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 انيةالعلم

 من كتاب )تشكالت العلماين(  الرابعالـفصـل 

 من خالل حقوق اإلنسان« اإلنسانية»استعادة 

 

  أسدطالل 

 

م جنود اتبعون لكل من القوات البلجيكية  إابن وجود األمم املتحدة يف الصومال قبل بضعة سنوات، اُتِه
باٍن عمرانية م والكندية بتعذيب مواطنني صوماليني. ويف الوقت نفسه قامت القوات األمريكية بتدمري

أبكملها وقتل عدد ال أبس به من املدنيني. وجاء ذلك كعاقبة لقانون الوالايت املتحدة العسكري الذي 
ينص على استخدام القوة املفرطة )ويفضل إن كان ذلك عن طريق اجلو( لضمان أقل خسائر يف اجلانب 

اك أن هذا االنتهاك الواضح . ولوحظ آنذ1األمريكي )ويفضل أال يكون هناك خسائر على اإلطالق(
نيف مل يتبعه إجراء الوالايت املتحدة لتحقيق عام للتوصل للمسؤول عن هذه االنتهاكات  چالتفاقيات 

كما فعلت كل من كندا وبلجيكا مع عناصرها الذين قاموا بتعذيب املواطنني الصوماليني. ويقول أليكس 
بسيط للغاية: أن سلطات أعلى من قائد أمر »وراء ذلك « السبب»إن  (Alex de Waalدي وال )

القوات مبقديشيو هي اليت أعطت أوامر هبجوم الطائرات املروحية، إذ إن تلك األوامر تصدر من مقر 

                                                           
 المظاهرات على اإلسرائيلي الجيش أفعال ردود في الحال هو كما أيًضا، األخرى الدول بعض تتشاركه المبدأ هذا أن يبدو 1

 .االحتالل ضد الفلسطينية المقاومة بها تقوم التي
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 القيادة املركزية بفلوريدا والبيت األبيض نفسه. وقد حتتوي صحيفة االُتامات جلرائم احلرب مبقديشيو على
. وال أود هنا التأكيد على قدرة الوالايت املتحدة 2«رفيعي املستوى أمساء عدد من املسؤولني األمريكيني

على االستهانة ابالتفاقيات الدولية واإلفالت من العقوبة. فبينما جيعل القانون العسكري للوالايت املتحدة 
، وذلك بسبب جتنب  ، فإنه جيعل حاالت التعذيب أقل حدوًثا انتهاك اتفاقيات جنيف أكثر احتماالا

جهات املباشرة بني اجلنود واملدنيني. ويرى البعض استخدام القوة املفرطة ضد املدنيني من خالل املوا
القصف اجلوي خمتلفاا عن استخدام العنف الذي يرتكبه مسؤولون بعينهم ضد املدنيني. فاألمر ال يعد 

 انتهاكاا حلقوق اإلنسان إمنا نوعاا من األضرار اجلانبية.
 يعد الشكل األوحد لتدخل الدول العممى يف شؤون يريها أو أهمها. ولكن التدخل العسكري ال

فقد يكون للضغوط املالية أثر أقوى من أي عملية عسكرية. إال أن الدمار الذي قد تلحقه هذه الضغوط 
، ال ميكن تناوهلا   ابحلياة االجتماعية والعقوابت اليت توقعها على املواطنني يف الدول الضعيفة اقتصادايا

 تهاكات حلقوق اإلنسان.كان
يف أوائل التسعينيات من القرن العشرين، قامت دول شرق آسيا بتحرير »فعلى سبيل املثال: 

األسواق املالية ورؤوس األموال اخلاصة هبا ليس حلاجتها جلذب املزيد من التمويالت )فقد وصلت نسبة 
ية. كان بعضها من إدارة اخلزانة األمريكأو أكثر( ولكن نمراا للضغوط الدولية، واليت   %30مدخراُتا إىل 

ولقد أًثرت هذه التغريات تدفقاا جملموعة من رؤوس األموال قصرية املدى، أي رأس املال الذي يسعى 
لتحقيق أعلى مكاسب يف اليوم أو األسبوع أو الشهر التايل على ِخالف االستثمارات الطويلة املدى 

أس املال القصري املدى يف اتيالند على حتفيز ازدهار عقاري مثل املصانع. ولقد ساعد هذا النوع من ر 
يري مهستدام. وكما تدفق رأس املال فجأة إىل الداخل، خرج مرة ًثنية. فلقد اخنفض الناتج يف الدول 

أو أكثر. وشهد ما يقرب من نصف الشركات واالعمال إبندونيسيا حالة من  %16املتأثرة ليصل إىل 
ما شاهبه... وازدادت نسبة البطالة عشرة أضعاف وتراجعت األجور يف البلدان اإلفالس االفرتاضي أو 

اليت ال متتلك شبكات أمان ابألساس. ومل يقتصر الدور الذي لعبه البنك الدويل على إعادة الثقة 

                                                           
2 LondonAlex de Waal, «Dangers of Sicretion»,   Review of , January 21,1999, p.27Books 
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. 3«االقتصادية يف شرق آسيا فحسب وإمنا كان من شأنه أيضاا تقويض النسيج االجتماعي ابإلقليم
)والذي شغل حىت  (Joseph Stiglitzر هذه الرواية واملنقولة عن جوزيف ستيغليتز )وميكن تكرا

وقت قريب منصب انئب الرئيس وكبري االقتصاديني ابلبنك الدويل( يف روسيا أيضاا ولكن بشكل أكثر  
ة مكارثية. ويف كلتا احلالتني قام صندوق النقد الدويل والسياسات األمريكية اليت ُتدف إىل حترير أنم

االقتصاد القومية حول العامل بتسوية قدرة الدول املتأثرة على يف احلصول على حقوق معينة. إال أنه ال 
ميكن اعتبار هذه التدخاللت يف حد ذاُتا نوعاا من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ إذ إنه يتم تقدميها كنوع 

 من التحفيز لعمليات إعادة هيكلة االقتصاد الالزمة للتنمية. 
لكل شخص احلق »( ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن 25اجلزء األول من املادة )وينص 

يف مستوى من املعيشة كاف للمحافمة على الصحة والرفاهية له وألسرته، ويتضمن ذلك التغذية وامللبس 
االت ح واملسكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزمة، وله احلق يف أتمني معيشته يف

البطالة واملرض والعجز والرتمل والشيخوخة ويري ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لمروف خارجة 
لكن مسؤولية ضمان المروف اليت يتم أثناءها تنفيذ هذه احلقوق تقع فقط على عاتق «. عن إرادته

ثل «. الوطين االقتصاد»الدول ذات السيادة، واليت تهعرف كل منها من خالل حقها يف التحكم يف  وال ميه
تعمدة اليت 

ه
الضرر الواقع على األنممة االقتصادية اخلاصة ببلدان أخرى )كما هو احلال مع التدخالت امل

ذكرُتا( انتهاكاا حلقوق اإلنسان حىت وإن سبب قدراا كبرياا من املعاانة، ألن يف التحليل النهائي تقع 
ة قصرية ويف هذه احلالة يهعد األمر خسار « د القومياالقتصا»مسؤولية الضرر على عاتق املتحكمني يف 

 املدى لصاحل ربح طويل األجل.
وأؤكد هنا أنين ال أسعى إىل توجيه اللوم أو أن احلكومات بدول جنوب شرق آسيا أو املواطنني 
 الصوماليني كانوا جمرد ضحااي أبرايء ملؤامرة. فعلى عكس ما ورد يف الفصل السابق، هديف يف هذا الفصل
ليس تناول هذه التصرفات الوحشية كما هي وإمنا تناول كيفية توجيه املسؤولية إزاء مثل هذه األفعال يف 

 .حقوق اإلنسانظل نمام علماين مثل 
ال  ، واليت تستند إليها فكرة حقوق اإلنسان:«اإلنسان»وأشري هنا إىل فرضية أساسية حول ماهية 

                                                           
3 TheJoseph Stiglitz, «The Insider»,   New Republic , 17 April, 2000.Online 
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ا عن دولته طاملا كان ذلك مسموحاا تهعد معاانة اإلنسان نتيجة للوجود العسك ري أو تالعب السوق بعيدا
من خالل القانون الدويل انتهاكاا لكيان اإلنسان. ويف تلك احلاالت يتم التفرقة بني معاانة اإلنسان  
كمواطن كأحد رعااي دولة قومية بعينها وبني معاانته كإنسان. فحقوق اإلنسان تويل اهتماماا للمفهوم 

ي كيانه كإنسان وليس كمواطن. وإن كان الوضع كذلك، فإننا نواجه تناقضاا مثرياا الالحق فقط، أ
لالهتمام: فكرة أن احلقوق يري القابلة للتصرف حتدد ماهية اإلنسان ال تعتمد على الدولة القومية، ألن 

م ااألوىل ترتبط بطبيعة الدولة حيث يفرتض مفهوم املواطنة، والذي يشمل حقوق اإلنسان أيضاا نم
للدولة عرفه مهنمّرو عصر التنوير ابجملتمع السياسي. وتعترب حقوق اإلنسان، واليت تشمل القيم األخالقية 

إال «. الثقايف»اليت تربط كافة البشر حول العامل، أمر ال يىن عنه للبشر مجيعاا بغض النمر عن تكوينهم 
ا عن ا ة للدول القومية ملؤسسات القضائية التابعأن حتديد وتطبيق قوانني حقوق اإلنسان ال معىن له بعيدا

)أو ِعدة دول ترتبط معاا ابتفاقية( وما تقدمه هذه املؤسسات من حلول، ومن مث الوضع املدين للمواطن  
 كتابع سياسي.

 
 نبذة عن احلقوق الطبيعية

ا عن وضعهم املدين ذات اتريخ طويل ومعقد يعود ملف وم هإن فكرة امتالك البشر حلقوق مستقلة بعيدا
احلقوق الطبيعية يف عامل املسيحية الالتينية، وكذلك تفسريات القانون الروماين. ومن املثري لالهتمام يف 
هذا الشأن كيف مت تكوين مفهوم جوهر العنصر اإلنساين يف إطار احلقوق يري القابلة للتصرف وكيف 

 يدل ذلك على وضع اإلنسان يف اإلطار العلماين.

( متييزاا معروفاا Richard Tuck) 4احلقوق الطبيعية يوظف ريتشارد توك ويف سرده التارخيي عن
ن عالقاته )أي تلك املالزمة للفرد بغض النمر ع« احلقوق النشطة»لدى الفلسفة القانونية احلديثة بني 

)أي تلك اليت تتبع أو يتبعها التزامات من أطراف أخرى(. وتعد « احلقوق السلبية»االجتماعية( و
اليت توظف املفهوم السابق هي الوحيدة اليت ترى احلرية مفهوماا أساسياا ال يىن عنه. فجوهر  النمرايت

                                                           
4 NaturalRichard Tuck,  Rights eoriesTh :Their Origin and , Cambridge: Cambridge University Development

Press, 1979. 
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اإلنسانية خيتلف يف احلالتني؛ السيادة من انحية واالعتماد على شبكة من االلتزامات من انحية أخرى. 
ارس فيها اإلنسان حقوقه ية مبنأى عن املؤسسات الطبيع وميكن القول إن فكرة الدولة املا قبل املدنية واليت ميه

 االجتماعية والسياسية تتالءم بشكل أكرب مع النمرايت اليت تستخدم مفهوم احلقوق النشطة.
نهم فعلوا يف الدولة الطبيعية، لك« حقوق امللكية»ولقد تناول املشرعون ابلعصور الوسطى فكرة 

موضوعية  زام مهتبادل وفقاا ملعايريذلك يف إطار مفهوم املطالبات، والذي يعين أن كل حق يتبعه الت
. لكن إابن العصور الوسطى املتأخرة مت تعريف حق امللكية على أنه أي حق 5)منصوص عليها إهلياا(

ميكن امتالكه ضد أشخاص آخرين وميكن ملالكه نقله حبرية. ولقد ظهر يف القرن السادس عشر جدل 
وع آخر ا ملكية ومن مث ميكن التصرف فيها مثل أي نبني أولئك ممن اعتقدوا أن احلرية تهعّد يف حد ذاُت

من امللكية وبني من رأوا أهنا ال تعترب كذلك )مثل الدومينيكان الذين رأوا أن إسعاد البشر وصالحهم 
أيتيان يف املقام األول قبل احلرية(. ويف هذا اإلطار تعاقب إحدى نمرايت احلقوق بعض املمارسات، 

 .6ه النمرايت املناهضة للذااتنيةمثل الرق الذي ال تسمح ب
ليس مفاجئاا إذن أن جند النمرايت احلقوقية احلقوقية قد ظهرت يف ابدئ األمر يف بلدان مثل الربتغال 

( ميكن Molina« )مولينا»وهولندا، أهم مراكز جتارة الرقيق آنذاك. لذا فوفقاا لعامل الالهوت الربتغايل 
  تصوير اإلنسان على أنه كائن حهّر ميكنه ااخاذ قرارته االقتصاديةمقايضة احلرية كملكية. دائماا ما مت

« سيد»واألخالقية وحتمل عواقبهم. وبشكل متناقض ميكن استغالل هذا الوصف لإلنسان على أنه 
( الشهرية Grotius« )يروتشيوس»للدفاع عن الرق أو االستبداد. وكذلك فلقد مت التعبري عن ريبة 

ل نمرايته احلقوقية: لقد امتلك اإلنسان يف حالة الطبيعة حقوقاا نشطة والقدرة لتحقيق السالم من خال
األخالقية على املشاركة حبرية يف عقود مع أطراف أخرى بشأن أمالكه. )كان االلتزام إبيفاء الوعد مهمة 

                                                           
 شهرة أكثرهم كان الذي )والدومينيكان (الرسولي الفقر إعادة إلى يسعون الذين )الفرنسيسكان بين المثير النقاش هنا أبّسط 5

 .هنا أتناوله الذي للموضوع بالنسبة هامشية تعد النقطة هذه ألن طبيعي كحق الملكية حول «األكويني توما»
 
« ) ,Tuckاإلنسان حقوق نظريات تاريخ في المتكررة الموضوعات أكثر وربما متكرر، أمر هذا »أن  Tuckتوك يوضح 6

p. 49) 
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 ذات سبب طبيعي وال تعتمد على قانون إهلي أو عالقات اجتماعية مسبقة(. حىت يف مرحلة احلضارة
جاءت الصراعات بني الدول واألفراد ذات السيادة بسبب النزاعات حول احلقوق حيث اعتربت حقوق  

 .7كال الطرفني متماثلة وال فرق بينهما سوى يف الكم
وكان ارتباط احلقوق الطبيعية مبفهوم االلتزام، وهو ذلك املفهوم املرتبط بفكرة العقاب من أكثر 

