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 تقديم:

الو�ائية لف��وس   ال�ي خلف��ا ا�جائحة  التداعيات  العالم من تقلبات اقتصادية وسياسية واجتماعية جراء  أدى ما �عيشھ 

 " املمارسة   Coronavirus (COVID-(19"  19�وفيدـكرونا  وتقييد  الضبط  منظومة  حول  النقاش  استدعاء  إ��  السنة،  هذه  مطلع 

األفراد   تنقل  حر�ة  لضبط  استثنائية  إجراءات  اتخاذ  إ��  الدول  معظم  دفعت  ا�جائحة  وأن  خصوصا  لألفراد،  اليومية  ا�حياتية 

الص� ا�حجر  قوان�ن  فرض  ع��  التجول،   �� عل��ا  وحقوقهم  تنص  ال�ي  للمواطن�ن  األساسية  ا�حقوق  من  العديد  قيد  ما  وهو   ،�

 القوان�ن والدسات�� واملواثيق الدولية.

أحقية   مدى  خاللھ  ومن  القانونية؟  القاعدة  تن�يل   �� واالستثناء  األصل  جدلية  حول  عديدة  أسئلة  طرحت  الباب  هذا   ��

ومعيار�ة استثنائية ل�حد من تنقل األفراد وتجَمعا��م؟ ثم استحداث ا�ح�ومات �� �عطيل قوان�ن أصلية وفرض ضوابط ش�لية  

قوان�ن مستجدة تنص ع�� معاقبة ا�خالف�ن لقوان�ن ا�حجر الص�� الذي فرضتھ منظومة الطوارئ ال�ي �جأت إل��ا معظم الدول  

 و القاعدة القانونية األصلية؟ل�حد من انتشار الف��وس القاتل؟ ثم إ�� أي درجة ا�عكست تلك الضوابط املعيار�ة ع�� سم 

قد النقاش حول كتابات املفكر اإليطا�� جورجيو أغامب�ن، �أحد املنظر�ن الرئيسي�ن  
َ
لتسليط الضوء ع�� هذه التساؤالت ات

ا�حرام" اإل�سان  االستثناء:  "حالة  كتابھ  خصوصا  االستثناء،  حالة  وقوان�ن  السلطة  سيادة  سنة  1ألطروحة  الصادر  وهو    2003، 

من كتاب �شمل سبع مجلدات، �لها انصبت حول معا�جة اإلش�اليات ال�ي تطرحها السلطة السيادية، واألسس ال�ي �ستند    جزء

 إل��ا القانون لفرض حالة االستثناء. 

ا�جتمع،   ع��  وفرضھ  القانون  سن   �� السلطة  ودور  للسيادة  شميت  �ارل  أعطاه  الذي  املفهوم  هو  الكتاب  انطالق  نقطة 

ع�� ولھ   والسهر  االستثناء،  حالة   �� يقرر  من  هو  ا�حاكم  أي  السيد  شميث  �ارل  فوفق  القانون.  عليھ  ينص  كما  األمن  استتباب 

سلطات خارج النظام القانو�ي الساري �� الوضع الطبي��، انطالقا من مبدأ أن الضرورة ليس لها قانون، أي حينما تفرض ظروف  

وت سالمة  ��دد  عرضية  أحداث  أو  الطوارئ  لھ حالة  ترجع  الذي  ا�حاكم،  وجود  ظل   �� ذريعة  للقانون  يبقى  فال  ا�جتمع،  ماسك 

عن   النظر  �غض  قائمة  الدولة  تظل  أن  شميث  وفق  فاألهم  واستقراراها.  الدولة  أمن  ع��  ا�حفاظ  أجل  من  السيادية  السلطة 

لتعليق   ي�جأ  أن  السيد  ل�حاكم  يمكن  ش�ى  أسباب  وثمة  عدمھ.  أو  القانو�ي  النظام  ال�وارث انحسار  كظرفية  بالقانون،  العمل 

أو   تقنينيھ  القدرة ع��  القائم  القانو�ي  النظام  ي�ون  ال�ي ال  ا�حالة   �� باختصار  أو  األهلية،  ا�حرب  �� حالة �شوب  أو  الطبيعية، 

 التحكم فيھ.  

