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تمهيد  

إذا كان مفهوم »حقوق اإلنسان« قد نما في السياق التاريخي 
للجغرافيا األورو-أميركية، وأنتَج في ظل الفهم الِعلماني المعاصر 

فلسفًة وقوانينًا ُتقارب حقيقة الوجود وتحاول تقدير احتياجات 
اإلنسان فيه وفق صيرورة كونية، وبعد صراعات وحروب وجداالت 

ممتدة زمنيًا ومتعّمقة معرفيًا، في الحقبة الحديثة على أقل تقدير؛ 
فال يمكن إشاحة البصر عن التحديات الجادة والجذرية التي تواجه 

هذا المفهوم لقبوله في المنطقة العربية عمومًا، وفي شبه جزيرة 
العرب على وجه التحديد، السيما في الدول التي ُتعرف اليوم بدول 

مجلس التعاون الخليجي. فهذه التحديات في صميم عمل الجماعة 
الحقوقية واألخالقية العالمية التي تستوجب بذل جهود مضاعفة 

لفهم تحدياتها وتقييم خصوصياتها.

قد يتعلق األمر بطبيعة الُبنى االجتماعية السائدة في المنطقة، 
وقد يكون الدين سببًا ذا وزن معتبر، وقد يكون الشأن له تماس مع 
تاريخانية طرح هذا المفهوم وارتباطاته بدول ليست بريئة من اإلرث 
االستعماري وما بعده، وقد تكون هناك أسباب أخرى لم يصل إليها 

مجهر البحث وِمبضع الدرس.

فــي ضفــة أخرى من جدل كهذا، ال يمكن للمتابع إغفال تطور مكانة  
ثيمة حقوق اإلنســان في تفاصيل الحياة اليومية لإلنســان والمجتمع 
والدولة في منطقة الخليج، ســواء في الجزء الرســمي، أو في الشق 

األهلي، على المســتوى الفردي أو الجماعي. وحدها التجربة قادرة 
على كشــف عمق هذه المســألة ودرجات جديتها. إذ ليس باإلمكان 

قياس ذلك من نظرة عابرة، وفوقية، وســريعة لمجتمعات استوردت 
شــكالنيات الحداثة في أغلب مفاصل ممارساتها؛ مما يستوجب 

اشــتغاالً تحليليًا جادًا يقدم مقاربات مقبولة لفهم حقوق اإلنســان 
فــي ظل المأزق الهيكلي لراهن الدولة والمجتمع. ففي الوقت 

الذي ترغب فيه هذه الدول أن تنعم بســلع وأفكار وُأطر الرأســمالية 
الحديثة والنيوليبرالية المتمددة بال منافس، ال تدخر وســعًا في رفض 

أو تحجيم قيم الحرية والعدالة أينما اســتطاعت، بحجج التقاليد تارة، 
وضــرورات األمن الوطني تارة ثانية، ومبررات الغزو الثقافي الخارجي 

تارة أخرى.

هذه الدراسة معنيٌة بتتبع خطاب حقوق اإلنسان في دول الخليج 
العربية، التي أعني بها تحديدًا: دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، 
ودولة قطر، ودولة الكويت. وهذا الخطاب ُمنَتج ومَمارس ومتَفاعل 

معه من قبل ثالثة أطراف رئيسة: المجتمع، واألنظمة الحاكمة، 
والعاملين في مجال حقوق اإلنسان والمدافعين عنها.

ســتحاجج الدراســة بالتقصي والبحث عبر أسئلة محورية ثالثة، تتفرع 
منها أســئلة جزئية. الســؤال األول: كيف تعالق المجتمع مع خطاب 

حقوق اإلنســان؟ ومع الحضور المركزي للدين وتاريخانية اإلسالم في 
المنطقة، هل اســتطاع المجتمع اجتراح خطاب ُمميز لحقوق أفراده 

وجماعاتــه، مــع تجاور هذا الخطاب مع القبلّية بحموالتها الطبقية 
والثقافية واالجتماعية؟ الســؤال الثاني الذي ستحاول هذه الورقة 

البحث فيه هو: إلى أي مدى اســتطاعت األنظمة الحاكمة في الخليج 
التعامل مع خطاب حقوق اإلنســان في ظل ســؤال الشرعية في 

الداخل، وعلى مســتوى إدارة ملفاتها السياسية واالقتصادية مع 
الخارج؟ أما الســؤال الثالث الذي ســتقاربه الورقة فهو:  هل بمقدور 

خطاب العاملين في مجال حقوق اإلنســان على المستويين 
الرســمي والمستقل تعزيز الوعي بحقوق اإلنسان في ظل العراقيل 

المحيطــة؟ وذلك عن طريق: مدى قدرتهم على إقناع المجتمع 
بمهمتهــم، وكيفية التعامل مع األنظمة الحاكمة، وطبيعة عالقتهم 

بالعالم الخارجي.

ال تسعى هذه الورقة أبعد من عرض وتحليل واقع خطاب حقوق 
اإلنسان في دول الخليج العربية على وجه التحديد، ومعرفة أهم 

التحديات التي تعترضه. فهي تقدم تمهيدًا إلدراك التحديات، وإضاءة 
على مضاعفات غيابها أو محاوالت تغييبها، وتبحث في أثر ذلك على 

جهود التنمية الحقيقية واإلصالح الناجز. كما تحاول قراءة أثر ثورات 
الربيع العربي، وتأثيرات وسائل التواصل االجتماعي على الوعي بهذه 
الثيمة، واإلمكانات المستقبلية لفهم حقوق اإلنسان، بطريقة تضمن 

إدراك الجميع أهمية أن يعيش اإلنسان بكرامة وعدالة مستدامة.
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مدخل مفاهيمي

إني أقصد بـ »خطاب حقوق اإلنسان« هنا1 الخطاب الداعي لمجموع 
الحقوق والحريات ووسائل تنفيذها، والضمانات الكافلة لها بدءًا 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين 
للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، والبروتوكولين االختياريين الملحقين بهما. فالخطاب 
المقصود هو نتاج ذهني نحتته الجماعة األخالقية عبر كتابات هوبز، 

جون لوك، جان جاك روسو، إيمانويل كانط وغيرهم، وقدمته الجماعة 
الحقوقية في العالم من خالل لقاءات متواصلة وحوارات مستفيضة 

ومفاوضات طويلة ومعّمقة يصل بعضها إلى حروب إعالمية 
وتشويهات فكرية مضادة. وهو حاصل جهود فردية وجماعية ممتدة 
طوال عقود من النضال والمطالبات، نجم عنه عمل مؤسسي ارتبط 

به وتعهده بالرعاية والمتابعة. ومثال ذلك في مؤسسات أممية 
كتلك المنبثقة عن هيئة األمم المتحدة أو المؤسسات اإلقليمية 

أو الوطنية، ومنها الحكومية وغير الحكومية. إذ راكم العمل 
المؤسسي كمًا هائاًل من الخبرات العملية واألدبيات العلمية المتصلة 

بكافة فروع المعرفة.

فنحن عندما نضع جميع تلك الحقوق والقواعد والنظم والمطالبات 
األخالقية األصيلة والمشتركة إنسانيًا، والواجب ضمانها لجميع البشر 

دونما تمييز، ونوجهها على شكل خطاب، فإن ذلك الخطاب، مع مرور 
الزمن، وبفعل التراكم المعرفي والتجارب العملية الفاشل منها قبل 

الناجح، المسكوت عنه قبل المصرح به؛ سيتحول إلى عالم بذاته، 
يسعى إلى إقناع العواطف واألفكار وحتى األشياء بأهميته وضرورته 

لفهم صراع اإلنسان في هذا الوجود. إذ أَن »الخطاب ليس فقط ما 
يظهر أو يخفي الرغبة، لكنه أيضًا موضوع الرغبة. وما دام الخطاب 

- والتاريخ ما فتئ يعلمنا ذلك- هو ليس فقط ما يترجم الصراعات 
أو أنظمة السيطرة، لكنه ما نصارع من أجله، وما نصارع به، وهو 

السلطة التي نحاول االستيالء عليها«2.

إن المسؤولية األخالقية والمعرفية تحّتم علينا تحليل هذا الخطاب 
والبحث عميقًا في معوقاته والتحديات التي تجابهه، لكي ال يتحول 

إلى دعوة حالمة خارجة عن السياق االجتماعي والثقافي والفكري 
المحيط بها، ولكي ال ُيظلم مضمونها النبيل الذي ينطوي على 

الكثير من الفوائد النافعة لإلنسان في سبيل تطوير حياته وحماية 
وجوده.

1  ُيعرف ميشيل فوكو المصطلح اللساني »خطاب« )Discours(: على أنَّه 
كل إنتاج ذهني، سواء كان نثرًا أو شعرًا، منطوقًا أو مكتوبًا، فرديًا أو 

جماعيًا، ذاتيًا أو مؤسسيًا. وللخطاب، أي خطاب بحسب فوكو؛ منطق داخلي 
وارتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتجًا بالضرورة عن ذات فردية يعبر عنها 

أو يحمل معناها أو يحيل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية 
أو فرع معرفي. للمزيد من التفاصيل عن هذه األطروحة أنظر: ميشيل 

فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيال. )بيروت، دار التنوير للطباعة 
والنشر والتوزيع، 2007، ص 4(.

2 المصدر نفسه، ص 5.

هذه المســؤولية ليســت محصورة ومنتظرة من قبل المدافعين عن 
حقوق اإلنســان الذين أعني بهم هنا المجموعات والجمعيات واألفراد 

العاملين على التخلص من جميع أشــكال انتهاكات حقوق اإلنســان 
والذين يســاهمون في بســط الحريات األساسية للشعوب واألفراد، 

بحســب ظروفهم ومواقعهم وإمكاناتهم وبأساليبهم الخاصة. 
كما أن هذه المســؤولية غيــر ُمحتكرة من قبل الحقوقي الفرد الذي 
أقصد به كل فرد يعمل بشــكل طوعي، بال أجر أو مقابل مادي، في 

مجال المطالبة بحقوق اإلنســان، ويدافع عن حقوق جميع البشــر دون 
تمييز بينهم  بحســب األصل واللون والجنس والجنســية والديانة 

والطائفة والمذهب والعرق والفكر واآلراء السياســية والثقافية 
وغيرها. وال ُينتظر أن تقوم بها منظمة واحدة، ســواًء كانت أهلية أو 

وطنية أو رســمية أو إقليمية أو دولية، أو دولة دون أخرى، أو تحالف 
من الدول دون غيره، فمســؤولية حقوق اإلنســان هي مسؤولية 

الجميع بال استثناء.
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عن الرؤى العربية وبحر جداالتها

ويمكننا تاليًا إبراز بعض من هذا الجدال الذي أحدثه خطاب حقوق 
اإلنسان في الوطن العربي وانعكاسات ذلك على الوعي به عند 

مرسليه أو متلّقيه، مما قد ُيعيننا على الدخول إلى مساحات  تأثير 
هذا الخطاب على الفرد والمجتمع والدولة في الجزء الخليجي 

ل العربي. ومن هذه الجداالت: المرتبط بالكُّ

جــدال الخصوصيــة والعالمية:  يرى بعض من المفكرين العرب  ◂
أن عالمية حقوق اإلنســان في كل من الثقافة الغربية والثقافة 
العربية اإلســالمية تقوم على أســس فلسفية واحدة. وأنه من 
المهم »التأصيل الثقافي« لحقوق اإلنســان في الفكر العربي 

المعاصر إليقاظ الوعي بعالمية حقوق اإلنســان، عن طريق إبراز 
األســس النظرية التي تقوم عليها والتي ال تختلف جوهريًا عن 
األســس التي قامت عليها حقوق اإلنســان في الثقافة الغربية4. 

بينما يؤكد البعض اآلخر أن »التاريخ الشــائع لنشــأة مواثيق حقوق 
اإلنســان هو التاريخ األوروبي لحقوق اإلنســان!! فليس فيه قليل 
أو كثير عن »الفكر« أو »الشــرائع« التي عرفتها حضارات قديمة 
وكثيرة، غير أوروبية، عن حقوق اإلنســان. بينما اإلســالم قد بلغ 

في اإليمان باإلنســان، وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز 
بهــا مرتبة »الحقــوق« عندما اعتبرها »ضرورات« ومن ثم أدخلها 

في إطار »الواجبات«5.

جدال التنظير والتطبيق: تضمنت أغلب الدساتير الوطنية للدول  ◂
العربية بعد حصولها على االستقالل السياسي نصوصًا صريحًة 

لحقوق اإلنسان، قد يكون األمر متأثرًا بأحالم وتطلعات بعض 
القوى الطليعية األولى التي حملت مسؤولية النضال التحريري 
وربطت استرجاع السيادة بإشاعة الحريات واإلقرار بالحقوق. وقد 

يكون لألمر عالقة بالحرص على تدارك ما فات من عصور التأخر 
واللحاق باألمم السّباقة في هذا المقام. بيد أن هذه النصوص 
لم تزل حبرًا على ورق، بل هي بعيدة ومنسّية حتى لمن ُيدير 

الجدول اليومي والتفصيلي لحياة الناس في دول المنطقة. 
وما االنتهاكات الجسيمة التي تمارسها الدولة العربية بشكلها 

المعاصر بحق األفراد والجماعات، والسمعة الدولية السيئة للدول 
العربية في ميادين تعطيل الحريات، إال دليل على متاهة الحقوق 

بين التنظير والتطبيق.

جدال العلماني والديني: يجادل الكثير من العاملين على خطاب  ◂
حقوق اإلنسان في الوطن العربي بأن اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة في 10  كانون األول/ديسمبر 
1948 هو نص علماني مبني على التجربة العملية، ويمكن أن 
يتغير بتغييرها. أما غايته فهي الوصول إلى أهداف واقعية. 
بيد أن البيانات اإلسالمية لحقوق اإلنسان والتي تجاوز عددها 

4  محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، سلسلة الثقافة 
القومية؛ 26. قضايا الفكر العربي؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

.1994
5 محمد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان، سلسلة عالم المعرفة؛ 89. الكويت: 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1985. ص 14.

ليس بجديد القول أن خطاب حقوق اإلنسان، وبالتحديد في عصر 
ما بعد الحرب الكونية الثانية، غدا شأنًا عالميًا تجاوز حدود الدول 

والمجتمعات الوطنية أو التّجمعات واألحالف اإلقليمية. والحال 
كذلك، فإن اتساع رقعة هذا الخطاب وتأثيراته لم تكن على 

مستوى الجغرافيا فحسب، بل تعدته بنقلة موضوعية من ميدان 
المبادئ األخالقية والنظريات الفلسفية واإليديولوجيات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية، التي أشغلت -فترة ليست بالقصيرة من 
الزمن - فئة من اإلصالحيين والثوريين والمفكرين تعدت الخطاب إلى 

ميادين الممارسة الواقعية على المستوى العمومي والمؤسساتي3. 
وانتشرت وتزايدت المؤسسات والمراكز المتخصصة؛ سواًء الوطنية 

أو اإلقليمية أو تلك التي تتصف باألممية على المستوى الوظيفي 
وبالسمة العالمية على مستوى التأثير والتأثر.

