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 التعسف��ى�استعمال�حقوق��نسان

  

ـ�كان�جوزيف�جوبلز�،�وزير�الدعاية�و�ع�م��ى�ا
انيا�النازيـة�،�يحـرض�ا
ـواطن�ن��
ـان�ع�ـى�1   

فـــتح�نوافـــذ�ا
ســـاكن�و�مـــاكن�ح2ـــ-�آخـــر�مـــداها�،�ورفـــع�صـــوت�ا
ـــذياع�ح2ـــ-�أق/ـــ.-�درجاتـــه�لكـــى�

اSـــى�أذن�كـــل�أ
ـــانى�واخOPاقهـــا�ســـواء�كـــان�تســـتطيع��فكـــار�ال2ـــ-�يبGHـــا�عـــن�طريـــق�Eذاعـــة�الوصـــول�

من�ا
مكن�تصور�أن�كث�Oا�من�النـاس��ـى�ا
انيـا�لـم�يكونـوا�يـرون�. راغبا��ى�Vستماع�أو�راغبا�عنه�

أمـــا�ســـ�bOى�. فيمـــا�يحـــرص�عليـــه�جـــوبلز��Vنوعـــا�مـــن�Eزعـــاج�الـــذى�يـــؤذى�الســـمع�ويقلـــق�الراحـــة�

رى�غ�ـــ�Oمـــايراه�الكث�ـــ�Oمـــن�مواطنيـــه�،�فـــذهب�تشـــاخوت�ن�الكاتـــب�التقـــدمى��
ـــانى��،�فقـــد�كـــان�يـــ

يتـــابع�مايــــذاع�ويرصــــده�ويجمعــــه�ويدرســـه�،�ذلــــك�hنــــه�التفــــت�منـــذ�البدايــــة�اSــــى�أن�جــــوبلز�يصــــنع�

كــان�يصــنع�. ا
ــذياع�: شــيئا�غ�ــ�Oمســبوق��ــى�تــاريخ�البشــرية�بــذلك�الجهــاز�العبقــرى�حــديث�النشــاة�

ليضـــع�أقـــدام�. دئـــه�وأفكـــاره�وقيمـــه�ويصـــطنع�ويصـــوغ�مبـــادئ�وأفكـــار�وقـــيم�أمـــة�كاملـــة�لتماثـــل�مبا

�يــ�ن�مــن�أبنا�Gــا�ع�ــى�الطريــق�الــذى�حــدده�
كــل�. لتنــدفع�عليــه�متقدمــة�اSــى�الغايــة�ال2ــ-�أرادهــا�. ا

هـــذا�بـــدون�أن�يع�ـــ-�أقـــل�عنايـــة�بـــالحوار�ا
باشـــر�مـــع�أى�فـــرد�أو�مجموعـــة�مـــن��فـــراد�مـــن�أولئـــك�

�يـــ�ن�
كـــل�مـــ�Gم�مــــن�مبـــادئ�وأفكـــار�وآمــــال�وآ�م�وبـــدون�أن�يقـــيم�وزنــــا�،�أى�وزن�
ـــا�ينفـــرد�بــــه�. ا

وبـــدون�أن�يتوقــــف�. بحكـــم�تفـــرد�كــــل�واحـــد�مـــ�Gم�بملكاتــــه�الخاصـــة�وموقفـــه�Vجتمــــا�ى�الخـــاص�

،�وكانـت�مهمتـه�أن�" واختـار�" لهـم�" كـان�قـد�أراد�. لحظة�ليسألهم�أو�ليسأل�أيا�م�Gم�عمـا�يريـدون�

  .سه�واختاره�يحملهم�ع�ى�أن�يريدوا��نفسهم�ويختاروا�ما�أراده�هو�نف

  

ولقـــد�صــــاحب�ســــ�bOى�تشــــاخوت�ن�تلـــك�التجربــــة�التاريخيــــة�ا
ث�ــــOة�ورأى�كيـــف�أفلــــح�جــــوبلز��ــــى����

صـــــياغة�،�أو�إعـــــادة�صــــــياغة�،�أفكـــــار�أمـــــة�كثيفــــــة�العـــــدد�،�عريقـــــة�التــــــاريخ�متقدمـــــة�الحضــــــارة�،�

�متفوقــة�العلــم�،�ع�ــى�مايريــد�الحــزب�النــازى�لتنــدفع�كتلــة�واحــدة�تحــت�قيــادة�أدولــف�هتلــر�ع�ــى

ويبـــــدو�أن�جـــــوبلز�كـــــان�يـــــدرك�أن�. طريـــــق�الحـــــرب�ال2ـــــ-�إن�Gـــــت��Gزيم�Gـــــا�ودمارهـــــا�وانتحـــــار�قائـــــدها�

بــل�قتــل�. مســئوليته�عمــا�أصــاب��مــة��
انيــة��أك�ــ�Oمــن�مســئولية�قائــدها�فلــم�يكفــه�قتــل�نفســه�

  .  1945أطفاله�الخمسة�ثم�قتلت�زوجته�نفسها�قبل�أن�يقتل�هو�نفسه�يوم�أول�مايو�

  

ويشهد�أهوالهـا�كـان�) 1945ـ1939( ،�أى�قبل�أن�تبدأ�الحرب��وروبية�الثانية��1938م�ـ��ى�عا2   

) خــارج�ا
انيــا��1939نشــر�عــام�( ســ�bOى�تشــاخوت�ن�قــد�أنشــا�ممــا�رصــد�وتــابع�وجمــع�ودرس�كتابــا�

و�يخفــى�مــا�ى�كلمــة�إغتصــاب�مــن�د�لــة�" . إغتصــاب�الجمــاه��O:" أعطــاه�عنوانــا�ذا�د�لــة�مقــرزة�

سرى�لحرمة�العقل�والتلويث�ا
هـ�ن�لطهـارة�الفكـر�،�وVسـتغ�ل�ال�Gيمـ-�
لكـات�النـاس�الهتك�الق

 .  
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) 1959" (الدعايـة�السياسـية�"ـ�ولقد�استطاع�الكاتـب�الفرن¡ـ.-�جـان�مـارى�دومينـاش��ـى�كتابـه3   

أن�يســتخلص�مــن�كتــاب�ســ�bOى�تشــاخوين�ومــا�كتــب�عنــه�قــوان�ن�مــا�أســماه�القهــر�الــدعائى�ف¢ــ-�

ا
انيــا�فــوق�الجميــع�كمــا�فعــل�جــوبلز�( هــا�الOPك�ــ¥�ع�ــى�مقولــة�بســيطة�،�مبــدأ�أو�شــعار�أول. خمســة�

��تبثـــه�أجهـــزة�Eعـــ�م�وتكـــرر�بثـــه�وتـــدعو�إليـــه�بـــدون�تشـــتيت�انتبـــاه�الجمـــاه��OإSـــي�فرعياتـــه�أو�) مـــث

تطبيقاتـــه�أو�آثـــاره�ح2ـــ-�يصـــبح�جـــزءا�لصـــيقا�بالعقـــل�الـــوا�ى�أو�العقـــل�البـــاطن�بحيـــث�أن�مجـــرد�

ا
تأثر�به��ى�وضع�نف¡.-�وعص©-�وفسـيولوbى�معـ�ن�يجعلـه�قـاب��للتصـرف�ا
سـ�Gدف�ذكره�يضع�

أمــا�عــن�الفرعيــات�والتطبيقــات�. كمــا�اكتشــف�بــابلوف��ــى�نظريتــه�عــن�الفعــل�ا
ــنعكس�الشــرطى

و¬ثـار�ال2ـ-��بـد�أن�تتوقـع�الجمـاه��Oالواعيـة�الحـديث�ع�Gـا�فتنصـب�ـــ�طبقـا�للقـانون�الثـانى�ـــ�ع�ـى�

فيختــــار�القهــــر�الــــدعائى�،�ويجســــم�،�ويبــــالغ��ــــى�إبــــراز�مــــا��بــــد�أن�. ارات�ا
ضــــادة��ا
بــــادئ�أو�الشــــع

يكـــون�ف®Gـــا�مـــن�قصـــور�فكـــرى�أو�مـــا�صـــادفها�مـــن�فشـــل�تطبيقـــى�ولـــو�كـــان�فشـــ��آنيـــا�أو�مرحليـــا�أو�

وهكـذا�يبقـى�ا
بـدأ�الهـدف�آمنـا�بعيـدا�عـن�أى�حـوار�جمـاه�Oى�وتنصـرف�ملكـات�الجمـاه��O. جزئيـا�

و
ــا�كــان�الحــوار�ذاتــه�يع�ــ-�أن�موضــوعه�مــا�يــزال�محــل�خــ�ف�وبالتــاSى�. و�ضــده��ــى�الحــوار�اSــى�مــاه

أنــــه�مــــا�يــــزال�غ�ــــ�Oيقي�ــــ-�الثبــــوت�أو�الصــــحة�فــــان�عوامــــل�الشــــك�تتجمــــع�حولــــه�اSــــى�أن�يحســــم�،�

الــذى�أراد�القهــر�الــدعائى�عــن�طريــق�ابعــاده�عــن�"  الشــعار�ــــــــــ�ا
بــدأ" وتنحســر��ــى�الوقــت�ذاتــه�عــن�

ثـــــم�يـــــأتى�القـــــانون�الثالـــــث�ليحاصـــــر�عقـــــول�الجمـــــاه��O. ى�مقولـــــة�مســـــلمة�دائـــــرة�الحـــــوار�تحويلـــــه�اSـــــ

