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"فكرة حقوق اإلنسان" هو كتاب للباحث األمــريك تشارلز بيرت
 ،Charles R. Beitzصدر عام  2009عن جامعة أوكسفورد ،ونقله
إىل العربية الباحث شوقي جالل .وبيتز هو أستاذ للعلوم السياسية
يف جامعة برنستون ،وقد سبق له أن عمل يف التدريس يف العديد من
الجامعات ،وتركزت اهتامماته يف الفلسفة والفكر.
ويف هذا الكتاب أثار ما تعنيه حقوق اإلنسان وناقشه ،وهي حقوق
اصطخب الحديث عنها يف السنوات األخرية ،عىل نح ٍو الفت لالنتباه،
يف املحافل واملؤسسات األممية ،وعىل املستوى املحيل للدول،
وخصوصا مع تصاعد الحوادث والحروب والنزاعات السياسية
ً
والعسكرية والثقافية .وتُع ّد هذه الحقوق ،عىل خالف تأصيالتها
الفلسفية ،منظوم ًة من املبادئ واملؤسسات املعتمدة عامليًا ،وهي
تجسداتها يف دساتري الدول وترشيعاتها ،كام أ ّن لها آلي ًة مرشوعي ًة
تجد ّ
من شأنها أن ت ُوجب التنفيذ باألصالة محل ًيا ،أو بالوكالة دول ًيا.

أراد املؤلف تقديم عرض تحلييل تاريخي ونقدي لفكرة حقوق
اإلنسان ،يف ضوء املواثيق واإلعالنات الدولية ،وقد انخرط عىل مدى
صفحات الكتاب يف نقاش علمي تفكييك مع أصحاب النظريات
املختلفة واالتجاهات والرؤى املتباينة ،حول فكرة حقوق اإلنسان
وتطبيقاتها ،يف مستوى النظريات السياسية والدميقراطية السياسية،
ونظرية حقوق اإلنسان والنظرية الترشيعية.

مقاربة األطروحة
تنبثق األطروحة األساسية الخاصة بحقوق اإلنسان يف هذا الكتاب
من مقاربة نقدية مفادها أ ّن حقوق اإلنسان املعارصة ،بالنظر إىل
عب عنها املبدأ العاملي ،بدت كأنها
دالالتها السياسية الدولية كام ّ
تجاوزت ما ميكن قبوله من ناحية فكرية بوصفه تراث ًا لفكر فلسفي
بش بها الفالسفة يف عرص
مه ّم عن فكرة الحقوق األساسية ،كام ّ
التنوير وما بعده .ويربز بوضوح أ ّن التفكري يف حقوق اإلنسان عىل
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هذا النحو معناه قبولنا االقرتاح الذي يقول إ ّن علينا أن نفهم طبيعتها
ورشوطها وتطبيقاتها ،بنا ًء عىل أنها استجابات ألوضاع عاملية تاريخية
متغرية يجب فهم معياريتها تجاه املامرسة والتطبيق ،وليس من قبيل
التأصيالت الفلسفية واالتجاهات املذهبية املختلفة ،وذلك استنا ًدا إىل
أهمية التنوع األخالقي وداللته يف ما بني الثقافات ودوره يف توجيه
املامرسة الدولية لحقوق اإلنسان.
قابل للر ّد)
ترتكز الحجة البنائية ،عىل معطًى (يبقى بطبيعة الحال ً
يفهم حقوق اإلنسان بوصفها عام ًة شاملةً ،هدفها حامية األفراد/
األشخاص من األخطار التي ته ّدد أهم مصالحهم وحياتهم الناجمة
ٍ
ترصفات أو إهام ٍل من حكوماتهم ،وليست تعب ًريا لحظيًا عن
عن
فكرة فلسفية أو أخرى .ومن ث ّم ،يكون إنجاز هذه الغاية من خالل
املحل للحكومات ضمن نطاق االهتامم
وضع جوانب من السلوك ّ
الدويل الرشعي.
فبالنسبة إىل لجنة الجمعية العامة لألمم املتحدة التي كانت ُمخ َّول ًة
مراجعة مس ّودة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام  ،1948نجد
أنّها حرصت عىل إظهار رضورة أن تحظى حقوق اإلنسان باعرت ٍ
اف
وحامي ٍة دول َّيني ،وأهمية النظر إليها يف إطار التعبري القانوين الدويل،
مثل،
وليس استنا ًدا إىل فكريت "حكم الطبيعة" ،أو "هبة من الخالق" ً
بدالالتهام الالهوتية أو حتى الفلسفية.
وهكذا ،أُزيحت املسألة إىل قلب العقل السيايس ،والحاضنة الدوالتية
السياسية واملامرسات الرشعية والقانونية ،ومسألة الترشيعات املحلية
للدول املختلفة ،وطبيعة الترصفات أو املامرسات السياسية ،وفقًا
لهذه الترشيعات ،وفحص مدى توافقها مع مبادئ القانون الدويل
لحقوق اإلنسان ،عىل النحو الذي أقرته املواثيق واإلعالنات العاملية
لحقوق اإلنسان.
استهل املؤلف كتابه بإشارة مه ّمة ،وهي أ ّن التفكري يف موضوع
حقوق اإلنسان ،مل يكن املوضوع املالئم للفلسفة السياسية ،بسبب
أ ّن القضايا املتنازع فيها بدت ،يف أغلب األحيان ،مفتعل ًة ملصلحة
الحرب الباردة .ونظ ًرا إىل هذه الداللة السياسية لها فإنها مل تتضمن
– ولو ظاهريًا عىل األقل  -مشكالت فلسفي ًة بالغة األهمية (ص .)10
بيد أ ّن مثل هذا التحقق ليس من شأنه أن يلغي دور الحقبة املمجدة
صي مشكلة الحقوق األساسية ،ومن
للفكر الفلسفي الحقيقي الذي ّ
ضمنها فكرة حقوق اإلنسان كام تبدو اآلن يف دالالتها األخالقية
والقانونية املعيارية ،مشكل ًة فلسفي ًة بامتياز؛ ذلك أ ّن العقل السيايس
املحكوم بفكريت "املامرسة واملصلحة" ال ميكنه أن يق ِّدم دامئًا طريق
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الرشاد واالستنارة بخصوص حقوق اإلنسان ،وال سيام عندما تخضع
معايري هذه الحقوق لتكييفات املصلحة والقوة والهيمنة ،مثلام
تتجىل يف العالقات بني الدول.

