تقديــم

األزمة المركبة
لحقوق اإلنان فى العنلم العربى
بهـي الدين حس ـ ـن

يعرض التقرير صورة غاية فى القتامة لوضعية حقوؽ اإلسنااف فى العالـ العربى ،ولكف

الحقيقة هى –لألاؼ -أكثر قتامة ومأااوية وايالما مف أى تقرير .ال يقمؿ مف هذه القتامة
االاتثسناء التوسناى ،أو األمؿ بأف اسنتكااة اإلصالح فى المغرب ايوضع لها حد.

يزعـ حكاـ دوؿ المسنطقة أسنهـ مضطروف لتقييد الحقوؽ والحريات ألف مكافحة االرهاب لها

األولوية ،باعتباره الخطر األعظـ عمى رفاهية شعوب المسنطقة والعالـ .ولكف حقيقة األمر أف

التصدى لإلرهاب ال يشكؿ أولوية بالذات لمحكومات التى تاوؽ لذلؾ ليؿ سنهار ،مف أجؿ شراء
صمت المجتمع الدولى عمى جرائـ الحرب ضد اإلسنااسنية واسنتهاكات حقوؽ اإلسنااف التى ترتكبها

هذه الحكومات كؿ يوـ ضد مواطسنيها أو شعوب دوؿ أخرى فى المسنطقة .إف مقارعة “التمدد

االيراسنى فى المسنطقة” -خاصة في اوريا ولبسناف والعراؽ واليمف -والتصدى لممذهب الشيعى

والتأكد مف دفف “الربيع العربى”  ،هى أولويات المممكة العربية الاعودية وبعض إمارات مسنطقة
الخميج العربى ،وليس القاعدة أو داعش .أولويات اوريا هى تصفية المعارضة “المعتدلة” ،ال
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المتطرفة أو “داعش” .أولويات العراؽ هى ااتمرار تأميف هيمسنة الطائفة الشيعية عمى الامطة

والثروة عمى حااب الاسنة واألكراد .أولويات الحكومة المصرية هو قطع الطريؽ أماـ احتماالت
اسندالع موجة ليبرالية جديدة “لمربيع العربى” ،وليس “داعش” التى صارت تايطر تقريبا عمى

شمالى ايسناء .كؿ حكاـ المسنطقة يراهسنوف عمى أف دوؿ “الغرب” اتتدخؿ فى المحظة المسناابة
لمسنع تحقيؽ اإلرهاب السنتصار حااـ .ولكسنهـ ال يتوقعوف تدخال مماثال مف الغرب فى مواجهة

خصمهـ “االاتراتيجى” -أى القوى الااعية إلقامة سنظما ديموقراطية عصرية -إذا حاسنت

الااعة .لقد صار ااتمرار وجود “داعش” كعامؿ تهديدى مؤثر هو ضرورة حيوية إلضفاء
مشروعية زائفة عمى حكومات بعض الدوؿ العربية ،ولتقميؿ ضغوط شعوب المسنطقة والمجتمع

الدولى عمى تمؾ الحكومات مف أجؿ اإلصالح الايااى واالقتصادى واحتراـ التزامات حقوؽ

اإلسنااف .ال تشذ إارائيؿ عف هذا “التوافؽ اإلقميمى” ،بؿ هى كالمعتاد أكثر صراحة فى

اإل فصاح عف أهدافها الحقيقية .فقد صرح عدد مف أبرز مائوليها أف االختفاء المحتمؿ
لػ”داعش” يشكؿ أكبر خطر عمى األمف القومى إلارائيؿ فى المدى المسنظور.

مف أبرز العوامؿ الامبية هذا العاـ التى أاهمت فى المزيد مف تدهور وضعية حقوؽ

اإلسنااف فى المسنطقة ،هو تفاقـ التأثير السنوعى لمتوتر الاسنى/الشيعى ولمصراع الاعودى اإليراسني

ولمماؿ السنفطى .لقد كاف لمماؿ السنفطى إاهامات تاريخية متواصمة عبر عدة عقود فى صعود
التطرؼ الديسنى والجماعات اإلرهابية فى المسنطقة ،وبالتالى اإلاهاـ فى تدهور حقوؽ اإلسنااف
بشكؿ عاـ عمى الصعيديف اإلقميمي والعالمى .ولكف إاهاـ الماؿ السنفطى فى هذا التدهور شهد