، (John Seldenئم يف القرن السابع عشر. فوفقاا لـجون سيلدن )املوضاعات الين سادت اجلدل القا
إن وجود التزامات يف ظل القانون بغض النمر عن أي عقاب ينتج »أحد أتباع يروتيوش من اإلنكليز: 

. ومن مث ميكن التفرقة 8«عن انتهاكه... يري مفهوم للعقل البشري متاماا مثل فكرة وجود أب دون طفل
 شر واحليواانت. فالبشر فقط ميتلكون وعياا أبن العقاب يرتبط ابنتهاك القواعدبشكل واضح بني الب

األخالقية أو القانونية، مبا يف ذلك احلقوق النشطة، وابلتايل فإن البشر فقط هم من ميلكون حقوقاا 
.  طبيعية. وابملثل فإن الكيان الذي ميتلك حقوقاا ميكن اعتباره إنساانا

هو أول من قام بدمج فكرة العقاب اخلارق للطبيعة مع الفكرة القائلة أبن مجيع أنواع  هوبزلقد كان 
أهضيف يف بعد أن تناولت إبجياز اململكة الطبيعية للرب وقوانينه الطبيعية س»العقاب تهعد ابألساس طبيعية: 

ياة ال تتبعه سلسلة اين يف هذه احلهذا الفصل إعالانا بسيطاا حول عقوابته الطبيعية. فال يوجد تصرف إنس
طويلة من العواقب حيث إن العناية البشرية ليست كافية على اإلطالق ملنح اإلنسان رؤية انفذة حىت 
النهاية. ويف هذه السلسلة، توجد أحداث سعيدة ومؤسفة ترتبط ببعضها البعض، بشكل جيعل أي من 

يعية هلذه ها، وهذه اآلالم تهعد يف حد ذاُتا عقوابت طبيسعى للسعادة يعاين من كافة اآلالم اليت قد تتبع
األحداث وبداية ملزيد من األذى وليس اخلري. ومن هنا ميكن القول إن اإلفراط جتري معاقبته طبيعياا ابألمراض 
والتهور وسوء احلظ والملم وعنف األعداء والكربايء والدمار واجلهنب والقمع وإهمال األمراء للحكومة 

ترب ، كما جتري معاقبة الثورات ابملذابح. فالعقوابت أتيت كنتيجة النتهاك قوانني الطبيعة ومن مث تعوالثورات
                                                           

 لحقوق نظرية تتطلب هل :تحديدًا الموضوع هذا حول الجدال قصة هو الطبيعية الحقوق نظريات تاريخ :بأن  Tuckتوك يقول 7
 .(82ص السابق، المرجع) «قوية؟ ونفسية وأخالقية فردية نظرية وجود اإلنسان
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https://www.britannica.com/biography/John-Selden
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
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. ومن هذا املنمور ميكن اختزال االلتزام األخالقي إىل نوع من احلساابت 9«آًثراا طبيعية وليست عشوائية
 تزام السياسي.عية، وابلتايل االلاحلذرة، واليت تتفق بدورها مع رؤية هوبز العلمانية حول احلقوق الطبي

( يف ما بعد إىل إعادة األساس الديين إىل اجلانب األخالقي واملدين Locke« )لوك»ولقد سعى 
لشر من إن الفرق بني اخلري وا»للحكومة من خالل فكرة القانون اإلهلي السائدة إابن العصور الوسطى: 

نا السعادة ق عليه طبيعياا خرياا أو شراا هو ما يسبب لالناحية األخالقية والطبيعية يتلخص يف أن ما نطل
أو األمل، وأن ما هو خري أو شر من الناحية األخالقية هو ما يسبب السعادة أو األمل يف ما بعد من 
خالل تدخل اإلرادة اخلاصة بعنصر حهر وذكي ودون عواقب طبيعية لكن من خالل تدخل للسلطة. 

يعياا؛ خلمر مثالا قد يسبب الصداع أو املرض ويف هذه احلالة يهعترب شراا طبومن مث فإن اإلفراط يف تناول ا
ولكن مبا أنه يعترب انتهاكاا للقانون جيب أن تتبعه عقوبة، فهو يهعّد يف هذه احلالة شراا من الناحية 

لقانون، األخالقية. تعترب املكافأة والعقوبة هي ترمجة اخلري والشر من خالل فرض أويل األمر االلتزام اب
فمن املستحيل أن يكون هناك أي دافع أو قيد آخر وراء تصرفات عنصر حهّر عاقل إال االعتقاد يف اخلري 

. وميكن للقوانني حتديد العقوابت من خالل سلطة إهلية 10«والشر؛ أي ما ينتج عنهما من سعادة أو أمل
اليت يقوم هبا   لتصرفات الطواعيةأو وضعية، ولكن وفقاا للوك، فإن األخالق تعتمد بشكل طبيعي على ا

كيان سيادي، أي شخص اختار بكامل إرادته ووفقاا لعلمه الوايف ابخلري والشر أن ينعم ابلسعادة أو 
 يعاين من تبعات تصرفاته احلهرة.

ولقد استندت أطروحة هوبز القائلة أبنه ميكن التنازل عن احلقوق الطبيعية للسيادة السياسية )أي 
معة أن تنهي احلرب اليت تدور  الدولة( واليت ثلهم جمه ميكن هلا آنذاك بصفتها املالك الشامل حلقوق من مته

رحاها بني كافة البشر إىل فكرة سيادة األفراد يف حالة الطبيعة. لكن هذا الرأي قد القى اعرتاضاا شديداا 
لذات ألنه حملافمة على امن الراديكاليني الذين رأوا أنه ال ميكن ألي إنسان أن ينأى بنفسه عن احلق ا

                                                           
  .(97ــ  96ص »Everyman« إيفريمان طبعة »Leviathan« الليفاثيان كتاب من) 9
 

   .169ــ  168ص السابق، المرجع 10
 

https://plato.stanford.edu/entries/locke/
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حق طبيعي يتم من خالله حتديد ذات املرء وملكيته، ومن مث ال ميكن ألي شخص عاقل أن يقوم بفعل 
 .11مؤٍذ لذاته على هذا النحو

كذلك جرت أيضاا مهامجة أطروحة هوبز من انحية أهخرى الستنادها إىل فكرة احلقوق النشطة. 
( قد أصر على أن حالة الطبيعة ال تعترب Mathew Haleفنجد على سبيل املثال أن ماثيو هيل )

على الريم من عدم وجود حكومات بشرية أو »جمتمعاا مدنياا وال حرابا تدور رحاها بني كافة البشر: 
قوانني مؤسسية إال أن البشر قد وِجدوا يف حالة الطبيعة وانتشروا حول العامل أبكمله، لكن هذا مل مينع 

( وأمور على النقيض متاماا justa honesta et decoraدقة وأخالقية )وجود أمور عادلة وصا
(injusta inhonesta et indecora فال ميكن أن يكون كل شيء قانونياا للجميع، وأن .)

تخيلة هذه، اليت يقوم يف إطارها كل إنسان ابلتصرف بشكل قانوين مبا يعتقده األفضل 
ه
حالة احلرب امل

ال السيطرة أو القانون ليست سوى ضرب من اخليال، أو إذا جاز لنا دون وجود أي شكل من أشك
القول ال جيب اعتبارها أكثر صور حالة الطبيعة دقة، بل إهنا يف الواقع مرض أو اضطراب أو فساد 

. مل يكن من الضروري يف هذا النقاش إثبات أن كافة البشر لديهم نفس األفكار حول ما 12«يصيبها
. ما يههم هنا وجود هذه األفكار دون وجود للحكومة أو القانون، أي يف ظل هو عادل وصادق ونبيل

 حالة الطبيعة.
لقد كانت حالة الطبيعة اليت استندت إليها تلك النمرايت، واليت أصبحت بدورها ذات أهمية قصوى 

                                                           
 المشتركة، اإلرادة خالل من وتنقل تعطي وهي للثقة، محاًل  إال ليست اإلنسانية القوى كل فإن Overton »ألوفرتون وفقًا 11

 فرد لكل وألن ...الملكية هذه على يعتدي أو ينتهك أن شخص ألي يسمح فال فردية، ملكية منح قد الطبيعة في فرد كل وألن
 يتجرأ أن يسمح فال هويته، على يستولي أو محله، يحل أن شخض ألي يمكن ال أنه وبما خاصة، ملكية ثم ومن منفردة، ذاتًا

 وحب الذات حب على السواء على جبلوا وقد متساوون البشر فكل الطبيعي، وبالميالد رضاه؛ دون اآلخر ملكية على أحدهم
 قد الطبيعة سوى يوجد ال وألنه واآلن .وسعادته أمنه على الحفاظ إلى الطبيعية بغريزته فرد كل ويسعى والحرية، التملك
 ألنه الحق، هذا لغيره السلطة يعطي من يوجد أال الطبيعي فمن بها، األلم يلحق أو يعذبها أو يضربها أو ذاته معاملة يسيء

  .(149 ص السابق، المرجع) ..«لنفسه يمنحها لن
 

  .164ص السابق، المرجع 12
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دت نقاشاا جأثناء عصر التنوير عبارة عن حالة علمانية، أي إهنا مل تستوجب وجود مفهوم الرب. ولكنها أو 
حول النشأة. ففي العصر احلديث مت االستغناء عن الفكرة الشبه التارخيية حلالة الطبيعة كأساس حلقوق 

نمّرين من أمثال كانو
ه
الذي أعاد صيايتها  « Canovan»ـان ڤاإلنسان )إال لدى بعض امل

وائل ون األوروبيون األ(. ولكن ال يزال هناك جوهر مرتبط ابإلنسان، وهو ما عرفه املنمّر 13«أسطورة» كـ
أن  »يعين  وكما يقول تك، فإن هذا املبدأ أصبح«. احلقوق يري القابلة للتصرف» حول القانون الطبيعي بـ

كل ما ميكن أن يكون مقبوالا لدى الريبة ميكن اعتباره حقاا يري قابل للتصرف، مما جيعل استعادته أمراا 
ءات أن يقوم أي شخص عاقل ابلتنازل عن حقوقه ملثل هذه اإلرضامهربراا للغاية: ومن مث كان من يري املعقول 

اليت تبدو معقولة هي األهخرى. كما أنه مت أيضاا توسيع نطاق مفهوم أعمال اخلري التفسريية بشكل كبري، 
. فاملرء هنا ال 14«ولدينا هنا املفهوم السائد ابلقرن الثامن عشر عن حقوق البشرية يري القابلة للتصرف

الء ألي من األطراف جتعله يتنازل عن أي من حقوقه الطبيعية ألي شخص سواء بشكل فردي أو يدين بو 
مجعي. لقد كانت احلقوق الطبيعية جزءاا أساسياا من سيادة املرء، األمر الذي اكتسبته الدولة من خالل 

سيادة الفردية ومحايتها لتفويض الناس هلا )ومن مث نشأة التمثيل الدميقراطي(. كيف إذاا ميكن االعرتاف هبذه ا
يف ظل دولة ذات سيادة؟ لقد هدف مبدأ العلمانية، والذي يفصل حق الفرد يف االعتقاد )الديين( بعيداا 

 عن سلطة الدولة، لإلجابة عن هذا السؤال.
ومبا أن الكيان كان يعترب فرداا ذا سيادة يف ظل الدولة ذات السيادة، أوضح تك أن املشكلة اليت 

مرية الليربالية حالياا أن الليربالني عادةا يفرقون بني نوعني من املبادىء السلوكية: فمن انحية تواجه الن
« ضئيالا »ههناك مبادىء للسلوك اإللزامي اليت ال حتتاج إىل موافقة وهذه ليست بكثرية وتهشكِّل معياراا 

ستقاللية الفردية ترتبط فيها االلألخالق، أي احلد األدىن من املتطلبات اخلاصة ابلسلوك االجتماعي اليت 
نا إال أن جزءاا كبرياا من الكتاابت واحلديث حول الشؤون الدولية يف وقت»بشكل وثيق ابلعنف اجلماعي. 

عقدة واملثرية 
ه
الراهن يفرتض وجود جمتمع دويل يضبط األمن لدى أفراده ويفرض عليهم جمموعة من القيم امل

يتم  يف السياسات احمللية هذه الفكرة. وإذا كان حالياا« الينيالليرب »للمشكالت، ويفضل الكثري من 
                                                           

  .األول الفصل انظر 13
 
14 .Tuck, p. 150.  
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عقد؛ وإذا  
ه
سحق ما كان يهعد منوذجاا للعنصر الليربايل، أي الدولة املستقلة يف ظل احمليط االجتماعي امل

كان يتم التعامل مع فكرة السيادة )كما هو احلال يف كل من أورواب وأمريكا الشمالية( على أهنا فئة يري 
يدة وابلية من الدول، فإنه سيكون من الصعب صياية مفهوم الفرد ذي السيادة بنفس احليوية مف

 .15«السابقة
 

 الفرد ذو السيادة والدولة ذات السيادة
تؤدي هذه الفكرة إىل إًثرة نقطة جديدة حول حقوق اإلنسان ذات صلة ليس بتطور النمرايت 

مناصب متكنهم من استخدام هذا النفوذ ولكن ابستخدام القانونية والنفوذ السياسي لدى من يشغلون 
اللغة القانونية نفسها. لذا ميكن القول إنه نمراا للنمو اهلائل للدين العام يف القرن السابع عشر الذي 
أدى بدوره إىل زايدة تضاؤل قيمة األمالك خاصة األشكال املالية األكثر حداثة للملكية، واليت اختلف 

 القدمية املتمثلة يف األراضي فلقد ساهم هذا التطور يف إجياد شعور قوي« الفعلية»ة عن أشكال امللكي
أبن طبيعة الطارئة للذات بني أفراد الطبقتني املتوسطة والعهليا. وإن كان هذا الرأي صحيحاا، فإن أتكيد 

رتباط وثيق الوك الشهري على احلقوق الطبيعية كقيد للحكومات االستبدادية ميكن أيضاا أن يكون له 
. إن جوهر اإلنسانية 16ابلريبة يف حتقيق االستقرار للسمة الطارئة للذات من خالل املفهوم القانوين للفرد

                                                           
15 TheRichard Tuck,  Rights of War and Peace :Political Thought and the International Order from Grotius to 

Kant, Oxford: Oxford University Pres, 1999.  
 

16 PatternsJ.G. A. Pocock, «Modernity and Anti Modernity», in  and , Vol. I: The West, ed. S.N. Modernity
Eisenstadt, London: Francis Pinter, 1987. 