العدد 19
آذار  /مارس 2016

االلتزام بها عىل نح ٍو أو آخر؛ وذلك استنا ًدا إىل تعذّر النظر إىل مبدأ
شامل لإلنسانية جمعاء.
حقوق اإلنسان املعارص بوصفها مبدأً عامليًا ً
فضل عن التشكّك يف التكلفة املحتملة للعمل يف اتساقٍ عىل
هذا ً
حامية حقوق اإلنسان ض ّد أي انتهاك وتعزيز االلتزام بها .وال ّ
شك
يف أن أه ّم معضلتني إمربيقيتني تربزان يف هذا الشأن تتمثالن مبا ييل:

بكل دولة
•أولً  ،كيفية املواءمة بني املعايري املحلية الخاصة ّ
(الدينية واألخالقية والثقافية) واملعايري الدولية التي يجري
توصيفها بنزعة سياسية قانونية رصيحة.

اقرتب املؤلف يف تحليله لفكرة حقوق اإلنسان كمبدأ عاملي شمويل
من ع ّدة مقاربات تضمنت أطاريح نقدي ًة الفت ًة لالنتباه ،واقرتاحات
وجيهةً ،بخصوص هذه الحقوق يف جانبيها النظري والعميل .وميكن
القول إ ّن هذه املقاربات تتلخص يف املقاربة السياسية ،فاملقاربة
القانونية الحقوقية ،فاملقاربة الرباغامتية العملية ،فمقاربة الخربة
والثقافة .واملالحظ أ ّن هذه املقاربات مدمجة يف بعضها ،بالنظر
إىل كونها مرتكز ًة عىل فكريت املامرسة والتطبيق من جهة ،والقانون
الدويل من جهة ثانية.
ويرى املؤلف أ ّن أه ّم تراث للحرب العاملية الثانية يتمثّل بانتشار فكرة
حقوق اإلنسان أو عوملتها عىل النطاق األممي ،يف األخالقيات العامة
كل شخص هو موضوع اهتامم،
للسياسة العاملية ،عىل أساس "أ ّن ّ
مهم املوقع الجغرايف للشخص أو الفصيل السيايس ،أو
كوكبي .ليس ًّ
كل امرئ له حقوق إنسانية
الفريق االجتامعي الذي ينتمي إليه ،إذ ّ
وعليه مسؤوليات حامية واحرتام هذه الحقوق ،األمر الذي من شأنه
أن يتسع وميتد عرب الحدود السياسية واالجتامعية" (ص .)13
بش بذلك املؤلف  -من مربرين؛
بنا ًء عىل ذلك ،ينطلق الكتاب  -كام ّ
أحدهام أ ّن حقوق اإلنسان استحالت مامرس ًة دولي ًة عا ّم ًة شامل ًة  -يف
الحال التي استُحدثت فيها مؤسسات دولية للتو  -صدرت عنها
فضل عن أنشطة املنظامت
مواثيق وإعالنات ملبادئ حقوق اإلنسانً ،
والشبكات األهلية واملدنية ،ما جعل مسألة مامرسة حقوق اإلنسان
بعد الحرب الباردة تتّسع يف نطاقها لتشمل أرجاء املعمورة .أ ّما امل ّربر
الثاين ،فهو متمثّل بأ ّن خطاب حقوق اإلنسان ومامرستها ميكن لهام
أن يُثريا – وهام كذلك بالفعل  -نزعة ّ
شك معوقة (لكنها مربرة أحيانًا)