 لم يعد أحد يناقش اليوم، ال في الحوارات العامة وال في اللغة 
السائدة في وسائل االتصال البشري والتواصل الجماهيري، مشروعية 

الحقوق. وال يسأل أحٌد عن مبررات استحقاق اإلنسان للحرية والعدل 
والمساواة والحياة الكريمة، بمفهومها الواسع. بل السؤال الكوني 

الشاغل اليومي هو عن نوع وقوة النصوص القانونية الضامنة 
لتطبيق تلك الحقوق، وعن فاعلية الوسائل وآليات الرقابة واإلشراف 

والحماية من االنتهاكات والحرمان والمنع من ممارسة الحق. وعلى 
الرغم من كل المآسي البشرية التي ال تنقطع من حروب وجرائم دالّة 
على طبيعة الصراع والجدال اإلنساني المتأصل كغريزة، فإنَّ خطاب 

حقوق اإلنسان أحرز تقدمًا الفتًا ال يمكن عنده التراجع إلى مربع اإللغاء 
أو حتى التجاهل أو المساومة. بكلمة أدق؛ خطاب حقوق اإلنسان 

لم يعد اليوم خطابًا سائدًا وشائعًا فحسب، بل أضحى، كفكرة 
وكخطاب، أساسًا إنسانيًا أكثر منه حقًا بشريًا. 

أثار خطاب حقوق اإلنسان في الوطن العربي وما يزال يثير الكثير 
من الجدال والنقاش الفكري والدستوري والقانوني والديني 

والسياسي والعملياتي الميداني. وهو جدل حميد أثرى الكثير 
من األدبيات الالزمة لفهم ثيمة حقوق اإلنسان وتعالقها مع األفراد 
والجماعات في هذه المنطقة بالغة التعقيد في جوانبها الثقافية 
والعرقية والجغرافية والتاريخية، وانعكاس ذلك على حياة اإلنسان 

ع لفضاءات النظر والفهم،  ومصيره. بيد أن هذا الجدل النافع، الُموسِّ
ظّل محصورًا في دوائر محدودة من الُنخب الفكرية والثقافية 

والدستورية، التي بدورها أخذت زمنًا طوياًل في جداالت لم تنعكس 
فهمًا عامًا وال ثقافة شائعة للوعي بحقوق اإلنسان. كما أنها، من باب 
أَول، لم تتحول إلى وسائل فاعلة أو نصوص قانونية ضامنة للعدالة 

والمساواة والحريات. إذ ال يزال اإلنسان في المنطقة العربية عرضة 
النتهاكات يومية متزايدة لحقوقه، والتي لم يطرأ عليها تغيير جذري 

ليحيى حياة كريمة تحّصنه من الحرمان والظلم الذي ما برح يّئُن تحت 
وطأته على مستويات عدة.

3  مصطفى الفياللي، نظرة تحليلية في حقوق اإلنسان من خالل المواثيق 
وإعالن المنظمات، في حقوق اإلنسان: الرؤى العالمية واإلسالمية والعربية، 

سلسلة كتب المستقبل العربي )4(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
2005،  ص 14.
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أللَا ُيصبح اإلعالن وثيقة ملزمة لألعضاء10«. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 
مشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان11 الذي وافق عليه مجلس 

جامعة الدول العربية في أيار/مايو 2004، ودخل حيز النفاذ من آذار/
مارس 2008، والُمعّدل من الميثاق األصلي )أيلول/سبتمبر 1994(، 
لم يرتِق إلى مستوى الضمانات الواردة في المواثيق واالتفاقيات 

الدولية لحقوق اإلنسان، أو حتى الضمانات اإلقليمية لحقوق 
اإلنسان والمطبقة في مناطق أخرى من العالم. ورغم أن أهميته 

تكمن في »أنه أداة منبثقة عن المنطقة جرى التفاوض عليها بين 
دول المنطقة، فهو يملك القدرة على أن يقّلص تشكيك الدول 
العربية المستمر بواجباتها في مجال احترام حقوق اإلنسان في 

مجاالت عدة، وحمايتها، وترويجها«12. بيد أنه الزال بعيدًا كل البعد 
عن طموحات ومطالب الرأي العام وحركة حقوق اإلنسان في 

العالم العربي. إذ أنه يلغي على الصعيد التشريعي كل قيمة 
للنص األصلي أو المعدل عندما يربطها ويحيلها للتشريعات 

الوطنية، وعلى الصعيد األدبي هو أدنى بكثير من المعايير 
الدولية واإلقليمية األخرى، والتي تلتزم بها أغلبية الدول العربية/

المصادقة على المواثيق الدولية واإلقليمية.13

جدال الوطني والدولي: رغم أن صوت عالمية حقوق اإلنسان يبدو  ◂
أكثر وضوحًا عبر وسائل االتصال والتواصل المعاصرين واإلعالم 
بأنواعه التقليدي والحديث، خاصة وأن هناك حدًا أدنى مشتركًا 

من الحقوق األساسية، إال أنه أصبح في حكم المتعارف عليه 
بين أغلب النظم السياسية والقيمية والثقافية، مهما اختلفت، 

أن تحرص عليه وتضعه في خدمة اإلنسان. وعلى الرغم من أن 
هذا الصوت  ُيعّبر عن أفكاره بشكل متناٍم سواًء على مستوى 

المنظمات الدولية أو على مستوى دعاة الحقوق اإلنسانية14، 
فإنَّ الصوت المقابل الذي ُيذكر الجماعة الوطنية بخطورة هذا 

الخطاب داخل الوطن العربي يزداد ويتمدد ويستمد من دعوات 
التمييز القومي والعرقي والطبقي طاقة مناسبة لوجوده. 

في الدولة العربية في مرحلة ما بعد االستعمار، ظل مفهوم 
»الوطني« ُمؤَطرًا وُمنشِغاًل بحدود الدولة الوليدة، بكل ما فيها 

من تناقضات وبذور الهشاشة على مستوى نوع نظام الحكم، أو 
الُبنى االجتماعية والعرقية، أو الطبقات االقتصادية، أو المستويات 
الثقافية، كما ظلت السلطة تتذّرع بحماية هذا »الوطني« من كل 

فكرة خارجية، حتى لو كانت فكرة منحازة لحقوق اإلنسان.

10  غانم النجار، هل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان صناعة غربية، مجلة 
السياسة الدولية، العدد 150، تشرين األول/أكتوبر 2002.

11 النسخة المعتمدة وبيان التوقيع والتصديق عليه من الدول األعضاء، بعد 
تحديثه، متوفرة على موقع جامعة الدول العربية:

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%20الميثاق
pdf.العربى20%لحقوق20%األنسان

12  Mervat Rishmawi, The Arab Charter on Human Rights and League of 
Arab States: An Update, Human Rights Law Review 10:1)2010(. 169-178

13 أنظر على سبيل المثال إلى المذكرة المقدمة من 36 منظمة لحقوق 
اإلنسان في العالم العربي إلى خبراء المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

باألمم المتحدة بخصوص مشروع الميثاق المعدل في تشرين األول/أكتوبر 
2003، مركز القاهرة لحقوق اإلنسان على الرابط التالي )تاريخ الدخول 27 

http://www.cihrs.org/?p=4936 :)2016 نيسان/أبريل
14 Eric Neumayer, Do International Human Rights Treaties Improve Respect 
for Human Rights?, Journal of conflict resolution, 49 )6(.pp.925-953.
http://eprints.lse.ac.uk/612/1/JournalofConflictResolution_49)6(.pdf

)تاريخ الدخول 25 نيسان/أبريل 2016(.

خمس وثائق6 بحسب مفهوم واضعيها، هي وثائق دينية من 
أصل إلهي مستمدة من الوحي، لذا ال يمكن تغييرها رغم أن 
أهدافها هي ذاتها التي نص عليها اإلعالن العالمي7. كما يرى 

الكثيرون من المفكرين اإلسالميين المعاصرين »أن حقوق اإلسالم 
تنطلق من مبدأ اعتقادي أساسي وهو أن اإلنسان يحمل في 

ذاته تكريمًا إلهيًا، وأنه مستخلف عن اهلل عما في الكون، األمر 
الذي يخوله حقوقًا ال سلطان ألحد عليها«8. بينما يغالي البعض 
في اعتبار حركة حقوق اإلنسان »حركة كافرة تستهدف اإلسالم 
والمسلمين«. دعم هذا الفهم المتطرف تصرفات قوى الهيمنة 

الدولية كالواليات المتحدة األميركية وبريطانيا وفرنسا وتدميرها 
الممنهج لدول عربية كبرى كالعراق والسودان والصومال. كما 

أن المخيال الشعبي العربي زاخر بالقناعات المسبقة الُمحّذرة 
من الغزو الثقافي للعالمين العربي واإلسالمي من باب حقوق 

اإلنسان وتحويلهما إلى مجتمعات منحلة على غرار ما هو قائم 
في الغرب9.

جدال الغربي والعربي: ما زالت »أزعومة« أن اإلعالن العالمي لحقوق  ◂
اإلنسان صياغة غربية بهدف السيطرة والتحكم تلقى أصداء 
واسعة، ليس على مستوى عموم الناس في الوطن العربي 

بل وعلى مستوى نخب أكاديمية وُكّتاب ومنظرين ومسؤولين 
رسميين. تؤكد الكثير من الدراسات ووقائع مناقشات األمم 

المتحدة أن المساهمة الغربية في صياغة الوثيقة الشهيرة كانت 
على المستوى السياسي البراغماتي مساهمة فكرية تعبر عن 

الواقع الفكري وفلسفته. عهدئذ على أقل تقدير، و»على النقيض 
مما هو سائد بأن اإلعالن غربيًا، فإن أكثر الدول التي شاركت في 

مؤتمر سان فرانسيسكو، والتي لديها صورة واضحة عن مفهوم 
حقوق اإلنسان، كانت دول أميركا الالتينية ودول العالم الثالث 

بما فيها الدول العربية واإلسالمية، كما أن الموقف الذي اتخذته 
الدول الكبرى، وعلى األخص الواليات المتحدة األميركية واالتحاد 

السوفييتي، كان موقفًا معاديًا لإلعالن، حيث سعت كال الدولتين 

6  أ- مشروع إعالن حقوق اإلنسان وواجباته في اإلسالم. نشرته رابطة العالم 
اإلسالمي، 1979.

ب-البيان اإلسالمي العالمي، نشره المجلس اإلسالمي األوروبي في لندن، 12 
نيسان /أبريل 1980.

ج-البيان العالمي عن حقوق اإلنسان في اإلسالم، نشره المجلس اإلسالمي 
األوروبي في لندن، 19 أيلول/سبتمبر 1981.

د-مشروع وثيقة حقوق اإلنسان في اإلسالم، اقتراح مقدم إلى مؤتمر القمة  
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في الطائف، كانون الثاني/يناير 1981.

هـ-مشروع إعالن حقوق اإلنسان في اإلسالم، تم االتفاق عليه في المؤتمر 
الخامس لحقوق اإلنسان في طهران، كانون األول/ديسمبر 1989.

و- إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم، الصادر عن مؤتمر العالم 
اإلسالمي، 1990.

7  سامي أبو ساحلية، حقوق اإلنسان المتنازع عليها بين الغرب واإلسالم، 
المستقبل العربي، السنة 15، العدد 164 )تشرين األول/أكتوبر 1992(، ص 

.111-86
8  راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 1993، ص 320.
9 محمد عبدالملك المتوكل، اإلسالم وحقوق اإلنسان، في حقوق اإلنسان 

العربي، سلسلة كتب المستقبل العربي 17، بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية، تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ص 93.
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جدال المدني والشرعي: يحصل في عموم المنظومة القانونية  ◂
العربية صراع ما فتئ يشتد ويشتت أغلب الجهود المبذولة 
لصياغة بناء محكم يحمي حقوق الناس وحرياتهم. إنه تنازع 
الشرعي والمدني. يعود هذا التنازع إلى االختالف بين علماء 

الدين اإلسالمي للنصوص الُمسّتلة من القرآن الكريم وسنن 
النبي محمد)ص( المعروفة بـ »الشريعة«، وبين نصوص القوانين 
المستدعاة من الثقافتين لتأثيث العمران المدني لدول ما بعد 
االستقالل والتي تعرف بالقوانين المدنية. يرى الطرف األول أن ما 
يصدره من رأي وفهم هو األَولى باالتباع من مبدأ الواجب والحق 

م، بينما يحرص الطرف اآلخر على أن الشأن كله  اإللهي الُملزِّ
دنيوي صرف، قد يستأنس بكل ما يزخر به الميراث اإلسالمي 

من تجارب، لكنه غير ملزم في تسيير وتنظيم الحياة اليومية 
إلنسان العصر الحديث. األول ال يريد أن يتنازل عن محورية الشريعة 

في التشريع، واآلخر ال يرغب في المزيد من التأطير الديني في 
التشريع. لم يؤثر هذا التنازع على خطاب حقوق اإلنسان فحسب، 
بل وأدخله في دوامات الصراع السياسي بالطبيعة، واالجتماعي 
بالسيطرة، والثقافي بالتأثير. وفي المؤدى العام طالت الخسارة 

الفريقين: فال الفريق الشرعي استطاع إقناع المجتمع والدولة 
بخطاب عصري يحفظ الحقوق بعيدًا عن االستثناءات التي يخّتص 

بها لنفسه، وال استطاع التحرر من عصور تاريخية سالفة لها 
ظروفها واحتياجاتها. وال الفريق المدني قادٌر متمكٌن من أدواته 
وأطروحاته. وعلى الرغم من أن معظم الدساتير العربية تحفل 

بالكثير من المبادئ التي تكفل الحقوق والحريات وضمانات 
حقوق اإلنسان، فإنَّ هذه الضمانات تصطدم بكثير من العوائق 
التي تعترضها، إذ أنها ُتحيل تنظيم ممارسة هذه الحقوق إلى 

قوانين نافية للحريات، والكثير من هذه القوانين استدراكات على 
النصوص. هذا باإلضافة إلى الشروط السياسة، واتساع توظيف 
»الخصوصية الثقافية« التي تشكل قيودًا ثقيلة على النصوص 

الدستورية تصل إلى مستوى البديهيات مثل االستدراك على 
مبدأ علنية القوانين، أو وضع شروط ُمخّلة بمبدأ المساواة، أو 

تلك القيود المنتهكة للحرية، خاصة الحريات الفردية، مع اتساع 
ما ُيعرف باسم التدابير المنعية أو قوانين االشتباه الواسعة على 

كل من يخالف السائد االجتماعي والُمحتِكر االقتصادي والمسيطر 
السياسي15.

