاايير وحييق الحصييون لييى

المعلومييات ومني ااييداء الي أر فقييي  ،اي تتعييدا ملييك الييى انكييار حقييوق اإلنسييان ارمت ييا ا وهييما ايينعكس سييلباً لييى

السياس ييات جميع ييا  ،وةاص يية ل ييى نت ييا ج ث ييور االتص ييان وديمقراني يية المعرف يية  ،وسي يواء أكان ييت ه ييمء السياس ييات
االتصالية في األ نار العربية معلنة ومصا ة أا يعاير ن يا فقيي فيي الممارسيات الشيا عة  ،فإن يا تجيد فيي معظيا

األحي يوان س ييندها التشي يريعي ف ييي الدس ييتور والق ييانون الجن ييا ي والق ييانون الم ييدني أو الق ييانون اإلدار  ،وتعتا يير اللي يوا ك
والممكرات التفسارية مكملة للتشريعات اإل المية  ،ويدة في هما اإلنار  -مجا اًز  -المواثاق الم يمنة ط 7ا

ك ي ملييك الييى جانييب يوانان المناو يياتا و لييى اليير ا ميين تعددييية هييمء التش يريعات ،التييي ت نييي جوانييب العملييية

االتصالية كل ا والسياق العاا الم تمارس في  ،فإن دداً من األ نار العربية ال توجد فا ا أية تشريعات أو وا د
انونية ،بالمعنى المتعار

لي تنظيا السياسة االتصالية ويترك األمر ارمت للتوج ات العامية للنظياا ،وللسيلنة

التقدارييية لوج ييز المعنييية التييي تتركييز فييي معظم ييا فييي األج ييز األمنييية ،أو األج ييز الاارو رانييية التابعية لييو ازرات
اإل الااط8
لى أن الصعوبة األكار تكمين فيي يدا االلتيزاا فيي أحيوان كثاير ا يمء التشيريعات التيي يد تعاير فيي أحيوان كثاير
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يين ادار مؤسسييات النظيياا ،وتتهييمن انييوداً م ميية مات تفسييارات داييد أو تتنييا ك م ي بعه ي ا الييبعك ،أو ال

تناسب أوها اً أو حاالت معانة ،مما يعثر محاوالت تفسارها لى نحيو ثاايت ،أو محاولية اسيتقراء المسيتقالية فيي
هو ا ،ةاصة ندما يع د ايبعك انيود هيمء التشيريعات اليى ج يات اير هيا ية ،تعيالج كي حاجية بمعيزن ين
السييياق العيياا للمجتمي  ،أو نبقياً للتعليمييات الصييادر ميين أ لييى ،حتييى لييو أدا ملييك الييى اإلةييالن اييروظ النصييوص

القانونية مات ااط9

مييا ازلييت سييلنة الر ابيية تشييك أاييرز اإلجييراءات الت ييي تتةييمها األنظميية السياسييية التس ييلنية ،لكييبك حرييية التعاايير

ولحجييب المعلومييات يين الميواننانا و البياً مييا تفييرك هييمء األنظميية الر ابيية تحييت ماييرر طومشييرو ية الييدفاا يين
ط يا األمة ومصالح ا ا ويسا دها في ملك أن حق السياد  ،المعتير بي فيي القيانون اليدولي ،يعنيي الحيق لليدون

وأنظمت ييا السياسييية بممارسيية الر ابيية لييى المنتجييات اإل المييية والثقافييية بمةتلييت أشييكال ا ومصييادرها وأصييناف اا
والمفار يية أن ثييورتي التكنولوجيييا واالتصييان انت كتييا فعليياً حييق السييياد فييي الوا ي  ،وأصييبحت ممارسييت متعييمر طفميين

يستني مثالً من القنوات الفهيا ية التلفزيونيية مين ايث ارامج يا أو م ار بية رسيا ل ا ؟ ا لقيد يدا مين المشيكوك فيي

ليييس جييدوا الر ابيية القا ميية حالي ياً فييي الكيانييات السياسييية المتسييلنة وحسييب وانمييا جمليية أشييكان الد اييية واإل ييالا
الموج ل مء السلنات من اإلشا ة حتى افتتاحيات التحرير التي ال يقرأها أحدا

تفرك الر ابة في الالدان التسلنية ليى جميي النشيانات الثقافيية واإل الميية و ليى منتجات يا سيواء من يا الداةليية
أا القادميية ميين الةييار  ،مي تفيياوت درجيية هييمء الر ابيية اييان الييد وآةييرا والمشييكلة أن المعييااار الر ااييية ايير محييدد

تحداداً واهحاً ،اال في انارها العاا طكحماية األةالق والدان والقيا مثالً  ،و االة للتفسار والتأوي  ،و ار مكتوبة،

ولييملك يعنييى الحييق للر اييب بحجييب المعلومييات يين الشييعب كلي فييي هييوء اجت ييادء ،وحرمييان النيياس ميين المعرفيية

حسب تنساب ورأي ا ومن هما المنظور ،شيكلت ثيور االتصيان دون شيك ،هزيمية لوشيكان التقلاديية لتحجييا اليو ي
الجما ي والتصحر الثقيافيا اال أن يا ولوسيت ،أدةليت اليدان الجنيوب فيي معركية اير متكاف ية مي اليدان الشيمان
لييى صييعاد تييداون الةايير والمعلوميية واالكتشييا

والتحلاي ا فبقييدر مييا تسييتمر أشييكان التسييلي فييي الجنييوب فييي تقااييد

المعرفة المكتوبة والسمعية البصرية بقدر ما تشارك في زياد ال و المعرفية اان الشمان والجنوبا وبقدر ميا تحيدد

دون الجنوب من حقوق المواننة بقدر ما تجعي مين أانا يا ونةا يا المحكومية والحاكمية مجيرد جما يات مسيت لكة

للتفوق الشماليا

اما كانيت حقييوق النشير للكتيياب العلميي مباحيية وفيق الاونسييكو للدولية النامييية ،فيإن مشييا ية حقيوق االةتيراا العلمييي

تشك ركنا أساسيا في حقوق الشعوب الفقار لكي يكون باإلمكان الحداث ن تحااد ااجااي لالةتيراا وبدايية الحيد
من التفاوت التقني ال ا

اان الدون الفقار وال نيةا ومن ناف القون أن دمقرنية المعرفية فيي داةي كي اليد و ليى

الصعاد العالمي تشك شرنا هروريا من شرو ا اد التوازن اان المجتمعات البشرية وفي داة ك مجتم ا
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المالحظاتي
1ا

أحمد سات اإلسالا ،تأصا الحق في المعرفة ،الدراسات اإل المية ،العدد  96ص  25ا

3ا

أاو السعود ااراهيا  ،التوثاق وثور االتصان ،دراسات ا المية ،العدد  90ص  74ا

2ا
4ا
5ا

وانت اد الرحمن ،مجلة دراسات ا المية ،العدد  88ص  10ا

حسان العودات  ،الحق في االتصان ،الندو العربية لحق االتصان طأالون ساتمار  1881ا

أحمييد سييات اإلسييالا  ،تأصييا الحييق فييي المعرفيية ،مجليية د ارسييات ا المييية ،القيياهر العييدد  96ص -33

39ا
6ا

انظر تقرير اللجنة العربية لدراسة هايا اإل الا واالتصان في الونن العربي  ،نحو نظاا جداد لإل يالا

واالتصان ؛ التقرير الن ا ي  ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوا ص  90ا

7ا

د ا راسا محمد الجمان  ،االتصان واإل يالا فيي اليونن العربيي  ،مركيز د ارسيات الوحيد العربيية ،اايروت

 1991ص 46ا
8ا

المصدر السااق ص  90-89ا

9ا

المصدر السااق ص 46ا
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التربية لى حقوق النف
الدوا ي واالستراتاجيات والتقنيات
المصنفى صوليك
ر ا أن در العلا البشر هو استحالة استمرار الوجود ادون انجاب األنفان ،فإن الا الكبار هما

تماد نويالً في الحفاظ لى استقاللات وفي ا فان أن لن يكون سعاداً م ما يحقق من انجازات ماداا أنفال
محرومان من حقوق اإلنسان ومن الحقوق الةاصة ا ا وهو ام اتملم أةا اًر في اتجاء تدارك األمر ،اجد نفس
لى أساس وا

جداد يعزز حقوق النف لكي يصبك

محتاجاً الى ا اد تشكا المنظومة الوجدانية لك مكونات
ل صوت الى جانب أصوات الكبار فكانت اتفا ية حقوق النف وكانت الد و الى التربية لى همء الحقوقا
فما هي الدوا ي التي استد ت الحاجة الى هاتان اآللاتان؟ وما هي األهدا

التي اتوةى هما النوا من

التربييية تحقيق ييا لسييد تلييك الحاجيية؟ ثييا مييا هييي االسييتراتاجيات والتقنيييات و ارهييا ميين الوسييا ي الةاصيية ا يكي

مي

تربو ؟
-1
.1

لماذا حقوق الطفل ولماذا التربية عليها؟
 -1الدواعي :ونتسا،ل في-:
أ-

سوء الوهعية العامة للنفولة في العالا؟

حاث شك األنفان ويشكلون النر األكثر تأثا اًر ااؤس هما العالا الم نعيش في وبفظا اتي المتعيدد

األشكان فإما كانت اإلحصياءات تسيج أن  150ملاونياً اتكايدون سيوء الت ميية ،وأكثير مين  30ملاونياً يعيشيون فيي
الشارا ،و شرات المالاان اآلةرين لا ا أن يكيافحوا مين أجي البقياء ليى ايد الحييا ؛ فيإن ل ية األر ياا لين تكيون
كافييية لرصييد ووص ييت حيياالت األ ييداد ال ا ليية م يين األنفييان المح ييرومان ف ييي الع ييالا ميين التم ييدرس طالييمهاب ال ييى
المدرسة والتعليا ومن الر اية الادالة في حالة فقدان ا لااوت ا العا لية بساب من الن از ات األسرية أو الحروب أو

حاالت النيزوظ أو ال جيرات القسيرية… ومين األنفيان اليمان يعيانون العنيت الايدني والنفسيي فيي ننياق األسير وفيي

المؤسس ييات التعليمي يية وم يين ه ييمن ا م ارك ييز ا يياد تأهاي ي األح ييداث ،وك ييما الل ييمان انت ييك حق ييو ا ف ييي الحي ييا أو

اتعرهييون اوميي ياً لالسييت الن اال تص يياد والحرمييان م يين الح ييق فييي ال ارح يية وو ييت الفي يراغ واللعييب واآلةي يرين ال ييمان
اتييأثرون بأشييكان التمااييز أو العقيياب القا ميية لييى أسيياس مركييز أو لييون أو جيينس أو آراء أو أنشيينة أو معتقييدات
آبييا ا أو أوليييا ا… كمييا ليين تكييون تلييك األر يياا كافييية أيهياً السييتدرار نييت القلييوب تجيياء وهييعية تلييك األ ييداد
األةرا والمتزااد من أول ك األنفيان الليمان ايتا تيورين ا اوميياً فيي ممارسيات الجينس التجاريية وفيي البقياء كميا فيي
انتيا الميواد اإلباحييية وفيي توزيي المةييدرات وميين ايرها الييمان اةهييعون لعمليييات الت رييب والتحويي الييى بهييا

لالتجييار ا ييا وتييزداد حييد هييمء الفظا ييات تجيياء مسييتقا البشييرية ب ييالنظر الييى مييا اتع ييرك الييي مالاييان األنفييان

المعو ان قلياً أو جسمياً من حرميان سيواء ليى مسيتوا التمتي وليو بالحيد األدنيى مين الحييا الكاملية والكريمية أو
لى مستوا الةدمات التي يمكن أن تؤهل ا للمشاركة الفعلية في المجتم  ،وكما بالنظر الى حرميان أ ليب أنفيان
العييالا ،أثنيياء ات ييام ا بانت يياك القييانون ،ميين الحييق فييي م ار ييا احتياجييات ا الةاصيية وفييي االتصييان بأسييرها وفييي
المسا د القانونية وفي السر ة في اإلجراءات القها ية التي من المفروك أن تكون ادلةا
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ب -االهتمام القانوني الدولي بحماية حقوق الطفل:

اما كانت مث تلك الدوا ي هي التي جعلت صبة األما المتحيد تتانيى فيي  1924ا يالن جنايت حيون

حق ييوق النفي ي الص ييادر يين االتح يياد ال ييدولي إل ان يية األنف ييان وش ييكلت ج ييزءاً م يين األس ييباب الت ييي حرك ييت ه ييمار
اإلنسانية لتعتمد األما المتحد وتقر لى المو بقرار من جمعات يا العامية المؤرةية ا ي  10دجناير  ،1948اإل يالن
العالمي لحقوق اإلنسان الم ت ا داباجت وموادء الثالثون ك الجما ة الدولية وي ار ي همنيا الحاجيات األساسيية

للنفي  ،فيإن دوا يي أةيرا جسيدت ا الر بية فيي الزيياد مين فعاليية الحمايية الدوليية لحقيوق النفي مي التيمكار بسيوء
المعاملة والقسو التي تعرك ل ا األنفان الا ود وال جر في معسكرات اال تقان النازيية هيي التيي حفيزت الجما ية

الدولية لكي تتانيى فيي  20نيوفمار  1959اير الجمعيية العامية لوميا المتحيد ا يالن جنايت السيااق اليمكر ،وهيي
الدوا ي التي كانيت أيهياً وراء تانيي منظمية األميا المتحيد فيي  20نيوفمار  1989انياء ليى وثيقية فيي الموهيوا
ييدمت ميين نيير السييلنات الاولونييية فييي سيينة  ،1979لالتفا ييية الةاصيية بحقييوق النف ي والتييي أصييبحت سييارية
المفعييون ااتييداء ميين  2سيياتمار  1990وملييك اتو يي ميين نيير ةمسييان ط 50دوليية وميين اييان الييدون العربييية التييي
صييد ت لا يا أو انهييمت لا ييا وملييك الييى حييدود سيينة  1996هنيياك  15دوليية هييي األردن ،البحي يرين ،تييونس،
الج از ر ،لاايا ،سوريا ،السودان ،العراق ،نر ،الكويت ،لانان ،مصر ،الم رب ،السعودية ،اليمن و يد دةليت حايز

التنفام في الم رب اتاريو صدور الظ ار الشريت المؤرخ اي  21نوفمار  1996ونشرء في الجريد الرسمية اوا 19
ديسمار من نفس السنة ،وملك م تحفيظ سيلنات  ،كميا هيو الحيان بالنسيبة أل ليب اليدون العربيية ،ليى المياد 14
من ا با تبارها تعتر للنف بالحق في حرية الدان كما و الم رب و دد هاا من الالدان العربية وبلدان الجنوب
لى الارتوكولاان الملحقان باتفا ية حقيوق النفي الةاصيان اتحيريا اسيت الن األنفيان فيي الن از يات المسيلحة وبيي

األنفييان فييي الييد ار وفييي األفييالا والصييور اإلباحييية اهييافة للمصيياد ة لييى اتفا ييية  17اوناييو  1999والتوصييية

 190المتعلقيية ا ييا ،وهييي االتفا ييية المتعلقيية بحظيير أسيوأ أشييكان أ مييان األنفييان دون  18سيينة التيي أ رهييا المييؤتمر
اجراءات فورية وفعالية لمني أسيوأ

العاا لمنظمة العم الدولية والتي تنص ةصوصاً لى أن تتةم الدون األن ار
أشكان م األنفان والقهاء لا يا فيو اًر مي وهي ايرامج الو ايية مين هيمء الظياهر بالتشياور مي منظميات أربياب
العم والعمان ،وهمان حصون األنفان ليى التعلييا األساسيي والمجياني و ليى التيدريب الم نيي وتعزييز التعياون

أو المسا د للدارسان في ساا الحالولة دون انة ار األنفان في أسوأ أشكان العم ا

وتتييألت اتفا ييية حقييوق النف ي ميين داباجيية تتكييون ميين  13فقيير تييمكر بالمبييادئ األساسييية لومييا المتحييد

وباألحك يياا الت ييي ت يينص لا ييا دا ييد م يين الصييكوك المتعلق يية بحق ييوق اإلنسييان وتؤك ييد ل ييى أن النف ي يحت ييا ال ييى

اجراءات و ا ية واهتماا ةاص بساب دا نهج الادني والعقلي و االات  ،وبالتالي ،لوما السري كما تتيألت مين

ثالثة أجزاء تتفرا الى أربعة وةمسيان ط 54مياد  ،تحسيان مقتهييات ا العامية بهيرور معرفية النفي بميا هيو فيرد/

شييةص ل ي حقييوق وواجبييات وبمييا هييو نفييس الو ييت هييو حاجييات ةاصيية تت ايير م ي السيين والرشييد وته ي المكييونان
واألبيياء والسييلنات العمومييية أميياا امتحييان الهييمار وتييد وها الييى اصييالظ ييادات ا وسييلوكيات ا تجيياء األنفييان م ي

التشييداد لييى المسييؤولية التييي تتحمل ييا ،فييي هييما الصييدد ك ي ميين األسيير ومجتم ي ال ارشييدان ،كمييا تييد و األنفييان

أنفس ا الى الو ي بحقو اا أما أحكياا االتفا يية فتننايق ليى أربعية مييادان كايرا فيي مجيان حقيوق النفي  ،وهيي
ميادان تتلةص في مجال ا المتعلق اي الحياة في الحق األصا للنف

ليى الدولية فيي أن تكفي لي االسيتمرار فيي

الحيييا الييى أ صييى حييد ممكيين ،وفييي الصييحة وللشييرو الكافييية ل ييمء الحيييا وميين هييمن ا ال ييماء ،الميياء ،والسييكر،

وتتلةص في مجال ا الةاص اي التنمية في حق النف في التربية ار تمكان مين تعلييا ااتيدا ي ال ازميي وبالمجيان
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وميين تعييدد فييي أشييكان التعليييا الثييانو العيياا أو الم نييي م ي هييمانة اتييدااار مناسييبة مث ي ادةييان المجانييية وتقييديا
المسا د المالية ند الحاجة الا ا ،وكما ار تمكان بشتى الوسا

الممكنة من وليو التعلييا العيالي مي الحيرص

لييى أن تتةييم فييي كي هييمء الم ارحي التعليمييية جميي اإلجيراءات التييي تييوفر للنفي المعلومييات والمبييادئ اإلرشييادية

التربوييية والم نييية وتشييجيع فييي الحهييور المنييتظا فييي المييدارس وتقلي ميين معييدالت تركي للد ارسيية طالميياد  28ميين
االتفا ية  ،وملك باإلهافة الى حق في الوصيون اليى المعلوميات وفيي اللعيب والتجيوان ،كميا فيي األنشينة الثقافيية
وفي الحق في حرية التفكار والهمار والدان وفيما تتلةص ،أيهاً ،في مجال ا المرتبي بالحماية في حق األنفيان
المعو ان مهنياً أو جسمياً واألنفان الالج ان بعاداً ين الن از يات المسيلحة ،وأنفيان الشيوارا ،فيي الحمايية والر ايية
الهروريتان ،فإن ا تتلةص اةصوص مجال ا الراب المؤكد لى المشاركة في حقوق النف في حرية التعاار ن
رأي تجاء القهايا التي تؤثر في وجودءا
وب ي ييرك د ارس ي يية التق ي ييدا ال ي ييم تحي ييرزء ال ي ييدون األني ي ي ار

ف ي ييي اسي ييتيفاء االلت ازم ي ييات التشي ي يريعية واإلداري ي يية

واالجتما ييية الييى تع ييدت ا ييا فييي هييما الشييأن ،أنشييأت اتفا ييية حقييوق النف ي آلييية معانيية تتييألت ميين شيير ةا يراء

انتةايون لمييد أربي سيينوات تحمي اسييا لجنيية حقيوق النفي التيي تعييزز م ام ييا بالتمثاليية فا ييا مين نيير الوكيياالت
المتةصصة ومنظمة األميا المتحيد للنفولية وال ا يات المةتصية األةيرا ،وتتمثي هيمء الم ياا فيي تسيلم ا للتقيارير
األولية الشاملة ثا التقارير الدورية التي تقدم ا حكومات الدون األني ار  ،بعيد مليك مير كي ةميس سينوات بصيدد

التييدااار العاميية التييي ا تمييدت ا إلنفييام الحقييوق المعتيير ا ييا فييي االتفا ييية والتقييدا الييم تييا اح ي ارزء فييي التمت ي اتلييك

الحقوق وبصدد العوام والصعوبات التي تكون ،في حالة وجودها ،أثرت ليى درجية وفياء هيمء اليدون بااللت ازميات
المتع يد ا يا بموجيب االتفا يية ،ومليك ليى أسياس أن تمكين اليدون جم ورهيا الواسي فيي اليدان ا مين اإلنيالا لييى
هييمء التقييارير المقدميية إلتاحيية الفرصيية أميياا المنظمييات وال ا ييات الوننييية ايير الحكومييية مات الصييلة ميين اصييدارها

لتقاريرهييا المهيياد حييون الموهييوا ،ولهييمان حييرص الحكومييات لييى أن تكييون المعلومييات التييي تييدلي ا ييا وافييية

وأساسييية ومات مصييدا يةا وفييي المقاا ي  ،واهييافة الييى ك يون اللجنيية تقييدا ك ي سيينتان الييى الجمعييية العاميية لومييا
المتح ييد

ا يير المجل ييس اال تص يياد واالجتم ييا ي تق ييارير يين أنش يينت ا ،فإن ييا تتوس ييي ل ييدا الوك يياالت وال ا ييات

المةتصة من أج االستجابة لما تنلب اليدون األني ار

مين مشيور أو مسيا د تقناتيان ،كميا يمكن يا أن ترفي اليى

أية دولة معنية ا تراحات ا وتوصيات ا المتصلة اإنفام حقوق النف وتالي ا للجمعية العامة مصحوبة اتعليقات تليك
الدون اما ما أفادت ا ا اا

ج -الحاجة إلى الوقاية من انتهاكات حقوق الطفل:
إذا كانت القطاعات اليت ميزت ،وما تزال متيز ،الوضعية العامة لألطفال والطفولة وخاصة يف العامل النامي قد حشدت جهود
املنظومة الدولية ويف مقدمتها األمم املتحدة من أجل ضمان اعرتاف الدول ابحلقوق األساسية لإلنسان مبا فيها حق الطفولة يف رعاية
ومساعدة خاصتني ومن أجل أن يربز هذا االعرتاف يف القوانني واإلجراءات اإلدارية الداخلية املعمول هبا وأن تتقيد أبعمال نصوصه خمتلف
املؤسسات ذات الصلة وخمتلف األفراد العاملني هبا ،وأوكلت جمموعة من اآلليات الدولية القضائية وغري القضائية ،اآلمرة وامللزمة ،بغاية مراقبة
وتتبع مدى إنقاذ الدول لتلك العقود ومدى احرتامها هلا وزجرها يف حالة ثبوت اسرتساهلا يف االنتهاكات اجلسيمة اليت قد تقرتفها أجهزهتا
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املعنية ..فإن هذه اجلهود ،وما واكبها من دعم خارجي يف إطار التعاون الدويل ومن مبادرات متنامية اجملتمع املدين ،مل يرتتب عنها إىل
حدود التسعينات من القرن ،وابلذات يف إفريقيا وأسيا وأمريكا اجلنوبية ،سوى حتسن طفيف يف جمال حقوق اإلنسان عموماً وحقوق الطفل
خصوصاً حتسن طفيف وذلك قياساً إىل طول الفرتة ،أي  78سنة اليت تفصلنا عن اتريخ صدور إعالن جنيف حلقوق الطفل ،و 43سنة
عن إعالن األمم املتحدة حلقوق الطفل ،و 34سنة عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،و 26إىل  36عن العهدين الدوليني ،و 13سنة
عن اتفاقية حقوق الطفل.
وفيما ال شك أو وهعية العالا ةالن فتر ما اان الحربان وظرو

االستعمار ومةلفات ونايعة

العال ات الدولية بعد الحرب الكونية الثانية د كان ل ا أثرها البالغ في ملك ،فإن ال شك كملك بأن تلكؤ الدون

وا ناءها األولوية في ارامج ا لحقوق الدولة المعروفة الحقوق الجما ية وفي مقدمت ا حق التنمية الم تنفرد هي
لى حساب حقوق اإلنسان وحقوق النف باإلهافة الى االنتشار الم

بامتالك

رفت ثقافة الصداا في مواج ة

ثقافة التارير ومرجعيات ا وشر ات ا ار العقلية السا د  ،وتماز االستراتاجية الدولية وآليات ا الموهو ية لحماية

حقوق اإلنسان بالمرونة وبم ار ا مادأ التدر في تنفام االلتزامات من نر

الحكومات ،د شكلت هي ادورها

وام أةرا كان ل ا دورها الكاار في انالة أمد التبانؤ وفي التقايك من مدا التحسانات التي من المفروك

أن تكون تصا دية في درجات ا وأن تشم  ،وفي نفس اآلن ،الحقوق المدنية والسياسية واالجتما ية واال تصادية
والثقافية واإلنما ية لإلنسان سواء أكان نفالط

استدامت اا

أو مراهقاط  ،راشداط  ،فتكف بالتالي التنمية الشاملة وتهمن

واآلن وبعد ان يار دايد مين يالا الديكتاتوريية واتجياء ا ليب دون العيالا نحيو الديمقرانيية وميا ارفيق مليك
من تراج

لى مستوا العوام المثبنة لاللتزاا بحقوق اإلنسان وحريات األساسية وانكشا

ما ةلفت

قود التمرا

بأولوية التنمية من تةليت ومين انت اكيات فظيعية ل يمء الحقيوق ،وبالتيالي ت ازايد أ يداد اليدون المنهيمة اليى منظومية

حقيوق اإلنسيان ومين اان ييا اتفا يية حقيوق النفي  ،اتهيحت ،مي الو ييت وبإلحياظ ،الحاجية الماسيية اليى التربيية لييى
حقوق اإلنسان وحقوق الص ار والمراهقان لى صعاد ك
الحاجيية لييى صييعاد ك ي

نر وبشك متزامن لى صعاد العالاا واتهحت همء

نيير ألن التجييارب اانييت وةاصيية فييي الالييدان التييي تتأص ي ثقافيية حقييوق اإلنسييان فييي

وجييدان ا المجتمعييي الجمعي ي ،بييأن اال تصييار لييى تكااييت القيوانان والتييدااار اإلدارييية الداةلييية م ي الشيير ة الدولييية
لحقييوق اإلنسييان وحقييوق النفي  ،واال تصييار لييى تييوفار نصييوص ومؤسسييات واآلليييات لتنظيييا الحركييية نحييو دوليية
الحق والقانون والديمقرانية اما كانا يقادان في الردا المباشر هد االنت اكات التي ارتكب هد الحقيوق ،فإن ميا ال
يكفيان للحد من همء االنت اكات وال يهمنان دا استمرارها أو دا تكرارها أو دا التزااد من أشكال ا أو حيدت ا،
ومليك لسياب بسييي هيو أن ميا يميثالن يو نابعية مين ةيار اإلنسيانا واتهيحت هيمء الحاجية ليى الصيعاد العييالمي
ألن أسباب الحروب والن از ات الدولية العنيفة موجود  ،وفي نفس اآلن ،في ك دولة وحكومة ومجتم وفي قيون
األفي يراد ،ول ييا تنتفي ي مع ييا ال ييى اآلن مب ييادئ ماث يياق األم ييا المتح ييد وال ب ييا ي الص ييكوك المنظم يية للعال ييات الدولي يية

وألج زت ا وآليات اا
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وتعود أسباب دا الكفاية هات الى أن حقوق اإلنسان وحقوق النف  ،اهيافة اليى مسيتلزمات ا التشيريعية
واإلدارية واالجتما ية واال تصادية ،هي يا وأةالق وكفايات وم ارات و درات وسلوكا وألن ا كملك ،ف ي تقتهي

أيهياً الييى مج ييودات موازييية أةييرا ميين أجي تكييوين األفيراد لييى هييمء الصييفات وترسيياة ا لييدا ا لمسييا دت ا لييى

تقا تلك النصوص والصكوك وااللتزامات ا ا واحتراا مؤسسيات ا ولتشيجي الميوظفان المنفيمان للقيوانان المصيححة
لييى تعييدا سييلوكيات ا فييي اتجيياء كفاليية حقييوق النيياس واالحتكيياا فييي ملييك الييى معااارهييا ،ولتمكييان المجمو ييات ميين

ح التعارهات في الحقوق اان أفرادها وهي العال ة م

ارها من المجمو ات لى األسالاب السلمية و ليى نايد

التعصب والتنر والعنتاا وفوق ملك لتربية الجمي أنفاالً وكبا اًر لى المواننة و لى درها العالميا

 -1 .2األهـــــداف:

ان أون مييا تجييدر اإلشييار اليي فييي هييما الصييدد ،هييو أن اتفا ييية حقييوق النفي ط 1989ييد سيياهمت الييى

جانييب توص ييية الاونس ييكو المتعلق يية بالتربي يية الدولي يية ط 1974وا الن ييا الة يياص بمس ييألة األ ي يراق والتماا ييز العر ييي
ط 1978وةنة مل ا العالمية في مجان التعليا ط 1993وا الن وبرنامج مي فاانيا لينفس السينة ،وهكيما ا يالن
الدور الرابعة واألربعان لمؤتمرها الةاص بالتعليا ط ، 1994تا ةنة العم لعقد األما المتحد للتربية لى حقيوق

اإلنسان  ،1995فيي ةلةلية األنظمية التعليميية التقلاديية ومليك مين ةيالن توسييع ا ليدا ر مف يوا التعلييا ليأةيم بعيداً

تربوياً شامالً وحداثاً ،حايث يصيبك مجالي يشيك المزييد مين النيواحي فينيان الحييا الفكريية والعانفيية لوفيراد وميا
اتنلب من كفايات وم ارات ،وال ابقى مرتبناً بأية أنشنة معانة بما ف ا النشا المدرسي الصفي ،ا تها

الي

مةتلت وسا ي التنشي ة االجتما يية األةيرا ،وال تسيتمر ارامجي وأسيالاب تنفايمها مانيية ليى مكونيات تجريديية فيي
أ لا ا ،وانما يعني ،وةاصة اما كانت حون حقوق اإلنسان ومن همن ا حقوق النف بأن تكون مات ناب محليي
ووثيقة الصلة بمعيش الناس وبأمور الحيا الاومية للمست دفان ،ويقوا تنايق ا لى أنشينة مليية وفعالية ،ويعتميد
في ملك لى مادأ الحوار والمشاركة وأن ثاني ما اجب التمكار ب هو أن هيمء االتفا يية تينص فيي مادت يا التاسيعة

-

والعشرين ط 29لى أن يكون هما التعليا موج اً نحوي
تنمية شةصية النف ومواهب و درات العقلية والادنية الى أ صى امكانات ا؛

-

تنمية احتراا حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ماثاق األما المتحد ؛

-

تنمية احتراا مو النف وهويت الثقافية ول ت و يمت الةاصة والقيا الوننية للاليد اليم يعييش
في النف والالد الم نشأ في في األص  ،والحهارات المةتلفة ن حهارت ؛
ا يياد النف ي لحيييا تستشييعر المسييؤولية فييي مجتم ي حيير ،اييروظ ميين التفيياها والسييلا والتسييامك

-

والمسيياوا اييان الجنسييان والصييدا ة اييان جميي الشييعوب والجما ييات األثنييية والوننييية الييمان انتمييون الييى السييكان
األصلاان؛
تنمية احتراا الاا ة النايعية؛

-

واننال ياً ميين ملييك ،وم ي التمااييز م ي هكييما تعليييا موج ي لتمييدرس النف ي وبييان مةتلييت الا يرامج األةييرا
الموج يية لتكييوين ك ي ميين ل ي اتصييان مباشيير أو ايير مباشيير بالنف ي وبتعليم ي  ،فييإن التربييية لييى حقييوق النف ي
تست د
أ-

أساساًي

المساعدة على إدراك حقوق الطفل الواعي بها:

فداباجة االتفا ية الةاصية بحقيوق النفي تليك ليى هيرور المسيا د واإلسيعا

االسيتثنا اان للنياس مين

أج ي المعرفيية واإل يرار بييأن للنف ي حقييوق ،وم ي تأكاييدها لييى االنتبيياء ةصوص ياً لحاجييات األنفييان ،تشييدد لييى
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المس ولية التي تتحمل ا األسر والسلنات العمومية في مجان الصحة والو اية وملك من حاث ت مية النف وم ار بة
نموء وتلقيح وتمكان من العالجات المنلوبة ومين حايث نظافتي ونظافية الاا ية ،وكيملك مين حايث هيمان سيالمت

وتمتع باأللعاب وأ دارء ليى الل يات والتواصي ور يا أن حقيوق النفي تشيك أحيد مبيادئ القيانون اليدولي المتمثي

في م مة الدفاا ن النف والر ي انموء في وسي ملؤء الحب والتفاها ،فإن هيما المايدأ لييس مف ومياً اينفس الشيك
ميين نيير ال ارشييدان ،كمييا أن بعييك حقييوق النفي يصييعب اول ييا ميين نيير حتييى األبيياء ف يؤالء اما كييانوا اتفقييون
لى اال ت ار للنف بالحق في الصحة والت مية والتربية ،فإن ا الباً ما اادون تارم ا تجاء حق في التعااير ،اي
و د يعارون بشتى األشكان ن رفه ا ل ما الحقا ومما ازييد الحاجية اليى مسيا د الجميي ليى أسيتدما حقيوق
النف وف ا دالالت ةاصة بأن الفردية أن األزمات التي د تتعا ب لى المجتم تصبك ميقة جيداً وتحتيد أكثير

اما ما مست األنفان بقسو وأن أس لة حون الحهور الكثات للص ار في األز ة والشوارا والمزاا وحون النصاب

من المس ولية التي اتحمل ا اآلباء تتنلب في معالجت ا واال تراظ بصددها د اًر كاا اًر مين الجي أر والموهيو يةا وفيي
ك نناق يحتا النف نفس الى د يا مين ال ارشيدان لتعزييز ر اتي فيي التصير الحسين باسيتعمان ،وبتثميان لديي

محاسيين ،اللنييت والر يية والظيير والكييرا ،وبتوجا ي نحييو احت يراا القا ييد األولييية للتعيياون االجتمييا ي يين نريييق
لييى التنمييية الماتييية لف ييا التسييامك والحييب والسييالا ونبع ياً فيياألمر اتعلييق هنييا بالااييدا وجيا وجييو األسيير

تشييجيع

با تبارهييا األكثيير تعااي اًر ميين كي الةنابييات الت مااييية ،واألكثيير فعالييية فييي مليييات تنمييية المعرفيية للوجييود والمعرفيية
للعم لدا النف موانن ال دا

ب-

تنمية روح المواطنة وتفعيلها:

ال يمك يين ألي يية تركاب يية أن توص ييت بكون ييا تربي يية ل ييى حق ييوق النفي ي اال اما اس ييت دفت ك ييملك ،تش ييجي

الصي ار لييى العمي والمشيياركة ،وملييك ميين أن أن تنمييي لييدا ا ثييالث صييفات أساسييية هيييي روظ الجما يية ،معنييى

المسييؤولية ،والتعيياون فييي التييداار والتسيياار ،وهييي صييفات االيية لالرتقيياء منييم السيينوات األولييى ميين ميير النفي ميين

ةالن المشاركة األولى من مر النف من ةيالن المشياركة فيي ا يداد وتنظايت القهياء المدرسيي واال تنياء ااا ية

ا لقسا والحي فالفردية أو المدنيةاا وكما من ةالن ااداء االحتراا لماتي وألسيرت وأاويي وجما تي ولكي المجمو يات
األثنية في الدء واحتراا الممتلكات العمومية والمصالك االجتما ية والميآثر والموا ي والقني التاريةيية داةي وسين
وةارج ا
ج -تشييد الحصون الثقافية للسالم:

فيي هييما الةصييوص ،ان التربييية لييى حقييوق النفي هييي تربييية لييى تجنييب العنييت ،األميير الييم اتنلييب

ااجاد حلون لمشاك األنفان ةاصة وأن مشاك األنفان هي ،بالمات ،من أ وص العوا ق المتعدد للسالا والتيي

يشييك كي ميين الفقيير واإل صيياء أكثرهييا اسييتعماالً للمقاوميية وبميوا از مي ملييك ،فهييد العنييت والحييرب تتييوةى التربييية

لى حقوق اإلنسان موماً وحقوق النف ةصوصياً تانيي حصيون فيي قيون وأف يد األنفيان والميراهقان ،حصيون
تتكون مارت ا مين ييا التهيامن والحريية والعقليية والديمقرانيية والتسيامك واحتيراا جميي الحقيوق اإلنسيانية وتتيألت
معااار صالات ا من در ك فيرد ليى التعااير الةيالص والتعااير ين أريي دون سيعي اليى فرهي ودون اسيتعمان

العنييت فييي تقديم ي  ،و لييى التحقييق االسييتداللي فييي مييدا وجاهيية وج ييات نظ يرء المعارهيية ،والمبييادر الييى تعييدال ا

موهو ياً ،بالتتاب أوالً بأون ،ليى أسياس التبيادن مي األةيم بي بعيان اال تبيار كي الحساسييات المهياد األةيرا
وتجنب التفكار بمننق المنتصر و المن زا في حالة وصون النقاش أو النزاا الى مأزق كما تتألت هيمء المعيااار
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ميين القييدر لييى البحييث العييادن يين اإلجميياا ،أ البحييث يين العييدد األكايير ميين اآلرا ،والحلييون األكثيير ا يوالً ميين

نير الجميي وليييس العنيياد مين أجي اجميياا يصييعب اليى يسييتحا أن ينييان كي الينقي والقهييايا المقترحيية أو هييي
محي التداونا
 -2كيف تتم التربية على حقوق الطفل
.1

 -2استراتيجيات التربية على حقوق الطفل
لتحقاييق أهييدا

التربييية لييى حقييوق النفي  ،والتييي تتمثي

وحث الجم ورية ومسا دت

اات ييا العميقيية فييي تنمييية ثقافيية حقييوق اإلنسييان

ليى اميتالك الكفاييات والم يارات والقيدرات التيي تمكين تلقا يياً مين مناصير هيمء الثقافية

وتعزيزهييا وترسيياة ا وميين الر ابيية ميين انت يياك مباد ييا و يم ييا أو االسييتمرار فييي القييياا ا ييما االنت يياك أو معاودتي …

تةتلت االةتيارات واالستراتاجيات؛ فاناء لى ةنية شيرية األميا المتحيد للتربيية ليى حقيوق اإلنسيان ط-1995
 2004تد ى في داد من الدون ،الميدارس والجامعيات ومؤسسيات التكيوين لوهي الايرامج المتعلقية ا يمء التربيية
ولمعالجة المعانات الاادا وجية والوثا ق مات الصلة وملك اد ا من الحكومات والمانحان والارامج الدوليية المعنيية

ألج ادما تلك المنتوجات في التعليا من الروك الى أ لى المسيتويات اير التعلييا االاتيدا ي والثيانو والعيالي،
كميا تييد ى ال ا يات المؤهليية فييي المجتمي المييدني لوهي وادميا وتنفاييم مثي هيما التعليييا فييي ايرامج االتصييان ايير

الم يكي وبييد ا ميين نفييس الج ييات المييمكور وتعزيي اًز لييملك تييد ى المبييادرات لييى مسييتوا وتبييادن االتصيان المعييي

والبصر ووسا االتصان المتعدد من أج اث واشا ة تعليا حقوق اإلنسانا
ويف دول أخرى يتم مسيس جلنة وطنية على صعيد كل قطر ،تكون موسعة وذات مصداقية ،حبيث تتألف من ائتالف واسع من مسئويل
القطاعات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة ،ويعهد إهلا مبسئولية وضع وتنفيذ خطة عمل مشولية ودفعة للرتبية على حقوق إلنسان
ومبهمة تتبعها ابلتقييم والتقومي ،وهي اخلطة اليت بدأت فعالً بعض الدول ،انطالقاً من  ،1998ويف تطبيقها على أساس التوسيع التدرجيي
من دائرة من دائرة أثرها لتشمل كل فئات السكان مبن فيهم املوظفون املنفذون للقوانني واملعوقون.
أمييا فييي الييبالد العربييية فاانمييا تعتايير المملكيية العربييية السييعودية ودون ةلاجييية أةييرا أن ييا ايير معنييية ال

بالشر ة الدولية لحقوق اإلنسان وال بالتربية لى مباد ا و يم ا ألن مواننا ا اولدون مفنيورين ليى هيمء الحقيوق

ويشيياون تلقا يياً لييى احترام ييا بحكييا سييياد الانييية اإلسييالمية اييان ظ رانا ييا ،فييإن دوالً ربييية لاليية أةييرا هييي التييي

استجاات للماد العشيرين مين ةنية شيرية لوميا المتحيد الميمكور  ،من يا المملكية األردنيية حايث تيا احيداث لجنية

وننييية موسييعة للتربييية لييى حقييوق اإلنسييان متآلفيية ونصييت أ هييا ا ميين المنظمييات ايير الحكومييية العامليية فييي

مجييان حقييوق اإلنسييان ،والجم ورييية التونسييية التييي ييررت اتيياريو  3أاري ي  1996بعثييت مث ي هييمء اللجنيية وتكليف ييا
بهييبي اسييتراتاجية وننييية للتربييية لييى حقييوق اإلنسييان ومتابعيية انجازهييا فييي ك ي مسييتويات التعليييا ،ميين المدرسيية

االاتدا ية الى الجامعةا وبانما نصات الجم ورية الج از رية الديمقرانية الشعاية لجنة مشتركة اان المرصيد اليونني

لحقوق اإلنسان ووزار التربية الوننية ت تا اوه ارنامج ونني لتجساد شرية األميا المتحيد للتربيية ليى حقيوق

اإلنسييان اتمحييور أساس ياً حييون اد ار تعليييا حقييوق اإلنسييان فييي المنيياهج التعليمييية لك ي المسييتويات ،تكتفييي نيير
اتوجيي مةننييي المنيياهج اييوزار التربييية والتعليييا والتعليييا العييالي اإدةييان مفيياهيا و يييا متعلقيية بحقييوق اإلنسييان فييي
المناهج الدراسية بمراح التعليا العااا

والى ملك فقد اةتلفيت الميداة التيي ا تميدت ا األنظمية التربويية التعليميية التيي تانيت التربيية ليى حقيوق

اإلنسييان وحقييوق النف ي إلدمييا مفيياهيا ومبييادئ و يييا هييمء الحقييوق فييي المسييارات المدرسييية ،حاييث اةتييار بعه ي ا
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مدة المياد الد ارسيية المنفصيلة ،واةتيار بعهي ا ميدة اليدروس المسيتقلة هيمن الوحيدات الد ارسيية المقيرر اانميا
اةتار بعه ا اآلةر مدة ادماج ا في العناصر األساسية للارامج الدراسية الموهو ية لعداد من الموادا

أمييا فييي المملكيية الم ربييية التييي اةتييارت سييلنات ا المييدة األةايير ،فاتموي ي مييالي ميين اللجنيية األوربييية

لحقوق اإلنسان سابقاً ،والمفوهية السيامية لحقيوق اإلنسيان والاونسيكو ومنظميات دوليية أةيرا مانحية ،تتكليت لجنية
مشييتركة اييان وزار التربييية الوننييية والييوزار المكلفيية بحقييوق اإلنسييان اتنفاييم اتفا ييية للتعيياون مو عيية اييان النييرفان فييي

 26ديسمار  1994من أجي تعزييز مبيادئ ومفياهيا حقيوق اإلنسيان فيي المنياهج الد ارسيية لةمسية ميواد مين الميواد
المدرسية المقرر بالتعليا األساسي والتعليا الثانو والفنيا

وفي انار تعزيز هما الارنامج الحكومي ،تبادر جمعيات ومراكز حقوق اإلنسان وبعيك الجمعييات اير

الحكوميية األةييرا الييى تنظيييا نييدوات وأييياا د ارسييية تحسييانية اثقافيية حقييوق اإلنسييان وحلقييات تكوينييية لفا ييد نشيينا ا
ونشناء ارها من الجمعيات ولفا د األنفان المتمدرسان والمكونان وم ناي اإل الاا

واهافة الى مج ودات منظمة العفو الدولية بالم رب في هما المجان ور بة من ا في اسناد هما الارنامج

الحكومي وانالة أثرء الى أنون أمد من ا يعم أيهاً من أج سد احدا ث رات الكارا بحاث تنفيرد اوهي وتنفايم

وتموي وترشيك لتكوين أفراد ها ة التدريس بمراكز المعلمان والمعلميات وبيالمراكز التربويية الج ويية ليى التقنانيات

المن جية في التربية لى حقوق اإلنسان واألنفان ،وملك في انار نوا من التعاون م وزار التربية الوننية ،كميا
تسعى الى أن يشم

مل ا هما ها ة المكونان بالدارس العليا لوساتم ا

والى ملك فمن المتو أن يشرا المركز األممي إل يالا والتوثايق فيي مجيان حقيوق اإلنسيان ،الموهيوا

حالي ياً تحييت الوصيياية المباشيير للييوزار المكلفيية بحقييوق اإلنسييان ،فييي انجيياز الم يياا المتوننيية ب ي  ،وأن اييزداد ييدد
كراسي حقيوق اإلنسيان بالكلييات لتسياها فيي تكيريس هيمء الحقيوق فيي ايرامج القيانون اليدولي اإلنسياني وفيي مييادان
الفكر والبحث األكاديماان العاملانا

ار أن ما يعاب لى مةتلت همء الارامج أن ا تعم في شك جزر متناثر  ،وال تعني أ لب است دفات ا

فييي الن اييية اال بالمدرسييان وباألنفييان المتمدرسييان ،األميير الييم اييتا فييي ييياب تيياا للتفكايير االسييتراتاجي فييي هييما
الشييأن وهييو مييا يمكيين تدارك ي يياجالً اما مييا اسييتجاات السييلنات الم ربييية المعنييية للييد و لتأسيييس اللجنيية الوننييية
الموسعة للتربية لى حقوق اإلنسان التي مميت المفوهية السيامية لحقيوق اإلنسيان رسيالة فيي شيأن ا ليى جميي
رؤساء وملوك دون العالا في ش ر ساتمار  1998أو بادرت أيية ج ية اير حكوميية اليى تفعاي هيما التأسييس وق

الشرو والمعااار الدولية المنلوبة ط 1ا

وتتأكد هرور ا مان التفكار االستراتاجي في مادان مركب كمادان التربية لى حقيوق اإلنسيان ،أن أيية

ةنة وننية للتربية لى حقوق النف لن تكون مجدية وناجحة بما في الكفاية اال اما تا تنيوير االلتيزاا السياسيي
الييى يرار يعنا ييا صييفة الحمليية الوننييية ،واال اما كانييت فعاليات ييا المباشيير ممثليية فييي اللجنيية الوننييية الموسييعة،

وكانييت ييادر لييى ت مييية الارنييامج الحكييومي المتعا ييد ا ييمء التربييية فييي نيياا التعليييا النظييامي و لييى ااييداا واةي ار

ايرامج ةاصيية تتماييز بالجييدار الثقافييية وباسييتعمان التقنيييات المن جييية والميواد الاادا وجييية المال ميية لنايعيية الف يات،

المست دفة مات العال ة بعالا األنفان والنفولة ،ارامج تةر حقوق النف من المج ون وتارز ال ت ا التهيامنية

في الحيا الاومية لك الناس ،فترفعا الى مستوا الو ي الجامعي وبرامج نمومجي تأسيساً ليى تليك وةيالن أ لفية
زمنية مهاونة ،الى األباء والميربان فيي الكتاتايب وفيي ميدارس التعلييا األون ومعاهيد الموسييقى والفنيون الجمالية،
ونصار ومنشني األندية الرياهية وجمعيات التربية والتةايا والجمعيات الم تمة باألنفيان فيي وهيعيات ةاصية
وأف يراد أندي يية وادارات دور الش ييباب والمعنا ييان اإنت ييا وتق ييديا وتنشيييي الاي يرامج اإلما ي يية والتلف ييز الةاص يية بالصي ي ار
215

والمراهقان ،وكما شرنة و ها األحداث وحراس السجون ومس ولي مراكز ا اد تأهاي األحيداث لميانحان وم نتيي
نب األنفان ومفتشي الش

و ياداي منظمات أرباب العم  ،والمشرفان لى وه وتنفام الايرامج الموازيية ألجي

تعميا في هوامش المدن وفي األريا  ،وبرامج محاربة األمية لدا األنفان الى اية  18سنةا

وبنايعيية الحييان ،فإن ي سيييكون م يين اييان أولويييات هييمء الةنيية الونني يية تنييوير ارنييامج يعتمييد الةاي يرتان

الوننيية والدولييية مين أجي اسيتكمان التكييوين ليدا نشييناء حقيوق اإلنسييان و ايرها ميين الميؤهلان معرفيييا وباييدا وجيا

فييي مجيياالت اهتمامييات ا ،ميين أجي ا ييداد تلييك الف ييات ا ييداداً ا ار ماتيياً اتركييز حييون معرفيية حقييوق اإلنسييان ومعرفيية
كيفييية الوجييود ا ييا ومعرفيية واسييتثمار التقييدرات المن جييية فييي التربييية لا ييا وبروج يياا كمييا سيييكون ميين اييان هييمء
األولويات همان المسياهمة العانيية والنقديية للشيركات األجنايية والمةتلنية العاملية فيي الم يرب باإلهيافة اليى -0
………ا وبا ي مكونات القناا الةاص في تموي فعاليات الةنة وتتب انا ا ومةرجات اا
 -2التقنيات المنهجية في التربية على حقوق الطفل:
.2
من بني املشكالت اليت ستبقى تعوق أنظمة التعليم العريب ومن ضمنها النظام الرتبوي التعليمي املغريب ،واليت يبدو أهنا فاتت مرة أخرى حىت
بيداغوجيينا وتكنوقراطيينا الذين انكبوا على وضع مشروع امليثاق الوطين احلايل للرتبية والتكوين ،كما فاتت قبلهم أبربع سنوات خرباءان يف
مشروع الربانمج احلكومي للرتبية على حقوق اإلنسان ،هي أن هذا النظام تقليدي ابعتباره يتفرع يف كل مكوانته عن واحد من الفرضيات
اإلطالقية املتمثلة يف ثنائية العالقة امليكانيكية بني طرف عامل متخلق وعادل ينقل املعرفة ويقدم النصيحة واملوعظة ،وطرف جاهل ،فاسد
وشرير بطبعه ،عليه أن يتلقى تلك املعرفة وأن يعترب بتلك املوعظة… وأن عمليات تقييم وتقومي هذا النظام مل تنصب يف كل مرة إال على
أه دافه من أجل حتيينها بواسطة قلم اإلدماج السحري وحتسني صياغاهتا ،وعلى حمتوايته من حيث إعادة تنظيمها أو التخفيف من كثافتها
أو تنقيح وتكييف مدلوالهتا ،ومن حيث مراجعة أغلفتها الزمنية ،وعلى امتحاانته من حيث أعدادها ومعامالهتا ودوراهتا ،أما عملية التعلم
نفسها وال يت تشكل مبنهجياهتا وتقنياهتا العصب الرئيسي يف مناهج التعليم احلديثة فال تنال من حممل هذه االهتمامات سوى النذر القليل
جداً.
واملقصود هنا بعملية التعلم املغفلة هاته ،تلك الوضعيات التحويلية املتسمة بتنوع الوسائط وابحليوية والتفاعل واليت عوض أن ينوب فيها
املدرس عن املشاركني فيسمعهم كل األسئلة واألجوبة اليت يتعني عليهم معرفتها ،تكون ،على عكس ما هو احلال عليه يف ممارساهتا
الصيفية ،مستجيبة مليل األطفال املالحظ إىل اكتساب املعارف واملهارات والقيم واستيعاهبا من خالل معرفتهم ابألهداف املطلوب منهم
حتقيقها وابألسباب امل رتبطة بتجارب حياهتم اليومية اليت تدعوهم إىل ذلك ،ومن خالل حتمل املسؤولية يف ختطيط العمل وتنظيمه ،وكذلك
من خالل البحث واالستكشاف واالستقصاء عرب التجريب والتأمل والتفكري يف اآلخر واملناقشة والتبادل مع القران واالتصال ابلكبار ،وعرب
التخصص والتعميم والقيد واملراسم احملصلة مع احلرص على حتقق النجاح.
أما أول الكبار الذي يتصل به األطفال مباشرة خالل هذه الوضعيات فهو املدرس وقد ختلى عن الطابع املزدوج يف شخصيته وعن كثري من
سلطاته وعاداته السابقة ،وقبل إرادايً أبن يتحول إىل مسهل ميهر تقنية لعب دور املنشط فيتقوقع يف غدائه ويف ابقي تصرفاته وسلوكه بصفته
عضواً وليس كعامل أو رئيس تراتيب.
ولكي يتمكن املدرس املسهل املنشط من ذلك يف جمال الرتبية على حقوق الطفل ،ليس املطلوب منه ،هو ذاتياً أو عرب برانمج للتدريب
العملي لفائدته ،إال امتالك أربعة فئات بسيطة من املعارف وهي:

املعرفة :أي معرفة وفهم املبادئ املدونة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف غريه من االتفاقيات ويف مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل،
واستكمال التكوين يف ميدان علم نفس الطفل واملراهق وعلم النفس االجتماعي.
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املعرفة للعمل :أي املعرفة عملياً بتقنيات التنشيط التفاعلي اليت تشتهر من بينها وتعترب أكثرها جناعة وبساطة يف التطبيق كل من األسئلة
التباعدية ،عصف الذهن (براين ستور مينغ) ،املناقشة يف إطار جمموعات صغرية ،اإلصغاء النشيط ،الرسم ،تداعي الكلمات ،إعادة إبداع
املعلومة ،دراسة احلالة ،لعب األدوار ،جلسات اهلذر القصرية ،املشاريع ( ،)2اللعب الرتبوية وكذا املعرفة بتقنيات التقييم والقياس.

املعرفة للوجود مع اآلخر :مبعىن القابلية للتكيف مع األطفال والقدرة على تيسري التواصل والتشجيع على جودة العالقة بينهم وعلى
توضيح ومعاجلة النزاعات بينهم واستقالل اآلراء املتضاربة واالعرتاضات بكل هدوء واالستماع بعدل لكل األفراد ،واالتصاف بقدر من
البشاشة وامليل إىل الدعاية ،مع الثقة يف النفس واحلزم يف جعل اجملموعة تركز على متطلبات األهداف احملددة يف التعريف على حقوق
الطفل ومعايشتها.
املعرفة للتنظيم :أي التحكم يف القدرة على التنظيم النوعي لوضع اإلمكاانت اليت ميتلكها أفراد اجملموعات املستهدفة حمل االستثمار وذلك
عن ريق الضبط املسبق لألدوات واملعينات البيدلغوجية املطلوبة والتأكد من توفرها وصالحيتها وكفايتها ،وعن طريق التنويع من الفرق
الصغرية اليت تعتمد يف تشكيلها على معيار الصدفة أو املعايري التشخيصية كالسن ،اجلنس ،األصل ،املستوى الفكري ،الثقايف ،اخل… أو
التعيني ،أو االختالط ..أهنا ابختصار ،وضعيات التعليم من خالل األنشطة ،وهي وضعيات ال تثبت جدارهتا ابلنسبة للربامج املعدة لصاحل
األطفال فقط ،بل تتأكد فعاليتها الكربى كذلك حىت وصوص تكوين الكبار من بينهم مريب هؤالء األطفال وكل من هلم صلة هبم .فمن
خالل الدورات واحللقات التدريبية اليت أطرها أو شارك يف مطريها كاتب هذه السطور خالل موسم  ،1999-2000واليت نظمت اثنتان
منها من طرف مؤسسة فريدريك نومان ،إحداالا بتعاون مع املركز الشبايب املغريب أبكادير ومنظمة العفو الدولية ابملغرب لفائدة مراسلي
الصحافة الوطنية من جنوب املغرب حول "وسائل اإلعالم وحقوق اإلنسان" واألخرى مبدينة الناطور بتعاون مع اجلمعية املغربية للصحافة
اجلهوية لفائدة مهنيي الصحافة اجلهوية بشمال املغرب حول نفس املوضوع ،واالثنتان األخرياتن املنظمتان ابلدار البيضاء من طرف اجلمعية
املغربية ملدرسي مادة االجتماعات ومنظمة ابلدار البيضاء من طرف اجلمعية املغربية ملدرسي مادة االجتماعات ومنظمة العفو الدولية
ابملغرب ومجعية التضامن اجلامعي املغريب لصاحل مثانني من مدرسي خمتلف املواد التعليمية حول "الرتبية على حقوق اإلنسان وتقنياهتا
املنهجية" واألخرى اليت نظمتها جمموعة منظمة العفو الدولية ابلقصر الكبري لفائدة أربعني من املدرسني والنشطاء الرتبويني ومديري
املؤسسات التعليمية حول "حقوق وأساليب التكوين عليها" ،وتلك اليت نظمت من طرف وحدة إعادة مهيل األحداث اجلاحنني بكلية
علوم الرتبية اب لرابط لفائدة ستة وعشرين من أطر وزاريت العدل والشبيبة والرايضة وغريها اليت نظمت يف إطار اجلامعة الربيعية النامية للمركز
الشبايب املغريب حلقوق اإلنسان مبدينة أكادير لفائدة نشطاء اجلمعيات احلقوقية والرتبوية املغربية… وذلك ابإلضافة إىل الدورات التدريبية
الثال ثة اليت نظمتها منظمة العفو الدولية ابملغرب ،يف الرابط وإطرائها ابمسها اخلبرية ماركوت براون لفائدة أفراد من هيئة التدريس مبدارس
املعلمني واملعلمات وابملراكز الرتبوية اجلهوية ..تبني االهتمام البالغ ملختلف هؤالء املستفيدين ابألنشطة اليت شاركوا فيها ،مقارنة ابحملاضرات
التقريرية وعربوا أثناء اإلجناز عن طلبهم املزيد ،وأثناء التقييم عن شغفهم هبا ،حيث اعترب بعضهم أهنا ساعدهتم على فهم أنفسهم وقيمهم
أوالً ،وعلى مراجعة العديد من متثالهتم املسبقة حول غريهم ،وعلى التعرف على الناس وقضاايهم بشكل أفضل وعلى التعاطف مع
اآلخرين ،واعترب بعضهم اآلخر أهنا أقنعتهم بضرورة االنفتاح والقبول ابالختالف ،ومكنتهم من أساليب للتوفيق بني اآلراء املغايرة ،واعترب
غريهم أهنا منت لديهم مهارات اإلصغاء والنقد والتعاون واملشاركة وكتابة التقارير… وفيما أبدى اغلبهم الرغبة يف حضور حلقات أخرى
موالية ،مل يدل أي أحد برأي ينفي عن هذه األنشطة طابع الفائدة.
وبقدر ما يعزا جناح الرتبية على حقوق الطفل يف حتقيق أهدافها إىل فعالية وتنوع تقنيات التعليم من خالل األنشطة اليت تعتمد فيها واليت
من املفرتض أن تراعي االختالف يف أمناط التعليم ويف ذاكرته بني املستهدفني ،بقدر ما يوصي ألجل ضمان أعلى درجات من النجاح
بتشجيع األطفال على املشاركة تنمية لروح املواطنة لديهم وتربيراً ملقتضيات إعمال الدميقراطية يف البالد.
غري أن املشاركة املنوه هبا هنا ال صلة هلا بتااتً يف العمليات االحتجاجية أو التحريضية أو اإلعالمية أو اليت خيطط هلا الراشدون وخيتفون وراء
واجهة األطفال مدعون أبن هؤالء مبدعو فكرهتا وصانعو خطوطها أو مقرتحو إجرائياهتا ،كما هو احلال ،مثالً ،حني يقوم املسؤولون
األمنيون بتساهل من طرف إدارات التعليم ،ترقباً لزائر أو عابر كبري ،بشحن أطفال دون هتيئتهم أو استشارة آابئهم ،من مدارسهم وجتميعهم
للسلبيات الطوال أمام احلواجز حىت ال يسهل االنسحاب على من يلم به جوع أو عطش أو حاجة طبيعية ،وليظهر للزائر وكان األطفال
قد أثروا تعذيب أنفسهم للمشاركة يف االحتفاء بطلعته على متابعة دراستهم أو على قضاء ذلك الوقت يف اللعب والراحة ،وليتأكد هذا
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ا لزائر من إخالص منظمي االستعراض له أو حني يتم جتميع ،خالل فرتات متباعدة ،مراهقات هنا وأخرايت هناك ،دون خطة عمل
متكاملة ومسرتسلة ،وشحنهن لريددن ،ابلضبط ،جمموعة معينة من مبادئ حقوق اإلنسان اليت تستجيب حلاجات املشرفات ذات الصلة
إبنشغاالهتن الشخصية أو يف إجناز تقرير يف شكل بالغ يعزز ادعاءهن املساالة يف جمال الرتبية على حقوق اإلنسان ،أو حني ينظم ابلغون،
خالل فرتة االصطياف ،ورشة لتنظيف أحد الشواطئ ويستثمرون األطفال يف كل أشغاهلا البدنية الظاهرة ،يف حني يستغلون هم الفرصة
إلثبات أن األطفال هم أجدر ابملسئولية من اجلم اعة أو اجمللس اجلماعي يف اللون السياسي املخالف ،أو حني حيرص منتجو ومنشطو
برانمج ما يعترب امساً خاصاً ابألطفال على إعداد وإخراج كل شيء مبا فيه من فقرات الربط واحملفوظات وغريها مما يتلوه األطفال ،مث
يرتاجعون إىل الكواليس بعد أن يكونوا قد هذبوا كل األمور ،حبيث ال يبقى يظهر على الشاشة سوى األطفال… أو حني يتم جتنيد
األطفال يف إطار محلة نبيلة مفكر فيها من الراشدين وخيوضوهنا يف سبيل مكافحة إحدى الظواهر االجتماعية اخلطرية ،لكي حيملوا
الشارات ويوزعوا املطبوعات مث ينفضوا بعد انتهاء الفرتة احملددة دون أن يتساءل أحد عن نوع احلصيلة القيمية واملهارية والسلوكية اليت
اكتسبها هؤالء األطفال وعن الكيفية اليت ميكنهم هبا تعديل التصرفات البسيطة املتفرعة عن الظاهرة واليت قد تصدر عنهم أو عن أفراد
أسرهم… وتتوارد األمثلة ابلقدر الذي يصعب حصره ،إال أن أشهر منوذج للقياس عليه هو ما حيدث ،كما عشناه داخل الكتاتيب حيث
تتلخص املشاركة يف اسرتسال احلفظة يف إمساع الفقيه واملتشككني يف جديته من سكان احلي ،وذلك براتبة إنشادية توهم بقوة اهتمام
الصغار وجبودة فهمهم واستيعاهبم ملا هم بصدد تلفظه من بينات قرآنية.
أنه لبديهي أن الرتبية على حقوق الطفل ليست انتهاكاً حلقوق القاصرين ،وال عمالً حتريضياً لقطاع من اجملتمع ضد قطاع آخر ،بل هي
تكوين طويل األمد ،بروح حقوق اإلنسان وألهنا كذلك فإن املقصود ابملشاركة يف وضعيات أنشطة التعلم من أجل احلقوق ،هي خمتلف
التمارين العقلية واحلركية اليت تفسح اجملال أمام الطفل كي يبادر ويطلع على مبادرات غريه ،ولكي يتعرف على جتارب اآلخرين ويبدي فيها
رأيه ،ولكي حيلل وينتقد وينتج أفكار بديلة ،ولكي يتخذ قرارات ويناقشها مع أقرانه كما مع من هم األكرب منه ،ولكي خيتار ويديل ابحلجج
اليت تقنع حبسن اختياره… وهي يف النهاية تشجيع للطفل نفسه على تنمية القدرات الالزمة لكي يكون مواطناً إجيابياً يعزز الدميقراطية يف
جمتمعه وحيرص على احرتام احلقوق األساسية واحلرايت العامة وسالمة البيئة وعلى السلم جتاهه ولفائدة غريه.
املصطفى صوليح
اهلوامش:
املصطفى صوليح" ،حنو اسرتاتيجية لتفعيل اجملتمع املدين يف أفق خلق اللجنة الوطنية املوسعة للرتبية على حقوق اإلنسان"؛
-1
جريدة األحداث املغربية ،عدد  450ليوم  31مارس  ،2000ص.6
املصطفى صوليح" ،امليتودولوجيا املفيدة يف الرتبية على حقوق اإلنسان" ،جملة صدى التضامن عدد  ،4شتاء -1999
-2
 ،2000ص من  27إىل  33الدار البيضاء -املغرب.
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في التربية التسلنية والتربية الحقوق انسانية
فيوليت داغر
تقديا تاريةي
تظ ر لنا مراجعة لمدارس الفكر القديمة اتفا ا لى أهمية التربية في تكوين الشةصية وفي رسا نايعة العال ات
اان األفراد والجما اتا في الفكر الاوناني القديا كما في الع يدان القيديا والجدايد أو فيي تيراث الحيداث النايو فيي
اإلسييالا مييا اؤكييد لييى فكيير أن أون مي ٍ
يرب فييي حيييا األشييةاص هييو األسيير ثييا تييأتي المدرسيية أو معلييا الم نيية أو

الحييداث الييم انسييب للناييي محمييدي كي موليود اولييد لييى الفنيير  ،فييأاواء ا ودان ي أو انص يران أو

الكييارا ومعييرو

يمجسان ا كملك هناك مأثور أاو العالء المعر في رسالة ال فران ي ‘الاقن النف الناشي ما سيمع مين األكياار،
فالاث مع في الدهر ال اار iا

في دراسة هايثا منيااي حقيوق النفي فيي الثقافية العربيية اإلسيالمية  ،اسيتعراك سيري للموا يت الفق يية مين هيية
مسييؤولية النف ي وتأثارهييا لييى موهييوا التزامات ي

لييى صييعاد العبيياد والتربييية الدانيييةا نجييد فييي الد ارسيية أمثليية

لتوج ات الفالسفة آنماك ،ونتو ت بشك ةاص ند ال أر الم اتناول اان الجزار في سياسة الصايان وتداارها

ومسكوي في ت ماب األةالق واان سانا في القانون في النب ا

اتفق الثالثة لى أن من الهرور الادء ات ماب النف وتعويدء ممدوظ الةصيان منيم الفنياا ،اي أن تترسيو فيي
العادات المممومة التي يصعب ازالت ا اما تمكنت من نفس النف ا أما اما ا تهت الهرور االلتجاء اليى العقياب،
فإن ي انب ييي م ار ييا الحينيية والحييمر ،فييال اؤةييم الولاييد أوال بييالعنت وانمييا بييالتلنت ،ثييا تمييز الر بيية بالرهبيية وتييار

يسيتةدا العاييوس أو مييا يسييتد ي التأنايب ،وتييار يكييون المييديك والتشيجي أجييدا يين التأناييب ،ومليك وفييق كي حاليية
ةاصييةا لكيين اما أصييبك ميين الهييرور االلتجيياء الييى الهييرب ،انب ييي أال اتييردد المربييي ميين أن تكييون اله يربات
األولى موجعة

اii

لقد ش اك مادأ آةر الدواء العقاب ا د تربويية نيد الفالسيفة الثالثية المشيار ل يا أ يالءا ويمكين القيون أن معظيا
فالسييفة التنييوير فييي ال ييرب ييد حييافظوا لييى هييما الماييدأا فالعصييا ييد منعييت فييي المييدارس الارينانييية يياا 1999

والعقوبييات الجسييدية لونفييان التييي أ رهييا ييانون  1860ييد بقاييت حتييى العيياا الماهييي كجييزء ميين الج يياز التربييو

الارين ييانيا ولوس ييت ،ل ييا تج ييد ييد ال ييدان اس ييالمية ،م يين المس ييتعمرات الاريناني يية الس ييابقة الت ييي ا تبس ييت الق ييانون
الاريناني الممكور ،من المناسب ال اء أشكان العقوبات الجسدية في اج زت ا التعليمية والقها يةا

ف ييي التي يراث العرب ييي الفلس ييفي والنا ييي نج ييد تركاي ي از ل ييى ت ييماب األة ييالق ن ييد الناشي ي ة بش ييك يح ييون دون اإلكي يراء

يعايير اايين سييانا يين ملييك بييالقوني اجييب أن يكييون وكيير العناييية مصييروفا الييى م ار ييا أةييالق الصيياي
والتةويييتا ا
فيعدن وملك بأن يحفظ كيال يعرك ل هب شداد أو ةو شداد أو ا أو س ر وملك بأن اتأمي كي و يت ميا
الم يشت ي ويحن اليي فيقيرب اليي  ،وميا اليم يكرهي فانحيى ين وج ي ا وفيي مليك منفعتياني احيداهما فيي نفسي ،
بييأن انشييأ ميين النفوليية حسيين األةييالق ويصييار ملييك لي ملكيية الزميية ،والثانييية لادني  ،فإني كمييا أن األةييالق الردا يية
تابعيية ألنيواا سييوء المي از فكييملك اما حييدثت يين العيياد اسييتتبعت سييوء المي از المناسييب ل ييااا ففييي تعييدا األةييالق
حفظ الصحة للنفس والادن جميعا معا iiiا
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ربي الفالسفة العرب في العصور الوسنى اان النصا ك التربوية والنصيا ك المتعلقية ارياهية الينفس والايدن ،حايث

يحهون لى المشي والجر والنوا المتوازن والفروسية وبنفس الو ت اؤكدون لى التواص اان األنفانا
نجدها ا
المحادثة ،يقون اان سانا ،تفاد انشراظ العق  ،وتح منعقد الف ا ،ألن ك واحد من أول ك انما اتحيدث بأ يمب ميا
رأا وأ ييرب م ييا س ييم  ،فتك ييون ارب يية الح ييداث س ييابا للتعج ييب مني ي وس ييابا لحفظي ي  ،ودا ي ييا ال ييى التح ييدث ،ث ييا ان ي يا

اترافقون ،وفي ملك ت ماب ألةال ا وتحريك ل مم ا وتمرين لعادات ا

اiv

أةتلت العلماء منم ديا الزمن في تقدار العمر الم اادأ في النف التعلا ،من ا من ناليب بسين السيابعة ،ومين ا
ميين تييرك الحرييية لوه ي والنف ي  ،وميين ا ميين ييان بيياثنتي شيير سيينةا كييملك اةتلييت الفق يياء فييي التكلاييت الييداني

لونفانا وهناك أحاداث تقون بشجرها منم السابعة وأةرا بهرب ا منم العاشر  ،وليس ل يمء األحادايث ميا اؤييدها

فييي القيرآنا أمييا الثقافييات الاونانييية والفارسييية والعربييية القديميية فتتفييق لييى أن أهييا السيينوات فييي تربييية األنفييان هييي
السنوات السب األولى من العمرا
يمكيين أن نسييتةلص ميين هييما االسييتعراك وجييود نظيير متنييور لتربييية األنفييان تقييوا لييى التسييامك وافسيياظ المجييان
لليتعلا ميين األهي والمحيييي وتجنييب حصير النفي فييي تصييور هيياق للحيييا والكيون والمعتقييدا لكيين هييمء الرؤيييا كييان

يقاال ييا لييى أرك الوا ي أنمييا سييلوكية معييية تقييوا لييى الهييبي والتنوي ي بيياللجوء للق يير ميين ا ي األه ي أوال

والمدرسة والمحيي ثانياا هما الحان ،الم شجب

اد الرحمن الكواكاي في منل القرن العشرين فيي كتابي نبيا

االستاداد  ،ما زان سا دا في مجتمعاتنا العربيية حتيى و تنيا الحاهير وان ةافيت حدتي بعيك الشييءا نيتج هيما ين
المت ارات الكثار التي استجدت لى الساحة الدولية ةاصة فيي السينوات األةاير والتيي أ قايت التنيور فيي النظير

الى مف وا اإلنسان وحقو وا رار حقوق النف وا تبارء نص ار فا ال بحيات ا

قرا،ة في الوضع الراهن

ر ا حرصنا لى دا التعميا أةما بعان اال تبار الةصوصييات التيي تمايز اليدا ين آةير نظي ار لنايعية األنظمية

السياسية واألوهاا االجتما ية واال تصادية ار المتجانسة موما ،يمكننا القون أن هناك سمات مشتركة للثقافية
السياسية السا د في الدون العربيةا نعني بالثقافة السياسية مجموا الموروث والمكتسب الثقيافي التيي مين مقومات يا
الممارسيية االجتما ييية والسياسييية والتربييية العا لييية والمدرسييية و ايرءا والسيؤان المنييروظ هييوي هي تؤه ي هييمء الثقافيية

لاناء الديمقرانية وتنااق مبادئ حقوق اإلنسان أا ال ؟
ال اد من اإلشار اداية لما يسمي

السياسييية فييي المجتمي

لماء السياسة اثقافية التبعيية وثقافية المسياهمةا تيتلةص األوليى اةيرو السيلنة

يين اراد األفيراد الييمان اتسييا دورهييا بالسييلاية و ييدا المسيياهمة فييي الحيييا العاميية ةشييية ميين

اهيين اد السييلنةا اانمييا تعتايير ثقافيية المسيياهمة الفييرد مواننييا ،ميين حقي المسيياهمة فييي الحيييا العاميية وتوجيي

مي

المنظومة السياسيةا همء الثقافة تعزز ممارسة الديمقرانية بما هي اون بالتعددية الفكرية والسياسية والتداون ليى
السلنة ن نريق اةتيار الشعب لممثلي والمشاركة بالتنمية وتوزي الةارات بالعدن وتكافؤ الفرص ،الوvا

-1العال ات اان الجنسان

vi

تتمحييور األسيير العربييية حييون سييلنة رب العا ليية ،وهييي سييلنة األب لييى األانيياء والييزو

لييى الزوجييةا فقييد بقاييت

العال ات داةل ا محكومة ابقايا من ال ات العاودية التي نشأت تاريةيا في ظ سياد النظاا األاو ا هما النظاا

220

اليم أ نيى السيلنة المنلقيية للرجي وفيرك ليى المي أر واألانياء الةهيوا لي بييالقو ا فيالت اارات التيي دةليت لييى
هيكلات ييا بقا ييت س يينحية ول ييا تم ييس مه ييمون ا وجوهره يياا وه ييي ان أث ييرت ل ييى ش ييك األس يير ودوره ييا االجتم ييا ي
والثقييافي ،لييا تييؤثر لييى نو ييية العال ييات داةل يياا لقييد كييان التقييدا لييى صييعاد ال ييات الجنسييان فييي العداييد ميين

معالمي لصييالك الرجي الييم ُفتحييت أمامي امكانييات جداييد وحصي لييى حريييات لييا ُيسييمك ا ييا للنسيياءا ممييا كييرس
سييينرت لييى األصييعد اال تصييادية واالجتما ييية والثقافييية والقانونييية والسياسيييةا فييي الو ييت ان ي  ،لييا تحييظ الم ي أر
بقدر كا

من التعليا والعم الم ني الم يسيمك ل يا ات ااير ميوازين القيوا لصيالح ا بشيك أكثير تكاف ياا وهيي ان

أفلحت بعم ميأجور ايدوا ي األزمية اال تصيادية ال تجيد مشياركة ل يا مين الرجي باأل ميان المنزلييةا وال يسيمك ل يا

العم ي هييما اتحقاييق نفس ي ا بقييدر مييا هييو لمسييا د األسيير لييى تحسييان مسييتوا معيشييت اا ممييا ازيييد ميين التفر يية

بالمستوا اان الزوجان وبان أفراد العا لة ومن التوتر في العال ات التي يحكم ا مننق القيو والسيينر واالسيت الن

والتي يكرس ا الدان والثقافة والقانون viiا

ر ييا أن فييرص التعليييا والعمي بالنسييبة للفتيييات ييد أصييبحت الاييوا أكثيير شيياو ا ،ف ييي لوسييت ال ت ييد

فييي الييب

األحيييان ألكثيير ميين تحسييان فرصي ا فييي الييزوا ور اييية الييزو وتربييية األانيياءا فييالم أر تعييد منييم نفولت ييا ل ييما الييدور

وتشج

لى ااراز أنوثت ا وتعيش في الو ت نفس حالة م واستالب نفسي وجسيد فيي ظي أسير األب ومين ثيا

أسيير الييزو ا يحص ي ملييك هييمن يوانان صييارمة فييي ظ ي التح يريا الييداني والقييانوني وجييو ميين الق يير االجتمييا يا

ويكون للرج أبا أو أةا أو زوجا أو اانا الحق بالتحكا بحريت ا وحركت يا وكيان يا حفاظيا ليى شير العا لية ،كوني

ُانظر ل ا كأدا للجنس والمتعة واإلنجابا فالم أر ما زالت في المهن الجما ي تثار الش و والتنازاا مما اارر مني
االةييتال اييان الجنسييان فييي سييا ميين المييدارس كمييا ويفييرك لا ييا ،وان بشييك متفيياوت ،االحتشيياا بييالملبس و ييدا
التار واةفاء جسدهاا هيمء الظياهر تبقيى بيالنب أكثير ايرو از فيي الاليدان األكثير تعصيبا و نيد الشي ار ك االجتما يية
األكثر فق ار واأل

مكانة اجتما ية وبالتالي أ

حماية انونية واجتما ية وأكثر تأث ار بالثقافة السا د ا

د يقاا همء الممارسيات العدوانيية استسيالا وتنيازن و نيو أو ردود فعي

سا ر األحوان ال يسمك هيما الوهي

نيفية مين ةيالن التميرد والثيور ا لكين فيي

المانيي ليى ال يات ا ليية اير ديمقرانيية اإرسياء ثقافية ديمقرانيية ونظياا

يحترا حقوق اإلنسانا وهنيا ،لكيي يحصي التحيون اليديمقراني اجيب ليى السيلنة السياسيية أن تيدف ا يما االتجياء
من ةالن ارنامج هاد

-2الوا

واراد راسةةا ف

السياسي

اتا ملك في الالدان العربية ؟

viii

ام ا كان أصيال مرميى المجتمي السياسيي السيعي وراء الةاير الجميا ي ،ففيي الاليدان العربيية -كميا هيو حيان معظيا
الدان الجنوب  -هو المولد األون للعنتا فالسلنة ،التي هي أساسا وظيفة في ةدمية الشيعب ،ليسيت سيوا بيار

يين ملييك ةيياص للحيياكا الييم اوظييت كي شيييء فييي ةييدمت ا اييدال ميين أن تكييون هييي فييي ةدميية ك ي شيييءا وهييمء

األنظمة ،التي هي بصفة امة استادادية ،مات نايعية تقلاديية أو ز اميية أكثير من يا قالنيية وديمقرانيية ،تحياون
أن تييورث الحكييا ألانا ييا بعييدها اييدن القاييون بالتييداون لي ي ا ملييك ،اهييافة ال تمادهييا لييى صييلة النسييب والعشييار

والنا فة الدانية أو العر ية أو لى المننقة الج رافية الةتيار حاشات اا وهي ،من أج اإلبقاء نويال لى نفومها

فع ييان ،ألن ييا تف ييرك نظام ييا ه ييي ال النظ يياا ال ييم اري ييدء
ال ييم ال تتةل ييى ني ي تلقا ي ييا ،تح ييون دون أ ا تي يراك ا
المواننونا فعند معظم ا ان لا يكن جال ا كان الستعمان العنت والقو الفه اوجودهاا
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فييي ظي ت وانييؤ المصييالك الف وييية للش ي ار ك الحاكميية وانعييداا ييدر كييا
يناق في توزيي الثيروات والمظيالا صيارةةا يهيا

ميين العداليية االجتما ييية ،يصييبك التفيياوت ال

ليملك نيت أسيالاب القمي ووسيا

الهي ي الماديية والقانونيية

واإل المييية التييي توظف ييا لصييالح اا ممييا اةلييق حاليية ميين الشييعور بيياال تراب وأجيواء محموميية ميين الكاييت والعنييت
المهاد الم اود أحيانا لالنقالبات والت اارات ار السلميةا
ر ييا تو ي ي الييدون العربييية بشييك متفيياوت لييى بعييك االتفا يييات الدولييية ولييزوا تماشييي التش يريعات المحلييية مع ييا

وم ار ب يية تنايق ييا ،تبق ييى مس ييألة حق ييوق اإلنس ييان م يين المس ييا

األساس ييية الت ييي تن ييرظ اش ييكاليات لوج ييز الحاكم يية

القيميون ليى الشيأن العيااا وليما،
والسلنات التسلنيةا فتحقيق ا اتنلب استعدادا مهنيا وتكوينا قليا ونفسيا يفتقيدء ا
ف ييا مييا ارح يوا انظييرون للنشييناء كاد يية ريبيية و ربييية وكييدةالء اجييب تحجيييا مكييان ا وتشييوي دورهيياا ملييك كييون

المبييادرات التحتييية ايير الحكومييية لم ار بيية التجيياوزات السييلنوية والتنداييد ا ييا تتعييارك م ي سياسييات الحييزب الواحييد
والقاالة الواحد واليز يا األوحيدا ان يا تةايت النا يية اليم ا مي مين مؤسسيات المجتمي التمجايد بشةصي وةدمية
ظميية النظيياا اييدن انيياء مجتم ي مييدني ييا ا لييى أسييس العييدن والديمقرانيييةا فجمعيييات المجتم ي المييدني ،التييي

أحرزت في السنوات األةاير تقيدما مهينردا فيي التواجيد والعمي النيو ي الفعليي ليى األرك ،تعياني مين محاولية
تأنارها للسلنة السياسية القا مة ،حاث اادو بعه ا وكأن مجرد أج ز تابعة ل اا مما يفقدها المصدا ية ويحرم ا

من لعب دورها كقو مهاد تحون دون التبعية والتسلي وتدف بالحكا نحو االتزان واال تدانا

احييداث

ا ييمء الممارسييات السييلنوية واألشييكان القمعييية مييا يشي ا اإلمكانيييات الفردييية يين القييياا بعم ي ةييالق ا ييد
ت اا يرات جدييية وبنيياء ا فتةه ي الحاجييات اإلنسييانية العميقيية للكاييت والتحوي ي وتعلييو ل يية الكسييب وتقييديا المصييالك
اآلنييية والحاجيية لالشييتراك فييي لعبيية األنظميية ميين أجي االسييتمرارا ان اال تييياد والتنويي

يفييرك ميين األ ييوا اييؤد اييدورء لوسييت لإلم ييان لميين يحت ي

لييى النا يية والقاييون بمييا

ميية ال ييرا السياسييي كشييك أ لييى للسييلنة األاوييية

وبالتالي ،الةنوا لممارسات المرهية و ار العقالنية في سلاية ال تلاق بالكا ن البشر ا

تجيياء األا يواب الموصييد ييد تتييأجج فييورات نفييية البييا مييا تييزداد بازدييياد المقاوميية التييي تلقاهييا ،تقييوا ا ييا ش ي ار ك
اجتما ييية تييرفك العيييش ريبيية يين الوا ي أو االستسييالا ل ي ا هييمء المعارهيية تحلييا بالمشيياركة فييي تنظيييا الحيييا

االجتما يية ليى أسيياس التعدديية السياسيية وممارسيية الديمقرانييةا وب يما مييا يسي ا بهيبي العنييت وانقيام الميواننان
ميين هيييا ا الوجييود ويسييمك اتنييور المجتمي وانييالق فعالياتي وامكاناتي الحايسيية نييد رأس مالي البشيير ا لكيين
البا ما يكون ةيار همء القلة من المناهيلان ايان العمي السير أو شيب الشير ي فيي ظيرو

النفي القسر  ،ملك ندما ال تةتار تجربة الزنازين أو تنجو من التصفية الجسديةا

-3في تربية الناش ة

شيداد الصيعوبة أو

ix

‘يقبل طفل اإلنسان على الحياة ولديه من اإلمكانات الفطرية والكفاءات الذاتية ما يجعل
من الضرورة لكي تتفتح وتنمو االعتماد على والديه ومحيطهه مهمن عة هة متميهعة مه
أمه .xمما يسمح له بأن يتطور من كائن ال يميع ذاته عن العالم الخارجي -الموجود لسد
حاجاته الفيعيولوجية والعاطفية -إلى فرد مستقل له شخصهيته المتميهعة والخا هة بهه.
يجتاز من أجل ذلك مراحل متتابعة ومتداخلة يحقق خةلها درا كبيرا من نمهو العقلهي
والجسههدو والنفسههي واالجتمههاعي .عبههر هلوك والديههه ونوعيههة عة تهمهها بههه ونم ه
تعاملهما معه تتكون األنها واألنها العليها للطفهل و هورته عهن نفسهه وفكرتهه عهن يمتهه
وشعور باألمن .مما يحدد أشكال عة ته بنفسه وبهاخخرين فيمها بعهد .حهوالي السهنة
الثالثة من عمر  ،يطرح الطفل بشكل خاص أ ئلة كثيرة على والديه وظيفتهها تحقيهق
توازنه النفسي وتكوين تفكير اال تنباطي والتعرف على محيطه وعلى القيم الخلقيهة
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والسلوكية المرتبطة بهها .يشهعر اإل ه اء لهه والصهدب باإلجابهة علهى أ هئلته والد هة
با تعمال التعبيرات المألوفة لديه باالطمئنان وباحترامه ومشاركته همومه ،بمها يحقهق
له توازنه النفسي .والطفل يمكن أن يدرك بعفويته وبراءته أشهياء هد يعبهر عنهها بطهرب
مختلفة دون أن ينتبه لهها الراشهد بهداعي آليهات الهدفاع عهن الهنفل والكبهت والتحهوير
وغيرها التي تتحكم به .وهناك من المسائل التي يتكهتم عنهها الراشهد أو التهي ينقلهها
محورة للطفل ما هو كفيل بخلق جو من القلق لديه.
من المؤكد أن األهل غالبا مها يجههدون فهي هبيل تربيهة أبنهائهم ،لكهن عهدم إلمهامهم
بخصههائه هههذ المراحههل ومتطلباتههها وخههوفهم مههن االنقيههاد لنههعوات أوالدهههم يجعلهههم
يسلكون لوكيات تتعارض م المبادئ التربوية .واأل وأ من ذلك تبريرهم لمها يفعلهون.
فالمجتم يقدم للطفل عبر أهله نماذج ثقافية تخضه إمكاناتهه الفطريهة لعمليهة انتقهاء
وتحتم عليه االنصياع لها كي يتبنا مجتمعه ويرمى به أهله.
عنههدما يقبههل الطفههل علههى الحيههاة فههي جههو غيههر ههليم مههن عههدم االحتههرام والتفههاهم
واالنسههجام بههين الوالههدين وغيههات العة ههات الديمقراطيههة والحريههة الشخصههية والحههق
باالختةف والتفرد ،يمكن أن يطرأ خلهل فهي البنيهة العامهة لشخصهيته نتيجهة الصهدمات
واألزمات التي يعيشها من خةل والديه .فقد يكون التوتر على درجة تتعدى درته علهى
مفهم مسبباته والتحكم به ،مما يمكن أن يكون لديه عقدا تههدد نمهو النفسهي وتتهرك
آثارها السلبية على مستقبله إن لم تعالج في حينها.
إن الحاجة لألم في تربية أبنائها حاجة ما ة يترتب على نوعية عة تها بهم (من محبة
وتفهم وإرشاد أو عدم اهتمام أو تعنيف وعدم احترام) نتائج مستقبلية هامة (من تفاؤل
وتوفيق وإ بال على الحياة أو انعواء عن المجتمه وتشهاؤم وفشهل وغيهر مهن تعبيهرات
عدوانية موجهة للنفل واخخر) .فدور األم أ ا ي جدا في نمو شخصهية الطفهل ناهرا
لتبعيته لها وعدم ا تقةليته عنها ولسلطتها المتناهية عليه خا ة في األشهر األولى
من عمر  .إن نوعية هذ العة ة د تكون يئة العوا ب عندما يعتريها الخلل والتشويه
بسبب شخصية األم أو الاروف المحيطة بها والتهي تهؤثر هلبا عليهها .واألم تعيهد عبهر
أطفالها إنتاج أشكال القم والعدوانية والمعاناة التي ا تها بحياتها xiبسبب االعتبارات
الثقافية والتقاليد المتوارثة والختةل العة ات العوجيهة القائمهة علهى الهة مسهاواة فهي
الحقوب وانتهاك هذ الحقوب .
يضاف لذلك أنه غالبا ما يوكل دور تربية األطفال برمته إلهى األم ويتخلهى األت عهن أخهذ
حصته في هذا المجال .وههو إن لهم ي هب تلقائيها بسهبب مشهاغله الوظيفيهة أو غيرهها
يمكن أن ي يب رمعيا من هذا الميدان من بل العوجة .وذلك في عمليهة رد فعهل واعيهة
أو ال واعيههة علههى التسههلطية الرجاليههة واال ههتةت الههذو تعههاني منههه مههمن دونيتههها
االجتماعية .إن أكثر من يق عرمة لخطر اختةط األدوار بين األجيال الولهد البكهر وخا هة
هنه ومكانهه .لقهد أظههرت
الصبي الذو يحل رمعيا مكان أبيهه بشهكل ال يتماشهى مه
الدرا ات الحديثة مدى أهمية دور األت في تنشئة أطفاله ومرورة ربه منهم والتفاعل
معهم لبناء شخصيتهم بشكل متوازن.xii
يقابل لوك األهل العنيف ردود فعل مختلفة من األطفال .عند الص ر يكون اخباء مومه
خوف وإعجات من بل أبنائهم الذين ال يضعون كةمهم موم الشهك ويسهب ون علهيهم
فات الخلود والجبروت .ذلك بسبب حاجتهم للشعور بهاألمن واالطمئنهان و هون الهذات
وألن ههواهم النفسههية والعقليههة ال تسههمح لهههم بعههد بفهههم مسههببات ههلوك الكبههار
وبمحاكمة األحداث بشكل موموعي .فحر ا من الولد علهى محبهة أهلهه لهه ،غالبها مها
يؤثر إدانة نفسه من غير حق علهى إدانهة أهلهه بحهق .وبمحاولتهه الهدفاع عهنهم وتبريهر
تصرفاتهم يتعرف على الشعور بالذنب تجهاههم وينقلهب مهن مهحية إلهى مسهؤول عهن
لوكياتهم المرمية .كذلك يلجهأ لكهبح جمهاح نععتهه الفطريهة نحهو اال هتقةل الهذاتي
واال تكشاف وحب اال هتطةع ويكبهت مشهاعر ومشهاكله لحمهايتهم .وعنهدما يكبهر،
تبقى ورة ذلك الطفل الهذو لهم يعهف طفولتهه م مهورا بهالعطف والحنهان فهي داخلهه
223

تستفيق عند كل اهتعاز أو تجربة .فيعيف الصدمة دون أن يفهم بب ردود فعلهه ودون
أن يتمكن من الت لب على نتائجها .فهو د ال يهدرك أن معاناتهه هدى لمها ههو مكبهوت
ومنسي ممن دائرة ال وعيه.
في غالب األحيان يكرر المرء في كبر اخليات السلوكية التي نشأ عليها .لكن كيهف لهه
أن يدرك أنه يعيد رغما عنه ما عانى منه عندما ينجب أطفاال وأنهه لهن يكهون بامكانهه أن
يعطيهم ما حرم هو منه ويربيهم على ما لم يتعرف عليه ؟ فيدخل حينها من جديد فهي
دوامة العنف والعنف المضاد ،حيث أن شعور بالقلق وعدم االطمئنان يجعله يخهاف مهن
نفسههه ومههن اخخههرين علههى نفسههه .وكههائن كهههذا ال يمكنههه أن يتعههرف علههى السههعادة
المحرمات والممنوعات والشعور بالهذنب
واالكتفاء الذاتي .فاألنا العليا تكونت تحت م
ومفاهيم الخطيئة والحهرام .ممها حهول طا اتهه للخلهق واإلبهداع إلهى هلوكيات هلبية
وجعل نارته للوجود يكتنفها التشاؤم والحذر والحقد.xiii
تتعدى وء المعاملة الضرت ومااهر العنف الجسدية إلى تصهرفات هد تكهون أكثهر أذى
كونها أ ل ظاهرية .يكون ذلهك لهيل فقه عبهر ا هتعمال نهوات الكهةم وإنمها بت ييبهها
وباإلهمال وعدم االهتمام .كمها يمكهن أن يكهون عبهر إعطهاء أجوبهة والقيهام بتصهرفات ال
تتنا ههب م ه المطلههوت وحاجههة الطفههل ،وعبههر التههدخل السههافر بشههؤونه وخصو ههياته
واغتصات ا تقةليته .كهذلك ،وبسهبب التشهدد الجنسهي وإلرمهاء رغبهات دالراشهديند
بأ ل كلفة لهم ،هناك حاالت أكثر شيوعا مما نتصور من االبتعاز الجنسهي لألطفهال مهن
بل ذويهم .مما يفقد األمل بالخير والمسهتقبل ويحلهل الشهعور بالعهار والهذنب والهنقه
ويبرر التشاؤم والتدمير الذاتي ويعرض لألمراض واالمطرابات النفسية الشديدة.
تاهر السلوكيات المنحرفة عند األطفال بشكل أكثر حهدة وخطهرا فهي فتهرة المراهقهة،
عندما يتصاعد التوتر النفسي بشكل ا هتثنائي وتهتهع الشخصهية مه ظههور الت ييهرات
الفيعيولوجيههة .فههي هههذ المرحلههة ،تجههد التربيههة الصههارمة لألهههل محا ههبة لههها بضههرت
القوانين والقواعد بعرض الحائ ورد الصاع اعين لهم .يصل ذلك لذروتهه عنهد غيهات أو
معف القدرة على التفهم واالحتمال من بل األهل وخا هة لمها يتعلهق بههذ المرحلهة
من خصو ية .في الحين الذو تخبئ هذ األ هاليب بهالتعبير المطالبهة ،التهي تكهون ال
واعية إجماال ،بالحنان والهتفهم والمسهاعدة فهي مرحلهة انتقاليهة هعبة لهها متطلباتهها
النفسية والجسدية واال تصادية واالجتماعية .هذ النقمة والرغبة باالنتقام يمكن كذلك
أن تتحول لثورة على كل ما ومن يمثل السلطة .مما د يجعل المراهق يلجأ ال هتعمال
السةح للتنفيل عن المكبوتات عندما تسمح له الفر ة بذلك ،متذرعا بهذرائ عقائديهة
أو غير .
 -4العة ات األ رية
غالبا ما ُيعهد األطفهال الهذين يشهكلون أكثهر مهن نصهف عهدد هكان مجتمعاتنها العربيهة
ممتلكات شخصية ألهلهم وبشكل اكثر تحديهدا لهرت البيهت .xivفيمها يعبهر عنهه بحهديث
ينسب للنبي محمد دأنت ومالك ألبيكد .ومن أجل دتنشئتهم تنشئة الحةد ودحسن
تربيتهمد يعهاملون معاملهة ا هية تأخهذ طهاب التطويه  .يهتم ذلهك خلهف أبهوات مو هدة
وب يات مواب و هوانين تمنه ممار هة العنهف علهى مهن ههم أمهعف .ويعتقهد اخبهاء أن
األ اليب التربوية العنيفة التي ا تعملت معهم تصلح م أبنائهم وينسهون اخالم التهي
ههببتها لهههم .فيعههودون لتكههرار مهها خبههرو دون األخههذ بعههين االعتبههار الت يههرات العمنيههة
والتربوية ودون إدراك أن هذ الطريقة تعرض عة تهم معههم ألخطهار شهديدة ،حيهث أن
المشاعر المكبوتة أثناء الطفولة تبقى فاعلة طوال العمر.
با ههم المبههادئ التربويههة التههي نش هأوا عليههها ،يحههاول األهههل أن يربههوا أوالدهههم بههنفل
الطريقة .فهم ربمها ال يهدركون أنههم بسهلوكهم ههذا يطفئهون شهعلة الحيهاة فهيهم كمها
أطفأها أهلهم فيهم مهن بهل .وبانعهدام د هة التمييهع والهروح النقديهة يصهبح كهل شهئ
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ونقيضه ممكن .وال عجب أن تجتم األمهداد فهي هلوك يهوهم بأنهه متجهانل لكسهب
األشياء بالرياء والنفاب االجتماعي تفاديا للمواجهة م الحقيقة المؤلمة.
من اخباء من يكون معيف البناء النفسهي ،عهديم الثقهة بنفسهه ،ذو حسا هية مفرطهة
لألمور .ما يجعله ممن عة ات القوة م أبنائه يطلب الطاعة واإلذعهان لرأيهه وال يتحمهل
أو تفرد واختةف بالرأو عنه .فاألت الاالم والمستبد ال يأخذ بهرأو طفلهه بهاألمر الهذو
يعنيه وإنما يقرر هو وحد ما يتعلق به وال يقبهل منا شهة أو معارمهة لهه .وعنهدما تكهون
العة ات السلطوية لصهالح فهرد مهن ههذا النهوع فهة بهد أن تصهبح مهدمرة لخخهرين ألنهه
يطارد ما يعتبر خطأ وما ال يتماشى م رأيه .فهو يخشى المعرفة ويتوجل من كهل
ما ومن يمكن أن يكشف له عن جوانب في شخصيته ومهن طفولتهه هد تؤلمهه وتحرمهه
من أوهامه وشعور بالطمأنينة.
هذ اخليات تتحكم بالمرء من أ فل الهرم االجتماعي إلى أعة دون تمييع ،مه فهارب
أنها د تكون مقنعة وأن تسلك معابر أكثر تعقيدا في مته وال تاهر بوموح خلهف بريهق
المنصب .فبقدر ما يمتلك شخه كهذا من لطات بقدر ما يمكنه أن يحد من إمكانيهات
مههن عههدا وي يههب دورهههم بههاللجوء للترغيههب والترهيههب وللو ههائل األكثههر عسههفا .إن
ممار ة السلطة ،أية لطة كانت ،يمكن ا تعمالها كو هيلة للتصهريف وللههرت إلهى
األمام عبر تدمير أو ا تعمال وا هتبعاد اخخهرين .بينمها يبقهى الحهل فهي الخهةص مهن
عذات الذات وانتهاك حقوب اخخرين في محاولة فهم المسببات واكتشهاف منهاب اخالم
التي تقب في خبايا الةوعي وتجارت نوات الطفولة األولى.xv
فهرد أو جماعهة مها أعمهاال مهينهة بحهق آخهرين ،خا هة
إنه من الصعب جدا أن يمهار
عندما يكونوا أطفاال ،دون أن يقدروا م بة ما ا ترفت أيديهم .لكنهم يلجهأون لتبريهر ذلهك.
واأل هل عندما يقدم لهم المجتم هذا التبريهر وعنهدما تكهون ههذ الممار هات عامهة
وغير ا تثنائية .حين تأخهذ التربيهة طهاب التهرويس وتسهود القهوة العة هات االجتماعيهة
ويصبح العنف مبررا من المجتم ومؤ ساته با هم المحبهة وال يهرة علهى المصهلحة أو
حفاظا على األمن ،يختل بذهن الطفل الحب باللجوء للعنف .وويهل لهه إن لهم يجهد مهن
ينتصر له ويوا يه في أحعانه ويفهم معاناته لينقذ من توجيه وى التهدمير مهد نفسهه
واخخر.
لأل ههف ،ال تتعههاطى المجتمعههات العربيههة عمومهها بشههكل واع مه مشههاكل الناشههئة وال
تواجه مواجهة جديهة مسهببات ههذ الممار هات السهلوكية الباثولوجيهة .فتتكهرر آليهات
العنف ويعاد إنتاجها من جيل خخر علهى اعهدة الههرت لألمهام والنفهي واإلل هاء واللجهوء
خليات دفاع عن النفل فيها من التصلب أو الخفة بالتعامل م األمور أو الشهعور بهالعجع
واإلخفاب عن مواجهتها.
نارا للمهمات الملقاة على عاتق العائلة من ناحية تربية الناشئة في المجتم العربهي
وانعدام أو لة تواجد مؤ سات الدولهة المكلفهة برعهايتهم ،تكهون األ هرة ههي الخليهة
األ ا ية بالنار لألدوار المختلفة المناطة بها .فتبقى بالتالي مقد هة وحهرة التصهرف
بأفرادها كما تشاء دون أن ُينار لها بعين الشهك والتجهريح .لههذا يسهتمر جهدار الصهمت
مطبقا طوية على ما يدور داخلها ،وما من يعترض أو يشتكي أو يرا هب أو يحا هب مهن
خارجها .وأين لرجال الشرطة أو المحاكم أن تقوم بأكثر من دور رمعو في هذا المضهمار
طالما أنها ثقافة الجمي يتداولها ويربى عليها جمي أفراد المجتم ؟
-5التربية المدر ية

xvi

يوكل المجتم للمدر ة  -والمؤ سهات التهي تشهرف علهى تربيهة الطفهل إن وجهدت-
مسؤولية القيام بالدور المكمل لأل رة في عمليهة التهرويس ههذ  .إن المدر هة ،التهي
هي وليدة زمانها ومكانها ،ليست بأفضل حال .هي تأتي بعد األههل لتعيهد إنتهاج نفهل
األ اليب التربوية .فاألنامة التربوية ال تشهج غالبها علهى االكتشهاف وتنميهة الطا هات
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اإلبداعية وتطوير القدرات الذاتية بما فيهه الكفايهة .وإنمها يعهود الطفهل منهذ الصه ر علهى
التلقين والقبول بما يقدمه المدر  ،دون ت ليب حل نقدو والتعود على طرح األ ئلة
بما فيه الكفاية .بهذا ما يحد من دراته العقلية بدل أن ينميها ويجعله أ ير أ لوت غير
ديمقراطي في التعليم .فاإلنسان الذو تعود على الطاعة وعدم ا هتعمال النقهد وفقهد
وة المةحاة ال يمكنه أن يبصر األشياء بشكل مستقيم .وهو حتى إن أبصهر شهيئا فهة
بد أن يشك بقدرته على التمييع ألن ذلك غير مألوف لديه.
غالبا ما تقوم المدر هة والجامعهة أو المؤ سهة التعليميهة فهي الهدول العربيهة بمهمهة
تأطير إيديولوجي أو ديني في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة التي تحهاول أن تسهتعملها
بو ا لها للدعاية لتوجهاتها المذهبية والسيا ية .يتم هذا على حسهات القيهام بهدورها
ببث ثقافة ديمقراطيهة وحقهوب إنسهانية توطهد الحهق بهاالختةف والشهعور بالمسهؤولية
واحترام النفل واخخهر والتعهاطف والتعهاون مه اخخهرين والهتحكم بالمصهير والممار هة
الديمقراطية الفعلية على الصعيد العام والمشاركة الخة ة والجدية بالحياة المحلية.
أما الخطات الديني السائد في بعس المؤ سات التعليمية الدينية فهو أحيانا كثيهرة مها
يخل بين العقيدة والهرأو ويلجهأ للتهديهد بهدال مهن اإل نهاع .إنهه ال يتهرك مجهاال للتفكيهر
واال تنباط واالجتهاد وإنما للتبعية والدوغمائية واألجوبة الجاهعة والتطرف في الموا ف.
وهذا يصب بالطب فهي ثقافهة التبعيهة والتسهل وال يؤههل البتهة لتحضهير األرمهية لبنهاء
الديمقراطيهة ولتههوفر المنطلقههات الةزمههة لحمايتههها .لكههن تضههارت المرجعيههة الدينيههة مه
المرجعية الفلسفية لحقوب اإلنسان لم يمن لحسهن الحهب بعهس البلهدان العربيهة مهن
وم برامج تربوية جديدة تحاول االحتكام للعقهل وتتعامهل مه التهراث بشهكل اجتههادو
وعقةني.
-6المؤ سات التعليمية وتدريل حقوب اإلنسان
لقد حقق المجتم الدولي طيلة العقود الفائتهة نقلهة جبهارة وبهذل جههودا حثيثهة إل هرار
اتفا يات تضمن حقوب األفراد والشعوت وتصون كرامة اإلنسان .كهان لهذلك تهأثير علهى
المجتمعات العربية التي واكبت بعضا من هذا التطور .لقد تعددت المنامات التهي تههتم
بحقوب اإلنسان وركع البعس منها على وجوت تدريل مبهادئ حقهوب اإلنسهان تماشهيا
م متطلبات الحضارة اإلنسانية وتحقيقا لرغبهة فهي الت ييهر والتقهدم .لقهد كانهت األمهم
المتحدة ،خةل مؤتمرها الذو عقهد فهي طههران هنة  ،1968هد دعهت الهدول األعضهاء
لتدريل حقهوب اإلنسهان وا هتخدام دجميه و هائل التعلهيم مهن أجهل إتاحهة الفر هة
للشبات ألن يشب بروح احترام الكرامة اإلنسانية والتساوو في الحقوبد .كما وطالبت
جمعيتها العامة الدول باتخاذ الخطوات لتدريل هذ المادة في المقررات الدرا ية فهي
المرحلتين االبتدائية والثانويةxvii.
يسههتنتج اليههوم مههن خههةل النههدوات المختصههة ،أن تههدريل مههادة حقههوب اإلنسههان فههي
االبتدائية واإلعدادية ما زال شبه معدوم فهي أغلهب البلهدان العربيهة .كمها وأن
المدار
البرامج تكاد تكون خالية من التعريف بهذ الحقوب والتحسهيل بهها .أمها فهي المرحلهة
الثانوية ،فهذ المادة تقدم بشكل غيهر مباشهر فهي بعهس المهواد التعليميهة .وفهي كهل
األحوال تتعارض األنامة التعليمية م حق التعليم وإجباريتهه وتعر هل المنهاهج التربويهة
بمحتواها ومضامينها إعداد اإلنسان العربهي الهواعي بحقو هه والملتهعم بهاحترام حقهوب
حقهوب اإلنسهان كمهادة مسهتقلة بهذاتها
غير  .وعلى عيد التعلهيم العهالي ،ال تهدر
وإنما تدرج عرما في بعس الكليات والمعاهد المختصةxviii.

خة ة
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من نافل القول أن مصاد ة بعس البلدان العربيهة علهى اتفا يهات دوليهة واألخهذ بهها فهي
بعس الد اتير لهيل كافيها للهوعي بحقهوب اإلنسهان أو شهرطا لممار هتها علهى أرض
الوا  .فاألنامة التسلطية التي تنار لها كأنها تتعارض م مصهالحها يمكهن أن تعطلهها
بأشكال مختلفة .فالسلطة التنفيذية تعلو عمليا على السلطتين التشريعية والقضهائية.
كذلك ،إن إ رار تعليم مادة حقهوب اإلنسهان فهي المنهاهج التعليميهة ال يعنهي بالضهرورة
إر ههائها كسههلوك .فالمنههاا السيا ههي السههائد فههي المنطقههة يههنعكل ههلبا علههى
المؤ سات التربوية ويقيد حركة حقوب اإلنسان م لبا واجبات المهواطن علهى حقو هه.
والتلميذ أو الطالب ال يمكن إال أن يعيف تنا ضا بين ما يحتمل أن يتلقنهه مهن معلومهات
حول حقوب اإلنسان وما يعيشه مهن ممار هات و هلوكيات تنتههك ههذ الحقهوب فهي
بيئته االجت ماعية وبالدرجة األولى في أ رته .وهو لن يفهم هذ المعطيهات طالمها أنهه
لم يعايشها ،حيث من الضرورة تعاوج اإلدراك الفكرو مه الممار هة الفعليهة .مهن هنها،
يمكن أن نفهم بعس السلوكيات التي يمكن أن تنعت بالهدإنفصاميةد عنهد المقارنهة بهين
الممار ة الفعلية والخطات اإليديولوجي لشهريحة وا هعة مهن المثقفهين وبنهوع خهاص
الذين يدافعون عن حقوب اإلنسان ،خا ة عندما يتعلهق األمهر بحقهوب المهرأة والتعامهل
م النساء.
بمععل عن األطفال الذين يرتادون المدار  ،هنهاك مهن جههة أخهرى ارتفهاع فهي نسهبة
األميين والمنقطعين عن التعليم بشكل مبكر في المنطقة العربية ،حيهث تقتهرت نسهبة
األمية من ( .%50وهذا الر م أ رت للصحة من الر م الر مي الذو يعطي نسبة %38
فق ) .فالتعليم ،الذو هو الشرط األ ا ي لةرتقاء بالمجتمعات والهذو يهؤمن الفر هة
لرواج ثقافة حقوب اإلنسان ،ال يتوفر لعدد كبير من األطفهال العهرت حيهث فهاب العشهرة
مةيين طفل م مطل األلفية الجديدة (تقدر اإلحصائيات األكثر تشاؤما بخمسهة عشهر
مليون طفل) ،ذلك من مجموع  105مةيين أمي عربي حسب التقديرات غير الر همية.
وهذا الر م مؤهل لةزدياد إن بقهي التعهداد السهكاني علهى مها ههو عليهه اخن .كمها أن
والتفاوت الصارا فهي توزيه الثهروات بهين المهواطنين
الفقر المتفشي على نطاب وا
يضههاف لهههذا التخلههف بمهها ال يسههاعد علههى تو ههي مسههاحة للههوعي بحقههوب اإلنسههان
والممار ة الديمقراطية في الحياة العامة أو الخا ة .واألنامة من ناحيتها تههدر أمهواال
طائلة على التسلح بدل أن ترف ميعانية التعليم من  5إلى  %15على األ ل من النهاتج
القومي وتبدل أولوياتها .وعليه ،طالما لم تتحقق ثورة في التعليم في السنوات القادمة
لن يكن للوطن العربي حضور في العالم و تعداد الثقافة الشفوية ارتفاعها مترافقهة مه
تقهقر ثقافي واتساع ر عة األ وليات.
بالنار لجدلية العة ة بين العنهف األ هرو والمجتمعهي والسيا هي ،يمكننها أن نفههم
بروز اإليديولوجيات التي تؤهل لاهور التطرف الديني .فههذ تترعهرع أيضها فهي جهو مهن
من عدم التو ل للت يير المنشود ولو على المسهتوى الشخصهي وعلهى أرمهية
اليأ
من البطالة المستشرية وفقدان األمل بالناام السيا ي .يضاف لذلك الجمهود الفكهرو
المتمثل بت ليب التقليد والحقائق الجاهعة على العقل والمحاكمة واالبتكهار والهذو حهدا
ببعضهههم لههرفس مقولههة عالميههة حقههوب اإلنسههان وطههرح مفهههوم الخصو ههية القوميههة
واإل ةمية واألخذ بمبادئ الشريعة اإل ةمية فهي تحديهد حقهوب اإلنسهان .ممها أخهر
باعتماد مجلل جامعة الدول العربية لميثاب عربي لحقوب اإلنسان.
إن أزمة الحرية والديمقراطية واحترام حقوب اإلنسان عميقة الجذور في العالم العربهي،
خا ة بوجود يا ات هيمنهة دوليهة .فاألزمهات المعاشهة والعهةت التهي ذكرنها بعضهها
ليسههت اطة هها بمعههعل عههن هههذ االنتهاكههات المتكههررة والجسههيمة لحقههوب المههواطن
والشعوت وخا هة مهن بهل إ هرائيل ،التهي مها فتئهت يا هاتها تمعهن فهي تكهريل
االحتةل واال تيطان.
إن الت ييههر الفعلههي يتطلههب تضههافر عوامههل كثيههرة تبطههل هههذ المعو ههات المتعههددة مههن
يا ية -انونية ،اجتماعية-نفسهية ،فكريهة-إيديولوجيهة وتربويهة-أكاديميهة .لكهن ههذ
السيرورة تحتاج لعامل الو هت كهي يهنجم عنهها ت ييهرات عميقهة فهي العقليهة السهائدة
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تترجم على مستوى السلوكات ،كون التربية الحقو ية ابنهة عمليهة تهراكم فهي الثقافهة
والممار ة.

مراجع
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من أج ادما التسامك في المقررات التعليمية
في المف وا وفي المدة
المصنفى صوليك

باإلهافة الى كون ما أن يحقق المرء مع

ال ة حميمية ،حتى يهع فيي المو ي األكثير مركزيية هيمن مجميوا

مفاهيا ومبادئ و يا حقوق اإلنسان ،فإن دوا ي االهتماا بمف يوا التسيامك ،تيأتي أصيال ،مين صيلب مات األسيباب
التييي تجع ي المنييتظا الييدولي اولي ي األهمييية الكاييرا المعايير ن ييا بكي ايا ها ي ميين الفق يرات أو العبييارات الص يريحة أو
الهييمنية أو النصييوص الكامليية ،والتييي صييدرت امييا فييي شييك مواثاييق وا النييات أو اتفا يييات أو ي اررات ،بحاييث ال

ايواز

ييددها الييم

ييد يكييون جيياوز العشيرين اال حجييا معانييا شييعوب داييد وأشييةاص فييي مةتلييت أنحيياء العييالا،

سواء با تبارها أفرادا أو كأ ليات اثنية أو دانية أو ل وية ،أو با تبارها تنظيمات أو جما ات سياسية معارهة أو

اوصف ا نساء أو أنفاالامن سلنات سياسية اتد ي لنفس ا ،وفقي ،ك الشر يات التي لا يعيد العقي البشير ياد ار
يزود تل ييك
ل ييى استس ييا ت ا اال ش يير ية اإلراد الموانني يية المعا يير ن ييا ب يياال تراا الع يياا ،وم يين منظوم ييات فكري يية ت ي ا
الس ييلنات وتم ييد اره ييا م يين التنظيم ييات والحرك ييات المتنرف يية ،المس ييلحة و ا يير المس ييلحة ،بش ييتى أني يواا الش ييعارات
والتأويالت العقا دية واإلاداولوجية التي تارر اتجاه ا ،في مواج ة اآلةر ،نحو ممارسية كي أنيواا الحرميان والكيبك

المةليية
واإل صيياء والتمااييز والعنييت واإلك يراء والتصييفية وحمييالت التن ايير العر يييا و ارهييا ميين الج ي ار ا والسييلوكات ا

بالكرامة اإلنسانيةا كما تأتي دوا ي االهتماا بمف وا التسامك من كون  ،من ج ة ،لي مين الم يز والداللية والعميق
الفلسييفي والنفسييي ،مييا اجعل ي شييداد االرتبييا بمةتلييت تفييا الت مسييار التح يوالت المجتمعييية التييي يش ي دها أ الييد
ينمك لدمقرنة المؤسسات والعال اتا ار قلنية التنا هيات اتانيي مف يومان فير اان يرياان هميا مف وميا التوافيق
والت ارهييا وميين كوني ميين ج يية ثانييية ،يعتايير األكثيير صييميمية فييي أ نظيياا تربييو تعليمييي اتييوةى اسييتل اا وتانييي

وأج أر توج ات التربية والتنش ة المدرسية ليى مبيادئ حقيوق اإلنسيانا ولعي تجربية مشيروا من يا لتعزييز التربيية
لى حقوق اإلنسان في الم رب المعد من نر لجنة ا يداد المن يا ليدا اللجنية المشيتركة المكلفية اتنفايم اتفياق

التعاون المارا اان الج ازين الحكوماان المعناان ،د ا تمد مف وا التسامك من ايان سيبعة مفياهيا ا تارهيا مركزيية
وأساسييية فييي التربييية للمييدا النوي ي

لييى مبييادئ حقييوق اإلنسان،لتسييتجاب لتلييك الييدوا ي وتؤكييد تلييك اال تبييارات،

وتش ييك بالت ييالي ،أول ييى مج ييودات التأص ييا الثق ييافي ،ف ييي بع ييدء الوج ييداني ،للق ييانون ،الك ارم يية ،الحري يية ،المس يياوا ،
التهامن ،التسامك والديمقرانيةا
ار أن همء الور ة ،وفي مسعاها نحو مقاربة الموهوا ،اناء لى نوان ا ،البا ميا اصيندا توانؤهيا مي مف يوا
التس ييامك بع ييد

قب ييات ،تمثي ي بعهي ي ا ف ييي تع ييدد المقارب ييات الت ييي المس ييت  ،سي يواء م يين حا ييث محدداتي ي ومرتك ازتي ي

وتةصيص اتعريت ،أو من حاث حصر وتصنات وا ق تاني ا وتمث اليبعك اآلةير فيي شيك األبحياث التربويية

التي د تكون أفردت ل ا

وهكييما ،ف يإن أولييى تلييك العقبييات هييي مشييكلة ييدا التنييااق اييان اسييتعماالت المف ييوا ومعاني ي الل وييية واةتالفات ييا
بحسييب السيييا ات التاريةييية للمجتمعييات وثقافات ييا ،وبييان اسييتعماالت ا االصيينالحية الحداثيية المتعييار

لا ييا فييي

أدايات حقوق اإلنسانا ام في حان أن مفرد التسامك التي ا تارت ترجمة لي  ،TOLERANCEالبا ميا تشيار،
فيي الل ية العربيية ميثال ،وفيي توظيفات يا الثقافيية والحياتيية المحليية اليى الجيود والكيرا ،أو العفيو والحليا والم فير  ،أو
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الى التنازن والتساه  ،بما يعنيي وجيود نيرفان اير متكياف ان ،أحيدهما أميا كيريا وفيي مو ي

يو و لبية والثياني اميا

محتييا أو م لييوب أو فييي مييأزق ،فييإن اسييتعماالت التسييامك االصيينالحية الحداثيية ،التييي نبعييت ميين أص ي م يرتبي

بالديانات السماوية ،وتحددت مالمح ا في فكير األنيوار ،وتيد مت مي االكتشيافات العلميية الحداثية وااتكيار منياهج

البحث العلمي ،وم التقعاد القانوني ل  ،سواء لى المستوا القنر  ،حاث تيا تكريسي دسيتوريا فيي أوربية ال ربيية

وامتييدادها األمريكييي الشييمالي ،أو لييى المسييتوا الييدولي حاييث اييتا اإللحيياظ لييى تفعاي آليييات حمااتي  ،تعنييي حييق
اإلنسان في ااداء ال أر وفي اال تقاد دون تقااد ،من ج ة ،بمحرمات أو موروثات ثقافيية ،ودون هي ي اآلةير أو

اكراه  ،من ج ة ثانية ،لى مساارت واالمتثان لي أو التماثي معي  ،الي ايون اةتالفي وتأماني واليدفاا ني ا ليى
أن تتأسس شر ية ك من النرفان في اةتالف ما ،ماد يا ،لى ا د تبادل ما اال ت ار

بالمساوا واالحتراا اان ما

وبحاجت ما المشتركة الى بعه ماا ومعياريا ،لى أساس الاراهان والحجج المننقية أو العقلية المقاولةا
ثياني تليك العقبيات ،هييي مسيألة تةصيصي اتعرييت محييدد ،والتيي ظليت تصيندا هييي ايدورها ،و البيا ،بعيد

وا ييق

وا تبارات يعود بعه ا الى تعدد مقاربات التعمق في  ،والى ردود الفعي ا از ي مين نير نةيب انيت شيعوب ا مين
أصنا

الق ر االسيتعمار ال ربيي ،أو ميا فت يت تعياني مين مةتليت أشيكان السيلنات اير الديمقرانييةا كميا يعيود

بعه ي ا الييى الحييمر الييم انتصييب كلمييا أثايير الموهييوا امييا اييد وا ارتبان ي بالنز يية المركزييية األوربييية وامتييدادها
األمريك ييي الش ييمالي ،أو ا ييد وا أن لي ي وظيف يية ااداولوجي يية وسياس ييية ،أو بس يياب المفار يية الملحوظ يية ل ييى نايع يية

العال ييات اييان الييدون؛ حاييث تميينك الدوليية العظمييى لنفس ي ا الحييق فييي التييدة لفييك الن از ييات اييان الييدون نيابيية يين
المنظمات الدولية المةتصة؛ وحايث ينايق مايدأ الكاي بمكييالان اةصيوص نفيس القهيايا تجياء اليدون المتناز ية،

وحاث تعود مظاهر التعصب والتنر والتمااز لتنفيو ليى سينك المنظومية االجتما يية والمهنيية ال ربيية نفسي ا،
فييي تعاا يرات نازييية جداييد معادييية لوجانييبا كي ملييك فييي مقااي تقصييار األج ييز اإل المييية المعنييية بالتربييية لييى

مفاهيا ومبادئ حقوق اإلنسان والتعياون والتفياها ليى الصيعاد اليدولي طالتربيية األمميية  ،فيي تصيحيك اليز ا بأن يا

موج ة الى قون فتيان شعوب دون الجنوب صد ترساو تبعات ا في المستقا  ،وفي ااراز أن أ راه ا تست د ،
ةال

ملك ،تكوين أجيان جداد

لى صعاد مةتلت الشعوب في مةتلت القاراتا لتستدمج ،وبشيك متيواز ،تليك

المفاهيا وتستند الى معااارها في التفكار الميا والتنااق محليا ،م التأكاد لى مالمك التسامك التي يسيمك تتبي
تنور مف وم اتحدادها في ةمسة أبعاد هي الحق في حرية التعاار ،وحريية المعتقيد ،والحيق فيي االةيتال  ،وفيي
المساوا  ،وفي االحتراا المتبادن في ك ملكا وك انتقاء منا أو تجز ة ل ا ،انما تعني التعدا القسر في سيمات

يحون سحر ااتسامت ا ال امهة الى مجرد اب هليا
محيا لوحة المونالا از فيما ا
ل ييما ،ال ش ييك ب ييأن ه ييمء اال تب ييارات والما ييررات تفس يير حص يير واةتي يزان تعري ييت التس ييامك ،ف ييي المواثا ييق والقي ي اررات
والمعاهدات الدولية ،كنقيك للتعصب والتنر والتمااز ،وهيي التيي يد تكيون اسيتد ت محياوالت االجت ياد ا يد

تقريب ي أكثيير ،الييى التمااييز هييمن اييان تسييامك ااجييااي وتسييامك سييلاي ،مقاا ي تعصييب ااجييااي وآةيير سييلايا والييى
التدر في اان التسامك والال تسامك ،والال تسيامك معي ا واليى تحلالي اليى تسيامك سياسيي وتسيامك فكير  ،تسيامك
داني وآةر اجتما ي وثالث ا تصاد ا
و لييى كي حييان ،وبييالنظر الييى أن التسييامك الفكيير  ،فييي تقييدار هييمء الور يية ،هييو األكثيير اسييت دافا ميين زاوييية النظيير
التربويية التعليمييية ،واألكثير انعكاسييا وارتييدادا ليى بييا ي أبعييادء األةيرا ،فييإن كي تفكايير فييي البحيث يين صييي ة أو

مييدة للتربييية المدرسييية لي ي و لييى بييا ي مفيياهيا حقييوق اإلنسييان مومييا ،ال اييد وأن يستحهيير ييد مالحظييات،
تتمث ي أوالهييا فييي أن األميير اتعلييق ،هنييا وأصييال ،بييالقيا ،أ بمجمو يية المعييااار الموج يية لسييلوك ودواف ي اإلنسييان
والمتماز ن ارها من العادات واالتجاهات واأل ار

بكون ا تتهمن سيا ا معقدا من األحكياا المعياريية ،وتكيون
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أكثر تجريدا ورمزية وثباتا و مومية وبنأ في التكيوين ،وتكيون امتثياال ألوامير وجدانيية ،وال تتشيك ليدا الفيرد دفعية
واحد وانما ترتقي مع ا كما تتظافر في ملية اكتساب بعه ا ،مقاا التةلي ن بعهي ا اآلةيرا باإلهيافة اليى
الةصا ص الااولوجية والسيكولوجية الفردية ،لى مةتلت مستويات وسا ي التنشي ة االجتما يية ،واليى مليك ،فإن يا

اما أن تكون موج ة نحو مات الفرد نفس  ،أو متج ة نحو اآلةرينا ثا ان ياس ا انما اتا من ةالن التعر

لى

اتجاهات الفرد أو ن نريق األحكاا القيمية التي تصدر ن أو من ةالن تصريح المباشر ا ا أو ار كي هيمء
المنافما

وي ا ثانية المالحظات التمكار بأن اما كان مو المدرسة ،في ملية تمرير مفاهيا حقوق اإلنسان وبما هي ييا،
التنشي ة االجتما يية بشير

تماز المناهج التعليمية ن ارها مين وسيا
وب كما مواصفات ،ال جدان في  ،با تبار ا
القصدية والتةنيي المسبقان ،ابعدا ما المعلن والةفي ،فإن الهرور  ،ةاصة في سر مةاك المراح االنتقالية
التي اتموه داةل ا اإلنار الحهار لك مجتمي  ،تسيتد ي اسيتراتاجية تيزاو ايان آلييات اشيت ان المدرسية ،فيي

هما الصدد ،وبان العم من ج ة أةرا ،لى مةانبة العقون والهما ر حاثما وجيدت للحالولية دون حيدوث هيمء
االنت اكات أصالا وملك باستنفار كي النا يات اير كي وسيا ي التنشي ة والتعلييا والعياو واإل يالا والرصيد الحاليية
والممكنيية ميين أجي تنقييية التشيريعات ميين انييود التمااييز وسييد كي الث يرات فا ييا اةصييوص مني التعصييب والتنيير ،
ومن أج  ،في المقاا ‘ اشا ة يا التسامك اان األفراد لى اةتالف اا
وأما ثالثة المالحظات ،فتتعلق بالتمكار بأهمية االننالق ،فيي مسيألة حسيا الميدة المفتيرك لايث تليك القييا ،مين
التحداد الد اق لنو ية الموانن المست د

تكوين ا كما تربية؛ ف ي ماك الكيا ن المجيرد يادر ليى اسيتعراك تليك

المفيياهيا/الحقوق ،وميين اان ييا التسييامك ،مي اسييتعراك نصييوص مقتبسيية ميين الييديانات السييماوية واألحاداييث الحاثيية
ليي طبمعييزن يين محييددء اإلصيينالحي المعاصيير  ،متابعتي

نييد سيياانو از وفييولتار ولييوك و انييد  ،أو البحييث ني

في كتابات جمان الدان األف اني ومحميد ايدء وردود فيرظ أننيون وأميان الريحياني وأدايب اسيحق لا ميا اليوا مين

انود القوانان والتصريحات الدستورية ،المواثاق والمعاهدات واالتفا ييات والقي اررات الدوليية المتهيمنة والحاصيية لي ؟

أا أن المسييت د

هييو ماك الميوانن القييادر لييى تمثاي كي مييا تحتويي تلييك الوثييا ق والنصييوص بحاييث يكييون جييزءا

جوهريا ونمنا اما في سلوك وشةصات ؟ أ موانن ترتقي مع يمة التسامك ،ليى الميدا النويي  ،مين مجيرد

التعر اللفظي لى بارت ا ،الى مستوا تمثل ا وتفهال ا ن ارهيا ،وصيوال اليى درجية االلتيزاا ا يا ،واالصيدار
السييلوكي انيياء لييى معااارهيياا وفييي هييما السييياق ،أليييس مييد ا للقلييق حقييا أن تكييون مظيياهر التعصييب والتنيير

الفك يريان ييد اننلقييت فييي أكثيير ميين الييد فييي العييالا اإلسييالمي ،ميين كلييية للحقييوق ا ي أن تعييا ارهييا طأندونيسيييا
والم رب مثال ؟
انيياء لييى مييا تقييدا ،وبييالعود الييى مف ييوا التسييامك الفكيير  ،والييم تسييتعار هييمء المداةليية تعريفي فييي كوني ي مو ييت
قلي ووجداني وسلوكي يسمك للشةص بأن يفكر وأن يعتقد دون ةو

من ه ي أو اكراء أو ةصومة أو معادا

من اآلةر – مفردا كان أو جما ية ،-كميا يحمي الشيةص ليى أن يقاي

قلييا ووجيدانيا وسيلوكيا حريية اآلةير

فييي أن يفكيير ويعتقييد ويعايير دون أن يهيي ي لي ي أو اةاصييم أو يعادييي معنويييا أو ماديييا ودون أن اتييممر ميين

يهاق لي ا وبمقاالت  ،في مستوا أون ،اتعريت للتعصب الفكر يحدد في كون  ،مو فا قليا
االةتال مع أو ا
ووجدانيا وسلوكيا ،اجع ا لشةص انحاز الى مادأ أو فكير ،انياء ليى نا ية مسيبقة بيأن المعرفية التيي يملك يا هيو
أو انتمياؤء ،هيي فيي حيد مات يا ،ودون الحاجية الييى الايراهان واألدلية ،المعرفية الصيحيحة والحقيقية المنلقية طتعصييب
ااجااي  ،م ااداء االحتقار للمعرفة التي تتكون لدا اآلةر  ،ودون استسا ة حتى المنا شة في صحة ما تحملي

ميين أفكييار ومبييادئ وآراء ،باالسييتناد الييى معييااار الحجييا والارهنيية طتعصييب سييلاي  ،وبمقاالتي  ،فييي مسييتوا آلةيير،
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بالتنر  ،الم نعني ب ملك السلوك الم ال يكتفي في الفرد بالو و

نيد حيد التعصيب الفكير  ،اي اتعيداء اليى

اسييتةداا مةتلييت األسييالاب العدوانييية ،اييدءا بالسييب والقييم  ،مييرو ار بالييدس والكاييد والتحييرش ،وهييا يين المنا شيية
المانييية لييى المكاشييفة واالحت يراا المتبييادن ،وص يوال الييى اسييتعمان القييو إلجبييار اآلةيير أو اآلة يرين لييى اال تنيياا

بأفكار أو اتجاهات ما ،ومن ال أر المةالت من الظ ور واالنتشارا
ه ييمء التحدا ييدات ،ر ييا تةصيصي ي ا ،يمك يين أن تأة ييم أبعاده ييا مه ييامان مات ن يياب سياس ييي أو دان ييي ،وبحا ييث أن
مظاهر ك من التصعب والتنر

د ال ت من االنتشار حدا لا يعد مع باإلمكان حصير مجيان أو مايدان معيان

لا تشمل  ،وبحاث بالتالي ،دا تدة الفع التربو التعليمي اديال استبا يا وحتميا ،للفعي األمنيي والعنيت والعنيت
المهاد ،وال مناص من ا

وفي هيما السيياق ،ميا هيي جيدوا بقياء الميدة االنيدماجي فيي التربيية ليى التسيامك الفكير ؟ ةاصية وأني الميدة
الم اثاتت تجارب سابقة بأن صيي ت  ،فيي التجربية الم ربيية ميثال ،لين تتجياوز حيدود اةت ازلي فيي اإلهيافة الكميية

لييدروس أو فق يرات أو نصييوص معانيية بحقييوق اإلنسييان لتجيياور ج رافيييا نفييس الييدروس والمتييون التييي تؤنرهييا نفييس

الا يرامج الموجييود والمتمركييز حييون محتويييات ايير استقصييا ية ،أ محتويييات أةبارييية تقريرييية وميين وج يية نظيير
واحد ا ال تبعث لى ا مان الفكر وال تتيك فرصة القدر لى التحلا  synthesisالم يسمك اإ اد تنااق تليك
المفاهيا في الوهيعيات الحياتيية الجدايد  ،ولييس فقيي فيي وهيعيات االسيتظ ار التيي يسيتد ا ا االمتحيان ،كميا ال
تسا د لى تنمية القدر ليى االكتشيا  ،ويعتميد فيي تمريرهيا ليى ن ار يق تعليميية مانيية ليى ا ياد القياء وتلقيان

نفييس تلييك المحتويييات ايينفس مواصييفات ا ايير حيوار مييود يقييوا لييى االسييتجوابا وكي ملييك فييي اا ييات تدريسييية
تحكا ،من ةالن الصيرامة فيي النظياا واالنهيبا التيي تفرهي ا ،ليى المتمدرسيان ،بيأن يقهيوا أهيا فتيرات تكيوين
الشةصية  ،أ أها فترات الو ي بالمات ،ابعان ةلت بعه ا في سلاية تامة في انتظار اإلمن ل ا اإ اد انتا
ما ادور في مهن المدرس إل اد نرح من جداد كحقيقة ثااتةا

وحاث أن أسالاب التقويا انو ي  ،التكويني واإلجمان ،وحسب ما هو سا د ،لن تتعد مليية رصيد للكيا مين األلفياظ
المرتبنة بأص التسامك ومرجعيات ود ا م  ،والقدر من بارات تلك النصوص االستش ادية التي أمكن ليماكرت ا

اللفظييية تةزين يياا وأمييا التقايييا والتقييويا اللييمان تييدور مليات مييا واج ار يات مييا حييون التفكايير واالسييتقراء واالسييتدالن
والتفسار والتحلا والتركاب والتحوي والتنااق واصدار األحكاا القيمية الحر ،فيإن أبسيي د ارسية وصيفية لعانية مين
مواهييي الم ار بيية المسييتمر وامتحانييات الش ي اد الثانوييية طالبكالوريييا ميين حاييث نايعت ييا ونمن ييا وم ارمييي مجيياالت
األفعان السلوكية المست دفة من ا ،لكفالة اإثبات انعدام ا شب التياا ،لاايق ايملك ،كي شيي ،وكميا هيو مصيما ليي

فييي مدرسييتنا ،م يييأ فقييي لتة يريج أف يراد يكتفييون بمييا لقن يوا ميين آراء ،وميين تارييير وف ييا بسييينان لمهييمون ا ،اةل يوا

تكييوين ا ميين أشييكان الثقافيية العقلييية الدانامييية ،وال يمالييون الييى الحجييا والارهنيية العقلييية ،وال الييى المتعييدد ميين اآلراء
والمعتقييدات؛ أ أشييةاص أ ييرب الييى التعصييب والتنيير ميين ا الييى التسييامكا وتعصييب وتنيير هكييما متعلمييان

أفدظ وأشد مهاهة من مثال ودرجت لدا ارهاا

تجنبا لجزء من همء المةانر ،نعود ونمكر بعبارات ال مناص ن ا لمف وا التسامكي حرية التعاار ،حرية المعتقيد،
حرية االةتال  ،المساوا واالحتراا المتبادنا
-----------مراج للبحثي
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موهو ات حون تعليا حقوق اإلنسان
هاثا مناا

 -1في حين عاشت أوربة وأمريكا الشمالية سيرورة اكتشاف الحقوق المدنية والسياسية الحديثة في

صراعات فعلية ،اكتشفت بلدان الجنوب هذه السيرورة عبر النصوص وفي خضم االنتهاكات الواقعة

على كوادرها وجماهيرها .والبد لنا ،لللحاق بتاريخ مازلنا خارج قوسه ،االرتقا ،بعالقتنا مع حقوق

اإلنسان من مجرد عقد مؤقت تضطر له الضحية إلى زواج عقالني تتقرر معه المعالم األساسية

لمجتمع الغد .فالحديث عن أية نهضة جديدة تعيد ألبنا ،الجنوب بعض التوازن في عالم غير

متكافئ على جميع األصعدة ،ال يمكن إال أن يحدث دون إعادة االعتبار إلنسانية اإلنسان بإقرار

البعد المركزي لحقوق األفراد والشعوب.

 -2عند الحديث عن التعليم ،ال بد من استحضار جملة محمد السيد سعيد" ،التعليم قبل كل وفوق كل

شئ هو فعل ثقافي ،أي فعل يعيد تكوين المنظور الثقافي للمتعلم حيال العالم والمجتمع وعالقاته

-3

ورموزه ودالالته".

من البديهي أن طبيعة الدولة أو السلطة التي صادرت هذه الدولة هي التي تحدد الثقافة التي

تقدمها مؤسساتها .دولة االستعباد ال تقدم ثقافة ديمقراطية ودولة الحزب الواحد ال تنتج أفكار
التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة .وحدها دولة المواطن تضع نصب أعينها مصلحة

المواطن وتنطلق من حقوقه وواجباته.

 -4في أوربة الشرقية كانت دروس الثقافة االشتراكية مكروهة ،في دول األحزاب القومية العربية دروس
الثقافة القومية تثير ا الشمئزاز ،في جمهورية إيران اإلسالمية يهرب الناس من الوعظ الرسمي .كيف

يمكن أن نقبل في وضع كهذا مغامرة أدلجة حقوق اإلنسان في مادة مدرسية يحولها إلى جز ،من
الدعاية الرسمية ويفقدها معانيها الضروري عبر عملية احتوا ،وتوظيف في أكثر القرا،ات تفاؤال

قليلة الفائدة.

 -5ثقافة حقوق اإلنسان تعني منهجا في التفكير أوال ومنهجا في التأمل ثانيا .ليس ثمة معنى لتناول
هذه الحقوق باعتبارها نصوصا مقدسة أو نسيان أن المنهج هو الذي يحدد قابلية التقبل لألفراد

وليس جمال العبارات.

 -6الثقافة الدفاعية وثقافة الطوارئ وثقافة الخوف جميعها تحفر قبر المستقبل قبل تبلور معالمه.
تتأسس مبادئ حقوق اإلنسان على هزيمة العقلية الخاضعة لعقدة النقص أو رد فعلها عقدة الزيادة
(التفوق) ،وعلى التعامل مع منظومات القيم والتراث في أبعاده الخالقة والقادرة على بث الفائدة
وخلق منطق اإلنجاب في ذهن الناشئة ال انطالقا من تفسير السائد لها أو مخاوفه من إبداعاتها.