حتى بني املعجبني بأفكارها من جهة طبيعة هذه املعايري التي ينبغي

•ثان ًيا ،املعضلة األخالقية والقانونية الخاصة بازدواجية املعايري
من جهة القوى العاملية املهيمنة يف تطبيق مامرسة حقوق
اإلنسان ،أو فرض تطبيقاتها ،تجاه الدول التي "تخرق" معايري
حقوق اإلنسان.

•ويف هذا الخصوص ،فإ ّن نزعة ّ
الشك التي تتجىل لدى بعض
املفكرين إزاء حقوق اإلنسان ،تتأىت من جهة أ ّن الحق يجب أن
تتوافر له آلية من أجل إنفاذه ووضعه موضع التنفيذ ،والحال أ ّن
مامرسة حقوق اإلنسان الدولية تفتقر افتقا ًرا رصي ًحا إىل آليات
اإلنفاذ الرضورية .ويف حال توافر القدرة التنفيذية ،فإنه ميكن
مالحظة أ ّن التطبيق يجري ،بوضوح كبري ،وفق حزمة معايري
انتقائية تت ّم يف أغلب األحيان وفقًا ألوضاع ومعطيات سياسية،
بطرائق تشتمل عىل نوع من اإلكراه والقرس ت ُجاه الدول التي
يُستخدم ض ّدها ذلك التطبيق (ص .)16
إ ّن من شأن تأثري تباين القوى املاثلة يف السياسة العاملية واختالفها ،يف
ما يخص مبدأ حقوق اإلنسان ومامرسته ،تعزيز نزعة ّ
الشك يف هذا
املبدأ .فالواضح أ ّن الدول القوية (الغربية) تبدو محصن ًة ج ًّدا من
أي تدخّل سيايس أو عسكري لحامية حقوق اإلنسان ،هذا إىل جانب
ّ
ً
أ ّن الدول القوية املركزية تعتمد عىل حقوق اإلنسان مبدأ للتدخل،
ومسألة اتخاذ إجراءات أهدافها األوىل واألساسية ال عالقة لها بهذه
املربرات ،بل رمبا كانت تتناقض وإيّاها .ويف أغلب األحيان تكون
مسألة حامية حقوق اإلنسان لدى هذه الدول موجه ًة إىل مناطق
أي
لديها فيها مصالح إسرتاتيجية ،يف حني أنها تعمد إىل عدم إبداء ّ
اهتامم باملناطق التي ال مصلحة لها فيها (ص .)20
ومثل هذه الوقائع ّ
تدل عىل أ ّن تأثري اختالفات القوى السياسية
كل من محتوى مضمون مبدأ حقوق اإلنسان
وتبايناتها تشوه ًّ
وتطبيقه من خالل خدمة مصالح الدول القوية عىل حساب الدول
األخرى ،واألمثلة من بع ُد كثرية ومتكررة يف النظام العاملي .وإذا
عدنا إىل الديباجة الرئيسة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،تب ّي ّنا أنها
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تكشف عن مكونني متاميزين .فاملك ّون األول مقتضاه أ ّن االعرتاف
الدويل بحقوق اإلنسان أم ٌر رضوري لحامية الكرامة املتكافئة لجميع
األشخاص .أ ّما الثاين ،فمقتضاه أ ّن احرتام حقوق اإلنسان رشط لقيام
عالقات وديّة بني الدول (ص .)31

