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حقوق اإلنسان ..مفاهيم مش َّوهة
ب�سام الكلباين

وتوحد الأملانيتني ،و�سقوط �أنظمة
مع نهاية احلرب العاملية الثانية ،وبعد ُ
تراجع حِ دَّة النزاع بني املع�سكرين الغربي وال�شرقي ،والذي انتهى بانتهاء احلرب الباردة ُّ
�شيوعية يف بولندا ورومانيا ،ف�ض ً
ال عن تف ُّكك االحتاد ال�سوفيتي؛ �صا َر من ال�ضروري البحث يف �شتى ال�سبل التي َت ْ�س َمح بن�شر ثقافة حقوق الإن�سان على �أو�سع نطاق
ُمكن؛ من �أجل � ْأن تتح َّول تلك احلقوق واملبادئ ِ�ض ْمن مُك ِّونات املمار�سة اليومية للب�شر ،ولتقطع بذلك الت�صور ال�سائد الذي جعل من تلك احلقوق واملبادئ ُمتكرة
من ِق َبل نخبٍ فكرية و�سيا�سية كثرياً ما َّ
وظفتها خلدمة �صاحلها اخلا�ص ،والتي َج َعلت باقي �شعوب العامل �أمام �أزمتني :الت�صديق �أو ال�شك يف زيف االدعاء يف كل ما
جاءت به املنظمات احلقوقية؛ لذا كان البد من ال�سري يف �سبيل تربية حقوق الإن�سان.
َي�� ْذ ُك��ر الكاتب ُم�� َّم��د بالرا�شد -يف مقاله مبجلة الت�سامح
«الرتبية على حقوق الإن�سان..املبادئ والكفايات»� -أنَّ للمدخل
ال�ترب��وي دوراً ن��اج��ح��اً يف ن�شر قيم ح��ق��وق الإن�����س��ان وثقافتها
و�إ���ش��اع��ت��ه��ا ب�ين ال��ب�����ش��ر ،ل��ت��خ��رج م��ن ح��ي��ز ال��ن�����ص��و���ص �إىل حيز
التنفيذ ،ومن طوباوية التخيالت �إىل واقعية التمكني� .إذ يظل
ال��ت�����س��ا�ؤل م�����ش��روع��اً ح��ول الأ���س�����س ال��ت��ي يجب �أن يرتكز عليها
تي�سر عملية ا�ستيعاب تلك القيم
املدخل ،والتي من �ش�أنها �أن ِّ
��وج ُ��ب �إي�ضاح
وت��ب�� ِّن��ي التالميذ م��واق��فَ �إي��ج��اب��ي��ة منها ،كما ي��ت َّ
الكفاءات التي الب��د للطالب �أن ميتلكها حتى ينزع عن حقوق
الإن�����س��ان ت��ل��ك ال��ن��زع��ة ال��ت��ج��ري��دي��ة ال��ت��ي حت��ول��ه��ا �إىل مفاهيم
ومقوالت نظرية تتداول يف اخلطابات ال�سيا�سية والإعالمية ال
غري ،ولقد ت�ش َّبعتْ العقول النا�شئة يف الأوط��ان العربية ب ِعدَّة
ممار�سات م���ؤدجل��ة يف �سبيل الإط��اح��ة بعدة مفاهيم معا�صرة
كاحلرية وال��ع��دال��ة االجتماعية وقيم الليربالية والعلمانية،
والتي جنح الإعالم العربي يف بثها على �شكل طفيليات وخاليا
م�سرطنة ُت�ش ِّكل خطراً على القيم العربية والثوابت وامل�سلمات -
على حد تعبريهم .لذا؛ كان ِلزَاماً الإجابة عن هذين ال�س�ؤالني
ومقرتحات جتعل من الرتبية
مبا ُي�سهم يف تقدمي ت�ص ُّورات ُ
ُ
على حقوق الإن�سان ن�شاطاً تربو ًّيا ت َراعى فيه الأبعاد املختلفة،
وت��دخ��ل يف نطاق الكيان العربي م��ن بابها ال��رح��ب ،و�أه��داف��ه��ا
ال�سامية؛ عِ َو�ضاً عن مفاهيم م�شوهة ومغلوطة.