فــــ��يســــمح�لهــــا�،�بكــــل�وســــائل�Eغــــواء�وEغــــراء�الفكــــرى�" الشــــعار�وضــــده�" ويحصــــرها��ــــى�ثنائيــــة�

والف�ــ-�،�بــأن�تلتفــت�اSــى�قضــايا�أو�مبــادئ�أو�شــعارات�أو�مشــك�ت�أو�ح2ــ-�آمــال�أخــرى�قــد�يــؤدى�

و
ـا�كانـت�ا
بـادئ�أو��فكـار�ا
ـراد�تلقـيح�. الحصـر�والحصـار�الثنـائى�Vلتفات�ال®Gا�اSى�Eفـ�ت�مـن�

عقــول�الجمــاه�G��Oــا���تقــذف��ــى�فــراغ�بــل�تــرد�اSــى�رحــم�م�ــئ�بPــOاث�تــاري°ى�مPــOاكم�مــن�ا
عتقــدات�

والتقاليـد�والخ�ـOات�فـإن�جهـد�القهـر�الـدعائى�يجـب�أن�يتجـه�ـــــــ�طبقـا�للقـانون�الرابـع�ـــــــ�اSـى�تفكيـك�

بالتشكيك��ى�صحة�ا
عتقدات�وم�ءمة�التقاليد�وصدق�الخ�ـOات�ال2ـ-�تسـد��ا
كونات�الحضارية

وليس�أسهل�من�قياس�الواقع�ا
اµ.-�ع�ـى��مـل�ا
سـتقبل�. نوافذ�العقول�دون�الطارئ�الجديد�

وأخ�ـOا�يـأتى�القـانون�الخـامس�وهـو�توجيـه�الدعايـة�بـدون�التعـرض�ـــــ�. ليصـبح�كـل�مـا�م¶ـ.-�مـدينا�

قــد�يكــون�بــ�ن��فــراد�والجماعــات�مــن�فــروق�روحيــة�أوفكريــة�أو�ماديــة�أو���ســلبا�و��إيجابــا�ــــــــــــ�
ــا

. اجتماعية�·خفاء�واقع�التمايز�والتم�¥�ب�ن��فراد�والجماعات�وما�قد�يث�Oه�مـن�خـ�ف�أو�صـراع�

إخفـــــاؤه��ـــــى�جـــــوف�كتلـــــة�هائلـــــة�مـــــن�أفـــــراد�نمطيـــــ�ن�مجـــــردين�مـــــن�واقعهـــــم�Vجتمـــــا�ى�فملتقـــــ�ن�

ل�مــــ�Gم�بالتســــاوى�وهــــو�الحــــد��دنــــى�مــــن�الــــو�ى�با·ضــــافة�اSــــى�مــــا�بالضــــرورة�عنــــدما�يتــــوفر��ــــى�كــــ

حينئـــذ�ســـتبدو�محـــاو�ت�طـــرح�ا
شـــك�ت�Vجتماعيـــة�" . إنســـان�" يصـــدق�ع�ـــى�كـــل�مـــ�Gم�مـــن�أنـــه�

أو�تنكــــرا�مشــــينا�لحقــــوق�" الجمــــاه�O"يســــتحق�الــــردع�باســــم�" الجمــــاه��O" الواقعيــــة�خروجــــا�ع�ــــى�

  .Eنسان�
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ومـع�ذلـك�نجـح�جـوبلز�. وسـائل�القهـر�الـدعائى��Vالصـحف�وا
ـذياع�ـ�لم�يكن�جوبلز�يملك�من�4   

�ــى�أن�يقنــع�ثمــان�ن�مليونــا�مــن��
ــان�بــأن�أ
انيــا�فــوق�الجميــع�،�وبــأن�الجــنس�¬رى�أر«ــى�أجنــاس�

�ســــم�الرســــم-��
انيــــا�( �رض�وبــــأن�أوروبــــا�الشــــرقية�¼ــــى�ا
جــــال�الحيــــوى�لدولــــة�الــــرايخ�الثالــــث�

وورث�. وبــــأن�إنتصــــار�ا
انيــــا�هــــو�عــــ�ن�اليقـــــ�ن�. هتلــــر�قائــــد�ملهــــم��يخطــــئ�وبــــأن�أدولــــف�) النازيــــة�

�Gـزم�تحــت�
الغـرب�ا
نتصـر�بقيـادة�الو�يـات�ا
تحـدة��مريكيـة�كــل�ثمـار�عبقريـة�الشـعب��
ـانى�ا

قيــادة�النازيــة�وكــان�مــن�بــ�ن�مــاورث�علــم�صــياغة�عقــول�الجمــاه��Oوقــوان�ن��ساســية�ال2ــ-�أســم-�

،�فلـــم�يلبـــث�ح2ـــ-�تعممـــت�جـــذوره�وإمتـــدت�فروعـــه�وأينـــع�وأزدهـــر�" Eعـــ�م�"  أو" الدعايـــة�" علـــم�

وأثمر�وأنشئت�من�أجله�الجامعات�وا
عاهد�ا
تخصصة�وتفـرغ�لدراسـته�وتدريسـه�مئـات��لـوف�

�يـــــــ�ن�،�مـــــــن�خ�صـــــــة�الف�ســـــــفة�وعلمـــــــاء�Eجمـــــــاع�،�وعلمـــــــاء�الـــــــنفس�،�وا
فكـــــــرين�،�
،�وربمـــــــا�ا

وزود�التقــــدم�العلمــــ-�. ولــــة�وزارة�أو�إدارة�أو�نظــــام�أو�منظمــــات�وأصــــبحت�لــــه��ــــى�كــــل�د. والكتــــاب�

وزوده�التقـــــدم�الف�ـــــ-�بكـــــل�ذى�جاذبيـــــة�مـــــن�. بـــــأدوات�بالغـــــة�الكفـــــاءة�وبأســـــلحة�خرافيـــــة�ا
ضـــــاء�

أســـباب�Eغـــراء�و�غـــواء�،�فـــأل¿ى�ا
ســـافات�،�ووحـــد�اللغـــات�واختصـــر��زمنـــة�ح2ـــ-�أحـــال��رض�

قريـة��رض�" �ـى�كتابـه�" Eعـ�م�" مـاك�لوهـان�فيمـا�كتبـه�عـن�إSي�قرية�ع�ـى�حـد�تعب�ـ�Oا
ـار�يشـال�

ظـاهرة�مطـاردة�عقـول�البشـر�أيـا�كـانوا�·غتصـا�Gا�. وبدأت�ظاهرة�عا
ية�ليس�للبشرية��Gـا�عهـد�" . 

بالكتــب�والنشــرات�وا
لصــقات�وا
حاضــرات�والصــحف�وا
جــ�ت�وEذاعــة�والتليفزيــون�ووســائل�

وحلـت�. غ��Oالسلكية�ووسائطها�العجيبة�من��قمـار�الصـناعية�نقلها�خرافية�السرعة�السلكية�و 

الجماعات�والجمعيات�و�حزاب�ال2-�تلبس�م�بس�وطنية�محل�بعثات�التبشـ��Oال2ـ-�انتشـرت��ـى�

وبلـغ��مـر�. �رض�خ�ل�القـرن�ن�الثـامن�عشـر�والتاسـع�عشـر�بـدون�أن�تخفـى�م�بسـها�الكهنوتيـة�

أن�ســيادة�الدعايــة��ــى�هــذا�" الدعايــة�قــوة�سياســية�جديــدة�" دوينكــو���ــى�كتابــه�.حــدا�قــال�فيــه�ج

إن�ا
ــــؤرخ�ن�ســــيقولون��ــــى�ا
ســــتقبل�إن�. أGÂــــا�مم�ــــ¥ا�لحضــــارة�جديــــدة�. العصــــر�حقيقــــة�واقعيــــة�

  . القرن�العشرين�كان�قرن�الدعاية�

  

موضــــوعا�وأســــاليب�اكتشــــف�ث�ثــــة�مــــن�" الدعايــــة�" ـــــ��ــــى�نطــــاق�هــــذا�التقــــدم�ا
ــــذهل��ــــى�علــــم�5   

،�" اختيــــار�الشــــعب�" كي�ن�هــــم��زار�ســــفيلد�،�وبريســـلون�،�وجوديــــت��ــــى�دراســـ�Gم�ا
شــــOPكة��مـــري

قـادة�" اكتشفوا�أعمق�أساليب�الدعاية�أثرا��ى�صياغة�أفكار�الجماه��Oوهو�ما�أطلقوا�عليـه�إسـم�

وقـادة�الــرأى�هـؤ�ء�هـم�أشــخاص�يتمتعـون��ــى�محـيطهم�بمراكـز�إجتماعيــة�تضـفى�علــ®Gم�" . الـرأى�

�ى�صياغة�آراء�وتحديد�اتجاهات�مـواطن®Gم�مقدرة�خا�O�إمـا�عـن�طريـق�التوجيـه�أو�. صة�ع�ى�التأث

إGÂــم�إن�يجمعــوا�ع�ــى�أن�يقــودوا�النــاس�إSــي�حيــث�يريــدون�ينقــاد�النــاس�لهــم�. عــن�طريــق�التقليــد�

مقدمــــة�علــــم�( يقــــول�لــــوى�بوكيــــت��ــــى�كتابــــه�.. كيــــف�يجتمــــع�هــــؤ�ء�و
ــــاذا�يجتمعــــون�؟. طــــائع�ن�

فـوراء�كـل�جماعـة�مـن�قـادة�الـرأى�قـد�تكـون�جماعـة�أقـل�عـددا�. إGÂـم�يجمعـون��) 1977الـنفس�ـــــ�

" قــادة�الــراى�" وأقــل�مقــدرة�ع�ــى�التــأث��Oولكــن�أكÆــ�Oتصــميما�ع�ــى�إغتصــاب�عقــول�الجمــاه��Oتقــود�

�O�م�بوسائل�قد��تجدى�مع�الجماهG®ى�مقابل�مـادى�أو�معنـوى�ليقـدموا�،�. وتؤثر�ف�يستأجروGÂم�
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وهـذى�¼ـى�فكـرة�تأسـيس�تلـك�الجماعـات�ا
فضـوحة�. ا�Gم�،�بعمليـة�التلقـيح�بالنيابة�ع�Gم�ولحسـ

،�ولك�Gـــــا�غ�ـــــ�Oمقصـــــورة�ع�ـــــى�الو�يـــــات�" اللـــــوبى�" �ـــــى�الو�يـــــات�ا
تحـــــدة��مريكيـــــة�ال2ـــــ-�يســـــموGÂا�

ا
تحـــدة��مريكيـــة�،�بـــل�¼ـــى�أكÆـــ�Oإنتشـــارا�واستشـــراء��ـــى�مجتمعـــات�العـــالم�الثالـــث�تنشـــط�تحـــت�

  ".الثورة�" شعارات�قد�تصل��ى�طهارGÉا�اللفظية�حد�شعار��أسماء�غ��Oمفضوحة�وترفع

  

ـــــ�يقـــــول�فرانســـــيس�بــــال�عميـــــد�ا
عهـــــد�الفرن¡ــــ.-�للصـــــحافة�و�ســـــتاذ��ــــى�جامعـــــة�بـــــاريس�،��ـــــى�6   

أنـــه�منـــذ�زمـــن�طويـــل�ودول��1978دراســـة�كت�Gـــا�للجمعيـــة�الفرنســـية�للقـــانون�الـــدوSى�نشـــرت�عـــام�

Gا�مــــن�خــــ�ل�وســــائل�الدعايــــة�وEعــــ�م�ال2ــــ-�العــــالم�الثالــــث�تشــــعر�بــــالخطر�ا
ســــلط�ع�ــــى�شــــعو�

وكــــان�ع�ــــى�رأس�. تملكهــــا�وتوجههــــا�القــــوى�Vســــتعمارية�بقصــــد�الحفــــاظ�ع�ــــى�الهيمنــــة�Eم�Oياليــــة�

قائمــة�ا
خــاطر�تشــويه�حقيقــة�مجتمعــات�العــالم�الثالــث�وتفكيــك�مكوناGÉــا�الحضــارية�التاريخيــة�

ن�ع�ــــى�مــــا�يتفــــق�مــــع�مصــــالح�دول�الغــــرب�وإعــــادة�بنــــاء�ثقاف�Gــــا�وأفكارهــــا�وتقاليــــدها�وقيمهــــا�لتكــــو 

مســتغلة�عــدم�التكــافوء�بــ�ن�مقــدرGÉا�Vقتصــادية�والتكنولوجيــة�ع�ــى�غــزو�عقــول�شــعوب�العــالم�

الثالث�وب�ن�التخلف�Vقتصادى�والتكنولـوbى�الـذى�يحـول�بـ�ن�دول�تلـك�الشـعوب�وبـ�ن�الـدفاع�

  . الدعائى�لتحص�ن�عقول�الشعب�أو�لتحريرها�

  

العــــالم�الثالــــث�مــــن�هــــذا�الخطــــر�الحــــديث�قــــد�عــــم�فأصــــبح�إدراكــــه�جماعيــــا�،�والواقــــع�أن�فــــزع����

ففـى�الجزائـر�انعقـد�ا
ـؤتمر�الرابـع�. ولقد�كان�الوطن�العربى�مركـز�أول�حشـد�
قاومـة�هـذا�الخطـر�

�Oــــــــى�ســــــــبتم��وكــــــــان�خطــــــــر�الغــــــــزو�الغربــــــــى�لعقــــــــول�الشــــــــعوب�أحــــــــد�. 1973لــــــــدول�عــــــــدم�Eنحيــــــــاز�


�ى�إع�نـه�الختـامى�بتعـاون�الـدول�غ�ـ�Oا
نحـازة�ا
وضوعات��ساسية�ال2-�ناقشها�ا�-.Ìؤتمر�وأو

،��و�ـى�"لوضـع�حـد�
حاولـة�إهـدار�خصائصـهم�الحضـارية�والثقافيـة�" �ى�ميدان�النشاط�Eع�مـى�

مؤتمر�مـن�خ�ـOاء�Eعـ�م�العـرب�و�فارقـة�اسـتجابة�لـدعوة�مـؤتمر�وزراء��1976تونس�انعقد�عام�

وقــد�جـــاء��ــى�قــرارات�ا
ــؤتمر�أن�دول�عـــدم�.  1975عقــد�عــام�خارجيــة�دول�عــدم�Vنحيــاز�الـــذى�ان