 -7الحقوق اإلنسانية ليست نصوصا للحفظ أو امتحان آخر العام ،ال يمكن إدخال حقوق اإلنسان في
المناهج التعليمية دون إدخالها في الحياة وال يمكن اكتشاف المعاني العميقة ألي حق في غياب

ممارسته .الطفل بحاجة إلى "جمهورية األطفال" كترجمة للمدرسة بشكلها الهيكلي والعالئقي :الحق
في االحترام ،ممارسة الديمقراطية في إعطا ،رأيهم في التعليم والمواد الترفيهية ،وسائل تعبير جدارية
ومعلوماتية ،المشاركة في مناقشة مشكالت المدرسة .المراهق بحاجة لبرلمان يتبادل فيه اآلرا ،مع
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زمالئه ،للحق في التنظم والمشاركة في القرار على صعيد المدرسة ،إضافة لتجسم مفاهيم االحترام

والمحاسبة.

 -8ال يمكن الحديث عن إدماج حقوق اإلنسان في مناهج دراسية تمجد عبادة األفراد وتعطي طابعا حزبيا
أو طائفيا أو تمييزيا جزئيا ومجت أز لقرا،تها للتاريخ والفلسفة وعلم التربية والنفس إلخ أو تعتمد

الثنائيات التبسيطية في فهمها لعملية البنا ،التربوي .ال يمكن ألي أنموذج تسلطي للثقافة أن يساعد

على تقدم مبادئ حقوق اإلنسان حتى ولو خصص مادة لحقوق اإلنسان .كيف يمكن مراقبة انتهاك

حقوق اإلنسان في البيت والشارع والمنهج التعليمي والحديث عن فوائد ساعة مخصصة لحقوق
اإلنسان في منهاج مشوه؟

 -9روح التعلم يمكن أن تكون تسلطية ،أو أن تكون ديمقراطية .ال يمكن للمنهج أن يكون تلقينيا بل

جامعا لالستنباط واالستقرا ،والنقد .تنمية الشخصية للمراهقين جز ،أساسي في عملية تكوين

مواطنين ال رعايا ،واكتشاف القدرات اإلبداعية لألفراد أفضل كفالة إلجابات أفضل على التحديات التي

يواجهها المجتمع.
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القسا الراب

اإلصالظ الداني وحقوق اإلنسان

236

اإلنسان في الثقافة اإلسالمية
هاثا مناا

"ليس اإلنسان املاضي شرطا يف وجود اإلنسان اآليت"
ابن رشد

ميين الهييرور التنوي ي  ،بييادئ م اييدء ،الييى أن اسييتعمان كلميية الثقافيية فييي هييما اليينص ال اجيير بييالمعنى الواس ي
للتعااير الييم يشيم العييادات والمعتقيدات والل يية واألفكييار والمعيار التقنييية للتنظييا الاا ييي الشيام لإلنسييانا كييملك
ليييس التعريييت مةت يزال الييى درجيية االكتفيياء بييالتعاار الييداني للمعييار ا وال نسييمي فييي هييما اليينص ثقافيية مييا يشييمل

تعرييت اورك ياردت  ، Burckhardtأ مجميوا نشيانات اليروظ التيي تحيدث بشيك

فيو والتيي ال تيد ي القيميية

العالمييية أو النيياب اإلل ازميييا كييملك اتجنييب اليينص ا نيياء الثقافيية السييا د بنا يية حسيين سييلوك بامتييياز سيواء كييان
مليك بييالمعنى التيياريةي أو المعرفيييا ويننلييق ميين أن الثقافييات البشيرية تتعييايش فييي كي حقبيية مي ثقافيية مهيياد أو
ثقافييات معارهيية وأن لك ي ت يراث ت يراث مهيياد للت يراث وأن النسيياية الشيياملة هييي المعيييار الر يسييي فييي ك ي د ارسيية

موهيو ا الثقافيةا وسييكون التركايز فيي هيما الينص ليى تعاايرين ر يسياان للثقافية اإلسيالميةي األون هيو المعرفية
الدانية  Le savoir religiousوالثاني المعرفة الحكمية Le savoir savantا
اإلنسان في المعنيات القرآنيةي

يعيود مف يوا اإلنسييان فيي اإلسيالا الييى صية ةلييق آدا وحيواء فيي القيرآنا القصية التييي تيرد فيي سييور البقير اآليييات
 34-30والتي تقوني وام ان ربك للمال كة اني جا

في األرك ةليفة الوا أتجع فا ا من يفسد فا ا ويسفك

الييدماء ونحيين نسييبك بحمييدك ونقييدس لييك ،ييان انييي أ لييا مييا ال تعلمييون ،و لييا آدا األسييماء كل ييا ثييا رهي ا لييى
المال كيية فقييان أنا ييوني بأسييماء ه يؤالء ان كنييتا صيياد ان ،ييالوا سييبحانك ال لييا لنييا اال مييا لمتنييا انييك أنييت العليييا
الحكيا ،ان يا آدا أنا ا بأسما ا فلما أنبأها بأسما ا يان أليا أ ي لكيا أنيي أ ليا ايب السيموات واألرك وأ ليا

ما تادون وما كنتا تكتمونا وام لنا للمال كة اسجدوا آلدا فسجدوا اال االيس أاى واستكار وكان من الكافرين ا

فييي هييمء القصيية ثالثيية معنيييات مركزيييةي األوني الق يرار اإلل ييي با تبييار اإلنسييان ةليفيية هللا فييي األركا المعنييى

الثاني ا ناء اإلنسان المعرفة الكافية لاتفوق لى المال كة والثالث ،النلب الى المال كية اليمان يسيجدون

وحيدء

أن يسجدوا لإلنسان تكريما وتحت نا لة الةرو من رحمة هللاا
تشييك هييمء المعنيييات أسيياس التصييور اإلسييالمي لإلنسييان وتعززهييا مجمو يية آيييات وأحاداييث كثايير يسييتو فنا من ييا
اآلييية  70ميين سييور اإلس يراء ي ولقييد كرمنييا انييي آدا وحملنيياها فييي الايير والبحيير ورز نيياها ميين النابييات وفهييلناها
لييى كثايير مميين ةلقنييا تفهيييال ا وهييي آييية تنلييق التكيريا للجيينس البشيير دون تمااييز اييان مييؤمن وكييافر ،مسييلا أو

ار مسلا ،رج أو ام أر  ،ربيي أو جمييا واآلييات األوليى مين سيور اليرحمن التيي تقيون اليرحمن ،ليا القيرآن،
ةلق اإلنسان ،لم الايان ا في فه المعرفة العقلية لى اإلنسان و يمت ا في تكريم وةالفت ا
لييا يكيين االنتقييان ميين النصييوص الييى الق يراءات البش يرية ل ييا انتقيياال مجييردا وموج ييا ،ا ي كييان اايين العال يية المركبيية
والمقعد اان الفكر والوا  ،اان الص ار ات النظريية والثقافيية مين ج ية والصي ار ات السياسيية والمجتمعيية مين ج ية

أةراا لم ا يصعب الحداث ن تالور متجانس ومن جي في المدارس اإلسالمية المةتلفة لمف وا اإلنسيان بقيدر ميا
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يمكن الحداث ن مةاهات والد مفاهيا اننال ا من ملية اناء التصور اإلسالمي المعرفي بشك

ياا والعال ية

اان ملية الاناء همء والصي ار ات اإلسيالمية -اإلسيالمية والمواج يات الفكريية ايان المسيلمان و اير المسيلمانا مين

هنييا سييتقودنا األحييداث الييى نقيياش جييوهر حييون تعريييت اإلنسييان كييان اايين النقاشييات ال اميية حييون اإلراد اإلل ييية
واإلراد اإلنسانية أكثر من اان صة الةلق في

القرآنا

اإلراد اإلل ية واإلراد اإلنسانيةي
يعييود النقيياش فييي توهيييك التةييوا اييان اإلراد اإلل ييية واإلراد اإلنسييانية الييى الحييرب األهلييية األولييى فييي اإلسييالا
ونشوء أون األحزاب السياسية-الدانية في ا ولع الحقبة األمويية تكثيت المةاهيات األوليى لمف يوا اإليميان والعيدن

والظلا وصفات هللاا و د جيرا مليك كلي فيي صيراا مفتيوظ ليى السيلنة ابحيث باسيتمرار ين ال نياء اإلايداولوجي
للنا يية والعصيييان ،لحييق االنتفيياك أو واجييب التقييية؟ وهنييا ااييرز التنييا ك األون اييان الماثولوجيييا والحيييا  ،اييان
ِ
المؤسسة والن ار ق ،ا لنق الدواف التيي يادت اليى ف يا معيان ل يمء النصيوصا هيما التنيا ك ايتلةص
النصوص
ا
فييي أولييى صييورء ،بظ ييور المرج يية طمييا لقييب بالةنيياب المفكيير للحييزب األمييو التييي أجمعييت لييى أن الييدار دار
اإليمييان ،وحكييا أهل ييا اإليمييان ،اال ميين ظ يير من ي ةييال

اإليمييانط 1ا ويجم ي المرج يية لييى تأوي ي آيييات الو اييد

الوارد في القرآن لى أساس أن فا ا استثناء مهمرا ،أو أن يا ةياص وردت ميورد العياا األمير اليم يعتايرء نصير
حامييد أاييو زيييد مسييلكا تاريريييا يفييتك البيياب لييى مصي ار ي للمظييالا والمفاسييدط 2ا ويمكيين مالحظيية أن التسييامك نييد
المرج ة ،وان كان في أصول صمتا ن ظلا السلنان يفتك المجيان واسيعا لتعرييت لاا ارليي لإليميان يقيوا ليى أن

اإليمييان هييو المعرفيية بييا والتصييداق دون العم ي ا أو لييى األ ي
بمعنى توسي ال امش الدناو للكا ن البشر

ييدا ا تبييار العم ي شييرنا ميين شييرو اإليمييانا

ار فتك باب ال فران دون هوابي أو حدودا

ويكميين التنييا ك فييي هييما النييرظ ،فييي كييون اإلرجيياء والجايير ييد مهبييا بعاييدا فييي تارييير مظييالا الةالفيية األموييية ايير

نسب ك شي في هما الكون لإلراد اإلل ية بحاث ليس للمؤمن أن يحد من در هللا وارادتي ا وفيي وا ي األمير ،ليا
تكين المرج يية ميين التجييانس الفكيير والسياسييي دا مييا بحاييث يمكين التو ييت نييد هييما االسييتنتا ا فييالكثار ميين رموزهييا

كج ا ان صفوان د شارك في الثيور ليى الظليا االجتميا ي األميو ا وال شيك بيأن الحيدود ليا تكين واهيحة دا ميا
األمر الم اجعلنا نرا األسماء تصنت حانا هنا وحانا هناكا

فييي مقاا ي هييما التسييامك المل ييوا الييدواف  ،اييدأت فكيير اإلراد اإلنسييانية تشييق نريق ييا ايير مجمو يية ميين المفك يرين
األحرار مث معاد الج ني الم

 99والجعيد اين درهيا الييم

تل الةليفة اد الملك ان مروان اا  80لل جر و يالن الدمشقي الم

ت فيي

تلي ةاليد ايين ايد هللا القسير فيي  120لل جيير ا وال نسيت رب أن ال يسيتو ب المتييأةر

من الصحابة كأنس ان مالك وأاي هريير وااين بياس وجياار اين ايد هللا هيمء المدرسية التيي أسسيت لمف يوا حريية
اإلراد اإلنسانية ومسؤولية اإلنسان ن فعل ا أ أسست لفكر ال ة مف ومية ا مية ليى حريـة االختيـار والعـدل

والمسؤولية في مقاا الجار كتارير للظلاا ولا يكن فك االرتبا هما ايان اإلراد اإلل يية واإلراد اإلنسيانية سي ال،
فأولى تبعات  ،نفي مشاا ة هللا للبشر ماتا وفعال ،با تبار أن يالن وأه حرية اإلراد الوا بالقيدر ةايرء وشيرء مين

اإلنسييان وليييس فقييي صييالظ اإلماميية فييي ك ي ميين اسييتحق ل ييا و ييدا ثبات ييا دون موافقيية األمييةط 3ا أ أن الفع ي

البشر اتهمن الةار والشر والسوء واإلحسان ويستتب الثيواب والعقياب ,فيي حيان أن أسيماء هللا الحسينى وصيفات
ال تتهمن الظلا واإلجراا واإلساء الوا

يمكن ا تبار الحسن البصر ط642-728ا110-21/هي من أ وا الشةصيات اال تبارية التي دافعت مبك ار ين
حرية االةتيار والعدن والمسؤوليةا أ يدوا الجيواب فيإنكا مسيؤولون كيان يكيرر هيما ال ازهيد اليم رفيك أ منصيب
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حكييومي ورد لييى ميين سييأل ي آةييم نييا ي ميين انييي أمييية أا أد ي حتييى آةييمء ميين حسيينات ا اييوا القيام ية؟ ي ييا
ويحك ةم ناءك فإن القوا مفاليس من الحسينات ايوا القيامية اط 4وتكمين يو الحسين البصير فيي كوني تجنيب

تكفار من ش د أن ال ال اال هللا وأن محمدا رسون هللا وبينفس الو يت أكيد ليى مف يوا المسيؤولية والعيدن كميا لنياا

بمعنى أن أةم ةاير ميا فيي تسيامك الحقبية دون أن اجعي مين هيما التسيامك مياد توظايت للنا يية مين ج ية ،أو
موهيوا تسييايس للييدان ميين ج يية ثانيييةا ويييروا ني ولي ميين ز ييا أن المعاصييي ميين هللا جيياء اييوا القياميية مسييودا
وج ي و ول ي لعنيياء ايين يسييار ومعاييد الج نييي جيياءاء يق يوالن ان ه يؤالء الملييوك يسييفكون دميياء المسييلمان ويأةييمون
األموان ويفعلون ويقولون انما تجر أ مالنا لى در هللا فقاني كمب أ داء هللا اط 5ا

ان أون استنتا من أولى المعارك الفكرية-السياسية لوالد تعرييت لإلنسيان فيي اإلسيالا ،هيي أن هيما التعرييت يد
تمركز حون مادأ العدن ا ور ا بحث ك نر

ن النصوص التي تعزز مو ع في القرآن والحداث ،فإن النص

ليا يكيين حجية فيي األمير الييم حيان لحسيين الحيظ دون مؤسسيياتية اال تقياد وتييرك المجيان مفتوحييا لتعريفيات متعييدد
اننال ا من الكا ن المعرفي العا  ،أو محاولة راء اإلنسان اننال ا من العق الم كرم هللا ب ا
كمان العق )
زر ييت ثالثييية حرييية االةتيييار والعييدن والمسييؤولية ماييدأ اال تي ار

اوجييود صييفة جوهرييية و ييو مماييز اييان األشييياء

واألفعان تعني الكا ن البشر مكانت الةاصةا فقد أكد القرآن لى دور العق وا تايرء منيا المسيؤولية اإلنسيانيةي

يفص آيات القيرآن لقيوا يعقليون طاليروا  28ويناليب اإلنسيان بيأن اتفكير فيي نفسي وفيي آييات الةليق طاليروا
فا
ا
 23ويجع ي الييرجس لييى الييمان ال يعقلييون طاييونس  100ا وتناولييت أحاداييث داييد نسييات للناييي محمييد الييدور
المركز للعق فيي اإليميان والفعي والمحاكمية والمحاسيبة مثي الحيداث القا ي ي ان الرجي ليكيون مين أهي الصيال

والزكا والحج والعمر  ،وما اجزا اوا القيامة اال بمقدار قل ط 6ا والحداث القا ي أون ما ةليق هللا العقي  ،فقيان
ل أ ا  ،فأ ا ثا يان لي أداير فيأدارا ثيا يان هللا يز وجي ي و زتيي وجالليي ماةلقيت أكيرا ليي منيك ،بيك آةيم،
ا
وبك أ ني ،وبك أثاب وبك أ ا ب ط 7ا
لا تكن نقنة االننالق في ا الء شأن العق الرد لى مدارس االتباا والنق التي كانت ما تيزان هيي األةيرا فيي

نييور التالييورا أو مواج يية الةنيياب ال ييداني بالةنيياب العقالنييي ،بقييدر م ييا شييكلت األنروحييات العقلييية والمعرفي يية
محاولة الور مرجعية جداد للكا ن اإلنسياني ال تتعيارك مي المعنيى اليداني وتحجيا أشيكان التفياوت ايان البشيرية
الت ييي رافق ييت ظ ييور وانتشي يار ال ييدان الجدا ييدا وكم ييا ان ييوء نص يير حام ييد أا ييو زي ييد ،محاول يية لرفي ي التف يياةر باألنس يياب

والعصايات واألجناس ،ورد يمة اإلنسان –اجتما يا ودانيا -الى يمة اتساوا الناس في ملكات ا ل ا ،وان اةتلفيوا

تبعييا لمييدا اسييتةدام ا ل ييا ط 8ا اال أن هييما االتجيياء الييم سيياد الفكيير المعتزلييي لييا يكيين مشييتركا اييان مجمييوا ميين
جع من العق اماما يحاجج في ليس فقي أنروحات التفاوت اان البشير واال تيداد بالنسيب وتصينات البشير وفيق
المعتقييد ،وانمييا أيهييا المف ييوا الفلسييفي للحيييا واإلنسييانا و ييد تعييددت في ي المرجعييية اييان اونانييية وفارسييية وأداييية
وأصبحت توجز في حكا وجم تشب في انا ا ملية تكون تراث الحداثا وان كان لعلي ان أاي نالب والحسين

البصيير حصيية كاايير فييال يعييدا األميير مييأثورات الايين المقفي كقولي وال مييان أفهي ميين العقي

أو حكميية ل ييرمس

أفهي مييا فييي اإلنسييان ميين الةايير العقي  ،وأجييدر األشييياء أن ال انييدا ليي صيياحب ي العمي الصييالكا وأفهي مييا
يحتا الي في تداار األمور االجت اد ،وأظلا الظلمات الج  ،وأوثق اإلسار الحرص ط… 9
ان أها نتيا ج المين ج العقليي فيي التفكاير والتفسيار والمحاججية هيو ارأانيا تأصي ميا يمكين تسيمات بـالطريق العقلـي

للمساواة االعتبارية بين البشر ،وبالتالي زرا فكر المساوا فيي الواجبيات والحقيوقا ونجيد مليك جلييا نيد المعتزلية
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في الربي اان العق والعلوا الهرورية م ما يعني ملك من التساو اان البشر في هبية العقي وهيرور أن يكيون
اإلنسييان المييا بمييا ادركي ا فييا  ،بالنسييبة للمعتزليية ،لييا يفاهي اييان ةلقي فيمييا أ نيياها ميين العقييون ،وانمييا اتفيياوت
البشيير نتاجيية اةييتال

ييدرات ا لييى النظيير واالسييتدالن ،اتعاايير آةيير ،فييي ييدرات ا االكتسيياايةا و لي ي

يير

يين

المعتزلة ا تبيارها المحابيا فيميا ايان البشير ظلياط 10ومين فعي الظليا كيان ظالميا ومين أ يان فيا ال ليى فعلي ثيا
اب

لي كان جا راا فالعدن من صفات هللا والظلا والجيور منفييان ني ا و يد استشي دوا بيالقرآن بميا ايد ا وج ية

النظر هيمءي وميا ربيك بظيالا للعاايداا وميا ظلمونيا ولكين كيانوا أنفسي ا يظلميوناا فميا كيان هللا لييظلم ااا ال ظليا

الاوااا ط 11ا و د زز رفك المحابا القنيعة المن جية في مف وا العدالة اان المعتزلة وأه السينة اليمان دافعيوا
ن موهو ة أن هللا نيص ليى اباحية ميا لييس يدالا ويعنيي رد ااين حيزا الظياهر طا 1064ا 456 -لل جير
فكيير يين أهمييية النقيياش وانعكاسييات المجتمعييية لييى مف ييوا المسيياوا اييان األشييةاص وبشييك ةيياص اييان الجنسييان
يقوني ال ندر في أ شريعة أا في أ

ق وجدوا أن المحابا ظليا وأن هللا يد أباح يا اال حايث شياءا ومليك أن

للرجي أن ايينكك ام يرأتان وثالثييا وأربعييا ميين الزوجييات وملييك لي مبيياظ حسيين وال يح ي للم ي أر أن تيينكك ايير واحييد وال

يكون ادها وهيما مني حسين وبالهيرور نيدر أن فيي ليوب ن مين ال اير كميا فيي لوبنيا وهيما محظيور فيي شيريعة

ارناا وأحب رسون هللا لنفس المقدسة أن ال انكك أحد من بعدء نسا  ،وأحب هو نكياظ مين نكيك مين النسياء بعيد
أزواج ن وك ملك حسن جما صواب ط 12ويتاب ي وجيدنا أن هللا أ نيى االاين اليمكر مين المايراث حظيان وان
كان نيا مكتسبا وأ نى الانت حظا واحيد وان كانيت صي ار فقاير  ،فبني

يون المعتزلية وصيك أن هللا يحيااي مين

يشاء وي من من يشياء ا ويعيود ااين حيزا اليى تعرييت اةت ازليي للعقي او يت النقياش فيي آفياق شيمول ي العقي

ليى

الحقيقة انما هو استعمان النا ات واجتناب المعاصي وما دا هما فليس قال ط 13ا
ونجييد هييما الميين ج العقلييي نييد المعيرفاان اتجيياوز ملييك للييمهاب بعاييدا فييي يراء الييدان والناييو واالتبيياا فييي مرحليية

الحقة من وج ة نظر قليية تؤسيس لفكير اإلنسيان المسيتق والمسيؤون فيي صيلة مباشير بيا دون أ وسيانة بميا
في ملك وسانة الناو ا ولع أارز رواد هما االتجاء اان الراوند ط اش في القرن الثالث ال جر /التاس للميالد

وأاو بكر الراز ط864-925؟ ا ا
انق لنا الش رستانيط 479-548لل جر

ن اان الراوند طدا ما لى لسان الاراهمة ول ي ان أكار الكبا ر في

الرسالة ،اتباا رج هو مثلك في الصور والنفس والعق  ،يأك مما تأك ويشيرب مميا تشيرب ،حتيى تكيون بالنسيبة

الي كجماد اتصر فيك رفعا ووهعا ،أو كحاوان يصرفك أماما وةلفا ،أو كعاد اتقدا اليك أم ار ون يا؟ فيأ تمايز
ل

ليك ،وأية فهالة أوجات استةدامك؟ وما دلال

لى صدق د واء؟ ط14

ويقون اان الراوند ي د ثايت نيدنا و نيد ةصيومنا ،أن العقي أ ظيا نعيا هللا ليى ةلقي وأني هيو اليم يعير بي
الرب ونعم اا فإن كيان الرسيون ييأتي مؤكيدا لميا فيي مين التحسيان والتقاييك واإلاجياب والحظير ،فسيا ي نيا النظير
في حجت واجابة د وت  ،ام د نانا بما في العق

ن  ،واإلرسان لى هما الوج ةنأا وان كان اةال

العق من التحسان والتقايك واالنالق والحظر ،فحان م يسقي نا اإل رار اناوت ا ط15

ميا فيي

فييي نييص يهييع الش رسييتاني هيمن حيوار اييان الصيياا ة والحنفيياء ونقي أر فييي نياتي نقاشييات أاييو بكيير اليراز وأاييو

حاتا الراز من ج ة ،وصدا مجتم كمان التعاون والتعاهد العقلي التي ادف

ن ا أايي بكير فيي كتابي النيب

الروحياني نجييد تركاي از لييى الفكيير نفسي ا يقييوني النيياس متماثليية فييي حقيقيية اإلنسييانية والبشيرية ،ويشييمل ا جييد واحييد

وهييو الحا يوان النييانق الما ييتا والنفييوس والعقييون متسيياوية ف ييي الجوهرييية؟ ف ييي اليينفس ب ييالمعنى الييم يشييترك فييي

اإلنسييان والحا يوان والنبييات أن ي كمييان جسييا نايعييي آلييي مو حيييا بييالقو طاا أمييا العق ي فقييو أو ها يية ل ييمء اليينفس
مستعد لقاون ماهيات األشياء مجرد

ن المواد ،والناس في ملك لى استواء منم القداا وانما الةال
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ارج الى

أحد أمرين ،أحدهما اهينرار  ،ومليك مين حايث المي از المسيتمد لقايون الينفس ،والثياني اةتييار  ،ومليك مين حايث
االجت اد المؤثر في رف الحجب المادية ين الصيدأ المانعية الرتسياا الصيور المعقولية حتيى ليو اليغ االجت ياد اليى
اييية الكميياني تسيياوت األ ييداا وتشيياا ت األحكيياا ،فييال اتفه ي بشيير لييى بشيير بييالناو  ،وال اييتحكا أحييد لييى أحييد

باالستتباا ط 16ا
متييى انتظمييت الفلسييفة االجت ادييية الاونانييية والش يريعة العربييية فقييد حص ي الكمييان ا تلةييص هييمء العبييار األسيياس
المن جيي الييم يعتمييدء اةيوان الصييفا رواد محاوليية اإلصييالظ الثقافييية الةلقييية التييي اننلقييت ميين البصيير فييي أواسييي

القييرن ال ارب ي ال جيير طالقييرن العاشيير للميييالد فييي رسييا ل ا ،ميين حاييث هييي محاوليية توفاييق اييان المعنييى الييداني

والمعنى الفلسفيا محاولة تننلق من ال اء التعارك با تبار الدان والفلسفة أميران ال ييان مشيتركان فيي المصيدر
وفييي ال ييرك المقصييود من ميياا اييية لييوا الييدان صييالظ اليينفس فييي دار المعيياد و لييوا الحكميية صييالظ البشيير فييي
الا الكون والفسادا نقنة االننالق هيمء ،تسيتتب فيميا تسيتتب  ،ا ياد صييا ة المفياهيا وا امية لحمية ايان المفياهيا

الجداد ا فالشريعة كما يقون اإلةوان ،دنست بالج االت واةتلنت بالهالالت وال ساا الى سيل ا وتن ارهيا اال
بالفلس ييفةا  ،الفلس ييفة بمعن ييى معرف يية حق ييا ق الموج ييودات وا تق يياد اآلراء الص ييحيحة والتةل ييق ب يياألةالق الجمال يية
واأل مييان الزكييية واألفعييان الحسيينة هييمن اييية محييدد ترمييي الييى التشييب باإلل ي بحسييب نا يية اإلنسييان ،لات يييأ
لالنتقان من الا الفساد الى الا المعادا
المشيروا اإلةيواني فيي صيورت هييمء ،اجيد فيي االنفتياظ لييى جميي األدييان والعليوا م ميية مين م ماتي  ،اي ويعتايير

نفسي جامعييا للمييماهب والعلييوا أكثيير مني نرفييا ممييا اجعي شييمولية معارفي هييمء تؤهل ي للتسييامك واالنفتيياظ أكثيير ميين
ايرء انب ييي إلةواننييا أن ال يعييادوا لمييا ميين العلييوا ،أو ا جييروا كتابييا ميين الكتييب ،وال اتعصيياوا لييى مييمهب ميين

المماهب ،ألن رأانا وممهانا يست رق المماهب كل ا ويجم العلوا جميع ا ا

هما التكام اان المعرفة الحكمية والمعرفة الدانية القا ا لى مادأ التشب بيا حسيب نا ية البشير ال يسيعى فقيي

لنموظ اإلنسان الكام

ا أيها ما يمكين تسيمات اليدان الكامي ا سيعي ايربي الكميان بالتفياوت ايان النياس ليى

أساس المعرفة والعق ا فالحاوانيات زينية األرك وأتيا الحاوانيات ها ية وأكمل يا صيور وأشيرف ا تركابيا هيو اإلنسيان،
وأفهي اإلنسيان هييا العقيالء ،وأةييار العقييالء هيا العلمياء ،وأ ليى درجية وأرفع يا منزليية هيا األنايياء ،ثييا بعيدها فييي
الرتبة الفالسفة الحكماء ط 17ا
شكلت تيارات التشي لعلي ان أاي نالب التي لا تكن بعد د أةمت شكال مؤسساتيا الوسي المتقا ألفكار اةيوان

الصفا واإلصالحاانا حاث تواجدت و ت م الى جانيب الشييعية الجعفريية واإلماميية فيرق أةيرا تتيأرجك ايان ال ليو

واال تيدان اإلسيما الي ونز ية المسياوا والتصيور اليدناو للعيالا نيد القرامنيةا ففيي أواسيي القيرن ال اربي لل جير لييا
تكن الحركات يد تكلسيت والميدارس ليا تصيبك كنيا س ومؤسسياتا والصيراا ليى أشيدء والحيوار والمنافسية الحياد ،
ولا تظ ر بعد معالا ال زيمة ليى أحيدا وتكفيي يراء الف رسيت الاين النيديا طكتيب ياا  377هجير

ألةيم فكير

يين ةص ييب اإلنت ييا المعرف ييي آن ييماكا مي ي أن باإلمك ييان مالحظ يية أن ترس ييو الفقي ي الس ييني ييد ا ييدأ اتع ييزز ومع ييالا

األرثموكسية الشيعية ادأت تتالورا
لا ينرظ أاو العالء المعر ط 973-1058ا 449-363/لل جر
الدانييية والمعرفيية الحكمييية ،ا ي

اةتنييا

قالنات المتشا مة في بحر الصراا اان المعرفة

لييى العكييس ألييبس العق ي أهييا صييفات البشيير الدانيييةي الناييو واإلماميية ،فييي ملييية

نجييدها بشييك مييتقن نييد أممييية ماييد ي األوهيياا فييي السييتانات ميين القييرن العشيرينا ودون الحاجيية الييى

مجلدات اةتصر من ج بعبارات جبار ي

ال إمام سوى العقل… كل عقل نبيا
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العق

ند الجاحظط مات 869ا 255/لل جر

هو صاحب الحكا القيان واالسيتبانة الصيحيحة ا وهيو فيي أريي

هما في مركز أنروحات المعتزلة القا مة لى أسبقية العقي

وانما تعني اإلنسيان العا ي

ملكية اكتشيا

ليى الشيرا ،أسيبقية ال تعنيي التعيارك أو المواج يةا

هللا واليمات والكيون  a posterioriأ بعيد التفكير والتأمي طوهيو أر

العييال
الن ا
ظيياا الييم تييوفي سيينة  231لل جيير أو  a prioriأ ألون وهليية طوهييو أر ا

الييم تييوفي سيينة 226

لل جيير ويتنيياون القاهييي اييد الجبييار طمييات فييي  415لل جيير هييمء المعادليية فييي جييزء ا جياز القيرآن ميين كتابي
الم ني في أاواب التوحاد بالقوني ليس في القرآن اال ما اوافق نريقة العق  ،وليو جعي مليك داللية ليى أني مين
نيد هللا ،مين حاييث ال اوجيد فييي أدلتي اال ميا يسييلا ليى نريقيية العقيون ويوافق يا ،أمييا ليى ج يية الحقيقية ،أو لييى

المجاز لكان أ رب ا فوفقا لعاد الجبار ،كالم تعالى ال ادن لى العقليات من التوحاد والعدن ،ألن العليا بصيحة
دن لي  ،لوجب كون داال لى أصل  ،ومن حق الفرا أن ال ادن ليى
كون داللة ،مفتقر الى ما تقدا املك ،فلو ا
األص  ،ألن ملك اتنا ك ط 18ا
ولعي كتيياب التكلاييت ميين الم نييي يعنييي صييور كافييية يين مف ييوا المعتزليية لإلنسييان الييم اؤكييد لييى أن يكييون
يياد ار متمكنييا بيياآلالت م ي اثبييات حاجت ي الييى العلييا والعق ي ا والعق ي هنييا هييو جمليية ميين العلييوا مةصوصيية ،متييى
حصلت /فيي المكليت صيك مني النظير واالسيتدالن والقيياا بيأداء ميا كليت ط ، 19ومين كميان العقي
اة ييتص ه ييو بي ي م يين الح ييان؛ نح ييو كوني ي مري ييدا وكاره ييا ومعتق ييدا ط ، 20وم يين كم ييان العقي ي
المدركات التي هيي األجسياا ميا تحصي

أن يع يير م يين ح ييان

ليي ي مين كون يا مجتمعية أو متفر ية ط ، 21ومين كميان العقي

بعك المقبحات ،وبعيك المحسينات وبعيك الواجبيات ،فيعير

أن يعير ميا
أن يعير

يبك الظليا وكفير النعمية والكيمب اليم ال نفي فيي

وال دف ي هييرر ،ويعلييا حسيين اإلحسييان والتفه ي  ،ويعلييا وجييوب شييكر اليينعا ووجييوب رد الوديعيية نييد المنالبيية،
واإلنصيا  ،ويعلييا حسين الييما لييى القاييك اما لييا يكيين هنياك مني  ،وحسيين اليما لييى اإلةييالن بالواجيب مي ارتفيياا
الموان ط 22ا و من جملة كمان العق العلا بكثار من الدوا ي؛ ألن معرفة األلنا

ال تصك اال مع ط 23ا

يشارك القاهي اد الجبار في فكر كمان العق العدايد مين المعيرفاان والفيرقا ونجيد نيد الكراميية طأصيحاب أايي
اد هللا محمد ان كراا اتفاق لى أن العق يحسن ويقبك ا الشرا ،وتجب معرفية هللا بالعقي ط 24ا كيملك اؤكيد
اإلمياا الماترييد

ليى أن الشييرا اتبي فيي أواميرء ونواهيي ميا يصيت بي العقي اإلنسياني األشييياء مين حسين و ييبكا

واما كييان هييما العقي ال يسييتني التمااييز اييان هييمان األميرين ،فييي جميي الحيياالت ،فييإن الييوحي انمييا جيياء ليأةييم ااييد
اإلنسان وينار أمام النريق ط 25ا
العقي هييو ةليفيية هللا لييى األرك

نييد مسييكوي ط 320-421لل جيير وأفه ي النيياس فييي أري ي أ مل ييا بالعق ي ا

ونق أر ل في رسالة النفس والعق ي ونقون نحن مث ‘ العق في الينفس كمثي العيان فيي الايدنا ونقيون أيهياي مثي
العق في النفس كمث الربان في السفانة ط 26ا ويؤكد مسكوي

لى أسبقية الحكمية بيالقوني ان تحصيا السيعاد

لى اإلنالق يكون بالحكمة ،والحكمة جزءان نظر و ملي ،فبالنظر يمكن تحصيا اآلراء الصيحيحة وبيالعملي

يمكن تحصا ال ا ة الفاهلة التي تصدر ن ا األفعان الجمالة ط 27ا مشيددا ليى وحيد النايعية اإلنسيانيةي ان
اإلنسييانية فييي النيياس ،وان اةتلفييت بييالمواد واألمزجييةا ف يي بالحقيقيية واحييد ميين ج يية تصييورها ط 28ا وفييي ت ييماب
األةييالق اركييز لييى األنييس النايعييي فييي اإلنسييان الييم انب ييي أن نحييرص لي ي ونكتسييب م ي أانيياء جنسيينا م ي
التو ييت نييد هييرور وحييق التهييامن اييان اإلنسييان وأةي ي اإلنسيياني ييد سيياق القييون فييي حاجيية بعييك النيياس الييى

بعك ،وتاان أن ك واحد مين ا اجيد تمامي

نيد صياحب  ،وأن الهيرور دا يية اليى اسيتعانة بعهي ا ايبعك ،ألن

الناس مناو ون لى النقصانات ومهنرون اليى تمامات يا وال سياا ألفيرادها والواحيد فالواحيد مين ا اليى تحصيا

تمام ي انفس ي كمييا شييرحنا فيمييا مهييىا فالحاجيية صيياد ة ،والهييرور دا ييية الييى حييان تجم ي وتؤلييت اييان أش يتات
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األشييةاص ليصيياروا باالتفيياق واإل ييتال

كالشييةص الواحييد الييم تجتم ي أ هيياؤء كل ييا لييى الفع ي الواحييد النيياف

ل ط 29ا

اتمرد أاو حيان التوحاد طمات حوالي 1023ا 414/لل جر

لى الصور األرثموكسية

التي كلميا أكيدت ليى

انالق القدر اإلل ية ززت مف وا النقص والقصور ند اإلنسان ،باستعار صيور فاوربياخا فيا كميا يقيون محميد

أركييون فييي راءت ي اإلشييارات اإلل ييية ليييس العاه ي المنلييق الييم يقييدا الشييرا لإلنسييان مقاا ي تقييديا هييما األةايير
النا ة الكاملة ل ا ال ،ان هللا الم اتحدث ن التوحاد وباسكان هو ملك المحاور األساسي الحير ،الهيرور ،

المول ييد لل ييدالالت واإلش ييارات الت ييي ال ن ييى ن ييا للعقي ي الباحييث يين المعن ييى باس ييتمرار ،وبن ييوا م يين الت ييوتر القل ييق

والةالق ط 30ا
لع ي التوحاييد

ييد نجييك فييي جم ي ةصييان العق ي فييي حقبيية كامليية يقييون العق ي هييو الملييك المفييزوا الي ي والحكييا

المرجييوا الييى مييا لديي فييي كي حييان ارهيية وأميير وا ي

نيد حايير النالييب ،ولييدد الشييا ب ويييبس الريييق وا تسييا

النريقاا ب تيرتبي النعمية وتسيتدف النقمية ويسيتداا اليوارد ويتيألت الشيارد ويعير الماهيي ويقياس اآلتيي ،شيريعت

الصدق وأمرء المعرو

وةاصت االةتيار ووزيرء العلا وظ ارء الحلا وكنزء الرفق وجندء الةارات ط 31ا

ال اد من كلمة ولو سريعة ن العق
العار  ،با تبار المعرفة

ند الفالسيفة المسيلمانا حايث نجيد تقانعيا مي المعتزلية فيي مف يوا اإلنسيان

ند الكند واان سانا ومن بعد الفارااي واان رشد ،هي اية الوجود اإلنساني ،وتشك

معرفة حقيقة المات والوجود مقوما ر يسيا من مقومات أنسنة الوجود البشر با تبار األولى تؤسيس لمج يود العقي
للتوص ي الييى اسييتقاللات الماتييية والثانييية تفييتك أا يواب ييالمي البحييث واالكتشييا

لييى مص ي ار ا ماا هييمء المعرفيية

اكتسااية أو وهاية وتستمد من ق كوني كاار سمي العق الفعان ا ويتص العق اإلنساني ند الفالسفة ا يما
العقي الفعييان ومني يسييتمد المعرفيية التاميية الكامليية با تبييارء مصييدر المعرفيية والفعاليييةا وفييي حييان يسييتمد الفالسييو
معرفتي باالتصييان العقلييي يسيتمدها الناييي يين نريييق االتصيان الةيييالي ا وال شييك بييأن مين ج التوفاييق اييان المعرفيية
الحكمية والمعرفة الدانية

ند العداد من الفالسيفة كيان وراء ميا يمكين تسيمات ازدواجيية الحقيقية التيي يعاير ن يا

اايين نفا ي فييي لقيياء حييي ايين يقظييان طرمييز العق ي البشيير الييم ارتقييى بالمعرفيية م ي آسييان طرمييز الف ييا البييانن
والمتعمييق للش يريعة ط 32والتييي تجلييت نييد اايين رشييد ط1126-1198ا 595-520/لل جيير فييي وحييد المصييدر
المعرفي في رسالت فص المقان ط 33ا همء الثنا ية نجدها حاهر ند شاو اإلشيراق شي اب اليدان السي رورد
طمات 1190ا 587-لل جر الم اؤكد لى العداد من آراء اةوان الصفا مةتص ار رأي بالقوني

هي الحكميية اال مولييد الديانيية ؟ وهي الديانيية اال متمميية الحكميية؟ وهي الفلسييفة اال صييور اليينفس؟ وهي الديانيية اال

سار النفس؟ ط 34ا
ر ييا البع ييد العش ييقي الهييرور لكي ي تص ييو  ،لييا يك يين العقي ي م يين الحييال ال ييى اا يين ربييي بعا ييدا يين المحاكم يية
الصوفيةا ويمكن القون ادون مبال ة ،أن أنروحة اان ربي في العق تشك حالة تجاوز بالمعنى الفلسفي للكلمية
أكثر من حالة تحجياا وهو ايمكرنا فيي العدايد مين جوانبي اتجياوز السيريالية للوا عيية  ،ويكفيي أن نقي أر هيما المقني
الان ربي من رسا ل  ،للو و

ند حالة التجاوز الدا مة التي ينالب فا ا الفكري ا لا أن أه األفكار اما ال يوا

فا ا ال اية القصوا أداها فكرها الى حان المقلد المصما فإن األمر أ ظيا مين أن يقيت فيي الفكير ،فميا داا الفكير
موجودا فمن المحان أن ينم ن ويسكن ،فللعقيون حيد تقيت نيدء مين حايث وت يا فيي التصير الفكير ول يا صيفة

القايون لميا ا بي هللا تعيالى ،فيإمن انب ييي للعا ي أن اتعييرك لنفحيات الجيود وال ابقييى مأسيو ار فيي اييد نظيرء وكسييب ،

فإني

لييى شييا ة ميين ملييكط… ومين المحييان لييى العييار بمرتبيية العقي والفكيير أن يسييكن أو يسييتريك والسيييما فييي

معرفة هللا تعالى ط 35ا
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من المجحت أن ننسى ونحن نتكلا ين كميان العقي واإلنسيان التياا الفالسيفة والمتكلميان العيرب المسييحاانا فقاي
ت ييماب األةييالق لمسييكوي  ،كتييب يحاييي ايين ييد ط893-974ا وهييو فالسييو

ميين أسيير س يريانية يعقوبييية كتابييا

بييالعنوان نفس ي ا ت ييماب األةييالق الييم نسييات بعييك المةنونييات الايين ربييي واايين ال اييثا والجيياحظ ونب ي فييي
دمشق في  1924با تبارء للجاحظ ،اسيتدرك محققي محميد كيرد ليي هيما الةنيأ فيي النبعيات الالحقية منوهيا اليى
أهمية أن يكون هما النص فوق المل والنح واليديانات بحايث انسيب لمين مكير بيآن معياا فيي هيما الكتياب اتحيدث

يحاي ان د

ما انب ي لمحب الكمان بالقوني انب يي لمحيب الكميان أيهيا أن يعيود نفسي محبية النياس أجمي ،

والتودد الا ا والتحنن لا ا ،والرأفة والرحمة ل اافإن النياس ااي واحيد متناسياون ،تجمع يا اإلنسيانية ،وحليية القيو

اإلل ية التي هي في جميع ا وفي ك واحيد مين ا ،وهيي الينفس العا لية ،وب يمء الينفس صيار اإلنسيان انسيانا ،وهيي
أشر جز ي اإلنسان اللمان هما النفس والجسدا فاإلنسان بالحقيقة هو النفس العا لة ،وهي جوهر واحد في جمي

الناس ،والناس كل ا بالحقيقة شي واحد ،وباألشةاص كثارون ط 36ا
رافقييت حقبيية سييمو العق ي

الحهييار العربييية اإلسييالمية فييي أو

نا ييا الييداني والفلسييفي ،و ييد كييان انتصييار أه ي

النق واالتباا ار ج از الةالفية واليتكلس الفق يي وتفرييغ األشيعر ط873-935ا 324-260-لل جير ومدرسيت
لعلا الكالا من أبعادء الةال ة هزيمة لمسألة العدن واإلراد اإلنسانية التيي شيكلت العقالنيية اإلصيالحية واإللحاديية
العتلة المحركة ل اا فبقدر ما نجحت الثقافة اإلسالمية في ا ناء فكر اإلنسان العا

المكرا ،نجحيت فيي اال تنياء
ا

من الثقافيات األةيرا وفيي ا نياء هيمء الثقافيات هيمن مليية البحيث ين واسيا الميية مشيتركة جعليت مين العقي

نقنيية المسيياوا اييان العربييي و ايير العربييي ،المسييلا و ايير المسييلا هييمن اإل يرار اتعددييية ص ي ار ية شييكلت القا ييد
الصحية الهرورية لنمو تعاارات المعرفة الدانية والمعرفة الحكمية بآنا
اإلنسان ،واإلنسان الكام

ر ييا أن نقن يية االنن ييالق ف ييي تعري ييت اإلنس ييان ن ييد الم ييماهب الفق ي يية الةمس يية تكي يريا آدا واثب ييات أفه ييلات

ل ييى

المال كيية ،با تبييار سييجود األةايير لإلنسييان تكرميية ل ي ونا يية  ،ال الاييث هييما التعريييت أن اتعييرك الةت يزاالت
أساسييية شيياركت ا ييا بشييك أساسييي المدرسييتان الحناليييةطمات اايين حنايي فييي 855ا 241 -لل ج يير واألشييعرية
طاألولى لى الصعاد الشعاي والثانيية ليى الصيعاد النةايو ا وأون هيمء االةتيزاالت التأكايد ليى مف يوا اإلنسيان
النييا

المكل يت وثانا ييا التمااييز اييان المسييلا و ايير المسييلا وثالث ييا ا تيييان التوس ي األفقييي والعييامود لالجت ييادا

ونتاج يية مل ييك أبص ييرها الش رس ييتاني ف ييي نا ييوء مبك يير ي ف ييإن األحك يياا الش يير ية االجت ادي يية اما كان ييت مترتب يية ل ييى
االجت اد ترتب المساب لى الساب ،ولا اوجد الساب ،كانت األحكياا انلية ،واآلراء كل يا فا لية ،فيال ايد امن مين
مجت د ط 37ا

ال يمكن للنا ية أن تشيك مين ج حييا دون أن يكيون موهيو ا ترسياو اوديية اإلنسيان لإلنسيان الم لفية بمف يوا
الحاكمية اإلل يةا والحداث ن النا ة يقودنا دا ما الى النا ة المشرونة ليى األر ياء والعاايد فيي حيق سيادت ا
ط اودي يية ب ش يير لبش يير  ،النا يية المفروه يية ل ييى المكلف ييان

ورس ييول طالنا يية النقوس ييية والمعاش ييية  ،النا يية

المشيرونة فييي حييق الةلييق لقيياا شييوكة السييلنانطالنا ة للمسييتاد العييادن أو الجيا ر والنا يية المفروهيية فييي حييق

الزوجيية لبعل ييا طالنا يية االجتما ييية داةي ال ييرا العييا لي ط 38ا وال شييك بييأن التمااييز اييان المسييلا و ايير المسييلا ال

يمكيين أن يقفييز فييوق هييية ميين هييو المسييلا ،التييي شييكلت أسيياس اد يية التكفايير الشيير يةا و ييد أرخ ال ازلييي فييي هييما
الت ارج ي النتصييار فكيير اإلنسييان المني ي المييم ن العيياجزا فلييا انتظيير المشييرق العربييي اإلسييالمي اجتييياظ الم ييون

وسييقو ب ييداد ط1258ا656/لل جيير لاييدة مرحليية ال يمنيية العقادييية التييي حولييت اإلسييالا الييى جثيية مشييرحة فييي
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مةاار األ مة اإ نا بعدء كأاداولوجية بأسيوأ ميا للكلمية مين معنيى كنظياا م ليق مين الحقيا ق المنلقية األادييةا
سيياتكف الميياورد ط1056ا450/هيي اترتاييب دسييتور الةالفيية وميينك اركييات الشيير ية التاريةييية والدانييية للةليفيية،

لةيص ال ازليي طا
اان الجوز طا1200ا597/هي سيقوا ب س شوا ب الشينان في كتاب تلايس االيس  ،بعيد أن ا
1111ا505/هي ي اإلسييالا ي الييدان شيينران أحييدهما تييرك المنيياهي واآلةيير فع ي النا ييات طاداييية ال داييية ونظييا
السنن في موت-احياء لوا الدان ليعمد حجة لإلسالا السني ط 39ا
فييي هييمء الظييرو

المحمليية بيياالن الق لييى الييمات ومصييادر التعددييية واالجت يياد وةييو

المعرفيية الحكمييية لمييية

كانت أو فلسيفية ،واحتقيار اإلنسيان باسيا سيمو اليرحمن وازدراء المي أر فيي ظي ا ياد انتيا االسيتاداد فيي المجتمي ا
وفي ييي وسي ييي محمي ييوا بي ييالتنر والممهاايي يية وأم ي يراك أفي ييون الحهي ييار  ،،حم ي ي محاي ييي الي ييدان اي يين ربي ييي ط-560
 1240-1164/638ا فكر اإلنسان الكام

في محاولة للو و

في وج تيار ات لا يعد يقا من اإلنسان اال

صورت المسوا في محاولة ار ادية إل اد اال تبار لمن أفقدء الحاكا والفقيي كي ا تبيار وو يت نزييت يد أتيى
لى األساسي من المجتم واألفراد واألفكارا

تعاييدنا فكيير اإلنسييان الكام ي الييى تلييك القييو العالمييية المتماييز لكي األفكييار والمبييادئ التييي تتجيياوز بعظمت ييا القااليية
والمكييان والزمييانا لييما ال نسييت رب أن اجييد هييانز هانييرش شييادر روابن ييا العهييوية م ي نظرييية اإلنسييان األون فييي

الديانات اإلارانية القديمةط ، 40وأن يعتارها لو ماساناون اانة الرؤا السامية التي نشأت نيد أنايياء انيي اسي ار ا
في فكر

اد ا وا العادن الماتلي باآلالا واسيتمرت مي المسييحية فيي اإليميان بعيود المةليص ط 41وزر يت فيي

دد ار محدود من المل والنح التي انتظرت الم د

ليمو الدنيا دال كما مل يت جيو ار وظلميا ا أو أن ابصير

فا ييا ال يياد العلييو مشييا ات الادا ييية ال ازهييد ي ميين ال يملييك شييا ا وال يملكي شييي ،حاييث الملييك اجييب أن ال يكييون
ألحد فرد اي لجميي النياس حتيى ال يعليو أحيد ليى أحيدا التياو والمتصيو  ،يقيون ال ياد  ،انظيران كالهميا اليى
مجتم ي ال مالييك في ي وال محييروا ،وال يام وال مقمييوا ط 42ا بالتأكاييد ،فقييد اسييتعاد المؤرةييون الثالثيية فييي اإلنسييان
الكام ي صييور مهنييية المييية حاولييت التاوييية ميين ةالل ييا اسييتقراء ييو الةايير فييي البشيير والثقافيية اإلارانييية اسييتعاد

اإلنسييان األون نييد مييزدك والييديانات السييامية يراء فكيير المسيييك المةلييص والم ييد ا اال أن نييرظ اايين ربييي كييان
ِ
ومنظميات حركية اإلنسيان
همن تصور فكير شيام واجي فيي معيالا حقبية كامليةا ف يو يمايز ايان يوانان النايعية
انتصييا ار لفكيير اإلراد البش يرية واإلنسييان الفا ي والمنفع ي فييي نايعيية ل ييا وانان ييا ونواميس ي اا ويؤكييد لييى وحييد
الوجييود للتأكاييد لييى فكيير الةايير األسييمى والعييدن الييم اتجيياوز المليية والنا فييةا و ايير هييمء الوحييد حييارب ةنيياب
الفر ة الناجية وتكفار اآلةر بحظيوظ الينفس المشيركة التيي ال تةتليت ين حظيوظ الينفس المؤمنية مؤكيدا ايياك أن

تتقاد بعقد مةصيوص وتكفير بميا سيواء ا ورفيك أشيكان التماايز ايان البشير فيي المعتقيد أو الجينس با تبيار الكميان
اإل نساني يقاا

اهات التفريق اان البشيري ةليق هللا اإلنسيان ،مةتصي ار

اإلنسان الحاوان الم يحم فيما يحم

ش يريفا جم ي في ي معيياني العييالا الكاايير وجعل ي نسييةة جامعيية لمييا فييي العييالا الكاايير ،ولمييا فييي الحهيير اإلل ييية ميين

األسييماء و ييان في ي رسييون هللاي ان هللا ةلييق آدا لييى صييورت  ،فلييملك لنييا ةيير العييالا لييى الصييور  ،وفييي هييما
الهييمار الييم فييي صييورت ةييال

لميين يعييود ألربيياب العقييون ،وفييي ولنييا لييا نفس ي فعلييا العييالا نييية لميين تفنيين

وكان حداد القلب بصارا ،ولكيون اإلنسيان الكامي

ليى الصيور الكاملية صيحت لي الةالفية والنيابية ين هللا تعيالى

في العالا ،فلناان في هما المنزن نشأ هما الةليفة ومنزلت وصورت

لى ما هي لي  ،ولسنا نريد اإلنسان بما هو

انسان حاوان فقي ا بما هو انسان وةليفة وباإلنسانية والةالفة صيحت لي الصيور ليى الكميان ،وميا كي انسيان

ةليفة ،فإن اإلنسان الحاوان ليس اةليفة ندنا ،وليس المةصوص ا ا أيها المكورية فقي ،فكالمنا اما في صور
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الكامي ميين الرجييان والنسيياء فييإن اإلنسييانية تجم ي الييمكر واألنثييى والمكورييية واألنوثييية انمييا همييا رهييان ليسييتا ميين
حقا ق اإلنسانية لمشاركة الحاوان كل ا في ملك ط 43ا

يحيياون اايين ربييي تأصييا فكيير اإلنسييان المسيياو للعييالا ،اإلنسييان المشيياب ا ي والمسيياو
الم مش والملا والنا
وفييي مقااي

فييي وج ي اإلنسييان

في المدارس الفق يةا

قا ييد النا ييات ،تقييت فلسييفة اايين ربييي الصييوفية لتييمكر بييأن هللا انمييا ةلييق العييالا ميين أج ي اإلنسييان

اإلنسييان هييو المقصييود ميين الوجييود ط ، 44وأن هييما يعنييي أن اإلنسييان ليييس فقييي مركييز الكييون ال يوا ي ،ا ي أكم ي

مجالي الحق و المةتصر الشريت و الكون الجام الم أ نى الروظ لعالا شبحي ال روظ في ط 45ا ان نقنة
اننييالق الك ييون وآة يير وأر ييى تعاا ارتي ي ي أون م ييا ةل ييق هللا العقيي ف ييو أون األجن يياسا وانت ييى الةل ييق ال ييى الج يينس

اإلنساني فاكتملت الدا ر ا وما اان نرفي الدا ر  ،جمي ما ةليق هللا مين أجنياس العيالا ايان العقي األون اليم هيو
القلييا أيهييا وبييان اإلنسييان الييم هييو الموجييود اآلةيير ط 46ا اإلنسييان حسييب اايين ربييي بكلميية نييب الفلييك ،وهييو
العمد ،أال تراء اما انتق من الدنيا ةربت وزالت الجبان وانشقت السماء وانكدرت النجوا ط 47ا

لا يكن للمجتمعات العربية اإلسيالمية فيي تراجع يا أن تيدرك نياء ااين رشيد وااين ربيي  ،فكيان ةاير مين اسيتل ا

ةصب هما العناء المجتمي األوربيي الباحيث ين نفسي بعيد ظلميات القيرون الوسينىا لتبقيى بصيمات ااين ربيي

ف ييي الفك يير المس يييحي اإلص ييالحي وت ييأثارء الكاا يير ال ييم ال يمتني ي ال ييبعك يين مقارنتي ي ا ييدور م ييارتن ل ييوثر ورواد
اإلصييالظا فقييد وجييدت أفكييار اايين ربييي فييي التسييامك وحييق االةييتال
السالمة النفسية والجسدية من اداف

وسييمو صييور اإلنسييان وبالتييالي حق ي فييي

ن ا في صر التنوير األوربي با تبار همء األفكار تنتمي لك ن هةا

 -1أاو الحسن األشعر  ،مقاالت اإلسالماان واةيتال
المصرية ،1 ،1970 ،ص225ا

المالحظاتي

المصيلان ،تحقايق محميد محايي اليدان ايد الحمايد ،مكتبية الن هية

 -2نصير حاميد أايو زييد ،االتجياء العقليي فيي التفسيار ،دار التنيوير ،النبعية الثالثية ،1993 ،ص17ا لعي هيما الكتياب مين
أها األ مان المعاصر التي تناولت النقاش اان اإلراد اإلل ية واإلراد اإلنسانيةا

 -3الش رستاني ،المل والنح  ،دار المعرفة ،ااروت ،النبعة الثانية 1 ،ص143ا

 -4أنظ ييري ها ييثا من يياا ،اإلمع ييان ف ييي حق ييوق اإلنس ييان ،موس ييو ة المي يية مةتص يير  ،دار األه ييالي ،2000 ،م يياد الحس يين
البصر ا تجد همء األفكار صداها مبك ار ند الفالسفة والمتكلمان العيرب المسييحاان وأفهي مين يعاير ن يا فيي الفكير

العرب ييي الا ييود موس ييى ا يين ميم ييون ط1135-1204ا ال ييم اوه ييك وج يية نظي يرء ف ييي دالل يية الح ييا رين ب ييالقوني ان

اإلنسان مو استنا ة منلقة ،أ ني أن بنايعت وباةتيارء وارادت يفع ك ما لإلنسان أن يفعلي دون أن اةليق لي شيي

مستجد اوج ا أنظري ماد اان ميمون في اإلمعان في حقوق اإلنسان ا

 -5نصر حامد أاو زيد ،ممكور ،ص 31ا

 -6هاثا مناا ،جدن التنوير ،ن هة المشرق ا ألت اا ،دار النليعة ،ااروت ،1990 ،ص22ا
 -7أنظري نصر حامد أاو زيد ،ممكور ،ص46ا
 -8المصدر السااق ،ص 46ا

 -9الش رستاني ،ممكور 2 ،ص 46ا
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 -10اان حزا الظاهر  ،الفص في المل واألهواء والنح  ،مكتبة ومنبعة محمد لي صيايك وأوالدء ،األزهير ،القياهر  ،ص
78

3ا

 -11نفس المصدر،

 3ص 72ا

 -13نفس المصدر،

 3ص 86ا

 -12نفس المصدر 3 ،ص 78ا

 -14هاييثا منيياا ،اإلسييالا والمييرك ،أنروحيية دكتييوراء ايير منشييور  ،المع ييد العييالي للعلييوا االجتما ييية فييي بيياريس،1983 ،
العق والناو  ،ص  180وما بعدهاا

 -15هاثا مناا ،اإلسالا والمرك ،ممكور ،العق والناو  ،ص  180وما بعدهاا
 -16الش رستاني ،ممكور ،2 ،ص 39ا

 -17مقن ي اة يوان الصييفا مييأةوم ييني هاييثا منيياا ،اإلمعييان فييي حقييوق اإلنسييان ،موسييو ة المييية مةتصيير  ،ميياد اة يوان
الصفا ،وجملة االستش ادات في وارد في اإلسالا والمرك  ،فص اةوان الصفا ،ممكور ،وهي من الرسا ا

 -18القاهي ايد الجبيار ،الم نيي فيي أايواب التوحايد والعيدن ،ا جياز القيرآن ،تحقايق أميان الةيولي ،1960 ،تراثنيا ،اليدار
المصرية للتيألات والنشير ،ص 403 ،354ا ايرفك األشيا ر هيمء المقاربيةا ويؤكيد البيا الني ليى أسيبقية الشيرا ليى

العق با تبارء نرق الايان في األدلة التي ادرك ا ا الحيق والباني ةمسيةي القيرآن والسينة واجمياا األمية وميا اسيتةر

من النصوص بنريق القياس واالجت اد وأةا ار حجج العقونا و يد أكيدت جملية الميدارس السينية والجعفريية ليى أسيبقية

الشييراا أنظيير أيهييا حييون آراء المعتزلييةي زهييد جييار هللا ،المعتزليية ،ط  1القيياهر  2 /1947األهلييية للنشيير والتوزيي -

ااروت  1974ص 108– 106ا

 -19القاهييي اييد الجبييار ،الم نييي فييي أا يواب التوحاييد ،التكلاييت ،تحقاييق محمييد لييي النجييار و اييد الحليييا النجييار ،الييدار
المصرية للتألات والترجمة ،1965 ،الجزء  ،11ص 375ا

 -20نفس المصدر ،ص 382ا
 -21نفس المصدر ،ص 383ا
 -22نفس المصدر ،ص 384ا
 -23نفس المصدر ،ص 385ا

 -24الش رستاني ،ممكور 1 ،ص113ا

 -25محمييود محمييد اسييا ،مف ييوا العييدن فييي الفلسييفة اإلسييالمية ،مصييباظ الفكيير طداييوجان  ،العييدد  ،1973 ،22الاونسييكو،
ص18ا

 -26مييمكور نييد محمييد أركييون ،نز يية األنسيينة فييي الفكيير العربييي ،جا ي مسييكوي والتوحاييد  ،دار السييا ي ،ااييروت-لنييدن،
 ،1997ص 374ا

 -27مسكوي  ،الفوز األص ر ،حقق و دا ل صالك هيمة ،اليدار العربيية للكتياب ،1987 ،ص 93ا اؤكيد مسيكوي

ليى

الفكير فييي ترتاييب السييعادات ومنييازن العليوا يقييوني تاييان أن الحكيييا السييعاد الكامي السيعاد هييو ميين ييو مهني وصييك
تماازء فحصيلت لي حقيا ق األميور فيي الموجيودات كل يا و وييت زيمتي فيي انفيام ميا ملي

ميال ثيا داميت نريقتي فيي

همان أ ني العلا والعم وتاان أيها مما تقدا أن جزء النظر مقدا لى جزء العم ام كيان محيورء التماايز و يو اليمهن

تييدرك الصيواب فييي كي مييا يقصييد معرفتي ط تييرجا أركييون اليينص كييامال للفرنسييية فييي أنروحتي نز يية األنسيينة فييي الفكيير

العربيي
Mohammed Arkoun, L’humanisme arabe au IVe/ Xe siècle, Miskawayh, Philosophe et
historien, 2e édition, L Vrin, Paris, 1982.
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المساوا في اإلسالا
مجال البنا
تعد المساوا من أارز سمات ومقومات اإلسالا ،ويكاد تكون جزء ال اتج از من جسيد اإلسيالا فيإما انتيزا
هما الجزء لعوام نار ة أو استثنا ية لا يأةم الجسد شكل النايعيا وي لب أن تستني آليات التعهيى أن تعايد

تعاار ريباً من الشك األصلياا
الجزء المفقود ،أو تعوه بمةتلت النرق بحاث يأةم
اً
وتعود همء الحقيقة الى الصور الباهر

تعالى الما تقدا العقايد اإلسيالمية كةالقية الكيون كلي  ،وجااي

اإلنسان وأص القو ومصدر القيا من حكمة وةار و دن وحق الواا فإن هما الكون الما سا الةنو والحقيوق

ووهي المبييادئ واألصييون التيي يشييار لا ييا الكييون والمجتمي اإلنسييانى ال يحاييم بمييا كييان يحاييم اجمييان أو مييان أو

جيياء أو نسييب ف ييمء كل ييا ليييس ل ييا مح ي بالنسييبة ا وأمييا يكييون لي مح ي

نييدء هييو القيييا التييى وهييع ا للمجتم ي ا

وأول ا المساوا ا
واما كييان هنيياك مييا ارتفييق لييى المسيياوا  ،ف ييو العييدن فييال يسييتوا الييمان يعملييوناا والييمان ال يعملييون وال

يستوا المان انفقون والمان يكثرون ،وال يستوا الرحماء والقسا الواا وهما ليس تقااداً للمساوا ولكن ااراز ألهمية
نصر العم والعدن أو الصالحات أو التقوا التى ال يظفر المجتم بالسالا واالزدهار لموت اا
باسييتثناء هييما تظي المسيياوا فييى المجتمي اإلسييالمي كالتوحاييد فييى العقاييد اإلسييالمية نقنيية الاداييية ،وأهييا
مفردات نقنة تلك الكرامة اإلنسانية وأن الناس سواء فا ا جميعاً اني آدا اا
▪

ولقيد كرمنييا انييى آدا وحملنياها فييى الايير والبحير ورز نيياها ميين النابيات وفهييلناها لييى كثايير
ممن ةلقنا تفهيالً  70{ اإلسراء}ا

▪

انا ةلقناكا من مكر وأنثى وجعلنياكا شيعوباً و با ي لتعيارفوا أن أكيرمكا نيد هللا اتقياكا ان هللا

▪

امي ميينكا ميين مكيير أو أنثييى بعهييكا ميين بعييك

ليا ةاار

فاسييتجاب ل ييا رب ييا أنيي ال أهييي

{ 13الحجرات} ا

مي

{ 195آن مران}ا
▪

يا أا يا النياس أنيعيوا ربكيا اليما ةلقكيا مين نفيس واحيد وةليق من يا زوج يا وبيث من ميا رجياالً

▪

وال تتمنوا ما فه هللا بعهكا لى بعك للرجان نصاب مما اكتسياوا ،وللنسياء نصياب مميا

كثا اًر ونساء 10{ النساء}ا

اكتسان واسألوا هللا من فهل  32{ النساء}ا
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ومما الفت االنتباء أن ما ادأ ب

الرسون 

وميا ةيتا بي حياتي فيى ةنبية اليوداا كانيت كل يا تصيب فيى

المساوا فلا يكد الرسون ادة المدانة حتى وه وثيقة مدونة أ نى فا ا حق المواننة لك سكان المدانة لى
اةييتال

أهل ييا و ييد كييانوا و ت ييم األنص ييار والم يياجرين والا ييود ،فته ييمنت وثيقيية المدان يية أن الم ييؤمنان طاألنص ييار

والم اجرين وحلفاءها من الا ود أمة واحد وأن ا اتناحرون فيما اان ا ،ولا تفرق اان أحد من اا

فإما كيان هيما هيو أون األ ميان العامية للرسيون نيدما دةي المدانية ،فيإن آةير ميا تهيمن ةنبية اليوداا
أا ييا النيياس) ان ربكييا واحييد وان أبيياكا واحييد ،كلكييا آلدا ،وآدا ميين تيراب ،وليييس لعربييى لييى جمييى ،وال لعجمييى
ليى ربيى ،وال أحميير ليى أاييك ،وال ألايييك ليى أحمير فهي اال بيالتقواا أال هي ال ييت؟) الل يا فأشي دا أال
فاالغ الشاهد منكا ال ا ب ا و د سم

مر رسون هللا 

أبا مر ال فيار يحتيد ليى بيالن وهيو يحياورء ويقيون لي ييا

ااين السيوداء ،فظ يرت آثيار ال هيب الشيداد ليى وجي الرسيون ،واتجي بالةنياب اليى أايى مر وانت يرء يا الًي انيك
امييرؤ فيييك جاهليييةا كلكييا انييو آدا نييت الصيياا ط 97ا ليييس الايين الايهيياء لييى اايين السييوداء فهي اال بييالتقوا أو
مي صييالك ا فوهي أاييو مر ةييدء لييى األرك وأ سييا لييى بييالن أن ينييأء بحما ي حتييى ي فيير هللا لي زلتي هييمء،
ويكفر ن ما ادر من من ةلق الجاهلية األولى ا
ولا تكن اآليات القرآنية أو األحاداث الناوية مجرد أوامر أو توجا ات ،تسمع ا اآلمان ،ألن الو يا

كيان

يصد ا ويعد تنايقاً ل اا فقد كان أون من آمن من الناس باإلسيالا هيو الهيعفاء والمسيتبعدان والفقيراء ليى حيان

تج ا ل تجار ريش وأثريا ا ومو األنساب الرفيعةا و د كان من المنالب التى تقدموا ا يا اليى النايى أن ايتةلص

من حميية هيؤالء المنايومان ،ورفيك الرسيون مليك اإصيرار ،اي اني آثير هيؤالء المستهيعفان بحبي و نفي وحناني ،
وكانييت دا رت ي اللصيييقة تهييا بييالن الحبشييى ،وص ي اب الرومييى و مييار الزنجييى ،وسييلمان الفارسييىا ا ي فييى اات ي
الةيياص كانييت ته ييا صييفية الا ودييية ومارييية القبنييية و ن ييدما يير بع ييك زوجييات الرس ييون بماهييا ا الا ييودا

ونسييات ا اإلس ي ار الية لم ييا الرسييون أن تييرد لا مييا زوجييى محمييد ،وأا يي موسييى و م يي هييارون) و نييدما تجاه ي

الرسييون فييى لحظيية آمي فا ييا أن اييؤمن كبييار يريش فييى وجي رجيالً هيري اًر فقاي اًر اتبي هللا تعييالى فييى القيرآن تابياً

شييداداً  بسييى وتييولى ان جيياءء األ مييى ومييا اييدريك لعلي اتزكييى أو اييمكر فتنفع ي الييمكراا أمييا ميين آميين وأسييت نى
فأنت ل تصدا وما ليك اال اتزكىا وأما من جاءك يسعى وهو اجسى فأنت ن تل ا ا

فالمسيياوا لييا تك يين حييداث ،أو ماييدأ ،أو توجا ييا فحسييب ،ولكن ييا كان ييت وا عيية ميياثالً الحظي ي النيياس ف ييى

تعامالت اا

( )1طف املكوك واإلانء ما مأل أصباره ،أو ما بقى فيه بعد مسح رأسه ،ولنا تفسريان اخلاص وهو جتاوز املاء الصاع .أى جتاوز هذا احلكم مبقتضى العدالة ..
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كات فرغ القرآن أوهاا
الال مساوا من مهامان ا السا ة
ييي

لما ظ ر اإلسالا كانت أوهاا ألال مساوا هى التى تسود المجتم العربى ،كما كانت تسود المجتمعات األةرا
وبوج ةاص المجتم الاازننى والمجتم الفارسى ،وهما المجتمعان اللمان يمثالن أكار دولتان فى آسيا وأفريقي ًا
وكان أماا اإلسالا م مة صعبة لل اية هى تحقاق المساوا فى أوهاا امت لى أسس التمااز العنصر أو

الجنسي أو القالي أو االنتماء السياسي الواا
و د رر اإلسالا المساوا ما اان البشر بصور حاسمة ،وأن ال فه لعربى لى جمى اال بالتقواا
ولكن كان هناك أوهاا تفصالية داةي هيما اإلنيار البشيرا بعهي ا اتنيافى مي حيق المسياوا  ،واليبعك
اآلة يير يحا ييت ل ييى ما ييدأ المس يياوا الع ييااا وك ييان الا ييد لإلس ييالا أن يح ييدد مو في ي ا ف ييإما ييرر صي يراحة بن ييالن ه ييمء

األوهيياا فقييد يحييدث هييما زلزليية فييى المجتم ي  ،و ييد اجع ي الييمان ال اؤمنييون لإلسييالا ايمان ياً يسييت رق ك ي حواس ي ا
ويعجزون ن ف ا الحكمة ،وبالتالي ن حسن التنااق واإلسالا بعدا

واإلسييالا ال يحكييا بييالمعجزات ،وال يملييك ييو يياهر ليقهييى ا ييا األوهيياا العريقيية المؤصييلة ،أو ي ايير
المبييادئ واألسييس التييى يسييار لا ييا تنييور المجتمعييات و ييد ييان هللا تعييالى ال ي ايير هللا مييا بقييوا حتييى ي اييروا مييا
بأنفس ا ولا يكن أمام اال أن يعمق اإليمان بقيا المساوا فيى النفيوس لييمكن ت اير األوهيااا و يد نجيك اإلسيالا
بصفة امة نجاحاً كااي اًر ،و يد تصيور هيما ةهيوا المسيلمان آلييات اللعيان التيى كانيت تنيا ك فيى الصيميا أ يرق
األ ار لدا ا وأكثرها حساسية ألن ا تتعلق بالم أر ولما جيرا ليي العيدن مين ارتبيا شير الرجي بسيلوك المي أر ا
طوسييالى شييرظ هييمء النقنيية ولكيين اإلسييالا مي هييما مييا كييان يمكيين أن يسييتني أن يقهييى لييى ظيياهر الييرق الييما
كانت جمورء ميقة فى الماهى ،كان في واا منظومة اجتما ية ا تصادية سيا د لي فا يا وظيفية انتاجيية مرهونية

ا ييمء المنظومييةا وليييس ميين االسييتنراد القييون أن القهيياء لييى الييرق انمييا جيياء مي الثييور الصيينا ي ًةا ولمييا لييا يعييد
هناك مارر انتاجى ونمي انتاجي لوجود العااد ،انت ى الرق في الوا بعيد أن هييأت األفكيار الدا يية إلل ا ي ليملك
فيي العقيون ا أميا كي الييد وات اي ظ يور اآللية إللقا ي  ،فإن يا ليا تجيد اال آمانيا صييماء ،وهيو ميا اوهيك أن مو ييت
اإلسالا من الرق لا يكن ج اًز من اإلسالا ،ولكن كان انت اجاً ألسلوب تتقال مبادئ وأصون التنور االجتما يا

وازاء ملييك وه ي اإلسييالا مسييتوياني مسييتوا للمييدا الوا ي والحاهيير ،ومسييتوا للمسييتقا البعاييدا وكييان

المستوا األون يقوا لى تفريغ األوهاا النايعية من أسوأ مهيامان ا حتيى يحيان الو يت لتناايق المسيتوا البعايد
اإل اء همء األوهاا كلية اا
والمتتب ي آليييات الق يرآن الك يريا الحييظ تنو ياً فييى التوج ييات ،ويلحييظ اسييتةدامات أللفيياظ تتحم ي أكثيير ميين

معنى أو يمكن تنوري ا وهناك مجاالت سيكت ن يا القيرآن بحايث يمكين أن يفسير مليك بقاول يا أو اجيواز التعااير،
وهمء فى الحقيقة توهك المعنى الما أارزت  ،وهرور العمي
الن اية التوص الى القهاء لى ك صور أال مساوا اا
وسنعرض هنا موقف اإلسالم من :
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ليى مسيتويات متعيدد  ،وبآلييات متنو ية لييمكن فيى

أ.

الـــرق .

ب.

المــرأة .

ج.

غير المسلمين .

وليس من المبال ة القون أن معظا أوهاا أال مساوا انما تظ ر من همء المناب الثالث ،وأن بقدر نجاظ اإلسالا
فى القهاء لى مهامان ا السا ة بقدر ما كان يحقق المساوا اا
الي ييرق
وعندما ظهر اإلسالم كان هناك نوعان من الرق ..
الرق الوراثةي نتاجة لزوا العاد بالجواراا ألن اثمر هما اليزوا مين أانياء يصيبحون

1ا

ااداً حتى اما تزوجوا ادورها تكررت النتاجة ا
رق نتاجة الساى فى الحروبي فمن يساى للحرب يصبك ر يقاً لمن سباءا

2ا

و د سكت القرآن ن القسا األون ،ولا اوجب اباحة ،ويف ا من هما ان أباحت بحكا األمر الوا

ال يستتب

ا ترافا بشر ات  ،وأن من الممكن فى المستقا أن ات ار الوه اا
أمييا بالنسييبة ألسييرا الحييرب ،فقييد مكرهييا الق يرآن لييى الحييرب هييد الكفييار ،وجع ي مصييار ه يؤالء األسييرا
الفداء أو المنا فإما منا بعد واما فداء اا
و د وه الرسون بعك التعديالت بالنسبة للرق اليوراثيا فأوجيب تحريير الجاريية اما أنجايت مين سيادها
فإن ا ند م تصبك حر اا
وتقا حكا القرآن بالنسبة ألسرا الحرب ،و د كانوا فى معركة ادر سبعان من مشركي مكة ا الرسون

فييا ا ماييدأ الفييداء ،وميين لييا يسييتن الفييداء اي مني أن يعلييا شيير ميين المسييلمانا كمييا حييرر أسييرا هيوازن ونقاييت
وكانوا بالم ات اا

وناييق المسييلمون األميير الناييوا اتحرييير الجارييية اما أنجاييت ميين سييادها ،ولكيين ا لييا ينبقيوا تنااييق اليينص

القرآنييى بالنسييبة ألسييرا الحييرب ،وأبيياظ الفق يياء اسييتمرار العاودييية ل يؤالء األسييرا مييا داا الكفييار يسيير ون مسييلمانا
لى أساس ا د المعاملة بالمث ا
ليى كي حيان لقيد كيان واهيحاً لإلسيالا أن المعركية مي اليرق نويلية ،ول يما حتيى اإاجياد أسيباب أةييرا
للعتق ،من ناحية ،وتفريغ الرق من أسوأ مهامان  ،وهى بالنب المعاملة السا ة الم انة ا
أما األسباب التى جعلها اإلسالم موجبة لتحرير العبيد فهى :
1

تلفظ الساد بأا لفظ ادن لى تق

جد وهزل ن جد النكاظ والنالق والعتاقا
2

ادء ،حتى ولو كان هازالً فى كالم  ،لقون الرسون 

ثالثة جيدهن

اإ ناء السا د الحرية لعادء بعد وفات  ،وفى همء الحالة يحظر لى الساد اي العاد نون حيات  ،محافظية

لى حرية العادا
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3

أم ييات األوالد – لقييون الرسييون 

أ تق ييا ولييدها فعنييدما تييأتى الجارييية اولييد ،يصييبك هييو وهييى مسييتحقان

الحرية بعد وفا سادهماا
4

المكاتبةا أا اتفاق العاد م مالك

لى تحريرء نظار مالغ من المان يقدم العاد لسيادء ،ودلاي مليك يون

هللا سبحان وتعالى ي
والييمان اات ييون الكتيياب ممييا ملكييت أيمييانكا فكيياتاوها ان لمييتا فييا ا ةاي اًر وآتييوها ميين مييان هللا الييما آتيياكا
{ 33النور}ا

5

ااييماء العاييد ااييماء شييداد اييؤدا الييى تق ي

هرب فكفارت
6

تق ا

نييد بعييك الفق يياء ،اسييتناداً لقييون الرسييون ميين لنييا مملوكيية أو

التكفار ن بعك الج ار ا واألةناء وفقا لما يأتى ي
أا

القت الةنأ وما فى حكم لقول تعالى ي
وما كان لمؤمن أن يقت مؤمناً اال ةنأ ،ومن ت مؤمنا ةنيأ فتحريير ر بية مؤمنية وديية

مسلمة الى أهل  92{ النساء} ا
با

الحنث فى اليمان لقول تعالى ي
ال اؤاةييمكا هللا بييالل و فييى أيمييانكا ولكيين اؤاةييمكا بمييا قييدتا اإليمييان ،فكفارت ي انعيياا
شر مساكان من أوسي ما تنعمون أهليكا أو كسوت ا أو تحرير ر بة 89{ الما د } ا

ا

الظ اري وهو أن يقون الرج للم أر أنت لى كظ ر أمى ثا اندا ليى تسير فيى مليك ،وير يب

فى العود لمعاشر امرأت  ،فعلي تحرير اد ا أن يعاشرها ،ودلا ملك ول تعالى ي
والمان يظاهرون من نسا ا ثا يعودون لما الوا فتحرير ر بية مين اي أن اتماسيا3{ 
المجادلة}ا
7

تةصيص س ا من مان الزكا  ،لشراء العااد وتحريرها ،لقول تعالى ي
انما الصد ات للفقراء والمساكان والعاملان لا ا والمؤلفة لوب ا وفى الر اب 6{ التوبة} اا

8

القربى الى هللاي يقون هللا سبحان وتعالى ي
فال أ تحا العقبة وما أدراك ما العقبة فك ر ب  13 – 11{ الاليد}ا أا أفيال سيلك النرييق التيى فا يا النجيا
والةاراا فمن سعاد ان مرجان أن سيم هريير يقيوني

يان رسيون 

مين أ تيق ر بية مؤمنية أ تيق هللا بكي

ارب – أا هو – من من النار حتى ان ليعتق بالعاد الاد وبالرج الرج وبالفر الفر

ط98

ا

وألن معامليية العاا ييد تحسيينت تحس ييناً ملحوظ ياً بع ييد وه ي ه ييمء الهييمانات الت ييى تقهييى اتحري يير العاا ييد،

ةاصة بعد أن وه الرسون دداً من التوجا ات التى توجب صراحة احسان المعاملة ،كأن يأكي مميا يأكي مني

الساد ،ويلبس كما البس الساد وأن ال يكلت من العم ما ال ينيق  ،فإما حكمت الهرورات فعليا ا أ يانت ا ليي ،

( )1ابن كثري ج ،4ص . 513
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وتحققت همء التوجا ات – لى األج لدا المان يعمق اإليمان فى لوب ا بحاث لا يستني أحيد النياس أن يمايز
فى احدا الحاالت اان الساد و ادءاا ألن ما البسان زياً واحداًا
ولدانا أرب حاالت لصور مو ت الرسون فى همء القهية ،وأثر ملك لى المؤمنان ي
أ.

جاريــة أبنــا ،مقــرن ،وكــانوا ثمانيــة ولــيس لهــم س ـواها ،وصــفعها أحــدهم علــى وجههــا فغضــب

الرسول وقال "اعتقوها" فقالوا يا رسول هللا ليس لنا خادم سواها فأمر باإلبقا ،عليهـا حتـى يتيسـر لهـم غيرهـا

وعليهم عتقها .
ب.

وهناك حالة الصحابى أبو مسعود الذى كان يضرب عبده فقـال لـه الرسـول أعلـم أبـا مسـعود أن

ج.

وكان لعبد هللا بن رواحه جارية تتعاهد غنمه وأنه أمرها أن تتعاهد شاة ،فتعاهدتها حتـى سـمنت

هللا أقوى عليك مما أنت على هذا الغالم ..فقال هو حر لوجه هللا .

الشــاة ،واشــتغلت الراعيــة بــبعض الغــنم ،فجــا ،الــذئب فــاختلس الشــاة ،وعلــم عبــد هللا بــن رواحــه بــذلك فلطــم
الراعية ثم ندم على ذلك وأخبر النبى ،فاشتد بالنبى الغضب حتى أحمر وجهه وهاب أصحابه أن يكلموه وقال

عليــه الصــالة والســالم ومــا عســى الصــبية أن تفعــل بالــذئب ووجــه الحــديث لعبــد هللا بــن رواحــه ضــربت وجــه

مؤمنة فقال إنها سودا ،ال علـم لهـا فأرسـل إليهـا النبـى 

قالت رسول هللا قال إنها مؤمنة فاعتقها .
د.

جــا ،رجــل إلــى النبــى 

فسـألها أيـن هللا فقالـت فـى السـما ،قـال فمـن أنـا

فقــال يــا رســول هللا إن لــى مملــوكين يكــذبوننى ويخونــونى ويعصــونى

فأضربهم فكيف أنا منهم فقال له رسـول هللا 

بحسـبك مـا خـانوك وعصـوك وكـذبوك وعقابـك إيـاهم إن كـان

دون ذنوبهم كان فضالً لك عليهم ،وان كان بقـدر ذنـوبهم كـان كفافـاً ال لـك وال عليـك .وان كـان فـوق ذنـوبهم

أقتص لهم منك الفضل الذى بقى قبلك فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول هللا ويهتف فقـال رسـول هللا 

مـا

له يق أر كتاب هللا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فـال تظلـم نفـس شـيئاً ،وان كـان مثقـال حبـة مـن خـردل

أتينا بهـا وكفـى بنـا حاسـبين فقـال الرجـل يـا رسـول هللا مـا أجـد شـيئاً خيـ اًر مـن فـراق هـؤال ،أى عبيـده وأنـى
أشهدك أنهم أحرار كلهم

()99

.

با المساوا ما اان الرجان والنساء
ثم يية اننب يياا ا ييان بع ييك األوربا ييان مم يين ال يعلم ييون بحق ييا ق وأ م يياق األم ييور ،أن اإلس ييالا ل يييس مي ي
المساوا  ،وأني ههيا النسياء حقيو ا المشيرو ة وحقيقية الحيان أن اإلسيالا يد حقيق ميا يشيب الثيور للن هية بيالم أر
وانقامها من أوها ا المتردية اا
فقييد كانييت المي أر تتعييرك لليوأد وألن تكييون جيزاءا ميين المايراثاا الييما ارثي األانيياء يين األبيياءا فييى
حان أن ا نفس ا لا تكن ترث شا اً اا
و د ةلي بعك الكتاب ما اان نظا الزوا فى الجاهلية ونظاا الد ار الما كان شا عًا ،وكان يعنى الم أر حق الحاق االان بمن تراء أ رب ألن يكون

أباً ،وظن أن الم أر كان ل ا الحق فى أكثر من زو  ،وأن ال ات ا كانت أكثر تحر اًر ومرونة ا اإلسالا ما كانت لي بعدها ا

( )1الفتح الرابىن ىف ترتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباىن اجلزء  14ص . 148
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و د يكفى لتصوير الثور التى حقق يا اإلسيالا فيى هيما المجيان أني جعي اليزو العربيى اليما
ارا ويشاهد ةيانة زوجت ال يفع شا اً حتى يأتى الرسيون اليما نالبي باليدلا

ليى د يواء ،وأنيى لي اليدلا ومثي

هما انما اؤدا فى الةفاء وتو ت الرسون حتى أنزن هللا تعالى آية اللعانا وأصبك لى مث هما الرج أن يحليت

بييا أربي شي ادات أنمي لميين الصي اد ان فييى د يواء ،وأن يحلييت الةامسيية ان لعني هللا ليي ان كييان ميين الكيياماان،
والةامسة ان لعنة هللا لي ان كان من الصاد انا ثا اتفر ا اا
فأنظر كات كبك اإلسالا جماظ ال ار وكات نمس د وا الشر اليما ال يظ يرء اال اليدا
وكات ح تلك المشكلة المعقد الحساسة حالً حهارياً اا
ان المؤسييت أن هييما المسييتوا اإليمييانى لييا اتكييرراا وال نسييم

يين د ييوا بال ت ي  ،ولكننييا

نسم ونق أر العداد ن حاالت النعن ،والمبك والقت وةنق األزوا لزوجات ا لمجرد ظ ور اشا ة اا
وهما ما اجعلنا نشار الى نقنة هامة لعل ا هى أص اساء الف ا التى تقلق باألمهان بالنسبة لحقوق
اإلسالا من الم أر  ،اال وهى أن الفق اء د و فوا من الم أر مو فاً اةالت مو ت القرآن والرسون وأن ا اتأااد وام
داد كادوا أن يعادوا مر أةرا حكا الجاهلية اا
أميا اإلسييالا فعليى نجييد فيى النصييوص واألسياناد مييا يشيب مييا جياء بييالقرآن ين المي أر اا أكثير مسيياوا  ،وأبعييد
ن حساسية من ول معاً ا
والم ييؤمنان والمؤمن ييات بعهي ي ا أولي يياء بع ييك ،ي ييأمرون ب ييالمعرو

وين ييون يين المنك يير ويعمل يين

الصالحات ويأتان الزكا وينيعون هللا ورسول أول ك سارحم ا هللا ان هللا زيز حكيا 71{ التوبة} اا
فاستجاب ل ا رب ا
وأا شي أ ظا حنثاً لى الار باألاوين و هى ربك أن ال يعايدوا اال ايياء وبالواليدان احسياناً وأميا ايال ن

ندك الكار اا

وأا شي أ رب الى النا من ون الرسون ال يكرم ن اال كريا وال اب ه ن اال ل يا الجنة تحت أ داا
األم ات أو الوصية باألا ثالثاً وا تبار ك ما يمكن أن يقوا ب االان ال يعادن زفر من زفرات ا وهى تلداا

وا تبار مالزمت ا ج اداً كالج اد فى ساا هللا اا

ج .المساواة بين المسلمين
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و ار المسلمان
يعد مو ت اإلسالا من ار المسلمان فريداً اان موا ت األديان األةرا من ار المنتمان

ل ا ،وهمء الحقيقة تعود الى أن الدان األةار فى األديان السماوية ،وهى صفة لا تأت بالنب لما سبق ا وكان

لي بحكا همء الحقيقة أن يحدد مو ف من ا وهو التحداد الما لا تكن الديانات األةرا ملزما ب  ،ألن ا نبعاً ال

تلتزا ادان لا يأت ندما ظ ر ا

و د توصي اإلسيالا اليى تسيوية ممهلية ألن يا ا تايرت كي األدييان السيابقة اسيالماً ،فاإلسيالا يعنيى اسيالا

اليينفس  ،و ييد جيياءت الا ودييية ،كمييا جيياءت المسيييحية اييملكا وميين ثييا فييإن اإلسييالا ا تايير اايراهيا حنيفياً مسييلماً

والفكيير تنسييجا م ي فكيير اإلسييالا يين األلوهييية و يين أن هللا تعييالى للنيياس جميع ياً وأن هللا تعييالى أرس ي رس يالً ييدد

بعه ي ا اييدة فا ييا اا يراهيا واسييما ا واسييحاق …… واألسييبا  ،ويييدة فا ييا نييوظ وبعييدها وأشييار الييى أننييا ل ييا
يقصص لانا نبأها ونالانا بأن نؤمن ا ا جميعاً اا
وشيب الرسييون اليدان اااييت أسي مت كي الييديانات فييى ا امتي حتييى ييداً جمييالً ليوال ث يير فيي  ،جيياء اإلسييالا

ليسييدها ،كمييا تحييدث يين األناييياء كييأةو ييالت أاييوها واحييد وأاييدا ا شييتىا وناييق الرسييون بالفع ي هييما فييى وثيقيية
المدانة ندما أ تار الم اجرين ،واألنصار ،وحلفاءها من الا ود أمة واحد اا
وكرر القيرآن الكيريا فيى آييات دايد أني أراد هيمء التعدديية الدانيية بميا تهيمنت مين اةتالفيات ال منياص
ن ا بحكا ما أرساء هللا من أسس يسار لا ا المجتم ا ولما كان االةتال

فإن هللا تعالى ةص نفس بالفص فيما كانوا في اةتلفون اوا القيامة ا

ليس فحسب وارداً ،اي هيو منليوب،

كميا نيدد القيرآن بالمفاهيالت ايان األديييان ،وميا اد يي أنصيار كي دايين مين أفهيلية ليدان ا ليى األديييان

األةرا ووصا همء األحكاا بأن ا أمانى اا

وأخي اًر نجد أن موقف اإلسالم من غير المسلمين يقوم على ثالثة ركائز ...
األولى :إقرار التعددية ..
الثانى :إقرار التسوية ورفض المفاضالت ..
الثالث :ترك الفصل فيما بين األديان إلى هللا تعالى يوم القيامة .
وآيات القرآن :
❑

ان المان آمنوا والمان هادوا والنصارا والصا اان من آمن با
أجرها ند رب ا وال ةو

لا ا وال ها يحزنون ا

والاوا اآلةر و م صالحاً فل ا
{ 62البقرة}

❑

و الت الا ود ليست النصارا لى شي و الت النصارا ليست الا ود لى شي وها اتلون الكتاب
كملك ان المان ال يعلمون مث

ول ا فا

يحكا اان ا اوا القيامة فيما كانوا في اةتلفون ا

{ 113البقرة}
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❑



آمنا با وما أنزن لى ااراهيا واسما ا واسحاق ويعقوب واألسبا وما أوتى موسى و يسى

والنااون من رب ا ال نفرق اان أحد من ا ونحن ل مسلمون ا
{ 84أل عمران}
❑

ولو شاء ربك لجع الناس أمة واحد وال ازالون مةتلفانا اال من رحا ربك ولملك ةلق ا وتمت
كلمة ربك ألمون ج نا من الجنة الناس أجمعان ا
{ 119 -118هود}

❑



من ارز كا من السموات واألرك

تس لون ما أجرمنا وال نس

هللاا وأنا واياكا لعلى هدا أو فى هالن ماانا

ال

ما تعلمون ا
{ 25 - 24سبأ}

❑



يا أا ا الكافرون ال أ اد ما تعادون وال أنتا اادون ما أ اد وال أنا ااد ما ادتا وال أنتا
{ 6 – 1الكافرون}

اادون ما أ اد لكا دانكا ولى دان ا
وتحدث عن اإلنجيل ..
❑

اا في هدا ونور ومصدا ا لما اان ادي من التو ار وهدا ومو ظة للمتقان ا

❑

اا وليحكا أه اإلنجا بما أنزن هللا في  ،ومن لا يحكا بما أنزن هللا فأول ك ها الفاسقون ا

{ 46المائدة}

{ 47المائدة}

وكان توجي القرآن للحكا لى اآلةرين أول ا ،أن اترك ملك ا وأن ا أما د ةلت ل ا ما كسات وال

تسألون ما كانوا يفعلونا وأن هللا أ لا بمن يه

ن ساال ااا

وقال القرآن بصريح العبارة ..
اهتداتا

❑

يا أا ا المان آمنوا ليكا أنفسكا ال يهركا من ه اما

❑

تلك أمة د ةلت ل ا ما كسات ولكا ما كساتا وال تس لون ما كانوا يعملون ا
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{ 105المائدة}
{ 134البقرة}
ال تسألون ما أجرمنا ،وال تس

ما يعلمون ا

❑



❑

ان ربك هو أ لا بمن ه

ن ساال وهو أ لا بمن أهتدا  ا

❑

ان ربك هو أ لا بمن ه

ن ساال وهو أ لا بالم تدان ا

{ 25سبأ}
{ 30النجا}
{ 7القلم}

( )1لقد ألتبس معىن هذه اآلية على بعض الصحابة وظنوا أهنا تنسخ األمر ابملعروف والنهـى عـن املنكـر حـىت بـني هلـم الرسـول أهنـا عـن النصـارى واليهـود ،ويبـدو أن هـذا
التفسري مل يصل إىل مجيع الصحابة فوجد ىف عهد أىب بكر من يقع ىف اللبس حىت بينها هلم (أنظر مسند اإلمام أمحد بن حنبل) ( ..الفتح الرابىن) ج 18ص . 134
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***
د اثار هنا هية القتاناا و هية الجزية وهى نقنتان أسي ف م ا الى حد كاار ،ةاصة من

المستشر ان من المان ال المون بأ مان اإلسالا ،أو من المان اتةمون من كالا الفق اء مبادئ و وا د تلزا
اإلسالاا وهما من لب األوهااا فأراء الفق اء ال تلزا اإلسالا ،وانما ها المان اجب أن التزموا باإلسالا،
و د ةالفوا فى كثار من الموهو ات أحكاا القرآن والرسون تأث اًر اروظ صرها أو انةدا اً اتزيات الوااا أما
ما يحاسب اإلسالا لي ف و القرآن الكريا والثاات يقانى من م الرسون ا

وفكر اإلسالا ن القتان – اإاجاز – هى أن القتان انما فرك حماية للعقاد و د كان بالنسبة للمسلمان

األوا ا وها زبد العاملان كرهاً ولكن لا يكن من مناص ألن ادون القتان يمكن للن ا  ،أن يستادوا بالناس
وأن يفرهوا لا ا أحكام ا الجا ر ا همء هى الحكمة فى القتان وهى الساب فى أن كبالً يكون فتنة
ومعرو بالنب أن المسلمان تفر وا لالجت اد ثالثة ش اًر اماً ا أن يصرظ ل ا بقتان أ دا ا المان
أةرجوها من ديارها ال لشىء اال أن ا يقولون ربنا هللا اا
أما المش د الثانى الجزية فإن اإلسالا لا اةدا الجزية و د كانت موجود ا اإلسالا ودف المسيك
و ندما جاء اإلسالا فإن ةفت من أوها ا،

نفس الجزية و ان أ نوا مان يصر لقيصر وما

وأستبعد من د ات ا النساء واألنفانا ومن ناحية أةرا فإن ا رار المسلمان للجزية وسماح ا لنفس ا بأةمها
دلا

لى أن حرب ا لا تكن إلجبار الناس لى ا تناق اإلسالاا ام لو كان األمر كملك ال تارت الجزية

رشو  ،ولو كان هد

ال زوات اإلسالمية نشر اإلسالا بالسات لما كان من تقالاد الفتك اإلسالمى تنايقاً

اداهة لو كان ال د

هو جع السكان مسلمان بحد السات لكان اجب أن يكون أون من يعملون في السات

لتوصية الرسون وأاى بكر و مر للجيش – دا المساس – بالكنا س واألديار وحماية األحبار والرهبانا ام
د أاى بكر حتى أياا فتوظ األتراك ودولة آن ثمان

ها رجان الدانا ولكن مسلك الجيش اإلسالمى من

–

اتسمت بسماحة وصرحت لى اإلبقاء لى المسيحاان والا ود لى ما ها لي ا فقد أراد أحد سالنان الترك
فرك اإلسالا فرهاً ،وبالقو  ،لى سكان الالقان ولكن شاو اإلسالا ردء ن ملك ،وأوهك ل أن هما ال

اتفق م تعاليا اإلسالاا

من النايعي أن التاريو العربي اإلسالمي والثقافة اإلسالمية تحم في تيارات ا المةتلفة أنصار المحابا
والتمااز وأنصار المساوا ا واننال ا من القراء الدانية والتاريةية نؤكد لى أن المساوا جزءاً من نايعة

اإلسالا ،وهي تشم ك الجوانب والتعاارات اان اإلنسانية ،ادءاً من تحقاق الكرامة اإلنسانية والمساوا أماا

هللا تعالى فى الثواب والعقاب حتى اتشعب األمر م تشعب المجتم  ،فيحاون تحرير األر اء ،وتةليص

النساء من أسوأ ما فره

لا ا مجتم

مكور

حتى يص الى االةتال

ما اان األديان فتسوا اان ا

وتتقال ا لى اةتالفات وتترك الحكا فى همء االةتالفات الى هللا اا

ثمة اننباا اان بعك األورباان ممن ال يعلمون بحقا ق وأ ماق األمور
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العدني مقياس للدان والدنيا

هيثم مناع

في تحلا أصا للعال ة اان اإلسالا والعدن ،كتب العالمة مرتهى من ر ي ان أص العدن من المعااار
اإلسالمية التي انب ي أن نقيس ا ا األشياءا فالعدن من مجموا ل األحكاا ،وليس من المعلوالتا كملك ،ف و
يصد الدانا هما هو مقياس العدالة في ف ا الدانا
ال يعني أن ك ما ال الدان دن ،ا أن ك ما هو دن ا
اما انب ي لانا البحث لنرا ه ان الدان مقياس العدالة أو ان العدالة هي مقياس الدان؟ فالتقديس يقتهي القون
ان الدان مقياس العدالةا اال أن الحقيقة ليست كملكا ف و نظار لملك الم ابحث في باب الحسن والقبك العقلاان
لدا المتكلمان ،حاث صنت لى هو الشيعة والمعتزلة بأن ا من العدليةا أ

ا تاروا العدن مقياس الدان،

وليس الدان مقياس العدن ط 1ا
شك

العدن منم والد اإلسالا مف وما مركزيا في تكوين التصور اإلسالمي للحيا واإلمامة والعال ات اان

اإلنسانية وسااية الوجود ،ولع في نرظ القياس اان العدالة والدان بحد مات  ،ما يعني فكر ن أهمية ومكانة

العدن في اإلسالاا وحتى ال اتصور القارئ أن هما الموهوا حصر بالشيعة والمعتزلة ،نم اكر ا أر اإلماا الحنالي
اان تيمية القا ي ل ما كان العدن أم ار واجبا في ك شي و لى ك أحد ،والظلا محرما في ك شي ولك أحدا

فال يح ظلا أحد أصال سواء كان مسلما أو كاف ار أو كان ظالما ط 2ا و ان تلمامء اان القيا الجوزي ي اما ظ رت
أمارات العدن وأسفر صبح بأ نريق فثا شرا هللا ودان ورهاء وأمرء ط 3ا

ار ا تقان مف وا العدن اإلسالمي و ا اإلسالمي في المجتمعات العربية ،اال أن اوسعنا القون أن مف وا العدن
ل ة د تأسلا ار السنان ،وما نقرأء في القواميس الكارا ،انما هو اان الثقافة العربية اإلسالمية أكثر من المفاهيا
التي سبقت اا ولع اان منظور من أحسن من أوفى الكلمة حق ا في لسان العرب فقان مما اني ي العدن ما اا
في النفوس أن مستقيا ،وهو هد الجورا دن الحاكا في الحكا دال وهو ادن من وا دون و دن ا العدن
الحكا بالحق ،يقان هو يقهي بالحق ويعدن ا وكتب اد الملك الى سعاد ان جاار يسأل

ن العدن فأجاب ي ان

العدن لى أربعة أنحاءي العدن في الحكا ،ان هللا تعالىي وان حكمت فاحكا اان ا بالعدنا والعدن في القون ،ان
هللا تعالىي واما لتا فا دلواا والعدن الفدية ،ان هللا ز وج ي ال يقا من ا دنا والعدن في اإلشراك ،ان هللا

ز وج ي ثا المان كفروا ارب ا يعدلون؛ أ يشركونا وأما ول تعالىي ولن تستنيعوا أن تعدلوا اان النساء ولو

حرصتا؛ ان ااد السلماني والهحاكي في الحب والجمااا وفالن يعدن فالنا أ يساوي يط 4ا
من مترادفات العدن القسي واإلنصا

واالستقامة والقصد والوسي والحصة والمازانا وفا ا الشاي والنظار وفا ا

اال تدان وفا ا المساوا ا

وهناك  28آية في القرآن تتناون مباشر لفظ العدن ،أما تلك التي تهمنت مف وا العدن والظلا فتفوق األلت
دداا ومما يستوجب التمكار من ا ل ما البحث وأمرت أل دن اانكاطالشورا  ، 15وال اجرمنكا شنآن وا أن ال

تعدلوا أ دلوا هو أ رب للتقوا طالما د  ، 8وممن ةلقنا أمة ا دون بالحق وب يعدلون طاأل ار

 ، 181واما

لتا فا دلوا ولو كان ما ربى طاألنعاا  ، 152واما حكمتا اان الناس أن تحكموا بالعدن طالنساء  ، 58ان هللا
يأمر بالعدن واإلحسان طالنح  90ا

259

كملك ثمة شرات األحاداث حون العدن والجور ،ولعل ا في مقصدها جميعا تقوا لى الترهاب من الظلا أيا كان
مصدرء والتر اب بالعدن بك معاني ا فعدن سا ة أفه من باد ستان سنة و أحب الناس

اماا ادن

وأب ه ا الى هللا اماا جا ري اإلماا العادن ود و المظلوا ليس اان ما وبان هللا حجاب و د رفهت في الحداث

حرمت الظلا لى نفسي ،وجعلت
الش ادتان من حاكا جا ر ،و الظلا ظلمات اوا القيامة و ن أاي مر ي اني ا
اانكا محرما فال تظالموا طمسلا والترمم ا ولع من ادا التراث العربي محاور تنسب للناي وأاي مر ال فار
ن صحت ااراهيا الةلا جاء فا اي سأن أاو مر ال فار النايي يا رسون هللا ما كانت صحت ااراهيا؟ اني

ك انت أمثاال كل اي أا ا الملك المسلي الماتلى الم رورا اني لا أبعثك لتجم الدنيا بعه ا لى بعك ،ولكنني
بعثتك لترد ني د و المظلوا ،فإني ال أردها وان كانت من كافر؛ و لى العا

ما لا يكن م لوبا لى قل أن

يكون ل سا اتا فسا ة اناجي فا ا رب  ،وسا ة يحاسب فا ا نفس  ،وسا ة اتفكر فا ا ،في صن هللا ز
وج  ،وسا ة اةلو فا ا لحاجت من المنعا والمشربا و لى العا
أو مرمة لمعاش ،أو لم في ار محراا و لى العا

أن ال يكون ظا نا اال لثالثي تزود لمعاد،

أن يكون بصا ار ازمان مقبال لى شأن حافظا للسان ،

ومن حسب كالم من مل ا كالم اال فيما يعني ط 5ا
يقسا اان مسعود بشك واهك اان حقوق هللا وحقوق اآلدماانا حاث األولى موهوا فران ورحمة ال ية أما
الثانية ف ي موهوا صاص في الدنيا كما جاء في القرآن ولكا في القصاص حيا يأولي األلباب ا أما في
اآلةر فيصت مش د الحساب بالقوني انادا لى رؤوس الةال ق اوا القيامة هما فالن ان فالن من كان ل

لي حق فليأت الى حق ا ان فتفرظ الم أر أن يكون ل ا حق لى أاا ا أو أةا ا أو زوج ا ثا رأي فال أنساب

اوم م وال اتساءلون اني فيف ر هللا من حق ما شاء وال ي فر من حقوق الناس شا ا ،فانصب العاد للناس ثا

يقون هللا تعالى ألصحاب الحقوقي ا توا الى حقو كا ،اني فيقون هللا لمال كت أ نوا ك م

حق حق بقدر

نلات ط 6ا

ويمكن استنبا حقون العدن الدناوية في اإلسالا من المواهي التي شمل ا التعرك للظلا في القرآن والحداث

وأه اإلسالا األون
ا تار الحسن البصر العد ن مرجعا للمحاكمة الدانية و د وصت اإلماا العادن في رسالة ل لعمر ان اد العزيز
بالقوني اإلماا العادن واا ك
مظلوا ط 7ا

بالنسبة للنااب الفالسو

مسا

و صد ك

أاو بكر الراز ي

ال د

جا ر وصالظ ك
األسمى الم

فاسد و و ك

هعات ونصفة ك

من أجل ةلقنا والي نساق ليس تحقاق

الملمات الجسدية ،ا اكتساب المعرفة وممارسة العدني ف مان المسلكان هما ساالنا الوحاد للةالص من هما
العالا الى الا ليس في فناء وال ألا ط8
والعدن اإلنساني انما يشم

دا ااماء النفس واآلةري لما كان ليس لإلنسان في حكا العق والعدن أن اؤلا ارء،

تب ملك أن ليس ل أن اؤلا نفس أيها ط 9ا
ا تمد مننق الفق

لى انالق العدن وتحداد الممنو اتا و د كتب الماورد

في أدب الدان والدنيا ن مركزية

هما المف وا في اإلسالا يقوني ليس شي أسرا في ةراب األرك ،وال أفسد لهما ر الةلق ،من الجور ،ألن
ليس يقت لى حد ،وال انت ي الى اية ،ولك جزء من سي من الفساد ،حتى يستكم ا و د رو

ن الناي أن

اني ا س الزاد الى المعاد ،العدوان لى العباد اطاا وحكى االسكندر ان لحكماء ال ندي و د رأا لة الش ار

ا اي لا صارت سنن بالدكا لالة؟ الواي إل نا نا الحق من أنفسنا ،ولعدن ملوكنا فاناا فقان ل اي أا ا أفه ي
العدن أا الشجا ة؟ الوا اما استعم العدن أ نى ن الشجا ةا و ان بعك الحكماءي بالعدن واإلنصا
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تكون

مد اال تال ا و ان بعك الال اءي ان العدن مازان هللا الم وهع للةلق ونصب للحق ،فال تةالف في ماراث ،
وال تعاره في سلنان  ،واستعن لى العدن اةلتاني لة النم  ،ووكثر الوراا فإما كان العدن من احدا وا د
الدنيا ،التي ال انتظاا ل ا اال ب  ،وال صالظ فا ا اال مع  ،وجب أن اادأ بعدن اإلنسان في نفس  ،ثا بعدل في
ارءا ط 10ا
وا تمد الفق اء في المدارس الةمسة لى هما رفك الجور كيفما كان فرو

ن الناي أن اني أشد الناس مابا

اوا القيامة من أشرك هللا في سلنان  ،فجار في حكم و ان بعك الحكماءي الملك ابقى لى الكفر وال ابقى
لى الظلا و الواي ولست تجد فسادا اال وساب نتاجت الةرو في

ن حان العدن ،الى ما ليس بعدن من حالتي

الزياد والنقصان ،فإمن ال شي أنف من العدن ،كما أن ال شي أهر مما ليس بعدن ط11
وينسب الماورد ألحد الحكماء ول ي األدب أدباني أدب شريعة ،وأدب سياسة؛ فأدب الشريعةي ما أدا الفرك،
وأدب السياسةي ما مر األرك ،وكالهما ارج الى العدن الم

ب سالمة السلنان ،و مار الالدان ،ألن من

ترك الفرك فقد ظلا نفس  ،ومن اةرب األرك فقد ظلا ارء ط12
ليس باإلمكان تناون العدن اإلسالمي من وج ة تنورية ،ا وحتى النظر التاريةية للموهوا تتكلب الكثار من
الحمر ،فمن معاصرينا اإلسالماان من لا ارتق بعد لمستوا اان رشد في ف م للعدن اإلسالمي ،وفي الثقافة
اإلسالمية الاوا دون شك تراكما استو ب أو تصارا أو تداة م أها النظريات القديمة والمعاصر حون العدن،

وبالتالي هناك ازدواجية فاهحة اان رؤية أصولية مقاد للعدن وأةرا تجع من همء الكلمة نقنة اننال ة لتجداد

مف وا العدن السياسي ودولة القانون ومف وا السلنة القها ية في المجتمعات اإلسالميةا

ند اةوان الصفا ،ليس باإلمكان حصر العدن أو الحجة في دان أو نا فة أو معتقد  ،ي فالحق في ك دان
موجود ،و لى ك لسان جار ،وأن الشا ة دةول ا لى ك انسان جا ز ممكن) فاجت د يا أةي ألن تاان الحق
لك صاحب دان وممهب مما هو في ادء ،أو مما هو متمسك ب  ،وتكشت ن الشا ة التي دةلت لي  ،ان

كنت تحسن همء الصنا ة ،واال فال تتعان ا وال اتد ا ان كنت ال تحسن اا وال تمسك بما أنت لي من دانك
لى األدون ،ولكن واجب ليك األةم األةم باألةار
وممهبك ،وانلب ةا ار من  ،فإن وجدت فال يسعك الو و
األفه  ،واالنتقان الي  ،وال تش لن امكر اوب مماهب الناس ،ولكن انظر ه لك ممهب بال اباوا لا أن
اإلنسان العا
ط 13ا

د تةفى لي

أما الشاو المتصو

اوب ممهب  ،كما تةفى لي مساوئ أةال و با ك أفعال

اان ربي فيعتار العدن القاسا المشترك األ لى اان الظاهر والموجودات والمفاهياي العدن

سار في جمي األشياء فاجع العدن حاكما لى نفسك وأهلك ورجلك وةولك و اادك وأصحابك ،وجمي من
توج

لي حكمك وفي كالمك وفعلك ظاه ار وباننا ط 14ا

يعتمد اان ةلدون في مف وم للعدن

لى رفك العدوان

لى الناس في أموال ا وأنفس ا وحرم ا وأسرارها

وأ راه ا وملكات ا العقلية ومعتقدات ا ودما اا ويشم في ظلا الحاكا للمحكوا والتسلي

لى أموان الناس

وافساد العمران وتسةار الر ايا ب ار حق وا تصاب يمة مل ا ط 15ويحدد مكانة العدن في القهاء والعم
تعدن لي
بالقوني ا لا أن القهاء من هللا تعالى بالمكان الم ليس فو شي من األمور ألن مازان هللا الم
ا
أحوان الناس في األرك ،وبإ امة العدن في القهاء والعم تصلك أحوان الر ية وتأمن السا وينتصت المظلوا

وتأةم الناس حقو ا وتحسن المعيشة ط16
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العدن اان مننق النص وحرفات ي
يه اان حزا األصب

لى الجرظ ندما امهب بمننق ظاهر النص الى حدء األ صى في ردء لى المعتزلةي

وجدناء تعالى أباظ دا من زنى وهو محصن ولا ينأ ام أر د اال زوجة ل

جو از شعرها سوداء ون ا مر ثا

ماتت ولا اجد من أن انكك أو اتسرا وهو شاب محتا الى النساء وحرا دا شاو زنى ول ما ة جارية كالنجوا
حسنا اال أن لا يكن ل

ي زوجة ا ط 17هنا يقر اان حزا بمف وا العدن بأ يان ال ب ايات كما يقون اد هللا

العالالي ط ، 18ويؤثر المحابا

لى المساوا  ،وهو املك اتمو

همن ملية تحوي اإلسالا الى ااداولوجية

سلنة وسينر ا فسارق م ة درها يعا ب بقن ادء ولو كان جا عا ،ووان كالحجا
اجد نصا يعا ب ب ا ولو لا يكن لدي أحاداث شتى في

ت من المسلمان اآلال

ال

صمة الةلفاء الراشدان لةالت مر ان الةناب لى

دا نع اد السارق في اا المجا ةا ولحسن الحظ ،فإن هما المننق د تراج

ند لماء أه السنة ومن

أادء من الشيعة وهو اجنك أكثر الى النساية والمحاكمة العقلية وهوابي الجما ة ومعنيات العصر من الى

األةم الحرفي والجامد بظاهر األحداث والنصوص ،من هنا التقان المركز اان مبادئ العدالة الدولية في
صرنا ومف وا العدن ند كبار المفكرين المسلمانا
هاثا مناا
---------------------1

محمد ةاتمي ،ايا مو  ،دار الجداد ،1998 ،2 ،ص75-74ا ني دراسة مجملة لمباني اال تصاد
اإلسالمي ،النبعة األولى ،صفر 1403هجر  ،منشورات الحكمة ،ص14ا

2

اد الكريا زيدان ،مجمو ة بحوث فق ية ،مؤسسة الرسالة ،ااروت ومكتبة القدس ،ب داد،1976 ،

3

ثمان ،حقوق اإلنسان اان الشريعة اإلسالمية والفكر القانوني ال ربي ،دار الشروق،

ص29ا ن فتاوا اان تيمية1 ،ص352-341ا

محمد فتحي

 ،1982ااروت-القاهر  ،ص6ا
4
5

انظر اان منظور ،لسان العرب ،ماد

دن ،نبعة دار صادر ،ااروت ،مجلد 11ص 431-430ا

ن المنمر  ،الترهاب والتر اب في الحداث الشريت ،احياء التراث العربي ،1968 ،3 ،جزء  3ص
 ،189-188األحاداث السابقة المكر من نفس المرج ي فص الترهاب من الظلاا

6

شمس الدان المهاي ،كتاب الكبا ر ،المكتبة العصرية ،ااروت ،1988 ،ص92ا

 7نفس المصدر 3 ،ص 182ا
8
9

أاو بكر الراز  ،ن مجاد ةدور  ،ممكور ،ص 131ا
أاو بكر الراز  ،رسا

فلسفية  ،دار اآلفاق الجداد  ،ااروت ،1979 ،ص 105ا

 10الماورد  ،أدب الدان والدنيا ،حقق مصنفى السقا ،النبعة الةامسة ،البااي الحلاي ،مصر ،
 ،1986ص 142-141ا
 11نفس المصدر ،ص144 -142ا
 12الماورد  ،أدب الدان والدنيا ،ممكور ،1986 ،ص136ا
 13رسا

اةوان الصفا وةالن الوفا ،صادر ،ااروت 3 ،1957 ،ص 501ا

 14اان ربي ،انشاء الدوا ر ،مكتبة الثقافة الدانية ،القاهر  ،1998 ،ص119ا
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،5

 15العالمة اان ةلدون ،المقدمة ،دار الكتاب ،لانان ،الفص الثالث واألربعون ،في أن الظلا مؤمن اةراب
العمران ،ص  286وما بعدها

 16العالمة اان ةلدون ،المقدمة ،ممكور ،ص 308-307
 17اان حزا ،الفص في المل واألهواء والنح  ،3 ،مكتبة ومنبعة صايك ،القاهر  ، ،ص81
 18الشاو العالالي ،أبأ يان ا أا ب ايات ا هي الحدود الج از ية ،أان الةنأ ،2 ،الجداد ،ااروت،1992 ،
ص 73ا
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ظاهر االجت اد في اإلسالا
هاني نسيرة
ان تفحييص آيييات الق يرآن الك يريا وكثا ي ار ميين أحاداييث الناييي  اؤكييد لييى ا ييالء اإلسييالا لقيميية العق ي
والتفكر والتدار  ،فقد وردت همء األلفاظ ومشتقات ا في القرآن ثالثما ية وسيبعان ونايت مير ط، 1كميا وردت
ون الناي 

األحاداث التي ترف من يمة العق والتفكر ،من اا

أون ما ةلق هللا العق

شيرات

و ول في الحداث

القدسيي يين رب العييز  ،مييا ةلقييت شييا ا أحييب الييي ميين العقي
ا
تركييي الحمييد السييعود _ ممييثال نعييية معرفييية م ي الثقافيية السييا د فييي صيير الجاهلييية ومييا ا ي اإلسييالا ،ممييا
ط2

كمييا ورد النسييق القرآنييي با تبييارء _ كمييا اييمكر

يفسر د وت لنام التقلاد والسةرية من المقلدان ،كما في ول تعيالى " واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا :بـل

نتبــع مــا ألفينــا عليــه آبا،نــا أو لــو كــان آبــاؤهم ال يعقلــون شــيئا وال يهتــدون " طالبقيير اآلييية  170كمييا وردت
اآليات واألحاداث مقر لالستنبا من النصوص كما في ول تعيالى " و لـو ردوه إلـى هللا و إلـى الرسـول لعلمـه

الــذين يســتنبطونه مــنهم "ا وفييي حهيير الناييي  نلييب الناييي ميين أصييحاب التفكايير واالجت يياد كمييا فييي حييداث
قبة المش ور

اجت د يا قبة فإن أصات فلك أجيران وان أةنيأت فليك أجير واحيد … ليما مثليت د يو اإلسيالا

د و للعق والحجة ط التي توصيت فيي القيرآن دا ميا بالسيلنان والحيوار و مين هنيا كانيت صية المباهلية الشي ار

اان الناي  وبان نصارا نجران  ،و د روا الاةار حوارها العقالني كامال اان الناي وبان القساوسة اا مين

همء النصوص الر يسيية فيي الثقافية اإلسيالمية وجيد العقي مكاني واالجت ياد شير ات والمجت يدان أسيانادها الشير ية

وسي الثقافة السا د !