 تبرير بمثابة بالفعل كانت ألنها الهدوء، من بشيء الطبيعية للحقوق Locke استدعاء على التعليقات هذه أخذ يجب وال 
 مركز في كانت له بالنسبة الطبيعية فالحقوق مؤمنًا مسيحيًا يعد كان Locke ألن ونظًرا .الرأسمالية لبدايات أيديولوجي

 :انظر الدينية، الرؤية
Richard Ashcroft, «The Politics of Locke’s Two Treatises of Government», in J.Harpham ed., John Locke’s Two 

Treatises of Government, Lawremce: University of Kansas Press, 1992). 
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ا وعنصراا مالكاا للذات ومتشككاا ابلضرورة  ا من خالل اخلطاب القانوين: يهعد اإلنسان سيدا يصبح مهقيدا
 قيدة والتعبري.صيغ املبدأ العلماين اخلاص حبرية الع فيمن حوله وليس ذااتا واعية هلويته. وعلى هذا األساس

بِكر، فحالياا ال يستطع أي كيان سوى دولة علمانية قوية أن 
ه
وبغض النمر عن ماهية التاريخ امل

تفرض احلقوق الطبيعية والقانون كخليفة سواء كان يرتبط ذلك ابألفراد أو امللكية. وال ينبغي للمرء أن 
لقانون حىت يدرك أنه أمر ذو أهمية قصوى، سواء أقرت الدولة أبهنا انتهكت ل« أوسنت»يؤمن بتعريف 

حقوق اإلنسان وحاولت إعادُتا أو أعادت احلقوق اليت مت انتهاكها يف جمال سيادُتا )أو أخضعت دولة 
ادات حتأكثر ضعفاا لنفس الغرض( أو أهنا جتيز قانوانا احلقوق اليت تنادي هبا القوى املدنية األخرى )مثل اال

 Hannah« )حنا أريندت»العمالية واحلركات النسائية واجلماعات العرقية إخل(. وكما أوضحت 
Arendt ظل هي تلك اليت تهشكِّل املواطن وحتميه وتعاقبه يف القومية( منذ أمد بعيد حول أن احلقوق 

إلنسان اص حبقوق االدولة القومية. ويعين ذلك أيضاا أن الدولة لديها النفوذ الستخدام اخِلطاب اخل
. ففي دفاعها عن حقوق 17إلخضاع مواطنيها، ابلضبط كما يوظفها احلكام االستعماريون ضد رعاايهم

                                                           
 استطاعت كيف« ...جين»و«  (Shannon Speed)سبيد شانون »من كل وصف بالمكسيك اإلنسان حقوق عن مقال في 17

 في اإلجراءات أحد عن الدفاع في األصليين السكان محاوالت أهمية من للتقليل الخطاب هذا استخدام التشياباس حكومة
 وكأنها تبدو التشياباس حكومة إن» :االستعماريين الحكام ألساليب مماثل النشاط هذا أن رأوا فلقد .االستقاللية اتجاه

 أهمية أكثر بشكل وإنما فحسب األصلية الشعوب على اإلنسان حقوق لوثائق حرفي لتفسير فرضها في ليس «استعمارية»
 وكما .قادتها عن راضية الحكومة تكن لم التي المحلية المجتمعات شؤون في التدخل لتبرير اإلنسان حقوق خطاب باستخدام

 بمحو بقيامها االدعاء خالل من الُمستعمرة الشعوب شؤون في التدخل في حقها الماضي في االستعمارية السلطات بررت
 اإلطاحة في حقهم يبررون التشياباس بحكومة فالمسؤولين ،«المتحضرة» السلوكيات عن والبعيدة «المنفرة» الممارسات

 الخاص طابفالخ .المجتمع ألفراد الدستورية والحقوق اإلنسان حقوق انتهكوا قد (الحكومة تدعي كما) الذين المحليين بالقادة
 جعل مضاد تأثير إذًا لديه أصبح الحكومات قِبل من االستبدادية العقوبات من األفراد لحماية ُوِضع والذي اإلنسان، بحقوق

  «حكومية لعقوبات ُعرضة المحليين القادة
«Limiting Indigenous Autonomy in Chiapas, Mexico: The State Governmnt’s Use of Human Rights», Human 
Rights Quarterly, 

 .الطبع تحت 
 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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مواطنيها اإلنسانية، فإن الدولة فحسب هي اليت هلا احلق القانوين يف التهديد بعقاب منتهكي هذه 
 احلقوق.

ت. »، تتّبع 1950نهِشر للمرة األوىل عام  ويف رؤيته املهمة حول تطور املواطنة يف بريطانيا، والذي
( اتريخ احلقوق يف هذه الدولة منذ العصور الوسطى ولكنه أكد T.H .Marshall« )هـ. مارشال

ا يف القرون السابع والثامن والتاسع عشر، وهي  على اللحمات املهمة يف صياية هذه احلقوق، حتديدا
حرية »)أنه ميكن تقسيم حقوق املواطنة إىل حقوق مدنية  . ويرى18الفرتة اليت شهدت بناء الدولة احلديثة

املرء وحرية التعبري والفكر والعقيدة وحرية امللكية وإبرام عقو سارية وحرية العدالة( وحقوق سياسية )حرية 
املشاركة يف وممارسة النفوذ السياسي كعضو يف أحد الكياانت املرتبطة ابلسلطة السياسية أو كناخب 

لكيان( وحقوق اجتماعية )بدءاا من احلق يف قليل من الرخاء االقتصادي واألمان إىل احلق ألعضاء هذا ا
 .19يف املشاركة الكاملة يف الرتاث االجتماعي واحلياة ككائن متحضر، وفقاا للمعايري السائدة يف اجملتمع(

ري الفرنسي و ويعد هذ التصنيف، والذي يعود إىل التقليد القانوين األنكلو أمريكي والتقليد الث
. إال أنه مل 1948واألمريكي، هو األساس الذي جرت وفقاا له صياية إعالن حقوق اإلنسان عام 

ويريه من املنمرين السياسيني الذين تناولوا ظهور احلقوق املدنية يف أورواب « مارشال»يتطرق أي من 
ورية ا أن اهلياكل الدستوأمريكا إىل قضية احلقوق القومية اليت استندت إليها حقوق اإلنسان. كم

ستعمرات والدول الواقعة حتت احلماية أو االنتداب واملستوطنات ظلت خارج 
ه
لإلمرباطورية للعاصمة وامل

إطار هذا التنمري. ومن مث فإن تصنيف حقوق اإلنسان ينتقل من سياق الدول األجنلو األمريكية اليت يتم 
 زايدة احلقوق من خالل تسوايت قومية إىل سياق يف ظلها تنميم الصراعات السياسية الدائرة ألجل

فهي ال تشمل متجانسة وحصرية )« العائلة»وتعترب هذه «. األسرة البشرية»جتريدي وعاطفي يهعرف بـ 
 ما الفعلية يتم التمييز والتداخل يف« األهسر»اآلالت أو احليواانت أو اآلهلة(، وذلك على الريم من أن 

                                                           
18 CitizenshipT.H. Marshall,   and Social , London, Pluto Press 1992 (1950). Class 
 

 يكون قد التاريخي وتسلسله المخطط هذا أن من الرغم على بأنه (Pierre Rosanvallon)«فالون رزان بيير» يقول 19
 انظر .فرنسا أو ألمانيا من أي في تطبيقه يمكن ال فإنه وأميركا، إنكلترا من لكل بالنسبة صحيًحا

(Le sacre du citoyen: Histoire du suffrage universal en France, Paris :Gallimard, p.16). 
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 بينها.
تساوية والثابتة احلقوق امل»و« الكرامة املتآصلة»ابلتأكيد على « املي حلقوق اإلنساناإلعالن الع»ويبدأ 

باشر حقيقة أن ويف فعل ذلك يقبل بشكل ممث ميضي مباشرة ليتناول الدولة. « جلميع أفراد األسرة البشرية
ها تشريع حصري نالطبيعة العاملية حلقوق الفرد مسؤولية تقع على عاتق الدول ذات السيادة، واليت لكل م

يقتصر على جمموعة حمدودة داخل األسر البشرية. وبعترب هذا القطاع السكاين احملدود، كما أوضح فوكو، 
. ويف صياية أخرى، ميكن القول أبنه على 20هو على الفور حمل اهتمام الدولة ووسيلة لتأمني نفوذها

ق هلا اليت هو أحد مواطنيها هي اليت حيالريم من أن املرء ال حيق له تقرير مصريه وأن سلطات الدولة 
يطيع  كرامة الكائن العاقل الذي ال»عن فكرة « كانط»دستورايا أن تقرر نيابةا عنه. لذا فعندما كتب 

، فإنه ال يشري إىل رعااي الدولة )والذين ميكن إحالهلم أوقات 21«سوى القانون الذي يسنه هو بنفسه
وانني بلداهنم( إمنا أشار إىل اإلنسان العاقل ذي السيادة الذي ال احلرب وينبغي هلم دائماا أن يطيعوا ق

 .22نمري له
ولكن لدى الدولة ما يفوق التشريع السيادي؛ فهي تسعى أيضاا إىل إجياد هوية قومية حصرية لدى  

(، فإن املواطن يف ظل الدولة Charles Taylor« )تشارلز اتيلور»كل من مواطنيها. وكما أكد 
ديثة يتطلب جرعة سليمة من الشعور الوطين الذي ينبغي على اإلعالم تقدميه. وهذا جيعل العلمانية احل

ليت قد تهشكِّل ا الوطنيةالدولة تهرِكز على املشاعر القوية اليت تساعد على احلفاظ على أواصر الروابط 

                                                           
  :تحديدًا انظر )الوطنية بالمصلحة المعروف السياسي بالمبدأ التناقض هذا فوكو حدد 20

«The Political Technology of Individuals», in Anthologies of the Self :ASeminar with Michel Foucault, ed. L.H. Martin, H. 
..man and P.H.Hutton, Amherst: University of Massachusetts Press, 1988. 
 

21 GroundworkImmanuel Kant,  of the Metaphysical of trans. J. Paton, New York: Harper Torchbook , Morals
edition, 1964, p.102 (p.77). 

 
 قيمته كانت وإن له، مكافى آخر شيء محله يحل أن فيمكن ثمن له كان فإن كرامة، أو ثمن إما شيء لكل الغايات مملكة في  22

 .(السابق المرجع)«كرامة ذو إذًا فإنه يضاهيه ما يوجد ال وبالتالي الثمن تفوق
 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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 عداءا للغرابء.
مر إىل املرء يف آخر األ»طر فسيض« يتوّل القانون محاية حقوق اإلنسان»ويذكر اإلعالن أنه ما مل 
وال يتضح على الفور إن كان ميكن فهم هذه العبارة كنوع من التحذير «. التمرد على االستبداد والملم

للحكام أبن يكونوا حرصاء أو اعرتاف أبن احملكومني سيستعيدون حقوقهم الطبيعية. إال أن اإلعالن 
ك عل النتهاك احلكومة لقانون حقوق اإلنسان، وذليبدو أنه يربر مفهوم الثورة فقط عندما يكون رد ف

على الريم من أن مجيع الثغرات القانونية )وكذلك حلوهلا( ميكن حتديدها فقط من خالل احملاكم. وال 
ا، وابلتايل ال ميكن 

ا
يوجد اعرتاف واضح ومباشر حول أن ما هو مسموح يف إطار القانون قد يكون ظامل

الف حقوق اإلنسان يهعد انتهاكاا للقانون )األمر التجاوز عنه؛ بل يوجد فقط ال تصريح أبن كل ما خيه
الذي يعترب جمرد كالم مكرر أو يري صحيح(. مبعىن آخر، يبدو أن اإلعالن يفرتض التقاء مباشراا بني 

)وهي الفكرة اليت تعتمد على صيانة مؤسسات الدولة للحقوق( مع العدالة االجتماعية « سيادة القانون»
نمور الذي يرى أن احلياة االجتماعية منطقياا تهقِدم حلوالا لكنها ليست ابلضرورة حقوقاا، واليت )أي امل

ُتتم أكثر بقضااي التوزيع واملدنية أكثر من حقوق األفراد واحلرايت(. وإن كان هذا هو احلال، فإن 
سماه ابلقانون تقوم فعلياا ابيتصاب اخلطاب األخالقي للعامل أبك

ه
 مله.السيادة امل

لطة الدولة وبني س« عاملية البشرية»وال يزال هناك صراع يري حمسوم بني الدعوة األخالقية حول 
لتعريف القانون وتطبيقه واحلفاظ عليه. فاإلعالن مل يكتف ابملساواة بني القانون والعدالة وإمنا أيضاا 

صن وظيفة الدولة املعنية بتحديد املعايري )أو تلك اخلاصة مبجموعة  جع الفكرة دول معاا(، ما يهشحيه
القائلة أبن سلطة املعايري متاثل القوى السياسية اليت تدعمها كقانون. ومن املثري للسخرية أن النفور 
األخالقي ضد األعمال الوحشية اليت قامت هبا الدولة النازية حتت مملة القانون إابن احلرب العاملية 

صياية  دداا بتقليد القانون الطبيعي القدمي وساهم بشكل كبري يفالثانية هو الذي قد أدى إىل االهتمام جمه 
اإلعالن . )لقد كانت حمكمة نورنبريغ جلرائم احلرب هي اليت أقرت أبثر رجعي فكرة اجلرائم ضد اإلنسانية 

ه نيف القانون الدويل(. إال أن إدانة النمام القانوين لدولة بعينها وكذلك سلوكها يف ظل املعايري البعيدة ع
ابلكامل مل يؤد إىل االعرتاف أبن املعايري الالدولية ذات سلطة. بل أدت بدالا من ذلك إىل تشكيل 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2021© حكمة  15

. وابلطبع يوجد حالياا هيئات 23قوانني مقدسة تعتمد ابلضرورة، مثل القوانني، على اعرتاف الدول هبا
قوق اإلنسان لذي لديه ميثاق حمتنامية من القوانني الدولية تغطي كافة األقاليم )مثل االحتاد األورويب ا

اخلاص به(، واليت تتجاوز بدورها سلطات الدول املنفردة. لكن هذه األقاليم تتصرف وكأهنا أشباه دول  
 كربى حتتفظ الدول األعضاء بداخلها بقدر من السلطة.

