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تقدمي

لقد برزت م�س�ألة حقوق �لأطف�ل فى �ل�سنو�ت �لأخرية ب�سكل �أكرث و�سوحً� وب�أ�سلوب متميز عن 

حقوق �لإن�س�ن مبفهومه� �لع�م، فهي تعد حديثة �لن�س�أة �إذ� م� قورنت بحقوق �لإن�س�ن ع�مة، حيث 

�سهدت �سبعيني�ت �لقرن �مل��سي تبلور هذه �حلقوق ب�سكل منفرد .

و�لنف�سية  �مل�دية  ح�ج�تهم  و�إ�سب�ع  �أطف�له�،  رع�ية  فى  �ل�سعوب  و  �لأمم  تنجح  م�  وبقدر 

و�لجتم�عية، وتربيتهم على �لقيم و�ملثل �لعلي� و�لأخالق �لف��سلة بقدر م� تتكون �أجي�ل جديدة 

قوية �لبني�ن، متو�زنة نف�سي� و�جتم�عي�، ق�درة على �خللق و�لإبد�ع.

وت�أتي مك�نة �لوعي �لر�سمي لدولة قطر بك�فة موؤ�س�س�ته� وعلم�ئه� ب�أهمية بلورة مك�نة ف�رقة 

ومتميزة للطفل وحلقوقه، و�لتى تعد جوهر حقوق �لإن�س�ن، لتتو�فق مع م� دع� �إليه علم�ء �لجتم�ع 

و�لتن�سئة  �لرع�ية  ب�سبل  �مل�ستنري  �لهتم�م  ل�سم�ن  ب�لطفولة  �ملتخ�س�ص  �لهتم�م  �سرورة  من 

ومدى �لنفع �لع�ئد على �ملجتمع ح�ل �لهتم�م ب�لتن�سئة �ل�سليمة للطفل.

و�إذ تدرك �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�س�ن �أهمية �لوعي �لتثقيفي بحقوق �لإن�س�ن ب�سفة ع�مة 

وحقوق �لطفل ب�سفة خ��سة و�نطالق� من دور �للجنة يف ن�سر ثق�فة حقوق �لإن�س�ن ب�لعديد من 

�لو�س�ئل فقد ر�أت �للجنة �ختي�ر طريق �سهل ومي�سور لتعريف �لطفل بحقوقه من خالل �إ�سد�ر 

جمموعة ق�س�سية ن�أمل �أن تلقى قبوًل لدى �لق�رئ و�ن حتقق �لهدف �ملن�سود.

مرمي بنت عبد اهلل العطية

الأمني العــ�م للجنــــة 



املقدمة

ترتبع مو�سوع�ت حقوق �لإن�س�ن على قمة �أولوي�ت �لدول فى هذه �لآونة ، ولي�ص من �ملب�لغة 

�إذ� نظر �إليه� ب�عتب�ره� ميز�ن� للحكم على رقي �حلكوم�ت وبره�ن� على تقدم �ل�سعوب ب�لإ�س�فة 

�إىل َت�سيد مو�سوع�ت حقوق �لإن�س�ن قمة �هتم�م�ت �ملجتمع �لدويل بك�فة هيئ�ته، ومل تكن قطر 

ببعيدة عن هذ� �لن�س�ط �ملحمود، فقد ج�ء �إن�س�ء �للجنة �لوطنية حلقوق �لإن�س�ن ليج�سد توجه� 

�أكرث  �إقر�ر �ملزيد من �حلم�ية لتلك �حلقوق و�لعمل على تن�ول مو�سوع�ته� ب�سكل  و��سح� نحو 

تنظيمً� ومنهجية .

و�إذ� ك�ن �لأمر على هذ� �لنحو ب�لن�سبة لالإن�س�ن وحقوقه ككل، ف�نه يكت�سب قدر� ع�لي� من 

�مل�ستقبل، بل هم  �لأمر ب�لطفل، ولأن »�لأطف�ل هم �سن�ع  يتعلق  �خل�سو�سية و�لهتم�م عندم� 

�حتي�جه  وطبيعة  �سنه  ل�سغر  عميق�  �هتم�م�  �لطفل  ين�ل  �أن  طبيعي�  ك�ن  فقد  نف�سه«  �مل�ستقبل 

�لعميق �إىل رع�ية متميزة.

وقد ��ستتبع �سغر �سن �لطفل �ختالف مع�ملته من حيث حقوقه وو�جب�ته يف �إط�ر �لت�سريع�ت 

�لوطنية و�لتف�ق�ت �لدولية، فيم� يتعلق بحدود �ملب�ح و�ملمنوع من ت�سرف�ته.  