طفرة سنوعية فى أعقاب اسنطالؽ الموجات األولى “لمربيع العربى” فى يسناير  .٣١٢٢إذ لـ يعد
هذا الدعـ مقتص ار عمى رجاؿ أعماؿ أثرياء وأفراد فى األار المالكة فى بعض إمارات مسنطقة

الخميج ،واسنما امتد إلى دوائر صسنع القرار فى المممكة العربية الاعودية وايراف واإلمارات العربية
المتحدة وقطر ،وربما فى غيرها .قد تختمؼ حكومات هذه الدوؿ مع بعضها فى عدد مف

خطر -
ا
القضايا اإلقميمية المهمة ،ولكسنها تتفؽ فى السنظر والتعامؿ مع “الربيع العربى” باعتباره

بمعاف مختمفة -عمى مصالحها الحيوية ،وربما بقاء بعضها فى الامطة عمى المدى البعيد.

ورغـ االسنخفاض الكبير فى أاعار السنفط وموارده ،إال أف تأثير الدور السنوعى الامبى لمماؿ

السنفطى تفاقـ هذا العاـ بدرجة أكبر ،سنظرا ألف األمر يعود لقرار ايااى مركزى لتمؾ
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الحكومات .واسنعكس ذلؾ بصورة أاوأ فى دوؿ اليمف واوريا ومصر وليبيا ،حيث يجرى دعـ
غير مشروط لقوى الثورة المضادة ،والرتكاب جرائـ حرب وجرائـ ضد اإلسنااسنية دوف أدسنى
حااب ،وتخريب الخطط المتواضعة لممجتمع الدولى فى اإلغاثة ومكافحة اإلرهاب ،وفى إسنقاذ

ما تبقى مف بعض دوؿ.

لـ يكف ذلؾ الصعود لمدور التخريبى لمماؿ السنفطى وتفاقـ تأثيره الامبى عمى وضعية حقوؽ

اإلسنااف فى العالـ العربى ممكسنا بهذه الدرجة ،لوال أف تراجعا موازيا جرى عمى صعيد اإلرادة
الايااية لممجتمع الدولى فى مااسندة قضايا حقوؽ اإلسنااف .إلى جاسنب تراجعا آخر فى عدة

دوؿ فى شرؽ أوروبا كاسنت قد أسنجزت تحوال ديموقراطيا ،جسنبا إلى جسنب صعود سنفوذ اليميف
المتطرؼ فى عدد مف دوؿ أوروبا الغربية.

فى هذا الاياؽ يمكف إدراؾ كيؼ أمكف لممممكة العربية الاعودية أف “تؤمـ” قرار مجمس

األمـ المتحدة لحقوؽ اإلسنااف بخصوص اليمف لصالحها خالؿ اجتماع المجمس فى ابتمبر

 ،٣١٢٢وأف تجبر فى  ٣١٢٢األميف العاـ لألمـ المتحدة عمى إزالة اامها مف قائمة أكثر

الدوؿ اسنتهاك ا لحقوؽ الطفؿ فى العالـ بعد إعالسنها .لقد تزايد تأثير السنشاط التخريبى المسنهجى
الرامى إلى إ ضعاؼ المعايير واآلليات الدولية فى هيئات األمـ المتحدة ومسنتديات دولية أخرى،

بوااطة أطراؼ “السنادى” الذى يضـ عددا مف أكثر دوؿ العالـ عداء لقيـ ومبادىء حقوؽ

اإلسنااف  ،بيسنها مصر والاعودية والجزائر مف الدوؿ العربية .وامتد التأثير التخريبى لمماؿ
السنفطى ليهدد فاعمية أهـ مؤااات صسنع القرار الدولى فى مجاؿ حقوؽ اإلسنااف ،وصار يشكؿ

تحدي ا لكؿ الدوؿ األعضاء فى األمـ المتحدة .لقد أاهـ صمت الدوؿ األعضاء أماـ ابتزاز
مشابه مف أعضاء آخريف فى مسناابات أخرى ،إلى “تطبيع” مثؿ هذه المماراات غير
األخالقية فى التعامؿ مع األمـ المتحدة ،األمر الذى يهدد بتقويض شامؿ لفاعميتها

ومصداقيتها .إف التراجع الممحوظ فى تقديـ الدعـ الايااى واألدبى المسنااب مف كبريات الدوؿ

الديموقراطية فى العالـ إلى األمـ المتحدة واكرتيرها العاـ والمفوض الاامى لحقوؽ اإلسنااف فى