املعارص قرين خصوصيته الحداثية يعني أ ّن حقوق اإلنسان لن تكون
عىل األرجح ُمحايد ًة بني املفاهيم األخالقية الرئيسة املوجودة يف
مختلف املجتمعات والثقافات يف العامل" (ص .)56

حقوق اإلنسان
ونظريات المذهب الطبيعي

وما كان قد برز جل ًّيا هو أ ّن ديباجة اإلعالن املذكور ،مل تس َع ،لتأكيد
الطابع العاملي /األُممي ،أو أهمية قيمة الكرامة اإلنسانية املتكافئة،
أو باألحرى مل تهدف إىل ذلك؛ عرب ديباجات التفكري الفلسفي
الخاصة بالطبيعة البرشية أو بفكرة الهبة اإللهية ،بل عرب النظر إىل
هذه األهمية بوصفها قيم ًة أساسي ًة يف ذاتها .ومبعنى أوضح النظر
إىل اإلنسان من ناحية هذه الحقوق ،من حيث هو شخص برشي
يجب أن يحظى بفكرة الحقوق بوصفه إنسانًا ،بيد أنه مل يغب عن
املسؤولني عن َص ْوغ هذا اإلعالن ،وهم ميثلون بلدانًا مختلفةً ،أنهم
فضل عن
وديني وثقا ّيف مختلفً ،
فلسفي
ميثلون أنوا ًعا متع ّدد ًة لرتاث
ّ
ّ
مواقف سياسية متعددة.
والواقع أ ّن الحكومات التي أَبدت قبولها مببدأ االهتامم الدويل لحقوق
املحل
اإلنسان ،كانت تعتقد أ ّن األمم املتحدة سوف تحرتم الترشيع ّ
للدول .ومن ث ّم ،يرتت ّب عىل ذلك إحجامها عن التدخل يف شؤونها
الداخلية .ويف هذا الشأن ،ميكن النظر إىل اإلعالن العاملي بوصفه
ميثل صيغ ًة توافقي ًة بني قيم متناقضة لحقوق اإلنسان عىل املستوى
العاملي (ص .)33
يتعلّق السؤال الذي يربز يف هذا السياق باألُفق املعياري الذي يح ّدد
طبيعة املامرسة لحقوق اإلنسان ،ومن ث ّم استجابة الحكومات والدول
للمعايري امل ُتفق عليها بخصوص هذه الحقوق أو عدم استجابتها،
أي
ً
فضل عن تغاير الرشوط املؤسسية ملعايريها الجوهرية ،وغياب ّ
نظرة مرجعية بشأن قواعد هذه املعايري والطابع الدينامي ملحتوى
املامرسة املعياري .وهكذا فإ ّن "النطاق املعياري الرحب للمبدأ

