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 وآراء  خواطر 

 حول حقوق اإلنسان
   

ها بعضبشعارات هامة  من حني آلخر وسائل اإلعالمتطالعنا 
وةة مبوضوعات حساسة مثل ما رفع بكثرة يف اآلتتعلق و  ،مستحدثة

 .حول حقوق اإلةسان األخرية

ات يف مناسبو هات لقد رفع هذا املبدأ من طرف العديد من اجل
 حقا.ألهداف خمتلفة و 

خاصة ملا تصدر  ،يبقى املتتبع هلذه التصرحيات أو تلك حرياانلذا 
ان أو ممن ك ،عمن حتوم حوله شبهات أو شكوك يف صدق ةواايه

وكأمنا مل تبعث  ،يستهرت هباو  يف وقت غري بعيد يدوس تلك احلقوق
ا  ممهامه القذرة فيمن أعماله و  هو فرغهذه احلقوق إال بعد أن 

 .كان يسمى مبستعمراته
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 عاةت منه اجلزائر.ة امللموسة ما عاشته و من األمثل لعلو 

استولت عليها فرةسا اإلستعمارية ابلقوة استباحت كل فبعد أن 

معت  فق ،وحاولت إذالل شعبها مستعملة كل الوسائل ،خرياهتا

 لثورات املتعددة اليت قامت هبا.ا من خاللحتررها  كل حماوالت

 السلبو  القهراف الظلم و تسلط على املواطنني أصن يف كل مرةو 

 األمالك.لألراضي و 

سلطت السلطات  1954 يف الثورة الكربى ألول ةوفمربو 

شردت ف ،على الشعب األعزلاإلستعمارية كل الوسائل اجلهنمية 

 القرى يف ،رجاالةساء و  ،قتلت شر قتلة أبرايءحشدت و هجرت و و 

فلم تسلم حىت احلوامل من كافة النواحي من القطر.املداشر و و 

وا البطون ليفتحرهاانت األوابش ملا وقع رهاهنم على جنس اجلنني 
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العدو من استعمال بوحشية.أضف إىل كل ذلك ما عمد إليه 

 إىل غري ذلك من أصناف و هو احملرم دوليا، ،الناابمل حلرق املواطنني

 د.االقهر و اإلضطه

ا اليت تدعي أهن و كل ذلك مسلط من طرف فرةسا اإلستعمارية

 و حقوق اإلةسان. مهد احلرية

إهنا بضاعة جديدة تسوق  مفأين كاةت حقوق اإلةسان آةذاك أ
ية الضغط بغ ،االستقاللخباصة احلديثة العهد ابحلرية و للدول و 
التشهري هبا إن هي مل تستطع أن حتقق ما متليه مثل هذه عليها و 

 حقوق اإلةسان مثال. لااملواثيق يف جم

ع الدول احلديثة العهد ابحلرية إن اجلميع على علم أبوضا 
لعريقة اةزعاهتا العرقية و  ،خباصة يف جنوب الصحراءو اإلستقالل و 
 .منذ القدم فيهااملتأصلة و 
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 طلب منها سلوكات مل تصل إليها تلك الدول اليت تتغىنتفكيف 
يها ف بعد حروب طاحنةو  ،هبذه الشعارات إال بعد حقب من الزمن

أتت على الكثري من أبناءها قبل أن تبلغ املستوى الذي تدعيه 
 اليوم.

 هناك كسالح يف وجه الدوللشعار يرفع هنا و لقد أصبح هذا ا
ممن   أةهخاصة و  ،احلديثة من طرف من هو أدرى أبوضاعها احلرجة

يعمل  ممن ال يزالو  ،تلك األوضاع كان له الضلع األكرب يف تردي
تبعا  ،يهابقاءها يف املستنقعات اليت تتخبط فإخبططه اجلهنمية على 

غالهلا املعقدة بغية مواصلة استاحلاالت احلرجة ملا تركته فيها من 
 .استنزاف خرياهتاو 

كما   ،و لقد اعتمدت هذه القوى املستغلة على قدراهتا املتعددة
عناصر حملية متخاذلة دعما ساعدها على بلوغ مآرهبا وجدت يف 

 ألشقاء اع اهلوة بني اإلخوة يسو لت ،ة مع األسفو أغراضها الدةيئ
و عدد  فتكثر التعدايت ،يقوى الصراعلو  ،املتخاصمني الفرقاءو 
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 و.لقد أصبح هكذا التسرت بدعوى حقوق اإلةسان الضحااي
ن طرف م و أحسن غطاء ألي تدخل خمطط لهمثلى ذريعة محايتها 

و .لكالدولة أو تالداخلية هلذه  هذه القوات األجنبية يف الشؤون
إن املتتبع لتطور األحداث ليالحظ مدى شره الدول املستعمرة 

 ،قدميا و حماولة الرجوع إىل الساحة اليت غادرهتا حتت غطاء أو آخر
رأسها دعوى الدفاع عن حقوق اإلةسان اليت حسب زعمها و على 
 حترتم. و الأ تنتهك

