الذكرى ال  86اليهم العالمي لحقهق اإلنسان

المدافعهن العرب عن حقهق اإلنسان باتها هدفا رئيسيا للحكهمات
وجرائم جماعات اإلرهاب

مقال األستاذ  ...عالء شلبي

األمين العام للمنظمة العربية لحقهق اإلنسان
تسخ السشظقة العخبية بهاحجة من أحمك الفتخات في تاريخيا السعاصخ ،وربسا األسهأ مشح نكبة فمدظين

 ،8491فسا بين تفذي قسع الحكهمات وتفاقم أنساط اإلرىاب والتجخالت غيخ الحسيجة لمقهى األجشبية،
تذيج حالة حقهق اإلندان تجىه ار غيخ مدبهق يرل إلى حج التقهيض الكامل برهرتو السباشخة أو عبخ

تجميخ مقهمات حساية حقهق اإلندان وفي مقجمتيا القزاء عمى قجرة السجافعين عن حقهق اإلندان.

وتأتي الحكخى الثامشة والدتين لإلعالن العالسي لحقهق اإلندان في وقت أصبح فيو السجافعهن العخب عن

حقهق اإلندان ىجفا رئيديا لقسع الحكهمات وجخائم جساعات اإلرىاب عمى حج سهاء.

عانى السجافعهن عن حقهق اإلندان خالل الدشهات العذخين الساضية من إجياض قجراتيم في مجاالت
حساية حقهق اإلندان ،تارة من خالل القيهد القانهنية واألمشية اليائمة عمى العسل الحقهقي وخاصة في
مجاالت الحساية ،وتارة أخخى بفعل تذجيع الذخكاء الجوليين لمحخكة الحقهقية بالعسل وفق أولهيات ال

تتفق مع السظالب الذعبية العخبية ،وليذ من بيشيا االجتياد في تعديد الحساية.

وشكمت مخحمة الثهرات واالنتفاضات الذعبية العخبية في العام  1188نقظة تحهل رئيدية في وضعية

حقهق اإلندان في السشظقة ،تدايج معيا دور الحخكة الحقهقية برفة عامة ،واتدع ىامر حخكة السجافعين

برفة خاصة ،غيخ أن ىحا األفق لم تتح لو االستجامة ،حيث لم يتم تخسيخ اليامر الستاح وفق
ضسانات تذخيعية تحسيو ،وتكالب الفاعمين الدياسيين في الدمظة وخارجيا عمى استقظاب الحقهقيين في

الرخاعات الدياسية أو تجميخ قجراتيم عمى العسل واالستسخار.

ولم يسخ وقت طهيل حتى عادت صهر القسع الحكهمي لسجسل الحخكة الحقهقية وخاصة لمسجافعين عن

حقهق اإلندان برهرة مكثفة تتجاوز في طبيعتيا وقدهتيا مخحمة ما قبل الثهرات ،وخاصة من خالل
القيهد اليائمة عمى حخية عسل الجسعيات من خالل تجابيخ تذخيعية ججيجة أو تذجيج القيهد الدابقة في

السسارسة أو عبخ ابتجاع آليات وسياسات ججيجة في البمجان العخبية التي ال تدال تتستع بيامر استق اخر

ندبي في اإلقميم العخبي السزظخب.

وفي ساحات االنفالت الكامل ،يبقى السجافعهن عن حقهق اإلندان اليجف الخئيدي لجخائم مختمف

الفاعمين سهاء الحكهمات السشيارة عسميا أو الجساعات السدمحة األخخى وبيشيا التشظيسات اإلرىابية

األعتى في العالم.

وتعيج سمهكيات القهى األجشبية الفاعمة في اإلقميم العخبي إلى األذىان جسمة من مالمح حقبة االستعسار
البغيض في الساضي وإن أتت بأدوات مختمفة ندبيا ،وتذسل وضعية السجافعين عن حقهق اإلندان أحج

مظاىخ ذلك ،حيث تتفاوت السهاقف والتفاعالت عمى ىهية السجافعين وانتساءاتيم وتهجياتيم ،وقج تتهقف

كحلك عمى ىهية خرهميم الدياسيين من سمظات وأحداب وجساعات إرىاب.

إن الشيل من حياة وسالمة وحخية السجافعين في ساحات االضظخاب الخئيدية ،بيشسا في ساحات االستقخار

الير يجخي فخض القيهد عمى حخيات السجافعين في التشقل والدفخ وتعخض لالعتقال الجائخ ولسالحقات

أمشية وقانهنية بسعدل عن الزسانات القانهنية وفي غيبة رقابة قزائية جادة مع تجسيج رسسي أو فعمي
ألوعية الشذاط الجسعياتية يرب في اتجاه واحج ،وىه القزاء السبخم عمى أي التدام باحتخام وحساية

حقهق اإلندان بسفيهميا الذامل من خالل القزاء عمى السجافعين الحين يحسمهن رسالتيا.

غيخ أن الخىان يبقى قائسا بقهة وفاعمية عمى وعي الذعهب التي تأثخت بسقاصج حقهق اإلندان ورفعت
شعاراتيا ضسن مظالب الثهرات واالنتفاضات ،وىه رىان وإن تأخخ لكشو يبقى رىانا مزسهنا.

ويعدز من الخىان إيقاع سخعة التحهل لحي تسدك بدمامو األجيال الججيجة في مجتسعات شابة.
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