
حقوق اإلنسان
عودة إلى املستقبل

أكتوبر - ديسمرب 2018   

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة



Abonnez-vous à la version papier
• 1 an (4 numéros) : 27 € • 2 ans (8 numéros) : 54 €

La publication ne poursuivant aucun 
but lucratif, ce prix couvre les coûts réels 
d’impression et d’expédition.

Tarif préférentiel pour les abonnements 
groupés : 10% de remise à partir  
de cinq abonnements.

Plus de détails sur : http://publishing.unesco.org

DL Services – C/O Michot Entrepôts 
Chaussée de Mons 77, 
B 1600 Sint Pieters Leeuw, Belgique 
Tél.: (+ 32) 477 455 329  E-mail: jean.de.lannoy@dl-servi.com

 اكتشفوا 

رسالة
   اليونسكو

وساهموا
يف التعريف بها!

تصدر يف 9 لغات

اإلنجليزية والعربية والصينية 

واإلسبانية واإلسربانتو والفرنسية

والربتغالية والروسية والرسدينية والصقلية.

كونوا رشكاء فاعلني، اقرتحوا إصدار رسالة 

اليونسكو يف لغات إضافية.

i.denison@unesco.org :االتصال

اشرتكوا يف النسخة الورقية

http://publishing.unesco.org :ملزيد التفاصيل

DL Services – C/O Michot Entrepôts 
Chaussée de Mons 77, 

B 1600 Sint Pieters Leeuw, Belgique 
Tél.: (+ 32) 477 455 329  E-mail: jean.de.lannoy@dl-servi.com 

وحيث أن هذه النرشية ليس لها غاية ربحية، فإن 

سعرها يُغّطي فقط تكاليف طبعها وإرسالها.

عرض تفضييل لالشرتاكات امُلجّمعة: 10% تخفيض 

بداية من خمسة اشرتاكات.

 إلعبوا دورا

رياديا!

ساهموا بصفة فّعالة  يف إنجاح رسالة اليونسكو 

بالتشجيع عىل ترويجها واستعمالها طبقا لسياسة 

االستعمال الحر للمنظمة. 

http://ar.unesco.org/open-access

 اشرتكوا يف
النسخة اإللكرتونية

http//ar.unesco.org/courier/subscribe

مجاني 100 %

•   سنتان )8 أعداد(: 54 يورو •  سنة واحدة )4 أعداد(:  27 يورو 

2018  -  عدد 4 - تصدر منذ 1948
تصدر رسالة اليونسكو فصليا، عن منظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة. هدفها التعريف باملثل العليا للمنظمة 
من خالل نرش تبادل األفكار حول مواضيع ذات بُعد دويل 

ومتعلقة باملهام املوكولة إليها.

تصدر رسالة اليونسكو بفضل الدعم السخّي الذي توّفره 
ني الشعبية. جمهورية الصِّ

املدير: فانسان دي فورني
مديرة التحرير: ياسمينا شوبوفا

مدير اإلنتاج والرتويج: إيان دنيسون
أمينة التحرير: كاترينا مركيلوفا وفريونيكا فيدورشنكو

محٌررة: شان سياورونغ 
محّررة النسخة اإللكرتونية: ماالهات إبراهيموفا

إخراج الصور: دانيكا بيجلجاك
اإلنتاج الرقمي: دنيس بتزاليس

العالقات مع وسائل اإلعالم: اليتيسيا كايس 
مساعدة اإلدارة والتحرير: كارولينا روالن أورتيغا

مرتبصة: دوميتي رو

املحّررون:
اإلنجليزية: رشاز سيدهفا

العربية: أنيسة الربّاق

الصينية: سون مني ودار الصني للرتجمة والنرش

اإلسبانية: بياتريز خواز

الفرنسية: ريجيس مريان

الروسية: مارينا يرتسيفا

الرتجمة : منري الرشيف، خالد أبو حجلة، نبيل الّسخاوي. 
التصميم:  كورين هايوارث

صورة الغالف: : © فرناندو برايس
الطباعة : اليونسكو

النرشات املشرتكة:
الربتغالية: آنا لوشيا غيمارايس

اسبريانتو: تريزورو هوانغ ينباو
الرسدينية: دياغو كرايني

الصقلية: دافيد بالينو

اإلرشادات وحقوق إعادة النرش:
courier@unesco.org

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France  
© UNESCO 2018

© UNESCO 2018
ISSN 2220-3540 • eISSN 2220-3559

 

 مجلة فصلية حّرة اإلقتناء، برتخيص من
 Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) 

 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) 
يعرتف مستعميل محتويات املجلة بقبولهم رشوط اإلستعمال 

 املنصوص عليها يف نظام التوثيق املفتوح لليونسكو 
http://ar.unesco.org/open-access/

يطبق هذا الرتخيص حرصيّا عىل استعمال النصوص. بالنسبة 
الستعمال الصور، من الرضوري توجيه طلب إىل اليونسكو 

للحصول عىل ترخيص مسبق.
إن التسميات وطريقة تصميم املعطيات الواردة يف هذه النرشية 

ال تعرّب عن أي موقف ملنظمة اليونسكو حول الوضع القانوني 
للدول، ولألرايض، وللمدن أو املناطق، أو حول الهيئات الحاكمة، 

أو الحدود املرسومة.
تعرّب املقاالت الواردة يف هذه النرشية عن أفكار وآراء مؤّلفيها، 
وهي ليست بالرضورة آراء منظمة اليونسكو وال تلزمها بأي 

شكل من األشكال. 

http://publishing.unesco.org
mailto:jean.de.lannoy@dl-servi.com
mailto:i.denison@unesco.org
http://publishing.unesco.org
mailto:jean.de.lannoy@dl-servi.com
http://ar.unesco.org/open-access
mailto:courier@unesco.org
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
http://ar.unesco.org/open-access/


رسالة اليونسكو •  أكتوبر - ديسمرب 2018  |   3  

©
 F

ra
nç

oi
se

 S
ch

ei
n 

(w
w

w
.fr

an
co

is
es

ch
ei

n.
co

m
)

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هو دون 
شك إحدى أهم الوثائق يف التاريخ. وبوصفه 

أول معاهدة دولية ذات قيمة أخالقية يتم 
اعتمادها من قبل اإلنسانية جمعاء، فإنه يُمثّل 
منذ سبعني سنة »املثل الذي تسعى إىل بلوغه 
كافة الشعوب وكل األمم«، كما جاء عىل لسان 

إليانور روزفلت، رئيسة لجنة األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان ورئيسة لجنة صياغة اإلعالن، 

يف الخطاب الذي ألقته يف الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، يوم 9 ديسمرب 1948، قبل يوم من 

إقرار اإلعالن.

ورغم اإلشادة بهذا اإلعالن بوصفه ميثاق 
لإلنسانية فريد من نوعه، واعتباره كمرجع 
ال حياد عنه يف عالم اليوم كّلما تعّلق األمر 

بالدفاع عن الكرامة اإلنسانية للبرش أينما كان، 
فإنه يبقى موضعا لالنتقادات خاصة يف ما 

يتعلق بتنّوع الثقافات.

صحيح أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
ُمستوحى إىل حد كبري، من حيث الشكل، من 

التقاليد الغربية، لكن من حيث املضمون 
صحيح أيضا أن مبادئه تتّسم بالكونية. »إن 

التسامح واحرتام كرامة الفرد ُمتأّصالن يف كل 
الثقافات وليسا غريبني عن أية أّمة«، هذا ما 
أّكده بمناسبة االحتفال بخمسينية اإلعالن يف 
رحاب اليونسكو، الغاني كويف عنان، األمني 

العام ملنظمة األمم املتحدة )2006-1997(، 
الذي وافاه األجل يوم 18 أغسطس املنرصم. 

إليه أسمى عبارات اإلجالل.

أما فيديريكو مايور، املدير العام لليونسكو 
آنذاك، فقد رّصح من جهته: »كلمتي "ذكرى" 

و "ذاكرة" من نفس األصل. ال يمكن لنا أن 
نتحرك دون العودة إىل الذاكرة. وحتى نكون 

جديرين بآبائنا يف ترصفاتنا، ما يجب أن 
نحتفظ به يف ذاكرتنا هي األصوات واأللوان 

والعواطف أو روح اللحظة، أكثر من تاريخ أو 
مكان أو عبارة حرفية«.

ذلك بالتحديد ما يطمح إليه هذا العدد من 
الرسالة: استعادة روح ذلك العرص لتنوير 
تأّمالتنا يف حقوق اإلنسان كما هي اليوم. 
ويعرض ملف »زاوية كربى« عىل القراء 

مختارات من نصوص أُرسلت ردا عىل تحقيق 
واسع النطاق حول األسس الفلسفية لحقوق 

اإلنسان، أجراه جوليان هكسيل، أول مدير 
عام لليونسكو.

وقد استجابت لنداء املنظمة الفتية أكثر من 
ستني شخصية، من بينها املهاتما غاندي، 

وأرنولد شونبريغ، وألدوس هكسيل، وبينيدتو 
كروتيش، ولو شونغ-شو، وهومايون كبري.

»أتى هذا املرشوع يف املوعد املالئم، ألن املوضوع 
فرض نفسه عىل الضمري الكوني. لقد تزعزع 

الهيكل االجتماعي برمته بسبب انعكاسات 
الحرب الشاملة. يف كل مكان، كان الناس 

يبحثون  عن قاسم مشرتك بخصوص مسألة 
الحقوق األساسية للكائن البرشي«. هذا ما 

كتبه جاك هايف، مدير املرشوع،  يف عدد الرسالة 
الصادر يف  أغسطس 1948. أما األجوبة - التي 

وردت أحيانا يف شكل رسائل قصرية أو يف 
شكل دراسات ُمطّولة حول املوضوع – فكانت 

تعكس، حسب الفيلسوف الفرنيس الشاب، 
»أفكار جل املجموعات الوطنية وجل املفاهيم 

اإليديولوجية عرب العالم«.

من املؤكد أن العالم تغرّي كثريا خالل سبعني 
سنة. لقد تخلصت العديد من األمم من غياهب 
االستعمار، وعادت العديد من التقاليد الثقافية 

للظهور منذ أن تم إقرار اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان يف 10 ديسمرب 1948. كل ذلك ال ينفي 

أن الجهود التي بذلتها اليونسكو يف سبيل 
صياغة فلسفة عاملية ترتكز عىل معرفة واسعة 

لثقافات العالم، ال زالت مالئمة للزمن الحايل 
ولم تفقد شيئا من صحة أسسها.

يف سنة 1949، جمعت اليونسكو عددا كبريا 
من األجوبة عىل التحقيق، يف مؤلف يحمل 

عنوان »حول اإلعالن العاملي الجديد لحقوق 
اإلنسان«، قصد املساهمة يف »خلق تفاهم 

أفضل بني الناس من مختلف الثقافات«، كما 
أوضح ذلك جاك هايف.

واليوم، تتّبع رسالة اليونسكو نفس املنهج. 
ونظرا للمساحة املحدودة، لم نتمكن من نرش 

سوى جزء ضئيل جدا من مئات الصفحات 
التي وردت عىل اليونسكو سنة 1947.  وإذا 
كانت مختاراتنا ال تعكس ضخامة املرشوع، 

نتمنى أن تمنح للقراء ماّدة تحث عىل التفكري.

إن عرص الحضارات التي 
تعيش يف نظام مغلق، 
عرص املفاهيم املختلفة 

لحقوق اإلنسان، قد وىّل 
دون رجعة.

 هومايون كبري )1969-1906(
 شاعر وسيايس هندي

تحقيق اليونسكو 1948-1947

مواَطنة، تضامن، عدالة، كرامة، حّرية، تركيبة من صور 
رقمية للفنانة البلجيكية فرنسواز شاين، التي تُعرف 

بنفسها بكونها »فنانة حقوق اإلنسان«.

يُصاحب هذا العدد ُملحق يتضمن حوايل 50 
لوحة  لفرناندو برايس الذي ننرش حديثا معه 

)ص54(. وهو فنان من البريو استوحى من 
صفحات الرسالة الصادرة يف الفرتة ما بني 

1948 و1954 رسوما ملجموعته  ذو بوك أوف 
نيدس )كتاب اإلحتياجات(. والعنوان مأخوذ 
من كتاب صدر لليونسكو سنة 1947 حول 
الخسائر واالحتياجات العاملية التي خلفتها 

الحرب العاملية الثانية، يف مجاالت الرتبية 
والعلم والثقافة.

https://www.un.org/press/fr/1998/19981208.sgsm6825.html
https://www.un.org/press/fr/1998/19981208.sgsm6825.html
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http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114023M.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114023M.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114023M.pdf
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
https://fr.unesco.org/courier/aout-1948/distinguished-world-thinkers-study-bases-human-rights
http://www.francoiseschein.com
http://www.francoiseschein.com
http://www.francoiseschein.com
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ُمعّلقة للمصّمم الربازييل إدواردو 
سواريس غوماس، عرضت يف املسابقة 
التي نّظمتها اليونسكو يف إطار السنة 
الدولية للتقارب بني الثقافات، 2010.

© Eduardo Soares Gomes

ى
زاوية كبر
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كي نفهم تاريخ النظام الدويل يف تلك الفرتة، 
يجدر بنا أاّل نقرأه يف ضوء التطّورات التي 

حصلت يف الفرتات الالحقة. بل يجب أن نُدرج 
يف قراءتنا ما أُسّميه بـ»نظرة العرص«، حتى 

نقيم مدى تحّول املشهد الذي نشأت فيه األمم 
املتحدة )بما فيها اليونسكو( قبل أن تواصل 
مسارها يف ظل ظروف متقلبة بعض اليشء، 

خالل العرشيات املوالية.

بقلم مارك غودايل

أجرت اليونسكو خالل سنتي 

1947 و 1948 تحقيقا عىل الصعيد 

العاملي  لجمع آراء مجموعة متنّوعة 

متكونة من مثقفني، وقادة سياسيني، 

وعلماء الدين، ونشطاء اجتماعيني 

وغريهم من الشخصيات، حول األسس 

الفلسفية لحقوق اإلنسان. وقد اتضح 

اليوم بشكل غري متوقع أن املواضيع 

التي تضمنها هذا التحقيق الذي بقي 

مجهوال لدى العموم، ال زالت تتالءم مع 

الواقع الحايل.

لم يستقر النظام الدويل الذي أُنشئ إثر الحرب 
العاملية الثانية إال بعد فرتة طويلة. فعىل 

الصعيد امُلؤسساتي، كان يجب إنشاء منظمات، 
وبناء مقّرات، وملء وظائف قياديّة. وال يجب 
االستهانة بهذه الصعوبات املتعلقة بالجوانب 
»العملية« للنظام الجديد ملا بعد الحرب. وعىل 

سبيل املثال، خالل السنوات االثنتي عرش 
األوىل من تأسيس اليونسكو، كان يقع مقر 

املنظمة يف فندق املاجستيك بباريس، بالدائرة 
16. وكانت الغرف وبيوت الحمام تُستعمل 

كمكاتب، والخزانات وأحواض االستحمام 
لحفظ امللفات.

عىل الصعيد السيايس، كانت الصعوبات 
أضخم. صحيح أن العالقات التي كان يفرتض 

أن تبنيها مختلف الوكاالت الدولية فيما بينها 
منصوص عليها بصورة عامة يف مواثيقها ويف 

قوانينها األساسية. ولكن عىل أرض الواقع، 
كان يشوب تلك العالقات خالل السنوات األوىل 

شيئ من الغموض، عىل أقل تقدير.

 نظرة
     معاصرة تعود

                                                            لسبعني سنة

إن مثل هذه النظرة سديدة، خاصة عندما 
يتعّلق األمر بحقوق اإلنسان. ففي سنة 

1945، كانت املجموعة الدولية، وهي يف 
بداية نشأتها، تواجه ُمشكلتني. األوىل تتعلق 

بالناحية التنظيمية يف عالم دمرته الحرب 
العاملية، عالم مصقول يف قالب استعماري. 

فهل ستبقى الواقعية السياسية سائدة لتواصل 
إعطاء األولوية للسيادة وللمصالح الوطنية، 

أم هل سوف يولد نموذج جديد مبني عىل 
مبدأ املساواة ليُوّزع السلطة عىل أساس 

محاور سياسية وجغرافية جديدة؟ ويف إنشاء 
مجلس األمن لألمم املتحدة جواب عىل هذا 

السؤال األول.

أطفال موظفي األمم املتحدة يكتشفون 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، سنتني بعد 

اعتماده يف 10 ديسمرب 1948.
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أما بخصوص األشكال التي ستأخذها هذه 
»الحقوق األساسية لإلنسان«  عىل أرض 
الواقع، فبقي األمر غامضا. وكما يقرتحه 

الجواب عن السؤال األول، فإن األعضاء األقوياء 
الذين انتصبوا يف قلب النظام الجديد لألمم 

املتحدة كانوا يعارضون فكرة إنشاء هيكل من 
شأنه أن يُشّكل تهديدا – ولو كان افرتاضيا 
– لصالحياتهم السياسية والقانونية. إال أن 
»اإلعالن العاملي للحقوق والحريات«، وهي 

تسمية منسوبة لرئيس الواليات املتحدة هاري 
ترومان، لقي ما يكفي من التأييد حتى يتخذ 
املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة 
سنة 1946 قراره بإنشاء لجنة دولية لحقوق 

اإلنسان تتألف من ثمانية عرش عضوا وترتأسها 
إليانور روزفلت.

هذا ولم يتم بعد تحديد اإلجراءات املنهجية 
التي كان من املفروض أن تتبعها اللجنة 

الدولية لحقوق اإلنسان يف إعداد إعالن لحقوق 
اإلنسان. أو باألحرى، لم يكن أحد يعلم بدّقة، 

سنة 1946، الطريقة التي ستتبعها اللجنة 
لسن املبادئ األخالقية، والدينية، والفلسفية 
التي يجب أن يرتكز عليها مثل هذا اإلعالن. 

من املفروض أن تكون مبادئ كونية وأاّل تُميّز 
أي تقليد وطني أو إقليمي أو ثقايف. لكن، أين 

توجد مثل هذه املبادئ؟

منهج غري مسبوق

حينها، دخلت اليونسكو عىل الخط بكل جرأة. 
ويجدر التذكري يف هذا الصدد بأن أول مدير 
عام للمنظمة، جوليان هكسيل، ذلك الرجل 

امُلهاب واملثري للجدل، هو من صاغ نص برنامج 
يف ستني صفحة يحمل عنوان »اليونسكو : 

أهدافها وفلسفتها«، حيث دافع عن رضورة 
إيجاد وكالة دولية متخصصة ملساعدة العالم 

عىل تجاوز انقساماته املتعددة.

ويف اعتبار جوليان هكسيل، لن يتحقق ذلك إاّل 
إذا تم وضع »فلسفة عاملية« تستند إىل معرفة 
الثقافات، والتعليم والتعاون العلمي. بالنسبة 

للمدير العام، يجب أن تكون اليونسكو 
املؤسسة الدولية الوحيدة امُلكّلفة باإلرشاف عىل 
بروز ما يصفه بـ»ثقافة دولية واحدة، تحمل 

يف ذاتها  فلسفة ]و[ خلفية فكرية خاصة«.

ويف مثل هذه الظروف، ليس من املستغرب أن 
تسود فعاليات الدورة األوىل للجمعية العامة 

لليونسكو تلك األجواء املفعمة بالنشاط والرؤى 
املستقبلية لصالح املنظمة الفتية.

لم يكتف النظام الدويل بإعطاء دور أسايّس 
للدولة القومية، بل عكس إيالء دول مقاما 

أقوى من مقام دول أخرى وجعل منه أمرا 
مرشوعا.

املسألة الثانية، وهي مرتبطة باألوىل، كانت 
أكثر تعقيدا: نظرا للشنائع التي اقرتفت 

خالل النزاع العاملي األخري، – وقد وقعت هذه 
الشنائع بعد عرشيتني فقط من  الحرب العاملية 

األوىل وما شهدته من مجازر وما خلفته من 
دمار لم يسبق لهما مثيل – كانت املجموعة 
الدولية يف حاجة إىل صياغة وثيقة أخالقية 
تُعرّب بشكل مناسب عن سخطها الجماعي 

وعن أملها )حتى ولو اتسم بالطوباويّة( يف 
مستقبل أفضل. فما عىس أن يكون غرض  هذه 

الوثيقة؟ الجواب، أو لنُقل بداية الجواب، عن 
هذا السؤال مذكور يف ميثاق األمم املتحدة لسنة 

1945، الذي أعلن، أمام الدمار املروع الذي 
خلفته اإلبادة الجماعية واالمربيالية العسكرية، 

»من جديد إيمان ]شعوب األمم املتحدة[ 
بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد 

وقدره«.

أشك يف وجود حقوق وحريات عىل الصعيد 
الكوني )...(. أنا أميل إىل االعتقاد بأن هناك 
مشكلة أساسية وحيدة يجب حّلها: أسباب 

القسوة السادية ومشاعر العدوانية، وكيفية 
معالجتها. طاملا لم نتحزك لحل هذه املشكلة، 
سيبقى النقاش حول حقوق اإلنسان عقيما. 

بصفة جماعية،  نحن حاليّا بمثابة الوحوش، 
وال نستحق التمتع بأي حق من حقوق 

هربارت ريد )1893-1968(اإلنسان …
مختص يف تاريخ الفنون وفيلسوف وشاعر بريطاني

تحقيق اليونسكو 48-1947
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http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000681/068197fo.pdf
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كان جوليان هكسيل وجاك هايف يشتغالن يف 
ظروف استعجالية )خشية أن تُحجب أنشطة 

اليونسكو يف مجال حقوق اإلنسان من قبل 
أشغال اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان التي 

ترأسها روزفلت والتي حظيت برتويج إعالمي 
أوسع(. ورشعا عىل الفور يف تحديد اإلجراءات 

املنهجية. وبعد العديد من املحاوالت، اهتديا 
إىل حّل مبتكر: إجراء تحقيق عىل الصعيد 

العاملي  لجمع آراء مجموعة متنّوعة متكونة 
من مثقفني، وقادة سياسيني، وعلماء الدين، 

ونشطاء اجتماعيني وغريهم من الشخصيات، 
حول األسس الفلسفية لحقوق اإلنسان.

ولتلك الغاية، قاما بإعداد وثيقتني: مذكرة 
تتضمن بسطة تاريخية حول اإلعالنات 

الوطنية  املتعلقة بحقوق اإلنسان وتستعرض 
الرهانات الهامة املرتبطة  بإعداد إعالن دويل، 

وقائمة لحقوق اإلنسان الخصوصية والحريات 
التي ُدعي املشاركون ألخذها بعني االعتبار.
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تّم إرسال هذه الوثائق خالل شهري مارس 
وأبريل 1947 إىل عدد ضخم من املؤسسات 

االجتماعية، والهيئات العمومية والشخصيات، 
من املحتمل أنه تراوح بني 150 و170. وكانت 

قائمة األشخاص الذين ردوا عىل االستبيان 
)حوايل 60( أقّل بكثري مّما ذُكر يف تقارير تلك 

الفرتة ويف التقارير املوالية. ومع ذلك، ال شك يف 
أن تحقيق اليونسكو حول حقوق اإلنسان قد 

نجح يف تغطية طيف من اآلراء حول املوضوع 
بصفة أشمل وأكثر تنّوعا من التحقيق الذي 

قدمته اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان التابعة 
لألمم املتحدة.

حكم نهائي

بإرشاف جاك هايف، دعت اليونسكو  لجنة من 
الخرباء لالجتماع يف باريس نهاية شهر يونيو 

1947، لتقييم الردود وإعداد تقرير قصد 
توجيهه إىل اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان كي 

تتمّكن من استعمال استنتاجات اليونسكو 
كأساس لإلعالن القادم لحقوق اإلنسان.

وانتخبت اليونسكو  جوليان هكسيل رئيسا 
لها، ورسمت عددا من األولويات الكربى للسنة 
املوالية، من بينها تكليف األمانة العامة بتحديد 

»املبادئ التي يمكن أن يرتكز عليها إعالن 
عرصي لحقوق اإلنسان« ]وثائق الجمعية 
العامة، الدورة األوىل، 1946، ص.247[. 

وتلك هي تحديدا املهمة التي كان يحتاجها 
جوليان هكسيل. فمن وجهة نظره، بفضل 
التدخل الحاسم يف مجال حقوق اإلنسان، 

يمكن لليونسكو أن تحتل مركزا طليعيا يف 
األمم املتحدة وأن تصبح محور النظام الدويل 

ملا بعد الحرب، وهذا من شأنه أن  يمنحها دورا 
فريدا لحراسة ما كان يُسّميه بالثقافة العاملية 

دة«. دة وامُلوحِّ »امُلوحَّ

وكانت الوحدة اإلدارية امُلكّلفة بهذه املهّمة 
صلب اليونسكو هي القسم الفرعي للفلسفة ـ 
التابع آنذاك للجنة الفرعية للعلوم االجتماعية 

والفلسفة واالنسانيات ـ الذي كان يرأسه جاك 
هايف، الذي صدر له قبل ذلك التاريخ بوقت 
قصري، سنة 1946، كتاب حول الفيلسوف 

كانت لقي إقباال حسنا )كانت وإشكالية 
الزمن(. وسوف يتقلد  هذا الفيلسوف  الفرنيس 
الشاب يف ما بعد دورا جوهريا يف  أول مرشوع 
لليونسكو حول حقوق اإلنسان. وللتذكري، فإنه  

لم يقع االعرتاف بسعة تأثريه إال ُمؤّخرا.

جزء من نصب »كاموفالج« للفنان اإلسباني 
بيجاك أنجزه سنة 2016 عىل نوافذ محطة 

كهربائية مهجورة يف رياكا، كرواتيا.
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يف الوقت الذي يناضل فيه العديد من العلماء، 
واملوظفني الدولينّي والنشطاء من أجل إعادة 
إثبات رشعية حقوق اإلنسان أمام التحديات 
املتمثلة يف عودة النزعات القومية، وإضعاف 

االتحاد األوروبي وأوجه التفاوت عىل الصعيد 
العاملي، يكتيس تحقيق اليونسكو حول حقوق 

اإلنسان أهمية استثنائية لكونه مصدرا ُمتميّزا، 
رغم أنه غري ُمتوّقع، لفتح آفاق جديدة أو عىل 

األقل الحتمال بلورة حلول جديدة.

مارك غودال )الواليات املتحدة( أستاذ يف 
األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية ومدير مخرب 

األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية بجامعة لوزان 
)سويرسا(. كما يقوم بنرش مجموعة ستانفورد 
ستاديز إين هيومن رايتز )دراسات ستانفورد 

يف مجال حقوق اإلنسان(. ألف مارك غودايل 
حوايل عرشة كتب، منها  الترز تو ذي كوتنراري: 
أو كورايتد هيستوري أوف ذي يونسكو هيومن 

رايتز سورفاي )رسائل إىل األضداد: قراءة 
منطقية لدراسة اليونسكو حول حقوق اإلنسان، 

ستاندفورد، 2018(. ويُحلل املؤلف يف هذا الكتاب 
عددا كبريا من الوثائق تّم اكتشافها مؤّخرا تتعلق 
بأنشطة اليونسكو يف مجال حقوق اإلنسان خالل 

 السنتني التي تلت إنشاء املنظمة. وبذلك يساهم
يف توسيع التاريخ العام لحقوق اإلنسان 

ويف مراجعته.

كانت لجنة الخرباء تتألف من أ. ه. كار 
)رئيسا( وريتشارد ماك كيوون )مقررا(، 
وبيار أوجي، وجورج فريدمان، وإيتيان 

جيلسون، وهارولد السكي )انظر ص. 13(، 
ولوك سومرهوسن، ولو شونغ-شو )انظر ص. 

30(. دققت اللجنة يف األجوبة عن االستبيان 
وأرسلت استنتاجاتها إىل اللجنة الدولية لحقوق 

اإلنسان يف شهر أغسطس 1947. وبالتزامن 
مع ذلك، نظرت اللجنة يف إمكانية نرش البعض 
من األجوبة الواردة عليها. وقد مثلت النصوص 

املنتقاة أساس امُلجّلد الذي نرُش سنة 1949 
تحت عنوان حول اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان الجديد. 

هذا وقد ساد جو من االلتباس ألشهر عديدة 
طيلة سنة 1947: ما هي بالتحديد الوكالة 

التي سوف تُكّلف بتحرير إعالن حقوق 
اإلنسان؟ وكان جوليان هكسيل وجاك هايف قد 
ملحا بأن اليونسكو هي التي قامت بالتحقيق، 
سواء بوصفها املؤسسة امُلرشفة، أو عىل األقل 

بالتعاون الوثيق مع اللجنة الدولية لحقوق 
اإلنسان. ومع ذلك، ملا نظرت اللجنة الدولية 

لحقوق اإلنسان يف تقرير اليونسكو، يف جلسة 
ُمغلقة يف ديسمرب 1947 بجنيف، قوبل 

التقرير بحرج، إن لم نقل بسخط. ويبدو 
أن أغلبية أعضاء اللجنة لم يكونوا عىل علم 

بتحقيق اليونسكو. ويف النهاية، وبعد تصويت 
رسي أفرز ثمانية أصوات مقابل أربعة )مع 
االحتفاظ بصوت واحد(، قررت اللجنة عدم 
توزيع تقرير اليونسكو عىل الدول األعضاء 

وعدم إدراجه يف العملية التي ستُؤّدي يف نهاية 
املطاف إىل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

دروس للمستقبل

رغم أن استبيان اليونسكو حول حقوق 
اإلنسان لسنتي 1947-1948 لم يبلغ هدفه 

األصيل املنشود، اتضح اليوم بشكل غري 
متوقع أنه ال زال يتالءم مع الواقع الحايل. 

لقد ألقت األجوبة الواردة نظرة ال مثيل لها 
عن تنّوع األفكار املتعلقة باملسائل األساسية 

التي تطرحها الكرامة اإلنسانية، واملجتمع، 
والحقوق والواجبات، وغريها من املواضيع، 
يف الفرتة التي سبقت صياغة اإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان، أي قبل أن يحرص اإلعالن 

حقوق اإلنسان يف مفهوم ضيق.

وكما تُبيّنه البحوث التي أنجزت حديثا حول 
تحقيق اليونسكو، فقد سنحت لنا إمكانية 

العودة إىل املسار التاريخي لحقوق اإلنسان 
لحد الفرتة االنتقالية ملا بعد الحرب، العثور 

عىل كنز من األفكار لم نكن نتوقعه، يف وقت 
أضحت فيه حقوق اإلنسان مهددة أكثر من أي 

وقت مىض.

»فراجيل«، ُمعّلقة من تصميم ديميرتيس 
أرفانتيس )اليونان(، شاركت يف مسابقة واحد 
من أجل الجميع والجميع من أجل واحد! التي 
نّظمتها جمعية فور تومورو، بمناسبة الذكرى 

السبعني لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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بقلم بينيديتو كروتيش

بالنسبة للفيلسوف اإليطايل بينيديتو كروتيش )1866-1952(، ال بد لليونسكو أن 

»تفتح نقاشا رسميا وعموميا ودوليا حول املبادئ التي ترتكز عليها، بالرضورة، 

 كرامة اإلنسان والقيم الحضارية« حتى »تؤدي قوة املنطق والثقافة واملذاهب

الفكرية، باإلضافة إىل إمكانية صياغة اتفاق أسايس، إىل انتصار العقول الحرة عىل 

العقول الخاضعة لألفكار االستبدادية واملبادئ الشمولية املطلقة«. هذا ما جاء يف 

النص الذي أرسله إىل اليونسكو من مدينة نابويل يف 15 أبريل 1947 تحت عنوان 

»حقوق اإلنسان يف الزمن التاريخي الراهن« )باللغة اإليطالية(.

 السالب واملوجب )1956(،
 عمل للفنانة اإليطالية كارال أكاردي

)1924-2014(، وهي من مؤسيس الحركة 
الفنية فورما أونو سنة 1947. 

نقاش حول مبادئ

الكرامة اإلنسانية
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تستند جميع املواثيق املتعلقة بالحقوق )حقوق 
اإلنسان الطبيعية وغري القابلة للترصف، عىل 
حد تعبري اإلعالن الفرنيس لسنة 1789( إىل 

نظريّة نجح نقادها - من أوساط عديدة - يف 
تفنيدها: أال وهي نظريّة الحّق الطبيعي التي 

كانت لها مربراتها خالل القرن السادس عرش 
والسابع عرش والثامن عرش، والتي لم يعد من 

املمكن الدفاع عنها من املنظورين التاريخي 
والفلسفي. وليس بإمكاننا مناقشة الطابع 

األخالقّي لهذه الحقوق، ألّن األخالق ال تعرتف 
بأي حقوق ال تشكل، يف الوقت ذاته، واجبات، 

وال بأي سلطة سواها - وهذه ليست حقيقة 
طبيعية بل أول مبدأ  روحاني.
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وهذا ما يشري إليه بالفعل التقرير الذي 
أرسلتموه إيل والذي ينص عىل أّن هذه الحقوق 

تختلف حسب الفرتة التاريخية، متخليا عن 
األساس املنطقي لتلك الحقوق املتمثل يف بعدها 
اإلنساني العاملي، ويحرصها، يف أفضل األحوال، 
يف سياقها التاريخي بمعنى حقوق االنسان عرب 
التاريخ، أو بعبارة أخرى الحقوق املعرتف بها 
لالنسان يف فرتة زمنية محّددة. وبالتايل، فهي 
ليست سندات أزلية بل مجرد حقائق تاريخية 

تعكس احتياجات عرص معنّي وتحاول تلبيتها. 
وتكمن أهمية إعالن 1789، كحدث تاريخي، 
يف كونه يعرب عن اتفاق عام تبلور تحت تأثري 
الثقافة والحضارة األوروبية يف القرن الثامن 

عرش )عرص العقل والتنوير( استجابة لرضورة 
اإلصالح السيايس للمجتمع األوروبي )بما يف 

ذلك املجتمع األوروبي يف أمريكا(.