النظام   �عليق  إ��  بالدولة،  السيادة  السلطة  صاحب  باعتباره  شميث،  وفق  ا�حالة،  هذه   �� ا�حاكم  وفرض  ي�جأ  القانو�ي 

 .  2حالة االستثناء، ما يؤدي إ�� الكشف عن ح�� غ�� مقنن تفقد فيھ القوان�ن االعتيادية فاعلي��ا

�علق العمل بالقانون  "أن  ، بناء ع�� ذلك، لنظر�تھ حول حالة االستثناء، من منطلق أنھ من حق الدولة  يؤسس �ارل شميث

ات"
َ

. وهو ما يف�ىي إ�� �عليق القاعدة أو إلغا��ا. غ�� أن هذا التعليق  3�� ا�حاالت االستثنائية ع�� أساس حقها �� ا�حافظة ع�� الذ

إ�� خلق وضع �سمح بتطبيق التطبيق أمرا ممكنا.    يرمي مرة أخرى  القاعدة عن تطبيقها �جعل  القاعدة، وتفصل حالة االستثناء 

يظهر هذا القول الن�عة �� الدفاع عن    .4فتستحدث حالة االستثناء �� القانون ح��ا ال معيار�ا �جعل التقن�ن الفع�� للواقع ممكنا
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بقا��ا ��دد  ما  �ل  مواجهة  ع��  قدر��ا  ت��ز  ال�ي  القو�ة،  �حالة   الدولة  النقدية  أغامب�ن  جورجيو  حفيظة  يث��  ما  وهو  السيا�ىي، 

 االستثناء، حيث يبدي تخوفھ من أن تض�� موردا لت��ير وشرعنة مظاهر الهيمنة السلطو�ة ملن يمللك السلطة السياسية.   

عدة القانونية قد فقدت  من هذا املنطلق، يمكن �حالة االستثناء وفق أغامب�ن �عطيل القانون نفسھ، وهو ما �ع�ي أن القا

. و�� تقدم  5مضمو��ا، وقو��ا الضبطية، أي أ��ا صارت مجرد مبدأ فارغ. فالقانون ي�ون ساري املفعول لكن من دون أي مدلول 

نفسها �إجراء غ�� قانو�ي لكنھ متفق مع النظام القانو�ي والدستوري، و�تحقق هذا اإلجراء و�صبح حقيقة واقعة ع�� إنتاج قواعد  

 ر�ة جديدة. معيا

تركنا،   قد  أنھ  أي  حمايتھ،  من  مطرودين  ن�ون   العكس،  ع��  بل  القانون،  بواسطة  محمي�ن  ن�ون   أن  و�التا��،"�ستحيل

ع�� هذا الوضع بوصف "الطرد السيادي"، بمع�ى أن ال�جوء إ�� فرض حالة االستثناء ع��    �ستدل أغامب�ن.  6"عنا  و�جرنا وتخ��

�� أي وقت جراء �جرنا لقانون �ان  لل��ديد  العار�ة، املعرضة  أو ا�حياة  إ�� ا�حياة املستباحة  إ�� طردي  القانونية، يؤدي  القاعدة 

 ساري املفعول. 

ي ال�ي  األصلية  املش�لة  تتمثل  آخر،  نحو  أ��ا سلطة ع��  االستثناء،  القائمة ع�� حالة  السلطة  يرى  أنھ   �� أغامب�ن  طرحها 

حالة   ظروف  لتوظيف  ت�جأ  ف�ي  سلط��ا.  واستدامة  تواجدها  ترسيخ  أجل  من  اآلخر�ن،  �حر�ة  مهددة  عار�ة،  حياة  ع��  مؤسسة 

إ�� حالة مستدامة وذلك ح�ى ��  االستثناء لت��ير �عليق النظام القانو�ي القائم، وحيازة السلطة املطلقة، ثم العمل   ع�� تحو�لها 

 �عض األنظمة الدستور�ة الديمقراطية. 