ة يويتضح أحد أوجه االختالف بني السلطة األخالقية للمعايري والقوى العلمانية للقوانني احلكوم
من خالل مثال حديث أبورواب. ففي أعقاب انضمام اليوانن إىل االحتاد األورويب، أصبح على احلكومة 
اليواننية مبوجب امليثاق األورويب حلقوق اإلنسان أن تزيل أي معلومات عن الداينة واحلالة االجتماعية 

عارضة الشعبية ى ما يبدو أن املواجلنسية وبصمة اإلهبام يف بطاقات اهلوية اليت تصدرها ملواطنيها. وعل
ا للهوية الدينية اجلماعية.  اننيني جيب أن نقاتل ألجل حقنا يف أن نكون مواطنني يو »اعتربت هذا ُتديدا

يبدو وأن )رئيس الوزراء كوستاس( »، كما قال أحد املتماهرين. وأضاف آخر «ومسيحيني أرثوذكساا
تجاجات إال أن املماهرات واالح«. لكي يبدو أوروبياا سيميتيس قادر على بيع كل ما يرمز إىل اليوانن

مل تهثِن احلكومة اليت أصرت أن يتم إصدار البطاقات اجلديدة لتتطابق مع قانون اخلصوصية بشأن البياانت 
قرتح لكن احلكومة رفضت الفكرة استناداا 

ه
الشخصية. ولقد دعت الكنيسة إىل استفتاء حول التغيري امل

دورها فقامت الكنيسة ب«. لوسائل ال ميكن تطبيقها على قضااي حقوق اإلنسانأن مثل هذه ا»إىل 
ابقرتاح تسوية وهو أن يتم االحتفاظ ابلصيغة القدمية على أساس اختياري ولكن احلكومة رفضته. ولقد 
قامت الكنيسة، ابستخدام لغة حقوق اإلنسان للدفاع عن سلطتها، ابُتام املخطط اجلديد ابنتقاص 

واطنني يف التعبري عن انتمائهم الديين على املأل إن أرادوا ذلك. ولقد قامت احلكومة بدورها حقوق امل
استخدام بطاقات اهلوية اجلديدة ال ميثل »ابلرد على هذا االُتام من خالل إصدار حكم يقول أبن 

                                                           
 الجدير من أنه إال .النسبي التفكير مخاطر لتوضيح العالمية النزعة مناصري لدى المفضلة األمثلة أكثر من النازية الفظائع تعد 23

 كانت ألمانيا ألن وإنما اإلنسان لحقوق وثيقة وجود عدم بسبب يكن لم اإلبادة سياسة في النازية مضي أسباب أهم أحد أن بالذكر
 .لوقفها التدخل بإمكانهم يكن لم أيًضا الحلفاء وألن الجرائم هذه مثل لتنفيذ الرحيمة غير التنظيمية الوسائل هتلر حكم تحت تمتلك

  .ذاتها الجرائم منع من بداًل  الحرب بجرائم المتهمين معاقبة في فائدة أكثر عام بوجه اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن كان لقد
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ا للعقيدة اليواننية األرثوذكسية ت د إىل الالهو . ويعد ذلك حكماا دينياا ليس مبعىن أنه يستن24«ُتديدا
 األرثوذكسي )إذ إنه من الواضح أنه ال يقوم بذلك( ولكن ألنه خيتص بتحديد جوهر هذه العقيدة.

ومن مث فاألمر يتجاوز اهلوية املشوشة )كما تصورها الصحف األجنبية( ولكنه أيضاا خيص سلطة 
دينية، واليت ميكن ينونتهم الاملعايري اليت قد يعتربها أفراد اجملموعة االجتماعية كعنصر ال يىن عنه لك

للحكومة جتاوزها دستورايا وتقوم بذلك ابلفعل من خالل التنقل بشكل كامل بني أيديولوجيات خمتلفة، 
ا قضية ما يؤثر أو ال يؤثر على حرية االعتقاد الديين لديهم.  وحتديدا

ذاته انتهاكاا  ة يف حدوال يهعد متطلب امتالك مواطين الدول األعضاء ابالحتاد األورويب بطاقات هوي
حلقوق اإلنسان. فلطاملا كانت بطاقات اهلوية عنصراا أساسياا حلكم ورعاية املواطنني يف الدول األوروبية 
احلديثة. وعلى الريم من أن بريطانيا عضو يف االحتاد األورويب، إال أهنا مل تطبق هذا النمام )إال إابن 

 ه على أساس أنه يهعد خرقاا للحقوق املدنية للمواطنني كما هواحلرب العاملية الثانية( وقاومت استخدام
ا حلرية رعاايها من  مهتعارف عليها اترخيياا يف هذا البلد. لذا فإن بطاقات اهلوية الربيطانية تهعترب ُتديدا

ر صاألفراد )أي املواطنني( بينما تعترب يف ظل دول االحتاد األورويب ضماانا لتحقيق الصالح والرخاء للعهن
اجلماعي )أي السهكان( بشكل واٍف. وتهركز الفكرة السابقة على احلرية كحق نشط بينما تعترب الالحقة 
مفهوم الرخاء والصالح حقاا سلبياا. ويقدم كل منهما منموراا خمتلفاا عن الكيان اإلنساين يف ظل الدولة 

 العلمانية. ويساهم كل منهما يف خطاب سياسي خمتلف حول العدالة.
م كل من املوروًثت القانونية والسياسية أفكاراا خمتلفة عن الالضمان والتهديد يف ما خيص الشأن تقد

اإلنساين ويتم التعبري عنها بلغات خمتلفة تهشارك مع السلطة املؤسسية يف الدولة القومية ويعد اخلطاب 
 اخلاص حبقوق اإلنسان إحدى هذه اللغات.

 خالص البشرية
ة؟ هل تعلقة ابإلنسانية اليت تشارك يف لغات العدالة املرتبطة ابلتقاليد املختلفما هي االفرتاضات امل

تالئم بعض األفكار العلمانية بشكل أفضل من يريها؟ وسوف أنتقل اآلن إىل اخلطاب اخلاص ابخلالص 
عتقد أنه يقدم نوعاا من اإلجابة ألنه يستند إىل مفهوم التصرف السيادي. ولكن كتذكرة

ه
 الذي من امل

                                                           
24 The  Christian Science , June 22, 2000.Monitor 
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قانونية يف ابدىء األمر: جيب أال نعترب أن هذا اخلطاابت جمرد وسيلة لشرعنة وتقنني مواقف سلطوية 
مهسبقة، إذ إن لغات العدالة ال تربر السلوك السياسي ولكنها تساعد يف تشكيل العناصر السياسية 

 الفاعلة.
حتاد سان، خاصةا منذ اهنيار االلقد كانت اإلدارة األمريكية قوة رئيسية وراء حماولة عوملة حقوق اإلن

السوفييت. كما أهنا كانت عنصراا رئيسياا أيضاا وراء تطور فكرة وضوح العنصر البشري يف اخلطاب احلقوقي 
منذ هناية احلرب الباردة. لكن لغة حقوق اإلنسان أصبحت داخل الوالايت املتحدة األمريكية نوعاا من 

مريكي حديث، والذي أًثر قضية حقوق اإلنسان لكنه فشل السلع. وسوف أتناول اآلن حالة مواطن أ
 يف حشد الرأي العام وراءه يف مسعاه هذا.
النتقاد حركة احلقوق املدنية األمريكية يف  Malcolm Xيف خطاب شهري ألقاه مالكوم إكس 

ألمريكية. االستينيات، حث املواطنني األمريكيني على اللجوء حلقوق اإلنسان كوسيلة لتجاوز حدود الدولة 
واقتبس يف ما يلي جزءاا من خطابه أبسلوبه الشعيب القوي وذكائه القضائي احلاد. إال أن هذا التجاوز 

جمعة لعدد من « مالكومل إكس»واالرتقاء اللذان يسعى إليه 
ه
يتكون بدوره من سلطة الدولة السلطة امل

ول أن يهرب من عامل يتكون من الد الدول األخرى، وهي احلقيقة اليت تشري إىل أن املرء ال ميكن له
 القومية متساوية ككياانت سيادية لكنها تتفاوت يف القوة بشكل كبري.

إننا حباجة إىل توسيع نضال احلقوق املدنية إىل مستوى أعلى مستوى حقوق اإلنسان. فمهما  »
سام. وليس  مكنت يف نضال احلقوق املدنية، سواء عرفت أم مل تعرف، فأنت تقيد نفسك بتشريعات الع

إبمكان أي شخص يف العامل أن يتكلم ابمسك طاملا كان نضالك هو نضال احلقوق املدنية. فاحلقوق 
املدنية أتيت داخل نطاق الشؤون الداخلية يف هذا البلد. وابلتايل لن يستطيع إخواننا األفارقة أو اآلسيوييون 

حدة. وطاملا يف الشؤون الداخلية للوالايت املتأو األمريكييون الالتينيون أن ينبسوا بكلمة وأن يتدخلوا 
 «. األمر متعلق فقط ابحلقوق املدنية، فسيمل حتت تشريعات العم سام

من انحية أخرى، يقول إكس إن األمم املتحدة لديها امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان، وهو ما يفتح 
 : ا وهنغاراي اليت ارتكبت يف أفريقي ملاذا نوقشت كل الفماعات»السبيل أمام التحرر. ويستمر قائالا

وأمريكا الالتينية يف األمم املتحدة، يف ما مل تناقش مسألة السود فيها. إن هذا جزء من املؤامرة. فذلك 
الليربايل العتيد املخادع أزرق العينني، الذي من املفرتض أن يكون صديقك وصديقي، املفرتض أن 

ا أبي املفرتض أن يقوم بدور املستشار لنا، ال خيربان أبدا  يكون يف صفنا، املفرتض أن يدعم نضالنا،

https://www.history.com/topics/black-history/malcolm-x
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شيء عن حقوق اإلنسان. وفيما تستغرق الكثري من الوقت يف الصراخ أمام شجرة احلقوق املدنية، 
ا إذاا ما الذي ينبغي لن«. فأنت ال تعرف حىت إن هنالك شجرة حقوق اإلنسان على نفس األرض

 فعله؟ 
احلقوق املدنية لريتفع إىل مستوى حقوق اإلنسان، سيكون مبقدوران  عندما نوسع من نطاق نضال»

أن نناقش قضية اإلنسان اإلنسان األسود أمام األمم املتحدة. وميكن أن نضعها على طاولة اجلمعية 
العامة. وسيكون لنا أن نقاضي العم سام أمام احملكمة العاملية. يري أن املستوى الوحيد الذي ميكن على 

قيام هبذا هو مستوى حقوق اإلنسان. فاحلقوق املدنية تبقينا حتت قيود العم سام، وحتت أساسه ال
تشريعاته، ويف جيبه. وليست احلقوق املدنية إال أن نطالب العم سام أبن يعاملك ابحلسىن، أما حقوق 

كل   هبا. وهي احلقوق املعرتف هبا من قبلهللا اإلنسان، فهي شيء ولدان به. هي احلقوق اليت حباك ا
األمم على األرض. وأميا رجل يف أي وقت انتهك تلك احلقوق، فيمكن لك أن تقاضيه أمام احملكمة 
العاملية. لقد تضرجت أايدي العام سام ابلدماء، دماء الرجل الرجل األسود يف هذا البلد. إنه املنافق 

د للعامل احلر. كقائ  األول على وجه األرض. إن لديه التبجح، نعم هو كذلك، فنتصور أنه ينصب نفسه
نعم العامل احلر! وفيما تنشدون لالنتصار، أقول لكم: ارفعوا احلقوق املدنية إىل مقام حقوق اإلنسان، 
ارفعوا األمر إىل األمم املتحدة؛ حيث ميكن إلخوتنا األفارقة واآلسيويني واألمريكيني الالتينني أن يشدوا 

 .25«عموان بثقلهمإنسان صيين أن يد 800من أزران، وحيث ينتمر 
ا إىل ما دعاه مالكومل إكس مستوى حقوق  من انفل القول إن نضال احلقوق املدنية مل يرتِق أبدا
اإلنسان. وال أريد اخلوض يف األسباب السياسية احمللية والعاملية اليت حالت دون هذا. وقد فضلت اقتباس 

هو يعاجل أزمة العدالة ول، فالفقرات على طوهلا بسبب لغتها الالفتة. وفيها يقوم إكس بثالثة أمور: أما األ
العميقة يف أمريكا القائمة على العرق، ويدعي أنه ال ميكن حلها مبجرد املناورات احمللية، أي من خالل 
توسيع الدولة للمواطنة الكاملة لتشمل األمريكيني األفارقة. والثاين، يؤكد إكس بصمود على إنسانية 

الث، يقرتح عارضة شرسة ــ للدولة األمريكية وثقافتها السياسية. والثاألمريكيني األفارقة مبعزل كبري عن ــ ومب
إكس أن تلك العدالة جيب أن تقوم على إدانة الوالايت املتحدة يف حمكمة دولية، فالعدالة مرهونة 

                                                           
25 Speeches«The Ballot or the Bullet», in Malcolm X speaks: Selected  and , edited with prefatory notes Statements

by George Breitman (New York: Grove Weidenfield, 1990) pp. 34 - 35.  
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ابلقانون. وجيعل استدعاء حقوق اإلنسان من خالل أي رجل أسود من أمريكا منتهكاا للقانون. وال 
وق اإلنسان اليت يستدعيها السود أن حتدث مطالبة أخالقية، على اإلطالق، ابلنسبة ميكن للغة حق

هلؤالء الذين مت وصمهم كمنتهكني للحقوق، فهي لغة تعلن حالة احلرب وتوفر أسباابا كي تكون تلك 
 احلرب ضرورية. وابلتايل تعيد التأكيد على الصلة بني خطاب احلقوق واحلرب والثورة. فعلى أية حال،

بعد احلرب األهلية اإلنكليزية يف القرن السابع عشر،  1699جاء إعالن احلقوق اإلنكليزي يف العام 
وأخرجت حرب االستقالل األمريكية إعالن احلقوق األمريكي، وخرج إعالن حقوق اإلنسان واملواطن 

ا على الفماعات ردا  1948من خماض الثورة الفرنسية، وكان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العام 
املدمرة يف احلرب العاملية الثانية. ومل تمهر مثل هذه اإلعالانت والوًثئق من احلرب فحسب، بل محلت 
أيضاا جماز احلرب يف نطاق اإلصالح االجتماعي. كما أهنا سعت إىل توسيع ثقافة قانونية بعينها لتتجاوز 

الكومل إكس، الفرد عرب العامل، ومن مث، وابلنسبة ملموقعها األصلي يف أورواب وأمريكا هبدف حترير اإلنسان 
ذااتا ولدت حبقوق مؤكدة يري قابلة للتحويل، على الريم من أن عليها أو عليه النضال « اإلنسان»يعترب 

 يالباا حىت يتحرر وميارس حقوقه. 
لقد الحمت حنة أرنت، عندما كتبت عن نفس املوضوع الذي تناوله إكس يف خطابه، أن حقوق 

ر حقوق اهنار تصو »اإلنسان اعتمدت يف جوهرها على أن يكون اإلنسان مواطناا يف دولة أمة، فتقول: 
اإلنسان، القائم على التجربة املفرتضة لإلنسان يف حد ذاته، يف تلك اللحمة عندما تواجه األشخاص 

إن كانوا ما ت اخلاصة، و الذين احرتفوا اإلميان به للمرة األوىل مع األشخاص الذين كل املميزات والعالقا
زالوا بشراا. فالعامل مل جيد شيئاا مقدساا يف التجرد الكامل ملعىن اإلنسانية. ومن وجهة نمر المروف 
السياسية الطبيعية، من الصعب احلديث عن الكيفية اليت كان من املمكن ملفاهيم اإلنسان الذي انبنت 