ي��كِ��ن تعريف حقوق الإن�����س��ان ب�أنَّها تلك احل��ق��وق املت�أ�صلة
ُْ
يف طبيعتنا ،وال��ت��ي ال ُيكن م��ن دون��ه��ا �أن ن َْح َيا كب�شر� ،أي �أنَّ
الإن�سان بحقوقه ،ف�إذا كان كامل احلقوق كان كامل الإن�سانية،
انتقا�صا من �إن�سانيته،
و�إذا انتق�ص حق من احلقوق كان ذلك
ً
وكلما تعدَّدت احلقوق التي ُت�سلب من الإن�سان؛ يكون االنتقا�ص
م���ن �إن�����س��ان��ي��ت��ه ب��ن�����س��ب��ة ذل���ك امل���ق���دار ،وي��رت��كَّ��ز م��ف��ه��وم ح��ق��وق
الإن�سان على ثالثة حم��اور �أ�سا�سية؛ �أول��ه��ا :املنتفع باحلقوق
وه��و الإن�سان ،وثانيها :نوعية احل��ق��وق ،وثالثها :حماية تلك
احل���ق���وق .والإن�����س��ان يختلف ع��ن ال���ف���رد؛ ف��الإن�����س��ان ه��و امل���ادة
والروح واحلقوق ،والفرد هو الوجود املادي وح�سب؛ فالفرد ذو
ج�سدية ،يف حني �أن عبارة «الإن�سان» تنطوي على اجل�سد والفكر
والكرامة؛ فالإن�سان املنتفع بتلك احلقوق هو الإن�سان املطلَق
املت�سامي من كل �ضروب التمييز ال�ضيقة :الدينية� ،أو العرقية،
�أو اللغوية ،والتي جتعله كائناً حمدوداً.

�أ َّما ت�صنيفات احلقوق؛ فهناك حقوق �أ�سا�سية وغري �أ�سا�سية،
وهناك حقوق غري قابلة للم�سا�س ،وهناك حقوق فردية و�أخرى
جماعية ،وهناك حقوق تثبت للفرد وحده ب�صفته فرداً ،ويكون
التمتُّع فيها وممار�ستها ب�صورة فردية� .أ َّما احلقوق اجلماعية،
ف��ه��ي ح��ق��وق ف��ردي��ة يف ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ،ول��ك��ن ال مي��ك��ن ال��ت��م��ت��ع بها
ومم��ار���س��ت��ه��ا ب�شكل م�ستقل ع��ن الأف�����راد امل��ك��ون�ين ل��ه��ا� ،أي �أن
ممار�ستها تتم من خالل عدة �أ�شخا�ص� ،أي يف و�سط اجتماعي.
يعك�س
وحلقوق الإن�سان ثالثة �أجيال تاريخية ،وهو تق�سي ٌم
ُ
َ
يف واقع الأمر حيوية حقوق الإن�سان وحركيتها ،ف�ض ً
ال عن ك ْونِه
ُيعطينا فكرة عن املراحل الكربى التي م َّرت بها م�سرية حقوق
الإن�سان؛ فاجليل الأول هو ه��ذا اجليل ال��ذي طالب باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،والذي قام على اعتبار الفرد يتمتع ب�صفته
امل��دن��ي��ة وال�سيا�سية وال��ت��ي م�صدرها ال��ق��ان��ون الطبيعي ال��ذي
ي�سمو ف��وق ال��ق��ان��ون ال��و���ض��ع��ي؛ �إذ ي�ستمد اجل��ي��ل الأول فكره
وح��ق��ه م��ن ت��ل��ك امل���ذاه���ب الفل�سفية ال��ت��ي ظ��ه��رت يف ال��ق��رن�ين
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر حول الفرد امل�ستقل ،وعن احلقوق
الطبيعية ،وهي حقوق لي�ست ُم�ستمدة من النظم ال�سيا�سية؛
بل ُم� َّؤ�س�سة على حقوق طبيعية �أ�سبق من �سيادة الدولة ،و�أ�سمى
منها �أي�ضاً .فاجليل الأول يعك�س حجم التح ُّوالت االجتماعية
وال�سيا�سية والفكرية التي عرفتها �أوروبا و�شمال �أمريكا ،والتي
�أ ْث�� َم��رت عن �صدور وثائق مهمة يف م�سرية حقوق الإن�سان من
ق��ب��ل وث��ي��ق��ة �إع��ل�ان ا���س��ت��ق�لال �أم��ري��ك��ا 1776م ،و�إع��ل�ان حقوق
الإن�����س��ان وامل��واط��ن��ة يف ف��رن�����س��ا 1789م ،وال��ت��ي ت�����ض�� َّم��ن��ت ع���دداً
م��ن احل��ق��وق ك��احل��ق��وق واحل��ري��ات ال��ف��ردي��ة :احل��ق يف احل��ي��اة،
ومنع التعذيب والعقوبات القا�سية �أو املعامالت الال�إن�سانية
�أو املهينة ،وحظر العبودية وال��رق ،واحل��ق يف احلرية والتنقل
وكال�ضمانات الق�ضائية التي �شملتْ  :امل�����س��اواة �أم���ام الق�ضاء،