وكان لحهور الةال

السياسي في صر الةلفاء الراشدان ادءا من ايعة أاي بكر في

سقيفة اني سا د حتى ايعة مر و ثمان و لي ،حتى ما حدث اان لي ومعاوية وما نتج ن من فرق سياسيية
يد النايي  فيميا حيدث ااين ا مين ةيال

وممهاية أصل وسندء في سار الصحابة أنفسي ا فيي

للنصوص كما في زو اني ريظة أو في صلك الحدااية أو ار ملك
ي ليس في اإلسالا حدود للتعاار ن ال أر  ،وأتحدا أ

ط3

فق يي و تيأويلي

لما نتفيق مي الم يد المنجيرء فيي ولي

الا كيفما كان أن يعني تفسيا ار واحيدا بيأن اإلسيالا يد

جاء بحدود للتعاار ن ال أر  ،فالتعاار ن ال أر مهمون في مات ما داا لا يمس حقا من حقوق انسان آةير ا
ط4

وهييو هنييا يقصييد اإلسييالا التأسيسييي الييم يمثي اسييالا الق يرآن والناييي  أمييا األاييداولوجيات المشييتقة لييى_ حييد

تعاايير فوكييو _ فقييد حملييت فييي انات ييا وةاصيية فييي أشييكال ا الممهاييية  ،حييدودا للعقي سييا دت مي الوفيياق السياسييي

الداني في العصر العباسي لى لق باب االجت اد و لى اروز العنت الفكر واألاداولوجي في شكل السلنو ا
لما نرا أن من الهيرور لتوهييك ظياهر االجت ياد اتمرحل يا التياريةي اوصيف ا ثااتيا تتجليى مين ةاللي

الممارس ييات المعرفيييية ط م يين استحسيييان و ي يياس واجم يياا ةاصييية وأن ييا وثيقييية الصيييلة ب ييالوا

الت يياريةي _ كميييا

ساتهك_ أن نادأ بمناب ظياهر االجت ياد والتيي تمثي فيي اآلن نفسي مايررات شير ات ا ثيا نعقيب بمرحلية النهيو

واالنتشار ثا مرحلة االنسداد التاريةي وامكان العود

اط5

أوال  :منابع االجتهاد في اإلسالم :

االجت اد كفع اادا ي يالمس النصوص ولكن يفار ا مؤوال ل ا أو معتمدا لى العق في اجابة رؤا
الوا

ومسا ل  ،كانت ل معنيات ثالثة ر يسة آتية من داة النص وهي بحكا كون ا مؤكد بالنصيوص وثااتية،
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ف ييي تش يير ن ل ييمء الظ يياهر فتجعل ييا ثاات يية ثبييات النص ييوص نفسي ي ا ،كمييا كان ييت ليي منابعي ي الةارجييية الت ييي تمثي ي
هرورت والحاجة الي وهي كالتاليي
 1المنابع الداخلية  :وهي _ فهال ما ساق أن رهناء في المقدمة _ نيدر األحكياا القرآنيية لموافقية
صر ،ومعنى المتشاب ومعنى النسوا

مت ارات ك

أ) نــدرة آيــات األحكــام ي يسييتند جمي ي المفك يرين المسييلمان وأه ي الفق ي ميين ا لييى نييدر آيييات األحكيياا،

فييالقرآن ليييس بي أكثيير ميين ةمسييما ة آييية فييي األحكيياا ،جل ييا فييي العبييادات ومييا اناييت لييى ما يية وتسييعان فقييي فييي

األحيوان الشةصييية أمييا مجييان القييانون الجنييا ي والدسييتور فيشييكالن مجييالان للتشيري فيمييا انييدر معي اليينص أو ال
نييص في ي ا

ط6

و ييد أدرك ملييك العداييد ميين المفك يرين والفق يياء المسييلمان ،فمسييكوي اييد و الييى ملييية انتييا دا ميية

لوحكاا صد مساار ت ارات األزمنة واألمكنة فيقون ي فأما الم سوغ للفق اء أن يقولوا في شيء واحد اني حيالن

وحراا ،فون ملك الشيء ترك ،واجت اد الناس في لمصلحة أةرا لى هما الوجي بالنياس ويؤكيد مسيكوي
هييما المعنييى

ليى

التاريةييية فييي ول ي ي ان بعييك األحكيياا ات ايير بحسييب الزمييان ،وبحسييب العيياد  ،و لييى ييدر

مصالك الناس ألن األحكاا موهو ة لى العدن الوهعي ،و ربما كانت المصلحة الاوا في شيء و دا فيي شيي
آةر وكانت لزيد مصلحة ولعمرو مفسيد

ط7

وهكيما كيان ال تنياهي الو يا

وتنياهي النصيوص وحصيرها المنبي

األون لشيير ية االجت يياد اي لهييرورت وهييماما يالحظي ال ازلييي فييي ولي ي ان الو ييا

ال حصيير ل ييا اي هييي فييي

اإلمكان ار متناهية ،والنصوص ال تفرك اال محصور ومتناهية ،وال يحيي ي ما اتناهى بميا ال اتنياهى … ،

فبالهرور الاد من تحكيا الظن في التعليق بصييغ العمومييات ا وميا كيان سياب تيرةيص الرسيون لمعيام باسيتعمان

اجت اد ال أر اال لهرور العجز

ن استيعاب النصوص للو ا ا

ط8

ولعي ةنيأ التفسيار السيا د بيأن كتيياب هللا بكي شييء محييي اسيتنادا لقولي تعيالى ي ميا فرننيا فيي الكتيياب
ميين شيييء اييردء داييد ميين الفق يياء المحييدثان ،بييأن المقصييود هنييا هييو كتيياب اآلةيير والحسيياب وليييس الق يرآن ككتيياب

للييدنيا

ط9

وميين هنييا تظ ي د ييو مسييكوي الييى انتييا دا ييا ومتعييدد لوحكيياا مات شيير ية دا ميية ومسييتقر  ،وان كانييت

تتشك في كثار من األحيان حسب نايعة الحهار اإلسالمية ام تتركز حيون المركيزطهللا/النص ليما نيرا أن مين
أوج ي التنيياوالت الظيياهر االجت يياد فييي العصيير الحييداث هييو مييا ينرحيي المصيير حسيين حنف ييي ميين فكيير الفقيي
الصا د أ من الو ا

الى النص وليس الفق المتعالي النازن من النص الى الوا

ط 10ا

ب) معطــى المتشــابه ي نييص القيرآن لييى وجييود المتشيياب فيي فييي ولي تعييالى  ":هــو الــذي أنــزل عليــك

الق ـرآن منــه آيــات محكمــات هــن أم الكتــاب وأخــر متشــابهات" ط آن ميران آييية 7و ييد أ ناييت للمتشيياب تعيياريت
كثايير ميين مةتلييت التفسييار من ييا أني مجمييوا الكلمييات المعزوليية التييي تفتييتك ا ييا بعييك السييور مثي يييس ،ني  ،حييا
ومعناها أن ال يعلم اال هللا والمحكا ما اتسينى لل ارسيةان فيي العليا معرفتي وهيما هيو مو يت الحناالية الشيا

اليم

ارفك باسا مادأ التفويك تأوي اآليات المتشاا ات و ار ملك ا ولكن أبيا حاميد ال ازليي ابني كي هيمء التفاسيار

ويييرا أن المتشيياب هييو مييا يعايير يين الكلمييات الملتبسيية كاالسييتواء لييى العييرش وصييفات هللا ييز وج ي المتعلقيية

بالجسمية والج ة وما الى ملك من المهامان التي تستلزا التأوي أما المحكا ندء ف و ك ما انتظا ويأةم شيكال
داال اما ظاهريا أو بالتأوي اإلاجااي

اط11

أمييا القاهييي اييد الجبييار المعتزلييي فيقييون ان هللا تعييالى لمييا أن كلفنييا النظيير وحثنييا لي ي  ،ون انييا يين

التقلاد ومنعنا من  ،جع القرآن بعه محكما وبعه متشياا ا ليكيون مليك دا ييا لنيا اليى البحيث والنظير ،وصيارفا
ن الج

والتقلادا

ط12

ولع هما المتشاب يظ كامنا في ما اتجلى مما يظن كثار مين التقلايداان محكميا ،نظي ار

لحاجت ي فيمييا هييو تيياريةي متعلييق بأسييباب للنييزون  ،رآنييا كييان أو حييداثا ،إل يياد ي يراء مجاوبيية لت ا يرات الزمييان
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والمكييان فهييال يين وهييوح ف ييي داييد ميين مسييا
كصفات هللا وحرية اإلنسان والجدن م أهي الكتياب

العقاييد
ط13

ايير المفصييلة الت ييي أنتجييت لييا الك ييالا اإلسييالمي

مميا كيان ليسيتحا معي التفسيار ليى الظياهر ويسيتد ي

التأوي الداةلي حتى يصيلك للحجية واالحتجيا  ،كميا اتهيك فيي صية ةليق القيرآن والمو يت مين الفقيي النصيراني

اوحنييا الدمشييقي ط 14فييإم ا كييان معنييى النييدر دافعييا لتنييور لييا الفق ي وجودتي  ،فييإن معنييى المتشيياب كييان منبعييا
لهرور االجت اد الكالمي و الثاولوجي في لا أصون الدان والعقاد ا
ج) معطى النسخ  :النسو هو اإلبنان كما ايمكر الفةير اليراز

الم أبن ك ما سبق من ش ار فما جاء اإلسالا ليها
هو من اا الحقيقة فا ما

ط 16

ط 15

والنسيو هيو سيمة للشيرا اإلسيالمي

الى الديانتان القا متان ال ا لانسة ما ويحتفظ بما

هما المعنى الةارجي أما المعنى الداةلي القرآني الم ورد في ول تعيالى ي " ما

ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن هللا علـى شـئ قـدير " طالبقير آيية  ، 106أو فيي
ول تعالى من سور النح طآية " 101واذا بدلنا آية مكـان آيـة وهللا أعلـم بمـا ينـزل قـالوا إنمـا أنـت مفتـر بـل

أكثرهم ال يعلمون" ،والنسو هنا ليس كما يظن التقلاداون من أن االستنسياخ والنبي  ،وبالتيالي نقي الليوظ المحفيوظ

الى الكتب المنزل ة ،ا هو كما امكر ان حميش تحون فجا ي كلي في العقاد و النسيا ك أو فيي المؤسسيات وهيما

ما اوهح ول تعالى "فول وجهك شطر المسجد الحرام" طالبقر اآلية 144أو في نسو األحاداث بعه ا بعهيا

كمييا فييي ييون الناييي  ي كنييت ن اييتكا يين زيييار القاييور أال فزوروهييا  ،أو ول ي كنييت ن اييتكا يين ادةييار لحييوا
األهياحي ألجي الداةية فادةروهيا  ،فالنسييو يفيتك نياب اإلشيكان ويِؤكيد هييرور االنفتياظ ليى االجت ياد التيياريةي

والتفسار األاداولوجي ل

ط17

ونراء ثااتا ومؤكدا م ما أنكرء منكر أل راك أصولية أو أاداولوجية

ط18

ا

أماا همء المعنيات الثالث ندر آيات األحكاا ووجود المتشياب فيي القيرآن ووجيود الناسيو والمنسيوخ ،وميا
تؤكييدء تاريةييية النصييوص المؤسسيية وصييارور االجت يياد و اسييتم ارريت  ،كنشييا

لييى جدلييية اليينص  /الوا ي  ،ممييا

ةلق فرصية لمةتليت أنيواا االجت ياد الكالميي والصيوفي والفق يي فهيال ين الفلسيفي اا ولعي التفسيارات المسيتمر

للنصي ييوص واةتالف ي ييا اؤكي ييد هي ييما الحاجي يية اإلنسي ييانية والهي ييرور العقالنيي يية مي يين أج ي ي الوا ي ي والتي يياريو اتنو ات ي ي و
استم ارريت  ،وان ظلت في كثار من األحيان مرتبنة اد وا اكتمان الشريعة وتمام ا التي تنا ك تاريةات يا الثااتية

فييي انات ييا ،فهييال مييا رسيية تحييون األاييداولوجيا ط الحشييوية والحنالييية الييى أاداولوجييية مؤسسيية لييى انشيينار
أاييداولوجي تيياريةي لييى اإلسييالا األص ي وبقاييت مقوليية األشييعر ي ك ي ةايير فييي اتبيياا ميين سييلت وكي شيير فييي

اتباا من ةلت تحرك وتوج ج ود اإلصالظ حتى العصر الحداث  ،لاتحون العق دا ما تابعا للنق وجيزءا مني ،

ةاصة بعد صعود اإلسالا النفني والنز ة الوهااية وا اد انتا الحنالية الجداد الان تيمية وتالمامءا
ثانيا  :حضور وازدهار ظاهرة االجتهاد :

كما كان االجت اد يحم مف وا الهرور كم ء لف ار ات األحكاا المستجد والجيداالت الثيا ر منيم صير

الصييحابة ،اال أن ي كييان كييملك م ميية وهييدفا أاييداولوجيا ميين أج ي الحفيياظ لييى اإلسييالا ووسييم اييد وا االكتفيياء
النظر اا ويتجلى هما مةتلت توج ات لالجت اد والتي نكتفي من ا بالنو ان التالاان ألهمات ماي
أوال :االجتهاد الفقهي  :ارا بعك الباحثان أن الحهيار اإلسيالمية حهيار فقي

ط19

اال أن ف يا الفقي

ليى أني مجييرد انيياء لييى سيينك اليينص لمجييرد اسييتثمارء أو اسييتنبا األحكيياا ميين ألفاظي ف ييا ةيياني ،فالفقي ليييس
مجييرد اسييتنبانات ل وييية تسييتند الييى منيياهج الل ييويان والنحييا  ،فييإن صييك ملييك ،يصييك لييى الشييافعي و اايين حناي ،
ولكيين كييان ثميية فق ي م يواز ل ي مفاهيم ي التجرياييية الةاصيية ومناهج ي التاريةييية وفعاليات ي االجتما ييية اييدأ م ي مالييك

وتنور م أاي حنيفة وتلمامي أاي اوست ومحمد ان الحسن الشاباني اا)
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فم ي أاييي حنيفيية تط150ه يي_767ا ومدرسييت فييي الكوفيية اييدأ ا مييان ال ي أر أو مييا يسييمي _ رحم ي هللا_
استحسييانا  ،فكييان اما تعسيير لي ي األةييم بالكتيياب أو بالسيينة أو االةتيييار اييان أ يوان الصييحابة اجت ييد فيقييون يين

التابعاني فقوا اجت دوا  ، ،فاجت د كما اجت دوا ويقون ي هيا رجيان ونحين رجيان واشيت ر ني _رحمي هللا _ ولي

ايير ةنييأ يحتمي الص يواب وكييان تلماييمء أاييو اوسييت صيياحب الةي ار يقييوني

أراييي صيواب يحتمي الةنييأ و أر

القيياس كيان أن … اال أننييي استحسينت ا

ط20

وهنيا اتجلييى احتيراا الماتييية والي أر وتقيديم ما لييى القيياس ا ولكيين

الشافعي دا هما القياس لى ال أر الم سعى إلبنالي فيي فصيون مين كتابي األا  ،وجعي القيياس أحيد مصيادر

الش يريعة بعييد الكتيياب والسيينة واإلجميياااا و ييد سييوا الشييافعي اييان االجت يياد والقييياس ولكيين االجت يياد أوس ي مييدلوال
وشموال من كما أكد ال زالي
االةييتال

ط21

والقياس كفع

قالني _ وان كان أهاق كثا ار من الي أر _ اال أني ينيرظ مسيألة

فييي الوا ي الفق ييي حتييى صييار العلييا بييالةال

أمتي رحمة وكملك ون القا

أحييد شييرو الفقي  ،وانتشيير الحييداث الموهييوا اةييتال

من لا يعر االةتال

ولكين ظيياهر االةييتال

لا يشا الفق بأنف

ا ط22

أهييجت مهييج الشييافعي فسييعى الييى محوهييا اتنظايرء لمف ييوا اإلجميياا وا ال ي

الى مصت أصون الفق متجاو از املك الناب المحلي إلجماا المدانة الميالكي كميا أةهي القيياس اليم د يا اليي

لشرو الهرور القصوا

ط23

وحجة الشافعي في رفه االستحسان الحنفي واالستصيالظ الميالكي حجية موهومية

و مك ييرور حت ييى اآلن وه ييي أن م يين استحس يين أو استص ييلك فق ييد ش ييرا  ،وي ييد و الش ييافعية ال ييى االستص ييحاب أ
اسييتجالب حكييا اليينص ط رآنييي أو ناييو

الييى الوا ي  ،أو الحكييا بييالعموا لييى الةصييوص أو باإلجميياا أ مح ي

الةال  ،وهو ما ليس صحيحا كما يقون ال زالي ال اجماا من الةال

وهو ني للحاهر في مسار الماهي

والالتيياريةي تأك ييد فيمييا بع ييد  ،ميي انتش ييار أةنييارط الفرق وةاص يية المعتزليية والبانني يية وصييعود تي ييارات الظاهري يية

والحنالية م ج ود اان حنا وااين حيزا و الحناالية الجيدد وااين تيميية وااين القييا ) وبيدأ صيعود التعصيب الميمهاي
الفق ي الم أدا الى الصداا اإلاداولوجي وأحيانا العقد وسار الفقي

سلنان )

البا نحو سلنة السياسيي مين أجي فيرك

ثانيا :االجتهاد الكالمي  :لا الكالا هو ملك العلا المةتص بالحجا

ط24

والدفاا ن قا يد أهي الملية

هييد المةييالفان والمعترهييان والمنح يرفان  ،فوظيفيية لييا الكييالا وظيفيية سييجالية دفا ييية  ،وكانييت اييان المتكلمييان
والفق اء دا ما ةالفات وسجاالت الى أن حدث الصداا اان ما بعد أن أفرز الفق السني لا كالمي الةياص القيا ا
فييي الحنالييية بعييد محنيية ةلييق الق يرآن وتييولي المتوك ي الةالفيية اا و لييا الكييالا يسييمى لييا العقا ييد كمييا يسييمى لييا
أصون الدان ،وهما ما الحظ أاو حنيفية فيي كتابي
سمى لا الفق

الفق األص ر

ط25

الفقي

األكاير حيداث سيمي ليا الكيالا الفقي األكاير اانميا

وبانما د الجأ الفق لودلة النقلية وأحيانا العقلية استنادا الى ال أر أو القياس

أو االستحسان فيإن ليا الكيالا ال الجيأ اال لودلية العقليية ،وان كيان هيد

يياا هيما العليا المعلين اليم

ين اليدان

هد أ دا  ،اال أن المتكلمان د اهنروا اليى الةيوك فيي العقايد اإلسيالمية نفسي ا سيواء تيأث ار بميؤثرات ةارجيية
أو ردود فع ل ا ا و د نشأ لا الكالا _ حسبما اجم دارسوء _كأثر لعام سياسي هو شك الةالفة أو اإلمامية

الكاييرا التييي تشييك اييؤر التكييوين العقا ييد للمييماهب والنح ي اإلسييالمية اا وكمييا اييمكر ايين حميييش وسيياتحكا هييما
األص في وه القهايا والموا ت األكثر ا ار ا في ال اايات كاإلرجاء ند المرج ية ،وبعيث اإلمياا نيد الشييعة،

والمنزلة اان المنزلتان وحرية اإلنسان

ط26

وييمكر اين حمييش هيية ةليق القيرآن هيمن هيمء القهيايا  ،ولكين نيرا

أن همء القهية بالمات كانت اتأثار مسيحي ةارجي حون تفسار كلمة هللا التي وصت ا ا القرآن المسييك ليي
السييالا

ط27

وكانييت معظييا هييايا لييا الكييالا امييا ناتجيية يين هييما الجييدن الييداةلي اييان الفييرق اإلسييالمية أو اييان

اإلسالا والمماهب األةرا وةاصة الدهريان والمانوبان والمجوس والنصارا والا يود اا ونظير ا لمحدودبية التفسيار
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السييني و جييزء يين مواج يية ك ي هييمء المت ا يرات والمييؤثرات بعييد صييدر اإلسييالا ،كييان االجت يياد الكالم ييي العقل ييي

اتجاوز ظاهر النص ويلجأ الى التأوي والتفسار المجاز ةاصة لدا المعتزلة والباننية اإلسما الية أكثير الفيرق
ج أر وجسار في تاريو اإلسالا اا ما حدا ا ما اليى تفجاير نا يات و كيوامن هيما الينص وا امية سيلنة للعقي اليى
ج يوار النق ي بقول مييا بالتحسييان والتقايييك للعقلايياناا ممييا أتيياظ ل ييا ربييا حقيقيييا وانسييانويا يهييمن اسييتقالن التفسييار
وتاريةية الرؤية وحرية اإلنسان و د سا د لى ملك امالن ر يسيان في رأانا هماي
 )1الليبرالية الثقافية :التي اتسا ا ا العصر العباسي وةاصة في

د الةليفة المأمون الم كان يقون ال نزهية

أجم من التنزء في قون الرجان  ،وكان النصار األون لفكر ةلق القرآن ،ام تانى الممهب المعتزلي ا استوزر

بعييك ز ما ي كمحمييد ايين اييد الملييك الزيييات وأحمييد ايين أاييي دؤاد اا ولكيين ةنييور هييمء الفكيير وارتبان ييا بالصيراا
العقد م النصارا جعلت يسعى الى فره ا بالقو ا

 )2الترجمات من اليونانية مباشرة أو عن طريـق السـريانية :و يد ايدأت هيمء الترجميات مبكي ار منيم ن ايية العصير
األمييو ولكن ييا ازدهييرت فييي العصيير العباسييي وةاصيية لييدا المييأمون طت سيينة  218هي ي مييا أنييتج روافييد جداييد
للفكر النقد في الثقافة العربية اإلسالمية ،استمرت أمدا نويال حتى هجمة الحنالية الجداد

لا ا ليدا اين تيميية

و ارء ) وفي األصيون المعتزليية الةمسية تتجليى النز ية اإلنسيانوية اإلسيالمية أفهي ميا يكيون ،فالتوحايد ميثال انيزء

هللا يين الجسييمانية وتما يزء يين العييالا الييم ال اييدان ل ي سييوا بييالوجود ،ملييك أن جييوهر هييما العييالا م ي انسييانيا
والعدن الم يقوا ليى اإلراد الحير ونفيى القيدر ومسي ولية اإلنسيان اا والمنزلية ايان المنيزلتان التيي توهيك الحيياد

المعتزلي الم اريد أن يسيتقنب مةتليت التوج يات وهيو مو يت الحيزب العباسيي كميا ايمهب نااير ونللانيو ةاصية
نجييا المتنيياز ان فييي معركيية الجم ي  ،أمييا األميير بييالمعرو

والن ييي يين المنكيير طاألص ي الةييامس فيير ا أن هييما

األص ي فريهيية اسييالمية شيير ية فييي حييدود االسييتنا ة ،اال أن تحويل ييا الييى مجييان العقا ييد لييدا المعتزليية يعتايير
تأسيسا للعنت وشر نة لممارست كما تجلى في هية ةلق القرآن ومن ال يا فيي مناصير المعتزلية لإلمياا زييد فيي

ثورتي

لييى األمييويان كمييا تأكييدت هييمء العقاييد مبكي ار فييي ا ييالن ز ميياء المعزليية يين معتقييدات ا مبكيرا ،كواصي ايين

نيياء الييم ا تييزن الحسيين البصيير فييي هييية مرتكييب الكاايير  ،والجعييد ايين درهييا الييم
القسر  ،ومعاد الج ني الم

تل الحجا ان اوست الثقفي و يالن الدمشقي الم

تل ي ةالييد ايين اييد هللا

ت هشاا ان اد الملك سنة

 120هجري ييا ،وأي ييا ك ييان المو ييت م يين ه ييما األصي ي ةصوص ييا ح ييان ييون المعتزل يية والس ييلنة ف ييي
والمعتصا ،والواثقاا اال أن مو ف ا أكثر و وج أر من مادأ التقية الشيعيا

ييد الم ييأمون

ويييرا الييبعك أن هييية ةلييق الق يرآن هييي القهييية التييي حملييت اييمور الجبييا ي المعتزليييا ولكيين نييرا أن ال جمييية
األشييعرية التييي ادهييا أاييو الحسيين األشييعر

لييى المتزليية وانقالبي

لييا ا بعييد أن ةيير

يين جبيية أسييتامء أ

لييى

الجبييا ي ومحاولتي ردهيا بالعقي والنقي معييا و مأسسيية ةناب ي فيمييا بعييد و تتيياب تالممت ي وتشييجي المييمهب السييني
الحنالي ل كان ل أن يهاق من الحهور المعتزليي و يي حتيى اةتنيق بعيد أن ةلعيت كي سيلنات  ،وبيدأ بيالعود

للنص ولدا ر الفق والكالا السني ثانية بنا ة أ لى وبسند تاريةي راسوا

و د أنلنا في وصت الفكر المعتزلي نو ا ما نظ ار لحهورء الكثات في العصر العباسي في سا ر الفرق

وةاصة في الممهب األشعر من بعدء ،وتوفر هما الفكر لى داد من المفكيرين الفعلايان اإلسيالماان الهياربان
اجييمور واثقيية فييي مجيياالت العلييا والثقافيية المتاحيية حان ييم يين اا ي القاهييي اييد الجبييار وأاييي ال ييما ايين العييال

والجاحظ و ارهاا

ولعي هيمان النيو ان ميين االجت ياد فيي اإلسييالا وتجلا ميا المتجياور فيي حهيين الثقافية العربيية اإلسييالمية

حتييى ماول مييا المؤ ييت اييدءا ميين القييرن ال ارب ي ال جيير اا اوهييحان امكييان الحهييور العقالنييي اإلاييدا ي اإلسييالمي
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وشيير ية النصييوص ل ي واحترام ييا لتاريةاتي ا ويهييات أيهييا أسييباب مقاومت ي وأسييالاا ا ممييا يمكن ي أن تسييتل م أن
حركة اجت اد اسالمية جداد أو د و لحق االةتال

وحرية ال أر أو المعتقد في الاا ات اإلسالميةا

ولكيين الحييظ أن هييمء الييد و لتجداييد االجت يياد كثا ي ار مييا تييأتي فييي ظييرو

الص يراا م ي

ييدو ةييارجي أو

داةلي ،أ ف ي ظ تصا د لةناب ال وية ،هما حدث م ان تيمية في ظ الصيعود الم يولي ،اليم ظي ارتياب
من ر ا اسالم ا كما حدث من ا م ال زالي اليم تأججيت فيي صيرء حميى الباننيية الفكريية والسياسيية ،مميا
جعل اؤص بشك ما المقولة الةاصة في المستاد العيادن ويسيكت ميا كتبي نظياا المليك فيي سياسيات نامية ميا

ال ارتهييي فقيي مسييلا حييون مجييالس الش يرابط 29ف ييو فييي بعييك األحيييان اييداف

يين الحكييا السييلجو ي وان كييان

يشييتر اإلدار الفارسييية لي كمييا كييان مجسييدا فييي ار يي نظيياا الملييك مييثال ط 30وأصي ال ازلييي وفكيرء اإلصييالحي
ال جميية لييى الفالسييفة والمتكلمييان مكتفيييا أو منزويييا فييي التصييو

أمييا اايين تيمييية فكييان يسييعى الييى تنييوير مف ييوا

االجت يياد الييى مف ييوا الج يياد فكييان كالم ي دا مييا يياد ار لييى التعا يية األادلوجييية فهييال يين درت ي  -نظ ي ار لثقافت ي

الواسييعة لييى اتسيياق مننق ي  ،ممييا اؤكييد أن ظ ييورء كييان انتصييا ار حناليييا تأكييدت من ي سييلنة اليينص فييي مواج يية
التأوي ط 31بعد أن تقوت باان حنا ثا اان حزا ال ا
أمييا د يوات االجت يياد فييي العصيير الحييداث ،سيواء تلييك التييي نرح ييا اايين اييد الوهيياب فييي شييبة الجزييية العربييية أو
الييد وات السييلفية واألصييولية فييي مصيير والشيياا و ارهييا فقييد ظلييت لييى هييما اليين ج اليينص الظيياهر بشييك كاايير،
وحتييى ان حييدث التأوي ي والان ياء لييى اليينص المؤسسييي فكييان فييي كثايير ميين األحيييان تأكاييدا لييى سيينو اليينص
وأحادات ممتدا بشك ثاو راني كمن ج للحيا بشمول ا و موم يا كميا نجيد ليدا الميودود ط 32و حسين السيانا

ط 33أو نب ط 34وأاي الحسن النوو ط35
اانما وجدت همء الد وات تجاوبا جماهاريا ،فقد ظلت بعك االجت يادات الحقيقيية التيي تعتميد العقالنيية والتاريةيية
مث اجت ادات محمد ادء واألف اني ومحمود محمد ن السوداني وأبا الكالا آزاد ومثالي النعماني ال نيد ) رهانية

النةاوية والمعاهد البحثية

وان كانت م حركة النقد والمثا فة لا تجد بعك األصوات اإلسيالمية سيوا حيتا التجدايد ورفيك التفكاير والحسيبة
وتحاون ا ترابا حقيقيا من مفاهيا األنسينة وحيق االةيتال  ،وان كيان بعيك النةيب األصيولية وا يية ودا يية ليملك
اآلن ،اال جماهارها مازالت بعاد

ن ط36

لما نرا أن د و تجداد االجت اد ر ا امكان يا وشير ات ا وهيرورت ا ما ازليت محاصير وهييقة ،بعايد

ين جمياهار

الحركات اإلسالمية التي لا تتشرب آداب االةتال  ،بعد وتسبك في بحارات األحادية واالن الق ،ةاصية فيي ظي

االستم اررية األاداولوجيية الحناليية والظاهريية فيي كتيب اليوا ان أنفسي ااا هيمء األاداولوجيية التيي أدت اليى االنسيداد

التيياريةي لظيياهر االجت يياد ييديما ،وتقييت فيي وجي انسيييااات وامكاناتي فييي هييما العصيير التييي نييرا أن ييا هييرورية

لمستقا اإلسالا كدان انساني واجتما ي لكون االجت اد مادأ الحركة في وبدون يكون جمودء واندثارءا

هوامش
1

راج المعجا المف رس أللفاظ القرآن الكريا ،محمد فؤاد اد البقي
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2

راج أدب الدنيا والدان للماورد مصر المنبعة الشر ية1318ا

3

راج اان هشاا السار الناوية  ،وصفي الدان المباركفور الرحاق المةتوا ا

4

راج الم د المنجر ي الت اار ا ا ال محالة وثمن باهظ القدس العدد  1135ا

5

راج في ملك البحث القيا لسالا ان حميشي التشكالت األاداولوجيية فيي اإلسيالا االجت يادات والتياريو دار
المنتةب العربي  1سنة  1993ا

6

المصييدر السييااق صي ي 24وأيهييا اييد الوهيياب ةييال

7

راج مسكوي والتوحاد ي ال وام و الشوام _ نشر أحمد أمان لجنة التألات والترجمة والنشير سينة 1951

الثقافة الكويت سنة 1970ا ا

ي مصييادر التش يري اإلسييالمي فيمييا ال نييص في ي

دار

ص 331
8

ارجي ي ا يين حم يييش ي ااس م ص  ،25أا ييو حام ييدال زالي  ،فه ييا ك البانني يية تحقا ييق ا ييد ال ييرحمن ا ييدو ،

9

 ،وراشد الفنيوش يالحرييات العامية

الكويت سنة  1964ص88

راج نمومجا دا اوست القرهاو ي فكر المسلا المعاصر بالم يش ل
في الدولة اإلسالمية ا

 10راج دا حسن حنفي د و الى الحوار ال ا ة العامة للكتاب  1سنة  1996سلسلة المواج ة
 11راج ال زالي ي المستصفى من لا األصون

 1القاهر سنة 1937ا ص 68ا

 12راج القاهي اد الجبار ي شرظ األصيون الةمسية تحقايق دا ايد الكيريا ثميانا  1القياهر سينة ،1965
ص 600
 13راج الدكتور أحمد أمان ي هحى اإلسالا ال ا ة المصرية العامة للكتاب سنة  ، 1999ودا ليي أوملاي
في شر ية االةتال

 14راج

دار النليعة ااروت  2سنة 1993ا

صة اوحنا الدمشقي وأثرء في هية ةلق القرآن  ،وهرور الحاجة الى االجت اد والتأوي أا محمد أاو

زهر ي تاريو المماهب اإلسالمية ا دار الفكر العربي سنة 1976اا
 15ارج ي دا محم ييد س ييعاد ج ييالن ي النس ييو ف ييي الشييريعة اإلس ييالمية مجل يية األزه يير الج ييزء الس يياب س 67رج ييب
ديسمار 1994سنة ص894
 16راج ان حميش ي اا سا م ص28
 17راج ان حميش ي اا سا م ص29
 18راج نمومجاي دا أحمد حجاز السقا ي ال نسو في القرآن دار الفكر العربي  1سنة  1978ا
 19راج محمد ااد الجاار ي نقد العق العربي ا جزءان ا الدار الايهاء سنة  ،1984سنة 1986
 20راج ان حميش ي اا سا م ص36

 21راج ال زالي المستصفى من لا األصون ااسام ص54
 22انتشيرت كتيب االةييتال

التيي تيؤرخ لي وآلدابي مين ااي ي اةيتال

العلمياء ألاييي ايد هللا الميروز واةييتال

الفق اء الان جرير النار  ،و ا تهاء الص ار المستقيا  ،ورف المالا ن األ مة األ الا الان تيمية ا
 23راج الشافعي ي الرسالة تحقاق أا أحمد شاكر  1القاهر سنة 1309هي 533
 24راج

هد الدان اإلاجي ي الموا ت في لا الكالا  ،ااروت

 25راج دا حسن الشافعي ي مدة الدراسة لا الكالا ا القاهر سنة  1996ا
 26راج ان حميش ي اا سا م ص46
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 27راج محمد أاو زهر ي تاريو المماهب اإلسالميةا ااسام
 28راج ان حميش ي اا سا م ص52

 29انظر نظاا الملك ي سياست نام ترجمة دا محمد العزاو
 30راج احياء لوا الدان

دار الثقافةا القاهر دات

ااروت داتا ص83

 31راج ان تيمية ي الحسبة تحقاق ساد

الكويت ،مكتبة دار األر ا سنة 1983

 32المودود راج نمومجا ي نظرية اإلسالا في السياسة والقانون والدستور ا ااروت ،دار الفكر سنة 1964ا
 33حسن الاناي مجمو ة رسا
 34ساد نب ي هما الدان

اإلماا الش اد ا ااروت دار القلا داي1992

9ا القاهر ا دار الشرق سنة 1987ا

 35أاو الحسن الندو ي رد وال أبابكر ل اا تونس داتا
 36نييمكر ميين هييما ارشييد ال نوشييي ي الحريييات العاميية فييي الدوليية اإلسييالمية ا مركييز الد ارسييات العربييية  1سيينة
1993ا ودا محمييد سييليا الع يوا فييي نظيياا الدوليية اإلس يالمية ا وأيهييا دا حسيين الشييافعي ي د ييو الييى لييا
كالا جداد ا همن كتاب دور العقاد في حيا اإلنسان المعاصر جامعة القاهر
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اإلصالظ األةال ي اان الدان والفلسفة والمجتم

هاثا مناا

كان رأس مان الناي محمد ند اننال ة الد و اإلسالمية في مكة كلمتاني الصادق األمانا ولع هما الجانب
تقا فكر الناو من مجتم الجزير وفي فتر انتقالية
األةال ي في شةصية محمد ان اد هللا الشاب في صلب ا
ش دت تفكك الانى والقيا التاريةيةا وفي ك فتر اهنراب وانتقان ،تارز فكر اإلصالظ األةال ي والثقافي،
با تبارهما في صلب أ تجداد ا د

لتكريا الكا ن اإلنسانيا

و د جمعت ألفاظ ةلق في الل ة العربية اان اإلنسان ونايعت ونبع وسجاياء ونفس اإلنسان وأوصاف ا
ومعانا ا المةتصة ا اط 1ا ومن مرادفات األةالق الشما

وت لب لى الجاد ا والسجايا للصفات المتأصلة في

اإلنسانط 2ا و د وصت القرآن رسون اإلسالا وأنك لعلى ةلق ظيا والجم أةالقا وتكررت األحاداث في

مدظ حسن الةلق كقول ي أكثر ما ادة الناس الجنة تقوا هللا وحسن الةلق ،و ول ي ان العاد لادرك بحسن ةلق

درجة الصا ا القا ا ،و ول ي بعثت ألتما مكارا األةالقا ومن مكارا األةالق الربي اان العدن واإلحسان ،والقدر
لى كظا ال يظ والعفوا
ولع من أها القوا د الةلقية في السار الناوية ما نص لي الحداث المأثوري اصن المعرو
ار أهل  ،فإن لا يكن من أهل فأنت من أهل ا

في أهل وفي

وفي القرآن الكريا وا د مسلكية تتجاوز الزمان والمكان كرفك التنصت والتجسس واال تياب وال در والكمب
والنفاقا ولع اآلية وال تجسسوا وال ي تب بعهكا بعها أيحب أحدكا أن يأك لحا أةي ماتا فكرهتموء تؤسس
لعال ات سليمة اان البشر في مجتمعات مازان في وام ا الدولة والمجتم  ،الحاكا والمحكوا ،الظالا والمظلوااا

لع من أسس أ اصالظ أةال ي ،القدر لى رؤية الحقوق والتكريا في اآلةر كأساس للحقوق والتكريا للماتا
األمر الم

ال يمن نقدا ،وال يحون دون محاسبة في فساد أو مقاومة الستادادا ولع في كتاب اد هللا ان

اسما ا ال اشمي لعاد المسيك ان اسحق الكند

رابة شر رون من اومنا في

ا

صور ن همء الروظ الحهارية للصراا الفكر والعقا د

د المأمون ،ما يعني

يقوني فاكتب بما ندك من أمر دانك ،والم

صك

من في ادك ،وما امت ب الحجة ندك ،آمنا منم نا ،ار مقصر في حجتك ،وال مكاتا لما أنت معتقدء ،وال

فرق وال وج ا فليس ند

االستماا للحجة منك ،والصار واإل رار بما الزمني من  ،نا عا ار منكر وال جاحد

وال ها ب ،حتى نقيس ما تأتانا ب  ،وتتلوء لانا ،ونجمع الى ما في أادانا ،ثا نةارك بعد ملكا لى أن تشرظ لنا
لت  ،وتدا اإل تالن لانا بقولكي ان الفزا حجبك و نعك ن الوغ الحجة ،واحتجت أن تقبك لسانك ،وال
تبسن لنا اايان الحجةا فقد أنلقناك وحجتك ،ل ال تنسانا الى الكارياء ،وتد ي لانا الجور والحات ،فإن ملك

ار شاي اناا فاحتج ،افاك هللا ،بما ش ت ،وتكلا بما أحاات ،وانبسي في ك ما تظن أن اؤيدك الى وثاق

حجتك ،فإنك في أوس األمانا ولنا ليك ،أصلحك هللا ،اما أنلقناك هما اإلنالق ،وبسننا لسانك هما البسي،
أن تجع ااننا وبانك حكما ادال ال اجور وال يحات في حكم و ها  ،وال يما الى ار الحق ،اما ما تجنب
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دولة األهواء -وهو العق  ،يأةم ب هللا ز وج  ،ويعنيا فإننا د أنصفناك في القون ،وأوسعناك في األمان،

ونحن راهون بما حكا ب العق لنا و لانا -ام ال اكراء في الدان ا ط3

ةصص أةوان الصفا وةالن الوفا الرسالة التاسعة من رسا ل لايان األةالق وأسباب اةتالف ا وأنواا لل اا

فتحدثوا ن االية اإلنسان لجمي األةالق ،و ال ة األةالق بالنبا
الالدان ونايعت ا واةتال

الجسد وم از األةال

وأةال

وتربة

الاا ة والو ت والتربية وديانة المنشأ والم نة والعم  ،في تأثر واهك بالفلسفة الاونانية

والحكمة الشر ية ربية وفارسيةا و د صنفوا لترتب األةالق اان فهالة ورمالة اننال ا من نظر جامعة تشم
وام وأسباب مةتلفةا وتوج وا للنلب الى اةوان ا بالمواسا

ند القلة وشد الحاجة ،والتعفت ند هاجان

الش و  ،والحلا ند سور ال هب ،والشجا ة ند المةاو  ،والعفو ند المقدر  ،والعدن ند الحكومة ،والصار
ند الشدا د ،وحسن العزاء ند المصا ب ،واالجت اد والتشمار ند الكس  ،وصدق القون ند شد الةو

من ،

والسةاء ند شد الفقر ،ووفاء الع د ند الم اب ،والزهد في الدنيا ند التمكن من ا

ط 4ا و د ا تاروا من أةالق السوء الكار والحرص والحسدا ومن الكار نق أر اإل راك ن اللوازا من الحقوق،
والظلا والجور والب ي والعدوان واحتقار الناس ومن الحرص الت مة والةيانة واالحتكار واالستكثار والاة  ،ومن
الحسد الحقد وال

والد

ط 5ا

التقى جمان الدان األف اني طالمسلا واننوناو رامشي طالماركسي
األةال ي والثقافي أل

لى فكر أساسية ،وهي هرور اإلصالظ

ت اار في المجتمعات اإلنسانيةا و د احتا البشر الى قود من الحكا الستالاني ,أ سى

حربان رفت ما اإلنسانية وال ولوكوست وأكثر من  %80من الزمن المقتن من التاريو في ظ أنظمة التسلي
والدكتاتورية لتعود وتنا ش من جداد أهمية العود الى استنتا األف اني و رامشيي فسواء كانت الةلفية الفكرية
مادية أ و مثالية ،ومية أو المية ،دانية أو لمانية ،ال اد من مبادئ أةال ية للعم العاا ،سياسيا كان أو
حقو يا أو ثقافيا أو ا تصادياا

ويمكن القون أن التأكاد لى أهمية األةالق في الحيا العامة أصبك هاجسا من هواجس الفكر النقد

والنشا

األهلي م ا تراب ألفية جداد  ،فقد ش لت األةالق العداد من فالسفة ن اية هما القرن ك اارماس Habermas

وأا  K.O. Apelوبون ريكور ،P.Ricoeurوشكلت تسعانات القرن العشرين ود ا تبار لمف وا أةالق
الم نة وأةالق البحث العلمي وأةالق النهان في الشأن العااا
صحيك أن األةالق لا تكن في اوا من األياا وحاد التعريت ثااتة ال وية في الزمان والمكانا وأن ا بالهرور

اانة التقدا البشر والتعاار المثالي ل ا اال أن ثمة جملة مبادئ أةال ية انسانية تالورت ار القرون والحهارات
وشكلت م الو ت نو ا من القوا د المرجعية في الا بال وا د و ود ممة امة في وجود ال ممة ل ا ويعادنا
اةتال

البشر النايعي في المعتقد وال أر

الى ربي المية األةالق باإلنسان من حاث هو كملكا ومن هنا

يمكن أن نستقرئ بعك المبادئ الةلقية كالشفافية واألمانة واحتراا اآلةر والتزاا الع د با تبارها االة التعميا
لكافة البشر في مةتلت الظرو ا

وتتأسس المية األةالق همء لى ا د التساو في المات اال تبارية والتساو في مف وا الشةص والتساو
في اشكاليات العال ة اان المجتم والدولةا األةالق ا ما المعنى تنام المحابا

لى أساس نوا ت الدا والمعتقد

في المجتمعات العهوية كما تنامها في نوا فية الم ن  corporatismeفي الانى المدنية وهي تناهك الفساد

بك

أشكال  ،الفساد اتعريت كلات ارت  R.Klitgaardالعاا ل  ،أ

لمصالح الةاصة ا مصلحة البشر والمبادئ التي أ لن ن التزام ا ا ا
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وه الشةص بشك

ار مشروا

وهمء الهوابي ليست مجرد كلمات تننق وشعارات تعلن وألفاظ تجر المزاود

لا اا فما من أحد اد ي النفاق

والكمب ،وما من حاكا يعتز بالفساد وما من سياسي يقر اتوظات العاا لمصالح الةاصةا والحكا الوحاد لك

د و أو نشا هو الممارسة التي أكد القرآن اوما لى ا تبارها المصدا ية للقوني لا تقولون ما ال تفعلون ؟

ومن أها دروس الةار البشرية في القرنان األةارين ،هرور تمرير السلنة المنلقة وتوزي السلنات بشك يحون

دون اساء استعمال ا در اإلمكانا وباإلهافة الى هما التوزي

الهرور والحاسا في دمقرنة العال ات

اإلنسانية ،تترسو اوما بعد اوا ،أهمية مف وا جداد في العداد من الثقافات والحهارات هو مف وا السلنة

المهاد  ، contre-pouvoirور ا أن المكونات المجتمعية ل ما المف وا د وجدت منم أكثر من ألفي اا ،اال
أن تالورء د أةم شكال متقدما م فص السلنات وتالور ما يعر

ط لى نحو التقريب أو التعست بالمجتم

المدنيا همء القو المتمثلة بأشةاص أحرار طشةصية لمية أو دانية مستقلة ،مثقت نقد اا أو ها ات ار
حكومية طجمعيات أهلية ،نقابات ،مراكز بحوثاا ممن ال يه السلنات التنفامية والتشريعية والقها ية لى
أجندت الةاصة ويرفك توظات هما النهان ألية اية مالية كانتا و د ر

المجتم العربي من ديا هما

النموم في شةص الحسن البصر ويشك اما زوال الرمز األكثر ش ر ل ما النمي في أوربة ال ربية وهناك
رموز اومية وتاوية ا تبارية لعات دو ار مشاا ا في حهارات شر ي آسياا

وللسلنة المهاد دو ار هاما في فرملة الجنوحات والحد من التجاوزات ومقاومة االنت اكات الوا عة لى حقوق
البشرا وهي مات دور هرور كجسا وسيي ا د

ا ك شي الى ا تصاد العنت اان الحاكا والمحكواا

اال أن اتساا نناق القوا الةارجية ن الج از السياسي لا الاث أن أوجد صيغ تأ لا واحتواء جداد وممارسة
للسلنة بشك جداد وةار مث ل ما النريقة التي تتا فا ا النقاشات الثالثية القنب في بعك الدون األوربية
طنقابات

مالية ،نقابات أرباب

م  ،حكومة أو التأثارات الكارثية لتجمعات اللوبي في الواليات المتحد

األمريكية لى السياسة الةارجية ل ما الالدا من هنا لا يعد مصنلك سلنة-مهاد يعني بالهرور مو فا تقدميا

وانسانيا حاث نجد د تحلقات أهلية للدفاا ن وانان بالية أو تجمعات دانية متنرفة وأةرا لمناههة حماية
الاا ة أو مساوا الجنسان أو دمقرنة التجار الدولية الوا
امن وم هما التمرر والتعدد في أشكان ممارسة السلنة والجنوظ في استعمان السلنة ،تستعاد فكر اإلصالظ

األةال ي أهمات ا ،ةاصة اما ما شكلت القيا العالمية لحقوق اإلنسان ،المرج اال تبار ل كما اصالظا
ومن المفترك أل

نهان للشأن العاا ،دوليا و ربيا ،أن يعني هما البعد الحجا الم

معيا ار فويا للتقايا العاا الم يس ا في تعزيز مصدا ات أو اهعاف اا

يستحق كون

د أصبك

ان البعد األون للعم السياسي امكرنا دا ما اثنا ية الحاكا والمحكوا ند ماكس فاار ،Max Veberأ
نه نصب أ اننا صلة العم
المةزية الو،

األمر الم

اجعلنا

السياسي بالعست والمفسدات المعاشة وتارير المات وشرظ هرور األفعان

يعادنا الى مدا تمااز المحكوا مسلكا وسياسة ن الحاكا ،أ

مدا تالور هوية

المحكوا أو المستق

ن السلنات المالية أو السياسية في األةالق والارنامج واألفقا اتعاار آةر درت

مواج ة البعد العمود

ال رمي للسينر بالبعد األفقي والتوافقي إلراد العيش المشتركا فلا يعد باإلمكان االكتفاء

اإ الن االنتماء لشي لنا صكوك الاراء  ،كما لا يعد االهن اد للسياسي أو الحقو ي كافيا إل نا

لى

صكوك

الثقة العمياءا ففي ك منظمة وحزب ودان ال ث والثمان وفي ك معسكر الةاار واألجار وفي التحلا الن ا ي،

وم ما تعددت المناصب واإلنتماءات ،فإن ك نفس بما كسات وفعلت رهانةا وان كان من تحقق دا ا لفكر
اإلصالظ األةال ي فملك ممكن بالفع
للفكر النقد

ندما نه نصب أ اننا أن المجتم الحقو ي والمواننية ممارسة اومية

باستعار تعاار أننوان مسر ا
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ما هو الفرق اان حاكا يستعم أموان الناس لتوناد سلنت ومسؤون في منظمة ار حكومية اوظت أموال ا

لتد يا موا ع ؟ ما الفرق اان موظت دولة يستعم سيار مل ل ايات شةصية و ام في منظمة ار حكومية
أو حزب معارك اوظت امكانيات ما لمصالك شةصية أو لمآرب ةاصة ؟ أليست المشكلة في االستعمال السئ

للسلطة م ما كان التعاار والمو ؟

نالب ادوارد سعاد اإحالة اا كلانتون ومالوزيفاتش الى محكمة جنا ية دوليةا ويمكن ل ما النلب أن يكون اديا
جدا في الا تتمت في وسا

في ظرو

اإل الا بحد من النزاهة يسمك ادمقرنة اإل الا وبإسماا مةتلت وج ات النظر

الحربا اال أن هكما نلب ،ر ا استنادء ألسس مننقية وانسانية ال تق

الكندية الى ا داد ملت االت اا بحق مالوزيفاتش ،سابقى ر بة كاتب نقد

ن تلك التي دفعت القاهية

آثر الصدق م النفس لى النفاق

العاا في أون حرب لمجمو ة دون هد دولة دون المرور باألما المتحد منم والد األةار ا ولكن أما آن لنا،

نشناء حقوق اإلنسان أن نةر من مننق المجتم الشمالي المش د

والوا

منم هاروشيما الى اريشتانا؟

الى المية ار ية تعاد النظر في التاريو

كسرت هية هاروشيما ك اد اءات القيا األةال ية للحرب ا وأدةلت مصنلحات كالحرب الجاد والحرب
المارر والقصت الجراحي ،مصنلحات تلوث الحهار ال ربية ووج ا اآلةر البش الم

انتج النازية كما انتج

السالظ النوو والجرثومي والااولوجي وتلوث الاا ة والمةدرات ون ب وافقار اآلةرا
ان التعام م هاروشيما كحدث نايعي هو الم

أوص الى صت ملجأ العامرية في العراق وجع كلمة

الهربات الجراحية تعتار في مصنلك د منظمات انسانية شمالية من اديات األمورا فماما يعني بالتحداد

هد

سكر ؟ أليس هدا مدانة لو ت الحرب هدفا يستحق النظر؟ ه الجسر هد

مدني أا سكر  ،أليست

محركات تولاد النا ة هدفا سكريا بامتياز ولو أن هرب ا يش العم في المستشفيات والمةااز؟ وأةارا ،ه
أفه من ماء الشرب وسالة إلمالن شعب؟

ك همء األس لة ادت بقو بعد ةمسان اما وم حرب الكوسوفو التي حققت ألون مر في التاريو تو يعا

لو ت انالق النار دون وفا جند واحد من جاوش حلت شمان األنلسيا كنا نتمنى أن ال يكون ثمن ملك ت
م ات الهحايا المدنية من صربيا وكوسوفو وهدا م ات المدارس والمصان والجسورا
ان در المنتصر

لى فرك وانان با تبارها المنظا األون للعال ات اان البشرية يمس في الصميا مف وا

العالمية ومف وا العدالة الدولية ،لقد أ نت حرب الالقان صور لمدا در حلت شمان األنلسي لى استعمان
وتوظات العداد من السياساان والمنظمات ار الحكومية م تأثار ملك لى حق التدة ل مء المنظمات الم

ننالب ب ا فكما يقون كلود النزمان  ،Lanzmannفإن والد نمي جداد من الحرب والنظاا الدولي أصبك اةيفنا
مما د يص الي موهوا التدة ا وكا كان أجدر بالمنظمات ار الحكومية أن ترفك دور سرفيس الصيانة
S.A.V
من وسا

وأن تكون أكثر نهجا وتأةم المسافة الهرورية والموهو ية من األحداث حتى ال تتحون الى وسالة

االحتواء في زمن الحربا فاان حق التدة للمنظمة ار الحكومية واستعمان هما الحق من ا

ظمى ل ايات ا ومصالح ا فرق كاارا

بعد جريمة الحاد

وا

شر من ساتمار  ،2001دنا من جداد لمنا شة مف وا نج ية القو واإلصالظ األةال ي

في النظاا العالمي ،وأصبحت حقوق وكرامة اإلنسان من جداد لى كت فريتا فكما يقون األستام صاا

العناري ما أتعس البشرية اما كانت أمورها ومصا رها بأاد أفراد أو دون يملكون القو وال يملكون الو ي أو ال

يملكون الهمار ط 6ا
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كملك ،نبصر هعت بعك المؤسسات اان الحكومية التي تحااي أنظمة تسلنية وتنعكس محابات ا همء لى أية

شرو تتعلق بحقوق اإلنسان تهع ا لى ارها من األنظمةا وفي هما المجان ،أ رب األمثلة وأكثرها تعاا ار
التبادن اال تصاد األوربي اإلس ار الي واتفاق الشراكة األوربي التونسيا

اننا ونحن ننظر اتفاؤن الى والد المحكمة الجنا ية الدولية نتر ب بحمر الموا ت الشمالية لتوظات همء المحكمة
ل ار المبادئ التي ولدت من أجل ا ،وفي هما المجان ،فإن االمتحان الكاار لك من اتحدث في هما الموهوا
هو درت

لى القون بصوت ان أن هناك جريمة هد اإلنسانية اسم ا االستينان في فلسنان تجر تحت

أ ان العالا منم ةرينة التقسيا في  1947المقر من األما المتحد الى ة ار ي باراك ونتنياهو وشارون القا مة
لى مننق االحتالن ومحاصر اآلةر لةنق ا همء الجريمة أةنر وأكار بكثار مما فع بعك الهبا الكروات
أو الصرب أو الاوسناان وكان كافيا لمثول ا أماا المحكمة الجنا ية الدولية لاو سالفيا السابقةا ف

هناك من

اجرؤ من المنظمات الشمالية ار الحكومية لى فتك هما الملت؟

ادر في ش ر اوناو طحزيران  1999نيسلون مانديال ر اسة جم ورية جنوب افريقيا بعد  27اما في السجن

ووالية ر اسية واحد ا ادرها دون مان وال ن ب وال سر ة وال محابا لادة التاريو البشر كأحد أ ناب مناههة
العنصرية ود ا اناء افريقيا ديمقرانية مات كرامةا وال شك بأن ك

ربي ط و % 60من العرب الاوا لا يعر

في حيات أكثر من ر يس أو ملك أو أمار واحد د و ت اإجالن ،ليس فقي أماا الحاكا النزي وانما أيها و ا
ملك ،أماا المناه النزي الم

لا تلوث األياا ولا العب اوما ور ة الهحية ولا اتعام م أحد من تحت طأو

من فوق) وكان كاا ار في السلا األهلي والحرب األهليةا
كا من السنان مرت لتأكاد مكانة الم اتما اند  ،الم

رفهت ها ة جا ز نوب منح الجا ز حتى ال تز ج

المستعمر الارينانياا اال أن التمسك بالمث و دا السقو في السفاست والشموخ أماا تحديات العصر مسا

وتماز ا ا
تترك بصمات ا م ما ااب المستحقون وتشعر ا ا أكثر الشعوب تعرها للتج ا والحرمان من الحريةا ا
و ارها أمثولت ا وحلم ا في الت اارا
لا يعد الحلا الثور اد دغ مشا ر الكثارين في ةناق العولمة حاث صارت الثور شكال من أشكان اإلرهاب ،اال
أن الحس العاا ألاناء الجنوب اتعر بحكمة شر ية ميقة أكثر فأكثر لى هرور اإلصالظ األةال ي والثقافي
كمرحلة ال اد من ا إل اد اكتشا

النفس واآلةر ،ان المادأ األةال ي ،كما يشار فارس ساسان ،مثالي بال أدنى

ريب ،ولم يخبئ األخالقيون ذلك يوما ،إال أنه على احتكاك بالواقع وفي مسعى دائم لتقييمه وتغييره واستجماع
القوى كافة لتبديل ما أمكن منه .ولو اقتصر القانون األخالقي على النية دون الفعل ،لتحول إلى عكسه:

وسيلة من وسائل الريا ،الذاتي" .في رغبة التغيير هذه تعطي المبادئ األخالقية أذنا صاغية للكواكبي حين
يقول "يجب قبل مقاومة االستبداد تهيئة ماذا يستبدل به االستبداد" .وعملية التمييز هذه خطوة في طريق

الوعي الجمعي ومحاولة استدراك العملية التاريخية.

 -1اان منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،ااروت ،ماد ي ةلقا

 -2هاد العلو  ،مدارات صوفية ،دار المدا ،دمشق وباروت ،1997 ،ص 180ا
 -3مركز الدراسات االستراتاجية والبحوث والتوثاق ،العال ات اإلسالمية المسيحية ،طجما ي  ،ااروت،
 ،1994ص276ا
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 -4رسا

اةوان الصفا وةالن الوفا ،دار صادر ودار ااروت ،1957 ،الجزء األون ،ص 333

 -5نفس المصدر ،ص 352-351ا
-6

صاا العنار ،كلمات ،الدار اإلسالمية لإل الا ،1999 ،ص58
من مراجع النص

أننوان مسر  ،استراتاجية المجان العاا والحقوق ،وفارس ساسان  ،األةالق والسياسة ،د ارسيات لانانيية طم يدا اليى
جوز م ازن  ،دار الن ار ومؤسسة م ازن1996 ،ا
اد الرحمن الكواكاي ،نبا

اإلستادادا

اد هللا العالالي ،أان الةنأ؟
اننوناو رامشي ،دفاتر السجنا

ادوارد سعاد ،تأمالت أةرا في أزمة كوسوفو  ،الحيا 1999/6/21 ،ا
Max Weber, le Savant et le Politique10/18, Paris.
H. Arendt, Le Système totalitaire, Le Seuil, Paris.
Jurgen Habermas, Morale et communicatin, Cerf, Paris.
K.O. Apel, L’Ethique de la discussion, A.Jakob, Paris.
P. Ricoeur, Le Juste, Esprit, Paris.
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اإلسالا اان العقوبة والعفو ا ا ا جدن الثاات والتاريةي
هاني نسيرة

انتمي مف وا العقوبة الى منظومة األحكاا العملية ،وللفق الجنا ي كوسالة لمكافحة ما جرمت الشريعةا اانما
انتمي مف وا العفو الى منظومة القيا األةال ية واإلنسانيةا فالعقوبة في الشرا اإلسالمي هي مركز مننقة الجزاء

والعدن وأولى مدلوالت ا ،اانما العفو مركز مننقة الرحمة في اإلسالاا وبما أن الرحمة هي المف وا األكثر
انسحابا في الدان اإلسالمي الم

يفتك آيات وسورء اي طبسا هللا الرحمن الرحيا ا الء لقيمة وصفة الرحمة لى

سواها من صفات هللا في أسما الحسنى ،كملك كان العفو وهو المظ ر اإلاجااي والشاق ل ا األارز حهو ار في
الشريعة وفق مقاصدها وتارية ا ،ا كان أم ار دا ما للناي صلى هللا لي وسلا وتوصية مستمر لي من ا هللا
ز وج وردت في ملك اآليات القرآنية واألحاداث القدسية ،من اا

ول تعالى ةمط العفو وأمر بالعر

وأ رك ن الجاهلان و ول تعالى والكاظمانطال يظ والعافان ن الناس وهللا يحب المحسنان ا ربي القرآن

اان العفو والم فر في ول تعالى ولتعفواط ولتصفحوا أال تحاون أن ي فر هللا لكا و د حون اإلسالا العفو كقيمة

معنوية الى يمة ملية في ول تعالى ط يسألونك ماما انفقون

العفو وكان هما تأكادا لما لةص القرآن من

بعثة ناي محمد صلى هللا لي وسلا في ول تعالى وماط أرسلناك اال رحمة للعالمان لما كان العفو هو األص

في سار الناي صلى هللا لي وسلا كما اادو من تعامل م أسرا ادر أولى المعارك اإلسالمية و اون الفدية
من بعه ا و اون تعليا البعك اآلةر شر من الصاية القراء والكتابة ،كمقاا لتةلية ساال ا ،ويتجلى هما
العفو في مو ف هللا صلى هللا ي وسلا من مر ان الةناب حان د اء لقت
المنافقان فقان ماط كان ليقان أن محمدا يقت أصحاب

اد هللا ان أاي ان سلون رأسط

وتجلى العفو في حيا الناي صلى هللا لي وسلا لى

مستوا العقوبات الفردية أ ظا ما اتجلى في نفورء الشداد من رجا الزاني والزانية ما زط وال امدية كما ترو
كتب السار ومحاولة التماس أ

تارير أو شر يسقي الحد ثا انظارء لل امدية حتى ته ثا حتى تفنا

ولدهاط 1كما تجلى العفو الجما ي حان فتك مكة حان سأن أه مكة ماما تظنون أني فا

بكا  ،الوا أخ

كريا واان أخ كريا فقان امهاواط فأنتا النلقاء ط2
ولع مف وا العفو في اإلسالا يمتد اجمورء الى مادأ طالفنر والتكريا فاإلنسان في التصور اإلسالمي مكرا

كما أكدت ملك آية سور اإلسراء طولقد كرمنا اني آدا فاألص في اإلنسان الةار والصالظ والاراء لما كانت
التوبة دافعة للحد ما لا يكن متعلقا بحق آدمي وما كان مستو ار لما ،و د الناي صلى هللا لي
أ

وسلا المجاهر

ا الن المنب بعد أن سترء هللا لى بادء ،كما حام اإلسالا ستر العاد ان ر ي في منب أو حد فقان الناي

صلى هللا لي وسلا انط هللا ستار يحب الستارين و ندما رأا مر ان الةناب رجلان اتبعان رجال في ريبة

ان ل ما لعنة هللا لى تلك الوجوء التي ال ترا اال في الشر فاألص في اإلسالا الرحمة والعفو ولا تأت

المنظومة العقااية في التشري اإلسالمي سواء ما كان من ا استنادا الى أص
واصالظ األوهاا الزمنية في

رآني أو سنة اال لدرء الجريمة

صر الرسالةط3

ان اإلسقا التاريةي و زن النص القرآني ن المكان والزمان والمجتم والعق  ،د أ ادوا بقو نرظ موهوا
العقوبات الجسدية بعد سارور تاريةية هامة توصلت ا ا البشرية لحماية حق األشةاص في الحيا وا تبار

سالمة النفس والجسد في صلب الحقوق اإلنسانيةا فقد أصبحت القراء الصورية والحرفية للنصوص تعني ن
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اإلسالا صور آةر لعة من الا المس بالسالمة الجسدية والاتر والرجا والجلدا األمر الم

صنت المدافعان

ن تنااق ما صار يعر بالشريعة اإلسالمية م االتجاهات اليمانية المتنرفة في العالا التي مازالت تداف

ود حكا اإل داا وتعتار التعماب هرور أمنيةا ان همء العقوبات وةاصة اإل داا في حد القصاص وزنا الثاب

ن

وحد الحرابة والب ي ،والعقوبات الجسدية في سا ر الحدود ،مفار ة ومةالفة لمنظومة حقوق اإلنسانا

وكان من النتا ج الكارثية لصعود اتجاهات متنرفة أصولية جعلت منا د وت ا للدولة اإلسالمية ،تنااق همء
العقوبات ما أ نى ن الفق والقهاء في التاريو اإلسالمي فكر سلاية مسبقة با تبار أن جامد يفقتد الدانامية
والحيا ويعجز ن مواكبة المفاهيا والت ارات المجتمعيةا األمر الم

ربي الحكا اإلسالمي اتصورها وتورن ا

في القياسات العقااية لعقوبات حداثة تاريةية لى ما يمكن أن يشا ا من الحدود القديمةا م تباكا ا المستمر
لى الحسبة ك ا ة منو ا ا هما األمر ،وةاصة في حرب الحقو اان والديمقراناان بمةتلت توج ات ا المان

رفعوا في وجوه ا حرب الرد بعد وجود داد من الفتاوا اتكفارها رسمية و ار رسمية ،فكان ا داا محمود
محمد ن وا تيان فر فود وحسان مرو و ارها استنادا الى هما القياس الصور المجافي لروظ الشريعة

اإلسالمية ومقاصدها و دا استيعاب مقولة التاريةية أو الو ي بأحداث التاريو نفس

لما نرا أن تناون

العقوبات في اإلسالا بعادا ن مننق العفو الكامن فا ا اتعدد شرو تحقاق العقاب وانفامء الى حد يكاد ابنل
ويجعل فقي في مرتبة التعزير ،هو الم

اثار هما الةلي والتعارك اان اإلسالا وحقوق اإلنسان سواء من

بعك المتزمتان أو من المستشر ان ةاصة بعد وجود تجارب لنمام الدولة اإلسالمية المنبقة ل مء العقوبات
في السعودية وااران والسودان كملك العراق ولاايا في فترات مةتلفةا ومن المالحظ اةتزان العداد من همء

االتجاهات لتصورها إل امة العدن في حكومة نالبان التي ان ارت بعد حوادث  11ساتمار  2001والتي ادت
لدا بعك المتزمتان ودا الى المدانة الفاهلة اإلسالمية ولكن ا كما كانت اوتوبيا كانت جحيما اش مواننو
همء البالد با تيان معظا حقو ا األساسيةا فهال ن أن ا لا تكن الجا ألدواء همء المجتمعات األةال ية أو

االجتما يةأو اال تصاديةا نحن هنا ال ننكر العقوبة ووجودها في اإلسالا ،ألن ا هرور لك مجتم من أج

زجر المجرمان وجار المظلومان ولكننا نود التأكاد لى أن قوبة اإل داا والعقوبات الجسدية في سا ر الحدود
ثر لظرو
كانت أ ًا

صر كانت همء أحكام  ،ا كانت أحكاا داد من الدون والحهارات ال العصرط الفر وني

–الا ودية – حمورااي ا وان محاكمت بمننق ما بعد صر األنوار األوربي وبزوغ ثقافة حقوق اإلنسان في

احتراا حق الحيا وسالمة الجسد اإلنساني أمر ار تاريةي ومجحت أوال بفكر التقدا في اإلسالا وثانيا بعال ة
النظاا الجنا ي بالمجتمعات البشرية وتداة األحكاا اان الدون بالهرور في ك زمانا ونود أن نؤكد لى

أمرين هامان في هما الشأن وهماي ي
 أن اإلسالا أكثر ووس من مشرونية تنااق همء الحدود حتى كاد يعنل اا أن مننق العفو فيما هو حق للفرد المظلوا العادط 4كما أن التاريو اإلسالمي السياسي والفق ي في مواهعالمها ة اشتر و اد كثا ار اجتما ية ما هو حق

حدط السر ة مثال

وتوهيك ملك نفصل في تناولنا للعقوبات كما الي ي ي
-

قوبة اإل داا أو القت ي ي وتكون فيما هو حق للعاد كالقصاص وبعك ما هو حق

وحد الرد الم

تعالى كحد الحرابة

أثات البعك وأنكرء البعك اآلةر كما سنوهك ،وحد الزنا للمحصن ام حدء أن ارجا حتى

الموت رجالط وام أر والتشري
في جزير العرب ا

ا ما الشك ترهااي في المقاا األون لفظا ة ج ار ا همء الحدود ةاصة م انتشارها

وبعد ظ ور اإلسالا وهمء هي التاريةية التي انب ي أن يعا ا الدارسون لإلسالا

والمستل مون النصاون والحرفاون من األصولاان لي  ،في آية سور البقر  178يقون هللا تعالى طولكا في
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القصاص حية يا أولى األلباب

(

القصاص د نزلت بساب تاريةي هو كما امكر الواحد

في أسباب

النزون أن رجال ت آةر من وا آةرين فأ سا ولي أن يقت القات وجمي أسرت فنزلت اآلية يا طأا ا المان
آمنوا كتب ليكا القصاص في القتلى الحر بالحر والعاد بالعاد واألنثى باألنثى ،فمن فى لي من أةي شيء

فاتباا بالمعرو

وأداء الي اإحسان ،ملك سور البقر – 178كي ال يسر الولي في القت

تةفات من ربكا

ورحمة اآليةا كما حدث في شأن هما اإل رااي النفس بالنفس كما يقون أاو حنيفة ،وكان استادان هللا ز وج

ول تعالى لكاط في القصاص حيا يا أولى األلباب لعلكا تتقون البقر – يقون العرب الجاهلاان القت أنفى

للقت ا فالقت هنا ي في 179
الفوهو

حد القصاص ي ليس

قوبة درما كان زج ار ن القت ا وتنظيما للشأن

في الا ادا ي يعر حمية الجاهلية و دسية الثأر و ود الدماء كما أن هللا أبنن العفو وحام الي

اجعل أ رب للتقوا لدا ولي الدا ،والقصاص ال يكون اال في القت العمدا أما القت الةنأ ففي الدية جا ار
وتةفيفا لى أه المقتون ،وهما تحصان وحفظ لحق الحيا ولحرمة الدا أما حد الزنا فقد ادء هللا بأربعة ش ود
و ادء الناي ي ص ي بالجماا الكام

ويشتر في هؤالء الش ود أن يكونوا دوال ولا يعر

دا تركاز واتفاق ش ادت ا معنى ولفظا واال نالت ا قوبة القم

ن ا كمب وال ةلي أو

 ،فالش ود في ةنر واجتما ا أربعة ار

متوفر البا في مث همء الش اد  ،كما أن اإلسالا بانسراب مننق العفو في ك أج از حام الستر كما اتهك
من ون الناي في الحداث ي ان هللا ستار يحب الستارين ي أو ول من ستر مؤمنا سترء هللا اوا القيام  ،و ون
مر ان الةناب لمن تتبعوا رجال وام أر في ريبة ،لعنة هللا لى تلك الوجوء التي ال ترا اال في الشر ،وكانت

همء العقوبة ي الرجا والجلد ي ناسةة لعقوبة سابقة هي المسك أو الحبس في المنزنا ط5

وظني أن همء العقوبة الثانية تمكن أن تكون أكثر فا لية من العقوبة األولى فهال ن أن ا أكثر تسامحا

وأنسنة من ا وحسب من ج األستام محمود محمد ن في القلب أو النسو المقلوب لع همء العقوبة كانت األكثر
انسحابا في التاريو االجتما ي اإلسالمي أما حد الرد فلا يأت في القرآن ويستند الى الحداث الم

تعددت

تفاسارء وتقاويم  ،فمن مقو ل ومن مهعت ل  ،ومن األمة من جع االستتابة أاد العمر كاألو از ي والشعايا
ط6
كما أن السار الناوية توهك أن الناي ي ص ي لا يناق هما الحد ال لي المنافقان الم

أصر لى حفظ

أسما ا لدا كاتا سر الناي حميفة ان اليمان ط 7أو م رأس ا اد هللا ان أاي ان سلون فهال ن أن الناي ي
صلى هللا لي

وسلا ي لا اتةم مو فا من تنصر ااد هللا ان حجن في الحبشة ر ا توند ال ت

ي صلى هللا لي وسلا ي م النجاشيط 8ا

ولع الفكر األصولي الم

ارحب بالتبشار اإلسالمي ويد و مةتلت العقا د وأصحاا ا للدةون في اإلسالا

والترحاب بالتحون الي ويقر مادأ المعاملة بالمث يق في اشكالية ندما ال يعني نفس الحق لمن ادة دانا
ار دان اإلسالا أو اترك الدان أصال ،فهال من تكون لي

المسلمانا وهللا سبحان وتعالى د اني ط

رؤيت الةاصة في تفسار الدان وتنايق من

جاء الحق من ربكا فمن شاء فلاؤمن ومن شاء فليكفر والمس ولية

الفردية في اإلسالا هي المنا والمصب فيالحظ أن الش اد مو صي ة فردية طأش د وليست صي ة جما ية كما
أن هللا في شرات اآليات أكد همء المس ولية الفردية من اا

ول تعالى ي وك انسان ألزمناء نا رء في نق

و ارها فحد الرد حد لا ينبق الناي  ،كما أن حروب الرد كانت مح ةال
الصحابة ،ولكن

اان مر وأاي بكر كاار

ديما وةاصة في العصرين األمو والعباسي كان منانا إل حاا السياسي في الداني من أج

أحادية وشر ية الحكا ،هما ما فعل ةالد ان اد هللا درها م الجعد ان درها أو الةليفة العباسي م اان المقف

الم ارا معظا الباحثان أن ساا ا رسالت الصحابةط ا التي نقد فا ا من نريق
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ار مباشر نظاا الحكا القا ا

و ار هما كثار فالةالفات السياسية فيما ا

العصور الحداثة في البالد اإلسالمية أو ارها لا تكن لتحسا

حسما معيا اال بصك فتوا الفقي ونرح مباركة المبك أو القت

أما حد الب ي الم

ورد في سور الحجرات

طوان نا فتان من المؤمنان ا تتلوا فأصلحوا اان ما فإن ب ت احداهما لى األةرا فقاتلوا التي تب ي حتى تفي
الى أمر هللا فإن فاءت فأصلحوا اان ما بالعدن وأ سنوا ان هللا يحب المقسنان سور الحجرات – 9ف ما أمر
في تنظيا الدولة يقر تان الف ات البا ية– الظالمة وليس القت  ،وهو آت بعد محاولة دءوب لإلصالظ بالعدن
وهو ال شأن ل

بعقوبة القت همء أما حد الحرابة ف و حد ةنار ألن يحتو

الصلب أو التشوي الجسد

لى أشد أنواا العقوبةي القت أو

أو النفي ،وفي ول تعالى انما طجزاء المان يحاربون هللا ورسول ويفسدون في
لى محم التةاار بحر العنت أو ط لابنن

األرك أن يقتلوا أو يصلاوا أو تقن أادا ا وأرجل ا من ةال

في مننق الرحمة ان كان يحم ل ة القو والترهاب من اإلفساد ويمكن رد هما الحد الى مننق حفظ الدولة
اإلسالمية الناش ة فإن بعدها ال يمكن تحدادء ةاصة بعد وفا الرسون صلى هللا لي وسلا الل ا اال ألسباب
سياسية كما كان فيحادث ثور الزنج أو ارها والمننق القرآني كما نف م من همء اآلية يحم التةاار واالتساا

الم

يمكن أن اترجا ألحكاا توافق ل ة ك

الفق اء وتناز ا حون تحداد قوبة هما الحد

صر) واةتال

ها لة ،ولكن ا راجعت في تةبن ا كما نرا الى تجاه مقولة التاريةية وأسباب النزون وظرو
والمجتم العربي األون حد

)2

حد الزنا ل ار المحصن

القتالية حد الشرب  ،ويكون فا ا الجلد ما ة جلد للزاني ار

 ،وثمانان جلد للقم

فأرجموهما والقم

حد السر ة

)3

المحصن

القم

والشرب ياسا لي  ،و ن الاد للسارق و د أتى في ثالثة من ا النص القرآني في ول

تعالى الزانيةط والزاني فاجلدوا ك واحد ما ة جلد
منسوةة مكرها

ب العقوبات الجسدية وهي الحدود

)1
)4

نشوء الدولة

مر ان الةناب رهى هللا

وأما قوبة المحصن ف ي الرجا كما ثات في السنة آلية

ن في ول كناط نحفظ من القرآن الشاةة والشاو ان زنيا

في ول تعالى والمانط ارمون المحصنات ثا لا يأتوا بأربعة ش داء فاجلدوها ثمانان جلد

والسر ة في ول تعالى طوالسارق والسار ة فا نعوا أادا ما سور الما د آية38

ويكون حد المسكر الشربط

ياسا لى حد القم  ،ألن مر استشار الناس في حد الةمر فقان اد الرحمني اجعل كأةت الحدود ثمانان
فهرب مر ثمانان وكتب ب الى ةالد وأاي ااد في الشاا طالجماا الكام أ ت اب )

كما أسلفنا يشتر ل شرو ثالثة هي ثاوت الزنا ال يكون اال

انتفاء الشب

)3

)2

)1

وحد الزنا

حشفة أصلية

كل ا في ا أو دار باإل رار أرب مرات ب لحداث ما ز ام ان ل الناي صلى هللا لي وسلا أنكت اطجامعت ا ال
ان نعاط9

تكني ،ان نعا ،ان كما ي اب المرود في المكحلة والرشا في الا ر،

أو أربعة ش داء

دون

هابنون وهماط أمر صعب ك واحد من ا يقاد اآلةراو قوبت الم لظة ترهاب وليس مننقا قاايا سا راا ةاصة
وأن الش ود ان لا يكونوا أربعة وتنابقت ش ادت ا يناق لا ا حد القم  ،مما ارهب من الفاحشة كما ارهب
من اشا ت اا أما حد الشرب ف و مقاس من مر كما مكرناا ا وليس في نص رآني أو ناو مما يحتا ترك

للتاريةية  ،ونرا أن يكون في التعزيز تأدابا للجاهرين ب و ارها متى ثات امكان الهرر من ا ،أما في ار
ملك ف و أمر ةاص اتحم مس ولات الفرد أماا هللا والناسا أما حد السر ة الم نص
تأوي الفقي القانوني اد العزيز باشا ف مي أن المراد حسان أحمد

/

لي القرآن فال نرتهي

هو سد أاواب الحاجات من ن

وفي ملك يقون المفكر اإلسالمي د أمان في الظرفية التاريةية ل ما الحكا وكانت السر ة أكثر الج ار ا شاو ا في

ملك العصر اإلسالمي األون والجاهلي وما كان العرب الجاهلون يستنكرون ا ويعتارون ا من الج ار ا ما لا يكن
هحات ا منتميا الى نفس القاالة أو في جوارها أو هيفا

لا ا ،فإن و عت السر ة في نناق القاالة أايك

للمسروق من أن يسعى انفس الى استرداد مال أو الثأر من سار  ،وربما اون ساد القاالة لى ملك أما ان
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كانت السر ة من االة أةرا معادية أو ال اربن ا بقاالة السارق حلت ف ي أمر مشروا ونايعي ونشا
د يفةر صاحب ب  ،ا ووسالة ر يسية من وسا

اد

كسب العيش ،ال انكرء أحد وال يشان السارق أو انتقص من

درء أحدا واما كان الادو دا ما شداد االزدراء للز ار ة ول ار الز ار ة من الم ن ار م نت

ويعتارها جميعا مما

/

أن يسلب متى شاء

ب فقد أجاز لنفس ي لما كان الاد من ال

ال اجدر اإنسان يحترا نفس أن يشت

من شاء ثا يهات د حسان أحمد أمان الناي والقرآن الكريا ل ما الشر المستنار المستفح من قوبة حازمة
وراد ة في مث حجم وةنورت تهاق من ننا

ان لا تستأص شأفت فكان أن فرك القرآن حد القن لاد

السارق ثا المك ويشار د حسان أحمد أمان الى تنور األوهاا وحاجة الفق اء الى ت ماب همء العقوبة فكانت
الشرو كالحرز والنصاب في السر ة وأن ال حد لى من سرق وهرب ولا يقدر لي وال من سرق لنا وال ن

في المان ار المقوا أ

الحراا وفق الشريعة اإلسالمية وال حد لمن سرق في ال زو الم

أوردوافي حداثا وال

ن للهات اما سرق مهيف وال االان اما سرق والدء وهكما اتهك أن مقصد الشريعة الر يس هو العدن

كمعنى وتحقيق يكون وفق ظرو

ك حادثة ،شرينة دا الحات أو اإلس ار

أو الظلا وحهور هرور العفو

وتحاامهعند امكان العفو و د أتهك من استقرار العقوبات الجسدية و قوبة اإل داا في اإلسالا أن ا كانت

محولة م التاريو وهرورات ولا تكن أادا ثااتا ممتدا فوق صارور التاريو)
وثاوت كرامة اإلنسان وكرامة جسدء
كما أتهك استقراء كثار من سار الناي وةلفا

وصحاات أن العفو كان المقدا في تساار الدولة والمجتم

لى العقوبة وحسن الظن لى سوءء واحتراا حقوق اإلنسان و قادت واجت ادء لى انت اك أ من ملك
هوامش
 1راج في ملك كتب السار ا سار اان هشاا 1955 ، 2ا
 2الرحاق المةتوا لصفي الدان المباركفور
 3المصدر السااق

– دار احياء التراث دا ت

 4راج أحكاا القرآن للجصاص الفق الجنا ي اإلسالمي
 5راج مقدمة دا اد المعني ااومي للكتاب التكفار اان الدان والسياسة لمحمد
اونس ،مركز القاهر لدراسات حقوق اإلنسان1999 ،

هي وأيها أا راشد ال نوشي الحريات العامة في الدولة اإلسالمية مركز دراسات الوحد العربية1993 ،
راج نبقات اان سعد منبعة ااري لاون

 7راج دا حسان أحمد أمان االجت اد في اإلسالا حق واجب ال ا ة المصرية العامة
95

 96ص

93

للكتاب –

 8المصدر السااق ص102

 9رواء الاةار ومسلا وأاو داود
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الحقوق المدنية والسياسية في التفكار اإلسالمي
هيثم مناع

اتحييدث المؤرةييون والمثقفييون البييا يين و ييت االجت يياد فييي التيياريو اإلسييالميا ولكيين لمييا اجيير الحييداث يين اسييد

باب التأم والتجداد في الفكر السياسي والمدني اإلسالمي في الحقبة نفس اا ولع مين الهيرور اسيتقراء المعيالا
األساسيية لتاريةييية الةالفية والفكيير السياسيي العربييي اإلسيالميا لمعرفيية كايت تمييت مليية تييأميا الحقيوق السياسييية

والمدنية للةليفية المنليق الصيالحيات وكايت تحوليت الةالفية اليى وراثيية فيميا اتعيارك مي روظ الشيورا والمسياوا
اان المسلمان وانالق حق ك مسلا ادر الا وأه ل ا ا ا في اةتيار حرا

كتب مؤرخ المجتمعات العربية ا اإلسيالمية اليدكتور جيواد ليي فيي موسيو ت يصيت العال ية ايان الدولية وصيلة
القربىي العربي ،مث بقية الساماان ،لا يف ا الدولة اال أن ا دولة القاالة ،وهي دولة صلة اليرحا التيي تيربي األسير

بالقاالة ،دولة العظا وال لحيا ،دولية اللحيا واليدا ،أ دولية النسيبا فالنسيب هيو اليم ايربي ايان أفيراد الدولية ويجمي

شمل ا ،وهو دان الدولة ندها و انون ا المقرر والمعتر ب ا و لى هيما القيانون يعامي اإلنسيانا وبيالعر القاليي
تسار األمورا فالحكاا من القاالة ،وأحكام ا تنفم في القاالة ،واما كانت مال مة لعقليية القاالية والاا ية ،وهيما هيو ميا
يحدث في ال الب ،تصار سنة للقاالة نستني تسمات ا اي طسنة األولان ا وونن القاالة هو بالنب مهارب القاالية

حاث تكون ،وحاث يص نفومها الي  ،ف و اتقلص ويتوس اتقلص وبتوس نفوم القاالة ط 1ا

ان كانت العال ة اان القاالة ونشأ الدولة مسألة المية النياب وتتجياوز حيدود السيامااان والعيرب ،اال أن النميام
العربيية لنشييأ الدوليية حققييت اي اإلسيالا تواصييال اييان مف ييوا سييلنة القااليية ومف يوا سييلنة الدولييةا ف البييا مييا كانييت
الدوليية ا ميية لييى ماييدأ ال لبيية الةلييدوني المتجسييد باإللحيياق اإلل ازمييي أو النييو ي لجم ير القبا ي  ،كقبا ي  ،اجسييد

الدوليية-األمييةط 2ا ثييا جيياء اإلسييالا بمف ييوا األميية-الجما يية المؤمنيية فييي مقاا ي القااليية ورابنيية القربييى ،وبييدا فييي
المرحلة المكية العداد مين معيالا الصيراا ايان االنتميا انا وفيي المدانية ،تصيا د دور اإلسيالا فيي الحييا المعاشية،
اال أن هييما التصييا د لييا الييغ تمامييا وجييود التعاا يرات السييلنوية مييا اي اإلسييالمية طدور سيياد األوس وسيياد الةييزر
مثال ا ادأ دور همء التعاارات بالتراج أماا تعدد نايعية اال تنياق اإلسيالمي واالنتشيار األفقيي لليدان الجدايدا لكين

االنتشيار األفقييي هييما لييا ات ارفييق ات اايرات فعلييية فييي صييفو

األني ار

الجدايد المنهييمة سيواء ايير الوفييود أو اثيير

ال زواتا األمر الم سيظ ر للعيان اوا وفا الناي محمد في حدثان تاريةاان في اية األهميةي
األون ،ايعة السقيفة والتي كان أفه من تناول ا ،من وج ة نظر متقدمة ،أاو حيان التوحايد فيي رسيالة السيقيفة
المنسييوبة لعميير وأاييي بكييرا هييمء الرسييالة تؤسييس لييرفك مننييق والييية الع ييد القا ميية لييى صييبة الق اربييةي ميين ج يية

اإلص يرار لييى لسييان الشيياةان اييرفك الملكييية أوالي لسيينا فييي كسييروية طميين نظيياا كسييرا وال فييي يص يرية طميين
أنميوم القيصيير ا ونسييبة يون ميير لعلييي ثانييياي ولعمير انييك أ ييرب مني طأ ألايي بكيير الييى رسييون هللا طص
رابة ،ولكن أ رب منك ربة ،والقرابة لحا ودا ،والقربة روظ ونفس ،هما فيارق رفي المؤمنيون ،وليملك صياروا اليي

أجمعون اط 3ا

أما الثاني ،ف و حروب الرد التي شملت تقريبا ثالثة أرباا من شملت ا سلنة الدولية بشيك أو بيآةرا لقيد تعامليت
معظييا القبا ي العربييية م ي الدوليية الناش ي ة لييى أسيياس ال يوالء أكثيير ممييا كييان تعامل ييا لييى أسيياس االنتميياءا ال يوالء
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بيالمعنى القالييي كعال ية متبادليية ايير متكاف ية ،كإ يياد انتيا
ندما تكون في وه

فرهييي لعال ييات القربيى تهيينر أن تلجيأ ل ييا القااليية

ار متكافي م اآلةرا

هنا تكمن األهميية االجتما يية -السياسيية لنتيا ج حيروب اليرد التيي أ يادت مين ياد مين المرتيدان لييس فقيي ليدف
الزكا  ،ا ألةم أربعة أةماس ال نا ا بانهماا ناا واس مين ا مباشير اليى صيفو

الجييش اإلسيالميا أ أن يا

شييكلت بالنسييبة للقبا ي انهييماما الييى األميية ،كقبا ي  ،بمييا يعني ي االنهييماا ميين مسيياوا فييي االنتميياء الييى الجما يية

بصارورت ا نليعة األمة المقاتلةا

فييي وفودهييا وبيعت ييا ،ردت ييا و ودت ييا ،حافظييت القبا ي األ رااييية ومعظييا القبا ي الحه يرية-الريفييية باسييتمرار لييى
تكوينات ا السلنوية لى حال اا وفي اننال ة الجاوش العربية ةار الجزير ةرجت القبا

المحاربة الى األمصار

انسا ا وأانا ا لتاني معسكرات ا وسكناها وفق تقسيم ا القالي ،حاث تا تنظيا نا ا و تال ا في داوان الجنيد مي

النسييابةا وكييان سيياد القااليية وسيييي الةالفيية نييد االت ي  ،والييي أمييور وم ي والمسييؤون مييا ااييدر ميين اا وفييي معظييا
جاييوش الفتييوظ األولييى كانييت اريييات القبا ي ت ارفييق ارييية ييياد الجيييش التييي تشييم

ا ييدا ام يا و يييادات محلييية لك ي

جما يية ربييى مقاتلييةا بحاييث ااييدو الجيييش وكأن ي تحييالت اييان الييي-اييان ا ليمييي مو ييياد واحييد تعان ييا الةالفيية

و يادات لجما ات تحددها موازين القوا في همء الجما اتا

كييان الناييي محمييد رمييز القنيعيية مي أنمييوم الو ارثيية السياسييية والدانيييةا ا ي تجيياوز األميير الييى أ يوان داييد تنسييب
للناي تنفي أية صي ة للتوريث واإلرث ند األناياء امة ورسون اإلسالا بشك ةاصا و د أكد القرآن لى تفرييد
المسؤولية والوالية السياسية والجنا يةا فانسب للناي محميد ولي ي ييا معشير انيي هاشيا) ال ييأتاني النياس باأل ميان

وتييأتونني باألنسيياب ا روا اايين داود يين الناييي ولي ي ليييس منييا ميين د ييا الييى صيياية ،وليييس منييا ميين اتي

لييى

صياية ،ولييس منيا مين ميات ليى صياية ا ولي فيي نقيد النصير العميياء ميا رواء الاا قيي وأايي داودي مين نصيير
وم

لى ار الحق ف و كالبعار الم رد  ،ف و انزا امنب ا

كنا د استعرهنا في دراستنا العصبة ،القاالة ،الدولة ط 4نايعة استالا السيلنة منيم وفيا النايي محميد اليى وفيا

معاوية ان أاي سفيان ،ونستعادء هنا باةتصاري

 -1تكييوين ر اسييي لوميية طاجمليية صييالحيات سيياد القااليية المةتلنيية  ،حصيير الةالفيية فييي يريش ،مسيياوا القبا ي
والعصبات في القتان طأاو بكر الصداقي 634-632ا ا
 -2تكيوين ر اسيي ،تةلاييت أايي بكيير لعمير تحدايدا ،ظ ييور المراتايية فييي الانيية المقاتلية ،الةالفيية وج ياز العاصييمة
من ريش الم اجرين واألنصار ،الواليات موز ة ط مر ان الةنابي 644-634ا ا
 -3تكيوين ر اسيي فيي ةيييار ايان سيتة أشيةاص حييددها مير ،تأكايد المراتايية فييي الانيية المقاتلية ،الةالفية وج يياز
العاصمة والواليات في اني أمية وبني أاي معيي من ريش مكةط ثمان ان فاني 656-644ا ا
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 -4تكييوين ر اسييي ،مبايعيية ميين المنتفهييان لييى ةالفيية ثمييان ،اسييتم اررية فييي الانييية المقاتليية ،الةالفيية وج ازهييا
بشك أساسي في اني هاشا واألنصار ط لي ان أاي نالبي 661-656ا
 -5تكييوين و ارثييي حصي ار فييي انييي أمييية ،هييبي ج يياز الدوليية ايير هيمنيية أموييية ،تحييالت مي

با ي يمنييية ،والءات

شةصيةاا ا
من المتفق لي لدا لماء التاريو االجتما ي أن السمة األساسية لاناء الدولة في أنمومج ا هما اا لى ا تبار
صالحيات الحاكا طالناي ثا الةلفاء هي التي ستةلق للدولة ج ازها الم تب استالا الحاكاا
أصييلت هييمء النمييام أسييس الص يراا لييى النظرييية السياسييية فييي الثقافيية العربييية اإلسييالمية ،وكانييت
بكي األح يوان ،ا
باستمرار المرجعية المركزية للعال ة اان الةليفة وج ازء والحاكا ومن يأتي بعيدءا و يد تنياوب التيياران الر يسيان فيي
معركة صفان في العياا  36لل جير ليى نقيد ورفيك صياية القربيى والو ارثية فيي الحكيا اليى حيان تأصيلت الو ارثية
في دولة معاوية وفي المدرسة الشيعية الحقا كنر في الدولة والدانا
ولكن م ما كانت النز ة لتصوير الوراثة جزءا من التراث األون ،فإن هناك ما از زا ملك فيي رهيي مين األحادايث

واأل وان والحوادث نرو من ا لى ساا المث ال الحصر محاوالت العداد من القبا
ةالفتي مقااي مبايعتي ا ومعييرو

العربية مساومة النايي ليى

أله ي السيينة والشيييعة مييا حييدث مي الناييي محمييد نييدما ييرك نفس ي

لييى انييي

امر ان صعصعة فيما انقلي ااين هشياا فيي السيار ياني يان لي رجي ي أ أرايت ان نحين بايعنياك ليى أميرك ،ثيا

أظ رك هللا لى من ةالفيك ،أيكيون لنيا األمير مين بعيدك؟ ياني األمير

يهيع حايث يشياء ط 5ا وهنياك أحادايث

كثايير نييد المدرسيية الجعفرييية والمييدارس السيينية األربعيية نيياهيكا يين المعتزليية والة يوار واإلسييما الية تؤكييد ماييدأ

استعمان ووالية األصلك بالشورا ان كان اماما أو في التعايان مين اإلميااا وبعهي ا يصي لتةيوين مين يفعي مليك

من ولي من أمير المسيلمان شيا ا ،فيولى رجيال وهيو اجيد مين هيو أصيلك للمسيلمان مني فقيد ةيان هللا ورسيول ط 6ا
ويرو اان تيمية ن مر ان الةناب ول ي من ولي من أمر المسيلمان شيا ا فيولى رجيال لميود أو اربية اان ميا،
فقد ةان هللا ورسول والمسلمان ط 7ا ويعتار العداد من المؤرةان ما نسب أاو بكر للرسيون شيية السيقيفة ين أن
اإلماميية فييي يريش ولاييد الييداف السياسييي لتعاره ي م ي روظ الق يرآن الييم يعنييي الو ارثيية منلقييا للمستهييعفان فييي

األرك امةط 8ا وباإلمكان القون أن الما ارث الشيعي الم داف

ن الوالية والوراثة فيي أهي الاايت ال اةليو مين

اشييكاليات لييى صييعاد اإل يرار بالشييورا والقربييى كالهميياا فميين ج يية ،يقيير كبييار األ ميية بماييدأ أولوييية العييدن لييى

القرابة الم نص لي القرآن واما لتا فا دلوا ولو كان ما ربى طاألنعاا  152ا ومن ج ة ثانية ،يسيعى إل نياء
اإلماا لي ان أاي نالب األولوية ليى صيعاد الشيورا والقربيىا يعكيس مليك اايت شيعر انسيب لعليي يقيون فيي

ألاي بكري

فإن كنت بالشورا ملكت أمورها

وان كنت بالقربى حججت ةصيم ا

فكات هما والمشارون اب
ف ارك أولى بالناي وأ رب

لا تمر ايعة السقيفة دون جروظ ودمام اان الصحابة ،فلا اباي اإلماا لي أاي بكير اال بعيد اربية  75اوميا اثير
وفييا فانميية التييي انييت األم يرين ،وال شييك بييأن مننييق اإلجبييار فييي التولييية الييم اتبع ي أاييو بكيير ييد أ يياد نييرظ
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موهوا الشورا وت اب الناي ن تعايان ةليفية لي ا وكيان مين الصيعب ليى مير اين الةنياب اتبياا نريقية أايي
بكر أوالترويج ل اا
ارو أه األةبار ين مير اين الةنياب ولي لعثميان اين فياني ال تجعلين انيي أايي معييي طأهي

ثميان

ليى

ر اب الناس ط 9ا ويتفق مؤرةو الحقبة الراشدية لى أن االنتفاك لى ثمان انما كان لى يريش وبشيك أدق

بنون اني أمية وبني أاي معييا

ل قييد كييان رفييك المننييق العييا لي والييوراثي فييي الحكييا متأصييال نييد الث يوار المسييلمان األوا ي با تبييارء فييي صييلب
اإلسيالا ،فييي حيان أن الو ارثيية والعا لييية مين جاهلييية العيرب والعجيياا وحتييى اإلمياا لييي اين أاييي نالييب ليا ايينج ميين
النقد ند تعاان ثالثية مين أانياء العبياس حايث يان لي صياحب االشيتر اين ماليك النةعييي ففييا تلنيا الشياو امن؟
فيي اشييار لمقتي

ثمييان لتسيليم أانيياء صيات الواليييات األساسيييةا لعي الايعيية الجماهاريية للحسيين اين لييي كييملك

للعداد من رموز الةوار كانت الرد لى مننق وراثة الحكا بصالت الدا والقربىا وفي حيان اتفقيت فيرق الةيوار

لى ا تبار اةتييار المسيلمان للةليفية والعيدن واجتنياب الجيور بعيد تيولي الةالفية مين مقوميات اإلمامية الكايرا فيي

اإلسالا ،أصلت الةالفة األموية وراثة الةالفة العا لية با تماد سياسة القو أوال و و الناب العصاي للسياسة مين
ج ة ثانية ط 10ا
ويرو الشاو اد هللا العالالي جانبا من جوانب ا تييان االنتةياب فيي الةالفية العربيية اإلسيالمية ايوا أةيم معاويية
الحداث في مواج ت م الجا الثاني من أاناء الصحابةي د لمتا نظر لكا وتعنافي ليكا وصيلتي أرحيامكا،

ويزيد أةوكا وااين مكياا وانميا أردت أن أ دمي باسيا الةالفية ،وتكونيوا أنيتا اآلميرين النياهان ايان اديي ا فيرد ليي

اان الزباري ندنا احدا ثالث ،أا ا أةمت ف ي لك ر بة وفا ا ةيار ،ان ش ت فاصن فانيا ميا صينع رسيون هللا،
به هللا ولا يستةلت ،فدا هما األمر حتى اةتار الناس ألنفس اا وان ش ت فما صن أاو بكري

من اصية ريش ،وترك من ولدء ومن رهن األدنان من كان ل ا أهيالا وان شي ت فكميا صين

ستة نفر من ريش اةتارون رجال من ا ،وترك ولدء وأه اات  ،وفا ا من لو ولا ا لكان أهال ا
ان معاويةي ه

د اليى رجي

ميري صيارها اليى

ار هما؟ اني الا ثا ان لآلةريني ما ندكا؟ الوا نحن لى ما ان اان الزبايرا فقيان معاوييةي

اني أتقيدا الييكا و يد أ يمر مين أنيمر ،فأنيا يا ا فقا ي مقالية ،وأ سيا بيا لي ن رد اليي رجي مينكا كلمية فيي مقيامي
هما ،ال ترج الي كلمت حتى يهرب رأس ااط 11ا

نجك معاوية ان أاي سفيان ،بعد الوفا المشكوك بأسباا ا لولي الع د المتفق لي طالحسن اين ليي فيي تورييث

الةالفيية الاني ا األميير اليم زرا وا ييد االسييتاداد الييوراثي فييي التيياريو العربييي اإلسييالميا ولكن ي  ،لحسيين الحييظ ،لييا
انجك في ادةان التوريث في النظرية السياسية في اإلسالاا ل يما أصير أهي العليا ليى رفيك الةالفية اير واليية
الع د الملكية ،ومازوا دا ما اان الةليفية والمليك ،با تبيار أكثير المشياا ات ايان الةالفية والملكيية هيي تليك المتعلقية
بالحكا مدا الحيا وفيما دا ملك ثمة افتراق كام اان ماا
ظ ر التشدد في رفك والية الع د ،كما يشار ال اد العلو ط 12في تولي مر ان اد العزيز الةالفةا فبعك
الفييرق أاييدت سياسيية ميير بعييد أن اتهييك أن ييا تجيير فييي ةييي م يياار ألسييالف  ،فييي حييان مكيير الييبعك اآلةيير بييأن
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مر جاء ن نريق والية الع د ،ام أوصى ب سليمان ان اد الملك واستةلت اناء لى هيمء الوصييةا وبالتيالي
فالنريقة التي وص ا ا مر الى الةالفة بانلةا
للتةلص من هما االح ار لجأت المعتزلية اليى الم النية ،فاد يت أن مير اسيتحق الةالفية ال ألجي العقيد المتقيدا
مين سييليمان وانمييا ألجي رهييا أهي الحي والعقييد طاايين المرتهييى ا وينسييب لسييفيان الثييور أريييا مةتلفييا يقييوني أةييم
ميير الةالفيية ب ايير حييق ثييا اسييتحق ا بالعييدن ا لقييد م اكيير رييياك التييرك اوا عيية هاميية فييي التيياريو العربييي اإلسييالمي
تتعليق اوالييية الع ييدي لميا مييات ازيييد ايين معاويية أراد انييو معاوييية مبايعية ااني معاوييية الثيياني وارثيا ألايي وفقييا للتقلاييد
ال ييم وه ييع ج ييدء معاوي يية األونا استش ييار معاوي يية الث يياني أس ييتامء م يير المقص ييوص ص يياحب الم ييمهب الق ييدر

المناهك للحكا األمو فقان ل ي اما أن تعدن واما أن تعتزن ،فنظر في أمرء كات اةتار ،وكايت يمكين أن يكيون
ادال ا ما اةتار البقاء في منصيب الةالفيةا فميا كيان مني اال أن ا تليى مناير المسيجد وةانيب أهي دمشيق يا الي

أنا د الات بكا وااتلاتا انيا ،ال أحيب أن ألقيى هللا اتبعياتكاا فشيأنكا وأمير طأ أتيرك لكيا الةالفية ا فتصيرفوا فيي

كميا تريييدونا والييوء ميين شي تاا فييوهللا ألن كانييت الةالفيية م نميا لقييد أصييانا من ييا حقنييا وان كانييت شي ار فحسييب آن أبييا
سفيان ما أصااوا من اا ط13

اال أن كتيب المدانية الفاهيلة ومننلقيات النظريية السياسيية اإلسييالمية بعيد التيراجا مين الاونانيية ليا تعيي الو ارثيية أ

حييق شيير ي بقييدر مييا ربنييت موهييوا الةالفيية بالكفيياء والةلييق والتفق ي بالييدان والييدنياا ا ي

لييى العكييس ميين ملييك،

انتقلييت فكيير الشييورا الييى الفق ي  ،فييا تارت الةالفيية ايير شيير ية اما اسييتندت الييى الق يير وال لبيية واشييتر لصييحة
االستةال

استنادء للشورا التي أصبك تعريف ا حق مجموا المسلمان في اةتيار الةليفة ط 14ا

لقد أ نت الةالفة الوراثية اتعااري ا األمو والعباسي للمسلمان الحق في ال نا ا ولا تعن ا الحق فيي التصيويت،
سمحت ل ا باةتيار ممهب فق ي ولا تسمك ل ا بحرية الةيار السياسي ،وكانت التجمعيات الثقافيية والسياسيية اانية

دانامية مجتمعية ا أن تكون اانة رار فو يا ا ما المعنى ،وم هيمنة االستاداد العسكر

ليى مية الةالفية تيا

القهيياء لييى ارهاصييات الفكيير السياسييي ومحيياوالت تنييوير مفيياهيا الممارسيية السياسييية لتةيير ميين صيير الةليفيية

والوزير والوالي واألمار الى امة الشعبا ولقد ا الفق اء التقلاداون املك مقاا حصت ا مين السيلنةا ولعي فيي
همء القصة ما الةيص فكير هيمء التراتايية ايان السيلنات المةتلفية تماميا ين أنميوم فصي السيلنات اليم

رفي

ال ربي أرس القاهي شريك أحدها الى السجن في حان أراد األمار في ملك الو ت انالق سراظ ملك الشةصا
فأصر شريك لى رأي م القوني السجن سجنك والشرني شرنيك ،وأجد الرج ميمنبا ول يما أميرت بحبسي وفيي
رواية ثانيةي والرجان رجالك ،تأمر فتناا اط15

العييود الدا ميية الييى حقييوق هللا وحقييوق الةليفيية وأةاي ار حقييوق الةلييق همشييت الحقييوق السياسييية ةاصيية فييي المجييان

البشر أ هيمنة حقوق الةليفة السياسية لى الحد األدنى لحقوق المواننةا في هما المجان لا يحدث اإلصيالظ

الهييرور فييي الفكيير السياسييي إل يياد التييوازن اييان حقييوق الةليفيية وحقييوق النيياسا وبقاييت فكيير الةليفيية الييم ال
يعزن ويتسلا بمبايعة شكلية وةالفة وراثية متأصلة حتى في الكتابات الةلدونيية و نيد ااين رشيدا ور يا أهمات يا ،ليا
تعي ظاهر التنظيمات الحرفية والجمعيات اإلنسانية األهمية التي تسيتحق با تبارهيا امي أساسيي فيي دميج الانيى

المجتمعييية وتقوييية النسيياج المييدني وجع ي الييدفاا يين الحقييوق اال تصييادية أكثيير يس يراا لقييد تعرهييت النقليية ميين
الواجيب الييى الحييق وميين التسيامك الييى الديمقرانييية لعملييية ا تييان مي أفييون الحهييار العربيية اإلسييالمية ان لييا نقي
كانت من وام هما األفونا
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لا اوه مف وا الةال فة الوراثية لى المحك في التجربتان القرمنية والفانمية اللتان سيارتا ليى ن يج الو ارثية فيي
والية الع دا و لانا انتظار ود مف وا الجم وريية مي
االسييتةال

صير التنيوير ال ربيي إل نياء الشيورا كمعييار فيي صيحة

بعييدء اليوا عي حاييث لييا تيينجك منظوميية الةالفيية الفعلييية فييي التحييرر ميين يياد

ايير اسييالمية اي أر أهييا

لماء اإلسالاا
بعكس ال أر القا

بالناب المقدس للةالفة والةليفة ،لإلمامة واإلماا ،كانت الكتابات السياسيية منيم

يدها األون

وفييي مدارس ي ا المةتلفيية دناوييية النيياب اثييياب دانيييةا ولق ييد نييان التق ييديس فا ييا أ يي العناصيير رآنيييةي أ السييلنة

المنلق ة للةليفةا ولع في تعريت أحمد ان س

الالةي للسياسة ما الةص همء الوا عة ,حاث نجيد ةنابيا دناوييا

محها مرك از حون فكر الةليفة العادن ،وكملك هو حان المدن الفاهلة في التراث العربيا
ان السياسة صنا ة ،ثا هي من أجي الصينا ات يد ار وأ الهيا ةنيرا ،اما كانيت صينا ة ا يا تت ييأ ميار اليبالدا
وحماية من فا ا من العباد ،وكي صيان مين النياس ،فلييس يسيت ني فيي اظ يار مصينو

ين ةمسية أشيياء تكيون

لال ل ا ،أحدها ماد ل آلية ،ومياد يعمي ا يا ،والثياني صيور انحيو بفعلي نحوهيا ،والثاليث حركية يسيتعان ا يا فيي

توحاد تلك الصور بالماد  ،والراب

رك انصب في وهم مين أجلي يفعي ميا يفعي  ،والةيامسي آلية يسيتعمل ا فيي

تحرييك الميياد ااا فييإما نقي هيما المثييان الييى صيينا ة السياسية لنيياي ان الميياد فا ييا أميور الر ييية التييي اتييولى الملييك
القيياا ا ييا ،والصييور فا ييا انميا هييي المصييلحة التييي انحيو نحوهييا وهييي نظايير الصيحة ألن المصييلحة هييي صييحة مييا
والصييحة مصييلحة مييا وكييملك المفسييد سييقا مييا ،والسييقا مفسييد مييا ،والفع ي هييو ناييية الملييك بمييا اباش يرء ميين أمييور
الر ييية ،و ره ي فيمييا يفعل ي هييو بقيياء المصييلحة ودوام ييا والشييي الييم يقييوا ل ي مقيياا اآلليية فييي صيينا ت انمييا هييو

الترهاب والتر اب ،وفع السا س الم هو نظاير المعالجية مين الناايب انقسيا بكلاتي اليى سيمان ،أحيدهما التع يد

واآلةر االستصالظ ،أما التع يد فحفيظ المسيتقيا وأميور الر يية ليى اسيتقامة وانتظياا مين ال يدوء والسيكون حتيى ال

ازون ن الصور الفاهلة ،وأما االستصالظ فرد ما ارهي الفسياد واالةيتالن اليى الصيالظ وااللت ياا ونظاير هيما

التع د واالستصالظ في صنا ة السياسة من صنا ة النب ط 16ا

ه أسس اإلسالا للحقوق السياسية بمعناها الحداث أا اكتفى بالتمااز اان الةالفة العادلة والةالفة الجا ر ؟
اإلسييالا تجربيية المدانيية هييد النةاوييية ،هييد التمااييز ،هييد حصيير الييدان ومشيياك الييدنيا فييي فاتيكييان أو مجمو يية
م لقييةا وب ييما المعنييى نجييد التأسيييس لمفيياهيا حقو ييية أساسييية أول ييا تفريييد المسييؤولية السياسييية والجنا ييية والدانييية،
وثانا ا ا تمياد العقيد المجتمعيي ليى الع يد وهيرور احتيراا الع يود المو عية ،وثالث يا ا تبيار الشيورا اةتياريية نيد

البعك ملزمية نيد اليبعك اآلةير ولكين فيي الحيالتان ا يد و زيمية ا اؤكيد حيداث لعليي ولي ي ليت يارسيون هللا
األمر انزن انا بعدك ،لا انيزن فيي يرآن ،وليا يسيم منيك فيي شيي ،يان اجمعيوا لي العيالمان مين أمتيي –أو العاايد

ميين أمتييي – واجعلييوء اايينكا شييورا ،وال تقهييوء اي أر واحييد ويقييون اايين نييية الشييورا ميين وا ييد الشيريعة و ي از ا

األحكاا ،من ال يستشار أه العلا والدان فعزل واجب ط 17ا األمر الم اتجياوزء ااين حيويز منيداد اليى كي ف يات

المجتم ي وليييس فحسييب أه ي العلييا والييدان حييان يقييوني واجييب لييى ال يوال مشيياور العلميياء فيمييا ال يعلمييون ،وفيمييا
أشييك

لييا ا ميين أمييور الييدنيا ،ووجييوء الجيييش فيمييا اتعلييق بييالحرب ،ووجييوء النيياس فيمييا اتعلييق بالمصييالك ،ووجييوء

الكتااب والوزراء والعمان فيما اتعلق بمصالك البالد و مارت ا فيما ترجم كتبة اإل يالن اإلسيالمي لحقيوق اإلسيالا
في الماد  23بالقوني لك انسان حق االشتراك في ادار الشؤون العامة لبالدء بصور مباشر أو ار مباشر ا

كما مكرنيا ،فقيد أ نيى التنيوا واالةيتال الثقيافي والحهيار ميثال للتسيامك ننقي ارهية مني نقل يا اليدكنور مصينفى
السبا ي ن ةلت ان المثنى في حداث

ن المنتديات المعرفية الشيعاية فيي العصير العباسييي لقيد شي دنا شير

في البصر اجتمعون في مجلس ال يعر مثل ا في الدنيا لما ونباهةا وها الحلا ان أحمد صاحب النحو طوهو
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سني  ،والحمار الشا ر طوهيو شييعي  ،وصيالك اين ايد القيدوس طوهيو زنيداق ثنيو  ،وسيفيان اين مجاشي طوهيو
ةارجي صفر  ،وبشار ان ارد طوهو شعوبي ةلي ماجن  ،وحماد جرد طهو زنيداق شيعوبي واان رأس الجيالوت

الشا ر طوهيو ا يود  ،وااين نظاير الميتكلا طوهيو نصيراني و مير اين المؤييد طوهيو مجوسيي وااين سينان الح ارنيي

الشييا ر طوهييو صيياا ي كانوا اجتمعييون فييي جييو ميين الييود ال تكيياد تعيير ميين ا أن اايين ا هييما االةييتال

الشييداد فييي

ديانات ا ومماها ا) ط18

ود الو ي الجم ور و /أو الدستور ي

يكونيون المدانيةا اتعااير آةير ،تكتسيب المدانية
تعود كلمة سياسة الى  ،Polisوهي تعني اجتماا المواننان اليمان ا
مف وم ا السياسي والحقو ي ندما تتحون الى كيان اجم اان األرك والناس وأسلوب العال ة اان البشيرا دةليت
كلمة السياسة في الالتانية ار تعاار  Res publicaالم ةاليد العال ية التاريةيية ايان كلمية الجم وريية والسياسية

كشأن اا اةص الجما ة البشرية جمعاء وليس شاوخ القاالة أو أاناء الدا األزرق أو أ

ابك لى السلنةا

ومنم كتاب السياسية ألرسينو ،وجم وريية أفالنيون ،كيان التعامي مي السياسية كفين وةاير وكفياء ولييس با تبارهيا
متاا اورثا
دامييت الجم ورييية الرومانييية ميين  509الييى  29اي الميييالد ،وجمعييت فييي أهييا سييمات ا اييان كلمتييي الحرييية والقييانون

وبقا ييت فكرت ييا مزرو يية ف ييي ييد تج يياربا حت ييى أن الق ييديس او س يينان ط354-410ا تان ييى مف ييوا الجم وري يية
كجما يية بش يرية اتفقييت لييى اال ت ي ار

المشييترك بالقييانون وحفييظ المصييالك المشييتركةا وا تايير أهييا مفكيير حقبيية

التن ييوير الجم وري يية المك ييان األكث يير راديكالي يية لسياس يية تحق ييق االس ييتفاد م يين النا ييات اإلنس ييانيةا كم ييا أك ييدت كي ي

النصوص الكارا لحقوق اإلنسان لى فك االرتبا اان رابة الدا والوالية السياسية حتى في النظا الملكية ،حايث
تركيت للمليك الجانيب اال تبيار وجعليت للشيعب اير ممثليي المنتةايان السيلنات الفعليية بعيد فصي التنفايم

يين

التش يريعي والقهييا يا لقييد شييكلت فكيير أرسيينو نقنيية االننييالق لتفتاييت السييلنة التسييلنية للملييك و ا لت ي وموظفي ي

با تبار الحكومة األفه هي تلك التي تقوا لى سياد القانون ال سياد األشةاصا

فييي ا ييالن الحقييوق الصييادر فييي فرجانيييا فييي  1776/6/12ثميية تأكاييد لييى أن السييلنة تييأتي ميين الشييعب وتبقييى
ارهاءا وفي الماد الرابعة رفك واهك أل تماايز لشيةص أو جمعيية أو مؤسسيةي ال يحيق أل شيةص أو أ

زماليية أو جمعييية التمت ي بييأ صييفة أو امتييياز أو مكرميية ةاصيية ،تماييز م يوانن يين ا يرء ميين الم يواننانا وك ي
انصيب ا ان فكير اإلنسيان اليم اوليد
الةدمات المقدمة للشأن العاا ،ال يمكن أن اةالت أحد فا ا أحدا أو اورث أو ا
اهيا أو مشر ا أو حاكما هي فكر اثية وهد النايعة ط 19ا
لقيد شيك ا يالن االسيتقالن األمريكيي ط 1776/7/4هيربة أةيرا للعسيت فيي الحكيا والواليية المنلقية للمليك ايير
هرب شر ية األنموم الاريناني با تبارء ليا يحتيرا العقيد االجتميا ي ايان الحياكا والمحكيواا األمير اليم يسيتتب

الثييور لييى االسييتاداد بالمقاوميية المسييلحة با تبارهييا آةيير صييي ة لالحتجييا بعييد فش ي ك ي الصيييغ األةييرا ط 20ا
وني ييص ا ي ييالن االسي ييتقالن لي ييىي تقي يياا الحكومي ييات مي يين البشي يير لهي ييمان حقي ييو ا ،وتكتسي ييب ي ييدالت ا مي يين رهي ييى
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المحكومان ،وفي ك مر انحر

رك الحكومة ن ملك ويصبك هداما ،فإن من حق الشعب ت اارها أو ال ا ا

وا امة حكومة جداد ا
يمكن القون أن ا الن حقوق اإلنسان والميوانن الفرنسيي هيو أكثير النصيوص رفهيا لمف يوا الو ارثية فيي مناصيب
الدوليية وبشييك واهييكا فاالمتييياز الوحا ييد ال ييم تعني ي الميياد األول ييى لوف ييراد ه ييو نفيي المص ييلحة العمومييية ونفي ي
الجم ورا كما وتؤكد الماد الثالثة لى ربي السلنة باألمة ال بالحاكاي األمة هي مصدر ك سلنة ،وك سيلنة

لوفراد والجم ور من الناس ال تكون صادر ن ا تكون سلنة فاسد ط 21ا

أمييا الميياد السادسيية فتؤكييد لييى جم ورييية الق يواناني ان الق يانون هييو بييار يين اراد الجم ييورا فلك ي واحييد ميين

الجم ييور أن يشييترك فييي وهييع س يواء كييان ملييك االشييتراك انفس ي أو اواسيينة نا ييب ن ي ا ويجييب أن يكييون هييما
القانون واحدا للجمي ا أ أن الجمي متساوون لدي ا ولك واحد من ا الحق في الوظا ت والرتب بحسب اسيتعدادء
ومقدرت وال اجوز أن يفه رج

لى رج في هيما الصيدد اال بفهيالت ومعارفي ا ا و يد جياء الدسيتور الفرنسيي

اا  1791لاؤكد لى الكفاء الفردية وبشك ةاص في المادتان األولى والثانية والمواد المتعلقة بالعم العااا
اميت امن الحقييوق المدنيية وتأسسييت فكير الييروابي المدنييية الحداثية لييى حسياب الييروابي العهيوية والعصيياية التييي

تحيون مي
ارتبنت انمي متأةر ومتةلت للحكا وال لبة دا المؤرخ اان ةلدون فيي مقدمتي تحلييال وصيفيا لي ا و يد ا
األياا الى ا ق في وج دمقرنة العال ات اان اإلنسانية وتنور حقوق األفراد بساب اجترار التكيتالت العشيا رية

والنا فية والج وية في تكوينات أج ز األمن والجيش لحماية سلنات تفتقر للشر ية السياسية وتةشى لى نفسي ا
م يين ان يياء ش ييبكة ال ييات انس ييانية تق ييوا ل ييى المب ييادئ السياس ييية أو المص ييالك الم ني يية أو االنتم يياءات النبقي يية أو

التعددية الثقافية واالجتما يةا

تعرفت المجتمعات العربية و/أو اإلسالمية لى مبادئ الثورتان الفرنسية واألمريكية مبكراا و د اسيتل ا جاي الثيور
ا
الدسييتورية اإلارانييية فييي منل ي القييرن والدسييتوريون اللاارالاييون فييي مصيير وتركيييا وبييالد الشيياا والع يراق أهييا األفكييار

الجامعيية اييان المسييؤولية الفردييية والكفيياء الفردييية والحقييوق األساسييية للفييرد والجما يية ميين مفكيير التنييوير ومبييادئ
الثييورتان اللتييان هزتييا المجتمعييات ال ربيييةا وبييالر ا ميين التوافييق الكاايير اييان مبييادئ اإلسييالا األون والمبييادئ التييي

حمل ييا الجم وريييون ال رباييون ،ووجييود رواد كبييار و يوا هييما التال ييي اييان الفرصيية التاريةييية للعييرب والمسييلمان التييي

ها ت م وراثية الةالفة من ج ة والفرصة السيانحة للمسيلمان للعيود اليى التياريو اير اصيالظ الفكير السياسيي
اإلسييالمي باسييتل اا صييار التجربيية السياسييية ال ربييية مثي

اييد الييرحمن الكيواكاي وجمييان الييدان األف يياني والمايير از

محم ييد حس ييان الن ييا انيا و ييد تان ييى حس يين الان ييا ومص يينفى الس ييبا ي و ص يياا العن ييار وحس يين ال ه ييااي المب ييادئ
األساسية للنظاا الارلماني معتارين اياها في صلب مف وا الشورا اإلسيالميا وكيان الت ارجي فيي الحركية السياسيية
اإلسالمية وتاني أنروحات الحزب القا د المةليص اإلاين الهيان ألوهياا حالية النيوارئ التيي أنجايت ميا أسيماناء

ااييداولوجيات الن يوارئ المن لقيية لييى نفس ي ا والفو ييية النظيير تجيياء المجتم ي السياسييي ولعييب الةييو
ال ربي يية وال ييدفاا يين الةالف يية ك ييآةر ش ييك

ميين ال يمنيية

ش يير ي للس ييلنة اإلس ييالمية ح ييددا م يين ت ييأثار رواد اإلص ييالظ و ملي يية

اإلصييالظا األميير الييم حييان دون فييك االتصييان اييان أنمييوم الةالفيية التيياريةي ونموحييات دوليية الشييورا الحداثييةا
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وأ يياق تنييوير وتوسييي وتعماييق فكيير ومسيياحة الحرييية ،باسييتعار تعاايير ارشييد ال نوشييي ،وملييك
الجمي

لييى نحييو اتفييق فيي

لى نام اال صاء و لى االحتراا الكام إلراد الشعب و لى احتراا ق اإلنسان ورأي ط22

لقد أدا هما الفش م ناب التبعية الم وسا العلماناون العرب كالهما الى دا تأصي األفكيار الديمقرانيية فيي
المجتم ي والثقافيية الع يرباانا وكمييا يقييون كييارن ميياركس فييي اسييتعار تشيياا ية ،يصييعب ال ف يران لوميية والم ي أر اللتييان
تعنيان فت ما ألون اار ساا ا كان األنموم التسلني هو الم تصب الثاني لكرامة األمة بعيد اال تيداء لا يا

من ا االستعمار المباشرا وظلا مو القربى أشد مهاهةا

أدةي ي األنم ييوم اللاا ارل ييي االس ييتعمار المؤسس ييات ال ربي يية ول ييو بش ييك مش ييوء واا ييداولوجي ون ييا صا أم ييا تعااي يرات
الييمات واكتشييا

اآلةيير

الانيياء ،تحييد اكتشييا
المقاوميية السياسييية والمسييلحة فقييد أصييلت التحييد األكايير للتثييا ت ا
والبحييث يين س ييا االنتص ييار ل ييى اآلة يير ل ييدةون الت يياريو نرف ييا شي يريكا ال ةانع ييا مس ييتعاداا ومي ي تس ييلا اله ييبا

ال ييونناان ف ييي مص يير والعي يراق وس ييورية والس ييودان والج از ييراا وهي ي مف ييوا الموانن يية ل ييى رب ييان ال ييونن وتم ييت
التهحية باستقالن القهاء باسا هاء الثوار ،وصودر حق الةال

باسا الوحيد الوننييةا وبيملك هيرب التسيلي

العربي المقومات الجنانية للمجتم المدني التي نشأت في ظي األنميوم اللاا ارليي االسيتعمار والمقاومية الوننييةا

وال هار بعيد هيما أن نشي د نميام ال تعير معنيى ميمكر التو ايت ويةتفيي فا يا األفيراد دون حسياب وال متتبي وال

منالب ،ويسجن رواد المعارهة السلمية لرب

رن دون محاكمة ،ثا اجر الحداث ين ثيور وجم وريية واشيتراكية

وتحرر والى ما هنالك من شعارات مفر ة من ك معنىا
شييكلت الجم ورييية اإلسييالمية فييي اا يران ،ميين ج يية ثانييية ،تجربيية ةاصيية احييتفظ فا ييا مرشييد الثييور بمنصييب مييدا
الحيا  ،في حان ارتبنت ر اسة الجم ورية باالنتةاب لوالاتان فقي في ا تباس ااجيااي مين التجربية األمريكييةا و يد

حم الر يس محمد ةاتمي مع امور اصالحات مدنية هامة يصعب التناؤ سلفا بسقف ا ومآل اا
لى الشاني العربي ،وم سقو الينظا السياسيية لحليت وارسيو ،ليا تعيد ااداولوجيية العسيت باسيا الوننيية والتقيدا

مشيوء اليو يا وال يمكين
تقن حتى أصحاا اا اال أن العقود المسيتديمة للتسيلي تركيت المجتمي جريحيا من يك القيوا ا
الحييداث ،ارأانييا ،يين ا تيييان الجم ورييية وا تيييان ماييدأ ديمقرانييية والييية الع ييد فقييي منييم أش ي ر أو سيينة أو سيينتانا

فالمسييألة أ مييق ميين ملييكي لقييد فش ي األنمييوم التسييلني العربييي فييي انيياء الجم ورييية وفش ي فييي انيياء دوليية ييانون
ودستورا وا تان ن سااق اصرار وتصيميا حيق المواننية ومقوميات المجتمي الميدني با تبيارء يفتقيد للشير ية بكي

المعااار السياسية الحداثةا لا يكن اوسع االستمرار اال اي شير ية األمير الوا ي  ،أ بالعسيت الصيلت والتوظايت

السي للسلنة لى أسس صاية ما ا مدنيةا

ان التحديات الجداد التي يحمل ا رن العولمة والقنب األحاد تجع من تجسد الحقوق السياسية بأ لى أشكال ا
في الفكر اإلسالمي والقومي والتقدمي هرور وجوديةا وبقدر ما اتا نفك فن االستاداد من زوايا الفكر والوا ،
بقدر ما يمكن الحداث الى ود الى تاريو يكاد انسيى وجيود النياس فيي هيمء المننقية مين العيالا با تبيارء نرفيا ال

موهو ا في األحداثا
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المسيحية ال ربية والمصالحة م الحقوق اإلنسانية
Christianisme occidental et réconciliation avec les droits humains

فاولات دا ر
فييي ح ييان حاول ييت رو از لوكس ييماورغ اةتنييا

الجما يية المس يييحية األول ييى الت ييي اص ييرت المس يييك لتص ييور اره ييا

المجتمي الشيياو ي األون ،وجييد العداييد ميين رواد المسيييحية المعاصيير فييي حقييوق اإلنسييان التعاايير المعاصيير لر بيية
المسيييك فييي انقييام اإلنسييان ممييا ا ترفييت اييداء لييى األركا وكمييا فييي الييديانات األةييرا ،لييا تشييك الشيير ة الدولييية

لحقوق اإلنسان موهوا اجماا دانيا لع هما يعود ألسباب كثار ليس أ ل ا أهمية أن اإلجماا لا يعد هاجسيا أو
حلما للكنا س امة وداة ك كنيسة في الا أصبك اإل رار بالتعددية حقا نايعيا ودانيا للبشرا
ان األساس الم

امت لي د و المسيك ال اننلق فحسب مين المحبية واإلةياء اإلنسياني واليدفاا ين األهيعت

وانميا أيهيا ،و اي كي شييي ،مين ماك التجسيد المشيترك ايان هللا واإلنسييان فيي شيةص المسييكا أ أن اإلنسيان لييا
يكين فحسيب الكيا ن النيامك للتشيب بيا حسيب درتي  ،وانميا هللا اليم أ ياد اال تبيار لبشيرية مةن ية اير صيورت
اإلنسانية ،في تسنار لع د جدادي ادةان مف وا التقدا في صلب الفكر الدانيةط 1ا
اما كان ا تراب الكنيسة من الدولة د شك ااتعادا ل ا ن المواننة ،فقد استمرت أصيوات االتصيان ايان الكنيسية
والمظلييومان ايير مجمو يية ميين الةييارجان يين المؤسسيية الييمان وجييدوا فييي الم مشييان والهييحايا ةاييز المسيييحية

النايعيا لع في اليعا بة والنسانر ومار مارون وجواكيا دو فلور و ارها من الميدارس والرهبيان مين بقيي بصيلة
م النز ات اإلنسانية والعالمية الادا ية للمسيحيةا لقيد أرسيى دو فليور ط 1135-1202فكير مركزيية للتأويي تقيوا
لييى ال يربي اييان الثييالوث المقييدس والتيياريو ،معتا ي ار أن صيير األب هييو صيير القييانون و صيير االايين هييو صيير

ال فران أما صر الروظ المقدس فسيكون صر الحريةا لكن مجم التران أدان اا  1215هيما المف يوا المجيدد
للثالوث المقدسا

يمكيين متابعيية ةنيياب التجداييد واالنفتيياظ لييى اآلةيير نييد اإلسييباني ارمييون الن Ramon Lullط، 1315-1234
الييم نيياهك التنيير والقم ي ا لقييد أدايين بييالكفر بعييد وفات ي بسييتان امييا ليعيياد ا تبييارء يياا  1419فييي

ييد البابييا

مارتن الةامسا

داف الن ن فكير مركزيية هيي كونيية اإليميان بيا التيي ا تارهيا هيدفا لكي مسييحي وميؤمنا وللوصيون اليى نظير

تتجاوز القاالة والقوا ،اهتا بالل ية والثقافية الصيانية ثيا توجي للثقافية العربيية اإلسيالمية وتعليا ل ية المسيلمان األوليى
مسييتةدما العربي ية يياا  1270لكتابيية السيياد والحكميياء الثالثيية ي حوارييية اييان حاةيياا ا ييود و ييس مسيييحي وشيياو
مسييلا مي السيياد العلمييانيا اةلييص كتابي اجمليية جييد معايير ي اجييب لانييا أن نسييتةلص حكميية ميين الم ييامر التييي
شناهاا سنظ نتقاا الى أن نعتنق جميعنا قاد واحد ا

ه يمكن أن ننكر أن ماثاق الشر األ ظيا ط Magna Carta 1215كيان بيا تراظ شيارك فيي

شير مين رجيان

الدان المسيحي وبوسيانة أسيقت كيانتربور سيتيفان الن سيتونط 3وأن جيمور ا يالن االسيتقالنطBill of 1776

 Rightsتعود للن راناان؟ ان ا جما ة اروتستنتية انجلازية هربت من اهن اد الكنيسة الرسمية في ارينانييا وليا
تحصر م مت ا فيي اليدفاا ين أهيداب الفهيالة اي ا تايرت حريية اليدان حقيا أساسييا اجيب أن يقيوا ليي التعيايش

اان شعوب تنتمي لتقالاد و قا د مةتلفةط 4ا
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ابقيى تومياس ميور  Thomas Moreط 1535-1478واحيدا مين الشةصييات التيي جمعيت ايان اشيتراكية حسيية
متما ييز وايمان ييا كاثوليكي ييا تلقا ي يياا و ييد اص يير الق ييس ب ييارتولوماو دو الس كاس يياس فك ييان أح ييدهما ص ييوتا لتشي يريك
ال مجية القادمة من أوربة والثاني صوتا لنقدها في تجربت ا األوربيةا

انتق المحامي مور للقهاء وكان ملك وراء الحكا الالحق لي باإل يدااا لكين اي المقصيلة ،ز يزا تومياس ميور
جمليية مفيياهيا النظيياا ال أرسييمالي الصييا د ميين مننلييق الييدفاا يين مجتم ي أكثيير داليية ،وان لييا تتز ييزا نييدء فكيير
النالق التي ناههت ا الكنيسةا

في همء الحقبة أيها ستعر أوربة النز ة اإلنسانية التي ستزرا أ ميد التسيامك فا يا با تبيار أن هيما األةاير هيو

األب الروح ييي اي ي والعه ييو للديمقراني يية ف ييي ه ييمء المننق ييةا فق ييد ا ييدأ نج ييا أش ييةاص مثي ي ارازا وم ييونتان يأة ييم
بالصييعودا وليييس ميين ال ريييب أن نق ي أر أكثيير ميين ميير نييد مييارتن لييوثر أن ي تتلمييم لييى األون فييي حييان كييان الثيياني
مصدر ال اا لالحتجا المسيحي اإلنساني الناب ألجيانا لقد شيك كالهميا ،مي رميوز أةيرا ،امتيدادا للميدافعان
ن حق اإلنسان في امتالك مصارء في الثقافة المسيحيةا

كتييب ارازا  Erasmeمييديك الجنييون فييي  1511ونييرظ فكيير الو يياا المييدني  La concorde civileفييي1523
حاث أكد لى حرية الحكا لك فرد اان العقاد المسيحية والكنا س المةتلفةا وفيي  1529ةصيص كتابيا للتعلييا
اللاارالي لونفان تنياون فيي احتيراا شةصيية النفي ومعنيى الحيوار ايان التلمايم والمعليا والبحيث ين مينظا معقيون
اان الج د العقلي واللعبا

يصييف جييان كلييود مييار والن بييالقوني ساؤسييس ارازا ،فييي زميين الحييروب األهلييية والدانييية والةارجييية والتعارهييات

اإلاداولوجييية التييي ال تييرحا ،للقييدر ل ييى التسييامك وسييالا القلييب وال يروظ واالهتميياا أ ي بالييدو ما يات التييي تفييرق
إل ناء حاز أها للقيا التي تجم البشر واحساس بالحاجة للت اار م التمسك الصارا بالتقالاد التاريةيية والرسيالة
اإلل ية ط 5ا

لا يكن اإمكان مونتان  Montaigneط 1592-1533الصمت ن المجازر الجما ية البشيرية والحهيارية بحيق

ال نود الحمر ،فيقوني ليس هناك أ شي همجي أو متوحش في تليك األميةاا اال اما كيان الميرء يصيت بال مجيية

ك ما ال اتعام مع اا ان ا اتصفون بالاربرية فقي في المعنى الم ننلق

لى الفواك التي تنميو فيي النايعيةاا

اانميا كييان األفهي أن ننلييق صييفة ال مجييية لييى كي مييا منييا ات اايرء ميين ةييالن تييدةلنا االصييننا ي األبعييد يين
النظاا العاا ط 6ا

الى جانب التييار اإلصيالحي الاروتسيتنتي ورواد النز ية اإلنسيانية ،كيان هنياك رواد ميا ير بالفرنسيية باإلصيالظ

الراديكيالي ،وباأللمانيية  leftwingersاليمان سيجلوا ةسيار الكنيسية لمكانت يا وا تبارهيا منيم سينننان وأكيدوا ليى
اليدفاا ين حريية المعتقيد والفصي ايان الكنيسية والدوليةا مين أهيا رميوز هيما التوجي تومياس منيزر ومشيوار هيوفمن
ود ا تجداد العماد  anabaptistesوأ داء الثالوث antitrinitaristesا

لييا تكيين العييود للفلسييفة اإل ريقييية كافييية ،كييملك لييا اوافييق جا ي التنييوير المبكيير أفالنييون فييي أن أجم ي األشييياء

وأ ظم ا هي اانة النايعة والصدفة ا ساةتصر ايك دو ال ماراندون في  1486ال ت بالثقافية العربيية اإلسيالمية
امكرنا ارازا
بالقوني لقد رأت في كتب العرب بأن ليس باإلمكان أن نجد شا ا أكثر اثار لإل جاب من اإلنسان ا ا
أيها باللمسات العربية للتوفاق اان الفلسفة والدان في مأثور تستحهر اةوان الصفا وكتابات الموحدان طاليدروز
وترجمييات اايين رشييد الييى الالتانيييةي أا ييا القييديس سييق ار  ،ص ي ا ميين أجلنييا ا كانييت محاوليية التوفاييق اييان الحكميية
والفلسييفة ،التعيير لييى ثقافيية اآلةيير إل نيياء الييمات ،التو ييت يين نييرظ فكيير الفر يية الناجييية كعييدو لييدود للتسييامك،
السماظ بالةنأ والعود الى المث العاراني القديا ي ال تدة
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رية ال اؤد الا يا سيوا نرييق واحيد  ،هيمء المبيادئ

كانت في صلب النز ية اإلنسيانية وان ليا نصي بعيد اليى سياانوزا ،كياني ورهبية اسيتنتاجات هي ي حايث هللا الةيالق
ااييدو هييعيفا أميياا ةمسيية آال

ال يةط 7ا

يياا ميين تيياريو الم ييامر البش يرية ،م ي التأكاييد لييى أن هييما التيياريو نفس ي سييارور

هي كانيت فرنسيا بحاجيية اليى أربعيان اميا ميين حيروب األدييان وأربعيية مالايان تاي

اي أن اوا ي هنير ال اربي فييي

 1598صيلك نانيت  ، Edite de Nantesالتصير األكثير تنيو ار للتعيايش الكياثوليكي الاروتسيتنتي ايان ميواننان
ل يا الحيق فييي االةيتال

اليداني فييي كييان سياسييي ومجتمعيي واحيد؟ ان ييدا صيمود هيما الحييدث التياريةي يعنييي

فكيير يين مييدا ثق ي الما يراث التسييلني للكنيسيية وصييعوبة االنتقييان الييى األزمنيية الحداثيية دون مةاهييات ص ي ار ية
وانشييقا ية مؤلميية رفت ييا المسيييحية ال ربييية وكانييت فييي صييلب شييرو انتقال ييا ميين القييرون الوسيينى ،وان كييان رواد

مشع التنوير سيكونون من الةوار والمنشقان وأ داء البااويةا

رفت الكنيسة الكاثوليكية واحدا من أصعب لحظات تارية ا م صدور ا الن حقوق اإلنسان والموانن والمناخ

الثور الم هز أوربة في ن اية القرن الثامن شرا لا يعد اإمكان الكنيسة التشاث بقال يا الكرتونيية القديمية مي
انتص ييار أفك ييار الديمقراني يية والمس يياوا واإلة يياءا ول ييا يك يين اإمكان ييا البق يياء بعا ييدا يين موه ييو ات مركزي يية تشي ي

المجتمعييات األوربيييةي كفص ي السييلنات و ال يية الييدان بالدوليية و ال يية اإليمييان بييالعلا والتعددييية الدانييية والسياسييية

والثقافييةا لقييد كانيت حقبيية البابيا الوون الثيياني شير ط 1823-1829ةايير تعااير يين ال يو الفاصييلة ايان البااوييية
والمجتمي  ،فييي حييان كانييت همومي فييي اصييدار ا يراءات أاوييية تحييرا الةميير فييي الحانييات والص يراا هييد الجمعيييات
السريةا و ندما نيرظ سيان سييمون أمياا البابيا الميمكور ميا سيماء المسييحية الجدايد فيي  1825اربنيا ايان اسيتمرار
القييو اال تبارييية واألةال ييية للكنيسيية ودورهييا فييي اصييالظ اجتمييا ي ماييقط ، 8لييا اجييد نييدء أمانييا صييا يةا كييان
الكاثوليك في واد وكنيست ا في وادا
فييي نفييس الفتيير سييتعود فكيير المصييالحة اييان الحرييية وهللا للظ ييور لييى أاييد الكاثوليكييية اللاارالييية التييي لعايت دو ار

سياسييا و قا يديا هاميا ر يا كون ييا أ ليية بكي المعيانيا وسياترك هيؤالء بصيمات ا فيي ثيور  1830واسيتقالن الجيكييا،

كملك في انعتاق الكاثوليك االارلنيداان مين ارينانييا منيم 1829ا اني لمين المفايد تتبي شةصييات هامية مثي القيس
والفالسو

أننوناو روسماني صرباتي  Rosmini-Serbatiط 1855-1797لمتابعة المسار الشا ة للعداد مين

الكاثوليييك نحييو حقييوق اإلنسييان ،سيواء بييالمف وا السييا د و ت ييم أو الحقييوق اإلنسييانية المؤسسيية لييى ال يية الشييةص

بييالوجودا اييم اكرنا من ي البابييا ري يوار السييماظ اإنشيياء سييكك الحداييد حتييى وفات ي فييي  1846بصييرةة رج ي الييدان
الشيعي الع ار ي ي أتتركون حمار هللا وتركايون الشيوماندفار؟ ا لقيد ااتعيدت الكنيسية لدرجية أصيبحت موافقت يا ليى
سكة الحداد و ياا صحت في روما انجياز كاايرا اال أن اايوس التاسي اليم حقيق هيمء المكاسيب هيو نفسي اليم
أدان وحي ايرا  80هييية ومف ييوا ،من ييا العقالنييية واالشييتراكية واللااراليييةط 9ا أم يا البابييا لاييو الثالييث شيير ط-1878
 1903فقد وصت حقوق اإلنسان ب الحقوق المنلقة اللجاا ط 10ا بالنسبة ل  ،الحرية الحقيقيية هيي القيدر لييس
لى فع ما ار ب اإلنسان وانميا ليى فعي واجبي ا بالتيالي ،فيإن حريية العبياد والتعااير والهيمار يمكين أن تكيون

مات أبعاد تحنيمية اما لا اتا تحدادها اد ةا حرية الهمار يمكين أن تكيون ا نياء اجياز لنا ية هللا واألشيةاص

المان يعارون ن السلنة اإلل ية ط 11ا لا يكن اارلايوز  Berliozاتجنيى ليى التياريو نيدما ياني الكاثوليكيية،

هما الدان الفاتن منم تو ت ن حرق الناس ا
لانييا انتظييار فظييا

النازييية لكييي ااييدأ الحييداث يين الييدفاا يين حقييوق انسييانية فييي 1941ا لقييد ت ايير الوهي مي

نشوء األما المتحد والعم لصيا ة اإل يالن العيالمي لحقيوق اإلنسيان ،كيملك مي

يياا حليت وارسيو حيون االتحياد

السييوفااتي وحاجيية الفاتيكييان الييى أسييلحة حقو ييية فييي مواج يية ت ميييش الكنيسييةا فبعييد انتقييادات الكنيسيية لإل ييالن
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العييالمي لحقييوق اإلنسييان فييي فقرتي المتعلقيية بحرييية اال تقيياد ،يياد اوحنييا الثالييث والعش يرين فييي حداث ي

يياا 1963

ليعتر بحقوق اإلنسان الوارد في اإل النا و لانا انتظيار المجمي الفاتيكيان الثياني فيي  1965إل ياد اال تبيار،

بعييد قييود زمنييية نويليية ،ليييس فقييي لحقييوق اإلنسييان ،وانمييا وبشييك

ايير مباشيير ،للكاثوليييك الييمان كييانوا فييي افليية

تنور همء الحقوق ،وكان ثمين دفيا ا ين آ ار يا ت ميشي ا أو ابعيادها ين الكنيسية ان ليا يكين السيجن والميوتا
فعندما ادت الكاثوليكية الى التاريو ،لا تكن محاكا التفتيش مصدر ا تزاز القساوسة ،وانما الرجان والنساء المان

سعوا للمحافظة لى ما أسماء ايك دو ال ماراندون  dignitate hominisطالكرامة اإلنسانية ا

اييدأ المجم ي العييالمي للكنييا س بعييد هييمء المصييالحة التاريةييية اييان حقييوق اإلنسييان والكنييا س ،وياييدو واهييحا تييدة
لمسات جداد حمل ا أانياء القيارات األةيرا مثي حيق االةيتال

وحيق التعيدد الثقيافي وحيق تقريير المصيار وأولويية

النهان هد العنصريةا وفي اجتماا كانكت اولتن تقرر ا ناء الحقوق التالية أهمية ةاصةي

الحق األساسيي فيي الحييا  ،حيق التنظييا اليماتي وال ويية الثقافيية ،حقيوق األ لييات ،حيق االةيتال

ك انسان في الكرامة ،حرية الدان والمعتقدا

فيي الي أر  ،حيق

لقد كانت الةنو الكاار في نشوء منظمات مسيحية لمناههة أ شك للتعماب والمنالبة بسيالمة الينفس والجسيد
منم 1970ا وهناك اتجاهيات اصيالحية مسييحية دايد تعمي هيد الت مييش ولهيمان حيق العمي والسيكن و ارهيا
من الحقوق في أوربة أو تناه في الدان الجنوب هد النام والفقر ومن أج حق التعليا والصحة والتنميةا

هما مركزييا فيي القيرن العشيرين ،فيإن القيرن
ان كانت الكنا س ال ربية في معظم ا د جعلت من مكافحة الشاو ية ا
الواحد والعشرين لن يعفا ا من مو ت واهك من المعيالا اير اإلنسيانية والظالمية للعولمية والنظياا النقيد العيالمي
واست الن الشمان للجنوبا ند الةوك في همء التحديات الكارا ،يمكن أن يعثر المتنورون فيي الفكير المسييحي

ال ربي ن نريق لإلنسان يفوق في نال وأهمات المف وا المتكلس للتبشارا
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الوصايا العشر والمث الديمقرانية

ط راء في اإلصالظ الاروتستنتي وحقوق اإلنسان
آالن هوزيو
بالمث الديمقرانية ،نعني في نفس الو ت ،الديمقرانية من ج ة ،ولكن أيها العلمانية وأفكار حقوق اإلنسانا وان

كنا نعلا أن باإلمكان اسيتقراء تعرييت يسيمك ارؤيية الفيروق ايان مصينلك وآةير ،اال أني مين المحايم يدا الةيوك
في دراسة تفصالية تحتا في الحقيقة لحاز واس اتجاوز رك وانار همء الموسو ةا

أوالي في أصون المث الديمقرانيةي
نود ابدئ األمر طرح السؤال التايل :هل ساالت اليهودية-املسيحية يف بروز املثل الدميقراطية احلديثة :العلمانية ،حقوق اإلنسان
والدميقراطية) ؟
لقد كان هذا التساؤل موضوع نقاش هام يف هناية القرن التاسع عشر( .)1حيث دافع البعض عن أطروحة تقول بضرورة البحث عن أصول
املثل الدميقراطية يف احلضارات اإلغريقية-الرومانية القدمية وليس يف املسيحية .وقد قابل أصحاب هذا الرأي التسامح عند الرومان واحلكمة
عند اليواننيني بغياب التسامح يف املسيحية(.)2
وابلتأكيد ،ليس من املؤكد أن املثل الدميقراطية (وبشكل خاص فكرة إعالن عاملي حلقوق اإلنسان) قد ترعرعت مباشرة يف الفكر املسيحي.
ولكن ميكننا القول أبهنا موجودة منذ زمن طويل يف الرتاث اليهودي.
ففي الواقع ،فإن املبادئ املعربة عن عاملية واسعة النطاق موجودة يف التلمود ( التعليقات اليهودية على العهد األول واليت تعود للقرن اخلامس
للميالد) .تعلن هذه التعليقات بوضوح أن كل البشر ،ألهنم على صورة هللا ،متساوين أمام رهبم ،سواء كانوا من اليهود أو غري اليهود ،من
النساء أو الرجال .كذلك يعلن املبادئ ملا ميكن اعتباره وثيقة عاملية للحقوق والواجبات للبشرية كافة .ووفقا للتلمود ،فقد أقر هللا تشريعان:
الثاين (الوصااي العشر) وهي خاصة بشعب إسرائيل .أما األول فهو للبشرية مجعاء( )3وقد وضعه هللا منذ خلق اإلنسان.
هذا التشريع العاملي مرتبط ،حسب التلمود ،أبول ما قال هللا لإلنسان" :وأوصى الرب اإلله آدم قائال من مجيع أشجار اجلنة مكل" (.)5
يف حديث قاعدته العفو واحلرية والوعد وليس املنع الذي أييت فيما بعد" :وأما شجرة معرفة اخلري والشر فال مكل منها".
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 الوصية األوىل هلذا القانون العاملي ،هي إنشاء احملاكم وإعداد القضاة .إن احلاجة إىل إقامة العدل أساسية للوجود البشري .وهـييف الوقـت نفسـه حـق ،احلــق يف العدالـة ،وهـو أول حقـوق اإلنســان .ويالحـظ أن هـذه الوصـية تؤســس لشـرعية السـلطة القضـائية ولــيس
لشرعية السلطة السياسية .فلقد كان لليهودية القدمية ابستمرار نوع من الشك وغياب الثقة ابلسلطة السياسية.
 بع ـ ــدها ميت الوص ـ ــااي التالي ـ ــة :ال حتل ـ ــف ابسـ ــم هللا ابلباط ـ ــل ( )6ال يك ـ ــن لـ ــك مـ ــن إلـ ــه غـ ــري هللا ( )7ال تقتـ ــل ،ال متـ ــارسالسفاح(" ،)8ال تسرق"" ،ال مكل حلما قطع من حيوان حـي"( .)9ولكـل وصـية مـن هـذه الوصـااي كنتيجـة طبيعيـة ،حـق مـن حقـوق
اإلنسان اإلنسان أو احليوان
 أمــا املســيحية مــن جهتهــا ،فقــد ن ســيت منــذ أصــبحت ديــن دولــة ،تعــاليم الســيد املســيح املؤسســة علــى التســامح والعامليــة(.)10وهكذا ،يف القرن الرابع امليالدي ،كـان اعتنـاق املسـيحيني لشـعرية أجنبيـة يعاقـب عليـه بعقوبـة اجلرميـة الكـربى ،علـى العكـس مـن ذلـك،
هنـاك مرســوم لعـام  1150مينــع العمــادة اإلجباريـة ،وأن اليهــود واملســلمني ا القبـول هبــم سـواء مـن حيــث املبــدأ وأيضـا يف الواقــع ،علــى
األقل يف حقب معينة.
 -ميكننا أيضا أن نطرح التساؤل عما قمه اإلصالح الربوتستنيت للمثل الدميقراطية.

اإلصالح الربوتستنيت ،بوضعه موضع الشك شرعية البابوية ومكيده على مبدأ ساكردوك العاملي للمؤمنني سرع التطور حنو دولة دميقراطية
حديثة( .) 11لقد سهلت الربوتستنتية نزع الصفة املقدسة عن النشاط السياسي ودنيوية هذا النشاط( .)12وساالت يف االعرتاف حبرية
الضمري ( )13والفصل بني الكنيسة والدولة(.)14
وميكن القول أن فكرة حقوق اإلنسان كانت عند لقاء رافدين :تقاليد عصر التنوير اليت تبنت فكرة احلقوق الطبيعية (واندت إبنسانية
الوجود) وتقاليد اإلصالح اليت أخذت حبقوق هللا (واندت بشكل طوابوي للمثال املطلق).
ومع ذلك ،ميكننا مالحظة أن الربوتستنتية ،يف األماكن اليت شكلت فيها أغلبية سكانية (اجنلرتا ،سكوتلندا ،البلدان االسكندانفية ،أملانيا) مل
تقم فصال بني الدين والدولة .صحيح أن الوالايت املتحدة األمريكية قد أقامت هذا هذا الفصل منذ  ،1791ولكن هذا الفصل ،جاء
إلقامة احلرايت الدينية يف وضع يتسم ابلتعددية.
أما يف فرنسا ،فقد تعززت فكرة احلرية الدينية والعلمانية بفضل النهضة ( مونتني  Montaigneو رابليه  ،)Rabelaisمث بفضل عصر
األنوار املناهض لالكلرييكية (فولتري  Voltaireومونتسكيو )Montesquieuولو أن مادة "التسامح" يف املوسوعة قد حررها
كاهن( .)15وال ميكننا أن نعزي لتأثري الربوتستنتية إعالن  1791حلرية املعتقد أوإقامة األحوال الشخصية العلمانية يف .1792
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على العكس من ذلك ،ويف هناية القرن التاسع عشر ،كان للربوتستنتية وبشكل خاص الربوتستنتية الليربالية دورا هاما يف والدة املدرسة
العلمانية( .)16وهكذا ،ويف الوقت الذي أدان فيه مؤمتر األساقفة يف فرنسا عام  ،1909املدرسة العلمانية حبزم ،استقبل فصل الدين عن
الدولة يف  1905بشكل إجيايب من قبل الربوتستنت ويف نفس العام أعرب البااب عن سخطه يف رسائل اببوية.
نعود إىل السؤال حول املعاصرة :أين تقف املسيحية اليوم ،مبكوانهتا املختلفة ،من املثل الدميقراطية؟
يف عام  ،1937أدان البااب يب احلادي عشر ،الدولة الشمولية بشكلها النازي وبشكلها الشيوعي .وتدافع الكاثوليكية اليوم عن حقوق
اإلنسان ضد غزو الدولة .ومن جهة الربوتستنت ،ومبواجهة النازية ،ا تشكيل الكنيسة االعرتافية املدعومة من أكرب علماء الالهوت (كارل
ابرث  ،K. Barthديرتيش بنهوفر  ،)Dietrich Bonhofferومنذ بعض الوقت ،أصبحت الكنائس تلعب دورا رايداي يف حقوق
اإلنسان والدفاع عن املثل الدميقراطية .حىت الكنيسة الكاثوليكية ،ولو بطريقة حذرة ،أصبحت توافق على الرجوع لفكرة العلمانية.
والبد من ترك حيز للمسيحية األرثذوكسية اليت بسبب تبنيها للفكرة الالهوتية حول "مسفونية السلطات" مازالت تدافع عن الرتاكب بني
الكنيسة والدول ،وبشكل ما ،ترفض التعددية الدينية(.)17

ثانياي ما هي أسس حقوق اإلنسان؟
 يف الهــوت تومــا اإلكــويين ،أســاس احلــق ،هــو الطبيعــة اإلنســانية نفســها .ويف الواقــع" ،طبيعــة" اإلنســان ،عقلــه ووعيــه ،يقودانــه بشــكلطبيعــي للخــري واألخــالق وحــس العدالــة وحتثــه ،بســبب ذلــك ،علــى إقامــة القواعــد األخالقيــة واملبــادئ املنظمــة للحيــاة يف جمتمــع(( )18سـواء
كان دستور الدول أو املبادئ العامة لألخالق العاملية ابعتبارها الشجرة اليت أجنبت حقوق اإلنسان).
 ميكــن االع ـرتاض علــى ذل ــك .يف الواقــع ،ابس ــم الطبيعــة اإلنس ــانية ،ا تش ــجيع االنتصــار ل ــروح التوســع ،التفري ــق بــني الش ــعوب وب ــنياألعراق .يرفض فيخته  Fichteوالرومانسيون األملان حقوق اإلنسان ابسم الطبيعة اإلنسانية .فال شئ يثبت أن الطبيعة اإلنسانية تقود إىل
الدميقراطية ،الطبيعة اإلنسانية ميكن أن تؤدي إىل نظم اجتماعي قائم على العبودية ،الال مساواة ،سيادة األقوى..
 يف مواجهة هـذه احملاولـة لتأسـيس احلـق (وأيضـا الدميقراطيـة) ،علـى الطبيعـة اإلنسـانية واملنطقيـة لإلنسـان ،تـداعى الالهـوت الربوتسـتنيتبتقدمي الوصااي (ابعتبارها شجرة نسب حقوق اإلنسان واملثل الدميقراطية) ،كالتماس من هللا نفسه حنو النظام الطبيعي للمجتمعات والطبيعة
اإلنسانية نفسها .فلنحدد ذلك أكثر:
 حقوق اإلنسان (اليت تعلن احلرية ،املساواة والعدالة) ،بعيدة عن وصـف الوضـع الطبيعـي للمجتمـع ،هـي وثيقـة طوابويـة ووعـد .بـنفسالطريقة اليت تشكل فيها الوصااي وعـدا قدمـه هللا لإلنسـانية .وكونـه قـد صـيغ ابملسـقبل (أنظـر مـا وعـدك الـرب ،عـاجال أو آجـال" ،لـن تقتـل"،
"لن تسرق" ..وبنفس الطريقة ،اإلعالن عن أن الناس يولدون أحراراومتساوين يف احلقوق ،هذا أيضا اإلعالن عن وعد شبه طوابوي .ولـيس
وصفا حلالة معاشة.
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 القـوانني واالاللتزامــات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان (مثلهــا مثــل الوصــااي) تشــكل نــداء لوضــع وعـد موضــع التنفيــذ .ومــا يتطلبــه إقامــة هــذاالوعد غري هنائي ،مبعىن أننـا لـن ننتهـي مـن هـذا املوضـوع أبـدا( .)19وهكـذا ،فهـو جيعـل اإلنسـان يكتشـف عـدم قدرتـه "الطبيعيـة" علـى فعـل
اخلري( .) 20ولكن الطابع الالهنائي هلذه املتطلبات هو أيضا لإلنسان ،حض على جتاوز الذات.
 القانون (الذي يقوم على الوصااي ،أو تعلنه الـدول الدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان) لـيس قاعـدة ىمرغمـة علـى احلريـة ،بـل أسـلوب للعـيش
حبرية .وهكذا ،فإن الوصااي ،تقدم نفسها كأسلوب لتحرير كل العبيد .مـثال ،احـرتام السـبت ،هـو أسـلوب ليكـون املـرء حـرا جتـاه عملـه .عـدم
القتل ،أن ال يكون املرء عبدا لعدوانيته .عدم االشتهاء ،أن يكون املرء حرا جتاه رغبة اجلسد..