إال أنه لم يعد من املمكن اليوم إدراك هدف 
اإلعالن، سواء تعلق األمر بالحقوق أو 

باالحتياجات التاريخية، ألن التوافق حول هذه 
املسألة لم يتحقق وذلك هو بالذات ما تسعى 

إليه منظمة اليونسكو. من الواضح أن االتفاق 
لم يحصل بني أهم تيارات الرأي العاملي: التيار 

الليربايل والتيار االستبدادي. ويف الواقع، هذا 
الخالف واضح يف التقرير املوجود أمامي، رغم 

اعتدال أسلوبه التحريري. هل يمكن تحقيق 
هذا االتفاق؟ وبأيّة وسائل؟ هل من خالل 
إنعاش تيار الليربالية، الذي سوف ينترص 

عىل التيار اآلخر نظرا ملا يتمتع به من تفوق 
أخالقي، وقدرة عىل التفكري واإلقناع، وحكمة 
وحصافة سياسية؟ أم من خالل حرب عاملية 

جديدة ستجلب النرص إىل أحد الطرفني، حسب 
حظوظ كل منهما، أو مسار األحداث، أو 

العناية اإللهية؟ ويف حال انتصار مؤقت للتيار 
االستبدادي، هل سينبثق التيار الليربايل الخالد 

من جديد انطالقا من نقيضه؟

هل من توافق ممكن؟

أظن أن منظمة اليونسكو تفكر يف الخيار األول 
أو الفرضية األوىل. أما بالنسبة يل، فأنا قلبا 

وروحا مع هذا املسعى الذي ال بد أن يسخر 
كل واحد منا طاقته يف سبيله، والذي كرست 
له حوايل خمسة وعرشين عاما من عمري يف 

إيطاليا ويف مناطق أخرى ]…[

وإذا سارت األمور يف هذا االتجاه، فإن منهجية 
العمل التي أنا مدعو التباعها والتي سوف 
يشارك فيها، بحقوق متساوية، ممثلو كل 

التيارات خاصة التيارين األكثر اختالفا، هذه 
املنهجية لن تكون قادرة عىل اعتماد خطة 

عمل سيايس مشرتك يف قالب إعالن للحقوق، 
أي اتفاق ليس له وجودا أصال ويجب أن يرى 
النور انطالقا من جهود متعارضة ومتضافرة. 

هذه هي النقطة التي يجب تدارسها بكل 
عناية، ففيها تكمن نقطة الضعف.

كما أنني ال أعتقد أنه من املمكن صياغة إعالن 
توافقي دون أن يكون عديم املعنى أو تعسفيا. 
قد تكتشفون أنتم وُزمالؤكم حني ترشعون يف 
العمل، عدم جدوى بل واستحالة تحقيق هذا 
املرشوع، وقد تكتشفون أن هناك مخاطرة ـ 

إن سمحتم يل بمثل هذا التعبري ـ بالتعرض إىل 
اسِتهزاء القراء من األشخاص الذين وضعوا 

مثل هذا اإلعالن وقاموا بصياغته.

يف رأيي، ال توجد سوى طريقة واحدة لضمان 
نجاعة عمل اليونسكو: وهي بالتحديد، فتح 
نقاش رسمي وعمومي عىل الصعيد العاملي 
حول املبادئ التي تعتمد عليها لزوما كرامة 

اإلنسان ومفهوم الحضارة.

يف نقاش من هذا القبيل، ال أشك أن قّوة 
املنطق والثقافة والعقيدة، باإلضافة إىل 

إمكانية التوصل إىل اتفاق أسايس، من شأنها 
أن تؤدي إىل انتصار العقول الحرة عىل أتباع 

الحكم املطلق واملبادئ االستبدادية الذين ال 
زالوا يرددون نفس الشعارات واملغالطات 

لكسب تأييد الرأي العام. وعندما يتم إجراء 
هذا النقاش، ال شك أنه سوف يكون من 

املمكن صياغة إعالن حول بعض الحقوق 
واالحتياجات التاريخية واملعارصة يف شكل 

مخترص عىل غرار الوصايا العرش، أو يف شكل 
أوسع إذا التزم الدخول يف التفاصيل.

بينيديتو كروتيش )1866-1952(، فيلسوف 
ومؤلف ومؤرخ إيطايل، كان عضوا يف األكاديمية 

الربوسية واألكاديمية الربيطانية واألكاديمية 
األمريكية لآلداب. وكناقد أدبي شهري، أسس مجلة 

ال كريتيكا للنقد الثقايف يف عام 1903، كما ألف 
نحو سبعني كتابًا.

ال يصح التسليم بأن كافة األمم بلغت حاليا 
نفس الدرجة من اإلتقان من حيث االعرتاف 

بحقوق اإلنسان وضمانها. لكن اإلعالن املشرتك 
سوف يكون بمثابة دليل للمرّشعني يف مختلف 

الدول، وسوف يدفع يف نفس اإلتجاه إىل 
تطوير وإتقان اإلعالنات الوطنية التي بقيت 

لحد اآلن منقوصة وغري كافية، ليسمَو بها إىل 
املستوى الذي يجب أن تبلغه جميعها.

ليفي كارنريو )1971-1882(
رجل قانون برازييل
تحقيق اليونسكو 48-1947
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ولم تنل نقابات العمال يف بريطانيا العظمي 
الحق يف »حرية التجمع« إال يف عام 1871. أما 

يف فرنسا، يف ما عدا فرتة وجيزة يف عام 1848، 
لم يتم االعرتاف بهذا الحق إالّ يف عام 1884، 

ويف أملانيا، إالّ يف السنوات األخرية من نظام 
بسمارك، وذلك بشكل جزئي. ويف الواليات 

املتحدة، لم يصبح هذا الحق واقعا إالّ بصدور 
»القانون الوطني لعالقات العمل« لعام 1935، 
ويتعرض هذا القانون حاليا لتهديدات جسيمة 

يف الكونغرس.
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النزعة الفردية

   طريق مسدودة

بقلم هارولد جوزيف السكي

»إن أية محاولة تقوم بها األمم 

املتحدة لصياغة إعالن لحقوق اإلنسان 

يستند إىل تصورات فردية، مآلها 

الفشل ال محالة«. هذا ما كتبه أستاذ 

العلوم السياسية الربيطاني هارولد 

ج. السكي )1893 ـ 1950(. ومن 

أجل تجاوز التصور الفردي، يرى 

السكي أنه يجب عىل الدولة أن تتدخل 

وتضمن تطبيق عدد معني من الحقوق 

االجتماعية. جاء ذلك يف املراسلة التي 

وجهها لليونسكو من لندن يف يونيو 

1947، تحت عنوان نحو إعالن عاملي 

لحقوق اإلنسان. مقتطفات.

وكان مبدأ »املساواة أمام القانون« عديم املعنى 
بالنسبة للعمال يف معظم املجتمعات السياسية، 

ناهيك بالنسبة للّزنوج يف الواليات الواقعة يف 
جنوب الواليات املتحدة. 

ثقيل الحمل، ُمعّلقة للفنانة جي كون 
أصيلة الصني، عرضت يف مسابقة الحق 

يف العمل!، التي نّظمتها سنة 2014 
جمعية فور تومورو، التي تُناضل يف سبيل 

حقوق اإلنسان.

إذا كانت الوثائق ذات األهمية القصوى ـ عىل 
غرار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ـ ال بد 

أن يمتد تأثريها وداللتها عىل املدى البعيد، 
من األهمية بمكان أن ال ننىس أن اإلعالنات 

الكربى السابقة موروثة عىل وجه الخصوص 
عن الحضارة الغربية، وأنها مرتبطة بشكل 

وثيق بالتقاليد الربجوازية الربوتستانتية، تلك 
التقاليد التي تمثل الخاصية املميزة لوصول 

الطبقة الربجوازية إىل السلطة، وأنه، رغم 
الطابع العاملي الذي تتسم به هذه اإلعالنات من 
حيث الشكل، نادرا ما أسفرت الجهود املبذولة 

يف سبيل تطبيق هذا املبدأ عىل نتائج عىل 
مستوى الطبقات دون الطبقة الوسطى.
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حقوق اإلنسان )1995(، عمل للفنان 
البلجيكي من أصل جزائري بوبكر حميص

والواقع أن جميع الحقوق املنصوص عليها يف 
الوثائق الكربى من هذا النوع إنما هي مجرد 

تعبري عن طموحات يبقى تحقيقها مقيدا، 
يف أي مجتمع سيايس، بوجهة نظر الطبقة 
الحاكمة حول تداعياتها عىل املصالح التي 

تحرص هذه الطبقة عىل الحفاظ عليها.

ومن ناحية أخرى، يجدر التذكري بأن إعالنات 
الحقوق السابقة تستند إىل التعارض املفرتض 
بني حرية املواطن كفرد وبني سلطة الحكومة 
يف املجتمع السيايس. وما زاد األمر تعقيدا هو 

أن محرري تلك اإلعالنات قد سّلموا، عن قصد 
أو غري قصد، بأن كل  إضافة لسلطة الحكومة 

إنما تنتقص من الحرية الفردية. إن األقوال 
املأثورة الشهرية مثل  مقولة )الفيلسوف 

اإلنجليزي( جرييمي بنثام: »كل فرد أدرى من 
غريه بمصلحته، ويجب أن يُعترب كل فرد كفرد 
واحد ال أكثر« ال تنطبق إال عىل شكل معني من 
املجتمعات، حيث ـ حسب الوصف البليغ آلدم 
سميث ـ »بمجرد التوق إىل الحرية الطبيعية، 

ينقاد األشخاص الذين يتنافسون عادة بكل 
رضاوة عىل املستوى االقتصادي، إىل تحقيق 

غاية لم تكن يف حسبان أي واحد منهم لو 
تحرك عىل انفراد، وكأن يدا خفية ساقتهم لتلك 

الغاية«، أال وهي صالح املجتمع بأرسه، بحكم 
تفاعل عنارص غامضة. 

ولو أن هناك من زعم أن هذا التصور الليربايل 
كان صالحا فيما مىض ـ ومن املريب أن 

يستطيع أحد أن يسوق مثل هذا االدعاء ـ 
فمن املؤكد أن هذا التصور ليس صالحا اليوم. 
وثمة مكونات أساسية للصالح العام ال يمكن  

تحقيقها إالّ بموجب أنشطة تضطلع بها سلطة 
الدولة. وال يمكن توفري الظروف املالئمة لبلوغ 
املستوى املطلوب ملجمل أفراد مجتمع متقدم يف 
الحضارة الغربية، يف مجاالت التعليم، والسكن، 

والصحة، والتأمني ضد البطالة، باالكتفاء 
بتعاون املواطنني ودون تدخل سلطة الحكم. 

وإذا ما دققنا النظر يف هذه املسألة، وإذا ذهبنا 
إىل ما أبعد من التعارض الرضوري بني الحرية 

الفردية وبني سلطة الحكم، يبدو من الواضح 
أنه يف بعض مجاالت الحياة االجتماعية، 

تكون ممارسة هذه السلطة رشطاً لضمان 
الحرية الفردية. وأي إعالن للحقوق ال يأخذ يف 
الحسبان هذه الحقيقة، سوف يكون غري قابل 

للتطبيق يف عرصنا الحايل ]...[.

مفارقات ايديولوجية

ويف ضوء هذه االعتبارات، فإن أية محاولة 
تقوم بها األمم املتحدة لصياغة إعالن لحقوق 

اإلنسان استناداً إىل تصورات فردية مآلها 
الفشل ال محالة. ولن يكون ملثل هذا اإلعالن 

سوى مفعول ضئيل يف املجتمعات السياسية 
ـ التي تزداد عددا وأهمية بصفة مستمرة  

ـ باعتبار أنها تحتاج إىل تنظيم حياتها 
االجتماعية واالقتصادية.

ويجوز الذهاب إىل ما أبعد للتأكيد عىل أن 
إعالنا يستند إىل النزعة الفردية، قد يُعترب 

بمثابة التهديد لنمط الحياة الجديد من وجهة 
نظر املدافعني عن املبادئ التاريخية نظرا 

للتحديات الخطرية التي يواجهونها حاليا. 

وقد يؤدي مثل هذا اإلعالن إىل التفرقة وليس 
إىل توحيد املحاوالت األوىل الرامية إىل تحقيق 
أهداف مشرتكة من خالل مؤسسات مشرتكة 

ومبادئ سلوكية مشرتكة، يف حني أنه من 
الرضوري أن يسعى إعالن من هذا النوع إىل 

تشجيع هذه املحاوالت.

والواقع أنه ما من فائدة تُجنى، وربما نخرس 
الكثري، ما لم يأخذ إعالن من هذا النوع يف 

االعتبار الفوارق اإليديولوجية الجسيمة بني 
املجتمعات السياسية وتداعياتها عىل السلوك 

الفردي والجماعي.

إن الحق األسايس لإلنسان، وواجبه أيضا 
يف الحياة، هو أن يبحث يف ذاته، وإن أمكن، 

أن يجد نفسه من خالل تجاربه، أي أن 
يسعى قدر املستطاع لفهم العالم، وفهم ذاته 

الشخصية والعالقات الحقيقية بينه وبني 
العالم. يجب أن يعترب ضمان الحد األدنى من 

الحماية ضد املجاعة أول حق لإلنسان، لكن 
حّقه األسايس يبقى يف املرتبة األوىل ضمان 

حريته يف أن يعيش حياته كما يطيب له.
سلفادور دو مادارياغا )1978-1886(
مهندس وكاتب ودبلومايس اسباني  
تحقيق اليونسكو 48-1947
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إن التغايض عن هذه الفوارق يعني التجاهل 
التام للهّوة التي تفصل بني ترصف مجتمع 

اشرتاكي من جهة، أو حتى مجتمع يرشع يف 
تجربة اشرتاكية، وبني ترصف مجتمع رأسمايل 

من جهة أخرى، يف ما يتعلق بتناول أمور 
من قبيل املِلكية الخاصة، والقانون املدني 

والجنائي، وخدمات الصحة والتعليم، وإمكانية 
إعفاء أفراد ينتمون لفئات عمرية معينة 

من كسب قوتهم، ودور الفنون ـ والثقافة 
يف أوسع معانيها ـ صلب املجتمع، ووسائل 

نرش املعلومات واألفكار، وإمكانية اختيار 
املهنة ورشوط الرتقي يف املسار املهني، فضالً 

عن العالقة بني النشاط  النقابي والتطور 
االقتصادي ]...[.

وزن الطبقة املهيمنة

ومن ناحية أخرى، من الصعب تجاهل النتيجة 
التي استخلصها كارل ماركس وأحسن يف 
صياغتها ومفادها أن »األفكار املهيمنة يف 

عرص ما هي أفكار الطبقة املهيمنة آنذاك«. 
وتبعاً لذلك، من وجهة نظر تاريخية، لم تكن 

يف الواقع إعالنات حقوق اإلنسان السابقة 
سوى محاوالت لتكريس حقوق اعتربتها طبقة 

مهيمنة يف فرتة ما من حياة مجتمع سيايس، 
ذات أهمية خاصة بالنسبة ألعضائها. ومن 
األرجح، دون شك، أن هذه الحقوق كانت 

غالباً، بل وعادًة، تُصاغ يف قالب شمويل يضفي 
عليها بعدا كونيا، وربما أتاح لها هذا البعد 

الكوني املزعوم إمكانية توسيع نطاق تأثريها 
وتجاوز مجاالت تطبيقها األصلية. ولكن بصفة 
عامة، عند تطبيقها، صحيح أن هذه اإلعالنات 

كانت تستجيب إىل ظروف معينة، وتتوافق 
بقدر اإلمكان مع ما كانت الطبقة املهيمنة 

تعتقد أنه يصب يف مصلحتها، أو مع ما كانت 
تعتربه الحد األقىص لتنازالت حذرة ]...[.

نحو إعالن جريء وعميل

إن إعالناً عاملياً لحقوق اإلنسان يستند إىل 
هذه املنطلقات املبدئية ويُصاغ وفق هذه 

االستنتاجات بهدف توفري برنامج عمل للرجال 
والنساء يف جميع أرجاء العالم، من شأنه أن 
يساهم دون شك يف االعرتاف برضورة إجراء 

إصالحات قد يتسبب رفضها ملدة طويلة 
يف نشوب ثورة عنيفة يف بلد ما، أو ثورة 

مضادة عنيفة يف بلد آخر، بل وربما، يف أسوأ 
االحتماالت، قد يؤدي إىل اندالع نزاع دويل قد 

يتخذ دون ريب طابع حرب أهلية عاملية.

وحتى يكون مثل هذا اإلعالن قادرا عىل التأثري 
باملستوى املطلوب، ال بد أن يتميّز بالجرأة 

من حيث مبادئه العامة وأن يكون عمليا من 
حيث أحكامه التفصيلية. كما ينبغي أن يراعي 

الفرص الناشئة أكثر من التقاليد التي تلفظ 
أنفاسها األخرية.  إن االستغناء تماما عن أي 

إعالن، أفضل من إصدار إعالن ضعيف وعديم 
الدقة، أو إعالن يحاول إيجاد توافق صعب 

املنال بني بعض مبادئ العمل االجتماعي التي 
ال يمكن التوفيق بينها. وإن لم يكن إصدار مثل 

هذا اإلعالن الجريء والعميل مصحوبا بأمل 
راسخ يف التزام أعضاء األمم املتحدة  باحرتامه 
بكل أمانة ودون احرتاز، فسوف يكون رضره 

أكثر من نفعه. 

إن العرص الذي نعيش فيه، وهو العرص الذي 
شهد عجز عصبة األمم، وما تلقاه ميثاق 

بريان- كيلوغ من ازدراء وقح، فضالً عن 
االنتهاكات املهينة للقوانني واألعراف الدولية، 

هذا العرص الذي عانى من طغيان وحيش 
مارسته أنظمة جعلت من التعذيب واإلبادة 

الجماعية مربرات لسياساتها، ال يستطيع 
تحمل فشل آخر قد يكون له عواقب ال تحىص 

وال تعد. وال يحق لنا إعطاء أمل للبرشية إن 
كنا غري قادرين عىل توفري الرشوط األساسية 

الرضورية لتحقيق هذا األمل. وإذا ما أقدم 
رجال الدولة مرة أخرى عىل االستهزاء بما 

يعتربه املواطن العادي من املكونات األساسية 
لكرامته البرشية، فسوف يتسببون يف كارثة 

من املرجح أالّ تنجو منها حضارتنا.

هارولد ج. السكي )اململكة املتحدة، 1893 ـ 
1950( أستاذ يف العلوم السياسية بمعهد لندن 
للعلوم االقتصادية، وعضو يف اللجنة التنفيذية 

لحزب العمال. له العديد من املؤلفات حول 
 الديمقراطية واالشرتاكية. كان السكي

مخلصا ومحبوبا ملا تعامل مع اليونسكو يف 
مشاِريعه األوىل.
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التخلص من الفقر والبؤس

ثانيا، من الرضوري ضمان الحد األدنى من 
سبل العيش للجميع، بما فيه الكفاية للقضاء 

عىل الفقر والبؤس. وتتّسم هذه النقطة 
بخاّصيتني. أوالهما التأمني، بواسطة نظام 

شامل للضمان االجتماعي، ضد فقدان القدرة 
عىل االرتزاق بسبب املخاطر التي يتعّرض لها 

األجري: وهي مخاطر تتسبب فيها الحوادث، 
واملرض والشيخوخة. ثّم يأتي التأمني امُلتعّلق 

بالظروف الدنيا للشغل: منع العقود التي ال 
تمنح الحد األدنى لألجر القانوني. وكل هذا 

ليس مسألة تطلعات فحسب، وإنما يستوجب 
أيضا  التطبيق، ألن املعيار الذي يُعترب 

معيارا أدنى – مثل »األجر الذي يسمح بسد 
الحاجيات« – قابل للتغيري من جيل آلخر، 

ويتغرّي مع تغرّي مستوى التنمية االجتماعية 
والتاريخية ملختلف مناطق العالم.

يف الوقت الحايل، هناك مناطق شاسعة غري 
قابلة لتطبيق أي شكل من أشكال املعايري 

املرجّوة )حتى إن غرّينا جذريّا توزيع 
املداخيل(، بسبب ضعف مستوى إنتاجية 

ساعة العمل. ويف هذه الحالة، يتطّلب التطبيق 
الفعيل لهذا »الحق« أن تتم أوال تنمية  تلك 

املناطق حسب مخطط مضبوط )تنمية 
متكاملة ملنطقة واسعة برعاية السلطات 
العمومية دون ترك أي املجال للترصف 

 العشوائي، ويُستحسن أن يكون ذلك
مصحوبا بإعانة مالية خارجية عىل أال تكون 

تلك اإلعانة مرتبطة برشوط سياسية غري 
مرغوب فيها(.

بقلم موريس دوب

الحق يف الشغل، ويف الضمان االجتماعي، ويف مرتّب أدنى، حرية االجتماع والتنّظم، 

حرية الحصول عىل شغل... تلك هي، حسب عالم االقتصاد الربيطاني موريس 

دوب )1900-1976(، العنارص الرضورية التي يجب إدراجها يف ميثاق لحقوق 

اإلنسان، إن أردنا تصّور مجتمع جديد. 

احلقوق االقتصادية

          واالجتماعية
ضمانات للجميع

ثالثا، من الرضوري ضمان حرية االجتماع 
والتنّظم لجميع الشغالني. وعالوة عىل ذلك، 
ال بد أن تكون حرية االنخراط يف الجمعيات 

فعلية من خالل حصول كل جمعيات العمال 
عىل الحق يف التفاوض حول ظروف الشغل، 

وأن تكون ُممثَّلة يف الهياكل امُلكّلفة بمراقبتها. 
ومن الواضح أن اعتبار اليد العاملة )إىل حد 

اليوم( كُمجّرد عامل من عوامل اإلنتاج امُلْكلفة 
وعدم االكرتاث برأيها يف توجيه السياسة 
الصناعية، موقف مناف لكرامة اإلنسان.

رابعا، من الرضوري أاّل يتم تقييد الشغل 
والحصول عىل موارد الرزق بأية تعّلة تتعلق 
بالعرق أو الديانة أو الرأي أو االنتماء إىل أية 

جمعية مرشوعة.

منع احتكار القطاع الخاص

ويجوز القول، بصفة معقولة، إن احتجاز 
وسائل اإلنتاج عىل نطاق واسع كملكية خاصة 

)بما فيها األرض(  من طرف بعض األفراد، 
بحيث يمنع استعمالها بصفة مستقلة عىل جزء 

كبري من املجتمع، إنما يُمثّل انتهاكا للحقوق 
االقتصادية لإلنسان، بكل معنى الكلمة.

عندما تكون ملكية األرض وتجهيزات اإلنتاج 
مركزة بني أيدي طبقة ما، لم يعد لبقية أعضاء 
املجتمع من خيار غري عرض خدماتهم لكسب 
لقمة العيش. ومثل هذا الوضع يخلق، فعليّا، 
انعداما واضحا للمساواة يف الحقوق ويحرم 
الطبقة امُلتكّونة من غري املالكني من جزء من 

حريّتها. 

وبالطبع، يستحيل التوفيق بني هذا الفهم 
لحقوق اإلنسان وبني الرأسمالية كنظام 

اقتصادي.

إن فكرة إعالن للحقوق صالح لكل زمان ويف 
كل الظروف فكرة مجّردة يتعذر الدفاع عنها 
يف عرصنا الحايل. لقد تأكد خالل هذا العرص، 
أكثر من العصور السابقة، أن جذور القضايا 

 االقتصادية واالجتماعية راسخة يف التاريخ.
إن املشاكل، واالحتياجات، والحقوق 

والواجبات، ال يكون لها معنى إال إذا نظرنا 
إليها يف إطار جملة ُمعيّنة من املؤسسات 

االجتماعية والعالقات صلب املجتمع. هذه 
املؤسسات والعالقات تخضع للتقلبات 

التاريخية وتتغرّي باستمرار يف عاملنا املعارص، 
تحت أنظارنا. ومع ذلك، فإن إعالنات للحقوق 

يمكن أن تكون مفيدة  إذا كانت تعكس 
طموحات أصحاب الفكر التقّدمي يف عرص 

ما، ملواجهة وضعية ُمعيّنة ومجموعة ُمحددة 
من املشاكل: يف هذه الحالة، تُبني مثل هذه 

اإلعالنات التوّجه الذي يجب اتّباعه يف السعي 
إىل التقدم االجتماعي.

إن أول واجب عىل اإلطالق يف أي مجتمع جديد، 
هو الوصول إىل التشغيل الكامل. اليوم، يبدو 

لنا هذا األمر بديهيّا، إال أنه لم يكن كذلك 
يف السابق، وال زال هناك من يعارضه إىل 

يومنا هذا، أو من يقبل بأهدافه دون القبول 
بوسائله. حتى وقت قريب، كانت البطالة تُعترب 

نتيجة حتمية ملا يُسّمى بـ»املجتمع الليربايل«، 
بل كانت تُمثّل احتياطيا لليد العاملة مرغوبا 

 فيه، حتى ال يفتقد االقتصاد الرأسمايل
وسيلة حيويّة للمرونة واالنضباط. ويجدر 
التذكري يف هذا املجال بأن دستور االتحاد 
السوفياتي لسنة 1936 وضع »الحق يف 

الشغل« يف صدارة »الحقوق األساسية 
للمواطن« )البند 118(.
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ومع ذلك، إذا تمت صياغته يف شكل مناسب، 
قد يسمح بتأييد منع االحتكار الخاص الذي 

يهيمن عىل قطاعات اقتصادية بأكملها 
ويسيطر عىل إنتاج وتسويق مواد رضورية 

لعيش اإلنسان، أو مواد أّولية ولوازم أساسية 
لإلنتاج، وبالتايل يميل رشوطه عىل املستهلكني 

الخواّص أو عىل امُلنتجني اآلخرين.

موريس دوب )1900-1976( اقتصاد ماركيس 
مشهور وأستاذ جامعي بريطاني، دّرس يف جامعة 

كامربيدج  )اململكة املتحدة(. التحق بالحزب 
الشيوعي الربيطاني سنة 1920، وكان من ُمؤّسيس 

فريق املؤرخني  يف نفس الحزب.

يف العديد من الدول، يمثّل وجود عقوبة 
اإلعدام الدليل عىل أنه يمكن تجريد الفرد 

من كافة حقوقه. 

مارجوري فراي )1958-1874(
قاضية بريطانية
تحقيق اليونسكو، 1948-1947

العمل هو الكرامة 
)بالنسبة للُمشّغل(، 
معلقة برونو راوول 

ريفريا كاتاكورا 
)بوليفيا(، عرض 

يف املسابقة الحق يف 
العمل!، التي نّظمتها 
جمعية فور تومورو، 
التي تُناضل يف سبيل 

حقوق اإلنسان.
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االنتصار على أعداء

          الحرية
بقلم ألدوس هكسيل

يف تحليله للمخاطر التي تُهدد اإلنسانية، يقرتح الروائي الربيطاني ألدوس هكسيل 

)1894-1963( التنصيص يف ميثاق عاملي لحقوق اإلنسان عىل مبادئ تهدف إىل 

الزيادة يف املوارد املتوّفرة باملقارنة مع حاجيات سكان العالم والحد من سلطة 

امُلسيطرين عىل عاّمة الناس. يف ما ييل مقتطفات من النص الذي أرسله لليونسكو  

يف يونيو 1947 تحت عنوان حقوق اإلنسان ومعطيات الوضع اإلنساني.

وبفعل الضغط املتزايد عىل املوارد 
لتلبية احتياجات السكان، أصبح القرن 

العرشين العرص الذهبي للحكومة املركزية 
والدكتاتورية. لقد شهد هذا القرن عودة شاملة 

للعبودية ُفرضت عىل املنشقني السياسيني، 
وعىل الشعوب املهزومة وأرسى الحرب.

طيلة القرن التاسع عرش، وفر العالم الجديد 
مواّدا غذائية غري ُمكلفة للجماهري العارمة 
املتواجدة يف العالم القديم، وأراٍض مجانية 

لضحايا االضطهاد. أما اليوم، وأمام التنامي 
املتزايد لعدد السكان يف العالم الجديد، لم 

تعد هناك أراٍض للتوزيع، كما أن مساحات 
شاسعة من األرايض قد فقدت خصوبتها جّراء 

كثافة االستغالل. ال زال العالم الجديد ينتج 
الكثري من الفوائض القابلة للتصدير، لكنه يف 
غضون الخمسني سنة املقبلة، قد يفقد قدرته 

عىل توفري فوائض تسمح باملساعدة عىل تغذية 
سكان العالم القديم الذين سيبلغ عددهم ثالثة 

مليارات.

والجدير بالذكر، إضافة ملا سبق، أنه إذا كان 
العدد اإلجمايل لسكان األرض يف ازدياد ُمّطرد، 

فإن بعض املناطق امُلكتّظة يف أوروبا الغربية 
تشهد استقرارا يف عدد سكانها، وسيبدأ هذا 

العدد قريبا يف التقلص. يف سنة 1970، سوف 
ينخفض عدد سكان كل من فرنسا وبريطانيا 

بحوايل أربعة ماليني ساكن، يف حني ستشهد 
روسيا زيادة يف عدد سكانها بخمسة وسبعني 
مليون ساكن. وبطبيعة الحال، سوف يُحدث 

هذا الوضع مشاكل سياسية لن تُحّل إال 
بدبلوماسية ماهرة. لكن املشاكل لن تقترص 

عىل البعد السيايس وحده. ]...[

من املؤكد أن إعالنا دستوريا للحقوق، تُطبَّق 
مبادئه يف ترشيع ُمالئم، سيكون قادرا عىل 
املساهمة يف حماية املجموعات الهائلة من 

البرش العاديني واملحرومني من االمتيازات، أمام 
العدد الضئيل ألولئك الذين يتحّكمون فعليا 

يف األغلبية، بفضل ثرواتهم أو مواقعهم. ولكن 
تبقى الوقاية  دائما َخريا من العالج. إن وضع 

بعض القيود النظرية للحّد من التعسف يف 
ممارسة السلطة، وهي سلطة مركزة بني أيادي  

البعض، ليست إال تخفيفا من الرضر القائم. 
إن الحرية الفردية ال يمكن ضمانها إال باقتالع 

الرش من جذوره. 

وما تحاول اليونسكو القيام به حاليّا هو 
املساعدة عىل التخفيف من الرش. ولكن، من 

حسن حظ املنظمة أنها تتمتع بإمكانية تقلد 
مهّمة أهّم بكثري، إن توفرت لديها اإلرادة، 

تتمثل يف الوقاية من هذا الرش واإلزالة التامة 
للعقبات الحالية القائمة ضد الحرية. هذه 

املهّمة هي بالخصوص من مشموالت القسم 
العلمي للمنظمة. إن مسألة التخفيض من 
ضغط احتياجات السكان عىل املوارد هي، 

قبل كل يشء، مسألة تخص العلوم الدقيقة 
والعلوم التطبيقية، يف حني أن مشكلة الحرب 
الشاملة )من بني املشاكل األخرى طبعا( هي 

مسألة أخالقية بالنسبة للفنيني بصفتهم أفرادا 
وأعضاء يف املنظمات املهنية. ]...[

ألدوس هكسيل )1894-1963( الروائي والناقد 
األدبي الربيطاني، هو األخ األصغر لجوليان 

هكسيل، أول مدير عام لليونسكو. له العديد من 
املؤلفات يف الخيال العلمي، منها الرواية املشهورة 

برايف نيو وورلد )عالم جديد شجاع(، التي نرشت 
سنة 1932.

إن الضغط امُلتصاعد عىل املوارد بسبب 
احتياجات الشعوب، والحرب الشاملة سواء 

كانت ُمحتملة أو قيد اإلعداد، يُمثاّلن حاليا أكرب 
أعداء للحرية.

ثالثة أرباع سكان كوكبنا، من عدد إجمايل 
يبلغ 2.200.000.000 ساكن، ال يحصلون 

عىل القدر الكايف من املواد الغذائية. ويف نهاية 
هذا القرن، سيبلغ عدد سكان العالم )إذا 

تمّكنا من تجنّب كارثة خالل هذه الفرتة( 
3.300.000.000 ساكن. يف األثناء، يتسبّب 
تآكل الرتبة، عىل امتداد مساحات شاسعة، يف 
التخفيض الرسيع من نسبة خصوبة األرايض 

الصالحة للزراعة يف العالم، التي تبلغ مساحتها 
اإلجمالية مليارا ونصف من الهكتارات. عالوة 
عىل ذلك، يف البلدان الصناعية، تتقلص املوارد 

املعدنية، إن لم تنفذ تماما، يف الوقت الذي 
ينمو فيه عدد السكان وتزداد حاجتهم للمواد 

االستهالكية بصفة مستمرة، ويف حني توجد 
تقنية ُمتطّورة قادرة عىل االستجابة لهذه 

املطالب.

إن هذا الضغط البالغ عىل املوارد من شأنه 
أن يهّدد الحرية، بطرق متعددة. لقد أصبح 

األفراد مضطرين عىل العمل أكثر ولفرتة 
أطول، مقابل ظروف عيش أسوأ. ويف ذات 

الوقت، أصبح الوضع االقتصادي للمجموعة، 
إجماال، هشا لدرجة أن أي حدث طارئ مثل 

سوء الظروف املناخية، يحمل يف ثناياه عواقب 
خطرية. وملا تعم الفوىض االجتماعية، لم يعد 

هناك مجال للحرية الفردية، بل تغيب الحرية 
تماما، وملا يعود الهدوء بتدّخل من هيكل 

تنفيذي مركزي قوي، فخطر الحكم املطلق 
وارد.
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من الواضح أن التقدم العلمي بلغ نهاية الدورة التي 
يمكن أن تظهر فيها العلوم كعامل من العوامل الرئيسية 

الستغالل اإلنسانية. 
و. أ. نوياس اإلبن )1980-1898(

عالم كيمياء أمريكي
تحقيق اليونسكو 48-1947

الجنرال )1969(، عمل للفنان اإليطايل أنريكو باج 
)1924-2003(، أحد ُمؤسيس حركة موفيمنتو أرتي 

نوكلياري )الحركة  الفنية النووية(.
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إن الحق يف اإلعالم هو االمتداد الطبيعي 
للحق يف التعليم. وذلك هو ما يتيح تحديد 

مضمونه امللموس. 

يف بعض األحيان، يتم تعريف هذا املضمون 
بكونه »الحدث« أو النبأ الخام، بمعنى أنه خال 

من التعليق.