Eنحيــــاز�تعــــانى�مــــن�هيمنــــة�الــــدول�ا
تقدمــــة��ع�ــــى�وســــائل�Eتصــــال�بالجمــــاه��Oبحكــــم�إحتكارهــــا�

�غلـــب�وســـائل�Eتصــــال��ـــى�العــــالم�واســـتغ�لها�هــــذه�الهيمنـــة�للتــــدخل��ـــى�شــــئون�الـــدول��خــــرى�

�12976و�ـــــى�يوليـــــو�. Sى�وVســـــتعمارى�الجديـــــد�الداخليـــــة�بقصـــــد�تحقيـــــق�أهـــــداف�الÎـــــ¥وع��م�Oيـــــا

انعقــد��ــى�نيــودل¢-�بالهنــد�مــؤتمر�وزراء�Eعــ�م��ــى�الــدول�غ�ــ�Oا
نحــازة�وفيــه�ع�ــOت�الســيدة�أنــديرا�

غانـدى�رئــيس�وزراء�الهنــد�عمــا�تقــوم�بــه�الــدول�Vحتكاريـة�مــن�تزييــف�حقيقــة�العــالم�الثالــث�عــن�

إننــا�نريــد�أن�نســتمع�إSــي�مــا�:" فــ�م�ثــم�قالــت�بمــرارة�طريــق�الدعايــة�وEعــ�م�بــالك�م�و�قــ�م�و� 

  . ؟"يقوله��فريقيون�عن��حداث��ى�أفريقيا�وأن�نقدم�التفس��Oالهندى�
ا�يحدث��ى�الهند�

  

����Oــــى�نــــوفم���ــــى�ن�Oوبــــى�وفيــــه�ع�ــــ�Oممثلــــو�دول�" يونســــكو�" انعقــــد�ا
ــــؤتمر�العــــام�
نظمــــة��1976و

لــدول�ا
تقدمـة�ع�ــى�مقــدرات�الــدول�الناميــة�ومصــائر�شــعو�Gا�العـالم�الثالــث�عــن�إدانــ�Gم�لهيمنــة�ا



 5

ويشـهد�فرانسـيس�بـال�. عن�طريق�Eع�م�بقصـد�إحـ�ل�الثقافـة�الغربيـة�محـل�الثقافـة�الوطنيـة�

�ــى�الــدول�الناميــة�،�" Eعــ�م�وا
جتمــع�" �ــى�كتابــه��O�ــى�حلبــة�الــدفاع�عــن�عقــول�الجمــاه�أن�تــألق�

  . مصطفى�سعودى�الذى�كان�يمثل�تونس�العربية�خ�ل�هذا�ا
ؤتمر�الوزير�العربى�

  

فÎــــOى�رئــــيس�جمهوريــــة�فرنســــا�،�مهــــد�إعــــ�ن�حقـــــوق�. ـــــ�بــــل�أن�الفــــزع�قــــد�إرتــــد�إSــــي�مصــــدريه�7   

يقPـــOح�ع�ــــى�:" قـــرارا�جمهوريـــا�بتكليـــف�وزيــــر�الداخليـــة�بـــأن��1974نــــوفم�E4��Oنســـان�،�يصـــدر��ـــى�

لكفيلــة�بضــمان��Vيــؤدى�تقــدم�وســائل�الحكومــة��ــى�خــ�ل�مــدة��تزيــد�عــن�ســتة�أشــهر�التــداب��Oا

Eعــــ�م��ــــى�القطــــاع�العــــام�وا
شــــOPك�والخــــاص�إSــــي�مــــا�يمــــس�حرمــــة�الحيــــاة�الخاصــــة�،�والحريــــات�

وقـد�شـكل�وزيـر�الداخليـة�لجنـة�برئاسـة�) ". أى�حقـوق�Eنسـان�ذاGÉـا�( الفردية�والحريـات�العامـة�

نـــوفم�27��Oقريرهـــا��ـــى�نائـــب�رئـــيس�مجلـــس�الدولـــة�تتبعهـــا�مجموعـــات�عمـــل�متخصصـــة�وقـــدمت�ت

خ�صـة�التقريــر�ــــــــ�فيمــا�يعنينـا�ــــــــ�أن�خطــر�إغتصــاب�عقـول�الجمــاه��Oالفرنســية�وحقــوقهم�.  1975

لـــم�يقـــع�بعـــد�ولكـــن�مقدماتـــه�تن©ـــ�Ïبأنـــه�وشـــيك�الوقـــوع�ممـــا�يقت¶ـــ.-�أن�تتخـــذ�الدولـــة�إجــــراءات�

تق��وإقOPحـــت�اللجنـــة�مـــا�شـــاءت�مـــن�إجـــراءات�مـــÐت�كتابـــا�نشـــر�مســـ. وقائيـــه�تحـــول�دون�وقوعـــه�

  .. 1967عام�

  .. اSى�آخره�.. …   

  

ـــــ�أقــــول�قــــوSى�هــــذا��ن�ــــ-�أريــــد�أن�أحــــذر�بكــــل�مــــا�أســــتطيع�مــــن�قــــوة�،�شــــعبنا�العربــــى�عامـــــة�،�8   

أو�. مـــن�غوايـــة�أو�إغـــراء�" حقـــوق�Eنســـان�" والجيـــل�الجديـــد�منـــه�خاصـــة�،�ممـــا��ـــى�الحـــديث�عـــن�

جـــــوبلز�ح2ـــــ-�مخـــــاطر�تزييـــــف�ذلـــــك��نـــــه�منـــــذ�. ممـــــا�يمكـــــن�أن�يكـــــون�وراءه�مـــــن�أهـــــداف�وغايـــــات�

الحقــائق�التاريخيــة�الحضــارية�للــدول�الناميــة�ال2ــ-�اســتفزت�هــذه�الــدول�فعقــدت�ا
ــؤتمرات�لPــOى�

كيف�تحم-�عقول�جماه�Oها�من�الغزو�أو�Eغتصاب�،�كان�الغزاة�وا
غتصـبون�يمارسـون�واحـدا�

قابلــة�للســقوط��ويقولــون�أGÂــا�مقدســة�وغ�ــO " حقــوق�Eنســان�" مــن�تلــك��الحقــوق�ال2ــ-�يســموGÂا�

  .أو�التعطيل�

  

مـــن�Eعـــ�ن�العـــالم-�لحقـــوق�Eنســـان�الصـــادر�مـــن��19الـــذى�نصـــت�عليـــه�ا
ـــادة�" الحـــق�" إنـــه����

لكـــل�شـــخص�الحـــق��ـــى�حريـــة�الـــرأى�:" يقـــول�الـــنص�.  1948ديســـم�10��Oهيئـــة��مـــم�ا
تحـــدة�يـــوم�

¬راء�دون�تـــدخل�،�واســـتقاء�وتلقـــى�وإذاعـــة��نبـــاء��والتعب�ـــ�O،�ويشـــمل�هـــذا�الحـــق�حريـــة�إعتنـــاق

  ".  و�فكار�دون�تقيد�بالحدود�الجغرافية�وبأية�وسيلة�كانت�

  

ـــ�أرأيـــتم�؟�9    حقـــوق�" يمكـــن�إذن�أن�تغتصـــب�العقـــول�وتشـــوه��فكـــار�وتفـــرض�الثقافـــة�باســـم�.. ـ

جـــردة�ذوات�الـــد��ت�إن�مئـــات�مـــن�الكلمـــات�ا
. إ��مـــث��" حقـــوق�Eنســـان�" وليســـت�" Eنســـان�

واقÔــــى�" إنســــان�" واقÔــــى�قـــاهر�اSــــى�أداة�ســـحق�" إنســـان�" النبيلـــة�و¼ــــى�مجـــردة�،�قــــد�تتحـــول�عــــن�
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إيــه�أي�Gــا�الحريــة�كــم�مــن�الجــرائم�ارتكبــت�:" مــن�قبــل�قالــت�فرنســية�تخطــو�إSــى�ا
قصــلة�. مقهــور�

يــف�تكــرس�أمــا�الشــعب�العربــى�فقــد�
ــس�،�ويلمــس�كــل�يــوم�،�بــدون�حاجــة�اSــى�قــول�ك". باســمك�

جريمة�تجزئة�الوطن�الواحد�باسم�Vستق�ل�،�وكيف�تجتث�جذور�الحضارة�باسـم�ا
عاصـرة�،�

باســـــم�الـــــدين�،�وكيـــــف�يستســـــلم�أصـــــحاب�الحـــــق�" كهنـــــة�" وكيـــــف�يتحـــــول�بعـــــض�ا
ســـــلم�ن�اSـــــى�

. وكيف�يقهـر�ا
ستضـعفون�باسـم�الوحـدة�الوطنيـة�والسـ�م�Vجتمـا�ى�, ا
غتصب�باسم�الس�م�

،�ونحن��نشك�،��ى�نبل�د�لة�كلمات�Vستق�ل�،�وا
عاصرة�،�والـدين�،�والسـ�م�و�يشك�أحد�

،�والوحـــدة�الوطنيـــة�والســـ�م�Vجتمـــا�ى�مجـــردة�وطا
ـــا�بقيـــت�مجـــردة�،�أمـــا�د�ل�Gـــا�الواقعيـــة��ـــى�

الزمـــان�وا
كـــان�فـــ��يمكـــن�التأكـــد�مـــن�نبلهـــا�أو�خبGHـــا��Vبعـــد�معرفـــة�مـــن�هـــو�قائلهـــا�،�وم2ـــ-�قالهـــا�

كــــذلك�يكــــون�. فالحــــذر��يع�ــــ-�الــــرفض�بــــدون�معرفــــة�. الهــــا�،�و
ــــاذا�قالهــــا�،�وكيــــف�قالهــــا�وأيــــن�ق

  ". حقوق�Eنسان�" ا
وقف�من�مقولة�

  

أGÂــــا�حقــــوق�مقدســــة�؟�إنــــه�وصــــف�اصــــطنعه�أصــــحاب�" حقــــوق�Eنســــان�" ـــــ�
ــــاذا�قيــــل�عــــن�10   

بــى�ع�ـــى�أن�فلنحــرض�الشــباب�العر . مصــلحة�فيــه�تنــاقض�جــل�مــا�قيــل�أنـــه�مــن�حقــوق�Eنســان�

حقــــوق�" ينضـــووا�عـــن�عقــــولهم�هيبـــة�القدســــية�ال2ـــ-�أضـــفاها�أصــــحا�Gا�ع�ـــى�أفكــــارهم�وأســـموها�

كلمـات�هللا�وحـدها�¼ـى�ا
قدسـة�أمـا�كلمـات�البشـر�فقابلـة�دائمـا�للمناقشـة�وا
عارضـة�" . Eنسان�

هــــا�وعنــــدما�نفقــــد�القــــدرة�ع�ــــى�مناقشــــة�أو�معارضــــة�أو�مناقضــــة��فكــــار�ال2ــــ-�يريــــد�ل..وا
ناقضــــة�

  . أصحا�Gا�أن�تكون�مقدسة�تكون�عقولنا�قد�أغتصبت�ع�ى�وجه�اليق�ن�

  

�����مـن�مواجهـة�الكلمـات�الكب�ـOة�ال2ـ-�) أصـلها�هـاش�أى�اضـطراب�( الشـباب�العربـى�" ي�Gوش�" ف

يصـــــــوغها�الف�ســـــــفة�ويرددهـــــــا�ا
ثقفـــــــون�وا
تثـــــــاقفون�وينشـــــــرها�ا
ؤلفـــــــون��ـــــــى�كتـــــــ�Gم�،�ويتلوهـــــــا�

" حقـــوق�Eنســـان�" و�. وقـــد�تتخـــذ�م�Gـــا�الـــدول�عنـــاوين�
واثيقهـــا�. معـــات��ســـاتذة�ع�ـــى�منـــابر�الجا

من�تلك�الكلمات�الكب�ـOة�ال2ـ-�قـد�تصـبح�ع�ـى�لسـان�قـوى�معينـة��ـى�مجتمـع�معـ�ن��ـى�زمـان�معـ�ن�

أمــا��ــى�العــالم�الثالــث�الـــذى�. وقــد�أنكرهــا�كث�ــ�Oمــن�ف�ســـفة�أوروبــا�نفســها�. مــن�الكلمــات�الكبــائر�

ضـــرب�مـــث��مـــن�ا
ـــؤتمر�الـــذى�انعقـــد��ـــى�كـــابول�،�عاصـــمة�أفغانســـتان�،�ننتمـــ-�إليـــه�فيكفـــى�أن�ن

حيــث�كــاد�Eجمــاع�أن�" �ــى�الــدول�الناميــة�" حقــوق�Eنســان�"لدراســة��1964مــايو��24و12مــاب�ن�

ينعقــــــد�ع�ــــــى�أن�ا
فهــــــوم�ا
جــــــرد�لحقــــــوق�Eنســــــان�كمــــــا�ترددهــــــا�ا
واثيــــــق��وروبيــــــة�يمثــــــل�ع�ــــــى�

أمـا�الـدول�الناميـة�ف¢ـ-��ـى�. طيع�أن�تحققه��Vالدول�ا
تقدمة���تست" ترفا�" ا
ستوى�التطبيقى�

عــن�أن�توظـف�مواردهـا�ا
اديـة�والبشـرية�لتحقيـق�التنميــة�" مسـئولة�"و" راعيـة�" حاجـة�اSـى�دولـة�

Eنســان���يكــون�إنســانا�إذا�أخضــعه�الفقــر�وا
ــرض�والجهــل�
ــا�( ال�زمــة�ليكــون�Eنســان�إنســانا�

والدولــــــة�الراعيــــــة�ا
ســــــئولة��بــــــد�لهــــــا�مــــــن�أن�تتمتــــــع�). �ن�غريزيــــــة�تخضــــــع�لــــــه�ال�Gــــــائم�مــــــن�قــــــوان

بالســــلطات�ال�زمــــة�للوفـــــاء�بتلــــك�ا
ســــئولية�ح2ـــــ-�لــــو�أدى�ذلـــــك�إSــــى�ا
ســــاس�بمـــــا�يســــم-�حقـــــوق�

  .Eنسان�
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