�لقومية  ب�لرع�ية  وتعهده�  عليه�  �حلف�ظ  يتعني  مقد�سة  قيمة  �لطفل  �أن  فيه  �سك  ل  ومم� 

وتوفري ك�فة �لأ�س�ليب �ملثلى لنموه ون�سجه بطريقة �يج�بية ومتو�زنة، تربوي� وتعليمي�، فم�ستقبل 

�أن  يعنى  مب�  للوطن،  �حلقيقية  �لرثوة  ي�سكل  �إذ  ب�أ�سره،  �سعب  م�ستقبل  �حلقيقة  يف  هو  �لطفل 



�ل�ستثم�ر �ليوم يف �لأطف�ل يحمل �ل�سالم و�ل�ستقر�ر و�لأمن و�لدميقر�طية و�لتنمية للغد، ونرى 

�أن �لق�سور فى توجيه �لعن�ية �لو�جبة حلقوق �لأطف�ل يعد جرمية يف حق �ملجتمع و�لدولة، ويج�سد 

�سي�ع� لرثوة �لبالد �لقومية و��ستثم�ره� يف �مل�ستقبل، حيث تقوم عليهم �ملجتمع�ت ويف �ملح�فظة 

عليهم ورع�يتهم �سم�ن �أكيد لبق�ء هذه �ملجتمع�ت على �أكمل �لوجوه و�أمته�، ف�لطفل �إذن �س�أن 

جمتمعي غ�ل. 

�أن نقدم للطفل بي�نً�  ويف هذ� �لإط�ر ك�ن لز�مً� علين� ونحن نعمل يف جم�ل حقوق �لإن�س�ن 

مل�هية حقوقه ب�سكل مب�سط و�سهل وذلك من خالل جمموعة ق�س�سية �خرتن� له� عنو�ن حك�ي�ت 

بيت �جلدة. 

هي� نقر�أ لهم ومعهم، �أو يقر�أون مبفردهم حك�ي�ت بيت �جلدة، ليتعلمو� حقوقهم وو�جب�تهم، 

ونن�ق�ص معهم م� ي�سعب عليهم �إدر�كه، ون�سمع �آر�ءهم و�أفك�رهم وجت�ربهم �ل�سغرية ون�سمهم 

�إلين� حتى نبني م�ستقبلهم �مل�سرق �جلميل.

رانيا ف�ؤاد جاد اهلل

م�ست�س�رة ق�نونية ب�للجنة الوطنية حلقوق الإن�س�ن
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الدميقراطية يف بالدي

مع اإ�سراقه يوٍم جديد، تر�سُل ال�سم�ُس اأ�سعَتها الدافئَة لتبعَث البهجَة وال�سروَر يف 

والطيوُر  احلديقَة  متلأ  فالزهور  خلبًة،  رائعًة  والطبيعَة  �سافية،  ال�سماء  وَتظهُر  النفو�س، 

وبيِدها  الأريكِة،  على  اجلدُة  جَل�سْت  الرائِع  املنظِر  هذا  و�سِط  ويف  وهناك،  هنا  ُد  تغِرّ

اجلريدُة اليومية، وتقراأُ العنواَن الرئي�سَيّ للجريدِة »الأ�سبوع القادم انتخابات جمل�س 

ال�سورى«.



7

وبينما هي منهمكة بقراءة التفا�سيَل، رَنّ جر�ُس الباِب، فنظرت اجلدة ل�ساعتها من 

خلف نظارتها ال�سميكة وقالت ب�سوت ميلأه ال�سعادة : »اآه هوؤلء اأحبائي ال�سغار«، وهمت 

بالوقوف وبالفعل جاء توقع اجلدة �سحيحا فدخل اأحفادها يرتاك�سون عليها ويقبلوَنها 

هم فرحٌة و�سعادة. وكُلّ

�ساألها نا�سر : » كيف حاُلِك يا جدتي؟«

ت اجلدُة بالإجابِة، لكن نا�سر قاطعها وعيناه �ساخ�ستان وينظُر للطاولِة املليئة  فهَمّ

بكل اأنواِع الطعاِم واحللوى.

وا�ستدرك قائل : »اأمتنى اأن اأَح�ُسَر اإليك كَلّ يوٍم فاأنت يا جدتي دائمًا 

تعرفني اأنواَع الطعاِم الذي اأحبه«.
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اأجابت اجلدُة وهي تبت�سُم وتداعُب نا�سر : »اأنا احلمُد لله بخري و�سحٍة جيدة، كيف 

حاُلَك اأنَت يا نا�سر؟«.

- نا�سر - وعيناه تنظر بنهم نحو الطاولة - : »بخري… بخري… ياجدتي«.

- اجلدة: »بالطبع  يا �سغريي اأنا اأعرُف اأنواع الطعام الذي حتبه«.