بقلم رينيه ماهيو

»إن الحق يف الحصول عىل املعلومات 

شأنه شأن جميع الحقوق: يتم 

تحديد مدى رشعية مضمونه حسب 

تطابقه مع االحتياجات الحقيقية«، 

هذا ما كتبه الفيلسوف الفرنيس 

رينيه ماهيو )1905 ـ 1975(، قبل 

أن يضيف: »رشيطة أن نفهم من 

عبارة االحتياجات، بطبيعة الحال، تلك 

املتعلقة ببناء اإلنسان وليس باملصالح 

أو األهواء«. وفيما ييل مقتطفات من 

النص الذي عرضه عىل اليونسكو يف 

30 يونيو 1947، تحت عنوان الحق 

يف الحصول عىل املعلومات والحق يف 

التعبري عن الرأي.

اإلعالم مصدر

     للتفكير الحر

نصب  للفنانة الهندية شيلبا غوبتا يف 
فضاء الفن املعارص يارات يف مدينة باكو، 

أذربيجان، 2018.

إن ادراج الحق يف اإلعالم ضمن حقوق اإلنسان 
ال يعني الرغبة يف زيادة املعارف املتاحة 

للجمهور كما وكيفا، بل يقتيض مراجعة دور 
اإلعالم بشكل جذري، وإعادة النظر يف منتجات 

صناعة اإلعالم وإجراءاتها وحتى تنظيمها، 
ال من وجهة نظر مصالح أو أهواء الذين 

يتحكمون يف إنتاج املعلومات، بل من حيث 
مراعاة كرامة الذين يحق لهم اعتبارا من اليوم 

االستفادة منها كوسيلة للفكر حر.

وحاملا يتم اإلعرتاف باإلعالم كحق من 
حقوق اإلنسان، لن يعد من املمكن تحمل 

الهياكل واملمارسات التي تجعل من اإلعالم 
أداة الستغالل العديد والعديد من الضمائر 

استهدافا للربح أو السلطة. بل يصبح اإلعالم 
بالرضورة بالنسبة للذين يمارسونه خدمة 

اجتماعية للتحرر الروحي.

ت
ق يارا

ص كريم من الفنانة ومن روا
خي

رت
شيلبا غوبتا / ب

 ©



رسالة اليونسكو •  أكتوبر - ديسمرب 2018  |   21  

زاوية كبرى

وينبغي أال ننخدع بالقيمة العملية البحتة 
لذلك التمييز التقليدي بني الحدث والرأي. 

ما هو الحدث؟ هو إدالء بشهادة. غري أن 
انتقاء حدث ما هو يف حد ذاته إبداء للرأي. إن 
التلويح باملوضوعية امليكانيكية ليس إال نوعا 
من التضليل. وبالتايل يبقى للحرية اإلنسانية 

اللجوء إىل الطابع الغري شخيص لإلعالم. 

ويبدو من األصوب تعريف اإلعالم بأنه عرض 
نزيه مَلواد قابلة لالستخدام من طرف أي كان، 

قصد إبداء رأي ما. ويف حني يتصف التعبري عن 
الرأي ـ سواء كان من قبيل الوعظ أو التحدي 
ـ بطابع نضايل يف جميع األحوال، عىل عكس 

الدعاية السياسية أو التجارية التي تتدفق 
بشكل استحواذي، فإن اإلعالم يتميز بكونه 

متاح ومتوفر. 

هذا، وقد نتساءل ـ ال محالة ـ عما إذا كان 
االعرتاف بحق اإلنسان يف اإلعالم يستلزم 
التسليم بحق الجميع يف الوصول إىل كل 

مصادر املعارف يف أي ظرف من الظروف. 
وهنا تتبادر إىل الذهن، برصف النظر عن أوجه 

االستحالة املادية، املوانع العديدة التي تحمي 
املصالح السياسية أو االقتصادية أو الشخصية 
األكثر مرشوعية: أرسار الدولة، أرسار الصناعة، 

الحياة الخاصة.

النسبية التاريخية - االجتماعية

عند اإلعالن عن الحق يف التعليم، لم يتم 
االعرتاف للطفل بالحق يف تعلم كل يشء مهما 
كان سنه وبأي وسيلة كانت. يعني ذلك فقط 

أنه من واجب الكهول تزويد األطفال باملعارف 
الرضورية لنموهم، مع مراعاة االحتياجات 

)والقدرات( الخاصة بأعمارهم. فالحق ليس إالّ 
أداة ـ أي أداة لبناء البعد اإلنساني لدى البرش. 

أما األداة فلن تكون صالحة إالّ إذا ارتبطت 
باالحتياجات. 

إن الحق يف اإلعالم شأنه شأن جميع الحقوق: 
يتم تحديد مضمونه املرشوع حسب االحتياجات 

الحقيقية. وذلك، بطبيعة الحال، رشيطة أن 
يكون املراد باالحتياجات تلك املتعلقة ببناء 

اإلنسان وليس باملصالح أو األهواء. 

وتشمل هذه االحتياجات بحكم طبيعتها، 
دعوة واسعة النطاق إىل اإلخاء والتبادل بني 

األفراد للمثابرة عىل تجاوز دائرة األنانية. وملا 
كانت ظروف العيش وأنماط التنمية شديدة 

التغري، فإن احتياجات الجماعات البرشية، يف 
الحقيقة، تختلف باختالف الزمان واملكان. 
وبالتايل، ال تحتاج جميع هذه الجماعات إىل 

نفس اإلعالم.

وال داعي للخوف من إدراج هذه النسبية 
التاريخية واالجتماعية يف عملية التفكري يف 

حقوق اإلنسان. إن تقييما واقعيا يراعي 
هذه النسبية لن يهدد املسعى الكتساب هذه 

الحقوق، بل هو الوحيد الكفيل بإعطاء داللة 
ملموسة للناس الذين يناضلون من أجل 

تحقيق االنتصار الذي يصبون إليه.

أما الحق يف التعبري عن الرأي فهو يندرج 
تماماً يف النسبية التاريخية. ذلك أن الحق يف 

اإلعالم، وإن كان من الرضوري اعتباره رشطا 
من رشوط الديمقراطية، وهو بالتايل  مبدأ 

ملزم، فإن الحق يف التعبري عن الرأي ينتمي 
إىل ممارسة الديمقراطية، وبذلك يساهم يف 

إمكانية بروز أي واقع أو إجراء سيايس. 
ويمكن لنظام يتمتع بمؤسسات مستقرة 

ومجتمع من املواطنني يتسمون بالتجرد أو 
بالتسامح ومدربني عىل التفكري النقدي، أن 

يمارس قدراً كبرياً من الليربالية يف ما يخص 
التعبري عن اآلراء الفردية. بل يجب عىل مثل 

هذا النظام أن يقوم بذلك، باعتبار أنه محتاج، 
أكثر من أي يشء آخر، إىل هذه القوة الدافعة 

الرضورية لتحقيق التقدم املنشود.

ويف املقابل، ملا تكون الديمقراطية معرضة 
للخطر يف دولة تمزقها األهواء أو تستسلم 
لنزوات السذاجة، أو ديمقراطية منخرطة 
بالكامل يف مسار ثوري أو يف عملية إلعادة 

البناء، فإنه يحق تقييد ممارسة حرية التعبري 
الفردية إىل حد كبري، باعتبار أن تلك الحرية 

يف مثل تلك الظروف تصبح بالرضورة 
عامل تفرقة.

إن التسليم بأن الحق يف التعبري عن الرأي يجب 
أن يكون مرشوطاً باملنظور التاريخي الذي 

ينخرط فيه أي نظام ديمقراطي، ال يعني 
التضحية بحق من حقوق اإلنسان لفائدة 

املصلحة العليا للدولة. بل بالعكس، هو يعطي 
هذا الحق كامل معناه لكونه يرفض التضحية 
بفرص ومزايا مرشوع واقعي، من أجل فكرة 

تجريدية. ]...[

رينيه ماهيو )1905 ـ 1975( فيلسوف فرنيس 
التحق باليونسكو كموظف منذ إنشائها يف عام 

1946، وتوىل منصب مدير عام للمنظمة لواليتني 
متتابعتني )1962 ـ 1974(. حرر هذا النص 

خالل الفرتة التي توىل فيها رئاسة قسم الصحافة 
وحرية اإلعالم يف اليونسكو.

أرى أنه من واجب اليونسكو أن تحّث األمم 
املتحدة عىل أن تعترب ]حقوق اإلنسان[ معايري 

دنيا تحتذي بها كافة األمم، وليس معايري 
قصوى ثابتة تطبق بشكل جامد. الفكرة التي 
نريد الدفاع عنها هي أن حقوق اإلنسان يجب 
أن تتوسع باستمرار، مثل اإلنسان الذي يوسع 

تدريجيا التحكم يف سلوكه الذاتي ويف الطبيعة،  
لتحقيق تطور إنساني أفضل. 

فرانك ر. سكوت )1985-1899(
شاعر وسيايس كندي 
تحقيق اليونسكو 48-1947
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كشفت دراسة  تناولت املصطلحات الحديثة 
حول حقوق اإلنسان عن مفارقة غريبة: إن 

الرشط الوحيد الرضوري حتى يستوعب 
اإلنسان معنى هذه الحقوق ويطبقها بصفة 

سليمة، لم يرد ذكره إال نادرا. وقد يصح 
التسليم بأنه تم االعرتاف ضمنيا يف تلك 

الدراسة بالتعليم كحق من حقوق اإلنسان 
وكرَشط أسايس للتمتع بهذه الحقوق، بالرغم 

من غياب أية إشارة رصيحة له.

لقد برهن التاريخ، بما فيه الكفاية، عىل 
أن التعليم لم يتم اعتباره كحق من حقوق 

اإلنسان، وعىل أنه لم يتم استخدامه لتفسري 
مدى أهمية تلك الحقوق حتى يتمكن كل 

فرد من تنمية بعده اإلنساني بالكامل. ومن 
املنظور التاريخي، تأثر التعليم بفعل هيمنة 

عاملني أساسيني: يف البداية، كان هدفه تلقني 
العقائد الدينية لألجيال الشابة. ومع ظهور 

الدولة الوطنية، أصبح يهدف اىل تنمية مشاعر 
الوالء للمجموعة السياسية أو األمة. ويف كلتا 

الحالتني، كان التعليم يسعى قبل كل يشء إىل 
ترسيخ االنظباط وليس التكوين عىل الحرية 

الفردية.  ]...[

وبما أنه لم يتم لحد اآلن اإلعرتاف بالتعليم 
كحق من حقوق اإلنسان، فمن الرضوري أن 

يتم التنصيص عليه يف أي إعالن الحق لحقوق 
اإلنسان. وال بد أن يحتل فيه التعليم مكانة أهم 

مما هو منصوص عليه يف مذكرة اليونسكو 
حول حقوق اإلنسان ]27 مارس 1947[.

بقلم إسحاق ليون كاندل

»إن تكوين أفراد أحرار، خالفا ملا كنا نتصوره، ال يتطلب اعتماد حرية الترصف يف 

مناهج وأساليب التعليم، بل يستَوجب منحهم سبل الفهم الواعي مَلسؤولياتهم 

وواجباتهم«. هذا ما كتبه أخصائي الرتبية األمريكي إسحاق ل. كاندل )1881 

- 1965( يف النص الذي أرسله  إىل اليونسكو سنة 1947 تحت عنوان »التعليم 

وحقوق اإلنسان«. مقتطفات.

تعليم حقوق اإلنسان

تعليم غري متكافئ

من بني النتائج املأساوية لتواجد نظامني 
للتعليم )أحدهما للجماهري واآلخر للنخبة(، 
شعور بعض الطبقات االجتماعية بأن ليس 
لها حظا يف التعليم النخبوي، رغم أن تكافؤ 
الفرص مضمون. يف بعض البلدان، تبني أنه 

من الرضوري تغيري أنماط الترصف النفسية 
الناتجة عن النظام التقليدي للتعليم، لضمان 

تكافؤ الفرص.

وهذا ما كتبه هنري لوجييه حول موضوع 
إصالح نظام التعليم يف فرنسا )الكتاب 

السنوي للمعهد الدويل حول التعليم، كلية 
املعلمني، جامعة كولومبيا، ص. 136، 

نيويورك، 1944(:

»كم من جيل عاش يف فرنسا يف جو من 
املساواة النظرية وعدم املساواة الفعلية، لحد 

أن هذا الواقع أصبح، تقريبا، مقبوال من 
طرف الجميع، نظرا ليرس الحياة يف فرنسا، 

ملا تكون الظروف عادية. بطبيعة الحال، 
الضحايا املبارشة النعدام املساواة ليست واعية 

بهذا الوضع، بل إنها ال تشعر بأية معاناة. 
وال يخطر عىل بال ابن العامل أو الفالح أنه 

قادر عىل أن يصبح حاكما ملستعمرة، أو مديرا 
يف وزارة، أو سفريا، أو أمرياال أو مراقبا ماليا. 

قد يكون عىل علمه بأن مثل هذه الوظائف 
موجودة، ولكن بالنسبة له، هي موجودة يف 

عالم موصد، أعىل من عامله. ويف أغلب األحيان، 
ال يثري لديه هذا الوضع أي نوع من الحماس 

أو حتى أي شعور باملرارة، وال يبعث فيه 
أية رغبة يف إثبات حقه أو املطالبة بتغيري 

محدد«. ]…[

إن االعرتاف بالتعليم كحق من حقوق 
اإلنسان ال يعالج إال جانبا واحدا من املشكلة. 

فمن املمكن توفري حرية الوصول إىل جميع 
مستويات التعليم دون تغيري مضامني 

التدريس أو مناهجه. يف األنظمة التقليدية، 
يختلف التعليم االبتدائي عن التعليم الثانوي 
من حيث الجودة: بينما يهدف األول إىل نقل 

كمية معينة من املعارف، يحفظها التلميذ 
يف أغلب األحيان عن ظهر قلب، ويؤدي إىل 

ما يسميه الفرنسيون »الفكر االبتدائي«، 
فإن التعليم الثانوي موجه الستيعاب تكوين 

منفتح أو ثقافة عامة. ويف كلتا الحالتني، ال يتم 
تأهيل األطفال بصفة مبارشة وجدية ملمارسة 

الحريات املدرجة يف قائمة حقوق اإلنسان 
والتمتع بها. وكانت هذه األنظمة الرتبوية 

تعتمد باألساس عىل النصوص املرجعية وما 
يديل به املعلم، ألن معظمها موجهة لالستجابة 

ملتطلبات االمتحانات.

إعادة تأهيل املعلمني

ملا تغريت األحوال وحلت الحرية محل 
االنضباط، والتلقني والنفوذ، نسينا أن الحرية 

تكتسب بالكفاح، وأن تعّلم الحرية يتطلب نوعا 
من االنضباط الستيعاب كيفية تقدير العواقب 

األخالقية للسلوك. خالفا ملا كنا نتصوره، 
فإن تكوين أفراد أحرار ال يتطلب اعتماد 

حرية الترصف يف مناهج التعليم وأساليبه، 
بل يستوجب منحهم سبل الفهم الواعي 

مَلسؤولياتهم وواجباتهم. 

وإذا كان هذا املبدأ سليما، فال بد من تغيري 
وضع املعلمني. فإذا وجب أن يكون املعلم 

أكثر من مزوِّد للمعارف التي يتم اختبارها يف 
االمتحانات، عندئٍذ يجب رفع الحدود التقليدية 

املفروضة عليه ـ الربامج الدراسية املحددة 
بالتفصيل واملناهج املفروضة ومراقبة األداء 
وجزاء االمتحانات - حتى يتم ابتكار طريقة 

جديدة لتأهيله.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124068Fb.pdf


رسالة اليونسكو •  أكتوبر - ديسمرب 2018  |   23  

زاوية كبرى

يجب أن يرقى تكوين املعلمني إىل مستوى 
تكوين املهن الحرة األخرى. بما أن املعلم 
مطالب بتطوير شخصيات حرة وتعليم 
التالميذ ممارسة حرية التعبري والنقاش 

واإلعالم واإلختبار، فال بد من تكوين يجعل 
منه إنسانا حرا بموجب مهنته، وتوجيهه 

حتى يدرك أن الحرية وحدها بدون 
الشعور باملسؤولية، رسعان ما تؤول إىل 

اإلخالل باآلداب.

كما يتطلب إدراج حقوق اإلنسان يف برامج 
التعليم إصالحا من صنف آخر. يف املايض، 

كان التعليم أداة يف خدمة السياسة الوطنية، 
وكثريا ما استخدم لغرس أفكار التفوق 

وتغذية النزعات االنفصالية أو العنرصية. ويف 
البلدان التي وضعت العلوم اإلنسانية يف جوهر 

برامجها التعليمية، فقد تم توجيه اهتمام 
أكرب للجانب الشكيل مما أدى إىل إهمال بعده 

اإلنساني. 

إن بلوغ األهداف املشرتكة املتأصلة يف املثل 
العليا لحقوق اإلنسان مرشوط باعرتاف 

الربامج الرتبوية والتعليمية بأن كل ثقافة 
وطنية تدين بأكثر مما هو مقبول عادة، لتأثري 
الرتاث الثقايف لإلنسانية جمعاء برصف النظر 

عن العرق أو الزمن. هذا هو األساس الذي 
يرتكز عليه معنى الحريات باعتبارها حقا من 

حقوق اإلنسان. وهذا هو الرشط الوحيد كي 
نجعل من تطوير مفهوم اإلنسانية الحقيقية 
غرضا من أغراض التعليم. ويف الختام، حتى 
نبلغ هذه األهداف، ال بد من تدريب الشباب 

عىل مناهج التحليل الحر. إن تعليم الحريات 
بمختلف أنواعها يتطلب االنضباط. ولنقل، عىل 

غرار جان جاك روسو، أنه يجب عىل اإلنسان 
أن يكون منضبًطا حتى يستمتع بالحريات 

التي يستحقها.
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إن أفضل طريقة، يف 
نظري، الحرتام هذه الحرية 

األساسية،أعني حرية الفكر، 
تتمثّل يف عدم تلقني األطفال - 
ملا يكونوا يف سّن ال يسمح لهم 

بالدفاع عن أنفسهم - ردود 
فعل انعكاسية مرشوطة )من 

الناحية النفسية أو غريها(، 
قد يُصبحوا غري قادرين عىل 

التخّلص منها فيما بعد. 
ويتطّلب احرتام هذه الحرية 
منع تلقني األطفال أي شكل 
من أشكال الحقائق امُلطلقة 

وغري القابلة للنقاش إذا لم يتم 
إقرارها من طرف أغلبية 

الكهول امُلتعّلمني. ويصح 
هذا األمر بالنسبة للدين 

كما للتاريخ. 

ألربت سانت-جيورجي )1986-1893(
عالم مجري يف الكيمياء البيولوجية
فاز بجائزة نوبل للطب 1937
تحقيق اليونسكو 48-1947

إسحاق ليون كاندل )1881-1965( رائد يف 
مجال التعليم املقارن. وقد أجرى هذا االختصايص 
يف البيداغوجيا دراسات مكثفة حول أنظمة التعليم 

يف جميع أنحاء العالم. ولد يف رومانيا، من أبوين 
بريطانيني. ألف أكثر من أربعني كتابًا وأكثر 

من ثالثمائة مقال، كما حرر العديد من املجالت 
األكاديمية، ودّرس يف جامعة مانشسرت )اململكة 

املتحدة( وجامعة كولومبيا )الواليات املتحدة(.

مكافآت مدرسية، ُمعلقة من تصميم الفنانة 
سارا هارتويغ )أملانيا(، صنفت من »العرشة 
األوائل« يف مسابقة الحق يف التعليم! نّظمتها 
سنة 2014 جمعية فور تومورو التي تُناضل 

يف سبيل حقوق اإلنسان.
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طريق األشواك )2014(، عمل للفنان 
السنغايل باركينادو بوكوم.

بقلم ميلفيل جان هريسكوفيتس

كيف يمكن التوفيق بني الحقوق 

الفردية، مع احرتام الحساسيات 

الثقافية للجماعات البرشية املختلفة؟ 

يرى عالم األنثروبولوجيا األمريكي 

ميلفيل ج. هريسكوفيتس )1895 

ـ 1963( أن هذه هي الصعوبة 

الرئيسية التي تعرقل صياغة إعالن 

عاملي لحقوق اإلنسان. وقد تناول 

هريسكوفيتس املوضوع يف نصه 

الذي يحمل عنوان »بيان حول حقوق 

اإلنسان« والذي أرسله إىل اليونسكو 

عام 1947. مقتطفات.

حقوق الفرد

         واحترام الثقافات

ينبغي تناول املشكلة التي تواجهها لجنة 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة املكلفة 

بإعداد إعالن لحقوق اإلنسان من وجهتي نظر. 
األوىل، وهي التي تحدَّد بمقتضاها الصياغُة 

العامة لإلعالن، تخص احرتام شخصية الفرد 
يف حد ذاته، واحرتام حقه يف التطور عىل الوجه 
األكمل باعتباره عضواً يف املجتمع الذي يعيش 

فيه. ولكن، يف نظام عاملي، يكتيس احرتام 
ثقافة الجماعات البرشية املختلفة نفس القدر 

من األهمية.

 إن وجهتي النظر هذه ليست إال جانبني 
لنفس املشكلة، حيث أن الجماعات تتألف من 
أفراد، وأن الكائنات البرشية ال تعيش خارج 

املجتمعات التي تنتمي إليها. وبالتايل فإن 
املشكلة تتمثل يف صياغة إعالن لحقوق اإلنسان 

يتجاوز مجرد التعبري عن احرتام الفرد يف حد 
ذاته، لتأخذ يف عني االعتبار صفة الفرد كعضو 

يف املجموعة االجتماعية التي ينتمي إليها، ألن 
أساليب العيش فيها هي التي تحدد سلوكه، 

ومصريه مرتبط بها ارتباطاً وثيقا. 

وبما أنه يوجد يف العالم الحديث عدد ضخم من 
املجتمعات التي تعيش يف اتصال وطيد يف ما 

بينها، وبالنظر إىل تنوع أساليب العيش فيها، 
فإن املهمة األوىل التي تقع عىل عاتق من يريد 
تحرير إعالن حول حقوق اإلنسان، تتمثل يف 

إيجاد حل للمشكلة التالية: كيف يمكن لإلعالن 
املقرتح أن يكون قابال للتطبيق عىل جميع 

الكائنات البرشية، وأال يحاك مضمونه بصفة 
حرصية حسب القيم السائدة يف بلدان أوروبا 

الغربية وأمريكا؟ ]...[
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»عبء الرجل األبيض«

خالل السنوات الخمسني املاضية، اهتدى 
اإلنسان إىل طرق عديدة لحل مشاكل املعيشة، 
والحياة االجتماعية، والتعديل السيايس للحياة 

الجماعية، والتوافق مع الكون، فضالً عن 
إرضاء طموحاته الجمالية. وقد وصف علماء 

األنثروبولوجيا هذه الطرق وصفا شامال يف 
البحوث التي أنَجزوها حول شعوب تعيش يف 

كل أرجاء العالم.

وإن كانت جميع الشعوب تسعى لبلوغ هذه 
الغايات، فهي ال تسلك نفس الطريقة أبدا، 
ويستخدم بعضها وسائل غالباً ما تختلف 

اختالفاً جذريا عن غريها. 

ولكن هذا الطرح يجرنا إىل مأزق. فبالنظر 
إىل السياق االجتماعي للمسار التعليمي، ال 

يسع الفرد إالّ االقتناع بأن أسلوب حياته هو 
األسلوب املناسب. ويف املقابل، رغم تسليمه 

بإمكانية االستفادة من التغريات الناجمة 
صلب ثقافته أو خارجها، يبدو له من الواضح، 

إجماال، أن طرق العيش األخرى التي تختلف 
عن طريقته الخاصة، هي طرق غري مرغوب 
فيها باملقارنة مع الطريقة التي تعّود عليها. 

ومن ثم تربز تقييمات تساهم املعتقدات 
القائمة يف تكريسها.

أما مدى ترجمة هذه التقييمات إىل أفعال،  
فذلك يعتمد عىل الخيارات األساسية التي 

يفرزها تفكري الشعب. بصفة عامة، تصبو 
الشعوب للعيش وتدع غريها يعيش، وهي 

عموما متسامحة مع سلوك املجموعات األخرى 
ولو اختلفت عنها، السيما إن لم تكن يف نزاع 

معها حول موارد املعيشة. إال أن ما سجله 
تاريخ أوروبا الغربية وأمريكا هو عكس ذلك، 

حيث آل التوسع االقتصادي، والتحكم يف 
األسلحة، إضافة إىل التقاليد الدينية اإلنجيلية، 
إىل ترجمة االعرتاف بالفوارق الثقافية إىل نداء 

للتحرك. وبرزت أنساق فلسفية تشدد عىل 
املبادئ املطلقة يف مجال القيم والغايات، ِلتعزز 

هذا االتجاه. فتم تحديد مفاهيم الحرية، و 
طبيعة حقوق اإلنسان وما شابهها من أفكار، 

ببالغ الدقة.

كما كانت كل األفكار املخالفة موضع التنديد 
واإلقصاء يف كل األماكن حيث سلطت الرقابة 

عىل الشعوب غري األوروبية. كما تواصل تجاهل 
النواة األساسية التي تشكل أوجه التشابه بني 

الثقافات.

وكان لتطبيق هذا التوجه تداعيات كارثية 
عىل البرشية. فقد استخدمت عقائد »عبء 

الرجل األبيض« يف سبيل االستغالل االقتصادي 
ملاليني البرش يف العالم وإنكار حقهم يف 

اإلمساك بزمام أمورهم. بل أن توسع أوروبا 
وأمريكا أدى يف عديد الحاالت إىل إبادة رصيحة 

ملجموعات برشية بأكملها. أما تاريخ توسع 
العالم الغربي، وهو التاريخ الذي تم تفسريه 
بالدونية الثقافية املفرتضة لهذه الشعوب، أو 
بتخلف »عقليتها البدائية« التي بررت وضع 

هذه الشعوب تحت وصاية املهيمن، فقد أفىض 
إىل تدني الروح املعنوية للذات البرشية وتفكك 

حقوق اإلنسان لدى الشعوب التي ُفرضت 
عليها الهيمنة ]...[.

إعالن ذو بعد عاملي

يف القرن الثامن عرش، لم تطرح صياغة إعالن 
لحقوق اإلنسان إال مشكلة بسيطة نسبيا، 

ألن األمر لم يكن متعلقا بحقوق اإلنسان، بل 
بحقوق الناس يف إطار اختيارات مجتمع واحد.

كما أنه من املحتمل أن يكون األشخاص الذين 
تم تفويُضهم لِصياغة وثائق سامية عىل غرار 
إعالن االستقالل األمريكي أو نص التنقيحات 

العرش األوىل لدستور الواليات املتحدة، من 
مالكي العبيد، باعتبار أن تجارة العبيد عىل 

نطاق واسع كانت تندرج يف النظام االجتماعي 
الراسخ يف تلك البالد.

حتى يكون إعالن الحقوق صالحا لكافة األمم، 
ال يمكن أن يعتمد حرصيا عىل القيم التقليدية 
أو الفرضيات اإليديولوجية ألمة أو أخرى من 

بني األمم. إن االستجابة لتطلعات كافة شعوب 
العالم ومثلها العليا تتطلب االعتماد عىل إحدى 

املؤسسات والعقائد االجتماعية املقبولة من 
ف. س. س. نورثروب )1893-1992(الجميع، عىل أقل تقدير.

فيلسوف أمريكي
تحقيق اليونسكو، 48-1947
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نطاق تطبيقه، يدل عىل أن كل الشعوب، مهما 
تنوعت ثقافاتها، قادرة عىل استيعاب مفهوم 

الحرية وتسعى جميعها للتمتع بها. وال يمكن 
االستناد يف املرحلة القادمة املتمثلة يف تحديد 

حقوق وواجبات الجماعات البرشية يف ما 
بينها، إىل قاعدة راسخة من املعارف العلمية 
الحديثة لإلنسان، إالّ بعد أن يُدَرج يف اإلعالن 

املقرتح تنصيص عىل حق الناس يف العيش 
وفقاً للتقاليد الخاصة بهم.

ميلفيل ج. هريسكوفيتس ) 1895ـ1963 ( 
عالم أنثروبولوجيا أمريكي شهر بالبحوث التي 

أجراها حول مفهوم الثقافة من املنظور االنساني 
والنسبي. وقد اضطلع بعمل رائد يف مجال 

األبحاث املتعلقة بالسود األمريكيني. درس هذا 
العالم املتخصص يف املسائل الثقافية واالجتماعية 

املتعلقة باألمريكيني ذوي األصول األفريقية يف 
جامعتي كولومبيا وهوارد ثم يف جامعة نورث 

ويسرتن بشيكاغو، حيث توىل أول كريس للدراسات 
األفريقية يف الواليات املتحدة )1951(.  

ويف حال اعتماد إعالن ال يراعي قيم هؤالء 
األشخاص، فسوف يحرمون من حرية 

املشاركة الكاملة يف أسلوب الحياة الوحيد 
الذي يالئمهم والذي ال يعرفون غريه، وال يف 

املؤسسات أو الخيارات أو الغايات التي تشكل 
ثقافة مجتمعهم الخصويص.

وحتى عندما تُنكر األنظمة السياسية القائمة 
حق املواطنني يف املشاركة يف حكوماتهم، 

أو تسعى إىل قهر الشعوب الضعيفة، فمن 
املمكن التذرع بالقيم الثقافية األساسية لدفع 

املواطنني عىل الوعي بما قد تخلفه ترصفات 
الطبقة الحاكمة من عواقب، وبذلك يساهمون 

يف كبح جماح التمييز واإلخضاع. ذلك أن 
األنظمة السياسية ليست إال جزءا من ثقافة 

الشعب.

إن املعايري العاملية للحرية والعدل، املستندة إىل 
املبدأ القائل بأن اإلنسان ال يتمتع بالحرية إال 

عندما يعيش وفقاً ملفهوم الحرية الذي يحدده 
املجتمع الذي ينتمي إليه، وإن حقوقه هي 

تلك التي يسلم بها بوصفه عضواً يف مجتمعه، 
يجب اعتبارها معايري أساسية. وعىل العكس 

من ذلك، ال يمكن صياغة نظام عاملي حقيقي 
إالّ إذا كان قادرا عىل إقرار حرية الترصف 
الشخيص ألفراد الوحدات االجتماعية التي 

تكونه، وإذا كان يقر باإلثراء الناجم عن تفاعل 
الشخصيات املتنوعة.

إن الرتحيب الذي حظي به ميثاق األطليس عىل 
الصعيد العاملي، قبل أن يتم اإلعالن عن تحديد  اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، عمل للرسام 

اإليطايل أليساندرو غاتو.

لقد اتضح الطابع الثوري للشعار »حرية، 
مساواة، إخاء« بمعناه الكامل خالل الرصاعات 

الرامية إىل تطبيقه ملا بلغ املستعمرات 
الفرنسية التي كانت تمارس االسرتقاق.

يف الوقت الراهن، أصبحت املشكلة أكثر تعقيدا 
ألن اإلعالن يجب أن يكون قابال للتطبيق يف 

كل ربوع العالم. كما يجب أن يشمل صلوحية 
العديد من أساليب الحياة وأن يعرتف بها. ولن 
يحظى اإلعالن بقناعة األندونييس أو األفريقي 
أو الهندي أو الصيني، إذا كان عىل نفس نسق 

الوثائق املماثلة التي تعود إىل عهد سابق. 
يف القرن العرشين، ال مجال لتقييد حقوق 
اإلنسان بمعايري تخص ثقافة واحدة مهما 

كانت، وال يمكن أن تمليها طموحات شعب 
واحد أيّا كان، وإن حصل ذلك فسوف تؤدي 

الوثيقة إىل حرمان العديد من الكائنات البرشية 
من تحقيق شخصيتها الذاتية، بدل مساندتها 

يف ذلك.
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نسميه النفس أو الروح. وكل ذات تأوي نورا أو 
إلهاما ال تقدر أية قوة عىل إطفائه، يجعله خرّيا 

وُمتسامحا، وفيه يكمن البعد اإلنساني الحقيقي. 
علينا نحن أن نكتشفه، وأن نحميه، وأن نعمل 

عىل أن يكون استعماله يف خري كل فرد ويف خري 
اإلنسانية. من طبيعة اإلنسان البحث عن الحقيقة 
والخري والجمال يف الحياة، وإعطاء كل منها حق 

قدره والسعي إليها باستمرار.

       الحريات الفردية في

الفكر الهندوسي

بقلم رشيكريشنا فانكاتاش بونتامبيكر

يف نقده لرتكيز الغربيني عىل العقل وعىل العلوم عند بلورة املبدأ األوروبي لحقوق 

اإلنسان، يرى األستاذ الجامعي الهندي س. ف. بونتامبيكر املختص يف العلوم 

السياسية، أننا »سوف نضطر ال محالة إىل التخيّل عن بعض املعتقدات الوهمية 

امُلتعّلقة بالعلم وبالعقل، والتي بحكم صفتها املادية املحدودة، تجعل اإلنسان شديد 

التعّلق بهذا العالم، وإىل اقرتاح  قيم وأهداف روحانية تسمو باإلنسان«. يف ما ييل 

مقتطفات من نّصه الذي يحمل عنوان »املفهوم الهندويس لحقوق اإلنسان« والذي 

وجهه لليونسكو يف شهر مايو 1947.

ويجدر أيضا التذكري بأن هناك عنرص غري متوقع 
يف اإلرادة اإلنسانية وتعقيد ال متناهي يف الطبيعة 

البرشية. وال يُوجد أي نظام وال أي اختصاص 
وال أي قانون من شأنه أن يريض اإلحتياجات 

العميقة واالفرتاضية لشخصية قوية، سواء كانت 
تلك االحتياجات دينية، أو سياسية، أو اجتماعية، 

أو فكرية. فكثريا ما يتمتع األفراد بطاقة كامنة 
وقدرة خالقة خارجة عن نطاق الصيغ والعقائد 
القديمة. ليس هناك أي اختصاص ثابت يسمح 

بالتنمية الكاملة للقدرات البرشية يف املجاالت 
النفسية، واألخالقية، والروحية. كما ال يوجد 
أي نظام قادر عىل تلبية املتطلبات املتزايدة 
لشخصية نشيطة. ويبقى يف أي نظام مهما 

كان، جانب غري متوقع ومنقوص. لذلك نريد 
منح الحرية لإلنسان: ونعني يف هذه الحالة 

الحريات اإلنسانية.