وحقوق  ةأاملر حقوق  لقد تفرعت هذه احلقوق لإلةسان إىلهذا و 
رأي سواء يف جمال ال ،و ما يرمي إليه من مقاصدغريها، كلالطفل و 

أو اإلجتماع أو تكوين األحزاب وخمتلف اجلمعيات،  ،أو املعتقد
 رأس كل تلك احلقوق.تبقى حرية اإلةسان على و 

 رمزا من رموزها ترفعهلقد اختذت األمم املتحدة من هذا الشعار 
 ما شاءت هلا ظروفها حسب 

 تقلباهتا السياسية.و 
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قضااي يف العديد من ال حلقوقاذه ه الدفاع عنأين رعايتها و لكن 
العامل بقاع  يفغريها مثل قضية فلسطني و املستعصية إىل اليوم 

دول اليت تدعي مسمع من الأمام مرأى و  ،املغلوبة على أمرهاو 
اليت تعمل جاهدة  منها حىت تلكو ل ب ،تتبجح حبقوق اإلةسانو 

ها فتغطي لتسوق أسلحتها وخمتلف عتاد إلبقاء ةريان الفتنة مشتعلة
 .مثليف بلداهنا على الوجه األهتا ايبذلك عجزها يف إدارة اقتصاد

من املظاهر العجيبة حقا ما ةشاهده من التقاتل بني اإلخوة و 
ا من ال يستعمله ة،البعض منها متطور و  ،أبسلحة خمتلفة األعداء

يف  ،دايالظاهر عليه جسةقص يف التغذية زال يعاين من الضعف و ي
ة موارده القتناء املواد الغذائية الضروري حني كان أحرى به أن يوجه

اء كل عوض ختصيصها لشر  ،اللباس لسرت جسمهو  ،اليت تنقصه
 .املشاركة يف خراب بلدهالفتاكة إلابدة إخوته و  تلك األسلحة

ةعيش استغالال هلذا الشعار من طرف و  ةشاهد ن جهة أخرىمو 
رى.فهناك مجعيات حلقوق أمام أخجهات متعددة بغية الربوز 
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ن بغض النظر عهذا و  ،أخرى للدفاع عن حقوق اإلةساناإلةسان و 
ئفة هامة مثل النساء أو األطفال أو غريها املدافعني عن حقوق طا

 من الشرائح األخرى اليت تعددت 
 تكوينحتت غطاء حرية الرأي و  تنوعت مع حرية التكتلو 

 .اجلمعيات

سح فو  ،ن كل هذه احلقوقاضمحاول حقا ن الدستور اجلزائري إ
ملن  تهاالعمل على ترقيو  ،اجملال أمام كل الراغبني يف الدفاع عنها

تضحية للنضال دون هذا اجلاةب أو آةس من ةفسه استعدادا و 
رتقية العمل النزيه لالتنافس الشريف و  .فال أبس إذن أن يكونذاك

 معلنة غرياجلاةب الذي قد يتواله أي مناضل دون اختاذ ذلك مطية 
 لبلوغ أغراض دةيئة أو حتطيم ما بناه األوائل املخلصون.

 ،إن املشكل احلقيقي يكمن يف مدى وعي املواطنني حلقوقهم
حق املعرفة  ها.فمعرفتوالطريقة املثلى للحفاظ عليها أو الدفاع عنها

 له سياسيال الوعيو من الشروط األساسية مث إن املستوى التكويين 
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لعشوائي العمل ااخللط و إال يكن و  ،اجيابيةدور فعال يف املمارسة اإل
 .سيد املواقف

ألجواء االضرورية ال بد من توفر إىل جاةب كل الشروط الالزمة و و 
احرتامها  سان أوةفال سبيل للحديث عن حقوق اإل ،املستقرة أمنيا

 احلروب مثل ما تعيشه بعض البلدانيف ظل التطاحن و 
عها عن احلديث مأخريا.فاألوضاع يف مثل هذه احلاالت يستحيل 

 هو احلق يف احلياة يفما دام احلق األساسي غري متوفر و أي حق 
 العيش اهلينء.و ظل الكرامة 

عدد متتعيش منطقة الشرق األوسط مثال من قصف إن ما هذا و 
دث عن يستحيل معها التح األطراف حتت أغطية خمتلفة متضاربة
تها عصاابت تريد فرض سلطحقوق اإلةسان بله احرتامها.فهناك 

حتاول احملافظة على  سلطةمن جهة أخرى و  ،اإلرهابابلقهر و 
و الكل يدوس مع  ،ذلكفرض لوجودها و لو ابستعمال القوة 

 .األسف على أبسط حقوق اإلةسان
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الدول األجنبية اليت تشارك مع هذه اجلهة أو تلك الغريب أن و 
 تطالب ابحرتام حقوق اإلةسان يف البلدان اليت تستهدفها