جدال الداخلي والخارجي: كحال كل األفكار الواردة من الخارج،  ◂
والتي ال ُتعامل بذات االرتياح الذي تالقيه نظيرتها من األفكار 
النابتة من داخل المجتمعات، جوبهت حقوق اإلنسان كفكرة 

وكآليات تنفيذ، ليس في عمومها، بل تلك التي أتى بها اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان على وجه التحديد، على أنها أفكار 
خارجية، يتعين الشك بها وعدم قبولها وربطها بمشاريع 

القوى الكبرى ذات األطماع االستعمارية العابرة للموارد والثروات 
واألزمنة واألماكن. وعرقل هذا »الحكم العام« قطاعًا واسعًا من 

الجماهير والنخب العربية التفاعل مع روح نصوص اإلعالن العالمي، 
وبدالً من استثمار الوقت في نقده وتقييمه بشكل موضوعي 

وبراغماتي لصالح اإلنسان، صّيرته التفسيرات السياسية بحسب 
أيدولوجياتها الفكرية والدينية باتجاه الرفض، بوصفه مشروعًا 

خارجيًا ُيقّوض السالم الداخلي، سواء على المستوى الوطني أو 
المستوى القومي.

15  للمزيد من التفاصيل ومراقبة عدم تغير الحال رغم مرور الزمن وتراكم 
الخبرات وحلول الثورات والتغيرات االجتماعية، أنظر إلى ما تطرحه هذه 

الورقة المنشورة قبل سنين ومقارنتها بالتحديات الحالية: محسن عوض، 
مستقبل حقوق اإلنسان في الوطن العربي، المستقبل العربي، السنة 14، 

العدد 151 )أيلول/سبتمبر 1991(.

جدال السياسي والحقوقي: ال يمكن إشاحة البصر عن الحفر  ◂
العميق الذي خّلفه تاريخ الصراع في الثقافة العربية في ما يتعلق 

بالسلطة على وجه الخصوص، وتأثير ذلك الصراع على عقول 
وقلوب الجماهير. ما زال ُينظر إلى السلطة على أنها غنيمة. كما 
أن الممارسة السياسية في المنطقة تمارس كنوع من المنافسة 

األنانية واإلقصائية على المناصب والمنافع16. إضافة إلى أن مفهوم 
الدولة ذاته لم يتطور عن كونه الطرف المهيمن على الناس 

والموارد، لذا فإن خطاب حقوق اإلنسان بوصفه خطابًا يهدف إلى 
التغيير واإلصالح من خالل التأكيد على حقوق الناس األساسية 
يصطدم بهذا الجبل الجليدي الضخم في الفهم والوجود. إذ 

يعتقد كثير من المدافعين أنَّ الحل اإلصالحي للمنطقة يتركز 
في تغيير السلطة القائمة والحفر تحت جدران حصونها المنيعة 

تمهيدًا إلسقاطها، وهنا يكمن اإلشكال. فهذا الفهم ال يوقع 
خطاب حقوق اإلنسان في خلط كبير فحسب، بل يهدمه من 

األساس.

إن أهم أهداف العمل الحزبي والسياسي هو المشاركة في  ◂
السلطة، بينما العمل في مجال حقوق اإلنسان ال يسعى إلى 

المشاركة في السلطة بأي شكل من األشكال، لكنه يدفع 
باتجاه اإلصالح السياسي والعمل من أجل الحصول على الحقوق 

السياسية من صلب عمل حقوق اإلنسان17. كما أن »السلطة ال 
ينبغي أن تكون هدفًا للحقوقي وال يهمه من يحكم، ولكن كيف 
يحكم. والسياسي في الغالب، مع بعض االستثناءات، يتعامل مع 
حقوق اإلنسان كمحطة وكأداة للتأثير والنفوذ في مسارات الدولة 

والمجتمع، بينما ال ينبغي ذلك للحقوقي فهدفه كرامة اإلنسان. 
إن السياسة تتعامل مع اإلنسان كونه موضوعًا لهيكل بناء القوة 
في المجتمع. بينما حركة حقوق اإلنسان تتعامل مع اإلنسان كونه 

قيمة مطلقة ال يمكن تحييدها أو تهميشها«18. وهذا ما يقودنا 
إلى جذر اإلشكال القائم بين من ينظر لإلنسان كقيمة ومن ينظر 

إليه ليس كأداة فحسب، وإنما كأداة خطر إذا ما أدرك منظومة 
حقوقه ليؤدي واجباته عن وعي وبصيرة ومسؤولية. 

جدال الديمقراطية أوالً أم حقوق اإلنسان: يحاجج البعض بأن ال  ◂
حقوق إنسان مكفولة في غياب الديمقراطية كوسيلة لتحسين 
نظام الحكم واإلدارة، لذا ال بد أوالً من تأمين العمل بالديمقراطية 

ليكون ممارسًا على نطاق واسع في الشأن العمومي. وبعدها، 
باإلمكان ضمان حقوق اإلنسان بشكل آمن. بينما يرى البعض 

اآلخر أن ما سبق ما هو إالّ ذريعة الستمرار الدولة التسلطية ومن 
ورائها الفئات المستفيدة من بقائها وتمددها إداريًا وسياسيًا 

واقتصاديًا. وأن مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان يلتقيان في 
أساس جوهري واحد وهو تنمية المواطنة »واالعتراف بها كمنبع 
لحقوق ثابتة للفرد]…[ واالعتراف بالحقوق هنا ال يعني أكثر من 
التخفيف من شدة التسلط بما هو نفي للحقوق، وال يطمح إلى 
أن يكون مطالبة بمشاركة إيجابية في بناء اإلرادة العامة. إن ما 

16  للتوسع في بحث هذا الجدال بالذات أنظر: سعيد سلطان الهاشمي، 
جدلية اإلصالح في دول الخليج العربية بين السياسي والحقوقي، المجلة 

العربية للعلوم السياسية، العددان 45-46، شتاء- ربيع 2015،  ص 26-41.
17  عبدالهادي الخواجة، صحيفة الوسط، البحرين، العدد 637، 4 تموز/يوليو  

2004، على الرابط )تاريخ الدخول 15 نيسان/أبريل 2016(:
http://www.alwasatnews.com/637/news/read/395699/1.html:

18 غانم النجار، هل ذابت الفوارق في نظرك بين الناشط الحقوقي والناشط 
السياسي في دول الخليج؟، صحيفة الشرق األوسط، لندن، األربعاء - 10 

أيلول/سبتمبر 2014، - 10 سبتمبر 2014 مـ - رقم العدد 13070، على الرابط 
التالي، )تاريخ الدخول 15 نيسان/أبريل 2016:(

http://www.aawsat.com/home/article/13370
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يطلبه الشعب ويفهمه من حقوق اإلنسان في الوطن العربي هو 
ما يمكن أن نسميه برنامج الحد األدنى: أي الكرامة الذاتية، وإلغاء 
التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة والطائفة والعشيرة 

]…[ وضمان األمن الشخصي والعائلي في مواجهة األجهزة 
السرية«19.

جدال األمني واإلنساني: في ظل بقاء مسألة أمن الدولة كمحور 
رئيس في المشهد السياسي العربي، وتوسع مفهوم أمن الدولة 

على حساب األمن اإلنساني، فإن خطاب حقوق اإلنسان سيظل 
خطابًا طوباويًا معزوالً، ال ُيستخدم إال في عمليات التجميل اإلعالمي 

والشعارات المفرغة من معانيها. وهذا الجدال يتصاعد ويتعّقد 
لصالح األمني على حساب اإلنساني، وخير دليل على ذلك هو انتشار 

قوانين الطوارئ والقوانين االستثنائية التي فرضتها الدولة على 
اإلنسان في الوطن العربي تحت ذرائع الحفاظ على »األمن العام« 

ضًا ضد  وحماية »السكينة العامة«، وأن من يخالف ذلك يعتبر »ُمحرِّ
الدولة«. وما المحاكم والسجون في الوطن العربي إالّ دليالن ماديان 

م األمني. كما أن المنافي في الشرق  على تآكل اإلنساني وتضخُّ
والغرب تّضج بالعرب الذين ُأجبروا على الهجرة واللجوء، ال لسبب 

سوى أن صدر السلطة في بلدانهم ال يتسع آلرائهم، وأن معارضتهم 
تصنف تآمرًا، وأن حصولهم على وثيقة سفر أو منزل كريم أو 

وظيفة كافلة للرزق امتياز تتفضل به عليهم السلطة وقتما شاءت 
وكيفما رغبت، وليس كونه حقًا لهم وواجبًا عليها توفيره والقيام به 

وحمايته. 

19  برهان غليون، الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي: مشاكل 
االنتقال وصعوبات المشاركة، في حقوق اإلنسان: الرؤى العالمية واإلسالمية 
والعربية، سلسلة كتب المستقبل العربي 41، بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، نيسان/أبريل 2005، ص 245.
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وللخليج ما للبحر من صفات

الجدير بالذكر هنا هو أن تغّيرًا الفتًا حدث في العام 2006 22. هذا التغّير 
ذو الداللة، والمتمثل بآليات االستعراض الدوري الشامل التي ُتجرى 
بشكل دوري تحت قبة مجلس حقوق اإلنسان، والتي فرضت على 
دول الخليج واقعًا جديدًا، تحاول مجاراته والتعامل معه تشريعيًا 

وإعالميًا بشكل يكفل لها أقل الخسائر الممكنة، ألنها وجدت 
نفسها محط تركيز ونقاش العالم عن واقع حال اإلنسان داخل كل 
دولة. وعلى المستوى اإلقليمي، عضد ذلك تتابع توثيق االنتهاكات 

المسجلة وفق اآلليات األممية واسعة االنتشار اليوم بفعل وسائل 
التواصل االجتماعي، والعمل الفاعل للمنظمات غير الحكومية 

ومؤسسات المجتمع المدني الحاضرة بتقارير الظل الموثقة للروايات 
غير الرسمية التي لم تعد لوحدها صاحبة الكلمة الحاسمة في هذا 
المقام. وأحدثت آليات االستعراض األممية هذه تحديًا صعبًا ألنظمة 

الحكم في الخليج. إذ أنها وجدت نفسها أمام إحراج دائم، ُيحّتم 
عليها الدفاع عنه بمبررات مقنعة أمام العالم، خاصة عند طرح قضايا 

حقوق المرأة، والمثليين، والعمال، وحقوق المشاركة السياسية 
واألقليات، والحقوق المدنية والتي فرضتها االتفاقيات الدولية بعد 
عقود من النضال الحقوقي أنجزته الجماعة األخالقية العالمية في 
صراعها مع دول وثقافات وأقطاب كثيرة ومتعددة، تتجاوز اليوم 

تبريرات الخصوصيات الثقافية والدينية واالجتماعية وقواعد الشريعة 
اإلسالمية التي تحاجج بها األنظمة الحاكمة في دول الخليج. بل بات 

األمر يتعلق بضمان تدفق االستثمارات الخارجية إلى الداخل الخليجي، 
وحرص هذه االستثمارات على سجل هذه الدول وسمعتها في مجال 

الحفاظ على الحقوق، والقدرة واالستدامة التي تتمتع بها أنظمتها 
العدلية والقضائية لكي تحفظ لإلنسان حقوقه وكرامته. 

ميدانيًا: ال تدل المحاكمات الواسعة والمستمرة في البحرين والكويت 
وقطر والسعودية وُعمان واإلمارات للمدافعين عن حقوق اإلنسان 
والمطالبين باإلصالح من نواب مجالس وطنية وبلدية، إلى قضاة 
ومحامين، إلى ُكّتاب وأدباء ومثقفين، إلى مغردين ومدونين في 
وسائل التواصل االجتماعي بل و»مدردشين« في برامج محدودة 

االنتشار...إلخ، على حالة االستقرار واألمان التي يحلو لهذه األنظمة أن 
تروج لها، بل على النقيض تمامًا. إذ تعكس حالة من فقدان الثقة 

والخوف والشعور بالخطر من كل رأي ُيطرح في العلن، أو تجمع 
سلمي للتعبير عن االحتجاج والرفض لقرارات السلطة المركزية أو 

حتى التضامن اإلنساني في حدوده الدنيا، مع قضايا العالم العادلة، 
كالقضية الفلسطينية على سبيل المثال.

  

22 في 15 آذار/مارس 2006 ، قررت الجمعية العامة  لألمم المتحدة  بأغلبية 
170 عضوا من أعضائها أن منظومة حماية حقوق اإلنسان العالمية تحتاج 
آللية جديدة تتالفى العيوب والقصور الذي تعانيه اآلليات القائمة آنذاك 
وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان 

المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي. لذا، وبناًء على جميع هذه 
المعطيات، قررت الجمعية العامة إنشاء مجلس حقوق اإلنسان بموجب 

القرار رقم )A/RES/251/60(. يتكون المجلس من 47 عضوًا تنتخبهم الجمعية 
العامة لألمم المتحدة  باألغلبية عن طريق االقتراع السري ليمثلوا التوزيع 

اإلقليمي لمناطق العالم المختلفة، حيث تمثل  كل من المجموعة األفريقية 
والمجموعة اآلسيوية بـ 13 عضوا لكل منها، وتمثل مجموعة أوروبا الشرقية 
بستة مقاعد، ومجموعة أميركا الالتينية بخمسة  مقاعد، وثالثة مقاعد لجزر 

الكاريبي، وسبعة مقاعد لدول غرب أوروبا والدول األخرى.

كل ما سبق من جدال عربي إسالمي، صاحب خطاب حقوق اإلنسان 
وأّثر فيه وتأثر به، لم تكن دول الخليج العربية بمعزل عنه، بل كانت 

في عين عواصفه واحتداماته. ولذلك، فإن أسبابه الموضوعية 
فرضتها اللغة الواحدة بوصفها ذاكرة للوعي، وأمالها التاريخ 

المشترك كونه أحد مؤطرات العاطفة، كما عززتها منظومة المصالح 
االقتصادية سواًء مع بقية الدول العربية أو مع عموم دول العالم 

وخصوصًا القوى االستعمارية ذات النفوذ على المنطقة وحكامها.

إن فكرة حقوق اإلنسان بوصفها الوعاء الكوني للحقوق والحريات 
السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، المتمثلة في 

مجموعة القواعد واألحكام المكتوبة والموثقة عبر الشرعة الدولية 
لحقوق اإلنسان، تواجه واقعًا ليس سهاًل، وال متوجًا بالورد في هذه 

المنطقة التي ُتشكل دولها »حوالي نصف الدول الملكية في العالم 
التي لم تنتقل بعد إلى نظم حكم ديمقراطية؛ في الوقت الذي 

انتقلت فيه أغلب البلدان الملكية في العالم إلى الديمقراطية«20. 
كما تعتبر دول الخليج العربية من بين 25 دولة فقط من دول العالم 
المعاصر التي لم تصادق حتى اآلن على العهدين الدوليين للحقوق 

السياسية والمدنية، والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية21، 
باستثناء الكويت التي صادقت على العهدين في 1996، والبحرين 
التي صادقت على العهد األول في العام 2006، وعلى العهد الثاني 

في العام 2007.