يخص هذا التحليل الجانب التأصييل لفكرة حقوق اإلنسان؛ مبعنى
ّ
الحق اإلنساين ،وهذا
آخر فرضية املنبع الطبيعي املحتمل لفكرة ّ
ما تحيل عليه نظريات املذهب الطبيعي .وتتمثل نقطة الخالف
املحتملة يف هذا األمر بني نظريات املذهب الطبيعي يف التحقق،
بطريقة ميسورة ،من كيفية عثورنا عىل نح ٍو صحيح عىل الح ّد
الفاصل بني حقوق اإلنسان األصلية والقيم األخرى التي تزعم أ ّن لها
املكانة نفسها.
يعرض املؤلف ،يف هذا السياق ،لدعاوى النظرية الطبيعية لحقوق
اإلنسان .وعىل الرغم من الحقيقة املتمثّلة بأنه يهيب بالتعريف الذي
يق ّدمه جون سيمونز للحقوق الطبيعية ،فإنه رسعان ما يتجاوزه،
موض ًحا طبيعة املشكالت واملعضالت التي يتضمنها هذا اإلعالن
الطبيعي لفكرة الحقوق؛ بسبب أ ّن املؤلف يصدر ،كام جرت اإلشارة
سابقًا ،عن مقاربة مستندة إىل املامرسة والتطبيق ،عرب عامل الخربة،
وعامل القانون الدويل الذي يشكّل توافقات أُممي ًة وليد ًة لألوضاع
العاملية التاريخية املتغرية .وبذلك ،فإ ّن من شأن الواقعية التي تتجىل
بها تحليالت الكاتب أن تنظر إىل فكرة الحقوق الطبيعية نظر ًة
نقدي ًة تجاوزيةً .فنظرة املؤلف أحرى أن تكون تاريخي ًة وبراغامتيةً؛
وذلك من حيث ربط الحقوق وتطبيقها باملامرسة والخربة وباللحظة
تجسدها عالقات القوى السياسية العاملية.
التاريخية التي ّ
وإذا عدنا إىل تعريف سيمونز ،وجدنا أنه يرى أ ّن الحقوق الطبيعية
"هي تلك الحقوق التي ميكن أن يحوزها األشخاص يف الحالة الطبيعية
أي مؤسسة قانونية أو سياسية أو عن اعرتاف بها
(أي مستقل ًة عن ّ
أو عن فرضها بالقوة) ...وحقوق اإلنسان هي تلك الحقوق الطبيعية
التي هي حقوق فطرية وال ميكن لها أن تضيع (أي ال ميكن التخيل
عنها أو مصادرتها أو إسقاطها) .معنى هذا أ ّن حقوق اإلنسان سوف
الكل والشمويل واالستقالل (عن االعرتاف
تتوافر لها خصائص الطابع ّ
االجتامعي أو القانوين) ،وكذا الخاصية الطبيعية ،وعدم قابليتها
للترصف ،وعدم قابليتها للمصادرة أو االنتهاك" (ص .)59 - 58

العدد 19

160
ومقتىض هذه الفكرة أ ّن حقوق اإلنسان هي حقوق ميتلكها جميع
رشا ،يف
البرش يف ّ
كل زمان ومكان ،من حيث هم كذلك؛ أي بوصفهم ب ً
داللة إنسانيتهم فحسب ،وهذا ينطوي عىل استنتاجني ،هام:
•إ ّن حقوق اإلنسان (الطبيعية) ،متاميزة عن الحقوق املعرتف بها
يف مجتمع ما أو تسنها القوانني ،فهي تصدر عن معايري أخالقية
فقط ،ميكن أن يصار إىل االحتجاج بها يف انتقاد قوانني قامئة ،ويف
انتقاد مامرسات اجتامعية.