قال نا�سر )وهو يرفُع راأ�َسُه لأعلى ليظَهر اأكرَث طوًل، ويبت�سُم ابت�سامًة يحاوُل اأن يخفي 

اأنا عمري ت�سُع �سنوات، واأ�سبحُت  ل�سُت �سغريًا،   اأنا  تي  يِق من حمد( : »جَدّ ال�ِسّ بها بع�َس 

مثَلُه  كبريًا  واأ�سبُح  حمد  لطوِل  واأ�سُل  �سنتيمرتات  ع�سرُة  يبقى  حمٍد،  من  واقرتبُت  اأطوَل 

ُد املكاَن الذي �سوَف نذهُب اإليِه يف العطلِة  َ عن رغباتي وما اأريُد واأُحِدّ واأحتدُث مثَلُه واأُعِبّ

ُه الكبرُي واأنا ال�سغري«. ال�سيفية، فل يقوُل يل دائمًا اإَنّ

نظرِت اجلدُة لنا�سٍر ببع�ِس ال�ستغراِب وقالت : »ما بك يا 

نا�سُر ؟«.
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تي اأين �سن�سافر  اأ�سرعت عنود وقالت : »كنا نتحدُث قبل اأن ناأتَي اإليِك يا جَدّ

بالبقاء  اأرغُب  اأنا  بينما  لندن،  اإىل  بال�سفر  يرغب  حمد  ؟  ال�سيفية  العطلَة  لق�ساء 

يف الدوحِة، لَنّ رفيقاتي لن ُيغادرَن الدوحَة يف العطلِة، ونا�سر يف�سل ال�سفر اإىل 

ماليزيا لأنُه يع�سُق الألعاَب املائيَة، وتناق�سنا واختلفنا وتعالت اأ�سواُتنا واأ�َسَرّ كُلّ منا 

على رغبِته، وت�سايَق نا�سر عندما قال له حمد اأنا الكبرُي ويجب اأن تن�ساعوا لراأي 

و�سوف ن�سافُر اإيل لندن رغمًا عنك«.
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نظرِت اجلدُة لنا�سر وقالت : » ما �ساء الله.. ما �ساء الله.. اأنا �سعيدٌة جدًا اأَنَك تنمو ويزداُد 

ِتَك يقوُل الر�سوُل  طوُلَك و�سوف ت�سبُح اأحلى �ساٍبّ يف البلدِة، ولكن يا حبيَب قلِب جَدّ

الكرمُي �سلواُت اللِه و�سلمُه عليه : )لي�س  منا من مل يوقر كبرينا ويرحم �سغرينا(«. 

ِة ما يريُد ويرتَك  ُه �سوَف ياأخُذ من كلِم اجلَدّ ابت�سم نا�سر ابت�سامًة ُتخفي �سعوَره باأَنّ

ما ل يريد، وقال : »هذا يعني اأن على حمد اأن يكوَن حنونًا 

ورحيمًا معي َفيلبي يل رغباتي«.
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قالت اجلدة مبت�سمة  : »يجُب اأن تعلَم يا نا�سر اأَنّ عليك اأنَت اأي�سًا اأن حترتَمُه 

َرُه، واأن يبداأ هو باحلديِث اأوًل وان ت�ستمع اإليِه، وبعد ذلك  تناق�ُسَه يف اأِيّ �سيء  وُتوِقّ

عليها  املحافظة  يجُب  التي  اجلميلة  الأخلقية  قيمنا  هي  وهذه  ديُننا  هو  هذا  تريُد. 

وتنميتها وتعزيزها وغربلة ما ل يتفق مع �سحيح الدين وقيمنا الأخلقية والعقل«.

ويجُب اأي�سا اأن نناق�َس جميع مو�سوعاتنا بطريقٍة دميقراطية0

�سا والرتياِح وابت�سَم قائًل : »نعم اأعرف ولكن  ظهرْتْ على وجِه نا�سر علماُت الِرّ

التي  اللذيذِة  واحللوى  الطعاَم  ناأكِل  جدتي  يا  الآن  هيا 

ُو�ِسَعْت على الطاولِة هناك«.
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راِن  قام الأبناُء واجلدُة، وح�سَر اجَلُدّ وتناولوا فطوَرُهم معًا، واأََخَذ حمد والعنود ُيذِكّ

جدَتُهما باحلديِث يف  اللقاِء ال�سابِق عن حقوِق الأطفال. واأخذا ي�سحكاِن ويتبادلِن 

اأطراَف احلديث.

تي  وبعد اأن انتهى اجَلُدّ واجلدُة والأبناُء من الفطوِر وتناُوِل احللوى  قال نا�سر : »جَدّ

ثينا عن عمِل والِدنا واملقرطة«.    ِك �سوَف حُتِدّ يف الزيارِة ال�سابقِة ُقلِت اإَنّ
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ِلّ تاأكيد«. 
ُ

�سحكت اجلدُة وقالت : »تق�سُد الدميقراطية بك

واأكملت العنود : »وكذلك املجال�س النيابية«.