منذ بواكير صدور اإلعداد لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في العام 
1948، امتنعت المملكة العربية السعودية عن التصويت عليه، 

ُمحتّجة على حق العمال في إنشاء نقابات مهنية في الداخل، والحق 
في حرية العقيدة، ومسألة المساواة بين الرجل والمرأة. كما تكشف 
أدبيات حقوق اإلنسان اليوم أن دول الخليج العربية هي من أقل دول 

العالم مصادقة على اتفاقيات الشرعة الدولية: فالكويت صادقت 
على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 
1968، تلتها اإلمارات عام 1974، ومن ثم قطر عام 1976 فالبحرين عام 

1990، والسعودية عام 1997، وُعمان في العام 2003. وصادقت جميعها 
على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق 

الطفل، وتخلفت ُعمان فقط عن االنضمام التفاقية مناهضة التعذيب. 
ولم تنضم أية دولة خليجية إلى اتفاقية االختفاء القسري واالتفاقية 
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين. ويشتكي العاملين 

في اللجان الدولية من أن هذه الدول كثيرًا ما تتأخر في تقديم 
تقاريرها أمام اللجان المكلفة بمتابعة هذه االتفاقيات، كما أن العزوف 

عن التصديق على البروتوكوالت المصاحبة لالتفاقيات والتي تتيح 
استقبال الشكاوى الفردية جعل من تصديقات هذه الدول عنوانًا 

شكليًا أكثر منه التزامًا فعليًا.

20  علي الكواري، عوائق االنتقال الديقراطي في بلدان مجلس التعاون، 
المستقبل العربي، العدد 415 أيلول/سبتمبر 2013 

Law and Citizenship in the GCC, Chatham House, December 2013. 21 
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وال تقرأ أنظمة الحكم في الخليج هذا التحول، حتى اللحظة على 
األقل، على أنه نتاج متوقع لسياساتها الماضية، والتي فّرخت البطالة 

والتهميش واالحتكار السياسي، وَجّففت منابع اإلبداع المعرفي، 
والتوزيع غير العادل للثروة، بقدر ما تحاول أن تراه مشروعًا تخريبيًا 

قادمًا من الخارج، تموله »منظمات مشبوهة« و»دول استعمارية«. وقد 
يكون من سوء المصادفة عدم استقامة وثبات هذه الكليشيهات 

والتهم مع واقع الحال، فجميع هذه األنظمة، بال استثناء، شريكة 
مخلصة لحكومات الدول »االستعمارية«. بل إنها الراعي الرسمي 

لمصالح هذه الدول داخل أراضي الخليج وعلى حساب موارده 
الطبيعية وثروات أجياله، سواء من خالل القواعد العسكرية المختِرقة 
لمفهوم السيادة الوطنية، أو تلك الشركات الكبرى المسيطرة على 
قطاعات النفط والتجارة والصناعات التحويلية واإلنشاءات واالتصاالت 

عبر اتفاقيات مع المستعِمر القديم/الجديد لمئات السنين. كما 
عبر استمرار وتسابق األنظمة الحالية على حماية ودعم شبكات 

التجسس التي تنشئها وكاالت المخابرات األميركية والبريطانية، 
وتأمين المكان اآلمن على أراضيها والسيولة المالية الكريمة ألداء 

مهامها سيئة السمعة والعواقب على البالد والناس. 

الصراع القائم اليوم بين قطاعات واسعة من الشباب الخليجي 
وأنظمة الحكم الحالية هو حالة طبيعية لتطور المجتمع. إن لم 

ُيفهم ذلك في سياق النضال السلمي لحقوق اإلنسان في توسيع 
وتشكيل خياراته لواقعه ومستقبله، فإن العنف الذي تمارسه هذه 

األنظمة من قمع وتعذيب وسجن، ومنع وتضييق ضد ممارسي 
التعبير والنضال السلمي لن يؤدي إال إلى عنف مضاد، إلى حالة 

احتقان متصاعد ومستمر ومتمدد عبر الزمن واألهداف والحدود. 
والمنطقة خميرة جاهزة وخصبة ألنواع متعددة من الصراعات 
والحروب العبثية، األخطر واألشد فتكا ليس باألنظمة والحكام 

فحسب، بل بالدولة والمجتمع والناس، كالصراعات الطائفية 
والمذهبية والفئوية والقبلية. وما جموع الشباب الخليجي الذين 

قضوا سابقًا في حروب أفغانستان والشيشان وكوسوفو، واآلن في 
سوريا والعراق إال دليل على انسداد األفق وانعدام األمل ونزف الطاقة 

الذي عانوا منه، وما يزالون، من جهة، واستعدادهم وقابلياتهم 
المفتوحة لالنخراط في الصفوف التي تنادي باالستئصال والعنف 

بعدما فقدوا األمل في النضال السلمي واإلصالح الهادئ والمتدرج 
من جهة أخرى. وما تنامي جيوش المحَبطين على حدود دول الخليج 

كتنظيمات الدولة اإلسالمية وجبهات القتال المجاني والمفتوح 
ومثيالتها من التنظيمات العابرة للحدود واألفكار إال تأكيد على هذا 

األفق المسدود23. 

بيد أن الصورة ليست كما تبدو في هذا المسرح الكبير، وما يظهر 
منها من شذرات إعالمية من هنا وهناك ال ُتعطي تحديات خطاب 

حقوق اإلنسان حقها في التعبير عن ذاتها. لذلك، سنحاول في ما 
يلي قراءة تحديات هذا الخطاب الُمنتج واُلمَمارس والمتَفاعل معه 

من قبل ثالثة أطراف رئيسة: المجتمع، واألنظمة الحاكمة، والعاملين 
والمدافعين عن هذه الحقوق.

23  لمتابعة بعض القضايا الدالة على ما سبق أنظر مقاالتنا في السفير 
العربي على الرابط التالي

 http://arabi.assafir.com/articles.asp?author=229&lang=1
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أوالً: مجتمع غائب أم 
خطاب غائم؟

القائمة لكونه ُيؤّمن لها سيطرة مريحة على اإلدارة والحكم 
والتحكم بالثروات. باإلضافة إلى ذلك، يؤمن هذا الفريق دعمًا 

للسلطة في وجه أقطاب مرجعية حديثة تقوم على أفكار أكثر 
تحررًا وتشترك مع خطاب حقوق اإلنسان في العالم في نقاط 

كثيرة، لكنها محدودة، ومعزولة، ومشتتة الجهود، ومنظور إليها 
بغرابة من الغالبية وعلى أنها فاقدة التأثير. كما أن المنطقة ما 

زالت تفتقر إلى االستناد إلى قاعدة التراكمات التاريخية لألفكار 
والمفاهيم التي تعود مرجعيتها إلى عصر النهضة األوروبية، 

التي قدمت معالجات اجتماعية واقتصادية وسياسية لمجتمعات 
في سياقات تخص تلك المجتمعات. لذا، فإن الحديث عن »ليبرالية 

جديدة« في الخليج حديث يجانبه الصواب، »وأن عمليات اإلصالح 
المجتمعي الذي كان يطالب بالعدالة والمساواة والتحرر ما هو إال 
ضمن سياق رفض السيطرة األجنبية والحصول على االستقالل، 

والحرية الفردية، والتي اختزلت في حق التعليم والقضاء على 
الجهل واألمية ومحاربة البدع والخرافات، واعتماد اإلسالم بمنظور 

العصر، فيما كانت السلطة العائلية بعيدة كل البعد عن حتى 
مجرد التشكيك في شرعيتها وأهليتها من قبل المجتمع«25.

في السياق نفسه، يرى رجال دين آخرون في الخليج أن تطوير بنية 
اجتماعية حاضنة لحقوق اإلنسان مرهون بقدرة مجتمعات المنطقة 

على تطوير أنظمتها السياسية بتوسيع دائرة المشاركة في 
الحكم واإلدارة. وأن »االنتهاكات الحاصلة لحقوق اإلنسان في منطقة 
الخليج ما هي إال وليدة األنظمة االستبدادية والشمولية التي تمارس 

كل أنواع الظلم والتعسف والقهر لبقاء سلطانها االستبدادي، 
واإلسالم بريء من هذه االنتهاكات. كما أنَّ المحاوالت التي يبذلها 

علماء السلطان لسبغ الشرعية على تجاوزات السلطة االستبدادية، 
ال تنطلي على الواعين من أبناء األمة، وال تحسب بأي شكل من 

األشكال على اإلسالم مبادئًا وقيمًا ومثاًل عليا«26.

أزمة الرابطة: ترتكز الروابط بين المكونات المجتمعية المختلفة  ◂
في مجتمع الخليج اليوم على الوالء أكثر منه على المواطنة. 

وتتعدد وتتداخل دوائر هذا الوالء فمنها القبلي ومنها الطائفي 
والمذهبي والمناطقي، ومنها العرقي واإلثني. كما ترعى أنظمة 
الحكم الحالية هذا الوالء ألن »الطرف الماسك بالدولة أو الموظف 

لديها يرى أنها وسيلة نحو احتكار المزايا والمنافع في خاصته 
أو جماعته أو طائفته أو قبيلته أو قوميته، أو هكذا ترى فيها 
األطراف األخرى المتصارعة معها أو المتضررة منها«27. وارتبط 

25  أنظر: فتحي العفيفي، االستعصاء الليبرالي في الخليج العربي، 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قضايا الراهن وأسئلة المستقبل، 

سلسلة كتب المستقبل العربي )59(، )بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية، أيلول/سبتمبر 2008، ص 195.  

26 محمد محفوظ، كيف نطور البيئة الحقوقية في منطقة الخليج العربي؟، 
مركز الخليج لدراسات التنمية، على الرابط التالي )تاريخ الدخول 27 آذار/

مارس 2016(.
https://www.gulfpolicies.org/index.php?option=com_

content&view=article&id=651:2012-01-15-19-31-01&cat
id=147:2011-04-09-07-47-31

27  باقر سلمان النجار، الفئات والجماعات: صراع الهوية والمواطنة في 
الخليج العربي: مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قضايا الراهن 

وأسئلة المستقبل، المصدر نفسه، ص 54.

هل استطاع المجتمع في الخليج العربي صياغة خطاب خاص به عن 
حقوق اإلنسان؟ أم أنه اكتفى بالخطاب الوافد إليه من الخارج؟ ثم، 

كيف تعالق المجتمع مع هذا الخطاب؟ هل قبله بكلّيته؟ أم تعامل 
معه تعاماًل نقديًا واعيًا مّكنه من تحقيق مكاسب ثقافية وفكرية 
انعكست على منظومة القوانين الناظمة لحياة الناس في هذه 

المنطقة؟ إلى أي مدى تمكن المجتمع من التعامل مع خطاب كهذا 
في ظل  الحضور المركزي للدين وتاريخانية اإلسالم في المنطقة، 

ومع محورية القبلّية بحموالتها الطبقية والثقافية واالجتماعية؟

ينظر المجتمع في الخليج إلى نفسه على أنه يقطن منطقة 
مركزية، لها أهميتها في العالم المعاصر من جوانب رئيسة ثالثة: 

التاريخ، والجغرافيا، والثروة. فللمنطقة مكانة خاصة في تاريخ العرب 
والمسلمين الديني والفكري والسياسي، هي بالد اإلسالم األول، 
وشهدت أرضها على اجتهادات وممارسات النبي محمد)ص( في 

تأسيس دولة قائمة على مبادئ هذا اإلسالم. موقعها الوسيط 
لقارات العالم ومحيطاته أسبغ عليها بعدًا استراتيجيًا ال يمكن 
تجاهله. وتعزز كل ذلك بحيازة باطن أراضيها لثلثي احتياطي 

النفط في العالم، والذي ُيعّد حتى اللحظة عصب االقتصاد الدولي 
وشريانه النابض. إن ثالثية الميراث الثقافي والجغرافي والمالي تلك 

قد شّكلت وعَي المجتمع المعاصر في الخليج، كما أنها أّطرت حراكه 
تجاه توليد خطابه الخاص بحقوق اإلنسان. يواجه هذا المجتمع العديد 

من األزمات التي تحول دون اجتراح خطاب حول حقوق اإلنسان واضح 
ومتماسك. ولذلك في ظرف كهذا، ما زال خطاب حقوق اإلنسان في 

الخليج ناتجًا عن، ووافدًا من، ذات خارجية تمثلها الحركة الحقوقية 
الدولية، تطورت أفكارها ضمن السياق العالمي لحقوق اإلنسان. 

يتواجه المجتمع في الخليج اليوم مع أزمات معاصرة أّطرت تفاعله 
مع ثيمة حقوق اإلنسان من زاويتها المعاصرة بشكل أكثر تحديدًا. 

ليس بالضرورة منشأ هذه األزمات التعارض مع روح القيم التي تنادي 
بها الشرعة الدولية، وال تلك التي بإمكانها أن تخلق قاعدة النطالقة 

مقبولة، بقدر ما يتعلق األمر بالخبرة الزمنية والجهد المعرفي 
المبذول لمناقشة هذه القيم، مع توفر أجواء حرة، ومؤسسات راسخة 
الحتضان ذلك الجهد، ومنحه الوقت الكافي لتخمر األفكار، إضافة إلى 

حرص أطراف ذات مصلحة تغذي العالقة المشدودة بين المجتمع 
وتوليد خطاب كهذا. ومن هذه األزمات التي نعنيها: 

أزمة المرجعية: ما تزال االستقطابات المرجعية تتناوش المجتمع  ◂
في الخليج. فالغالبية ترى أنَّ »الشريعة اإلسالمية« هي المرجعية 

األساسية للحقوق اإلنسانية، وهي المسطرة القانونية التي 
يتوجب على الجميع االلتزام بها تحصينًا للمجتمع وتزكيًة للفرد. 