س ب )كما يف الصيغ األمريكية(، أو أنه ممثل اجلنعليه حقوق اإلنسان، مثل أنه قد خلق على صورة الر 
البشري، أو أنه خيفي داخل ذاته املطالب املقدسة للقانون الطبيعي )كما يف الصيغ الفرنسية( أن تساعد 

يف الدولة العلمانية « القداسة». ومع ذلك، قد تكون أرنت قد الحمت أن 26«على حل هذه اإلشكالية
                                                           

26 TheHannah Arendt,  Origins of , new ed. (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1996), pp. 299 rianismTotalita
- 300.  
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، أ« اإلنسان»ألحياء احلقيقيني ولكن إىل احلديثة ال تنسب إىل البشر ا و املتخيل وهو املتصور جتريدايا
سي، ينتمي إىل دولة أمة معينة هو دائماا ما خيضع للعنف املؤس« حقيقي»يف حالة الطبيعة. فكل إنسان 

، كما أنه خاضع للتجنيد اإلجباري الذي قد يودي حبتفه. ووحده املواطن 27مبا يف ذلك عنف قوانينها
 يث اجملرد هو املقدس بفضل مشاركته اجملردة يف السيادة الشعبية. احلد

ابلطبع، أرنت حمقة يف أتكيدها على مركزية الدولة يف ضمان احلقوق لألفراد. وعلى الريم من أهنا  
 كانت تتحدث عن الالجئني األوروبيني بعيد احلرب العاملية الثانية، فإن مالحماُتا قابلة للتطبيق ابلكامل

ألفارقة األمريكيني. إذ إن إنسانيتهم وحدها هي اليت استدعاها مالكومل إكس، وليس أصلهم العرقي على ا
أو هويتهم الدينية، وليست إقامتهم الطويلة يف والية معينة داخل االحتاد منذ أتسيسها. وال ينبغي أن 

ر إىل شرحه ابلنم يعزى الفشل السياسي الستخدام إكس للغة حقوق اإلنسان إىل املؤامرة. إذ ميكن
حقيقة أن استخدامه لتلك اللغة قد جتاهل قوة الدولة اليت عاش فيها هو ويريه من األفارقة األمريكيني، 
يف ما توجه إىل جمموعة من الدول ال تلك من القوة أو السلطة كي تتدخل. متثل املوقف االستثنائي 

تمعيه وطنية وال حقوق اإلنسان. وقد أخرب إكس مسلألفارقة األمريكيني أهنم مل يكونوا حاملي ال احلقوق ال
احد  بيد أن األفارقة األمريكيني قد ولدوا أيضاا يف آن و «. أما حقوق اإلنسان، فهي شيء ولدمت به»قائالا 

كأمريكيني )حبقوق املواطنة القائمة فقط يف الوالايت املتحدة( وكبشر تصادف أن يكونوا سوداا )فلكي 
يف أمريكا ينبغي أن تكون أبيض(. وابلتايل قلص جانب من امليالد اجلانب اآلخر، تكون إنساانا كامالا 

، على الريم من ترابطهما، فليستا متطابقتني. وابلتايل،  وذلك ألن املواطنة وحالة أن تكون إنساانا
 أصبحت حقوق اإلنسان نمرية للغاية.

ات فقد كانت هناك العديد من اللغ ولكن، إذا كانت لغة حقوق اإلنسان مل حتدث إال األثر القليل،
                                                           

 تعتمد اإلنسان حقوق إن القائلة القاعدة يؤكد االستثناء هذا أن بيد إسرائيل، إنشاء حالة في مهًما استثناءً  هناك أن أرنت رأت 
 حقوق استعادة إن بل اإلنسان؛ حقوق فقدان على فقط الوطنية الحقوق فقدان يشتمل لم» تقول إذ الوطنية، الحقوق على

 .(299 ص) ،«اإلنسانية الحقوق تأسيس أو استعادة خالل من تحقق قد إسرائيل، دولة مثال ذلك على يبرهن كما اإلنسان،
 
27 ViolenceRobert Cover, «Violence and the World, «in M. Minow, M. Ryan, and Austin Sarat, ed; Narrative,  and 

the Law :The Essays of Cover, University of Michigan Press, 1992. 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2021© حكمة  21

األخرى اليت ميكن أن تعاجل هبا األزمات االجتماعية وأن يدافع هبا عن الضعفاء وأن يدعى هبا إىل 
 «. اإلنسان»اإلصالح اجلوهري. وكذلك طرق أخرى لتعريف 

وليس ) إحدى أهم تلك اللغات يف الوالايت املتحدة، واليت تتداخل مبعايري خمتلفة مع لغة احلقوق
ابلضرورة متساوية مع لغة حقوق اإلنسان( هي اللغة الرسولية. وعلى العكس من خطاب حقوق اإلنسان، 

ط، بل إهنا متجذرة ( فقالعهد القدميال تستخلص اللغة األمريكية الرسولية مفرداُتا وصورها من نص معني )
األخرى ديتني، إحداهما استباقية و بعمق يف سردايت مؤسسي األمة )األمريكية(. ومن املعروف أن هناك سر 

إحلاقية: واألوىل هي قصة فرار الطائفة البيوراتنية من االستبداد اإلنكليزي يف القرن السابع عشر من أجل 
احلرية الدينية، والثانية هي قصة أتسيس دولة واحدة من الوالايت الثالث عشرة ما أشر على رفض االستبداد 

 ءت احلرية من رفض التقاليد. ونبعت قوة اللغة الرسولية جزئياا من األصولاإلنكليزي. ويف احلالتني، جا
اليهودية املسيحية، ولكن بشكل خاص من سلسلة من التقسيمات األخالفية، أي الطغيان اإلنكليزي، 
ووثنية السكان األصليني، ودونية األفارقة العبيد. وتمل طبقة البشر مصونة عندما يستبعد منها الطايية 

وثين والعبد. ومهما كانت درجة إهانة األمر ابلنسبة لنا اليوم، فإن التعريف السياسي الذي انبـىن عليه وال
املفهوم األويل لفكرة اإلنسان الكامل هو بشكل ما ليس أقل مشولية من تلك املفاهيم اليت خلفته، ألنه 

 وحدهم. « بشر عن حق»يعرف الطبقة اليت ينتمي إليها كل من هم 
يف الثقافة السياسية األمريكية، كانت قصة األسر » George Shulman ورج شوملانيقول ج

واخلالص ومرياث التأسيس الرسولية، ومن مث االحندار من األصول واالنعتاق دائماا خامة على حنو خاص. 
تمع فقد روى األمريكيون هذه القصة كي يعطوا السلطة لالدعاءات حول احلقوق وعدم املساواة وعضوية اجمل

. وابلتايل، تسمح هذه اللغة ورمبا تشجع على حتديد 28«والتاريخ وما حتمله هذه االدعاءات من معانٍ 
أشكال األزمات االجتماعية وإدانة الملم االجتماعي من قبل هؤالء الذين حيتلون موقع املركز يف الليربالية 

ها تقوم هبذا من خالل أصل معني األمريكية، ومن قبل هؤالء الذين يقفون خارجها كنقاد هلا. ولكن
واستبعادي. فهي تضمن الوعد ابحلرية الذي جيب إنقاده وحتذر من االهنيار أو الفساد الذي يهدد ذلك 
الوعد، بيد أهنا تتطلب دائماا خالص الذوات للدفاع عن وضعها اإلنساين وكي تلحق بعامل األفراد األحرار 

                                                           
28 Political (George Shulman, «American Political Culture, Prophetic Narration, and Toni Morrison’s Beloved» 

Theory, vol. 24, no. 2, 1996, p. 295. 
 

https://berkleycenter.georgetown.edu/people/george-shulman
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 املتساوين ذوي السيادة. 
اللغة هي ما وظفته قيادة حركة احلقوق املدنية يف أمريكا بنجاح. وهي تلك اليت لقد كانت هذه 

، وابلتايل «لقد حان الوقت اآلن كي حنقق وعد الدميقراطية احلقيقية»استخدمها مارتن لوثر كينغ عندما قال 
قد نكون مذلني » الا ويلتفت كينغ إىل رفاقه األمريكيني األفارقة قائ« إىل ياية أمريكا )وهي( احلرية»الوصول 

ومهانني، إال أن مصريان مرهون مبصري أمريكا؛ )ألن( الرتاث املقدس ألمتنا وإرادة الرب اخلالدة هي ما 
ومني الذين يوماا ما سيعلم اجلنوب أن أبناء الرب احملر »ويستمر كينغ ليعلن «. يتجسد يف مطالبنا املتكررة

 تراثنا عن أفضل ما يف احللم األمريكي والقيم األكثر قداسة يف جلسوا للغداء، أهنم كانوا يف احلقيقة يعربون
اليهودي املسيحي، ومث يعيدون األمة أبكملها إىل منابع الدميقراطية تلك اليت حفرها اآلابء املؤسسون بعمق 

. ومن هنا، حيدد خطاب كينغ السياسي ذنب األيلبية البيضاء 29«عند صياية الدستور وإعالن االستقالل
 ا على التكفري عنه؛ إذ يسعى ال جملرد توسيع احلقوق املدنية كي تشمل كل املواطنني األمريكيني بغضوحيثه

ابألساس مفهوماا  «العدالة»النمر عن العرق، ولكن أيضاا لتجديد أمريكا لنفسها. وابلنسبة لكينغ، ليست 
ان السعي فكرة اخلالص. فقد كقانونياا علمانياا، كما هي ابلنسبة ملالكومل إكس، بل مفهوم ديين، فهي 

للخالص واخليص اآلخرين مبثابة استعادة للرتاث اليهودي املسيحي بشكل عام، وللتعبري األمريكي عنه 
بشكل خاص، ويف هذه احلالة، امتزجت لغة العهد القدمي الرسولية ابللغة اخلالصة للعهد اجلديد. لقد أصبح 

 ضاء. كانت تقدم به نفسها، االستعادة األخالقية لأليلبية البي  مشروع حركة احلقوق املدنية، إىل احلد الذي
يقف خطاب كينغ املسيحي بعمق على النقيض من لغة حقوق اإلنسان اليت استخدمها مالكومل 
إكس. فهو خطاب، على طريقته، ليس أقل دوليتة )إذ إنه يبحث عن احلقوق املدنية من خالل الدولة(، 

ي اإلنسانية العاملية( من خطاب مالكومل إكس، ولكن ألنه ابلضبط كان وليس أقل عاملية )فهو يستدع
                                                           

 :في مقتبس 29
George Shulman, «Race and the Romance of American Nationalism in Martin Luther King, Norman Mailer, and James 
Baldwin» (Unpublished typescript, p. 9).  

 من لعدد وكذلك الموضوع، هذا حول المنشورة وغير المنشورة وأعماله لشولمان الرسولية األميركية للغة بفهمي أدين 
 مع أتفق ال أني المؤكد من والذي الفهم، ذلك عليه بنيت الذي الفهم عن مسؤول غير هو وكالعادة، .معه يةالشخص المناقشات

 .فيه جاء ما كل
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متوجهاا إىل أمريكا )مستدعياا آابئها املؤسسني وتراثها اليهودي املسيحي(، وقد عمل على تعبئة الرأي 
العام األمريكي من أجل التغيري بطريقة مل ميكن مالكومل إكس قادراا على القيام هبا. ومع ذلك، فلم يكن 

 خطاب اخلالص هذا مماثالا للمشروع اخلالصي الذي تبنته احلكومة األمريكية. 
ويشرح املشروع اخلالصي احلكومي على سبيل املثال مترير الكونغرس وتصديق الرئيس على قانون 

ن و : وليس من املدهش أن يبدأ القسم الثاين/أ من هذا القانون، واملعن1998احلرايت الدينية العاملية يف العام 
( تؤسس 1)»بتعريف اهلوية الوطنية ألمريكا من خالل سردية اخلالص، حيث ينص على: « األحكام» بــ

حرية الدين األساس األصيل لوجود الوالايت املتحدة. فقد فر العديد من آابء األمة املؤسسني من االضطهاد 
ق احلرية يف الدين كحق أسسوا يف القانون حالديين ابخلارج واعتزوا يف قلوهبم وعقوهلم مبثالية احلرية الدينية. و 

أساسي وكعماد لألمة. ومنذ ميالدها حىت يومنا هذا قّدرت الوالايت املتحدة إرث احلرية الدينية، وكرمته 
. ومن مث، يؤسس «من خالل التعبري عن احلرية الدينية وتوفري املالذ هلؤالء الذين يعانون من االضطهاد الديين

ة الوالايت املتحدة يف هذا املقام، ويطالب رئيسها إبنفاذ احلرية الدينية عاملياا من خالل هذا القانون لسياس
استخدام العقوابت االقتصادية أينما كانت ضرورية، وإبقامة مكتب داخل وزارة اخلارجية كي يبلغ سنوايا 

ري تدريب وأيمر بتوف عن حاالت االضطهاد الديين يف الدول األجنبية )أي يف ما عدا الوالايت املتحدة(،
 . 30ألعضاء وزارة اخلارجية األمريكية، وما إىل هنالك« احلرايت الدينية»على 

يف هذا  بل يسعى إىل حترير الناس« القيم املسيحية»إن امللمح الدال يف هذا املشروع أنه ال يدعم 
ين كل شيء ميكن للدولة علماالعامل، وأن يعطي هلم احلق يف اختيار معتقداُتم الدينية واليت تعين يف عامل 

العلمانية حتمل إطالق سراحه. ومن املهم أن الوالايت املتحدة ابعتبارها زعيمة احلضارة اليهودية املسيحية 
ينبغي هلا أن تقوم على هذا املهمة العلمانية، أن تقوم بتحرير االعتقاد كما تقوم بتحرير امللكية، أي أنه 

                                                           
 يأتي أنه كما مسيحيًا تحيًزا يحمل القانون أن إلى أخرى، نقاط ضمن أشاروا، وقد القانون لهذا أميركيون نقاد تعرض بالطبع 30

 الحرية لدعم المتحدة الواليات سياسات» بعنوان مهم تقرير 1997 العام في سبقه وقد .التبشيرية اإلنجيلية المنظمات برعاية
 United States Policies in Support of Religious Freedom : Focus on المسيحيين على التركيز :الدينية

Christians»، المسيحيين باضطهاد الكبير االنشغال ويجد .أولبرايت مادلين الخارجية وزيرة كتبتها مقدمة حمل والذي 
 األميركية السردية أن على فقط تؤشر االنتقائية هذه أن بيد .اإلعالم في بقوة له انعكاًسا (المثال سبيل على المسلمين واستبعاد)

 .عالميًا تطبيقه يتم ما هي للخالص
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كية، ه بدون أية عوائق قانونية. تعمل اآلن لغة اخلالص العلمانية األمري موضوع ميكن التفاوض حوله وتبادل
بكل خصوصيتها، كقوة يف عامل العالقات اخلارجية من أجل عوملة حقوق اإلنسان. إذ إن ما تقوم عليه 