سرتاندس ]رشيط[، نصب يف ساحة املتحف 
الوطني لفنون القرن الحادي والعرشين 

بروما، إيطاليا. يُشّكل املارة، أبطال الرتكيبة، 
رشيطا برشيا، تحت أنظار ُمصّممها الرسام 

الهندي ن. س. هارشا.

الكائن البرشي هو املوضوع األسايس الذي 
تتناوله الدراسات حول اإلنسانية. يف جوهر 

اإلنسان بعد يتجاوز ما يظهره ضمريه وسلوكه 
املعتادين يف نظام أو يف وسط ُمعنّي، بعدا يؤثر يف 
بلورة املثل األعىل الذي يصبو إليه ومفهومه لقيم 

الحياة. كما أن يف اإلنسان نزعة روحانية أكثر 
صفاء، تجعله ال يرىض باألهداف املاّدية البحتة. 
إن الوضع العادي لإلنسان ال يعرب عن جوهره. 

فاإلنسان يحمل يف داخله بعدا أعمق، دعنا 
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الحرية عامل لتنمية الشخصية 

تربز الحياة اإلنسانية باستمرار قيما ومثال 
جديدة. وال يُوجد أي نظام وال أية صيغة جاهزة 

قادرة عىل االستجابة الحتياجات كبار امُلفّكرين 
وتطلعاتهم، وال احتياجات كافة الشعوب يف كل 
األزمنة. إن الحرية رضورية ألن السلطة ليست 

خاّلقة. فالحرية هي التي تخلق ظروف االزدهار 
الشامل للشخصية وليس التطابق  وال النمطية 
وال فهم كل مظاهر الحياة. يف الوقت الراهن، لم 

يرتك تمركز السلطة، والبريوقراطية، ودكتاتورية 
األحزاب، بما تولده من نمطية وتعقيد، إال 

مجاال ضيقا للفكر والتطور املستقل، واملبادرة، 
واالختيار الحر. ]...[ 

هل بإمكاننا أن نُصغي إىل نداء الحرية الوطنية 
والحرية اإلنسانية، يف حني أن ِسماتنا الصالبة 

والعناد والتعّصب واإلنغالق عىل مفاهيمنا 
السياسية، والدينية، والثقافية واالقتصادية؟ 
يف انعدام قدرته عىل فرض قواعده وأساليبه 

عىل كافة الدول وكافة القاّرات، ال زال البعض 
منا يُغذّي تجاه غريه من البرش مشاعر التعايل 

والكراهية ورغبات الهيمنة واإلكراه.

لنكن، قبل كل يشء، برشا. وبعد ذلك لنحدد 
املحتوى والقيمة الخصوصية للحريات اإلنسانية 

والعالقات القائمة بينها. من واجبنا احرتام 
اإلنسانية والشخصية، والقبول بالفوارق بيننا 
وبمختلف أنماط السلوك االجتماعي، الداخيل 

والخارجي، الغريبة عنّا. علينا أن نتعاضد حتى 
نتعاون أمام املصائب واملشاريع الكربى.

إن الحديث يف الهند عن حقوق اإلنسان هو طبعا 
رضوري ومرغوب فيه، لكنه مستحيل يف ظل 
الوضع االجتماعي الثقايف، والسيايس الديني 

الحايل. لقد اندثرت الذات اإلنسانية عرب العالم: لم 
يبق إال أفراد يخضعون ألحكام مسبقة إما دينية 

وِعرقية، أو طائفية أو جماعية. لقد فقد امُلفّكرون 
كما الجماهري  صوابهم بسبب االمتيازات العرقية، 

والتشيّع الديني واإلقصاء االجتماعي. باختصار، 
نحن نشن حربا صامتة إلبادة املجموعات التي 

تُعارضنا. كل الطبقات الشعبية وكل التجمعات 
عندنا ال تحلم إال بالسطو واالستعباد، وال تسعى 

أبدا إىل التعاضد والتمّدن. فالحرب متواصلة 
دون هوادة بني الفرق والتجمعات، بني القادة 
ورعاياهم، داخل الدولة واملجتمع. لقد اختفت 

مفاهيم اإلنسانية والتسامح، وكل احساس 
بالتواضع واالحرتام، لتحل محلها الطائفية 

والتعصب واإلقصاء.

يف يومنا هذا، وكأن العالم أصابه مّس من 
الجنون. أصبح يتسارع نحو الدمار واالستبداد، 

ويسعى إىل االستيالء والسيطرة عىل كل يشء، 
وإىل النهب والسلب. إن البغض الهائل امُلرتاكم 

إزاء الحياة وضد ما أنجزه اإلنسان لم يرتك 
مجاال، يف السياسة العاملية املعارصة، إىل املشاعر 

اإلنسانية وحب الغري. ولكن، هل سنتخىّل عن 
أن نكون برشا قبل كل يشء وإىل األبد؟ ما نريده 

هو التحّرر من البؤس والحرب، ومن الخوف 
والحرمان. نريد التحّرر من نظام يسمح للدولة 

واملجموعة والكنيسة غرس ُجذور مرتامية 
األطراف، لتفرض عىل الفرد نمطا للحياة ُملزما 

وُمقنّنا. نحن نطمح إىل حرية الفكر والتعبري، 
وحرية التحّرك والتنّظم، ونطمح إىل التعّلم 

والتقدم الفكري واألخالقي. وكل مخطط لحياة 
ُمحّددة وُمقنّنة يجب أن يرتك لنا حق املقاومة 

غري العنيفة والحق يف االستقاللية، حتى يتاح لكل 
فرد أن يعيش طبقا ملفهومه الخاص للخري.

البحث عن قيم روحية تسمو 
باإلنسان

 لذلك، سوف نضطر ال محالة إىل التخيّل 
عن بعض املعتقدات الوهمية امُلتعّلقة بالعلم 

وبالعقل، والتي بحكم صفتها املادية املحدودة، 
تجعل اإلنسان شديد التعّلق بهذا العالم، وإىل 

اقرتاح  قيم وأهداف روحانية تسمو باإلنسان. 
بعد ذلك، واعتمادا عىل هذه املبادئ، علينا أن 

نُنّظم كل أوجه حياتنا االجتماعية. نحن بحاجة 
ال فقط إىل توفري الظروف املادية لحياة سعيدة، 

بل وأيضا إىل القيم الروحية لحياة مستقيمة. 
وما نالحظه اليوم هو غياب حرية اإلنسان 

أمام مقتضيات التكنوقراطية، والبريوقراطية 
السياسية والخصوصية الدينية.

لقد اجتهد كبار امُلفّكرين ، مثل مانو وبوذا، 
لوضع تعريف للضمانات الرضورية لإلنسان 

والفضائل الخاصة به، وقاموا بتدوين ـ إن 
صح التعبري ـ  الحريات والفضائل األساسية 

العرشة الضامنة لحياة مستقيمة. هذه 
الحريات والفضائل ليست أساسية فحسب، 

بل هي تذهب إىل ما أبعد مقارنة بكل املبادئ 
التي اقرتحها املفكرون العرصيون. وقد 

وضع مانو وبوذا تعريفا للحريات الخمس أو 
الضمانات االجتماعية، وللِخصال الخمس أو 

الفضائل الفردية.

الضمانات االجتماعية الخمس هي: أوال الضمان 
ضد العنف )أهيسما(. ثانيا، الضمان ضد 

االحتياج )أستايا(. ثالثا، الضمان ضد االستغالل 
)أباريغراها(. رابعا، الضمان ضد العنف والعار 

)أفيابهيشارا(. وخامسا ، الضمان ضد املوت 
امُلبّكر واملرض )أمريتاتفا وأروغيا(.

أما الخصال أو الفضائل الفردية فهي: أوال، غياب 
التعّصب )أكدروذا(. ثانيا، التعاطف ونكران 

الذات )بهوتادايا، أدروها(. ثالثا، املعرفة )جنانا، 
فيديا(. رابعا، حرية الفكر والضمري )ساتيا، 

سونرتا(. وخامسا، الصمود إزاء الخوف، وعدم 
الرضا أو اليأس )برافرتي، أبهايا، ذرتي(.

من أجل فهم أشمل ملعنى الحرية

 وتقتيض الحريات اإلنسانية، يف املقابل، فضائل 
أو قواعد للحياة. إن االقتصار عىل التفكري يف 

الحريات، دون االهتمام بالفضائل املرتبطة بها، 
قد يُؤّدي إىل اختالل توازن الحياة وإىل ركود 

الشخصية، إن لم نقل إىل تقهقرها، وكذلك إىل 
الفوىض والنزاعات االجتماعية.

صورة من مجموعة تكريما للهند للمصور 
اليوناني يانيس بابانيكوس.
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وال بد من استيعاب جيد لهذه الظاهرة املزدوجة 
للحياة اإلنسانية، التي تشمل الحريات والفضائل 

أو القواعد، والضمانات والخصال الشخصية، 
وأخذ هذين الجانبني يف االعتبار يف كل مرشوع 

يسعى إىل تحقيق ما فيه خري لإلنسان، وللمجتمع 
ولإلنسانية. إن الحقوق وحدها  ـ الحق يف 

الحياة، والحق يف الحرية ويف امللكية أو يف البحث 
عن السعادة ـ   ليست كافية، تماما مثل ضمان 

الحرية، واملساواة واإلخاء. نحن يف حاجة إىل 
تعريف دقيق للحريات والفضائل، وإىل إعطائها 

مفهوما أشمل، إن أردنا تعزيز التقدم املادي 
والفكري والروحي لإلنسان ولإلنسانية.

إن الوقاية من مخاطر هذه الحرب املفتوحة 
والكامنة التي ترمي إىل إبادة بعضنا البعض 

وطنيا ودوليا، تميل علينا ابتكار وترويج صنف 
جديد من األفراد أو املواطنني موهوبني بهذه 

الحريات والفضائل العرش التي تُمثّل القيم 
األساسية للحياة والسلوك اإلنساني. وإذا تعذر 
علينا تحقيق ذلك، فلن تفي حرياتنا بأهدافها 

ومهمتها يف إنقاذ اإلنسان وثقافته الفكرية 
واألخالقية من الكارثة الوشيكة التي قد تهدد 

بتدمري الحضارة اإلنسانية برمتها بواسطة 
األسلحة الفتاكة التي أفرزتها العلوم، وبواسطة 

الروبوتات الالإنسانية التي أنتجتها القوى 
املستبدة والغاشمة، بما لها من إيديولوجيات 

ومعتقدات.

أما نحن، يف الهند، فلدينا اإلرادة يف التحرر من 
الهيمنة األجنبية ومن الحرب األهلية. الهيمنة 

األجنبية ُمؤذية. عانت منها بالدنا طيلة قرون. 
علينا التنديد بها، يف شكلها الحديث كما يف 

شكلها القديم. يجب أن تكون بالدنا مستقّلة وأن 
يحكمها نظام ُممثّل وُموّحد، مسؤول ومركزي. 

وال مجال لنا يف الحياة إال إذا حققنا ذلك.

أعرف أن الناس املبهورين وامُلتحّمسني  مُلثل 
صارمة، ثقافية كانت أم دينية، ال يشعرون 

بنداء الحرية، سواء كانت عىل الصعيد الوطني 
أو إنساني. لكننا لن نسمح ألنفسنا بالتخيل عن 
أهداف وعن طموحات أسمى، بسببهم وبسبب 

أحكامهم املسبقة.

س. ف. بونتامبيكر )الهند( أستاذ يف التاريخ 
والعلوم السياسية، متخرج من جامعة أكسفورد، 

درس يف جامعة فارانازي الهندوسية. ترأس سابقا 
الجمعية الهندية للعلوم السياسية.

خالفا ملا كان يتصوره البعض، ليست العزلة، 
بل التعايش السليم مع الجميع هو الذي يعطي 
األمل للفرد يف بلوغ شخصيته الكاملة، أي كامل 

 طاقته وتحركاته وتمام وعيه، خاّصة وأن كل
فرد منا ال يُصبح »عاقال« )أي إنسانا( إال من 

 خالل االنعكاس املتبادل لشخصيته
يف شخصية غريه.

 بيري تيالر دي شاردان )1881 - 1955(
قّس يسوعي، عالم وفيلسوف فرنيس
تحقيق اليونسكو، 48-1947
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إن كلمة »ثورة«، وهي أبعد ما يكون عىل أن تُفهم 
بأنها خطرية، مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعنى 
»مثال أعىل«، وقد استعملت بصفة مستمرة  

للتدليل عىل حق الشعب يف إسقاط الحّكام 
الفاسدين، حتى أن إرادة الشعب تُعترب مطابقة 
لإلرادة السماوية. إن كتاب التاريخ، وهو كتاب 

قديم كالسيكي صيني، يُؤّكد أن »السماء ترى ما 
يراه الشعب، والسماء تسمع ما يسمعه الشعب. 

فالسماء مليئة بالتعاطف مع الشعب. وما يُريده 
الشعب سوف تمنحه له السماء«. 

عىل الحاكم أن يهتّم بمصالح شعبه: ذلك واجبه 
أمام السماء. وملا يكون محبا لشعبه، فهو 

يستجيب إلرادة السماء. كما يُعلن هذا الكتاب 
»إن السماء تُحب الشعب، وعىل الحاكم أن 

يُطيع السماء«. 

إذا لم يعدالحاكم يكرس سلطته يف سبيل سعادة 
رعاياه، يُصبح لهؤالء الحق يف أن يثوروا ِلخلعه 

 عن العرش. وملا تجرب اإلمرباطور جياه
)1818-1766 قبل املسيح( وأصبح طاغيا، وهو 

آخر امرباطور من ساللة هسيا )1766-2205 
قبل املسيح(، قاد تانغ ثورة وأطاح بساللة هسيا، 

ُمعتربا أن واجبه يُحتّم عليه االستجابة لنداء 
السماء، أي االمتثال تماما لرغبة الشعب بالتخيل 
عن الحاكم اليسء وتأسيس ساللة جديدة، وهي 

ساللة شانغ )1766-1122 قبل املسيح(. 

وعندما أصبح آخر امرباطور من ساللة تسو 
)1154-1122 قبل املسيح( ُمستبّدا، وفاق 

االمرباطور السابق جياه ظلما، تم إعدامه أثناء 
ثورة قادها امللك وو )1122 قبل املسيح(، 

مؤسس ساللة زهو التي بقيت يف السلطة عىل 
مدى 800 سنة )1122-296 قبل املسيح(. 

مقاربة
   كونفوشيوسية

                                                           حلقوق اإلنسان

بقلم لو شونغ-شو

»عىل اإلنسان أن يقوم بواجباته إزاء 

اآلخرين بدل أن يُطالب بحقوقه. 

تلك هي القاعدة األخالقية للعالقات 

االجتماعية والسياسية يف الصني. 

يمثل مفهوم االلتزامات املشرتكة املبدأ 

األسايس للكونفوشيوسية«.  هذا ما 

أكده الفيلسوف الصيني لو شونغ-شو 

)1903 - 1985(، يف النص الذي أرسله 

إىل اليونسكو يف أول يونيو 1947، بعنوان 

»حقوق اإلنسان يف التقاليد الصينية«. 

مقتطفات. 

قبل التمّعن يف املبادئ العامة لحقوق اإلنسان، 
أريد التذكري بأن املفكرين الصينيني القدامى 

لم يُعريوا اهتماما للموضوع، أو عىل األقل بنفس 
الطريقة ُمقارنة بالغرب. وقد نبحث طويال، 

دون جدوى، عن إعالن لحقوق اإلنسان يف أعمال 
الفالسفة ويف الدساتري السياسية لهذه البالد 

قبل وصول املفهوم الغربي للحق إىل الصني. يف 
الواقع، وجد املرتجمون األوائل ألعمال الفلسفة 
السياسية الغربية بعض الصعوبات إليجاد ما 
يُعادل كلمة »حق« يف اللغة الصينية. تتلّخص 

العبارة املستعملة حاليّا يف كلمة واحدة »كوانيل« 
التي تعني حرفيا »السلطة واملصلحة«، وحسب 

علمي، تعود إىل كاتب ياباني استعملها ألول مرة 
سنة 1868 يف كتاب حول القانون العام الغربي. 

ومن ثّم، اعتمدها الُكتّاب الصينيون.

ال يجب، طبعا، أن نستنتج من ذلك أن الصينيني 
لم يُطالبوا أبدا بالحقوق األساسية لإلنسان ولم 
يتمتّعوا بها. يف واقع األمر، يعود ظهور مفهوم 

حق اإلنسان  يف الصني إىل زمن بعيد، كما تّم 
االعرتاف، منذ أمد طويل بحق الشعب يف أن يثور 

عىل سلطان غاشم. 

األمم املتحدة: بابل األلفية )1999(، نصب للفنان 
الصيني غو واندا، وهي جزء من مرشوع الكوميديا 

اإللهية يف زمننا.

© غو واندا / مجموعة متحف سان فرانسيسكو للفنون 
املعارصة، هبة من فيكي وكانت لوغان.

سجل تاريخ الصني قدوم وسقوط سالالت 
ُمتعاقبة، مما يدل عىل أن ممارسة هذا الحق 
يف التمّرد تكررت مرارا.  وقد أكد منسيوس 
)289-372 قبل املسيح(، أحد أكرب ُمريدي 

كونفوشيوس، أنه يجب عىل الحكومة أن تمتثل 
إلرادة الشعب. وكان يقول: »يحتل الشعب  

املرتبة األوىل من حيث األهمية، والدولة أقل أهميّة 
منه، أما امللك فله أهميّة ضئيلة«.
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إعالن لحقوق اإلنسان لن يكون أبدا شامال 
ونهائيا. سوف يبقى دائما مرتبطا بحالة الوعي 

 األخالقي والحضارة يف عرص ُمعنّي
 من التاريخ. ولهذا السبب بالذات،

وبعد النجاح امُلعترب الذي أحرزته النصوص 
األوىل يف نهاية القرن الثامن عرش، من مصلحة 

 اإلنسان القصوى أن يتم تجديد
هذه اإلعالنات، من قرن آلخر.

جاك ماريتان )1973-1882(
فيلسوف فرنيس
تحقيق اليونسكو، 48-1947

إلتزامات مشرتكة 

عىل اإلنسان أن يقوم بواجباته إزاء اآلخرين بدل 
أن يُطالب بحقوقه. تلك هي القاعدة األخالقية 

للعالقات االجتماعية والسياسية يف الصني. 
يمثل مفهوم االلتزامات املشرتكة املبدأ األسايس 

للكونفوشيوسية. بالنسبة لكلونفوشيوس 
ومريديه، العالقات االجتماعية األساسية  هي 

التالية: أوال من امللك إىل رعاياه، ثانيا من األولياء 
إىل األطفال، ثالثا من الزوج إىل الزوجة، رابعا من 
األخ األكرب إىل األخ األصغر، وخامسا من الصديق 

إىل الصديق.

وعوضا عن املطالبة بالحقوق، تدعو األخالق 
الصينية إىل سلوك يتّسم بالتفّهم إزاء الغري. 

عىل كل فرد أن يعرتف لغريه بنفس الرغبات، 
وبالتايل بنفس الحقوق التي يريدها لنفسه. إن 
الوفاء بااللتزامات املشرتكة يعني أيضا االمتناع 

عن اإلرضار بالحقوق الفردية للغري. وبخصوص 
العالقة بني الفرد والدولة، فإن النظام األخالقي 

ينّص عىل أن »الشعب هو ركيزة األّمة، وعندما 
تكون الركيزة  متينة تعيش األمة يف سالم«.

يف زمن بعيد، كانت الطبقة الحاكمة واألفراد 
الذين تتم دعوتهم لالنضمام إليها، هم الوحيدون 

الذي يتلّقون تعليما كالسيكيا. لم يكن عاّمة 
الشعب يتعّلمون املطالبة بحقوقهم، لكن 

أعضاء الطبقة الحاكمة، الحارضين منهم أو 
الذين يُفرتض أن يلتحقوا بهم، كانوا يتعّلمون 

باستمرار أن أول واجب للحكومة هو السهر 
عىل مصالح الشعب. وكان يُلّقن إىل امللك وإىل 

املوظفني أن يعتربوا أنفسهم أولياء عىل الشعب أو 
حّراسه وأن يقوموا بحمايته كما لو كانوا يحمون 

أطفالهم. ولنئ لم يتم دائما تطبيق هذا املبدأ 
عىل أرض الواقع، إال أنه بقى ركيزة السياسة 

الصينية. أما نقطة الضعف فتتمثّل يف أن سعادة 
الشعب تقع بني أيدي الطبقة الحاكمة امليالة إىل 
التنّكر لواجباتها وإىل استغالل الشعب. وهو ما 

يُفرّس الثورات املتواترة يف تاريخ الصني. ]...[

لو شونغ-شو )1903 - 1985( أستاذ دّرس 
بجامعة الصني الغربية، يف شنغدو )مقاطعة 

سيشوان(، كما كان خبريا لدى اليونسكو. 
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يُمكن تعريف امُلستَْعَمَرة بشكل عام عىل 
أنّها إقليم تؤدي تبعيّته االقتصادية اىل غياب 

الحقوق السياسية، وحيث يمكن أن يؤدي 
الحرمان من الحقوق السياسية بدوره إىل فرض 

قيود صارمة عىل الحريّات املدنية وإىل توسيع 
مصطلح »العصيان« بصفة غري معهودة  ـ  
خاصة عندما تعترب السلطات امُلستعِمرة أن 
الثقافة األصلية متخلفة أو يف مستوى أدنى 
ـ وحيث تنجر األوساط الرسمية، خوفا من 

العصيان أو ما يشابهه من تحركات، إىل اعتماد 
ُممارسات قضائية وأمنيّة بالغة القسوة، قد 

تعترب غري عادية يف ربوع الدولة املهيمنة. 

األجناس املهيمنة، عمل للفنانة ماالال 
اندرياالفيدرازانا )مدغشقر(، أنجز بواسطة 
ملصقات تتألف من خرائط، وطوابع بريدية 

وأوراق بنكية ومواد أخرى تعود لعهد 
االستعمار، وتُشّكل خارطة فنية لعالم اليوم.

احُلقوق اخلصوصية للشعوب

اخلاضعة لالستعمار

بقلم ليونارد جون بارنز

بالنسبة للكاتب الربيطاني ج. بارنز )1895 ـ 1977( املتخصص يف العلوم الرتبوية، 

»يوم ترشع الشعوب الخاضعة لالستعمار يف وضع إعالن للحقوق، من املتوقع أن 

تتطابق مطالبها عموما مع مطالب الفئات الضعيفة التي عانت من االضطهاد 

يف كل أنحاء العالم، لكنها سوف تكون مرتبطة، بصفة أخص، بما سّلطه عليهم 

النظام االستعماري.« هذا ما كتبه املؤلف يف مقال يحمل عنوان »حقوق الشعوب 

غري املستقلة«، أرسله من لندن إىل منظمة اليونسكو يف يونيو 1947.
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صبغة استعمارية

إال أن هذه املشاعر واملواقف الفكرية املتنّوعة 
تكتيس يف الواقع صبغة خاصة ـ وإن صح 

التعبري، ترتدي زي املستعمر ـ تتمثل يف 
املطالبة باملساواة يف الحقوق مع مواطني 

الدولة امُلْستَعِمَرة، تعبريا عن رفض ضحايا 
التمييز لهذه املعاملة التعسفية الشاملة.

ولهذا السبب، تميل الحركات التقدّمية صلب 
الشعوب الخاضعة لالستعمار لتشكيل 

حركات تحرير وطنية. إرادة التحرير ألن 
استيقاظ الضمري السيايس لدى تلك الشعوب 
يولد لديهم الوعي بأن الصلة الدستورية التي 

تربط بينهم وبني املستعمر إنما هي رمز 
الهيمنة األجنبية ذاتها. وهي حركات وطنية 

ألن السلطة السياسية تعود لألّمة وحدها، وإذا 
لم تحرز تلك األمم عىل السلطة السياسية، لن 

تستطيع كرس الروابط السياسية واالقتصادية 
مع املستعمر، وال تويّل املهام اإلدارية بعد 

االنفصال عنه.

وبالتايل، يجدر النظر إىل الشعوب الخاضعة 
لالستعمار عىل أنها كتل من األفراد املقموعني  
واملحبطني بسبب حرمانهم من أشكال مّعينة 

من االمتيازات، وعىل أنها أمم ناشئة تكافح 
من أجل الحصول عىل املساواة يف الحقوق مع 

الدول املستقلة، أي عىل االعرتاف بسيادتها 
عىل الصعيد الدويل. إن ما تطالب به هذه 

األمم – وال بد من التأكيد عىل هذه النقطة - 
يتعّلق بامُلساواة من حيث املبدأ وليس التطابق 

بني الوظائف الفعلية. كما أنها ال تطالب 
بالرضورة، بالحصول عىل السيادة الوطنية 
الكاملة، باملعنى التقليدي للمصطلح. هي ال 
تقبل بالحد من سيادتها إذا ُفرض عليها من 
طرف جهة خارجية، باعتباره تأكيدا لكونها 
يف منزلة أدنى. وقد تقبل الشعوب الخاضعة 

لالستعمار بعض القيود، رشيطة أن يكون ذلك 
بمحض إرادتها ولصالح منظمة دولية فعلية، 

ورشيطة أن تكون متأكدة من موافقة أغلبية 
البلدان الحّرة األخرى عن حسن نية.

هذا هو موقف الشعوب غري املستقلة، وهذه 
هي احتياجاتها أو حقوقها. وليس باالمكان 
تلبية تلك االحتياجات بتدابري ترشيعية، وال 
ضمان تلك الحقوق بميثاق دستوري. لقد 

بُذلت يف السابق محاوالت عديدة إلرضاء 
مطالب جماعات أو مجتمعات متنوعة، بسن 

قوانني عامة غري ملموسة. لكن بما أنّه ال يمكن 
ألّي ُمرّشع أن يُقيّد املستقبل بقانون أبدي، 

بقيت تلك املحاوالت حربا عىل ورق. ]...[

ليونارد جون بارنز )1895-1977( كاتب 
وصحفي بريطاني واختصايص يف العلوم الرتبوية، 

ملتزم بمكافحة االستعمار. اشتغل يف مكتب 
املستعمرات الربيطانية حيث جمع بيانات من 

مصدرها األصيل حول النظام االستعماري لجنوب 
أفريقيا، خالل إقامته  فيها كصحفي. من مؤلفاته 

أضواء عىل املستعمرات من املنظور السوفياتي  
.)1944(

ملا نلفظ عبارة »حقوق اإلنسان« نعني بالرضورة 
»حقوقا مماثلة لكل الكائنات البرشية«. ولكن، هناك 

عموما اعرتاف بأن طبيعة البرش غالبا ما تكون ناتجة 
عن الثقافة الخصوصية التي نما فيها الفرد. لذلك، 

إذا كان لكافة الناس عنارص مشرتكة يُمكن أن توّفر 
أرضية إلعالن عاملي للحقوق، فإن هذه العنارص ال 

بُّد أن تكمن إما يف الصفات املشرتكة ذات الطابع 
البيولوجي أو النفساني أو الروحي التي تظّل قائمة 

بقطع النظر عن الفوارق الثقافية، وإما من العنارص 
املشرتكة بني الثقافات التي يُمكن أن نعتربها مكونات 

كوينيس رايت )1890-1970(لثقافة عاملية.
أخصائي أمريكي يف العلوم السياسية
تحقيق اليونسكو 48-1947

ونتيجة لذلك، فإن الشعوب الخاضعة للسلطة 
االستعمارية، يف مجملها وال سيما ممثليهم 

األكثر ثقافة وتعليما، تالزمهم، إىل حد كبري، 
سمات اإلستياء والفساد املتولدة عن عجزهم 

السيايس. وال يجب أن نغفل أن يف ممارسة 
السلطة املطلقة فساد مطلق، وأن اآلثار 
النفسية للعجز املطلق ليست أقل رضرا.

رصخات من أجل التقدم 
االجتماعي

من الطبيعي أن نجد يف النصوص املتعلقة 
بحقوق اإلنسان انعكاسا لخيبات أمل الذين 

قاموا بصياغتها. وإذا أريد للحق، بعد أن 
يتم إعالنه، أال يبقى مجرد طموح خال 
من املعنى، وأن يتحول إىل »فكرة فعالة 

وأداة ناجعة«، فال بد أن يعرب عىل املطالب 
الطبيعية للُمغتاظني والبائسني يف املجتمع. 
ينادي العبد بـ»الحرية«، وضحية التمييز 

بـ»املساواة«، واملنبوذ بـ»اإلخاء«. أما أولئك 
الذين يستخدمهم رفاقهم كوسيلة بدال 

من احرتامهم كغاية فيرصخون »التقدم 
واإلنسانية«، ورصخة العامل املكبوت بسبب 

البطالة أو من أجل شغل ال يرضيه فهي »الحق 
يف الشغل«. ويطالب الذين تدوسهم أقدام 

أصحاب االمتياز والسلطة الساعني لتعزيز 
امتيازاتهم بـ»برنامج اجتماعي«. لذلك، 

فإن إعالنات حقوق اإلنسان هي حليفة قوية 
للتقدم االجتماعي، عىل األقل حال صدورها. 

ألّن التقدم االجتماعي ليس إال هو إعادة تنظيم 
املجتمع لصالح املحرومني.

ويوم ترشع الشعوب الخاضعة لالستعمار يف 
وضع إعالن للحقوق، من املتوقع أن تتطابق 
مطالبها عموما مع مطالب الفئات الضعيفة 

التي عانت من االضطهاد يف كل أنحاء العالم، 
لكن هذه املطالب سوف تكون مرتبطة، بصفة 
أخص، بما سّلطه عليهم النظام االستعماري. 

ويف الواقع، ملا تكون الشعوب القابعة تحت 
سلطة املستعمر قادرة عىل التعبري عن 

سخطها بكل وضوح، فذلك يعني أنها واعية 
تمام الوعي بوضعها االقتصادي الخصويص 
حيث يرتبط حرمانها من املداخيل بتبعيّتها 

السياسية، وأنها واعية كذلك بالعالقة العضّوية 
بني هذا الوضع وإنكار الحّريات املدنية يف 
األرايض امُلستَْعَمَرة. وعالوة عىل ذلك، فهذه 
الشعوب عىل استعداد تام للتقيد بالشعار 

التقليدي للديمقراطية »حّرية، مساواة، إخاء«، 
ألنه تم استغاللها لفرتة طويلة كوسيلة لتحقيق 

غايات غري غاياتها، وألن هذه الشعارات 
مناسبة إلحراج السلطات االستعمارية. 
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طابع عالمي

          ومقدس

من املؤسف االعرتاف بأن معظم البرش يعتربون 
أنه يحق لهم إنكار حقوق الغري، بل ويحق لهم 

مكافحتها. ولكن ما يثري األسف أكثر هو املظهر 
الحايل للعالم الذي ال يرتك املجال لألمل يف أي 

تحسن يف املستقبل القريب.

ولكن، ال يجب أن يحول ذلك دون تحقيق 
تطلعاتنا إىل عالم تكون فيه الصفة املقدسة 

لحقوق اإلنسان حقيقة بديهية غري قابلة 
للترصف، بالنسبة لجميع األفراد. وإذا سبق 

للبرشية، يف ما مىض، أن تمتعت بمثل هذه 
السعادة، فألن عددا متزايدا من األفراد سعوا 

بكل حماس لتحقيق َمثَل أعىل تم تصّوره منذ 
أمد بعيد. إن كل تقدم يف التفكري االجتماعي أو 

الشعور االجتماعي الذي يرّس حياة جماعية خالية 
من الرصاعات، لم يكن له أن يتحقق إالّ بقوة 
تطلعات مثيلة. وعليه، يجب عدم التخيل عنها.

حتى لو بقي الوثنيون متمسكني بإنكار خلود 
الروح، فذلك لن يمنع املؤمنني من االعتقاد بأن 
الروح خالدة ال محالة. وحتى إذا ما تبني اليوم 

أن الوثنيني كانوا عىل حق، فإن قوة اإليمان لدى 
املؤمنني سوف تثبت يف يوم ما خلود الروح.

وسوف يكون األمر كذلك بالنسبة لحقوق اإلنسان 
ما دمنا نؤمن بها، حتى ولو ظلت، لفرتة طويلة، 

موضع تجاهل وبقيت تفتقر لتعريف واضح.

لنفكر يف حماية الرشف.

تجرأ األسقف عىل صفع موزار، دون أن يتوقع 
أنه سيدخل تاريخ املوسيقى جّراء هذا الِفعل.

ومن كان، يف ذلك الزمان، قادرا عىل التنبؤ بأن 
رشف الفنان سوف يحتل مثل هذه األهمية يف 

املستقبل؟ ومن كان يف وسعه أن يتوقع أن هذا 
الفنان أو ذاك سينفر الحياة ألنه اكتشف يف قرارة 

نفسه أفكارا غري الئقة؟

ومن جهة أخرى، من كان يتوقع أن سيل الشتائم 
التي وجهها النقاد لفاغنر، وإبسن، وسرتندبرغ، 
وماهلر وغريهم ستُعترب، يف نهاية املطاف، بمثابة 

عالمات رشف؟ يف غياب مثل هؤالء األعداء ال 
يمكن بلوغ َعَظمة حقيقية.

متى سترشع حقوق اإلنسان ـ علما وأنها لن 
تمنعنا من التوّرط يف ارتكاب املظالم إن فرض 

علينا ـ يف إفهام اآلخرين بأنه من املخجل فرض 
مثل هذه املعاناة؟

وتكمن املأساة يف أن حقوق اإلنسان، شأنها شأن 
الديمقراطية، غري قادرة عىل الدفاع عن مقاصدها 

ضد االعتداءات والتدمري. وكل ما يمكن القيام 
به باسم هذه الحقوق ينال، يف واقع األمر، من 
حقوق املعتدين. وباملثل، فإن كل ما يصبو إىل 

تعزيز الديمقراطية، هو مناهض لها.

ولم يعد هناك من سبيل سوى اللجوء إىل اإلقناع.

يبدو أن حقوق اإلنسان يجب أن تقترص عىل 
عدد من املطالب يقل عّما يفرتضه هذا املفهوم 

الطموح.

تتسم أغلب النزعات العقائدية بكونها قرصية 
ومتعارضة، بل أحيانا قتالية، واستفزازية 

وعدوانية. وقد تتعرض لالندثار إن أصبحت 
متسامحة.