تخص حقوق اإلنسان البرش من حيث هم برش "فقط بسبب
• ّ
إنسانيتهم" .فهي ،إذن ،حقوق مورثة عىل نح ٍو ما ،ويف
كل شخص برشي ،مثلام أنها حقوق سابقة عىل وجود
طبيعة ّ
املؤسسات باملعنى املنطقي والفريض ،وليس التاريخي ،أو أنها
حقوق لإلنسان يف الحالة الطبيعية قبل السياسية ،أو الحالة
الدوالتية (ص  .)65 - 64وهذا يعني أ ّن رشوطها ثابتة عىل
م ّر الزمان واختالف املكان .ولكن بالفحص الخاص بحقوق
أي نح ٍو من
اإلنسان الدولية ،يُالحظ أنها ليست الزماني ًة عىل ّ
األنحاء؛ لكونها تخص مؤسسات املجتمعات الحديثة أو اآلخذة
بأسباب الحداثة ،واملنظمة كدول سياسية تتعايش م ًعا ،حيث
إ ّن البرش يواجهون سلسل ًة من األخطار .والواقع أ ّن حقوق
اإلنسان يف املعاير الدولية قد جرى تفسريها يف ضوء طبيعة
هذه األخطار وتحدياتها.
ميكن االقتناع بوجاهة النقد الذي يُو ّجه إىل فرضية الحقوق الطبيعية،
من جهة أنها فرضية ذات تقاليد فلسفية أكرث من أنها تاريخية .فمن
تغيت عىل م ّر الزمن.
املعلوم أ ّن مفاهيم الحقوق الطبيعية نفسها ّ
لذا ،فإ ّن التحفظ الرئيس عنها يُو ّجه من ناحية رضورة إدر ٍ
اك أو
وفضل عن ذلك ،فإ ّن فكرة الحقوق
ً
فهمٍ تطبيقي لحقوق اإلنسان.
الطبيعية ميكن النظر إليها بوصفها رشوطًا ،وأ ّن قوتها ليست مرتهن ًة
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باملواضعات األخالقية والقوانني الوضعية ملجتمعها ،فهي معايري
نقدية للقواعد التقليدية والترشيعية ملجتمع ما.
ما برز يف الوقت الراهن بالنسبة إىل مسار الجهد الرامي إىل تأطري
مبادئ حقوق اإلنسان الحديثة ،هو التمييز بني مرشوع حقوق
اإلنسان الدويل ومرشوع الحقوق الطبيعية ،وبدا هذا التمييز رضوريًا
من أجل الحفاظ عىل املبدأ الدويل من ضيق األُفق الفلسفي الذي
من شأنه أن يح ّد من جاذبيته ويض ّيق نطاقه املعياري؛ إذ يجب
التطلع بجدية دامئًا إىل مسألة مبدأ معياري يناسب الحياة الدولية
املعارصة ،ويكون مه َّيأً لقبول وجهات نظر معقولة ومتباينة (ص .)77
ال ّ
تقل عن
شك يف أ ّن املآخذ املتعلّقة مبثل هذا املبدأ املعياري ،ال ّ
املآخذ التي تُو ّجه إىل نظرية حقوق اإلنسان الطبيعية .فمبادئ
حقوق اإلنسان يف املبدأ املعياري الدويل ،هي حاصل اتفاق توافقي
تاريخي يف زمن مخصوص بني القوى الدوالتية العاملية ،مبعنى أ ّن
يظل خاض ًعا للمساومات واملصالح األيديولوجية ،كام أ ّن
هذا املبدأ ّ
املعيارية التي يتصف بها يف حقل املامرسة والتطبيق الدوليني هي
معادل أو مكافئ موضوعي أليديولوجيا املصلحة التي تتيح لبعض
كل من "املعيارية" و"التطبيق"
الدول القوية ،يف أوقات كثرية ،تفسري ّ
بطريقة تخدم مصالحها ،أو من أجل فرض إكراهاتها ،أو رشوطها
السياسية عىل دول أُخرى أضعف قوةً ،بذريعة خرق معيارية تطبيق
حقوق اإلنسان فيها.

حقوق اإلنسان
في نظريات االتفاق
تنظر هذه النظريات إىل حقوق اإلنسان بوصفها معايري ،ميكن لها
أن متثّل موضوعات اتفاقٍ بني أبناء مجتمعات ثقافات مختلفة
ال تتامثل فيها املعنوية والسياسية يف مجاالت مختلفة .لذا ،فإ ّن هذه
النظريات تنبثق من تأ ّمل التنوع الترشيعي واالجتامعي.
ومع مالحظة وجود صلة قرىب ،عىل نح ٍو من األنحاء ،بني فكرة
حقوق اإلنسان بوصفها موضوع اتفاق بني الثقافات وتلك املؤسسة
بحسب فرضية املذهب الطبيعي ،من زاوية التفكري يف أ ّن حقوق
اإلنسان هي مبنزلة حامية املصالح املشرتكة بني جميع البرش من
حيث الجوانب املشرتكة بطبائعهم ،بالنظر إىل أ ّن جميع القوانني
األخالقية واالجتامعية تق ّرها وتؤكدها ،ينبغي ُمقاومة محاوالت
دمج املفاهيم املؤسسة عىل املذهب الطبيعي يف مفاهيم نظريات
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فكرة حقوق اإلنسان

تعب عن آراء مختلفة جذريًا بشأن السلطة املعيارية
االتفاق؛ إذ إنها ّ
لحقوق اإلنسان (ص .)84 - 83