وال�سورى  الدميقراطيِة  عن  نتحدُث  �سوف  نعم  »نعم،  وقالت:  اجلدة  �سحكت 

واأهميِتهما واملجال�ِس النيابية«.
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اأن  اإىل  اأَدعوكم  �سوَف  الدميقراطيِة  عن  احلديِث  »قبَل   : وقال  اجَلُدّ  ابت�سَم  هنا 

ثوين عن ال�سورى«. حُتِدّ

التي  امل�سكلِت  )عر�ُس   : اأنها  وعرفُت  ال�سورى  در�سُت  »اأنا   : قائًل  نا�سر  اأ�سرَع 

اأف�سِل احللوِل من  اأهِل العلِم واخلبِة ليت�ساوروا وي�سلوا اإىل  �ُس لها املجتمُع على  يتعَرّ

خلِل تبادِل الراأِي( كما فعَل الر�سوُل الكرمي �سلى الله عليه و�سلم«.

ي«. �سارعت العنوُد: »اأنا �ساأقوُل مثاًل يا َجِدّ

ثي يا حبيبتي؟«. �سحَك اجَلُدّ وقال :  »حتَدّ
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اأ�ساَر  َم قبَل موقَعِة اخلندق )الأحزاب(  اللُه عليه و�سَلّ الر�سوَل �سلى  قالت: »اإَنّ 

عليه )�سلماُن الفار�سي( ر�سَي اللُه عنُه ببناِء خندٍق حوَل املدينِة، لتاأميِنها بعَد 

النبُيّ �سلى  العدَة لغزِو املدينِة ف�ساوَر  وَن  ُيعُدّ اأَنّ امل�سركني  اأن علم امل�سلمون 

الله عليه و�سلم اأ�سحاَبُه وقاموا واقرتحوا عليه حفر اخلندِق،  وكاَن هذا اخلنَدُق اأَحَد 

اأ�سباِب هزميِة امل�سركني ومن معهم«.
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رفع اجلُدّ نظارَتُه عن عينه قائل: »اأح�سنت يا العنوُد  بالفعل كاَن نظاُم ال�سورى هو 

ى هذا النظاُم اإىل  َدّ
اأَ عوِة وقد  نهج نبينا حممد �سلى الله عليه و�سلُم منُذ بدايِة الَدّ

خلِق جمتمٍع م�سلٍم متما�سك، وكان النواة لتكوين الدولة الإ�سلمية القوية، واأ�سا�سها 

العدُل وامل�ساواة«.

تي«. قامت عنود وجل�ست بجواِر جدتها وقالت : »حدثينا عن الدميقراطيِة يا جَدّ

م 
ُ

ثنا الزيارَة ال�سابقَة عن حقوِقك روَن يا اأبنائي عندما حتَدّ قالت اجلدُة : »هل تتذَكّ

عن  عبرِي  الَتّ يف  احلِقّ  عن  ْثنا  وحتَدّ الأطفاِل  حقوِق 

يٍة واحرتام ؟. اأراِئنا ِبُحِرّ
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الغِد ورجاَل امل�ستقبِل، فاحلُقّ يف  يا �سباَب  ما �سوَف نبداأُ به حواَرنا  احَلُقّ هو  هذا 

التعبرِي عن اأراِئنا، واحلواُر و�سماُع الآخريَن، واحرتاُمهم، والقدرُة على التفكرِي والختياِر، 

ُل معنى الدميقراطية«. واتخاِذ القراراِت مُيِثّ

حي لنا اأكرَث يا جدتي«. قالت العنود : »َو�ِسّ

ِة يجُب  قالت اجلدة : »فمثًل اإذا ُكنا كاأ�سَرٍة نخطط للقيام برحلٍة يف الإجازِة ال�سيفَيّ

اأن جنل�َس ونتحاوَر وي�سَمَع ُكُلّ منا رغباِت الآخِر، ونحاوَل التوفيَق بنَي رغباِت جميع 

ُه يعر�ُس راأَيُه  اأَنّ اأو كبريًا طاملا  ُكَلّ فرٍد، �سواٌء كاَن �سغريًا  اأفراِد الأ�سرِة، ونحرتُم راأَي 

باأ�سلوٍب لئق«.

علي  ُيْعَر�َس  اأن  هي  )الدميقراطيُة  فهمُت  »الآَن   : راأ�َسُه  يهُزّ  وهو  نا�سر  قال 

َ عن راأي بحريٍة واطُلَب ما اأريد(«. مو�سوع فاأعِبّ
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قالت اجلدُة: »باخت�ساٍر الدميقراطيُة هي اأ�سلوُب حوار.

م اتخاِذ القراِر وحتمل امل�سوؤوليِة. الدميقراطيُة هي َتَعُلّ

الدميقراطيُة هي امل�ساركُة والقيادُة«0

اأ�سلوُب  الدميقراطيَة  اأن  تعلموا   اأن  يجُب  اأحبائي..   »يا   : قائل  اجَلُدّ  قاطعهم 

ة«. م اليومَيّ
ُ

تفكرٍي، ويجُب اأن متار�سوها يف جميِع جوانِب حياِتك

قال حمد : »كيَف ذلك  ؟«.

