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فً ٌوم حموق اإلنسان العالمً، ال بدَّ من األخذ بعلم ترّدٌها فً ممابل تمّدم أسوأ أندادها: اإلرهاب 

 .وإخوته

ة: َخْصُم حموق اإلنسان فً  تضطرنا الدلة اللغوٌة فً المناسبة الى وصف األمور على حمٌمتها الفجَّ

السٌاسة والمانون هو اإلرهاب فً شمٌّه المتالزمٌن دوماً: إرهاب الفرد أو الجماعة من جهة وإرهاب 

تعبٌران  counterterrorism) الدولة فً الممابل. اإلرهاب والحرب على اإلرهاب )باإلنكلٌزٌة

 .للمفهوم الواحد

ولئال ننسى عمك هذه الحمٌمة، نعود الى نشؤة المفهوم فً الثورة الفرنسٌة بإعالن اإلرهاب سٌاسةً 

حكومٌة رسمٌة. فً مساء الخامس من أٌلول من عام ألف وسبعمئة وثالثة وتسعٌن، أعلن النائب 

أّن "اإلرهاب على جدول  947ـال Convention Nationale بارٌر أمام أعضاء مجلس النواب

وسبب اعتناق اإلرهاب آنذان سٌاسةً  ."la Terreur est à l'ordre du jourاألعمال، 
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للجمهورٌة الفرنسٌة الفتٌّة هو السبب نفسه الٌوم. فعندما استعمل من كان معارضاً للدولة العُنَف 

 .هابٌة باستعمال العنف المضاد لتدمٌرهضدَّها، استدرَج ردَّها المدّوي فً إطالق الحكومة آلٌاتها اإلر

ال نزال على الحال نفسها لرنٌن وربع المرن بعد ذان اإلعالن الشهٌر. والدولة الممثَّلة عموماً 

بالسلطة التنفٌذٌة تمّوض الموانٌن بإدارة ظهرها لما ٌحمً حموق اإلنسان فً مركَّب دولة المانون. 

ُصه إضعاف المنجزات التارٌخٌة لحموق اإلنسان أو إزالتها. السلطة اإلرهابٌة تموم بتدبٌر بسٌط ملخَّ 

بمانون  Petite Terreur هذه كانت بداٌة االرهاب فً فرنسا. بدأت حمبة اإلرهاب الصغٌر

اءه حّك المتهم فً محاكمة عادٌة. وتبعتها حمبة Loi des suspects المتهمٌن ، ُسِحب جرَّ

من العام الثانً  Prairial ٕٕبرٌلاير  ٕٕن فً لانو Grande Terreur اإلرهاب الكبٌر

ض أساس حموق اإلنسان بشكل شبه كامل عندما منع 974ٔحزٌران  ٓٔللجمهورٌة ) (، الذي لوَّ

مواطن فرنسً فً األشهر التً تبعت  4ٓ0ٓٓٓالمتهم حتى من اللجوء الى محاٍم للدفاع. فمضى 

ً لطالما جاهرت بها الثورة الفرنسٌة فً إلرار لوانٌن اإلرهاب، فً غٌاب تام لحموق اإلنسان الت

 .تؤلمها األول

أٌلول، وهً على تراجع متنام فً  ٔٔوالعملٌة ذاتها تتكّرر الٌوم أمامنا. فتآكل حموق اإلنسان بدأ بعد 

السٌاسة التً تبعت مجازر بارٌس فً جمعة الثالث عشر من تشرٌن. وهذه السٌاسة المسماة رسمٌاً 

رب حموق اإلنسان عند حلول كّل جرٌمة جدٌدة بضربٍة أكثر تموٌضاً. ومع "بمعاداة اإلرهاب"، تض

تواتر الجرائم الوحشٌة فً عالم معولم، تصبح الحكومات الدٌمولراطٌة إرهابٌة ٌوماً بعد ٌوم، 

فٌتراجع وضع حموق اإلنسان فٌها باستدراج المجرم إرهاب الدولة المتنامً وولوع السٌاسة 

 .الفخ المنصوب لهاالحكومٌة المتنامً فً 

أٌلول، اتخذ هذا التآكل شكله المانونً فً تصدٌك الكونغرس على الباترٌوت  ٔٔوفً أمٌركا ما بعد 

وتبع هذا المانون حربان فً أفغانستان وفً العراق، كما اإلعالنان الرسمٌان  .Patriot Act أكت

رب الكونٌة ضد ، والحGWAT, Global War on Terrorism للحرب الكونٌة ضد اإلرهاب

"الماعدة"، واآلن "داعش". وفً فرنسا، صّرح الرئٌس الفرنسً أن الوطن "فً حرب" غبَّ الجمعة 

الدموٌّة، وأعلن حالةَ الطوارئ فً الٌوم التالً. ومذذان تتوالى تعدٌات الشرطة وأجهزة األمن على 

لهم الى الموت أو الحبس من الناس فً المناطك الفرنسٌة، خالعةً أبواب المنازل على األهالً، تسو

دون حسٌب لضائً وال رلٌب. أما دولٌاً فالمتهم بات هدفاً أللسى العموبات المدنٌة والجزائٌة. فمن 

بات موصوفاً "إرهابٌاً"وضع على لوائح سود من دون إنذار ومن دون أمٍل فً المضاء المستمل. فال 

ائرة. ومتّهم الداخل حظُّه أكبر بكثٌر من ٌجوز له فتح حساب فً المصارف، وال ٌحك له أن ٌركب ط

الموصوفٌن "إرهابٌٌن عالمٌٌن" الذٌن ٌعٌشون فً الخارج. أولئن، ومن دون إنذار، باتوا هدفاً 

، droneلإلعدام خارج أٌة مراجعة لضائٌة، عموماً من طرٌك طائرة من دون طٌار، الدرون

ها فً تنفٌذ اإلعدام مؤمورون فً دولة تبعد آال ف الكٌلومترات عنهم. ولٌس هنالن وال حتى ٌحرّكِ

 .محاولة من حكومة هذه الدول اإلدعاء بؤنها لد تحاول تولٌفهم بدل المضاء علٌهم من دون إنذار

البدٌل واضح. فمعالبة الجانً بحسب األصول ركٌزة بدٌهٌة لحموق اإلنسان وواجهتُها األولى. وهذه 

إلنسان مرجعاً ضرورٌاً للسلطة التنفٌذٌة. وعلى الساحة األصول ثابتة فً اإلعالن العالمً لحموق ا

الدولٌة تعنً حموق اإلنسان اإلبتعاد عن إعالنات الحرب التً تضع الجناة فً خانة المساواة لانونٌاً 

وأخاللٌاً، ونَْبذَ الحبس الجماعً وإعدام الدرون. وبدٌل حموق اإلنسان ٌعنً أٌضاً تمكٌن الماضً 

ر على رفع عمله الى المستوى المطلوب متى ازدادت الثمة به وأعطً السبل دولٌاً، والماضً لاد



 .الكفٌلة بتطوٌر عمله لتحمٌك العدالة على الساحة العالمٌة

ال تعنً فلسفة حموق اإلنسان العجَز أو الّسفهَ أو انعداَم الفاعلٌة. فحموق اإلنسان لٌست عمداً انتحارٌاً. 

من عدم اإلنزالق الى صورةٍ عكسٌٍة للمجرمٌن الذٌن ٌعتدون هً عمد بٌن أناس أحرار تمكُّنهم 

 .علٌهم

 محام دولي وأستاذ في القانون، كتابه األخير في فلسفة الالعنف صدر عن دار أوكسفورد