مواجهة الدور التخريبى المسنهجى لهذا “السنادى” يهدد أيضا بتقويض دور المؤااة الدولية فى

حماية حقوؽ اإلسنااف ،وخاصة فى المسنطقة األكثر تدهورا ومعاسناة ،أى العالـ العربى .هذا
التراجع لـ يبدأ أو يسنحصر بتراجع المجتمع الدولى عف محاابة ومعاقبة الرئيس الاورى بشار
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األاد عمى ااتخدامه األامحة الكيماوية وأخرى محرمة دوليا ضد المدسنييف العزؿ .إسنها لـ تكف
خطوة مسنعزلة فى فراغ ،إف التراجع يبدو أواع سنطاقا .برغـ أف سنطاؽ اآلثار الامبية لهذا التراجع

ال تسنحصر بمسنطقة واحدة ،ويدلؿ عميها طوفاف مالييف الالجئيف الاورييف فى أوروبا ،وقوافؿ

مئات األلوؼ مف المهاجريف غير الشرعييف عبر البحر األبيض المتواط ،وامتداد هجمات

“داعش” الدموية إلى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وشرؽ آايا وتركيا.

إف قضية احتراـ حقوؽ اإلسنااف تقع فى قمب الصراع بيف قوى الحداثة والتخمؼ فى العالـ

العربى .ورغـ أف المؤشرات المتوافرة تدؿ عمى أف هذا الصراع لـ يتوقؼ فى اياؽ اسنتكااة

"الربيع العربى" إال أف الثمف قد يكوف باهظا وداميا ،ما لـ تجر "اختراقات" إصالحية .فى هذا

الاياؽ تبدو مهاـ المسنظمات الماتقمة لحقوؽ اإلسنااف فى العالـ العربى أكثر جاامة .فهى مف
سناحية تواجه عدة حكومات عربية تجاوزت بشكؿ جماعى فى جرائمها الحقوقية الاقؼ التقميدى

لجرائـ حقوؽ اإلسنااف فى العالـ العربى .ومف سناحية أخرى تآكؿ متزايد ميداسنيا فى المعايير
العالمية لحقوؽ اإلسنااف  ،وفى قوة الدفع الدولى إلعماؿ اآلليات الدولية لحماية حقوؽ اإلسنااف،

وتراجع التضامف العالمى مع قضايا حقوؽ اإلسنااف ،خاصة فى مسنطقة يسنظر إليها باعتبارها

تصدر اإلرهاب ومالييف الالجئيف والمهاجريف غير الشرعييف ،الحامميف لثقافات ديسنية وتقاليد

محمية "غريبة"  ،غير مرحب بها مف قطاعات متزايدة مف الشعوب الماتقبمة .األمر الذى يغذى
حجج جماعات التطرؼ اليميسنى االسنغالقى فى أوروبا وأمريكا المعادية لمعولمة ،ويعزز سنفوذها

الايااى ،وحمالت الكراهية الديسنية والعسنصرية ضد العرب والمامميف بشكؿ عاـ .ورغـ ذلؾ

تسنظر بعض الحكومات العربية لهذا التيار باعتباره حميفا موضوعيا .إذ تعتقد أف وصوله لمحكـ
فى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية ايزيد مف حاااية الشعوب العربية تجاه "الخطر

الخارجى"  ،ويدفعها لمسنظر إلى حكامها كمسنقذيف ال كجالديف فااديف ،والتخمى بذلؾ عف كثير
مف طموحاتها فى الحرية والرفاهية االقتصادية .مف سناحية أخرى تسنظر بعض رموز التيار

اليميسنى المتطرؼ فى الغرب بإعجاب لمحكاـ العرب “األقوياء” القادريف عمى إبقاء“/اجف”

شعوبهـ داخؿ الحدود الوطسنية ،وقمعهـ باعتبارهـ -ػمثمما يزعـ بعض الحكاـ العرب -غير

مؤهميف الاتيعاب المفاهيـ “الغربية” لحقوؽ اإلسنااف .وهذه سنقطة التقاء محورية أخرى بيف
اليميف المتطرؼ فى الغرب ،وبعض السنخب الحاكمة فى العالـ العربى .كالهما يعتقد أف
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"العرب" أقؿ جدارة بالتمتع بالمااواة والحرية فى بالدهـ أو خارجها ،ويصسنفوسنهـ فى مرتبة أدسنى
مف بقية شعوب وأجسناس العالـ.