ب�سكٍل  الدميقراطيِة  ممار�سِة  َة  كيفَيّ يو�سُح  �سوؤاًل  م 
ُ

اأ�ساأُلك »�سوَف   : اجلدة  قالت 

ب�سيٍط، ومنه ن�سُل اإىل املفهوم ال�سيا�سِيّ للدميقرطية.

م داخَل الف�سِل املدر�سي قد يواِجُه بع�َس امل�سكلِت، 
ُ

اأَنتم يا اأبنائي، ُكُلّ واحٍد منك

فمثًل يا حمد ما هي امل�سكلُت التي تواجُهها داخل الف�سل؟«.
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 للغِة الجنليزيِة،  وكنا 
ٌ

قال حمد: »يف بدايِة العام الدرا�سِيّ مل يكن لدينا مدر�س

بحاجٍة  للوحِة حائٍط بال�سِفّ لعر�ِس الأخباِر واملو�سوعاِت الإعلميِة الهامِة؛ لي�ستفيَد 

منها جميع الطلبة يف الف�سل«.

ُة : »وماذا فعلُتم؟«. قالت اجلَدّ

املدر�سِة  ملديِر  جميعًا  الذهاَب  وحاَوْلنا  الَف�سِل،  مدر�ِس  مع  نا  »حتدَثّ حمد:  قال 

نا اتفقنا على َحٍلّ اآخر«. ولكَنّ
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تطالبوا  وان  واأهداٌف  اأراٌء  م 
ُ

لك يكوَن  اأن  حمد  يا   
ٌ

»رائع ُمقاطعًة:  اجلدُة  قالت 

م يف اأِيّ جماٍل كان، ولكن ما هي و�سيلُة عمِل ذلك؟«.
ُ

بحقوِقك

اأكمَل حمد بفخر وزهو: »اختارين زملئي لأذهَب اإىل املديِر واأحتدث معه، واعر�َس 

حائٍط  لوحِة  وتوفرُي  جديٍد،  �ٍس  ُمدَرّ تعينُي  ومَتّ  ا�ستجاَب  وبالفعِل  طلباِتنا،  عليه  

ة«. ؛ لعر�ِس الأخباِر واملو�سوعات الهاَمّ ِفّ بال�َسّ
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اأراٌء  م 
ُ

لديك م 
ُ

ك اأَنّ مبعنى  مب�سطٍة  ب�سورٍة  الدميقراطيُة  هي  »هذه  اجلدة:  قالت 

 
ْ

م
ُ

َلك مُيِثّ من  فتختاروَن  اِم، 
َّ

احُلك اأو  القياداِت  اإىل  تو�سيلها  يف  وترغبون  واحتياجاٌت 

ذلَك  بعَد  ُهم  ليقوموا  اِم 
ّ

واحُلك القيادات  على  م 
ُ

طلباِتك بعر�ِس  ويقوُم  بِه،   
ْ

م
ُ

لثقِتك

عب، وعلى بع�س الفئات التي تخرج  ِة ال�َسّ  ولكاَفّ
ْ

م
ُ

بدرا�سِتها وتلبيِتها لتحقيِق اخلرِي َلك

عن راأي املجموع اأن تقبل راأي الأغلبية من ال�سعب«.

عن  كم  َجُدّ ُثكم  ُيحِدّ »�سوَف   : وقالت  زوِجها  اإىل  واأ�سارْت  يَدها  ُة  اجلَدّ رفعِت 

 يف البملان«.
ٌ

ُه نائب ة مبا اأَنّ الدميقراطيِة ال�سيا�سَيّ

َل اجَلُدّ وقال: »بب�ساطٍة الدميقراطيُة : هي )حكُم ال�سعِب ل�سالح ال�سعب(«. تدَخّ
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لحظ اجلد نظره باهته على وجوه اأحفاده تدل على عدم فهمهم ملقولته فا�ستدرك قائل: 

هوؤلء  ويكوَن  النتخاِب،  لقانوِن  وفقًا  ممثليِه  بانتخاِب  ال�سعُب  يبداأَ  اأن  »مبعنى 

ومراقبُة  حجُبها،  اأو  للحكومِة،  الثقِة  اإعطاُء  هو  ودوُرهم  عِب،  ال�َسّ عن  وكلَء  النواُب 

اأدائها، وحما�سبُتها، و�سحُب الثقة منها اإذا اأخطاأَْت، لكوِنهم وكلَء عن ال�سعب.