ثالثاي حقوق اإلنساني توتالاتارية جداد ؟

هل ميكن لقواعد حقوق اإلنسان أن تنطبق بشكل شامل دون األخذ بعني االعتبار للعادات والتقاليد احمللية؟ هل على حقوق اإلنسان أن
حتل حمل "األخالق احمللية" واليت تظهر لنا يف بعض األحيان عبثية بل شنيعة (كاخلتان مثال)؟
هل الغرب ،مبحاولته فرض حقوق اإلنسان على كامل البسيطة ،ميارس شكال من أشكال االستعمار اجلديد؟
يف هذا املوضوع ،من املفيد مالحظة أننا قد مرران سريعا من عصر التنوير وادعائه العاملية إىل شكلني من أشكال الفتح ذو االدعاء العاملي:
االستعمار ،مث الشمولية (انزية أو سوفيتية) .هذين الشكلني ميكن أن يضعا األصبع يف األذن :هل حقوق اإلنسان شكل خمملي لالستعمار
والتواتليتارية؟
علينا مالحظة أن هناك شعوب مستعدة لرفض تقدم احلداثة (واملبادئ العاملية حلقوق اإلنسان) للبقاء يف حالة ثقافية خمتلفة متميزة،
مستقلني ومشربني هبويتهم اخلاصة( ،)21هل علينا احرتام خيارهم هذا()22؟
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو التايل :هل علينا اعتبار حقوق اإلنسان ابعتبارها حقيقة قيمة عاملية (ويف هذه احلالة فرضها على الناس
طوعا أو كراهية) أو ابعتبارها وحسب طريقة تفكري غربية ولدت من مركب الفلسفة األملانية والفلسفة الفرنسية لألنوار ( ويف هذه احلالة،
علينا التوقف عن املطالبة بتطبيقها على كل الناس على سطح األرض).
إن جوايب الشخصي يقوم على االعرتاف أبن هناك خصوصيات غربية يف إيديولوجية الدميقراطية وحقوق اإلنسان .حقوق اإلنسان عاملية
االدعاء ،ولكنها ليست كذلك يف نشأهتا أو يف الروح اليت سادت مراحل تكوهنل.
ما العمل إذن يف مواجهة ثقافات (آسيوية أو إفريقية مثال) ال تعرتف اليوم على هذه احلقوق؟
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ابلنسبة يل ،من حق الغرب أن يطمح لعاملية املثل الدميقراطية ،ولو كانت هذه املثل غربية األصل ،ولو كان ذلك ميكن أن يفسر من قبل
البعض كشكل لالستعمار اجلديد .إال أن املبشر اجلديد خيتلف عن املبشر القدمي "بثوبه اللطيف" .أي إبسلوبه غري التسلطي وابحرتامه
للثقافات األخرى.
وهنا أيخذ التمييز الذي وضعه لوثر بني الوعد والوصية ،بني العفو والقانون ،كل معانيه .حقوق اإلنسان ،وبشكل أكثر عمومية املثل
الدميقراطية ،ال ميكن أن تقدم كقانون على كل فرد طاعته حتت طائلة اعتباره بربراي .إن حقوق اإلنسان إميان وقناعة ،وثيقة تقدم لآلخر،
بصيغة "أعدكم ،أنتم وأان سنكون متساوين".
هكذا ،بىن العامل واملبادئ العاملية حلقوق اإلنسان ليسوا هنا لفرض عقيدة ولو كانت عاملية وعقالنية ،وإمنا لتنظيم إدارة الصراعات،
الثقافات ،والعادات واألخالق والتقاليد.
------------------------------مالحظات:

Cf. J. Bauberot, Origine et naissance de la laïcité, in : Encyclopédie des religions,
-1
sous la direction de F. Lenoir et de Tardan-Masquelier, Bayard Editions, 1997, tom II, pages
2089 à 2097.
لى العكس من ملك ،وبشك ةاص فارداناند اويسون ،يعتار بأن األةالق العلمانية والعالميية تجيد أصيول ا
-2
في اإلنجا  ،مأةوم من أصول ا الدو ما يات ،و ا والد المؤسسات ا الساد المسيك هو أون لماني ألني أون مين

رفك سلنة األديان ونرظ مادأ الفص اان الدان والدولة ا ي ما لقيصر لقيصر وما

طانجا متى  22-21ا

سمي هما التشري األون بقانون نوظ ،ألن بعد النوفان ،أصبك نوظ جد ك البشر أنظر فيي هيما الموهيواي
-3
J.Eisenberg et A. Abecassis, Et Dieu créa Eve, Albin Michel, 1979, page 105 à 126.
وتهيات الا وديية بشييأن هيما القيانون العييالميي وكي مين يقييوا مين اللنفياء بالوصييايا السيب إلنا ية أميير هللا يكيون ميين
أهي العيدن ولي مكاني فيي العيالا القيادا ط Maimonide, Hilhoth Melahim VIII, 2ماهيمء العالميية الةار ية

للمعتيياد ،يقييون اايين ميمييون فييي القييرن السيياب مييا ترفه ي الكنيسيية الكاثوليكييية بشييك منلييق كمييا فييي اليينص الحييداث

Dominus Jesuا
Talmud, Sanhedrin 56,b.
-4
سفر التكوين2،16 ،ا
-5
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-6

انون نوظ ار داني ،ف و ال انص كما هو حان الوصايا لى اإليمان با و بادت  ،ولكن فيي هيما القيانون

اجب دا اإلساء

تحث

-7

 ،ألن اإلساء

لى االنتحارا جوب 9 ،2ا

اساء للحيا ور بة في الموتا وهكما حان تيد و زوجية جيوب زوج يا للعين هللا

بياد األصييناا ،هييي ا نياء المنلييق لمييا هيو فييي الحقيقيية نسياي؛ هييي ةلييق آل ية لييى صييور اإلنسييان ،أ

آل ة مةلو ة وفق ر بات  ،أفكارء ومثل ا لنتمكر أن الجمر الالتاني لك من  idole, idée, idéalهو واحدا وهكما فإن
ك فكر وك مثان هما صنا في حالة و ا الوصايا العشر تأةم الموهوا في صي ة لين يكيون اوسيعك تكيوين صيور

هللا  ،لن تأةم دون جدوا اسا األاد ربك ا الوحدانية الصيارمة للا وديية ،هيي اإليميان اإلي ايدون اسيا وبيدون صيور ا
ان ييا اال تقيياد الماييد ي فيمييا يشييب السييات بحديي ي ميين ج يية است صييان كي اآلل يية طواألصييناا الييمان هييا صيينا ة بشيرية

يعني اإلنسان ارها اإلسا والوج اللمان انسجمان م أفكارء ومثل ا

-8
-9

-10

همء الوصية يعتارها لماء االتنولوجيا معنى المي ااا كملك نجدها في اداية سفر التكوين 24 ،2ا
يحق لإلنسان أن يأك اللحا ولكن ال اجوز ل أن يشوء أو يعمب الحاوانا طسفر التكوين  3 ،11ا

مثي اإلنسييان الييم اييزرا زر ييا جاييدا فييي حقل ي ثييا يييأتي ييدوء ويييزرا الييزوان وسييي الحننييةا فينلييب رب

الاات أن اترك الزوان م الحننة وأن انتظر العمان الحصاد حتى ال تقل الحننة م الزوانا و ندها يقل الحصادون

الييزوان فيحييزا ويحييرق ثييا تجمي الحننييةطانجا متييى  ،13ميين  24الييى  30ا أيهييا هييما القييون المييدهش للمسيييكي ان

كثارين سيأتون من المشارق والم ارب ويتكنون م ااراهيا واسحق ويعقوب في ملكوت السموات ا

-11

ا تار ثاودور دو ااز  Théodore de Bèzeأن السياد ليست من شأن الملوك وانما الشعوبا و يد مليت

-16

أهييا مسييا د جييون فايير كييانوا ميين الاروتسييتان اللاا يرالاان طمث ي فاردانانييد اويسييون ،فاليييكس ايكييوت وجييون

الكنا س الاروتستنتية من نشأت ا بشك ديمقراني وملك ألكثر من رن ا الثور الفرنسيةا
Jean-Paul Willaime,
-12
La
contribution
du
Christianisme à la modernité
politique, in Encyclopédie
des religions, Bayard, 2000,
Tome II, pages 2109 à 2118.
بالنسبة للاروتستنتي ااار باا  Bayleط 1706-1647ي حقوق الهمار هي مباشر حقوق هللا ا
-13
Jean-Paul Willaime,
-14
Laïcité ; Encyclopédie du
Protestantisme,
Paris
et
Genève, Le cerf, Labor et
Fides, 1996, pages 843 à 853.
كانت الاروتستنتية و ت م متأثر بشك كاار بفلسفة األنوارا
-15

ستيغ ا و ند ياا المدرسة العلمانية ،أ لق الاروتسيتنت مؤسسيات ا التعليميية النا فيية و يدموا للجم وريية يددا هاميا مين

المدرسان والمعلمانا
Jean-Paul Willaime,
-17
La
contribution
du
Christianisme à la modernité
politique, article cité.
اوجد ند اإلنسان ما ط inclinatio naturalisلفع الةار والفهالةا اؤكد توما األكوينيي وفق الماون
-18

النايعية يأةم النظاا مكان وفقا للقانون النايعيا ففي الوا ي  ،يشيعر الميرء باالنشيداد نحيو البحيث ين الةاير المتوافيق
م نايعت اا حسب همء الفنر  ،ك ما يهمن حفظ النوا اإلنسياني وكي ميا يمني

كيس مليك يشيك القيانون النايعيي

ط St. Thomas, Somme théologique, I, II, 90-108ا
Cf. Jean-François Collange, Droits de l’Homme, nature et Loi, in Ethique et natures,
-19
ouvrage collectif, sous la direction de E. Fuchs et M. Hunyadi, Labor et Fides, 1992 ; cf aussi
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Eric Fuchs et Pierre-André Stucki, Au nom de l’autre, Essai sur le fondement des droits de
 l’Homme, 1985, Labor et Fides, pages 134-149 .ان الناب ار المحدود للقانون اادو أكثر وهوحا فيي
الع د الجداد من في الع د القدياا ان األمر بمحبة القريب كمحبة النفس ال يمكن أن يكون ل ن ايةا

-20

يقون كالفني القانون مث المرآ نبحث فا ا أون األمر ن نقا هعفنا طمؤسسة الدان المسييحي،4 ،2 ،

 7أيها ليوثري ان ال ايية الر يسيية للقيانون ليسيت أن يصيبك البشير أحسين اي أسيوأ أ جعي النياس يكتشيفون أن يا
أسوأ مما اتصورون طالجزء  16من األ مان نبعة  1972صفحة  37ا

-21

في ك

االة هناك نوا مين الدوزنية ايان اليزوا الةيارجي اليم يسيمك اإ ياد تكيوين الجما ية و زلية نسياية

تسمك اتقوية الفرو ات اان الجما اتا والتوازن في همء الدوزنة هو الم رجك السر ة فيي التنيور الااوليوجي والحاويية
في اإلاداا الثقافي طليفي ستروس ا

-22

نصان من الع د القديا يصبان في هما االتجاءي ار باا  ،الم يشرظ ويوهك وا عة أن البشر ال اتحيدثون

ل ة واحيد وأن االةيتال

لييس لعنية وأن الوحدانيية المركزيية لبااي هيي التيي جعي مني لعنيةا والثياني و يا العنصير ي

ونزلت الروظ لى التالمام فصار اوسع ا التحدث م الوثناان ال ت ا الةاصةا
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شارك في همء الموسو ة
•

ااراهيا التياوتيي درس الحقيوق واميت ن المحاميا فيي الج از يرا توجي لد ارسية االةتصياص الجنيا ي اليدولي

والقييانون الييدوليا داف ي منييم سيينوات يين هييرور وجييود منظميية ايير حكومييية تعنييى ب ييياب المحاسييبةا وهييو المبييادر
لتكوين منظمة العدالة العالمية في الها و د انتةب أون ر يس ل ا في 2001ا
•

آالن هوزيييوي ييس اروتسييتنتي و ار ييي كنيسيية اإلت يوان اإلصييالحية فييي بيياريسا حييا ز لييى الييدكتوراء فييي

•

شرات الكتب والدراسات في حقوق

الثاولوجيا والدكتوراء في الفلسفةا ل

د مؤلفات ت تا باإلصالظ األةال ي والحقوق اإلنسانيةا

جمان الاناي من أارز أ الا اإلصالظ اإلسالمي في مصر الاوا ،ل

العمي وبنيياء فقي جداييد وا اميية العييدن وحرييية التعااييرا ر يييس االتحيياد اإلسييالمي الييدولي للعمي ومييدار مؤسسيية فوزييية
وجمان الانا للثقافة واإل الا اإلسالميا
•

جيمس اوني أ د أنروحة الدكتوراء في الم رب ،مؤلت كتاب سورية بال ناا وكان من مؤسسيي مجلية

ماريب األمريكييةا أحيد أهيا المةتصيان اليدولاان فيي شيؤون األميا المتحيد ا ايدار منظمية

لوبيان اوليسيي الم تمية

ادمقرنة المؤسسات اان الحكومية في العالا وبشك ةاص األما المتحد ا أشر جيمس اون لى Politics of
 the Worldالتي صدرت ن جامعة أكسفوردا
•

حسان العوداتي درس الج رافيا واألدب الفرنسي ،ش

د مناصب في ر اسة الوزراء والوكالة السورية

لونبيياء والمع ييد العييالي للصييحافةا مؤلييت للعداييد ميين الكتييب والد ارسييات ومييداف

ناييد يين حقييوق الم ي أر ا أسييس دار

األهالي للنشر في دمشق وهو مدارها العااا
•

داداي ي روجيي ي ي دكتييور ف ييي الحقييوق وأس ييتام الق ييانون العيياا ف ييي جامعيية ب يياريس الثامنييةا م يين المةتص ييان

باالتفا ية األوربية للو اية من التعماب ول أنروحة في الموهواا مؤلت الدلا في الحماية الدولية لحقوق اإلنسان
الصادر ن دار نشر البانسي سوفا ومعا من أج حقوق اإلنسان2000،ا

•

راؤون مييارك جانيياري دكتييوراء فييي العلييوا السياسييية ميين الجامعييات الفرنسييية والالجيكييية ،باحييث فييي مركييز

أوكسييفاا فييي الجيكيياا باحييث فييي وحييد البحييث الةاصيية بييالتكوين والمعلومييات حييون العولميية  URFIGفييي اروكس ي
وباريس وجناتا
•

اد العزيز النويهيي دكتور دولة فيي الحقيوق ،أسيتام القيانون الدسيتور فيي كليية الحقيوق بفياس واسيتام

از ر في كلية الحقيوق السويسيي بالربيا ا أحيد أهيا المةتصيان العيرب بحيق التنميية ،مستشيار ر ييس اليوزراء الم ربيي
في هايا حقوق اإلنسانا

•

فاولات دا ري دكتور في لا النفس وتدرس  ،ر يسة اللجنية العربيية لحقيوق اإلنسيان ،ل يا يد مناصيب

ا تبارية في مراكز بحث ومنظمات ا ليميية ودوليية ،نشيرت يد كتيب ود ارسيات وتقيارير حيون حقيوق اإلنسيان والمي أر

وال جر والنا فية والالج انا
•

محمد حافظ يعقوبي باحث وكاتب فلسناني ،حا ز لى دكتوراء دولية فيي ليا االجتميااا مؤليت العدايد

ميين البحييوث والد ارسييات فييي القهييية الفلسيينانية والديمقرانييية والعلييوا اإلنسييانية و هييية الالج ييان ومف ييوا األبارتااييدا
شي

مناصييب يادييية وا تبارييية فييي المنظمييات ايير الحكومييية ومستشييار فييي الاونسييكو ،ميين مؤسسييي اللجنيية العربييية

لحقوق اإلنسان ورموزها الفكريةا
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•

محمييد السيياد سييعادي ميين أهييا رمييوز الفكيير الييديمقراني والحقييو ي فييي العييالا العربييي ،لي

ييد مؤلفييات فييي

االستراتاجيات السياسية والتكوين االجتما ي السياسي وحقوق اإلنسانا ايرأس تحريير مجلتيي رواق ربيي و هيايا

مصرية ا دكتور في العلوا االجتما ية ،مستشار أكاديمي لمركز القاهر لحقوق اإلنسان ،مستشار في اللجنة العربية
لحقوق اإلنسانا ادار حاليا مكتب األهراا في واشنننا

•

المصيينفى صييوليكي ميين األ ييالا التييي زاوجييت اييان الممارسيية والبحييث فييي الييدفاا يين حقييوق اإلنسييان،

ةاك في تجارب ماتكر لتعليا حقوق اإلنسان في المجتم الم ربيا ل
والديمقرانية والعلمانية ،ارأس تحرير مجلة وج ة نظر ا

•

د أبحاث ودراسات في الحقوق اإلنسيانية

منصي ييت المرزو ي يييي أسي ييتام في ييي كليي يية الني ييب في ييي جامعي يية سوس ي ي  ،أون ر ي يييس للجني يية العربيي يية لحقي ييوق

اإلنسانط ، 1998-2000الر يس السااق للرابنة التونسية لحقوق اإلنسيان والمجليس اليونني مين أجي الحرييات فيي

تيونسا ر يييس المييؤتمر مين أجي الجم وريييةا لي اربيية شيرين كتابيا وبحثييا فييي النيب وحقييوق اإلنسييان والديمقرانييية

واألدبا
•

هياني نسيار ي باحيث فيي الشيؤون اإلسيالمية والقهيايا العربيية و مي سيكرتا ار لتحريير مجلية رواق ربييي

الصادر ن مركز القاهر لدراسات حقوق اإلنسانا

•

هاثا مناا ي من موالاد جنوب سورية ،درس النب العاا فيي دمشيق وبياريس ،حياز ليى داليوا المعالجية

النفسييية الجسييدية ودالييوا اهيينرابات النييوا واليقظييةا درس العلييوا االجتما ييية وحيياز الييدكتوراء فييي األنثروبولوجيييا ميين
بيياريسا ش ي

ييد مناص ييب ربييية و المييية ف ييي منظمييات حقييوق اإلنس ييان وليي ةمسيية و شي يرين كتيياب فييي المي ي أر

واإلسييالا والتنييوير والديمقرانييية وحقييوق اإلنسييان بالعربييية والفرنسييية واإلنجلازييية واإليناليييةا شييارك فييي ييد مؤلفييات
جما ية ول رابة  200مقالة ودراسة ومحاهر ا المتحدث باسا اللجنة العربية لحقوق اإلنسانا
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نصوص أساسية

 -1القانون اإلنساني الدولي
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مدة الى القانون اإلنساني الدولي

هاثا مناا
مقدمة تاريخية:
ه

در البشرية الحرب وه

درها تحم مصا ا ا مقاا الحد من أهوال ا؟ ليس هناك اتفاق بعد لى لى هما

السؤان الفلسفي والحقو ي الكاار ،ور ا ك ما تركت الحروب من ندبات سوداء في وج التاريو ،ما زالت فكر

تحريا الحرب تحمل ا أ لية في هما العالاا من هنا ،وفي سقت العجز ن تحريا الحرب ،جرا التشري للحرب

المشرو ة و ار المشرو ةا

أوجدت البشرية أشكاال متعدد للحماية من فظا

الحرب ،وسعت اوسا

ثنا ية أو جما ية لقوننة الوه البشر

في ظ الن از ات المسلحةا في حان ا تارت بعك اإلمارانوريات الحرب وسالة لنشر المعرفة أو العقاد أو
المدنيةا

ونجد في الكتابات اإلثنولوجية أ رافا افريقية ديمة جدا فيما اتعلق بأسالاب القتان من ا ما أ نى ار المقاتلان

األمان لى أرواح ا وحرا ال در واال تداء الجنسي لى أ ٍا أو حام وما حرا ال در والةيانة واألسلحة البشعةا

لا تكن الممالك المشر ية القديمة سلمية الن ج وانعكس ملك لى أ راف ا فيما اتعلق بالحربا فالباالاون رةصوا
ألنفس ا فقأ ان العدو الم زوا و ن أاد

أ

وأ داا األسار وشوي بالنار ،ولا تكن النز ة الحربية ند اآلشوريان

نفا فيما امكرنا بأولى امارانوريات الياباناط1

ومن أولى معاهدات السلا والتحالت وتنظيا العال ات الجنا ية التي وصلتنا أةبارها تلك المو عة اا  1391ا
الميالد اان رمسيس الثاني فر ون مصر وملك شاتاا و د وصلتنا ش ادات لرجان دان متنورين ن األ ار

ما

ا الكولوماية في ثقافات ال نود الحمر تدن لى تنوا كاار في ادار الحرب والسلاا
وفي الصان القديمة ط 551-479قاا ظ رت مؤسسة لي المتكونة من وا د أةال ية و انونية مشاا ة لما
نعر

في األزمنة الحداثةا من ا مثال وا د التعام م مبعوثي الملوك ،حاث شك

ت هؤالء أو احتجازها أو

ا تقال ا مال مشانا ومداناا و د أ د الباحث كيشارو اريي  Iriyeدراسة حون مبادئ القانون الدولي في هوء

العقاد الكونفشية اارز أولى مةاهات القانون الدولي في شر ي آسيااط2
ا

رابة  2400اما ،اتب الحكيا الصاني منشيس تعاليا كونفوشاوسا و د كان هد العنت ومادأ الحرب التي

ا تارها جريمةا ومن أ وال أن الحاكا الصالك ال يشن الحرب لى البالد الةارجية ا يشن ا هد العدو المشترك
للناس وهو الفقرا
التاوية وهعت السالا كمادأ أساسي لتنظيا العال ة اان الناسا و د جاء في كتاب الو-تسيي ان ال د

العظيا

للرج الصالك هو المحافظة لى السالاا وهو ال اجد لم في كسب المعارك وفي ت رفا في البشريةا ط 3ا

حرمت الوصايا العشر القت  ،اال أن الع د القديا لا يستبعد الحرب من العال ات اان البشرا ويمكن القون أن

األساس الفلسفي للقتان ردا لى العدوان شك

اسما مشتركا اان الا ودية والكنا س المسيحية واإلسالاا في حان
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جملة ما انسب للمسيك اؤكد لى د وت لتحااد الد و للحرب في ك ظر ومكان بمحبة العدو واإلحسان الى
الةصا ومباركة المسي والصال ألج أبعد الناسا

انسب لاوما ول أن النصر اولد المقت ألن الم زوا في شقاء ،وأن الكراهية يستحا

لا ا أن تزون بكراهية مثل ا

انما تزون بالمحبةا ويقون في الوصايا الةمس لالستقامةي ال تقت كا نا حيا ،ال تسرق أو تأةم ما لا يعي لكاا
ال تق كمبا ياا ال تقا لى دنساا ال تسكر أو تةدر نفسك في أ و ت ا

وحتى القرن األون ا الميالد ،يالحظ سياد انون دولي هندوسي لا يماز لى أساس الديانة وكان بمثابة وا د
تنظا العال ة اان الوحدات السياسية-االجتما ية في شب الجزير ال نديةا

نور دامى اإل ريق وا د

رفية تؤكد

لى حرمة شةص المبعوثان وحق اللجوء لوشةاص المان الجأون

لوماكن المقدسة و دسية المعاهداتا ومن المؤسسات ال امة في الاونان القديا مؤسسة وكالء األجانب

 proxenoiالمان لى الر ا من أن ا كانوا من موانني المدانة التي يعيشون فا ا ،كانت تنا ا ا م مة حماية

مصالك األجانب وتمثال ا أماا السلنات اإلدارية والقها ية والدانية في المدانةاط4
يف اجملتمع العريب قبل اإلسالمي ابتكر العرب األشهر احلرم وهي أشهر حيرم فيها وقوع احلرب ألي سبب كان وألي مربر كان حفظا للنفوس وردا
للعدوان وحبثا عن الوسائل السلمية يف حل النزاعات وهي عشرين يوما من ذي احلجة واحملرم وصفر وشهر ربيع األول وعشر أايم من ربيع اآلخر.
وقد مسيت احلروب اليت جرت يف األشهر احلرام ابلفجار واملفاجرة وعري من خاضها ويعرف للعرب فجارات أربع.
في اإلسالا كان المادأ األساسي في رفك القتان والحرب وان كان ثمة نقنة اجم

لا ا أصد اء و أ داء اإلسالا ،

ف ي أن القتان لا يكن اةتيار الناي و المسلمان و انما من مننلق الدفاا ن النفس ا و د أايك القتان من أج انقام
الدان وديمومت ال انشاء الدولة ومن أج حرية العباد ال مصادر حق االةتال  ،وهمء نقنة جوهرية ألن ا األساس في
ك جدن اسالمي حون الج اد واإلمامة والحكاا و د كانت مننلق اال تزان واإلصالظ في اإلسالا ديما وتعار ن
وج ة نظر الةي اإلسالمي المتنور الاواا
رةص اإلسالا بالقتان لرف الظلا وو ت جريمة العدوانا ويهات الدكتور السبا ي ل ما المادأ الدفاا ن حرية
الشعب واستقالل وسالم في همان لحرية العقا د كل ا ،كملك نجد الشعوب المظلومة كافةي أروا ما نادت ب

حهارتنا أن الدفاا

ن الهعفاء المستملان في الشعوب األةرا واجب

لانا كما اجب الدفاا

ن حريتنا

وكرامتنا اط 5ا
ويظ ر نص صلك الحدااية آةر السنة السادسة لل جر ط مااو 628

اان ريش و المسلمان تفها الناي لع د

ار متوازن ارافق سالا شر سنوات لى الحرب ،ر ا ك ما أتت ب الحرب من نا ا زر ت أولى االمتيازات

المادية لالنتماء اإلسالميي
باسمك الل ا ،هما ما صالك لي محمد ان اد هللا س ا ان مرو اصنلحا لى وه الحرب ن الناس
شر سنان يأمن فا ن الناس و يكت بعه ا ن بعك لى أن من أتى محمدا من ريش ب ار امن ولي ردء

لا ا ،ومن جاء ريشا ممن م محمد لا اردوء لي  ،وان ااننا ابة مكفوفة ط أ صدور مننوية لى ما فا ا ،
وأن ال اسالن وال ا الن ط أ ال سر ة بالةفاء و ال ةيانة

وأن من أحب أن ادة في قد محمد و دء دة

في  ،ومن أحب أن ادة في قد ريش و دها دة في ا ا
النفس

ار المقاتلة واال تداء

لى النساء والشاوخ واألنفان واألمالك و ن الشجر

احرا الناي محمد ت
واإلهرار بمصادر المياء والتحريق وك ما يعود لى اإلنسان انف في الحروب ويروا ن

ول

ال ت لوا وال

ت دروا وال تمثلوا وال تقتلوا ولادا وال شاةا في أون تحداد ربي اسالمي للعدوان أثناء القتان أو جريمة الحرب

بمصنلحنا المعاصرا ويحك القرآن لى مادأ الحياد اإلاجااي ،أ
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السعي الى المصالحة في الحروب كمادأ

أون ثا التدة هد الف ة البا ية في حان استمرارها في العدوانا و د بقات الوصايا األساسية مجتمعة لى لسان
وصية أاي بكر الصداق الش ار ي يا أا ا الناس ،فوا أوصيكا بعشر ،فاحفظوها نيي ال تةونوا وال تعلوا وال

ت دروا وال تمثلوا ،وال تقتلوا نفال ص ا ار وال شاةا كاا ار وال ام أر  ،وال تعقروا نةال ،وال تحر وء ،وال تقنعوا شجر

مثمر  ،وال تمبحوا شا  ،وال بقر وال بعا ار اال لمأكلة ا تجم أسس حماية الحقوق األساسية للناس في زمن الحرب
حاث تمن التعرك للمدناان والف ات المستهعفة وتنالب بالحفاظ لى ما هو حي من النبات والحاوانا و د
أهات ل ا دا هدا اات أو صومعة أو مكان باد في مأثورات لعلي ان أاي نالب و مر ان اد العزيزا

وان كانت الحرب تثار العداوات واألحقاد ،ف ي تستوجب أةال ا اليا وروحا سمحة تةفت من أهوال ا وتحد من
تبعات ا المدمر لى الناسا وفي العفو العاا الم أصدرء الناي محمد اوا فتك مكةي ال تثريب الاوا ليكا ،ي فر
هللا لكا وهو أرحا الراحمانا امهاوا فأنتا النلقاء  ،في هما العفو أمثولة لك

ياد سياسية تثق انفس ا وتربي اان

اناء المستقا وكرامة اإلنسانا وفي ظالن هما المسلك ،نجد شكوا أه سمر ند لعمر ان اد العزيز من تونان

مسلمان في مدانت ا د ار ب ار حقا فعان الةليفة اهيا انظر في الشكواا و د حكا القاهي طالمسلا اإة ار

المسلمانا مث آةر في رسالة اإلماا األو از ي لعلي ان اد هللا ان باس ام لانان يستنكر لي أن ابعد
بعك السكان ن منانق ا بعد انتفاهة اا ا ا األهالي نالبا ا اد من أجالها لااوت ا ورفك مادأ العقوبة
الجما يةي كات تؤةم امة امنوب ةاصة حتى اةرجوا من ديارها وأموال ا ،وحكا هللا تعالى أن ال تزر وازر

وزر أةرا ا

وترو أكثر من مةنونة التانية أن صالظ الدان األاوبي سم بمرك أها اد الجيش الصلااي الم يحارب ،
فأرس ل نااب الةاص م العال والفاك ةا كملك نجد في مةنونات آيا صوفيا صصا ن السلنان محمد
نلب جم ك آثار القديسان وأماكن العباد األرثموكسية التي سر ت بعد دةون القسنننانية لتسلا

الفاتك الم

الى الكنا س واألدار ا ورفك التدة في انتةابات البنريرك معتا ار وا د م الكنيسة في الوظيفة والتركاب

ونريقة الحيا وتقالاد العباد والعيش حقا ال اجوز اال تداء لي ا
تنورت أ ار

الحرب في وسي وشر ي آسيا ،ويشار سنغ نجند ار الى العداد من معالا هما التنور ط 6ا ومن

االتفا يات المبكر الحتراا حقوق األسرا تلك المو عة اان ملك ا ماني  Bahmaniوملك فياناجار

 Vijayanagarفي اا  1367اتعلق بمعاملة أسرا الحرب معاملة انسانية واإلبقاء لى حيا ر ايا العدو العزن
من السالظا

ارزت مدارس انونية متعدد في الحرب و وانان ا و وا دها في ال رب في همء الحقبةا وهي ريبة من المو ت

اإلسالمي األونا ففي  1625ا ترظ الحقو ي الكاار روتاوس رأيا في المو ت من األن ار
ول ان من واجب ك

ار المشاركان في حرب أن ال يقوموا بأ

المتحاربة الةص

م يمكن أن يعزز و المداف

سا ة أو ا ا ة م من اةوك حربا ادلة ا وفي حاالت الشك ،من واجب األن ار

ار المشاركة أن تقت

لى الحياد تجاء النرفان المحاربان ا في حان مالت الدفة ند حقو اي القرن الثامن والتاس

كورنالاوس فان انكرشوكCornelius Van Binkershoek
األن ار

المحااد ا وا تاروا المساوا في الحقوق اان األن ار

ن هية

شر الى مو ت

هية العدالة والجور في الحرب ال تةص

المتصار ة و دا التدة من أسباب تسوية الصراا

اان ماط 7ا

األركان المعاصر ي

اانما كان الجيشان الفرنسي والنمساو اةوهان معركة سولفرينو في شمالي ايناليا ،في اوناوطحزيران 1859
ولدت في مهن هنر دونان ،وهو موانن سويسر شاب ،فكر تةفات معانا المرهى والجرحى أثناء الحربا
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اا  1862د ا في الى انشاء جمعيات وننية لر اية

و د ألت دونان كتابا بعنوان تمكار سولفرينو نشر

المرهى والجرحى م ما كان نصرها أو دان ا أو جنسات اا واثر اون الفكر في د دون أوربية الت ا أون

مؤتمر دالوماسي ل مء ال اية في جنات اا  1864وملك اد و من مجلس االتحاد السويسر بحهور وفود من
لتحسان حان الجرحى العسكريان المية الناب ا و د تكونت همء االتفا ية

 16دولة أوربية إل داد اتفا ية ت د

بحرمة وصيانة الجنود الجرحى والمرهى وحماية ربات اإلسعا

من  10مواد تهمنت المادأ القا

والمشافي

العسكرية والعاملان في الةدمات الصحية والروحية وأ رت شار الصلاب األحمر لى ر عة ايهاء كشار تعني

الحصانة والحماية لما يشمل هما المادأ ،وأثناء حرب الشرق في  ،1876ررت الدولة العثمانية ا تماد شار
ال الن مكان الصلاب وجرا اال ت ار

رسميا ا مء الشار في المؤتمر الدالوماسي اا 1929ا

شكلت اتفا ية  1864موهوا نقاشات واسعة شملت حقون المعرفة المةتلفة ،فيما سمك با تراحات مبكر وتعديالت
داد نرأت

1949ا

لا ا وجرا ا تماد اتفا يات جنات في  1906و 1929وأةا ار االتفا يات األرب المعروفة لعلا

ا اتفا يات جنات ،جرت بشك مواز نقاشات تركزت
باستةداا القو نفس ا طةالفا لما ركزت لي

لى القوا د الواجب احترام ا اان مةتلت الدون تتعلق

وانان جنات المتعلقة بحماية األشةاص من سوء استعمان القو ا

و د ا تمدت مؤتمرات السلا التي قدت في الها

في امي  1899و  1907اتفا يات تحدد وانان وأ ار

األ مان الحربية وتح ظر صت المدن واستةداا ال ازات السامة ،و د أكدت صبة األما الحقا لى هما الحظر
اا  1925ا اتبعت اتفا يات الها

من كرامة األفرادا و لى األن ار

المادأ الم يعتار الحرب جزءا من تعريت سياد الدون كما أن المبارز جزء

ار المشاركة ا تبار الحرب أم ار وا عا و دا التدة لصالك أ

من النرفانا

ولحسن الحظ أن شةصيات ربية واسالمية مث المحامي الحلاي اد الرحمن الكواكاي والمفكر المصلك جمان
الدان األف اني د انتقدت في ن اية القرن التاس

شر ومنل العشرين اون فكر المبارز التي يمكن أن تساب

القت وتحدثت ن نساية موهوا السياد ا وكان الكواكاي من محاربي فكر الةدمة اإللزامية للشعوب كافة ألن ا
تس ا في سكر الحيا وجع الحروب أم ار مقاوال ونايعياا فيما يظ ر اوهوظ أن النظر النقدية أل

اتفا ية

دولية مات فا د للناس وتسمك بفتك مجاالت التقدا للقوانان اإلنسانية الدوليةا ويمكن القون باةتصار تصنيفي أن
ما يعر

بقانون الها

استل ا وا دء من القانون العرفي واتفا يات الها

 1907وبروتوكون جنات 1925

واتفا ية جنات الةاصة باألسلحة التقلادية والاروتوكولان اإلهافاان التفا يات جنات األربعة واللمان ا ما تقلصت

الفوارق أو تالشت اان ياالها

و جنات ا ويوهك الدكتور زيدان مرياو أن القانون الدولي اإلنساني ا ما

المف وا يحظر اللجوء الى الحرب أو الى القو أو حتى الت داد باستعمان القو ا اال في الحاالت التاليةي  1الدفاا
ن النفس الفرد والدفاا ن النفس الجما ي طالمشترك  2 ،حرب التحرير الوننية 3 ،العمليات الحربية التي
يقرها مجلس األمن في انار الفص الساب لماثاق األما المتحد ا ط8

ومنم ملك التاريو تتابعت االتفا يات الدولية وتوس ننا اا وتأصلت أكثر فكر تحريا األسلحة التي تتساب في

معانا ال نا
هد
يصمد

تشكا

من اا
صبة األما في  1919فيما هد

الى وه الحرب ةار القانون ا و د فشلت في ملكا كملك لا

د باريس المو في  27أ سنس طآب  1928والم أ رت  63دولة والم نص في مادت األولى لى

ادانة اللجوء الى الحرب وا رار الجمي في الماد الثانية ح جمي الةالفات والص ار ات م ما كانت نايعت ا أو

أصل ا بالنرق السلميةا و د ولدت الحركة السريالية من جمرات الحرب العالمية األولى لتشكك بمفاهيا ال الب

والم لوب وتفوق األمة والحهار و يمة الجنسية والحدود وونن الرأسمان والحربا ومن الجدار بالمكر أن مو ت
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جما ة مجلة كالرتي  CLARTEالشاو ية الفرنسية وأندري اروتون كان متقدما ن مو ت العداد من منظمات

حقوق اإلنسان ال ربية من حرب الم رب في  1926-1924و هية نزا االستعمار في العشريناتا

في  1929ا تمدت اتفا اتان احداهما تتعلق بأسرا الحرب والثانية بمعاملة الجرحى ،اال أن وتار الحروب في
أوربة كانت أسرا من وتار حماية السكان المدناان وكرامة المقاتلانا ولا تأت اتفا يات جنات األربعة الش ار اال
بعد سقو مالاان القتلى هحايا للحرب وج ار م اا
كرد لى مآسي الحرب ،كانت فاتحة ماثاق األما المتحد ي نحن شعوب األما المتحد  ،و د آلانا لى أنفسنا أن

ننقم األجيان المقالة من ويالت الحرب التي في ةالن جا واحد جلات لى اإلنسانية مرتان أحزانا يعجز ن ا
الوصت وبماد تمس حفظ السلا واألمن الدولي ومن األسباب التي ت دد السلا وازالت ا تادأ أولى مواد الماثاقا ثا
في الفقر الرابعة من الماد الثانية يعود الماثاق من اإلنالق الى التحداد ي يمن أ هاء ال ا ة جميعا في
ال ات ا الدولية ن الت داد باستعمان القو أو استةدام ا هد سالمة األراهي أو االستقالن السياسي ألية دولة

أةرا أو لى أ وج ال اتفق ومقاصد األما المتحد ا وال شك بأن الفص الساب

الحرب  ،الةتيارء نب النوارئ لى النب الو ا ي القا ا لى الو ت الجد

ال ا لة الموج ة ل في ةدمة الحقوق األساسية للبشر والنايعة في البقاءا
بعد ملك توج ت األنظار نحو صيغ الحماية اإلنسانية بعد تشكا
اإلنسانا و د جرا ا تماد اتفا يات جنات الجداد بشك منفص
دالوماسي

قد في همء المدانة اان  21نيسان طأاري

د اد الى مادأ لجنة أركان

لسباق التسلك وتوظات األموان

لجنة تحهارية لإل الن العالمي لحقوق

ن التكوين ال رمي لوما المتحد في مؤتمر

و 12آب طأ سنس

اا  1949وةصصت األولى

لمرهى وجرحى القوات المسلحة في الار والثانية لجرحى ومرهى القوات المسلحة في البحر والثالثة لمعاملة

أسرا الحرب والرابعة لحماية الهحايا المدناانا و د تعززت همء االتفا يات في امي  1974و اا  1977اتو ي

اروتوكولان اهافاان األون لحماية هحايا المناز ات الدولية والثاني لحماية هحايا المناز ات المسلحة الداةليةا

وم منل القرن الجداد كانت أها ومعظا دون العالا د أصبحت نرفا في اتفا يات جناتا
وفي مقاا االتجاء الم

ا تار الحرب ظاهر بشرية وبالتالي ال اد من تةفات كوارث ا وحماية اإلنسان والاا ة

والانى األساسية للحيا در اإلمكان ،كان هناك باستمرار اتجاء اد و الى تحريا الحروبا هما المو ت الراديكالي
من الحرب يعار ن انجامان ااري في نص فهيحة الشعراء ط 1945الم اتصدا في لك من وظت الشعر
لةدمة الحرب ونجد جنراالت اي ان الحروب ،مث الحرب التي نقاسا ا ،ليست ممكنة اال بفه تهافر ك

وا

االرتداد ،ان ا تعني ،فيما تعني ،تو ت التقدا الثقافي الم تحبن همء القوا االرتدادية الم دد من نر الثقافةا

ان هما الموهوا أوهك من أن نلك لي ا
من النريت أن نالحظ أن الصوت المؤيد لالستنكار الراديكالي للحرب و ت م في المننقة العربية جاء من حركة
الفن والحرية في مصر كملك من مصلك اسالمي كاار طالشاو اد هللا العالالي الم كتب في مقالة ل ي "كان

النبي محمد أول من حارب الحرب وألغى مشروعيتها وأعلن حرمة اإلنسان أيا كان".

ال يمكن فرك احتراا القانون اإلنساني وم ار ا تنايق في ظ

ياب العقوبة والمحاسبةا و د تا التعار

لى

صنفان ر يساان من االنت اكاتي الجسيمة واألةراا وتشك االنت اكات الجسيمة موهو ا يعتمد في مادأ التتب
والنرد بالمف وا الدولي وليس فقي الوننيا وهي تعتمد أكثر فأكثر كماد اتفاق دولية في االةتصاص القها ي
العالمي أو المحاكا الدولية المةتصةا
وتعتار االتفا يات األرب انت اكات جسيمةي
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 ما يق هد األشةاص المان تحما ا همء االتفا ياتي القت العمد ،التعماب والمعاملة الإلنسانية أو المشانة ،بمايشم اجراء التجارب والحاق األما بسالمة النفس والجسدا

 ما يق هد المرهى والجرحى وال ر ى واألشةاص المدنااني تحنيا األمالك واالستيالء لا ا دون أن تقتهيالهرور العسكرية ملك ،والقياا املك لى نناق واس بصور ار مشرو ة وا تبانيةا

 ما يق هد أسرا الحرب أو المدناان من اجبار لى الةدمة في القوات المسلحة المعادية والحرمان من الحقالنايعي في محاكمة ادلةا

 -ما يق هد المدنااني الترحا أو مليات النق

ار المشرو ة واإليقا

ار القانوني واحتجاز الرها نا

و د وسعت الماد  85من الاروتوكون األون ا مة االنت اكات الجسيمة لتشم أ ماال أةرا ترتكب مدا وتؤد
الى موت األشةاص المحماان أو تساب أه ار ار ةنار لى سالمت ا الادنية وهيي

 -ال جومات الوا عة هد السكان المدناانا

 ال جومات التي تست د  ،دون تمااز ،السكان المدناان أو األموان المدنية بصور أساسية بالمقارنة م الكسبالعسكر الملموس والمباشر الم كان منتظراا
 -ال جومات الموج ة هد المنشآت واألانية التي تحتو

لى معدات ةنار  ،اما كان النر القا ا ا ا يعر

أن ا

ستؤد الى آثار ال تتناسب والكسب العسكر المنتظر وتمس المدناان واألموان مات الناب المدنيا
 ال جومات هد المنانق اآلهلة بالسكان و ار المحمية والمنانق المنزو ة من السالظا -ال جومات هد األشةاص م العلا بأن ا ليسوا في حالة تانا

 االستةداا الم شوش للعالمة المماز أو المات حماية أةرا أ رت ا اتفا يات جنات والاروتوكولاناان نق دولة االحتالن لقسا من سكان ا الى أرك محتلة يعتار انت اكا جسيما لالتفا يات وجريمة هد اإلنسانية

في ماثاق روماا كملك يعتار ابعاد سا من السكان من أره واإلبناء في ا اد أسرا الحرب وممارسة التمااز

العنصر وال جوا لى أماكن العباد والمنشآت الثقافية من االنت اكات الجسيمةا

ليس نشر اتفا ية جنات الرابعة والاروتوكولان الملحقان باتفا يات جنات األربعة في همء الموسو ة للتقلا من

أهمية االتفا يات األولى والثانية والثالثةا ولكن بالتأكاد ،فإن الماد الثالثة المشتركة تعتار بالنسبة لنشناء حقوق
اإلنسان مرجعا مركزيا لما يمكن ا تبارء نفك الكا

من النظاا الدولي العاجز ن احتراا النوا الصلبة لحقوق

اإلنسان في زمن الص ار ات المسلحة وبا تبار الاروتوكولان د أن ار العداد من األسسا وسواء كانت وا د

القانون اإلنساني مدونة أو رفية ف ي تعتمد مادأان فلسفاان نجدهما في ك األ مان الكالسيكية للقانون اإلنساني
الدوليي شر

ماتنز الم

نجدء في داباجة ةاصة بالقانون اإلنساني منم اتفا ية الها

 1899وينص لى

يظ المدناون والمقاتلون في الحاالت ار المنصوص لا ا في االتفا يات تحت حماية وسلنات مبادئ انون

الشعوب المناثقة ن التقالاد والمبادئ اإلنسانية وما يملي الهمار العاا ا والثانيي تنااق القانون اإلنساني ال

اؤثر لى الوه القانوني لون ار

المتناز ة وحتى في حالة تعاان الدون الحامية ف ما ال يعني أن هناك ا ترافا

انونيا بالةصاا
مقاا بعك نقا الهعت التي أ نت التفا يات جنات األربعة انتساب  188دولة في  ، 1999أ
دد دون األما المتحد في نفس العاا ط 185هناك مسألتان الزاماتان لك األن ار

 -احتراا االتفا ية في ك الظرو ا

 -القياا بما يهمن احتراا االتفا ية في ك الظرو ا
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المو عةي

ما يفوق

وهناك نقا ال مجان إلسقان ا في التعام م االتفا يات أول ا أن من المنالبة بالمبادلة لالنسحاب من القانون
اإلنساني مسألة منلقة وال تنا ش ،وثانا ا الحظر الكام

ن التنازن الشةصي أ

التأكاد لى ا د الثبات

المنلق لحقوق األشةاص المحماانا وثالث ا حظر تعلاق أية ماد من مواد االتفا يات أو ت اارها و دا جواز أ

اتفاق ةاص ال ا د

لتحسان معاملة الهحاياا أ

أن المو عان يعتارون همء االتفا يات الحد األدنى الممكن

للبشر احترام وليس الحد األ لىا وهمن هما النناق ،فإن هما الحد األدنى ار القاا للمساس اؤكد لى
صيانة حرمة اإلنسان وتأمان السالمة للعدو ان استسلا والرأفة والرحمة و دا تعريك أ

الادني أو النفسي واال ت ار

بالشةصية القانونية لوفراد والحق في احتراا الشر

كا ن انساني للتعماب

والحقوق العا لية والمعتقد

والعادات المنسجمة م الحقوق اإلنسانيةا دا التمااز بساب العرق أو الجنس أو الجنسية أو الل ة أو النبقة
االجتما ية أو الثرو أو ال أر السياسي والحق في األمن الشةصي ومن أ شك من أشكان العقوبات الجما يةا
اتةمت الجمعية العامة لوما المتحد

د اررات تسا د لى وه اتفا يات جنات موه التنفام الفعلي مث

تأكادها لى وجود جمعيات ال الن والصلاب األحمر في ك دولة وا الن حماية الجما ات المستهعفة في
حاالت النوارئ والص ار ات المسلحة ط 1974ومنم  1988اررات حون ااجاد ممرات انسانية لمسا د الهحاياا
و د تمت صيا ة مبادئ أساسية للعم اإلنساني في  1991من ا الجمعية العامةا ويبقى أكثر الق اررات انتظاما
وتك ار ار في هما المجان تنااق اتفا ية جنات الرابعة في األراهي الفلسنانية المحتلة بما فا ا القدس واألراهي
العربية المحتلةط 9ا أو الد و الروتانية لالنهماا الى الاروتوكولان الملحقان باتفا يات جناتا ولوست فإن
اجتماا األن ار

السامية المتعا د في اتفا يات جنات من أج تنفام اجراءات تكف احتراا اس ار ا اللتزامات ا

بموجب اتفا ية جنات الرابعة د فش مرتان في  1999و 2001بساب المو ت األمريكي ر ا أن الد و كانت
بموافقة جمي أ هاء الجمعية العامة تقريباا
ويمكن القون أن األمر اةتلت بالنسبة لمجلس األمن الم

اتةم اررات ملية اإرسان وات لحفظ السالا أو

للحماية أو الفص أو المسا د اإلنسانية النار ةا كملك تحرك مجلس األمن للرد لى الج ار ا الجسيمة التي

ارتكات في او سالفيا السابقة ورواندا اتشكا محكمة جنا ية دولة  ad hocمحدود الزمان والموهواا

اال أن بالنسبة للج ار ا الجسيمة الكارا طج ار ا الحرب ،ج ار ا اإلباد الجما ية ،الج ار ا هد اإلنسنية وجريمة
العدوان و لى ا د االةتصاص العالمي أو الوالية الجنا ية العالمية طأنظر الماد الةاصة ا ا في حقوق
مةتلت

لا ا يمكن لك الدون أن تبحث ن األشةاص المان ارتكاوا أو أ نوا األمر بارتكاب همء الج ار ا

ومحاكمت ا أماا المحاكا المةتصةا كملك اإمكان النا ب العاا للمحكمة الجنا ية الدولية فتك ملت د وا بك مت ا
في همء الج ار ا من تاريو ياا المحكمة و لى الدولة المصد ة أن تلتزا اتسليا المعني ان كان من مواننا ا أو
لى أراها اا ولمجلس األمن الحق في و ت المسار القانوني في المحكمة الجنا ية الدولية بعد

اا من

اننال ت ؟

ليس هناك حرب نظيفة ،وان كان من دور للتحداد الحقو ي لج ار ا الحرب ،ف و في السعي للتقلا من فظا ع اا

ومث العدالة ،فقد كلفت الحقيقة حون مجزر انا
هما السعي ال اتناسب أادا م الصراا الاومي اان نج ية القو ُ
التي ارتكا ا الجيش اإلس ار الي األمان العاا لوما المتحد بنرس بنرس الي منصب لوالية جداد شب
اوتوماتيكية في

ر

المؤسسة الدولية ألن ساد القو طالواليات المتحد

حمرت من أن اةر للعلن نتا ج

التحقاقا امن ليس ألن محكمة نورنارغ أو اتفا يات جنات أو المحكمة الجنا ية الدولية د أ رت اتعريت لج ار ا

الحرب ،فإن باإلمكان دا ما معا بة مجرمي الحرب ،أو الحؤون دون استمرار همء الج ار اا ول ياب العدالة في

موا ت كارا لمنظمة األما المتحد فإن وه المنظمات ار الحكومية جد حساس ود اق ويتنلب من ا أمانة
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الية لكون ا ،م ك األصوات الحقو ية والثقافية المستقلة ،تشك نداء المسؤولية األةال ية واإلنسانية ،تم ادا

للوصون الى المس ولية الحقو ية التي ته القانون فوق القو لى كام األصعد ي محلية وا ليمية و الميةا

ان المتابعة النقدية أل مان الجمعية العامة ومجلس األمن كملك متابعة لجنة القانون الدولي ،تظ ر اوهوظ أن
اإلنسانية لا تتقدا كثا ار في العال ة اان القو والعدالةا فعلى ساا المثان ،نلات الجمعية العامة لوما المتحد منم

 1947من لجنة القانون الدولي ا داد مشروا مدونة للج ار ا المةلة بسلا البشرية وأمن اا و د تقدمت اللجنة
الممكور بمشرو ا األون اا  1951ومشرو ا الثاني في  ،1954ولا يعتمد أ مشروا من ما

ط 10ا والساب هو الةال

لى تعريت العدوانا وبعد ةمسان اما ونات لى هما النلب ،ادت مشكلة

تعريت جريمة العدوان للصعود لى السنك في مؤتمر روما اا  1998لقياا المحكمة الجنا ية الدوليةا وبقي هما
التعريت موهوا نقاش لما بعد المؤتمرا وان كان اادو أل

باحث حقو ي أن هما التعريت ومشكالت ليس

بالصعوبة التي تةنر لى البان ،فإن المشكلة األساسية في هما التعريت هي أن العدوان هو البا م األ وا

والقادر لي  ،وبالتالي ف و كقهية االستعمار في أولى وثا ق األما المتحد  ،يمس مصالك القادر لى استعمار

اآلةرينا من هنا هما التأجا الم

اثار أحيانا الشعور بال ثاء من تمسك القو بما يسمك ل بممارسة القو في

ال ة هيمنة ال في مات ى ادنا
من ج ة أةرا ،ان راء متمعنة التفا ية جنات الرابعة طأنظر سا النصوص  ،ومتابعة يقظة آلليات تنايق ا لمن
لا ا ،تظ ر العداد من نقا الهعت التي مازالت تسمك للمعتد

بالت رب من الت ازمات الدوليةا كملك فإن

وا
ه و الدون الكارا ما زالت تحمي العداد من الدون طالمدللة كما هو حان دولة اس ار ا ا ولع ازدوا المعااار

والث رات الموجود هي التي جعلت العداد من الناس يشككون في جدوا وأهمية وجود همء االتفا ياتا ولكننا من
أصحاب ال أر القا

بأن همء االتفا يات تشك ةنو هامة وحاوية في تشماب الص ار ات المسلحة وجع البشر

يحترمون وا د حد أدنى في ا تتال اا ومن األفه السعي لسد الث رات وتعزيز أسالاب ادانة الحكومات وا ناء
وسا

محاكمة مجرمي الحرب لى أن نتعام م هما اإلنجاز اإلنساني بشك

دميا

---------------------- )1سليمان مظهر ،قصة الدايانت ،مكتبة مدبويل  ،القاهرة ،1998 ،ص .72
Keyshiro Iriye, The Principles of International Law in the Light of Confucian )2
Doctrine, Recueil des Cours de l’académie de droit international, 1967, Vol. 1
, pp. 8-11.
 )3أنظر مادة التاوية يف املوسوعة العاملية الفرنسية ،ابلعربية أنظر :سليمان مظهر ،مذكور ،فصل الداوية ،ص  225وما بعدها.
 )4إريكا إرين دايس ،تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها ،األمم املتحدة ،نيويورك ،1991 ،ص.29
 )5مصطفى السباعي ،من روائع حضارتنا ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط  ،1987 ،5ص .97
Singh Nagendra, India and International Law, 1969, p. 10. )6
 )7هيثم مناع ،اإلسالم والقانون اإلنساين الدويل ،بريوت ،2002 ،فصل :والدة القانون اإلنساين الدويل.
 )8د .زيدان مريبوط ،مدخل إىل القانون الدويل اإلنساين ،حقوق اإلنسان ،اجمللد الثالث ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ص
.102
9) Voir: Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, ellipses, Parism
1999. p. 71-104
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اتفا ية جنات بشأن
حماية األشةاص المدناان في و ت الحرب
المؤرةة في  12أ سنس طآب 1949
طالمش ور باسا اتفا ية جنات الرابعة

ا تمدها في  12شت  ،1949المؤتمر الدالوماسي
لوه اتفا يات دولية لحماية هحايا الحروب
المعقود في جنات من  21أاري طنيسان الى  12أ سنس طآب 1949
تاريو ادء النفام  21أكتوبر طتشرين األون 1950

الباب األون
أحكاا امة

المادة 1
تتع د األن ار

السامية المتعا د بأن تحترا همء االتفا ية وتكف احترام ا في جمي األحوانا
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المادة 2
الو

لى األحكاا التي تسر في و ت السلا ،تنناق همء االتفا ية في حالة الحرب المعلنة أو أ

اشتباك مسلك آةر انشب اان نرفان أو أكثر من األن ار

السامية المتعا د  ،حتى لو لا يعتر

أحدها بحالة

الحربا
تنناق االتفا ية أيهاً في جمي حاالت االحتالن الجز ي أو الكلي إل ليا أحد األن ار

السامية

المتعا د  ،حتى لو لا اواج هما االحتالن مقاومة مسلحةا
واما لا تكن احدا دون النزاا نرفاً في همء االتفا ية ،فإن دون النزاا األن ار

فا ا تبقى م ملك

ك ملتزمة ا ا في ال ات ا المتبادلةا كما أن ا تلتزا باالتفا ية ازاء الدولة الممكور اما الت همء األةار أحكاا
االتفا ية ونبقت اا

الماد ة 3
في حالة ياا نزاا مسلك ليس ل ناب دولي في أراهي أحد األن ار

السامية المتعا د  ،التزا ك

نر في النزاا بأن يناق كحد أدنى األحكاا التاليةي
 -1األشةاص المان ال يشتركون مباشر في األ مان العدا ية ،بمن فا ا أفراد القوات المسلحة المان ألقوا ن ا
أسلحت ا ،واألشةاص العاجزون ن القتان بساب المرك أو الجرظ أو االحتجاز أو أل

يعاملون في جمي األحوان معاملة انسانية ،دون أ

تمااز هار يقوا لى العنصر أو اللون ،أو الدان أو

المعتقد ،أو الجنس ،أو المولد أو الثرو أو أ معيار مماث آةرا
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ساب آةر،

ول ما ال رك ،تحظر األفعان التالية فيما اتعلق باألشةاص الممكورين أ الء ،وتبقى محظور في جمي
األو ات واألماكني
طأ

اال تداء لى الحيا والسالمة الادنية ،وبةاصة القت اجمي أشكال والتشوي  ،والمعاملة القاسية،
والتعمابا

ط ب أةم الرها نا
ط

اال تداء لى الكرامة الشةصية ،و لى األةص المعاملة الم انة والحانة بالكرامةا

طد

اصدار األحكاا وتنفام العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة أماا محكمة مش اكلة تشكيالً انونياً،
وتكف جمي الهمانات القها ية في نظر الشعوب المتمدنةا

 -2اجم الجرحى والمرهى ويعتنى ا اا
ويجوز ل ا ة انسانية ار متحاز  ،كاللجنة الدولية للصلاب األحمر ،أن تعرك ةدمات ا لى أن ار
النزااا
و لى أن ار

النزاا أن تعم فوق ملك ،ن نريق اتفا يات ةاصة ،لى تنفام ك األحكاا األةرا من

همء االتفا ية أو بعه اا
وليس في تنااق األحكاا المتقدمة ما اؤثر لى الوه القانوني ألن ار

المادة 4
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النزااا

األشةاص المان تحما ا االتفا ية ها أول ك المان اجدون أنفس ا في لحظة ما وبأ

شك كان ،في

حالة ياا نزاا أو احتالن ،تحت سلنة نر في النزاا ليسوا من ر اياء أو دولة احتالن ليسوا من ر اياهاا
ال تحمي االتفا ية ر ايا الدولة ار المرتبنة ا اا أما ر ايا الدولة المحااد الموجود في أراهي دولة
ال
محاربة ور ايا الدولة المحاربة فإن ا ال يعتارون أشةاصاً محماان ما دامت الدولة التي تنتمي الا ا ممثلة تمثي ً
دالوماسيا ادياً في الدولة التي يقعون تحت سلنت اا لى أن ألحكاا الباب الثاني ننا اً أوس في التنااق،
تاان الماد 13ا
ال يعتار من األشةاص المحماان بمف وا همء االتفا ية األشةاص المان تحما ا اتفا ية جنات لتحسان
حان الجرحى والمرهى بالقوات المسلحة في المادان ،المؤرةة في  12شت  ،1949أو اتفا ية جنات لتحسان
حان جرحى ومرهى و ر ى القوات المسلحة في البحار ،المؤرةة في  12شت  ،1949أو اتفا ية جنات بشأن
معاملة أسرا الحرب المؤرةة في  12شت 1949ا

المادة 5
اما ا تن أحد أنر
النر

النزاا اوجود شا ات انعة بشأن ياا شةص تحمي االتفا ية في أراهي هما

انشا يهر بأمن الدولة ،أو اما ثات أن يقوا ا ما النشا  ،فإن مث هما الشةص يحرا من االنتفاا

بالحقوق والمزايا التي تمنح ا همء االتفا ية ،والتي د تهر بأمن الدولة لو منحت ل ا
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اما ا تق شةص تحمي االتفا ية في أرك محتلة ات مة الجاسوسية أو التةريب أو لوجود شا ات
انعة بشأن يام انشا

يهر بأمن دولة االحتالن ،أمكن حرمان هما الشةص في الحاالت التي يقتها ا

األمن الحربي حتماً من حقوق االتصان المنصوص ن ا في همء االتفا يةا
وفي ك من هاتان الحالتان ،يعام األشةاص المشار الا ا في الفقرتان السابقتان،م ملك ،اإنسانية،
وفي حالة مالحقت ا ها ياً ،ال يحرمون من حق ا في محاكمة ادلة انونية لى النحو الم نصت لي همء
االتفا يةا ويجب أيهاً أن يستعادوا االنتفاا اجمي الحقوق والمزايا التي اتمت ا ا الشةص المحمي بمف وا همء
االتف ا ية في أ رب و ت ممكن م م ار ا أمن الدولة النر في النزاا أو دولة االحتالن ،حسب الحالةا

المادة 6
تناق همء االتفا ية بمجرد ادء أ

نزاا أو احتالن وردت اإلشار الي في الماد 2ا او ت تنااق همء

االتفا ية في أراهي أ نر في النزاا ند انت اء العمليات الحربية اوج

ااا

او ت تنااق همء االتفا ية في األراهي المحتلة بعد اا واحد من انت اء العمليات الحربية اوج

اا؛

وم ملك ،تلتزا دولة االحتالن بأحكاا المواد التالية من همء االتفا يةي من  1الى  12،27ومن  29الى ،34
 ،59 ،53 ،51 ،49 ،47ومن  61الى  ،143 ،77وملك نوان مد االحتالن مادامت همء الدولة تمارس
وظا ت الحكومة في األراهي المحتلةا
األشةاص المحماون المان يفر

ن ا أو يعادون الى الونن أو يعاد تونان ا بعد همء التواريو

يستمرون في االنتفاا باالتفا ية في همء األثناءا
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المادة 7
الو

لى االتفا يات المنصوص ن ا صراحة في المواد ،109 ،108 ،36 ،17 ،15 ،14 ،11

 ،149 ،133 ،132اجوز لون ار

السامية المتعا د أن تعقد اتفا يات ةاصة أةرا بشأن أية مسا

المناسب تسويت ا بكيفية ةاصةا وال اؤثر أ

ترا من

اتفاق ةاص تأثا اًر ها اًر لى وه األشةاص المحماان كما

نظمت همء االتفا ية ،أو يقاد الحقوق الممنوحة ل ا بمقتهاهاا
ويستمر انتفاا األشةاص المحماان ا مء االتفا ات مادامت االتفا ية سارية لا ا االا اما كانت هناك
أحكاا صريحة تقهي اةال
أو ماك من أن ار

ملك في االتفا يات سالفة المكر أو في اتفا يات الحقة ل ا ،أو اما كان هما النر

النزاا د اتةم تدااار أكثر فا د ل اا

المادة 8
ال اجوز لوشةاص المحماان التنازن في أ

حان من األحوان ،جز ياً أو كلية ن الحقوق الممنوحة

ل ا بمقتهى همء االتفا ية ،أو بمقتهى االتفا يات الةاصة المشار الا ا في الماد السابقة ،ان وجدتا

المادة 9

323

تناق همء االتفا ية بمعاونة وتحت اش ار
ونلباً ل مء ال اية ،اجوز للدون الحامية أن تعان ،اةال

الدون الحامية التي تكلت ار اية مصالك أن ار

النزااا

موظفا ا الدالوماساان والقنصلاان ،مندوبان من ر اياها

أو ر ايا دون أةرا محااد ا ويةه تعاان هؤالء المندوبان لموافقة الدون التي ساؤدون واجبات ا لدا اا و لى
أن ار

النزاا تس ا م مة ممثلي أو مندوبي الدون الحامية ،الى أ صى حد ممكنا
ويجب أال اتجاوز ممثلو الدون الحامية أو مندوبوها في أ

حان من األحوان حدود م مت ا بمقتهى

همء االتفا ية؛ و لا ا بصفة ةاصة م ار ا مقتهيات أمن الدولة التي يقومون فا ا اواجبات اا

المادة 10
ال تكون أحكاا همء االتفا ية قبة في ساا األنشنة التي يمكن أن تقوا ا ا اللجنة الدولية للصلاب
األحمر أو أية ها ة انسانية أةرا ار متحاز  ،بقصد حماية األشةاص المدناان وا اثت ا ،شرينة موافقة أن ار
النزاا المعنيةا

المادة 11
لون ار

السامية أن تتفق في أ

وت

لى أن تتع د الى ها ة تتوفر فا ا ك همانات الحاد

والكفاء بالم اا التي تلقا ا همء االتفا ية لى اتق الدون الحاميةا
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واما لا انتف األشةاص المحماون أو تو ت انتفا ا أل ساب كان اج ود دولة حامية أو ها ة معانة
وفقاً للفقر األولى أ الء ،فعلى الدولة الحاجز أن تنلب الى دولة محااد أو ها ة من هما القاا أن تهنل
بالوظا ت التي تنين ا همء االتفا ية بالدون الحامية التي تعان ا أن ار

النزااا

فإما لا يمكن توفار الحماية لى هما النحو ،فعلى الدون الحاجز أن تنلب الى ها ة انسانية ،كاللجنة
الدولية للصلاب األحمر ،االهنالا بالم اا اإلنسانية التي تؤدا ا الدون الحامية بمقتهى همء االتفا ية ،أو أن
تقا  ،رهناً بأحكاا همء الماد  ،رك الةدمات الم تقدم مث همء ال ا ةا
و لى أية دولة محااد أو ها ة نلات الا ا الدولة صاحبة الشأن تحقاق األ راك الممكور أ الء ،أو
دمت هي رهاً للقياا املك ،أن تقدر نوان مد يام ا انشان ا المسؤولية التي تق
الم

لا ا تجاء نر

النزاا

انتمي الي األشةاص المحماون بمقتهى همء االتفا ية ،وأن تقدا الهمانات الكافية إلثبات درت ا لى

تنفام الم اا المنلوبة وأدا ا دون تحازا
ال اجوز الةرو

لى األحكاا المتقدمة في أ

اتفاق ةاص يعقد اان دون تكون احداها مقاد لحرية

في التفاوك م الدولة األةرا أو حلفا ا بساب أحداث الحرب ،ولو بصفة مؤ تة ،و لى األةص في حالة
احتالن ك أراها ا أو جزء هاا من اا
وكلما مكرت بار الدولة الحامية في همء االتفا ية ،فإن مدلول ا انسحب أيهاً لى ال ا ات الادالة ل ا
بالمعنى المف وا من همء الماد ا
تمتد أحكاا همء الماد وتعدن لتنناق لى حاالت ر ايا أية دولة محااد يكونون في أراك محتلة أو
أراهي دولة محاربة ال يكون لدولت ا فا ا تمثا دالوماسي اد ا
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المادة 12
تقدا الدون الحامية مسا ا ا الحماد من أج تسوية الةالفات في جمي لحاالت التي ترا فا ا أن ملك
في مصلحة األشةاص المحماان ،و لى األةص في حاالت دا اتفاق أن ار

النزاا لى تنااق أو تفسار

أحكاا همء االتفا يةا
ول ما ال رك ،اجوز لك دولة حامية أن تقدا ألن ار

النزاا ،اناء لى د و أحد األن ار

أو من

تلقاء مات ا ،ا تراحاً باجتماا ممثلا ا ،و لى األةص ممثلي السلنات المسؤولة ن األشةاص المحماان ،ند
اال تهاء لى أرك محااد تةتار بنريقة مناسبةا وتلتزا أن ار

النزاا اتنفام المقترحات التي تقدا ل ا تحقيقي ًا

ل ما ال ركا وللدون الحامية أن تقدا ،اما رأت هرور لملك ،ا تراحاً اةه لموافقة أن ار

النزاا اد و شةص

انتمي الى دولة محااد أو تفوه اللجنة الدولية للصلاب األحمر لالشتراك في هما االجتمااا
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الباب الثاني
الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب

المادة 13
تشم أحكاا الباب الثاني مجموا سكان الالدان المشتركة في النزاا ،دون أ

تمااز مجحت ارج

بشك ةاص الى العنصر ،أو الجنسية أو الدان ،أو اآلراء السياسية ،والمقصود ا ا تةفات المعانا الناجمة ن
الحربا
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المادة 14
اجوز لون ار

السامية المتعا د في و ت السلا ،وألن ار

النزاا بعد نشوب األ مان العدا ية أن تنشي

في أراها ا ،أو في األراهي المحتلة اما د ت الحاجة ،منانق وموا

استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمك

بحماية الجرحى والمرهى والجز والمسنان واألنفان دون الةامسة شر من العمر ،والحوام وأم ات األنفان
دون السابعةا
ويجوز لون ار
بالمنانق والموا

المعنية أن تعقد

ند نشوب نزاا وةالل اتفا ات فيما اان ا لال ت ار

المتبادن

التي تكون د أنشأت اا ول ا أن تناق ل ما ال رك مشروا االتفاق الملحق ا مء االتفا ية م

ادةان التعديالت التي د تراها هرورية لي ا
والدون الحامية واللجنة الدولية للصلاب األحمر مد و الى تقديا مسا ا ا الحماد لتس ا انشاء منانق
وموا

االستشفاء واألمان واال ت ار

ا اا

المادة 15
اجوز أل نر في النزاا ،أن يقترظ لى النر المعاد  ،اما مباشر أو ن نريق دولة محااد أو
محاد في األ اليا التي اجر فا ا القتان بقصد حماية األشةاص الممكورين أدناء
ها ة انسانية ،انشاء منانق ا
من اةنار القتان دون تماازي
طأ

الجرحى والمرهى من المقاتلان و ار المقاتلانا
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طب

األشةاص المدناان المان ال يشتركون في األ مان العدا ية وال يقومون بأ

م ل ناب

سكر أثناء

ا امت ا في همء المنانقا
وبمجرد اتفاق أن ار

المحاد المقترحة وادارت ا وتموين ا وم ار ات ا،
النزاا لى المو الج رافي للمننقة
ا

يعقد اتفاق كتااي ويو ع ممثلو أن ار

النزااا ويحدد االتفاق ادء تحااد المننقة ومدت ا

المادة 16
يكون الجرحى والمرهى وكملك العجز والحوام موه حماية واحتراا ةاصانا وبقدر ما تسمك ب
المقتهي ات العسكرية ،يس

ك نر

من أن ار

النزاا اإلجراءات التي تتةم للبحث ن القتلى أو الجرحى،

ولمعاونة ال ر ى و ارها من األشةاص المعرهان لةنر كاار ولحماات ا من السلب وسوء المعاملةا

المادة 17
يعم

أن ار

النزاا

لى رار ترتابات محلية لنق

الجرحى والمرهى والعجز والمسنان واألنفان

والنساء النفاس من المنانق المحاصر أو المنو ة ،ولمرور رجان جمي
والم مات الناية الى همء المنانقا

المادة 18
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األديان ،وأفراد الةدمات الناية

ال اجوز بأ

حان ال جوا لى المستشفيات المدنية المنظمة لتقديا الر اية للجرحى والمرهى والعجز

والنساء النفاس ،و لى أن ار
لى الدون األن ار

النزاا احترام ا وحماات ا في جمي األو اتا
في أ

نزاا أن تسلا جمي المستشفيات المدنية ش ادات تثات أن ا مستشفيات

مات ناب مدني وتاان أن المباني التي تش ل ا ال تستةدا في أ

رك يمكن أن يحرم ا من الحماية بمف وا

الماد 19ا
تماز المستشفيات المدنية ،اما رةصت ل ا الدولة املك ،اواسنة الشار المنصوص ن ا في الماد 38
من اتفا ية جنات لتحسان حان الجرحى والمرهى بالقوات المسلحة في المادان المؤرةة في  12شت 1949ا
تتةم أن ار

النزاا ،بقدر ما تسمك ب المقتهيات العسكرية ،التدااار الهرورية لجع الشارات التي

تماز المستشفيات المدنية واهحة اجالء لقوات العدو الارية والجوية والبحرية ،وملك لتالفي امكانية و وا أ
م

دواني لا اا
وبالنظر لوةنار التي يمكن أن تتعرك ل ا المستشفيات نتاجة لقرب ا من األهدا

اجدر الحرص لى أن تكون بعاد ما أمكن ن همء األهدا ا

المادة 19
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العسكرية ،فإن

ال اجوز و ت الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية اال اما استةدمت ،ةروجاً لى واجبات ا اإلنسانية،
في القياا بأ مان تهر بالعدوا ار أن ال اجوز و ت الحماية ن ا اال بعد توجي انمار يحدد في جمي األحوان
المناسبة م لة زمنية معقولة دون أن التفت الي ا
ال يعتار مالً ها اًر بالعدو وجود سكريان جرحى أو مرهى تحت العال في همء المستشفيات ،أو
وجود أسلحة ص ار ومةار أةمت من هؤالء العسكريان ولا َّ
تسلا بعد الى اإلدار المةتصةا

المادة 20
اجب احتراا وحماية الموظفان المةصصان كلية بصور منتظمة لتش ا وادار المستشفيات المدنية،
بمن فا ا األشةاص المكلفون بالبحث ن الجرحى والمرهى المدناان والعجز والنساء النفاس وجمع ا ونقل ا
ومعالجت اا
ويماز هؤالء الموظفون في األراهي المحتلة ومنانق العمليات الحربية ابنا ة لتحقاق ال وية تاان
صفة حامل ا ،و لا ا صورت الشمسية ،تحم ةاتا السلنة المسؤولة ،كما يمازون أثناء العم بعالمة مراا
مةتومة من نوا ال اتأثر بالماء توه

لى المراا األيسرا

وتسلا المة المراا اواسنة الدولة وتحم الشار المنصوص ن ا في الماد  38من اتفا ية جنات
لتحسان حان الجرحى والمرهى بالقوات المسلحة في المادان ،المؤرةة في  12شت 1949ا
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اجب احتراا وحماية جمي الموظفان اآلةرين المةصصان لتش ا أو ادار المستشفيات المدنية ،ول ا
حق شار المراا كما هو ممكور أ الء وبالشرو الماانة في همء الماد  ،وملك أثناء أدا ا همء الوظا تا وتاان
الم اا المنانة ا ا في بنا ة تحقاق ال وية التي تصر ل اا
وتحتفظ ادار ك

مستشفى مدني بقا مة بأسماء موظفا ا مستوفا أوالً بأون وتكون تحت تصر

السلنات الوننية أو سلنات االحتالن المةتصة في جمي األو اتا

المادة 21
اجب احتراا وحماية مليات نق الجرحى والمرهى المدناان والعجز والنساء النفاس التي تجر في
الار اواسنة واف المركبات و نارات المستشفى أو في البحر اواسنة سفن مةصصة ل ما النق  ،وملك لى
دا المساوا م المستشفيات المشار الا ا في الماد  ،18وتماز ،اترةيص من الدولة ،اوه الشار المماز
المنصوص ن ا في الماد  38من اتفا ية جنات لتحسان حان الجرحى والمرهى بالقوات المسلحة في المادان،
المؤرةة في  12شت 1949ا

المادة 22
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ال اجوز ال جوا لى النا رات التي يقتصر استةدام ا لى نق الجرحى والمرهى المدناان والعجز
والنساء النفاس ،أو نق الموظفان النااان والم مات الناية ،ا اجب احترام ا ند ناران ا لى ارتفا ات وفي
أو ات ومسارات اتفق لا ا بصفة ةاصة اان أن ار

النزاا المعنيةا

ويجوز تماازها اوه الشار المماز المنصوص ن ا في الماد  38من اتفا ية جنات لتحسان حان
والمرهى

الجرحى

بالقوات

المسلحة

في

المادان

المؤرةة

في

12

يحظر الناران فوق أراهي العدو أو أراهي يحتل ا العدو ،ما لا اتفق لى ةال
تمتث همء النا رات أل

شت

1949ا

ملكا

أمر يصدر الا ا بال او ا وفي حالة ال او ا مء الكيفية يمكن للنا رات

ومستقلا ا مواصلة ناران ا بعد أ تفتيش د يحدثا

المادة 23
لى ك نر

من األن ار

السامية المتعا د أن يكف حرية مرور جمي رساالت األدوية والم مات

الناية ومستلزمات العياد المرسلة حص اًر الى سكان نر

متعا د آةر المدناان ،حتى لو كان ةصماًا و لي

كملك الترةيص بحرية مرور أ رساالت من األ مية الهرورية ،والمالبس والمقويات المةصصة لونفان دون
الةامسة شر من العمر ،والنساء الحوام أو النفاسا
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ويةه التزاا النر المتعا د بمنك حرية مرور الرساالت الممكور في الفقر المتقدمة لشر تأكد هما
النر من أن ليست هناك أ أسباب وية تد وء الى التةو
طأ

من االحتماالت التاليةي

أن تحون الرساالت ن وج ت ا األصلية ،أو

ط ب أن تكون الر ابة ار فعالة؛ أو
ط

أن يحقق العدو فا د واهحة لج ودء الحربية أو ا تصادء ،ن نريق تادا همء الرساالت بسل كان لي

أن اوردها أو انتج ا اوسالة أةرا،

ن نريق االست ناء

ن موارد أو منتجات أو ةدمات كان الاد من

تةصيص ا إلنتا همء السل ا
وللدولة التي ترةص بمرور الرساالت الماانة في الفقر األولى من همء الماد أن تشتر لمنك الترةيص
أن اتا التوزي

لى المستفادان تحت اش ار

محلي من ا لدون الحاميةا

اجب أن ترس همء الرساالت بأسرا ما يمكن ،ويكون للدولة التي ترةص بحرية مرورها حق وه
الشرو الفنية التي يسمك بالمرور بمقتهاهاا

المادة 24
لى أن ار

النزاا أن تتةم التدااار الهرورية لهمان دا اهمان األنفان دون الةامسة شر من

العمر المان تاتموا أو افتر وا ن ا الت ا بساب الحرب ،وتيسار ا الت ا وممارسة دان ا وتعليم ا في جمي
األحوانا ويع د بأمر تعليم ا اما أمكن الى أشةاص انتمون الى التقالاد الثقافية مات اا
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النزاا أن تس

و لى أن ار

ااواء هؤالء األنفان أن تس

ااواء هؤالء األنفان في الد محااد نوان

مد النزاا ،بموافقة الدون الحامية ،اما وجدت ،وبشر االستاثاق من م ار ا المبادئ الماانة في الفقر األولىا
و لا ا فوق ملك أن تعم

لى اتةام التدااار الالزمة إلمكان التحقق من هوية جمي األنفان دون

الثانية شر من العمر ،ن نريق حم لوحة لتحقاق ال وية أو بأ وسالة أةراا

المادة 25
يسمك أل

شةص مقيا في أراهي أحد أن ار

النزاا أو في أراهي يحتل ا نر

في النزاا اإبالغ

أفراد ا لت أانما كانوا األةبار مات الناب العا لي المحك ،ويتلقى أةبارهاا وتنق همء المراسالت بسر ة ودون
ابناء ال مارر ل ا
اما تعمر أو استحان نتاجة للظرو

تبادن المراسالت العا لية اواسنة الاريد العاد  ،وجب لى أن ار

النزاا المعنية أن تلجأ الى وسيي محااد ،من اا الوكالة المركزية المنصوص ن ا في الماد  ،140لتحدد مع
وسا

تأمان تنفام التزامات ا لى أفه وج  ،و لى األةص باالستعانة بالجمعيات الوننية للصلاب األحمر طأو

ال الن األحمر أو األسد والشمس األحمرين ا
اما رأت أن ار

النزاا هرور لتقااد المراسالت العا لية ،فإن ل ا

لى األكثر أن تفرك استةداا

النمام القياسية التي تتهمن ةمساً و شرين كلمة تةتار بحرية ،وتحداد دد النرود اوا
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نرد واحد ك ش را

المادة 26
لى ك نر من أن ار

النزاا أن يس

أ مان البحث التي يقوا ا ا أفراد العا الت المشتتة بساب

الحرب من أج تجداد االتصان اان ا واما أمكن جم شمل اا و لي أن يس

بصور ةاصة م ال ا ات

المكرسة ل مء الم مة ،شرينة أن يكون د أ تمدها وأن ت ار ي التدااار األمنية التي اتةمهاا

الباب الثالث
وضع األشخاص المحميين ومعاملتهم
القسم األول
أحكام عامة تنطبق على أراضي أطراف
النزاع واألراضي المحتلة

المادة 27
لوشةاص المحماان في جمي األحوان حق االحتراا ألشةاص ا وشرف ا وحقو ا العا لية و قا دها
الدانية و ادات ا وتقالادهاا ويجب معاملت ا في جمي األو ات معاملة انسانية ،وحماات ا بشك ةاص هد جمي
السباب وفهون الجماهارا
أ مان العنت أو الت داد وهد ا
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ويجب حماية النساء بصفة ةاصة هد أ ا تداء لى شرف ن ،والسيما هد اال تصاب ،واإلكراء لى
الد ار وأ هتك لحرمت نا
وم م ار ا األحكاا المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس ،يعام

جمي

األشةاص المحماان

اواسنة نر النزاا الم اةهعون لسلنت  ،انفس اال تبار دون أ تمااز هار لى أساس العنصر أو الدان
أو اآلراء السياسيةا
لى أن ألن ار

النزاا أن تتةم ازاء األشةاص المحماان تدااار الم ار بة أو األمن التي تكون هرورية

بساب الحربا

المادة 28
ال اجوز است الن أ

شةص محمي بحاث اجع وجود بعك النقي أو المنانق بمنأا ن العمليات

الحربيةا

المادة 29
نر النزاا الم يكون تحت سلنت أشةاص محماون مسؤون ن المعاملة التي القون ا من وكال ،
دون المساس بالمسؤوليات الفردية التي يمكن التعرك ل اا
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المادة 30
تقدا جمي التس يالت لوشةاص المحماان لاتقدموا بنلبات ا الى الدون الحامية والى اللجنة الدولية
للصلاب األحمر ،والجمعية الوننية للصلاب األحمر طأو ال الن األحمر أو األسد والشمس األحمرين التابعة
للالد الم اوجد في  ،وكملك الى أ ها ة يمكن ا معاونت اا
وتمنك همء ال ا ات المةتلفة جمي التس يالت ل ما ال رك من جانب السلنات ،وملك في نناق
الحدود التي تفره ا المقتهيات العسكرية أو األمنيةا
وبةال

زيارات مندوبي الدون الحامية واللجنة الدولية للصلاب األحمر ،المنصوص ن ا في الماد

الدون الحاجز أو دون االحتالن بقدر اإلمكان الزيارات التي ار ب ممثلو المؤسسات األةرا القياا

 ،143تس

ا ا لوشةاص المحماان ا د

تقديا معونة روحية أو مادية ل ؤالء األشةاصا

المادة 31
تحظر ممارسة أ

اكراء ادني أو معنو ازاء األشةاص المحماان؛ ةصوصاً ا د

معلومات من ا أو من ارهاا

المادة 32
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الحصون لى

تحظر األن ار

السامية المتعا د صراحة جمي التدااار التي من شان ا أن تساب معانا ادنية أو اباد

لوشةاص المحماان الموجودان تحت سلنت اا وال يقتصر هما الحظر لى القت والتعماب الادنية والتشوي
والتجارب الناية والعلمية التي ال يقتها ا المعالجة الناية للشةص المحمي وحسب ،ولكن يشم أيهاً أ
أ مان وحشية أةر ،سواء اا ا ا وكالء مدناون أو وكالء سكريونا

المادة 33
ال اجوز معا بة أ

شةص محمي ن مةالفة لا يقترف ا هو شةصياًا تحظر العقوبات الجما ية

وبالمث جمي تدااار الت داد أو اإلرهابا
السلب المحظور ا
تحظر تدااار اال تصاص من األشةاص المحماان وممتلكات اا

المادة 34
أةم الرها ن محظورا

القسم الثاني
األجانب في أراضي أطراف النزاع
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المادة 35
أ

شةص محمي ار ب في م ادر الالد في اداية النزاا أو ةالل يحق ل ملك ،اال اما كان رحال

يهر بالمصالك الوننية للدولةا
ويات في نلب لم ادر الالد نبقاً إلجراءات انونية ويصدر القرار بأسرا ما يمكنا ويجوز للشةص
الم يصرظ ل بم ادر الالد بالمالغ الالزا لرحلت وأن يحم مع د اًر معقوالً من اللوازا والمتعلقات الشةصيةا
ولوشةاص المان رفك نلا ا لم ادر الالد الحق في نلب ا اد النظر في هما الرفك في أ رب
و ت اواسنة محكمة أو لجنة ادارية مةتصة تنش ا الدولة الحاجز ل ما ال ركا
ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا ،اما نلاوا ملك ،لى أسباب رفك نلب أ شةص لم ادر الالد،
وأن يحصلوا بأسرا ما يمكن لى أسماء جمي األشةاص المان رفهت نلا ا اال اما حالت دون ملك دوا ي
األمن أو ا ترك لي األشةاص المعناونا

المادة 36
تنفم

مليات الم ادر التي يصرظ ا ا بمقتهى لماد السابقة في ظرو

والشرو الصحية ،والسالمة والت ميةا
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مال مة من حاث األمن

ويتحم الد الوصون ،أو الدولة التي يكون المستفادون من ر اياها في حالة اإلاواء في الد محااد،
جمي التكالات المتكاد من ادء الةرو من أراهي الدولة الحاجز  ،وتحدد الن ار ق العملية ل مء االنتقاالت ،ند
الحاجة ،ن نريق اتفا يات ةاصة تعقد اان الدون المعنيةا
وال اة ما تقدا باالتفا ات الةاصة التي د تكون معقود اان أن ار

النزاا بشأن تبادن ر اياها المان

سقنوا في بهة العدو وا ادت ا الى أونان اا

المادة 37
اجب أن يعام األشةاص المحماون المان يكونون في الحبس االحتياني أو يقهون قوبة سالبة
للحرية معاملة انسانية أثناء مد احتجازهاا
ول ا أن ينلاوا بمجرد اإلف ار

ن ا م ادر الالد نبقاً للمادتان السابقتانا

المادة 38
باستثناء بعك اإلجراءات الةاصة التي د تتةم بمقتهى همء االتفا يةا والسيما من ا المادتان
 ،27،41يستمر من حاث المادأ تنظيا وه األشةاص المحماان نبقاً لوحكاا المتعلقة بمعاملة األجانب في
و ت السلاا وتمنك ل ا لى أ حان الحقوق التاليةي
 -1ل ا أن اتلقوا امدادات اإل اثة الفردية أو الجما ية التي ترس الا اا
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 -2اجب أن يحصلوا لى العال الناي والر اية في المستشفى ،وفقاً لما تقتهي حالت ا الصحية ،وملك بقدر
مماث لما يقدا لر ايا الدولة المعنيةا

 -3يسمك ل ا بممارسة قا دها الدانية والحصون لى المعاونة الروحية من رجان دان اا

 -4يسمك ل ا اما كانوا يقيمون في مننقة معرهة بصور ةاصة ألةنار الحرب باالنتقان من تلك المننقة
انفس الكيفية التي يعامل ا ر ايا الدولة المعنيةا

 -5اجب أن انتف األنفان دون الةامسة شر من العمر والحوام وأم ات األنفان دون السابعة من العمر من
أ معاملة تفهالية يعام ا ا ر ايا الدولة المعنيةا

المادة 39
توفار األشةاص المحماان المان يكونون د فقدوا بساب الحرب مل ا المان اتكساون من  ،فرصة
ااجاد م مكسب ،ويتمتعون ل ما ال رك انفس المزايا التي اتمت ا ا ر ايا الدولة التي اوجدون في أراها ا،
م م ار ا ا تبارات األمن وأحكاا الماد 40ا
اما فرك أحد أن ار

النزاا لى شةص محمي تدااار م ار بة من شأن ا أن تجعل

ار ادر لى

ا الة نفس  ،وبةاصة اما كان هما الشةص ار ادر ألسباب أمنية لى ااجاد م مكسب بشرو معقولة،
وجب لى نر النزاا الممكور أن اتكف باحتياجات واحتياجات األشةاص المان يعول اا
ولوشةاص المحماان في جمي الحاالت أن اتلقوا اإل انات من الدن منش ا أو من الدولة الحامية،
أو جمعيات اإل اثة المشار الا ا في الماد 30ا

المادة 40
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ال اجوز ار اا األشةاص المحماان لى العم اال بكيفية مماثلة لما اتب م ر ايا نر النزاا الم
اوجدون في أراهي ا
ال اجوز ار اا األشةاص المحماان ،اما كانوا من جنسية الةصا ،اال لى األ مان الالزمة اد
لتأمان ت مية البشر ،وااوا ا وملبس ا ونقل ا وصحت ا دون أن تكون ل ا ال ة مباشر بسار
العمليات الحربيةا
في الحاالت الممكور في الفقرتان السابقتان ،انتف األشةاص المحماون المان ار مون لى العم
انفس شرو العم وتدااار الحماية التي تكف للعمان الونناان ،وبةاصة فيما اتعلق بالراتب ،وسا ات العم
والملبس وتج ازات الو اية ،والتدريب السااق ،والتعويك ن حوادث العم واألمراك الم نيةا
يسمك لوشةاص المحماان بمباشر حق ا في الشكوا نبقاً للماد  30في حالة انت اك التعليمات
الممكور أ الءا

المادة 41
اما رأت الدولة التي اوجد األشةاص المحماون تحت سلنت ا أن تدااار الم ار بة األةرا الممكور في
همء االتفا ية ار كافية ،فإن أشد تدااار ر ابة اجوز ل ا اللجوء الا ا هو فرك اإل امة الجارية أو اال تقان وفقاً
ألحكاا المادتان 42،43ا

343

ند تنااق أحكاا الفقر الثانية من الماد  39لى األشةاص المان اهنروا الى ترك محان ا امت ا
العادية بموجب رار يفرك لا ا اإل امة الجارية في مكان آةر ،تسترشد الدولة الحاجز بأكار د ة ممكنة
بالقوا د المتعلقة بمعاملة المتعلقة والماانة في القسا الراب من الباب الثالث من همء االتفا يةا

المادة 42
ال اجوز األمر با تقان األشةاص المحماان أو فرك اإل امة الجارية لا ا اال اما ا تهى ملك صور
منلقة أمن الدولة التي اوجد األشةاص المحماون تحت سلنت اا
اما نلب أ

ن نريق ممثلي الدولة الحامية وكان وهع الةاص

شةص ا تقال بمحك ارادت

يستد ي ملك ،فإن يعتق اواسنة الدولة التي اوجد تحت سلنت اا

المادة 43
أ شةص محمي يعتق أو تفرك لي ا امة جارية ل الحق في ا اد النظر في القرار المتةم بشأن في أ رب
و ت اواسنة محكمة أو لجنة ادارية مةتصة تنش ا الدولة الحاجز ل ما ال ركا فإما استمر اال تقان أو اإل امة
الجارية ،وجب لى المحكمة أو اللجنة اإلدارية بحث حالة هما الشةص بصفة دورية ،وبوا
في السنة ،ا د

تعدا القرار لمصلحت اما كانت الظرو
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تسمك املكا

مرتان لى األ

ما لا يعترك لى ملك األشةاص المحماون المعناون ،تقدا الدولة الحاجز بأسرا ما يمكن الى الدولة
الحامية أسماء األشةاص المحماان المان ا تقلوا أو فرهت لا ا اإل امة الجارية وأسماء المان افر

ن ا من

اال تقان أو اإل امة الجاريةا ورهنا بالشر نفس  ،تالغ أيهاً اررات المحاكا أو اللجان الممكور في الفقر األولى
من همء الماد بأسرا ما يمكن الى الدولة الحاميةا

المادة 44
ند تنااق تدااار الم ار بة المنصوص ن ا في همء االتفا ية ،ال تعام الدولة الحاجز الالج ان ،المان
ال اتمتعون في الوا

بحماية أية حكومة،كأجانب أ داء لمجرد تبعات ا القانونية لدولة معاديةا

المادة 45
ال اجوز نق األشةاص المحماان الى دولة ليست نرفاً في همء االتفا يةا
ال اجوز أن يشك هما الحكا بأ

حان قبة أماا ا اد األشةاص المحماان الى أونان ا أو ودت ا

الى الدان ا امت ا بعد انت اء األ مان العدا يةا
ال اجوز أن تنق الدولة الحاجز األشةاص المحماان الى دولة نر في همء االتفا ية اال بعد أن تتأكد
من أن الدولة الممكور ار بة في تنااق االتفا ية و ادر لى ملك ،فإما تا نق األشةاص المحماان لى هما
النحو ،أصبحت مسؤولية تنااق االتفا ية تق

لى الدولة التي الت ا نوان المد التي يع د ا ا الا اا وم ملك،
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ففي حالة تقصار همء الدولة في تنااق أحكاا االتفا ية في أ

نقنة هامة ،اتعان

لى الدولة التي نقلت

األشةاص المحماان أن تتةم ،بعد اشعار الدولة الحامية املك ،تدااار فعالة لتصحيك الوه  ،أو أن تنلب
ا اد األشةاص المحماان الا اا ويجب تلاية هما النلبا
ال اجوز نق أ

شةص محمي في أ

حان الى الد اةشى في االهن اد بساب آ ار السياسية أو

قا دء الدانيةا
ال تشك أحكاا همء الماد

قبة أماا تسليا األشةاص المحماان المت مان اج ار ا هد القانون العاا

نبقاً لمعاهدات تسليا المجرمان التي تكون مارمة ا نشوب األ مان العدا يةا

المادة 46
تل ى لتدااار التقاادية التي اتةمت ازاء األشةاص المحماان بأسرا ما يمكن بعد انت اء األ مان
العدا ية ،ما لا تكن د أل ات ا ملكا
وتبن التدااار التقاادية التي ازاء ممتلكات ا بأسرا ما يمكن بعد انت اء العمليات العدا ية نبقاً لتشري
الدولة الحاجز ا

القسم الثالث
األراضي المحتلة
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المادة 47
ال يحرا األشةاص المان اوجدون في أ
سواء بساب أ

ا ليا بأ

حان وال بأية كيفية من االنتفاا ا مء االتفا ية،

ت اار ين أر الحتالن األراهي لى مؤسسات اإل ليا الممكور أو حكومت  ،أو بساب أ

اتفاق

يعقد اان سلنات اإل ليا المحت ودولة االحتالن ،أو كملك بساب ياا همء الدولة بها ك جزء من األراهي
المحتلةا

المادة 48
احتلت أراها ا أن انتفعوا بحق م ادر الالد م
اجوز لوشةاص المحماان من ار ر ايا الدولة التي ُ
م ار ا الشرو المنصوص

ن ا في الماد  ،35وتتةم الق اررات المتعلقة املك وفقاً للنظاا الم

تقررء دولة

االحتالن وفقاً للماد الممكور ا

المادة 49
يحظر النق الجار الجما ي أو الفرد

لوشةاص المحماان أو نفا ا من األراهي المحتلة الى

أراهي دولة االحتالن أو الى أراهي أ دولة أةرا ،محتلة أو ار محتلة ،أياً كانت دوا ي ا
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وم ملك اجوز لدولة االحتالن أن تقوا اإةالء كلي أو جز ي لمننقة محتلة معانة ،اما ا تهى ملك أمن السكان
أو ألسباب سكرية

ريةا وال اجوز أن اترتب لى مليات اإلةالء نزوظ األشةاص المحماان اال في انار

حدود األراهي المحتلة ،ما لا اتعمر ملك من الناحية الماديةا ويجب ا اد السكان المنقولان لى هما النحو الى
موانن ا بمجرد تو ت األ مان العدا ية في هما القنااا
و لى دولة االحتالن التي تقوا بعمليات النق أو اإلةالء همء أن تتحقق الى أ صى حد ممكن من
توفار أماكن اإل امة المناسبة الستقبان األشةاص المحماان ،ومن أن االنتقاالت تجر في ظرو

ُمرهية من

وج ة السالمة والشرو الصحية واألمن والت مية ،ومن دا تفريق أفراد العا لة الواحد ،ويجب اةنار الدولة
الحامية بعمليات النق واإلةالء بمجرد حدوث اا
ال اجوز لدولة االحتالن أن تحجز األشةاص المحماان في مننقة معرهة بشك ةاص إلةنار
الحرب ،اال اما ا تهى ملك أمن السكان أو ألسباب سكرية ريةا
ال اجوز لدولة االحتالن أن ترح أو تنق جزءاً من سكان ا المدناان الى األراهي التي تحتل اا

المادة 50
تكف دولة االحتالن ،باالستعانة بالسلنات الوننية والمحلية ،حسن تش ا المنشآت المةصصة لر اية
األنفان وتعليم اا
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و لا ا أن تتةم جمي التدااار الالزمة لتيسار التحقق من هوية األنفان وتسجا نسا اا وال اجوز ل ا
بأ حان أن ت ار حالت ا الشةصية أو أن تلحق ا اتشكيالت أو منظمات تابعة ل اا
اما كانت المؤسسات المحلية اجز ،وجب لى دولة االحتالن أن تتةم اجراءات لتأمان ا الة وتعليا
األنفان المان تاتموا أو افتر وا ن والدا ا بساب الحرب في حالة دا وجود ريب أو صداق يستني ر اات ا،
لى أن يكون ملك كلما أمكن اواسنة أشةاص من جنسات ا ول ت ا ودان اا
يكلت سا ةاص من المكتب الم انشأ نبقاً ألحكاا الماد  136باتةام جمي التدااار الالزمة لتحقاق
هوية األنفان المان اوجد شك حون هويت اا ويجب دا ماً تسجا المعلومات التي تتوفر ن والدا ا أو أ أ ارب
ل اا
لى دولة االحتالن أال تعن تنااق أ

تدااار تفهالية فيما اتعلق بالت مية والر اية الناية والو اية

من آثار الحرب تكون د اتةمت ا االحتالن لفا د األنفان دون الةامسة شر والحوام وأم ات األنفان دون
السابعةا

المادة 51
ال اجوز دولة االحتالن أن تر ا األشةاص المحماان لى الةدمة في وات ا المسلحة أو المعاونةا كما
يحظر أ ه ي أو د اية ب رك تنو اا
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وال اجوز ل ا أن تر ا األشةاص المحماان لى العم اال اما كانوا فوق الثامنة شر من العمر؛ وفي
همء الحالة تقتصر الةدمة لى األ مان الالزمة لتوفار احتياجات جيش االحتالن أو في ةدمة المصلحة العاا،
لتوفار ال ماء أو المأوا أو الملبس أو النق أو الصحة لسكان الالد المحت ا وال اجوز ار اا األشةاص المحماان
لى القياا بأ

م اترتب

لي التزام ا باالشتراك في

مليات حربية وال اجوز لدولة االحتالن أن تر ا

األشةاص المحماان لى استعمان القو لتأمان أمن المنشآت التي يقومون فا ا اتأدية م اجبار ا
وال اجر تنفام العم اال في داة األراهي المحتلة التي اوجد ا ا األشةاص المعناونا ويبقى ك
شةص بقدر االستنا ة في مكان مل المعتادا ويعني ن العم أجر منصت ويكون العم متناسباً م
درات العمان الادنية والعقليةا ويناق لى األشةاص المحماان المكلفان باأل مان المشار الا ا في همء الماد
التشري السار في الالد المحت فيما اتعلق بشرو العم والتدااار الو ا ية ،وبةاصة فيما اتص بالراتب،
وسا ات العم  ،وتج ازات الو اية ،والتدريب المساق ،والتعويك ن حوادث العم واألمراك الم نيةا
ال اجوز بأ حان أن اؤد حشد القو العاملة الى تعا ة العمان في تنظيا م صب ة سكرية أو شب
سكريةا

المادة 52
ال اجوز أن يمس أ

قد أو اتفاق أو ال حة تنظيمية حق أ

اوجد ،في أن الجأ الى ممثلي الدولة الحامية لنلب تدة تلك الدولةا
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ام  ،سواء كان متنو اً أا ال ،أانما

تحظر جمي التدااار التي من شأن ا أن تؤد

الى بنالة العاملان في الالد المحت أو تقااد امكانيات

مل ا بقصد حمل ا لى العم في ةدمة دولة االحتالنا

المادة 53
يحظر لى دولة االحتالن أن تدمر أ ممتلكات ةاصة ثااتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جما ات ،أو
بالدولة أو السلنات العامة ،أو المنظمات االجتما ية أو التعاونية ،اال اما كانت العمليات الحربية تقتهي حتماً
هما التدمارا

المادة 54
يحظر لى دولة االحتالن أن ت ار وه الموظفان أو القها في األراهي المحتلة أو أن تو

لا ا

العقوبات أو تتةم هدها أ تدااار تعسفية أو تماازية اما امتنعوا ن تأدية وظا ف ا اداف من هما رهاا
لى أن هما الحظر ال يعوق تنااق الفقر الثانية من الماد 51ا وال اؤثر لى حق دولة االحتالن في
ا صاء الموظفان العموماان من مناصا اا

المادة 55

351

من واجب دولة االحتالن أن تعم  ،بأ صى ما تسمك ب وسا ل ا ،لى تزويد السكان بالمؤن ال ما ية
واإلمدادات الناية؛ ومن واجا ا

األةص أن تستورد ما الزا من األ مية والم مات و ارها اما كانت موارد

األراهي المحتلة ار كافيةا
ال اجوز لدولة االحتالن أن تستولي

لى أ مية أو امدادات أو م مات ناية مما هو موجود في

األراهي المحتلة اال لحاجة وات االحتالن وأفراد اإلدار ؛ و لا ا أن ت ار ي احتياجات السكان المدناانا وم
م ار ا أحكاا االتفا يات الدولية األةرا ،تتةم دولة االحتالن اإلجراءات التي تكف سداد يمة ادلة ن ك ما
تستولي لي ا
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أ

ا ق في أ و ت من حالة امدادات األ مية واألدوية في األراهي

المحتلة ،اال اما فرهت اود مؤ تة تستد ا ا هرورات حربية ريةا

المادة 56
من واجب دون االحتالن أن تعم  ،بأ صى ما تسمك ب وسا ل ا ،وبمعاونة السلنات الوننية والمحلية،
لى صيانة المنشآت والةدمات الناية والمستشفيات وكملك الصحة العامة والشرو

الصحية في األراهي

المحتلة ،وملك اوج ةاص ن نريق ا تماد وتنااق التدااار الو ا ية الالزمة لمكافحة انتشار األمراك المعدية
واألوب ةا ويسمك جمي أفراد الةدمات الناية بك ف ات ا بأداء م ام اا
اما أنش ت مستشفيات جداد في األراهي المحتلة حاث لا تعد األج ز المةتصة للدولة المحتلة تؤد
وظيفت ا ،وجب لى سلنات االحتالن أن تعتر

ا مء المستشفيات ند اال تهاء لى النحو الوارد في الماد
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18ا وفي الظرو

المشاا ة ،تعتر سلنات االحتالن كملك بموظفي المستشفيات ومركبات النق بموجب أحكاا

المادتان 20،21ا
لد

ا تماد وتنااق تدااار الصحة والشرو

الصحية ،ت ار ي دولة االحتالن اال تبارات المعنوية

واألداية لسكان األراهي المحتلةا

المادة 57
ال اجوز لدولة االحتالن أن تستولي لى المستشفيات المدنية اال بصفة مؤ تة وفي حاالت الهرور
العاجلة للعناية بالجرحى والمرهى العسكريان ،وشرينة أن تتةم التدااار المناسبة وفي الو ت المال ا لر اية
و ال األشةاص المان يعالجون فا ا وتداار احتياجات السكان المدناانا
ال اجوز االستيالء لى م مات ومةازن المستشفيات المدنية ما دامت هرورية الحتياجات السكان
المدناانا

المادة 58
تسمك دولة االحتالن لرجان الدان اتقديا المسا د الروحية ألفراد نوا ف ا الدانية وتقا دولة االحتالن
كملك رساالت الكتب واألدوات الالزمة لتلاية االحتياجات الدانية وتس
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توزيع ا في األراهي المحتلةا

المادة 59
اما كان ك سكان األراهي المحتلة أو سا من ا تنقص ا المؤن الكافية ،وجب لى دولة االحتالن أن
تسمك بعمليات اإل اثة لمصلحة هؤالء السكان وتوفر ل ا التس يالت بقدر ما تسمك ب وسا ل اا
وتتكون همء العمليات التي يمكن أن تقوا ا ا دون أو ها ة انسانية ار متحاز كاللجنة الدولية للصلاب
األحمر ،لى األةص من رساالت األ مية واإلمدادات الناية والمالبسا
و لى جمي الدون المتعا د أن ترةص بمرور همء الرساالت بحرية وأن تكف ل ا الحمايةا لى أن
اجوز للدولة التي تسمك بحرية مرور رساالت فا ا الى أراك يحتل ا نر ةصا في النزاا أن تفتش الرساالت
وتنظا مرورها نبقاً لموا اد وةنو سار محدود  ،وأن تحص من الدون الحامية لى همان كا

بأن همء

الرساالت مةصصة إل اثة السكان المحتاجان وأن ا لن تستةدا لفا د دولة االحتالنا

المادة 60
ال تةلي رساالت اإل اثة بأ
 55،56،59ا وال اجوز ل ا بأ

حان دولة االحتالن من المسؤوليات التي تفره ا

لا ا المواد

حان أن تحون رساالت اإل اثة ن ال رك المةصصة ل اال في حاالت

الهرور الملحة لمصلحة سكان األراهي المحتلة وبموافقة الدون الحاميةا

المادة 61
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اجر توزي رساالت اإل اثة المشار الا ا في الماد السابقة بمعاونة الدون الحامية وتحت اشراف اا
ويجوز أيهاً أن يع د ا ما العم باتفاق دولة االحتالن والدون الحامية الى دولة محااد أو الى اللجنة الدولية
للصلاب األحمر أو الى ها ة انسانية ار متحاز ا
تحص
ال ا

ن همء الرساالت أ

مصاريت أو ه ار ب أو رسوا في األراهي المحتلة ،اال اما كانت

همء الجباية هرورية لمصلحة ا تصاد اإل لياا و لى دولة االحتالن أن تس
تعم جمي األن ار

المتعا د

توزي همء الرساالت بسر ةا

لى السماظ بمرور رساالت اإل اثة ار أراها ا ونقل ا مجاناً في

نريق ا الى األراهي المحتلةا

المادة 62
يسمك لوشةاص المحماان الموجودان في األراهي المحتلة اتلقي نرود اإل اثة الفردية المرسلة الا ا
م م ار ا ا تبارات األمن الق ريةا

المادة 63
م م ار ا التدااار المؤ تة االستثنا ية التي تفره ا اال تبارات الق رية ألمن دولة االحتالني
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اجوز للجمعيات الوننية للصلاب األحمر طوال الن األحمر واألسد والشمس األحمرين المعتر

ا ا ،أن تباشر

األنشنة التي تتفق م مبادئ الصلاب األحمر التي حددت ا المؤتمرات الدولية للصلاب األحمر ،ويجب تمكان
جمعيات اإل اثة األةرا من مباشر أنشنت ا اإلنسانية في ظرو

مماثلةا

ال اجوز لدولة االحتالن أن تقتهي اجراء أ ت اار في موظفي أو تكوين همء الجمعيات مما د يهر بالج ود
الممكور أ الءا
وتناق المبادئ مات ا لى نشا وموظفي ال ا ات الةاصة التي ليس ل ا ناب
ا أو التي لتأمان وسا

سكر  ،القا مة من

المعيشة للسكان المدناان من ةالن د ا ةدمات المنفعة العامة األساسية ،وتوزا مواد

اإل اثة وتنظيا مليات اإلنقاما

المادة 64
تبقى التشريعات الج از ية الةاصة باألراهي المحتلة نافم  ،ما لا تل ا دولة االحتالن أو تعنل ا اما
كان فا ا ما ا دد أمن ا أو يمث

قبة في تنااق همء االتفا يةا وم م ار ا اال تبار األةار ،ولهرور همان

تنااق العدالة لى نحو فعان ،تواص محاكا األراهي المحتلة مل ا فيما اتعلق اجمي المةالفات المنصوص
ن ا في همء التشريعاتا
لى أن ال اجوز لدولة االحتالن اةهاا سكان األراهي المحتلة للقوانان التي تراها الزمة لتمكان ا
من الوفاء بالتزامات ا بمقتهى همء االتفا ية ،وتأمان اإلدار المنتظمة لإل ليا وهمان أمن دولة االحتالن وأمن
أفراد وممتلكات وات أو ادار االحتالن وكملك المنشآت وةنو المواصالت التي تستةدم اا
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المادة 65
ال تصبك القوانان الج از ية التي تفره ا دولة االحتالن نافم اال بعد نشرها وابال ا للسكان ال ت اا وال
يكون ل مء األحكاا أثر رجعيا

المادة 66
في حالة مةالفة القوانان الج از ية التي تصدرها دولة االحتالن وفقاً للفقر الثانية الماد  ،64اجوز لدولة
االحتالن أن تقدا المت مان لمحاكم ا العسكرية ار السياسية والمشكلة تشكيالً انونياً ،شرينة أن تعقد المحاكا
في الالد المحت ا ويفه

قد محاكا االست نا

في الالد المحت ا

المادة 67
ال تناق المحاكا اال القوانان التي كانت سارية ا و

المةالفة والتي تكون منابقة للمبادئ القانونية

العامة ،و لى األةص المادأ الم يقهي بأن تكون العقوبة متناسبة م المنبا ويجب أن ته في اال تبار أن
المت ا ليس من ر ايا دولة االحتالنا

الماد 68
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اما ا تر شةص محمي مةالفة يقصد ا ا اإلهرار ادولة االحتالن ،ولكن ا ال تننو

لى اال تداء

لى اال تداء لى حيا أفراد وات أو ادار االحتالن أو لى سالمت ا الادنية ،أو لى ةنر جما ي كاار ،أو
لى ا تداء ةنار لى ممتلكات وات أو ادار االحتالن أو لى المنشآت التي تستةدم ا ،جاز ا تقال أو
حبس حبساً بسيناً ،لى أن تكون مد اال تقان أو الحبس متناسبة م المةالفة التي أ ترف اا و الو
يكون اال تقان أو الحبس في حالة همء المةالفات هو اإلجراء الوحاد السالب للحرية الم

لى ملك،

يمكن اتةامء هد

األشةاص المحماانا ويجوز للمحاكا الماانة في الماد  66من همء االتفا ية ،اما رأت ملك ،أن تحون قوبة
السجن الى ا تقان للمد نفس اا
ال اجوز أن تقهي القوانان الج از ية التي تصدرها دولة االحتالن وفقاً للمادان  65 ،64بعقوبة اإل داا
لى أشةاص محماان اال في الحاالت التي ادانون فا ا بالجاسوسية أو أ مان التةريب الةنار للمنشآيت
العسكرية التابعة لدولة االحتالن أو بمةالفات متعمد ساات وفا شةص أو أكثر ،وبشر أن يكون اإل داا هو
قوبة همء الحاالت بمقتهى التشري الم كان سارياً في األراهي المحتلة ا ادء االحتالنا
ال اجوز اصدار حكا ا داا شةص محمي اال بعد توجي نظر المحكمة بصفة ةاصة الى أن المت ا
ليسمن ر ايا دولة االحتالن ،وهو لملك ار ملزا بأ واجب للوالء نحوهاا
ال اجوز بأ

حان اصدار حكا اإ داا شةص محمي تق سنة ن ثمانية شر اماً و ت ا ت ار

المةالفةا

المادة 69
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في جمي األحوان تةصا مد الحبس االحتياني التي يقها ا شةص محمي مت ا من أ

قوبة

بالحبس يحكا ا ا لي ا

المادة 70
ال اجوز لدولة االحتالن أن تقبك

لى األشةاص المحماان أو تحاكم ا أو تدان ا بساب أفعان

ا ترفوها أو آراء أ ربوا ن ا ا االحتالن أو أثناء انقناا مؤ ت لالحتالن ،باستثناء مةالفات وانان و ادات
الحربا
ال اجوز القبك

لى ر ايا دولة االحتالن المان لجأوا ا ادء النزاا الى األراهي المحتلة ،أو

محاكمت ا أو ادانت ا أو ابعادها ن األراهي المحتلة ،اال بساب مةالفات ا ترفوها بعد ادء األ مان العدا ية ،أو
بساب مةالفات للقانون العاا ا ترفوها ا ادء األ مان العدا ية وتارر تسليا المت مان الى حكومت ا في و ت
السلا نبقاً لقانون الدولة المحتلة أراها اا

المادة 71
ال اجوز للمحاكا المةتصة التابعة لدولة االحتالن اصدار أ حكا اال اما سبقت محاكمة انونيةا
اتا دون ابناء ابالغ أ

مت ا تحاكم دولة االحتالن كتابة وبل ة يف م ا اتفاصا االت امات الموج ة

الي ؛ وينظر في الد وا بأسرا ما يمكنا ويتا ابالغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجرب ا دولة االحتالن ألشةاص
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محماان ات ا تكون قوبت ا اإل داا أو السجن لمد سنتان أو أكثر؛ ول ا في جمي األو ات الحصون لى
معلومات ن سار اإلجراءاتا و الو

تحص  ،اناء لى نلا ا ،لى جمي
لى ملك ،يحق للدولة الحامية أن ْ

المعلومات المتعلقة ا مء اإلجراءات وبأ محاكمة أةرا تقوا ا ا دولة االحتالن لوشةاص المحماانا
ويالغ اإلةنار المشار الي بالفقر الثانية من همء الماد للدولة الحامية فو اًر ،ويجب أن يصل ا لى أ
حان ا تاريو أون جلسة للمحكمة اثالثة أسااي ا وال تادأ المحاكمة ما لا يقدا الدلا

ند ادء المرافعات لى أن

أحكاا همء الماد د رو ات بالكام ويجب أن اتهمن اإلةنار العناصر التالية لى وج الةصوصي
طأ

ايانات هوية المت اا

طب مكان اإل امة أو االحتجازا
ط

تفاصا الت مة أو الت ا طم مكر القوانان الجنا ية التي ستجر المحاكمة بمقتهاها ا

ط د اسا المحكمة التي ستنظر في الد واا
طهي مكان وتاريو انعقاد الجلسة األولى للمحاكمةا

المادة 72
أ

مت ا ل الحق في تقديا األدلة الالزمة لدفا  ،و لى األةص استد اء الش ود ول حق االستعانة

بمحاا مؤه اةتارء يستني زيارت بحرية وتوفر ل التس يالت الالزمة إل داد دفا ا
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واما لا يقدا المت ا لى اةتيار محاا ،تعان ل الدولة الحامية محامياًا وفي حالة مواج ة المت ا ات مة
ةنار و دا وجود دولة حامية ،اتعان لى دولة االحتالن أن تنتدب ل محامياً شرينة موافقة المت اا
يحق أل مت ا ،اال اما تةلى بمحك ارادت

ن هما الحق ،أن يستعان بمترجا ،سواء أثناء التحقاق أو

جلسات المحكمةا ول في أ و ت أن يعترك لى المترجا أو ينلب ت اارءا

المادة 73
للشةص المحكوا لي حق استةداا وسا
بكام حقو في االست نا

االست نا

التي يقررها التشري الم تنبق المحكمةا ويالغ

والم لة المقرر لممارسة همء الحقوقا

تناق اإلجراءات الجنا ية المنصوص ن ا ا ما القسا لى االست نا
النص في التشري الم

بنريقة القياس وفي حالة دا

تنبق المحكمة لى امكانية االست نا  ،يكون للشةص المحكوا لي حق النعن في

الحكا والعقوبة أماا السلنة المةتصة في دولة االحتالنا

المادة 74
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حهور جلسات أ

محكمة تحاكا شةصاً محمياً اال اما جرت

المحاكمة ،بصفة استثنا ية ،بنريقة سرية م ار ا ألمن دولة االحتالن التي اتعان لا ا في همء الحالة أن تةنر
الدولة الحامية املكا ويرس الى الدولة الحامية اةنار بمكان وتاريو ادء المحاكمةا
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تالغ للدولة الحامية بأسرا ما يمكن جمي األحكاا التي تصدر اتنااق قوبة اإل داا أو السجن لمد
سنتان أو أكثر م ايان حاثيات ا؛ ويتهمن اإلةنار اشار الى اإلةنار المرس بمقتهى الماد  ،71وفي حالة
الحكا اتنااق قوبة سالبة للحرية ااان المكان الم

تنفم في العقوبةا وتحفظ األحكاا األةرا في محاهر

المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوا الا اا ال تادأ م لة االست نا

في حالة الحكا باإل داا أو بعقوبة

سالبة للحرية لمد سنتان أو أكثر اال بعد وصون اةنار بالحكا الى الدولة الحاميةا

المادة 75
ال يحرا األشةاص المحكوا لا ا باإل داا بأ حان من حق رف التماس بالعفو أو اإرجاء العقوبةا
ال انفم الحكا باإل داا ا مهي مد ال تق

ن ستة ش ور من تاريو استالا لدولة الحامية لإلةنار

المتعلق بالحكا الن ا ي الم اؤيد قوبة اإل داا ،أو بقرار رفك التماس العفو أو ارجاء العقوبةا
اجوز ةفك م لة الستة ش ور همء في حاالت معانة محدد  ،ندما اترتب لى وجود ظرو

ةنار

وحرجة ت داد منظا ألمن دولة االحتالن أو وات ا المسلحة؛ ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دا ماً اةنا اًر اةفك
الم لة ،وتعني ل ا الفرصة دا ماً إلرسان مالحظات ا في الو ت المناسب بشأن أحكاا اإل داا همء الى سلنات
االحتالن المةتصةا

المادة 76
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يحتجز األشةاص المحماون المت مون في الالد المحت  ،ويقهون في

قوبت ا اما أدانواا ويفصلون اما

أمكن ن بقية المحتجزين ،ويةهعون لنظاا ما ي وصحي يكف المحافظة لى صحت ا ويناظر لى األ
النظاا المتب في سجون الالد المحت ا
وتقدا ل ا الر اية الناية التي تتنلا ا حالت ا الصحيةا ويكون ل ا الحق أيهاً في تلقي المعاونة
الروحية التي د يحتاجون الا اا
وتحجز النساء في أماكن منفصلة ن الرجان ويوك اإلش ار

المباشر لا ن الى نساء اؤةم في

اال تبار النظاا الةاص الواجب للص ارا
لوشةاص المحماان الحق في أن ازورها مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصلاب
األحمر وفقاً ألحكاا الماد 147ا
و الو لى ملك ،يحق ل ا تلقي نرد ا اثة واحد لى األ

ش رياًا

المادة 77
يسلا األشةاص المحماون المان ات موا أو أدانت ا المحاكا في األراهي المحتلة ،م الملفات المتعلقة
ا ا ،ند انت اء االحتالن الى سلنات األراهي المحرر ا

الماد 78
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اما رأت دولة االحتالن ألسباب أمنية

رية أن تتةم تدااار أمنية ازاء أشةاص محماان ،فل ا لى

األكثر أن تفرك لا ا ا امة جارية أو تعتقل اا
تتةم اررات اإل امة الجارية أو اال تقان نبقاً إلجراءات انونية تحددها دولة االحتالن وفقاً ألحكاا همء
االتفا يةا وتكف همء اإلجراءات حق األشةاص المعناان في االست نا ا وفي حالة تأااد الق اررات ،يعاد النظر
فا ا بصفة دورية ،واما أمكن ك سنة ش ور ،اواسنة ج از مةتص تشكل الدولة الممكور ا
انتف األشةاص المحماون المان تفرك
منازل ا ،بأحكاا الماد  39من همء االتفا ية دون أ

لا ا اإل امة الجارية ويهنرون بساب ملك الى ترك
اودا

القسم الرابع
قواعد معاملة المعتقلين
الفصل الرابع
أحكام عامة

المادة 79
ال تعتق أن ار

النزاا أشةاصاً محماان اال نبقاً للمواد 41،42،43،68،78ا
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المادة 80
يحتفظ المدناون بكام أهلات ا المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة لى ملك بقدر ما تسمك ب حالة
اال تقانا

المادة 81
تلتزا أن ار

النزاا التي تعتق أشةاصاً محماان اإ الت ا مجاناً وكملك اتوفار الر اية الناية التي

تتنلا ا حالت ا الصحيةا
وال اةصا أ شيء لسداد همء المصاريت من مةصصات المعتقلان أو رواتا ا أو مستحقات اا
و لى الدولة الحاجز أو تعون األشةاص المان يعول ا المعتقلون اما لا تكن لدا ا وسا

معيشة كافية

أو كانوا ار ادرين لى التكسبا

المادة 82
تجم الدولة الحاجز بقدر اإلمكان المعتقلان معاً تبعاً لجنسات ا ول ت ا و ادات اا وال يفص المعتقلون
من ر ايا الالد الواحد لمجرد اةتال

ل ات اا
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اجم أفراد العا لة الواحد  ،وبةاصة الوالدان واألنفان ،معاً في معتق واحد نوان مد اال تقان ،اال
في الحاالت التي تقهي فا ا احتياجات العم  ،أو أسباب صحية أو تنااق األحكاا الوارد في الفص التاس
من هما القسا فصل ا بصفة مؤ تةا وللمعتقلان أن ينلاوا أن يعتق مع ا أنفال ا المتروكون دون ر اية ا ليةا
ويجم أفراد العا لة الواحد المعتقلون كلما أمكن في المانى نفس  ،ويةصص ل ا مكان ا امة منفص
ن بقية المعتقلان؛ ويجب توفار التس يالت الالزمة ل ا للمعيشة في حيا

ا ليةا

الفصل الثاني

المعتقالت
الماد 83

ال اجوز للدولة الحاجز أن تقيا المعتقالت في منانق معرهة بشك ةاص ألةنار الحربا
تقدا الدولة الحاجز جمي المعلومات المفاد

نريق الدون الحاميةا

ن المو

الج رافي للمعتقالت الى الدون المعادية ن

تماز معسكرات اال تقان كلما سمحت اال تبارات الحربية املك ،بالحرفان  ،ICاللمان اوهعان بكيفية
تجعل ما واهحان اجالء في الن ار من الجوا لى ان اجوز للدولة المعنية أن تتفق لى أ
للتمازا وال يماز أ مكان آةر ةال
الماد 84

وسالة أةرا

معسكر اال تقان ا مء الكيفيةا

اجب فص المعتقلان من ج ة اإل امة واإلدار ن أسرا الحرب و ن األشةاص المسلوبة حريت ا أل

ساب آةرا
الماد 85
من واجب الدولة الحاجز أن تتةم جمي التدااار الالزمة والممكنة لهمان ااواء األشةاص المحماان
منم ادء ا تقال ا في مبان أو أماكن تتوفر فا ا ك الشرو الصحية وهمانات السالمة وتكف الحماية الفعالة
من سو المناخ وآثار الحربا وال اجوز بأ

حان وه أماكن اال تقان الدا ا في منانق ار صحية أو أن

يكون مناة ا ها اًر بالمعتقلانا وفي جمي الحاالت التي يعتق فا ا أشةاص محماون بصور مؤ تة في مننقة
ار صحية أو يكون مناة ا ها اًر بالصحة ،اتعان نقل ا بأسرا ما تسمك ب الظرو الى معتق ال اةشى في
من همء المةانرا

* احلرفان األوالن من عبارةINTERNMENT CAMP :
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ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرنوبة ،وكافية التدف ة واإلهاء  ،وبةاصة اان ال سق
وانفاء األنوارا ويجب أن تكون أماكن النوا كافية االتساا والت وية ،وأن ازود المعتقلون بالفراش المناسب
واأل نية الكافية ،م م ار ا المناخ وأ مان المعتقلان وجنس ا وحالت ا الصحيةا

ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرنوبة ،وكافية التدف ة واإلهاء  ،وبةاصة اان ال سق
وانفاء األنوارا ويجب أن تكون أماكن النوا كافية االتساا والت وية ،وأن ازود المعتقلون بالفراش المناسب
واأل نية الكافية م م ار ا المناخ وأ مان المعتقلان وجنس ا وحالت ا الصحيةا

وتوفر للمعتقلان الستعمال ا الةاص ن ا اًر وليالً مرافق صحية منابقة للشرو الصحية وفي حالة نظافة
دا مةا ويزودون بكميات من الماء والصااون كافية الستعمال ا الاومي ونظافت ا و س مالبس ا الةاصة؛ وتوفر
ل ا المرافق والتس يالت الالزمة ل ما ال ركا كما توفر ل ا المرشات طاألدشاش أو الحماماتا ويتاظ ل ا الو ت
الالزا لال تسان وأ مان النظافةا

و ندما تقتهي الهرور في الحاالت االستثنا ية والمؤ تة ااواء نساء معتقالت ال انتمان الى وحد

أسرية في المعتق نفس الم يعتق في الرجان ،اتعان بشك ملزا تةصيص أماكن نوا منفصلة ومرافق صحية
ةاصة ل نا
الماد 86

ته الدولة الحاجز تحت تصر

الدانيةا
الماد 87

المعتقلان ،أياً كانت قادت ا ،األماكن المناسبة إل امة شعا رها

ما لا تتوفر للمعتقلان تس يالت أةرا مناسبة ،تقاا مقاصت طكنتانات في ك معتق  ،لتمكان ا من

الحصون بأسعار ال تزيد بأ

حان

ن أسعار السوق المحلية

لى األ مية والمستلزمات الاومية ،بما فا ا

الصااون والتبغ ،التي من شأن ا أن توفر ل ا شعو اًر متزااداً بالحيا والراحة الشةصيةا
تودا أرباظ المقاصت في صندوق للمسا د انشأ في ك معتق ويدار لصالك المعتقلان الموجودان في
المعتق المعنيا

وللجنة المعتقلان المنصوص

الصندوقا

ن ا في الماد  102حق اإلش ار

لى ادار المقاصت وادار هما

وفي حالة تصفية أحد المعتقالت ،يحون الرصاد الدا ن للصندوق الى صندوق المسا د الةاص

بمعتق آةر اوجد ب معتقلون من نفس الجنسية أو ،في حالة دا وجود مث هما المعتق  ،المان ال ازالون
ةاهعان لسلنة الدولة الحاجز ا وفي حالة اإلف ار العاا ،تحفظ همء األرباظ لدا الدولة الحاجز  ،ما لا اتا اتفاق

يقهي اةال
الماد 88
كا

ملك اان الدون المعنيةا

تنشأ في جمي المعتقالت المعرهة لل ارات الجوية وأةنار الحرب األةرا ،مةااي مناسبة وبعدد

لتأمان الحماية الالزمةا وفي حاالت اإلنمارات بال ارات ،يسمك للمعتقلان باللجوء الا ا بأسرا ما يمكن،
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باستثناء المعتقلان المان يشتركون في حماية أماكن ا من هما األةنارا وتناق لا ا أيهاً أ

اجراءات و ا ية

تتةم لمصلحة السكانا

اجب أن تتةم االحتيانات الكافية في المعتقالت لمن أةنار الحريقا

الفصل الثالث

الغذا ،والملبس
الماد 89

تكون الجراية ال ما ية الاومية للمعتقلان كافية من حاث كمات ا ونو ات ا وتنو ا بحاث تكف التوازن

الصحي النايعي وتمن اهنرابات النقص ال ما ي؛ وي ار ى كملك النظاا ال ما ي المعتاد للمعتقلانا

يعدوا ألنفس ا أ أنعمة اهافية تكون في حوزت اا
تعنى للمعتقلان الوسا التي تمكن ا من أن ا
َّ
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب ويرةص ل ا باستعمان التبغا
تصر للعمان من المعتقلان أ مية اهافية تتناسب م نايعة العم الم اؤدون ا

تصر للحوام والمرهعات ولونفان دون الةامسة شر أ مية اهافية تتناسب م احتياجات أجسام اا
الماد 90
توفر للمعتقلان

ند القبك

لا ا جمي التس يالت للتزود بالمالبس واألحمية و يارات المالبس،

وللحصون فيما بعد لى همء األشياء ند الحاجةا اما كان المعتقلون ال يملكون مالبس كافية مال مة للمناخ وال

يستنيعون الحصون لا ا ،وجب لى الدولة الحاجز أن تزودها ا ا مجاناًا

اجب أال تكون المالبس التي تصرف ا الدولة الحاجز للمعتقلان والعالمات الةارجية التي اجوز ل ا

وهع ا لى مالبس ا مةزية أو تعره ا للسةريةا
يصر للعمان ز للعم  ،يشم مالبس الو اية المناسبة ،كلما تنلات نايعة العم ملكا
الفصل الرابع

الشروط الصحية والرعاية الطبية

الماد 91
توفر في ك

معتق

لا ا نااب مؤه

ياد مناسبة ،يشر

ويحص

فا ا المعتقلون

لى ما

يحت اجون من ر اية ناية وكملك لى نظاا ما ي مناسبا وتةصص ناار لعزن المصااان بأمراك معدية أو
قليةا
يع د بحاالت الوالد والمعتقلان المصااان بأمراك ةنار او المان تستد ى حالت ا الجات ةاصة،
أو ملية جراحية أو الجاً بالمستشفى ،الى أ منشأ اتوفر فا ا العال المناسب وتقدا ل ا فا ا ر اية ال تق
ن الر اية التي تقدا لعامة السكانا ويفه أن يقوا لى ال المعتقلان موظفون نااون من جنست اا
ال اجوز من المعتقلان ن رك أنفس ا لى السلنات الناية للفحصا وتصر

السلنات الناية

بالدولة الحاجز لك شةص معتق  ،اناء لى نلب  ،ش اد رسمية تاان فا ا نايعة مره أو اصاات  ،ومد
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العال والر اية التي دمت ل ا وترس صور من همء الش اد الى الوكالة المركزية المنصوص ن ا في الماد
140ا

تكون معالجة المعتقلان ،وكملك تركاب أ

أج ز هرورية للمحافظة لى صحت ا في حالة جاد ،

وبةاصة تركابات األسنان و ارها من التركابات ،والنظارات الناية ،مجانيةا
الماد 92

تجرا فحوص ناية للمعتقلان مر واحد لى األ ش رياًا وال رك من ا بصور ةاصة م ار بة الحالة
الصحية والت موية العامة ،والنظافة ،وكملك اكتشا األمراك المعدية ،وبةاصة التدرن واألمراك التناسلية

والمالريا طالارداء ا ويتهمن الفحص اوج ةاص مراجعة وزن ك شةص معتق  ،وفحصاً بالتصوير باألشعة
مر واحد

لى األ

سنوياًا

الفصل الخامس
األنشطة الدينية والذهنية والبدنية
الماد 93

تترك الحرية التامة للمعتقلان في ممارسة قا دها الدانية ،بما في ملك االشتراك في الشعا ر ،شرينة

م ار ا تدااار النظاا السارية التي وهعت ا السلنات الحاجز ا
يسمك للمعتقلان من رجان الدان بممارسة شعا ر دان ا بكام الحرية اان أفراد نا فت اا ول ما ال رك

ت ار ي الدولة الحاجز أن يكون توزيع ا متناسباً اان مةتلت المعتقالت التي اوجد ا ا معتقلون اتكلمون ل ت ا
ويتبعون دان اا فإما كانوا بأ داد ار كافية وجب لى الدولة الحاجز أن توفر ل ا التس يالت الالزمة ،بما في
ملك وسا

االنتقان ،للتحرك من معتق الى آةر ،ويسمك ل ا ازيار المعتقلان الموجودان بالمستشفياتا ويكون

لرجان الدان حرية المراسلة بشأن مسا

دان ا م السلنات الدانية في الالد الم يحتجزون في بقدر اإلمكان م

المنظمات الدانية الدولية المةتصة ادان اا وال تعتار همء المراسالت جزءاً من الحصة الممكور في الماد ،107
ولكن ا تةه ألحكاا الماد 112ا
وفي حالة دا توفر المعاونة الدانية للمعتقلان من ا رج دان من اتباا قادت ا ،أو دا كفاية دد
رجان الدان ،فإن اجوز للسلنات الدانية المحلية من العقاد مات ا أن تعان ،باالتفاق م الدولة الحاجز أحد
رجان الدان من أتباا قاد المعتقلان ،أو أحد رجان الدان من ممهب مشاب أو أحد العلماناان المؤهلان اما كان
ملك ممكناً من وج ة النظر الدانيةا ويتمت هما األةار بالتس يالت المرتبنة بالم مة التي يهنل ا اا و لى
األشةاص المان يعانون ا مء الكيفية م ار ا جمي اللوا ك التي تهع ا الدولة الحاجز لمصلحة النظاا واألمنا
الماد 94
لى الدولة الحاجز أن تشج األنشنة المهنية والتعليمية ،والترفا ية ،والرياهية للمعتقلان ،م ترك

الحرية ل ا في االشتراك فا اا وتتةم جمي التدااار الممكنة التي تكف ممارست ا وتوفر ل ا لى األةص األماكن
المناسبة لملكا
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وتمنك للمعتقلان جمي التس يالت الممكنة لمواصلة دراست ا أو

م دراسات جداد ا ويكف تعليا

األنفان والشباب؛ ويجوز ل ا االنتظار بالمدارس ،سواء داة أماكن اال تقان أو ةارج اا

ويجب تمكان المعتقلان من ممارسة التمارين الادنية واالشتراك في الرياهيات واأللعاب في ال واء

النلقا وتةصص أماك فهاء كافية ل ما االستعمان في جمي المعتقالت وتةصص أماكن ةاصة أللعاب
األنفان والشبابا
الماد 95
ال اجوز للدولة الحاجز تش ا المعتقلان كعمان اال اناء لى ر ات اا ويحظر في جمي األحواني
تش ا أ

شةص محمي ار معتق اما كان العم يشك مةالفة للماد  40أو  51من همء االتفا ية ،وكملك

تش ال في أ مان م انة أو حانة للكرامةا

للمعتقلان الحق في التةلي ن العم في أ

و ت اما كانوا د هوا في ستة أسااي وملك اإةنار

سااق اثمانية أيااا

ال تكون همء األحكاا قبة أماا حق الدولة الحاجز في الزاا المعتقلان من األنباء وأنباء األسنان

و ارها من الموظفان بممارسة م نت ا لمصلحة زمال ا المعتقلان؛ وفي تش ا

المعتقلان في أ مان ادار

وصيانة المعتقالت؛ وفي تكلات هؤالء األشةاص بأ مان المناو أو ار ملك من األ مان المنزلية؛ وأةا اًر
تش ال ا في أ مان و اية المعتقلان من ال ارات الجوية أو األةنار األةرا الناجمة من الحربا ار أن ال
اجوز اكراء أ شةص معتق
تتحم

لى تأدية أ مان يعلن أحد أنباء اإلدار أن

الدولة الحاجز المسؤولية الكاملة

ن جمي شرو

ار ال ق ل ا ادنياًا

العم  ،والر اية الناية ،ودف الرواتب،

والتعويك ن حوادث العم واألمراك الم نيةا وتكون شرو العم والتعويك ن حوادث العم واألمراك
الم نية متفقة م التشري الونني والعر

السا د؛ وال تكون بأ

حان أدنى مما يناق لى العم المماث في

نايعت ا في المننقة نفس اا
وتحدد الرواتب بنريقة منصفة باالتفاق اان الدولة الحاجز والمعتقلان ،و ند اال تهاء م أرباب العم
اةال الدولة الحاجز  ،م م ار ا التزاا الدولة الحاجز اإ الة المعتقلان مجاناً وتقديا الر اية الناية التي
تقتها ا حالت ا الصحيةا ويحص المعتقلون المان اوظفون بصفة دا مة في األ مان التي تنص لا ا الفقر
الثالثة لى رواتب مناسبة من الدولة الحاجز ؛ وال تكون شرو العم والتعويك ن حوادث العم واألمراك

الم نية أدنى مما يناق لى العم المماث في المننقة نفس اا
الماد 96
مسؤولة م

اجب أن تكون ك فصالة
ا د المعتق

م تابعة ألحد المعتقالتا وتكون السلنات المسؤولة للدولة الحاجز

ن تنااق أحكاا همء االتفا ية في فصا

العم ا ويستوفي القا د بانتظاا ا مة بفصا

العم التي تتبع ويالغ القا مة الى مندوبي الدولة الحامية ،ومندوبي اللجنة الدولية للصلاب األحمر أو أ

منظمات انسانية أةرا تزور المعتقالتا
الفصل السادس
الممتلكات الخاصة والموارد المالية
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الماد 97

ارةص للمعتقلان باالحتفاظ باألشياء والمتعلقات الةاصة باالستعمان الشةصيا وال اجوز سحب

المبالغ النقدية والشيكات المصرفية واألوراق المالية ،وما الى ملك ،وكملك األشياء القيمة التي يحملون ا اال نبقاً
للنظا المقرر ا ويعني ل ا ن ا ايصان مفص ا

تودا المبالغ النقدية في حساب الشةص المعتق نبقاً لما تنص لي الماد 98؛ وال اجوز تحويل ا
الى ملة أةرا ما لا انص لى ملك التشري السار في اإل ليا الم يعتق في صاحا ا ،أو اناء لى موافقت ا
ال اجوز سحب األشياء التي ل ا فوق ك شيء يمة شةصية أو انفية من المعتقلانا ال اجوز أن

تفتش الم أر المعتقلة اال اواسنة ام أر ا
ن ا أو ا ادت ا الى الونن األرصد النقدية المتبقية في حسابات ا المفتوحة

رد للمعتقلان لدا اإلف ار
تُ ا
بموجب الماد  ،98وكملك جمي األشياء والمبالغ والشيكات المصرفية واألوراق المالية وما الى ملك ،التي سحات
من ا أثناء اال تقان ،باستثناء األشياء أو المقتنيات القيمة التي اتعان لى الدولة الحاجز أن تحتفظ ا ا نبقاً

لتشريع ا السار ا وفي حالة حجز أشياء ةاصة بأحد المعتقلان بساب هما التشري  ،يعني للشةص المعني
ش اد مفصلة املكا

ال اجوز سحب المستندات العا لية أو مستندات اثبات ال وية التي يحمل ا المعتقلون اال مقاا ايصانا

وال اجوز أن ابقي المعتقلون ادون مستندات اثبات هويت ا في أ لحظةا فإما لا تكن لدا ا مث همء المستندات،
وجب أن تصر ل ا مستندات ةاصة تصدرها السلنات الحاجز وتستعم كمستندات تحقاق ال وية ل اية انت اء
اال تقانا

وللمعتقلان أن يحتفظوا مع ا بمالغ نقد أو في شك أمون شراء لاتمكنوا من القياا بمشتريات اا

