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صياغة  يف  باملشاركة  واللبنانيني  لبنان  مفاخرة  زمن  وىل 
املفكر  عرب  االنسان  لحقوق  العاملي  االعالن  واعداد 
للمجلس  رئيسا  بصفته  مالك  شارل  والديبلومايس 
فاملناسبة  املتحدة.  لالمم  التابع  واالجتامعي  االقتصادي 
وثيقة  العاملي  االعالن  اعتربت  التي  الـ71  عيدها   يف 
تاريخية، واعلنت حقوقا غري قابلة للترصف حيث يحق 
لكل شخص ان يتمتع بها كانسان بغض النظر عن العرق 
او اللون او الدين او الجنس او اللغة او الرأي السيايس، 
مرت هذا العام وكأن لبنان بلغ الذرى يف تحقيق ما نص 

عليه االعالن التاريخي. 
ان  فردية  مببادرات  نظمت  التي  االحتفاليات  اظهرت 
االنسان.  حقوق  مجال  يف  واللبنانيني  بلبنان  حل  ُيتام 
ومل  عادي،  من  اقل  املناسبة  بهذه  االعالم  اهتامم  جاء 
االنسان،  لحقوق  االخالقي  املعنى  عىل  الرتكيز  يتم 
وما تقدمه هذه الوثيقة من ضامنات تسلم به الدول 
والشعوب ان جرى التقيد مببادئها بشكل فعال، وعىل 

مستويي الرتبية والترشيع.
كان لبنان وال يزال يف حاجة ماسة اىل تكريم شارل مالك، 
الذي  االنسان  لحقوق  العاملي  باالعالن  االحتفال  واىل 
اقر عام 1948 ليعالج اهوال الحرب العاملية الثانية وما 
عىل  الباعث  منه  كبري  جزء  يف  كان  "متييز"،  من  سبقها 
كونه  اىل  لبنانيته  تفرضه  مالك  شارل  فتكريم  انفجارها. 
العريب الوحيد يف لجنة صياغة الوثيقة التاريخية، ناهيك 
بقيمته الفكرية والفلسفية وذهنه الرؤيوي يف استرشاف 
لبنان املتنوع وما حملته شخصيته من عمق انساين بحت.

اما امر احياء اليوم العاملي لحقوق االنسان، فهو رضورة 
االنقسامات  استرشاء  جراء  واللبنانيني  للبنان  قصوى 
مذهبية،  طائفية،  ضيقة:  هويات  اساس  عىل  بينهم 
الذكاء  محطة  تكون  ان  يجب  كان  املناسبة  مناطقية. 
املدنية  الحقوق  تحدد  التي  االنسان،  بحقوق  الوعي 
لكل  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية 
ومنذ  البرش  لجميع  اصليا  انسانيا  بوصفها حقا  انسان، 
ما  عند  للوقوف  محطة  تكون  ان  يجب  كان  الوالدة. 
حققه لبنان يف هذا االطار، وكذلك محطة لتعيني اسباب 

التخلف عن تحقيق املبادىء االخرى.

امام لبنان واللبنانيني الكثري للعمل عليه يف مجال حقوق 
حد  اىل  وصلت  التعبري  حرية  وان  خصوصا  االنسان، 
كان  لو  املقابل.  والعنف  العنف  تستدرج  التي  الفوىض 
هناك وعي حقيقي للمضمون االخالقي واهداف االعالن 
التواصل  منصات  حفلت  ملا  االنسان،  لحقوق  العاملي 
وتجريح  شتائم  من  يوميا  تحمله  مبا  عندنا  االجتامعي 
االرحب  امليدان  تبقى  التي  واالفكار  املعتقدات  يطاول 

للنقاش وليس الخصومات والكراهيات.
االعالن،  عىل  السنني  عرشات  مرور  من  الرغم  وعىل 
سياسية  مؤسسات  اىل  ماسة  حاجة  يف  لبنان  يزال  ال 
ارض  عىل  االنسان  حقوق  الرساء  قانونية  وترشيعات 
الواقع، يف مواجهة خطاب التطرف بالرأي، عند الجميع 
وليس املقصود هنا فئة بعينها، وكذلك حامية الحق يف 
اىل  حاجة  يف  كله  هذا  الرقمي.  العرص  يف  الخصوصية 
برامج تربويةـ  تعليمية تحمي التنوع اللبناين عىل قاعدة 
االنسانية، وذلك  االنسان والكرامة  الحفاظ عىل حقوق 
سقف  تحت  الدميوقراطية  املامرسة  نطاق  توسيع  عرب 

قوانني عرصية وقضاء عادل وشفاف.
قالته  ما  االنسان  لحقوق  العاملي  االعالن  يف  االهم 
الزعيمة السياسية االمريكية الينور روزفلت: "اين عساها 
تبدأ حقوق االنسان العاملية يف نهاية املطاف؟ لنقل يف 
االماكن الصغرية، القريبة من املنزل. بل لعلها يف اماكن 
اي  قريبة جدا وصغرية جدا اىل حد ال ميكن رؤيتها يف 
خريطة من خرائط العامل ]...[ ما مل تحظ هذه الحقوق 
مبعنى يف تلك االماكن، فان معناها سيكون اقل شأنا يف 
لصونها  املواطنني  جهود  تتضافر  مل  وما  آخر.  مكان  اي 
ان  املجدي  غري  من  فان  بالوطن،  لصيقة  تكون  حتى 

نتطلع اىل تعميمها يف العامل اجمع."
هذه الكلامت قد تكون االدق يف تحديد معنى االعالن 

العاملي لحقوق االنسان.
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