بال�سبط كما فعل زملوؤك معك يا حمُد فال�سعُب هم زملوؤك الذين قاموا باختياِرك؛ 

لثقِتهم فيَك واأ�سَبْحَت اأنَت النائَب عنهم اأي تنوُب عنهم جميعًا يف تو�سيِل طلباِتهم، 

واإذا  لَك دوُر املتابعِة مع املديِر،  و  اإىل املديِر )اأي احلكومة(  واأراِئهم،  واحتياجاِتهم، 

م امل�سروعِة ال�سحيحِة ميكُن م�ساءلُته وتقدمي �سكوى 
ُ

مل ي�ستجيب املديُر لرغباِتك

�سده للرئي�س الأعلى وميكن اأن ي�سل العقاب اإىل ف�سله من العمل«.
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قالت اجلدة: »حقًا يا زوجَي العزيَز دائمًا نحُبّ وجوَدك ومداخلِتك معنا، ما راأيك 

اأن حتدثنا عن جمل�ِس ال�سورى اأي )املجال�س النيابية(«.

قال اجلد: »الكلُم عن ال�سورى والدميقراطيِة قد ل يكوُن ممتعًا لأحفادي«.

من  نوا 
َّ

ليتمك والدميقراطيِة  ال�سورى  َة  اأهمَيّ الأبناُء  يعلَم  اأن  »يجُب  اجلدة:  قالت 

ِة اجلوانب«. ممار�سِتها يف حياِتهم يف كاَفّ
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قال الأبناُء ب�سوٍت واحد: »نعم، نعم نرغُب يف اأن نعرَف اأكرَث عن الدميقراطية«.

وُن من جمموعٍة من الأع�ساِء الذين يتُمّ انتخاَبهم 
َ

يُة تتك قال اجلد: »املجال�َس النياَبّْ

عن طريِق )القرتاِع ال�سري املبا�سر( اأي يقوم الناخب بنف�سه بالإدلء ب�سوته بطريقة 

ِة فئات ال�ّسعب«. �سرية ويكون الأع�ساء الذين مت انتخابهم ممثلني عن كاَفّ

ي ؟«. قال نا�سر : »ما وظيفُة هوؤلء النواِب يا َجِدّ

عِب  ال�َسّ وم�سكلِت  رغباِت  نقل  دوُرهم  ال�سعب،  عن  ممثلون  »هم   : اجلد  قال 

طريِق  عن  يكوُن  وذلك  ها  َحِلّ وحماولة  بدرا�ِستها  ليقوموا؛  )الوزارات(  اأي   للقياداِت 

ببع�س  بع�سهم  الأفراد  علقات  ُينظُم  جديٍد  قانوٍن  )اإ�سدار  اأي  جديٍد  ت�سريٍع  �َسَنّ 

وكذلك علقاتهم باجلهات احلكومية ويت�سمن و�سائل حل امل�سكلت(، ودورهم كذلك 

ولِة من اأمواٍل وكيَفية �سرفها  لعوَن على ما يدخُل للَدّ مناق�سة ميزانيَة الدولِة اأي يَطّ
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ذلك،  وغرِي  وامل�سانِع،  واجل�سور،  رِق،  والُطّ ِة،  وال�سحَيّ ِة،  التعليمَيّ الدولِة  اأجهزِة  على 

ّ جدًا، فهم يراقبون )ال�سلطَة  ٌ
 هام

ٌ
عِب، ولهم دور ويحددون ما هو الأف�سُل والأ�سَلُح لل�َسّ

اأم  �سحيحٌة  هي  هل  ت�سرفاِتهم  يف  ولِة  الَدّ وموظفي  الوزراِء  جميَع   اأي  التنفيذيَة( 

خاطئةٌ، كما فعلَت اأنَت يا حَمُد مع مديِر املدر�سة«. 

نعوُد  ثَمّ  ومن  طرفه،  اأو  ق�سًة  فيها  لنا  ون  تق�ُسّ ا�سرتاحًة  »لناأخذ   : اجلدة  قالت 

للحديث عن  )املجال�س النيابية(«.

ب�سرعة قفزت عنود ووقفت على طاولة �سغرية  وقالت : »اأنا اأق�ُسّ عليكم ق�سًة 

على  تدُلّ  وهي  ِة  املدر�سَيّ الإذاعِة  يف  لألقَيها  وحفظُتها  اخلام�س،  ال�سِفّ  يف  در�سُتها 

ِة الراأي. الق�سة بعنوان )ف�ساحة غلم(«.  ممار�سِة حرَيّ
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ر نزوُل  ُه يف عهِد اخلليفِة الأموِيّ )ه�ساُم بُن عبِد امللِك(، تاأَخّ يحكى اأَنّ

املطِر، فَجَفّ الزرُع، وهلَك ال�سرُع )1(، واأُ�سيَبْت البوادي بالَقحِط واجلفاِف)2(، 

وانعك�َس ذلك على حياِة اأهِل الباديِة جوعًا وعط�سًا ب�سبِب تلك املجاعِة 

املهلكِة، مما دفَعُهم اإىل اللجوِء اإىل خليفِة امل�سلمني ه�سام بن عبد امللك، 

فلما  بدم�سَق،  خلفتِه  مَقِرّ  يف  العربيِة  القبائل  من  وفوٌد  عليِه  فقِدَمْت 

اجلفاِف  ب�سبِب  اأ�ساَبُهم،  وما   
ْ

اأحواِلهم عن  موُه  ُيكِلّ اأن  هابوا)3(  اأماَمُه  وقفوا 

)4( هو )دروا�ُس بن حبيب(، 

ٌ
 جنيب

ٌ
من فقٍر وحرمان، وكان من بينهم غلم

)1( هلك ال�سرع : م�تت �حليو�ن�ت �لتي متد �لإن�س�ن ب�حلليب.