تظهر حقوق اإلنسان ضمن نظريات االتفاق بوصفها ذات سمة
امتيازية يف املقاربة التي يق ّدمها جون رولز ،يف هذا السياق ،كام وردت
خاصا لحقوق اإلنسان،
فهم ًّ
يف كتابه "قانون الشعوب" .فرولز يعتمد ً
بوصفها أحد أهم عنارص العقل العا ّم الذي "جرت صياغته ملجتمع
دويل مؤلف من شعوب – ليربالية –دميقراطية ،مهذبة وانتظمت
سياسيًا يف صورة دول .ومتيزت الشعوب املهذبة بأن يتوافر لديها
يجسد فكرة الصالح املشرتك" (ص .)108
مفهوم عن العدالة الذي ّ
ويرتبط هذا املفهوم بإجراء توافقي حواري خاص بالترشيع .وتؤلف
الشعوب الليربالية املهذبة م ًعا "مجتمعات الشعوب" التي ينظم شؤونها
"قانون الشعوب" الذي يح ّدد محتوى العقل العا ّم لهذا املجتمع،
ويعمل كقاعدة مشرتكة لتربير العمل السيايس الدويل (ص .)108
وهكذا ،فإ ّن املالحظة املتعلّقة بهذا الرأي متمثّلة بأ ّن قانون الشعوب
الذي تقرتحه مقاربة رولز ال تقصد إىل استخالص حقوق اإلنسان من
مصادرة الهوتية أو فلسفية ،أو فهم أخالقي لطبيعة الفرد .فحقوق
اإلنسان داخلة يف إطار اتفاق بني مجتمعات ليربالية مهذبة ،وتسعى
لكل
إليجاد قاعدة مشرتكة من التسويغ السيايس ،كام أنه ميكن ّ
مجتمع مشارك أن يتوقع ،بنا ًء عىل هذه القاعدة ،تعاونًا إراديًا من
اآلخرين (ص .)111
لك ّن املؤلف يق ّدم مالحظات بشأن تحديد رولز لوظائف حقوق
اإلنسان ،فهو يجدها أضيق من الفهم الذي نالحظه يف التطبيق الدويل
الراهن؛ ذلك أ ّن هدفنا ليس بناء فهم عن حقوق اإلنسان من أجل
نظام عاملي مثايل يضم مجتمعات ليربالي ًة ومهذبةً ،بل إدراك مفاهيم
الحق اإلنساين كام يجري يف تطبيق هذه الحقوق عىل املستوى
الدويل .ومن ث ّم تتضح أهمية العنارص أو املواد األساسية لبناء فهمٍ
عن حقوق اإلنسان من جهة أ ّن الفهم التطبيقي يستوعب مسائل
متعلّق ًة بطبيعة هذه الحقوق ومحتواهاّ ،
ليدل عىل موضوعات من

النوع املسمى "حقوق اإلنسان" يف املامرسات الدولية .واملنهجية ،يف
هذا السياق ،واضحة؛ إذ إنها تنطلق من أخذ الدور الوظيفي لحقوق
اإلنسان يف الخطاب الدويل حولها ،إىل جانب َع ّد املامرسة الدولية
تجاه هذه الحقوق قاعد ًة أساسي ًة لفهم طبيعة حقوق اإلنسان.
يتضح من خالل املحا ّجات السابقة أ ّن املؤلف يقبل مبعيارية فكرة
حقوق اإلنسان ،ويرفضها يف الوقت نفسه ،ولكن ذلك ليس من دون
تسويغ أو تربير مقنع .فمفهوم املعيارية لديه ينطوي عىل مستويني
من الفهم .وهذا ما حاول ،بالفعل ،أن يربزه يف الفصول الثالثة األخرية
من الكتاب؛ وذلك من خالل مستوى أ ّول يستند إىل فكرة معيارية
مامرسة وتطبيق تلتزم بهام الدول وفق مبادئ واضحة ،ولكنها تبقى
مرشوط ًة بتاريخية حداثية تحكمها توافقات من العالقات السياسية
الدولية .ث ّم مستوى ثانٍ ال يقبله املؤلف ،مستن ًدا إىل فكرة الحقوق
كل زمان ومكان؛
الطبيعية التي تعني متاثلية معايري حقوق اإلنسان يف ّ
تخص اإلنسان من حيث هو إنسان .والواضح أ ّن هذه املستوى
ألنها ّ
من اإلدراك لفكرة حقوق اإلنسان يُبعدها عن حقل العقل السيايس
وتالعباته وإسرتاتيجياته ،وأخصها إسرتاتيجية املصلحة والسلطة .لكنه
من جانب ثانٍ يبعدها عن موضوع الخربة واملامرسة والتطبيق ،كام
تتجىل يف النظام الدويل املعارص.
وهكذا ،ميكن فهم حقوق اإلنسان الدولية من جهة أنها تؤلف فئ ًة من
املعايري التطبيقية .فهي ليست مبادئ لألفراد من النوع الذي ميكن
القول إنها تنظّم السلوك يف غيبة املؤسسات؛ ألنها تبدو مسأل ًة تخص
الشأن الدويل .لذا ،فإ ّن مثل هذه املعايري ،من ناحية تاريخية ،صيغت
ملوقف من بني مواقف كثرية ومحتملة ،وهي تعمل داخل نظام عاملي؛
أساسا يف شكل دول إقليمية.
ذلك أ ّن السلطة السياسية قامئة ً