هل من واجب اإلنسان أن يسّلم بما هو حقيقي؟ 
هل يجدر حماية الحق يف التسليم بما هو زائف؟

إن كان يوجد فرق بني القانون العام والقانون 
املدني وحقوق اإلنسان، فال بد أن يقترص عىل 

ما ييل:

تسعى حقوق اإلنسان إىل إحداث توازن بني    -
القوة واملقاومة، ولو يف املجاالت التي لم يجد 

لها القانون العام حلوالً حتى اآلن.

يجب اكتشاف الحد األدنى لحقوق تكون   -
صالحة لجميع الشعوب واألجناس.

من الواضح أن صياغة إعالن لحقوق اإلنسان 
تقع عىل عاتق منظمة  تكون يف »طليعة« التقدم 

يف مجال القانون العام. ]...[

إن صعوبة تعريف الحقوق تكمن يف تعارض 
املصالح التي ينبغي حمايتها. غاليليو، الذي 

وضع ِسْفر التكوين موضع الشك، والكنيسة التي 
ال تبيح البتة أي طعن يف الكالم اإللهي، يحتاجان 

كالهما للحماية ولهما الحق يف ذلك، عىل حد 
السواء. ]...[

عىل الحضارة والثقافة التي تعتمد حرصيا عىل 
املعارف العلمية، أن تتوصل، بعد بلوغ التقدم، 
إىل تحقيق التوازن بني املصالح املتعارضة. وال 
شك أن ذلك التوازن قد ال يتحقق إال بعد مرور 

عدة قرون، بسبب معارضة القوى املهيمنة، 
إضافة إىل أن املصالح ذات الصلة ليست معروفة، 

أو ال تنكشف يف الوقت املناسب.

بقلم أرنولد شونبارغ

»حتى لو بقي الوثنيون متمسكني بإنكار خلود الروح، فذلك لن يمنع املؤمنني من 

االعتقاد بأن الروح خالدة ال محالة. وحتى إذا ما تبني اليوم أن الوثنيني كانوا عىل 

حق، فإن قوة اإليمان لدى املؤمنني سوف تثبت يف يوم ما خلود الروح«. هذا ما كتبه 

امللحن النمساوي-األمريكي أرنولد شونبارغ )1874 - 1951(، مضيفا: »سوف يكون 

األمر كذلك بالنسبة لحقوق اإلنسان ما دمنا نؤمن بها، حتى ولو ظلت، لفرتة طويلة، 

موضع تجاهل وبقيت تفتقر لتعريف واضح«. هذا ما ورد يف النص الذي أرسله 

شونبارغ إىل اليونسكو من لوس أنجلوس يف 21 يوليو 1947 والذي يحمل عنوان 

»حقوق اإلنسان«. مقتطفات.
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إن الوصايا العرش هي دون أدنى شك من حقوق 
اإلنسان األوىل التي تمت صياغتها. وتضمن هذه 

الوصايا الحق يف الحياة والحق يف املِْلكية، كما 
أنها تحمي الزواج، والَقَسم والعمل، ولكن بما أنه 

ال يوجد إالّ إله واحد، فهي تنكر حرية املعتقد.

يتساءل سرتيندبرغ: »كيف يمكن يل أن أحب 
الخري ُحّباً حقيقياً دون أن أكره الرش؟« . ومن 

هنا تربز اإلرادة، بل ورضورة مكافحة الرش.

لهذا السبب، يعتقد البعض أنه من الرضوري 
مكافحة الفن »الربجوازي«، والبعض اآلخر 

األسلوب الفلسطيني، باعتباره غريبا عن عرقنا، 
وهو األسلوب الذي بدأ مع أدولف لوس العظيم.

تتوفر لدى املناضل إرادة وواجب االنتصار، ولديه 
إرادة وواجب اضطهاد املهزومني.

ولكن ما عىس أن يكون مصري الحقوق اإلنسانية 
للذين آمنوا بأشكال فنية أو أفكار آلت إىل 

الهزيمة؟ ]...[

هل حق املرء يف أن يُولد هو حق من حقوق 
اإلنسان؟ أو هل الحق يف تنظيم النسل هو الذي 

يُعترب حقاً من حقوق اإلنسان؟ وهل يحق لنا أن 
نرتك الذين ُولدوا بأعداد أكثر من الالزم، يموتون 

جوعاً؟

ما هي تعاليم األديان يف هذا الشأن؟ ]...[

كل هذا يطرح مشاكل خطرية قد تجرنا إىل 
التشاؤم.

ومع ذلك، علينا التمسك برغبتنا يف إضفاء طابع 
عاملي ومقدس عىل حقوق اإلنسان. 

لدينا يف قرارة أنفسنا قوة اإلرادة مقرتنًة بعزيمة 
اإلبداع.

أرنولد شونبارغ )1874 - 1951( ملحن 
نمساوي-أمريكي، من أشهر املجددين يف القرن 

العرشين. ابتكر مناهج جديدة يف التأليف 
املوسيقي، مع إيالء أهمية كبرية للموسيقى 

الالنغمية، طبقها يف تدريسه بمعهد املوسيقى 
مالكني، يف بوسطن، قبل أن ينتقل إىل كاليفورنيا 

عام 1934، حيث أمىض بقية حياته كأستاذ 
يف جامعة كاليفورنيا الجنوبية ويف جامعة 
كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وقد حصل عىل 

الجنسية األمريكية يف عام 1941.    

عمل من مجموعة الظاهر/الخفي، للمصورة 
الفرنسية فلور-آيل سورون.

© Flore-Aël Surun / Tendance Floue
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لذلك، قامت النساء بتطوير اسرتاتيجية بديلة. 
حسب التقاليد، وبمناسبة إقامة حفالت أو 
لقاءات رسمية، من املعتاد أن تُغنّي النساء 

معا، ويُفرتض أن يبقى الحضور ملتزما 
الصمت واالنصات، طيلة اإلنشاد الذي قد 

يتواصل ساعات. فقررت النساء إدراج بعض 
األغاني للتنديد بالعنف العائيل. قد اتضح أن 

هذه الطريقة التي تضع األزواج يف مجابهة 
عمومية مع ضحاياهم، أنجع بكثري من اللجوء 

إىل العدالة الرسمية. هذا ما بينه بحث أنجزه 
مركز التفاعل الثقايف حول حقوق اإلنسان، 
الذي أنشأه يف بيجني )الصني( سنة 2014 

جامعيّون صينيون وأفارقة وأوروبيون. 

وتم التعرف عىل مثال آخر يف الهند، يربهن 
عىل مدى جدوى اآلليّات غري الحكومية   
ومرشوعيتها االجتماعية، حيث تّم تركيز 

محاكم نسائية يف املناطق الريفية تُسّمى ناري 
أداالت. وترأس هذه املحاكم نساء ال تعلمن 

من القانون الجنائي الهندي إال القليل، لكنهن 
تتوّصلن إىل حل القضايا بآلية الوساطة. 

ويف ذلك بديل جيّد عن اإلجراءات الطويلة 
وامُلكلفة  للمحاكم الرسمية، وهو رغم بعض 

نقائصه، يحظى بمساندة محّلية وبتمويل من 
الحكومة الهندية.

 املبادرات امُلتأتية من املجموعات الثقافية ذاتها 
من شأنها أن تدوم أكثر وأن تكون أكثر نجاعة 

مقارنة بالتغرّيات مفروضة عليها من أطراف 
خارجية، األجانب أو من قبل الدولة. وتستحق  
هذه النظم الحمائية املنبثقة عن املجموعات أن 

تُؤخذ يف االعتبار.

طرق تفكري مختلفة

قبل سبعني سنة، لم تكن اليونسكو عىل موقف 
مخالف، إذ أكدت عىل أن »نجاح إعالن ]عاملي 
لحقوق اإلنسان[ يتطّلب ال فقط وجود سلطة 

قادرة عىل حماية الحقوق وعىل تطبيقها، وإنما 
يتطّلب أيضا أن يكون جميع الناس قادرين 
عىل استيعاب هذا اإلعالن، وهو أمر رضوري 

العتماده وتطبيقه«.

ويف أفريقيا، مثلت فلسفة أوبونتو، التي ترتكز 
عىل مفهومي اإلنسانية واإلخاء، مصدر إلهام 

للجنة الحقيقة واملصالحة يف أفريقيا الجنوبية.  
ومن األمثلة الشهرية الستخدام آليات تقليدية، 

مشاركة محاكم غاكاكا يف عملية املصالحة 
الوطنية بعد اإلبادة الجماعية يف رواندا سنة 

1994. وغريها من األمثلة عديد يف هذا املجال.

خيارات بديلة

يُعترب ميثاق ماندن من أقدم الدساتري يف 
العالم، رغم أنه شفاهي وينقل من جيل إىل 

آخر. هذا امليثاق الذي أعلنت عنه يف بداية 
القرن الثالث عرش اإلمرباطورية املاندينغية، 

التي كانت تمتد يف العرص الوسيط عىل 
مساحة كبرية من أفريقيا الغربية، يتألف من 

»ديباجة« ومن سبعة »فصول« تدعو إىل السلم 
االجتماعية مع احرتام التنّوع، وحرمة الذات 

البرشية، والتعليم، وسالمة الوطن، واألمن 
الغذائي، وإلغاء العبودية بالغزو، وحرية 
التعبري واملبادرة. هذه املبادئ التي ترسم 

حقوق وواجبات أعضاء املجتمع املاندينغي 
ما زالت نافذة املفعول وتحظى بدعم السلطات 

املحلية والوطنية يف مايل.

وإن تم تسجيل ميثاق ماندن من طرف 
اليونسكو يف قائمة الرتاث الثقايف الالمادي 
لإلنسانية سنة 2009، فألنه يمثّل نموذجا 

واضح الداللة لتنظيم اجتماعي وقانوني 
تقليدي، وكان يتحتم أاّل نرتكه يدخل طّي 

النسيان.

يف الطرف اآلخر من القارة األفريقية، يف 
سوازيلند بالذات، هناك نظام مجتمعي  

يستحق اهتمامنا. يف هذا البلد، كما هو الشأن 
يف عديد البلدان األخرى، ليس للمرأة التي 

تتعرض للعنف العائيل من خيار للدفاع عن 
نفسها سوى تسجيل الحادث لدى الرشطة. 
لكن هذا التميش غري مجدي، ذلك أن قبوع 

رب العائلة يف السجن يؤدي يف آخر املطاف إىل 
حرمان كل العائلة من موارد العيش.

حقوق اإلنسان

       واآلفاق الثقافية

بقلم ليونال فري وأنماري ديزنتيا

الجدل القائم حاليا حول البعد الكوني 

لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يدعونا 

إىل استحضار املساعي التي قامت بها 

اليونسكو منذ 1947 لتوسيع نطاق 

التفكري حتى يشمل  آفاقا ثقافية 

مختلفة.

يحظى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، يف 
يومنا هذا، بتأييد معظم الدول وأصبح جزءا 

ال يتجّزأ من القانون الدويل. إال أن الساحة 
الدولية تغرّيت منذ إقراره سنة 1948. فقد 

تغريت عضوية الجمعية العامة لألمم املتحدة 
التي أصبحت أكثر تنّوعا، إضافة إىل أن الدول 

لم تعد العنارص الفاعلة الوحيدة يف الساحة 
السياسية، إذ يتحتّم عليها اآلن التعامل مع 
فاعلني عىل مستوى فوق وطني، أو يتعدى 

حدود األوطان أو محيل، الذين يُولدون معايري 
جديدة، ويُعيدون صياغة القواعد األساسية 

املسلم بها أو يعرتضون عليها.

من ناحية أخرى، فإن القانون الدويل لحقوق 
اإلنسان ليس النظام املعياري الوحيد. إذ تُوجد 

خيارات أخرى ال تتّسم بالصبغة القانونية، 
مثل القواعد التي ترتكز عىل التقاليد، أو 

األديان، أو العادات االجتماعية والثقافية، 
والتي يتم االستناد إليها إلثبات الحقوق 

األساسية للبرش.

يف العديد من املجتمعات اإلفريقية وبعض 
البلدان اآلسيوية، يُنظر إىل حقوق الكائنات 

البرشية وإىل واجباتها من حيث العالقة 
باملجموعة  وليس بالفرد. وبينما تُؤّكد 
الليربالية عىل حقوق الفرد غري القابلة 

لالنتهاك، تُعري الكونفوشيوسية يف الصني، 
مثال، اهتماما أكرب للواجبات إزاء املجموعة.  

https://ich.unesco.org/ar/RL/-00290?RL=00290
https://ich.unesco.org/ar/RL/-00290?RL=00290
https://ich.unesco.org/ar/RL/-00290?RL=00290
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زاوية كبرى

معّلقة من تصميم الفنانة سارا هارتويغ 
 )أملانيا(، عرضت يف مسابقة واحد

من أجل الجميع والجميع من أجل واحد!، 
التي نّظمتها سنة 2018 جمعية فور 

تومورو، بمناسبة الذكرى السبعني لإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان.

كما تُؤّكد هذه الوثيقة  قناعة املنظمة بأنه 
»بقدر ما نتعمق يف معالجة موضوع حقوق 
اإلنسان التي نحن مطالبني بها حاليا، بقدر 

ما تتضاعف آمالنا« ]ص.4[. وتُحّذر الوثيقة 
كذلك من تداعيات التأويالت املختلفة املتصلة 

بتنّوع الثقافات التي قد تؤول إىل عرقلة 
االتفاقية وتعطيل تطبيق الحقوق املنصوص 

عليها يف اإلعالن.

ويف نفس السياق، حسب وثيقة سابقة - 
مذكرة حول حقوق اإلنسان مؤرخة يف 27 

مارس 1947 ]ص.6[ - كانت اليونسكو ترى 
أنه ال يُمكن »تجاهل النظريات األخرى لحقوق 
اإلنسان التي برزت يف أنحاء أخرى من العالم، 

أو التي هي يف طور الربوز أو التي ستربز 
مستقبال«.

وبعد ذكر الفاشية كأتَم مثال لِنظام سيايس 
ال يمكن مساندته نظريا، وكنظام فاقد ألية 

مصداقية ومنهزم عىل أرض الواقع، ترى 
املذكرة بأن » صيغة جديدة تماما لحقوق 

اإلنسان هي الوحيدة القادرة عىل تجسيم  رؤية 
رجل مثل املهاتما غاندي أو تلك التي يتبناها 

العديد من املفكرين الهنود املؤمنني بأهّمية 
الجانب االجتماعي وقيمة التأمالت والتجارب 

الروحية بالنسبة للشخص«.

وتختم املذكرة بالقول: »كل يشء يدعونا إىل أن 
نكون عىل يقني بأن أشكال الفكر التي تتبلور 
اآلن لدى شعوب الجنس األسود أو األسمر أو 
األصفر، سوف تُؤّدي إىل تعابري أكثر تنوعا«.

رغم هذا املجهود الذي قامت به اليونسكو 
لتوسيع اآلفاق الثقافية عند إعداد اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان، فإن التقاليد 
والفلسفات اآلسيوية واألفريقية لم يُؤخذ 
بها. ورغم أن موضوع اختالف الثقافات 

كان ُمدرجا يف جدول األعمال، فإن املنظور 
األوروبي لحقوق اإلنسان هو الذي طغى يف 
آخر املطاف. ويستند إىل الفلسفة السياسية 

الليبريالية ويرّكز عىل الحقوق الطبيعية للفرد 
أكثر بكثري من املجتمع أو الثقافة. إضافة 

إىل ذلك، فإن إجراءات املطالبة بهذه الحقوق 
وتطبيقها ُمتجذرة يف الثقافة القانونية الغربية 

التي تلعب فيها الدول وامُلرّشعون األدوار 
الرئيسية.

خالل السبعني سنة األخرية، سّجل كل من 
التنّوع الثقايف، وتأثري الفاعلني املستقلني 

عن الدولة، وتعدد األشكال القانونية، تطورا 
ملحوظا. وال بّد من أخذ هذا التطّور مأخذ الجد 

حتى يتم نقل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
إىل املجموعات املحّلية، وحتى يصبح فعليا يف 

الظروف والثقافة الخاصة بها. 

إن الجدل القائم حاليا حول الغياب شبه التام 
لألفكار غري الغربية يف املعايري امُلتصلة بحقوق 

اإلنسان، والذي يعرب عن انزعاج جزء من 
سكان العالم، يبني أن هذا امللف الذي فتحته 

اليونسكو سنة 1947 قد أُغلق قبل أوانه 
ويستحق أن يُفتح اليوم من جديد.

ليونال فري دبلوماسيي  هولندي شغل منصب 
سفري لحقوق اإلنسان من 2010 إىل 2014 وسفري 
مندوب دائم للمملكة الهولندية لدى اليونسكو من 

سبتمرب 2014 لغاية سبتمرب 2018.

أنماري ديزنتيا اختصاصية يف حقوق اإلنسان 
والسياسة الدولية وهي موظفة حاليا لدى وزارة 

الداخلية والعالقات باململكة الهولندية.

 

هذا مقتطف من التقرير الذي قدمته يوم 
31 يوليو 1947 تحت عنوان أسس إعالن 

عاملي لحقوق اإلنسان ]ص.1[، لجنة الخرباء 
التي جمعتها اليونسكو بهدف املشاركة 
يف عملية صياغة اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان. وقد أجرت املنظمة لذلك الغرض، 
تحقيقا دوليا حول املبادئ الفلسفية لحقوق 
اإلنسان ]موضوع امللف الرئييس لهذا العدد 

من الرسالة[، قصد إثراء النقاش بعنارص 
رئيسية مستقاة من مختلف التقاليد ومختلف 

الرؤى للعالم.
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بتعّلة حجب العني الرشيرة التي قد تكون أصابت جيزال، 20 سنة، اقتادها أحد أصدقاء 
والديها إىل مكان معزول واغتصبها. وتُؤّكد جيزال: »أعرف أن له سوابق يف هذا املجال«. 

ويُقال بأنه اغتصب طفلتني من سن 12 و15، لم يجرؤ والداهما عىل القيام بأي رد فعل 
خوفا من العواقب. أما جيزال، فهي تريد أن تُنصفها العدالة.
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 جيزال، ماري،
      فيفيان وماليني النساء األخريات

الصور : بينيديكت كورزان/نور

النص : كاترينا مركيلوفا

تنرش رسالة اليونسكو هذا التحقيق 
املصور بمناسبة اليوم العاملي للقضاء عىل 

العنف امُلسّلط عىل النساء، يف 25 نوفمرب.

ألسباب أمنية، تّم تغيري كافة أسماء النساء 
الالتي شاركن يف املرشوع الفوتوغرايف.

وقد اختارت ماري، كما فعلت ثالث نساء أخريات 
ومراهقة من هايتي، أن تنضّم  إىل حركة نضالية 

تتمثل يف مرشوع فوتوغرايف يحمل عنوان »ضد 
إرادتهن«، وهو مرشوع بعثته منظمة أطباء 
بال حدود سنة 2016 بالتعاون مع امُلصّورة 

الفرنسية بينيديكت  كورزان.

»دعنا نأخذ السيارة ونغادر بورت-أو-برانس. 
لنذهب إىل عني زاباث. أود أن تأخذي يل صورة 
وأنا أرتدي لباسا تقليديا، يف املاء، كما لو كنت 

أغسل املالبس«. 

اختارت ماري يف حّصة التصوير مشهدا يرمز إىل 
التطهري حتى تنتعش وتتحرر من تجربة مريرة، 

لتفتح صفحة جديدة يف حياتها عىل أسس سليمة، 
وتؤكد: »أريد امليض قدما، وأتمنى أن أصبح 

صحافية«.

وتقول امُلصّورة بينيديكت  كورزان: »يف حديثي 
لهؤالء النساء، لم يكن بإمكاني االقتصار عىل 

مأساتهن ألن جميعهن كان يسعى إىل تجاوزها. 
وبذلك ُفتحت أمامي  آفاق جديدة إلجراء التحقيق 

الفوتوغرايف«.

هايتي، سنة 2015. طالبة يف العرشين من 
عمرها، تجول شوارع العاصمة بورت-أو-برنس 

بحثا عن شغل. دعنا نسميها ماري. يقّدم لها 
شاب يد املساعدة. »اقرتح عيلّ مرافقته إىل بيته 

القتناء وثائق كان قد نسيها هناك. ملا وصلنا، 
أشهر سالحه، وحدث ما حدث«. هكذا ذهبت 

ماري  ضحية عملية اغتصاب.

قّصة هذه الفتاة الهايتية ليست، مع األسف، 
سوى عيّنة من بالء متفيش عىل نطاق واسع. إن 
العنف املمارس ضد النساء ليس له حدود، فهو 
يسلط عىل النساء بكل ثقله ويسبب لهن املعاناة 

ويشوه ُسمعتهن يف كل أنحاء العالم، مهما 
كانت ثَقافتهن أو ِديانتهن ومهما كان وضُعهن 

االجتماعي واالقتصادي.

وبما أن هذا العنف املسكوت عنه يف العديد من 
املجتمعات يحبس النساء يف بوتقة الصمت، 

فهو غري مذكور يف اإلحصائيات. ويبقى سرب 
اآلراء الوسيلة الوحيدة الكفيلة بإعطاء فكرة عن 

ضخامة املشكلة. وحسب املنظمة العاملية للصحة، 
فإن ثلث نساء العالم يتعّرضن للعنف الجسدي 

أو الجنيس أثناء حياتهن.

ورغم الشعور بالخجل أو بالذنب، ويف الكثري من 
األحيان رغم الخوف من االنتقام، فإن أصوات 
النساء ترتفع أكثر فأكثر لكرس جدار الصمت. 
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يف هايتي، حيث لم يتم تصنيف االغتصاب 
كجريمة إال منذ سنة 2005 )إذ كان يُعترب إىل حد 
ذلك التاريخ اعتداء عىل األخالق(، رّصحت %28 
من النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني 15 و49 

سنة أنهن تعّرضن إىل شكل من أشكال العنف 
الجسدي، كما أن أكثر من  10% من النساء 

ذهبن ضحية اعتداء جنيس.

وحسب صحيفة النيويورك تايمز، إثر زلزال سنة 
2010، فاق عدد االعتداءات الجنسية يف املخيمات 

املؤقتة  يف العاصمة الهايتية بورت-أو-برانس 
التي دّمرها الزلزال، نسبة عرشين مرة مقارنة 
ببقية مناطق البالد. وقد سجلت منظمة أطباء 

بال حدود من جهتها فشل نظام العناية بضحايا 
العنف الجنيس املرتكز عىل النوع الجنيس: افتقار 
للمؤسسات التي تمنح الرعاية الصحية والنفسية 

املالئمة، والغياب شبه الكيل للحماية االجتماعية 
والقانونية.

وسعيا لجلب االنتباه لهذه املشكلة التي لم تُراع 
بالقدر الكايف والتي كثريا ما تّم التقليل من 

أهميتها يف اإلحصائيات الرسميّة، بعثت هذه 
املنظمة اإلنسانية برنامجها الفوتوغرايف، بعد 

سنة من فتح مصّحتها  يف بورت-أو-برانس التي 
تحمل اسم »بران مانام« )وهي عبارة مأخوذة 

من اللغة الهايتية املخرضمة وتعني »خذ بيدي«(. 
وخالل سنتني، استقبلت املصحة 1300 ضحية 

اعتداء جنيس، ال تتجاوز أعمارهن 25 سنة يف 
أغلب الحاالت. أما الرقم الذي يُثري االنشغال 

بشكل خاص فهو املتعلق بنسبة الضحايا 
القارصات والتي بلغت %53.

بالنسبة لليونسكو، يُمثّل تعليم الشباب الحل 
الحقيقي الوحيد عىل املدى الطويل ملكافحة 

العنف املرتكز عىل الجنس. ورغم األرقام امُلفزعة 
ـ يبلغ عدد األطفال ضحايا مختلف أشكال 
العنف املرتكز عىل الجنس 246 مليون  كل 

سنة ـ فإن عدد األطفال والشبان الذين يتلّقون 
تربية جنسية كاملة مندمجة يف الربامج التعليمية 

)ترتكز عىل تعّلم النواحي املعرفية والعاطفية 
والجسدية واالجتماعية للجنسانية( يبقى محدودا 

جدا. والحال أن فوائد هذه الرتبية ال جدال فيها: 
فهي تعلم الشباب ليس فقط ضبط النفس أمام 
أي شكل من أشكال العنف املرتكز عىل الجنس، 

وإنما أيضا كيفية الحذر منه وسبل التعّرف عليه 
وطرق الحصول عىل املساعدة.

ويف سنة 2018، أصدرت املنظمة نسخة ُمحيّنة 
من املبادئ الرئيسية الدولية  للرتبية الجنسية 

أُعّدت بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة املشرتك 
لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، وصندوق 

األمم املتحدة للسكان، وصندوق األمم املتحدة 
للطفولة )اليونيسف(، وهيئة األمم املتحدة 

للمرأة واملنظمة العاملية للصحة. و هو كتاب 
موجه للمسؤولني عن الرتبية وعن الصحة، 

وكذلك ملسؤولني آخرين من ذوي العالقة، بهدف 
مساعدتهم عىل تطوير برامج ومعدات متعلقة 

بالرتبية الجنسية وعىل تطبيقها.

https://www.nytimes.com/2012/12/09/opinion/sunday/haitis-silenced-victims.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2012/12/09/opinion/sunday/haitis-silenced-victims.html?_r=0
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https://www.msf.org/sites/msf.org/files/msf-sgbv-haiti-english-def-web-spreads_0.pdf
https://www.msf.org/sites/msf.org/files/msf-sgbv-haiti-english-def-web-spreads_0.pdf
https://www.msf.org/sites/msf.org/files/msf-sgbv-haiti-english-def-web-spreads_0.pdf
https://www.msf.org/sites/msf.org/files/msf-sgbv-haiti-english-def-web-spreads_0.pdf
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يف مخيم ُمؤّقت ببورت-أو-برانس، يتسلل رجل إىل خيمة ُممّزقة. كانت سارة 
البالغة من العمر 13 سنة، بمفردها ولم يكن هناك من يحميها… »هو شخص 
نعرفه، كان يقطن يف حيّنا«، هذا ما رّصحت به والدة الفتاة التي أصبحت اآلن 

تعرتض عىل أن تُواصل ابنتها سارة تعاطي نشاطها املفضل: الرقص، وتوضح: 
»يبدو يل أن جسمها يظهر أكثر من اللزوم عندما ترقص«.
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»تعرفت عىل هذا الولد يف الشارع. بدأنا نتجاذب أطراف الحديث.
خربته بأنني أبحث عن شغل فأجابني فورا بأن أحد أصدقائه 

يبحث عن شخص له صفاتي. ثم اقرتح عيلّ أن أصاحبه إىل 
منزله ليتناول بعض الوثائق«. ومن هنا بدأت محنة ماري التي 

اغتُصبت يف سن العرشين، تحت التهديد بالسالح ... 
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معلقة إشهارية يف قاعة تجميل يف 

أنهج كروا دي بوكي، التي تبعد 
12 كلم عن بورت-أو-برانس، 

العاصمة الهايتية.
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كان الولد صديقا لفيفيان يف املدرسة، وهي فتاة تبلغ من 
العمر 22 سنة. دعاها إىل بيته ليُقرضها كتابا. »سألته مرارا 

إن كان والده يف البيت، وكان يُجيب بنعم«. وعندما وصال، 
كانت البيت خالية. كان االغتصاب متعمدا.
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قلوب مضيئة ترمز إىل 171.635 مهاجر 
عربوا البحر األبيض املتوسط سنة 2017. 

جزء من نصب قلب ُمفعم باألمل )3 يف 3م، 
2017( للمصور الفرنيس باتريك ويلوك. 

التقنيات: لوحات سوداء من جبال البرييني، 
قارب مكّون من قوارير بالستيكية، وقلوب 

من غاز النيون األحمر.
© Patrick Willocq 

أفكار
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يستفيد العمال املهاجرون وأبناؤهم فكريا 
واجتماعيا من املدرسة حيث يكتسبون معرفة 

املجتمع الذي يستقبلهم. كما أن طالبي 
اللجوء الذين ينتظرون تقرير مصريهم، هم 

يف حاجة إىل دروس لتعّلم اللغة، ناهيك القرّص 
غري املصحوبني. وبالنسبة للمهاجرين غري 

الحاصلني عىل وثائق اإلقامة، فإن االحراز عىل 
التعليم األسايس يُوّفر لهم نوعا من االستقرار 

وحّدا أدنى من االنسجام يف حياتهم، عالوة 
عىل تعزيز الثقة يف النفس. إن الحق يف التعليم 

يُحتّم عىل الدول تمكني األفراد من الحصول 
عىل الخدمات واملوارد املالية الرضورية  كي 

ال يُحرم أحد من املؤهالت املدرسية األساسية، 
ولو بالحد األدنى.

 تعليم
       المهاجرين:

         حّق إنساني غير قابل للتصرف

بقلم فونس كومانس

كثريا ما نعترب الحق يف التعليم حقا 

مكتسبا... لحني أن نحرم منه. يمثل 

التعليم أداة رضورية للدفاع عن حرية 

املهاجرين وكرامتهم، ويعترب رشطا 

أساسيا كي يصبحوا عنارص كاميل 

الحقوق يف املجتمعات التي يندمجون 

فيها. لكن هذا التطّلع املرشوع 

يصطدم عىل أرض الواقع ببعض 

العقبات.
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إال أن الوضع الرتبوي لطالبي اللجوء والالجئني 
املقيمني يف املخيمات امُلؤقتة يف البلدان 

املجاورة، عىل الحدود مع الدول التي تشهد 
نزاعات )عىل غرار لبنان، واألردن، واليونان 

وتركيا(، قد يكون هّشا بحكم قّلة املوارد 
املادية )بنايات، أدوات مدرسية(، والبرشية 

)ُمدرسون ُمؤّهلون( واملالية.

ويف هذه الحالة، ملن تعود مهّمة تفعيل حّقهم 
يف التعليم؟ إىل املجموعة الدولية دون شك. لكن 

ذلك يتطّلب التزاما حازما وعزيمة سياسية 
قويّة لحماية من هم يف وضعية هشة. وكثريا 

ما يستوجب الوضع إيجاد موارد مالية إضافيّة 
لتسديد حاجيات هذه املجموعات يف مجال 

التعليم. وتعتمد املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني إىل حد كبري عىل 

تربعات خصوصية لتنفيذ برامجها الرتبوية يف 
مخيمات الالجئني. إذا حرم هؤالء األطفال من 

تعليم أسايس جيّد، فإن جيال كامال سيكون 
مآله الضياع.

الجئ صغري السن عند وصوله إىل جزيرة 
ساموس باليونان )2016(.

تنرش  رسالة اليونسكو هذا املقال مساهمة 
منها يف االحتفال  باليوم العاملي للمهاجرين 

)18 ديسمرب(

الحق يف التعليم الذي ينص عليه الفصل 26 
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هو أداة 
أساسية لحماية الكرامة البرشية. والجدير 
باملالحظة أن معنى حقوق اإلنسان يزداد 

وضوحا ملا يصبح تفعيلها مهددا. وعىل سبيل 
املثال، عندما يضطّر أناس إىل الفرار هروبا من 

نزاع ُمسّلح أو من االضطهاد، أو إىل الهجرة 
لتحسني أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية، 

فإن وضعهم الرتبوي يف الدول التي يهاجرون 
إليها قد يكون غري مضمون.

بالنسبة للمهاجرين، التعليم هو أفضل وسيلة 
ليُصبحوا أعضاء كاميل الحقوق يف مجتمع 

البالد املضيفة.
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الضمانات املنصوص عليها…

يضمن القانون الدويل لحقوق اإلنسان التعليم 
للجميع دون أي تمييز. ويشمل مبدأ عدم 

التمييز  كل الذين هم يف سن الدراسة ويقيمون 
داخل إقليم دولة ما، بمن فيهم الذين ال 

يحملون جنسية تلك الدولة، برصف النظر عن 
وضعهم القانوني. وعليه، بإمكان املهاجرين 

الذين هم يف وضعية غري قانونية أو الذين 
ال يملكون وثائق اإلقامة، املطالبة بالحق يف 

التعليم. وهو حق يفرض التزامات آنيّة ال لبس 
فيها، وال يرتك للدولة أية حرية يف الترصف يف 

هذا املجال. أي شكل من أشكال التمييز ممنوع 
ألن يف ذلك مساس بجوهر القانون الذي يضمن 

املساواة يف الحق يف الدخول إىل املؤسسات 
الرتبوية، ويمكن وصف هذه املساواة بكونها 

لّب القانون أو مضمونه األسايس األدنى.

هذا املبدأ نابع من الطبيعة الكونية لحقوق 
اإلنسان. ويمكن اتّخاذ إجراءات خصوصية 
لحماية الحق يف التعليم استنادا إىل اتفاقية 
1951 الخاّصة بوضع الالجئني التي تنص 

يف فصلها 22 عىل أن »الدول املتعاقدة  تمنح 
الالجئني نفس املعاملة املمنوحة ملواطنيها يف 
ما يخص التعليم االبتدائي، وتمنحهم أفضل 
معاملة ممكنة، عىل أال تكون يف أي حال أقل 

رعاية من تلك املمنوحة لألجانب عامة يف نفس 
الظروف، يف ما يخص فروع التعليم غري 

االبتدائي، وخاصة عىل صعيد متابعة الدراسة، 
واالعرتاف باملصّدقات والشهادات املدرسية 

والدرجات العلمية املمنوحة يف الخارج، 
واإلعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم 

املنح الدراسية«.

باإلضافة إىل ذلك، تنص املادة 3 )1( من 
االتفاقية الخاصة بحقوق الطفل )1989( 

عىل أنه »يوىل االعتبار األول للمصالح الفضىل 
للطفل« يف جميع اإلجراءات املتعلقة باألطفال. 

ويشمل ذلك تقديم الخدمات الرتبوية لكافة 
املهاجرين.

وتضمن االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
العمال املهاجرين وأفراد أرسهم )1990( 

املساواة يف معاملة العمال املهاجرين وأطفالهم 
وأفراد عائالتهم مع مواطني دولة العمل. ويف 
ما يخّص تعليم األطفال، تنص املاّدة 30 عىل 

أنه »لكل طفل من أطفال العامل املهاجر الحق 
األسايس يف الحصول عىل التعليم عىل أساس 
املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية«. 