)2( اأ�سيبت البوادي ب�لقحط : تعر�ست �ل�سحر�ء لنحب��ص �ملطر، فذهب م� ك�ن فيه� من مر�ٍع وعيون م�ء.

)3( ه�بوا: خ�فوا وحذروا.

)43( جنيب : ذكي.
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وكان ل يتجاوُز اخلام�سَة ع�سرَة من الُعمِر، فوقعت عليه عنُي  اخلليفة ه�سام، 

ال�سبياُن«  حتى  دخل،  اإل  علي  يدخَل  اأن  اأحٌد  �ساَء  »ما  حلاجِبه)1(:  فقاَل 

فاأدرك الغلُم اأنه املق�سوُد بهذا القوِل، فوثَب)2( على الفوِر من مكاِنِه، ووقَف 

من  فاأِنْفَت  �ساأين،  َت 
ْ

ا�ست�سَغر هل  املوؤمنني  اأمرَي  »يا  وقال:  اخلليفة   
ْ

َيدي بني 

ل  ُه  واَنّ وَطّيًا)4(،  ن�سرًا  للكلِم  اأن  امل�سلمنَي  خليفَة  يا   
ْ

ِلَتعَلم خماطَبتي؟)3( 

ه اإل بَن�سِرِه)5(، فاإن اأذنَت يل اأْن ان�سَرُه ن�سرُته«. ُيعرف ما يف طِيّ

)1( حل�جبه : �حل�ر�ص �لذي يقف على ب�ب ق�سره.

)2( فوثب : نه�ص وق�م.

)3( ف�أنفت من خم�طبتي : تكربت عن �حلديث �إيّل وكرهت ذلك.

)4( اأن للكالم ن�سراً وطي�ً : يعني �أن من �لكالم م� ُين�سر وُيذ�ع 

بني �لن��ص، ومنه م� ُيكتم وُيخفى.

)5( ل ُيعرف م� يف طّيه اإل بن�سره : ل ُيعَلم �ملخفّي من �لكالم �إل 

بن�سره و�إذ�عته يف �لعلن.
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فقال  ك«،  َدُرّ لله  »ان�ُسره  له:  فقال  وجراأِته،  بكلِمِه  اخلليفُة  فاأُعِجَب 

�سنوٌن  اأ�سابتنا   ، الأكارم  اخللفاِء  ابَن  »يا  ف�سيح:  عربٍيّ  بل�ساٍن  ال�سبُيّ 

ِت العظَم، ويف  ثلُث، �سنٌة اأذابِت ال�سحوَم، و�سنٌة اأكلت الّلحَم، و�سنٌه دَقّ

عبادِه،  على  قوها  ففِرّ للِه  الف�سوُل  هذه  كانت  فاإن  مال،  ف�سوُل  م 
ُ

اأيديك

 فت�سدقوا 
ْ

م
ُ

وان كانت لعباِد الله فعلَم حتب�سوَنها َعْنُهم؟ واإن كانت َلك

)1( هلل درك : كلمة مدح وثن�ء، معن�ه�: م� 

�أح�سن م� �أتيت به من قول �أو عمل.

)2( �سنة اأذابت ال�سحوم : �أنق�ست �لدهون 

يف �جل�سم حتى �أ�سبح �سعيفً�.

)3( دقت العظم : ك�ّسرته وطحنته، ويف 

�لكالم مب�لغة ليلفت �نتب�هه �إىل �سعوبة 

�أو�س�ع �لن��ص، وح�جتهم �إىل �لطع�م 

و�ل�سر�ب.

)4( ف�سول م�ل: �أمو�ل ز�ئدة عن �حل�جة.

)5( فعالَم: مل�ذ�.

)6( حتب�سونه� : متنعونه�.
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بها عليهِم، واَنّ الله يجزي املت�سدقني«.

فقال ابُن عبد امللك: »والله ما ترَك لنا الغلُم يف واحدٍة من الثلث ُعذرًا«. 