الماد 98
اتسلا جمي المعتقلان بانتظاا مةصصات للتمكن من شراء أ مية وأشياء من اا التبغ ،وأدوات الزينة،

وما الى ملكا ويمكن أن تأةم همء المةصصات شك حساب دا ن أو أمون شراءا
و الو

لى ملك ،اجوز للمعتقلان أن اتلقوا ا انات من الدولة التي يكونون من ر اياها ،أو من الدون

الحامي ،أو من أ ها ة تسا دها ،أو من ا الت ا ،وكملك ااراد ممتلكات ا نبقاً لتشري الدولة الحاجز ا وتكون
مبالغ اإل انات التي تةصص ا دولة المنشأ واحد لك ف ة من ف ات المعتقلان طالعجز  ،المرهى ،الحوام …

الو  ،وال اجوز أن تحددها همء الدولة أو توز ا الدولة الحاجز لى أساس هرب من هروب التمااز التي
تحظرها الماد  27من همء االتفا يةا

وتفتك الدولة الحاجز حساباً منتظماً لك شةص معتق تودا في المةصصات الماانة في همء الماد ،

والجور التي اتقاهاها ،وكملك المبالغ لتي ترس الي ا وكما تودا في حساب أيهاً المبالغ التي سحات من والتي

يمكن التصر

فا ا نبقاً للتشري السار في اإل ليا الم

اوجد في الشةص

المعتق ا وتوفر ل جمي

التس يالت التي تتفق م التشري السار في اإل ليا المعني إلرسان ا انات الى ا لت والى األشةاص المان

يعتمدون لي ا تصادياً ول أن يسحب من هما الحساب المبالغ الالزمة لمصاريف الشةصية في الحدود التي
تعان ا الدولة الحاجز ا وتوفر ل في جمي األو ات تس يالت معقولة للرجوا الى حساب والحصون لى صور

من ا ويالغ هما الحساب الى الدولة الحامية ،اناء لى نلا ا ،ويلزا الشةص المعتق في حالة نقل ا
371

الفصل السابع
اإلدارة والنظام
الماد 99
اوه ك معتق تحت سلنة هابي أو موظت مسؤون اةتار من القوات المسلحة النظامية أو من

كوادر اإلدار المدنية النظامية بالدولة الحاجز ا ويكون لدا الهابي أو الموظت الم

ارأس المعتق نص همء

االتفا ية بالل ة الرسمية لالدء ،ويكون مسؤوالً ن تنايق اا ويلقن الموظفون المةتصون بم ار بة المعتق أحكاا
االتفا ية والتعليمات التي ت د

الى تنايق اا

يعلن نص همء االتفا ية ونصوص االتفا يات الةاصة التي تعقد وفقاً لالتفا ية داة المعتق ال ة
يف م ا المعتقلون ،أو تودا همء الصكوك لدا لجنة المعتقلانا
يف مون اا

وتالغ للمعتقلان اللوا ك واألوامر واإل انات والبال ات اجمي أنوا ا وتعلن داة

المعتقالت ال ة

وتالغ جمي األوامر والتناا ات الموج ة بصور فردية الى معتقلان ال ة يف مون ا كملكا
المادة 100

اجب أن اتمشى النظاا في المعتقالت م مبادئ اإلنسانية ،وأال اتهمن بأ

حان لوا ك تفرك لى

المعتقلان اج اداً ادنياً ةنا اًر لى صحت ا أو از اجاً ادنياً أو معنوياًا يحظر الوشا ،أو وه
اشارات ادنية للتماازا وتحظر

لى وج الةصوص انالة الو و

المات أو

أو النداءات ،والتمارين الادنية العقااية،

وتدريبات المناورات العسكرية وةفك جرايات األ ميةا
المادة 101

للمعتقلان الحق في تقديا التماسات ا الى السلنة التي اةهعون ل ا بشأن نظاا اال تقانا ول ا حق

منلق أيهاً في أن الج وا الى ممثلي الدولة الحامية ،سواء ن نريق لجنة المعتقلان أو مباشر  ،ب رك تناا ا
الى النقا التي ل ا شكاو بشأن ا فيما اتعلق انظاا اال تقانا

ويجب أن تحون همء االلتماسات والشكاو بصور اجلة دون أ

قوبة حتى اما أ تار أن ا ادون أساسا

تحويرا وال اجوز أن تترتب لا ا

وللجنة المعتقلان أن ترس الى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية ن الحالة في المعتقالت و ن

احتياجات المعتقلانا
المادة 102

في ك معتق  ،انتةب المعتقلون بحرية ك ستة ش ور ،باال تراا السر أ هاء لجنة تمثل ا لدا

سلنات الدولة الحاجز والدون الحامية واللجنة الدولية للصلاب األحمر وجمي ال ا ات األةرا التي تسا دهاا
ويجوز ا اد انتةاب أ هاء همء اللجنةا

اباشر المعتقلون المنتةاون م ام ا بعد موافقة السلنة الحاجز لى انتةاا اا ويتا ابالغ الدون الحامية
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المعانة باألسباب في حالة الرفك أو اإل فاء من الم مةا
المادة 103

اجب أن تس ا لجنة المعتقلان في ر اية المعتقلان ادنيا ومعنوياً وفكرياًا وبصفة ةاصة ،في حالة ما
اما رر المعتقلون وه نظاا للمسا د المتبادلة ،يكون هما التنظيا من اةتصاص لجنة المعتقلان ،الى جانب

الم اا الةاصة التي توك الا ا بموجب األحكاا األةرا في همء االتفا يةا
المادة 104

ال اجار أ هاء لجان المعتقلان لى تأدية م آةر ،اما كان ملك ازيد من صعوبة أداء م ام اا
اجوز أل هاء اللجان أن يعانوا المسا دان الالزمان ل ا من اان المعتقلانا وتوفر ل ا جمي

التس يالت ،وبةاصة حرية االنتقان بالقدر الالزا لتنفام م ام ا طزيار فصا

العم  ،استالا اإلمداداتاا الو ا

وتقديا جمي التس يالت كملك أل هاء اللجان لالتصان بالاريد أو بالارق م السلنات الحاجز  ،وم

الدون الحامية ،واللجنة الدولية للصلاب األحمر ومندوبا ا ،وكملك م ال ا ات التي تعاون المعتقلانا وتوفر
أل هاء اللجان الموجودان في الفصا

تس يالت مماثلة لالتصان م لجنت ا في المعتق الر يسيا وال اوه

حد لعدد همء المراسالت ،وال تعتار جزءاً من الحصة الماانة في الماد 107ا
هو في لجنة المعتقلان دون أن يعني ل الو ت المعقون الالزا إلنالا ةليفت
ال اجوز نق أ
لى سار األمورا
الفصل الثامن

العالقات مع الخارج

المادة 105

لى الدولة الحاجز أن تقوا بمجرد ا تقان أشةاص محماان اإبال ا وابالغ الدولة التي ها من

ر اياها والدولة الحامية ل ا بالتدااار المقرر لتنفام أحكاا هما الفص ؛ وتال ا كملك بأ تعديالت تن أر لى همء
التدااارا
المادة 106

يسمك لك شةص معتق  ،بمجرد ا تقال أو ةالن أساوا واحد

لى األكثر من وصول الى أحد

المعتقالت ،وكملك في حالة مره أو نقل الى معتق آةر أو مستشفى ،بأن ارس الى ا لت مباشر من ج ة،

ومن ج ة أةرا الى الوكالة المركزية المنصوص ن ا في الماد  ،140بنا ة ا تقان مماثلة ان أمكن للنموم

الملحق ا مء االتفا ية ،إلةنارها ن ا تقال و نوان وحالت الصحيةا وترس همء البنا ات بأسرا ما يكن وال
اجوز تعنال ا بأ حانا
المادة 107

يسمك للمعتقلان اإرسان وتلقي الرسا

والبنا اتا واما رأت الدولة الحاجز من الهرور تحداد دد
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الرسا

التي ارسل ا ك شةص معتق  ،وجب أال يق هما العد ن رسالتان وأرب بنا ات ش رياً ،تكون منابقة

بقدر اإلمكان للنمام الملحقة ا مء االتفا ية ،واما كان الاد من تحداد دد المراسالت الموج ة الى المعتقلان،
وجب أال يقرر ملك اال دولة المنشأ ،ربما اناء لى نلب الدولة الحاجز ا ويجب أن ترس همء الرسا

والبنا ات

في و ت معقون؛ وال اجوز تأةارها أو حجزها لدواا تأداايةا
مك للمعتقلان المان لا تصل ا أةبار ا الت ا من مد نويلة أو المان اتعمر لا ا تلقي أةبار من ا أو

ارسان أةبارها الا ا بالنريق العاد  ،والمان ابعدون

ن

ا الت ا بمسافات شاسعة ،اإرسان ار يات تسدد

رسوم ا من المبالغ التي تحت تصرف ااوينتفعون أيهاً ا ما اإلجراء في الحاالت التي تعتار اجلةا
وكقا د

امة ،تحرر مراسالت المعتقلان ال ت ا األصليةا ويجوز ألن ار

النزاا أن تسمك بالمراسالت

ال ات أةراا
المادة 108

يسمك للمعتقلان بأن اتلقوا بالاريد أو بأ

وسالة أةرا ،النرود الفردية أو الرساالت الجما ية التي

تحتو بصفة ةاصة األ مية والمالبس واألدوية وكملك الكتب واألدوات الالزمة لتلاية احتياجات ا الدانية أو
الدراسية أو الترفا يةا وال تةلي مث همء الرساالت الدولة الحاجز بأ

حان من االلتزامات التي تق

لا ا

بموجب همء االتفا يةا
وفي الحاالت التي اتعان فا ا ألسباب سكرية تقااد كمية همء الرساالت ،الزا ابالغ ملك لى النحو

الواجب الى الدولة الحامية ،واللجنة الدولية للصلاب األحمر ،والى جمي ال ا ات األةرا التي تسا د المعتقلان

والتي ترس همء النرودا

وتكون أسالاب ارسان النرود الفردية أو الجما ية ،اما د ت الهرور  ،موه اتفا يات ةاصة اان

الدون المعنية التي ال اجوز ل ا بأ

حان أن تؤةر وصون نرود اإل اثة الى المعتقلانا ويجب أال تتهمن

نرود األ مية والمالبس أ كتب؛ و موماً ،ترس امدادات اإل اثة الناية في نرود جما يةا
المادة 109

في حالة

دا وجود اتفا يات ةاصة اان أن ار

النزاا

ن أسالاب استالا وتوزي نرود اإل اثة

الجما ية ،تناق الال حة المتعلقة ارساالت اإل اثة الجما ية ،الملحقة ا مء االتفا يةا
ال اجوز أن تقاد االتفا ية الةاصة الماانة أ الء بأ

حان حق لجان المعتقلان في االستيالء لى

رساالت اإل اثة الجما ية الموج ة الى المعتقلان ،وتوزيع ا والتصر فا ا لمصلحة األشةاص الموج ة الا اا
كما ال تقاد همء االتفا يات حق ممثلي الدولة الحامية ،وممثلي اللجنة الدولية للصلاب األحمر أو أ

ها ة أةرا تسا د المعتقلان ،والتي ترس همء النرود الجما ية ،في م ار بة توزيع ا لى األشةاص الموج ة
الا اا
المادة 110

تعفى جمي نرود اإل اثة المرسلة الى المعتقلان من جمي رسوا االستاراد والجمارك و ارهاا

تعفى جمي الرساالت ،بما فا ا نرود اإل اثة بالاريد والحواالت المالية ،الوارد من الدان أةرا،

والموج ة الى المعتقلان أو التي ارسل ا المعتقلون بالاريد ،سواء مباشر أو
374

ن نريق مكاتب االستعالمات

المنصوص ن ا في الماد  136والوكالة المركزية لالستعالمات المنصوص ن ا في الماد  ،140من جمي
رسوا الاريد ،سواء في الدان المنشأ وبلدان الوصون ،أو في الالدان المتوسنةا ول ما ال رك ،اوج ةاص،

اوس نناق اإل فاءات المنصوص ن ا في االتفا ية الاريدية العالمية لعاا  1947وفي ترتابات االتحاد الاريد

العالمي لصالك المدناان من الجنيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية ،ليشم األشةاص
لا ا نظاا همء االتفا يةا وتلتزا الالدان

المحماان اآلةرين المعتقلان المان انناق
الترتابات بمنك اإل فاءات الممكور في الظرو

ار المشتركة في همء

نفس اا

تق مصاريت نق نرود اإل اثة المرسلة الى المعتقلان ،التي ال يمكن نقل ا بالاريد بساب وزن ا أو أل

ساب آةر ،لى اتق الدولة الحاجز في جمي األراهي التي تةه لسلنت اا وتتحم الدون األةرا األن ار
في االتفا ية مصاريت النق في أراهي ك من اا

وتق مصاريت نق همء النرود ،التي ال ت ني نبقاً ألحكاا الفقر السابقة ،لى اتق الج ة المرسلةا
السامية المتعا د

تعم األن ار

ارسل ا المعتقلون أو توج الا اا

لى أن تةفك بقدر اإلمكان الرسوا التي تحص

المادة 111

في الحاالت التي تحون فا ا العمليات الحربية دون تنفام الدون المعنية لاللتزاا الم

لى الار يات التي

يق من حاث

تأمان نق النرود المنصوص ن ا في المواد  ،113 ،108 ،107 ،106اجوز للدون الحامية المعنية ،واللجنة

الدولية للصلاب األحمر أو أ ها ة أةرا توافق لا ا أن ار

النزاا ،تأمان نق همء النرود بالوسا

طالسكك الحدادية ،والشاحنات ،والسفن ،والنا رات ،وما الى ملك ا ول ما ال رك ،تعم
المتعا د

لى تدااار وسا

ويجوز استةداا وسا

المناسبة
السامية

األن ار

النق همء والسماظ بمرورها ،لى األةص يمنح ا تصاريك المرور الالزمةا

النق همء أيهاً في نق ما اليي

أا

المراسالت ،والقوا ا والتقارير المتبادلة اان الوكالة المركزية لالستعالمات المنصوص ن ا في الماد

با

المراسالت والتقارير المتعلقة بالمعتقلان ،التي تتناول ا الدولة الحامية ،واللجنة الدولية للصلاب األحمر أو

136ا

أ ها ة أةرا تسا د المعتقلان ،اما م مندوبا ا أو م أن ار

النزااا

وال تفاد همء األحكاا بأ حان حق أ نر في النزاا في أن انظا ،اما فه ملك ،وسا

نق أةرا

وأن يعني تصاريك مرور بالشرو التي يمكن االتفاق لا اا
وتوزي المصاريت المترتبة لى استةداا وسا

النق همء بالتناسب حسب حجا النرود لى أن ار

النزاا التي يفاد ر اياها من همء الةدماتا
المادة 112

اجب اجراء الم ار بة الاريدية لى المراسالت الموج ة الى المعتقلان أو التي ارسلون ا بأسرا ما يمكنا

ويجب أن اجر فحص النرود الموج ة الى المعتقلان في ظرو

تعرك محتويات ا من األ مية

للتلتا ويجر الفحص المرس الي أو زما ل مفوك من ا وال اجوز تأةار تسليا النرود الفردية أو الجما ية
للمعتقلان بحجة صعوبات الم ار بةا
وال يكون أ

حظر للمراسالت تفره أن ار
375

النزاا ألسباب سكرية أو سياسية اال بصور مؤ تة

وأل صر مد ممكنةا
المادة 113

تقدا الدون الحاجز جمي التس يالت المعقولة لنق الوصايا أو رسا

التوكا أو أ

مستندات أةرا

توج الى المعتقلان أو تصدر ن ا ،وملك ن نريق الدون الحامية أو الوكالة المركزية المنصوص ن ا في
الماد  140أو بأ وسا

أةرا متاحةا

وفي جمي الحاالت ،تس

الدون الحاجز للمعتقلان اصدار همء المستندات والتصداق لا ا بالنرق

القانونية؛ وتسمك ل ا اوج ةاص استشار محااا
المادة 114

تقدا الدولة الحاجز للمعتقلان جمي التس يالت التي تتفق م نظاا اال تقان والتشري السار لاتمكنوا

من ادار أموال اا ول ما ال رك اجوز ل ا أن تصرظ ل ا بالةرو من المعتق  ،في الحاالت العاجلة ،اما سمحت
الظرو

املكا

المادة 115

في جمي الحاالت التي يكون فا ا أحد المعتقلان نرفاً في د وا أماا أ

محكمة كانت ،اتعان لى

الدولة الحاجز اناء لى نلب الشةص المعتق أن تةنر المحكمة با تقال  ،و لا ا أن تتحقق ،في نناق
الحدود القانونية ،من أن جمي التدااار الالزمة د اتةمت بحاث ال الحق ب أ

هرر بساب ا تقال اإ داد

وسار د واء أو اتنفام أ حكا تصدرء المحكمةا
المادة 116

يسمك لك شو معتق باستقبان از ري  ،و لى األةص أ ارب  ،لى فترات منتظمة ،وبقدر ما يمكن من

التواترا

ويسمك للمعتقلان ازيار ا الت ا في الحاالت العاجلة ،بقدر االستنا ة ،وبةاصة في حالة وفا أحد

األ ارب أو مره بمرك ةنارا
الفصل التاسع

العقوبات الجنائية والتأديبية

المادة 117

م م ار ا أحكاا هما الفص  ،تظ

تناق

التشريعات السارية في األراهي التي اوجدون ا اا

لى المعتقلان المان يقترفون مةالفات أثناء اال تقان

اما كانت القوانان أو اللوا ك أو األوامر العامة تنص لى أ مان تستوجب العقوبة اما ا ترف ا المعتقلون

اانما ال تستوجب قوبة اما ا ترف ا أشةاص ار معتقلان ،وجب أال اترتب ن همء العمان اال قوبات تأداايةا
ال يعا ب شةص اال مر واحد

ن العم الواحد أو الت مة الواحد ا
376

المادة 118

ت ار ي المحاكا أو السلنات بقدر االستنا ة ند اصدار األحكاا أن المت ا ليس من ر ايا الدولة

الحاجز ا ول ا أن تةفت العقوبة المقدر للمةالفة المت ا ا ا الشةص المعتق  ،ول ما ال رك ف ي ار ملزمة

اتنااق الحد األدنى للعقوبةا

يحظر السحن في مبان ال اتةلل ا هوء الن ار ،وبصور امة أ شك كان من أشكان القسو ا
ال اجوز معاملة المعتقلان المعا اان معاملة تةتلت ن بقية المعتقلان بعد تنفام العقوبة التي حكا
لا ا ا ا تأدااياً أو ها ياًا
تةصا مد الحبس االحتياني التي يقها ا لشةص المعتق من أ

قوبة سالبة للحرية يحكا لي

ا ا تأدااياً أو ها ياًا

اتعان اةنار لجان المعتقلان اجمي اإلجراءات القها ية التي تتةم هد المعتقلان المان تمثل ا ،ونتا ج

همء اإلجراءاتا
المادة 119

العقوبات التأدااية التي تناق لى المعتقلان تكون كاآلتيي

 -1رامة تص الى  50بالما ة من الراتب المنصوص ن في الماد  ،95وملك ةالن فتر ال تزيد لى
ثالثان اوماًا

 -2و ت المزايا الممنوحة بصفة اهافية لى المعاملة المنصوص ن ا في همء االتفا يةا
 -3أ مان مرهقة لمد ال تزيد لى سا تان اومياً ب رك صيانة المعتق ا
 -4الحا ي ي ي ييسا
ال تكون العقوبات التأدااية بأ

حان بعاد

ن اإلنسانية ،أو وحشية ،أو ةنر لى صحة المعتقلان،

ويجب أن ا ار ي فا ا سن ا وجنس ا وحالت ا الصحيةا
وال تزيد مد العقوبة الواحد منلقاً لى حد أ صى اات ثالثان اوماً متوالية ،حتى لو كان الشةص
المعتق مسؤوالً ند النظر في حالت ن د مةالفات تأدااية ،سواء كانت همء المةالفات مترابنة أا الا
المادة 120

ال تناق لى المعتقلان المان يعاد القبك لا ا بعد هروب ا أو أثناء محاولت ا ال روب اال قوبة

تأدااية فيما اتعلق ا ما المنب حتى لو اودوا ملكا
واستثناء للفقر الثالثة من الماد  ،118اجوز فرك م ار بة ةاصة لى المعتقلان المان و اوا بساب

ال روب أو محاولة ال روب ،بشر أال يكون ل مء الم ار بة تأثا اًر هار لى حالت ا الصحية ،وأن تجر في أحد
المعتقالت ،وأال اترتب لا ا ال اء أ همانات تمنح ا ل ا همء االتفا يةا
يعرك المعتقلون المان اونوا في هروب أو في محاولة هروب اال لعقوبة تأدااية ن هما الفع ا
ال ا

المادة 121

ال يعتار ال روب أو محاولة ال روب ،حتى في حالة التكرار ،ظرفاً مشدداً ،في الحاالت التي يحاكا
377

فا ا الشةص المعتق بساب مةالفات ا ترف ا أثناء ال روبا
النزاا أن تتحقق من أن السلنات المةتصة تستعم الرأفة ند تقرير ما اما اجب أن

تعان لى أن ار

تكون قوبة المةالفة المقترفة تأدااية أو ها ية ،و لى األةص فيما اتعلق بالفعان المرتبنة بال روب أو محاولة
ال روبا
المادة 122

اجر التحقاق فو اًر في األفعان التي تمث مةالفة للنظااا ويكون الوه كملك بالنسبة لل روب أو

محاولة ال روب ،ويسلا الشةص المعتق الم يعاود القبك لي الى السلنات المةتصة بأسرا ما يمكنا

وبالنسبة لجمي المعتقلان ،تةفك مد الحبس االحتياني في حالة المةالفة التأدااية لتكون ا

ما

يمكن ،وال تتجاوز أربعة شر اوماً؛ وتةصا في جمي الحاالت من العقوبة السالبة للحرية التي يحكا ا ا لا اا
تناق أحكاا المادتان  125 ،124لى المعتقلان المان يكونون في الحبس االحتياني ال ت ار مةالفة
تأداايةا
المادة 123
م

دا المساس باةتصاص المحاكا والسلنات العليا ،ال تصدر أوامر بعقوبات تأدااية اال من ا د

المعتق  ،أو هابي أو موظت مسؤون يفوه سلنات التأداايةا
االغ المعتق المت ا اد ة ا صدور أ

حكا تأدااي هدء باألفعان المت ا ا اا ويسمك ل اتارير

تصرف  ،وبالدفاا ن نفس  ،وباستد اء ش ود ،واالستعانة ند الحاجة اةدمات مترجا مؤه ا ويعلن الحكا في
حهور المت ا وأحد أ هاء لجنة المعتقلانا

ويجب أال تزيد المد التي تنقهي من و ت صدور الحكا التأدااي الى تنفامء لى ش ر واحدا

واما حكا بعقوبة تأدااية جداد

لى شةص معتق  ،وجب انقهاء م لة ال تق

ن ثالثة أياا اان تنفام

العقوبتان اما كانت احداهما شر أياا أو أكثرا
ويحتفظ ا د المعتق بسج العقوبات التأدااية الصادر اوه تحت تصر ممثلي الدولة الحاميةا
المادة 124
ال اجوز ،بأ

حان ،نق المعتقلان الى مؤسسات اصالحية طسجون ،اصالحيات ،ليماناتاا الو ،

لقهاء قوبة تأدااية فا اا

اجب أن تستوفي المباني التي تنفم فا ا العقوبات التأدااية الشرو

الصحية ،وتكون مزود

لى

األةص بمستلزمات كافية للنوا؛ وتوفر للمعتقلان امكانية المحافظة لى نظافت اا
اإلش ار

تحجز النساء المعتقالت الال ى يقهان قوبة تأدااية في أماكن منفصلة ن أماكن الرجان ،ويوك

المباشر لا ن الى نساءا

المادة 125

يسمك للمعتقلان المحكوا لا ا بعقوبات تأدااية بالتريك وبالبقاء في ال واء النلق لمد سا تان لى

األ

اومياًا
378

ويسمك ل ا ،اناء لى نلا ا ،بالتقدا للفحص الناي الاومي؛ وتوفر ل ا الر اية الناية التي تتنلا ا
حالت ا الصحية ،ويصار نقل ا ند اال تهاء الى ياد المعتق أو مستشفىا

ويسمك ل ا بالقراء والكتابة وارسان وتلقي الرسا ا ار أن ال اجوز دا تسليم ا النرود والحواالت

المالية اال بعد انت اء العقوبة؛ ويع د ا ا حتى ملك الحان الى لجنة المعتقلان التي تقوا اتسليا األ مية القاالة
الموجود ا مء النرود الى ياد المعتق ا
143ا

ال اجوز حرمان أ

شةص معتق محكوا لي بعقوبة تأدااية من االنتفاا بأحكاا المادتان ،107

المادة 126

تناق المواد من  71الى  76بالقياس لى اإلجراءات القها ية التي تتةم هد المعتقلان الموجودان

في الراهي الوننية للدولة الحاجز ا
الفصل العاشر

نقل المعتقلين
المادة 127

اجرا نق المعتقلان بكيفية انسانيةا وكقا د

النق األةرا وفي ظرو

تعادن لى األ

الظرو

امة اجر النق بنريق السكك الحدادية أو اوسا
التي تناق لى وات الدولة الحاجز في انتقاالت اا واما

كان الاد من االنتقان بصفة استثنا ية سا اًر لى األ داا ،وجب أال يحدث ملك اال اما كانت تسمك ب حالة
المعتقلان الادنية ،وأال يفرك لا ا ارها اً از داًا
تزود الدولة الحاجز المعتقلان أثناء النق بماء الشرب والنعاا انو ية وتنوا وكميات تكفي للمحافظة
لى صحت ا في حالة جاد  ،وبما الزا من مالبس ومالجي ور اية ناية و لا ا ن تتةم جمي االحتيانات
المناسبة لتأمان سالمت ا أثناء النق وأن تعد ا نقل ا ا مة كاملة بأسماء المعتقلان المنقولانا

ال انق المعتقلون المرهى أو الجرحى أو العجز كملك حاالت الوالد ما دامت الرحلة تعرك صحت ا

للةنر ،اال اما كانت سالمت ا تحتا النق ا

اما ا تربت جا ة القتان من أحد المعتقالت ،وجب أال انق المعتقلون الموجودون في اال اما أمكن نقل ا
أمن كافية ،أو اما كانوا اتعرهون في حالة بقا ا لةنر أكار مما اتعرهون ل في حالة النق ا

في ظرو

لى الدولة الحاجز أن تأةم ند تقرير نق المعتقلان مصالح ا في اال تبار ،لى األةص ا د
دا زياد صعوبات ا ادت ا الى الونن أو ودت ا الى منازل اا
المادة 128

في حالة النق  ،اةنر المعتقلون رسمياً بانتقال ا وبعنوان ا الاريد الجداد؛ ويالغ ل ا هما اإلةنار ا

النق او ت كا

لاتمكنوا من حزا أمتعت ا وابالغ ا الت اا

ويسمك ل ا بحم متعلقات ا الشةصية ،ومراسالت ا والنرود التي وصلت ا ويجوز ةفك وزن همء
379

األمتعة اما ا تهت ملك ظرو

النق  ،ولكن ال اةفك بأ

حان ن ةمس و شرين كالو راماً لك شةص

معتق ا وتحون الا ا دون ابناء المراسالت والنرود المرسلة لى نوان معتقل ا السااقا

اتةم ا د المعتق باالتفاق م لجنة المعتقلان التدااار الالزمة لنق م مات المعتقلان المشتركة واألمتعة

التي لا يمكن ا حمل ا مع ا بساب تحداد تا فره وفقاً للفقر الثانية من همء الماد ا
الفصل الحادي عشر

الــــــــــوفاة

المادة 129

اجوز للمعتقلان تسليا وصاياها للسلنات المسؤولة التي تكف حفظ اا وفي حالة وفا أحد المعتقلان

ترس وصات دون تأةار الى الشةص الم يكون د ان ا
تثات وفا أ

حصلت فا اا

معتق اإ رار من نااب ،وتحرر ش اد وفا تاان ا ا أسباب الوفا والظرو

التي

تحرر ش اد رسمية بالوفا  ،تسج لى النحو الواجب نبقاً لإلجراءات المعمون ا ا في األراهي التي
اوجد ا ا المعتق  ،وترس صور موثقة من ا الى الدولة الحامية دون تأةار وكملك الى الوكالة المركزية
المنصوص ن ا في الماد 140ا
المادة 130

لى السلنات الحاجز أن تتحقق من أن المعتقلان المان اتوفون أثناء اال تقان ادفنون باحتراا ،واما

أمكن نبقاً لشعا ر دان ا ،وأن مقاارها تحترا ،وتصان بشك مناسب ،وتماز بنريقة تمكن من االستادان لا ا

دا ماًا

ادفن المعتقلون المتوفون في مقاار فردية ،اال اما ا تهت ظرو

استةداا مقاار جما يةا وال اجوز

حرق الجثث اال ألسباب صحية حتمية أو اما ا تهى دان المتوفى ملك أو تنفاماً لر ات الصريحةا وفي حالة
الحروق ااان ملك م مكر األسباب التي د ت الي في ش اد وفا الشةص المعتق ا وتحتفظ السلنات الحاجز
بالرماد ،وترسل بأسرا ما يمكن الى أ ارب المتوفى اما نلاوا ملكا
وبمجرد أن تسمك الظرو  ،بحد أ صى لدا انت اء األ مان العدا ية ،تقدا الدولة الحاجز ن نريق

مكاتب االستعالمات المنصوص ن ا في الماد  ،136الى الدون التي اتبع ا المعتقلون المتوفون ،وا ا تاان
المقاار التي دفنوا فا اا وتوهك همء القوا ا جمي التفاصا الالزمة للتحقق من هوية المعتقلان المتوفان وموا

المقاار اد ةا
المادة 131

تجر الدولة الحاجز تحقيقاً اجالً بشأن أ

وفا أو اصابة ةنار تق لشةص معتق أو يشتب في

و و ا بفع حارس أو شةص معتق آةر أو أ شةص آةر وكملك ك وفا ال يعر ساا اا
ويرس اةنار ن هما الموهوا فو اًر الى الدون الحاميةا وتؤةم أ وان الش ود ويحرر تقرير اتهمن
همء األ وان ويرس الى الدون الحاميةا
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اما أثات التحقاق ادانة شةص أو أكثر ،تتةم الدولة الحاجز جمي اإلجراءات القها ية لمحاكمة
المسؤون أو المسؤولانا
الفصل الثاني عشر
اإلفراج واإلعادة إلى الوطن

واإليوا ،في بلد محايد
المادة 132

تفر الدولة الحاجز ن أ

ملك ،تعم أن ار

شةص معتق بمجرد زوان األسباب التي ا تهت ا تقال ا و الو

النزاا أثناء األ مان العدا ية لى قد اتفا يات لإلف ار

لى

ن ف ات معانة من المعتقلان أو

ا ادت ا الى الونن ،أو ودت ا الى منازل ا أو ااوا ا في الد محااد ،وبةاصة األنفان ،والحوام  ،وأم ات
الره واألنفان ص ار السن ،والجرحى والمرهى ،أو المعتقلان المان هوا في اال تقان مد نويلةا
المادة 133

انت ي اال تقان بأسرا ما يمكن بعد انت اء األ مان العدا يةا

الموجودان في أراهي أحد أن ار

لى أن اجوز احتجاز المعتقلان

النزاا ،المان انتظر اتةام اجراءات جنا ية هدها بساب مةالفات ال تستوجب

قوبات تأدااية لى وج التةصيص ،حتى تنت ي المحاكمة ،أو ند اال تهاء حتى انت اء العقوبةا ويناق
لى المعتقلان المان حكا لا ا بعقوبة سالبة للحريةا

اإلجراء نفس

ت شك  ،باالتفاق اان الدولة الحاجز والدون المعنية ،لجان للبحث ن المعتقلان المفقودان بعد انت اء
األ مان العدا ية أو االحتالنا
المادة 134

لى األن ار

السامية المتعا د أن تعم

جمي المعتقلان الى آةر مح ا امة ل ا أو تس ا

ند انت اء األ مان العدا ية أو االحتالن لى تأمان ود

ودت ا الى أونان اا

المادة 135

تتحم الدولة الحاجز نفقات ود المعتقلان المان أفر

ن ا الى األماكن التي كانوا يقيمون فا ا و ت

ا تقال ا ،أو النفقات الالزمة إلتماا رحلت ا أو دت ا الى نقنة الرحا اما كانت د ا تقلت ا أثناء سفرها أو في
رك البحرا
وفي حالة رفك الدولة الحاجز التصريك لشةص معتق أفر

ن باإل امة في أراها ا بعد أن كان

مقيماً ا ا بالً ا امة انونية ،فإن اتعان لا ا أن تتحم نفقات ودت الى ونن ا لى أن اما فه الشةص
العود الى الدء تحت مس ولات الةاصة ،أو انا ة لحكومة الدولة التي ادان ل ا بالوالء ،فإن الدولة الحاجز ال
تلتزا ادف همء النفقات بعد م ادرت حدودها ،وال تلتزا الدولة الحاجز ادف نفقات اإل اد الى الونن للمعتق
الم كان د أ تق اناء لى نلب ا

في حالة نق المعتقلان وفقاً للماد  ،45تتفق الدولة التي تنقل ا والدولة التي تستهيف ا لى حصة ك
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من ا في النفقاتا
وال تة األحكاا الممكور بالترتابات الةاصة التي اجوز قدها اان أن ار

المان في بهة نر ةصا وا ادت ا الى أونان اا

النزاا بشأن تبادن ر اياها

القسم الخامس

مكاتب االستعالمات والوكالة المركزية لالستعالمات

المادة 136

منم ادء أ

نزاا ،وفي جمي حاالت االحتالن ،انشي ك

نر

من أن ار

النزاا مكتباً رسمياً

لالستعالمات اتلقى وينق المعلومات المتعلقة باألشةاص المحماان المان اوجدون تحت سلنت ا

وفي أ رب و ت ممكن ،انق ك نر في النزاا الى هما المكتب معلومات ن التدااار التي اتةمها

هما النر

شةص محمي بك لي  ،أو فرهت لي ا امة جارية أو أ تق منم أكثر من أساو انا

أ

لى ملك ،أن يكلت ادارت المةتلفة المعنية بسر ة ابالغ المكتب الممكور بالمعلومات المتعلقة

و لي  ،الو

بالت ارات التي تن أر لى حالة هؤالء األشةاص المحماان ،من اا النق  ،أو اإلف ار  ،أو اإل اد للونن ،أو
ال روب ،أو العال بالمستشفى أو الوالد  ،أو الوفا ا
المادة 137

اتولى المكتب الونني لالستعالمات لى وج االستعجان ،وبأسرا الوسا  ،و ن نريق الدون الحامية

من ج ة ،والوكالة المركزية المنصوص

ن ا في الماد  140من ج ة أةرا ،نق

المعلومات المتعلقة

باألشةاص المحماان الى الدولة التي يكون األشةاص الممكورون من ر اياها أو الدولة التي كانوا يقيمون في
أراها اا وترد المكاتب أيهاً لى جمي االستفسارات التي توج الا ا بشأن األشةاص المحماانا
وتنق مكاتب االستعالمات المعلومات المتعلقة بالشةص المحمي ،باستثناء الحاالت التي د الحق فا ا
نق المعلومات الهرر بالشةص المعني أو بعا لت ا وحتى في همء الحالة ،فإن ال اجوز من المعلومات ن
الوكالة المركزية التي تتةم االحتيانات الالزمة الماانة في الماد  140بعد تناا ا الى الظرو ا
يصدق لى جمي االتصاالت المكتوبة الصادر ن أ مكتب اتو ي أو اةاتا المكتبا
المادة 138

تكون المعلومات التي اتلقاها المكتب الونني لالستعالمات وينقل ا مات ناب يسمك اتعاان هوية

الشةص المحمي وبإبالغ ا لت بسر ةا
وتتهمن لى األ

بالنسبة لك شةصي لقب وأسم األون ،ومح وتاريو ميالدء بالكام  ،وجنسات ،

وآةر مح ا امة ل  ،والعال ات المماز ل  ،واسا والدء ولقب والدت  ،وتاريو ونايعة اإلجراء الم
والمكان الم

اتةم في هما اإلجراء ،والعنوان الم

الم اتعان ابال

يمكن توجي مراسالت

اتةم ازاءء،

لي  ،وكملك اسا و نوان الشةص

المعلوماتا

وبالمث  ،تنق بصور منتظمة ،وان أمكن أساو ياً ،معلومات ن الحالة الصحية للمعتقلان المرهى أو
الجرحى من مو الحاالت الةنار ا
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المادة 139

اتولى المكتب الونني لالستعالمات كملك استالا جمي المتعلقات الشةصية مات القيمة التي اترك ا

األشةاص المحماون الماانون في الماد  ،136لى األةص ند اإل اد الى الونن ،أو اإلف ار أو ال روب أو
الوفا  ،وينق همء المتعلقات الى المعناان اما مباشر أو ،اما لزا األمر ،ن نريق الوكالة المركزيةا وترس همء

األشياء في نرود مةتومة اةاتا المكتب؛ وترفق ا مء النرود ايانات توهك اد ة هوية األشةاص المان تةص ا
همء األشياء وبيان كام بمحتويات ك نردا ويحتفظ بسجالت تفصالية ن استالا وارسان جمي األشياء الاقيمة

من هما النواا
المادة 140

تنشأ في الد محااد وكالة مركزية لالستعالا ن األشةاص المحماان ،وبةاصة بشأن المعتقلانا وتقترظ

اللجنة الدولية للصلاب األحمر لى الدون المعنية ،اما رأت ملك ،تنظيا همء الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة

للوكالة المنصوص ن ا بالماد  123من اتفا ية جنات بشأن معاملة أسرا الحرب المؤرةة في  12شت

1949ا
وتتولى همء الوكالة تجمي كافة المعلومات مات الناب المنصوص ن في الماد  ،136والتي تتمكن

من الحصون لا ا من ةالن القنوات الرسمية أو الةاصة؛ وتنقل ا بأسرا ما يمكن الى الد منشأ أو ا امة
األشةاص المعناان ،اال في الحاالت التي د اؤد

فا ا هما التنق الى الحاق الهرر باألشةاص المان تتعلق
النزاا أن تقدا للوكالة جمي التس يالت المعقولة للتمكن

ا ا همء المعلومات أو اإلهرار بعا الت اا و لى أن ار
من القياا انق المعلوماتا

السامية المتعا د  ،وبةاصة األن ار

واألن ار

التي انتف ر اياها اةدمات الوكالة المركزية ،مد ومة

الى تقديا الد ا المالي الم تحتا الي الوكالةا
وينب ي ال تفسر األحكاا المتقدمة لى أن ا تقاد النشا

اإلنساني للجنة الدولية للصلاب األحمر

وجمعيات اإل اثة المشار الا ا في الماد 142ا
المادة 141
تتمت

المكاتب الوننية لالستعالمات باإل فاء من الرسوا الاريدية جميع ا ،وكملك باإل فاءات

المنصوص ن ا بالماد  ،110وبقدر اإلمكان باإل فاء من رسوا الارق أو لى األ
الرسواا
الباب الرابع

تنفيـــــــــذ االتفاقيـــــــة
القسم األول

أحــــكام عامـــــــة
المادة 142
383

اتةفيهات كاار في همء

م م ار ا التدااار التي تراها الدون الحاجز حتمية لهمان أمن ا أو لمواج ة أ هرور معقولة أةرا،
تقدا همء الدون افه ترحاب بالمنظمات الدانية ،أو جمعيات اإل اثة ،أو أ
المحماانا وتوفر جمي التس يالت الالزمة ل ا ولمندوبا ا المعتمدان

المحماان ،ولتوزي مواد اإل اثة واإلمدادات الوارد من أ

ها ة أةرا تعاون األشةاص

لى النحو الواجب ،لزيار األشةاص

مصدر أل ارك تعليمية أو ترفا ية أو دانية لا ا،

أو لمسا دت ا في تنظيا أو ات ف ار ا داة المعتقالتا ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو ال ا ات المشار الا ا في

أراهي الدولة أو في الد آةر ،أو أن يكون ل ا ناب دوليا

ويجوز للدولة الحاجز أن تحدد دد الجمعيات وال ا ات التي ارةص لمندوبا ا بممارسة نشان ا في

أراها ا وتحت اشراف ا ،ويشتر م ملك أال يعوق هما التحداد تقديا

ون فعان وكا

لجمي األشةاص

المحماانا
األو اتا

ويجب اال ت ار

بالوه الةاص للجنة الدولية للصلاب الحمر في هما المجان واحترام في جمي

المادة 143

يصرظ لممثلي أو مندوبي الدون الحامية بالمهاب الى جمي األماكن التي اوجد ا ا أشةاص محماون،

و لى األةص أماكن اال تقان والحجز والعم ا

ويكون ل ا حق الدةون في جمي المرافق لتي يستعمل ا األشةاص المحماون ،ول ا أن اتحدثوا مع ا

ادون ر اب ،باالستعانة بمترجا ند الهرور ا

وال تتمت همء الزيارات اال ألسباب تقتها ا هرورات سكرية رية ،وال يكون ملك اال بصفة استثنا ية

ومؤ تةا وال اجوز تحداد تواتر ومد همء الزياراتا

تعنى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدون الحامية فيما اتعلق باةتيار األماكن التي ار اون زيارت اا

وللدولة الحاجز أو دولة االحتالن أن تتفق م الدولة الحامية ،و ند اال تهاء م دولة منشأ األشةاص المتوةى
زيارت ا ،لى السماظ لموانني المعتقلان باالشتراك في الزياراتا

انتف مندوبو اللجنة الدولية للصلاب األحمر

باالمتيازات نفس اا ويةه تعاان هؤالء المندوبان لموافقة الدون التي تق تحت سلنت ا األراهي التي اتعان
لا ا ممارسة أنشنت ا فا اا
المادة 144

تتع د األن ار

السامية المتعا د بأن تنشر نص همء االتفا ية لى أوس نناق ممكن في الدان ا ،في

و ت السلا كما في و ت الحرب ،وتتع د بصفة ةاصة بأن تدر دراست ا همن ارامج التعليا العسكر  ،والمدني
اما أمكن ،بحاث تصبك المبادئ التي تتهمن ا معروفة لمجموا السكانا
اتعان

لى السلنات المدنية والعسكرية والشرنة أو السلنات األةرا التي تهنل

في الحرب

بمسؤوليات ازاء األشةاص المحماان ،أن تكون حا ز لنص االتفا ية ،وأن تلقن بصفة ةاصة أحكام اا
المادة 145

تتبادن األن ار

السامية المتعا د

ن نريق مجلس االتحاد السويسر  ،ومن ةالن الدون الحامية أثناء

األ مان العدا ية ،التراجا الرسمية ل مء االتفا ية ،وكملك القوانان واللوا ك التي تعتمدها لكفالة تنايق اا
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المادة 146

تتع د األن ار

السامية المتعا د بأن تتةم أ

األشةاص الم يقترفون أو يأمرون با ت ار
التزا ك نر

اجراء تشريعي الزا لفرك قوبات ج از ية فعالة لى

احدا المةالفات الجسيمة ل مء االتفا ية ،الماانة في الماد التاليةا

متعا د بمالحقة المت مان با ت ار

مث همء المةالفات الجسيمة أو باألمر با تراف ا،

وبتقديم ا الى محاكمة ،أياً كانت جنسات اا ول أيهاً ،اما فه ملك ونبقاً ألحكاا تشريع  ،أن يسلم ا الى
نر متعا د معنى آةر لمحاكمت ا مادامت تتوفر لدا النر الممكور أدلة ات اا كافية هد هؤالء األشةاصا

اةال

لى ك نر متعا د اتةام التدااار الالزمة لو ت جمي األفعان التي تتعارك م أحكاا همء االتفا ية

لمةالفات الجسيمة الماانة في الماد التاليةا

وينتف المت مون في جمي األحوان بهانات للمحاكمة والدفاا الحر ال تق مالءمة ن الهمانات

المنصوص ن ا بالمواد  105وما بعدها من اتفا ية جنات بشأن معاملة أسرا الحرب ،المؤرةة في  12شت
1949ا
المادة 147

المةالفات الجسيمة لتي تشار الا ا الماد السابقة هي التي تتهمن أحد األفعان التالية اما ا ترفت هد

األشةاص محماان أو ممتلكات محمية باالتفا يةي القت العمد ،والتعماب أو المعاملة الالانسانية ،بما في ملك
وتعمد احداث آالا شداد أو اإلهرار الةنار بالسالمة الادنية أو الصحة ،والنفي
التجارب الةاصة بعلا الحيا  ،ا
أو النق ار المشروا ،والحجز ار المشروا ،واكراء الشةص المحمي لى الةدمة في القوات المسلحة بالدولة
المعادية ،أو حرمان من حق في أن يحاكا بصور انونية و ار متحاز وفقاً للتعليمات الوارد في همء االتفا ية،
وأة م الرها ن ،وتدمار وا تصاب الممتلكات لى نحو ال تاررء هرورات حربية و لى نناق كاار بنريقة ار
مشرو ة وتعسفيةا
المادة 148

ال اجوز أل نر متعا د أن اتحل أو يح نرفاً متعا داً آةر من المسؤوليات التي تق

لي أو لى

نر متعا د آةر فيما اتعلق بالمةالفات المشار لا ا في الماد السابقةا
المادة 149

اجر  ،اناء لى نلب أ

أ اد اء بانت اك همء االتفا يةا

نر

في النزاا ،وبنر ة تتقرر فيما اان األن ار

وفي حالي دا االتفاق لى اجراءات التحقاق ،اتفق األن ار

المعنية ،تحقاق بصدد

لى اةتيار حكا يقرر اإلجراءات التي

تتب ا
وما أن اتاان انت اك االتفا ية ،اتعان لى أن ار
القسم الثاني

أحكام ختامية
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النزاا وه حد ل و مع بأسرا ما يمكنا

المادة 150

وهعت همء االتفا ية بالل تان اإلنكلازية والفرنسيةا وكال النصان متساويات في الحجيةا وسيقوا مجلس

االتحاد السويسر اوه تراجا رسمية لالتفا ية بالل تان الروسية واألسبانيةا
المادة 151

تعرك همء االتفا ية التي تحم تاريو الاوا لتو ي ل اية  12فاراار طشبا

 ،1950باسا الدون الممثلة

في المؤتمر الم افتتك في جنات في  21أاري طنيسان 1949ا
المادة 152

تصدق همء االتفا ية بأسرا ما يمكن ،وتودا صكوك التصداق في ارنا يحرر محهر اإاداا ك صك

من صكوك التصداق ،ويرس مجلس االتحاد السويسر صو اًر موثقة من هما المحهر الى جمي الدون التي تا
باسم ا تو ي االتفا ية أو اإلبالغ ن االنهماا الا اا

المادة 153

اادأ نفام همء االتفا ية بعد سنة ش ور من تاريو ااداا صكان للتصداق لى األ ا وبعد ملك اادأ

نفامها ازاء أ نر ساا متعا د بعد سنة ش ور من تاريو ااداا صك تصديق ا
المادة 154

بالنسبة للعال ات القا مة اان الدون المرتبنة باتفا ية الها

المتعلقة بقوانان و ادات الحرب الارية،

سواء المعقود في  29اولاوطتموز  1899أو المعقود في  18أكتوبرطتشرين األون  ،1907والتي تشترك في
همء االتفا ية ،تكم همء االتفا ية القسمان الثاني والثالث من الال حة الملحقة باتفا اتي الها الممكورتانا
الماد 155
تعرك همء االتفا ية ااتداء من تاريو نفامها النهماا جمي الدون التي لا تكن االتفا ية د و عت
باسم اا
الماد 156
استالم ا

االغ ك انهماا الى مجلس االتحاد السويسر كتابة ،ويعتار سارياً بعد مهي ستة ش ور من تاريو
ويالغ مجلس االتحاد السويسر ك انهماا الى جمي الدون التي تا باسم ا تو ي االتفا ية أو اإلبالغ

ن االنهماا الا اا
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الماد 157
اترتب لى الحاالت المنصوص ن ا في المادتان  2،3النفام الفور للتصديقات التي تود ا أن ار

النزاا واالنهمامات التي تال ا فا أو بعد و وا األ مان الحربية أو االحتالنا ويالغ مجلس االتحاد السويسر
بأسرا وسالة أ تصديقات أو انهمامات اتلقاها من أن ار
الماد 158

لك نر

من األن ار

االتحاد السويسر الم اتولى ابال

النزااا

السامية حق االنسحاب من همء االتفا يةا ويالغ االنسحاب كتابة الى مجلس
الى حكومات جمي األن ار

السامية المتعا د ا

اا من تاريو ابال

ويعتار االنسحاب سارياً بعد مهي
االنسحاب الم االغ في و ت تكون في الدولة المنسحبة مشتركة في نزاا ،ال يعتار سارياً اال بعد قد الصلك،

و لى أ حان بعد انت اء مليات اإلف ار

لمجلس االتحاد السويسر ،

ن األشةاص المان تحما ا االتفا ية وا اد تونان اا

وال يكون لالنسحاب أثرء اال بالنسبة للدولة المنسحبةا وال يكون ل أ

أن تبقى أن ار

لى أن

أثر لى االلتزامات التي اجب

النزاا ملتزمة بأدا ا نبقاً لمبادئ القانون الدولي الناش ة من األ ار

الراسةة اان األما

المتمدنة ،ومن القوانان اإلنسانية ،وما يملي الهمار العااا
الماد 159
يسج

مجلس االتحاد السويسر همء االتفا ية لدا األمانة العامة لوما المتحد  ،ويةنر مجلس

االتحاد السويسر األمانة العامة لوما المتحد كملك بأ

تصديقات أو انهمامات أو انسحابات اتلقاها بصدد

همء االتفا يةا

اثباتاً لملك ،اا المو عون أدناء ،المان أود وا وثا ق تفويه ا ،اتو ي همء االتفا يةا

حرر في جنات ،في هما الاوا الثاني شر من أ سنس طآب  1949بالل تان اإلنكلازية والفرنسية،
ويودا األص في محفوظات االتحاد السويسر ا صو اًر مصد ة من االتفا ية الى جمي الدون المو عة ،كملك الى
الدون التي تنها الى االتفا يةا
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الملحق األول

مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفا ،واألمان

الماد 1

تةصص منانق االستشفاء واألمان بصفة نعية لوشةاص المشار الا ا في الماد  23من اتفا ية

جنات لتحسان حان الجرحى والمرهى بالقوات المسلحة في المادان ،المؤرةة في  12شت  ،1949وكملك
ور اية األشةاص المان اجمعون فا اا

لوشةاص المان اتولون تنظيا وادار همء المنانق والموا

وم ملك ،يكون لوشةاص المان تكون ا امت ا مستديمة في داة همء المنانق الحق في البقاء فا اا

الماد 2

لى األشةاص المان اوجدون بأ صفة في مننقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا ن القياا بأ

م ل

ال ة مباشر بالعمليات الحربية أو انتا الم مات الحربية ،سواء في داة همء المننقة أو ةارج اا
الماد 3
لى الدولة التي تنشي مننقة استشفاء وأمان أن تتةم جمي التدااار المناسبة لمن دةون األشةاص
المان ليس ل ا حق دةول ا أو التواجد فا اا
الماد 4
اجب أن تستوفي الشرو التالية في منانق االستشفاء واألماني
ط أ ال تش

اال جزءاً ص ا اًر من األراهي الوا عة تحت سينر الدولة التي تنش اا

طب تكون لالة الكثافة السكانية بالمقارنة م

ط

تكون بعاد

ن أ أهدا

درت ا لى االستيعابا

سكرية وأ منشآت صنا ية أو ادارية هامة ،ومجرد من مث همء

األهدا ا

ط د ال تق في منانق اوجد أ احتمان في أن تكون مات أهمية في سار الحربا

الماد 5

تةه منانق االستشفاء واألمان لاللتزامات التاليةي
أا
با

ال تستةدا نرق المواصالت ووسا
ولو كان لمجرد العاورا
ال اداف

ن ا اوسا

النق التي كون تحت تصرف ا لنق موظفان سكريان أو م مات

سكرية بأ حانا

389

الماد 6
تماز منانق االستشفاء واألمان اواسنة أشرنة ما لة حمراء لى أرهية ايهاء توه

الةارجية للمننقة وفوق مبانا اا

لى الحدود

وتماز المنانق المةصصة كلية للجرحى والمرهى بشار الصلاب األحمر طأو ال الن األحمر أو األسد
والشمس األحمرين

لى أرهية ايهاءا

الماد 7
السامية المتعا د

تقوا ك دولة منم و ت السلا أو ند ادء األ مان العدا ية اإبالغ جمي األن ار

بقا مة منانق االستشفاء واألمان الكا نة في األراهي التي تسينر لا اا وتال ا بأ مننقة جداد أثناء النزااا
وبمجرد أن اتسلا النر المعاد اإلةنار الي أ ال ،تكتسب المننقة التي أنش ت الصفة القانونيةا
لى أن اما رأا النر

فإن ل أن ارفك اال ت ار

الةصا أن أحد الشرو الوارد في هما االتفاق ار مستوفا بشك ظاهر ،

بالمننقة وأن االغ رفه بصفة اجلة الى النر

المسؤون ن المننقة أو أن

يعلق ا تراف ا ا لى فرك الر ابة المنصوص ن ا بالماد 8ا
الماد 8

ك دولة تعتر

بمننقة أو بعد منانق استشفاء وأمان أنشأها النر

الةصا ل ا حق في المنالبة

بأن تقوا لجنة ةاصة أو أكثر بالتحقاق من استيفاء الشرو وااللتزامات الماانة في هما االتفاقا

ول ما ال رك ،يكون أل هاء اللجان الةاصة في جمي األو ات منلق الحرية في دةون مةتلت

المنانق ،ا ويمكن ا اإل امة فا ا بصفة مستديمة وتوفرا ل ا جمي التس يالت للقياا اواجبات الم ار بةا
الماد 9
في الحاالت التي تتاان فا ا اللجان الةاصة و ا
فو اًر تناي الدولة المسؤولة ن المننقة ا مء الو ا

تادو ل ا مةالفة ألحكاا هما االتفاق ،اتعان لا ا

وتحدد ل ا م لة أ صاها ةمسة أياا لتصحيح ا؛ وتالغ املك

الدولة التي ا ترفت بالمننقةا

اما انقهت المد ولا تستجب الدولة المسؤولة ن المننقة للتناي الم وج الا ا ،جاز للنر الةصا

أن يعلن أن لا يعد ملتزماً ا ما االتفاق فيما اتعلق بالمننقة المعنيةا
الماد 10

تقوا الدولة التي تنشي مننقة أو د منانق استشفاء وأمان ،وكملك األن ار

المعادية التي أال ت

اإنشا ا ،اتعان األشةاص المان اجوز ل ا االشتراك في اللجان الةاصة المشار الا ا في المادتان  8،9أو تعان

ل ا الدون الحامية أو أ دون محااد أةرا هؤالء األشةاصا
الماد 11

ال اجوز بأ حان أن تكون منانق االستشفاء واألمان هدفاً لل جوا ،ا تكف ل ا أن ار

واالحتراا في جمي األو اتا
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النزاا الحماية

الماد 12

في حالة و وا احتالن ،يستمر احتراا منانق االستشفاء واألمان الموجود باألراهي المحتلة وتستةدا

في نفس أ راه اا
ليى أن اجيوز لدولة االحتالن أن تعدن ال رك من ا بعد تأمان سالمة األشةاص المجمعان فا اا
الماد 13
يناق هما االتفاق أيهاً لى الموا

االستشفاء واألمانا

التي تةصص ا الدون لنفس ال رك الم تُنشأ من أجل منانق

الملحق الثاني

مشروع الئحة تتعلق باإلغاثة الجماعية

للمعتقلين المدنيين
الماد 1

يصرظ للجان المعتقلان اتوزي رساالت اإل اثة الجما ية المسؤولة ن ا لى جمي المعتقلان

التابعان ادارياً للمعتق الم تعم في همء اللجان ،وكملك لى المعتقلان الموجودان بالمستشفيات أو السجون أو
المنشآت التأدااية األةراا
الماد 2

اجرا توزي رساالت اإل اثة الجما ية نبقاً لتعليمات المانحان ووفقاً لةنة تهع ا لجان المعتقلان؛

ااد أن يفه توزي مواد اإل اثة الناية باالتفاق م األنباء األ دمان ،المان اجوز ل ا مةالفة همء التعليمات
في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ملك احتياجات مرهاهاا ويجر التوزي في هما اإلنار دا ماً
بنريقة منصفةا
المادة 3

ب ية التمكان من التحقق من نو ية وكمية اإلمدادات الوارد وا داد التقارير المفصلة بشأن هما

الموهوا للمانحان ،يصرظ أل هاء لجان المعتقلان بالمهاب الى محنات السكة الحدادية و ارها من نقي
وصون رساالت اإل اثة الجما ية ،القريبة من المعتقالت التي تعم فا ا اللجانا
الماد 4
توفر للجان المعتقلان التس يالت الالزمة للتحقاق من أن توزي امدادات اإل اثة الجما ية اجر وفقاً

لتعليمات ا في جمي األ ساا الفر ية والملحقات التابعة للمعتقالت التي تعم فا اا
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الماد 5
يصرظ للجان المعتقلان بأن تستوفي ،وبان تنلب من أ هاء لجان المعتقلان في فصا

العم أو

األنباء األ دمان في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استايانات توج الى المانحان ،وتتعلق
اإمدادات اإل اثة الجما ية طالتوزي  ،واالحتياجات ،والكميات… الو ا وترس
المستوفا

لى النحو الواجب دون ابناءا

همء االستمارات واالستايانات

الماد 6
لهمان انتظاا توزي امدادات اإل اثة الجما ية لى المعتقلان في المعتقالت ،ولمواج ة أ احتياجات
يمكن أن تنشأ نتاجة لوصون دفعات جداد من المعتقلان ،يسمك للجان المعتقلان اتكوين احتيانات كافية من

امدادات اإل اثة الجما ية بصور منتظمة ول ما ال رك ،توه تحت تصرف ا مةازن مناسبة؛ ويزود ك مةزن
بقفلان تحتفظ لجنة المعتقلان بمفاتيك أحدهما ويحتفظ ا د المعتق بمفاتيك اآلةرا

الماد 7
لى األن ار

السامية المتعا د  ،والدون الحاجز بصفة ةاصة ،أن تسمك بقدر اإلمكان ،وم م ار ا

نظاا تموين السكان ،بمشترا أ
بالمث أن تس

الماد 8

سل في أراها ا أل راك توزي مواد ا اثة جما ية لى المعتقلانا و لا ا

نق اال تمادات والتدااار المالية أو الفنية أو اإلدارية التي تتةم للقياا ا مء المشترياتا

ال تكون األحكاا المتقدمة قبة أماا حق المعتقلان في تلقي امدادات اإل اثة الجما ية ا وصول ا

الى أحد المعتقالت أو أثناء نقل ا ،أو أماا امكانية ياا ممثلي الدولة الحامية ،أو اللجنة الدولية للصلاب الحمر
أو أ

ها ة انسانية أةرا تعاون المعتقلان وتتولى نق همء المعونات ،اتوزيع ا لى األشةاص المرسلة الا ا

بأ وسالة أةرا ارون ا مناسبةا
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مـــــــــرفق
مبادئ توجيهية بشأن المشردين داخلياً
مقدمة :النطاق والغرض

 -1تتناون همء المبادئ التوجا ية االحتياجات المحدد للمشردان داةلياً في جمي أنحاء العالاا وهي تعان
الحقوق والهمانات مات الصلة بحماية األشةاص من التشريد القسر وبحماات ا ومسا دت ا أثناء تشريدها
وأثناء العود أو االستينان وا اد اإلدما ا
 -2ولفرك همء المبادئ يقصد بالمشردان أو مجمو ات المشردان داةلياً األشةاص المان أكرهوا لى ال رب
أو لى ترك منازل ا أو أماكن امت ا العدية أو اهنروا الى ملك والسيما نتاجة أو سعياً لتفاد آثار النزاا
المسلك أو حاالت العنت المعما أو انت اكات حقوق اإلنسان أو الكوارث النايعية أو التي هي من صن

اإلنسان والمان لا يعاروا حد اً دولياً معترفاً ب في حدود دولةا
 -3وهمء المبادئ تعكس وتتمشى م انون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدوليا وهي توفر التوجي
لما اليي

ط أ ممث األمان العاا المعني بالمشردان داةلياً في اهنال

اوالات ا

طب الدون ندما تواج ظاهر التشرد الداةليا
ط

سا ر السلنات والمجمو ات واألشةاص في ال ات ا م المشردان داةلياًا

ط د والمنظمات الحكومية الدولية و ار الحكومية في تناول ا التشرد الداةليا

 -4وينب ي أن تنشر وتناق همء المبادئ التوجا ية لى أوس نناق ممكنا
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الفرع األول

مبــــــــادئ عامـــــــــة

المبدأ 1

 -1اتمت المشردون داةلياً ،في كنت المساوا الكاملة ،انفس ما اتمت ب األشةاص اآلةرون في الالد من
حقوق وحريات بموجب القانون الدولي والمحليا وال انب ي التمااز هدها في التمت بأ من همء الحقوق
والحريات لى أساس أن ا مشردون داةلياًا

 -2همء المبادئ ال تمس المسؤولية الفردية بمقتهى القانون الدولي وال سيما فيما اتص باإلباد الجما ية
والج ار ا هد اإلنسانية وج ار ا الحربا

المبدأ 2

 -1تتقاد ا مء المبادئ كافة السلنات والمجمو ات واألشةاص ب ك النظر ن مركزها القانوني وتناق دون
تمااز مهرا وال اؤثر التقاد ا مء المبادئ في المركز القانوني أل

أ

سلنات أو مجو ات أو أشةاص

يعنا ا األمرا

 -2ال تفسر همء المبادئ لى أن ا تعدن أو تعوق أحكاا أ صك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية أو القانون
اإلنساني الدولي أو الحقوق الممنوحة لوشةاص بمقتهى القانون المحليا وال تمس همء المبادئ ةاصة،

بالحق في التماس اللجوء في الالدان األةرا والتمت ب ا
المبدأ 3

-1

لى

اتق السلنات الوننية واجب ومسؤولية توفار الحماية والمسا د اإلنسانية في نناق والات ا

القها يةا

 -2للمشردان داةلياً حق التماس وتلقي الحماية والمسا د اإلنسانية من همء السلناتا وال انب ي اهن ادها أو
معا ات ا بساب تقديم ا نلباً ك ماا

المبدأ 4

 -1تناق همء المبادئ دون تمااز من أ نوا سواء كان بساب العرق أو اللون أو الجنس أو الل ة و الدان أو
المعتقد أو ال أر

السياسي أو ارء أو األص القومي أو اإلثني أو االجتما ي أو المركز القانوني أو

االجتما ي أو السن أو اإل ا ة أو الملكية أو أ معيار مماث آةرا
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 -2يحق لبعك المشردان داةلياً ،مث

األنفان والسيما القاصرين المان ال مرفق ل ا واألم ات الحوام

واألم ات المصحوبات بأنفان واإلناث الال ى يعلن أس اًر والمعو ان وكبار السن ،تلقي الحماية والمسا د
اللتان تتنلا ا أوها ا والمعالجة التي ت ار ى فا ا احتياجات ا الةاصةا

الفرع الثاني

مبادئ تتصل بالحماية من التشرد

المبدأ 5

اجب لى كافة السلنات والج ات الدولية الفا لة أن تحترا وتكف االحتراا لواجبات ا بمقتهى القانون

الدولي بما في ملك انون حقوق اإلنسان والقانون الدولي في كافة الظرو

حتى تتجنب وتمن األوهاا التي

من شأن ا أن تفهي لتشريد األشةاصا
المبدأ 6

 -1اجب أن يكون لك انسان الحق في أن يحمي من التشريد التعسفي من مسكن أو من مكان ا امت العاد ا
 -2وحظر التشريد التعسفي يشم التشريدي
طأ

ندما ارتكز لى سياسات الفص العنصر  ،أو التن ار العر ي أو الممارسات المماثلة ال ادفة

الى ت اار التركابة أو الدانية أو العر ية للسكان المتهررين أو الناتجة ن ملك الت اارا
طب في حاالت النزاا المسلك ما لا اتنلب أمن األشةاص المعناان أو تحتم أسباب سكريةا
ط

في حاالت مشاري التنمية الواسعة النناق التي ال تاررها مصالك امة ملزمة و البةا

ط د في حاالت الكوارث ما لا تتنلب سالمة وصحة األشةاص المتهررين جالءهاا

طهي و ندما يستةدا كأدا للعقوبة الجما يةا
 -3ال انب ي أن ادوا مد أنون مما تقتهي الظرو ا
المبدأ 7

 -1اجب لى السلنات المعنية ،ا اتةام أ

رار يشتر تشريد أشةاص ،أن تؤمن استكشا

الممكنة لتجنب تشريدها بالمر وحاثما ال تتوفر همء الادا

أه اررءا

كافة الادا

اجب اتةام كافة التدااار للتقلا من التشريد ومن

 -2اجب لى السلنات التي تقوا بمث هما التشريد أ ،تؤمن ،الى الحد العملي األ صى ،المأوا المناسب
لوشةاص الم جرين وأن اجر ملك الت جار في ظرو

مقاولة تكف السالمة وال ماء والصحة واإلصحاظ

و دا تشتات أفراد العا لة الواحد ا

 -3اما حدث التشريد في حاالت النوارئ والن از ات المسلحة والكوارث وجب التقاد بالهمانات التالي مكرهاي
ط أ اجب اتةام رار محدد من ا سلنات الدولة المةولة انوناً لومر باتةام تلك التدااارا
طب اجب أن تتةم التدااار المال مة لكي يكف لوشةاص المان سيشردون اإلحانة التامة لماً

بأسباب واجراءات تشريدها وبالتعويك وا اد التونان حاثما ا تهى األمر ملكا
ط

اجب السعي للحصون

لى الموافقة الحر والمانية
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لى

لا من جانب األشةاص المان

سيشردونا
ط د

اجب

لى السلنات المعنية أن تسعى إلشراك كافة المتهررين ،والسيما النساء من ا ،في

التةنيي لعملية ا اد التونان وادارت اا

طهي اجب اتةام اجراءات تنفام القوانان ،حاثما ا تهى األمر ملك ،من ا

السلنات القانونية

المةتصةا
طو

اجب أن يحترا الحق في ساا للتظلا الفعان بما في ملك ا اد النظر في تلك الق اررات من ا

السلنات القها ية المةتصةا
المبدأ 8

ال انب ي أن تتا ملية التشريد بنريقة تننو

لى انت اك لحقوق األشةاص المتهررين والكرامة

والحرية واألمنا
المبدأ 9

لى الدون واجب ةاص بحماية األشةاص المشردان من السكان المحلاان واأل ليات والفالحان والر ا

و ار ملك من المجمو ات التي تعتمد بصور ةاصة لى أراها ا وترتبي ا اا
الفرع الثالث
مبادئ تتصل بالحماية أثنا ،التشريد
المبدأ 10

 -1لك انسان الحق األصا في الحيا الواجب أن يحمي انوناًا وال انب ي حرمان أ
حيات ا ويجب حماية األشةاص المشردان داةلياً من األمور اآلتي مكرهاي

شةص تعسفاً من

ط أ اإلباد الجما يةا

طب القتي ي ي ا
ط
طد

حاالت اإل داا اإجراءات موجز أو اإل داا التعسفيا
حاالت االةتفاء القسر بما في ملك االةتنا

الى الموتا

أو االحتجاز المجحود أو الت داد الم

يفهي

ويحظر الت داد بارتكاب أ من األفعان السااق مكرها أو التحريك لى ارتكاا اا
 -2اجب أن تحظر في جمي الحاالت ال جومات أو ار ملك من أفعان العنت هد المشردان داةلياً المان لا

تعد ل ا مشاركة في العمليات الحربيةا ويجب أن يحمي المشردان داةلياً اوج ةاص مما اليي
ط أ ال جومات المباشر أو العشوا ية أو ار ملك من أفعان العنت ،بما في ملك ةلق منانق يسمك
فا ا بشن هجومات لى المدناانا
طب التجوي كنريقة للقتانا
استةداا المشردان داةلياً كدرا يحمي أهدافاً سكرية من ال جوا أو كدرا يحمي من العمليات
ط
العسكرية لا ا أو يعو اا
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ط د ال جومات التي تشن هد مةيمات ا أو مستوننات اا
ط و واستةداا األل اا المهاد لوفرادا
المبدأ 11

 -1لك انسان الحق في الكرامة وفي السالمة الادنية والنفسيةا

 -2اجب أن يحمي األشةاص المشردان داةلياً ،سواء ِاادت حريت ا أا لا تقاَّد ،مما اليي
ط أ اال تصاب والتشوي والتعماب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو الم نية ،و ار ملك
من التعديات لى كرامت ا الشةصية مث أفعان العنت الموج ة هد جنس من الجنسان واإلكراء لى

الب اء وأ شك من أشكان التعد المة باآلدابا

طب الرق أو أ

شك من أشكان الرق المعاصر مث تزويج الفتا لقاء مقاا ماد

واالست الن

الجنسي وسةر األنفانا
ط

وأفعان العنت التي اراد ا ا اث الر ب اان المشردان داةلياًا

اجب أن يحظر الت داد بارتكاب أ من األفعان السابقة المكر أو التحريك لى ارتكاا اا
المبدأ 12

 -1لك انسان الحق في الحرية واألمان لى شةص ا وال انب ي تعريك أ
التعسفاانا
 -2لاتسنى ا مان هما الحق الم
تاان في الظرو
الظرو

شةص لال تقان أو االحتجاز

اتمت ب المشردون داةلياً ال انب ي ا تقال ا أو احتجازها في مةيا واما ما

االستثنا ية أن هما اال تقان أو االحتجاز هرور فال انب ي أن يمتد مد أنون من

التي تقتهي ا

 -3اجب حماية األشةاص المشردان داةلياً من اال تقان واالحتجاز العشوا اان نتاجة لت جارهاا
 -4ال انب ي بأ حان من األحوان أن اؤةم المشردون رها نا
المبدأ 13

 -1ال انب ي بأ حان من األحوان أن َّ
اجند األنفان المشردون وال أن يقتهي من ا أو يسمك ل ا بالمشاركة في
األ مان الحربيةا

 -2اجب حماية األشةاص المشردان داةلياً من الممارسات التماازية المتمثلة في تجنادها في أ

وات أو

مجمو ات مسلحة نتاجة لتشريدهاا ويجب بصور ةاصة أن تمن في كافة األحوان أ مميارسات اساية أو
ال انسانية أو م انة تجار لى االمتثان لملك التجناد أو تعا ب دا االمتثان ل ا

المبدأ 14

 -1لك مشرد داةلياً الحق في الحرية والحركة والحق في اةتيار مكان ا امت ا
 -2يحق اوج ةاص للمشرد داةلياً أن اتنق بحرية داة المةيمات أو ار ملك من المستوننات وةارج اا
المبدأ 15
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يكون للمشردان داةلياً ما اليي

ط أ الحق في التماس األمان في مكان آةر من الالدا

طب الحق في م ادر الدهاا
ط

الحق في التماس اللجوء في الد آةرا

طد

الحق في الحماية من العود القسرية الى أ

مكان تكون في حيات ا أو سالمت ا أو حريت ا أو

صحت ا معرهة للةنر أو االستينان في ملك المكانا
المبدأ 16

 -1لكافة المشردان داةلياً الحق في معرفة مصار أ ارب ا المفقودان وأماكن وجودهاا

 -2اجب لى السلنات المعنية أن تسعى الى تحداد مصار ومكان وجود المشردان داةلياً المان االغ بأن ا
مفقودان وأن تتعاون م المنظمات الدولية مات الصلة التي تقوا ا مء الم مةا ويجب لا ا أن تعلا أ رب
األشةاص الا ا بالتقدا الحاص في التحقاق الم اجر وابال ا بأ نتاجة اتا التوص الا اا
لى هويت ا

 -3اجب لى السلنات المعنية أن تسعى لنق جثمان من اتوفى من المشردان داةلياً وأن تتعر
ود الجثمان الى أ رب الناس من المتوفى أو أن
وتمن تجريدها من ممتلكات ا أو التمثا ا ا وأن تس
تتكف بالدفن في كنت االحترااا
 -4اجب أن تحمي وتحترا في كافة الظرو
من اتوفى من اا

مقاار المشردان داةلياًا وينب ي أن يمنك حق زيار مقاارها أل رباء

المبدأ 17

 -1لك انسان الحق في أن تحترا حيات األسريةا
 -2وإل مان هما الحق الم
أن ابقوا كملكا

اتمت ب المشردان داةلياً اجب أن َّ
يمكن من ار ب من ا في البقاء مجتمعان من

 -3انب ي أن اتا بأسرا ما يمكن الا شم األسر التي يشتت شمل ا بساب التشريدا ويجب أن تتةم كافة
الةنوات المال مة للتعجا اجم شم همء األسر ةاصة حان اتعلق األمر باألنفانا ويجب لى
السلنات المسؤولة أن تس اِ التحقيقات التي اجري ا أفراد األسر وتشج العم الم
اإلنسانية القا مة بم مة لا شم األسر وتتعاون م همء المنظماتا

تهنل ب المنظمات

 -4ألفراد األسر المشرد داةلياً التي ِاادت حريات ا الشةصية بساب اال تقان أو االحتجاز في مةيمات الحق
في البقاء ملمومي الشم ا
المبدأ 18

 -1لكافة المشردان داةلياً الحق في التمت بمستوا معيشي ال قا

 -2اجب لى السلنات المةتصة أن توفر ،كحد أدنى وب ك النظر ن الظرو
داةلياً وتكف ل ا الوصون الى ما اليي

ط أ ال ماء األساسي والماء الصالك للشربا

طب المأوا األساسي والمسكنا
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وبدون تمااز ،للمشردان

ط

اللباس المال اا

طد

الةدمات الناية األساسية واإلصحاظا

 -3انب ي أن تامن ج ود ةاصة لكفالة مساهمة الم أر مساهمة كاملة في التةنيي ل مء اإلمدادات األساسية
وتوزيع اا
المبدأ 19

 -1اجب أن اتقى جمي المشردان داةلياً من الجرحى والمرهى فهالً ن المعو ان ،الى الحد العملي األكم
وبأ صى در ممكن من التأةار ،الر اية والعناية النااتان اللتان تلزمان ا دون تمااز لى أ أساس سوا
األسس النايةا ويجب أن اتاظ للمشردان الوصون ،ند الهرور  ،الى الةدمات النفسية واالجتما يةا
 -2انب ي ايالء اهتماا ةاص بالحاجات الصحية للم أر بما في ملك وصون األنثى الى الج ات التي توفر
الر اية الصحية والةدمات الصحية من اا الر اية الحية التناسلية فهالً ن اسداء المشور المال مة
لهحايا اال تداءات الجنسية و ارهاا

 -3اتو ايالء اهتماا ةاص او اية المشردان داةلياً من األمراك المعدية بما فا ا متالزمة نقص المنا ة
المكتسب طاإلادز ا

المبدأ 20

 -1لك انسان الحق في أن يعتر ب في ك مكان شةصاً مسؤوالً أماا القانونا
 -2وإل مان هما الحق الم اتمت ب المشردون داةلياً اجب لى السلنات المعنية أن تزودها بكافة المستندات
الالزمة للتمت بحقو ا القانونية ولممارست ا مث جوازات السفر ووثا ق ال وية الشةصية وش ادات الميالد

وش ادات الزوا ا ويجب لى السلنات ،اوج ةاص ،أن تيسر اصدار مستندات جداد أو تعويك المفقود

من همء المستندات في حالة التشريد دون فرك شرو

ار معقولة من مث اشت ار العود الى المننقة

التي يقيا فا ا الشةص اد ب ية الحصون لى همء المستندات أو ارها من المستندات المنلوبةا

 -3اجب أن اتمت الرج والم أر بحقوق متساوية في الحصون لى المستندات الالزمة ويجب أن يكون ل ما
الحق في الحصون لى مث همء المستندات التي تصدر بأسما اا
المبدأ 21

 -1ال انب ي حرمان أ شةص من أموال وممتلكات ا

 -2اجب أن تحمي في جمي األحوان أموان وممتلكات المشردان داةلياً وةاصة من الفعان التالي مكرهاي
ط أ الن ي ي ييبا
طب ال جومات المباشر أو العشوا ية أو ار ملك من أفعان العنتا
ط

استةدام ا درا في العمليات العسكرية أو أهدافاً سكريةا

ط د تعريه ا لالنتقااا

طهي وهدا منازل ا أو مصادرت ا كشك من العقاب الجما يا

 -3انب ي توفار الحماية من ال دا ومن المصادر التعسفية أو ار المشرو ة ومن االحتالن واالستةداا لكافة
األموان والممتلكات التي اترك ا وراءها المشردون داةلياًا
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المادأ 22

 -1ان األشةاص المشردان سواء كانوا يعيشون أو ال يعيشون في ةيااا ال اجب التمااز هدها نتاجة
لتشريدها في التمت بالحقوق التالي مكرهاي

ط أ الحق في حرية التفكار والوجدان والدان أو المعتقد ال أر والتعاارا
طب الحق في حرية التماس فرص االستةداا وفي ممارسة األنشنة اال تصاديةا
ط

ط د

الحق في حرية تكو الجمعيات والمساهمة لى دا من المساوا في تساار الشؤون المحليةا

الحق في التصويت والمساهمة في تساار الشؤون الحكومية والعامة بما في ملك الحق في

الوصون للوسا

الالزمة لممارسة هما الحقا

طهي والحق في التةانب بالل ة التي يف مون اا
المادأ 23
 -1لك انسان الحق في التعليا
 -2وإل مان هما الحق الم

اتمت ب المشردون داةلياً

لى السلنات المعنية أن تكف

ل ؤالء األشةاص

وةاصة لونفان المشردان تلقي التعليا الواجب أن يكون مجاناً والزامياً في المستوا االاتدا ي وينب ي أن
يحترا التعليا هويت ا الثقافية ول ت ا ودان اا

 -3انب ي امن ج ود ةاصة من أج أن تشارك النساء والفتيات مشاركة كاملة و لى دا من المساوا في
الارامج التعليميةا

 -4اجب أن َّ
توفر المرافق التعليمية والتدرياية داةلياً وةاصة المراهقان والنساء سواء كانوا يعيشون أو ال يعيشون
في ةياا حالما تسمك املك الظرو ا
الفرع الرابع

المبادئ المتصلة بالمساعدة اإلنسانية

المادأ 24

 -1اجب تقد المسا د اإلنسانية وفقاً لمبادئ اإلنسانية والحياد ودون تماازا

 -2ال انب ي تحوي وج ة المسا د اإلنسانية المقدمة للمشردان داةلياً ،ال سيما تحويل ا ألسباب سياسية أو
سكريةا

المادأ 25
األولي والمسؤولية ن توفار المسا د اإلنسانية للمشردان داةلياً لى اتق السلنات الوننيةا
 -1يق الواجب َّ

 -2للمنظمات اإلنسانية الدولية و ارها من الج ات الفا لة المناسبة الحق في رك ةدماها مساند للمشردان
داةلياًا وال انب ي رك ك ما مالً ار ود أو تدةالً

الشؤون الداةلية للدولة ويجب النظر الي بحسن

نيةا وال انب ي حجب الموافقة لى ملك تعسفاً والسيما حانما تكون السلنات المعنية ار ادر لى توفار
ما الزا من المسا د اإلنسانية أو ار ار بة فا اا
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 -3اجب لى السلنات المعنية أن تتيك وتيس المرور الحر للمسا د اإلنسانية وتمنك األشةاص القا مان
اتوفار مث همء المسا د الوصون السري والةالي من الع ار ا للمشردان داةلياًا

المادأ 26
اجب احتراا وحماية أدوات نق ومعدات األشةاص القا مان اتقديا المسا د اإلنسانيةا وال انب ي
تعريه ا أل هجوا أو ار ملك من أفعان العنتا
المادأ 27
 -1انب ي للمنظمات اإلنسانية الدولية ول ارها من الج ات لمناسبة ،ند توفار المسا د  ،أن تولي اال تبار
المال ا لحماية احتياجات المشردان داةلياً وحماية ما ل ا من حقوق اإلنسان واتةام التدااار المال مة في هما
الصددا وينب ي ل مء المنظمات والج ات الفا لة ،في يام ا املك ،أن تحترا ما اتص ا ما الموهوا من

المعااار ومدونات وا د السلوك الدوليةا
 -2ال تمس الفقر السابقة المسؤوليات بالحماية الملقا

لى

اتق المنظمات الدولية المةولة ل ما ال رك

والممكن أن تعرك ةدمات ا أو تنلا ا دونا

الفرع الخامس

المبادئ المتصلة بالعودة واالستيطان واعادة االندماج
المادأ 28

 -1يق

لى اتق السلنات المةتصة واجب ومسؤولية ت ا ة الظرو

وتوفار الوسا

التي تسمك للمشردان

داةلياً بالعود النو ية في كنت األمان والكرامة الى ديارها أو أماكن ا امت ا العادية أو ا اد االستينان
النو ي في مكان آةر من الالدا ويجب لى همء السلنات أن تسعى لتيسار ا اد ادما العا دان من

المشردان داةلياً أو المعاد تونان ا من اا
 -2انب ي امن ج ود ةاصة لكفالة المشاركة التامة من جانب المشردان داةلياً في تةنيي وادار ودت ا وا اد
تونان ا وا اد ادماج اا

المادأ 29
 -1ان األشةاص المشردان داةلياً المان ادوا الى ديارها أو أماكن ا امت ا العادية أو المان أ اد تونان ا في
مكان آةر من الالد ال انب ي أن اتعرهوا للتمااز نتاجة تشريدهاا ويجب أن يكون ل ا الحق في المشاركة
الكاملة و لى دا المساوا في تساار الشؤون

لى كافة المستويات وامكانية الحصون المتكافي

لى

الةدمات العامةا
 -2لى السلنات المةتصة واجب ومسؤولية مسا د العا دان و /أو المعاد تونان ا من المشردان داةلياً لى
أن يستعدوا ،بالقدر الممكن أموال ا وممتلكات ا التي تركوها وراءها أو التي انتز ت من ا بعد تشريدهاا وفي
الحاالت التي يكون فا ا استعاد تلك الموان والممتلكات ار ممكن اجب لى السلنات المعنية أن توفر أو
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تقدا المسا د ل ؤالء األشةاص لى الحصون لى التعويك المال ا أو لى شك آةر من الجار العادن
لوهرارا
المادأ 30
اجب

لى كافة السلنات المعنية أن تتيك وتيسر للمنظمات اإلنسانية الدولية و ارها من الج ات

الفا لة المناسبةا في ممارسة ك من ا للوالية المنونة ا ا ،ساا الوصون السري والةالي من الع ار ا للمسا د
لى ودت ا أو ا اد تونان ا أو ا اد ادماج اا
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الارتوكون اإلهافي األون الملحق باتفا يات جنات
المعقود في  12آب/أ سنس 1949
والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المؤتمر
الدبلوماسي

لتأكيد القانون الدولي اإلنساني المنطبق علي المنازعات
المسلحة وتطويره
وذلك بتاريخ  8حزيران/يونيو 1977

تاريخ بد ،النفاذ 7 :كانون األول/ديسمبر  ،1978وفقا
ألحكام المادة 95

الديباجة
ان األن ار

السامية المتعا د ،

ام تعلن ن ر ات ا الحار في أن ترا السالا سا دا اان الشعوب،

وام تمكر بأن من واجب ك دولة وفقا لماثاق األما المتحد أن تمتن في ال ات ا الدولية ن اللجوء الي الت داد
بالقو أو الي استةدام ا هد سياد أية دولة أو سالمة أراها ا أو استقالل ا السياسي ،أو أن تتصر
منا

ألهدا

األما المتحد ،
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لي نحو

وام تؤمن بأن من الهرور م ملك أن تؤكد من جداد وأن تعم

لي تنوير األحكاا التي تحمي هحايا

المناز ات المسلحة واستكمان اإلجراءات التي ت د

الي تعزيز تنااق همء األحكاا،

وام تعرب ن ا تنا ا بأن ال اجوز أن يفسر أ

نص ورد في هما اللحق الاروتوكون أو في اتفا يات جنات
م من أ مان العدوان أو استةداا آةر للقو اتعارك

لعاا  1949لى أن اجاز أو يهفي الشر ية لي أ
م ماثاق األما المتحد ،

وام تؤكد من جداد ،فهال لي ملك ،أن اجب تنااق أحكاا اتفا ية جنات لعاا  1949وأحكاا هما اللحق
الاروتوكون بحمافارها في جمي الظرو  ،و لى األشةاص كافة المان اتمتعون بحماية همء المواثاق دون أ

تمااز مجحت يقوا لي نايعة ا لنزاا المسلك أو لي منشأء أو يستند الي القهايا التي تناصرها أن ار

التي تعزا الا ا،

النزاا أو

د اتفقت لي ما اليي
الباب األول :أحكام عامة

المادة 1
1ا تتع د األن ار

السامية المتعا د بأن تحترا وأن تفرك احتراا هما اللحق الاروتوكون في جمي األحوانا

2ا يظ المدناون والمقاتلون في الحاالت التي ال انص لا ا هما اللحق الاروتوكون أو أ

اتفاق دولي آةر،

تحت حماية وسلنان مبادئ القانون الدولي كما استقر ا ا العر ومبادئ اإلنسانية وما يملي الهمار العااا

3ا انناق هما اللحق الاروتوكون الم

يكم

اتفا يات جنات لحماية هحايا الحرب المو عة اتاريو 12

آب/أ سنس  1949لي األوهاا التي نصت لا ا الماد الثانية المشتركة فيما اان همء االتفا ياتا

 4ا تتهمن األوهاا المشار الا ا في الفقر السابقة ،المناز ات المسلحة التي تناه ا ا الشعوب هد التسلي

االستعمار واالحتالن األجناي وهد األنظمة العنصريةا وملك في ممارست ا لحق الشعوب في تقرير المصار،

كما كرس ماثاق األما المتحد واإل الن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الةاصة بالعال ات الودية والتعاون اان
الدون نبقا لماثاق األما المتحد ا
المادة 2
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يقصد بالمصنلحات التالية ،أل راك هما اللحق الاروتوكون  ،المعني الماان رين ك من اي

طأ االتفا ية األولي و االتفا ية الثانية و االتفا ية الثالثة و االتفا ية الرابعة تعني لي الترتاب اتفا ية جنات
الةاصة اتحسان حان الجرحى والمرهي بالقوات المسلحة بالمادان المو عة اتاريو  12آب/أ سنس ،1949
واتفا ية جنات الةاصة اتحسان حان الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار من أفراد القوات المسلحة المو عة

اتاريو  12آب/أ سنس  ،1949اتفا ية جنات الةاصة بمعاملة أسر الحرب المو عة اتاريو  12آب/أ سنس
 ،1949اتفا ية جنات الةاصة بحماية األشةاص المدناان و ت الحرب المو عة اتاريو  12آب/أ سنس
 ،1949وتعني االتفا يات اتفا يات جنات األربعة المو عة اتاريو  12آب/أ سنس  1949لحماية هحايا
الحربا

طب

وا د القانون الدولي التي تناق في النزاا المسلك ي القوا د التي تفصل ا االتفا ات الدولية التي يكون

أن ار

ا ا ا ترافا اما

النزاا أنرافا فا ا وتنناق لي النزاا المسلك والمبادئ و وا د القانون الدولي المعتر

التي تنناق لي النزاا المسلكا

ط

الدولة الحامية دولة محااد أو دولة أةر ليست نرفا في النزاا يعان ا أحد أن ار

النزاا ويقال ا الةصا

وتوافق لي أداء الم اا المسند الي الدولة الحامية وفقا لالتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا

طد الادا ي منظمة تح مح الدولة الحامية نبقا للماد الةامسةا
المادة 3
ال اة ما الي باألحكاا التي تناق في ك األو اتي

طأ تناق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون منم اداية أ من األوهاا المشار الا ا في الماد األولي من هما
اللحق الاروتوكون ا

طب اتو ت تنااق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون في ا ليا أن ار

النزاا

ند اإليقا

العاا للعمليات

العسكرية ،وفي حالة األراهي المحتلة ند ن اية اإلحتالن ،ويستثنى من هاتان الحالتان حاالت تلك الف ات من
األشةاص التي اتا في تاريو الحق تحريرها الن ا ي أو ا ادت ا الي ونن ا أو تونان اا ويستمر هؤالء األشةاص
في االستفاد من األحكاا المال مة في االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون الي أن اتا تحريرها الن ا ي أو ا ادت ا

الى أونان ا أو تونان اا
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المادة 4
ال اؤثر تنااق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون  ،وكملك قد االتفا يات المنصوص لا ا في همء المواثاق،
النزاا كما ال اؤثر احتالن ا ليا ما أو تنااق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون

لي الوه القانوني ألن ار

لى الوه القانوني ل ما اإل لياا
المادة 5
1ا يكون من واجب أن ار

النزاا أن تعم  ،من اداية ملك النزاا ،لى تأمان احتراا وتنفام االتفا يات وهما اللحق

الاروتوكون ملك اتنااق نظاا الدون الحامية ةاصة فيما اتعلق اتعاان و اون همء الدون الحامية نبقا للفقرات

التاليةا وتكلت الدون الحامية ار اية مصالك أن ار

2ا يعان ك نر

من أن ار

النزااا

النزاا دون ابناء دولة حامية منم اداية الوه المشار الي في الماد األولي

وملك ب ية تنااق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ويسمك أيها ،دون ابناء ،ومن أج األ راك مات ا

انشا الدولة الحامية التي ان ا الةصا والتي يكون د ال ا النر نفس بصفت ا همءا

 3ا اما لا اتا تعاان أو اون دولة حامية من اداية الوه المشار الي في الماد األولي تعرك اللجنة الدولية
للصلاب األحمر مسا ا ا الحماد

لى أن ار

النزاا من أج تعاان دولة حامية دون ابناء اوافق لا ا أن ار

النزااا وملك دون المساس بحق أ منظمة انسانية محااد أةر في القياا بالم مة مات اا ويمكن للجنة في ساا
ملك أن تنلب بصفة ةاصة الي ك نر أن يقدا الا ا ا مة تها ةمس دون لي األ

يمكن اول ا للعم باسم كدولة حامية لدا الةصا ،وتنلب من ك األن ار
ةمس دون

لى األ

ارتها ا كدولة حامية للنر

يقدر هما النر أن

المتةاصمة أن يقدا ا مة تها

اآلةر ،ويجب تقديا همء القوا ا الي اللجنة ةالن

األساو ان التالاان لتسلا النلب وتقوا اللجنة بمقارنة القا متان وتعم للحصون لي موافقة أية دولة ورد اسم ا
في كال القا متانا

4ا اجب لي أن ار

النزاا ،اما لا اتا تعاان دولة حامية ر ا ما تقدا ،أن تقا دون ابناء العرك الم

تقدم اللجنة الدولية للصلاب األحمر أو أية منظمة أةر تتوفر فا ا كافة همانات الحياد والفا لية بأن تعم
كادا بعد اجراء المشاورات الالزمة م همء األن ار
بم ام لموافقة أن ار

النزااا ويامن هؤالء األن ار

وم ار ا نتا ج همء المشاوراتا ويةه
ك

ج د لتس ا

م

الادا

ياا مث هما الادا

في القياا بم مت نبقا

لالتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا

 5ا ال اؤثر تعاان و اون الدولة الحامية أل راك تنااق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون
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د

لي الوه

القانوني ألن ار

ا ليا أيا كان بما في ملك اإل ليا المحت ا وملك وفقا للماد

النزاا أو لي الوه القانوني أل

الرابعةا

 6ا ال يحون اإلبقاء
األن ار

لي العال ات الدالوماسية اان أن ار

النزاا أو تكلات دولة ثالثة ار اية مصالك أحد

ومصالك ر اياء نبقا لقوا د القانون الدولي الةاصة بالعال ات الدالوماسية دون تعاان الدون الحامية من

أج تنااق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا

 7ا تشم

بار الدولة الحامية كلما أشار الا ا في هما اللحق الاروتوكون الادا أيهاا

المادة 6
1ا تسعي الدون األن ار

السامية المتعا د في زمن السلا أيها بمسا د الجمعيات الوننية للصلاب األحمر

طال الن األحمر ،األسد والشمس األحمرين إل داد املان مؤهلان ب ية تس ا تنااق االتفا يات وهما اللحق
الاروتوكون وةاصة فيما اتعلق انشا الدون الحاميةا

2ا يعتار تشكا وا داد مث هؤالء من صميا الوالية الوننيةا

3ا ته اللجنة الدولية للصلاب األحمر رهن تصر
لي النحو السااق ،التي تكون د وهعت ا األن ار

األن ار

السامية المتعا د وا ا باألشةاص المان أ دوا

السامية المتعا د وأال ت ا الي اللجنة ل ما ال ركا

4ا تكون حاالت استةداا هؤالء العاملان ةار اإل ليا الونني ،في ك حالة لي حد  ،مح اتفا ات ةاصة اان
األن ار

المعنيةا

المادة 7
تد و أمانة اإلاداا ل ما اللحق الاروتوكون األن ار
من همء األن ار

السامية المتعا د الجتماا اناء لي نلب واحد أو أكثر

وبموافقة الاات ا ،وملك للنظر في المشكالت العامة المتعلقة اتنااق االتفا يات وهما اللحق

الاروتوكون ا
الباب

الثاني:

القسم األول :الحماية العامة

الجرحى

والمرضى
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والمنكوبون

في

البحار

المادة 8
يقصد بالتعااار التالية أل راك هما اللحق الاروتوكون المعني الماان رين ك من اي

طأ الجرحى و المرهي ها األشةاص العسكريون أو المدناون المان يحتاجون الي مسا د أو ر اية ناية

بساب الصدمة أو المرك أو أ

اهنراب أو جز ادنيا كان أا قليا المان يحجمون ن أ

م

دا يا

ويشم هما التعااران أيها حاالت الوه واألنفان حداثي الوالد واألشةاص اآلةرين المان د يحتاجون الي

مسا د أو ر اية ناية اجلة ،مث مو العاهات وأوالت األحمان ،المان يحجمون ن أ

دا ي،

م

طب المنكوبون في البحار ها األشةاص العسكريون أو المدناون المان اتعرهون للةنر في البحار أو أية

مياء أةر نتاجة لما يصاا ا أو يصاب السفانة أو النا ر التي تقل ا من نكبات ،والمان يحجمون ن أ

م

دا ي ،ويستمر ا تبار هؤالء األشةاص منكوبان في البحار أثناء انقامها الى أن يحصلوا لي وه آةر
بمقتهى االتفا يات أو هما اللحق الاروتوكون  ،وملك بشر أن يستمروا في اإلحجاا ن أ

ط

أفراد الةدمات الناية ها األشةاص المان اةصص ا أحد أن ار

م

دا ي،

النزاا اما لو راك الناية دون ارها

الممكور في الفقر طهي واما إلدار الوحدات الناية ،واما لتش ا أو ادار وسا ي النق الناي ،ويمكن أن يكون
مث هما التةصيص دا ما أو و تيا ويشم التعااري

 1ا أفراد الةدمات الناية ،سكريان كانوا أو مدناان ،التابعان ألحد أن ار

النزاا بمن فا ا من األفراد الممكورين

في االتفا اتان األولي والثانية ،وأول ك المةصصان ألج ز الدفاا المدني،

 2ا أفراد الةدمات الناية التابعان لجمعيات الصلاب األحمر الوننية طال الن األحمر واألسد والشمس األحمرين
و ارها من جمعيات اإلسعا

الوننية النو ية التي يعتر

ا ا ويرةص ل ا أحد أن ار

النزاا وفقا لوصون

المر ية،

 3ا أفراد الةدمات الناية التابعان للوحدات الناية أو وسا ي النق الناي المشار الا ا في الفقر الثانية من الماد
التاسعةا
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طد

أفراد ال ا ات الدانية ها األشةاص سكريان كانوا أو مدناان ،كالو اظ ،المكلفون بأداء شعا رها دون

ارها والملحقوني

1ا بالقوات المسلحة ألحد أن ار

النزاا،

2ا أو بالوحدات الناية أو وسا ي النق الناي التابعة ألحد أن ار

النزاا،

 3ا أو بالوحدات الناية أو وسا ي النق الناي المشار الا ا في الفقر الثانية من الماد التاسعة،

4ا أو أج ز الدفاا المدني لنر في النزاا،

ويمكن أن يكون الحاق أفراد ال ا ات الدانية اما بصفة دا مة أو بصفة و تية وتنناق لا ا األحكاا المناسبة من
الفقر طك ا

طهي الوحدات الناية هي المنشآت و ارها من الوحدات سكرية كانت أا مدنية التي تا تنظيم ا لو راك
الناية أ

البحث ن الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار واجال ا ونقل ا وتشةيص حالت ا أو الج ا،

بما في ملك اإلسعافات األولية ،والو اية من األمراكا ويشم التعاار ،لي ساا المثان ،المستشفيات و ارها

من الوحدات المماثلة ومراكز نق الدا ومراكز ومعاهد النب الو ا ي والمستود ات الناية والمةازن الناية

والصادلية ل مء الوحدات ،ويمكن أن تكون الوحدات الناية ثااتة أو متحركة دا مة أو و تية،

طو

النق الناي هو نق الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار وأفراد الةدمات الناية وال ا ات الدانية

والمعدات واإلمدادات الناية التي يحما ا االتفا يات وهما اللحق الارتوكون سواء كان النق في الار أو في الماء
أا في الجوا

طز وسا ي النق الناي أية وسينة نق
سواء تحت اش ار

سكرية كانت أا مدنية دا مة أو و تية تةصص للنق الناي دون

ها ة مةتصة تابعة ألحد أن ار

النزااا
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طظ المركبات الناية هي أية واسنة للنق الناي في الارا

ط

السفن والزوارق الناية هي أية وسينة للنق الناي في الماء،

ط

النا رات الناية هي أية وسينة للنق الناي في الجو،

طك

أفراد الةدمات الناية الدا مون و الوحدات الناية الدا مة و وسا ي النق

المةصصون لو راك الناية دون ارها لمد

الناي الدا مة ها

ار محدد ا و أفراد الةدمات الناية الو تاون و الةدمات

الناية الو تية و وسا ي النق الناي الو تية ها المكرسون لو راك الناية دون ارها لمد محدد ةالن
المد اإلجمالية للتةصيصا وتشم تعاارات أفراد الةدمات الناية و الوحدات الناية و وسا ي النق الناي

كال من الف تان الدا مة والو تية ما لا اجر وصف ا لي نحو آةر،

طن العالمة المماز هي العالمة المماز للصلاب األحمر أو ال الن األحمر أو األسد والشمس األحمرين لى
أرهية ايهاء اما ما استةدمت لحماية وحدات ووسا ي النق الناي وحماية أفراد الةدمات الناية وال ا ات
الدانية وكملك المعدات واإلمدادات،

طا

اإلشار المماز هي أية اشار أو رسالة يقصد ا ا التعر

فحسب لي الوحدات ووسا ي النق الناي

الممكور في الفص الثالث من الملحق ر ا ط 1ل ما اللحق الارتوكون ا
المادة 9
1ا يناق هما الباب ،ال م ت د

أحكام الي تحسان حالة الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار ،لي جمي

أول ك المان يمس ا وه من األوهاا المشار الا ا في الماد األولي دون أ

تمااز مجحت اتأسس لي

العنصر ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الل ة ،أو الدان أو العقاد  ،أو ال أر السياسي أو ار السياسيا أو االنتماء

الونني أو االجتما ي ،أو الثرو  ،أو المولد أو أ وه آةر ،أو أية معااار أةرا مماثلةا

2ا تناق األحكاا المال مة من المادتان  27و  32من االتفا ية األولي لي الوحدات الناية الدا مة ووسا ي
النق الناي الدا ا والعاملان لا ا التي اوفرها ألحد أن ار

410

النزاا ب ية أ راك انسانية أ مني

طأ دولة محااد أو أية دولة أةر ليست نرفا في ملك النزاا،

طب جمعية اسعا

ط

معتر ا ا ومرةص ل ا في تلك الدولة،

منظمة انسانية دولية محااد ا

ويستثني من حكا همء الفقر الثانية السفن المستشفيات التي تنناق لا ا الماد  25من االتفا ية الثانيةا
المادة 10
1ا اجب احتراا وحماية الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار أيا كان النر الم انتمون الي ا

 2ا اجب ،في جمي األحوان ،أن يعام أ

من ا معاملة انسانية وأن القي ،ج د المستناا وبالسر ة الممكنة،

الر اية الناية التي تتنلا ا حالت ا ويجب دا التمااز اان ا أل ا تبار سو اال تبارات النايةا
المادة 11
 1ا اجب أال يمس أ

م أو احجاا ال مارر ل ما بالصحة والسالمة الادنية والعقلية لوشةاص المان ها في

بهة الةصا أو اتا احتجازها أو ا تقال ا أو حرمان ا بأية صور أةر من حريات ا نتاجة ألحد األوهاا

المشار الا ا في الماد األولي من هما اللحق الاروتوكون ا ومن ثا يحظر تعريك األشةاص المشار الا ا في
همء الماد أل اجراء ناي ال تقتهي الحالة الصحية للشةص المعني وال اتفق م المعااار الناية المر ية التي
د ينبق ا النر الم يقوا باإلجراء لي ر اياء المتمتعان بكام حريات ا في الظرو

2ا ويحظر بصفة ةاصة أن اجر ل ؤالء األشةاص ،ولو بموافقت ا ،أ مما اليي

طأ

مليات الاتر،

طب التجارب الناية أو العلمية،
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الناية المماثلةا

ط

است صان األنسجة أو األ هاء ب ية استز ار ا،

وملك اال حاثما يكون ل مء األ مان ما ااررها وفقا للشرو المنصوص لا ا في الفقر األولي من همء الماد ا

 3ا ال اجوز االستثناء من الحظر الوارد في الفقر الثانية ط

الجلدية الستز ار ا شرينة أن اتا ملك بنريقة نو ي وبدون

اال في حالة التارا بالدا لنقل أو التارا باألنسجة
ر أو واية ،وأن اجر أل راك الجية فقي

وبشرو تتفق م المعااار والهوابي الناية المر ية اد وبالصور التي تكف صالك ك من المتارا والمتارا
لا

 4ا يعد انت اكا جسيما ل ما اللحق الارتوكون ك

مد أو احجاا مقصود يمس ادرجة بال ة بالصحة أو

م

بالسالمة الادنية أو العقلية أل من األشةاص المان ها في بهة نر

ار النر الم انتمون الي ويةالت

المحظورات المنصوص لا ا في الفقرتان األولي والثانية أو ال اتفق م متنلبات الفقر الثالثةا

 5ا يحق لوشةاص المشار الا ا في الفقر األولي رفك اجراء أية ملية جراحية ل اا ويسعى أفراد الةدمات
الناية ،في حالة الرفك ،الي الحصون لي ا رار كتااي ب او ع المريك أو اجازءا

 6ا يعد ك نر في النزاا سجال نايا لك تارا بالدا ب ية نقل أو تارا باألنسجة الجلدية ب ية استز ار ا من
ا األشةاص المشار الا ا في الفقر األولي اما تا ملك التارا لي مسؤولية هما النر ا ويسعى ك نر في
النزاا ،فهال لي ملك ،الي ا داد سج بكافة اإلجراءات الناية التي تا اتةامها بشأن أ

شةص احتجز أو

ا تق أو حرا من حريت بأية صور أةر نتاجة وه من األوهاا المشار الا ا في الماد األولي من هما
اللحق الارتوكون ا ويجب أن توه همء السجالت في جمي األو ات تحت تصر الدولة الحامية للتد اقا
المادة 12
1ا اجب في ك و ت دا انت اك الوحدات الناية وحماات ا وأال تكون هدفا أل هجواا

2ا تناق الفقر األولي لي الوحدات الناية المدنية شرينة أني

طأ تنتمي ألحد أن ار

النزاا،
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طب أو تقرها أو ترةص ل ا السلنة المةتصة لد أحد أن ار

ط

النزاا،

أو ارةص ل ا وفقا للفقر الثانية من الماد التاسعة من هما اللحق الارتوكون أو الماد  27من االتفا ية

األوليا

النزاا لي اةنار بعه ا البعك اآلةر بموا

 3ا يعم أن ار

القياا ا ما اإلةنار ا فاء أ من األن ار

 4ا ال اجوز في أ

من التزام بالتقاد بأحكاا الفقر األوليا

حان من األحوان أن تستةدا الوحدات الناية في محاولة لستر األهدا

هجواا ويحرص أن ار
لي األهدا

وحدات ا الناية الثااتةا وال اترتب لي دا

النزاا ،بقدر اإلمكان ،لي أن تكون الوحدات الناية في موا

العسكرية ن أ

بحاث ال ا دد ال جوا

العسكرية سالمت اا

المادة 13
 1ا ال تو ت الحماية التي تتمت ا ا الوحدات الناية المدنية اال اما دأات لي ارتكاب أ مان هار بالةصا
تةر

ن نناق م مت ا اإلنسانيةا ااد أن همء الحماية ال تو ت اال بعد توجي انمار تحدد في  ،كلما كان ملك

مال ما ،مد معقولة ثا ابقي ملك اإلنمار بال استجابةا

2ا ال تعتار األ مان التالية أ ماال هار بالةصاي

طأ حياز أفراد الوحد ألسلحة شةصية ةفيفة للدفاا ن أنفس ا أو ن أول ك الجرحى والمرهي الموكولان ا ا،

طب حراسة تلك الوحد اواسنة مفرز أو دورية أو ةفراء،

ط

وجود أسلحة ةفيفة ومةا ر في الوحد يكون د تا تجريد الجرحى والمرهي من ا ولا تكن د سلمت بعد

للج ة المةتصة،

طد وجود أفراد من القوات المسلحة أو من سواها من المقاتلان في الوحد ألسباب نايةا
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المادة 14
1ا اجب لي دولة االحتالن أن تهمن استمرار تأمان الحاجات الناية للسكان المدناان في األ اليا المحتلة
لي نحو كا ا

 2ا ومن ثا فال اجوز لدولة االحتالن أن تستولي لي الوحدات الناية المدنية أو معدات ا أو تج ازات ا أو
ةدمات أفرادها ما بقات همء المرافق الزمة لمد السكان المدناان بالةدمات الناية المناسبة والستمرار ر اية أ

من الجرحى والمرهي المان ها تحت العال ا

 3ا ويجوز لدولة االحتالن ،شرينة التقاد بالقا د العامة الوارد في الفقر الثانية ،االستيالء لي المرافق الممكور
أ الء م م ار ا ما ارد أدناء من اودي

طأ أن تكون همء المرافق الزمة لتقديا العال الناي الفور المال ا لجرحي ومرهي وات دولة االحتالن أو
ألسر الحرب،

طب أن يستمر هما االستيالء لمد ياا همء الهرور فحسب،

ط

أن تتةم ترتابات فورية ب ية همان استمرار تأمان االحتياجات الناية المناسبة للسكان المدناان وكما أل

من الجرحى والمرهى المان ها تحت العال والمان أهاروا باالستيالءا
المادة 15
1ا احتراا وحماية أفراد الةدمات الناية المدناان أمر واجبا

 2ا تسد

ك مسا د ممكنة ند اال تهاء ألفراد الةدمات الناية المدناان العاملان في مننقة تعنلت فا ا

الةدمات الناية المدنية بساب القتانا

3ا تقدا د ولة االحتالن ك مسا د ممكنة ألفراد الةدمات الناية المدناان في األ اليا المحتلة لتمكان ا من القياا
بم ام ا اإلنسانية لي الوج األكم ا وال يحق لدولة االحتالن أن تنلب الي هؤالء األفراد ،في أداء همء الم اا،

ااثار أ

شةص كان باألولوية في تقديا العال اال ال تبارات نايةا وال اجوز ار اا هؤالء األفراد لى أداء

أ مان ال تتالءا م م مت ا اإلنسانيةا
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 4ا يحق ألفراد الةدمات الناية المدناان التوج الى أ

مكان ال يست ني ن ةدمات ا في م م ار ا اجراءات

الم ار بة واألمن التي د ارا النر المعني في النزاا لزوما التةامهاا

لا ا بالمث

 5ا اجب احتراا وحماية أفراد ال ا ات الدانية المدناان ،تناق

أحكاا االتفا يات وهما اللحق

الارتوكون المتعلقة بحماية أفراد الةدمات الناية وبكيفية تحداد هويت اا
المادة 16
 1ا ال اجوز بأ حان من األحوان تو ي العقاب لي أ

شةص لقيام انشا م

صفة ناية اتفق م شر

الم نة الناية ب ك النظر ن شةص المستفاد من هما النشا ا

2ا ال اجوز ار اا األشةاص المان يمارسون نشانا ما صفة ناية لي اتيان تصرفات أو القياا بأ مان تتنافى
وشر الم نة الناية أو ار ملك من القوا د الناية التي تست د
وهما اللحق الاروتوكون أو

لي اإلحجاا

صالك الجرحى والمرهي أو أحكاا االتفا يات

ن اتيان التصرفات والقياا باأل مان التي تتنلا ا همء القوا د

واألحكااا

 3ا ال اجوز ار اا أ شةص يمارس نشانا ما صفة ناية لي اإلدالء بمعلومات ن الجرحى والمرهي المان
كانوا أو ما زالوا موه ر اات أل

شةص سواء أكان تابعا للةصا أا للنر

الم

انتمي الي اما ادا ل أن

مث همء المعلومات د تلحق هر ار ا ؤالء الجرحى والمرهي أو بأسرها وملك فيما دا الحاالت التي اتنلا ا
انون النر الم اتبع ا ويجب ،م ملك ،أن ت ار ي القوا د التي تفرك اإلبالغ ن األمراك المعديةا

المادة 17
1ا اجب

لي السكان المدناان ر اية الجرحى والمرهي المنكوبان في البحار حتى ولو كانوا انتمون الي

الةصاا وأال ارتكاوا أيا من أ مان العنتا ويسمك للسكان المدناان وجمعيات ال وث مث

جمعية الصلاب

األحمر الوننية طال الن األحمر ،األسد والشمس األحمرين بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفس ا اإاواء الجرحى
والمرهي والمنكوبان في البحار والعناية ا ا حتى في منانق ال زو أو االحتالنا وال انب ي التعرك أل
شةص أو محاكمت أو ادانت أو قاب بساب همء األ مان اإلنسانيةا

2ا اجوز ألن ار

النزاا مناشد السكان المدناان وجمعيات ال وث المشار الا ا في الفقر األولي ااواء ور اية

الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار والبحث ن الموتى واإلبالغ ن أماكن اا ويجب لي أن ار
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النزاا

منك الحماية والتس يالت الالزمة ألول ك المان يستجااون ل ما النداءا كما اجب لي الةصا اما سينر لي
لا ا أن اوفر الحماية والتس يالت مات ا ما داا أن الحاجة تد و الا اا

المننقة أو استعاد سينرت
المادة 18
 1ا يسعى ك من أن ار

النزاا لتأمان امكانية التحقق من هوية أفراد الةدمات الناية وأفراد ال ا ات الدانية

وكملك الوحدات الناية ووسا

النق النايا

2ا كما يسعى ك من أن ار

النزاا التباا وتنفام الوسا

واإلجراءات الكفالة بالتحقق من هوية الوحدات الناية

ووسا ي النق الناي التي تستةدا العالمات واإلشارات المماز ا

3ا اجر التعر

لي أفراد الةدمات الناية المدناان وأفراد ال ا ات الدانية المدناان بالعالمة المماز وبنا ة

ال وية ،وملك في األراهي المحتلة وفي المنانق التي تدور أو التي يحتم أن تدور فا ا رحى القتانا

4ا اتا ،بموافقة السلنة المةتصة ،وسا الوحدات ووسا ي النق الناي بالعالمات المماز ا وتوسا السفن والزوارق
المشار الا ا في الماد  22من هما اللحق الاروتوكون  ،وفقا ألحكاا االتفا ية الثانيةا

 5ا اجوز أل

من أن ار

النزاا أن يسمك باستةداا اإلشارات المماز وفقا للفص الثالث من الملحق ر ا ط1

ل ما اللحق الاروتوكون باإلهافة الي العالمات المماز إلثبات هوية وحدات ووسا ي النق الناي ،ويجوز

استثناء ،في الحاالت الةاصة التي يشمل ا ملك الفص  ،أن تستةدا وسا ي النق الناي اإلشارات المماز دون
ااراز العالمة المماز ا

 6ا اةه تنااق أحكاا الفقرات الةمس األولي من هما الماد لنصوص الفصون الثالثة األولي من الملحق ر ا
ط 1ل ما اللحق الاروتوكون ا ويحظر استةداا اإلشارات التي وصف ا الفص الثالث من ملك الملحق و صر
استةدام ا لي وحدات ووسا ي النق الناي دون ارها ،في أ

رك آةر ةال

اثبات هوية همء الوحدات

والوسا ي ،وملك فيما دا االستثناءات الوارد في ملك الفص ا

 7ا ال تسمك أحكاا همء الماد باستةداا العالمات المماز في زمن السلا لي نناق أوس مما نصت لي الماد
 44من االتفا ية األولىا
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 8ا تناق

لي اإلشارات المماز أحكاا االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون المتعلقة بالر ابة

لي استةداا

العالمة المماز ومن و قاب أية اساء الستةدام اا
المادة 19
تناق الدون المحااد والدون األةرا ار األن ار

في النزاا األحكاا المال مة من هما اللحق الاروتوكون

لي

األشةاص المتمتعان بالحماية وفقا ألحكاا هما الباب المان د اتا ااواؤها أو ا تقال ا في ا ليم اا وكملك لي

موتي أحد أن ار

ملك النزاا المان د يعثر لا اا

المادة 20
يحظر الردا هد األشةاص واأل يان التي يحما ا هما البابا
المادة 21
اجب أن تتمت المركبات الناية باالحتراا والحماية التي تقررها االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون للوحدات
الناية المتحركةا
المادة 22
1ا تناق أحكاا االتفا يات المتعلقةي

طأ بالسفن الماانة في المواد  25 ،24 ،22و  27من االتفا ية الثانية،

طب ازوارق النجا الةاصة ا مء السفن و وارب ا،

ط

بالعاملان لا ا وأفراد نا م ا،

طد بالجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار الموجودان لي ظ رها وملك ندما تحم همء السفن والزوارق

والقوارب المدناان من الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار المان ال انتمون ألية ف ة من الف ات التي ورد
مكرها في الماد  13من االتفا ية الثانية ااد أن ال اجوز بأ

حان تسليا هؤالء المدناان الي نر

ال انتمون

الي أو أسرها في البحر ،وتناق لا ا نصوص االتفا ية الرابعة وهما اللحق الاروتوكون اما و عوا في بهة

نر في النزاا ال انتمون الي ا
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2ا تمتد الحماية التي كفلت ا االتفا يات للسفن والماانة في الماد  25من االتفا ية الثانية الي السفن المستشفيات
التي اوفرها ألحد أن ار

النزاا لو راك اإلنسانيةي

طأ اما دولة محااد أو دولة أةر ليست نرفا في النزاا،

طب واما منظمة انسانية دولية محااد كاللجنة الدولية للصلاب األحمر أو رابنة جمعيات الصلاب األحمرا
وملك شرينة أن تتوفر في الحالتان المتنلبات التي تنص لا ا تلك الماد ا

3ا تتمت الزوارق الماانة في الماد  27من االتفا ية الثانية بالحماية حتى ولو لا اتا التاليغ ن ا لي النحو
المنصوص لي في تلك الماد ا ار أن أن ار

الةاصة ا مء الزوارق والتي تس

النزاا مكلفون اإةنار بعه ا البعك اآلةر اجمي التفاصا

التحقق من هويت ا والتعر

لا اا

المادة 23
1ا اجب حماية و دا انت اك السفن والزوارق الناية دا تلك التي أشار الا ا في الماد ط 22من هما اللحق
الاروتوكون والماد ط 38من االتفا ية الثانية سواء كانت في البحار أا أية مياء أةر وملك لي النحو مات

المتب وفقا لالتفا يات وهما اللحق الاروتوكون بالنسبة للوحدات الناية المتحركةا وتوسا همء السفن بالعالمات

المماز وتلتزا در اإلمكان بالفقر الثانية من الماد ط 43من االتفا ية الثانية حتى تكون ل مء الحماية فعالات ا
ن نريق امكان تحداد هويت ا والتعر

لا ا كسفن وزوارق نايةا

2ا تبقي السفن والزوارق المشار الا ا في الفقر األولي ةاهعة لقوانان الحرب ويمكن ألية سفن حربية مبحر
لي سنك الماء و ادر

لي انفام أوامرها مباشر  ،أن تصدر الي همء السفن األمر بالتو ت أو باالاتعاد أو

بسلوك مسار محدد ،ويجب لا ا امتثان همء األوامر ،وال اجوز صر همء السفن ن م مت ا الناية لي أ
شك آةر ما بقات حاجة من لي ظ رها من الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار الا اا

3ا ال تتو ت الحماية المنصوص لا ا في الفقر األولي اال في األحوان المنصوص لا ا في المادتان  34و
 35من االتفا ية الثانية ،ومن ثا فإن الرفك الصريك لالنصياا ألمر صادر نبقا لما ورد في الفقر الثانية
يشك

مال ها ار بالةصا وفقا لنص الماد  34من االتفا ية الثانيةا

4ا اجوز أل

نر من أن ار

النزاا ،وةاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولت ا اإلجمالية ألفي نن ،أن
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اةنر الةصا باسا وأوصا

السفانة أو الزورق الناي والو ت المتو لإلبحار ومسار أ من ا والسر ة المقدر

وملك ا اإلبحار بأنون و ت ممكنا كما اجوز ل ما النر
تحداد هوية السفانة والتعر

أن ازود الةصا بأية معلومات أةر

د تس

لا اا ويجب لي الةصا أن يقر اتسلا همء المعلوماتا

5ا تناق أحكاا الماد  37من االتفا ية الثانية لي أفراد الةدمات الناية وال ا ات الدانية الموجودان لي مث

همء السفن الزوارقا

6ا تسر أحكاا االتفا ية الثانية لي الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار المان انتمون الي الف ات المشار
الا ا في الماد  13من االتفا ية الثانية والماد  44من هما اللحق الاروتوكون المان د اوجدون لي ظ ر همء

السفن والزوارق النايةا وال اجوز ار اا الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار من المدناان من الف ات
الممكور في الماد  13من االتفا ية الثانية لي االستسالا في البحر أل نر ال انتمون الي وال لي م ادر

همء السفن والزوارق ،وتنناق لا ا االتفا ية الرابعة وهما اللحق الاروتوكون اما و عوا في بهة أ نر في

النزاا ال انتمون الي ا
المادة 24

اجب حماية و دا انت اك النا رات الناية وفقا ألحكاا هما البابا
المادة 25
ال تتو ت حماية و دا انت اك النا رات الناية التابعة أل من أن ار

النزاا لي وجود أ اتفاق م ةصا هما

النر ا وملك في المنانق الارية التي تسينر لا ا فعليا وات صديقة أو في أجوا ا أو في المنانق البحرية
أو في أجوا ا التي ال يسينر لا ا الةها فعلياا ويمكن ،م ملك ،أل نر من أن ار

النزاا تعم نا رات

الناية في همء المنانق ،حرصا لي مزيد من السالمة ،أن اةنر الةصا وفقا لما نصت لي الماد ط29

وةاصة حان اؤد تحلاق همء النا رات ا ا الي أن تكون في مجان أسلحة الةصا التي تنلق من األرك الى
الجوا
المادة 26
 1ا اجب لتوفار حماية فعالة للنا رات الناية في تلك األجزاء من مننقة االشتباك ،التي تسينر لا ا فعليا
وات صديقة أو في تلك المنانق التي لا تقا فا ا سينر فعلية واهحة ،وكملك في أجواء همء المنانق ،أن اتا
قد اتفاق مساق اان السلنات العسكرية المةتصة ألن ار

النزاا وفقا لنص الماد ط ، 29وم أن النا رات

الناية تعم  ،في حالة دا توفر مث هما االتفاق ،لي مس ولات ا الةاصة فإن اجب دا انت اك ا لدا التعر
ا مء الصفةا
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2ا يقصد اتعاار منانق االشتباك أية مننقة ارية تتص فا ا العناصر األمامية للقوات المتةاصمة بعه ا

بالبعك اآلةر ،ةاصة ندما تكون همء العناصر متعرهة بصفة مباشر للناران األرهيةا
المادة 27
1ا تستمر النا رات الناية التابعة ألحد أن ار

النزاا متمتعة بالحماية أثناء تحليق ا فوق المنانق الارية والبحرية

التي يسينر لا ا الةصا فعليا شرينة الحصون لي موافقة مسبقة لي هما التحلاق من السلنة المةتصة

لدا ملك الةصاا

2ا تامن النا رات الناية التي تحلق فوق مننقة يسينر لا ا الةصا فعليا صارا ج دها للكشت ن هويت ا
واةنار الةصا بظرو

تحليق اا وملك اما ما حلقت دون الحصون لي الموافقة المنصوص لا ا في الفقر

األولي أو بالمةالفة لشرو همء الموافقة سواء كان ملك ن نريق ةنأ مالحي أا بساب نارئ اؤثر لي
سالمة الناران ،ويجب لي الةصا فور تعرف

لي مث همء النا ر الناية أن اامن ك ج د معقون في

اصدار األمر بأن ت بي لي األرك أو تنفو لي الماء حسبما أشار الي في الفقر األولي من الماد ط 30أو
في اتةام اإلجراءات للحفاظ لي مصالح الةاصة ،ويجب في كلتي الحالتان ام ان النا ر الو ت الكافي

المتثان األمر ا اللجوء الي م اجمت اا
المادة 28
1ا يحظر لي أن ار

النزاا استةد اا نا رات ا الناية في محاولة للحصون لي مزية سكرية لي الةصا ،وال

اجوز است الن النا رات الناية في محاولة جع األهدا

العسكرية في حماية من ال جواا

 2ا ال اجوز استةداا النا رات الناية في جم أو نق المعلومات مات صفة سكرية أو في حم معدات بقصد
استةدام ا في همء األ راكا كما يحظر نق أ

شةص أو أية حمولة ال يشمل التعريت الوارد في الفقر طو

من الماد ط 8ا وال يعتار محظو ار حم األمتعة الشةصية لمستقلي النا رات أو المعدات التي يقصد ا ا فحسب
أن تس

المالحة أو االتصان أو الكشت ن ال ويةا

3ا ال اجوز للنا رات الناية أن تحم أية أسلحة فيما دا األسلحة الص ار والمةا ر التي تا تجريدها من
الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار الموجودان لي متن ا والتي ال يكون د جر تسليم ا بعد الي الج ة
المةتصة ،وكملك األسلحة الشةصية الةفيفة التي د تكون الزمة لتمكان أفراد الةدمات الناية الموجودان لي
متن النا ر من تأمان الدفاا ن أنفس ا و ن الجرحى والمرهى والمنكوبان في البحار الموكولان ا اا
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 4ا اجب أال تستةدا النا رات الناية في البحث ن الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار أثناء يام ا
بالتحلاق المشار الي في المادتان  26و  27ما لا يكن ملك بمقتهى اتفاق مساق م الةصاا
المادة 29
1ا اجب أن تنص االةنارات التي تتا نبقا للماد  25أو نلبات االتفا ات والموافقات المسبقة نبقا للمادتان

 26و  27أو الفقر  4من الماد  28أو الماد  31لي العدد المقترظ للنا رات وبرامج تحليق ا ووسا
ن هويت ا ويجب أن يف ا ملك لي أن يعني أن ك تحلاق سو

الكشت

اتا وفقا ألحكاا الماد 28ا

2ا اجب لي النر الم اتلقى اةنا ار نبقا للماد ط 25أن يقر فو ار باستالا مث هما اإلةنارا

3ا ويجب لي النر الم اتلقى نلبا بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة نبقا للمادتان  26و  ،27أو الفقر  4من
الماد ط 28أو الماد ط 31أن اةنر النر النالب بأسرا ما يستناا بما يأتيي

طأ الموافقة لي النلب،

طب أو رفك النلب،

ط

بمقترحات معقولة أو ادالة للنلبا ويجوز أيها أن يقترظ حظ ار أو ادا لي تحليقات جوية أةر تجر في

المننقة ةالن المد المعانةا ويجب لي النر

الم

تقدا بالنلب اما ما ا المقترحات الادالة أن اةنر

النر اآلةر بموافقة لي همء المقترحات الادالةا

4ا تتةم األن ار

اإلجراءات الالزمة لتأمان سر ة انجاز همء االةنارات واالتفا ات والموافقاتا

5ا اجب لي األن ار

أيها أن تتةم جمي التدااار الالزمة ب ية اإلسراا في اما ة فحوا تلك اإلةنارات

واالتفا ات والموافقات لي الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليمات ا الي همء الوحدات بشأن الوسا
تستةدم ا النا رات الناية الممكور في الكشت ن هويت اا
المادة 30
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التي

1ا اجوز اصدار أمر للنا رات الناية المحلقة فوق المنانق التي يسينر لا ا الةصا فعليا أو فوق تلك
المنانق التي لا تستقر لا ا سينر فعلية واهحة ،بأن ت بي لي األرك أو تنفو لي سنك الماء ،وملك
للتمكان من اجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب لى النا رات الناية امتثان ك أمر من هما القاا ا

2ا ال اجوز تفتيش النا ر التي هبنت ا ار أو بح ار اناء لي أمر تلقت املك أو ألية أسباب أةرا اال ألج

التحقق من األمور المشار الا ا في الفقرتان الثالثة والرابعة ،ويجب الادء ا ما التفتيش دون تأةار واجراؤء بسر ةا
ويجب أال اتنلب النر الم اتولى أمر التفتيش ان ازن الجرحى أو المرهى من النا ر ما لا يكن انزال ا الزما
للقياا بالتفتيشا ويجب لي ملك النر

أن يس ر لي ك حان ،لى دا ترد

حالة الجرحى والمرهى

بساب التفتيش أو اإلنزانا

3ا يسمك للنا ر باستن ا

ناران ا بمستقلا ا دون تأةار سواء كانوا انتمون الي الةصا أو الى دولة محااد  ،أا

الى دولة أةرا ليست نرفا في النزاا ،وملك اما أسفر التفتيش ن أن النا ر ي

طأ نا ر ناية بمف وا الفقر ط

من الماد ط، 8

طب لا تةالت الشرو المنصوص لا ا في الماد ط، 28

ط

لا تحلق دون اتفاق مساق أو لا تةرق في تحليق ا أحكاا هما االتفاق ندما يكون مث هما االتفاق متنلباا

4ا اجوز حجز النا ر اما أسفر التفتيش ن أن اي

طأ ليست نا ر ناية بمف وا الفقر ط

من الماد ط، 8

طب أو ةالفت الشرو المنصوص لا ا في الماد ط، 28

ط

أو حلقت دون وجود اتفاق مساق اما كان مث هما االتفاق متنلبا أو كان تحليق ا ةر ا ألحكاا االتفاقا
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ويجب أن يعام مستقلوها جميعا نبقا لوحكاا المال مة في االتفا يات وفي هما اللحق الاروتوكون ا واما كانت
النا ر التي احتجزت د ساق تةصيص ا كنا ر ناية دا مة فال يمكن استةدام ا فيما بعد اال كنا ر نايةا
المادة 31
1ا ال اجوز أن تحلق النا ر الناية فوق ا ليا دولة محااد أو دولة أةر ليست نرفا في النزاا أو ت بي في هما

اإل ليا اال اناء لي اتفاق سااقا فإما وجد مث هما االتفاق وجب احتراا النا ر نالة مد تحليق ا وكملك أثناء

هاون ا العرهيا وترهو همء النا ر أل

استد اء لل او أو ألن تنفو

لي سنك الماء ،حسبما يكون

مناسباا

2ا اما حلقت النا ر الناية فوق ا ليا دولة محااد أو دولة أةر ليست نرفا في النزاا ،في حالة دا وجود
اتفاق أو ةرجت لي أحكاا هما االتفاق ،وكان تحليق ا نتاجة ةنأ مالحي أو لساب نارئ اتعلق بسالمة

الناران ،تعان لا ا أن تسعي ج دها لإلةنار ن تحليق ا واثبات هويت اا وتامن تلك الدولة ك ج د معقون،
حالما اتا التعر

لي مث همء النا ر الناية ،في ا ناء األمر بال او ا ار أو النفو لي سنك الماء المشار

الي في الفقر األولي من الماد ط 30من هما اللحق الاروتوكون أو اتةام اجراءات أةر لتأمان مصالك الدولة
وا ناء النا ر  ،في كلتي الحالتان ،الو ت الكافي لالنصياا لومر ا اللجوء الي م اجمت اا

3ا اما هبنت النا ر الناية ا ار أو نفت لي سنك الماء في ا ليا دولة محااد أو دولة أةر ليست نرفا في
النزاا اما نتاجة اتفاق واما في الظرو

المشار الا ا في الفقر الثانية سواء كان ملك بمقتهى انمار املك أا

ألسباب أةر ا فإن ا تةه للتفتيش للتحقق من أن ا نا ر ناية فعالا ويتحتا الشروا ا ما التفتيش ادون أ
تأةار واجراؤء لي وج السر ةا وال اجوز للنر

الم

اتولى التفتيش أن ينلب انزان الجرحى والمرهي من

النا ر ما لا يكن انزال ا من مستلزمات التفتيش ،و لي  ،في جمي األحوان ،أن اتأكد من أن حالة الجرحى

والمرهي لا تترد بساب ملك التفتيشا واما اان التفتيش أن النا ر نا ر ناية فعال وجب السماظ للنا ر م
مستقلا ا باست نا

الناران وتوفار التس يالت الالزمة لتمكان ا من مواصلة ناران ا وملك باستثناء من اجب

احتجازها وفقا لقوا د القانون الدولي التي تناق في النزاا المسلكا أما اما أوهك التفتيش أن النا ر ليست نا ر
ناية وجب القبك لا ا ومعاملة مستقلا ا وفقا لما ورد في الفقر الرابعةا

4ا تحتجز الدولة المحااد أو الدولة األةرا التي ليست نرفا في النزاا الجرحى والمرهي المنكوبان في البحار
النازلان في ا ليم ا ،لي نحو آةر ار و تي ،من نا ر ناية اناء لي موافقة السلنة المحلية كلما ا تهت

ملك وا د القانون الدولي التي تناق في النزاا المسلك ،بنريقة تحون دون اشتراك هؤالء مجددا في األ مان
العدا ية ،اال اما كان هناك اتفاق م اار اان تلك الدولة وبان أن ار
نفقات استشفا ا واحتجازهاا
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النزااا وتتحم الدولة التي انتمون الا ا

5ا تناق الدون المحااد أو الدون األةرا التي ليست نرفا في النزاا بالنسبة لجمي أن ار

النزاا ،لي حد

سواء ،أية شرو أو اود تكون د اتةمت ا بشأن مرور النا رات الناية فوق ا ليم ا أو هاون ا في ا
القسم الثالث :األشخاص المفقودون والمتوفون

المادة 32
ان حق ك أسر في معرفة مصار أفرادها هو الحافز األساسي لنشا
وأن ار

ك من األن ار

السامية المتعا د

النزاا والمنظمات اإلنسانية الدولية الوارد مكرها في االتفا يات وفي هما اللحق الاروتوكون في تنفام

أحكاا هما القساا
المادة 33
 1ا اجب لي ك نر

في نزاا ،حالما تسمك الظرو

املك ،وفي مو د أ صاء انت اء األ مان العدا ية أن

يقوا البحث ن األشةاص المان أالغ الةصا ن فقدها ويجب لي هما الةصا أن االغ جمي المعلومات
المجدية ن هؤالء األشةاص لتس ا هما البحثا

 2ا اجب لي ك نر

في نزاا ،تس يال لجم المعلومات المنصوص لا ا في الفقر السابقة فيما اتعلق

باألشةاص المان ال يستفادون من معاملة أفه بموجب االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون أن يقواي

طأ اتسجا المعلومات المنصوص لا ا في الماد  138من االتفا ية الرابعة ن األشةاص المان ا تقلوا أو
سجنوا أو ظلوا أل

ساب آةر في األسر مد تتجاوز األساو ان نتاجة لو مان العدا ية أو االحتالن أو ن

أول ك المان توفوا ةالن فتر ا تقال ا،

طب اتس ا الحصون لي المعلومات لي أوس نناق ممكن ن هؤالء األشةاص واجراء البحث ن ا ند
اال تهاء وتسجا

المعلومات المتعلقة ا ا اما كانوا د توفوا في ظرو

أةرا نتاجة لو مان العدا ية أو

االحتالنا

3ا تالغ المعلومات المتعلقة باألشةاص المان أةنر ن فقدها وفقا للفقر األولى وكملك النلبات الةاصة ا مء
المعلومات اما مباشر أو ن نريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث ن المفقودان التابعة للجنة الدولية

للصلاب األحمر أو الجمعيات الوننية للصلاب األحمر طلل الن األحمر ،لوسد والشمس األحمرين واما ما تا
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تاليغ همء المعلومات ن نريق اللجنة الدولية للصلاب األحمر ووكالت ا المركزية للبحث ن المفقودان ،يعم
ك نر في النزاا لي تأمان تزويد الوكالة المركزية للبحث ن المفقودان ا مء المعلوماتا

4ا يسعى أن ار

النزاا للوصون الي اتفاق حون ترتابات تتيك لفرق أن تبحث ن الموتى وتحدد هويات ا وتلتقي

جثث ا من منانق القتان بما في ملك الترتابات التي تتيك لمث همء الفرق ،اما سنحت المناسبة ،أن تصنحب
املان من لدن الةصا أثناء همء الم اا في منانق يسينر لا ا الةصاا ويتمت أفراد همء الفرق باالحتراا

والحماية أثناء تفر ا ألداء همء الم اا دون ارهاا
المادة 34

 1ا اجب دا انت اك رفات األشةاص المان توفوا بساب االحتالن أو في أثناء اال تقان الناجا ن االحتالن أو
األ مان العدا ية وكملك رفات األشةاص المان توفوا بساب األ مان العدا ية في الد ليسوا من ر اياء كما اجب
الحفاظ لي مدافن هؤالء األشةاص جميعا ووسم ا مال بأحكاا الماد  130من االتفا ية الرابعة ما لا تلق
رفات ا ومدافن ا معاملة أفه

2ا اجب لي األن ار

مال بأحكاا االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا

السامية المتعا د التي توجد في أراها ا ،كيفما تكون الحان ،موا

أةر تها رفات

أشةاص توفوا بساب االشتباكات أو أثناء االحتالن أو اال تقان أن تعقد حالما تسمك املك الظرو
اان األن ار

والعال ات

المتةاصمة اتفا يات ب يةي

طأ تس ا وصون أسر الموتى وممثلي الدوا ر الرسمية لتسجا القاور الى مدافن الموتى واتةام الترتابات العملية
بشأن ملك،

طب تأمان حماية همء المدافن وصيانت ا بصور مستمر ،

ط

تس ا

ود رفات الموتى وأمتعت ا الشةصية الى ونن ا اما ما نلب هما الالد ،أو نلب أ رب الناس الي

المتوفي ولا يعترك هما الالدا

 3ا اجوز للنر السامي المتعا د الم تق في أراهي مدافن ،ند دا توفر االتفا يات المنصوص لا ا في
الفقر الثانية طب أو ط

ولا ار ب الد هؤالء الموتى أن اتكف انفقات صيانة همء المدافن أن يعرك تس ا

ا اد رفات هؤالء الموتى الي بالدها واما لا اتا اون هما العرك أن اتةم الترتابات التي تنص لا ا وانان
المتعلقة بالمقاار والمدافن وملك بعد اةنار الالد المعني وفقا لوصون المر يةا
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 4ا يسمك للنر

السامي المتعا د الم

تق في أراهي المدافن المشار الا ا في همء الماد اة ار الرفات في

الحاالت التالية فقيي

طأ في الحاالت المنصوص لا ا في الفقرتان الثانية ط

طب اما كان اة ار

همء الرفات يشك هرور ملحة تتعلق بالصالك العاا بما في ملك المقتهيات الناية

ومقتهيات التحقاقا ويجب لى النر
الدها األصلي ن زم
الباب

الثالث:

والثالثة،

السامي المتعا د في جمي األحوان دا انت اك رفات الموتى وابالغ

لى اة ار همء الرفات وا ناء اإليهاحات ن المو المزم ا اد الدفن في ا

أساليب
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ووسائل

القتال

الوضع

القانوني

للمقاتل

وألسير

الحرب

المادة 35
1ا ان حق أن ار

أ نزاا مسلك في اةتيار أسالاب ووسا

2ا يحظر استةداا األسلحة والقما ت والمواد ووسا

 3ا يحظر استةداا وسا

القتان ليس حقا ال تقادء اودا

القتان التي من شأن ا احداث اصابات أو آالا ال مارر ل اا

أو أسالاب للقتان ،يقصد ا ا أو د اتو من ا أن تلحق بالاا ة النايعية أه ار ار بال ة

واسعة االنتشار ونويلة األمدا
المادة 36
التزا أ نر ساا متعا د ،ند دراسة أو تنوير أو ا تناء سالظ جداد أو أدا للحرب أو اتباا أسلوب للحرب،
بأن اتحقق مما اما كان ملك محظو ار في جمي األحوان أو في بعه ا بمقتهى هما اللحق الاروتوكون أو أية
ا د أةر من وا د القانون الدولي التي التزا ا ا هما النر السامي المتعا دا

المادة 37
1ا يحظر ت الةصا أو اصاات أو أسرء باللجوء الي ال درا وتعتار من اا ال در تلك األفعان التي تستثار
ثقة الةصا م تعمد ةيانة همء الثقة وتدف الةصا الي اال تقاد بأن ل الحق في أو أن لي التزاما بمنك

الحماية نبقا لقوا د القانون الدولي التي تناق في المناز ات المسلحةا وتعتار األفعان التالية أمثلة لي ال دري
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طأ التظاهر انية التفاوك تحت لا ال دنة أو االستسالا،

طب التظاهر بعجز من جروظ أو مرك،

ط

التظاهر اوه المدني ار المقات ،

طد التظاهر اوه يكف الحماية وملك باستةداا شارات أو المات أو أزياء محااد ةاصة باألما المتحد أو
اإحدا الدون المحااد أو ب ارها من الدون التي ليست نرفا في النزااا

 2ا ةدا الحرب ليست محظور  ،وتعتار من ةدا الحرب األفعان التي ال تعد من أفعان ال در ألن ا ال تستثار

ثقة الةصا في الحماية التي يقرها القانون الدولي ،والتي ت د

الي تهلا الةصا أو استدراج الي المةانر

ولكن ا ال تة بأية ا د من وا د ملك القانون التي تناق في النزاا المسلكا وتعتار األفعان التالية أمثلة لي
ةدا الحرب ،استةداا أسالاب التموي واإلا اا و مليات التهلا وترويج المعلومات الةان ةا
المادة 38
1ا يحظر اساء استةداا الشار المماز للصلاب األحمر أو ال الن األحمر أو األسد والشمس األحمرين ،أو أية
اشارات أو المات أو شارات أةر تنص لا ا االتفا يات أو هما اللحق الاروتوكون ا كما يحظر في النزاا
المسلك تعمد اساء استةداا ما هو معتر ب دوليا من شارات أو المات أو اشارات حامية أةر ويدة في
ملك لا ال دنة والشارات الحامية لو يان الثقافيةا

2ا يحظر استةداا الشار المماز لوما المتحد اال لى النحو الم تجازء تلك المنظمةا
المادة 39
 1ا يحظر في أ

نزاا مسلك استةداا األ الا أو استةداا العالمات أو الشارات أو األزياء العسكرية الةاصة

بالدون المحااد أو ارها من الدون التي ليست نرفا في النزااا

 2ا يحظر استةداا األ الا أو استةداا العالمات أو الشارات أو األزياء العسكرية المتعلقة بالةصا أثناء
ال جمات أو لت نية أو تس ا أو حماية أو ر لة العمليات العسكريةا
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3ا ال اة أ من أحكاا همء الماد أو الفقر األولي طد من الماد  20بقوا د القانون الدولي السارية والمعتر
ا ا بصفة امة والتي تناق لي التجسس أو لى استةداا األ الا أثناء ادار النزاا المسلك في البحرا
المادة 40
يحظر األمر بعدا ابقاء أحد

لي اد الحيا  ،أو ت داد الةها املك ،أو ادار األ مان العدا ية

لي هما

األساسا
المادة 41
1ا ال اجوز أن يكون الشةص العاجز ن القتان أو الم

يعتر

بأن كملك لما يحيي ب من ظرو  ،محال

لل جواا

2ا يعد الشةص اج از ن القتان اماي

طأ و في بهة الةصا،

طب أو أفصك اوهوظ ن نات في االستسالا،

ط

أو فقد الو ي أو أصبك اج از لي نحو آةر بساب جروظ أو مرك ومن ثا ار ادر لي الدفاا ن

نفس ا

شرينة أن يحجا في أ من همء الحاالت ن أ

دا ي وأال يحاون الفرارا

م

3ا ينلق سراظ األشةاص المان تحق ل ا حماية أسر الحرب المان يقعون في بهة الةصا في ظرو

تان

ار ادية تحون دون اجال ا لي النحو الممكور في الباب الثالث من القسا األون من االتفا ية الثالثة ،ويجب

أن تتةم كافة االحتيانات المستنا ة لتأمان سالمت اا
المادة 42
1ا ال اجوز أن يكون أ شةص هابي بالمظلة من نا ر مكروبة محال لل جوا أثناء هاون ا
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2ا تتاظ أل

شةص هابي بالمظلة من نا ر مكروبة فرصة لالستسالا لد

لي الةصا ،وملك ا أن يصار محال لل جوا ما لا اتهك أن يقار

3ا ال تسر الحماية التي تنص لا ا همء الماد

وصول األرك في ا ليا يسينر

مال دا ياا

لي القوات المحمولة جواا
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المادة 43
1ا تتكون القوات النظامية المسلحة لنر النزاا من كافة القوات المسلحة والمجمو ات والوحدات النظامية التي

تكون تحت ياد مسؤولة ن سلوك مرؤوسا ا ا ملك النر
بسلنة ال يعتر

حتى ولو كان ملك النر

ممثال بحكومة أو

الةصا ا اا ويجب أن تةه مث همء القوات المسلحة لنظاا داةلي يكف فيما يكف اتباا

وا د القانون الدولي التي تناق في النزاا المسلكا

 2ا يعد أفراد القوات المسلحة لنر

النزاا ط دا أفراد الةدمات الناية والو اظ الم

تشمل ا الماد  33من

االتفا ية الثالثة مقاتلان بمعنى أن ل ا حق المساهمة المباشر في األ مان العدا يةا

3ا اما همت القوات المسلحة لنر في نزاا ها ة شب
أن ار

النزاا األةرا املكا

سكرية مكلفة بفرك احتراا القانون وجب لي اةنار

المادة 44
1ا يعد ك مقات ممن وصفت ا الماد  43أسار حرب اما ما و في بهة الةصاا

2ا التزا جمي المقاتلان بقوا د القانون الدولي التي تناق في المناز ات المسلحة ااد أن مةالفة همء األحكاا ال
تحرا المقات حق في أن يعد مقاتال ،أو أن يعد أسار حرب اما ما و

في بهة الةصا ،وملك باستثناء ما

تنص لي الفقرتان الثالثة والرابعة من همء الماد ا

3ا التزا المقاتلون ،ازكاء لحماية المدناان هد آثار األ مان العدا ية ،أن يمازوا أنفس ا ن السكان المدناان
أثناء اشتباك ا في هجوا أو في ملية سكرية تج ز لل جواا أما وهناك من موا ت المناز ات المسلحة ما ال
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يملك فا ا المقات المسلك أن يماز نفس
أن يحم سالح

لي النحو المر وب ،فإن ابقي ند م محتفظا اوصف كمقات شرينة

لنا في مث همء الظرو ي

طأ أثناء أ اشتباك سكر ،

طب نوان ملك الو ت الم ابقي ةالل مر يا للةصا لي مد البصر أثناء انش ال اتوزي القوات في موا ع ا
استعدادا للقتان اا شن هجوا لي أن يشارك في ،

وال اجوز أن تعتار األفعان التي تنااق شرو همء الفقر من اا ال در في معني الفقر األولي ط

من الماد

37ا

4ا اة المقات الم يق في بهة الةصا ،دون أن يكون د استوفي المتنلبات المنصوص لا ا في الجملة
الثانية من الفقر الثانية ،بحق في أن يعد أسار حرب ولكن يمنك -ر ا ملك -حماية تماث من كافة النواحي تلك
لى أسر الحرب ،وتشم تلك الحماية همانات مماثلة

التي تهفا ا االتفا ية الثالثة وهما اللحق الاروتوكون

لتلك التي تهفا ا االتفا ية الثالثة لي أسار الحرب ند محاكمة هما األسار أو معا ات

5ا ال يفقد أ

لي جريمة ارتكا اا

مقات يق في بهة الةصا ،دون أن يكون مشتبكا في هجوا أو في ملية سكرية تج ز

لل جوا ،حق في أن يعد مقاتال أو أسار حرب ،استنادا الي ما ساق أن اا ب من نشا ا

 6ا ال تمس همء الماد حق أ شةص في أن يعد أسار حرب نوا ية للماد الرابعة من االتفا ية الثالثةا

7ا ال يقصد ا مء الماد أن تعدن ما جرا لي

م الدون المقاون في موم بشأن ارتداء الز العسكر

بمعرفة مقاتلي نر النزاا المعناان في الوحدات النظامية مات الز الةاصا

8ا يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لنر

في نزاا ،كما

رفت ا الماد ط 43من هما اللحق

الاروتوكون  ،وملك باإلهافة الي ف ات األشةاص الممكورين في الماد ط 13من االتفا اتان األولي والثانية،

الحق في الحماية نبقا لتلك االتفا يات اما ما أصااوا أو مرهوا أو -في حالة االتفا ية الثانية -اما ما نكاوا في
البحار أو في أية مياء أةر ا
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المادة 45
1ا يفترك في الشةص الم

يشارك في األ مان العدا ية ويق في بهة الةصا أن أسار حرب ،ومن ثا فإن

اتمت بحماية االتفا ية الثالثة اما اد ي أن يستحق وه أسار الحرب ،أو اما تاان أن يستحق مث هما الوه ،
أو اما ما اد ي النر الم اتبع هما الشةص ،نيابة ن  ،باستحقا مث هما الوه  ،وملك ن نريق ابالغ
الدولة التي تحتجزء أو الدولة الحاميةا ويظ هما الشةص متمتعا اوه أسار الحرب اما ما ثار شك حون
استحقا

ل ما الوه وبالتالي ابقي مستفادا من حماية االتفا ية الثالثة وهما اللحق الارتوكون حتى ملك الو ت

الم تفص في وهع محكمة مةتصةا

2ا يحق للشةص الم

يق في بهة الةصا ،اما ما أر هما الةصا وجوب محاكمت

ن جريمة ناجمة ن

األ مان العدا ية ،أن اثات حق في وه أسار الحرب أماا محكمة ها ية وأن ينلب الات في همء المسألة،

وملك اما لا يعام كأسار حربا ويجب أن اتا هما الات ا اجراء المحاكمة ن الجريمة كلما سمحت املك

اإلجراءات المعمون ا اا ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حهور اإلجراءات التي اجر أثناءها الات في
هما الموهوا ما لا تتنلب دوا ي أمن الدولة اتةام همء اإلجراءات استثناء بصفة سريةا وتقوا الدولة الحاجز
في مث همء الحالة اإةنار الدولة الحامية املكا

 3ا يحق لك شةص شارك في األ مان العدا ية وال يستأه وه أسار الحرب وال اتمت بمعاملة أفه وفقا
ألحكاا االتفا ية الرابعة أن يستفاد من الحماية المنصوص لا ا في الماد ط 75من هما اللحق الارتوكون ا كما

يحق ل ما الشةص في اإل ليا المحت ممارسة حقو في االتصان وفقا لالتفا ية الرابعة م

دا اإلةالن بأحكاا

الماد الةامسة من تلك االتفا ية ،وملك ما لا يكن د بك لي با تبارء جاسوساا
المادة 46
1ا اما و

أ

فرد من القوات المسلحة لنر في النزاا في بهة الةصا أثناء مقارفت للتجسس فال يكون ل

الحق في التمت اوه أسار الحرب ويجوز أن يعام كجاسوس وملك ب ك النظر ن أ

نص آةر في

االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا

 2ا ال يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لنر

في النزاا الم

لصالك ملك النر في ا ليا يسينر لي الةصا اما ارتدا ز

يقوا اجم أو يحاون جم معلومات

وات المسلحة أثناء أدا ل ما العم ا

 3ا ال يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لنر النزاا الم يقيا في ا ليا يحتل الةصا والم يقوا لصالك
الةصا الم اتبع اجم أو محاولة جم معلومات مات يمة سكرية داة ملك اإل ليا ،ما لا ارتكب ملك ن
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نريق لا من أ مان الزيت أو تعمد التةفيا وال يفقد المقيا ،فهال ن ملك ،حق في التمت اوه أسار
الحرب وال اجوز أن يعام كجاسوس اال اما بك لي أثناء مقارفت للجاسوسيةا

 4ا ال يفقد فرد القوات المسلحة لنر النزاا ار مقيا في اإل ليا الم يحتل الةصا وال يقار الجاسوسية في
م لك اإل ليا حق في التمت اوه أسار الحرب وال اجوز أن يعام كجاسوس ما لا يقبك لي

ا لحا

بالقوات المسلحة التي انتمي الا اا
المادة 47
1ا ال يحق للمرتزق التمت اوه المقات أو أسار الحربا

2ا المرتزق هو أ شةصي

طأ اجر تجنادء ةصيصا ،محليا أو في الةار  ،ليقات في نزاا مسلك،

طب يشارك فعال ومباشر في األ مان العدا ية،

ط

يحفزء أساسا الي االشتراك في األ مان العدا ية ،الر بة في تحقاق م نا شةصي ،ويامن ل فعال من ا

نر

في النزاا أو نيابة ن و د اتعويك ماد

اتجاوز اإف ار ما او د ب المقاتلون موو الرتب والوظا ت

المماثلة في القوات المسلحة لملك النر أو ما ادف ل ا،

طد وليس من ر ايا نر في النزاا وال متوننا اإ ليا يسينر لي أحد أن ار

طهي ليس هوا في القوات المسلحة ألحد أن ار

النزاا،

طو وليس موفدا في م مة رسمية من ا دولة ليست نرفا في النزاا اوصف
الباب
القسم

الرابع:
األول:

الحماية

الفصل األول :القاعدة األساسية ومجال التطبيق

النزاا،

هوا في وات ا المسلحةا
المدنيون

السكان
العامة
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من

آثار

القتال

المادة 48
تعم أن ار
ثا توج

النزاا لي التمااز اان السكان المدناان والمقاتلان وبان األ يان المدنية واألهدا
مليات ا هد األهدا

العسكرية ،ومن

العسكرية دون ارها ،وملك من أج تأمان احتراا وحماية السكان المدناان

واأل يان المدنيةا
المادة 49
1ا تعني ال جمات أ مان العنت ال جومية والدفا ية هد الةصاا

2ا وتنناق أحكاا هما اللحق الاروتوكون المتعلقة بال جمات لي كافة ال جمات في أ ا ليا تشن من بما في
ملك اإل ليا الونني ألحد أن ار

النزاا والوا

3ا تسر أحكاا هما القسا لي ك

تحت سينر الةهاا

ملية حربية في الار كانت أا في الجو أا في البحر د تصاب السكان

المدناان أو األفراد المدناان أو األ يان المدنية لي الارا كما تنناق لي كافة ال جمات الموج ة من البحر أو
لي الار ولكن ا ال تمس بنريقة أةر

من الجو هد أهدا

وا د القانون الدولي التي تناق لي النزاا المسلك

في البحر أو في الجوا

4ا تعد أحكاا هما القسا اهافة الى القوا د المتعلقة بالحماية اإلنسانية التي تحتوي ا االتفا ية الرابعة ،و لي
األةص الباب الثاني من ا ،واالتفا يات الدولية األةرا الملزمة لون ار

السامية المتعا د وكما وا د القانون

الدولي المتعلقة بحماية األشةاص واأل يان المدنية في الار والبحر والجو هد آثار األ مان العدا يةا
الفصل الثاني :األشخاص المدنيون والسكان المدنيون

المادة 50
 1ا المدني هو أ

شةص ال انتمي الي ف ة من ف ات األشةاص المشار الا ا في الانود األون والثاني والثالث

والسادس من الفقر طأ من الماد الرابعة من االتفا ية الثالثة والماد  43من هما اللحق الاروتوكون ا واما ثار

الشك حون ما اما كان شةص ما مدنيا أا ار مدني فإن ملك الشةص يعد مدنياا

2ا اندر في السكان المدناان كافة األشةاص المدناانا
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3ا ال اجرد السكان المدناون من صفت ا المدنية وجود أفراد اان ا ال يسر

لا ا تعريت المدناانا

المادة 51
1ا اتمت السكان المدناون واألشةاص المدناون بحماية امة هد األةنار الناجمة ن العمليات العسكرية
ويجب ،إلهفاء فعالية لي همء الحماية م ار ا القوا د التالية دوما باإلهافة الى القوا د الدولية األةرا القاالة
للتنااقا

2ا ال اجوز أن يكون السكان المدناون اوصف ا هما وكما األشةاص المدناون محال لل جواا وتحظر أ مان
العنت أو الت داد ب الرامية أساسا الي اث الم ر اان السكان المدناانا

3ا اتمت األشةاص المدناون بالحماية التي اوفرها هما القسا ما لا يقوموا ادور مباشر في األ مان العدا ية

و لى مدا الو ت الم يقومون ةالل ا ما الدورا

4ا تحظر ال جمات العشوا ية ،وتعتار هجمات شوا يةي

طأ تلك التي ال توج الى هد

سكر محددا

طب أو تلك التي تستةدا نريقة أو وسالة للقتان ال يمكن أن توج الي هد

ط

سكر محددا

أو تلك التي تستةدا نريقة أو وسالة للقتان ال يمكن حصر آثارها لي النحو الم

الاروتوكون ا ومن ثا فإن من شأن ا أن تصاب ،في ك حالة ك مء ،األهدا

األ يان المدنية دون تماازا

اتنلب هما اللحق

العسكرية واألشةاص المدناان أو

5ا تعتار األنواا التالية من ال جمات ،من اان هجمات أةر  ،بمثابة هجمات شوا يةي

طأ ال جوا صفا بالقناا  ،أيا كانت النرق والوسا  ،الم يعالج ددا من األهدا

العسكرية الواهحة التبا د

والتمااز بعه ا ن البعك اآلةر والوا عة في مدانة أو الد أو رية أو مننقة أةر تها ترك از من المدناان أو
األ يان المدنية ،لي أن ا هد

سكر واحد،
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طب وال جوا الم

يمكن أن اتو

من أن يساب ةسار في أرواظ المدناان أو اصابة ا ا أو أه ار ار باأل يان

المدنية ،أو أن يحدث ةلنا من همء الةسا ر واألهرار ،يفر في تجاوز ما انتظر أن يسفر ن ملك ال جوا

من ماز سكرية ملموسة ومباشر ا

6ا تحظر هجمات الردا هد السكان المدناان أو األشةاص المدناانا

7ا ال اجوز التوس اوجود السكان المدناان أو األشةاص المدناان أو تحركات ا في حماية نقا أو منانق معانة
هد العمليات العسكرية وال سيما في محالة درء ال جوا ن األهدا

العمليات العسكريةا وال اجوز أن اوج أن ار
محاولة درء ال جمات ن األهدا

العسكرية أو ت نية أو تحاام أو ا ا ة

النزاا تحركات السكان المدناان أو األشةاص المدناان بقصد

العسكرية أو ت نية العمليات العسكريةا

8ا ال يعفي ةرق همء المحظورات أن ار

النزاا من التزامات ا القانونية حيان السكان المدناان واألشةاص

المدناان بما في ملك االلتزاا باتةام اإلجراءات الو ا ية المنصوص لا ا في الماد 57ا
الفصل الثالث :األعيان المدنية

المادة 52
1ا ال تكون األ يان المدنية محال لل جوا أو ل جمات الرداا واأل يان المدنية هي كافة األ يان التي ليست
أهدافا سكرية وفقا لما حددت الفقر الثانيةا

2ا تقتصر ال جمات لي األهدا

العسكرية فحسبا وتنحصر األهدا

العسكرية فيما اتعلق باأل يان لي تلك

التي تس ا مساهمة فعالة في العم العسكر سواء كان ملك بنايعت ا أو بمو ع ا أا ب اات ا أا باستةدام ا،
والتي يحقق تدمارها التاا أو الجز ي أو االستيالء لا ا أو تعنال ا في الظرو

السا د حانماك ماز سكرية

أكاد ا

3ا اما ثار الشك حون ما اما كانت ان ما تكرس اد أل راك مدنية مث مكان العباد أو منزن أو أ مسكن
آةر أو مدرسة ،انما تستةدا في تقديا مساهمة فعالة للعم العسكر  ،فإن يفترك أن ا ال تستةدا كملكا
المادة 53
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تحظر األ مان التالية ،وملك دون اإلةالن بأحكاا اتفا ية الها المتعلقة بحماية األ يان الثقافية في حالة النزاا
المسلك المعقود اتاريو  14آيار/مااو  1954وأحكاا المواثاق الدولية األةرا الةاصة بالموهواي

طأ ارتكاب أ من األ مان العدا ية الموج ة هد اآلثار التاريةية أو األ مان الفنية أو أماكن العباد التي تشك
التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،

طب استةداا مث همء األ يان في د ا المج ود الحربي،

ط

استةداا مث همء األ يان محال ل جمات الرداا

المادة 54
1ا يحظر تجوي المدناان كأسلوب من أسالاب الحربا

 2ا يحظر م اجمة أو تدمار أو نق أو تعنا األ يان والمواد التي ال ني ن ا لبقاء السكان المدناان ومثال ا
المواد ال ما ية والمنانق الز ار ية التي تنتج ا والمحاصا والماشية ومرافق مياء الشرب وشبكات ا وأش ان الر ا

اما تحدد القصد من ملك في منع ا ن السكان المدناان أو الةصا لقيمت ا الحاوية م ما كان البا ث سواء كان
بقصد تجوي المدناان أا لحمل ا لي النزوظ أا أل با ث آةرا

 3ا ال يناق الحظر الوارد في الفقر الثانية لي ما يستةدم الةصا من األ يان والمواد التي تشمل ا تلك الفقر ي

طأ زادا ألفراد وات المسلحة وحدها،

طب أو ان لا يكن زادا فد ما مباش ار لعم
حان من األحوان اجراءات د اتو

سكر شرينة أال تتةم م ملك حيان همء األ يان والمواد في أ

أن تدا السكان المدناان بما ال ي ني من مأك ومشرب لي نحو يساب

مجا ت ا أو يهنرها الي النزوظا

4ا ال تكون همء األ يان والمواد محال ل جمات الردا،
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5ا يسمك ،م ار ا للمتنلبات الحاوية أل
يهرب نر

نر

في النزاا من أج الدفاا ن ا ليم الونني هد ال زو ،بأن

النزاا صفحا ن الةنر الوارد في الفقر الثانية في نناق مث ملك اإل ليا الةاه لسينرت اما

أملت ملك هرور سكرية ملحةا
المادة 55
1ا ت ار ي أثناء القتان حماية الاا ة النايعية من األهرار البال ة واسعة االنتشار ونويلة األمدا وتتهمن همء
الحماية حظر استةداا أسالاب أو وسا

القتان التي يقصد ا ا أو اتو من ا أن تساب مث همء األهرار بالاا ة

النايعية ومن ثا تهر بصحة أو بقاء السكانا

2ا تحظر هجمات الردا التي تشن هد الاا ة النايعيةا
المادة 56
1ا ال تكون األش ان ال ندسية أو المنشآت التي تحو

و ةنر أال وهي السدود والجسور والمحنات النووية

لتولاد النا ة الك ربية محال لل جواا حتى ولو كانت أهدافا سكرية ،اما كان من شأن مث هما ال جوا أن

اتساب في اننالق و ةنر ترتب ةسا ر فادحة اان السكان المدناانا كما ال اجوز تعريك األهدا

العسكرية األةرا الوا عة ند همء األش ان ال ندسية أو المنشآت أو لي مقربة من ا لل جوا اما كان من شأن

مث هما ال جوا أن اتساب في اننالق و ةنار من األش ان ال ندسية أو المنشآت ترتب ةسا ر فادحة اان
السكان المدناانا

2ا تتو ت الحماية الةاصة هد ال جوا المنصوص لي بالفقر األولي في الحاالت التاليةي

طأ فيما اتعلق بالسدود أو الجسور ،اما استةدمت في ار استةدامات ا العادية د ما للعمليات العسكرية لي
نحو منتظا وهاا ومباشر ،وكان مث هما ال جوا هو الساا الوحاد المستناا إلن اء ملك الد ا،

طب فيما اتعلق بالمحنات النووية لتولاد الك رباءا اما وفرت همء المحنات النا ة الك ربية لد ا العمليات
العسكرية لي نحو منتظا وهاا ومباشر ،وكان مث هما ال جوا هو الساا الوحاد المستناا إلن اء مث هما
الد اا

ط

فيما اتعلق باألهدا

العسكرية األةرا الوا عة ند همء األ مان ال ندسية أو المنشآت أو لي مقربة من ا،
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اما استةدمت في د ا العمليات العسكرية لي نحو منتظا وهاا ومباشرا وكان مث هما ال جوا هو الساا
الوحاد المستناا إلن اء مث هما الد اا

3ا يظ السكان المدناون واألفراد المدناون ،في جمي األحوان ،متمتعان بكافة أنواا الحماية التي يكفل ا ل ا
القانون الدولي ،بما في ملك الحماية التي توفرها التدااار الو ا ية المنصوص لا ا في الماد 57ا فإما تو فت
الحماية أو تعرك أ من األش ان ال ندسية أو المنشآت أو األهدا

العسكرية الممكور في الفقر األولي لل جوا

تتةم جمي االحتيانات العملية لتفاد اننالق القو الةنر ا

 4ا يحظر اتةام أ

من األش ان ال ندسية أو المنشآت أو األهدا

العسكرية الممكور في الفقر األولي ،هدفا

ل جمات النزااا

 5ا تسعي أن ار

النزاا الي تجنب ا امة أية أهدا

سكرية لي مقربة من األش ان ال ندسية أو المنشآت

الممكور في الفقر األولي ويسمك م ملك اإ امة المنشآت التي يكون القصد الوحاد من ا الدفاا ن األش ان

ال ندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية هد ال جوا ،ويجب أال تكون هي امات ا هدفا لل جوا بشر

دا

استةدام ا في األ مان العدا ية ما لا يكن ملك ياما بالعمليات الدفا ية الالزمة للرد لي ال جمات هد األش ان
م

ال ندسية أو المنشآت المحميةا وكان تسليح ا اص ار لي األسلحة القادر فقي لي صد أ

دا ي هد

األش ان ال ندسية أو المنشآت المحميةا

 6ا تعم األن ار

السامية المتعا د وأن ار

اهافية لو يان التي تحو

النزاا لي ااراا المزيد من االتفا ات فيما اان ا ،لتوفار حماية

لي و ةنر ا

 7ا اجوز لون ار  ،ب ية تيسار التعر

لي األ يان المشمولة بحماية همء الماد أن تسا األ يان همء بعالمة

ةاصة تتكون من مجمو ة من ثالث دوا ر ارتقالية زاهية توه

لي المحور مات حسبما هو محدد في الماد

ط 16من الملحق ر ا ط 1ل ما اللحق الاروتوكون ا وال يعفي دا وجود هما الوسا أ
التزامات بمقتهى همء الماد بأ حان من األحوانا
الفصل الرابع :التدابير الوقائية

المادة 57
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نر

في النزاا من

 1ا تامن ر اية متواصلة في ادار العمليات العسكرية ،من أج تفاد

السكان المدناان واألشةاص واأل يان

المدنيةا

2ا تتةم االحتيانات التالية فيما اتعلق بال جواي

طأ اجب لي من اةني ل جوا أو اتةم ار ار بشأن ي

مليا للتحقق من أن األهدا

أوالي أن اامن ما في نا ت

مدنية وأن ا ار مشمولة بحماية ةاصة ،ولكن ا أهدا
أن

المقرر م اجمت ا ليست أشةاصا مدناان أو أ يانا

سكرية في مننوق الفقر الثانية من الماد  ،52ومن

ار محظور م اجمت ا بمقتهى أحكاا هما اللحق الاروتوكون ا

ثانياي أن اتةم جمي االحتيانات المستنا ة ند تحار وسا

وأسالاب ال جوا من أج تجنب احداث ةسا ر

في أرواظ المدناان ،أو الحاق اإلصابة ا ا أو األهرار باأل يان المدنية ،وملك بصفة

رهية ،و لي أ

األحوان حصر ملك في أهاق نناقا

ثالثاي أن يمتن

ن اتةام رار بشن أ هجوا اتو

من  ،بصفة رهية ،أن يحدث ةسا ر في أرواظ المدناان

أو الحاق اإلصابة ا ا ،أو اإلهرار باأل يان المدنية ،أو أن يحدث ةلنا من همء الةسا ر واألهرار ،مما يفر
في تجاوز ما انتظر أن يسفر ن ملك ال جوا من ماز سكرية ملموسة ومباشر ا

طب ال ي أو يعلق أ هجوا اما تاان أن ال د
د اتو

ليس هدفا سكريا أو أن مشمون بحماية ةاصة أو أن ال جوا

من أن يحدث ةسا ر في أرواظ المدناان أو الحاق اإلصابة ا اا أو األهرار باأل يان المدنية ،أو أن

يحدث ةلنا من همء الةسا ر واألهرار ،وملك بصفة رهية ،تفر في تجاوز ما انتظر أن يسفر ن ملك
ال جوا من ماز سكرية ملموسة ومباشر ا

ط

اوج انمار مساق اوسا

دون ملكا

3ا انب ي أن يكون ال د

مجدية في حالة ال جمات التي د تمس السكان المدناان ،ما لا تح الظرو

الواجب اةتيارء حان يكون الةيار ممكنا اان د أهدا
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سكرية للحصون لي ماز

سكرية مماثلة ،هو ملك ال د

الم اتو أن يسفر ال جوا لي

ن احداث أ

در من األةنار لي أرواظ

المدناان واأل يان المدنيةا

 4ا اتةم ك نر في النزاا كافة االحتيانات المعقولة ند ادار العمليات العسكرية في البحر أو في الجو ،وفقا
لما ل من حقوق وما لي من واجبات بمقتهى وا د القانون الدولي التي تناق في المناز ات المسلحة ،لتجنب

احداث الةسا ر في أرواظ المدناان والحاق الةسا ر بالممتلكات المدنيةا

 5ا ال اجوز تفسار أ

من أحكاا همء الماد بأن اجاز شن أ

هجوا هد السكان المدناان أو األشةاص

المدناان أو األ يان المدنيةا
المادة 58
تقوا أن ار

النزاا ،در المستناا ،بما اليي

طأ السعي جاهد الي نق ما تحت سينرت ا من السكان المدناان واألفراد المدناان واأل يان المدنية بعادا ن
المنانق المجاور لوهدا

العسكرية ،وملك م

طب تجنب ا امة أهدا

سكرية داة المنانق المكتظة بالسكان أو بالقرب من اا

ط

دا اإلةالن بالماد  49من االتفا ية الرابعةا

اتةام االحتيانات األةرا الالزمة لحماية ما تحت سينرت ا من سكان مدناان وأفراد وأ يان مدنية من

األةنار الناجمة ن العمليات العسكريةا
الفصل الخامس :مواقع ومناطق ذات حماية خاصة

المادة 59
1ا يحظر لي أن ار

النزاا أن ا اجموا بأية وسالة كانت الموا

2ا اجوز للسلنات المةتصة ألحد أن ار

المجرد من وسا

النزاا أن تعلن مكانا ةاليا من وسا

الدفااا

الدفاا أ

مكان آه بالسكان

يق بالقرب من مننقة تماس القوات المسلحة أو داةل اا ويكون مفتوحا لالحتالن من جانب الةصا ،مو عا
مجردا من وسا

الدفااا ويجب أن تتوافر في مث هما المو الشرو التاليةي
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طأ أن اتا اجالء القوات المسلحة وكملك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة ن ا

طب أال تستةدا المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثااتة استةداما دا ياا

أال ترتكب أية أ مان دا ية من ا السلنات أو السكانا

ط

طد أال اجر أ نشا دا ما للعمليات العسكريةا

3ا ال تتعا رك الشرو الوارد في الفقر الثانية م وجود أشةاص في هما المو

مشمولان بحماية ةاصة

بمقتهى االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا وال م بقاء وات للشرنة يقتصر ال د

من بقا ا لي الحفاظ

لي القانون والنظااا

4ا اوج اإل الن المنصوص لي في الفقر الثانية ،الي الةصا ،وتحدد في وتاان بالد ة الممكنة ،حدود المو
المجرد من وسا

الدفااا ويقر نر

مو مجرد من وسا

اوج الي هما اإل الن ،باستالم ويعام المو

النزاا الم

لي أن

الدفاا ،ما لا تكن الشرو التي تتنلا ا الفقر الثانية ار مستوفا فعال ،وفي همء الحالة

يقوا اإبالغ ملك فو ار الي النر الم أصدر اإل النا ويظ هما المو  ،حتى في حالة دا استيفا للشرو

التي وهعت ا الفقر الثانية ،متمتعا بالحماية التي تنص لا ا األحكاا األةرا ل ما اللحق الاروتوكون و وا د

القانون الدولي األةرا التي تناق في المناز ات المسلحةا

 5ا اجوز ألن ار

مجرد من وسا

النزاا االتفاق لي انشاء موا

الدفاا حتى ولو لا تستو

همء الموا

الشرو التي تنص لا ا الفقر الثانيةا ويجب أن يحدد االتفاق وأن ااان بالد ة الممكنة ،حدود المو المجرد من
وسا

الدفااا كما اجوز أن انص لي وسا

 6ا اجب لي النر
التي د اتفق

الم

اإلش ار  ،اما لزا األمرا

يسينر لي مو

لا ا م النر

اآلةرا

يشمل مث هما االتفاق أن يسم

در اإلمكان اتلك العالمات

لي أن توه بحاث يمكن رؤيت ا اوهوظ وةاصة

لي المحيي

الةارجي للمو و لي حدودء و لي نر الر يسيةا

7ا يفقد أ

مو

وهع كمو

مجرد من وسا

الدفاا اما لا يعد مستوفيا الشرو التي وهعت ا الفقر الثانية
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أو االتفاق المشار الي في الفقر الةامسةا ويظ المو  ،ند تحقق هما االحتمان ،متمتعا بالحماية التي تنص
لا ا األحكاا األةرا ل ما اللحق الارتوكون و وا د القانون الدولي األةرا التي تناق في المناز ات المسلحةا

المادة 60
1ا يحظر لي أن ار

النزاا مد مليات ا العسكرية الي منانق تكون د اتفقت لي اسباغ وه المننقة

منزو ة السالظ لا ا اما كان هما المد منافيا ألحكاا هما االتفاقا

2ا يكون هما االتفاق صريحا ،ويجوز قد شفاهة أو كتابة ،مباشر أو ن نريق دولة حامية أو أية منظمة
انسانية محااد ويجوز أن يكون لي شك بال ات متبادلة ومتوافقةا ويجوز قد االتفاق في زمن السلا كما
اجوز قدء بعد نشوب األ مان العدا ية ويجب أن يحدد وياان بالد ة الممكنة ،حدود المننقة منزو ة السالظ وأن

انص لي وسا

اإلش ار  ،اما لزا األمرا

3ا يكون مح هما االتفاق اد أ مننقة تفي بالشرو التاليةي

طأ أن اتا اجالء جمي المقاتلان وكملك األسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة ن ا،

طب أال تستةدا المنشآت والمؤسسات العسكرية الثااتة استةداما دا يا،

ط

أال ترتكب أية أ مان دا ية من ا السلنات أو السكان،

طد أن اتو ت أ نشا اتص بالمج ود الحربيا

وتتفق أن ار

النزاا لي التفسار الم يعني للشرو الوارد بالفقر الفر ية طد و لي األشةاص المان يسمك ل ا

ادةون المننقة منزو ة السالظ فهال لي أول ك المشار الا ا في الفقر الرابعةا

 4ا ال تتعارك الشرو الوارد في الوارد الثالثة م وجود أشةاص في همء المننقة مشمولان بحماية ةاصة
بمقتهى االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا وال م

القانون والنظااا

وات للشرنة يقتصر ال د
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من بقا ا لي الحفاظ لي

5ا اجب لي الن ر

الم

يسينر لي مث همء المننقة أن يسم ا ،در اإلمكان بالعالمات التي د اتفق

لا ا م النر اآلةر ،لي أن توه بحاث يمكن رؤيت ا اوهوظ وال سيما لي المحيي الةارجي للمننقة

و لي حدودها و لي نر ا الر يسيةا

6ا ال اجوز أل نر من أن ار

النزاا ،اما ا ترب القتان من مننقة منزو ة السالظ ،وكانت أن ار

النزاا د

اتفقت لي جعل ا كملك ،أن يستةدا المننقة في أ راك تتص اإدار العمليات العسكرية أو أن انفرد اإل اء
وهع اا

 7ا اما ارتكب أحد أن ار

النزاا انت اكا جسيما ألحكاا الفقرتان الثالثة والسادسة يعفي النر اآلةر من التزامات

بمقتهى االتفاق الم يسبغ لي المننقة وه المننقة منزو ة السالظا فإما تحقق هما االحتمان ،تفقد المننقة

وهع ا ،ولكن ا تظ متمتعة بالحماية التي توفرها األحكاا األةرا ل ما اللحق الاروتوكون و وا د القانون الدولي
األةرا التي تناق في المناز ات المسلحةا
الفصل السادس :الدفاع المدني
المادة 61
يقصد بالتعااار التالية أل راك هما اللحق الاروتوكون المعني الماان رين ك من اي

طأ الدفاا المدني ي أداء بعك أو جمي الم اا اإلنسانية الوارد مكرها فيما الي ،والرامية الي حماية السكان
المدناان هد أةنار األ مان العدا ية أو الكوارث ومسا دت ا
الظرو

الالزمة لبقا اا وهمء الم اا هيي

1ا اإلنمار،

2ا اإلجالء،

3ا ت ا ة المةااي،

4ا ت ا ة اجراءات التعتيا،
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لي الفواق من آثارها الفورية ،كملك تأمان

5ا اإلنقام،

6ا الةدمات الناية ومن همن ا اإلسعافات األولية والعون في المجان الداني،

7ا مكافحة الح ار ق،

8ا تقصي المنانق الةنر ووسم ا بالعالمات،

9ا مكافحة األوب ة والتدااار الو ا ية المماثلة،

10ا توفار المأو والمؤن في حاالت النوارئ،

11ا المسا د في حاالت النوارئ إل اد النظاا والحفاظ لي في المنانق المنكوبة،

12ا اإلصالحات العاجلة للمرافق العامة التي ال ني ن ا،

13ا موا ار الموتى في حاالت النوارئ،

14ا المسا د في الحفاظ لي األ يان الالزمة للبقاء لي اد الحيا ،

15ا أوج النشا المكملة الالزمة لالهنالا بأ من الم اا السااق مكرها ومن همن ا التةنيي والتنظيا لي
ساا المثان ال الحصرا

طب أج ز الدفاا المدني ي المنشآت والوحدات األةرا التي تنظم ا أو ترةص ل ا السلنات المحلية المةتصة

ألحد أن ار

النزاا لالهنالا بأ

من الم اا الممكور في الفقر طأ والتي تكرس وتستةدا لتلك الم اا دون

ارهاا
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ط

أفراد أج ز الدفاا المدني ي األشةاص المان اةصص ا أحد أن ار

النزاا لتأدية الم اا الممكور بالفقر طأ

دون ارها من الم اا ومن همن ا األفراد العاملون المان تقصر السلنة المةتصة للنر

تعاان ا لي ادار

همء األج ز فحسبا

طد لوازا أج ز الدفاا المدنيي المعدات واإلمدادات ووسا

النق التي تستةدم ا همء األج ز ألداء الم اا

الممكور في الفقر طأ ا
المادة 62
1ا اجب احتراا وحماية األج ز المدنية للدفاا المدني وأفرادها ،وملك دون اإلةالن بأحكاا هما اللحق
الاروتوكون و لي األةص أحكاا هما القسا ،ويحق ل ؤالء األفراد االهنالا بم اا الدفاا المدني المنونة ا ا،
اال في حالة الهرور العسكرية الملحةا

2ا تناق أيها أحكاا الفقر األولي لي المدناان ،المان يستجااون -ر ا كون ا من أفراد األج ز المدنية للدفاا

المدني -لنداء السلنات المةتصة ويؤدون م اا الدفاا المدني تحت اشراف اا

3ا تسر الماد ط52

لي المباني واللوازا التي تستةدا أل راك الدفاا المدني وكملك المةااي المةصصة

للسكان المدناانا وال اجوز تدمار األ يان المستةدمة أل راك الدفاا المدني ،أو تحويل ا ن ره ا األصلي
اال من ا النر الم يمتلك اا
المادة 63
1ا تتلقى األج ز المدنية للدفاا المدني في األراهي المحتلة التس يالت الالزمة من السلنات ألداء م ام اا وال
ار ا أفراد همء األج ز في أ

حان من األحوان لي القياا بأوج نشا تعاق التنفام السليا لم ام اا ويحظر

لي سلنة االحتالن أن تجر في انية مث همء األج ز أو في أفرادها أ ت اار د اة باألداء الفعان لم ام اا
وال تلزا األج ز المدنية للدفاا المدني بمنك األولوية لر ايا أو لمصالك همء السلنةا

 2ا يحظر لي سلنة االحتالن أن تر ا أو تكرء أو تحث األج ز المدنية للدفاا المدني لي أداء م ام ا لي
أ نحو يهر بمصالك السكان المدناانا

3ا اجوز لسلنة االحتالن ،ألسباب تتعلق باألمن ،أن تجرد العاملان بالدفاا المدني من السالظا
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 4ا ال اجوز لسلنة االحتالن أن تحون المباني أو اللوازا المتعلقة بأج ز الدفاا المدني أو التي تستةدم ا تلك
األج ز  ،ن استةدام ا السليا أو أن تستولي لا ا اما كان هما التحوي أو االستيالء مؤديا الي اإلهرار

بالسكان المدناانا

أو أن تحول ا ن استةدام ا شرينة أن توالي م ار ا

 5ا اجوز لسلنة االحتالن أن تستولي لي همء الوسا

القا د العامة التي أرست ا الفقر الرابعةا وم التقااد بالشرو الةاصة التاليةي

طأ أن تكون المباني واللوازا هرورية ألج احتياجات أةر للسكان المدناانا

طب وأال يستمر االستيالء أو التحوي اال لمد

ياا همء الهرور ا

 6ا ال اجوز لسلنة االحتالن أن تحون أو أن تستولي لي المةااي الموهو ة تحت تصر السكان المدناان
أو الالزمة الحتياجات هؤالء السكانا
المادة 64
1ا تناق المواد  ،65 ،63 ،62و  66أيها لي أفراد ولوازا األج ز المدنية للدفاا المدني التابعة للدون
المحااد أو الدون األةرا التي ليست أنرافا في النزاا ،وتهنل بم اا الدفاا المدني الممكور في الماد 61
داة ا ليا أحد أن ار

النزاا ،بموافقة ملك النر

وتحت اشراف ا ويتا اةنار أ

ةصا معني بمث همء

المسا د في أسرا و ت ممكنا وال اجوز بأ حان من األحوان ا تبار هما النشا تدةال في النزاا ،ويجب م
ملك أداء هما النشا م الم ار ا الواجبة لمصالك األمن ألن ار

2ا اجب

لي أن ار

النزاا المعناانا

النزاا التي تتلقى المسا د المشار الا ا في الفقر األولي ،و لي األن ار

المتعا د التي تامن همء المسا د  ،أن تعم
ملك مال ماا وتسر أحكاا هما الفص

السامية

لي تس ا التنساق الدولي أل مان الدفاا المدني همء كلما كان

لي األج ز الدولية مات الشأن في مث همء الحاالتا

3ا ال اجوز لسلنة االحتالن ف ي األراهي المحتلة أن تمن أو تقاد نشا األج ز المدنية للدفاا المدني التابعة
للدون المحااد أو الدون األةرا التي ليست أنرافا في النزاا وتلك التابعة ألج ز التنساق الدولية ،اال اما
استنا ت أن تكف األداء المناسب لم اا الدفاا المدني بمواردها الةاصة أو موارد األراهي المحتلةا
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المادة 65
 1ا ال تو ت الحماية المكفولة التي تتمت ا ا األج ز المدنية للدفاا المدني وأفرادها ومبانا ا ومةاا ا ولوازم ا
اال اما ارتكب أفرادها ةار نناق م ام ا أ ماال هار بالعدو ،أو استةدمت مبانا ا ومةاا ا ولوازم ا لملك ،ااد

أن همء الحما ية ال تو ت اال بعد توجي انمار تحدد في كلما كان ملك مال ما م لة معقولة ثا ابقي همء اإلنمار
بال استجابةا

2ا ال تعتار األ مان التالية هار بالعدوي

طأ تنفام م اا الدفاا المدني تحت ادار السلنات العسكرية أو اشراف اا

طب تعاون أفراد الدفاا المدني المدناان م األفراد العسكريان في أداء م اا الدفاا المدني أو الحاق بعك
األفراد العسكريان باألج ز المدنية للدفاا المدنيا

ط

ما د يسفر ن أداء م اا الدفاا المدني من نف

ارك للهحايا العسكريان وةاصة أول ك العاجزين ن

القتانا

3ا ال يعد أيها مال ها ار بالعدو أن يحم أفراد الدفاا المدني المدناون أسلحة شةصية ةفيفة وم ملك اتةم
أن ار

النزاا في المنانق التي اجر فا ا أو يحتم أن اجر فا ا تان في الار ،اإلجراءات المناسبة لقصر

همء األسلحة لي الانادق الادوية مث المسدسات أو النانجات ،وملك من أج المسا د في التمااز اان أفراد
الدفاا المدني والمقاتلانا ويجب احتراا وحماية أفراد الدفاا المدني بمجرد التعر

لا ا بصفت ا همء ر ا ما

يحملون من أسلحة شةصية ةفيفة أةر في مث همء المنانقا

4ا ال يحرا كملك تشكا أج ز الدفاا المدني لي النمي العسكر وال الناب اإلجبار للةدمة فا ا ،همء
األج ز من الحماية التي يكفل ا هما الفص ا
المادة 66
 1ا يسعى ك نر

في النزاا لتأمان امكانية تحداد هوية أج ز دفا

المدني وأفرادها ومبانا ا ولوازم ا أثناء

تكريس ا لالهنالا بم اا الدفاا المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحداد هوية المةااي الموهو ة
تحت تصر السكان المدناان لي نحو مماث ا
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2ا يسعى ك نر في النزاا أيها إل رار وتنفام أسالاب واجراءات تسمك بالتعر

لي المةااي المدنية وكملك

أفراد الدفاا المدني والمباني ولوازا الدفاا المدني التي اجب أن تحم أو تعرك العالمة الدولية المماز للدفاا

المدنيا

3ا اجب أن يكون التعر

لي أفراد الدفاا المدني المدناان في األراهي المحتلة وفي المنانق التي اجر فا ا

أو يحتم أن اجر فا ا القتانا ن نريق العالمة الدولية المماز للدفاا المدني وبنا ة هوية تش د اوهع اا

4ا تتكون العالمة الدولية للدفاا المدني من مثلث أزرق متساو األهالا لي أرهية ارتقالية حان تستةدا
لحماية أج ز الدفاا المدني ومبانا ا وأفرادها ولوازم ا أو لحماية المةااي المدنيةا

 5ا اجوز ألن ار

النزاا أن تتفق لي استعمان اشارات متماز ألج األ راك الةاصة اتحداد ال وية بالنسبة

للدفاا المدني ،وملك فهال لي العالمة المماز ا

6ا انظا الفص الةامس من الملحق ر ا ط 1ل ما اللحق الاروتوكون تنااق أحكاا الفقرات من األولي الي
الرابعةا

 7ا اجوز في زمن السلا أن تستةدا العالمة الموصوفة في الفقر الرابعة ألج األ راك الةاصة اتحداد ال وية
بالنسبة للدفاا المدني وملك بموافقة السلنات الوننية المةتصةا

 8ا تتةم األن ار

السامية المتعا د وأن ار

النزاا اإلجراءات الهرورية لم ار بة استةداا العالمة الدولية المماز

للدفاا المدني ومن و م أية اساء الستةدام اا

9ا تنظا الماد ط 18ل ما اللحق الاروتوكون أيها أحكاا تحداد هوية أفراد الةدمات الناية وأفراد ال ا ات
الدانية والوحدات الناية ووسا

النق الناي للدفاا المدنيا

المادة 67
 1ا اجب احتراا وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المةصصان ألج ز الدفاا المدني ،وملك وفقا
للشرو التاليةي
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طأ أن اةصص هؤالء األفراد وتلك الوحدات بصفة دا مة ويتا تكريس ا ألداء أ من الم اا الممكور حص ار في
الماد ،61

طب أال اؤد هؤالء األفراد واجبات سكرية أةر نالة النزاا اما تا تةصيص ا لي هما النحو،

ط

أن اتماز هؤالء األفراد اجالء ن األفراد اآلةرين في القوات المسلحة وملك اوه العالمة الدولية المماز

للدفاا المدني في مكان ظاهر ،لي أن يكون حجم ا كاا ار بالقدر المناسب وأن ازود هؤالء األفراد ابنا ات
ال وية المشار الا ا في الفص الةامس من الملحق ر ا ط 1ل ما اللحق الاروتوكون تش د لي وهع ا،

طد أن ازود هؤالء األفراد وهمء الوحدات باألسلحة الشةصية الةفيفة دون ارها ب رك حفظ النظاا أو للدفاا
ن النفسا وتناق أيها في همء الحالة أحكاا الفقر الثالثة من الماد ،65

طهي أال يشارك هؤالء األفراد في األ مان العدا ية بنريقة مباشر وأال ارتكاوا تلك األ مان أو يستةدموا لكي
ترتكب -ةار نناق م ام ا المتعلقة بالدفاا المدني -أ ماال هار بالةصا،

طو أن اؤد هؤالء األفراد وهمء الوحدات م ام ا في الدفاا المدني في نناق اإل ليا الونني للنر التابعان ل

دون ارءا

2ا يصبك األفراد العسكريون العاملون في أج ز الدفاا المدني أسر حرب اما و عوا في بهة الةصاا ويجوز
في األراهي المحتلة في ساا صالك السكان المدناان فا ا فحسب ،أن اوظت هؤالء األفراد في أ مان الدفاا

المدني لي در ما تد و الحاجة وم ملك يشتر اما كان مث هما العم ةن ار أن يكون أداؤها همء األ مان
تنو اا

3ا توسا المباني والعناصر ال امة من المعدات ووسا

النق الةاصة بالوحدات العسكرية المةصصة ألج ز

الدفاا المدني بالعالمة الدولية المماز للدفاا المدني وملك بصور جلية ،ويجب أن تكون همء العالمة كاار

بالقدر المناسبا

 4ا تظ لوازا ومباني الوحدات العسكرية التي تةصص بصفة دا مة ألج ز الدفاا المدني وتكرس ألداء م اا
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الدفاا المدني فحسب ،ةاهعة لقوانان الحرب اما سقنت في بهة الةصاا وال اجوز تحويل ا ن أ راه ا
الةاصة بالدفاا المدني ما بقات الحاجة الا ا ألداء أ مان الدفاا المدني اال في حالة الهرور العسكرية الملحة
ما لا تكن د اتةمت مسبقا ترتابات لتوفار اإلمدادات المناسبة لحاجات السكان المدناانا
القسم الثاني :أعمال الغوث للسكان المدنيين

المادة 68
تسر أحكاا هما القسا لي السكان المدناان بمف وا هما اللحق الاروتوكون وتكم أحكاا المواد ،55 ،23
 ،61 ،60 ،59و  62واألحكاا المعنية األةرا في االتفا ية الرابعةا
المادة 69
1ا اجب لي سلنة االحتالن ،فهال لي االلتزامات التي حددت ا الماد  55من االتفا ية الرابعة بشأن المدد
ال ما ي والناي ،أن تؤمن ،بعناية ما تملك من امكانيات وبدون أ تمااز مجحت ،توفار الكساء والفراش ووسا

لإلاواء و ارها من المدد الجوهر لبقاء سكان األ اليا المحتلة المدناان لي الحيا وكملك ما الزا للعباد ا

2ا تةه أ مان وث سكان األ اليا المحتلة المدناان للمواد  59الي  62و  108الي  111من االتفا ية
الرابعة وللماد  71من هما اللحق الاروتوكون وتؤد همء األ مان ادون ابناءا

المادة 70
1ا اجر القياا بأ مان ال وث مات الصب ة المدنية المحااد وبدون تمااز مجحت للسكان المدناان إل ليا
ةاه لسينر نر

في النزاا ،من ار األ اليا المحتلة ،اما لا ازودوا بما يكفي من المدد المشار الي في
المعنية

الماد  ،69شرينة موافقة األن ار

لي همء األ مانا وال تعتار

روك ال وث التي تتوفر فا ا

الشرو الممكور أ الء تدةال في النزاا المسلك وال أ ماال ار وديةا وتعني األولوية لد

توزي ارساليات

ال وث ألول ك األشةاص كاألنفان وأوالت األحمان وحاالت الوه والمراه المان ها أه ألن القوا معاملة

مفهلة أو حماية ةاصة وفقا لالتفا ية ال اربعة أو ل ما اللحق الاروتوكون ا

2ا لي أن ار

النزاا وك نر

ساا متعا د أن يسمك ويس

المرور السري وبدون ر لة لجمي ارساليات

وتج ازات ال وث والعاملان لا ا والتي اتا التزويد ا ا وب ا وفقا ألحكاا هما القسا حتى ولو كانت همء المسا د
معد للسكان المدناان التابعان للةصاا
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 3ا أن ار

النزاا وك نر

ساا متعا د سمك بمرور ارساليات وتج ازات ال وث والعاملان لا ا وفقا للفقر

الثانيةي

طأ ل ا الحق في وه الترتابات الفنية بما فا ا الم ار بة التي اؤمن بمقتهاها بمث هما المرور،

طب اجوز ل ا تعلاق مث هما اإلمن لي شر أن اجر توزي همء المعونات تحت الر ابة المحلية لدولة حامية،

ط

ال اجوز ل ا أن تحون بأ

شك كان ارساليات ال وث ن مقصدها وال أن تؤةر تساارها اال في حاالت

الهرور القصوا ولصالك السكان المدناان المعناانا

4ا تحمي أن ار

 5ا يشج أن ار

النزاا ارساليات ال وث وتس

النزاا وك نر

توزيع ا السري ا

ساا متعا د معني ويس

اجراء تنساق دولي فعان لعمليات ال وث المشار

الا ا في الفقر األوليا
المادة 71
1ا اجوز ،ند الهرور  ،أن يشك العاملون لي ال وث جزءا من المسا د المامولة في أ من أ مان ال وث

وةاصة لنق وتوزي ارساليات ال وثا وتةه مشاركة مث هؤالء العاملان لموافقة النر الم اؤدون واجبات ا
لي ا ليم ا

2ا اجب احتراا مث هؤالء العاملان وحماات اا

 3ا يسا د ك نر اتلقى ارساليات ال وثا بأ صى ما في وسع العاملان لي ال وث المشار الا ا في الفقر
األولي في أداء م مت ا المتعلقة بال وثا ويجوز في حالة الهرور العسكرية الملحة فحسب الحد من أوج نشا
العاملان لي ال وث أو تقااد تحركات ا بصفة و تيةا

 4ا ال اجوز بأ حان للعاملان لي ال وث تجاوز حدود م ام ا وفقا ل ما اللحق الارتوكون ا ويجب لا ا اوج
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ةاص م ار ا متنلبات أمن النر

الم

اؤدون واجبات ا لي ا ليم ا ويمكن ان اء م مة أ

فرد من العاملان

لي ال وث ال يحترا همء الشرو ا
القسم

الثالث:

معاملة

األشخاص

الفصل األول :مجال التطبيق وحماية األشخاص واألعيان

الخاضعين

لسلطات

طرف

النزاع

المادة 72
تعتار أحكاا هما القسا مكملة للقوا د المتعلقة بالحماية اإلنسانية لوشةاص المدناان واأل يان المدنيةا التي

تكون في بهة أحد أن ار

النزاا ،وهي القوا د المنصوص لا ا في االتفا ية الرابعة وبوج ةاص في البااان

األون والثالث من االتفا ية الممكور وكملك لقوا د القانون الدولي المعمون ا ا والمتعلقة بحماية الحقوق األساسية
لإلنسان أثناء النزاا الدولي المسلكا

المادة 73
تكف الحماية وفقا لمدلون البااان األون والثالث من االتفا ية الرابعة وملك في جمي الظرو

ودونما أ

تمااز

مجحت لوشةاص المان يعتارون  -ا ادء العمليات العدا ية -ممن ال انتمون الي أية دولة ،أو من الالج ان
بمف وا المواثاق الدولية المتعلقة بالموهوا والتي الت ا األن ار

المعنية أو بمف وا التشري الونني للدولة

المهيفة أو لدولة اإل امةا
المادة 74
تيسر األن ار

السامية المتعا د وأن ار

النزاا در اإلمكان جم شم األسر التي شتت نتاجة للمناز ات

المسلحة ،وتشج بصفة ةاصة م المنظمات اإلنسانية التي تكرس مات ا ل مء الم مة نبقا ألحكاا االتفا يات
وهما اللحق الاروتوكون واتبا ا للوا ك األمن الةاصة بك من اا
المادة 75
 1ا يعام معاملة انسانية في كافة األحوان األشةاص المان في بهة أحد أن ار

النزاا وال اتمتعون بمعاملة

أفه بموجب االتفا يات أو هما اللحق الارتوكون وملك في نناق تأثرها بأحد األوهاا المشار الا ا في الماد

األولي من هما اللحق الارتوكون ا ويتمت هؤالء األشةاص كحد أدني -بالحماية التي تكفل ا ل ا همء الماد دون

أ تمااز مجحت يقوا لي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الل ة أو الدان أو العقاد أو اآلراء السياسية
أو ارها من اآلراء أو االنتماء القومي أو االجتما ي أو الثرو أو المولد أو أ وه آةر أو لي أساس أية
معااار مماثلةا ويجب

لي كافة األن ار

احتراا جمي هؤالء األشةاص في شةص ا وشرف ا ومعتقدات ا

وشعا رها الدانيةا
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2ا تحظر األفعان التالية حاال واستقباال في أ زمان ومكان سواء ارتكا ا معتمدون مدناون أا سكريوني

طأ ممارسة العنت ازاء حيا األشةاص أو صحت ا أو سالمت ا الادنية أو العقلية وبوج ةاصي

القت ،

أوالي
التعماب

ثانياي

بشتى

صورء

ثالثاي

ادنيا

العقوبات

كان

أا

قليا،
الادنية،

رابعاي التشوي ،

طب انت اك الكرامة الشةصية وبوج ةاص المعاملة الم انة لإلنسان والمحنة من درء واإلكراء لي الد ار
وأية صور من صور ةدش الحياء،

ط

أةم الرها ن،

طد العقوبات الجما ية،

طهي الت داد بارتكاب أ من األفعان الممكور آنفاا

 3ا اجب أن االغ بصفة اجلة أ

شةص يقبك

لي أو يحتجز أو يعتق أل مان تتعلق بالنزاا المسلك

باألسباب المارر التةام همء التدااار وملك ال ة يف م اا ويجب انالق سراظ هؤالء األشةاص في أ رب و ت
ممكن و لي أية حان بمجرد زوان الظرو

التي اررت القبك لا ا أو احتجازها أو ا تقال ا دا من بك

لا ا أو احتجزوا الرتكاب ج ار اا

 4ا ال اجوز اصدار أ حكا أو تنفام قوبة حيان أ شةص تثات ادانت في جريمة مرتبنة بالنزاا المسلك اال

اناء لي حكا صادر ن محكمة محااد تشك ها ت ا تشكيال انونيا وتلتزا بالمبادئ التي تقوا لا ا اإلجراءات
القها ية المر ية والمعتر ا ا موما والتي تتهمن ما اليي
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طأ اجب أن تنص اإلجراءات لي ا الن المت ا دون ابناء اتفاصا الجريمة المنسوبة الي وأن تكف للمت ا

كافة الحقوق وجمي الوسا

الهرورية للدفاا ن نفس سواء ا أا أثناء محاكمت ،

طب ال ادان أ شةص اجريمة اال لي أساس المسؤولية الجنا ية الفردية،

ط

ال اجوز أن ات ا أ شةص أو ادان اجريمة لي أساس اتيان فعال أو تقصا ار لا يكن يشك جريمة نبقا

للقانون الونني أو القانون الدولي الم كان اةه ل و ت ا تراف للفع ا كما ال اجوز تو ي أية قوبة أشد من

العقوبة السارية و ت ارتكاب الجريمةا ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة-
لي قوبة أةت أن يستفاد من هما النص،

طد يعتار المت ا اجريمة اري ا الي أن تثات ادانت انونا،

طهي يحق لك مت ا اجريمة أن يحاكا حهوريا،

طو ال اجوز أن ار ا أ شةص لي اإلدالء بش اد

طز يحق أل

لي نفس أو لي اال ت ار

بأن ممنب،

شةص مت ا اجريمة أن انا ش ش ود اإلثبات أو يكلت ال ار بمنا شت ا كما يحق ل استد اء

ومنا شة ش ود النفي نبقا للشرو مات ا التي اجر بموجا ا استد اء ش ود اإلثبات،

طظ ال اجوز ا امة الد وا هد أ

شةص أو تو ي العقوبة لي لجريمة ساق أن صدر بشأن ا حكا ن ا ي

نبقا للقانون مات واإلجراءات القها ية مات ا المعمون ا ا لد النر الم اارئ أو ادان هما الشةص،

لنا،

ط

للشةص الم ات ا اجريمة الحق في أن ينلب الننق بالحكا لي

ط

اجب تناي أ شةص يصدر هدء حكا ولد الننق بالحكا الي اإلجراءات القها ية و ارها التي يحق ل

االلتجاء الا ا والي المدد الزمنية التي اجوز ل ةالل ا أن اتةم تلك اإلجراءات،
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5ا تحتجز النساء اللواتي ادت حريت ن ألسباب تتعلق بالنزاا المسلك في أماكن منفصلة ن أماكن الرجان
ويوك اإلش ار

المباشر لا ن الي نساءا وم ملك ففي حالة احتجاز أو ا تقان األسر فاجب در اإلمكان أن

اوفر ل ا كوحدات ا لية مأو واحدا

6ا اتمت األشةاص المان يقبك لا ا أو يحتجزون أو يعتقلون ألسباب تتعلق بالنزاا المسلك بالحماية التي
تكفل ا همء الماد ولحان انالق سراح ا ،أو ا ادت ا الي أونان ا أو تونان ا بصفة ن ا ية حتى بعد انت اء النزاا
المسلكا

7ا اجب تفاديا لوجود أ

شك بشأن ا امة الد وا هد األشةاص المت مان اج ار ا الحرب أو اج ار ا هد

اإلنسانية ومحاكمت ا ،أن تناق المبادئ التاليةي

طأ تقاا الد وا هد األشةاص المت مان بمث همء الج ار ا وتتا محاكمت ا نبقا لقوا د القانون الدولي المعمون
ا ا،

طب ويحق لمث هؤالء األشةاص ممن ال يفادون بمعاملة أفه بمقتهى االتفا يات أو هما اللحق الارتوكون
أن يعاملوا نبقا ل مء الماد سواء كانت الج ار ا التي ات موا ا ا تشك أا ال تشك انت اكات جسيمة لالتفا يات أو
ل ما اللحقا

 8ا ال اجوز تفسار أ

من أحكاا همء الماد بما يقاد أو اة بأ

نص آةر أفه يكف مزيدا من الحماية

لوشةاص المان تشمل ا الفقر األولي نبقا ألية ا د من وا د القانون الدولي المعمون ا اا

الفصل الثاني :إجرا،ات لصالح النسا ،واألطفال

المادة 76
1ا اجب أن تكون النساء موه احتراا ةاص ،وأن اتمتعن بالحماية ،وال سيما هد اال تصاب واإلكراء لي
الد ار  ،وهد أية صور أةر من صور ةدش الحياءا
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2ا تعني األولوية القصوا لنظر هايا أوالت األحمان وأم ات ص ار األنفان ،اللواتي يعتمد لا ا أنفال ن،
المقاوك لا ن أو المحتجزات أو المعتقالت ألسباب تتعلق بالنزاا المسلكا

 3ا تحاون أن ار

النزاا أن تتجنب در المستناا ،اصدار حكا باإل داا لي أوالت األحمان أو أم ات ص ار

األنفان اللواتي يعتمد لا ن أنفال ن ،بساب جريمة تتعلق بالنزاا المسلكا وال اجوز أن انفم حكا اإل داا لي

مث هؤالء النسو ا
المادة 77
1ا اجب أن يكون األنفان موه احتراا ةاص ،وأن تكف ل ا الحماية هد أية صور من صور ةدش الحياءا
ويجب أن ت اي ل ا أن ار

 2ا اجب لي أن ار

النزاا العناية والعون المان يحتاجون الا ما ،سواء بساب سن ا ،أو أل ساب آةرا

النزاا اتةام كافة التدااار المستنا ة ،التي تكف

دا اشتراك األنفان المان لا اال وا بعد

سن الةامسة شر في األ مان العدا ية بصور مباشر  ،و لي همء األن ار  ،اوج ةاص ،أن تمتن
هؤالء الص ار في وات ا المسلحةا ويجب لي أن ار

ن تجناد

النزاا في حالة تجناد هؤالء ممن ال وا سن الةامسة

العشر ولا اال وا بعد الثامنة العشر أن تسعي إل ناء األولوية لمن ها أكار سناا

 3ا اما حدث في حاالت استثنا ية ،ور ا أحكاا الفقر الثانية ،أن اشترك األنفان ممن لا اال وا بعد سن الةامسة
العشر في األ مان العدا ية بصور مباشر  ،وو عوا في بهة الةصا ،فإن ا يظلون مستفادان من الحماية

الةاصة التي تكفل ا همء الماد  ،سواء كانوا أا لا يكونوا أسر حربا

 4ا اجب وه األنفان في حالة القبك لا ا ،أو احتجازها ،أو ا تقال ا ألسباب تتعلق بالنزاا المسلك ،في
أماكن منفصلة ن تلك التي تةصص للبال انا وتستثني من ملك حاالت األسر التي تعد ل ا أماكن لإل امة
كوحدات ا لية ،كما جاء في الفقر الةامسة من الماد 75ا

5ا ال اجوز تنفام حكا اإل داا لجريمة تتعلق بالنزاا المسلك ،لي األشةاص المان ال يكونون د ال وا بعد
الثامنة شر من مرها و ت ارتكاب الجريمةا
المادة 78
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1ا ال يقوا أ

في النزاا اتداار اجالء األنفان -اةال

نر

ا تهت ملك أسباب

ر اياء -الي الد أجناي اال اجالء مؤ تا اما

رية تتعلق بصحة النف أو الج الناي أو اما تنلات ملك سالمت في ا ليا محت ا

ويقتهي األمر الحصون لي موافقة مكتوبة لي هما اإلجالء من آبا ا أو أولياء أمورها الشر اان اما كانوا
موجودانا وفي حالة تعمر العثور لي هؤالء األشةاص فإن األمر يقتهي الحصون لي موافقة مكتوبة لي

مث هما اإلجالء من األشةاص المسؤولان بصفة أساسية بحكا القانون أو العر
وتتولى الدولة الحامية اإلش ار

اإلجالء ،والنر

الم

لي هما اإلجالء ،باالتفاق م األن ار

يستهات األنفان ،واألن ار

ن ر اية هؤالء األنفانا

المعنية ،أ

النر

الم

المان اجر اجالء ر اياهاا ويتةم جمي أن ار

انظا

النزاا،

في ك حالة لي حد  ،كافة االحتيانات الممكنة لتجنب تعريك هما اإلجالء للةنرا

 2ا ويتعان ،في حالة حدوث اإلجالء وفقا للفقر األولي ،متابعة تزويد النف أثناء وجودء ةار البالد ج د
اإلمكان بالتعليا بما في ملك تعليم الداني واألةال ي وفق ر بة والدي ا

اا اتنظيا اإلجالء ،وكملك سلنات الالد المهات -اما كان ملك مناسبا -ا داد

3ا تتولى سلنات النر الم

بنا ة لك نف مصحوبة بصور شمسية ،تقوا اإرسال ا الي الوكالة المركزية للبحث ن المفقودان التابعة للجنة
ود األنفان المان اتا اجالؤها نبقا ل مء الماد الي أسرها

الدولية للصلاب األحمر وملك من أج تس ا

وأونان ا وتتهمن ك بنا ة المعلومات التالية ،كلما تيسر ملك ،وحاثما ال اترتب لي مجازفة اإاماء النف ي

طأ

لقب

أو

ألقاب

النف ،

طب

اسا

النف

طأو

أسماؤء ،

ط

نوا

طد مح وتاريو الميالد طأو السن التقرياي اما كان تاريو الميالد ار معرو
طهي

طو

األا،

اسا

طز

اسا

ولقا ا

اسا

أ رب

طظ
ط

ط

ا

األب

النف ،

،

ان

الزوا
الناس

لة

النف

طك

الوننية،
نوان

أ

النف ،
أةر

ل ات

طن

اتكلا

ا لة

را
حالة

وجد،

للنف ،

جنسية
وأية

بالكام ،

ل وية

اا

النف ،
النف ،

النف ،
الصحية،

النف

طا

فصالة

دا

النف ،

طن

المالمك

المماز

للنف ،

طس

تاريو

العثور

ومكان
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لي

النف ،

طا
ط

تاريو

م ادر

ومكان

للالد،

النف

ديانة النف  ،ان وجدت،

طص

الحالي

العنوان

للنف

طق تاريو ومكان ومالبسات الوفا ومكان الدفن في حالة وفا النف

في
ا

الدولة

المهيفة،

ودت ا

الفصل الثالث :الصحفيون

المادة 79
1ا يعد الصحفاون الم

اباشرون م مات م نية ةنر في منانق المناز ات المسلحة أشةاصا مدناان همن

مننوق الفقر األولي من الماد 50ا

 2ا اجب حماات ا ا مء الصفة بمقتهى أحكاا االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون شرينة أال يقوموا بأ

م

يسي الي وهع ا كأشةاص مدناان وملك دون اإلةالن بحق المراسلان الحرباان المعتمدان لد القوات المسلحة
في االستفاد من الوه المنصوص لي في الماد  4طأ 4-من االتفا ية الثالثةا

3ا اجوز ل ا الحصون لي بنا ة هوية وفقا للنموم المرفق بالملحق ر ا ط 2ل ما اللحق الاروتوكون ا تصدر

همء البنا ة ،حكومة الدولة التي يكون الصحفي من ر اياها ،أو التي يقيا فا ا ،أو التي يق فا ا ج از األنباء
الم يستةدم  ،وتش د لي صفت كصحفيا
الباب

الخامس:

القسم األول :أحكام عامة

تنفيذ

االتفاقيات

وهذا

اللحق

"البروتوكول"

المادة 80
1ا تتةم األن ار

السامية المتعا د وأن ار

النزاا دون ابناء ،كافة اإلجراءات الالزمة لتنفام التزامات ا بمقتهى

االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا

 2ا تصدر األن ار

السامية المتعا د وأن ار

اللحق الاروتوكون  ،وتشر

النزاا األوامر والتعليمات الكفالة اتأمان احتراا االتفا يات وهما

لي تنفامهاا

458

المادة 81
النزاا كافة التس يالت الممكنة من جانا ا للجنة الدولية للصلاب األحمر لتمكان ا من أداء الم اا

 1ا تمنك أن ار

اإلنسانية المسند الا ا بموجب االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون  ،بقصد تأمان الحماية والعون لهحايا

المناز ات ،كما اجوز للجنة الدولية للصلاب األحمر القياا بأ نشا انساني آةر لصالك هؤالء الهحايا شرينة
موافقة أن ار

النزاا المعنيةا

النزاا التس يالت الالزمة لجمعيات ا الوننية للصلاب األحمر طال الن األحمر ،األسد والشمس

 2ا تمنك أن ار

األحمرين لممارسة نشان ا اإلنساني لصالك هحايا النزاا ،وفقا ألحكاا االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون
والمبادئ األساسية للصلاب األحمر المقرر في مؤتمرات الصلاب األحمر الدوليةا

3ا تيسر األن ار

السامية المتعا د وأن ار

النزاا ،بك وسالة ممكنة ،العون الم

تقدم جمعيات الصلاب

األحمر طال الن األحمر ،األسد والشمس األحمرين ورابنة جمعيات الصلاب األحمر لهحايا المناز ات وفقا
ألحكاا االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون  ،والمبادئ األساسية للصلاب األحمر المقرر في مؤتمرات الصلاب
األحمر الدوليةا

 4ا توفر األن ار

السامية المتعا د وأن ار

النزاا ،د اإلمكان ،تس يالت مماثلة لما ورد في الفقرتان الثانية

والثالثة للمنظمات اإلنسانية األةرا المشار الا ا في االتفا يات وفي هما اللحق الاروتوكون  ،والمرةص ل ا وفقا
لوصون المر ية من ا أن ار

النزاا المعنية ،والتي تمارس نشان ا اإلنساني وفقا ألحكاا االتفا يات وهما

اللحق الاروتوكون ا
المادة 82
تعم األ ن ار

السامية المتعا د دوما ،وتعم أن ار

اال تهاء ،لتقديا المشور للقاد العسكريان

النزاا المسلك لي تأمان توفر المستشارين القانوناان ،ند

لي المستو

المناسب ،بشأن تنااق االتفا يات وهما اللحق

الاروتوكون وبشأن التعليمات المناسبة التي تعني للقوات المسلحة فيما اتعلق ا ما الموهواا
المادة 83
 1ا تتع د األن ار

السامية المتعا د بالقياا في زمن السلا وكما أثناء النزاا المسلك انشر نصوص االتفا يات

ونص هما اللحق الاروتوكون ا لي أوس نناق ممكن في بالدها ،وبإد ار دراست ا بصفة ةاصة همن ارامج
التعليا العسكر ا وتشجي السكان المدناان لي دراست ا ،حتى تصبك همء المواثاق معروفة للقوات المسلحة
وللسكان المدناانا
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 2ا اجب لي أية سلنات سكرية أو مدنية تهنل أثناء النزاا المسلك بمسؤوليات تتعلق اتنااق االتفا يات

وهما اللحق الاروتوكون أن تكون لي الماا تاا انصوص همء المواثاقا
المادة 84
تتبادن األن ار

السامية المتعا د فيما اان ا ،بأسرا ما يمكن ،تراجم ا الرسمية ل ما اللحق الاروتوكون  ،وكما

القوانان واللوا ك التي د تصدرها لتأمان تنايق  ،وملك ن نريق أمانة اإلاداا لالتفا يات ،أو ن نريق الدون

الحامية ،حسبما يكون مناسباا

القسم الثاني :قمع االنتهاكات لالتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"

المادة 85
 1ا تناق أحكاا االتفا يات المتعلقة بقم االنت اكات واالنت اكات الجسمية مكملة بأحكاا هما القسا

لي

االنت اكات الجسيمة ل ما اللحق الاروتوكون ا

2ا تعد األ مان التي كيفت لي أن ا انت اكات جسيمة في االتفا يات بمثابة انت اكات جسيمة كملك بالنسبة ل ما
اللحق الاروتوكون اما ا ترفت هد أشةاص ها في بهة الةصا وتشمل ا حماية المواد  44و  45و  73من

هما اللحق الاروتوكون ا أو ا ترفت هد الجرحى أو المرهي أو المنكوبان في البحار المان انتمون الي الةصا
ويحما ا هما اللحق الاروتوكون ا أو ا ترفت هد أفراد الةدمات الناية أو ال ا ات الدانية ،أو هد الوحدات
الناية أو وسا ي النق الناي التي يسينر لا ا الةصا ويحما ا هما اللحق الاروتوكون ا

3ا تعد األ مان التالية ،فهال ن االنت اكات الجسيمة المحدد من الماد  ،11بمثابة انت اكات جسيمة ل ما
اللحق الاروتوكون اما ا ترفت ن مد ،مةالفة للنصوص الةاصة ا ا في هما اللحق الاروتوكون  ،وساات

وفا أو أما بال ا بالجسد أو بالصحةي

طأ جع السكان المدناان أو األفراد المدناان هدفا لل جوا،

طب شن هجوا شوا ي ،يصاب السكان المدناان أو األ يان المدنية ن معرفة بأن مث هما ال جوا يساب
ةسا ر بال ة في األرواظ ،أو اصابات باألشةاص المدناان أو أه ار ار لو يان المدنية كما جاء في الفقر الثانية
 1ثالثا من الماد ،57
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ط

شن هجوا لي األش ان ال ندسية أو المنشآت التي تحو

و ةنر ن معرفة بأن مث هما ال جوا يساب

ةسا ر بال ة في األرواظ ،أو اصابات باألشةاص المدناان ،أو أهرار لو يان المدنية كما جاء في الفقر الثانية
أ ثالثا من الماد ،57

طد اتةام الموا

المجرد من وسا

الدفاا ،أو المنانق المنزو ة السالظ هدفا لل جوا،

طهي اتةام شةص ما هدفا لل جوا ،ن معرفة بأن

اجز ن القتان،

طو االستعمان ال ادر مةالفة للماد  37للعالمة المماز للصلاب األحمر أو ال الن األحمر أو األسد والشمس
األحمرين ،أو أية المات أةر للحماية تقرها االتفا يات أو هما اللحق الاروتوكون ا

4ا تعد األ مان التا لية ،فهال

ن االنت اكات الجسيمة المحدد في الفقر السابقة وفي االتفا يات ،بمثابة

انت اكات جسيمة ل ما اللحق الاروتوكون ا اما ا ترفت ن مد ،مةالفة لالتفا يات أو اللحق الاروتوكون ي

طأ ياا دولة االحتالن انق بعك سكان ا المدناان الي األراهي التي تحتل ا أو ترحا أو نق ك أو بعك
سكان األراهي المحتلة داة نناق تلك األراهي أو ةارج ا ،مةالفة للماد  49من االتفا ية الرابعة،

طب ك تأةار ال مارر ل في ا اد أسر الحرب أو المدناان الي أونان ا،

ط

ممارسة التفر ة العنصرية طاالبارتااد و ارها من األسالاب المانية لي التمااز العنصر والمنافية لإلنسانية

والم انةا والتي من شأن ا النا من الكرامة الشةصية،

طد شن ال جمات لي اآلثار التاريةية وأماكن العباد واأل مان الفنية التي يمكن التعر

لا ا اوهوظ ،والتي

تمث التراث الثقافي أو الروحي للشعوب ،وتوفرت ل ا حماية ةاصة بمقتهى ترتابات معانة ،و لي ساا المثان
في انار منظمة دولية مةتصة ،مما يسفر ن تدمار بالغ ل مء األ يانا وملك في الو ت الم ال اتوفر في أ

دلا

لي مةالفة الةصا للفقر ب من الماد 53ا وفي الو ت الم ال تكون في همء اآلثار التاريةية وأماكن

العباد واأل مان الفنية في مو

ريب بصور مباشر من أهدا
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سكرية،

طهي حرمان شةص تحمي االتفا يات ،أو مشار الي في الفقر الثانية من همء الماد من حق في محاكمة ادلة
نبقا لوصون المر يةا

5ا تعد االنت اكات الجسيمة لالتفا يات ول ما اللحق الاروتوكون بمثابة ج ار ا حرب وملك م

دا اإلةالن

اتنااق همء المواثاقا
المادة 86
السامية المتعا د وأن ار

 1ا تعم األن ار

النزاا لي م االنت اكات الجسيمة واتةام اإلجراءات الالزمة لمن

كافة االنت اكات األةرا لالتفا يات ول ما اللحق الاروتوكون  ،التي تنجا ن التقصار في أداء م واجب
األداءا

 2ا ال يعفي ياا أ

مرؤوس بانت اك االتفا يات أو هما اللحق الاروتوكون رؤساءء من المسؤولية الجنا ية أو

التأدااية ،حسب األحوان ،اما لموا ،أو كانت لدا ا معلومات تتيك ل ا في تلك الظرو  ،أن اةلصوا الي أن
كان ارتكب ،أو أن في ساال الرتكاب مث هما االنت اك ،ولا اتةموا ك ما في وسع ا من اجراءات مستنا ة
لمن أو م هما االنت اكا
المادة 87
 1ا اتعان

لي األن ار

السامية المتعا د و لي أن ار

النزاا أن تكلت القاد العسكريان بمن االنت اكات

لالتفا يات ول ما اللحق الاروتوكون ا اما لزا األمر ،بقم همء االنت اكات وابال ا الي السلنات المةتصة،

وملك فيما اتعلق بأفراد القوات المسلحة المان يعملون تحت امرت ا و ارها ممن يعملون تحت اشراف اا

2ا اجب لي األن ار

السامية المتعا د وأن ار

النزاا أن اتنلاوا من القاد -ك حسب مستواء من المسؤولية-

التأكد من أن أفراد القوات المسلحة ،المان يعملون تحت أمرت ا

لي اانة من التزامات ا كما تنص

لا ا

االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون ا وملك ب ية من و م االنت اكاتا

3ا اجب لي األن ار

مرؤوسي أو أ

السامية المتعا د وأن ار

أشةاص آةرين ةاهعان لسلنت

النزاا أن اتنلاوا من ك

ا د يكون لي اانة من أن بعك

لي وشك أن يقترفوا أو ا ترفوا انت اكات لالتفا يات أو ل ما

اللحق الاروتوكون  ،أن يناق اإلجراءات الالزمة ليمن مث هما الةرق لالتفا يات أو ل ما اللحق الاروتوكون ،

وأن اتةم ،ندما يكون ملك مناسبا ،اجراءات تأدااية أو جنا ية هد مرتكاي همء االنت اكاتا
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المادة 88
السامية المتعا د ك من ا لآلةر أكار سي من المعاونة فيما اتعلق باإلجراءات الجنا ية التي

 1ا تقدا األن ار

تتةم بشأن االنت اكات الجسيمة ألحكاا االتفا يات أو هما اللحق الاروتوكون ا

2ا تتعاون األن ار

السامية المتعا د فيما اان ا بالنسبة لتسليا المجرمان ندما تسمك الظرو

املك وم التقاد

بالحقوق وااللتزامات التي أ رت ا االتفا يات والفقر األولي من الماد  85من هما اللحق الاروتوكون ا وتولي همء
األن ار

نلب الدولة التي و عت المةالفة الممكور لي أراها ا ما يستأهل من ا تبارا

3ا ويجب أن يناق في جمي األحوان انون النر

السامي المتعا د المقدا الي النلبا وال تمس الفقرات

السابقة ،م ملك ،االلتزامات الناجمة ن أحكاا أية معاهد أةر ثنا ية كانت أا جما ية تنظا حاليا أو مستقبال

كليا أو جز يا موهوا التعاون في الشؤون الجنا يةا
المادة 89
تتع د األن ار

السامية المتعا د بأن تعم  ،مجتمعة أو منفرد  ،في حاالت الةرق الجسيا لالتفا يات وهما اللحق

الاروتوكون بالتعاون م األما المتحد وبما اتال ا م ماثاق األما المتحد ا

المادة 90
1ا طأ تشك لجنة دولية لتقصي الحقا ق يشار الا ا فيما بعد باسا اللجنة ا تتألت من ةمسة شر هوا لي
درجة الية من الةلق الحماد والمش ود ل ا بالحاد ،

طب تتولى أمانة اإلاداا ،لد موافقة ما ال يق
اللجنة حسب الفقر الثانية الد و
لممثلي أول ك األن ار

ن شرين من األن ار

السامية المتعا د

لي اون اةتصاص

ند ما ثا بعد ملك لي فترات مد ك من ا ةمس سنوات ،الي قد اجتماا

السامية المتعا د من أج انتةاب أ هاء اللجنةا وينتةب ممثلو لون ار

السامية

المتعا د في هما االجتماا أ هاء اللجنة باال تراا السر من اان ا مة من األشةاص ترشك فا ا ك من
األن ار

ط

السامية المتعا د شةصا واحدا،

يعم أ هاء اللجنة بصفت ا الشةصية ويتولون مناصا ا لحان انتةاب األ هاء الجدد في االجتماا

التالي،
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السامية المتعا د  -ند اجراء االنتةاب -من أن األشةاص المرشحان للجنة اتمتعون

طد تتحقق األن ار

شةصيا بالمؤهالت المنلوبة وأن التمثا الج رافي المقسي د رو ي في اللجنة كك ،

طهي تتولى اللجنة مات ا م ء المناصب الشا ر التي تةلو بصور نار ة م م ار ا أحكاا الفقرات الفر ية
الممكور آنفا،

طو توفر أمانة اإلاداا للجنة كافة التس يالت اإلدارية الالزمة لتأدية م ام اا

2ا طأ اجوز لون ار

السامية المتعا د  ،لد

التو ي أو التصداق لي اللحق الاروتوكون أو االنهماا الي ،

أو في أ و ت آةر الحق ،أن تعلن أن ا تعتر -ا ترافا وا عيا ودون اتفاق ةاص ،ا أ نر ساا متعا د

آةر يقا االلتزاا مات  -باةتصاص اللجنة بالتحقاق في اد اءات مث هما النر

اآلةر ،وفق ما تجازء همء

الماد ،

طب تسلا ا النات القاون المشار الا ا بعالي الي أمانة اإلاداا ل ما اللحق الاروتوكون التي تتولى ارسان صور
من ا الي األن ار

ط

السامية المتعا د ،

تكون اللجنة مةتصة باآلتيي

أوالي التحقاق في الو ا

المتعلقة بأ

اد اء ةاص بانت اك جسيا كما حددت

االتفا يات وهما اللحق

الاروتوكون ،

ثانياي العم

لي ا اد احتراا أحكاا االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون من ةالن مسا ا ا الحماد ،

طد ال تجر اللجنة تحقيقا ،في الحاالت األةرا ،لد
اآلةر المعني أو األن ار

األةرا المعنية،

تقدا أحد أن ار

النزاا بنلب ملك ،اال بموافقة النر

طهي تظ أحكاا المواد  52من االتفا ية األولي و  53من االتفا ية الثانية و  132من االتفا ية الثالثة و 149
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من االتفا ية الرابعة سارية لي ك ما از ا من انت اك لالتفا يات وتنناق كملك لي ما از ا من انت اك ل ما
اللحق الاروتوكون

لي أن اةه ملك لوحكاا المشار الا ا آنفا في همء الفقر ا

3ا طأ تتولى جمي التحقيقات رفة تحقاق تتكون من سبعة أ هاء اتا تعان ا لي النحو التالي ،وملك ما لا
تتفق األن ار

المعنية لي نحو آةري

ط 1ةمسة من أ هاء اللجنة ليسوا من ر ايا أحد أن ار
للمنانق الج رافية وبعد التشاور م أن ار

ط2

النزاا يعان ا ر يس اللجنة لي أساس تمثا مقسي

النزاا،

هوان ةاصان ل ما ال رك ،ويعان ك من نرفي النزاا واحد من ما ،وال يكونان من ر ايا أا ما،

طب يحدد ر يس اللجنة فور تلقي نلبا بالتحقاق م لة زمنية مناسبة لتشكا

رفة التحقاقا واما لا اتا تعاان أ

من العهوين الةاصان ةالن الم لة المحدد يقوا الر يس لي الفور اتعاان هو أو هوين اهافاان من
اللجنة بحاث تستكم

هوية رفة التحقاقا

 4ا طأ تد و رفة التحقاق المشكلة نبقا ألحكاا الفقر الثالثة ا د

اجراء التحقاق أن ار

النزاا لمسا دت ا

وتقديا األدلة ويجوز ل ا أيها أن تبحث ن أدلة أةر حسبما اتراءا ل ا مناسبا كما اجوز ل ا أن تجر تحقيقا
في المو ت لي النايعة،

طب تعرك جمي األدلة بكامل ا لي األن ار  ،ويكون من حق ا التعلاق لا ا لد اللجنة،

ط

يحق لك نر اال تراك لي همء األدلةا

5ا طأ تعرك اللجنة لي األن ار

تقري ار بالنتا ج التي توصلت الا ا رفة التحقاق م التوصيات التي تراها

مناسبة،

طب اما جزت رفة التحقاق ن الحصون لي أدلة كافية للتوص الي نتا ج تقوا لي أساس من الو ا
والحاد فعلي اللجنة أن تعلن أسباب ملك العجز،
465

ط

ال اجوز للجنة أن تنشر لنا النتا ج التي توصلت الا ا اال اما نلب من ا ملك جمي أن ار

النزااا

 6ا تتولى اللجنة وه ال حت ا الداةلية بما في ملك القوا د الةاصة ار اسة اللجنة ور اسة رفة التحقاقا ويجب
أن تكف همء القوا د ممارسة ر يس اللجنة لم ام في جمي األحوان وأن يمارس همء الم اا ،لد
تحقاق ،شةص ليس من ر ايا أحد أن ار

النزااا

7ا تسدد المصروفات اإلدارية للجنة من اشتراكات األن ار

السامية المتعا د التي تكون د أصدرت ا النات

وفقا للفقر الثانية ،ومن المساهمات النو يةا ويقدا نر أو أن ار
لت نية النفقات التي تتكفل ا رفة التحقاق ويستد هما النر
األن ار

اجراء أ

النزاا التي تنلب التحقاق األموان الالزمة

أو األن ار

أو

ما وفت من أموان من النر

المد ي لا ا ،وملك في حدود ةمسان بالما ة من نفقات رفة التحقاقا ويقدا ك جانب ةمسان

بالما ة من األموان الالزمة ،اما ما دمت ل رفة التحقاق اد اءات مهاد ا
المادة 91
يسأن نر النزاا الم

انت ك أحكاا االتفا يات أو هما اللحق الاروتوكون

ن دف تعويك اما ا تهت الحان

ملكا ويكون مسؤوال ن كافة األ مان التي يقترف ا األشةاص الم يشكلون جزءا من وات المسلحةا
الباب السادس :أحكام ختامية

المادة 92
يعرك هما اللحق الاروتوكون للتو ي

لي من ا أن ار

االتفا يات بعد ستة أش ر من التو ي

لي الوثيقة

الةتامية ويظ معروها للتو ي نوان فتر اثني شر ش راا
المادة 93
اتا التصداق لي هما اللحق الاروتوكون في أسرا و ت ممكن ،وتودا وثا ق التصداق لد المجلس االتحاد
السويسر  ،أمانة اإلاداا الةاصة باالتفا ياتا
المادة 94
يكون هما اللحق الاروتوكون مفتوحا لالنهماا الي من ا أ
وتودا وثا ق االنهماا لد أمانة اإلادااا
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نر

في االتفا يات لا يكن د و

لي ،

المادة 95
1ا اادأ سريان هما اللحق الاروتوكون بعد ستة أش ر من تاريو ااداا وثيقتان من وثا ق التصداق أو االنهمااا

 2ا ويادأ سريان اللحق الاروتوكون بالنسبة أل نر في االتفا يات يصدق لي أو انها الي

قب ملك ،بعد

ستة أش ر من تاريو ااداا ملك النر لوثيقة تصديق أو انهمام ا
المادة 96
1ا تناق االتفا يات با تبارها مكملة ا ما اللحق الاروتوكون اما كان أن ار

االتفا يات أنرافا في هما اللحق

الاروتوكون أيهاا

 2ا يظ األنر

في اللحق الاروتوكون مرتبنان بأحكام في ال ات ا المتبادلة ولو كان أحد أن ار

ار مرتبي ا ما اللحق الاروتوكون ا ويرتبنون فهال ن ملك ا ما اللحق الاروتوكون ازاء أ

النزاا

من األن ار

ار المرتبنة ب اما ما ا ملك النر أحكاا اللحق الاروتوكون ونبق اا

 3ا اجوز للسلنة الممثلة لشعب مشتبك م نر ساا متعا د في نزاا مسلك من الناب المشار الي في الفقر
الرابعة من الماد األولي أن تتع د اتنااق االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون فيما اتعلق املك النزاا ،وملك ن

نريق توجي ا الن انفراد

الي أمانة ااداا االتفا ياتا ويكون لمث هما اإل الن ،اثر تسلا أمانة اإلاداا ل ،

اآلثار التالية فيما اتعلق املك النزااي

طأ تدة االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون في حاز التنااق بالنسبة للسلنة الممكور اوصف ا نرفا في النزاا،
وملك

فور ،

بأثر

طب تمارس السلنة الممكور الحقوق مات ا وتتحم االلتزامات ان ا التي لنر ساا متعا د في االتفا يات وهما
اللحق الاروتوكون ،

ط

أنر
ا
تلزا االتفا يات وهما اللحق الاروتوكون

النزاا جميعا لي حد سواءا

المادة 97
 1ا يمكن أل

نر

ساا متعا د أن يقترظ اجراء تعديالت لي هما اللحق الاروتوكون ويالغ نص أ

مقترظ الي أمانة اإلاداا التي تقرر بعد التشاور م كافة األن ار
األحمر ما اما كان انب ي قد مؤتمر للنظر في التعدا المقترظا
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تعدا

السامية المتعا د واللجنة الدولية للصلاب

 2ا تد و أمانة اإلاداا كافة األن ار

االتفا يات سواء كانت

السامية المتعا د الي ملك المؤتمر ،وكملك أن ار

مو عة لي هما اللحق الاروتوكون أا لا تكن مو عة لي ا
المادة 98
1ا تجر اللجنة الدولية للصلاب األحمر ةالن فتر ال تتجاوز أرب سنوات أثر سريان هما اللحق الاروتوكون ،
ثا لي مد

فترات ال تق ك من ا ن أرب سنوات ،مشاورات م األن ار

السامية المتعا د تتعلق بالملحق

ر ا ط 1ل ما اللحق الاروتوكون ا ول ا أن تقترظ اما رأت هرور لملك ،قد اجتماا للةاراء الفناان ب ية تنقيك
الملحق ر ا ط ، 1وأن تقترظ ما د يكون مر وبا في من تعديالتا وتقوا اللجنة الدولية للصلاب األحمر بالد و
الي قد هما االجتماا ود و م ار اان ن المنظمات الدولية المعنية الي  ،وملك ما لا يعترك ثلث دد األن ار
السامية المتعا د

لي قد مث هما االجتماا ةالن ستة أش ر من تاريو ابال ا اال تراظ بعقدءا وتوج اللجنة
و ت اناء لي نلب ثلث األن ار

الدولية للصلاب األحمر الد و الي قد مث هما االجتماا أيها في أ

المتعا د ا

السامية
2ا تد و أمانة اإلاداا الي قد مؤتمر لون ار

االتفا يات للنظر في التعديالت التي

السامية المتعا د وأن ار

ا ترح ا اجتماا الةاراء الفناان ،اما نلات ملك أثر هما االجتماا اللجنة الدولية للصلاب األحمر أو ثلث

األن ار

المتعا د ا

السامية

3ا اتا ا رار التعديالت المقترحة لي الملحق ر ا ط 1في هما المؤتمر بأ لاية ثلثي األن ار
الحاهر

والمشتركة

4ا تقوا أمانة اإلاداا اإبالغ أ

تعدا اتا ا اررء ا ما األسلوب الي األن ار

في

االتفا ياتا ويعتار التعدا مقاوال بعد انقهاء اا من تاريو ابال

ةالن همء المد اايان
 5ا اادأ سريان التعدا الم
األن ار

دا اون التعدا

السامية المتعا د

من ا

ما ال يق

التصويتا
السامية المتعا د والي أن ار

لي النحو السااق ما لا تةنر أمانة اإلاداا
ن ثلث األن ار

السامية المتعا د ا

ا تار مقاوال وفقا للفقر الرابعة بعد ثالثة أش ر من تاريو اول بالنسبة لجمي

السامية المتعا د ما دا األن ار

نر

التي أصدرت ايان دا القاون وفقا لتلك الفتر ا ويمكن أل

يصدر مث هما الايان أن يسحب في أ و ت ،ومن ثا يسر التعدا بالنسبة الي بعد انقهاء ثالثة أش ر لي
الايانا

سحب

 6ا تتولى أمانة اإلاداا اةنار األن ار
وباألن ار

السامية المتعا د وأن ار

االتفا يات اتاريو ادء سريان أ

تعدا ،

الملتزمة ب  ،وبتاريو ادء سريان بالنسبة لك نر  ،وبيانات دا القاون الصادر وفقا للفقر الرابعة

وبما تا سحب من اا
المادة 99
1ا اما ما تحل أحد األن ار

السامية المتعا د من االلتزاا ا ما اللحق الاروتوكون فال يسر هما التحل من

االلتزاا ،اال بعد مهي سنة لي استالا وثيقة تتهمن  ،وم ملك اما ما كان النر

المتحل من التزام

ند

انقهاء همء السنة مشتركا في وه من األوهاا التي أشارت الا ا الماد األولي ،فال يصبك التحل من االلتزاا

نافما ا ن اية النزاا المسلك أو ن اية االحتالن ،و لي أية حان ،ا انت اء العمليات الةاصة اإةالء ساا
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المان

األشةاص
 2ا االغ التحل
المتعا د ا

3ا

ال

االتفا يات

تحما ا

أو

ن ا يا

ا ادت ا

الي

من االلتزاا تحريريا الي أمانة اإلاداا وتتولى األمانة ابال

اترتب

لي

التحل

4ا ال يكون التحل من االلتزاا الم

من

أ

االلتزاا

أثر

اتا بمقتهى الفقر األولي ،أ

اال

أونان ا

تونان اا

أو

الي جمي األن ار
للدولة

بالنسبة

السامية

التي

أادت ا

أثر لي االلتزامات التي تكون د ترتات

فعال لي النر المتحل من التزام بموجب هما اللحق الاروتوكون نتاجة للنزاا المسلك ،وملك فيما اتعلق بأ
فع ارتكب ا أن يصبك هما التحل من االلتزاا نافماا
المادة 100
تتون أمانة اإلاداا ابالغ األن ار

السامية المتعا د  ،وكملك أن ار

االتفا يات المو عة و ار المو عة لي هما

اللحق الاروتوكون بما اليي

طأ التوا ي التي تما هما اللحق الاروتوكون وااداا وثا ق التصداق واالنهماا نبقا للمادتان  93و ،94
طب

ط

تاريو

االتصاالت

سريان

والايانات

اللحق

هما

التي

نبقا

تتلقاها

الاروتوكون
للمواد

نبقا
84

و

للماد
90

و

،95
،97

طد التصريحات التي تتلقاها نبقا للفقر الثالثة من الماد  96والتي تتولى ابال ا بأسرا الوسا ،
طهي وثا ق التحل من االلتزاا المال ة نبقا للماد 99ا
المادة 101
 1ا ترس أمانة ااداا االتفا يات هما اللحق الاروتوكون بعد دةول في حاز التنااق الي األمانة العامة لوما
المتحد

ب ية

التسجا

والنشر

ونبقا

للماد

102

2ا تالغ أيها أمانة ااداا االتفا يات األمانة العامة لوما المتحد

من

ماثاق

األما

المتحد ا

ن ك تصداق أو انهماا أو تحل من

االلتزاا د تتلقاء بشأن هما اللحق الاروتوكون ا
المادة 102
اودا أص هما اللحق الاروتوكون لد
الي جمي األن ار

أمانة ااداا االتفا يات وتتولى األمانة ارسان صور رسمية متعمد من

في االتفا ياتا وتتساوا نصوص العربية والصانية واإلنكلازية والفرنسية والروسية واألسبانية

في حجات اا
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رقم

الملحق

الالئحة المتعلقة بتحقيق الهوية

1

الفصل األول :بطاقة تحقيق الهوية

المادة 1
بنا ة تحقاق ال وية الةاصة باألفراد المدناان الدا مان في الةدمات الناية وال ا ات الدانية

 1ا اجب أن تتوافر في بنا ة ال وية الةاصة باألفراد المدناان الدا مان في الةدمات الناية وال ا ات الدانية،
المشار الا ا في الفقر الثالثة من الماد  18من هما اللحق الاروتوكون الشرو التاليةي

طآ

طب
ط

أن

تحم

أن

العالمة

المماز ،

وأن

تكون

يسمك

مقوا

حجم ا

أن تحرر بالل ة القومية ،أو بالل ة الرسمية طيمكن فهال

بحمل ا

در

الجاب،

في

المستناا،

ن ملك تحريرها ال ات أةر ،

طد أن امكر ا ا اسا حامل ا ،وتاريو ميالدء طأو سن و ت اصدارها اما لا اتوفر تاريو الميالد  ،ور ا ادء
الشةصي
طهي

أن

تقرر

الصفة

التي

طو

أن

تحم

صور

شمسية

طز

أن

تحم

تةون

لحامل ا

لصاحب

ان

بحقوق

التمت

البنا ة،

ةاتا

وكملك
وتو ي

وجد،

االتفا يات

واللحق

الاروتوكون ،

أو

بصمت

كلا ما،

تو يع

السلنة

أو

المةتصة،

طظ أن تقرر تاريو اصدار البنا ة وتاريو انت اء صالحات اا

2ا اجب أن تكون بنا ة ال وية موحد النموم داة ا ليا دولة النر السامي المتعا د وأن تكون در اإلمكان
لي النسق مات بالنسبة لجمي أن ار

في شك ط 1وتتبادن أن ار

من اا اما اةتلت ملك النموم

النزااا ويمكن ألن ار

النزاا انت ا النموم المحرر ال ة وحاد  ،الماان

النزاا فيما اان ا حان نشوب األ مان العدا ية انة من النموم الم يستةدم ك

ن الماان في الشك ط 1ا وتستةر بنا ة ال وية ،من صورتان ،اما أمكن،

تحفظ احداها لد سلنة اإلصدار ،التي اجب أن تباشر م ار بة البنا ات الصادر ن اا

3ا ال اجوز بأ حان تجريد األفراد المدناان الدا مان في الةدمات الناية وال ا ات الدانية من بنا ات هويت ا،
ويحق ل ا الحصون لي نسةة ادالة ل مء البنا ة في حالة فقدهاا
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المادة 2
بطاقة الهوية لألفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية

1ا اجب أن تكون بنا ة ال وية الةاصة باألفراد المدناان الو تاان في الةدمات الناية وال ا ات الدانية ،مماثلة
النزاا انت ا النموم

در اإلمكان لتلك المنصوص لا ا في الماد األولي من همء الال حة ،ويجوز ألن ار
الماان في الشك ط 1ا

دون تزويد األفراد المدناان الو تاان بك من الةدمات الناية وال ا ات الدانية

2ا يمكن ،حان تحون الظرو

ابنا ات هوية مماثلة لتلك الماانة في الماد األولي من همء الال حة ،أن ازود هؤالء األفراد بش اد تو ع ا
السلنات المةتصة تش د بأن الشةص الم صدرت ل د أسندت الي م مة كفرد و تي ،وتقرر ،اما أمكن ،مد

همء الم مة وحق في حم العالمة المماز  ،ويجب أن تمكر الش اد اسا حامل ا وتاريو ميالدء طأو سن و ت
اصدار الش اد اما لا اتوفر تاريو الميالد ووظيفت ور ا ادء الشةصي ان وجد ،ويجب أن تحم الش اد تو ي
حامل ا أو بصمت أو كلا ماا

الوج األمامي
ط

فراا

السا

مةصص

وسلنة

القنر

همء

اصدار

البنا ة

بنا ة ال وية
ألفراد

الناية

الةدمات

المدناان

الدا مان

بنا ة هوية
ألفراد

الدانية

ال ا ات

الو تاان

المدناان

االسا
تاريو

القاد

را

الميالد

الشةصي

طأو

السن
وجد

طان

اتمت صاحب همء البنا ة بحماية اللحق الاروتوكون اإلهافي التفا يات جنات المعقود في  12آب/أ سنس
1949

بشأن

حماية

هحايا

المناز ات

الدولية

المسلحة

اوصف
تاريو

اإلصدار

را
تو ي

طاللحق

الاروتوكون

األون

البنا ة
اصدار

سلنة

تاريو انت اء صالحية البنا ة
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البنا ة

الةلفي

الوج

النون
العنانان
الشعر
المات

أو

مماز

صور

أةر

ايانات

البنا ة

صاحب

الةاتا
تو ي

البنا ة

صاحب

أو

بصمة

أو

اا ام

االثنان

معا

نموم لبنا ة ال وية طمقاس  x 105 74ما

الفصل الثاني :الشارة المميزة

المادة

3

الشكل والطبيعة

1ا اجب أن تكون العالمة المماز طحمراء لي أرهية ايهاء كاار بالحجا الم
ويجوز لون ار

تاررء ظرو

استةدام اا

السامية المتعا د أن تنت ج النمام الماانة في الشك ر ا ط 2في تحدادها لشك الصلاب أو
أو

ال الن

والشمسا

األسد

2ا اجوز أن تكون العالمة المماز مهاء أو مها ة ليال أو حان تكون الرؤية محدود ا كما اجوز أن تصن
من مواد تسمك بالتعر

لا ا ن نريق وسا

التحسس التقنية

المادة

4

االستخدام
 1ا توه العالمة المماز كلما أمكن ملك ،لي مسنك مستو أو لي أ الا يس
الممكنة،

ومن

أبعد

رؤيت ا من جمي االتجاهات

مسافة

ممكنةا

2ا اجب در اإلمكان أن ارتد أفراد الةدمات الناية المكلفون اإةالء ساحة القتان من المصااان أ نية للرأس
ومالبس تحم العالمة المماز  ،وملك م التقاد اتعليمات السلنة المةتصةا
الفصل الثالث :إشارات مميزة
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المادة

5

االستخدام االختياري
 1ا اجب أن تستةدا اإلشارات المةصصة في هما الفص الستةدامات الوحدات الناية ووسا ي النق الناي
دون ارها ،في أية أ راك أةر  ،وملك دون الت اهي ن أحكاا الماد السادسة من همء الال حةا ويكون
كافة

استةداا

اإلشارات

الوارد

هما

في

اةتيارياا

الفص

 2ا اجوز للنا رات الناية الو تية التي لا يمكن وسم ا بالعالمة المماز  ،اما لهاق الو ت أو بساب نو ات ا ،أن
تستةدا اإلشارات المماز التي اجازها هما الفص ا

ويكون م ملك أسلوب التمااز األكثر فعالية من أج تحداد هوية النا ر الناية والتعر

لا ا ،هو استةداا

اشار بصرية سواء كانت العالمة المماز أا اإلشار الهو ية المحدد في الماد السادسة أا كلتا ما م تكملت ا

باإلشارات األةرا الوارد في المادتان السابعة والثامنة من همء الال حةا
المادة

6

اإلشارة الضوئية

1ا ت يأ اإلشار الهو ية -وتتألت من هوء أزرق وامك -الستةداا النا رات الناية للداللة لي هويت اا وال

اجوز ألية نا ر أةر أن تستةدا همء اإلشار ويمكن الحصون لي اللون األزرق المفه باستةداا معادالت
األلوان

اللون

حد

اللون

حد

حد اللون األرجواني

يفه

الثالث
ص=

األةهر

األايك

التاليةي
+

0.065
ص=

0.400

0.805
-

س
س

ص=  0.600 + 0.133س

أن اتراوظ معدن تردد ومهات اللون األزرق فيما اان  60و  100ومهة في الد يقة الواحد ا

2ا اجب تزوي د النا ر الناية بما د الزم ا من األهواء لجع اإلشار الهو ية مر ية من جمي الج ات
الممكنةا
 3ا اما لا اوجد اتفاق ةاص اان أن ار

النزاا يقصر استةداا األهواء الزر اء الوامهة لي تحداد هوية

المركبات والسفن والزوارق الناية ،فإن استةداا همء اإلشارات للمركبات والسفن األةرا ال يحظرا

المادة

7

اإلشارة الالسلكية

1ا تتكون اإلشار الالسلكية من رسالة هاتفية السلكية أو ار ية السلكية تسبق ا اشار األولوية المماز التي اجب
أن يحددها ويقرها مؤتمر ادار

المي للمواصالت الالسلكية تاب
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لالتحاد الدولي للمواصالت السلكية

والال سلكيةا وتاث اإلشار ثالث مرات ا داللة النداء الةاص بالنق الناي المعنيا وتاث همء الرسالة بالل ة
اإلنكلازية لي فترات مناسبة امامبة أو مامبات محدد اتبا ا للفقر  /3/ويقصر استةداا اشار األولوية لي

الوحدات
2ا تنق

الناية

ووسا ي

الناي

الرسالة الالسلكية المساو ة اإشار األولوية المماز المشار الا ا في الفقر األولي الايانات التاليةي

طأ

النداء

داللة

طب
ط

دد

الةاصة

مو

طد
طهي

النق

دون

ارهاا

وسا ي

اوسينة

وسينة

النق

ةي
الو ت المقدر الم

طو أية ايانات أةر مث مد

النق
النق

الناي،
الناي،

ونو ا،

الناي

السار

تست ر

المقصود،
والوصون حسب الحالة،

الرحلة والمو د المرتقب للم ادر

ارتفاا الناران والمامبات الالسلكية المتبعة ،ل ة التةانب المصنلك لا ا،

نرق ورموز ونظا أج ز التحسس طالرادار الثانوية للم ار بةا

3ا اجوز لون ار

السامية المتعا د أو ألن ار

النزاا أو ألحد أن ار

النزاا أن تحدد وتعلن ،متفقة أو منفرد ما

تةتارء من المامبات الوننية الستةدام من ال ا في مث همء االتصاالت وفقا لجدون توزي موجات المامبات

بال حة المواصالت الالسلكية الملحقة باالتفا ية الدولية للمواصالت السلكية والالسلكية وملك تيسا ار لالتصاالت
المشار الا ا في الفقرتان األولي والثانية وكملك االتصاالت المشار الا ا في المواد ،27 ،26 ،25 ،23 ،22
 31 ،30 ،29 ،28من اللحق الاروتوكون ا ويجب أن اةنر االتحاد الدولي للمواصالت السلكية والالسلكية
ا مء المامبات وفقا لإلجراءات التي يقرها مؤتمر ادار

المي للمواصالت الالسلكيةا

المادة

8

تحديد الهوية بالوسائل اإللكترونية

1ا اجوز استةداا نظاا التحسس طالرادار الثانو للم ار بة ،كما هو محدد في الملحق العاشر التفا ية شيكا و
الةاصة بالناران المدني المعقود في  7كانون األون/ديسمار  1944وما اجر
واآلةر ،لتحداد هوية النا رات الناية ومتابعة مسارهاا ويجب لي األن ار
وفقا

 2ا اجوز ألن ار

السامية المتعا د و لي أن ار

النزاا ،سواء متفقة أو منفرد  ،أن تقرر نرق ورموز نظاا أج ز التحسس طالرادار الثانو

النزاا أو أحد أن ار
للم ار بة

لا ا من تعديالت اان الو ت

لإلجراءات

التي

ا ا

توصي

منظمة

الناران

المدني

الدوليا

النزاا ،باتفاق ةاص فيما اان ا ،أن تنشي نظاما الكترونيا مماثال كي تستةدم في تحداد هوية

المركبات الناية والسفن والزوارق النايةا
الفصل الرابع :االتصاالت

المادة

9

االتصاالت الالسلكية
474

اجوز أن تساق اشار األولوية المنصوص

لا ا في الماد السابعة من همء الال حة االتصاالت الالسلكية

المال مة التي تقوا ا ا الوحدات الناية ووسا ي النق الناي تنايقا لإلجراءات المعمون ا ا وفقا للمواد ،23 ،22
 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25من اللحق الاروتوكون ا
المادة

10

استخدام الرموز الدولية
اجوز أيها للوحدات الناية ووسا ي النق الناي أن تستةدا الرموز واإلشارات التي يهع ا االتحاد الدولي
للمواصالت السلكية والالسلكية ومنظمة الناران المدني الدولي والمنظمة الحكومية االستشارية للمالحة البحريةا
وتستةدا همء الرموز واإلشارات ند م نبقا للمعااار والممارسات واإلجراءات التي أرست ا همء المنظماتا

المادة

11

الوسائل األخرى لالتصال
اجوز ،حان تعمر االتصاالت الالسلكية الثنا ية ،استةداا اإلشارات المنصوص
لإلشارات الم

لا ا في التقنان الدولي

أ رت المنظمة الحكومية االستشارية للمالحة البحرية ،أو في الملحق المتعلقة باتفا ية شيكا و

بشأن الناران المدني الدولي المعقود في  7كانون األون/ديسمار  1944وما اجر

لا ا من تعديالت اان

الو ت واآلةرا
المادة

12

خطط الطيران
تصاغ االتفا يات واالةنارات الةاصة اةني الناران المنصوص لا ا في الماد  29من اللحق الاروتوكون ،
در اإلمكان ،وفقا لإلجراءات التي وهعت ا منظمة الناران المدني الدوليا
المادة

13

اإلشارات واإلجرا،ات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية
اما استةدمت نا ر ا تراهي للتحقق من هوية نا ر ناية أثناء ناران ا أو لحمل ا لي ال او وفقا للمادتان
 31 ،30من اللحق الاروتوكون  ،فاجب لي ك من النا ر اال تراهية والنا ر الناية أن تستةدا اجراءات
اال تراك البصرية والالسلكية النمنية المنصوص

لا ا في الملحق الثاني التفا ية شيكا و بشأن الناران

المدني الدولي المؤرةة  7كانون األون/ديسمار  1944وما اجر

لا ا من تعديالت اان الو ت واآلةرا

الفصل الخامس :الدفاع المدني

المادة

14

بطاقة تحقيق الهوية
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 1ا تةه بنا ة تحقاق ال وية الةاصة بأفراد الدفاا المدني ،والمنصوص لا ا في الفقر الثالثة من الماد 66
من

اللحق

الاروتوكون

لوحكاا

المناسبة

من

الماد

من

األولي

2ا اجوز أن تكون بنا ة تحقاق ال وية ألفراد الدفاا المدني منابقة للنموم

همء

الموهك في الشك

الال حةا
ط 3ا

 3ا اجب اما كان مصرحا ألفراد الدفاا المدني بحم األسلحة الشةصية الةفيفةا أن تتهمن بنا ة ال وية ايانا
يشار الي ملكا

الوج
طهما

األمامي
المكان

بنا ة

االسا

مةصص

لايان

تحقاق

تاريو

اسا

القنر

ال وية

والسلنة

التي

ألفراد

الميالد

أصدرت
الدفاا

طأو

همء

البنا ة
المدني

بالكام

السن

الر ا الشةصي طان وجد

اتمت حام بنا ة تحقاق ال وية همء بحماية اتفا يات جنات المؤرةة في  12آب/أ سنس  ،1949واللحق
الاروتوكون اإلهافي التفا يات جنات المعقود في  12آب/أ سنس  ،1949الم

اتعلق بحماية هحايا

المناز ات الدولية المسلحة طاللحق الاروتوكون األون اوصف

تاريو اإلصدار

ر ا البنا ة

تو ي

السلنة

أصدرت

التي

البنا ة

همء البنا ة صالحة حتى تاريو

الةلفي

الوج
النون
العنانان
الشعر

المات

ايانات

أو

حم

مماز
األسلحة
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صور

البنا ة

صاحب

الةتا
تو ي صاحب البنا ة أو بصمة اا ام أو االثنان معا
المادة

15

العالمة الدولية المميزة

1ا تكون العالمة الدولية المماز للدفاا المدني ،المنصوص لا ا في الفقر الرابعة من الماد  66من اللحق
الاروتوكون  ،لي شك مثلث متساو األهالا أزرق اللون لي أرهية ارتقالية

يحسن

طأ اما كان المثلث األزرق ساوه
أو

العلا

طب
ط

تتج

الشار

أرهية

ما

لي لا أو شار توه
المثلث

احدا

أال

اتباا
وأن

زوايا

تمس

يكون

من

لي السا د أو الظ ر اجب أن يشك ك من
أ

المثلث

اليي

الي

زوايا

من

العلا

أ لي،

والشار

في

المثلث

ارتقالي

اتجاء

حافة

اللون،

رأسي،
األرهيةا

3ا اجب أن تكون العالمة الدولية المماز كاار بالقدر المناسب وفقا للظرو ا ويجب در اإلمكان أن توه

العالمة الدولية المماز لي سنك مستو أو لي أ الا تتاظ مشاهدت ا من كافة االتجاهات الممكنة ومن أبعد
مسافة مستنا ةا ويرتد أفراد الدفاا المدني ،در اإلمكان ،أ نية رأس ومالبس تحم العالمة الدولية المماز ،

وملك دون اإلةالن اتعليمات السلنة المةتصة ويجوز أن تكون العالمة مهاء أو مها ة في اللا أو حان

تكون الرؤية محدود ا كما اجوز أن تصن من مواد تتيك التعر

لا ا اوسا

التحسس التقنيةا

الفصل السادس :األشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة

المادة

16

العالمة الدولية الخاصة
1ا تتكون العالمة الةاصة الدولية المماز لوش ان ال ندسية والمنشآت المحتوية لي و ةنر  ،كما
نصت الفقر السابعة من الماد  56من هما اللحق الاروتوكون من مجمو ة من ثالث دوا ر باللون
الارتقالي الزاهي ،متساوية األ نار وموهو ة لي المحور مات بحاث تكون المسافة اان ك دا ر

وأةر

متساوية

لنصت

القنر،

نبقا

للنموم

الموهك

في

الشك

ط5

أدناءا

2ا اجب أن تكون العالمة كاار بالقدر المناسب وفقا للظرو ا ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب ،وفقا
للظرو  ،اما وهعت لي سنك ممتدا ويجب در اإلمكان أن توه العالمة المماز
مستو أو

لي أ الا تتاظ مشاهدت ا من كافة الج ات الممكنة ومن أبعد مسافة مستنا ةا

3ا ا ار ي في العلا أن تكون المسافة اان الحدود الةارجية للعالمة وأن ار
لنصت

لي سنك

نر

الدا ر ،

وتكون

أرهية
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العلا

ايهاء

العلا المجاور مساوية

ومستنالة

الشك ا

4ا اجب أن تكون العالمة مهاء أو مها ة ،وملك في اللا أو حان تكون الرؤية محدود ا كما اجوز
أن تصن من مواد تتيك التعر

لا ا اوسا

التحسس الفنيةا
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الارتوكون اإلهافي الثاني الملحق باتفا يات جنات
المعقود في  12آب/أ سنس 1949

والمتعلق بحماية هحايا المناز ات المسلحة ار الدولية
ا تمد و رك للتو ي والتصداق واالنهماا من ا المؤتمر الدالوماسي

لتأكاد القانون الدولي اإلنساني المنناق لي المناز ات المسلحة وتنويرء
وملك اتاريو  8حزيران/اوني 1977

تاريو ادء النفامي  7كانون األون/ديسمار  ،1978وفقا ألحكاا الماد 23

الديباجة
األن ار

ان

المتعا د ،

السامية

ام تمكر أن المبادئ اإلنسانية التي تؤكدها الماد الثالثة المشتركة اان اتفا يات جنات المعقود في 12
آب/أ سنس  1949تشك األساس الم

يقوا لي احتراا شةص اإلنسان في حاالت النزاا المسلك الم
بالناب

اتسا

ال

الدولي،

وام تمكر أيها أن المواثاق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان تكف

لشةص اإلنسان حماية أساسية،

لهحايا

المسلحة،

وام

تؤكد

هرور

تأمان

حماية

أفه

همء

المناز ات

وام تمكر أن في الحاالت التي ال تشمل ا القوانان السارية يظ شةص اإلنسان في حمي المبادئ اإلنسانية وما
يملي

الهمار

العاا،

د اتفقت لي ما اليي
الباب األول :مجال تطبيق هذا اللحق "البروتوكول"

المادة 1
1ا يسر هما اللحق الاروتوكون الم ينور ويكم الماد الثالثة المشتركة اان اتفا يات جنات المارمة في 12
آب/أ سنس  1949دون أن يعدن من الشرو الراهنة لتنايق ا لي جمي المناز ات المسلحة التي ال تشمل ا
الماد األولي من اللحق الاروتوكون اإلهافي الي اتفا يات جنات المعقود في  12آب/أ سنس ،1949
المتعلق بحماية هحايا المناز ات الدولية المسلحة اللحق الاروتوكون األون والتي تدور لي ا ليا أحد األن ار
السامية المتعا د اان وات المسلحة و وات مسلحة منشقة أو جما ات نظامية مسلحة أةر وتمارس تحت ياد

مسؤولة لي جزء من ا ليم من السينر ما يمكن ا من القياا بعمليات سكرية متواصلة ومنسقة ،وتستني تنفام
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هما

اللحق

2ا ال يسر هما اللحق الاروتوكون

الاروتوكون ا

لي حاالت االهنرابات والتوتر الداةلية مث الش ب وأ مان العنت

العرهية الندر و ارها من األ مان مات النايعة المماثلة التي ال تعد مناز ات مسلحةا
المادة 2
1ا يسر هما اللحق الاروتوكون

لي كافة األشةاص المان اتأثرون انزاا مسلك وفق مف وا الماد األولي وملك

دون أ تمااز مجحت اناني لي العنصر أو اللون أو الجنس أو الل ة أو الدان أو العقاد أو اآلراء السياسية أو
ارها أو االنتماء الونني أو االجتما ي أو الثرو أو المولد أو أ وه آةر أو لي أية معااار أةرا مماثلة
الا ا

طويشار

فيما

هنا

بعد

التمااز

المجحت ا

 2ا اتمت بحماية المادتان الةامسة والسادسة ند انت اء النزاا المسلك كافة األشةاص المان ادت حريت ا
ألسباب تتعلق ا ما النزاا ،وكملك كافة المان ادت حريت ا بعد النزاا لوسباب مات ا ،وملك الى أن انت ي مث
هما التقااد للحريةا
المادة 3
 1ا ال اجوز االحتجا بأ

من أحكاا هما اللحق الاروتوكون بقصد المساس بسياد أية دولة أو بمسؤولية أية

حكومة في الحفاظ بكافة النرق المشرو ة لي النظاا والقانون في الدولة أو في ا ادت ما الي ربو ا أو الدفاا
ن

الوحد

للدولة

الوننية

وسالمة

أراها اا

 2ا ال اجوز االحتجا بأ من أحكاا هما اللحق الاروتوكون كمسوغ أل ساب كان للتدة بصور مباشر أو
ار مباشر في النزاا المسلك أو في الشؤون الداةلية أو الةارجية للنر السامي المتعا د الم اجر هما النزاا
لي ا ليم ا
الباب الثاني :المعاملة اإلنسانية

المادة 4
1ا يكون لجمي األشةاص المان ال يشتركون بصور مباشر أو المان يكفون ن االشتراك في األ مان العدا ية
-سواء ادت حريت ا أا لا تقاد -الحق في أن يحترا شةص ا وشرف ا ومعتقدات ا وممارست ا لشعا رها الدانية

ويجب أن يعاملوا في جمي األحوان معاملة انسانية دون أ تمااز مجحتا ويحظر األمر بعدا ابقاء أحد لي
الحيا ا

اد

 2ا تعد األ مان التالية الموج ة هد األشةاص المشار الا ا في الفقر األولي محظور حاال واستقباال وفي ك
زمان ومكان ،وملك دون اةالن بناب الشمون الم تتسا ب األحكاا السابقةا

طأ اال تداء

لي حيا األشةاص وصحت ا وسالمت ا الادنية أو العقلية وال سيما القت
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والمعاملة القاسية

كالتعماب

التشوي

أو

أو

صور

أية

صور

من

الادنية،

العقوبات

طب

الجزاءات

الجنا ية،

طد

أ مان

اإلرهاب،

ط

الرها ن،

أةم

طهي انت اك الك ارمة الشةصية وبوج ةاص المعاملة الم انة والمحنة من در اإلنسان واال تصاب واإلكراء لي
وك

الد ار

ما

الرق

طو

من

وتجار

طز

شأن

الر اق

الحياء،

ةدش

صورها،

اجمي

السلب

طظ

الت داد
اجب

3ا

توفار

بارتكاب
الر اية

والن ب،

أ

والمعونة

من
بقدر

لونفان

ما

يحتاجون

الممكورا

األفعان
الي ،

ةاصةي

وبصفة

طأ اجب أن اتلقى هؤالء األنفان التعليا ،بما في ملك التربية الدانية والةلقية تحقيقا لر بات آبا ا أو أولياء

أمورها
طب
ط

في
تتةم جمي

حالة
الةنوات

دا

المناسبة

لتس ا

وجود
شم

جم

آباء

األسر

التي تشتتت

ل ا،
لفتر

مؤ تة،

ال اجوز تجناد األنفان دون الةامسة شر في القوات أو الجما ات المسلحةا وال اجوز السماظ باشتراك ا

في

العدا ية،

األ مان

طد تظ الحماية الةاصة التي توفرها همء الماد لونفان دون الةامسة شر سارية لا ا اما اشتركوا في
األ مان العدا ية بصور مباشر  ،ر ا أحكاا الفقر ط

اما ألقي القبك لا ا،

طهي تتةم ،اما ا تهى األمر ،اإلجراءات إلجالء األنفان و تيا ن المننقة التي تدور فا ا األ مان العدا ية الي

مننقة أكثر أمنا داة الالد لي أن يصحا ا أشةاص مسؤولون ن سالمت ا وراحت ا ،وملك بموافقة الوالدان
كلما كان ممكنا أو بموافقة األشةاص المسؤولان بصفة أساسية ن ر اات ا انونا أو رفاا
المادة 5
 1ا تحترا األحكاا التالية كحد أدني ،فهال لي أحكاا الماد الرابعة ،حيان األشةاص المان حرموا حريت ا
ألسباب

تتعلق

طأ

يعام

بالنزاا

المسلك
الجرحى

كانوا

سواء
والمرهى

معتقلان
وفقا

طب ازود األشةاص المشار الا ا في همء الفقر بالنعاا والشراب بالقدر مات الم

أا
للماد

محتجزيني
،7

ازود ب السكان المدناون

المحلاون وتؤمن ل ا كافة الهمانات الصحية والناية والو اية هد سو المناخ وأةنار النزاا المسلك،
ط

يسمك

لا

ال وث

اتلقي

الفرد

أو

الجما ي،

طد يسمك ل ا بممارسة شعا رها الدانية وتلقي العون الروحي -ممن اتولون الم اا الدانية كالو اظ ،اما نلب
ملك،

وكان

طهي تؤمن ل ا -اما حملوا لي العم  -االستفاد من شرو

المدناون
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مناسبا،

م وهمانات مماثلة لتلك التي اتمت ا ا السكان
المحلاونا

2ا ا ار ي في المسؤولون ن ا تقان أو احتجاز األشةاص المشار الا ا في الفقر األولي ،وفي حدود درات ا،
األحكاا

حيان

التالية

هؤالء

طأ تحتجز النساء في أماكن منفصلة ن الرجان ويوك اإلش ار

رجان

األسر

ونساء

األشةاصي

المباشر لا ن الي نساء ويستثني من ملك

الواحد

يقيمون

فا

معا،

طب يسمك ل ا اإرسان وتلقي الةنابات والبنا ات ويجوز للسلنة المةتصة تحداد ددها فيما لو رأت هرور
لملك،
ط

ال اجوز أن تجاور أماكن اال تقان واالحتجاز منانق القتان ،ويجب اجالء األشةاص المشار الا ا في

الفقر األولي ند تعرك أماكن ا تقال ا أو احتجازها بصفة ةاصة لوةنار الناجمة ن النزاا المسلك اما كان
الممكن

من
طد

اجالؤها
توفر

في

ظرو

لا

طهي اجب أال ا دد أ

اتوفر

فا ا

االستفاد

در

مناسب

من

من

الفحوص

األمان،
الناية،

م أو امتناا ال مارر ل ما بالصحة والسالمة الادنية أو العقلية ،ومن ثا يحظر تعريك

األشةاص المشار الا ا في همء الماد أل

اجراء ناي ال تملي حالت ا الصحية ،وال اتفق والقوا د الناية

الظرو

بحريت اا

لا ا

المتعار

في

والمتبعة

الناية

م

المماثلة

المتمتعان

األشةاص

3ا يعام األشةاص المان ال تشمل ا الفقر األولي ممن ادت حريت ا بأية صور ألسباب تتعلق بالنزاا المسلك
و طد والثانية طب  ،من همء الماد ا

معاملة انسانية وفقا ألحكاا الماد الرابعة والفقرتان األولي طأ و ط

 4ا اجب ،اما لا تقرر انالق سراظ األشةاص المان ادت حريت ا ،اتةام التدااار الالزمة لهمان سالمت ا من
جانب من رروا ملكا
المادة 6
1ا تنناق همء الماد

لي ما اجر من محاكمات وما او

2ا ال اجوز اصدار أ

حكا أو تنفام أية قوبة حيان أ

من

محكمة

ا

فا ا

تتوفر

الهمانات

قوبات جنا ية ترتبي بالنزاا المسلكا

من

شةص تثات ادانت في جريمة دون محاكمة مسبقة

األساسية

والحاد

لالستقالن

وبوج

ةاصي

طأ أن تنص اإلجراءات لي اةنار المت ا دون ابناء اتفاصا الجريمة المنسوبة الي وأن تكف للمت ا سواء
ا أا أثناء محاكمت كافة حقوق ووسا

الدفاا الالزمة،

شةص

اال

طب
ط

أال

ادان

أال ادان أ

أ

اجريمة

شةص اجريمة لى أساس ا ت ار

لي

المسؤولية

أساس

الفع أو االمتناا ن الم

جنا ية بمقتهى القانون الونني أو الدوليا كما ال تو

أية

الجنا ية

الفردية،

ال يشك و ت ارتكاب جريمة

قوبة أشد من العقوبة السارية و ت ارتكاب

الجريمةا واما نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة -لي قوبة أةت كان من حق الممنب أن يستفاد من هما
النص،
طد
طهي
طو

يعتار

أن
أن

أال اجار أ

3ا انب أ

يكون

المت ا

شةص

شةص ادان لد

لك

اري ا
مت ا

أن

الي
الحق

لي اإلدالء بش اد

تثات
في

لي نفس

ادانت
أو

أن

وفقا
يحاكا

لي اإل رار بأن

للقانون،
حهوريا،

ممنبا

ادانت الي نرق النعن القها ية و ارها من اإلجراءات التي يحق ل االلتجاء
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الا ا

المدد

والي

اجوز

التي

ةالل ا

ل

اتةمهاا

أن

4ا ال اجوز أن يصدر حكا باإل داا لي األشةاص المان ها دون الثامنة شر و ت ارتكاب الجريمة كما ال
اجوز تنفام قوبة اإل داا لى النساء الحوام أو أم ات ص ار األنفانا

5ا تسعي السلنات الحاكمة -لد

لي أوس نناق ممكن

انت اء األ مان العدا ية -لمنك العفو الشام

لوشةاص المان شاركوا في النزاا المسلك أو المان ادت حريت ا ألسباب تتعلق بالنزاا المسلك سواء كانوا

معتقلان أا محتجزينا
الباب الثالث :الجرحى والمرضي والمنكوبون في البحار

المادة 7
 1ا اجب احتراا وحماية جمي الجرحى والمرهي والمنكوبان في البحار سواء شاركوا أا لا يشاركوا في النزاا
المسلكا

2ا اجب أن يعام هؤالء في جمي األحوان ،معاملة انسانية وأن القوا ج د اإلمكان ودون ابناء الر اية والعناية
الناية التي تقتها ا حالت ا ،ويجب دا التمااز اان ا أل ا تبار سو اال تبارات النايةا
المادة 8
تتةم كافة اإلجراءات الممكنة دون ابناء ،ةاصة بعد أ اشتباك ،للبحث ن الجرحى والمرهي والمنكوبان في
البحار وتجميع ا ،كلما سمحت الظرو

املك ،م حماات ا من السلب والن ب وسوء المعاملة وتأمان الر اية

الكافية ل ا ،والبحث ن الموتى والحالولة دون انت اك حرمات ا وأداء المراسا األةار ل ا بنريقة كريمةا
المادة 9

 1ا اجب احتراا وحماية أفراد الةدمات الناية وأفراد ال ا ات الدانية ،ومنح ا كافة المسا دات الممكنة ألداء
واجبات اا

وال

اجوز

لي

ار ام ا

القياا

 2ا ال اجوز منالبة أفراد الةدمات الناية اإاثار أ

بأ مان

تتعارك

م مت ا

م

اإلنسانيةا

شةص باألولوية في أدا ا لواجبات ا اال اما تا ملك لي

أسس نابةا
المادة 10
 1ا ال اجوز بأ حان من األحوان تو ي العقاب لي أ
الم نة

بك

النظر

ن

شةص لقيام انشا م

الشةص

المستفاد

صفة ناية اتفق م شر
من

هما

النشا ا

2ا ال اجوز ار اا األشةاص المان يمارسون نشانا ما صفة ناية لي اتيان تصرفات أو القياا بأ مان تتنافى
وشر

الم نة الناية ،أو ار ملك من القوا د التي تست د
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صالك الجرحى والمرهي ،أو أحكاا هما اللحق

الاروتوكون

منع ا

أو

من

اتصرفات

القياا

تملا ا

القوا د

همء

واألحكااا

3ا تحترا االلتزامات الم نية لوشةاص المان يمارسون نشانا ما صفة ناية فيما اتعلق بالمعلومات التي د

يحصلون

لا ا بشأن الجرحى والمرهي المشمولان ار اات ا ،وملك م

4ا ال اجوز بأ

حان من األحوان تو ي العقاب لي أ

التقاد بأحكاا القانون الوننيا

شةص يمارس نشانا ما صفة ناية لرفه أو

تقصارء في ا ناء معلومات تتعلق بالجرحى والمرهي المان كانوا أو ال ازالون مشمولان ار اات  ،وملك م التقاد

بأحكاا القانون الوننيا
المادة 11
1ا

دوما

اجب

احتراا

وحماية

ووسا ي

الناي،

النق

تكون

وأال

محال

لل جواا

 2ا ال تتو ت الحماية لي وحدات ووسا ي النق الناي ،ما لا تستةدا في ةار نناق م مت ا اإلنسانية في
ارتكاب أ مان دا يةا وال اجوز م ملك أن تتو ت الحماية اال بعد توجي انمار تحدد في  ،كلما كان ملك مال ما،
مد معقولة ثا ابقي ملك اإلنمار بال استجابةا
المادة 12
اجب

لي أفراد الةدمات الناية وأفراد ال ا ات الدانية والوحدات ووسا ي النق الناي ،اتوجي من السلنة

المةتصة المعنية ،ااراز العالمة المماز للصلاب األحمر أو ال الن األحمر أو األسد والشمس األحمرين لي

أرهية ايهاء ووهع ا لي وسا ي النق الناي ويجب احتراا همء العالمة في جمي األحوان و دا اساء
استعمال اا
الباب الرابع :السكان المدنيون

المادة 13
1ا اتمت السكان المدناون واألشةاص المدناون بحماية
ويجب

فا لية

إلهفاء

لي

همء

امة من األةنار الناجمة ن العمليات العسكرية

الحماية

م ار ا

اث

الم ر

القوا د

التالية

دوماا

2ا ال اجوز أن يكون السكان المدناون اوصف ا هما وال األشةاص المدناون محال لل جوا وتحظر أ مان العنت
أو

الت داد

ب

الرامية

أساسا

الي

اان

السكان

المدناانا

3ا اتمت األشةاص المدناون بالحماية التي اوفرها هما الباب ،ما لا يقوموا ادور مباشر في األ مان العدا ية

و لي مد الو ت الم يقومون ةالل ا ما الدورا
المادة 14
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يحظر تجوي المدناان كأسلوب من أسالاب القتان ،ومن ثا يحظر ،توصال لملك ،م اجمة أو تدمار أو نق أو
تعنا األ يان والمواد التي ال ني ن ا لبقاء السكان المدناان لي اد الحيا ومثال ا المواد ال ما ية والمنانق
الز ار ية التي تنتج ا والمحاصا والماشية ومرافق مياء الشرب وشبكات ا وأش ان الر ا
المادة 15
ال تكون األش ان ال ندسية أو المنشآت التي تحو

و ةنر  ،أال وهي السدود والجسور والمحنات النووية

لتولاد النا ة الك ربية محال لل جوا حتى ولو كانت أهدافا سكرية ،اما كان من شأن هما ال جوا أن اتساب في

اننالق و ةنر ترتب ةسا ر فادحة اان السكان المدناانا
المادة 16
يحظر ارتكاب أية أ مان دا ية موج ة هد اآلثار التاريةية ،أو األ مان الفنية وأماكن العباد التي تشك

التراث الثقافي والروحي للشعوب ،واستةدام ا في د ا المج ود الحربي ،وملك دون اةالن باتفا ية الها
الةاصة بحماية األ يان الثقافية في حالة النزاا المسلك والمعقود في  14آيار/مااو 1954ا
المادة 17