وال يجوز رفض أو تقييد إمكانية االلتحاق 
باملؤسسات الحكومية للتعليم قبل املدريس أو 

باملدارس بسبب الوضع غري النظامي من حيث 
اإلقامة أو تشغيل أي من الوالدين، أو بسبب 

الوضع غري النظامي القامة الطفل يف دولة 
العمل«. ولكن املشكل يكمن يف أن العديد من 
الدول امُلشّغلة لم تُصادق عىل هذه االتفاقية، 

وال شك يف أن السبب يعود ملا تتضمنه من 
التزامات صارمة. 

وعىل املستوى اإلقليمي، تتضّمن االتفاقية 
األوروبية لحقوق اإلنسان )1950( أحكاما 
واضحة وجليّة تنص عىل أنه »ال يجوز أن 

يُحرم أي إنسـان من حقه يف التعلم« )املادة 2، 
الربوتوكول اإلضايف(.

وحسب قانون االتحاد األوروبي، يحق للُقرّص 
من طالبي اللجوء واملهاجرين التمتع بالتعليم 

يف نفس الظروف امُلتاحة ملواطني الدول 
األعضاء يف االتحاد األوروبي. وهو حق يمكن 

امُلطالبة به من طرف أّي شخص يخضع 
للسلطة القضائية لدولة من الدول امُلوّقعة عىل 
االتفاقية، بمن فيهم، إذن، املهاجرون يف وضع 
غري نظامي. إال أن فروع التعليم املسموح بها 

بموجب هذا الحق تقترص عىل التعليم االبتدائي 
والثانوي.

... والصعوبات عىل أرض الواقع

يطرح تفعيل حق املهاجرين يف التعليم عددا 
من التحديات واملعضالت عىل حكومات الدول 

املضيفة.

فقد تستدعي مراعاة الصالح العام املتمثل يف 
اجِتناب تجّذر الوافدين يف وضع غري نظامي 
يف املجتمع بواسطة التعليم، االكتفاء بتوزيع 

املوارد املحدودة حرصيا عىل األشخاص 
الحاصلني عىل رخصة إقامة، ولكن أيضا 
قد يكون من الصالح العام يف املستقبل  

تشغيل اليد العاملة املهاجرة ملواجهة تقّدم 
سن السكان.

عمل للفنان األملاني ليون لوانرتوت، أُنجز 
يف إطار مبادرة ٍ#آرت4غلوبالغولس التي 
أطلقتها أوت-هنريات أوهوفن، السفرية 

الخاصة لليونسكو املكلفة بتعليم األطفال 
املحتاجني لإلغاثة.
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ولكن، من جهة أخرى، للوافدين الجدد 
مصلحة مرشوعة يف أن يُصبحوا أعضاء 

كاميل الحقوق يف املجتمع، بفضل مشاركتهم 
واندماجهم التدريجي. ويف هذا املضمار، 

يكتيس التعليم دورا أساسيّا. فإذا كانت الدول 
حّرة يف اتّخاذ قرار توزيع مواردها املالية، 
يجب عليها يف نفس الوقت احرتام واجبات 
املساعدة والحماية التي التزمت بها طوعا 

عندما أصبحت طرفا يف املعاهدات حول 
حقوق اإلنسان.

وكمثال عىل ذلك، قد تقتيض املصلحة العاّمة 
أن تسعى الدولة إلثناء املهاجرين غري 

الرشعيني عن مغادرة بلدانهم وعن قيامهم 
برحلة محفوفة باملخاطر يف اتجاه أوروبا. إنما، 
حال وصول املهاجرين، ال بد من احرتام حقوق 

اإلنسان األساسية. وهذا ال يعني أنه يجب 
منحهم امكانية الحصول عىل كل الخدمات 

التي يتمتع بها مواطنو البلد املضيف. قد تكون 
للدول مصلحة مرشوعة يف الحّد من مجانية 
مزاولة التعليم العايل إن كانت تلك املجانية 

تجلب املهاجرين غري الرشعيني. لكن ال يمكن 
لها منع التعليم االبتدائي أو األسايس. فهذا 

الحق يجب أن يكون مضمونا يف كل األوضاع.

ومن املعلوم أن بعض املهاجرين سوف 
يستقرون يف بالد املهجر بسبب استحالة 

عودتهم إىل بلدهم األصيل. فمن الرضوري إذن 
أن تستبق السلطات الوطنية واملحّلية األحداث 

وترسم سياسة تربوية مالئمة ثقافيا حتى 
يتمّكن املعنيون من االندماج وتُفتح أمامهم 

سوق الشغل.

قبل كل يشء، ال بد من إيجاد توازن بني 
احتياجات الشبان املهاجرين وبني املعاملة 

املتباينة يف مجال التعليم بني املواطنني 
واألجانب. ويُحبّذ تعليم اللغة حال الوصول.

إن السهر عىل توفري التعليم، واملسكن، 
والخدمات االجتماعية، والخدمات الصحية، 
والشغل للمهاجرين، يفرض بالرضورة عىل 
الحكومات أعباء ماليّة. وبما أن السياسات 

السخيّة الستضافة املهاجرين تمثل أحيانا لدى 
بعض املواطنني مصدرا لسوء الفهم  واالنزعاج 
والغضب، يتعنّي عىل الحكومات تفسري دواعي 
اختياراتها وتربيرها بالنسبة ألولويات امليزانية 

األخرى، واملصالح السياسية والتزاماتها 
الدولية يف إطار حقوق اإلنسان.

من املهم إذن أن يتّم االعرتاف عىل نطاق واسع 
بحقوق املهاجرين يف التعليم  كُحقوق إنسان 

غري قابلة للترصف، وليس كمجّرد أهداف يتم 
تحقيقها من خالل إجراءات الخدمة العمومية. 
عىل السلطات الوطنية والجهوية والرتبوية أن 

تعي بذلك وأن تترصف من هذا املنظور.

 فونس كومانس )هولندا( هو رئيس
قسم القانون الدويل واألوروبي بجامعة 

ماسرتيخت، حيث يحتل كريس اليونسكو لحقوق 
اإلنسان والسالم. كما أنه مدير مركز حقوق 

اإلنسان يف ماسرتيخت وعضو بالشبكة الهولندية 
للبحث يف مجال حقوق اإلنسان.

بناء الجسور وليس إقامة 
الحواجز

مع االرتفاع غري املسبوق لعدد األشخاص 

الذين يتنقلون بمحض إرادتهم أو 

مطرودين من مساكنهم، تفاقمت تداعيات 

الهجرة عىل التعليم وأصبحت تتطلب حلواًل 

مرنة ومبتكرة. ذلك هو املوضوع الرئييس 

الذي يتناوله التقرير العاملي لرصد التعليم 

2019 )الهجرة، والترشد والتعليم: بناء 

الجسور وليس إقامة الحواجز(. يحلل 

هذا التقرير العديد من التجارب والحلول 

التي تم اختبارها - سواء كانت صائبة أم 

ال - ويقدم مجموعة من التوصيات لصناع 

القرار يف هذا املجال.

للتعليم تأثري مبارش أو غري مبارش عىل 

األشخاص يف اتخاذ قرار الهجرة  واختيار 

املكان الذي يقصدون. فهو يؤثر عىل 

قدرتهم عىل الصمود، وعىل مواقفهم 

وطموحاتهم ومعتقداتهم وشعورهم 

باالنتماء. إال أن العديد من األشخاص 

املتنقلني، ال سيما املرشدين منهم، 

يواجهون حواجز إدارية أو تمييزية من 

شأنها أن تسد طريقهم يف الحصول عىل 

التعليم، رغم أن التعليم قادر عىل أن يوفر 

لهم مالذا آمنا.

ويؤكد هذا التقرير السنوي عىل رضورة 

منح األولوية، يف البلدان املضيفة، لتعليم 

املهاجرين والالجئني. إن أغلبية املهاجرين 

مفعمون باملواهب والحماس وقد اضطر 

العديد منهم عىل التغلب عىل عقبات 

جسيمة يف سعيهم لتحقيق مصري أفضل. 

إن فسح املجال لألشخاص املتنقلني 

للحصول عىل التعليم الجيد من شأنه أن 

يحسن من ظروف حياتهم.

إن تجاهل دور التعليم يف معالجة مسألة 

الهجرة هو بمثابة عدم االعرتاف بقدرة 

التعليم عىل التعامل مع التنوع وعىل تعزيز 

االندماج. بفضل التدريب الناجع للمدرسني 

واألدوات التعليمية املالئمة، يمكن للتعليم 

الجيد أن يزود األفراد باملهارات املطلوبة 

حتى يندمجوا يف ثقافات مختلفة ويعيدوا 

النظر يف الصور النمطية املتعلقة بهم. إن 

التعليم قادر عىل بناء جسور التواصل بني 

الثقافات رغم اختالفها، تلك الجسور التي 

ال زلنا نفتقد إليها،  كما أنه قادر عىل تعبيد 

الطريق نحو تحقيق عالم أكثر تماسًكا 

وعداًل.
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اعتاد املعلمون يف املدارس التي يلتحق بها 
الالجئون عىل العمل يف الفصول الدراسية 

األشد قسوة يف العالم. ففي كثري من األحيان، 
قد يوجد يف قاعة درس واحدة تالميذ تعرضت 

منازلهم للتدمري وأُصيب أو ُقتل أقارب لهم. 
كما يوجد فيها أطفال ذوو إعاقة سواء منذ 
الوالدة أو جراء أعمال عنف تعرضوا لها يف 

بلدانهم األصلية، وأطفال كانوا مجندين، 
وأطفال تعرضوا العتداءات جنسية، فضالً 

عن أطفال لم يتمكن إخوتهم أو أخواتهم من 
اللجوء إىل مكان آمن. ومن بينهم من انقطع 
عن الدراسة ملدة أسابيع وشهور بل وسنني.

ووفقاً ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
يتسبب النزوح يف انقطاع الالجئني الشباب عن 
الدراسة بمعدل ثالث أو أربع سنوات. وتشكل 

عودتهم للمدرسة تحدياً حقيقياً بالنسبة 
للنظم التعليمية بصفة عامة، وتحديدا بالنسبة 

للُمعلمني.

       النجدة 

          لمعلمي
      الالجئين

بقلم جاكلني سرتيكر 

خمسون مليون طفل يف صفوف 

املهاجرين يف جميع أرجاء العالم! تلك 

هي صيحة الفزع التي أطلقتها منظمة 

اليونيسيف ـ صندوق األمم املتحدة 

الدويل لرعاية الطفولة ـ يف 20 يونيو 

2018، بمناسبة اليوم العاملي لالجئني. 

وأمام معاناة هؤالء األطفال من ظواهر 

اإلعاقة والصدمات النفسية واالنقطاع 

عن الدراسة، غالبا ما يفتقر املعلمون 

للقدرة عىل األخذ بزمام األمور، خاصة 

وأن العديد منهم يفتقد للتأهيل أو ليس 

مؤهال أصالً. تسعى مؤسسات عديدة 

من شتى البلدان ملساعدتهم عىل الخروج 

من هذا املأزق.
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يف سنة 2016، يقدر عدد األطفال والشبان يف 
سن االلتحاق باملدارس بـ6،4 مليون فرد من 

بني 17،2 مليون الجئ تحت والية مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني. إال أن قرابة 3،5 

مليون منهم لم يتسن لهم االلتحاق باملدرسة، 
أما البقية أي 2،9 مليون طفل وشاب، فعادًة 

ما تكون املدارس التي استقبلتهم مكتظة وغري 
مجهزة بشكل مريض. وتقدر االحتياجات 

السنوية بـ20.000 مّعلم و12.000 قاعة 
دراسة إضافية كل سنة، وذلك ملجرد الوفاء 

باحتياجات التالميذ املهجرين يف العالم.

 يف مخيم الالجئني بكاكوما،
كينيا، تُعّد أغلب الصفوف حوايل مائة تلميذ 
للصف الواحد. وأصبح من املعتاد أن يصل 

العدد إىل مائتي تلميذ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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التعليم زمن األزمات

ماليني األطفال من كل أنحاء العالم 

ينقطعون أحيانا عن الدراسة بسبب نزاع 

أو كارثة طبيعية أو أزمة صّحية. وهناك 

طفل من ستة أطفال بلغوا سن الدراسة، 

يعيش يف بالد مترضرة من النزاعات أو 

تعاني من أزمة اقتصادية طويلة األمد، 

حسب الرشاكة العاملية من أجل التعليم 

)2016(. وللتأّكد من أن الحق اإلنساني 

يف تعليم جيّد يبقى محميّا يف مثل هذه 

األوضاع، أخذت الشبكة العاملية لوكاالت 

التعليم يف حاالت الطوارئ عىل عاتقها 

مهمة تيسري الحصول عىل تعليم جيّد 

وموثوق ومالئم لألطفال زمن األزمات.

وتتأّلف الشبكة العاملية لوكاالت التعليم  يف 

حاالت الطوارئ من أكثر من 14.000 عضو 

بصفة فردية ومن 130 منظمة رشيكة 

ُموّزعة عىل 190 دولة. ويعمل أعضاء 

الشبكة لفائدة منظمات وطنية ودولية 

غري حكومية وهيئات األمم املتحدة، وهم 

موظفون، ومانحون، وطلبة، وأساتذة، 

وباحثون، يُساهمون طوعيا يف مجهودات 

التعليم يف حالة الطوارئ. وتُقّدم الشبكة 

دعمها بأشكال مختلفة: تعزيز املجتمعات، 

والتعبئة، وتنظيم املعارف، والدفاع عن 

الحق يف التعليم ونرش آراء األعضاء، وتيسري 

األعمال املشرتكة لفائدة التعّلم.

كما لعب املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي، 

الذي أنشأته اليونسكو سنة 1963، دورا 

أساسيّا يف تطوير الشبكة العاملية لوكاالت 

التعليم  يف حاالت الطوارئ ويف وضع 

املعايري الدنيا للشبكة من أجل التعليم. 

وتُبنّي هذه املعايري كيفية التنسيق بني 

التدخالت الرتبوية الجيّدة قبل وأثناء 

وبعد حاالت الطوارئ، وطيلة مراحل 

إعادة البناء.

إن املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي هو 

عضو مؤسس لفريق العمل حول هشاشة 

التعليم التابع للشبكة العاملية لوكاالت 

التعليم يف حاالت الطوارئ ، وهو أيضا 

عضو يف مجموعة العمل من أجل منارصة 

الشبكة ومشارك يف الحملة التي أطلقتها 

»الرتبية ال تنتظر«.

التجربة التي عاشتها املعلمة شالتو ميغيشا 
جيدو زاخرة باملعلومات. عند وصولها 

عام 2014 إىل مخيم الالجئني يف كاكوما شمال 
كينيا، تم تكليفها بالتدريس يف صف السنة األوىل 

ابتدائي يضم تالميذ يف سن الخمس أو الست 
سنوات. وتقول ميغيشا: »ذهلت حال دخويل قاعة 

الدرس: فقد بلغ عدد التالميذ فيها 250 طفال!«.

ومع ذلك، تبقى يف أغلب األحيان البيئات 
التعليمية املماثلة ملخيم الالجئني يف كاكوما 

أفضل فرصة لألطفال والالجئني الشبّان 
لالنخراط يف حياة جديدة. ويبقى املعلمون هم 

األقدر عىل تحفيز هذا التحول، ولذلك، فهم 
يحتاجون إىل دعم موجه يراعي الحقائق املحلية.

وبما أن البعض من هؤالء املعلمني هم أنفسهم 
من الالجئني الذين تعرضوا، شأنهم شأن 

تالميذهم، لصدمات نفسية، فال بد من التوفيق 
بني التكوين والدعم النفيس ملساعدتهم يف 

مجايل التدريب املهني وتجديد املعارف. 

مبادرات 

من أجل تحسني تأهيل املعلمني املكلفني بتعليم 
الالجئني وتيسري ظروف عملهم، تم تفعيل 

مجموعة من املبادرات املشرتكة واملناهج 
الرتبوية االبتكارية.

ومنها مجموعة أدوات تدريبية للمعلمني يف 
حاالت الطوارئ وهي مبادرة مشرتكة بني 

عدة مؤسسات ترمي إىل تجميع مختلف 
املوارد املتوفرة التي من شأنها تمكني املعلمني 
من وضع برنامج متناسق يف حاالت الطوارئ. 

وتشمل هذه املبادرة، املتاحة مجاناً عىل 
اإلنرتنت، خمسة مجاالت: دور املعلم ورفاهيته، 
وحماية الطفل ورفاهيته واندماجه، واملمارسة 

الرتبوية، والربامج وتخطيط الدراسة، واملواد 
املعرفية. ويرمي كل مجال من هذه املجاالت 

إىل تزويد املعلمني غري املؤهلني أو غري املؤهلني 
بالقدر الكايف بركيزة من املهارات األساسية.

وتمثل هذه املبادرة خطوة هامة نحو بناء 
اتفاق حول الحد األدنى من املهارات واملضامني 

التعليمية الرضورية. لكنها، بيّنت يف نفس 
الوقت، عدم نجاعة الدورات التدريبية املعزولة. 

وبفضل هذا الوعي، أصبح من املمكن إطالق 
مبادرات ابتكارية مثل معلمون للمعلمني  

ومبادرة تعليم عاٍل بال حدود لالجئني.

مدرِّبون عامليون

إن مبادرة معلمون للمعلمني هي مبادرة مشرتكة 
أطلقها كل من معهد تكوين املعلمني التابع 

لجامعة كولومبيا )الواليات املتحدة( والجمعية 
غري الحكومية الفنلندية »فن تشارش أيد«.

وتوفر هذه املبادرة للمعلمني تطويرا مستمرا 
ملهاراتهم، وفقا ملنهجية تجمع بني الدورات 
التدريبية والتواصل التوجيهي بني األقران، 

فضالً عن التعليم باألجهزة املحمولة.

وتستند الدورات التدريبية إىل تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال، وتتكون من دورتني موازيتني: 

دورة قصرية تدوم أربعة أيام، ودورة أخرى 
تمتد عىل عدة شهور. ويتم تقسيم املعلمني 
إىل مجموعات صغرية يتوىل مدرب تأطريها 

واإلرشاف عىل سري الدروس فيها، ويتنقل بني 
قاعات الدرس ملساعدة كل معّلم.

أما الجانب األكثر ابتكاراً يف هذه املبادرة فهو 
بال شك التعليم باألجهزة املحمولة، الذي يوفر 

للمعلمني، ملدة ستة أشهر، »مدرباً عاملياً« 
يتصلون به من خالل تطبيق واتساب أو 
صفحة خاصة عىل فيسبوك. وبفضل هذا 

التبادل، يتولد لدى املعلمني شعور باالنتماء 
إىل مجتمع من املمارسني عىل نطاق واسع، 

يسمح لهم بتقاسم خرباتهم والحصول عىل ما 
يحتاجونه من توجيهات. 

التبادل بني الثقافات

أما برنامج تعليم عاٍل بال حدود للالجئني 
فهو موجه لالجئني واملعلمني املحليني الذين 

يقيمون داخل أو يف أحواز مخيم داداب، 
وهي مدينة يف كينيا تقع بالقرب من الحدود 

الصومالية. ويوفر لهم الربنامج إمكانية 
الحصول عىل شهادة يف التعليم من جامعة 

كينية أو جامعة كندية. وقد تم وضع الربنامج 
بفضل تضافر جهود عدة رشكاء ـ جامعة 

كولومبيا الربيطانية، وجامعة كينياتا، وجامعة 
موي وجامعة يورك ـ أدى إىل صيغة تدريبية 

مختلطة تجمع بني التدريب عرب اإلنرتنت 
واملحارضات املبارشة ألساتذة يأتون من مدينة 

داداب بعد االنتهاء من التدريس أو أثناء 
عطلتهم املدرسية. 

ومن الجوانب الهامة لهذا الربنامج مساهمته 
يف تعزيز التبادل بني الثقافات، ذلك أن بعض 

الدورات التدريبية تتيح للطالب الالجئني 
يف مخيم داداب املشاركة يف حلقات دراسية 

افرتاضية مع طالب من ماي سوت )تايالند( 
أو من تورونتو )كندا(. ويفتح هذا الحوار بني 
الثقافات مجاال للطالب كما للمعلمني ملناقشة 
معايري التعليم املحلية واكتشاف وجهات نظر 

وأفكار تم تطويرها يف الخارج.

ورغم رضورة  تكثيف الجهود من أجل تعميم 
التدريب عىل جميع معلمي الالجئني، تشكل 

الربامج املتوفرة حاليا أمثلة هامة للطرق 
الناجعة واالبتكارية لدعم هؤالء املعلمني بمن 

فيهم الذين يقيمون يف األماكن النائية يف العالم.

جاكلني سرتيكر )كندا( مسؤولة يف مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قطاع التعليم 

بالوسائل اإللكرتونية، قسم الصمود وتوفري 
الحلول.
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أفكار

ويف يناير 2014، أّسس عقيل بمعية صديق 
له رشكته الخاّصة التي تحمل اسم نماء 
للحلول الربمجية، يف مدينة غازي عنتاب 

برتكيا، عىل بعد خمسة وعرشين كيلومرتا من 
الحدود السورية. وتسّخر هذه الرشكة الناشئة 
مهاراتها يف مجايل التقنية وتنظيم املشاريع يف 
سبيل تطوير حلول رقميّة للهواتف املحمولة، 

لفائدة الالجئني السوريني.

حياة جديدة بفضل

     الهاتف الجوال
بقلم كريستوف بيمر وفان هوهوا

تدل تجربة مجاهد عقيل، وهو الجئ 

سوري مقيم يف تركيا، عىل أن املبادرات 

املبتكرة يف مجال التعّلم ملا تنبع عن 

مجموعات املهاجرين ذاتها، تكون أكثر 

تالؤما مع احتياجاتها، وأكثر قدرة 

عىل تيسري تنميتها وتعزيز استقاللية 

أفرادها، ومن ثم تكون  ناجعة أكثر.

تلبية االحتياجات، مفتاح النجاح

لم يكن من السهل إنشاء الرشكة، إذ واجه عقيل 
عدة صعوبات منها »نقص التمويل وتصميم 

نموذج مستدام«. ويعترب عقيل أن »عامل نجاح 
املرشوع يكمن يف تلبية احتياجات حقيقية. كان 
الالجئون السوريون يفتقدون لهذه املعلومات، 

وأصبحت اآلن يف متناولهم«. فنمت الرشكة 
الصغرية برسعة، وأصبحت تضم نحو خمسة 

وعرشين موظف، وازداد عدد تنزيل التطبيقات.

وال غرابة يف األمر باعتبار أن وكالة األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني تستقبل ما ال يقل عن 
3،5 مليون الجئ سوري يف تركيا، وفقا لألرقام 

الصادرة يف 2018 عن كل من مفوضية 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

والحكومة الرتكية.

 
 

عندما فّر مجاهد عقيل من سوريا يف سبتمرب 
2012 خوفاً من االعتقال، كانت أوىل التحّديات 
التي واجهها يف تركيا، البلد املضيف، استحالة 

التواصل مع السكان األتراك.

ويستحرض عقيل ذكرياته قائال: »كان جهيل 
للغة الرتكية أمرا مؤملا للغاية: لم أكن قادرا 

عىل التعبري عن أبسط احتياجاتي لبدء حياة 
جديدة. عىل سبيل املثال، ملا امتثلت أمام 

السلطات، لم أجد أحدا يتحدث العربية، ولم 
يبق لنا إال التعبري باإلشارات لفهم بعضنا 

البعض«. ولذلك، حاملا حصل عقيل عىل 
هاتف محمول، بدأ يبحث عن تطبيق الرتجمة 

ليستعني به للحصول عىل املعلومات حول 
وضعيته، وملء االستمارات التي سبق له 

تصويرها.

بفضل كفاءته يف الربمجة التي اقتناها خالل 
دراسته يف االعالمية بحلب وتجربته املهنية 
يف تكنولوجيا املعلومات، تحصل عقيل عىل 

وظيفة يف رشكة مختصة يف املعلوماتية. 
وبمساعدة زمالئه وأصدقائه األتراك، تمّكن 

من تعّلم اللغة يف فرتة وجيزة، كما تعّلم برمجة 
الهواتف املحمولة. وانطالقا من تجربته كالجئ 

حديث العهد، تبلورت يف ذهنه فكرة تصميم 
تطبيق عىل الهاتف املحمول ملساعدة الالجئني 

السوريني يف الحصول عىل جميع املعلومات 
العملية والقانونية التي يحتاجونها لالستقرار 

وفتح صفحة جديدة يف حياتهم.

غالف كتاب طوق نجاة للتعّلم: استغالل 
التكنولوجيا للمساعدة عىل تعليم الالجئني، 
نرشته اليونسكو باإلنجليزية سنة 2018.
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وتقدر نسبة الالجئني  املنترشين يف املدن الكربى 
والذين يعيشون خارج املخيمات دون رعاية، 
بحوايل 94% من العدد اإلجمايل. ويساعدهم 

التطبيق »غربتنا« ملرشوع نماء للحلول الربمجية 
عىل تخطي العقبات للوصول إىل املرافق األساسيّة 

مثل الرعاية الصحيّة والتعليم. كما يحتوي 
التطبيق عىل العديد من األدوات ـ »فيديو«، 

»قوانني«، »العثور عىل وظيفة«، »تنبيهات«، 
»اسألني« ـ توفر األجوبة لكل املسائل الهامة: 

مثل املشورة القانونية، وكيفية فتح حساب بنكي، 
والحصول عىل مسكن، وعروض التشغيل، وحتى 
دليل لألطباء املختصني. ويضيف عقيل: »هدفنا 

النهائي هو استفادة كل الالجئني يف جميع أنحاء 
العالم من هذا التطبيق«.

ووفًقا لألرقام الصادرة عن مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني يف يونيو 2018، 

يشهد العالم أعىل املستويات لنزوح األفراد عىل 
اإلطالق. فمن بني 68،5 مليون نازح مرغم 
عىل النزوح يف جميع أنحاء العالم، هناك ما 

يقارب 25،4 مليون الجئ أكثر من نصفهم من 
األطفال القرص.

ويوضح عقيل أن »هناك العديد من الالجئني 
السوريني الذين ارتادوا املدارس من قبل ويرغبون 

يف مواصلة  تعليمهم يف املدارس والجامعات 
الرتكية، ولهذا السبب، من بني كل املواضيع التي 

يعرضها تطبيق "غربتنا"، فاملوضوع الذي 
يجلب اهتمام أكرب عدد من املستخدمني هو مجال 

التعليم«. يوفر التطبيق قائمة املدارس والجامعات 
التي يمكن للسوريني التسجيل فيها مع ذكر 

الرشوط والشهادات الالزمة. تليه يف املرتبة الثانية 
املجاالت القانونية والقواعد التي يجب احرتامها 

لالندماج يف املجتمع، ويف املرتبة الثالثة منصة 
افرتاضية تشاركية تحمل عنوان »قّصتي«، ينرش 

فيها الالجئون قصصهم الشخصية ومشاغلهم 
اليومية.

اقتحام حاجز اللغة

نظرا ملعاناته الشخصية من حاجز اللغة، 
أطلق عقيل سنة 2016 خدمة »ترجميل اليف« 

)ترجميل عىل الفور( التي توفر للمستخدم 
اتصاال مبارشا وفوريا مقابل مبلغ زهيد )لرية 

تركية واحدة أو 0،21 دوالر يف الدقيقة( مع 
مرتجم برشي، غالباً ما يكون هو أيضا الجئا 

سوريا يتقن اللغة الرتكية. وبذلك يوّفر مرشوع 
نماء للحلول الربمجية يف نفس الوقت فرص 

عمل لألتراك الذين يتقنون اللغة العربية.

وقد أظهرت إحصائيات السنة األوىل من تشغيل 
التطبيق أن سبعة وسبعني مرتجًما مستقالً 

قاموا اجماليا برتجمة أكثر من 37.000 كلمة 
خالل مدة زمنية تقدر بـ17.000 دقيقة، سواء 

شفويا أو خطيا. وقد تم تطوير التطبيق منذ 
إطالقه بإدخال أكثر من 1500 مضمون من 
نصوص وفيديوهات، تغطي شتى املواضيع.

كما يتوفر تطبيق »غربتنا« عىل اإلنرتنت 
وفيسبوك. ويعترب عقيل »أن صفحة الفيسبوك 

تمثل عنرصا هاما ألنها تسمح لنا بالتفاعل 
املبارش مع مستخدمينا«.

ولم تضعف روح االبتكار لدى عقيل. ومن بني 
مشاريعه الجديدة التي هي يف طور اإلعداد، 

نذكر نظاما إلدارة التعّلم وبرنامج تكوين 
تفاعيل لفائدة الالجئني السوريني، وكذلك 
منّصة تجارية ملساعدة السوريني عىل بيع 

املصنوعات اليدوية يف األسواق الدولية.

كريستوف بيمر )النمسا( باحث ومحارض يف 
املعهد العايل املتخصص يف شمال غرب سويرسا، 

مختص يف التعليم الرقمي وإدارة املعارف يف 
السياقات الرتبوية. ساهم يف تأليف تقرير اليونسكو 

»حلقة وصل حيوية بالتعلم: تسخري التكنولوجيا 
لتعزيز تعليم الالجئني« الذي نرش سنة 2018.

فان هوهوا )الصني( مسؤولة  معاونة عن 
املشاريع يف وحدة اليونسكو لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف مجال التعليم، مكلفة بتيسري تنفيذ 
مرشوع الرشاكة بني اليونسكو وصندوق األموال 

املودعة ملجموعة فايدونغ، املخصص لالستفادة من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف 

التنمية 2030 يف مجال التعليم.

 التعّلم الجوال يُساعدنا عىل رفع
  التحّديات الشخصية. صورة للفنان
 الكوبي-األمريكي إيدال رودريغاز.
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الفنان فرناندو برايس، من البريو، أثناء رسم لوحة 
مستوحاة من أعداد الرسالة امُلخّصصة لحقوق اإلنسان 

)أغسطس 2018(.
© Fernando Bryce
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حاملا انتهيت سنة 2015 من انجاز مجموعة 
حول الحرب العاملية الثانية اعتمدت فيها 

عىل مواّد من األرشيف ُمتّصلة ببعض مراحل 
الحرب ـ ملصقات األفالم والصفحات األوىل 

للجرائد ـ قّررت تبني وجهة نظر ثقافية، 
من حيث الخطاب كما املوضوع. فوجدت 

يف اليونسكو وجهة نظر األمم املتحدة التي 
ترتكز عىل املبدأ األسايس لحقوق اإلنسان وعىل 

الخطاب الكوني، وكل ما يشتمل عليه من 
أفكار تقدمية وآفاق مستقبلية، يف زمن كان 

يستوجب فيه بناء كل يشء.

 ما هو مصدر عنوان املجموعة
»كتاب االحتياجات«؟

ذي بوك أوف نيدس )كتاب االحتياجات( هو 
كتاب نرشته اليونسكو سنة 1947 للتنبيه 
إىل الخسائر واملستلزمات العاملية املهولة يف 

مجاالت الرتبية والعلم والثقافة غداة الحرب 
العاملية الثانية.

فرناندو برايس:
                               تأمل في الحاضر عبر التاريخ

 فرناندو برايس يجيب عن أسئلة
كارولينا روالن أورتيغا ولوشيا 
اغليسياس كونتز )اليونسكو(

يعتمد الفنان فرناندو برايس أصيل 

البريو يف أعماله عىل ما يسمى بمنهج 

»التحليل عرب املحاكاة« املتمثل يف نسخ 

نصوص وصور ُمقتبسة من مجالت 

أو مقاالت هجائية أو معلقات أو 

صحف قديمة. يخطها برايس بالحرب 

عىل الورق، يدويّا وبكل دّقة، وينقل 

فصوال من التاريخ الحديث، مثل الثورة 

الكوبية أو الحرب األهلية اإلسبانية أو 

الحرب العاملية الثانية. ويف سنة 2015، 

كانت مجلتنا مصدر إلهامه، فأنتج 

مجموعة من الرسوم تحمل عنوان »ذي 

بوك أوف نيدس« )كتاب االحتياجات(، 

ننرشها يف ملحق هذا العدد من 

الرسالة. لنكتشف معا هذه األعمال.

هل لك أن تُفّس لنا ما أنجزته انطالقا من 
رسالة اليونسكو؟

هي مجموعة تتأّلف من واحد وثمانني رسما 
ترُبز أحداثا مختلفة مستقاة مما نرش يف 

رسالة اليونسكو، سواء كانت صور األغلفة أو 
املقاالت، خالل الفرتة امُلمتّدة من تاريخ تأسيس 

املجلة سنة 1948 إىل سنة 1954. وتندرج 
هذه املجموعة ضمن حقبة طويلة اشتغلت 

عليها منذ سنوات عديدة واعتمدت فيها عىل 
رسوم وتصورات للقرن العرشين. هي بمثابة 

سفرات ذهابا وإيابا عرب الزمن، تختلف كل 
مجموعة عن األخرى من حيث طريقة تشكيلها 

ونوعية الصور املستعملة.

 فرناندو برايس أمام مقر اليونسكو،
باريس، يونيو 2018.

وقد خصصت رسالة اليونسكو يف مارس 
1948 مقاال لهذا الكتاب وجدت فيه أبعادا 

رمزية تتناسب مع رؤيتي، مما جعلني أستعري 
العنوان ملجموعتي.

وكيف حصلت عىل رسالة اليونسكو؟

كنت قد جمعت مواّد كثرية حول اليونسكو 
خالل البحوث املتعلقة بأعمايل السابقة. كما 

تمّكنت من االطالع عىل األرشيف الرقمي 
للرسالة وعىل موارد مكتبة الدولة يف برلني.

رسالة اليونسكو مجلة مبهرة، هي وثيقة 
تاريخية رائعة تروي لنا زمنا استثنائيا فتحت 
فيه  فكرة التقّدم آفاقا ُمتعّددة. وهناك تباين 

مذهل بني قناعات تلك الفرتة وبني وضع 
العالم اليوم.