ريكية ية األممتقاطعتان عملياا، فالثقافة السياس« أمريكا»و« احلرية»هذه اللغة، يف هناية األمر، هو فكرة أن 
 «الدميقراطية»ومن مث، فإن «. نور لألمم»هي )كما يقول الكتاب املقدس عن الشعب املختار( 

هي أجزاء ال تتجزأ من املشروع األخالقي العوملي للدولة األمة « أن تكون حراا»و« حقوق اإلنسان»و
يني أنفسهم من األمريكاألمريكية، أي مشروع أنسنة العامل، وهو جزء مهم من الطريقة اليت يرى هبا كثري 

من انحية أخرى يفرتض خطاب مارتن لوثر كينغ املسيحي، مع كونه «. األشرار»يف مقابل األعداء 
 ، استعداداا من جانب نشطاء احلقوق«األعداء األشرار»ويتحاشى لغة « الالعنف»متصالا ابملمارسة و

إلنقاذ وأنسنة  يف مشروع الوالايت املتحدة املدنية يف اجلنوب للمعاانة، وهو استعداد ال ميكن العثور عليه
العامل. يوسع كينغ من خربة األمل، مثل ياندي من قبله، من التعاطف إىل اإلشفاق، وجيعل منه ذا معىن 

 وفعاالا يف دولة علمانية بعينها. 
، إذ «فيةية الثقاالنسب»يف مقابل « مثاالا عاملياا أعلى»يالباا ما يتم إعالن حقوق اإلنسان ابعتبارها 

تعترب األخرية أكرب من جمرد عذر للتغاضي عن أشكال القسوة احمللية. إن الغرض من مناقشيت لكل من 
مالكومل إكس ومارتن لوثر كينغ يف جزء منها إيضاح الطريقة اليت أصبحت هبا اللغتان، لغة النبوءة احملددة 

مريكا. وحنتاج املشروع العاملي األخالقي ألثقافياا ولغة حقوق اإلنسان العاملية،  متشابكتني عن قرب يف 
ا على فهم ح«العاملية»و« النسبية»التأكيد على هذا، ألن الفصل بني  قوق ، كما أعتقد، ليس مفيدا

قافات الث)»اإلنسان. ابلطبع لدى كل فرد بشكل عام رأيه اخلاص حول أعراف واعتقادات اآلخرين 
يي أم أنه ال يبايل على اإلطالق، بيد أن هذه احلقيقة يف رأ ، سواء كان يعتربها خرية أم شريرة«(األخرى

هي أقل إًثرة لالنتباه من التساؤل عن نوع العنف )املعنوي أو القانوين أو العسكري( الذي تربره مثل 
 «.األحكام»هذه 

 املالك لذاته« اإلنسان»
حقوق »مة يف لف« ساناإلن»ال يعرف كلمة « اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان»قلت يف ما سبق إن 

إال بكوهنا )كحشو يري مفيد( الفاعل يف حقوق اإلنسان اليت مت التنمري هلا من قبل ابعبتارها « اإلنسان
 ؟ «املمارسة»حقوقاا طبيعية. ولكن ما نوع اإلنسان الذي تعرتف به حقوق اإلنسان يف 
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باا طبيعياا بني ن أن هناك تناسإن هؤالء الذين يصيغون وينفذون السياسات الغربية يالباا ما يفرتضو 
ذا توجهات معينة ويتضمن ه«. املعايري الغربية»والثقافة األوسع لــ « حقوق اإلنسان»الثقافة القانونية لــ 

حنو اجلسد البشري وحنو األمل . لقد ذكرت يف الفصل الثالث بعض آراء ما بعد عصر التنوير حول 
ن أتناول ثيل السجن ابعتباره إنسانياا مقارنة ابجللد. وهنا أود أمقاييس املعاانة اليت قد مسحت أبن يتم مت

؛ وهي التوجهات حنو اجلسد املشار إليها من خالل التفضيالت األخالقية ــ أي ملاذا  فكرة خمتلفة قليالا
على سبيل املثال يكون احلبس، ورمبا احلبس االنفرادي، شكالا مقبوالا من العقاب، يف ما ال تقبل أي 

 سة عقابية تسمح ابلتعدي على اجلسد مباشرة. ممار 
من الواضح أن سالمة اجلسد قد منحت قيمة عليا وهو ما يفسر جزئياا الفزع اخلاص الذي 

ألنه ال يوجد « جزئياا». وأقول 31يصيب أورواب وأمريكا من عادة ختان اإلانث يف بعض مناطق أفريقيا
ي، ادة األخرية مألوفة يف الغرب اليهودي املسيحفزع مقارن بسبب عادة ختان الذكور. وابلطبع الع

أما العادة األوىل فال. ولكن هناك مما هو أكثر من ذلك. هناك اعتقاد أن ختان اإلانث، على العكس 
من ختان الذكور، يتدخل يف املتعة اجلنسية للمرأة. فاالستمتاع ابملعاشرة اجلنسية جزء له قيمة يف أن 

. وعليه، يصبح 32 أي شيء يتدخل يف هذه املتعة بشكل قوي يري إنسايننكون بشراا؛ وابلتايل يعترب
األمر موضوعاا حلقوق اإلنسان وانتهاكاا هلا. لذلك، هنالك يكمن عدوان على السالمة املادية للجسد 

على السواء.  33«الكاملة»والتدخل )أو هكذا يعتقد( يف قدرة الذات على اختبار املتعة اجلنسية 

                                                           
 على مرتبط اإلناث ختان أن اإلعالم وسائل في انطباعات المجال هذا في النشطاء يعطي فيما أنه هنا المالحظة تجدر ربما 31

 ممن (األغلبية ربما) كبير وعدد يمارسونه، ال العالم مسلمي من الساحقة األغلبية فإن اإلسالمية، بالمجتمعات خاص وجه
 .المسلمين غير من هم يمارسونه

 
 اإلنسانية القدرات »قائمة في الموجودة ،«الجسدية السالمة »جوانب كأحد« الجنسي الرضاء فرص »نوسباوم مارثا تقتبس 32

 .النساء والتطور اإلنساني: اقتراب القدرات المؤثر كتابها في «األساسية
Women and Human Development: The Capablities Approach , Cambridge University Press, 2000, p.78. 

  .مثير أمر لهو قانونيًا تحمى وأن بوضوح تعرف أن لها يمكن «الجنسي الرضاء فرص» أن افتراض إن 
 

 تقريرها في الدولية العفو منظمة تقول ثم ومن .القضية هذه اإلنسان حقوق مدافعو بها يقدم التي الطريقة بالضبط هذا ليس 33
 Female Gentile Mutilation - A Human Information (1998) إنسانية معلومات حزمة :اإلناث ختان» بــ المعنون
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 جسده أو جسدها وهلما احلق يري القابل للتحويل يف االستمتاع به. فاإلنسان ميلك 
فتح النقاش  Martha Nussbaumمارًث نوسباوم يف سلسلة رائعة من املنشورات، أعادت 

حول السؤال القدمي عن الطبيعة اإلنسانية من خالل الفكرة األرسطية عن القدرات اإلنسانية اليت ترى 
ق اإلنسان. وتكمن الفكرة األساسية لدى نوبسباوم يف أنه ميكن إعداد أنه ميكن ربطها مبفهوم حقو 

القدرة على استخدام احلواس من أجل التخيل والتفكري »قائمة من القدرات اإلنسانية الوظيفية )مثل 
ل التعليم ، طريقة يتم االطالع وتنميتها من خال«إنسانية حبق»والتعقل، والقيام هبذه األشياء بطريقة 

، مبا يف ذلك، وإن مل قاصراا عليه، القدرة على القراءة والتدريب العلمي والرايضي األساسي. الكايف
والقدرة على استخدام اخليال والفكر يف رابطة مع جتريب وإنتاج األعمال واألحداث ذاتية التعبري ذاتية 

د الطبيعة اجلامعة هلذه (. وميكن أن جن34«االختيار، سواء كانت دينية أو أدبية أو موسيقية وما إىل ذلك
، واليت «لاإلمجاع املتداخ»( حول  جون رولزالقدرات، طبقاا لنوسباوم، يف الفكرة الرولزية )نسبة إىل 

ما أعنيه ابإلمجاع »هلا يف املقدمة. تقول نوسباوم  تشارلز اتيلورانقشتها إبجياز يف عالقتها مع استخدام 
مل، أو ر معني بدون قبول رؤية ميتافيزيقية حمددة حول العااملتداخل هو أن الناس قد يتشاركون يف تصو 

. يري أن 35«أية رؤية أخالقية أو شاملة حمدد، أو أية رؤية معينة حول الشخص أو الطبيعة اإلنسانية

                                                           
Pack. «وإنفاذ باحترام الدول التزام على منه، المستقاة الدولية المعايير من وعدد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن يؤكد 

 .الصحة في والحق النوع أساس على التمييز من والتحرر والعقلي، الجسدي األمن في الحق مثل األساسية اإلنسان حقوق
 :انظر .«االلتزامات لتلك انتهاًكا اإلناث ختان على القضاء لضمان المناسبة اإلجراءات اتخاذ في الحكومات فشل ويعد

<http: //www.amnesty.org/ailibi/inticam/femgen/fgm4.htm> 
 مثل العرفية، الممارسات لهذه اإلشكالية الجوانب بعض إغفال يتم النوع، أساس على وبالتمييز باألمن ذلك ربط خالل ومن 

 التي النبرة وتدعو .والجدات األمهات قبل من بإصرار نساء خالل من طقوسيًا البنات على يمارس اإلناث ختان أن حقيقة
  .«عنها بالتخلي» إقناعهم من بداًل  ممارسيها وعقاب العادة هذه تجريم إلى إجراءات اتخاذ الحكومات من الطلب فيها يتم

 
34 79. -. pp. 78 Nussbaum  
 

35 Ibid. p. 76.  
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https://hekmah.org/%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/
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لسالمة فيها. فلو أن شخصاا يتمتع اب« اإلنساين»فكرة نوسباوم حول القدرات اجلامعة تعرب عن فكرة 
رة على أن يعرب عن ذاته أو ذاُتا، وله احلق يف اختيار ما يعتقده أو تعتقده وما اجلسدية والقدرة احل

« اسياجلوهر األخالقي القائم بذاته للتصور السي»يتصرف به أو ما تتصرف به، فإن هذا ليس جمرد 
الذي يتشارك الناس فيه. إن هذا لتفسري يليظ ملعىن كينونة اإلنسان، وإن كان هو ما يعزز حقوق 

 سان. اإلن
وبوصفها رؤية حول الطبيعة اإلنسانية، فإهنا تستتبع أنه أينما ال ميكن ممارسة هذه القدرات نتيجة 
لعوائق حتول دون هذا، فإن إزاحة تلك العوائق ستسمح للبشر إما مبمارسة )وتصنيف( قدراُتم بعفوية، أو 

وكيفية « ةاحلسن»ماهية القدرات االختيار حبرية عدم القيام هبا. ومع ذلك، سيكون على البشر تعلم 
ممارساُتا، أو أن ميتنعوا عن ممارسة الرذائل اليت تضر اآلخرين. ويف النهاية، البشر قادرون أيضاا على القسوة 
واجلشع والصلف واخليانة، ويف احلقيقة اندراا ما وجد شيء ال يقدرون عليه. لذلك، وبعيداا عن القدرة على 

حىت « قالعوائ»جتماعية الضارة، سيكون لدى شخص ما القدرة على حتديد تعريف الرذائل وآًثرها اال
القوة « هذه»يتمكن من إزاحتها، وكي يؤكد أيضاا، ابلقوة إذا استلزم األمر، على عدم عودة الرذائل. إن 

 .السيادية قدرة إنسانية هي األخرى، ولكن ليس من حق كل إنسان أن ميارسها حبرية بناءا على هذا التفسري
فعندما يتم تغليفها ابلدولة، تصبح السلطة العدلية شرطاا ضرورايا الزدهار حقوق اإلنسان. وطبقاا لنوسباوم، 
ا ينبغي ملثل هذه الدولة ابلطبع أن تلتزم ابلقيم العاملية. وعلى هذا النحو، فلن تضمن احلقوق نفسها ملواطنيه

ى حلزن والغضب املربر، ورمبا قدرُتم علفقط بل ستضمن أيضاا قدرُتم على ممارسة مشاعر احلب وا
. 36«انية حبقإنس»استخدام احلواس من أجل التخيل والتفكري والتعقل، والقيام هبذه األشياء بطريقة »

الريم من  ، وعلى«اإلنساين حبق»وتكمن إحدى الصعوابت هنا يف أن الدولة األمة تصبح هي من يعرف 
من يري  لوظيفة وتقوم إبسناد تعريف القدرة فقط إىل الدولة، إال أنهأن نوسباوم حتاول التمييز بني القدرة وا

 املمكن دائماا التفريق يف ما بينهما.
كما أن هناك العديد من اإلشكاليات املعروفة واملتعلقة هبذه الرؤية، واليت قد نشري إليها بصورة 
عابرة. أوالا قد تواجه القدرة على اختيار أو عدم اختيار ممارسة تلك القدرات حبرية تناقضاا: ألن 

ى سبيل املثال؛ ع )علبعض اخليارات يري قابلة لإللغاء، فإهنا قد تشكل عقبات أمام االختيارات األوس
                                                           

36 op.cit. p. 78.  
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ال ميكن لشخص أمي أن يقوم ابختيار مطلع خبصوص تعلم القراءة إال إذا كان قد اخترب جتربة التعليم، 
ا فال ميكن له أن يغري رأيه(. وًثنياا، هناك حقيقة معروفة مفادها أن  ولكن مبجرد أن يصبح متعلما

القدرات »كون فسريات متضاربة. فعندما تالقدرات البشرية والمروف اليت تتحقق من خالهلا اخضع لت
 مكرسة قضائياا، تكون قضية تفسريها ميزة للسلطات القضائية واخلرباء الفنيني يف ما يتم« البشرية

 إقصاء السياسة املالئمة. أي ابختصار، تصبح املسألة قضية هيمنة ال تفاوض. 
ل حقوق تعزيز المروف اليت تسه يف عامل من الدول األمم، من لديه السلطة لتفسري والقدرة على

الذي حتافظ عليه؟ يف اجتماع عقد منذ عامني، الحظ املمثل التجاري للوالايت « اإلنسان»اإلنسان، و
املتحدة الذي يتفاوض على مسألة دخول الوالايت املتحدة ملنممة التجارة العاملية عند إجابته على 

ان السياسي الدميقراطي وااللتزام األعمم حبقوق اإلنسمن املؤكد أن اإلصالح »سؤال أحد الصحافيني أنه 
، ومن مث هناك صلة مباشرة بني التجارة 37«االنفتاح على الغرب واملعايري الغربية»يتعززان من خالل 

ليها  فما الذي ميكن أن تكون عليه تلك املعايري عندما ينمر إ«. املعايري الغربية»احلرة وحقوق اإلنسان و
 ق أبلوان خمتلفة من الذاتية؟ كأسلوب حياة متعل

 Ignacio Ramonetيف مقال نشر مؤخراا حول أمريكا كقوة عممى، يسرد إيناثيو رامونيت 
حجم هيمنة الوالايت املتحدة العسكرية والدبلوماسية « اللوموند ديبلوماتيك»رئيس حترير جملة 

يولوجيا الليربالية قد إليها مع اعتبار األيدواالقتصادية والتكنولوجية، مث أيخد متسائالا عن ملاذا ال يتوجه ن
 الدميقراطية القائمة على املساواة واالستقاللية؟ يف ما يلي أقتبس إجابته احلاذقة كاملة.