فى إ طار التفاوتات المعروفة فى البيئة الايااية واالجتماعية فى الدوؿ العربية ،واسنعكاااتها

عمى أولويات مسنظمات حقوؽ اإلسنااف فى العالـ العربى ،ربما كاف مف المسنااب مسنح اهتماـ

خاص فى هذه المرحمة لبعض المهاـ .عمى الصعيد الوطسنى هسناؾ أهمية خاصة لتعزيز
التشاور والتفاهـ والتسنايؽ والعمؿ المشترؾ مع السنخب اإلصالحية العابرة لأليديولوجيات

واألدياف ،بما فى ذلؾ العسناصر القريبة مف سنخب الحكـ ،وذوى الخمفية العاكرية واألمسنية مسنها،

حيثما يكوف ذلؾ ممكسنا .رغـ الفشؿ الكبير لعدد مف أبرز جماعات االاالـ الايااى فى العالـ

العربى فى اياؽ “الربيع العربى” ،إال أف قضايا اإلاالـ وحقوؽ اإلسنااف مف مسنظور حقوؽ

اإلسنااف ما زالت تحتفظ بأهميتها الحيوية ،خاصة فى ضوء صعود الخطاب الديسنى المتطرؼ
مؤخر حركة “السنهضة” فى توسنس فيما
ا
والعسنيؼ ،وفى ضوء المقاربة العصرية التى قدمتها
يتصؿ بعالقة الديف بالدولة.

عمى الصعيد اإل قميمى ،مف الضرورى أكثر مف أى وقت مضى ،تعزيز التشاور والتسنايؽ

بيف مسنظمات حقوؽ اإلسنااف الماتقمة حوؿ هذه القضايا وغيرها مف الهموـ واألولويات

المشتركة.

فى السنطاؽ الدولى هسناؾ أهمية خاصة لمت شاور والتسنايؽ بعيد المدى مع التياريف الميبرالى

والياارى الديموقراطي والحركات االجتماعية ،وخاصة تمؾ المدافعة عف حقوؽ المهاجريف .فى

هذا الاياؽ مف المسنااب مسنح اهتماـ أكبر لمخطاب الشارح لمحقائؽ الكبرى فى البمد العربى

المعسنى والمسنطقة ،عمى حااب الخطاب التعبوى الداعى لمتضامف .قد يكوف مهما البحث عف

حمفاء جدد فى الدوؿ الصسناعية الديموقراطية الصاعدة فى الجسنوب ،وخاصة فى أمريكا

الالتيسنية .فى كؿ األحواؿ مف الضرورى إيالء عسناية خاصة لتعزيز دور األمـ المتحدة وهيئاتها

العاممة فى مجاؿ حماية حقوؽ اإلسنااف ،والتصدى لمهجمة الضارية عميها مف تحالؼ
الحكومات التامطية فى المسنطقة والعالـ ،الهادؼ إلى تقويض المعايير وآليات المحاابة

والحماية الدولية لحقوؽ اإلسنااف .مف المحتمؿ أف تسنتهى الحروب األهمية والسنزاعات المامحة
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فى بعض الدوؿ العربية إلى ظهور دوؿ جديدة عمى أسنقاضها .مف الضرورى أف تضطمع األمـ

المتحدة بدور رئياى فى إعادة بسناء الدوؿ “الجديدة”  ،اواء ظمت فى حدودها الحالية أـ جرى
راـ حدود جديدة لها ،وضماف التعايش الاممى بيف طوائؼ وأعراؽ وقبائؿ اسنزلقت فى

مواجهات دامية لاسنوات وفى عمميات تطهير جماعى .مهاـ األمـ المتحدة فى هذا الاياؽ

تشمؿ أيضا “دولة فماطيف الماتقمة”  ،فى حاؿ أمكف لمجهود الدولية اسنتزاع هذا المطمب الذى

يحظى بشبه إجماع دولى .إف تعزيز المائولية الجماعية ألطراؼ المجتمع الدولى ،تبدو أكثر
أهمية مف أى وقت مضى ،مف أجؿ وضع إطار لمعالجة شاممة وبعيدة المدى ألزمات هيكمية

مزمسنة ،أسنتجت كوارث إسنااسنية فادحة وغير مابوقة ،واسنعكات امب ا عمى األمف والامـ الدولييف،
وعمى ضماسنات حقوؽ اإلسنااف فى العالـ.
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