وما أثار انتباهي، وأنا أتصّفح أعداد الرسالة يف 
فرتة ما بني 1948 و1954، هو عدد القضايا 

التي كانت مطروحة آنذاك والتي بقيت إىل 
اليوم دون حلول. ورغم التغيري الكبري الذي 

شهده العالم، ال زالت مشاغلنا عىل حالها.
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باإلضافة إىل العمل امُلستوحى من الرسالة، 
اشتغلت ايضا عىل آرتنيوز، وهي مجلة فنية 

أمريكية تأسست يف بداية القرن العرشين، 
وعىل آرتي نوافو، مجلة فنية من أمريكا 

الالتينية مقّرها يف بيونس آيرس باألرجنتني، 
وعىل عديد املجالت واملنشورات األخرى.  يف 

الفرتة األخرية، خالل شهري مايو ويونيو 
2018، نّظمُت معرضا يف برلني قّدمت فيه 

مجموعة بعنوان فريدم فورست )الحرية أوال(، 
مستوحاة من منشورات الكونغرس من أجل 

الحرية الثقافية، وهي جمعية تأسست يف برلني 

سنة 1950 للنضال ضد األنظمة الكليانية. 
هذه املجموعة هي قراءة لبداية الحرب الباردة.

متى بادرت لذهنك فكرة االستلهام من 
األرشيف؟

قررت االستقرار يف برلني منذ حوايل عرشين 
عاما. كانت املدينة تمّر آنذاك بفرتة تحّول 

هاّمة، وقد وجدت فيها مصدر إلهام ملا كان 
يسودها من جدل كبري حول مفهوم الذاكرة. 

ما هي هذه املشاغل، حسب رأيك؟

إن التحّدي السيايس الكبري الذي تواجهه 
منظمة دولية مثل اليونسكو يتمثّل يف النزعات 

املناهضة لإلنسانية. ليس بالجديد أن توجد 
وجهات نظر و تصورات للعالم مختلفة. لكن 

االنتقادات امُلوّجهة ضد نمط ُمعنّي من الكونية 
امُلتأثّر بصفة مفرطة باملركزية األوروبية، 

واألزمة الحالية للتعّددية الثقافية، ال ينبغي أن 
تؤدي إىل الرتاجع عن مبادئ حقوق اإلنسان 

وعن وجوب احرتامها. وحقوق اإلنسان 
بالذات مسألة مبدئية بالنسبة لألمم املتحدة 

ولليونسكو، فهي إما  أن تكون ُمحرتمة أو غري 
محرتمة. 

تنطلق يف أعمالك من وثائق تاريخية ومن 
األرشيف لتُحّولها إىل عمل فنّي، كما هو 

الشأن يف تعاملك مع رسالة اليونسكو. هل 
لك أن تصف هذا األسلوب؟

لدي دائما، يف البداية، اهتمام بالتاريخ من 
حيث األحداث ومن حيث الرسد.  يتّم تنظيم 

أي أرشيف انطالقا من الحارض، والتاريخ 
هو أيضا جزء من الحارض. ويتمثّل عميل يف 

املحافظة والتحيني. أقوم بتحويل عالم وثائقي 
إىل حدث جديد بواسطة الرسم. ويف هذا 

السياق الجديد، يمكن النظر إىل هذه األعمال 
االبداعية بطريقة أخرى واعتبار الوثائق صورا. 
ما أحاول القيام به هو إعادة تقديم الوثيقة يف 

شكل مغاير لتصبح عمال فنّيا.

 الصفحة األوىل األصلية من الرسالة
الصادرة يف فرباير 1951 التي رسمها 

فرناندو برايس سنة 2015.

ما أحاول القيام به هو 
إعادة تقديم الوثيقة يف 
شكل مختلف لتصبح 

عمال فنّيا.
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ويف مثل تلك الفرتات التاريخية، يستعيد 
مفهوم األرشيف كل أبعاده وتكتمل معانيه.

ويف نفس الوقت، لم أكن راٍض عىل ما كنت 
أحققه يف تلك الفرتة عىل املستوى الفني. عندها 

اكتشفت تقنية الرسم بالحرب الذي أحالني 
عىل الكتابة دون أن يجرني إىل التخيّل عن 

الرسم. وهذا االكتشاف، يف ارتباط مع مفهوم 
األرشيف، والزيارات التي أديتها إىل األرشيف  

امللموسة وما قد يُثريه االلتقاء باملايض من 
تساؤالت شتّى، كل ذلك ألهمني أسلوبا فنيّا 

جديدا اعتمده يف أعمايل املوالية.

ملاذا وكيف اخرتت صفحات وأغلفة الرسالة 
اإلحدى وثمانني؟ ما هي الجوانب التي أردت 

جلب االنتباه إليها؟

أقوم يف شغيل بعملية فرز مستمرة. ويف هذا 
املضمار بالذات، انتقيت الصور التي بدت يل 

ُمعرّبة أكثر من غريها عن مهمة اليونسكو، 
أي مكافحة النظريات العنرصية وتعزيز 

الخطاب املناهض للعنرصية الذي صاغته 
رسالة اليونسكو انطالقا من مؤلفات كلود 

ليفي سرتوس، مثال، وأعني فكرة املساواة بني 
الشعوب والثقافات ووحدة اإلنسانية.

وجدت أيضا وثائق أصلية حول إنهاء 
االستعمار تعود لتلك الفرتة، سواء كانت 
تعرب عن وجهة نظر الدول حديثة العهد 

التي تحررت من هيمنة االستعمار، أو عن 
آخر تحركات القوى املستعمرة التي كانت 

تّدعي الليربالية والتي كانت مقتنعة إىل حدود 
منتصف الخمسينات أنها قادرة عىل الحفاظ 

عىل هيمنتها...  وكذلك بالطبع مسألة الشعوب 
التي يُقال عنها إنها »بدائية«. كانت مساهمة 

كلود ليفي سرتوس هامة للغاية يف تفنيد فكرة 
تخلف تلك الشعوب ويف إثبات فكرها املحكم. 
وبصفة أعّم، وّجهت اهتمامي إىل العالقة التي 

أبرزتها الرسالة والتي تربط بني التقدم العلمي 
والتقدم البرشي.

يف نظرك، هل ال زالت هناك قناعة بأن كل 
يشء سيكون ممكنا وأن العالم سيكون 

أفضل بعد فظائع الحرب العاملية الثانية؟

كاّل، تلك القناعة لم تعد موجودة. نحن حاليا 
يف طريق مسدود علينا الخروج منه. هناك 

تباين شديد بني التفاؤل الذي كان سائدا إثر 
الحرب العاملية الثانية والوضع الذي نحن فيه 

اليوم. ربما تكمن مهّمتي يف محاولة تحيني تلك 
املواد. انطالقا من الحقل الفني، وبصفة رمزية 

بالرضورة، حيث يتطور الفكر  بالتوازي مع 
التجربة، ليس يف مقدورنا نحن معرش الفنانني 
القيام بتغيري هام، لكن بإمكاننا عىل األقل أن 

نرسم آفاقا ممكنة. هذا ما أتمنّاه.

ُولد فرناندو برايس سنة 1965 يف ليما )البريو(، 
ورشع يف دراسة الفنون التشكيلية بجامعة البريو 

البابوية الكاثوليكية، قبل أن يلتحق بفرنسا 
ليواصل دراسته يف جامعة باريس 8 وباملدرسة 
الوطنية العليا للفنون الجميلة. ويف التسعينات، 

استقر بربلني )أملانيا( حيث اكتشف تقنية الحرب 
والورق وأرشيف الصحافة بمكتبة الدولة بربلني. 

قىض فرناندو برايس حياته بني ليما وبرلني 
ونيويورك حيث عرض ُمؤّخرا مجموعة ذي بوك 

أوف نيدس )كتاب االحتياجات( التي أنجزها سنة 
2015. ويُمكن االطالع عليها عىل موقع هارفارد 
آرت موزيمس )متاحف هارفارد الفنية( وموقع 

رواق ألكسندر أند بونن بنيويورك )الواليات 
املتحدة(.
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تهاني هي قائدة فريق إنقاذ 
الكتب باملكتبة املركزية 

بجامعة املوصل، يف العراق. 
صورة لعيل البارودي الذي 

يلتقط يوميّا صورا ألنقاض 
هذه املدينة الجريحة التي 

دمرتها داعش.
© Ali Al-Baroodi 
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مع هذا  يمكن العثور يف يوتوب عىل تسجيالت 
لبضعة أغاني بلهجة أهل املوصل، ال يتجاوز 

عددها أصابع اليد.

هل كانت تلك الصفة الرصينة املعروفة عن 
املواصلة هي السبب يف أن طفالً رمى عيل 

الحجارة ألنني كنت ألبس ثوباً قصرياً؟ كنّا 
يف العيد وقد خاطت يل أمي فستاناً أحمر مع 

ياقة بيضاء من النوع الذي يسمونه يف فرنسا 
»كول كلودين« . وملا استنجدت برجل من املارة 

صاح بي: »غطي ساقيك يا بُنيّة«. وكان عمر 
البنية سبع سنوات، وكانت ترتدي فستانا فوق 

الركبة بسنتمرتين.

       مدينة الموصل
                                             أم الربيعني

بقلم إنعام كجه جي

كاتبة عراقية تروي ما كانت عليه 

الحياة يف املوصل، وهي مدينة تكن لها 

محبة خاصة، بكل املواصفات التي 

تميّزها من تزمت وتسامح وتناقض. 

املوصل، تلك املدينة الجريحة التي ال 

تكف عن النزيف. مدينة نينيف العتيقة 

التي أدماها التاريخ.

تنرش رسالة اليونسكو هذا املقال ملساندة 
املبادرة التي أطلقتها يف فرباير 2018 

املديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي، 
إلحياء روح مدينة املوصل. وتطمح هذه 

املبادرة إىل املساهمة يف إعادة إحياء العراق 
عىل الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، 

باإلضافة إىل املساهمة يف التنمية املستدامة 
وتحقيق املصالحة بني املجتمعات املحليّة 

من خالل صيانة وتعزيز الرتاث الثقايف. 
ما بقي من كتب املكتبة املركزية لجامعة 
املوصل، يف العراق، بعد أن خربتها داعش.
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نشأت يف بغداد ودرست فيها وأصبحت 
صحافية أكتب باللغة العربية وال آعرف من 
الكلدانية سوى بعض الجمل واألغاني التي 

تلقى يف املناسبات والتهنئة باألعياد. أما 
املوصل فهي مدينة القلب، والسهول الفسيحة 

الخرضاء التي نسافر إليها يف عطلة عيد 
الفصح ونتمتع بعذوبة مناخها. كانت حدائقها 
الخرض تتوشح بشقائق النعمان الحمر الفانية 

وأزهار البابونج الصفراء. ومنذ الطفولة، 
علمونا يف البيت أن املوصل تلقب بأم الربيعني، 

ألن خريفها ربيع ثان.

علمونا أيضاً أن املوصل مدينة محافظة، 
يشتهر أهلها بالجد واالجتهاد وال يقبلون 

امليوعة. وبخالف الرائد املوسيقي الشهري امُلال 
عثمان املوصيل، يف القرن التاسع عرش، وعازيف 

 العود من أرسة بشري العواد، فإن
معظم املطربني واملطربات وامللحنني وكتاب 

األغاني كانوا من جنوب العراق ويتكلمون 
بلهجة تلك األرياف. 

هناك نكتة عربية عن محكوم باإلعدام، سألوه 
عن آخر أمنية له قبل وضع حبل املشنقة يف 
رقبته، فأجاب: أريد أن أتعلم اللغة اليابانية.

تذكرت هذه النكتة حني زرت الواليات املتحدة، 
قبل سنوات، ودعيت إلجراء مقابلة مع إذاعة 

محلية للجالية العراقية الكبرية يف مدينة 
ديرتويت. تبث هذه اإلذاعة باللغة الكلدانية. 

فاجأني األمر خاصة وأنهم طلبوا مني أن 
أتحدث بتلك اللغة. قلت لهم إن أبي وأمي من 
املوصل ويتكلمان العربية يف البيت ألنهما من 

املدينة وليس من القرى املسيحية املحيطة التي 
مازال أهلها يتكلمون الكلدانية، وهي نمط من 

اآلرامية، لغة املسيح. 
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تالميذ من ديانات مختلفة

أحببت اللغة العربية وعشقتها كلغة للشعر 
واألدب بفضل والدي. وهناك قصة أحب أن 

أرويها ألنها تعكس ما كانت عليه املوصل 
من تسامح ورقّي. كان أبي قد حصل عىل 

املرتبة األوىل يف درس اللغة العربية بني 
طالب الثانوية. 

وجرت العادة أن تقدم املدرسة هدية للطالب 
 املتفوق يف العربية، تتمثل يف نسخة ثمينة من

القرآن الكريم. وقبل حفل التخرج وتوزيع 
الجوائز، خرج والدي من بوابة املدرسة فوجد 
املدير ينتظره جالساً يف عربة يجرها حصان. 

كانت تلك هي واسطة التنقل الشائعة يف 
املوصل خالل الثالثينيات. ودعا املدير أبي 

للركوب اىل جانبه وأخذه إىل املكتبة املركزية 
وقال له: »يمكنك أن تختار أي كتاب تريد، 
هدية لك، مهما كان سعره«. وفهم التلميذ 

املسيحي الرسالة. ورفض العرض. عاد املدير 
يقول: »إفهمني يا عبد األحد أفندي، أنت 

 نرصاني واملوصل مدينة محافظة وال يمكننا
أن نهدي املصحف لطالب غري مسلم«.

أرص أبي عىل أن يكون القرآن مكافأته ولن 
 يقبل بغريه. ورضخ املدير الطيب بعد أن

 أقسم له أبي بأن الكتاب سيكون معززاً يف
بيتنا مثلما هو يف بيت أي أرسة مسلمة. وبعد 

ثالثة عقود، حصل األمر نفسه مع شقيقتي 
الكربى. كانت تدرس يف كلية اآلداب بجامعة 

بغداد ونالت أعىل عالمة يف درس القرآن 
 والتفسري. وقد استدعاها رئيس القسم 

وطلب منها التنازل عن مرتبتها ألنه سيكون 
محرجاً حني يعلن عن تفوق طالبة مسيحية 
عىل زمالئها املسلمني يف تلك املادة. لم يمتلك 

األستاذ يف الستينات شجاعة مدير ثانوية 
املوصل يف الثالثينيات.

وكأن ضلوعي انكست

عاش أبناء األديان السماوية الثالثة الكربى 
بسالم ومحبة يف املوصل، مع طوائف وأعراق 

وأصول كثرية جاءت من أرمينيا وتركيا 
والبلقان واستقرت يف املدينة التي كانت تقع 

عىل طريق الحرير.

لم تعد املوسيقى ممنوعة يف املوصل بعد 
هزيمة داعش. خالد كان أول من عزف أمام 
الجمهور يف شوارع هذه املدينة التي بعثت 

فيها الحياة من جديد.
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وكم أشعر بالزهو حني أقول لجرياني 
الفرنسيني إن قماش املوسلني الناعم أخذ 

اسمه من مدينتي. ثم بدأت النزاعات السياسية 
تسمم أجواء املدينة. وكانت الحرب بني العرب 
واليهود بداية هجرة عرشات اآلالف من يهود 

املوصل. وهم ال يزالون، منذ ذلك الحني ورغم 
مرور الزمن،  يتحدثون بلهجتهم املوصلية التي 

اشتهروا بها يف كل املدن التي استقروا فيها.

»املوصل مدينة 
مزدوجة: محافظة 

ومتسامحة يف نفس 
الوقت
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رأى العالم كله كيف دمرت املتاحف والتماثيل 
األثرية وشواهد سبعة آالف سنة من الحضارة 

البرشية. ويوم رأيت تفجري منارة جامع 
النوري، املعروفة بالحدباء، وكان ذلك يف يونيو 
2017،  تفجرت الدموع من عيني. كانت تلك 

املنارة املائلة مثل برج بيزا هي رمز املدينة 
املرسوم عىل كل البطاقات الربيدية، مثل برج 

إيفل وتمثال الحرية وأهرامات مرص.

وتذكرت قصيدة باللغة الدارجة كتبتها 
إستاذتي الشاعرة مليعة عباس عمارة يوم رأت 

الطائرات األمريكية تقصف الجرس املعلق، 
أجمل جسور بغداد، قالت: »ضلعي أحّسه 

املنكرس موش الجرس«. إنه نفس ما أحسسته 
يوم هدموا الحدباء، ضلعي الذي انكرس. 

ويقولون يل إن البرش أهم من الحجر. لكن 
البرش أيًضا يتبددون ويبادون. وكم يؤسفني 

أن ما تنبأت به يف روايتي »طّشاري« التي 
صدرت سنة 2013 وترجمت إىل الفرنسية 
يف 2016، من تفريغ العراق من مسيحييه، 

واملوصل بالذات، يستمر بالتدريج، يوماً 
بعد يوم. 

عشت ستني سنة من عمري وأنا أقدم نفيس 
كعراقية فقط، أرفض أن يقال مسيحية ألن 

ذلك يسجنني يف طائفتي. وحني ترجمت كتبي 
إىل الفرنسية وبدأ الصحافيون يسألونني إن 

كنت مسلمة شيعية أو مسلمة سنية، كنت 
أسخر من بالدتهم وأرفض الرد عىل السؤال. 

لكنني اليوم، أجاهر بانتمائي، سواء يف 
أحاديثي أو يف كتاباتي، ال من منطلق طائفي 
بل ألسجل وأوثّق الفرتة الزمنية املرشقة التي 

نشأت فيها يف العراق، البلد الذي ولدت فيه 
ودرست وأحببت وتزوجت وولدت ابني البكر 

دون أن يسألني أحد عن ديني. 

اليوم، بعد أن صارت باريس مسكنًا يل، أَِجد 
متعة كبرية حني أجلس مع السيدة صفية. 

هي أديبة موصلية تجاوزت الثمانني، مهاجرة 
مثيل، تحكي يل عن املدهشات التي تعاقبت 

عىل مدينتنا خالل قرن كامل. كان أبوها إماماً 
له منزلة دينية رفيعة، دون أن يمنعها ذلك 

من أن تتابع املوضة الباريسية، مع صديقاتها 
من نساء املدينة، وتعيش حياة اجتماعية 

وثقافية مليئة.

ثم انتقل العراق من العهد امللكي إىل 
الجمهوري، وتنازعت األحزاب فيما بينها، 

وأخذت املوصل نصيبها من نهر الدماء بني 
القوميني والشيوعيني. ثم جاءت الحروب 

واالحتالل األمريكي ودخل البلد كله يف دوامة 
من الفوىض. لكن كل ذلك لم يكن بفداحة ما 

حدث مع دخول تنظيم داعش إىل املوصل وما 
تبعه من تهجري املسيحيني منها. 

كانت الفتيات يف كلية الطب التي تأسست 
أوائل الستينات، يلعبن التنس مع زمالئهن 

وهن مرتديات الشورت األبيض. مشهد 
مستحيل اليوم.

 

إنعام كجه جي روائية وصحافية عراقية، كاتبة 
عمود ومراسلة من باريس لصحيفة »الرشق 

األوسط« يف لندن ومجلة »كل األرسة« يف الشارقة. 
استقرت إنعام كجه جي يف باريس منذ سنة 

1979، حيث حصلت عىل الدكتوراه من جامعة 
السوربون. من مؤلفاتها: »الحفيدة األمريكية« 

)2008(، رواية حققت انتشاراً واسعاً وترجمت 
إىل عدة لغات، و»طشاري« )2013( رواية ترجمت 

للفرنسية وحصلت يف 2016 عىل جائزة الرواية 
املرتجمة من العربية واملمنوحة من معهد العالم 

العربي بباريس ومؤسسة الغاردير، و»كالم 
عراقيات« )2003( باللغة الفرنسية. أخرجت 

3 أفالم وثائقية منها واحد عن الدكتورة نزيهة 
الدليمي، أول وزيرة يف العراق والعالم العربي 

سنة 1959.
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ومن هنا، برز هذا التوّجه الجديد يف جميع 
أنحاء العالم، نحو فتح املواقع واملعالم 

للمناسبات الخاّصة، مع الحرص عىل فرض 
قيود تتعلق بنوعية االستخدام، واملجاالت 

املسموح بها، وعدد املدعّوين، وأوقات 
الحضور. واألمثلة عىل ذلك عديدة عرب العالم. 

يف قرص كاسريتا، شمال نابويل )إيطاليا(، وهو 
معلم ُمسّجل عىل قائمة الرتاث العاملي، تقام 

حفالت األعراس، كما يف قرص شونربون وهو 
أيضا معلم ترعاه اليونسكو، ويف البلفدير 
بفيينا )النمسا( ويف متحف رودان أو بيت 

 فيكتور هوغو بباريس )فرنسا(. وحتى
قرص فرساي، ذلك املعلم الفرنيس الرمزي 

للرتاث العاملي، يُمكن استئجاره يف 
مناسبات معينة.

يتّم اليوم كراء بعض املعالم امُلسّجلة يف 
الرتاث العاملي للمناسبات الخاّصة. هل يجوز 

ذلك؟

يجدر بنا التفكري يف مسألة استعمال مواقع 
الرتاث التي بدأت وظيفتها األصلية تتالىش 

أو تتغرّي مع مرور الزمن. ونالحظ، مثال، أن 
محطات سكك الحديد تحّولت إىل متاحف، 

وأديرة رهبان أو بيوت ذات التاريخ العريق 
إىل فنادق.

إن املباني الرتاثية مفعمة بالقيم التاريخية 
والثقافية املستمدة من ميزاتها املاّدية مثل 

تصميم املبنى أو شكله أو العنارص امُلستعملة 
يف تشييده، أو الالماّدية مثل استعماالتها 

املختلفة عرب الزمن والتقاليد امُلرتبطة بها. 
ويتمثل املبدأ األسايس يف تحديد االستعمال 

الحايل لهذه املباني يف مالءمة وظائفها الجديدة 
مع املحافظة عىل ميزاتها وقيمتها.

    مدى قابلية التراث
                               إليواء االحتفاالت الظرفية

ألفريدو كونتي يُجيب عن أسئلة 
فريديريك فارشون

أصبح من املمكن اليوم استئجار 

العديد من املواقع األثرية املرموقة 

امُلسّجلة عىل قائمة الرتاث العاملي من 

طرف خواّص أثرياء إلقامة األعراس 

أو الحفالت الخاّصة. أليس يف ذلك 

تشويه لتلك املواقع ذات القيمة 

الثقافية العالية؟ كاّل، حسب ألفريدو 

كونتي. يعترب هذا املهندس املعماري 

األرجنتيني امُلختص يف املحافظة عىل 

الرتاث أن يف ذلك وسيلة لجلب جمهور 

جديد إىل املمارسة الثقافية.

يف املايض، كان الرتاث مقدسا، وخاصة املواقع 
املعربة أكثر عىل البعد التاريخي أو الفنّي، 

فكان يستوجب أن تبقى ثابتة يف زمن معنّي 
من تاريخها. وكان االستعمال الوحيد املمكن 

يقترص عىل تحويلها إىل متحف.

إال أنه ال يمكن تحويل جميع هذه املباني إىل 
متاحف، خاّصة وأن صيانة الرتاث باهظة 

الثمن. وتبقى التمويالت الرضورية للمحافظة 
والصيانة والرتميم، يف أغلب األحيان، متأتية 

من خزينة الدولة. أما ثمن الدخول وبيع السلع 
التذكارية والكتب أو خدمة املقهى، فيمكن أن 

تُمثّل مصدرا للتمويل، لكنها عموما غري كافية. 
وكثريا ما تكون ميزانية الهيئات الحكومية 

محدودة. 

https://whc.unesco.org/fr/list/549/
https://whc.unesco.org/fr/list/549/
https://whc.unesco.org/fr/list/549/
https://whc.unesco.org/fr/list/786/
https://whc.unesco.org/fr/list/786/
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يف أمريكا، هناك حي مانزانا كولتورال 
الواقع وسط املنطقة التاريخية ملدينة بوغوتا 

)كولومبيا( حيث تم إنشاء العديد من املتاحف 
الهاّمة يف املباني التي تعود لعهد االستعمار، 
ويتاح  ِكراؤها بعد غلقها للزوار. كما يمكن 

حجز »ماونت فرينون«، مسكن جورج 
واشنطن الواقع قرب واشنطن العاصمة 

)الواليات املتحدة(، بكل سهولة عرب االنرتنت 
إلقامة سهرة، رغم أهميته البالغة يف تاريخ 

البالد. 

هل لكراء هذه املساحات فوائد أخرى  غري 
جمع األموال؟

لهذا النشاط  أيضا منافع  عىل املستوى 
الثقايف، عندما تجلب تلك املناسبات جمهورا 
غري ُمتعّود عىل زيارة هذه املواقع، وتوفر له 

فرصة اكتشافها، وربما تحثّه عىل العودة إليها 
الكتشافها عن كثب.

هناك  العديد من الوثائق الدولية التي 
تنص عىل أن الرتاث ال بد أن يخدم املصلحة 
العامة. وتُؤّكد وثيقة معايري كيتو التي تّمت 

صياغتها سنة 1967 من قبل املجلس الدويل 
للمعالم واملواقع )إيكوموس(، عىل القيمة 

االقتصادية للرتاث، كما تقرتح اعتبار املعالم 
التاريخية وجهة سياحية حتى تساهم يف 

التنمية االقتصادية للبالد، شأنها شأن املوارد 
الطبيعية. وهذه الوثيقة الهاّمة املتعلقة بالرتاث 

املعماري يف أمريكا الالتينية هي األوىل من 
نوعها. وهذا يعني أننا نعلم منذ ما يزيد عن 

خمسني سنة، أن الرتاث يمثل ال فحسب ثروة 
ثقافية وإنما أيضا  موردا اقتصاديا وأنه يدّر 
مداخيل يُفرتض أن تُساهم يف املحافظة عليه.

يسمح مرصد اليونسكو فيال أوكمبو بكراء 
جزء من ُمعّداته. ما رأيك يف طريقتنا يف 

تسيري هذا النشاط؟

تتوّفر لدى فيال أوكمبو اتفاقية ناجعة جدا 
تضبط استعمال املكان: يُوجد تقسيم يحدد 

املناطق التي يُمكن استعمالها والرشوط التي 
يجب أن تتوّفر للسماح بذلك. عالوة عن أن 
الدخول إىل القاعات األثرية غري ُمرّخص يف 

املناسبات الخاصة.

 لم تكن الكاتبة األرجنتينية فيكتوريا أوكمبو 
تعترب منزلها متحفا وإنما مكانا يتّقد حيويّة،  

تستقبل فيه الناس وتُقيم فيه اللقاءات 
والحفالت. واليوم، يمكن اعتبار كراء املحّل 

مواصلة لتاريخه األصيل، نوعا ما.

ألفريدو كونتي )األرجنتني( مهندس 
معماري وخبري يف الرتاث الثقايف، شغل منصب 

نائب رئيس املجلس الدويل للمعالم واملواقع 
)إيكوموس( من 2010 إىل 2017. وهو املدير 

األكاديمي للدراسة الدولية )مرحلة ثالثة( 
»الرتاث والسياحة املستدامة«، التابعة لكريس 
اليونسكو للسياحة الثقافية يف بيونس آيرس، 

وباحث يف لجنة التقيّص العلمي بإقليم بيونس 
آيرس، كما يُدير معهد  البحوث السياحية 

بالجامعة الوطنية يف البالتا.

فريديريك فارشون مدير اليونسكو فيال 
أوكمبو.

 سهرة مع موسيقى الجاز يف فيال أوكمبو
سنة 2016.

الرتاث يمثل 
ال فحسب ثروة 

ثقافية وإنما أيضا  
موردا اقتصاديا يدّر 

 مداخيل يُفرتض أن
تُساهم يف املحافظة 

عليه. 

 فيال أوكمبو أو اليونسكو

يف األرجنتني

يف سنة 1947، استقبلت فيكتوريا أوكمبو 
ـ وهي مفّكرة أرجنتينية ومشجعة للفنون 

)1890-1979( ـ جوليان هكسيل، 
أول مدير عام لليونسكو. وبفضل تلك 

املقابلة، تأكدت من مدى انسجام آرائها 
حول حقوق النساء أو حول االنفتاح عىل 
أفكار اآلخرين مع امُلثل التي تُدافع عنها 
اليونسكو. ويف سنة 1973، وهبت فيال 
أوكمبو، منزلها  يف سان إيزيدرو قرب 

بيونس آيرس، إىل املنّظمة.

وفيال أوكمبو هي اليوم فرعا ملكتب 
اليونسكو الجهوي للعلوم بأمريكا 

الالتينية والكاريبي، مكان للدراسة 
والنقاش، ومتحف ومركز للتوثيق يضّم 
11.000 كتاب، و2500 نرشية دوريّة 

و1000 صورة فوتوغرافية، تّم تسجيله 
سنة 2017  يف سجّل ذاكرة العالم، وهو 

برنامج  لليونسكو مخصص لصيانة 
الرتاث الوثائقي.

كما يُساهم برنامج »حوارات اليونسكو 
فيال أوكمبو« الذي تم بعثه سنة 2015، يف 

دعم دورها كمرصد ومخرب لألفكار.

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/the-villa-ocampo-documentation-center/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/the-villa-ocampo-documentation-center/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/the-villa-ocampo-documentation-center/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/the-villa-ocampo-documentation-center/
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/the-villa-ocampo-documentation-center/
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مركز السنكروترون امُلتواجد عىل األرايض 
األردنية تحت اسم »سيسامي« هو اختصار 

لـ »ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية 
وتطبيقاتها يف الرشق األوسط«. وسيسامي هو 

مركز دويل للبحث العلمي األول من نوعه يف 
الرشق األوسط، وهو عبارة عن مجهر بحثي 

قوي وشديد الدقة، تتسارع االلكرتونات 
بداخله بشكل كبري جداً يصل لرسعة الضوء 

يف حلقات مفرغة وممغنطة، تتولد من تسارع 
هذه اإللكرتونات حزم من الضوء القوي 

املكثف، يتم تخزين هذه الحزم وتوجيهها 
إىل عينات البحث ألن هذا الضوء يساعد 

عىل رؤية أبعاد جديدة وعميقة يف عينات 
الباحثني وذلك يف علوم متعددة مثل الفيزياء، 

الكيمياء، األحياء، اآلثار، البيئة والتطبيقات 
املختلفة يف الزراعة والهندسة والصيدلة 

والطب والصناعة، وقد حصل العديد من 
الباحثني يف السنوات السابقة عىل جائزة نوبل 
الكتشافاتهم العلمية املميزة التي توصلوا إليها 
بعد استخدامهم لهذه الحزم الضوئية املعروفة 

بضوء السنكروترون.

واآلن سيجتمع علماء املنطقة يف مركز 
سيسامي من جنسيات ومعتقدات وتخصصات 

مختلفة وذلك بدالً من أن يسافروا إىل الخارج 
للدراسة والبحث، أو يصيبهم اليأس فيبتعدوا 
عن العلوم لعدم وجود مراكز بحثية متطورة 

يف منطقتهم.

مركز سيسامي:
                                      تجسيد لإلمتياز العلمي

                       في الشرق األوسط
بقلم عنود الزعبي

سيسامي  مركز دويل للبحث العلمي األول من نوعه يف الرشق األوسط، تم افتتاحه 

يف 16 مايو 2017 يف مدينة عالن باألردن، بعد 14 عاما من العمل الدؤوب تآزرت 

فيه اإلرادة السياسية والطموحات العلمية والرؤية االنسانية بني ثمان دول، 

تخطت خالفاتها لتتحد حول هذا املرشوع الرائد الذي يدرج منطقة الرشق األوسط 

يف املسار العلمي الدويل ويفتح مجاالت عديدة للباحثني. يمثل هذا اإلنجاز الذي 

حظي بدعم اليونسكو، جساً للثقافات بني الرشق والغرب وتجسيدا لالمتياز 

العلمي وانتصارا لفكرة اإلنسانية الواحدة.

مشهد عىل مدار 360 درجة لسنكروترون 
سيسامي، األردن، ديسمرب 2017.

تنرش رسالة اليونسكو هذا املقال مساهمة 
منها يف االحتفال باليوم العاملي للعلوم من 

أجل السالم والتنمية يف 10 نوفمرب.

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/
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سوف يجتمعون يف سيسامي الستخدام ضوء 
السنكروترون لدراسة عيناتهم واكتشاف 
الجديد يف مجاالت علمية متعددة، سيحلل 

العلماء النتائج ويتبادلون املعلومات، وسوف 
يتيح املركز املجال لهم لتكوين شبكة من 

العالقات العلمية مع زمالئهم من املنطقة ومع 
آخرين من مراكز السنكروترون املنترشة حول 
العالم والتي يصل عددها إىل حوايل 60 مركزاً 

يف 25 دولة لخدمة ما يقارب 50 ألف عالم.

يعمل سيسامي حالياً بمشاركة ثمان دول 
هي األردن، إيران، إرسائيل، باكستان، تركيا، 

السلطة الفلسطينية، قربص ومرص. وتقوم 
بدعمه مجموعة أخرى من الدول تُسمى الدول 

امُلراِقبة وهي أملانيا، إسبانيا، إيطاليا، االتحاد 
األوروبي، الربازيل، الربتغال، بريطانيا، روسيا، 

السويد، سويرسا، الصني، فرنسا، الكويت، 
كندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، 

واليونان، وقد بلغت تكلفة املركز لغاية اآلن ما 
يُقارب 90 مليون دوالراً أمريكياً.

يعد املركز إنجازاً قيّماً لعدة أسباب منها عودة 
العلوم الدقيقة إىل الرشق األوسط بعد ابتعاد 
املنطقة عن البحث العلمي لفرتة طويلة تعود 
للقرن الثالث عرش امليالدي. باإلضافة لكونه 

نافذة أمل وسط الفوىض والنزاعات السائدة يف 
املنطقة نتيجة الظروف السياسية واالقتصادية 

السيئة، فقد أتاح بعث هذا املركز املجال 
لتداول أخبار تتعلق بالبحث العلمي والتعاون 

واإلنجاز املشرتك وسط أخبار املنطقة التي 
غالبا ما تتحدث عن  التوترات واالتهامات 

والعقوبات واإلرهاب وغريها. 

سيسامي قصة نجاح متميزة

حقيقة علمية: املاء عىل درجة حرارة 99 درجة 
مئوية يكون ساخناً، لكنه عىل درجة حرارة 
100 يصبح مغلياً، ومع الغليان يأتي بخار 
املاء، البخار الذي يستطيع تحريك قطارات 
وتشغيل مصانع، البخار الذي كان سبباً يف 

إحداث ثورة صناعية، كل ذلك بفارق درجة 
واحدة فقط.