وتحذر القيادات الدينية الرسمية على الدوام من »التشكيك 
والتذمر من تطبيق الحدود الشرعية، واصفًة »مدعي حقوق 

اإلنسان« الذين ينتقدون تطبيق الحدود، بأنهم أعداء اإلنسانية، 
وفي قلوبهم مرض، لتساهلهم مع المفسدين والقتلة، ومؤكدًة 
أن في تطبيق الحدود الشرعية وتنفيذها إصالح للمجتمع وتنقية 
له، وحماية من الرذيلة«24. هذا الفريق يشكل قطبًا كبيرًا، يحشد 

وراءه الكثير من األنصار والمؤيدين، وتدعمه األنظمة الحاكمة 

24 مفتي السعودية يحذر من المشككين في تطبيق الحدود، صحيفة 
الوئام االلكترونية، 9 كانون الثاني/يناير 2016، على الرابط التالي )تاريخ 

الدخول 27 نيسان/أبريل 2016(:
http://www.alweeam.com.sa/378695/
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وظروف معيشتها البائسة. ترتعب مجتمعات دول الخليج العربية 
من هذه األزمة ألنها مرتبطة بإشكاالت جذرية ضاربة في العمق،  

تتعلق بمسائل التوطين وبرعب البطالة بين األجيال الجديدة من 
مواطنيها، والمنافسة في قطاعات العمل واإلنتاج والبيئة والتكيف 

واالندماج االجتماعي والهجرة والهوية واالغتراب والهواجس 
الثقافية المتبادلة بين الطرفين والتحديات األمنية. ولعل أهم هذه 

المشكالت تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للعمال، 
السيما التخوف السياسي في ما يتعلق بحقهم في التوطين 
والتملك31. إن هذه األزمة هي اختبار حقيقي لفهم مجتمعات 

الخليج لخطاب حقوق إنسان، وال يكفي انتظار األنظمة الحاكمة 
لكي تجود بحل في هذا الشأن، ألن األنظمة هي أكبر المستفيدين 

من انتهاكات الحقوق األساسية لهؤالء البشر الذين أجبرتهم 
ظروفهم وطبيعة النظام الرأسمالي السائد في العالم، مع 

تآمر حظهم السيئ عليهم للعمل في ظروف كهذه32. وال َتِعد 
الحلول المطروحة لتعديل هذا الراهن إال بالمزيد من الالعدالة. 
ين اللذين يعبران عن  إن وصفات البنك وصندوق النقد الدوليَّ

تعديالت »الليبرالية الجديدة« ال يبّشران إال بنتائج أكثر رادءة، ألنه تم 
تجريبهما طوياًل في دول أكثر توفرًا لعناصر اإلنتاج ولم تنتجا إال آثارًا 
اجتماعية سلبية كمثال مصر في عهد مبارك وأميركا الالتينية قبل 
عشر سنوات. هذا ناهيك عن عواقب التعديالت »النيوليبرالية« التي 

تؤثر على ازدياد معدالت البطالة وآثارها االجتماعية على استقرار 
المجتمعات. وال يمكن التهليل طوال الوقت بالحلول »الوردية« التي 
تِعد بها األسواق الحرة وسياستها المصاحبة والتي لم تؤكد على 
الواقع العملي والعالمي إال بالمزيد من الممارسات االستغاللية في 
أماكن العمل، وفقدان األمن الوظيفي، وعدم ضمان فرص وظيفة 
لقوى العمل الجديدة، وارتفاع نسب التضخم، وتذبذب سعر صرف 

العملة الوطنية وغيرها من األعراض التي »تكون فيها العدالة 
االجتماعية أّي شيء ما عدا أن تكون مؤكدة«.

31  علي أسعد وطفة، العمالة الوافدة وتحديات الهوية الثقافية في دول 
الخليج العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قضايا الراهن 

وأسئلة المستقبل، المصدر نفسه، ص 79.
32 حنان الهاشمي، أزمات العمال في الخليج، مركز الخليج لسياسات 

التنمية، 10 كانون الثاني/يناير 2014. على الرابط التالي )تاريخ الدخول 30 
آذار/مارس 2016(

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=a:
rticle&id=1650:2014-01-29-20-56-26&catid=50:2011-

Itemid=367&04-09-07-47-04

الوالء بمنظومة اقتصادية ترى فيه معادالً موضوعيًا للرفاه واألمان 
النفسي واالجتماعي، وهو ما يعرقل ممارسة المواطنة في 

حدودها الدنيا. إن المجتمع القائم على وشائج المواطنة قادر 
أكثر من غيره على صياغة خطابه الخاص بحقوق اإلنسان. وبما أن 

مفهوم المواطنة  لم يترسخ بعد كممارسة وسلوكيات تؤمن بها 
الدولة أو يحافظ عليها المجتمع، فإن الحديث عن خطاب حقوق 

إنسان في الخليج ال يغدو أكثر من أمنيات وتطلعات وأحالم، 
ذلك ألن المواطنة كقيمة تقوم على تكافئ الفرص والمساواة 

وُيذكر فيه »تساوي أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات 
والتمتع المتساوي في المنافع والمصالح وفي الثروات القومية، 

ومشاركتهم النشيطة في الحياة السياسية، التي هي حق عام 
لكل األفراد، وأن الدولة للجميع، والتي فيها يستطيع المواطن 

أن يعّبر عن اختالفه مع الدولة دون خوف أو خشية من المصادرة، 
مقابل احترامه للدولة والمحافظة على سالمتها«28. وهو بالتحديد 

ما يدعو إليه في حده األدنى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

أزمة اإلنتاج: أفرز عصر النفط واقعًا اجتماعيا واقتصاديًا لمجتمعات  ◂
دول الخليج العربية ال مثيل له في بقية دول العالم. إذ كشفت 

الفورة النفطية والطلب الدولي على هذه السلعة الضرورية 
للرأسمالية العالمية، عن ضعف المجتمعات القائمة وعجزها على 

مستوى الكم والكيف في اإليفاء بالمتطلبات المتزايدة والمتسارعة 
لهذا النظام االقتصادي ودورته المالية القصيرة. كما شجعت 

فورة كهذه، على تخّلق مجتمعات خارج رحم المجتمعات الواقعية: 
مجتمعات جديدة، متجاورة ومنعزلة في آن واحد. مجتمعات كشفت 

أسئلة جذرية لحقوق اإلنسان كأسئلة المساواة والعدل والحرية؛ 
إنها مجتمعات العمالة األجنبية. وإذا تجاوزنا اإلشكال الهيكلي 

الذي تعانيه أغلب دول الخليج في ما بات يسمى بـ»خلل التركيبة 
السكانية« ألنه ليس مقام تفصيلها هنا، فإنه ال يمكن تجاوز واقع 

حياة هذه العمالة التي تشكل في مجموعها 22 مليون نسمة 
في العام 2014 )نصف عدد سكان دول الخليج العربية مجتمعة(29، 

وال يمكن تجاوز طبيعة استجالبها واستقدامها، وتحولها إلى 
نخاسة جديدة، وال يمكن غض البصر عن نظام »الكفالة«30، وال عن 
ظروف العمل وساعاته التي تصل بعضها إلى درجة »الُسخرة«. وال 

يمكن تجاوز أثر االتجار بهذه العمالة، وبناء نظام اقتصادي هش 
ريعي قائم على جهودها البدائية ومستويات تأهيلها المتواضعة، 

28  المصدر نفسه، 43.
29  للمزيد من التفاصيل أنظر: عمر الشهابي ومحمود المحمود )محرران(، 

الثابت والمتحول 2015: الخليج واآلخر )الكويت: مركز الخليج لدراسات 
التنمية 2015. ص 172. نسخة الكترونية على الرابط التالي )تاريخ الدخول 2 

نيسان/أبريل 2016(:

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
30 نظام الكفالة باختصار هو نظام بقوة القانون تترك فيه مسؤولية 

العمال في أيدي أصحاب العمل والشركات حيث يعطي الكفالء صالحيات 
قانونية للتحكم بمصير العمال فمن غير إذن الكفيل، ال يستطيع العامل 
تجديد أوراقه وتغيير وظيفته واالستقالة منها أو ترك البالد. حينما يرحل 

العامل عن وظيفته من دون إذن الكفيل، يحق للكفيل إلغاء إقامته مما 
يضع العامل في وضع غير قانوني داخل البالد. وبعدما يقوم الكفيل 

بإلغاء اإلقامة، ال يستطيع العامل الخروج من البالد سوى من خالل إجراءات 
الترحيل التي تعرضه تلقائيًا للحبس لمدة أسابيع أو شهور وأحيانًا 

لسنوات«. أنظر للتوسع في هذا النظام: بريانكا موتابارتي، قراءة في نظام 
الكفالة وتقاطعاته مع التنمية الحديثة، موقع حقوق العمالة األجنبية، 23 

آذار/مارس2015،( تاريخ الدخول 8 نيسان/أبريل 2016( على الرابط التالي:

http://www.migrant-rights.org/ar/03/2015/قراءة-في-نظام-الكفالة-
وتقاطعاته-مع-الت/
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ثانيًا: خطاب سلطة أم سلطة خطاب؟

إعالن حقوق اإلنسان لمجلس التعاون: في داللة جديرة بالبحث،  ◂
صدر في 10 كانون األول/ديسمبر 2014، وبعد اختتام أعمال 

اجتماعات القمة لقادة دول الخليج العربي في الدوحة، تم »إعالن 
حقوق اإلنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية«34 في 47 

مادة، وبعد67  عاما من »اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان« الصادر 
في 10 كانون األول/ديسمبر 1948. وجاء في ديباجة اإلعالن أن 

الدول األعضاء »تؤكد أن الفضل في اإلنجازات التي حققتها في 
مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من 

اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق اإلنسان«. وهو تطور الفت في 
خطاب األنظمة للشعوب في الداخل وللعالم، إذ ربطت اإلنجازات 

برعاية الحقوق. كما أكد اإلعالن في ديباجته أيضًا على »االلتزام بما 
ورد في ميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

والميثاق العربي لحقوق اإلنسان، وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان 
في اإلسالم، والمواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات الصلة«. 
بيد أن العديد من المحللين  يرون أن صدور هذا اإلعالن الخليجي 

ما هو إال للرد على التقارير الحقوقية التي تحاصر غالبية دول 
الخليج باتهامات عدم االلتزام ببعض قوانين ومواثيق حقوق 

اإلنسان الموقعة عليها. كما تكشف المقارنة المبدئية الفوارق 
الجوهرية بين اإلعالن العالمي واإلعالن الخليجي خاصة في شأن 

الحقوق المدنية والسياسية كحرية التعبير وحرية االعتقاد. إذ 
يكثر التأكيد في اإلعالن الخليجي على اإلحالة »للقوانين المحلية« 

و»النظام العام« و»االلتزام وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية«، والتي 
دائما ما تكون الحجة ذائعة الصيت للحفاظ على الخصوصية من 

قبل األنظمة الحاكمة.

تكشف المواد 6 و7 و 9 التي تتحدث عن حرية المعتقد وحرية  ◂
الرأي والتعبير ذلك التقييد المقصود بعبارات من قبيل: 

»ممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية والنظام 
العام واألنظمة والقوانين المنظمة لهذا الشأن«، »وبما ال يخل 
بالنظام العام واآلداب العامة«؛ مما يعني سهولة التنصل من 

هذه الحريات ألسباب مسبقة أو شروط مانعة أو نافية لها تقررها 
وُتقّدرها السلطة صاحبة القوة ال اإلنسان واجب الحق35.

 االتفاقية األمنية: في العام 2012 تعاهدت الدول الست على  ◂
اتفاقية تعالج قضايا التعاون األمني بين دول المجلـس، وأصبحت 
هذه االتفاقية سـارية المفعول بعد مضي شـهر من تاريخ اكتمال 
تصديق ثلثي الـدول الموقعـة )بحلول 14 كانون الثاني/يناير 2014، 

أصبح عدد الدول الخليجية التي انضمت إلى االتفاقية خمس 
دول من أصل ست دول(. حدث ذلك فورًا بعد االرتباكات الواضحة  
التي بدت على األنظمة الحاكمة في الخليج من الهّزات االرتدادية 

للربيع العربي وفق ما شهدته من تفاعل شعوبها مع الحدث 
في البحرين وُعمان بشكل أوضح، وفي الكويت والسعودية 

34  أنظر لنصوص اإلعالن في : إعالن حقوق اإلنسان لدول مجلس التعاون 
الخليجي يدعو إلى احترام األديان وحرية الرأي والتعبير، صحيفة الشرق 

األوسط، العدد رقم 13161، األربعاء 10 كانون األول/ديسمبر 20014. على الرابط:

http://aawsat.com/home/article/240221/إعالن-حقوق-اإلنسان-لدول-
مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-احترام-األديان-وحرية-الرأي

35 أنظر للمزيد من التفاصيل: محمد خالد، حول مكاسب ومثالب اإلعالن 
الخليجي لحقوق اإلنسان، الخليج الجديد، 14 يونيو/حزيران 2015، على الرابط:

http://thenewkhaleej.net/ar/node/15565

يبدو أن األنظمة الحاكمة في الخليج هي أقدر األطراف الثالثة محل 
الدراسة )المجتمع، األنظمة، المدافعين عن الحقوق( على صياغة 

خطاب واضح خاص بها عن حقوق اإلنسان. فلها خطاب متمايز عن 
البقية، لكنه ليس بالضرورة معّبر عن مجموعة القواعد واألحكام 

المكتوبة والموثقة والمبثوثة عبر الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان. 
قد يتقاطع الكثير منها مع بعض النصوص، وقد ُيكّيف البعض 
اآلخر وفق فهمه وتفسيراته، لكنه في المحصول النهائي خطاب 

يعكس االحتياجات البراغماتية لهذه األنظمة خاصة على المستويات 
السياسية والدبلوماسية واالقتصادية الحتواء قلقها المتصاعد تجاه 

أسئلة تهدد وجودها، من أسئلة شرعية وحكومية ودستورية. إن 
الخطاب الرسمي لحقوق اإلنسان في دول الخليج العربية منتج ُمصاغ 

بالتحديد لمهام محددة ودقيقة ومبرمجة بموازين الوقت والمال 
للرد أوالً على الضغوطات الدولية المتزايدة عليها جراء االنتهاكات 
التي تطال المطالبين بحقوقهم المدنية والسياسية واالجتماعية 

واالقصادية. وثانيًا  إلعادة إنتاج مؤيدين وحلفاء، تقليديين بالطبيعة، 
وموالين بالضرورة، يخدمون الهدف المركزي لكل هذا األمر الُمستجد 

على المنطقة؛ وهو الحفاظ على الوضع كما هو بال تغيير جذري 
يطال األنظمة اإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 

تتحكم وتسيطر على المجتمع ومفاصل حياته اليومية. وألجل ذلك، 
فقد تم استثمار كل المكونات المتوفرة كالدين، والقبيلة والطائفة 

والمذهب، وُعّزز كل ذلك بأجهزة متطورة للمخابرات، وبمنصات 
إعالمية واسعة االنتشار، وبوسائل تواصل اجتماعي حديثة ومتطورة، 
رة للسياسات القائمة.  باإلضافة إلى مراكز بحث ودراسات موالية وُمبرِّ
ر مراكز البحث والتفكير »الرسمية« هذه من أي تغيير أو تحول  وُتحذِّ
أو انتقال. كما أنها تؤدي دور التجسير الثقافي والعلمي في سوق 

المعرفة الدولي لتدعيم جبهة الرد على ما تسميه هذه األنظمة 
بـ»المزاعم« الحقوقية التي تحاصر هذه األنظمة أينما تحركت في 

العالم33. 