ليس هناك شك يف أن الوالايت املتحدة حتتضن ثقافة وأيديولوجيا. فقد كانت لوقت طويل »
ميع عن حق.  نانني املبدعني الذين يثريون إعجاب اجلموطن العديد من املثقفني الرائعني واحملرتمني والف

«. اهليمنة الكاريزمية»كما أن تقفوقها ميتد ليسع املستوى الرمزي، مبا يضفي عليه ما يطلق ماكس فيرب 
وقد فرضت الوالايت املتحدة هيمنتهتا على املفردات واملفايهيم واملعاين يف مجيع اجملاالت فأضحى 

از اليت اخلفها ابلكلمات اليت تقدمها . أي أهنا توفر لنا شيفرات حلل األلغ علينا أن نصوغ املشكالت

                                                           
37 , Monitor Christian ScienceJustin Brown, «After China Pact: a Diminished Role for Human Rights», 

November 19, 1999, p. 4. «التشديد في األصل.» 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Ramonet
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اليت تعقدها. وقد أنشأت العديد من املراكز البحثية وخالاي الفكر فقط للقيام بتلك املهمة، حيث 
 تتقوم بتوظيف آالف احملللني واخلرباء. وتنتج تلك الكياانت البارزة العديد من التقارير حول املوضوعا

القانونية واالقتصادية واالجتماعية من منمور يدعم فكرة السوق احلرة وعامل األعمال واالقتصاد 
العاملي. وجيذب عملهم املمول بسخاء انتباه وسائل اإلعالم ويبث عرب احملطات املختلفة ليصل العامل 

ان السليب للشعب ع اإلذعأبمجعه.. وحبيازُتا لقوة املعلومات والتكنولوجيا، تؤسس الوالايت املتحدة، م
الذي تسيطر عليه، قمعاا دمثاا أو طغياانا بشوشاا. وهذا هو األمر احلاسم؛ ألن صناعات الثقافة اليت 
تسيطر عليها هي ما أيسر خميلتنا. إن الوالايت املتحدة تستخدم املهارات واخلربات كي تسكن 

ألجنبية و رؤوسنا. وفيما يبلغ حجم األفالم اأحالمنا أببطال اإلعالم، تلك األحصنة الطروادية اليت تغز 
فقط، تغمر هوليوود العامل، وأييت من وراء هذا املسلسالت التلفزيونية وأفالم  %1املعروضة يف أمريكا 

الرسوم املتحركة وألعاب الفيديو والعروض الكوميدية واملوضة والتطوير احلضري والطعام. ويهرع 
د تلك املعابد اليت صممت جمل« املوالت»دة يف مراكز التسوق املؤمنون لعبادة األيقوانت اجلدي

االستهالك. وتقوم هذه املراكز حول العامل أمجع بنشر طريقة احلياة هذه، يف عامل من العالمات التجارية 
والنجوم واألياين واملشاهري واملاركات واملقتنيات وامللصقات واالحتفاالت )مثل االنتشار يري العادي 

الووين يف فرنسا(. أييت كل هذا مصحوابا خبطاب مغِو عن حرية االختيار والتحرر االستهالكي لعيد اهل
 200املدعوم بصناعة إعالنية مهووسة وهائلة احلضور )يتجاوز اإلنفاق على اإلعالانت سنوايا حنو 

مبكان  دبليون دوالر( وهي تتعامل مع الرموز كما السلع ابلقدر نفسه. لقد أصبح التسويق من التعق
حىت إنه يستطيع أال يبيع اسم عالمة جتارية أو عالمة اجتماعية فقط، بل قد يبيع هوية أيضاا. فاألمر  

اإليواء. لقد أتقنت اإلمرباطورية األمريكية فن الرموز و «.. أن متتلك يعين أن تكون»كله قائم على مبدأ 
س أفكاراا ال ا املنوم عقولنا ويغر ومن خالل تقدمي تسلية يري حمدودة وتشتت ال ينتهي، يدخل سحره

تنتمي إلينا. ال تسعي أمريكا للحصول على خضوعنا ابلقوة، بل إبيقاعنا أسرى للسحر. فليس هلا 
حاجة يف إصدار األوامر، إذ إهنا قد حصلت على رضائنا ابلفعل. وليس هناك داع إلصدار 

 . 38«التهديدات، ألهنا قد رحبت بعطشنا للذة
الة كربهان قاطع على ما حيدث يف العامل. فما يهم فيها هو التفسري الذي تقدمه ال أورد هذه املق

                                                           
38 0. , May 200Le Monde DiplomatiqueIgnacio Ramonet, «The Control of Pleasure»,   
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لكلمات صياية املشكالت اليت اخلفها )أمريكا( اب»للكيفية اليت تكيف هبا اجملتمع الدويل، من خالل 
 مع اللغة األقوى واألكثر حداثة، تلك اللغة اليت يتضح فيه احلق املتساوي للجميع يف« اليت تقدمها

. إن اعرتاف رامونيت أبن 39الصحول على اللذة ابعتباره مشروع اخلالص العلماين الذي تقدمه أمريكا
ريبة املرء يف التصرف كما حيلو له )وفعل ما يسعده( اليت يثريها خطاب التسويق مألوف مبا يكفي، إذ 

لنسبة هو مالحظ ابإن تطبيع الريبة االستهالكية هي ملمح واضح للمجتمع الرأمسايل املعاصر كما 
لنقاده وداعميه على السواء. وكذلك من املألوف رأيه يف أن الكائن البشري املفرتض يف ثقافة السوق 
املعاصرة هو فرد مستقل يسعى للمتعة ويتجنب األمل. وابلضبط كما تفرتض الدميقراطية االنتخابية تكافؤ 

خل أي حزب سياسي، فإن اسرتاتيجيات املواطنني، )إذ إن كالا منهم حيسب كواحد وواحد فقط( دا
السوق تفرتض تكافؤ املشرتيني )فكل منهم حيسب كواحد فقط( داخل أية سوق. ويف كلتا احلالتني، 
تعترب الذات اليت تقوم ابلشراء جمرد موضوع إحصائي ينغي استهدافه، سواء كان مضافاا أم منفصالا عن 

مثل التجاري للوالايت املتحدة أبن االلتزام حبقوق األفراد اآلخرين. إن هذا هو ما يفسر حديث امل
ة، وهو ما الضبط لتحل حمل املعايري القدمي« املعايري الغربية )أي األمريكية(»اإلنسان إمنت يتعزز بتحقيق 

مع القول أبن االنفتاح على التجارة احلرة مع الغرب وتطوير جمتمع السوق من شأنه أن يعزز حقوق 
 اإلنسان. 

 أن مثل هذا االدعاء يتسم ابلغرور، أو على العكس أنه مشوه أخالقياا، فقد يكون ليست فكريت
                                                           

 فهي .ببساطة مناهضيها تغوي ال المتحدة الواليات أن توضح /11  9أحداث أعقبت التي« اإلرهاب على الحرب »أن غير 39
 وراء سعيًا فقط باعتبارها األميركي اإلعالم في اإلرهاب على الحرب تقدم ولم .ضدهم المدمرة القوة الستخدام مستعدة

  :انظر القضية، هذه حول النقاش من المزيد على لالطالع .األفغانيات النساء تحرير أجل من حربًا بل اإلرهابيين
Charles Hirschkind and Saba Mahmoud, «Feminism, the Taliban, and Politics of Counter Insurgency», 
Anthropological Quarterly, vol. 75, no. 2 (spring 2002).  
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2021© حكمة  31

يد أن يف احلقيقة متشمية ومرتابطة. ب« الثقافات» . وكما ال يكل النقاد من تذكريان، فــ40هذا صحيحاا
الثقايف  عوليس ما يعنيين هنا إذا ما كان االقتال«. مقتلعة بدون تساوي»الثقافات أيضاا متثل ممارسات 

وسيلة لتأكيد اهليمنة السياسية أم أنه جمرد أثر هلا، أو ما إذا كان هذا االقتالع تغرياا ضرورايا لنمو اإلنسانية 
العاملية أم أنه مثال على السيطرة الثقافية. ما أود التأكيد عليه هو أن الثقافات قد ينمر إليها بصورة 

ر وما إىل ذلك(، ولكن أيضاا ميكن ينم« جمزأة»و« محةمتال»و« حمدودة بوضوح»)مثل القول « بصرية»
بشكل  اليت تشكل أمناطاا من احلياة،« املمارسات»إليها يف شكل احلاالت الزمانية للقوة اليت ميكن لــ 

صحيح أو خاطئ، أن تتعرض للتجزيء أو للتجرمي أو للعقاب، واليت ميكن من خالهلا أن توجد ظروف 
. إن االستياء من جانب الضعفاء لكوهنم يعاملون بقسوة من جانب 41نسانإلمناء ضروب خمتلفة من اإل

                                                           
 من تقرير في  Shai Osterأوستر شاي الصحافي يقول .جديدة لفظية سلوكيات تعلم« ربيةالغ المعايير »اكتساب يتضمن 40

 اسم تصريف في «األميركية باللهجة التفكير» فصل أمام منضبطة صفوف في تدافعوا الذين طالب المئتا أتقن لقد» بكين
 .«لغويًا أنفسهم بيع :النهائي النجاح وبين بينهم تحول ظلت واحدة مهارة أن بيد .المفعول واسم الجر حروف واستخدام الفاعل

 «األنا» الفاعل ضمير استخدام يعتبر الصين، ففي :الجازم األميركي األسلوب من بقليل» وانغ فيكتور الفصل مدرس وينصح
 حتى غيتس بيل تكون أن عليك أن يعتقدون» الصينين التالميذ أن من وانغ ويشتكي .«الكونفوشية التواضع تعاليم ضد

 األسلوب صاحب الفرد لكن .تمتلكه شيء بكل تفخر أن وعليك ذاتك، تملك فأنت .«متميز إنك وتقول بفخر نفسك عن تتحدث
 بغض «بخير» الجواب فيكون «حالك؟ كيف» بــ أحدهم يحيك فعندما :صراحة أقل يكون أن يتعلم أن عليه الجديد الجازم
  «به تشعر عما» النظر

(Chritian Science Monitir, 14 June, 2000). 
 المعيار» هذا أن في تتمثل الفكرة أن غير حديثهم، في مدققين أشخاًصا أو حديثهم في جازمين األميركيين كل ليس بالطبع 

 .واألخالقي االجتماعي للتقدم ضرورة باعتباره االنتشار واسع أضحى «الغربي
 

 المعاصرين، الثقافية التعددية منظري لدى وجاذبيته الثقافة، حول« السائل »األنثروبولوجي المفهوم حول ثاقبة مقالة في 41
 إلى وما وهجينة ومتنوعة محددة وغير جزئية الثقافة تعد من إلى بالنسبة» وهو سؤااًل  David Scott سكوت ديفيد يطرح
  «المحلي؟ للشخص أم لألنثروبولوجي بالنسبة هل ذلك،

(David Scott, «Culture in Political Theory», Political Theory, vol. 30, no. 4, 2002). 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2021© حكمة  32

األقوايء ردة فعل إنسانية عفوية، ولكن تعلم رؤية بعض املمارسات احملددة ابعتبارها يري مقبولة، وأن 
هذا مل يكن وضعها يف ما سبق، وتنميم املعارضة االجتماعية ضدها، هي خطوات يف سبيل إعادة 

 ن.أتسيس اإلنسا
ثقافات »فوايا إىل ع« الثقافات التقليدية»يف العامل املعاصر متبادل االعتماد، ال تنمو وال تتطور 

إذ إن الناس يدفعون أو يغرون أو جيربون أو يقنعون مبحاولة تغيري أنفسهم إىل شيء آخر «. حديثة
كون من وقد ي جديد، شيء يسمح هلم ابخلالص. وقد يكون من املستحيل إيقاف مثل هذه العملية؛

الرائع أن هذه العملية تستمر يف احلدوث ألن الناس فعالا حيصلون على اخلالص من خالهلا. وال أجادل 
هنا ضد أو مع هذه التغريات املوجهة. بل إنين أؤكد أهنا يري ممكنة احلدوث بدون ممارسة القوة السياسية 

. أو ابعتبارها،  «الثقافات التقليدية»من « نسانيةاإل»اليت يالباا ما تؤكد نفسها ابعتبارها قوة خالص لــ 
 كما ينتهي هبا األمر إىل نفس الغاية، قوة اسرتداد احلقوق الثابتة اليت تنتمي إىل إنسان حالة الطبيعة.