ونفس املبدأ يحكم حياتنا، لم يعد النجاح 
العادي كافياً بل يجب الوصول للغليان 

لتحقيق التغيري الحقيقي والتميز، فمعادلة 
النجاح التقليدية تتضمن الصرب واإلعداد الجيد 

واملثابرة، ولكن الظروف الحالية وصعوبة 
الحياة وتطور العلوم واشتداد املنافسة أضاف 

إىل معادلة النجاح عنرص اإلبداع، ورضورة 
اتخاذ خطوة إضافية عن املألوف، خطوة 

إضافية يف رسم األحالم، ويف التصميم والرتكيز 
واملثابرة ويف العطاء والصرب واإليمان بالهدف.

إن إضافة خطوة واحدة عن املألوف هي التي 
تفصل العمل الجيد عن املتميز، والشخص 

العادي عن امُلنِجز، وتفصل السلبي عن 
املتحمس الشغوف. 

وهكذا هي قصة مركز السنكروترون 
سيسامي، هي قصة مليئة بالخطوات اإلضافية 

املتميزة والدؤوبة منذ اللحظة األوىل، عندما 
كان املركز مجرد فكرة يف وجدان الباحثني، 

مروراً باإلرصار عىل أن يرى هذا الحلم النور، 
إىل مرحلة إيجاد الدعم املادي وبناء املرافق 

وتدريب العاملني ووضع خطط العمل، 
والنجاح يف تنفيذ هذه الخطط ويف تحقيق 
التسارع املطلوب، وصوالً إىل يوم االفتتاح. 

ولوال هذه الخطوات اإلضافية من جميع 
املشاركني أفرادا ودوال ومؤسسات ملا تم إنجاز 

هذا الرصح العلمي الريادي.

بدأت الخطوات اإلضافية عندما شعر العلماء 
بحاجة الرشق األوسط إىل مركز بحثي متقدم 
وقاموا بالتحرك يف هذا االتجاه بكل طاقتهم، 

ففي عام 1997 قام كل من هريمان وينيك 
)من مكتبة املسارع الوطني »سالك«، الواليات 

املتحدة األمريكية( وجواستاف أدولف فوس 
)من مركز السنكروترون األملاني( باقرتاح 

منح املسارع »بييس 1« األملاني بعد تفكيكه 
يف عام 1999 ليكون نواة ملسارٍع الكرتونٍي يف 

الرشق األوسط.
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القى هذا االقرتاح  صدى يف األوساط العلمية 
فقام كل من سريجيو فوبيني )مدير مؤسسة 

الرشق األوسط العلمية( وهريويغ شوبري 
)املدير العام السابق للمنظمة األوروبية 
للبحوث النووية »سارن«( بعرضه عىل 

الحكومة األملانية التي وافقت عىل التربع 
بأجزاء مسارعها لبناء مسارٍع يف الرشق 

األوسط بعد أن وضعت اليونسكو الضمانات 
والدعم املادي الالزم لعملية التفكيك والنقل من 

أملانيا إىل األردن.

يف عام 1999 قامت اليونسكو بإطالق 
املرشوع، وبعد ذلك بثالث سنوات قامت بإعالن 
املوافقة عىل بنائه تحت رعايتها رغم ما تحمله 

هذه الخطوة من تحديات، ولكنها تحديات 
قيّمة وتستحق الجهد ألنها تخدم رؤية املنظمة 

يف نرش األمان والسالم والتعاون الدويل من 
خالل التعليم والثقافة والعلم. 

وتتنحى الخالفات من 
أجل اإلنسانية

واستمرت إدارة املركز ممثلة برئيس املجلس 
كريس لويلني سميث ومدير املركز خالد 

طوقان واملوظفني وجميع املشاركني واملراقبني 
واملساندين يف عملها الدؤوب منذ لحظة البدء 

بالبناء سنة 2003 حتى لحظة االفتتاح 
سنة 2017. حيث قام األردن بتخصيص 

قطعة أرض إلقامة املركز، كما تكفل أيضا 
بتشييد املبنى وتوفري البنى التحتية وتقديم 
مساهمات مالية لبناء املسارعات تجاوزت 

10 ماليني دوالر.

أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد قدمت 
تدريباً متخصصاً ونوعياً ومنحاً دراسية 
للمشاركني. وقدم االتحاد األوروبي دعماً 

بحوايل 18 مليون دوالر، واملنظمة األوروبية 
للبحوث النووية  التي وضعت كل خربتها 

للمساعدة يف إتمام البناء، حيث أن سيسامي 
مبني عىل غرار مركز »سارن« يف أوروبا، 

وغريها من املنظمات والدول والخرباء ومراكز 
السنكروترون حول العالم التي قدمت جميعها 

العديد من النصائح والتصاميم واملعدات 
والخربات والتي شكلت بمجملها صورة رائعة 

عن التعاون واإلرادة والعطاء واإلبداع.

وجاء يوم افتتاح مركز السنكروترون 
سيسامي، يف 16 مايو 2017. القاعة مليئة 
بالفرح والحماس والفخر والتفاؤل، ولكن 
األجواء ال تخلو من الرهبة، العيون تراقب 

والعقول تتساءل: هل فعالً تجاوزنا املصاعب 
بعد أربعة عرش عاماً من العمل؟ نعم ها هو 
العلم يجمع املتخاصمني ليس فقط يف قاعة 

واحدة بل عىل مقاعد متجاورة، يجلسون 
جميعاً يف مشهٍد تتحد فيه الجهود وتتنحى 

الخالفات من أجل اإلنسانية.

وقد كان لحضور امللك عبدالله الثاني بن 
الحسني لحفل االفتتاح أثراً كبرياً يف ترسيخ 

قيمة املركز عىل املستويني السيايس والدويل، 
وتأكيداً أيضاً ألهمية القيم اإلنسانية التي 

يحملها املركز يف أهدافه.

مركز يستخدم الطاقة الشمسية

لم يتوقف التميز يف مركز السنكروترون 
سيسامي عند كونه األول من نوعه يف منطقة 

الرشق األوسط، أو أنه قام بتوجيه بوصلة 
الخالفات نحو العلم، ولكن ألنه سيكون 

أيضا أول مركز سنكروترون يف العالم يعمل 
باستخدام الطاقة الشمسية بالكامل.

ومن نتائجه أيضاً، أنه وفر تدريباً نوعياً 
متخصصاً لحوايل 750 باحثاً ومهندساً 

من منطقة الرشق األوسط يف مراكز البحث 
واملختربات يف الدول العلمية املتقدمة، 

وسيحافظ عىل العقول العلمية يف منطقة 
الرشق األوسط ويحميها من الترسب إىل 

الخارج، وسيعزز مساهمتهم يف تنمية دولهم 
علمياً واقتصادياً، وسيقوم بتحسني مستوى 

التدريس والبحث العلمي يف الجامعات واملراكز 
العلمية يف املنطقة إلنجاز أبحاث أكثر وبتكلفة 
أقل ، كما سيكون جرساً للثقافات واإلنجازات 

العلمية بني الرشق والغرب. 

وقد تم استقبال 55 طلباً من الباحثني 
لغاية اآلن الستخدام حزم األشعة الضوئية 

يف سيسامي، واألمل كبري يف أن يقدم باحثو 
املنطقة من خالل عملهم يف سيسامي 

اكتشافات علمية جديدة يف العديد من املجاالت 
مثل مجال التشخيص املبكر لألمراض 
وعالجها، ومجال البحث العميق لآلثار 

واملخطوطات والوثائق القديمة دون تعريضها 
للتلف، وأيضاً التعرف عىل أمراض النباتات 

بشكل أوسع وذلك إلنقاذ املحاصيل، وكشف 
التلوث يف البيئة، وغريها من النتائج العلمية 

املفيدة.

ولن تنتهي التحديات مع افتتاح املركز ولكنها 
ستستمر، مثل بناء مجتمع من املستخدمني، 
إنشاء حزم ضوئية جديدة، دعم املرافق بما 

فيها مبنى لإلدارة ومنزل ضيافة، وتأمني 
املوارد املالية الالزمة. ولكن املؤمنني بهذا 

املرشوع وأهدافه سيكملون املشوار ألنه يشكل 
انتصاراً للعلم وفكرة العالم الواحد واإلنسانية 

الواحدة.

عنود الزعبي صحافية وخبرية يف االتصال واإلعالم 
السمعي والبرصي. وهي منتجة ومقدمة للعديد من 

الربامج  يف التلفزة الوطنية األردنية. أحرزت عىل 
امليدالية الذهبية يف مهرجان القاهرة لوسائل اإلعالم 

سنة 2014.

جيهان كامل، باحثة يف مركز سيسامي.

C
C

 BY 2.0 photo: D
ean C

alm
a / IA

EA
 (International A

tom
ic Energy A

gency)



رسالة اليونسكو •  أكتوبر - ديسمرب 2018  |   67  

األحداث

كما يهدف إىل معالجة بعض املستنقعات 
ملكافحة جفاف مصادر املياه وتشجيع أنشطة 
السكان املّدرة للدخل، مثل زراعة السبريولينا 

وهي نوع من العشب املائي تجنيه عادة 
النساء. ويشمل املرشوع إجراءات األخرى مثل 

حماية بقرة الكوري، وهي نوع من األبقار 
املستوطنة يف حوض بحرية تشاد.

ومن ناحية أخرى، يهدف املرشوع إىل تشجيع 
البلدان املتاخمة للبحرية عىل العمل معا حتى 

يتم   يف يوم ما تعيني بحرية تشاد محميّة 
للمحيط الحيوي عابرة للحدود. كما يهدف 

اىل تعزيز املهارات املحّلية ملساعدة تلك البلدان 
عىل ترشيح مواقع لتسجيلها عىل قائمة الرتاث 

العاملي وعىل تحديد تراثها الثقايف غري املادي.

وقصد تعزيز التماسك االجتماعي ـ وهي 
مسألة جوهرية تقع يف صميم املرشوع ـ 

فسوف يتم تنظيم لقاءات سنوية تحت عنوان 
»محادثات حول البحرية« تفسح املجال 

للسكان من كل الفئات العمرية واالنتماءات 
العرقية والدينية، لاللتقاء والتعبري عن وجهات 

نظرهم املختلفة.

ضفاف بحيرة تشاد
                                     حتظى بعناية اليونسكو 

بقلم أنياس باردون )اليونسكو(

أطلقت اليونسكو يف فرباير 2018 

مرشوًعا واسع النطاق لتعزيز قدرة 

سكان حوض بحرية تشاد عىل الصمود 

والتكيف لألرضار التي لحقتهم جراء 

الجفاف الذي أهلك املنطقة عىل مدى 

العقود األربعة املاضية.

تمكني السكان املحليني من العيش والعمل 
بأمان عىل ضفاف بحرية تشاد، ذلك هو الهدف 
الطموح ملرشوع »املحيط الحيوي وتراث بحرية 

تشاد« )بيوبالت( الذي قّدمته اليونسكو يف 
26 فرباير 2018 خالل مؤتمر دويل يف أبوجا 
)نيجرييا(. ويرمي املرشوع إىل تقييم املوارد 
 الطبيعية للمنطقة قصد تحسني إدارتها عىل 

نحو مستدام، وتنفيذ أعمال نموذجية الستعادة 
بعض النظم البيئية  وتعزيز االقتصاد األخرض . 

ويواجه املرشوع تحديّات هائلة حيث تُشّكل 
بُحرية تشاد مصدراً  للمياه العذبة ألكثر من 40 

مليون شخص.

 داغالو، مصيدة سمك جماعية بمنطقة
سارا يف سهل وازا-لوغون، بالكامريون.
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وقد تقلصت مساحة سطح البحرية بأكثر 
من 90% بني عامي 1960 و1985 جراء 

 انخفاض ُهطول األمطار. وكان لهذا الجفاف 
الجزئي للبحرية عواقب وخيمة عىل البيئة 

واالقتصاد، أّدت إىل ُسقوط اآلالف من الناس يف 
 براثن الفقر مما أجربهم عىل الهجرة هروباً من 
تلك املنطقة التي تعاني أيضاً من انعدام األمن.

ملجابهة هذه الكارثة البيئية، تم توفري ميزانية 
مناسبة ملرشوع »بيوبالت« بحوايل 6،5 مليون 

دوالر بتمويل من بنك التنمية األفريقي عىل 
مدى ثالث سنوات، لفائدة البلدان الخمسة 

املعنية - الكامريون، النيجر، نيجرييا، 
جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. وتولت 

منظمة اليونسكو تنفيذ املرشوع بالرشاكة مع 
لجنة حوض بحرية تشاد، وهي هيئة تشاورية 

تتوىل تنسيق اإلجراءات التي تتخذها الدول 
والتي قد تؤثر يف املوارد املائية للحوض.

ويشمل املرشوع وضع خريطة للموارد 
املائية يف املنطقة وإعادة تأهيل ممرات 

هجرة الحيوانات الربيّة  - ومنها الفيلة - بني 
الكامريون وتشاد ونيجرييا.

https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://whc.unesco.org/en/list/
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
https://ich.unesco.org/en/lists
https://whc.unesco.org/en/list/
http://lakechad.iwlearn.org/about/partners/partnerprofile.2007-02-15.9132809202
http://lakechad.iwlearn.org/about/partners/partnerprofile.2007-02-15.9132809202
http://lakechad.iwlearn.org/about/partners/partnerprofile.2007-02-15.9132809202
http://lakechad.iwlearn.org/about/partners/partnerprofile.2007-02-15.9132809202
http://lakechad.iwlearn.org/about/partners/partnerprofile.2007-02-15.9132809202
http://lakechad.iwlearn.org/about/partners/partnerprofile.2007-02-15.9132809202
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رجل محاط بالكتب من كل النواحي: تلك هي 
الصورة لجدي التي انطبعت يف ذهني. كان 

القاموس دائما يف متناول يده. يف الواقع، كان 
جدي يتقن لغات عديدة، اإلنجليزية والفرنسية 

واإلسبانية والربتغالية واإليطالية والعربية 
والصينية. وكثريا ما رأيته يدون مالحظاته 

يف قاموس أسود كبري، قاموس اللغة الصينية 
التي كان يفضلها لحد أنه أصبح يعرف 

سبع لهجات من هذه اللغة! والغريب يف أمره 
أنه كان يسمح لنا بالكتابة عىل صفحات 

القواميس. بني يديه، تتحول الكتب إىل كائنات 
حية. ولم يعد الكتاب مجرد أداة بل كان 

بمثابة أحد أفراد العائلة، يأخذ مكانه بيننا عىل 
الطاولة يف أي لحظة خالل تناول الطعام.

 ساندي كوفر يف مكتبه باليونسكو،
يف السبعينات. بقلم أوريليا دوس

تحتفل رسالة اليونسكو هذه السنة 

بذكرى صدور عددها األول يف عام 

1948. وبهذه املناسبة، تكرم املجلة 

بصفة حميمة مؤسسها ساندي 

كوفلر )2002-1916( وذلك بفتح 

صفحاتها لحفيدته أوريليا دوس كي 

تشاركنا بعض ذكرياتها وتعرض علينا 

مقتطفات من دفاتره.

       الذكرى 70
                                     لتأسيس رسالة اليونسكو 

ساندي كوفلر، قناعات ومواهب

كان ساندي رسيع البديهة، متحمسا، خصب 
الخيال وفضوليا، فكان يسعى دوما للتعلم 
وكان مولعا بتقاسم الجديد من معارفه مع 

عائلته ومع العموم. كان يترصف عىل هذا 
النحو طوال حياته كصحفي، وخاصة خالل 

الفرتة التي قضاها يف خدمة رسالة اليونسكو.

تويف ساندي سنة 2002، مخلفا وراءه كنزا 
دفينا، اكتشفته مؤخرا ملا بدأت البحث يف 
تاريخ عائلتي: مذكراته الشخصية خالل 

الحرب، رسائله، مفّكراته، صوره ومجموعة 
كاملة مجلدة من مجلة رسالة اليونسكو... 

ومضات من حياته تقص املسار الرائع لهذا 
الرجل االستثنائي.
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70  خاص - الذكرى 70 لتأسيس الرسالة

وأشعر ببالغ التأثر أمام هذه الفرصة التي 
أتيحت يل ألوّجه له تحية اعتبار وإخالص 

عىل صفحات املجلة التي أسسها وسهر عىل 
إصدارها طيلة ثالثني عاما، من فرباير 1948 

إىل يناير 1977.

نيويورك - باريس: ذهابا وإيابا

ولد ساندي كوفلر يف مدينة نيويورك من أبوين 
مهاجرين أصييل مدينة تشرينوفيتس الواقعة 

بمنطقة بوكوفينا، برومانيا )وهي حاليا مدينة 
يف غرب أوكرانيا(. ومثل العديد من املهاجرين، 
وصل والداه إىل الواليات املتحدة عبورا بجزيرة 

إليس، وهي جزيرة صغرية تأوي املصالح 
الفدرالية للهجرة. يف البداية، اشتغل والده 

بريل كوفلر كبائع للمياه الغازية يف الشارع، 
اىل أن أصبح حاخاما معرتفا به يف املدينة. ثم 
استقرت العائلة يف حي ويليامزبرغ حيث ولد 

ساندي يف 24 أكتوبر 1916.

بعد تخرجه من كلية سيتي كولدج بنيويورك، 
تحصل ساندي عىل منحة للدراسة يف جامعة 
السوربون يف باريس. ويف سنة 1940، بينما 

كان يدرس يف مدينة بوردو، نصحته القنصلية 
األمريكية بمغادرة فرنسا باعتباره يهوديا. 
لكنه تردد يف الرحيل بسبب شغفه بالثقافة 
واللغة الفرنسية، خاصة وأنه تعلق بمدينة 

بوردو بحكم عالقات غرامية. وكان يعتقد أن 
جنسيته األمريكية سوف تحميه. ولكن عندما 
غزا النازيون فرنسا، قرر الذهاب إىل مرسيليا 

لريحل عىل متن إحدى آخر السفن التي غادرت 
إىل الواليات املتحدة. وأثناء محطة طويلة املدى 
يف الربتغال، اغتنم ساندي الفرصة لتعلم اللغة 

الربتغالية.

الحياة يف نيويورك

عند حلوله بنيويورك، التحق ساندي بدوام 
جزئي بصحيفة »أمريكا« كمحرر افتتاحيات، 
وتعلم تقنيات الطباعة. وتابع يف نفس الوقت 

ندوات عالم األنثروبولوجيا الفرنيس كلود ليفي 
سرتوس يف »نيو سكول أف سوشل ريزارش« 

)املدرسة الجديدة للبحوث االجتماعية(. 
فنشأت بني الرجلني عالقات صداقة، خاصة 
وأن ليفي سرتوس قد غادر فرنسا أيضا يف 

بداية االحتالل.

وسنحت الفرصة للرجلني أن يلتقيا يف ما بعد 
يف باريس. كان ساندي آنذاك رئيس تحرير 

 مجلة رسالة اليونسكو، وليفي سرتوس
أحد محرري أول إعالن لليونسكو  حول

املسائل العرقية )1950(، ومؤلف كتاب العرق 
 والتاريخ )1952( الذي يعترب

من أهم املراجع الكالسيكية حول 
مناهضة العنرصية.

وقد دأب كوفلر عىل دعوة ليفي سرتوس 
بانتظام للمساهمة يف رسالة اليونسكو خالل 
فرتة الخمسينات، حتى أن العديد من مقاالته 

الرئيسية يف مجال األنثروبولوجيا قد نرشت 
ألول مرة عىل صفحات الرسالة، قبل أن 

يدرجها يف مؤلفاته. )مالحظة املحرر: نرشت 
رسالة اليونسكو يف عام 2008 عددا خاصا 

يضم معظم مقاالت ليفي سرتوس، يحمل 
عنوان كلود ليفي سرتوس: نظرات عن بعد(.

وقد شكل جو الحرب السائد حينذاك دافعا 
لساندي لالنضمام إىل الجيش األمريكي حيث 
اشتغل يف قسم الحرب النفسية، وحصل عىل 
تكوين يف مكتب املعلومات الحربية ـ الوكالة 
اإلعالمية التابعة للحكومة األمريكية ـ الذي 

يهدف إىل تكييف وسائل الدعاية الجماهريية 
الحديثة الستخدامها يف نرش األفكار املوالية 
للسالم. فتم إيفاده إىل الرباط )املغرب( عىل 

متن إحدى السفن الحربية األمريكية »ليربتي 
شيب« )سفن الحرية( املكلفة بشحن اإلمدادات 

إىل قوات الحلفاء خالل معركة األطليس. ومن 
ذلك املوقع، كان ساندي يعمل كمراسل ومدير 

اإلعالم إلذاعة صوت أمريكا حيث أرشف عىل 
بعث برنامج يبث عىل مدار 24 ساعة األخبار 

الوافدة من كل أرجاء العالم. وقد دّون يف 
مذكراته عام 1944: »ال أقدر عىل التعبري عن 

مدى حبي لهذا العمل. أعتربه مفيدا للغاية 
وأشعر أنه يستحق كل هذه املعاناة«.

عىل إثر تلك املهمة، تم إرسال ساندي إىل 
إيطاليا وتكليفه بنرش صحيفة هدفها إخبار 

السكان عن تقدم الحلفاء واملساهمة يف 
تعزيز السالم. وكانت الصحيفة تحمل عنوان 

كوريري )الرسالة( وهو عنوان يتم تكييفه 
حسب املدينة التي تصدر فيها، بعد تحريرها 

من االحتالل: كوريري دي روما، كوريري 
دي فينيزيا، كوريري-فينيتو، كوريري دل 

إيميليا )بولونيا(...

مولد رسالة اليونسكو

مع نهاية الحرب العاملية الثانية، عاد ساندي 
كوفلر إىل فرنسا ووجه اهتمامه إىل تلك املنظمة 

الدولية الجديدة التي تهدف إىل تعزيز السالم 
من خالل العلم والثقافة يف عالم مازال تحت 
وقع الصدمة، والتي أثارت اهتمام األوساط 

الفكرية يف جميع أنحاء العالم، أال وهي منظمة 
اليونسكو. كان مقرها باريس، يف فندق 

ماجستيك، 19 شارع كليرب. كانت املنظمة 
تصدر نرشة شهرية مؤلفة من صفحتني، 

باألبيض واألسود، تحمل عنوان ذي مونيتور يف 
ثالث لغات، اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية. 
قدم الصحفي الشاب خدماته وتم انتدابه يف 

26 أكتوبر 1947، يوم بلغ سن 31 عاما.

يف 19 نوفمرب من نفس السنة، عرض ساندي 
عىل هارولد كابالن، أول مدير ملكتب اإلعالم 

التابع لليونسكو، مرشوع مجلة يتضمن 
الخط التحريري، ودورية الصدور، وملحة عن 

األركان، وعدد األعمدة يف كل صفحة، وطول 
املقاالت، وأسلوب الطباعة... أي، باختصار، 

مرشوعا متكامال لصحيفة أخرى تحمل عنوان 
كوريري )الرسالة(، وهذه املرة خصصت 

لليونسكو.

ساندي كوفلر )الثاني من اليسار( مع فريق 
الرسالة يف مقرها األول  بفندق املاجستيك 

بباريس )1958-1946( .
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كتب ساندي: »بما أن مجاالت عمل اليونسكو 
متنوعة، واملواضيع الحيوية التي يتضمنها 

برنامجها يف مجاالت الرتبية والعلم والثقافة 
متعددة، فلن نجد أية صعوبة يف الحصول 

عىل مقاالت حية ومثرية لالهتمام«. وبما أنه 
كان طموحا، لم يرد حرص مضمون الصحيفة 

يف تغطية نشاط اليونسكو، بل رأى أن تقدم 
للقراء معرضا للصحافة الدولية، ومقابالت 

مع شخصيات بارزة من داخل املنظمة 
ومن عالم الثقافة والعلوم، ومقاالت متعمقة 

يكتبها خرباء من جميع أنحاء العالم. واقرتح 
انتداب محررين مؤهلني للطبعات الفرنسية 

واإلسبانية، حتى ال تكون مجرد نسخ مطابقة 
للنسخة اإلنجليزية أو دون مستواها. كما تعهد 
»بجعل املجلة تفي باملعايري املهنية التي تضمن 

تسويقها للعموم عىل نطاق واسع«.

نجح  ساندي يف مساعيه عىل جميع الجبهات، 
يف وقت قيايس. وصدر العدد األول من مجلة 

رسالة اليونسكو، وهي مجلة يف ثمان صفحات 
ثرية باملواضيع والصور، من مطابع صحيفة 
»نيويورك هريالد تريبيون« بباريس يف فرباير 

1948. وعرضت املجلة اشرتاكا للقراء عىل 
املستوى الدويل ملدة ستة أشهر، عرب وكالء يف 

خمسة عرش بلدا يف أوروبا، وآسيا وأمريكا. 
وبذلك ولدت إحدى املجالت الدولية األوىل 

يف العالم.

ازدهار رسالة اليونسكو

وأثبتت رسالة اليونسكو بعدها الدويل مع 
ظهور أول طبعة لها خارج مقرها الرسمي، 

وكان ذلك سنة 1957 يف موسكو. وفتح املجال 
لبلدان أخرى للسري عىل نفس النسق. ويف 

عام 1960، صدرت الطبعة األملانية يف برن 
)سويرسا(. ويف عام 1961، أتى دور الطبعة 
العربية يف القاهرة )مرص(، والطبعة اليابانية 
يف طوكيو، تلتها عام 1963 الطبعة اإليطالية 
يف روما. وصدرت يف 1967 طبعتان باللغتني 

الهندية والتاميلية يف الهند. وبني عامي 1968 
و1973، أضيفت طبعات باللغات العربية 

والفارسية والهولندية والربتغالية والرتكية. 
وملا حان موعد التقاعد لساندي يف فرباير 

1977، كانت رسالة اليونسكو تصدر يف 15 
لغة. لتصل إىل أعىل مستوى عىل اإلطالق يف 

عام 1988، حيث بلغت 35 لغة.

كان ساندي يعترب مضاعفة عدد النسخ 
اللغوية لرسالة اليونسكو وسيلة لبناء الجسور 

بني البرش. هذا ما رصح به يف مدينة مدراس 
)تشيناي حاليا( بالهند، بمناسبة صدور 
الطبعة التاميلية: »يف املايض، كانت األمم 
تتمحور حول ذاتها. ومنذ عرشين سنة، 

أصبحت الدول أينما كانت تتطلع إىل ما أبعد 
من حدودها، لتعمل سويا من أجل السالم.

هذه هي الرسالة التي تسعى اليونسكو وكل 
أرسة األمم املتحدة لرتويجها. مساء هذا اليوم، 

كان يل رشف مقابلة رئيس الوزراء ]تاميل 
نادو[. وأبلغني أن مدراس مستعدة للميض 

قدما وأعطى موافقته عىل إنتاج الطبعة 
التاميلية لرسالة اليونسكو. وبصفتي رئيس 
تحرير هذه املجلة، اختلجت فرحا لسماعه.«

ساندي، وفاء وإخالص

ال شك أن ساندي كوفلر كان محرتفا متفوقا، 
موهوبا يف مجال العالقات البرشية. كان 

يحظى بصداقة الشخصيات البارزة التي 
وسمت القرن العرشين، مثل عالم األثنولوجيا 
السويرسي ألفريد ميرتو أو املهندس والرسام 
األمريكي فرانك مالينا – زميليه يف اليونسكو 

– كما كان املدراء العامون السبعة األوائل 
للمنظمة يكنون له كل تقدير. وقد قال عنه 

 أحدهم، رينيه ماهيو )1961 - 1974(:
»إن مواهبه لم تنفصل أبدا عن قناعاته«.

بفضل قوة إرادته، وقدرته عىل التأثري وعزمه 
عىل العمل دون كلل يف خدمة املثل العليا 
لليونسكو، مع السهر دوما عىل أن يبقى 

محايدا حتى يف ظل التوترات الدولية التي 
احتدت خالل الحرب الباردة، كان ساندي 

كوفلر شخصية غري قابلة للخضوع. وقالت 
عنه بولني كوفلر، زوجته الثانية: »لم يقبل 

أبدا األوامر حتى ولو أتت من أعىل املسؤولني 
الدبلوماسيني والسياسيني  األمريكيني. كان 

عنيدا صامدا ال يتزعزع. مما تسبب له يف 
بعض املشاكل«.

وقرأت عنه يف وثيقة إدارية لليونسكو مؤرخة 
يف 1959، أن »كفاءته املهنية وقدراته التقنية 
ومواهبه اإلبداعية ومبادرته وخياله، كل ذلك 
يجعل منه صحفيا ورئيس تحرير من عيار 

استثنائي. فهو يمتلك شعورا حادا باملسؤولية، 
وضمريا مهنيا عميقا، وخصاال ال يمكن إنكارها 

كمنظم وقائد، والقدرة الالزمة ليكون مديرا«.

وتكشف وثيقة أخرى من األرشيف، أقل 
رسمية وال تحمل تاريخا وال توقيعا، عن جانب 
آخر من شخصية ساندي: »صحيح أن اخالص 

ساندي ملبادئ اليونسكو واألمم املتحدة كان 
واضحا وثابتا. أتذكر أنه يف 24 أكتوبر من 

كل عام، حوايل منتصف النهار، كان يجتمع 
ثالث زمالء – إميل ديالفيناي، ثور جيسدال 

وساندي كوفلر – علما وأنهم ال يخرجون معا 
إىل املدينة إال نادرا،  يف مطعم بارييس لالحتفال 

بأعياد ميالدهم، وكانوا يرفعون كؤوسهم 
احتفاال بالذكرى السنوية لدخول ميثاق األمم 

املتحدة حيز التنفيذ«.

من ناحيتي، كنت دوما معجبة بجدي، بذكائه 
وشخصيته. أنا ممتنة له ألنه أورثني تعلقه 

بالقيم اإلنسانية، وعشقه للكتب، وحب اطالعه 
عىل ثقافات العالم بأرسه. 

إن الخوض يف أرشيفه الشخيص واملهني 
حفزني عىل إخراج فيلم وثائقي انطلقت يف 
إعداده، يقص املسار املشوق لهذا األمريكي 

املغرم بفرنسا والذي كان يقول يل دائما: »أنا 
قبل كل يشء، مواطن عاملي«.

أوريليا دوس مخرجة سينمائية وكاتبة سيناريو 
وممثلة فرنسية أمريكية وهي حفيدة مؤسس 

رسالة اليونسكو ساندي كوفلري.

 غالف »األقّليات«، باللغة السنهالية.
رسالة اليونسكو، يونيو 1993.

 رسالة اليونسكو
تصدر يف 35 لغة!

يوم تم إعالم إدوارد، وكان آنذاك مدير 
مجلة رسالة اليونسكو، بأن  الرسالة 

أصبحت تصدر يف لغة إضافية وأن طبعاتها 
اللغوية بلغت عدد 35 طبعة، عم الفرح 
مهجته! طاملا لم نشاهد تلك املوجة من 

االبتهاج التي غمرت محياه، وطاملا لم 
نستمع إىل نربات صوته ملا رّدد: »35 لغة 
مختلفة، هل تحسون بأهمية الحدث؟« 
ال يمكن ألي كان أن يدرك ال فقط مدى 

األهمية التي كان يوليها إدوارد للمثل العليا 
ملنظمة اليونسكو، بل وكذلك الدور الحاسم 

الذي تقلدته تلك املجلة يف تطور مساره 
الفكري وتأثريها عىل مؤلفاته، تلك املجلة 

التي توىل إدارتها بكل ولع من 1982 إىل 
 .1988

 مايو 2017، مقابلة مع سيلفي غليسان،
أرملة إدوارد غليسان )1928-2011(، رئيس 
تحرير رسالة اليونسكو )1988-1982( 
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 الرتاث العاملي يف البحرين
)عدد خاص(

ISBN 1020-4202 )باللغة اإلنجليزية(

72 صفحة، 22X28 سم

ُمغلَّف، 7،50 يورو  

انعقدت الدورة الثانية واألربعني للجنة الرتاث 
العاملي يف املنامة، البحرين، من 24 يونيو إىل 
4 يوليو 2018. يعرض هذا العدد ملحة عن 

البحرين وتاريخها وتراثها.

ويتناول بالتفصيل موقعني من الرتاث 
البحريني مدرجني عىل قائمة الرتاث العاملي 
وهما: موقع »قلعة البحرين ـ املرفأ القديم 

وعاصمة دملون« وموقع »طريق اللؤلؤ: شاهد 
عىل اقتصاد الجزيرة«، فضالً عن جوانب من 

تراث البحرين ال زالت غري معروفة.

 تراث يف مرمى الخطر:
اإلخالء الطارئ للمجموعات الرتاثية

ISBN 978-92-3-600058-9ا

56 صفحة، 14،8x 21سم

 PDF ُمغلَّف

 متاح عىل املوقع
http://unesdoc.unesco.org 

يوفر هذا الدليل العميل، الذي أصدرته 
اليونسكو باالشرتاك مع املركز الدويل لدراسة 

صون وترميم املمتلكات الثقافية )إيكروم(، 
إرشادات بشأن كيفية إخالء القطع الثمينة يف 

حالة الطوارئ.

إن الكوارث الطبيعية، والحروب، والنزاعات 
وغريها من العوامل املهددة يمكن أن تُعرِّض 
الرتاث الثقايف ألخطار جسيمة. إن هذا الدليل 

من شأنه أن يساعد املؤسسات يف التأهب 
لكوارث محتملة، كما يوفر إرشادات لعمليات 
اإلخالء والتخزين املؤقت للمجموعات الرتاثية 

أثناء األزمات.

املوسيقى التقليدية يف سوريا

 ISBN 978-92-600073-2

256 صفحة، 16x23 سم

PDF ُمغلَّف

 متاح عىل املوقع
  http://unesdoc.unesco.org

يتناول هذا املؤلف تاريخ املوسيقى السورية 
وثراء تنوعها. كما أنه يُظهر شتى الجماعات 
العرقية والدينية يف البالد ويبحث يف التقاليد 
املوسيقية لكل منها )مثل الطائفة املسيحية 
األرثوذكسية، والطائفة اآلشورية، واألكراد، 

واليزيديون والصوفية(.

يتميز اإلصدار بكونه عمالً مبتكراً يتضمن 
معلومات فريدة من نوعها )األصول، 

واملمارسات، والخصائص، واألحداث، وغريها( 
عن جميع أنواع املوسيقى التقليدية يف سوريا 
اليوم، ويُبني كيف أن املوسيقى تطورت لدى 

كل مجموعة، وكيف وأين تتم ممارستها.

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002617/261793f.pdf
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