والُمتتبع لتطور هذا الخطاب يبرز له، مباشرة، وبدون كثير من 
الجهد، االهتمام المتصاعد من قبل األنظمة الحاكمة بسبب خطابها 

الخاص عن حقوق اإلنسان عبر عدة قنوات أبرزها في المشهد 
 الخليجي المعاصر:

33  يناقش )جاك دونلي( في ورقته العالقة المعقدة بين نظام حقوق 
اإلنسان الدولي من وجهة نظر تحليلية لألنظمة السياسية، وكيف توظف 
هذه األنظمة ثيمة حقوق اإلنسان لتحقيق المصالح وأثر ذلك على الوعي 

بهذه الحقوق. أنظر:

Jack Donnelly, International human Rights: A Regime Analysis, 
International Organizations, Vol. 40, No.3 )Summer,1986(, )599-642(.

)تاريخ الدخول 20 نيسان/أبريل 2016(.
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أقل تقدير، إذ بها تكون منصات إلعادة إبراز كبار رجاالت السلطة 
والقيادات األمنية السابقة، وكل من ُيضمن والؤه للنظام الحاكم، 

على حساب قضايا االنتهاكات اليومية والمتواصلة التي تحدث 
لإلنسان وحقوقه. بل تعمل كثير من هذه الهيئات الرسمية 

كمحاٍم يدافع عن وجهة نظر السلطة، ويبرر أفعالها وتجاوزاتها 
وانتهاكاتها، ويحرص إعالميًا على تلميع موقف الحكومة، والعمل 

على تمثيلها في المحافل الحقوقية العالمية، وتتبع كل ما 
يصدره المدافعون المستقلون من تقارير راصدة لحال حقوق 

اإلنسان في بلدان الخليج وتكذيبها، أو التقليل من شأنها. وفي 
نظرة سريعة لمواقع هذه اللجان والجمعيات على شبكة اإلنترنت، 

يتبين اإلشكال المفاهيمي والمأزق الوظيفي اللذان تواجههما 
هذه الجمعيات والتي ُتكّرس في ديباجة إنشائها التمييز 

واالستثناء أكثر مما تؤكد عمومية حماية الحقوق وضمانتها 
الراسخة. ومثال على ذلك الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان في 
السعودية إذ تنص صراحة على أن إنشاءها هو »لحماية حقوق 
اإلنسان والدفاع عنه وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية وللنظام 
األساسي للحكم واألنظمة المرعية واالتفاقيات الدولية التي ال 
تتعارض مع الشريعة اإلسالمية«39. أما اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان في قطر فتكشف في صفتها القانونية تلك الضبابية 
وذلك التناقض الذي تعانيه هذه المؤسسات في التزاماتها 
الوظيفية والحقوقية. فهي »ليست جهة حكومية كما أنها 

ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية 
رسمية ذات طبيعة خاصة وال يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري 

بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما 
لجنة ذات سلطات استشارية دائمة في ما يتعلق بحقوق اإلنسان 

على الصعيد الوطني للسلطات والجهات اإلدارية في الدولة أو 
من خالل النظر في الشكاوى المقدمة من األفراد أو الجماعات«40. 

وال يختلف حال اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان عن سابقتيها. إذ 
تحدد مهامها وهدفها في »إنشاء منظومة حكومية ومجتمعية 

مبنية على المساواة، وتطبيق القانون والعدالة بين أفراد 
المجتمع وفق ما جاء في النظام األساسي للدولة، والقوانين 

والتشريعات في السلطنة«41. كما يؤكد العاملين في هذه 
اللجان أنَّ صالحيات العمل داخلها »ضعيفة جدًا« بدءًا بـ »مكتب 
حقوق اإلنسان التابع لمجلس التعاون كون العاملون به ممثلي 

حكومات وليس بصفتهم الشخصية، مع عدم قدرة هذه اللجان 
والجمعيات على الحصول على تصنيف رسمي من قبل لجنة 

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان«42، والتي 
تعمل على تماثل هذه اللجان والتزاماتها بما بات ُيعرف بـ »مبادئ 
باريس« الداعية إلى أدوار حاسمة في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال 

للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان على الصعيد الوطني43.                                       

http://nshr.org.sa/?page_id=52  39
http://www.nhrc-qa.org/ar 40/عن-اللجنة/الرؤية-والرسالة/

http://www.nhrc.om/postsar.php?DO=44 41
42 حوار مع أحد العاملين في اللجان الوطنية الخليجية، 13 نيسان/أبريل 

2016، خاص بالباحث )طلب عدم ذكر اسمه(.
43  للمزيد عن دور المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس؛ انظر موقع 

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية:
http://www.ohchr.org/AR/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx

بدرجة أقل، وفي اإلمارات وقطر بشكل أخف من الجميع. تنّص 
هذه االتفاقية على مواجهة »التدخل في الشؤون الداخلية« لدول 

مجلس التعاون األخرى، وقد حّذر الكثيرون من خطورة مواجهة 
كهذه، ألنها ستستخدم بشكل واسع في تجريم انتقاد دول 

الخليج أو باألخص حكامها. كما تنص مواد أخرى على تبادل 
المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين بقرار من مسؤولي 

وزارة الداخلية36. وتنص أحكام االتفاقية على »تقديم الدعم 
والمساندة ألي دولة طرف لمواجهة االضطرابات األمنية والكوارث« 

)المادة 10(. ويبدو أن هذه المادة ُتشّرع للتدخل، مثل العملية 
التي نفذتها قوات درع الجزيرة سنة 2011 في البحرين، عندما عززت 

قوات )سعودية وإماراتية( القوات البحرينية في قمع االحتجاجات 
السلمية المطالبة باإلصالح. الالفت في هذه االتفاقية هو تجاوز 

األنظمة لخالفاتها الدائمة )حدودية وقبلية واقتصادية( وصراعاتها 
المحتدمة ومعاركها السياسية والعسكرية بالوكالة في ميادين 

الدول العربية كمصر وليبيا واليمن، في مرحلة ما بعد الربيع 
العربي. ونتحدث في األخص عن تلك الصراعات المحتدمة على 

الحدود، وعن مفهوم السيادة غير المستقر بفعل التكوين. 
فإذ باتفاقية كهذه تتعارض كثير من بنودها مع مبدأ »السيادة 

الوطنية« التي ما زالت تتحسس فيها كل دولة من جارتها، 
وتنتشر، إلى اليوم، أخبار القبض على خاليا تجسس كل جهاز 

 أمني على اآلخر.

تتعارض بنود هذه االتفاقية مع عموم حقوق اإلنسان، بل تتضارب 
مجمل موادها ونصوصها مع التشريعات والقوانين الوطنية. 

وكشفت الممارسات الواقعية محور هذه االتفاقية، وهو محاكمة 
وتسليم المدافعين عن حقوق اإلنسان )في السعودية أدانت 

محاكم اإلرهاب سبعة ممن أدانوا الهجوم العسكري على ثورة 
البحرين، وفي الكويت وصل عدد المدانين في قضايا تتعلق 
باإلساءة للسعودية إلى أكثر من عشرة في عام واحد )2015(، 

وألقت اإلمارات القبض على عمانيين وأدانتهم بإهانة رموز الدولة 
اإلمارتية وبأثر رجعي )أي قبل اعتماد االتفاقية(، أما قطر فتحتجز 

صحافيين من دول مختلفة أثناء تغطيتهم ألوضاع العمال 
األجانب(37. هذا باإلضافة إلى اإلسراع في إنشاء جهاز شرطة وأمن 

مركزي مشترك )انتربول خليجي( تكون دولة اإلمارات مقرًا له، 
يتمتع بصالحيات واسعة في االعتقال بمجرد االشتباه والحجز 

والحبس والتحقيق38.

اللجان والجمعيات الوطنية: توسعت األنظمة الخليجية مؤخرًا  ◂
في تأسيس جمعيات ولجان حكومية لحقوق اإلنسان، مما يعد 

اعترافا مبدئيًا الفتًا بأهمية هذه المؤسسات عمومًا، وبثيمة 
حقوق اإلنسان على وجه الخصوص. إال أن هذه الحكومات أثقلت 

على تلك المؤسسات بالكثير من هواجسها األمنية وتعقيداتها 
اإلدارية. وبدالً من أن ُتمثِّل هذه اللجان ألوان الطيف االجتماعي من 

نقابات ومستقلين وممثلين للمجتمع المدني في عضويتها، 
وباالنتخاب والتدوير العلني الشفاف، وفق مبادئ باريس على 

36 مجلس التعاون الخليجي، االتفاقية األمنية ُتهدد الحقوق، أحكام قانونية 
غامضة تعرض حرية التعبير والخصوصية للخطر، 26 نيسان/أبريل 2014 على 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/04/26/253491:الرابط
37 التقرير السنوي لحرية التعبير في مصر والعالم العربي 2015، الشبكة 

العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، على الرابط:
 http://anhri.net/wp-content

uploads/2016/02/---------------------------------------------------------------.pdf
38 للمزيد أنظر: د. ظافر محمد العجمي، قراءة كويتية لالتفاقية األمنية 

الخليجية، مركز الجزيرة للدراسات. )تاريخ الدخول 5 آذار/مارس 2016( على الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/03/201431372959360952.htm.
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أما على مستوى التحديات فإن الخطاب الرسمي لحقوق اإلنسان 
يواجه حزمة تحديات جذرية لعل أبرزها:

تحدي تجربة الدولة مفهومًا وممارسة: الدولة كمفهوم وممارسة  ◂
ما زالت تعاني من إشكاالت عميقة في المنطقة، فالواقع الخليجي 

يكشف »سلطة أكثر من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز«44. هذه 
الدولة التسلطية »ليست نظاَم حكم فحسب، وإنما التعبير 

السياسي عن نظام اجتماعي-اقتصادي، أو نمط انتاج اصطلح 
على تسميته برأسمالية الدولة التابعة. تمد الدولة فيه، في 

الوضع المثالي، اخطبوط تسلطها إلى النظام االقتصادي 
فتحتكر ملكية وسائل اإلنتاج، وإلى النظام السياسي فتحتكر 
وسائل التنظيم، وإلى النظام االجتماعي فتقدم نفسها بدياًل 

عن مؤسساته، وتستبدل اإليديولوجيات المتنافسة بإيديولوجيا 
التسلط واإلرهاب وقيمه األصيلة بقيم االستهالك الُمتعي، 

وحضارته بحضارة الخوف والرعب«45.

 ما يبدو على الدولة في الخليج من حداثة لم يتجاوز الطالء بعد، 
فال الدساتير لها حضور إال في العقوبات، وال السلطات منفصلة 

بالممارسة وال متصلة بالمحاسبة والرقابة، وال الشعب هو مصدر 
السلطة وصاحب شرعية االختيار والقرار، وال السلطة في عجلة 
التداول وفق نظام ديمقراطي سلمي، وال القضاء مستقل عن 

ذوي النفوذ ليوجه، عند االقتضاء، إلى مسطرة المبادىء والحقوق 
والواجبات والحريات بذات الدرجة وذات المصداقية.

تحدي التجربة الدستورية نصًا وواقعًا: تتصاعد المطالب العامة،  ◂
على مستوى النخب على األقل، بشأن االنتقال من نظام الحكم 

الشمولي إلى نظام الملكيات الدستورية. وتحاول األصوات 
اإلصالحية في دول الخليج الدفع العلني بضرورة: »تأسيس عقد 
اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم يتضمن حقوًقا وواجبات 
متبادلة على أساس مفهوم المواطنة، وتأكيد سيادة القانون، 
والتحول من الملكيات المطلقة إلى الملكيات الدستورية وفق 

ى »بالدستور أوًلا«46. إال أن مصير  »صيغة خليجية«، أو ما ُيَسمَّ
هذه الدعوات عادة ما يكون التجاهل العلني أو العقاب بالسجن 

إذا ما تحول إلى عمل مؤسسي على األرض كما حدث لجمعية 
الحقوق المدنية والسياسية في السعودية )حسم(، والتي دأبت 
على المدافعة عن حقوق السجناء السياسيين والمحتجزين في 
المملكة العربية السعودية إلى أن أمرت السلطات بإغالقها في  

44  أنظر للمزيد : محمد غباش، في علي الكواري )محرر(، نحو إصالح جذري 
في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية )الكويت: دار قرطاس، 2004(، 

ص 58-41.
45 خلدون النقيب، المجتمع في الخليج والجزيرة العربية من منظور 

مختلف، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي محور المجتمع والدولة، 
)بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2008 (، ص 160.

46  أنظر على سبيل المثال: محمد عز العرب، اإلصالحيون الجدد في دول 
مجلس التعاون الخليجي، مركز الخليج لسياسات التنمية على الرابط 

)تاريخ الدخول 25 آذار/مارس 2016(:
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view

-19-03-01-157:2012=catid&18-09-07-09-05-1700:2014==article&id
265=Itemid&43-52

وأيضًا: محمد اليحيائي، اإلصالح السياسي والدمقرطة في الخليج: أربع 
مقاربات ممكنة ومطلوبة، مركز الجزيرة للدرسات، 5 تموز/يوليو 2015 )تاريخ 

الدخول 6 نيسان/أبريل 2016(، على الرابط:
 http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015759175575758/07/2015.html

آذار/مارس 2013 47. وهي جمعية حرص مؤسسوها )جميعهم 
اآلن داخل السجون السعودية( على المطالبات السلمية للتحول 

إلى الملكية الدستورية48. على ضفة أخرى هناك تحٍد آخر في 
وجه »الدستورية« كفكرة وكممارسة وهي مسألة »الشريعة«: 

فهمًا ونصًا وهامش تطبيق. فللشريعة اإلسالمية حضور متابين 
في دساتير دول مجلس التعاون الخليجي. من أمثلة ذلك: يزخر 

النظام األساسي السعودي بالمضامين الدينية كالنص على 
»الشريعة اإلسالمية« و»العقيدة اإلسالمية« و»اهلل« و»اإلسالم« 

و»كتاب اهلل«. وبكل وضوح، تنص المادة األولى منه على أن الدولة 
»دستورها كتاب اهلل وسنة رسوله«.