مالحظات ختامية
من منظور تحقّقي وتاريخي ،من املمكن القول إ ّن فكرة حقوق
اإلنسان مبصادرها التاريخية والفلسفية والسياسية ،تعكس التطور
التاريخي لتجربة الحداثة الغربية يف العرص الحديث ،وهي يف
البداية ت ُع ّد تعب ًريا عن طبيعة الحقوق السياسية واالجتامعية للفرد
مجسد ًة يف األنظمة الدستورية والقانونية يف نطاق
األورويب وأوضاعهّ ،
الدولة القومية (الدولة – األمة) ،ويف الواقع االجتامعي والسيايس
لهذه املجتمعات.
وهذه الحقوق حتى مع َع ّدها لصيق ًة بالشخص البرشي مبطلق
مفهوم الشخصية اإلنسانية ،فإنّها استندت إىل تطور فلسفي وسيايس
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وقانوين ،يتمثّل بتخلق فضاء أنسني يسمح بوجود هوامش بني الفرد
والسلطة ،وبني الفرد واملجتمع ،وبني الفرد واملجتمع والسلطة ،اعتمد
أساسا التجربة الغربية التي أخذت تصطنع هيكليًا مجتم ًعا مدنيًا
ً
متبلو ًرا وناشطًا ميتلك أفرا ًدا ومؤسسات حيويةً.

فضل عن ذلك ،مث ّة مالحظة ثانية تتصل بفكرة عاملية حقوق اإلنسان
ً
يف ما يتعلّق باحتجاجية اختالف األمناط الثقافية والقومية العاملية،
ومن ث ّم االعرتاف بالخصوصية .ويذكر يف هذا الخصوص ما جاء
يف إعالن بانكوك ،يف نيسان /أبريل  ،1993الصادر عن املجموعة
اآلسيوية ،وقد شكّل اعرتاضً ا ،عىل نح ٍو ما ،عىل الطابع الغريب لحقوق
اإلنسان؛ إذ نص اإلعالن عىل القول إنه "يجب أن نبقي يف األذهان
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أهمية الخصائص القومية واإلقليمية ،وأيضً ا الخلفيات العديدة
التاريخية والثقافية والدينية" ،وهو ما يؤكد اإلرصار عىل جعل فكرة
العاملية نسبيةً ،وإعطاء األولوية للخصائص املحلّية واإلقليمية.
أ ّما األمر اآلخر الذي يربز بشأن فكرة حقوق اإلنسان وتطبيقاتها،
فهو نزعة ّ
الشك عند الكثريين .فبعضهم يعتقد أ ّن حقوق اإلنسان
متثل أداة تفكيك وقهر للثقافات غري الغربية .مبعنى آخر ،تهدف
السياسات املرافقة لها من جهة الدول الكربى إىل تنميط القيم
والثقافة يف صورتها الغربية.
وأ ّما األمر الختامي ،فهو يتعلّق مبا ميكن أن يس ّمى "االنتقائية
وازدواجية املعايري" ،يف مامرسة تطبيقات مبادئ حقوق اإلنسان يف
مناطق العامل؛ إذ إ ّن الدول العظمى (الغربية منها عىل وجه الخصوص)
متارس يف سلوكها السيايس مثل هذه االنتقائية واالزدواجية ،وليس
ّ
مم يجري يف فلسطني ،ومامرسات إرسائيل الخارقة
أدل عىل ذلك ّ
حق الفلسطينيني ،وما يقابل
ّ
لكل املواثيق واملبادئ الدولية يف ّ
ذلك من إسناد مبختلف أشكال الدعم لهذا الكيان الذي يُع ّد بقاؤه
حتى الوقت الراهن ،بوصفه من مخلفات الكولونيالية االستعامرية
القدمية ،فضيح ًة أخالقي ًة وإنساني ًة عامليةً ،وما من شك يف أ ّن القوى
املهيمنة التي فرضت رشوطها يف ديباجات اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،هي املسؤولة ،عىل نحوٍ ،كبري عن دميومة هذه الكولونيالية
التي تخرق الناحية األخالقية ملبادئ حقوق اإلنسان.