من   يؤسسھ  الذي  بالقانون  يتمَ��  ال  الذي  النظام  ليش�ل  االستثناء،  حالة  إعالن  ا�حاكم  �ستطيع  أغامب�ن كيف  يتساءل 

قانونية حالة   �� االستثناء  حالة  بأن  ا�جزم  يمكن  ال  لھ  فبالنسبة  الدستور،  صعبة    خالل  يجعلها  ما  بحتة  سياسية  أو  بحتة 

التعر�ف، كما يحدث �� حاالت الثورات واملقاومة، لتعَرف بأ��ا تلك ا�حالة ال�ي �سهل ف��ا ت��ير أفعال صاحب السلطة أو السيادة  

 .ل�حفاظ ع�� النظام القانو�ي، و�أ��ا كما يقول أغامب�ن �عليق القانون ألجل القانون 

و�� معرض تحليلھ لنظر�ة حالة االستثناء، �عود أغامب�ن إ�� أحد النظم القانونية الرومانية القديمة، لي��ز أن إقرار حالة  

الرما�ي  القانو�ي  النظام   �� ي�جأ  �ان  حيث  ل�حاكم،  السيادية  السلطة  استدامة  ألجل  متبعة  تار�خيا كسياسة  متجذرة  االستثناء 

"اإلي نظام  فرض  إ��  النظام  القديم،  �عليق  إ��  بال�جوء  داهم،  �خطر  �عرضت  �لما  الرومانية  ل�جمهور�ة  يخول  الذي  وستيتيوم" 

اتبعتھ   ما  وهو  األص��.  القانو�ي  النظام  مع  تتما�ىى  ال  ال�ي  تلك  ح�ى  آليات  من  يلزم  بما  الطارئة  ا�حالة  ملواجهة  القائم،  القانو�ي 

رة، حيث �لما رأت أن هناك خطرا ��دد كيا��ا وفق تقديرها، يتم �غييب نظام ا�ح�ومات ح�ى �� األنظمة السياسية الغر�ية املعاص

�شريعية   وتا�عة، ع�� سن مراسيم  أداة طيعة  إ��  تتحول  ال�ي  التشريعية،  السلطة  التنفيذية محل  السلطة  وتحل  السلط  فصل 

 لي��الية. تخول لها ا�حد من ا�حر�ات ال�خصية، و�ا�� ا�حقوق ال�ي �عت�� أساس الدستورانية ال

ثم يث�� أغامب�ن النقاش ا�جوهري املتصل بمش�ل استخدام العنف خالل حالة االستثناء؛ فالعنف الشر�� الذي تمارسھ 

الدول خالل سر�ان النظام القانو�ي �� ا�حاالت العادية، يطرح إش�االت عديدة خالل سر�ان نظام حالة االستثناء، حيث تصبح  

ية مستباحة، بدعوى �عليق القانون. وهنا يطرح أغامب�ن ثنائية متعارضة ب�ن ما �سميھ بالعنف  حر�ات األفراد وحقوقهم الشرع 

العادية، وما يدعوه بالعنف النقي الذي �سبق �حظة   ا�حاالتالقانو�ي الذي تملكھ الدولة �ش�ل شر�� خالل سر�ان القانون ��  
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 فراد. توطيد القاعدة القانونية ال�ي تجرم أي فعل من��ك �حقوق األ 

الرجل استطاع من خالل   أن   �� تتمثل  �عبارة وج��ة،  العمل من خالل  �� هذا  أغامب�ن  ت�خيص أطروحة  يمكن  ا�جمل   ��

قراءتھ مل�ن �ارل شميث أن يخلص إ�� أنھ يمكن ل�حاكم صاحب السلطة السيادية من خالل �جوئھ إ�� فرض حالة االستثناء، إ��  

ير�ده خارج نط الذي  النظام  إ��  أن �ش�ل  القائم. وهو ما يؤدي  القانو�ي  للنظام  بتعليقھ  بل  الدستور،  الذي يؤسسھ  القانون  اق 

 �سييد هيمنتھ السياسية ع�� �افت منافذ ا�جتمع.   

أغامب�نوعليھ   أطروحة  مركز�ة  ��اجس   تظِهر  س�ونھ  مدى  السيادية،  ا�حاكم  سلطات  ع��  االستثناء  حالة  بأعراض 

التخوف من �غول السلطة واتخاذها �حالة االستثناء كذريعة لهيمن��ا ع�� ا�جال العام، وهو ما برز �� املواقف ال�ي قام بتصر�فها  

رض التباعد االجتما��، ثم ا�حد من حر�ة األفراد ��  ، وما أفرزه من مظاهر ا�حجر الص�� وف 19إَبان انتشار ف��وس �ورونا �وفيد  

التنقل، ع�� فرض قوان�ن استثنائية و�عطيل قوان�ن أخرى. حيث �ساءل أغامب�ن مت�جبا "ملاذا تخلق السلطات ا�ح�ومية ووسائل 