فاأكرَم ال�سبَيّ ومن مَعُه من الوفوِد، واأمَر للبوادي مبائة األِف درهٍم تعيُنهم على 

جتاُوِز تلك املحنِة، ورجَع ال�سبُيّ ومن مَعُه اإىل باديِتهم م�سرورين.
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القدرُة  لديكم  تكون  اأن  اأحفادي  يا  ي  اأمتَنّ  «: اجلدة  وقالت  للعنود  اجلميُع  َق  �سَفّ

واأن  لئقٍة،  بطريقٍة  تواجهوَنها  التي  وامل�سكلِت  اآرائكُم،  عن  التعبري  علي  جميعًا 

حترتموا الآخرين واآراَءهم مهما اختلفُتم مَعُهم يف الراأي«.

َ عن راأيِه. من الآن  قال نا�سر : »اأعجبني  الغلُم دوا�س حنَي وقَف اأمام اخلليفِة وعَبّ

ٍة )و�سحك ومتايل( �سوف اأمار�ُس املقرّطَة«. ِلّ حرَيّ
ُ

ُ عن راأِي ِبك �سوَف اعِبّ

ُة اأُْذَن نا�سر وقالت : »ا�سمه دروا�س، وا�سمها الدميقراطية، وباإمكانك  داعبت اجلَدّ

اأن تعب عن راأيك ولكن باأ�سلوٍب لئٍق والأََهُمّ من هذا اأن حترتَم اآراَء الآخرين«.
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ممار�سَة  ُم  ُينِظّ قانونيًا  نظامًا  لي�َسْت  ُة  الدميقراطَيّ اأبنائي  »يا   : وقال  اجَلُدّ  َل  تدَخّ

ِة فقط بل هو )نظاُم حياة(، وقيمٌة عظيمٌة لُبَدّ اأن تتداَخَل وتتواَجَد  لطِة ال�سيا�سَيّ ال�ُسّ

ِة، اأي يف كافة علقاتنا الجتماعية. ةِ، وغرِي الر�سمَيّ يف خمتلف العلقاِت الر�سمَيّ

ُه ل ميكن اأن تقوَم دميقراطيٌة، بدوِن دميقراطيني، يعرفوَن مبادَئها،  والهُمّ اإنني اأرى باأَنّ

وَن عنها يف �سلوِكهم اليومي. وُت�سبَح �سفًة يف �سخ�سياِتهم، وُيعِبّ

انه  الدميقراطي  ال�سخ�س  به  يتميز  ما  اأن  عليه  الرتكيز  اأريد  وما 

يعرتُف بفكِر الآخرين ويحرتُمه، ويرتُك لهم الفر�سَة للتعبرِي 

َن اأراًء  ُع مبهارِة الإن�ساِت، وال�ستماِع؛ لُيكِوّ عن اأراِئهم، ويتمَتّ

�سحيحًة �سائبة«.
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اأبنائي  يا  اأريدكم  »اأنا   : النبات  قوي  عايل  و�سوت  بحما�س  اجلدة  تدخلت 

لتقبلوا  ة؛  والنف�سَيّ العقليَة،  اجلراأَة  متلكون  دميقراطيني  مواطنني  تكونوا  اأن 

وا وتنقدوا، وذلَك يا اأبنائي  اأو ترف�سوا ما ُيعَر�ُس عليكم من مو�سوعاٍت، وحُتلِلّ

ُل 
ّ

ُت�سك وجتارُب  واقعيٌة  معلومات  لديكُم  ليكوَن  كثريًا  قراأمُت  اإذا  اإل  يحُدُث  ل 

م واأفكاركم«.
ُ

�سخ�سياِتك

 وقاَل : »جدي اأرغُب يف اأن اأَكوَن ُع�سوًا يف البملان«.
ٌ

�سحك نا�سر

اجَلُدّ : »يجُب اأن تعلَم اأن النائَب يف البملاِن يجُب اأن يكوَن ممثًل  قال 

لل�سعب الذي انتخَبُه. 

واإذا كنت ترغب يف امل�ستقبل اأن تكون نائبًا حّقًا فعليك اأن تِعَدّ نف�سك 

من الآن فتقراأ كثريًا وتثقَف نف�سك، كما عليك اأن تعتاد على اأدب احلوار وجراأة 

املناق�سة باأ�سلوب لئق، وا�ستيعاب الآخر، واحرتام اأرائه«.

انتهت  قد  الزيارَة  واأن  ح�سر  قد  والدهم  اأن  الأولد  فعلَم  الباب  جر�ُس  رَنّ 

ُم 
ُ

َلك وا�سَرُح  النتخابِيّ  املَقِرّ  اإىل  م 
ُ

اأ�سَحُبك �سوف  القادمِة  »الزيارِة   : اجَلُدّ  فقال 

َة النتخابيَة بالتف�سيل«. العملَيّ

وهم  وخرجوا  راأ�سيهما،  وقبلوا  واجلدة  اجلد  اإىل  الأطفال  توجه  الفور  وعلى 

يرددون : »مع ال�سلمة ياجدي... مع ال�سلمة....يا جدتي ولكما جزيل ال�سكر 

على الغذاء الفكري والوجداين«.