 أي حق الحرتامأبدا هكذا يث ال إمكاةية حب ،بتدخالهتا العسكرية
 هذا هو املنطق املعكوس متاما.و  ،اإلةسان من حقوق

قية رى الدول اإلفريأن ة و لعله من العجيب يف اآلوةة األخرية
 عديدال يفاحلال أهنا و  ،تعقد جلسات للتحدث عن حقوق اإلةسان

مما  ،عدم استقرار و تطاحن بني أبناءها مع األسفتعيش  منها
ا خاصة و أهن ،حقوق اإلةسان أصاليستحيل معه التحدث عن 

د قوات للتدخل قصب لأو جو تفكر يف إعداد  ،مهددة يف أمنها
 ةضحت سوقا رائجفأ،استتبابهاإلعاةة على اسرتجاع األمن و 

،عوض استغالل أمواهلا و لسالح الدول املخططة لعدم استقرارها
 من الفقر  قدراهتا للنهوض أببناءها

هؤالء املؤججني مرامي من و  هذاو اجلهل و البطالة.اجملاعة و 
ول هذه الدتكون ن أل ،مع األسفالعمل، قاء شللفتنة بني األ
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د هناية  ةطاق إعادة بناءها بعيفجماال فسيحا الستثماراهتا املنهكة 
 .املأساة

و من املفارقات املؤسفة أن ةتابع ما يدبر هلذه الدول و يكال 
 ،على مستوى حمكمة العدل الدوليةلبعض مسؤوليها من حماكمات 

ما اقرتفوه ع مثل هذه الدول و كأهنا ما اةتصبت إال ملتابعة مسؤويل
إابن حكمهم و عدم احرتام حقوق اإلةسان من جتاوزات 

ريقية يف هذا اجملال مع جهات غرب إف خاصة.فأين العدالة يف التعامل
قاصي و طلع عليها الإ قد عرفت إابدات مجاعية و تصفيات عرقية

احملكمة  اعنه تو تغاض ،ليها ستار من التكتمعالداين.لقد ضرب 
الدولية ملا عرف عنها من السيطرة اليت ختضع هلا من طرف القوى 

 و املتحكمة يف تسيري العامل مبختلفاليت توصف ابلعظمى 
 الوسائل.

كافة الدول على   إن احلديث عن حقوق اإلةسان هكذا معمما
 ضرب من اخليال و  ،غري واقعي
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وايت املستو  ،ما دامت األوضاع خمتلفة من دولة إىل أخرى ،احملالو 
  متباينة أمنيا واقتصاداي

 .اجتماعياو 

الذي و احلضاري املزدهر تبلغ دولة ما ذلكم املستوى  ما فحني
احلديث عن آةذاك يمكن معه سيطمح إليه كل وطين غيور، 

 وجبدارة  و على رأسها ما يسمى حقوق اإلةسان ،احلقوق كلها
 استحقاق.

لذا ميكن اعتبار احلديث عن حقوق اإلةسان يف الظروف احلالية 
 التحدي واملتوترة ةوع من 

ذه هبلشعور املواطنني الذين هم واعون كل الوعي  اإلستفزازو 
 ،مأوضاعا دون طموحاهتلكنهم ال يزالون يعيشون و  ،األفكار النرية

 من أمثاهلم نيصافر جهود املخلضتآملني أن تتحسن بفضل هللا و 
 .عن مثل تلكم القيمبعدها ليمكن احلديث 
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 ،وق فقطحلقاملطالبة ابمن جهة أخري ال اجيب الرتكيز إال على و 
رور مع مذهنيات استهالكية و ألن ذلك يفرز سلوكات سلبية 

 الزمن.

ن يسعى  أن احلقوق تقابلها الواجبات.فحري إذن يف احلقيقة إو 
تكون مطالبته ابحلقوق معقولة كل واحد ألداء واجباته حىت 

 .مقبولةو 

هذا واجيب على أي طالب حلق مهما كان مشروعا أن يراعي 
 اأو تعجيز  ا ال يكون ما يطلبه شططحىت ،إمكاةيات بلده وظروفه

 يدخل يف صراع عقيم.أو يضطر أن  ،فيصاب إبحباط

فكرة حقوق اإلةسان هكذا كما يعتمدها حىت من يف اخلتام إن و 
 ،ال بفقه مداها قد أدت يف بعض احلاالت إىل استعمال سياسوي

أو  ،أضر حيث كان من املفروض أن يعني على إصالح لألوضاع
 وة منها.فتأيت ابلثمار املرج تبصر،و  تغيريها حبكمة يساهم يف
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رفع ح يالذي أصب هذه بعض اخلواطر حول شعار حقوق اإلةسان
 عارهذا الشمثل فال اجيب أن يعقد  ،عن حق أو ابطلهناك هنا و 

العمل  يدفعه إىلاجيب أن بل  ،مقيعي بعده بعما دام  ،أي خملص
                         .عمالقوال و  لتحقيقه إبخالص

                  2016فيفري  18طف يوم الع     

 عبد الوهاب بكلي    

                                     وزير سابق    