اليومية ا�حياة  و�عليق  ا�حركة  تقييد  تتضمن  حقيقية  استثناء  حالة   �� يتسبب  الذعر،  من  مناخا  مناطق   اإلعالم   �� والعمل 

اإليطا��   الفيلسوف  وصفها  صيغة   �� املناطق،  تلك  ع��  حقيقية"  "عسكرة  لفرض  تؤدي  ا�حالة  تلك  أن  معت��ا  بأكملها؟"، 

 .7بـ"الغامضة وغ�� ا�حددة"

يظهر من  التنقل واالجتماع،   �� األفراد  وا�حد من حر�ات  الطوارئ،  أفرز��ا حالة  ال�ي  الوضعية  تقييم   �� الرأي  زاو�ة   هذا 

أخرى مدى وفاء أغامب�ن ألطروحتھ املناقضة لفرض حالة االستثناء. ف��أيھ أن "ا�جتمع الذي �عيش �� طوارئ دائمة ال يمكن أن  

أك��  "ي�ون حرا، مؤكدا أن مجتمعنا املعاصر ضَ�� با�حر�ة لألسباب األمنية، وحكم ع�� نفسھ بالعيش �� خوف دائم، وأضاف أن  

 .8رب مع عدو يقيم �� داخلنا ال با�خارج"ا�حروب عبثية �� ا�ح

الباحث�ن واملفكر�ن،   العديد من  يث�� حفيظة  أفرزتھ من حالة استنفار عامة، سوف  ا�جائحة وما  أغامب�ن من  إن موقف 

ي انتقد  األمر الذي خلق جدال و�جاال فكر�ا واسعا، درات أطوراه بالعديد من املنابر األور�ية. فجان لوك نا��ىي الفيلسوف الفر��ى

�شدة التصور الذي يضعھ أغامب�ن �حالة االستثناء، معت��ا اإلجراءات االستثنائية ال�ي تتخذ��ا الدول، عندما تكت�ح العالم �لھ 

. لهذا يحث نا��ىي أغامب�ن ع�� ضرورة مراجعتھ للمفهوم الذي يقدمھ �حالة االستثناء، ع��  9�� غضون شهر�ن، ال �س�ى استثناء

�عر�  أن  إ��  اعتبار  أنواعها  ب�ل  التقنية  الصالت  فيھ  ت��ايد  �� عالم  بالفعل،  القاعدة  بات هو  أن االستثناء  فھ ��جز عن مالحظة 

الس�ا�ي ع�� متوسط  التعداد  تزايد  الغنية ينطوي  البلدان   �� الس�ا�ي. وح�ى  النمو  بنفس معّدل  لم �عرفها قبال، وتنمو  درجات 

 . 10�ن وا�جموعات الس�انية املعرضة ل�خطر �ش�ل عامأعمار أطول، ومن ثم ز�ادة �� عدد املسن

الناحية   أنھ من  القانون، م��زا  أغامب�ن، من زاو�ة روح  الفيلسوف اإليطا�� "رو�رتوا�سبوز�تو" ع��  من جانب آخر جاء رد 

�ي لن ت�ون هناك حاجة إل��ا بذريعة تطو�ق انتشار ا�جائحة، ح�ى �� ا�حاالت ال  القانونية، �عت�� مراسيم الطوارئ، ال�ي تم تن�يلها

يمكن   استثنائية  إجراءات  نحو  السياسة  يدفع  النحو،  هذا  الطو�ل-ع��  املدى  السلطة   -ع��  لصا�ح  القوى  م��ان  يقوض  أن 

 . 11أن هذا خطر ع�� الديمقراطية يبدو �� أنھ مبالغ فيھ ع�� األقل -�� هذه ا�حال-التنفيذية. لكن الذهاب إ�� حد القول 

ه، الفيلسوف السلوفي�ي سالفوي جيجيك �� مقال لھ، الرد ع�� أغامب�ن، من خالل القول: "أن ا�حجر الص��  حاول بدور 

 
 . 2020 يونيو 10 بتار�خ شوهد ،https://bit.ly/37wDffB نت، ا�جز�رة �ورونا، جائحة �شأن أور�يون  فالسفة واملعاقبة..جدل املراقبة 7
   السابق. املرجع 8