 أما بقية دساتير دول مجلس التعاون الخمس فتفاوتت في  ◂
ذلك. إذ ينص النظام األساسي الُعماني في مادته الثانية على 

أن »الشريعة اإلسالمية هي أساس التشريع«، والدستور القطري 
يفتتح في مادته األولى بأن »الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس 

لتشريعاتها«، أما دساتير الكويت )المادة 2( والبحرين )المادة 2( 
واإلمارات )المادة 7( فتنص على أن »الشريعة اإلسالمية مصدر 

رئيسي للتشريع«. ويبدو أن »أساس التشريع« يقترب في المعنى 
من »المصدر الرئيس للتشريع« باستخدام »أل التعريف«، والمعبر 
عن اقتصار التشريع على الشريعة اإلسالمية في ما فيه نص. أما 

كلمة »مصدر رئيسي« بدون أل التعريف فإنها تعني إمكانية 
استعانة المشرع بمصادر أخرى للتشريع49. كذلك يختبر الواقع تلك 

التغييرات التي طالت النصوص، لكن الممارسة تخالفها بشكل 
صريح. ففي تجربة البحرين على سبيل المثال، وطبقًا للتعديل 

الدستوري األخير)2002(50 »أصبحت مبادئ الحرية والمساواة من بين 
القيود الموضوعة على تعديل الدستور، وهذا يعني أن مبادئ 

الحرية والمساواة أضحت تضاهي مرتبة الدين اإلسالمي والنظام 
الملكي واللغة العربية كمقومات أساسية لمملكة البحرين 

باعتبارها من بين المواضيع التي ال ينبغي أن تشكل موضوع 
مراجعة دستورية«51 . غير أن أوضاع حقوق اإلنسان في البحرين 

تشهد منذ العام 2011 تدهورًا غير مسبوق على جميع المستويات، 
اقترن بمعالجات قمعية ذات طابع انتقامي وتدخالت عسكرية من 

السعودية واإلمارات على وجه التحديد، تزايدت معها أعداد القتلى 
من المدنيين، واستشرت ممارسات التعذيب داخل مقار االحتجاز، 

وُأنشئت محاكم عسكرية استثنائية أحيل للمحاكمة أمامها مئات 
من النشطاء السياسين والحقوقين، وتلقى بعضهم أحكامًا 

مغلظة بالسجن المؤبد واإلعدام. كما تزايدت الضغوط على حريات 
التعبير والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق األساسية52.

47  أنظر للمزيد من التفاصيل عن هذه الجمعية وما حدث لها في تقرير 
منظمة العفو الدولية على الرابط )تاريخ الدخول 25 نيسان/أبريل 2016(:

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde2014/025/23/ar/
48 حوار خاص على يوتيوب مع د.محمد القحطاني، عضو جمعية حسم، 

على الرابط)تاريخ الدخول25نيسان/أبريل 2016(:
https://www.youtube.com/watch?v=u6o0pD925VU

49 عبد الرضا علي األسيري، اإلسالم في دساتير دول مجلس التعاون 
الخليجي، في: مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قضايا الراهن وأسئلة 

المستقبل، المصدر نفسه، ص 19-18.
http://www.shura.bh/LegislativeResource/Pages/Constitution.aspx 50
51 أمينة المسعودي، اإلصالحات الدستورية في العالم العربي: ما تكشفه 

رغم محدوديتها، مبادرة اإلصالح العربي، كانون الثاني/يناير 2012
على الرابط التالي )تاريخ الدخول 21 نيسان/أبريل 2016(:

A-__3_http://www.arab-reform.net/sites/default/files/ARI_Thematic_Paper
Al_Messaoudi_Constitutional_Reform_in_the_Arab_word_AR.pdf

52 أنظر: سقوط الحواجز: حقوق اإلنسان في العالم العربي، تقرير مركز 
القاهرة لحقوق اإلنسان 2011، ص 198-183. 
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تحدي الضغط الدولي: رغم حماية القوى الدولية ألنظمة الحكم  ◂
الحالية في الخليج، وسعي هذه القوى بكل طاقتها للحفاظ 

على الوضع القائم لتأمين مصالحها االقتصادية واالستراتيجية، 
من تدفق مضمون لنفط رخيص وبأسعار في متناول اليد، 

وضمان تشغيل مصانع السالح في الغرب بعقد صفقات شراء 
أسلحة ضخمة ولمدة طويلة، إال أن هذه األنظمة لم ُتستثَن من 

الضغط الدولي المتصاعد الذي تمارسه المنظمات الحقوقية غير 
الحكومية، من خالل رصدها وتتبعها لالنتهاكات التي تمارسها 

بحق مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا األمر يؤطر الخطاب 
الرسمي لحقوق اإلنسان ويدفعه إلى الحذر، وفي ذات الوقت 

ُيغّيره مع الزمن. ولعل أبرز األدلة على حرص الخطاب الرسمي 
الخليجي وقلقه الدائم من تقارير حقوق اإلنسان هي تلك الوثائق 

التي كشف عنها موقع »ويكليكس« للمراسالت الداخلية بين 
الحكومة السعودية وسفاراتها في الخارج والرغبة المستميتة 
للحكومة المركزية في شراء أصوات وتقارير في صحافة الغرب 
لتحسين صورتها وتكذيب التقارير الحقوقية التي تحاصرها53. 
ومن األدلة على تأثر الخطاب الرسمي الخليجي لحقوق اإلنسان 

بتحدي الضغط الخارجي نذكر الحملة التي شنتها منظمة العفو 
الدولية على الحكومة الَقطرية واتهامها بـ»انتهاكات منهجية« 

لحقوق العمال في ما يتعلق بملف استضافة الدوحة لكأس 
العالم 2022 . باإلضافة إلى حرص الحكومة القطرية على الرد 

بحمالت مضادة تنفي ما ورد في هذا التقرير وغيره من التقارير، 
مع تغيير متسارع وملموس طال الكثير من تشريعات العمل 

والعمال54. وفي السياق ذاته، تصاعد حرص الحكومات الخليجية 
على تبوء مراكز متقدمة في المشهد الحقوقي الدولي وعبر 

المؤسسات األممية، لممارسة تأثيراتها السياسية والدبلوماسية. 
من أمثلة ذلك: الجدل الكبير الذي أحدثه تعيين سفير السعودية 

باألمم المتحدة في جنيف على رأس لجنة الخبراء المستقلين 
في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، والحمالت الدولية 

التي أثارتها المنظمات الحقوقية تنديدًا بقرار كهذا. حيث رأت 
هذه المنظمات أنه »من المشين أن تتغاضى األمم المتحدة عن 
هذه الرئاسة علمًا أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر 
الدول قمعًا في مجال حقوق اإلنسان، حيث أعدمت  123 شخصًا 

في العام 2015 وحده، وتحتل المركز الثالث من حيث عدد أحكام 
اإلعدام بعد كل من الصين وإيران، وتقبع في المرتبة 164 من أصل 

180 على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015 بحسب منظمة 
مراسلون بال حدود55«.

53  أنظر: كيف تتالعب العربية السعودية بمنافذ اإلعالم الخارجي؟ تقرير 
لمنظمة مراسلون بال حدود، على الرابط التالي )تاريخ الدخول 10 نيسان/

أبريل 2016(:
https//:rsf.org/en/news/how-saudi-arabia-manipulates-foreign-media-outlets

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/03/abuse-of- 54

world-cup-workers-exposed/ )تاريخ الدخول 10 نيسان/أبريل 2016(
55  انتقادات شديدة الختيار السعودية لرئاسة لجنة خبراء حقوق اإلنسان 

في األمم المتحدة،22 أيلول/سبتمبر 2015 على الرابط )تاريخ الدخول 10 
نيسان/أبريل 2016(:

-http://www.france24.com/ar/20150922السعودية-حقوق-اإلنسان-
جنيف-انتقادات-مجلس
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ثالثًا: بين التغييب والتغريب

ذلك لعدم قدرتهم بعد على التمايز عن القوى والتيارات 
المعارضة للسلطة. فإن السلطة بدورها فشلت في استيعاب 

هذا الخطاب وتمييزه بعيدًا عن مخاوفها من التوسع في العمل 
السياسي، وكانت النتيجة ضارة بالطرفين. 

يمكن لمس البداية من تفاصيل حياة الناس ومعامالتهم  ◂
المعيشية الدقيقة والقريبة من أمانهم الشخصي والروحي. إذ 

ما زال اإلنسان في دول الخليج العربية تحت تأثير رهاب مفاهيمي 
ُيشكك من مسألة حقوق اإلنسان برمتها، ولم يستقر هذا الخلط 

ولم يهدأ بعد. وقد يكون للثقافة السائدة المتأثرة بالعمق 
الديني دور في ذلك، وقد يكون للسياسة والبنية القانونية 

التي أوجدتها دور أكثر مباشرة. طال هذا الخلط وعدم االستقرار 
»مفاهيم متعلقة بالجندر والعرق والمذهب والدين، حيث ال زالت 

محل اختالف لدى الكثيرين. فهناك من يرغب بتطبيق معايير 
التوزيع العادل للثروة والمشاركة السياسية وحماية المجتمع 

من الجريمة بال تدقيق حقيقي في الوسائل والغايات. كما أنهم 
ال يختلفون حول حق اإلنسان في الحياة مثال، ولكنهم، في ذات 

الوقت، ال يختلفون مع قتل مهربي المخدرات، ومع حق اإلنسان في 
التعليم ولكن مع وصاية تضمن توجهه الديني. كما أنهم مع حق 

اإلنسان في الصحة و لكن مع تقييد اإلجهاض، وهكذا دواليك58. 
يلحظ التشتت أيضًا في االختالف البّين في فهم حقوق اإلنسان 

بين القوى اإلسالمية والقوى القومية أو الوطنية في الخليج 
عمومًا، أو داخل كل ُقطر خليجي. هذا االختالف ليس في الشكل 

فقط، بل في مضامين خطاب حقوق اإلنسان ومكانته في التغيير 
 المنشود لوعي الفرد والمجتمع والدولة.

في الكويت مثاًل، هناك الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان التي 
تأسست »عام 1988 كفرع من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، 

وهي هيئة غير حكومية تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان 
وتعزيزها في الكويت والوطن العربي طبقًا للمعايير الدولية 

التي استقر عليها إجماع األمم المتحدة والمواثيق والعهود 
الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية«59. وهناك الجمعية 
الكويتية للمقومات األساسية والتي تأسست عام 2005، وحددت 

رسالتها في»العناية بحقوق اإلنسان وتأصيلها من منظور 
الشريعة اإلسالمية« معتبرة إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في 
اإلسالم، الصادر عن مؤتمر العالم اإلسالمي، دستورًا لها. ورغم 

االتفاق الظاهر لجهود الجمعيتين في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
في الكويت، وجهودهما في عمليات الرصد والتوثيق، إال أن 

االفتراق يبدو أكثر وضوحًا عند االقتراب من المرجعيات التي ترتكز 
عليها كل جمعية وخاصة في ما يتعلق بعقوبة اإلعدام، والحق 

في الحياة والحق في حرية المعتقد60. 

58 حوار مع د.هالة الدوسري/مدافعة سعودية عن حقوق اإلنسان، 20  
نيسان/أبريل 2016، خاص بالباحث.

http://www.kuwaithr.org/about/growing-objectives.html 59
60  أنظر على سبيل المثال إصدارات الجمعية الكويتية للمقومات األساسية 

لحقوق اإلنسان على الرابط:
/http://humanrights.org.kw/esdarat

يبدو من خالل مقارنة أولية بين خطابات األطراف الثالثة )المجتمع 
واألنظمة الحاكمة والمدافعين( أن خطاب المدافعين عن حقوق 

اإلنسان هو األكثر هشاشة، واألقل حظوة من االهتمام، رغم أن هذا 
الخطاب هو أبرز ما طّور الوعي بحقوق اإلنسان في المنطقة ولفت 

انتباه الدولة والمجتمع له وخاصة انتباه أجيال الشباب. يستمد 
خطاب المدافعين محوريته، رغم هشاشته تلك، ورغم األسيجة التي 

تعوقه، كما يستمد حضوره من خالل مكوناته التي شكلته، ومن 
خالل تلك العوامل التي ربطته  باألفراد وبالمجتمع. ويمكننا اإلشارة 
إلى ثالثة مكونات ظاهرة، أراها األوضح في رسم مالمح هذا الخطاب 
الذي يتفاعل معه وبه المدافعين عن حقوق اإلنسان في المنطقة، 
ومنها: فهم اآلخرين كمكون معرفي، والشعور باآلخرين كمكون 

ن تطوعي من خالل فعل شيء لآلخرين56. عاطفي، ومكوِّ

لم يكن الطريق سهاًل بالتأكيد؛ حيث نحت المدافعون في الخليج 
عن حقوق اإلنسان خطابهم في أجواء محيطة ضاغطة. وهم ما 

يزالون يسيرون على دروب وعرة وغاية في التعقيد. فهم ما فتئوا  
يكابدون استعصاء التغيير، والشعور باإلحباط المتراكم، والقلق 

على الحياة والسالمة الشخصية. ناهيك عن المالحقات الدائمة، 
والمحاكمات المستمرة، والسجون المفتوحة، وأعمال االختطاف إلى 

أماكن مجهولة، والتضييق عليهم في منابر التعبير، وفي منابع 
األرزاق، وفي المنافسة على الفرص المتكافئة مع بقية المواطنين، 
هذا بالتوازي مع الحمالت اإلعالمية الموجهة إلقصائهم، واالغتياالت 

االجتماعية التي تتربص بهم، والتي تستهدف تشويه السمعة 
والتشويش على المصداقية عبر االتهام بالخيانة والعمالة لألجنبي، 

وتعبئة المجتمع ضدهم. وتستهدف السلطات المدافعين عن 
حقوق اإلنسان بشكل منظم »بسبب ما يقومون به من إدانة 

انتهاكات حقوق اإلنسان أو انتقاد السياسات والممارسات الحكومية 
أو كشف مدى االفتقار إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. وال تتسامح معظم الدول مع 
هذه االنتقادات. وكثيرًا ما ُتوجه إلى المدافعين عن حقوق اإلنسان 
تهم من قبيل اإلهانة أو التشويه أو ترويج معلومات كاذبة أو بث 

دعاية مناهضة للدولة أو تعريض سالمة الدولة للخطر أو النيل من 
مكانة الدولة أو التشهير بمسؤولين حكوميين، وذلك دونما سبب 

سوى ممارسة أنشطتهم اليومية في مجال حقوق اإلنسان«57.

كما انعكس كل ما سبق على هذا الخطاب وساهم في هشاشته. 
ويمكن في ما يلي استعراض أبرز ما يعانيه هذا الخطاب:

التشتت: ولّدت أجواء الصدام بين المدافعين عن الحقوق  ◂
والسلطات في الخليج، والمالحقات المستمرة للمدافعين من 

قبل هذه السلطات خلطًا في المفاهيم أعقب خوفًا من خطاب 
حقوق اإلنسان في المجمل، ومن المدافعين عن هذا الخطاب 

بشكل خاص. وإن كان المدافعون غير معفيين من مسؤولية 

56  كثيرة هي األدبيات األكاديمية التي تجادل في شأن التحديات المعاصرة 
التي تجابه حقوق اإلنسان، خاصة على مستوى االقتناع األخالقي في ظل التنازع 

السياسي وتوظيف السياسة لخطاب حقوق اإلنسان، وأثر ذلك على مصداقية 
المدافعين عن هذه الحقوق. أنظر على سبيل المثال ال الحصر:  

 Conor Gearty, Can Human Rights Survive?, ) Cambridge University
  Press, 2006( p.43

57  تحدي القمع: المدافعون عن حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، تقرير منظمة العفو الدولية، المملكة المتحدة، 2008، ص 17.
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المحاصــرة ) بين رعب األنظمة وخوف المجتمع(: تأثر خطاب  ◂
المدافعين عن حقوق اإلنســان بالوقوع بين كماشتي الرعب 

من األنظمة الحاكمة بكل وســائلها المعلومة وغير المعلومة 
فــي التعقــب والتحكم، وخوف المجتمع الذي ما زال ال يثق بهذا 
الخطاب ألنه َشــاَهد وعاصر آالم التفكيك والتجزئة التي طالت 

مجتمعات قريبة وشــقيقة في الجوار، حيث لم تكن شعارات 
الدفاع عن حقوق اإلنســان بعيدة عنها. زد على ذلك انقســامات 

المجتمع وهشاشــته بفعل السيطرة والتحكم وفقدان زمام 
المبــادرات التي أفقدته روح المبادرة وتبني خطابه الخاص بحقوق 
اإلنســان بحســب ما أوضحناه سابقًا. أنتج هذا النوع من الحصار مع 
االســتمرار والضغط المتزايد انتقائية حاصرت بدورها المدافعين. 