 1ا ال اجوز األمر اترحا السكان المدناان ،ألسباب تتص بالنزااا ما لا اتنلب ملك أمن األشةاص المدناان
المعناان أو أسباب سكرية ملحةا واما ما ا تهت الظرو
الممكنة الستقبان السكان المدناان في ظرو

اجراء مث هما الترحا  ،اجب اتةام كافة اإلجراءات

مرهية من حاث المأو واألوهاا الصحية الو ا ية والعالجية
والت ميةا

والسالمة
2ا ال اجوز ار اا األفراد المدناان لي النزوظ ن أراها ا ألسباب تتص بالنزااا
المادة 18

السامي المتعا د مث جمعيات الصلاب األحمر وال الن

 1ا اجوز لجمعيات ال وث الكا نة في ا ليا النر

األحمر واألسد والشمس األحمرين ،أن تعرك ةدمات ا ألداء م ام ا المتعار

لا ا فيما اتعلق بهحايا النزاا

المسلكا ويمكن للسكان المدناان ،ولو اناء لي مبادرت ا الةاصة ،أن يعرهوا القياا اتجمي الجرحى والمرهى
والمنكوبان

البحار

في

 2ا تامن أ مان ال وث مات الناب اإلنساني والحياد

البحت و ار القا مة لي أ

ور اات اا
تماز مجحت ،لصالك

السكان المدناان بموافقة النر السامي المتعا د المعني ،وملك حان يعاني السكان المدناون من الحرمان الشداد

بساب نقص المدد الجوهر لبقا ا كاأل مية والمواد النايةا
الباب الخامس :أحكام ختامية

المادة 19
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انشر هما اللحق الاروتوكون

لي أوس نناق ممكنا

المادة 20
لي من ا األن ار

يعرك هما اللحق الاروتوكون للتو ي

في االتفا يات بعد ستة أش ر من التو ي

لي

الوثيقة الةتامية ويظ معروها للتو ي نوان فتر اثني شر ش راا
المادة 21
اتا التصداق لي هما اللحق الاروتوكون في أسرا و ت ممكن ،وتودا وثا ق التصداق لد المجلس االتحاد
السويسر  ،أمانة اإلاداا الةاصة باالتفا ياتا
المادة 22
يكون هما اللحق الاروتوكون مفتوحا لالنهماا الي من ا أ

نر

في االتفا يات لا يكن د و

لي ،

وتودا وثا ق االنهماا لد أمانة اإلادااا
المادة 23
 1ا اادأ سريان هما اللحق الاروتوكون بعد ستة أش ر من تاريو ااداا وثيقتان من وثا ق التصداق أو االنهمااا
 2ا اادأ سريان اللحق الاروتوكون بالنسبة أل نر في االتفا يات يصدق لي أو انها الي الحقا لي ملك،
بعد ستة أش ر من تاريو ااداا ملك النر لوثيقة تصديق أو انهمام ا
المادة 24
1ا اجوز أل

نر ساا متعا د أن يقترظ اجراء تعديالت لي هما اللحق الاروتوكون ا ويالغ نص أ

مقترظ الي أمانة اإلاداا التي تقرر بعد التشاور م كافة األن ار

تعدا

السامية المتعا د واللجنة الدولية للصلاب

األحمر ما اما كان انب ي قد مؤتمر للنظر في التعدا المقترظا

2ا تد و أمانة اإلاداا كافة األن ار

السامية المتعا د الي ملك المؤتمر وكملك األن ار

في االتفا يات سواء

كانت مو عة لي هما اللحق الاروتوكون أا لا تكن مو عة لي ا
المادة 25
1ا اما ما تحل أحد األن ار

السامية المتعا د من االلتزاا ا ما اللحق الاروتوكون فال يسر هما التحل من

االلتزاا اال بعد مهي ستة أش ر لي استالا وثيقة تتهمن ا وم ملك اما ما كان النر المتحل من التزام
مشتركا ندا انقهاء همء األش ر الستة في الوه المشار الي في الماد األولي ،فال يصبك التحل من االلتزاا
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نافما ا ن اية النزاا المسلكا ااد أن األشةاص المان حرموا من حريت ا أو ادت حريت ا ألسباب تتعلق بالنزاا،

يستمرون في االستفاد بأحكاا هما اللحق الاروتوكون حتى اتا اةالء ساال ا ن ا ياا

 2ا االغ التحل

من االلتزاا تحريريا الي أمانة اإلاداا وتتولى األمانة ابال

الي جمي األن ار

السامية

المتعا د ا
المادة 26
تتولى أمانة اإلاداا ابالغ األن ار

السامية المتعا د وكملك األن ار

في االتفا يات المو عة و ار المو عة لي

هما اللحق الاروتوكون بما اليي

طأ التوا ي التي تما هما اللحق الاروتوكون وااداا وثا ق التصداق واالنهماا نبقا للمادتان  21و ،22
طب تاريو سريان هما اللحق الاروتوكون نبقا للماد ،23
ط

االتصاالت والايانات التي تتلقاها نبقا للماد 24ا

المادة 27
 1ا ترس أمانة اإلاداا هما اللحق الاروتوكون بعد دةول حاز التنااق الي األمانة العامة لوما المتحد ب ية
التسجا والنشر نبقا للماد  102من ماثاق األما المتحد ا

2ا تالغ أيها أمانة اإلاد اا األمانة العامة لوما المتحد

لي ك تصداق وانهماا د تتلقاء بشأن هما اللحق

الاروتوكون ا
المادة 28
اودا أص هما اللحق الاروتوكون لد

األن ار

أمانة اإلاداا التي تتولى ارسان صور رسمية معتمد من الي جمي

في االتفا ياتا وتتساوا نصوص األسبانية واإلنكلازية والروسية والصانية والعربية والفرنسية في

حجات اا
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الالجئون
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين
أعتمدها يوم  28يوليو  1951مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن الالجئين
وعديمي الجنسية ،الذي دعته الجمعية العامة إلى االنعقاد بمقتضى ق ارراها

( 429د )5-المؤرخ في  14ديسمبر 1950

تاريخ بد ،النفاذ 22 :أبريل  ،1954طبقاً للمادة 43

الداباجة

ان األن ار

السامان المتعا دان،

إذ يضعون في اعتبارهم أن ماثاق األما المتحد  ،واإل الن العالمي لحقوق اإلنسان الم

أ رت الجمعية العامة

في  10ديسمار  ،1948د أكدا مادأ تمت جمي البشر دون تمااز بالحقوق والحريات األساسية،

واذ يرون أن األما المتحد د ارهنت ،في مناسبات داد  ،ن مق اهتمام ا بالالج ان و ملت جاهد
أن تكف ل ا أوس تمت ممكن ا مء الحقوق والحريات األساسية،

لى

واذ يعتبرون أن من المر وب في ا اد النظر في االتفا يات الدولية السابقة حون وه الالج ان ،ودمج
االتفا يات وتوسي نناق اننبا ا والحماية التي توفرها من ةالن اتفاق جداد،

واذ يعتبرون أن منك الحق في الملجأ د القي أ باء باهظة لى اتق الدان معانة ،وأن ملك اجع من ار
الممكن ،دون تعاون دولي ،ااجاد ح مرهي ل مء المشكلة التي ا ترفت األما المتحد ادولية أبعادها ونايعت ا،

واذ يعربون ن األم في أن تامن جمي الدون ،ادراكاً من ا للناب االجتما ي واإلنساني لمشكلة الالج ان ،ك
ما في وسع ا للحؤون دون أن تصبك همء المشكلة ساباً للتوتر اان الدون،
واذ يلحظون أن م مة المفوك السامي لشؤون الالج ان هي األش ار

لى تنااق االتفا يات الدولية التي تكف

حماية الالج ان ،ويدركون أن فعالية تنساق التدااار التي تتةم لمعالجة همء المشكلة ستكون مرهونة بمؤازر الدون
للمفوك الساميا
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قد اتفقوا على ما يليي
الفص األوني

أحك ي ي يياا امي ي يية
المادة 1

تعريف لفظة "الجئ؟

ألف -ألغراض هذه االتفاقية ،تنطبق لفظة "الجئ" على:
 -1ك شةص ا تار الج اً لمقتهى ترتابات  12مااو  1926و  30اوناو ،1928أو بمقتهى اتفا اتي 28
أكتوبر  10 ،1933فاراار  1938وبروتوكون  14ساتمار  ،1939أو بمقتهى دستور المنظمة الدولية

لالج انا

وال يحون ما اتةمت المنظمة الدولية لالج ان أثناء والات ا من مقررات بعدا األهلية لصفة الالجي دون منك
همء الصفة لمن تتوفر فا ا الشرو المنصوص لا ا في الفقر  2من هما الفراا

 -2ك شةص اوجد ،انتاجة أحداث و عت ا  1اناار  ،1951وبساب ةو

ل ما ااررء من التعرك

لالهن اد ب ساب ر أو دان أو جنسات أو انتما الى ف ة اجتما ية معانة أو آ ار السياسية ،ةار الد
جنسات  ،وال يستني  ،أوالً اؤيد بساب ملك الةو  ،أن يستظ بحماية ملك الالد ،أو ك شةص ال يملك
جنسية ويوجد ةار الد ا امت المعتاد السااق انتاجة مث تلك األحداث وال يستني  ،أوالً اريد بساب ملك

الةو  ،أن يعود الى ملك الالدا

فإما كان الشةص يحم أكثر من جنسية ،تعني بار الد جنسات كال من الالدان التي يحم جنسات اا وال

يعتار محروماً من حماية الد جنسات اما كان ،دون أ ساب مقاون يستند الى ةو

ل ما ااررء ،لا ينلب

االستظالن بحماية واحد من الالدان التي يحم جنسات اا

با -1 -،أل راك همء االتفا ية ،اجب أن تف ا بار أحداث و عت ا  1اناار  ، 1951الوارد في

الفرا ألت من الماد  ،1لى أن ا تعنيي طأ اما أحداثاً و عت في أوربا ا  1اناار  1951؛ و لى ك دولة

متعا د أن تعلن ،وهي تو همء االتفا ية أو تصد ا أو تنها الا ا  ،أ من همان المعناان ستأةم لى صعاد
االلتزامات التي تلقا ا لا ا همء االتفا يةا

 -2أل

دولة متعا د اةتارت الصي ة طأ  ،في أ

اإشعار توج

و ت ،أن توس التزامات ا باةتيار الصي ة طب  ،وملك

الى األمان العاا لوما المتحد ا

جيم -انقهي اننباق همء االتفا ية لى أ شةص انناق لي الفرا ألت من همء الماد ي
 -1اما أستأنت باةتيارء االستظالن بحماية الد جنسات ،
 -2اما استعاد باةتيار جنسات بعد فقدان ل ا؛ أو
 -3اما اكتسب جنسية جداد وأصبك اتمت بحماية همء الجنسية الجداد ؛ أو
 -4اما اد باةتيار الى اإل امة في الالد الم

ادرء أو الم ظ مقيماً ةارج ةوفاً من االهن اد؛ أو

 -5اما أصبك ،بساب زوان األسباب التي أدت الى اال ت ار

ل بصفة الالجي ،ار ادر لى مواصلة رفك

االستظالن بحماية الد جنسات ؛
وملك لماً بأن أحكاا همء الفقر ال تنناق لى أ الجي انناق لي الفرا ألت
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ط 1من همء الماد ويستني أن يحتج ،في رفك نلب االستظالن بحماية الد جنسات  ،بأسباب اهر ناجمة ن
اهن اد سااقا

 -6اما كان شةصاً ال يملك جنسية وأصبك ،بساب زوان األسباب التي أدت الى اال ت ار

ل بصفة الالجي،

اد اًر لى أن يعود الى الد ا امت المعتاد السااق؛ وملك لماً بأن أحكاا همء الفقر ال تنناق لى أ

الجي

انناق لي الفرا ألت ط 1من همء الماد ويستني أن يحتج ،في رفك العود الى الد ا امت المعتاد السااق،
بأسباب اهر ناجمة ن اهن اد سااقا

دال -ال تنناق همء االتفا ية لى األشةاص المان اتمتعون حالياً بحماية أو مسا د من ها ات أو
وكاالت تابعة لوما المتحد ار مفوهية األما المتحد لشؤون الالج انا

فإذا توقفت همء الحماية أو المسا د أل ساب دون أن يكون مصار هؤالء األشةاص د ِ
سو ن ا ياً
ا
نبقاً لما اتص باألمر من الق اررات التي ا تمدت ا الجمعية العامة لوما المتحد يصبك هؤالء األشةاص ،اجراء
ملك ،مؤهلان للتمت بمزايا همء االتفا يةا

ها -،ال تنناق أحكاا همء االتفا ية لى أ

شةص ا تارت السلنات المةتصة في الالد الم

في مقاماً ل مالكاً للحقوق و لي االلتزامات المرتبنة اجنسية هما الالدا

اتةم

واو -ال تنناق أحكاا همء االتفا ية لى أ شةص تتوفر أسباب جدية لال تقاد بأن ي

طأ

أرتكب جريمة هد السالا أو جريمة حرب أو جريمة هد اإلنسانية ،بالمعنى المستةدا ل مء الج ار ا في

الصكوك الدولية الموهو ة للنص لى أحكام ا بشأن اا

طب

أرتكب جريمة جسيمة ار سياسية ةار الد اللجوء ا

ط

أرتكب أفعاال مهاد ألهدا

اول في هما الالد بصفة الجيا

األما المتحد ومباد اا

المادة 2

التزامات امة

لى ك الجي ازاء الالد الم اوجد في واجبات تفرك لي  ،ةصوصا ًً ،أن انصاا لقوانان وأنظمت ،
وأن اتقاد بالتدااار المتةم في للمحافظة لى النظاا العااا
المادة 3
عدم التمييز

تناق الدون المتعا د أحكاا همء االتفا ية لى الالج ان دون تمااز بساب العرق أو الدان أو الد

المنشأا

المادة 4

الديــــن
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تمنك الدون المتعا د الالج ان داة

أراها ا معاملة توفر ل ا

لى األ

مات الر اية الممنوحة

لمواننا ا لى صعاد حرية ممارسة شعا رها الدانية وحرية توفار التربية الدانية ألوالدهاا

المادة 5

الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه االتفاقية

ال يعتار أ
االتفا يةا

حكا في همء االتفا ية مةالً بأ

حقوق أو مزايا تمنح ا دولة متعا د لالج ان بمعزن ن همء

المادة 6

عبارة "في نفس الظروف"

أل راك همء االتفا ية ،تعني بار في نفس الظرو  ،همناً ،أن لى الالجي ،من أج التمت بحق

ما ،أن يستوفي كافة المتنلبات التي تقتهي من الفرد العاد

للتمت ا ما الحق طالسيما تلك المتعلقة بمد أو

شرو المكوث واإل امة لو لا يكن الج اً ،باستثناء تلك التي تحون نايعت ا دون استيفاء الالجي ل اا

المادة 7

اإلعفا ،من المعاملة بالمثل

 -1حاثما ال تنص همء االتفا ية لى منك الالج ان معاملة أفه  ،تعامل ا الدولة المتعا د معاملت ا لوجانب
امةا

 -2اتمت جمي الالج ان ،بعد مرور ثالث سنوات لى ا امت ا ،باإل فاء ،لى أرك الدون المتعا د  ،من
شرو المعاملة التشريعية بالمث ا

 -3تواص ك دولة متعا د منك الالج ان الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلان ل ا فعالً ،م

دا توفر معاملة

بالمث  ،اتاريو ادء نفام همء االتفا ية ازاء الدولة الممكور ا

 -4تنظر الدون المتعا د بعان العنت في امكانية منك الالج ان ،م

دا توفر معاملة بالمث حقو اً ومزايا

باإلهافة الى تلك التي تؤهل ا ل ا الفقرتان  ،2،3وكملك في امكانية جع اإل فاء من المعاملة بالمث يشم

الج ان ال يستوفون الشرو المنصوص لا ا في الفقرتان 2،3ا

 -5تنناق أحكاا الفقرتان  2،3لى الحقوق والمزايا الممكور في المواد  13،18،19،21،22من همء االتفا ية
كما تنناق لى الحقوق والمزايا التي ال تنص لا ا همء االتفا يةا
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المادة 8

اإلعفا ،من التدابير االستثنائية

حان اتعلق األمر بالتدااار االستثنا ية التي يمكن أن تتةم هد أشةاص أو ممتلكات أو مصالك موانني دولة

أجناية معانة ،تمتن الدون المتعا د

ن تنااق همء التدااار لى أ

لمجرد كون يحم همء الجنسيةا

الجي يحم رسمياً جنسية تلك الدولة

و لى الدون المتعا د التي ال تستني بمقتهى تشريع ا تنااق المادأ العاا المنصوص لي في همء

الماد أن تقوا ،في الحاالت المناسبة ،بمنك ا فاءات لمث هؤالء الالج انا

الماد 9
ليس في أ

التدااار المؤ تة

من أحكاا همء االتفا ية ما يمن دولة متعا د  ،في زمن الحرب أو في ارء من الظرو

الةنار واالستثنا ية ،من أن تتةم مؤ تاً من التدااار ،بحق شةص معان ،ما تعارء أساسياً ألمن ا القومي ،ريثما

اثات لتلك الدولة المتعا د أن هما الشةص الجي بالفع وأن اإلبقاء لى تلك التدااار هرور في حالت لصالك
أمن ا القوميا
المادة 10

تواصل اإلقامة

 -1حان يكون الالجي د أبعد س اًر ةالن الحرب العالمية الثانية ونق الى أرك دولة متعا د  ،ويكون مقيم ًا
فا ا ،تعتار فتر مكوث القسر همء بمثابة ا امة شر ية في أرك همء الدولةا

 -2حان يكون الالجي د أبعد س اًر أثناء الحرب العالمية الثانية ن أرك دولة متعا د  ،ثا اد الا ا ا ادء
نفام همء االتفا ية لاتةم مقاماً فا ا ،تعتار فترتا ا امت السابقة والالحقة ل ما اإلبعاد القسر  ،من أج أية
أ راك تتنلب ا امت

ار منقنعة ،بمثابة فتر واحد

ار منقنعةا

المادة 11

البحارة الالجئون

في حالة الالج ان المان يعملون بصور منتظمة كأ هاء في نا ا سفانة ترف

لا دولة متعا د ،

تنتظر همء الدولة بعان العنت في امكانية السماظ ل ؤالء الالج ان باالستقرار في أره ا وتزويدها اوثا ق سفر،
أو اول ا مؤ تاً لى أره ا تس يالً ،لى الةصوص ،الستقرارها في الد آةرا
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المادة 12
األحوال الشخصية
 -1تةه أحوان الالجي الشةصية لقانون الد مونن  ،أو لقانون الد ا امت اما لا يكن ل موننا

 -2تحترا الدولة المتعا د حقوق الالجي المكتسبة والناجمة ن أحوال الشةصية والسيما الحقوق المرتبنة
بالزوا  ،لى أن اةه ملك ند اال تهاء الستكمان الشكليات المنصوص لا ا في وانان تلك الدولة،

ولكن شرينة أن يكون الحق المعني واحداً من الحقوق التي سيعتر ا ا تشري الدولة الممكور لو لا يصبك
صاحب الج اًا

المادة 13
ملكية األموال المنقولة وغير المنقولة
تمنك الدون المتعا د ك الجي أفه معاملة ممكنة ،ال تكون في أ

حان أدنى ر اية من تلك

الممنوحة ،في نفس الظرو  ،لوجانب امة ،في ما اتعلق باحتياز األموان المنقولة و ار المنقولة والحقوق
األةرا المرتبنة ا ا ،وباإلاجار و ارء من العقود المتصلة بملكية األموان المنقولةا

المادة 14
الحقوق الفنية والملكية الصناعية
في مجان حماية الملكية الصنا ية ،كاالةت ار ات والتصاميا أو النمام والعالمات المسجلة واألسماء التجارية،
وفي مجان حماية الحقوق لى العمان األداية والفنية والعلمية ،يمنك الالجي في الد ا امت المعتاد نفس الحماية
493

الممنوحة لموانني ملك الالدا ويمنك في ا ليا أ

من الدون المتعا د األةرا نفس الحماية الممنوحة في ملك

اإل ليا لا لموانني الد ا امت المعتاد ا

المادة 15
حق االنتما ،للجمعيات
تمنك الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا ،بصدد الجمعيات ار السياسية
و ار المست دفة للربك والنقابات الم نية ،أفه معاملة ممكنة تمنك ،في نفس الظرو

لموانني الد أجنايا

المادة 1
حق التقاضي أمام المحاكم
 -1يكون لك الجي ،لى أراهي جمي الدون المتعا د  ،حق التقاهي الحر أماا المحاكاا
 -2ات مت ك الجي ،في الدولة المتعا د مح ا امت المعتاد  ،انفس المعاملة التي اتمت ا ا الموانن من حاث
حق التقاهي أماا المحاكا ،بما في ملك المسا د القها ية ،واإل فاء من همان أداء المحكوا ب ا

 -3في ما اتعلق باألمور التي تتناول ا الفقر  ،2يمنك ك الجي ،في ار الد ا امت المعتاد من الدان الدون
المتعا د  ،نفس المعاملة الممنوحة فا ا لموانني الد ا امت المعتاد ا

الفصل الثالث
أعمال الكسب
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المادة 17
العمل المأجور
 -1تمنك الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا أفه

معاملة ممكنة تمنك ،نفس

الظرو  ،لموانني الد أجناي في ما اتعلق بحق ممارسة م مأجورا
 -2وفي أ

حان ،ال تناق لى الالجي التدااار التقاادية المفروهة لى األجانب أو لى استةداا األجانب

من أج حماية سوق العم الوننية اما كان د أ في من ا ا تاريو نفام همء االتفا ية ازاء الدولة المتعا د

المعنية ،أو اما كان مستوفياً أحد الشرو التاليةي
طأ أن يكون د استكم ثالث سنوات من اإل امة في الالدا

طب أن يكون ل زو يحم جنسية الد ا امت ا لى أن الالجي ال يستني أن اتمرا باننباق هما الحكا لي اما
كان د هجر زوجت ا
ط

أن يكون ل ولد أو أكثر يحم جنسية الد ا امت ا

 -3تنظر الدولة المتعا د بعان العنت في أمر اتةام تدااار لمساوا حقوق جمي الالج ان بحقوق مواننا ا من
حاث العم المأجور ،و لى وج الةصوص حقوق أول ك الالج ان المان دةلوا أراها ا بمقتهى ارامج
لجلب الاد العاملة أو ةني الستقداا م اجرينا

المادة 18
العمل الحر
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تمنك الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا أفه معاملة ممكنة ،و لى أال
تكون في أ حان أ

ر اية من تلك الممنوحة لوجانب امة في نفس الظرو  ،في ما اتعلق بممارست ا مالً

لحساا ا الةاص في الز ار ة والصنا ة والحر الادوية والتجار  ،وكملك في انشاء شركات تجارية وصنا يةا

المادة 19
المهن الحرة
 -1تمنك الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا ،اما كانوا يحملون ش ادات معترفاً ا ا من
ا السلنات المةتصة في الدولة وير اون في ممارسة م نة حر  ،أفه معاملة ممكنة ،لى أال تكون في
أ حان أ

ر اية من تلك الممنوحة لوجانب امة في نفس الظرو ا

 -2تامن الدون المتعا د صارا ج دها ،وفقاً لقوانان ا ودساتارها ،لتأمان استينان مث هؤالء الالج ان في ار
ا ليم ا المتروبولي من األ اليا التي تتولى همء الدون المسؤولية ن ال ات ا الدوليةا

الفصل الرابع
الرعاية

المادة 20
التوزيع المقنن
حاثما وجد نظاا تفنان انناق لى موا السكان ويةه ل التوزي العمومي للمنتجات ار المتوفر
بالقدر الكافي ،يعام الالج ون معاملة المواننانا
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المادة 21
اإلسكان
فيما اةص اإلسكان ،وبقدر ما يكون هما الموهوا ةاهعاً للقوانان أو األنظمة أو ةاهعاً إلش ار
السلنات العامة ،تمنك الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا أفه معاملة ممكنة ،لى
أال تكون في أ حان أ

ر اية من تلك الممنوحة لوجانب امة في نفس الظرو ا

المادة 22
التعليم الرسمي
 -1تمنك الدون المتعا د الالج ان نفس المعاملة الممنوحة لمواننا ا في ما اةص التعليا األوليا
 -2تمنك الدون المتعا د الالج ان أفه معاملة ممكنة،

لى أال تكون في أ

حان أ

ر اية من تلك

الممنوحة ألجانب امة في نفس الظرو  ،في ما اةص فروا التعليا ار األولى ،وةاصة لى صعاد
متابعة الدراسة ،واال ت ار

بالمصد ات والش ادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الةار ،

واإل فاء من الرسوا والتكالات ،وتقديا المنك الدراسيةا

المادة 23
اإلغاثة العامة
تمنك الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا نفس المعاملة الممنوحة لمواننا ا
في مجان اإل اثة والمسا د العامةا
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المادة 24
تشريع العمل والضمان االجتماعي
 -1تمنك الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا نفس المعاملة الممنوحة للمواننان في ما
اةص األمور التاليةي
طأ

في حدود همء الشؤون ةاهعة للقوانان واألنظمة أو إلش ار

السلنات اإلداريةي األجر بما في اإل انات

العا لية اما كانت تشك جزءاً من األجر ،وسا ات العم  ،الترتابات الةاصة بسا ات العم اإلهافية،
واإلجازات المدفو ة األجر ،والقاود لى العم في المنزن ،والحد األدنى لسن العم  ،والتلمم والتدريب
الم ني ،و م النساء واألحداث ،واالستفاد من المزايا التي توفرها قود العم الجما يةا
طب الهمان االجتما ي طاألحكاا القانونية الةاصة اإصابات العم واألمراك الم نية واألمومة والمرك والعجز
والشاةوةة والوفا والبنالة واأل باء العا لية ،وأية نوارئ أةرا تنص القوانان واألنظمة لى جعل ا مشمولة
انظاا الهمان االجتما ي  ،رهناً بالقاود التي تفره اي
 1ترتابات مال مة ت د

للحفاظ لى الحقوق المكتسبة أو التي هي اد االكتسابا

 2وانان أو أنظمة ةاصة االد اإل امة د تفرك أحكاماً ةاصة بشأن اإل انة الحكومية الكلية أو الجز ية
المدفو ة بكامل ا من األموان العامة وبشأن اإل انات المدفو ة لوشةاص المان ال يستوفون شرو المساهمة
المفروهة لمنك راتب تقا د

اد ا

 -2ان حق التعويك ن وفا الجي انتاجة اصابة م أو مرك م ني ال اتأثر او وا مكان امة المستحق
ةار ا ليا الدولة المتعا د ا
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 -3تجع

الدون المتعا د المزايا الناجمة

ن االتفا يات التي

قدت ا أو التي يمكن أن تعقدها ،والةاصة

بالحفاظ لى الحقوق المكتسبة أو التي هي اد االكتساب لى صعاد الهمان االجتما ي ،شاملة لالج ان،
دون أن ارت ن ملك اال باستيفاء الالجي للشرو

المنلوبة من موانني الدون المو عة

لى االتفا يات

المعنيةا
 -4تنظر الدون الم تعا د بعان العنت في امكانية جع االتفا يات المماثلة ،النافم المفعون أو التي د تصبك
نافم المفعون اان همء الدون المتعا د ودون ار متعا د  ،بقدر اإلمكان شاملة لالج انا
الفصل الخامس
التدابير اإلدارية

المادة 25
المساعدة اإلدارية
 -1ندما يكون من شأن ممارسة الالجي حقاً ل أن تتنلب اد مسا د سلنات الد أجناي اتعمر لي

الرجوا الا ا ،تعم الدون المتعا د التي يقيا الالجي لى أراها ا لى تأمان همء المسا د اما اواسنة

سلنات ا أو اواسنة سلنة دوليةا

 -2تصدر السلنة أو السلنان الممكور في الفقر األولى لالج ان ،أو تستصدر ل ا اإشراف ا ،الوثا ق أو
الش ادات التي اجر اصدارها لوجناي ،اد من ا سلنات الوننية أو اواسنت اا
 -3تقوا الوثا ق أو الش ادات الصادر

لى هما النحو مقاا الصكوك الرسمية التي تسلا لوجانب من ا

سلنات ا الوننية أو اواسانت ا ،وتظ معتمد الى أن اثات دا صحت اا

 -4رهناً بالحاالت التي يمكن أن يستثني فا ا المعوزون فا ا المعوزون ،اجوز استيفاء رسوا لقاء الةدمات
الممكور في همء الماد  ،ولكن انب ي أن تكون همء الرسوا معتدلة ومتكاف ة م ما يفرك لى المواننان
من سوا لقاء الةدمات المماثلةا
 -5ال تمس أحكاا همء الماد بالمادتان 27،28ا

المادة 26
حرية التنقل
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تمنك ك من الدون المتعا د الالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا حق اةتيار مح ا امت ا
والتنق الحر همن أراها ا ،لى أن يكون ملك رهنا بأية أنظمة تنناق لى األجانب امة في نفس الظرو ا

المادة 27
بطاقات الهوية
تصدر الدون المتعا د بنا ة هوية شةصية لك الجي موجود في ا ليم ا ال يملك وثيقة سفر صالحةا

المادة 28
وثائق السفر
 -1تصدر الدون المتعا د لالج ان المقيمان بصور نظامية في ا ليم ا وثا ق سفر لتمكان ا من السفر الى ةار
هما اإل ليا ،ما لا تتنلب ةال

ملك أسباب اهر تتص باألمن الونني أو النظاا العاا ا وتنناق أحكاا

ملحق همء االتفا ية بصدد الوثا ق الممكور ا وللدون المتعا د اصدار وثيقة سفر من هما النوا لك الجي
آةر فا اا و لا ا ةصوصاً أن تنظر بعان العنت الى اصدار وثيقة سفر من هما النوا لمن اتعمر لا ا
الحصون لى وثيقة سفر من الد ا امت ا النظامية من الالج ان الموجودان في ا ليم اا

 -2تعتر الدون المتعا د اوثا ق السفر التي أصدرها أن ار

االتفا يات الدولية السابقة في ظ همء االتفا يات،

وتعامل ا كما لو كانت د صدرت بمقتهى أحكاا همء الماد ا

المادة 29
األعبا ،الضريبية
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 -1تمتن الدون المتعا د

ن تحما الالج ان أية أ باء أو رسوا أو ه ار ب ،أياً كانت تسمات ا ،ت اار أو تفوق

تلك المستوفا أو التي د يصار الى استيفا ا في أحوان مماثلة ا

 -2ليس في أحكاا الفقر السابقة ما يحون دون أن تناق لى الالج ان القوانان واألنظمة المتعلقة بالرسوا
المتصلة اإصدار الوثا ق اإلدارية ،بما فا ا بنا ات ال ويةا

المادة 30
نقل الموجودات
 -1تسمك الدولة المتعا د لالج ان ،وفقاً لقوانان ا وأنظمت ا ،انق ما حملوء الى أره ا من موجودات الى اد
آةر سمك ل ا باالنتقان الي بقصد االستقرار في ا

 -2تنظر الدولة المتعا د بعان العنت الى النلبات التي يقدم ا الالج ون للسماظ ل ا انق أ موجودات أةرا
ل ا ،أانما وجدت ،يحتاجون الا ا لالستقرار في الد آةر سمك ل ا باالنتقان الي ا

المادة 31
الالجئون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ
 -1تمن الدون المتعا د

ن فرك قوبات ج از ية ،بساب دةول ا أو وجودها ار القانوني ،لى الالج ان

المان ادةلون ا ليم ا أو اوجدون في دون امن ،ادمان مباشر من ا ليا كانت في حيات ا أو حريت ا م دد

بالمعنى المقصود في الماد  ،1شرينة أن يقدموا أنفس ا الى السلنات دون ابناء وأن اارهنوا لى وجاهة
أسباب دةول ا أو وجودها ار القانونيا

 -2تمتن الدون المتعا د

ن فرك ار الهرور من القاود لى تنقالت هؤالء الالج ان ،وال تنناق همء

القاود اال ريثما يسوا وهع ا في الد المالم أو ريثما يقالون في الد آةرا و لى الدون المتعا د أن تمنك
الالج ان الممكورين م لة معقولة ،وكملك ك التس يالت الهرورية ليحصلوا لى اون آةر ادةول ا الي ا

المادة 32
الطرد
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 -1ال تنرد الدولة المتعا د الج اً موجوداً في ا ليم ا بصور نظامية اال ألسباب تتعلق باألمن الونني أو
النظاا العااا

 -2ال انفم نرد مث هما الالجي اال تنايقاً لقرار متةم وفقاً لوصون اإلج ار ية التي انص لا ا القانونا
ويجب أن يسمك لالجي ما لا تتنلب ةال

إلثبات اراءت  ،وبأن يمارس حق االست نا

ملك أسباب اهر تتص باألمن الونني ،بأن يقدا اانات

ويكون ل وكا يمثل ل ما ال رك أماا سلنة مةتصة أو أماا

شةص أو أكثر معانان ةصيصاً من ا السلنة المةتصةا

 -3تمنك الدولة المتعا د مث هما الالجي م لة معقولة لالت مس ةالل ا اول بصور انونية في الد آةرا
وتحتفظ الدولة المتعا د بحق ا في أن تناق ،ةالن همء الم لة ،ما تراء هرورياً في التدااار الداةليةا

المادة 33
حظر الطرد أو الرد
األ اليا التي

1 -1ال اجوز ألية دولة متعا د أن تنرد الج ًا أو تردء بأية صور من الصور الى حدود
تكون حيات أو حريت م ددتان فا ا بساب ر أ و دان أو جنسات أو انتما الى ف ة اجتما ية معانة أو
بساب آ ار السياسيةا
 -2لى أن ال يسمك باالحتجا ا ما الحق أل الجي تتوفر دواا معقولة ال تبارء ةن اًر لى أمن الالد الم

اوجد في ال تبارء يمث  ،نظ اًر لساق صدور حكا ن ا ي لي الرتكاب جرماً استثنا ي الةنور  ،ةن اًر لى
مجتم ملك الالد ا

المادة 34
التجنس
تس

الدون المتعا د بقدر اإلمكان استيعاب الالج ان ومنح ا جنسات ا ،وتامن لى الةصوص ك ما

في وسع ا لتعجا اجراءات التجنس وتةفيك أ باء ورسوا همء ا إلجراءات الى أدنى حد ممكنا
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الفصل السادس
أحكام تنفيذية وانتقالية
المادة 35
تعاون السلطات الوطنية مع األمم المتحدة
 -1تتع د الدون المتعا د بالتعاون م مفوهية األما المتحد لشؤون الالج ان ،أو أية مؤسسة أةرا تابعة
لوما المتحد د تةلف ا ،في ممارسة وظا ف ا ،وتتع د لى وج الةصوص اتس ا م مت ا في اإلش ار
لى تنااق أحكاا همء االتفا يةا

 -2من أج جع المفوهية ،أو أية مؤسسة أةرا تابعة لوما المتحد د تةلف ا ،ادر لى تقديا تقارير الى
ال ا ات المةتصة في األما المتحد  ،تتع د الدون المتعا د اتزويدها

لى الشك المناسب بالمعلومات

والايانات اإلحصا ية المنلوبة بشأني

طأ
طب
ط

وه الالج انا
وه همء االتفا ية موه التنفاما
القوانان واألنظمة والمراسيا النافم أو التي د تصب بعد اآلن نافم بشأن الالج انا

المادة 36
تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني
توافي الدون المتعا د األمان العاا لوما المتحد انصوص ما د تعتمدء من وانان وأنظمة لتأمان
تنااق همء االتفا يةا
503

المادة 37
عالقة االتفاقية باالتفاقيات السابقة
م

دا المساس بأحكاا الفقر  2من الماد  28من همء االتفا ية ،تح همء االتفا ية اان األن ار

فا ا مح ترتابات  5اولاوز  1922و 31مااو  1924و 12مااو  192و 30اوناو  ،1935واتفا اتي 28
أكتوبر  1933و 10فاراار  ،1938وبروتوكون  14ساتمار  ،1939واتفاق  15أكتوبر 1936ا

الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة 38
تسويه المنازعات
ك نزاا انشأ اان أن ار

في همء االتفا ية حون تفسارها أو تنايق ا ،ويتعمر حل بنريقة أةرا ،يحان

الى محكمة العدن الدولية اناء لى نلب أ من األن ار

المادة 39
التوقيع والتصديق واالنضمام
504

في النزااا

 -1تعرك همء االتفا ية للتو ي في جنات في  28اولاوز  1951وتودا بعد ملك لدا األمان العاا لوما
المتحد ا وهي تعرك للتو ي في المكتب األوربي لوما المتحد اان  28اولاوز و 31شت  1951ثا

تعرك مجدداً للتو ي في المقر الر يسي لوما المتحد اان  17ساتمار  1951و 31ديسمار 1952ا
 -2اتاظ تو ي همء االتفا ية لجمي الدون األ هاء في األما المتحد وكملك ألية دولة أةرا د ات الى
مؤتمر المفوك حون وه الالج ان و ديمي الجنسية أو وج ت الا ا الجمعية العامة د و لتو يع اا
وتةه همء االتفا ية للتصداق ،وتودا صكوك التصداق لدا األمان العاا للما المتحد ا

 -3تكون همء االتفا ية متاحة النهماا الدون المشار الا ا في الفقر  2من همء الماد ااتداء من  28اولاوز
1951ا ويق االنهماا اإاداا صك انهماا لدا األمان العاا لوما المتحد ا

المادة 40
بند االنطباق اإلقليمي
 -1ألية دولة ،ند التو ي أو التصداق أو االنهماا ،أن تعلن أن همء االتفا ية ستشم جمي األ اليا التي
تمثل ا لى الصعاد الدولي أو واحداً أو أكثر من اا ويادأ سريان مفعون هما اإل الن في تاريو ادء نفام همء
االتفا ية ازاء الدولة المعنيةا

 -2وفي أ

و ت آةر بعد ملك اتا توسي نناق شمون همء االتفا ية نناق شمون همء االتفا ية اإشعار اوج

الى األمان العاا للما المتحد هما اإلشعار ،أو من تاريو ادء نفام همء االتفا ية ازاء الدولة المعنية أا ما

جاء الحقاًا

 -3وفي ما اتعلق باأل اليا التي ال اوس نناق ،لجعل شامالً ل ا ،ند التو ي أو التصداق أو االنهماا ،تنظر
ك دولة معنية في امكانية اتةام الةنوات الالزمة لجع اننباق همء االتفا ية شامالً ل ا بعد الحصون،
ند ا تهاء ملك ألسباب دستورية ،لى موافقة حكومات اا

المادة 41
بند الدولة االتحادية

حان تكون الدولة اتحادية أو ار مركزية ،تناق األحكاا التاليةي
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في ما اتعلق بمواد همء االتفا ية التي تق همن الوالية التشريعية االتحادية ،تكون التزامات الحكومة

طأ
طب

التي ليست دوالً اتحاديةا

االتحادية همن هما النناق نفس التزامات األن ار

وفي ما اتعلق بمواد همء االتفا ية التي تق همن الوالية التشريعية لمةتلت الدون أو الواليات أو

المقانعات المكونة لالتحاد و ار الملزمة ،وفقاً للنظاا الدستور ل ما االتحاد ،باتةام اجراءات تشريعية،
تقوا الحكومة االتحادية في أ رب و ت ممكن اإحالة همء المواد ،م توصية ااجااية الى

السلنات

المةتصة في همء الدون أو الواليات أو المقانعاتا
ط

تزويد الدولة االتحادية النر في همء االتفا ية أية دولة متعا د أةرا تنلب ملك ن نريق األمان العاا

لوما المتحد اايان ن األحكاا القانونية و الممارسات المعمون ا ا في االتحاد والوحدات المكونة ل بشأن
أ حكا من أحكاا همء االتفا ية ماانة مدا المفعون الم أ نى ل اإجراء تشريعي أو اإجراء آةرا

المادة 42
التحفظات
 -1ألية دولة ،ند التو ي أو التصداق أو االنهماا ،حق ااداء تحفظات بشأن أية مواد في االتفا ية ار المواد
 1،3،4،1طأ و 33والمواد  36الى  4شاملة األةار الممكور ا

 -2أل

دولة أادت تحفظاً وفقاً للفقر  1من همء الماد أن تسحب تحفظ ا في أ

حان ارسالة موج ة الى

األمان العاا للما المتحد ا

المادة 43
بد ،النفاذ
 -1اادأ نفام همء االتفا ية في الاوا التسعان الم الي تاريو ااداا صك التصداق أو االنهماا السادسا
 -2أما الدولة التي تصدق االتفا ية أو تنها الا ا بعد ااداا صك التصداق أو االنهماا السادس فاادأ نفام
االتفا ية ازاءها في الاوا التسعان الم الي تاريو ااداا همء الدولة صك تصديق ا أو انهمام اا
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المادة 44
االنسحاب
دولة متعا د أن تنسحب من همء االتفا ية في أ

 -1أل

المتحد ا

حان اإشعار موج الى األمان العاا لوما

 -2اادأ سريان مفعون هما االنسحاب ازاء الدولة المتعا د بعد مرور

اا

لى تاريو استالا األمان العاا

اإلشعار الم ارد في رار االنسحابا
 -3ألية دولة أصدرت ا الناً أو اشعا اًر وفقاً للماد  40أن تعلن في أ حان ،اإشعار موج الى األمان العاا،
أن همء االتفا ية ستتو ت ن شمون ا ليا ما بعد سنة من تاريو األمان العاا ل ما اإلشعارا

المادة 45
إعادة النظر
 -1لك دولة متعا د  ،في أ

حان ،أن تنلب ا اد النظر في همء االتفا ية ،اإشعار موج الى األمان العاا

لوما المتحد ا
 -2توصى الجمعية العامة لوما المتحد بالةنوات الواجب اتةامها ،ند اال تهاء ،ازاء هما النلبا

المادة 46
اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم المتحدة
يقوا األمان العاا لوما المتحد اإ الا جا ي الدون األ هاء في األما المتحد والدون ار األ هاء
الممكور في الماد 39ي
طأ

باإل النات واإلشعارات الممكور في الفرا باء من الماد 1ا

طب

بالتو يعات وصكوك التصداق واالنهماا الممكور في الماد 39ا
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ط
طد
طهي

باإل النات واإلشعارات الممكور في الماد 40ا
بالتحفظات ورسا

سحب التحفظات الممكور في الماد 42ا

بالتاريو الم ساادأ في نفام همء االتفا ية وفقاً للماد 43ا

طو

باالنسحابات واإلشعارات الممكور في الماد 44ا

طز

بنلبات ا اد النظر الممكور في الماد 45ا

واثباتاً لما تقدا ،مال المو عون أدناء ،المفوهون حسب األصون بالتو ي باسا حكومات ا ،اتوا يع اا
حرر في جنات ،في الاوا الثامن والعشرين من اولاوز اا ألت وتسعما ة وواحد وةمسان ،لى نسةة
وحاد اتساوا في الحجية نصاها اإلنكلاز والفرنسي ،تودا في محفوظات األما المتحد وتعني صور مصد ة
ن ا لجمي الدون األ هاء في األما المتحد وللدون ار األ هاء الممكور في الماد 39ا
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الاروتوكون الةاص اوه الالج ان
أحا المجلس اال تصاد واالجتما ي لماً ب م اإل رار في القرار
طد 41-المؤ رخ في  18نوفمار  ،1966كما أحانت

الجمعية العامة لماً ب في رارها  2198طد 21-المؤرخ في  16ديسمار 1966
والم رجت في األمان العاا أن يحا نص

الاروتوكون الى الدون الممكور في مادت الةامسة لتمكان ا من
االنهماا الى هما الاروتوكون
تاريو ادء التنفامي  4أكتوبر  ،1967نبقاً للماد الثامنة

ان الدون األن ار

في هما الاروتوكوني

ام تأةم بعان اال تبار أن االتفا ية الةاصة اوه الالج ان المو عة في جنات في  28اولاوز 1951
طوالمشار الا ا فيما بعد باسا االتفا ية ال تشم سوا األشةاص المان أصبحوا الج ان نتاجة ألحداث و عت ا
أون اناار 1951ا
وام تأةم بعان اال تبار أن حاالت لجوء جداد د ظ رت منم أن ا تمدت االتفا ية ،وبالتالي يمكن أال
يحيي نناق االتفا ية ا ؤالء الالج انا
وام ترا أن من المر وب في أن اتساوا في الوه جمي
الوارد في االتفا ية دون تقاادء بحد أون اناار 1951ا
فقد اتفقت لى ما اليي
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الالج ان المان انناق لا ا التعريت

المادة 1
حكم عام
في هما الاروتوكون اتنااق المواد  2الى  34من االتفا ية لى الالج ان المان ارد

 -1تتع د الدون األن ار
تعريف ا في ما اليي

 -2ل رك ه ما الاروتوكون تعني لفظة الجي باستثناء حالة تنااق الفقر الثالثة من همء الماد  ،ك شةص
انناق

لي التعريت الوارد في الماد  1من االتفا ية كما لو لا ترد في الفقر ط 2من الفرا ألت من ا

الكلمات نتاجة أحداث و عت ا أون اناار  1951وكلمات انتاجة مث همء األحداث ا
تناق الدون األن ار

الدون التي هي بالفع أن ار

هما الاروتوكون دون أ

حصر ج رافي باستثناء أن اإل النات الصادر ن

في االتفا ية ووفقاً للفقر الفر ية ط 1طأ من الماد

 1باء من االتفا ية

تبقى

سارية المفعون في ظ هما الاروتوكون ما لا يكن د وس ننا ا وفقاً للفقر ط 2من الماد  1باء من االتفا ية
الممكور ا

المادة 2
تعاون السلطات الوطنية مع األمم المتحدة
 -1تتع د الدون األن ار

في هما الاروتوكون بالتعاون م مفوهي األما المتحد لشؤون الالج ان أو م أية

مؤسسة أةرا تابعة لوما المتحد د تةلف ا ،في ممارسة وظا ف ا ،وتتع د
م مت ا في اإلش ار

لى تنااق أحكاا هما الاروتوكونا
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لى وج

الةصوص اتس ا

 -2من أج جع المفوهية ،أو أية مؤسسة أةرا تابعة للما المتحد د تةلف ا ادر لى تقديا تقارير الى
ال ا ات المةتصة في األما المتحد  ،تتع د الدون األن ار

المناسب بالمعلومات والايانات اإلحصا ية المنلوبة بشأني
طأ

في هما الاروتوكون اتزويدها

لى الشك

أحوان الالج انا

ط ب وه هما الاروتوكون موه التنفاما
ط

القوانان واألنظمة والمراسيا النافم والمراسيا أو التي د تصبك بعد اآلن

نافم بشأن الالج انا

المادة 3
تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية
توافي الدون األن ار

في هما الاروتوكون األمان العاا لوما المتحد انصوص ما د تعتمدء من وانان

لتأمان تنااق هما الاروتوكونا

المادة 4
تسوية المنازعات
ك نزاا انشأ اان األن ار

في هما الاروتوكون حون تفسارء أو تنايق  ،ويتعمر حل بنريقة أةرا،

يحان الى محكمة العدن الدولية اناء لى نلب أ من األن ار
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في النزااا

المادة 5
االنضمام
يكون هما الاروتوكون متاحاً النهماا الدون األن ار

في ا التفا ية وأية دولة أةرا هو في األما

المتحد أو هو في أ من الوكاالت المتةصصة أو أية دولة وج ت الا ا الجمعية العامة لوما المتحد د و
لالنهمااا ويق االنهماا اإاداا صك انهماا لدا األمان العاا لوما المتحد ا

المادة 6
بند الدولة االتحادية
حان تكون الدولة اتحادية أو ار مركزية ،تناق األحكاا التاليةي
طأ

في ما اتعلق بمواد االتفا ية الواجب تنايق ا وفقاً للفقر  1من الماد األولى من هما الاروتوكون والتي تق
همن الوالية التشريعية للسلنة التشريعية واالتحادية ،تكون التزامات الحكومة االتحادية همن هما النناق
نفس التزامات الدون األن ار

طب

التي ليست دوالً اتحاديةا

وفي ما اتعلق بمواد االتفا ية الو اجب تنايق ا وفقاً للفقر  1من الماد األولى من هما الاروتوكون والتي
تق همن الوالية التشريعية لمةتلت الدون أو الواليات أو المقانعات المكونة لالتحاد ار الملزمة وفقاً
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للنظاا الدستور ل ما االتحاد باتةام اجراءات تشريعية ،تقوا الحكومة االتحادية في أ رب و ت ممكن
اإحالة همء المواد ،م توصية ااجااية ،الى السلنات المةتصة في همء الدون أو الواليات أو المقانعاتا
تزود الدولة االتحادية النر

ط

في هما الاروتوكون أية دولة متعا د أةرا تنلب ملك ن نريق األمان

العاا ألما المتحد اايان ن األحكاا القانونية والممارسات المعمون ا ا في االتحاد والوحدات المكونة ل
بشأن أ

حكا من أحكاا االتفا ية الواجب تنايق ا وفقاً للفقر  1من الماد األولى من هما الاروتوكون،

ماانة مدا المفعون الم أ نى ل اإجراء تشريعي أو اإجراء آةرا

المادة 7
التحفظات واإلعالنات
 -1ألية دولة ،ند االنهماا ،حق ااداء تحفظات بشأن الماد الرابعة من هما الاروتوكون وبشأن القياا ،وفقاً
للماد األولى من هما الاروتوكون اتنااق أية أحكاا من أحكاا االتفا ية ار تلك المنصوص ن ا في
المواد  16 ،4 ،3 ،1ط 1و 33من ا ،لى أن ال تشم التحفظات التي تصدرها الدولة النر في االتفا ية

بمقتهى همء الماد الالج ان المان تسرا لا ا االتفا يةا
 -2ان التحفظات التي أ لنت ا الدون األن ار
التزامات ا الناش ة ن هما الاروتوكونا

 -3أل

في االتفا ية وفقاً للماد  42من ا تنناق ما لا تسحب ،لى

دولة أادت تحفظاً وفقاً للفقر  1من همء الماد أن تسحب تحفظ ا في أ

حان ارسالة موج ة من

األمان العاا لوما المتحد ا

 -4تعتار اإل النات الصادر بمقتهى الفقرتان  1،2من الماد  40من االتفا ية ن دولة نر
للاروتوكون الحالي سارية بصدد هما الاروتوكون ما لا توج

اةال

الدولة النر

المعنية لدا انهمام ا اشعار

ملك الى األمان العاا لوما المتحد ا وتعتار سارية لى الاروتوكون ،م

الحان ،أحكاا الفقرتان  2،3من الماد  40والفقر  3من الماد  44من االتفا يةا

المادة 8
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فا ا تنها

التعدا الم

يقتهي

بد ،النفاذ
 -1اادأ نفام هما الاروتوكون اوا ااداا صك االنهماا السادسا
 -2أما الدولة التي تنها الى الاروتوكون ازاءها اوا ااداا همء الدولة صك انهمام اا

المادة 9
االنسحاب
دولة نر

 -1أل

في هما الاروتوكون أن تنسحب من في أ

حان اإشعار موج الى األمان العاا لوما

المتحد ا
 -2اادأ سريان مفعون هما االنسحاب ازاء الدولة النر

المعنية بعد مرور اا لى استالم من ا األمان

العاا لوما المتحد ا

المادة 10
اإلشعارات التي يصدرها األمين العام لألمم المتحدة
يشعر األمان العاا لوما المتحد الدون المشار الا ا في الماد الةامسة أ الء اتاريو ادء نفام هما
الاروتوكون وبو ا

االنهماا الي والتحفظ لي واالنسحاب من  ،باإل النات واإلشعارات المتصلة ب ا

المادة 11
اإليداع في محفوظات األمانة العامة لألمم المتحدة
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تودا في محفوظات أمانة األما المتحد نسةة من هما الاروتوكون ،الم تتساوا في الحجية نصوص
باألسبانية واإلنجلازية والروسية والفرنسية ،مو عة من ر يس الجمعية العامة واألمان العاا لوما المتحد ا ويقوا
األمان العاا اإرسان صور مصد ة من هما الاروتوكون الى جمي الدون األ هاء في األما المتحد والدون
األةرا المشار الا ا في الماد الةامسة أ الءا
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نصوص أساسية

 -2حقوق اإلنسان
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ا الن حقوق الم أر والمواننة
ه ستبقى النساء معزوالت ن بعه ن البعك بحاث ال يشكلن جسما م المجتمي ؟ تتسياءن اولميب دو يو الموليود سينة  1748فيي

مونتوبييان-فرنسييا والتييي اشييت حقبيية متماييز ميين تيياريو الييدها وأوربييةا فييي نصييت سيياتمار  ،1791نشييرت أولمييب ا ييالن حقييوق الم ي أر
والمواننة ،لاتو

د نصوص في الموهوا لكوندرسي ومداا دو كاماي و دد هاا من الم موراتا ر يا أن هيما الينص ليا يأةيم حقي مين

العداد ممن داف

ن الم أر مبكرا ،اال أن يعيد مين أكثير الايانيات تماسيكا وفيرد وأصيالة ،ومين هنيا أهماتي ا ا تقليت كاتبية الاييان فيي تميوز

طاولاو  1793وحكا لا ا باإل داا حاث نفم الحكا في الثالث من نوفمار 1793ا طأنظير الجيزء األون مين الموسيو ة ا يمكين القيون أن
هما اإل الن يعار ن آراء صاحات وروظ أكثر العناصر تنو ار في حقاتي ا اني لمين الواهيك تيأثر الينص اتجير صياحات الشةصيية ،التيي
كان اسم ا الحقيقي مار

وز ،وهي االانة ار الشير ية للشيا ر النااي ليوفرانس دو اونانييانا أصيبحت مبكي ار أرملية رجي أ ميان نيي،

وهزت اجرأت ا رجاالت الفكر والثور الفرنسيةا

ا الن حقوق الم أر والمواننة
طالمقدمة والمواد

األم ات ،الانات ،األةوات ،ممثالت األمة ،ينالان بالتواجد هيمن مجليس وننييا معتايرات بيأن الج ي  ،النسييان أو احتقيار حقيوق المي أر

هي األسباب الوحاد للاؤس العياا وفسياد الحكوميات ،يررن التقيدا ،فيي ا يالن احتفيالي ،بيالحقوق النايعيية ،اير القاالية للتايدا والمقدسية
للم ي أر ا ا ييد

هييما اإل ييالن الحاهيير أاييداً فييي مهيين جمي ي أ هيياء الجسييا االجتمييا ي لتييمكارها باسييتمرار بمكونات ي التييي هييي حقييو ا

وواجبات اا من أج أن اتا في ك و ت ،مقارنة ممارسات السلنة ند النساء و ند الرجان ،ويكون احترام ا هيد
مين أجي جعي منالبيات النسيياء ،القا ميية ميين اآلن فصيا داً لييى مبييادئ بسيينة ال يمكيين االحتجييا

كي مؤسسية سياسييةا

لا ييا ،جيزءا ميين الدسييتور واألةييالق

العامة ،مناشد السعاد للجمي ا

و لي  ،فإن الجنس األ ليى فيي الجميان وفيي الجي أر فيي تحمي آالا األمومية يعتير ويعلين ،اوجيود وتحيت ر ايية الكيا ن األسيمى ،الحقيوق

التالية للم أر والمواننةي
ماد 1
تولد الم أر حر وتبقى مساوية للرج في الحقوقا ال يمكن للتماازات االجتما ية اال أن تقوا لى النف العااا
ماد 2

ان اية ك تجم سياسي هي الحفاظ لى الحقوق النايعية اير القاالية لليزوان للمي أر والرجي ا هيمء الحقيوق هييي الحريية ،الرفياء ،األمين
وةاصة مقاومة الظلاا
ماد 3
يعتمد مادأ ك سياد باألساس لى األمة ،التي هي في الوا

اجتماا الم أر والرجي ؛ وال يحيق أل فيرد أن يميارس سيلنة ال تنبي

ن ميا

بالتحدادا
ماد 4
الحرية والعدالة تعني ا ناء اآلةر ما يعود اليي ؛ وهكيما فيإن الحيدود أمياا ممارسية النسياء لحقيو ن النايعيية تتمثي فيي الن ييان المسيتمر
الم يفره

لا ا الرج ا همء الحدود اجب أن اجر اصالح ا بقوانان النايعة والعق ا

ماد 5
ان وانان النايعة والعق تمن ك

م هار بالمجتم ؛ وك ما ليس ممنو يا مين هيمء القيوانان الحكيمية والمقدسية ال يمكين ألحيد منعي ،

وال يمكن ألحد أن يقوا بما ال تناد ب ا
ماد 6

القيانون هييو التعااير يين اإلراد العامييةي كي المواننييات والميواننان ليا ا المشيياركة مباشيير أو اير ممثلييا ا فييي ا يدادء؛ و ليي أن يكييون
واحدا للجمي ؛ ك المواننات والمواننان ،با تبارها متساوين انظرء فإن من حق ا التمتي بالك ارمية والمناصيب وظيا ت العمي العامية ،كي

حسب كفاءات  ،ادون أ تمااز سوا ما يعود لفها ل ا وكفاءات اا
ماد 7

ال استثناء ألية ام أر  ،ف ي تت ا وتوا ت وتعتق همن القانوني النساء اةهعن كالرجان بصرامة للقانونا
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ماد 8

ال اجييوز للقييانون أن يقيير اال باألحكيياا الهييرورية والمحييدد  ،وال اجييوز معا بيية أييية ام ي أر اال وفقييا لقييانون تييا سيين وا ي اررء اي وا عيية الجييرا،
بحاث يناق بشك

ها ي لى النساءا

ماد 9

ك ام أر تثات ادانت ا ،يناق القانون لا ا اد ةا

ماد 10
ال يحييق مهييايقة أحييد ميين أج ي آ ار ي حتييى األساسييية؛ وميين حييق الم ي أر أن تييمهب الييى المقصييلة كمييا تعتلييي منصيية الارلمييان ،مادامييت
تحركات ا ال تساب اهنرابا لومن العاا حسب القانونا
ماد 11

ان تواص ي األفكييار واآلراء واحييدا ميين الحقييوق األكثيير أهمييية للم ي أر  ،ألن هييمء الحرييية تهييمن شيير ية اآلبيياء تجيياء أنفييال اا ك ي مواننيية

تسييتني أن تقييون بحريييةي أنييا أا نف ي لكييا ،دون فييرك حكييا مسيياق اربيير اجارهييا لييى اةفيياء الحقيقيية؛ اال للمقاهييات لييى االسييتعمان
السي للحرية في حاالت يحددها القانونا
ماد 12

همانة حقوق الم أر والمواننة تتنلب نفعا أساسيا؛ همء الهمانة تقوا لى فا د الجمي  ،وليس فقي فا د محصور بمن تمنك ل اا

ماد 13

لسار شؤون القو العامة ونفقات اإلدار تتساوا مساهمات الرجان والنساء؛ ف ي تقوا بك أ ميان السيةر والم ميات الصيعبة ،ول يا بالتيالي
أن تتقاسا بعدن توزي األماكن والم مات واألش ان والمناصب وفي الصنا ةا

ماد 14
ميين حييق المواننييات والميواننان أن يقييدروا بأنفسي ا أو ايير ممثلييا ا هييرور المشيياركة العامييةا ال يمكيين للنسيياء أن انتسييان اال نييد اييون
مايدأ المقاسيمة العادلية ،لييس فقيي فيي الثيرو وانميا أيهيا فيي اإلدار العامية وفيي تحدايد هيريبة النصياب ،الو ياء الهيرياي ،الجبايية وزمين
الهريبةا
ماد 15
ان جم ور النساء المساها م جم ور الرجان ،ل الحق في نلب محاسبة أ موظت اا في ادار مل ا
ماد 16

ك مجتم تكون الحقوق في

ار مهمونة وفص السلنات ار محدد ليس ل دستورا

ان أ دستور ال تشارك أ لاية األفراد المشكلان لومة في تحريرء يعتار مل ىا
ماد 17
الملكيات تعود لكال الجنسان مجتمعيان أو متفير اني وهيي حيق لكي من ميا مقيدس وال اجيوز المسياس بي ؛ كميا ال اجيوز أن يحيرا مني أحيد
با تبارء تراثا للنايعة ،اال في حان وجود هرور امة اتا تقدارها بشك
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انوني وبشر أن يكون هناك تعويك مساق و ادنا

الع د الدولي الةاص بالحقوق المدنية و السياسية
ا تمد و رك للتو ي و التصداق و االنهماا بقرار الجمعية العامة  200ألت طد 21-المؤرخ في  16كانون األون/ديسمار 1966
تاريخ بد ،النفاذ 23 :آذار/مارس  1976طبقا للمادة 49
الداباجة
ان الدون األن ار

في الع د الحالي،

حاث أن اال ت ار

بالكرامة المتأصلة في جمي أ هاء األسر الدوليية وبحقيو ا المتسياوية اير القاالية للتصير يشيك  ،اسيتنادا للمبيادئ

المعلنة في ماثاق األما المتحد  ،أساس الحرية والعدالة والسالا في العالاا

وا ار ار من ا باناثاق همء الحقوق من الكرامة المتأصلة في اإلنسان،

وا ي ار ار من يا بيأن مثيان الكا نيات اإلنسيانية الحير المتمتعية بالحرييية المدنيية والسياسيية والمتحيرر مين الةيو

والحاجية انميا اتحقيق اما امييت

أوهاا يمكن مع ا لك فرد أن اتمت بحقو المدنية والسياسية وكملك بحقو اال تصادية واالجتما ية والثقافيةا

ونظ ار اللتزاا الدون بموجب ماثاق األما المتحد اتعزيز االحتراا العالمي لحقوق اإلنسان وحريات وم ار ات اا

وتقدا ار من ا لمس ولية الفرد ،بما لي من واجبات تجاء األفراد اآلةرين والمجتمي اليم انتميي اليي فيي الكفياظ لتعزييز الحقيوق المقيرر فيي

االتفا ية الحالية وم ار ات اا
توافق لى المواد التاليةي

القسا األون
المادة 1
لكافة الشعوب الحق في تقرير المصارا ول ياا اسيتنادا ل يما الحيق ،أن تقيرر بحريية كيان يا السياسيي وأن تواصي بحريية نموهيا اال تصياد
واالجتما ي والثقافيا

ولجمي الشعوب تحقيقا ل ايات ا الةاصة ،أن تتصر بحريية فيي ثروات يا ومواردهيا النايعيية دون اةيالن بيأ مين االلت ازميات الناشي ة ين

التعيياون اال تصيياد الييدولي ،القييا ا لييى مبييادئ المنفعيية المشييتركة ،وال اجييوز بحييان ميين األح يوان حرمييان شييعب مييا ميين وسييا ل المعيشييية
الةاصةا
لييى جمي ي الييدون األن ي ار

فييي الع ييد الحييالي ،بمييا فا ييا المس ي ولية يين ادار األ يياليا التييي ال تحكييا نفس ي ا انفس ي ا أو موهييو ة تحييت

الوصاية أن تعم من اج تحقاق حق تقرير المصار وان تحترا ملك الحق تمشيا م نصوص ماثاق األما المتحد ا

القسا الثاني
الماد 2
تتع د ك دولة نر في الع د الحالي باحتراا وتأمان الحقيوق المقيرر فيي الع يد الحيالي لكافية األفيراد هيمن ا ليم يا والةاهيعان لوالات يا

دون تمااييز ميين أ نييوا س يواء كييان ملييك بسييب العنصيير أو اللييون أو الجيينس أو الل يية أو ال ي أر السياسييي أو ا يرء أو األص ي القييومي أو
االجتما ي أو الملكية أو صفة الوالد أو ارها تتع د ك دولة نر في الع د الحالي ند ياب النص فيي اجراءات يا التشيريعية القا مية
أو ارهييا ميين اإلج يراءات ،باتةييام الةن يوات الالزميية ،نبقييا إلجراءات ييا الدسييتورية ولنصييوص الع ييد الحييالي ،ميين اج ي وه ي اإلج يراءات

التشريعية أو ارها الالزمة لتحقاق الحقوق المقرر في الحاليا
تتع د ك دولة نر في الع د الحاليي

طا أن تكف لك شةص الجا فعاال في حالة و وا أ ا تداء لى الحقيوق و الحرييات المقيرر لي فيي هيما الع يد حتيى وليو ارتكيب هيما

اال تداء من أشةاص يعملون بصفة رسمية
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طب أن تكف لك من ينالب بمث هما العال  ،أن يفص في حقي بي اواسينة السيلنات المةصصية القهيا ية أو اإلداريية أو التشيريعية

أو أ سلنة أةرا مةتصة بموجب النظاا القانوني للدولة وان تنور امكانات العال القها ية
ياا السلنات المةتصة اوه العال

ط أن تكف

ند منح موه التنفاما

الماد 3
تتع د الدون األن ار

في الع يد الحيالي بهيمان مسياوا الرجيان والنسياء فيي حيق االسيتمتاا اجميي الحقيوق المدنيية والسياسيية

المدونة في االتفا ية الحاليةا
الماد 4
-1اجوز للدون األن ار

في الع د الحالي ،في أو ات النيوارئ العامية التيي ت يدد حييا األمية والتيي يعلين ين وجودهيا بصيفة

رسييمية ،أن تتةييم ميين اإلج يراءات مييا يحل ييا ميين التزامات ييا نبقييا للع ييد الحييالي الييى المييدا الييم تقتهييي اد يية متنلبييات الوه ي  ،لييى أال

تتنافى همء اإلجراءات م التزامات يا األةيرا بموجيب القيانون اليدولي ودون أن تتهيمن تماي از ليى أسياس العنصير أو الليون أو الجينس أو
الل ة أو الديانة أو األص االجتما ي فقيا
-2ليس في هما النص ما اجايز التحلي مين االلت ازميات المنصيوص لا يا فيي الميواد  6و  7و 8طفقير 1و 2و 11و 15و16
و 18ا

 -3لييى كي دوليية نيير فييي الع ييد الحييالي أن تسييتعم حق ييا فييي التحلي ميين التزامات ييا أن تالييغ الييدون األةييرا األني ار

فييي

الع ييد الحييالي فييو ار يين نريييق األمييان العيياا لومييا المتحييد  ،بالنصييوص التييي أحلييت من ييا نفسي ا واألسييباب التييي دفعت ييا الييى ملييكا و لا ييا
كملك و بالنريقة مات ا ،أن تالغ الدون اتاريو ان ا ا ملك التحل

الماد 5
-1ليييس فييي الع ييد الحييالي مييا يمكيين تفسييارء بأني اجاييز ألييية دوليية أو جما يية أو شييةص أ حييق فييي االشييتراك بييأ نشييا أو
القياا بأ

م يست د

القهاء لى أ من الحقوق والحريات المقرر في هما الع د أو تقاادء لدرجة اكار مما هيو منصيوص ليي فيي

الع د الحاليا

-2ال اجوز تقااد أ من حقوق اإلنسان الحقيقية المقرر أو القا مة في أية دولية نير فيي الع يد الحيالي اسيتنادا اليى القيانون

أو االتفا ات أو اللوا ك أو العر  ،أو التحل من ا ،بحجة دا ا رار االتفا ية الحالية ا مء الحقوق أو ا رارها ا ا ادرجة ا

القسا الثالث
الماد 6
-1لك انسان الحق النايعي في الحيا ا و يحمى القانون هما الحقا وال اجوز حرمان أ فرد من حيات بشك تعسفي

-2اجيوز ايقيياا حكيا المييوت ،فيي األ نييار التييي ليا تلييغ فا يا قوبيية اإل يداا بالنسييبة ألكثيير الجي ار ا ةنييور  ،فقيي نبقييا للقييانون
المعمون بي فيي و يت ارتكياب الجريمية و لييس ةالفيا لنصيوص الع يد الحيالي واالتفياق الةياص بالو ايية مين جريمية ابياد الجينس والعقياب
لا اا وال اجوز تنفام همء العقوبة اال بعد صدور حكا ن ا ي صادر من محكمة مةتصةا
-3ليس في همء الماد  ،اما كان حرمان الحيا يشك جريمية ابياد الجينس ميا اةيون أيية دولية نير فيي الع يد الحيالي التحلي
بأ حان من أ التزاا تفره نصوص االتفاق الةاص بالو اية من جريمة اباد الجنس والعقاب لا ا
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-4لك محكيوا ليي بيالموت الحيق فيي نليب العفيو أو تةفييك الحياكا ويجيوز مينك العفيو أو تةفييك حكيا الميوت فيي كافية
األحوان
-5ال اجوز فرك حكا الموت بالنسبة للج ار ا التي ارتكا ا أشةاص تق أ مارها ن ثمانية شر اميا كميا ال اجيوز تنفايمء
بام أر حام
-6ليييس فييي هييمء الميياد مييا يمكيين أل دوليية ميين الييدون األن ي ار

اإل داا أو الحالولة دون ملك اإلل اء

فييي الع ييد الحييالي االسييتناد ميين اج ي تأجا ي ال يياء قوبيية

الماد 7
ال اجوز اةهاا أ فرد للتعماب أو لعقوبة أو معاملة اسية أو ار انسيانية أو م انية و ليى وجي الةصيوص فأني ال اجيوز

اةهاا أ فرد دون رها الحر للتجارب الناية أو العلمية
الماد 8

-1ال اجوز استر اق أحد ا و يحرا االستر اق و االتجار بالر اق في كافة أشكال ا
-2ال اجوز استعباد أحد
طا ال اجوز فرك ممارسة العم

لى فرد بالقو أو الجار

طب ال تحون الفقر  3طا دون تنفام األش ان الشا ة تنايقا لحكا ا مء العقوبة صادر ن محكمة مةتصة في
األ نار التي اجوز فا ا فرك األش ان الشا ة كعقوبة إلحدا الج ار ا
ط ال يشم اصنالظ العم بالقو أو الجار أل ارك همء الفقر ي
 01أ

م أو ةدمة ،ار مشار الا ا في طب مما اتنلب القياا بي

أو ةالن الفتر التي يفر

ياد

ين كي شيةص مو يو

نتاجية أمير هيا ي يانوني

ن ةالل ا بشرو

 02أييية ةدميية نالييت نايعيية سييكرية و كييملك أييية ةدميية وننييية يسييتلزم ا القييانون ميين المعترهييان ألسييباب هييمارية لييى

الةدمة العسكرية في األ نار التي يعتر فا ا بمث ملك اال تراك

 03الةدمة المفروهة في حالة النوارئ أو الكوارث التي ت دد حيا ورةاء المجتم
 04أ

م أو ةدمة تشك جزء من االلتزامات المدنية العادية

الماد 9

حريت

-1لك فرد الحرية و السالمة الشةصيةا وال اجوز القبك لى أحيد أو ايقافي بشيك تعسيفيا كميا ال اجيوز حرميان أحيد مين

لى أساس من القانون و نبقا لإلجراءات المقرر في

-2اجب ابالغ ك من يقبك لي بأسباب ملك ند حدوث كما يحب ابال
-3اجييب تقييديا المقاييوك لي ي أو المو ييو

ات ميية ج از ييية فييو ار أميياا القاهييي أو أ موظييت آةيير مةييون انونيييا بممارسيية

صالحيات ها ية و يكون من حق المقاوك لي أو المو و
األشةاص رهن المحاكمة تحت الحراسة ا د

فو ار بأية ت مة توج الي

أن يقدا الى المحاكمة ةالن زمن معقون أو يفر

ني ا وال يكيون ايقيا

امية و لكين يمكين اةهياا اإلفي ار للهيمانات التيي تكفي المثيون أمياا المحاكمية فيي أيية

مرحلة أةرا من اإلجراءات القها ية و تنفام الحكا اما تنلب األمر ملك

-4يحق لمن يحرا من حريت نتاجة القاء القبك لي أو ايقاف بشك

ار انوني الحق في تعويك اا للتنفام

الماد 10
-1يعام جمي األشةاص المحرومان من حريات ا معاملة انسانية م احتراا الكرامة المتأصلة في اإلنسان
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-2طا يفص األشةاص المت مون ،اال في حاالت استثنا ية ،ين األشيةاص المحكيوا ليا ا كميا يعياملون معاملية منفصيلة
تتناسب م مراكزها كأشةاص ار محكوا ليا

طب يفصي المت ميون ميين األحيداث يين البيال ان ميين ا و يقيدمون للقهيياء بأسيرا و ييت ممكين اتهييمن النظياا اإلصييالحي

معامليية السييجناء معامل يية تسييت د

اص ييالح ا وا يياد تييأهال ا اجتما ي يياا و يفص ي الم ييمناون األحييداث البييال ون م يين ا ويعيياملون معامل يية

تتناسب م أ مارها ومراكزها القانونية
الماد 11
ال اجوز سجن انسان لى أساس دا درت

لى الوفاء بالتزاا تعا د فقي
الماد 12

-1لك فرد مقيا بصفة انونية همن ا ليا دولة ما الحق في حرية االنتقان وفى أن اةتار مكان ا امت همن ملك اإل ليا
-2لك فرد حرية م ادر أ

نر بما في ملك بالدء

-3ال تةه ي الحقييوق المشييار الا ييا أ ييالء ألييية اييود ييدا تل يك المنصييوص لا ييا فييي القييانون والتييي تعتايير هييرورية لحماييية

األمن الونني أو النظاا أو الصحة أو األةالق أو حقوق و حريات اآلةرين وتتمشى كملك م الحقوق األةرا المقرر في الع د الحالي
-4ال اجوز حرمان أحد بشك تعسفي من حق الدةون الى بالدء
الماد 13

اجوز ابعاد األجناي المقيا بصفة انونية في ا ليا دولة نر في الع يد الحيالي فقيي اسيتنادا اليى يرار صيادر نبقيا للقيانون و
يسييمك ل ي  ،مييا لييا تتنلييب أسييباب اهيين اررية تتعلييق بيياألمن الييونني ايير ملييك ،اتقييديا أسييباب هييد هييما اإلبعيياد وفييى أن يعيياد النظيير وفييى
هات اواسنة السلنة المةتصة أو أ شةص أو أشةاص معانيان ةصيصيا مين السيلنة المةتصية وفيى أن يكيون مميثال ل يما ال يرك

أماا تلك الج ة
الماد 14
-1جمي األشةاص متساوون أماا القهاء ا ولك فرد الحق ،ند النظير فيي أيية ت مية جنا يية هيدء أو فيي حقو ي والتزاماتي

فييي احييدا القهييايا القانونييية ،فييي محاكميية ادليية و لنييية اواسيينة محكميية مةتصيية ومسييتقلة وحيادييية ا ميية اسييتنادا الييى القييانونا ويجييوز
اسييتبعاد الصييحافة والجم ييور ميين المحاكميية أو ميين جييزء من ييا ألسييباب تتعلييق بيياألةالق أو النظيياا العيياا أو األميين الييونني فييي مجتم ي

ديمقراني أو ندما يكون ملك لمصيلحة الحييا الةاصية ألني ار

القهيية أو الميدا اليم تيراء المحكمية هيروريا فقيي فيي ظيرو

ةاصية

اما كان من شأن العالميية أن تيؤدا اليى اإلهيرار بصيالك العدالية ،ليى اني يشيتر صيدور أ حكيا فيي هيية جنا يية أو مدنيية لنيا اال
اما ا تهت مصالك األحداث أو اإلجراءات المةتصة بالمناز ات الزوجية أو الوصايا لى األنفان ار ملك
-2لك فرد مت ا ات ا جنا ية الحق في أن يعتار اري ا ما لا تثات ادانت نبقا للقانون

-3لك فرد ،ند النظر في أية ت مة جنا ية هدء الحق في الهمانات التالية كحد أدنى م المساوا التامةي
طا ابال

فو ار وبالتفصا وفى ل ة مف ومة لدي بنايعة وساب الت مة الموج ة الي ا

طب الحصون لى الو ت والتس يالت الكافية إل داد دفا

ط أن تجرا محاكمت دون تأةار ما د ن المعقونا
طد أن تجييرا محاكمت ي بحهييورء وان اييداف

واالتصان بمن اةتارء من المحامان

يين نفس ي أو اواسيينة مسييا د انونييية اةتارهييا هييو ،وان االييغ نييدما ال يكييون لدي ي مسييا د

انونية ،بحق في ملك ،وفى أن تعان ل مسا د انونية فيي أيية حالية تسيتلزم ا مصيلحة العدالية ودون أن ايدف مقيابال اما ليا تكين ميواردء

كافية ل ما ال ركا
طه أن يستجوب انفس أو بالواسنة ش ود الةصا هدء وفى أن يهمن حهور ش ودء واستجواا ا تحت نفس ظرو
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ش ود الةصا

طو أن اوفر ل مترجا يقدا ل مسا د مجانية اما لا يكون اد ار لى ف ا الل ة المستعملة في المحاكمة أو التحدث
طز أال الزا بالش اد هد نفس أو اال ت ار

بأن ممنب

-4تكون اإلجراءات ،فيي حالية األشيةاص األحيداث ،بحايث اؤةيم موهيوا أ ميارها و الر بية فيي ا ياد تشيجي تيأهال ا بعيان

اال تبار
-5لك محكوا اإحدا الج ار ا الحق في ا اد تشجي تأهال ا بعان اال تبارا
-6لك شةص أو عت ب

قوبة بسب حكا ن ا ي صادر لي في جريمية جنا يية الحيق فيي التعيويك نبقيا للقيانون اما أل يي

الحكيا أو نيان العفيو بعيد مليك بسياب وا عيية جدايد أو وا عية جيرا اكتشياف ا حيداثا و كشيفت بشييك

يان اةفا يا فيي تحقايق العدالية ،ميا لييا

اثات أن دا الكشت ن الوا عة المج ولة في حان يعود في أسباب كلية أو جز يا الى هما الشةصا
 -7ال اجييوز محاكم يية أح ييد أو معا ات ي م يير ثاني يية يين جريم يية س يياق أن ن ييان حكمييا ن ا ي ييا أو افي ي ار

ن ي فا ييا نبق ييا للق ييانون

واإلجراءات الجنا ية للالد المعنىا
الماد 15
-1ال اجييوز ادانيية أحييد اجريميية جنا ييية نتاجيية فع ي أو امتنيياا يين فع ي ممييا لييا يشييك و ييت ارتكاب ي جريميية جنا ييية بموجييب

القانون الونني أو الدولي كميا ال اجيوز تو يي

قوبية اشيد مين العقوبية واجبية التناايق فيي و يت ارتكياب الجريميةا ويسيتفاد الميت ا مين أ

نص انوني يصدر بعد ارتكاب الجريمة اما جاء متهمنا بعقوبة أةتا

-2ليييس فييي هييمء الميياد مييا يحييون دون محاكميية أو مقااليية أ شييةص يين أ فعي أو امتنيياا يين فعي اما كييان ملييك يعتايير

و ت ارتكاب جريمة نبقا للمبادئ العامة للقانون المقرر في المجتم الدوليا
الماد 16
لكل فرد الحق في أن يعترف به كشخص أمام القانون
الماد 17

ال اجييوز التييدة بشييك تعسييفي أو ايير ييانوني اةصوصيييات أحييد أو بعا لت ي أو اات ي أو م ارسييالت كمييا ال اجييوز التعييرك بشييك
انوني لشرف وسمعت

لك شةص الحق في حماية القانون هد مث هما التدة أو التعركا
الماد 18
-1

لك فرد الحيق فيي حريية الفكير والهيمار والديانيةا ويشيم هيما الحيق حريتي فيي االنتمياء اليى أحيد األدييان أو العقا يد باةتييارء
وفي أن يعار ،منفردا أو م آةرين بشك

لنيي أو اير لنيي ،ين ديانتي أو قادتي سيواء كيان مليك ين نرييق العبياد أو التقايد

أو الممارسة أو لتعلياا
-2
-3
-4

ال اجوز اةهاا أحد إلكراء من شأن أن يعن حريت في االنتماء الى أحد األديان أو العقا د التي اةتارهاا

تةهي حرييية الفييرد فييي التعاايير يين ديانتي أو معتقدات ي فقييي للقاييود المنصييوص لا ييا فييي القييانون والتييي تسييتوجا ا السييالمة

العامة أو النظاا العاا أو الصحة العامة أو األةالق أو حقوق اآلةرين وحريات ا األساسيةا
تتع د الدون األن ار

في االتفا ية الحالية باحتراا حرية اآلباء واألم يات واألوصيياء القيانوناان ،نيد امكانيية تناايق مليك فيي

تأمان التعليا الداني أو األةال ي ألنفال ا تمشيا م معتقدات ا الةاصةا
الماد 19

-1

لك فرد الحق في اتةام اآلراء دون تدة ا
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ايير

-2

لكي فييرد الحييق فييي حرييية التعاايير ،وهييما الحييق يشييم حرييية البحييث يين المعلومييات أو األفكييار ميين أ نييوا واسييتالم ا ونقل ييا

-3

تيرتبي ممارسية الحقيوق المنصيوص لا يا فيي الفقير ط 2مين هيمء المياد اواجبيات ومسيؤوليات ةاصيةا و ليى مليك ،فإن يا يد

ب ك النظر ن الحدود وملك اما شفاهة أو كتابة أو نبا ة وسواء كان ملك في الب فني أو بأية وسالة أةرا اةتارهاا
تةه لقاود معانة ولكن فقي باالستناد الى نصوص القانون ،والتي تكون هروريةي
آ -من أج احتراا حقوق أو سمعة اآلةرين؛

ب -من أج حماية األمن الونني أو النظاا العاا أو الصحة العامة أو األةالقاا
الماد 20

-1
-2

تمن بحكا القانون ك د اية من أج الحربا

تمن بحكا القانون ك د و للكراهيية القوميية أو العنصيرية أو الدانيية مين شيأن ا أن تشيك تحريهيا ليى التماايز أو المعيادا

أو العنتا
الماد 21

يعتر بالحق في التجم السلمي وال اجوز وه القاود لى ممارسة هما الحق ار ما يفرك من يا تمشييا مي القيانون والتيي تسيتوجا ا،
في مجتم ديمقراني ،مصيلحة األمين اليونني أو السيالمة العامية أو النظياا العياا أو حمايية الصيحة العامية أو األةيالق أو حمايية حقيوق

اآلةرين وحريات اا
الماد 22
-1
-2

لك فرد الحق في حرية المشاركة م اآلةرين بما في ملك حق تشكا النقابات أو االنهماا الا ا لحماية مصالح ا

ال اج ييوز وهي ي القا ييود ل ييى ممارس يية ه ييما الح ييق ا يير تل ييك المنص ييوص لا ييا ف ييي الق ييانون والت ييي تس ييتوجا ا ،ف ييي مجتمي ي

ديمقراني ،مصالك األمن الونني أو السالمة العامة أو النظياا العياا أو حمايية الصيحة العامية أو األةيالق العامية أو حمايية حقيوق

اآلةرين وحريات اا وال تحون همء الماد دون فرك القاود القانونية لى أ هاء القوات المسلحة والشرنة في ممارسة هما الحقا
-3

لييس فييي هييمء المياد مييا اةييون الييدون األني ار

فييي اتفيياق منظمية العمي الدولييية لعيياا  1948بشيأن حرييية المشيياركة وحماييية

الحييق فييي التنظيييا اتةييام اإلجيراءات التشيريعية التييي ميين شييأن ا اإلهيرار بالهييمانات المنصييوص لا ييا فييي ملييك االتفيياق أو تنااييق

القانون بشك اؤد الى اإلهرار اتلك الهماناتا

الماد 23
-1

العا لة هي الوحد االجتما ية النايعية واألساسية في المجتم ول ا الحق في التمت بحماية المجتم والدولةا

-2

يعتر بحق الرجان والنساء المان في سن الزوا اتكوين أسر ا

-3
-4

ال اتا الزوا ادون الرها الكام والحر لون ار
لى الدون األن ار

المقالة لي ا

في الع د الحالي اتةام الةنيوات المناسيبة لتيأمان المسياوا فيي الحقيوق والمسيؤوليات نيد اليزوا وأثنياء

يام و ند فسة ا
ويجب النص ،في حان الفسو ،لى الحماية الالزمة لونفانا
الماد 24

-1
-2
-3

لكي نفي الحييق فييي اجيراءات الحماييية التييي يسييتوجا ا مركيزء كقاصير لييى أسيرت و لييى كي ميين المجتمي والدوليية وملييك دون

تمااز بساب العنصر أو اللون أو الجنس أو الل ة أو الديانة أو األص القومي أو االجتما ي أو الملكية أو الوالد ا
يسج ك نف فور والدت ويكون ل اساا

لك نف الحق في أن تكون ل جنسيةا

الماد 25

لك موانن الحق والفرصة دون أ تمااز مما ورد في الماد  2ودون اود ار معقولة فيي
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آ -أن يشارك في سار الحيا العامة اما مباشر أو ن نريق ممثلان مةتارين بحرية؛
ب أن انتةيب وأن انتةييب فييي انتةابيات دورييية أصييلية و امية و لييى أسيياس ميين المسياوا

لييى أن تييتا االنتةابيات بنريييق اال تيراا السيير

وأن تهمن التعاار الحر ن اراد الناةاان؛

أن يكون ل الحق في الحصون لى الةدمة العامة في بالدء ،لى أسس امة من المساوا ا
الماد 26

جمي األشيةاص متسياوون أمياا القيانون ومين حق يا التمتي دون أ تماايز وبالتسياو بحمااتي ا ويحيرا القيانون فيي هيما المجيان أ تماايز
ويكف ي لجمي ي األشييةاص حماييية متسيياوية وفعاليية هييد أ تمااييز س يواء كييان ملييك لييى أسيياس العنصيير أو اللييون أو الجيينس أو الل يية أو
الدان أو ال أر السياسي أو ارء أو األص القومي أو االجتما ي أو الملكية أو صفة الوالد أو ارهاا
الماد 27

ال اجييوز انكييار حييق األشييةاص الييمان انتمييون الييى أ ليييات نص يرية أو دانييية أو ل وييية ا ميية فييي دوليية مييا ،فييي االشييتراك م ي األ هيياء
اآلةرين م جما ت ا في التمت اثقافت ا أو اإل الن ن ديانت ا واتباا تعاليم ا أو استعمان ل ت اا
القسا الراب
الماد 28

تشييك لجنيية للحقييوق اإلنسييانية ط  Committeeيشييار الا ييا فيمييا بعيد فييي هييما الع ييد باسييا اللجنيية وهييي تهييا ثمانييية شيير

-1

هوا وتقوا اتنفام األ مان المنصوص لا ا فيما بعدا
-2

تشك اللجنة مين ايان ميوانني اليدون األني ار

فيي الع يد الحيالي مو الصيفات األةال يية العاليية والمشي ود باةتصاصي ا فيي

مادان حقوق اإلنسان لى أن اؤةم بعان اال تبار أهمية اشراك بعك األشةاص من مو الةار القانونيةا
انتةب أ هاء اللجنة ويؤدون واجا ا بصفات ا الشةصيةا

-3

الماد 29
انتةب أ هاء اللجنة بنريق اال تراا السر من ا مة باألشةاص الحا زين لى المؤهالت المنصيوص لا يا فيي المياد 28

-1

والمان ترشح ا ل ما ال رك الدون األن ار
-2

في االتفا ية الحاليةا

يحييق لكي دوليية نيير فييي الع ييد الحييالي أن ترشييك مييا ال ازيييد يين شةصييان لييى أن يكونييا ميين ميوانني الدوليية التييي امييت
اترشيح ماا

يكون مث هؤالء األشةاص صالحان إل اد الترشيكا

-3

الماد 30
تجر االنتةابات األولى ةالن ما ال ازيد ن ستة أش ر من تاريو نفام مفعون الع د الحاليا

-1

يقوا األمان العاا لوما المتحد اتوجي د و ةنيية اليى اليدون األني ار

-2

فيي الع يد الحيالي اي أربعية أشي ر ليى األ ي مين

تاريو أ انتةاب للجنة ،دا االنتةاب الةاص بم ء العهوية الشا ر التي اجر اإل الن ن ا نبقا للمياد  ،34ومليك مين أجي
تقديا مرشحا ا لعهوية اللجنة ةالن ثالثة أش را
-3

لى األمان العاا لوما المتحد أن يعيد ا مية حسيب الحيرو
م ايان الدون األن ار
األ

-4

األاجديية بأسيماء جميي األشيةاص المرشيحان نبقيا لميا سياق

التي امت اترشيح ا وأن يعرك تلك القا مة لى الدون األني ار

فيي الع يد الحيالي اي شي ر واحيد ليى

من تاريو أ انتةابا
اجر انتةاب أ هاء اللجنة في اجتماا تعقدء الدون األني ار

فيي الع يد الحيالي ايد و مين األميان العياا لوميا المتحيد فيي

مقيير األمييا المتحييد ويكييون النصيياب في ي انونيييا بحه يور ثلثييي الييدون المييمكور ا ويعتايير المرشييحون الحييا زون لييى أكايير ييدد ميين
األصوات و لى األ لاية المنلقة ألصيوات ممثليي اليدون األني ار

الحاهيرين والمشيتركان فيي مليية اال تيراا فيا زون فيي انتةابيات

اللجنةا
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الماد 31
-1
-2

ال اجوز أن تها اللجنة أكثر من شةص واحد من موانني الدولة الواحد ا
ا ار ى ند انتةاب اللجنة التوزي الج رافي العادن لو هاء وكملك تمثا المدنيات المةتلفة والنظا القانونية الر يسيةا
الماد 32

-1

انتةييب أ هيياء اللجنيية لفتيير أرب ي سيينوات ويجييوز فييي حاليية ترشيييح ا أن يعيياد انتةيياا اا وم ي ملييك ،فييإن فت يرات تسييعة ميين
األ هيياء المنتةاييان فييي االنتةابييات األولييى تنت ييي نييد ن اييية سيينتانا ويجيير اةتيييار أسييماء ه يؤالء التسييعة بعييد االنتةيياب األون
مباشر ن نريق القر ة اواسنة ر يس االجتماا المشار الي في الماد  30فقر 4ا

-2

تجر االنتةابات ند انت اء مد الةدمة نبقا للمواد السابقة في هما القسا من الع د الحاليا
الماد 33

-1

اما ا تار أحد أ هاء اللجنة اناء لى ال أر الجما ي لو هاء اآلةرين متو فا ن أداء واجباتي أل سياب اةيال

الت ايب

المؤ ت ،فع لى ر يس اللجنية أن اةنير األميان العياا لوميا المتحيد ايملك ،و ليى األميان العياا فيي تليك الحالية أن يعلين شي ور مقعيد
ملك العهوا
-2

ليى ر ييس اللجنيية أن اةنير األميان العيياا لوميا المتحييد فيو ار فيي حاليية وفيا أحييد أ هياء اللجنية أو اسييتقالت  ،و ليى األمييان
العاا في تلك الحالة أن يعلن ش ور المقعد من تاريو الوفا أو من تاريو نفام االستقالةا
الماد 34

-1

فييي حاليية اإل ييالن يين ش ي ور أحييد المقا ييد نبقييا للميياد  ،33واما كانييت فتيير العهييو المنلييوب احييالن آةيير مكان ي ال تنت ييي
ةالن ستة أشي ر مين تياريو اإل يالن ني  ،فعليى األميان العياا لوميا المتحيد أن اةنير كيال مين اليدون األني ار

فيي الع يد الحيالي

املك ،ول مء الدون أن تتقدا ةالن ش رين اترشيحات ا نبقا للماد  29من أج م ء المقعد الشا را
-2

لييى األم ييان الع يياا لومييا المتح ييد أن يع ييد ا ميية حس ييب الح ييرو
يعره ا لى الدون األني ار

األاجدييية بأس ييماء األش ييةاص المرشييحان نبق ييا ل ييملك وأن

فيي الع يد الحياليا وتجير االنتةابيات ليى المقعيد الشيا ر فيي تليك الحالية نبقيا للنصيوص الةاصية

في هما القسا من الع د الحاليا
-3

يحتفظ هو اللجنة المنتةب من أجي مي ء المقعيد الشيا ر المعلين ني نبقيا للمياد  33بمنصيب حتيى انت ياء الفتير البا يية
للعهو الم ش ر مكان في اللجنة نبقا لنصوص تلك الماد ا
الماد 35
يحصي أ هياء اللجنيية ،بموافقية الجمعيية العاميية لوميا المتحيد  ،وميين ميوارد األميا المتحييد  ،ليى مكافيآت تقييرر شيرون ا الجمعيية العاميية
م األةم بعان اال تبار أهمية المسؤوليات التي تتحمل ا اللجنةا
الماد 36
لى األمان العاا لوما المتحد أن ازود اللجنة بما الزم ا من الموظفان والتس يالت من أج

فعانا
يام ا بأ مال ا بشك ا

الماد 37
-1

اوج األمان العاا لوما المتحد الد و لالجتماا األون للجنة في مقر األما المتحد ا

-2

تجتم اللجنة بعد اجتما ا األون في األو ات التي تنص لا ا ال حت ا الداةليةا

-3

تجتم اللجنة اد في مقر األما المتحد أو في مكتا ا في جناتا
الماد 38
لى ك من أ هاء اللجنة أن يعل ن في اجتماا لني للجنة ،و ا مباشرت العم أن سو
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اؤد

مل بك تجرد ونزاهةا

الماد 39
-1
-2

تنتةب اللجنة مس ولا ا لفتر امان ويجوز ا اد انتةاا اا
ته اللجنة ال حت ا الداةلية التي تنص همن ما تنص لي

آ أن النصاب القانوني اتكون من اثني شر هوا؛

لىي

ب أن تكون اررات اللجنة بأ لاية أصوات الحاهرينا
الماد 40
-1

في الع د الحالي اوه التقيارير ين اإلجيراءات التيي اتةيمت ا والتيي مين شيأن ا أن تيؤد اليى تيأمان

تتع د الدون األن ار

الحقوق المقرر في هما الع د و ن التقدا الم تا اح ارزء في التمت اتلك الحقوق ،وملكي
آ ةالن اا من تاريو نفام مفعون الع د الحالي بالنسبة للدون األن ار

المعنيةا

ب اناء لى نلب اللجنة بعد ملكا
تقدا كافة التقارير الى األمان العاا لوما المتحد الم يقوا ايدورء اإحالت يا ليى اللجنية للنظير فا يا وتايان التقيارير العوامي

-2

والصعوبات ان وجدت ،التي تؤثر لى تنااق الع د الحاليا
اجوز لومان العاا لوميا المتحيد بعيد التشياور مي اللجنية أن يحاي

-3

ليى الوكياالت المتةصصية المعنيية نسيةا ين أجيزاء

تلك التقارير الوا عة همن مادان اةتصاص اا
تييدرس اللجنيية التقييارير المقدميية ل ييا ميين الييدون األن ي ار

-4

العامة الى الدون األن ار

فييي الع ييد الحييالي وتحا ي تقاريرهييا ومييا ت يراء مناسييبا ميين التعليقييات

ول ا أيها أن تحاي هيمء التعليقيات مي نسيو مين التقيارير التيي اسيتلمت ا مين اليدون األني ار

فيي الع يد

الحالي الى المجلس اال تصاد واالجتما يا
اجوز للدون األن ار

-5

في الع د الحالي أن تقدا الى اللجنة مالحظات ا لى أيية تعليقيات موهيو ة نبقيا للفقير  4مين هيمء

الماد ا
الماد 41
-1

اجيوز أليية دوليية نير فيي الع ييد الحيالي أن تصييرظ فيي أ و يت نبقييا ل يمء الميياد اإ رارهيا باةتصياص اللجنيية فيي اسييتالا

التالي ات التي تتهمن اد اءات دولة نر بأن دولة نر أةرا ال تقوا بأداء التزامات ا بموجيب الع يد الحيالي وبيالنظر فيي تليك

التالي ييات ويجييوز اسييتالا التالي ييات التييي تةييص دوليية نيير لييا يسيياق ل ييا اصييدار مث ي ملييك التص يريكا وتةه ي التالي ييات التييي
اجر استالم ا بموجب همء الماد لإلجراءات التاليةي

آ اجييوز للدوليية النيير فييي الع ييد الحييالي اما رأت أن دوليية نيير أةييرا نرفييا فا ييا ال تقييوا اتنفاييم نصوصي ا أن تلفييت نظيير هييمء الدوليية
ل ما األمر ن نريق تاليغ ةنيا و لى الدولة التي تسلا ملك التاليغ أن تقدا للدولية التيي بعثيت الا يا بي  ،تفسيا ار أو ايانيا ةنييا ،ةيالن
ثالثة أش ر من تاريو استالم ا ل ا توهك في األمر لى أن اتهمن ملك التفسار أو الايان الةنيي بمقيدار ميا هيو ممكين والزا ،اشيار
الى اإلجراءات والحلون المحلية التي اتةمت ا أو انتظر اتةامها أو المتوافر بالنسبة ل ما األمر؛

ب اجييوز أل ميين الييدولتان النيرفان المعناتييان ،فييي حاليية ييدا تسييوية األميير بمييا ارهييي النيرفان ةييالن سييتة أشي ر ميين تيياريو اسييتالا
الدولة المسلمة للتاليغ األولي ،أن تحا األمر الى اللجنة اإةنار توج

الا ا والى الدولة األةرا؛

ال تنظيير اللجنيية فيمييا يحييان الا ييا ميين أمييور اال بعييد أن تتأكييد ميين سيياق االسييتناد لجميي الحلييون المحلييية المتيوافر بالنسييبة ل ييما األميير

واسييتنفامها ،تمشيييا م ي المبييادئ العاميية المقييرر فييي القييانون الييدولي وال تسيير هييمء القا ييد اما كييان تنااييق الحلييون ييد تييأةر لفتيير ايير
معقولة؛
د تعقد اللجنة اجتما ات م لقة أثناء النظر في التالي ات بموجب همء الماد ا
هي ي م ي م ار ييا نصييوص الفقيير ط  ،تعييرك اللجنيية مسييا ا ا الحماييد

لييى الييدون األن ي ار

للمسألة لى أساس احتراا حقوق اإلنسان وحريات األساسية المقرر في الع د الحالي؛
و اجوز للجنة أن تنليب اليى اليدون األني ار
الا ا؛
ز يحيق لليدون األني ار

المعنييية أمييال فييي الوصييون الييى ح ي ود

المعنيية المشيار الا يا فيي الفقير طب أن تزودهيا بأيية معلوميات تتصي بأيية مسيألة محالية

المعنيية المشييار الا يا فيي الفقير طب أن تكييون ممثلية أثنياء نظير اللجنية فييي األمير وأن تقيدا ميمكرات شييفوية أو

كتااية أو كلا ما؛
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ظ ته اللجنة تقرير ةالن اثني شر ش ار من تاريو استالا اإلةنار المنصوص لي في الفقر طب وملك لى النحو اآلتيي
 -Iفييي حاليية الوصييون الييى ح ي هييمن الشييرو ال يوارد فييي الفقيير هي ي تقصيير اللجنيية تقريرهييا لييى ايييان مييوجز بالو ييا

وبالح ي الييم تييا

الوصون الي ؛
 -IIفي حالة دا الوصون الى ح همن شرو الفقر هي تقصر اللجنية تقريرهيا ليى اييان ميوجز بالو يا
الةنية وسجال بالممكرات الشفوية المقدمة من الدون األن ار
-2

المعنيةا ويالغ التقرير ،في ك مسألة ،الى الدون األن ار

تصبك نصوص همء الماد نافم المفعون بعد اصدار شر من الدون األن ار
ط Iمن همء المياد ا وتيودا اليدون األني ار

ليى أن ترفيق بي الميمكرات
المعنيةا

في الع د الحيالي تصيريحات بموجيب الفقير

هيمء التصيريحات ليدا األميان العياا لوميا المتحيد اليم يحيون نسيةة من يا اليى اليدون

األةرا ويجوز سحب التصيريك فيي أ و يت اإةنيار اوجي اليى األميان العياا وال ايؤثر هيما السيحب ليى النظير فيي أيية

األن ار

مسألة ساق أن حون تاليغ بشأن ا نبقا ل مء الماد  ،اال أن ال اجوز استالا أ تاليغ مين أيية دولية نير بعيد اسيتالا األميان العياا
إلةنار سحب التصريك ما لا تكن الدولة النر المعنية د أصدرت تصريحا جداداا
الماد 42
-1
أ اجوز للجنة نيد يدا التوصي اليى حي ارهيي اليدون األني ار
المسييبقة للييدون األني ار
الدون األن ار

المعنيية فيي مسيألة محالية الا يا نبقيا للمياد  ،41أن تعيان ،بالموافقية

المعنييية ،لجنيية توفاييق ةاصيية طتسييمى فيمييا الييي الجنيية التوفاييق ا وتعييرك لجنيية التوفاييق مسييا ا ا الحماييد

لييى

المعنية أمال في تسوية ودية للمسألة لى أساس احتراا الع د الحاليا

ب تهييا لجنيية التوفاييق ةمسيية أشييةاص مقاييولان لييدا الييدون األن ي ار

المعنييية فييإما أةفقييت الييدون األني ار

المعنييية فييي الوصييون الييى

اتفاق ةيالن ثالثية أشي ر حيون تشيكا هيمء اللجنية بأكمل يا أو فيي سيا من يا فاتعيان فيي هيمء الحالية انتةياب أ هياء اللجنية اليمان ليا ايتا

الوصون الى اتفاق بشأن ا من اان أ هاء لجنة الحقوق اإلنسانية اواسنة اال تراا السر وبأ لاية ثلثي هؤالء األ هاء

يعم أ هاء لجنة التوفاق بصفات ا الشةصيةا وال اجوز أن يكونوا من اان موانني اليدون المعنيية أو مين ايان ميوانني

-2

دولة ليست نرفا في الع د الحال ي أو من اان موانني دولة نر لا تصدر تصريحا بموجب الماد 41ا
-3

تنتةب لجنة التوفاق ر يس ا وته ال حت ا الداةلية الةاصةا

-4

تعقد اجتما ات لجنة التوفاق اد في مقر األما المتحد أو في مكتا ا فيي جنايتا ويجيوز أن تعقيد ،مي مليك ،فيي أ
مكان آةر مال ا تقررء لجنة التوفاق بالتشاور م األمان العاا ألما المتحد والدون األن ار

المعنيةا

-5

تقوا السكرتارية التي اجر تأمان ا بموجب الماد  36اةدمة لجان التوفاق المعنية بموجب همء الماد أيهاا

-6

توه المعلومات التي تسلمت ا اللجنية و اميت بمراجعت يا ،تحيت تصير لجنية التوفايقا ول يمء اللجنية األةاير أن تنليب
الى الدون األن ار

-7

المعنية تزويدها بأية معلومات أةرا مات صلةا

تعييد لجنيية التوفاييق ،بعييد د ارسيية المسييألة د ارسيية شيياملة ،و لييى أ حييان ةييالن مييد أ صيياها اثنييي شيير ش ي ار ميين تيياريو

وه ادها لا اا تقري ار ترفع الى ر يس لجنة الحقوق اإلنسانية لتالي

أ

الى الدون األ هاء المعنيةا

تقصر لجنة التوفاق تقريرها في حالة جزهيا ين اتمياا النظير فيي المسيألة ةيالن اثنيي شير شي را ،ليى اييان ميوجز بميا
وصلت الي في دراست ا للمسألة؛

ب

لى أساس احتراا حقيوق اإلنسيان المقيرر فيي الع يد الحيالي

تقصر لجنة التوفاق تقريرها ،في حان الوصون الى ح ود
لى ايان موجز بالو ا

والح الم تا الوصون الي ؛

يشم تقرير لجنة التوفايق ،فيي حالية يدا الوصيون اليى حي نبقيا لشيرو الفقير طب ميا تايان ل يا اةصيوص كافية الو يا المتصيلة
بالمسيا

القا مية اييان اليدون األني ار

المعنييية كميا يشيم وج ييات نظرهيا حيون امكانيييات الوصيون اليى حي ود لوميرا ويشيم التقرييير

كملك الممكرات الكتااية وسجالت الممكرات الشفوية للدون األن ار
د

لييى الييدون األن ي ار

المعنية؛

المعنييية ،فييي حاليية تقييديا تقرييير لجنيية التوفاييق نبقييا للفقيير ط

أن تةنيير ر يييس لجنيية الحقييوق اإلنسييانية ةييالن

ثالثة أش ر من تاريو استالم ا لملك التقرير ،فيما اما توافق أو ال توافق لى محتويات تقرير لجنة التوفاقا
-8
-9

ليس في نصوص همء الماد ما انتقص من مسؤوليات لجنة الحقوق اإلنسانية بموجب الماد 41ا
تساها الدون األن ار

المعنية بالتساو في دفي نفقيات أ هياء لجنية التوفايق نبقيا للتقيدارات التيي يهيع ا األميان العياا

لوما المتحد ا
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اةون األمان العاا لوما المتحد صالحية دف نفقيات أ هياء لجنية التوفايق اما د يت الحاجيةا اي ت نات يا مين اليدون

-10
األن ار

المعنية نبقا للفقر ط 9من همء الماد ا
الماد 43

اةون أ هاء ك من لجنة الحقوق اإلنسانية ولجيان التوفايق المؤ تية التيي يد تعيان بموجيب المياد  ،42بيالتمت بالتسي يالت واالمتييازات
والحصييانات التييي اتمت ي ا ييا ةا يراء الم مييات الةاصيية التييابعان لومييا المتحييد كمييا هييو منصييوص لي ي فييي األج يزاء مات الصييلة ميين
االتفا ية الةاصة بامتيازات وحصانات األما المتحد ا
الماد 44

ال اييؤثر العم ي بالنصييوص التنايقييية فييي الع ييد الحييالي لييى اإلج يراءات المنصييوص لا ييا فييي مجييان حقييوق اإلنسييان فييي المسييتندات
التأسيس ييية لوم ييا المتح ييد والوك يياالت المتةصص يية واتفا ات م يياا كم ييا ال يح ييون مل ييك دون لج ييوء ال ييدون األني ي ار

اجراءات أةرا لتسوية نزاا ما نبقا لالتفا يات الدولية العامة أو الةاصة القا مة فيما اان اا

ف ييي الع ييد الحي يالي ال ييى

الماد 45
تقدا اللجنة تقري ار سنويا ن نشانات ا الى الجمعية العامة لوما المتحد اواسنة المجلس اال تصاد

واالجتما يا

القسا الةامس
الماد 46
ل يييس ف ييي الع ييد الح ييالي م ييا يمك يين تفس ييارء بأني ي تعناي ي لنص ييوص ماث يياق األم ييا المتح ييد ودس يياتار الوك يياالت المتةصص يية الت ييي تح ييدد
المسؤوليات الةاصة ألج ز األما المتحد المةتلفة والوكاالت المتةصصة فيما اتعلق باألمور التي تعالج ا االتفا ية الحاليةا
الماد 47
ليس في الع د الحالي ما يمكن تفسارء بأني تعناي للحيق المتأصي لجميي الشيعوب فيي التمتي اثروات يا ومواردهيا النايعيية واالنتفياا ا يا
كلية وبحريةا
القسا السادس
الماد 48
-1

اجييوز أل ميين الييدون األ هيياء فييي األمييا المتحييد أو فييي أ ميين وكاالت ييا المتةصصيية التو ي ي

لييى الع ييد الحيياليا كمييا

اجوز ملك ألية دولة نر في النظاا األساسي لمحكمة العدن الدوليية وأليية دولية أةيرا تيد وها الجمعيية العامية لتصيبك نرفيا فيي
الع د الحاليا

-2

تةه الع د الحالي إلجراءات التصداقا وتودا وثا ق التصداق لدا األمان العاا لوما المتحد ا

-3

اجوز ألية دولة من الدون المشار الا ا في الفقر  1من همء الماد االنهماا للع د الحاليا

-4

يصبك االنهماا سار المفعون ند ااداا وثيقة االنهماا لدا األمان العاا لوما المتحد ا

-5

ليى األمييان العياا لومييا المتحيد ابييالغ كافيية اليدون التييي و عيت لييى الع يد الحييالي أو انهييمت اليي

نييد اايداا كي وثيقيية

من وثا ق التصداق أو االنهمااا
الماد 49
-1

يصييبك الع ييد الحييالي نافييم المفعييون بعييد ثالثيية أشي ر ميين تيياريو ااييداا وثيقيية التصييداق أو االنهييماا الةامسيية والثالثييان لييدا
األمان العاا لوما المتحد ,

تص يدق لا ييا أو تنهييا الا ييا فييي و ييت الحييق لييى ااييداا وثيقيية
-2
يصييبك الع ييد الحييالي نافييم المفعييون فييي مواج يية كي دوليية ا
التصداق أو االنهماا الةامسة والثالثان ،بعد ثالثة أش ر من تاريو اادا ا لوثيقة التصداق أو االنهماا الةاصة ا اا
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الماد 50

تسر نصوص الع د الحالي لى كافة أجزاء الدون االتحادية دون اود أو استثناءاتا
الماد 51
-1

يحق لك دولة نر في الع د الحالي ا تراظ التعديالت لا ا وتقيديم ا اليى األميان العياا لوميا المتحيد ا و ليى األميان العياا
تاليغ الدون األني ار
األن ار

تفهي
فيي الع يد الحيالي بالتعيديالت المقترحية مي نليب اةنيارء فيميا اما كانيت هيمء اليدون ا

من أج النظر فيي المقترحيات والتصيويت لا ياا وفيي حالية تفهيا ثليث اليدون األني ار

ليى األ ي

قيد ميؤتمر لليدون
قيد الميؤتمر فعليى

األمان العاا أن اد و الى قدء تحيت ر ايية األميا المتحيد ا ويعيرك كي تعيدا يحظيى بموافقية أ لايية اليدون األني ار
المؤتمر والمصوتة في
-2

لى الجمعية العامة لوما المتحد للموافقةا

تصييبك التعييديالت نافييم المفعييون بعييد موافقيية الجمعييية العاميية لومييا المتحييد

لا ييا و اييون ثلثييي الييدون األن ي ار

الحالي ا ا نبقا إلجراءات ا الدستورية الةاصةا
-3

الممثلية فيي

تكييون التعييديالت ،بعييد اييدء نفييام مفعول ييا ،ملزميية للييدون األني ي ار

التييي الييت ا ييا ،وتبقييى الييدون األن ي ار

فييي الع ييد

األةييرا ملزم يية

انصوص الع د الحالي وأية تعديالت ساق ل ا أن وافقت لا اا
الماد 52
لييى األمييان العيياا لومييا المتحييد  ،فهييال يين اإلةنييارات الموج يية بموجييب الميياد ط 48فقيير ط ، 5ابييالغ جميي الييدون المشييار الا ييا فييي
الفقر ط 1من نفس الماد بالتفصيالت التاليةي
أ
ب

التو يعات والتصديقات واالنهمامات التي تتا استنادا الى الماد 48ا
تاريو سريان مفعون الع د الحالي بموجب الماد  49وكملك تاريو سريان مفعون أية تعديالت بموجب الماد 51ا
الماد 53

-1

اجر ااداا الع د الحالي التي تعتار نصوص ا الصانية واإلنجلازية والفرنسيية والروسيية واإلسيبانية متسياوية فيي أصيالت ا ،فيي
أرشات األما المتحد ا

-2

لى األمان العاا أن ابعث نسةا مصد ة من الع د الحالي الى جمي الدون المشار الا ا في الماد 48ا
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البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
[ا تمد و رك للتو ي والتصداق واالنهماا بقرار الجمعية العامة  2200ألت طد21-
المؤرخ في  16كانون األون  /ديسمار 1966

تاريو ادء النفامي  23آمار  /مارس  1976وفقاً للماد ] 9

إن الدول األطراف في هذا البروتوكول،

ام ترا من المناسب ،تعزي اًز إلدراك مقاصد الع د الةاص بالحقوق المدنية والسياسيية طالمشيار اليي فيميا اليي

باسا الع د ولتنفام أحكام  ،تمكان اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ،المنشأ بموجب أحكاا الجيزء ال اربي مين
الع د طالمشار الا ا فيما الي باسا اللجنة  ،من القياا ،وفقاً ألحكاا هما الاروتوكون ،باستالا ونظر الرسا
المقدمة من األفراد المان ااد ون أن ا هحايا أ انت اك أل حق من الحقوق المقرر في الع د،
د اتفقت لى ما اليي
المادة 1

تعتير كي دوليية نيير فييي الع يد ،تصييبك نرفياً فييي هييما الاروتوكيون ،باةتصيياص اللجنيية فييي اسييتالا ونظيير
الرسا المقدمة من األفراد الداةلان في والية تلك الدولة النر والمان ا ايد ون أن يا هيحايا ا انت ياك مين
جانا ا أل حق من الحقوق المقرر في الع دا وال اجوز للجنة استالا أية رسالة تتعليق بأيية دولية نير فيي
الع د ال تكون نرفاً في هما الاروتوكونا

المادة 2

رهنياً بأحكيياا الميياد  ،1لوف يراد الييمان اي ايد ون أن أ حييق ميين حقييو ا المييمكور فييي الع ييد ييد انت ييك ،والييمان
يكونون د استنفدوا جمي نرق التظلا المحلية المتاحة ،تقديا رسالة كتااية الى اللجنة لتنظر فا اا
المادة 3

لى اللجنة أن تقرر رفك أية رسالة مقدمية بموجيب هيما الاروتوكيون تكيون فيالً مين التو يي أو تكيون ،فيي

أر اللجنة ،مننوية لى اساء استعمان لحق تقديا الرسا

أو منافية ألحكاا الع دا

المادة 4

 -1رهناً بأحكاا الماد  ،3تحا اللجنة أية رسالة دمت الا ا بموجب هيما الاروتوكيون اليى الدولية
النر في هما الاروتوكون والمت مة بانت اك أ حكا من أحكاا الع دا
 -2تقوا الدولة الممكور  ،في هون ستة أش ر ،بموافا اللجنة باإليهاحات أو الايانات الكتاايية
الالزميية لجييالء المسييألة ،م ي اإلشييار نييد اال تهيياء الييى أييية تييدااار لرف ي الظالميية ييد تكييون

اتةمت اا
المادة 5
 -1تنظيير اللجنيية فييي الرسييا

التييي تتلقاهييا بموجييب هييما الاروتوكييون فييي هييوء جمي ي المعلومييات الكتااييية
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الموفر ل ا من ا الفرد المعني ومن ا الدولة النر المعنيةا
-2ال اجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أ فرد اال بعد التأكد من ي

دا كون المسألة مات ا مح د ارسية بالفعي مين اي ها ية أةيرا

ط一

من ها ات التحقاق الدولي أو التسوية الدولية،
ط二

كون الفرد المعني د استنفم جمي نرق التظلا المحلية المتاحيةا

وال تنناييق هييمء القا ييد فييي الحيياالت التييي تسييت رق فا ييا اج يراءات الييتظلا

مدداً تتجاوز الحدود المعقولةا

 -2تنظر اللجنة في الرسا

المنصوص لا ا في هما الاروتوكون في اجتما ات م لقةا

 -3تقوا اللجنة اإرسان ال أر الم انت ت لي الى الدولة النر المعنية والى الفردا

تدر اللجنة في التقرير السنو الم تهع
انار هما الاروتوكونا

المادة 6

مالً بالماد  45من الع د ملةصاً لو مان التي امت ا يا فيي

المادة 7

بانتظار تحقاق أ راك القرار  1514طد 15-الم ا تمدت الجمعية العامة فيي  14كيانون األون  /ديسيمار
 1960بشأن ا يالن مينك االسيتقالن للاليدان والشيعوب المسيتعمر  ،ال تفيرك أحكياا هيما الاروتوكيون أ تقاايد
من أ نوا لحق تقديا االلتماسات الممنوظ ل يمء الشيعوب فيي ماثياق األميا المتحيد وفيي ايرء مين االتفا ييات

والصكوك الدولية المعقود ار اية األما المتحد ووكاالت ا المتةصصةا
المادة 8

 -1هما الاروتوكون متاظ لتو ي أية دولة و عت الع دا

 -2اةه ي هييما الاروتوكييون لتصييداق أييية دوليية صييد ت الع ييد أو انهييمت الي ي ا وتييودا صييكوك
التصداق لدا األمان العاا لوما المتحد ا

 -3اتاظ االنهماا الى هما الاروتوكون ألية دولة صد ت الع د أو انهمت الي ا
 -4يق االنهماا اإاداا صك انهماا لدا األمان العاا لوما المتحد ا
 -5اةنير األمييان العيياا لوميا المتحييد جميي اليدون التييي و عييت هيما الاروتوكييون أو انهييمت اليي
ب اداا صك من صكوك التصداق أو االنهمااا
المادة 9

 -1رهناً اادء نفام الع د ،اادأ نفام هما الاروتوكون بعد ثالثة أش ر من تاريو ااداا صك التصداق
أو االنهماا العاشر لدا األمان العاا لوما المتحد ا

 -2أما الدون التي تصدق هما الاروتوكون أو تنها الي بعد أن يكون د تا ااداا صيك التصيداق
أو اإلنهماا العاشر فاادأ نفام هما الاروتوكون ازاء ك من يا بعيد ثالثية أشي ر مين تياريو اايداا
صك تصديق ا أو صك انهمام اا
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تنناق أحكاا هما الاروتوكون ،دون أ

المادة 10

اد أو استثناء ،لى الوحدات التي تتشك من ا الدون االتحاديةا
المادة 11

 -1ألييية دوليية نيير فييي هييما الاروتوكييون أن تقتييرظ تعييديالً لي ي تود ي لييدا األمييان العيياا لومييا
المتحييد ا و لييى اثيير ملييك يقييوا األمييان العيياا اييإبالغ الييدون األن ي ار

تعيديالت مقترحية ،نالبياً الا يا ا المي

فييي هييما الاروتوكييون بأييية

مييا اما كانيت تحاييم قيد ميؤتمر للييدون األني ار

في تلك المقترحات والتصويت لا اا فيإما حايم قيد الميؤتمر ثليث اليدون األني ار
قييدء األمييان العيياا ار اييية األمييا المتحييد ا وأ تعييدا تعتمييدء أ لاييية الييدون األني ار

والمقتر ة في المؤتمر يعرك لى الجمعية العامة لوما المتحد إل اررءا

للنظيير
ليى األ ي
الحاهيير

 -2اا ييدأ نف ييام التع ييديالت مت ييى أ رت ييا الجمعي يية العام يية لوم ييا المتح ييد و الت ييا أ لاي يية ثلث ييي ال ييدون
األن ار

في هما الاروتوكون ،وفقاً لإلجراءات الدستورية لدا ك من اا

 -3متى ادأ نفام التعديالت تصبك ملزمية لليدون األني ار

التيي الت يا ،اانميا تظي اليدون األني ار

األةرا ملزمة بأحكاا هما الاروتوكون وبأ تعدا سااق تكون د الت ا
المادة 12

 -1ألييية دوليية نيير أن تنسييحب ميين هييما الاروتوكييون فييي أ حييان اإشييعار ةنييي توج ي ال ييى
األمان العاا لوما المتحد ا ويصبك اإلنسحاب نافماً بعد ثالثة اش ر من تياريو اسيتالا األميان

العاا لإلشعارا

 -2ال اةي ا االنسييحاب باسييتمرار اننبيياق أحكيياا هييما الاروتوكييون لييى أييية رسييالة مقدميية بمقتهييى
الماد  2ا تاريو نفام االنسحابا
المادة 13

بصر النظر ن اإلةنارات التيي تيتا بمقتهيى الفقير  5مين المياد  8مين هيما الاروتوكيون ،اةنير األميان

العاا لوما المتحد جمي الدون المشار الا ا في الفقر  1من الماد  48من الع د بما اليي
طأ التو يعات والتصديقات واالنهمامات التي تتا بمقتهى الماد ،8

طب تاريو ادء نفام هيما الاروتوكيون بمقتهيى المياد  ،9وتياريو ايدء نفيام أيية تعيديالت تيتا بمقتهيى المياد
11
ط

اشعارات االنسحاب الوارد بمقتهى الماد 12ا
المادة 14

 -1اييودا هييما الاروتوكييون ،الييم تتسيياوا فييي الحجييية نصوص ي باإلسييبانية واإلنكلازييية والروسييية
والصانية والفرنسية ،في محفوظات األما المتحد ا
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 -2يقوا األمان العاا لوما المتحد اإرسان صيور مص ايد ة مين هيما الاروتوكيون اليى جميي اليدون
المشار الا ا في الماد  48من الع دا
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المبادئ األساسية الستقالن القهاء

صاد ت لا ا الجمعية العامة اوا 1985/11/29
1

تكف ي ي الدولي يية اسي ييتقالن السي ييلنة القهي ييا ية ويي يينص لي ي ي دسي ييتور الالي ييد أو وانان ي ي  ،ومي يين واجي ييب جمي ي ي
المؤسسات الحكومية و ارها من المؤسسات احتراا وم ار ا استقالن السلنة القها يةا

2

تفصي السيلنة القهيا ية فيي المسيا

المعروهية لا يا دون تحايز ،ليى أسياس الو يا

ووفقيا للقييانون،

ودون أية تقاادات أو تأثارات ار سليمة أو أيية ا يراءات أو هي و أو ت دايدات أو تيدةالت ،مباشير كانيت
أو ار مباشر  ،من أية ج ة أو أل سابا

3

تكون للسلنة القهيا ية الواليية ليى جميي المسيا

مات النياب القهيا ي كميا تنفيرد بسيلنة الايث فيميا

اما كانييت أييية مسييألة معروهيية لا ييا للفص ي فا ييا تييدة فييي ننيياق اةتصاص ي ا حسييب التعريييت ال يوارد فييي

القانونا
4

ال اجييوز أن تح ييدث أييية ت ييدةالت ايير ال قيية ،أو ال ماييرر ل ييا ،ف ييي اإلجي يراءات القهييا ية وال تةهيي

5

لك فرد الحق في أن يحاكا أماا المحاكا العادية أو ال ا ات القها ية التيي تنايق اإلجي ارءات القانونيية

األحكياا التييي تصيدرها المحيياكا إل يياد النظير وال اةي ا هييما المايدأ اإ يياد النظيير القهيا ية أو بقييياا السييلنات
المةتصة ،وفقا للقانون ،اتةفات أو تعدا األحكاا التي تصدرها السلنة القها يةا
المقييرر ا وال اجييوز انشيياء ها ييات هييا ية ،ال تناييق اإلج يراءات القانونييية المقييرر حسييب األصييون والةاصيية
بالتدااار القها ية ،لتنتزا الوالية القها ية التي تتمت ا ا المحاكا العادية أو ال ا ات القها يةا

6

يكف مادأ اسيتقالن السيلنة القهيا ية ل يمء السيلنة ويتنليب من يا أن تهيمن سيار اإلجيراءات القهيا ية

7

ميين واجييب كدوليية هييو أن تييوفر الم يوارد الكافييية لتمكييان السييلنة القهييا ية ميين أداء م مت ييا بنريقيية

بعدالة ،واحتراا حقوق األن ار ا
سليمةا
8

حرية التعاار وتكوين الجمعيات

وفقا لإل الن العيالمي لحقيوق اإلنسيان ،يحيق أل هياء السيلنة القهيا ية ك ايرها مين الميواننان التمتي
بحرية التعاار واال تقاد وتكيوين الجمعييات والتجمي  ،ومي مليك يشيتر أن يسيلك القهيا دا ميا ،ليدا ممارسية
حقو ا ،مسلكا يحفظ هابة منصا ا ونزاهة واستقالن القهاءا

9

تكون للقها الحرية فيي تكيوين جمعييات للقهيا أو ارهيا مين المنظميات لتمثاي مصيالح ا والن يوك

اتدريا ا الم ني وحماية استقالل ا القها ي ،وفي االنهماا الا اا
المؤهالت واالةتيار والتدريب
10

اتعييان أن يكييون ميين يق ي

لييا ا االةتيييار لش ي

الوظييا ت القهييا ية أف يرادا ميين مو الن ازهيية والكفيياء ،

حاصييلان لييى تييدريب أو مييؤهالت مناس يبة فييي القييانون ،ويجييب أن تشييم أييية نريقيية الةتيييار القهييا
همانات هد التعاان في المناصب القها ية ادواف

لييى

ار سليمة ،وال اجوز ند اةتيار القهيا  ،أن اتعيرك
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أ ش ييةص للتماا ييز ل ييى أس يياس العنص يير أو الل ييون أو الج يينس أو ال ييدان أو اآلراء السياس ييية أو اره ييا م يين
اآلراء ،أو المنشأ القومي أو االجتما ي ،أو الملكية أو الميالد أو المركز ،لى أن ال يعتار من اي التماايز

أن يشتر في المرشك لوظيفة ها ية أن يكون من ر ايا الالد المعنيا

شرو الةدمة ومدت ا

11

يهييمن الق ييانون للقه ييا بشييك مناس ييب تمه ييية المييد المق ييرر لت ييولا ا وظييا ف ا ،واس ييتقالل ا ،وأم يين ا،
وحصول ا لى أجر مال ا ،وشرو ةدمت ا ومعاش ا التقلاد وسن تقا دهاا

12

اتمت ي القهييا  ،س يواء أكييانوا معانييان أو منتةاييان ،بهييمان بقييا ا فييي منصييا ا الييى حييان الييو ا سيين

13

انب ي أن يستند نظاا تر ية القهاء ،حاثما وجد هما النظاا ،اليى العوامي الموهيو ية وال سييما الكفياء

التقا د اإللزامية أو ان اء الفتر المقرر لتولا ا المنصب ،حانما يكون معموال املكا
والنزاهة والةار ا
14

يعتار اسناد القهايا الى القهيا هيمن انيار المحكمية التيي انتميون الا يا مسيألة داةليية تةيص اإلدار

القها يةا
السرية والحصانة الم ناتان

15

يك ييون القه ييا مل ييزمان بالمحافظ يية ل ييى س يير الم ن يية فيم ييا اتعل ييق بم ييداوالت ا وبالمعلوم ييات السي يرية الت ييي

يحصلون لا ا أثناء أداء واجبات ا األةرا ةال
همء المسا ا

16

اإلجراءات العامة ،وال اجيوز اجبيارها ليى الشي اد بشيأن

انب ييي أن اتمت ي القهييا بالحصييانة الشةصييية هييد أ د يياوا مدنييية بييالتعويك النقييد

مييا يصييدر

ن ا أثناء ممارسة م ام ا القها ية من أفعان ار سليمة أو تقصار ،ومليك دون اةيالن بيأ اجيراء تيأدااي
أو بأ حق في االست نا
17

أو في الحصون لى تعويك من الدولة ،وفقا للقانون الوننيا
التأداب واإليقا

والعزن

انظر في الت مة الموج ة أو الشكوا المرفو ة هيد ياك بصيفت القهيا ية أو الم نيية ومليك ليى نحيو

مستعج و ادن بموجب اجراءات مال مةا وللقاهي الحق في الحصون لى محاكمة ادليةا ويكيون فحيص
الموهوا في مرحلت األولى سريا ،ما لا ينلب القاهي ةال
18

ال يكون القها

19

تتة ييم جمي ي اإلجي يراءات التأدااييية أو اجي يراءات اإليقييا

ال قان لم ام اا

رهة لإليقا

أو العزن اال ليدوا ي يدا القيدر أو دوا يي السيلوك التيي تجعل يا اير

القها يا
20

ملكا

أو العييزن وفق ييا للمعييااار المعم ييون ا ييا للس ييلوك

انب ي أن تكون القي اررات التيي تصيدرها المحكمية العلييا للسيلنة التشيريعية بشيأن هيايا االت ياا الجنيا ي

وما يماثل اا
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المبادئ األساسية لدور المحامان
يمكين فيي ظل يا الحفياظ ليى العيدن،

أن شعوب العالا تؤكد في ماثاق األما المتحيد  ،ايان أميور أةيرا ،زم يا ليى ااجياد ظيرو
حاث ا
وتعليين ك ييرك ميين أ اره ي ا تحقاييق التعيياون الييدولي فييي تعزيييز وتشييجي احت يراا حقييوق اإلنسييان والحريييات األساسييية اييدون تمااييز بسيياب
العنصر أو الجنس أو الل ة أو الدانا

أن اإل ييالن العييالمي لحق ييوق اإلنسييان اجسييد مب ييادئ المسيياوا أميياا القييانون ،وافتي يراك الاييراء والحييق ف ييي
وحاييث ا
محاكميية ادليية و لنييية أميياا محكميية مسييتقلة ومحااييد ا وفييي جميي الهييمانات للييدفاا يين كي شييةص توجي اليي
ت مة جنا يةا

أن الع يد اليدولي الةيياص بيالحقوق المدنيية والسياسيية يعليين باإلهيافة اليى مليك ،الحييق فيي المحاكمية اييدون
وحايث ا
تأةار ال موجب ل والحق في محاكمة ادلة و لنية أماا محكمة مةتصة ومحااد تش اك نبقا للقانونا
أن الع د الدولي الةاص بالحقوق اال تصادية واالجتما ية والثقافية يشار اليى التيزاا اليدون بمقتهيى ماثياق
وحاث ا
األما المتحد  ،اتعزيز االحتراا العالمي لحقوق اإلنسان والحريات واحترام اا
أن مجمو يية المب ييادئ الةاص يية اجميي ي األش ييةاص ال ييمان اتعره ييون أل ش ييك م يين أش ييكان االحتج يياز أو
وحا ييث ا
أن الشةص المحتجز ل الحق في الحصون لى المسيا د القانونيية مين المحيامان واالتصيان
السجن تنص لى ا
ا ا والحصون لى مشورت اا

أن القوا د النمومجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي بهمان توفار المسا د القانونيية واالتصيان بالمحيامان
وحاث ا
في انار من السرية للسجناء ار المحاكمانا
أن الهييمانات التييي تكف ي حماييية ميين اواج ييون قوبيية اإل ييداا تؤكييد ميين جداييد حييق ك ي مشييتب أو مييت ا
وحاييث ا
تعرك لعقوبة اإل داا في مسا د انونيية كافيية فيي كي م ارحي المحاكمية ،نبقيا للمياد  14مين
بارتكاب جريمة ا
المع د الدولي الةاص بالحقوق المدنية والسياسيةا

أن ا الن المبادئ األساسية لتوفار العدالة لهيحايا الجريمية واسياء اسيتعمان السيلنة اوصيي اتيدااار تتةيم
وحاث ا
لييى الصييعادان الييدولي والييونني ب ييية تحسييان فييرص اسييتعانة هييحايا الجريميية بالعداليية وحصييول ا لييى معامليية
منصفة ،ورد حقو ا وتعويه ا ومسا دت اا
أن حمايية حقيوق اإلنسيان والحرييات األساسيية المقيرر لجميي األشيةاص ،ا تصيادية كانيت أو اجتما يية أو
وحاث ا
ثقافية أو مدنية أو سياسية ،تقتهي حصون جمي األشةاص فعال لى ةدمات انونية يقيدم ا م نايون يانوناون

مستقلونا
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أن للرابنييات الم ني يية للمحييامان دو ار فييي ا ييالن معييااار الم ن يية وآداا ييا وحماييية أ ه ييا ا ميين المالحق يية
وحاييث ا
القها ية والقاود واالنت اكات التي ال وجود ل ا ،وفي توفار الةدمات القانونيية لكي مين يحتيا الا يا ،والتعياون مي
المؤسسات الحكومية و ارها في تعزيز أهدا

العدالة والمصلحة العامةا

انب ي للحكومات ،في انار تشريعات ا وممارسات ا الوننية ،أن تهي فيي اال تبيار المبيادئ األساسيية بشيأن دور
المحيامان اليوارد أدنيياء ،التيي صييي ت لمسييا د الييدون األ هياء فييي م مت ييا المتعلقيية اتعزييز وتييأمان الييدور السييليا

للمحييامان ،وأن تحترم ييا ،وينب ييي أن ينلي

لا ييا المحييامون و اييرها ميين األشييةاص مثي  ،القهييا ووكييالء النيابيية

وأ هاء السلنة التنفامية والسلنة التشريعية والجم ور اوج

ااا وتنااق همء المبادئ أيها حسيب اال تهياء،

لى األشةاص المان يمارسون م اا المحامان دون أن يكون ل ا المركز القانوني للمحامانا

إمكان االستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية:
 -1لك شةص الحق في نلب المسا د من محياا اةتيارء انفسي لحمايية حقو ي واثبات يا ولليدفاا ني فيي جميي
مراح اإلجراءات الجنا يةا

فعاليية و لييى ييدا
فعاليية وآليييات ميسيير تتيييك االسييتعانة بالمحييامان بص يور ا
 -2تهييمن الحكومييات تييوفار اج يراءات ا
المسياوا لجميي األشيةاص الموجييودان فيي أ ارهييا ا والةاهييعان لوالات يا اييدون تماايز ميين أ نيوا كييالتمااز بسيياب
العنصي يير أو اللي ييون أو الجي يينس أو الل ي يية أو الي ييدان أو ال ي ي أر السياسي ييي أو أ أر آةي يير أو األص ي ي الي ييونني أو

االجتما ي أو الملكية أو المولد أو أ وه ا تصاد أو ار ملكا
 -3تكف الحكومات توفار التموي الكافي والموارد األةرا الالزمية لتقيديا الةيدمات القانونيية للفقيراء ،ول ايرها مين
األشيييةاص المحي ييرومان حسي ييب اال تهي يياء ،وتتعي يياون الرابني ييات الم نيي يية للمحي ييامان في ييي تنظي يييا وتي ييوفار الةي ييدمات

والتس يالت و ارها من المواردا
 -4تق

لى اتق الحكومات والرابنات الم نية للمحامان مسؤولية وه ارامج تست د

ا الا الجم ور بحقو

وواجبات بمقتهى القانون وبدور المحامان ال اا في حماية حريات األساسيةا وتحقيقا ل ما ال رك ،انب ي ابيالء

ناييية ةاصيية لمسييا د الفقيراء وسييا ر األفيراد المحييرومان ب ييية تمكايين ا ميين تأكاييد حقييو ا ،واما لييزا األميير ،نلييب

مسا د من المحاماانا
ضمانات خاصة في مسائل القضا ،الجنائي

 -5يق

لى اتق الحكومات واجب همان ياا السلنة المةتصة فيو ار ايإ الا جميي األشيةاص بحق يا فيي أن

اتييولى تمث ييال ا ومس ييا دت ا مح يياا اةتارون ي ل ييدا الق يياء الق ييبك لييا ا أو احتج ييازها أو س ييجن ا أو ل ييدا ات ييام ا

بارتكاب ج ار ا جنا يةا
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 -6يكيون لجميي هيؤالء األشييةاص ،مميين ليييس ل ييا محييامون ،الحييق فييي أن يعيايان ل ييا محييامون موو ةايير وكفيياء
تتفق م نايعة الجريمة التي ات مون ا ا لتقديا مسا د ها ية فعلية ل ا ،في جمي الحياالت التيي يقتهيي فا يا
صالك العدالة ملك ،دون أن ادفعوا مقابال ل مء الةدمة اما لا يكن لدا ا مورد كا

لملكا

 -7تكف ي الحكومييات أيهييا لجمي ي األشييةاص المقاييوك لييا ا أو المحتج يزين أو المسييجونان ات ميية جنا ييية أو

ايدون ت ميية جنا يية ،امكانييية االسيتعانة بمحيياا فيو ار وفييي م لية ال تزيييد ليى أ األحييوان ين ثمييان وأربعيان سييا ة
من و ت القبك لا ا أو احتجازهاا

 -8تييوفر لجمي ي األشييةاص المقاييوك لييا ا أو المحتج يزين أو المسييجونان فييرص وو ييت وتس ي يالت كافييية ألن

اييزورها محيياا ويتحييدثوا مع ي ويستشيياروء دون م ار بيية وبس يرية كاملييةا ويجييوز أن تييتا هييمء االستشييارات تحييت نظيير
الموظفان المكلفان اإنفام القوانان أو ارها ولكن دون أن تكون تحت سمع اا
المؤهالت والتدريبا

 -9تكفي الحكومييات والمؤسسييات التعليميية والرابنييات الم نييية للمحيامان تييوفار تعليييا وتيدريب مال مييان للمحييامان،

بميا فييي ملييك التو يية بالمثي والواجبييات األةال يية للمحييامان وحقييوق اإلنسيان والحريييات األساسييية التيي يعتيير ا ييا
القانون الونني والدوليا

 -10ومن واجب الحكومات والرابنات الم نية للمحامان والمؤسسات التعليمية هيمان يدا وجيود تماايز هيد أ

شةص في دةون م نة القانون أو االستمرار في ممارست ا بساب العنصر أو اللون أو الجينس أو األصي العر يي
أو الييدان أو ال ي أر السياسييي أو أ أر آةيير أو األص ي الييونني أو االجتمييا ي أو الملكييية أو المولييد أو الوه ي

اال تصاد أو ار ملك من األوهااا
 -11في الالدان التي توجد فا ا جما يات أو جالييات أو منيانق ال تلقيى احتياجات يا اليى الةيدمات القانونيية وفياء

ا ييا ،وبةاصيية حاييث تكييون لمثي هييمء الجما ييات ثقافييات أو تقالاييد أو ل ييات متماييز أو تكييون هييحية تمااييز سييااق،