9 Jean-Luc Nancy, Viral Intrusions and (other) Friendships, https://bit.ly/2AyH0Fk, consulted in June 15/2020. 
 . 2020 يونيو 15 بتار�خ شوهد ،/3e8ALGyhttps://bit.ly عمران، أخرى، وأشياء الفالسفة حوارات النجار، عائشة 10
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والدو��،   ا�ح��  التضامن  من  ألش�ال  أيضا  أدى  ا�جائحة  بتف�ىي  ال��ديد  لكن  حر�تنا،  من  تحّد  بالفعل  ا�ح�ومية  واإلجراءات 

طة نفسها و"إثبات أن ما حققتھ الص�ن، يمكن تحقيقھ بطرق أك�� ديمقراطية باإلضافة إ�� أنھ عزز الشعور با�حاجة ملراقبة السل

 .12وشفافية"، بحسب مقالھ "املراقبة واملعاقبة" املنشور �� قسم الصالون الفلسفي �عروض كتب لوس أنجلوس"

ث�� من األشياء ال�ي  لم يل��م أغامب�ن الصمت، بل عّقب ع�� منتقديھ، معت��ا أن "ا�خوف هو مستشار �ىيء، لكنھ يجلب الك

ال نرغب برؤ���ا. املش�لة ليست �� إبداء الرأي حول خطورة املرض، بل �� التشكيك �� العواقب األخالقية والسياسية للو�اء. أول  

العار�ة   با�حياة  فقط  يؤمن  مجتمعنا  أن  هو  بوضوح  البلد  شلت  ال�ي  الذعر  موجة  تظهره  أن  La vie nue�ىيء  الوا�ح  من   .

�ىيء  اإليطالي�ن   ب�ل  عملًيا  للت�حية  استعداد  الصداقات -ع��  وح�ى  والعمل  االجتماعية  والعالقات  الطبيعية  املعيشة  ظروف 

ليس شيئا   -وخطر فقدا��ا    -ا�حياة العار�ة    .ع�� أن يقعوا �� خطر اإلصابة باملرض  –واألمراض واملعتقدات الدينية والسياسية  

بي��م. �شر  �عم��م و�فصل  بل  الناس،  �عت��ون    يوّحد  أليساندرو مانزو�ي،  �� رواية  الطاعون املوصوف   �� ا�حال  آخرون كما هو 

 .13اآلن كناقل�ن محتمل�ن للطاعون الذي يجب تجنبھ بأي ثمن، والذي يجب أن تبقى ع�� �عد م�� واحد ع�� األقل لتجنبھ

بركة ساكنة،    �� ا�حجر  بمثابة رمي  أغامب�ن جاء  أن طرح  القول  يمكن  ا�حصلة  تداعيات  ��  �� ظل  العالم  وأن  خصوصا 

ا�جائحة ال�حية، أض�� أداة م�خرة أمام األجهزة التنفيذية للدول. ملا فرضتھ من تداب�� و�جراءات استثنائية، �� تمظهرا��ا ترمي  

ح�ومية، ع�� إ�� ضمان األمن الص�� للمواطن�ن، بيد أنھ؛ بالنظر إ�� جوهرها سندرك حجم السلط ا�خفية ال�ي تملك��ا األجهزة ا�

سن �شريعات استثنائية مستجدة و�عليق �شريعات أخرى قائمة. إ�� درجة وصلت �� �عض البلدان األورو�ية كب�جي�ا وفر�سا إ��  

منع تجمعات �شر�ة من داخل الفضاءات ا�خاصة، باملنازل والتجمعات الس�انية ال�ي فرض ع�� س�ا��ا عدم تجاوز عدد عشرة  

املن���. وهو ما أدى  أفراد داخل املن�ل الوا حد، فضال عن املنع الك�� للتجول �� �عض املدن بإيطاليا و�سبانيا، ع�� فرض ا�حجر 

 بالعديد من املواطن�ن إ�� فقدان عملهم ومواردهم املالية.