وال�ضمانات يف الإج����راءات اجلنائية وامل��دن��ي��ة ،وح��ظ��ر تطبيق
الت�شريع اجلنائي ب�أثر رجعي ،واحلق يف االعرتاف بال�شخ�صية
القانونية لكل ف��رد .واحل��ق��وق العائلية وال��ت��ي عنيت بحماية
الأ�����س����رة وت�������س���اوي ال����زوج��ي�ن يف احل���ق���وق وح���ق���وق الأط���ف���ال
وحمايتهم ،و�أخرياً احلقوق ال�سيا�سية والتي ت�ضمنت :امل�شاركة
يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة ،واحلق يف االنتخاب والرت�شح والتجمع
ال�سلمي وف��ر���ص��ة تقلد ال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة� .أ َّم���ا اجل��ي��ل ال��ث��اين،
وه���و ج��ي��ل م���ع���روف ب���ال���ق���راءة اال���ش�تراك��ي��ة حل��ق��وق الإن�����س��ان،

فيجد م�صدره على وج��ه التحديد يف الإف����رازات االجتماعية
والآثار الفكرية للثورة ال�صناعية التي � ْأحدَثت حِ راكاً اجتماع ًّيا
كبرياً ،فقد َّ
تبي �أنَّ الإن�سان �-إ�ضافة �إىل َك ْونِه ف��رداً ي�ستمتع
نتيجة ل�صفته تلك بحقوق فردية و�سيا�سية -طرف يف احلياة
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهو بذلك يتمتع بجملة
من احلقوق ذات الطابع االقت�صادي واالجتماعي والثقايف ،وله
�أن ُيطالب الدولة بتحقيقها -ممثلة يف «العدالة االجتماعية»-
وه���و �أم���� ٌر ل��ط��امل��ا ك���ان اال���ش�تراك��ي��ون ي��ع��ي��ب��ون ب��ه ال��ل��ي�برال��ي�ين،
وي�شتمل ه��ذا اجليل على عِ ��دَّة ُح��ق��وق :كحق العمل واحلماية
من البطالة وت�شكيل النقابات وال�ضمان االجتماعي وحماية
الأ�سرة وحت�سني �أو�ضاعها املعي�شية وال�صحة والتعليم وامل�شاركة
يف احلياة الثقافية.
�أ َّما املك ِّون الأخري حلقوق الإن�سان وهو اجليل الثالث ،والذي
ه��و يف حقيقة الأم���ر دل��ي ٌ��ل ق���ويٌّ ع��ل��ى ح��ي��وي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان
وحركيتها؛ لأنَّ اجليلني الأول والثاين مل يتمكَّنا من ا�ستيعاب
جميع حقوق الإن�سان نتيجة التط ُّور الذي عرفته؛ لذلك جاء
اجليل الثالث امل�سمى بحقوق الت�ضامن �أو حقوق اجلماعات �أو
ي�ضم حقوقا من قبيل احلق يف ال�سلم
احلقوق التكافلية ،وهو ُّ
واحلق يف بيئة �سليمة ،واحلق يف امل�ساعدة الإن�سانية ،واحلق يف
ال�سيادة الدائمة على الرثوات الطبيعية.
ويف ختام ه��ذه الت�صنيفات والتق�سيمات للأجيال الثالثة؛
وجب الت�أكيد على م�س�ألتني مهمتني؛ فحقوق الإن�سان مالزم ٌة
للطبيعة الإن�سانية ،والأمر الآخر هو �أن حقوق الإن�سان تتطور،
�أي �أن قائمة حقوق الإن�سان مل تغلق ب�شكل نهائي.
الرتبية على احلقوق ال تخلو من تعقيد؛ ف�أهدافها معقدة
ومتباينة ،وطرائقها كثرية ومتنوعة؛ فهي عملية م�ستمرة تت�أتَّى
�صفة اال�ستمرارية فيها من َك ْون هذه العملية الرتبوية تنتقل
واجتماعي
من جيل لآخ��ر يف املجتمع؛ فهي عملية من ٍّو ف��رديٍّ
ٍّ
بعيدة عن االرجت��ال والع�شوائية ،وهي عملية تفاعلية تتحقَّق
من خالل التفاعل والتوا�صل الدائم بني املع ِّلم واملتع ِّلم والبيئة
االجتماعية .كما �أنَّ الرتبية على حقوق الإن�سان َت ْعنِي تر�سيخ
مفهوم الدميقراطية لدى النا�شئة يف جميع مراحل التعليم،
والتعريف بالقوانني والت�شريعات الوطنية والقومية والعاملية
التي ُت ْعنَى بهذا اجلانب ،واخل��روج من ِ�ض ْيق االنتماء الفردي
�إىل رحابة الإن�سانية.
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