أنه يف القرن السابع عشر بدأ ينمر للذات اإلنسانية ابعتبارها  John Pocockاقرتح جون بوكوك 
ق الذي أًثرته هذه الرؤية السياق الذي اكتسبت فيه دعوة جون لوك حالة عارضة. وقد شكل القل

. يف مقالة 42للحقوق الطبيعية معقولية مضافة . وأضافت اخلطاابت القانونية حول تعريف الشخص ثقالا
أبن  Richard Sennettحول الرأمسالية املرنة مع هناية القرن العشرين، جادل ريتشارد سينيت 

قرة جداا يف الوالايت املتحدة جتعل من وجود سردية متماسكة حول الذات، ظروف العمل يري املست
، أمراا صعباا للغاية«الشخصية»وابلتايل حول حتقق 

. ومن املمكن )على الريم أن هذه ليست أطروحة 43
                                                           

 بالذات متزايد وعي ظهر» عشر السادس القرن في أنه آخرين، ضمن ، Stephen Greenblattغرينبالت ستيفن يالحظ 42
 محل تدريجيًا العلمانية الرؤية حلت وقد ،«بها التالعب ويمكن صناعية عملية باعتبارها اإلنسانية الهوية صياغة حول

 تبنوا أن حاولوا ..أنفسكم عن أيديكم ارفعوا» :قائاًل  أوغسطين القديس عنها عبر التي الذات حول السابقة المسيحية الرؤية
  :في مقتبس ؛«خرابًا وستبنون أنفسكم،

Renaissance Self fashioning, Chicago: University of Chicago Press, 1980, p.2. 
 تزعزًعا أكثر الذات صياغة ظروف فيه أصبحت الذي عشر السابع بالقرن انشغااًل  أكثر فهو بوكوك أما 

 
43 (New York:  The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in The New CapitalismRichard Sennett, 

Norton, 1998).  

https://en.wikipedia.org/wiki/J._G._A._Pocock
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سينيت( أن تكون هذه املرحلة اجلديدة يف القلق املتزايد حول الذات اخلاصة لن تكون منفصلة عن 
املتزايد على اخلاصية اخلالصية يف حقوق اإلنسان على املستوى العاملي. وعندما جند أن النمام اإلصرار 

العلماين األيديولوجي الذي يفصل السياسة العامة عن احلياة اخلاصة يف حالة اهنيار، فإن املساحة اجلديدة 
ون أبن تدافع لبة كانوفستشغل خبطاب عن حقوق اإلنسان ميكن اعتباره مقدساا أو مدنساا. وتعترب مطا

األسطورة عن املشروع الليربايل حلقوق اإلنسان )انمر الفصل األول(، ومطالبة كينغ ابإلخوة اإلنسانية 
اجلامعة والكرامة اإلنسانية يف ظل الرب، ومشروع احلكومة األمريكية لتحرير كل من االعتقاد وامللكية 

 عترب كلها تنويعات على هذا اخلطاب.واحتفاء نوسباوم بقدرات اإلنسان ذي السيادة، ت
 

 «بشًرا»تضمني واستبعاد الذوات ابعتبارها 
ويف النهاية، أنعم النمر قليالا يف الكيفية اليت أتسست هبا احلدود بني اإلنساين والالإنساين. وقد 

 ظهرت هذه املسألة كتحٍد مع احملاوالت احلديثة للتعامل نمرايا مه معاانة احليواانت. 
احليواانت يف العيش حبرية مبعزل عن القسوة اإلنسانية. يري أن بعض « اهتمام» اعرتف بــلطاملا 

الناس قد متادوا وتساءلوا: ملاذا ال ميكن للحيواانت من يري البشر، أن يكتسبوا حقوق الشخصية مثلهم 
هنم حرفياا ال مثل البشر؟ وهناك من جيادل أبن االفرتاض أن احليواانت ليس إبمكاهنا امتالك احلقوق أل

ا تعسفياا يف معىن  ، على احلق «احلق»يستطيعون املطالبة حبقوقهم يف احملاكم القانونية ليس إال تقييدا
الفعال. ويقال إن املطلوب هو إعادة التفعيل اجلذري للسلوكيات والتوجهات اليت من خالهلا ميكن 

فصل  ا. وما زالت حماوالت رسم خطوطاحلديث ابعتباره الكائن األكثر متيزا « اإلنسان»تضمني مفهوم 
ملمحاا مستمراا للتفكري واملمارسة احلديثني. فقد خضع معيار وضع « احليوان»و« اإلنسان»حادة بني 

حليواانت جلدل ال ينتهي، وأثريت أسئلة من قبيل: هل متتلك ا« احليواين»يف تناقض مميز مع « اإلنساين»
يف النهاية  هل هي قادرة على تغيري ثقافتها كما يفعل البشر؟ ويبدووعياا؟ وهل هلا لغة ابملعىن الصحيح؟ و 

أن اهلدف من وراء هذه التساؤالت هو التمييز بني ذات احلقوق عن موضوعات احلقوق، أي املالك 
عن موضوع امللكية. وعلى الريم من أن القانون كان منشغالا منذ وقت طويل بتجرمي األمل وسوء املعاملة 

صحبة حبق احليواانت، فقد كانت هناك ممانعة قوية لتغيري الطريقة اليت يعيش هبا احليواانت ب« يري املربرة»
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اإلنسان، ورمبا كان االستثناء يف السماح إبخضاعها للتجارب البيولوجية والسيكولوجية اليت تستهدف 
 «. العلم من أجل مصلحة اإلنسان»إثراء 

 ني واملدافعني عن حقوق احليواانت أبنه جيب االعرتافوجيادل كتاب صادر مؤخراا ألفه أحد احملام
لة ابلشخصية القانونية، وابلتايل ابحلقوق القانونية لقردة الشمبانزي والبابون اليت طاملا تعرضت لسوء املعام

القاسية يف أفريقيا وأمريكا وأورواب. ولكن هل جيب أن تتمتع كل أنواع الكائنات احلية ابحلقوق؟ يبدو أن 
نواع هناك حوايل مليون نوع من أ»ع املرضي للحقوق أمر خميف. بيد أن الكتاب يشدد على أن التوس

. فهي أنواع خمتلفة 44«احليواانت )وأن( الكثري منها مثل النمل واخلنافس ال ينبغي أن يتمتع أبية حقوق
أخماخها مماثلة لنا،  ةعنا للغاية. إال أن الشمبانزي والبابون شبيهة ابلبشر. فلقد علمنا أن جيناُتا وبني

وأهنا متتلك وعياا ووعياا ابلذات، وأهنا تفهم عالقات السبب والنتيجة وقادرة على صناعة األدوات وتعيش 
يف جمتمعات معقدة ومرنة، وأهنا تستطيع خداع اآلخر والتعاطف معه وأن تستخدم األرقام والتواصل عرب 

مؤلف الكتاب  Steven M .Wiseيفن إم وايز الرموز وأن تعاجل املرض بنبااتت طبية. ويرى ست
ا من العلماء يطالب بتضمني تلك احليواانت يف جنس اإلنسان »أن هذا هو السبب يف  أن عدداا متزايدا

HOMO»45  
، يري أنه ال يستطيع القيام هبذا دون  يريد وايز أن يكون الفصل بني البشر ويري البشر فصالا مرانا

، إذ إن قانون حقوق اإلنسان يبدو فصل. فهو ال يوظف مفهوم الش بكات املتداخلة واملتمايزة جوهرايا
أنه يتطلب تصنيفات مستبعدة تبادلياا )اإلنساين ويري اإلنساين، املذنب ويري املذنب، الشخص القانوين 

أن تكون  «هلا»والالشخص(. إن االفرتاض هو أنه كي نربر حصول احليواانت على احلقوق، ينبغي 
يكفي، والعكس صحيح، فهي ليست مثلنا، وابلتايل ال ميكن أن تتعرض للخالص. ويؤكد  مبا« مثلنا»

ة حقيقة يبدو أهنا مبثاب« إن احليواانت ال ميكن أن حتصل على حقوق اإلنسان»وايز على أن مقولته 
بيد «(. جملردةأنواع احلياة ا»علمية، ولكنها صيغة لتمييز اإلنسان على احليواانت )وبشكل أفضل، على 

يري البشر ال ميكن أن تطالب مبعاملتها  « بعض»أن وايز ما زال مصراا على اإلبقاء على فكرة أن 
                                                           

44 , Mass: Perseus Books, 2000, p. 5. Rights for Animals. CambridgeToward Legal S. M. Wise, Rattling the Cage:  
 

45 Ibid. p.6.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Wise
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 . 46كأشخاص قانونيني
و مسألة )أي كائنات تنتمي إىل العامل الذي نتمتع فيه ابملميزات( ه« كائناا مثلنا»إن تعريف ما يعترب 

قية وليست عترب هذه املسألة قضية سياسية وأخالصعبة ابلتأكيد. ولكن يف اجملتمع العلماين احلديث، ت
علمية أو الهوتية. وحىت إذا كانت احلالة مل يتجادل فيها العلماء والالهوتيون حول مدى داللة برهان معني، 

؛ ومثل هذه «اإلنسان»فبالنسبة للدميقراطيات الليربالية، تكمن القضية يف ما تستبعه سياسياا وأخالقياا على 
وجد مطالبات هنائية من اجملتمع العلماين لتدخل اخلرباء املوثوقني. ولكن عندما مينح مفهوم القضية ال ت

، أن «يري إنساين»اجملرد سلطة قانونية، فإنه يسمح للسلطات بتحديد من ميكنه، فضل كونه « اإلنسانية»
ضميين، فإنه نيف تتص« اإلنسان»من قبل الدولة ومواطنيها. وألن « إنسانية»يعامل شرعياا بطريقة يري 

 حيتوي على جمرد أنواع الكائنات احلية.« ال»ينتمي إىل عامل حصري 
يف « عيةللحالة الطبي»إذا كان مؤرخو الفكر االجتماعي حمقني يف حديثهم عن األهمية املتزايدة 

ولكن  ،«انيةالطبيعة اإلنس»حول « النمرايت العلمية»، فرمبا لن يكون علينا النمر يف 47اجملتمع احلديث
ام مبحاوالت اليت ميكن من خالهلا القي« املمارسات االجتماعية واالقتصادية»بدالا من هذا علينا النمر يف 

يف العامل، سواء داخل الدولة أو خارجها، من خالل تطبيق حتليل التكلفة « السلوك املريوب»لتنميم 
حاربة يف دها )وقسوة الفصائل املتواملنفعة. وكما يشري نشطاء حقوق اإلنسان، فليست قسوة الدولة وح

احلروب األهلية( هي اليت ينبغي مساءلتها، بل إن تقاليد الناس يري املتساحمة أيضاا هي موضع االهتمام. 
ويتطلب هذا منا حتليل قانون حقوق اإلنسان ابعتباره منوذجاا لتغيري وتنميم الناس، من خالل جعلهم 

عة والتكلفة يف اآلن نفسه. ويتمتع توظيف حتليل املنف« ا العاملهذ»أكثر حرية وأكثر خضوعاا للحكم يف 
لنسبة للذات اب«( موضوعياا)»كمياا « احلرية»املستقى من االقتصاد الليربايل اجلديد مبيزة تعريف 

املستهلكة من خالل السلوك. كما أنه يقدم مبدأ برايماتياا ميكن على أساسه تقرير الوقت واملدى الـذي 
القي التارخيي الفردية. وقد ال يكون الت« احلرايت»كومة دولة ما بطلب تقييد أو إبطال بعض تقوم فيه ح

                                                           
 المسخ :كافكا فرانز رواية بطل )سامسا غريغور المتحولة فالخنفساء .حقوق لها يكون أن والخنافس والضفادع للثعابين ليس 46

Metamorphosis) اإلنساني التعاطف في حتى الحق، له ليس. 
 
47 , Cambridge: Cambridge University Press, 1990. The Taming of ChanceIan Hacking,   
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بني حقوق اإلنسان والليربالية اجلديدة جمرد صدفة. فكما أشار ريتشارد توك، على الريم من أهمية ومركزية 
 للسياسة الواقعية.  راتامتالك الذات واحلفاظ على الذات ابلنسبة لألخالق الطبيعية، فهي تعد أيضاا مرب 

ويف الوقت الذي قد تدعم فيه بعض التطورات التارخيية حقوق اإلنسان، فإن بعض التطورات 
ا من عدم استقرار مفهوم الذات اإلنسانية  األخرى قد تساهم يف تقويضها. وعلى أية حال، قد جند مزيدا

ولكن  عن احلياة احليوانية اجملردة،« اإلنسان»احلاملة للحقوق، ليس فقط من خالل القانون الذي مييز 
أيضاا نتيجة لتدخالت اهلندسة الوراثية، وما هو أكثر راديكالية بتدخل العلوم العصبية. والداعي وراء 
قول هذا ليس ببساطة أن أشباه البشر والبشر املهندسني وراثياا، مبا يف ذلك املستنسخون، هم نتاج 

ماهية  بل ألننا مطالبون ابلتفكري اجلدي حول«(. الطبيعي»ال « الثقايف»صناعة اإلنسان )وابلتايل 
القدرات البشرية لآلالت، وما قد تسببه اهلندسة الوراثية لفكرة املسؤولية. وألن املفهوم احلديث لــ 

 «.ارق للطبيعةاخل»يتعرض اآلن إىل إعادة التكوين، فرمبا قد يكون علينا التفكري يف « الطبيعي»
ثري من النقاط اليت قد ال يسعها التفكري اجملرد. فهناك تداعيات سياسية أخالقية بيد أن هناك الك

بعيدة املدى تنتج عن حقيقة أن إعالن حقوق اإلنسان يوفر ضماانا للملكية التجارية عرب العامل )انمر 
(. وهبذا سيكون لدى الشركات اليت استثمرت ببذخ يف البحث والتشييد حقوق ملكية يف 17املادة 

أشباه البشر، مثلما ستمتلك شركات التكنولوجيا احليوية حقوق امللكية يف الوراثة اجلينية للبشر 
 وألن حقوق امللكية ميكن التصرف فيها حبرية يف السوق، فسيكون أشباه البشر )اآلالت«. الطبيعيني»

لقدرات املتميزة و االذكية والعاطفية( عرضة للبيع والشراء، أما البشر أصحاب اجلينيات املتفوقة وذو 
. )ومن انفل القول أن حقوق 48سيكونون عرضة للحيازة والتسويق من قبل شركات اهلندسة الوراثية

تج على ذلك بقوة، حقو « حرية التعبري التجارية» التصرف مصحوبة بــ ق اليت تضمنها، كما حيه
                                                           

 إال تنبذ لم الممارسات وهي والعنصرية، للعبودية (العلمية )الشرعيات تجدد قد التطورات أن في غيبيو كلود جان يجادل 48
 :انظر .قليل وقت منذ

Jean Claude Guillebaud, Le Principle d’humanite, Paris Seuil, 2001. 
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اإلشكالية.  موضع« ة لذاُتاالشخصية املالك». وتصبح اآلن الذات املعرفة قضائياا قدمياا، 49اإلنسان(
، وما هي قدرات الذات اإلنسانية، وهل سيكون مصريها مقرراا من  فمن الذي ميكن اعتباره إنساانا
خالل السوق العاملية اليت يعد فيها حتليل التكلفة واملنفعة وحقوق امللكية مبادئ مركزية. لقد أصبحت 

 فصلها عن ذوات وطبقات متعددة يشكلها مبدأحقوق اإلنسان مبثابة إشارات عائمة ميكن ربطها أو 
 السوق وتصممها الدول القومية األكثر قوة.

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 استدعى الغاية، هذه أجل فمن .التلفزيونية اإلعالنات على القانونية القيود تخفيف حول بريطانيا في األخير النقاش فلنتأمل 49

 حقوق قانون أن إلى فيشير .بالفعل االنتشار واسعة االستهالك ثقافة لدعم اإلنسان حقوق اإلعالنات لهيئة الرسمي المتحدث
 تحت تسويغه يمكن قانونًيا بها المسموح الخدمات أو المنتجات عن لإلعالن منع أي أن بتأكيد العامة السلطات يلزم» اإلنسان

  «التجارية التعبير حرية يكفل الذي القانون هذا
«Is It Time to Relax Restrictions on TV Advertising» The Guardian, 13 May, 2000, p.14. 
 