ل الديمقراطي.  تطرح هذه املسألة تماشيا مع قول أغامب�ن، حر�ة األفراد ال�ي تأَم��ا لهم الدسات�� والقوان�ن، �� م��ان السؤا

ومدى تأث�� ذلك ع�� مستقبل الديمقراطية داخل هذه البدان. ناهيك عن حجم التأث�� الذي ستخلفھ حالة االستنفار األم�ي، ع��  

دور الفرد داخل الفضاءات العمومية باألنظمة الديمقراطية. وهل يحق مساءلة ا�ح�ومات عن ان��ا�ا��ا وتجاوزا��ا، خالل مرحلة 

 حية.الطوارئ ال�

نفس السؤال يمكن طرحھ �� حالة �عض البلدان العر�ية، ال�ي انخرطت من جه��ا �� موجة من اإلجراءات التدب��ية، تصب  

التنقل    �� حر���م  من  وتقيد  املواطن�ن،  تجمعات  من  تحد  بدورها  استثنائية،  �شريعات  وسن  طوارئ  حالة  فرض  ع��  مجملها   ��

ناهي العامة،  الفضاءات  داخل  عدد  والتجول  من  وا�حد  الف��وس  انتشار  تطو�ق   �� تصب  اح��از�ة  إدار�ة  تداب��  اعتماد  عن  ك 

 املصاب�ن بھ.

ا�حاصل أن عملية تن�يل اإلجراءات االستثنائية لتدب�� أزمة جائحة �ورونا سيطرح إش�الية املالءمة، ما ب�ن ا�خاطر امل��تبة  

معها. وما ب�ن معادلة األمن الص�� مقابل األمن القانو�ي وا�حقو�� لألفراد.    ع�� ا�جائحة، وما ب�ن ش�ل اإلجراءات املتخذة للتعامل 

حيث �جل العديد من التجاوزات األمنية �� تدب�� األزمة مما حذا �عدد من خ��اء األمم املّتحدة �� مجال حقوق اإل�سان، إ�� حث  

ّدي لتف�ىي ف��وس �ورونا املستجد، وذكروها بأنھ ال يجب أبدا  الدول ع�� تجنب املبالغة �� التداب�� األمنية ال�ي تّتخذها عند التص

املعارضة لقمع  الطوارئ  حاالت   �� االستثنائية  الصالحيات  بأّن    .استغالل  ونقّر  ا�حالية  ال�حية  األزمة  خطورة  "ندرك  قائل�ن: 

 
 . 2020 يونيو 10  بتار�خ شوهد ،https://bit.ly/2N8wUxf نت، ا�جز�رة األخالقية، �ورونا  وعواقب واملعاقبة املراقبة 12
 سابق. مرجع حواراتالفالسفةوأشياءأخرى،13

https://bit.ly/2N8wUxf%D8%8C
https://bit.ly/2N8wUxf%D8%8C
https://bit.ly/2N8wUxf%D8%8C


 نسان الحرام واإل  حالة االستثناء
 أغامبین األسس الخفیة للسلطة في حالة الطوارئ عند جورجیو

 

 

 

6 

ولكّنن الك��ى،  ال��ديدات  ع��  رًدا  االستثنائية  الصالحيات  باستخدام  �سمح  الدو��  طارئة  القانون  إجراءات  أي  بأّن  الدول  ر 
ّ

نذك ا 

وأو�ح ا�خ��اء أن إعالن حالة الطوارئ �� مختلف   ".تّتخذها ملواجهة ف��وس �ورونا يجب أن ت�ون متناسبة وضرور�ة وغ�� تمي��ية

استثنائ صالحيات  استخدام  فعند  الدو��.  القانون  من  وا�حة  توج��ات  بع 
ّ
يت أمنية،  أو  �حية  ألسباب  سواء  يجب  البلدان،  ية 

وا�حياة   ا�حركة  ذلك   �� بما  األساسية  ا�حقوق  تقو�ض  إ��  تؤّدي  ح�ن  الصلة  ذات  املعاهدات  هيئات  و�بالغ  صراحة  ع��ا  اإلعالن 

الدرجات إ�� أق�ىى  تف�ىي ف��وس    .األسر�ة والتجمع، فتم�ىي محدودة  املعلنة �سبب  الطوارئ  أبدا استخدام حالة  كما "ال يجب 

ل غطاء لعمل قم�� بحّجة حماية ال�حة، أو  
ّ
�ورونا كعذر الس��داف مجموعات أو أقليات أو أفراد معين�ن. وال يجب أبدا أن �ش�

املفر  القيود  �عتمد  أن  يجب  كما  اإل�سان.  حقوق  عن  املدافع�ن  عمل  لعرقلة  ستخدم 
ُ
� أساس أن  ع��  للف��وس  للتصّدي  وضة 

سَتخَدم ب�ّل �ساطة لقمع املعارضة
ُ
بحيث قد تجد �عض الدول واملؤسسات األمنية أن    ."أهداف ال�حة العامة املشروعة ال أن �

مثل  منع  "��دف  قائل�ن:  ا�خ��اء  وشّدد  األوضاع.  �عض  ملعا�جة  مختصرة  طرقا  يوفر  ألّنھ  مغر  االستثنائية  الصالحيات    استخدام 

بأد�ى قدر من   سم 
ّ
تت ة وأن 

ّ
بدق القيود  يتّم تصميم  أن  القانونية والسياسية، يجب  النظم  إ��  املفرطة من أن تتسرب  القوى  هذه 

العامة ال�حة  �حماية  ال�ي  14التدخل  ا�خاوف  مع  ك��ى  بدرجة  يتسق  املتحدة،  األمم  منظمة  داخل  ا�حقوقيون  ا�خ��اء  تنبيھ   .

أطرو   �� أغامب�ن  جورجيو  التداب��  سطرها  تفرزها  أن  يمكن  ال�ي  ا�خاطر  حول  مالحظات  من  عززه  وما  االستثناء،  حول  حتھ 

من   العديد  لدى  ذريعة  تصبح  قد  ال�ي  ا�جائحة.  �سبب  الطوارئ  حالة  فرض  خالل  اعتمادها  تم  ال�ي  واالستثنائية  االحتياطية 

ع فضال  العادية،  الظروف  خالل  اعتمادها  الصعب  من  �شريعات  لسن  ألوامر  البلدان،  الصارم  االنضباط  من  مناخ  تكريس  ن 

 و�يانات السلط ا�ح�ومية، مهما بلغ حجم حجرها ع�� ا�حر�ات العامة.   

وو�ش"   رايتس  "هيومن  منظمة  أخصتھ  الذي  البيان  املثال،  سبيل  ع��  ��جل  الباب  هذا   ��Human Rights 

Watchغ��ه دون  األردن  ح�ومة  اإل�سان،  حقوق  عن  املدافعة  من  ا�حقوقية  االنتقاص  �عدم  "االل��ام  بضرورة  لها؛  من��ة  ا، 

). ونقل البيان عن ماي�ل بيج  19ا�حقوق األساسية للمواطن�ن �� ظل حالة الطوارئ ال�ي أعل��ا �� مواجهة �ورونا املستجد (�وفيدـ

بال��امها �عدم االنتقاص من    الوفاء  نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفر�قيا �� املنظمة، قولھ إن "ع�� السلطات األردنية

ا�حقوق األساسية �� ظل حالة الطوارئ"، مضيفا أن عل��ا "ضمان أن ت�ون جميع اإلجراءات املتخذة ضرور�ة ومتناسبة مع ال��ديد  

إ�� أن "االختبار ا�حقيقي ألي دولة يكمن �� طر�قة �عاملها مع مواطن��ا �� أوقات األزمات"  ."الذي تفرضھ ا�جائحة . وقد  15وأشار 

ن�جت األردن تداب�� اح��از�ة صارمة، ع�� إنزال قوات ا�جيش إ�� الشارع من أجل ضبط النظام العام، مما أسفر عن اعتقال عدد  

 كب�� من املواطن�ن غ�� منضبط�ن �حالة الطوارئ ال�حية.

، خصوصا أ��ا تظل مس�ونة ��اجس فقدان  �� ا�ختام بالرغم من املالحظات النقدية ال�ي يمكن تقديمها ألطروحة أغامب�ن 

املعاصرة تنص ع�� ضوابط و�جراءات معيار�ة  الدسات��  اعتبار أن معظم  ا�حاكم، ع��  القانو�نة لصا�ح سيادة سلطة  السيادة 

��  لفرض حالة االستثناء، وال�ي ال يمكن أن تتخذها السلطات ا�حاكمة من أجل فرض هيمن��ا، و�غييب با�� السلطات ووضعها ع

  �� أغامب�ن حول مي�انزمات اشتغالها   مهما الختبار أطروحة 
ً
ت�ون مخ��ا التقليدية، قد  السياسية  األنظمة  أن  إال  ا�حكم.  هامش 

حالة   �� أو  الطبيعية،  ال�وارث  حالة   �� البلدان  �شهدها  ال�ي  املراحل   �� خصوصا  الَضبطية.  نزع��ا  واح��ام  القوان�ن،  تن�يل 

 . 19كما هو حاصل اآلن مع انتشار ا�جائحة الو�ائية لف��وس كرونا �وفيد االحتجاجات الشعبية أو 
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