فقد يقبل المجتمع »حقوق اإلنســان كتصور عام، لكنه يتعامل 
معها بمنظور انتقائي. فالناس يقبلون على حقوق االنســان 

ويطالبون بها بشراســة حين ينتهك أحد حقوقهم أو حقوق 
من يهتمون به، ويتوقعون من منظمات حقوق اإلنســان أن 

تكون لها ســلطة الحل بشــكل مطلق. بينما يتهمون حقوق 
االنســان والمنظمات العاملة بهذا المجال بأبشع التهم ويفرطون 

باالســتهزاء والسخرية منها إذا كانوا هم المنتهِكين، أو كان 
االنتهاك واقعًا على من ال يحبون، أو يقبلون هذا االنتهاك لســبب 
ثقافي. وبالتالي فالنظرة تتأرجح بين قمة الســلبية وقمة اإليجابية 

بناء على المصالح الذاتية61«.

االســتقطاب الخارجي: يعاني خطاب المدافعين عن حقوق  ◂
اإلنســان في الخليج من االســتقطاب الخارجي الذي انعكس سلبًا 

علــى العمل الحقوقي ميدانيًا وعلى حياة وســمعة المدافعين 
فــي محيطهم. إذ ال يمكــن غض النظر عن ازدواجية المعايير 
الغربيــة، وبخاصة القــوى الكبرى كالواليات المتحدة األميركية 

وبريطانيا وفرنســا، التي ُتقّدم الدعم العســكري واألمني لألنظمة 
بيــد، وتدعم بالمال المنظمات الحقوقية وبعض الناشــطين في 

المنطقة بيد أخرى. إن صفقات الســالح الضخمة التي تعقدها 
هــذه القوى، والتزويد المتواصــل لألجهزة األمنية الخليجية 

بتقنيــات متقدمة للمراقبــة والتحكم والتنصت على الفاعلين 
فــي المجتمع المدني فــي الداخل، هي برامج ذات تقنية عالية 

وفاعلة62. شــّكلت كلها عوامل حاســمة في حالة التراجع والُهزال 
المصاب به خطاب حقوق اإلنســان في المنطقة63. بال شــك، ال 

يمكــن تحييد عامل المصالح الغربية في عالم السياســية. إذ أن 
المقام هنا ال يتســع لجدال أخالقي وسياســي كهذا. ما يهمنا 

هو عمق األثر الســلبي الذي يتركه الخطاب اإلعالمي الغربي في 
خطاب حقوق اإلنســان المعاصر في الخليج؛ فالخطاب الغربي 

ُيســيء لإلنســان وقضاياه في الداخل، وال يكترث لتطور فعلي 
في هذا المجال، بل هو يفعل العكس، يدمره ويشــوش عليه، 

بل ويؤخر رســوخ ثقافة حقوق إنســان سوية ومتوافقة مع الشرعة 
الدولية لحقوق اإلنســان. وذلك ألن نظام النيوليبرالية الســائد 
والمســيطر على الغرب اليوم ال يرى في الناس، في العموم، 

أكثــر من كونهــم أدوات أو معوقات. كما أنه ال يتورع عن تبني 

61  حوار مع طاهر البغلي: مدافع كويتي عن حقوق اإلنسان، 16 نيسان/أبريل 
2016، خاص بالباحث.

62  في  4 أيلول/ سبتمبر 2013 كشف موقع الوثائق الشهير »ويكليكس« عن 
العديد من الوثائق المؤكدة على شراء األجهزة األمنية العمانية لتقنيات 
متطورة ألغراض التنصت والتتبع لفعاليات مجتمعية ومدنية. التفاصيل 

على الرابط التالي:
https://search.wikileaks.org/?q=Oman

table( 2010-2005 ,Military expenditure as a share of GDP 63(، على الرابط:
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/milex_

gdp/milex_gdp_default

واســتخدام العنف لتحقيق مصالحــه وأهدافه العملياتية المحددة 
وفق نظرته وحاجاته الضيقة، األمر الذي يّضر بحقوق اإلنســان في 

الُمجمل العام، ويشــتغل ضد االطمئنان لها64. كل ذلك يعطي 
مبررًا وجوديًا الســتدامة القمع واالســتبداد في منطقة الخليج ألن 

البديــل القادم، أمــام الناس والمجتمع، ليس ذا مصداقية. 

ينــزف خطاب المدافعين عن الحقوق مصداقيته بشــكل مضاعف 
هنــا؛ فإن مدَّ يــد التعاون مع هذا الدعم ُطعن في نواياه، وُاتهم 

بالعمالــة للغرب والوكالــة لمصالحه. وإن ابتعد عنه وعمل وفق 
إمكاناته المحلية، ضمر وتالشــى وفقــد المناصرة الكافلة للحد األدنى 

للبقــاء. أما التوازن بينهما فأمــر بالغ التعقيد، وقليلون هم من 
اســتطاعوا تحقيقه. 

64 أنظر للمزيد من التفاصيل حول أطروحة  جولي ورك في كتابها »مانفيستو 
حقوق اإلنسان«، وكيف تمكنت النيوليبرالية من تدمير فكرة حقوق اإلنسان، 
من خالل اليومي والمستمر من المآسي والحروب التي تقف وراءها، وتعمل 

على إشعالها:
 Julie Wark, The Human Rights Manifesto, Zero: 2013, Books,Winchester, 

UK. 
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في وجيز القول وواجب العمل

بعدما سبق من عرض لواقع خطاب حقوق اإلنسان في دول الخليج 
العربية، باإلمكان اختصار القول بأنَّ هذا الخطاب يقاسي واقعًا 

شاقًا، شديد الوعورة. ليس ألنه غير مقبول أو ألنه غير مفهوم، أو 
ألن وسائل انتشاره والتعريف به محدودة أو عاجزة، بل ألن جهود 

الممانعة واالعتراض في وجهه متوالية، ممتدة ومتعّمقة في التنوع 
واألصناف. فبين خطاب غائب )يعكسه المجتمع(، وخطاب ُمغّيب 

)يكابده المدافعون(، وبينهما خطاب سياسي )تستثمره األنظمة 
بذكاء وإحكام(، يشق خطاب حقوق اإلنسان طريقه وُيعبر عن ذاته 

بكل هذه التناقضات المتشابكة. بيد أنه ال مناص من مواصلة 
المسير رغم كل هذا التفاوت الذي يصل في بعض جوانبه إلى 
العداوة والتجريم، بل وفقدان الحرية والحياة. ولكي يصبح هذا 
الخطاب قاّرًا وراسخًا، ال يمكن التخلي أو التراجع عن مهمة طرح 
التساؤالت في المنظومات األساسية التي ُتشّكل وعي اإلنسان 

وتحفظ حقوقه وتحمي حياته، في حدود منطقة الخليج على األقل. 
لقد بات من الضرورة والواجب، أكثر من ذي قبل، وليس من النوافل 

والمكرمات االهتمام الفوري والرعاية األمينة إلصالح المؤسسات الثالث 
التأسيسية للمجتمع والدولة: مؤسسة التعليم ومؤسسة القضاء 

ومؤسسة األمن، حتى يضمن اإلنسان الحد المقبول من حياة كريمة 
يمارس فيها حرياته ويطمئن على حقوقه ليؤدي واجباته.

أصبح التعليم على مبادئ حقوق اإلنسان، وبث هذه المبادىء في 
مناهج الدراسة، ومنذ المراحل األولى للناشئة، وبأساليب محببة 

وبسيطة وُمعّززة بأمثلة جاذبة وحّية من التجارب اإلنسانية الثرية 
في العالم ُملّحًا للتخفيف من حدة رفض هذه المبادئ التي ما من 

سبب واضح لها سوى العراقيل الثقافية السطحية المتعلقة بطرائق 
تنشئة ووسائل تربية، يمكن فهمها وتفكيكها واستبدال غير 

النافع منها. إن اإلدراك المبكر لمبادىء حقوق اإلنسان تعليمًا وتعّلمًا 
ُيجّنب جميع األطراف مآالت الصدام الدائم الضاّرة بمسارات التنمية 

المستدامة للبشر والبلدان.

كما أن التجارب البشرية المختلفة في العالم تؤكد بالممارسة أن 
القضاء عامل حاسم في رعاية حقوق اإلنسان. فال حقوق مكفولًة 
لإلنسان في نظام قضائي تنتفي أو تتراجع فيه وسائل اإلنصاف، 
وُتفّصل فيه قيم العدل والمساواة وفق مقاسات ذوي السلطة 
والنفوذ، وتختّل فيه نظم محاكمها بالتدخل وتوجيه مسارات 

االقتضاء. إن إصالح المنظومة القضائية في دول مجلس التعاون 
الخليجي وتكوين القضاة تكوينًا معرفيًا وفلسفيًا حديثًا وعلى َنَفس 

طويل هو أقصر الطرق لتقليص حجم االنتهاكات المتعاظم في 
حق البشر، ولتحرير يد القضاء من غاللة السلطة التنفيذية، ولتعزيز 
ثقة القضاة في ضمائرهم، وفي روح القوانين المراعية لُمثل الحرية 

والعدل والمساواة وبشكل عملي ال وفق أمزجة وأهواء متقلبة.

وأخيرًا، أصبح من الواضح بالممارسة أيضًا، ال بالتنظيرات وحدها، أن 
المفهوم التقليدي لألمن القائم على المراقبة والتحكم والسيطرة 

واختراق الحياة الشخصية للناس تجاوزته المجتمعات المتقدمة منذ 
زمن، إلى مفهوم أوسع وأرحم لألمن اإلنساني. فاألمن الذي يخدم 
الدولة ويرقى بها ليس أمن الدولة إنما هو أمن اإلنسان المنطلق 

من محورية أن اإلنسان قيمة لذاته. ُيوَفر له كل السبل الكفيلة بأمنه 
االقتصادي والتعليمي والسياسي والغذائي والصحي والبيئي 

والثقافي، وحمايته من أي عنف يطاله سواء من غيره من األفراد أو 
من مؤسسات الدولة ذاتها. لذلك من الضروري أن تعمل األنظمة 
األمنية الخليجية على إعادة تكوين عناصرها على مبادئ حقوق 

اإلنسان، وفق فهم أوسع يضمن آمانًا أكثر عمقًا وأثمن قيمة.

صحيح أن الواقع صعب، لكن سبل تغييره ليست مستحيلة رغم 
التحديات البارزة طالما هناك على الدوام أفراد ومؤسسات تقبل 

الحوار الباحث عن المشتركات، وتحاول فهم ضمانات العيش 
المشترك، وما دام هناك من ينضال من أجل حياة كريمة عزيزة 

لإلنسان. هي متوالية الحياة والوجود المعروفة منذ األزل: ال الظالم 
سينتهي، وال النضال من أجل النور سيختفي.

»يجدر بنا أن نموت، من أجل تلك األشياء التي بدونها، ال يجدر بنا أن 
نعيش« إدواردو غاليانو.
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معهد عصام فارس 
للسياسات العاّمة والشؤون 

الدولّية في الجامعة األميركّية 
 في بيروت

يسعى معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولّية، 
في الجامعة األميركّية في بيروت، إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل 
بين الجامعيين المتخصصين والباحثين وبين واضعي السياسات 

وصانعي القرار في العالم العربي بصفة خاصة. ويعمل على 
إشراك أهل المعرفة والخبرة في المنظمات الدولية والهيئات 

غير الحكومية وسائر الفاعلين في الحياة العامة. كما يهتم، من 
خالل الدراسات واألنشطة، بتعزيز النقاش المفتوح حول جملة من 
القضايا العامة والعالقات الدولية وبصياغة االقتراحات والتوصيات 

المناسبة لرسم السياسات أو إصالحها.

األصفري  معهد   حول 
األميركية الجامعة   في 

بيروت  في 
يسعى معهد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة، وهو مركز 

إقليمي، إلى دعم مجتمع مدني حيوي من األكاديميين والنشطاء 
وصانعي السياسات وعموم المهتمين باستكشاف أشكال تقليدية 
وأخرى مبتكرة لالنخراط بأشكال الديمقراطية التشاركية، ومناقشة 

عمليات صنع السياسات المحلية، والنهوض بالحلول الواقعية 
لتحفيز المجتمع المدني والمواطنة الفّعالة في العالم العربي. 

عليه، ينظم المعهد ورش وبرامج عمل تدريبية إلى جانب مهام 
التعليم األكاديمي في الجامعة األميركية في بيروت. كما يشّجع وينتج 

المعهد األبحاث في مجاالت متعّلقة بالمشاركة السياسية والمساءلة 
والحوكمة الرشيدة؛ إضافة الى إصدار توصيات لدعم مشاركة 

المواطنين والمواطنات ودور المجتمع المدني في الوساطة والمداوالت 
والتنظيم الذاتي. 

ويعمل المعهد على تعزيز الوعي العام عبر نشر أفضل الممارسات 
للمجتمع المدني والمشاركة المدنية في المنطقة، وذلك من خالل 

االجتماعات الشهرية والندوات لتحفيز الحوار المثمر بين مختلف 
الفاعلين في المنطقة من خالل األنشطة البرنامجية من ورش عمل 

ومؤتمرات وندوات وإصدارات وبرامج بحثية.

معهــد األصفري هو أحد مراكــز أبحاث الجامعة األميركية في بيروت 
منذ العام 2012. ويعتبر المعهد نفســه شــريًكا في إثراء التزام 

الجامعــة األميركية في بيروت في خدمة وتثقيف وإشــراك المجتمع 
اللبنانــي. ويقوم المعهد حالًيا بتطوير أول برنامج ماجســتير في 
المنطقــة حول المجتمع المدنــي والمواطنة والتغيير االجتماعي. 

وأخيــًرا وليس آخًرا، يطّور المعهــد برنامجين جديدين للعمل: األول 
هــو المجتمع المدني والقانــون والحوكمة؛ أما الثاني فهو المواطنة 

الفّعالة في سياق النزاعات.  
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