انب ي ييي للحكومي ييات والرابني ييات الم نيي يية للمحي ييامان والمؤسسي ييات التعليميي يية أن تتةي ييم تي ييدااار ةاصي يية لتي ييوفار في ييرص

للمرشيييحان م يين ه ييمء الجما ييات ل ييدةون م نييية القيييانون وأن تكفي ي حصيييول ا ل ييى التيييدريب المال يييا الحتياجي ييات
جما ات اا
الواجبات والمؤسسات

 -12لى المحامان أن يحافظوا ،في جمي األحوان ،لى شر وكرامة م نت ا با تبارها أ هاء ،أساساان فيي
ا امة العدنا

 -13تتهمن واجبات المحامي نحو شةص موكل أو موكلت ما اليي
أ – اسييداء المشييور لموكلي فيمييا اتعلييق بحقو ي والتزاماتي القانونييية ،وبشييأن أسييلوب م ي النظيياا القييانوني و ال تي

بالحقوق وااللتزامات القانونية للموك ا

ب – مسا د موكل بشتى النرق المال مة ،واتةام اإلجراءات القانونية لحماات أو حماية مصالح ا
– مسا د موكل أماا المحاكا بمةتلت أنوا ا والسلنات اإلدارية اما ا تهى األمرا
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 -14انب ي أن يسعى المحيامون ،ليدا حمايية حقيوق ميوكلا ا وا يالء شيأن العدالية ،اليى التمسيك بحقيوق اإلنسيان
والحريات األساسية التي يعتر ا ا القانون الونني والقانون الدولي ،و لي في جمي األحيوان أن اتصير بحريية

وا تدار وفقا للقانون وللمعااار المعتر ا ا وأةال يات م نة القانونا
 -15انب ي أن يحترا المحامي دا ما مصالك موكل بصدق ووالءا
همانات ألداء المحامان لم ام اا

 -16لييى الحكومييات أن تكف ي مييا الييي للمحييامان طأ القييدر لييى أداء جمي ي وظييا ف ا الم نييية اييدون تةويييت أو
ا ا ة أو مهايقة أو تدة

اير ال يق وط

يدا التعيرك أو الت دايد بيالتعرك للمالحقية القانونيية أو العقوبيات

اإلدارية واال تصادية و ارها نتاجة يام ا بعم اتفق م واجبات ومعااار وآداب الم نة المعتر ا اا
 -17انب ييي أن ت ييوفر الس ييلنات ه ييمانات حماي يية كافي يية للمح ييامان ،اما تع ييرك أم يين ا للةن يير م يين جي يراء تأدي يية
وظا ف اا

 -18ال اجوز الةلي في المعاملة اان المحامان وموكلا ا أو هاياها نتاجة تصريت م اا وظا ف اا
 -19ال اجييوز أل محكميية أو سييلنة ادارييية تعتيير بييالحق فييي الحصييون لييى المشيياور أن تييرفك اال ت ي ار
بأحقية محاا مؤه في المثون أمام ا نيابة ن موكل ما لا يكن دا أهلية هما المحامي د أ لنت نبقيا للقيوانان
والممارسات الوننية ونبقا ل مء المبادئا
 -20اتمت المحامي بالحصيانة المدنيية والجنا يية بالنسيبة للتصيريحات التيي ايدلي ا يا انيية حسينة سيواء كيان مليك
في مرافعات المكتوبة أو الشف ية أو لدا مثول أماا المحاكا أو ارها من السلنات التنفامية أو اإلداريةا

 -21من واجب السلنات المةتصة أن تكف امكانية حصون المحيامان ليى المعلوميات واإلنيالا ليى الملفيات
والوثا ق المناسبة التي في حوزت ا أو تحت تصرف ا ،لفتر تكفي لتمكان المحامان من تقديا مسيا د انونيية فعالية
لموكلا ا ،وفي م لة ال تتجاوز ،في المحاكمات الجنا ية ،و ت انت اء التحقاق أو ا ادء مرحلة المحاكمةا

 -22تكف الحكومات وتحترا احانة جمي االتصاالت والمشاورات اان المحامان وموكلا ا بالسريةا
حرية التعاار واالنتماء للرابناتا

 -23للمحييامان شييأن ا شييأن أ م يوانن آةيير ،الحييق فييي حرييية التعاايير واالنتميياء للرابنييات و قييد االجتما يياتا
وبصييفة ةاصيية ،يحييق ل ييا المشيياركة فييي المنا شييات العاميية لومييور المتعلقيية بالقييانون وا اميية العييدن وتعزيييز حقييوق
اإلنسان وحماات ا واالنهماا الى المنظمات الوننية أو الدولية أو تشكال ا وحهور اجتما ات ا ادون أن اتعرهيوا
لقاود م نية بسياب مل يا المشيروا أو هيويت ا ا ياا و نيد ممارسية هيمء الحقيوق ،انب يي للمحيامان أن اتصيرفوا

دا ما وفقا للقانون والمعااار المعتر ا ا وأةال يات م نة القانونا
الرابطات المهنية للمحامين

 -24يكون للمحامان ،الحق في أن يشكلوا وينهموا الى رابنيات م نيية ماتيية اإلدار لتمثاي مصيالح ا والتشيجي
ل ييى مواص ييلة تعل يييم ا وت ييدريا ا وحماي يية ني يزاهت ا الم ني ييةا وتنتة ييب ال ا يية التنفامي يية للرابن ييات الم ني يية اواس يينة

أ ها ا وتمارس م ام ا ادون تدة ةارجيا

 -25تتعاون الرابنات الم نية للمحامان مي الحكوميات لهيمان تيوفار امكانيية الحصيون ليى الةيدمات القانونيية
فعال و لى دا المساوا لجمي األشةاص ،وهيمان تمكين المحيامان مين تقيديا المشيور اليى ميوكلا ا ومسيا دت ا

لتمثال ا وفقا للقانون وللمعااار واآلداب الم نية المعتر ا ا دون تعويق أو تأةار ال موجب ل ا
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اإلجرا،ات التأديبية

 -26تهي م نيية المحامييا  ،ميين ةييالن أج زت ييا المال ميية ،أو تش يريعات ،مييدونات للسييلوك الم نييي للمحييامان وفقييا
للقانون والعر الونناان للمعااار والقوا د الدولية المعتر ا اا

 -27تنظيير الييت ا أو الشييكاوا الموج يية هييد المحييامان بصييفت ا الم نييية لييى وجي السيير ة وبصييور منصييفة وفقييا

إلجراءات مناسبةا ويكون للمحامان الحق في سماا أ وال ا بنريقة ادلة ،بما في ملك حق الحصيون ليى يد
محاا اةتارون بأنفس اا

 -28تنظيير اإلج يراءات التأدااييية هييد المحييامان أميياا لجنيية تأدااييية محااييد تشييكل ا م نيية المحامييا أو أميياا سييلنة
انونية مستقلة أو أماا محكمة وتةه لمراجعة ها ية مستقلةا

 -29تقرر جمي اإلجراءات التأدااية وفقا لمدونة وا د السلوك الم ني والقوا د األةرا المعتر ا ا وآداب م نة
القانون وفي هوء همء المبادئا
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ا الن بشأن العنصر والتحاز العنصر
اعتمـــده وأصـــدره المـــؤتمر العـــام لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم
والثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

في دورته العشرين ،يوم  27تشرين الثاني/نوفمبر 1978
الداباجة

ان المؤتمر العاا لمنظمة األما المتحد للتربية والعلا والثقافة ،المنعقد اباريس فيي دورتي العشيرين مين  24تشيرين
األون/أكتوبر الي  28تشرين الثاني/نوفمار ،1978
لمييا كانييت داباجيية الماثيياق التأسيسييي للاونسييكو ،المعتمييد اييوا  16تشيرين الثيياني/نوفمار  ،1945تعليين أن الحييرب

الكاييرا المرو يية التييي انت ييت مييؤة ار ييد نشييات بسيياب التنكيير للمبييادئ الديمقرانييية ،مبييادئ ك ارميية البشيير وتسيياوي ا
واالحتراا المتبادن فيما اان ا ،وبساب الترويج ،ادال من همء المبادئ ومن ةالن است الن الج
تفاوت البشر والتميااز العنصير  ،ولميا كيان هيد

والتحاز ،لميمهب

الاونسيكو ،نبقيا للمياد  1مين الماثياق التأسيسيي الميمكور ،هيو

اإلسي اا ،فييي ةدميية السييلا واألميين اتعزيييز التعيياون فيمييا اييان األمييا ميين ةييالن التربييية والعلييا والثقافيية ب ييية هييمان

احتراا الجمي للعدالة ولسيياد القيانون ولحقيوق اإلنسيان وحرياتي األساسيية ،التيي ا تير ا يا ماثياق األميا المتحيد
لجمي شعوب العالا دونما تمااز بساب العنصر أو الجنس أو الل ة أو الدان ،

وام يعتر بأن هيمء المبيادئ ال تيزان ،ر يا انقهياء أكثير مين ثالثية قيود ليي انشياء الاونسيكو ،ليي نفيس القيدر
من األهمية التي كانت ل ا اوا أدرجت في ماثا ا التأسيسي،
ولما كانت لي اانة من مسيار ان ياء االسيتعمار و ارهيا مين التحيوالت التاريةيية التيي يادت معظيا الشيعوب التيي
كانت في ما مهى تةه للحكا األجناي الي استرداد سيادت ا ،فجعلت من المجتم اليدولي كيال المييا ومتنو يا
في آن معا ،وأتاحت فرصا جداد الست صان آفة العنصرية ووه ةاتمة لمظاهرها المقاتة في ك جوانب الحييا
االجتما ية والسياسية لي كال الصعادان الونني والدولي،
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وا تنا ا من بيأن وحيد الجينس البشير فيي جيوهرء ،وبالتيالي المسياوا األصيالة ايان جميي النياس وجميي الشيعوب،

اللتان يعتر ا ما في أنا صيغ الفلسفة واألةالق والدان ،تعكسان مثال أ لي اتج الي االلتقاء ندء الايوا العليا

واألةالق،
وا تنا ا من بأن كال من الشعوب والجما ات اإلنسانية كافة ،أيا كان تركاب أو أصل االثني ،يس ا وفقا لعبقريتي

الةصيصة ب في تقدا الحهارات والثقافات التي تشك  ،في تعددها وبفه تداةل ا ،التراث المشترك لإلنسانية،
وتأكادا لوال للمبادئ المعلنة في ماثاق األما المتحد وفي اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان،
ولتصييميم

لييي تعزيييز تنااييق الع ييدان الييدولاان لحقييوق اإلنسييان واإل ييالن الةيياص اإ اميية نظيياا ا تصيياد دولييي

جداد،
وتصييميما من ي أيهييا لييي الن ييوك اتنفاييم ا ييالن األمييا المتحييد للقهيياء لييي جمي ي أشييكان التمااييز العنصيير
واالتفا ية الدولية المتعلقة انفس الموهوا،
وام الحييظ اتفا ييية مني جريميية اإلبيياد الجما ييية والمعا بيية لا ييا ،واالتفا ييية الدولييية لقمي جريميية الفصي العنصيير
والمعا بة لا ا ،واالتفا ية الةاصة بعدا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية،
وام ا ييمكر أيه ييا بالص ييكوك الدولي يية الت ييي س يياق أن ا تم ييدت ا الاونس ييكو ،وال س يييما االتفا ي يية والتوص ييية الةاص ييتان

بمكافحة التمااز في مجان التعليا ،والتوصية الةاصة بأوهاا المدرسان ،وا الن مبادئ التعياون الثقيافي اليدولي،
والتوصييية الةاصيية بالتربييية ميين أج ي التفيياها والتعيياون والسييالا لييي الصييعاد الييدولي والتربييية فييي مجييان حقييوق

اإلنسيان وحرياتي األساسيية ،والتوصيية الةاصية بأوهيياا المشيت لان بالبحيث العلميي ،والتوصيية الةاصية بمشيياركة
الجماهار الشعاية في الحيا الثقافية واس ام ا فا ا،
وام يه نصب اني الايانات األربعة التي ا تمدها بشأن المسألة العنصرية ةاراء اجتمعوا اد و من الاونسكو،
وام اؤكييد ميين جداييد زم ي

لييي المشيياركة بقييو وبنريقيية انيياء فييي تنفاييم ارنييامج قييد مكافحيية العنص يرية والتمااييز

العنصر كما حددت الجمعية العامة لوما المتحد في دورت ا الثامنة والعشرين،

وام يسج بأالغ القلق استمرار تفشي العنصرية والتماايز العنصير واالسيتعمار والفصي العنصير فيي العيالا ليي
صور متماديية التليون ،هيي ليي السيواء ثمير مواصيلة العمي بأحكياا تشيريعية وممارسيات حكوميية واداريية مةالفية

لمبييادئ حقييوق اإلنسييان وثميير اسييتمرار ييياا هياك ي سياسييية واجتما ييية و ال ييات وموا ييت نابع ييا الظلييا وازدراء
البشر ومؤداها استبعاد أ هاء الجما ات المحرومة اجتما يا ،أو امت ان ا واست الل ا ،أو استيعاا ا القسر ،
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وام يعييرب يين سييةن ازاء هييمء االنت اكييات للك ارميية اإلنسييانية ،و يين أسييف للعقبييات التييي تقيم ييا فييي وج ي التفيياها
المتبادن اان الشعوب ،و ن جز من احتماالت تعريه ا األمن والسلا الدولاان الهنرابات ةنار ،

يعتمد ويصدر رسميا هما اإل الن ن العنصر والتحاز العنصر ،
المادة 1
1ا انتمييي البشيير جميعييا الييي نييوا واحييد وينحييدرون ميين أص ي مشييترك واحييدا وهييا اولييدون متسيياوين فييي الك ارميية

والحقوق ويشكلون جميعا جزءا ال اتج أز من اإلنسانيةا

2ا لجميي األفيراد والجما ييات الحييق فييي أن يكونيوا م يياارين بعهي ا لييبعك ،وفييي أن انظييروا الييي أنفسي ا وينظيير
الييا ا اآلةييرون هييمء النظيير ا اال أن ي ال اجييوز لتنييوا أنمييا العيييش وللحييق فييي م يياار اآلة يرين أن اتة يموا فييي أييية

ظييرو

مريعيية للتحاييز العنصيير أو اايير ار انونييا أو فعييال أييية ممارسييات تماازييية ميين أ نييوا ،وال أن اييوف ار أساسييا

لسياسة الفص العنصر  ،التي تشك أشد صور العنصرية تنرفاا
3ا ال تؤثر وحد األص  ،لي أ وج  ،فيي كيون البشير يسيتنيعون ويحيق ل يا أن ات يااروا فيي أسيالاب العييش،

كمييا ال تحييون دون وجييود ف ييروق اايين ا مصييدرها تن ييوا الثقافييات والظييرو

الاا ي يية والتاريةييية ،وال دون حق ييا ف ييي

الحفاظ لي هويت ا الثقافيةا
4ا تتمت ي شييعوب العييالا جميعييا بقييدرات متسيياوية لييي الييوغ أ لييي مسييتويات النمييو الفكيير والتقنييي واالجتمييا ي

واال تصاد والثقافي والسياسيا

5ا تعييز الفييروق اييان انجييازات مةتلييت الشييعوب ،بكامل ييا ،الييي وام ي ج رافييية وتاريةييية وسياسييية وا تصييادية
واجتما ي يية وثقافي ييةا وال اج ييوز بأي يية ح ييان أن تتة ييم ه ييمء الف ييروق مريع يية أل تص يينات متف يياوت الم ارت ييب لوم ييا أو
الشعوبا
المادة 2
1ا ك نظرية تننو

لي الز ا بأن همء أو تلك من الجما ات العنصرية أو اإلثنية هي بنايعت يا أرفي أو أدنيي

شأنا من ارها ،موحية بأن ملك يمنك جما ات معانة حق التسلي أو القهاء لي مين تفترهي ا أدنيي منزلية ،أو
تؤسييس أحكامييا يمييية لييي أ ت يياار نصيير  ،هييي نظرييية ال أسيياس ل ييا ميين العلييا ومنا هيية للمبييادئ األداييية
واألةال ية لإلنسانيةا

2ا تشييم العنصيرية أييية مييماهب نصيرية ،وأييية موا ييت تحازييية ،وأييية أنمييا ميين السييلوك التمااييز  ،وأييية ترتابييات
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هيكلييية وممارسييات مجسييد فييي والييب مؤسسييية ،تسييفر يين تفيياوت نصيير  ،كمييا تشييم الييد وا ال از فيية اوجييود
ماررات أةال ية و لمية لقياا ال ات تماازية اان الجما اتا وهي تنعكس في صيور أحكياا تشيريعية أو تنظيميية

وممارس ييات تماازي يية ،وك ييملك في ييي ص ييور معتقيييدات وتص ي يرفات مناههييية للحييييا المجتمعيي ييةا وه ييي تعيييوق تني ييور
هيحاياها ،وتهي ميين يمارسييون ا ،وتشييي الفر يية اييان أانيياء األميية الواحييد  ،وتمني التعيياون الييدولي ،وتةلييق تييوترات

سياسية ايان الشيعوبا وهيي تنيا ك المبيادئ األساسيية للقيانون اليدولي ،ومين ثيا تعكير بصيور ةناير صيفو السيلا
واألمن الدولاانا
3ا والتحاز العنصر ارتبي تاريةيا بعدا مساوا في السلنة ،وتعززء فوارق ا تصادية واجتما ية ايان األفيراد وبيان
الجما ات ال ازان حتى الاوا يسعى الي تاريرها ،لكن هما التحاز ليس ل أ مارر لي اإلنالقا
المادة 3
ك ماز أو ا صاء أو تقااد أو تفها ماني لي العنصر أو اللون أو األص اإلثني أو القومي أو ليي تعصيب

داني تحفزء ا تبارات نصرية ،ويقوك أو ات دد المساوا المنلقة اان الدون وحق الشعوب في تقريير مصيارها أو

يح ييد ب نريق يية تحكمي يية أو تماازي يية م يين ح ييق كي ي انس ييان وكي ي جما يية بشي يرية ف ييي التنمي يية الش يياملة ،اتع ييارك مي ي
مقتهيييات ييياا نظيياا دولييي اتسييا بالعييدن ويهييمن احت يراا حقييوق اإلنسييان ،اما أن الحييق فييي التنمييية اننييو
التسيياو فييي حييق االنتفيياا اوسييا

لييي

التقييدا واالزدهييار الشةصييي والجمييا ي فييي منيياخ يسييودء احتيراا يييا الحهييارات

والثقافات ،لي كال الصعادان الونني والعالميا

المادة 4
1ا كي

اييد لييي حرييية البشيير فييي االزدهييار الكامي و لييي حرييية االتصييان فيمييا اايين ا ،يكييون ا مييا لييي ا تبييارات

نصي ي ي ي ي ي ي يرية ،أو ان ي ي ي ي ي ي ييا ك ما ي ي ي ي ي ي ييدأ المس ي ي ي ي ي ي يياوا ف ي ي ي ي ي ي ييي الك ارم ي ي ي ي ي ي يية والحق ي ي ي ي ي ي ييوق ،وبالت ي ي ي ي ي ي ييالي ال يمك ي ي ي ي ي ي يين اولي ي ي ي ي ي ي ي ا

2ا والفص العنصر واحيد مين أةنير االنت اكيات ل يما المايدأ ،وهيو يشيك  ،شيأن شيأن اإلبياد الجما يية ،جريمية
ه ي ي ي ي ي ي ي ي ييد اإلنس ي ي ي ي ي ي ي ي ييانية وس ي ي ي ي ي ي ي ي ييابا لتعكا ي ي ي ي ي ي ي ي يير ص ي ي ي ي ي ي ي ي ييفو الس ي ي ي ي ي ي ي ي ييلا واألم ي ي ي ي ي ي ي ي يين ال ي ي ي ي ي ي ي ي ييدولاان تعكاي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ار ةناي ي ي ي ي ي ي ي ي يراا
3ا وهنياك سياسييات وممارسييات أةير للعييزن والتمااييز العنصيريان تشيك جي ار ا هييد هيمار البشيير وكيرامت ا ،و يد

تؤد الي اثار التوترات السياسية والي تعريك السلا واألمن الدولاان لةنر بالغا
المادة 5

1ا ان الثقافة ،وهي نتا البشر جميعيا وتيراث مشيترك لإلنسيانية ،والتربيية بأوسي معانا يا ،تقيدمان للرجيان والنسياء
وسا

للتكات متزااد الفعالية ال تتيك ل ا أن اؤكدوا أن ا اولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب ا تمكن ا

أيها من أن يعترفوا بأن لا ا واجب احتراا حق كافة الجما ات فيي أن تكيون ل يا هويت يا الثقافيية الةاصية وفيي
تنمييية حيات ييا الثقافييية التييي تمازهييا داة ي اإلنييارين الييونني والييدولي ،لييي أسيياس أن ميين المتفيياها لي ي أن لك ي
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جما ة أن تقرر انفس ا وبم ء حريت ا الحفاظ لي القيا التيي تعتارهيا مين المقوميات األساسيية ل ويت يا والقيياا بميا
تراء مناسبا من تكاات ل مء القيا أو اثراء ل اا
2ا لييي الييدون ،وفقييا للمبييادئ واإلج يراءات الدسييتورية لك ي من ييا ،وكييملك لييي جمي ي السييلنات المةتصيية وجمي ي
العيياملان فييي ا لتعليييا ،مسييؤولية الس ي ر لييي جع ي الم يوارد التربوييية لجمي ي الالييدان تسييتةدا فييي مكافحيية العنص يرية

باالستاثاق ،لى وج أةص ،من كون مناهج التعليا والكتب المدرسية تننو
وحد البشر وتنو ا وال تشتم

لي نظرات لمية وأةال ية بشيأن

لي أ تمااز يسي الي أ شعب ،وبتدريب المعلمان لي تحقايق هيمء ال اييات،

وبجع ي م يوارد النظيياا التعليمييي متاحيية لكافيية ف ييات السييكان بييال اييد أو تمااييز نص يريان ،وباتةييام تييدااار مناسييبة
لمعالجيية أوج ي القصييور التييي تعيياني من ييا بعييك الف ييات العنص يرية أو اإلثنييية ل يي صييعاد مسييتواها التعليمييي أو
المعيشي ،وةصوصا لتفاد انتقان أوج القصور الممكور الى األنفانا
3ا تحييث وسييا

ا ييالا الجميياهار والم يمنييان لا ييا والعيياملان فييي ةييدمت ا ،وكييملك جمي ي الف ييات المنظميية داة ي

المجتمعات الوننية ،لي العم -م الم ار ا التامة للمبادئ التي اينص لا يا اإل يالن العيالمي لحقيوق اإلنسيان

وال سيما مادأ حرية التعاار -ليي تعزييز التفياها والتسيامك واليود فيميا ايان األفيراد والجما يات ،و ليي اإلسي اا فيي
است ص ييان العنص ي يرية والتماايييز والتحاي ييز العنصي يريان وةصوصي ييا باالمتني يياا يين تقي ييديا صيييور لوف ي يراد أو لي ييبعك

الجما ييات البشي يرية نمني يية القال ييب أو م ره يية أو أحادي يية الجان ييب أو متحا ييز ا ويتح ييتا أن يك ييون االتص ييان ا ييان
الجما ييات العنصيرية واإلثنييية ملييية متبادليية تمكن ييا ميين التعاايير يين مات ييا وميين اسييماا صييوت ا لييي أكمي وجي
وبمنلييق الحريييةا وميين ثييا انب ييي لوسييا

ا ييالا الجميياهار أن تفسييك مجيياال حي ار لمييا يقدمي األفيراد والجما ييات ميين

أفكار تيسر هما الهرب من االتصانا
المادة 6
1ا تتحم الدولة المسؤولية األولي ن كفالة حقوق اإلنسان وحريات األساسية لجمي األفراد وجمي الف ات ،لي
دا المساوا التامة في الكرامة وفي الحقوقا

2ا انب يي للدوليية أن تتةييم ،الييي أ صييي الحييدود التييي يمتييد الا ييا اةتصاصي ا ووفقييا لمباد ييا واجراءات ييا الدسييتورية،

وةصوصييا فييي مجيياالت التربييية والثقافيية واالتصييان ،جمي ي التييدااار ،وال سيييما التييدااار التش يريعية ،المناسييبة لمن ي
وتح يريا واست صييان العنص يرية والد اييية العنص يرية والعييزن العنصيير والفص ي العنصيير  ،ولتشييجي نشيير المعييار

وثميرات مييا اجيير ميين بحييوث مناسييبة فييي العلييوا النايعييية واالجتما ييية حييون أسييباب التحاييز العنصيير والموا ييت
العنصرية ،م الم ار ا الالزمة للمبادئ المجسد في اإل الن العالمي لحقوق اإلنسيان وفيي الع يد اليدولي الةياص

بالحقوق المدنية والسياسيةا

3ا لما كان سن القوانان التي تحرا التمااز العنصر

ار كا

في حد مات  ،فيإن ليي الدولية أيهيا أن تسيتكم

ه ييمء القي يوانان اج يياز ادار للتحقا ييق المن ييتظا ف ييي ح يياالت التماا ييز العنص يير  ،وبنظ يياا وا
القانونية مين أ ميان التماايز العنصير  ،وبايرامج تربويية وبحثيية ريهية القا يد تسيت د
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م يين اجي يراءات ال ييتظلا

مكافحية التحايز والتماايز

العنصيريان ،وكييملك اا يرامج لتنااييق تييدااار ااجااييية فييي المايدان االجتمييا ي والتربييو والثقييافي مصييممة لييي نحييو
يكف امكاء تبادن االحتراا الصادق فيما اان الجما اتا كما انب ي أن تنفم ،حاثما ا تهيت الظيرو

مليك ،ايرامج

ةاصة لتيسار الن وك بأوهاا الف ات المحرومة ،وللعم -في حالة المواننان -ليي هيمان مشياركت ا الفعليية
في مراح اتةام الق اررات في الجما ةا
المادة 7
يشييك التش يري  ،باإلهييافة الييي التييدااار السياسييية واال تصييادية واالجتما ييية ،واحييد ميين الوسييا

الر يسييية لكفاليية

المساوا اان األفراد في الكرامة والحقوق ،ولكبك أية د اية أو أية صي ة تنظيمية أو أية ممارسة ا مة لي أفكار

أو نظريات تناد بالتفوق المز وا لف ات ر يية أو اثنيية أو تحياون تاريير أو تشيجي الكراهيية والتماايز العنصيريان
لي أية صور ا فانب ي أن تعتمد اليدون مين القيوانان ميا اناسيب هيمء ال ايية وأن تكفي

يياا جميي ادارات يا اتنفايمها

وتنايق يا ،فييي انييار ميين الم ار ييا الحقيية للمبييادئ التيي ايينص لا ييا اإل ييالن العييالمي لحقييوق اإلنسييانا وينب ييي أن

تشك القوانان الممكور جزءا من انار سياسي وا تصاد واجتما ي ايسر تنايق اا و لي األفراد وسا ر الكيانيات
القانوني يية ،العام يية من ييا والةاص يية ،االنص ييياا ل ييمء القي يوانان واس ييتةداا جميي ي الوس ييا

المناس ييبة لمعاون يية الس ييكان

بمجمو ا لي تف م ا وتنايق اا
المادة 8
 1ا لمييا كييان ميين حييق األف يراد أن اتمتع يوا انظيياا ا تصيياد واجتمييا ي وثقييافي و ييانوني لييي الصييعادان الييونني
والدولي ادر لي أن اتيك ل ا استةداا جمي

درات ا في ظ مساوا تامة في الحقيوق والفيرص ،فيإن ليا ا لقياء

ملييك واجبييات تجيياء أ ييران ا وتجيياء المجتمي الييم يعيشييون فيي وتجيياء الجما يية الدوليييةا وهييما يفييرك لييا ا واجييب

العم ي

لييي تحقاييق االنسييجاا فيمييا اييان الشييعوب ،وواجييب مكافحيية العنص يرية والتحاييز العنصيير والمييؤازر بكيي

الوسا

المتاحة ل ا في است صان التمااز العنصر بكافة أشكال ا

2ا وفي مجان التحاز العنصر والموا ت والممارسات العنصرية ،انب ي ألةصيا اي العليوا النايعيية واالجتما يية
والدراسات الثقافية ،وكيملك للمنظميات والرابنيات العلميية ،االهينالا ابحيوث موهيو ية مات ا يد

ريهية مين

مةتلت فروا المعرفة ،وينب ي للدون جميعا أن تشجع ا لي القياا ا مء الم مةا
3ا ويق ي

لييي يياتق ه يؤالء األةصييا اان ،اوج ي ةيياص ،أن يكفل يوا بك ي الوسييا

النتا ج التي تةلص الا ا بحوث ا ،وكملك مسا د الجم ور لي تف ا همء النتا جا
المادة 9
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المتاحيية ل ييا ييدا اسيياء تأوي ي

1ا ان مايدأ تسياو جميي النياس وجميي الشيعوب فيي الك ارمية والحقيوق ،بصيير النظير ين العنصير أو اللييون أو
األص  ،مادأ من مبادئ القانون الدولي مقايون ومعتير بي

مومياا وتبعيا ليملك فيإن أ شيك مين أشيكان التماايز

العنصر الم تمارس دولة ما يشك انت اكا للقانون الدولي يستتب مسؤولات ا الدوليةا

2ا اتوجب ،حاثما كان ملك هروريا ،اتةام تدااار ةاصة تكف لوفراد والجما ات المساوا في الكرامة والحقيوق،
مي تفياد وسييا تليك التييدااار بنياب تاييدو معي مننوييية ليي تماايز نصيير ا وفيي هييما الشيأن انب ييي اييالء ناييية

ةاصة للجما ات العنصرية أو اإلثنية المتحفي اجتما ييا أو ا تصياديا بحايث تكفي ل يا ،ليي يدا المسياوا الكليية

مي

ارهييا ميين الجما ييات ودونمييا تمااييز أو تقااييد ،حماييية الق يوانان واألنظميية واالنتفيياا بم ازيييا التييدااار االجتما ييية

النافم  ،وال سيما في مجاالت اإلسكان والعمالية والصيحة ،وبحايث تحتيرا أصيالة ثقافت يا و يم يا ،وبحايث تيسير ل يا
سا التر ي االجتما ي والم ني وةصوصا ن نريق التعلياا
3ا انب ي أن اتاظ لجما ات السكان األجناية األص  ،وةصوصا للعمان الم ياجرين وأفيراد أسيرها اليمان يسي مون
في تنمية الالد المهات ،االنتفياا اتيدااار مناسيبة تسيت د

هيمان أمن يا واحتيراا كرامت يا و يم يا الثقافيية ،وتيسيار

تكيف يا مي الوسيي الييم يسيتقال ا ،وكفالية التر ييي الم نيي ل يا ،كيميا اييتمكن أفرادهيا ،ليد

ييودت ا الحقيا اليي الييدها

األصلي ،من االندما في واإلسي اا فيي تنماتي ا كميا انب يي أن تيسير ألانياء هيمء الجما يات امكانييات تعليا ل يت ا

األصليةا

4ا ان أوج اةتالن التوازن فيي العال يات اال تصيادية الدوليية تسي ا فيي تفيا ا العنصيرية والتحايز العنصير  ،ومين
ثييا انب ييي لجمي ي الييدون أن تسييعي الييي اإلس ي اا فييي ا يياد تشييكا النظيياا اال تصيياد الييدولي لييي أسيياس أكثيير

انصافاا

المادة 10
انب ي للمنظمات الدولية ،العالمية من ا واإل ليمية ،والحكومية و ار الحكومية ،أن تؤازر وتسا د ،كي من يا بالقيدر
الم تسمك ب ميادان اةتصاص ا ووسا ل ا ،في التنااق الكام الشام للمبادئ الوارد في هما اإل الن ،فتسي ا

اييملك فييي مييا ايين ك بي البشيير جميعييا ،و ييد ولييدوا متسيياوين فييي الحقييوق والك ارميية ،ميين نهييان مشييروا هييد مييا فييي

العنصرية والعزن العنصر والفص العنصر واإلباد الجما ية من ن يان واهن اد ،كيما تتحرر شعوب العيالا

كافة ،والى األاد ،من همء اآلفاتا

548

549

اتفا ية مناههة التعماب و ارء من هروب المعاملية القاسيية أو الالانسيانية
أو الم انة

ا تميدت ا الجمعييية العاميية وفتحيت بيياب التو يي والتصيداق لا ييا واالنهييماا
الا ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا

ف ي ي ييي القي ي ي يرار  46/39الم ي ي ييؤرخ ف ي ي ييي  10ك ي ي ييانون األون  /ديس ي ي ييمار 1984

تاريو ادء النفامي  26حزيران /اوني ،1987وفقا للماد  27ط1
ان الدون األن ار

في همء االتفا ية

ام تيرا أن اال تي ار

بييالحقوق المتسيياوية و ايير القااليية للتصيير  ،لجميي أ هيياء األسيير البشيرية هو،وفقييا للمبييادئ

المعلنة في ماثاق األما المتحد ،أساس الحرية والعدن والسلا في العالا،
وام تدرك أن همء الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة لإلنسان،

وام تهي ي ف ييي ا تباره ييا الواج ييب اليييم يقي ي

ليييى يياتق اليييدون بمقته ييى الماثاق،وبةاص يية بموج ييب المييياد 55

من ي ،اتعزيز احت يراا حقييوق اإلنسييان وحريات ي األساسييية،وم ار ات ا لييى مسييتوا العييالا ،وم ار ييا من ييا الميياد  5ميين
اإل الن العالمي لحقوق اإلنسان والماد  7من الع د الدولي الةياص بيالحقوق المدنيية والسياسيية ،وكلتاهميا تينص
لى دا جواز تعرك أحد للتعماب أو المعاملة أو العقوبة القاسيية أو الالانسيانية أو الم انية وم ار يا من يا أيهيا
إل ييالن حماي يية جميي ي األشيييةاص م يين التع ييرك للتع ييماب و اي يرء م يين هيييروب المعامل يية أو العقوب يية القاس ييية أو
الالانسانية أو الم انة ،الم ا تمدت الجمعية العامة في  9كانون األون /ديسمار ،1975

ور بة من يا فيي زيياد فعاليية النهيان هيد التعيماب و ايرء مين هيروب المعاملية أو العقوبية القاسيية أو الالانسيانية
في العالا انبة،

اتفقت لى ما اليي
الجز ،األول
المادة 1
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 -1أل راك همء االتفا ية ،يقصد بالتعماب أ

م انتج ن ألا أو ماب شداد ،جسديا كان أا قليا ،الحيق

مييدا بشييةص مييا بقصييد الحصييون ميين هييما الشييةص ،أو ميين شييةص ثالييث ،لى معلومييات أو لييى ا ت ي ار  ،أو

معا ات

لى م ارتكب أو يشتب في ان ارتكبي  ،هيو أو شيةص ثاليث أو تةويفي أو ار امي هيو أو أ شيةص

ثالث  -أو ندما الحق مث هما األلا أو العماب أل ساب يقوا لى التمااز أيا كان نو ي ،أو يحيرك ليي أو
اوافييق لي ي أو يسييكت ن ي موظييت رسييمي أو أ ش ييةص اتصيير بصييفت الرسييمية وال اتهييمن ملييك األل ييا أو

العماب الناشي فقي ن قوبات انونية أو المالزا ل مء العقوبات أو الم يكون نتاجة رهية ل اا

 -2ال تة همء الماد بأ صك دولي أو تشري ونني اتهمن أو يمكن أن اتهمن أحكاما مات تنااق أشم ا
المادة 2

 -1تتةم ك دولة نر اجراءات تشريعية أو ادارية أو ها ية فعالة أو أية اجراءات أةرا لمن أ مان التعماب
في أ ا ليا اةه الةتصاص ا القها يا

 -2ال اجوز التمرا بأية ظرو

استثنا ية أيا كانت ،سواء أكانيت هيمء الظيرو

حالية حيرب أو ت دايدا بيالحرب أو

دا استقرار سياسي داةلي أو أية حالة من حاالت النوارئ العامة األةرا كمارر للتعمابا

 -3ال اجوز التمرا باألوامر الصادر ن موظفان أ لى مرتبة أو ن سلنة امة كمارر للتعمابا
المادة 3

 -1ال اجوز ألية دولة نر أن تنرد أ شةص أو تعادءط أن تردء أو أن تسلم اليى دولية أةيرا ،اما تيوافرت
لدا ا أسباب حقيقة تد و الى اال تقاد بأن سيكون في ةنر التعرك للتعمابا

 -2ت ار ى السلنات المةتصة لتحداد ما اما كانيت هيمء األسيباب متيوافر  ،جميي اال تبيارات مات الصيلة ،بميا فيي
ملك  ،في حالة االننباق  ،وجود نمي ثاات من االنت اكات الفادحة أو الصارةة أو الجما ية لحقوق اإلنسان في
الدولة المعنيةا
المادة4
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 -1تهييمن كي دوليية نيير أن تكييون جميي أ مييان التعييماب جي ار ا بموجييب انون ييا الجنييا ي ،وينناييق األميير ماتي
لييى ييياا أ شييةص بأييية محاوليية لممارسيية التعييماب و لييى يام ي بييأ

م ي آةيير يشييك توان يؤا ومشيياركة فييي

التعمابا

 -2تجع ك دولة نر همء الج ار ا مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأةم في اال تبار نايعت ا الةنار ا
المادة 5
 -1تتةم ك دولة نر ما الزا مين اإلجيراءات إل امية والات يا القهيا ية ليى الجي ار ا المشيار الا يا فيي المياد 4
في الحاالت التاليةي

طأ

نييد ارتكيياب هييمء الج ي ار ا فييي أ ا ليييا اةه ي لوالات ييا القهييا ية أو لييى ظ يير سييفانة أو لييى مييتن نييا ر

مسجلة في تلك الدونا

طب

ط

ندما يمون مرتكب الجريمة من موانني تلك الدولة ا

ندما يكون المجني لي من موانني تلك الدولة ،اما ا تارت تلك الدولة ملك مناسباا

 -2تتةييم كي دوليية نيير بالمثي مييا الييزا ميين اإلجيراءات إل اميية والات ييا القهييا ية لييى هييمء الجي ار ا فييي الحيياالت
التييي يكييون فا ييا مرتكييب الجريميية المز ييوا موجييودا فييي أ ا ليييا اةهي لواليات ييا القهييا ية وال تقييوا اتسييليم

مييال

بالماد  8الى أية دولة من الدون التي ورد مكرها في الفقر أ من همء الماد ا

 -3ال تستثنى همء االتفا ية أ والية ها ية جنا ية تمارس وفقا للقانون الداةليا
المادة 6
 -1تقوا أية دولة نر  ،لدا ا تنا يا ،بعيد د ارسية المعلوميات المتيوفر ل يا ،بيأن الظيرو

تايرر احتجياز شيةص

موجود في أراها ا اد ى أن ا تر جرما مشار الي فيي المياد  4باحتجيازء أو تتةيم أيية اجيراءات انونيية أةيرا
لهمان وجود فا ا ا ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األةرا منابقة لما انص لي انون تلك الدولية ليى
أال يسييتمر احتجيياز الشييةص اال للمييد الالزميية للييتمكن ميين ا اميية أ د ييوا جنا ييية أو ميين اتةييام أ اجييراءات

لتسليم ا
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 -2تقوا همء الدولة فو ار اإجراء التحقاق األولي فيما اتعلق بالو ا

 -3تتا مسا د أ شةص محتجز وفقيا للفقير  1مين المياد

ا

ليى االتصيان فيو ار بيأ رب مةيتص للدولية التيي هيو

من مواننا ا ،أو بممث الدولة التي يقيا فا ا اد أن كان بال جنسيةا

 -4لدا يياا دولية ميا ،ميال ا يمء الماد ،باحتجياز شيةص ميا،تةنر ليى الفيور اليدون المشيار الا يا فيي الفقير أ
من الماد ،5باحتجاز هما الشةص وبالظرو

التي تارر ا تقال ،و لى الدولة التيي تجيرا التحقايق األوليي اليم

تتوةاء الفقر  2من همء الماد أن ترف فو ار ما توصلت الي من النتا ج الى الدون الميمكور مي اإلفصياظ ميا اما
كان في نات ا ممارسة والات ا القها ية ا
المادة 7
 -1تقوا الدولة النير التيي اوجيد فيي اإل لييا الةاهي لوالات يا القهيا ية شيةص ايد ى ارتكابي آل مين الجي ار ا
المنصييوص لا ييا فييي الميياد  4فييي الحيياالت التييي تتوةاهييا الميياد  ،5بعييرك القهييية لييى سييلنات ا المةتصيية
بقصد تقديا الشةص للمحاكمة ،اما لا تقا اتسليم ا

 -2تتةم همء السلنات رارها انفس األسلوب الم تتبع فيي حالية ارتكياب أيية جريمية اديية مات نايعية ةناير

بموجييب ييانون تلييك الدوليية ،وفييي حيياالت المشييار الا ييا فييي الفقيير  2ميين الميياد  5انب ييي أال تكييون معييااار األدليية
المنلوبة للمقاها واإلدانة بأ حان من األحوان أ

صرامة من تلك التي تننايق فيي الحياالت المشيار الا يا فيي

الفقر  1من الماد 5ا

 -3تكف ي المعامليية العادليية فييي جمي ي م ارح ي اإلج يراءات القانونييية أل شييةص تتةييم هييدء تلييك اإلج يراءات فيمييا
اتعلق بأ من الج ار ا المشار الا ا في الماد  4ا
المادة 8
 -1تعتار الجي ار ا المشيار الا يا فيي المياد  4جي ار ا االية لتسيليا مرتكاا يا فيي أيية معاهيد لتسيليا المجيرمان تكيون
ا مة اان الدون األن ار ا وتتع د الدون األن ار

اإد ار همء الج ار ا كج ار ا االة لتسليا مرتكاا ا في ك معاهد

تسليا تارا اان اا

 -2اما تسلمت دولة نر نلبيا للتسيليا مين دولية ال تربن يا ا يا معاهيد لتسيليا المجيرمان ،وكانيت الدولية األوليى
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تجع ي التسييليا مشييرونا اوجييود معاهييد لتسييليا المجييرمان ،اجييوز ل ييمء الدوليية ا تبييار هييمء االتفا ييية أساسييا انونيييا

للتسليا فيما اةتص بمث همء الج ار اا ويةه التسليا للشرو األةيرا المنصيوص لا يا فيي يانون الدولية التيي
يقدا الا ا نلب التسلياا

 -3تعتيير الييدون األن ي ار

التييي ال تجعي التسييليا مرهونييا اوجييود معاهييد بييان هييمء الج ي ار ا االيية لتسييليا مرتكاا ييا

فيمي ي ي ييا اان ي ي ي ييا نبقي ي ي ييا للشي ي ي ييرو المنصي ي ي ييوص لا ي ي ي ييا في ي ي ييي ي ي ي ييانون الدولي ي ي يية التي ي ي ييي يقي ي ي ييدا الا ي ي ي ييا نلي ي ي ييب التسي ي ي ييلياا

 -4وتييتا معامليية هييمء الج ي ار ا ،أل يراك التسييليا اييان الييدون األن ي ار  ،كمييا لييو أن ييا ا ترفييت ال فييي المكييان الييم
حدثت في فحسب ،ا أيها في أراهى الدون المنالبة اإ امة والات ا القها ية نبقا للفقر  1من الماد 5ا
المادة 9
 -1لى ك دولة نر أن تقدا الدون األن ار

األةرا أكار در من المسا د فيما اتعلق باإلجراءات الجنا يية

المتةيم بشييان أ ميين الجي ار ا المشييار الا يا فييي الميياد  ،4بمييا فييي ملييك تيوفار جميي األدليية الموجييود فييي حوزت ييا
والالزمة لإلجراءاتا

 -2تنفام الدون األن ار

التزامات ا بمقتهى الفقر  1من همء المياد وفقيا لميا يد اوجيد اان يا مين معاهيدات لتبيادن

المسا د القها يةا
المادة 10
 -1تهييمن ك ي دوليية اد ار التعليييا واأل ييالا فيمييا اتعلييق بحظيير التعييماب لييى الوج ي الكام ي فييي ا يرامج تييدريب
الموظفان المكلفان اإنفام القوانان سواء أكانوا من الميدناان أو العسيكريان ،والعياملان فيي مايدان النيب ،والميوظفان

العموماان أو ارها ممن تكون ل ا ال ة باحتجاز أ فيرد معيرك أل شيك مين أشيكان التو ايت أو ا تقيان أو
سجن أو باستجواب هما الفرد أو معاملت ا

 -2تهييمن كي دوليية نيير اد ار هييما الحظيير فييي القيوانان والتعليمييات التييي اييتا اصييدارها فيمييا اةييتص اواجبييات
ووظا ت مث هؤالء األشةاصا
المادة 11
تبقى ك دولة اد االستعراك المينظا وا يد االسيتجواب،وتعليمات وأسيالاب وممارسيات  ،وكيملك الترتابيات المتعلقية
بحجييز ومعامليية األشييةاص الييمان تعره يوا أل شييك ميين أشييكان التو اييت أو اال تقييان أو السييجن فييي أ ا ليييا
اةه لوالات ا القها ية ،وملك بقصد من حدوث أ حاالت تعمابا
المادة 12
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تهمن ك دولة نر

يياا سيلنات ا المةتصية ايإجراء تحقايق سيري ونزيي كلميا وجيدت أسيباب معقولية تيد و اليى

اال تقاد بان مال من أ مان التعماب د ارتكب في أ من األ اليا الةاهعة لوالات ا القها يةا
المادة 13
تهمن ك دولة نر أل فرد اد ى بأن د تعيرك للتعيماب فيي أ ا لييا اةهي لوالات يا القهيا ية ،الحيق فيي

أن ارفي شييكوا الييى سييلنات ا المةتصيية وفييي تنظيير هييمء السييلنات فييي حالتي

لييى وجي السيير ة وبن ازهييةا وينب يي

اتةام الةنوات الالزمية لهيمان حمايية مقيدا الشيكوا والشي ود مين كافية أنيواا المعاملية السيا ة أو التةوييت نتاجية

لشكواء أو أل أدلة تقداا
المادة14
 -1تهيمن كي دولية نيير  ،فيي نظام ييا القيانوني ،انصييا
اا للتنفام في تعويك ادن ومناسب بما في مليك وسيا

مين اتعييرك لعمي ميين أ ميان التعييماب وتمتعي بحييق

ا ياد تأهالي

ليى أكمي وجي ممكين ،وفيي حالية وفيا

المعتدا لي نتاجة لعم من أ مان التعماب ،يكون لوشةاص المان يعول ا الحق في التعويكا

 -2ليييس فييي هييمء الميياد مييا يمييس أ حييق للمعتييدا لي ي أو ل ا يرء ميين األشييةاص فيمييا ييد اوجييد ميين تعييويك

بمقتهى القانون الوننيا

المادة 15
تهمن ك دولة نر

دا االستش اد بأية أ وان اثات أن تا اإلدالء ا ا نتاجة للتعماب كدلا فيي أيية اجيراءات،

اال اما كان ملك هد شةص مت ا بارتكاب التعماب كدلا

لى اإلدالء ا مء األ وانا

المادة 16
 -1تتع ييد كي دوليية نيير بييان تمني ،في أ ا ليييا اةهي لوالات ييا القهييا ية حييدوث أ أ مييان أةييرا ميين أ مييان

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو الم انة التي ال تص اليى حيد التعيماب كميا حددتي المياد  ،1نيدما

ارتكب موظت مومي أو شةص آةر اتصر بصفة رسيمية هيمء األ ميان أو يحيرص ليى ارتكاا يا ،أو نيدما
تي ييتا بموافقي يية أو بسي ييكوت

لتزمي ييات ال ي يوارد في ييي الم ي يواد  10،11،12،13وملي ييك
لا ي يياا تنناي ييق اوج ي ي ةي يياص اال ا

باالستعاهة ن اإلشار الى التعماب باإلشار الى ارء من هروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو
الم انةا

 -2ال تة أحكاا همء االتفا ية بأحكياا أ صيك دوليي آةير أو يانون وننيي يحظير المعاملية أو العقوبية القاسيية
أو الالانسانية أو الم انة أو اتص اتسليا المجرمان أو نردهاا
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الجز ،الثاني
المادة 17

 -1تنشأ لجنة لمناههة التعماب طيشار الا ا فيما بعد باسا اللجنة وتهنل بالم اا المنصوص لا ا فيما بعدا

وتتألت اللجنة من شر ةاراء لى مستوا أةال ي ان ومش ود ل ا بالكفاء في مادان حقوق اإلنسان ،يعملون
في اللجنة بصفت ا الشةصيةا وتقوا الدون األن ار

بعك األشةاص من موا الةار القانونيةا

بانتةاا ا م م ار يا التوزيي الج ارفيي العيادن وفا يد اشيتراك

 -2انتةب أ هاء اللجنة بنريق اال تراا السر مين ا مية بأشيةاص ترشيح ا اليدون األن ار ،ولكي دولية نير
أن ترشييك شةصييا واحييد ميين مواننا يياا وتهي الييدون األني ار

فييي ا تبارهييا فا ييد ترشيييك أشييةاص يكونييون أيهييا

أ هيياء فييي اللجنيية المعنييية بحقييوق اإلنسييان المنش يأ بمقتهييى الع ييد الييدولي الةيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية
ولدا ا االستعداد للعم في لجنة مناههة التعمابا

 -3اجييرا انتةيياب أ هيياء اللجنيية فييي اجتما ييات الييدون األني ار

التييي اييد و الييى قييدها ميير كي سيينتان األمييان

العيياا لومييا المتحييد ا وفييي تلييك االجتما ييات التييي انب يي أن اتكييون نصيياا ا القييانوني ميين ثلث يي الييدون األن ي ار

ويكون األشةاص المنتةاون لعهوية اللجنة ها الحيا زون ليى أكاير يدد مين األصيوات و ليى األ لايية المنلقية
ألصوات ممثلي الدون األن ار

الحاهرين المصوتانا

 -4اجرا االنتةاب األون في مو د ال اتجاوز ستة أش ر من تاريو نفام همء االتفا يةا ويقيوا األميان العياا لوميا
المتحد  ،ا مو د ك انتةاب بأربعة أش ر لى األ  ،اتوجي رسالة الى الدون األن ار

اد وها فا ا الى تقديا

ترشيح ا في هون ثالثة أش را ويقوا األمان العاا اإ داد ا مة بأسماء جمي المرشحان لى هما النحو مرتبية
ترتابا أاجديا ،م ايان الدون األن ار

التي رشحت ا ،ويقدا همء القا مة الى الدون األن ار ا

 -5انتةييب أ هيياء اللجنيية لفتيير مييدت ا أرب ي سيينوات ،ويكونييون مييؤهلان إل يياد انتةيياا ا فييي حاليية ترشيييح ا ميير
أةرا ،ار أن ميد

هيوية ةمسية مين األ هياء اليمان ايتا انتةياا ا فيي المير األوليى تنت يي بعيد سينتان ،ويقيوا

ر يييس االجتميياا المشييار الي ي ف ييي الفقيير  3ميين هييمء الميياد بعييد االنتةيياب األون مباشيير  ،باةتب ييار أسييماء ه يؤالء
األ هاء الةمسة بنريق القر ةا

 -6في حالة وفا أحد أ هاء اللجنة أو اسيتقالة أو جيزء أل سياب آةير ين أداء م امي المتعلقية باللجنية تقيوا
الدوليية التييي رشييحت اتعاييان ةاايير أةيير ميين مواننا ييا للعم ي فييي اللجنيية للفتيير المتبقييية ميين مييد
الحصون لى موافقة أ لاية الدون األن ار

هييوية ش يرينة

وتعتار الموافقة د تمت ما لا تكن اجابة نصت دد الدون األني ار
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أو أكثيير لييى ملييك بييالنفي وملييك فييي هييون سييتة أسييااي بعييد ييياا األمييان العيياا لومييا المتحييد اإبال ييا بييالتعان
المقترظا

 -7تتحم الدون األن ار

نفقات أ هاء اللجنة أثناء أدا ا لم اا المتعلقة باللجنةا
المادة 18

 -1تتنةب اللجنة أ هاء مكتا ا لمد سنتانا ويجوز ا اد انتةاا اا

 -2ته اللجنة نظام ا الداةلي لى أن انص،في جملة أمور لى ما اليي

ط أ يكتم النصاب القانوني بحهور ستة أ هاءا

طب تتةم مقررات اللجنة بأ لاية أصوات األ هاء الحاهرينا

-3يقوا األمان العاا لوميا المتحيد اتيوفار ميا اليزا مين الميوظفان والتسي يالت ألداء اللجنية م ام يا بمقتهيى هيمء
االتفا ية لى نحو فعانا

-4يقيوا األمييان العياا لوميا المتحيد بالييد و الييى قيد االجتميياا األون للجنيةا وبعييد قيد اجتما ييا األون ،تجتمي
اللجنة في الموا اد التي انص لا ا نظام ا الداةليا

 -5تكون الدون األن ار

مسؤولة ما اتا تحملي مين نفقيات فيميا اتعليق بعقيد اجتما يات اليدون األني ار

واللجنية

بمييا فييي ملييك رد أ نفقييات الييى األمييا المتحييد مث ي تكلفيية المييوظفان والتس ي يالت التييي تكييون األمييا المتحييد ييد

تحملت ا وفقا للفقر  3من همء الماد ا
المادة 19
 -1تقدا الدون األن ار

الى اللجنة ،ن نريق األمان العاا لوما المتحد ،تقارير ن التدااار التي اتةمت ا تنفايما

لتع دات ا بمقتهى همء االتفا ية ،وملك في هون سينة واحيد بعيد ايدء نفيام هيمء االتفا يية بالنسيبة للدولية النير
المعنيييةا وتقييدا الييدون األني ار

بعييد ملييك تقييارير تكمالييية ميير كي أربي سيينوات يين أييية تييدااار جداييد تييا اتةامهييا،

و ار ملك من التقارير التي د تنلا ا اللجنةا
557

 -2يحا األمان العاا لوما المتحد التقارير الى جمي الدون األن ار ا

 -3تنظر اللجنة في ك تقرير،ول ا أن تايدا كافية التعليقيات العامية التيي يد ت ارهيا مناسيبة وان ترسيل ا اليى الدولية
النر المعنية ا وللدولة النر أن ترد لى اللجنة بما ترت ي من مالحظات ا

 -4وللجنة أن تقرر،كما اتراءا ل ا ،أن تدر في تقريرها السنو الم تعدء وفقا للماد  24أيية مالحظيات تكيون
أاييدت ا وفقييا للفقيير  3ميين هييمء الميياد ،الى جانييب المالحظييات ال يوارد الا ييا ميين الدوليية النيير المعنييية بشييان هييمء
المالحظيات وللجنيية أيهييا أيييا أن ترفيق صييور ميين التقرييير المقيدا بموجييب الفقيير  1ميين هيمء الميياد ،اما نلايت ملييك
الدولة النر المعنيةا
المادة 20
 -1اما تقلييت اللجنيية معلومييات موثو ييا ا ييا ااييدو ل ييا أن ييا تتهييمن دال ي ل ييا أسيياس ييوا تشييار الييى أن تعييماا ا
يمارس لى نحو منظا في أراهي دولة نير ا تيد و اللجنية الدولية النير المعنيية اليى التعياون فيي د ارسية هيمء
المعلومات،وتحقيقا ل مء ال اية الى تقديا مالحظات بصدد تلك المعلوماتا

 -2وللجنية بعييد أن تأةييم فييي ا تبارهييا أيية مالحظييات تكييون ييد ييدمت ا الدولية النيير المعنييية وأيية معلومييات مات
صييلة متاحيية ل ييا،أن تعييان،اما ييررت أن هنالييك مييا ااييرر ملك ،ه يوا أو أكثيير ميين أ هييا ا إلج يراء تحقاييق سييرا

وتقديا تقرير ا ما الشأن الى اللجنة بصور مستعجلةا

 -3وفييي حاليية اجيراء تحقاييق بمقتهييى الفقيير  2ميين هييمء الميياد ،تلتمس اللجنيية تعيياون الييدون النيير المعنيييةا و ييد
يشم التحقاق،باالتفاق م الدولة النر ،القياا ازيار أراهى الدولة المعنيةا

 -4و لييى اللجنيية ،بعييد فحييص النتييا ج التييي اتوصي الا يا هييوها أو أ هيياؤها وفقييا للفقيير  2ميين هييمء الميياد أن
تحا الى الدولة النر المعنية همء النتا ج م أ تعليقات وا تراحات د تادو مال مة بساب الوه القا اا

 -5تكييون جمي ي اج يراءات اللجنيية المشييار الا ييا فييي الفق يرات 1الييى  4ميين هييمء الميياد س يرية،وفي جمي ي م ارح ي

اإلجيراءات اليتمس تعيياون الدولية النيير … ويجيوز للجنيية وبعيد اسييتكمان هيمء اإلجيراءات المتعلقية بييأ تحقايق اييتا

وفقيا للفقير  ، 2أن تقييرر بعيد اجيراء مشياورات مي الدولية النيير المعنيية اد ار ايييان ميوجز انتييا ج اإلجيراءات فييي
تقريرها السنو المعد وفقا للماد 24ا
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المادة 21
 -1أليية دوليية نيير فييي هيمء االتفا ييية أن تعلن،فييي أ و ت،بموجييب هيمء الماد ،أن ييا تعتيير باةتصيياص اللجنيية
في أن تتسلا بال ات تفاد أن دولة نرفا تد ى بأن دولة نرفا أةيرا ال تفيي بالتزامات يا بموجيب هيمء االتفا يية فيي

أن تنظر في تلك البال اتا و اجيوز أن تسيلا البال يات والنظير فا يا وفقيا لإلجيراءات الماانية فيي هيمء المياد  ،اال
فييي حاليية تقييديم ا ميين دوليية نيير أ لنييت ا تراف ييا باةتصيياص اللجنيية فيمييا اتعلييق ا ييا نفسي ا ،وال اجييوز للجنيية أن
تتناون ،بموجب هيمء المياد  ،أ بيالغ اما كيان اتعليق ادولية نير ليا يقيا اإصيدار مثي هيما اإل يالن ،وييتا تنياون
البال ات الوارد بموجب همء الماد ،وفقا لإلجراءات التالية :

طأ اجييوز أل دوليية نيير  ،اما رأت أن دوليية نرفييا أةييرا ال تقييوا اتنفاييم أحكيياا االتفا ييية الحالييية ،أن تلفييت نظيير
تلك الدولة النر ل ما األمر ارسالة ةنيية و ليى الدولية النير التيي تتسيلا الرسيالة أن تقيدا اليى الدولية النير

التي بعثت الا يا ا يا فيي هيون ثالثية أشي ر مين تياريو تسيلم ا الرسيالة أو تفسيا ار أو أ اييان ةنيى اوهيك فيي
األميير ويتهييمن ،بقييدر مييا هييو ممكيين ومال ا،اشييار الييى اإلج يراءات ووسييا

االنتصييا

المحلييية التييي اتةييمت أو

انتظر اتةامها أو التي بالنسبة ل ما األمرا

طب في حالة دا تسوية األمر بما ارهى كال من الدولتان النرفان المعناتان في هون ستة أش ر مين تياريو
ورود الرسييالة األولييى الييى الدوليية المتسييلمة يحييق أل ميين الييدولتان أن تحا ي األميير الييى اللجنيية اواسيينة اةنييار
توج

الى اللجنة والى الدولة األةراا

ط ال تتنيياون اللجنيية أ مسييألة تحييان الا ييا بمقتهييى هييمء الميياد اال بعييد أن تتأكييد ميين أني تييا االلتجيياء الييى جميي
وسييا

االنتصييا

المحلييية المتييوفر بالنسييبة ل ييما األميير واسييتنفادها ،وفقييا لمبييادئ القييانون الييدولي المعتيير ا ييا

موما،وال تسرا همء القا د في حالة انالة مد تنااق وسا

احتمان انصا

االنتصا

بصيور اير معقولية أو فيي حالية يدا

الشةص الم و هحية النت اك همء االتفا ية لى نحو فعانا

طد تعقد اللجنة اجتما ا م لقة ند يام ا ادراسة البال ات المقدمة ل ا بموجب همء الماد ا

طه ي مي م ار يا أحكياا الفقير الفر يية ط  ،تتييك اللجنية مسيا ا ا الحمايد لليدون األني ار

المعنيية ا يد

التوصي

ال ي ييى حي ي ي ود للمس ي ييألة ل ي ييى أس ي يياس احتي ي يراا االلت ازم ي ييات المنص ي ييوص لا ي ييا ف ي ييي ه ي ييمء االتفا ي ي ييةاوتحقيقا ل ي ييما
ال رك،ويجوز للجنة أن تنشي  ،ند اال تهاء،لجنة مةصصة للتوفاقا

طو اجييوز للجنيية أن تنلييب ال ييى الييدون األنيي ار

المعنية،المشييار الا ييا ف ييي الفق يير الفر ييية طب أن تزودهييا بأي يية
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معلومات مات صلة في أيية مسيألة محالية الا يا بمقتهيى هيمء المياد ا طز يحيق لليدون األني ار

المعنيية ،المشيار

الا ا في الفقر الفر ية طب  ،أن تكون ممثلة أثناء نظير اللجنية فيي المسيألة وان تقيدا ميمكرات شيفوية أو كتاايية أو
كلا ماا

طظ تقي ييدا اللجني يية تقري ي يرا ،ةي ييالن اثني ييي شي يير ش ي ي ار مي يين تي يياريو اسي ييتالا اإلةني ييار المنصي ييوص لي ي ي في ييي الفقي يير
الفر يةطب ا

 1فييي حاليية التوصي الييى حي فييي انييار وارد فييي الفقيير الفر ييية طهي ي ،تقتصيير اللجنيية تقريرهييا لييى ايييان مييوجز
بالو ا

والح الم تا التوصا الي ا

 2في حالة دا التوص الى ح في انار أحكاا وارد في الفقر الفر ية ط ،تقصير اللجنية تقريرهيا ليى اييان
مييوجز بالو ييا

لييى أن ترفييق ب ي المييمكرات الةنييية ومحه ي ار بالمييمكرات الشييفوية التييي أ ييدت ا الييدون األن ي ار

المعنيةا

ويالغ التقرير في ك مسألة الدون األن ار

المعنيةا

 -2تصييبك أحكيياا هييمء الميياد نافييم المفعييون اما أصييدرت ةمييس ميين الييدون األن ي ار
بموجييب الفقيير  1ميين هييمء الميياد وتييودا الييدون األن ي ار
سارس نسةا من ا الى الدون األن ار

ف يي هييما االتفا ييية ا النييات

هييمء اإل النييات لييدا األمييان العيياا لومييا المتحد ،الييم

األةرا ا ويجوز سحب أ ا الن في أ و ت اإةنار اوج الى األميان

العاا،وال اة هما السحب انظر أية مسألة تشك موهوا بالغ سبقت احالت بمقتهى همء المياد ،وال اجيوز تسيلا
أ بالغ من أية دولة نر بمقتهى همء الماد بعد اتسلا األمان العاا اةنار سحب اإل الن ما لا تكين الدولية
النر المعنية د أصدرت ا النا جداداا
المادة 22
 -1اجوز ألية نر في همء االتفا ية أن تعلن في أ و ت أن ا تعتر بمقتهى هيمء المياد باةتصياص اللجنية
فييي تسييلا ود ارسيية بال ييات وارد ميين أف يراد أو نيابيية يين أف يراد اةهييعون لوالات ييا القانونييية ويييد ون أن ييا هييحايا

النت اك دولة نر أحكاا االتفا ية وال اجوز للجنة أن تتسلا أ بالغ اما كان اتص ادولة نر في االتفا ية لا
تصدر مث هما اإل النا
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 -2تعتار اللجنية أ ييالغ مقيدا بموجيب هيمء المياد

اير مقايون اما كيان فيال مين التو يي أو اما رأت أني يشيك

اساء الستعمان حق تقديا مث همء البال ات أو ان ال اتفق م أحكاا همء االتفا يةا

 -3م م ار ا نصوص الفقر ،2توج اللجنة نظر الدولة النر في همء االتفا ية التيي تكيون يد أصيدرت ا النيا

بموجب الفقر  1ويد ى بأن ا تنت ك أيا من أحكاا االتفا ية الى أية بال ات معروهة لا ا بمقتهى همء الماد ا
وتقييدا الدوليية التييي تتسييلا لفييت النظيير المشييار اليي الييى اللجنيية فييي هييون سييتة أش ي ر تفسييارات أو ايانييات كتااييية

توهك األمر ووسا

االنتصا

التي اتةمت ا تلك الدولة ،ان وجدتا

 -4تنظيير اللجنيية فييي البال ييات التييي تتسييلم ا بموجييب هييمء الميياد فييي هييوء جميي المعلومييات المتييوفر لييدا ا ميين
مقدا البالغ أو من انوب ن ومن الدولة النر المعنيةا

 -5ال تنظر اللجنة في أية بال ات اتقدا ا ا أ فرد بموجب همء الماد ما لا تتحقق مني

ط أ أن المسألة نفس ا لا اجر بحث ا،وال اجرا بحث ا بموجب أ اجراء من اجراءات التحقاق أو التسوية الدوليةا

طب أن الفييرد ييد اسييتنفد جمي ي وسييا
تنااييق وسييا

االنتص يا

االنتصييا

المحلييية المتاحيية ،وال تسييرا هييمء القا ييد فييي حاليية اناليية مييد

بصييور ايير معقوليية أو فييي حاليية ييدا احتمييان انصييا

الشييةص الييم و ي هييحية

النت اك همء االتفا ية لى نحو فعانا

-6تعقد اللجنة اجتما ات م لقة ند يام ا ادراسة البال ات المقدمة ل ا بموجب همء الماد ا

-7تبعث اللجنة اوج ات نظرها الى الدولة النر المعنية والى مقدا البالغا

-8تصييبك أحكيياا هييمء الميياد نافييم المفعييون اما أصييدرت ةمييس ميين الييدون األن ي ار

بموجييب الفقيير  1ميين هييمء الميياد اوتودا الييدون األن ي ار
سارس نسةا من ا الى الدون األن ار

فييي هييمء االتفا ييية ا النييات

هييمء اإل النييات لييدا األمييان العيياا لومييا المتحييد  ،الييم

األةرا ا ويجوز سحب أ ا الن في أ و ت اإةنار اوج الى األميان

العاا ا وال اة هما السيحب انظير أيية مسيألة تشيك موهيوا بيالغ سيبقت احالتي بمقتهيى هيمء المياد  ،وال اجيوز
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تسلا أ بالغ من أية دولية نير بمقتهيى هيمء المياد بعيد أن اتسيلا األميان العياا اةنيار سيحب اإل يالن ميا ليا
تكن الدولة النر المعنية د أصدرت ا النا جداداا
المادة 23
يحق أل هاء اللجنة وأل هاء لجان التوفاق المةصصية ،واليمان يعنيون بمقتهيى الفقير الفر يية1طه ي مين المياد

 21التمت بالتس يالت واالمتيازات والحصانات التي اتمتي ا يا الةايراء الموفيدون فيي م ياا متعلقية بياألما المتحيد

كما هو منصوص لي في الفروا مات الصلة من اتفا ية امتيازات األما المتحد وحصانات اا
المادة 24
تقييدا اللجنيية الييى الييدون األن ي ار

والييى الجمعييية العاميية لومييا المتحييد تقري ي ار سيينويا يين أنشيينت ا المهيينل ا ييا

بموجب همء االتفا يةا
الجز ،الثالث
المادة 25
 -1يفتك باب التو ي

لى همء االتفا ية لجمي الدونا

 -2تةه همء االتفا ية إلجراء التصداقا وتودا صكوك التصداق لدا األمان العاا لوما المتحد ا
المادة 26
يفتك باب االنهماا الى همء االتفا ية لجمي الدونا ويصيبك االنهيماا سيار المفعيون نيد اايداا صيك االنهيماا
لدا األمان العاا لوما العاا لوما المتحد ا
المادة 27
 -1اادأ نفام هيمء االتفا يية فيي الايوا الثالثيان بعيد تياريو اايداا صيك التصيداق أو االنهيماا العشيرين ليدا األميان
العاا لوما المتحد ا

 -2ااييدأ نفييام االتفا ييية بالنسييبة لك ي دوليية تصييدق لا ييا أو تنهييا الا ييا بعييد ااييداا صييك التصييداق أو االنهييماا
العشري ن في الاوا الثالثان بعد تاريو ياا الدولة اإاداا وثيقة التصداق أو االنهماا الةاصة ا اا
المادة 28
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 -1يمك يين أل دول يية و ييت التو يي ي أو التص ييداق ل ييى ه ييمء االتفا ي يية أو االنه ييماا الا ييا،أن تعل يين أن ييا تعت يير
باةتصاص اللجنة المنصوص لية في الماد 20ا

 -2يمكن أل دولة نير تكيون يد أايدت تحفظيا وفقيا للفقير  1مين هيمء المياد أن تسيحب هيما اليتحفظ  ،فيي أ
و ت تشاء ،اإرسان اةنار الى األمان العاا لوما المتحد ا
المادة 29
 -1اجوز أل نير فيي هيمء االتفا يية أن تقتيرظ ادةيان تعيدا وان تقدمي اليى األميان العياا لوميا المتحيد ،ويقوا
األمان العاا اناء لى ملك ،اإبالغ اليدون األني ار

تحام قد مؤتمر للدون األن ار
لى األ

بالتعيدا المقتيرظ مي نليب اإةنيارء بميا اما كانيت هيمء اليدون

للنظر في همء اال تراحات والتصويت لي  ،وفي حالة تأااد ثلث الدون األن ار

في هون أربعة أش ر من تاريو هما التاليغ ،لعقد هما الميؤتمر ،ايد و األميان العياا اليى قيد تحيت

ر اييية األمييا المتحييد ا ويقييدا األمييان العيياا أ تعييدا تعتمييدء أ لاييية ميين الييدون األن ي ار
والمصوتة الى جمي الدون األن ار

الحاهيير فييي المييؤتمر

لقاول ا

 -2ااييدأ نفييام أ تعييدا اييتا ا تمييادء وفقييا للفقيير  1ميين هييمء الميياد

نييدما اةنيير ثلثييا الييدون األن ي ار

فييي هييمء

االتفا ية األمان العاا لوما المتحد بقاول ا التعدا نبقا لإلجراءات الدستورية لك من اا

 -3تكييون التعييديالت  ،نييد اييدء نفامهييا ،ملزميية للييدون األني ار

بأحكاا همء االتفا ية وبأية تعديالت تكون د الت اا

التييي الت ييا وتبقييى الييدون األني ار

األةييرا ملزميية

المادة 30
 -1أ

نزاا انشأ اان دولتان أو أكثر من الدون فيما اتعلق اتفسار همء االتفا ية أو تنفايمها وال يمكين تسيويت

نريق التفاوك ،ينرظ للتحكا اناء لى نلب احدا هيمء اليدون فيإما ليا تيتمكن األني ار
من تاريو نلب التحكيا،من الموافقة لى تنظيا التحكيا،اجوز أل من تلك األن ار

ين

فيي هيون سيتة أشي ر

أن يحا النيزاا اليى محكمية

العدن الدولية اتقديا نلب وفقا للنظاا األساسي ل مء المحكمةا

 -2اجييوز لك ي دوليية ان تعليين فييي و ييت تو ي ي هييمء االتفا ييية أو التصييداق لا ييا أو االنهييماا الا ييا ،أن ييا تعتايير

نفس ا ملزمة بالفقر  1من همء الماد ا ولن تكون الدون األن ار

أل دولة نر تكون د أادت هما التحفظا
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األةيرا ملزمية بيالفقر  1مين هيمء المياد بالنسيبة

 -3اجوز في أ دولة و يت أل نير أايدت تحفظيا وفقيا للفقير  2مين هيمء المياد أن تثايت هيما اليتحفظ اإرسيان
اةنار الى األمان العاا لوما المتحد ا
المادة 31
 -1اجوز أل دولة نر أن تن ى ارتبان ا ا مء االتفا ية اإةنار كتااي ترسل الى األمان العاا لوما المتحد ا
ويصبك اإلن اء نافما بعد مرور سنة لى تاريو تسلا األمان العاا هما اإلةنارا

لتزمات الوا عية لا يا بموجيب هيمء االتفا يية فيميا اتعليق
 -2لن اؤدا هما اإلن اء الى ا فاء الدولة النر من اال ا

يحدث ا التاريو اليم يصيبك فيي اإلن ياء نافيما ولين اةي اإلن ياء بيأ شيك باسيتمرار نظير
بأ
م أو ا فان ُ
أ مسألة تكون اللجنة ماهية في نظرها بالفع ا التاريو الم يصبك في اإلن اء نافما ا

 -3بعييد التيياريو الييم يصييبك في ي ان يياء ارتبييا دوليية نيير باالتفا ييية نافييما،ال تاييدأ اللجن ية النظيير فييي أييية مسييألة
جداد تتعلق اتلك الدولة ا
المادة 32
يعلا األمان العاا لوما المتحد جميي أ هياء األميا المتحيد وجميي اليدون التيي و عيت هيمء االتفا يية أو انهيمت
الا ا بالتفاصا التاليةي

طأ التو يعات والتصديقات واالنهمامات التي تتا بموجب المادتان 25و26

طب تاريو ادء نفام همء االتفا يية بموجيب المياد  ،27وكيملك تياريو ايدء نفيام أيية تعيديالت تيدة

لا يا بموجيب

الماد 29ا

ط

حاالت اإلن اء بمقتهى الماد …31
المادة 33

 -1تييودا هييمء االتفا ييية ،التييي تتسيياوا نصوصي ا اإلسييبانية واإلنكلازييية والروسييية والصييانية والعربييية والفرنسييية فييي
الحجية لدا األمان العاا لوما المتحد ا
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 -2ارس األمان العاا لوما المتحد نسةا مصد ة من همء االتفا ية الى جمي الدونا
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ا الن بشأن حق الشعوب في السلا

اعتمـــــــــد ونشـــــــــر علـــــــــي المـــــــــأل بموجـــــــــب قـــــــــرار الجمعيـــــــــة العامـــــــــة لألمـــــــــم المتحـــــــــدة

 11/39المؤرخ في  12تشرين الثاني/نوفمبر 1984
ان الجمعية العامة،
ام تؤكد من جداد أن ال د

الر يسي لوما المتحد هو المحافظة لي السلا واألمن الدولاان،

وام ته في ا تبارها المبادئ األساسية للقانون الدولي الوارد في ماثاق األما المتحد ،
وام تعرب ن ر بية جميي الشيعوب وأمانا يا فيي محيو الحيرب مين حييا الجينس البشير  ،و اي أ شيي آةير ،فيي
تفاد و وا كارثة نووية لي النناق العالمي،
وا تنا ا من ا بأن الحيا دون حرب هي بمثابية الشير اليدولي األساسيي للرفاهيية الماديية للاليدان ولتنمات يا وتقيدم ا

وللتنفام التاا لكافة الحقوق والحريات األساسية التي تناد ا ا األما المتحد ،

وام تييدرك أن ا اميية سييلا دا ييا لييي األرك ،فييي العصيير النييوو  ،يمث ي الشيير األولييي للمحافظيية لييي الحهييار
اإلنسانية و لي بقاء الجنس البشر ،

وام تسلا بأن همان حيا هاد ة للشعوب هي الواجب المقدس لك دولة،
1ا تعلن رسميا أن شعوب كوكانا ل ا حق مقدس في السلاا
 2ا تعلن رسميا أن المحافظة لي حق الشعوب في السلا وتشيجي تنفايم هيما الحيق ،يشيكالن الت ازميا أساسييا ليي
ك دولةا
 3ا تؤكييد أن هييمان ممارسيية حييق الشييعوب فييي السييلا اتنلييب ميين الييدون أن توج ي سياسييات ا نحييو القهيياء لييي
أةنا ر الحرب ،و ا أ شيي آةير الحيرب النوويية ،ونايم اسيتةداا القيو فيي العال يات الدوليية ،وتسيوية المناز يات
الدولية بالوسا

السلمية لي أساس ماثاق األما المتحد ا

 4ا تناشد جمي الدون والمنظمات الدولية أن تامن ك ما في وسع ا للمسا د في همان تنفايم حيق الشيعوب فيي
السلا ن نريق اتةام التدااار المال مة لى المستويان الونني والدوليا
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رار ر ا

52 / 107بشأن حقوق النف

ان الجمعية العامة؛
ام تشار الى اررات ا  76 / 51و  77 / 51المؤرةان  12كيانون األون/ديسيمار  1996و  186 / 51الميؤرخ

 16كانون األون/ديسمار  1996و رار لجنة حقوق اإلنسان  78 / 1997المؤرخ  18نيسان/أاري ،1997

وام تشييار أيهييا الييى اإل ييالن العييالمي لبقيياء النف ي وحماات ي ونما ي وةنيية العم ي لتنفاييم اإل ييالن العييالمي لبقيياء
النف وحماات ونما في التسعانات الليمان ا تميدهما ميؤتمر القمية العيالمي مين أجي النفي ،المعقود فيي ناوييورك

اييومي  29و  30أالون/سيياتمار  ،1990وال سي اييما الت ازميي الرسييمي اإ نيياء أولوييية الييية لحقييوق النفيي وبقا ي
وحماات ونما  ،وام تؤكد من جداد ا الن وبرنامج مي فاانيا الليمان ا تميدهما الميؤتمر العيالمي لحقيوق اإلنسيان،
المعقيود فييي فاانييا ،فييي الفتيير ميين  14الييى  25حزيران/اونيي  1993الييم يقييرر ،فييي جمليية أمييور ،هييرور تعزيييز

اآلليات والارامج الوننية والدولية المتعلقة بالدفاا ن األنفان وحماات ا ،وبةاصة األنفان اليمان يعيشيون ظروفيا

الفعاليية لمكافحيية اسييت الن األنفييان واسيياء معيياملت ا ،مث ي وأد
صييابة ،بمييا فييي ملييك ميين ةييالن اتةييام التييدااار ا
اإلنياث ،و مي األنفيان الهييار ا يا ،وبيي األنفييان وأ هيا ا ،واسييتةداا األنفيان فييي انتيا المناو ييات الةليعيية
وب اء األنفان ،فهال ن أشكان أةرا من االست الن الجنسي لونفيان ،واليم اؤكيد مين جدايد أن جميي حقيوق
اإلنسان والحريات األساسية مات ناب

المي،

وام تؤكد هرور م ار ا منظور الجنس في جمي السياسات والارامج المتصلة باألنفان،
وام يسيياورها بييالغ القلييق ألن حاليية األنفييان فييي أنحيياء كثايير ميين العييالا ال تيزان حرجيية نتاجيية لوح يوان االجتما ييية
واال تصادية ار المال مة ،والفقير ،والكيوارث النايعيية ،والمناز يات المسيلحة ،والتشيريد ،واالسيت الن ،والعنصيرية،
وجميي أشييكان التعصييب ،والبناليية ،وال جير ميين الريييت الييى الحهيير ،واألميية ،والجييوا ،والعجييز ،واسيياء اسييتعمان
وفعالة،
المةدرات ،وا تنا ا من ا بالحاجة الى اتةام اجراءات وننية ودولية اجلة ا
الملحية اليى
وام تد و الدون األ هاء الى ا الء يا السالا والتفاها والحوار في تعليا األنفان ،والتو يية بالحاجية
ا
مكافحة الفقر وسوء الت مية واألمية في جمي أنحاء العالا،
وام تسيالا بييأن التشيريعات وحييدها ال تكفييي للحالوليية دون انت يياك حقييوق النفي  ،وأن الحاجيية تييد و الييى ااييداء التيزاا

فعالة،
سياسي أ وا ،وأن انب ي للحكومات أن تنفم وانان ا وتستكم تدااارها التشريعية اإجراءات ا
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وام توصيي بيأن تقيوا جميي آلييات حقيوق اإلنسيان مات الصيلة ،وجميي ال ا يات واآللييات األةيرا مات الصيلة فييي
منظومة األما المتحد  ،وأج ز اإلش ار

التابعة للوكاالت المتةصصة ،في انيار واليات يا ،ايإيالء اهتمياا للحياالت

الةاصة التي يكون فا ا األنفان معرهان للةنر والتي تنت ك فا ا حقو ا ،وأن تهي

مي لجنية حقيوق النفي

في اال تبار،
وام تؤكد هرور تعزيز مليات التشارك اان الحكومات والمنظمات الدوليية وجميي

نا يات المجتمي الميدني ،وال

سيما المنظمات ار الحكومية ،من أج تحقاق همء األهدا ،
ا
وام تؤكد من جداد أن معظا مصالك النف سيتكون محي اال تبيار األساسيي فيي جميي اإلجيراءات المتةيم بشيأن
األنفان،
أوال
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
 - 1ترحب بالعدد الم لا يساق ل مثا من الدون المصد ة لى اتفا ية حقوق النف أو المنهمة الا ا ،الم
الغ ما ة وواحد وتسعان دولة ،با تبار ملك التزاما الميا بحقوق النف ؛

 - 2تحث مر أةرا جمي الدون التي لا توا ي بعيد االتفا يية وليا تصيدق لا يا أو ليا تنهيا الا يا أن تفعي مليك
المتمث في االلتيزاا العيالمي باالتفا يية اليم

لى ساا األولوية ،ب ية الوغ ال د

يررء ميؤتمر القمية العيالمي مين

أج النف وأ اد تأكادء ا الن وبرنامج م فاانا؛
 - 3تسالا بأهمية دور لجنة حقوق النف في التو ية بمبادئ االتفا يية وأحكام يا وفيي تقيديا توصييات اليى اليدون
األن ار

بشأن تنفامها؛

 - 4تد و اللجنة الى زياد تعزيز الحوار الاناء م الدون األن ار

الفعان للجنة؛
و ا

في االتفا ية ،واألداء الشفا

 - 5تنلب الى األمان العاا أن يكف تقديا الموظفان المال مان والتسي يالت المال مية لتقيوا اللجنية بيأداء م ام يا

بفعالية وسر ة ،وتحيي لما اةنة مي مفوهية األميا المتحيد السيامية لحقيوق اإلنسيان الراميية اليى تعزييز تنفايم
االتفا ية؛
 - 6تنلييب ال ييى ال ييدون األني ي ار

تنفا ييم االتفا ييية تنفا ييما ك ييامال ،والتع يياون ل ييى نحييو وثا ييق مي ي اللجن يية ،والوف يياء

بالتزام ا اتقديا التقارير في مو دها بموجب االتفا ية ،وفقا للمبادئ التوجا ية التي وهعت ا اللجنة؛
 - 7تنلييب أيهييا الييى الييدون األني ار

فييي االتفا ييية سييحب تحفظات ييا التييي تتعييارك مي هييد

والتفكار في ا اد النظر في التحفظات األةرا؛
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االتفا ييية و اات ييا

 - 8تشيار اليى أن تعيدا المياد  43ط 2مين االتفا يية ،اليم مين شيأن أن ازييد يدد أ هياء اللجنية مين شيير
الى ثمانية شر ةاارا ،د ا تمدء ميؤتمر اليدون األني ار

فيي اتفا يية حقيوق النفي فيي  12كيانون األون/ديسيمار

 ،1995وأن الجمعييية العاميية وافقييت لي ي فييي  21كييانون األون/ديسييمار  1995فييي رارهييا  ،155 / 50و لييى
ملك ،تنلب الى الدون األن ار
ثلثي الدون األن ار

في االتفا ية اتةام التدااار المال مة لكي يمكن التوص الى اون التعدا بأ لاية

في أ رب و ت ممكن لكي اادأ نفام التعدا ؛

 - 9تنلييب الييى الييدون األن ي ار
وتوجي ي التعليييا نحييو ييد أهييدا

فييي االتفا ييية كفاليية االهيينالا اتعليييا األنفييان وفقييا للميياد  29ميين االتفا ييية

من ييا تنمييية احت يراا حقييوق اإلنسييان والحريييات األساسييية وماثيياق األمييا المتحييد

والثقافييات المةتلفيية ،وا ييداد النف ي لمسييؤوليات الحيييا فييي مجتم ي حيير ،وملييك اييروظ التفيياها ،والسييالا ،والتسييامك،
والمساوا اان الجنسان ،والصدا ة اان الشعوب والجما ات العر ية والقومية والدانية واألشيةاص مين أانياء السيكان
األصلاان؛
 - 10تنليب أيهييا الييى الييدون األني ار

فييي االتفا ييية أن تقييوا ،وفقييا اللتزام ييا بموجييب الميياد  42ميين االتفا ييية،

انشيير مبييادئ االتفا ييية وأحكام ييا لييى ننيياق واس ي اييان الكبييار واألنفييان لييى الس يواء ،وتنلييب أيهييا الييى الييدون

األن ار

أن تشج تقديا التدريب ليى حقيوق النفي للمشيتركان فيي األنشينة المتعلقية باألنفيان ،ومليك ميثال ين

نريق ارنامج الةدمات االستشارية والتعاون التقني في مادان حقوق اإلنسان؛
 - 11تؤكد أن تنفام االتفا ية يساها في تحقاق أهدا

مؤتمر القمة العالمي من أج النف  ،حسبما أكد األميان

العاا في تقريرء حون التقدا المحرز فيي منتصيت العقيد بشيأن تنفايم يرار الجمعيية العامية  217 / 45الميؤرخ 21

كانون األون/ديسمار  1990والمتص بمؤتمر القمة العالمي من أج النف ؛

 - 12تشييج اللجنيية ،وهييي ترصييد تنفاييم االتفا ييية ،لييى مواصييلة االهتميياا باحتياجييات األنفييان الييمان يعيشييون
ظروفا صابة؛
ثانيا
األطفال المعوقون
 - 1ترحييب ازييياد االهتميياا الييم تولي ي لجنيية حقييوق النف ي لتمتا ي األنفييان المعييو ان بصييور متكاف يية بحقييوق
النف ؛
 - 2تنلب الى جمي الدون اتةام التدااار الالزمة لكفالة تمت األنفان المعو ان الكام والمتكافي اجمي حقوق
اإلنسان والحريات األساسية ،ووه تشريعات وانفامها لمكافحة التمااز هد األنفان المعو ان؛
 - 3تنلييب أيهييا الييى جميي الييدون تعزيييز ت ا يية حيييا كامليية وكريميية لونفييان المعييو ان ،فييي ظي ظييرو
الكرامة ،وتعزز اال تماد لى المات ،وتيسر المشاركة الفعالة للنف في المجتم المحلي؛
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تكفي

 - 4تؤكييد الحييق فييي التعليييا با تبييارء حقييا ميين حقييوق اإلنسييان ،وتنلييب الييى الييدون جع ي التعليييا مفتوحييا أميياا
األنفان مو االحتياجات التعليمية الةاصة بنريقة تؤد الى تحقاق النف ألكم ما يمكن من اندما اجتما ي
ونماء فرد  ،واألةم ان ج متكام لتقديا د ا كا

وتعليا مناسب ل ؤالء األنفان؛

 - 5ترحب بمقرر المجلس اال تصاد واالجتما ي الم ينلب في اليى المقيرر الةياص المعنيي باإل ا ية التياب
للجنة التنمية االجتما ية ،لدا رصد تنفام القوا د الموحد بشأن تكافؤ الفرص للمعيو ان ،أن ايولي اهتماميا ةاصيا

لونفييان المعييو ان ،والييد و الييى تعزيييز التعيياون اييان المقييرر الةيياص ولجنيية حقييوق النف ي  ،وتنلييب أيهييا الييى

مفوهة األما المتحد السامية لحقوق اإلنسان ومنظمة األما المتحد للنفولة العم بصور وثيقة مع ؛

 - 6تنل ييب ال ييى جميي ي ال ييدون ،ن ييد الوف يياء بالتزامات ييا اتق ييديا تق ييارير ال ييى اللجن يية بموج ييب الم يياد  44ط 1م يين
االتفا ي يية ،أن ته ييمن ا ،وفق ييا للمب ييادئ التوجا ي يية للجن يية حق ييوق النفي ي  ،معلوم ييات يين حال يية األنف ييان المع ييو ان
واحتياجات ا ،بما فيي مليك ايانيات مفهوهية ،و ين التيدااار المتةيم لكفالية تمتي هيؤالء األنفيان بيالحقوق بموجيب

اتفا ية حقوق النف ؛

ثالثا
منع وانها ،بيع األطفال واستغاللهم الجنسي ،بما في ذلك بغا ،األطفال واستخدام األطفال في إنتاج
المطبوعات الخليعة
 - 1ترحييب بييالتقرير المؤ ييت الييم أ دت ي المقييرر الةاصيية للجنيية حق يوق اإلنسييان المعنييية ااي ي األنفييان وب يياء
األنفييان واسييتةداا األنفييان فييي انتييا المناو ييات الةليعيية ،وتعييرب يين تأااييدها لعمل ييا المتمثي فييي د ارسيية مسييألة
اي األنفان وب اء األنفان واستةداا األنفان في انتا المناو ات الةليعة في جمي أنحاء العالا؛
 - 2تنلب الى األمان العاا أن يمد المقرر الةاصة بك المسا د البشيرية والماليية الالزمية لتيسيار االهينالا
اوالات ييا بالكامي  ،ولتمكان ييا ميين تقييديا تقرييير مؤ ييت الييى الجمعييية العاميية فييي دورت ييا الثالثيية والةمسييان وتقرييير الييى

لجنة حقوق اإلنسان في دورت ا الرابعة والةمسان؛

 - 3تؤييد أ ميان الفرييق العامي ايان اليدورات المفتيوظ بيياب العهيوية التياب للجنية حقييوق اإلنسيان المعنيي اوهي

مشيروا اروتوكيون اةتيييار التفا يية حقيوق النفي بشيأن ايي األنفييان وب ياء األنفيان واسييتةداا األنفيان فيي انتييا

المناو ات الةليعة ،وتعرب ن أمل ا في أن يحرز الفريق العامي مزييدا مين التقيدا اي اليدور الرابعية والةمسيان

للجنة ب ية االنت اء من أ مال ا المكرا السنوية العاشر إلاراا االتفا ية؛
 - 4تنلب الى جمي الدون األن ار

في االتفا يية أن تفيي بالتزامات يا بموجيب المياد  34مين االتفا يية ،وتنليب

أيها الى جمي الدون أن تد ا الج ود المامولة في سياق منظومة األما المتحيد ا يد
الصييعاد الييونني والثنييا ي والمتعييدد األن ي ار

اتةيام تيدااار فعالية ليى

لمن ي وان يياء اي ي األنفييان واسييت الل ا الجنسييي ،بمييا فييي ملييك ب يياء

األنفان واستةداا األنفان في انتا المناو ات الةليعة ،وةصوصا اتجريا االست الن الجنسي لونفان؛

571

 - 5تنلب الى جمي ا لدون القياا ،لى وج االسيتعجان ،اتنفايم التيدااار الراميية اليى حمايية األنفيان مين جميي
أشييكان االسييت الن واال تييداء الجنسيياان ،بمييا فييي ملييك التييدااار التييي تتمشييى م ي مييا هييو محييدد فييي ا ييالن وبرنييامج
مي المييؤتمر العييالمي لمكافحيية االسييت الن الجنسييي لونفييان أل يراك تجارييية ،المعقييود فييي اسييتك ولا ،فييي الفتيير

من  27الى  31آب /أ سنس 1996؛
 - 6تنلييب الييى الييدون أن تجييرا جمي ي أشييكان االسييت الن الجنسييي لونفييان ،بمييا فييي ملييك االسييت الن الجنسييي
أل راك تجارية ،وأن تدان جمي المشتركان في ارتكاا ا وتعا ا ا ،سيواء ليى الصيعاد المحليي أو الةيارجي ،مي

همان دا تعرك هحايا همء الممارسات من األنفان للعقاب؛
 - 7تنلي ييب أيهي ييا الي ييى الي ييدون أن تسي ييتعرك وانان ي ييا وسياسي ييات ا وبرامج ي ييا وممارسي ييات ا وأن تنقح ي ييا ،حسي ييب
اال تهيياء ،ميين أج ي القهيياء لييى جمي ي أشييكان االسييت الن الجنسييي لونفييان ،بمييا فييي ملييك االسييت الن الجنسييي

أل راك تجارية؛
 - 8تنل ييب ك ييملك ال ييى ال ييدون أن تنف ييم ي يوانان وسياس ييات وبي يرامج مات ص ييلة لحماي يية األنف ييان م يين االس ييت الن
الجنس ييي ،وةصوص ييا بمعا ب يية جميي ي المش ييتركان ف ييي ارتكابي ي  ،وأن تع ييزز االتص ييان والتع يياون ا ييان س ييلنات انف ييام

القوانان؛
 - 9تؤكد هرور مكافحة وجود سوق تشج

لى همء الممارسات اإلجرامية المرتكبة في حق األنفان؛

 - 10تحييث الييدون ،فييي حيياالت سييياحة الجيينس ،لييى وهي

يوانان أو تعزيزهييا وتنفاييمها لتجيريا أفعييان ميوانني

الالييدان األصييلية نييدما ترتكييب هييد األنفييان فييي الييدان المقصييد ،و لييى كفاليية ييياا السييلنات الوننييية المةتصيية،

سواء في الالد األصلي أو الد المقصد ،بمحاكمة ك من يست

األنفان أل راك اإلساء الجنسية فيي اليد آةير،

و لى تعزيز القوانان وانفامها ،بما في ملك مصادر األصون واألربياظ واالسيتيالء لا يا و ارهميا مين صيور تو يي

الجي يزاءات ف ييي ح ييق م يين ارتكا ييون جي ي ار ا جنس ييية ه ييد األنف ييان ف ييي ال ييدان المقص ييد ،و ل ييى تقاس ييا الايان ييات مات

الصلة؛< تنلب الى الدون أن تعزز التعاون والعم المتهافر اان جمي السيلنات والمؤسسيات المةتصية اإنفيام
القوانان ب ية القهاء لى شبكات االتجار باألنفان لى الصعاد الونني واإل ليمي والدولي؛
 - 12تد و الدون الى تةصيص موارد لتيوفار ايرامج شياملة ترميي اليى تحقايق الشيفاء لونفيان هيحايا االتجيار
ا ا واست الل ا الجنسي ولتأهال ا في المجتم اوسا  ،من اان ا التدريب لى العم  ،وتقديا المسيا د القانونيية،
والر اي يية الص ييحية السي يرية ،واتة ييام جميي ي الت ييدااار المال م يية لال ييوغ ش ييفا ا الا ييدني والنفس ييي وا يياد ادم يياج ا ف ييي
المجتم ؛
رابعا
حماية األطفال المتأثرين بالنزاع المسلح
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 - 1تع ييرب يين لق ييا الب ييالغ ازاء اآلث ييار اله ييار العدا ييد للمناز ييات المس ييلحة ل ييى األنف ييان ،ومن ييا اس ييتةداا
األنفان كمقاتلان في مث همء الحاالت ،وتؤكد هرور أن اوج المجتم العالمي مزيدا مين االهتمياا المركيز اليى
همء المشكلة الةنار ب ية ان ا ا؛
 - 2تد و جمي الدون الى االنهماا الى الصكوك الدوليية لحقيوق اإلنسيان والصيكوك الدوليية للقيانون اإلنسياني
مات الصلة ،وتحث ا لى تنفام تلك الصكوك التي هي أن ار
 - 3تنلب الى جمي اليدون وسيا ر األني ار
في ييي هي ييما الصي ييدد ،الي ييى الي ييدون األن ي ي ار

فا ا؛

فيي النيزاا المسيلك أن تحتيرا القيانون اإلنسياني اليدولي كميا تنليب،

أن تحتي ييرا احت ارمي ييا كي ييامال أحكي يياا اتفا يي ييات جناي ييت المعقي ييود في ييي 12

آب/أ سنس 1949وبروتوكولا ا اإلهافاان لعاا  ،1977م م ار ا القرار  2للمؤتمر الدولي السادس والعشرين
للصلاب األحمر وال الن األحمر ،المعقود فيي جنايت فيي الفتير مين  3اليى  7كيانون األون/ديسيمار  ،1995وأن

تحترا أحكاا اتفا ية حقوق النف التي تمنك األنفان المتأثرين بالنزاا المسلك حماية ومعاملة ةاصتان؛

 - 4تنلييب الييى الييدون وها ييات األمييا المتحييد ومنظمات ييا أن تعييالج مسييألة األنفييان فييي حيياالت الن يزاا ومييا بعييد
النزاا كشا

لي أولويية فيي األنشينة المتصيلة بحقيوق اإلنسيان واألنشينة اإلنسيانية واإلنما يية ،بميا فا يا العملييات

المادانية والارامج القنرية ،وأن تعيزز التنسياق والتعياون فيي جميي أنحياء منظومية األميا المتحيد  ،وأن تكفي تيوفار
الحماية الفعالة لونفان المتأثرين بالنزاا المسلك؛
 - 5توص ييي ب ييأن تتجل ييى ل ييى نح ييو كامي ي االهتمام ييات اإلنس ييانية المتعلق يية باألنف ييان المت ييأثرين ب ييالنزاا المس ييلك
وبحماات ا في مليات األما المتحد المادانية ،التي ترميي ،فيي جملية أميور ،اليى تعزييز السيالا ،ومني المناز يات
وحل ا ،وتنفام اتفا ات السالا؛
 - 6تؤكيد أهمييية اد ار تيدااار تكفي احتيراا حقييوق النفي فيي مجياالت تشيم الصييحة والت ميية ،والتعليييا الرسييمي
و ار الرسمي أو التعليا ار النظامي ،والشيفاء الايدني والنفسيي ،وا ياد اإلدميا االجتميا ي ،فيي ننياق سياسيات
وبرامج تقديا المسا د النار ة و ارها من المسا د اإلنسانية؛
 - 7تشدد لى هرور اتةيام الحكوميات واألني ار

األةيرا فيي النيزاا المسيلك تيدااار تشيم  ،ميثال ،تحدايد أيياا

هدوء و ممرات سالا لهمان الوصون لو راك اإلنسانية ،وايصان ال وث اإلنساني ،وتوفار الةدمات كالتعليا
والصحة ،بما فا ا تحصان األنفان المتأثرين بالنزاا المسلك؛
 - 8تؤييد أ ميان الفرييق العامي ايان اليدورات المفتيوظ بياب العهيوية التياب للجنية حقييوق اإلنسيان المعنيي اوهي

مشروا اروتوكون اةتيار التفا ية حقوق النف بشأن اشراك األنفان في النزاا المسلك ،وتعرب ن أمل ا في أن
يحييرز الفريييق مزيييدا ميين التقييدا اي انعقيياد الييدور الرابعيية والةمسييان للجنيية ،ب ييية وهي هييمء األ مييان فييي صييي ت ا
الن ا ية؛
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 - 9تحييث الييدون وجمي ي األن ي ار

األةييرا فييي الن يزاا المسييلك لييى اتةييام جمي ي التييدااار الالزميية لوه ي حييد

السييتةداا األنفييان كجنييود ولكفاليية تس يريح ا وا يياد ادميياج ا فييي المجتم ي  ،اوسييا

ميين اان ييا التعليييا والتييدريب

المال مان ،بأسلوب انمي احترام ا لمات ا وكرامت ا ،وتد و المجتم الدولي الى المسا د في هما المسعى؛
 - 10ترحب ازياد الج ود الدولية المامولة في مةتلت المنتديات فيما اتعلق باألل اا المهياد لوفيراد ،وتعتير
بيياألثر اإلاجييااي ل ييمء الج ييود لييى األنفييان ،وتأةييم فييي اال تبييار الواجييب ،فييي هييما الصييدد ،اا يراا اتفا ييية حظيير

اسييتعمان وتكيديس وانتييا ونقي األل يياا المهيياد لوفيراد وتييدمار تلييك األل يياا ،وتنفاييم هييمء االتفا ييية ميين اي الييدون

التي أصبحت أنرافا فا ا ،وكملك في الاروتوكون الثاني المعدن المعنيي بحظير أو تقاايد اسيتعمان األل ياا والفةياخ
المتفجر و ارهيا مين األج يز الملحيق باتفا يية حظير أو تقاايد اسيتعمان أسيلحة تقلاديية معانية يمكين ا تبارهيا مفرنية
الهرر أو شوا ية األثر؛
 - 11تنليب اليى جميي اليدون وها يات األمييا المتحيد مات الصيلة ،بمييا فا يا صيندوق األمييا المتحيد االسييت ماني
إلزليية األل يياا،
للتار يات ميين أجي المسييا د فييي ا ازلية األل يياا ،أن تسيياها لييى أسيياس مسيتمر فييي الج ييود الدولييية ا
وتحييث الييدون لييى اتة ييام اجييراءات اهييافية لتعزيييز اي يرامج التو ييية باألل يياا التييي تال ييا ا تبييار الجيينس والس يين
والتأها الموج أساسا لصالك النف  ،مما اؤد الى الحد من دد األنفان الهحايا ومن محنت ا؛
 - 12تؤكد من جداد أن اال تصاب في أثناء النزاا المسلك يشك جريمة من ج ار ا الحرب وأن يعد في ظرو
معانيية جريميية فييي حييق اإلنسييانية و مييال ميين أ مييان اإلبيياد الجما ييية وفقييا للتعريييت اليوارد فييي اتفا ييية مني جريميية
اإلبيياد الجما ي يية والمعا ب يية لا ييا ،وتنل ييب ال ييى جميي ي ال ييدون أن تتة ييم كي ي م ييا ال ييزا م يين ت ييدااار لحماي يية النس يياء

واألنفان من جميي أ ميان العنيت القا مية ليى أسياس الجينس ،بميا فا يا اال تصياب واالسيت الن الجنسيي والحمي
القسر  ،وأن تعزز آليات التحقاق م جمي المسؤولان ن ملك ومعا ات ا ومقاها مرتكاي همء األ مان؛
 - 13تنلب لى ساا االستعجان أن تتةم الدون األ هاء ووكاالت األما المتحد  ،في حدود الوالية الةاصية
بك ي من ييا ،اإلج يراءات المناسييبة لهييمان الوصييون ،لو يراك اإلنسييانية ،الييى األنفييان المتييأثرين بييالنزاا المسييلك،
ولتيسار تقيديا المسيا د اإلنسيانية ،بميا فيي مليك التعلييا ،ولكفالية الشيفاء الايدني والنفسيي للجنيود األنفيان وهيحايا
األل اا الارية وهحايا العنت القا ا لى أساس الجنس ،وا اد ادماج ا في المجتم ؛
 - 14توصي ند فرك الجزاءات ،اوجوب تقايا ورصد أثرها لى األنفان ،وبأن تكيون االسيتثناءات اإلنسيانية
مركز لى األنفان ،م وهع ا في صي ة تتهمن مبادئ توجا ية واهحة للتنااق؛
يمكر بأهمييية التييدااار الو ا ييية ،كيينظا اإلنييمار المبكيير والدالوماسييية الو ا ييية والتعليييا ميين أجي السييالا ،فييي
 - 15تي ا
من المناز ات وتأثارها السلاي لى حقوق النف  ،وتحث الحكومات والمجتم الدولي لى تعزيز التنمية البشيرية
المستدامة؛
 - 16تنلب الى جمي الدون األ هاء أن تقوا ،وفقا لقوا د القانون اإلنسياني اليدولي ،اتهيمان ايرامج التيدريب
والتعليييا فييي وات ييا المسييلحة ،ومن ييا الا يرامج المةصصيية ألف يراد حفييظ السييالا ،تعليمييات تتعلييق بالمسييؤوليات تجيياء
سيما النساء واألنفان؛
السكان المدناان ،وال ا
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 - 17ترحييب اتعاييان السيياد أوال ار أوتونييو اوصييف الممثي الةيياص لومييان العيياا المعنييي بييأثر الني ازا المسييلك لييى
األنفان ،وفقا لقرار الجمعية العامة  77 / 51المؤرخ  12كانون األون/ديسمار 1996؛

 - 18تييد و الحكومييات والوكيياالت المتةصصيية وها ييات األمييا المتحييد مات الصييلة ،وال سي اييما مفوهييية األمييا
المتحد لحقيوق اإلنسيان ،ومفوهيية األميا المتحيد لشيؤون الالج يان ،ومنظمية األميا المتحيد للنفولية ،والمنظميات
اإل ليمية والحكومية الدولية و ار الحكومية ،وكملك لجنة حقوق النف  ،الى التعاون مي الممثي الةياص واإلسي اا

في أ مال  ،بما فا ا تقريرء السنو ؛
 - 19توصييي بييأن يكف ي األمييان العيياا اتاحيية الييد ا الييالزا للممث ي الةيياص كييي اييؤد والات ي

لييى نح يو فعييان،

وتشج منظمية األميا المتحيد للنفولية ومفوهيية األميا المتحيد لشيؤون الالج يان ومفوهيية األميا المتحيد لحقيوق
اإلنسان لى توفار الد ا للممث الةاص ،وتنلب الى الدون وسا ر المؤسسات أن تقدا التار ات لملك ال رك؛

 - 20تد و الدون األ هاء وها ات األما المتحد مات الصلة والمنظمات ار الحكومية الى النظر في أفه

األسييالاب إلدمييا تييأثار النيزاا المسييلك لييى األنفييان فييي األحييداث التييي تيينظا بمناسييبة االحتفييان بالييمكرا السيينوية

العاشر لعقد مؤتمر القمة العالمي من أج النف وبدء نفام اتفا ية حقوق النف ؛
خامسا
األطفال الالجئون والمشردون داخليا

 - 1تحييث الحكومييات لييى االهتميياا بشييك ةيياص بحاليية األنفييان الالج ييان والمشييردان داةليييا بمواصييلة تصييميا
السياسييات وتحسييان تنفاييمها لر يياات ا وتحقاييق رفيياه ا بمييا الييزا ميين تعيياون دولييي ،وال سياييما اتعيياون مفوهييية األمييا
المتحد لشؤون الالج ان ومنظمة األما المتحد للنفولة والمنظمات اإلنسانية الدولية؛

 - 2تنلب الى الدون وها ات األما المتحد  ،ا ترافا من ا بما تتسا ب حالة األنفان الالج يان والمشيردان داةلييا
من هعت شداد ،حماية سالمت ا واحتياجات ا اإلنما ية ،بما فا ا الصحة والتعليا والتأها النفسي واالجتما ي؛
 - 3تعرب ن لق ا العماق ازاء ازدياد دد األنفان الالج ان والمشردان داةليا ار المصحوبان ،وتنلب الى
جمي الدون وها ات األما المتحد ووكاالت يا أن تكفي التعير فيي و يت مبكير ليى األنفيان الالج يان والمشيردان

داةليييا ايير المصييحوبان وتسييجال ا ،وا نيياء األولوييية للايرامج الرامييية الييى تتب ي أثيير األسيير ولييا شييمل ا ،ومواصييلة
رصد ترتابات الر اية الةاصة باألنفان الالج ان والمشردان داةليا ار المصحوبان؛
 - 4تنل ييب اليييى جميي ي ال ييدون وس ييا ر األني ي ار

ف ييي المناز ييات المس ييلحة أن تعتييير ب ييأن األنف ييان الالج ييان

والمشردان داةليا معرهون بشيك بيالغ لآلثيار الهيار ل يمء المناز يات ،وتؤكيد الهيعت الةياص لوسير التيي تقي

مسييؤولية ا الت ييا لييى أنفييان ،وتييد و الحكومييات وها ييات األمييا المتحييد الييى ايييالء اهتميياا اج ي ل ييمء الحيياالت،
وتعزيييز آليييات الحماييية والمسييا د  ،واش يراك النسيياء والشييباب فييي تصييميا التييدااار المتةييم ل ييما ال ييرك وأدا ييا
ورصدها؛
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 - 5تييد و ممثي األمييان العيياا لشييؤون المشييردان داةليييا الييى م ار ييا حاليية األنفييان المشييردان داةليييا لييدا يام ي
اإ داد المبادئ التوجا ية التي ستشك جزءا من انار شام لحماية األشةاص المشردان داةليا؛
سادسا
القضا ،على استغالل عمل األطفال
 - 1تؤكييد ميين جداييد حييق النف ي فييي الحماييية ميين االسييت الن اال تصيياد وميين أداء أ
اننييو

م ي ميين المييرجك أن

لييى ةنيير بالنسييبة لتعليييا النفي أو يعو ي أو يشييك هيير ار بصييحة النفي أو انمييوء الاييدني أو العقلييي أو

الروحي أو المعنو أو االجتما ي؛
 - 2ترحييب بالتييدااار التييي اتةييمت ا الحكومييات ميين أج ي القهيياء لييى اسييت الن م ي النف ي  ،م ي اإلشييار الييى
ارنييامج العم ي للقهيياء لييى اسييت الن م ي النف ي  ،وتنلييب الييى وكيياالت األمييا المتحييد مات الصييلة ،وال سي اييما
منظمة األما المتحد للنفولة ومنظمة العم الدولية ،أن تواص د ا الج ود الوننية المامولة في هما الصدد؛

 - 3ترحب أيها بالمؤتمرات الدولية المةتلفة التي ُ قدت مؤة ار والمعنية بمةتلت أشكان م النف ؛
 - 4ترحييب كييملك بييالج ود التييي تاييمل ا لجنيية حقييوق النفي فييي مجييان مي األنفييان ،وتحيييي لمييا اتوصيييات ا،
وتشج اللجنة وكيملك ال ا يات األةيرا مات الصيلة المنشيأ بمعاهيدات حقيوق اإلنسيان ،فيي انيار واليية كي من يا،
لى مواصلة رصد همء المشكلة المتزااد

ند دراسة تقارير الدون األن ار ؛

 - 5تنلب الى جمي اليدون أن تتيرجا اليى وا ي ملميوس التزام يا بالقهياء التيدريجي والفعيان ليى جميي أشيكان
اسييت الن م ي األنفييان ،وتحث ييا ،لييى سيياا األولوييية ،لييى القهيياء لييى جمي ي أشييكان م ي األنفييان األكثيير
مشقة ،من اا العم القسر والسةر و ارهما من أشكان االستر اق؛
 - 6تنلب الى جمي الدون التي لا تصدق بعد لى اتفا ييات منظمية العمي الدوليية بشيأن القهياء ليى العمي
القسر والحد األدنى لسن االلتحاق بالعم  ،بما في ملك بصفة ةاصة األ مان الشداد الةنر بالنسيبة لونفيان،
أن تفع ملك وتقوا اتنفام همء االتفا يات؛
 - 7تنلييب الييى جمي ي الييدون د ييا تفيياوك منظميية العم ي الدولييية بشييأن ا ييداد صييك فييي المسييتقا ارمييي الييى
القهاء لى أكثر األشكان ار المحتملة لعم األنفان ،ووهع في صورت الن ا ية؛
 - 8تنلييب أيهييا الييى جميي الييدون تحداييد موا اييد مسيت دفة للقهيياء لييى جميي أشييكان مي األنفييان المةالفيية
للمعييااار الدولييية المقاوليية وهييمان اإلنفييام الكام ي للق يوانان القا ميية مات الصييلة ،والقييياا ،حسييب اال تهيياء ،بسيين

التشريعات الالزمة إلنفام ما تع دت بي مين الت ازميات بموجيب اتفا يية حقيوق النفي ومعيااار منظمية العمي الدوليية
التي تكف حماية األنفان العاملان؛
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 - 9تنلب كملك الى جمي الدون اال ت ار

بالحق في التعليا بأن تجع التعليا االاتدا ي الزاميا وتكف حصيون

جمي األنفان لى التعليا االاتدا ي بال مقاا با تبار ملك استراتاجية ر يسية لمن

م األنفان؛

 - 10تنلب الى جمي الدون أن تقوا بصفة منتظمة ،بالتعاون الوثاق م المنظمات الدولية مث منظمية العمي
الدولييية ومنظميية األمييا المتحييد للنفوليية ،اتقايييا اسييت الن م ي األنفييان ود ارسيية حجم ي ونايعت ي وأسييباب  ،وا ييداد
اسييتراتاجيات وتنفاييمها لمكافحيية هييمء الممارسييات ،مي التأكاييد بصييفة ةاصيية لييى تعليييا الانييات ،و لييى حق يين فييي

التعليييا وااللتحيياق بالمييدارس لييى ييدا المسيياوا مي الصييايان ،وبالتعيياون الوثاييق مي منظميية األمييا المتحييد للتربييية
والعلا والثقافة؛
 - 11تنلب الى جمي الدون ومنظومية األميا المتحيد تعزييز التعياون اليدولي كوسيالة لمسيا د الحكوميات ليى

من أو مكافحة انت اكات حقوق النف  ،بما في ملك است الن م األنفان؛
سابعا

محنة األطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع
 - 1تعرب ن لق ا الشداد بسياب العيدد الكااير مين األنفيان اليمان يعيشيون و/أو يعمليون فيي الشيوارا ،وبسياب
االزدييياد المسييتمر فييي ييدد حيياالت تييأثر هيؤالء األنفييان بييالج ار ا الةنايير واالتجييار بالمةييدرات واسيياء اسييتعمال ا،
والعنت والب اء ،وفي دد التقارير التي تفاد ملك ،في جمي أرجاء العالا؛
 - 2ترحييب بييالج ود المسييتمر التييي تاييمل ا الحكومييات ومنظوميية األمييا المتحييد والمجتم ي المييدني للتصييد ل ييمء
المشكلة المتعدد الجوانب؛
 - 3تنلييب الييى الحكومييات أن تسييتمر انشييا فييي التميياس حلييون شيياملة لمشيياك األنفييان الييمان يعيشييون و/أو

يعملييون فييي الشيوارا ،بمييا فييي ملييك يين نريييق المسييا د

لييى التةفاييت ميين حييد الفقيير بالنسييبة ألول ييك األنفييان،

وأسييرها أو األوصييياء لييا ا ،واتةييام تييدااار تكف ي ا يياد ادميياج ا فييي المجتم ي  ،والقييياا ،فييي جمليية أمييور ،اتييوفار

الت مية والمأوا والر اية الصحية والتعليا لى نحو كا  ،م م ار ا أن هؤالء األنفان رهة للةنر بشك بالغ
لجمي أشكان العنت واساء المعاملة واالست الن واإلهمان؛

 - 4تؤكد أن أحكاا اتفا ية حقوق النف و ارها من صكوك حقوق اإلنسان مات الصلة اجب أن تشك المعيار
الم تقاس ب الج ود التي تامن لمعالجة همء المشكلة ،وتوصي بأن توالي لجنة حقوق النف و ارها من ال ا ات
مات الص ييلة لرص ييد المعاه ييدات ف ييي مج ييان حق ييوق اإلنس ييان االهتم يياا ا ييمء المش ييكلة ل ييدا د ارس ييت ا تق ييارير ال ييدون

األن ار ؛
 - 5تحث بقو جمي الحكوميات ليى هيمان احتيراا جميي حقيوق اإلنسيان والحرييات األساسيية ،وال س اييما الحيق
فييي الحيييا  ،و لييى اتةييام التييدااار العاجليية للحالوليية دون ت ي األنفييان الييمان يعيشييون و/أو يعملييون فييي الش يوارا،
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ومكافحة التعماب والعنت الموج ان هدها ،وهمان االمتثان الد اق لالتفا ية و ارها من صيكوك حقيوق اإلنسيان
مات الصلة ،بما في ملك همان احتراا اإلجراءات القانونية والقها ية لحقوق األنفان؛

 - 6تنلييب الييى المجتم ي الييدولي أن يسيياند ،بالتعيياون الييدولي الفعييان ،الج ييود التييي تاييمل ا الييدون لتحسييان حاليية
األنفييان الييمان يعيشييون و /أو يعملييون فييي الشيوارا وتشييج الييدون األني ار

فييي االتفا ييية ،لييى أن ت ار ييي م ار ييا

كاملية ،فييي ا ييدادها لتقاريرهييا التييي تقييدا الييى لجنية حقييوق النفي  ،االحتياجييات والحقييوق الةاصيية ألول ييك األنفييان،
وأن تنظر في مسألة نلب المشور والمسا د التقناتان من أج المبادرات الرامية الى تحسان حالت ا؛
ثامنا
تقرري
طأ

أن تنلييب الييى األمييان العيياا أن يقييدا الييى الجمعييية العاميية فييي دورت ييا الثالثيية والةمسييان تقري ي ار يين حقييوق

النف اتهمن معلومات ن حالة اتفا ية حقوق النف  ،والمشاك التي جرا تناول ا في هما القرار؛

طب أن تنلب الى الممث الةاص لومان العاا المعني بأثر النزاا المسلك لى األنفيان ،أن يقيدا اليى الجمعيية
العامة والى لجنة حقوق اإلنسان تقري ار سنويا اتهيمن المعلوميات مات الصيلة ين حالية األنفيان المتيأثرين بيالنزاا
المسلك ،م أةم الواليات الحالية لل ا ات مات الصلة وتقاريرها في اال تبار؛
ط 五أن تواص نظرها في هيمء المسيألة فيي دورت يا الثالثية والةمسيان فيي انيار الانيد المعنيون تعزييز حقيوق
النف وحماات ا ا
 12كانون األون/ديسمار 1997

الجلسة العامة 70
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اتفا ية دا تقادا ج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد
اإلنسانية
[ا تمييدت و رهييت للتو ي ي والتصييداق واالنهييماا بقييرار الجمعييية العاميية 2391طد 23-المييؤرخ فييي  26تش يرين الثيياني/نوفمار 1968ا
تاريو ادء النفامي  11تشرين الثاني/نوفمار  ،1970نبقاً للماد الثامنة]

الديباجة

إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

ام تشييار الييى يرار الجمعييية العاميية لومييا المتحييد 3طد 1-المتةييم فييي  13شييبا /فاراار  1946و  170طد2-
المتةم في  31تشرين األون/اكتوبر  1947بشيأن تسيليا ومعا بية مجرميي الحيرب ،واليى القيرار  95طد 1-المتةيم

في  11كانون األون/ديسمار  1946والم اؤكد مبادئ القانون الدولي المعتر ا ا في النظياا األساسيي لمحكمية
ني ي ييورمارغ العسي ي ييكرية الدوليي ي يية ،وفي ي ييي حكي ي ييا المحكمي ي يية ،والي ي ييى الق ي ي ي اررين  2184طد 21-المتةي ي ييم في ي ييي  12كي ي ييانون

األون/ديسمار  1966و  2202طد 21-المتةم في  16كانون األون/ديسيمار  ،1966الليمان نصيا صيراحة ليى
ادانة انت اك حقوق سكان البالد األصلاان اال تصيادية والسياسيية مين ناحيية ،وادانية سياسية الفصي العنصير مين

ناحية أةرا ،با تبارهما جريمتان هد اإلنسانية،
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وام تشييار الييى يرار المجلييس اال تصيياد واالجتمييا ي التيياب لومييا المتحييد  1074دان طد 39-المتةييم فييي 28
تموز/اولي ي ي ي  1965و 1158طد 41-المتةي ي ييم في ي ييي  5آب/أ سي ي يينس  1966بشي ي ييأن معا بي ي يية مجرمي ي ييي الحي ي ييرب
واألشةاص المان ارتكاوا ج ار ا هد اإلنسانية،

وام تلحييظ ةلييو جميي اإل النييات الرسييمية والوثييا ق واالتفا يييات ،المتصييلة بمالحقيية ومعا بيية جي ار ا الحييرب والجي ار ا
المرتكبة هد اإلنسانية ،من أ نص لى مد للتقادا،

وام ترا أن ج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية هي من أةنر الج ار ا في القانون الدولي،

وا تنا ا من ا بأن المعا بة الفعالة لج ار ا الحرب والج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية نصير هياا فيي تفياد و يوا تليك
الج ي ار ا وحماييية حقييوق اإلنسييان والحريييات األساسييية وتشييجي الثقيية وتوناييد التعيياون اييان الشييعوب وتعزيييز السييلا

واألمن الدولاان،

وام تالحييظ أن اةهيياا ج ي ار ا الحييرب والج ي ار ا المرتكبيية هييد اإلنسييانية لقوا ييد القييانون الييداةلي المتصييلة اتقييادا
الج ي ار ا العادييية ،اثايير لق ياً شييدادا لييدا ال ي أر العيياا العييالمي لحالولت ي دون مالحقيية ومعا بيية المسييؤولان يين تلييك

الج ار ا،

وام تدرك هرور ومناسيبة القيياا ،فيي ننياق القيانون اليدولي وبواسينة هيمء االتفا يية ،اتأكايد مايدأ يدا تقيادا جي ار ا
الحرب والج ار ا المرتكبة هد اإلنسانية ،وبتأمان تنايق تنايقاً المياً شامالً،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة األولى

ال يسر أ تقادا لى الج ار ا التالية بصر النظر ن و ت ارتكاا اي
ج ار ا الحيرب اليوارد تعريف يا فيي النظياا األساسيي لمحكمية نيورمارغ العسيكرية الدوليية

ط一

الصادر في  8آب/أ سنس  ،1945والوارد تأكايدها فيي يرار الجمعيية العامية لوميا المتحيد

3طد 1-الم ي ي ي ييؤرخ ف ي ي ي ييي  13ش ي ي ي ييبا /فاراار  1946و 95طد 1-الم ي ي ي ييؤرخ ف ي ي ي ييي  11ك ي ي ي ييانون
األون/ديسمار  ،1946وال سيما الج ار ا الةنار المعيدد فيي اتفا يية جنايت المعقيود فيي 12

آب/أ سنس  1949لحماية هحايا الحرب،
الجي ار ا المرتكبيية هييد اإلنسييانية ،سيواء فييي زميين الحييرب أو فييي زميين السييلا ،واليوارد

ط二

تعريف ييا فييي النظيياا األساسييي لمحكميية نييورمارغ العسييكرية الدولييية الصييادر فييي  8آب/أ سيينس
 ،1945وال يوارد تأكاييدها فييي يرار الجمعييية العاميية لومييا المتحييد  3طد 1-المييؤرخ فييي 13

شي ي ييبا /فاراار  1946و 95طد 1-المي ي ييؤرخ في ي ييي  11كي ي ييانون األون/ديسي ي ييمار  ،1946والني ي ييرد
باال ت ييداء المس ييلك أو االح ييتالن ،واألفع ييان المنافي يية لإلنس ييانية والناجم يية يين سياس يية الفصي ي
العنصيير  ،وجريميية اإلبيياد الجما ييية اليوارد تعريف ييا فييي اتفا ييية يياا  1948بشييأن مني جريميية
اإلبيياد الجما ييية والمعا بيية لا ييا ،حتييى لييو كانييت األفعييان المييمكور ال تشييك احييالالً بالقييانون
الداةلي للالد الم ارتكات في ا

المادة الثانية

اما ارتكات أية جريمة من الج ار ا الممكور في الماد األولى ،تنناق أحكياا هيمء اإلتفا يية ليى ممثليي سيلنة

الدولة و لى األفراد المان يقومون ،اوصف ا فا لان أصلاان أو شركاء ،بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من
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تلييك الجي ار ا أو اتحيريك ال ايير تحريهياً مباشي اًر لييى ارتكاا ييا ،أو الييمان اتييآمرون الرتكاا ييا ،بصيير النظيير
ن درجة التنفام ،و لى ممثلي سلنة الدولة المان اتسامحون في ارتكاا اا

المادة الثالثة

تتع د الدون األن ار

في همء االتفا ية باتةام جمي التدااار الداةليية ،التشيريعية أو اير التشيريعية ،الالزمية

لكييي يصييبك فييي اإلمكييان القييياا ،وفقييا للقييانون الييدولي ،اتسييليا األشييةاص المشييار الييا ا فييي الميياد الثانييية ميين

همء االتفا يةا
المادة الرابعة

تتع ييد الييدون األن ي ار فييي هييمء االتفا ييية بالقي ياا ،وفق ياً لإلج يراءات الدسييتورية لك ي من ييا ،باتةييام أييية تييدااار
تشريعية أو ار تشريعية تكون هرورية لكفالة دا سريان التقادا أو أ حد آةر لى الج ار ا المشيار الا يا
في المادتان األولى والثانية من همء االتفا ية ،سواء من حاث المالحقة أو من حايث المعا بية ،ولكفالية ال ا ي
اأنى وجدا
المادة الخامسة

تكون همء االتفا ية ،حتى  31كانون األون/ديسمار  ،1969متاحية لتو يي أيية دولية مين اليدون األ هياء فيي
األما المتحد أو األ هاء في أية وكالة من وكاالت ا المتةصصة أو في الوكالة الدولية للنا ية المريية ،وأيية

دولة من الدون األ هاء في النظاا األساسي لمحكمة العدن الدولية ،وأية دولة أةرا د ت يا الجمعيية العامية
لوما المتحد الى أن تصبك نرفاً في همء االتفا يةا
المادة السادسة

تةه همء االتفا ية للتصداق ،وتودا صكوك التصداق لدا األمان العاا لوما المتحد ا
المادة السابعة

تكييون هييمء االتفا ييية متاحيية النهييماا أييية دوليية ميين الييدون المشييار الا ييا فييي الميياد الةامسييةا وتييودا صييكوك
االنهماا لدا األمان العاا لوما المتحد ا
المادة الثامنة

 -1ااييدأ نفييام هييمء االتفا ييية فييي الاييوا التسييعان الييم الييي تيياريو ااييداا الصييك العاشيير ميين صييكوك
التصداق أو االنهماا لدا األمان العاا لوما المتحد ا
 -2ااييدأ نفييام هييمء االتفا ييية ،بالنسييبة لكي ميين الييدون التييي تصييدق لا ييا أو تنهييا الا ييا بعييد أاييداا
صييك التصييداق أو اإلنهييماا العاشيير ،فييي الاييوا التسييعان الييم الييي تيياريو يام ييا اإاييداا صييك

تصديق ا أو انهمام اا
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المادة التاسعة

 -4أل ن يير متعا ييد أن اتق ييدا ف ييي أ و ييت ،بع ييد انقه يياء ش يير س يينوات ل ييى ا ييدء نف ييام ه ييمء
االتفا ية ،بنلب تنقيح اا ويكون النلب با الن كتااي اوج الى األمان العاا لوما المتحد ا

 -5تتولى الجمعية العامة الات في الةنوات التي د الزا اتةامها بصدد مث ملك النلبا
المادة العاشرة

 -1تودا همء االتفا ية لدا األمان العاا لوما المتحد ا
 -2يقييوا األمييان العيياا لومييا المتحييد اإرسييان صييور مصييد ة يين هييمء االتفا ييية الييى جمي ي الييدون
المشار الا ا في الماد الةامسةا
 -3يقوا األمان العاا لوما المتحد اإبالغ جمي الدون المشار الا ا في الماد الةامسة بما اليي
التو يعي ييات لي ييى هي ييمء االتفا يي يية وصي ييكوك التصي ييداق واالنهي ييماا

ط一

المود ة بموجب المواد الةامسة والسادسة والسابعة،
ط二
ط

تاريو ادء نفام همء االتفا ية وفقا للماد الثامنة،
الرسا

الوارد بموجب الماد التاسعةا

المادة الحادية عشر

تحم همء االتفا ية ،التي تتساوا في الحجية نصوص ا باإلسبانية واإلنكلازيية والروسيية والصيانية والفرنسيية،

تاريو  26تشرين الثاني/نوفمار 1968ا

واثباتا لما تقدا ،اا الممثلون الوارد أسماؤها أدناء ،والمفوهون املك وفقاً لوصون ،اتو ي همء اإلتفا يةا

مبادئ التعاون الدولي في تعاقب وا تقان وتسليا ومعا بة
األشةاص الممناان

بارتكاب ج ار ا حرب وج ار ا هد اإلنسانية
[ رار الجمعية العامة  3074طد 28-المؤرخ في 3كانون األون/ديسمار ]1973

إن الجمعية العامة،

ام تشييار الييى رارهييا  2583طد 24-المتةييم فييي  15كييانون األون/ديسييمار  ،1969و رارهييا  2712طد25-

المتةم في  15كانون األون/ديسمار  ،1970و رارها  2840طد 26-المتةم فيي  18كيانون األون/ديسيمار،

و رارها  3020طد 27-المتةم في  18كانون األون/ديسمار ،1972

وام تأةييم بعييان اال تبييار وجييود هييرور ةاصيية التةييام اج يراءات لييى الصييعاد الييدولي ب ييية تييأمان مالحقيية
ومعا بة األشةاص الممناان بارتكاب ج ار ا حرب وج ار ا هد اإلنسانية،
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و د نظرت في مشروا مبادئ التعاون الدولي في تعاقب وا تقان وتسليا ومعا بة األشةاص الممناان بارتكياب
ج ار ا حرب وج ار ا هد اإلنسانية،

تعلن أن األما المتحد  ،مالً بالمبادئ والمقاصيد الماانية فيي الماثياق والمتعلقية اتعزييز التعياون ايان الشيعوب
وصيييانة السييلا واألميين الييدولاان ،تعليين المبييادئ التالييية للتعيياون الييدولي فييي تعاقييب وا تقييان وتسييليا ومعا بيية
األشةاص الممناان بارتكاب ج ار ا حرب وج ار ا هد اإلنسانيةي

 -1تكون ج ار ا الحرب والج ار ا هد اإلنسانية ،أياً كان المكان الم ارتكات في  ،موه تحقاق،
لى أن ا د ارتكاوا الج ار ا الممكور مح تعقيب وتو ايت
ويكون األشةاص المان تقوا دال
ومحاكمة ،ويعا اون اما وجدوا ممناانا

 -2لك دولة الحق في محاكمة مواننا ا بساب ج ار ا الحرب أو الج ار ا المرتكبة هد اإلنسانيةا

 -3تتعيياون الييدون بعه ي ا م ي بعييك ،لييى أسيياس ثنييا ي ومتعييدد األن ي ار  ،ب ييية و ييت ج ي ار ا

الحييرب والج ي ار ا هييد اإلنسييانية والحالوليية دون و و ييا ،وتتةييم لييى كييال الصييعادان الييداةلي
والدولي التدااار الالزمة ل ما ال ركا

 -4تيؤازر الييدون بعهي ا بعهياً فييي تعقييب وا تقييان ومحاكميية الييمان يشييتب بييأن ا ارتكايوا مثي هييمء
الج ار ا ،وفي معا ات ا اما وجدوا ممناانا

 -5يقييدا للمحاكميية األشييةاص الييمان تقييوا هييدها دال ي

ير ا
لييى أن ييا ارتكايوا جي ار ا حييرب أو جي ا

هد اإلنسانية ،ويعا اون اما وجدوا ممناان ،وملك ،كقا د

امة ،في الالدان التي ارتكاوا فا ا

همء الج ار اا وفي هما الصدد ،تتعاون الدون في ك ما اتص اتسليا هؤالء األشةاصا

 -6تتعاون الدون بعه ا م بعك في جم المعلومات والدال

التي من شيأن ا أن تسيا د ليى

تقديا األشةاص المشار الا ا في الفقر  5أ الء الى المحاكمة ،وتتبادن همء المعلوماتا

 -7م يالً بأحكيياا الميياد  1ميين ا ييالن اللجييوء اإل ليمييي الصييادر ف ييي  14كييانون األون/ديسييمار

 ،1967ال اجييوز للييدون ميينك ملجييأ أل شييةص توجييد دواا جدييية للظيين بارتكابي جريميية هييد
السلا أو جريمة حرب أو جريمة هد اإلنسانيةا

 -8ال تتةييم الييدون أييية تييدااار ،تشيريعية أو ايير تشيريعية ،ييد يكييون فا ييا مسيياس بمييا أةمتي

لييى

اتق ا من التزامات دولية فيما اتعلق اتعقب وا تقان وتسيليا ومعا بية األشيةاص الميمناان فيي

ج ار ا الحرب والج ار ا هد اإلنسانيةا

 -9تتصيير الييدون ،حييان تتعيياون ب ييية تعقييب وا تقيان وتسييليا األشييةاص الييمان تقييوا دال ي

لييى

أن ييا ارتكايوا جي ار ا حييرب أو جي ار ا هييد اإلنسييانية ،ومعييا ات ا اما وجييدوا مييمناان ،وفقياً ألحكيياا
ماثيياق األمييا المتحييد وا ييالن مبييادئ القييانون الييدولي المتعلقيية بالعال ييات الودييية والتعيياون اييان
الدون وفقاً لماثاق األما المتحد ا
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Introduction

Is it possible to layout the principles of human rights thinking in the absence of historicity and without
theoretical spiritualism? However, the basic components of the problem remain in, questioning
subjectivity and the surroundings, continuous search for creeds, roots and becoming, the reading of
thoughts, situations, institutions and characters with a critique eye and following closely the
development and failure, progress and rotation.
The establishment of any foundation has to include progression, accumulation, ideas and procedures
lead off the construction. Moreover, it is necessary to have vision and imaginative abilities to foresee
the human situation from different angels in order to open to diversity. Thus, any related question to
human being, politics, philosophy, history, society and others will always search for introductions
either by rejecting positivism or by assuring dialectics. There will always be a continues query,
whither the enriching of the incomplete foundation with international ethics and values originated from
human experiences, inventions, and cultures will consider the human facts trivial and partial.
Behind this collective effort, was a premonition of critical thinking and affirmed diversity of the
world’s vision. That was the condition for human rights to remain far from ideology and excluded
from dogmatism. The desire was to combine the accumulation of knowledge with the dealing with
knowledge criticism, at last having the chance to live a difficult and deprived period of history in a
society with a controversial project. However, the best is to ruminate yesterday’s image of merely
absent project and the fantasy of belief in a historic role.
KARL MARX in his evaluation of the past and the present human rights thinking said “the so called
human rights are the rights of the egoistic human, who was separated, from other human beings and
groups”. During the twenties, the Surrealism movement dedicated the first issue of its magazine to call
for new declaration of human rights. The idea of indulging human rights thinking with economical and
social rights was defended by the critical socialist schools in the twentieth century; it was also
necessary to enrich the socialism thinking by introducing new culture of democracy and diversity. As
well, most of liberalism tendencies had a great share of enriching the culture of separated authorities,
which defeated the principles of infinite and arbitrary authority. Despite, the critical interest in
adopting or following the previous work from Du Mapli to Jurgen Habermass there were not even one
coherent coexistence of the thinking and culture of human rights deserve the honorable title. In view of
the facts, the pioneers probably considered these rights part of political, cultural, or religious extended
agenda for the project with its own interpretation to these rights.

It is naïve to imagine that human rights could easily disposes the political crown -politics as power,
supremacy and subjugated compliance. As they say, end justifies the means-. Thus, political noble
means participation in public affairs. It is a huge involvement in bearing responsibilities and carrying
out duties. However, that expresses the great need for more and more mechanism of protection for
human rights and more ethics code. Any way, politicians rejected these principles. In fact, these
principles were necessary for human existence to restrain the barbaric undermining which penetrated
each and every cell of the physical and moral principles.
The introduction of human rights culture into not only the elite’s libraries and Lawyers' archives but
also every home was the only escape from the political blockage, which dominated our time. This
blockage bears the fruits of political assassination, ideological demolition and violent killing of the
dream. Many forms of fundamentalism and isolated chauvinism have infiltrated and appeared with the
ugly face of Globalization. Capitalism turned into absolute authority exploiting countries and societies.
These new forms of dominant imperialism ostracized the feeble by dividing the World into unequal
divisions, spread of air pollution, weapons of mass destruction, drugs and other food poison goods.
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The deep roots of the problems face those who work for human rights, remain in the obscene wealth
and the infidel poverty; the poor people’ wars are fought by the rich people’ weapons and the illness,
render victorious defeat over the development battles in the south. Defending the basic principles of
human rights require minimum understanding. In fact, the limited co-operation between the human
groups and the defenders of human dignity made the increase of international human rights front form
the most important mean for establishing counter-power capable of balancing the new global forces. It
is impossible for this front to become an effective force without the support of almost all interested
sections of the society in human rights thinking and culture. Our knowledge of the existing dialectics
and the relation between the thinking and the acting made us vigilant; not optimistic about our
theoretical efforts. In the main time, these efforts urge us to be always armed with ambition of the
humanization of tomorrow.
As POSHKINI said ((marvelous that man who carries the letters- who so called the postman- as for my
role is to write these letters))

This, ambitious and creative work was the premonition of every pen participated in this encyclopaedia.
Therefore, at this moment of glory, I stand before each and every one and pay my respect to any
participant shared the work and the editing of these international and collective effort.
Thereafter, the human relationships represent a pillar of the thinking production; it is impossible to
end this introduction without paying tributes to two persons played vital roles:
The first to my partner forever Violette DAGUERRE, who was the first to believe in this work and
stood by me in every step we have taken. She devoted sleepless nights to fulfil my needs.
The second is my friend Fateh AZZAM who gave the best of his efforts to make this dream come true
before the beginning of the new Millennium. Hoping that the new century will be prosperous and bring
better times than the darkness of the past century.
It is inevitable, to thank all my friends at the Arab Commission for Human Rights for their help, in
particular, Mohamed Hafiz YAKOUB and Moncef MARZOUKI.
It is obligatory to state my responsibility for any insufficiency in this work and welcome the views and
criticism.
Lastly, I wish to dedicate my humble effort to my mother NAJAH and my father YOUSEF as a mark of
gratitude.

The First of December 1999
HAYTHAM MANNA
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